
ב"ה "ּוָבֶזה  ִנְפָלאֹות:  ְּבִמִּלים  ַּבִּׂשיָחה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך 
ֻמְדָּגׁש עֹוד יֹוֵתר ַהֹּתֶכן ֶׁשל ִּבּכּוִרים- ִהְתַאֲחדּות 
ְוַאֲהָבה  ֵקרּוב  ּוִמּתֹוְך  ַהָּקָּב"ה,  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַהָּקָּב"ה.  ֵאֶצל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהֹּיֶקר  ִמַּצד 
ּוְבנֹוָסף ְלָכְך, ֲהֵרי ֵאין ָּבֶזה ׁשּום ְּתָנִאים.. ֶאָּלא 
ֶזה  ְוִעְנָין  ָּפָניו..  ְלַקֵּבל ֶאת  ָיכֹול  ִמי ֶׁשרֹוֶצה  ָּכל 
ַמְדִּגיׁש ֶאת ַהַּמֲעָלה ָהַעְצִמית ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- 
ְמֻאָחִדים  ֵהם  ֲהֵרי  ְּתבּוָאֹתה..  ֵראִׁשית  ִּבְהיֹוָתם 
ַמֲעָמָדם  ַעל  ַהֵּבט  ִמְּבִלי  ֲעֻמָּקה,  ְּבַאֲהָבה  ִעּמֹו 

ּוַמָּצָבם ְּבָגלּוי ּוְבִחיצֹוִנּיּות".

ְּבֵאיֶזה  ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ְיהּוִדי,  ָּכל  ָאז  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵאֶצל  ָיָקר  ִנְמָצא-  הּוא  רּוָחִני  אֹו  ַּגְׁשִמי  ַמָּצב 
ה' ְּכמֹו ֵּבן ָיִחיד ְוַהְרֵּבה יֹוֵתר. ְוַגם ָּכל ַמְחָׁשָבה, 
ָּכל ִּדּבּור, ָּכל ַמֲעֶׂשה, ָּכל ֶרַגע ִּבְזַמן ְוָכל ְנֻקָּדה 
ְּבָמקֹום ֶׁשל ְיהּוִדי, ִהיא ִּבּכּוִרים – ִהיא ַהַּמָּטָרה 

ֶׁשל ַהֹּכל. 

ַּכּמּוָבן  ָקׁשּור  ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  ָּכל  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַלְּגֻאָּלה - ֱהיֹות ּוְלִפי ָּכל ַהִּסיָמִנים ָמִׁשיַח ְּכָבר 
ִנְמָצִאים  ֶׁשָאנּו  ְוֵכיָון  ִמְּזַמן,  ָלבֹוא  ָצִריְך  ָהָיה 
ַעְכָׁשו ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, ּבֹו ַהֶּמֶלְך ָקרֹוב ֵאֵלינּו ָּכל 
ְלַנֵּצל  ָעֵלינּו   - ֻּכָּלם  ֶׁשל  ַלַּבָּקׁשֹות  ְוׁשֹוֵמַע  ָּכְך 
רֹוִצים  ָאנּו  ָרם:  ְּבקֹול  ַהְּזַמן  ָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ֹזאת 
ַהִּבּכּוִרים  ָאנּו  ֲהֵרי  ָמַתי?!  ַעד  ַעְכָׁשו,  ָמִׁשיַח 
ְוֹלא  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ִלְהיֹות  ָלנּו  ּוַמִּגיַע  ֶׁשל ה', 
ַּבָּגלּות! ָּכל ְיהּוִדי הּוא ֵחֶלק ֵמַהָּקָּב"ה, ְוָלֵכן ֵיׁש 
ְיַבֵּטל  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ְוִלְפֹעל  ְלַבֵּקׁש  ּוִביָכְלּתֹו  ְּבֹכחֹו 

ֶאת ַהָּגלּות.

ֶזה  ְּבֶרַגע  ִיְׁשַמע  ֶׁשה'  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְוִנְזֶּכה ַל"ִּכי ָתבֹוא" ַהֻּמְׁשָלם, ְּבֶאֶרץ  ְלַבָּקָׁשֵתנּו, 
ְוָאז ָנִביא  ְוַהְּׁשֵלָמה.  ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית 

ֶאת ַהִּבּכּוִרים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי!

ְּבָמַסע
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עש"ק ָּפָרַׁשת ָּתֹבא, ַׁשַּבת ְסִליחֹות, כ"א ֱאלּול, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְׁשַנת ַה-70ִלְּנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ, תשע"ט

ה! ָּל ֻא ְּג ַה ת  ֶא ר  ָב ְּכ א  ֵב ָה  : ' ה י  ֵנ ְפ ִל ָּת  ְר ַמ ָא ְו ָת  י ִנ ָע ְו

« ָלַדַעת ֶׁשָּכל ְיהּוִדי הּוא ִּבּכּוִרים - ָחׁשּוב ְוָיָקר ֵאֶצל ה' ְוֵאֶצל ַהּכֵֹהן ֶׁשִּיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם. ְוָלֵכן ָעֵלינּו ֶלֱאהֹב ָּכל 
ְיהּוִדי ְּבָכל ַמָּצב ְּבַאֲהָבה ֲעצּוָמה.

« ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשָּכל ַמְחָׁשָבה, ִּדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה ִיְהיּו ָּכָראּוי, ֶׁשֵּכן ָּכל ְּפָרט ָקָטן ְּבַחֵּיי ַהְּיהּוִדי הּוא 'ִּבּכּוִרים' - ַהַּמָּטָרה 
ֶׁשל ַהּכֹל. 

ַהְּגֻאָּלה, ְּבֶהְתֵאם ְלָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל  ְּגִמילּות ֲחָסִדים ּוְצָדָקה, ִּבְתׁשּוָבה ּוְבִלְחיֹות ִעם  « ְלהֹוִסיף ְּבתֹוָרה, ְּתִפָּלה, 
"ֱאלּול".

ְּבֹחֶדׁש  ּוַבֶהְמֵׁשְך  ֱאלּול,  ְּבֹחֶדׁש  ִּבְׁשֵלמּות  ֲעבֹוָדָתם  ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת  ְסִביֵבנּו  ֲאֵחִרים  ְיהּוִדים  ַעל  ַּגם  ְלַהְׁשִּפיַע  ִלְדֹאג   »
ִּתְׁשֵרי.

« ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַסֵּפק ֶאת ָצְרֵכי ַהַחִּגים ְלֵאּלּו ֶׁשְּזקּוִקים ְלָכְך.

« ְלַבֵּקׁש ְּבקֹול ָרם ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַעד ָמַתי?! ָאָּנא ַרֵחם ְוָהֵבא ְּכָבר ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך
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ִמְקָרא ִּבּכּוִרים- ְלַאַחר ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ּוִמְתַיְּׁשִבים 
ָּבּה, ֵהם זֹוִכים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהִּבּכּוִרים ַּבֵּפרֹות ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים. 

ַהּכֵֹהן ְמַקֵּבל ֶאת ַסְלִסַּלת ַהִּבּכּוִרים ִמַּבַעל ַהֵּפרֹות, ּוֵמִניף אֹוָתם ְּכַלֵּפי ַמְעָלה. 
ְלַאַחר ִמֵּכן ַּבַעל ַהֵּפרֹות קֹוֵרא ֶאת 'ָּפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים':"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' 
ֱאֹלֶקיָך..ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש".ַעל ְיֵדי ַהְּקִריָאה 
ַּבֶּפה הּוא ְמעֹוֵרר ֶאת ִלּבֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ָלִׂשים ֵלב ְלָכְך ֶׁשָּכל ַהְּבָרכֹות ְוַהֶּׁשַפע 
ַהִּבּכּוִרים,  ֵּפרֹות  ֶאת  אֹוְכִלים  ַהּכֲֹהִנים  ְלַבּסֹוף  עֹוָלם.  ִמּבֹוֵרא  ֵאָליו  ִהִּגיעּו 

ֶׁשהֹוְפִכים ִלְקדֹוִׁשים ְּכמֹו ַהָּקְרָּבנֹות.

ִנְקָרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  אֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו  ָהעֹוָלם-  ִנְבָרא  ִּבְׁשִביִלי 
'ִּבּכּוִרים' - ִמְּלׁשֹון ְּבכֹור. ֵהם ָהֵראִׁשית ְוַהַּמָּטָרה ֶׁשל ָּכל ַהְּבִריָאה. ָּכל 

ְיהּוִדי, ַּגם ַּבַּמָּצב ֲהִכי ָנמּוְך, ָיָקר ְוָחׁשּוב ְמאֹוד ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא!

ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך- ֶאת ֵּפרֹות ַהִּבּכּוִרים ָהִראׁשֹוִנים ְוַהֻּמְבָחִרים ְצִריִכים 
ְלָהִביא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשָּכל ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו - ַׁשֶּיֶכת 
ַלה'. ְוָכְך ֶזה ַּגם ִאָּתנּו, ַהִּבּכּוִרים ֶׁשל ה'- ַהָּמקֹום ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי הּוא 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִּכי ַהְּנָׁשָמה ָהֱאֹלִקית ֶׁשָּלנּו ְקרֹוָבה ַלה' ָּתִמיד ּוְמֻאֶחֶדת ִאּתֹו 

ַמָּמׁש! 

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

ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָהַרב ַחִּיים ֵלִוי ִיְצָחק ֶּבן ָׁשלֹום ְיהּוָדה ֵלייּב ע"ה ִּגיְנְזּבּוְרג

)ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות ִּכי-ָתֹבא תנש"א(

ִלְזכּות ַהַחֶּיֶלת ְּבִצְבאֹות ה' ֵׁשייָנא ָׂשָרה ִּתְחֶיה ַּבת ֲאִביַׁשג ִּתְחֶיה סֹולֹומֹון

ִלְזכּות ַהַחֶּיֶלת ְּבִצְבאֹות ה' ַחָּנה יֹוֶכֶבד ִּתְחֶיה ַּבת ַאֶּדֶרת ִּתְחֶיה ְקַלְייְנַמן
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ַאָּבא/ִאָּמא: ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע 'ִּכי ָתבֹוא' ּפֹוַתַחת 
ְּבִמְצַות ִּבּכּוִרים. ְלַאַחר ִמֵּכן ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ַמְזִּכיר 
ַהָּקדֹוׁש  ִאָּתם  ֶׁשָּכַרת  ַהְּבִרית  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם 
ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  הּוא:  ָּברּוְך 

ַהְּקדֹוָׁשה. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה - ַמהּו ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִמְצַות 
ִּבּכּוִרים, ֶׁשִהיא ִמְצָוה ַאַחת ְּפָרִטית, ְלֵבין ַהְּבִרית 
ְוַהִּמְצוֹות?  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ה'  ֶׁשל 
ְּבַוַּדאי  ָּפָרָׁשה,  ְּבאֹוָתּה  ֵהם  ַהּנֹוְׂשִאים  ְׁשֵני  ִאם 

ֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּביֵניֶהם...

ַעם  ַהְּתׁשּוָבה:  ְוִהֵּנה  ְמאֹוד,  ָנכֹון  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִּבּכּוִרים, ְוֵהם ָּתִמיד ְקׁשּוִרים ְּבֶעֶצם 
ַמהּוָתם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ָלֵכן ה' ּכֹוֵרת ִאָּתנּו 
 - ָעֶליָה  ִלְׁשֹמר  ּוְצִריִכים  ְיכֹוִלים  ְוָאנּו  ְּבִרית, 
ָלַדַעת ֶׁשָּכל ֶרַגע ַּבַחִּיים ָחׁשּוב ְוָיָקר ְמאֹוד ַלה', 
ִהיא  ֶרַגע,  ְּבָכל  ִמְצָוה,  ֶׁשָּכל  ְּבֹאֶפן  ּוְלִהְתַנֵהג 
ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה. ַמָּמׁש ְּכִאּלּו ִקַּבְלנּו אֹוָתּה ַהּיֹום. 
ֱאֹלֶקיָך  ה'  ַהֶּזה  "ַהּיֹום  ַּבָּפָרָׁשה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְמַצְּוָך".

ַהֵּפרֹות  ְּכמֹו  ִמְתַנֲהִגים  ֵאיְך  ָאז  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהֲחׁשּוִבים, ַהִּבּכּוִרים? 

ְקרֹוִבים  ֶׁשָאנּו  ָּתִמיד  ִלְזּכֹר  ָעֵלינּו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָּכְך!  ָּכל  לֹו  ֲחׁשּוִבים  ֶׁשָאנּו  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 
ָלֵכן ְּבָכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים, ִנְבּדֹק: ַהִאם הּוא 
ַמְתִאים ִלְבֵני ֶמֶלְך, ְל'ִבּכּוִרים'? ַהִאם הּוא ַמְתִאים 
ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה? ָּכְך ַּגם ָּכל ִּדּבּור ֲהִכי ָקָטן ֶׁשּיֹוֵצא 
ֵמַהֶּפה ֶׁשָּלנּו, ַוֲאִפּלּו ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשָּברֹאׁש, ְצִריִכים 
ָּכל  ֶׁשֲחׁשּוִבים  ְלִבּכּוִרים,  ּוְראּוִיים  ִלְהיֹות טֹוִבים 

ָּכְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ּוִבְמֻיָחד ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, ָאנּו ְצִריִכים ַלֲערְֹך ֶחְׁשּבֹון 
ֶׁשָאנּו  ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ִלְראֹות  ֻּכָּלּה.  ַהָּׁשָנה  ַעל  ֶנֶפׁש 
ַלה'  רּוַח  ַנַחת  ְוגֹוֵרם  ִליהּוִדי  ִַמְתִאים  עֹוִׂשים 
ַהִּבּכּוִרים  ַעל  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוָלַרִּבי, 
ַּבָּיִמים  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוַהּכֵֹהן  ֱאֹלֶקיָך,  ה'  "ִלְפֵני   -

ָהֵהם". ּוִמיהּו ַה'ּכֵֹהן' ֶׁשְּבָיֵמינּו?

ָהַרִּבי  ַהּדֹור,  ְנִׂשיא  ֶזהּו  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשָּכל  ְוִלְבּדֹק  ְלִהָּזֵהר  ְוָצִריְך  ַהָּמִׁשיַח!  ֶמֶלְך 
ִיְגרֹם  ֶׁשָּלנּו,  ַּבִהְתַנֲהגּות  ָקָטן,  ֲהִכי  ַוֲאִפּלּו  ָּדָבר, 
ָלַרִּבי.  ְוַנַחת רּוַח  ְלַנַחת רּוַח ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ּוִבְפָרט ָעֵלינּו ָלִׂשים ֵלב ְלָכְך ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַהָּיִמים 
ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ֱאלּול, ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְמַתְּקִנים 

ֹחֶדׁש ָׁשֵלם ֵמַהָּׁשָנה ַהחֹוֶלֶפת.

ְמֻאָחִדים ְּבַאֲהָבה ֲעֻמָּקה

ְלֹאֶרְך  אֹוָתנּו  סֹוֶבֶבת  ַלה'  ַההֹוָדָיה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַה'ּמֹוֶדה  ִעם  ַמְתִחיִלים  ָאנּו  ֹּבֶקר  ָּכל  ֻּכּלֹו.  ַהּיֹום 
ַּבְּתִפּלֹות  ַלה'  ְלהֹודֹות  ַמְמִׁשיִכים  ְוַכּמּוָבן  ֲאִני', 
ּוְבִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ַהּׁשֹונֹות. ּוִבְמֻיָחד ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם 
טֹוב ְוַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן )ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ְּבַח"י ֱאלּול( 
ְוֶאת  אֹוָתנּו  ּבֹוֵרא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  אֹוָתנּו,  ְמַלְּמִדים 
ָּכל ָהעֹוָלם ְּבָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש. ִאם ֵּכן, ַּכָּמה ָעֵלינּו 

ְלהֹודֹות לֹו ָּכל ַהְּזַמן ַעל ֲחָסָדיו! 

ִּבּכּוִרים  ְּבִמְצַות  ַאְך  ְמאֹוד.  ָנכֹון  ַאָּבא/ִאָּמא: 
עֹוִׂשים  ֶאָּלא  ַּבֶּפה,  ַרק אֹוְמִרים ּתֹוָדה  ָאנּו ֹלא 
ְלֵבית  ַהֵּפרֹות  ֵראִׁשית  ֶאת  ּוְמִביִאים  ַמֲעֶׂשה 

ַהִּמְקָּדׁש. 

לֹו  ְוגֹוֶרֶמת  ָהָאָדם  ְלֹעֶמק  חֹוֶדֶרת  זֹו  ְּפֻעָּלה 
ַלה'  ַׁשָּיְך  ִּבְרׁשּותֹו  ֶּׁשִּנְמָצא  ַמה  ֶׁשָּכל  ְלַהְרִּגיׁש 
ְוֵאיְך הּוא ְמֻאָחד ִאּתֹו ַמָּמׁש. ִּכי ָּכל ְיהּוִדי הּוא 
ָהַרִּבי  אֹוֵמר  ְוָכְך  ַהֹּכל.  ֶׁשל  ְוַהַּמָּטָרה  ַהַּתְכִלית 

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

ֵמַהְּכָפר  ֶׁשַּבְיִציָאה  ַהְּגדֹוָלה  ָהְרָחָבה 
ֶאת  ֵמִביא  ֶאָחד  ָּכל  ְּפִעילּות.  רֹוֶחֶׁשת 
ִּדּבּוִרים  ְוִחּלּוֵפי  ֶׁשְּבֵפרֹוָתיו,  ַהֻּמְבָחִרים 

ִנְרָּגִׁשים ְמַרֲחִפים ָּבֲאִויר.
 – ִאָּתנּו"?  עֹוֶלה  ַאָּתה  ַּגם  ֹיִפי,  "ֵאיֶזה 

"ָזִכיִתי, ּתֹוָדה ָלֵא-ל"!
ְלִפי  ֻמְׁשָלִמים!  ֶׁשְּלָך  ָהִרּמֹוִנים  "ַוואּו, 
ֲעִסיִסִּיים  ַּכָּמה  ְלַנֵחׁש  ֶאְפָׁשר  ַהֶּצַבע 
ַהַּגְרִעיִנים ִּבְפִנים"... – "ָהִרּמֹוִנים ֶׁשִּלי?! 

ַהֹּכל ַׁשָּיְך ֵאָליו, ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה"!
ַהְּתֵאִנים  ְׁשמֹו,  ִיְׁשַּתַּבח  "ַּתְקִׁשיבּו,   
ַהָּׁשָנה ָצְמחּו ְּבַקּלּות, ְּבִלי ּתֹוָלִעים ּוְבִלי 
"ִיְהֶיה   – ָּכָכה"!  ַיְמִׁשיְך  ֶׁשַרק  ְּבָעיֹות. 

ֲאִפּלּו יֹוֵתר טֹוב, ְּבֶעְזַרת ה'".
ֶׁשָעַבְדִּתי,  ַהָּקָׁשה  ָהֲעבֹוָדה  "ָּכל 
ַהֹּכל  ְוִנּכּוׁש-  ִזּבּול  ְנִטיָעה,  ַּבֲחִריָׁשה, 
 – ַהֶּזה"!  ָלֶרַגע  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ָׁשֶוה  ָהָיה 

"ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו"!

ְלַדְרָּכּה,  יֹוֵצאת  ַהַּסְסּגֹוִנית  ַהַּׁשָּיָרה 
ַהְמֹיָעִדים  ְׁשָוִרים  מּוָבִלים  ְּכֶׁשְּבֹראָׁשּה 
נֹוְׂשִאים  ְיהּוִדים,  ְועֹוד  עֹוד  ְלָקְרָּבנֹות. 
ַעל ִּכְתֵפיֶהם ַסִּלים ְמֹפָאִרים, ִמְצָטְרִפים 
הּוא,  ְוַהַּיַעד  ַהְּסמּוִכים,  ֵמַהִּיּׁשּוִבים 
ַּכּמּוָבן- ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש! ָׁשם ְּכָבר ְמַחִּכים 

ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵניֶהם...

ַהַּמֲעָמד:  ֶאת  ַהִּמְׁשָנה  ְמָתֶאֶרת  וכך 
ֶאת  ְוִעְּטרּו  ִלירּוָׁשַלִים,  ָקרֹוב  "ִהִּגיעּו 
ְוַהִּגְזָּבִרים  ְוַהְּסָגִנים  ַהַּפחֹות  ִּבּכּוֵריֶהם. 
ַהִּנְכָנִסים  ְּכבֹוד  ְלִפי  ִלְקָראָתם.  יֹוְצִאים 
ֻאָּמֻנּיֹות  ַּבֲעֵלי  ְוָכל  יֹוְצִאים.  ָהיּו 
ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלים 
ְּפלֹוִני,  ָמקֹום  ַאְנֵׁשי  ַאֵחינּו  ִּבְׁשלֹוָמם. 

ָּבאֶתם ְלָׁשלֹום".

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ְלַׁשֶּיֶרת ַהִּבּכּוִרים 

 ִ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!


