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 ט״עשתה סָחְניִּֽפ תשרפ
 

 adk1010@gmail.com       ןהאק דוד ירא ברה
 

  גי-י ,הכ קרפ רבדמב .1
 לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽנְּב לַ֣עֵמ ֙יִתָמֲח־תֶא ביִׁ֤שֵה ןֵ֗הֹּכַה ןֹ֣רֲהַא־ןֶּב רָ֜זָעְלֶא־ןֶּב סָ֨חְניִּֽפ )אי( :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא '֖ה רֵּ֥בַדְיַו )י(
 יִ֖תיִרְּב־תֶא ֹו֛ל ןֵ֥תֹנ יִ֨נְנִה רֹ֑מֱא ןֵ֖כָל )בי( :יִֽתָאְנִקְּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא יִתיִּ֥לִכ־ֹאלְו םָ֑כֹותְּב יִ֖תָאְנִק־תֶא ֹו֥אְנַקְּב
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לַע רֵּ֖פַכְיַו ויָ֔ה\אֵֽל ֙אֵּנִק רֶׁ֤שֲא תַחַּ֗ת םָ֑לֹוע תַּ֣נֻהְּכ תיִ֖רְּב ויָ֔רֲחַא ֹו֣עְרַזְלּו ֹ֙וּל הָתְיָ֤הְו )גי( :םֹוֽלָׁש

  ח-א ,הכ קרפ רבדמב .2
ֹּיַו ןֶ֑היֵהJֱא יֵ֖חְבִזְל םָ֔עָלָ ןאֶ֣רְקִּתַו )ב( :בָֽאֹומ תֹו֥נְּב־לֶא תֹו֖נְזִל םָ֔עָה לֶחָּ֣יַו םיִּ֑טִּׁשַּב לֵ֖אָרְׂשִי בֶׁשֵּ֥יַו )א(  לַכא֣
ֹּיַו )ד( :לֵֽאָרְׂשִיְּב '֖ה ףַ֥א־רַחִּֽיַו רֹו֑עְּפ לַעַ֣בְל לֵ֖אָרְׂשִי דֶמָּ֥צִּיַו )ג( :ןֶֽהיֵהJאֵֽל ּו֖וֲחַּתְׁשִּֽיַו םָ֔עָה ־לֶא '֜ה רֶמא֨
 )ה( :לֵֽאָרְׂשִּיִמ '֖ה־ףַא ןֹו֥רֲח בֹׁ֛שָיְו ׁשֶמָּׁ֑שַה דֶג ֶ֣נ '֖הַל םָ֛תֹוא עַ֥קֹוהְו םָ֔עָה יֵׁ֣שאָר־לָּכ־תֶא חַ֚ק הֶׁ֗שֹמ
ֹּיַו  לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְּבִמ ׁ֩שיִא הֵּ֡נִהְו )ו( :רֹוֽעְּפ לַעַ֥בְל םיִ֖דָמְצִּנַה ויָׁ֔שָנֲא ׁשיִ֣א ּ֙וגְרִה לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖טְפֹׁש־לֶא הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
 לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ םיִ֔כֹב הָּמֵ֣הְו לֵ֑אָרְׂשִי ־יֵנְּב תַ֣דֲע־לָּכ יֵ֖ניֵעְלּו הֶׁ֔שֹמ יֵ֣ניֵעְל תיִ֔נָיְדִּמַה־תֶא ֙ויָחֶא־לֶא בֵ֤רְקַּיַו אָּ֗ב
 רַ֨חַא ֹאבָּיַ֠ו )ח( :ֹוֽדָיְּב חַמֹ֖ר חַּ֥קִּיַו הָ֔דֵעָֽה fֹוּ֣תִמ ֙םָקָּ֙יַו ןֵ֑הֹּכַה ןֹ֖רֲהַא־ןֶּֽב רָ֔זָעְלֶא־ןֶּב ֙סָחְניִּֽפ אְרַּ֗יַו )ז( :דֵֽעֹומ
 הָ֔פֵּגַּמַה ֙רַצָעֵּֽתַו ּהָ֑תָבֳק ־לֶא הָּׁ֖שִאָה־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א תֵ֚א םֶ֔היֵנְׁש־תֶא ֙רֹקְדִּיַו הָּ֗בֻּקַה־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי־ׁשיִֽא
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב לַ֖עֵמ

  קלב תשרפ )רבוב( אמוחנת שרדמ .3
 ,ןֵּכ תֹוׂשֲעַל הָאָר הָמ .)ו /ה"כ רָּבְדִמְּב/ םָׁש םָׁש( תיִניִדְּמַה תֶא ויָחֶא לֶא בֵרְקַּיַו אָּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ ׁשיִא הֵּנִהְו ]טכ[
 ןֹודָז תַרְבֶעְּב הֶׂשֹוע ֹומְׁש ץֵל ריִהָי דֵז רַמֹאנ ויָלָעְו ,תֹוּיִרְבִל ֹאלְו םִיַמָּׁשַל ֹאל דֹובָּכ קַלָח ֹאּלֶׁש pֵדְּמַלְל
 לֹודָּג יִנֲא ףַא ּהָל רַמָא ,fֶלֶמ תַּב איִהֶׁש ,רָזָעְלֶאְל ֹוא ,הֶׁשֹמְל אָּלֶא תַעַמְׁשִנ יִניֵא ֹול הָרְמָא ,)דַּכ אכ יִּלֶּׁשִמ(
 ֹוא תֶרֶּתמ ֹוז םָרְמַע ןֶּב ֹול רַמָא ,הֶׁשֹמ לֶצֵא ּהָאיִבֱהֶו ּהָתיִרֹולְבִּב ּהָׂשָפְּת ,pֵאיִבְמ יִנֲא םֶהיֵניֵעְּלֶׁש ןָתֹומְּכ
 הָמְּלַעְתִנ ,pָל הָריִּתִה יִמּו ,תיִנָיְּדִמ pֵתְחַּתֶׁש ּהָתֹוא תיִנָיְּדִמ איִה ֹוז ,הָרּוּסַא איִהֶׁש רַמֹאּת םִאְו ,הָרּוּסַא
 ,םיִכֹוּב הָמָל ,)ו הֹּכ רָּבְדִמְּב( דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶּפ םיִכֹב הָמֵהְו ביִתְכִּד ּוניִיָה ,ּהַיְכָבְּב םָּלֻּכ ּועָּג ,הָכָלֲה ּוּנֶּמִמ
 בֵׁשֵל ,ּהָפֹוחְּב סֵנָּכִל הָטְּׁשַקְתִּנֶׁש fֶלֶמ תַבְל ,הֶמֹוּד רָבָּדַה הָמְל לָׁשָמ ,הָעָׁש ּהָתֹואְּב ןֶהיֵדְי ּוּפַרְתִּנֶׁש
 ֹונָח הָנָׁש םיִעָּבְרַא ףֹוסְּב לֵאָרְׂשִי pָּכ ,ָהיֶבֹורְקּו ָהיֶבֲהֹוא יֵדְי ּוּפַרְתִנ ,רֵחַא םִע תֶלֶקְלַקְמ תאֵצְמִנְו ,ןֹויְרִּפַאְּב
 הָּמָלְו ,ֹוּמִע םיִקיִּדַצ יִדיִו הֶׁשֹמ יִדָי ֹוּפַרְו ,תּונְזִּב ּוצְרְפִנ םָׁשְו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לֶא רֹבֲעַל ןֵּדְרַיֲה לַע
 תֶא ׁשיִא עַדָי ֹאל לֵּצַעְתִּנֶׁש יִפְלּו ,ֹול יּואָרָה תֶא לֹּטִיְו סָחְניִּפ ֹאבָּיֶׁש יֵדְּכ אָּלֶא ,ּוּנֶּמִמ הָכָלֲה הָמְּלַעְתִנ
 דַמָל הָּתַא ןאָּכִמּו ,םיִמָּׂשַּבֶׁש ֹונֹוק ןֹוצְר תֹוׂשֲעַל ,רֶׁשֶּנַּכ לַקְו רֵמָּנַּכ זַע תֹויְהִל םָדָא pיִרָּצֶׁש pֵדְּמַלְל ,ֹותָרֻבְק
 .הָרָעְׁשַה טּוחְּכ םיִקיִּדַּצַה םִע אּוה pּורָּב ׁשֹודָּקַה קֵּדְקַדְּמֶׁש

The proud, insolent man, scoffer is his name, Acts in a frenzy of insolence. 
  הכ קרפ קלב תשרפ רבדמב י"שר .4

 אֹוּבִר תַנֹומְׁש לֵאָרְֹשִי יֵנָּיַּדְו ,םִיַנְׁש גֵרֹוה הָיָה לֵאָרְׂשִי יֵנָּיַּדִמ דָחֶאְו דָחֶא לָּכ - וישנא שיא וגרה )ה(
 :):ח"י ףד( 'ֶהְנַסְב אָתיִאְדִּכ םיִפָלֲא תַנֹומְׁשּו
 ,ֹול ּורְמָא ,םֶהָּלֶׁש איִׂשָנ הָיָהֶׁש יִרְמִז לֶצֵא ןֹועְמִׁש לֶׁש ֹוטְבִׁש ּוצְּבַקְתִנ .אב לארשי ינבמ שיא הנהו )ו(
 תַב יִּבְזָּכ .תינידמה תא :)ב"פ ןירדהנס( ןיִפָרְׂשִּנַה ןֵה ּוּלֵאְּב אָתיִאְדִּכ 'ּוכְו בֵׁשֹוי הָּתַאְו הָתיִמְּב ןיִנֹוּדִנ ּונָא
 ,{ְל ּהָריִּתִה יִמ ֹורְתִי תַּב ,הָרּוסֲא רַמֹאּת םִא ?תֶרֶּתֻמ ֹוא הָרּוסֲא ֹוז ,הֶׁשֹמ ,ֹול ּורְמָא .השמ יניעל :רּוצ
 םיִּׁשִׁש דֶגֶנְּכ הֶׁשֹמ דַמָע לֶגֵעָּב ;הָּיִכְבִּב םָּלֻכ ּועָּג ,הָכָלֲה ּוּנֶּמִמ הָמְּלַעְתִנ .םיכב המהו :םָתָה אָתיִאְדִּכ ,'ּוכְו
 תֶא לֹּטִיְו סָחְניִפ ֹאבָּיֶׁש יֵדְּכ אָּלֶא ?ויָדָי ּופָר ןאָכְו ,)ב"ל תומש( 'ֹוגְו "קָּד רֶׁשֲא דַע ןַחְטִּיַו" רַמֱאֶּנֶׁש ,אֹוּבִר
 :ֹול יּואָרָה

  ו קוספ הכ קרפ רבדמב הרות - ןתנויל סחוימה םוגרת .5
 יֵמֱחֶמְלּו הֶׁשמ יֵמֱחֶמְל יִהֹוחָא תַוְל ּהָתָי ביֵרָקְו אָתיֵנָיְדִמְד אָתיִרּולֵבְּב דַחָאְו אָתָא לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ רַבְג אָהְו )ו(
 אָלֲה איִה אָריִסֲאַד ְּתְנַא רַמָא ןיִאְו ּהָּבַגְל בַרְקִמְל אָד הַמ הֶׁשמְל רַמָא ןֵכְו יֵנָע לֵאָרְׂשִי יֵנְבִד אָּתְׁשִנְּכ לָּכ
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 ןיִמְיַקְו עַמְׁש ןיַיְרַקְו ןיַיְכַּב ןּוניִאְו יֵלְּתְׁשִאְו חַתָר הֶׁשמ עַמָׁש יִדַכְו ֹורְתִי תַרְּב אָתיֵניָיְדִמ תַי תַביֵסְנ ָּתְנַא
 :אָנְמִז ןַּכְׁשַמ עַרְתִּב

  ו קוספ הכ קרפ רבדמב ןתנוי רתכ .6
 הֶׁשֹמ הֵאְרַמְל ויִחָא לֵא ּהָתֹוא בֵרָקְו תיִניֵיְּדִמ לֶׁש ּהָתיִרֹולְבִּב זַחָאְו אָּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ ׁשיִא הֵּנִהְו )ו(
 הָּתַא רֵמֹוא םִאְו ָהיֶלֵא בֵרָקְתִהְל תֹאז הָמ הֶׁשֹמְל רַמָא pָכְו הָנָע לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶׁש הָדֵעָה לָּכ הֵאְרַמְלּו

 ]ֹותָרָּכַה דֵּבִא[ חַכָׁשְו חַתָר הֶׁשֹמ עַמָׁש רֶׁשֲאַכְו ֹורְתִי תַּב תיִנָיְדִּמַה תֶא תַחַקָל הָּתַא ֹאלֲה איִה הָרּוסֲאֶׁש
 :דֵעֹומ לַהָא חַתְּפ םיִדְמֹועְו עַמְׁש םיִאְרֹוקְו םיִכֹוּב םֵהְו

  ו קוספ הכ קרפ רבדמב ינוקזח .7
 .םֶהיֵבֹורְק תֶא גֹרֲהַל םֶהָל הָׁשְקֻהְו ויָׁשָנֲא ׁשיִא ּוגְרָה הֶׁשֹמ רַמָאֶׁש לַע םיכב הָּמֵ֣הְו

  ה קוספ הכ קרפ רבדמב ן"במר .8
 ,ֹופָלֲא תֶאְו ֹוטָבְׁש תֶא ןּודָי ד"בו ד"ב לָּכ ,םיִדָמְצִנֲה לָּכ םיִטְפֹוּׁשַה ֹוגְרַהַּיֶׁש ,"ויָׁשָנֲא ׁשיִא" ׁשּורֵּפ לָבֲא...
 תֹואֵמ יֵרָׁשְו םיִפָלֲא יֵרָׂש םֶכיֵלֲע םיִׁשאָר םָתֹא ןֶּתַאְו םֶכיֵטְבִׁש יֵׁשאָר תֶא חַּקֶאְו )וט א םָׁש( ביִתְכִדְּכ
 יֵטְפֹוׁש םֵה הָּמַכְו ,pָּכ )ב"ה י"פ ןיִרְדֶהְנַס( קֶלֵח קֶרֶפְּב יִמְלַׁשּורְי אָרָמְגִּב יִתאָצָמ pָּכ רַחַא .םֶכיֵטְבִׁשְל םיִרְטֹוׁשְו
 םיִגּורֲהַה ּואְצְמִנ ,ןיִרָּת ןּולְטְקִי ןֹוכָּנִמ דַח לָּכ ןֶהָל רַמָא ,תֹואֵמ ׁשֵׁשְו םיִפָלֲא תַנֹומְׁשּו אֹוּבִר עַבֶׁש ,לֵאָרְׂשִי
 הֵּבְרַה ןיִּנִמְל ןיִנְמ ןיֵּב לֵאָרְׂשִי ּוּבַרְתִּנֶׁש םָּתְעַדְל רַמֱאֶנ ןֵּכ םִא .םיִתֵאֵמּו םיִפָלֲא תַעְבִׁשְו אֹוּבִר הֵרְׂשֶע ׁשֵמֲח
 'ה ףֵא רַחַּיַו רּועָּפ לַעַּבַל לֵאָרְׂשִי דֵּמַציִו )ג קּוסָפְּב( רָמֱאֶנ הָּלִחְּתִמ יִּכ ,הָׁשָרָּפַה ןָיְנִעָּב יֵניֵעְּב ןֹוכָּנַהְו :דֹאְמ
 ּולְתִיְו םיִטְפֹוּׁשַה ֹוטְּפְׁשִּיֶׁש ,הֶׁשֹמְל רַמָא ויָמֲחַרְּב םֵּׁשַהְו .ףֶגֶּנַה לֵחָה 'ה יֵנְפִּלִמ ףֶצֶּקַה אָצָי יִּכ ,לֵאָרְׂשִיְּב
 חַתָּפ הָדֵעָה לָּכ ּופְסֶאֶנ רֶׁשֲאַכְו .םיִטְפֹוּׁשַל ןֵּכ ּהָּוִצ הֶׁשֹמּו ,עַׁשֶר םִע קיִּדַצ ףַאָה הָפְסָי ֹאלְו םיִדָמְצִּנַה
 תֶא ויָחֶא לֶא בַרְקִיְו הֶּזַה יִנֹועְמִׁשֲה זֵעֵה הֵּנִהְו ,םֶהָּב הָוֲה ףֶגֶּנַה דֹועְו הֶׁשֹמ רָבָדְּכ תֹוׂשֲעַל דֵעֹומ לַהָא
 ֹוא ,ֹול םיִרְזֹוע םיִּבַרְו הָיָה לֹודָגְו איִׂשָנ יִּכ ,אָיְסֶהְרַפְּב ןֵּכ תֹוׂשֲעַלְו םיִטְפֹוּׁשַבּו הֶׁשֹמְּב דֹרְמִל תיִנָיְדִּמַה
 הֶׁשֹמ ּוליִחְתִה הֵּנִהְו .קֵתֹוׁש הָּתַאְו הָתיִמ ןיִנֹודְנ ּונָא ֹוטְבִׁש ֹול ּורְמָאֶׁש )א בפ ןיִרְדֶהְנַס( ּוניֵתֹוּבַר ּורְמָאֶׁש ֹומְּכ
 ,םיִטְפֹוּׁשַה דַיְּב םָעָה לָּכִמ דַחֱא ןֹוּדִנ ֹאלְו .הָפֵּגַּמַה רֵּצַעְתּו לֵּלַפיִו סָחְנִּפ דֹמֲעַיְו ,תֹוּכְבִל םיִטְפֹוּׁשַהְו
 בּותָּכַה ריִּכְזִה ֹאל fָכְלּו ,ֹוּפַא בָׁש רָבְכּו ,לֵאָרְׂשִּיִמ 'ה ףַא ןֹורֲח בּוׁשָיְו םָתֹוא עַקֹוהְו )ד קּוסָּפ( רַמָא םֵּׁשַה יִּכ
 ָהּוּצִמֲה יִפְל םיִגּורֲהַה ּויְהִּיֶׁש רַמֹול ,תֶרֶּכְזִּנַה הָדָּגַאָה תַנָּוַּכ הֶיְהִּתֶׁש ןֵּכַתיִו ."לֵאָרְׂשִי יֵטְפֹוׁש ןֵּכ ּוׂשֲעַיְו"
 ןִמ ּורֲאְׁשִנ הֵּנִהְו .סָחְנִּפ ןָיְנִע םֶהיֵלֲע pַסָח לָבֲא ,םיִּבַר םיִאְטֹוחַה ּויָהֶׁש רַמֹול ,אֹוּבִר הֵרְׂשֶע ׁשֵמֲחֵמ רֵתֹוי
 רֶׁשֲא ׁשיִאָה לָּכ יִּכ )ד ג ד םיִרָבְּד( בּותָּכֶׁש ּוהֶז ,ןֵּדְרַיֲה תֶא םָרְבָע םֶרֶט ןֵּכ רֵחַא םָדֵמְׁשַה ה"בקהו םיִדָמְצִּנַה
 :םֹוּיַה םֶכְּלֻּכ םיִּיַח םֶכיֵהJֱא 'ּהָּב םיִקֵבְּדַה םֶּתַאְו {ֶּבְרִּקִמ {יֶה\ֱא ׳ה ֹודיִמְׁשִה רֹועְּפ לַעַב יֵרֲחַא pַלָה

  ו קוספ הכ קרפ רבדמב ייחב ]וניבר[ .9
 ל"זר ּוׁשְרָדְו .םֹוקָמ לֶׁש ףַא ןֹורֲח םֶהָּב הָליִחְתִהֶׁש הָפֵּגַּמַה יֵנְּפִמ םיִכֹוּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ּויָה .םיִכֹוּב הָּמֵ֣הְו
 יִניֵא :ֹול הָרְמָא ,יִל יִעְמִׁשֲה :יִרְמִז ּהָל רַמָא יֵרֲהֶׁש .הֶׁשֹּמִמ הָכָלֲה הָמְּלַעְתִּנֶׁש לַע םיִכֹוּב ּויָהֶׁש )כ אָמּוחְנַּת(
 ,pֵאיִבְמ יִנֲא םֶהיֵניֵעְּלֶׁש ןָתֹומְּכ לֹודָּג יִנֲא :ּהָל רַמָא ,pֶלֶמ תַּב יִנֲאֶׁש רָזָעְלֶאְלּו הֶׁשֹמְל אָּלֶא {ְל תַעַמְׁשִנ
 תַּב הָרּוסֲא רַמֹאּת םִא ,תֶרֶּתֻמ ֹוא הָרּוסֲא ֹוז ,םָרְמַע ןֶּב :ֹול רַמָא הֶׁשֹמ לֶצֵא הָאיִבֵהְו ּהָתיִרֹולְבִּב הָׂשְפָּת
 לֶהֹא חַתֶּפ םיִכֹב הָּמַהְו" :ביִתְכִּד ּוניִיָה ,הֵּכַבְּב םָּלֻּכ ּועָּג ,הָכְלָה ּוּנֶּמִמ הָמְּלַעְתִנ דָּיִמ ,{ְל הָריִּתִה יִמ ֹורְתִי
 תֹומְׁש( :רַמֱאֶּנֶׁש ,אֹוּבִר םיִּׁשִׁש דֶגֶנְּכ דַמָעֶׁש הֶׁשֹמ לֶׁש ויָדָי ּופָרֶׁש {ְּתְעַּד לַע הֶלֲעַּת יִכְו ,םיִכֹוּב הָּמָל ,"דֵעֹומ

 ,ל יִּלֶּׁשִמ( :רַמֱאֶנ ז"עו ֹורָכְׂש לֹּטִיְו סָחְנִּפ ֹאבָּיֶׁש יֵדְּכ אָּלֶא ,"ׁשֵאָּב ףֹרְׂשִּיַו ּוׂשָע רֶׁשֲא לֶגֵעָה תֶא חַּקִּיַו" )כ ,בֵל

 ֹול הָתְיָה ֹאּלֶׁש הֶׁשֹמ הֶז ,"fֶלֶמּו" ,יִרְמִז לַע )ב בפ ןיִרְדֶהְנַס( ל"זר ּוׁשְרָדְו ,'וֵגְו "ׁשִיָת ֹוא םִיַנְתׇמ ריִזְרַז" )ֹאל
 .הָכָלֲה ּוּנֶּמִמ הָמְּלַעְתִּנֶׁש יִפְל ,ֹוּמַע הָמּוקְּת

  ה קוספ הכ קרפ רבדמב דוד ללש .10
 תֹוׁשָפְנ יֵניִּד ןיִנָּד ןֵה ֹול ּורְמָא ,יִרְמִז לֶצֵא ןֹועְמִׁש לֶׁש ֹוטָבְׁש pַלָה - 'וֵגְו לֵאָרְׂשִי יֵטְפֹׁש לֶא הֶׁשֹמ רַמֹאיְו
 לֶצֵא הָאיִבֵהְו הָסְפָּת ,'ּוכְו יִּבְזָּכ לֶצֵא pָלָהְו לֵאָרְׂשִּיִמ ףֶלֶא ד"כ ץֵּבִקְו דַמָע הָׂשָע הָמ ,קֵתֹוׁשְו בֵׁשֹוי הָּתַאְו
 הָּוִצ הֶׁשֹּמֶׁש ןָויֵּכ ,ַּהּומָּת רָבָּדַהְו .]א ,בפ ןיִרְדֶהְנַס[ 'ּוכְו "תֶרֶּתֻמ ֹוא הָרּוּסַא ֹוז םָרְמַע ןֵּב ֹול רַמָא ,הֶׁשֹמ
 תּונְזִּב ֹואְטֶח ֹאלְו רָּתֻּמֶׁש הֶיְהִי ּול ,תֶרֶּתֻמ ֹוא הָרּוּסַא ֹוז ןיִנָע הָמּו ,ז"ע תַמֲחֵמ רּועָּפ רָבָּד לַע םָנּודְל
 fֶרֶדְבּו .רֹעְפִל ֹודָבֲעֶׁש ןָתֹוא הָתיִמְמ הֶזְּב ליִּצַהְל לֹוכָי הָיָה pיֵאְו ,הָתיִמ םיִבָּיַח רֹעְפִל ֹודָבֲעֶׁש ןָתֹוא מ"מ
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 ,םיִסּונֲא ֹומְּכ ּהָוֲה כ"א יִל יִעיִמְׁשַה ּהָל רַמָאְו תּונְז לֶׁש ׁשֵא םֶהָּב ּהָרָעְבִּד ןֹויְכִּד ,רַמֹול רָׁשְפֶא קֹוחָר
 ,רּוסָאְו הָרֵבֲע כ"ג ֹומְצַעְּב תּונְּזַה םִא םָנְמָא .רּוטָּפ ןֹוצָרְּב ֹופֹוסְו סֶנֹאְּב ֹותָּלִחְתִּד ]ב ,אָנ תֹובּותְּכ[ ל"מייקו
 .ןֹוצָר אָּלֶא ּהָוֲה סֵנֹוא ואָל ֹותָּלִחְּת כ"א
 רַמָא ,ֹאל ֹוא םִיַמָׁש יֵדיִּב ּהַתָּיִמ בָּיַח הָאְמֻּטַּב ׁשֵּמִּׁשֶׁש ןֵהְּכ ]ב ,בפ[ ןיִרְדֶהְנַסְּב אָתיִאְּד רַמֹול רָׁשְפֶא םָנְמָא
 בָּיַח ד"ס יִאְו ,ןיִעְצֹוּפ אָּלֶא ד"בל ֹותֹוא םיִאיִבְמ םיִנֲהֹּכַה ויִחָא ןיֵא הָאְמֻּטַּב ׁשֵּמִּׁשֶׁש ןֵהֹּכ ָהּותיִּנִּת ּהָיְל
 םּוּקִנ ןָנָאְו ָהיֶרָטְּפ אָנָמֲחַרְּד יֵדיִמ אָּכיִא ִמ הָּבַרְּדַא יֵחָדְו ,םִיַמָׁש יֵדיִּב לֹוטְקִלְּד הָיְקֶבְׁשיִל םִיַמָׁש יֵדיִּב
 ּהֵרָכְּדַאְו ּהֵמְלֶחְּב אָנֲהָּכ בַר הָּיִרְקֶא אָה ץֵרָתְמּו ,ּהָיְל ןַניִלְטָקְּד תיִמָרֲא לֵעֹוּב אָהְו ֹאלְו pיִרָפּו .ּהָיְל לֹוטְקִנְו
 ,'ה תַרֹכְי ּהֵרְתָּב ביִתְכּו רֶכֵנ לַא תַּב לַעַבּו 'ֹוגְו הָדּוהְי הָּדַגְּב ]בי - אי ,ב יִכָאְלַמ[ ביִתְכִּד ,אָרָמְגִל בַר
 אָכיִה לָכְּד חָכּומ ז"יפל כ"או ,ּהָיְל ןַניִלְטָק יִכֲהַלְו םִיַמָׁש יֵדיִּב בָּיַח יִמָנ תיִמָרֲא לֵעֹוּב יַּבַּג כ"או .ש"ע
 .)יִרְפִסְּב יִּתְבַתָּכֶׁש ֹומְּכ הָעָׁש pֶרֹּצַל פ"כעו( ּהָיְל ןַניִלְטָק םָּיִּמֶׁש יֵדיִּב ּהָתֵמ בָּיַחְּד
 ןָנָעֶה ,םיִאְטֹוחַה תֶא ַעיִדֹומ ׁשֶמֶּׁשַה ,הָדָּגַא ׁשַרְדִמּו .לֹּכ ןִיַעָל ,ׁשֶמֶּׁשַה דֶגֶנ םָתֹוא עַקֹוהְו" בַתָּכ י"ִׁשָר הֵּנִהְו
 הָאָרְתַהְו םיִדֵע םָׁש ּויָה ֹאלְּד עַמְׁשַמ הָדָּגַא ׁשַרְדִמ fַהְל הֵּנִהְו ."ויָלָע תַחַרֹוז הָּמַחַהְו ֹוּדְגֶנְּכִמ לַּפְקִנ
 בָּיַחְו ַעיִדֹומ הָיָה ןָנָעֶהְּד ןֹויְּכ הָתְיָה הָעָׁש תַאָרֹוהְּד רַמֹול fיִרָצְו ,םיִעְדֹוי ּויָה ןָנָעֶה י"ע אָּלֶא לָלְּכ
 ,הָאָרְתַהְו םיִדֵע םָׁש ּויָהְּד ל"סד הָדָּגַא ׁשַרְדִמ תַלּוז ּוּלִפֲאַו .ֹותיִמֲהַל םיִאָּׁשַר ּויָה ןֵכְל םִיַמָׁש יֵדיִּב הָתיִמ
 .תאָּטַח בָּיַח ּהָיּוזְבִל ןֵּוַכְמּו רּועָפְל ֹומְצַע רֵעֹוּפַהְּד ]ה הָכְלָה[ ג קֶרֶּפ ז"ע תֹוכְלִהְּב בַתָּכ ם"ָּבְמַרָה מ"מ
 יִנֲא ז"ַעַל יִכְו הָל רֵמֹואְו ,הֶזְל הָוֲחַּתְׁשִה pָל עַמְׁשֶאֶׁש {ְנֹוצְר לֵאָרְׂשִיְל ּורְמָא םֵהֶׁש יֵרְפָסְּב אָתיִא הֵּנִהְו
 ז"ה רֹעְפִל ֹומְצַע רֵעֹופֲה ּורְמָא ןאָּכִמ ,ֹול {ְמְצַע הֶּלַגְּתֶׁש אָּלֶא ֹוניֵא pָל תַּפְכִא הָמ יִכְו ֹול הָרְמָא ,הֶוֲחַּתְׁשִמ
 ,ז"ע ּהָניֵא הָל ּוּזַבְמִּד ןֵּוִכְּד ּובְׁשָח אָּלֶא ז"ע דֹבֲעַל םיִצֹור ּויָה ֹאל לֵאָרְׂשִיְּד עָמְׁשַמּו .הָרָז הָדֹובֲע
 תַאָרֹוה םּוּׁשִמ רַּתֻה ןֵּכֶׁש ןּוּיִכְו ,םיִבָּיַח ּויָה פ"כע םִיַמָׁש יֵדיִּב לָבֲא םָדָא יֵדיִּב הָתיִמ םיִבָּיַח ּויָה ֹאל כ"או

 ןיִעְגֹוּפ ןיִאָנָקְּד יִניִּסִמ הֶׁשֹמְל הָכָלֲה אּוהְּד תיִּמַרֲא לֵעֹוּבִמ ,הֶז ןַניִפְלָי ןָכיֵהֵמּו .םָדָא יֵדיִּב םָתיִמֲהַל הָעָׁש
 חָכּומ ֹאל כ"או ,ןיִעְגֹוּפ ןיִאָנָק תיִמָרֲא לֵעֹובְּד אָניִּד pַהַל אָתיֵלְּד ַחיִכֹוהְל ּהָצָר יֵרָּמַז ןֶכָלְו .תַרָּכ בָּיַחְּד ֹוּב
 בַּג לַע ףַא רֹעְפִל ֹודָבֲעֶׁש ןָתֹוא כ"או ,םָדָא יֵדיִּב ֹותיִמֲהַל םיִאָּׁשַרְּד םִיַמָׁש יֵדיִּב ּהַתָּיִמ בָּיַחְּד אָכיִה לָלְּכ
 .םָדָא יֵדיִּב ןָתיִמֲהַל םיִאָּׁשַר ןיֵא םִיָמָׁש יֵדיִּב םיִבָּיַחְּד

  ה-א ,זכ קרפ רבדמב .11
 תֹו֣מְׁש ֙הֶּלֵ֙אְו ףֵ֑סֹוי־ןֶב הֶּׁ֣שַנְמ תֹ֖חְּפְׁשִמְל הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב ריִ֣כָמ־ןֶּב ֙דָעְלִּג־ןֶּב רֶפֵ֤ח־ןֶּב דָ֗חְפָלְצ תֹו֣נְּב הָנְבַ֜רְקִּתַו )א(
 םִ֖איִׂשְּנַה יֵ֥נְפִלְו ןֵ֔הֹּכַה ֣רָזָעְלֶא ֙יֵנְפִלְו הֶׁ֗שֹמ יֵ֣נְפִל הָנְדֹ֜מֲעַּתַֽו )ב( :הָֽצְרִתְו הָּ֖כְלִמּו הָ֥לְגָחְו הָ֔עֹנ הָ֣לְחַמ ויָ֔תֹנְּב
 '֖ה־לַע םיִ֛דָעֹוּנַה הָדֵ֗עָה pֹו֣תְּב הָ֜יָה־ֹאל אּו֨הְו ֒רָּבְדִּמַּב תֵ֣מ ּ֘וניִבָא )ג( :רֹֽמאֵל דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא חַתֶּ֥פ הָ֑דֵעָה־לָכְו
 ןֵּ֑ב ֹו֖ל ןיֵ֥א יִּ֛כ ֹוּ֔תְחַּפְׁשִמ pֹוּ֣תִמ ּ֙וניִ֙בָא־םֵׁש עַ֤רָּגִי הָּמָ֣ל )ד( :ֹוֽל ּו֥יָה־ֹאל םיִ֖נָבּו תֵ֔מ ֹו֣אְטֶחְב־יִּֽכ חַרֹ֑ק־תַדֲעַּב
 ס :'ֽה יֵ֥נְפִל ןָ֖טָּפְׁשִמ־תֶא הֶׁ֛שֹמ בֵ֥רְקַּיַו )ה( :ּוניִֽבָא יֵ֥חֲא pֹו֖תְּב הָּ֔זֻחֲא ּונָּ֣ל־הָנְּת

  גכ-וט ,זכ קרפ רבדמב .12
 אֵ֣צֵי־רֶׁשֲא )זי( :הָֽדֵעָה־לַע ׁשיִ֖א רָׂ֑שָּב־לָכְל תֹ֖חּורָה יֵ֥ה\ֱא '֔ה דֹ֣קְפִי )זט( :רֹֽמאֵל '֖ה־לֶא הֶׁ֔שֹמ רֵּ֣בַדְיַו )וט(
ֹלְו םֵ֑איִבְי רֶׁ֣שֲאַו םֵ֖איִצֹוי רֶׁ֥שֲאַו םֶ֔היֵנְפִל ֹ֙אבָי רֶׁ֤שֲאַו םֶ֗היֵנְפִל ֹּצַּכ '֔ה תַ֣דֲע ֙הֶיְהִת א֤  :הֶֽעֹר םֶ֖הָל־ןיֵא רֶׁ֥שֲא ןא֕
ֹּיַו )חי(  )טי( :ויָֽלָע ֖{ְדָי־תֶא ָּ֥תְכַמָסְו ֹוּ֑ב ַחּו֣ר־רֶׁשֲא ׁשיִ֖א ןּו֔נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי־תֶא ֙{ְל־חַק הֶׁ֗שֹמ־לֶא '֜ה רֶמא֨
 ןַעַ֣מְל ויָ֑לָע ֖{ְדֹוֽהֵמ הָּ֥תַתָנְו )כ( :םֶֽהיֵניֵעְל ֹו֖תֹא הָ֥תיִּוִצְו הָ֑דֵעָה־לָּכ יֵ֖נְפִלְו ןֵ֔הֹּכַה ֣רָזָעְלֶא ֙יֵנְפִל ֹו֗תֹא ָּ֣תְדַמֲעַֽהְו
 ויִּ֨פ־לַע '֑ה יֵ֣נְפִל םיִ֖רּואָה טַּ֥פְׁשִמְּב ֹו֛ל לַאָׁ֥שְו דֹ֔מֲעַי ֙ןֵהֹּכַה ֤רָזָעְלֶא יֵ֨נְפִלְו )אכ( :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תַ֖דֲע־לָּכ ּו֔עְמְׁשִי
 חַּקִּ֣יַו ֹו֑תֹא '֖ה הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּכ הֶׁ֔שֹמ ׂשַ֣עַּיַו )בכ( :הָֽדֵעָה־לָכְו ֹוּ֖תִא לֵ֥אָרְׂשִי־יֵנְּב־לָכְו אּו֛ה ּואֹ֗בָי ויִּ֣פ־לַעְו ּו֜אְצֵי
 רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּכ ּוהֵּ֑וַצְיַו ויָ֖לָע ויָ֛דָי־תֶא pֹ֧מְסִּיַו )גכ( :הָֽדֵעָה ־לָּכ יֵ֖נְפִלְו ןֵ֔הֹּכַה ֣רָזָעְלֶא ֙יֵנְפִל ּ֙והֵ֙דִמֲעַּֽיַו ַעֻׁ֗שֹוהְי־תֶא
 פ :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב '֖ה

  ה ןמיס זכ קרפ סחניפ תשרפ רבדמב )רבוב( הדגא שרדמ .13
 ׁשֵּקִּב ֹאלְו הֶז רָבָּד ּועְמָּׁשֶׁש הָדֵעָה לָכְו םיִאיִׂשְּנַהְו רָזָעְלֶאְו הֶׁשֹמ םָּׁשֶׁש יִפְל ,ןָטָּפְׁשִמ תֶא הֶׁשֹמ בַרְקִיְו

 םֶּכִמ הֶׁשְקִי רֶׁשֲא רָבָּדַהְו הֶׁשֹמ רַמָאֶׁש לַע םיִרְמֹוא ׁשֵיְו :םָּלֻכְל דֹובָּכ קֶלֵחְו ֹומְצַעְל הָרָטֲע לֹּטִל הֶׁשֹמ
 הֶׁשְקַא יִנֲא ,ןיִניִדֲה עַדֶּיַל רּובָס הָּתַא אּוה pּורָּב ׁשֹודָּקַה ֹול רַמָא ,)ז"י 'א םיִרָבְּד( ויָתֵעֵּמֶׁשְו יַלֵא ןּובִרְקַּת
 ׁשֵיְו :'ה יֵנְפִל ןָטָּפְׁשִמ תֶא הֶׁשֹמ בַרְקִיְו רַמָא pָכיִפְל ,הֶׁשֹמ ׁשַנֱעֶנ fָכְל ,ֹותֹוא תֹועְדֹוי םיִׁשָּנַהֶׁש ןיִּד {יֶלָע
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 ׁשַנֱעֶנ הָמ יֵנְּפִמּו .fֹרָא ןָטָּפְׁשִמ לֶׁש ן"ּונ pָכְלּו םיִניִּדַה ןִמ ֹומְצַע תֶא קֵּלִּסֶׁש לַע הֶׁשֹמ ׁשַנֱעֶּנֶׁש םיִרְמֹוא
 תֶא קֵּלַסְמ הָּתַא הָרֹוּת ןיִּדִמ אּוה pּורָּב ׁשֹודָּקַה ֹול רַמָא ,ןָניִּד אּוה pּורָּב ׁשֹודָּקַה ׁשַרֵּפֶׁש רֵחַא ,הֶׁשֹמ
 :הֶּזַה םיִרָבֲעָה רַה לֶא הֵלֲע {ְמְצַע תֶא קֵּלַסְל לֹוכָי הָּתַא יִניִדְמ אָּמֶׁש ,{ְמְצַע

  זכ קרפ סחניפ תשרפ רבדמב י"שר .14
 רָבָּדַהְו" )'א םירבד( רַמֹול הָרָטֲע לַטָּנֶׁש לַע עַרְפִנ ןאָכְו ,ּוּנֶּמִמ הָכָלֲה הָמְּלַעְתִנ .ןטפשמ תא השמ ברקיו )ה(
  ;"יַלֵא ןּובִרְקַּת םֶּכִמ הֶׁשְקִי רֶׁשֲא
 :ןָדָי לַע הָבְּתְכִנְו דָחְפָלְצ תֹונְב ּוכָּזֶׁש אָּלֶא ,הֶׁשֹמ יֵדְי לַע בֵתָּכִהְל ֹוז הָׁשָרָפ הָתְיָה הָיּואְר - רַחַא רַבָּד
 עַּבְתֶאֶׁש הָעָׁש ַעיִּגִה רַמָא ,ויָתֹונְבִל דָחְפָלְצ תַלֲחַנ ןֵּת םֹוקָּמַה ֹול רַמָאֶׁש הֶׁשֹמ עַמָּׁשֶׁש ןָויֵּכ .'ה דקפי )זט(
 לֹּטִל ַעֻׁשֹוהְי אּוה יאַדְּכ ,יַנָפְל הָבָׁשֲחַמְב הָתְלָע pָכ ֹאל ה"ָּבָּקַה ֹול רַמָא ,יִתָּלֻדְּג תֶא יַנָּב ּוׁשְריִּיֶׁש יִּכְרָצ
 :"ּהָיְרִּפ לַכֹאי הָנֵאְּת רֵצֹונ" )ז"כ ילשמ( הֹמ\ְׁש רַמָאֶׁש ּוהֶזְו ,)א״י:ג״ל תומש( לֶהֹאָה pֹוּתִמ ׁשָמ ֹאּלֶׁש ֹוׁשּוּמִׁש רַכְׂש

  זכ ,ז קרפ א םימיה ירבד .15
 :ֹוֽנְּב ַעֻׁ֥שֹוהְי ֹו֖נְּב ןֹו֥נ )זכ(

  ב דומע טיק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת .16
 לֶׁש ֹועְרַז םִע דֶסֶח לֹמְגִּיֶׁש םֹוּיַּב םיִקיִּדַּצַל הָּדֻעְס תֹוׂשֲעַל אּוה pּורָּב ׁשֹודָּקַה דיִתָע ...אָריִוֲע בַר ׁשַרָּד
 :םֶהָל רֵמֹוא ,pֵרָּב :ֹול םיִרְמֹוא ,pֵרָבְל םָהָרְבַאְל הָכָרְּב לֶׁש סֹוּכ ֹול ןיִנְתֹונ ,ןיִתֹוׁשְו ןיִלְכֹואֶׁש רַחַאְל .קָחְצִי
 יִפְל ,pֵרָבְל יּואָר יִניֵא :םֶהָל רֵמֹוא ,קָחְצִיְל ֹול ןיִנְתֹונ .לאֵעָמְׁשִי יִּנֶּמִמ אָצָי רָבְּכֶׁש יִפְל ,pֵרָבֲא ֹאל יִנֲא
 תֹויָחֲא יֵּתְׁש יִתאָׂשָנ רָבְּכֶׁש יִפְל ,pֵרָבֲא ֹאל יִנֲא :םֶהָל רֵמֹוא ,בֹקֲעַיְל ֹול ןיִנְתֹונ .וָׂשֵע יִנֶּמִמ אָצָי רָבְּכֶׁש
 יִפְל ,pֵרָבֲא ֹאל יִנֲא :םֶהָל רֵמֹוא ,pֵרָבּו הָּתַא לֹט :הֶׁשֹמְל ֹול ןיִרְמֹוא .יַלָע ןָרְסָאְל הָרֹוּת הָדיִתֲעֶׁש ,ןֶהיֵּיַחְּב
 רֵמֹוא ,fֵרָבּו הָּתַא לֹט :ַעֻׁשֹוהיִל ֹול ןיִרְמֹוא .יִתֹומְּב ֹאלְו יַּיַחְּב ֹאל ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל סֵנָּכִל יִתיִכָז ֹאּלֶׁש
 םיִרְמֹוא ."ֹונְּב ַעֻׁשֹוהְי ֹונְּב ןּונ" )ז״כ:׳ז א םימיה ירבד( :ביִתְכִּד ,ןֵבְל יִתיִכָז ֹאּלֶׁש ,fֵרָבְמ יִניֵא :]ןֶהָל[
 סֹוּכ" )ג״י:ז״טק םיליהת( :רַמֱאֶּנֶׁש ,pֵרָבְל הֶאָנ יִלְו pֵרָבֲא יִנֲא :םֶהָל רֵמֹוא ,pֵרָבּו הָּתַא לֹוט ,דִוָדְל ֹול
 ."אָרְקֶא 'ה םֵׁשְבּו אָּׂשֶא תֹועּוׁשְי

  ב דומע טיק ףד םיחספ תכסמ י"שר .17
 .עשוהיל ארב חכשמ אלו ,עשוהי דע ליזאו בישח ףסוי ןב םירפא תחפשממ - 'וגו ונב ןונ

  ב דומע די ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .18
 םֵּיַּתְסִּת ...,ןֵה ּוּלֵאְו ,הָנֹוּזַה בָחָרֵמ ּואְצָי ,םיִנֲהֹּכ םֵהְו םיִאיִבְנ הָנֹומְׁש ,ןָמְחַנ בַרְל אָבָס אָניֵע בַר ּהיֵביִתיִא
 ,יֵנָּב ?"ֹונְּב ַעֻׁשֹוהְי ,ֹונְּב ןֹונ" )ז א ה"ד( ,ביִתְכָהְו ?ַעֻׁשֹוהיִל יֵנָּב ּהיֵל ּווֲה יִמּו .ַעֻׁשֹוהְי ּהָבְסָנְו אָריְיַגיִאְּד ,אָתְּתְעַמְׁש
 :ּהיֵל ּווֲה אָתָנְּב לָבֲא ,ּהיֵל ּווֲה אָל

  ה קרפ תויודע תכסמ הנשמ .19
 ָתיִיָהֶׁש םיִרָבְד הָעָּבְרַאְּב {ְּב רֹוזֲח ,אָיְבַקֲע ,ֹול ּורְמָא .םיִרָבְד הָעָּבְרַא דיִעֵה לֵאְלַלֲהַמ ןֶּב אָיְבַקֲע- ו הנשמ
 תַחַא הָעָׁש תֹוׂשָעֵל ֹאלְו ,יַמָי לָּכ הֶטֹוׁש אֵרָּקִהְל יִל בָטּומ ,ןֶהָל רַמָא .לֵאָרְׂשִיְל ןיִּד תיֵּב בַא {ְׂשַעַנְו רֵמֹוא
 אָיְבַקֲעֶׁש םֹולָׁשְו סַח ,הָדּוהְי יִּבַר רַמָא ... .ֹוּב רַזָח הָרָרְׂש ליִבְׁשִּב ,םיִרְמֹוא ּויְהִי ֹאּלֶׁש ,םֹוקָּמַה יֵנְפִל עָׁשָר
 .לֵאְלֵלֲהַמ ןֶּב אָיְבַקֲעַּכ אְטֵח תַאְרִיְבו הָמְכָחְּב לֵאָרְׂשִּיִמ םָדָא לָכ יֵנְפִּב תֶלֶעְנִנ הָרָזֲע ןיֵאֶׁש ,הָּדַנְתִנ
 .ֹונֹורֲא לַע ןֶבֶא ּוחיִּנִהְו ןיִּד תיֵב ּוחְלָׁש ,תֵּמֶׁשְכּו .םִיָדָי תַרֳהָטְּב קֵּפְקִּפֶׁש pֹונֲח ןֶּב רָזָעְלֶא ,ּוּדִנ יִמ תֶאְו
 {ְּב רֹוזֲח ,יִנְּב ,ֹונְבִל רַמָא ֹותָתיִמ תַעְׁשִּב- ז הנשמ :ֹונֹורֲא תֶא ןיִלְקֹוס ,ֹויּוּדִנְּב תֵמּו הֶּדַנְתִּמַה לָּכֶׁש דֵּמַלְמ
 םֵהְו ,םיִּבֻרְמַה יִּפִמ יִּתְעַמָׁש יִנֲא ,ֹול רַמָא .pָּב ָּתְרַזָח ֹאל הָּמָלְו ,ֹול רַמָא .רֵמֹוא יִתיִיָהֶׁש םיִרָבְד הָעָּבְרַאְּב
 יִּפִמּו ,דיִחָּיַה יִּפִמ ָּתְעַמָׁש הָּתַא לָבֲא .ןָתָעּומְׁשִב ּודְמָע םֵהְו ,יִתָעּומְׁשִב יִּתְדַמָע יִנֲא .םיִּבֻרְמַה יִּפִמ ּועְמָׁש
 רַמָא .{יֶרֵבֲחַל יַלָע דֹוקְּפ ,אָּבַא ,ֹול רַמָא .ןיִּבֻרְמַה יֵרְבִדְּב זֹוחֱאֶלְו ,דיִחָּיַה יֵרְבִּד ַחיִּנַהְל בָטּומ .ןיִּבֻרְמַה
 :{ּוקֲחַרִי {יֶׂשֲעַמּו {ּובְרָקְי {יֶׂשֲעַמ .ואָל ,ֹול רַמָא .יִב ָתאָצָמ הָלְוַע אָּמֶׁש ,ֹול רַמָא .דיִקְפַמ יִניֵא ,ֹול

  ה קוספ ו קרפ תישארב לע יולה תיב .20
 ּוהַמּו ןיִּד ּוהַמ ּורְקָח רָבְכּו ,ןֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד ןֵּתִיְל דיִתָע הָּתַא כ"עו )א"מ ג"פ( תֹובָאְּב הנשמַה ׁשֵרָּפְתִי הֶזָבּו
 ֹומְצַעְּב הָׂשָעֶׁש םיִׂשֲעַמ לַע אּוה ןיִדְּד תֹוניִחְּב יֵּתְׁש םֵהְּד קַר ,םיִנָּׁשַל הנשמַה ֹוקְלֶח הָּמָלְו ןֹוּבְׁשֶח
 :ֹורֵבֲח לֶׁש ויָׂשֲעַמְּב ֹול ׁשֵי םיִקָלֲחַהֵמ הָּמַּכ ןֹוּבְׁשֶחְּב ֹוּמִע ןיִבְּׁשַחְּמֶׁש אּוה ןֹוּבְׁשֶחְו


