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ַַאׁשַ  ןמַ זַ בַ  ׁשחַ ר ַת ַה ַ אבַ הַ  רּוּפס ַהַ   ןק ַזַ הַ  ר"מוַ ד 

 ,וַ ּתח ַּפַ ׁש ַמ ַּו יעַ צַ מ ַאַ הַ  ר"מוַ ד ַַא םעַ  רגַ  היַ הַ 

ַַאלַ ׁשַ כַ   רבַ כַ  אנַ יַ ׁשַ  יתנַ בַ ר ַלַ וַ  יעַ צַ מ ַאַ הַ  ר"מוַ ד 

ַלַ יַ  יּוהַ  ַ יםד  ַ.יםנַ טַ ק 

 

ַַאהַ  בׁשַ יַ  יםמ ַיַ הַ  דחַ ַאבַ   יעַ צַ מ ַאַ הַ  ר"מוַ ד 

ַחַ בַ  ַבַ  הר ַוַ ּת דמַ לַ וַ  רוַ ד   ְךמּוסַ הַ  רדַ חַ בַ  .תקּובַ ד 

ַהַ  ןׁשַ יַ   לחַ הַ  ,עתַ פַ לַ  .הוַ לַ ׁשַ בַ  ןטַ ק ַהַ  קינוַ ּת 

ַהַ  ַַאהַ  .תוַ כבַ לַ  קינוַ ּת   היַ הַ  יעַ צַ מ ַאַ הַ  ר"מוַ ד 

ַ.יכַ בַ הַ  תאַ  עמַ ׁשַ  אֹל ללַ כַ בַ ּו דוַ ּוּמלַ בַ  עַ קּוׁשַ 

 

ַהַ  ַַאהַ  לאַ  יעַ גַ מַ  יכַ בַ הַ  לקוַ וַ  ,הכַ וַ ב קינוַ ּת   ר"מוַ ד 

ַחַ בַ  דמַ לַ וַ  בׁשַ יַ ׁשַ  ןק ַזַ הַ   .הנַ יוַ לַ עַ הַ  המַ וַ קבַ  רוַ ד 

ַַאהַ  ַהַ  לאַ  ׁשגַ יַ  אידַ ּוַ ׁשַ  בׁשַ חַ  ןק ַזַ הַ  ר"מוַ ד   קינוַ ּת 

ַיַ וַ  תיַ בַ הַ  ינַ בַ מ ַ דחַ אַ   יכַ בַ הַ  םלַ אּו ,תוַ אוַ  יעַ גַ ר 

ַ.קסַ ּפַ  אֹל

ַַאהַ  רגַ סַ   ,דמַ לַ  וַ ב רפַ סַ הַ  תאַ  ןק ַזַ הַ  ר"מוַ ד 

ַיַ  ַהַ וַ  הנַ וַ ּתח ַּת ַהַ  המַ וַ קלַ  דר  ַהַ  תאַ  יםר   קינוַ ּת 

ַעַ בַ  תוַ אוַ  יחַ נַ ה ַ אהּו .הכַ וַ בהַ  ַה ַוַ  היסַ ר   יעַ גַ ר 

ַ.עַ נּועַ נַ  ידַ כַ  ְךוַ ּת תוַ אוַ 

 

ַַאהַ  ירבַ ס ַה ַ ןכַ מ ַ רחַ ַאלַ   םגַ  :נוַ בַ לַ  ןק ַזַ הַ  ר"מוַ ד 

ַבַ  ַ תעַ ׁש  ַצַ  הר ַוַ ּת דּוּמלַ  אוַ  הלַ פַ ּת  ַלַ  יְךר   עַ מַ ׁש 

ַהּויַ  דלַ יַ  לׁשַ  יכַ בַ הַ  תאַ  ַהּויַ  דלַ יַ  רׁשַ אַ כַ וַ  .יד   יד 

ַצַ  ,הכַ וַ ב ַהַ  תאַ  יקס ַפַ הַ לַ  יְךר   דּוּמלַ הַ  אוַ  הלַ פַ ּת 

ַלַ וַ   !הכַ בַ יַ  אֹּלׁשַ  גאַ ד 
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