
 

 
 'א פס'המלחמה  אורות 

 
  
ר כַח ָמִשיחַ   עֹורֵּ ָחָמה גְּדֹוָלה ָבעֹוָלם ִמתְּ יֵּש ִמלְּ ת ַהָזִמיר ִהִגיַע כְּשֶׁ , זְִּמיר ָעִריִצים 1. עֵּ
נּו. 2 צֵּ ַארְּ ַמע בְּ ם, וְּקֹול ַהּתֹור נִשְּ ַבסֵּ ָשִעים נִכְָּחִדים ִמן ָהעֹוָלם וְָּהעֹוָלם ִמתְּ ַהיְִּחיִדים , ָהרְּ
ָפטהַ  ֹלא ִמשְּ ִפים בְּ ָחָמה, נִסְּ ף ַהִמלְּ טֶׁ ל שֶׁ ָכה שֶׁ פֵּ תֹוְך ַהַמהְּ בְּ יֵּש ָבּה ִמִמַדת ִמיַתת , שֶׁ

ת רֶׁ ַכפֶׁ ש ַהַחיִים, 3 ַצִדיִקים ַהמְּ שרֶׁ ָלה בְּ ַמעְּ ם לְּ ְך  עֹוִלים הֵּ רֶׁ ִביא עֵּ ם מֵּ וְַּעצְּמּות ַחיֵּיהֶׁ
ל כְַּלל בִ  ָרָכה אֶׁ טֹוָבה וְִּלבְּ ָכל ֲעָרָכיו ּומּוָבנָיוכְָּלִלי לְּ . וְַּאַחר ָכְך כְּתֹם נְּיַן ָהעֹוָלם בְּ

ל  ָכּה שֶׁ רְּ ִפי עֶׁ ר, ּולְּ יֹותֵּ ַגִלים בְּ י ָמִשיַח ִמתְּ רּוַח ָחָדש וְַּרגְּלֵּ ש ָהעֹוָלם בְּ ַחדֵּ ָחָמה ִמתְּ ַהִמלְּ
ִפיָ  יכּוָתּה ָכָכה ִּתגְַּדל ַהצְּ ַכמּוָתּה וְּאֵּ ָחָמה בְּ ל ַהִמלְּ י ָמִשיַח גדֶׁ ַרגְּלֵּ ת  4ה לְּ מֶׁ חֶׁ ָבּה. ִמלְּ שֶׁ

ל ַעכְָּשו ִצִפיָה נֹוָרָאה גְּדֹוָלה וֲַעֻמָקה יֵּש ָבּה,  ַמנִים ָהעֹוָלם שֶׁ י ַהזְּ גּולֵּ ָכל ִגלְּ צָרף לְּ מְּ
ה  ֻגלֶׁ ץ ַהמְּ ץ 5וְּהֹוָרַאת קֵּ רֶׁ בּות אֶׁ יַשְּ ל ִהתְּ ל-שֶׁ ָראֵּ ָעה גְּדֹוָלה, ִבגְּבּוָרה עֲ יִשְּ דֵּ צּוָמה, . בְּ

ן ַהנִָשא  ת ַהּתכֶׁ ל אֶׁ ַקבֵּ ִריִכים לְּ יֹון ָבִהיר, צְּ ַרעְּ ת ּובְּ שּוַקת ֱאמֶׁ ר, ִבתְּ ִהָגיֹון ָעמק וְּחֹודֵּ ּובְּ
יִחּוד. "ַבַעל  ָחמֹות ַהָללּו בְּ ָלָאה ַבֲעִלילֹות ַהִמלְּ ֻעָלה נִפְּ ה ִבפְּ ַגלֶׁ ל אֹור ד' ַהִמתְּ שֶׁ

ָדקֹות, מַ  ַע צְּ ָחמֹות זֹורֵּ ָלאֹות, ִמלְּ ִהלֹות, ֲאדֹון ַהנִפְּ פּואֹות, נֹוָרא ּתְּ א רְּ ִמיַח יְּשּועֹות, בֹורֵּ צְּ
אִשית, אֹור ָחָדש ַעל ִציֹון ָּתִאיר וְּנִזְּכֶׁה ֻכָלנּו  רֵּ ה בְּ ָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעשֵּ טּובֹו בְּ ש בְּ ַחדֵּ ַהמְּ
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