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ֶעֶרב ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס, ַח"י ַּתּמּוז, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְּבַפְׁשטּות, ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ, ה'תש"פ

ה! ָּל ֻא ְּג ל  ֶׁש ם  ֹו י ְל ם-  ֹו י ל  ָּכ ְך  ֹפ ֲה ַל

ם ִגי ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ
ָעֵלינּו  ִמְצָוה,  ְלַקֵּים  ַלִּמְצָוה-ְּכֵדי  ֲהָכָנה 
ְלִהְתּכֹוֵנן ֵאֶליָה. ְלָמָׁשל, ִּבְׁשִביל ִמְצַות ְיִׁשיָבה 

ַּבֻּסָּכה, ָעֵלינּו ְלָהִכין ְוִלְבנֹות אֹוָתּה.

ַאְך ַהֲהָכָנה ִהיא ֹלא ָּדָבר ׁשּוִלי, ַחס ְוָׁשלֹום. ַּבֲהָכָנה 
ֶׁשה'  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ַעְצָמּה!  ַּבִּמְצָוה  ְּכמֹו  ְקֻדָּׁשה  ֵיׁש 
ֶׁשִּנְתּכֹוֵנן  רֹוֶצה  הּוא  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ֶׁשְּנַקֵּים  רֹוֶצה 
ִּבְמלֹוא  ְלֵהָעׂשֹות  ְצִריָכה  ַהֲהָכָנה  ַּגם  ְוָלֵכן  ָּכָראּוי. 

ְּתׂשּוַמת ַהֵּלב ְוִעם ָּכל ַהּכֹחֹות. 

ֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה -ַּגם ַהְּתקּוָפה ָּבּה ָאנּו ִנְמָצִאים, 
ַחְסַרת  ֹלא  ִהיא  ַהְּגֻאָּלה,  ִלְפֵני  ֶרַגע  ַמָּמׁש 
ְוהּוא  ָּכאן,  אֹוָתנּו  ָׂשם  ה'  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ֲחִׁשיבּות 
ּוֻמְׁשֶלֶמת!  ְׁשֵלָמה  ְּבצּוָרה  ַלְּגֻאָּלה  ֶׁשִּנְתּכֹוֵנן  רֹוֶצה 

ְּבָכל ְמִציאּוֵתנּו, ִעם ְׁשֹלֶׁשת ְלבּוֵׁשי ַהֶּנֶפׁש.

ְׁשֹלֶׁשת ְלבּוֵׁשי ַהֶּנֶפׁש-ָּכל ִמְצָוה ֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמים 
ְלַקֵּים  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן  ַלְּגֻאָּלה.  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמִכיָנה 
ְּבִדּבּור  )=ַּכָּוָנה(,  ְּבַמְחָׁשָבה  ַהּכֹחֹות:  ְּבָכל  אֹוָתּה 

)=ְּבָרָכה( ּוְבַמֲעֶׂשה )=ַהִּמְצָוה ַעְצָמּה(. 

ָּפַתְחִּתי ֶאת ִּפי ְּבֹאֶפן ַמְרִׁשים,
ְּבַמֲהַלְך ַהֲהָכנֹות ַלֲחֻלָּקה.

ִלְבנֹו ֶׁשל ָהַאְרֵיה הֹוִסיפּו ְׁשלֹוִׁשים-
ּוִמְצאּו אֹוִתי ּתֹוְך ַּדָּקה!

ִמי ֲאִני?

ִחיַדת ַהָּׁשבּוַע:

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:

ַהָּתִמים ַאֲהֹרן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ׁשֹוַׁשָּנה ִּתְחֶיה טֹולֹוִציְנְסִקי
ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן מֹור ִּתְחֶיה הֹורֹוִביץ

ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַּבת-ֵחן ִּתְחֶיה ֱאִליֶׁשִביץ
ַהָּתִמים ֵלִוי ִיְצָחק ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִמיָקה ִּתְחֶיה ֶּבְנִּגין

ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם, ְּכִבְרַּכת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת ַהְצָלָחה!

ַלֲהֹפְך ָּכל יֹום ְליֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ְוָכל ָמקֹום ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל - ֶאֶרץ ֶׁשל ְּגֻאָּלה.

)ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות ִּפיְנָחס תנש"א(   

‹ְלַפְרֵסם ְּבָכל ָמקֹום ִּבְדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ֵמַהֵּלב ֶאת ַההֹוָרָאה 'ֲעֵׂשה ָּכאן ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל'.

‹ְלַהְראֹות ֻּדְגָמה ַחָּיה ְּבַעְצֵמנּו: ְלַקֵּים ָּכל ָּדָבר ִּבְפִניִמּיּות ּוִבְׁשֵלמּות, ְּבִרּכּוז, ְוִעם ָּכל ַהּכֹחֹות - ְּבַמְחָׁשָבה, 
ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה. 

‹ְלִהְתַרֵּגל ַלְּגֻאָּלה - ְלַהִּציב ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבַמָּצב ּוְבֶרֶגׁש ֶׁשל ְּגֻאָּלה. ַלֲהֹפְך ָּכל יֹום ֶׁשָּלנּו ְליֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה, 
ְוָכל ָמקֹום ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל - ֶאֶרץ ֶׁשל ְּגֻאָּלה.

‹ִלְחיֹות ִעם ַהְּגֻאָּלה ּוְלַפְרֵסם זֹאת ְלֻכָּלם, ַעד ֶׁשֻּכָּלם ִיְחיּו ְּגֻאָּלה ִויַפְרְסמּו ַעל ָּכְך.

ְוַגם  ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֶהם, ַּגם ְּבַׁשָּבת  ִסּיּוֵמי ַמֶּסֶכת  ַלֲעֹרְך  ְמַנֵחם ָאב,  ַהָּיִמים, ָהֵחל ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש  ‹ְּבִתְׁשַעת 
ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ַעְצמֹו ָּבֹאֶפן ַהֻּמָּתר, ַעל ְמָנת ַלֲהֹפְך ָיִמים ֵאֶּלה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה. 

ַּפַעם ְּבִהְתַוֲעדּות ֵאֶצל ָהַרִּבי 
"ּב, ָׁשרּו ִנּגּון ְּכַהְקָּדָמה  ָהַרּׁשַ

ְלַמֲאַמר ַהֲחִסידּות. ַהַּבחּוִרים 
ִנְּגנּו ְּבִחָּפזֹון ּוִבְמִהירּות, ִּכי 

ְּכָבר ִהְׁשּתֹוְקקּו ְלַהִּגיַע ָלִעָּקר. 
אּוָלם ָאז ָהַרִּבי ִהְקִּדיׁש ִׂשיָחה 
ְׁשֵלָמה ְוִהְסִּביר: ְּכֵדי ֶׁשָהִעָּקר 
ִיְהֶיה ִּבְׁשֵלמּות, ַּגם ַהֲהָכָנה 

ְצִריָכה ִלְהיֹות ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי, 
ְוֹלא ְּבִחָּפזֹון! 

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ְוִכּבּוָׁשּה  ָהָאֶרץ  ֲחֻלַּקת  ְמֻצָּין.  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָּבעֹוָלם -  ֶׁשָּלנּו  ַהַּמָּטָרה  ַעל  ִּבְפִניִמּיּות, רֹוְמִזים 
ִּדיָרה  ּבֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִלְכּבֹׁש 

עֹוִׂשים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשָּלַמְדנּו,  ּוְכמֹו  ַלה'! 
ְוָעֵלינּו  ָחׁשּוב,  הּוא   - ַהַּמָּטָרה  ִּבְׁשִביל  ַּבֶּדֶרְך, 

ְלַבֵּצַע אֹותֹו ְּבִרּכּוז ְוִעם ָּכל ַהּכֹחֹות.

ַהִּגָּליֹון ִמְקָּדׁש ִלְזכּות ְּדבֹוָרה ֵלָאה ִּתְחֶיה ַּבת ַחָּנה ָרֵחל ִּתְחֶיה, 
ְלֶרֶגל יֹום ֻהַּלְדָּתּה טֹו"ב ַּתּמּוז ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות ָאֵמן! 

ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה, ְּכִבְרַּכת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת ַהְצָלָחה!



ִהְתַנֲהגּות ְּגֻאָּלִתית
ַּפַעם  ִהִּגיַע  ֶצֶדק  ַהֶּצַמח  ָהַרִּבי  ֶאל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָחִסיד ֶׁשִּבֵּקׁש ְרׁשּות ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל טֹוב יֹוֵתר. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: 

"ֲעֵׂשה ָּכאן ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"! 

ִיָּכֵנס  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשָּכל  ִהיא  ַהּסֹוִפית  ַהַּמָּטָרה 
ִאם  ַאְך  ַמָּמׁש.  ַעְכָׁשו  ַּבְּגֻאָּלה,  ַהֹּקֶדׁש  ְלֶאֶרץ 
ְּבֶרַגע ֶזה ָאנּו ֲעַדִין ַּבָּגלּות, ִסיָמן ֶׁשָּכְך ה' רֹוֶצה. 
ְוָלֵכן ִנְתַרֵּכז ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשָּלנּו ָּכֶרַגע - ְלָהִכין ֶאת 
ַהֲהָכָנה  ֶאת  ַּגם  ֶׁשָּלַמְדנּו,  ּוְכמֹו  ַלְּגֻאָּלה.  ָהעֹוָלם 

ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשֵלמּות. 

ַה"ָּכאן"  ְלתֹוְך  ְלַהְכִניס  ָעֵלינּו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהְּגֻאָּלה  ֶאת   - ִיְׂשָרֵאל"  "ֶאֶרץ  ֶאת  ַהָּגלּות,   -
ַלְּגֻאָּלה:  ְלִהְתַרֵּגל  ָעֵלינּו  ְוַהְּׁשֵלָמה.  ָהֲאִמִּתית 
ֶזה  ְוָכל  ְּגֻאָּלה!  ְוִלְחיֹות  ְּגֻאָּלה  ְּכמֹו  ְלִהְתַנֵהג 
ּוִבְמֻיָחד  ַהּכֹחֹות.  ָּכל  ִעם  ּוִבְׁשֵלמּות,  ִּבְפִניִמּיּות 
ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ַהִּסיָמִנים  ָּכל  ֶׁשְּלִפי  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור 
ַמָּמׁש ַעל ַסף ַהְּגֻאָּלה. ּוְכָבר ִסַּיְמנּו ְלַצְחֵצַח ֶאת 

ַהַּכְפּתֹוִרים.

ֶאֱעֶׂשה  ֶׁשֲאִני  ָהֲעבֹוָדה  ֵאיְך  ֲאָבל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַּבָּמקֹום ֶׁשִּלי ּוַבְּזַמן ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי, ְיכֹוָלה ְלַהְׁשִּפיַע 

ּוְלָהִביא ְּגֻאָּלה ְלָכל ָהעֹוָלם?

ּכֹוְבִׁשים ֶאת ָהעֹוָלם - ִּבְׁשֵלמּות!

ַהְּכִניָסה  ִלְפֵני  ִּפיְנָחס,  ְּבָפָרַׁשת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִּפי  ַלְּׁשָבִטים ַעל  ֶׁשְּיַחְּלקּו אֹוָתּה  ִצָּוה  ָלָאֶרץ, ה' 
ֶּפֶתק  ַעל  ְּפָתִקים.  ְׁשֵני  ֵהִרימּו  ַּפַעם  ְּבָכל  ּגֹוָרל: 
 - ַהֵּׁשִני  ְוַעל  ֵׁשֶבט,  ֶׁשל  ֵׁשם  ָּכתּוב  ָהָיה  ֶאָחד 
ֵאזֹור ְמֻסָּים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּכְך ָיְדעּו ֵאיזֹו ַנֲחָלה 

ַׁשֶּיֶכת ְלֵאיֶזה ֵׁשֶבט. 

ֶׁשָהָיה  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר  ַהּגֹוָרל,  ִלְפֵני  עֹוד 
ָלבּוׁש ַּבחֶֹׁשן, ָהָיה ַמְכִריז ַעל ִּפי ָהאּוִרים ְוַהֻּתִּמים 
ְּפלֹוִני".  ְלֵׁשֶבט  ַׁשָּיְך  ְּפלֹוִני  "ֵאזֹור  ַהֹּקֶדׁש:  ְּברּוַח 
ְלַאַחר  ַּבּגֹוָרל  ָיָצא  ְּבִדּיּוק  ָּכְך  ָאֵכן  ֵנס  ּוְבֹאַרח 
ִהיא  ֶׁשַהֲחֻלָּקה  ָרָאה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ָּכְך  ִמֵּכן! 

ִמָּׁשַמִים. 

ֶאת  ֶׁשְּכֶׁשֵהִרימּו  ָהָיה,  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ְוַהֵּנס 
ַהְּפָתִקים, ַהּגֹוָרל ָּפַתח ֶאת ִּפיו ְוִהְכִריז ֶאת ֵׁשם 

ַהֵּׁשֶבט ְוֵׁשם ַהַּנֲחָלה ָּבָאֶרץ!

ָצִריְך  ָלָּמה  ֲאָבל  ְמַדֵּבר!  ֶּפֶתק  ַוואּו,  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֻּכָּלם ָראּו ֶאת  ְּכָבר  ֲהֵרי  ַהֶּזה?  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֶאת 
ה'  ַהֹּקֶדׁש...  ְּברּוַח  זֹאת  ֶׁשַּמְכִריז  ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר 

ֹלא עֹוֶׂשה ִנִּסים ְסָתם ָּכְך, ְלִחָּנם. 

ַאָּבא/ִאָּמא: ָאְמָנם ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ָּכאן ָהְיָתה 
ְוַהֲהָכָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַרק  ָהָיה  ְוַהּגֹוָרל  ַהֲחֻלָּקה, 
ְלָכְך. ַאְך ְּכִפי ֶׁשָּלַמְדנּו, ַּגם ַלֲהָכָנה ֵיׁש ֲחִׁשיבּות 
ַהְּפָרִטים  ֶׁשָּכל  ִצָּוה  ה'  ַעְצמֹו.  ַלָּדָבר  ְּכמֹו  ַמָּמׁש 
ֶׁשל ֲחֻלַּקת ָהָאֶרץ ִיְהיּו ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל. ְוָלֵכן ָצִריְך 
ֶׁשהּוא  ְלֻכָּלם  ְויֹוִכיַח  ְיַדֵּבר  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשַהּגֹוָרל 

ֲאִמִּתי.

ָּכל  ִעם  ִהְתַקֵּים  ַהּגֹוָרל  ְּבֶעֶצם  ָאז  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלבּוֵׁשי ַהֶּנֶפׁש: ַמְחָׁשָבה - ַהַּכָּוָנה ֶׁשִּכְּונּו ִּבְׁשַעת 
ֲעִריַכת ַהּגֹוָרל, ַמֲעֶׂשה – ֲהָרַמת ַהְּפָתִקים, ְוִדּבּור 

- ַהּגֹוָרל ֶׁשָּפַתח ֶאת ִּפיו! 

 ִ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!

ְוִנִּסיִתי  ֶׁשִּלי,  ַהּסֹוִדי  ַהּיֹוָמן  ַעל  ָעַבְרִּתי 
ַּבָּׁשָנה  ִלי  ֶׁשָהָיה  ֲהִכי טֹוב  ַהּיֹום  ְלַחֵּפׂש ַמהּו 
ַהחֹוֶלֶפת. ַהַּמְדִריָכה ִּבְסִניף ִצְבאֹות ה' ָנְתָנה 
ָלנּו ְמִׂשיָמה, ִלְכֹּתב ִסּפּור ַּבּנֹוֵׂשא: ַהּיֹום ֲהִכי 

ָׂשֵמַח ַּבָּׁשָנה.

אֹו  ַלִּלּמּוִדים?  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ֶאְבַחר  אּוַלי 
ַהָּגדֹול?  ַלֹחֶפׁש  ָיָצאנּו  ּבֹו  ָּבַאֲחרֹון,  ַּדְוָקא 
אֹו  אֹוֶהֶבת?  ֲהִכי  ֶׁשֲאִני  ַהַחג  ּפּוִרים,  אּוַלי 
ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ִּדְפַּדְפִּתי  ֲאחֹוִתי?  ֶׁשל  ַהֲחֻתָּנה 

ְוֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלַהְחִליט.

ִהֵּנה, ִלְפֵני ָחְדַׁשִים ָזִכיִתי ַּבַהְגָרָלה ְּבַׁשְרֶׁשֶרת 
ָׁשַכְחִּתי?  ֵאיְך  ֶרַגע,  ֶנְהֶּדֶרת!  ּגֹוְלְדִפיְלד 

ִלי  ֶׁשּנֹוְלָדה  ַהְמַרֵּגׁש  ַהּיֹום  ֶאת  ַּגם  ָּכאן  ֵיׁש 
ָהַאְחָיִנית ֲהִכי ְמתּוָקה ָּבעֹוָלם. 

"ַחִּני, ֲארּוַחת ָהֶעֶרב מּוָכָנה", ִנְׁשַמע קֹוָלּה ֶׁשל 
ָמה?  ַהָּׁשעֹון.  ֶאל  ֹראִׁשי  ֶאת  ֵהַרְמִּתי  ִאָּמא. 

ְּכָבר ֶׁשַבע? ְּבֹקִׁשי ִהְסַּפְקִּתי ַמֶּׁשהּו.

ָהֲארּוָחה.  ַאֲחֵרי  ְלִאָּמא  ִסַּפְרִּתי  "ֶהְחַלְטִּתי!", 
ָמִׁשיַח  ַהּיֹום  ַמָּמׁש  ֲהֵרי  ַהּיֹום!  ֶאת  "ָּבַחְרִּתי 
ָׁשעֹות  ַּכָּמה  עֹוד  ִלי  ִנְׁשֲארּו  ְלַהִּגיַע.  ָיכֹול 
ָּכל  ִעם  ְּפֻעָּלה  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ֶאְׁשַּתֵּדל  ְלַנֵּצל. 

ַהֹּכחֹות, ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה!"

ַהְלַואי ֶׁשָּבֶעֶרב אּוַכל ִלְפֹּתַח ֶאת ַהּיֹוָמן ֶׁשִּלי, 
ָּכל  ָעִׂשיִתי  ַהּיֹום  זֹוֵרַח:  ָוֹרד  ְּבלֹוְרד  ְוִלְכֹּתב 

ֶׁשִּביָכְלִּתי, ְוָזִכיִתי ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ַלּיֹוָמן

"ַחָּיב ָאָדם לֹוַמר ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם" 
- ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶׁשעֹוֶׂשה ִּבְׁשֵלמּות ֶאת 
ָהֲעבֹוָדה ַהְּפָרִטית ֶׁשּלֹו, ַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל 

ָהעֹוָלם!
ִליחּות ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ָּכל ֶאָחד  ָלֵכן ַהּׁשְ
ֵמִאָּתנּו, ִהיא ַלֲהֹפְך ֶאת ַהָּמקֹום ַהְּפָרִטי 

ֶׁשּלֹו ְלָמקֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ּוְלַנֵּצל ָּכל ֶרַגע ַאְך 
ְוַרק ִלְדָבִרים ֶׁשְּמָזְרִזים ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן 

ְלַפְרֵסם ֹזאת ְלֻכָּלם.

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר


