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ב"ה

 ַהִּבּכּוִרים ְוַהְּבִרית
ִּכי  ָּפָרַׁשת  ַהָּׁשבּוַע,  ָּפָרַׁשת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶאל  ָתבֹוא  "ִּכי  ַּבִּמִּלים:  ּפֹוַתַחת  ָתבֹוא, 
ָיבֹואּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ְלַאַחר   - ָהָאֶרץ" 
ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ְוִיְתַיְּׁשבּו ָּבּה, ֵהם ִיְזּכּו ְלַקֵּים 

ֶאת ִמְצַות ַהִּבּכּוִרים. 

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ַמְזִּכיר ְלַעם 
ַהָּקדֹוׁש  ִאָּתם  ֶׁשָּכַרת  ַהְּבִרית  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  הּוא:  ָּברּוְך 
ּוְמַסֶּפֶרת  ַמְמִׁשיָכה  ַהּתֹוָרה  ְוָאז  ַהְּקדֹוָׁשה. 
ּוְבַהר  ְּגִרִּזים  ְּבַהר  ֶׁשִהְתַקֵּים  ַהַּמֲעָמד  ַעל 
ֵעיָבל, ֶׁשּבֹו ֻמְבָטחֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָרכֹות 
ַהְּבִרית,  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּימּו  ִּבְתַנאי  ִנְפָלאֹות 

ְוַהֶהֶפְך ַחס ְוָׁשלֹום - ְלִמי ֶׁשֹּלא ְיַקֵּים. 

ַהֶּקֶׁשר  ַמהּו   - ְׁשֵאָלה  ִלי  ֵיׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ה'  ֶׁשל  ַהְּבִרית  ְלֵבין  ִּבּכּוִרים  ִמְצַות  ֵּבין 
ָהֵאֶּלה  ַהּנֹוְׂשִאים  ְׁשֵני  ִאם  ִיְׂשָרֵאל?  ּוְבֵני 
ִנְמָצִאים ְּבאֹוָתּה ָּפָרָׁשה, ַּכִּנְרֶאה ֵיׁש ֶקֶׁשר 

ֵּביֵניֶהם ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית...

ֹזאת,  ִמְּלַבד  ְמֻצֶּיֶנת.  ְׁשֵאָלה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְּפָרִטית  ִמְצָוה  ִהיא  ִּבּכּוִרים  ִמְצַות  ֲהֵרי 
ְּבֶאֶרץ  ַחְקָלִאים  ַרק  ֶׁשְּמַקְּיִמים  ַאַחת, 
ַקָּים.  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ְוַרק  ִיְׂשָרֵאל, 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִעם  ה'  ֶׁשָּכַרת  ַהְּבִרית  ְוִאּלּו 
ּוְבָכל  ְזַמן  ְּבָכל  ַהִּמְצוֹות,  ְלָכל  ְקׁשּוָרה 

ָמקֹום. 

יֹוַחאי ַהַחְקַלאי
ָׁשלֹום ְיָלִדים ְיָקִרים!

ֲאִני הּוא יֹוַחאי ַהַחְקַלאי ֵמֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש. ֶאְתמֹול 
ָׁשַמְעִּתי ּדּו-ִׂשיַח ְמַעְנֵין ֵּבין ְׁשֵני ֵּפרֹות ֶׁשְּגֵדִלים 
ַּבָּׂשֶדה ֶׁשִּלי, ָאז ֶהְחַלְטִּתי ְלָהִביא אֹותֹו ִלְפֵניֶכם. 
ַהֲאִזינּו ָלֶהם ֵהיֵטב, ְוִזְכרּו - ִלְפָעִמים ַּגם ִמֵּפרֹות 

ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ָהמֹון..
ַמֲאִמין  "ֵהי, ַאָּתה ָׁשם, ֲאדֹון ִרּמֹון! ַאָּתה  ָּתָמר: 
ֵאיזֹו ְזכּות ָנְפָלה ְּבֶחְלֵקנּו? ְׁשֵנינּו, ָּכל ֶאָחד ָּבֵעץ 
ֶׁשּלֹו, ָזִכינּו ִלְהיֹות ָהִראׁשֹוִנים! ֲאַנְחנּו ַהִּבּכּוִרים, 
ַהָּׂשֶדה,  ַּבַעל  יֹוַחאי,  ִעם  ַלֲעלֹות  ִנְזֶּכה  ֲאַנְחנּו 

ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש"..
ִרּמֹון: "הֹו ַמר ָּתָמר, ַאָּתה ָּכל ָּכְך צֹוֵדק. ַּגם ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ַעד ַּכָּמה ָׁשַפר ָעַלי 
ּגֹוָרִלי.. ֲאַסֵּפר ְלָך ַמֶּׁשהּו: ֶאְתמֹול, ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשּיֹוַחאי ָקַׁשר ַעל ִּכְתִרי ֶאת ַהֶּסֶרט 
ֶׁשִּלי,  ָיָקר  "ִרּמֹון  ִלי:  ָאַמר  הּוא  ַה'ְּבכֹור',  ָהִרּמֹון  הּוא  ֶׁשֲאִני  ְלַסֵּמן  ְּכֵדי  ָהָאֹדם, 
אֹוְתָך ֲאִני ָאִביא ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכֵדי לֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשָּנַתן ִלי. 
ֲהֵרי ָּכל ַהָּׂשֶדה, ַהֵּפרֹות, ַהֶּגֶׁשם ְוָהרּוַח, ַהַּפְרָּפִרים ְוַהִּצּפֹוִרים, ָּכל ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּיׁש 
ֶׁשַּבֵּפרֹות,  ְוָהִראׁשֹון  ַהֻּמְבָחר  ֵמִביא אֹוְתָך,  ֲאִני  ָלֵכן  ִמֶּמּנּו!  ַהֹּכל ָּבא  ָּבעֹוָלם - 
ִלי, ַׁשָּיְך ְּבֶעֶצם  ְלֻכָּלם, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש  ֲאִני ַאְרֶאה  ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה 

ְלבֹוֵרא עֹוָלם".
ָּתָמר: "ַוואּו, ֶזה ָּכל ָּכְך ְמַרֵּגׁש. ַאָּתה יֹוֵדַע, ְּבֶעֶצם ַּגם יֹוַחאי הּוא 'ִּבּכּוִרים'. ֲהֵרי ָּכל 
ַהְּיהּוִדים ֵהם ַהִּבּכּוִרים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵהם ַהָּבִנים ַהְּבכֹוִרים ְוָהֲאהּוִבים 
ִיְשָׂרֵאל". ְמַעְנֵין ִאם ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם, ַּגם ַהְיָלִדים,  ֶׁשּלֹו, ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב "ְבִּני ְבּכֹוִרי 

יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה הּוא ָחׁשּוב. ְוַעד ַּכָּמה ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשּלֹו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבֶהְתֵאם". 
ִנְפֹּגׁש  ְמַעט  עֹוד  ּוַמָּמׁש  ְוֵיְדעּו.  ַהִּׂשיָחה  ֶאת  ִיְלְמדּו  ַעְכָׁשו  ַהְיָלִדים  "ִהֵּנה,  ִרּמֹון: 
אֹוָתם ְּכָבר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי, ַנֲעָׂשה ָׁשם ִמְפָּגׁש 'ִּבּכּוִרים'.. ַּתִּגיד ָאֵמן, ַמר 

ָּתָמר.."

לזכות החייל בצבאות השם נועם יצחק בטיטו לרגל יום הולדתו

' ם י ִר ּכּו ִּב ' א  הּו י  ִד הּו ְי ל  ָּכ



ִּכְפִתיָחה  מֹוִפיָעה  ַהִּבּכּוִרים  ִמְצַות  ְוַדְוָקא  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְוַהְקָּדָמה ַלְּבִרית ֶׁשה' ָּכַרת ִאָּתנּו! ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַמְׁשָמעּות 

ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשְּקׁשּוָרה ַלְּבִרית ַהֹּזאת.

ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם
ֶׁשְּבֵני  אֹוְמִרים,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאים 'ִּבּכּוִרים' - ִמְּלׁשֹון ְּבכֹור. ְּכמֹו ֶׁשַהִּבּכּוִרים 
ָצְמחּו ֹקֶדם ִלְׁשָאר ַהֵּפרֹות, ָּכְך ִעם ִיְׂשָרֵאל ָקְדמּו ָלעֹוָלם. 
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַרק ִּבְׁשִביל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל. ָלֵכן ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַחָּיב לֹוַמר "ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא 

ָהעֹוָלם". 

ֶרַגע, ֶאת  ִלְהיֹות ִּבּכּוִרים.  ְזכּות  זֹו ַמָּמׁש  ַוואּו,  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵּפרֹות ַהִּבּכּוִרים ְצִריִכים ְלָהִביא "ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך", ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשָּכל ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֶזה ִמֶּמּנּו. 

ָאז ָּכְך ֶזה ַּגם ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַהִּבּכּוִרים ֶׁשל ה'?

ַאָּבא/ִאָּמא: ָאֵכן. ַהָּמקֹום ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי הּוא ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש. ִּכי ָמה ֲאַנְחנּו ֶּבֱאֶמת? ַהְּנָׁשָמה ָהֱאֹלִקית ֶׁשָּבנּו, 
ֶׁשְּקׁשּוָרה ָּתִמיד ַלה'! ְוָלֵכן ָאנּו ָּתִמיד ְצִריִכים ִלְהיֹות 'ִלְפֵני 

ה'' - ְקׁשּוִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְקרֹוִבים ֵאָליו. 

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

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

ְלִבּכּוִרים, ֶׁשֲחׁשּוִבים ָּכל ָּכְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ַהִּבּכּוִרים  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  ַעְכָׁשו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַלְּבִרית: ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִּבּכּוִרים, ְויֹוְדִעים ֶׁשָּכל ֶרַגע ַּבַחִּיים 

ֵהם  ָלֵכן  הּוא.  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְמאֹוד  ְוָיָקר  ָחׁשּוב  ֶׁשָּלֶהם 
ִמְצָוה,  ֶׁשָּכל  ְּבֹאֶפן  ּוְלִהְתַנֵהג  ַהְּבִרית,  ַעל  ִלְׁשֹמר  ְיכֹוִלים 
ְּבָכל ֶרַגע, ִהיא ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה. ַמָּמׁש ְּכִאּלּו ִקַּבְלנּו אֹוָתּה 
ַהּיֹום. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפָרָׁשה "ַהּיֹום ַהֶּזה ה' ֱאֹלֶקיָך ִמַּצְּוָך".

ְלַבֵּקׁש ְּכמֹו ִּבּכּוִרים
ָאנּו  ּבֹו  ַלְּזַמן  ַּגם  ַּכּמּוָבן  ָקׁשּור  ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָקרֹוב  ַמְרִּגיׁש  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶזה  ְּבֹחֶדׁש  ֱאלּול.  ֹחֶדׁש  ִנְמָצִאים, 
ה''.  "ִלְפֵני  ֶׁשִּנְמָצִאים  ַהִּבּכּוִרים  ְּכמֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 
ֶּׁשהּוא  ַמה  ְלַבֵּקׁש  ָיכֹול  ֶאָחד  ְוָכל  ַלָּׂשֶדה,  יֹוֵצא  ַהֶּמֶלְך 
ֻּכָּלּה,  ַהָּׁשָנה  ַעל  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעֹרְך  ְצִריִכים  ָאנּו  ָצִריְך. 
ְוִלְראֹות ֶׁשָּכל ָּדָבר ָקָטן ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים, ִיְהֶיה ְלַנַחת רּוַח ה', 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרָׁשֵתנּו ַעל ַהִּבּכּוִרים - "ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך, 
ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ּוִמיהּו  ָהֵהם".  ַּבָּיִמים  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוַהֹּכֵהן 

ֶׁשְּבָיֵמינּו?

ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ַהּדֹור,  ְנִׂשיא  ֶזהּו  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַּבִהְתַנֲהגּות  ָקָטן  ֲהִכי  ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ִלְראֹות  ְוָצִריְך  ַהָּמִׁשיַח! 
ֶׁשָּלנּו ִיְהֶיה ְלַנַחת רּוַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, 

ָהַרִּבי ְנִׂשיא ַהּדֹור.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָנכֹון ְמאֹוד. ְוֵיׁש עֹוד הֹוָרָאה ְמֻיֶחֶדת ֵמַהִּׂשיָחה 
ְלַהִּגיַע,  ַחָּיב  ַהִּסיָמִנים ָמִׁשיַח ְּכָבר  ִמֵּכיָון ֶׁשְּלִפי ָּכל  ֶׁשָּלנּו: 
ּוִמּׁשּום ֶׁשָאנּו ִנְמָצִאים ַעְכָׁשו ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, ּבֹו ַהֶּמֶלְך ָקרֹוב 
ֵאֵלינּו ָּכל ָּכְך ְוׁשֹוֵמַע ַלַּבָּקׁשֹות ֶׁשל ֻּכָּלם, ָעֵלינּו ְלַנֵּצל ֹזאת 
ּוְלַבֵּקׁש ְּבקֹול ָרם: ָאנּו רֹוִצים ָמִׁשיַח ַעְכָׁשו, ַעד ָמַתי?! ֲהֵרי 
ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ִלְהיֹות  ָלנּו  ּוַמִּגיַע  ה',  ֶׁשל  ַהִּבּכּוִרים  ָאנּו 

ְוֹלא ַּבָּגלּות! 

ְלַבָּקָׁשֵתנּו,  ַהּיֹום  עֹוד  ִיְׁשַמע  ֶׁשה'  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶאל  ָתבֹוא  "ִּכי  ַהָּפסּוק  ֶׁשל  ַהֻּמְׁשָלם  ַלִּקּיּום  ֶּבֱאֶמת  ְוִנְזֶּכה 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹוֵתן ְלָך", ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. ְוָאז ִנְזֶּכה ְלָהִביא ֶאת ַהִּבּכּוִרים ְלֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי, ָאֵמן!

  « ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשָּכל ַמְחָׁשָבה, ִּדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה ִיְהיּו ָּכָראּוי, ֶׁשֵּכן ָּכל ֶאָחד 
ֵמֶהם הּוא ֵחֶלק ֵמַהִּבּכּוִרים ַהּמּוָבִאים ִלְפֵני ה' ְוִלְפֵני ַהֹּכֵהן ֶׁשִּיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם « ִלְדֹאג ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל 
ְיהּוִדים ֲאֵחִרים ְסִביֵבנּו ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ֲעבֹוָדָתם ִּבְׁשֵלמּות ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוַבֶהְמֵׁשְך ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי « ְלַבֵּקׁש 
ְּבקֹול ָרם ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעד ָמַתי? ָאָּנא ַרֵחם ְוָהֵבא ְּכָבר ֶאת ַהְּגֻאָּלה « ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַסֵּפק ֶאת 

ָצְרֵכי ַהַחִּגים ְלֵאּלּו ֶׁשְּזקּוִקים ְלָכְך.

ַעל ִּפי ִׂשיַחת ָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹוא תנש"א


