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נ�י�� ֵ��י�ׁש�ּב� �ְ � � ּנ�־ֵ� ם�ׁש� ד� ִ�א� ֶ� �� �ָ ו�ת�ָ� א� ּת� ן�מ� גו� לו�ת�ּכ� דו� ת�ּג� וו� א� יז�ה�ּת� א� ים�מ� ק� חו� ם�ר� ה� ם�ׁש� יה� ה�ע�ל� מ� ��ד� �ַ�ֲ �ַ ִ� � ��ֹ� �ְ � � �ֹ� �ֹ� �ְ � � �ֹ��ֲ �ַ � � �ֶ��ֵ �ֵ � � ��ִ �ֹ� �ְ �� �ֵ ֶ� �� �ֶ ��ֵ �ֲ � � �ֶ �ְ
ז�ה א�ּב� ּיו�צ� כ� ן�ו� מו� �מ� �ֶ�ָ � � �ֵ �ֹ��ַ �ְ���ֹ� ף.�ָ� א� ע�ׁש� �ּד� �ַ ֶ� �� ל־ַ� �ע� י־ַ� הּוא�־ִ��ּפ� �ׁש� רו� ב� ח� ר�מ� �יו�ת� הּוא�ּג�רּוע� יו�ת�ׁש� ה� ל�ל� ן�י�כו� ��כ� �� ֶ� � �ֹ� �ֵ �ֲ �ֵ � � �ֵ �ֹ�� �ַ �� �ָ �� �� ֶ� �� �ֹ� ְ� �ִ �� �ֹ� �ָ���ֵ

יז�ה� �א� ּי�ׁש�לו� נּו�ׁש� י� ה� ו�ה�ּד� א� ּת� ּה�ה� או�ת� ע�ּב� ּק� ׁש� ��מ� �ֶ��ֵ � �ֹ� �� �ֵ�ֶ ��� �ְ�ַ �ְ �� �ָ�ֲ �ַ �ַ �� �ָ �ֹ� �ְ �� �ָ �ֻ ל�ְ ּה�ּכ� ע�ּב� ּק� ׁש� הּוא�מ� ת�ׁש� ר� ח� ו�ה�א� א� �ּת� �ָ �� �ָ �� �ָ �ֻ ְ� �� �� ֶ� �� �ֶ �ֶ �ַ �� �ָ�ֲ �־ַ� ך� ְ��ּכ� �ָ
נ�ג�ד� �ּכ� לו� צ� ה�א� ל� ּט� ּב� ת� ד�נ� א� ה�מ� ל� דו� ו�ה�ּג� א� יא�ּת� ה� ז�ה�ׁש� א�ּב� ּיו�צ� כ� ן�ו� מו� ו�ת�מ� א� ּלּו�ּת� פ� א� ד�ׁש� ��ע� �ֶ �ֶ �ְ ��ֹ� �ְ �ֶ �� �ָ �ְ �ַ ְ� �ִ�� ֹ� ְ� �� �ָ �ֹ� �ְ �� �ָ�ֲ �ַ �� � ִ� ֶ� �� �ֶ�ָ �� �ֵ �ֹ��ַ �ְ���ֹ� �ָ �� �ַ�ֲ �ַ ��� �ִ �ֲ ֶ� �� �ַ

ל �ּכ� ע ּק� ׁש� �מ� �הּוא י �ּכ� ר �יו�ת� �ּג�רּוע� הּוא �ׁש� א צ� מ� �נ� ו�ה א� ּת� �ה� ּה �או�ת� �ָ � � �ָ �ֻ ְ� � � �� � ��ִ � � �ֵ �ֹ�� �ַ �� �ָ � � �� ֶ� � � �ָ ְ� �ִ� � �ָ�ֲ �ַ �ַ � � �ָ יז�־�ֹ� א� �ּב� ך� ֵ��ֶ�ּכ� �ְ � �ְ ד�ָ� �ע� ו�ה א� �ּת� ��ה �ַ � � �ָ�ֲ �ַ � �
ו�ה א� ּת� �ה� ת מ� ח� �מ� לו� צ� �א� ל ּט� ּב� ת� �נ� א ּיו�צ� כ� �ו� ן מו� �מ� ל �ׁש� ה דו�ל� �ּג� ו�ה א� �ּת� ּלּו פ� א� �ׁש� �ָ�ֲ �ַ �ַ � � �ַ �ֲ �ֵ � �ֹ� �ְ �ֶ � � �ֵ �ַ ְ� �ִ� � �ֵ �ֹ��ַ �ְ� ��ֹ� �ָ � � ֶ� � � �ָ �ֹ� �ְ � � �ָ�ֲ �ַ � �� �ִ �ֲ ֶ�� ם�. �א� ּלּו פ� ��ו�א� ִ� � �� �ִ �ֲ �ַ

ל� ם�ּכ� ּנ�ה�ע� ּמ� ק�מ� חו� הּוא�ר� ת�ׁש� ר� ח� א� ו�ה�ה� א� ּת� ּנ�ה�מ� ט� ּה�ק� ע�ּב� ּק� ׁש� הּוא�מ� ו�ה�ׁש� א� ּת� ה�ה� י�ת� ��ה� �ָ �� �ִ �� �ָ �ֶ ִ� �� �ֹ� �ָ �� �� ֶ� �� �ֶ �ֶ �ַ �ָ �� �ָ�ֲ �ַ ִ� �� �ָ �ַ �ְ �� �ָ �� �ָ �ֻ ְ� �� �� ֶ� �� �ָ�ֲ �ַ �ַ �� �ָ �ְ�ָ
ּנ�ּה א�מ� ק� ין�נ�פ� �ז�ה�א� �ַ ִ� �� �ָ �ְ �ָ����ֵ �� לֶ� ּה�ּכ� ע�ּב� ּק� ׁש� הּוא�מ� ר�ׁש� ח� א� ל�מ� ל� ��ּכ� �ָ �� �ָ �� �ָ �ֻ ְ� �� �� ֶ� �� �ַ �ַ �ֵ �� �ָ �ְ ל�־� ּט� ּב� ת� ה�נ� ל� דו� ו�ה�ּג� א� ּת� ד�ׁש� �ע� ך� ��ּכ� �ֵ �ַ ְ� �ִ�� �ָ �ֹ� �ְ �� �ָ�ֲ �ַ �ֶ �� �ַ � �ְ �ָ

ל �ע� לו� צ� �א� �ַ � �ֹ� �ְ יל־ֶ� ע� �ל� ר ּכ� ז� ּנ� �ּכ� �ז�ה י ד� �י� ��ֵ �ְ � � �ַ �ְ�ִ �ַ � � �ֶ� ��ֵ �ְ� יל�. ב� ׁש� ּב� �ׁש� ק ינו� �ּת� ן גו� �ּכ� ן ׁש� ק� �ע� ּי�ׁש �ׁש� ינּו צ� ּמ� �ׁש� מו� ��ּוכ� ��ִ ְ� �ִ �ֶ � � �ֹ�� ִ� � ��ֹ� �ְ � � ָ� �ְ �ַ � � �ֵ ֶ� � ����ִ �ָ ֶ� � �ֹ� �ְ �
י ר� ג�מ� �ל� מו� צ� �ע� יר ק� פ� ה� �ל� ל �י�כו� ד ב� �ל� נּות ׁש� ק� ֵ��ע� ְ� �ַ �ְ � �ֹ� �ְ �ַ � � ��ִ �ְ �ַ �ְ � � �ֹ� �ָ� � �ַ �ְ � � �� ָ� �ְ נּות�ַ� ׁש� ק� �ע� ת מ� ח� �מ� ה ב� ת� �ּב� אׁשו� �ר� ּכו�ת ה� ���ּול� �� ָ� �ְ �ַ � � �ַ �ֲ �ֵ � � �ָ �ֵ �ְ � �ֹ� � �ֹ � � �ֹ� �ַ �ְ ��

יס ע� כ� ה� ּה�ל� ה�ל� עו�ׂש� �ׁש� ּמו� נ�ג�ד�א� �ּכ� ��ִ �ְ �ַ �ְ �� �ָ �� ֶ� �ֹ� ֶ� � �ֹ� ִ� �� �ֶ �ֶ �ְ� מו�. �ֹ�ּכ� נ�י־ְ� ב� ן�י�ׁש�ּב� ֵ��כ� �ְ �ִ �� ק�־ֵ���ֵ� ּל� ס� ל�ּול� ּכ� יר�ה� ק� פ� ה� ל�ל� ּי�כו� ם�ׁש� ד� ��א� �ֵ �ַ �ְ ��� �ֹ �ַ �� ��ִ �ְ �ַ �ְ �� �ֹ� �ָ�ֶ �� �ָ �ָ
ה צ� הּוא�רו� נּות�ׁש� ׁש� ק� �ע� ו�ה�או� א� יז�ה�ּת� יל�א� ב� ׁש� וו�ת�ּב� א� ּת� ל�ה� �ּכ� �ֶ �ֹ� �� �� ֶ� �� �� ָ� �ְ �ַ ��ֹ� �� �ָ�ֲ �ַ �� �ֶ��ֵ �� ��ִ ְ� �ִ �� �ֹ��ֲ �ַ �ַ �� �ָ: ��

 מקרב את הגאולה                     רק להגיד ולשיר

 


