
ב"ה ַּבּדֹור  ִנְמָצִאים  ֶׁשָאנּו  אֹוֵמר  ָהַרִּבי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהָּגלּות ְוָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה. ֲאָבל 
ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ָהיּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים, ֶׁשָעְבדּו 
ֶאת ה' ְוָעׂשּו ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו. 
ָאז ֵאיְך ָלנּו – ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְוַהָּנמּוְך, ֶה'ָעֵקב' 
ֶׁשָּבֶרֶגל – ִיְהֶיה ֶאת ַהֹּכַח ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה?

ֵמִאָּתנּו,  ַצִּדיִקים  ָהיּו  ֶׁשֵהם  ָנכֹון  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֲאָבל ֲאַנְחנּו ִקַּבְלנּו ֶאת ַהֹּכחֹות ֵמֶהם ְוָאנּו ְיכֹוִלים 
 – ֵמֵאֶליָה'  ֶׁשעֹוָלה  ַה'ַּׁשְלֶהֶבת  ִלְהיֹות  ּוְצִריִכים 
ֵּכן, ַּדְוָקא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון הּוא ֶזה ֶׁשַּמֲעֶלה ֶאת 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָּכל ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ּוֵמִביא ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלָכל  ְוַהְּׁשֵלָמה  ָהֲאִמִּתית  ַהְּגֻאָּלה 

ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות!
ְּבָמַסע
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ֶעֶרב ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ְּבַהֲעלֹוְתָך, י"ג ִסיָון, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ, ה'תש"פ

ר י ִא ָה ְל ת  רֹו ֵנ ּו  נ ָּל ֻּכ

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

ְמנֹוַרת ָזָהב – ַּבֲעַלת ִׁשְבַעת ָקִנים, ְּכֶנֶגד ִׁשְבָעה סּוֵגי ְנָׁשמֹות, 
ֶׁשָּכל ֶאָחד עֹוֵבד ֶאת ה' ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה, ְלִפי ַאַחת ִמֶּׁשַבע ַהִּמּדֹות: 

ֵמַאֲהָבה, ִמִּיְרָאה ְוֵכן ָהְלָאה. ְוֶאת ֻּכָּלם ָעֵלינּו ְלָהִאיר ּוְלַאֵחד.

ְּכִלי – ְּכֵדי ֶׁשַהֵּנר ִיְדֹלק ָּכָראּוי, ָצִריְך ֶׁשַהְּכִלי ְוַהֶּׁשֶמן ִיְהיּו טֹוִבים 
ְלַהְדָלָקה. ּוַבִּנְמָׁשל, ָעֵלינּו ִלְהיֹות 'ֵּכִלים' טֹוִבים – ִמּתֹוְך ִּבּטּול, 
ַהְּסִביָבה  ְוֶאת  ַעְצֵמנּו  ְוָתִאיר ֶאת  ֶׁשָּלנּו ִּתְדֹלק  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְּכֵדי 

ְּבאֹור ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. 

זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  ַהִּמְצוֹות,  ִקּיּום  ְלֶעֶצם  ְּבנֹוָסף   – ַׁשְלֶהֶבת 
ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבַחּיּות.

עֹוָלה – ָעֵלינּו ְלִהְתַקֵּדם ְוַלֲעלֹות ַּבֲעבֹוַדת ה' – ַאף ַּפַעם ֹלא 
ְלִהְסַּתֵּפק ְּבַמה ֶּׁשְּכָבר ִהַּׂשְגנּו, ֶאָּלא ָּתִמיד ִלְׁשֹאף ַלֲעלֹות עֹוד 

ָועֹוד, ַלְּדָרגֹות ֲהִכי ְּגבֹוהֹות! 

ָעֵלינּו  ְמַקְּבִלים,  ֶׁשָאנּו  ְוַהּכֹחֹות  ַהִּסּיּוַע  ְלַאַחר   – ֵמֵאֶליָה 
ְלַהְמִׁשיְך ְלָהִאיר ֵמַעְצֵמנּו – ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְּבֹאֶפן ִטְבִעי, ִּכי ֹלא 

ַׁשָּיְך ַאֶחֶרת!

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:

ַהָּתִמים ֹמֶׁשה ִיְׂשָרֵאל ָּדִוד ַהֹּכֵהן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַׁשאֶׁשע ֵרייְזל יֹוֶכֶבד ִּתְחֶיה ֶהְנֶּדל
ַהָּתִמים ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַּגְנֵאל ִּתְחֶיה ַהֵּלִוי

ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִרַּנת ִּתְחֶיה קֹוֶּפְנהֹול

ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֶנָחָמה ִּתְחֶיה ָקדֹוׁש
ַהָּתִמים ָּדִוד ִׁשְמעֹון ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַחָּנה ִּתְחֶיה ֶאְסְטִריק
ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִרְבָקה ִּתְחֶיה ֹרֶתם

ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם, ְּכִבְרַּכת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת ַהְצָלָחה!

ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִּמְצוֹות ּוַּמֲעִׂשים טֹוִבים ְּבֹאֶפן ֶׁשל ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה.

ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות ְּבַהֲעלֹוְתָך תנש"א 

‹ִלְקּבַֹע ֻקָּפה, ֻחָּמׁש ְוִסּדּור ַּבֲחַדר ַהְיָלִדים, ְּבֹאֶפן ֶׁשֵהם ֵמַעְצָמם ְיעֹוְררּו ֶאת ַהֶּיֶלד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם.

‹ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה', ְוָכְך ַּגם ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ּוְבָכל ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו.

‹ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ְיהּוִדים נֹוָסִפים – ִמָּכל ַהּסּוִגים – ֶׁשִּיְהיּו 'ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה'. ְלַקֵּׁשר ֶאת ַעְצֵמנּו ְוֶאת ֻּכָּלם ֶאל 
ְנִׂשיא ַהּדֹור, ְוָכְך ַלֲעׂשֹות ִמֻּכָּלם ַיַחד "ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה".

‹ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁשַהָּגלּות ֵאיָנּה ְמקֹומֹו ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ְיהּוִדי, ָּתִמיד ָאנּו ִמְתַּגְעְּגִעים ַלְּגֻאָּלה! ּוְבָכל זֹאת, ְּכֶׁשֵּיׁש ְזַמן ַּבָּגלּות 
ָעֵלינּו ְלַנְּצלֹו ְלהֹוָסָפה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

‹ְלהֹוִסיף ַחּיּות ְוִׂשְמָחה ְּבִסּיּום ַהֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה, ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ַההֹוָסָפה ְּב"ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור".

‹ְלהֹוִסיף ִּבְצָדָקה ַהְמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ּוִבְפָרט ְל'כֹוֵלל ַחַּב"ד' ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ֶׁשְּמַסֵּיַע ִליהּוִדים ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות.

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַעל ְיֵדי ַההֹוָסָפה ְּב'ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור', ִנְזֶּכה עֹוד ַהּיֹום ָלֶלֶכת ִעם ָּכל 
ִליִׁשי, ָאֵמן!  ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ

ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ָזִכינּו ֶׁשָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל, ְו'ַהָּנִׂשיא הּוא ַהֹּכל'. ִמֶּמּנּו ַמִּגיַע ָּכל 
ַפע ָהרּוָחִני ְוַהַּגְׁשִמי ֶאל ָהָעם. ָהַרִּבי הּוא ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶׁשָּלנּו, ֶׁשִּגָּלה ֶאת ַאֲהָבתֹו ָהֲעֻמָּקה  ַהּׁשֶ
ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי, ּוֵמִפיץ ּתֹוָרה ְוַיֲהדּות )ַּגם ְּבֶאְמָצעּות ְׁשִליָחיו(, ָּכְך ֶׁשָהעֹוָלם ְּכָבר מּוָאר 
ּומּוָכן ַלְּגֻאָּלה! ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף עֹוד יֹוֵתר ַחּיּות ְוִׂשְמָחה ְּבִסּיּום ַהֲהָכָנה – ְלָהִאיר ֶאת 

ַעְצֵמנּו, ֶאת ַהְּסִביָבה ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוַלֲעֹמד מּוָכִנים ַלְּגֻאָּלה!

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי
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הֹוְפִכים  ֶׁשָּלנּו,  ַהּיֹום-יֹום  ְּבַחֵּיי  ָּבֶהם  עֹוְסִקים 
ְלמּוָאִרים ּוְקׁשּוִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָעֵלינּו ְלָהִאיר ַּגם ֶאת ַהְּסִביָבה ֶׁשָּלנּו, 
ַה'ֵּנר'  ֶאת  ֶׁשַּיְדִליקּו  ְיהּוִדים  עֹוד  ַעל  ּוְלַהְׁשִּפיַע 
ֶׁשָּלֶהם, ֶאת ַהְּנָׁשָמה. ְוָכְך ָּכל ָהעֹוָלם יּוַאר ְוִיְהֶיה 
ּומּוָכן  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ִּדיָרה  ִלְהיֹות  ָראּוי 

ַלְּגֻאָּלה.

ֶאת  ִהְדִליק  ַהֹּכֵהן  ַאֲהֹרן  ַּבִּמְׁשָּכן,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהֵּנרֹות ְוָעַזר ָלֶהם ִלְבֹער. ַּגם ָלנּו ֵיׁש ִמי ֶׁש"ַּמְדִליק" 
ְוַגם  ֹּכַח,  ָלנּו  נֹוֵתן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  אֹוָתנּו. 
ּוְבדֹוֵרנּו  ּדֹור,  ֶׁשְּבָכל  ַהָּנִׂשיא   – ַהֹּכֵהן'  'ַאֲהֹרן 
ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ְוַכּמּוָבן ַההֹוִרים ְוַהְמַחְּנִכים, 
ְיהּוִדים  ְּכמֹו  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  אֹוָתנּו  ֶׁשַּמְדִריִכים 
ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה. אּוָלם ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית 
ַהְּזַמן,  ָּכל  אֹוָתנּו  ְלַהְדִליק  ִיְצָטְרכּו  ֶׁשֹּלא  ִהיא 

ֶאָּלא ָנִאיר ְּבַעְצֵמנּו!

ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶׁשְּבדֹוֵרנּו

ָהעֹוָלה  "ַׁשְלֶהֶבת  ֶׁשל  ֶזה  ִעְנָין  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהְּנמּוִכים.  ַּבְּדָבִרים  ַּגם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֵמֵאֶליָה", 
ְּכמֹו ֶׁשַאֲהֹרן ָאַהב ְוֵקֵרב ֲאִפּלּו ֶאת ַה'ְּבִרּיֹות' – 
ָהֲאָנִׁשים ַהְּנמּוִכים ְּביֹוֵתר, ַוֲאִפּלּו ֶאת ַהחֹוְטִאים 
ָצִריְך  ַהֹּכל  ָּכָראּוי,  ְיֵדי ְּתׁשּוָבה  ַעל  ִּכי  ָחִליָלה. 
ְוָהֱאֶמת ִהיא  ַלֲהֹפְך ְל"ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה". 
ֶׁשָּכל ְמִציאּות ַהְּדָבִרים ַהְּׁשִליִלִּיים ִהיא ַאְך ְוַרק 

ִּבְכֵדי ֶׁשְּנַתֵּקן ְוַנֲעֶלה אֹוָתם ָּגבֹוַּה יֹוֵתר.

ַאָּבא/ִאָּמא: רֹוִאים ֹזאת ַּבִּסּפּור ַּבָּפָרָׁשה: "ַוְיִהי 
ָהָעם ְּכִמְתאֹוְנִנים" – ַהּתֹוָרה ֹלא ּכֹוֶתֶבת ֶׁשָהיּו 
ְּכִאּלּו   – "ְּכִמְתאֹוְנִנים"  ַרק  ֶאָּלא  "ִמְתאֹוְנִנים" 
ִמְתאֹוֵנן,  ֵאינֹו  ַּפַעם  ַאף  ְיהּוִדי  ִּכי  ִמְתאֹוְנִנים. 
ח"ו  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַחּיּות.  ּוָמֵלא  ָׂשֵמַח  הּוא  ָּתִמיד 
ַרק  ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  ִמְתאֹוֵנן,  ֶׁשהּוא  ַּפַעם  קֹוֶרה 
ַלֲעִלָּיה  ֹזאת  ַלֲהֹפְך  ִּבְׁשִביל  ְוַרק  ַאְך  "ְּכִאּלּו", 
יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ְוָלֵכן ָּפָרַׁשת ַה"ִּמְתאֹוְנִנים" ְּכתּוָבה 
ְלַלְּמֵדנּו   – ַהֵּנרֹות"  ֶאת  "ְּבַהֲעלֹוְתָך  ְּבָפָרַׁשת 
ֶׁשָּכל ְמִציאּות ַה"ְּכִמְתאֹוְנִנים" ִהיא ַאְך ְוַרק ְּכֵדי 

ֶׁשִּמֶּזה ָיִאירּו ַה"ֵּנרֹות" עֹוד יֹוֵתר. 

 – ַהָּבָאה  ֶׁשַּבָּפָרָׁשה  ַהְמַרְּגִלים  ְּבֵחְטא  ַּגם  ְוָכְך 
ֶאת  ְלַגּלֹות  ְּכֵדי  ַרק  ֹזאת,  ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה 
ַהּטֹוב ֶׁשָּיָצא ִמָּכְך! ִּכי ְיהֹוֻׁשַע ָלַמד ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָיָדם  ְוַעל  ְמַרְּגִלים,  הּוא  ַּגם  ְוָׁשַלח 
ֹמֶׁשה  ְׁשִליחּות  ָּכְך  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ִלְכֹּבׁש  ָיְכלּו 
ָהְיָתה  ִּבְפִניִמּיּות  ַהְמַרְּגִלים  ַּכָּוַנת  ְוַגם  ֻהְׁשְלָמה! 
ֵחֶלק  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֲחַז"ל  ֶּׁשָאְמרּו  ּוַמה  ְלטֹוָבה. 
ָלעֹוָלם ַהָּבא – ְמָפֵרׁש ָהַרִּבי ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה ֲאִפּלּו 
ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְקׁשּוִרים  ֵהם  ִּכי  ַהָּבא!  ֵמָהעֹוָלם 

הּוא ְּבַעְצמֹו!

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

 ִ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!

ִנְראֹות.  ֵהן  ֵאיְך  ָׁשַכְחִּתי  ִּכְמַעט  ָנעֹות!  ַמְדֵרגֹות 
סֹוף  סֹוף  ָהַרֶּכֶבת,  ְּבַתֲחַנת  ָהִיינּו  ֹלא  ְזַמן  ַּכָּמה 
ֵמַהְּנִסיָעה  יֹוֵתר  ה'!  ָּברּוְך  ֲחָזָרה  אֹוָתּה  ָּפְתחּו 
ְוׁשּוב  ׁשּוב  ְוָלֶרֶדת  ִמַּלֲעלֹות  ֶנֱהֶנה  ֲאִני  ַעְצָמּה, 

ַּבַּמְדֵרגֹות ַהְּקסּומֹות ָהֵאֶּלה. 

ָהֱאֶמת? ְלָהִניַח ֶאת ָהֶרֶגל ַעל ַהַּמְדֵרָגה ָהִראׁשֹוָנה 
ְוֶאָּתַקע?  ֲאִני ְקָצת חֹוֵׁשׁש, אּוַלי ֲאַפְסֵפס אֹוָתּה 
ְּכָבר  ֲאִני  ּוִמָּׁשם  ְלִהְתַיֵּצב,  ִלי  עֹוֵזר  ַאָּבא  ָלֵכן 
ַמְמִריא ְלַמְעָלה. ּוָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים, ֶׁשֲאִני עֹוֵמד 
ֶרֶגל ַעל ֶרֶגל ְונֹוֵתן ַלָּמנֹוַע ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה? 
ֶקֶצב  ְוָכְך  ֵּכן,  ַּגם  ְּבַעְצִמי  ְמַטֵּפס  ֲאִני  ַמָּמׁש ֹלא! 
ֶּזה"?  ַמה  רֹוֶאה  "ַאָּתה  ַּכָּמה!  ִּפי  ָּכפּול  ָהֲעִלָּיה 
ְמַחֵּיְך ֵאַלי ַאָּבא ִמְּלַמָּטה. "ֲאִני ַרק ָנַתִּתי ְלָך ָיד 
ַּבַהְתָחָלה, ְוֶאת ָּכל ַהְּׁשָאר ְּכָבר ָעִׂשיָת ְּבַעְצְמָך. 

ַוֲאִפּלּו ִהְתַאַּמְצָּת ַלֲעלֹות ַמֵהר יֹוֵתר"!

ָעֶליָה,  עֹוִלים  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ִהִּגיָעה.  ָהַרֶּכֶבת  ֵהי, 
ְּכָבר  ַאָּבא  נֹוַח.  ָמקֹום  ִלְתֹּפס  ְלִהְזָּדֵרז  ְּכַדאי 
ׁשֹוֵלף ֶאת ַהְּתִפִּלין, ּומֹוֵצא ָצִעיר ֶׁשָּׂשֵמַח ְלָהִניַח 
אֹוָתם. ַהָּצִעיר ִמְתַרֵּגׁש ִלְׁשֹמַע ֶׁשֵּזֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלה, 
ּוְכֶׁשַאָּבא ְמַקֵּפל ֶאת ָהְרצּועֹות הּוא ְמַבֵּקׁש עֹוד 

ַּכָּמה ַּכְרִטיֵסי ָמִׁשיַח, ְלַחֵּלק ַלֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו. 

"ַאָּתה רֹוֶאה ַמה ֶּזה"? ְמַחֵּיְך ֵאַלי ַאָּבא ְּבִסּפּוק. 
ְוִהֵּנה  ַקָּלה,  ְּדִחיָפה  לֹו  ֶׁשִּיְּתנּו  ַרק  ָצִריְך  "ְיהּוִדי 
ַמְׁשִּפיַע ַעל  ַוֲאִפּלּו  ְּבַעְצמֹו,  ּוִמְתַקֵּדם  הּוא עֹוֶלה 

ֲאֵחִרים!"

ַהָּבָאה  "ַהַּתֲחָנה  ָּכתּוב:  ֶׁשּמּוֵלנּו  ַהַּמְלֵּבִני  ַּבָּמָסְך 
ִלְפֵני  ֶׁשעֹוד  ְמַקֶּוה,  ָּכְך  ָּכל  ֲאִני  ְירּוָׁשַלִים".   –
ֶאת  ְלָהִביא  ַנְצִליַח  ַלַּיַעד,  ַּתִּגיַע  ֶׁשָהַרֶּכֶבת 
ַהָּמִׁשיַח. ָהַרִּבי נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהֹּכַח, ַוֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים!

ְלָכל  ַמְתִאים  ַרִּׁש"י  ֶׁשֵּפרּוׁש  אֹוֵמר  ָהַרִּבי 
ִהְתִחיל  ֶׁשַרק  ָחֵמׁש  ֶּבן  ְלֶיֶלד  ַּגם  ֶאָחד, 
הֹוָרָאה,  ִמֶּמּנּו  ִלְלֹמד  ְוֶאְפָׁשר  ֻחָּמׁש.  ִלְלֹמד 
ֲעבּוֵרנּו. ַּגם  ְזַמן,  ּוְבָכל  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשַּמְתִאיָמה 

ֶׁשִהיא  ְנָׁשָמה,  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ְּבָכל  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְיֵדי  ַעל  ְלַהְדִליק  ָצִריְך  ְואֹוָתּה הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהֵּנר 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות – 'ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור'. ְוָאז, 
ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ַוֲעסּוִקים  ְמִאיָרה,  ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה 
ֶׁשָאנּו ַהַּמֲעִׂשים  ְׁשָאר  ַּגם  ַהִּמְצוֹות,  ּוְבִקּיּום 

ַׁשְרֶׁשֶרת ָהאֹורֹות

ַּבִּמִּלים  ַמְתִחיָלה  ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
'ַעד  ַרִּׁש"י:  ְמָבֵאר  ַהֵּנרֹות'.  ֶאת  'ְּבַהֲעלֹוְתָך 
ַאֲהֹרן   – ֵמֵאֶליָה'  עֹוָלה  ַׁשְלֶהֶבת  ֶׁשְּתֵהא 
ֶׁשָהֵאׁש  ָּכְך  ַהֵּנרֹות,  ֶאת  ְלַהְדִליק  ָצִריְך  ַהֹּכֵהן 
ְּבַעְצָמן. ִלְדֹלק  ַיְמִׁשיכּו  ְוֵהן  ַּבְּפִתילֹות,  ִּתָּתֵפס 

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ַלְּדַרְגנֹוַע

ַּגם ְּכֶׁשְּמִאיִרים ּוַמְׁשִּפיִעים ַעל ַהּזּוַלת, 
ַהַּמָּטָרה ִהיא ַלֲהֹפְך אֹותֹו ְל'ַׁשְלֶהֶבת 

ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה' – ֶׁשַּגם ְלַאַחר ֶׁשִּנָּפֵרד 
ִמֶּמּנּו הּוא ַיְמִׁשיְך ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְּבַעְצמֹו, 

וְלַהְׁשִּפיַע ְּבַעְצמֹו ַעל ַהְּסִביָבה. ָּכל 
ְנָׁשָמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְמִאיִרים, ַּתְדִליק עֹוד 

ַהְרֵּבה ְנָׁשמֹות ְּבֶעְזַרת ה'! 

ַּגם ְּכֶׁשָאנּו ּפֹוֲעִלים ָּבעֹוָלם, ָעֵלינּו ִלְדֹאג 
ֶׁשָהאֹור ֶׁשַּנְדִליק ָיִאיר ְּבַעְצמֹו ְוַגם ַיְׁשִּפיַע ַעל 

ְסִביָבתֹו. 
ְלָמָׁשל, ֻקַּפת ַהְּצָדָקה, ַהֻחָּמׁש ְוַהִּסּדּור ַּבֲחַדר 
ם ֶׁשָּלנּו ָרׁשּום ֲעֵליֶהם, ַאֲחֵרי  ַהְיָלִדים )ֶׁשַהּׁשֵ
ַהִּמִּלים "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה"( – ָעֵלינּו ִלְקֹּבַע 
אֹוָתם ְּבֹאֶפן ּבֹוֵלט ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשֵהם ֵמַעְצָמם 

ְיעֹוְררּו אֹוָתנּו ָלֵתת ְצָדָקה, ִלְלֹמד ּתֹוָרה 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ָּבֶהם.


