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An exciting premise:
ם ַהּ֑יֹום י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ר ָאנִֹכ֛ י ֲאֶׁש֧ ַע ִּתְׁשְמעּ֙ו ֶאל־ִמְצוַֺת֔ ֹ֤ ה ִאם־ָׁשמ הְוָהיָ֗ םְלַאֲהָב֞ ֶאת־ה' ֱא-ֽ�ֵהיֶכ֙ם ּוְלׇעְב֔דֹו ְּבׇכל־ְלַבְבֶכ֖

׃    —-דברים י"א:י"גּוְבׇכל־נְַפְׁשֶכֽם
If, then, you obey the commandments that I enjoin upon you this day, loving your God ה‘ and serving
[God] with all your heart and soul,

הוא שצונו לעבדו, וכבר נכפל זה הצווי פעמים באמרו ועבדתם את ה' א-להיכם, ואמר ואותו תעבודו. ואע"פ
שזה הצווי הוא גם כן מהצוויים הכוללים כמו שביארנו בשורש ד', הנה יש בו יחוד אחר שהוא צווי לתפלה.

ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי,ולשון ספרי ולעבדו זו תפלה. ואמרו גם כן ולעבדו זו תלמוד
אמרו מנין לעיקר תפלה מצוה מהכא את ה' א-להיך תירא ואותו תעבוד, ואמרו עבדוהו בתורתו ועבדוהו

במקדשו, רוצה לומר הכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה ע"ה.(בפרשת ואלה המשפטים, אהבה הלכות
תפלה וברכת כהנים פ"א):   —-ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ה:א

A very familiar friend in our siddur:

ֶׁשּלאָהֲאָדָמה.ְּכִמְׁשְּפחותשָמנּווְלאָהֲאָרצות.ְּכגויֵיָעשנּוֶׁשּלאְּבֵראִׁשית.ְליוֵצרְּגֻדָּלהָלֵתתַהּכל.ַלֲאדוןְלַׁשֵּבַחָעֵלינּו
ּכוְרִעיםוֲַאנְַחנּויוִׁשיַע:לאֵאלֶאלּוִמְתַּפְלִליםוְִריקְלֶהֶבלִמְׁשַּתֲחוִיםֶׁשֵהםֲהמונָם:ְּכָכלוְגוָרֵלנּוָּכֶהםֶחְלֵקנּושם

ַּבָּׁשַמיִםיְָקרוּומוַׁשבָאֶרץ.וְיוֵסדָׁשַמיִםנוֶטהֶׁשהּואהּוא:ָּברּו�ַהָּקדוׁשַהְּמָלִכיםַמְלֵכיֶמֶל�ִלְפנֵיּומוִדיםּוִמְׁשַּתֲחוִים
ַהּיוםוְיַָדְעָּתְּבתוָרתו.ַּכָּכתּובזּוָלתו.ֶאֶפסַמְלֵּכנּו.ֱאֶמתעוד.ֵאיןֱא-לֵהינּוהּואְמרוִמים:ְּבָגְבֵהיֻעּזוּוְׁשִכינַתִמַּמַעל.

עודֵאיןִמָּתַחת.ָהָאֶרץוְַעלִמַּמַעלַּבָּׁשַמיִםָהֱא-לִהיםהּואה'ִּכיְלָבֶב�.ֶאלוֲַהֵׁשבָת :

ְלַתֵּקןיִָּכֵרתּון.ָּכרותוְָהֱאִליִליםָהָאֶרץ.ִמןִּגּלּוִליםְלַהֲעִבירֻעֶּז�.ְּבִתְפֶאֶרתְמֵהָרהִלְראותֱא-לֵהינּוה'ְּל�נְַקֶּוהֵּכןַעל
ִּתְכַרעְל�ִּכיֵתֵבל.יוְׁשֵביָּכלוְיְֵדעּויִַּכירּוָאֶרץ.ִרְׁשֵעיָּכלֵאֶלי�ְלַהְפנותִבְׁשֶמ�יְִקְראּוָבשרְּבנֵיוְָכלַׁש-ַּדי.ְּבַמְלכּותעוָלם

וְִתְמל�ַמְלכּוֶת�.עלֶאתֻכָּלםוִיַקְּבלּויִֵּתנּו.יְָקרִׁשְמ�וְִלְכבודוְיִּפלּו.יְִכְרעּוֱא-לֵהינּוה'ְלָפנֶי�ָלׁשון.ָּכלִּתָּׁשַבעֶּבֶר�.ָּכל
וֶָעד:ְלעוָלםיְִמל�ה'ְּבתוָרֶת�.ַּכָּכתּובְּבָכבוד.ִּתְמל�ַעדּוְלעוְלֵמיִהיאֶׁשְּל�ַהַּמְלכּותִּכיוֶָעד.ְלעוָלםְמֵהָרהֲעֵליֶהם
ֶאָחדּוְׁשמוֶאָחדה'יְִהיֶהַההּואַּבּיוםָהָאֶרץ.ָּכלַעלְלֶמֶל�ה'וְָהיָהוְנֱֶאַמר.

...Correlates with another very familiar friend:
ינּו ה' ׀ ֶאָחֽד׃ ל ה' ֱא-�ֵה֖ ע יְִׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

ּרש"י דברים ו:ד ה' א-להינו ה' אחד. הוּא ֱא-לֵֹהינו ה, ְולֹא ֱאלֵֹהי ָהֻאּמֹות,ה' ׁשֶ ַעּתָ
ם ה', ׁשֵ ם ּבְ ָפה ְברוָּרה ִלְקֹרא ֻכּלָ ים ׂשָ ךְ ֶאל ַעּמִ י ָאז ֶאְהּפֹ נֱֶּאַמר (צפ' ח') ּכִ הוּא ָעִתיד ִלְהיֹות ה' ֶאָחד, ׁשֶ

מֹו ֶאָחד (ע' ספרי): ְוֶנֱאַמר (זכריה י"ד) ּבַיֹּום ַההוּא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד וּׁשְ

The end of this week’s sidra--
Any resemblance to “the end of days” is purely coincidental?

ים ֲאָחִדֽים׃ ת ּוְדָבִר֖ ה ֶאָח֑ ֶרץ ָׂשָפ֣ י ָכל־ָהָא֖ ֶדם ַוּֽיְִמְצ֥אּוַוֽיְִה֥ ם ִמֶּק֑ י ְּבנְָסָע֣ ר ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁשֽם׃ַוֽיְִה֖ ֶרץ ִׁשנְָע֖ ה ְּבֶא֥ ִבְקָע֛
ם ר ָהָי֥ה ָלֶה֖ ֵחָמ֔ ֶבן ְוַה֣ ם ַהְּלֵבנָ֙ה ְלָא֔ י ָלֶה֤ ה ַוְּתִה֨ ה ִלְׂשֵרָפ֑ ים ְונְִׂשְרָפ֖ ָבה נְִלְּבָנ֣ה ְלֵבנִ֔ הּו ָה֚ יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

יִם יר ּוִמגְָּדל֙ ְורֹאׁ֣שֹו ַבָּׁשַמ֔ נּו ִע֗ ָבה ׀ נְִבנֶה־ָּל֣ ֶמר׃ַוּיֹאְמ֞רּו ָה֣ ֹֽ נּוַלח םְוַנֲֽעֶׂשה־ָּל֖ ֶּפן־נָ֖פּוץ ַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־ָהָאֶֽרץ׃ֵׁש֑
ר ָּב֖נּו ְּבֵנ֥י ָהָאָדֽם׃ ל ֲאֶׁש֥ יר ְוֶאת־ַהִּמגְָּד֑ ת ֶאת־ָהִע֖ ֹ֥ ןַוֵּיֶ֣רד ה' ִלְרא אֶמר ה' ֵה֣ ֹ֣ ם ְוֶז֖ה ַהִחָּל֣םַוּי ה ַאַח֙ת ְלֻכָּל֔ ם ֶאָח֙ד ְוָׂשָפ֤ ַע֤

רַלֲעׂ֑שֹות ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ם ּכ ר ֵמֶה֔ תְוַעָּת֙ה ֽ�א־יִָּבֵצ֣ יׁש ְׂשַפ֥ ם ֲאֶׁש֙ר ֣�א יְִׁשְמ֔עּו ִא֖ ם ְׂשָפָת֑ ה ְונְָבָל֥ה ָׁש֖ ָבה ֵנְֽרָד֔ יָזְ֖מּו ַלֲֽעֽׂשֹות׃ָה֚
ת ם ָּבַל֥ל ה' ְׂשַפ֣ ל ִּכי־ָׁש֛ א ְׁשָמּ֙ה ָּבֶב֔ ן ָקָר֤ ת ָהִעֽיר׃ַעל־ֵּכ֞ ֹ֥ ֶרץ ַוּֽיְַחְּד֖לּו ִלְבנ ם ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֑ ם ִמָּׁש֖ ֶפץ ה' אָֹת֛ ֵרֵעֽהּו׃ַוּיָ֨

י ָּכל־ָהָאֶֽרץ׃ ם ה' ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ ּוִמָּׁש֙ם ֱהִפיָצ֣ ָּכל־ָהָא֑



ֶדש:רש"י: שפה אחת. ְלׁשֹון ַהּקֹ
א;ומשם הפיצם. ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ד ׁשֶ טוּ ָידִלּמֵ ָגה? ֵאּלוּ לֹא ָפׁשְ ּלָ ל ּדֹור ַהּפַ ּבוּל אֹו ׁשֶ ל ּדֹור ַהּמַ ה, ׁשֶ ְוִכי ֵאיזֹו ָקׁשָ

ְַּזָלִנים ְוָהיְָתה ּבוּל ָהיוּ ג ּדֹור ַהּמַ א ׁשֶ ְטפוּ ְוֵאּלוּ לֹא ֶנֱאְבדוּ ִמן ָהעֹוָלם? ֶאּלָ ֵחם ּבֹו, ְוֵאּלוּ ִנׁשְ ר ְלִהּלָ ִעּקָ טוּ ָיד ּבָ ר ְוֵאּלוּ ָפׁשְ ִעּקָ ּבָ
נְאוּי ָ ׂשּ ָפה ֶאָחת וְּדָבִרים ֲאָחִדים, ָלַמְדּתָ ׁשֶ נֶּ' ׂשָ יֵניֶהם, ׁשֶ ְמִריָבה ֵביֵניֶהם, ְלָכךְ ֶנֱאְבדוּ; ְוֵאּלוּ ָהיוּ נֹוֲהִגים ַאֲהָבה ְוֵרעוּת ּבֵ

לֹום: ָ ֲחלֶֹקת ְוָגדֹול ַהׁשּ ַהּמַ

כולן בקבוץ אחד. וזהו נגד רצון ה׳ שאמר שרצוזה גרם לחטא א׳. היינו שיסכימו לשבתהעמק דבר: שפה אחת.
בארץ ורבו בה היינו להתהלך לארכה ולרחבה כי לשבת יצרה:

הדברים שכל מעשה הפלגה הוא ע״ד שארז״ל (סנהדריןנראיןכלי יקר: ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים.
עא:) כנוס לרשעים רע להם ורע לעולם פזור לרשעים טוב להם וטוב לעולם ובצדיקים הכל בהפך זה, לפי שהרשעים

על ידי כנוסם יחשבו ביניהם עצות רעות על אחרים, נוסף על זה ימשכו ביניהם דברי ריבות ומחלוקות ושנאות, וזאת
תורת הקנאות המצויות בין הכתות אשר כל מעשיהם לא לש״ש כי אם כדי לעשות להם שם בארץ,...אבל הצדיקים

כנוסם טוב כי התכלית מאחדם, כי אין להם כי אם תכלית אחד והיו לאחדים על ידו כמ״ש (שם קיט קסה) שלום רב
לאוהבי תורתיך.

Excerpt from “Accepting the Yoke of Heaven” by Yeshayahu Leibowitz

ָאַמר ַרִּבי ֲאָחא (איוב ל, ח): ְּבנֵי נָָבל ַּגם ְּבנֵי ְבִלי ֵׁשם, וְַאְּת ֲאַמְרְּת ַאנְֵׁשי ַהֵּׁשם, ֶאָּלא ֶׁשִהִּׁשימּו ֶאת ָהעֹוָלם, וְֶׁשהּוַׁשּמּו ִמן
ָהעֹוָלם, וְֶׁשָּגְרמּו ָלעֹוָלם ֶׁשּיִּׁשֹֹום.  (בראשית רבה כ"ו:ז)

י�ּוְבֵכן אָת. וְיִיָרֽאּו� ָּכל ַהַּמֲעִׂשים וְיְִׁשַּתֲחוּו ְלָפנֶי� ָּכל ַהְּברּוִאים. וְיֵָעׂשּוֵּתן ַּפְחְּד� ה' ֱא-�ֵהֽינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ וְֵאיָמְת� ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ
ְענּו ה' ֱא-�ֵהֽינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽי� עֹז ְּביְָד� ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנֽ� וְִׁשְמ� נֹוָרא ַעל ָּכל ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ� ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשּיַָדֽ

אָת:  —-מחזור ראש השנה נוסח אשכנז, עמידת שחרית ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

ינּו. ְמלֹו� ַעל ָּכלֱא-�ֵהֽינּו � וְהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזֽ� ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבלוֵא-�ֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ� וְִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ
ֶל� ּוַמְלכּותֹו ַאְרֶצֽ�. וְיֵַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו וְיִָבין ָּכל יְצּור ִּכי ַאָּתה יְַצְרּתֹו וְיֹאַמר ּכֹל ֲאֶׁשר נְָׁשָמה ְבַאּפֹו ה' ֱא-�ֵהי יְִׂשָרֵאל ֶמֽ

ָלה: —-מחזור ראש השנה נוסח אשכנז, מוסף -ברכת מלכויות ַּבּכֹל ָמָׁשֽ



Juxtaposition and correction:

ֶרְכ֔� ר ַאְרֶאָּֽך׃ְוֶאֶֽעְׂש֙� ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול ַוֲאָב֣ ֶרץ ֲאֶׁש֥ י� ֶאל־ָהָא֖ ית ָאִב֑ ם ֶל�־ְל֛� ֵמַאְרְצ֥� ּוִמּֽמֹוַלְדְּת֖� ּוִמֵּב֣ אֶמר ה' ֶאל־ַאְבָר֔ ֹ֤ הַוּי ַוֲאַגְּדָל֖
� י�ְׁשֶמ֑ ְרֶכ֔ ר ֵאָלי֙ו ה' ַוֵּיֶ֥ל�ֶוְהֵי֖ה ְּבָרָכֽה׃ַוֲאָבֲֽרָכ֙ה ְמָב֣ ר ִּדֶּב֤ ם ַּכֲאֶׁש֨ ת ָהֲאָדָמֽה׃ַוֵּיֶ֣ל� ַאְבָר֗ ֹ֥ ל ִמְׁשְּפח ֹ֖ ר ְונְִבְר֣כּו ְב֔� ּכ ֹ֑ ּוְמַקֶּלְל֖� ָאא

יו י ִאְׁשּ֜תֹו ְוֶאת־֣לֹוט ֶּבן־ָאִח֗ ח ַאְבָר֩ם ֶאת־ָׂשַר֨ ן׃ַוּיִַּק֣ ה ְּבֵצא֖תֹו ֵמָחָרֽ ים ָׁשנָ֔ ׁש ָׁשנִי֙ם ְוִׁשְבִע֣ ם ֶּבן־ָחֵמ֤ ִאּ֖תֹו ֑לֹוט ְוַאְבָר֗
ֶרץ ר ַאְבָר֙ם ָּבָא֔ ֹ֤ ְרָצה ְּכָנַֽען׃ַוּיֲַעב אּו ַא֥ ֹ֖ ַען ַוּיָב ְרָצה ְּכנַ֔ ן ַוּיְֵצ֗אּו ָלֶלֶ֙כ֙ת ַא֣ ׁשּו ְוֶאת־ַהֶּנֶ֖פׁש ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו ְבָחָר֑ ר ָרָכ֔ ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֣
ַח את ַוִּיֶ֤בן ָׁש֙ם ִמזְֵּב֔ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲע֔� ֶאֵּת֖ אֶמר ְלזַ֨ ֹ֕ ם ַוּי א ה' ֶאל־ַאְבָר֔ ז ָּבָאֶֽרץ׃ַוּיֵָר֤ י ָא֥ ה ְוַהְּֽכנֲַעִנ֖ ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ם ַע֖ ד ְמ֣קֹום ְׁשֶכ֔ ַע֚

ַח֙ ַלֽה' ם ִמזְֵּב֙ ֶדם ַוִּיֶֽבן־ָׁש֤ י ִמֶּק֔ ל ִמּיָ֙ם ְוָהַע֣ ל ַוֵּי֣ט ָאֳה֑�ה ֵּבֽית־ֵא֤ ֶדם ְלֵבֽית־ֵא֖ ָרה ִמֶּק֛ ם ָהָה֗ ק ִמָּׁש֜ ה ֵאָלֽיו׃ַוּיְַעֵּת֨ םַלה' ַהּנְִרֶא֥ א ְּבֵׁש֥ ַוּיְִקָר֖
ם ָה֥לֹו� ְונָ֖סֹוַע ַהֶּנֽגְָּבה׃ה ע ַאְבָר֔ ---בראשית י"ב:א-ט'׃ַוּיִַּס֣

ר י ַוּֽיֲַח֖נּו ַּבִּמְדָּב֑ ר ִסינַ֔ אּ֙ו ִמְדַּב֣ ֹ֙ ים ַוּיָב לַוּיְִס֣עּו ֵמְרִפיִד֗ ם יְִׂשָרֵא֖ ׃    ----שמות י"ט:בֶנ֥גֶד ָהָהֽרַוִּיַֽחן־ָׁש֥
[בחדש השלישי]. זש"ה דרכיה דרכי נועם וגו' (משלי ג יז). ביקש הקב"ה ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ישראל ממצרים, והיו חולקין זה על
זה והיו אומרים בכל שעה נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד ד), מה כתיב ויסעו מסכות ויחנו באיתם (שמות יג כ), שהיו נוסעים במריבה
וחונים במריבה, כשבאו לרפידים הושוו כולם ונעשו אגודה אחת, ומנין שנעשו כולם אגודה אחת, שנאמר ויחן שם ישראל נגד ההר (שם יט ב),

ויחנו אין כתיב כאן, אלא ויחן, אמר הקב"ה התורה כולה שלום, ולמי אתננה לאומה שאוהבת שלום, הוי וכל נתיבותיה שלום (משלי ג
יז).---מדרש תנחומא

ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָּׁשָּמה. ---דבריםָׁשם ְלִׁשְכנֹוְׁשמֹוִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר ה' ֱא-�ֵהיֶכם ִמׇּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת
י״ב:ה׳

יו י יְַדְעִּת֗ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֶֽרץ׃ִּכ֣ ֹ֖ ְבְרכּו ֔בֹו ּכ ם ָה֧יֹו ִיְֽהֶי֛ה ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ְוָע֑צּום ְונִ֨ ְבָרָה֔ ר ֲאִנ֥י עֶֹׂשֽה׃ְוַא֨ ם ֲאֶׁש֖ ה ֲאנִ֙י ֵמַֽאְבָרָה֔ ר ַהְֽמַכֶּס֤ ַוֽה' ָאָמ֑
ת ם ֵא֥ יא ה' ַעל־ַאְבָרָה֔ ַען ָהִב֤ ט ְלַמ֗ ה ּוִמְׁשָּפ֑ ֶר� ה' ַלֲעׂ֥שֹות ְצָדָק֖ ְמרּ֙ו ֶּד֣ יו ְוָׁשֽ ה ֶאת־ָּבָנ֤יו ְוֶאת־ֵּביתֹ֙ו ַאֲחָר֔ ר יְַצֶּו֜ ְלַמַע֩ן ֲאֶׁש֨

ר ָעָלֽיו׃- ---בראשית י"ח: י"ז-י"טֲאֶׁשר־ִּדֶּב֖

“The attempt to eliminate the people of God was an attempt to eradicate the presence of God from the human situation. The
fact that after Auschwitz the Jewish people still lives and can still a�rm its faith is the most powerful testimony that God still
lives.” —  Rabbi Jonathan Sacks,Crisis and Covenant, p. 38

ם י ֶאְתֶכ֑ ת ַקְּבִצ֣ ם ּוָבֵע֖ יא ֶאְתֶכ֔ ת ַהִהי֙א ָאִב֣ הָּבֵע֤ ם ְוִלְתִהָּל֗ ם ְלֵׁש֣ ן ֶאְתֶכ֜ ֶרץִּכֽי־ֶאֵּת֨ י ָהָא֔ י ֶאת־ְׁשבּוֵתיֶכ֛םְּבכֹל֙ ַעֵּמ֣ םְּבׁשּוִב֧ ְלֵעינֵיֶכ֖
ר ה' :    —-צפניה ג:כ ָאַמ֥

ינּו  ר ָעֵל֨ ַב֤ י גָ֘ ְּב֗חּוהּו ׇּכל־ָהֻאִּמֽים׃ ִּכ֥ ם׀ַהְֽל֣לּו ֶאת־ה' ׇּכל־ּגֹוִי֑ם ַׁש֝ ַהְֽללּו־ָיּֽה׃  —-תהילה קי"זַחְסּ֗דֹו ֶוֱאֶמת־ה' ְלעֹוָל֗
Praise the LORD, all you nations; extol Him, all you peoples, for great is His steadfast love toward us; the
faithfulness of the LORD endures forever. Hallelujah.

Endgame:
א ִמְּגָב֑עֹות ים ְונִָּׂש֖ אׁש ֶהָהִר֔ ֹ֣ ר ֵּבית־ה' ְּבר ה ַה֤ ים נָ֨כֹון ִיְֽהיֶ֜ ית ַהּיִָמ֗ יםְוָהָי֣ה ׀ ְּבַאֲחִר֣ יו ָּכל־ַהּגֹוִיֽם׃ ְוָֽהְל֞כּו ַעִּמ֣ יםְונֲָה֥רּו ֵאָל֖ ַרִּב֗

ה ּוְדַבר־ה' א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹו֙ן ֵּתֵצ֣ יו ִּכ֤ ה ְּבאְֹרחָֹת֑ יו ְונְֵלָכ֖ נּ֙ו ִמְּדָרָכ֔ ב ְויֵֹר֙ ֹ֔ י יֲַעק ְוָאְמרּ֙ו ְל֣כּו ׀ ְונֲַעֶל֣ה ֶאל־ַהר־ה' ֶאל־ֵּבי֙ת ֱא-�ֵה֣
ִֽם׃ יַחִמירּוָׁשָל ם ְוהֹוִכ֖ ין ַהּגֹויִ֔ יםְוָׁשַפ֙ט ֵּב֣ ים ַרִּב֑ יםְלַעִּמ֣ ם ְלִאִּת֗ ֶרבְוִכְּת֨תּו ַחְרבֹוָת֜ א ֤גֹוי ֶאל־ּגֹו֙י ֶח֔ ַוֲחנִיֽתֹוֵתיֶה֙ם ְלַמזְֵמ֔רֹות �א־יִָּׂש֨

ישעיהו ב:ב-דְו�א־יְִלְמ֥דּו ֖עֹוד ִמְלָחָמֽה׃ ----
ה ה ְברּוָר֑ ים ָׂשָפ֣ � ֶאל־ַעִּמ֖ ֹ֥ ז ֶאְהּפ ם ה'ִּכֽי־ָא֛ א ֻכָּל֙ם ְּבֵׁש֣ ֹ֤ —-צפניה ג:טְלׇעְב֖דֹו ְׁשֶכ֥ם ֶאָחֽד׃ִלְקר

Consolation prize:
א י ִהנְנִי־ָב֛ י ַּבת־ִצּ֑יֹון ִּכ֧ �ָרִּנ֥י ְוִׂשְמִח֖ י ְבתֹוֵכ֖ םְוָׁשַכנְִּת֥ םנְֻאם־ה’:ְונְִלוּ֩ו גֹויִ֨ י ְלָע֑ יּו ִל֖ ים ֶאל־ה’ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ְוָה֥ �ַרִּב֤ י ְבתֹוֵכ֔ ְוָׁשַכנְִּת֣

נִי ֵאָלֽיִ�׃---זכריה ב:י"ד-ט"ו, אלשיך ַעְּת ִּכי־ה’ ְצָב֖א-ֹות ְׁשָלַח֥ ְויַָד֕

םיְִמ֤�� ּיֹוןה' ׀ ְלעֹוָל֗ יִ� ִצ֭ רֱא-�ַה֣ ֹ֥ ר ַהְֽללּו־ָיּֽה׃---ְלד ֹ֗ תהילים קמ"ו:י'ָוד

חודש טוב!
ה ִמֵּֽדי־ ֶדׁ֙ש ְּבָחְדׁ֔שֹוְוָהיָ֗ ֹ֙ תח י ַׁשָּב֖ תְּבַׁשַּבּ֑תֹוּוִמֵּד֥ ר ְלִהְׁשַּתֲחוֺ֥ ייָ֧בֹוא ָכל־ָּבָׂש֛ ר ה'׃ְלָפַנ֖ ---ישעיהו ס"ו:כ"גָאַמ֥
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