
ם ְלְ  ח  כְא ְלְ  ְיבְ  ְר  ְכְק  'אר   גְ 

https://www.youtube.com/watch?v=DxPXvt0oOXA&list=PLj1ipaHzl-

66ew7lLhGr04_Up1GhguN9D&index=5 

ְלְ ו ְ  ְיןְהְ יד:ְמ  ְון?ְמ  ְון?ןְהְ אכְ יןְס 

ְיבְ ד ְא ְ ְמ ְלהְא ְאלְ דְיְ אח ְאְוְ לְ שְוְ אְפ ְה:ְמ  ְיש 

ְוליד:ְלְ  ְא!ְמ  ְאְת  ְי'אפ ְח 

ְ אדיבה: ְביְ ט 

ְוליד:ְא ְ ְיְא ְד ְע ְק  ְר  ְת  ְי,ְא ְאח  ְנְ ח  ְאְת  ְיןאנְ בְ ע 

ְיבְ ד ְא ְ ְםְי ְכְ לְא ְבְ ה:ְק  ְלְ וםְט  ְנְ ע  ְית?בְ לְ ןְא ְאְמ 

ְלְ וְ  ְלְי ְבְ יד:ְק  ְומ  ְלְ ין.ְט  ְלְ וםְא ְאְי ְנְ ע  ְח  ְיסְּו'מ  ְמ  ְח ְלְ א ְאְינְ ש  ְגְ (ל)איסְּו'מ  ְ'מ  ְ(ל)וםְאּיאלְ הְּוע  ְתבְ ס 

ְאְע ְנְ ידְא ְלְ ה:ְוְ יבְ ד ְא ְ ְט  ְהְכְ אנְ ש  ְיןְפ ְפְוְ יר,ְשּות  ְייהְמ 

ְלְ וְ  ְאְפ ְיד:ְמ  ְיְ,פ ְשְמ  ְיהְק  ְהוְ ה 

ְאדיבה:ְ ְק  ְהוְ ה  ְד ְאְבְ ?ְמ  ְישְק  ְיְד ְה!ְבְ וְ ה  ְנְ א ְיְמ  ְאְע  ְט  ְהְכְ אנְ ש  ְנְ ללהְא ְאְא ְיר!ְיְ ת  ְאְת  ְהְכְ אנְ בְ ע  ְיר.ת 

ְןְּולְ ה ְא ְ כ:לְ מ ְלְ א ְ ְס  ְאנְ פ ְ'יּוצְ ןְבְ לְ ה 

ְיכןְפ ְלְ ה ְיד:ְא ְלְ וְ 

ְ כ:לְ מ ְלְ א ְ ְ'ית?יןְגְ ןְוְ מ 

ְיד:ְגְ לְ וְ  ְ'יתְמ  ְןְק  ְהְבְ יְ ר  ְהְּויד ְע  ְמ  ְיתְכְ ש  ְא ְיר,ְּות  ְח  ְגְ יְא ְ'ת  ְ'תְמ  ְיע 

ְח ְא ְ כ:לְ מ ְלְ א ְ ְגְ כְא ְ'ת  ְ'תְמ  ְכ?ע 

ְוְ יְ א ְיד:ְלְ וְ  ְהְק  ְד ְאע  ְאכנְ הְה 

ְא ְ מגדתְהעתידות: ְס  ְיּוהְיבְ ד ְכְא ְמ  ְנְ ף,ְא ְס  ְיְגְ ת  ְ'ית  ְיְמ  ְןְק  ְיְ ר  ְהְא  ְְ ס  ְמ  ְה  ְיןְיְ אְע  ְיףאס 

ְ ה:יבְ ד ְא ְ ְבְ ְטְשּו'בּוט ְמ  ְת  ְי,ְכְ כְ ח  ְיפְע  ְפ ְר  ְי?ת 

ְאְא ְכְיְ ד ְבְ ְכ:ְשּולְ מ ְלְ א ְ ְמ  ְזְ (ל)אְאנְ יר  ְ'יר?ע 

ְאְא ְנְ יד:ְא ְלְ וְ  ְנְ יר??ְא ְמ  ְאְא ְנְ בְא ְיְ א?,ְט  ְי..ד ְירְבְ מ 

ְיבְ ד ְא ְ ְיְ ה:ְט  ְיְא ְלְ יְלְ כ,ְקּו'לְ צְ ןְפ ְב,ְמ  ְימ  ְת  ְ?יתבְ לְ יְא ְןְפ ְכּונְ אְמ 

ְ(ל)מגדתְעתידות:ְא ְ ְט  ְר  ְיק  ְהְכְ ילְ וְ הְט  ְנְ אְבְ ירְיְ ת  ְןְבְ אכְ יְלְ ת  ְ(ל)דְא ְע  ְת  ְבְרּוע  ְיהְכְ י.ְפ ְח  ְאןְא ְמ  ְוןיְהְ ש 

ְיה?פ ְְה:ְשּויבְ ד ְא ְ

https://www.youtube.com/watch?v=DxPXvt0oOXA&list=PLj1ipaHzl-66ew7lLhGr04_Up1GhguN9D&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DxPXvt0oOXA&list=PLj1ipaHzl-66ew7lLhGr04_Up1GhguN9D&index=5


ְלְ יהְא ְמגדתְעתידות:ְפ ְ ְיְ ד ְכְה  ְהְמ  ְמ  ְהְכְ אזְ ת  ְירת 

ְלְ הְא ְיְ ד ְה:ְה ְיבְ ד ְא ְ ְי?ְמ  ְין?ןְמ 

ְוזיְמ ְד ְיד:ְאהְאה,ְבְ לְ וְ 

ְמּוְוז!וז?ְמ ְמ ְ כ:לְ מ ְלְ א ְ ְס  ְה!יק 

 

 

 

 

 

 

 


