
ב"ה

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו ָחל יֹום ֻהַּלְדָּתם:
 ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִניָרה ַחָּיה נּוִגיְנְסִקי, ְיהּוָדה ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֵלָאה ִמְזָרִחי,

ִיְׂשָרֵאל ַאְרֵיה ֵלייּב ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִצּפֹוָרה ַחָּיה ֶּפְרִסיקֹו, ָמִׁשיַח ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֲחִניָתה ֶאְלַיאס
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ֶעֶרב ַׁשַּבת ֲחזֹון ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים, ד' ְמַנֵחם ָאב, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ה'תש"פ

ָּלה ֻא ְּג ַה ן  ֹו ז ֲח

עֹוד ֶרַגע ֶאָחד! ְוָכל ֶזה ִמּתֹוְך ִּבָּטחֹון ֶׁשּסֹוף ָּכל 
סֹוף ה' ַיֲעֶנהִלְתִפָּלֵתנּו ְוָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח אֹוֵמר, ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכָבר 
עֹוֵמד מּוָכן ְלַמְעָלה, ּוְסעּוַדת ׁשֹור ַהָּבר ְוַהִּלְוָיָתן 
ַּגם ִהיא מּוָכָנה. ַהְּגֻאָּלה ִנְּתָנה ָלנּו ְּכמֹו ְּבֵתָבה 

ְסגּוָרה, ְוִקַּבְלנּו ַּגם ֶאת ַהַּמְפֵּתַח. ְוַעְכָׁשו, ַהָּדָבר 
ָמַתי',  'ַעד  ּוְנַבֵּקׁש  ֶׁשִּנְצַעק  ֶזה  ֶׁשָּצִריְך  ַהָּיִחיד 
'ְיִחי ַהֶּמֶלְך'! ְוַכּמּוָבן ֶׁשה' ַיֲעֶנה ִלְתִפָּלֵתנּו, ְוָיִביא 

ָלנּו עֹוד ִלְפֵני ַהּצֹום ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:
ַהָּתִמים לוי יצחק ֶּבן תמר אייזנבך, ַהָּתִמים לוי יצחק ֶּבן נעמי שניאורסון

ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶּבן נחמה גולדא גדיאן, ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶּבן חנה נחמה זיס, ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶּבן איילת אברמד
ֶשִיְחיּו

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

ָנה ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָחל ְּבַׁשָּבת ְוַהּצֹום ִנְדֶחה,  ַהּׁשָ
ּוִמְתַּגָּלה ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל יֹום ֶזה, ֶׁשַּיֲהֹפְך 

ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה! ָלֵכן ְּבַׁשָּבת זֹו ָצִריְך ֶלֱאֹכל 
ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשֹמַח ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּבַׁשָּבת 

ְרִגיָלה!!

ַמַּפת ְּדָרִכים ּוֻמָּׂשִגים

ְמֻיָחד  ַמָּזל  ֵיׁש  ֹחֶדׁש  ְלָכל   - ַאְרֵיה  ַמַּזל 

ֶׁשָּקׁשּור ֵאָליו ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה. 

ּוַמַּזל ַאְרֵיה ַׁשָּיְך ַלֹחֶדׁש ֶׁשָּלנּו, 

ֹחֶדׁש ָאב. 

ֶׁשּצּוָרתֹו  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלֵבית  ִּכּנּוי   - ֲאִריֵאל 

ַרֲעַמת   - ְלַאְרֵיה  ּדֹוָמה 

ֶׁשּלֹו  ָהְרָחָבה  ַהֵּׂשָער 

ַהַּצר  ְוגּופֹו  ִמָּקִדיָמה, 

ֵמָאחֹור. ְוָכְך ֵהיַכל ַהִּמְקָּדׁש - ָרָחב ִמְּלָפִנים 

ְוַצר ְמַעט יֹוֵתר ֵמָאחֹור.
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ִׂשימּו ֵלב ְלִמְדָרׁש ַמְדִהים: 
"ָעָלה ַאְרֵיה )=ְנבּוַכְדֶנַּצר 
ֶמֶלְך ָּבֶבל( ְּבַמַּזל ַאְרֵיה 

)=ֹחֶדׁש ָאב( ְוֶהְחִריב ֶאת 
ֲאִריֵאל. ַעל ְמָנת ֶׁשָּיבֹוא 
ַאְרֵיה )=ַהָּקָּב"ה( ְּבַמַּזל 
ַאְרֵיה ְוִיְבֶנה ֲאִריֵאל". 

ָמִׁשיַח  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִאם  ֶׁשֶּזה  ְלהֹוִסיף  ְוָנהּוג  ַהְּגֻאָּלה,  ְלֵזרּוז  טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ְלַקֵּבל  ֵיׁש   »
ּוְבִמְצוֹות,  ְּבתֹוָרה  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ְלהֹוִסיף   » ִמָּיד:  ָיבֹוא  ֶׁשָּמִׁשיַח  ְּבטּוִחים  ָאנּו  ִּכי  ִיְתַעֵּכב. 
ּוִבְמֻיָחד ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט )=ּתֹוָרה( ִּתָּפֶדה, ְוָׁשֶביָה - ִּבְצָדָקה".

«ְלַהְמִׁשיְך ְּבַחּיּות ְמֻחֶּדֶׁשת ַלֲערְֹך ִסּיּוֵמי ַמֶּסֶכת ְּבִתְׁשַעת ַהָּיִמים, ּוְלַהְמִׁשיְך ָּבֶזה ַעד ט"ו 
ְלָכל  זֹאת  וְלַפְרֵסם  ֶׁשֶאְפָׁשר,  ְּבָמקֹום  ְוִהְתַוֲעדּות  ְסעּוָדה  ְוַלֲערְֹך  ְצָדָקה  ָּבֶהם  ָלֵתת  ְּבָאב, 
ִסּיּום  ַלֲערְֹך  ְּבָאב,  לט"ו  ִׁשִּׁשי אֹור  ְּבֵליל  ְוַטף  ָנִׁשים  ַלֲאָנִׁשים,  ִהְתַוֲעדּות  ַלֲערְֹך   » ְיהּוִדי. 
ַמֶּסֶכת, ָלֵתת ְצָדָקה ּוְלַקֵּבל ַהְחָלטֹות טֹובֹות. ְוָהִעָּקר, ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה - יֹוֵתר ֵמַהַחִּגים, 
יֹוֵתר ִמִּׂשְמַחת ּתֹוָרה, יֹוֵתר ִמּפּוִרים ְויֹוֵתר ִמי"ט ְּבִכְסֵלו! ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל 

ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב". ְוֶזה ָיִביא ֶאת ִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.

ֵּכב ַע ְת ִי ַח  י ִׁש ָמ ם  לֹו ָׁש ְו ס  ַח ם  ִא

ְּבָמַסע

ָאז ְּבֶעֶצם, ַּבֹחֶדׁש ֶׁשָאנּו 
ִנְמָצִאים ִיָּבֶנה ֵּבית 

ִליִׁשי! יֹוֵתר  ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ
ִמֶּזה, ָּכל ַהַּמָּטָרה ֶׁשל 

ַהֻחְרָּבן, ָהְיָתה ְּכֵדי ִלְזּכֹות 
ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ִליִׁשי ְוַהִּנְצִחי! ַהּׁשְ

  

ה! ָר ּתֹו ת  ַח ְמ ִּׂש ִמ ַח  ֵמ ָׂש ר  ֵת ֹו י

ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶׁשִּבְסעּוַדת ַהְּגֻאָּלה 
ֻיְּגׁשּו ַהִּלְוָיָתן, ׁשֹור ַהָּבר ְוַיִין 

ָּבת ֹנאַכל ֵמֵעין  ַהְמֻׁשָּמר, ְוַגם ַהּׁשַ
ֶזה: ָּדִגים, ָּבָׂשר ָוָיִין!

ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ

ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות ְּדָבִרים ַׁשַּבת ֲחזֹון תנש"א

ְּבצֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב )ִנְדֶחה( ֵאֶצל ָהַרִּבי, ִּבְׁשַנת תשנ"א, ָהְיָתה ִׂשְמָחה ְמֻיֶחֶדת ּוִבְלִּתי ְרִגיָלה. ָהַרִּבי 
ִחֵּלק ְּבאֹותֹו יֹום ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ּדֹוָלִרים ִלְצָדָקה! ִלְקַראת סֹוף ַהּצֹום ִנְכַנס ָהַרִּבי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָאַמר 
ִׂשיָחה ֻמְפָלָאה, ַעל ַהְּזַמן ַהְמֻסָּגל ַלְּגֻאָּלה, ְּבָכל ֶרַגע ַמָּמׁש. ְוָאז ִהִּגיַע ֶרַגע ַהִּׂשיא: ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית 
יֹוֵתר  ֲעָנִקית,  ְּבִׂשְמָחה  ָׁשרּו  ְוֻכָּלם  ִיְצָחק,  ֵלִוי  ַרִּבי  ָאִביו,  ֶׁשל  ַהְמֻפְרָסם  ַהַהָּקפֹות  ְּבִנּגּון  ָהַרִּבי  ָּפַתח 

ִמִּׂשְמַחת ּתֹוָרה!



יֹום ְסֻגָּלה ְלִביַאת ַהְּגֻאָּלה! 

ּוְבטּוִחים  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  יֹום  ְּבָכל  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשַהּיֹום ָמִׁשיַח ָיבֹוא, "ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא". 
ָּכל  ֶאת  ְּכָבר  ֶׁשרֹוִאים  ֶׁשָּלנּו,  ַּבְּתקּוָפה  ּוִבְפָרט 
ִמְתַעֶּכֶבת  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ֶרַגע  ְּבָכל  ַהְּגֻאָּלה.  ִסיָמֵני 
ֶזהּו ֶּפֶלא ֲהִכי ָּגדֹול, ּוָברּור ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני 

ַהִהְתַּגּלּות, ְּבֶרַגע ֶזה ַמָּמׁש!

ַלְּגֻאָּלה  ַהִּצִּפָּיה  ְמַנֵחם-ָאב  ְּבֹחֶדׁש  אּוָלם 
ְמֻסָּגל  ֹחֶדׁש  ֶׁשהּוא  ִמּׁשּום  יֹוֵתר,  עֹוד  ֻמְדֶּגֶׁשת 

ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ּובֹו ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש!

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֶזה ָרמּוז ַּגם ִּבְׁשמֹו ַהָּמֵלא ֶׁשל ַהֹחֶדׁש, 
ָאִבינּו  ָהָאב,  ָלנּו  ִיֵּתן  ֶזה  ְּבֹחֶדׁש  'ְמַנֵחם-ָאב'. 
ְוַהֻחְרָּבן,  ַהָּגלּות  ַעל  ַהֶּנָחָמה  ֶאת  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
ְוָיִביא ָלנּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ְּבֶעֶצם, ָּכל ַהֹחֶדׁש ִנְקָרא 

ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח - 'ְמַנֵחם'!

ַהְמֻיָחד  ַהּיֹום  ַעְצמֹו,  ָאב  ּוְבֹחֶדׁש  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֲחָכֵמינּו  ְּבָאב.  ִּתְׁשָעה  הּוא  ְּביֹוֵתר  ְוַהְמֻסָּגל 
נֹוַלד  ֶזה  ֶׁשְּביֹום  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְּכֶׁשֶּנְחַרב  ִמָּיד  ַהָּמִׁשיַח.  ַהֶּמֶלְך 
ִיְגַאל  ֲאֶׁשר  ְמַנֵחם,  ֶׁשְּׁשמֹו  ַהָּמִׁשיַח,  נֹוַלד  ְּכָבר 
ֶׁשָאז  ַהּיֹום,  ַאֲחֵרי ֲחצֹות  ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ֶאת 
נֹוַלד ָמִׁשיַח, נֹוֲהִגים ְלָהֵקל ְּבִדיֵני ָהֲאֵבלּות, ְוֵכן 
ּוְבמֹוָצֵאי  'ַנֵחם'.  ְּתִפַּלת  ֶאת  ְּבִמְנָחה  מֹוִסיִפים 

ַהּיֹום עֹוְרִכים ִקּדּוׁש ְלָבָנה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּביֹום ֻהֶּלֶדת ַמָּזלֹו ֶׁשל ָהָאָדם ּגֹוֵבר. 
ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשל  ַהֻהֶּלֶדת  יֹום  ְּבָאב,  ְּבִתְׁשָעה  ָאז 
ַמָּזלֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח ּגֹוֵבר, ְוִאם ֵּכן ֶזהּו יֹום ְסֻגָּלה 

ְלִביַאת ַהְּגֻאָּלה! 

 ֹלא ַמְפִסיִקים ְלִהְתַחֵּנן   

ִלְקֹרא ֶאת  ַנְתִחיל  ִמְנָחה  ִּבְתִפַּלת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן. ָוֶאְתַחַּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲחֵמׁש ֵמאֹות 
ֶׁשֹּמֶׁשה  ַהְּתִפּלֹות  ִמְסַּפר  ְּכֶנֶגד  ֶעְׂשֵרה,  ַוֲחֵמׁש 

ִהְתַחֵּנן ַלה' ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ִויהֹוֻׁשַע  ָזָכה,  ֲאָבל ַּבּסֹוף ֹמֶׁשה ֹלא  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
הּוא ֶזה ֶׁשִהְכִניס ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ. ָאז ָּכל 

ַהְּתִפּלֹות ֶׁשל ֹמֶׁשה ֹלא ַנֲענּו?

ָּכְך  ָּכל  ִהְרָּבה  ֹמֶׁשה  ָחִליָלה.  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִּבְתִפָּלה, ִמּׁשּום ֶׁשָּיַדע ֶׁשִאם הּוא ִיָּכֵנס ִעם ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ְוִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּתְהֶיה זֹו 
ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ַהִּנְצִחית. ַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו ָאְמָנם 
ִּתְתַקֵּים,  ְּבַוַּדאי  ִהיא  ַאְך  ִמָּיד,  ִהְתַקְּבָלה  ֹלא 

ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ִעם ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ֶׁשָהָיה  ְּבַוַּדאי  ִמְתַעֵּקׁש,  ָהָיה  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ִאם 
ַעם  ֶׁשָּכל  ָרָצה  הּוא  אּוָלם  ָלָאֶרץ.  ָאז  ִנְכָנס 
ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ַיַחד ִאּתֹו, ִּכי ַרִּבי ֲאִמִּתי ֹלא עֹוֵזב 
ֶאת ַּתְלִמיָדיו ַּבָּגלּות. ְוָאֵכן, ַּבְּגֻאָּלה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 

ִיָּכֵנס ָלָאֶרץ ַיַחד ִעם ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו. 

ִיָּכְנסּו,  ֶׁשֹּלא  ְּגֵזָרה  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּיַדע  ַלְמרֹות  ֲאָבל 
ַוֲאִפּלּו ְלַאַחר ֶׁשה' ִצָּוה ָעָליו ְלַהְפִסיק ְלִהְתַּפֵּלל 

- ֹמֶׁשה ָמַסר ַנְפׁשֹו ְוִהְמִׁשיְך! 

ִמֹּמֶׁשה  ִלְלֹמד  ֶּׁשָעֵלינּו  ַמה  ְוֶזה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ּוִבַּקְׁשנּו  ִהְתַּפַּלְלנּו  ֶׁשְּכָבר  ַלְחׁשֹב  ֹלא   – ַרֵּבנּו 
ְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָצִריְך  ֶאָּלא  ַמְסִּפיק,  ְוָצַעְקנּו 
"ָּכל  ֲחַז"ל:  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ָוׁשּוב.  ׁשּוב  ְוִלְצעֹק 
ַמה ֶּׁשֹּיאַמר ְלָך ַּבַעל ַהַּבִית ֲעֵׂשה, חּוץ ִמ'ֵּצא'"! 
ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ַּבָּגלּות,ִמחּוץ ַלְּגֻאָּלה, 

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי
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ֶאת ַהִּנְמָׁשל ַלִּסּפּור, ֵמִביא ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב: ְׁשֵני 
ַמִים ֶנְחְרבּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו. ָאנּו ִנְמָצִאים ְּבַׁשָּבת  ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּנַתן ָלנּו ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ְמֻיֶחֶדת - ַׁשַּבת ֲחזֹון, ִמְּלׁשֹון ַמֲחֶזה. ְּבַׁשָּבת זֹו, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמִאָּתנּו 
ִליִׁשי! ָּכְך ָאנּו ִמְׁשּתֹוְקִקים ְלַקֵּבל אֹותֹו  זֹוָכה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ

ְּכָבר, ּוִמְתעֹוְרִרים ִלְפֹעל ֶאת ִּביַאת ַהְּגֻאָּלה.

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

ַמְסלּול ֶהְמֵׁשְך - 
ְלֵמיִטיֵבי ַהֶּלֶכת

ָהיֹה ָהָיה ָנִסיְך ׁשֹוָבב, ֶׁשִּצֵער ְמאֹוד ֶאת ָאִביו. 
הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ַעל ָמקֹום ֶאָחד יֹוֵתר 
ְוָרץ  ָרַקד  ּתֹוֵפף,  ִקֵּפץ,  ָּתִמיד  ְרָגִעים.  ִמְּׁשֵני 
ִלְבנֹו  ַהֶּמֶלְך  ָקָנה  ֶאָחד  יֹום  ַּתְרְנגֹוִלים.  ַאֲחֵרי 
ָׁשזּור  ְּבִמינֹו,  ְמֻיָחד  ִמַּבד  ַעד ְמאֹוד,  ָיָקר  ֶּבֶגד 
ְּבחּוֵטי ָזָהב ָוֶכֶסף. ַהֵּבן הֹוָדה לֹו ִנְרָּגׁשֹות, ַאְך 
ְלָאִביו  ִנַּגׁש  ִמְׂשָחִקים  ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶׁשל  ַּכֲעֹבר 
ְּברֹאׁש ֻמְׁשָּפל. ַהֶּבֶגד ֶהָחָדׁש ִנְקַרע ְוִהְתַלְכֵלְך! 

יֹוֵתר  ְמֹפָאר  ָחָדׁש,  ֶּבֶגד  ַהֶּמֶלְך  לֹו  ָקָנה 
ֵמָהִראׁשֹון. ִהְבִטיַח ַהֵּבן ְּבֵהן ֶצֶדק ְלִהָּזֵהר ַעד 

ַעְצמֹו...  ַעל  ַהַּמֲחֶזה  ָחַזר  ְלַבּסֹוף  ַאְך  ְמאֹוד, 
ָּכֵעת ֶהְחִליט ַהֶּמֶלְך ְלַלְּמדֹו ֶלַקח. ֶמה ָעָׂשה?

ָיֶפה  ֶּבֶגד ְׁשִליִׁשי,  ַהָּיָקר  ְוָקָנה ֲעבּור ְּבנֹו  ָהַלְך 

ַלָּנִסיְך:  ָאַמר  ְוָכְך  ַהּקֹוְדִמים!  ִמְּׁשֵני  ְּבַהְרֵּבה 

"ְּבִני ָהָאהּוב, ֶּבֶגד ֶזה ְּתַקֵּבל ַרק ַּכֲאֶׁשר ֵּתיִטיב 

ַהְמֹיָעד,  ַּבּיֹום  ִמֵּדי ָׁשָנה  ֵּביְנַתִים,  ַמֲעֶׂשיָך.  ֶאת 

אֹוִציא אֹותֹו ֵמָהָארֹון ַעל ְמָנת ֶׁשֶּתֱחֶזה ְּבָיְפיֹו. 

ָּכְך ִּתְׁשַאף ְלִהְתַנֵהג ָּכָראּוי ּוְלַקְּבלֹו ִּבְמֵהָרה!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים 

ַלֲארֹון ַהְּבָגִדים

  

מֹוִסיף ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח: ַּבִּסּפּור ֶׁשָּקָראנּו, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְמַׁשל ְלֶבֶגד, ֶׁשהּוא 
ַהָּדָברֶׁשִּנְמָצא ֲהִכי ָקרֹוב ְלגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם. ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו, ֶׁשְּבַׁשַּבת ֲחזֹון, ַהִּגּלּוי 

ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָקרֹוב ֵאֵלינּו ְמאֹוד! 

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

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


