
ב"ה

ְּבָמַסע
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ֶעֶרב ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז תש"פ, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ

ה! ָּל ֻא ְּג ַה ת  ַל ָח ְת ַה

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

ִלְזכּות ֲחַתן ַהַּבר ִמְצָוה ַהָּתִמים ַאְבָרָהם ֶּבן מֹוִרָּיה ִיְפָרח
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְגַּדל ִלְהיֹות ָחִסיד ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלְמָדן

ְמֻקָּׁשר ְּפִניִמי ָלַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א!

ֵנס ֵמַעל ַהֶּטַבע - ֵנס ֶׁשְּמֻנָּגד ַלֲחלּוִטין ְלֶדֶרְך ַהֶּטַבע.

ֵנס ַהְמֻלָּבׁש ַּבֶּטַבע – ֵנס ֶׁשִּנְכָנס ּופֹוֵעל ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע 
ּוְבַהְדָרָגה. ְּבִנִּסים ַהְמֻלָּבִׁשים ַּבֶּטַבע ֵיׁש ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה 
יֹוֵתר, ֶׁשָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְּכִפי ֶׁשהּוא, ְמַגֶּלה ֶאת ְּכבֹוד 

ה'. 

ג' ַּתּמּוז - ְּבַתֲאִריְך ֶזה ָקרּו ִנִּסים ַהְמֻלָּבִׁשים ְּבֶדֶרְך 
ְיהֹוֻׁשַע  ְיֵדי  ַעל  ָהָאֶרץ  ִּכּבּוׁש  ִּבְזַמן  ֵראִׁשית,  ַהֶּטַבע. 
ָעְצָרה  ַהֶּׁשֶמׁש   - ֹּדם'  ְּבִגְבעֹון  'ֶׁשֶמׁש  ֶׁשל  ַהֵּנס  ֵאַרע 
ְלַהְמִׁשיְך  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִאְפְׁשָרה  ְוָכְך  ָׁשְקָעה,  ְוֹלא 

ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי אֹוְיֵביֶהם, ּוְלִהָּלֵחם ָּבֶהם ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע.

ְּבנֹוָסף, ְּביֹום ֶזה ִּבְׁשַנת תרפ"ז, ִנְׁשַלח ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ 
ִהְתָּבֵרר,  ַהּסֹוִפי  ַהִּׁשְחרּור  ְלַאַחר  ְּבַקְסְטָרָמה.  ְלָגלּות 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשל  ַהַהְתָחָלה  ָהָיה  ַּתּמּוז  ג'  ֶׁשְּבֶעֶצם 
ְלָגלּות.  ִמָּמֶות  ַהִּדין  ְּפַסק  ֶאת  ִׁשּנּו  ַּבְּתִחָּלה  ַהִּנִּסים: 
ָהַרִּבי  ֶאת  ִׁשְחְררּו  ְּבַתּמּוז,  ְּבי"ב-י"ג  ִמֵּכן,  ְלַאַחר 

ְלַגְמֵרי, ְוִהִּתירּו לֹו ָלֵצאת ֵמרּוְסָיה.

ַמהּו ֵׁשם ָהֳאִנָּיה ֶׁשַּבְּתמּוָנה?
 ְוֵכיַצד ִהיא ְקׁשּוָרה 

ַלּיֹום ַהָּבִהיר כ"ח ְּבִסיָון?

ְלָהִפיץ ֶאת ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל.

)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ֹקַרח, ג' ַּתּמּוז תנש"א(

‹ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּוְלָהִפיץ ֶאת ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל, ַּבה' ּוְבֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ִמּתֹוְך ַקָּבַלת 
עֹל ָׁשַמִים ֻמְחֶלֶטת. ַאְך ְּבֹאֶפן ֶׁשֶּזה ַיְחּדֹר ַּבֵּׂשֶכל ּוָבֶרֶגׁש ֶׁשל ָהָאָדם, ַעד ֶׁשִיְרֶאה ֶׁשָהעֹוָלם מּוָכן ְלַקֵּבל זֹאת.

‹ַלֲעסֹק ְּבַפְרָנָסה ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ּתֹוְך ְיִדיָעה ֶׁשְּבֶעֶצם ה' נֹוֵתן ֶאת ַהְּבָרָכה ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע, ֶאָּלא ֶׁשה' רֹוֶצה 
ֶׁשִּנְפַעל ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ְּכֵדי ֶׁשַהֶּטַבע ַעְצמֹו ְיַסֵּיַע.

ֶרַגע  ָּכל  ְיַנֵּצל  ַהֹּקֶדׁש, ּבֹו הּוא  ָטֳהַרת  ַעל  ִחּנּוִכי  ַקִיץ  ְּבַמֲחֵנה  ִיְהֶיה  ְיהּוִדי  ֶיֶלד  ֶׁשָּכל  ַמֲאָמץ  ָּכל  ‹ַלֲעׂשֹות 
ְלהֹוִסיף ְּבָכל ִעְנְיֵני ַהַּיֲהדּות, ּוִמּתֹוְך ַחּיּות ְוִׂשְמָחה.

‹לֹוַמר ִּפְרֵקי ָאבֹות ְּבָכל ַׁשְּבתֹות ַהַּקִיץ, ְוִלְלמֹד ִמְׁשָנה ַאַחת ְלָפחֹות ְּבִעּיּון.

‹ַלְחזֹר ַמֲאַמר ֲחִסידּות ְלַאַחר ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְּבַׁשָּבת. ּוְבֹאֶפן ֶׁשל ֻחַּקת, ֶׁשַהַּמֲאָמר ֵיָחֵקק ּבֹו ּוַבּׁשֹוְמִעים.

‹ְלַתְלִמיֵדי ְיִׁשיַבת ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים ִּבְמֻיָחד - ְלהֹוִסיף ְּבִחּבּור ָהרּוָחִנּיּות ְוַהַּגְׁשִמּיּות, ְּבִלּמּוד ִנְגֶלה ּוְפִניִמּיּות 
ַהּתֹוָרה, ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ּוַבֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה. ְוַהּכֹל ִמּתֹוְך ַהְדָּגַׁשת ַהְּנֻקָּדה - ַהִּבּטּול ַלה', ֶׁשחֹוֵדר 

ְּבָכל ַהְּפָרִטים.

ַּכּיֹום, ְלַאַחר ֶׁשַהִּמְׁשָטר 
ַהּקֹומּוִניְסִטי ָנַפל, 

ְיהּוִדים ְיכֹוִלים ָלֵצאת 
ֵמרּוְסָיה ִויכֹוִלים ַּגם 
ְּבתֹוָכּה ִלְלֹמד ּתֹוָרה, 
ְלַקֵּים ִמְצוֹות ּוְלָהִקים 
ָּבֵּתי ֵסֶפר ּוָבֵּתי ַחַּב"ד, 
ְוַהִּמְמָׁשל ֲאִפּלּו ְמַסֵּיַע 

ָלֶהם ְּבָכְך. ְוָכל ֶזה 
ִהְתִחיל ִמג' ַּתּמּוז - 
'ַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלה'!

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ַהֶּטַבע  ְּבתֹוְך  זֹאת  ְלַהְכִניס  ֵיׁש   - ֵׁשִני  ִמַּצד 
ְוִנְפַעל  ָנִבין  ַעְצֵמנּו  ֶׁשָאנּו  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ְוַהֵּׂשֶכל 
ְּבַחּיּות ּוְבִׂשְמָחה, ְוַגם ֶׁשִּנְגרֹם ַלֲאֵחִרים ֶׁשְּיַקְּבלּו 
ָּכְך  ֶׁשּלֹו,  ַּבָּׂשָפה  ֶאָחד  ְלָכל  ְלַדֵּבר  ָצִריְך  זֹאת. 
ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשֶּדֶרְך  ְוָיִבין  ְיֻׁשְכַנע  ֶׁשהּוא 

ִהיא   – ָלַרִּבי  ְוַהִהְתַקְּׁשרּות  ַהֲחִסידּות  ְוֶדֶרְך 
ַהֶּדֶרְך ֲהִכי טֹוָבה ַוֲהִכי ְמֻאֶּׁשֶרת! 

ְּבִחּבּור  ָּכָראּוי,  ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ּוְכֶׁשְּיהּוִדי 
ְׁשֵּתי ַהְּדָרִכים, ְּבִלי ְלִהְתַחֵּׁשב ָּבעֹוָלם ַאְך ְּבָׂשָפה 
ְלַגְמֵרי  מּוָכן  ְּכָבר  ֶׁשָהעֹוָלם  ִיְרֶאה  מּוֶבֶנת, הּוא 

ְוהּוא ַאף ְמַסֵּיַע ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:
ִפיְׁשל ֶּבן ִסיָמה ַמְייַדְנִצ'יק  ִהֵּלל ֶּבן ׁשֹוַׁשָּנה טֹולֹוִצ'יְנְסִקי

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



ַהְתָחַלת ַהְּגֻאָּלה
ִצַּיּנּו ֶאת יֹום  ִלי ְׁשֵאָלה. ַהָּׁשבּוַע  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵיׁש 
ֵמֵעיֵנינּו  ֶנֱעַלם  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ּבֹו  ַּתּמּוז,  ג' 
ָאז  ָעצּוב,  ְמאֹוד  יֹום  ִנְרֶאה  ֶזה  תשנ"ד.  ִּבְׁשַנת 

ָלָּמה ָעׂשּו ּבֹו ִהְתַוֲעֻדּיֹות ְׂשֵמחֹות?
ַאָּבא/ִאָּמא: ְׁשֵאָלה ּבֹוֶגֶרת ַוֲחׁשּוָבה. ְוַהְּתׁשּוָבה 
ַמְדִהים  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ַּבִּמִּלים  ָתִמיד,  ְּכמֹו  ִנְמֵצאת, 
ִלְראֹות ֵאיְך ַּכָּמה ָׁשִנים ֹקֶדם ֵמִכין אֹוָתנּו ָהַרִּבי 
ּוַמְסִּביר: ג' ַּתּמּוז ִנְרֶאה ַּבְּתִחָּלה יֹום ֶׁשל ָּגלּות - 
ַהְתָחַלת  ְּבֶעֶצם  ֶׁשהּוא  ִמְתַּגֶּלה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַאְך 

ַהְּגֻאָּלה! 
ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשָהָיה ִעם ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ְּברּוְסָיה. ה' 
ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֵנס ֶׁשָהַרִּבי ְיֻׁשְחַרר ִמָּיד, ֲאָבל 
ַהַּמָּטָרה ִהיא ְלַהְכִניס ֶאת ַהֵּנס ְּבַתֲהִליְך 'ִטְבִעי', 
ַיְסִּכימּו  ֶׁשָהרּוִסים  ָּכְך  ְּבֶהְמֵׁשִכים -  ְּגֻאָּלה  ְּכמֹו 
ְּבָכל ַּפַעם ְקָצת יֹוֵתר, ַעד ֶׁשַּבּסֹוף ַיִּגיעּו ְּבַעְצָמם 

ַלַּמְסָקָנה ֶׁשַּדְרָּכם ַהַּכְפָרִנית ֵאיָנּה ְנכֹוָנה. 
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵהַבְנִּתי... ָאז ָּכָכה ֶזה ַּגם ֶאְצֵלנּו ַהּיֹום: 
ַּבְּתִחָּלה ִנְדֶמה ֶׁשִּמג' ַּתּמּוז ָיָצאנּו ְל'ָגלּות' - ֹלא 
ָאנּו  ַהָּנכֹון.  ַהֶהֶפְך הּוא  ֲאָבל  ָהַרִּבי.  ֶאת  רֹוִאים 
ִנְמָצִאים ְּבִׂשיא ַהַּתֲהִליְך ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית 
ֶׁשל  ְּבִהְתַּגּלּותֹו  ַהָּבא,  ָּבֶרַגע  ּוְכָבר  ְוַהְּׁשֵלָמה. 
ַהֶהְעֵלם  ֵאיְך  ְּבָגלּוי  ִיְרֶאה  ָהעֹוָלם  ָּכל   - ָהַרִּבי 

ְוַהֶהְסֵּתר, ָהָיה ַהְתָחַלת ַהְּגֻאָּלה!
ַאָּבא/ִאָּמא: ְּכֶרֶמז ַעל ג' ַּתּמּוז תשנ"ד – ַמְזִּכיר 
ָהַרִּבי ַּבִּׂשיָחה ֶאת ֲעִלָּיתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ָלָהר ְלַקֵּבל 
ֶאת ַהּתֹוָרה. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָראּו אֹותֹו, ַאְך ֹלא 
ָהְיָתה זֹו ִהְסַּתְּלקּות ַהְּנָׁשָמה ֵמַהּגּוף, ֶאָּלא ֲעִלָּיה 
ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו. ְוָכְך ּכֹוֵתב ָהֲאִריַז"ל ֶׁשִּיְהֶיה ֵאֶצל 
ִּתְהֶיה  ַיִּכירּו ּבֹו -  ֵמָהָעם  ֶׁשֵחֶלק  ְלַאַחר  ָמִׁשיַח. 
ֶאְצלֹו ֲעִלָּיה ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו ַעל ֶּדֶרְך ֲעִלַּית ֹמֶׁשה 
ָלָהר, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהּכֹחֹות ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה. 
זֹו  ָמִׁשיַח ִּבְתקּוָפה  ַהָּזֵקן מֹוִסיף, ֶׁשַעל  ְוַאְדמֹו"ר 
ֶמֶלְך  "ָּדִוד  ִּכי  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ָאז  ֶׁשָּצִריְך  ֶנֱאַמר 

ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים"!

ִמְּלׁשֹון  'ֻחַּקת',  ַהָּפָרָׁשה  ֵׁשם  ַּגם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשֵאיָנּה  ִנְצִחית  ַהְמָׁשָכה  ַעל  ַמְרֶאה  ֲחִקיָקה, 
 - ְּתִחָּיה  ַהִּמָּלה  רֹאׁש  ִהיא  ת'  ְוָהאֹות  ִמְׁשַּתָּנה. 
ַהֶּמֶלְך  זֹוֶכה  ָּבֶהם  ִנְצִחִּיים,  ַחִּיים  ַעל  ֶׁשַּמְרָאה 

ַהָּמִׁשיַח, ְוהּוא ּפֹוֵעל זֹאת ַּגם ְּבָכל ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו.

ַמה ַּיִּגידּו?
ַמּדּוַע  ָלעֶֹמק,  ְלָהִבין  ְנַנֶּסה  ָּכֵעת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ּוִבְׁשַלִּבים,  ַהֶּטַבע  ְּבֶדֶרְך  ָלבֹוא  ְצִריָכה  ַהְּגֻאָּלה 
ְוֹלא ְּבַבת ַאַחת ִמְּלַמְעָלה. ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ָּכל ַמה 
ְבָראֹו  ֹלא  ְּבעֹוָלמֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּׁשָּבָרא 
ֶאת  ָּבָרא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְכבֹודֹו".  ֶאָּלא 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִמְּלׁשֹון ֶהְעֵלם, ָּכְך ֶׁשֹּלא רֹוִאים ּבֹו 
ְּבָגלּוי ֶאת ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשל ה'. ְוַהַּמָּטָרה ִהיא ֶׁשָאנּו 
ִנַּקח ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים, ְנַנֵּצל אֹוָתם ְלתֹוָרה 

ּוְלִמְצוֹות, ְוָכְך ְנַגֶּלה ֶאת ְּכבֹוד ה' ָּבעֹוָלם.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְלָמָׁשל, ִלְפֵני ְׁשִתַּית ּכֹוס ַמִים, ְמָבְרִכים 
'ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו', ְוָכְך ַהַּמִים ַהַּגְׁשִמִּיים ְמַגִּלים 
ּוְכֶׁשרֹוִאים  ַמָּמׁש.  ַעְכָׁשו  ַהּכֹל  ּבֹוֵרא  ה'  ֵאיְך 
ְּבָרִקים - ְמָבְרִכים 'עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית', ְוָכְך 

ַהְּבָרִקים ְמַגִּלים ֶאת ַמֲעֵׂשי ה'. 

ִנִּסים,  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשה'  ַּגם  ְוָלֵכן  ְמֻצָּין.  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְּכמֹו  ַהֶּטַבע.  ְּבתֹוְך  ַיְחְּדרּו  ֶׁשֵהם  ִהיא  ַהַּמָּטָרה 
ֹּדם  ְּבִגְבעֹון  ְּבֶׁשֶמׁש  ַאֲהרֹן,  ְּבַמֵּטה  ֶׁשָרִאינּו 
ּוִבְגֻאַּלת ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ - ְּכֵדי ֶׁשָהעֹוָלם ְיַגֶּלה ֶאת 

ְּכבֹוד ה'!

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְוֵאיזֹו הֹוָרָאה ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ִמָּכְך? 

ַאָּבא/ִאָּמא: ַּבֲעבֹוַדת ה' ָצִריְך ִלְהיֹות ִחּבּור ֶׁשל 
ְׁשֵני ַהְּדָבִרים. ִמַּצד ֶאָחד, ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע. ַלֲעבֹד 
ַהֵּׂשֶכל.  ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹונֹות  ׁשּום  ּוְבִלי  עֹל,  ְּבַקָּבַלת 
ָעֵלינּו ְלָהִפיץ ֶאת ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ָהֱאמּוָנה ָּבַרִּבי 
ַמה  ַלְחׁשֹב  ְּבִלי  ַהִּנְצִחִּיים,  ּוְבַחָּייו  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך 

ַּיִּגידּו. 

ַ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!

ַהֶּטֶקס ֶׁשֵּיָעֵרְך ֹּפה ַהּיֹום, ֹלא קֹוֶרה ָּכל יֹום... 
ֶׁשִּיְקרּו  ַהְּפֻעּלֹות  ִּבְזכּות  ְמַרֵּגׁש.  ַמֲעָמד  ֵאיֶזה 
ִמְּטֵמִאים  ַלֲהֹפְך  יּוְכלּו  ַרִּבים  ְיהּוִדים  ָּכאן, 
ִלְטהֹוִרים. ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ָּכאן ֵמָרחֹוק ִלְצּפֹות 

ַּבַּמֲחֶזה.

ָיִביאּו ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמה ַלָּמקֹום  עֹוד ְמַעט 
ַהְמֻיָחד ֶׁשֵהִכינּו ָלּה, ֶׁשְּמֻכָּון מּול ֶּפַתח ֵהיַכל 

ַהִּמְקָּדׁש. 

ֵאיזֹו  ה'!  ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  ַוואּו,  ִהיא.  ִהֵּנה 
ֶׁשָּכל  ָּפָרה  ִלְמֹצא  ָנִדיר  ָּכְך  ָּכל  ְׁשֵלמּות. 
ְּבגּוָפּה,  מּום  ָּכל  ְלֹלא  ֲאֻדּמֹות,  ַׂשֲערֹוֶתיָה 

ְוֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָחְרׁשּו ִאָּתּה ַּבָּׂשֶדה.

ַעְכָׁשו ַהֹּכֵהן ׁשֹוֵחט אֹוָתּה, ּוַמֶּזה ֵמַהָּדם ֶׁשָּלּה 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ֶׁשל  ַהֵהיָכל  ְלִכּוּון 
ֵאזֹוב  ֶאֶרז,  ֵעץ  ִעם  ַיַחד  ְּבָׂשָרּה  ֶאת  ׂשֹוְרִפים 
ְותֹוַלַעת ָׁשִני. ָהֵאֶפר ֶׁשִּנְׁשָאר ֵמַהְּׂשֵרָפה, הּוא 
ַהָּבאֹות  ַּבָּׁשִנים  ְיַטֲהרּו  ִאּתֹו  ַהְמֻיָחד  ַהֹחֶמר 

ֶאת ַהְּטֵמִאים.

ַאְׁשַרי ֶׁשָּזִכיִתי ִלְראֹות ֶאת ַהַּמֲעָמד ַהָּקדֹוׁש. 
ְלִהְׁשַּתֵּתף  עֹוְמִדים  ְיָלִדים,  ַאֶּתם,  ַּגם 
ְּבָכל  יֹוֵתר.  ַהְרֵּבה  ְמֻיָחד  ֲאָבל  ָּכֶזה,  ְּבֶטֶקס 
ַהִהיְסטֹוְרָיה ִנְׁשֲחטּו ַרק ֵּתַׁשע ָּפרֹות ֲאֻדּמֹות, 
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ִיְׁשַחט  ָהֲעִׂשיִרית  ַהָּפָרה  ְוֶאת 
ִלְקַראת  ֻּכָּלנּו  ֶׁשְּיַטֵהר ֶאת  ּוְבַעְצמֹו,  ִּבְכבֹודֹו 

ַהְּגֻאָּלה! 

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ְלַהר ַהֵּזיִתים 


