
ב"ה ַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה:  ְּבַמַּתן  ַהִחּדּוׁש  ְוֶזהּו  ַהְּמנּוָחה. 

ֶׁשִהיא ְמִביָאה ֶאת ַהְּמנּוָחה ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ִנְּתָנה 

ָלנּו ַּדְוָקא ַּב'ִּמְדָּבר' – ַּבָּמקֹום ֲהִכי ֲחַסר ְמנּוָחה. 

ַּדְוָקא ֹּפה ְלַמָּטה, ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה נֹוֶתֶנת ָלנּו 

ֶאת ַהְּמנּוָחה - ּוַמְזִּכיָרה ָלנּו ֶאת ַהַּמָּטָרה!

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַעל ְיֵדי ַההֹוָסָפה ְּבִקּיּום 
ֶאת  ַרק  ְלַבֵּקׁש  ַּכָּוָנה  ִמּתֹוְך  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 
ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ה',  ְרצֹון  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְּבַעְצמֹו  ַהֶּמֶלְך 
ַעם  ְלָכל  ְוַהֶּנֶפׁש  ַהּגּוף  ִלְמנּוַחת  ִנְזֶּכה  'ְמנּוָחה', 
ִיְׂשָרֵאל. ּוְבִעָּקר - ַלְּמנּוָחה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה 

ְּבָמַסעַּבְּגֻאָּלה - 'יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה', ָאֵמן!
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ב"ה עש"ק פ' ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, ער"ח ִסיָון, תש"פ. ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ. 

ה!  ָר ָּט ַּמ ַה ת  ֶא ה  ָר י ִּכ ְז ַמ ּו  - ה  ָח ּו נ ְּמ ַה ת  ֶא ת  ֶנ ֶת ֹו נ ה  ָר ּתֹו ַה

ם ִגי ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ
ְמנּוָחה ֲאִמִּתית - ָאָדם ֶׁשַחי ְּבִלי ַּתְכִלית, ֵאינֹו 
ֵמֲהָנָאה  ַלֲעבֹוָדה,  ֵמֲעבֹוָדה  ָרץ  הּוא  ָרגּוַע. 
ַלֲהָנָאה, ְוֹלא יֹוֵדַע ִּבְׁשִביל ָמה. ְלֻעַּמת זֹאת, ְּכֶׁשּזֹוְכִרים 
ְׁשָאר  ִנְׁשָּכחֹות   - ְלַמֲעָנּה  ַהּכֹל  ְועֹוִׂשים  ַמָּטָרה  ֶׁשֵּיׁש 
ַהְּבָעיֹות ַהְּקַטּנֹות! ָּכְך ַמִּגיִעים ִלְמנּוָחה ֲאִמִּתית: ַלֶּנֶפׁש, 

ַלּגּוף ּוְלָכל ַהְּסִביָבה. 

ַׁשָּבת - יֹום ֶׁשל ְמנּוָחה. ְלַאַחר ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ָּבֶהם 
ָהָיה  ָהעֹוָלם  ָהָאֶרץ,  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ה'  ָּבָרא 
ְקַטְנַטן,  ַמֶּׁשהּו  ַרק  ּבֹו  ָחֵסר  ָהָיה  ֻמְׁשָלם.  ִּכְמַעט 
ַז"ל,  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַהְּמנּוָחה.  ָנחּוץ:  ֲאָבל 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבָאה ַהַּׁשָּבת, ָּבָאה ִאָּתּה ַּגם ַהְּמנּוָחה ָלעֹוָלם.

ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשה'  זֹוְכִרים  ֲאַנְחנּו  ְּבַׁשָּבת 
ְּכלֹוַמר  ַהְּׁשִביִעי.  ַּבּיֹום  ָנח  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָיִמים,  ְּבִׁשָּׁשה 
ֶאָחד,  ֵמה'  ִנְבְראּו  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְוַהְּדָבִרים  ַהְּפָרִטים  ָּכל   -

ְלַמָּטָרה ַאַחת. זֹוִהי ַהְּמנּוָחה ָהֲאִמִּתית.

ְׁשִמי ֵזֶהה ִמָּיִמין ּוִמְּׂשמֹאל,
ִמַּזְרִעי ָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ִלְגֹאל,

ִחַּבְרִּתי ֵסֶפר ִמְזמֹוִרים ְוִׁשיָרה,
ִהְסַּתַּלְקִּתי ְּביֹום ַמַּתן ּתֹוָרה!

ִמי ֲאִני?
ַהִּפְתרֹון ֵמַהָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר – ִמְדָּבר

ִחיַדת ַהָּׁשבּוַע

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:
ַהָּתִמים ֵלִוי ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ׁשֹוַׁשָּנה ִּתְחֶיה ַּבְקִׁשי

ַהָּתִמים ְיהּוָדה ֵלייּב ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֶּבָלה ִרְבָקה ִּתְחֶיה ּבֹוֹקֹוְבָזה

ַהָּתִמים ֵלִוי ִיְצָחק ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִאיָלִנית ִּתְחֶיה ַחּיּון
ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם, ְּכִבְרַּכת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת ַהְצָלָחה!

ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבַכּמּות ּוְבֵאיכּות!

)עפ"י ְּדַבר ַמְלכּות ַּבִּמְדָּבר תנש"א(

‹ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ָאנּו עֹוְמִדים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש, ָלֵכן ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ְּבַכּמּות ּוְבֵאיכּות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ּוִבְפָרט ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה.

ְּבִעּיּון.  ִלְלֹמד  ַאַחת  ִמְׁשָנה  ּוְלָפחֹות  ַהַּקִיץ,  ְּבַׁשְּבתֹות  ָאבֹות  ִּפְרֵקי  ַהְּקבּוִעים:  ַהִּׁשעּוִרים  ְּבִלּמּוד  ‹ְלהֹוִסיף 
ַהּתֹוָרה  ְּבִׁשעּוֵרי  ְוַאַחת  ֶאָחד  ָּכל  ְלהֹוִסיף  ְוֵכן  ַהּיֹוִמִּיים.  ְוָהַרְמַּב"ם  ַהִחַּת"ת  ִׁשעּוֵרי  ִלּמּוד  ַעל  ּוְלַהְקִּפיד 

ַהַּמְתִאיִמים לֹו.

‹ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות ִמּתֹוְך ְמנּוָחה - ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ה', ִויִדיָעה ֶׁשּזֹוִהי ַהַּתְכִלית 
ֶׁשָּלנּו ַּבַחִּיים.

‹ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַחֵּדׁש ִחּדּוֵׁשי תֹוָרה, ֶׁשִּיְכֹּתב אֹוָתם ִויַפְרֵסם ָלַרִּבים, ִּכי ֶזה מֹוִסיף ַחּיּות ְוַתֲענּוג ַּבִּלּמּוד ֶׁשּלֹו, ְוַגם 
ִקְנַאת סֹוְפִרים ֵאֶצל ֲאֵחִרים.

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי
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ָהַרִּבי אֹוֵמר, ֶׁשַחג 
בּועֹות הּוא ַהְּזַמן  ַהּׁשָ

ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר 
ְלַבֵּקׁש ְלָקֵרב ֶאת ֵקץ 

ַהְּגֻאָּלה! 

ּוְׁשָלְׁשָּתם ְקׁשּוִרים ַלְּגֻאָּלה: ֹמֶׁשה - ּגֹוֵאל ִראׁשֹון הּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון, ָּדִוד - ֶׁשָּמִׁשיַח 
ִמַּזְרעֹו, ְוַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב - ֶׁשֲהָפַצת ַמְעְינֹות ַהֲחִסידּות ֶׁשּלֹו ְמִביָאה ֶאת ַהְּגֻאָּלה! 

בּועֹות ָקׁשּור ַּבְמֻיָחד ִלְׁשֹלֶׁשת ָה'רֹוִעים' ֶׁשָּלנּו,  ַחג ַהּׁשָ
ּוְלִׁשעּוֵרי ַהִחַּת"ת:

ֹמֶׁשה - ֻחָּמׁש - ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ִמִּסיַני ְּבָׁשבּועֹות. 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך - ְּתִהִּלים - ֶׁשִהְסַּתְּלקּותֹו ְּבָׁשבּועֹות. ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב - ַּתְנָיא - ֶׁשַּגם ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ְּבָׁשבּועֹות. 

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ְועוד ִחיָדה ְלִסּיּום - ָמֵהם ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֹלֶׁשת ְׁשמֹות ָהרֹוִעים?



ֲחדּוִרים ַּבַּמָּטָרה

ּתֹוָרֵתנּו,  ַמַּתן  ְזַמן  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִמְתָקֵרב! ְוַהָּׁשָנה ַנְחֹּגג אֹותֹו ָסמּוְך ְלַׁשָּבת. ַמָּמׁש 

יֹוַמִים ְרצּוִפים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה.

ְּביֹום  ָהָיה  ְּבַעְצמֹו  ִסיַני  ַהר  ֶׁשַּמֲעַמד  ָידּוַע, 
ְלַׁשָּבת  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַמהּו  ַהַּׁשָּבת. 

- יֹום ַהְּמנּוָחה?

ִהיא  ִסיַני,  ְּבַהר  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהּתֹוָרה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ָהעֹוָלם: "ֹלא ִנְבֵראִתי ֶאָּלא ְלַׁשֵּמׁש 
ֶאת קֹוִני" - ִנְבֵראנּו ִּבְׁשִביל ַמָּטָרה ַאַחת: ְלַקֵּים 
ה'  ְרצֹון  ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
)ּוְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ַהּגֹוִיים ְלַקֵּים ֶאת ֶׁשַבע ִמְצוֹות 
ְּברּוָרה,  ַמָּטָרה  ִמּתֹוְך  ַחי  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֹנַח(.  ְּבֵני 
ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל  ְויֹוֵדַע ֶאת 
הּוא עֹוֶׂשה ַהֹּכל ִּבְׁשִביָלּה, ְוָכְך ִנְמָצא ִּבְמנּוָחה 

ֲאִמִּתית. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ַהְּמנּוָחה ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ִהיא ְּבֶעֶצם 
ֲעבֹוָדה - ֲעבֹוַדת ה'! ּוִמי ֶׁשַחי ְּבִלי ַהּתֹוָרה, ְּבִלי 
ַהַּתְכִלית, ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ֵהם ַחְסֵרי ְמנּוָחה. הּוא ָרץ 
ְּבָכל ַּפַעם ַאֲחֵרי ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ִּכי ֵאין לֹו ַמָּטָרה 

ַּבַחִּיים. 

ַמַּתן  ִלְפֵני  ָהָיה  ְוָכְך  ְמאֹוד.  ָיֶפה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
 - ְוִנְׁשָמע"  "ַנֲעֶׂשה  ִהְכִריזּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ּתֹוָרה, 
ֵהם ָמְסרּו ֶאת ַעְצָמם ַלֲעבֹוַדת ה' ְּבִבּטּול ֻמְחָלט 
ַהּתֹוָרה  ָיְרָדה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְרצֹונֹו.  ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות 
ְלַמָּטה ָלעֹוָלם ַהֶּזה. ְוַדְוָקא ֹּפה, ַּבָּמקֹום ַהְמֻבְלָּבל 
ֶׁשַּמְסִּתיר ֶאת ַהַּמָּטָרה ָהֲאִמִּתית, ָאנּו ִקַּבְלנּו ֶאת 
ַהֹּכַח ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּמנּוָחה ָהֲאִמִּתית ְוִלְפֹעל ֶאת 

ַהְּגֻאָּלה.

י

ַלֲעֹבד ִּבְמנּוָחה!

ִמְצוֹות  ְּכֶׁשְּמַקְּיִמים  ַּגם  ִלְפָעִמים,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
 613 ֵיׁש  ֲהֵרי  ְמנּוָחה.  ְּבֹחֶסר  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים 
ֲהָלכֹות  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ּוְבתֹוְך  ׁשֹונֹות,  ִמְצוֹות 
ּוְפָרִטים ַרִּבים ֶׁשִּלְפָעִמים ֲעלּוִלים ִלְסֹּתר ֶזה ֶאת 

ֶזה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִאם, ְלָמָׁשל, ַאְצִליַח ְלעֹוֵרר ִּבי ָרצֹון 
ְוַאֲהַבת ה' ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ֶזה ָעלּול ִלְגֹרם 
אֹו  ְל'ִמְבָצִעים'...  ָלֵצאת  ָרצֹון  ִלי  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
ְּבַאֲהַבת  ֻּכָּלם,  ִעם  ֶנְחָמד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ְּכֶׁשֲאִני 
ְּבׂשֹוַרת  ַעל  ְלַפְרֵסם  ִמְתַּבֵּיׁש  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל, 

ַהְּגֻאָּלה...

ַאָּבא/ִאָּמא: ָיֶפה. ָלֵכן, ַרק ִאם ִנְזֹּכר ֶאת ַהַּמָּטָרה 
ַהְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשַּקֶּיֶמת ְּבָכל ַהִּמְצוֹות - ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ַהֶּמֶלְך,  ֶאל  ּוְלִהְתַּבֵּטל  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ְרצֹון 
ַהָּנכֹון  ָּבֹאֶפן  ְוַגם  ִּבְמנּוָחה  אֹוָתן  ְלַקֵּים  נּוַכל 

ְּביֹוֵתר.  

ַּבֹּבֶקר,  ְּכֶׁשָּקִמים  ֻּדְגָמה:  ִלי  ֵיׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלַכֵּון  ָצִריְך  ָיַדִים.  ְונֹוְטִלים  ֲאִני  מֹוֶדה  אֹוְמִרים 
ֶאת ַהַּכָּוָנה ַהְּפָרִטית ֶׁשל ַהִּמְצָוה - ְלהֹודֹות ַלה' 
ִלְזֹּכר ֶאת  ְוַגם ָצִריְך  ֶׁשֶהְחִזיר ָלנּו ֶאת ַהְּנָׁשָמה. 
ֶׁשַעְכָׁשו   - ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּכָלִלית  ַהַּמָּטָרה 

ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ְרצֹון ה'!

ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ִנְרֶאה  ַעְכָׁשו  ְמֻצָּין.  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָּפָרַׁשת  ַהָּׁשבּוַע,  ְלָפָרַׁשת  ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  ָּכל  ֵּבין 

ַּבִּמְדָּבר!

ַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ַּדְוָקא ַּבִּמְדָּבר, ָמקֹום ֹלא ְמֻיָּׁשב 
- ֶׁשֹּלא ִמְתּגֹוְרִרים ּבֹו, ֶאָּלא ַרק נֹוְדִדים ִמָּמקֹום 
ֶהֶפְך  ֶׁשל  ָמקֹום  הּוא  ִמְדָּבר   - ְּכלֹוַמר  ְלָמקֹום. 

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

 ִ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!

ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ַהִּׂשיָחה(:  ִלּמּוד  )ִלְפֵני  ָּדִויִדי 
ֶּבֱאֶמת  ֶזה   - ָהֵעיַנִים  ֶאת  ִׁשְפַׁשְפִּתי  ֶׁשָחַזְרנּו, 
ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשִּלי?! ַהֹּכל ִנְרֶאה ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי: ָּכל 
ִּכָּתה ֻחְּלָקה ִלְקבּוצֹות ְקַטּנֹות, ַוֲאִפּלּו ַהֶּׁשַטח ֶׁשל 
ְיכֹוִלים  ְלָמָׁשל,  ֲאַנְחנּו,  ַלֲחָלִקים.  ֻחַּלק  ַהִּמְגָרׁש 
ְלַׂשֵחק ַרק ָּבֵאזֹור ֶׁשֵאין ּבֹו ֶאת ַסל ַהְּקִליָעה. ָאז 
ַמה ִהְרַוְחנּו ֹּפה?! ֲאִפּלּו ַהְמַחֵּנְך ֹלא ְמַלֵּמד אֹוִתי 

ַעְכָׁשו! ֵהִביאּו ָלנּו מֹוֶרה ַאֵחר.

ָתִבינּו  ֶׁשֹּלא  ִלְלֹמד,  ֶׁשחֹוְזִרים  ְמאֹוד  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
ֹלא ָנכֹון. ֲאָבל ֲעַדִין ֵאיִני ָרגּוַע. ֹקֶדם ֹּכל, ֵהַבְנִּתי 
ִמְסּתֹוֵבב  ַהֶּזה  ַהְּנִגיף  ֶׁשֲעַדִין  ֶׁשִּלי  ֵמַההֹוִרים 
ִמָּכל  ַלֲחלּוִטין  ְמֻבְלָּבל  ֲאִני  ֵׁשִני,  ָּדָבר  ָּבֲאִויר. 
ַהַהְנָחיֹות ְוַהַּמֵּסכֹות. ַּדי, ָקֶׁשה ְלִהְתַרֵּכז ַּבִּלּמּוִדים 

ִעם ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ָהֵאֶּלה. 

ֹּפה  ַהֹּכל  טֹוב,  ַהִּׂשיָחה(:  ִלּמּוד  )ַאֲחֵרי  ָּדִויִדי 
ׁשֹוֶנה ַעְכָׁשו, ֲאָבל ָהִעָּקר ִנְׁשָאר אֹותֹו ָּדָבר. ָנכֹון 
ֶׁשִחְּלקּו ֶאת ַהִּכָּתה, ֶאת ַהִּמְגָרׁש ַוֲאִפּלּו ֶהְחִליפּו 
מֹוֶרה, ֲאָבל ֲעַדִין ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ֻּכָּלנּו ָׁשָוה: ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ְרצֹון ה' ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה! ָאז ֹלא ְנַׂשֵחק 
ַּכּדּוְרַסל, ַמה ָּקָרה? ִנְמָצא ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת ְלִהְתַרֲעֵנן 

ְוֶלֱאֹסף ֹּכחֹות.

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלֹמד  ֶׁשחֹוְזִרים  ְמאֹוד  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
ָעֵלינּו  ֶׁשִּיְׁשֹמר  ַּבה'  ּבֹוֵטַח  ַּגם  ַוֲאִני  ַהְּקדֹוָׁשה. 
ִמְּפֵני ַהְּנִגיף, ִּכי הּוא ֲהִכי ּדֹוֵאג ָלנּו ָּבעֹוָלם, ְוהּוא 
רֹוֶצה ִלְגֹאל אֹוָתנּו! ָאז ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַמֵּלא ֶאת 
ַההֹוָראֹות ְוִלְׁשֹטף ָיַדִים, ַאְך ֹלא ִמּתֹוְך ַלַחץ ֶאָּלא 
ַנֲעֶׂשה ָּכל ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו, ַלְמרֹות ַהִּׁשּנּוִיים  ְּבַׁשְלָוה. 

- ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ַלַּקְּפסּולֹות


