
ב"ה ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַוואּו, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ָּבֲחָרה ְּבַעְצָמּה 
ַהְרֵּבה  ְּגבֹוָהה  ֶׁשִהיא  ַהַּגְׁשִמי,  ָלעֹוָלם  ָלֶרֶדת 
ַעל  ָׂשָכר  ָלנּו  ַמִּגיַע  ְּבֶהְחֵלט  ָאז  ִמֶּמּנּו!  יֹוֵתר 

ַהִּמְצוֹות ֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמים... 

 – ֵתֵצא"  "ִּכי  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ָּכל ַהְּזַמן 'יֹוֵצאת' ֵמַהָּמקֹור ַהָּגבֹוַּה 
ֶׁשָּלּה. ַּגם ְּכֶׁשִהיא ְלַמָּטה, ִהיא ְקׁשּוָרה ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ּוְמֻאֶחֶדת ִאּתֹו, ֵחֶלק ֱאלֹוַקּה ִמַּמַעל 
ַמָּמׁש. ָלֵכן ֲאַנְחנּו ִמְּלַכְּתִחָּלה "ַעל אֹוְיֶביָך", ֵמַעל 
ָהאֹוֵיב. ִּכי ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ַהִּסָּבה ֶׁשָהאֹוֵיב – 
ַהֵּיֶצר ָהַרע – ַקָּים, ִהיא ַרק ְּכֵדי ֶׁשִּנְתַּגֵּבר ּוְנַנֵּצַח 
אֹותֹו. ְוֶזה נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהֹּכַח ְלִהָּלֵחם ּבֹו ִמּתֹוְך 

ְמנּוָחה ְוִׂשְמָחה. 

ֵּבין  ְמַחֵּבר  הּוא  ַּגם  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשל  ֹחֶדׁש  הּוא  ֶאָחד  ִמַּצד  ַלָּׂשָכר.  ָהֲעבֹוָדה 
ֵׁשִני  ּוִמַּצד  ַהָּׁשָנה ַהחֹוֶלֶפת,  ְוִסּיּום  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון 
ַּבָּׁשָנה  ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ְוַהְתָחָלה  ֲהָכָנה  ַּגם  הּוא 
ַהָּבָאה. ְוֶזה ַמְרֶאה ֶׁשְּכָבר ִּבְתִחַּלת ָהֲעבֹוָדה ֵיׁש 
ַהֵּׁשם  ֲעבֹוַדת  ְוָלֵכן  ְּבִסּיּוָמּה.  ֶׁשִּנָּתן  ַהָּׂשָכר  ֶאת 
ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ְּבֹאֶפן ֶׁש"ָאז 

ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו".

ַהּטֹובֹות  ַהַהְחָלטֹות  ַקָּבַלת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָרצֹון  ְיִהי 
ַמֲעֵׂשינּו,  ַעל  ַהָּׂשָכר  ֶאת  ִלְראֹות  ַּגם  ִמָּיד  ִנְזֶּכה 
ָהֲאִמִּתית  ַהְּגֻאָּלה   - ָּגדֹול  ֲהִכי  ַלָּׂשָכר  ְוַעד 
ֶׁשִּנְרֶאה  ַהְּׁשִליִׁשי.  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ְוַהְּׁשֵלָמה 
ְּכָבר ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, ְוָהֶאֶלף 

ַהְּׁשִביִעי, ַעְכָׁשו ִמָּיד, ַּבהֹוֶוה, ּוְבֶרַגע ֶזה ַמָּמׁש!

ְּבָמַסע
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ְבִעים ַלְּנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ, תשע"ט ב"ה עש"ק ָּפָרַׁשת ִּכי-ֵתֵצא, י"ג ֱאלּול, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְׁשַנת ַהּׁשִ

ם! ֹו ּי ַה ד  עֹו  - רֹו  ָכ ְׂש ן  ֵּת ִּת מֹו  ֹו י ְּב

« ְלַפְרֵסם ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָאנּו ִנְמָצִאים ְּבסֹוף ְזַמן ָהֲעבֹוָדה ּוִבְתִחַּלת ַקָּבַלת ַהָּׂשָכר. ְוָלֵכן ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָּלנּו ַהּיֹום ְצִריָכה 
ִלְהיֹות ְקׁשּוָרה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח - ְּבִלּמּוד ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה, ָמִׁשיַח ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַוֲעבֹוָדה ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה, ּוִבְמֻיָחד ַלֲעֹרְך 

ִהְתַוֲעֻדּיֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה, ּוִבְפָרט ְּבֶקֶׁשר ַלֲחֻתּנֹות ּוְׂשָמחֹות, ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו'! 

« ְלַחֵּזק ֶאת ַהִּמְנָהג ַלֲעֹרְך ְסעּוָדה ַּגם ַלֲעִנִּיים ִּבְסעּוַדת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ַהֲחֻתָּנה.

« ְלַפְרֵסם ֶאת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשל ְיִׁשיַבת ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים: ָכּל ַּבִית ָצִריְך ִלְהיֹות ֹלא ַרק ֵּבית ַחַּב"ד, ָמקֹום ֶׁשל ּתֹוָרה ְּתִפָּלה 
ּוְצָדָקה, ֶאָּלא ַּגם 'ְיִׁשיַבת ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים' - ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוְמִדים ּבֹו ְּבנֹוָסף ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה, ַּגם ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה - 

ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ּוִמְתַנֲהִגים ְלִפי ַהְדָרכֹוֶתיָה.

« ְלַפְרֵסם ֶׁשָּצִריְך ִלְדֹאג ַלִּמְׁשָּפחֹות ַהִּנְזָקקֹות - ִּבְפָרט ִלְקַראת ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ֶהָחג.

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ָּכל ַּבִית ָצִריְך ִלְהיֹות ְיִׁשיַבת ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים!
ְּבֵחֶפץ  ְמַקְּיִמים  ֶׁשָאנּו  ִמְצָוה  ְּבָכל  ִמְצָוה:   - ִמְצָוה  ְׂשַכר 
ְוהֹוְפִכים  ָּבעֹוָלם,  ֱאֹלִקי  ְמַגִּלים אֹור  ָאנּו  ַּגְׁשִמִּיים,  ּוְבָמקֹום 
ֶׁשָאנּו  ִמְצָוה  ְּבָכל  ַלה'.  ִּדיָרה  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  ֵחֶלק 

עֹוִׂשים, ָאנּו זֹוִכים ְּבֵחֶלק ָקָטן ֵמַהָּׂשָכר, ִּבְגֻאָּלה ְּפָרִטית.

"ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו":   ַּבָּפסּוק ְמֻדָּבר ַעל ְזַמן ַהְּגֻאָּלה. ֲאָבל 
ֶּבֱאֶמת, אֹוֵמר ָהַרִּבי, ִהַּגְענּו ֶאל ַהְּזַמן ַהֶּזה! "ָאז" ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ֵׁשם  ֵמַהַּבַעל  ַהְּׁשִמיִני  ַהָּנִׂשיא  הּוא  ָהַרַּיי"צ  ְוָהַרִּבי  ְׁשמֹוֶנה, 
ִּבְצחֹוק  )"יֹוֵסף"(  ּוְלַהְרּבֹות  ְלהֹוִסיף  ֶׁשָּצִריְך  ְמַרֵּמז  ְׁשמֹו  ַּגם  טֹוב. 

ּוְבִׂשְמָחה )"ִיְצָחק"(. 

"ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ֶרַגע ֹקֶדם ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו. ֲאָבל ְנִׂשיא 
ּדֹוֵרנּו ָהָיה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשל ּדֹוֵרנּו, ְוהּוא ְּכָבר ִהְתַּגָּלה ְּבָכל ַהֹּתֶקף. ְוָלֵכן 

ָצִריְך ְּכָבר ַעְכָׁשו ִלְהיֹות "ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו"!"

ִגים ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ

ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָהַרב ַחִּיים ֵלִוי ִיְצָחק ֶּבן ָׁשלֹום ְיהּוָדה ֵלייּב ע"ה ִּגיְנְזּבּוְרג

)ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות ִּכי-ֵתֵצא תנש"א(

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:
ַהָּתִמים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶּבן ִמְרָים מּוְׁשָקא ַׁשץ

ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶּבן ֶנָחָמה ִּדיָנה ַּגְנְזּבּוְרג, 
ַהָּתִמים ָׁשלֹום ּדֹוֶּבער ֶּבן ַחָּנה ֶנָחָמה ִזיס, 

ַהָּתִמים יֹוֵסף ִיְצָחק ֶּבן ַחָּיה מּוְׁשָקא ַטאֶלר 
ַהָּתִמים ֵמִאיר ְׁשֹלֹמה ֶּבן ֵׁשייָנא ְפִריְׁשַמן

ֶׁשִּיְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים ָאֵמן!



ְלִהָּלֵחם ִּבְמנּוָחה

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהַּׁשָּבת ִנְקָרא ְּבַׁשֲחִרית ֶאת ָּפָרַׁשת 
ְּבָכל ַׁשָּבת,  ּוְבִמְנָחה – ְּכמֹו  ִּכי-ֵתֵצא,  ַהָּׁשבּוַע, 
ִּכי- ָּפָרַׁשת   – ַהָּבָאה  ַהָּפָרָׁשה  ַהְתָחַלת  ֶאת 

ַהָּפָרׁשֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  ֶׁשּקֹוְרִאים  ָהֻעְבָּדה  ָתבֹוא. 
ְּבאֹוָתּה ַהַּׁשָּבת, ְמַלֶּמֶדת ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּביֵניֶהן. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֲאָבל ְּכָבר ְלִפי ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּלֶהן ִנְרֶאה 
ְמֻדָּבר  ֵתֵצא  ִּכי  ְּבָפָרַׁשת  ְלַגְמֵרי!  ֲהפּוכֹות  ֶׁשֵהן 
ַעל ְיִציָאה ְלִמְלָחָמה, ּוְבָפָרַׁשת ִּכי ָתבֹוא ְמֻדָּבר 
ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַמִּגיִעים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ָּכְך  ַעל 
ּוִמְתַיְּׁשִבים ָּבּה, ְּבָׁשלֹום ּוְבַנַחת, ָּכל ֶאָחד ַּבַּנֲחָלה 

ֶׁשּלֹו. 

ַהָּפָרׁשֹות  ְׁשֵּתי  ִּבְפִניִמּיּות,  ַּגם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַלִּמְלָחָמה'  ֵתֵצא  'ִּכי  ֲהפּוִכים:  ַמָּצִבים  ְמַסְּמלֹות 
ֶׁשָּלנּו  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשל  ְוַהְיִריָדה  ַהְיִציָאה  זֹוִהי   -
ִהיא  ּבֹו  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ֶאל  ְלַמְעָלה  ִמָּׁשְרָׁשּה 
ִנְלֶחֶמת ְועֹוֶבֶדת ָקֶׁשה, ּוִבְפָרט ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ְּכֵדי 
ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ִּדיָרה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוִאּלּו 'ִּכי 
ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ' - זֹוִהי ַהְּכִניָסה ָלָאֶרץ ַּבְּגֻאָּלה 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. ֶׁשָאז ִיְהֶיה ַמָּצב ָהפּוְך, ֶׁשל 
ַעל  ַהָּׂשָכר  ְּתקּוַפת  ְּכָבר  ְוזֹוִהי  ְוָׁשלֹום.  ְמנּוָחה 

ָהֲעבֹוָדה.

ְוִכי ָתבֹוא"  ִיָּתֵכן "ִּכי ֵתֵצא"  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ֵאיְך 
ְּבַיַחד? 

ַאָּבא/ִאָּמא: ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְמָבֵאר, ֶׁשְּבתֹוְך 
ְּכלֹוַמר,  ָתבֹוא'.  'ִּכי  ֶאת  ְּכָבר  ֵיׁש  ֵתֵצא'  ַה'ִּכי 
ְּבֹאֶפן  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּלנּו  ַהִּמְלָחָמה 
ְּכֵדי  ּתֹוְך  ַּגם  ִּכי  ְוִׂשְמָחה.  ָׁשלֹום  ְמנּוָחה,  ֶׁשל 
ַהְתָחַלת  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּכָבר  זֹוִכים  ָאנּו  ָהֲעבֹוָדה, 
ַהָּׂשָכר. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ְמַקֵּים ִמְצוֹות, הּוא ְמַקֵּבל ְּגֻאָּלה 

ֶׁשעֹוֵזר  ִמָּׁשַמִים,  ְורּוָחִני  ַּגְׁשִמי  ֶׁשַפע  ְוַגם  ְּפָרִטית 
לֹו ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְמנּוָחה. ְּבנֹוָסף ַלָּׂשָכר ָהִעָּקִרי 

ֶׁשְּנַקֵּבל ִּבְמֵהָרה ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְוֶזה ָנכֹון ִּבְמֻיָחד ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ָהַאֲחרֹון 
ֶאת  ִסַּיְמנּו  ֲאַנְחנּו  ַלְּגֻאָּלה.  ְוָהִראׁשֹון  ַלָּגלּות 
ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים, ְוָכל ָהעֹוָלם מּוָכן ְּכָבר ַלְּגֻאָּלה. 
ֶׁשַפע   - ַהֶּׁשַפע'  'ּדֹור  הּוא  ֶׁשּדֹוֵרנּו  רֹוִאים  ָלֵכן 
רּוָחִני ְוַגְׁשִמי ִנְמָצא ָּבעֹוָלם ְּבִלי ַהְׁשָוָאה ַלּדֹורֹות 
ֵמַהָּׂשָכר  ְמֹאד  ָקָטן  ֵחֶלק  ַרק  ְוֶזהּו  ַהּקֹוְדִמים. 

ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה.

ִמְתַנְּדִבים ִמְּבִחיָרה

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַמּדּוַע ִּבְכָלל ַמִּגיַע ָלנּו ָׂשָכר? ֲהֵרי ה' 
ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלנּו.  ַהְּמִציאּות  ָּכל  ְוֶאת  אֹוָתנּו  ָּבָרא 

ֲעָבִדים ֶׁשּלֹו, ְוַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו...

'ִּכי  ַהִּמִּלים  ַעל  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַרִּׁש"י  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה' - אֹוֵמר ֶׁשְּמֻדָּבר ֹּפה ְּבִמְלֶחֶמת 
ְרׁשּות. ָאנּו ָאֵכן ָּבַחְרנּו ָלֶרֶדת ְלַמָּטה, ֶאל ָהעֹוָלם 
ְוַהַּגְׁשִמי! ֲחַז"ל ָאְמרּו, ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשה' ָּבָרא  ַהָּנמּוְך 
ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא ִהְתַיֵעץ ַעל ָּכְך )ִּכְבָיכֹול( ִעם 
ֱאלֹוַקּה  ֵחֶלק  ֶׁשֵהן   - ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַהְּנָׁשמֹות 
ֶאת  ִיְבָרא  ֶׁשה'  ָרצּו  ַהְּנָׁשמֹות  ַמָּמׁש.  ִמַּמַעל 
ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ְוִהְתַנְּדבּו ָלֶרֶדת ְלתֹוכֹו, ְוַלֲהֹפְך 

אֹותֹו ְלִדיָרה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

ִהְתַיַּׁשְבִּתי  ַּבְּכִניָסה,  ֵמַהְּמכֹוָנה  ִמְסָּפר  ָלַקְחִּתי 
ְוִהְרַּגְׁשִּתי  ַהַהְמָּתָנה,  ִמֻּכְרְסאֹות  ַאַחת  ַעל 
ְלָמקֹום  ֶׁשִּנְכָנס  ֶיֶלד  ֶׁשַּמְרִּגיׁש  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק 
ָהיּו  ְסִביִבי  ָהֶאְׁשַנִּבים  ִלְמֻבָּגִרים.  ֶׁשְּמֹיָעד 
ְוַעל  ּוְפִקיִדים,  ָלקֹוחֹות  ְיֵדי  ַעל  ֻּכָּלם  ְּתפּוִסים 
ְלַנֵּצל  ִהְצַלְחִּתי  ַהִּמְקָלדֹות  ַרַחׁש ִּתְקּתּוֵקי  ַאף 
ַּב'ְּדַבר  אֹוִתּיֹות  ַּכָּמה  עֹוד  ְוַלְחֹטף  ַהְּזַמן  ֶאת 

ַמְלכּות'.
ָהִעּיּון.  ְּבֶאְמַצע  ָקְטָעה אֹוִתי  ַהְפָּתָעה  ְקִריַאת 
ֶזה  ָהָיה  ֹּפה"?!  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ָמה  ָחִסיד,  "ֵהי, 
ַּכָּמה  ֶׁשָּיַׁשב  ֶׁשִּלי,  ַהַּמְׁשִּפיַע  ֵמֲאֶׁשר  ַאֵחר  ֹלא 
ַחָּיב  ִמְׁשָּפָחה,  ַּבַעל  ֲאִני,  "ֵמיָלא  ְלָיד.  ֶמְטִרים 
ְּבָׁשָנה,  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ִלְדֹרְך 
ֵמֹעל  ְמֻׁשְחָרר  ה'  ְּבִצְבאֹות  ַחָּיל  ַאָּתה?!  ֲאָבל 

ַהַּפְרָנָסה, ַמה ְּלָך ְוַלַּבְנק"?!
ִלְבֹּדק  "ָרִציִתי  ְּבַבְיָׁשנּות,  ִחַּיְכִּתי  "ָּפׁשּוט", 
ָצִעיר.  ְלֶיֶלד  ַּבְנק  ֶחְׁשּבֹון  ִלְפֹּתַח  ֶאְפָׁשר  ִאם 
ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְפִקיד ֶאת ַהֶחְסכֹונֹות ֶׁשִּלי, ְואּוַלי 
ַּכְרִטיס  ְלַאְרֵּגן  ְּכֵדי  ְקָצת,  ַלֲעֹבד  ְלַהְתִחיל  ַּגם 

ָלַרִּבי ְלִתְׁשֵרי ַהָּבא". 
"ִּבְׁשִביל  ְּבִחָּבה.  ְּכֵתִפי  ַעל  ָטַפח  ַהַּמְׁשִּפיַע 
ִאם  ֲאָבל  ַההֹוִרים.  ִעם  ְלַהִּגיַע  ָצִריְך  ֶּבַטח  ֶזה 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּכָבר ִנְפַּגְׁשנּו ֹּפה, ֲאַסֵּפר ְלָך 

ַעל ֶחְׁשּבֹון ַּבְנק סֹוִדי ֶׁשְּכָבר ַׁשָּיְך ְלָך". 
ִהְזַּדַּקְפִּתי ְּבַסְקָרנּות. "ֶחְׁשּבֹון סֹוִדי, ֶׁשִּלי?! ַעל 

ָמה ַאָּתה ְמַדֵּבר"? 

ְקִריָאה קֹוָלִנית ַּבַּמֲעֶרֶכת ָקְטָעה ֶאת ִׂשיָחֵתנּו. 
"הֹו,   ."11 ִמְסָּפר  ְלֶעְמָּדה   35 ִמְסָּפר  "ָלקֹוַח 
ִמְּמקֹומֹו,  ַהַּמְׁשִּפיַע  ִהְתרֹוֵמם  ֶׁשִּלי".  ַהּתֹור  ֶזה 

ְוִהְסִּפיק ִלְזֹרק ִלי ְׁשֵּתי ִמִּלים: "אֹות ט".

ַּכָּמה  ֵעיַני  ָקְלטּו  ּוִמָּיד  ַּכּמּוָבן,  ְלָׁשם,  ִּדְפַּדְפִּתי 
"ַהָּׂשָכר  ָּבֵעיַנִים.  אֹור  ִלי  ֶׁשִהְדִליקּו  ׁשּורֹות 
ֶׁשְּלֵעת ַעָּתה ָסגּור ְּבֵתָבה ִנְמָצא ְּכָבר ְּבַבֲעלּותֹו 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל   - ַה'ּפֹוֵעל'  ֶׁשל 
ֵעת  ְּבָכל  ַהֵּתָבה  ִלְפֹּתַח  ּוִבְרׁשּותֹו  ֶׁשְּבָידֹו   .  .
ַאַחת  ִמְצָוה  עֹוד  ֶׁשּמֹוִסיף  ְיֵדי  ַעל   - ֶׁשִּיְרֶצה 
ָּכל ָהעֹוָלם  ְוֶאת  ַעְצמֹו  ִהְכִריַע ֶאת  ָיָדּה  ֶׁשַעל 
ְּכֶׁשִּיְחיּו  ּוִבְפָרט  ַהָּמִׁשיַח  ִּבימֹות  ֶׁשָאז   .  . ֻּכּלֹו 

ַהֵּמִתים ִיְתַּגֶּלה ַהָּׂשָכר".

"ֶיֶלד, ַהּתֹור ֶׁשְּלָך ִהִּגיַע", ַהָּפִקיד ֶׁשּמּוִלי ָקָרא 
ְלֶעְבִרי. "ֵאיזֹו ְּפֻעָּלה ַּבְנָקִאית ִּתְרֶצה ְלַבֵּצַע"?

ַלָּׁשְוא.  ֶאְתֶכם  ֶׁשִעַּכְבִּתי  ִמְתַנֵּצל  ֹצֶרְך,  "ֵאין   
ֲעבּוִרי  ַמְפִקיד  ְּכָבר  ָעַלי  ֶׁשָהַאְחַראי  ֵהַבְנִּתי 
ֶאת ַהַּמְׂשֹּכֶרת ֵמֹראׁש, ּוְכֵדי ִלְמֹׁשְך אֹוָתּה ֵיׁש 

ִלי ְּפֻעּלֹות ֲאֵחרֹות ְלַבֵּצַע".

ְּכֶׁשָּיָצאִתי ִמָּׁשם ּוָפִניִתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָחַׁשְבִּתי 
ַעל ֶזה, ֶׁשְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשִּלי, ַּגם ִאם ָּכֶרַגע ֲאִני 
ֹלא רֹוֶאה, מֹוֶׁשֶכת ָלעֹוָלם אֹור ֱאֹלִקי ֵאיְנסֹוִפי. 
ְועֹוד ְמַעט ַמָּמׁש ֻּכָּלנּו ִנְרֶאה ֶאת ַהַּמְׂשּכֹורֹות 

ָהֵאֶּלה ְּבמּוָחׁש!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ַלַּבְנק

 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

ַמְסלּול ֶהְמֵׁשְך - 
ְלֵמיִטיֵבי ַהֶּלֶכת

 ִלְזכּות רֹוִנית ַּבת ִׂשְמָחה ַחָּיה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!
 ִלְזכּות רֹוז ַחָּיה ַּבת ִרְבָקה  ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

 ִלְזכּות ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ַחָּוה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!
 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

ַפע  ֵנַדע ְוִנְזֹּכר ֶׁשַהּׁשֶ
הּוא ְּפֻעָּלתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח ָּבעֹוָלם, ְּכתֹוָצָאה 
ִמִּסּיּום ַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו 

ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה!


