
ְיהּוִדי  ְׁשַאְלִּתיֵאל,  ֲאִני  ְלַהִּכיר,  ָנִעים  ְיָלִדים!  ָׁשלֹום 
ִמְּתקּוַפת ְיִציַאת ִמְצַרִים. ִּבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצְלֶכם 
ַהָּׁשבּוַע ְּכֵדי ִלְלֹמד ִאְּתֶכם ֶאת ִׂשיַחת ָה'רֹוִאים ָעַלי' ֶׁשל 
ֶׁשֵּתְדעּו  ָחׁשּוב  ַלַּמָּסע,  ַיַחד  ֵנֵצא  ְּבֶטֶרם  'ְּבַׁשַּלח'.  ָּפָרַׁשת 
ַעד  ֲאִני  אֹוֵהב  ְׁשַאְלִּתיֵאל,  הֹוַרי  ִלי  ָקְראּו  ְלִחָּנם  ֶׁשֹּלא 
ִלְׁשֹאל...  ִּתְתַּבְּיׁשּו  ָנא  ַאל  ָאז  ִלְׁשֵאלֹות,  ַלֲענֹות  ְמאֹוד 
ְקַטָּנה  ַּבָּקָׁשה  ֶרַגע,  ָיָצאנּו.  ְו...  ַאְרַּבע,  ָׁשלֹוׁש,  מּוָכִנים? 
ִלְקֹרא,  ִאָּמא  ְלַאָּבא אֹו  ְּתנּו  ֶׁשִּלי  ַהְּקָטִעים  ֶאת  נֹוֶסֶפת. 

ְּבֵסֶדר? ָקִדיָמה, ִהְתַחְלנּו!

ְׁשַאְלִּתיֵאל: ַנְחֹזר ַיַחד ַלְּתקּוָפה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח. ְּבַׁשָּיָרה 
ֲאֻרָּכה ְמאֹוד, ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָיָצאנּו סֹוף ָּכל 
סֹוף ִמִּמְצַרִים ְלַאַחר ְׁשנֹות ִׁשְעּבּוד ֲאֻרּכֹות, ְּבַדְרֵּכנּו ְלַקֵּבל 
סּוֵסיֶהם  ַעל  ַאֲחֵרינּו  ָרְדפּו  ַוֲעָבָדיו  ַּפְרעֹה  ַהּתֹוָרה.  ֶאת 
ָהַאִּביִרים, ְּכָבר ִּכְמַעט ֶׁשִהְתָיַאְׁשנּו, ְוִהֵּנה ְּבַרֲחֵמי ה' ָזִכינּו 
ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְּבהֹוָדָיה  סּוף.  ַים  ְקִריַעת  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלא  ַלֵּנס 

הּוא ַׁשְרנּו ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ֶאת 'ִׁשיַרת ַהָּים'. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאה, ָלֵכן ַׁשָּבת זֹו ִנְקֵראת 'ַׁשַּבת ִׁשיָרה'!

ְׁשַאְלִּתיֵאל: ָנכֹון ְמאֹוד. 

ִלי  ֵיׁש  ּוְכָבר  ִלְלֹמד  ִהְתַחְלנּו  ַרק  ְׁשַאְלִּתיֵאל,  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַעם  ֶאת  הֹוִליְך  ֹלא  ֶׁשה'  ָּכתּוב  ָּפָרָׁשֵתנּו  ִּבְתִחַּלת  ְׁשֵאָלה. 
ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים, ַעל ַאף ֶׁשּזֹוִהי ַהֶּדֶרְך ַהְּקָצָרה 
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִקים  ָנָחם  "ְוֹלא   – ַהֹּקֶדׁש  ְלֶאֶרץ  ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִּמְצַרִים  ְוָרִאיִתי  ַּבַּמָּפה  ִהְסַּתַּכְלִּתי  ַּגם  ַּפַעם  ְּפִלְׁשִּתים". 
ֶאְתֶכם  סֹוֵבב  ה'  ַמּדּוַע  ָאז  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ְמאֹוד  ְקרֹוָבה 
ֹעֶנׁש  ְּבתֹור  ָהָיה  ֶזה  אּוַלי  ָׁשָנה?  ַאְרָּבִעים  ְּבֶמֶׁשְך  ַּבִּמְדָּבר 

ַעל ֲחָטֵאיֶכם?

ְׁשַאְלִּתיֵאל: ָאֵכן, ִאם ָהִיינּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶרְך ָהְרִגיָלה – ֶּדֶרְך 

ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים – ַהַּמָּסע ִמִּמְצַרִים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹוֵרְך 
הֹוִליְך  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִאּלּו  ִּבְלַבד.  ָיִמים  ָעָׂשר  ַאַחד 

אֹוָתנּו ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר, ְּבֶמֶׁשְך 40 ָׁשָנה! 

 40 ֶׁשִּנְמַׁשְך  ָהָאֹרְך  ֶׁשַהַּמָּסע  ַהַּמְסִּביִרים  ְמָפְרִׁשים  ֶיְׁשָנם 
ָׁשָנה, ָהָיה ְּכֹעֶנׁש ַעל ַהֲחָטִאים ֶׁשָּלנּו. ַאְך ָהַרִּבי ְמַגֶּלה ָלנּו, 
ֶׁשַהִּסָּבה ַהְּפִניִמית ַלַּמָּסע ָהָאֹרְך ֵאיָנּה ֹעֶנׁש, ְלֶהֶפְך! ָהְיָתה 

ַמָּטָרה ִחּיּוִבית ַוֲחׁשּוָבה ְמאֹוד ַלַּמָּסע ָהָאֹרְך ַּבִּמְדָּבר.

ְלַמָּסע  ַהִחּיּוִבית  ַהַּמָּטָרה  ַמִהי  ְמַסְקֵרן.  ִנְׁשָמע  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָאֹרְך ָּכל ָּכְך?

ַהְּמִהיָרה  ַּבֶּדֶרְך  ָהְלכּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ַנְסִּביר  ְּכָבר  ְׁשַאְלִּתיֵאל: 
ְקַטָּנה  ְׁשֵאָלה  ֵיׁש  ִלי  ַּגם  ֵכן,  ִלְפֵני  ָיִמים.  ָעָׂשר  ַאַחד  ֶׁשל 

ֲעבּוְרָך. ַמה ַּמְזִּכיר ְלָך ַהִּמְסָּפר 10?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא בֲַּעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות )ְיִהי אֹור, 
ְיִהי ָרִקיַע ְוכּו'(, ְוֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְּבַמַּתן ּתֹוָרה.

ֵּביֵניֶהם.  ֶקֶׁשר  ֶׁשֵּיׁש  ְלָך  ְוַדע  ְמאֹוד,  ָיֶפה  ְׁשַאְלִּתיֵאל: 
אֹורֹו  ֶאת  ּוְמַכֶּסה  ה'  ְמַצְמֵצם  ֶעֶׂשר,  ַהִּמְסָּפר  ְּבֶאְמָצעּות 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ָלֵכן  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֵאֵלינּו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְּכֵדי  ַהָּגדֹול 
ַּבֲעָׂשָרה  ָלנּו  ָנַתן  ַהּתֹוָרה  ְוֶאת  ַמֲאָמרֹות  ַּבֲעָׂשָרה  ָּבָרא 

ִּדְּברֹות.

ָעָׂשר'  'ַאַחד  ַּבִּמְסָּפר  ָטמּון  ֶמֶסר  ֵאיֶזה  ָּכְך,  ִאם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשִּנְמָצא ֵמַעל ֶעֶׂשר?

ְׁשַאְלִּתיֵאל: טֹוב ָׁשַאְלָּת. ַהִּמְסָּפר 'ַאַחד ָעָׂשר' ָאֵכן רֹוֵמז ַעל 
ָּכְך ֶׁשֵּיׁש ֶאָחד ֶׁשהּוא ֵמַעל ָהֶעֶׂשר! ַהִּמְסָּפר ֶעֶׂשר הּוא ַהִּגּלּוי 
ָהֱאֹלִקי ַהְמֻצְמָצם ֶׁשּיֹוֵרד ֵאֵלינּו ְלַמָּטה. ַאְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִּבְכבֹודֹו ְּבַעְצמֹו הּוא ֶאָחד ְוָיִחיד ַמָּמׁש, ֶׁשִּנְמָצא ֵמַעל 

ָהֶעֶׂשר – ֵמַעל ָּכל ַהִּכּסּוִיים ְוַהִּצְמצּוִמים. 

ֹלא  ֶׁשה'  ַהִּסָּבה  ֶאת  ָלנּו  ַמְסִּביר  ֶזה  ָּכל  ֵאיְך  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
הֹוִליְך ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּדֶרְך ַהְּקָצָרה, ֶׁשאֹוֶרֶכת ַרק ַאַחד 

ָעָׂשר ָיִמים?
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ְׁשַאְלִּתיֵאל: ְּכִפי ֶׁשֵהַבּנּו, 'ַאַחד ָעָׂשר' מֹוֶרה ַעל ַּדְרָּגה ַנֲעֵלית 
ּוְגבֹוָהה ַעד ְמאֹוד, ָּבּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו 
– ה' ֶאָחד, ִמְתַּגֶּלה ְּבַדְרָּגה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם – ֶעֶׂשר. ִּגּלּוי 
ָּגבֹוַּה ָּכֶזה ֹלא ָהִיינּו ְראּוִיים ְלַקֵּבל ִמָּיד ְּכֶׁשָּיָצאנּו ִמִּמְצַרִים. 
ָלֵכן ָהִיינּו ְצִריִכים ָלֶלֶכת ַּבִּמְדָּבר ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְּכֵדי 

ֶׁשִּנְהֶיה ְראּוִיים ַלִּגּלּוי ַהָּגבֹוַּה ַהֶּזה.

עֹוֵזר  ַּבִּמְדָּבר  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשל  ַמָּסע  ְוֵאיְך  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלַהִּגיַע ַלִּגּלּוי ַהָּגבֹוַּה ֶׁשל 'ַאַחד ָעָׂשר'?

ֲעבֹוָדה ַּבִּמְדָּבר 
ַלִּמְסָּפר  ְּבנֹוֵגַע  ָּכתּוב  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי  ַּבִּמְׁשָנה  ְׁשַאְלִּתיֵאל: 
40, ֶׁשהּוא ְמַבֵּטא ֲהָבָנה ֲאִמִּתית ּוְפִניִמית – "ֶּבן ַאְרָּבִעים 
ְלִביָנה". ִמְסַּתֵּבר, ֶׁשַּדְוָקא ְּבֶאְמָצעּות ֲעבֹוָדֵתנּו, ֲעבֹוַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְּבֶמֶׁשְך 40 ָׁשָנה, ָיֹכְלנּו ְלָהִבין ֵהיֵטב ְוִלְקֹלט 

ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהִּגּלּוי ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ֲהֵרי  ַּבִּמְדָּבר?  עֹוְבִדים  ֱהִייֶתם  ָמה  ְלֵׁשם  ְמַעְנֵין,  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֹלא ֱהִייֶתם ְזקּוִקים ְלַמְׂשֹּכֶרת, ִּכי ַהָּמן ָיַרד ָלֶכם ִמן ַהָּׁשַמִים!

ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ֶׁשּמּוֶטֶלת  ָלֲעבֹוָדה  ִהְתַּכַּוְנִּתי  ְׁשַאְלִּתיֵאל: 
ִנְגְמָרה  ִהיא  ֶׁשָּלֶכם  ַּבּדֹור  ַהֵּברּוִרים'.  'ֲעבֹוַדת  ּדֹור,  ְּבָכל 

ְּכָבר, ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעָּת ָעֶליָה?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַּכּמּוָבן ֶׁשָּׁשַמְעִּתי. ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְטמּוִנים 
ִעם  ִמְצוֹות  ְמַקְּיִמים  ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו  ְקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ִניצֹוצֹות 
ַלָּמקֹום  ַהִּניצֹוצֹות  ֶאת  ַמֲעִלים  ֲאַנְחנּו  ַהַּגְׁשִמִּיים,  ַהֲחָפִצים 
ָרחֹוק  ְּבִמְדָּבר  ֶׁשֲעבֹוָדה  ָהֱאֶמת  ַלְּקֻדָּׁשה!  ֶׁשָּלֶהם,  ָהֲאִמִּתי 

ְוׁשֹוֵמם ִנְׁשַמַעת ָקָׁשה ִּבְמֻיָחד...

ְלָמקֹום  ַהַּכָּוָנה  ְּברּוָחִנּיּות  ִמְדָּבר  ִאְּתָך.  ַהֶּצֶדק  ְׁשַאְלִּתיֵאל: 
ֶׁשל ֻטְמָאה, ְוַדְוָקא ְלָׁשם ָנְפלּו ַהִּניצֹוצֹות ֲהִכי ְּגבֹוִהים – ֶׁשל 
ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשָעִׂשינּו  ָהֲעבֹוָדה  זֹו  ָעָׂשר'.  'ַאַחד  ַהָּגבֹוַּה,  ַהִּגּלּוי 
ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ִקַּיְמנּו ִמְצוֹות ְוֶהֱעֵלינּו ֶאת ַהִּניצֹוצֹות 
ַהְּגבֹוִהים ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום ַהָּׁשֵמם ַהֶּזה ַלַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ִמֶּמָּנה 

ֵהם ָּבאּו.

ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ְמַקֵּים  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֵהַבְנִּתי.  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְּבֵבית  אֹו  ַּבַּבִית  ְוַהִּמְצוֹות(  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת  )ַהּכֹוְלִלים 
ַּבִּמְסָּפר  ָהעֹוָלם,  ֶׁשל  ַּבַּדְרָּגה  ֱאֹלקּות  ְמַגֶּלה  הּוא  ַהְּכֶנֶסת, 

ֶעֶׂשר.

ִמְּבִחיָנה  ׁשֹוֵמם  ָמקֹום  ֶׁשֶּזהּו  ַלִּמְדָּבר,  יֹוֵצא  ְּכֶׁשהּוא  ַאְך 
רּוָחִנית, ְוָׁשם ְמַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּוַמְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ֲאֵחִרים – 

ָאז הּוא זֹוֶכה ַלִּגּלּוי ַהָּגבֹוַּה ֶׁשל ַעְצמּות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ַהִּגּלּוי ֶׁשִּנְקָרא 'ַאַחד ָעָׂשר'.

ְׁשַאְלִּתיֵאל: ָהֲעבֹוָדה ַּבִּמְדָּבר ָהְיָתה ַרק ַהַהְתָחָלה! ַּבֶהְמֵׁשְך 
ָהיּו ִּכְמַעט ַאְלַּפִים ָׁשָנה ָּבֶהן ַהְּיהּוִדים ִהְתַּפְּזרּו ְּבָגלּות ּוְבָכל 
ִמיֵני 'ִמְדָּבִרּיֹות' ֶׁשִהְפִריעּו ָלֶהם ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַאְך ֵהם 
ֹלא ִהְתַּפֲעלּו, ּוֵבְררּו ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהיּו ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות, 

ּוְבָכְך ִהְמִׁשיכּו ֶאת ַהִּגּלּוי ַהָּגדֹול ֶׁשל 'ַאַחד ָעָׂשר'. 

ָהִעְנָין ָהִעָּקִרי ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה הּוא "ִלְהיֹות 
לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים", ִּגּלּוי ַעְצמּותֹו ֶׁשל ה' – 'ַאַחד 
ַהְמֻיָחד  ַּבּדֹור  ָּכֵעת,  ֻּכּלֹו.  ְוָלעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני   – ָעָׂשר' 
ֶׁשָּלֶכם, ָהֲעבֹוָדה ִהְסַּתְּיָמה. ָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה 

ַהֲחָדָׁשה ֶׁשֵּתֵצא ֵמֵאת ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. 

ָהֲעִׂשיִרי ַּבֹחֶדׁש ָהַאַחד ָעָׂשר
ֶאת  ִׁשַּנּנּו  ַרּבֹות,  ִלְקָראתֹו  ֶׁשִהְתּכֹוַנּנּו  ַאֲחֵרי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַוֲאִפּלּו ָלַמְדנּו ָעָליו ַּבִּׂשיחֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ַהַּמֲאָמר ִלְכבֹודֹו, 
ְמַעְנֵין  ְׁשָבט!  י'   – ִהִּגיַע  ָעַלי', סֹוף סֹוף הּוא  ָה'רֹוִאים  ֶׁשל 
ִאם ַּגם ַהַּפַעם ָהַרִּבי ַמְסִּביר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח 

ַלַּתֲאִריְך ַהֲחִסיִדי ֶׁשָחל ְּבאֹותֹו ַהָּׁשבּוַע.

ָעָׂשר,  ָהַאַחד  ַהֹחֶדׁש  ְׁשָבט הּוא  ֹחֶדׁש  ָצַדְקָּת.  ְׁשַאְלִּתיֵאל: 
ְלִפי ִמְנַין ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשַּבּתֹוָרה )ַמְתִחיל ֵמֹחֶדׁש ִניָסן(. ָלֵכן הּוא 
ַׁשָּיְך ִּבְמֻיָחד ַלְּגֻאָּלה, ֶׁשָּבּה ִיְהֶיה ִּבְׁשֵלמּות ַהִּגּלּוי ֶׁשל 'ַאַחד 

ָעָׂשר' – ֶׁשל ַעְצמּות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ַהִהּלּוָלא  הּוא  ְׁשָבט  ְּבחֶֹדׁש  ָהֲעִׂשיִרי  ַהּיֹום 
ְלַאַחר  ִמָּיד  ַוֲעבֹוָדתֹו.  ַמֲעָׂשיו  ֻהְׁשְלמּו  ּבֹו  ָהַרַּיי"צ, 
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּנִׂשיאּות  ִהְתִחיָלה  ַהִהְסַּתְּלקּות, 
)ּוְבֹאֶפן ִרְׁשִמי ְּבי' ְׁשָבט ַּבָּׁשָנה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן(, ָּבּה ֻהְמְׁשָכה 
ֶׁשל  ַהְּגבֹוָהה  ַלַּדְרָּגה  ַעד  יֹוֵתר,  ַנֲעֵלית  ְּבצּוָרה  ָהֲעבֹוָדה 
ָעָׂשר  ָּבַאַחד  ָחל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֻהַּלְדּתֹו  יֹום  ַּגם  ָעָׂשר'.  'ַאַחד 

ְּבֹחֶדׁש ִניָסן. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְלִסּכּום, ָהַרִּבי ִהְכִריז ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֻהְׁשְלָמה, ְוֵתֶכף 
ְוַהְּׁשֵלָמה,  ָהֲאִמִּתית  ַלְּגֻאָּלה  ְוִנָּכֵנס  ַהַּמָּסע  ֶאת  ְנַסֵּים  ּוִמָּיד 
'ַאַחד ָעָׂשר' – ַעְצמּות ּוַמהּות  ִנְזֶּכה ַלִּגּלּוי ַהָּגבֹוַּה ֶׁשל  ָּבּה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְּבִׁשיַרת ַהָּים )ְּבָּפָרָׁשֵתנּו(: "ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך . . 

ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך", ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן!

ל, ַּבְּגֻאָּלה! ְלִהְתָראֹות, ְׁשַאְלִּתיֵא

        על-פי 'דבר מלכות' ש"פ בשלח תשנ"ב

 » חּוָצה  ַהַּמְעָינֹות  ַּבֲהָפַצת  ַהִהּלּוָלא  ַּבַעל  ֶׁשל  ִּבְדָרָכיו  ְלהֹוִסיף   »
ַלֲעֹרְך ִהְתַוֲעֻדּיֹות ְּבי' ְׁשָבט ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְוִׁשיָרה, ַהַּמְתִאימֹות ְלַׁשַּבת 'ִׁשיָרה' « ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת 
ַהְּתִפָּלה, ּוִבְמֻיָחד ַּבְּתִפָּלה ַעל ַהְּגֻאָּלה, ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ֶׁשְּבֶרַגע ֶזה ַמָּמׁש ִנְזֶּכה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח! « ַלֲעֹרְך 

ִהְתַוֲעֻדּיֹות ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט.


