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תואמצעה םוי תליפת  
זק קרפ 	
ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ הָ֣והיַל ּוֹ֣דהא  
ֹיב רָֽצ־ַדּיִמ םָ֗לָאְּ֝ג רֶׁ֥שֲא הָ֑וְהי יֵ֣לּואְּג ּורְמא֭  
ֽםָּיִמּו ןֹו֥פָּצִמ בָ֑רֲעַּמִֽמּו חָ֥רְזִּמִמ םָ֥צְּבִ֫ק תֹו֗צָרֲאֵמּֽוג  
ּואָֽצָמ אV֣ בָׁ֗שֹו֝מ ריִ֥ע Uֶרָּ֑ד ןֹו֣מיִׁשיִּב רָּבְדִּמַ֭ב ּו֣עָּתד  
ַנ םיִ֑אֵמְצ־םַּג םיִ֥בֵעְרה ףָּֽטַעְתִּת םֶ֥הָּב םָׁ֗שְפ֝  
ְי־לֶא ּו֣קֲעְִצַּיוו םֵֽליִַּצי םֶ֗היֵתֹוקּוֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב ָהוה֭  
ַוז בָֽׁשֹומ ריִ֥ע־לֶא תֶכֶ֗לָ֝ל הָ֑רְָׁשי Uֶרֶ֣דְּב םֵכיִרְַדּֽי֭  
ְו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹויח םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְִפנ֝  
בֹוֽט־אֵּלִמ הָבֵעְ֝ר ׁשֶפְֶ֥נו הָ֑קֵֹקׁש ׁשֶפֶ֣נ ַעיִּבְׂשִ֭ה־יִּכט  
ֹיי ֹח יֵבְׁש֭ ֽלֶזְרַבּו יִ֣נֳע יֵ֖ריִסֲא ֶתוָ֑מְלְַצו Uֶׁש֣  
ּוצָָֽאנ ןֹו֣יְלֶע תַ֖צֲַעו לֵ֑א־יֵרְמִא ּו֥רְמִה־יִּֽכאי  
ֽרֵֹזע ןיְֵ֣או ּו֗לְׁשָּ֝כ םָּ֑בִל לָ֣מָעֶּב עַ֣נְַכַּיובי  
ְי־לֶא ּו֣קֲעְִזַּיוגי םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב ָהוה֭  
ֽידי ֹחֵמ םֵאיִצֹו֭ קֵַּֽתְני םֶ֣היֵתֹו֖רְסֹומּו ֶתוָ֑מְלְַצו Uֶׁש֣  

ְו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹויוט םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְִפנ֝  
ְֹחנ תֹו֣תְלַּד רַּבִׁ֭ש־יִּֽכזט ַעֵּֽדִּג לֶ֣זְרַב יֵ֖חיִרְבּו תֶׁש֑  
ּֽוּנַעְִתי םֶ֗היֵֹתֽנֺוֲעֵמּֽ֝ו םָ֑עְׁשִּפ Uֶרֶּ֣דִמ םיִִלוֱ֭אזי  
ֹא־לָּכחי ַו םָׁ֑שְַפנ בֵ֣עַתְּת לֶכ֭ ֶתוָֽמ יֵרֲעַׁ֥ש־דַע ּועיִַּ֗גּי֝  
ְי־לֶא ּו֣קֲעְִזַּיוטי םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב ָהוה֭  
ִֽו םֵ֑אָּפְִרְיו ֹורָבְּ֭ד חַ֣לְִׁשיכ םָֽתֹותיִחְּׁשִמ טֵּ֗לַמי֝  
ְו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹויאכ םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְִפנ֝  
ְובכ ֽהָּנִרְּב ויָׂ֣שֲעַמ ּו֖רְּפַסֽיִו הָ֑דֹות יֵ֣חְבִז ּוחְּבְִזי֭  
םיִּֽבַר ִםיַ֣מְּב הָ֗כאָלְ֝מ יֵֹׂ֥שע תֹוִּ֑ינֳאָּב ָםּיַ֭ה יֵ֣דְרֹויגכ  
ְו הָ֑וְהי יֵׂ֣שֲעַמ ּואָ֭ר הָּמֵ֣הדכ הָֽלּוצְמִּב ויָ֗תֹואְלְִפנ֝  
ַֹּיוהכ ַֽו רֶמא֗ ויָּֽלַּג םֵ֥מֹורְַּתו הָ֑רָעְס ַחּו֣ר דֵמֲַעּי֭  
ַנ תֹו֑מֹוהְת ּו֣דְֵרי ִםיַמָׁ֭ש ּו֣לֲַעיוכ ֽגָגֹומְתִת הָ֥עָרְּב םָׁ֗שְפ֝  
ְו ּוּגֹוָ֣חיזכ עָּֽלַּבְתִּת םָ֗תָמְכָ֝ח־לְָכו רֹוּ֑כִּׁשַּכ ּועּוָני֭  
ְי־לֶא ּו֣קֲעְִצַּיוחכ םֵֽאיִצֹוי םֶ֗היֵֹתקּוֽצְּמִמּֽ֝ו םֶ֑הָל רַּ֣צַּב ָהוה֭  
ַו הָ֑מָמְדִל הָרָעְ֭ס םֵָ֣קיטכ םֶֽהיֵּלַּג ּוׁ֗שֱֶחּי֝  
ֹּתְִׁשי־יִֽכ ּו֥חְמְִׂשַּיול ַו ּוק֑ םָֽצְפֶח זֹו֥חְמ־לֶא םְֵ֗חַנּי֝  
ְו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹויאל םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְִפנ֝  
ִֽובל ּוהּוֽלְלְַהי םיִ֣נֵקְז בַׁ֖שֹומְבּו םָ֑ע־לַהְקִּב ּוהּומְֹמרי֭  
ןֹוֽאָּמִצְל ִםיַ֝֗מ יֵאָֹ֥צמּו רָּ֑בְדִמְל תֹו֣רְָהנ םֵָׂ֣שיגל  
ֹי תַ֗עָרֵ֝מ הָ֑חֵלְמִל יִרְּ֭פ ץֶרֶ֣אדל ּהָֽב יֵבְׁש֣  
ָּיִ֝צ ץֶרְֶ֥או ִםיַ֑מ־םַגֲאַֽל רָּבְדִ֭מ םֵָׂ֣שיהל ִםיָֽמ יֵאָֹ֥צמְל ה֗  
ַו םיִ֑בֵעְר םָׁ֣ש בֶׁשֹוַּ֣יוול בָֽׁשֹומ ריִ֣ע ּוְ֗ננֹוְכי֝  
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ַו םיִ֑מָרְכ ּו֣עְִּטַּיו תֹודָׂ֭ש ּו֣עְרְִזַּיוזל הָאּוֽבְת יִ֣רְּפ ּוׂ֗שֲַעּי֝  
ֹאְמ ּוּ֣בְִרַּיו םֵ֣כֲרְָבַיוחל טיִֽעְַמי אV֣ םָּ֗תְמֶהְבּ֝ו ד֑  
ָֹׁשַּיו ּו֥טֲעְִמַּיוטל ֹעֵמ ּוח֑ ןֹוָֽגְיו הָ֣עָר רֶצ֖  
ַו םיִ֑ביְִדנ־לַע זּוּ֭ב Uֵֹ֣פׁשמ ֹתְּב םֵ֗עְַתּי֝ Uֶרָֽד־אV ּוה֣  
ֹּצַּ֝כ םֶׂשַָּ֥יו ִינֹו֑עֵמ ןֹו֣יְבֶא בֵּ֣גְַׂשַיואמ תֹוֽחָּפְׁשִמ ןא֗  
ָהיִּֽפ הָצְפָ֣ק הְָ֗לוַ֝ע־לְָכו ּוחָ֑מְִׂשְיו םיִ֣רְָׁשי ּו֣אְִריבמ  
ְו הֶּלֵ֑א־רָמְִׁשְיו םָ֥כָח־יִמגמ ֽהָוְהי יֵ֥דְסַֽח ּוְ֗ננֹוּֽבְִתי֝  
 

זצ קרפ 	
ִי ץֶרָ֑אָה לֵ֣גָּת Uָלָ֭מ הָ֣וְהיא םיִּֽבַר םיִּ֥יִא ּו֗חְמְׂש֝  
ֹוֽאְסִּכ ןֹו֣כְמ טָּ֗פְׁשִמּ֝ו קֶדֶ֥צ ויָ֑ביִבְס לֶ֣פָרֲַעו ןָ֣נָעב  
ויָֽרָצ ביִ֣בָס טֵ֖הַלְתּו Uֵ֑לֵּת ויָ֣נָפְל ׁשֵ֭אג  
ץֶרָֽאָה לֵ֣חַָּתו הָ֖תֲאָר לֵ֑בֵּת ויָ֣קָרְב ּוריִ֣אֵהד  
ַנֹוּדַּכ םיִ֗רָהה ָנ ג֗ ֵנְפִּלִ֝מ הָ֑וְהי יֵ֣נְפִּלִמ ּוּסַמ֭ ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹו֣דֲא י֗  
ֹוֽדֹובְּכ םיִּ֣מַעָה־לָכ ּו֖אְָרו ֹו֑קְדִצ ִםיַ֣מָּׁשַה ּודיִּ֣גִהו  
ֵֹביז ֹע־לָּכ ׀ ּוׁש֤ םיִֽהVֱא־לָּכ ֹו֝ל־ּווֲחַּתְׁשִה םיִ֑ליִלֱאָּב םיִ֥לְלַהְתִּֽמַה לֶסֶ֗פ יֵדְב֬  
ַו ןֹוּ֗יִצ ׀ חַ֨מְׂשִַּתו הָ֬עְמָׁשח ֽהָוְהי kיֶ֣טָּפְׁשִמ ןַעַ֖מְל הָ֑דּוְהי תֹו֣נְּב ָהנְלֵגָּת֭  
ָוְהי הָּ֤תַא־יִּֽכט ֹאְמ ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע ןֹו֥יְלֶע ה֗ ַנ ד֥ םיִֽהVֱא־לָּכ־לַע ָתיֵ֗לֲע֝  
ָוְהי יֵ֥בֲֹהאי ֹׁש עָ֥ר ּוְ֫אנִׂש ה֗   םֵֽליִַּצי םיִ֗עָׁשְ֝ר דַּ֥יִמ ויָ֑דיִסֲח תֹוׁ֣שְַפנרֵמ֭
  הָֽחְמִׂש בֵ֥ל־יֵרְִׁשיְלּֽו קיִּ֑דַּצַל ַעֻ֣רָזרֹו֭אאי
ְו הָ֑והיַּֽב םיִקיִּדַ֭צ ּו֣חְמִׂשבי ֹוֽׁשְדָק רֶכֵ֣זְל ּו֗דֹוה֝  
 

חצ קרפ 	
ָוהיַֽל ּוריִׁ֤ש רֹו֡מְזִמא ְי ֹוּ֥ל־הָעיִֽׁשֹוה הָׂ֑שָע תֹו֣אָלְִפנ־יִּֽכ ׁשָדָ֭ח ריִׁ֣ש ׀ ה֨ ֹוֽׁשְדָק ַעֹו֥רְזּו ֹו֗ניִמ֝  
ְי ַעיִ֣דֹוהב ִיֹוּגַ֝ה יֵ֥ניֵעְל ֹו֑תָעּוְׁשי ָהוה֭ ֹוֽתָקְדִצ הָּ֥לִּג ם֗  
ּוניֵֽהVֱא תַ֥עּוְׁשי תֵ֝֗א ץֶרָ֑א־יֵסְפַא־לָכ ּו֥אָר לֵ֥אָ֫רְִׂשי תיֵ֪בְל ֹ֮וָתנּומnֽאֶו ׀ ֹוּ֨דְסַח רַ֤כָ֘זג  
ּורֵּֽמְַזו ּוְ֣נּנְַרו ּו֖חְצִּפ ץֶרָ֑אָה־לָּכ ָהוהיַֽ֭ל ּועיִ֣רָהד  
הָֽרְמִז לֹוְ֣קו רֹוּ֗נִכְּ֝ב רֹוּ֑נִכְּב הָ֣והיַל ּו֣רְּמַזה  
ֹצֲחַּ֭בו ֽהָוְהי Uֶלֶּ֬מַה ׀ יֵ֤נְפִל ּועיִ֗רָ֝ה רָ֑פֹוׁש לֹוְ֣קו תֹורְצ֣  
ְֹיו לֵ֗בֵּ֝ת ֹו֑אVְמּו ָםּיַ֭ה םַ֣עְִריז ּהָֽב יֵבְׁש֣  
ַי ףָ֑כ־ּואֲחְִמי תֹו֥רְָהנח ּוֽנֵּנְַרי םיִ֥רָה דַח֗֝  
ָוְהי־ֵינְֽפִֽלט ֹּפְׁשִל ֮אָב יִּ֥כ ה֗ ֹּפְִׁשי ץֶרָ֥אָ֫ה ט֪ ְו קֶדֶ֑צְּב לֵ֥בֵּת־טֽ םיִֽרָׁשיֵמְּב םיִּ֗מַע֝  
 

םירש להקהו ןזחה 	
הָלְִגנ Uִיַלָע ָהֹוְהי דֹובְּכ ,יִרֵּבַּד ריִׁש יִרּוע יִרּוע ,יִרֹוא יִמּוק Uֵרֹוא אָב יִּכ ,יִרְרֹועְתִה ,יִרְרֹועְתִה : 
ֹוב הָחְמְׂשִנו הָליִגָנ 'ה הָׂשָע םֹוּיַה הֶז  

Vו יִׁשֹובֵת אVְָּב ,יִמֱהֶּת הַמּו יִחֲחֹוּתְׁשִּת הַמ ,יִמְלָּכִת אU ּהָּלִּת לַע ריִע הְָתנְִבְנו ,יִּמַע ֵיִּינֲע ּוסֱֶחי : 
ֹוב הָחְמְׂשִנו הָליִגָנ 'ה הָׂשָע םֹוּיַה הֶז  
הָליִָגְנו הָחְמְִׂשְנו ,יִצְרַּפ ןֶּב ׁשיִא ַדי לַע ,יִציִרֲעַּת ָהֹוְהי תְֶאו ,יִצֹורְפִּת לֹאמְׂשּו ןיִָמי : 
ֹוב הָחְמְׂשִנו הָליִגָנ 'ה הָׂשָע םֹוּיַה הֶז  
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תיברע תליפת םיללפתמ  
שחלב הליפת ירחא  
	

שידק רמוא ןזחה 	
 בֵרָקִיו ,ֵהנָקְרֻּפ חַמְַצְיו ,הֵתּוכְלַמ Uיִלְַמְיו ,הֵתּועְרִּכ ,אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְִתְיו לַּדַּגְִתי

ןֵמָא ּורְמְִאו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְִׂשי תיֵּב לָכְד ֵיּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכֵיּיַחְּב .ּהֵחיִׁשְמ .  
 .אֵַּׂשנְִתְיו .םַמֹורְִתְיו .רַאָּפְִתְיו .חַּבַּתְִׁשְיו .Uַרָּבְִתי ָאּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Uַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אְֵהי
 אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ )לָּכִמ אָּלֵעְלּו ת"ישעב( אָּלֵעְל .אּוה Uיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְִתְיו .הֶּלַעְִתְיו .רָּדַהְִתְיו

ןֵמָא ּורְמְִאו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱֶחְנו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריְִׁשו :  
ןֵמָא ּורְמְִאו ,ָאּיַמְׁשִב יִּד ןֹוהּובֲא םָדֳק לֵאָרְִׂשי תיֵּב לָכְד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לַּבַקְתִּת :  
ןֵמָא ּורְמְִאו לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּוניֵלָע םיִבֹוט םִיּיְַחו ָאּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אְֵהי :  
ןֵמָא ּורְמְִאו לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶֹׂשע : 
קוספב קוספ םירמואו שדוקה ןורא תא םיחתופ :	

דָחֶא הוהי ּוניֵהVֱא הוהי לֵאָרְִׂשי עַמְׁש . 
םימעפ שולש( םיִהVֱאָה אּוה הוהי ) 

וירחא רזוח להקהו רמוא ץ”שה : 
 ץֵּבַקִיו בֹורָקְּב ּונָתֹוא לַאְִגי אּוה .תּורֵחְל תּודְבַעֵמ ּונָתֹוא לַאְָגו ּונְָלו ּוניֵתֹובֲאַל םיִִּסנ הָׂשָעֶׁש יִמ
ןֵמָא רַמֹאְנו לֵאָרְִׂשי לָּכ םיִרֵבֲח .ץֶרָאָה תֹוְפנַּכ עַּבְרַאֵמ ּוניֵחִָּדנ : 
ֹבָת-יְִֽכו  הָ֣וְהי ֵ֙ינְפִל םֶּ֗תְרַּכְִזֲנו תֹו֑רְֹצצֲחַּב םֶֹ֖תעֵרֲַהו םֶ֔כְתֶא רֵֹ֣רּצַה ֙רַּצַה-לַע םֶ֗כְצְרַאְּב הָ֜מָחְלִמ ּוא֨

םֶֽכיְֵבֹיאֵמ םֶּ֖תְעַׁשֹוְנו םֶ֔כיֵהVֱֽא : 
ֹצֲחַּב םֶּ֣תְעַקְתּו ֒םֶכיֵׁשְדָח יֵׁ֣שאָרְבּו ֮םֶכיֵדֲעֹומְבּֽו םֶ֥כְתַחְמִׂש םֹו֨יְבּו ֹרְצֽ  יֵ֣חְבִז לְַ֖עו םֶ֔כיֵתVֹ֣ע לַ֚ע ת֗

םֶֽכיֵהVֱא הָ֥וְהי יִ֖נֲא םֶ֔כיֵהVֱֽא יֵ֣נְפִל ֙ןֹורָּכִזְל םֶ֤כָל ּו֨יְָהו םֶ֑כיֵמְלַׁש : 
םר לכב םירמואו, הלודג העיקת םיעקות  : 
ָהיּונְּבַה ִםיָלָׁשּוריִּב הָאָּבַה הָנָׁשְל . 
 עומשל הכזנ ןכ ,הלואגד אתלחתאל וניכזש םשכש ,וניתובא יקולאו וניקולא ’ה ךינפלמ ןוצר יהי

ונמיב הרהמב ונקדצ חישמ לש רפוש לוק . 
הווקתה תניגנמב םירש 	
ְי בּוׁ֣שְּב תֹו֥לֲעַּ֫מַֽה ריִׁ֗שא ִיָ֝ה ןֹוּ֑יִצ תַ֣ביִׁש־תֶא ָהוה֭ םיִֽמְֹלחְּכ ּוני֗  
ְי ליִּ֥דְגִה םִ֑יֹוּגַב ּו֣רְמֹאי זָ֭א הָּ֥נִ֫ר ּונֵ֪נֹוׁשְלּו ּ֮וניִּפ קֹו֡חְׂש אֵ֪לִָּמי זָ֤אב ָוה֝ הֶּלֵֽא־םִע תֹוׂ֥שֲעַל ה֗  
ְי ליִּ֣דְגִהג םיִֽחֵמְׂש ּוניִ֥יָה ּונָּ֗מִע תֹוׂ֥שֲעַל ָהוה֭  
ְי הָ֣בּוׁשד בֶֽגֶּנַּב םיִ֥קיִפֲאַּכ ּונֵ֑תיִבְׁש** ונתובש*־תֶא ָהוה֭  
ֹצְִקי הָּ֥נִרְּב הָ֗עְמִדְּב םיִ֥עְֹרּזַהה ּורֽ  
ֹּב עַרָּ֥זַ֫ה־Uֶׁשֶֽמ אֵֹׂ֪שנ ֹ֮הכָבּו ׀ Uֵֵ֨לי Uֹו֤לָ֘הו ֽ ֹנ הָּ֑נִרְבאֹוָ֥בי־א֬   ויָֹֽתּמֻלֲא אֵׂ֗ש֝

רמועה תריפס םירפוס 	
רמועה תריפס חסונל ןכדועמ דומע םכתויחונל  	

 ּונָמָׂש אVְו ,תֹוצָרֲאָה ֵייֹוגְּכ ּונָׂשָע א�ֶׁש ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָּלֻדְּג תֵתָל ,ֹלּכַה ןֹודֲאַל ַחֵּבַׁשְל ּוניֵלָע
 ,קיִָרו לֶבֶהְל םִיוֲחַּתְׁשִמ םֵהֶׁש ,ָםנֹומֲה לָכְּכ ּונֵלָרֹוְגו ,םֶהָּכ ּונֵקְלֶח םָׂש א�ֶׁש .הָמָדֲאָה תֹוחְּפְׁשִמְּכ
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 םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ Uֶלֶמ ֵינְפִל ,םיִדֹומּו םִיוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּונְַחנֲַאו .ַעיִׁשֹוי אV לֵא לֶא םיִלְּלַּפְתִמּו
 יֵהְבָגְּב ֹוּזֻע ַתניִכְׁשּו ,לַעַּמִמ ִםיַמָּׁשַּב ֹורְָקי בַׁשֹומּו ,ץֶרָא דֵֹסְיו ִםיַמָׁש הֶטֹונ אּוהֶׁש ,אּוה Uּורָּב ׁשֹודָּקַה
 ָֹתבֵׁשֲַהו םֹוּיַה ָּתְעַָדְיו :ֹותָרֹוּתַּב בּותָּכַּכ .ֹותָלּוז סֶפֶא ,ּונֵּכְלַמ תֶמֱא ,דֹוע ןיֵא ּוניֵהVֱא אּוה .םיִמֹורְמ

דֹוע ןיֵא תַחָּתִמ ץֶרָאָה לְַעו לַעַּמִמ ִםיַמָּׁשַּב םיִהVֱאָה אּוה ָהֹוְהי יִּכ ,kֶבָבְל לֶא :  
 ,ץֶרָאָה ןִמ םיִלּוּלִּג ריִבֲעַהְל ,Uָּזֻע תֶרֶאְפִתְּב הָרֵהְמ תֹואְרִל ,ּוניֵהVֱא ָהֹוְהי Uָּל הֶּוְַקנ ןֵּכ לְַעו
 לָּכ kיֶלֵא תֹונְפַהְל ,kֶמְׁשִב ּואְרְִקי רָׂשָב ֵינְּב לְָכו ,יַּדַׁש תּוכְלַמְּב םָלֹוע ןֵּקַתְל ,ןּותֵרִָּכי תֹורָּכ םיִליִלֱאְָהו
 ָהֹוְהי kֶינָפְל .ןֹוׁשָל לָּכ עַבָּׁשִּת ,Uֶרֶּב לָּכ עַרְכִּת kְל יִּכ ,לֵבֵת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְֵדְיו ּוריִַּכי .ץֶרָא יֵעְׁשִר
 הָרֵהְמ םֶהיֵלֲע VUְמְִתו ,kֶתּוכְלַמ ֹלע תֶא םָּלֻכ ּולְּבַקִיו ,ּונִֵּתי רְָקי kְמִׁש דֹובְכְִלו ,ּוֹלִּפְיו ּועְרְִכי ּוניֵהVֱא
 VUְִמי ָהֹוְהי :Uָתָרֹותְּב בּותָּכַּכ .דֹובָכְּב VUְמִּת דַע יֵמְלֹועְלּו ,איִה kְּלֶׁש תּוכְלַּמַה יִּכ .דֶָעו םָלֹועְל

דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא ָהֹוְהי ֶהיְִהי אּוהַה םֹוּיַּב ץֶרָאָה לָּכ לַע Uֶלֶמְל ָהֹוְהי ָהיְָהו :רַמֱֶאְנו :דֶָעו םָֹלעְל :  
שידק םירמוא םימותיה 	
 בֵרָקִיו ,ֵהנָקְרֻּפ חַמְַצְיו ,הֵתּוכְלַמ Uיִלְַמְיו ,הֵתּועְרִּכ ,אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְִתְיו לַּדַּגְִתי

ןֵמָא ּורְמְִאו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְִׂשי תיֵּב לָכְד ֵיּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכֵיּיַחְּב .ּהֵחיִׁשְמ .  
 .אֵַּׂשנְִתְיו .םַמֹורְִתְיו .רַאָּפְִתְיו .חַּבַּתְִׁשְיו .Uַרָּבְִתי ָאּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Uַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אְֵהי
 אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ )לָּכִמ אָּלֵעְלּו ת"ישעב( אָּלֵעְל .אּוה Uיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְִתְיו .הֶּלַעְִתְיו .רָּדַהְִתְיו

ןֵמָא ּורְמְִאו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱֶחְנו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריְִׁשו :  
ןֵמָא ּורְמְִאו לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּוניֵלָע םיִבֹוט םִיּיְַחו ָאּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אְֵהי :  
ןֵמָא ּורְמְִאו לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ויָמֹורְמִּב )םֹולָּׁשַה ת"ישעב( םֹולָׁש הֶֹׂשע : 

ןימאמ ינא תרישב םימייסמ 	
 םוי לכב ול הכחא הז לכ םע המהמתיש יפ לע ףאו חישמה תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא
אוביש  

 


