
'‰ ˙ ‡ו… ב¿ ƒ̂ י  ל≈ ַחּיָ י ל¿ ר≈ ¿ ׁ̆ ƒ ּ̇ י  ˙ ַחּ‚≈ ּלו… ƒפ ¿ ּ̇ ר  ∆„ ס≈
"י-ַז"ל ƒח ָ‰ֲ‡ר י ֻנּסַ ƒַעל ּפ



"‰ ∆„ ָׂ ּ̆ ך¿ ּבַ ל∆ "ַ‰ּמ∆

יָנ‰,  ƒ„ ל ַ‰ּמ¿ ך¿ ָרם, ָ‡‰וּב ַעל ּכָ ל∆ מ∆ ל ל¿ ָ ׁ̆ ָמ

ָנ‰. ָ ׁ̆ ַעם ּב¿ ‰ ּפַ ∆„ ָׂ ּ̆ ל ַ‰ ן ‡∆ מו… ָ‰ַ‡ר¿ ‡ מ≈ ≈̂ ַ‰יּו…

ָפָניו, ˙ ל¿ ∆ ׁ̆ ל ָל‚∆ ‰ ָיכו… ∆̂ רו… ∆ ׁ̆ י  ƒל מ ּכָ

ָיָניו. נ¿ ƒל ע ˙ ַעל ּכָ ָענו… ≈‰ ׁ̆ וּל¿ ≈ּ̃ ַב ל¿

,˙ ֲח˜ו… ו… ׂ̆ ים  ƒָפנ יּוּך¿ וּב¿ ƒח ל ּב¿ ּב≈ ַ̃ ‡ מ¿ ‰וּ

.˙ ּכו… ב¿ ƒַמן ל ‰ ל…‡ ז¿ ָך - ז∆ ָי„¿ ך¿ ל¿ ל∆ ַ‰ּמ∆ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ב,  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒינוּ מ ל≈ ם ‡≈ ≈ׁ ּ̆ לוּל ַ‰ ¡‡ ׁ̆ ח…„∆ ך¿ ּב¿ ּכָ

ב. ≈‰ ‡ ‡ו… ˙ו… ‰וּ ‰ ‡ו… ּמָ י ַע„ ּכַ ƒ„ ‰וּ ָכל י¿ ‰ ל¿ ∆‡ וַּמר¿

ָח‰, מ¿ ƒׂ̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒוָּב‰ מ ׁ̆ ¿ ּ̇  ˙ ו… ׂ̆ ˙ ַלֲע נוּ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ …זו

.‰ ָ ׁ̆ ָנ‰ ַ‰ֲחָ„ ָ ׁ ּ̆ ַר‡˙ ַ‰ ¿̃ ƒו… ל˙ כוּ ˙ ַמל¿ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ וּל¿

י ƒ„י ƒי ַ‰ֲחס ƒר 67  •  ַמֲחזזו… לּול  ••  ¡‡ ׁ̆ ח…„∆



נוּ ּכ≈ ינוּ ַמל¿ ƒב‡ָ
:‰ ּ ָ̇ ‡ָ ‡ ָלּ ך¿ ‡∆ ל∆ ין ָלנּו מ∆ נּו ‡≈ כ≈ּ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

ָב‰: ָנ‰ טו… ָ ׁ̆ ינּו  ׁ̆ ָעל≈ נּו ַחּ„≈ ּכ≈ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

ָך: י ַעּמ∆ ל≈ חו… ָמ‰ ל¿ ל≈ ¿ ׁ̆ פּוָ‡‰  ַלח ר¿ ¿ ׁ̆ נּו  ּכ≈ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

ים: ƒב ים טו… ƒר ַחּי פ∆ ס≈ נּו ּב¿ ב≈ ¿̇ נּו ּכָ ּכ≈ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

ּוָע‰:  ׁ̆ י ƒו ‰ ֻ‡ּלָ ר ּ‚¿ פ∆ ס≈ נּו ּב¿ ב≈ ¿̇ נּו ּכָ ּכ≈ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

:˙ ֻכּיו… ר ז¿ פ∆ ס≈ נּו ּב¿ ב≈ ¿̇ נּו ּכָ ּכ≈ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

נּו:  ≈̇ ָלּ ƒפ ּ ¿̇  ˙ ן ‡∆ ָרˆו… ים ּוב¿ ƒַרֲחמ ּ ל ב¿ ּ ב≈ ַ̃ נּו  כ≈ּ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

נּו: ≈̇ ָלּ ƒפ ¿̇ ƒם ל ƒַמי ָׁ̆ י  ֲער≈ ַׁ̆ ח  ַ̇ נּו פ¿ּ כ≈ּ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ

 ˙‡ ָע‰ ַ‰ז…ּ ׁ ָּ̆ ‰ַ ‡ ≈‰ ּ ¿̇ נּו  ּכ≈ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ
יָך: ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ˙ ָרˆו… ע≈ ים ו¿ ƒַע˙ ַרֲחמ ׁ¿̆

ים  ׂ ƒ̆ נּו ַמֲע ין ָבּ י ‡≈ ּ ƒנּו כ נּו ַוֲענ≈ ּ נּו ָחנ≈ כ≈ּ ינּו ַמל¿ ƒב‡ָ
נּו: יע≈ ׁƒ̆ ‰ו… „ ו¿ ס∆ ‰ ָוח∆ ָ̃ „ָ ¿̂ נּו  ָמּ ƒע ‰ ׂ ≈̆ ננּו:ֲע יעע≈ ƒ̆̆ ‰‰ו „„ וו¿ סס∆∆ ‰‰ ָוחח∆∆ ָ̃̃ „ָ ¿̂ ננוּו  מָמּ ƒƒעע ‰ ≈̆ ֲע

י ƒ„י ƒƒי ‰ַ‰ֲחסס ƒר ֲחזוו… 4445  •  מַמַ ָנ‰  •  ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡



ָפר ו… ׁ̆ יַע˙  ƒ̃ ¿ ּ̇
ים: ƒָעמ ַבע ּפ¿ ∆ ׁ̆  ‰ ר ז∆ מו… ז¿ ƒים מ ƒר מ¿ ˙ ‡ו… יעו… ƒ̃ ¿ ּ̇ י ַ‰ נ≈ פ¿ ƒל

ים  ƒ‰…ל‡ יעּו ל≈ ƒעּו ָכף ָ‰ר ¿̃ ƒּ̇ ים  ƒל ָ‰ַעּמ ר: ב ּכָ מו… ז¿ ƒי ˜…ַרח מ נ≈ ב¿ ƒַח ל ≈ּ̂ ַנ ‡ ַלמ¿

ים  ƒר ַעּמ ּב≈ ı: „ ַי„¿ ל ָ‰ָ‡ר∆ ל ַעל ּכָ „ו… ך¿ ּ‚ָ ל∆ ָר‡ מ∆ ן נו… יו… ל¿ ָי ע∆ י י¿ ƒּכ ‚ :‰ ּנָ ƒל ר ˜ו… ּב¿

ן ַיֲע˜…ב  ‡ו… ¿‚ּ ˙ נּו ‡∆ ≈̇ ˙ ַנֲחָל ַחר ָלנּו ‡∆ ב¿ ƒינּו: ‰ י ל≈ ַח˙ ַר‚¿ ַּ̇ ים  ƒּמ‡ֻ ינּו ּול¿ ≈ּ̇ ח¿ ַּ̇

ים  ƒ‰…ל רּו ‡¡ ָפר: ז ַזּמ¿ ו… ׁ̆ ל  ˜ו… ָי ּב¿ רּוָע‰ י¿ ¿̇ ƒים ּב ƒ‰…ל ָל‰: ו ָעָל‰ ‡¡ ב ס∆ ר ָ‡‰≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

יל:  ƒּכ ¿ׂ̆ רּו ַמ ים ַזּמ¿ ƒ‰…ל ¡‡ ı ל ָ‰ָ‡ר∆ ך¿ ּכָ ל∆ י מ∆ ƒרּו: ח ּכ נּו ַזּמ≈ ּכ≈ ַמל¿ רּו ל¿ רּו ַזּמ¿ ַזּמ≈

ים  ƒַעּמ י  יב≈ ƒ„ נ¿ י   : ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃  ‡ ּס≈ ƒּכ ַעל  ב  ַ ׁ̆ ָי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ƒי ּ‚ו… ַעל  ים  ƒ‰…ל ¡‡ ָמַלך¿  ט 

‡…„ ַנֲעָל‰: ı מ¿ ר∆ י ‡∆ ּנ≈ ƒ‚ים ָמ ƒ‰…ל‡ י ל≈ ƒָרָ‰ם ּכ י ַ‡ב¿ ל…‰≈ ָספּו ַעם ‡¡ ¡‡ נ∆

:˜ ָפסוּ ˜ ּב¿ סוּ ם, ּפָ ּלָ ים ֻכּ ƒנ ַ‡ֲחָריו עו… ˜, וּל¿ סוּ ר ּפָ מ≈ ַע ‡ו… ≈̃ ו… ּ̇ ‰ַ

ַחב ָיּ‰: ר¿ ּמ∆ י ּבַ ƒי ָיּ‰, ָעָננ ƒ̇ ָר‡ ָ̃ ר  ַ̂ ן ַ‰ּמ≈ ƒמ

י: ƒנ ָך ַחּי≈ ט∆ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ָי, ּכ¿ ָך י¿ ∆„ּ ַחס¿ ָע‰ ּכ¿ מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒל ˜ו…
ָך: ∆̃ ¿„ ƒ̂ ט  ּפַ ¿ ׁ̆ ƒל מ ָלם ּכָ עו… ˙, ּול¿ מ∆ ָך ‡¡ ָבר¿ ¿„ּ ׁ̆ ר…‡

ים: ƒ„ י ז≈ ƒנ ֻ̃ ¿ ׁ̆ ב, ַ‡ל ַיַע טו… ָך ל¿ ¿„ּ ֲער…ב ַעב¿
ָלל ָרב: ָ ׁ̆  ‡ ≈̂ מו… ָך, ּכ¿ ∆̇ ָר מ¿ ƒ‡ י ַעל ƒנ…כ‡ָ ׂ̆ ָׂ̆

י: ƒּ̇ ַמנ¿ ¡‡ יָך ‰∆ ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ י ב¿ ƒי, ּכ ƒנ ≈„ טּוב ַטַעם ָוַ„ַע˙ ַלּמ¿
י: ƒנ ≈„ יָך ַלּמ¿ ט∆ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒָי, ּומ ‰ ָנ‡ י¿ ≈̂ י ר¿ ƒּפ ˙ בו… ¿„ ƒנ

ָפר: ו… ׁ̆ ל  ˜ו… ָי ּב¿ רּוָע‰, י¿ ¿̇ ƒים ּב ƒ‰…ל פָפרר:ָעָל‰ ‡¡ וו…… ׁ̆ לל  ̃˜וו…… ָי ּב¿¿ עָע‰‰, יי¿ רוּוּ ¿̇ ƒיים ּב ƒƒ‰‰……לל ָעָל‰‰ ‡‡¡

י ƒ„י ƒƒי ‰ַ‰ֲחסס ƒר ֲחזוו…… ָנ‰  •  4647  •  מַמַ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡



יך¿ ƒל ¿ ׁ̆ ַ ּ̇
יַע˙  ƒ̃ ¿ ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒָנ‰, ל ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ׁ̆ ל ר…‡ ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒם ָ‰ר ל ַ‰יּו… ∆ ׁ̆ ָח‰  נ¿ ƒמ ˙ ּלַ ƒפ ¿ ּ̇ ַ‡ַחר  ל¿

ַמר: לו… ים, ו¿ ƒ‚ ָ„ּ ‰ּ ׁ̆ ּבָ יּ≈ ∆ ׁ̆ ָכ‰  ר≈ ַפ˙ ָנָ‰ר, ָים ‡ו… ּב¿ ¿ׂ̆ ל  ∆‡ ˙ כ∆ ׁ̆ ָלל∆ , י≈ ׁ̆ מ∆ ∆ ׁ ּ̆ ‰ַ

י˙  ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆ ƒל ע  ַ ׁ̆ ּפ∆ ַעל  ר  ע…ב≈ ו¿ ן  ָעו…  ‡ ≈ׂ̆ נ… ָך  מו… ּכָ ל  ≈‡ י  ƒמ
‰ּו‡:   „ ס∆ ח∆  ı ָחפ≈ י  ƒּכ ַ‡ּפו…  ָלַע„  י˜  ƒז ח¡ ∆‰ ל…‡  ַנֲחָל˙ו… 
ָים   ˙ ˆּולו… מ¿ ƒּב יך¿  ƒל ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ ינּו  ≈̇ נ… ֲעו… ּב̆…  כ¿ ƒי נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי
ר  ∆ ׁ̆ ָרָ‰ם ֲ‡ ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ַיֲע˜…ב ח∆ ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ≈ּ̇ ƒּ̇ ם:  ָ̇ ל ַחּט…‡ ּכָ
ָיּ‰  י  ƒ̇ ָר‡ ָ̃ ר  ַ̂ ַ‰ּמ≈ ן  ƒמ ם:  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ ינּו  ≈̇ ַלֲ‡ב…  ָּ̇ ע¿ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒנ
ָי  י ָ‡ָ„ם. י¿ ƒל ‰ ∆ׂ̆ ֲע יָר‡ ַמ‰ ּיַ ƒ‡ ‡…י ל ƒָי ל ַחב ָיּ‰. י¿ ר¿ ּמ∆ י ּבַ ƒָעָננ
ט…ַח  ּב¿ ƒיָי מ ˙ ּבַ ב ַלֲחסו… ָ‡י. טו… …נ¿ ׂ̆ ‰ ב¿ ∆‡ ר¿ י ‡∆ ƒָרי ַוֲ‡נ ע…ז¿ י ּב¿ ƒל

ים: ƒיב ƒ„ נ¿ ƒט…ַח ּב ּב¿ ƒיָי מ ˙ ּבַ ב ַלֲחסו… ָ‡ָ„ם. טו… ּבָ

 ı ָ‡‰ ָ‰ָ‡ר∆ י ָמל¿ ƒי ּכ ƒ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ָכל ַ‰ר  י˙ּו ּב¿ ƒח ¿ ׁ̆ ל…‡ ַי עּו ו¿ ל…‡ ָיר≈
ים: ƒַכּס ם מ¿ ם ַלּיָ ƒי ּמַ ָי ּכַ ˙ י¿ ָע‰ ‡∆ ≈„ּ

 ," יך¿ ƒל ¿ ׁ̆ ַ ּ̇ י ַ‰" ≈̃ סוּ יַר˙ ּפ¿ ƒַחר ֲ‡מ‡ַ ל¿
י˙. ƒ̂ י ƒּ̂ י ַ‰ וּל≈ ׁ̆  ˙ ר ‡∆ ַנע≈ ׁ̆ ל¿ י≈

י ƒ„י ƒיי ‰ַ‰ֲחסס ƒר ֲחזוו…… ָנ‰  •  5455  •  מַמַ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡





˙ רו… ּפָ ּכַ

ל:  ז∆ ּוַבר¿ י  ƒנ ע√ י  יר≈ ƒס‡ֲ  ,˙ ָמו∆ ל¿ ַ̂ ו¿ ך¿  ∆̆ ח… י  ב≈ ¿̆ י… ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿
ים  ƒל ƒו ¡‡ :˜ ≈ּ̇ ַנ ם י¿ י‰∆ ≈̇ רו… ס¿ ˙, ּומו… ָמו∆ ל¿ ַ̂ ך¿ ו¿ ∆̆ ח… ם מ≈ י‡≈ ƒ̂ יו…
ב  ע≈ ַ̇ ¿ּ̇ ל  כ∆ …‡ ל  ּכָ ַעּנּו:  ¿̇ ƒי ם  י‰∆ ≈̇ נ… ֲעו… ּומ≈ ָעם,  ¿ ׁ̆ ƒּפ ך¿  ר∆ ∆„ּ ƒמ
ם,  ר ָל‰∆ ַּ̂ ָי ּבַ ל י¿ ֲע˜ּו ‡∆ ז¿ ƒַוּי :˙ י ָמו∆ ֲער≈ ַ ׁ̆ יעּו ַע„  ƒ‚ּ ם, ַוּיַ ָ ׁ̆ ַנפ¿
ט  יַמּל≈ ƒו ם,  ≈‡ ּפָ ר¿ ƒי ו¿ ָברו…  ¿„ּ ַלח  ¿ ׁ̆ ƒי ם:  יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ם  י‰∆ ≈̇ ˜ו… ֻ̂ ּמ¿ ƒמ
ָ‡ָ„ם:  י  נ≈ ב¿ ƒל יו  ָ̇ ‡ו… ל¿ פ¿ ƒנ ו¿ ּ„ו…  ַחס¿ ַליָי  „ּו  יו… ם:  ָ̇ י˙ו… ƒח ¿ ׁ ּ̆ ƒמ
י„  ƒ‚ּ‰ַ ל¿ ף,  ָ‡ל∆ י  ƒּנ ƒמ ָח„  ∆‡  ,ıי ƒל מ≈ ָ‡ך¿  ַמל¿ ָעָליו   ׁ̆ י≈ ם  ƒ‡
ַח˙,  ַ ׁ̆  ˙ ∆„ ר∆ מ≈ ‰ּו  ָ„ע≈ ּפ¿ ר,  …‡מ∆ ַוּי ּנּו  ֻחּנ∆ ַוי¿  : רו… ¿ ׁ̆ ָי ָ‡ָ„ם  ל¿

ר:  י כ…פ∆ ƒ̇ ‡ ָ̂ ָמ
 : ך¿ י ּכָ ≈„ ך¿ ּכ¿ ו… ּ̇ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ׁ̆ ו¿ ַעל ָ‰ר…‡ ים מ≈ ƒָעמ ׁ̆ ּפ¿ לו… ָ ׁ̆ ל  ‚ו… נ¿ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒב ב¿ סו… מ¿

י,  ƒ̇ ָר ּפָ ‰ ּכַ י, ז∆ ƒ̇ מּוָר ¿ ּ̇  ‰ י, ז∆ ƒ̇ יָפ ƒֲחל ‰ ז∆
,‰ ָ̇ י ƒמ ך¿ ל¿ ל≈ ל י≈ ‚ו… נ¿ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ‰ ז∆

ם: לו… ָ ׁ̆ ים ּול¿ ƒים ֲ‡רּוכ ƒב ים טו… ƒַחּי ך¿ ל¿ ל≈ י ‡≈ ƒַוֲ‡נ
 ‰ י, ז∆ ƒ̇ יָפ ƒֲחל ‰ יַר˙ "ז∆ ƒי ָ‡ָ„ם" וַּבֲ‡מ נ≈ וּב "ּב¿ ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒר ז¿ ן חו… ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ל¿

ך¿  . ּכָ ׁ̆ ַעל ָ‰ר…‡ ל מ≈ ‚ו… נ¿ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒָעמ ׁ̆ ּפ¿ לו… ָ ׁ̆ ים  ƒב ב¿ סו… י" מ¿ ƒ̇ ָר ּפָ ‰ ּכַ י, ז∆ ƒ̇ מוָּר ¿ ּ̇
ים. ƒָעמ ע ּפ¿ ַׁ̆ ≈ ּ̇ ל  ‚ו… נ¿ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒב ב¿ סו… ל מ¿ ך¿ ַ‰ּכ… ּסַ ∆ ׁ̆ ים, ּכ¿ ƒָעמ ׁ̆ ּפ¿ לו… ָ ׁ̆ ים  ƒׂ̆ עו…

ַעל ָ‰ר‡˘. ָכך¿ ‚ול מ≈ נ¿ ר¿ ַ̇ ‰ַ ˙ ם ‡∆ ƒָעמ לו˘ פ¿ ָ̆ ם  ƒב סוב¿ ƒ̇ מ¿ ‰ ַכָפָר , ז∆ ƒ̇ מוָר ¿̇
ים. ƒָעמ ע ּפ¿ ַׁ̆ ≈ ּ̇ ל  ‚ו… נ¿ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒב ב¿ סו… ל מ¿ ך¿ ַ‰ּכ… ּסַ ∆ ׁ̆ ים, ּכ¿ ƒָעמ ׁ̆ ּפ¿ לו… ָ ׁ̆ ים  ƒׂ̆ עו…

י ƒ„י ƒי ַ‰ֲחס ƒר ים  •  5859  •  ַמֲחזו… ƒּפּור ƒם ַ‰ּכ יו…





‰ ּכָ ַ‰ּסֻ
ַב„  ּל¿ ƒך¿ - מ ָבר≈ ׁ̆ ל¿ ‰, י≈ ּכָ ך¿ ַ‰ּסֻ ˙ו… ים ּב¿ ƒל כ¿ ר ‡ו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָח‚, ּכַ י ‰∆ מ≈ ַע˙ י¿ ב¿ ƒ ׁ̆ ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ּב¿

:˙ פ∆ ס∆ ָרָכ‰ נו… מו… - ּב¿ ¿̂ ֲ‡ָכל ַע ָרָכ‰ ַעל ַ‰ּמַ ַ‰ּב¿

ָלם,  ך¿ ָ‰עו… ל∆ ינּו מ∆ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָ ּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
נּו  ּוָ ƒ̂ יו ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ נּו ּב¿ ָ ׁ̆ ¿„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

:‰ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ≈ ׁ̆ י ל≈

˙ רו… ˙ נ≈ ַ̃ ָל ¿„‰ַ

ָלם, ך¿ ָ‰עו… ל∆ ינּו מ∆ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ר  י˜ נ≈ ƒל ¿„‰ַ נּו ל¿ ּוָ ƒ̂ יו, ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ נּו ּב¿ ָ ׁ̆ ¿„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ב: ם טו… )יו… ˙ ו¿ ָבּ ַ ׁ̆  :˙ ּבָ ַ ׁ̆ ָחל ּב¿ ∆ ׁ̆ ל (ּכ¿ ∆ ׁ̆

ָלם,  ך¿ ָ‰עו… ל∆ ינּו מ∆ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
:‰ ַמן ַ‰ּז∆ ז¿ ƒיָענּו ל ƒ‚ּ ƒ‰ ָמנּו ו¿ ּי¿ ƒ̃ ָינּו ו¿ ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆

::‰‰ כּכָ סּסֻֻ בב בּבַַ ≈̆ יי לל≈
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ים ƒינ ƒַע˙ ַ‰ּמ ּבַ ַ‡ר¿

ָלם,  ך¿ ָ‰עו… ל∆ ינּו מ∆ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָ ּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
נּו  ּוָ ƒ̂ יו ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ נּו ּב¿ ָ ׁ̆ ¿„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

יַל˙ לּוָלב: ƒט ַעל נ¿

ָחל  ∆ ׁ̆ י - ּכ¿ ƒנ ≈ ׁ ּ̆ ם ַ‰ יּו… ן ּבַ כ≈ ָח‚ (ו¿ ל ‰∆ ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒם ָ‰ר יּו… ּבַ
 :˙ פ∆ ס∆ ָרָכ‰ נו… ים ּב¿ ƒכ ָבר¿ ˙), מ¿ ּבָ ַ ׁ̆ ָח‚ ּב¿ ל ‰∆ ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒם ָ‰ר ַ‰יּו…

ָלם,  ך¿ ָ‰עו… ל∆ ינּו מ∆ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָ ּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
יָענּו  ƒ‚ּ ƒ‰ ָמנּו ו¿ ּי¿ ƒ̃ ָינּו ו¿ ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆

:‰ ַמן ַ‰ּז∆ ז¿ ƒל

י ƒ„י ƒי ַ‰ֲחס ƒר ˙  •  8283  •  ַמֲחזו… ּכו… ַח‚ ַ‰ּסֻ




