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ֶעֶרב ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ֹקַרח, כח ִסיָון, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, 70 ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ, ה'תש"פ

ם! י ִל כֹו ְי ּו  נ ְח ַנ ֲא א  ָק ְו ַּד

ם י ִג ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ
ַהֵחֶלק   - ַהַּתְחּתֹון  ַּכּדּור  ֲחִצי 
ִנְמֵצאת  ֶׁשּבֹו  ָהָאֶרץ,  ַּכּדּור  ֶׁשל 
ִמְּבִחיָנה  ְּביֹוֵתר  ָנמּוְך  ָמקֹום  ֶזהּו  ָאֶמִריָקה. 
ֵמַהָּמקֹום  ְמאֹוד  ָרחֹוק  ֶׁשהּוא  ִמֵּכיָון  רּוָחִנית, 

ּבֹו ִנְּתָנה ּתֹוָרה.

כ"ח ִסיָון תש"א - ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ַחיּו 
ְּבָצְרַפת ַּתַחת ִׁשְלטֹון ַהָּנאִצים ימ"ש. 
ָהַרַּיי"צ,  ָהַרִּבי  ִמַּצד  ַרִּבים  ַמֲאַמִּצים  ְלַאַחר 
ַלּקֹוְנסּוְלָיה  ַּבָּקׁשֹות  ְוַהָּגַׁשת  ַעְסָקִנים  ְׁשִליַחת 
ָהָאֶמִריָקִנית ְלַקָּבַלת ִויָזה - ִהִּגיָעה ַהְיׁשּוָעה. 
ִעם  ַיַחד  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ִסיָון  ְּבכ"ח 

ָהַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית ִהִּגיעּו ְלָאֶמִריָקה.

ֲהָפַצת  ֵמָאז  ִהְתִחיָלה  ַהַהָּצָלה,  ְלֵנס  נֹוָסף 
ְׁשלּוִחים  ַאְלֵפי  ָּגדֹול!  ֲהִכי  ְּבֹתֶקף  ַהַּמְעָינֹות 
ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְמִפיִצים ּוְמִכיִנים ֶאת 
ָּכל ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשָהָיה 

ֵאי ַּפַעם ַּבִהיְסטֹוְרָיה.

ַמהּו ֵׁשם ָהֳאִנָּיה ֶׁשַּבְּתמּוָנה?
 ְוֵכיַצד ִהיא ְקׁשּוָרה 

ַלּיֹום ַהָּבִהיר כ"ח ְּבִסיָון?

ִחיַדְּתמּוָנה 

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:
ָּׂששָכר ּדֹב ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִרְבָקה ִּתְחֶיה ְּגִריְנֶּבְרג ַהָּתִמים יִִ
ַהָּתִמים ְצִבי ְמַנֵחם ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֶנָחָמה ִּדיָנה ִּתְחֶיה רֹוֵזן

ַהָּתִמים יֹוֵסף ִיְצָחק ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְּבָרָכה ִמיַכל ִּתְחֶיה ֶאְלַּגְבִּסי
ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ָרֵחל ִּתְחֶיה ּגֹוְרדֹון

ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַחָּיה מּוְׁשָקא ִּתְחֶיה ָפְרַקׁש. 
ַהָּתִמים ֶּפֶרץ ֵאִלָּיהּו ְצִבי ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִצּפֹוָרה ִּתְחֶיה ֶּפְרִסיקֹו 
ַהָּתִמים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן יֹוֶכֶבד ַאָּיָלה ִּתְחֶיה ְקַלְייָמן 
ַהָּתִמים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ַהֹּכֵהן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְּדָגִנית ֶאִמיְלָיה סּוַחֶּייק

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

ִמּיֹום כ"ח ְּבִסיָון ִנֶּתֶנת ָלנּו ּתֹוֶסֶפת ֹּכַח. ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא ַּדְוָקא ַעְכָׁשו, ַּבָּמקֹום ּוַבַּמָּצב ֲהִכי ַּתְחּתֹון.

)ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות כ"ח ִסיָון תנש"א(

‹ּבִמּיֹום כ"ח ְּבִסיָון ִנֶּתֶנת ָלנּו ּתֹוֶסֶפת ּכַֹח ְלַקֵּים ֶאת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשל ּדֹוֵרנּו – ַלֲעֹמד מּוָכִנים ְלַקָּבַלת ַהְּגֻאָּלה 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. ְוָלֵכן ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ֲאִפּלּו ֶיֶלד ָקָטן, ְלַבֵּקׁש ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא ַּדְוָקא ַעְכָׁשו, ַּבָּמקֹום 

ּוַבַּמָּצב ֲהִכי ַּתְחּתֹון.

ְּבַגְׁשִמּיּות   - לֹו  ְוִסּיּוַע  ַהּזּוַלת,  ְּבָצְרֵכי  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְבַאֲהַבת  ְּבַאְחדּות  ֲחדּוִרים  ‹ִלְהיֹות 
ּוְברּוָחִנּיּות.

‹ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ֶׁשֵאיָנּה ְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלה, ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ָּכל ַהֻּנָּסח, ִמ"ַּוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה", ַעד "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם".

ַּכֲעֹבר יֹוֵבל ָׁשִנים, ְּבכ"ח ִסיָון 
תנש"א, ְּכֶׁשָחַזר ָהַרִּבי ֵמָהֹאֶהל 

ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ִּב-770, ַּכָּמה ֵמַאַּנ"ׁש 
ֵּבְרכּו אֹותֹו ִלְכבֹוד ַהּיֹום ַהַּזַּכאי. 
ְלַאַחר ִמֵּכן, ָאַמר ָהַרִּבי ִׂשיָחה 

ַמְדִהיָמה ַעל ַמֲעָלתֹו ָהֲעצּוָמה ֶׁשל 
יֹום ֶזה - אֹוָתּה ִנְלַמד ַהּיֹום. 

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי
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ַהִּגָּליֹון ֻמְקָּדׁש ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָחָנה ַחִּיים ַהֹּכֵהן ֶּבן ַאְבָרָהם יֹוֵסף ַהֹּכֵהן ע"ה ַּכֲהָנא 
ְלֶרֶגל ַהָּיאְרַצְיט ֶׁשּלֹו כ"ח ִסיָון

ּוְתִפַּלת  ַהִּׂשיָחה  ִסּיּום  ְלַאַחר  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ַהְפָסָקה  ַעל  ַהַּגַּבאי  ִהְכִריז  ַעְרִבית, 
ִהְתַּכֵּון  )הּוא  ִסיָון"  כ"ח  "ֻקְנְטֵרס  ָהַרִּבי  ְיַחֵּלק 
ֶׁשָּכל  ַאֲחֵרי  ְמַעט,  ְוָינּוַח  ַמֶּׁשהּו  יֹאַכל  ֶׁשָהַרִּבי 
ַהּיֹום ָעַמד ָּבֹאֶהל ְוֹלא ָאַכל ְמאּוָמה(. ַאְך ָהַרִּבי 
ֶהְמֵׁשְך",  ַנֲעֶׂשה  ֶהְפֵסק,  ַלֲעׂשֹות  "ִּבְמקֹום  ֵהִגיב: 

ּוִמָּיד ָאַמר ִׂשיָחה נֹוֶסֶפת ְּכֶׁשְּבִסּיּוָמּה ִחֵּלק ְלָכל 
ֶאָחד ְוַאַחת ֶאת ַהֻּקְנְטֵרס ַיַחד ִעם ּדֹוָלר ִלְצָדָקה. 

ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  רֹוֶצה  ֶׁשה'  ָהַרִּבי,  ָאַמר  ַּבִּׂשיָחה 
ֹלא  ִּכי  ַיְכִריז  ְוַגם  ַיִּגיַע,  ֶׁשָּמִׁשיַח  ְוִיְרֶצה  ַיְסִּכים 
ַרק ֶׁשַהְּגֻאָּלה עֹוֶמֶדת ָלבֹוא, ֶאָּלא ַהְּגֻאָּלה ְּכָבר 
ָיִביא ֶאת  ּוְבָכְך  ְּבַפְׁשטּות!  ְלַמָּטה  ִנְמֵצאת ָּכאן 

ַהְּגֻאָּלה.

ִלְזכּות ַהַחָּיל ְּב״ִצְבאֹות ַהֵּׁשם״ 
טֹוִבָּיה ַזַּכאי ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְלָבָנה ִּביָנה ִּתְחֶיה ְּגִריְנְׁשֵטיין

ְלֶרֶגל יֹום ֻהַּלְדּתֹו ָהְרִביִעי ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות ְּביֹום ב' ְּדר"ח ַּתּמּוז - א' ַּתּמּוז
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְגַּדל ָחִסיד ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלְמָדן



ֵיׁש ָלנּו ַה"ֹּכַח"

ַהּיֹום  ֶאת  ְמַצְּיִנים  ָאנּו  ַהַּׁשָּבת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְּבַהְׁשָּגָחה  ָקׁשּור  ַּתֲאִריְך  ָּכל  ִסיָון.  כ"ח  ַהָּבִהיר 
ְּפָרִטית ַלְמֹאָרע ֶׁשָּקָרה ּבֹו. כ"ח ִסיָון אֹוִתּיֹות ּכַֹח. 
ַמַּתן ּתֹוָרה,  ֹחֶדׁש  ֶׁשל  ַהֹּכַח  ֶאת  ַמְדִּגיׁש  ֶזה  יֹום 
ִנְצִחי  ְוֹתֶקף  ֶׁשחֶֹזק  ַּגם  ָידּוַע  ַהְּׁשִליִׁשי.  ַהֹחֶדׁש 

ָקׁשּור ַלִּמְסָּפר ָׁשלֹוׁש - 'ֲחָזָקה'. 

ַּבֹחֶדׁש  ָהָיה  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ַּגם  ָלֵכן  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהּכַֹח  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ֶזה  ְּבַמֲעָמד  ִּכי   - ַהְּׁשִליִׁשי 

ְלַהְחִּדיר ְקֻדָּׁשה ְלתֹוְך ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ַעְצמֹו.

ַמַּתן  ֶׁשל  ַהֶּזה  ְוַהּכַֹח  ְמאֹוד.  ָיֶפה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַּבּיֹום  ְּבִסיָון,  ְּבכ"ח  ָּתְקּפֹו  ְלִׂשיא  ִהִּגיַע  ּתֹוָרה, 
ָהַרָּבִנית,  ִעם  ַיַחד  ִהִּגיַע,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶׁשָהַרִּבי 
ַלָּמקֹום ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר - ָאֶמִריָקה, ְוָהַפְך אֹותֹו 
ָהעֹוָלם.  ְלָכל  ַהֲחִסידּות  ַמְעְינֹות  ֲהָפַצת  ְלֶמְרַּכז 
ְּכֵדי  ִּכי  ַלְּגֻאָּלה.  מּוָכן  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ַנֲעָׂשה  ְּבָכְך 
ִמְּלַמָּטה  אֹותֹו  ְלָהִרים  ָצִריְך  ָמה,  ְּדַבר  ְלָהִרים 
ָאנּו  ֶזה  ְוכַֹח  ְּביֹוֵתר.  ַהַּתְחּתֹון  ֵמַהָּמקֹום  ַּדְוָקא, 
ְמַקְּבִלים ְּבָגלּוי ּוִבְׁשֵלמּות ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבכ"ח ְּבִסיָון.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְוָלֵכן, אֹוֵמר ָהַרִּבי ִחּדּוׁש ִנְפָלא, ֵּכיָון 
ֵמַהַּתְחּתֹון  ַמְתִחיָלה  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשַהֲהָרָמה 
ְּביֹוֵתר, ָלֵכן ַּגם ִהְתַּגּלּות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי 
 – ַהַּתְחּתֹון  ַּכּדּור  ַּבֲחִצי  ָּכאן,  ַּתְתִחיל  ַּבְּגֻאָּלה 
ָהעֹוָלם.  ְלָכל  אֹור  ָהַרִּבי  ֵמִפיץ  ִמֶּמּנּו  ִּב-'770', 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ִעם  ַיַחד  ַיֲעֶלה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ִלירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש.

ָלַרְעיֹון:  ָקׁשּור  ַהִּבְנָין  ִמְסַּפר  ַּגם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָיִמים.  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשִּנְבָרא  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם  ֶזה   7
ָׁשֶוה  ַה-7,  ֶׁשל  ַהְּׁשֵלמּות   ,770 ְוַהִּמְסָּפר 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ַלִּמָּלה 'ָּפַרְצָּת'. ְּכלֹוַמר, ַהְּפִריָצה ֶׁשל 
ָּכל ַהְּגָדִרים ַּבְּגֻאָּלה ּפֹוֶרֶצת ַּדְוָקא ִמּתֹוְך ַה-7, 
ִמּתֹוְך ְמִציאּות ָהעֹוָלם. ְוָלֵכן ַהְּגֻאָּלה ַּגם ַמִּגיָעה 

ְּבדֹוֵרנּו, ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי.

ְיהּוִדי  ָּכל  ְמַקֵּבל  ִסיָון  כ"ח  ְּביֹום  ֶיֶלד/ַיְלָּדה:  
ּתֹוֶסֶפת ֹּכַח ְלַקֵּים ֶאת ְׁשִליחּות ּדֹוֵרנּו – ַקָּבַלת 
ָקָטן  ֶיֶלד  "ַּכֲאֶׁשר  ָהַרִּבי:  ְוָכְך אֹוֵמר  ָמִׁשיַח.  ְּפֵני 
ְּבָיֵמינּו ֵאֶּלה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ַמֲאִמין ּוְמַבֵּקׁש ֶׁשָּיבֹוא 
ַהָּמִׁשיַח... ַהָּקָּב"ה ַמְסִּכים ַלִּמִּלים ְוַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ''ַנַער ִיְׂשָרֵאל ָוֹאֲהֵבהּו" ּוֵמִביא ָלנּו 

ִמָּיד ֶאת ַהְּגֻאָּלה"!

ֶׁשְּיהּוִדי ַיְסִּכים
ַאָּבא/ִאָּמא: ָידּוַע, ֶׁשָּכל ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ָּגלּות ִמְצַרִים 
ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשְּלַאֲחֶריָה ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהּתֹוָרה. ָּכְך ַּגם ָּכל ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהָּגלּות ָהֲאֻרָּכה 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ִּבְכֵדי  ַרק  ִהיא  ְּבסֹוָפּה,  ִנְמָצִאים  ֶׁשָאנּו 
ְלַקֵּבל ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ִּבְׁשֵלמּות 

ֶלָעִתיד ָלבֹוא. 
ַּכָּידּוַע, ְּביֹום ִׁשִּׁשי נֹוֲהִגים ִלְטֹעם ִמַּמַאְכֵלי ַהַּׁשָּבת. 
ְּבאֹותֹו ֹאֶפן, ְּבֶאְמַצע ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשל ְּבִריַאת 
ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ְלִהְתַּגּלֹות  ִהְתִחיָלה  ָהעֹוָלם, 

ִּכְטִעיָמה ִמּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח.
ְלִהָּכֵנס  ַהּכַֹח  ֶאת  ָנַתן  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ּתֹוַרת  ְוִּגּלּוי  ָּבעֹוָלם.  ֱאֹלקּות  ְלַגּלֹות   - ָלָאֶרץ 
ַהֲחִסידּות ַוֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה ַּבּדֹור ַהַּתְחּתֹון 
ֶׁשָּלנּו, ּוִבְפָרט ְּכִפי ֶׁשִהְתַּגְּבָרה ִמכ"ח ִסיָון ָוָהְלָאה 
- נֹוְתִנים ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח ְלַגּלֹות ֱאֹלקּות ַּבְּמקֹומֹות 
ְלָהִביא  ְוַדְוָקא ִמָּׁשם  ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם,  ַהַּתְחּתֹוִנים 

ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה!
ַּבָּגלּות.  ַהַּתְחּתֹון,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִנְמָצִאים  ָאנּו  ָאז 
ַהַּכּדּור  ַּבֲחִצי  ַהּיֹום  ָּגִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְורֹב 
ִסָּבה  ֹלא  זֹוִהי  ַאְך  ַהְּבִרית.  ְּבַאְרצֹות  ַהַּתְחּתֹון, 
ַּדְוָקא  ַהּיֹום,  ֶׁשָּלַמְדנּו  ְּכמֹו   - ְלֶהֶפְך  ְלִהְתָיֵאׁש. 
ֲהִכי  ּוֵמַהָּמקֹום  ֵמַהַּמָּצב  ֶׁשּפֹוֶרֶצת  ִּבְקֻדָּׁשה 
ַּדְוָקא  ְוָלֵכן  ָּגדֹול!  ֲהִכי  ַהִּיְתרֹון  ֶיְׁשנֹו   - ַּתְחּתֹון 
ָהֲאִמִּתית  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹוא  ֶׁשָּלנּו  ַהַּתְחּתֹון  ַּבּדֹור 

ְוַהְּׁשֵלָמה!

ַ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!

ָרצֹון.  ִּבְׂשִביעּות  ָיָדיו  חֹוֵכְך  ַהּקֹוְנִּדיטֹור  ִיְׂשָרֵאל 
עּוָגה  ֶאְצלֹו  ִהְזִמיָנה  ֲאִמיָדה  ִמְׁשָּפָחה  ֶאְתמֹול 
ַּבֲעַלת ֶׁשַבע קֹומֹות! ַהְּדִריׁשֹות ֶׁשָּלֶהם ָהיּו ַרּבֹות 
ׁשֹוֶנה  ִמּסּוג  ִקּׁשּוִטים  ִיְהיּו  קֹוָמה  ְּבָכל  ּוְמֻגָּונֹות: 
ׁשֹוַׁשֵּני  ֻיְזְלפּו  ַהּקֹומֹות  ֵּבין  ַאֵחר,  ְּבַטַעם  ְוִצּפּוי 
ָהֶעְליֹוָנה  ַּבּקֹוָמה  ֶׁשַּבַּקֶּצֶפת...  ְוַהֻּדְבְּדָבן  ְקֶרם, 
ָּכל  ֶׁשל  ְּתמּוָנה  ִעם  ֻמְדָּפס  ֻסָּכר  ַּדף  ְלָהִניַח  ֵיׁש 

ַהִּמְׁשָּפָחה!

ְלֹלא ָסֵפק, ְמֻדָּבר ְּבַהְזָמָנה ֻמְרֶּכֶבת ְלִבּצּוַע ּתֹוְך 
יֹום, ֲאָבל ָהאֹוֶפה ֶׁשָּלנּו ֹלא ִנְרַּתע. ְוִהֵּנה, ְלַאַחר 
ֻהְׁשְלָמה  ְמֻאֶּמֶצת,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ַהְּמָלאָכה! ָּכל ֶׁשּנֹוַתר הּוא ְלַהֲעִביר ֶאת ָהעּוָגה 
ַהֻּיְקָרִתית,  ַהְּׁשקּוָפה  ַהֻּקְפָסה  ֶאל  ִּבְזִהירּות 
ְוִלְׁשֹלַח אֹוָתּה ְלַיֲעָדּה. הּוא קֹוֵרא ַלֶּמְלַצר ַהָּמסּור 
ֶׁשַּיֲעֹזר לֹו ַּבִּמְבָצע. ַהֶּמְלַצר, ְלֹלא ִהּסּוס, מֹוִׁשיט 

ָיַדִים ְלֵעֶבר ַהּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ּוְמַנֶּסה ִלְתֹּפס ֶאת 
ָהעּוָגה.

ַהֹּלא  ַהִּנָּסיֹון  ֶׁשל  ָהֲעגּומֹות  ַהּתֹוָצאֹות  ּבּום! 
ֻמְצָלח ַהֶּזה ָהיּו ִׁשְבֵרי עּוָגה ְלֶׁשָעַבר, ִנְתֵזי ַקֶּצֶפת 
ְוׁשֹוקֹוָלד ְּבָכל ַקְצוֹות ַהִּמְטָּבח, ְוקֹוְנִּדיטֹור ֶאָחד 
ּוַמְסִּביר  ְוַהַּכַעס  ָהַאְכָזָבה  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשְּמַנֶּסה 

ַלֶּמְלַצר: "ָהִייָת ָצִריְך ְלָהִרים אֹוָתּה ִמְּלַמָּטה!"

***

ּבֹו  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּלנּו,  ָהעֹוָלם  ֶאת  'ְלָהִרים'  ְּכֶׁשרֹוִצים 
ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת  ּוְלָהִביא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
ּוִמֶּמּנּו  ָנמּוְך,  ֲהִכי  ַּבָּמקֹום  ַּדְוָקא  ִלְתֹּפס  ַחָּיִבים 
ֲאָנִׁשים ֹלא  ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  ֵּכן,  ַהֹּכל!  ֶאת  ְלָהִרים 
ַהָּנמּוְך  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור  ְוַדְוָקא  ָּכמֹונּו,  ֻמְׁשָלִמים 
ְּביֹוֵתר - ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֹּפה ְלַמָּטה.

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ַלּקֹוְנִּדיטֹוְרָיה


