
ב"ה ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַוואּו, ֵיׁש ָלנּו ַאֲחָריּות ְּגדֹוָלה ַעל ָּכל 
ָהעֹוָלם! ָאז ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות מּוָכִנים ָלֲעבֹוָדה 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּבַהְמָלַכת  ֶׁשָּלנּו,  ַהּזֹו  ַהֲחׁשּוָבה 

הּוא ַעל ָהעֹוָלם? 
ֵּבין  ַּבַהְפָרָדה  ִלְראֹות  ִנָּתן  ֶזה  ֶאת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהּיֹום  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם  ִנָּצִבים-ַוֵּיֶלְך.  ַהָּפָרׁשֹות 
ְּכִפי  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ַמֲעָמדֹו  ַעל  ַמְרֶאה  ֻּכְּלֶכם"- 
ַמהּותֹו  ִמְתַנֵהג,  הּוא  ֵאיְך  ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ֶׁשהּוא. 
ָלֵכן  ַמָּמׁש.  ִמַּמַעל  ֱאלֹוַקּה  ֵחֶלק  ִהיא  ַהְּפִניִמית 
ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַמְדִּגיִׁשים ָלנּו ֶאת ַמֲעָלתֹו ֶׁשל 

ִלְרצֹות  ָּכְך  ַאַחר  ָלנּו  ֶׁשִּיְגרֹם  ַמה  ְוֶזה  ַהְּיהּוִדי, 
ְוָלֶלֶכת  ִּבְׁשֵלמּות,  ֶׁשָּלנּו  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ִלְפעֹל 

ּוְלִהְתַקֵּדם.

ָאז ַמִּגיָעה ַׁשַּבת ׁשּוָבה ּוָפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך- ָּבּה ְמֻדָּבר 
ּוְׁשֵלמּות  ִּבְגַמר  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ַמֲעָמדֹו  אֹודֹות 
ַהּיֹום".  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  "ֶּבן  ֲעבֹוָדתֹו 
ֶׁשֶּזה רֹוֵמז ִלְׁשֵלמּות ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ִמַּצד 
ָהֲאִמִּתית  ַּבְּגֻאָּלה  ֶׁשִּתְתַּגֶּלה  ֶׁשּבֹו,  ֹמֶׁשה  ִניצֹוץ 

ְוַהְּׁשֵלָמה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש!

ְּבָמַסע
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ְבִעים ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ, תשע"ט עש"ק ִנָּצִבים, 'ַׁשָּבת ְמָבֵרְך' ִּתְׁשֵרי, ַזְך ֱאלּול, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְׁשַנת ַהּׁשִ

ּו נ ֵת רּו ֵח ְל ל  ָּגדֹו ר  ָפ ְּבׁשֹו ע  ַק ְּת

« ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשִּנְזֶּכה ַּבִּדין, ּוְכָבר ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה. ֵיׁש ְלַנֵּצל ֶאת ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלהֹוִסיף 
ִּבְצָדָקה ּוְבִעְנָיִנים טֹוִבים.

« ְלהֹוִסיף ּוְלַפְרֵסם ָּבִעּתֹוִנים עֹוד יֹוֵתר ִּכי ִהֵּנה ֶזה ָמִׁשיַח ָּבא, ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ְּכָבר ָּבא ְּבֹפַעל ַמָּמׁש 'ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל'.

« ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָהְיָתה ַהְּתִפָּלה ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא ְמֹאד, ְוָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָיכֹול ִלְלֹמד ִמָּכְך 
ְלִהְתַנֵהג ְלָפחֹות ֵמֵעין ֶזה.

« ְּבַׁשַּבת ׁשּוָבה ְלַקֵּבל ַהְחָלטֹות ְלָכל ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה. ּוִבְמֻיָחד ְלַהְקִהיל ְּבָכל ַׁשָּבת ְקִהּלֹות ְלַלֵּמד ָּבֶהן ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, 
ְוַלֲעזֹר ַלִּנְזָקִקים ִּבְמֻיָחד ִּביֵמי ַהַחִּגים, ְוַגם ְּבָכל ְיֵמי ַהָּׁשָנה.

ּוִבְפָרט  ְלָכל ַהָּׁשָנה,  ְלָכל ֶאָחד ֶׁשַפע ַרב  ְּבַוַּדאי ה' נֹוֵתן  ֶזה  ּוִבְזכּות  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ְּבֵני ַאְבָרָהם  ִיְׂשָרֵאל ֵהם  ַעם   »
ֶׁשְּבַוַּדאי ַּגם ֲעבֹוַדת ה' ִהיא ִּבְׁשֵלמּות.

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ְלַפְרֵסם ָּבִעּתֹוִנים: ִהֵּנה ֶזה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָּבא!
ֶמֶלְך  ָנַתן  יֹום  ִמֵּדי  ֵּכיַצד  ְמֹתָאר  ָּדִנֵּיאל  ְּבֵסֶפר  ַהֶּמֶלְך:   ַּפתַּבג 
ָּבֶבל ַלְּנָעִרים ַהְּיהּוִדִּיים ֶׁשִּנְלְקחּו ֶאל ַאְרמֹונֹו ִמַּמַאְכֵלי ַהֶּמֶלְך )'ַּפתַּבג' ִּבְלׁשֹון 
ַּבְבִלית( ְוֵכן ִמֵּיינֹות ַהִּמְׁשֶּתה ֶׁשּלֹו. ַּכָּידּוַע, ָּדִנֵּיאל ֶהְחִליט ְּבִלּבֹו ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל 

ִמַּמַאְכֵלי ַהְּטֵרָפה.

ַּבג ַהֶּמֶלְך- ַּפת ַוֵּיֶלְך:  ְּבִמִּלים ֵאֶּלה ִנְקַּבע ִסיָמן ִלְקִביעּות ְּכמֹו ֶׁשל 
ַהָּׁשָנה. ַּכֲאֶׁשר רֹאׁש ַהָּׁשָנה ּבֹו ַמְמִליִכים ֶאת ַהָּקָּב"ה )ַהֶּמֶלְך( ָחל ִּביֵמי ֵׁשִני 
ְׁשִליִׁשי )ב-ג(, ָאז ְמַחְּלִקים ּוַמְפִריִדים )ַּפת ִמְּלׁשֹון ְלפֹוֵרר ִלְפִתיִתים( ֶאת ְׁשֵּתי 
ַהָּׁשָנה  ֶׁשִּלְפֵני רֹאׁש  ַּבַּׁשָּבת  ְּבִנְפָרד:  ְוקֹוְרִאים אֹוָתן  ַוֵּיֶלְך,  ִנָּצִבים  ַהָּפָרׁשֹות 

קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים, ּוְבַׁשַּבת ׁשּוָבה קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך.

ִ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 ִנָּצִבים ַוֵּיֶלְך ְוֹראׁש ַהָּׁשָנה תשנ"ב(    

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו ָחל יֹום ֻהַּלְדָּתם:
ַהָּתִמים ְׁשֹלֹמה ֶּבן ִצּפֹוָרה ַמְייַדְנִצ'יק ַהָּתִמים ֵנִרָּיה ֵמִאיר ֶּבן ֵמיַטל ִלְבִני

ַהָּתִמים ָּדִנֵּיאל ֶּבן ֲעִדיָנה ִדֵמָנֶׁשה
 ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות ָאֵמן!

ִנְדַּפס לע"נ ַהָּתִמים ֶּבן ִצּיֹון ַהֹּכֵהן הי"ד ֶּבן ֹמֶׁשה ָּברּוְך ַאְבָרָהם ַהֹּכֵהן ֶׁשִּיְחֶיה
ֶׁשָּנַפל ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ְּבַתֲאִריְך ַזְך ֱאלּול תדש"מ

ְּבֶקֶׁשר ְלו' ִּתְׁשֵרי, יֹום ִהְסַּתְּלקּות ָהַרָּבִנית ַחָּנה – ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ַּבִּמְצוֹות ֶׁשִּנְּתנּו ִּבְמֻיָחד 
ִלְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּבְזכּוָתן ֲעִתיִדים ְלִהָּגֵאל, ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשָּלֶהן "ַחָּנה" – 

ַחָּלה, ִנָּדה, ַהְדָלַקת ַהֵּנר: ַּכְׁשרּות, ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה ְוַהְדָלַקת ֵנרֹות.

ִלְזכּות ַהָּתִמים ְׁשמּוֵאל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֶנָחָמה ָּכִמיָסה ִּתְחֶיה ֶׁשֶלג
 ְלֶרֶגל ַּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו ג' ִּתְׁשֵרי תש"פ,

 ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְגַּדל ָחִסיד ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלְמָדן!

"ַּבִּסיָמִנים ֶׁשַּבּתֹוָרה ֶׁשִּנְקְּבעּו ַעל ְיֵדי ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְלתֹוֶעֶלת ַהִּזָּכרֹון, ֵיׁש ַּגם ֹּתֶכן ִּבְפֵני 
ַעְצָמם.. "ַוְיַמן  ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבריֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו"- ַהְינּו ֶׁשְּבֹראׁש 
ַהָּׁשָנה  ָּכל  ַעל  ְצָרָכיו  ָּכל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוַאַחת  ֶאָחד  ְלָכל  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַמְזִמין  ַהָּׁשָנה 
ְוַאַחת  ְונֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד  ֻּכָּלּה ְּבַתְכִלית ַהַהְרָחָבה, ִמֻּׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך.. ֶׁשַהָּקָּב"ה ָצִריְך ִלֵּתן 

ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכְסעּוַדת ְׁשֹלֹמה ִּבְׁשָעתֹו.. ְוַעד ְלָהֲעִׁשירּות ִּדְׁשֹלֹמה ִּבְׁשָעתֹו! "



ִּתּקּון ָהעֹוָלם- ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו

ָאָדם  ְׁשֵאָלה-  ִלי  ֵיׁש  ֶׁשַּנְתִחיל  ִלְפֵני  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָהִראׁשֹון ִנְבָרא ַרק ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. 

ָאז ַמּדּוַע יֹום ֶזה ִנְקָרא רֹאׁש ַהָּׁשָנה? 

ְּבִחיר  הּוא  ָהָאָדם  ּכֹל,  ֹקֶדם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְיִציר ַּכָּפיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ְּבַעְצמֹו. ֲאָבל  ַהִּנְבָרִאים, 
מֹוִסיף  ֶׁשָהָאָדם  ִהיא,  ְלָכְך  ָהִעָּקִרית  ַהִּסָּבה 
ְׁשֵלמּות ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ְלַאַחר ֶׁשִּנְבָרא ָהָאָדם 
ְוַהַּכָּוָנה  ַלֲעׂשֹות"-  ֱאֹלִקים  ָּבָרא  "ֲאֶׁשר  ָּכתּוב 
ֶׁשה' ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֹלא ֻמְׁשָלם, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי 
ְנַתֵּקן אֹותֹו  ָאנּו  ּוִמְצוֹות  ְּבִקּיּום ּתֹוָרה  ֲעבֹוָדֵתנּו 

ְוָנִביא אֹותֹו ִליֵדי ְׁשֵלמּות. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלֵכן ִּבְתִפּלֹות ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַמְזִּכיִרים 
ְּבִריַאת  ָּכל  ִּכי  ּתֹוָרה!  ַמַּתן  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֶאת  ַּגם 
ָהעֹוָלם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִהיא ִּבְׁשִביל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל 

ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָיֶפה ְמאֹוד. ְּכמֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַּגם 
ֲאַנְחנּו ּדֹוִמים ַלָּקָּב"ה- 'ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון'. ָּכל ְיהּוִדי 
ִּביָכְלּתֹו  ְוָלֵכן  ַמָּמׁש,  ִמַּמַעל  ֱאלֹוַקּה  ֵחֶלק  הּוא 
ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּתְתַּגֶּלה  ִלְפעֹל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ֶׁשּקֹוְרִאים  ִנָּצִבים,  ַהָּׁשבּוַע,  ְּבָפָרַׁשת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָּתִמיד ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה, מֹוִפיָעה ַהַהְבָטָחה ֶׁשל 
ִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות "ְוָׁשבה'ֱאֹלֶקיָךֶאתְׁשבּוְתָךְוִרֲחֶמָךְוָׁש

בְוִקֶּבְצָך". ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ַלְחֹּגג ֶאת ַחֵּגי ִּתְׁשֵרי 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְוִנְרֶאה ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר ֶאת 

ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִמְתַּגֶּלה, ָאֵמן!

ֲהִליָכה ֲאִמִּתית ְּבֵאין ֲעֹרְך

ְּביֹום  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֶעֶרב  ָחל  ַהָּׁשָנה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵׁשִני  ַּבָּיִמים  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ּוְלַאֲחָריו  ִראׁשֹון, 
ּוְׁשִליִׁשי. ַּכּמּוָבן ֶׁשִּלְקִביעּות זֹו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 

ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ַהְּקׁשּוָרה ְלִעְנָינֹו ֶׁשל ַהּיֹום. 

ַאָּבא/ִאָּמא: ָנכֹון ְמאֹוד. 'יֹום ֶאָחד' רֹוֵמז ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ֶׁשָהָיה ָיִחיד ְּבעֹוָלמֹו ִלְפֵני ַהְּבִריָאה. 
ְּכלֹוַמר-  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ִנְבְרָאה  ְּכָבר  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום 
ֵמַהּבֹוֵרא.  ִנְפָרִדים  ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים  ִנְבָרִאים  ִנְבְראּו 
ַהָּׁשלֹום.  ַנֲעֶׂשה  ּובֹו  ַהְּׁשִליִׁשי-  ַהּיֹום  ַמִּגיַע  ְוָאז 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ּוַמְׁשִּכיִנים  ֶׁשְּמַחְּבִרים  ֵאֶּלה  ֵהם  ּוִמי 

ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְלֵבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?

ִנְקָרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ָידּוַע  ֲאַנְחנּו!  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ֶׁשעֹוָׂשה  ֻאָּמה  ָאנּו  ִּכי  'ׁשּוַלִּמית'- 
ֶׁשִּנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ָהעֹוָלם,  ְלֵבין  ַהָּקָּב"ה 
ְּבֵני  ְוַגם  ַהּתֹוָרה  ַּגם  ָּבעֹוָלם.  ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות 
ָּכתּוב  'ָׁשלֹוׁש'-  ַלִּמְסָּפר  ְקׁשּוִרים  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי )ִסיָון( ָהָעם ַהְמֻׁשָּלׁש )ֹּכֲהִנים, 
)ּתֹוָרה,  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ִקֵּבל ּתֹוָרה  ִיְׂשְרֵאִלים(  ְלִוִּיים, 

ְנִביִאים, ְּכתּוִבים(. 

ָחל  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ָלֵכן  ְמאֹוד.  ָיֶפה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשֹּלא  ַמֲעָלה  ּבֹו  ֵיׁש  ִּכי  ָהִראׁשֹון,  ַהּיֹום  ְלַאַחר 
ָהְיָתה ַקֶּיֶמת ִלְפֵני ַהְּבִריָאה. ִעְנָינֹו ָהִעָּקִרי הּוא 
ַלֲעֹבר ֵמַהּיֹום ַהֵּׁשִני ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי- ֶזהּו ַהִחּדּוׁש 
ָהעֹוָלם  ֶׁשַּגם  ָהָאָדם.  ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה 
ִעם  ְוִיְתַחֵּבר  ַיְסִּכים  ֵמֱאֹלקּות,  ִנְפָרד  ֶׁשַּמְרִּגיׁש 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

ַקְצֵוי ֵתֵבל.  ִמָּכל  ֵהָּנה  ִהְתַקַּבְצנּו  ֻּכָּלנּו ֹּפה. 
ָּכל ֶאָחד ִמְתַקֵּבל ְּכמֹו ֶׁשהּוא: ִעם ַהַּמֲעלֹות, 
ֶׁשָאַסף  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ְוִעם  ַהֶחְסרֹונֹות,  ִעם 
ֲאָנִׁשים  ֹּפה?  ִנְמָצא  ֹלא  ִמי  ַהָּגלּות.  ִּבְזַמן 
ְועֹוָלִלים,  ַזֲאטּוִטים  ִויָלדֹות,  ְיָלִדים  ְוָנִׁשים, 
ֲחִסיִדים, ִליָטִאים, ָּדִתִּיים ְוָכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָהיּו 
ַעד ֹלא ִמְּזַמן. ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֻּכּלֹו ִנָּצב ְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש. ְמַיֵחל.
ְוַעל ֻּכָּלם ְמַנֵּצַח ְנִׂשיא ַהּדֹור, ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, 
"ּבֹואּו",  ִמְסָּפר.  ָיִמים  ִלְפֵני  ַמָּמׁש  ֶׁשִהְתַּגָּלה 
ְלָבָניו  ֵאיְנסֹוִפית  ְּבַאֲהָבה  ְמַחֵּיְך  הּוא 
סֹוִפי  ָהֵאין  ָהאֹור  ִלְפֵני  "ִנְׁשַּתֲחֶוה  ַהְיָקִרים, 
ָּבֵעיַנִים  רֹוִאים  ֻּכָּלנּו  ַעְכָׁשו  ָּכאן.  ֶׁשּׁשֹוֶרה 
ַהֹּכל  ֶׁשְּמַהָּוה אֹוָתנּו.  ָהֱאֹלִקית  ַהַחּיּות  ֶאת 
ֶאת  ִהַּׂשְגנּו  ֶׁשָּלנּו  ָּבַאְחדּות  ְמֻתְכָנן.  ָהָיה 
ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ַהַּמָּטָרה- 

ִּגִּלינּו ֹּפה ֶאת ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתָּבֵרְך"!
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהּׁשֹוָפר  ְּתִקיַעת 
ּוָבעֹוָלם  ְּבִלֵּבנּו  ָעמֹק  חֹוֶדֶרת  ְׁשִליָט"א 
"ְיִחי  ֵמַעְצָמּה:  ְּכָבר ּפֹוֶרֶצת  ְוַהַהְכָרָזה  ֻּכּלֹו, 

ַהֶּמֶלְך"!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ְלַמֲעַמד ַהַהְכָּתָרה 

 ִ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!

א' ִּתְׁשֵרי, ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹון 
ָּבעֹוָלם:

א' ִּתְׁשֵרי ה'תש"פ, ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹון 
ַּבְּגֻאָּלה: 

ֻּכָּלם ָהיּו ָׁשם. ִמָּכל ָהעֹוָלם. ָּכל ֶאָחד הֹוִפיַע 
ִעם  ֶׁשּלֹו,  ַהְמֻיָחד  ַהַּמְרֶאה  ִעם  ֶׁשהּוא:  ְּכִפי 
ַהְּתכּונֹות ֶׁשִּנְּתנּו ַרק לֹו, ְּכִפי ֶׁשהּוא ִנְבָרא 
ְּבֵׁשֶׁשתְיֵמי ְּבֵראִׁשית ָהַאֲחרֹוִנים. ִמי ֹלא ָהָיה 
ָהעֹופֹות,  ַהָּדִגים,  ַהַחּיֹות,  ַהְּצָמִחים,  ָׁשם? 
ָהֲאָדָמה, ַהָּׁשַמִים, ַהֶּׁשֶמׁש, ַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים. 

ַהִּנְבָרִאים ֻּכָּלם ִנְּצבּו ְּבַגן ֵעֶדן. ְמַחִּכים.
ְוַעל ֻּכָּלם ִנֵּצַח ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֵנֶזר ַהְּבִריָאה, 
"ּבֹואּו",  ִמְסָּפר.  ָׁשעֹות  ִלְפֵני  ַמָּמׁש  ֶׁשִּנְבָרא 
"ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֻּכָּלם,  ַהִּנְבָרִאים  ֶאת  ִהְזִמין  הּוא 
ֶזה  ָּתִבינּו,  עֹוֵׂשנּו"-  ה'  ִלְפֵני   .  . ְוִנְכָרָעה 
ֹלא ּג'ּוְנְּגל ָּכאן. ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִנְבָרא ַעל 
ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא! ַהֹּכל ְמֻתְכָנן. ּבֹואּו 
ַאַחת-  ְלַמָּטָרה  ָּכאן  ֶׁשֻּכָּלנּו  ְוָנִבין  ִנְתַאֵחד 

ְלַהְמִליְך אֹותֹו ָעֵלינּו. 
ְוַעד סֹופֹו:  ִהְדֲהָדה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם  ַהַהְכָרָזה 

"ה' ָמָלְך"!


