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יק ה
ֵּב ית ַר ֵּב ינּו ֶׁש ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ָׁשלֹום ,נָ עִ ים ְל ַהּכִ י ר.
ְׁש ִמי הּוא ֻ'קנְ ְט ֵרס ֵּבית ַר ֵּבינּו ֶׁש ְּב ָב ֶבל'ֵּ .כןֲ ,אנִ י ְּב ַסְך ַהּכֹל
(=חֹוב ֶרת)ֲ ,א ָבל ֹלא ְס ָתם ֻקנְ ְט ֵרס! ֲאנִ י ַה ֻּקנְ ְט ֵרס
ֶ
ֻקנְ ְט ֵרס
הֹוציא לָ אֹור ִּב ְׁשנַ ת תשנ"ב ,לִ ְק ַראת
יח ִ
ֶׁש ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יחה ְמיֻ ֶח ֶדת
תּובה ִׂש ָ
תֹוכי ְּכ ָ
ַה ַה ְר ָח ָבה ֶׁשל ִּבנְ יַ ן ְּ .770ב ִ
יחה ָה ַר ִּבי ְמ ָת ֵאר ֶאת
בּועַּ .ב ִּׂש ָ
אֹותּה ִּתלְ ְמדּו ַה ָּׁש ַ
ְּב ִמינָ ּהָ ,
ּובית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁשּלֹו,
צּומה ֶׁשל ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֵ
ַמ ֲעלָ תֹו ָה ֲע ָ
ֶסעוֶ וען ֶסעוֶ וענְ ִטי.
צּומה נָ ְפלָ ה ְּב ֶחלְ ִקיָ :ה ַר ִּבי
ְּבסֹוד ֲאגַ ּלֶ ה לָ ֶכםֶׁ ,שּזְ כּות ֲע ָ
ּומ ָאז נִ ְׁש ַא ְר ִּתי ָׁשם
אֹותי ְּבתֹוְך ִסּדּורֹו ַה ָּקדֹוׁש ֵ
יח ִ
ְּב ַע ְצמֹו ִהּנִ ַ
לְ ָת ִמיד! ְּבׁשֹונֶ ה ִמ ְּׁש ָאר ַה ֻּקנְ ְט ֵר ִסים ֶׁש ָה ַר ִּבי ֶה ְחזִ יק ְּבתֹוְך
ַה ִּסּדּור ַרק לְ ֶמ ֶׁשְך ַּכ ָּמה יָ ִמים.
טּוח
יחהֲ ,אנִ י ָּב ַ
ֶא ְׂש ַמח ְמאֹוד ֶׁש ִּתלְ ְמדּו ּגַ ם ַא ֶּתם ֶאת ַה ִּׂש ָ
ֶׁש ֻּת ְפ ְּתעּו לִ ְׁשמ ַֹע ְּד ָב ִרים ְמ ַר ְּת ִקים ֶׁשֹּלא יְ ַד ְע ֶּתם .לְ ִה ְת ָראֹות
יׁשי.
ְּב ֶסעוֶ וען ֶסעוֶ וענְ ִטיְ ,מ ֻח ָּבר לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ֶׁש ָּלכֶ םַ ,ה ֻּקנְ ְט ֵרס.
א/א ָּמאֵּ :בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ְמקֹום ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ הּ .בֹו
ַא ָּב ִ
יבים ָק ְר ָּבנֹות ,וְ ָכְך ה' נִ ְמ ָצא
ּומ ְק ִר ִ
עֹוב ִדים ֶאת ה' ַ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ִעם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז לְ ַא ַחר ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נֶ ְח ַרבַ ,ה ְּׁש ִכינָ ה ֵאינָ ּה
ׁשֹורה ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל?
ָ
א/א ָּמאּ :גַ ם ַּבּגָ לּות ה' ֹלא עֹוזֵ ב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָחלִ ילָ ה!
ַא ָּב ִ
אֹומר ַהּנָ ִביא" :וָ ֱא ִהי לָ ֶהם לְ ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ָּב ֲא ָרצֹות ֲא ֶׁשר
ָּכְך ֵ
ָּבאּו ָׁשם"ְּ .ב ָכל ָמקֹום ּבֹו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ָצ ִאים ְּבגָ לּות ,יֶ ְׁשנֹו
ַּת ְחלִ יף ָק ָטן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,הּנִ ְק ָרא ִ'מ ְק ָּדׁש ְמ ַעט'.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵּ :בית ְּכנֶ ֶסת נִ ְק ָרא ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ,נָ כֹון?

ׁשֹורה
ּובית ִמ ְד ָרׁש ָ
א/א ָּמא :נָ כֹון ְמאֹודְּ .ב ָכל ֵּבית ְּכנֶ ֶסת ֵ
ַא ָּב ִ
ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כֹולִ ים לַ ֲעבֹד ָׁשם ֶאת ה' ּגַ ם ַּבּגָ לּות,
ַה ְּׁש ִכינָ הְ ,
ּתֹורהַ .אְך ְּב ָכל ּדֹור יֵ ׁש ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט
ַעל יְ ֵדי ְּת ִפּלָ ה וְ לִ ּמּוד ָ
אֹומ ֶרת ֶׁש ָמקֹום
ִע ָּק ִריֶׁ ,שּבֹו נִ ְמ ָצא ִע ַּקר ּגִ ּלּוי ַה ְּׁש ִכינָ הַ .הּגְ ָמ ָרא ֶ
"ּבית ַר ֵּבינּו ֶׁש ְּב ָב ֶבל".
זֶ ה ּנִ ְק ָר ִא ֵ
ּומה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבינֹו לְ ֵבין
"ּבית ַר ֵּבינּו ֶׁש ְּב ָב ֶבל" ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מהּו ֵ
ֵּבית ְּכנֶ ֶסת ָרגִ יל?
הּודי
א/א ָּמא"ַ :ר ֵּבינּו ֶׁש ְּב ָב ֶבל" ַה ַּכּוָ נָ ה לְ ַמנְ ִהיג ָה ָעם ַהּיְ ִ
ַא ָּב ִ
מֹורא ַרבֶׁ ,שּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָּב ֶבל.
קּופה ָ -ה ָא ָ
אֹותּה ְּת ָ
ְּב ָ
ּובית ַה ִמ ְד ָרׁש ֶׁשּלֹוֶׁ ,שּיֵ ׁש לֹו
ּו"בית ַר ֵּבינּו" הּוא ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֵ
ֵ
הֹוראֹות
יֹוצאֹות ַה ָ
נֹוס ֶפת ַעל ְׁש ָאר ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסתִ :מ ֶּמּנּו ְ
ַמ ֲעלָ ה ֶ
ׁשֹורה ַה ְּׁש ִכינָ הְּ .כמֹו ֶׁש ָא ְמרּו
וְ ַה ֲהלָ כֹות לְ ָכל ַאנְ ֵׁשי ַהּדֹור ,וְ ָׁשם ָ
"מּיֹום ֶׁש ָח ֵרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,אין לֹו לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ֲחזַ "לִ :
ׁשֹורה ַּב ָּמקֹום ִמ ֶּמּנּו
ְּבעֹולָ מֹו ֶאּלָ א ד' ַאּמֹות ֶׁשל ֲהלָ ָכה"  -ה' ֶ
יֹוצאת ַה ֲהלָ ָכה.
ֵ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש  -יָ ְׁשבּו ַח ְב ֵרי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ לִ ְּמדּו ֶאת ָה ָעם
יצד לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ,וְ ַה ְּׁש ִכינָ ה ָהיְ ָתה ְׁשרּויָ ה ִא ָּתםַּ .בּגָ לּות
ֵּכ ַ
ׁשֹורה ַה ְּׁש ִכינָ ה,
 נְ ִׂשיא ַהּדֹור הּוא ַה ַּמנְ ִהיג ֶאת ָה ָעם ,וְ ִעּמֹו ָירּוׁשלַ יִ םְּ .ב ָכל ּדֹור יֵ ׁש ֵּבית ְּכנֶ ֶסת
ִּב ְמקֹום ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ָ
ָּכזֶ הַ ,ה ַּׁשּיָ ְך לִ נְ ִׂשיא ַהּדֹורּ ,ובֹו נִ ְמ ָצא ּגִ ּלּוי ַה ְּׁש ִכינָ ה ָה ִע ָּק ִרי,
הּודי ֻּכּלֹו.
ּתֹורה לָ עֹולָ ם ַהּיְ ִ
יֹוצאת ַה ָ
ּומ ֶּמּנּו ֵ
ִ

ָצמּוד ַמ ָּמׁש ְ -ל ֵבית ַה ִּמקְ ָּדׁש!
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :ה ַבנְ ִּתיְּ .ב ָכל ּדֹור יֵ ׁש לָ נּו ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ִע ָּק ִריּ ,בֹו
ׁשֹורה ִע ַּקר ַה ְּׁש ִכינָ הֲ .א ָבל ָּכל זֶ ה ַקּיָ ם ַרק ַּבּגָ לּותַ .מה ּיִ ְק ֶרה
ֶ
ִעם ֵּבית ַר ֵּבינּו ְּכ ֶׁש ָּתבֹוא ַהּגְ ֻאּלָ ה? ַה ִאם ֲע ַדיִ ן יִ ָּׁש ֲארּו לֹו
ַה ַּמ ֲעלֹות ָה ֵאּלֶ ה?
א/א ָּמאְׁ :ש ֵאלָ ה יָ ָפה .לֶ ָע ִתיד לָ בֹואַּ ,ת ְחזֹר ַה ְּׁש ִכינָ ה
ַא ָּב ִ
ירּוׁשלַ יִ ם .לָ ֵכןּ ,גַ ם ָּב ֵּתי ַה ְּכנֵ ִסּיֹות ֶׁש ָּב ֶהן ָׁש ְר ָתה
ָ
ִמחּוץ לָ ָא ֶרץ לִ
קֹומם וְ יִ ְת ַח ְּברּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּבּגָ לּות ,יָ ָע ְתקּו ִמ ְּמ ָ
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ּוב ְמיֻ ָחד ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ַהּנִ ְק ָר ִאים ֵ'ּבית ַר ֵּבינּו' ֶׁ -ש ְּב ָכל
ִ
רֹובים
ַהּדֹורֹותֶׁ ,ש ָּב ֶהם ָׁש ְר ָתה ִע ַּקר ַה ְּׁש ִכינָ ה! ֵהם יִ ְהיּו ֲה ִכי ְק ִ
לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,מ ָּמׁש ְמ ֻח ָּב ִרים ְּב ָצמּוד ֵאלָ יו .וְ ַד ְר ָּכם יִ ְת ַח ְּברּו
ְׁש ָאר ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ ַמ ְדנּו ַּפ ַעם ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשל נְ ִׂשיא ַהּדֹור ִהיא ְּכלָ לִ ית
 ּכֹולֶ לֶ ת ֶאת ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁשל ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ַּביִ ת ֶׁשל נְ ִׂשיאׁשֹורה ְּכלָ לּות ַה ְּׁש ִכינָ ה,
ַהּדֹור ּכֹולֵ ל ֶאת ָּכל ָה ָעם ,וְ לָ ֵכן ָׁשם ָ
יע ַהּגִ ּלּוי לִ ְׁש ָאר ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ָּבעֹולָ ם.
ּומ ָּׁשם ַמּגִ ַ
וְ ֹלא ַרק ֵחלֶ ק! ִ

יׁשי יִ ְהיֶ ה ַּבּג ֶֹדל
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ ַמ ְדנּו ַּפ ַעם ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
רּוׁשלַ יִ ם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ הַּ .כּנִ ְר ֶאה ַה ִּס ָּבה לְ ָכְך ִהיא ַמה
ֶׁשל ָה ִעיר יְ ָ
ֶּׁשּלָ ַמ ְדנּו ַע ְכ ָׁשוֶׁ ,ש ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ִמ ָּכל ָהעֹולָ ם יִ ְת ַח ְּברּו
ֵאלָ יו .יֵ ׁש ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה!

מּובן
יח ֶׁש ַּבּדֹור ,וְ לָ ֵכן ָ
א/א ָּמא :נְ ִׂשיא ַהּדֹור הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַא ָּב ִ
ֶׁש ַה ַּמ ָּט ָרה ָה ִע ָּק ִרית ְּב ֵביתֹו ֶׁשל נְ ִׂשיא ַהּדֹורִ ,היא לְ ָה ִביא
ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ הִ .מ ֵּבית ַר ֵּבינּו ֵמ ִכין נְ ִׂשיא ַהּדֹור ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
הֹוסיף
נֹותן לָ ֶהם ּכ ַֹח לְ ִ
אֹותם וְ ֵ
לַ ּגְ ֻאּלָ הַּ ,כ ֲא ֶׁשר הּוא ְמלַ ֵּמד ָ
יהם ַה ְּפ ָר ִטּיִ ים יַ ַחד
תֹורהְּ ,ת ִפּלָ ה ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםָּ .כְך ָּב ֵּת ֶ
ְּב ָ
ל'א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל' -
הֹופ ִכים ֶ
ִעם ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁש ְּב ָכל ְמ ִדינָ הְ ,
מּוכנִ ים לַ ּגְ ֻאּלָ ה.
ָ

יׁשי?
ֵאיפֹה יִ ְתּגַ ֶּלה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִ
יחה זֹו ִחּדּוׁש נִ ְפלָ א ֶׁש ְּמ ַרּגֵ ׁש
מֹוסיף ְּב ִׂש ָ
א/א ָּמאָ :ה ַר ִּבי ִ
ַא ָּב ִ
יׁשי יִ ְתּגַ ּלֶ ה ק ֶֹדם
ָּכל ָח ִסיד ַּב ֲא ֶׁשר הּואֵּ :בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ּכֹל ְּב ֵבית ַר ֵּבינּו ְּב!770-
אֹומ ִרים ַּבּגְ ָמ ָראֶׁ ,ש ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּת ְחזֹר ִעם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲח ָכ ֵמינּו ְ
לֹומר,
בּותָך"ְּ .כ ַ
ֹלקיָך ֶאת ְׁש ְ
ֵמ ַהּגָ לּותְּ ,כמֹו ֶׁש ָּכתּוב" :וְ ָׁשב ה' ֱא ֶ
ַעד ָה ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרֹון ַה ְּׁש ִכינָ ה ִּת ָּׁש ֵאר ִעם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּגָ לּות,
ירּוׁשלַ יִ ם ְּכ ֶׁש ָּתבֹוא ַהּגְ ֻאּלָ ה.
ָ
ּומ ָּׁשם ִּת ַּסע ִא ָּתם לִ
ִ
יכן נִ ְמ ָצא ִע ַּקר ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּבּגָ לּות?
וְ ֵה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ֵבית ַר ֵּבינּוִ ,מ ְק ָּדׁש ַה ְּמ ַעט ָה ִע ָּק ִרי! לָ ֵכן ֵּבית
ּומ ָּׁשם
יׁשי יֵ ֵרד ק ֶֹדם ּכֹל ְּב ֵבית ַר ֵּבינּו ִּבִ 770-
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ירּוׁשלַ יִ ם! וַ ואּו ,זֶ ה נִ ְפלָ א לְ ַד ְמיֵ ן ֶאת ַה ַּמ ְר ֶאה ַהּזֶ ה..
ָ
יִ ַּסע לִ

ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַביִ ת ֶא ָחד
ׁשּובה ֶׁשל ֵּבית
נֹוס ֶפת וַ ֲח ָ
א/א ָּמאַ :ע ְכ ָׁשו נִ ְר ֶאה ַמ ֲעלָ ה ֶ
ַא ָּב ִ
ַר ֵּבינּוֶׁ ,שהּוא ַה ַּביִ ת ֶׁשל ַר ֵּבינּו  -נְ ִׂשיא ַהּדֹורְּ .ב ֶע ֶצםִ ,אם
ּדּוע ה' ַמ ְׁש ֶרה ֶאת ְׁש ִכינָ תֹו ַּדוְ ָקא ְּב ֵבית
נַ ְחׁשֹב ֶרגַ עַ ,מ ַ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש? אּולַ י ִּבגְ לַ ל ָה ֲא ָבנִ ים ַהּיָ פֹות וְ ַה ִּבנְ יָ ן ַהּגָ דֹול?
ׁשֹוכן ְּב ֵבית
ֵ
ּמּובן ֶׁשֹּלאַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :כ ָ
יעים ְּכ ֵדי
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְׁש ִביל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ֵׁשם ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַמּגִ ִ
לְ ַה ְק ִריב לֹו ָק ְר ָּבנֹות וְ לַ ֲעבֹד אֹותֹו.
ׁשֹוכן
ֵ
אֹוהב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ לָ ֵכן
א/א ָּמאְּ :ב ִדּיּוק .ה' ֵ
ַא ָּב ִ
ַּדוְ ָקא ַּב ָּמקֹום ּבֹו ֵהם נִ ְמ ָצ ִאיםָּ .כְך ְּב ָכל ֵּבית ְּכנֶ ֶסת ּבֹו
ׁשֹורה ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּׁש ִכינָ ה,
הּודיםָ ,
ִמ ְת ַא ְּס ִפים לְ ָפחֹות ֲע ָׂש ָרה יְ ִ
וְ לָ ֵכן הּוא נִ ְק ָרא ִ'מ ְק ָּדׁש ְמ ַעט'ֲ .א ָבל ִאם נָ ִׂשים לֵ בְּ ,ב ֵבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁשל נְ ִׂשיא ַהּדֹור ִמ ְת ַא ְּס ִפים ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ַחד!
יצד זֶ ה יִ ָּת ֵכן?
ֵּכ ַ

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ִמ ְק ָּדׁש ַה ְּמ ַעט ָה ִע ָּק ִרי ַּבּדֹור ֶׁשּלָ נּו הּוא - 770
יח!
ֵּביתֹו ֶׁשל נְ ִׂשיא ַהּדֹורָ ,ה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹומר ְּבא ֶֹפן ָּברּורֶׁ ,ש ֵּביתֹו ֶׁשל
א/א ָּמאְּ :ב ִדּיּוקָ .ה ַר ִּבי ֵ
ַא ָּב ִ
יח ֶׁש ַּבּדֹור ,הּוא ִמ ְק ָּדׁש
ָה ַר ִּבי – ֶׁשהּוא נְ ִׂשיא ַהּדֹור וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
יּוּבאוִ ויּטׁש,
דֹורנּוַּ .ב ְּת ִחּלָ ה הּוא ָהיָ ה ְּבלְ ַ
ַה ְּמ ַעט ָה ִע ָּק ִרי ֶׁש ְּב ֵ
יע לַ ַּת ֲחנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה לִ ְפנֵ י
ּומ ָּׁשם ּגָ לָ ה ֶע ֶׂשר ּגָ לֻ ּיֹות ַעד ֶׁש ִהּגִ ַ
ִ
ַהּגְ ֻאּלָ ה  -לְ ָא ֶמ ִר ָיקה.
לֹומרֶׁ 770 ,שּלָ נּו הּוא ִּב ְמקֹום ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ָח ֵרבּ ,ובֹו
ְּכ ַ
יׁשי!
יִ ְתּגַ ּלֶ ה ִּב ְמ ֵה ָרה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ ָּמה ָה ַר ִּבי ָק ַבע ֶאת ֵּביתֹו ַּדוְ ָקא ְּב ָא ֶמ ִר ָיקה?
א/א ָּמאְּ :ב ָא ֶמ ִר ָיקה נִ ְמ ָצ ִאים ַּכּיֹום רֹב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ לָ ֵכן
ַא ָּב ִ
ב'ּכּדּור ָה ָא ֶרץ
נִ ְמ ָצא ָׁשם נְ ִׂשיא ַהּדֹורָ .א ֶמ ִר ָיקה נִ ְמ ֵצאת ַ
רּוחנִ יתַּ .ת ְפ ִק ֵידנּו ָּכ ֵעת,
ַה ַּת ְחּתֹון' ָ -מקֹום נָ מּוְך ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
יעי ,הּוא לַ ֲהפְֹך ּגַ ם ֶאת ַה ְּמקֹומֹות ָה ַא ֲחרֹונִ ים
ַּבּדֹור ַה ְּׁש ִב ִ
זֹוהי ְּב ִדּיּוק ְּפ ֻעּלָ תֹו ֶׁשל ֵּבית
מּוכים ּולְ ָה ִכינָ ם לַ ּגְ ֻאּלָ ה .וְ ִ
וַ ֲה ִכי נְ ִ
ַר ֵּבינּו .770 -
ימ ְט ִרּיָ ה ָ'ּפ ַר ְצ ָּת'ִּ ,כלְ ׁשֹון
ַה ִּמ ְס ָּפר ֶׁשל ֵּבית ַר ֵּבינּו הּוא ְּ ,770בגִ ַ
סּוקּ":ופ ַר ְצ ָּת יַ ָּמה וְ ִק ְד ָמה ָצפֹונָ ה וְ נֶ גְ ָּבה" .וְ זֶ הּו ֶר ֶמז ַעל
ָ
ַה ָּפ
ַּת ְפ ִקידֹו ֶׁשל ַה ַּביִ ת ,לְ ָה ִפיץ אֹור ְּב ָכל ָהעֹולָ ם ּולְ ָה ִביא ֶאת
ימ ְט ִרּיָ א
יח' ּגַ ם הּוא ְּבגִ ַ
נֹוסףּ'ֵ ,בית ָמ ִׁש ַ
יחְּ .ב ָ
ִה ְתּגַ ּלּות ַה ָּמ ִׁש ַ
!770
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשעֹוד ַהּיֹום נִ זְ ֶּכה לְ ִה ְתּגַ ּלּות ֵּבית
יע יַ ַחד ִעם ְׁש ָאר ָּב ֵּתי
ּומ ָּׁשם יַ ּגִ ַ
יׁשי בִ ,770-
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ירּוׁשלַ יִ םַּ ,בּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.
ָ
ַה ְּכנֶ ֶסת לִ
על-פי קונטרס 'בית רבינו שבבל' תשנ"ב

ּומ ִכינִ ים ֶאת ָהעֹולָ ם
עֹוׂשים ִמחּוץ לָ ָא ֶרץ ֶ -א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,
ּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשִ ,
» ַעל יְ ֵדי ְּבנִ ּיַ ת ָּב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ָ
לַ ּגְ ֻאּלָ ה » ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִּמ ְס ַּפר ַה ְּמ ַב ְּק ִרים ְּב ֵבית ַחּיֵ ינּו ּגָ ֵדל ִמ ָּׁשנָ ה לְ ָׁשנָ ה ,יֵ ׁש צ ֶֹרְך לְ ַה ְר ִחיב ֶאת ַה ִּבנְ יָ ן
ּוב ַכ ְסּפֹו.
זֹוהי זְ כּות ּגְ דֹולָ ה לְ ָכל ֶא ָחד לַ ֲעזֹר לַ ְּבנִ ּיָ הְּ ,בגּופֹו ְ
ַּכ ֲה ָכנָ ה לִ ִיר ַידת וְ ִה ְתּגַ ּלּות ִמ ְק ָּדׁש ֶה ָע ִתידִ .
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