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ָה ַא ֲח ָר י ּו ת ִה י א ֶׁש ּלָ נ ּו
ַהּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מה ִה ְת ַר ֵחׁש ְּבאֹותֹו ַהּיֹום
ַה ְּׁש ִמינִ יֶׁ ,ש ַעל ְׁשמֹו נִ ְק ֵראת ַה ָּפ ָר ָׁשה
ֶׁשּלָ נּו ?
א/א ָּמאַ :ה ִּמ ְׁש ָּכן וְ ָכל ֵּכלָ יו
ַא ָּב ִ
ַה ְמפ ָֹא ִרים ְּכ ָבר נִ ְבנּו ,וְ גַ ם ַהּכ ֲֹהנִ ים
יה,
בֹודה וְ ִה ְתּכֹונְ נּו ֵאלֶ ָ
לָ ְמדּו ֶאת ָה ֲע ָ
ּלּואיםַ .אְך ָה ִע ָּקר ֲע ַדיִ ן
ְּב ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ִּמ ִ
ָהיָ ה ָח ֵסרְּ :בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶט ֶרם זָ כּו לְ ָכְך
יעה
ֶׁש ַה ְּׁש ִכינָ ה ִּת ְׁש ֶרה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן .וְ ָאז ַמּגִ ָ
ּומ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַהּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י.
ָּפ ָר ָׁש ֵתנּו ְ
ַא ֲהרֹן ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְּכ ִפי
הֹורה לֹו מ ֶֹׁשהּ ,ולְ ֶפ ַתע ֵ -אׁש נִ ִּסית
ֶׁש ָ
יעה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ,יָ ְר ָדה ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח
הֹופ ָ
ִ
וְ ָא ְכלָ ה ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹותָּ .כְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ׁשֹורה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן! ֵהם
ָ
יָ ְדעּו ֶׁש ַה ְּׁש ִכינָ ה
יהם ְּביִ ְר ָאה וְ ָא ְמרּו ִׁש ָירה.
נָ ְפלּו ַעל ְּפנֵ ֶ
ּדּוע ַּדוְ ָקא ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מ ַ
יָ ְר ָדה ַה ְּׁש ִכינָ ה לַ ִּמ ְׁש ָּכן?
ּתֹורה יֵ ׁש
א/א ָּמא :לְ ָכל ְּפ ָרט ַּב ָ
ַא ָּב ִ
ּמּובן ֶׁשּלַ ּיֹום ּבֹו ִה ְתּגַ ּלְ ָתה
ַמ ְׁש ָמעּות ,וְ ַכ ָ
ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ,יֶ ְׁשנָ ּה ִס ָּבה ְמיֻ ֶח ֶדת.
דּוע לְ ָך ַעל ַה ִּמ ְס ָּפר ֶׁש ַבע?
ַמה ּיָ ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶׁ :ש ַבע זֶ הּו ִמ ְס ַּפר ַהּיָ ִמים
בּועּ ,כֹולֵ ל ַׁש ָּבת.
ַּב ָּׁש ַ
יאת
א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹודְּ .ב ִר ַ
ַא ָּב ִ
ָהעֹולָ ם נִ ְמ ְׁש ָכה ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ֵׁ -ש ֶׁשת
אׁשית ָּב ֶהם נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם ,וְ יֹום
יְ ֵמי ְּב ֵר ִ
יעה
אכה וְ ִהּגִ ָ
ַה ַּׁש ָּבת ּבֹו ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ְּמלָ ָ

יסן
כ"ח נִ ָ
ְל ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹוםּ ,כְ ַר ַעם ְּביֹום ָּב ִהי ר,
ְלֹלא ֲה ָכנָ ה ֻמקְ ֶּד ֶמת.

נּוחה.
ַה ְּמ ָ
לָ ֵכןַ ,ה ִּמ ְס ָּפר ֶׁש ַבע ָקׁשּור לְ ֶט ַבע ָהעֹולָ ם.
ֹלקי
ַה ִּמ ְס ָּפר ֶׁש ַבע ַמ ְר ֶאה ַעל ָהאֹור ָה ֱא ִ
ֶׁש ָּב ָרא ֶאת ָהעֹולָ ם ַהּזֶ הִ ,ה ְתלַ ֵּבׁש
ּומ ַחּיֶ ה אֹותֹו.
ְּבתֹוכֹו ְ

ּתֹולהֻ ,מ ְרּגָ ׁש ָּב ֲא ִוי ר,
ַה ֶּמ ַתח ֶ

'ׁש ֵמן'
ֹלקי ָ
ּגִ ּלּוי ֱא ִ

ַה ָּק ָהל ִּ -ב ְׁש ִת ָיקה נִ ְד ֶה ֶמת.

א/א ָּמאַ :ה ִּמ ְס ָּפר ְׁשמֹונֶ ה ּגָ דֹול
ַא ָּב ִ
רֹומז ַעל
יֹותר ֵמ ַה ִּמ ְס ָּפר ֶׁש ַבע .הּוא ֵ
ֵ
יֹותר ֵמ ָהעֹולָ ם!
בֹוּה ֵ
ֹלקי ַהּגָ ַ
ָהאֹור ָה ֱא ִ
ַע ְכ ָׁשו נִ ְבּדֹק ֵ -איזֹו ִמּלָ ה ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת
'ׁש ִמינִ י'?
ְּב ֵׁשם ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּוְ ,

זֹועק ָה ַר ִּבי ִמ ִּקירֹות ִלּבֹו,
ֵ
דֹולה:
יהה ֲה ִכי ּגְ ָ
ֶאת ַה ְּת ִמ ָ
ֲהיִ ָּת ֵכ ןֶׁ ,ש ִּמ ְּב ִלי ַה ֵּבט ַעל ָּכל ָה ִענְ יָ נִ ים
ֲע ַדיִ ן ֹלא ֵה ִביאּו ֶאת ַהּגְ ֻא ָּלה?!
הּודים,
ֵאיְך יִ ָּת ֵכן ֶׁש ִּמ ְת ַא ְּס ִפים יְ ִ
"עד ָמ ַתי"?
יׁשים ַ
ְוֹלא ַמ ְר ִע ִ
ִאם ַרק ֶּב ֱא ֶמת ָהיִ ינּו ְמ ַבּקְ ִׁשים -
יח ָהיָ ה ָּבא ְּב ַו ַּדאי.
ָמ ִׁש ַ
מֹוסר
ית יְ ,ו ָכ ֵעת ֵ
ֲאנִ י ֶאת ֶׁש ִּלי ָע ִׂש ִ
יכם -
זֹאת ֲא ֵל ֶ
ַטּכְ סּו ֵע ָצה יַ ְח ָּד ו.
יכ ְל ְּת ֶכם,
ֲעׂשּו ָּכל ֲא ֶׁשר ִּב ָ
יח ַ -עכְ ָׁשו!
ְל ָה ִביא ָמ ִׁש ַ
יס ן ,תנש"א
יחת כ"ח נִ ָ
ע"פ ִׂש ַ

'ׁש ָּמן'?
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :אּולַ י ֻ
רֹומז ַעל ָּד ָבר
'ׁש ָּמן' ֵ
א/א ָּמאְ :מ ֻצּיָ ןֻ .
ַא ָּב ִ
ַהּגָ דֹול ֵמ ָה ָרגִ ילִ .הּנֵ ה לָ נּו עֹוד ֶר ֶמז לְ ָכְך
'ׁש ֵמן' =
ֶׁש ַה ִּמ ְס ָּפר ְׁשמֹונֶ הָ ,קׁשּור לְ גִ ּלּוי ָ
יֹותר ֵמ ָהעֹולָ ם!
בֹוּה ֵ
ּגָ דֹול וְ גָ ַ
ּלּואים ,מ ֶֹׁשה וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים
ְּב ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ִּמ ִ
ָע ְבדּו ַּב ִּמ ְׁש ָּכן וְ ָעׂשּו ְּפ ֻעּלֹות ַרּבֹות,
ֹלקי
ַאְך ֵהן ָהיּו ְקׁשּורֹות ַרק לַ ּגִ ּלּוי ָה ֱא ִ
ַּב ַּד ְרּגָ ה ֶׁשל ֶׁש ַבעֶׁ ,של ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה.
וְ ָאזַּ ,דוְ ָקא ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ יֶׁ ,ש ָּקׁשּור
יֹותר
ֵ
בֹוּה
ִּב ְמיֻ ָחד לְ גִ ּלּוי ֱאֹלקּות ּגָ ַ
'ׁש ָּמן'ִ ,ה ְת ַקּיְ ָמה ַה ְׁש ָר ַאת
ֵמ ָהעֹולָ ם ֻ -
תֹוכם" ַ -הּגִ ּלּוי
ַה ְּׁש ִכינָ ה" ,וְ ָׁש ַכנְ ִּתי ְּב ָ
בֹוּה ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נִ ְכנַ ס
ַהּגָ ַ
לְ ַמ ָּטה ,לַ ִּמ ְׁש ָּכן ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :זֶ ה ְּב ֶע ֶצם ַמה ֶּׁשּלָ ַמ ְדנּו
נֹוספֹות ַ -ה ַּת ְכלִ ית ֶׁשל
ָ
ְב ִּׂשיחֹות

לִ זְ כּות ַחּיָ לֵ י ִצ ְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהּלַ ְד ָּתם ָחל ְּביָ ִמים ֵאּלּו:
יתה ֶא ְליַ אס שיחיו.
יח ְמנַ ֵחם ֶמענְ ְּדל ֶּבן ֲחנִ ָ
ּפֹורה ֶּפ ְר ִסיקֹוָ ,מ ִׁש ַ
ְׁשנֵ יאֹור זַ ְל ָמן ֶּבן נִ ָירה נּוגִ ינְ ְס ִק י ,יִ ְׂש ָר ֵאל ַא ְריֵ ה ֵליּב ֶּבן ִצ ָ

בֹוּה ֶׁשל
יאת ָהעֹולָ ם ִהיא ֶׁש ָהאֹור ַהּגָ ַ
ְּב ִר ַ
ה' יֵ ֵרד לְ ָכאן לְ ַמ ָּטה ,לָ עֹולָ ם ֶׁשּלָ נּו.
א/א ָּמא :נָ כֹון ְמאֹודַ .על יְ ֵדי
ַא ָּב ִ
ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י,
בֹוהה
ִה ְת ַר ֵחׁש ּגִ ּלּוי ֱאֹלקּות ְּב ַד ְרּגָ ה ּגְ ָ
חֹודר ְּבתֹוְך
'ׁשמֹונֶ ה'ַ ,ה ֵ
יֹותר ֵמ ָהעֹולָ ם ְ -
ֵ
ַה ִּמגְ ָּבלֹות ֶׁשל ָהעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי.

יסים ְק ֻד ָּׁשה
ָּכאן ַמ ְכנִ ִ
אֹומר לָ נּו? ֵאיְך
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מה ָּכל זֶ ה ֵ
ֹלקי
יח לְ ָה ִכין ֶאת ַע ְצ ֵמנּו לָ אֹור ָה ֱא ִ
נַ ְצלִ ַ
בֹוּה ?
ַהּגָ ַ
יע לַ ִּס ְפ ָרה ְׁשמֹונֶ ה,
א/א ָּמאְּ :כ ֵדי לְ ַהּגִ ַ
ַא ָּב ִ
ַחּיָ ִבים לִ ְסּפֹר ק ֶֹדם ַעד ֶׁש ַבע .וְ ָכְך ּגַ ם
'ּׁש ַבע' -
רּוחנִ ּיּותַּ :דוְ ָקא ַעל יְ ֵדי ַה ֶ
ְּב ָ
ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים ֶׁשּלָ נּו ֶׁשּנַ ֲע ִׂשים
ּובתֹוְך ָהעֹולָ ם ,יְ כֹולִ ים
ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבע ְ
בֹוהה ֶׁש ֵּמ ַעל
לִ גְ רֹם ֶאת ַה ִה ְתּגַ ּלּות ַהּגְ ָ
ָהעֹולָ ם ְׁ -שמֹונֶ ה!
עֹוׂשים ֶאת זֶ ה?
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :איְך ִ
א/א ָּמאָּ :כל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ֶׁשּלָ נּו,
ַא ָּב ִ
מֹוריד ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה
ֲא ִפּלּו ַמ ֲע ֶׂשה ָק ָטןִ ,
אֹותּה ְּבתֹוכֹו.
ָ
ּומ ְח ִּדיר
ֶׁש ֵּמ ַעל ָהעֹולָ םַ ,
ַּכ ֲא ֶׁשר ָאנּו ְמוַ ְּת ִרים לַ ֲח ֵב ִרים וְ לָ ַא ִחים,
ּומ ְתנַ ֲהגִ ים ְּב ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ְּס ָפ ִרים,
ִ
ּוב ַּמ ְמ ַּת ִּקים ֶׁשּלָ נּו ֲ -אנַ ְחנּו
ַּב ִּמ ְׂש ָח ִקים ַ
אֹותם לִ ְק ֻד ָּׁשהַ .ה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁשל
ָ
הֹופ ִכים
ְ
חֹוד ֶרת לַ ְּד ָב ִרים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים,
ֶ
ַה ִּמ ְצוָ ה
וְ ָכְך ְמזָ ְרזִ ים ֶאת ֲה ָכנַ ת ָהעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי
לַ ּגְ ֻאּלָ ה!
ֶאת ַהּכ ַֹח לַ ִחּבּור ַהּזֶ הֵּ ,בין ַהּגִ ּלּוי ָה ֶעלְ יֹון
לָ עֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמיָ ,אנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ִמּמ ֶֹׁשה
ּקֹוד ֶמת.
יחה ַה ֶ
ַר ֵּבנּוְּ ,כ ִפי ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַּב ִּׂש ָ
ּדּוע ?
ַמ ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :מ ֶֹׁשה הּוא ְמ ֻמ ָּצע ְמ ַח ֵּבר -
ּומ ַּצד
ִמ ַּצד ֶא ָחד הּוא ָא ָדם ּגַ ְׁש ִמי ָּכמֹונּוִ ,

ֹלקי.
בּוע ּגִ ּלּוי ֱא ִ
ׁשֹוכן ְּבגּופֹו ְּבא ֶֹפן ָק ַ
ֵׁשנִ י ֵ
וְ לָ ֵכן ַּדוְ ָקא הּוא יָ כֹול לְ ַח ֵּבר ֲה ָפ ִכים -
ּולְ ַה ְכנִ יס ְק ֻד ָּׁשה לְ תֹוְך ָהעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי.

ָּכל ֶא ָחד יָ כֹול
ּמּובן
א/א ָּמאְּ :ב ִדּיּוק .וְ ָכל זֶ ה ָקׁשּור ַּכ ָ
ַא ָּב ִ
הּודי יָ כֹול לַ ְחׁשֹב:
לַ ּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה .יְ ִ
ּומגְ ָּבלְּ .ב ֵחלֶ ק ּגָ דֹול
ֲאנִ י ַרק ִאיׁש ָּפׁשּוט ֻ
עֹוסק ִּב ְד ָב ִרים ּגַ ְׁש ִמּיִ יםְּ ,כמֹו
ֵמ ַהּיֹום ֲאנִ י ֵ
ֲא ִכילָ ה וְ ֵׁשנָ ה ,וַ ֲא ִפּלּו ִמ ְׂש ָח ִקיםָ ...אז
ֵאיְך ֲאנִ י יָ כֹול לְ ָה ִביא ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה?
יסן ָה ַר ִּבי ָק ָרא'ֲ :עׂשּו ָּכל ֲא ֶׁשר
ְּבכ"ח נִ ָ
יכלְ ְּת ֶכם'! ֲ -א ָבל ִמי ָא ַמר ֶׁש ֲאנִ י יָ כֹול?
ִּב ָ
ָה ַר ִּבי הּוא ַצ ִּדיק ,הּוא יָ כֹול לְ ָה ִביא ֶאת
ַהּגְ ֻאּלָ ה!
יחה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַהּיֹום
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֲ :א ָבל ַּב ִּׂש ָ
ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ַּדוְ ָקא ַעל יְ ֵדי ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ַה ְּק ַטּנִ ים וְ ַה ֻּמגְ ָּבלִ ים ֶׁשּלָ נּוְּ ,בתֹוְך ָהעֹולָ ם,
בֹוהה לַ ְּד ָב ִרים
יסים ְק ֻד ָּׁשה ּגְ ָ
ָאנּו ַמ ְכנִ ִ
זֹוהי ְּב ִדּיּוק ַהּגְ ֻאּלָ ה!
ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים .וְ ִ
אֹומר
ֵ
א/א ָּמא :נָ כֹון ְמאֹודָ .ה ַר ִּבי
ַא ָּב ִ
יח ְּתלּויָ ה ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּו
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ִּב ַ
בֹוד ֵתנּו ָּכל זְ ַמן ֶמ ֶׁשְך ַהּגָ לּותַּ .דוְ ָקא
וַ ֲע ָ
בֹודה ֶׁשּלָ נּוָ ,ה ֲאנָ ִׁשים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים,
ָּב ֲע ָ
ְטמּונִ ים ּכֹחֹות נִ ְפלָ ִאים ֶׁש ְּמ ֻסּגָ לִ ים לְ ָה ִביא
ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה! לְ ָכל ֶא ָחד ּ -גַ ם לִ ילָ ִדים -
יֵ ׁש ֶאת ַהּכ ַֹח ,אֹותֹו ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ִמּמ ֶֹׁשה
יח.
ַר ֵּבנּו ֶׁש ַּבּדֹורֵ ,מ ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וַ ואּוָ ,אז ָה ַא ֲח ָריּות ָא ֵכן
מּוטלֶ ת ּגַ ם ָעלַ י ַמ ָּמׁש ,וְ ַעל ָּכל ֶא ָחד
ֶ
וְ ַא ַחת! ֲאנַ ְחנּו ֹלא יְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ַח ֵּמק
ּולְ ַחּכֹות ֶׁש ָה ַר ִּבי יָ ִביא ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ...יְ ִהי
ָרצֹון ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ַה ְחלָ טֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשּלָ נּו
לְ זֵ רּוז ַהּגְ ֻאּלָ ה ,נִ זְ ֶּכה עֹוד ַהּיֹום לַ ּגְ ֻאּלָ ה
ּומּיָ ד ַמ ָּמׁש!
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמהֵּ ,ת ֶכף ִ
יסן תנש"א
יחת ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י וכ"ח נִ ָ
ע"פ ִׂש ַ

ִמיהּו
ּזֹוכה
ַה ֶ
ָּב ַר ֲח ָפן ?
שׂמֵחִים לְפַרְסֵם אֶת ּתוֹצ ְאוֹת
אָנ ּו ְ
הַגְרָל ַת הָעֲנ ָק ל ְיַלְד ֵי ּכְפ ַר ח ַּב ַ"ד,
חַ ּיָל ֵי צִב ְאוֹת ה' ה ַּמְס ּור ִים,
שהִׁש ְּת ַּתְפ ּו ּבִסְע ּוד ַת מָׁשִיחַ!
ׁ ֶ
הוֹר ֵי יֶל ֶד ׁש ֶּמִס ְּפ ָר ּכַרְטִיסוֹ מוֹפ ִיעַ
לְמ ַּטָה ,יׁ ְִשל ְח ּו הוֹדָעַת סמס
ל ַּמִס ְּפ ָר ּ 050-6470000וב ָּה:
מִס ְּפ ַר ה ַּכַרְטִיסׁ ,שְמוֹ ה ַּמָל ֵא ׁשֶל
הַ ּיֶל ֶדׁ ,שֵם הוֹר ָיוּ ,ג ִילוֹ וְה ַּמוֹסָד
הַחִנּ ּוכ ִי ּבוֹ הוּא לוֹמֵד .אָנ ּו נ ִּצֹר
קֶׁשֶר לְתֵאוּם ק ַּבָל ַת ה ַּפְר ָס.
ִׂשימּו לֵ ב :יֶ לֶ ד ֶׁשֹּלא יִ ְׁשלַ ח ֶאת
יׁשי,
הֹוד ָעה ַעד לְ יֹום ְׁשלִ ִ
ַה ָ
יס ןְּ ,ב ָׁש ָעה ָּ 9ב ֶע ֶרב,
ל' נִ ָ
ַּכ ְר ִטיסֹו יִ ְת ַּב ֵּטל וְ ַה ְּפ ָרס יָ ֳע ַבר
ימה.
לַ ִּמ ְס ָּפר ַה ָּבא ַא ֲח ָריו ָּב ְר ִׁש ָ
מִס ְּפְר ֵי ה ַּכַרְטִיסִים הַזּ וֹכ ִים
ׁש ֶּלִפ ְנ ֵיכ ֶם מְס ֻּדָר ִים לְפ ִי גֹּד ֶל
ִאשוֹן
ה ַּפְרָסִים .ה ַּמִס ְּפ ָר הָר ׁ
ִאשוֹן
מְק ַּב ֵל אֶת ה ַּפְר ָס הָר ׁ
(הָר ַ ֲחפ ָן) וְכ ֵן הָלְאָה.
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הֹוס ָפה ְּבלִ ּמּוד
יח ִצ ְד ֵקנּו ְּבפ ַֹעל ַמ ָּמׁש ,וְ זֹאת ַעל יְ ֵדי ָ
בֹודתֹו ְּכ ֵדי לְ ָה ִביא ֶאת ְמ ִׁש ַ
הֹוסיף ַּב ֲע ָ
מּוטלֶ ת ָה ַא ֲח ָריּות לְ ִ
הּודי ֶ
» ַעל ָּכל יְ ִ
ּומ ְצוֹות,
ּתֹורה ִ
ּיֹוסיפּו ְּב ִקּיּום ָ
הּודים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ִ
יע ַעל יְ ִ
חּוצה ּולְ ַה ְׁש ִּפ ַ
הֹוסיף ַּב ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות ָ
ּוב ִקּיּום ִמ ְצוֹות ְּב ִהּדּור » .לְ ִ
ּתֹורה ְ
ָ
יח ַּבּגְ ֻאּלָ ה
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ַ
ׁשּוקה ֲחזָ ָקה ,לְ ִה ְתּגַ ּלּות ַה ְּׁש ִכינָ ה ִ
וְ ָכְך לְ זָ ֵרז ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה » .לְ ַצּפֹות ּולְ ַחּכֹות ְּב ָכל יֹום לַ ּגְ ֻאּלָ הִ ,מּתֹוְך ְּת ָ
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.
רּוחנִ ּיּות
ּוב ָ
יסןַ .ה ְצלָ ָחה ַר ָּבה ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ
ַהּגִ ּלָ יֹון ֻמ ְק ָּדׁש לִ זְ כּות ַה ָּת ִמים יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּכ ֵֹהן ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ַחּנָ ה ָר ֵחל ִּת ְחיֶ ה לְ ֶרגֶ ל יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו ְּביֹום ַה ָּב ִהיר כ"ח ְּבנִ ָ

