
   

   

   

   

ֵבי˙ י ּב¿ ƒּ̇ ז¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ֻא
ַחג פּוָאה ּב¿ ָהר¿

ים ƒַהּפּור

ים ƒז ּפָ ¿ ׁ̆ ֻא ין ַהּמ¿ י ּבֵ ƒּ̇ ָעַבר¿
ם ֶא˙ ָּ̇ ƒי א ƒּ̇ מ¿ ּיַ ƒ̃ ֶו˙ ו¿ ֶּ̂ ַה ו¿

וֹו˙ ַהַחג ¿̂ ƒמ

י ƒ ּ ׁ̆ ƒ ׁ̆ יֹום  י ּב¿ ƒּ̇ ָחַזר¿
ֶפר ֲעֵיָפה י˙ ַהּסֵ ּבֵ ƒמ

 ˙ ֶ ׁ̆ ֶּ̇ ּוֻמ

י ַהחֹ˜ ƒָאסּור ַעל ּפ
ֵבי˙ ַין ּב¿ נ¿ ƒֹו˙ מ ׂ̆ ַלֲע

ֶנֶס˙  ַהּכ¿

ַסח ָהַאֲחרֹון ַחג ַהּפֶ ּב¿
ים  ƒח לֹא ָהיּו ָלנּו אֹור¿

ים, ƒָטע ˜ ָּ̇ י ַממ¿ ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃
י ƒ̇ י ƒּל ƒכֹל ּג י ֶלא¡ ƒ̇ א ּבָ ֶ ׁ̆ ּכ¿
ר ֻהּדָ ר ֵאינֹו מ¿ ֵ ׁ̆ ַהֶהכ¿ ֶ ׁ̆

י˜ ƒּפ ַמס¿

ע ַ̂ ֶאמ¿ י ּבָ ƒ̇ י ƒָהי
ַח ֵ̇ רֹא ֵסֶפר מֹו ¿̃ ƒל

ָח˜ ¿ׂ̆ ƒע ַהּמ ַ̂ ֶאמ¿ ּב¿
ז ַרּגֵ ¿̇ ƒי ה ƒה ֲחֵבר ָ̃ ָס ַהפ¿ ּבַ
ט ּכֹוֵעס ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי מ ƒָאַמר ל ו¿

ֵעיַני ה ו¿ ּטָ ƒּמ י ּבַ ƒּ̇ ַכב¿ ָ ׁ̆ ָלה  י¿ ּלַ ּבַ
ע ַ̇ ֶפ מּו , ל¿ ¿̂ ַעט ֶנֶע מ¿ ƒּכ
י ƒ̇ ָרא ָ̃ ּלֹא  ֶ ׁ̆ י  ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒנ

ַמע    ¿ ׁ̆ יַא˙  ƒר ¿̃

י ƒּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ פ¿ ƒרֹו˙ זֹא˙ ה ַלמ¿
א ּמָ ƒא י ל¿ ƒּ̇ ָעַזר¿ ים ו¿ ƒוּול ר¿ ַ ׁ̆
˙ ּבָ ַ ּ ׁ̆ ַחן ַה ל¿ ֻ ׁ̆ ַלֲערֹך¿ ֶא˙ 

 

ל ּלֵ ּפַ ¿̇ ƒה ֶרך¿ ל¿ אנּו ּדֶ ָ̂ ָמ
לֹא ֶס˙ ו¿ ּפֶ ר¿ ƒֶרך¿ ַהּמ ַין ּדֶ נ¿ ƒמ ּב¿

ה ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ּלּו  ƒנּו ֲאפ ַסד¿ פ¿ ƒה
ַאַח˙

ֻיָחד ינּו ַמֲאָמı מ¿ ƒׂ̆ ָע
עּודֹו˙ ַהַחג ס¿ ƒנּו ּב ר¿ ַ̂ ָי ו¿

י˙ ƒּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒיָרה מ ƒֲאו
ֵמָחה ¿ׂ̆ י˙ ּו ƒיג ƒֲחג
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י ַעל ָהָרˆֹון ƒּ̇ ר¿ ּבַ ּגַ ¿̇ ƒה
י ֶא˙ ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆ כֹל ו¿ ֶהָחָז˜ ֶלא¡

ד ַּ̂ ˜ ּבַ ָּ̇ מ¿ ַהּמַ
 

ּבֹו˙ ƒס ילּו˙ מ¿ ƒע י ּפ¿ ƒּ̇ נ¿ ּגַ ר¿ ƒא
כּוָנה ¿ ּ ׁ̆ ים ּבַ ƒיָלד ƒל ˙ ּבָ ַ ׁ̆
יַע ַר˜ ֶיֶלד ֶאָחד  ƒּג ƒה ו¿

˙ ּבָ ַ ּ ׁ̆ עּוַד˙ ַה סֹוף ס¿ ּב¿
י ַעל ƒּ̇ מ¿ ּדַ ר¿ ƒַעט נ מ¿ ƒּכ

א  ּסֵ ƒַהּכ

ָרה ָ̃ נּו  ֵּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒמ ּב¿
אֹוד ֵער מ¿ ַ̂ ֵארּוַע מ¿

ים ƒנּו ּדֹוֲאג ֻכּלָ ו¿
ים ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒּומ

ּבּוס ֲחַנ˙ ָהאֹוט¿ ַ̇ י ל¿ ƒּ̇ ע¿ ּגַ ƒה 
ַרֵח˜ ¿̇ ƒי אֹו˙ֹו מ ƒ̇ י ƒָרא ו¿

ֲחָנה  ַּ̇ ֵמַה

חֹוֵלי ינּו ּכ¿ ּלֵ ּגַ ¿̇ ƒה
נּו לֹא ָיכֹל¿ ˜ֹורֹוָנה ו¿

ל ֶ ׁ̆ ה  ּנָ ֻ̇ ֲח ף ּבַ ֵּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒה ל¿
ַהּדֹוָדה 

ה ָ ׁ̆ ָ̃ ה  ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב
ז  ַרּכֵ ¿̇ ƒה י ל¿ ƒל

ט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒע ַהּמ ַ̂ ֶאמ¿ י ּב¿ ƒּ̇ מ¿ ַ̃
י ƒּנ ּמֶ ƒה מ ָ ׁ̆ ¿ּ̃ ƒא ּב ּמָ ƒי א ƒּכ

ּיֹו˙ ƒּ̃ ַׂ̆ רֹ˜ ֶא˙  פ¿ ƒל
ה ּיָ ƒנ ¿ּ̃ ַה

ַעס י ַעל ַהּכַ ƒּ̇ ר¿ ּבַ ּגַ ¿̇ ƒה
ָח˜ ¿ׂ̆ ƒּמ י ּבַ ƒּ̇ כ¿ ַ ׁ̆ מ¿ ƒה ו¿
י ƒּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆ ּלּו לֹא  ƒא ּכ¿

 

ה ּטָ ƒי ֵמַהּמ ƒּ̇ ¿̃ ּנַ ƒז
יַא˙ ƒר ¿̃ רֹא  ¿̃ ƒי ל ƒּ̇ ַמד¿ ֶנע¡ ו¿

ּדּור ƒֹוך¿ ַהּס ּ̇ ƒַמע מ ¿ ׁ̆

"ד י˙ ַהַחּבָ ל ּבֵ ֶ ׁ̆ ים  ƒֵכנ ¿ ּ ׁ̆ ַה
ָטָרה ¿ ׁ̆ ƒּמ נּו ּבַ לֹונ¿ ¿̇ ƒנּו ה ּלָ ֶ ׁ̆
ו ַ̂ נּו  ּלָ ֶ ׁ̆ ֶנה  ב¿ ƒא ֶנֶגד ַהּמ ָ̂ ָי ו¿

יָסה ƒֲהר





   

   

   

   

י ƒזֹּוה ֶ ׁ̆ י  ƒּ̇ י, ָזַכר¿ ƒּ̇ כ¿ ּיַ ƒח
י˙ ƒָרט ָחה ּפ¿ ּגָ ¿ ׁ̆ ַה
ם ֶא˙ ן ּגַ ַכּוֵ ה' מ¿ ו¿

ים ƒּכּוב ƒָהע

נּו אּוָלם ָעַרכ¿ גּו ּבָ ם ָחג¿ ּלָ ּכֻ ֶ ׁ̆ ּכ¿
˙ ƒי ּבַ ים ּבַ ƒֵמח ¿ׂ̆ ים  ƒּוד ּ̃ ƒר

יא ƒיאּו˙ ה ƒ̂ ַהּמ¿ ֶ ׁ̆ נּו  ¿̃ ַחזַּ ¿̇ ƒה ו¿
נּו ֵ̇ טֹוָב יד ל¿ ƒמ ָּ̇

 

ר ֵּ̇ ַו י לֹא ל¿ ƒּ̇ ַלט¿ ֶהח¿
י ƒּ̇ נ¿ ּוַ ƒַעם ּכ ָכל ּפַ ּוב¿

ַטע ֶאָחד ֶ̃ ָפחֹו˙ ּב¿ ל¿

נּו, ַהל¿ ב¿ ƒלֹא נ
מּוָנה א¡ נּו ּבֶ ¿̃ ַחזַּ ¿̇ ƒה 

רּוך¿ ׁ̆ ּבָ דֹו ָּ̃ ַה ֶ ׁ̆ חֹון  ּטָ ƒב ּוב¿
ֶיה טֹוב ה¿ ƒי נּו ו¿ ָּ̇ ƒהּוא א

 

י ƒּ̇ ח¿ ַ̃ י ָל ƒ̇ רֹו˙ ֲעֵיפּו ַלמ¿
י ƒּ̇ ּכֹֹון ּוֵבַרכ¿ ר¿ ƒֶא˙ ַהּב

זֹון ˙ ַהּמָ ּכַ ר¿ ƒּב

י ƒּ̇ הֹוַדע¿ י ו¿ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ָיַא ¿̇ ƒלֹא ה
˙ ּבָ ַ ׁ̆ ּבֹו˙  ƒס ילּו˙ מ¿ ƒע ַעל ּפ¿

˙ ּבָ ַ ּ ׁ̆ ם ּבַ ם ּגַ ּיֵ ַ̃ ¿̇ ƒּ̇ ֶ ׁ̆
ָאה ַהּבָ

 

בּו˙ ¿̂ רֹו˙ ָהַע ַלמ¿
ׁ̆ רֹא ה ּב¿ ָ̃ י ƒנּו מּוז ¿̃ ַל ד¿ ƒה
נּו ד¿ ַ̃ ָר ׁ̆ ֲאָדר ו¿ חֶֹד

ָחה מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
 




