
ְּביֹום כ"ח נִיָסן ְׁשנַת ה'תנש"א, ָאַמר ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאוִיְטׁש ִׂשיָחה ְמיֶֻחֶדת 

ַלֲחִסיִדים, ָּבּה ִהִּביַע ֶאת ַצֲערֹו ַעל ָהִעּכּוב ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְלַאַחר ָּכל 

ַהְּדָבִרים ֶׁשּנֲַעׂשּו. ָהַרִּבי ֶהֱעִביר ַלֲחִסיִדים ֶאת ָהַאְחָריּות וְַהְּזכּות ִלְפעֹל 

ַלֲהָבַאת ַהּגְֻאָּלה, ְּבָאְמרֹו: "ַהָּדָבר ַהּיְִחיִדי ֶׁשעֹוד יָכֹוְלנִי ַלֲעׂשֹות: ִהנְנִי מֹוֵסר 

זֹאת ְלָכל ֶאָחד ִמֶּכם, ֲעׂשּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּביָכְלְּתֶכם ִלְפעֹל ִּביַאת ָמִׁשיַח ְּבפַֹעל 

ַמָּמׁש".

ַהִּׂשיָחה ּגְָרָמה ְלִהְתעֹוְררּות ַרָּבה ְּבֶקֶרב ַהֲחִסיִדים ְּבנֹוֵׂשא ֲהָבַאת ַהּגְֻאָּלה.

ָחְלפּו ֵמָאז ְׁשלֹוִׁשים ָׁשנָה, וְַכּיֹום ֻּכָּלם יֹוְדִעים ִּכי ַהּגְֻאָּלה ַהְּקֵרָבה ֵאינָּה ַרק 

ְּבׂשֹוָרה ּגְדֹוָלה וֲַחָדָׁשה, ֶאָּלא זֹו ְמִציאּות ַההֹוֶלֶכת וְקֹוֶרֶמת עֹור וְגִיִדים ְלנֶגֶד 

ֵעינֵינּו, וְִהיא ְּתלּויָה ְּבַמֲעֵׂשינּו ּוְבִהְׁשַּתְּדלּוֵתנּו. ָעֵלינּו ְלִהְתּכֹונֵן ִלְקָראָתּה 

וְַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְּכֵדי ְלָזֵרז ֶאת ּבֹוָאּה.

ְּבִמְסּגֶֶרת ִצּיּון 30 ָׁשנָה ִמִּׂשיָחה זֹו, ְׁשנַת ה'תשפ"א ֻהְכְרזָה ְּבָכל מֹוְסדֹות 

ַהִחּנּוךְ ֶׁשל "ֶרֶׁשת ָאֳהֵלי יֹוֵסף יְִצָחק ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש" ִּכְׁשנַת "יֹוְצִרים ּגְֻאָּלה".

ַהַּתְלִמיִדים וְַהַּתְלִמידֹות ֻמְזָמנִים ְלַהֲעִמיק ְּבִלּמּוד אֹודֹות ַהּגְֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, 

ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ְלִסּיּום ְּבִחידֹון יְִציָרִתי ְמַסֵּכם.

ִּבְבָרכָה ּוִבְתִפּלָה לְִגֻאּלָה ְקרֹוָבה
ּוַּבאוִיְטׁש ֵי יֹוֵסף יִצְָחק לְי ְך ַחַּב"ד – ָאֳהל ֶרֶׁשת ִחּנּו

ְּבִׂשיָחה ִעם ָהַרב ָהָראִׁשי 

ְליְִׂשָרֵאל, ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלּיָהּו, 

ָאַמר ָהַרִּבי: 

"לֹא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשּסֹוף ַהּגְֻאָּלה 
ָלבֹוא, ֶאָּלא ַהּגְֻאָּלה ְּכָבר עֹוֶמֶדת 
ַתח ּוְמַחָּכה ְלָכל ֶאָחד  ַעל ַסף ַהּפֶ

וְַאַחת ִמּיְִׂשָרֵאל ֶׁשּיְִפַּתח ֶאת 
ַהֶּדֶלת וְ'יְִסחֹב' ֶאת ַהּגְֻאָּלה ְלתֹוךְ 

ַהֶחֶדר!" 

)ו' ְּבַמְרֶחְׁשוָן תשנ"ב(

ּפוְֹתִחים 
ֶלת לַגְֻּאלָּה דֶּ

ּבָת כ"ח נִיָסן ׁשַ

ב"ה



א ְמַבֵּׂשר ַהּגְֻאָּלה
ב ַהְּׁשִליִׁשי וְַהּנְִצִחי

ג ָלּה ְמַחִּכים, אֹוָתּה ְמַבְּקִׁשים
ם... ד ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהּגְַׁשִמי, ֲאנְַחנּו עֹוִׂשים ְלַהּׁשֵ

ה ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ְלָׁשם נֲַעֶלה ְּבִׂשְמָחה
סּוק ֶׁשְּמָתֵאר ֵאיךְ ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו יְִהיֶה ָמֵלא ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ו ַהּפָ

ז ַהּגְֻאָּלה ַּתְקִּדים וְָתבֹוא ְּבאֶֹפן ֶׁשל "ֲאִחיֶׁשּנָה", ִאם יְִׂשָרֵאל...
ח יַַהְפכּו ְלִאִּתים וְִלְכֵלי ֲעבֹוָדה

ט יִָקים ֶאת ַהֵּמִתים ִלְתִחּיָה
ים ִלְראֹוָתּה ְּבנּויָה ְלִתְפָאָרה י ְמַצּפִ

כ יְִחיֶה ְּבָׁשלֹום ִעם ַהְּזֵאב..
ל ַהְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאַלת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְלָמִׁשיַח – "ֵאיָמַתי ָקָאֵתי ַמר?"

ּנָה מ ֶׁשַפע ַרב יְִהיֶה ְּבָכל ּפִ
נ ֶמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח יְִהיֶה ּגַם ֶמֶלךְ וְגַם...

ס ָׁשם ִּתְתַקּיֵם ְסעּוַדת ַהַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא
ע ָמה ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ִמָּכל יְהּוִדי, ְּבכ"ח נִיָסן?

פ ָהֵאֶפר ֶׁשָּלּה יְַטֵהר ֶאת ַעם יְִׂשָרֵאל
צ ָּכל יְהּוִדי נְִׁשָאל ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה –

ק ַהֵּׁשם יִָביא ָּכל יְהּוִדי נִָּדח ִמָּכל ָמקֹום ָּבעֹוָלם
ר ַּכּיֹום ֲאנְַחנּו ַרק ׁשֹוְמִעים ַעל ֱאלֹקּות, ְלָעִתיד ָלבֹוא נְִזֶּכה ְל...

ש ָמה יַּגִיׁשּו ִּבְסעּוַדת ַהַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא
ת נְִרֶאה ֶאת ָּכל ַהַּצִּדיִקים וְֶאת יְהּוֵדי ָּכל ַהּדֹורֹות, ִּבְזכּות...

ִחידֹון א־ב ִמְׁשַּפְחִּתי
ַעל ֻמָּׂשִגים ֵמעֹולַם ַהְּגֻאּלָה

א ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא
ב ּבית ַהּמְקּדׁש

ג ּגְֻאּלה
ד ּדיָרה ְלַהׁשֵם
ה ַהר ַהּמֹוִרּיָה

ו ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדָעה ֶאת ַהּׁשם 
ּכּמיִם ַלּיָם ְמַכּסים

ז זָכּו – ֲאִחיׁשּנָה
ח ֲחָרבֹות ְלִאּתים

ט ַטל ּתִחּיָה
י יְרּוׁשַליִם ַהּבנּויָה
כ ּכֶבׂש ִעם זְֵאב

ל ִלְכׁשּיָפּוצּו ַמְעינֹוֶתיךָ חּוָצה
מ ַמֲעַדּנִים ּכָעָפר

נ נִָביא ּוֶמֶלךְ
ס ֻסּכת עֹורֹו ׁשל ִלוְיָָתן

ע ֲעׂשּו ּכל ֲאׁשר ּביָכְלּתֶכם 
ְלָהִביא ָמׁשיַח ּבפַֹעל

ָָרה ֲאֻדּמה פ ּפ
ִיָת ִליׁשּוָעה צ ִצּפ

ק ִקּבּוץ ּגָלּויֹות
ר ְרִאּיַת ֱאלֹקּות

ש ׁשֹור ַהּבר וְַהּלוְיָָתן
ת ּתִחּיַת ַהּמִתים

ָרֵאל  ְׂ ְמֻסּפָר ַעל ֶאָחד ִמגְּדוֹלֵי יִש

ּפוַּח  ׁש ּפַַעם ֵמָאִביו ּתַ ּקֵ ּבְיְַלדוּתוֹ ּבִ ׁשֶ

ֲעִסיִסי, ֲאָבל ָהָאב ֵסֵרב לֵָתת לוֹ.

יו וְֵהֵחל ְמָבֵרךְ  ַח ֶאת ּפִ ּקֵ ּפַָתח ַהיֶֶּלד ַהּפִ

ִרי  ם... בּוֵֹרא ּפְ ֵ ה ַהּשׁ ְדֵבקוּת: "ּבָרוּךְ ַאּתָ ּבִ

ָהֵעץ!" ּכֵָעת לֹא נוְֹתָרה ָלָאב ּבְֵרָרה, וְּכֵדי 

לָה,  ְבָרָכה לְַבּטָ יל ֶאת ּבְנוֹ ּבִ לֹּא לְַהְכׁשִ ׁשֶ

ּפוַּח.. ִהגִּיׁש לוֹ ֶאת ַהּתַ

ׁש וּלְִהְתּפַלֵּל ַעל  גַּם ֲאנְַחנוּ ְצִריִכים לְַבּקֵ

ַהגְֻּאלָּה. ּבְיַַחד ִעם זֶה, ֲאנְַחנוּ ְצִריִכים 

ם ַעל ַהגְֻּאלָּה!  ֵ מַֹח וּלְָבֵרךְ ֶאת ַהּשׁ ְׂ ּכְָבר לִש

ְמָחה  ִׂ חוֹן וְַהּש ם יְִרֶאה ֶאת ַהּבִּטָ ֵ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ

אי  וַּדַ ֵרָבה, הוּא ּבְ יֵּׁש לָנוּ ּבַגְֻּאלָּה ַהּקְ ׁשֶ

לָה"  "ְבָרָכה לְַבּטָ יל אוָֹתנוּ ּבִ נַע ִמלְַּהְכׁשִ יִּמָ

וְיִָחיׁש לָנוּ גּוֵֹאל.

לְִׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ַהְּגֻאּלָה


