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ַנ"˙  ַ‰ר¿ י מו… ב≈ ¿ּ̇ כ¿ ƒמ ב…ָ‡ר ּב¿ מ¿ ַח, ּכַ מ≈ ָׂ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒú ָך ¿ú ָר‡ּוי ,‰ ר ַעú ז∆ מ≈ ַמר¿ ¿̇ ƒָך ּומ ב¿ ≈‡ ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‚ּ ‰ ַמר¿ ָּ̇ ן ַ‡ ƒֲעַ„י ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ י ּבָ ƒע ּכ„ַ ו¿
ָך,  ¿̇ ַמּכָ ¿ú י ƒר ¿̂ רּוָפ‰ ּו ¿ּ̇  ׁ̆ „ י≈ עו… ∆ ׁ̆ ב ‰ּו‡  יָמן טו… ƒי ס ƒּכ ,˙ מו… ˜ו… ‰ מ¿ ַכּמָ ‰ ו¿ ַכּמָ „ ּב¿ עו… פ"ז ו¿ פ"ו̃  ב̃  ָּ̇ כ¿ ƒרּוָפ‰ מ ¿̇ ƒú ים ƒúָע
ַע  ≈„ ú ַ‰ּיו… „ו… ָ‚ּ‰ַ ‰ ח∆ מ¿ ָמן ַ‰ּמֻ ¡‡ ‡ ַ‰ּנ∆ פ≈ ˙ ָ‰רו… ∆‡ ׂ̆ ַחּפ≈ ¿̇ ׁ̆ ּו ≈ּ̃ ַב ¿̇ ˙ ּו ‡ו… ַרּפ¿ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ú ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ך¿  ך¿ ּכָ ו… ּ̇ ƒי מ ƒּכ
ּמּוָב‡  ˙, ּכַ מ∆ י˜ ָ‰‡¡ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ּו‡ ַ‰ ∆ׁ̆ ן,  ׁ̆ ַעú ָנכו… „ו… ָ̃ ú ַעם  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ׁ̆ פ∆ י נ∆ ƒú…ח ú ˙ ּכָ ‡ו… ַרּפ¿ ¿ú
יו  ָ̇ פּו‡ו… ˙ ּור¿ ו… ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יו ַ‰ ָ̇ ר ֲעˆו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,ú"ָבָריו ַז ¿„ ƒּב ˙ מו… ˜ו… ‰ מ¿ ַכּמָ ‰ ו¿ ַכּמָ „ ּב¿ עו… ס"„ ו¿ יָמן̃  ƒּו"‡ ס ּ̃ ƒú ּב¿
ים  ƒיר ƒז ים ּוַמח¿ ƒּומúו… ּכ…ַח ֲעú ים ƒúי ƒח ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ּוַמנ¿ ים ‡∆ ƒנ ַחּס¿ ‡י ּומ¿ ַוּ„ַ ים ּב¿ ƒúי ƒע ים מו… ƒר ָ̃ ַ‰י¿

יָמן ˜פ"ח.  (˘ערי ˆ„י˜, מכ˙ב כו) ƒס ם ּב¿ ָ ׁ̆ ב…ָ‡ר  מ¿ úָן, ּכַ ¿̂ ƒú ‡ֲחָטָ‡יו ַרֲחָמָנ ּנּו ּבַ ּמ∆ ƒּו מ„ ב¿ ∆‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ „ו… ú ֲ‡ב≈ ˙ ּכָ úו… ‡∆
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ַע  נו… מ¿ ƒú ין ≈‡ ‰ ‰ úָז∆ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּיּו˙, ֲ‡ָבú ַע„  ƒָרט פ¿ ƒר ּב ≈̇ ים יו… ƒנ ú ּפָ ים ‡∆ ƒנ ר ּפָ ַ„ּב≈ ¿úַיַח„ ּו ˙ ָר‡ו… ¿̇ ƒ‰ ¿ú ‰ ∆̂ ר¿ ƒּנ‰ַ ָ‰ָר‡ּוי ו¿ ˙ ָ‰ָי‰ מ≈ מ∆ ¡‡ ּוב∆

 úים ַע ƒר ָ̃ ם  ƒים, ַמי ƒם ַחּי ƒָמ‰, ַמי ר ָחכ¿ ˜ו… ַע מ¿ ַחú נ…ב≈ ַ‰ּנַ ים מ≈ ƒ‡ ¿̂ ים ַ‰ּיו… ƒָבר ָך ּ„¿ ¿ú ב… ּ̇ כ¿ ƒúּ ƒב מ ַ‰ּטו…

úּּוָ‡ם  ƒמ ָכú ּכ…ֲחָך ּב¿ ָמם ּב¿ ּי¿ ַ̃ ¿ú ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים ו¿ ƒָבר ¿„ּ ‰ ּמָ ָך ּכַ ¿ú ם… ׁ̆ ר¿ ן ‡∆ ַעú ּכ≈ י. ו¿ ƒúúָ ן ּכ¿ ‡…פ∆ ָך ּב¿ נ¿ ַחּס∆ ¿úָך ּו ¿̃ ַחּז∆ ¿ú ,‰ָפ ׁ̆ ֲעי≈ פ∆ נ∆
ָב‰.   (˘ערי ˆ„י˜, מכ˙ב טז) טו… ¿ú ָך ּב¿ ƒú ˙ ֲ‡úו… ¿ ׁ̆ ƒמ úָכ ע ּב¿ ַ ׁ̆ ּוָ ƒ‰ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ּוָע‰  ׁ̆ úַ‰' ַ‰י¿ ָח‰, ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
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יָע˙ו…  ƒב ¿ּ̇ ין  ƒב‰ָ ¿ú ‰ ָּ̇ ם ַ‡ ַ‚ּ ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ‰, ַע„  ָúּ ƒּומ ‰ ָúּ ƒמ ú ר ּכָ פו… ים, ּוס¿ ƒָעמ ‰ ּפ¿ ַכּמָ ‰ ו¿ ּמָ יָך ּכַ ƒפ ם ּב¿ י‰∆ ≈úר ֲע ים ַוֲחזו… ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ ָר‡ ‡∆ ¿̃

 „ ≈‰ ¿„‰ַ úָ‡ מ¿ פ¿ ƒּנ‰ַ ים ו¿ ƒע úו… ַ‰ּנָ ַע ˜ו… מ≈ ו… ׁ̆  ָ̇ י ƒי‰ָ ָך, ו¿ ¿ú ‰ ר∆ כ¿ ƒּ̇ ם  ƒַני úּו ָ‡ז¿ יָ‰. ו¿ ∆ú י˙ ‡≈ ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ‰ ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ָ‰ַעּזָ ָך ו¿ ¿ ׁ̆ פ¿ ּנַ ƒמ

י  ƒּ̇ ƒטּוב ֲ‡מ ú ּכָ ָכּ‰  ˙ו… ּב¿  ú ּב≈ ַ̃ ¿ú ר  ָ ׁ̆ י ֻמכ¿ ƒú ּכ¿  ˙ יו… ¿‰ ƒú  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆  ˙ ן ‡∆ ַחּס≈ ú ַ‰מ¿ ַע, ˜ו… ≈ ׁ̆ ֲע ַ ׁ̆ ú מ¿ יָך, ˜ו… נ∆ ָ‡ז¿ ּב¿
úúָ. (˘ערי ˆ„י˜, מכ˙ב כ‰) ָ ׁ̆ ¿ú ָך ¿ ׁ̆ ָך ַנפ¿ ¿ú ‰'ָי‰ָ úָם, ו¿ עו… ּבָ ∆ ׁ̆

בס״ד

ש פ נ ו ף  ו ג ב ר  בו הצי ת  או ברי למען  ת  רו כשי גש  מו

נמצא
החיסון!


