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המדקה
תירבע at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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הנשיהתירבה



׃םייחהץעךרדתארמשלתכפהתמהברחהטהלתאוםיברכהתאןדעןגלםדקמןכשיוםדאהתאשרגיו
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תישארב 11

תישארב

ץראהו2׃ץראהתאוםימשהתאםיהלאארבתישארב1

תפחרמםיהלאחורוםוהתינפלעךשחווהבווהתהתיה

אריו4׃רואיהיורואיהיםיהלארמאיו3׃םימהינפלע

ןיבורואהןיבםיהלאלדביובוטיכרואהתאםיהלא

יהיוהלילארקךשחלוםוירואלםיהלאארקיו5׃ךשחה

ךותבעיקריהיםיהלארמאיו6׃דחאםוירקביהיוברע

תאםיהלאשעיו7׃םימלםימןיבלידבמיהיוםימה

םימהןיבועיקרלתחתמרשאםימהןיבלדביועיקרה

םימשעיקרלםיהלאארקיו8׃ןכיהיועיקרללעמרשא

םימהווקיםיהלארמאיו9׃ינשםוירקביהיוברעיהיו

׃ןכיהיוהשביההארתודחאםוקמלאםימשהתחתמ

םימיארקםימההוקמלוץראהשבילםיהלאארקיו10

אשדץראהאשדתםיהלארמאיו11׃בוטיכםיהלאאריו

ובוערזרשאונימלירפהשעירפץעערזעירזמבשע

ערזעירזמבשעאשדץראהאצותו12׃ןכיהיוץראהלע

םיהלאאריווהנימלובוערזרשאירפהשעץעווהנימל

רמאיו14׃ישילשםוירקביהיוברעיהיו13׃בוטיכ

ןיבוםויהןיבלידבהלםימשהעיקרבתראמיהיםיהלא

ויהו15׃םינשוםימילוםידעומלותתאלויהוהלילה

16׃ןכיהיוץראהלעריאהלםימשהעיקרבתרואמל

לדגהרואמהתאםילדגהתראמהינשתאםיהלאשעיו

תאוהלילהתלשממלןטקהרואמהתאוםויהתלשממל

ריאהלםימשהעיקרבםיהלאםתאןתיו17׃םיבכוכה

רואהןיבלידבהלוהלילבוםויבלשמלו18׃ץראהלע



תישארב 12

רקביהיוברעיהיו19׃בוטיכםיהלאאריוךשחהןיבו

היחשפנץרשםימהוצרשיםיהלארמאיו20׃יעיברםוי

ארביו21׃םימשהעיקרינפלעץראהלעףפועיףועו

תשמרההיחהשפנלכתאוםילדגהםנינתהתאםיהלא

אריווהנימלףנכףועלכתאוםהנימלםימהוצרשרשא

וברוורפרמאלםיהלאםתאךרביו22׃בוטיכםיהלא

ברעיהיו23׃ץראבבריףועהוםימיבםימהתאואלמו

שפנץראהאצותםיהלארמאיו24׃ישימחםוירקביהיו

25׃ןכיהיוהנימלץראותיחושמרוהמהבהנימלהיח

הנימלהמהבהתאוהנימלץראהתיחתאםיהלאשעיו

26׃בוטיכםיהלאאריווהנימלהמדאהשמרלכתאו

תגדבודריוונתומדכונמלצבםדאהשענםיהלארמאיו

שמרהלכבוץראהלכבוהמהבבוםימשהףועבוםיה

ומלצבםדאהתאםיהלאארביו27׃ץראהלעשמרה

ךרביו28׃םתאארבהבקנורכזותאארבםיהלאםלצב

תאואלמווברוורפםיהלאםהלרמאיוםיהלאםתא

היחלכבוםימשהףועבוםיהתגדבודרוהשבכוץראה

תאםכליתתנהנהםיהלארמאיו29׃ץראהלעתשמרה

ץעהלכתאוץראהלכינפלערשאערזערזבשעלכ

לכלו30׃הלכאלהיהיםכלערזערזץעירפוברשא

רשאץראהלעשמורלכלוםימשהףועלכלוץראהתיח

אריו31׃ןכיהיוהלכאלבשעקרילכתאהיחשפנוב

יהיוברעיהיודאמבוטהנהוהשערשאלכתאםיהלא

׃יששהםוירקב



תישארב 13

םויבםיהלאלכיו2׃םאבצלכוץראהוםימשהולכיו2

לכמיעיבשהםויבתבשיוהשערשאותכאלמיעיבשה

יעיבשהםויתאםיהלאךרביו3׃השערשאותכאלמ

םיהלאארברשאותכאלמלכמתבשוביכותאשדקיו

םויבםארבהבץראהוםימשהתודלותהלא4׃תושעל

םרטהדשהחישלכו5׃םימשוץראםיהלאהוהיתושע

ריטמהאליכחמציםרטהדשהבשעלכוץראבהיהי

׃המדאהתאדבעלןיאםדאוץראהלעםיהלאהוהי

7׃המדאהינפלכתאהקשהוץראהןמהלעידאו6

חפיוהמדאהןמרפעםדאהתאםיהלאהוהירצייו

הוהיעטיו8׃היחשפנלםדאהיהיוםייחתמשנויפאב

9׃רצירשאםדאהתאםשםשיוםדקמןדעבןגםיהלא

הארמלדמחנץעלכהמדאהןמםיהלאהוהיחמציו

׃ערובוטתעדהץעוןגהךותבםייחהץעולכאמלבוטו

היהודרפיםשמוןגהתאתוקשהלןדעמאצירהנו10

לכתאבבסהאוהןושיפדחאהםש11׃םישארהעבראל

בוטאוההץראהבהזו12׃בהזהםשרשאהליוחהץרא

אוהןוחיגינשהרהנהםשו13׃םהשהןבאוחלדבהםש

לקדחישילשהרהנהםשו14׃שוכץראלכתאבבוסה

15׃תרפאוהיעיברהרהנהורושאתמדקךלההאוה

הדבעלןדעןגבוהחניוםדאהתאםיהלאהוהיחקיו

ץעלכמרמאלםדאהלעםיהלאהוהיוציו16׃הרמשלו

ונממלכאתאלערובוטתעדהץעמו17׃לכאתלכאןגה

םיהלאהוהירמאיו18׃תומתתומונממךלכאםויביכ

רציו19׃ודגנכרזעולהשעאודבלםדאהתויהבוטאל



תישארב 14

ףועלכתאוהדשהתיחלכהמדאהןמםיהלאהוהי

רשאלכוולארקיהמתוארלםדאהלאאביוםימשה

תומשםדאהארקיו20׃ומשאוההיחשפנםדאהולארקי

םדאלוהדשהתיחלכלוםימשהףועלוהמהבהלכל

לעהמדרתםיהלאהוהילפיו21׃ודגנכרזעאצמאל

׃הנתחתרשברגסיוויתעלצמתחאחקיוןשייוםדאה

םדאהןמחקלרשאעלצהתאםיהלאהוהיןביו22

םעפהתאזםדאהרמאיו23׃םדאהלאהאביוהשאל

שיאמיכהשאארקיתאזלירשבמרשבוימצעמםצע

קבדוומאתאוויבאתאשיאבזעיןכלע24׃תאזהחקל

םדאהםימורעםהינשויהיו25׃דחארשבלויהוותשאב

׃וששבתיאלוותשאו

הוהיהשערשאהדשהתיחלכמםורעהיהשחנהו3

ולכאתאלםיהלארמאיכףאהשאהלארמאיוםיהלא

ןגהץעירפמשחנהלאהשאהרמאתו2׃ןגהץעלכמ

אלםיהלארמאןגהךותברשאץעהירפמו3׃לכאנ

שחנהרמאיו4׃ןותמתןפובועגתאלוונממולכאת

םויביכםיהלאעדייכ5׃ןותמתתומאלהשאהלא

בוטיעדיםיהלאכםתייהוםכיניעוחקפנוונממםכלכא

אוההואתיכולכאמלץעהבוטיכהשאהארתו6׃ערו

ןתתולכאתווירפמחקתוליכשהלץעהדמחנוםיניעל

ועדיוםהינשיניעהנחקפתו7׃לכאיוהמעהשיאלםג

8׃תרגחםהלושעיוהנאתהלעורפתיוםהםמריעיכ

םויהחורלןגבךלהתמםיהלאהוהילוקתאועמשיו



תישארב 15

9׃ןגהץעךותבםיהלאהוהיינפמותשאוםדאהאבחתיו

רמאיו10׃הכיאולרמאיוםדאהלאםיהלאהוהיארקיו

11׃אבחאויכנאםריעיכאריאוןגביתעמשךלקתא

ךיתיוצרשאץעהןמההתאםריעיכךלדיגהימרמאיו

רשאהשאהםדאהרמאיו12׃תלכאונממלכאיתלבל

הוהירמאיו13׃לכאוץעהןמילהנתנאוהידמעהתתנ

ינאישהשחנההשאהרמאתותישעתאזהמהשאלםיהלא

תאזתישעיכשחנהלאםיהלאהוהירמאיו14׃לכאו

ךנחגלעהדשהתיחלכמוהמהבהלכמהתארורא

ךניבתישאהביאו15׃ךייחימילכלכאתרפעוךלת

התאושארךפושיאוההערזןיבוךערזןיבוהשאהןיבו

ךנובצעהבראהברהרמאהשאהלא16׃בקעונפושת

לשמיאוהוךתקושתךשיאלאוםינבידלתבצעבךנרהו

ןמלכאתוךתשאלוקלתעמשיכרמאםדאלו17׃ךב

המדאההרוראונממלכאתאלרמאלךיתיוצרשאץעה

רדרדוץוקו18׃ךייחימילכהנלכאתןובצעבךרובעב

לכאתךיפאתעזב19׃הדשהבשעתאתלכאוךלחימצת

התארפעיכתחקלהנממיכהמדאהלאךבושדעםחל

אוהיכהוחותשאםשםדאהארקיו20׃בושתרפעלאו

ותשאלוםדאלםיהלאהוהישעיו21׃יחלכםאהתיה

םדאהןהםיהלאהוהירמאיו22׃םשבליורועתונתכ

ודיחלשיןפהתעוערובוטתעדלונממדחאכהיה

הוהיוהחלשיו23׃םלעליחולכאוםייחהץעמםגחקלו

24׃םשמחקלרשאהמדאהתאדבעלןדעןגמםיהלא



תישארב 16

תאוםיברכהתאןדעןגלםדקמןכשיוםדאהתאשרגיו

׃םייחהץעךרדתארמשלתכפהתמהברחהטהל

רמאתוןיקתאדלתורהתוותשאהוחתאעדיםדאהו4

לבהתאויחאתאתדללףסתו2׃הוהיתאשיאיתינק

ץקמיהיו3׃המדאדבעהיהןיקוןאצהערלבהיהיו

איבהלבהו4׃הוהילהחנמהמדאהירפמןיקאביוםימי

לאולבהלאהוהיעשיוןהבלחמוונאצתורכבמאוהםג

דאמןיקלרחיוהעשאלותחנמלאוןיקלאו5׃ותחנמ

המלוךלהרחהמלןיקלאהוהירמאיו6׃וינפולפיו

חתפלביטיתאלםאותאשביטיתםאאולה7׃ךינפולפנ

ןיקרמאיו8׃ובלשמתהתאוותקושתךילאוץברתאטח

לבהלאןיקםקיוהדשבםתויהביהיוויחאלבהלא

רמאיוךיחאלבהיאןיקלאהוהירמאיו9׃והגרהיוויחא

ימדלוקתישעהמרמאיו10׃יכנאיחארמשהיתעדיאל

ןמהתארוראהתעו11׃המדאהןמילאםיקעצךיחא

׃ךדימךיחאימדתאתחקלהיפתאהתצפרשאהמדאה

דנוענךלהחכתתףסתאלהמדאהתאדבעתיכ12

׃אשנמינועלודגהוהילאןיקרמאיו13׃ץראבהיהת

רתסאךינפמוהמדאהינפלעמםויהיתאתשרגןה14

ולרמאיו15׃ינגרהייאצמלכהיהוץראבדנועניתייהו

תואןיקלהוהיםשיוםקיםיתעבשןיקגרהלכןכלהוהי

הוהיינפלמןיקאציו16׃ואצמלכותאתוכהיתלבל

רהתוותשאתאןיקעדיו17׃ןדעתמדקדונץראבבשיו

ונבםשכריעהםשארקיוריעהנביהיוךונחתאדלתו

לאיוחמתאדלידריעודריעתאךונחלדלויו18׃ךונח
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19׃ךמלתאדלילאשותמולאשותמתאדלילאייחמו

׃הלצתינשהםשוהדעתחאהםשםישניתשךמלולחקיו

21׃הנקמולהאבשייבאהיהאוהלביתאהדעדלתו20

22׃בגועורונכשפתלכיבאהיהאוהלבויויחאםשו

תשחנשרחלכשטלןיקלבותתאהדליאוהםגהלצו

הדעוישנלךמלרמאיו23׃המענןיקלבותתוחאולזרבו

יתגרהשיאיכיתרמאהנזאהךמלישנילוקןעמשהלצו

ךמלוןיקםקיםיתעבשיכ24׃יתרבחלדליויעצפל

ןבדלתוותשאתאדועםדאעדיו25׃העבשוםיעבש

לבהתחתרחאערזםיהלאילתשיכתשומשתאארקתו

שונאומשתאארקיוןבדליאוהםגתשלו26׃ןיקוגרהיכ

׃הוהיםשבארקללחוהזא

תומדבםדאםיהלאארבםויבםדאתדלותרפסהז5

ארקיוםתאךרביוםארבהבקנורכז2׃ותאהשעםיהלא

תאמוםישלשםדאיחיו3׃םארבהםויבםדאםמשתא

ויהיו4׃תשומשתאארקיוומלצכותומדבדלויוהנש

דלויוהנשתאמהנמשתשתאודילוהירחאםדאימי

תואמעשתיחרשאםדאימילכויהיו5׃תונבוםינב

הנשתאמוםינששמחתשיחיו6׃תמיוהנשםישלשוהנש

עבששונאתאודילוהירחאתשיחיו7׃שונאתאדלויו

לכויהיו8׃תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשוםינש

יחיו9׃תמיוהנשתואמעשתוהנשהרשעםיתשתשימי

ירחאשונאיחיו10׃ןניקתאדלויוהנשםיעשתשונא

דלויוהנשתואמהנמשוהנשהרשעשמחןניקתאודילוה
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תואמעשתוםינששמחשונאימילכויהיו11׃תונבוםינב

׃לאללהמתאדלויוהנשםיעבשןניקיחיו12׃תמיוהנש

הנשםיעבראלאללהמתאודילוהירחאןניקיחיו13

ןניקימילכויהיו14׃תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשו

שמחלאללהמיחיו15׃תמיוהנשתואמעשתוםינשרשע

ירחאלאללהמיחיו16׃דריתאדלויוהנשםיששוםינש

דלויוהנשתואמהנמשוהנשםישלשדריתאודילוה

הנשםיעשתושמחלאללהמימילכויהיו17׃תונבוםינב

הנשםיששוםיתשדרייחיו18׃תמיוהנשתואמהנמשו

תאודילוהירחאדרייחיו19׃ךונחתאדלויוהנשתאמו

ימילכויהיו20׃תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשךונח

יחיו21׃תמיוהנשתואמעשתוהנשםיששוםיתשדרי

ךלהתיו22׃חלשותמתאדלויוהנשםיששושמחךונח

תואמשלשחלשותמתאודילוהירחאםיהלאהתאךונח

םיששושמחךונחימילכיהיו23׃תונבוםינבדלויוהנש

םיהלאהתאךונחךלהתיו24׃הנשתואמשלשוהנש

םינמשועבשחלשותמיחיו25׃םיהלאותאחקליכונניאו

ירחאחלשותמיחיו26׃ךמלתאדלויוהנשתאמוהנש

הנשתואמעבשוהנשםינומשוםיתשךמלתאודילוה

םיששועשתחלשותמימילכויהיו27׃תונבוםינבדלויו

םינמשוםיתשךמליחיו28׃תמיוהנשתואמעשתוהנש

הזרמאלחנומשתאארקיו29׃ןבדלויוהנשתאמוהנש

הררארשאהמדאהןמונידיןובצעמוונשעממונמחני

םיעשתושמחחנתאודילוהירחאךמליחיו30׃הוהי

ימילכיהיו31׃תונבוםינבדלויוהנשתאמשמחוהנש
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חניהיו32׃תמיוהנשתואמעבשוהנשםיעבשועבשךמל

׃תפיתאוםחתאםשתאחנדלויוהנשתואמשמחןב

ודליתונבוהמדאהינפלעברלםדאהלחהיכיהיו6

הנהתבטיכםדאהתונבתאםיהלאהינבואריו2׃םהל

אלהוהירמאיו3׃ורחברשאלכמםישנםהלוחקיו

האמוימיויהורשבאוהםגשבםלעלםדאביחורןודי

ירחאםגוםההםימיבץראבויהםילפנה4׃הנשםירשעו

םהלודליוםדאהתונבלאםיהלאהינבואבירשאןכ

יכהוהיאריו5׃םשהישנאםלועמרשאםירבגההמה

לכערקרובלתבשחמרצילכוץראבםדאהתערהבר

בצעתיוץראבםדאהתאהשעיכהוהיםחניו6׃םויה

יתארברשאםדאהתאהחמאהוהירמאיו7׃ובללא

ףועדעושמרדעהמהבדעםדאמהמדאהינפלעמ

׃הוהייניעבןחאצמחנו8׃םתישעיכיתמחניכםימשה

תאויתרדבהיהםימתקידצשיאחנחנתדלותהלא9

םשתאםינבהשלשחנדלויו10׃חנךלהתהםיהלאה

אלמתוםיהלאהינפלץראהתחשתו11׃תפיתאוםחתא

יכהתחשנהנהוץראהתאםיהלאאריו12׃סמחץראה

םיהלארמאיו13׃ץראהלעוכרדתארשבלכתיחשה

םהינפמסמחץראההאלמיכינפלאברשבלכץקחנל

רפגיצעתבתךלהשע14׃ץראהתאםתיחשמיננהו

׃רפכבץוחמותיבמהתאתרפכוהבתהתאהשעתםינק

הבתהךראהמאתואמשלשהתאהשעתרשאהזו15

השעתרהצ16׃התמוקהמאםישלשוהבחרהמאםישמח

הדצבהבתהחתפוהלעמלמהנלכתהמאלאוהבתל
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איבמיננהינאו17׃השעתםישלשוםינשםיתחתםישת

חורוברשארשבלכתחשלץראהלעםימלובמהתא

תאיתמקהו18׃עוגיץראברשאלכםימשהתחתמםייח

ישנוךתשאוךינבוהתאהבתהלאתאבוךתאיתירב

לאאיבתלכמםינשרשבלכמיחהלכמו19׃ךתאךינב

והנימלףועהמ20׃ויהיהבקנורכזךתאתיחהלהבתה

לכמםינשוהנימלהמדאהשמרלכמהנימלהמהבהןמו

רשאלכאמלכמךלחקהתאו21׃תויחהלךילאואבי

חנשעיו22׃הלכאלםהלוךלהיהוךילאתפסאולכאי

׃השעןכםיהלאותאהוצרשאלככ

ךתאיכהבתהלאךתיבלכוהתאאבחנלהוהירמאיו7

הרוהטההמהבהלכמ2׃הזהרודבינפלקידציתיאר

אלרשאהמהבהןמוותשאושיאהעבשהעבשךלחקת

העבשםימשהףועמםג3׃ותשאושיאםינשאוההרהט

יכ4׃ץראהלכינפלעערזתויחלהבקנורכזהעבש

םויםיעבראץראהלעריטממיכנאהעבשדועםימיל

לעמיתישערשאםוקיהלכתאיתיחמוהלילםיעבראו

ןבחנו6׃הוהיוהוצרשאלככחנשעיו5׃המדאהינפ

חנאביו7׃ץראהלעםימהיהלובמהוהנשתואמשש

8׃לובמהימינפמהבתהלאותאוינבישנוותשאווינבו

ןמוהרהטהנניארשאהמהבהןמוהרוהטההמהבהןמ

לאואבםינשםינש9׃המדאהלעשמררשאלכוףועה

10׃חנתאםיהלאהוצרשאכהבקנורכזהבתהלאחנ

תנשב11׃ץראהלעויהלובמהימוםימיהתעבשליהיו
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םוירשעהעבשבינשהשדחבחנייחלהנשתואמשש

תבראוהברםוהתתניעמלכועקבנהזהםויבשדחל

םויםיעבראץראהלעםשגהיהיו12׃וחתפנםימשה

םחוםשוחנאבהזהםויהםצעב13׃הלילםיעבראו

14׃הבתהלאםתאוינבישנתשלשוחנתשאוחנינבתפיו

שמרהלכוהנימלהמהבהלכוהנימלהיחהלכוהמה

לכרופצלכוהנימלףועהלכווהנימלץראהלעשמרה

רשבהלכמםינשםינשהבתהלאחנלאואביו15׃ףנכ

ואברשבלכמהבקנורכזםיאבהו16׃םייחחורוברשא

לובמהיהיו17׃ודעבהוהירגסיוםיהלאותאהוצרשאכ

הבתהתאואשיוםימהובריוץראהלעםויםיעברא

ץראהלעדאמובריוםימהורבגיו18׃ץראהלעמםרתו

לעדאמדאמורבגםימהו19׃םימהינפלעהבתהךלתו

׃םימשהלכתחתרשאםיהבגהםירההלכוסכיוץראה

׃םירההוסכיוםימהורבגהלעמלמהמאהרשעשמח20

היחבוהמהבבוףועבץראהלעשמרהרשבלכעוגיו21

רשאלכ22׃םדאהלכוץראהלעץרשהץרשהלכבו

חמיו23׃ותמהברחברשאלכמויפאבםייחחורתמשנ

המהבדעםדאמהמדאהינפלערשאםוקיהלכתא

חנךאראשיוץראהןמוחמיוםימשהףועדעושמרדע

םישמחץראהלעםימהורבגיו24׃הבתבותארשאו

׃םויתאמו

המהבהלכתאוהיחהלכתאוחנתאםיהלארכזיו8

וכשיוץראהלעחורםיהלארבעיוהבתבותארשא
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אלכיוםימשהתבראוםוהתתניעמורכסיו2׃םימה

בושוךולהץראהלעמםימהובשיו3׃םימשהןמםשגה

הבתהחנתו4׃םויתאמוםישמחהצקמםימהורסחיו

׃טרראירהלעשדחלםוירשעהעבשביעיבשהשדחב

ירישעבירישעהשדחהדערוסחוךולהויהםימהו5

םיעבראץקמיהיו6׃םירההישארוארנשדחלדחאב

תאחלשיו7׃השערשאהבתהןולחתאחנחתפיוםוי

8׃ץראהלעמםימהתשבידעבושואוציאציוברעה

ינפלעמםימהולקהתוארלותאמהנויהתאחלשיו

וילאבשתוהלגרףכלחונמהנויההאצמאלו9׃המדאה

החקיוודיחלשיוץראהלכינפלעםימיכהבתהלא

םימיתעבשדועלחיו10׃הבתהלאוילאהתאאביו

וילאאבתו11׃הבתהןמהנויהתאחלשףסיוםירחא

יכחנעדיוהיפבףרטתיזהלעהנהוברעתעלהנויה

םירחאםימיתעבשדועלחייו12׃ץראהלעמםימהולק

תחאביהיו13׃דועוילאבושהפסיאלוהנויהתאחלשיו

לעמםימהוברחשדחלדחאבןושארבהנשתואמששו

ינפוברחהנהואריוהבתההסכמתאחנרסיוץראה

שדחלםויםירשעוהעבשבינשהשדחבו14׃המדאה

ןמאצ16׃רמאלחנלאםיהלארבדיו15׃ץראההשבי

היחהלכ17׃ךתאךינבישנוךינבוךתשאוהתאהבתה

שמרהשמרהלכבוהמהבבוףועברשבלכמךתארשא

׃ץראהלעוברוורפוץראבוצרשוךתאאצוהץראהלע

לכהיחהלכ19׃ותאוינבישנוותשאווינבוחנאציו18

ואציםהיתחפשמלץראהלעשמורלכףועהלכושמרה
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המהבהלכמחקיוהוהילחבזמחנןביו20׃הבתהןמ

חריו21׃חבזמבתלעלעיורהטהףועהלכמוהרוהטה

ללקלףסאאלובללאהוהירמאיוחחינהחירתאהוהי

ערםדאהבלרצייכםדאהרובעבהמדאהתאדוע

22׃יתישערשאכיחלכתאתוכהלדועףסאאלווירענמ

םויוףרחוץיקוםחורקוריצקוערזץראהימילכדע

׃ותבשיאלהלילו

וברוורפםהלרמאיווינבתאוחנתאםיהלאךרביו9

תיחלכלעהיהיםכתחוםכארומו2׃ץראהתאואלמו

המדאהשמרתרשאלכבםימשהףועלכלעוץראה

םכליחאוהרשאשמרלכ3׃ונתנםכדיבםיהיגדלכבו

רשבךא4׃לכתאםכליתתנבשעקריכהלכאלהיהי

םכיתשפנלםכמדתאךאו5׃ולכאתאלומדושפנב

ויחאשיאדימםדאהדימוונשרדאהיחלכדימשרדא

ומדםדאבםדאהםדךפש6׃םדאהשפנתאשרדא

ורפםתאו7׃םדאהתאהשעםיהלאםלצביכךפשי

לאוחנלאםיהלארמאיו8׃הבוברוץראבוצרשוברו

תאוםכתאיתירבתאםיקמיננהינאו9׃רמאלותאוינב

ףועבםכתארשאהיחהשפנלכתאו10׃םכירחאםכערז

לכלהבתהיאצילכמםכתאץראהתיחלכבוהמהבב

לכתרכיאלוםכתאיתירבתאיתמקהו11׃ץראהתיח

׃ץראהתחשללובמדועהיהיאלולובמהיממדוערשב

יניבןתנינארשאתירבהתואתאזםיהלארמאיו12

13׃םלועתרדלםכתארשאהיחשפנלכןיבוםכיניבו
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׃ץראהןיבויניבתירבתואלהתיהוןנעביתתניתשקתא

15׃ןנעבתשקההתארנוץראהלעןנעיננעבהיהו14

היחשפנלכןיבוםכיניבויניברשאיתירבתאיתרכזו

׃רשבלכתחשללובמלםימהדועהיהיאלורשבלכב

ןיבםלועתירברכזלהיתיארוןנעבתשקההתיהו16

17׃ץראהלערשארשבלכבהיחשפנלכןיבוםיהלא

יניביתמקהרשאתירבהתואתאזחנלאםיהלארמאיו

ןמםיאציהחנינבויהיו18׃ץראהלערשארשבלכןיבו

הלאהשלש19׃ןענכיבאאוהםחותפיוםחוםשהבתה

המדאהשיאחנלחיו20׃ץראהלכהצפנהלאמוחנינב

22׃הלהאךותבלגתיורכשיוןייהןמתשיו21׃םרכעטיו

׃ץוחבויחאינשלדגיוויבאתורעתאןענכיבאםחאריו

םהינשםכשלעומישיוהלמשהתאתפיוםשחקיו23

תינרחאםהינפוםהיבאתורעתאוסכיותינרחאוכליו

רשאתאעדיווניימחנץקייו24׃ואראלםהיבאתורעו

םידבעדבעןענכרורארמאיו25׃ןטקהונבולהשע

ןענכיהיוםשיהלאהוהיךורברמאיו26׃ויחאלהיהי

יהיוםשילהאבןכשיותפילםיהלאתפי27׃ומלדבע

הנשתואמשלשלובמהרחאחניחיו28׃ומלדבעןענכ

םישמחוהנשתואמעשתחנימילכויהיו29׃הנשםישמחו

׃תמיוהנש

םינבםהלודלויותפיוםחםשחנינבתדלותהלאו10

ךשמולבתוןויוידמוגוגמורמגתפיינב2׃לובמהרחא

ןויינבו4׃המרגתותפירוזנכשארמגינבו3׃סריתו
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םיוגהייאודרפנהלאמ5׃םינדדוםיתכשישרתוהשילא

שוכםחינבו6׃םהיוגבםתחפשמלונשללשיאםתצראב

התבסוהליוחואבסשוכינבו7׃ןענכוטופוםירצמו

תאדלישוכו8׃ןדדואבשהמערינבואכתבסוהמערו

דיצרבגהיהאוה9׃ץראברבגתויהללחהאוהדרמנ

10׃הוהיינפלדיצרובגדרמנכרמאיןכלעהוהיינפל

ץראבהנלכודכאוךראולבבותכלממתישאריהתו

תאוהונינתאןביורושאאציאוההץראהןמ11׃רענש

חלכןיבוהונינןיבןסרתאו12׃חלכתאוריעתבחר

םימנעתאוםידולתאדליםירצמו13׃הלדגהריעהאוה

םיחלסכתאוםיסרתפתאו14׃םיחתפנתאוםיבהלתאו

דליןענכו15׃םירתפכתאוםיתשלפםשמואצירשא

תאוירמאהתאויסוביהתאו16׃תחתאוורכבןדיצתא

תאו18׃יניסהתאויקרעהתאויוחהתאו17׃ישגרגה

תוחפשמוצפנרחאויתמחהתאוירמצהתאוידוראה

דעהררגהכאבןדיצמינענכהלובגיהיו19׃ינענכה

20׃עשלדעםיבצוהמדאוהרמעוהמדסהכאבהזע

21׃םהיוגבםתצראבםתנשללםתחפשמלםחינבהלא

22׃לודגהתפייחארבעינבלכיבאאוהםגדליםשלו

םראינבו23׃םראודולודשכפראורושאוםליעםשינב

חלשוחלשתאדלידשכפראו24׃שמורתגולוחוץוע

גלפדחאהםשםינבינשדלירבעלו25׃רבעתאדלי

דליןטקיו26׃ןטקיויחאםשוץראההגלפנוימיביכ

תאו27׃חריתאותומרצחתאוףלשתאודדומלאתא

לאמיבאתאולבועתאו28׃הלקדתאולזואתאוםרודה
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הלאלכבבויתאוהליוחתאורפואתאו29׃אבשתאו

׃םדקהרההרפסהכאבאשממםבשומיהיו30׃ןטקיינב

׃םהיוגלםתצראבםתנשללםתחפשמלםשינבהלא31

ודרפנהלאמוםהיוגבםתדלותלחנינבתחפשמהלא32

׃לובמהרחאץראבםיוגה

יהיו2׃םידחאםירבדותחאהפשץראהלכיהיו11

׃םשובשיורענשץראבהעקבואצמיוםדקמםעסנב

הפרשנוםינבלהנבלנהבהוהערלאשיאורמאיו3

םהלהיהרמחהוןבאלהנבלהםהליהתוהפרשל

ושארולדגמוריעונלהנבנהבהורמאיו4׃רמחל

5׃ץראהלכינפלעץופנןפםשונלהשענוםימשב

ינבונברשאלדגמהתאוריעהתאתארלהוהידריו

םלכלתחאהפשודחאםעןההוהירמאיו6׃םדאה

ומזירשאלכםהמרצביאלהתעותושעלםלחההזו

ועמשיאלרשאםתפשםשהלבנוהדרנהבה7׃תושעל

ץראהלכינפלעםשמםתאהוהיץפיו8׃והערתפששיא

םשיכלבבהמשארקןכלע9׃ריעהתנבלולדחיו

ינפלעהוהיםציפהםשמוץראהלכתפשהוהיללב

דלויוהנשתאמןבםשםשתדלותהלא10׃ץראהלכ

ירחאםשיחיו11׃לובמהרחאםיתנשדשכפראתא

׃תונבוםינבדלויוהנשתואמשמחדשכפראתאודילוה

13׃חלשתאדלויוהנשםישלשושמחיחדשכפראו12

עבראוםינששלשחלשתאודילוהירחאדשכפראיחיו

הנשםישלשיחחלשו14׃תונבוםינבדלויוהנשתואמ
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שלשרבעתאודילוהירחאחלשיחיו15׃רבעתאדלויו

רבעיחיו16׃תונבוםינבדלויוהנשתואמעבראוםינש

ירחארבעיחיו17׃גלפתאדלויוהנשםישלשועברא

דלויוהנשתואמעבראוהנשםישלשגלפתאודילוה

19׃וערתאדלויוהנשםישלשגלפיחיו18׃תונבוםינב

הנשםיתאמוםינשעשתוערתאודילוהירחאגלפיחיו

דלויוהנשםישלשוםיתשועריחיו20׃תונבוםינבדלויו

םינשעבשגורשתאודילוהירחאועריחיו21׃גורשתא

םישלשגורשיחיו22׃תונבוםינבדלויוהנשםיתאמו

רוחנתאודילוהירחאגורשיחיו23׃רוחנתאדלויוהנש

םירשעועשתרוחניחיו24׃תונבוםינבדלויוהנשםיתאמ

חרתתאודילוהירחארוחניחיו25׃חרתתאדלויוהנש

יחיו26׃תונבוםינבדלויוהנשתאמוהנשהרשעעשת

׃ןרהתאורוחנתאםרבאתאדלויוהנשםיעבשחרת

רוחנתאםרבאתאדילוהחרתחרתתדלותהלאו27

חרתינפלעןרהתמיו28׃טולתאדילוהןרהוןרהתאו

רוחנוםרבאחקיו29׃םידשכרואבותדלומץראבויבא

הכלמרוחנתשאםשוירשםרבאתשאםשםישנםהל

ןיאהרקעירשיהתו30׃הכסייבאוהכלמיבאןרהתב

ןרהןבטולתאוונבםרבאתאחרתחקיו31׃דלוהל

רואמםתאואציוונבםרבאתשאותלכירשתאוונבןב

32׃םשובשיוןרחדעואביוןענכהצראתכללםידשכ

׃ןרחבחרתתמיוהנשםיתאמוםינששמחחרתימיויהיו
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ךתדלוממוךצראמךלךלםרבאלאהוהירמאיו12

לודגיוגלךשעאו2׃ךארארשאץראהלאךיבאתיבמו

ךיכרבמהכרבאו3׃הכרבהיהוךמשהלדגאוךכרבאו

ךליו4׃המדאהתחפשמלכךבוכרבנוראאךללקמו

ןבםרבאוטולותאךליוהוהיוילארבדרשאכםרבא

תאםרבאחקיו5׃ןרחמותאצבהנשםיעבשוםינששמח

ושכררשאםשוכרלכתאוויחאןבטולתאוותשאירש

ואביוןענכהצראתכללואציוןרחבושערשאשפנהתאו

דעםכשםוקמדעץראבםרבארבעיו6׃ןענכהצרא

םרבאלאהוהיאריו7׃ץראבזאינענכהוהרומןולא

הוהילחבזמםשןביותאזהץראהתאןתאךערזלרמאיו

טיולאתיבלםדקמהרההםשמקתעיו8׃וילאהארנה

הוהילחבזמםשןביוםדקמיעהוםימלאתיבהלהא

׃הבגנהעוסנוךולהםרבאעסיו9׃הוהיםשבארקיו

יכםשרוגלהמירצמםרבאדריוץראבבעריהיו10

המירצמאובלבירקהרשאכיהיו11׃ץראבבערהדבכ

הארמתפיהשאיכיתעדיאנהנהותשאירשלארמאיו

תאזותשאורמאוםירצמהךתאוארייכהיהו12׃תא

בטייןעמלתאיתחאאנירמא13׃ויחיךתאויתאוגרהו

םרבאאובכיהיו14׃ךללגבישפנהתיחוךרובעביל

׃דאמאוההפייכהשאהתאםירצמהואריוהמירצמ

חקתוהערפלאהתאוללהיוהערפירשהתאואריו15

וליהיוהרובעבביטיהםרבאלו16׃הערפתיבהשאה

17׃םילמגותנתאותחפשוםידבעוםירמחורקבוןאצ

רבדלעותיבתאוםילדגםיעגנהערפתאהוהיעגניו
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תאזהמרמאיוםרבאלהערפארקיו18׃םרבאתשאירש

תרמאהמל19׃אוהךתשאיכילתדגהאלהמלילתישע

חקךתשאהנההתעוהשאלילהתאחקאואוהיתחא

ותשאתאוותאוחלשיוםישנאהערפוילעוציו20׃ךלו

׃ולרשאלכתאו

טולוולרשאלכוותשאואוהםירצממםרבאלעיו13

3׃בהזבוףסכבהנקמבדאמדבכםרבאו2׃הבגנהומע

םשהיהרשאםוקמהדעלאתיבדעובגנמויעסמלךליו

חבזמהםוקמלא4׃יעהןיבולאתיבןיבהלחתבהלהא

׃הוהיםשבםרבאםשארקיוהנשארבםשהשערשא

׃םילהאורקבוןאצהיהםרבאתאךלההטוללםגו5

ברםשוכרהיהיכודחיתבשלץראהםתאאשנאלו6

םרבאהנקמיערןיבביריהיו7׃ודחיתבשלולכיאלו

8׃ץראבבשיזאיזרפהוינענכהוטולהנקמיערןיבו

ךיניבויניבהבירמיהתאנלאטוללאםרבארמאיו

לכאלה9׃ונחנאםיחאםישנאיכךיערןיבויערןיבו

םאוהנמיאולאמשהםאילעמאנדרפהךינפלץראה

לכתאאריוויניעתאטולאשיו10׃הליאמשאוןימיה

תאוםדסתאהוהיתחשינפלהקשמהלכיכןדריהרככ

ולרחביו11׃רעצהכאבםירצמץראכהוהיןגכהרמע

שיאודרפיוםדקמטולעסיוןדריהרככלכתאטול

ירעבבשיטולוןענכץראבבשיםרבא12׃ויחאלעמ

םיאטחוםיערםדסישנאו13׃םדסדעלהאיורככה

טולדרפהירחאםרבאלארמאהוהיו14׃דאמהוהיל
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הנפצםשהתארשאםוקמהןמהארוךיניעאנאשומעמ

הארהתארשאץראהלכתאיכ15׃המיוהמדקוהבגנו

רפעכךערזתאיתמשו16׃םלועדעךערזלוהננתאךל

ךערזםגץראהרפעתאתונמלשיאלכויםארשאץראה

ךליכהבחרלוהכראלץראבךלהתהםוק17׃הנמי

רשאארממינלאבבשיואביוםרבאלהאיו18׃הננתא

׃הוהילחבזמםשןביוןורבחב

רסלאךלמךוירארענשךלמלפרמאימיביהיו14

המחלמושע2׃םיוגךלמלעדתוםליעךלמרמעלרדכ

ךלמבאנשהרמעךלמעשרבתאוםדסךלמערבתא

3׃רעצאיהעלבךלמוםייבצךלמרבאמשוהמדא

םיתש4׃חלמהםיאוהםידשהקמעלאורבחהלאלכ

׃ודרמהנשהרשעשלשורמעלרדכתאודבעהנשהרשע

ותארשאםיכלמהורמעלרדכאבהנשהרשעעבראבו5

תאוםהבםיזוזהתאוםינרקתרתשעבםיאפרתאוכיו

דעריעשםררהבירחהתאו6׃םיתירקהושבםימיאה

טפשמןיעלאואביוובשיו7׃רבדמהלערשאןראפליא

בשיהירמאהתאםגויקלמעההדשלכתאוכיושדקאוה

המדאךלמוהרמעךלמוםדסךלמאציו8׃רמתןצצחב

המחלמםתאוכרעיורעצאוהעלבךלמוםייבצךלמו

ךלמלעדתוםליעךלמרמעלרדכתא9׃םידשהקמעב

העברארסלאךלמךויראורענשךלמלפרמאוםיוג

רמחתראבתראבםידשהקמעו10׃השמחהתאםיכלמ

׃וסנהרהםיראשנהוהמשולפיוהרמעוםדסךלמוסניו
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׃וכליוםלכאלכתאוהרמעוםדסשכרלכתאוחקיו11

אוהווכליוםרבאיחאןבושכרתאוטולתאוחקיו12

אוהוירבעהםרבאלדגיוטילפהאביו13׃םדסבבשי

ילעבםהורנעיחאולכשאיחאירמאהארממינלאבןכש

תאקריוויחאהבשניכםרבאעמשיו14׃םרבאתירב

׃ןדדעףדריותואמשלשורשעהנמשותיבידיליויכינח

דעםפדריוםכיווידבעואוההלילםהילעקלחיו15

םגושכרהלכתאבשיו16׃קשמדללאמשמרשאהבוח

17׃םעהתאוםישנהתאםגובישהושכרוויחאטולתא

רדכתאתוכהמובושירחאותארקלםדסךלמאציו

קמעאוההושקמעלאותארשאםיכלמהתאורמעל

אוהוןייוםחלאיצוהםלשךלמקדציכלמו18׃ךלמה

לאלםרבאךורברמאיווהכרביו19׃ןוילעלאלןהכ

ןגמרשאןוילעלאךורבו20׃ץראוםימשהנקןוילע

םדסךלמרמאיו21׃לכמרשעמולןתיוךדיבךירצ

םרבארמאיו22׃ךלחקשכרהושפנהילןתםרבאלא

םימשהנקןוילעלאהוהילאידייתמירהםדסךלמלא

רשאלכמחקאםאולענךורשדעוטוחמםא23׃ץראו

קרידעלב24׃םרבאתאיתרשעהינארמאתאלוךל

רנעיתאוכלהרשאםישנאהקלחוםירענהולכארשא

׃םקלחוחקיםהארממולכשא

םרבאלאהוהירבדהיההלאהםירבדהרחא15

הברהךרכשךלןגמיכנאםרבאאריתלארמאלהזחמב

ךלוהיכנאוילןתתהמהוהיינדאםרבארמאיו2׃דאמ
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םרבארמאיו3׃רזעילאקשמדאוהיתיבקשמןבוירירע

הנהו4׃יתאשרוייתיבןבהנהוערזהתתנאלילןה

אצירשאםאיכהזךשרייאלרמאלוילאהוהירבד

אנטבהרמאיוהצוחהותאאצויו5׃ךשרייאוהךיעממ

ולרמאיוםתארפסללכותםאםיבכוכהרפסוהמימשה

7׃הקדצולהבשחיוהוהיבןמאהו6׃ךערזהיהיהכ

תתלםידשכרואמךיתאצוהרשאהוהיינאוילארמאיו

המבהוהיינדארמאיו8׃התשרלתאזהץראהתאךל

תשלשמהלגעילהחקוילארמאיו9׃הנשריאיכעדא

לכתאולחקיו10׃לזוגורתושלשמליאותשלשמזעו

תאווהערתארקלורתבשיאןתיוךותבםתארתביוהלא

םתאבשיוםירגפהלעטיעהדריו11׃רתבאלרפצה

םרבאלעהלפנהמדרתואובלשמשהיהיו12׃םרבא

םרבאלרמאיו13׃וילעתלפנהלדגהכשחהמיאהנהו

ונעוםודבעוםהלאלץראבךערזהיהירגיכעדתעדי

ןדודבעירשאיוגהתאםגו14׃הנשתואמעבראםתא

לאאובתהתאו15׃לודגשכרבואציןכירחאויכנא

יעיבררודו16׃הבוטהבישברבקתםולשבךיתבא

שמשהיהיו17׃הנהדעירמאהןועםלשאליכהנהובושי

רבערשאשאדיפלוןשערונתהנהוהיההטלעוהאב

םרבאתאהוהיתרכאוההםויב18׃הלאהםירזגהןיב

םירצמרהנמתאזהץראהתאיתתנךערזלרמאלתירב

תאויזנקהתאויניקהתא19׃תרפרהנלדגהרהנהדע

תאו21׃םיאפרהתאויזרפהתאויתחהתאו20׃ינמדקה

׃יסוביהתאוישגרגהתאוינענכהתאוירמאה
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תירצמהחפשהלוולהדליאלםרבאתשאירשו16

הוהיינרצעאנהנהםרבאלאירשרמאתו2׃רגההמשו

םרבאעמשיוהנממהנבאילואיתחפשלאאנאבתדלמ

תירצמהרגהתאםרבאתשאירשחקתו3׃ירשלוקל

ןתתוןענכץראבםרבאתבשלםינשרשעץקמהתחפש

רהתורגהלאאביו4׃השאלולהשיאםרבאלהתא

לאירשרמאתו5׃היניעבהתרבגלקתוהתרהיכארתו

יכארתוךקיחביתחפשיתתניכנאךילעיסמחםרבא

רמאיו6׃ךיניבויניבהוהיטפשיהיניעבלקאוהתרה

ךיניעבבוטההלישעךדיבךתחפשהנהירשלאםרבא

לעהוהיךאלמהאצמיו7׃הינפמחרבתוירשהנעתו

רגהרמאיו8׃רושךרדבןיעהלערבדמבםימהןיע

ירשינפמרמאתויכלתהנאותאבהזמיאירשתחפש

לאיבושהוהיךאלמהלרמאיו9׃תחרביכנאיתרבג

הוהיךאלמהלרמאיו10׃הידיתחתינעתהוךתרבג

הלרמאיו11׃ברמרפסיאלוךערזתאהבראהברה

יכלאעמשיומשתארקוןבתדליוהרהךנההוהיךאלמ

דיולכבודיםדאארפהיהיאוהו12׃ךינעלאהוהיעמש

רבדההוהיםשארקתו13׃ןכשיויחאלכינפלעוובלכ

׃יארירחאיתיארםלהםגההרמאיכיארלאהתאהילא

ןיבושדקןיבהנהיאריחלראבראבלארקןכלע14

ונבםשםרבאארקיוןבםרבאלרגהדלתו15׃דרב

ששוהנשםינמשןבםרבאו16׃לאעמשירגההדלירשא

׃םרבאללאעמשיתארגהתדלבםינש
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הוהיאריוםינשעשתוהנשםיעשתןבםרבאיהיו17

היהוינפלךלהתהידשלאינאוילארמאיוםרבאלא

דאמבךתואהבראוךניבויניביתירבהנתאו2׃םימת

׃רמאלםיהלאותארבדיווינפלעםרבאלפיו3׃דאמ

אלו5׃םיוגןומהבאלתייהוךתאיתירבהנהינא4

באיכםהרבאךמשהיהוםרבאךמשתאדועארקי

ךיתתנודאמדאמבךתאיתרפהו6׃ךיתתנםיוגןומה

יניביתירבתאיתמקהו7׃ואציךממםיכלמוםיוגל

ךלתויהלםלועתירבלםתרדלךירחאךערזןיבוךניבו

ךירחאךערזלוךליתתנו8׃ךירחאךערזלוםיהלאל

יתייהוםלועתזחאלןענכץראלכתאךירגמץראתא

תאהתאוםהרבאלאםיהלארמאיו9׃םיהלאלםהל

יתירבתאז10׃םתרדלךירחאךערזוהתארמשתיתירב

םכללומהךירחאךערזןיבוםכיניבויניבורמשתרשא

תירבתואלהיהוםכתלרערשבתאםתלמנו11׃רכזלכ

רכזלכםכללומיםימיתנמשןבו12׃םכיניבויניב

אלרשארכנןבלכמףסכתנקמותיבדיליםכיתרדל

ךפסכתנקמוךתיבדילילומילומה13׃אוהךערזמ

רשארכזלרעו14׃םלועתירבלםכרשבביתירבהתיהו

תאהימעמאוההשפנההתרכנוותלרערשבתאלומיאל

ךתשאירשםהרבאלאםיהלארמאיו15׃רפהיתירב

התאיתכרבו16׃המשהרשיכירשהמשתאארקתאל

יכלמםיוגלהתיהוהיתכרבוןבךלהנממיתתנםגו

רמאיוקחציווינפלעםהרבאלפיו17׃ויהיהנממםימע

הנשםיעשתתבההרשםאודלויהנשהאמןבלהובלב
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היחילאעמשיולםיהלאהלאםהרבארמאיו18׃דלת

ןבךלתדליךתשאהרשלבאםיהלארמאיו19׃ךינפל

תירבלותאיתירבתאיתמקהוקחציומשתאתארקו

יתכרבהנהךיתעמשלאעמשילו20׃וירחאוערזלםלוע

רשעםינשדאמדאמבותאיתיברהוותאיתירפהוותא

תאםיקאיתירבתאו21׃לודגיוגלויתתנודילויםאישנ

׃תרחאההנשבהזהדעומלהרשךלדלתרשאקחצי

חקיו23׃םהרבאלעמםיהלאלעיוותארבדללכיו22

לכתאוותיבידילילכתאוונבלאעמשיתאםהרבא

רשבתאלמיוםהרבאתיבישנאברכזלכופסכתנקמ

24׃םיהלאותארבדרשאכהזהםויהםצעבםתלרע

׃ותלרערשבולמהבהנשעשתוםיעשתןבםהרבאו

רשבתאולמהבהנשהרשעשלשןבונבלאעמשיו25

׃ונבלאעמשיוםהרבאלומנהזהםויהםצעב26׃ותלרע

רכנןבתאמףסכתנקמותיבדיליותיבישנאלכו27

׃ותאולמנ

להאהחתפבשיאוהוארממינלאבהוהיוילאאריו18

םיבצנםישנאהשלשהנהואריוויניעאשיו2׃םויהםחכ

׃הצראוחתשיולהאהחתפמםתארקלץריואריווילע

רבעתאנלאךיניעבןחיתאצמאנםאינדארמאיו3

ונעשהוםכילגרוצחרוםימטעמאנחקי4׃ךדבעלעמ

ורבעתרחאםכבלודעסוםחלתפהחקאו5׃ץעהתחת

רשאכהשעתןכורמאיוםכדבעלעםתרבעןכלעיכ

ירהמרמאיוהרשלאהלהאהםהרבארהמיו6׃תרבד
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ץררקבהלאו7׃תוגעישעוישולתלסחמקםיאסשלש

רהמיורענהלאןתיובוטוךררקבןבחקיוםהרבא

השערשארקבהןבובלחוהאמחחקיו8׃ותאתושעל

9׃ולכאיוץעהתחתםהילעדמעאוהוםהינפלןתיו

10׃להאבהנהרמאיוךתשאהרשהיאוילאורמאיו

ךתשאהרשלןבהנהוהיחתעכךילאבושאבושרמאיו

הרשוםהרבאו11׃וירחאאוהולהאהחתפתעמשהרשו

12׃םישנכחראהרשלתויהללדחםימיבםיאבםינקז

הנדעילהתיהיתלבירחארמאלהברקבהרשקחצתו

הקחצהזהמלםהרבאלאהוהירמאיו13׃ןקזינדאו

הוהימאלפיה14׃יתנקזינאודלאםנמאףאהרמאלהרש

שחכתו15׃ןבהרשלוהיחתעכךילאבושאדעומלרבד

׃תקחציכאלרמאיוהארייכיתקחצאלרמאלהרש

םהרבאוםדסינפלעופקשיוםישנאהםשמומקיו16

םהרבאמינאהסכמהרמאהוהיו17׃םחלשלםמעךלה

םוצעולודגיוגלהיהיויהםהרבאו18׃השעינארשא

הוצירשאןעמלויתעדייכ19׃ץראהייוגלכובוכרבנו

הקדצתושעלהוהיךרדורמשווירחאותיבתאווינבתא

רבדרשאתאםהרבאלעהוהיאיבהןעמלטפשמו

םתאטחוהבריכהרמעוםדסתקעזהוהירמאיו20׃וילע

האבההתקעצכההאראואנהדרא21׃דאמהדבכיכ

םישנאהםשמונפיו22׃העדאאלםאוהלכושעילא

שגיו23׃הוהיינפלדמעונדועםהרבאוהמדסוכליו

שיילוא24׃עשרםעקידצהפסתףאהרמאיוםהרבא

םוקמלאשתאלוהפסתףאהריעהךותבםקידצםישמח
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ךלהללח25׃הברקברשאםקידצהםישמחןעמל

קידצכהיהועשרםעקידצתימהלהזהרבדכתשעמ

26׃טפשמהשעיאלץראהלכטפשהךלהללחעשרכ

ריעהךותבםקידצםישמחםדסבאצמאםאהוהירמאיו

רמאיוםהרבאןעיו27׃םרובעבםוקמהלכליתאשנו

28׃רפאורפעיכנאוינדאלארבדליתלאוהאנהנה

השמחבתיחשתההשמחםקידצהםישמחןורסחיילוא

םיעבראםשאצמאםאתיחשאאלרמאיוריעהלכתא

םשןואצמיילוארמאיווילארבדלדועףסיו29׃השמחו

רמאיו30׃םיעבראהרובעבהשעאאלרמאיוםיעברא

םישלשםשןואצמיילואהרבדאוינדאלרחיאנלא

אנהנהרמאיו31׃םישלשםשאצמאםאהשעאאלרמאיו

רמאיוםירשעםשןואצמיילואינדאלארבדליתלאוה

ינדאלרחיאנלארמאיו32׃םירשעהרובעבתיחשאאל

אלרמאיוהרשעםשןואצמיילואםעפהךאהרבדאו

רבדלהלכרשאכהוהיךליו33׃הרשעהרובעבתיחשא

׃ומקמלבשםהרבאוםהרבאלא

רעשבבשיטולוברעבהמדסםיכאלמהינשואביו19

2׃הצראםיפאוחתשיוםתארקלםקיוטולאריוםדס

וצחרוונילוםכדבעתיבלאאנורוסינדאאנהנהרמאיו

יכאלורמאיוםככרדלםתכלהוםתמכשהוםכילגר

ותיבלאואביווילאורסיודאמםברצפיו3׃ןילנבוחרב

ובכשיםרט4׃ולכאיוהפאתוצמוהתשמםהלשעיו

לכןקזדעורענמתיבהלעובסנםדסישנאריעהישנאו
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םישנאההיאולורמאיוטוללאוארקיו5׃הצקמםעה

6׃םתאהעדנוונילאםאיצוההלילהךילאואברשא

רמאיו7׃וירחארגסתלדהוהחתפהטולםהלאאציו

ועדיאלרשאתונביתשילאנהנה8׃וערתיחאאנלא

םכיניעבבוטכןהלושעוםכילאןהתאאנהאיצואשיא

לצבואבןכלעיכרבדושעתלאלאהםישנאלקר

טפשיורוגלאבדחאהורמאיוהאלהשגורמאיו9׃יתרק

ושגיודאמטולבשיאבורצפיוםהמךלערנהתעטופש

טולתאואיביוםדיתאםישנאהוחלשיו10׃תלדהרבשל

רשאםישנאהתאו11׃ורגסתלדהתאוהתיבהםהילא

אצמלואליולודגדעוןטקמםירונסבוכהתיבהחתפ

ןתחהפךלימדעטוללאםישנאהורמאיו12׃חתפה

13׃םוקמהןמאצוהריעבךלרשאלכוךיתנבוךינבו

תאםתקעצהלדגיכהזהםוקמהתאונחנאםיתחשמיכ

רבדיוטולאציו14׃התחשלהוהיונחלשיוהוהיינפ

הזהםוקמהןמואצומוקרמאיוויתנביחקלוינתחלא

15׃וינתחיניעבקחצמכיהיוריעהתאהוהיתיחשמיכ

םוקרמאלטולבםיכאלמהוציאיוהלערחשהומכו

ןועבהפסתןפתאצמנהךיתנביתשתאוךתשאתאחק

ותשאדיבוודיבםישנאהוקזחיוהמהמתיו16׃ריעה

ץוחמוהחניווהאציווילעהוהיתלמחבויתנביתשדיבו

לעטלמהרמאיוהצוחהםתאםאיצוהכיהיו17׃ריעל

הרההרככהלכבדמעתלאוךירחאטיבתלאךשפנ

19׃ינדאאנלאםהלאטולרמאיו18׃הפסתןפטלמה

תישערשאךדסחלדגתוךיניעבןחךדבעאצמאנהנה
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הרההטלמהללכואאליכנאוישפנתאתויחהלידמע

הברקתאזהריעהאנהנה20׃יתמוהערהינקבדתןפ

אוהרעצמאלההמשאנהטלמארעצמאיהוהמשסונל

רבדלםגךינפיתאשנהנהוילארמאיו21׃ישפניחתו

טלמהרהמ22׃תרבדרשאריעהתאיכפהיתלבלהזה

ןכלעהמשךאבדערבדתושעללכואאליכהמש

אבטולוץראהלעאצישמשה23׃רעוצריעהםשארק

שאותירפגהרמעלעוםדסלעריטמההוהיו24׃הרעצ

תאולאהםירעהתאךפהיו25׃םימשהןמהוהיתאמ

טבתו26׃המדאהחמצוםירעהיבשילכתאורככהלכ

רקבבםהרבאםכשיו27׃חלמביצניהתווירחאמותשא

לעףקשיו28׃הוהיינפתאםשדמערשאםוקמהלא

הלעהנהואריורככהץראינפלכלעוהרמעוםדסינפ

תאםיהלאתחשביהיו29׃ןשבכהרטיקכץראהרטיק

טולתאחלשיוםהרבאתאםיהלארכזיורככהירע

׃טולןהבבשירשאםירעהתאךפהבהכפההךותמ

ארייכומעויתנביתשורהבבשיורעוצמטוללעיו30

רמאתו31׃ויתנביתשואוההרעמבבשיורעוצבתבשל

אובלץראבןיאשיאוןקזוניבאהריעצהלאהריכבה

ןייוניבאתאהקשנהכל32׃ץראהלכךרדכונילע

ןייןהיבאתאןיקשתו33׃ערזוניבאמהיחנוומעהבכשנו

עדיאלוהיבאתאבכשתוהריכבהאבתואוההלילב

לאהריכבהרמאתותרחממיהיו34׃המוקבוהבכשב

הלילהםגןייונקשניבאתאשמאיתבכשןההריעצה

הלילבםגןיקשתו35׃ערזוניבאמהיחנוומעיבכשיאבו
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עדיאלוומעבכשתוהריעצהםקתוןייןהיבאתאאוהה

37׃ןהיבאמטולתונביתשןירהתו36׃המקבוהבכשב

דעבאומיבאאוהבאומומשארקתוןבהריכבהדלתו

ימעןבומשארקתוןבהדליאוהםגהריעצהו38׃םויה

׃םויהדעןומעינביבאאוה

ןיבושדקןיבבשיובגנההצראםהרבאםשמעסיו20

יתחאותשאהרשלאםהרבארמאיו2׃ררגברגיורוש

אביו3׃הרשתאחקיוררגךלמךלמיבאחלשיואוה

תמךנהולרמאיוהלילהםולחבךלמיבאלאםיהלא

אלךלמיבאו4׃לעבתלעבאוהותחקלרשאהשאהלע

אוהאלה5׃גרהתקידצםגיוגהינדארמאיוהילאברק

םתבאוהיחאהרמאאוהםגאיהואוהיתחאילרמא

םיהלאהוילארמאיו6׃תאזיתישעיפכןיקנבויבבל

ךשחאותאזתישעךבבלםתביכיתעדייכנאםגםלחב

7׃הילאעגנלךיתתנאלןכלעילוטחמךתואיכנאםג

היחוךדעבללפתיואוהאיבניכשיאהתשאבשההתעו

8׃ךלרשאלכוהתאתומתתומיכעדבישמךניאםאו

לכתארבדיווידבעלכלארקיורקבבךלמיבאםכשיו

ארקיו9׃דאמםישנאהוארייוםהינזאבהלאהםירבדה

יתאטחהמוונלתישעהמולרמאיוםהרבאלךלמיבא

רשאםישעמהלדגהאטחיתכלממלעוילעתאבהיכךל

םהרבאלאךלמיבארמאיו10׃ידמעתישעושעיאל

יכםהרבארמאיו11׃הזהרבדהתאתישעיכתיארהמ

רבדלעינוגרהוהזהםוקמבםיהלאתאריןיאקריתרמא
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ימאתבאלךאאוהיבאתביתחאהנמאםגו12׃יתשא

תיבמםיהלאיתאועתהרשאכיהיו13׃השאליליהתו

םוקמהלכלאידמעישעתרשאךדסחהזהלרמאויבא

ןאצךלמיבאחקיו14׃אוהיחאילירמאהמשאובנרשא

הרשתאולבשיוםהרבאלןתיותחפשוםידבעורקבו

ךיניעבבוטבךינפליצראהנהךלמיבארמאיו15׃ותשא

הנהךיחאלףסכףלאיתתנהנהרמאהרשלו16׃בש

17׃תחכנולכתאוךתארשאלכלםיניעתוסכךלאוה

ךלמיבאתאםיהלאאפריוםיהלאהלאםהרבאללפתיו

לכדעבהוהירצערצעיכ18׃ודליוויתהמאוותשאתאו

׃םהרבאתשאהרשרבדלעךלמיבאתיבלםחר

הרשלהוהישעיורמארשאכהרשתאדקפהוהיו21

וינקזלןבםהרבאלהרשדלתורהתו2׃רבדרשאכ

םשתאםהרבאארקיו3׃םיהלאותארבדרשאדעומל

םהרבאלמיו4׃קחציהרשולהדלירשאולדלונהונב

׃םיהלאותאהוצרשאכםימיתנמשןבונבקחציתא

6׃ונבקחציתאולדלוהבהנשתאמןבםהרבאו5

7׃ילקחציעמשהלכםיהלאילהשעקחצהרשרמאתו

ןביתדלייכהרשםינבהקיניהםהרבאלללמימרמאתו

לודגהתשמםהרבאשעיולמגיודליהלדגיו8׃וינקזל

תירצמהרגהןבתאהרשארתו9׃קחציתאלמגהםויב

שרגםהרבאלרמאתו10׃קחצמםהרבאלהדלירשא

םעתאזההמאהןבשרייאליכהנבתאותאזההמאה

לעםהרבאיניעבדאמרבדהעריו11׃קחציםעינב

ךיניעבערילאםהרבאלאםיהלארמאיו12׃ונבתדוא
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עמשהרשךילארמאתרשאלכךתמאלעורענהלע

יוגלהמאהןבתאםגו13׃ערזךלארקיקחציביכהלקב

םחלחקיורקבבםהרבאםכשיו14׃אוהךערזיכונמישא

החלשיודליהתאוהמכשלעםשרגהלאןתיוםימתמחו

תמחהןמםימהולכיו15׃עבשראברבדמבעתתוךלתו

הלבשתוךלתו16׃םחישהדחאתחתדליהתאךלשתו

תומבהאראלאהרמאיכתשקיוחטמכקחרהדגנמ

םיהלאעמשיו17׃ךבתוהלקתאאשתודגנמבשתודליה

םימשהןמרגהלאםיהלאךאלמארקיורענהלוקתא

לוקלאםיהלאעמשיכיאריתלארגהךלהמהלרמאיו

יקיזחהורענהתאיאשימוק18׃םשאוהרשאברענה

תאםיהלאחקפיו19׃ונמישאלודגיוגליכובךדיתא

קשתוםימתמחהתאאלמתוךלתוםימראבארתוהיניע

רבדמבבשיולדגיורענהתאםיהלאיהיו20׃רענהתא

ומאולחקתוןראפרבדמבבשיו21׃תשקהבריהיו

ךלמיבארמאיואוההתעביהיו22׃םירצמץראמהשא

לכבךמעםיהלארמאלםהרבאלאואבצרשלכיפו

םאהנהםיהלאבילהעבשההתעו23׃השעהתארשא

השעתךמעיתישערשאדסחכידכנלוינינלוילרקשת

יכנאםהרבארמאיו24׃הבהתרגרשאץראהםעוידמע

ראבתודאלעךלמיבאתאםהרבאחכוהו25׃עבשא

אלךלמיבארמאיו26׃ךלמיבאידבעולזגרשאםימה

םגוילתדגהאלהתאםגוהזהרבדהתאהשעימיתעדי

רקבוןאצםהרבאחקיו27׃םויהיתלביתעמשאליכנא

םהרבאבציו28׃תירבםהינשותרכיוךלמיבאלןתיו
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לאךלמיבארמאיו29׃ןהדבלןאצהתשבכעבשתא

׃הנדבלתבצהרשאהלאהתשבכעבשהנההמםהרבא

ילהיהתרובעבידימחקתתשבכעבשתאיכרמאיו30

םוקמלארקןכלע31׃תאזהראבהתאיתרפחיכהדעל

תירבותרכיו32׃םהינשועבשנםשיכעבשראבאוהה

לאובשיוואבצרשלכיפוךלמיבאםקיועבשראבב

םשבםשארקיועבשראבבלשאעטיו33׃םיתשלפץרא

םימיםיתשלפץראבםהרבארגיו34׃םלועלאהוהי

׃םיבר

םהרבאתאהסנםיהלאהוהלאהםירבדהרחאיהיו22

תאאנחקרמאיו2׃יננהרמאיוםהרבאוילארמאיו

ץראלאךלךלוקחציתאתבהארשאךדיחיתאךנב

רמארשאםירההדחאלעהלעלםשוהלעהוהירמה

חקיוורמחתאשבחיורקבבםהרבאםכשיו3׃ךילא

םקיוהלעיצעעקביוונבקחציתאוותאוירענינשתא

ישילשהםויב4׃םיהלאהולרמארשאםוקמהלאךליו

רמאיו5׃קחרמםוקמהתאאריוויניעתאםהרבאאשיו

רענהוינאורומחהםעהפםכלובשוירענלאםהרבא

םהרבאחקיו6׃םכילאהבושנוהוחתשנוהכדעהכלנ

תאושאהתאודיבחקיוונבקחצילעםשיוהלעהיצעתא

םהרבאלאקחצירמאיו7׃ודחיםהינשוכליותלכאמה

םיצעהושאההנהרמאיוינביננהרמאיויבארמאיוויבא

השהולהאריםיהלאםהרבארמאיו8׃הלעלהשההיאו

רשאםוקמהלאואביו9׃ודחיםהינשוכליוינבהלעל

תאךרעיוחבזמהתאםהרבאםשןביוםיהלאהולרמא
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לעממחבזמהלעותאםשיוונבקחציתאדקעיוםיצעה

תלכאמהתאחקיוודיתאםהרבאחלשיו10׃םיצעל

םימשהןמהוהיךאלמוילאארקיו11׃ונבתאטחשל

חלשתלארמאיו12׃יננהרמאיוםהרבאםהרבארמאיו

ארייכיתעדיהתעיכהמואמולשעתלאורענהלאךדי

13׃ינממךדיחיתאךנבתאתכשחאלוהתאםיהלא

ךבסבזחאנרחאליאהנהואריוויניעתאםהרבאאשיו

תחתהלעלוהלעיוליאהתאחקיוםהרבאךליווינרקב

רשאהאריהוהיאוההםוקמהםשםהרבאארקיו14׃ונב

לאהוהיךאלמארקיו15׃האריהוהירהבםויהרמאי

הוהיםאניתעבשניברמאיו16׃םימשהןמתינשםהרבא

ךנבתאתכשחאלוהזהרבדהתאתישערשאןעייכ

ךערזתאהבראהברהוךכרבאךרביכ17׃ךדיחיתא

ךערזשריוםיהתפשלערשאלוחכוםימשהיבכוככ

בקעץראהייוגלכךערזבוכרבתהו18׃ויביארעשתא

וכליוומקיווירענלאםהרבאבשיו19׃ילקבתעמשרשא

יהיו20׃עבשראבבםהרבאבשיועבשראבלאודחי

הדליהנהרמאלםהרבאלדגיוהלאהםירבדהירחא

תאוורכבץועתא21׃ךיחארוחנלםינבאוהםגהכלמ

תאווזחתאודשכתאו22׃םראיבאלאומקתאוויחאזוב

הקברתאדלילאותבו23׃לאותבתאוףלדיתאושדלפ

ושגליפו24׃םהרבאיחארוחנלהכלמהדליהלאהנמש

שחתתאוםחגתאוחבטתאאוהםגדלתוהמוארהמשו

׃הכעמתאו
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םינשעבשוהנשםירשעוהנשהאמהרשייחויהיו23

ןורבחאוהעבראתירקבהרשתמתו2׃הרשייחינש

םקיו3׃התכבלוהרשלדפסלםהרבאאביוןענכץראב

רג4׃רמאלתחינבלארבדיוותמינפלעמםהרבא

יתמהרבקאוםכמערבקתזחאילונתםכמעיכנאבשותו

ונעמש6׃ולרמאלםהרבאתאתחינבונעיו5׃ינפלמ

תארבקונירבקרחבמבונכותבהתאםיהלאאישנינדא

7׃ךתמרבקמךממהלכיאלורבקתאונממשיאךתמ

םתארבדיו8׃תחינבלץראהםעלוחתשיוםהרבאםקיו

ינועמשינפלמיתמתארבקלםכשפנתאשיםארמאל

הלפכמהתרעמתאילןתיו9׃רחצןבןורפעבילועגפו

םככותבילהננתיאלמףסכבוהדשהצקברשאולרשא

ןורפעןעיותחינבךותבבשיןורפעו10׃רבקתזחאל

וריערעשיאבלכלתחינבינזאבםהרבאתאיתחה

רשאהרעמהוךליתתנהדשהינעמשינדאאל11׃רמאל

12׃ךתמרבקךלהיתתנימעינביניעלהיתתנךלוב

ןורפעלארבדיו13׃ץראהםעינפלםהרבאוחתשיו

ףסכיתתנינעמשולהתאםאךארמאלץראהםעינזאב

ןורפעןעיו14׃המשיתמתאהרבקאוינממחקהדשה

תאמעבראץראינעמשינדא15׃ולרמאלםהרבאתא

עמשיו16׃רבקךתמתאואוההמךניבויניבףסכלקש

רשאףסכהתאןרפעלםהרבאלקשיוןורפעלאםהרבא

׃רחסלרבעףסכלקשתואמעבראתחינבינזאברבד

ארממינפלרשאהלפכמברשאןורפעהדשםקיו17

לכברשאהדשברשאץעהלכווברשאהרעמהוהדשה
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יאבלכבתחינביניעלהנקמלםהרבאל18׃ביבסולבג

לאותשאהרשתאםהרבארבקןכירחאו19׃וריערעש

ץראבןורבחאוהארממינפלעהלפכמההדשתרעמ

תזחאלםהרבאלוברשאהרעמהוהדשהםקיו20׃ןענכ

׃תחינבתאמרבק

םהרבאתאךרבהוהיוםימיבאבןקזםהרבאו24

לכבלשמהותיבןקזודבעלאםהרבארמאיו2׃לכב

יהלאהוהיבךעיבשאו3׃יכריתחתךדיאנםישולרשא

תונבמינבלהשאחקתאלרשאץראהיהלאוםימשה

לאויצראלאיכ4׃וברקבבשוייכנארשאינענכה

וילארמאיו5׃קחצילינבלהשאתחקלוךלתיתדלומ

ץראהלאירחאתכללהשאההבאתאלילואדבעה

6׃םשמתאצירשאץראהלאךנבתאבישאבשההתאזה

׃המשינבתאבישתןפךלרמשהםהרבאוילארמאיו

ץראמויבאתיבמינחקלרשאםימשהיהלאהוהי7

ךערזלרמאלילעבשנרשאוילרבדרשאויתדלומ

תחקלוךינפלוכאלמחלשיאוהתאזהץראהתאןתא

ךירחאתכללהשאההבאתאלםאו8׃םשמינבלהשא

םשיו9׃המשבשתאלינבתאקרתאזיתעבשמתיקנו

לעולעבשיווינדאםהרבאךריתחתודיתאדבעה

וינדאילמגמםילמגהרשעדבעהחקיו10׃הזהרבדה

םירהנםראלאךליוםקיוודיבוינדאבוטלכוךליו

ראבלאריעלץוחמםילמגהךרביו11׃רוחנריעלא

יהלאהוהירמאיו12׃תבאשהתאצתעלברעתעלםימה
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ינדאםעדסחהשעוםויהינפלאנהרקהםהרבאינדא

ישנאתונבוםימהןיעלעבצניכנאהנה13׃םהרבא

הילארמארשארענההיהו14׃םימבאשלתאציריעה

התאהקשאךילמגםגוהתשהרמאוהתשאוךדכאניטה

׃ינדאםעדסחתישעיכעדאהבוקחצילךדבעלתחכה

רשאתאציהקברהנהורבדלהלכםרטאוהיהיו15

הדכוםהרבאיחארוחנתשאהכלמןבלאותבלהדלי

אלשיאוהלותבדאמהארמתבטרענהו16׃המכשלע

דבעהץריו17׃לעתוהדכאלמתוהניעהדרתוהעדי

רמאתו18׃ךדכמםימטעמאניניאימגהרמאיוהתארקל

לכתו19׃והקשתוהדילעהדכדרתורהמתוינדאהתש

20׃תתשלולכםאדעבאשאךילמגלםגרמאתוותקשהל

באשלראבהלאדועץרתותקשהלאהדכרעתורהמתו

תעדלשירחמהלהאתשמשיאהו21׃וילמגלכלבאשתו

םילמגהולכרשאכיהיו22׃אלםאוכרדהוהיחילצהה

לעםידימצינשוולקשמעקבבהזםזנשיאהחקיותותשל

ידיגהתאימתברמאיו23׃םלקשמבהזהרשעהידי

וילארמאתו24׃ןיללונלםוקמךיבאתיבשיהילאנ

רמאתו25׃רוחנלהדלירשאהכלמןביכנאלאותבתב

דקיו26׃ןוללםוקמםגונמעבראופסמםגןבתםגוילא

ינדאיהלאהוהיךורברמאיו27׃הוהילוחתשיושיאה

ךרדביכנאינדאםעמותמאוודסחבזעאלרשאםהרבא

המאתיבלדגתורענהץרתו28׃ינדאיחאתיבהוהיינחנ

ןבלץריוןבלומשוחאהקברלו29׃הלאהםירבדכ

תאוםזנהתאתארכיהיו30׃ןיעהלאהצוחהשיאהלא
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ותחאהקברירבדתאועמשכוותחאידילעםידמצה

דמעהנהושיאהלאאביושיאהילארבדהכרמאל

המלהוהיךורבאוברמאיו31׃ןיעהלעםילמגהלע

אביו32׃םילמגלםוקמותיבהיתינפיכנאוץוחבדמעת

םילמגלאופסמוןבתןתיוםילמגהחתפיוהתיבהשיאה

םשייו33׃ותארשאםישנאהילגרווילגרץחרלםימו

רמאיוירבדיתרבדםאדעלכאאלרמאיולכאלוינפל

תאךרבהוהיו35׃יכנאםהרבאדבערמאיו34׃רבד

םדבעובהזוףסכורקבוןאצולןתיולדגיודאמינדא

ןבינדאתשאהרשדלתו36׃םירמחוםילמגותחפשו

ינעבשיו37׃ולרשאלכתאולןתיוהתנקזירחאינדאל

יכנארשאינענכהתונבמינבלהשאחקתאלרמאלינדא

יתחפשמלאוךלתיבאתיבלאאלםא38׃וצראבבשי

השאהךלתאלילאינדאלארמאו39׃ינבלהשאתחקלו

חלשיוינפליתכלהתהרשאהוהיילארמאיו40׃ירחא

יתחפשממינבלהשאתחקלוךכרדחילצהוךתאוכאלמ

יתחפשמלאאובתיכיתלאמהקנתזא41׃יבאתיבמו

לאםויהאבאו42׃יתלאמיקנתייהוךלונתיאלםאו

חילצמאנךשיםאםהרבאינדאיהלאהוהירמאוןיעה

ןיעלעבצניכנאהנה43׃הילעךלהיכנארשאיכרד

יניקשההילאיתרמאובאשלתאציההמלעההיהוםימה

םגוהתשהתאםגילאהרמאו44׃ךדכמםימטעמאנ

45׃ינדאןבלהוהיחיכהרשאהשאהאוהבאשאךילמגל

הדכותאציהקברהנהויבללארבדלהלכאםרטינא

׃אניניקשההילארמאובאשתוהניעהדרתוהמכשלע
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ךילמגםגוהתשרמאתוהילעמהדכדרותורהמתו46

רמאוהתאלאשאו47׃התקשהםילמגהםגותשאוהקשא

ולהדלירשארוחנןבלאותבתברמאתותאימתב

דקאו48׃הידילעםידימצהוהפאלעםזנהםשאוהכלמ

םהרבאינדאיהלאהוהיתאךרבאוהוהילהוחתשאו

49׃ונבלינדאיחאתבתאתחקלתמאךרדבינחנהרשא

םאוילודיגהינדאתאתמאודסחםישעםכשיםאהתעו

ןבלןעיו50׃לאמשלעואןימילעהנפאוילודיגהאל

ךילארבדלכונאלרבדהאציהוהימורמאיולאותבו

השאיהתוךלוחקךינפלהקברהנה51׃בוטואער

דבעעמשרשאכיהיו52׃הוהירבדרשאכךינדאןבל

אצויו53׃הוהילהצראוחתשיוםהירבדתאםהרבא

תנדגמוהקברלןתיוםידגבובהזילכוףסכילכדבעה

רשאםישנאהואוהותשיוולכאיו54׃המאלוהיחאלןתנ

רמאיו55׃ינדאלינחלשרמאיורקבבומוקיווניליוומע

׃ךלתרחארושעואםימיונתארענהבשתהמאוהיחא

יכרדחילצההוהיויתאורחאתלאםהלארמאיו56

הלאשנורענלארקנורמאיו57׃ינדאלהכלאוינוחלש

םעיכלתההילאורמאיוהקברלוארקיו58׃היפתא

םתחאהקברתאוחלשיו59׃ךלארמאתוהזהשיאה

תאוכרביו60׃וישנאתאוםהרבאדבעתאוהתקנמתאו

שרייוהבבריפלאלייהתאונתחאהלורמאיוהקבר

הנבכרתוהיתרענוהקברםקתו61׃ויאנשרעשתאךערז

הקברתאדבעהחקיושיאהירחאהנכלתוםילמגהלע

ץראבבשויאוהויאריחלראבאובמאבקחציו62׃ךליו
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ויניעאשיוברעתונפלהדשבחושלקחציאציו63׃בגנה

ארתוהיניעתאהקבראשתו64׃םיאבםילמגהנהואריו

ימדבעהלארמאתו65׃למגהלעמלפתוקחציתא

אוהדבעהרמאיוונתארקלהדשבךלהההזלהשיאה

תאקחצילדבעהרפסיו66׃סכתתוףיעצהחקתוינדא

הרשהלהאהקחציהאביו67׃השערשאםירבדהלכ

קחציםחניוהבהאיוהשאלוליהתוהקברתאחקיוומא

׃ומאירחא

ולדלתו2׃הרוטקהמשוהשאחקיוםהרבאףסיו25

תאוקבשיתאוןידמתאוןדמתאוןשקיתאוןרמזתא

םרושאויהןדדינבוןדדתאואבשתאדליןשקיו3׃חוש

עדיבאוךנחורפעוהפיעןידמינבו4׃םימאלוםישוטלו

לכתאםהרבאןתיו5׃הרוטקינבהלאלכהעדלאו

ןתנםהרבאלרשאםישגליפהינבלו6׃קחצילולרשא

המדקיחונדועבונבקחצילעמםחלשיותנתמםהרבא

תאמיחרשאםהרבאייחינשימיהלאו7׃םדקץראלא

םהרבאתמיועוגיו8׃םינששמחוהנשםיעבשוהנש

ותאורבקיו9׃וימעלאףסאיועבשוןקזהבוטהבישב

ןרפעהדשלאהלפכמהתרעמלאוינבלאעמשיוקחצי

הנקרשאהדשה10׃ארממינפלערשאיתחהרחצןב

11׃ותשאהרשוםהרבארבקהמשתחינבתאמםהרבא

בשיוונבקחציתאםיהלאךרביוםהרבאתומירחאיהיו

ןבלאעמשיתדלתהלאו12׃יאריחלראבםעקחצי

׃םהרבאלהרשתחפשתירצמהרגההדלירשאםהרבא
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רכבםתדלותלםתמשבלאעמשיינבתומשהלאו13

המודועמשמו14׃םשבמולאבדאורדקותיבנלאעמשי

םההלא16׃המדקושיפנרוטיאמיתודדח15׃אשמו

םינשםתריטבוםהירצחבםתמשהלאולאעמשיינב

תאמלאעמשיייחינשהלאו17׃םתמאלםאישנרשע

׃וימעלאףסאיותמיועוגיוםינשעבשוהנשםישלשוהנש

הכאבםירצמינפלערשארושדעהליוחמונכשיו18

קחציתדלותהלאו19׃לפנויחאלכינפלעהרושא

ןבקחצייהיו20׃קחציתאדילוהםהרבאםהרבאןב

ןדפמימראהלאותבתבהקברתאותחקבהנשםיעברא

הוהילקחצירתעיו21׃השאלולימראהןבלתוחאםרא

הקבררהתוהוהיולרתעיואוההרקעיכותשאחכנל

הזהמלןכםארמאתוהברקבםינבהוצצרתיו22׃ותשא

םייגינשהלהוהירמאיו23׃הוהיתאשרדלךלתויכנא

ברוץמאיםאלמםאלוודרפיךיעממםימאלינשוךנטבב

׃הנטבבםמותהנהותדללהימיואלמיו24׃ריעצדבעי

ומשוארקיורעשתרדאכולכינומדאןושארהאציו25

ארקיוושעבקעבתזחאודיוויחאאציןכירחאו26׃ושע

ולדגיו27׃םתאתדלבהנשםיששןבקחציובקעיומש

םתשיאבקעיוהדששיאדיצעדישיאושעיהיוםירענה

הקברוויפבדיציכושעתאקחציבהאיו28׃םילהאבשי

הדשהןמושעאביודיזנבקעידזיו29׃בקעיתאתבהא

םדאהןמאנינטיעלהבקעילאושערמאיו30׃ףיעאוהו

רמאיו31׃םודאומשארקןכלעיכנאףיעיכהזהםדאה

הנהושערמאיו32׃ילךתרכבתאםויכהרכמבקעי
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בקעירמאיו33׃הרכבילהזהמלותומלךלוהיכנא

׃בקעילותרכבתארכמיוולעבשיוםויכילהעבשה

םקיותשיולכאיוםישדעדיזנוםחלושעלןתנבקעיו34

׃הרכבהתאושעזביוךליו

היהרשאןושארהבערהדבלמץראבבעריהיו26

םיתשלפךלמךלמיבאלאקחציךליוםהרבאימיב

ןכשהמירצמדרתלארמאיוהוהיוילאאריו2׃הררג

ךמעהיהאותאזהץראברוג3׃ךילארמארשאץראב

יתמקהולאהתצראהלכתאןתאךערזלוךליכךכרבאו

יתיברהו4׃ךיבאםהרבאליתעבשנרשאהעבשהתא

תצראהלכתאךערזליתתנוםימשהיבכוככךערזתא

עמשרשאבקע5׃ץראהייוגלכךערזבוכרבתהולאה

6׃יתרותויתוקחיתוצמיתרמשמרמשיוילקבםהרבא

רמאיוותשאלםוקמהישנאולאשיו7׃ררגבקחציבשיו

םוקמהישנאינגרהיןפיתשארמאלארייכאוהיתחא

םשולוכראיכיהיו8׃איההארמתבוטיכהקברלע

אריוןולחהדעבםיתשלפךלמךלמיבאףקשיוםימיה

ךלמיבאארקיו9׃ותשאהקברתאקחצמקחציהנהו

אוהיתחאתרמאךיאואוהךתשאהנהךארמאיוקחציל

רמאיו10׃הילעתומאןפיתרמאיכקחציוילארמאיו

תאםעהדחאבכשטעמכונלתישעתאזהמךלמיבא

םעהלכתאךלמיבאוציו11׃םשאונילעתאבהוךתשא

קחציערזיו12׃תמויתומותשאבוהזהשיאבעגנהרמאל

והכרביוםירעשהאמאוהההנשבאצמיואוההץראב
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׃דאמלדגיכדעלדגוךולהךליושיאהלדגיו13׃הוהי

ואנקיוהברהדבעורקבהנקמוןאצהנקמוליהיו14

ויבאידבעורפחרשאתראבהלכו15׃םיתשלפותא

16׃רפעםואלמיוםיתשלפםומתסויבאםהרבאימיב

׃דאמונממתמצעיכונמעמךלקחצילאךלמיבארמאיו

בשיו18׃םשבשיוררגלחנבןחיוקחציםשמךליו17

םהרבאימיבורפחרשאםימהתראבתארפחיוקחצי

ןהלארקיוםהרבאתומירחאםיתשלפםומתסיוויבא

קחציידבעורפחיו19׃ויבאןהלארקרשאתמשכתומש

םעררגיערוביריו20׃םייחםימראבםשואצמיולחנב

יכקשעראבהםשארקיוםימהונלרמאלקחצייער

הילעםגוביריותרחאראבורפחיו21׃ומעוקשעתה

אלותרחאראברפחיוםשמקתעיו22׃הנטשהמשארקיו

ביחרההתעיכרמאיותובחרהמשארקיוהילעובר

24׃עבשראבםשמלעיו23׃ץראבונירפוונלהוהי

םהרבאיהלאיכנארמאיואוהההלילבהוהיוילאאריו

תאיתיברהוךיתכרבויכנאךתאיכאריתלאךיבא

ארקיוחבזמםשןביו25׃ידבעםהרבארובעבךערז

׃ראבקחציידבעםשורכיוולהאםשטיוהוהיםשב

רשלכיפווהערמתזחאוררגמוילאךלהךלמיבאו26

םתאוילאםתאבעודמקחציםהלארמאיו27׃ואבצ

יכוניארוארורמאיו28׃םכתאמינוחלשתויתאםתאנש

ךניבווניניבוניתוניבהלאאניהתרמאנוךמעהוהיהיה

אלרשאכהערונמעהשעתםא29׃ךמעתירבהתרכנו

התאםולשבךחלשנובוטקרךמעונישערשאכוךונעגנ
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31׃ותשיוולכאיוהתשמםהלשעיו30׃הוהיךורבהתע

וכליוקחציםחלשיוויחאלשיאועבשיורקבבומיכשיו

ודגיוקחציידבעואביואוההםויביהיו32׃םולשבותאמ

33׃םימונאצמולורמאיוורפחרשאראבהתודאלעול

םויהדעעבשראבריעהםשןכלעהעבשהתאארקיו

תידוהיתאהשאחקיוהנשםיעבראןבושעיהיו34׃הזה

ןייהתו35׃יתחהןליאתבתמשבתאויתחהיראבתב

׃הקברלוקחצילחורתרמ

ושעתאארקיותארמויניעןיהכתוקחציןקזיכיהיו27

הנהרמאיו2׃יננהוילארמאיוינבוילארמאיולדגהונב

ךילתךילכאנאשהתעו3׃יתומםוייתעדיאליתנקזאנ

םימעטמילהשעו4׃הדיצילהדוצוהדשהאצוךתשקו

ישפנךכרבתרובעבהלכאוילהאיבהויתבהארשאכ

ונבושעלאקחצירבדבתעמשהקברו5׃תומאםרטב

לאהרמאהקברו6׃איבהלדיצדוצלהדשהושעךליו

ושעלארבדמךיבאתאיתעמשהנהרמאלהנבבקעי

הלכאוםימעטמילהשעודיצילהאיבה7׃רמאלךיחא

ילקבעמשינבהתעו8׃יתומינפלהוהיינפלהככרבאו

םשמילחקוןאצהלאאנךל9׃ךתאהוצמינארשאל

רשאכךיבאלםימעטמםתאהשעאוםיבטםיזעיידגינש

ינפלךכרבירשארבעבלכאוךיבאלתאבהו10׃בהא

שיאיחאושעןהומאהקברלאבקעירמאיו11׃ותומ

ויניעביתייהויבאינשמיילוא12׃קלחשיאיכנאורעש

ולרמאתו13׃הכרבאלוהללקילעיתאבהועתעתמכ
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ךליו14׃ילחקךלוילקבעמשךאינבךתללקילעומא

׃ויבאבהארשאכםימעטמומאשעתוומאלאביוחקיו

רשאתדמחהלדגההנבושעידגבתאהקברחקתו15

תרעתאו16׃ןטקההנבבקעיתאשבלתותיבבהתא

ןתתו17׃ויראוצתקלחלעווידילעהשיבלהםיזעהיידג

׃הנבבקעידיבהתשערשאםחלהתאוםימעטמהתא

׃ינבהתאימיננהרמאיויבארמאיוויבאלאאביו18

רשאכיתישעךרכבושעיכנאויבאלאבקעירמאיו19

ינכרבתרובעבידיצמהלכאוהבשאנםוקילאתרבד

ינבאצמלתרהמהזהמונבלאקחצירמאיו20׃ךשפנ

לאקחצירמאיו21׃ינפלךיהלאהוהיהרקהיכרמאיו

22׃אלםאושעינבהזהתאהינבךשמאואנהשגבקעי

בקעילוקלקהרמאיווהשמיוויבאקחצילאבקעישגיו

ויחאושעידיכוידיויהיכוריכהאלו23׃ושעידיםידיהו

׃ינארמאיוושעינבהזהתארמאיו24׃והכרביותרעש

ישפנךכרבתןעמלינבדיצמהלכאוילהשגהרמאיו25

קחציוילארמאיו26׃תשיוןייולאביולכאיוולשגיו

חירתאחריוולקשיושגיו27׃ינבילהקשואנהשגויבא

רשאהדשחירכינבחירהאררמאיווהכרביווידגב

ינמשמוםימשהלטמםיהלאהךלןתיו28׃הוהיוכרב

ךלוחתשיוםימעךודבעי29׃שריתוןגדברוץראה

ךירראךמאינבךלווחתשיוךיחאלריבגהוהםימאל

ךרבלקחציהלכרשאכיהיו30׃ךורבךיכרבמורורא

ויבאקחציינפתאמבקעיאציאציךאיהיובקעיתא

אביוםימעטמאוהםגשעיו31׃ודיצמאבויחאושעו
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רובעבונבדיצמלכאיויבאםקיויבאלרמאיוויבאל

רמאיוהתאימויבאקחציולרמאיו32׃ךשפנינכרבת

דעהלדגהדרחקחצידרחיו33׃ושעךרכבךנבינא

לכמלכאוילאביודיצדצהאוהאופאימרמאיודאמ

תאושעעמשכ34׃היהיךורבםגוהכרבאואובתםרטב

רמאיודאמדעהרמוהלדגהקעצקעציוויבאירבד

המרמבךיחאאברמאיו35׃יבאינאםגינכרבויבאל

הזינבקעיובקעיומשארקיכהרמאיו36׃ךתכרבחקיו

רמאיויתכרבחקלהתעהנהוחקליתרכבתאםימעפ

ןהושעלרמאיוקחציןעיו37׃הכרבילתלצאאלה

ןגדוםידבעלוליתתנויחאלכתאוךלויתמשריבג

ושערמאיו38׃ינבהשעאהמאופאהכלוויתכמסשריתו

יבאינאםגינכרביבאךלאוהתחאהכרבהויבאלא

הנהוילארמאיוויבאקחציןעיו39׃ךביוולקושעאשיו

לעו40׃לעמםימשהלטמוךבשומהיהיץראהינמשמ

תקרפודירתרשאכהיהודבעתךיחאתאוהיחתךברח

הכרבהלעבקעיתאושעםטשיו41׃ךראוצלעמולע

יבאלבאימיוברקיובלבושערמאיוויבאוכרברשא

ושעירבדתאהקברלדגיו42׃יחאבקעיתאהגרהאו

וילארמאתוןטקההנבבקעילארקתוחלשתולדגההנב

עמשינבהתעו43׃ךגרהלךלםחנתמךיחאושעהנה

ומעתבשיו44׃הנרחיחאןבללאךלחרבםוקוילקב

ףאבושדע45׃ךיחאתמחבושתרשאדעםידחאםימי

ךיתחקלויתחלשוולתישערשאתאחכשוךממךיחא

הקבררמאתו46׃דחאםויםכינשםגלכשאהמלםשמ
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השאבקעיחקלםאתחתונבינפמייחביתצקקחצילא

׃םייחילהמלץראהתונבמהלאכתחתונבמ

ולרמאיווהוציוותאךרביובקעילאקחציארקיו28

התיבםראהנדפךלםוק2׃ןענכתונבמהשאחקתאל

יחאןבלתונבמהשאםשמךלחקוךמאיבאלאותב

להקלתייהוךבריוךרפיוךתאךרביידשלאו3׃ךמא

ךתאךערזלוךלםהרבאתכרבתאךלןתיו4׃םימע

׃םהרבאלםיהלאןתנרשאךירגמץראתאךתשרל

ןבןבללאםראהנדפךליובקעיתאקחציחלשיו5

יכושעאריו6׃ושעובקעיםאהקבריחאימראהלאותב

ולתחקלםראהנדפותאחלשובקעיתאקחציךרב

השאחקתאלרמאלוילעוציוותאוכרבבהשאםשמ

הנדפךליוומאלאוויבאלאבקעיעמשיו7׃ןענכתונבמ

׃ויבאקחצייניעבןענכתונבתועריכושעאריו8׃םרא

ןבלאעמשיתבתלחמתאחקיולאעמשילאושעךליו9

בקעיאציו10׃השאלולוישנלעתויבנתוחאםהרבא

יכםשןליוםוקמבעגפיו11׃הנרחךליועבשראבמ

בכשיוויתשארמםשיוםוקמהינבאמחקיושמשהאב

ושארוהצראבצמםלסהנהוםלחיו12׃אוההםוקמב

13׃ובםידריוםילעםיהלאיכאלמהנהוהמימשהעיגמ

ךיבאםהרבאיהלאהוהיינארמאיווילעבצנהוהיהנהו

הננתאךלהילעבכשהתארשאץראהקחצייהלאו

המדקוהמיתצרפוץראהרפעכךערזהיהו14׃ךערזלו

15׃ךערזבוהמדאהתחפשמלכךבוכרבנוהבגנוהנפצו

לאךיתבשהוךלתרשאלכבךיתרמשוךמעיכנאהנהו
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רשאתאיתישעםארשאדעךבזעאאליכתאזההמדאה

הוהישיןכארמאיוותנשמבקעיץקייו16׃ךליתרבד

ארונהמרמאיוארייו17׃יתעדיאליכנאוהזהםוקמב

׃םימשהרעשהזוםיהלאתיבםאיכהזןיאהזהםוקמה

ויתשארמםשרשאןבאהתאחקיורקבבבקעיםכשיו18

םשתאארקיו19׃השארלעןמשקציוהבצמהתאםשיו

20׃הנשארלריעהםשזולםלואולאתיבאוההםוקמה

ינרמשוידמעםיהלאהיהיםארמאלרדנבקעירדיו

דגבולכאלםחלילןתנוךלוהיכנארשאהזהךרדב

ילהוהיהיהויבאתיבלאםולשביתבשו21׃שבלל

תיבהיהיהבצמיתמשרשאתאזהןבאהו22׃םיהלאל

׃ךלונרשעארשעילןתתרשאלכוםיהלא

אריו2׃םדקינבהצראךליווילגרבקעיאשיו29

םיצברןאצירדעהשלשםשהנהוהדשבראבהנהו

לעהלדגןבאהוםירדעהוקשיאוההראבהןמיכהילע

ןבאהתאוללגוםירדעהלכהמשופסאנו3׃ראבהיפ

לעןבאהתאובישהוןאצהתאוקשהוראבהיפלעמ

םתאןיאמיחאבקעיםהלרמאיו4׃המקמלראבהיפ

ןבןבלתאםתעדיהםהלרמאיו5׃ונחנאןרחמורמאיו

ורמאיוולםולשהםהלרמאיו6׃ונעדיורמאיורוחנ

דועןהרמאיו7׃ןאצהםעהאבותבלחרהנהוםולש

8׃וערוכלוןאצהוקשההנקמהףסאהתעאללודגםויה

תאוללגוםירדעהלכופסאירשאדעלכונאלורמאיו

םמערבדמונדוע9׃ןאצהוניקשהוראבהיפלעמןבאה
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יהיו10׃אוההעריכהיבאלרשאןאצהםעהאבלחרו

ןאצתאוומאיחאןבלתבלחרתאבקעיהאררשאכ

ראבהיפלעמןבאהתאלגיובקעישגיוומאיחאןבל

אשיולחרלבקעיקשיו11׃ומאיחאןבלןאצתאקשיו

יכואוההיבאיחאיכלחרלבקעידגיו12׃ךביוולקתא

תאןבלעמשכיהיו13׃היבאלדגתוץרתואוההקברןב

ולקשניוולקבחיוותארקלץריוותחאןבבקעיעמש

׃הלאהםירבדהלכתאןבללרפסיוותיבלאוהאיביו

שדחומעבשיוהתאירשבוימצעךאןבלולרמאיו14

םנחינתדבעוהתאיחאיכהבקעילןבלרמאיו15׃םימי

הלדגהםשתונביתשןבללו16׃ךתרכשמהמילהדיגה

התיהלחרותוכרהאליניעו17׃לחרהנטקהםשוהאל

רמאיולחרתאבקעיבהאיו18׃הארמתפיוראתתפי

ןבלרמאיו19׃הנטקהךתבלחרבםינשעבשךדבעא

20׃ידמעהבשרחאשיאלהתאיתתמךלהתאיתתבוט

םידחאםימיכויניעבויהיוםינשעבשלחרבבקעידבעיו

יתשאתאהבהןבללאבקעירמאיו21׃התאותבהאב

ישנאלכתאןבלףסאיו22׃הילאהאובאוימיואלמיכ

ותבהאלתאחקיוברעביהיו23׃התשמשעיוםוקמה

הפלזתאהלןבלןתיו24׃הילאאביווילאהתאאביו

האלאוההנהורקבביהיו25׃החפשותבהאללותחפש

ךמעיתדבעלחרבאלהילתישעתאזהמןבללארמאיו

תתלונמוקמבןכהשעיאלןבלרמאיו26׃ינתימרהמלו

ךלהנתנותאזעבשאלמ27׃הריכבהינפלהריעצה

םינשעבשדועידמעדבעתרשאהדבעבתאזתאםג
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תאולןתיותאזעבשאלמיוןכבקעישעיו28׃תורחא

ההלבתאותבלחרלןבלןתיו29׃השאלולותבלחר

תאםגבהאיולחרלאםגאביו30׃החפשלהלותחפש

אריו31׃תורחאםינשעבשדועומעדבעיוהאלמלחר

32׃הרקעלחרוהמחרתאחתפיוהאלהאונשיכהוהי

האריכהרמאיכןבוארומשארקתוןבדלתוהאלרהתו

דלתודוערהתו33׃ישיאינבהאיהתעיכיינעבהוהי

תאםגילןתיויכנאהאונשיכהוהיעמשיכרמאתוןב

רמאתוןבדלתודוערהתו34׃ןועמשומשארקתוהז

לעםינבהשלשוליתדלייכילאישיאהוליםעפההתע

םעפהרמאתוןבדלתודוערהתו35׃יולומשארקןכ

׃תדלמדמעתוהדוהיומשהארקןכלעהוהיתאהדוא

התחאבלחראנקתובקעילהדליאליכלחרארתו30

2׃יכנאהתמןיאםאוםינבילהבהבקעילארמאתו

רשאיכנאםיהלאתחתהרמאיולחרבבקעיףארחיו

הילאאבההלביתמאהנהרמאתו3׃ןטבירפךממענמ

תאולןתתו4׃הנממיכנאםגהנבאויכרבלעדלתו

ההלברהתו5׃בקעיהילאאביוהשאלהתחפשההלב

עמשםגוםיהלאיננדלחררמאתו6׃ןבבקעילדלתו

דלתודוערהתו7׃ןדומשהארקןכלעןבילןתיוילקב

ילותפנלחררמאתו8׃בקעילינשןבלחרתחפשההלב

׃ילתפנומשארקתויתלכיםגיתחאםעיתלתפנםיהלא

התחפשהפלזתאחקתותדלמהדמעיכהאלארתו9

האלתחפשהפלזדלתו10׃השאלבקעילהתאןתתו



תישארב 61

12׃דגומשתאארקתודגבהאלרמאתו11׃ןבבקעיל

האלרמאתו13׃בקעילינשןבהאלתחפשהפלזדלתו

ךליו14׃רשאומשתאארקתותונבינורשאיכירשאב

םתאאביוהדשבםיאדודאצמיוםיטחריצקימיבןבואר

יאדודמילאנינתהאללאלחררמאתוומאהאללא

תאםגתחקלוישיאתאךתחקטעמההלרמאתו15׃ךנב

תחתהלילהךמעבכשיןכללחררמאתוינביאדוד

האלאצתוברעבהדשהןמבקעיאביו16׃ךנביאדוד

ינביאדודבךיתרכשרכשיכאובתילארמאתוותארקל

רהתוהאללאםיהלאעמשיו17׃אוההלילבהמעבכשיו

םיהלאןתנהאלרמאתו18׃ישימחןבבקעילדלתו

19׃רכששיומשארקתוישיאליתחפשיתתנרשאירכש

האלרמאתו20׃בקעיליששןבדלתוהאלדוערהתו

יתדלייכישיאינלבזיםעפהבוטדבזיתאםיהלאינדבז

הדלירחאו21׃ןולבזומשתאארקתוםינבהששול

לחרתאםיהלארכזיו22׃הנידהמשתאארקתותב

ןבדלתורהתו23׃המחרתאחתפיוםיהלאהילאעמשיו

ףסויומשתאארקתו24׃יתפרחתאםיהלאףסארמאתו

לחרהדלירשאכיהיו25׃רחאןבילהוהיףסירמאל

ימוקמלאהכלאוינחלשןבללאבקעירמאיוףסויתא

ןהבךתאיתדבערשאידליתאוישנתאהנת26׃יצראלו

רמאיו27׃ךיתדבערשאיתדבעתאתעדיהתאיכהכלאו

הוהיינכרביויתשחנךיניעבןחיתאצמאנםאןבלוילא

רמאיו29׃הנתאוילעךרכשהבקנרמאיו28׃ךללגב

ךנקמהיהרשאתאוךיתדבערשאתאתעדיהתאוילא
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ךרביוברלץרפיוינפלךלהיהרשאטעמיכ30׃יתא

31׃יתיבליכנאםגהשעאיתמהתעוילגרלךתאהוהי

םאהמואמילןתתאלבקעירמאיוךלןתאהמרמאיו

32׃רמשאךנאצהעראהבושאהזהרבדהילהשעת

אולטודקנהשלכםשמרסהםויהךנאצלכברבעא

33׃ירכשהיהוםיזעבדקנואולטוםיבשכבםוחהשלכו

ךינפלירכשלעאובתיכרחמםויביתקדציבהתנעו

אוהבונגםיבשכבםוחוםיזעבאולטודקנונניארשאלכ

םויברסיו35׃ךרבדכיהיולןהןבלרמאיו34׃יתא

םיזעהלכתאוםיאלטהוםידקעהםישיתהתאאוהה

םיבשכבםוחלכוובןבלרשאלכתאלטהותודקנה

בקעיןיבווניבםימיתשלשךרדםשיו36׃וינבדיבןתיו

לקמבקעיולחקיו37׃תרתונהןבלןאצתאהערבקעיו

ףשחמתונבלתולצפןהבלצפיוןומרעוזולוחלהנבל

לצפרשאתולקמהתאגציו38׃תולקמהלערשאןבלה

חכנלתותשלןאצהןאבתרשאםימהתותקשבםיטהרב

תולקמהלאןאצהומחיו39׃תותשלןאבבהנמחיוןאצה

דירפהםיבשכהו40׃םיאלטוםידקנםידקעןאצהןדלתו

תשיוןבלןאצבםוחלכודקעלאןאצהינפןתיובקעי

לכבהיהו41׃ןבלןאצלעםתשאלוודבלםירדעול

ןאצהיניעלתולקמהתאבקעיםשותורשקמהןאצהםחי

םישיאלןאצהףיטעהבו42׃תולקמבהנמחילםיטהרב

שיאהץרפיו43׃בקעילםירשקהוןבללםיפטעההיהו

םילמגוםידבעותוחפשותוברןאצוליהיודאמדאמ

׃םירמחו
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לכתאבקעיחקלרמאלןבלינבירבדתאעמשיו31

2׃הזהדבכהלכתאהשעוניבאלרשאמווניבאלרשא

3׃םושלשלומתכומעונניאהנהוןבלינפתאבקעיאריו

ךתדלומלוךיתובאץראלאבושבקעילאהוהירמאיו

הדשההאללולחרלארקיובקעיחלשיו4׃ךמעהיהאו

יכןכיבאינפתאיכנאהארןהלרמאיו5׃ונאצלא

הנתאו6׃ידמעהיהיבאיהלאוםשלשלמתכילאונניא

יבלתהןכיבאו7׃ןכיבאתאיתדבעיחכלכביכןתעדי

ערהלםיהלאונתנאלוםינמתרשעיתרכשמתאףלחהו

ןאצהלכודליוךרכשהיהיםידקנרמאיהכםא8׃ידמע

ןאצהלכודליוךרכשהיהיםידקערמאיהכםאוםידקנ

יהיו10׃ילןתיוםכיבאהנקמתאםיהלאלציו9׃םידקע

םידתעההנהוםולחבאראויניעאשאוןאצהםחיתעב

ילארמאיו11׃םידרבוםידקנםידקעןאצהלעםילעה

אשרמאיו12׃יננהרמאובקעיםולחבםיהלאהךאלמ

םידקעןאצהלעםילעהםידתעהלכהארוךיניעאנ

13׃ךלהשעןבלרשאלכתאיתיאריכםידרבוםידקנ

תרדנרשאהבצמםשתחשמרשאלאתיבלאהיכנא

ץראלאבושותאזהץראהןמאצםוקהתערדנםשיל

ונלדועהולהנרמאתוהאלולחרןעתו14׃ךתדלומ

יכולונבשחנתוירכנאולה15׃וניבאתיבבהלחנוקלח

רשארשעהלכיכ16׃ונפסכתאלוכאםגלכאיוונרכמ

רשאלכהתעוונינבלואוהונלוניבאמםיהלאליצה

וינבתאאשיובקעיםקיו17׃השעךילאםיהלארמא

לכתאווהנקמלכתאגהניו18׃םילמגהלעוישנתאו
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אובלםראןדפבשכררשאונינקהנקמשכררשאושכר

ונאצתאזזגלךלהןבלו19׃ןענכהצראויבאקחצילא

תאבקעיבנגיו20׃היבאלרשאםיפרתהתאלחרבנגתו

חרביו21׃אוהחרביכולדיגהילבלעימראהןבלבל

רהוינפתאםשיורהנהתארבעיוםקיוולרשאלכואוה

23׃בקעיחרביכישילשהםויבןבללדגיו22׃דעלגה

קבדיוםימיתעבשךרדוירחאףדריוומעויחאתאחקיו

םלחבימראהןבללאםיהלאאביו24׃דעלגהרהבותא

בוטמבקעיםערבדתןפךלרמשהולרמאיוהלילה

רהבולהאתאעקתבקעיובקעיתאןבלגשיו25׃ערדע

בקעילןבלרמאיו26׃דעלגהרהבויחאתאעקתןבלו

׃ברחתויבשכיתנבתאגהנתויבבלתאבנגתותישעהמ

ךחלשאוילתדגהאלויתאבנגתוחרבלתאבחנהמל27

קשנלינתשטנאלו28׃רונכבוףתבםירשבוהחמשב

תושעלידילאלשי29׃ושעתלכסההתעיתנבלוינבל

רמשהרמאלילארמאשמאםכיבאיהלאוערםכמע

תכלהךלההתעו30׃ערדעבוטמבקעיםערבדמךל

31׃יהלאתאתבנגהמלךיבאתיבלהתפסכנףסכניכ

תאלזגתןפיתרמאיכיתארייכןבללרמאיובקעיןעיו

דגנהיחיאלךיהלאתאאצמתרשאםע32׃ימעמךיתונב

לחריכבקעיעדיאלוךלחקוידמעהמךלרכהוניחא

להאבוהאללהאבובקעילהאבןבלאביו33׃םתבנג

להאבאביוהאללהאמאציואצמאלותהמאהיתש

למגהרכבםמשתוםיפרתהתאהחקללחרו34׃לחר

35׃אצמאלולהאהלכתאןבלששמיוםהילעבשתו
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םוקללכואאוליכינדאיניעברחילאהיבאלארמאתו

36׃םיפרתהתאאצמאלושפחיוילםישנךרדיכךינפמ

יעשפהמןבללרמאיובקעיןעיוןבלבבריובקעילרחיו

המילכלכתאתששמיכ37׃ירחאתקלדיכיתאטחהמ

וחיכויוךיחאויחאדגנהכםישךתיבילכלכמתאצמ

אלךיזעוךילחרךמעיכנאהנשםירשעהז38׃ונינשןיב

ךילאיתאבהאלהפרט39׃יתלכאאלךנאציליאוולכש

40׃הליליתבנגוםוייתבנגהנשקבתידימהנטחאיכנא

׃יניעמיתנשדדתוהלילבחרקוברחינלכאםויביתייה

הרשעעבראךיתדבעךתיבבהנשםירשעילהז41

יתרכשמתאףלחתוךנאצבםינשששוךיתנביתשבהנש

דחפוםהרבאיהלאיבאיהלאילול42׃םינמתרשע

עיגיתאויינעתאינתחלשםקירהתעיכילהיהקחצי

בקעילארמאיוןבלןעיו43׃שמאחכויוםיהלאהאריפכ

הארהתארשאלכוינאצןאצהוינבםינבהויתנבתונבה

רשאןהינבלואםויההלאלהשעאהמיתנבלואוהיל

דעלהיהוהתאוינאתירבהתרכנהכלהתעו44׃ודלי

רמאיו46׃הבצמהמיריוןבאבקעיחקיו45׃ךניבויניב

ולכאיולגושעיוםינבאוחקיוםינבאוטקלויחאלבקעי

ארקבקעיואתודהשרגיןבלולארקיו47׃לגהלעםש

םויהךניבויניבדעהזהלגהןבלרמאיו48׃דעלגול

הוהיףצירמארשאהפצמהו49׃דעלגומשארקןכלע

יתנבתאהנעתםא50׃והערמשיארתסניכךניבויניב

דעםיהלאהארונמעשיאןיאיתנבלעםישנחקתםאו

הנהוהזהלגההנהבקעילןבלרמאיו51׃ךניבויניב
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הדעוהזהלגהדע52׃ךניבויניביתירירשאהבצמה

התאםאוהזהלגהתאךילארבעאאלינאםאהבצמה

53׃הערלתאזההבצמהתאוהזהלגהתאילארבעתאל

םהיבאיהלאוניניבוטפשירוחניהלאוםהרבאיהלא

רהבחבזבקעיחבזיו54׃קחציויבאדחפבבקעיעבשיו

55׃רהבוניליוםחלולכאיוםחללכאלויחאלארקיו

םהתאךרביוויתונבלווינבלקשניורקבבןבלםכשיו

׃ומקמלןבלבשיוךליו

2׃םיהלאיכאלמובועגפיווכרדלךלהבקעיו32

םשארקיוהזםיהלאהנחמםאררשאכבקעירמאיו

לאוינפלםיכאלמבקעיחלשיו3׃םינחמאוההםוקמה

רמאלםתאוציו4׃םודאהדשריעשהצראויחאושע

ןבלםעבקעיךדבערמאהכושעלינדאלןורמאתהכ

דבעוןאצרומחורושיליהיו5׃התעדערחאויתרג

ובשיו6׃ךיניעבןחאצמלינדאלדיגהלהחלשאוהחפשו

םגוושעלאךיחאלאונאברמאלבקעילאםיכאלמה

דאמבקעיארייו7׃ומעשיאתואמעבראוךתארקלךלה

רקבהתאוןאצהתאוותארשאםעהתאץחיוולרציו

הנחמהלאושעאוביםארמאיו8׃תונחמינשלםילמגהו

רמאיו9׃הטילפלראשנההנחמההיהווהכהותחאה

רמאההוהיקחצייבאיהלאוםהרבאיבאיהלאבקעי

יתנטק10׃ךמעהביטיאוךתדלומלוךצראלבושילא

יכךדבעתאתישערשאתמאהלכמוםידסחהלכמ

׃תונחמינשליתייההתעוהזהןדריהתאיתרבעילקמב
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אוביןפותאיכנאארייכושעדימיחאדימאנינליצה11

ךמעביטיאבטיהתרמאהתאו12׃םינבלעםאינכהו

13׃ברמרפסיאלרשאםיהלוחכךערזתאיתמשו

ושעלהחנמודיבאבהןמחקיואוהההלילבםשןליו

םיתאמםילחרםירשעםישיתוםיתאמםיזע14׃ויחא

תורפםישלשםהינבותוקינימםילמג15׃םירשעםיליאו

16׃הרשעםריעוםירשעתנתאהרשעםירפוםיעברא

ורבעוידבעלארמאיוודבלרדערדעוידבעדיבןתיו

ןושארהתאוציו17׃רדעןיבורדעןיבומישתחורוינפל

הנאוהתאימלרמאלךלאשויחאושעךשגפייכרמאל

החנמבקעילךדבעלתרמאו18׃ךינפלהלאימלוךלת

וציו19׃ונירחאאוהםגהנהוושעלינדאלהחולשאוה

ירחאםיכלההלכתאםגישילשהתאםגינשהתאםג

םכאצמבושעלאןורבדתהזהרבדכרמאלםירדעה

רמאיכונירחאבקעיךדבעהנהםגםתרמאו20׃ותא

וינפהאראןכירחאוינפלתכלהההחנמבוינפהרפכא

הלילבןלאוהווינפלעהחנמהרבעתו21׃ינפאשיילוא

וישניתשתאחקיואוההלילבםקיו22׃הנחמבאוהה

רבעמתארבעיווידלירשעדחאתאוויתחפשיתשתאו

24׃ולרשאתארבעיולחנהתאםרבעיוםחקיו23׃קבי

25׃רחשהתולעדעומעשיאקבאיוודבלבקעירתויו

בקעיךריףכעקתווכריףכבעגיווללכיאליכאריו

אלרמאיורחשההלעיכינחלשרמאיו26׃ומעוקבאהב

רמאיוךמשהמוילארמאיו27׃ינתכרבםאיכךחלשא

לארשיםאיכךמשדוערמאיבקעיאלרמאיו28׃בקעי
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בקעילאשיו29׃לכותוםישנאםעוםיהלאםעתירשיכ

ךרביוימשללאשתהזהמלרמאיוךמשאנהדיגהרמאיו

יתיאריכלאינפםוקמהםשבקעיארקיו30׃םשותא

שמשהולחרזיו31׃ישפנלצנתוםינפלאםינפםיהלא

אלןכלע32׃וכרילעעלצאוהולאונפתארבערשאכ

דעךריהףכלערשאהשנהדיגתאלארשיינבולכאי

׃השנהדיגבבקעיךריףכבעגניכהזהםויה

עבראומעואבושעהנהואריוויניעבקעיאשיו33

לעולחרלעוהאללעםידליהתאץחיושיאתואמ

הנשארןהידליתאותוחפשהתאםשיו2׃תוחפשהיתש

׃םינרחאףסויתאולחרתאוםינרחאהידליוהאלתאו

דעםימעפעבשהצראוחתשיוםהינפלרבעאוהו3

לעלפיווהקבחיוותארקלושעץריו4׃ויחאדעותשג

םישנהתאאריוויניעתאאשיו5׃וכביווהקשיווראוצ

רשאםידליהרמאיוךלהלאימרמאיוםידליהתאו

ןהידליוהנהתוחפשהןשגתו6׃ךדבעתאםיהלאןנח

שגנרחאוווחתשיוהידליוהאלםגשגתו7׃ןיוחתשתו

הזההנחמהלכךלימרמאיו8׃ווחתשיולחרוףסוי

שיושערמאיו9׃ינדאיניעבןחאצמלרמאיויתשגפרשא

אנםאאנלאבקעירמאיו10׃ךלרשאךליהייחאבריל

יתיארןכלעיכידימיתחנמתחקלוךיניעבןחיתאצמ

יתכרבתאאנחק11׃ינצרתוםיהלאינפתארכךינפ

וברצפיולכילשייכוםיהלאיננחיכךלתאבהרשא

רמאיו13׃ךדגנלהכלאוהכלנוהעסנרמאיו12׃חקיו
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תולערקבהוןאצהוםיכרםידליהיכעדיינדאוילא

ינדאאנרבעי14׃ןאצהלכותמודחאםויםוקפדוילע

רשאהכאלמהלגרליטאלהלהנתאינאוודבעינפל

15׃הריעשינדאלאאבארשאדעםידליהלגרלוינפל

המלרמאיויתארשאםעהןמךמעאנהגיצאושערמאיו

וכרדלושעאוההםויבבשיו16׃ינדאיניעבןחאצמאהז

השעוהנקמלותיבולןביוהתכסעסנבקעיו17׃הריעש

םלשבקעיאביו18׃תוכסםוקמהםשארקןכלעתכס

ינפתאןחיוםראןדפמואבבןענכץראברשאםכשריע

דימולהאםשהטנרשאהדשהתקלחתאןקיו19׃ריעה

חבזמםשבציו20׃הטישקהאמבםכשיבארומחינב

׃לארשייהלאלאולארקיו

תוארלבקעילהדלירשאהאלתבהנידאצתו34

אישניוחהרומחןבםכשהתאאריו2׃ץראהתונבב

ושפנקבדתו3׃הנעיוהתאבכשיוהתאחקיוץראה

׃רענהבללערבדיורענהתאבהאיובקעיתבהנידב

הדליהתאילחקרמאלויבארומחלאםכשרמאיו4

וינבוותבהנידתאאמטיכעמשבקעיו5׃השאלתאזה

אציו6׃םאבדעבקעישרחהוהדשבוהנקמתאויה

ואבבקעיינבו7׃ותארבדלבקעילאםכשיבארומח

יכדאמםהלרחיוםישנאהובצעתיוםעמשכהדשהןמ

8׃השעיאלןכובקעיתבתאבכשללארשיבהשעהלבנ

םכתבבושפנהקשחינבםכשרמאלםתארומחרבדיו

ונתתםכיתנבונתאונתחתהו9׃השאלולהתאאנונת
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היהתץראהוובשתונתאו10׃םכלוחקתוניתנבתאוונל

לאםכשרמאיו11׃הבוזחאהוהורחסוובשםכינפל

ילאורמאתרשאוםכיניעבןחאצמאהיחאלאוהיבא

ורמאתרשאכהנתאוןתמורהמדאמילעוברה12׃ןתא

םכשתאבקעיינבונעיו13׃השאלרענהתאילונתוילא

הנידתאאמטרשאורבדיוהמרמבויבארומחתאו

הזהרבדהתושעללכונאלםהילאורמאיו14׃םתחא

׃ונלאוההפרחיכהלרעולרשאשיאלונתחאתאתתל

לכםכללמהלונמכויהתםאםכלתואנתאזבךא15

ונבשיוונלחקנםכיתנבתאוםכלוניתנבתאונתנו16׃רכז

לומהלונילאועמשתאלםאו17׃דחאםעלונייהוםכתא

רומחיניעבםהירבדובטייו18׃ונכלהוונתבתאונחקלו

רבדהתושעלרענהרחאאלו19׃רומחןבםכשיניעבו

אביו20׃ויבאתיבלכמדבכנאוהובקעיתבבץפחיכ

םריעישנאלאורבדיוםריערעשלאונבםכשורומח

ץראבובשיוונתאםהםימלשהלאהםישנאה21׃רמאל

םתנבתאםהינפלםידיתבחרהנהץראהוהתאורחסיו

ותאיתאזבךא22׃םהלןתנוניתנבתאוםישנלונלחקנ

לכונללומהבדחאםעלתויהלונתאתבשלםישנאהונל

םתמהבלכוםנינקוםהנקמ23׃םילמנםהרשאכרכז

ועמשיו24׃ונתאובשיוםהלהתואנךאםהונלאולה

לכולמיווריערעשיאצילכונבםכשלאורומחלא

םתויהבישילשהםויביהיו25׃וריערעשיאצילכרכז

שיאהנידיחאיולוןועמשבקעיינבינשוחקיוםיבאכ

רומחתאו26׃רכזלכוגרהיוחטבריעהלעואביווברח
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םכשתיבמהנידתאוחקיוברחיפלוגרהונבםכשתאו

רשאריעהוזביוםיללחהלעואבבקעיינב27׃ואציו

תאוםהירמחתאוםרקבתאוםנאצתא28׃םתוחאואמט

תאוםליחלכתאו29׃וחקלהדשברשאתאוריעברשא

30׃תיבברשאלכתאווזביוובשםהישנתאוםפטלכ

ינשיאבהליתאםתרכעיוללאוןועמשלאבקעירמאיו

ילעופסאנורפסמיתמינאויזרפבוינענכבץראהבשיב

תאהשעיהנוזכהורמאיו31׃יתיבוינאיתדמשנוינוכהו

׃ונתוחא

םשבשולאתיבהלעםוקבקעילאםיהלארמאיו35

ושעינפמךחרבבךילאהארנהלאלחבזמםשהשעו

תאורסהומערשאלכלאוותיבלאבקעירמאיו2׃ךיחא

3׃םכיתלמשופילחהוורהטהוםככתברשארכנהיהלא

יתאהנעהלאלחבזמםשהשעאולאתיבהלענוהמוקנו

לאונתיו4׃יתכלהרשאךרדבידמעיהיויתרצםויב

רשאםימזנהתאוםדיברשארכנהיהלאלכתאבקעי

5׃םכשםערשאהלאהתחתבקעיםתאןמטיוםהינזאב

אלוםהיתביבסרשאםירעהלעםיהלאתתחיהיוועסיו

ץראברשאהזולבקעיאביו6׃בקעיינבירחאופדר

םשןביו7׃ומערשאםעהלכואוהלאתיבאוהןענכ

םיהלאהוילאולגנםשיכלאתיבלאםוקמלארקיוחבזמ

רבקתוהקברתקנימהרבדתמתו8׃ויחאינפמוחרבב

׃תוכבןולאומשארקיוןולאהתחתלאתיבלתחתמ

ךרביוםראןדפמואבבדועבקעילאםיהלאאריו9

דועךמשארקיאלבקעיךמשםיהלאולרמאיו10׃ותא



תישארב 72

׃לארשיומשתאארקיוךמשהיהילארשיםאיכבקעי

להקויוגהברוהרפידשלאינאםיהלאולרמאיו11

ץראהתאו12׃ואציךיצלחמםיכלמוךממהיהיםיוג

ךירחאךערזלוהננתאךלקחצילוםהרבאליתתנרשא

רבדרשאםוקמבםיהלאוילעמלעיו13׃ץראהתאןתא

תבצמותארבדרשאםוקמבהבצמבקעיבציו14׃ותא

תאבקעיארקיו15׃ןמשהילעקציוךסנהילעךסיוןבא

ועסיו16׃לאתיבםיהלאםשותארבדרשאםוקמהםש

דלתוהתרפאאובלץראהתרבכדועיהיולאתיבמ

רמאתוהתדלבהתשקהביהיו17׃התדלבשקתולחר

תאצביהיו18׃ןבךלהזםגיכיאריתלאתדלימההל

׃ןימינבולארקויבאוינואןבומשארקתוהתמיכהשפנ

20׃םחלתיבאוההתרפאךרדברבקתולחרתמתו19

דעלחרתרבקתבצמאוההתרבקלעהבצמבקעיבציו

׃רדעלדגמלהאלהמהלהאטיולארשיעסיו21׃םויה

תאבכשיוןבוארךליואוההץראבלארשיןכשביהיו22

םינשבקעיינבויהיולארשיעמשיוויבאשגליפההלב

הדוהיויולוןועמשוןבוארבקעירוכבהאלינב23׃רשע

ההלבינבו25׃ןמינבוףסוילחרינב24׃ןולבזורכששיו

דגהאלתחפשהפלזינבו26׃ילתפנוןדלחרתחפש

אביו27׃םראןדפבולדלירשאבקעיינבהלארשאו

ןורבחאוהעבראהתירקארממויבאקחצילאבקעי

הנשתאמקחציימיויהיו28׃קחציוםהרבאםשרגרשא

ןקזוימעלאףסאיותמיוקחציעוגיו29׃הנשםינמשו

׃וינבבקעיוושעותאורבקיוםימיעבשו
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וישנתאחקלושע2׃םודאאוהושעתודלתהלאו36

תבהמבילהאתאויתחהןוליאתבהדעתאןענכתונבמ

תוחאלאעמשיתבתמשבתאו3׃יוחהןועבצתבהנע

תאהדליתמשבוזפילאתאושעלהדעדלתו4׃תויבנ

חרקתאוםלעיתאושיעיתאהדליהמבילהאו5׃לאוער

ושעחקיו6׃ןענכץראבולודלירשאושעינבהלא

תאוותיבתושפנלכתאוויתנבתאווינבתאווישנתא

ץראבשכררשאונינקלכתאוותמהבלכתאווהנקמ

םשוכרהיהיכ7׃ויחאבקעיינפמץראלאךליוןענכ

םתאתאשלםהירוגמץראהלכיאלוודחיתבשמבר

9׃םודאאוהושעריעשרהבושעבשיו8׃םהינקמינפמ

תומשהלא10׃ריעשרהבםודאיבאושעתודלתהלאו

תשאתמשבןבלאוערושעתשאהדעןבזפילאושעינב

12׃זנקוםתעגוופצרמואןמיתזפילאינבויהיו11׃ושע

תאזפילאלדלתוושעןבזפילאלשגליפהתיהענמתו

תחנלאוערינבהלאו13׃ושעתשאהדעינבהלאקלמע

הלאו14׃ושעתשאתמשבינבויההלאהזמוהמשחרזו

דלתוושעתשאןועבצתבהנעתבהמבילהאינבויה

ינביפולאהלא15׃חרקתאוםלעיתאושיעיתאושעל

ףולארמואףולאןמיתףולאושערוכבזפילאינבושע

קלמעףולאםתעגףולאחרקףולא16׃זנקףולאופצ

הלאו17׃הדעינבהלאםודאץראבזפילאיפולאהלא

ףולאהמשףולאחרזףולאתחנףולאושעןבלאוערינב

תמשבינבהלאםודאץראבלאועריפולאהלאהזמ

שועיףולאושעתשאהמבילהאינבהלאו18׃ושעתשא



תישארב 74

הנעתבהמבילהאיפולאהלאחרקףולאםלעיףולא

20׃םודאאוהםהיפולאהלאוושעינבהלא19׃ושעתשא

ןועבצולבושוןטולץראהיבשיירחהריעשינבהלא

ריעשינבירחהיפולאהלאןשידורצאוןושדו21׃הנעו

ןטולתוחאוםמיהוירחןטולינבויהיו22׃םודאץראב

׃םנואוופשלביעותחנמוןולעלבושינבהלאו23׃ענמת

תאאצמרשאהנעאוההנעוהיאוןועבצינבהלאו24

25׃ויבאןועבצלםירמחהתאותערברבדמבםמיה

ינבהלאו26׃הנעתבהמבילהאוןשדהנעינבהלאו

ןהלברצאינבהלא27׃ןרכוןרתיוןבשאוןדמחןשיד

יפולאהלא29׃ןראוץועןשידינבהלא28׃ןקעוןועזו

׃הנעףולאןועבצףולאלבושףולאןטולףולאירחה

ירחהיפולאהלאןשידףולארצאףולאןשדףולא30

וכלמרשאםיכלמההלאו31׃ריעשץראבםהיפלאל

ךלמיו32׃לארשיינבלךלמךלמינפלםודאץראב

עלבתמיו33׃הבהנדוריעםשורועבןבעלבםודאב

ךלמיובבויתמיו34׃הרצבמחרזןבבבויויתחתךלמיו

ויתחתךלמיוםשחתמיו35׃ינמיתהץראמםשחויתחת

וריעםשובאומהדשבןידמתאהכמהדדבןבדדה

37׃הקרשממהלמשויתחתךלמיודדהתמיו36׃תיוע

תמיו38׃רהנהתובחרמלואשויתחתךלמיוהלמשתמיו

לעבתמיו39׃רובכעןבןנחלעבויתחתךלמיולואש

םשוועפוריעםשורדהויתחתךלמיורובכעןבןנח

תומשהלאו40׃בהזימתבדרטמתבלאבטיהמותשא

ענמתףולאםתמשבםתמקמלםתחפשמלושעיפולא
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הלאףולאהמבילהאףולא41׃תתיףולאהולעףולא

43׃רצבמףולאןמיתףולאזנקףולא42׃ןניפףולא

םתבשמלםודאיפולאהלאםריעףולאלאידגמףולא

׃םודאיבאושעאוהםתזחאץראב

הלא2׃ןענכץראבויבאירוגמץראבבקעיבשיו37

ויחאתאהערהיההנשהרשעעבשןבףסויבקעיתודלת

ויבאישנהפלזינבתאוההלבינבתארענאוהוןאצב

בהאלארשיו3׃םהיבאלאהערםתבדתאףסויאביו

תנתכולהשעוולאוהםינקזןביכוינבלכמףסויתא

ואנשיוויחאלכמםהיבאבהאותאיכויחאואריו4׃םיספ

דגיוםולחףסויםלחיו5׃םלשלורבדולכיאלוותא

אנועמשםהילארמאיו6׃ותאאנשדועופסויוויחאל

םימלאםימלאמונחנאהנהו7׃יתמלחרשאהזהםולחה

הניבסתהנהוהבצנםגויתמלאהמקהנהוהדשהךותב

ךלמהויחאולורמאיו8׃יתמלאלןיוחתשתוםכיתמלא

ותאאנשדועופסויוונבלשמתלושמםאונילעךלמת

רפסיורחאםולחדועםלחיו9׃וירבדלעוויתמלחלע

שמשההנהודועםולחיתמלחהנהרמאיוויחאלותא

לארפסיו10׃ילםיוחתשמםיבכוכרשעדחאוחריהו

הזהםולחההמולרמאיוויבאוברעגיוויחאלאוויבא

ךלתוחתשהלךיחאוךמאוינאאובנאובהתמלחרשא

וכליו12׃רבדהתארמשויבאוויחאובואנקיו11׃הצרא

לארשירמאיו13׃םכשבםהיבאןאצתאתוערלויחא

םהילאךחלשאוהכלםכשבםיערךיחאאולהףסוילא
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ךיחאםולשתאהאראנךלולרמאיו14׃יננהולרמאיו

ןורבחקמעמוהחלשיורבדינבשהוןאצהםולשתאו

והלאשיוהדשבהעתהנהושיאוהאצמיו15׃המכשאביו

שקבמיכנאיחאתארמאיו16׃שקבתהמרמאלשיאה

הזמועסנשיאהרמאיו17׃םיערםההפיאילאנהדיגה

ויחארחאףסויךליוהניתדהכלנםירמאיתעמשיכ

םהילאברקיםרטבוקחרמותאואריו18׃ןתדבםאצמיו

לעבהנהויחאלאשיאורמאיו19׃ותימהלותאולכנתיו

והכלשנווהגרהנווכלהתעו20׃אבהזלהתומלחה

ויהיהמהארנווהתלכאהערהיחונרמאותורבהדחאב

ונכנאלרמאיוםדימוהלציוןבוארעמשיו21׃ויתמלח

ותאוכילשהםדוכפשתלאןבוארםהלארמאיו22׃שפנ

ןעמלובוחלשתלאדיורבדמברשאהזהרובהלא

אברשאכיהיו23׃ויבאלאובישהלםדימותאליצה

תנתכתאותנתכתאףסויתאוטישפיוויחאלאףסוי

רובהוהרבהותאוכלשיווהחקיו24׃וילערשאםיספה

ואריוםהיניעואשיוםחללכאלובשיו25׃םימובןיאקר

םיאשנםהילמגודעלגמהאבםילאעמשיתחראהנהו

רמאיו26׃המירצמדירוהלםיכלוהטלוירצותאכנ

תאוניסכווניחאתאגרהניכעצבהמויחאלאהדוהי

יכוביהתלאונדיוםילאעמשילונרכמנווכל27׃ומד

םינידמםישנאורבעיו28׃ויחאועמשיואוהונרשבוניחא

ףסויתאורכמיורובהןמףסויתאולעיווכשמיוםירחס

29׃המירצמףסויתאואיביוףסכםירשעבםילאעמשיל

תאערקיורובבףסויןיאהנהורובהלאןבוארבשיו
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ינאהנאינאוונניאדליהרמאיוויחאלאבשיו30׃וידגב

ולבטיוםיזעריעשוטחשיוףסויתנתכתאוחקיו31׃אב

לאואיביוםיספהתנתכתאוחלשיו32׃םדבתנתכהתא

םאאוהךנבתנתכהאנרכהונאצמתאזורמאיוםהיבא

ףרטוהתלכאהערהיחינבתנתכרמאיוהריכיו33׃אל

וינתמבקשםשיוויתלמשבקעיערקיו34׃ףסויףרט

ויתנבלכווינבלכומקיו35׃םיברםימיונבלעלבאתיו

הלאשלבאינבלאדראיכרמאיוםחנתהלןאמיוומחנל

Sheol)׃ויבאותאךביו h7585)36לאותאורכמםינדמהו

׃םיחבטהרשהערפסירסרפיטופלםירצמ

שיאדעטיוויחאתאמהדוהידריואוההתעביהיו38

ינענכשיאתבהדוהיםשאריו2׃הריחומשוימלדע

תאארקיוןבדלתורהתו3׃הילאאביוהחקיועושומשו

5׃ןנואומשתאארקתוןבדלתודוערהתו4׃רעומש

ביזכבהיהוהלשומשתאארקתוןבדלתודועףסתו

המשוורוכברעלהשאהדוהיחקיו6׃ותאהתדלב

והתמיוהוהייניעבערהדוהירוכברעיהיו7׃רמת

םביוךיחאתשאלאאבןנואלהדוהירמאיו8׃הוהי

ערזההיהיולאליכןנואעדיו9׃ךיחאלערזםקהוהתא

ערזןתניתלבלהצראתחשוויחאתשאלאאבםאהיהו

׃ותאםגתמיוהשערשאהוהייניעבעריו10׃ויחאל

ךיבאתיבהנמלאיבשותלכרמתלהדוהירמאיו11

ךלתוויחאכאוהםגתומיןפרמאיכינבהלשלדגידע

עושתבתמתוםימיהובריו12׃היבאתיבבשתורמת
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הריחואוהונאציזזגלעלעיוהדוהיםחניוהדוהיתשא

ךימחהנהרמאלרמתלדגיו13׃התנמתימלדעהוהער

הילעמהתונמלאידגברסתו14׃ונאצזגלהתנמתהלע

ךרדלערשאםיניעחתפבבשתוףלעתתוףיעצבסכתו

׃השאלולהנתנאלאוהוהלשלדגיכהתאריכהתנמת

טיו16׃הינפהתסכיכהנוזלהבשחיוהדוהיהאריו15

עדיאליכךילאאובאאנהבהרמאיוךרדהלאהילא

רמאיו17׃ילאאובתיכילןתתהמרמאתואוהותלכיכ

ןוברעןתתםארמאתוןאצהןמםיזעידגחלשאיכנא

רמאתוךלןתארשאןוברעההמרמאיו18׃ךחלשדע

הילאאביוהלןתיוךדיברשאךטמוךליתפוךמתח

שבלתוהילעמהפיעצרסתוךלתוםקתו19׃ולרהתו

דיבםיזעהידגתאהדוהיחלשיו20׃התונמלאידגב

21׃האצמאלוהשאהדימןוברעהתחקלימלדעהוהער

םיניעבאוההשדקההיארמאלהמקמישנאתאלאשיו

לאבשיו22׃השדקהזבהתיהאלורמאיוךרדהלע

אלורמאםוקמהישנאםגוהיתאצמאלרמאיוהדוהי

היהנןפהלחקתהדוהירמאיו23׃השדקהזבהתיה

יהיו24׃התאצמאלהתאוהזהידגהיתחלשהנהזובל

ךתלכרמתהתנזרמאלהדוהילדגיוםישדחשלשמכ

25׃ףרשתוהואיצוההדוהירמאיוםינונזלהרההנהםגו

הלארשאשיאלרמאלהימחלאהחלשאיהותאצומאוה

םיליתפהותמתחהימלאנרכהרמאתוהרהיכנאול

יכינממהקדצרמאיוהדוהירכיו26׃הלאההטמהו

27׃התעדלדועףסיאלוינבהלשלהיתתנאלןכלע
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התדלביהיו28׃הנטבבםימואתהנהוהתדלתעביהיו

אציהזרמאלינשודילערשקתותדלימהחקתודיןתיו

המרמאתוויחאאציהנהוודיבישמכיהיו29׃הנשאר

ויחאאצירחאו30׃ץרפומשארקיוץרפךילעתצרפ

׃חרזומשארקיוינשהודילערשא

הערפסירסרפיטופוהנקיוהמירצמדרוהףסויו39

והדרוהרשאםילאעמשיהדימירצמשיאםיחבטהרש

תיבביהיוחילצמשיאיהיוףסויתאהוהייהיו2׃המש

אוהרשאלכוותאהוהייכוינדאאריו3׃ירצמהוינדא

תרשיוויניעבןחףסויאצמיו4׃ודיבחילצמהוהיהשע

זאמיהיו5׃ודיבןתנולשילכוותיבלעוהדקפיוותא

תאהוהיךרביוולשירשאלכלעוותיבבותאדיקפה

ולשירשאלכבהוהיתכרביהיוףסויללגבירצמהתיב

עדיאלוףסוידיבולרשאלכבזעיו6׃הדשבותיבב

הפיףסוייהיולכואאוהרשאםחלהםאיכהמואמותא

תשאאשתוהלאהםירבדהרחאיהיו7׃הארמהפיוראת

ןאמיו8׃ימעהבכשרמאתוףסוילאהיניעתאוינדא

לכותיבבהמיתאעדיאלינדאןהוינדאתשאלארמאיו

אלוינממהזהתיבבלודגונניא9׃ידיבןתנולשירשא

ךיאוותשאתארשאבךתואםאיכהמואמינממךשח

יהיו10׃םיהלאליתאטחותאזההלדגההערההשעא

הלצאבכשלהילאעמשאלוםויםויףסוילאהרבדכ

תושעלהתיבהאביוהזהםויהכיהיו11׃המעתויהל

והשפתתו12׃תיבבםשתיבהישנאמשיאןיאוותכאלמ
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אציוסניוהדיבודגבבזעיוימעהבכשרמאלודגבב

׃הצוחהסניוהדיבודגבבזעיכהתוארכיהיו13׃הצוחה

ונלאיבהואררמאלםהלרמאתוהתיבישנאלארקתו14

לוקבארקאוימעבכשלילאאבונבקחצלירבעשיא

ודגבבזעיוארקאוילוקיתמירהיכועמשכיהיו15׃לודג

אובדעהלצאודגבחנתו16׃הצוחהאציוסניוילצא

רמאלהלאהםירבדכוילארבדתו17׃ותיבלאוינדא

יהיו18׃יבקחצלונלתאבהרשאירבעהדבעהילאאב

19׃הצוחהסניוילצאודגבבזעיוארקאוילוקימירהכ

רמאלוילאהרבדרשאותשאירבדתאוינדאעמשכיהיו

ינדאחקיו20׃ופארחיוךדבעילהשעהלאהםירבדכ

ךלמהירוסארשאםוקמרהסהתיבלאוהנתיוותאףסוי

טיוףסויתאהוהייהיו21׃רהסהתיבבםשיהיוםירוסא

תיברשןתיו22׃רהסהתיברשיניעבונחןתיודסחוילא

תאורהסהתיבברשאםריסאהלכתאףסוידיברהסה

רהסהתיברשןיא23׃השעהיהאוהםשםישערשאלכ

אוהרשאוותאהוהירשאבודיבהמואמלכתאהאר

׃חילצמהוהיהשע

םירצמךלמהקשמואטחהלאהםירבדהרחאיהיו40

ינשלעהערפףצקיו2׃םירצמךלמלםהינדאלהפאהו

םתאןתיו3׃םיפואהרשלעוםיקשמהרשלעויסירס

רשאםוקמרהסהתיבלאםיחבטהרשתיברמשמב

םתאףסויתאםיחבטהרשדקפיו4׃םשרוסאףסוי

םהינשםולחומלחיו5׃רמשמבםימיויהיוםתאתרשיו

הקשמהומלחןורתפכשיאדחאהלילבומלחשיא



תישארב 81

6׃רהסהתיבבםירוסארשאםירצמךלמלרשאהפאהו

לאשיו7׃םיפעזםנהוםתאאריורקבבףסויםהילאאביו

רמאלוינדאתיברמשמבותארשאהערפיסירסתא

ונמלחםולחוילאורמאיו8׃םויהםיערםכינפעודמ

םינרתפםיהלאלאולהףסויםהלארמאיוותאןיארתפו

ףסוילומלחתאםיקשמהרשרפסיו9׃ילאנורפס

םגירשהשלשןפגבו10׃ינפלןפגהנהוימולחבולרמאיו

11׃םיבנעהיתלכשאולישבההצנהתלעתחרפכאיהו

סוכלאםתאטחשאוםיבנעהתאחקאוידיבהערפסוכו

הזףסויולרמאיו12׃הערפףכלעסוכהתאןתאוהערפ

תשלשדועב13׃םהםימיתשלשםיגרשהתשלשונרתפ

סוכתתנוךנכלעךבישהוךשארתאהערפאשיםימי

יכ14׃והקשמתייהרשאןושארהטפשמכודיבהערפ

דסחידמעאנתישעוךלבטיירשאכךתאינתרכזםא

בנגיכ15׃הזהתיבהןמינתאצוהוהערפלאינתרכזהו

ומשיכהמואמיתישעאלהפםגוםירבעהץראמיתבנג

לארמאיורתפבוטיכםיפאהרשאריו16׃רובביתא

׃ישארלעירחילסהשלשהנהוימולחבינאףאףסוי

ףועהוהפאהשעמהערפלכאמלכמןוילעהלסבו17

הזרמאיוףסויןעיו18׃ישארלעמלסהןמםתאלכא

תשלשדועב19׃םהםימיתשלשםילסהתשלשונרתפ

ץעלעךתואהלתוךילעמךשארתאהערפאשיםימי

םויישילשהםויביהיו20׃ךילעמךרשבתאףועהלכאו

שארתאאשיווידבעלכלהתשמשעיוהערפתאתדלה

בשיו21׃וידבעךותבםיפאהרששארתאוםיקשמהרש
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22׃הערפףכלעסוכהןתיווהקשמלעםיקשמהרשתא

רכזאלו23׃ףסויםהלרתפרשאכהלתםיפאהרשתאו

׃והחכשיוףסויתאםיקשמהרש

דמעהנהוםלחהערפוםימיםיתנשץקמיהיו41

תופיתורפעבשתלעראיהןמהנהו2׃ראיהלע

תורפעבשהנהו3׃וחאבהניערתורשבתאירבוהארמ

תוקדוהארמתוערראיהןמןהירחאתולעתורחא

הנלכאתו4׃ראיהתפשלעתורפהלצאהנדמעתורשב

תפיתורפהעבשתארשבהתקדוהארמהתוערתורפה

הנהותינשםלחיוןשייו5׃הערפץקייותאירבהוהארמה

הנהו6׃תובטותואירבדחאהנקבתולעםילבשעבש

7׃ןהירחאתוחמצםידקתפודשותוקדםילבשעבש

תואירבהםילבשהעבשתאתוקדהםילבשההנעלבתו

םעפתורקבביהיו8׃םולחהנהוהערפץקייותואלמהו

הימכחלכתאוםירצמימטרחלכתאארקיוחלשיווחור

׃הערפלםתוארתופןיאוומלחתאםהלהערפרפסיו

ינאיאטחתארמאלהערפתאםיקשמהרשרבדיו9

רמשמביתאןתיווידבעלעףצקהערפ10׃םויהריכזמ

םולחהמלחנו11׃םיפאהרשתאויתאםיחבטהרשתיב

םשו12׃ונמלחומלחןורתפכשיאאוהוינאדחאהלילב

ונלרתפיוולרפסנוםיחבטהרשלדבעירבערענונתא

ונלרתפרשאכיהיו13׃רתפומלחכשיאוניתמלחתא

הערפחלשיו14׃הלתותאוינכלעבישהיתאהיהןכ

ויתלמשףלחיוחלגיורובהןמוהציריוףסויתאארקיו
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יתמלחםולחףסוילאהערפרמאיו15׃הערפלאאביו

םולחעמשתרמאלךילעיתעמשינאוותאןיארתפו

םיהלאידעלברמאלהערפתאףסויןעיו16׃ותארתפל

ימלחבףסוילאהערפרבדיו17׃הערפםולשתאהנעי

עבשתלעראיהןמהנהו18׃ראיהתפשלעדמעיננה

הנהו19׃וחאבהניערתוראתתפיורשבתואירבתורפ

דאמראתתוערותולדןהירחאתולעתורחאתורפעבש

׃ערלםירצמץראלכבהנהכיתיאראלרשבתוקרו

תורפהעבשתאתוערהותוקרהתורפההנלכאתו20

יכעדונאלוהנברקלאהנאבתו21׃תאירבהתונשארה

22׃ץקיאוהלחתברשאכערןהיארמוהנברקלאואב

תאלמדחאהנקבתלעםילבשעבשהנהוימלחבאראו

םידקתופדשתוקדתומנצםילבשעבשהנהו23׃תובטו

עבשתאתקדהםילבשהןעלבתו24׃םהירחאתוחמצ

25׃ילדיגמןיאוםימטרחהלארמאותובטהםילבשה

רשאתאאוהדחאהערפםולחהערפלאףסוירמאיו

עבשתבטהתרפעבש26׃הערפלדיגההשעםיהלאה

םולחהנהםינשעבשתבטהםילבשהעבשוהנהםינש

ןהירחאתלעהתערהותוקרהתורפהעבשו27׃אוהדחא

םידקהתופדשתוקרהםילבשהעבשוהנהםינשעבש

הערפלאיתרבדרשארבדהאוה28׃בערינשעבשויהי

םינשעבשהנה29׃הערפתאהארההשעםיהלאהרשא

בערינשעבשומקו30׃םירצמץראלכבלודגעבשתואב

תאבערההלכוםירצמץראבעבשהלכחכשנוןהירחא

ירחאאוההבערהינפמץראבעבשהעדויאלו31׃ץראה
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הערפלאםולחהתונשהלעו32׃דאמאוהדבכיכןכ

םיהלאהרהממוםיהלאהםעמרבדהןוכניכםימעפ

לעוהתישיוםכחוןובנשיאהערפאריהתעו33׃ותשעל

ץראהלעםידקפדקפיוהערפהשעי34׃םירצמץרא

תאוצבקיו35׃עבשהינשעבשבםירצמץראתאשמחו

תחתרבורבציוהלאהתאבהתבטהםינשהלכאלכ

ןודקפללכאההיהו36׃ורמשוםירעבלכאהערפדי

אלוםירצמץראבןייהתרשאבערהינשעבשלץראל

יניעבוהערפיניעברבדהבטייו37׃בערבץראהתרכת

שיאהזכאצמנהוידבעלאהערפרמאיו38׃וידבעלכ

ירחאףסוילאהערפרמאיו39׃ובםיהלאחוררשא

׃ךומכםכחוןובנןיאתאזלכתאךתואםיהלאעידוה

אסכהקרימעלכקשיךיפלעויתיבלעהיהתהתא40

ךתאיתתנהארףסוילאהערפרמאיו41׃ךממלדגא

ודילעמותעבטתאהערפרסיו42׃םירצמץראלכלע

דברםשיוששידגבותאשבליוףסוידילעהתאןתיו

רשאהנשמהתבכרמבותאבכריו43׃וראוצלעבהזה

44׃םירצמץראלכלעותאןותנוךרבאוינפלוארקיוול

שיאםיריאלךידעלבוהערפינאףסוילאהערפרמאיו

הערפארקיו45׃םירצמץראלכבולגרתאוודיתא

ערפיטופתבתנסאתאולןתיוחנעפתנפצףסויםש

ןבףסויו46׃םירצמץראלעףסויאציוהשאלןאןהכ

ףסויאציוםירצמךלמהערפינפלודמעבהנשםישלש

ץראהשעתו47׃םירצמץראלכברבעיוהערפינפלמ

עבשלכאלכתאץבקיו48׃םיצמקלעבשהינשעבשב
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הדשלכאםירעבלכאןתיוםירצמץראבויהרשאםינש

רבףסוירבציו49׃הכותבןתנהיתביבסרשאריעה

׃רפסמןיאיכרפסללדחיכדעדאמהברהםיהלוחכ

רשאבערהתנשאובתםרטבםינבינשדליףסוילו50

ףסויארקיו51׃ןואןהכערפיטופתבתנסאולהדלי

תאוילמעלכתאםיהלאינשניכהשנמרוכבהםשתא

ינרפהיכםירפאארקינשהםשתאו52׃יבאתיבלכ

רשאעבשהינשעבשהנילכתו53׃יינעץראבםיהלא

אובלבערהינשעבשהנילחתו54׃םירצמץראבהיה

ץראלכבותוצראהלכבבעריהיוףסוירמארשאכ

םעהקעציוםירצמץראלכבערתו55׃םחלהיהםירצמ

ףסוילאוכלםירצמלכלהערפרמאיוםחללהערפלא

ץראהינפלכלעהיהבערהו56׃ושעתםכלרמאירשא

קזחיוםירצמלרבשיוםהברשאלכתאףסויחתפיו

רבשלהמירצמואבץראהלכו57׃םירצמץראבבערה

׃ץראהלכבבערהקזחיכףסוילא

וינבלבקעירמאיוםירצמברבששייכבקעיאריו42

םירצמברבששייכיתעמשהנהרמאיו2׃וארתתהמל

יחאודריו3׃תומנאלוהיחנוםשמונלורבשוהמשודר

ףסוייחאןימינבתאו4׃םירצממרברבשלהרשעףסוי

ואביו5׃ןוסאונארקיןפרמאיכויחאתאבקעיחלשאל

ץראבבערההיהיכםיאבהךותברבשללארשיינב

לכלריבשמהאוהץראהלעטילשהאוהףסויו6׃ןענכ

7׃הצראםיפאולווחתשיוףסוייחאואביוץראהםע
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םתארבדיוםהילארכנתיוםרכיוויחאתאףסויאריו

ןענכץראמורמאיוםתאבןיאמםהלארמאיותושק

9׃והרכהאלםהוויחאתאףסוירכיו8׃לכארבשל

םהלארמאיוםהלםלחרשאתומלחהתאףסוירכזיו

ורמאיו10׃םתאבץראהתורעתאתוארלםתאםילגרמ

שיאינבונלכ11׃לכארבשלואבךידבעוינדאאלוילא

רמאיו12׃םילגרמךידבעויהאלונחנאםינכונחנדחא

ורמאיו13׃תוארלםתאבץראהתורעיכאלםהלא

ןענכץראבדחאשיאינבונחנאםיחאךידבערשעםינש

םהלארמאיו14׃ונניאדחאהוםויהוניבאתאןטקההנהו

15׃םתאםילגרמרמאלםכלאיתרבדרשאאוהףסוי

םכיחאאובבםאיכהזמואצתםאהערפיחונחבתתאזב

םתאוםכיחאתאחקיודחאםכמוחלש16׃הנהןטקה

הערפיחאלםאוםכתאתמאהםכירבדונחביוורסאה

׃םימיתשלשרמשמלאםתאףסאיו17׃םתאםילגרמיכ

תאויחוושעתאזישילשהםויבףסויםהלארמאיו18

רסאידחאםכיחאםתאםינכםא19׃אריינאםיהלאה

׃םכיתבןובעררבשואיבהוכלםתאוםכרמשמתיבב

אלוםכירבדונמאיוילאואיבתןטקהםכיחאתאו20

םימשאלבאויחאלאשיאורמאיו21׃ןכושעיוותומת

ונילאוננחתהבושפנתרצוניאררשאוניחאלעונחנא

ןבוארןעיו22׃תאזההרצהונילאהאבןכלעונעמשאלו

דליבואטחתלארמאלםכילאיתרמאאולהרמאלםתא

יכועדיאלםהו23׃שרדנהנהומדםגוםתעמשאלו

בשיוךביוםהילעמבסיו24׃םתניבץילמהיכףסויעמש
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ותארסאיוןועמשתאםתאמחקיוםהלארבדיוםהלא

בישהלורבםהילכתאואלמיוףסויוציו25׃םהיניעל

םהלשעיוךרדלהדצםהלתתלווקשלאשיאםהיפסכ

27׃םשמוכליוםהירמחלעםרבשתאואשיו26׃ןכ

אריוןולמבורמחלאופסמתתלוקשתאדחאהחתפיו

ויחאלארמאיו28׃ותחתמאיפבאוההנהוופסכתא

שיאודרחיוםבלאציויתחתמאבהנהםגויפסכבשוה

לאואביו29׃ונלםיהלאהשעתאזהמרמאלויחאלא

םתאתרקהלכתאולודיגיוןענכהצראםהיבאבקעי

ונתאןתיותושקונתאץראהינדאשיאהרבד30׃רמאל

ונייהאלונחנאםינכוילארמאנו31׃ץראהתאםילגרמכ

ונניאדחאהוניבאינבםיחאונחנארשעםינש32׃םילגרמ

שיאהונילארמאיו33׃ןענכץראבוניבאתאםויהןטקהו

וחינהדחאהםכיחאםתאםינכיכעדאתאזבץראהינדא

םכיחאתאואיבהו34׃וכלווחקםכיתבןובערתאויתא

תאםתאםינכיכםתאםילגרמאליכהעדאוילאןטקה

םיקירמםהיהיו35׃ורחסתץראהתאוםכלןתאםכיחא

תוררצתאואריווקשבופסכרורצשיאהנהוםהיקש

בקעיםהלארמאיו36׃וארייוםהיבאוהמהםהיפסכ

ןמינבתאוונניאןועמשוונניאףסויםתלכשיתאםהיבא

תארמאלויבאלאןבואררמאיו37׃הנלכויהילעוחקת

ינאוידילעותאהנתךילאונאיבאאלםאתימתינבינש

תמויחאיכםכמעינבדריאלרמאיו38׃ךילאונבישא

הבוכלתרשאךרדבןוסאוהארקוראשנודבלאוהו

Sheol)׃הלואשןוגיביתבישתאםתדרוהו h7585)
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תאלכאלולכרשאכיהיו2׃ץראבדבכבערהו43

ובשםהיבאםהילארמאיוםירצממואיבהרשארבשה

דעהרמאלהדוהיוילארמאיו3׃לכאטעמונלורבש

׃םכתאםכיחאיתלבינפוארתאלרמאלשיאהונבדעה

׃לכאךלהרבשנוהדרנונתאוניחאתאחלשמךשיםא4

וארתאלונילארמאשיאהיכדרנאלחלשמךניאםאו5

םתערההמללארשירמאיו6׃םכתאםכיחאיתלבינפ

לאשלואשורמאיו7׃חאםכלדועהשיאלדיגהליל

םכלשיהיחםכיבאדועהרמאלונתדלומלוונלשיאה

רמאייכעדנעודיההלאהםירבדהיפלעולדגנוחא

ויבאלארשילאהדוהירמאיו8׃םכיחאתאודירוה

ונחנאםגתומנאלוהיחנוהכלנוהמוקנויתארענההחלש

אלםאונשקבתידימונברעאיכנא9׃ונפטםגהתאםג

׃םימיהלכךליתאטחוךינפלויתגצהוךילאויתאיבה

11׃םימעפהזונבשהתעיכונהמהמתהאלוליכ10

וחקושעתאזאופאןכםאםהיבאלארשיםהלארמאיו

ירצטעמהחנמשיאלודירוהוםכילכבץראהתרמזמ

הנשמףסכו12׃םידקשוםינטבטלותאכנשבדטעמו

ובישתםכיתחתמאיפבבשומהףסכהתאוםכדיבוחק

ובושומוקווחקםכיחאתאו13׃אוההגשמילואםכדיב

חלשושיאהינפלםימחרםכלןתיידשלאו14׃שיאהלא

יתלכשרשאכינאוןימינבתאורחאםכיחאתאםכל

ףסכהנשמותאזההחנמהתאםישנאהוחקיו15׃יתלכש

ינפלודמעיוםירצמודריוומקיוןמינבתאוםדיבוחקל

לערשאלרמאיוןימינבתאםתאףסויאריו16׃ףסוי
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יתאיכןכהוחבטחבטוהתיבהםישנאהתאאבהותיב

ףסוירמארשאכשיאהשעיו17׃םירהצבםישנאהולכאי

יכםישנאהוארייו18׃ףסויהתיבםישנאהתאשיאהאביו

וניתחתמאבבשהףסכהרבדלעורמאיוףסויתיבואבוה

ונילעלפנתהלוונילעללגתהלםיאבומונחנאהלחתב

שיאהלאושגיו19׃ונירמחתאוםידבעלונתאתחקלו

ורמאיו20׃תיבהחתפוילאורבדיוףסויתיבלערשא

יכיהיו21׃לכארבשלהלחתבונדרידריינדאיב

שיאףסכהנהווניתחתמאתאהחתפנוןולמהלאונאב

ףסכו22׃ונדיבותאבשנוולקשמבונפסכותחתמאיפב

ונפסכםשימונעדיאללכארבשלונדיבונדרוהרחא

םכיהלאואריתלאםכלםולשרמאיו23׃וניתחתמאב

םכפסכםכיתחתמאבןומטמםכלןתנםכיבאיהלאו

תאשיאהאביו24׃ןועמשתאםהלאאצויוילאאב

אופסמןתיוםהילגרוצחריוםימןתיוףסויהתיבםישנאה

םירהצבףסויאובדעהחנמהתאוניכיו25׃םהירמחל

ואיביוהתיבהףסויאביו26׃םחלולכאיםשיכועמשיכ

27׃הצראולווחתשיוהתיבהםדיברשאהחנמהתאול

רשאןקזהםכיבאםולשהרמאיוםולשלםהללאשיו

וניבאלךדבעלםולשורמאיו28׃יחונדועהםתרמא

ןימינבתאאריוויניעאשיו29׃וחתשיוודקיויחונדוע

ילאםתרמארשאןטקהםכיחאהזהרמאיוומאןבויחא

וימחרורמכניכףסוירהמיו30׃ינבךנחיםיהלארמאיו

31׃המשךביוהרדחהאביותוכבלשקביוויחאלא

ולומישיו32׃םחלומישרמאיוקפאתיואציווינפץחריו
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יכםדבלותאםילכאהםירצמלוםדבלםהלוודבל

הבעותיכםחלםירבעהתאלכאלםירצמהןולכויאל

ריעצהוותרכבכרכבהוינפלובשיו33׃םירצמלאוה

תאשמאשיו34׃והערלאשיאםישנאהוהמתיוותרעצכ

שמחםלכתאשממןמינבתאשמברתוםהלאוינפתאמ

׃ומעורכשיוותשיותודי

תחתמאתאאלמרמאלותיבלערשאתאוציו44

יפבשיאףסכםישותאשןולכוירשאכלכאםישנאה

תחתמאיפבםישתףסכהעיבגיעיבגתאו2׃ותחתמא

3׃רבדרשאףסוירבדכשעיוורבשףסכתאוןטקה

ואציםה4׃םהירמחוהמהוחלשםישנאהורוארקבה

םוקותיבלערשאלרמאףסויווקיחרהאלריעהתא

םתמלשהמלםהלאתרמאוםתגשהוםישנאהירחאףדר

אוהוובינדאהתשירשאהזאולה5׃הבוטתחתהער

םהלארבדיוםגשיו6׃םתישערשאםתערהובשחנישחנ

ינדארבדיהמלוילאורמאיו7׃הלאהםירבדהתא

8׃הזהרבדכתושעמךידבעלהלילחהלאהםירבדכ

ץראמךילאונבישהוניתחתמאיפבונאצמרשאףסכןה

אצמירשא9׃בהזואףסכךינדאתיבמבנגנךיאוןענכ

10׃םידבעלינדאלהיהנונחנאםגותמוךידבעמותא

היהיותאאצמירשאאוהןכםכירבדכהתעםגרמאיו

תאשיאודרויוורהמיו11׃םיקנויהתםתאודבעיל

לודגבשפחיו12׃ותחתמאשיאוחתפיוהצראותחתמא

13׃ןמינבתחתמאבעיבגהאצמיוהלכןטקבולחה
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14׃הריעהובשיוורמחלעשיאסמעיוםתלמשוערקיו

וינפלולפיוםשונדועאוהוףסויהתיבויחאוהדוהיאביו

םתישערשאהזההשעמההמףסויםהלרמאיו15׃הצרא

רמאיו16׃ינמכרשאשיאשחנישחניכםתעדיאולה

םיהלאהקדטצנהמורבדנהמינדאלרמאנהמהדוהי

רשאםגונחנאםגינדאלםידבעוננהךידבעןועתאאצמ

שיאהתאזתושעמילהלילחרמאיו17׃ודיבעיבגהאצמנ

ולעםתאודבעילהיהיאוהודיבעיבגהאצמנרשא

ינדאיברמאיוהדוהיוילאשגיו18׃םכיבאלאםולשל

ךדבעבךפארחילאוינדאינזאברבדךדבעאנרבדי

שיהרמאלוידבעתאלאשינדא19׃הערפכךומכיכ

דליוןקזבאונלשיינדאלארמאנו20׃חאואבאםכל

׃ובהאויבאוומאלודבלאוהרתויותמויחאוןטקםינקז

׃וילעיניעהמישאוילאוהדרוהךידבעלארמאתו21

בזעוויבאתאבזעלרענהלכויאלינדאלארמאנו22

םכיחאדריאלםאךידבעלארמאתו23׃תמוויבאתא

לאונילעיכיהיו24׃ינפתוארלןופסתאלםכתאןטקה

ובשוניבארמאיו25׃ינדאירבדתאולדגנויבאךדבע

שיםאתדרללכונאלרמאנו26׃לכאטעמונלורבש

שיאהינפתוארללכונאליכונדריוונתאןטקהוניחא

םתאונילאיבאךדבערמאיו27׃ונתאונניאןטקהוניחאו

יתאמדחאהאציו28׃יתשאילהדליםינשיכםתעדי

םגםתחקלו29׃הנהדעויתיאראלוףרטףרטךארמאו

הערביתבישתאםתדרוהוןוסאוהרקוינפםעמהזתא

Sheol)׃הלאש h7585)30רענהויבאךדבעלאיאבכהתעו
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ןיאיכותוארכהיהו31׃ושפנבהרושקושפנוונתאונניא

ןוגיבוניבאךדבעתבישתאךידבעודירוהותמורענה

Sheol)׃הלאש h7585)32יבאםעמרענהתאברעךדבעיכ

33׃םימיהלכיבאליתאטחוךילאונאיבאאלםארמאל

לעירענהוינדאלדבערענהתחתךדבעאנבשיהתעו

ןפיתאונניארענהויבאלאהלעאךיאיכ34׃ויחאםע

׃יבאתאאצמירשאערבהארא

ארקיווילעםיבצנהלכלקפאתהלףסוילכיאלו45

ףסויעדותהבותאשיאדמעאלוילעמשיאלכואיצוה

עמשיוםירצמועמשיויכבבולקתאןתיו2׃ויחאלא

יבאדועהףסויינאויחאלאףסוירמאיו3׃הערפתיב

רמאיו4׃וינפמולהבניכותאתונעלויחאולכיאלויח

םכיחאףסויינארמאיוושגיוילאאנושגויחאלאףסוי

רחילאוובצעתלאהתעו5׃המירצמיתאםתרכמרשא

םיהלאינחלשהיחמליכהנהיתאםתרכמיכםכיניעב

שמחדועוץראהברקבבערהםיתנשהזיכ6׃םכינפל

םכינפלםיהלאינחלשיו7׃ריצקושירחןיארשאםינש

׃הלדגהטילפלםכלתויחהלוץראבתיראשםכלםושל

ינמישיוםיהלאהיכהנהיתאםתחלשםתאאלהתעו8

׃םירצמץראלכבלשמוותיבלכלןודאלוהערפלבאל

ףסויךנברמאהכוילאםתרמאויבאלאולעוורהמ9

10׃דמעתלאילאהדרםירצמלכלןודאלםיהלאינמש

ךינבינבוךינבוהתאילאבורקתייהוןשגץראבתבשיו

יכםשךתאיתלכלכו11׃ךלרשאלכוךרקבוךנאצו
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׃ךלרשאלכוךתיבוהתאשרותןפבערםינששמחדוע

רבדמהיפיכןימינביחאיניעותוארםכיניעהנהו12

תאוםירצמבידובכלכתאיבאלםתדגהו13׃םכילא

14׃הנהיבאתאםתדרוהוםתרהמוםתיאררשאלכ

׃ויראוצלעהכבןמינבוךביוויחאןמינביראוצלעלפיו

ויחאורבדןכירחאוםהילעךביוויחאלכלקשניו15

ףסוייחאואברמאלהערפתיבעמשנלקהו16׃ותא

לאהערפרמאיו17׃וידבעיניעבוהערפיניעבבטייו

וכלוםכריעבתאונעטושעתאזךיחאלארמאףסוי

ואבוםכיתבתאוםכיבאתאוחקו18׃ןענכהצראואב

בלחתאולכאוםירצמץראבוטתאםכלהנתאוילא

םירצמץראמםכלוחקושעתאזהתיוצהתאו19׃ץראה

20׃םתאבוםכיבאתאםתאשנוםכישנלוםכפטלתולגע

םכלםירצמץראלכבוטיכםכילכלעסחתלאםכניעו

לעתולגעףסויםהלןתיולארשיינבןכושעיו21׃אוה

שיאלןתנםלכל22׃ךרדלהדצםהלןתיוהערפיפ

תפלחשמחוףסכתואמשלשןתנןמינבלותלמשתופלח

בוטמםיאשנםירמחהרשעתאזכחלשויבאלו23׃תלמש

׃ךרדלויבאלןוזמוםחלורבתאשנתנתארשעוםירצמ

׃ךרדבוזגרתלאםהלארמאיווכליוויחאתאחלשיו24

׃םהיבאבקעילאןענכץראואביוםירצממולעיו25

ץראלכבלשמאוהיכויחףסוידוערמאלולודגיו26

תאוילאורבדיו27׃םהלןימאהאליכובלגפיוםירצמ

רשאתולגעהתאאריוםהלארבדרשאףסויירבדלכ
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רמאיו28׃םהיבאבקעיחוריחתוותאתאשלףסויחלש

׃תומאםרטבונאראוהכלאיחינבףסוידועברלארשי

חבזיועבשהראבאביוולרשאלכולארשיעסיו46

לארשילםיהלארמאיו2׃קחציויבאיהלאלםיחבז

רמאיו3׃יננהרמאיובקעיבקעירמאיוהלילהתארמב

יכהמירצמהדרמאריתלאךיבאיהלאלאהיכנא

יכנאוהמירצמךמעדראיכנא4׃םשךמישאלודגיוגל

בקעיםקיו5׃ךיניעלעודיתישיףסויוהלעםגךלעא

םפטתאוםהיבאבקעיתאלארשיינבואשיועבשראבמ

6׃ותאתאשלהערפחלשרשאתולגעבםהישנתאו

ןענכץראבושכררשאםשוכרתאוםהינקמתאוחקיו

וינבינבווינב7׃ותאוערזלכובקעיהמירצמואביו

8׃המירצמותאאיבהוערזלכווינבתונבוויתנבותא

רכבוינבובקעיהמירצמםיאבהלארשיינבתומשהלאו

׃ימרכוןורצחואולפוךונחןבוארינבו9׃ןבוארבקעי

ןבלואשורחצוןיכיודהאוןימיולאומיןועמשינבו10

הדוהיינבו12׃יררמותהקןושרגיולינבו11׃תינענכה

ןענכץראבןנואורעתמיוחרזוץרפוהלשוןנואורע

הופועלותרכששיינבו13׃לומחוןורצחץרפינבויהיו

הלא15׃לאלחיוןולאודרסןלובזינבו14׃ןורמשובויו

ותבהנידתאוםראןדפבבקעילהדלירשאהאלינב

יגחוןויפצדגינבו16׃שלשוםישלשויתונבווינבשפנלכ

הושיוהנמירשאינבו17׃ילאראוידוראוירעןבצאוינוש

׃לאיכלמורבחהעירבינבוםתחאחרשוהעירבויושיו

תאדלתוותבהאללןבלןתנרשאהפלזינבהלא18
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ףסויבקעיתשאלחרינב19׃שפנהרשעששבקעילהלא

ולהדלירשאםירצמץראבףסוילדלויו20׃ןמינבו

21׃םירפאתאוהשנמתאןאןהכערפיטופתבתנסא

םיפמשארויחאןמענוארגלבשאורכבועלבןמינבינבו

שפנלכבקעילדלירשאלחרינבהלא22׃דראוםיפחו

לאצחיילתפנינבו24׃םישחןדינבו23׃רשעהעברא

לחרלןבלןתנרשאההלבינבהלא25׃םלשורציוינוגו

שפנהלכ26׃העבששפנלכבקעילהלאתאדלתוותב

בקעיינבישנדבלמוכרייאציהמירצמבקעילהאבה

םירצמבולדלירשאףסויינבו27׃ששוםישששפנלכ

׃םיעבשהמירצמהאבהבקעיתיבלשפנהלכםינששפנ

הנשגוינפלתרוהלףסוילאוינפלחלשהדוהיתאו28

תארקללעיוותבכרמףסוירסאיו29׃ןשגהצראואביו

לעךביוויראוצלעלפיווילאאריוהנשגויבאלארשי

םעפההתומאףסוילאלארשירמאיו30׃דועויראוצ

לאףסוירמאיו31׃יחךדועיכךינפתאיתוארירחא

וילאהרמאוהערפלהדיגאוהלעאויבאתיבלאוויחא

םישנאהו32׃ילאואבןענכץראברשאיבאתיבויחא

םהלרשאלכוםרקבוםנאצוויההנקמישנאיכןאציער

׃םכישעמהמרמאוהערפםכלארקייכהיהו33׃ואיבה

התעדעוונירוענמךידבעויההנקמישנאםתרמאו34

תבעותיכןשגץראבובשתרובעבוניתבאםגונחנאםג

׃ןאצהערלכםירצמ
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םנאצויחאויבארמאיוהערפלדגיוףסויאביו47

׃ןשגץראבםנהוןענכץראמואבםהלרשאלכוםרקבו

3׃הערפינפלםגציוםישנאהשמחחקלויחאהצקמו2

הערפלאורמאיוםכישעמהמויחאלאהערפרמאיו

לאורמאיו4׃וניתובאםגונחנאםגךידבעןאצהער

ךידבעלרשאןאצלהערמןיאיכונאבץראברוגלהערפ

ץראבךידבעאנובשיהתעוןענכץראבבערהדבכיכ

ואבךיחאוךיבארמאלףסוילאהערפרמאיו5׃ןשג

בשוהץראהבטימבאוהךינפלםירצמץרא6׃ךילא

םבשיותעדיםאוןשגץראבובשיךיחאתאוךיבאתא

תאףסויאביו7׃ילרשאלעהנקמירשםתמשוליחישנא

׃הערפתאבקעיךרביוהערפינפלוהדמעיוויבאבקעי

רמאיו9׃ךייחינשימיהמכבקעילאהערפרמאיו8

טעמהנשתאמוםישלשירוגמינשימיהערפלאבקעי

יתבאייחינשימיתאוגישהאלוייחינשימיויהםיערו

ינפלמאציוהערפתאבקעיךרביו10׃םהירוגמימיב

הזחאםהלןתיוויחאתאוויבאתאףסויבשויו11׃הערפ

הוצרשאכססמערץראבץראהבטימבםירצמץראב

תיבלכתאוויחאתאוויבאתאףסוילכלכיו12׃הערפ

דבכיכץראהלכבןיאםחלו13׃ףטהיפלםחלויבא

14׃בערהינפמןענכץראוםירצמץראהלתודאמבערה

ץראבוםירצמץראבאצמנהףסכהלכתאףסויטקליו

התיבףסכהתאףסויאביוםירבשםהרשארבשבןענכ

ואביוןענכץראמוםירצמץראמףסכהםתיו15׃הערפ

תומנהמלוםחלונלהבהרמאלףסוילאםירצמלכ
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הנתאוםכינקמובהףסוירמאיו16׃ףסכספאיכךדגנ

םהינקמתאואיביו17׃ףסכספאםאםכינקמבםכל

ןאצההנקמבוםיסוסבםחלףסויםהלןתיוףסוילא

םהנקמלכבםחלבםלהניוםירמחבורקבההנקמבו

הנשבוילאואביואוהההנשהםתתו18׃אוהההנשב

הנקמוףסכהםתםאיכינדאמדחכנאלולורמאיותינשה

ונתיוגםאיתלבינדאינפלראשנאלינדאלאהמהבה

הנקונתמדאםגונחנאםגךיניעלתומנהמל19׃ונתמדאו

םידבעונתמדאוונחנאהיהנוםחלבונתמדאתאוונתא

20׃םשתאלהמדאהותומנאלוהיחנוערזןתוהערפל

םירצמורכמיכהערפלםירצמתמדאלכתאףסויןקיו

21׃הערפלץראהיהתובערהםהלעקזחיכוהדששיא

דעוםירצמלובגהצקמםירעלותאריבעהםעהתאו

תאמםינהכלקחיכהנקאלםינהכהתמדאקר22׃והצק

אלןכלעהערפםהלןתנרשאםקחתאולכאוהערפ

יתינקןהםעהלאףסוירמאיו23׃םתמדאתאורכמ

םתערזוערזםכלאההערפלםכתמדאתאוםויהםכתא

הערפלתישימחםתתנותאובתבהיהו24׃המדאהתא

רשאלוםכלכאלוהדשהערזלםכלהיהיתדיהעבראו

ןחאצמנונתיחהורמאיו25׃םכפטללכאלוםכיתבב

ףסויהתאםשיו26׃הערפלםידבעונייהוינדאיניעב

קרשמחלהערפלםירצמתמדאלעהזהםויהדעקחל

לארשיבשיו27׃הערפלהתיהאלםדבלםינהכהתמדא

׃דאמובריוורפיוהבוזחאיוןשגץראבםירצמץראב

ימייהיוהנשהרשעעבשםירצמץראבבקעייחיו28
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וברקיו29׃הנשתאמוםיעבראוםינשעבשוייחינשבקעי

אנםאולרמאיוףסוילונבלארקיותומללארשיימי

ידמעתישעויכריתחתךדיאנםישךיניעבןחיתאצמ

יתבאםעיתבכשו30׃םירצמבינרבקתאנלאתמאודסח

השעאיכנארמאיוםתרבקבינתרבקוםירצממינתאשנו

לארשיוחתשיוולעבשיוילהעבשהרמאיו31׃ךרבדכ

׃הטמהשארלע

ךיבאהנהףסוילרמאיוהלאהםירבדהירחאיהיו48

דגיו2׃םירפאתאוהשנמתאומעוינבינשתאחקיוהלח

לארשיקזחתיוךילאאבףסויךנבהנהרמאיובקעיל

הארנידשלאףסוילאבקעירמאיו3׃הטמהלעבשיו

יננהילארמאיו4׃יתאךרביוןענכץראבזולבילא

ץראהתאיתתנוםימעלהקלךיתתנוךתיברהוךרפמ

ךינבינשהתעו5׃םלועתזחאךירחאךערזלתאזה

ילהמירצמךילאיאבדעםירצמץראבךלםידלונה

ךתדלומו6׃ילויהיןועמשוןבוארכהשנמוםירפאםה

וארקיםהיחאםשלעויהיךלםהירחאתדלוהרשא

ןענכץראבלחרילעהתמןדפמיאבבינאו7׃םתלחנב

םשהרבקאוהתרפאאבלץראתרבכדועבךרדב

ףסויינבתאלארשיאריו8׃םחלתיבאוהתרפאךרדב

ןתנרשאםהינבויבאלאףסוירמאיו9׃הלאימרמאיו

יניעו10׃םכרבאוילאאנםחקרמאיוהזבםיהלאיל

קשיווילאםתאשגיותוארללכויאלןקזמודבכלארשי

ךינפהארףסוילאלארשירמאיו11׃םהלקבחיוםהל
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12׃ךערזתאםגםיהלאיתאהארההנהויתללפאל

13׃הצראויפאלוחתשיוויכרבםעמםתאףסויאצויו

לארשילאמשמונימיבםירפאתאםהינשתאףסויחקיו

חלשיו14׃וילאשגיולארשיןימימולאמשבהשנמתאו

תאוריעצהאוהוםירפאשארלעתשיוונימיתאלארשי

׃רוכבההשנמיכוידיתאלכשהשנמשארלעולאמש

יתבאוכלהתהרשאםיהלאהרמאיוףסויתאךרביו15

םויהדעידועמיתאהערהםיהלאהקחציוםהרבאוינפל

םירענהתאךרביערלכמיתאלאגהךאלמה16׃הזה

ברלוגדיוקחציוםהרבאיתבאםשוימשםהבארקיו

לעונימידיויבאתישייכףסויאריו17׃ץראהברקב

התאריסהלויבאדיךמתיוויניעבעריוםירפאשאר

לאףסוירמאיו18׃השנמשארלעםירפאשארלעמ

19׃ושארלעךנימיםישרכבההזיכיבאןכאלויבא

םעלהיהיאוהםגיתעדיינביתעדירמאיוויבאןאמיו

היהיוערזוונממלדגיןטקהויחאםלואולדגיאוהםגו

ךרביךברומאלאוההםויבםכרביו20׃םיוגהאלמ

תאםשיוהשנמכוםירפאכםיהלאךמשירמאללארשי

יכנאהנהףסוילאלארשירמאיו21׃השנמינפלםירפא

׃םכיתבאץראלאםכתאבישהוםכמעםיהלאהיהותמ

דימיתחקלרשאךיחאלעדחאםכשךליתתנינאו22

׃יתשקבויברחבירמאה

תאםכלהדיגאוופסאהרמאיווינבלאבקעיארקיו49

ינבועמשווצבקה2׃םימיהתירחאבםכתאארקירשא
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התאירכבןבואר3׃םכיבאלארשילאועמשובקעי

לאםימכזחפ4׃זערתיותאשרתיינואתישארויחכ

5׃הלעיעוציתללחזאךיבאיבכשמתילעיכרתות

אבתלאםדסב6׃םהיתרכמסמחילכםיחאיולוןועמש

םנצרבושיאוגרהםפאביכידבכדחתלאםלהקבישפנ

םקלחאהתשקיכםתרבעוזעיכםפארורא7׃רושורקע

ךיחאךודויהתאהדוהי8׃לארשיבםציפאובקעיב

הירארוג9׃ךיבאינבךלווחתשיךיביאףרעבךדי

ימאיבלכוהיראכץברערכתילעינבףרטמהדוהי

וילגרןיבמקקחמוהדוהימטבשרוסיאל10׃ונמיקי

הריעןפגלירסא11׃םימעתהקיולוהלישאבייכדע

׃התוסםיבנעםדבוושבלןייבסבכונתאינבהקרשלו

ףוחלןלובז13׃בלחמםינשןבלוןיימםיניעילילכח12

רכששי14׃ןדיצלעותכריותוינאףוחלאוהוןכשיםימי

בוטיכהחנמאריו15׃םיתפשמהןיבץברםרגרמח

16׃דבעסמליהיולבסלומכשטיוהמעניכץראהתאו

ילעשחנןדיהי17׃לארשייטבשדחאכומעןידיןד

׃רוחאובכרלפיוסוסיבקעךשנהחראילעןפיפשךרד

דגיאוהוונדוגידודגדג19׃הוהייתיוקךתעושיל18

21׃ךלמינדעמןתיאוהוומחלהנמשרשאמ20׃בקע

ןבףסויתרפןב22׃רפשירמאןתנההחלשהליאילתפנ

וברווהררמיו23׃רושילעהדעצתונבןיעילעתרפ

יערזוזפיוותשקןתיאבבשתו24׃םיצחילעבוהמטשיו

לאמ25׃לארשיןבאהערםשמבקעיריבאידימוידי

תכרבלעמםימשתכרבךכרביוידשתאוךרזעיוךיבא
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ךיבאתכרב26׃םחרוםידשתכרבתחתתצברםוהת

שארלןייהתםלועתעבגתואתדעירוהתכרבלעורבג

רקבבףרטיבאזןימינב27׃ויחאריזנדקדקלוףסוי

לארשייטבשהלאלכ28׃ללשקלחיברעלודעלכאי

שיאםתואךרביוםהיבאםהלרבדרשאתאזורשעםינש

םהלארמאיוםתואוציו29׃םתאךרבותכרבכרשא

רשאהרעמהלאיתבאלאיתאורבקימעלאףסאנינא

הלפכמההדשברשאהרעמב30׃יתחהןורפעהדשב

תאםהרבאהנקרשאןענכץראבארממינפלערשא

תאורבקהמש31׃רבקתזחאליתחהןרפעתאמהדשה

הקברתאוקחציתאורבקהמשותשאהרשתאוםהרבא

הרעמהוהדשההנקמ32׃האלתאיתרבקהמשוותשא

ףסאיווינבתאתוצלבקעילכיו33׃תחינבתאמוברשא

׃וימעלאףסאיועוגיוהטמהלאוילגר

2׃ולקשיווילעךביוויבאינפלעףסוילפיו50

וטנחיוויבאתאטנחלםיאפרהתאוידבעתאףסויוציו

ןכיכםויםיעבראולואלמיו3׃לארשיתאםיאפרה

4׃םויםיעבשםירצמותאוכביוםיטנחהימיואלמי

םארמאלהערפתיבלאףסוירבדיוותיכבימיורבעיו

5׃רמאלהערפינזאבאנורבדםכיניעבןחיתאצמאנ

יתירכרשאירבקבתמיכנאהנהרמאלינעיבשהיבא

הרבקאואנהלעאהתעוינרבקתהמשןענכץראביל

ךיבאתארבקוהלעהערפרמאיו6׃הבושאויבאתא

ותאולעיוויבאתארבקלףסוילעיו7׃ךעיבשהרשאכ
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לכו8׃םירצמץראינקזלכוותיבינקזהערפידבעלכ

ובזעםרקבוםנאצוםפטקרויבאתיבוויחאוףסויתיב

הנחמהיהיוםישרפםגבכרםגומעלעיו9׃ןשגץראב

ןדריהרבעברשאדטאהןרגדעואביו10׃דאמדבכ

לבאויבאלשעיודאמדבכולודגדפסמםשודפסיו

ןרגבלבאהתאינענכהץראהבשויאריו11׃םימיתעבש

המשארקןכלעםירצמלהזדבכלבאורמאיודטאה

ןכולוינבושעיו12׃ןדריהרבעברשאםירצמלבא

ותאורבקיוןענכהצראוינבותאואשיו13׃םוצרשאכ

הדשהתאםהרבאהנקרשאהלפכמההדשתרעמב

בשיו14׃ארממינפלעיתחהןרפעתאמרבקתזחאל

תארבקלותאםילעהלכוויחאואוההמירצמףסוי

תמיכףסוייחאואריו15׃ויבאתאורבקירחאויבא

לכתאונלבישיבשהוףסויונמטשיולורמאיוםהיבא

ךיבארמאלףסוילאווציו16׃ותאונלמגרשאהערה

אנאשאנאףסוילורמאתהכ17׃רמאלותומינפלהוצ

עשפלאנאשהתעוךולמגהעריכםתאטחוךיחאעשפ

םגוכליו18׃וילאםרבדבףסויךביוךיבאיהלאידבע

רמאיו19׃םידבעלךלוננהורמאיווינפלולפיוויחא

םתאו20׃ינאםיהלאתחתהיכואריתלאףסויםהלא

םויכהשעןעמלהבטלהבשחםיהלאהערילעםתבשח

לכלכאיכנאואריתלאהתעו21׃ברםעתיחהלהזה

בשיו22׃םבללערבדיוםתואםחניוםכפטתאוםכתא

׃םינשרשעוהאמףסוייחיוויבאתיבואוהםירצמבףסוי

השנמןבריכמינבםגםישלשינבםירפאלףסויאריו23
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תמיכנאויחאלאףסוירמאיו24׃ףסוייכרבלעודלי

תאזהץראהןמםכתאהלעהוםכתאדקפידקפםיהלאו

25׃בקעילוקחצילםהרבאלעבשנרשאץראהלא

םיהלאדקפידקפרמאללארשיינבתאףסויעבשיו

האמןבףסויתמיו26׃הזמיתמצעתאםתלעהוםכתא

׃םירצמבןוראבםשייוותאוטנחיוםינשרשעו
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תומש

שיאבקעיתאהמירצמםיאבהלארשיינבתומשהלאו1

ןלובזרכששי3׃הדוהיויולןועמשןבואר2׃ואבותיבו

ךרייאצישפנלכיהיו5׃רשאודגילתפנוןד4׃ןמינבו

לכוףסויתמיו6׃םירצמבהיהףסויושפנםיעבשבקעי

ובריווצרשיוורפלארשיינבו7׃אוההרודהלכוויחא

ךלמםקיו8׃םתאץראהאלמתודאמדאמבומצעיו

ומעלארמאיו9׃ףסויתאעדיאלרשאםירצמלעשדח

המכחתנהבה10׃ונממםוצעוברלארשיינבםעהנה

לעאוהםגףסונוהמחלמהנארקתיכהיהוהבריןפול

ירשוילעומישיו11׃ץראהןמהלעוונבםחלנווניאנש

הערפלתונכסמירעןביוםתלבסבותנעןעמלםיסמ

ןכוהבריןכותאונעירשאכו12׃ססמערתאוםתפתא

ינבתאםירצמודבעיו13׃לארשיינבינפמוצקיוץרפי

רמחבהשקהדבעבםהייחתאוררמיו14׃ךרפבלארשי

ודבערשאםתדבעלכתאהדשבהדבעלכבוםינבלבו

תירבעהתדלימלםירצמךלמרמאיו15׃ךרפבםהב

רמאיו16׃העופתינשהםשוהרפשתחאהםשרשא

אוהןבםאםינבאהלעןתיארותוירבעהתאןכדליב

תאתדלימהןאריתו17׃היחואיהתבםאוותאןתמהו

ןייחתוםירצמךלמןהילארבדרשאכושעאלוםיהלאה

ןהלרמאיותדלימלםירצמךלמארקיו18׃םידליהתא

ןרמאתו19׃םידליהתאןייחתוהזהרבדהןתישעעודמ

יכתירבעהתירצמהםישנכאליכהערפלאתדלימה

בטייו20׃ודליותדלימהןהלאאובתםרטבהנהתויח
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וארייכיהיו21׃דאמומצעיוםעהבריותדלימלםיהלא

הערפוציו22׃םיתבםהלשעיוםיהלאהתאתדלימה

לכווהכילשתהראיהדוליהןבהלכרמאלומעלכל

׃ןויחתתבה

השאהרהתו2׃יולתבתאחקיויולתיבמשיאךליו2

׃םיחריהשלשוהנפצתואוהבוטיכותאארתוןבדלתו

הרמחתואמגתבתולחקתווניפצהדועהלכיאלו3

תפשלעףוסבםשתודליהתאהבםשתותפזבורמחב

5׃ולהשעיהמהעדלקחרמותחאבצתתו4׃ראיה

דילעתכלההיתרענוראיהלעץחרלהערפתבדרתו

התמאתאחלשתוףוסהךותבהבתהתאארתוראיה

הכברענהנהודליהתאוהארתוחתפתו6׃החקתו

ותחארמאתו7׃הזםירבעהידלימרמאתווילעלמחתו

תירבעהןמתקנימהשאךליתארקוךלאההערפתבלא

ךלתויכלהערפתבהלרמאתו8׃דליהתאךלקניתו

הערפתבהלרמאתו9׃דליהםאתאארקתוהמלעה

ךרכשתאןתאינאוילוהקניהוהזהדליהתאיכיליה

תבלוהאבתודליהלדגיו10׃והקינתודליההשאהחקתו

םימהןמיכרמאתוהשמומשארקתוןבלהליהיוהערפ

ויחאלאאציוהשמלדגיוםההםימיביהיו11׃והתישמ

׃ויחאמירבעשיאהכמירצמשיאאריוםתלבסבאריו

והנמטיוירצמהתאךיושיאןיאיכאריוהכוהכןפיו12

םיצנםירבעםישנאינשהנהוינשהםויבאציו13׃לוחב

שיאלךמשימרמאיו14׃ךערהכתהמלעשרלרמאיו
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תאתגרהרשאכרמאהתאינגרהלהונילעטפשורש

עמשיו15׃רבדהעדונןכארמאיוהשמארייוירצמה

השמחרביוהשמתאגרהלשקביוהזהרבדהתאהערפ

ןהכלו16׃ראבהלעבשיוןידמץראבבשיוהערפינפמ

םיטהרהתאהנאלמתוהנלדתוהנאבתותונבעבשןידמ

השמםקיוםושרגיוםיערהואביו17׃ןהיבאןאצתוקשהל

ןהיבאלאוערלאהנאבתו18׃םנאצתאקשיוןעשויו

ירצמשיאןרמאתו19׃םויהאבןתרהמעודמרמאיו

׃ןאצהתאקשיוונלהלדהלדםגוםיערהדימונליצה

ןארקשיאהתאןתבזעהזהמלויאוויתנבלארמאיו20

תאןתיושיאהתאתבשלהשמלאויו21׃םחללכאיוול

יכםשרגומשתאארקיוןבדלתו22׃השמלותבהרפצ

םההםיברהםימיביהיו23׃הירכנץראביתייהרגרמא

וקעזיוהדבעהןמלארשיינבוחנאיוםירצמךלמתמיו

םיהלאעמשיו24׃הדבעהןמםיהלאהלאםתעושלעתו

קחציתאםהרבאתאותירבתאםיהלארכזיוםתקאנתא

׃םיהלאעדיולארשיינבתאםיהלאאריו25׃בקעיתאו

גהניוןידמןהכונתחורתיןאצתאהערהיההשמו3

׃הברחםיהלאהרהלאאביורבדמהרחאןאצהתא

אריוהנסהךותמשאתבלבוילאהוהיךאלמאריו2

השמרמאיו3׃לכאונניאהנסהושאברעבהנסההנהו

רעביאלעודמהזהלדגההארמהתאהאראואנהרסא

םיהלאוילאארקיותוארלרסיכהוהיאריו4׃הנסה

לארמאיו5׃יננהרמאיוהשמהשמרמאיוהנסהךותמ
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התארשאםוקמהיכךילגרלעמךילענלשםלהברקת

ךיבאיהלאיכנארמאיו6׃אוהשדקתמדאוילעדמוע

וינפהשמרתסיובקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלא

יתיארהארהוהירמאיו7׃םיהלאהלאטיבהמארייכ

ינפמיתעמשםתקעצתאוםירצמברשאימעינעתא

םירצמדימוליצהלדראו8׃ויבאכמתאיתעדייכוישגנ

ץראלאהבחרוהבוטץראלאאוההץראהןמותלעהלו

יזרפהוירמאהויתחהוינענכהםוקמלאשבדובלחתבז

האבלארשיינבתקעצהנההתעו9׃יסוביהויוחהו

10׃םתאםיצחלםירצמרשאץחלהתאיתיארםגוילא

לארשיינבימעתאאצוהוהערפלאךחלשאוהכלהתעו

ךלאיכיכנאימםיהלאהלאהשמרמאיו11׃םירצממ

רמאיו12׃םירצממלארשיינבתאאיצואיכוהערפלא

ךאיצוהבךיתחלשיכנאיכתואהךלהזוךמעהיהאיכ

13׃הזהרההלעםיהלאהתאןודבעתםירצממםעהתא

לארשיינבלאאביכנאהנהםיהלאהלאהשמרמאיו

ילורמאוםכילאינחלשםכיתובאיהלאםהליתרמאו

היהאהשמלאםיהלארמאיו14׃םהלארמאהמומשהמ

ינחלשהיהאלארשיינבלרמאתהכרמאיוהיהארשא

ינבלארמאתהכהשמלאםיהלאדוערמאיו15׃םכילא

קחצייהלאםהרבאיהלאםכיתבאיהלאהוהילארשי

רדלירכזהזוםלעלימשהזםכילאינחלשבקעייהלאו

הוהיםהלאתרמאולארשיינקזתאתפסאוךל16׃רד

בקעיוקחציםהרבאיהלאילאהארנםכיתבאיהלא

׃םירצמבםכליושעהתאוםכתאיתדקפדקפרמאל
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ינענכהץראלאםירצמינעמםכתאהלעארמאו17

בלחתבזץראלאיסוביהויוחהויזרפהוירמאהויתחהו

ךלמלאלארשיינקזוהתאתאבוךלקלועמשו18׃שבדו

ונילעהרקנםיירבעהיהלאהוהיוילאםתרמאוםירצמ

הוהילהחבזנורבדמבםימיתשלשךרדאנהכלנהתעו

םירצמךלמםכתאןתיאליכיתעדיינאו19׃וניהלא

תאיתיכהוידיתאיתחלשו20׃הקזחדיבאלוךלהל

חלשיןכירחאווברקבהשעארשאיתאלפנלכבםירצמ

יכהיהוםירצמיניעבהזהםעהןחתאיתתנו21׃םכתא

תרגמוהתנכשמהשאהלאשו22׃םקירוכלתאלןוכלת

לעוםכינבלעםתמשותלמשובהזילכוףסכילכהתיב

׃םירצמתאםתלצנוםכיתנב

יכילקבועמשיאלוילונימאיאלןהורמאיוהשמןעיו4

הזמהוהיוילארמאיו2׃הוהיךילאהארנאלורמאי

והכילשיוהצראוהכילשהרמאיו3׃הטמרמאיוךדיב

השמלאהוהירמאיו4׃וינפמהשמסניושחנליהיוהצרא

הטמליהיוובקזחיוודיחלשיוובנזבזחאוךדיחלש

םתבאיהלאהוהיךילאהארניכונימאיןעמל5׃ופכב

ולהוהירמאיו6׃בקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלא

הנהוהאצויווקיחבודיאביוךקיחבךדיאנאבהדוע

ודיבשיוךקיחלאךדיבשהרמאיו7׃גלשכתערצמודי

םאהיהו8׃ורשבכהבשהנהווקיחמהאצויווקיחלא

ונימאהוןושארהתאהלקלועמשיאלוךלונימאיאל

תותאהינשלםגונימאיאלםאהיהו9׃ןורחאהתאהלקל
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תכפשוראיהימיממתחקלוךלקלןועמשיאלוהלאה

׃תשביבםדלויהוראיהןמחקתרשאםימהויהוהשביה

יכנאםירבדשיאאלינדאיבהוהילאהשמרמאיו10

דבכיכךדבעלאךרבדזאמםגםשלשמםגלומתמםג

הפםשימוילאהוהירמאיו11׃יכנאןושלדבכוהפ

אלהרועואחקפואשרחואםלאםושיימואםדאל

ךיתירוהוךיפםעהיהאיכנאוךלהתעו12׃הוהייכנא

׃חלשתדיבאנחלשינדאיברמאיו13׃רבדתרשא

יולהךיחאןרהאאלהרמאיוהשמבהוהיףארחיו14

ךתארקלאציאוההנהםגואוהרבדירבדיכיתעדי

םירבדהתאתמשווילאתרבדו15׃ובלבחמשוךארו

תאםכתאיתירוהווהיפםעוךיפםעהיהאיכנאוויפב

היהיאוההיהוםעהלאךלאוהרבדו16׃ןושעתרשא

הזההטמהתאו17׃םיהלאלולהיהתהתאוהפלךל

בשיוהשמךליו18׃תתאהתאובהשעתרשאךדיבחקת

רשאיחאלאהבושאואנהכלאולרמאיוונתחרתילא

ךלהשמלורתירמאיוםייחםדועההאראוםירצמב

םירצמבשךלןידמבהשמלאהוהירמאיו19׃םולשל

השמחקיו20׃ךשפנתאםישקבמהםישנאהלכותמיכ

םירצמהצראבשיורמחהלעםבכריווינבתאוותשאתא

לאהוהירמאיו21׃ודיבםיהלאההטמתאהשמחקיו

רשאםיתפמהלכהארהמירצמבושלךתכלבהשמ

אלוובלתאקזחאינאוהערפינפלםתישעוךדיביתמש

ינבהוהירמאהכהערפלאתרמאו22׃םעהתאחלשי

ןאמתוינדבעיוינבתאחלשךילארמאו23׃לארשיירכב



תומש 110

ךרדביהיו24׃ךרכבךנבתאגרהיכנאהנהוחלשל

רצהרפצחקתו25׃ותימהשקביוהוהיוהשגפיוןולמב

םימדןתחיכרמאתווילגרלעגתוהנבתלרעתאתרכתו

27׃תלומלםימדןתחהרמאזאונממףריו26׃ילהתא

ךליוהרבדמההשמתארקלךלןרהאלאהוהירמאיו

תאןרהאלהשמדגיו28׃ולקשיוםיהלאהרהבוהשגפיו

׃והוצרשאתתאהלכתאווחלשרשאהוהיירבדלכ

30׃לארשיינבינקזלכתאופסאיוןרהאוהשמךליו29

השמלאהוהירבדרשאםירבדהלכתאןרהארבדיו

דקפיכועמשיוםעהןמאיו31׃םעהיניעלתתאהשעיו

׃ווחתשיוודקיוםינעתאהאריכולארשיינבתאהוהי

הוהירמאהכהערפלאורמאיוןרהאוהשמואברחאו5

רמאיו2׃רבדמבילוגחיוימעתאחלשלארשייהלא

אללארשיתאחלשלולקבעמשארשאהוהיימהערפ

יהלאורמאיו3׃חלשאאללארשיתאםגוהוהיתאיתעדי

רבדמבםימיתשלשךרדאנהכלנונילעארקנםירבעה

4׃ברחבוארבדבונעגפיןפוניהלאהוהילהחבזנו

תאועירפתןרהאוהשמהמלםירצמךלמםהלארמאיו

םיברןההערפרמאיו5׃םכיתלבסלוכלוישעממםעה

הערפוציו6׃םתלבסמםתאםתבשהוץראהםעהתע

אל7׃רמאלוירטשתאוםעבםישגנהתאאוההםויב

םשלשלומתכםינבלהןבללםעלןבתתתלןופסאת

רשאםינבלהתנכתמתאו8׃ןבתםהלוששקווכליםה

ונממוערגתאלםהילעומישתםשלשלומתםישעםה

החבזנהכלנרמאלםיקעצםהןכלעםהםיפרניכ
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לאוהבושעיוםישנאהלעהדבעהדבכת9׃וניהלאל

ורמאיווירטשוםעהישגנואציו10׃רקשירבדבועשי

׃ןבתםכלןתנינניאהערפרמאהכרמאלםעהלא

ערגנןיאיכואצמתרשאמןבתםכלוחקוכלםתא11

ששקלםירצמץראלכבםעהץפיו12׃רבדםכתדבעמ

רבדםכישעמולכרמאלםיצאםישגנהו13׃ןבתלשק

לארשיינבירטשוכיו14׃ןבתהתויהברשאכומויבםוי

םתילכאלעודמרמאלהערפישגנםהלעומשרשא

ואביו15׃םויהםגלומתםגםשלשלומתכןבללםכקח

השעתהמלרמאלהערפלאוקעציולארשיינבירטש

ונלםירמאםינבלוךידבעלןתנןיאןבת16׃ךידבעלהכ

םיפרנרמאיו17׃ךמעתאטחוםיכמךידבעהנהוושע

18׃הוהילהחבזנהכלנםירמאםתאןכלעםיפרנםתא

׃ונתתםינבלןכתוםכלןתניאלןבתוודבעוכלהתעו

וערגתאלרמאלערבםתאלארשיינבירטשואריו19

ןרהאתאוהשמתאועגפיו20׃ומויבםוירבדםכינבלמ

םהלאורמאיו21׃הערפתאמםתאצבםתארקלםיבצנ

יניעבונחירתאםתשאבהרשאטפשיוםכילעהוהיארי

בשיו22׃ונגרהלםדיבברחתתלוידבעיניעבוהערפ

המלהזהםעלהתערההמלינדארמאיוהוהילאהשמ

ערהךמשברבדלהערפלאיתאבזאמו23׃ינתחלשהז

׃ךמעתאתלצהאללצהוהזהםעל

הערפלהשעארשאהארתהתעהשמלאהוהירמאיו6

2׃וצראמםשרגיהקזחדיבוםחלשיהקזחדיביכ
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לאאראו3׃הוהיינאוילארמאיוהשמלאםיהלארבדיו

אלהוהיימשוידשלאבבקעילאוקחצילאםהרבא

םהלתתלםתאיתירבתאיתמקהםגו4׃םהליתעדונ

ינאםגו5׃הבורגרשאםהירגמץראתאןענכץראתא

םתאםידבעמםירצמרשאלארשיינבתקאנתאיתעמש

הוהיינאלארשיינבלרמאןכל6׃יתירבתארכזאו

םכתאיתלצהוםירצמתלבסתחתמםכתאיתאצוהו

7׃םילדגםיטפשבוהיוטנעורזבםכתאיתלאגוםתדבעמ

יכםתעדיוםיהלאלםכליתייהוםעלילםכתאיתחקלו

׃םירצמתולבסתחתמםכתאאיצומהםכיהלאהוהיינא

התאתתלידיתאיתאשנרשאץראהלאםכתאיתאבהו8

ינאהשרומםכלהתאיתתנובקעילוקחצילםהרבאל

לאועמשאלולארשיינבלאןכהשמרבדיו9׃הוהי

השמלאהוהירבדיו10׃השקהדבעמוחוררצקמהשמ

תאחלשיוםירצמךלמהערפלארבדאב11׃רמאל

ןהרמאלהוהיינפלהשמרבדיו12׃וצראמלארשיינב

לרעינאוהערפינעמשיךיאוילאועמשאללארשיינב

ינבלאםוציוןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13׃םיתפש

לארשיינבתאאיצוהלםירצמךלמהערפלאולארשי

רכבןבוארינבםתבאתיבישארהלא14׃םירצמץראמ

׃ןבוארתחפשמהלאימרכוןורצחאולפוךונחלארשי

ןבלואשורחצוןיכיודהאוןימיולאומיןועמשינבו15

יולינבתומשהלאו16׃ןועמשתחפשמהלאתינענכה

םישלשועבשיולייחינשויררמותהקוןושרגםתדלתל

18׃םתחפשמליעמשוינבלןושרגינב17׃הנשתאמו



תומש 113

תהקייחינשולאיזעוןורבחורהציוםרמעתהקינבו

הלאישומוילחמיררמינבו19׃הנשתאמוםישלשושלש

ותדדדבכויתאםרמעחקיו20׃םתדלתליולהתחפשמ

םרמעייחינשוהשמתאוןרהאתאולדלתוהשאלול

׃ירכזוגפנוחרקרהציינבו21׃הנשתאמוםישלשועבש

תאןרהאחקיו23׃ירתסוןפצלאולאשימלאיזעינבו22

ולדלתוהשאלולןושחנתוחאבדנימעתבעבשילא

ינבו24׃רמתיאתאורזעלאתאאוהיבאתאובדנתא

25׃יחרקהתחפשמהלאףסאיבאוהנקלאוריסאחרק

דלתוהשאלוללאיטופתונבמולחקלןרהאןברזעלאו

אוה26׃םתחפשמלםיולהתובאישארהלאסחניפתאול

לארשיינבתאואיצוהםהלהוהירמארשאהשמוןרהא

הערפלאםירבדמהםה27׃םתאבצלעםירצמץראמ

השמאוהםירצממלארשיינבתאאיצוהלםירצמךלמ

׃םירצמץראבהשמלאהוהירבדםויביהיו28׃ןרהאו

הערפלארבדהוהיינארמאלהשמלאהוהירבדיו29

השמרמאיו30׃ךילארבדינארשאלכתאםירצמךלמ

׃הערפילאעמשיךיאוםיתפשלרעינאןההוהיינפל

הערפלםיהלאךיתתנהארהשמלאהוהירמאיו7

רשאלכתארבדתהתא2׃ךאיבנהיהיךיחאןרהאו

לארשיינבתאחלשוהערפלארבדיךיחאןרהאוךוצא

יתתאתאיתיברהוהערפבלתאהשקאינאו3׃וצראמ

הערפםכלאעמשיאלו4׃םירצמץראביתפומתאו

ינבימעתאיתאבצתאיתאצוהוםירצמבידיתאיתתנו

םירצמועדיו5׃םילדגםיטפשבםירצמץראמלארשי



תומש 114

ינבתאיתאצוהוםירצמלעידיתאיתטנבהוהיינאיכ

הוהיהוצרשאכןרהאוהשמשעיו6׃םכותמלארשי

שלשןבןרהאוהנשםינמשןבהשמו7׃ושעןכםתא

השמלאהוהירמאיו8׃הערפלאםרבדבהנשםינמשו

ונתרמאלהערפםכלארבדייכ9׃רמאלןרהאלאו

ינפלךלשהוךטמתאחקןרהאלאתרמאותפומםכל

ושעיוהערפלאןרהאוהשמאביו10׃ןינתליהיהערפ

הערפינפלוהטמתאןרהאךלשיוהוהיהוצרשאכןכ

םימכחלהערפםגארקיו11׃ןינתליהיווידבעינפלו

׃ןכםהיטהלבםירצמימטרחםהםגושעיוםיפשכמלו

תאןרהאהטמעלביוםנינתלויהיווהטמשיאוכילשיו12

רבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיו13׃םתטמ

חלשלןאמהערפבלדבכהשמלאהוהירמאיו14׃הוהי

תבצנוהמימהאציהנהרקבבהערפלאךל15׃םעה

חקתשחנלךפהנרשאהטמהוראיהתפשלעותארקל

ךילאינחלשםירבעהיהלאהוהיוילאתרמאו16׃ךדיב

תעמשאלהנהורבדמבינדבעיוימעתאחלשרמאל

הנההוהיינאיכעדתתאזבהוהירמאהכ17׃הכדע

וכפהנוראיברשאםימהלעידיברשאהטמבהכמיכנא

ואלנוראיהשאבותומתראיברשאהגדהו18׃םדל

השמלאהוהירמאיו19׃ראיהןמםימתותשלםירצמ

לעםירצמימימלעךדיהטנוךטמחקןרהאלארמא

םהימימהוקמלכלעוםהימגאלעוםהיראילעםתרהנ

׃םינבאבוםיצעבוםירצמץראלכבםדהיהוםדויהיו

ךיוהטמבםריוהוהיהוצרשאכןרהאוהשמןכושעיו20



תומש 115

וכפהיווידבעיניעלוהערפיניעלראיברשאםימהתא

התמראיברשאהגדהו21׃םדלראיברשאםימהלכ

יהיוראיהןמםימתותשלםירצמולכיאלוראיהשאביו

םירצמימטרחןכושעיו22׃םירצמץראלכבםדה

רבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיוםהיטלב

׃תאזלםגובלתשאלוותיבלאאביוהערפןפיו23׃הוהי

אליכתותשלםימראיהתביבסםירצמלכורפחיו24

ירחאםימיתעבשאלמיו25׃ראיהימיממתתשלולכי

׃ראיהתאהוהיתוכה

הכוילאתרמאוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו8

חלשלהתאןאמםאו2׃ינדבעיוימעתאחלשהוהירמא

ראיהץרשו3׃םיעדרפצבךלובגלכתאףגניכנאהנה

ךתטמלעוךבכשמרדחבוךתיבבואבוולעוםיעדרפצ

הכבו4׃ךיתוראשמבוךירונתבוךמעבוךידבעתיבבו

הוהירמאיו5׃םיעדרפצהולעיךידבעלכבוךמעבו

תרהנהלעךטמבךדיתאהטנןרהאלארמאהשמלא

ץראלעםיעדרפצהתאלעהוםימגאהלעוםיראיהלע

לעתוםירצמימימלעודיתאןרהאטיו6׃םירצמ

םימטרחהןכושעיו7׃םירצמץראתאסכתועדרפצה

ארקיו8׃םירצמץראלעםיעדרפצהתאולעיוםהיטלב

רסיוהוהילאוריתעהרמאיוןרהאלוהשמלהערפ

׃הוהילוחבזיוםעהתאהחלשאוימעמוינממםיעדרפצה

ךלריתעאיתמלילעראפתההערפלהשמרמאיו9

ךיתבמוךממםיעדרפצהתירכהלךמעלוךידבעלו

ךרבדכרמאיורחמלרמאיו10׃הנראשתראיבקר



תומש 116

םיעדרפצהורסו11׃וניהלאהוהיכןיאיכעדתןעמל

׃הנראשתראיבקרךמעמוךידבעמוךיתבמוךממ

הוהילאהשמקעציוהערפםעמןרהאוהשמאציו12

הוהישעיו13׃הערפלםשרשאםיעדרפצהרבדלע

ןמותרצחהןמםיתבהןמםיעדרפצהותמיוהשמרבדכ

׃ץראהשאבתוםרמחםרמחםתאורבציו14׃תדשה

אלוובלתאדבכהוהחורההתיהיכהערפאריו15

השמלאהוהירמאיו16׃הוהירבדרשאכםהלאעמש

היהוץראהרפעתאךהוךטמתאהטנןרהאלארמא

ודיתאןרהאטיוןכושעיו17׃םירצמץראלכבםנכל

המהבבוםדאבםנכהיהתוץראהרפעתאךיווהטמב

ןכושעיו18׃םירצמץראלכבםינכהיהץראהרפעלכ

יהתוולכיאלוםינכהתאאיצוהלםהיטלבםימטרחה

הערפלאםימטרחהורמאיו19׃המהבבוםדאבםנכה

םהלאעמשאלוהערפבלקזחיואוהםיהלאעבצא

רקבבםכשההשמלאהוהירמאיו20׃הוהירבדרשאכ

הכוילאתרמאוהמימהאצויהנההערפינפלבציתהו

חלשמךניאםאיכ21׃ינדבעיוימעחלשהוהירמא

תאךיתבבוךמעבוךידבעבוךבחילשמיננהימעתא

רשאהמדאהםגוברעהתאםירצמיתבואלמוברעה

ימערשאןשגץראתאאוההםויביתילפהו22׃הילעםה

הוהיינאיכעדתןעמלברעםשתויהיתלבלהילעדמע

רחמלךמעןיבוימעןיבתדפיתמשו23׃ץראהברקב

התיבדבכברעאביוןכהוהישעיו24׃הזהתאההיהי

ינפמץראהתחשתםירצמץראלכבווידבעתיבוהערפ



תומש 117

וכלרמאיוןרהאלוהשמלאהערפארקיו25׃ברעה

תושעלןוכנאלהשמרמאיו26׃ץראבםכיהלאלוחבז

תאחבזנןהוניהלאהוהילחבזנםירצמתבעותיכןכ

תשלשךרד27׃ונלקסיאלוםהיניעלםירצמתבעות

רמאירשאכוניהלאהוהילונחבזורבדמבךלנםימי

הוהילםתחבזוםכתאחלשאיכנאהערפרמאיו28׃ונילא

וריתעהתכללוקיחרתאלקחרהקררבדמבםכיהלא

לאיתרתעהוךמעמאצוייכנאהנההשמרמאיו29׃ידעב

ףסילאקררחמומעמווידבעמהערפמברעהרסוהוהי

אציו30׃הוהילחבזלםעהתאחלשיתלבללתההערפ

רבדכהוהישעיו31׃הוהילארתעיוהערפםעמהשמ

׃דחאראשנאלומעמווידבעמהערפמברעהרסיוהשמ

תאחלשאלותאזהםעפבםגובלתאהערפדבכיו32

׃םעה

הכוילאתרבדוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו9

םאיכ2׃ינדבעיוימעתאחלשםירבעהיהלאהוהירמא

היוההוהידיהנה3׃םבקיזחמךדועוחלשלהתאןאמ

רקבבםילמגבםירמחבםיסוסבהדשברשאךנקמב

לארשיהנקמןיבהוהיהלפהו4׃דאמדבכרבדןאצבו

׃רבדלארשיינבללכמתומיאלוםירצמהנקמןיבו

הזהרבדההוהיהשעירחמרמאלדעומהוהיםשיו5

לכתמיותרחממהזהרבדהתאהוהישעיו6׃ץראב

חלשיו7׃דחאתמאללארשיינבהנקממוםירצמהנקמ

בלדבכיודחאדעלארשיהנקממתמאלהנהוהערפ



תומש 118

לאוהשמלאהוהירמאיו8׃םעהתאחלשאלוהערפ

השמוקרזוןשבכחיפםכינפחאלמםכלוחקןרהא

םירצמץראלכלעקבאלהיהו9׃הערפיניעלהמימשה

לכבתעבעבאחרפןיחשלהמהבהלעוםדאהלעהיהו

ינפלודמעיוןשבכהחיפתאוחקיו10׃םירצמץרא

חרפתעבעבאןיחשיהיוהמימשההשמותאקרזיוהערפ

ינפלדמעלםימטרחהולכיאלו11׃המהבבוםדאב

׃םירצמלכבוםמטרחבןיחשההיהיכןיחשהינפמהשמ

רבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלתאהוהיקזחיו12

רקבבםכשההשמלאהוהירמאיו13׃השמלאהוהי

יהלאהוהירמאהכוילאתרמאוהערפינפלבציתהו

ינאתאזהםעפביכ14׃ינדבעיוימעתאחלשםירבעה

רובעבךמעבוךידבעבוךבללאיתפגמלכתאחלש

ידיתאיתחלשהתעיכ15׃ץראהלכבינמכןיאיכעדת

םלואו16׃ץראהןמדחכתורבדבךמעתאוךתואךאו

ןעמלויחכתאךתארהרובעבךיתדמעהתאזרובעב

יתלבלימעבללותסמךדוע17׃ץראהלכבימשרפס

רשאדאמדבכדרברחמתעכריטממיננה18׃םחלש

19׃התעדעוהדסוהםויהןמלםירצמבוהמכהיהאל

לכהדשבךלרשאלכתאוךנקמתאזעהחלשהתעו

התיבהףסאיאלוהדשבאצמירשאהמהבהוםדאה

ידבעמהוהירבדתאאריה20׃ותמודרבהםהלעדריו

רשאו21׃םיתבהלאוהנקמתאווידבעתאסינההערפ

והנקמתאווידבעתאבזעיוהוהירבדלאובלםשאל

םימשהלעךדיתאהטנהשמלאהוהירמאיו22׃הדשב



תומש 119

לעוהמהבהלעוםדאהלעםירצמץראלכבדרביהיו

לעוהטמתאהשמטיו23׃םירצמץראבהדשהבשעלכ

רטמיוהצראשאךלהתודרבותלקןתנהוהיוםימשה

תחקלתמשאודרביהיו24׃םירצמץראלעדרבהוהי

ץראלכבוהמכהיהאלרשאדאמדבכדרבהךותב

םירצמץראלכבדרבהךיו25׃יוגלהתיהזאמםירצמ

בשעלכתאוהמהבדעוםדאמהדשברשאלכתא

ץראבקר26׃רבשהדשהץעלכתאודרבההכההדשה

הערפחלשיו27׃דרבהיהאללארשיינבםשרשאןשג

הוהיםעפהיתאטחםהלארמאיוןרהאלוהשמלארקיו

ברוהוהילאוריתעה28׃םיעשרהימעוינאוקידצה

ןופסתאלוםכתאהחלשאודרבוםיהלאתלקתיהמ

תאשרפאריעהתאיתאצכהשמוילארמאיו29׃דמעל

ןעמלדועהיהיאלדרבהוןולדחיתולקההוהילאיפכ

םרטיכיתעדיךידבעוהתאו30׃ץראההוהיליכעדת

התכנהרעשהוהתשפהו31׃םיהלאהוהיינפמןוארית

אלתמסכהוהטחהו32׃לעבגהתשפהוביבאהרעשהיכ

ריעהתאהערפםעמהשמאציו33׃הנהתליפאיכוכנ

אלרטמודרבהותולקהולדחיוהוהילאויפכשרפיו

תלקהודרבהורטמהלדחיכהערפאריו34׃הצראךתנ

הערפבלקזחיו35׃וידבעואוהובלדבכיואטחלףסיו

׃השמדיבהוהירבדרשאכלארשיינבתאחלשאלו

יתדבכהינאיכהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו10

׃וברקבהלאיתתאיתשןעמלוידבעבלתאוובלתא



תומש 120

יתללעתהרשאתאךנבןבוךנבינזאברפסתןעמלו2

׃הוהיינאיכםתעדיוםביתמשרשאיתתאתאוםירצמב

רמאהכוילאורמאיוהערפלאןרהאוהשמאביו3

ימעחלשינפמתנעלתנאמיתמדעםירבעהיהלאהוהי

איבמיננהימעתאחלשלהתאןאמםאיכ4׃ינדבעיו

לכויאלוץראהןיעתאהסכו5׃ךלבגבהברארחמ

ןמםכלתראשנההטלפהרתיתאלכאוץראהתאתארל

ואלמו6׃הדשהןמםכלחמצהץעהלכתאלכאודרבה

ואראלרשאםירצמלכיתבוךידבעלכיתבוךיתב

םויהדעהמדאהלעםתויהםוימךיתבאתובאוךיתבא

וילאהערפידבעורמאיו7׃הערפםעמאציוןפיוהזה

תאודבעיוםישנאהתאחלששקומלונלהזהיהייתמדע

תאבשויו8׃םירצמהדבאיכעדתםרטהםהיהלאהוהי

תאודבעוכלםהלארמאיוהערפלאןרהאתאוהשמ

ונירענבהשמרמאיו9׃םיכלההימוימםכיהלאהוהי

יכךלנונרקבבווננאצבונתונבבוונינבבךלנונינקזבו

רשאכםכמעהוהיןכיהיםהלארמאיו10׃ונלהוהיגח

אל11׃םכינפדגנהעריכוארםכפטתאוםכתאחלשא

םישקבמםתאהתאיכהוהיתאודבעוםירבגהאנוכלןכ

השמלאהוהירמאיו12׃הערפינפתאמםתאשרגיו

םירצמץראלעלעיוהבראבםירצמץראלעךדיהטנ

׃דרבהריאשהרשאלכתאץראהבשעלכתאלכאיו

חורגהנהוהיוםירצמץראלעוהטמתאהשמטיו13

חורוהיהרקבההלילהלכואוההםויהלכץראבםידק

ץראלכלעהבראהלעיו14׃הבראהתאאשנםידקה



תומש 121

היהאלוינפלדאמדבכםירצמלובגלכבחניוםירצמ

לכןיעתאסכיו15׃ןכהיהיאלוירחאווהמכהבראןכ

לכתאוץראהבשעלכתאלכאיוץראהךשחתוץראה

ץעבקרילכרתונאלודרבהריתוהרשאץעהירפ

ארקלהערפרהמיו16׃םירצמץראלכבהדשהבשעבו

17׃םכלוםכיהלאהוהיליתאטחרמאיוןרהאלוהשמל

םכיהלאהוהילוריתעהוםעפהךאיתאטחאנאשהתעו

רתעיוהערפםעמאציו18׃הזהתומהתאקרילעמרסיו

תאאשיודאמקזחםיחורהוהיךפהיו19׃הוהילא

לכבדחאהבראראשנאלףוסהמיוהעקתיוהבראה

תאחלשאלוהערפבלתאהוהיקזחיו20׃םירצמלובג

םימשהלעךדיהטנהשמלאהוהירמאיו21׃לארשיינב

תאהשמטיו22׃ךשחשמיוםירצמץראלעךשחיהיו

תשלשםירצמץראלכבהלפאךשחיהיוםימשהלעודי

ויתחתמשיאומקאלוויחאתאשיאואראל23׃םימי

24׃םתבשומברואהיהלארשיינבלכלוםימיתשלש

קרהוהיתאודבעוכלרמאיוהשמלאהערפארקיו

השמרמאיו25׃םכמעךליםכפטםגגציםכרקבוםכנאצ

׃וניהלאהוהילונישעותולעוםיחבזונדיבןתתהתאםג

חקנונממיכהסרפראשתאלונמעךליוננקמםגו26

הוהיתאדבענהמעדנאלונחנאווניהלאהוהיתאדבעל

הבאאלוהערפבלתאהוהיקזחיו27׃המשונאבדע

לאךלרמשהילעמךלהערפולרמאיו28׃םחלשל

השמרמאיו29׃תומתינפךתארםויביכינפתוארףסת

׃ךינפתוארדועףסאאלתרבדןכ
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הערפלעאיבאדחאעגנדועהשמלאהוהירמאיו11

שרגהלכוחלשכהזמםכתאחלשיןכירחאםירצמלעו

תאמשיאולאשיוםעהינזאבאנרבד2׃הזמםכתאשרגי

הוהיןתיו3׃בהזילכוףסכילכהתוערתאמהשאווהער

ץראבדאמלודגהשמשיאהםגםירצמיניעבםעהןחתא

השמרמאיו4׃םעהיניעבוהערפידבעיניעבםירצמ

5׃םירצמךותבאצויינאהלילהתצחכהוהירמאהכ

לעבשיההערפרוכבמםירצמץראברוכבלכתמו

רוכבלכוםיחרהרחארשאהחפשהרוכבדעואסכ

רשאםירצמץראלכבהלדגהקעצהתיהו6׃המהב

לארשיינבלכלו7׃ףסתאלוהמכוהתיהנאלוהמכ

ןועדתןעמלהמהבדעושיאמלונשלבלכץרחיאל

לכודריו8׃לארשיןיבוםירצמןיבהוהיהלפירשא

םעהלכוהתאאצרמאלילווחתשהוילאהלאךידבע

׃ףאירחבהערפםעמאציואצאןכירחאוךילגרברשא

ןעמלהערפםכילאעמשיאלהשמלאהוהירמאיו9

לכתאושעןרהאוהשמו10׃םירצמץראביתפומתובר

הערפבלתאהוהיקזחיוהערפינפלהלאהםיתפמה

׃וצראמלארשיינבתאחלשאלו

םירצמץראבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12

םכלאוהןושארםישדחשארםכלהזהשדחה2׃רמאל

רשעברמאללארשיתדעלכלאורבד3׃הנשהישדחל

׃תיבלהשתבאתיבלהששיאםהלוחקיוהזהשדחל

ברקהונכשואוהחקלוהשמתיהמתיבהטעמיםאו4
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׃השהלעוסכתולכאיפלשיאתשפנתסכמבותיבלא

ןמוםישבכהןמםכלהיהיהנשןברכזםימתהש5

רשעהעבראדעתרמשמלםכלהיהו6׃וחקתםיזעה

ןיבלארשיתדעלהקלכותאוטחשוהזהשדחלםוי

לעותזוזמהיתשלעונתנוםדהןמוחקלו7׃םיברעה

תאולכאו8׃םהבותאולכאירשאםיתבהלעףוקשמה

9׃והלכאיםיררמלעתוצמושאילצהזההלילברשבה

שאילצםאיכםימבלשבמלשבואנונממולכאתלא

דעונממוריתותאלו10׃וברקלעוויערכלעושאר

ולכאתהככו11׃ופרשתשאברקבדעונממרתנהורקב

םכדיבםכלקמוםכילגרבםכילענםירגחםכינתמותא

ץראביתרבעו12׃הוהילאוהחספןוזפחבותאםתלכאו

םירצמץראברוכבלכיתיכהוהזההלילבםירצמ

םיטפשהשעאםירצמיהלאלכבוהמהבדעוםדאמ

רשאםיתבהלעתאלםכלםדההיהו13׃הוהיינא

םכבהיהיאלוםכלעיתחספוםדהתאיתיארוםשםתא

הזהםויההיהו14׃םירצמץראביתכהבתיחשמלףגנ

םלועתקחםכיתרדלהוהילגחותאםתגחוןורכזלםכל

ןושארהםויבךאולכאתתוצמםימיתעבש15׃והגחת

שפנההתרכנוץמחלכאלכיכםכיתבמראשותיבשת

םויבו16׃יעבשהםוידעןשארהםוימלארשימאוהה

היהישדקארקמיעיבשהםויבושדקארקמןושארה

לכללכאירשאךאםהבהשעיאלהכאלמלכםכל

יכתוצמהתאםתרמשו17׃םכלהשעיודבלאוהשפנ

םירצמץראמםכיתואבצתאיתאצוההזהםויהםצעב
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ןשארב18׃םלועתקחםכיתרדלהזהםויהתאםתרמשו

םוידעתצמולכאתברעבשדחלםוירשעהעבראב

אלראשםימיתעבש19׃ברעבשדחלםירשעודחאה

אוההשפנההתרכנותצמחמלכאלכיכםכיתבבאצמי

אלתצמחמלכ20׃ץראהחרזאבורגבלארשיתדעמ

השמארקיו21׃תוצמולכאתםכיתבשומלכבולכאת

ןאצםכלוחקווכשמםהלארמאיולארשיינקזלכל

בוזאתדגאםתחקלו22׃חספהוטחשוםכיתחפשמל

יתשלאוףוקשמהלאםתעגהוףסברשאםדבםתלבטו

חתפמשיאואצתאלםתאוףסברשאםדהןמתזוזמה

תאהארוםירצמתאףגנלהוהירבעו23׃רקבדעותיב

חתפהלעהוהיחספותזוזמהיתשלעוףוקשמהלעםדה

תאםתרמשו24׃ףגנלםכיתבלאאבלתיחשמהןתיאלו

ואבתיכהיהו25׃םלועדעךינבלוךלקחלהזהרבדה

םתרמשורבדרשאכםכלהוהיןתירשאץראהלא

המםכינבםכילאורמאייכהיהו26׃תאזההדבעהתא

הוהילאוהחספחבזםתרמאו27׃םכלתאזההדבעה

םירצמתאופגנבםירצמבלארשיינביתבלעחספרשא

ינבושעיווכליו28׃ווחתשיוםעהדקיוליצהוניתבתאו

יהיו29׃ושעןכןרהאוהשמתאהוהיהוצרשאכלארשי

רכבמםירצמץראברוכבלכהכההוהיוהלילהיצחב

רובהתיבברשאיבשהרוכבדעואסכלעבשיההערפ

וידבעלכואוההלילהערפםקיו30׃המהברוכבלכו

רשאתיבןיאיכםירצמבהלדגהקעציהתוםירצמלכו

ומוקרמאיוהלילןרהאלוהשמלארקיו31׃תמםשןיא
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תאודבעוכלולארשיינבםגםתאםגימעךותמואצ

רשאכוחקםכרקבםגםכנאצםג32׃םכרבדכהוהי

םעהלעםירצמקזחתו33׃יתאםגםתכרבווכלוםתרבד

אשיו34׃םיתמונלכורמאיכץראהןמםחלשלרהמל

לעםתלמשבתררצםתראשמץמחיםרטוקצבתאםעה

םירצממולאשיוהשמרבדכושעלארשיינבו35׃םמכש

םעהןחתאןתנהוהיו36׃תלמשובהזילכוףסכילכ

ינבועסיו37׃םירצמתאולצניוםולאשיוםירצמיניעב

םירבגהילגרףלאתואמששכהתכסססמערמלארשי

הנקמרקבוןאצוםתאהלעברברעםגו38׃ףטמדבל

תגעםירצממואיצוהרשאקצבהתאופאיו39׃דאמדבכ

המהמתהלולכיאלוםירצממושרגיכץמחאליכתוצמ

ובשירשאלארשיינבבשומו40׃םהלושעאלהדצםגו

ץקמיהיו41׃הנשתואמעבראוהנשםישלשםירצמב

הזהםויהםצעביהיוהנשתואמעבראוהנשםישלש

אוהםירמשליל42׃םירצמץראמהוהיתואבצלכואצי

הוהילהזההלילהאוהםירצמץראמםאיצוהלהוהיל

לאהוהירמאיו43׃םתרדללארשיינבלכלםירמש

44׃ובלכאיאלרכנןבלכחספהתקחתאזןרהאוהשמ

45׃ובלכאיזאותאהתלמוףסכתנקמשיאדבעלכו

איצותאללכאידחאתיבב46׃ובלכאיאלריכשובשות

לכ47׃ובורבשתאלםצעוהצוחרשבהןמתיבהןמ

חספהשעורגךתארוגייכו48׃ותאושעילארשיתדע

חרזאכהיהוותשעלברקיזאורכזלכוללומההוהיל

חרזאלהיהיתחאהרות49׃ובלכאיאללרעלכוץראה
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הוצרשאכלארשיינבלכושעיו50׃םככותברגהרגלו

הזהםויהםצעביהיו51׃ושעןכןרהאתאוהשמתאהוהי

׃םתאבצלעםירצמץראמלארשיינבתאהוהיאיצוה

רוכבלכילשדק2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו13

3׃אוהילהמהבבוםדאבלארשיינבבםחרלכרטפ

םתאצירשאהזהםויהתארוכזםעהלאהשמרמאיו

םכתאהוהיאיצוהדיקזחביכםידבעתיבמםירצממ

׃ביבאהשדחבםיאציםתאםויה4׃ץמחלכאיאלוהזמ

ירמאהויתחהוינענכהץראלאהוהיךאיבייכהיהו5

תבזץראךלתתלךיתבאלעבשנרשאיסוביהויוחהו

6׃הזהשדחבתאזההדבעהתאתדבעושבדובלח

7׃הוהילגחיעיבשהםויבותצמלכאתםימיתעבש

אלוץמחךלהאריאלוםימיהתעבשתאלכאיתוצמ

אוההםויבךנבלתדגהו8׃ךלבגלכבראשךלהארי

היהו9׃םירצממיתאצבילהוהיהשעהזרובעברמאל

תרותהיהתןעמלךיניעןיבןורכזלוךדילעתואלךל

10׃םירצממהוהיךאצוההקזחדיביכךיפבהוהי

היהו11׃המימיםימימהדעומלתאזההקחהתאתרמשו

ךיתבאלוךלעבשנרשאכינענכהץראלאהוהיךאבייכ

רטפלכוהוהילםחררטפלכתרבעהו12׃ךלהנתנו

רטפלכו13׃הוהילםירכזהךלהיהירשאהמהברגש

םדארוכבלכוותפרעוהדפתאלםאוהשבהדפתרמח

המרמאלרחמךנבךלאשייכהיהו14׃הדפתךינבב

תיבמםירצממהוהיונאיצוהדיקזחבוילאתרמאותאז
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לכהוהיגרהיוונחלשלהערפהשקהיכיהיו15׃םידבע

ןכלעהמהברוכבדעוםדארכבמםירצמץראברוכב

ינברוכבלכוםירכזהםחררטפלכהוהילחבזינא

יכךיניעןיבתפטוטלוהכדילעתואלהיהו16׃הדפא

הערפחלשביהיו17׃םירצממהוהיונאיצוהדיקזחב

בורקיכםיתשלפץראךרדםיהלאםחנאלוםעהתא

ובשוהמחלמםתארבםעהםחניןפםיהלארמאיכאוה

ףוסםירבדמהךרדםעהתאםיהלאבסיו18׃המירצמ

השמחקיו19׃םירצמץראמלארשיינבולעםישמחו

לארשיינבתאעיבשהעבשהיכומעףסויתומצעתא

יתמצעתאםתילעהוםכתאםיהלאדקפידקפרמאל

׃רבדמההצקבםתאבונחיותכסמועסיו20׃םכתאהזמ

ךרדהםתחנלןנעדומעבםמויםהינפלךלההוהיו21

22׃הלילוםמויתכללםהלריאהלשאדומעבהלילו

׃םעהינפלהלילשאהדומעוםמויןנעהדומעשימיאל

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ינפלםיהןיבולדגמןיבתריחהיפינפלונחיוובשיו

לארשיינבלהערפרמאו3׃םיהלעונחתוחכנןפצלעב

בלתאיתקזחו4׃רבדמהםהילערגסץראבםהםיכבנ

ועדיווליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחאףדרוהערפ

יכםירצמךלמלדגיו5׃ןכושעיוהוהיינאיכםירצמ

ורמאיוםעהלאוידבעוהערפבבלךפהיוםעהחרב

תארסאיו6׃ונדבעמלארשיתאונחלשיכונישעתאזהמ

רוחבבכרתואמששחקיו7׃ומעחקלומעתאוובכר
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בלתאהוהיקזחיו8׃ולכלעםשלשוםירצמבכרלכו

לארשיינבולארשיינבירחאףדריוםירצמךלמהערפ

םתואוגישיוםהירחאםירצמופדריו9׃המרדיבםיאצי

יפלעוליחווישרפוהערפבכרסוסלכםיהלעםינח

ינבואשיובירקההערפו10׃ןפצלעבינפלתריחה

וארייוםהירחאעסנםירצמהנהוםהיניעתאלארשי

השמלאורמאיו11׃הוהילאלארשיינבוקעציודאמ

המרבדמבתומלונתחקלםירצמבםירבקןיאילבמה

רבדההזאלה12׃םירצממונאיצוהלונלתישעתאז

תאהדבענוונממלדחרמאלםירצמבךילאונרבדרשא

13׃רבדמבונתממםירצמתאדבעונלבוטיכםירצמ

תעושיתאוארוובציתהואריתלאםעהלאהשמרמאיו

םירצמתאםתיאררשאיכםויהםכלהשעירשאהוהי

םחליהוהי14׃םלועדעדועםתארלופיסתאלםויה

קעצתהמהשמלאהוהירמאיו15׃ןושירחתםתאוםכל

ךטמתאםרההתאו16׃ועסיולארשיינבלארבדילא

ךותבלארשיינבואביווהעקבוםיהלעךדיתאהטנו

ואביוםירצמבלתאקזחמיננהינאו17׃השביבםיה

׃וישרפבוובכרבוליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחא

ובכרבהערפבידבכהבהוהיינאיכםירצמועדיו18

הנחמינפלךלההםיהלאהךאלמעסיו19׃וישרפבו

דמעיוםהינפמןנעהדומעעסיוםהירחאמךליולארשי

לארשיהנחמןיבוםירצמהנחמןיבאביו20׃םהירחאמ

הזלאהזברקאלוהלילהתאראיוךשחהוןנעהיהיו

תאהוהיךלויוםיהלעודיתאהשמטיו21׃הלילהלכ
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הברחלםיהתאםשיוהלילהלכהזעםידקחורבםיה

השביבםיהךותבלארשיינבואביו22׃םימהועקביו

םירצמופדריו23׃םלאמשמוםנימימהמחםהלםימהו

׃םיהךותלאוישרפוובכרהערפסוסלכםהירחאואביו

םירצמהנחמלאהוהיףקשיורקבהתרמשאביהיו24

ןפאתארסיו25׃םירצמהנחמתאםהיוןנעושאדומעב

ינפמהסונאםירצמרמאיותדבכבוהגהניוויתבכרמ

לאהוהירמאיו26׃םירצמבםהלםחלנהוהייכלארשי

לעםירצמלעםימהובשיוםיהלעךדיתאהטנהשמ

םיהבשיוםיהלעודיתאהשמטיו27׃וישרפלעוובכר

תאהוהירעניוותארקלםיסנםירצמוונתיאלרקבתונפל

תאובכרהתאוסכיוםימהובשיו28׃םיהךותבםירצמ

ראשנאלםיבםהירחאםיאבההערפליחלכלםישרפה

םיהךותבהשביבוכלהלארשיינבו29׃דחאדעםהב

םויבהוהיעשויו30׃םלאמשמוםנימימהמחםהלםימהו

םירצמתאלארשיאריוםירצמדימלארשיתאאוהה

רשאהלדגהדיהתאלארשיאריו31׃םיהתפשלעתמ

הוהיבונימאיוהוהיתאםעהוארייוםירצמבהוהיהשע

׃ודבעהשמבו

הוהילתאזההרישהתאלארשיינבוהשמרישיזא15

ובכרוסוסהאגהאגיכהוהילהרישארמאלורמאיו

והונאוילאהזהעושיליליהיוהיתרמזויזע2׃םיבהמר

׃ומשהוהיהמחלמשיאהוהי3׃והנממראויבאיהלא

ועבטוישלשרחבמוםיבהריוליחוהערפתבכרמ4
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6׃ןבאומכתלוצמבודריומיסכיתמהת5׃ףוסםיב

ברבו7׃ביואץערתהוהיךנימיחכבירדאנהוהיךנימי

חורבו8׃שקכומלכאיךנרחחלשתךימקסרהתךנואג

בלבתמהתואפקםילזנדנומכובצנםימומרענךיפא

ישפנומאלמתללשקלחאגישאףדראביוארמא9׃םי

םיומסכךחורבתפשנ10׃ידיומשירותיברחקירא

הוהיםלאבהכמכימ11׃םירידאםימבתרפועכוללצ

תיטנ12׃אלפהשעתלהתארונשדקברדאנהכמכימ

תלהנתלאגוזםעךדסחבתיחנ13׃ץראומעלבתךנימי

יבשיזחאליחןוזגריםימעועמש14׃ךשדקהונלאךזעב

דערומזחאיבאומיליאםודאיפולאולהבנזא15׃תשלפ

לדגבדחפוהתמיאםהילעלפת16׃ןענכיבשילכוגמנ

וזםערבעידעהוהיךמערבעידעןבאכומדיךעורז

ךתבשלןוכמךתלחנרהבומעטתוומאבת17׃תינק

םלעלךלמיהוהי18׃ךידיוננוכינדאשדקמהוהיתלעפ

בשיוםיבוישרפבוובכרבהערפסוסאביכ19׃דעו

ךותבהשביבוכלהלארשיינבוםיהימתאםהלעהוהי

הדיבףתהתאןרהאתוחאהאיבנהםירמחקתו20׃םיה

םהלןעתו21׃תלחמבוםיפתבהירחאםישנהלכןאצתו

׃םיבהמרובכרוסוסהאגהאגיכהוהילורישםירמ

רושרבדמלאואציוףוסםימלארשיתאהשמעסיו22

ואביו23׃םימואצמאלורבדמבםימיתשלשוכליו

לעםהםירמיכהרממםימתתשלולכיאלוהתרמ

המרמאלהשמלעםעהונליו24׃הרמהמשארקןכ

לאךלשיוץעהוהיוהרויוהוהילאקעציו25׃התשנ
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26׃והסנםשוטפשמוקחולםשםשםימהוקתמיוםימה

ויניעברשיהוךיהלאהוהילוקלעמשתעומשםארמאיו

הלחמהלכויקחלכתרמשוויתוצמלתנזאהוהשעת

׃ךאפרהוהיינאיכךילעםישאאלםירצמביתמשרשא

םיעבשוםימתניעהרשעםיתשםשוהמליאואביו27

׃םימהלעםשונחיוםירמת

רבדמלאלארשיינבתדעלכואביוםליאמועסיו16

שדחלםוירשעהשמחביניסןיבוםליאןיברשאןיס

לארשיינבתדעלכוניליו2׃םירצמץראמםתאצלינשה

לארשיינבםהלאורמאיו3׃רבדמבןרהאלעוהשמלע

ריסלעונתבשבםירצמץראבהוהידיבונתומןתיימ

רבדמהלאונתאםתאצוהיכעבשלםחלונלכאברשבה

לאהוהירמאיו4׃בערבהזהלהקהלכתאתימהלהזה

וטקלוםעהאציוםימשהןמםחלםכלריטממיננההשמ

היהו5׃אלםאיתרותבךליהונסנאןעמלומויבםוירבד

רשאלעהנשמהיהוואיבירשאתאוניכהויששהםויב

לארשיינבלכלאןרהאוהשמרמאיו6׃םויםויוטקלי

7׃םירצמץראמםכתאאיצוההוהייכםתעדיוברע

לעםכיתנלתתאועמשבהוהידובכתאםתיארורקבו

הוהיתתבהשמרמאיו8׃ונילעונולתיכהמונחנוהוהי

הוהיעמשבעבשלרקבבםחלולכאלרשבברעבםכל

ונילעאלהמונחנווילעםנילמםתארשאםכיתנלתתא

רמאןרהאלאהשמרמאיו9׃הוהילעיכםכיתנלת

תאעמשיכהוהיינפלוברקלארשיינבתדעלכלא



תומש 132

לארשיינבתדעלכלאןרהארבדכיהיו10׃םכיתנלת

רבדיו11׃ןנעבהארנהוהידובכהנהורבדמהלאונפיו

לארשיינבתנולתתאיתעמש12׃רמאלהשמלאהוהי

רקבבורשבולכאתםיברעהןיברמאלםהלארבד

ברעביהיו13׃םכיהלאהוהיינאיכםתעדיוםחלועבשת

לטהתבכשהתיהרקבבוהנחמהתאסכתוולשהלעתו

רבדמהינפלעהנהולטהתבכשלעתו14׃הנחמלביבס

לארשיינבואריו15׃ץראהלערפככקדספסחמקד

רמאיואוההמועדיאליכאוהןמויחאלאשיאורמאיו

16׃הלכאלםכלהוהיןתנרשאםחלהאוהםהלאהשמ

רמעולכאיפלשיאונממוטקלהוהיהוצרשארבדההז

17׃וחקתולהאברשאלשיאםכיתשפנרפסמתלגלגל

ודמיו18׃טיעממהוהברמהוטקליולארשיינבןכושעיו

שיאריסחהאלטיעממהוהברמהףידעהאלורמעב

רתוילאשיאםהלאהשמרמאיו19׃וטקלולכאיפל

ונממםישנאורתויוהשמלאועמשאלו20׃רקבדעונממ

21׃השמםהלעףצקיושאביוםיעלותםריורקבדע

שמשהםחוולכאיפכשיארקבברקבבותאוטקליו

רמעהינשהנשמםחלוטקליששהםויביהיו22׃סמנו

רמאיו23׃השמלודיגיוהדעהיאישנלכואביודחאל

הוהילשדקתבשןותבשהוהירבדרשאאוהםהלא

לכתאוולשבולשבתרשאתאוופאופאתרשאתארחמ

ותאוחיניו24׃רקבהדעתרמשמלםכלוחינהףדעה

התיהאלהמרושיאבהאלוהשמהוצרשאכרקבהדע

הוהילםויהתבשיכםויהוהלכאהשמרמאיו25׃וב



תומש 133

םויבווהטקלתםימיתשש26׃הדשבוהאצמתאלםויה

ואצייעיבשהםויביהיו27׃ובהיהיאלתבשיעיבשה

דעהשמלאהוהירמאיו28׃ואצמאלוטקללםעהןמ

ןתנהוהייכואר29׃יתרותויתוצמרמשלםתנאמהנא

םימויםחליששהםויבםכלןתנאוהןכלעתבשהםכל

30׃יעיבשהםויבומקממשיאאצילאויתחתשיאובש

תאלארשיתיבוארקיו31׃יעבשהםויבםעהותבשיו

32׃שבדבתחיפצכומעטוןבלדגערזכאוהוןמומש

ונממרמעהאלמהוהיהוצרשארבדההזהשמרמאיו

יתלכאהרשאםחלהתאואריןעמלםכיתרדלתרמשמל

רמאיו33׃םירצמץראמםכתאיאיצוהברבדמבםכתא

ןמרמעהאלמהמשןתותחאתנצנצחקןרהאלאהשמ

הוצרשאכ34׃םכיתרדלתרמשמלהוהיינפלותאחנהו

35׃תרמשמלתדעהינפלןרהאוהחיניוהשמלאהוהי

לאםאבדעהנשםיעבראןמהתאולכאלארשיינבו

׃ןענכץראהצקלאםאבדעולכאןמהתאתבשונץרא

׃אוההפיאהתירשערמעהו36

לעםהיעסמלןיסרבדממלארשיינבתדעלכועסיו17

בריו2׃םעהתתשלםימןיאוםידיפרבונחיוהוהייפ

םהלרמאיוהתשנוםימונלונתורמאיוהשמםעםעה

םשאמציו3׃הוהיתאןוסנתהמידמעןובירתהמהשמ

ונתילעההזהמלרמאיוהשמלעםעהןליוםימלםעה

קעציו4׃אמצבינקמתאוינבתאויתאתימהלםירצממ

טעמדועהזהםעלהשעאהמרמאלהוהילאהשמ



תומש 134

ךתאחקוםעהינפלרבעהשמלאהוהירמאיו5׃ינלקסו

ךדיבחקראיהתאובתיכהרשאךטמולארשיינקזמ

תיכהוברחברוצהלעםשךינפלדמעיננה6׃תכלהו

ינקזיניעלהשמןכשעיוםעההתשוםימונממואציורוצב

ינבבירלעהבירמוהסמםוקמהםשארקיו7׃לארשי

םאונברקבהוהישיהרמאלהוהיתאםתסנלעולארשי

רמאיו9׃םדיפרבלארשיםעםחליוקלמעאביו8׃ןיא

רחמקלמעבםחלהאצוםישנאונלרחבעשוהילאהשמ

שעיו10׃ידיבםיהלאההטמוהעבגהשארלעבצניכנא

ןרהאהשמוקלמעבםחלהלהשמולרמארשאכעשוהי

ודיהשמםירירשאכהיהו11׃העבגהשארולערוחו

השמידיו12׃קלמערבגוודיחינירשאכולארשירבגו

רוחוןרהאוהילעבשיוויתחתומישיוןבאוחקיוםידבכ

אבדעהנומאוידייהיודחאהזמודחאהזמוידיבוכמת

14׃ברחיפלומעתאוקלמעתאעשוהישלחיו13׃שמשה

ינזאבםישורפסבןורכזתאזבתכהשמלאהוהירמאיו

15׃םימשהתחתמקלמערכזתאהחמאהחמיכעשוהי

לעדייכרמאיו16׃יסנהוהיומשארקיוחבזמהשמןביו

׃רדרדמקלמעבהוהילהמחלמהיסכ

השערשאלכתאהשמןתחןידמןהכורתיעמשיו18

לארשיתאהוהיאיצוהיכומעלארשילוהשמלםיהלא

השמתשאהרפצתאהשמןתחורתיחקיו2׃םירצממ

םשרגדחאהםשרשאהינבינשתאו3׃היחולשרחא

רזעילאדחאהםשו4׃הירכנץראביתייהרגרמאיכ
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ורתיאביו5׃הערפברחמינלציוירזעביבאיהלאיכ

אוהרשארבדמהלאהשמלאותשאווינבוהשמןתח

ורתיךנתחינאהשמלארמאיו6׃םיהלאהרהםשהנח

תארקלהשמאציו7׃המעהינבינשוךתשאוךילאאב

ואביוםולשלוהערלשיאולאשיוולקשיווחתשיוונתח

הוהיהשערשאלכתאונתחלהשמרפסיו8׃הלהאה

רשאהאלתהלכתאלארשיתדואלעםירצמלוהערפל

הבוטהלכלעורתידחיו9׃הוהיםלציוךרדבםתאצמ

10׃םירצמדימוליצהרשאלארשילהוהיהשערשא

םירצמדימםכתאליצהרשאהוהיךורבורתירמאיו

׃םירצמדיתחתמםעהתאליצהרשאהערפדימו

רבדביכםיהלאהלכמהוהילודגיכיתעדיהתע11

םיחבזוהלעהשמןתחורתיחקיו12׃םהילעודזרשא

ןתחםעםחללכאללארשיינקזלכוןרהאאביוםיהלאל

טפשלהשמבשיותרחממיהיו13׃םיהלאהינפלהשמ

14׃ברעהדערקבהןמהשמלעםעהדמעיוםעהתא

המרמאיוםעלהשעאוהרשאלכתאהשמןתחאריו

ךדבלבשויהתאעודמםעלהשעהתארשאהזהרבדה

השמרמאיו15׃ברעדערקבןמךילעבצנםעהלכו

םהלהיהייכ16׃םיהלאשרדלםעהילאאבייכונתחל

תאיתעדוהווהערןיבושיאןיביתטפשוילאאברבד

אלוילאהשמןתחרמאיו17׃ויתרותתאוםיהלאהיקח

םגהתאםגלבתלבנ18׃השעהתארשארבדהבוט

והשעלכותאלרבדהךממדבכיכךמערשאהזהםעה

היהךמעםיהלאיהיוךצעיאילקבעמשהתע19׃ךדבל
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לאםירבדהתאהתאתאבהוםיהלאהלומםעלהתא

תרותהתאוםיקחהתאםהתאהתרהזהו20׃םיהלאה

רשאהשעמהתאוהבוכליךרדהתאםהלתעדוהו

םיהלאיאריליחישנאםעהלכמהזחתהתאו21׃ןושעי

תואמירשםיפלאירשםהלעתמשועצביאנשתמאישנא

תעלכבםעהתאוטפשו22׃תרשעירשוםישמחירש

ןטקהרבדהלכוךילאואיבילדגהרבדהלכהיהו

רבדהתאםא23׃ךתאואשנוךילעמלקהוםהוטפשי

הזהםעהלכםגודמעתלכיוםיהלאךוצוהשעתהזה

שעיוונתחלוקלהשמעמשיו24׃םולשבאביומקמלע

לארשילכמליחישנאהשמרחביו25׃רמארשאלכ

ירשתואמירשםיפלאירשםעהלעםישארםתאןתיו

תאתעלכבםעהתאוטפשו26׃תרשעירשוםישמח

וטופשיןטקהרבדהלכוהשמלאןואיביהשקהרבדה

׃וצראלאולךליוונתחתאהשמחלשיו27׃םה

םירצמץראמלארשיינבתאצלישילשהשדחב19

רבדמואביוםידיפרמועסיו2׃יניסרבדמואבהזהםויב

השמו3׃רההדגנלארשיםשןחיורבדמבונחיויניס

הכרמאלרההןמהוהיוילאארקיוםיהלאהלאהלע

םתיארםתא4׃לארשיינבלדיגתובקעיתיבלרמאת

אבאוםירשניפנכלעםכתאאשאוםירצמליתישערשא

תאםתרמשוילקבועמשתעומשםאהתעו5׃ילאםכתא

6׃ץראהלכיליכםימעהלכמהלגסילםתייהויתירב

םירבדההלאשודקיוגוםינהכתכלממילויהתםתאו



תומש 137

ינקזלארקיוהשמאביו7׃לארשיינבלארבדתרשא

והוצרשאהלאהםירבדהלכתאםהינפלםשיוםעה

הוהירבדרשאלכורמאיוודחיםעהלכונעיו8׃הוהי

הוהירמאיו9׃הוהילאםעהירבדתאהשמבשיוהשענ

עמשירובעבןנעהבעבךילאאביכנאהנההשמלא

תאהשמדגיוםלועלונימאיךבםגוךמעירבדבםעה

לאךלהשמלאהוהירמאיו10׃הוהילאםעהירבד

םינכנויהו11׃םתלמשוסבכורחמוםויהםתשדקוםעה

םעהלכיניעלהוהידריישילשהםויביכישילשהםויל

ורמשהרמאלביבסםעהתאתלבגהו12׃יניסרהלע

׃תמויתומרהבעגנהלכוהצקבעגנורהבתולעםכל

המהבםאהרייהריואלקסילוקסיכדיובעגתאל13

דריו14׃רהבולעיהמהלביהךשמבהיחיאלשיאםא

׃םתלמשוסבכיוםעהתאשדקיוםעהלארההןמהשמ

ושגתלאםימיתשלשלםינכנויהםעהלארמאיו15

תלקיהיורקבהתיהבישילשהםויביהיו16׃השאלא

דרחיודאמקזחרפשלקורההלעדבכןנעוםיקרבו

תארקלםעהתאהשמאצויו17׃הנחמברשאםעהלכ

יניסרהו18׃רההתיתחתבובציתיוהנחמהןמםיהלאה

ןשעכונשעלעיושאבהוהיוילעדרירשאינפמולכןשע

ךלוהרפושהלוקיהיו19׃דאמרההלכדרחיוןשבכה

דריו20׃לוקבוננעיםיהלאהורבדיהשמדאמקזחו

לאהשמלהוהיארקיורההשארלאיניסרהלעהוהי

דעהדרהשמלאהוהירמאיו21׃השמלעיורההשאר

םגו22׃ברונממלפנותוארלהוהילאוסרהיןפםעב
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׃הוהיםהבץרפיןפושדקתיהוהילאםישגנהםינהכה

רהלאתלעלםעהלכויאלהוהילאהשמרמאיו23

׃ותשדקורההתאלבגהרמאלונבהתדעההתאיכיניס

ךמעןרהאוהתאתילעודרךלהוהיוילארמאיו24

׃םבץרפיןפהוהילאתלעלוסרהילאםעהוםינהכהו

׃םהלארמאיוםעהלאהשמדריו25

2׃רמאלהלאהםירבדהלכתאםיהלארבדיו20

תיבמםירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהייכנא

אל4׃ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאל3׃םידבע

רשאולעממםימשברשאהנומתלכולספךלהשעת

הוחתשתאל5׃ץראלתחתמםימברשאותחתמץראב

ןועדקפאנקלאךיהלאהוהייכנאיכםדבעתאלוםהל

השעו6׃יאנשלםיעברלעוםישלשלעםינבלעתבא

םשתאאשתאל7׃יתוצמירמשלויבהאלםיפלאלדסח

תאאשירשאתאהוהיהקניאליכאושלךיהלאהוהי

םימיתשש9׃ושדקלתבשהםויתארוכז8׃אושלומש

הוהילתבשיעיבשהםויו10׃ךתכאלמלכתישעודבעת

ךדבעךתבוךנבוהתאהכאלמלכהשעתאלךיהלא

םימיתששיכ11׃ךירעשברשאךרגוךתמהבוךתמאו

רשאלכתאוםיהתאץראהתאוםימשהתאהוהיהשע

תבשהםויתאהוהיךרבןכלעיעיבשהםויבחניוםב

ךימיןוכראיןעמלךמאתאוךיבאתאדבכ12׃והשדקיו

14׃חצרתאל13׃ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלע

17׃רקשדעךערבהנעתאל16׃בנגתאל15׃ףאנתאל
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ותמאוודבעוךערתשאדמחתאלךערתיבדמחתאל

תאםיארםעהלכו18׃ךערלרשאלכוורמחוורושו

אריוןשערההתאורפשהלוקתאוםדיפלהתאותלוקה

התארבדהשמלאורמאיו19׃קחרמודמעיוועניוםעה

רמאיו20׃תומנןפםיהלאונמערבדילאוהעמשנוונמע

אבםכתאתוסנרובעבליכואריתלאםעהלאהשמ

׃ואטחתיתלבלםכינפלעותאריהיהתרובעבוםיהלאה

םשרשאלפרעהלאשגנהשמוקחרמםעהדמעיו21

ינבלארמאתהכהשמלאהוהירמאיו22׃םיהלאה

23׃םכמעיתרבדםימשהןמיכםתיארםתאלארשי

׃םכלושעתאלבהזיהלאוףסכיהלאיתאןושעתאל

תאוךיתלעתאוילעתחבזוילהשעתהמדאחבזמ24

תאריכזארשאםוקמהלכבךרקבתאוךנאצתאךימלש

השעתםינבאחבזמםאו25׃ךיתכרבוךילאאובאימש

׃הללחתוהילעתפנהךברחיכתיזגןהתאהנבתאליל

ךתורעהלגתאלרשאיחבזמלעתלעמבהלעתאלו26

׃וילע

הנקתיכ2׃םהינפלםישתרשאםיטפשמההלאו21

3׃םנחישפחלאציתעבשבודבעיםינשששירבעדבע

ותשאהאציואוההשאלעבםאאציופגבאביופגבםא

תונבואםינבולהדליוהשאולןתיוינדאםא4׃ומע

רמאםאו5׃ופגבאציאוהוהינדאלהיהתהידליוהשאה

אצאאלינבתאויתשאתאינדאתאיתבהאדבעהרמאי

ואתלדהלאושיגהוםיהלאהלאוינדאושיגהו6׃ישפח
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7׃םלעלודבעועצרמבונזאתאוינדאעצרוהזוזמהלא

׃םידבעהתאצכאצתאלהמאלותבתאשיארכמייכו

םעלהדפהוהדעיאלרשאהינדאיניעבהערםא8

הנדעייונבלםאו9׃הבודגבבהרכמללשמיאלירכנ

הראשולחקיתרחאםא10׃הלהשעיתונבהטפשמכ

הלהשעיאלהלאשלשםאו11׃ערגיאלהתנעוהתוסכ

13׃תמויתומתמושיאהכמ12׃ףסכןיאםנחהאציו

רשאםוקמךליתמשוודילהנאםיהלאהוהדצאלרשאו

םעמהמרעבוגרהלוהערלעשיאדזייכו14׃המשסוני

16׃תמויתומומאוויבאהכמו15׃תומלונחקתיחבזמ

ויבאללקמו17׃תמויתומודיבאצמנוורכמושיאבנגו

והערתאשיאהכהוםישנאןבירייכו18׃תמויתומומאו

םוקיםא19׃בכשמללפנותומיאלוףרגאבואןבאב

ןתיותבשקרהכמההקנוותנעשמלעץוחבךלהתהו

טבשבותמאתאואודבעתאשיאהכייכו20׃אפריאפרו

אלדמעיםימויואםויםאךא21׃םקניםקנודיתחתתמו

הרההשאופגנוםישנאוצנייכו22׃אוהופסכיכםקי

וילעתישירשאכשנעישונעןוסאהיהיאלוהידליואציו

שפנהתתנוהיהיןוסאםאו23׃םיללפבןתנוהשאהלעב

לגרדיתחתדיןשתחתןשןיעתחתןיע24׃שפנתחת

הרובחעצפתחתעצפהיוכתחתהיוכ25׃לגרתחת

ןיעתאואודבעןיעתאשיאהכייכו26׃הרובחתחת

ודבעןשםאו27׃וניעתחתונחלשיישפחלהתחשוותמא

חגייכו28׃ונשתחתונחלשיישפחלליפיותמאןשוא

לכאיאלורושהלקסילוקסתמוהשאתאואשיאתארוש
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למתמאוהחגנרושםאו29׃יקנרושהלעבוורשבתא

השאואשיאתימהוונרמשיאלווילעבבדעוהוםשלש

ןתנווילעתשוירפכםא30׃תמויוילעבםגולקסירושה

חגיתבואחגיןבוא31׃וילעתשוירשאלככושפנןידפ

המאוארושהחגידבעםא32׃ולהשעיהזהטפשמכ

יכו33׃לקסירושהווינדאלןתיםילקשםישלשףסכ

המשלפנוונסכיאלורבשיאהרכייכוארובשיאחתפי

וילעבלבישיףסכםלשירובהלעב34׃רומחוארוש

תמווהעררושתאשיארושףגייכו35׃ולהיהיתמהו

׃ןוצחיתמהתאםגוופסכתאוצחויחהרושהתאורכמו

ונרמשיאלוםשלשלומתמאוהחגנרושיכעדונוא36

׃ולהיהיתמהורושהתחתרושםלשיםלשוילעב

רקבהשמחורכמואוחבטוהשוארוששיאבנגייכ22

תרתחמבםא2׃השהתחתןאצעבראורושהתחתםלשי

שמשההחרזםא3׃םימדולןיאתמוהכהובנגהאצמי

4׃ותבנגברכמנוולןיאםאםלשיםלשולםימדוילע

השדערומחדערושמהבנגהודיבאצמתאצמהםא

חלשוםרכואהדששיארעבייכ5׃םלשיםינשםייח

ומרכבטימווהדשבטימרחאהדשברעבוהריעבתא

המקהואשידגלכאנוםיצקהאצמושאאצתיכ6׃םלשי

שיאןתייכ7׃הרעבהתארעבמהםלשיםלשהדשהוא

אצמיםאשיאהתיבמבנגורמשלםילכואףסכוהערלא

תיבהלעבברקנובנגהאצמיאלםא8׃םינשםלשיבנגה

לע9׃והערתכאלמבודיחלשאלםאםיהלאהלא
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לעהמלשלעהשלערומחלערושלעעשפרבדלכ

רבדאביםיהלאהדעהזאוהיכרמאירשאהדבאלכ

יכ10׃והערלםינשםלשיםיהלאןעישרירשאםהינש

רמשלהמהבלכוהשוארושוארומחוהערלאשיאןתי

היהתהוהיתעבש11׃הארןיאהבשנוארבשנואתמו

וילעבחקלווהערתכאלמבודיחלשאלםאםהינשןיב

םא13׃וילעבלםלשיומעמבנגיבנגםאו12׃םלשיאלו

לאשייכו14׃םלשיאלהפרטהדעוהאביףרטיףרט

׃םלשיםלשומעןיאוילעבתמוארבשנווהערםעמשיא

16׃ורכשבאבאוהריכשםאםלשיאלומעוילעבםא15

רהמהמעבכשוהשראאלרשאהלותבשיאהתפייכו

ףסכולהתתלהיבאןאמיןאמםא17׃השאלולהנרהמי

בכשלכ19׃היחתאלהפשכמ18׃תלותבהרהמכלקשי

הוהיליתלבםרחיםיהלאלחבז20׃תמויתומהמהבםע

ץראבםתייהםירגיכונצחלתאלוהנותאלרגו21׃ודבל

הנעתהנעםא23׃ןונעתאלםותיוהנמלאלכ22׃םירצמ

הרחו24׃ותקעצעמשאעמשילאקעציקעצםאיכותא

םכינבותונמלאםכישנויהוברחבםכתאיתגרהויפא

היהתאלךמעינעהתאימעתאהולתףסכםא25׃םימתי

תמלשלבחתלבחםא26׃ךשנוילעןומישתאלהשנכול

הדבלהתוסכאוהיכ27׃ולונבישתשמשהאבדעךער

יתעמשוילאקעצייכהיהובכשיהמבורעלותלמשאוה

׃ראתאלךמעבאישנוללקתאלםיהלא28׃ינאןונחיכ

ןכ30׃ילןתתךינברוכברחאתאלךעמדוךתאלמ29

םויבומאםעהיהיםימיתעבשךנאצלךרשלהשעת
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הדשברשבוילןויהתשדקישנאו31׃ילונתתינימשה

׃ותאןוכלשתבלכלולכאתאלהפרט

דעתיהלעשרםעךדיתשתלאאושעמשאשתאל23

ברלעהנעתאלותערלםיברירחאהיהתאל2׃סמח

יכ4׃ובירברדהתאללדו3׃תטהלםיברירחאתטנל

יכ5׃ולונבישתבשההעתורמחואךביארושעגפת

בזעולבזעמתלדחוואשמתחתץברךאנשרומחהארת

רקשרבדמ7׃ובירבךניבאטפשמהטתאל6׃ומעבזעת

דחשו8׃עשרקידצאאליכגרהתלאקידצויקנוקחרת

9׃םיקידצירבדףלסיוםיחקפרועידחשהיכחקתאל

םתייהםירגיכרגהשפנתאםתעדיםתאוץחלתאלרגו

תאתפסאוךצראתאערזתםינשששו10׃םירצמץראב

יניבאולכאוהתשטנוהנטמשתתעיבשהו11׃התאובת

׃ךתיזלךמרכלהשעתןכהדשהתיחלכאתםרתיוךמע

ןעמלתבשתיעיבשהםויבוךישעמהשעתםימיתשש12

רשאלכבו13׃רגהוךתמאןבשפניוךרמחוךרושחוני

וריכזתאלםירחאםיהלאםשוורמשתםכילאיתרמא

15׃הנשבילגחתםילגרשלש14׃ךיפלעעמשיאל

רשאכתוצמלכאתםימיתעבשרמשתתוצמהגחתא

אלוםירצממתאציוביכביבאהשדחדעומלךתיוצ

ערזתרשאךישעמירוכבריצקהגחו16׃םקירינפוארי

ןמךישעמתאךפסאבהנשהתאצבףסאהגחוהדשב

ינפלאךרוכזלכהאריהנשבםימעפשלש17׃הדשה

ןיליאלויחבזםדץמחלעחבזתאל18׃הוהיןדאה

תיבאיבתךתמדאירוכבתישאר19׃רקבדעיגחבלח
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יכנאהנה20׃ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהי

םוקמהלאךאיבהלוךרדבךרמשלךינפלךאלמחלש

יכוברמתלאולקבעמשווינפמרמשה21׃יתנכהרשא

עמשתעמשםאיכ22׃וברקבימשיכםכעשפלאשיאל

תאיתרצוךיביאתאיתביאורבדארשאלכתישעוולקב

ירמאהלאךאיבהוךינפליכאלמךלייכ23׃ךיררצ

אל24׃ויתדחכהויסוביהויוחהינענכהויזרפהויתחהו

םהישעמכהשעתאלוםדבעתאלוםהיהלאלהוחתשת

םתדבעו25׃םהיתבצמרבשתרבשוםסרהתסרהיכ

יתרסהוךימימתאוךמחלתאךרבוםכיהלאהוהיתא

תאךצראבהרקעוהלכשמהיהתאל26׃ךברקמהלחמ

תאיתמהוךינפלחלשאיתמיאתא27׃אלמאךימירפסמ

׃ףרעךילאךיביאלכתאיתתנוםהבאבתרשאםעהלכ

ינענכהתאיוחהתאהשרגוךינפלהערצהתאיתחלשו28

ןפתחאהנשבךינפמונשרגאאל29׃ךינפלמיתחהתאו

טעמ30׃הדשהתיחךילעהברוהממשץראההיהת

31׃ץראהתאתלחנוהרפתרשאדעךינפמונשרגאטעמ

דערבדממוםיתשלפםידעוףוסםימךלבגתאיתשו

32׃ךינפמומתשרגוץראהיבשיתאםכדיבןתאיכרהנה

ךצראבובשיאל33׃תירבםהיהלאלוםהלתרכתאל

ךלהיהייכםהיהלאתאדבעתיכילךתאואיטחיןפ

׃שקומל

בדנןרהאוהתאהוהילאהלערמאהשמלאו24

2׃קחרמםתיוחתשהולארשיינקזמםיעבשואוהיבאו
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ולעיאלםעהוושגיאלםהוהוהילאודבלהשמשגנו

לכתאוהוהיירבדלכתאםעלרפסיוהשמאביו3׃ומע

םירבדהלכורמאיודחאלוקםעהלכןעיוםיטפשמה

הוהיירבדלכתאהשמבתכיו4׃השענהוהירבדרשא

הבצמהרשעםיתשורההתחתחבזמןביורקבבםכשיו

לארשיינבירענתאחלשיו5׃לארשייטבשרשעםינשל

חקיו6׃םירפהוהילםימלשםיחבזוחבזיותלעולעיו

7׃חבזמהלעקרזםדהיצחותנגאבםשיוםדהיצחהשמ

רשאלכורמאיוםעהינזאבארקיותירבהרפסחקיו

לעקרזיוםדהתאהשמחקיו8׃עמשנוהשענהוהירבד

לעםכמעהוהיתרכרשאתירבהםדהנהרמאיוםעה

אוהיבאובדנןרהאוהשמלעיו9׃הלאהםירבדהלכ

תחתולארשייהלאתאואריו10׃לארשיינקזמםיעבשו

11׃רהטלםימשהםצעכוריפסהתנבלהשעמכוילגר

םיהלאהתאוזחיוודיחלשאללארשיינביליצאלאו

הרההילאהלעהשמלאהוהירמאיו12׃ותשיוולכאיו

הוצמהוהרותהוןבאהתחלתאךלהנתאוםשהיהו

לעיוותרשמעשוהיוהשמםקיו13׃םתרוהליתבתכרשא

הזבונלובשרמאםינקזהלאו14׃םיהלאהרהלאהשמ

לעבימםכמערוחוןרהאהנהוםכילאבושנרשאדע

ןנעהסכיורההלאהשמלעיו15׃םהלאשגיםירבד

ןנעהוהסכיויניסרהלעהוהידובכןכשיו16׃רההתא

17׃ןנעהךותמיעיבשהםויבהשמלאארקיוםימיתשש

ינביניעלרההשארבתלכאשאכהוהידובכהארמו



תומש 146

יהיורההלאלעיוןנעהךותבהשמאביו18׃לארשי

׃הלילםיעבראוםויםיעברארהבהשמ

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו25

תאוחקתובלונבדירשאשיאלכתאמהמורתילוחקיו

ףסכובהזםתאמוחקתרשאהמורתהתאזו3׃יתמורת

תרעו5׃םיזעוששוינשתעלותוןמגראותלכתו4׃תשחנו

ראמלןמש6׃םיטשיצעוםישחתתרעוםימדאמםליא

םהשינבא7׃םימסהתרטקלוהחשמהןמשלםימשב

יתנכשושדקמילושעו8׃ןשחלודפאלםיאלמינבאו

ןכשמהתינבתתאךתואהארמינארשאלככ9׃םכותב

םיטשיצעןוראושעו10׃ושעתןכווילכלכתינבתתאו

׃ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאווכראיצחוםיתמא

וילעתישעוונפצתץוחמותיבמרוהטבהזותאתיפצו11

לעהתתנובהזתעבטעבראולתקציו12׃ביבסבהזרז

תעבטיתשותחאהועלצלעתעבטיתשוויתמעפעברא

םתאתיפצוםיטשיצעידבתישעו13׃תינשהועלצלע

ןראהתעלצלעתעבטבםידבהתאתאבהו14׃בהז

םידבהויהיןראהתעבטב15׃םהבןראהתאתאשל

ןתארשאתדעהתאןראהלאתתנו16׃ונממורסיאל

הכראיצחוםיתמארוהטבהזתרפכתישעו17׃ךילא

השקמבהזםיברכםינשתישעו18׃הבחריצחוהמאו

דחאבורכהשעו19׃תרפכהתוצקינשמםתאהשעת

תאושעתתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכוהזמהצקמ

םיפנכישרפםיברכהויהו20׃ויתוצקינשלעםיברכה

לאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככסהלעמל



תומש 147

תרפכהתאתתנו21׃םיברכהינפויהיתרפכהלאויחא

ןתארשאתדעהתאןתתןראהלאוהלעמלמןראהלע

תרפכהלעמךתאיתרבדוםשךליתדעונו22׃ךילא

רשאלכתאתדעהןראלערשאםיברכהינשןיבמ

םיטשיצעןחלשתישעו23׃לארשיינבלאךתואהוצא

תיפצו24׃ותמקיצחוהמאוובחרהמאווכראםיתמא

ולתישעו25׃ביבסבהזרזולתישעורוהטבהזותא

26׃ביבסותרגסמלבהזרזתישעוביבסחפטתרגסמ

עבראלעתעבטהתאתתנובהזתעבטעבראולתישעו

ןייהתתרגסמהתמעל27׃וילגרעבראלרשאתאפה

תישעו28׃ןחלשהתאתאשלםידבלםיתבלתעבטה

תאםבאשנובהזםתאתיפצוםיטשיצעםידבהתא

רשאויתיקנמוויתושקוויתפכוויתרעקתישעו29׃ןחלשה

ןחלשהלעתתנו30׃םתאהשעתרוהטבהזןהבךסי

השקמרוהטבהזתרנמתישעו31׃דימתינפלםינפםחל

היחרפוהירתפכהיעיבגהנקוהכריהרונמההשעת

הרנמינקהשלשהידצמםיאציםינקהששו32׃ויהיהנממ

השלש33׃ינשההדצמהרנמינקהשלשודחאההדצמ

םיעבגהשלשוחרפורתפכדחאההנקבםידקשמםיעבג

םינקהתששלןכחרפורתפכדחאההנקבםידקשמ

םידקשמםיעבגהעבראהרנמבו34׃הרנמהןמםיאציה

הנממםינקהינשתחתרתפכו35׃היחרפוהירתפכ

םינקהינשתחתרתפכוהנממםינקהינשתחתרתפכו

םהירתפכ36׃הרנמהןמםיאציהםינקהתששלהנממ

תישעו37׃רוהטבהזתחאהשקמהלכויהיהנממםתנקו



תומש 148

רבעלעריאהוהיתרנתאהלעהוהעבשהיתרנתא

בהזרככ39׃רוהטבהזהיתתחמוהיחקלמו38׃הינפ

השעוהארו40׃הלאהםילכהלכתאהתאהשעירוהט

׃רהבהארמהתארשאםתינבתב

תלכתורזשמששתעירירשעהשעתןכשמהתאו26

2׃םתאהשעתבשחהשעמםיברכינשתעלתוןמגראו

עבראבחרוהמאבםירשעוהנמשתחאההעיריהךרא

שמח3׃תעיריהלכלתחאהדמתחאההעיריההמאב

תרבחתעירישמחוהתחאלאהשאתרבחןייהתתעיריה

העיריהתפשלעתלכתתאללתישעו4׃התחאלאהשא

הנוציקההעיריהתפשבהשעתןכותרבחבהצקמתחאה

תחאההעיריבהשעתתאללםישמח5׃תינשהתרבחמב

תרבחמברשאהעיריההצקבהשעתתאללםישמחו

םישמחתישעו6׃התחאלאהשאתאללהתליבקמתינשה

םיסרקבהתחאלאהשאתעיריהתאתרבחובהזיסרק

לעלהאלםיזעתעיריתישעו7׃דחאןכשמההיהו

העיריהךרא8׃םתאהשעתתעיריהרשעיתשעןכשמה

תחאההעיריההמאבעבראבחרוהמאבםישלשתחאה

שמחתאתרבחו9׃תעיריהרשעיתשעלתחאהדמ

העיריהתאתלפכודבלתעיריהששתאודבלתעיריה

לעתאללםישמחתישעו10׃להאהינפלומלאתיששה

תאללםישמחותרבחבהנציקהתחאההעיריהתפש

תשחניסרקתישעו11׃תינשהתרבחההעיריהתפשלע

להאהתאתרבחותאללבםיסרקהתאתאבהוםישמח



תומש 149

העיריהיצחלהאהתעיריבףדעהחרסו12׃דחאהיהו

המאהוהזמהמאהו13׃ןכשמהירחאלעחרסתתפדעה

ידצלעחורסהיהילהאהתעיריךראבףדעבהזמ

תרעלהאלהסכמתישעו14׃ותסכלהזמוהזמןכשמה

תישעו15׃הלעמלמםישחתתרעהסכמוםימדאמםליא

תומארשע16׃םידמעםיטשיצעןכשמלםישרקהתא

17׃דחאהשרקהבחרהמאהיצחוהמאושרקהךרא

ןכהתחאלאהשאתבלשמדחאהשרקלתודייתש

ןכשמלםישרקהתאתישעו18׃ןכשמהישרקלכלהשעת

ףסכינדאםיעבראו19׃הנמיתהבגנתאפלשרקםירשע

דחאהשרקהתחתםינדאינששרקהםירשעתחתהשעת

׃ויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדאינשוויתדייתשל

21׃שרקםירשעןופצתאפלתינשהןכשמהעלצלו20

דחאהשרקהתחתםינדאינשףסכםהינדאםיעבראו

המיןכשמהיתכרילו22׃דחאהשרקהתחתםינדאינשו

תעצקמלהשעתםישרקינשו23׃םישרקהששהשעת

ויהיודחיוהטמלמםימאתויהיו24׃םיתכריבןכשמה

םהינשלהיהיןכתחאהתעבטהלאושארלעםימת

ףסכםהינדאוםישרקהנמשויהו25׃ויהיתעצקמהינשל

ינשודחאהשרקהתחתםינדאינשםינדארשעהשש

םיטשיצעםחירבתישעו26׃דחאהשרקהתחתםינדא

םחירבהשמחו27׃דחאהןכשמהעלצישרקלהשמח

עלצישרקלםחירבהשמחותינשהןכשמהעלצישרקל

םישרקהךותבןכיתהחירבהו28׃המיםיתכרילןכשמה

הפצתםישרקהתאו29׃הצקהלאהצקהןמחרבמ



תומש 150

תיפצוםחירבלםיתבבהזהשעתםהיתעבטתאובהז

רשאוטפשמכןכשמהתאתמקהו30׃בהזםחירבהתא

ינשתעלותוןמגראותלכתתכרפתישעו31׃רהבתיארה

התתנו32׃םיברכהתאהשעיבשחהשעמרזשמששו

לעבהזםהיוובהזםיפצמםיטשידומעהעבראלעהתא

םיסרקהתחתתכרפהתאהתתנו33׃ףסכינדאהעברא

הלידבהותודעהןוראתאתכרפלתיבמהמשתאבהו

תאתתנו34׃םישדקהשדקןיבושדקהןיבםכלתכרפה

תאתמשו35׃םישדקהשדקבתדעהןוראלעתרפכה

עלצלעןחלשהחכנהרנמהתאותכרפלץוחמןחלשה

תישעו36׃ןופצעלצלעןתתןחלשהוהנמיתןכשמה

רזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתלהאהחתפלךסמ

תיפצוםיטשידומעהשמחךסמלתישעו37׃םקרהשעמ

׃תשחנינדאהשמחםהלתקציובהזםהיוובהזםתא

שמחוךראתומאשמחםיטשיצעחבזמהתאתישעו27

2׃ותמקתומאשלשוחבזמההיהיעוברבחרתומא

תיפצוויתנרקןייהתונממויתנפעבראלעויתנרקתישעו

ויתקרזמוויעיוונשדלויתריסתישעו3׃תשחנותא

תישעו4׃תשחנהשעתוילכלכלויתתחמוויתגלזמו

עבראתשרהלעתישעותשחנתשרהשעמרבכמול

תחתהתאהתתנו5׃ויתוצקעבראלעתשחנתעבט

6׃חבזמהיצחדעתשרההתיהוהטמלמחבזמהבכרכ

׃תשחנםתאתיפצוםיטשיצעידבחבזמלםידבתישעו

תעלציתשלעםידבהויהותעבטבוידבתאאבוהו7



תומש 151

הארהרשאכותאהשעתתחלבובנ8׃ותאתאשבחבזמה

תאפלןכשמהרצחתאתישעו9׃ושעיןכרהבךתא

ךראהמאבהאמרזשמששרצחלםיעלקהנמיתבגנ

תשחנםירשעםהינדאוםירשעוידמעו10׃תחאההאפל

ךראבןופצתאפלןכו11׃ףסכםהיקשחוםידמעהיוו

תשחנםירשעםהינדאוםירשעודמעוךראהאמםיעלק

םיתאפלרצחהבחרו12׃ףסכםהיקשחוםידמעהיוו

13׃הרשעםהינדאוהרשעםהידמעהמאםישמחםיעלק

שמחו14׃המאםישמחהחרזמהמדקתאפלרצחהבחרו

םהינדאוהשלשםהידמעףתכלםיעלקהמאהרשע

םהידמעםיעלקהרשעשמחתינשהףתכלו15׃השלש

םירשעךסמרצחהרעשלו16׃השלשםהינדאוהשלש

םקרהשעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתהמא

רצחהידומעלכ17׃העבראםהינדאוהעבראםהידמע

ךרא18׃תשחנםהינדאוףסכםהיווףסכםיקשחמביבס

שמחהמקוםישמחבםישמחבחרוהמאבהאמרצחה

ןכשמהילכלכל19׃תשחנםהינדאורזשמששתומא

20׃תשחנרצחהתדתילכוויתדתילכוותדבעלכב

תיתכךזתיזןמשךילאוחקיולארשיינבתאהוצתהתאו

תכרפלץוחמדעומלהאב21׃דימתרנתלעהלרואמל

רקבדעברעמוינבוןרהאותאךרעיתדעהלערשא

׃לארשיינבתאמםתרדלםלועתקחהוהיינפל

ותאוינבתאוךיחאןרהאתאךילאברקההתאו28

רזעלאאוהיבאובדנןרהאילונהכללארשיינבךותמ



תומש 152

ךיחאןרהאלשדקידגבתישעו2׃ןרהאינברמתיאו

רשאבלימכחלכלארבדתהתאו3׃תראפתלודובכל

ונהכלושדקלןרהאידגבתאושעוהמכחחורויתאלמ

תנתכוליעמודופאוןשחושעירשאםידגבההלאו4׃יל

ךיחאןרהאלשדקידגבושעוטנבאותפנצמץבשת

תאותלכתהתאובהזהתאוחקיםהו5׃ילונהכלוינבלו

דפאהתאושעו6׃ששהתאוינשהתעלותתאוןמגראה

׃בשחהשעמרזשמששוינשתעלותןמגראותלכתבהז

8׃רבחוויתוצקינשלאולהיהיתרבחתפתכיתש7

תלכתבהזהיהיונממוהשעמכוילערשאותדפאבשחו

ינבאיתשתאתחקלו9׃רזשמששוינשתעלותוןמגראו

םתמשמהשש10׃לארשיינבתומשםהילעתחתפוםהש

ןבאהלעםירתונההששהתומשתאותחאהןבאהלע

חתפתםתחיחותפןבאשרחהשעמ11׃םתדלותכתינשה

תוצבשמתבסמלארשיינבתמשלעםינבאהיתשתא

תפתכלעםינבאהיתשתאתמשו12׃םתאהשעתבהז

םתומשתאןרהאאשנולארשיינבלןרכזינבאדפאה

תצבשמתישעו13׃ןרכזלויפתכיתשלעהוהיינפל

םתאהשעתתלבגמרוהטבהזתרשרשיתשו14׃בהז

15׃תצבשמהלעתתבעהתרשרשתאהתתנותבעהשעמ

בהזונשעתדפאהשעמכבשחהשעמטפשמןשחתישעו

16׃ותאהשעתרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת

ובתאלמו17׃ובחרתרזווכראתרזלופכהיהיעובר

תקרבוהדטפםדארוטןבאםירוטהעבראןבאתאלמ

רוטהו19׃םלהיוריפסךפנינשהרוטהו18׃דחאהרוטה



תומש 153

שישרתיעיברהרוטהו20׃המלחאוובשםשלישילשה

םינבאהו21׃םתאולמבויהיבהזםיצבשמהפשיוםהשו

יחותפםתמשלעהרשעםיתשלארשיינבתמשלעןייהת

לעתישעו22׃טבשרשעינשלןייהתומשלעשיאםתוח

תישעו23׃רוהטבהזתבעהשעמתלבגתשרשןשחה

לעתועבטהיתשתאתתנובהזתועבטיתשןשחהלע

לעבהזהתתבעיתשתאהתתנו24׃ןשחהתוצקינש

יתשתוצקיתשתאו25׃ןשחהתוצקלאתעבטהיתש

דפאהתופתכלעהתתנותוצבשמהיתשלעןתתתתבעה

לעםתאתמשובהזתועבטיתשתישעו26׃וינפלומלא

׃התיבדפאהרבעלארשאותפשלעןשחהתוצקינש

תופתכיתשלעםתאהתתנובהזתועבטיתשתישעו27

בשחללעממותרבחמתמעלוינפלוממהטמלמדופאה

דפאהתעבטלאותעבטמןשחהתאוסכריו28׃דופאה

ןשחהחזיאלודופאהבשחלעתויהלתלכתליתפב

ןשחבלארשיינבתומשתאןרהאאשנו29׃דופאהלעמ

׃דימתהוהיינפלןרכזלשדקהלאואבבובללעטפשמה

ויהוםימתהתאוםירואהתאטפשמהןשחלאתתנו30

ינבטפשמתאןרהאאשנוהוהיינפלואבבןרהאבללע

ליעמתאתישעו31׃דימתהוהיינפלובללעלארשי

היהיהפשוכותבושאריפהיהו32׃תלכתלילכדופאה

׃ערקיאלולהיהיארחתיפכגראהשעמביבסויפל

לעינשתעלותוןמגראותלכתינמרוילושלעתישעו33

בהזןמעפ34׃ביבסםכותבבהזינמעפוביבסוילוש

היהו35׃ביבסליעמהילושלעןומרובהזןמעפןומרו
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הוהיינפלשדקהלאואבבולוקעמשנותרשלןרהאלע

וילעתחתפורוהטבהזץיצתישעו36׃תומיאלוותאצבו

תלכתליתפלעותאתמשו37׃הוהילשדקםתחיחותפ

היהו38׃היהיתפנצמהינפלומלאתפנצמהלעהיהו

ושידקירשאםישדקהןועתאןרהאאשנוןרהאחצמלע

דימתוחצמלעהיהוםהישדקתנתמלכללארשיינב

תישעוששתנתכהתצבשו39׃הוהיינפלםהלןוצרל

ןרהאינבלו40׃םקרהשעמהשעתטנבאוששתפנצמ

םהלהשעתתועבגמוםיטנבאםהלתישעותנתכהשעת

תאוךיחאןרהאתאםתאתשבלהו41׃תראפתלודובכל

ונהכוםתאתשדקוםדיתאתאלמוםתאתחשמוותאוינב

םינתממהורערשבתוסכלדביסנכמםהלהשעו42׃יל

לאםאבבוינבלעוןרהאלעויהו43׃ויהיםיכרידעו

ואשיאלושדקבתרשלחבזמהלאםתשגבואדעומלהא

׃וירחאוערזלוולםלועתקחותמוןוע

ילןהכלםתאשדקלםהלהשעתרשארבדההזו29

םחלו2׃םמימתםינשםליאורקבןבדחארפחקל

םיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתצמתלחותוצמ

דחאלסלעםתואתתנו3׃םתאהשעתםיטחתלסןמשב

תאו4׃םליאהינשתאורפהתאולסבםתאתברקהו

םתאתצחרודעומלהאחתפלאבירקתוינבתאוןרהא

תאןרהאתאתשבלהוםידגבהתאתחקלו5׃םימב

ולתדפאוןשחהתאודפאהתאודפאהליעמתאותנתכה

רזנתאתתנוושארלעתפנצמהתמשו6׃דפאהבשחב
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תקציוהחשמהןמשתאתחקלו7׃תפנצמהלעשדקה

םתשבלהובירקתוינבתאו8׃ותאתחשמוושארלע

םהלתשבחווינבוןרהאטנבאםתאתרגחו9׃תנתכ

ןרהאדיתאלמוםלועתקחלהנהכםהלהתיהותעבגמ

ךמסודעומלהאינפלרפהתאתברקהו10׃וינבדיו

רפהתאתטחשו11׃רפהשארלעםהידיתאוינבוןרהא

התתנורפהםדמתחקלו12׃דעומלהאחתפהוהיינפל

דוסילאךפשתםדהלכתאוךעבצאבחבזמהתנרקלע

ברקהתאהסכמהבלחהלכתאתחקלו13׃חבזמה

רשאבלחהתאותילכהיתשתאודבכהלעתרתיהתאו

ורעתאורפהרשבתאו14׃החבזמהתרטקהוןהילע

תאו15׃אוהתאטחהנחמלץוחמשאבףרשתושרפתאו

שארלעםהידיתאוינבוןרהאוכמסוחקתדחאהליאה

לעתקרזוומדתאתחקלוליאהתאתטחשו16׃ליאה

וברקתצחרוויחתנלחתנתליאהתאו17׃ביבסחבזמה

לכתאתרטקהו18׃ושארלעוויחתנלעתתנוויערכו

הוהילהשאחוחינחירהוהילאוההלעהחבזמהליאה

תאוינבוןרהאךמסוינשהליאהתאתחקלו19׃אוה

ומדמתחקלוליאהתאתטחשו20׃ליאהשארלעםהידי

תינמיהוינבןזאךונתלעוןרהאןזאךונתלעהתתנו

תאתקרזותינמיהםלגרןהבלעותינמיהםדיןהבלעו

לערשאםדהןמתחקלו21׃ביבסחבזמהלעםדה

לעווידגבלעוןרהאלעתיזהוהחשמהןמשמוחבזמה

ידגבווינבווידגבואוהשדקוותאוינבידגבלעווינב

בלחהתאוהילאהובלחהליאהןמתחקלו22׃ותאוינב
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תילכהיתשתאודבכהתרתיתאוברקהתאהסכמה

םיאלמליאיכןימיהקושתאוןהילערשאבלחהתאו

קיקרותחאןמשםחלתלחותחאםחלרככו23׃אוה

יפכלעלכהתמשו24׃הוהיינפלרשאתוצמהלסמדחא

25׃הוהיינפלהפונתםתאתפנהווינביפכלעוןרהא

חירלהלעהלעהחבזמהתרטקהוםדימםתאתחקלו

הזחהתאתחקלו26׃הוהילאוההשאהוהיינפלחוחינ

הוהיינפלהפונתותאתפנהוןרהאלרשאםיאלמהליאמ

קושתאוהפונתההזחתאתשדקו27׃הנמלךלהיהו

רשאמםיאלמהליאמםרוהרשאוףנוהרשאהמורתה

םלועקחלוינבלוןרהאלהיהו28׃וינבלרשאמוןרהאל

ינבתאמהיהיהמורתואוההמורתיכלארשיינבתאמ

שדקהידגבו29׃הוהילםתמורתםהימלשיחבזמלארשי

םבאלמלוםהבהחשמלוירחאוינבלויהיןרהאלרשא

רשאוינבמויתחתןהכהםשבליםימיתעבש30׃םדיתא

םיאלמהליאתאו31׃שדקבתרשלדעומלהאלאאבי

וינבוןרהאלכאו32׃שדקםקמבורשבתאתלשבוחקת

33׃דעומלהאחתפלסברשאםחלהתאוליאהרשבתא

םתאשדקלםדיתאאלמלםהברפכרשאםתאולכאו

םיאלמהרשבמרתויםאו34׃םהשדקיכלכאיאלרזו

יכלכאיאלשאברתונהתאתפרשורקבהדעםחלהןמו

יתיוצרשאלככהככוינבלוןרהאלתישעו35׃אוהשדק

םוילהשעתתאטחרפו36׃םדיאלמתםימיתעבשהכתא

תחשמווילעךרפכבחבזמהלעתאטחוםירפכהלע

תשדקוחבזמהלערפכתםימיתעבש37׃ושדקלותא
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׃שדקיחבזמבעגנהלכםישדקשדקחבזמההיהוותא

םוילםינשהנשינבםישבכחבזמהלעהשעתרשאהזו38

שבכהתאורקבבהשעתדחאהשבכהתא39׃דימת

ןמשבלולבתלסןרשעו40׃םיברעהןיבהשעתינשה

׃דחאהשבכלןייןיההתיעברךסנוןיההעברתיתכ

רקבהתחנמכםיברעהןיבהשעתינשהשבכהתאו41

תלע42׃הוהילהשאחחינחירלהלהשעתהכסנכו

דעוארשאהוהיינפלדעומלהאחתפםכיתרדלדימת

לארשיינבלהמשיתדענו43׃םשךילארבדלהמשםכל

חבזמהתאודעומלהאתאיתשדקו44׃ידבכבשדקנו

ךותביתנכשו45׃ילןהכלשדקאוינבתאוןרהאתאו

הוהיינאיכועדיו46׃םיהלאלםהליתייהולארשיינב

םכותבינכשלםירצמץראמםתאיתאצוהרשאםהיהלא

׃םהיהלאהוהיינא

2׃ותאהשעתםיטשיצעתרטקרטקמחבזמתישעו30

ונממותמקםיתמאוהיהיעוברובחרהמאווכראהמא

ביבסויתריקתאווגגתארוהטבהזותאתיפצו3׃ויתנרק

בהזתעבטיתשו4׃ביבסבהזרזולתישעוויתנרקתאו

ינשלעהשעתויתעלציתשלעורזלתחתמולהשעת

תישעו5׃המהבותאתאשלםידבלםיתבלהיהווידצ

ותאהתתנו6׃בהזםתאתיפצוםיטשיצעםידבהתא

רשאתרפכהינפלתדעהןראלערשאתכרפהינפל

ןרהאוילעריטקהו7׃המשךלדעוארשאתדעהלע

׃הנריטקיתרנהתאוביטיהברקבברקבבםימסתרטק
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תרטקהנריטקיםיברעהןיבתרנהתאןרהאתלעהבו8

תרטקוילעולעתאל9׃םכיתרדלהוהיינפלדימת

ןרהארפכו10׃וילעוכסתאלךסנוהחנמוהלעוהרז

הנשבתחאםירפכהתאטחםדמהנשבתחאויתנרקלע

רבדיו11׃הוהילאוהםישדקשדקםכיתרדלוילערפכי

לארשיינבשארתאאשתיכ12׃רמאלהשמלאהוהי

אלוםתאדקפבהוהילושפנרפכשיאונתנוםהידקפל

לערבעהלכונתיהז13׃םתאדקפבףגנםהבהיהי

לקשההרגםירשעשדקהלקשבלקשהתיצחמםידקפה

םידקפהלערבעהלכ14׃הוהילהמורתלקשהתיצחמ

אלרישעה15׃הוהיתמורתןתיהלעמוהנשםירשעןבמ

תמורתתאתתללקשהתיצחממטיעמיאללדהוהברי

םירפכהףסכתאתחקלו16׃םכיתשפנלערפכלהוהי

היהודעומלהאתדבעלעותאתתנולארשיינבתאמ

17׃םכיתשפנלערפכלהוהיינפלןורכזללארשיינבל

ונכותשחנרויכתישעו18׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

תתנוחבזמהןיבודעומלהאןיבותאתתנוהצחרלתשחנ

תאוםהידיתאונממוינבוןרהאוצחרו19׃םימהמש

ותמיאלוםימוצחרידעומלהאלאםאבב20׃םהילגר

21׃הוהילהשאריטקהלתרשלחבזמהלאםתשגבוא

םלועקחםהלהתיהוותמיאלוםהילגרוםהידיוצחרו

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22׃םתרדלוערזלוול

תואמשמחרורדרמשארםימשבךלחקהתאו23

םישמחםשבהנקוםיתאמוםישמחותיצחמםשבןמנקו

׃ןיהתיזןמשושדקהלקשבתואמשמחהדקו24׃םיתאמו
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חקרהשעמתחקרמחקרשדקתחשמןמשותאתישעו25

תאודעומלהאתאובתחשמו26׃היהישדקתחשמןמש

הרנמהתאווילכלכתאוןחלשהתאו27׃תדעהןורא

תאוהלעהחבזמתאו28׃תרטקהחבזמתאוהילכתאו

שדקויהוםתאתשדקו29׃ונכתאוריכהתאווילכלכ

וינבתאוןרהאתאו30׃שדקיםהבעגנהלכםישדק

רבדתלארשיינבלאו31׃ילןהכלםתאתשדקוחשמת

לע32׃םכיתרדלילהזהיהישדקתחשמןמשרמאל

אוהשדקוהמכושעתאלותנכתמבוךסייאלםדארשב

ונממןתירשאווהמכחקרירשאשיא33׃םכלהיהישדק

ךלחקהשמלאהוהירמאיו34׃וימעמתרכנורזלע

דבבדבהכזהנבלוםימסהנבלחותלחשוףטנםימס

חלממחקורהשעמחקרתרטקהתאתישעו35׃היהי

ינפלהנממהתתנוקדההנממתקחשו36׃שדקרוהט

םישדקשדקהמשךלדעוארשאדעומלהאבתדעה

ושעתאלהתנכתמבהשעתרשאתרטקהו37׃םכלהיהת

הומכהשעירשאשיא38׃הוהילךלהיהתשדקםכל

׃וימעמתרכנוהבחירהל

םשביתארקהאר2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו31

חורותאאלמאו3׃הדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצב

בשחל4׃הכאלמלכבותעדבוהנובתבוהמכחבםיהלא

ןבאתשרחבו5׃תשחנבוףסכבובהזבתושעלתבשחמ

הנהינאו6׃הכאלמלכבתושעלץעתשרחבותאלמל

לכבלבוןדהטמלךמסיחאןבבאילהאתאותאיתתנ

להאתא7׃ךתיוצרשאלכתאושעוהמכחיתתנבלםכח
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לכתאווילערשאתרפכהתאותדעלןראהתאודעומ

הרהטההרנמהתאווילכתאוןחלשהתאו8׃להאהילכ

תאוהלעהחבזמתאו9׃תרטקהחבזמתאוהילכלכתאו

תאודרשהידגבתאו10׃ונכתאורויכהתאווילכלכ

תאו11׃ןהכלוינבידגבתאוןהכהןרהאלשדקהידגב

ךתיוצרשאלככשדקלםימסהתרטקתאוהחשמהןמש

לארבדהתאו13׃רמאלהשמלאהוהירמאיו12׃ושעי

אוהתואיכורמשתיתתבשתאךארמאללארשיינב

14׃םכשדקמהוהיינאיכתעדלםכיתרדלםכיניבויניב

תמויתומהיללחמםכלאוהשדקיכתבשהתאםתרמשו

ברקמאוההשפנההתרכנוהכאלמהבהשעהלכיכ

תבשיעיבשהםויבוהכאלמהשעיםימיתשש15׃הימע

תומתבשהםויבהכאלמהשעהלכהוהילשדקןותבש

תבשהתאתושעלתבשהתאלארשיינבורמשו16׃תמוי

אוהתואלארשיינבןיבויניב17׃םלועתירבםתרדל

ץראהתאוםימשהתאהוהיהשעםימיתששיכםלעל

ותלככהשמלאןתיו18׃שפניותבשיעיבשהםויבו

םיבתכןבאתחלתדעהתחלינשיניסרהבותארבדל

׃םיהלאעבצאב

להקיורההןמתדרלהשמששביכםעהאריו32

רשאםיהלאונלהשעםוקוילאורמאיוןרהאלעםעה

םירצמץראמונלעהרשאשיאההשמהזיכונינפלוכלי

ימזנוקרפןרהאםהלארמאיו2׃ולהיההמונעדיאל

3׃ילאואיבהוםכיתנבוםכינבםכישנינזאברשאבהזה
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לאואיביוםהינזאברשאבהזהימזנתאםעהלכוקרפתיו

הכסמלגעוהשעיוטרחבותארציוםדימחקיו4׃ןרהא

׃םירצמץראמךולעהרשאלארשיךיהלאהלאורמאיו

גחרמאיוןרהאארקיווינפלחבזמןביוןרהאאריו5

םימלשושגיותלעולעיותרחממומיכשיו6׃רחמהוהיל

לאהוהירבדיו7׃קחצלומקיוותשולכאלםעהבשיו

8׃םירצמץראמתילעהרשאךמעתחשיכדרךלהשמ

הכסמלגעםהלושעםתיוצרשאךרדהןמרהמורס

רשאלארשיךיהלאהלאורמאיוולוחבזיוולווחתשיו

יתיארהשמלאהוהירמאיו9׃םירצמץראמךולעה

החינההתעו10׃אוהףרעהשקםעהנהוהזהםעהתא

11׃לודגיוגלךתואהשעאוםלכאוםהביפארחיויל

הרחיהוהיהמלרמאיוויהלאהוהיינפתאהשמלחיו

דיבולודגחכבםירצמץראמתאצוהרשאךמעבךפא

םאיצוההערברמאלםירצמורמאיהמל12׃הקזח

ןורחמבושהמדאהינפלעמםתלכלוםירהבםתאגרהל

קחצילםהרבאלרכז13׃ךמעלהערהלעםחנהוךפא

םהלארבדתוךבםהלתעבשנרשאךידבעלארשילו

רשאתאזהץראהלכוםימשהיבכוככםכערזתאהברא

לעהוהיםחניו14׃םלעלולחנוםכערזלןתאיתרמא

ןמהשמדריוןפיו15׃ומעלתושעלרבדרשאהערה

םהירבעינשמםיבתכתחלודיבתדעהתחלינשורהה

המהםיהלאהשעמתחלהו16׃םיבתכםההזמוהזמ

עמשיו17׃תחלהלעתורחאוהםיהלאבתכמבתכמהו

המחלמלוקהשמלארמאיוהערבםעהלוקתאעשוהי
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תונעלוקןיאוהרובגתונעלוקןיארמאיו18׃הנחמב

לאברקרשאכיהיו19׃עמשיכנאתונעלוקהשולח

ודימךלשיוהשמףארחיותלחמולגעהתאאריוהנחמה

לגעהתאחקיו20׃רההתחתםתארבשיותחלהתא

ינפלערזיוקדרשאדעןחטיושאבףרשיוושערשא

המןרהאלאהשמרמאיו21׃לארשיינבתאקשיוםימה

רמאיו22׃הלדגהאטחוילעתאבהיכהזהםעהךלהשע

׃אוהערביכםעהתאתעדיהתאינדאףארחילאןרהא

הזיכונינפלוכלירשאםיהלאונלהשעילורמאיו23

היההמונעדיאלםירצמץראמונלעהרשאשיאההשמ

והכלשאוילונתיווקרפתהבהזימלםהלרמאו24׃ול

אוהערפיכםעהתאהשמאריו25׃הזהלגעהאציושאב

רעשבהשמדמעיו26׃םהימקבהצמשלןרהאהערפיכ

27׃יולינבלכוילאופסאיוילאהוהילימרמאיוהנחמה

וברחשיאומישלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיו

תאשיאוגרהוהנחמברעשלרעשמובושוורבעוכרילע

יולינבושעיו28׃וברקתאשיאווהערתאשיאוויחא

׃שיאיפלאתשלשכאוההםויבםעהןמלפיוהשמרבדכ

ונבבשיאיכהוהילםויהםכדיואלמהשמרמאיו29

רמאיותרחממיהיו30׃הכרבםויהםכילעתתלוויחאבו

הלעאהתעוהלדגהאטחםתאטחםתאםעהלאהשמ

לאהשמבשיו31׃םכתאטחדעבהרפכאילואהוהילא

םהלושעיוהלדגהאטחהזהםעהאטחאנארמאיוהוהי

אנינחמןיאםאוםתאטחאשתםאהתעו32׃בהזיהלא

רשאימהשמלאהוהירמאיו33׃תבתכרשאךרפסמ
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לאםעהתאהחנךלהתעו34׃ירפסמונחמאילאטח

ידקפםויבוךינפלךלייכאלמהנהךליתרבדרשא

רשאלעםעהתאהוהיףגיו35׃םתאטחםהילעיתדקפו

׃ןרהאהשערשאלגעהתאושע

רשאםעהוהתאהזמהלעךלהשמלאהוהירבדיו33

םהרבאליתעבשנרשאץראהלאםירצמץראמתילעה

ךינפליתחלשו2׃הננתאךערזלרמאלבקעילוקחציל

יוחהיזרפהויתחהוירמאהינענכהתאיתשרגוךאלמ

ךברקבהלעאאליכשבדובלחתבזץראלא3׃יסוביהו

תאםעהעמשיו4׃ךרדבךלכאןפהתאףרעהשקםעיכ

5׃וילעוידעשיאותשאלוולבאתיוהזהערהרבדה

השקםעםתאלארשיינבלארמאהשמלאהוהירמאיו

ךידעדרוההתעוךיתילכוךברקבהלעאדחאעגרףרע

תאלארשיינבולצנתיו6׃ךלהשעאהמהעדאוךילעמ

ץוחמולהטנולהאהתאחקיהשמו7׃ברוחרהמםידע

לכהיהודעומלהאולארקוהנחמהןמקחרההנחמל

8׃הנחמלץוחמרשאדעומלהאלאאציהוהישקבמ

שיאובצנוםעהלכומוקילהאהלאהשמתאצכהיהו

היהו9׃הלהאהואבדעהשמירחאוטיבהוולהאחתפ

להאהחתפדמעוןנעהדומעדריהלהאההשמאבכ

דמעןנעהדומעתאםעהלכהארו10׃השמםערבדו

11׃ולהאחתפשיאווחתשהוםעהלכםקולהאהחתפ

שיארבדירשאכםינפלאםינפהשמלאהוהירבדו

רענןונןבעשוהיותרשמוהנחמהלאבשווהערלא
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הארהוהילאהשמרמאיו12׃להאהךותמשימיאל

תאינתעדוהאלהתאוהזהםעהתאלעהילארמאהתא

ןחתאצמםגוםשבךיתעדיתרמאהתאוימעחלשתרשא

תאאנינעדוהךיניעבןחיתאצמאנםאהתעו13׃יניעב

יוגהךמעיכהארוךיניעבןחאצמאןעמלךעדאוךכרד

םאוילארמאיו15׃ךליתחנהווכליינפרמאיו14׃הזה

יכאופאעדויהמבו16׃הזמונלעתלאםיכלהךינפןיא

ונילפנוונמעךתכלבאולהךמעוינאךיניעבןחיתאצמ

הוהירמאיו17׃המדאהינפלערשאםעהלכמךמעוינא

תאצמיכהשעאתרבדרשאהזהרבדהתאםגהשמלא

19׃ךדבכתאאנינארהרמאיו18׃םשבךעדאויניעבןח

הוהיםשביתארקוךינפלעיבוטלכריבעאינארמאיו

20׃םחרארשאתאיתמחרוןחארשאתאיתנחוךינפל

׃יחוםדאהינאריאליכינפתאתארללכותאלרמאיו

היהו22׃רוצהלעתבצנויתאםוקמהנההוהירמאיו21

דעךילעיפכיתכשורוצהתרקנבךיתמשוידבכרבעב

׃ואריאלינפוירחאתאתיארויפכתאיתרסהו23׃ירבע

םינבאתחלינשךללספהשמלאהוהירמאיו34

לעויהרשאםירבדהתאתחלהלעיתבתכוםינשארכ

תילעורקבלןוכנהיהו2׃תרבשרשאםינשארהתחלה

שיאו3׃רההשארלעםשילתבצנויניסרהלארקבב

ןאצהםגרההלכבארילאשיאםגוךמעהלעיאל

תחלינשלספיו4׃אוההרההלומלאוערילארקבהו

יניסרהלאלעיורקבבהשמםכשיוםינשארכםינבא



תומש 165

דריו5׃םינבאתחלינשודיבחקיוותאהוהיהוצרשאכ

רבעיו6׃הוהיםשבארקיוםשומעבציתיוןנעבהוהי

ךראןונחוםוחרלאהוהיהוהיארקיווינפלעהוהי

ןועאשנםיפלאלדסחרצנ7׃תמאודסחברוםיפא

לעוםינבלעתובאןועדקפהקניאלהקנוהאטחועשפו

דקיוהשמרהמיו8׃םיעברלעוםישלשלעםינבינב

ינדאךיניעבןחיתאצמאנםארמאיו9׃וחתשיוהצרא

וננועלתחלסואוהףרעהשקםעיכונברקבינדאאנךלי

דגנתירבתרכיכנאהנהרמאיו10׃ונתלחנוונתאטחלו

לכבוץראהלכבוארבנאלרשאתאלפנהשעאךמעלכ

הוהיהשעמתאוברקבהתארשאםעהלכהארוםיוגה

רשאתאךלרמש11׃ךמעהשעינארשאאוהארוניכ

ינענכהוירמאהתאךינפמשרגיננהםויהךוצמיכנא

תרכתןפךלרמשה12׃יסוביהויוחהויזרפהויתחהו

שקומלהיהיןפהילעאבהתארשאץראהבשוילתירב

ןורבשתםתבצמתאוןוצתתםתחבזמתאיכ13׃ךברקב

יכרחאלאלהוחתשתאליכ14׃ןותרכתוירשאתאו

בשוילתירבתרכתןפ15׃אוהאנקלאומשאנקהוהי

ךלארקוםהיהלאלוחבזוםהיהלאירחאונזוץראה

ירחאויתנבונזוךינבלויתנבמתחקלו16׃וחבזמתלכאו

הכסמיהלא17׃ןהיהלאירחאךינבתאונזהוןהיהלא

םימיתעבשרמשתתוצמהגחתא18׃ךלהשעתאל

שדחביכביבאהשדחדעומלךתיוצרשאתוצמלכאת

ךנקמלכוילםחררטפלכ19׃םירצממתאציביבאה

םאוהשבהדפתרומחרטפו20׃השורושרטפרכזת
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ינפואריאלוהדפתךינברוכבלכותפרעוהדפתאל

שירחבתבשתיעיבשהםויבודבעתםימיתשש21׃םקיר

ריצקירוכבךלהשעתתעבשגחו22׃תבשתריצקבו

הנשבםימעפשלש23׃הנשהתפוקתףיסאהגחוםיטח

24׃לארשייהלאהוהיןדאהינפתאךרוכזלכהארי

דמחיאלוךלובגתאיתבחרהוךינפמםיוגשירואיכ

שלשךיהלאהוהיינפתאתוארלךתלעבךצראתאשיא

ןיליאלויחבזםדץמחלעטחשתאל25׃הנשבםימעפ

איבתךתמדאירוכבתישאר26׃חספהגחחבזרקבל

רמאיו27׃ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהיתיב

יפלעיכהלאהםירבדהתאךלבתכהשמלאהוהי

יהיו28׃לארשיתאותירבךתאיתרכהלאהםירבדה

לכאאלםחלהלילםיעבראוםויםיעבראהוהיםעםש

תרשעתירבהירבדתאתחלהלעבתכיוהתשאלםימו

תדעהתחלינשויניסרהמהשמתדרביהיו29׃םירבדה

רועןרקיכעדיאלהשמורההןמותדרבהשמדיב

השמתאלארשיינבלכוןרהאאריו30׃ותאורבדבוינפ

םהלאארקיו31׃וילאתשגמוארייווינפרועןרקהנהו

השמרבדיוהדעבםיאשנהלכוןרהאוילאובשיוהשמ

לכתאםוציולארשיינבלכושגנןכירחאו32׃םהלא

םתארבדמהשמלכיו33׃יניסרהבותאהוהירבדרשא

ותארבדלהוהיינפלהשמאבבו34׃הוסמוינפלעןתיו

תאלארשיינבלארבדואציוותאצדעהוסמהתאריסי

רועןרקיכהשמינפתאלארשיינבוארו35׃הוצירשא



תומש 167

רבדלואבדעוינפלעהוסמהתאהשמבישהוהשמינפ

׃ותא

םהלארמאיולארשיינבתדעלכתאהשמלהקיו35

םימיתשש2׃םתאתשעלהוהיהוצרשאםירבדההלא

תבששדקםכלהיהייעיבשהםויבוהכאלמהשעת

ורעבתאל3׃תמויהכאלמובהשעהלכהוהילןותבש

לכלאהשמרמאיו4׃תבשהםויבםכיתבשמלכבשא

׃רמאלהוהיהוצרשארבדההזרמאללארשיינבתדע

תאהאיביובלבידנלכהוהילהמורתםכתאמוחק5

תעלותוןמגראותלכתו6׃תשחנוףסכובהזהוהיתמורת

יצעוםישחתתרעוםימדאמםליאתרעו7׃םיזעוששוינש

תרטקלוהחשמהןמשלםימשבורואמלןמשו8׃םיטש

10׃ןשחלודופאלםיאלמינבאוםהשינבאו9׃םימסה

11׃הוהיהוצרשאלכתאושעיוואביםכבבלםכחלכו

וישרקתאוויסרקתאוהסכמתאוולהאתאןכשמהתא

וידבתאוןראהתא12׃וינדאתאווידמעתאוחירבתא

וידבתאוןחלשהתא13׃ךסמהתכרפתאותרפכהתא

רואמהתרנמתאו14׃םינפהםחלתאווילכלכתאו

חבזמתאו15׃רואמהןמשתאוהיתרנתאוהילכתאו

םימסהתרטקתאוהחשמהןמשתאווידבתאותרטקה

הלעהחבזמתא16׃ןכשמהחתפלחתפהךסמתאו

תאוילכלכתאווידבתאולרשאתשחנהרבכמתאו

הינדאתאווידמעתארצחהיעלקתא17׃ונכתאוריכה

תדתיתאוןכשמהתדתיתא18׃רצחהרעשךסמתאו

שדקבתרשלדרשהידגבתא19׃םהירתימתאורצחה
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20׃ןהכלוינבידגבתאוןהכהןרהאלשדקהידגבתא

לכואביו21׃השמינפלמלארשיינבתדעלכואציו

תאואיבהותאוחורהבדנרשאלכוובלואשנרשאשיא

ידגבלוותדבעלכלודעומלהאתכאלמלהוהיתמורת

ואיבהבלבידנלכםישנהלעםישנאהואביו22׃שדקה

ףינהרשאשיאלכובהזילכלכזמוכותעבטוםזנוחח

תלכתותאאצמנרשאשיאלכו23׃הוהילבהזתפונת

םימדאמםליאתרעוםיזעוששוינשתעלותוןמגראו

תשחנוףסכתמורתםירמלכ24׃ואיבהםישחתתרעו

םיטשיצעותאאצמנרשאלכוהוהיתמורתתאואיבה

בלתמכחהשאלכו25׃ואיבההדבעהתכאלמלכל

תאןמגראהתאותלכתהתאהוטמואיביוווטהידיב

ןבלאשנרשאםישנהלכו26׃ששהתאוינשהתעלות

ינבאתאואיבהםאשנהו27׃םיזעהתאווטהמכחבהנתא

םשבהתאו28׃ןשחלודופאלםיאלמהינבאתאוםהשה

29׃םימסהתרטקלוהחשמהןמשלורואמלןמשהתאו

הכאלמהלכלאיבהלםתאםבלבדנרשאהשאושיאלכ

הבדנלארשיינבואיבההשמדיבתושעלהוהיהוצרשא

הוהיארקוארלארשיינבלאהשמרמאיו30׃הוהיל

אלמיו31׃הדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצבםשב

׃הכאלמלכבותעדבוהנובתבהמכחבםיהלאחורותא

33׃תשחנבוףסכבובהזבתשעלתבשחמבשחלו32

תכאלמלכבתושעלץעתשרחבותאלמלןבאתשרחבו

ךמסיחאןבבאילהאואוהובלבןתנתרוהלו34׃תבשחמ

תכאלמלכתושעלבלתמכחםתאאלמ35׃ןדהטמל
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ששבוינשהתעלותבןמגראבותלכתבםקרובשחושרח

׃תבשחמיבשחוהכאלמלכישעגראו

רשאבלםכחשיאלכובאילהאולאלצבהשעו36

לכתאתשעלתעדלהמהבהנובתוהמכחהוהיןתנ

ארקיו2׃הוהיהוצרשאלכלשדקהתדבעתכאלמ

בלםכחשיאלכלאובאילהאלאולאלצבלאהשמ

הברקלובלואשנרשאלכובלבהמכחהוהיןתנרשא

לכתאהשמינפלמוחקיו3׃התאתשעלהכאלמהלא

שדקהתדבעתכאלמללארשיינבואיבהרשאהמורתה

4׃רקבברקבבהבדנדועוילאואיבהםהוהתאתשעל

שיאשיאשדקהתכאלמלכתאםישעהםימכחהלכואביו

רמאלהשמלאורמאיו5׃םישעהמהרשאותכאלממ

הוצרשאהכאלמלהדבעהידמאיבהלםעהםיברמ

רמאלהנחמבלוקוריבעיוהשמוציו6׃התאתשעלהוהי

אלכיושדקהתמורתלהכאלמדועושעילאהשאושיא

הכאלמהלכלםידהתיההכאלמהו7׃איבהמםעה

הכאלמהישעבבלםכחלכושעיו8׃רתוהוהתאתושעל

תעלותוןמגראותלכתורזשמששתעירירשעןכשמהתא

תחאההעיריהךרא9׃םתאהשעבשחהשעמםיברכינש

תחאההעיריההמאבעבראבחרוהמאבםירשעוהנמש

תעיריהשמחתארבחיו10׃תעיריהלכלתחאהדמ

שעיו11׃תחאלאתחארבחתעירישמחותחאלאתחא

תרבחמבהצקמתחאההעיריהתפשלעתלכתתאלל

12׃תינשהתרבחמבהנוציקההעיריהתפשבהשעןכ

השעתאללםישמחותחאההעיריבהשעתאללםישמח
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תאללהתליבקמתינשהתרבחמברשאהעיריההצקב

תארבחיובהזיסרקםישמחשעיו13׃תחאלאתחא

שעיו14׃דחאןכשמהיהיוםיסרקבתחאלאתחאתעריה

השעתעיריהרשעיתשעןכשמהלעלהאלםיזעתעירי

תומאעבראוהמאבםישלשתחאההעיריהךרא15׃םתא

16׃תעיריהרשעיתשעלתחאהדמתחאההעיריהבחר

17׃דבלתעיריהששתאודבלתעיריהשמחתארבחיו

תרבחמבהנציקההעיריהתפשלעםישמחתאללשעיו

18׃תינשהתרבחההעיריהתפשלעהשעתאללםישמחו

׃דחאתיהללהאהתארבחלםישמחתשחניסרקשעיו

תרעהסכמוםימדאמםילאתרעלהאלהסכמשעיו19

םיטשיצעןכשמלםישרקהתאשעיו20׃הלעמלמםישחת

בחרהמאהיצחוהמאושרקהךראתמארשע21׃םידמע

לאתחאתבלשמדחאהשרקלתדייתש22׃דחאהשרקה

םישרקהתאשעיו23׃ןכשמהישרקלכלהשעןכתחא

םיעבראו24׃הנמיתבגנתאפלםישרקםירשעןכשמל

תחתםינדאינשםישרקהםירשעתחתהשעףסכינדא

דחאהשרקהתחתםינדאינשוויתדייתשלדחאהשרקה

השעןופצתאפלתינשהןכשמהעלצלו25׃ויתדייתשל

םינדאינשףסכםהינדאםיעבראו26׃םישרקםירשע

27׃דחאהשרקהתחתםינדאינשודחאהשרקהתחת

םישרקינשו28׃םישרקהששהשעהמיןכשמהיתכרילו

הטמלמםמאותויהו29׃םיתכריבןכשמהתעצקמלהשע

השעןכתחאהתעבטהלאושארלאםימתויהיודחיו

םהינדאוםישרקהנמשויהו30׃תעצקמהינשלםהינשל



תומש 171

שרקהתחתםינדאינשםינדאינשםינדארשעהששףסכ

עלצישרקלהשמחםיטשיצעיחירבשעיו31׃דחאה

ןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו32׃תחאהןכשמה

33׃המיםיתכרילןכשמהישרקלםחירבהשמחותינשה

הצקהןמםישרקהךותבחרבלןכיתהחירבהתאשעיו

השעםתעבטתאובהזהפצםישרקהתאו34׃הצקהלא

תאשעיו35׃בהזםחירבהתאףציוםחירבלםיתבבהז

השעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתתכרפה

םיטשידומעהעבראהלשעיו36׃םיברכהתאהשעבשח

׃ףסכינדאהעבראםהלקציובהזםהיוובהזםפציו

ינשתעלותוןמגראותלכתלהאהחתפלךסמשעיו37

םהיוותאוהשמחוידומעתאו38׃םקרהשעמרזשמששו

׃תשחנהשמחםהינדאובהזםהיקשחוםהישארהפצו

וכראיצחוםיתמאםיטשיצעןראהתאלאלצבשעיו37

רוהטבהזוהפציו2׃ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאו

עבראולקציו3׃ביבסבהזרזולשעיוץוחמותיבמ

ועלצלעתעבטיתשוויתמעפעבראלעבהזתעבט

יצעידבשעיו4׃תינשהועלצלעתועבטיתשותחאה

לעתעבטבםידבהתאאביו5׃בהזםתאףציוםיטש

רוהטבהזתרפכשעיו6׃ןראהתאתאשלןראהתעלצ

םיברכינששעיו7׃הבחריצחוהמאוהכראיצחוםיתמא

דחאבורכ8׃תרפכהתוצקינשמםתאהשעהשקמבהז

תאהשעתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכוהזמהצקמ

םיפנכישרפםיברכהויהיו9׃ותווצקינשמםיברכה



תומש 172

לאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככסהלעמל

ןחלשהתאשעיו10׃םיברכהינפויהתרפכהלאויחא

׃ותמקיצחוהמאוובחרהמאווכראםיתמאםיטשיצע

ולשעיו12׃ביבסבהזרזולשעיורוהטבהזותאףציו11

קציו13׃ביבסותרגסמלבהזרזשעיוביבסחפטתרגסמ

תאפהעבראלעתעבטהתאןתיובהזתעבטעבראול

תעבטהויהתרגסמהתמעל14׃וילגרעבראלרשא

םידבהתאשעיו15׃ןחלשהתאתאשלםידבלםיתב

שעיו16׃ןחלשהתאתאשלבהזםתאףציוםיטשיצע

תאוויתפכתאוויתרעקתאןחלשהלערשאםילכהתא

שעיו17׃רוהטבהזןהבךסירשאתושקהתאוויתיקנמ

הנקוהכריהרנמהתאהשעהשקמרוהטבהזהרנמהתא

םיאציםינקהששו18׃ויההנממהיחרפוהירתפכהיעיבג

הרנמינקהשלשודחאההדצמהרנמינקהשלשהידצמ

דחאההנקבםידקשמםיעבגהשלש19׃ינשההדצמ

רתפכדחאהנקבםידקשמםיעבגהשלשוחרפורתפכ

הרנמבו20׃הרנמהןמםיאציהםינקהתששלןכחרפו

רתפכו21׃היחרפוהירתפכםידקשמםיעבגהעברא

הנממםינקהינשתחתרתפכוהנממםינקהינשתחת

םיאציהםינקהתששלהנממםינקהינשתחתרתפכו

תחאהשקמהלכויההנממםתנקוםהירתפכ22׃הנממ

היתתחמוהיחקלמוהעבשהיתרנתאשעיו23׃רוהטבהז

׃הילכלכתאוהתאהשערוהטבהזרככ24׃רוהטבהז

המאווכראהמאםיטשיצעתרטקהחבזמתאשעיו25

ותאףציו26׃ויתנרקויהונממותמקםיתמאועוברובחר
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ולשעיוויתנרקתאוביבסויתריקתאווגגתארוהטבהז

ורזלתחתמולהשעבהזתעבטיתשו27׃ביבסבהזרז

ותאתאשלםידבלםיתבלוידצינשלעויתעלציתשלע

29׃בהזםתאףציוםיטשיצעםידבהתאשעיו28׃םהב

רוהטםימסהתרטקתאושדקהחשמהןמשתאשעיו

׃חקרהשעמ

וכראתומאשמחםיטשיצעהלעהחבזמתאשעיו38

שעיו2׃ותמקתומאשלשועוברובחרתומאשמחו

׃תשחנותאףציוויתנרקויהונממויתנפעבראלעויתנרק

תאוםיעיהתאותריסהתאחבזמהילכלכתאשעיו3

׃תשחנהשעוילכלכתתחמהתאותגלזמהתאתקרזמה

ובכרכתחתתשחנתשרהשעמרבכמחבזמלשעיו4

תוצקהעבראבתעבטעבראקציו5׃ויצחדעהטמלמ

יצעםידבהתאשעיו6׃םידבלםיתבתשחנהרבכמל

לעתעבטבםידבהתאאביו7׃תשחנםתאףציוםיטש

8׃ותאהשעתחלבובנםהבותאתאשלחבזמהתעלצ

תאבצהתארמבתשחנונכתאותשחנרויכהתאשעיו

בגנתאפלרצחהתאשעיו9׃דעומלהאחתפואבצרשא

םהידומע10׃המאבהאמרזשמששרצחהיעלקהנמית

םהיקשחוםידמעהיוותשחנםירשעםהינדאוםירשע

םירשעםהידומעהמאבהאמןופצתאפלו11׃ףסכ

׃ףסכםהיקשחוםידומעהיוותשחנםירשעםהינדאו

הרשעםהידומעהמאבםישמחםיעלקםיתאפלו12

תאפלו13׃ףסכםהיקושחוםידמעהיווהרשעםהינדאו



תומש 174

המאהרשעשמחםיעלק14׃המאםישמחהחרזמהמדק

ףתכלו15׃השלשםהינדאוהשלשםהידומעףתכהלא

המאהרשעשמחםיעלקרצחהרעשלהזמוהזמתינשה

רצחהיעלקלכ16׃השלשםהינדאוהשלשםהידמע

םידומעהיוותשחנםידמעלםינדאהו17׃רזשמששביבס

ףסכםיקשחמםהוףסכםהישאריופצוףסכםהיקושחו

םקרהשעמרצחהרעשךסמו18׃רצחהידמעלכ

המאםירשעורזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת

19׃רצחהיעלקתמעלתומאשמחבחרבהמוקוךרא

ףסכםהיוותשחנהעבראםהינדאוהעבראםהידמעו

ןכשמלתדתיהלכו20׃ףסכםהיקשחוםהישאריופצו

תדעהןכשמןכשמהידוקפהלא21׃תשחנביבסרצחלו

ןרהאןברמתיאדיבםיולהתדבעהשמיפלעדקפרשא

השעהדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצבו22׃ןהכה

ןבבאילהאותאו23׃השמתאהוהיהוצרשאלכתא

ןמגראבותלכתבםקרובשחושרחןדהטמלךמסיחא

הכאלמליושעהבהזהלכ24׃ששבוינשהתעלותבו

רככםירשעועשתהפונתהבהזיהיושדקהתכאלמלכב

ידוקפףסכו25׃שדקהלקשבלקשםישלשותואמעבשו

לקשםיעבשוהשמחותואמעבשוףלאורככתאמהדעה

לקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב26׃שדקהלקשב

הלעמוהנשםירשעןבמםידקפהלערבעהלכלשדקה

27׃םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשוףלאתואמששל

ינדאתאושדקהינדאתאתקצלףסכהרככתאמיהיו

תאו28׃ןדאלרככרככהתאמלםינדאתאמתכרפה



תומש 175

םידומעלםיווהשעםיעבשוהשמחותואמהעבשוףלאה

םיעבשהפונתהתשחנו29׃םתאקשחוםהישארהפצו

ינדאתאהבשעיו30׃לקשתואמעבראוםיפלאורככ

תשחנהרבכמתאותשחנהחבזמתאודעומלהאחתפ

ביבסרצחהינדאתאו31׃חבזמהילכלכתאוולרשא

לכתאוןכשמהתדתילכתאורצחהרעשינדאתאו

׃ביבסרצחהתדתי

דרשידגבושעינשהתעלותוןמגראהותלכתהןמו39

רשאכןרהאלרשאשדקהידגבתאושעיושדקבתרשל

ןמגראותלכתבהזדפאהתאשעיו2׃השמתאהוהיהוצ

ץצקובהזהיחפתאועקריו3׃רזשמששוינשתעלותו

ךותבוןמגראהךותבותלכתהךותבתושעלםליתפ

ולושעתפתכ4׃בשחהשעמששהךותבוינשהתעלות

וילערשאותדפאבשחו5׃רבחותווצקינשלעתרבח

ששוינשתעלותוןמגראותלכתבהזוהשעמכאוהונממ

םהשהינבאתאושעיו6׃השמתאהוהיהוצרשאכרזשמ

ינבתומשלעםתוחיחותפתחתפמבהזתצבשמתבסמ

ינבלןורכזינבאדפאהתפתכלעםתאםשיו7׃לארשי

ןשחהתאשעיו8׃השמתאהוהיהוצרשאכלארשי

ינשתעלותוןמגראותלכתבהזדפאהשעמכבשחהשעמ

וכראתרזןשחהתאושעלופכהיהעובר9׃רזשמששו

רוטןבאירוטהעבראובואלמיו10׃לופכובחרתרזו

ךפנינשהרוטהו11׃דחאהרוטהתקרבוהדטפםדא

13׃המלחאוובשםשלישילשהרוטהו12׃םלהיוריפס
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תוצבשמתבסומהפשיוםהששישרתיעיברהרוטהו

הנהלארשיינבתמשלעםינבאהו14׃םתאלמבבהז

םינשלומשלעשיאםתחיחותפםתמשלעהרשעםיתש

השעמתלבגתרשרשןשחהלעושעיו15׃טבשרשע

תעבטיתשובהזתצבשמיתשושעיו16׃רוהטבהזתבע

ונתיו17׃ןשחהתוצקינשלעתעבטהיתשתאונתיובהז

׃ןשחהתוצקלעתעבטהיתשלעבהזהתתבעהיתש

תצבשמהיתשלעונתנתתבעהיתשתוצקיתשתאו18

תעבטיתשושעיו19׃וינפלומלאדפאהתפתכלעםנתיו

רבעלארשאותפשלעןשחהתוצקינשלעומישיובהז

יתשלעםנתיובהזתעבטיתשושעיו20׃התיבדפאה

לעממותרבחמתמעלוינפלוממהטמלמדפאהתפתכ

תעבטלאויתעבטמןשחהתאוסכריו21׃דפאהבשחל

ןשחהחזיאלודפאהבשחלעתיהלתלכתליתפבדפאה

ליעמתאשעיו22׃השמתאהוהיהוצרשאכדפאהלעמ

וכותבליעמהיפו23׃תלכתלילכגראהשעמדפאה

ילושלעושעיו24׃ערקיאלביבסויפלהפשארחתיפכ

ושעיו25׃רזשמינשתעלותוןמגראותלכתינומרליעמה

לעםינמרהךותבםינמעפהתאונתיורוהטבהזינמעפ

ןמעפןמרוןמעפ26׃םינמרהךותבביבסליעמהילוש

תאהוהיהוצרשאכתרשלביבסליעמהילושלעןמרו

׃וינבלוןרהאלגראהשעמששתנתכהתאושעיו27׃השמ

יסנכמתאוששתעבגמהיראפתאוששתפנצמהתאו28

ןמגראותלכתורזשמששטנבאהתאו29׃רזשמששדבה

30׃השמתאהוהיהוצרשאכםקרהשעמינשתעלותו
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בתכמוילעובתכיורוהטבהזשדקהרזנץיצתאושעיו

תלכתליתפוילעונתיו31׃הוהילשדקםתוחיחותפ

32׃השמתאהוהיהוצרשאכהלעמלמתפנצמהלעתתל

לככלארשיינבושעיודעומלהאןכשמתדבעלכלכתו

ןכשמהתאואיביו33׃ושעןכהשמתאהוהיהוצרשא

וחירבוישרקויסרקוילכלכתאולהאהתאהשמלא

םימדאמהםליאהתרועהסכמתאו34׃וינדאווידמעו

ןראתא35׃ךסמהתכרפתאוםישחתהתרעהסכמתאו

וילכלכתאןחלשהתא36׃תרפכהתאווידבתאותדעה

תרנהיתרנתאהרהטההרנמהתא37׃םינפהםחלתאו

חבזמתאו38׃רואמהןמשתאוהילכלכתאוהכרעמה

ךסמתאוםימסהתרטקתאוהחשמהןמשתאובהזה

תשחנהרבכמתאותשחנהחבזמתא39׃להאהחתפ

תא40׃ונכתאוריכהתאוילכלכתאווידבתאולרשא

רעשלךסמהתאוהינדאתאוהידמעתארצחהיעלק

ןכשמהתדבעילכלכתאוהיתדתיווירתימתארצחה

ידגבתאשדקבתרשלדרשהידגבתא41׃דעומלהאל

רשאלככ42׃ןהכלוינבידגבתאוןהכהןרהאלשדקה

׃הדבעהלכתאלארשיינבושעןכהשמתאהוהיהוצ

הוצרשאכהתאושעהנהוהכאלמהלכתאהשמאריו43

׃השמםתאךרביוושעןכהוהי

ןושארהשדחהםויב2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו40

םשתמשו3׃דעומלהאןכשמתאםיקתשדחלדחאב

תאבהו4׃תכרפהתאןראהלעתכסותודעהןוראתא



תומש 178

תילעהוהרנמהתאתאבהווכרעתאתכרעוןחלשהתא

ןוראינפלתרטקלבהזהחבזמתאהתתנו5׃היתרנתא

חבזמתאהתתנו6׃ןכשמלחתפהךסמתאתמשותדעה

ןיבריכהתאתתנו7׃דעומלהאןכשמחתפינפלהלעה

רצחהתאתמשו8׃םימםשתתנוחבזמהןיבודעומלהא

ןמשתאתחקלו9׃רצחהרעשךסמתאתתנוביבס

ותאתשדקווברשאלכתאוןכשמהתאתחשמוהחשמה

תאוהלעהחבזמתאתחשמו10׃שדקהיהווילכלכתאו

׃םישדקשדקחבזמההיהוחבזמהתאתשדקווילכלכ

תברקהו12׃ותאתשדקוונכתאוריכהתאתחשמו11

םתאתצחרודעומלהאחתפלאוינבתאוןרהאתא

ותאתחשמושדקהידגבתאןרהאתאתשבלהו13׃םימב

םתאתשבלהובירקתוינבתאו14׃ילןהכוותאתשדקו

ונהכוםהיבאתאתחשמרשאכםתאתחשמו15׃תנתכ

׃םתרדלםלועתנהכלםתחשמםהלתיהלהתיהויל

17׃השעןכותאהוהיהוצרשאלככהשמשעיו16

םקוהשדחלדחאבתינשההנשבןושארהשדחביהיו

תאםשיווינדאתאןתיוןכשמהתאהשמםקיו18׃ןכשמה

תאשרפיו19׃וידומעתאםקיוויחירבתאןתיווישרק

הלעמלמוילעלהאההסכמתאםשיוןכשמהלעלהאה

לאתדעהתאןתיוחקיו20׃השמתאהוהיהוצרשאכ

לעתרפכהתאןתיוןראהלעםידבהתאםשיוןראה

תאםשיוןכשמהלאןראהתאאביו21׃הלעמלמןראה

תאהוהיהוצרשאכתודעהןוראלעךסיוךסמהתכרפ

ןכשמהךרילעדעומלהאבןחלשהתאןתיו22׃השמ
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הוהיינפלםחלךרעוילעךרעיו23׃תכרפלץוחמהנפצ

להאבהרנמהתאםשיו24׃השמתאהוהיהוצרשאכ

תרנהלעיו25׃הבגנןכשמהךרילעןחלשהחכנדעומ

חבזמתאםשיו26׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהיינפל

תרטקוילערטקיו27׃תכרפהינפלדעומלהאבבהזה

חתפהךסמתאםשיו28׃השמתאהוהיהוצרשאכםימס

דעומלהאןכשמחתפםשהלעהחבזמתאו29׃ןכשמל

תאהוהיהוצרשאכהחנמהתאוהלעהתאוילעלעיו

ןתיוחבזמהןיבודעומלהאןיבריכהתאםשיו30׃השמ

תאוינבוןרהאוהשמונממוצחרו31׃הצחרלםימהמש

םתברקבודעומלהאלאםאבב32׃םהילגרתאוםהידי

תאםקיו33׃השמתאהוהיהוצרשאכוצחריחבזמהלא

רצחהרעשךסמתאןתיוחבזמלוןכשמלביבסרצחה

דעומלהאתאןנעהסכיו34׃הכאלמהתאהשמלכיו

אובלהשמלכיאלו35׃ןכשמהתאאלמהוהידובכו

תאאלמהוהידובכוןנעהוילעןכשיכדעומלהאלא

לארשיינבועסיןכשמהלעמןנעהתולעהבו36׃ןכשמה

םוידעועסיאלוןנעההלעיאלםאו37׃םהיעסמלכב

הלילהיהתשאוםמויןכשמהלעהוהיןנעיכ38׃ותלעה

׃םהיעסמלכבלארשיתיבלכיניעלוב
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ארקיו

׃רמאלדעומלהאמוילאהוהירבדיוהשמלאארקיו1

םכמבירקייכםדאםהלאתרמאולארשיינבלארבד2

תאובירקתןאצהןמורקבהןמהמהבהןמהוהילןברק

ונבירקיםימתרכזרקבהןמונברקהלעםא3׃םכנברק

4׃הוהיינפלונצרלותאבירקידעומלהאחתפלא

טחשו5׃וילערפכלולהצרנוהלעהשארלעודיךמסו

םינהכהןרהאינבובירקהוהוהיינפלרקבהןבתא

חתפרשאביבסחבזמהלעםדהתאוקרזוםדהתא

׃היחתנלהתאחתנוהלעהתאטישפהו6׃דעומלהא

םיצעוכרעוחבזמהלעשאןהכהןרהאינבונתנו7

תאםיחתנהתאםינהכהןרהאינבוכרעו8׃שאהלע

לערשאשאהלערשאםיצעהלערדפהתאושארה

תאןהכהריטקהוםימבץחריויערכווברקו9׃חבזמה

ןמםאו10׃הוהילחוחינחירהשאהלעהחבזמהלכה

םימתרכזהלעלםיזעהןמואםיבשכהןמונברקןאצה

הוהיינפלהנפצחבזמהךרילעותאטחשו11׃ונבירקי

12׃ביבסחבזמהלעומדתאםינהכהןרהאינבוקרזו

םתאןהכהךרעוורדפתאוושארתאוויחתנלותאחתנו

ברקהו13׃חבזמהלערשאשאהלערשאםיצעהלע

ריטקהולכהתאןהכהבירקהוםימבץחריםיערכהו

ןמםאו14׃הוהילחחינחירהשאאוההלעהחבזמה

ינבןמואםירתהןמבירקהוהוהילונברקהלעףועה

תאקלמוחבזמהלאןהכהובירקהו15׃ונברקתאהנויה

16׃חבזמהריקלעומדהצמנוהחבזמהריטקהוושאר
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חבזמהלצאהתאךילשהוהתצנבותארמתאריסהו

לידביאלויפנכבותאעסשו17׃ןשדהםוקמלאהמדק

שאהלערשאםיצעהלעהחבזמהןהכהותאריטקהו

׃הוהילחחינחירהשאאוההלע

ונברקהיהיתלסהוהילהחנמןברקבירקתיכשפנו2

ינבלאהאיבהו2׃הנבלהילעןתנוןמשהילעקציו

הנמשמוהתלסמוצמקאלמםשמץמקוםינהכהןרהא

החבזמההתרכזאתאןהכהריטקהוהתנבללכלע

ןרהאלהחנמהןמתרתונהו3׃הוהילחחינחירהשא

החנמןברקברקתיכו4׃הוהיישאמםישדקשדקוינבלו

תוצמיקיקרוןמשבתלולבתצמתולחתלסרונתהפאמ

תלסךנברקתבחמהלעהחנמםאו5׃ןמשבםיחשמ

תקציוםיתפהתאתותפ6׃היהתהצמןמשבהלולב

תלסךנברקתשחרמתחנמםאו7׃אוההחנמןמשהילע

הלאמהשעירשאהחנמהתאתאבהו8׃השעתןמשב

םירהו9׃חבזמהלאהשיגהוןהכהלאהבירקהוהוהיל

חירהשאהחבזמהריטקהוהתרכזאתאהחנמהןמןהכה

שדקוינבלוןרהאלהחנמהןמתרתונהו10׃הוהילחחינ

הוהילובירקתרשאהחנמהלכ11׃הוהיישאמםישדק

ונממוריטקתאלשבדלכוראשלכיכץמחהשעתאל

לאוהוהילםתאובירקתתישארןברק12׃הוהילהשא

חלמבךתחנמןברקלכו13׃חחינחירלולעיאלחבזמה

לעךתחנמלעמךיהלאתירבחלמתיבשתאלוחלמת

םירוכבתחנמבירקתםאו14׃חלמבירקתךנברקלכ
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תחנמתאבירקתלמרכשרגשאביולקביבאהוהיל

החנמהנבלהילעתמשוןמשהילעתתנו15׃ךירוכב

לעהנמשמוהשרגמהתרכזאתאןהכהריטקהו16׃אוה

׃הוהילהשאהתנבללכ

םאבירקמאוהרקבהןמםאונברקםימלשחבזםאו3

ודיךמסו2׃הוהיינפלונבירקיםימתהבקנםארכז

ןרהאינבוקרזודעומלהאחתפוטחשוונברקשארלע

חבזמבירקהו3׃ביבסחבזמהלעםדהתאםינהכה

תאוברקהתאהסכמהבלחהתאהוהילהשאםימלשה

בלחהתאותילכהיתשתאו4׃ברקהלערשאבלחהלכ

לעדבכהלעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהלערשא

לעהחבזמהןרהאינבותאוריטקהו5׃הנריסיתוילכה

חחינחירהשאשאהלערשאםיצעהלערשאהלעה

רכזהוהילםימלשחבזלונברקןאצהןמםאו6׃הוהיל

ונברקתאבירקמאוהבשכםא7׃ונבירקיםימתהבקנוא

ונברקשארלעודיתאךמסו8׃הוהיינפלותאבירקהו

לעומדתאןרהאינבוקרזודעומלהאינפלותאטחשו

הוהילהשאםימלשהחבזמבירקהו9׃ביבסחבזמה

בלחהתאוהנריסיהצעהתמעלהמימתהילאהובלח

תאו10׃ברקהלערשאבלחהלכתאוברקהתאהסכמה

תאוםילסכהלערשאןהלערשאבלחהתאותילכהיתש

ןהכהוריטקהו11׃הנריסיתילכהלעדבכהלעתרתיה

ובירקהוונברקזעםאו12׃הוהילהשאםחלהחבזמה

ינפלותאטחשוושארלעודיתאךמסו13׃הוהיינפל
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׃ביבסחבזמהלעומדתאןרהאינבוקרזודעומלהא

הסכמהבלחהתאהוהילהשאונברקונממבירקהו14

יתשתאו15׃ברקהלערשאבלחהלכתאוברקהתא

תאוםילסכהלערשאןהלערשאבלחהתאותילכה

ןהכהםריטקהו16׃הנריסיתילכהלעדבכהלעתרתיה

תקח17׃הוהילבלחלכחחינחירלהשאםחלהחבזמה

אלםדלכובלחלכםכיתבשומלכבםכיתרדלםלוע

׃ולכאת

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו4

אלרשאהוהיתוצמלכמהגגשבאטחתיכשפנרמאל

אטחיחישמהןהכהםא3׃הנהמתחאמהשעוהנישעת

רקבןברפאטחרשאותאטחלעבירקהוםעהתמשאל

להאחתפלארפהתאאיבהו4׃תאטחלהוהילםימת

תאטחשורפהשארלעודיתאךמסוהוהיינפלדעומ

איבהורפהםדמחישמהןהכהחקלו5׃הוהיינפלרפה

הזהוםדבועבצאתאןהכהלבטו6׃דעומלהאלאותא

7׃שדקהתכרפינפתאהוהיינפלםימעפעבשםדהןמ

ינפלםימסהתרטקחבזמתונרקלעםדהןמןהכהןתנו

דוסילאךפשירפהםדלכתאודעומלהאברשאהוהי

רפבלחלכתאו8׃דעומלהאחתפרשאהלעהחבזמ

לכתאוברקהלעהסכמהבלחהתאונממםיריתאטחה

בלחהתאותילכהיתשתאו9׃ברקהלערשאבלחה

דבכהלעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהילערשא

םימלשהחבזרושמםרוירשאכ10׃הנריסיתוילכהלע
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תאורפהרועתאו11׃הלעהחבזמלעןהכהםריטקהו

איצוהו12׃ושרפווברקוויערכלעוושארלעורשבלכ

ךפשלארוהטםוקמלאהנחמלץוחמלארפהלכתא

׃ףרשיןשדהךפשלעשאבםיצעלעותאףרשוןשדה

להקהיניעמרבדםלענווגשילארשיתדעלכםאו13

14׃ומשאוהנישעתאלרשאהוהיתוצמלכמתחאושעו

ןברפלהקהובירקהוהילעואטחרשאתאטחההעדונו

וכמסו15׃דעומלהאינפלותאואיבהותאטחלרקב

תאטחשוהוהיינפלרפהשארלעםהידיתאהדעהינקז

לארפהםדמחישמהןהכהאיבהו16׃הוהיינפלרפה

עבשהזהוםדהןמועבצאןהכהלבטו17׃דעומלהא

לעןתיםדהןמו18׃תכרפהינפתאהוהיינפלםימעפ

תאודעומלהאברשאהוהיינפלרשאחבזמהתנרק

להאחתפרשאהלעהחבזמדוסילאךפשיםדהלכ

׃החבזמהריטקהוונממםיריובלחלכתאו19׃דעומ

ולהשעיןכתאטחהרפלהשערשאכרפלהשעו20

לארפהתאאיצוהו21׃םהלחלסנוןהכהםהלערפכו

ןושארהרפהתאףרשרשאכותאףרשוהנחמלץוחמ

לכמתחאהשעואטחיאישנרשא22׃אוהלהקהתאטח

וא23׃םשאוהגגשבהנישעתאלרשאויהלאהוהיתוצמ

ריעשונברקתאאיבהוהבאטחרשאותאטחוילאעדוה

ותאטחשוריעשהשארלעודיךמסו24׃םימתרכזםיזע

25׃אוהתאטחהוהיינפלהלעהתאטחשירשאםוקמב

חבזמתנרקלעןתנוועבצאבתאטחהםדמןהכהחקלו

לכתאו26׃הלעהחבזמדוסילאךפשיומדתאוהלעה
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וילערפכוםימלשהחבזבלחכהחבזמהריטקיובלח

הגגשבאטחתתחאשפנםאו27׃ולחלסנוותאטחמןהכה

הנישעתאלרשאהוהיתוצממתחאהתשעבץראהםעמ

ונברקאיבהואטחרשאותאטחוילאעדוהוא28׃םשאו

29׃אטחרשאותאטחלעהבקנהמימתםיזעתריעש

םוקמבתאטחהתאטחשותאטחהשארלעודיתאךמסו

תנרקלעןתנוועבצאבהמדמןהכהחקלו30׃הלעה

תאו31׃חבזמהדוסילאךפשיהמדלכתאוהלעהחבזמ

םימלשהחבזלעמבלחרסוהרשאכריסיהבלחלכ

וילערפכוהוהילחחינחירלהחבזמהןהכהריטקהו

הבקנתאטחלונברקאיבישבכםאו32׃ולחלסנוןהכה

טחשותאטחהשארלעודיתאךמסו33׃הנאיביהמימת

חקלו34׃הלעהתאטחשירשאםוקמבתאטחלהתא

הלעהחבזמתנרקלעןתנוועבצאבתאטחהםדמןהכה

הבלחלכתאו35׃חבזמהדוסילאךפשיהמדלכתאו

ריטקהוםימלשהחבזמבשכהבלחרסוירשאכריסי

לעןהכהוילערפכוהוהיישאלעהחבזמהםתאןהכה

׃ולחלסנואטחרשאותאטח

ואהארואדעאוהוהלאלוקהעמשואטחתיכשפנו5

רבדלכבעגתרשאשפנוא2׃ונועאשנודיגיאולםאעדי

ואהאמטהמהבתלבנבואהאמטהיחתלבנבואאמט

וא3׃םשאואמטאוהוונממםלענואמטץרשתלבנב

םלענוהבאמטירשאותאמטלכלםדאתאמטבעגייכ

םיתפשבאטבלעבשתיכשפנוא4׃םשאועדיאוהוונממ

םלענוהעבשבםדאהאטבירשאלכלביטיהלואערהל



ארקיו 186

םשאייכהיהו5׃הלאמתחאלםשאועדיאוהוונממ

תאאיבהו6׃הילעאטחרשאהדותהוהלאמתחאל

הבשכןאצהןמהבקנאטחרשאותאטחלעהוהילומשא

7׃ותאטחמןהכהוילערפכותאטחלםיזעתריעשוא

יתשאטחרשאומשאתאאיבהוהשידודיעיגתאלםאו

8׃הלעלדחאותאטחלדחאהוהילהנויינבינשואםירת

הנושארתאטחלרשאתאבירקהוןהכהלאםתאאיבהו

םדמהזהו9׃לידביאלוופרעלוממושארתאקלמו

דוסילאהצמיםדבראשנהוחבזמהריקלעתאטחה

טפשמכהלעהשעיינשהתאו10׃אוהתאטחחבזמה

םאו11׃ולחלסנואטחרשאותאטחמןהכהוילערפכו

תאאיבהוהנויינבינשלואםירתיתשלודיגישתאל

םישיאלתאטחלתלסהפאהתרישעאטחרשאונברק

האיבהו12׃איהתאטחיכהנבלהילעןתיאלוןמשהילע

התרכזאתאוצמקאולמהנממןהכהץמקוןהכהלא

רפכו13׃אוהתאטחהוהיישאלעהחבזמהריטקהו

ולחלסנוהלאמתחאמאטחרשאותאטחלעןהכהוילע

15׃רמאלהשמלאהוהירבדיו14׃החנמכןהכלהתיהו

איבהוהוהיישדקמהגגשבהאטחולעמלעמתיכשפנ

םילקשףסכךכרעבןאצהןמםימתליאהוהילומשאתא

םלשישדקהןמאטחרשאתאו16׃םשאלשדקהלקשב

וילערפכיןהכהוןהכלותאןתנווילעףסויותשימחתאו

התשעואטחתיכשפנםאו17׃ולחלסנוםשאהליאב

םשאועדיאלוהנישעתאלרשאהוהיתוצמלכמתחא

םשאלךכרעבןאצהןמםימתליאאיבהו18׃ונועאשנו
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אלאוהוגגשרשאותגגשלעןהכהוילערפכוןהכהלא

׃הוהילםשאםשאאוהםשא19׃ולחלסנועדי

הלעמואטחתיכשפנ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו6

ואדיתמושתבואןודקפבותימעבשחכוהוהיבלעמ

הבשחכוהדבאאצמוא3׃ותימעתאקשעואלזגב

אטחלםדאההשעירשאלכמתחאלערקשלעעבשנו

רשאהלזגהתאבישהוםשאואטחייכהיהו4׃הנהב

דקפהרשאןודקפהתאואקשערשאקשעהתאואלזג

עבשירשאלכמוא5׃אצמרשאהדבאהתאואותא

רשאלוילעףסיויתשמחוושארבותאםלשורקשלוילע

ליאהוהילאיביומשאתאו6׃ותמשאםויבוננתיולאוה

וילערפכו7׃ןהכהלאםשאלךכרעבןאצהןמםימת

השעירשאלכמתחאלעולחלסנוהוהיינפלןהכה

תאוצ9׃רמאלהשמלאהוהירבדיו8׃הבהמשאל

לעהלעהאוההלעהתרותתאזרמאלוינבתאוןרהא

חבזמהשאורקבהדעהלילהלכחבזמהלעהדקומ

לעשבלידביסנכמודבודמןהכהשבלו10׃ובדקות

לעהלעהתאשאהלכאתרשאןשדהתאםירהוורשב

שבלווידגבתאטשפו11׃חבזמהלצאומשוחבזמה

לאהנחמלץוחמלאןשדהתאאיצוהוםירחאםידגב

הבכתאלובדקותחבזמהלעשאהו12׃רוהטםוקמ

הלעההילעךרעורקבברקבבםיצעןהכההילערעבו

לעדקותדימתשא13׃םימלשהיבלחהילעריטקהו

ינבהתאברקההחנמהתרותתאזו14׃הבכתאלחבזמה

וצמקבונממםירהו15׃חבזמהינפלאהוהיינפלןרהא
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החנמהלערשאהנבלהלכתאוהנמשמוהחנמהתלסמ

תרתונהו16׃הוהילהתרכזאחחינחירחבזמהריטקהו

רצחבשדקםוקמבלכאתתוצמוינבוןרהאולכאיהנממ

התאיתתנםקלחץמחהפאתאל17׃הולכאידעומלהא

ינבברכזלכ18׃םשאכותאטחכאוהםישדקשדקישאמ

רשאלכהוהיישאמםכיתרדלםלועקחהנלכאיןרהא

20׃רמאלהשמלאהוהירבדיו19׃שדקיםהבעגי

חשמהםויבהוהילובירקירשאוינבוןרהאןברקהז

רקבבהתיצחמדימתהחנמתלסהפאהתרישעותא

תכברמהשעתןמשבתבחמלע21׃ברעבהתיצחמו

22׃הוהילחחינחירבירקתםיתפתחנמיניפתהנאיבת

הוהילםלועקחהתאהשעיוינבמויתחתחישמהןהכהו

׃לכאתאלהיהתלילכןהכתחנמלכו23׃רטקתלילכ

לאוןרהאלארבד25׃רמאלהשמלאהוהירבדיו24

הלעהטחשתרשאםוקמבתאטחהתרותתאזרמאלוינב

ןהכה26׃אוהםישדקשדקהוהיינפלתאטחהטחשת

להארצחבלכאתשדקםוקמבהנלכאיהתאאטחמה

המדמהזירשאושדקיהרשבבעגירשאלכ27׃דעומ

ילכו28׃שדקםוקמבסבכתהילעהזירשאדגבהלע

קרמוהלשבתשחנילכבםאורבשיובלשבתרשאשרח

םישדקשדקהתאלכאיםינהכברכזלכ29׃םימבףטשו

דעומלהאלאהמדמאבוירשאתאטחלכו30׃אוה

׃ףרשתשאבלכאתאלשדקברפכל
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רשאםוקמב2׃אוהםישדקשדקםשאהתרותתאזו7

לעקרזיומדתאוםשאהתאוטחשיהלעהתאוטחשי

הילאהתאונממבירקיובלחלכתאו3׃ביבסחבזמה

תאותילכהיתשתאו4׃ברקהתאהסכמהבלחהתאו

לעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהילערשאבלחה

החבזמהןהכהםתאריטקהו5׃הנריסיתילכהלעדבכה

םוקמבונלכאיםינהכברכזלכ6׃אוהםשאהוהילהשא

הרותםשאכתאטחכ7׃אוהםישדקשדקלכאישודק

בירקמהןהכהו8׃היהיולוברפכירשאןהכהםהלתחא

׃היהיולןהכלבירקהרשאהלעהרועשיאתלעתא

תשחרמבהשענלכורונתבהפאתרשאהחנמלכו9

החנמלכו10׃היהתולהתאבירקמהןהכלתבחמלעו

׃ויחאכשיאהיהתןרהאינבלכלהברחוןמשבהלולב

םא12׃הוהילבירקירשאםימלשהחבזתרותתאזו11

תוצמתולחהדותהחבזלעבירקהוונבירקיהדותלע

תכברמתלסוןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולב

ונברקבירקיץמחםחלתלחלע13׃ןמשבתלולבתלח

ןברקלכמדחאונממבירקהו14׃וימלשתדותחבזלע

׃היהיולםימלשהםדתאקרזהןהכלהוהילהמורת

חיניאללכאיונברקםויבוימלשתדותחבזרשבו15

םויבונברקחבזהבדנוארדנםאו16׃רקבדעונממ

17׃לכאיונממרתונהותרחממולכאיוחבזתאובירקה

םאו18׃ףרשישאבישילשהםויבחבזהרשבמרתונהו

הצריאלישילשהםויבוימלשחבזרשבמלכאילכאה

תלכאהשפנהוהיהילוגפולבשחיאלותאבירקמה
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לכאיאלאמטלכבעגירשארשבהו19׃אשתהנועונממ

רשאשפנהו20׃רשבלכאירוהטלכרשבהוףרשישאב

וילעותאמטוהוהילרשאםימלשהחבזמרשבלכאת

אמטלכבעגתיכשפנו21׃הימעמאוההשפנההתרכנו

לכאואמטץקשלכבואהאמטהמהבבואםדאתאמטב

אוההשפנההתרכנוהוהילרשאםימלשהחבזרשבמ

ינבלארבד23׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22׃הימעמ

24׃ולכאתאלזעובשכורושבלחלכרמאללארשי

אללכאוהכאלמלכלהשעיהפרטבלחוהלבנבלחו

בירקירשאהמהבהןמבלחלכאלכיכ25׃והלכאת

לכו26׃הימעמתלכאהשפנההתרכנוהוהילהשאהנממ

לכ27׃המהבלוףועלםכיתבשומלכבולכאתאלםד

28׃הימעמאוההשפנההתרכנוםדלכלכאתרשאשפנ

לארשיינבלארבד29׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

ונברקתאאיביהוהילוימלשחבזתאבירקמהרמאל

תאהוהיישאתאהניאיבתוידי30׃וימלשחבזמהוהיל

הפונתותאףינהלהזחהתאונאיביהזחהלעבלחה

היהוהחבזמהבלחהתאןהכהריטקהו31׃הוהיינפל

המורתונתתןימיהקושתאו32׃וינבלוןרהאלהזחה

תאוםימלשהםדתאבירקמה33׃םכימלשיחבזמןהכל

תאיכ34׃הנמלןימיהקושהיהתולןרהאינבמבלחה

לארשיינבתאמיתחקלהמורתהקושתאוהפונתההזח

קחלוינבלוןהכהןרהאלםתאןתאוםהימלשיחבזמ

וינבתחשמוןרהאתחשמתאז35׃לארשיינבתאמםלוע

הוצרשא36׃הוהילןהכלםתאבירקהםויבהוהיישאמ
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תקחלארשיינבתאמםתאוחשמםויבםהלתתלהוהי

תאטחלוהחנמלהלעלהרותהתאז37׃םתרדלםלוע

הוהיהוצרשא38׃םימלשהחבזלוםיאולמלוםשאלו

בירקהללארשיינבתאותוצםויביניסרהבהשמתא

׃יניסרבדמבהוהילםהינברקתא

וינבתאוןרהאתאחק2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו8

תאותאטחהרפתאוהחשמהןמשתאוםידגבהתאוותא

להקההדעהלכתאו3׃תוצמהלסתאוםיליאהינש

ותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו4׃דעומלהאחתפלא

לאהשמרמאיו5׃דעומלהאחתפלאהדעהלהקתו

השמברקיו6׃תושעלהוהיהוצרשארבדההזהדעה

תאוילעןתיו7׃םימבםתאץחריווינבתאוןרהאתא

ןתיוליעמהתאותאשבליוטנבאבותארגחיותנתכה

׃ובולדפאיודפאהבשחבותארגחיודפאהתאוילע

תאוםירואהתאןשחהלאןתיוןשחהתאוילעםשיו8

תפנצמהלעםשיוושארלעתפנצמהתאםשיו9׃םימתה

תאהוהיהוצרשאכשדקהרזנבהזהץיצתאוינפלומלא

ןכשמהתאחשמיוהחשמהןמשתאהשמחקיו10׃השמ

חבזמהלעונממזיו11׃םתאשדקיווברשאלכתאו

ריכהתאווילכלכתאוחבזמהתאחשמיוםימעפעבש

ןרהאשארלעהחשמהןמשמקציו12׃םשדקלונכתאו

םשבליוןרהאינבתאהשמברקיו13׃ושדקלותאחשמיו

הוצרשאכתועבגמםהלשבחיוטנבאםתארגחיותנתכ

וינבוןרהאךמסיותאטחהרפתאשגיו14׃השמתאהוהי
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השמחקיוטחשיו15׃תאטחהרפשארלעםהידיתא

אטחיוועבצאבביבסחבזמהתונרקלעןתיוםדהתא

והשדקיוחבזמהדוסילאקציםדהתאוחבזמהתא

תאוברקהלערשאבלחהלכתאחקיו16׃וילערפכל

השמרטקיוןהבלחתאותילכהיתשתאודבכהתרתי

ושרפתאוורשבתאוורעתאורפהתאו17׃החבזמה

18׃השמתאהוהיהוצרשאכהנחמלץוחמשאבףרש

לעםהידיתאוינבוןרהאוכמסיוהלעהליאתאברקיו

חבזמהלעםדהתאהשמקרזיוטחשיו19׃ליאהשאר

שארהתאהשמרטקיוויחתנלחתנליאהתאו20׃ביבס

םיערכהתאוברקהתאו21׃רדפהתאוםיחתנהתאו

אוההלעהחבזמהליאהלכתאהשמרטקיוםימבץחר

׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהילאוההשאחחינחירל

וינבוןרהאוכמסיוםיאלמהליאינשהליאהתאברקיו22

ומדמהשמחקיוטחשיו23׃ליאהשארלעםהידיתא

לעותינמיהודיןהבלעותינמיהןרהאןזאךונתלעןתיו

השמןתיוןרהאינבתאברקיו24׃תינמיהולגרןהב

תינמיהםדיןהבלעותינמיהםנזאךונתלעםדהןמ

חבזמהלעםדהתאהשמקרזיותינמיהםלגרןהבלעו

בלחהלכתאוהילאהתאובלחהתאחקיו25׃ביבס

תאותילכהיתשתאודבכהתרתיתאוברקהלערשא

הוהיינפלרשאתוצמהלסמו26׃ןימיהקושתאוןהבלח

דחאקיקרותחאןמשםחלתלחותחאהצמתלחחקל

לעלכהתאןתיו27׃ןימיהקושלעוםיבלחהלעםשיו

28׃הוהיינפלהפונתםתאףניווינביפכלעוןרהאיפכ
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הלעהלעהחבזמהרטקיוםהיפכלעמםתאהשמחקיו

השמחקיו29׃הוהילאוההשאחחינחירלםהםיאלמ

השמלםיאלמהליאמהוהיינפלהפונתוהפיניוהזחהתא

ןמשמהשמחקיו30׃השמתאהוהיהוצרשאכהנמלהיה

וידגבלעןרהאלעזיוחבזמהלערשאםדהןמוהחשמה

וידגבתאןרהאתאשדקיוותאוינבידגבלעווינבלעו

לאוןרהאלאהשמרמאיו31׃ותאוינבידגבתאווינבתאו

ותאולכאתםשודעומלהאחתפרשבהתאולשבוינב

ןרהארמאליתיוצרשאכםיאלמהלסברשאםחלהתאו

33׃ופרשתשאבםחלבורשבברתונהו32׃והלכאיוינבו

תאלמםוידעםימיתעבשואצתאלדעומלהאחתפמו

רשאכ34׃םכדיתאאלמיםימיתעבשיכםכיאלמימי

חתפו35׃םכילערפכלתשעלהוהיהוצהזהםויבהשע

תאםתרמשוםימיתעבשהלילוםמויובשתדעומלהא

ןרהאשעיו36׃יתיוצןכיכותומתאלוהוהיתרמשמ

׃השמדיבהוהיהוצרשאםירבדהלכתאוינבו

ינקזלווינבלוןרהאלהשמארקינימשהםויביהיו9

תאטחלרקבןבלגעךלחקןרהאלארמאיו2׃לארשי

לארשיינבלאו3׃הוהיינפלברקהוםמימתהלעלליאו

ינבשבכולגעותאטחלםיזעריעשוחקרמאלרבדת

ינפלחבזלםימלשלליאורושו4׃הלעלםמימתהנש

5׃םכילאהארנהוהיםויהיכןמשבהלולבהחנמוהוהי

לכוברקיודעומלהאינפלאהשמהוצרשאתאוחקיו

רשארבדההזהשמרמאיו6׃הוהיינפלודמעיוהדעה
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השמרמאיו7׃הוהידובכםכילאאריוושעתהוהיהוצ

ךתלעתאוךתאטחתאהשעוחבזמהלאברקןרהאלא

םדעברפכוםעהןברקתאהשעוםעהדעבוךדעברפכו

תאטחשיוחבזמהלאןרהאברקיו8׃הוהיהוצרשאכ

וילאםדהתאןרהאינבוברקיו9׃ולרשאתאטחהלגע

םדהתאוחבזמהתונרקלעןתיוםדבועבצאלבטיו

תאותילכהתאובלחהתאו10׃חבזמהדוסילאקצי

הוצרשאכהחבזמהריטקהתאטחהןמדבכהןמתרתיה

ץוחמשאבףרשרועהתאורשבהתאו11׃השמתאהוהי

תאוילאןרהאינבואצמיוהלעהתאטחשיו12׃הנחמל

ואיצמההלעהתאו13׃ביבסחבזמהלעוהקרזיוםדה

ץחריו14׃חבזמהלערטקיושארהתאוהיחתנלוילא

15׃החבזמההלעהלערטקיוםיערכהתאוברקהתא

םעלרשאתאטחהריעשתאחקיוםעהןברקתאברקיו

השעיוהלעהתאברקיו16׃ןושארכוהאטחיווהטחשיו

רטקיוהנממופכאלמיוהחנמהתאברקיו17׃טפשמכ

תאורושהתאטחשיו18׃רקבהתלעדבלמחבזמהלע

םדהתאןרהאינבואצמיוםעלרשאםימלשהחבזליאה

רושהןמםיבלחהתאו19׃ביבסחבזמהלעוהקרזיווילא

20׃דבכהתרתיותילכהוהסכמהוהילאהליאהןמו

׃החבזמהםיבלחהרטקיותוזחהלעםיבלחהתאומישיו

ינפלהפונתןרהאףינהןימיהקושתאותוזחהתאו21

םעהלאודיתאןרהאאשיו22׃השמהוצרשאכהוהי

אביו23׃םימלשהוהלעהותאטחהתשעמדריוםכרביו

אריוםעהתאוכרביוואציודעומלהאלאןרהאוהשמ
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לכאתוהוהיינפלמשאאצתו24׃םעהלכלאהוהידובכ

ונריוםעהלכאריוםיבלחהתאוהלעהתאחבזמהלע

׃םהינפלעולפיו

ונתיוותתחמשיאאוהיבאובדנןרהאינבוחקיו10

הרזשאהוהיינפלוברקיותרטקהילעומישיושאןהב

םתואלכאתוהוהיינפלמשאאצתו2׃םתאהוצאלרשא

רבדרשאאוהןרהאלאהשמרמאיו3׃הוהיינפלותמיו

םדיודבכאםעהלכינפלעושדקאיברקברמאלהוהי

לאיזעינבןפצלאלאולאשימלאהשמארקיו4׃ןרהא

ינפתאמםכיחאתאואשוברקםהלארמאיוןרהאדד

לאםתנתכבםאשיווברקיו5׃הנחמלץוחמלאשדקה

ןרהאלאהשמרמאיו6׃השמרבדרשאכהנחמלץוחמ

םכידגבווערפתלאםכישארוינברמתיאלורזעלאלו

לכםכיחאוףצקיהדעהלכלעוותמתאלוומרפתאל

חתפמו7׃הוהיףרשרשאהפרשהתאוכבילארשיתיב

םכילעהוהיתחשמןמשיכותמתןפואצתאלדעומלהא

ןיי9׃רמאלןרהאלאהוהירבדיו8׃השמרבדכושעיו

דעומלהאלאםכאבבךתאךינבוהתאתשתלארכשו

שדקהןיבלידבהלו10׃םכיתרדלםלועתקחותמתאלו

ינבתאתרוהלו11׃רוהטהןיבואמטהןיבולחהןיבו

׃השמדיבםהילאהוהירבדרשאםיקחהלכתאלארשי

וינברמתיאלאורזעלאלאוןרהאלאהשמרבדיו12

הולכאוהוהיישאמתרתונההחנמהתאוחקםירתונה

התאםתלכאו13׃אוהםישדקשדקיכחבזמהלצאתוצמ
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ןכיכהוהיישאמאוהךינבקחוךקחיכשדקםוקמב

ולכאתהמורתהקושתאוהפונתההזחתאו14׃יתיוצ

ךינבקחוךקחיכךתאךיתנבוךינבוהתארוהטםוקמב

הזחוהמורתהקוש15׃לארשיינבימלשיחבזמונתנ

הוהיינפלהפונתףינהלואיביםיבלחהישאלעהפונתה

16׃הוהיהוצרשאכםלועקחלךתאךינבלוךלהיהו

לעףצקיוףרשהנהוהשמשרדשרדתאטחהריעשתאו

עודמ17׃רמאלםרתונהןרהאינברמתיאלעורזעלא

םישדקשדקיכשדקהםוקמבתאטחהתאםתלכאאל

םהילערפכלהדעהןועתאתאשלםכלןתנהתאואוה

המינפשדקהלאהמדתאאבוהאלןה18׃הוהיינפל

ןרהארבדיו19׃יתיוצרשאכשדקבהתאולכאתלוכא

ינפלםתלעתאוםתאטחתאובירקהםויהןההשמלא

בטייהםויהתאטחיתלכאוהלאכיתאהנארקתוהוהי

׃ויניעבבטייוהשמעמשיו20׃הוהייניעב

2׃םהלארמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו11

לכמולכאתרשאהיחהתאזרמאללארשיינבלאורבד

תעסשוהסרפתסרפמלכ3׃ץראהלערשאהמהבה

תאךא4׃ולכאתהתאהמהבבהרגתלעמתסרפעסש

למגהתאהסרפהיסירפממוהרגהילעממולכאתאלהז

5׃םכלאוהאמטסירפמונניאהסרפואוההרגהלעמיכ

אמטסירפיאלהסרפואוההרגהלעמיכןפשהתאו

הסרפואוההרגתלעמיכתבנראהתאו6׃םכלאוה

סירפמיכריזחהתאו7׃םכלאוההאמטהסירפהאל
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אוהאמטרגיאלהרגאוהוהסרפעסשעסשואוההסרפ

םיאמטועגתאלםתלבנבוולכאתאלםרשבמ8׃םכל

ולרשאלכםימברשאלכמולכאתהזתא9׃םכלםה

10׃ולכאתםתאםילחנבוםימיבםימבתשקשקוריפנס

לכמםילחנבוםימיבתשקשקוריפנסולןיארשאלכו

11׃םכלםהץקשםימברשאהיחהשפנלכמוםימהץרש

׃וצקשתםתלבנתאוולכאתאלםרשבמםכלויהיץקשו

׃םכלאוהץקשםימבתשקשקוריפנסולןיארשאלכ12

תאםהץקשולכאיאלףועהןמוצקשתהלאתאו13

היאהתאוהאדהתאו14׃הינזעהתאוסרפהתאורשנה

תאוהנעיהתבתאו16׃ונימלברעלכתא15׃הנימל

תאוסוכהתאו17׃והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתה

תאותאקהתאותמשנתהתאו18׃ףושניהתאוךלשה

תפיכודהתאוהנימלהפנאההדיסחהתאו19׃םחרה

ץקשעבראלעךלההףועהץרשלכ20׃ףלטעהתאו

ךלההףועהץרשלכמולכאתהזתאךא21׃םכלאוה

לעןהברתנלוילגרללעממםיערכאלרשאעבראלע

תאוונימלהבראהתאולכאתםהמהלאתא22׃ץראה

׃והנימלבגחהתאווהנימללגרחהתאווהנימלםעלסה

׃םכלאוהץקשםילגרעבראולרשאףועהץרשלכו23

25׃ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכואמטתהלאלו24

לכל26׃ברעהדעאמטווידגבסבכיםתלבנמאשנהלכו

תעסשהנניאעסשוהסרפתסרפמאוהרשאהמהבה

׃אמטיםהבעגנהלכםכלםהםיאמטהלעמהנניאהרגו

עבראלעתכלהההיחהלכבויפכלעךלוהלכו27
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28׃ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכםכלםהםיאמט

םיאמטברעהדעאמטווידגבסבכיםתלבנתאאשנהו

ץראהלעץרשהץרשבאמטהםכלהזו29׃םכלהמה

האטלהוחכהוהקנאהו30׃והנימלבצהורבכעהודלחה

לכץרשהלכבםכלםיאמטההלא31׃תמשנתהוטמחהו

וילעלפירשאלכו32׃ברעהדעאמטיםתמבםהבעגנה

לכקשוארועואדגבואץעילכלכמאמטיםתמבםהמ

ברעהדעאמטואבויםימבםהבהכאלמהשעירשאילכ

רשאלכוכותלאםהמלפירשאשרחילכלכו33׃רהטו

לכאירשאלכאהלכמ34׃ורבשתותאואמטיוכותב

לכבהתשירשאהקשמלכואמטיםימוילעאובירשא

רונתאמטיוילעםתלבנמלפירשאלכו35׃אמטיילכ

ןיעמךא36׃םכלויהיםיאמטוםהםיאמטץתיםיריכו

יכו37׃אמטיםתלבנבעגנורוהטהיהיםימהוקמרובו

38׃אוהרוהטערזירשאעורזערזלכלעםתלבנמלפי

׃םכלאוהאמטוילעםתלבנמלפנוערזלעםימןתייכו

עגנההלכאלםכלאיהרשאהמהבהןמתומייכו39

סבכיהתלבנמלכאהו40׃ברעהדעאמטיהתלבנב

וידגבסבכיהתלבנתאאשנהוברעהדעאמטווידגב

ץקשץראהלעץרשהץרשהלכו41׃ברעהדעאמטו

עבראלעךלוהלכוןוחגלעךלוהלכ42׃לכאיאלאוה

אלץראהלעץרשהץרשהלכלםילגרהברמלכדע

לכבםכיתשפנתאוצקשתלא43׃םהץקשיכםולכאת

ינאיכ44׃םבםתמטנוםהבואמטתאלוץרשהץרשה

ינאשודקיכםישדקםתייהוםתשדקתהוםכיהלאהוהי
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׃ץראהלעשמרהץרשהלכבםכיתשפנתאואמטתאלו

םכלתיהלםירצמץראמםכתאהלעמההוהיינאיכ45

תרותתאז46׃ינאשודקיכםישדקםתייהוםיהלאל

שפנלכלוםימבתשמרההיחהשפנלכוףועהוהמהבה

רהטהןיבואמטהןיבלידבהל47׃ץראהלעתצרשה

׃לכאתאלרשאהיחהןיבותלכאנההיחהןיבו

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו12

םימיתעבשהאמטורכזהדליועירזתיכהשארמאל

רשבלומיינימשהםויבו3׃אמטתהתודתדנימיכ

הרהטימדבבשתםימיתשלשוםויםישלשו4׃ותלרע

ימיתאלמדעאבתאלשדקמהלאועגתאלשדקלכב

םיששוהתדנכםיעבשהאמטודלתהבקנםאו5׃הרהט

ימיתאלמבו6׃הרהטימדלעבשתםימיתששוםוי

הנויןבוהלעלותנשןבשבכאיבתתבלואןבלהרהט

ובירקהו7׃ןהכהלאדעומלהאחתפלאתאטחלרתוא

תרותתאזהימדרקממהרהטוהילערפכוהוהיינפל

השידהדיאצמתאלםאו8׃הבקנלוארכזלתדליה

דחאוהלעלדחאהנויינבינשואםירתיתשהחקלו

׃הרהטוןהכההילערפכותאטחל

יכםדא2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13

רועבהיהותרהבואתחפסואתאשורשברועבהיהי

דחאלאואןהכהןרהאלאאבוהותערצעגנלורשב

רשבהרועבעגנהתאןהכההארו3׃םינהכהוינבמ

ורשברועמקמעעגנההארמוןבלךפהעגנברעשו
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תרהבםאו4׃ותאאמטוןהכהוהארואוהתערצעגנ

הרעשורועהןמהארמןיאקמעוורשברועבאוההנבל

5׃םימיתעבשעגנהתאןהכהריגסהוןבלךפהאל

אלויניעבדמעעגנההנהויעיבשהםויבןהכהוהארו

6׃תינשםימיתעבשןהכהוריגסהורועבעגנההשפ

עגנהההכהנהותינשיעיבשהםויבותאןהכההארו

סבכואיהתחפסמןהכהורהטורועבעגנההשפאלו

ירחארועבתחפסמההשפתהשפםאו7׃רהטווידגב

הארו8׃ןהכהלאתינשהארנוותרהטלןהכהלאותארה

תערצןהכהואמטורועבתחפסמההתשפהנהוןהכה

10׃ןהכהלאאבוהוםדאבהיהתיכתערצעגנ9׃אוה

רעשהכפהאיהורועבהנבלתאשהנהוןהכההארו

רועבאוהתנשונתערצ11׃תאשביחרשבתיחמוןבל

חורפםאו12׃אוהאמטיכונרגסיאלןהכהואמטוורשב

עגנהרועלכתאתערצההתסכורועבתערצהחרפת

ןהכההארו13׃ןהכהיניעהארמלכלוילגרדעוושארמ

ולכעגנהתארהטוורשבלכתאתערצההתסכהנהו

׃אמטייחרשבובתוארהםויבו14׃אוהרוהטןבלךפה

אמטיחהרשבהואמטויחהרשבהתאןהכההארו15

ןבללךפהנויחהרשבהבושייכוא16׃אוהתערצאוה

ןבללעגנהךפהנהנהוןהכהוהארו17׃ןהכהלאאבו

ובהיהייכרשבו18׃אוהרוהטעגנהתאןהכהרהטו

הנבלתאשןיחשהםוקמבהיהו19׃אפרנוןיחשורעב

הארו20׃ןהכהלאהארנותמדמדאהנבלתרהבוא

ואמטוןבלךפההרעשורועהןמלפשהארמהנהוןהכה
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ןהכההנאריםאו21׃החרפןיחשבאיהתערצעגנןהכה

ההכאיהורועהןמהנניאהלפשוןבלרעשהבןיאהנהו

רועבהשפתהשפםאו22׃םימיתעבשןהכהוריגסהו

תרהבהדמעתהיתחתםאו23׃אוהעגנותאןהכהאמטו

יכרשבוא24׃ןהכהורהטואוהןיחשהתברצהתשפאל

הנבלתרהבהוכמהתיחמהתיהושאתוכמורעבהיהי

רעשךפהנהנהוןהכההתאהארו25׃הנבלואתמדמדא

הוכמבאוהתערצרועהןמקמעהארמותרהבבןבל

הנאריםאו26׃אוהתערצעגנןהכהותאאמטוהחרפ

רועהןמהנניאהלפשוןבלרעשתרהבבןיאהנהוןהכה

ןהכהוהארו27׃םימיתעבשןהכהוריגסהוההכאוהו

עגנותאןהכהאמטורועבהשפתהשפםאיעיבשהםויב

התשפאלתרהבהדמעתהיתחתםאו28׃אוהתערצ

תברציכןהכהורהטואוההוכמהתאשההכאוהורועב

שארבעגנובהיהייכהשאואשיאו29׃אוההוכמה

קמעוהארמהנהועגנהתאןהכההארו30׃ןקזבוא

אוהקתנןהכהותאאמטוקדבהצרעשובורועהןמ

עגנתאןהכההארייכו31׃אוהןקזהואשארהתערצ

ובןיארחשרעשורועהןמקמעוהארמןיאהנהוקתנה

ןהכההארו32׃םימיתעבשקתנהעגנתאןהכהריגסהו

ובהיהאלוקתנההשפאלהנהויעיבשהםויבעגנהתא

חלגתהו33׃רועהןמקמעןיאקתנההארמובהצרעש

םימיתעבשקתנהתאןהכהריגסהוחלגיאלקתנהתאו

אלהנהויעיבשהםויבקתנהתאןהכההארו34׃תינש

ותארהטורועהןמקמעונניאוהארמורועבקתנההשפ
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רועבקתנההשפיהשפםאו35׃רהטווידגבסבכוןהכה

אלרועבקתנההשפהנהוןהכהוהארו36׃ותרהטירחא

דמעויניעבםאו37׃אוהאמטבהצהרעשלןהכהרקבי

ורהטואוהרוהטקתנהאפרנובחמצרחשרעשוקתנה

תרהבםרשברועבהיהייכהשאואשיאו38׃ןהכה

תרהבםרשברועבהנהוןהכההארו39׃תנבלתרהב

שיאו40׃אוהרוהטרועבחרפאוהקהבתנבלתוהכ

וינפתאפמםאו41׃אוהרוהטאוהחרקושארטרמייכ

תחרקבהיהייכו42׃אוהרוהטאוהחבגושארטרמי

ותחרקבאוהתחרפתערצםדמדאןבלעגנתחבגבוא

הנבלעגנהתאשהנהוןהכהותאהארו43׃ותחבגבוא

׃רשברועתערצהארמכותחבגבואותחרקבתמדמדא

ושארבןהכהונאמטיאמטאוהאמטאוהעורצשיא44

ושארוםימרפויהיוידגבעגנהוברשאעורצהו45׃ועגנ

ימילכ46׃ארקיאמטאמטוהטעיםפשלעועורפהיהי

הנחמלץוחמבשידדבאוהאמטאמטיובעגנהרשא

וארמצדגבבתערצעגנובהיהייכדגבהו47׃ובשומ

רמצלוםיתשפלברעבואיתשבוא48׃םיתשפדגבב

ואקרקריעגנההיהו49׃רועתכאלמלכבוארועבוא

ילכלכבואברעבואיתשבוארועבואדגבבםדמדא

תאןהכההארו50׃ןהכהתאהארהואוהתערצעגנרוע

עגנהתאהארו51׃םימיתעבשעגנהתאריגסהועגנה

ואברעבואיתשבואדגבבעגנההשפיכיעיבשהםויב

תראממתערצהכאלמלרועההשעירשאלכלרועב

תאואיתשהתאואדגבהתאףרשו52׃אוהאמטעגנה
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היהירשארועהילכלכתאואםיתשפבוארמצבברעה

האריםאו53׃ףרשתשאבאוהתראממתערציכעגנהוב

ואברעבואיתשבואדגבבעגנההשפאלהנהוןהכה

עגנהוברשאתאוסבכוןהכההוצו54׃רועילכלכב

סבכהירחאןהכההארו55׃תינשםימיתעבשוריגסהו

אמטהשפאלעגנהווניעתאעגנהךפהאלהנהועגנהתא

56׃ותחבגבואותחרקבאוהתתחפונפרשתשאבאוה

ערקוותאסבכהירחאעגנהההכהנהוןהכההארםאו

57׃ברעהןמואיתשהןמוארועהןמואדגבהןמותא

רועילכלכבואברעבואיתשבואדגבבדועהארתםאו

ואדגבהו58׃עגנהוברשאתאונפרשתשאבאוהתחרפ

םהמרסוסבכתרשארועהילכלכואברעהואיתשה

דגבתערצעגנתרותתאז59׃רהטותינשסבכועגנה

רועילכלכואברעהואיתשהואםיתשפהוארמצה

׃ואמטלואורהטל

תרותהיהתתאז2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ןהכהאציו3׃ןהכהלאאבוהוותרהטםויבערצמה

תערצהעגנאפרנהנהוןהכההארוהנחמלץוחמלא

םירפציתשרהטמלחקלוןהכההוצו4׃עורצהןמ

ןהכההוצו5׃בזאותעלותינשוזראץעותורהטתויח

׃םייחםימלעשרחילכלאתחאהרופצהתאטחשו

ינשתאוזראהץעתאוהתאחקיהיחהרפצהתא6

םדבהיחהרפצהתאוםתואלבטובזאהתאותעלותה

רהטמהלעהזהו7׃םייחהםימהלעהטחשהרפצה
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היחהרפצהתאחלשוורהטוםימעפעבשתערצהןמ

לכתאחלגווידגבתארהטמהסבכו8׃הדשהינפלע

בשיוהנחמהלאאובירחאורהטוםימבץחרוורעש

חלגייעיבשהםויבהיהו9׃םימיתעבשולהאלץוחמ

לכתאוויניעתבגתאוונקזתאוושארתאורעשלכתא

׃רהטוםימבורשבתאץחרווידגבתאסבכוחלגיורעש

תחאהשבכוםימימתםישבכינשחקיינימשהםויבו10

הלולבהחנמתלסםינרשעהשלשוהמימתהתנשתב

שיאהתארהטמהןהכהדימעהו11׃ןמשדחאגלוןמשב

ןהכהחקלו12׃דעומלהאחתפהוהיינפלםתאורהטמה

ףינהוןמשהגלתאוםשאלותאבירקהודחאהשבכהתא

רשאםוקמבשבכהתאטחשו13׃הוהיינפלהפונתםתא

תאטחכיכשדקהםוקמבהלעהתאותאטחהתאטחשי

םדמןהכהחקלו14׃אוהםישדקשדקןהכלאוהםשאה

ןהבלעותינמיהרהטמהןזאךונתלעןהכהןתנוםשאה

גלמןהכהחקלו15׃תינמיהולגרןהבלעותינמיהודי

תאןהכהלבטו16׃תילאמשהןהכהףכלעקציוןמשה

ןמהזהותילאמשהופכלערשאןמשהןמתינמיהועבצא

ןמשהרתימו17׃הוהיינפלםימעפעבשועבצאבןמשה

לעותינמיהרהטמהןזאךונתלעןהכהןתיופכלערשא

18׃םשאהםדלעתינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהב

רהטמהשארלעןתיןהכהףכלערשאןמשברתונהו

תאטחהתאןהכההשעו19׃הוהיינפלןהכהוילערפכו

20׃הלעהתאטחשירחאוותאמטמרהטמהלערפכו

וילערפכוהחבזמההחנמהתאוהלעהתאןהכההלעהו
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שבכחקלותגשמודיןיאואוהלדםאו21׃רהטוןהכה

לולבדחאתלסןורשעווילערפכלהפונתלםשאדחא

הנויינבינשואםירתיתשו22׃ןמשגלוהחנמלןמשב

איבהו23׃הלעדחאהותאטחדחאהיהוודיגישתרשא

דעומלהאחתפלאןהכהלאותרהטלינימשהםויבםתא

ןמשהגלתאוםשאהשבכתאןהכהחקלו24׃הוהיינפל

שבכתאטחשו25׃הוהיינפלהפונתןהכהםתאףינהו

רהטמהןזאךונתלעןתנוםשאהםדמןהכהחקלוםשאה

26׃תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיה

הזהו27׃תילאמשהןהכהףכלעןהכהקציןמשהןמו

תילאמשהופכלערשאןמשהןמתינמיהועבצאבןהכה

לערשאןמשהןמןהכהןתנו28׃הוהיינפלםימעפעבש

תינמיהודיןהבלעותינמיהרהטמהןזאךונתלעופכ

ןמרתונהו29׃םשאהםדםוקמלעתינמיהולגרןהבלעו

רפכלרהטמהשארלעןתיןהכהףכלערשאןמשה

ןמואםירתהןמדחאהתאהשעו30׃הוהיינפלוילע

תאודיגישתרשאתא31׃ודיגישתרשאמהנויהינב

ןהכהרפכוהחנמהלעהלעדחאהתאותאטחדחאה

תערצעגנוברשאתרותתאז32׃הוהיינפלרהטמהלע

לאוהשמלאהוהירבדיו33׃ותרהטבודיגישתאלרשא

םכלןתנינארשאןענכץראלאואבתיכ34׃רמאלןרהא

אבו35׃םכתזחאץראתיבבתערצעגניתתנוהזחאל

׃תיבבילהארנעגנכרמאלןהכלדיגהותיבהולרשא

תוארלןהכהאביםרטבתיבהתאונפוןהכההוצו36

ןהכהאביןכרחאותיבברשאלכאמטיאלועגנהתא
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תריקבעגנההנהועגנהתאהארו37׃תיבהתאתוארל

ןמלפשןהיארמותמדמדאואתקרקריתרורעקשתיבה

תאריגסהותיבהחתפלאתיבהןמןהכהאציו38׃ריקה

הארויעיבשהםויבןהכהבשו39׃םימיתעבשתיבה

תאוצלחוןהכההוצו40׃תיבהתריקבעגנההשפהנהו

ריעלץוחמלאןהתאוכילשהועגנהןהברשאםינבאה

וכפשוביבסתיבמעצקיתיבהתאו41׃אמטםוקמלא

׃אמטםוקמלאריעלץוחמלאוצקהרשארפעהתא

רפעוםינבאהתחתלאואיבהותורחאםינבאוחקלו42

תיבבחרפועגנהבושיםאו43׃תיבהתאחטוחקירחא

ירחאותיבהתאתוצקהירחאוםינבאהתאץלחרחא

תערצתיבבעגנההשפהנהוהארוןהכהאבו44׃חוטה

וינבאתאתיבהתאץתנו45׃אוהאמטתיבבאוהתראממ

ריעלץוחמלאאיצוהותיבהרפעלכתאוויצעתאו

ותאריגסהימילכתיבהלאאבהו46׃אמטםוקמלא

לכאהווידגבתאסבכיתיבבבכשהו47׃ברעהדעאמטי

הנהוהארוןהכהאביאבםאו48׃וידגבתאסבכיתיבב

ןהכהרהטותיבהתאחטהירחאתיבבעגנההשפאל

יתשתיבהתאאטחלחקלו49׃עגנהאפרניכתיבהתא

רפצהתאטחשו50׃בזאותעלותינשוזראץעוםירפצ

זראהץעתאחקלו51׃םייחםימלעשרחילכלאתחאה

םתאלבטוהיחהרפצהתאותעלותהינשתאובזאהתאו

עבשתיבהלאהזהוםייחהםימבוהטוחשהרפצהםדב

םייחהםימבורופצהםדבתיבהתאאטחו52׃םימעפ

53׃תעלותהינשבובזאבוזראהץעבוהיחהרפצבו
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הדשהינפלאריעלץוחמלאהיחהרפצהתאחלשו

תערצהעגנלכלהרותהתאז54׃רהטותיבהלערפכו

תחפסלותאשלו56׃תיבלודגבהתערצלו55׃קתנלו

תרותתאזרהטהםויבואמטהםויבתרוהל57׃תרהבלו

׃תערצה

לאורבד2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו15

ורשבמבזהיהייכשיאשיאםהלאםתרמאולארשיינב

תאורשבררובוזבותאמטהיהתתאזו3׃אוהאמטובוז

בכשמהלכ4׃אוהותאמטובוזמורשבםיתחהואובוז

וילעבשירשאילכהלכואמטיבזהוילעבכשירשא

םימבץחרווידגבסבכיובכשמבעגירשאשיאו5׃אמטי

בזהוילעבשירשאילכהלעבשיהו6׃ברעהדעאמטו

רשבבעגנהו7׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

קרייכו8׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכיבזה

9׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכורוהטבבזה

עגנהלכו10׃אמטיבזהוילעבכרירשאבכרמהלכו

םתואאשונהוברעהדעאמטיויתחתהיהירשאלכב

רשאלכו11׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

םימבץחרווידגבסבכוםימבףטשאלוידיובזהובעגי

רבשיבזהובעגירשאשרחילכו12׃ברעהדעאמטו

ולרפסוובוזמבזהרהטייכו13׃םימבףטשיץעילכלכו

םייחםימבורשבץחרווידגבסבכוותרהטלםימיתעבש

ינבינשואםירתיתשולחקיינימשהםויבו14׃רהטו

׃ןהכהלאםנתנודעומלהאחתפלאהוהיינפלאבוהנוי
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וילערפכוהלעדחאהותאטחדחאןהכהםתאהשעו15

ערזתבכשונממאצתיכשיאו16׃ובוזמהוהיינפלןהכה

דגבלכו17׃ברעהדעאמטוורשבלכתאםימבץחרו

אמטוםימבסבכוערזתבכשוילעהיהירשארועלכו

ערזתבכשהתאשיאבכשירשאהשאו18׃ברעהדע

םדהבזהיהתיכהשאו19׃ברעהדעואמטוםימבוצחרו

עגנהלכוהתדנבהיהתםימיתעבשהרשבבהבזהיהי

התדנבוילעבכשתרשאלכו20׃ברעהדעאמטיהב

הבכשמבעגנהלכו21׃אמטיוילעבשתרשאלכואמטי

עגנהלכו22׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

אמטוםימבץחרווידגבסבכיוילעבשתרשאילכלכב

רשאילכהלעואאוהבכשמהלעםאו23׃ברעהדע

בכשםאו24׃ברעהדעאמטיובועגנבוילעתבשיאוה

לכוםימיתעבשאמטווילעהתדניהתוהתאשיאבכשי

בוזבוזייכהשאו25׃אמטיוילעבכשירשאבכשמה

התדנלעבוזתיכואהתדנתעאלבםיברםימיהמד

לכ26׃אוההאמטהיהתהתדנימיכהתאמטבוזימילכ

התדנבכשמכהבוזימילכוילעבכשתרשאבכשמה

תאמטכהיהיאמטוילעבשתרשאילכהלכוהלהיהי

םימבץחרווידגבסבכואמטיםבעגונהלכו27׃התדנ

תעבשהלהרפסוהבוזמהרהטםאו28׃ברעהדעאמטו

םירתיתשהלחקתינימשהםויבו29׃רהטתרחאוםימי

להאחתפלאןהכהלאםתואהאיבהוהנויינבינשוא

הלעדחאהתאותאטחדחאהתאןהכההשעו30׃דעומ

םתרזהו31׃התאמטבוזמהוהיינפלןהכההילערפכו
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תאםאמטבםתאמטבותמיאלוםתאמטמלארשיינבתא

ונממאצתרשאובזהתרותתאז32׃םכותברשאינכשמ

ובוזתאבזהוהתדנבהודהו33׃הבהאמטלערזתבכש

׃האמטםעבכשירשאשיאלוהבקנלורכזל

ןרהאינבינשתומירחאהשמלאהוהירבדיו16

השמלאהוהירמאיו2׃ותמיוהוהיינפלםתברקב

תיבמשדקהלאתעלכבאבילאוךיחאןרהאלארבד

ןנעביכתומיאלוןראהלערשאתרפכהינפלאתכרפל

רפבשדקהלאןרהאאביתאזב3׃תרפכהלעהארא

שבלישדקדבתנתכ4׃הלעלליאותאטחלרקבןב

תפנצמבורגחידבטנבאבוורשבלעויהידביסנכמו

׃םשבלוורשבתאםימבץחרוםהשדקידגבףנצידב

תאטחלםיזעיריעשינשחקילארשיינבתדעתאמו5

רשאתאטחהרפתאןרהאבירקהו6׃הלעלדחאליאו

םריעשהינשתאחקלו7׃ותיבדעבוודעברפכוול

ןרהאןתנו8׃דעומלהאחתפהוהיינפלםתאדימעהו

דחאלרוגוהוהילדחאלרוגתולרוגםריעשהינשלע

וילעהלערשאריעשהתאןרהאבירקהו9׃לזאזעל

וילעהלערשאריעשהו10׃תאטחוהשעוהוהיללרוגה

חלשלוילערפכלהוהיינפליחדמעילזאזעללרוגה

תאטחהרפתאןרהאבירקהו11׃הרבדמהלזאזעלותא

תאטחהרפתאטחשוותיבדעבוודעברפכוולרשא

חבזמהלעמשאילחגהתחמהאלמחקלו12׃ולרשא

תיבמאיבהוהקדםימסתרטקוינפחאלמוהוהיינפלמ
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הסכוהוהיינפלשאהלעתרטקהתאןתנו13׃תכרפל

14׃תומיאלותודעהלערשאתרפכהתאתרטקהןנע

המדקתרפכהינפלעועבצאבהזהורפהםדמחקלו

15׃ועבצאבםדהןמםימעפעבשהזיתרפכהינפלו

לאומדתאאיבהוםעלרשאתאטחהריעשתאטחשו

רפהםדלהשערשאכומדתאהשעותכרפלתיבמ

שדקהלערפכו16׃תרפכהינפלותרפכהלעותאהזהו

השעיןכוםתאטחלכלםהיעשפמולארשיינבתאמטמ

אלםדאלכו17׃םתאמטךותבםתאןכשהדעומלהאל

רפכוותאצדעשדקברפכלואבבדעומלהאבהיהי

לאאציו18׃לארשילהקלכדעבוותיבדעבוודעב

רפהםדמחקלווילערפכוהוהיינפלרשאחבזמה

וילעהזהו19׃ביבסחבזמהתונרקלעןתנוריעשהםדמו

ינבתאמטמושדקוורהטוםימעפעבשועבצאבםדהןמ

תאודעומלהאתאושדקהתארפכמהלכו20׃לארשי

יתשתאןרהאךמסו21׃יחהריעשהתאבירקהוחבזמה

ינבתנועלכתאוילעהדותהויחהריעשהשארלעודי

שארלעםתאןתנוםתאטחלכלםהיעשפלכתאולארשי

ריעשהאשנו22׃הרבדמהיתעשיאדיבחלשוריעשה

ריעשהתאחלשוהרזגץראלאםתנועלכתאוילע

ידגבתאטשפודעומלהאלאןרהאאבו23׃רבדמב

ץחרו24׃םשםחינהושדקהלאואבבשבלרשאדבה

השעואציווידגבתאשבלושודקםוקמבםימבורשבתא

תאו25׃םעהדעבוודעברפכוםעהתלעתאוותלעתא

ריעשהתאחלשמהו26׃החבזמהריטקיתאטחהבלח
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ןכירחאוםימבורשבתאץחרווידגבסבכילזאזעל

תאטחהריעשתאותאטחהרפתאו27׃הנחמהלאאובי

הנחמלץוחמלאאיצוישדקברפכלםמדתאאבוהרשא

ףרשהו28׃םשרפתאוםרשבתאוםתרעתאשאבופרשו

אוביןכירחאוםימבורשבתאץחרווידגבסבכיםתא

יעיבשהשדחבםלועתקחלםכלהתיהו29׃הנחמהלא

ושעתאלהכאלמלכוםכיתשפנתאונעתשדחלרושעב

םכילערפכיהזהםויביכ30׃םככותברגהרגהוחרזאה

תבש31׃ורהטתהוהיינפלםכיתאטחלכמםכתארהטל

32׃םלועתקחםכיתשפנתאםתינעוםכלאיהןותבש

ןהכלודיתאאלמירשאוותאחשמירשאןהכהרפכו

רפכו33׃שדקהידגבדבהידגבתאשבלוויבאתחת

לעורפכיחבזמהתאודעומלהאתאושדקהשדקמתא

םכלתאזהתיהו34׃רפכילהקהםעלכלעוםינהכה

תחאםתאטחלכמלארשיינבלערפכלםלועתקחל

׃השמתאהוהיהוצרשאכשעיוהנשב

לאוןרהאלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו17

רשארבדההזםהילאתרמאולארשיינבלכלאווינב

טחשירשאלארשיתיבמשיאשיא3׃רמאלהוהיהוצ

׃הנחמלץוחמטחשירשאואהנחמבזעואבשכוארוש

הוהילןברקבירקהלואיבהאלדעומלהאחתפלאו4

תרכנוךפשםדאוההשיאלבשחיםדהוהיןכשמינפל

לארשיינבואיבירשאןעמל5׃ומעברקמאוההשיאה

םאיבהוהדשהינפלעםיחבזםהרשאםהיחבזתא



ארקיו 212

םימלשיחבזוחבזוןהכהלאדעומלהאחתפלאהוהיל

חתפהוהיחבזמלעםדהתאןהכהקרזו6׃םתואהוהיל

אלו7׃הוהילחחינחירלבלחהריטקהודעומלהא

םהירחאםינזםהרשאםריעשלםהיחבזתאדועוחבזי

שיארמאתםהלאו8׃םתרדלםהלתאזהיהתםלועתקח

הלעירשאםכותברוגירשארגהןמולארשיתיבמשיא

תושעלונאיביאלדעומלהאחתפלאו9׃חבזואהלע

תיבמשיאשיאו10׃וימעמאוההשיאהתרכנוהוהילותא

יתתנוםדלכלכאירשאםכותברגהרגהןמולארשי

׃המעברקמהתאיתרכהוםדהתאתלכאהשפנבינפ

חבזמהלעםכלויתתנינאואוהםדברשבהשפניכ11

ןכלע12׃רפכישפנבאוהםדהיכםכיתשפנלערפכל

רגהוםדלכאתאלםכמשפנלכלארשיינבליתרמא

ןמולארשיינבמשיאשיאו13׃םדלכאיאלםככותברגה

לכאירשאףועואהיחדיצדוצירשאםכותברגהרגה

ומדרשבלכשפניכ14׃רפעבוהסכוומדתאךפשו

ולכאתאלרשבלכםדלארשיינבלרמאואוהושפנב

שפנלכו15׃תרכיוילכאלכאוהומדרשבלכשפניכ

ץחרווידגבסבכורגבוחרזאבהפרטוהלבנלכאתרשא

אלורשבוסבכיאלםאו16׃רהטוברעהדעאמטוםימב

׃ונועאשנוץחרי

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו18

םירצמץראהשעמכ3׃םכיהלאהוהיינאםהלאתרמאו

ינארשאןענכץראהשעמכוושעתאלהבםתבשירשא
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תא4׃וכלתאלםהיתקחבוושעתאלהמשםכתאאיבמ

הוהיינאםהבתכללורמשתיתקחתאוושעתיטפשמ

השעירשאיטפשמתאויתקחתאםתרמשו5׃םכיהלא

ראשלכלאשיאשיא6׃הוהיינאםהביחוםדאהםתא

ךיבאתורע7׃הוהיינאהורעתולגלוברקתאלורשב

8׃התורעהלגתאלאוהךמאהלגתאלךמאתורעו

תורע9׃אוהךיבאתורעהלגתאלךיבאתשאתורע

תדלומואתיבתדלומךמאתבואךיבאתבךתוחא

אלךתבתבואךנבתבתורע10׃ןתורעהלגתאלץוח

ךיבאתשאתבתורע11׃הנהךתורעיכןתורעהלגת

תורע12׃התורעהלגתאלאוהךתוחאךיבאתדלומ

תוחאתורע13׃אוהךיבאראשהלגתאלךיבאתוחא

אלךיבאיחאתורע14׃אוהךמאראשיכהלגתאלךמא

ךתלכתורע15׃אוהךתדדברקתאלותשאלאהלגת

תשאתורע16׃התורעהלגתאלאוהךנבתשאהלגתאל

אלהתבוהשאתורע17׃אוהךיחאתורעהלגתאלךיחא

התורעתולגלחקתאלהתבתבתאוהנבתבתאהלגת

ררצלחקתאלהתחאלאהשאו18׃אוההמזהנההראש

התאמטתדנבהשאלאו19׃הייחבהילעהתורעתולגל

ןתתאלךתימעתשאלאו20׃התורעתולגלברקתאל

ריבעהלןתתאלךערזמו21׃הבהאמטלערזלךתבכש

רכזתאו22׃הוהיינאךיהלאםשתאללחתאלוךלמל

אלהמהבלכבו23׃אוההבעותהשאיבכשמבכשתאל

המהבינפלדמעתאלהשאוהבהאמטלךתבכשןתת

הלאלכביכהלאלכבואמטתלא24׃אוהלבתהעברל
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ץראהאמטתו25׃םכינפמחלשמינארשאםיוגהואמטנ

םתרמשו26׃היבשיתאץראהאקתוהילעהנועדקפאו

תבעותהלכמושעתאלויטפשמתאויתקחתאםתא

תבעותהלכתאיכ27׃םככותברגהרגהוחרזאההלאה

28׃ץראהאמטתוםכינפלרשאץראהישנאושעלאה

תאהאקרשאכהתאםכאמטבםכתאץראהאיקתאלו

תובעותהלכמהשעירשאלכיכ29׃םכינפלרשאיוגה

םתרמשו30׃םמעברקמתשעהתושפנהותרכנוהלאה

ושענרשאתבעותהתוקחמתושעיתלבליתרמשמתא

׃םכיהלאהוהיינאםהבואמטתאלוםכינפל

תדעלכלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו19

ינאשודקיכויהתםישדקםהלאתרמאולארשיינב

יתתבשתאוואריתויבאוומאשיא3׃םכיהלאהוהי

םילילאהלאונפתלא4׃םכיהלאהוהיינאורמשת

יכו5׃םכיהלאהוהיינאםכלושעתאלהכסמיהלאו

םויב6׃והחבזתםכנצרלהוהילםימלשחבזוחבזת

שאבישילשהםוידערתונהותרחממולכאיםכחבז

אלאוהלוגפישילשהםויבלכאילכאהםאו7׃ףרשי

התרכנוללחהוהישדקתאיכאשיונועוילכאו8׃הצרי

אלםכצראריצקתאםכרצקבו9׃הימעמאוההשפנה

10׃טקלתאלךריצקטקלורצקלךדשתאפהלכת

רגלוינעלטקלתאלךמרכטרפוללועתאלךמרכו

ושחכתאלוובנגתאל11׃םכיהלאהוהיינאםתאבזעת

רקשלימשבועבשתאלו12׃ותימעבשיאורקשתאלו
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ךערתאקשעתאל13׃הוהיינאךיהלאםשתאתללחו

אל14׃רקבדעךתאריכשתלעפןילתאללזגתאלו

ךיהלאמתאריולשכמןתתאלרועינפלושרחללקת

אלולדינפאשתאלטפשמבלועושעתאל15׃הוהיינא

ליכרךלתאל16׃ךתימעטפשתקדצבלודגינפרדהת

תאאנשתאל17׃הוהיינאךערםדלעדמעתאלךימעב

וילעאשתאלוךתימעתאחיכותחכוהךבבלבךיחא

ךערלתבהאוךמעינבתארטתאלוםקתאל18׃אטח

עיברתאלךתמהבורמשתיתקחתא19׃הוהיינאךומכ

אלזנטעשםיאלכדגבוםיאלכערזתאלךדשםיאלכ

אוהוערזתבכשהשאתאבכשייכשיאו20׃ךילעהלעי

ןתנאלהשפחואהתדפנאלהדפהושיאלתפרחנהחפש

תאאיבהו21׃השפחאליכותמויאלהיהתתרקבהל

רפכו22׃םשאליאדעומלהאחתפלאהוהילומשא

אטחרשאותאטחלעהוהיינפלםשאהליאבןהכהוילע

ץראהלאואבתיכו23׃אטחרשאותאטחמולחלסנו

שלשוירפתאותלרעםתלרעולכאמץעלכםתעטנו

תעיברההנשבו24׃לכאיאלםילרעםכלהיהיםינש

תשימחההנשבו25׃הוהילםילולהשדקוירפלכהיהי

׃םכיהלאהוהיינאותאובתםכלףיסוהלוירפתאולכאת

אל27׃וננועתאלוושחנתאלםדהלעולכאתאל26

טרשו28׃ךנקזתאפתאתיחשתאלוםכשארתאפופקת

םכבונתתאלעקעקתבתכוםכרשבבונתתאלשפנל

הנזתאלוהתונזהלךתבתאללחתלא29׃הוהיינא

ישדקמוורמשתיתתבשתא30׃המזץראההאלמוץראה
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םינעדיהלאותבאהלאונפתלא31׃הוהיינאוארית

ינפמ32׃םכיהלאהוהיינאםהבהאמטלושקבתלא

׃הוהיינאךיהלאמתאריוןקזינפתרדהוםוקתהביש

חרזאכ34׃ותאונותאלםכצראברגךתארוגייכו33

םירגיכךומכולתבהאוםכתארגהרגהםכלהיהיםכמ

לועושעתאל35׃םכיהלאהוהיינאםירצמץראבםתייה

ינבאקדצינזאמ36׃הרושמבולקשמבהדמבטפשמב

םכיהלאהוהיינאםכלהיהיקדצןיהוקדצתפיאקדצ

לכתאםתרמשו37׃םירצמץראמםכתאיתאצוהרשא

׃הוהיינאםתאםתישעויטפשמלכתאויתקח

לארשיינבלאו2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו20

רשאלארשיברגהרגהןמולארשיינבמשיאשיארמאת

3׃ןבאבוהמגריץראהםעתמויתומךלמלוערזמןתי

ומעברקמותאיתרכהואוההשיאבינפתאןתאינאו

תאללחלוישדקמתאאמטןעמלךלמלןתנוערזמיכ

םהיניעתאץראהםעומילעיםלעהםאו4׃ישדקםש

׃ותאתימהיתלבלךלמלוערזמותתבאוההשיאהןמ

יתרכהוותחפשמבואוההשיאבינפתאינאיתמשו5

ברקמךלמהירחאתונזלוירחאםינזהלכתאוותא

תונזלםינעדיהלאותבאהלאהנפתרשאשפנהו6׃םמע

ברקמותאיתרכהואוההשפנבינפתאיתתנוםהירחא

׃םכיהלאהוהיינאיכםישדקםתייהוםתשדקתהו7׃ומע

׃םכשדקמהוהיינאםתאםתישעויתקחתאםתרמשו8

תמויתומומאתאוויבאתאללקירשאשיאשיאיכ9
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תשאתאףאנירשאשיאו10׃ובוימדללקומאוויבא

׃תפאנהוףאנהתמויתומוהערתשאתאףאנירשאשיא

תומהלגויבאתורעויבאתשאתאבכשירשאשיאו11

ותלכתאבכשירשאשיאו12׃םבםהימדםהינשותמוי

רשאשיאו13׃םבםהימדושעלבתםהינשותמויתומ

ותמויתומםהינשושעהבעותהשאיבכשמרכזתאבכשי

המזהמאתאוהשאתאחקירשאשיאו14׃םבםהימד

15׃םככותבהמזהיהתאלוןהתאוותאופרשישאבאוה

המהבהתאותמויתומהמהבבותבכשןתירשאשיאו

התאהעברלהמהבלכלאברקתרשאהשאו16׃וגרהת

17׃םבםהימדותמויתומהמהבהתאוהשאהתאתגרהו

תאהארוומאתבואויבאתבותחאתאחקירשאשיאו

יניעלותרכנואוהדסחותורעתאהארתאיהוהתורע

בכשירשאשיאו18׃אשיונועהלגותחאתורעםמעינב

איהוהרעההרקמתאהתורעתאהלגוהודהשאתא

19׃םמעברקמםהינשותרכנוהימדרוקמתאהתלג

וראשתאיכהלגתאלךיבאתוחאוךמאתוחאתורעו

תורעותדדתאבכשירשאשיאו20׃ואשיםנועהרעה

חקירשאשיאו21׃ותמיםירירעואשיםאטחהלגודד

22׃ויהיםירירעהלגויחאתורעאוההדנויחאתשאתא

אלוםתאםתישעויטפשמלכתאויתקחלכתאםתרמשו

תבשלהמשםכתאאיבמינארשאץראהםכתאאיקת

יכםכינפמחלשמינארשאיוגהתקחבוכלתאלו23׃הב

ושריתםתאםכלרמאו24׃םבץקאוושעהלאלכתא

בלחתבזץראהתאתשרלםכלהננתאינאוםתמדאתא



ארקיו 218

׃םימעהןמםכתאיתלדבהרשאםכיהלאהוהיינאשבדו

ףועהןיבוהאמטלהרהטההמהבהןיבםתלדבהו25

ףועבוהמהבבםכיתשפנתאוצקשתאלורהטלאמטה

26׃אמטלםכליתלדבהרשאהמדאהשמרתרשאלכבו

ןמםכתאלדבאוהוהיינאשודקיכםישדקילםתייהו

ואבואםהבהיהייכהשאואשיאו27׃ילתויהלםימעה

׃םבםהימדםתאומגריןבאבותמויתומינעדי

ןרהאינבםינהכהלארמאהשמלאהוהירמאיו21

וראשלםאיכ2׃וימעבאמטיאלשפנלםהלאתרמאו

ותחאלו3׃ויחאלוותבלוונבלוויבאלוומאלוילאברקה

׃אמטיהלשיאלהתיהאלרשאוילאהבורקההלותבה

החרקהחרקיאל5׃ולחהלוימעבלעבאמטיאל4

׃תטרשוטרשיאלםרשבבווחלגיאלםנקזתאפוםשארב

תאיכםהיהלאםשוללחיאלוםהיהלאלויהיםישדק6

השא7׃שדקויהוםבירקמםהםהיהלאםחלהוהיישא

יכוחקיאלהשיאמהשורגהשאווחקיאלהללחוהנז

אוהךיהלאםחלתאיכותשדקו8׃ויהלאלאוהשדק

9׃םכשדקמהוהיינאשודקיכךלהיהישדקבירקמ

שאבתללחמאיההיבאתאתונזללחתיכןהכשיאתבו

ןמשושארלעקצוירשאויחאמלודגהןהכהו10׃ףרשת

אלושארתאםידגבהתאשבללודיתאאלמוהחשמה

אביאלתמתשפנלכלעו11׃םרפיאלוידגבוערפי

אלואציאלשדקמהןמו12׃אמטיאלומאלוויבאל

וילעויהלאתחשמןמשרזניכויהלאשדקמתאללחי
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השורגוהנמלא14׃חקיהילותבבהשאאוהו13׃הוהיינא

חקיוימעמהלותבםאיכחקיאלהלאתאהנזהללחו

16׃ושדקמהוהיינאיכוימעבוערזללחיאלו15׃השא

רמאלןרהאלארבד17׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

בירקהלברקיאלםומובהיהירשאםתרדלךערזמשיא

שיאברקיאלםומוברשאשיאלכיכ18׃ויהלאםחל

ובהיהירשאשיאוא19׃עורשואםרחואחספוארוע

ואוניעבללבתואקדואןבגוא20׃דירבשואלגררבש

םומוברשאשיאלכ21׃ךשאחורמואתפליואברג

ובםומהוהיישאתאבירקהלשגיאלןהכהןרהאערזמ

ישדקמויהלאםחל22׃בירקהלשגיאלויהלאםחלתא

אביאלתכרפהלאךא23׃לכאיםישדקהןמוםישדקה

יכישדקמתאללחיאלוובםומיכשגיאלחבזמהלאו

לאווינבלאוןרהאלאהשמרבדיו24׃םשדקמהוהיינא

׃לארשיינבלכ

ןרהאלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22

םשתאוללחיאלולארשיינבישדקמורזניווינבלאו

םהלארמא3׃הוהיינאילםישדקמםהרשאישדק

םישדקהלאםכערזלכמברקירשאשיאלכםכיתרדל

התרכנווילעותאמטוהוהיללארשיינבושידקירשא

אוהוןרהאערזמשיאשיא4׃הוהיינאינפלמאוההשפנה

לכבעגנהורהטירשאדעלכאיאלםישדקבבזואעורצ

שיאוא5׃ערזתבכשונממאצתרשאשיאואשפנאמט

אמטירשאםדאבואולאמטירשאץרשלכבעגירשא
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ברעהדעהאמטוובעגתרשאשפנ6׃ותאמטלכלול

אבו7׃םימבורשבץחרםאיכםישדקהןמלכאיאלו

8׃אוהומחליכםישדקהןמלכאירחאורהטושמשה

ורמשו9׃הוהיינאהבהאמטללכאיאלהפרטוהלבנ

והללחייכובותמואטחוילעואשיאלויתרמשמתא

ןהכבשותשדקלכאיאלרזלכו10׃םשדקמהוהיינא

ופסכןינקשפנהנקייכןהכו11׃שדקלכאיאלריכשו

ןהכתבו12׃ומחלבולכאיםהותיבדיליוובלכאיאוה

13׃לכאתאלםישדקהתמורתבאוהרזשיאלהיהתיכ

לאהבשוהלןיאערזוהשורגוהנמלאהיהתיכןהכתבו

לכאיאלרזלכולכאתהיבאםחלמהירוענכהיבאתיב

ןתנווילעותישמחףסיוהגגשבשדקלכאייכשיאו14׃וב

תאלארשיינבישדקתאוללחיאלו15׃שדקהתאןהכל

םלכאבהמשאןועםתואואישהו16׃הוהילומירירשא

לאהוהירבדיו17׃םשדקמהוהיינאיכםהישדקתא

ינבלכלאווינבלאוןרהאלארבד18׃רמאלהשמ

רגהןמולארשיתיבמשיאשיאםהלאתרמאולארשי

םתובדנלכלוםהירדנלכלונברקבירקירשאלארשיב

רקבברכזםימתםכנצרל19׃הלעלהוהילובירקירשא

יכובירקתאלםומוברשאלכ20׃םיזעבוםיבשכב

םימלשחבזבירקייכשיאו21׃םכלהיהיןוצרלאל

היהיםימתןאצבוארקבבהבדנלוארדנאלפלהוהיל

ץורחוארובשואתרוע22׃ובהיהיאלםומלכןוצרל

השאוהוהילהלאובירקתאלתפליואברגואתלביוא

עורשהשורושו23׃הוהילחבזמהלעםהמונתתאל
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ךועמו24׃הצריאלרדנלוותאהשעתהבדנטולקו

אלםכצראבוהוהילובירקתאלתורכוקותנותותכו

םכיהלאםחלתאובירקתאלרכנןבדימו25׃ושעת

26׃םכלוצריאלםבםומםהבםתחשמיכהלאלכמ

יכזעואבשכוארוש27׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

האלהוינימשהםוימוומאתחתםימיתעבשהיהודלוי

ונבתאוותאהשוארושו28׃הוהילהשאןברקלהצרי

הוהילהדותחבזוחבזתיכו29׃דחאםויבוטחשתאל

ונממוריתותאללכאיאוההםויב30׃וחבזתםכנצרל

ינאםתאםתישעויתוצמםתרמשו31׃הוהיינארקבדע

ינבךותביתשדקנוישדקםשתאוללחתאלו32׃הוהי

ץראמםכתאאיצומה33׃םכשדקמהוהיינאלארשי

׃הוהיינאםיהלאלםכלתויהלםירצמ

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23

יארקמםתאוארקתרשאהוהיידעומםהלאתרמאו

הכאלמהשעתםימיתשש3׃ידעומםההלאשדק

אלהכאלמלכשדקארקמןותבשתבשיעיבשהםויבו

ידעומהלא4׃םכיתבשומלכבהוהילאוהתבשושעת

שדחב5׃םדעומבםתאוארקתרשאשדקיארקמהוהי

׃הוהילחספםיברעהןיבשדחלרשעהעבראבןושארה

תעבשהוהילתוצמהגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו6

היהישדקארקמןושארהםויב7׃ולכאתתוצמםימי

השאםתברקהו8׃ושעתאלהדבעתכאלמלכםכל

תכאלמלכשדקארקמיעיבשהםויבםימיתעבשהוהיל
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10׃רמאלהשמלאהוהירבדיו9׃ושעתאלהדבע

ץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד

רמעתאםתאבהוהריצקתאםתרצקוםכלןתנינארשא

הוהיינפלרמעהתאףינהו11׃ןהכהלאםכריצקתישאר

םויבםתישעו12׃ןהכהונפיניתבשהתרחממםכנצרל

13׃הוהילהלעלותנשןבםימתשבכרמעהתאםכפינה

חירהוהילהשאןמשבהלולבתלסםינרשעינשותחנמו

אללמרכוילקוםחלו14׃ןיההתעיברןייהכסנוחחינ

םכיהלאןברקתאםכאיבהדעהזהםויהםצעדעולכאת

םכלםתרפסו15׃םכיתבשמלכבםכיתרדלםלועתקח

עבשהפונתהרמעתאםכאיבהםוימתבשהתרחממ

תעיבשהתבשהתרחממדע16׃הנייהתתמימתתותבש

17׃הוהילהשדחהחנמםתברקהוםויםישמחורפסת

תלסםינרשעינשםיתשהפונתםחלואיבתםכיתבשוממ

לעםתברקהו18׃הוהילםירוכבהניפאתץמחהנייהת

דחארקבןברפוהנשינבםמימתםישבכתעבשםחלה

חירהשאםהיכסנוםתחנמוהוהילהלעויהיםינשםליאו

ינשותאטחלדחאםיזעריעשםתישעו19׃הוהילחחינ

לעםתאןהכהףינהו20׃םימלשחבזלהנשינבםישבכ

שדקםישבכינשלעהוהיינפלהפונתםירוכבהםחל

ארקמהזהםויהםצעבםתארקו21׃ןהכלהוהילויהי

םלועתקחושעתאלהדבעתכאלמלכםכלהיהישדק

ריצקתאםכרצקבו22׃םכיתרדלםכיתבשומלכב

אלךריצקטקלוךרצקבךדשתאפהלכתאלםכצרא

רבדיו23׃םכיהלאהוהיינאםתאבזעתרגלוינעלטקלת
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רמאללארשיינבלארבד24׃רמאלהשמלאהוהי

ןורכזןותבשםכלהיהישדחלדחאביעיבשהשדחב

ושעתאלהדבעתכאלמלכ25׃שדקארקמהעורת

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו26׃הוהילהשאםתברקהו

אוהםירפכהםויהזהיעיבשהשדחלרושעבךא27

םתברקהוםכיתשפנתאםתינעוםכלהיהישדקארקמ

הזהםויהםצעבושעתאלהכאלמלכו28׃הוהילהשא

29׃םכיהלאהוהיינפלםכילערפכלאוהםירפכםוייכ

התרכנוהזהםויהםצעבהנעתאלרשאשפנהלכיכ

םצעבהכאלמלכהשעתרשאשפנהלכו30׃הימעמ

לכ31׃המעברקמאוההשפנהתאיתדבאהוהזהםויה

׃םכיתבשמלכבםכיתרדלםלועתקחושעתאלהכאלמ

העשתבםכיתשפנתאםתינעוםכלאוהןותבשתבש32

רבדיו33׃םכתבשותבשתברעדעברעמברעבשדחל

רמאללארשיינבלארבד34׃רמאלהשמלאהוהי

תעבשתוכסהגחהזהיעיבשהשדחלםוירשעהשמחב

תכאלמלכשדקארקמןושארהםויב35׃הוהילםימי

הוהילהשאובירקתםימיתעבש36׃ושעתאלהדבע

השאםתברקהוםכלהיהישדקארקמינימשהםויב

הלא37׃ושעתאלהדבעתכאלמלכאוהתרצעהוהיל

בירקהלשדקיארקמםתאוארקתרשאהוהיידעומ

׃ומויבםוירבדםיכסנוחבזהחנמוהלעהוהילהשא

לכדבלמוםכיתונתמדבלמוהוהיתתבשדבלמ38

ךא39׃הוהילונתתרשאםכיתובדנלכדבלמוםכירדנ

תאובתתאםכפסאביעיבשהשדחלםוירשעהשמחב
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ןותבשןושארהםויבםימיתעבשהוהיגחתאוגחתץראה

ןושארהםויבםכלםתחקלו40׃ןותבשינימשהםויבו

לחניברעותבעץעףנעוםירמתתפכרדהץעירפ

םתגחו41׃םימיתעבשםכיהלאהוהיינפלםתחמשו

םכיתרדלםלועתקחהנשבםימיתעבשהוהילגחותא

םימיתעבשובשתתכסב42׃ותאוגחתיעיבשהשדחב

םכיתרדועדיןעמל43׃תכסבובשילארשיבחרזאהלכ

ץראמםתואיאיצוהבלארשיינבתאיתבשוהתוכסביכ

הוהיידעמתאהשמרבדיו44׃םכיהלאהוהיינאםירצמ

׃לארשיינבלא

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו24

׃דימתרנתלעהלרואמלתיתכךזתיזןמשךילאוחקיו

ןרהאותאךרעידעומלהאבתדעהתכרפלץוחמ3

4׃םכיתרדלםלועתקחדימתהוהיינפלרקבדעברעמ

5׃דימתהוהיינפלתורנהתאךרעיהרהטההרנמהלע

םינרשעינשתולחהרשעםיתשהתאתיפאותלסתחקלו

ששתוכרעמםיתשםתואתמשו6׃תחאההלחההיהי

לעתתנו7׃הוהיינפלרהטהןחלשהלעתכרעמה

׃הוהילהשאהרכזאלםחללהתיהוהכזהנבלתכרעמה

תאמדימתהוהיינפלונכרעיתבשהםויבתבשהםויב8

והלכאווינבלוןרהאלהתיהו9׃םלועתירבלארשיינב

קחהוהיישאמולאוהםישדקשדקיכשדקםוקמב

ירצמשיאןבאוהותילארשיהשאןבאציו10׃םלוע

שיאותילארשיהןבהנחמבוצניולארשיינבךותב
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ללקיוםשהתאתילארשיההשאהןבבקיו11׃ילארשיה

הטמלירבדתבתימלשומאםשוהשמלאותאואיביו

13׃הוהייפלעםהלשרפלרמשמבוהחיניו12׃ןד

לאללקמהתאאצוה14׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

ושארלעםהידיתאםיעמשהלכוכמסוהנחמלץוחמ

רמאלרבדתלארשיינבלאו15׃הדעהלכותאומגרו

הוהיםשבקנו16׃ואטחאשנוויהלאללקייכשיאשיא

ובקנבחרזאכרגכהדעהלכובומגריםוגרתמויתומ

18׃תמויתומםדאשפנלכהכייכשיאו17׃תמויםש

ןתייכשיאו19׃שפנתחתשפנהנמלשיהמהבשפנהכמו

רבשתחתרבש20׃ולהשעיןכהשערשאכותימעבםומ

ןתניןכםדאבםומןתירשאכןשתחתןשןיעתחתןיע

טפשמ22׃תמויםדאהכמוהנמלשיהמהבהכמו21׃וב

׃םכיהלאהוהיינאיכהיהיחרזאכרגכםכלהיהידחא

לאללקמהתאואיצויולארשיינבלאהשמרבדיו23

רשאכושעלארשיינבוןבאותאומגריוהנחמלץוחמ

׃השמתאהוהיהוצ

לארבד2׃רמאליניסרהבהשמלאהוהירבדיו25

ינארשאץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשיינב

ערזתםינששש3׃הוהילתבשץראההתבשוםכלןתנ

4׃התאובתתאתפסאוךמרכרמזתםינשששוךדש

הוהילתבשץראלהיהיןותבשתבשתעיבשההנשבו

ךריצקחיפסתא5׃רמזתאלךמרכוערזתאלךדש

ןותבשתנשרצבתאלךריזניבנעתאורוצקתאל
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ךלהלכאלםכלץראהתבשהתיהו6׃ץראלהיהי

׃ךמעםירגהךבשותלוךריכשלוךתמאלוךדבעלו

התאובתלכהיהתךצראברשאהיחלוךתמהבלו7

עבשםינשעבשםינשתתבשעבשךלתרפסו8׃לכאל

םיעבראועשתםינשהתתבשעבשימיךלויהוםימעפ

רושעביעבשהשדחבהעורתרפושתרבעהו9׃הנש

10׃םכצראלכברפושוריבעתםירפכהםויבשדחל

ץראברורדםתארקוהנשםישמחהתנשתאםתשדקו

ותזחאלאשיאםתבשוםכלהיהתאוהלבויהיבשילכל

םישמחהתנשאוהלבוי11׃ובשתותחפשמלאשיאו

אלוהיחיפסתאורצקתאלווערזתאלםכלהיהתהנש

ןמםכלהיהתשדקאוהלבוייכ12׃הירזנתאורצבת

ובשתתאזהלבויהתנשב13׃התאובתתאולכאתהדשה

הנקואךתימעלרכממורכמתיכו14׃ותזחאלאשיא

םינשרפסמב15׃ויחאתאשיאונותלאךתימעדימ

רכמיתאובתינשרפסמבךתימעתאמהנקתלבויהרחא

םינשהטעמיפלוותנקמהברתםינשהבריפל16׃ךל

אלו17׃ךלרכמאוהתאובתרפסמיכותנקמטיעמת

׃םכיהלאהוהיינאיכךיהלאמתאריוותימעתאשיאונות

םתאםתישעוורמשתיטפשמתאויתקחתאםתישעו18

םתלכאוהירפץראההנתנו19׃חטבלץראהלעםתבשיו

לכאנהמורמאתיכו20׃הילעחטבלםתבשיועבשל

21׃ונתאובתתאףסאנאלוערזנאלןהתעיבשההנשב

האובתהתאתשעותיששההנשבםכליתכרבתאיתיוצו

םתלכאותנימשההנשהתאםתערזו22׃םינשהשלשל
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התאובתאובדעתעישתההנשהדעןשיהאובתהןמ

ץראהיליכתתמצלרכמתאלץראהו23׃ןשיולכאת

םכתזחאץראלכבו24׃ידמעםתאםיבשותוםירגיכ

אבוותזחאמרכמוךיחאךומייכ25׃ץראלונתתהלאג

אליכשיאו26׃ויחארכממתאלאגווילאברקהולאג

תאבשחו27׃ותלאגידכאצמוודיהגישהולאגולהיהי

בשוולרכמרשאשיאלףדעהתאבישהוורכממינש

ורכממהיהוולבישהידודיהאצמאלםאו28׃ותזחאל

׃ותזחאלבשולביבאציולבויהתנשדעותאהנקהדיב

ותלאגהתיהוהמוחריעבשומתיברכמייכשיאו29

לאגיאלםאו30׃ותלאגהיהתםימיורכממתנשםתדע

רשאריעברשאתיבהםקוהמימתהנשולתאלמדע

31׃לביבאציאלויתרדלותאהנקלתתימצלהמחאל

ץראההדשלעביבסהמחםהלןיארשאםירצחהיתבו

יתבםיולהירעו32׃אצילביבוולהיהתהלאגבשחי

ןמלאגירשאו33׃םיוללהיהתםלועתלאגםתזחאירע

ירעיתביכלביבותזחאריעותיברכממאציוםיולה

שרגמהדשו34׃לארשיינבךותבםתזחאאוהםיולה

ךומייכו35׃םהלאוהםלועתזחאיכרכמיאלםהירע

36׃ךמעיחובשותורגובתקזחהוךמעודיהטמוךיחא

ךיחאיחוךיהלאמתאריותיברתוךשנותאמחקתלא

ןתתאלתיברמבוךשנבולןתתאלךפסכתא37׃ךמע

ץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהיינא38׃ךלכא

׃םיהלאלםכלתויהלןענכץראתאםכלתתלםירצמ

תדבעובדבעתאלךלרכמנוךמעךיחאךומייכו39
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דבעילביהתנשדעךמעהיהיבשותכריכשכ40׃דבע

לאוותחפשמלאבשוומעוינבואוהךמעמאציו41׃ךמע

םתאיתאצוהרשאםהידבעיכ42׃בושיויתבאתזחא

ובהדרתאל43׃דבעתרכממורכמיאלםירצמץראמ

ךלויהירשאךתמאוךדבעו44׃ךיהלאמתאריוךרפב

45׃המאודבעונקתםהמםכיתביבסרשאםיוגהתאמ

םתחפשממוונקתםהמםכמעםירגהםיבשותהינבמםגו

46׃הזחאלםכלויהוםכצראבודילוהרשאםכמערשא

םלעלהזחאתשרלםכירחאםכינבלםתאםתלחנתהו

הדרתאלויחאבשיאלארשיינבםכיחאבוודבעתםהב

ומעךיחאךמוךמעבשותורגדיגישתיכו47׃ךרפבוב

ירחא48׃רגתחפשמרקעלואךמעבשותרגלרכמנו

ןבואודדוא49׃ונלאגיויחאמדחאולהיהתהלאגרכמנ

הגישהואונלאגיותחפשממורשבראשמואונלאגיודד

תנשדעולורכמהתנשמוהנקםעבשחו50׃לאגנוודי

היהיריכשימיכםינשרפסמבורכממףסכהיהולביה

ףסכמותלאגבישיןהיפלםינשבתוברדועםא51׃ומע

ולבשחולביהתנשדעםינשבראשנטעמםאו52׃ותנקמ

ומעהיהיהנשבהנשריכשכ53׃ותלאגתאבישיוינשיפכ

אציוהלאבלאגיאלםאו54׃ךיניעלךרפבונדריאל

םידבעלארשיינביליכ55׃ומעוינבואוהלביהתנשב

הוהיינאםירצמץראמםתואיתאצוהרשאםהידבע

׃םכיהלא
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ומיקתאלהבצמולספוםלילאםכלושעתאל26

הילעתוחתשהלםכצראבונתתאלתיכשמןבאוםכל

ישדקמוורמשתיתתבשתא2׃םכיהלאהוהיינאיכ

ורמשתיתוצמתאווכלתיתקחבםא3׃הוהיינאוארית

ץראההנתנוםתעבםכימשגיתתנו4׃םתאםתישעו

ריצבתאשידםכלגישהו5׃וירפןתיהדשהץעוהלובי

םתבשיועבשלםכמחלםתלכאוערזתאגישיריצבו

ןיאוםתבכשוץראבםולשיתתנו6׃םכצראבחטבל

רבעתאלברחוץראהןמהערהיחיתבשהודירחמ

׃ברחלםכינפלולפנוםכיביאתאםתפדרו7׃םכצראב

ופדריהבברםכמהאמוהאמהשמחםכמופדרו8

יתירפהוםכילאיתינפו9׃ברחלםכינפלםכיביאולפנו

10׃םכתאיתירבתאיתמיקהוםכתאיתיברהוםכתא

ינכשמיתתנו11׃ואיצותשדחינפמןשיוןשונןשיםתלכאו

םככותביתכלהתהו12׃םכתאישפנלעגתאלוםככותב

הוהיינא13׃םעלילויהתםתאוםיהלאלםכליתייהו

םהלתיהמםירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלא

14׃תויממוקםכתאךלואוםכלעתטמרבשאוםידבע

15׃הלאהתוצמהלכתאושעתאלוילועמשתאלםאו

יתלבלםכשפנלעגתיטפשמתאםאווסאמתיתקחבםאו

ינאףא16׃יתירבתאםכרפהליתוצמלכתאתושע

תפחשהתאהלהבםכילעיתדקפהוםכלתאזהשעא

קירלםתערזושפנתבידמוםיניעתולכמתחדקהתאו

ינפלםתפגנוםכבינפיתתנו17׃םכיביאוהלכאוםכערז

׃םכתאףדרןיאוםתסנוםכיאנשםכבודרוםכיביא



ארקיו 230

םכתאהרסיליתפסיוילועמשתאלהלאדעםאו18

תאיתתנוםכזעןואגתאיתרבשו19׃םכיתאטחלעעבש

םכחכקירלםתו20׃השחנכםכצראתאולזרבכםכימש

21׃וירפןתיאלץראהץעוהלוביתאםכצראןתתאלו

םכילעיתפסיוילעמשלובאתאלוירקימעוכלתםאו

הדשהתיחתאםכביתחלשהו22׃םכיתאטחכעבשהכמ

םכתאהטיעמהוםכתמהבתאהתירכהוםכתאהלכשו

ימעםתכלהוילורסותאלהלאבםאו23׃םכיכרדומשנו

ינאםגםכתאיתיכהוירקבםכמעינאףאיתכלהו24׃ירק

םקנתמקנברחםכילעיתאבהו25׃םכיתאטחלעעבש

םתתנוםככותברבדיתחלשוםכירעלאםתפסאנותירב

םישנרשעופאוםחלהטמםכלירבשב26׃ביואדיב

םתלכאולקשמבםכמחלובישהודחארונתבםכמחל

ימעםתכלהוילועמשתאלתאזבםאו27׃ועבשתאלו

ףאםכתאיתרסיוירקתמחבםכמעיתכלהו28׃ירקב

רשבוםכינברשבםתלכאו29׃םכיתאטחלעעבשינא

תאיתרכהוםכיתמבתאיתדמשהו30׃ולכאתםכיתנב

הלעגוםכילולגירגפלעםכירגפתאיתתנוםכינמח

תאיתומשהוהברחםכירעתאיתתנו31׃םכתאישפנ

תאינאיתמשהו32׃םכחחינחירבחיראאלוםכישדקמ

הרזאםכתאו33׃הבםיבשיהםכיביאהילעוממשוץראה

הממשםכצראהתיהוברחםכירחאיתקירהוםיוגב

היתתבשתאץראההצרתזא34׃הברחויהיםכירעו

ץראהתבשתזאםכיביאץראבםתאוהמשהימילכ

רשאתאתבשתהמשהימילכ35׃היתתבשתאתצרהו
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םיראשנהו36׃הילעםכתבשבםכיתתבשבהתבשאל

םתאףדרוםהיביאתצראבםבבלבךרמיתאבהוםכב

ולשכו37׃ףדרןיאוולפנוברחתסנמוסנוףדנהלעלוק

המוקתםכלהיהתאלוןיאףדרוברחינפמכויחאבשיא

ץראםכתאהלכאוםיוגבםתדבאו38׃םכיביאינפל

םכיביאתצראבםנועבוקמיםכבםיראשנהו39׃םכיביא

תאוםנועתאודותהו40׃וקמיםתאםתבאתנועבףאו

ימעוכלהרשאףאויבולעמרשאםלעמבםתבאןוע

ץראבםתאיתאבהוירקבםמעךלאינאףא41׃ירקב

42׃םנועתאוצריזאולרעהםבבלענכיזאואםהיביא

תאףאוקחצייתירבתאףאובוקעייתירבתאיתרכזו

םהמבזעתץראהו43׃רכזאץראהורכזאםהרבאיתירב

ןעיםנועתאוצריםהוםהמהמשהבהיתתבשתאץרתו

םגףאו44׃םשפנהלעגיתקחתאווסאמיטפשמבןעיבו

םיתלעגאלוםיתסאמאלםהיביאץראבםתויהבתאז

45׃םהיהלאהוהיינאיכםתאיתירברפהלםתלכל

ץראמםתאיתאצוהרשאםינשארתירבםהליתרכזו

46׃הוהיינאםיהלאלםהלתיהלםיוגהיניעלםירצמ

ןיבווניבהוהיןתנרשאתרותהוםיטפשמהוםיקחההלא

׃השמדיביניסרהבלארשיינב

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו27

3׃הוהילתשפנךכרעברדנאלפייכשיאםהלאתרמאו

הנשםיששןבדעוהנשםירשעןבמרכזהךכרעהיהו

הבקנםאו4׃שדקהלקשבףסכלקשםישמחךכרעהיהו

דעוםינששמחןבמםאו5׃לקשםישלשךכרעהיהואוה
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הבקנלוםילקשםירשערכזהךכרעהיהוהנשםירשעןב

היהוםינששמחןבדעושדחןבמםאו6׃םילקשתרשע

תשלשךכרעהבקנלוףסכםילקשהשמחרכזהךכרע

היהורכזםאהלעמוהנשםיששןבמםאו7׃ףסכםילקש

םאו8׃םילקשהרשעהבקנלולקשרשעהשמחךכרע

ןהכהותאךירעהוןהכהינפלודימעהוךכרעמאוהךמ

המהבםאו9׃ןהכהונכירעירדנהדיגישתרשאיפלע

הוהילונממןתירשאלכהוהילןברקהנממובירקירשא

ערואערבבוטותארימיאלוונפילחיאל10׃שדקהיהי

ותרומתואוההיהוהמהבבהמהברימירמהםאובוטב

ובירקיאלרשאהאמטהמהבלכםאו11׃שדקהיהי

12׃ןהכהינפלהמהבהתאדימעהוהוהילןברקהנממ

ןכןהכהךכרעכערןיבובוטןיבהתאןהכהךירעהו

14׃ךכרעלעותשימחףסיוהנלאגילאגםאו13׃היהי

ןיבןהכהוכירעהוהוהילשדקותיבתאשדקייכשיאו

םאו15׃םוקיןכןהכהותאךירעירשאכערןיבובוט

וילעךכרעףסכתישימחףסיוותיבתאלאגישידקמה

היהוהוהילשיאשידקיותזחאהדשמםאו16׃ולהיהו

׃ףסכלקשםישמחבםירעשרמחערזוערזיפלךכרע

םאו18׃םוקיךכרעכוהדששידקילביהתנשמםא17

יפלעףסכהתאןהכהולבשחווהדששידקילביהרחא

לאגםאו19׃ךכרעמערגנולביהתנשדעתרתונהםינשה

ךכרעףסכתישמחףסיוותאשידקמההדשהתאלאגי

תארכמםאוהדשהתאלאגיאלםאו20׃ולםקווילע

ותאצבהדשההיהו21׃דועלאגיאלרחאשיאלהדשה
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׃ותזחאהיהתןהכלםרחההדשכהוהילשדקלביב

שידקיותזחאהדשמאלרשאותנקמהדשתאםאו22

תנשדעךכרעהתסכמתאןהכהולבשחו23׃הוהיל

תנשב24׃הוהילשדקאוההםויבךכרעהתאןתנולביה

תזחאולרשאלותאמוהנקרשאלהדשהבושילבויה

הרגםירשעשדקהלקשבהיהיךכרעלכו25׃ץראה

המהבבהוהילרכבירשארוכבךא26׃לקשההיהי

םאו27׃אוההוהילהשםארושםאותאשיאשידקיאל

םאווילעותשמחףסיוךכרעבהדפוהאמטההמהבב

שיאםרחירשאםרחלכךא28׃ךכרעברכמנולאגיאל

אלותזחאהדשמוהמהבוםדאמולרשאלכמהוהיל

29׃הוהילאוהםישדקשדקםרחלכלאגיאלורכמי

30׃תמויתומהדפיאלםדאהןמםרחירשאםרחלכ

אוההוהילץעהירפמץראהערזמץראהרשעמלכו

ותישמחורשעממשיאלאגילאגםאו31׃הוהילשדק

תחתרבעירשאלכןאצורקברשעמלכו32׃וילעףסי

בוטןיברקביאל33׃הוהילשדקהיהיירישעהטבשה

ותרומתואוההיהוונרימירמהםאוונרימיאלוערל

תאהוהיהוצרשאתוצמההלא34׃לאגיאלשדקהיהי

׃יניסרהבלארשיינבלאהשמ
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רבדמב

דחאבדעומלהאביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו1

׃רמאלםירצמץראמםתאצלתינשההנשבינשהשדחל

תיבלםתחפשמללארשיינבתדעלכשארתאואש2

םירשעןבמ3׃םתלגלגלרכזלכתומשרפסמבםתבא

םתאבצלםתאודקפתלארשיבאבצאצילכהלעמוהנש

שארשיאהטמלשיאשיאויהיםכתאו4׃ןרהאוהתא

ודמעירשאםישנאהתומשהלאו5׃אוהויתבאתיבל

לאימלשןועמשל6׃רואידשןברוצילאןבוארלםכתא

רכששיל8׃בדנימעןבןושחנהדוהיל7׃ידשירוצןב

ינבל10׃ןלחןבבאילאןלובזל9׃רעוצןבלאנתנ

ןבלאילמגהשנמלדוהימעןבעמשילאםירפאלףסוי

ןברזעיחאןדל12׃ינעדגןבןדיבאןמינבל11׃רוצהדפ

ןבףסילאדגל14׃ןרכעןבלאיעגפרשאל13׃ידשימע

הדעהיאירקהלא16׃ןניעןבעריחאילתפנל15׃לאועד

חקיו17׃םהלארשייפלאישארםתובאתוטמיאישנ

18׃תומשבובקנרשאהלאהםישנאהתאןרהאוהשמ

לעודליתיוינשהשדחלדחאבוליהקההדעהלכתאו

הנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמ

םדקפיוהשמתאהוהיהוצרשאכ19׃םתלגלגלהלעמו

םתדלותלארשירכבןבוארינבויהיו20׃יניסרבדמב

לכםתלגלגלתומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

םהידקפ21׃אבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמרכז

ינבל22׃תואמשמחוףלאםיעבראוהששןבוארהטמל

רפסמבוידקפםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןועמש
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לכהלעמוהנשםירשעןבמרכזלכםתלגלגלתומש

םישמחוהעשתןועמשהטמלםהידקפ23׃אבצאצי

תיבלםתחפשמלםתדלותדגינבל24׃תואמשלשוףלא

אצילכהלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבא

ששוףלאםיעבראוהשמחדגהטמלםהידקפ25׃אבצ

םתחפשמלםתדלותהדוהיינבל26׃םישמחותואמ

לכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל

םיעבשוהעבראהדוהיהטמלםהידקפ27׃אבצאצי

םתחפשמלםתדלותרכששיינבל28׃תואמששוףלא

לכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל

םישמחוהעברארכששיהטמלםהידקפ29׃אבצאצי

םתחפשמלםתדלותןלובזינבל30׃תואמעבראוףלא

לכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל
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ןבלאנתנרכששיינבלאישנורכששיהטמוילעםינחהו
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ינבלאישנוןועמשהטמוילעםנוחהו12׃תואמשמחוףלא
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םישמחותואמעבראוףלאםישמחודחאוףלאתאמ

םיולההנחמדעומלהאעסנו17׃ועסיםינשוםתאבצל
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להאבןושרגינבתרמשמו25׃לאלןבףסילאינשרגלבא
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תהקלו27׃ותדבעלכלוירתימתאוביבסחבזמהלעו

ינרבחהתחפשמוירהציהתחפשמוימרמעהתחפשמ

רפסמב28׃יתהקהתחפשמםההלאילאיזעהתחפשמו

ירמשתואמששוםיפלאתנמשהלעמושדחןבמרכזלכ

ןכשמהךרילעונחיתהקינבתחפשמ29׃שדקהתרמשמ

ןבןפצילאיתהקהתחפשמלבאתיבאישנו30׃הנמית

תחבזמהוהרנמהוןחלשהוןראהםתרמשמו31׃לאיזע

32׃ותדבעלכוךסמהוםהבותרשירשאשדקהילכו

ירמשתדקפןהכהןרהאןברזעלאיולהיאישנאישנו

תחפשמוילחמהתחפשמיררמל33׃שדקהתרמשמ

לכרפסמבםהידקפו34׃יררמתחפשמםההלאישומה

אישנו35׃םיתאמוםיפלאתששהלעמושדחןבמרכז

ךרילעליחיבאןבלאירוציררמתחפשמלבאתיב

ישרקיררמינבתרמשמתדקפו36׃הנפצונחיןכשמה

׃ותדבעלכווילכלכווינדאווידמעוויחירבוןכשמה

׃םהירתימוםתדתיוםהינדאוביבסרצחהידמעו37

החרזמדעומלהאינפלהמדקןכשמהינפלםינחהו38

תרמשמלשדקמהתרמשמםירמשוינבוןרהאוהשמ

רשאםיולהידוקפלכ39׃תמויברקהרזהולארשיינב

ןבמרכזלכםתחפשמלהוהייפלעןרהאוהשמדקפ

השמלאהוהירמאיו40׃ףלאםירשעוםינשהלעמושדח
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רפסמברכזרוכבלכיהיו43׃לארשיינבברכבלכתא
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םילקשתשמחתשמחתחקלו47׃לארשיינברוכבמ
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שלשוםיששוהשמחףסכהתאחקללארשיינברוכב

םידפהףסכתאהשמןתיו51׃שדקהלקשבףלאותואמ
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ןברמתיאדיבדעומלהאבםתדבעלכליררמינב

תאהדעהיאישנוןרהאוהשמדקפיו34׃ןהכהןרהא

םישלשןבמ35׃םתבאתיבלוםתחפשמליתהקהינב

הדבעלאבצלאבהלכהנשםישמחןבדעוהלעמוהנש

עבשםיפלאםתחפשמלםהידקפויהיו36׃דעומלהאב

דבעהלכיתהקהתחפשמידוקפהלא37׃םישמחותואמ

דיבהוהייפלעןרהאוהשמדקפרשאדעומלהאב

39׃םתבאתיבלוםתוחפשמלןושרגינבידוקפו38׃השמ

אבהלכהנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ
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םתחפשמלםהידקפויהיו40׃דעומלהאבהדבעלאבצל

ידוקפהלא41׃םישלשותואמששוםיפלאםתבאתיבל

דקפרשאדעומלהאבדבעהלכןושרגינבתחפשמ

יררמינבתחפשמידוקפו42׃הוהייפלעןרהאוהשמ

דעוהלעמוהנשםישלשןבמ43׃םתבאתיבלםתחפשמל

44׃דעומלהאבהדבעלאבצלאבהלכהנשםישמחןב

45׃םיתאמוםיפלאתשלשםתחפשמלםהידקפויהיו

לעןרהאוהשמדקפרשאיררמינבתחפשמידוקפהלא

ןרהאוהשמדקפרשאםידקפהלכ46׃השמדיבהוהייפ

47׃םתבאתיבלוםתחפשמלםיולהתאלארשייאישנו

אבהלכהנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ

ויהיו48׃דעומלהאבאשמתדבעוהדבעתדבעדבעל

יפלע49׃םינמשותואמשמחוםיפלאתנמשםהידקפ

ואשמלעוותדבעלעשיאשיאהשמדיבםתואדקפהוהי

׃השמתאהוהיהוצרשאוידקפו

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו5

׃שפנלאמטלכובזלכועורצלכהנחמהןמוחלשיו

םוחלשתהנחמלץוחמלאוחלשתהבקנדערכזמ3

ושעיו4׃םכותבןכשינארשאםהינחמתאואמטיאלו

רשאכהנחמלץוחמלאםתואוחלשיולארשיינבןכ

הוהירבדיו5׃לארשיינבושעןכהשמלאהוהירבד

השאואשיאלארשיינבלארבד6׃רמאלהשמלא

המשאוהוהיבלעמלעמלםדאהתאטחלכמושעייכ

בישהוושערשאםתאטחתאודותהו7׃אוההשפנה
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םשארשאלןתנווילעףסיותשימחוושארבומשאתא

םשאהוילאםשאהבישהללאגשיאלןיאםאו8׃ול

וברפכירשאםירפכהליאדבלמןהכלהוהילבשומה

ובירקירשאלארשיינבישדקלכלהמורתלכו9׃וילע

רשאשיאויהיולוישדקתאשיאו10׃היהיולןהכל

12׃רמאלהשמלאהוהירבדיו11׃היהיולןהכלןתי

הטשתיכשיאשיאםהלאתרמאולארשיינבלארבד

ערזתבכשהתאשיאבכשו13׃לעמובהלעמוותשא

הבןיאדעוהאמטנאיהוהרתסנוהשיאיניעמםלענו

ותשאתאאנקוהאנקחורוילערבעו14׃השפתנאלאוהו

איהוותשאתאאנקוהאנקחורוילערבעואהאמטנאוהו

איבהוןהכהלאותשאתאשיאהאיבהו15׃האמטנאל

קציאלםירעשחמקהפיאהתרישעהילעהנברקתא

תחנמאוהתאנקתחנמיכהנבלוילעןתיאלוןמשוילע

ינפלהדמעהוןהכההתאבירקהו16׃ןועתרכזמןורכז

רפעהןמושרחילכבםישדקםימןהכהחקלו17׃הוהי

׃םימהלאןתנוןהכהחקיןכשמהעקרקבהיהירשא

שארתאערפוהוהיינפלהשאהתאןהכהדימעהו18

אוהתאנקתחנמןורכזהתחנמתאהיפכלעןתנוהשאה

התאעיבשהו19׃םירראמהםירמהימויהיןהכהדיבו

אלםאוךתאשיאבכשאלםאהשאהלארמאוןהכה

םירראמהםירמהיממיקנהךשיאתחתהאמטתיטש

ןתיותאמטניכוךשיאתחתתיטשיכתאו20׃הלאה

ןהכהעיבשהו21׃ךשיאידעלבמותבכשתאךבשיא

הוהיןתיהשאלןהכהרמאוהלאהתעבשבהשאהתא
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ךכריתאהוהיתתבךמעךותבהעבשלוהלאלךתוא

הלאהםירראמהםימהואבו22׃הבצךנטבתאותלפנ

׃ןמאןמאהשאההרמאוךרילפנלוןטבתובצלךיעמב

ימלאהחמורפסבןהכההלאהתלאהתאבתכו23

םירראמהםירמהימתאהשאהתאהקשהו24׃םירמה

דימןהכהחקלו25׃םירמלםירראמהםימההבואבו

הוהיינפלהחנמהתאףינהותאנקהתחנמתאהשאה

תאהחנמהןמןהכהץמקו26׃חבזמהלאהתאבירקהו

תאהשאהתאהקשירחאוהחבזמהריטקהוהתרכזא

לעמתוהאמטנםאהתיהוםימהתאהקשהו27׃םימה

התבצוםירמלםירראמהםימההבואבוהשיאבלעמ

׃המעברקבהלאלהשאההתיהוהכריהלפנוהנטב

הערזנוהתקנואוההרהטוהשאההאמטנאלםאו28

השיאתחתהשאהטשתרשאתאנקהתרותתאז29׃ערז

תאאנקוהאנקחורוילערבעתרשאשיאוא30׃האמטנו

תאןהכההלהשעוהוהיינפלהשאהתאדימעהוותשא

אשתאוהההשאהוןועמשיאההקנו31׃תאזההרותהלכ

׃הנועתא

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו6

ריזנרדנרדנלאלפייכהשאואשיאםהלאתרמאו

רכשץמחוןייץמחריזירכשוןיימ3׃הוהילריזהל

םיחלםיבנעוהתשיאלםיבנעתרשמלכוהתשיאל

ןפגמהשעירשאלכמורזנימילכ4׃לכאיאלםישביו

רעתורזנרדנימילכ5׃לכאיאלגזדעוםינצרחמןייה

הוהילריזירשאםמיהתאלמדעושארלערבעיאל
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הוהילוריזהימילכ6׃ושאררעשערפלדגהיהישדק

אלותחאלוויחאלומאלוויבאל7׃אביאלתמשפנלע

ורזנימילכ8׃ושארלעויהלארזניכםתמבםהלאמטי

אמטוםאתפעתפבוילעתמתומייכו9׃הוהילאוהשדק

׃ונחלגייעיבשהםויבותרהטםויבושארחלגוורזנשאר

ןהכהלאהנויינבינשואםירתיתשאביינימשהםויבו10

דחאותאטחלדחאןהכההשעו11׃דעומלהאחתפלא

ושארתאשדקושפנהלעאטחרשאמוילערפכוהלעל

ןבשבכאיבהוורזנימיתאהוהילריזהו12׃אוההםויב

תאזו13׃ורזנאמטיכולפיםינשארהםימיהוםשאלותנש

להאחתפלאותאאיביורזנימיתאלמםויבריזנהתרות

םימתותנשןבשבכהוהילונברקתאבירקהו14׃דעומ

ליאותאטחלהמימתהתנשתבתחאהשבכוהלעלדחא

תלולבתלחתלסתוצמלסו15׃םימלשלםימתדחא

16׃םהיכסנוםתחנמוןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשב

׃ותלעתאוותאטחתאהשעוהוהיינפלןהכהבירקהו

תוצמהלסלעהוהילםימלשחבזהשעיליאהתאו17

חתפריזנהחלגו18׃וכסנתאוותחנמתאןהכההשעו

ןתנוורזנשאררעשתאחקלוורזנשארתאדעומלהא

תאןהכהחקלו19׃םימלשהחבזתחתרשאשאהלע

קיקרולסהןמתחאהצמתלחוליאהןמהלשבערזה

20׃ורזנתאוחלגתהרחאריזנהיפכלעןתנודחאהצמ

לעןהכלאוהשדקהוהיינפלהפונתןהכהםתואףינהו

21׃ןייריזנההתשירחאוהמורתהקושלעוהפונתההזח

דבלמורזנלעהוהילונברקרדירשאריזנהתרותתאז
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תרותלעהשעיןכרדירשאורדניפכודיגישתרשא

ןרהאלארבד23׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22׃ורזנ

׃םהלרומאלארשיינבתאוכרבתהכרמאלוינבלאו

׃ךנחיוךילאוינפהוהיראי25׃ךרמשיוהוהיךכרבי24

ימשתאומשו27׃םולשךלםשיוךילאוינפהוהיאשי26

׃םכרבאינאולארשיינבלע

חשמיוןכשמהתאםיקהלהשמתולכםויביהיו7

וילכלכתאוחבזמהתאווילכלכתאוותאשדקיוותא

תיבישארלארשייאישנובירקיו2׃םתאשדקיוםחשמיו

3׃םידקפהלעםידמעהםהתטמהיאישנםהםתבא

רשעינשובצתלגעששהוהיינפלםנברקתאואיביו

םתואובירקיודחאלרושוםיאשנהינשלעהלגערקב

םתאמחק5׃רמאלהשמלאהוהירמאיו4׃ןכשמהינפל

םיולהלאםתואהתתנודעומלהאתדבעתאדבעלויהו

ןתיורקבהתאותלגעהתאהשמחקיו6׃ותדבעיפכשיא

רקבהתעבראתאותלגעהיתשתא7׃םיולהלאםתוא

תאותלגעהעבראתאו8׃םתדבעיפכןושרגינבלןתנ

ןברמתיאדיבםתדבעיפכיררמינבלןתנרקבהתנמש

םהלעשדקהתדבעיכןתנאלתהקינבלו9׃ןהכהןרהא

םויבחבזמהתכנחתאםיאשנהובירקיו10׃ואשיףתכב

11׃חבזמהינפלםנברקתאםאישנהובירקיוותאחשמה

םוילדחאאישנםוילדחאאישנהשמלאהוהירמאיו

םויבבירקמהיהיו12׃חבזמהתכנחלםנברקתאובירקי

13׃הדוהיהטמלבדנימעןבןושחנונברקתאןושארה
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קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברקו

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ14׃החנמלןמשבהלולב

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ15׃תרטק

םימלשהחבזלו17׃תאטחלדחאםיזעריעש16׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידותעהשמחםליאםינשרקב

בירקהינשהםויב18׃בדנימעןבןושחנןברקהזהשמח

תרעקונברקתאברקה19׃רכששיאישנרעוצןבלאנתנ

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכ

ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

רפ21׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ20׃החנמל

22׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחא

םינשרקבםימלשהחבזלו23׃תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידותעהשמחםליא

ןלובזינבלאישנישילשהםויב24׃רעוצןבלאנתנןברק

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק25׃ןלחןבבאילא

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ26׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ27׃תרטקהאלמבהזהרשע

׃תאטחלדחאםיזעריעש28׃הלעלותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו29

םויב30׃ןלחןבבאילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

ונברק31׃רואידשןברוצילאןבוארינבלאישניעיברה

ףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעק

הלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבש
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33׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ32׃החנמלןמשב

׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

רקבםימלשהחבזלו35׃תאטחלדחאםיזעריעש34

השמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינש

אישנישימחהםויב36׃רואידשןברוצילאןברקהז

ףסכתרעקונברק37׃ידשירוצןבלאימלשןועמשינבל

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

ןבדחארפ39׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ38

םיזעריעש40׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקב

השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו41׃תאטחלדחא

לאימלשןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע

ןבףסילאדגינבלאישניששהםויב42׃ידשירוצןב

הלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק43׃לאועד

םיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמ

האלמבהזהרשעתחאףכ44׃החנמלןמשבהלולבתלס

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ45׃תרטק

םימלשהחבזלו47׃תאטחלדחאםיזעריעש46׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

אישניעיבשהםויב48׃לאועדןבףסילאןברקהזהשמח

ףסכתרעקונברק49׃דוהימעןבעמשילאםירפאינבל

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

ןבדחארפ51׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ50

םיזעריעש52׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקב
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השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו53׃תאטחלדחא

עמשילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע

לאילמגהשנמינבלאישנינימשהםויב54׃דוהימעןב

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק55׃רוצהדפןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ56׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ57׃תרטקהאלמבהזהרשע

׃תאטחלדחאםיזעריעש58׃הלעלותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו59

60׃רוצהדפןבלאילמגןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

ונברק61׃ינעדגןבןדיבאןמינבינבלאישניעישתהםויב

ףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעק

הלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבש

63׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ62׃החנמלןמשב

64׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

םינשרקבםימלשהחבזלו65׃תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליא

ןדינבלאישנירישעהםויב66׃ינעדגןבןדיבאןברק

םישלשתחאףסכתרעקונברק67׃ידשימעןברזעיחא

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמו

תחאףכ68׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ69׃תרטקהאלמבהזהרשע

׃תאטחלדחאםיזעריעש70׃הלעלותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו71

72׃ידשימעןברזעיחאןברקהזהשמחהנשינבםישבכ
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׃ןרכעןבלאיעגפרשאינבלאישנםוירשעיתשעםויב

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק73

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ74׃החנמלןמשבהלולב

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ75׃תרטק

םימלשהחבזלו77׃תאטחלדחאםיזעריעש76׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

רשעםינשםויב78׃ןרכעןבלאיעגפןברקהזהשמח

תרעקונברק79׃ןניעןבעריחאילתפנינבלאישנםוי

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכ

ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

רפ81׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ80׃החנמל

82׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחא

םינשרקבםימלשהחבזלו83׃תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליא

חשמהםויבחבזמהתכנחתאז84׃ןניעןבעריחאןברק

יקרזמהרשעםיתשףסכתרעקלארשייאישנתאמותא

האמוםישלש85׃הרשעםיתשבהזתופכרשעםינשףסכ

ףסכלכדחאהקרזמהםיעבשוףסכתחאההרעקה

בהזתופכ86׃שדקהלקשבתואמעבראוםיפלאםילכה

לקשבףכההרשעהרשעתרטקתאלמהרשעםיתש

הלעלרקבהלכ87׃האמוםירשעתופכהבהזלכשדקה

םינשהנשינבםישבכרשעםינשםליאםירפרשעםינש

לכו88׃תאטחלרשעםינשםיזעיריעשוםתחנמורשע

םיששםליאםירפהעבראוםירשעםימלשהחבזרקב
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חבזמהתכנחתאזםיששהנשינבםישבכםיששםידתע

רבדלדעומלהאלאהשמאבבו89׃ותאחשמהירחא

לערשאתרפכהלעמוילארבדמלוקהתאעמשיוותא

׃וילארבדיוםיברכהינשןיבמתדעהןרא

תרמאוןרהאלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו8

וריאיהרונמהינפלומלאתרנהתאךתלעהבוילא

הרונמהינפלומלאןרהאןכשעיו3׃תורנהתעבש

השעמהזו4׃השמתאהוהיהוצרשאכהיתרנהלעה

אוההשקמהחרפדעהכרידעבהזהשקמהרנמה

׃הרנמהתאהשעןכהשמתאהוהיהארהרשאהארמכ

ינבךותמםיולהתאחק6׃רמאלהשמלאהוהירבדיו5

הזהםרהטלםהלהשעתהכו7׃םתאתרהטולארשי

וסבכוםרשבלכלערעתוריבעהותאטחימםהילע

תלסותחנמורקבןברפוחקלו8׃ורהטהוםהידגב

תברקהו9׃תאטחלחקתרקבןבינשרפוןמשבהלולב

ינבתדעלכתאתלהקהודעומלהאינפלםיולהתא

ינבוכמסוהוהיינפלםיולהתאתברקהו10׃לארשי

םיולהתאןרהאףינהו11׃םיולהלעםהידיתאלארשי

תדבעתאדבעלויהולארשיינבתאמהוהיינפלהפונת

השעוםירפהשארלעםהידיתאוכמסיםיולהו12׃הוהי

לערפכלהוהילהלעדחאהתאותאטחדחאהתא

וינבינפלוןרהאינפלםיולהתאתדמעהו13׃םיולה

ךותמםיולהתאתלדבהו14׃הוהילהפונתםתאתפנהו

םיולהואביןכירחאו15׃םיולהילויהולארשיינב
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׃הפונתםתאתפנהוםתאתרהטודעומלהאתאדבעל

תרטפתחתלארשיינבךותמילהמהםינתנםינתניכ16

יכ17׃ילםתאיתחקללארשיינבמלכרוכבםחרלכ

יתכהםויבהמהבבוםדאבלארשיינבברוכבלכיל

תאחקאו18׃ילםתאיתשדקהםירצמץראברוכבלכ

םיולהתאהנתאו19׃לארשיינבברוכבלכתחתםיולה

תדבעתאדבעללארשיינבךותמוינבלוןרהאלםינתנ

אלולארשיינבלערפכלודעומלהאבלארשיינב

20׃שדקהלאלארשיינבתשגבףגנלארשיינבבהיהי

רשאלככםיולללארשיינבתדעלכוןרהאוהשמשעיו

21׃לארשיינבםהלושעןכםיוללהשמתאהוהיהוצ

הפונתםתאןרהאףניוםהידגבוסבכיוםיולהואטחתיו

ואבןכירחאו22׃םרהטלןרהאםהילערפכיוהוהיינפל

ינפלוןרהאינפלדעומלהאבםתדבעתאדבעלםיולה

׃םהלושעןכםיולהלעהשמתאהוהיהוצרשאכוינב

ןבמםיוללרשאתאז24׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23

להאתדבעבאבצאבצלאוביהלעמוהנשםירשעושמח

אלוהדבעהאבצמבושיהנשםישמחןבמו25׃דעומ

תרמשמרמשלדעומלהאבויחאתאתרשו26׃דועדבעי

׃םתרמשמבםיוללהשעתהככדבעיאלהדבעו

תינשההנשביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו9

ושעיו2׃רמאלןושארהשדחבםירצמץראמםתאצל

םוירשעהעבראב3׃ודעומבחספהתאלארשיינב

ויתקחלככודעומבותאושעתםיברעהןיבהזהשדחב

לארשיינבלאהשמרבדיו4׃ותאושעתויטפשמלככו
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רשעהעבראבןושארבחספהתאושעיו5׃חספהתשעל

הוצרשאלככיניסרבדמבםיברעהןיבשדחלםוי

ויהרשאםישנאיהיו6׃לארשיינבושעןכהשמתאהוהי

אוההםויבחספהתשעלולכיאלוםדאשפנלםיאמט

ורמאיו7׃אוההםויבןרהאינפלוהשמינפלוברקיו

ערגנהמלםדאשפנלםיאמטונחנאוילאהמההםישנאה

׃לארשיינבךותבודעמבהוהיןברקתאברקהיתלבל

׃םכלהוהיהוציהמהעמשאוודמעהשמםהלארמאיו8

לארשיינבלארבד10׃רמאלהשמלאהוהירבדיו9

הקחרךרדבואשפנלאמטהיהייכשיאשיארמאל

ינשהשדחב11׃הוהילחספהשעוםכיתרדלואםכל

תוצמלעותאושעיםיברעהןיבםוירשעהעבראב

אלםצעורקבדעונממוריאשיאל12׃והלכאיםיררמו

רשאשיאהו13׃ותאושעיחספהתקחלככובורבשי

התרכנוחספהתושעללדחוהיהאלךרדבורוהטאוה

ודעמבבירקהאלהוהיןברקיכהימעמאוההשפנה

חספהשעורגםכתארוגייכו14׃אוההשיאהאשיואטח

היהיתחאהקחהשעיןכוטפשמכוחספהתקחכהוהיל

ןכשמהתאםיקהםויבו15׃ץראהחרזאלורגלוםכל

לעהיהיברעבותדעהלהאלןכשמהתאןנעההסכ

ןנעהדימתהיהיןכ16׃רקבדעשאהארמכןכשמה

להאהלעמןנעהתלעהיפלו17׃הלילשאהארמוונסכי

ןנעהםשןכשירשאםוקמבולארשיינבועסיןכירחאו

לעולארשיינבועסיהוהייפלע18׃לארשיינבונחיםש

19׃ונחיןכשמהלעןנעהןכשירשאימילכונחיהוהייפ
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לארשיינבורמשוםיברםימיןכשמהלעןנעהךיראהבו

םימיןנעההיהירשאשיו20׃ועסיאלוהוהיתרמשמתא

21׃ועסיהוהייפלעוונחיהוהייפלעןכשמהלערפסמ

רקבבןנעההלענורקבדעברעמןנעההיהירשאשיו

ואםימיוא22׃ועסנוןנעההלענוהלילוםמויואועסנו

ונחיוילעןכשלןכשמהלעןנעהךיראהבםימיואשדח

ונחיהוהייפלע23׃ועסיותלעהבוועסיאלולארשיינב

הוהייפלעורמשהוהיתרמשמתאועסיהוהייפלעו

׃השמדיב

יתשךלהשע2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו10

הדעהארקמלךלויהוםתאהשעתהשקמףסכתרצוצח

לכךילאודעונוןהבועקתו3׃תונחמהתאעסמלו

ודעונוועקתיתחאבםאו4׃דעומלהאחתפלאהדעה

העורתםתעקתו5׃לארשייפלאישארםיאישנהךילא

תינשהעורתםתעקתו6׃המדקםינחהתונחמהועסנו

׃םהיעסמלועקתיהעורתהנמיתםינחהתונחמהועסנו

ינבו8׃ועירתאלוועקתתלהקהתאליהקהבו7

םלועתקחלםכלויהותורצצחבועקתיםינהכהןרהא

ררצהרצהלעםכצראבהמחלמואבתיכו9׃םכיתרדל

םכיהלאהוהיינפלםתרכזנותורצצחבםתערהוםכתא

םכידעומבוםכתחמשםויבו10׃םכיביאמםתעשונו

לעוםכיתלעלעתרצצחבםתעקתוםכישדחישארבו

הוהיינאםכיהלאינפלןורכזלםכלויהוםכימלשיחבז

םירשעבינשהשדחבתינשההנשביהיו11׃םכיהלא

לארשיינבועסיו12׃תדעהןכשמלעמןנעההלענשדחב
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13׃ןראפרבדמבןנעהןכשיויניסרבדממםהיעסמל

לגדעסיו14׃השמדיבהוהייפלעהנשארבועסיו

ןבןושחנואבצלעוםתאבצלהנשארבהדוהיינבהנחמ

׃רעוצןבלאנתנרכששיינבהטמאבצלעו15׃בדנימע

דרוהו17׃ןולחןבבאילאןלובזינבהטמאבצלעו16

18׃ןכשמהיאשניררמינבוןושרגינבועסנוןכשמה

ןברוצילאואבצלעוםתאבצלןבוארהנחמלגדעסנו

ירוצןבלאימלשןועמשינבהטמאבצלעו19׃רואידש

ועסנו21׃לאועדןבףסילאדגינבהטמאבצלעו20׃ידש

22׃םאבדעןכשמהתאומיקהושדקמהיאשנםיתהקה

עמשילאואבצלעוםתאבצלםירפאינבהנחמלגדעסנו

ןבלאילמגהשנמינבהטמאבצלעו23׃דוהימעןב

׃ינועדגןבןדיבאןמינבינבהטמאבצלעו24׃רוצהדפ

םתאבצלתנחמהלכלףסאמןדינבהנחמלגדעסנו25

רשאינבהטמאבצלעו26׃ידשימעןברזעיחאואבצלעו

ןבעריחאילתפנינבהטמאבצלעו27׃ןרכעןבלאיעגפ

רמאיו29׃ועסיוםתאבצללארשיינביעסמהלא28׃ןניע

ונחנאםיעסנהשמןתחינידמהלאוערןבבבחלהשמ

ונתאהכלםכלןתאותאהוהירמארשאםוקמהלא

וילארמאיו30׃לארשילעבוטרבדהוהייכךלונבטהו

רמאיו31׃ךלאיתדלומלאויצראלאםאיכךלאאל

תייהורבדמבונתנחתעדיןכלעיכונתאבזעתאנלא

אוההבוטההיהוונמעךלתיכהיהו32׃םיניעלונל

הוהירהמועסיו33׃ךלונבטהוונמעהוהיביטיירשא

ךרדםהינפלעסנהוהיתירבןוראוםימיתשלשךרד
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םהילעהוהיןנעו34׃החונמםהלרותלםימיתשלש

השמרמאיוןראהעסנביהיו35׃הנחמהןמםעסנבםמוי

החנבו36׃ךינפמךיאנשמוסניוךיביאוצפיוהוהיהמוק

׃לארשייפלאתובברהוהיהבושרמאי

הוהיעמשיוהוהיינזאבערםיננאתמכםעהיהיו11

׃הנחמההצקבלכאתוהוהישאםברעבתוופארחיו

עקשתוהוהילאהשמללפתיוהשמלאםעהקעציו2

םבהרעביכהרעבתאוההםוקמהםשארקיו3׃שאה

ובשיוהואתוואתהוברקברשאףספסאהו4׃הוהישא

ונרכז5׃רשבונלכאיימורמאיולארשיינבםגוכביו

תאוםיאשקהתאםנחםירצמבלכאנרשאהגדהתא

6׃םימושהתאוםילצבהתאוריצחהתאוםיחטבאה

ןמהו7׃וניניעןמהלאיתלבלכןיאהשביונשפנהתעו

וטקלוםעהוטש8׃חלדבהןיעכוניעואוהדגערזכ

ותאושעורורפבולשבוהכדמבוכדואםיחרבונחטו

לעלטהתדרבו9׃ןמשהדשלםעטכומעטהיהותוגע

םעהתאהשמעמשיו10׃וילעןמהדריהלילהנחמה

דאמהוהיףארחיוולהאחתפלשיאויתחפשמלהכב

תערההמלהוהילאהשמרמאיו11׃ערהשמיניעבו

לכאשמתאםושלךיניעבןחיתצמאלהמלוךדבעל

םאהזהםעהלכתאיתירהיכנאה12׃ילעהזהםעה

אשירשאכךקיחבוהאשילארמאתיכוהיתדלייכנא

ןיאמ13׃ויתבאלתעבשנרשאהמדאהלעקניהתאןמאה

הנתרמאלילעוכבייכהזהםעהלכלתתלרשביל
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לכתאתאשלידבליכנאלכואאל14׃הלכאנורשבונל

ינגרהילהשעתאהככםאו15׃ינממדבכיכהזהםעה

16׃יתערבהאראלאוךיניעבןחיתאצמםאגרהאנ

לארשיינקזמשיאםיעבשילהפסאהשמלאהוהירמאיו

להאלאםתאתחקלווירטשוםעהינקזםהיכתעדירשא

םשךמעיתרבדויתדריו17׃ךמעםשובציתהודעומ

ךתאואשנוםהילעיתמשוךילערשאחורהןמיתלצאו

רמאתםעהלאו18׃ךדבלהתאאשתאלוםעהאשמב

הוהיינזאבםתיכביכרשבםתלכאורחמלושדקתה

הוהיןתנוםירצמבונלבוטיכרשבונלכאיימרמאל

םימויאלוןולכאתדחאםויאל19׃םתלכאורשבםכל

20׃םויםירשעאלוםימיהרשעאלוםימיהשמחאלו

ארזלםכלהיהוםכפאמאצירשאדעםימישדחדע

וינפלוכבתוםכברקברשאהוהיתאםתסאמיכןעי

תואמששהשמרמאיו21׃םירצממונאציהזהמלרמאל

רשבתרמאהתאווברקביכנארשאםעהילגרףלא

םהלטחשירקבוןאצה22׃םימישדחולכאוםהלןתא

׃םהלאצמוםהלףסאיםיהיגדלכתאםאםהלאצמו

הארתהתערצקתהוהידיההשמלאהוהירמאיו23

תאםעהלארבדיוהשמאציו24׃אלםאירבדךרקיה

םתאדמעיוםעהינקזמשיאםיעבשףסאיוהוהיירבד

ןמלצאיווילארבדיוןנעבהוהידריו25׃להאהתביבס

חונכיהיוםינקזהשיאםיעבשלעןתיווילערשאחורה

םישנאינשוראשיו26׃ופסיאלוואבנתיוחורהםהילע

םהילעחנתודדימינשהםשודדלאדחאהםשהנחמב
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׃הנחמבואבנתיוהלהאהואציאלוםיבתכבהמהוחורה

םיאבנתמדדימודדלארמאיוהשמלדגיורענהץריו27

רמאיווירחבמהשמתרשמןונןבעשוהיןעיו28׃הנחמב

ימוילהתאאנקמההשמולרמאיו29׃םאלכהשמינדא

30׃םהילעוחורתאהוהיןתייכםיאיבנהוהיםעלכןתי

עסנחורו31׃לארשיינקזואוההנחמהלאהשמףסאיו

ךרדכהנחמהלעשטיוםיהןמםיולשזגיוהוהיתאמ

ינפלעםיתמאכוהנחמהתוביבסהכםויךרדכוהכםוי

םוילכוהלילהלכואוההםויהלכםעהםקיו32׃ץראה

םירמחהרשעףסאטיעממהולשהתאופסאיותרחמה

ןיבונדוערשבה33׃הנחמהתוביבסחוטשםהלוחטשיו

םעבהוהיךיוםעבהרחהוהיףאותרכיםרטםהינש

תורבקאוההםוקמהםשתאארקיו34׃דאמהברהכמ

תורבקמ35׃םיואתמהםעהתאורבקםשיכהואתה

׃תורצחבויהיותורצחםעהועסנהואתה

תישכההשאהתודאלעהשמבןרהאוםירמרבדתו12

השמבךאקרהורמאיו2׃חקלתישכהשאיכחקלרשא

השמשיאהו3׃הוהיעמשיורבדונבםגאלההוהירבד

רמאיו4׃המדאהינפלערשאםדאהלכמדאמונע

םכתשלשואצםירמלאוןרהאלאוהשמלאםאתפהוהי

ןנעדומעבהוהידריו5׃םתשלשואציודעומלהאלא

6׃םהינשואציוםירמוןרהאארקיולהאהחתפדמעיו

הארמבהוהיםכאיבנהיהיםאירבדאנועמשרמאיו

השמידבעןכאל7׃וברבדאםולחבעדותאוילא
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הארמווברבדאהפלאהפ8׃אוהןמאניתיבלכב

רבדלםתאריאלעודמוטיביהוהיתנמתותדיחבאלו

רסןנעהו10׃ךליוםבהוהיףארחיו9׃השמבידבעב

לאןרהאןפיוגלשכתערצמםירמהנהולהאהלעמ

לאינדאיבהשמלאןרהארמאיו11׃תערצמהנהוםירמ

אנלא12׃ונאטחרשאוונלאונרשאתאטחונילעתשתאנ

13׃ורשביצחלכאיוומאםחרמותאצברשאתמכיהת

רמאיו14׃הלאנאפראנלארמאלהוהילאהשמקעציו

תעבשםלכתאלההינפבקריקריהיבאוהשמלאהוהי

15׃ףסאתרחאוהנחמלץוחמםימיתעבשרגסתםימי

דעעסנאלםעהוםימיתעבשהנחמלץוחמםירמרגסתו

רבדמבונחיותורצחמםעהועסנרחאו16׃םירמףסאה

׃ןראפ

םישנאךלחלש2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו13

דחאשיאלארשיינבלןתנינארשאןענכץראתאורתיו

חלשיו3׃םהבאישנלכוחלשתויתבאהטמלדחאשיא

ישארםישנאםלכהוהייפלעןראפרבדממהשמםתא

ןבעומשןבוארהטמלםתומשהלאו4׃המהלארשיינב

בלכהדוהיהטמל6׃ירוחןבטפשןועמשהטמל5׃רוכז

םירפאהטמל8׃ףסויןבלאגירכששיהטמל7׃הנפיןב

הטמל10׃אופרןביטלפןמינבהטמל9׃ןונןבעשוה

ןבידגהשנמהטמלףסויהטמל11׃ידוסןבלאידגןלובז

רותסרשאהטמל13׃ילמגןבלאימעןדהטמל12׃יסוס

דגהטמל15׃יספוןביבחנילתפנהטמל14׃לאכימןב
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השמחלשרשאםישנאהתומשהלא16׃יכמןבלאואג

17׃עשוהיןונןבעשוהלהשמארקיוץראהתארותל

ולעםהלארמאיוןענכץראתארותלהשמםתאחלשיו

המץראהתאםתיארו18׃רההתאםתילעובגנבהז

אוהטעמההפרהאוהקזחההילעבשיהםעהתאואוה

אוההבוטההבבשיאוהרשאץראההמו19׃ברםא

םינחמבההנהבבשויאוהרשאםירעההמוהערםא

שיההזרםאאוההנמשהץראההמו20׃םירצבמבםא

םימיהוץראהירפמםתחקלוםתקזחתהוןיאםאץעהב

רבדממץראהתאורתיוולעיו21׃םיבנעירוכבימי

ןורבחדעאביובגנבולעיו22׃תמחאבלבחרדעןצ

םינשעבשןורבחוקנעהידיליימלתויששןמיחאםשו

ותרכיולכשאלחנדעואביו23׃םירצמןעצינפלהתנבנ

םינשבטומבוהאשיודחאםיבנעלוכשאוהרומזםשמ

לחנארקאוההםוקמל24׃םינאתהןמוםינמרהןמו

׃לארשיינבםשמותרכרשאלוכשאהתודאלעלוכשא

ואביווכליו26׃םויםיעבראץקמץראהרותמובשיו25

רבדמלאלארשיינבתדעלכלאוןרהאלאוהשמלא

םואריוהדעהלכתאורבדםתואובישיוהשדקןראפ

ץראהלאונאבורמאיוולורפסיו27׃ץראהירפתא

28׃הירפהזואוהשבדובלחתבזםגוונתחלשרשא

דאמתלדגתורצבםירעהוץראבבשיהםעהזעיכספא

בגנהץראבבשויקלמע29׃םשוניארקנעהידליםגו

םיהלעבשיינענכהורהבבשויירמאהויסוביהויתחהו

רמאיוהשמלאםעהתאבלכסהיו30׃ןדריהדילעו
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םישנאהו31׃הללכונלוכייכהתאונשריוהלענהלע

קזחיכםעהלאתולעללכונאלורמאומעולערשא

ינבלאהתאורתרשאץראהתבדואיצויו32׃ונממאוה

ץראהתארותלהבונרבערשאץראהרמאללארשי

ישנאהכותבוניאררשאםעהלכואוההיבשויתלכא

םילפנהןמקנעינבםיליפנהתאוניארםשו33׃תודמ

׃םהיניעבונייהןכוםיבגחכוניניעביהנו

הלילבםעהוכביוםלוקתאונתיוהדעהלכאשתו14

ורמאיולארשיינבלכןרהאלעוהשמלעונליו2׃אוהה

הזהרבדמבואםירצמץראבונתמולהדעהלכםהלא

לפנלתאזהץראהלאונתאאיבמהוהיהמלו3׃ונתמול

׃המירצמבושונלבוטאולהזבלויהיונפטוונישנברחב

׃המירצמהבושנושארהנתנויחאלאשיאורמאיו4

ינבתדעלהקלכינפלםהינפלעןרהאוהשמלפיו5

תאםירתהןמהנפיןבבלכוןונןבעשוהיו6׃לארשי

לארשיינבתדעלכלאורמאיו7׃םהידגבוערקץראה

ץראההבוטהתארותלהבונרבערשאץראהרמאל

ץראהלאונתאאיבהוהוהיונבץפחםא8׃דאמדאמ

ךא9׃שבדובלחתבזאוהרשאץראונלהנתנותאזה

יכץראהםעתאואריתלאםתאוודרמתלאהוהיב

׃םאריתלאונתאהוהיוםהילעמםלצרסםהונמחל

הוהידובכוםינבאבםתאםוגרלהדעהלכורמאיו10

לאהוהירמאיו11׃לארשיינבלכלאדעומלהאבהארנ

יבונימאיאלהנאדעוהזהםעהינצאניהנאדעהשמ
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ונשרואורבדבונכא12׃וברקביתישערשאתותאהלכב

השמרמאיו13׃ונממםוצעולודגיוגלךתאהשעאו

הזהםעהתאךחכבתילעהיכםירצמועמשוהוהילא

התאיכועמשתאזהץראהבשוילאורמאו14׃וברקמ

הוהיהתאהארנןיעבןיערשאהזהםעהברקבהוהי

םמויםהינפלךלההתאןנעדמעבוםהלעדמעךננעו

דחאשיאכהזהםעהתאהתמהו15׃הלילשאדומעבו

יתלבמ16׃רמאלךעמשתאועמשרשאםיוגהורמאו

עבשנרשאץראהלאהזהםעהתאאיבהלהוהיתלכי

רשאכינדאחכאנלדגיהתעו17׃רבדמבםטחשיוםהל

ןועאשנדסחברוםיפאךראהוהי18׃רמאלתרבד

םישלשלעםינבלעתובאןועדקפהקניאלהקנועשפו

ךדסחלדגכהזהםעהןועלאנחלס19׃םיעברלעו

רמאיו20׃הנהדעוםירצממהזהםעלהתאשנרשאכו

הוהידובכאלמיוינאיחםלואו21׃ךרבדכיתחלסהוהי

תאוידבכתאםיארהםישנאהלכיכ22׃ץראהלכתא

רשעהזיתאוסניורבדמבוםירצמביתישערשאיתתא

רשאץראהתאואריםא23׃ילוקבועמשאלוםימעפ

בלכידבעו24׃הואריאליצאנמלכוםתבאליתעבשנ

לאויתאיבהוירחאאלמיוומעתרחאחורהתיהבקע

ינענכהויקלמעהו25׃הנשרויוערזוהמשאברשאץראה

׃ףוסםיךרדרבדמהםכלועסוונפרחמקמעבבשוי

יתמדע27׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו26

ינבתונלתתאילעםינילמהמהרשאתאזההערההדעל

םהלארמא28׃יתעמשילעםינילמהמהרשאלארשי
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השעאןכינזאבםתרבדרשאכאלםאהוהיםאנינאיח

לכלםכידקפלכוםכירגפולפיהזהרבדמב29׃םכל

׃ילעםתנילהרשאהלעמוהנשםירשעןבמםכרפסמ

ןכשלידיתאיתאשנרשאץראהלאואבתםתאםא30

םכפטו31׃ןונןבעשוהיוהנפיןבבלכםאיכהבםכתא

ץראהתאועדיוםתאיתאיבהוהיהיזבלםתרמארשא

׃הזהרבדמבולפיםתאםכירגפו32׃הבםתסאמרשא

תאואשנוהנשםיעברארבדמבםיערויהיםכינבו33

רשאםימיהרפסמב34׃רבדמבםכירגפםתדעםכיתונז

ואשתהנשלםויהנשלםויםויםיעבראץראהתאםתרת

ינא35׃יתאונתתאםתעדיוהנשםיעבראםכיתנועתא

תאזההערההדעהלכלהשעאתאזאלםאיתרבדהוהי

םישנאהו36׃ותמיםשוומתיהזהרבדמבילעםידעונה

תאוילעונוליוובשיוץראהתארותלהשמחלשרשא

םישנאהותמיו37׃ץראהלעהבדאיצוהלהדעהלכ

ןבעשוהיו38׃הוהיינפלהפגמבהערץראהתבדיאצומ

רותלםיכלההםההםישנאהןמויחהנפיןבבלכוןונ

ינבלכלאהלאהםירבדהתאהשמרבדיו39׃ץראהתא

לאולעיורקבבומכשיו40׃דאמםעהולבאתיולארשי

הוהירמארשאםוקמהלאונילעווננהרמאלרההשאר

יפתאםירבעםתאהזהמלהשמרמאיו41׃ונאטחיכ

םכברקבהוהיןיאיכולעתלא42׃חלצתאלאוהוהוהי

םשינענכהויקלמעהיכ43׃םכיביאינפלופגנתאלו

הוהיירחאמםתבשןכלעיכברחבםתלפנוםכינפל

רההשארלאתולעלולפעיו44׃םכמעהוהיהיהיאלו
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דריו45׃הנחמהברקמושמאלהשמוהוהיתירבןוראו

דעםותכיוםוכיואוההרהבבשיהינענכהויקלמעה

׃המרחה

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו15

ינארשאםכיתבשומץראלאואבתיכםהלאתרמאו

אלפלחבזואהלעהוהילהשאםתישעו3׃םכלןתנ

ןמהוהילחחינחירתושעלםכידעמבואהבדנבוארדנ

הוהילונברקבירקמהבירקהו4׃ןאצהןמוארקבה

ךסנלןייו5׃ןמשןיההתיעברבלולבןורשעתלסהחנמ

6׃דחאהשבכלחבזלואהלעהלעהשעתןיההתיעיבר

ןמשבהלולבםינרשעינשתלסהחנמהשעתליאלוא

חחינחירבירקתןיההתישלשךסנלןייו7׃ןיההתישלש

רדנאלפלחבזואהלערקבןבהשעתיכו8׃הוהיל

תלסהחנמרקבהןבלעבירקהו9׃הוהילםימלשוא

בירקתןייו10׃ןיההיצחןמשבלולבםינרשעהשלש

השעיהככ11׃הוהילחחינחירהשאןיההיצחךסנל

׃םיזעבואםישבכבהשלואדחאהליאלואדחאהרושל

13׃םרפסמכדחאלושעתהככושעתרשארפסמכ12

חחינחירהשאבירקהלהלאתאהככהשעיחרזאהלכ

םכיתרדלםככותברשאוארגםכתארוגייכו14׃הוהיל

15׃השעיןכושעתרשאכהוהילחחינחירהשאהשעו

םכיתרדלםלועתקחרגהרגלוםכלתחאהקחלהקה

דחאטפשמותחאהרות16׃הוהיינפלהיהירגכםככ

השמלאהוהירבדיו17׃םכתארגהרגלוםכלהיהי
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לאםכאבבםהלאתרמאולארשיינבלארבד18׃רמאל

םכלכאבהיהו19׃המשםכתאאיבמינארשאץראה

םכתסרעתישאר20׃הוהילהמורתומירתץראהםחלמ

21׃התאומירתןכןרגתמורתכהמורתומירתהלח

22׃םכיתרדלהמורתהוהילונתתםכיתסרעתישארמ

הוהירבדרשאהלאהתוצמהלכתאושעתאלווגשתיכו

השמדיבםכילאהוהיהוצרשאלכתא23׃השמלא

םאהיהו24׃םכיתרדלהאלהוהוהיהוצרשאםויהןמ

רקבןברפהדעהלכושעוהגגשלהתשענהדעהיניעמ

טפשמכוכסנוותחנמוהוהילחחינחירלהלעלדחא

תדעלכלעןהכהרפכו25׃תטחלדחאםיזעריעשו

תאואיבהםהואוההגגשיכםהלחלסנולארשיינב

26׃םתגגשלעהוהיינפלםתאטחוהוהילהשאםנברק

לכליכםכותברגהרגלולארשיינבתדעלכלחלסנו

הבירקהוהגגשבאטחתתחאשפנםאו27׃הגגשבםעה

תגגשהשפנהלעןהכהרפכו28׃תאטחלהתנשתבזע

29׃ולחלסנווילערפכלהוהיינפלהגגשבהאטחב

היהיתחאהרותםכותברגהרגלולארשיינבבחרזאה

המרדיבהשעתרשאשפנהו30׃הגגשבהשעלםכל

שפנההתרכנוףדגמאוההוהיתארגהןמוחרזאהןמ

ותוצמתאוהזבהוהירבדיכ31׃המעברקמאוהה

ינבויהיו32׃הבהנועאוההשפנהתרכתתרכהרפה

׃תבשהםויבםיצעששקמשיאואצמיורבדמבלארשי

לאוהשמלאםיצעששקמותאםיאצמהותאובירקיו33

שרפאליכרמשמבותאוחיניו34׃הדעהלכלאוןרהא



רבדמב 268

שיאהתמויתומהשמלאהוהירמאיו35׃ולהשעיהמ

ואיציו36׃הנחמלץוחמהדעהלכםינבאבותאםוגר

םינבאבותאומגריוהנחמלץוחמלאהדעהלכותא

השמלאהוהירמאיו37׃השמתאהוהיהוצרשאכתמיו

םהלושעוםהלאתרמאולארשיינבלארבד38׃רמאל

ףנכהתציצלעונתנוםתרדלםהידגביפנכלעתציצ

םתרכזוותאםתיארותציצלםכלהיהו39׃תלכתליתפ

םכבבלירחאורתתאלוםתאםתישעוהוהיתוצמלכתא

ורכזתןעמל40׃םהירחאםינזםתארשאםכיניעירחאו

ינא41׃םכיהלאלםישדקםתייהויתוצמלכתאםתישעו

תויהלםירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהי

׃םכיהלאהוהיינאםיהלאלםכל

םריבאוןתדויולןבתהקןברהציןבחרקחקיו16

השמינפלומקיו2׃ןבוארינבתלפןבןואובאילאינב

יארקהדעיאישנםיתאמוםישמחלארשיינבמםישנאו

ורמאיוןרהאלעוהשמלעולהקיו3׃םשישנאדעומ

הוהיםכותבוםישדקםלכהדעהלכיכםכלברםהלא

לעלפיוהשמעמשיו4׃הוהילהקלעואשנתתעודמו

עדיורקברמאלותדעלכלאוחרקלארבדיו5׃וינפ

רשאתאווילאבירקהושודקהתאוולרשאתאהוהי

חרקתותחמםכלוחקושעתאז6׃וילאבירקיוברחבי

ינפלתרטקןהילעומישושאןהבונתו7׃ותדעלכו

ברשודקהאוההוהירחבירשאשיאההיהורחמהוהי

׃יולינבאנועמשחרקלאהשמרמאיו8׃יולינבםכל
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תדעמםכתאלארשייהלאלידבהיכםכמטעמה9

ןכשמתדבעתאדבעלוילאםכתאבירקהללארשי

תאוךתאברקיו10׃םתרשלהדעהינפלדמעלוהוהי

התאןכל11׃הנהכםגםתשקבוךתאיולינבךיחאלכ

ונולתיכאוההמןרהאוהוהילעםידענהךתדעלכו

באילאינבםריבאלוןתדלארקלהשמחלשיו12׃וילע

בלחתבזץראמונתילעהיכטעמה13׃הלענאלורמאיו

׃ררתשהםגונילעררתשתיכרבדמבונתימהלשבדו

ונלןתתוונתאיבהשבדובלחתבזץראלאאלףא14

15׃הלענאלרקנתםההםישנאהיניעהםרכוהדשתלחנ

אלםתחנמלאןפתלאהוהילארמאיודאמהשמלרחיו

16׃םהמדחאתאיתערהאלויתאשנםהמדחארומח

התאהוהיינפלויהךתדעלכוהתאחרקלאהשמרמאיו

םהילעםתתנוותתחמשיאוחקו17׃רחמןרהאוםהו

םיתאמוםישמחותתחמשיאהוהיינפלםתברקהותרטק

ותתחמשיאוחקיו18׃ותתחמשיאןרהאוהתאותתחמ

להאחתפודמעיותרטקםהילעומישיושאםהילעונתיו

הדעהלכתאחרקםהילעלהקיו19׃ןרהאוהשמודעומ

20׃הדעהלכלאהוהידובכאריודעומלהאחתפלא

ךותמולדבה21׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו

םהינפלעולפיו22׃עגרכםתאהלכאותאזההדעה

אטחידחאשיאהרשבלכלתחורהיהלאלאורמאיו

24׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23׃ףצקתהדעהלכלעו

ןתדחרקןכשמלביבסמולעהרמאלהדעהלארבד

וירחאוכליוםריבאוןתדלאךליוהשמםקיו25׃םריבאו
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לעמאנורוסרמאלהדעהלארבדיו26׃לארשיינקז

םהלרשאלכבועגתלאוהלאהםיעשרהםישנאהילהא

ןתדחרקןכשמלעמולעיו27׃םתאטחלכבופסתןפ

םהילהאחתפםיבצנואציםריבאוןתדוביבסמםריבאו

יכןועדתתאזבהשמרמאיו28׃םפטוםהינבוםהישנו

׃יבלמאליכהלאהםישעמהלכתאתושעלינחלשהוהי

םדאהלכתדקפוהלאןותמיםדאהלכתומכםא29

הוהיארביהאירבםאו30׃ינחלשהוהיאלםהילעדקפי

םהלרשאלכתאוםתאהעלבוהיפתאהמדאההתצפו

תאהלאהםישנאהוצאניכםתעדיוהלאשםייחודריו

Sheol)׃הוהי h7585)31םירבדהלכתארבדלותלככיהיו

ץראהחתפתו32׃םהיתחתרשאהמדאהעקבתוהלאה

רשאםדאהלכתאוםהיתבתאוםתאעלבתוהיפתא

םהלרשאלכוםהודריו33׃שוכרהלכתאוחרקל

׃להקהךותמודבאיוץראהםהילעסכתוהלאשםייח

(Sheol h7585)34יכםלקלוסנםהיתביבסרשאלארשילכו

לכאתוהוהיתאמהאצישאו35׃ץראהונעלבתןפורמא

רבדיו36׃תרטקהיבירקמשיאםיתאמוםישמחהתא

ןהכהןרהאןברזעלאלארמא37׃רמאלהשמלאהוהי

האלההרזשאהתאוהפרשהןיבמתתחמהתאםריו

ושעוםתשפנבהלאהםיאטחהתותחמתא38׃ושדקיכ

הוהיינפלםבירקהיכחבזמליופצםיחפיעקרםתא

ןהכהרזעלאחקיו39׃לארשיינבלתואלויהיוושדקיו

יופצםועקריוםיפרשהובירקהרשאתשחנהתותחמתא

שיאברקיאלרשאןעמללארשיינבלןורכז40׃חבזמל
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הוהיינפלתרטקריטקהלאוהןרהאערזמאלרשארז

השמדיבהוהירבדרשאכותדעכוחרקכהיהיאלו

לעוהשמלעתרחממלארשיינבתדעלכונליו41׃ול

להקהביהיו42׃הוהיםעתאםתמהםתארמאלןרהא

הנהודעומלהאלאונפיוןרהאלעוהשמלעהדעה

ינפלאןרהאוהשמאביו43׃הוהידובכאריוןנעהוהסכ

ומרה45׃רמאלהשמלאהוהירבדיו44׃דעומלהא

׃םהינפלעולפיועגרכםתאהלכאותאזההדעהךותמ

שאהילעןתוהתחמהתאחקןרהאלאהשמרמאיו46

רפכוהדעהלאהרהמךלוהותרטקםישוחבזמהלעמ

חקיו47׃ףגנהלחההוהיינפלמףצקהאצייכםהילע

לחההנהולהקהךותלאץריוהשמרבדרשאכןרהא

דמעיו48׃םעהלערפכיותרטקהתאןתיוםעבףגנה

םיתמהויהיו49׃הפגמהרצעתוםייחהןיבוםיתמהןיב

לעםיתמהדבלמתואמעבשוףלארשעהעבראהפגמב

דעומלהאחתפלאהשמלאןרהאבשיו50׃חרקרבד

׃הרצענהפגמהו

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו17

תיבלםהאישנלכתאמבאתיבלהטמהטמםתאמחקו

3׃והטמלעבתכתומשתאשיאתוטמרשעםינשםתבא

שארלדחאהטמיכיולהטמלעבתכתןרהאםשתאו

רשאתודעהינפלדעומלהאבםתחנהו4׃םתובאתיב

והטמוברחבארשאשיאההיהו5׃המשםכלדעוא

םהרשאלארשיינבתונלתתאילעמיתכשהוחרפי
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וילאונתיולארשיינבלאהשמרבדיו6׃םכילעםנילמ

תיבלדחאאישנלהטמדחאאישנלהטמםהיאישנלכ

חניו7׃םתוטמךותבןרהאהטמותוטמרשעםינשםתבא

תרחממיהיו8׃תדעהלהאבהוהיינפלתטמהתאהשמ

תיבלןרהאהטמחרפהנהותודעהלהאלאהשמאביו

תאהשמאציו9׃םידקשלמגיוץיצץציוחרפאציויול

וחקיוואריולארשיינבלכלאהוהיינפלמתטמהלכ

ןרהאהטמתאבשההשמלאהוהירמאיו10׃והטמשיא

םתנולתלכתוירמינבלתואלתרמשמלתודעהינפל

ןכותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו11׃ותמיאלוילעמ

ונעוגןהרמאלהשמלאלארשיינבורמאיו12׃השע

הוהיןכשמלאברקהברקהלכ13׃ונדבאונלכונדבא

׃עוגלונמתםאהתומי

ךתאךיבאתיבוךינבוהתאןרהאלאהוהירמאיו18

ןועתאואשתךתאךינבוהתאושדקמהןועתאואשת

ךתאברקהךיבאטבשיולהטמךיחאתאםגו2׃םכתנהכ

׃תדעהלהאינפלךתאךינבוהתאוךותרשיוךילעווליו

שדקהילכלאךאלהאהלכתרמשמוךתרמשמורמשו3

וולנו4׃םתאםגםהםגותמיאלווברקיאלחבזמהלאו

להאהתדבעלכלדעומלהאתרמשמתאורמשוךילע

תאושדקהתרמשמתאםתרמשו5׃םכילאברקיאלרזו

6׃לארשיינבלעףצקדועהיהיאלוחבזמהתרמשמ

לארשיינבךותמםיולהםכיחאתאיתחקלהנהינאו

7׃דעומלהאתדבעתאדבעלהוהילםינתנהנתמםכל
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חבזמהרבדלכלםכתנהכתאורמשתךתאךינבוהתאו

םכתנהכתאןתאהנתמתדבעםתדבעותכרפלתיבמלו

הנהינאוןרהאלאהוהירבדיו8׃תמויברקהרזהו

לארשיינבישדקלכליתמורתתרמשמתאךליתתנ

ךלהיהיהז9׃םלועקחלךינבלוהחשמלםיתתנךל

לכלוםתחנמלכלםנברקלכשאהןמםישדקהשדקמ

אוהךלםישדקשדקילובישירשאםמשאלכלוםתאטח

ותאלכאירכזלכונלכאתםישדקהשדקב10׃ךינבלו

ינבתפונתלכלםנתמתמורתךלהזו11׃ךלהיהישדק

לכםלועקחלךתאךיתנבלוךינבלוםיתתנךללארשי

בלחלכורהציבלחלכ12׃ותאלכאיךתיבברוהט

13׃םיתתנךלהוהילונתירשאםתישארןגדושורית

לכהיהיךלהוהילואיבירשאםצראברשאלכירוכב

׃היהיךללארשיבםרחלכ14׃ונלכאיךתיבברוהט

םדאבהוהילובירקירשארשבלכלםחררטפלכ15

תאוםדאהרוכבתאהדפתהדפךאךלהיהיהמהבבו

הדפתשדחןבמויודפו16׃הדפתהאמטההמהבהרוכב

הרגםירשעשדקהלקשבםילקשתשמחףסכךכרעב

אלזערוכבואבשכרוכבוארושרוכבךא17׃אוה

םבלחתאוחבזמהלעקרזתםמדתאםהשדקהדפת

ךלהיהיםרשבו18׃הוהילחחינחירלהשאריטקת

תמורתלכ19׃היהיךלןימיהקושכוהפונתההזחכ

ךינבלוךליתתנהוהיללארשיינבומירירשאםישדקה

ינפלאוהםלועחלמתירבםלועקחלךתאךיתנבלו

םצראבןרהאלאהוהירמאיו20׃ךתאךערזלוךלהוהי
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ךתלחנוךקלחינאםכותבךלהיהיאלקלחולחנתאל

רשעמלכיתתנהנהיולינבלו21׃לארשיינבךותב

תדבעתאםידבעםהרשאםתדבעףלחהלחנללארשיב

דעומלהאלאלארשיינבדועוברקיאלו22׃דעומלהא

להאתדבעתאאוהיולהדבעו23׃תומלאטחתאשל

ינבךותבוםכיתרדלםלועתקחםנועואשיםהודעומ

רשאלארשיינברשעמתאיכ24׃הלחנולחניאללארשי

יתרמאןכלעהלחנלםיולליתתנהמורתהוהילומירי

הוהירבדיו25׃הלחנולחניאללארשיינבךותבםהל

םהלאתרמאורבדתםיולהלאו26׃רמאלהשמלא

םכליתתנרשארשעמהתאלארשיינבתאמוחקתיכ

רשעמהוהיתמורתונממםתמרהוםכתלחנבםתאמ

ןרגהןמןגדכםכתמורתםכלבשחנו27׃רשעמהןמ

הוהיתמורתםתאםגומירתןכ28׃בקיהןמהאלמכו

םתתנולארשיינבתאמוחקתרשאםכיתרשעמלכמ

םכיתנתמלכמ29׃ןהכהןרהאלהוהיתמורתתאונממ

׃ונממושדקמתאובלחלכמהוהיתמורתלכתאומירת

םיוללבשחנוונממובלחתאםכמירהבםהלאתרמאו30

םוקמלכבותאםתלכאו31׃בקיתאובתכוןרגתאובתכ

להאבםכתדבעףלחםכלאוהרכשיכםכתיבוםתא

ונממובלחתאםכמירהבאטחוילעואשתאלו32׃דעומ

׃ותומתאלווללחתאללארשיינבישדקתאו

תקחתאז2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו19

וחקיולארשיינבלארבדרמאלהוהיהוצרשאהרותה
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הלעאלרשאםומהבןיארשאהמימתהמדאהרפךילא

התאאיצוהוןהכהרזעלאלאהתאםתתנו3׃לעהילע

ןהכהרזעלאחקלו4׃וינפלהתאטחשוהנחמלץוחמלא

עבשהמדמדעומלהאינפחכנלאהזהוועבצאבהמדמ

הרשבתאוהרעתאויניעלהרפהתאףרשו5׃םימעפ

בוזאוזראץעןהכהחקלו6׃ףרשיהשרפלעהמדתאו

סבכו7׃הרפהתפרשךותלאךילשהותעלותינשו

הנחמהלאאובירחאוםימבורשבץחרוןהכהוידגב

םימבוידגבסבכיהתאףרשהו8׃ברעהדעןהכהאמטו

רוהטשיאףסאו9׃ברעהדעאמטוםימבורשבץחרו

התיהורוהטםוקמבהנחמלץוחמחינהוהרפהרפאתא

10׃אוהתאטחהדנימלתרמשמללארשיינבתדעל

ברעהדעאמטווידגבתאהרפהרפאתאףסאהסבכו

11׃םלועתקחלםכותברגהרגלולארשיינבלהתיהו

אוה12׃םימיתעבשאמטוםדאשפנלכלתמבעגנה

אלםאורהטייעיבשהםויבוישילשהםויבובאטחתי

לכ13׃רהטיאליעיבשהםויבוישילשהםויבאטחתי

ןכשמתאאטחתיאלותומירשאםדאהשפנבתמבעגנה

אלהדנימיכלארשימאוההשפנההתרכנואמטהוהי

םדאהרותהתאז14׃ובותאמטדועהיהיאמטוילעקרז

אמטילהאברשאלכולהאהלאאבהלכלהאבתומייכ

ליתפדימצןיארשאחותפילכלכו15׃םימיתעבש

ללחבהדשהינפלעעגירשאלכו16׃אוהאמטוילע

׃םימיתעבשאמטירבקבואםדאםצעבואתמבואברח

םימוילעןתנותאטחהתפרשרפעמאמטלוחקלו17
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הזהורוהטשיאםימבלבטובוזאחקלו18׃ילכלאםייח

םשויהרשאתושפנהלעוםילכהלכלעולהאהלע

הזהו19׃רבקבואתמבואללחבואםצעבעגנהלעו

ואטחויעיבשהםויבוישילשהםויבאמטהלערהטה

20׃ברעברהטוםימבץחרווידגבסבכויעיבשהםויב

ךותמאוההשפנההתרכנואטחתיאלואמטירשאשיאו

אמטוילעקרזאלהדנימאמטהוהישדקמתאיכלהקה

סבכיהדנהימהזמוםלועתקחלםהלהתיהו21׃אוה

עגירשאלכו22׃ברעהדעאמטיהדנהימבעגנהווידגב

׃ברעהדעאמטתתעגנהשפנהואמטיאמטהוב

ןושארהשדחבןצרבדמהדעהלכלארשיינבואביו20

אלו2׃םשרבקתוםירמםשתמתושדקבםעהבשיו

בריו3׃ןרהאלעוהשמלעולהקיוהדעלםימהיה

ינפלוניחאעוגבונעוגולורמאלורמאיוהשמםעםעה

הזהרבדמהלאהוהילהקתאםתאבההמלו4׃הוהי

םירצממונתילעההמלו5׃ונריעבוונחנאםשתומל

הנאתוערזםוקמאלהזהערהםוקמהלאונתאאיבהל

ינפמןרהאוהשמאביו6׃תותשלןיאםימוןומרוןפגו

דובכאריוםהינפלעולפיודעומלהאחתפלאלהקה

תאחק8׃רמאלהשמלאהוהירבדיו7׃םהילאהוהי

םתרבדוךיחאןרהאוהתאהדעהתאלהקהוהטמה

ןמםימםהלתאצוהווימימןתנוםהיניעלעלסהלא

תאהשמחקיו9׃םריעבתאוהדעהתאתיקשהועלסה

ןרהאוהשמולהקיו10׃והוצרשאכהוהיינפלמהטמה
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םירמהאנועמשםהלרמאיועלסהינפלאלהקהתא

ודיתאהשמםריו11׃םימםכלאיצונהזהעלסהןמה

תשתוםיברםימואציוםימעפוהטמבעלסהתאךיו

ןעיןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12׃םריעבוהדעה

אלןכללארשיינביניעלינשידקהליבםתנמאהאל

המה13׃םהליתתנרשאץראהלאהזהלהקהתאואיבת

׃םבשדקיוהוהיתאלארשיינבובררשאהבירמימ

רמאהכםודאךלמלאשדקמםיכאלמהשמחלשיו14

׃ונתאצמרשאהאלתהלכתאתעדיהתאלארשיךיחא

םיברםימיםירצמבבשנוהמירצמוניתבאודריו15

עמשיוהוהילאקעצנו16׃וניתבאלוםירצמונלועריו

שדקבונחנאהנהוםירצממונאציוךאלמחלשיוונלק

הדשברבענאלךצראבאנהרבענ17׃ךלובגהצקריע

ןימיהטנאלךלנךלמהךרדראבימהתשנאלוםרכבו

אלםודאוילארמאיו18׃ךלובגרבענרשאדעלואמשו

ינבוילאורמאיו19׃ךתארקלאצאברחבןפיברבעת

יתתנוינקמוינאהתשנךימימםאוהלענהלסמבלארשי

רבעתאלרמאיו20׃הרבעאילגרברבדןיאקרםרכמ

ןאמיו21׃הקזחדיבודבכםעבותארקלםודאאציו

׃וילעמלארשיטיוולבגברבעלארשיתאןתנםודא

׃רההרההדעהלכלארשיינבואביושדקמועסיו22

לובגלערההרהבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו23

לאאביאליכוימעלאןרהאףסאי24׃רמאלםודאץרא

יפתאםתירמרשאלעלארשיינבליתתנרשאץראה

םתאלעהוונברזעלאתאוןרהאתאחק25׃הבירמימל
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תאםתשבלהווידגבתאןרהאתאטשפהו26׃רההרה

רשאכהשמשעיו27׃םשתמוףסאיןרהאוונברזעלא

טשפיו28׃הדעהלכיניעלרההרהלאולעיוהוהיהוצ

תמיוונברזעלאתאםתאשבליווידגבתאןרהאתאהשמ

29׃רההןמרזעלאוהשמדריורההשארבםשןרהא

םויםישלשןרהאתאוכביוןרהאעוגיכהדעהלכואריו

׃לארשיתיבלכ

לארשיאביכבגנהבשידרעךלמינענכהעמשיו21

רדיו2׃יבשונממבשיולארשיבםחליוםירתאהךרד

ידיבהזהםעהתאןתתןתנםארמאיוהוהילרדנלארשי

ןתיולארשילוקבהוהיעמשיו3׃םהירעתאיתמרחהו

םוקמהםשארקיוםהירעתאוםהתאםרחיוינענכהתא

ץראתאבבסלףוסםיךרדרההרהמועסיו4׃המרח

םיהלאבםעהרבדיו5׃ךרדבםעהשפנרצקתוםודא

ןיאיכרבדמבתומלםירצממונתילעההמלהשמבו

חלשיו6׃לקלקהםחלבהצקונשפנוםימןיאוםחל

תמיוםעהתאוכשניוםיפרשהםישחנהתאםעבהוהי

ונאטחורמאיוהשמלאםעהאביו7׃לארשימברםע

ונילעמרסיוהוהילאללפתהךבוהוהיבונרבדיכ

לאהוהירמאיו8׃םעהדעבהשמללפתיושחנהתא

ךושנהלכהיהוסנלעותאםישוףרשךלהשעהשמ

סנהלעוהמשיותשחנשחנהשמשעיו9׃יחוותאהארו

תשחנהשחנלאטיבהושיאתאשחנהךשנםאהיהו

תבאמועסיו11׃תבאבונחיולארשיינבועסיו10׃יחו
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חרזממבאומינפלערשארבדמבםירבעהייעבונחיו

ועסנםשמ13׃דרזלחנבונחיוועסנםשמ12׃שמשה

ירמאהלובגמאציהרבדמברשאןונרארבעמונחיו

ןכלע14׃ירמאהןיבובאומןיבבאומלובגןונראיכ

םילחנהתאוהפוסבבהותאהוהיתמחלמרפסברמאי

ןעשנורעתבשלהטנרשאםילחנהדשאו15׃ןונרא

הוהירמארשאראבהאוההראבםשמו16׃באומלובגל

לארשירישיזא17׃םימםהלהנתאוםעהתאףסאהשמל

םירשהורפחראב18׃הלונעראבילעתאזההרישהתא

19׃הנתמרבדממוםתנעשמבקקחמבםעהיבידנהורכ

רשאאיגהתומבמו20׃תומבלאילחנמולאילחנהנתממו

21׃ןמישיהינפלעהפקשנוהגספהשארבאומהדשב

׃רמאלירמאהךלמןחיסלאםיכאלמלארשיחלשיו

ימהתשנאלםרכבוהדשבהטנאלךצראבהרבעא22

ןתנאלו23׃ךלבגרבענרשאדעךלנךלמהךרדבראב

אציוומעלכתאןחיסףסאיוולבגברבעלארשיתאןחיס

׃לארשיבםחליוהצהיאביוהרבדמהלארשיתארקל

קבידעןנראמוצראתאשרייוברחיפללארשיוהכיו24

לכתאלארשיחקיו25׃ןומעינבלובגזעיכןומעינבדע

ןובשחבירמאהירעלכבלארשיבשיוהלאהםירעה

אוהירמאהךלמןחיסריעןובשחיכ26׃היתנבלכבו

ודימוצראלכתאחקיוןושארהבאומךלמבםחלנאוהו

הנבתןובשחואבםילשמהורמאיןכלע27׃ןנראדע

תירקמהבהלןובשחמהאצישאיכ28׃ןוחיסריעןנוכתו

באומךליוא29׃ןנראתומבילעבבאומרעהלכאןחיס
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ךלמלתיבשבויתנבוםטילפוינבןתנשומכםעתדבא

דעםישנוןובידדעןובשחדבאםרינו30׃ןוחיסירמא

׃ירמאהץראבלארשיבשיו31׃אבדימדערשאחפנ

תאשרייוהיתנבודכליורזעיתאלגרלהשמחלשיו32

גועאציוןשבהךרדולעיוונפיו33׃םשרשאירמאה

34׃יערדאהמחלמלומעלכואוהםתארקלןשבהךלמ

ותאיתתנךדיביכותאאריתלאהשמלאהוהירמאיו

ןחיסלתישערשאכולתישעווצראתאוומעלכתאו

וינבתאוותאוכיו35׃ןובשחבבשוירשאירמאהךלמ

׃וצראתאושרייודירשולריאשהיתלבדעומעלכתאו

ןדרילרבעמבאומתוברעבונחיולארשיינבועסיו22

לארשיהשערשאלכתארופצןבקלבאריו2׃וחרי

ץקיואוהבריכדאמםעהינפמבאומרגיו3׃ירמאל

ןידמינקזלאבאומרמאיו4׃לארשיינבינפמבאומ

תארושהךחלכוניתביבסלכתאלהקהוכחליהתע

5׃אוההתעבבאומלךלמרופצןבקלבוהדשהקרי

לערשאהרותפרועבןבםעלבלאםיכאלמחלשיו

םירצממאציםעהנהרמאלולארקלומעינבץרארהנה

אנהכלהתעו6׃ילממבשיאוהוץראהןיעתאהסכהנה

הכנלכואילואינממאוהםוצעיכהזהםעהתאילהרא

ךרבמךרבתרשאתאיתעדייכץראהןמונשרגאווב

םימסקוןידמינקזובאומינקזוכליו7׃ראויראתרשאו

רמאיו8׃קלבירבדוילאורבדיוםעלבלאואביוםדיב

רבדירשאכרבדםכתאיתבשהוהלילההפונילםהילא
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לאםיהלאאביו9׃םעלבםעבאומירשובשיוילאהוהי

םעלברמאיו10׃ךמעהלאהםישנאהימרמאיוםעלב

הנה11׃ילאחלשבאומךלמרפצןבקלבםיהלאהלא

הבקהכלהתעץראהןיעתאסכיוםירצממאציהםעה

םיהלארמאיו12׃ויתשרגוובםחלהללכואילואותאיל

ךורביכםעהתאראתאלםהמעךלתאלםעלבלא

לאוכלקלבירשלארמאיורקבבםעלבםקיו13׃אוה

ירשומוקיו14׃םכמעךלהליתתלהוהיןאמיכםכצרא

15׃ונמעךלהםעלבןאמורמאיוקלבלאואביובאומ

16׃הלאמםידבכנוםיברםירשחלשקלבדועףסיו

אנלארופצןבקלברמאהכולורמאיוםעלבלאואביו

רשאלכודאמךדבכאדבכיכ17׃ילאךלהמענמת

ןעיו18׃הזהםעהתאילהבקאנהכלוהשעאילארמאת

ותיבאלמקלבילןתיםאקלבידבעלארמאיוםעלב

תושעליהלאהוהייפתארבעללכואאלבהזוףסכ

הלילהםתאםגהזבאנובשהתעו19׃הלודגואהנטק

לאםיהלאאביו20׃ימערבדהוהיףסיהמהעדאו

םוקםישנאהואבךלארקלםאולרמאיוהלילםעלב

21׃השעתותאךילארבדארשארבדהתאךאוםתאךל

׃באומירשםעךליוונתאתאשבחיורקבבםעלבםקיו

הוהיךאלמבציתיואוהךלוהיכםיהלאףארחיו22

23׃ומעוירענינשוונתאלעבכראוהוולןטשלךרדב

הפולשוברחוךרדבבצנהוהיךאלמתאןותאהארתו

תאםעלבךיוהדשבךלתוךרדהןמןותאהטתוודיב

לועשמבהוהיךאלמדמעיו24׃ךרדההתטהלןותאה
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ךאלמתאןותאהארתו25׃הזמרדגוהזמרדגםימרכה

ריקהלאםעלבלגרתאץחלתוריקהלאץחלתוהוהי

םוקמבדמעיורובעהוהיךאלמףסויו26׃התכהלףסיו

ןותאהארתו27׃לואמשוןימיתוטנלךרדןיארשארצ

ךיוםעלבףארחיוםעלבתחתץברתוהוהיךאלמתא

רמאתוןותאהיפתאהוהיחתפיו28׃לקמבןותאהתא

29׃םילגרשלשהזינתיכהיכךליתישעהמםעלבל

יכידיבברחשיוליבתללעתהיכןותאלםעלברמאיו

יכנאאולהםעלבלאןותאהרמאתו30׃ךיתגרההתע

ןכסהההזהםויהדעךדועמילעתבכררשאךנתא

יניעתאהוהילגיו31׃אלרמאיוהכךלתושעליתנכסה

הפלשוברחוךרדבבצנהוהיךאלמתאאריוםעלב

הוהיךאלמוילארמאיו32׃ויפאלוחתשיודקיוודיב

יתאצייכנאהנהםילגרשולשהזךנתאתאתיכההמלע

ינפלטתוןותאהינארתו33׃ידגנלךרדהטרייכןטשל

יתגרההכתאםגהתעיכינפמהתטנילואםילגרשלשהז

יתאטחהוהיךאלמלאםעלברמאיו34׃יתייחההתואו

םאהתעוךרדביתארקלבצנהתאיכיתעדיאליכ

םעלבלאהוהיךאלמרמאיו35׃ילהבושאךיניעבער

ותאךילארבדארשארבדהתאספאוםישנאהםעךל

אביכקלבעמשיו36׃קלבירשםעםעלבךליורבדת

ןנראלובגלערשאבאומריעלאותארקלאציוםעלב

חלשאלהםעלבלאקלברמאיו37׃לובגההצקברשא

אלםנמאהילאתכלהאלהמלךלארקלךילאיתחלש

ךילאיתאבהנהקלבלאםעלברמאיו38׃ךדבכלכוא
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םיהלאםישירשארבדההמואמרבדלכואלוכיההתע

תירקואביוקלבםעםעלבךליו39׃רבדאותאיפב

םירשלוםעלבלחלשיוןאצורקבקלבחבזיו40׃תוצח

והלעיוםעלבתאקלבחקיורקבביהיו41׃ותארשא

׃םעההצקםשמאריולעבתומב

תחבזמהעבשהזבילהנבקלבלאםעלברמאיו23

קלבשעיו2׃םיליאהעבשוםירפהעבשהזבילןכהו

3׃חבזמבליאורפםעלבוקלבלעיוםעלברבדרשאכ

הרקיילואהכלאוךתלעלעבציתהקלבלםעלברמאיו

4׃יפשךליוךליתדגהוינאריהמרבדויתארקלהוהי

תחבזמהתעבשתאוילארמאיוםעלבלאםיהלארקיו

יפברבדהוהיםשיו5׃חבזמבליאורפלעאויתכרע

הנהווילאבשיו6׃רבדתהכוקלבלאבושרמאיוםעלב

רמאיוולשמאשיו7׃באומירשלכואוהותלעלעבצנ

ילהראהכלםדקיררהמבאומךלמקלבינחניםראןמ

המולאהבקאלבקאהמ8׃לארשיהמעזהכלובקעי

תועבגמוונאראםירצשארמיכ9׃הוהיםעזאלםעזא

הנמימ10׃בשחתיאלםיוגבוןכשידדבלםעןהונרושא

םירשיתומישפנתמתלארשיעברתארפסמובקעירפע

תישעהמםעלבלאקלברמאיו11׃והמכיתירחאיהתו

רמאיוןעיו12׃ךרבתכרבהנהוךיתחקליביאבקליל

13׃רבדלרמשאותאיפבהוהיםישירשאתאאלה

ונארתרשארחאםוקמלאיתאאנךלקלבוילארמאיו

14׃םשמילונבקוהארתאלולכוהארתוהצקספאםשמ
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תחבזמהעבשןביוהגספהשארלאםיפצהדשוהחקיו

לעהכבציתהקלבלארמאיו15׃חבזמבליאורפלעיו

םשיוםעלבלאהוהירקיו16׃הכהרקאיכנאוךתלע

וילאאביו17׃רבדתהכוקלבלאבושרמאיוויפברבד

המקלבולרמאיוותאבאומירשוותלעלעבצנונהו

הניזאהעמשוקלבםוקרמאיוולשמאשיו18׃הוהירבד

םחנתיוםדאןבובזכיולאשיאאל19׃רפצונבידע

ךרבהנה20׃הנמיקיאלורבדוהשעיאלורמאאוהה

אלובקעיבןואטיבהאל21׃הנבישאאלוךרבויתחקל

22׃ובךלמתעורתוומעויהלאהוהילארשיבלמעהאר

שחנאליכ23׃ולםארתפעותכםירצממםאיצומלא

לארשילובקעילרמאיתעכלארשיבםסקאלובקעיב

אלאשנתייראכוםוקיאיבלכםעןה24׃לאלעפהמ

קלברמאיו25׃התשיםיללחםדוףרטלכאידעבכשי

ןעיו26׃ונכרבתאלךרבםגונבקתאלבקםגםעלבלא

רשאלכרמאלךילאיתרבדאלהקלבלארמאיוםעלב

אנהכלםעלבלאקלברמאיו27׃השעאותאהוהירבדי

ילותבקוםיהלאהיניעברשייילוארחאםוקמלאךחקא

לעףקשנהרועפהשארםעלבתאקלבחקיו28׃םשמ

העבשהזבילהנבקלבלאםעלברמאיו29׃ןמישיהינפ

שעיו30׃םיליאהעבשוםירפהעבשהזבילןכהותחבזמ

׃חבזמבליאורפלעיוםעלברמארשאכקלב

לארשיתאךרבלהוהייניעבבוטיכםעלבאריו24

רבדמהלאתשיוםישחנתארקלםעפבםעפכךלהאלו
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ויטבשלןכשלארשיתאאריוויניעתאםעלבאשיו2׃וינפ

םעלבםאנרמאיוולשמאשיו3׃םיהלאחורוילעיהתו

לאירמאעמשםאנ4׃ןיעהםתשרבגהםאנורעבונב

ךילהאובטהמ5׃םיניעיולגולפנהזחיידשהזחמרשא

רהנילעתנגכויטנםילחנכ6׃לארשיךיתנכשמבקעי

וילדמםימלזי7׃םימילעםיזראכהוהיעטנםילהאכ

8׃ותכלמאשנתווכלמגגאמםריוםיברםימבוערזו

וירצםיוגלכאיולםארתפעותכםירצממואיצומלא

איבלכויראכבכשערכ9׃ץחמיויצחוםרגיםהיתמצעו

ףארחיו10׃רוראךירראוךורבךיכרבמונמיקיימ

םעלבלאקלברמאיוויפכתאקפסיוםעלבלאקלב

11׃םימעפשלשהזךרבתכרבהנהוךיתארקיביאבקל

הנהוךדבכאדבכיתרמאךמוקמלאךלחרבהתעו

לאםגאלהקלבלאםעלברמאיו12׃דובכמהוהיךענמ

ילןתיםא13׃רמאליתרבדילאתחלשרשאךיכאלמ

הוהייפתארבעללכואאלבהזוףסכותיבאלמקלב

׃רבדאותאהוהירבדירשאיבלמהערואהבוטתושעל

םעההשעירשאךצעיאהכלימעלךלוהיננההתעו14

םאנרמאיוולשמאשיו15׃םימיהתירחאבךמעלהזה

ירמאעמשםאנ16׃ןיעהםתשרבגהםאנורעבונבםעלב

17׃םיניעיולגולפנהזחיידשהזחמןוילעתעדעדיולא

בקעימבכוכךרדבורקאלוונרושאהתעאלוונארא

׃תשינבלכרקרקובאומיתאפץחמולארשימטבשםקו

לארשיוויביאריעשהשריהיהוהשריםודאהיהו18

אריו20׃ריעמדירשדיבאהובקעימדריו19׃ליחהשע
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ותירחאוקלמעםיוגתישאררמאיוולשמאשיוקלמעתא

ןתיארמאיוולשמאשיויניקהתאאריו21׃דבאידע

דעןיקרעבלהיהיםאיכ22׃ךנקעלסבםישוךבשומ

ומשמהיחיימיוארמאיוולשמאשיו23׃ךבשתרושאהמ

ידעאוהםגורבעונעורושאונעוםיתכדימםיצו24׃לא

ךלהקלבםגוומקמלבשיוךליוםעלבםקיו25׃דבא

׃וכרדל

׃באומתונבלאתונזלםעהלחיוםיטשבלארשיבשיו25

ווחתשיוםעהלכאיוןהיהלאיחבזלםעלןארקתו2

הוהיףארחיורועפלעבללארשידמציו3׃ןהיהלאל

ישארלכתאחקהשמלאהוהירמאיו4׃לארשיב

הוהיףאןורחבשיושמשהדגנהוהילםתואעקוהוםעה

שיאוגרהלארשייטפשלאהשמרמאיו5׃לארשימ

לארשיינבמשיאהנהו6׃רועפלעבלםידמצנהוישנא

לכיניעלוהשמיניעלתינידמהתאויחאלאברקיואב

אריו7׃דעומלהאחתפםיכבהמהולארשיינבתדע

הדעהךותמםקיוןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפ

הבקהלאלארשישיארחאאביו8׃ודיבחמרחקיו

התבקלאהשאהתאולארשישיאתאםהינשתארקדיו

הפגמבםיתמהויהיו9׃לארשיינבלעמהפגמהרצעתו

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו10׃ףלאםירשעוהעברא

יתמחתאבישהןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפ11

יתילכאלוםכותביתאנקתאואנקבלארשיינבלעמ

תאולןתניננהרמאןכל12׃יתאנקבלארשיינבתא
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תנהכתירבוירחאוערזלוולהתיהו13׃םולשיתירב

14׃לארשיינבלערפכיוויהלאלאנקרשאתחתםלוע

ירמזתינידמהתאהכהרשאהכמהלארשישיאםשו

הכמההשאהםשו15׃ינעמשלבאתיבאישנאולסןב

׃אוהןידמבבאתיבתומאשאררוצתביבזכתינידמה

םינידמהתארורצ17׃רמאלהשמלאהוהירבדיו16

רשאםהילכנבםכלםהםיררציכ18׃םתואםתיכהו

ןידמאישנתביבזכרבדלעורועפרבדלעםכלולכנ

׃רועפרבדלעהפגמהםויבהכמהםתחא

רזעלאלאוהשמלאהוהירמאיוהפגמהירחאיהיו26

ינבתדעלכשארתאואש2׃רמאלןהכהןרהאןב

אבצאצילכםתבאתיבלהלעמוהנשםירשעןבמלארשי

באומתברעבםתאןהכהרזעלאוהשמרבדיו3׃לארשיב

רשאכהלעמוהנשםירשעןבמ4׃רמאלוחריןדרילע

׃םירצמץראמםיאציהלארשיינבוהשמתאהוהיהוצ

יכנחהתחפשמךונחןבוארינבלארשירוכבןבואר5

ינורצחהתחפשמןרצחל6׃יאלפהתחפשמאולפל

ויהיוינבוארהתחפשמהלא7׃ימרכהתחפשמימרכל

8׃םישלשותואמעבשוףלאםיעבראוהשלשםהידקפ

םריבאוןתדולאומנבאילאינבו9׃באילאאולפינבו

לעוהשמלעוצהרשאהדעהיאורקםריבאוןתדאוה

תאץראהחתפתו10׃הוהילעםתצהבחרקתדעבןרהא

תאשאהלכאבהדעהתומבחרקתאוםתאעלבתוהיפ

12׃ותמאלחרקינבו11׃סנלויהיושיאםיתאמוםישמח

ןימילילאומנהתחפשמלאומנלםתחפשמלןועמשינב
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תחפשמחרזל13׃יניכיהתחפשמןיכילינימיהתחפשמ

ינעמשהתחפשמהלא14׃ילואשהתחפשמלואשליחרזה

ןופצלםתחפשמלדגינב15׃םיתאמוףלאםירשעוםינש

׃ינושהתחפשמינושליגחהתחפשמיגחלינופצהתחפשמ

דוראל17׃ירעהתחפשמירעלינזאהתחפשמינזאל16

הלא18׃ילאראהתחפשמילאראלידוראהתחפשמ

׃תואמשמחוףלאםיעבראםהידקפלדגינבתחפשמ

20׃ןענכץראבןנואורעתמיוןנואורעהדוהיינב19

ץרפלינלשהתחפשמהלשלםתחפשמלהדוהיינבויהיו

ץרפינבויהיו21׃יחרזהתחפשמחרזליצרפהתחפשמ

22׃ילומחהתחפשמלומחלינרצחהתחפשמןרצחל

שמחוףלאםיעבשוהששםהידקפלהדוהיתחפשמהלא

יעלותהתחפשמעלותםתחפשמלרכששיינב23׃תואמ

ןרמשליבושיהתחפשמבושיל24׃ינופהתחפשמהופל

םהידקפלרכששיתחפשמהלא25׃ינרמשהתחפשמ

םתחפשמלןלובזינב26׃תואמשלשוףלאםיששוהעברא

לאלחילינלאהתחפשמןולאלידרסהתחפשמדרסל

םהידקפלינלובזהתחפשמהלא27׃ילאלחיהתחפשמ

השנמםתחפשמלףסויינב28׃תואמשמחוףלאםישש

ריכמויריכמהתחפשמריכמלהשנמינב29׃םירפאו

ינבהלא30׃ידעלגהתחפשמדעלגלדעלגתאדילוה

׃יקלחהתחפשמקלחלירזעיאהתחפשמרזעיאדעלג

׃ימכשהתחפשמםכשוילארשאהתחפשמלאירשאו31

׃ירפחהתחפשמרפחויעדימשהתחפשמעדימשו32

םשותונבםאיכםינבולויהאלרפחןבדחפלצו33
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הלא34׃הצרתוהכלמהלגחהענוהלחמדחפלצתונב

׃תואמעבשוףלאםישמחוםינשםהידקפוהשנמתחפשמ

יחלתשהתחפשמחלתושלםתחפשמלםירפאינבהלא35

ינבהלאו36׃ינחתהתחפשמןחתלירכבהתחפשמרכבל

םירפאינבתחפשמהלא37׃ינרעהתחפשמןרעלחלתוש

ףסויינבהלאתואמשמחוףלאםישלשוםינשםהידקפל

תחפשמעלבלםתחפשמלןמינבינב38׃םתחפשמל

תחפשמםריחאלילבשאהתחפשמלבשאליעלבה

תחפשמםפוחלימפושהתחפשמםפופשל39׃ימריחאה

ידראהתחפשמןמענודראעלבינבויהיו40׃ימפוחה

םתחפשמלןמינבינבהלא41׃ימענהתחפשמןמענל

ינבהלא42׃תואמששוףלאםיעבראוהשמחםהידקפו

ןדתחפשמהלאימחושהתחפשמםחושלםתחפשמלןד

העבראםהידקפלימחושהתחפשמלכ43׃םתחפשמל

םתחפשמלרשאינב44׃תואמעבראוףלאםיששו

העירבליושיהתחפשמיושילהנמיהתחפשמהנמיל

ירבחהתחפשמרבחלהעירבינבל45׃יעירבהתחפשמ

׃חרשרשאתבםשו46׃ילאיכלמהתחפשמלאיכלמל

םישמחוהשלשםהידקפלרשאינבתחפשמהלא47

לאצחילםתחפשמלילתפנינב48׃תואמעבראוףלא

תחפשמרציל49׃ינוגהתחפשמינוגלילאצחיהתחפשמ

ילתפנתחפשמהלא50׃ימלשהתחפשמםלשלירציה

׃תואמעבראוףלאםיעבראוהשמחםהידקפוםתחפשמל

עבשףלאוףלאתואמששלארשיינבידוקפהלא51

הלאל53׃רמאלהשמלאהוהירבדיו52׃םישלשותואמ
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הברתברל54׃תומשרפסמבהלחנבץראהקלחת

׃ותלחנןתיוידקפיפלשיאותלחנטיעמתטעמלוותלחנ

׃ולחניםתבאתוטמתומשלץראהתאקלחילרוגבךא55

הלאו57׃טעמלברןיבותלחנקלחתלרוגהיפלע56

תהקלינשרגהתחפשמןושרגלםתחפשמליולהידוקפ

תחפשמהלא58׃יררמהתחפשמיררמליתהקהתחפשמ

ילחמהתחפשמינרבחהתחפשמינבלהתחפשמיול

׃םרמעתאדלוהתהקויחרקהתחפשמישומהתחפשמ

יוללהתאהדלירשאיולתבדבכויםרמעתשאםשו59

םירמתאוהשמתאוןרהאתאםרמעלדלתוםירצמב

רזעלאתאאוהיבאתאובדנתאןרהאלדלויו60׃םתחא

הרזשאםבירקהבאוהיבאובדנתמיו61׃רמתיאתאו

לכףלאםירשעוהשלשםהידקפויהיו62׃הוהיינפל

לארשיינבךותבודקפתהאליכהלעמושדחןבמרכז

ידוקפהלא63׃לארשיינבךותבהלחנםהלןתנאליכ

תברעבלארשיינבתאודקפרשאןהכהרזעלאוהשמ

ידוקפמשיאהיהאלהלאבו64׃וחריןדרילעבאומ

רבדמבלארשיינבתאודקפרשאןהכהןרהאוהשמ

רתונאלורבדמבותמיתומםהלהוהירמאיכ65׃יניס

׃ןונןבעשוהיוהנפיןבבלכםאיכשיאםהמ

ריכמןבדעלגןברפחןבדחפלצתונבהנברקתו27

ויתנבתומשהלאוףסויןבהשנמתחפשמלהשנמןב

השמינפלהנדמעתו2׃הצרתוהכלמוהלגחוהענהלחמ

להאחתפהדעהלכוםאישנהינפלוןהכהרזעלאינפלו

ךותבהיהאלאוהורבדמבתמוניבא3׃רמאלדעומ
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םינבותמואטחביכחרקתדעבהוהילעםידעונההדעה

ןיאיכותחפשמךותמוניבאםשערגיהמל4׃ולויהאל

תאהשמברקיו5׃וניבאיחאךותבהזחאונלהנתןבול

ןכ7׃רמאלהשמלאהוהירמאיו6׃הוהיינפלןטפשמ

ךותבהלחנתזחאםהלןתתןתנתרבדדחפלצתונב

ינבלאו8׃ןהלןהיבאתלחנתאתרבעהוםהיבאיחא

םתרבעהוולןיאןבותומייכשיארמאלרבדתלארשי

ותלחנתאםתתנותבולןיאםאו9׃ותבלותלחנתא

׃ויבאיחאלותלחנתאםתתנוםיחאולןיאםאו10׃ויחאל

ברקהוראשלותלחנתאםתתנוויבאלםיחאןיאםאו11

תקחללארשיינבלהתיהוהתאשריוותחפשממוילא

השמלאהוהירמאיו12׃השמתאהוהיהוצרשאכטפשמ

יתתנרשאץראהתאהארוהזהםירבעהרהלאהלע

התאםגךימעלאתפסאנוהתאהתיארו13׃לארשיינבל

רבדמביפםתירמרשאכ14׃ךיחאןרהאףסאנרשאכ

ימםהםהיניעלםימבינשידקהלהדעהתבירמבןצ

׃רמאלהוהילאהשמרבדיו15׃ןצרבדמשדקתבירמ

17׃הדעהלעשיארשבלכלתחורהיהלאהוהידקפי16

רשאוםאיצוירשאוםהינפלאבירשאוםהינפלאצירשא

׃הערםהלןיארשאןאצכהוהיתדעהיהתאלוםאיבי

שיאןונןבעשוהיתאךלחקהשמלאהוהירמאיו18

ינפלותאתדמעהו19׃וילעךדיתאתכמסוובחוררשא

20׃םהיניעלותאהתיוצוהדעהלכינפלוןהכהרזעלא

21׃לארשיינבתדעלכועמשיןעמלוילעךדוהמהתתנו

ינפלםירואהטפשמבוללאשודמעיןהכהרזעלאינפלו
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ותאלארשיינבלכואוהואביויפלעוואציויפלעהוהי

תאחקיוותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו22׃הדעהלכו

23׃הדעהלכינפלוןהכהרזעלאינפלוהדמעיועשוהי

׃השמדיבהוהירבדרשאכוהוציווילעוידיתאךמסיו

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו28

ורמשתיחחינחירישאלימחלינברקתאםהלאתרמאו

רשאהשאההזםהלתרמאו3׃ודעומבילבירקהל

הלעםוילםינשםמימתהנשינבםישבכהוהילובירקת

ינשהשבכהתאורקבבהשעתדחאשבכהתא4׃דימת

החנמלתלסהפיאהתירישעו5׃םיברעהןיבהשעת

הישעהדימתתלע6׃ןיההתעיברתיתכןמשבהלולב

ןיההתעיברוכסנו7׃הוהילהשאחחינחירליניסרהב

שבכהתאו8׃הוהילרכשךסנךסהשדקבדחאהשבכל

השעתוכסנכורקבהתחנמכםיברעהןיבהשעתינשה

ינבםישבכינשתבשהםויבו9׃הוהילחחינחירהשא

ןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעינשוםמימתהנש

׃הכסנודימתהתלעלעותבשבתבשתלע10׃וכסנו

ינבםירפהוהילהלעובירקתםכישדחישארבו11

12׃םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאוםינשרקב

דחאהרפלןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעהשלשו

13׃דחאהליאלןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעינשו

דחאהשבכלןמשבהלולבהחנמתלסןורשעןרשעו

ןיההיצחםהיכסנו14׃הוהילהשאחחינחירהלע

ןיישבכלןיההתעיברוליאלןיההתשילשורפלהיהי
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םיזעריעשו15׃הנשהישדחלושדחבשדחתלעתאז

16׃וכסנוהשעידימתהתלעלעהוהילתאטחלדחא

׃הוהילחספשדחלםוירשעהעבראבןושארהשדחבו

תוצמםימיתעבשגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו17

הדבעתכאלמלכשדקארקמןושארהםויב18׃לכאי

רקבינבםירפהוהילהלעהשאםתברקהו19׃ושעתאל

ויהיםמימתהנשינבםישבכהעבשודחאליאוםינש

םינרשעהשלשןמשבהלולבתלסםתחנמו20׃םכל

השעתןורשעןורשע21׃ושעתליאלםינרשעינשורפל

דחאתאטחריעשו22׃םישבכהתעבשלדחאהשבכל

דימתהתלעלרשארקבהתלעדבלמ23׃םכילערפכל

םחלםימיתעבשםוילושעתהלאכ24׃הלאתאושעת

25׃וכסנוהשעידימתהתלועלעהוהילחחינחירהשא

הדבעתכאלמלכםכלהיהישדקארקמיעיבשהםויבו

השדחהחנמםכבירקהבםירוכבהםויבו26׃ושעתאל

תכאלמלכםכלהיהישדקארקמםכיתעבשבהוהיל

הוהילחחינחירלהלועםתברקהו27׃ושעתאלהדבע

28׃הנשינבםישבכהעבשדחאליאםינשרקבינבםירפ

דחאהרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלסםתחנמו

דחאהשבכלןורשעןורשע29׃דחאהליאלםינרשעינש

׃םכילערפכלדחאםיזעריעש30׃םישבכהתעבשל

םכלויהיםמימתושעתותחנמודימתהתלעדבלמ31

׃םהיכסנו
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היהישדקארקמשדחלדחאביעיבשהשדחבו29

׃םכלהיהיהעורתםויושעתאלהדבעתכאלמלכםכל

דחארקבןברפהוהילחחינחירלהלעםתישעו2

םתחנמו3׃םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליא

םינרשעינשרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלס

5׃םישבכהתעבשלדחאהשבכלדחאןורשעו4׃ליאל

תלעדבלמ6׃םכילערפכלתאטחדחאםיזעריעשו

םטפשמכםהיכסנוהתחנמודימתהתלעוהתחנמושדחה

הזהיעיבשהשדחלרושעבו7׃הוהילהשאחחינחירל

הכאלמלכםכיתשפנתאםתינעוםכלהיהישדקארקמ

ןברפחחינחירהוהילהלעםתברקהו8׃ושעתאל

ויהיםמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאדחארקב

םינרשעהשלשןמשבהלולבתלסםתחנמו9׃םכל

שבכלןורשעןורשע10׃דחאהליאלםינרשעינשרפל

תאטחדחאםיזעריעש11׃םישבכהתעבשלדחאה

׃םהיכסנוהתחנמודימתהתלעוםירפכהתאטחדבלמ

היהישדקארקמיעיבשהשדחלםוירשעהשמחבו12

הוהילגחםתגחוושעתאלהדבעתכאלמלכםכל

הוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו13׃םימיתעבש

הנשינבםישבכםינשםליארשעהשלשרקבינבםירפ

ןמשבהלולבתלסםתחנמו14׃ויהיםמימתרשעהעברא

ינשםירפרשעהשלשלדחאהרפלםינרשעהשלש

ןורשעןורשעו15׃םליאהינשלדחאהליאלםינרשע

םיזעריעשו16׃םישבכרשעהעבראלדחאהשבכל

םויבו17׃הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמתאטחדחא
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ינבםישבכםינשםליארשעםינשרקבינבםירפינשה

םירפלםהיכסנוםתחנמו18׃םמימתרשעהעבראהנש

םיזעריעשו19׃טפשמכםרפסמבםישבכלוםליאל

20׃םהיכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמתאטחדחא

םישבכםינשםליארשעיתשעםירפישילשהםויבו

םהיכסנוםתחנמו21׃םמימתרשעהעבראהנשינב

ריעשו22׃טפשמכםרפסמבםישבכלוםליאלםירפל

23׃הכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמדחאתאטח

הנשינבםישבכםינשםליאהרשעםירפיעיברהםויבו

םליאלםירפלםהיכסנוםתחנמ24׃םמימתרשעהעברא

תאטחדחאםיזעריעשו25׃טפשמכםרפסמבםישבכלו

ישימחהםויבו26׃הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמ

רשעהעבראהנשינבםישבכםינשםליאהעשתםירפ

םישבכלוםליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו27׃םמימת

תלעדבלמדחאתאטחריעשו28׃טפשמכםרפסמב

םליאהנמשםירפיששהםויבו29׃הכסנוהתחנמודימתה

םתחנמו30׃םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכםינש

31׃טפשמכםרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנו

׃היכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו

ינבםישבכםינשםליאהעבשםירפיעיבשהםויבו32

םירפלםהכסנוםתחנמו33׃םמימתרשעהעבראהנש

תאטחריעשו34׃םטפשמכםרפסמבםישבכלוםליאל

ינימשהםויב35׃הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחא

36׃ושעתאלהדבעתכאלמלכםכלהיהתתרצע

ליאדחארפהוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו
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םהיכסנוםתחנמ37׃םמימתהעבשהנשינבםישבכדחא

תאטחריעשו38׃טפשמכםרפסמבםישבכלוליאלרפל

ושעתהלא39׃הכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמדחא

םכיתלעלםכיתבדנוםכירדנמדבלםכידעומבהוהיל

לאהשמרמאיו40׃םכימלשלוםכיכסנלוםכיתחנמלו

׃השמתאהוהיהוצרשאלככלארשיינב

רמאללארשיינבלתוטמהישארלאהשמרבדיו30

הוהילרדנרדייכשיא2׃הוהיהוצרשארבדההז

ורבדלחיאלושפנלערסארסאלהעבשעבשהוא

הוהילרדנרדתיכהשאו3׃השעיויפמאציהלככ

תאהיבאעמשו4׃הירענבהיבאתיבברסאהרסאו

היבאהלשירחהוהשפנלעהרסארשאהרסאוהרדנ

׃םוקיהשפנלעהרסארשארסאלכוהירדנלכומקו

הירסאוהירדנלכועמשםויבהתאהיבאאינהםאו5

אינהיכהלחלסיהוהיוםוקיאלהשפנלעהרסארשא

ואהילעהירדנושיאלהיהתויהםאו6׃התאהיבא

םויבהשיאעמשו7׃השפנלעהרסארשאהיתפשאטבמ

לעהרסארשאהרסאוהירדנומקוהלשירחהוועמש

תארפהוהתואאיניהשיאעמשםויבםאו8׃ומקיהשפנ

לעהרסארשאהיתפשאטבמתאוהילערשאהרדנ

רשאלכהשורגוהנמלארדנו9׃הלחלסיהוהיוהשפנ

ואהרדנהשיאתיבםאו10׃הילעםוקיהשפנלעהרסא

שרחהוהשיאעמשו11׃העבשבהשפנלערסאהרסא

הרסארשארסאלכוהירדנלכומקוהתאאינהאלהל
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ועמשםויבהשיאםתארפירפהםאו12׃םוקיהשפנלע

השיאםוקיאלהשפנרסאלוהירדנלהיתפשאצומלכ

תנעלרסאתעבשלכורדנלכ13׃הלחלסיהוהיוםרפה

שירחישרחהםאו14׃ונרפיהשיאוונמיקיהשיאשפנ

לכתאואהירדנלכתאםיקהוםוילאםוימהשיאהל

׃ועמשםויבהלשרחהיכםתאםיקההילערשאהירסא

הלא16׃הנועתאאשנוועמשירחאםתארפירפהםאו15

באןיבותשאלשיאןיבהשמתאהוהיהוצרשאםיקחה

׃היבאתיבהירענבותבל

לארשיינבתמקנםקנ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו31

לאהשמרבדיו3׃ךימעלאףסאתרחאםינידמהתאמ

ןידמלעויהיואבצלםישנאםכתאמוצלחהרמאלםעה

לכלהטמלףלאהטמלףלא4׃ןידמבהוהיתמקנתתל

לארשייפלאמורסמיו5׃אבצלוחלשתלארשיתוטמ

םתאחלשיו6׃אבציצולחףלארשעםינשהטמלףלא

ןהכהרזעלאןבסחניפתאוםתאאבצלהטמלףלאהשמ

ואבציו7׃ודיבהעורתהתורצצחושדקהילכואבצל

תאו8׃רכזלכוגרהיוהשמתאהוהיהוצרשאכןידמלע

רוצתאוםקרתאויואתאםהיללחלעוגרהןידמיכלמ

רועבןבםעלבתאוןידמיכלמתשמחעברתאורוחתאו

םפטתאוןידמישנתאלארשיינבובשיו9׃ברחבוגרה

10׃וזזבםליחלכתאוםהנקמלכתאוםתמהבלכתאו

׃שאבופרשםתריטלכתאוםתבשומבםהירעלכתאו

׃המהבבוםדאבחוקלמהלכתאוללשהלכתאוחקיו11

לארשיינבתדעלאוןהכהרזעלאלאוהשמלאואביו12
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תברעלאהנחמהלאללשהתאוחוקלמהתאויבשהתא

ןהכהרזעלאוהשמואציו13׃וחריןדרילערשאבאומ

ףצקיו14׃הנחמלץוחמלאםתארקלהדעהיאישנלכו

םיאבהתואמהירשוםיפלאהירשליחהידוקפלעהשמ

לכםתייחההשמםהילארמאיו15׃המחלמהאבצמ

רסמלםעלברבדבלארשיינבלויההנהןה16׃הבקנ

17׃הוהיתדעבהפגמהיהתורועפרבדלעהוהיבלעמ

בכשמלשיאתעדיהשאלכוףטברכזלכוגרההתעו

רכזבכשמועדיאלרשאםישנבףטהלכו18׃וגרהרכז

לכםימיתעבשהנחמלץוחמונחםתאו19׃םכלויחה

םויבוישילשהםויבואטחתתללחבעגנלכושפנגרה

לכורועילכלכודגבלכו20׃םכיבשוםתאיעיבשה

רזעלארמאיו21׃ואטחתתץעילכלכוםיזעהשעמ

הרותהתקחתאזהמחלמלםיאבהאבצהישנאלאןהכה

ףסכהתאובהזהתאךא22׃השמתאהוהיהוצרשא

23׃תרפעהתאולידבהתאלזרבהתאתשחנהתא

ימבךארהטושאבוריבעתשאבאבירשארבדלכ

24׃םימבוריבעתשאבאביאלרשאלכואטחתיהדנ

ואבתרחאוםתרהטויעיבשהםויבםכידגבםתסבכו

תאאש26׃רמאלהשמלאהוהירמאיו25׃הנחמהלא

ןהכהרזעלאוהתאהמהבבוםדאביבשהחוקלמשאר

ישפתןיבחוקלמהתאתיצחו27׃הדעהתובאישארו

תמרהו28׃הדעהלכןיבואבצלםיאציההמחלמה

דחאאבצלםיאציההמחלמהישנאתאמהוהילסכמ

םירמחהןמורקבהןמוםדאהןמתואמהשמחמשפנ
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ןהכהרזעלאלהתתנווחקתםתיצחממ29׃ןאצהןמו

זחאדחאחקתלארשיינבתצחממו30׃הוהיתמורת

ןאצהןמוםירמחהןמרקבהןמםדאהןמםישמחהןמ

ןכשמתרמשמירמשםיוללםתאהתתנוהמהבהלכמ

תאהוהיהוצרשאכןהכהרזעלאוהשמשעיו31׃הוהי

אבצהםעוזזברשאזבהרתיחוקלמהיהיו32׃השמ

33׃םיפלאתשמחוףלאםיעבשוףלאתואמששןאצ

׃ףלאםיששודחאםירמחו34׃ףלאםיעבשוםינשרקבו

לכרכזבכשמועדיאלרשאםישנהןמםדאשפנו35

םיאציהקלחהצחמהיהתו36׃ףלאםישלשוםינששפנ

תעבשוףלאםישלשוףלאתואמשלשןאצהרפסמאבצב

ןאצהןמהוהילסכמהיהיו37׃תואמשמחוםיפלא

ףלאםישלשוהששרקבהו38׃םיעבשושמחתואמשש

ףלאםישלשםירמחו39׃םיעבשוםינשהוהילםסכמו

םדאשפנו40׃םיששודחאהוהילםסכמותואמשמחו

41׃שפנםישלשוםינשהוהילםסכמוףלארשעהשש

רשאכןהכהרזעלאלהוהיתמורתסכמתאהשמןתיו

הצחרשאלארשיינבתיצחממו42׃השמתאהוהיהוצ

ןמהדעהתצחמיהתו43׃םיאבצהםישנאהןמהשמ

שמחוםיפלאתעבשףלאםישלשוףלאתואמשלשןאצה

םישלשםירמחו45׃ףלאםישלשוהששרקבו44׃תואמ

חקיו47׃ףלארשעהששםדאשפנו46׃תואמשמחוףלא

םישמחהןמדחאזחאהתאלארשיינבתצחממהשמ

תרמשמירמשםיוללםתאןתיוהמהבהןמוםדאהןמ

לאוברקיו48׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהיןכשמ
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ירשוםיפלאהירשאבצהיפלאלרשאםידקפההשמ

ישנאשארתאואשנךידבעהשמלאורמאיו49׃תואמה

ברקנו50׃שיאונממדקפנאלוונדיברשאהמחלמה

דימצוהדעצאבהזילכאצמרשאשיאהוהיןברקתא

חקיו51׃הוהיינפלוניתשפנלערפכלזמוכוליגעתעבט

52׃השעמילכלכםתאמבהזהתאןהכהרזעלאוהשמ

רשעהששהוהילומירהרשאהמורתהבהזלכיהיו

תאמוםיפלאהירשתאמלקשםישמחותואמעבשףלא

השמחקיו54׃ולשיאוזזבאבצהישנא53׃תואמהירש

ואביותואמהוםיפלאהירשתאמבהזהתאןהכהרזעלאו

׃הוהיינפללארשיינבלןורכזדעומלהאלאותא

דאמםוצעדגינבלוןבוארינבלהיהברהנקמו32

םוקמםוקמההנהודעלגץראתאורזעיץראתאואריו

השמלאורמאיוןבוארינבודגינבואביו2׃הנקמ

תורטע3׃רמאלהדעהיאישנלאוןהכהרזעלאלאו

׃ןעבוובנוםבשוהלעלאוןובשחוהרמנורזעיוןבידו

הנקמץראלארשיתדעינפלהוהיהכהרשאץראה4

ךיניעבןחונאצמםאורמאיו5׃הנקמךידבעלואוה

תאונרבעתלאהזחאלךידבעלתאזהץראהתאןתי

םכיחאהןבוארינבלודגינבלהשמרמאיו6׃ןדריה

בלתאןואונתהמלו7׃הפובשתםתאוהמחלמלואבי

8׃הוהיםהלןתנרשאץראהלארבעמלארשיינב

תאתוארלענרבשדקמםתאיחלשבםכיתבאושעהכ

ואיניוץראהתאואריולוכשאלחנדעולעיו9׃ץראה

םהלןתנרשאץראהלאאביתלבללארשיינבבלתא
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םא11׃רמאלעבשיואוההםויבהוהיףארחיו10׃הוהי

הלעמוהנשםירשעןבמםירצממםילעהםישנאהוארי

יכבקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאהמדאהתא

ןבעשוהיויזנקההנפיןבבלכיתלב12׃ירחאואלמאל

םעניולארשיבהוהיףארחיו13׃הוהיירחאואלמיכןונ

ערההשעהרודהלכםתדעהנשםיעברארבדמב

םישנאתוברתםכיתבאתחתםתמקהנהו14׃הוהייניעב

יכ15׃לארשילאהוהיףאןורחלעדועתופסלםיאטח

לכלםתחשורבדמבוחינהלדועףסיווירחאמןבושת

וננקמלהנבנןאצתרדגורמאיווילאושגיו16׃הזהםעה

לארשיינבינפלםישחץלחנונחנאו17׃ונפטלםירעוהפ

רצבמהירעבונפטבשיוםמוקמלאםנאיבהםארשאדע

ינבלחנתהדעוניתבלאבושנאל18׃ץראהיבשיינפמ

ןדרילרבעמםתאלחננאליכ19׃ותלחנשיאלארשי

20׃החרזמןדריהרבעמונילאונתלחנהאביכהאלהו

וצלחתםאהזהרבדהתאןושעתםאהשמםהילארמאיו

ןדריהתאץולחלכםכלרבעו21׃המחלמלהוהיינפל

ץראההשבכנו22׃וינפמויביאתאושירוהדעהוהיינפל

לארשימוהוהימםייקנםתייהוובשתרחאוהוהיינפל

אלםאו23׃הוהיינפלהזחאלםכלתאזהץראההתיהו

אצמתרשאםכתאטחועדוהוהילםתאטחהנהןכןושעת

אציהוםכאנצלתרדגוםכפטלםירעםכלונב24׃םכתא

השמלאןבוארינבודגינברמאיו25׃ושעתםכיפמ

ונישנונפט26׃הוצמינדארשאכושעיךידבערמאל

ךידבעו27׃דעלגהירעבםשויהיונתמהבלכווננקמ
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ינדארשאכהמחלמלהוהיינפלאבצץולחלכורבעי

ןבעשוהיתאוןהכהרזעלאתאהשמםהלוציו28׃רבד

השמרמאיו29׃לארשיינבלתוטמהתובאישארתאוןונ

ןדריהתאםכתאןבוארינבודגינבורבעיםאםהלא

םכינפלץראההשבכנוהוהיינפלהמחלמלץולחלכ

ורבעיאלםאו30׃הזחאלדעלגהץראתאםהלםתתנו

ינבונעיו31׃ןענכץראבםככתבוזחאנוםכתאםיצולח

ןכךידבעלאהוהירבדרשאתארמאלןבוארינבודג

ונתאוןענכץראהוהיינפלםיצולחרבענונחנ32׃השענ

דגינבלהשמםהלןתיו33׃ןדרילרבעמונתלחנתזחא

ןחיסתכלממתאףסויןבהשנמטבשיצחלוןבוארינבלו

הירעלץראהןשבהךלמגועתכלממתאוירמאהךלמ

תאוןבידתאדגינבונביו34׃ביבסץראהירעתלבגב

׃ההבגיורזעיתאוןפושתרטעתאו35׃רערעתאותרטע

׃ןאצתרדגורצבמירעןרהתיבתאוהרמנתיבתאו36

׃םיתירקתאואלעלאתאוןובשחתאונבןבוארינבו37

וארקיוהמבשתאוםשתבסומןועמלעבתאוובנתאו38

ריכמינבוכליו39׃ונברשאםירעהתומשתאתמשב

׃הברשאירמאהתאשרויוהדכליוהדעלגהשנמןב

41׃הבבשיוהשנמןבריכמלדעלגהתאהשמןתיו40

תוחןהתאארקיוםהיתוחתאדכליוךלההשנמןבריאיו

הלארקיוהיתנבתאותנקתאדכליוךלהחבנו42׃ריאי

׃ומשבחבנ
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םירצמץראמואצירשאלארשיינביעסמהלא33

םהיאצומתאהשמבתכיו2׃ןרהאוהשמדיבםתאבצל

3׃םהיאצומלםהיעסמהלאוהוהייפלעםהיעסמל

שדחלםוירשעהשמחבןושארהשדחבססמערמועסיו

יניעלהמרדיבלארשיינבואציחספהתרחממןושארה

םהבהוהיהכהרשאתאםירבקמםירצמו4׃םירצמלכ

ינבועסיו5׃םיטפשהוהיהשעםהיהלאבורוכבלכ

םתאבונחיותכסמועסיו6׃תכסבונחיוססמערמלארשי

תריחהיפלעבשיוםתאמועסיו7׃רבדמההצקברשא

ינפמועסיו8׃לדגמינפלונחיוןופצלעבינפלערשא

תשלשךרדוכליוהרבדמהםיהךותבורבעיותריחה

ואביוהרממועסיו9׃הרמבונחיוםתארבדמבםימי

םירמתםיעבשוםימתניעהרשעםיתשםליאבוהמליא

ועסיו11׃ףוסםילעונחיוםליאמועסיו10׃םשונחיו

ונחיוןיסרבדממועסיו12׃ןיסרבדמבונחיוףוסםימ

שולאמועסיו14׃שולאבונחיוהקפדמועסיו13׃הקפדב

ועסיו15׃תותשלםעלםימםשהיהאלוםדיפרבונחיו

ונחיויניסרבדממועסיו16׃יניסרבדמבונחיוםדיפרמ

׃תרצחבונחיוהואתהתרבקמועסיו17׃הואתהתרבקב

ונחיוהמתרמועסיו19׃המתרבונחיותרצחמועסיו18

ועסיו21׃הנבלבונחיוץרפןמרמועסיו20׃ץרפןמרב

23׃התלהקבונחיוהסרמועסיו22׃הסרבונחיוהנבלמ

רפשרהמועסיו24׃רפשרהבונחיוהתלהקמועסיו

ועסיו26׃תלהקמבונחיוהדרחמועסיו25׃הדרחבונחיו

׃חרתבונחיותחתמועסיו27׃תחתבונחיותלהקממ
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ונחיוהקתממועסיו29׃הקתמבונחיוחרתמועסיו28

ועסיו31׃תורסמבונחיוהנמשחמועסיו30׃הנמשחב

רחבונחיוןקעיינבמועסיו32׃ןקעיינבבונחיותורסממ

ועסיו34׃התבטיבונחיודגדגהרחמועסיו33׃דגדגה

ןויצעבונחיוהנרבעמועסיו35׃הנרבעבונחיוהתבטימ

׃שדקאוהןצרבדמבונחיורבגןויצעמועסיו36׃רבג

38׃םודאץראהצקברההרהבונחיושדקמועסיו37

םשתמיוהוהייפלערההרהלאןהכהןרהאלעיו

שדחבםירצמץראמלארשיינבתאצלםיעבראהתנשב

תאמוםירשעושלשןבןרהאו39׃שדחלדחאבישימחה

אוהודרעךלמינענכהעמשיו40׃רההרהבותמבהנש

רהמועסיו41׃לארשיינבאבבןענכץראבבגנבבשי

43׃ןנופבונחיוהנמלצמועסיו42׃הנמלצבונחיורהה

ייעבונחיותבאמועסיו44׃תבאבונחיוןנופמועסיו

׃דגןבידבונחיוםייעמועסיו45׃באומלובגבםירבעה

ועסיו47׃המיתלבדןמלעבונחיודגןבידמועסיו46

48׃ובנינפלםירבעהירהבונחיוהמיתלבדןמלעמ

׃וחריןדרילעבאומתברעבונחיוםירבעהירהמועסיו

תברעבםיטשהלבאדעתמשיהתיבמןדריהלעונחיו49

ןדרילעבאומתברעבהשמלאהוהירבדיו50׃באומ

יכםהלאתרמאולארשיינבלארבד51׃רמאלוחרי

םתשרוהו52׃ןענכץראלאןדריהתאםירבעםתא

םתיכשמלכתאםתדבאוםכינפמץראהיבשילכתא

׃ודימשתםתמבלכתאוודבאתםתכסמימלצלכתאו

תאיתתנםכליכהבםתבשיוץראהתאםתשרוהו53
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לרוגבץראהתאםתלחנתהו54׃התאתשרלץראה

תאטיעמתטעמלוותלחנתאוברתברלםכיתחפשמל

תוטמלהיהיוללרוגההמשולאצירשאלאותלחנ

ץראהיבשיתאושירותאלםאו55׃ולחנתתםכיתבא

םנינצלוםכיניעבםיכשלםהמוריתותרשאהיהוםכינפמ

׃הבםיבשיםתארשאץראהלעםכתאוררצוםכידצב

׃םכלהשעאםהלתושעליתימדרשאכהיהו56

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו34

ץראהתאזןענכץראהלאםיאבםתאיכםהלאתרמאו

םכלהיהו3׃היתלבגלןענכץראהלחנבםכללפתרשא

בגנלובגםכלהיהוםודאידילעןצרבדממבגנתאפ

הלעמלבגנמלובגהםכלבסנו4׃המדקחלמהםיהצקמ

ענרבשדקלבגנמויתאצותהיהוהנצרבעוםיברקע

ןומצעמלובגהבסנו5׃הנמצערבעורדארצחאציו

םכלהיהוםילובגו6׃המיהויתאצותויהוםירצמהלחנ

היהיהזו7׃םילובגםכלהיהיהזלובגולודגהםיה

8׃רההרהםכלואתתלדגהםיהןמןופצלובגםכל

9׃הדדצלבגהתאצותויהותמחאבלואתתרההרהמ

םכלהיהיהזןניערצחויתאצותויהוהנרפזלבגהאציו

ןניערצחמהמדקלובגלםכלםתיואתהו10׃ןופצלובג

דריוןיעלםדקמהלברהםפשמלבגהדריו11׃המפש

לובגהדריו12׃המדקתרנכםיףתכלעהחמולובגה

ץראהםכלהיהתתאזחלמהםיויתאצותויהוהנדריה

רמאללארשיינבתאהשמוציו13׃ביבסהיתלבגל



רבדמב 306

הוהיהוצרשאלרוגבהתאולחנתתרשאץראהתאז

ינבהטמוחקליכ14׃הטמהיצחותוטמהתעשתלתתל

יצחוםתבאתיבלידגהינבהטמוםתבאתיבלינבוארה

הטמהיצחותוטמהינש15׃םתלחנוחקלהשנמהטמ

16׃החרזמהמדקוחריןדרילרבעמםתלחנוחקל

רשאםישנאהתומשהלא17׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

18׃ןונןבעשוהיוןהכהרזעלאץראהתאםכלולחני

19׃ץראהתאלחנלוחקתהטממדחאאישנדחאאישנו

20׃הנפיןבבלכהדוהיהטמלםישנאהתומשהלאו

ןמינבהטמל21׃דוהימעןבלאומשןועמשינבהטמלו

׃ילגיןביקבאישנןדינבהטמלו22׃ןולסכןבדדילא

24׃דפאןבלאינחאישנהשנמינבהטמלףסויינבל23

ינבהטמלו25׃ןטפשןבלאומקאישנםירפאינבהטמלו

אישנרכששיינבהטמלו26׃ךנרפןבןפצילאאישנןלובז

ןבדוהיחאאישנרשאינבהטמלו27׃ןזעןבלאיטלפ

29׃דוהימעןבלאהדפאישנילתפנינבהטמלו28׃ימלש

׃ןענכץראבלארשיינבתאלחנלהוהיהוצרשאהלא

וחריןדרילעבאומתברעבהשמלאהוהירבדיו35

םתזחאתלחנמםיוללונתנולארשיינבתאוצ2׃רמאל

׃םיוללונתתםהיתביבסםירעלשרגמותבשלםירע

םתמהבלויהיםהישרגמותבשלםהלםירעהויהו3

םיוללונתתרשאםירעהישרגמו4׃םתיחלכלוםשכרלו

ץוחמםתדמו5׃ביבסהמאףלאהצוחוריעהריקמ

םיפלאבגנתאפתאוהמאבםיפלאהמדקתאפתאריעל
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םיפלאןופצתאפתאוהמאבםיפלאםיתאפתאוהמאב

תאו6׃םירעהישרגמםהלהיהיהזךותבריעהוהמאב

ונתתרשאטלקמהירעששתאםיוללונתתרשאםירעה

7׃ריעםיתשוםיעבראונתתםהילעוחצרההמשסנל

ןהתאריעהנמשוםיעבראםיוללונתתרשאםירעהלכ

לארשיינבתזחאמונתתרשאםירעהו8׃ןהישרגמתאו

ותלחניפכשיאוטיעמתטעמהתאמווברתברהתאמ

השמלאהוהירבדיו9׃םיוללוירעמןתיולחנירשא

םתאיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד10׃רמאל

םירעםכלםתירקהו11׃ןענכהצראןדריהתאםירבע

׃הגגשבשפנהכמחצרהמשסנוםכלהנייהתטלקמירע

חצרהתומיאלולאגמטלקמלםירעהםכלויהו12

ונתתרשאםירעהו13׃טפשמלהדעהינפלודמעדע

ונתתםירעהשלשתא14׃םכלהנייהתטלקמירעשש

ירעןענכץראבונתתםירעהשלשתאוןדרילרבעמ

םכותבבשותלורגלולארשיינבל15׃הנייהתטלקמ

הכמלכהמשסונלטלקמלהלאהםירעהששהנייהת

אוהחצרתמיווהכהלזרבילכבםאו16׃הגגשבשפנ

והכההבתומירשאדיןבאבםאו17׃חצרהתמויתומ

דיץעילכבוא18׃חצרהתמויתומאוהחצרתמיו

19׃חצרהתמויתומאוהחצרתמיווהכהובתומירשא

20׃ונתימיאוהובועגפבחצרהתאתימיאוהםדהלאג

וא21׃תמיוהידצבוילעךילשהואונפדהיהאנשבםאו

לאגאוהחצרהכמהתמויתומתמיוודיבוהכההביאב

הביאאלבעתפבםאו22׃ובועגפבחצרהתאתימיםדה
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לכבוא23׃הידצאלבילכלכוילעךילשהואופדה

אלאוהותמיווילעלפיותואראלבהבתומירשאןבא

הכמהןיבהדעהוטפשו24׃ותערשקבמאלוולביוא

הדעהוליצהו25׃הלאהםיטפשמהלעםדהלאגןיבו

ריעלאהדעהותאובישהוםדהלאגדימחצרהתא

רשאלדגהןהכהתומדעהבבשיוהמשסנרשאוטלקמ

לובגתאחצרהאציאציםאו26׃שדקהןמשבותאחשמ

ץוחמםדהלאגותאאצמו27׃המשסונירשאוטלקמריע

׃םדולןיאחצרהתאםדהלאגחצרווטלקמריעלובגל

תומירחאולדגהןהכהתומדעבשיוטלקמריעביכ28

הלאויהו29׃ותזחאץראלאחצרהבושילדגהןהכה

לכ30׃םכיתבשומלכבםכיתרדלטפשמתקחלםכל

הנעיאלדחאדעוחצרהתאחצריםידעיפלשפנהכמ

אוהרשאחצרשפנלרפכוחקתאלו31׃תומלשפנב

לאסונלרפכוחקתאלו32׃תמויתומיכתומלעשר

אלו33׃ןהכהתומדעץראבתבשלבושלוטלקמריע

תאףינחיאוהםדהיכהבםתארשאץראהתאופינחת

םדבםאיכהבךפשרשאםדלרפכיאלץראלוץראה

הבםיבשיםתארשאץראהתאאמטתאלו34׃וכפש

׃לארשיינבךותבןכשהוהיינאיכהכותבןכשינארשא

ריכמןבדעלגינבתחפשמלתובאהישארוברקיו36

ינפלוהשמינפלורבדיוףסויינבתחפשממהשנמןב

ינדאתאורמאיו2׃לארשיינבלתובאישארםיאשנה

לארשיינבללרוגבהלחנבץראהתאתתלהוהיהוצ

׃ויתנבלוניחאדחפלצתלחנתאתתלהוהיבהוצינדאו
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הערגנוםישנללארשיינביטבשינבמדחאלויהו3

רשאהטמהתלחנלעףסונווניתבאתלחנמןתלחנ

ינבללביההיהיםאו4׃ערגיונתלחנלרגמוםהלהנייהת

הנייהתרשאהטמהתלחנלעןתלחנהפסונולארשי

השמוציו5׃ןתלחנערגיוניתבאהטמתלחנמוםהל

ףסויינבהטמןכרמאלהוהייפלעלארשיינבתא

דחפלצתונבלהוהיהוצרשארבדההז6׃םירבד

הטמתחפשמלךאםישנלהנייהתםהיניעבבוטלרמאל

לארשיינבלהלחנבסתאלו7׃םישנלהנייהתםהיבא

ינבוקבדיויתבאהטמתלחנבשיאיכהטמלאהטממ

לארשיינבתוטממהלחנתשריתבלכו8׃לארשי

ושרייןעמלהשאלהיהתהיבאהטמתחפשממדחאל

הטממהלחנבסתאלו9׃ויתבאתלחנשיאלארשיינב

׃לארשיינבתוטמוקבדיותלחנבשיאיכרחאהטמל

11׃דחפלצתונבושעןכהשמתאהוהיהוצרשאכ10

דחפלצתונבהענוהכלמוהלגחוהצרתהלחמהנייהתו

ויהףסויןבהשנמינבתחפשממ12׃םישנלןהידדינבל

הלא13׃ןהיבאתחפשמהטמלעןתלחניהתוםישנל

ינבלאהשמדיבהוהיהוצרשאםיטפשמהותוצמה

׃וחריןדרילעבאומתברעבלארשי
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םירבד

רבעבלארשילכלאהשמרבדרשאםירבדההלא1

לפתןיבוןראפןיבףוסלומהברעברבדמבןדריה

רהךרדברחמםוירשעדחא2׃בהזידותרצחוןבלו

יתשעבהנשםיעבראביהיו3׃ענרבשדקדעריעש

לככלארשיינבלאהשמרבדשדחלדחאבשדחרשע

ךלמןחיסתאותכהירחא4׃םהלאותאהוהיהוצרשא

רשאןשבהךלמגועתאוןובשחבבשוירשאירמאה

באומץראבןדריהרבעב5׃יערדאבתרתשעבבשוי

וניהלאהוהי6׃רמאלתאזההרותהתאראבהשמליאוה

ונפ7׃הזהרהבתבשםכלבררמאלברחבונילארבד

רהבהברעבוינכשלכלאוירמאהרהואבוםכלועסו

דעןונבלהוינענכהץראםיהףוחבובגנבוהלפשבו

ץראהתאםכינפליתתנהאר8׃תרפרהנלדגהרהנה

םהרבאלםכיתבאלהוהיעבשנרשאץראהתאושרוואב

רמאו9׃םהירחאםערזלוםהלתתלבקעילוקחציל

10׃םכתאתאשידבללכואאלרמאלאוההתעבםכלא

םימשהיבכוככםויהםכנהוםכתאהברהםכיהלאהוהי

ףלאםככםכילעףסיםכתובאיהלאהוהי11׃ברל

אשאהכיא12׃םכלרבדרשאכםכתאךרביוםימעפ

םישנאםכלובה13׃םכבירוםכאשמוםכחרטידבל

׃םכישארבםמישאוםכיטבשלםיעדיוםינבנוםימכח

׃תושעלתרבדרשארבדהבוטורמאתויתאונעתו14

ןתאוםיעדיוםימכחםישנאםכיטבשישארתאחקאו15

םישמחירשותואמירשוםיפלאירשםכילעםישארםתא
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םכיטפשתאהוצאו16׃םכיטבשלםירטשותרשעירשו

ןיבקדצםתטפשוםכיחאןיבעמשרמאלאוההתעב

ןטקכטפשמבםינפוריכתאל17׃ורגןיבוויחאןיבושיא

םיהלאלטפשמהיכשיאינפמורוגתאלןועמשתלדגכ

18׃ויתעמשוילאןוברקתםכמהשקירשארבדהואוה

׃ןושעתרשאםירבדהלכתאאוההתעבםכתאהוצאו

ארונהולודגהרבדמהלכתאךלנוברחמעסנו19

הוהיהוצרשאכירמאהרהךרדםתיאררשאאוהה

םתאבםכלארמאו20׃ענרבשדקדעאבנוונתאוניהלא

ןתנהאר21׃ונלןתנוניהלאהוהירשאירמאהרהדע

רבדרשאכשרהלעץראהתאךינפלךיהלאהוהי

ןוברקתו22׃תחתלאואריתלאךלךיתבאיהלאהוהי

ונלורפחיוונינפלםישנאהחלשנורמאתוםכלכילא

הבהלענרשאךרדהתארבדונתאובשיוץראהתא

רבדהיניעבבטייו23׃ןהילאאבנרשאםירעהתאו

ונפיו24׃טבשלדחאשיאםישנארשעםינשםכמחקאו

וחקיו25׃התאולגריולכשאלחנדעואביוהרההולעיו

ורמאיורבדונתאובשיוונילאודרויוץראהירפמםדיב

םתיבאאלו26׃ונלןתנוניהלאהוהירשאץראההבוט

םכילהאבונגרתו27׃םכיהלאהוהייפתאורמתותלעל

תתלםירצמץראמונאיצוהונתאהוהיתאנשבורמאתו

וניחאםילעונחנאהנא28׃ונדימשהלירמאהדיבונתא

תלדגםירעונממםרולודגםערמאלונבבלתאוסמה

רמאו29׃םשוניארםיקנעינבםגוםימשבתרוצבו

םכיהלאהוהי30׃םהמןואריתאלוןוצרעתאלםכלא
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םכתאהשערשאלככםכלםחליאוהםכינפלךלהה

ךאשנרשאתיאררשארבדמבו31׃םכיניעלםירצמב

רשאךרדהלכבונבתאשיאאשירשאכךיהלאהוהי

םכניאהזהרבדבו32׃הזהםוקמהדעםכאבדעםתכלה

רותלךרדבםכינפלךלהה33׃םכיהלאהוהיבםנימאמ

רשאךרדבםכתארלהלילשאבםכתנחלםוקמםכל

םכירבדלוקתאהוהיעמשיו34׃םמויןנעבוהבוכלת

הלאהםישנאבשיאהאריםא35׃רמאלעבשיוףצקיו

תתליתעבשנרשאהבוטהץראהתאהזהערהרודה

תאןתאולוהנאריאוההנפיןבבלכיתלוז36׃םכיתבאל

׃הוהיירחאאלמרשאןעיוינבלוהבךרדרשאץראה

אבתאלהתאםגרמאלםכללגבהוהיףנאתהיבםג37

ותאהמשאביאוהךינפלדמעהןונןבעשוהי38׃םש

םתרמארשאםכפטו39׃לארשיתאהנלחניאוהיכקזח

ואביהמהערובוטםויהועדיאלרשאםכינבוהיהיזבל

ועסוםכלונפםתאו40׃הושרייםהוהננתאםהלוהמש

ונאטחילאורמאתוונעתו41׃ףוסםיךרדהרבדמה

וניהלאהוהיונוצרשאלככונמחלנוהלענונחנאהוהיל

42׃הרההתלעלוניהתוותמחלמילכתאשיאורגחתו

ינניאיכומחלתאלוולעתאלםהלרמאילאהוהירמאיו

םכילארבדאו43׃םכיביאינפלופגנתאלוםכברקב

44׃הרההולעתוודזתוהוהייפתאורמתוםתעמשאלו

םכתאופדריוםכתארקלאוההרהבבשיהירמאהאציו

׃המרחדעריעשבםכתאותכיוםירבדההנישעתרשאכ

אלוםכלקבהוהיעמשאלוהוהיינפלוכבתוובשתו45
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רשאםימיכםיברםימישדקבובשתו46׃םכילאןיזאה

׃םתבשי

הוהירבדרשאכףוסםיךרדהרבדמהעסנוןפנו2

ילאהוהירמאיו2׃םיברםימיריעשרהתאבסנוילא

׃הנפצםכלונפהזהרההתאבסםכלבר3׃רמאל

ינבםכיחאלובגבםירבעםתארמאלוצםעהתאו4

לא5׃דאמםתרמשנוםכמוארייוריעשבםיבשיהושע

יכלגרףכךרדמדעםצראמםכלןתאאליכםבורגתת

םתאמורבשתלכא6׃ריעשרהתאיתתנושעלהשרי

7׃םתיתשוףסכבםתאמורכתםימםגוםתלכאוףסכב

תאךתכלעדיךדיהשעמלכבךכרבךיהלאהוהייכ

ךמעךיהלאהוהיהנשםיעבראהזהזהלדגהרבדמה

םיבשיהושעינבוניחאתאמרבענו8׃רבדתרסחאל

רבענוןפנורבגןיצעמותליאמהברעהךרדמריעשב

באומתארצתלאילאהוהירמאיו9׃באומרבדמךרד

יכהשריוצראמךלןתאאליכהמחלמםברגתתלאו

ובשיםינפלםימאה10׃השרירעתאיתתנטולינבל

םהףאובשחיםיאפר11׃םיקנעכםרוברולודגםעהב

ובשיריעשבו12׃םימאםהלוארקיםיבאמהוםיקנעכ

ובשיוםהינפמםודימשיוםושרייושעינבוםינפלםירחה

הוהיןתנרשאותשריץראללארשיהשערשאכםתחת

תארבענודרזלחנתאםכלורבעוומקהתע13׃םהל

רשאדעענרבשדקמונכלהרשאםימיהו14׃דרזלחנ

רודהלכםתדעהנשהנמשוםישלשדרזלחנתאונרבע

׃םהלהוהיעבשנרשאכהנחמהברקמהמחלמהישנא
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׃םמתדעהנחמהברקמםמהלםבהתיההוהידיםגו15

׃םעהברקמתומלהמחלמהישנאלכומתרשאכיהיו16

לובגתאםויהרבעהתא18׃רמאלילאהוהירבדיו17

לאוםרצתלאןומעינבלומתברקו19׃רעתאבאומ

ינבליכהשריךלןומעינבץראמןתאאליכםברגתת

םיאפראוהףאבשחתםיאפרץרא20׃השריהיתתנטול

םע21׃םימזמזםהלוארקיםינמעהוםינפלהבובשי

םשרייוםהינפמהוהיםדימשיוםיקנעכםרוברולודג

ריעשבםיבשיהושעינבלהשערשאכ22׃םתחתובשיו

דעםתחתובשיוםשרייוםהינפמירחהתאדימשהרשא

םירתפכהזעדעםירצחבםיבשיהםיועהו23׃הזהםויה

ועסומוק24׃םתחתובשיוםדימשהרותפכמםיאציה

ךלמןחיסתאךדיביתתנהארןנראלחנתאורבעו

25׃המחלמוברגתהושרלחהוצראתאוירמאהןובשח

תחתםימעהינפלעךתאריוךדחפתתלחאהזהםויה

26׃ךינפמולחווזגרוךעמשןועמשירשאםימשהלכ

ןובשחךלמןוחיסלאתומדקרבדממםיכאלמחלשאו

ךרדבךרדבךצראבהרבעא27׃רמאלםולשירבד

ינרבשתףסכבלכא28׃לואמשוןימירוסאאלךלא

׃ילגרבהרבעאקריתיתשוילןתתףסכבםימויתלכאו

םיבאומהוריעשבםיבשיהושעינבילושערשאכ29

רשאץראהלאןדריהתארבעארשאדערעבםיבשיה

ןובשחךלמןחיסהבאאלו30׃ונלןתנוניהלאהוהי

תאץמאווחורתאךיהלאהוהיהשקהיכובונרבעה

ילאהוהירמאיו31׃הזהםויכךדיבותתןעמלובבל
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שרלחהוצראתאוןחיסתאךינפלתתיתלחההאר

ומעלכואוהונתארקלןחיסאציו32׃וצראתאתשרל

ותאךנוונינפלוניהלאהוהיוהנתיו33׃הצהיהמחלמל

אוההתעבוירעלכתאדכלנו34׃ומעלכתאוונבתאו

׃דירשונראשהאלףטהוםישנהוםתמריעלכתאםרחנו

36׃ונדכלרשאםירעהללשוונלונזזבהמהבהקר35

דעולחנברשאריעהוןנראלחנתפשלערשארערעמ

ןתנלכהתאונממהבגשרשאהירקהתיהאלדעלגה

תברקאלןומעינבץראלאקר37׃ונינפלוניהלאהוהי

׃וניהלאהוהיהוצרשאלכורההירעוקבילחנדילכ

ונתארקלןשבהךלמגועאציוןשבהךרדלענוןפנו3

לאילאהוהירמאיו2׃יערדאהמחלמלומעלכואוה

וצראתאוומעלכתאוותאיתתנךדיביכותאארית

בשוירשאירמאהךלמןחיסלתישערשאכולתישעו

ךלמגועתאםגונדיבוניהלאהוהיןתיו3׃ןובשחב

׃דירשולריאשהיתלבדעוהכנוומעלכתאוןשבה

רשאהירקהתיהאלאוההתעבוירעלכתאדכלנו4

גועתכלממבגראלבחלכריעםיששםתאמונחקלאל

םיתלדההבגהמוחתורצבםירעהלאלכ5׃ןשבב

םתואםרחנו6׃דאמהברהיזרפהירעמדבלחירבו

םתמריעלכםרחהןובשחךלמןחיסלונישערשאכ

8׃ונלונוזבםירעהללשוהמהבהלכו7׃ףטהוםישנה

רשאירמאהיכלמינשדימץראהתאאוההתעבחקנו

וארקיםינדיצ9׃ןומרחרהדעןנראלחנמןדריהרבעב
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רשימהירעלכ10׃רינשולוארקיירמאהוןירשןומרחל

תכלממירעיערדאוהכלסדעןשבהלכודעלגהלכו

םיאפרהרתימראשנןשבהךלמגועקריכ11׃ןשבבגוע

עשתןומעינבתברבאוההלהלזרבשרעושרעהנה

תאו12׃שיאתמאבהבחרתומאעבראוהכראתומא

ןנראלחנלערשארערעמאוההתעבונשריתאזהץראה

רתיו13׃ידגלוינבוארליתתנוירעודעלגהרהיצחו

השנמהטבשיצחליתתנגועתכלממןשבהלכודעלגה

14׃םיאפרץראארקיאוההןשבהלכלבגראהלבחלכ

ירושגהלובגדעבגראלבחלכתאחקלהשנמןבריאי

דעריאיתוחןשבהתאומשלעםתאארקיויתכעמהו

ינבוארלו16׃דעלגהתאיתתנריכמלו15׃הזהםויה

לבגולחנהךותןנראלחנדעודעלגהןמיתתנידגלו

לבגוןדריהוהברעהו17׃ןומעינבלובגלחנהקבידעו

הגספהתדשאתחתחלמהםיהברעהםידעותרנכמ

םכיהלאהוהירמאלאוההתעבםכתאוצאו18׃החרזמ

ינפלורבעתםיצולחהתשרלתאזהץראהתאםכלןתנ

םכפטוםכישנקר19׃ליחינבלכלארשיינבםכיחא

רשאםכירעבובשיםכלברהנקמיכיתעדיםכנקמו

םגושריוםככםכיחאלהוהיחינירשאדע20׃םכליתתנ

ןדריהרבעבםהלןתנםכיהלאהוהירשאץראהתאםה

עושוהיתאו21׃םכליתתנרשאותשרילשיאםתבשו

השערשאלכתאתארהךיניערמאלאוההתעביתיוצ

לכלהוהיהשעיןכהלאהםיכלמהינשלםכיהלאהוהי

הוהייכםואריתאל22׃המשרבעהתארשאתוכלממה
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תעבהוהילאןנחתאו23׃םכלםחלנהאוהםכיהלא

תאתוארהלתולחההתאהוהיינדא24׃רמאלאוהה

םימשבלאימרשאהקזחהךדיתאוךלדגתאךדבע

אנהרבעא25׃ךתרובגכוךישעמכהשעירשאץראבו

בוטהרההןדריהרבעברשאהבוטהץראהתאהאראו

ילאעמשאלוםכנעמליבהוהירבעתיו26׃ןונבלהוהזה

רבדבדועילארבדףסותלאךלברילאהוהירמאיו

הנמיתוהנפצוהמיךיניעאשוהגספהשארהלע27׃הזה

28׃הזהןדריהתארבעתאליכךיניעבהארוהחרזמו

םעהינפלרבעיאוהיכוהצמאווהקזחועשוהיתאוצו

בשנו29׃הארתרשאץראהתאםתואליחניאוהוהזה

׃רועפתיבלומאיגב

רשאםיטפשמהלאוםיקחהלאעמשלארשיהתעו4

תאםתשריוםתאבוויחתןעמלתושעלםכתאדמלמיכנא

לעופסתאל2׃םכלןתנםכיתבאיהלאהוהירשאץראה

תארמשלונממוערגתאלוםכתאהוצמיכנארשארבדה

םכיניע3׃םכתאהוצמיכנארשאםכיהלאהוהיתוצמ

רשאשיאהלכיכרועפלעבבהוהיהשערשאתאתארה

4׃ךברקמךיהלאהוהיודימשהרועפלעבירחאךלה

האר5׃םויהםכלכםייחםכיהלאהוהיבםיקבדהםתאו

יהלאהוהיינוצרשאכםיטפשמוםיקחםכתאיתדמל

׃התשרלהמשםיאבםתארשאץראהברקבןכתושעל

יניעלםכתניבוםכתמכחאוהיכםתישעוםתרמשו6

םעקרורמאוהלאהםיקחהלכתאןועמשירשאםימעה
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ולרשאלודגיוגימיכ7׃הזהלודגהיוגהןובנוםכח

8׃וילאונארקלכבוניהלאהוהיכוילאםיברקםיהלא

הרותהלככםקידצםיטפשמוםיקחולרשאלודגיוגימו

רמשוךלרמשהקר9׃םויהםכינפלןתניכנארשאתאזה

ןפוךיניעואררשאםירבדהתאחכשתןפדאמךשפנ

׃ךינבינבלוךינבלםתעדוהוךייחימילכךבבלמורוסי

הוהירמאבברחבךיהלאהוהיינפלתדמערשאםוי10

ןודמלירשאירבדתאםעמשאוםעהתאיללהקהילא

תאוהמדאהלעםייחםהרשאםימיהלכיתאהאריל

רההורההתחתןודמעתוןוברקתו11׃ןודמליםהינב

רבדיו12׃לפרעוןנעךשחםימשהבלדעשאברעב

הנומתוםיעמשםתאםירבדלוקשאהךותמםכילאהוהי

רשאותירבתאםכלדגיו13׃לוקיתלוזםיארםכניא

תוחלינשלעםבתכיוםירבדהתרשעתושעלםכתאהוצ

םיקחםכתאדמללאוההתעבהוהיהוציתאו14׃םינבא

המשםירבעםתארשאץראבםתאםכתשעלםיטפשמו

לכםתיאראליכםכיתשפנלדאמםתרמשנו15׃התשרל

16׃שאהךותמברחבםכילאהוהירבדםויבהנומת

תינבתלמסלכתנומתלספםכלםתישעוןותחשתןפ

תינבתץראברשאהמהבלכתינבת17׃הבקנוארכז

שמרלכתינבת18׃םימשבףועתרשאףנכרופצלכ

19׃ץראלתחתמםימברשאהגדלכתינבתהמדאב

חריהתאושמשהתאתיארוהמימשהךיניעאשתןפו

םהלתיוחתשהותחדנוםימשהאבצלכםיבכוכהתאו

תחתםימעהלכלםתאךיהלאהוהיקלחרשאםתדבעו
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רוכמםכתאאצויוהוהיחקלםכתאו20׃םימשהלכ

21׃הזהםויכהלחנםעלולתויהלםירצממלזרבה

תאירבעיתלבלעבשיוםכירבדלעיבףנאתההוהיו

ךיהלאהוהירשאהבוטהץראהלאאביתלבלוןדריה

תארבעינניאתאזהץראבתמיכנאיכ22׃הלחנךלןתנ

23׃תאזההבוטהץראהתאםתשריוםירבעםתאוןדריה

רשאםכיהלאהוהיתירבתאוחכשתןפםכלורמשה

הוהיךוצרשאלכתנומתלספםכלםתישעוםכמעתרכ

׃אנקלאאוההלכאשאךיהלאהוהייכ24׃ךיהלא

םתחשהוץראבםתנשונוםינבינבוםינבדילותיכ25

ךיהלאהוהייניעבערהםתישעולכתנומתלספםתישעו

ץראהתאוםימשהתאםויהםכביתדיעה26׃וסיעכהל

תאםירבעםתארשאץראהלעמרהמןודבאתדבאיכ

דמשהיכהילעםימיןכיראתאלהתשרלהמשןדריה

יתמםתראשנוםימעבםכתאהוהיץיפהו27׃ןודמשת

םתדבעו28׃המשםכתאהוהיגהנירשאםיוגברפסמ

ןואריאלרשאןבאוץעםדאידיהשעמםיהלאםש

םשמםתשקבו29׃ןחיריאלוןולכאיאלוןועמשיאלו

לכבוךבבללכבונשרדתיכתאצמוךיהלאהוהיתא

תירחאבהלאהםירבדהלכךואצמוךלרצב30׃ךשפנ

לאיכ31׃ולקבתעמשוךיהלאהוהידעתבשוםימיה

חכשיאלוךתיחשיאלוךפריאלךיהלאהוהיםוחר

םימילאנלאשיכ32׃םהלעבשנרשאךיתבאתירבתא

םיהלאארברשאםויהןמלךינפלויהרשאםינשאר

היהנהםימשההצקדעוםימשההצקמלוץראהלעםדא
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לוקםעעמשה33׃והמכעמשנהואהזהלודגהרבדכ

34׃יחיוהתאתעמשרשאכשאהךותמרבדמםיהלא

תסמביוגברקמיוגולתחקלאובלםיהלאהסנהוא

היוטנעורזבוהקזחדיבוהמחלמבוםיתפומבותתאב

םכיהלאהוהיםכלהשערשאלככםילדגםיארומבו

אוההוהייכתעדלתארההתא35׃ךיניעלםירצמב

תאךעימשהםימשהןמ36׃ודבלמדועןיאםיהלאה

וירבדוהלודגהושאתאךארהץראהלעוךרסילולק

רחביוךיתבאתאבהאיכתחתו37׃שאהךותמתעמש

38׃םירצממלדגהוחכבוינפבךאצויווירחאוערזב

תתלךאיבהלךינפמךממםימצעוםילדגםיוגשירוהל

תבשהוםויהתעדיו39׃הזהםויכהלחנםצראתאךל

לעולעממםימשבםיהלאהאוההוהייכךבבללא

ויתוצמתאוויקחתאתרמשו40׃דועןיאתחתמץראה

ךירחאךינבלוךלבטיירשאםויהךוצמיכנארשא

ןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלעםימיךיראתןעמלו

רבעבםירעשלשהשמלידביזא41׃םימיהלכךל

תאחצרירשאחצורהמשסנל42׃שמשהחרזמןדריה

לאסנוםושלשלומתמולאנשאלאוהותעדילבבוהער

ץראברבדמברצבתא43׃יחולאהםירעהןמתחא

ןשבבןלוגתאוידגלדעלגבתמארתאוינבוארלרשימה

׃לארשיינבינפלהשמםשרשאהרותהתאזו44׃ישנמל

לאהשמרבדרשאםיטפשמהוםיקחהותדעההלא45

לומאיגבןדריהרבעב46׃םירצממםתאצבלארשיינב

ןובשחבבשוירשאירמאהךלמןחיסץראברועפתיב
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ושרייו47׃םירצממםתאצבלארשיינבוהשמהכהרשא

רשאירמאהיכלמינשןשבהךלמגועץראתאווצראתא

לחנתפשלערשארערעמ48׃שמשחרזמןדריהרבעב

רבעהברעהלכו49׃ןומרחאוהןאישרהדעוןנרא

׃הגספהתדשאתחתהברעהםידעוהחרזמןדריה

לארשיעמשםהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו5

םכינזאברבדיכנארשאםיטפשמהתאוםיקחהתא

וניהלאהוהי2׃םתשעלםתרמשוםתאםתדמלוםויה

תאהוהיתרכוניתבאתאאל3׃ברחבתירבונמעתרכ

4׃םייחונלכםויההפהלאונחנאונתאיכתאזהתירבה

יכנא5׃שאהךותמרהבםכמעהוהירבדםינפבםינפ

רבדתאםכלדיגהלאוההתעבםכיניבוהוהיןיבדמע

6׃רמאלרהבםתילעאלושאהינפמםתארייכהוהי

תיבמםירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהייכנא

אל8׃ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאל7׃םידבע

רשאולעממםימשברשאהנומתלכלספךלהשעת

הוחתשתאל9׃ץראלתחתמםימברשאותחתמץראב

ןועדקפאנקלאךיהלאהוהייכנאיכםדבעתאלוםהל

השעו10׃יאנשלםיעברלעוםישלשלעוםינבלעתובא

םשתאאשתאל11׃ותוצמירמשלויבהאלםיפלאלדסח

ומשתאאשירשאתאהוהיהקניאליכאושלךיהלאהוהי

הוהיךוצרשאכושדקלתבשהםויתארומש12׃אושל

םויו14׃ךתכאלמלכתישעודבעתםימיתשש13׃ךיהלא

התאהכאלמלכהשעתאלךיהלאהוהילתבשיעיבשה
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ךתמהבלכוךרמחוךרושוךתמאוךדבעוךתבוךנבו

15׃ךומכךתמאוךדבעחוניןעמלךירעשברשאךרגו

ךיהלאהוהיךאציוםירצמץראבתייהדבעיכתרכזו

ךיהלאהוהיךוצןכלעהיוטנערזבוהקזחדיבםשמ

רשאכךמאתאוךיבאתאדבכ16׃תבשהםויתאתושעל

לעךלבטייןעמלוךימיןכיראיןעמלךיהלאהוהיךוצ

אלו18׃חצרתאל17׃ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאה

21׃אושדעךערבהנעתאלו20׃בנגתאלו19׃ףאנת

ודבעווהדשךערתיבהואתתאלוךערתשאדמחתאלו

םירבדהתא22׃ךערלרשאלכוורמחוורושותמאו

ןנעהשאהךותמרהבםכלהקלכלאהוהירבדהלאה

םינבאתחלינשלעםבתכיוףסיאלולודגלוקלפרעהו

רההוךשחהךותמלוקהתאםכעמשכיהיו23׃ילאםנתיו

׃םכינקזוםכיטבשישארלכילאןוברקתושאברעב

ולדגתאוודבכתאוניהלאהוהיונארהןהורמאתו24

רבדייכוניארהזהםויהשאהךותמונעמשולקתאו

ונלכאתיכתומנהמלהתעו25׃יחוםדאהתאםיהלא

הוהילוקתאעמשלונחנאםיפסיםאתאזההלדגהשאה

לוקעמשרשארשבלכימיכ26׃ונתמודועוניהלא

התאברק27׃יחיוונמכשאהךותמרבדמםייחםיהלא

ונילארבדתתאווניהלאהוהירמאירשאלכתאעמשו

׃ונישעוונעמשוךילאוניהלאהוהירבדירשאלכתא

רמאיוילאםכרבדבםכירבדלוקתאהוהיעמשיו28

ורבדרשאהזהםעהירבדלוקתאיתעמשילאהוהי

הזםבבלהיהוןתיימ29׃ורבדרשאלכוביטיהךילא
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ןעמלםימיהלכיתוצמלכתארמשלויתאהארילםהל

םכלובושםהלרמאךל30׃םלעלםהינבלוםהלבטיי

תאךילאהרבדאוידמעדמעהפהתאו31׃םכילהאל

ץראבושעוםדמלתרשאםיטפשמהוםיקחהוהוצמהלכ

רשאכתושעלםתרמשו32׃התשרלםהלןתניכנארשא

לכב33׃לאמשוןימיורסתאלםכתאםכיהלאהוהיהוצ

ןויחתןעמלוכלתםכתאםכיהלאהוהיהוצרשאךרדה

׃ןושריתרשאץראבםימיםתכראהוםכלבוטו

הוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחההוצמהתאזו6

םירבעםתארשאץראבתושעלםכתאדמללםכיהלא

רמשלךיהלאהוהיתאאריתןעמל2׃התשרלהמש

ןבוךנבוהתאךוצמיכנארשאויתוצמוויתקחלכתא

לארשיתעמשו3׃ךימיןכראיןעמלוךייחימילכךנב

רשאכדאמןוברתרשאוךלבטיירשאתושעלתרמשו

4׃שבדובלחתבזץראךלךיתבאיהלאהוהירבד

הוהיתאתבהאו5׃דחאהוהיוניהלאהוהילארשיעמש

ויהו6׃ךדאמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלא

7׃ךבבללעםויהךוצמיכנארשאהלאהםירבדה

ךתכלבוךתיבבךתבשבםבתרבדוךינבלםתננשו

ויהוךדילעתואלםתרשקו8׃ךמוקבוךבכשבוךרדב

׃ךירעשבוךתיבתזוזמלעםתבתכו9׃ךיניעןיבתפטטל

עבשנרשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכהיהו10

תלדגםירעךלתתלבקעילוקחצילםהרבאלךיתבאל

אלרשאבוטלכםיאלמםיתבו11׃תינבאלרשאתבטו
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רשאםיתיזוםימרכתבצחאלרשאםיבוצחתרבותאלמ

הוהיתאחכשתןפךלרמשה12׃תעבשותלכאותעטנאל

הוהיתא13׃םידבעתיבמםירצמץראמךאיצוהרשא

ןוכלתאל14׃עבשתומשבודבעתותאואריתךיהלא

׃םכיתוביבסרשאםימעהיהלאמםירחאםיהלאירחא

הוהיףאהרחיןפךברקבךיהלאהוהיאנקלאיכ15

תאוסנתאל16׃המדאהינפלעמךדימשהוךבךיהלא

תאןורמשתרומש17׃הסמבםתיסנרשאכםכיהלאהוהי

תישעו18׃ךוצרשאויקחוויתדעוםכיהלאהוהיתוצמ

תאתשריותאבוךלבטייןעמלהוהייניעבבוטהורשיה

לכתאףדהל19׃ךיתבאלהוהיעבשנרשאהבטהץראה

רחמךנבךלאשייכ20׃הוהירבדרשאכךינפמךיביא

הוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחהותדעההמרמאל

הערפלונייהםידבעךנבלתרמאו21׃םכתאוניהלא

הוהיןתיו22׃הקזחדיבםירצממהוהיונאיצויוםירצמב

ותיבלכבוהערפבםירצמבםיערוםילדגםיתפמותתוא

ונלתתלונתאאיבהןעמלםשמאיצוהונתואו23׃וניניעל

תושעלהוהיונוציו24׃וניתבאלעבשנרשאץראהתא

ונלבוטלוניהלאהוהיתאהארילהלאהםיקחהלכתא

יכונלהיהתהקדצו25׃הזהםויהכונתיחלםימיהלכ

וניהלאהוהיינפלתאזההוצמהלכתאתושעלרמשנ

׃ונוצרשאכ

אבהתארשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכ7

ישגרגהויתחהךינפמםיברםיוגלשנוהתשרלהמש
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םיברםיוגהעבשיסוביהויוחהויזרפהוינענכהוירמאהו

םתיכהוךינפלךיהלאהוהיםנתנו2׃ךממםימוצעו

3׃םנחתאלותירבםהלתרכתאלםתאםירחתםרחה

׃ךנבלחקתאלותבוונבלןתתאלךתבםבןתחתתאלו

הרחוםירחאםיהלאודבעוירחאמךנבתאריסייכ4

םהלושעתהכםאיכ5׃רהמךדימשהוםכבהוהיףא

ןועדגתםהרישאוורבשתםתבצמווצתתםהיתחבזמ

הוהילהתאשודקםעיכ6׃שאבןופרשתםהיליספו

לכמהלגסםעלולתויהלךיהלאהוהירחבךבךיהלא

םימעהלכמםכברמאל7׃המדאהינפלערשאםימעה

׃םימעהלכמטעמהםתאיכםכברחביוםכבהוהיקשח

רשאהעבשהתאורמשמוםכתאהוהיתבהאמיכ8

ךדפיוהקזחדיבםכתאהוהיאיצוהםכיתבאלעבשנ

הוהייכתעדיו9׃םירצמךלמהערפדימםידבעתיבמ

דסחהותירבהרמשןמאנהלאהםיהלאהאוהךיהלא

ויאנשלםלשמו10׃רודףלאלותוצמירמשלוויבהאל

׃ולםלשיוינפלאואנשלרחאיאלודיבאהלוינפלא

רשאםיטפשמהתאוםיקחהתאוהוצמהתאתרמשו11

תאןועמשתבקעהיהו12׃םתושעלםויהךוצמיכנא

הוהירמשוםתאםתישעוםתרמשוהלאהםיטפשמה

׃ךיתבאלעבשנרשאדסחהתאותירבהתאךלךיהלא

ךתמדאירפוךנטבירפךרבוךברהוךכרבוךבהאו13

לעךנאצתרתשעוךיפלארגשךרהציוךשריתוךנגד

היהתךורב14׃ךלתתלךיתבאלעבשנרשאהמדאה

15׃ךתמהבבוהרקעורקעךבהיהיאלםימעהלכמ
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רשאםיערהםירצמיודמלכוילחלכךממהוהיריסהו

תאתלכאו16׃ךיאנשלכבםנתנוךבםמישיאלתעדי

ךניעסחתאלךלןתנךיהלאהוהירשאםימעהלכ

17׃ךלאוהשקומיכםהיהלאתאדבעתאלוםהילע

לכואהכיאינממהלאהםיוגהםיברךבבלברמאתיכ

השערשאתארכזתרכזםהמאריתאל18׃םשירוהל

תלדגהתסמה19׃םירצמלכלוהערפלךיהלאהוהי

ערזהוהקזחהדיהוםיתפמהותתאהוךיניעואררשא

ךיהלאהוהיהשעיןכךיהלאהוהיךאצוהרשאהיוטנה

הערצהתאםגו20׃םהינפמאריהתארשאםימעהלכל

םירתסנהוםיראשנהדבאדעםבךיהלאהוהיחלשי

לאךברקבךיהלאהוהייכםהינפמץרעתאל21׃ךינפמ

ךינפמלאהםיוגהתאךיהלאהוהילשנו22׃ארונולודג

תיחךילעהברתןפרהמםתלכלכותאלטעמטעמ

הלדגהמוהמםמהוךינפלךיהלאהוהיםנתנו23׃הדשה

םמשתאתדבאהוךדיבםהיכלמןתנו24׃םדמשהדע

׃םתאךדמשהדעךינפבשיאבציתיאלםימשהתחתמ

בהזוףסכדמחתאלשאבןופרשתםהיהלאיליספ25

ךיהלאהוהיתבעותיכובשקותןפךלתחקלוםהילע

והמכםרחתייהוךתיבלאהבעותאיבתאלו26׃אוה

׃אוהםרחיכונבעתתבעתוונצקשתץקש

תושעלןורמשתםויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ8

רשאץראהתאםתשריוםתאבוםתיברוןויחתןעמל

רשאךרדהלכתאתרכזו2׃םכיתבאלהוהיעבשנ
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ןעמלרבדמבהנשםיעבראהזךיהלאהוהיךכילה

םאותוצמרמשתהךבבלברשאתאתעדלךתסנלךתנע

אלותעדיאלרשאןמהתאךלכאיוךבעריוךנעיו3׃אל

היחיודבלםחלהלעאליכךעדוהןעמלךיתבאןועדי

ךתלמש4׃םדאההיחיהוהייפאצומלכלעיכםדאה

5׃הנשםיעבראהזהקצבאלךלגרוךילעמהתלבאל

ךיהלאהוהיונבתאשיארסיירשאכיכךבבלםעתעדיו

ויכרדבתכללךיהלאהוהיתוצמתאתרמשו6׃ךרסימ

הבוטץראלאךאיבמךיהלאהוהייכ7׃ותאהארילו

ץרא8׃רהבוהעקבבםיאציתמהתותניעםימילחנץרא

9׃שבדוןמשתיזץראןומרוהנאתוןפגוהרעשוהטח

לכרסחתאלםחלהבלכאתתנכסמבאלרשאץרא

10׃תשחנבצחתהיררהמולזרבהינבארשאץראהב

הבטהץראהלעךיהלאהוהיתאתכרבותעבשותלכאו

ךיהלאהוהיתאחכשתןפךלרמשה11׃ךלןתנרשא

ךוצמיכנארשאויתקחוויטפשמוויתוצמרמשיתלבל

13׃תבשיוהנבתםיבוטםיתבותעבשולכאתןפ12׃םויה

ךלרשאלכוךלהבריבהזוףסכוןיבריךנאצוךרקבו

ךאיצומהךיהלאהוהיתאתחכשוךבבלםרו14׃הברי

לדגהרבדמבךכילומה15׃םידבעתיבמםירצמץראמ

איצומהםימןיארשאןואמצוברקעוףרששחנארונהו

רשארבדמבןמךלכאמה16׃שימלחהרוצמםימךל

ךבטיהלךתסנןעמלוךתנעןעמלךיתבאןועדיאל

ילהשעידיםצעויחכךבבלבתרמאו17׃ךתירחאב

ןתנהאוהיכךיהלאהוהיתאתרכזו18׃הזהליחהתא
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עבשנרשאותירבתאםיקהןעמלליחתושעלחכךל

הוהיתאחכשתחכשםאהיהו19׃הזהםויכךיתבאל

תיוחתשהוםתדבעוםירחאםיהלאירחאתכלהוךיהלא

רשאםיוגכ20׃ןודבאתדבאיכםויהםכביתדעהםהל

לוקבןועמשתאלבקעןודבאתןכםכינפמדיבאמהוהי

׃םכיהלאהוהי

תשרלאבלןדריהתאםויהרבעהתאלארשיעמש9

2׃םימשבתרצבותלדגםירעךממםימצעוםילדגםיוג

ימתעמשהתאותעדיהתארשאםיקנעינבםרולודגםע

אוהךיהלאהוהייכםויהתעדיו3׃קנעינבינפלבציתי

ךינפלםעינכיאוהוםדימשיאוההלכאשאךינפלרבעה

לא4׃ךלהוהירבדרשאכרהמםתדבאהוםתשרוהו

רמאלךינפלמםתאךיהלאהוהיףדהבךבבלברמאת

תעשרבותאזהץראהתאתשרלהוהיינאיבהיתקדצב

רשיבוךתקדצבאל5׃ךינפמםשירומהוהיהלאהםיוגה

הלאהםיוגהתעשרביכםצראתאתשרלאבהתאךבבל

רבדהתאםיקהןעמלוךינפמםשירומךיהלאהוהי

6׃בקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלהוהיעבשנרשא

ץראהתאךלןתנךיהלאהוהיךתקדצבאליכתעדיו

לארכז7׃התאףרעהשקםעיכהתשרלתאזההבוטה

ןמלרבדמבךיהלאהוהיתאתפצקהרשאתאחכשת

םוקמהדעםכאבדעםירצמץראמתאצירשאםויה

תאםתפצקהברחבו8׃הוהיםעםתייהםירממהזה

הרההיתלעב9׃םכתאדימשהלםכבהוהיףנאתיוהוהי
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הוהיתרכרשאתירבהתחולםינבאהתחולתחקל

אלםחלהלילםיעבראוםויםיעברארהבבשאוםכמע

תחולינשתאילאהוהיןתיו10׃יתיתשאלםימויתלכא

םירבדהלככםהילעוםיהלאעבצאבםיבתכםינבאה

׃להקהםויבשאהךותמרהבםכמעהוהירבדרשא

ילאהוהיןתנהלילםיעבראוםויםיעבראץקמיהיו11

ילאהוהירמאיו12׃תירבהתוחלםינבאהתחלינשתא

םירצממתאצוהרשאךמעתחשיכהזמרהמדרםוק

13׃הכסמםהלושעםתיוצרשאךרדהןמרהמורס

םעהנהוהזהםעהתאיתיאררמאלילאהוהירמאיו

םמשתאהחמאוםדימשאוינממףרה14׃אוהףרעהשק

15׃ונממברוםוצעיוגלךתואהשעאוםימשהתחתמ

תירבהתחלינשושאברעברההורההןמדראוןפאו

םכיהלאהוהילםתאטחהנהואראו16׃ידייתשלע

הוצרשאךרדהןמרהמםתרסהכסמלגעםכלםתישע

יתשלעמםכלשאותחלהינשבשפתאו17׃םכתאהוהי

הנשארכהוהיינפללפנתאו18׃םכיניעלםרבשאוידי

אלםימויתלכאאלםחלהלילםיעבראוםויםיעברא

יניעבערהתושעלםתאטחרשאםכתאטחלכלעיתיתש

ףצקרשאהמחהוףאהינפמיתרגייכ19׃וסיעכהלהוהי

םעפבםגילאהוהיעמשיוםכתאדימשהלםכילעהוהי

ללפתאוודימשהלדאמהוהיףנאתהןרהאבו20׃אוהה

םתישערשאםכתאטחתאו21׃אוההתעבןרהאדעבםג

בטיהןוחטותאתכאושאבותאףרשאויתחקללגעהתא

ןמדריהלחנהלאורפעתאךלשאורפעלקדרשאדע
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םיפצקמהואתהתרבקבוהסמבוהרעבתבו22׃רהה

ענרבשדקמםכתאהוהיחלשבו23׃הוהיתאםתייה

יפתאורמתוםכליתתנרשאץראהתאושרוולערמאל

24׃ולקבםתעמשאלוולםתנמאהאלוםכיהלאהוהי

לפנתאו25׃םכתאיתעדםוימהוהיםעםתייהםירממ

רשאהלילהםיעבראתאוםויהםיעבראתאהוהיינפל

ללפתאו26׃םכתאדימשהלהוהירמאיכיתלפנתה

רשאךתלחנוךמעתחשתלאהוהיינדארמאוהוהילא

רכז27׃הקזחדיבםירצממתאצוהרשאךלדגבתידפ

םעהישקלאןפתלאבקעילוקחצילםהרבאלךידבעל

רשאץראהורמאיןפ28׃ותאטחלאוועשרלאוהזה

רשאץראהלאםאיבהלהוהיתלכיילבמםשמונתאצוה

29׃רבדמבםתמהלםאיצוהםתואותאנשמוםהלרבד

ךערזבולדגהךחכבתאצוהרשאךתלחנוךמעםהו

׃היוטנה

םינבאתחולינשךללספילאהוהירמאאוההתעב10

בתכאו2׃ץעןוראךלתישעוהרההילאהלעוםינשארכ

םינשארהתחלהלעויהרשאםירבדהתאתחלהלע

םיטשיצעןוראשעאו3׃ןוראבםתמשותרבשרשא

ינשוהרההלעאוםינשארכםינבאתחלינשלספאו

תאןושארהבתכמכתחלהלעבתכיו4׃ידיבתחלה

שאהךותמרהבםכילאהוהירבדרשאםירבדהתרשע

רההןמדראוןפאו5׃ילאהוהיםנתיולהקהםויב

ינוצרשאכםשויהיויתישערשאןוראבתחלהתאםשאו
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םשהרסומןקעיינבתראבמועסנלארשיינבו6׃הוהי

םשמ7׃ויתחתונברזעלאןהכיוםשרבקיוןרהאתמ

8׃םימילחנץראהתבטיהדגדגהןמוהדגדגהועסנ

ןוראתאתאשליולהטבשתאהוהילידבהאוההתעב

דעומשבךרבלוותרשלהוהיינפלדמעלהוהיתירב

ויחאםעהלחנוקלחיוללהיהאלןכלע9׃הזהםויה

יכנאו10׃ולךיהלאהוהירבדרשאכותלחנאוההוהי

םיעבראוםויםיעבראםינשארהםימיכרהביתדמע

הוהיהבאאלאוההםעפבםגילאהוהיעמשיוהליל

םעהינפלעסמלךלםוקילאהוהירמאיו11׃ךתיחשה

׃םהלתתלםתבאליתעבשנרשאץראהתאושריוואביו

םאיכךמעמלאשךיהלאהוהיהמלארשיהתעו12

ותאהבהאלוויכרדלכבתכללךיהלאהוהיתאהאריל

13׃ךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהיתאדבעלו

םויהךוצמיכנארשאויתקחתאוהוהיתוצמתארמשל

םימשהימשוםימשהךיהלאהוהילןה14׃ךלבוטל

הבהאלהוהיקשחךיתבאבקר15׃הברשאלכוץראה

םויכםימעהלכמםכבםהירחאםערזברחביוםתוא

ושקתאלםכפרעוםכבבלתלרעתאםתלמו16׃הזה

ינדאוםיהלאהיהלאאוהםכיהלאהוהייכ17׃דוע

אלוםינפאשיאלרשאארונהורבגהלדגהלאהםינדאה

ולתתלרגבהאוהנמלאוםותיטפשמהשע18׃דחשחקי

ץראבםתייהםירגיכרגהתאםתבהאו19׃הלמשוםחל

קבדתובודבעתותאאריתךיהלאהוהיתא20׃םירצמ

השערשאךיהלאאוהוךתלהתאוה21׃עבשתומשבו
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22׃ךיניעואררשאהלאהתארונהתאותלדגהתאךתא

הוהיךמשהתעוהמירצמךיתבאודרישפנםיעבשב

׃ברלםימשהיבכוככךיהלא

ויתקחוותרמשמתרמשוךיהלאהוהיתאתבהאו11

אליכםויהםתעדיו2׃םימיהלכויתוצמוויטפשמו

הוהירסומתאואראלרשאוועדיאלרשאםכינבתא

תאו3׃היוטנהוערזוהקזחהודיתאולדגתאםכיהלא

ךלמהערפלםירצמךותבהשערשאוישעמתאוויתתא

ויסוסלםירצמליחלהשערשאו4׃וצראלכלוםירצמ

םפדרבםהינפלעףוסםיימתאףיצהרשאובכרלו

םכלהשערשאו5׃הזהםויהדעהוהיםדבאיוםכירחא

ןתדלהשערשאו6׃הזהםוקמהדעםכאבדערבדמב

תאץראההתצפרשאןבוארןבבאילאינבםריבאלו

םוקיהלכתאוםהילהאתאוםהיתבתאוםעלבתוהיפ

תארהםכיניעיכ7׃לארשילכברקבםהילגרברשא

תאםתרמשו8׃השערשאלדגההוהיהשעמלכתא

םתאבווקזחתןעמלםויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ

׃התשרלהמשםירבעםתארשאץראהתאםתשריו

הוהיעבשנרשאהמדאהלעםימיוכיראתןעמלו9

יכ10׃שבדובלחתבזץראםערזלוםהלתתלםכיתבאל

אוהםירצמץראכאלהתשרלהמשאבהתארשאץראה

ךלגרבתיקשהוךערזתאערזתרשאםשמםתאצירשא

התשרלהמשםירבעםתארשאץראהו11׃קריהןגכ

ץרא12׃םימהתשתםימשהרטמלתעקבוםירהץרא



םירבד 333

הבךיהלאהוהייניעדימתהתאשרדךיהלאהוהירשא

ועמשתעמשםאהיהו13׃הנשתירחאדעוהנשהתישרמ

הוהיתאהבהאלםויהםכתאהוצמיכנארשאיתוצמלא

יתתנו14׃םכשפנלכבוםכבבללכבודבעלוםכיהלא

ךשריתוךנגדתפסאושוקלמוהרויותעבםכצרארטמ

׃תעבשותלכאוךתמהבלךדשבבשעיתתנו15׃ךרהציו

םתדבעוםתרסוםכבבלהתפיןפםכלורמשה16

םכבהוהיףאהרחו17׃םהלםתיוחתשהוםירחאםיהלא

תאןתתאלהמדאהורטמהיהיאלוםימשהתארצעו

הוהירשאהבטהץראהלעמהרהמםתדבאוהלובי

לעוםכבבללעהלאירבדתאםתמשו18׃םכלןתנ

ןיבתפטוטלויהוםכדילעתואלםתאםתרשקוםכשפנ

ךתבשבםברבדלםכינבתאםתאםתדמלו19׃םכיניע

םתבתכו20׃ךמוקבוךבכשבוךרדבךתכלבוךתיבב

ימיוםכימיובריןעמל21׃ךירעשבוךתיבתוזוזמלע

םהלתתלםכיתבאלהוהיעבשנרשאהמדאהלעםכינב

לכתאןורמשתרמשםאיכ22׃ץראהלעםימשהימיכ

הבהאלהתשעלםכתאהוצמיכנארשאתאזההוצמה

23׃ובהקבדלוויכרדלכבתכללםכיהלאהוהיתא

םתשריוםכינפלמהלאהםיוגהלכתאהוהישירוהו

ךרדתרשאםוקמהלכ24׃םכמםימצעוםילדגםיוג

רהנהןמןונבלהורבדמהןמהיהיםכלובםכלגרףכ

בציתיאל25׃םכלבגהיהיןורחאהםיהדעותרפרהנ

ינפלעםכיהלאהוהיןתיםכארומוםכדחפםכינפבשיא

האר26׃םכלרבדרשאכהבוכרדתרשאץראהלכ
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הכרבהתא27׃הללקוהכרבםויהםכינפלןתניכנא

הוצמיכנארשאםכיהלאהוהיתוצמלאועמשתרשא

הוהיתוצמלאועמשתאלםאהללקהו28׃םויהםכתא

םויהםכתאהוצמיכנארשאךרדהןמםתרסוםכיהלא

היהו29׃םתעדיאלרשאםירחאםיהלאירחאתכלל

המשאבהתארשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכ

הללקהתאוםיזרגרהלעהכרבהתאהתתנוהתשרל

ךרדירחאןדריהרבעבהמהאלה30׃לביערהלע

לגלגהלומהברעבבשיהינענכהץראבשמשהאובמ

אבלןדריהתאםירבעםתאיכ31׃הרמינולאלצא

םתשריוםכלןתנםכיהלאהוהירשאץראהתאתשרל

םיקחהלכתאתושעלםתרמשו32׃הבםתבשיוהתא

׃םויהםכינפלןתניכנארשאםיטפשמהתאו

ץראבתושעלןורמשתרשאםיטפשמהוםיקחההלא12

רשאםימיהלכהתשרלךלךיתבאיהלאהוהיןתנרשא

תומקמהלכתאןודבאתדבא2׃המדאהלעםייחםתא

םהיהלאתאםתאםישריםתארשאםיוגהםשודבערשא

3׃ןנערץעלכתחתותועבגהלעוםימרהםירההלע

םהירשאוםתבצמתאםתרבשוםתחבזמתאםתצתנו

םמשתאםתדבאוןועדגתםהיהלאיליספושאבןופרשת

יכ5׃םכיהלאהוהילןכןושעתאל4׃אוההםוקמהןמ

םכיטבשלכמםכיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאםא

םתאבהו6׃המשתאבוושרדתונכשלםשומשתאםושל

תמורתתאוםכיתרשעמתאוםכיחבזוםכיתלעהמש
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7׃םכנאצוםכרקבתרכבוםכיתבדנוםכירדנוםכדי

חלשמלכבםתחמשוםכיהלאהוהיינפלםשםתלכאו

ןושעתאל8׃ךיהלאהוהיךכרברשאםכיתבוםתאםכדי

׃ויניעברשיהלכשיאםויההפםישעונחנארשאלככ

רשאהלחנהלאוהחונמהלאהתעדעםתאבאליכ9

םתבשיוןדריהתאםתרבעו10׃ךלןתנךיהלאהוהי

לכמםכלחינהוםכתאליחנמםכיהלאהוהירשאץראב

רשאםוקמההיהו11׃חטבםתבשיוביבסמםכיביא

לכתאואיבתהמשםשומשןכשלובםכיהלאהוהירחבי

םכיתרשעמםכיחבזוםכיתלועםכתאהוצמיכנארשא

׃הוהילורדתרשאםכירדנרחבמלכוםכדיתמרתו

םכיתנבוםכינבוםתאםכיהלאהוהיינפלםתחמשו12

ולןיאיכםכירעשברשאיולהוםכיתהמאוםכידבעו

לכבךיתלעהלעתןפךלרמשה13׃םכתאהלחנוקלח

הוהירחבירשאםוקמבםאיכ14׃הארתרשאםוקמ

רשאלכהשעתםשוךיתלעהלעתםשךיטבשדחאב

רשבתלכאוחבזתךשפנתואלכבקר15׃ךוצמיכנא

אמטהךירעשלכבךלןתנרשאךיהלאהוהיתכרבכ

ולכאתאלםדהקר16׃ליאכויבצכונלכאירוהטהו

ךירעשבלכאללכותאל17׃םימכונכפשתץראהלע

לכוךנאצוךרקבתרכבוךרהציוךשריתוךנגדרשעמ

ינפלםאיכ18׃ךדיתמורתוךיתבדנורדתרשאךירדנ

ובךיהלאהוהירחבירשאםוקמבונלכאתךיהלאהוהי

ךירעשברשאיולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתא

רמשה19׃ךדיחלשמלכבךיהלאהוהיינפלתחמשו
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ביחרייכ20׃ךתמדאלעךימילכיולהתאבזעתןפךל

הלכאתרמאוךלרבדרשאכךלובגתאךיהלאהוהי

לכאתךשפנתואלכברשבלכאלךשפנהואתיכרשב

ךיהלאהוהירחבירשאםוקמהךממקחרייכ21׃רשב

הוהיןתנרשאךנאצמוךרקבמתחבזוםשומשםושל

22׃ךשפנתואלכבךירעשבתלכאוךתיוצרשאכךל

אמטהונלכאתןכליאהתאויבצהתאלכאירשאכךא

םדהלכאיתלבלקזחקר23׃ונלכאיודחירוהטהו

אל24׃רשבהםעשפנהלכאתאלושפנהאוהםדהיכ

ןעמלונלכאתאל25׃םימכונכפשתץראהלעונלכאת

26׃הוהייניעברשיההשעתיכךירחאךינבלוךלבטיי

םוקמהלאתאבואשתךירדנוךלויהירשאךישדקקר

לעםדהורשבהךיתלעתישעו27׃הוהירחבירשא

הוהיחבזמלעךפשיךיחבזםדוךיהלאהוהיחבזמ

םירבדהלכתאתעמשורמש28׃לכאתרשבהוךיהלא

דעךירחאךינבלוךלבטייןעמלךוצמיכנארשאהלאה

יכ29׃ךיהלאהוהייניעברשיהובוטההשעתיכםלוע

תשרלהמשאבהתארשאםיוגהתאךיהלאהוהיתירכי

רמשה30׃םצראבתבשיוםתאתשריוךינפמםתוא

שרדתןפוךינפמםדמשהירחאםהירחאשקנתןפךל

םהיהלאתאהלאהםיוגהודבעיהכיארמאלםהיהלאל

לכיכךיהלאהוהילןכהשעתאל31׃ינאםגןכהשעאו

םהינבתאםגיכםהיהלאלושעאנשרשאהוהיתבעות

רבדהלכתא32׃םהיהלאלשאבופרשיםהיתנבתאו
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וילעףסתאלתושעלורמשתותאםכתאהוצמיכנארשא

׃ונממערגתאלו

ךילאןתנוםולחםלחואאיבנךברקבםוקייכ13

ךילארבדרשאתפומהותואהאבו2׃תפומואתוא

םתעדיאלרשאםירחאםיהלאירחאהכלנרמאל

לאואאוההאיבנהירבדלאעמשתאל3׃םדבענו

תעדלםכתאםכיהלאהוהיהסנמיכאוההםולחהםלוח

לכבוםכבבללכבםכיהלאהוהיתאםיבהאםכשיה

תאוואריתותאווכלתםכיהלאהוהיירחא4׃םכשפנ

׃ןוקבדתובוודבעתותאוועמשתולקבוורמשתויתוצמ

הרסרבדיכתמויאוההםולחהםלחואאוההאיבנהו5

ךדפהוםירצמץראמםכתאאיצומהםכיהלאהוהילע

ךיהלאהוהיךוצרשאךרדהןמךחידהלםידבעתיבמ

ןבךיחאךתיסייכ6׃ךברקמערהתרעבוהבתכלל

ךשפנכרשאךערואךקיחתשאואךתבואךנבואךמא

אלרשאםירחאםיהלאהדבענוהכלנרמאלרתסב

םכיתביבסרשאםימעהיהלאמ7׃ךיתבאוהתאתעדי

הצקדעוץראההצקמךממםיקחרהואךילאםיברקה

ךניעסוחתאלווילאעמשתאלוולהבאתאל8׃ץראה

ונגרהתגרהיכ9׃וילעהסכתאלולמחתאלווילע

׃הנרחאבםעהלכדיוותימהלהנושארבובהיהתךדי

הוהילעמךחידהלשקביכתמוםינבאבותלקסו10

לכו11׃םידבעתיבמםירצמץראמךאיצומהךיהלא

הזהערהרבדכתושעלופסויאלוןואריוועמשילארשי

ךיהלאהוהירשאךירעתחאבעמשתיכ12׃ךברקב
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לעילבינבםישנאואצי13׃רמאלםשתבשלךלןתנ

הדבענוהכלנרמאלםריעיבשיתאוחידיוךברקמ

תרקחותשרדו14׃םתעדיאלרשאםירחאםיהלא

הבעותההתשענרבדהןוכנתמאהנהובטיהתלאשו

יפלאוההריעהיבשיתאהכתהכה15׃ךברקבתאזה

יפלהתמהבתאוהברשאלכתאוהתאםרחהברח

תפרשוהבחרךותלאץבקתהללשלכתאו16׃ברח

התיהוךיהלאהוהיללילכהללשלכתאוריעהתאשאב

המואמךדיבקבדיאלו17׃דועהנבתאלםלועלת

םימחרךלןתנוופאןורחמהוהיבושיןעמלםרחהןמ

לוקבעמשתיכ18׃ךיתבאלעבשנרשאכךברהוךמחרו

םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתארמשלךיהלאהוהי

׃ךיהלאהוהייניעברשיהתושעל

ומישתאלוודדגתתאלםכיהלאהוהילםתאםינב14

הוהילהתאשודקםעיכ2׃תמלםכיניעןיבהחרק

םימעהלכמהלגסםעלולתויהלהוהירחבךבוךיהלא

תאז4׃הבעותלכלכאתאל3׃המדאהינפלערשא

ליא5׃םיזעהשוםיבשכהשרושולכאתרשאהמהבה

תסרפמהמהבלכו6׃רמזוואתוןשידווקאורומחיויבצו

התאהמהבבהרגתלעמתוסרפיתשעסשתעסשוהסרפ

יסירפממוהרגהילעממולכאתאלהזתאךא7׃ולכאת

יכןפשהתאותבנראהתאולמגהתאהעוסשההסרפה

׃םכלםהםיאמטוסירפהאלהסרפוהמההרגהלעמ

אוהאמטהרגאלואוההסרפסירפמיכריזחהתאו8
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הזתא9׃ועגתאלםתלבנבוולכאתאלםרשבמםכל

תשקשקוריפנסולרשאלכםימברשאלכמולכאת

ולכאתאלתשקשקוריפנסולןיארשאלכו10׃ולכאת

רשאהזו12׃ולכאתהרהטרופצלכ11׃םכלאוהאמט

תאוהארהו13׃הינזעהוסרפהורשנהםהמולכאתאל

תבתאו15׃ונימלברעלכתאו14׃הנימלהידהוהיאה

תא16׃והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאוהנעיה

תאוהמחרהתאותאקהו17׃תמשנתהוףושניהתאוסוכה

׃ףלטעהותפיכודהוהנימלהפנאהוהדיסחהו18׃ךלשה

לכ20׃ולכאיאלםכלאוהאמטףועהץרשלכו19

רשארגלהלבנלכולכאתאל21׃ולכאתרוהטףוע

התאשודקםעיכירכנלרכמואהלכאוהננתתךירעשב

רשעתרשע22׃ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהיל

תלכאו23׃הנשהנשהדשהאציהךערזתאובתלכתא

םשומשןכשלרחבירשאםוקמבךיהלאהוהיינפל

ןעמלךנאצוךרקבתרכבוךרהציוךשריתךנגדרשעמ

הברייכו24׃םימיהלכךיהלאהוהיתאהארילדמלת

םוקמהךממקחרייכותאשלכותאליכךרדהךממ

הוהיךכרבייכםשומשםושלךיהלאהוהירחבירשא

לאתכלהוךדיבףסכהתרצוףסכבהתתנו25׃ךיהלא

ףסכההתתנו26׃ובךיהלאהוהירחבירשאםוקמה

לכבורכשבוןייבוןאצבורקבבךשפנהואתרשאלכב

תחמשוךיהלאהוהיינפלםשתלכאוךשפנךלאשתרשא

ןיאיכונבזעתאלךירעשברשאיולהו27׃ךתיבוהתא

לכתאאיצותםינששלשהצקמ28׃ךמעהלחנוקלחול
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אבו29׃ךירעשבתחנהואוהההנשבךתאובתרשעמ

הנמלאהוםותיהורגהוךמעהלחנוקלחולןיאיכיולה

ךיהלאהוהיךכרביןעמלועבשוולכאוךירעשברשא

׃השעתרשאךדיהשעמלכב

הטמשהרבדהזו2׃הטמשהשעתםינשעבשץקמ15

תאשגיאלוהערבהשירשאודיהשמלעבלכטומש

שגתירכנהתא3׃הוהילהטמשארקיכויחאתאווהער

היהיאליכספא4׃ךדיטמשתךיחאתאךלהיהירשאו

ךיהלאהוהירשאץראבהוהיךכרביךרביכןויבאךב

לוקבעמשתעומשםאקר5׃התשרלהלחנךלןתנ

רשאתאזההוצמהלכתאתושעלרמשלךיהלאהוהי

רבדרשאכךכרבךיהלאהוהייכ6׃םויהךוצמיכנא

םיוגבתלשמוטבעתאלהתאוםיברםיוגתטבעהוךל

ךיחאדחאמןויבאךבהיהייכ7׃ולשמיאלךבוםיבר

אלךלןתנךיהלאהוהירשאךצראבךירעשדחאב

8׃ןויבאהךיחאמךדיתאץפקתאלוךבבלתאץמאת

ורסחמידונטיבעתטבעהוולךדיתאחתפתחתפיכ

ךבבלםערבדהיהיןפךלרמשה9׃ולרסחירשא

הערוהטמשהתנשעבשהתנשהברקרמאללעילב

הוהילאךילעארקוולןתתאלוןויבאהךיחאבךניע

ולךתתבךבבלעריאלוולןתתןותנ10׃אטחךבהיהו

ךשעמלכבךיהלאהוהיךכרביהזהרבדהללגביכ

ץראהברקמןויבאלדחיאליכ11׃ךדיחלשמלכבו

ךיחאלךדיתאחתפתחתפרמאלךוצמיכנאןכלע
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ירבעהךיחאךלרכמייכ12׃ךצראבךניבאלוךינעל

ונחלשתתעיבשההנשבוםינשששךדבעוהירבעהוא

ונחלשתאלךמעמישפחונחלשתיכו13׃ךמעמישפח

רשאךבקימוךנרגמוךנאצמולקינעתקינעה14׃םקיר

תייהדבעיכתרכזו15׃ולןתתךיהלאהוהיךכרב

ךוצמיכנאןכלעךיהלאהוהיךדפיוםירצמץראב

אצאאלךילארמאייכהיהו16׃םויההזהרבדהתא

תחקלו17׃ךמעולבוטיכךתיבתאוךבהאיכךמעמ

םלועדבעךלהיהותלדבוונזאבהתתנועצרמהתא

ותאךחלשבךניעבהשקיאל18׃ןכהשעתךתמאלףאו

ךכרבוםינשששךדבעריכשרכשהנשמיכךמעמישפח

דלוירשארוכבהלכ19׃השעתרשאלכבךיהלאהוהי

דבעתאלךיהלאהוהילשידקתרכזהךנאצבוךרקבב

ךיהלאהוהיינפל20׃ךנאצרוכבזגתאלוךרושרכבב

׃ךתיבוהתאהוהירחבירשאםוקמבהנשבהנשונלכאת

ונחבזתאלערםומלכרועואחספםומובהיהייכו21

ודחירוהטהואמטהונלכאתךירעשב22׃ךיהלאהוהיל

ונכפשתץראהלעלכאתאלומדתאקר23׃ליאכויבצכ

׃םימכ

יכךיהלאהוהילחספתישעוביבאהשדחתארומש16

2׃הלילםירצממךיהלאהוהיךאיצוהביבאהשדחב

רחבירשאםוקמברקבוןאצךיהלאהוהילחספתחבזו

םימיתעבשץמחוילעלכאתאל3׃םשומשןכשלהוהי

םירצמץראמתאציןוזפחביכינעםחלתוצמוילעלכאת
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4׃ךייחימילכםירצמץראמךתאצםויתארכזתןעמל

ןמןיליאלוםימיתעבשךלבגלכבראשךלהאריאלו

אל5׃רקבלןושארהםויבברעבחבזתרשארשבה

ךיהלאהוהירשאךירעשדחאבחספהתאחבזללכות

ךיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאםאיכ6׃ךלןתנ

דעומשמשהאובכברעבחספהתאחבזתםשומשןכשל

רחבירשאםוקמבתלכאותלשבו7׃םירצממךתאצ

תשש8׃ךילהאלתכלהורקבבתינפוובךיהלאהוהי

ךיהלאהוהילתרצעיעיבשהםויבותוצמלכאתםימי

לחהמךלרפסתתעבשהעבש9׃הכאלמהשעתאל

גחתישעו10׃תועבשהעבשרפסללחתהמקבשמרח

רשאכןתתרשאךדיתבדנתסמךיהלאהוהילתועבש

התאךיהלאהוהיינפלתחמשו11׃ךיהלאהוהיךכרבי

רגהוךירעשברשאיולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבו

הוהירחבירשאםוקמבךברקברשאהנמלאהוםותיהו

םירצמבתייהדבעיכתרכזו12׃םשומשןכשלךיהלא

ךלהשעתתכסהגח13׃הלאהםיקחהתאתישעותרמשו

ךגחבתחמשו14׃ךבקימוךנרגמךפסאבםימיתעבש

םותיהורגהויולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתא

הוהילגחתםימיתעבש15׃ךירעשברשאהנמלאהו

ךיהלאהוהיךכרבייכהוהירחבירשאםוקמבךיהלא

16׃חמשךאתייהוךידיהשעמלכבוךתאובתלכב

ךיהלאהוהיינפתאךרוכזלכהאריהנשבםימעפשולש

גחבותועבשהגחבותוצמהגחברחבירשאםוקמב

ודיתנתמכשיא17׃םקירהוהיינפתאהאריאלותוכסה
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םירטשוםיטפש18׃ךלןתנרשאךיהלאהוהיתכרבכ

ךיטבשלךלןתנךיהלאהוהירשאךירעשלכבךלןתת

ריכתאלטפשמהטתאל19׃קדצטפשמםעהתאוטפשו

ףלסיוםימכחיניערועידחשהיכדחשחקתאלוםינפ

תשריוהיחתןעמלףדרתקדצקדצ20׃םקידצירבד

ךלעטתאל21׃ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהתא

׃ךלהשעתרשאךיהלאהוהיחבזמלצאץעלכהרשא

׃ךיהלאהוהיאנשרשאהבצמךלםיקתאלו22

ובהיהירשאהשורושךיהלאהוהילחבזתאל17

יכ2׃אוהךיהלאהוהיתבעותיכעררבדלכםומ

ךלןתנךיהלאהוהירשאךירעשדחאבךברקבאצמי

ךיהלאהוהייניעבערהתאהשעירשאהשאואשיא

םהלוחתשיוםירחאםיהלאדבעיוךליו3׃ותירברבעל

4׃יתיוצאלרשאםימשהאבצלכלואחרילואשמשלו

רבדהןוכנתמאהנהובטיהתשרדותעמשוךלדגהו

שיאהתאתאצוהו5׃לארשיבתאזההבעותההתשענ

הזהערהרבדהתאושערשאאוהההשאהתאואאוהה

םינבאבםתלקסוהשאהתאואשיאהתאךירעשלא

אלתמהתמויםידעהשלשואםידעםינשיפלע6׃ותמו

הנשארבובהיהתםידעהדי7׃דחאדעיפלעתמוי

יכ8׃ךברקמערהתרעבוהנרחאבםעהלכדיוותימהל

ןיבוןידלןידןיבםדלםדןיבטפשמלרבדךממאלפי

םוקמהלאתילעותמקוךירעשבתבירירבדעגנלעגנ

םיולהםינהכהלאתאבו9׃ובךיהלאהוהירחבירשא
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תאךלודיגהותשרדוםההםימיבהיהירשאטפשהלאו

ךלודיגירשארבדהיפלעתישעו10׃טפשמהרבד

לככתושעלתרמשוהוהירחבירשאאוההםוקמהןמ

טפשמהלעוךורוירשאהרותהיפלע11׃ךורוירשא

ודיגירשארבדהןמרוסתאלהשעתךלורמאירשא

יתלבלןודזבהשעירשאשיאהו12׃לאמשוןימיךל

ואךיהלאהוהיתאםשתרשלדמעהןהכהלאעמש

13׃לארשימערהתרעבואוההשיאהתמוטפשהלא

לאאבתיכ14׃דועןודיזיאלוואריוועמשיםעהלכו

הבהתבשיוהתשריוךלןתנךיהלאהוהירשאץראה

15׃יתביבסרשאםיוגהלככךלמילעהמישאתרמאו

ברקמובךיהלאהוהירחבירשאךלמךילעםישתםוש

ירכנשיאךילעתתללכותאלךלמךילעםישתךיחא

בישיאלוםיסוסולהבריאלקר16׃אוהךיחאאלרשא

םכלרמאהוהיוסוסתוברהןעמלהמירצמםעהתא

םישנולהבריאלו17׃דועהזהךרדבבושלןופסתאל

היהו18׃דאמולהבריאלבהזוףסכוובבלרוסיאלו

הרותההנשמתאולבתכוותכלממאסכלעותבשכ

ומעהתיהו19׃םיולהםינהכהינפלמרפסלעתאזה

ויהלאהוהיתאהארילדמליןעמלוייחימילכובארקו

הלאהםיקחהתאותאזההרותהירבדלכתארמשל

ןמרוסיתלבלוויחאמובבלםוריתלבל20׃םתשעל

אוהותכלממלעםימיךיראיןעמללואמשוןימיהוצמה

׃לארשיברקבוינבו
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הלחנוקלחיולטבשלכםיולהםינהכלהיהיאל18

היהיאלהלחנו2׃ןולכאיותלחנוהוהיישאלארשיםע

הזו3׃ולרבדרשאכותלחנאוההוהיויחאברקבול

רושםאחבזהיחבזתאמםעהתאמםינהכהטפשמהיהי

ךנגדתישאר4׃הבקהוםייחלהוערזהןהכלןתנוהשםא

רחבוביכ5׃ולןתתךנאצזגתישארוךרהציוךשרית

אוההוהיםשבתרשלדמעלךיטבשלכמךיהלאהוהי

לכמךירעשדחאמיולהאבייכו6׃םימיהלכוינבו

םוקמהלאושפנתואלכבאבוםשרגאוהרשאלארשי

ויחאלככויהלאהוהיםשבתרשו7׃הוהירחבירשא

דבלולכאיקלחכקלח8׃הוהיינפלםשםידמעהםיולה

הוהירשאץראהלאאבהתאיכ9׃תובאהלעוירכממ

׃םההםיוגהתבעותכתושעלדמלתאלךלןתנךיהלא

ןנועמםימסקםסקשאבותבוונבריבעמךבאצמיאל10

שרדוינעדיובואלאשורבחרבחו11׃ףשכמושחנמו

ללגבוהלאהשעלכהוהיתבעותיכ12׃םיתמהלא

13׃ךינפמםתואשירומךיהלאהוהיהלאהתבעותה

רשאהלאהםיוגהיכ14׃ךיהלאהוהיםעהיהתםימת

אלהתאוועמשיםימסקלאוםיננעמלאםתואשרויהתא

ינמכךיחאמךברקמאיבנ15׃ךיהלאהוהיךלןתנןכ

תלאשרשאלככ16׃ןועמשתוילאךיהלאהוהיךלםיקי

ףסאאלרמאללהקהםויבברחבךיהלאהוהיםעמ

אלתאזההלדגהשאהתאויהלאהוהילוקתאעמשל

רשאוביטיהילאהוהירמאיו17׃תומאאלודועהארא

יתתנוךומכםהיחאברקמםהלםיקאאיבנ18׃ורבד
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היהו19׃ונוצארשאלכתאםהילארבדוויפבירבד

יכנאימשברבדירשאירבדלאעמשיאלרשאשיאה

ימשברבדרבדלדיזירשאאיבנהךא20׃ומעמשרדא

םיהלאםשברבדירשאורבדלויתיוצאלרשאתא

הכיאךבבלברמאתיכו21׃אוההאיבנהתמוםירחא

איבנהרבדירשא22׃הוהיורבדאלרשארבדהתאעדנ

רשארבדהאוהאוביאלורבדההיהיאלוהוהיםשב

׃ונממרוגתאלאיבנהורבדןודזבהוהיורבדאל

ךיהלאהוהירשאםיוגהתאךיהלאהוהיתירכייכ19

2׃םהיתבבוםהירעבתבשיוםתשריוםצראתאךלןתנ

ךיהלאהוהירשאךצראךותבךללידבתםירעשולש

לובגתאתשלשוךרדהךלןיכת3׃התשרלךלןתנ

לכהמשסונלהיהוךיהלאהוהיךליחנירשאךצרא

תאהכירשאיחוהמשסונירשאחצרהרבדהזו4׃חצר

רשאו5׃םשלשלמתמולאנשאלאוהותעדילבבוהער

תרכלןזרגבודיהחדנוםיצעבטחלרעיבוהערתאאבי

סוניאוהתמווהערתאאצמוץעהןמלזרבהלשנוץעה

ירחאםדהלאגףדריןפ6׃יחוהלאהםירעהתחאלא

שפנוהכהוךרדההברייכוגישהוובבלםחייכחצרה

׃םושלשלומתמולאוהאנשאליכתומטפשמןיאולו

8׃ךללידבתםירעשלשרמאלךוצמיכנאןכלע7

ךיתבאלעבשנרשאכךלבגתאךיהלאהוהיביחריםאו

יכ9׃ךיתבאלתתלרבדרשאץראהלכתאךלןתנו

ךוצמיכנארשאהתשעלתאזההוצמהלכתארמשת
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םימיהלכויכרדבתכללוךיהלאהוהיתאהבהאלםויה

אלו10׃הלאהשלשהלעםירעשלשדועךלתפסיו

ךלןתנךיהלאהוהירשאךצראברקביקנםדךפשי

והערלאנששיאהיהייכו11׃םימדךילעהיהוהלחנ

םירעהתחאלאסנותמושפנוהכהווילעםקוולבראו

דיבותאונתנוםשמותאוחקלווריעינקזוחלשו12׃לאה

יקנהםדתרעבווילעךניעסוחתאל13׃תמוםדהלאג

ולבגרשאךערלובגגיסתאל14׃ךלבוטולארשימ

ךיהלאהוהירשאץראבלחנתרשאךתלחנבםינשאר

ןועלכלשיאבדחאדעםוקיאל15׃התשרלךלןתנ

ואםידעינשיפלעאטחירשאאטחלכבתאטחלכלו

שיאבסמחדעםוקייכ16׃רבדםוקיםידעהשלשיפלע

בירהםהלרשאםישנאהינשודמעו17׃הרסובתונעל

םימיבויהירשאםיטפשהוםינהכהינפלהוהיינפל

רקשדעהרקשדעהנהובטיהםיטפשהושרדו18׃םהה

ויחאלתושעלםמזרשאכולםתישעו19׃ויחאבהנע

אלוואריוועמשיםיראשנהו20׃ךברקמערהתרעבו

סוחתאלו21׃ךברקבהזהערהרבדכדועתושעלופסי

׃לגרבלגרדיבדיןשבןשןיעבןיעשפנבשפנךניע

ברםעבכרוסוסתיארוךיביאלעהמחלמלאצתיכ20

ץראמךלעמהךמעךיהלאהוהייכםהמאריתאלךממ

רבדוןהכהשגנוהמחלמהלאםכברקכהיהו2׃םירצמ

םויהםיברקםתאלארשיעמשםהלארמאו3׃םעהלא

לאוואריתלאםכבבלךרילאםכיביאלעהמחלמל
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ךלההםכיהלאהוהייכ4׃םהינפמוצרעתלאווזפחת

ורבדו5׃םכתאעישוהלםכיביאםעםכלםחלהלםכמע

שדחתיבהנברשאשיאהימרמאלםעהלאםירטשה

רחאשיאוהמחלמבתומיןפותיבלבשיוךליוכנחאלו

בשיוךליוללחאלוםרכעטנרשאשיאהימו6׃ונכנחי

שיאהימו7׃ונללחירחאשיאוהמחלמבתומיןפותיבל

תומיןפותיבלבשיוךליהחקלאלוהשאשרארשא

לארבדלםירטשהופסיו8׃הנחקירחאשיאוהמחלמב

ותיבלבשיוךליבבלהךרואריהשיאהימורמאוםעה

םירטשהתלככהיהו9׃ובבלכויחאבבלתאסמיאלו

יכ10׃םעהשארבתואבצירשודקפוםעהלארבדל

11׃םולשלהילאתארקוהילעםחלהלריעלאברקת

אצמנהםעהלכהיהוךלהחתפוךנעתםולשםאהיהו

ךמעםילשתאלםאו12׃ךודבעוסמלךלויהיהב

ךיהלאהוהיהנתנו13׃הילעתרצוהמחלמךמעהתשעו

םישנהקר14׃ברחיפלהרוכזלכתאתיכהוךדיב

ךלזבתהללשלכריעבהיהירשאלכוהמהבהוףטהו

ןכ15׃ךלךיהלאהוהיןתנרשאךיביאללשתאתלכאו

ירעמאלרשאדאמךממתקחרהםירעהלכלהשעת

הוהירשאהלאהםימעהירעמקר16׃הנההלאהםיוגה

םרחהיכ17׃המשנלכהיחתאלהלחנךלןתנךיהלא

יסוביהויוחהיזרפהוינענכהירמאהויתחהםמירחת

םכתאודמליאלרשאןעמל18׃ךיהלאהוהיךוצרשאכ

םתאטחוםהיהלאלושערשאםתבעותלככתושעל

םחלהלםיברםימיריעלארוצתיכ19׃םכיהלאהוהיל
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יכןזרגוילעחדנלהצעתאתיחשתאלהשפתלהילע

אבלהדשהץעםדאהיכתרכתאלותאולכאתונממ

אוהלכאמץעאליכעדתרשאץעקר20׃רוצמבךינפמ

השעאוהרשאריעהלערוצמתינבותרכותיחשתותא

׃התדרדעהמחלמךמע

ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאבללחאצמייכ21

ךינקזואציו2׃והכהימעדונאלהדשבלפנהתשרל

היהו3׃ללחהתביבסרשאםירעהלאודדמוךיטפשו

תלגעאוההריעהינקזוחקלוללחהלאהברקהריעה

ודרוהו4׃לעבהכשמאלרשאהבדבעאלרשארקב

דבעיאלרשאןתיאלחנלאהלגעהתאאוההריעהינקז

םינהכהושגנו5׃לחנבהלגעהתאםשופרעוערזיאלווב

םשבךרבלוותרשלךיהלאהוהירחבםביכיולינב

ריעהינקזלכו6׃עגנלכובירלכהיהיםהיפלעוהוהי

הלגעהלעםהידיתאוצחריללחהלאםיברקהאוהה

םדהתאהכפשאלונידיורמאוונעו7׃לחנבהפורעה

תידפרשאלארשיךמעלרפכ8׃ואראלוניניעוהזה

םהלרפכנולארשיךמעברקביקנםדןתתלאוהוהי

רשיההשעתיכךברקמיקנהםדהרעבתהתאו9׃םדה

הוהיונתנוךיביאלעהמחלמלאצתיכ10׃הוהייניעב

תפיתשאהיבשבתיארו11׃ויבשתיבשוךדיבךיהלא

ךותלאהתאבהו12׃השאלךלתחקלוהבתקשחוראת

הריסהו13׃הינרפצתאהתשעוהשארתאהחלגוךתיב

היבאתאהתכבוךתיבבהבשיוהילעמהיבשתלמשתא
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התיהוהתלעבוהילאאובתןכרחאוםימיחריהמאתאו

השפנלהתחלשוהבתצפחאלםאהיהו14׃השאלךל

רשאתחתהברמעתתאלףסכבהנרכמתאלרכמו

הבוהאתחאהםישניתששיאלןייהתיכ15׃התינע

היהוהאונשהוהבוהאהםינבולודליוהאונשתחאהו

תאוינבתאוליחנהםויבהיהו16׃האינשלרוכבהןבה

ןבינפלעהבוהאהןבתארכבללכויאלולהיהירשא

תתלריכיהאונשהןברכבהתאיכ17׃רכבההאונשה

ולונאתישאראוהיכולאצמירשאלכבםינשיפול

ונניאהרומוררוסןבשיאלהיהייכ18׃הרכבהטפשמ

׃םהילאעמשיאלוותאורסיוומאלוקבוויבאלוקבעמש

לאווריעינקזלאותאואיצוהוומאוויבאובושפתו19

הרמוררוסהזוננבוריעינקזלאורמאו20׃ומקמרעש

וריעישנאלכוהמגרו21׃אבסוללוזונלקבעמשונניא

ועמשילארשילכוךברקמערהתרעבותמוםינבאב

תילתותמוהותומטפשמאטחשיאבהיהייכו22׃ואריו

ונרבקתרובקיכץעהלעותלבנןילתאל23׃ץעלעותא

ךתמדאתאאמטתאלויולתםיהלאתללקיכאוההםויב

׃הלחנךלןתנךיהלאהוהירשא

תמלעתהוםיחדנוישתאואךיחארושתאהארתאל22

ךילאךיחאבורקאלםאו2׃ךיחאלםבישתבשהםהמ

שרדדעךמעהיהוךתיבךותלאותפסאוותעדיאלו

השעתןכוורמחלהשעתןכו3׃ולותבשהוותאךיחא

ונממדבאתרשאךיחאתדבאלכלהשעתןכוותלמשל
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רומחתאהארתאל4׃םלעתהללכותאלהתאצמו

םיקתםקהםהמתמלעתהוךרדבםילפנורושואךיחא

תלמשרבגשבליאלוהשאלערבגילכהיהיאל5׃ומע

ארקייכ6׃הלאהשעלכךיהלאהוהיתבעותיכהשא

ואםיחרפאץראהלעואץעלכבךרדבךינפלרופצןק

אלםיציבהלעואםיחרפאהלעתצברםאהוםיציב

םינבהתאוםאהתאחלשתחלש7׃םינבהלעםאהחקת

תיבהנבתיכ8׃םימיתכראהוךלבטייןעמלךלחקת

לפייכךתיבבםימדםישתאלוךגגלהקעמתישעושדח

האלמהשדקתןפםיאלכךמרכערזתאל9׃ונממלפנה

רושבשרחתאל10׃םרכהתאובתוערזתרשאערזה

׃ודחיםיתשפורמצזנטעששבלתאל11׃ודחירמחבו

הסכתרשאךתוסכתופנכעבראלעךלהשעתםילדג12

הלםשו14׃האנשוהילאאבוהשאשיאחקייכ13׃הב

השאהתארמאוערםשהילעאיצוהוםירבדתלילע

15׃םילותבהליתאצמאלוהילאברקאויתחקלתאזה

ינקזלארענהילותבתאואיצוהוהמאורענהיבאחקלו

יתבתאםינקזהלארענהיבארמאו16׃הרעשהריעה

תלילעםשאוההנהו17׃האנשיוהשאלהזהשיאליתתנ

ילותבהלאוםילותבךתבליתאצמאלרמאלםירבד

ריעהינקזוחקלו18׃ריעהינקזינפלהלמשהושרפויתב

ונתנוףסכהאמותאושנעו19׃ותאורסיושיאהתאאוהה

ולולארשיתלותבלעערםשאיצוהיכהרענהיבאל

היהתמאםאו20׃וימילכהחלשללכויאלהשאלהיהת

תאואיצוהו21׃רענלםילותבואצמנאלהזהרבדה
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םינבאבהריעישנאהולקסוהיבאתיבחתפלארענה

תרעבוהיבאתיבתונזללארשיבהלבנהתשעיכהתמו

לעבתלעבהשאםעבכששיאאצמייכ22׃ךברקמערה

תרעבוהשאהוהשאהםעבכשהשיאהםהינשםגותמו

שיאלהשראמהלותברענהיהייכ23׃לארשימערה

םהינשתאםתאצוהו24׃המעבכשוריעבשיאהאצמו

תאותמוםינבאבםתאםתלקסואוההריעהרעשלא

רבדלעשיאהתאוריעבהקעצאלרשארבדלערענה

םאו25׃ךברקמערהתרעבווהערתשאתאהנערשא

שיאההבקיזחהוהשראמהרענהתאשיאהאצמיהדשב

רענלו26׃ודבלהמעבכשרשאשיאהתמוהמעבכשו

שיאםוקירשאכיכתומאטחרענלןיארבדהשעתאל

האצמהדשביכ27׃הזהרבדהןכשפנוחצרווהערלע

שיאאצמייכ28׃הלעישומןיאוהשראמהרענההקעצ

׃ואצמנוהמעבכשוהשפתוהשראאלרשאהלותברענ

ולוףסכםישמחרענהיבאלהמעבכשהשיאהןתנו29

30׃וימילכהחלשלכויאלהנערשאתחתהשאלהיהת

׃ויבאףנכהלגיאלוויבאתשאתאשיאחקיאל

2׃הוהילהקבהכפשתורכואכדעוצפאביאל23

ולאביאלירישערודםגהוהילהקברזממאביאל

רודםגהוהילהקביבאומוינומעאביאל3׃הוהילהקב

רבדלע4׃םלועדעהוהילהקבםהלאביאלירישע

םכתאצבךרדבםימבוםחלבםכתאומדקאלרשא

רותפמרועבןבםעלבתאךילערכשרשאוםירצממ

עמשלךיהלאהוהיהבאאלו5׃ךללקלםירהנםרא



םירבד 353

הכרבלהללקהתאךלךיהלאהוהיךפהיוםעלבלא

לכםתבטוםמלששרדתאל6׃ךיהלאהוהיךבהאיכ

בעתתאלאוהךיחאיכימדאבעתתאל7׃םלועלךימי

רודםהלודלוירשאםינב8׃וצראבתייהרגיכירצמ

ךיביאלעהנחמאצתיכ9׃הוהילהקבםהלאביישילש

אלרשאשיאךבהיהייכ10׃עררבדלכמתרמשנו

אביאלהנחמלץוחמלאאציוהלילהרקמרוהטהיהי

אבכוםימבץחריברעתונפלהיהו11׃הנחמהךותלא

ץוחמךלהיהתדיו12׃הנחמהךותלאאבישמשה

ךנזאלעךלהיהתדתיו13׃ץוחהמשתאציוהנחמל

׃ךתאצתאתיסכותבשוהבהתרפחוץוחךתבשבהיהו

תתלוךליצהלךנחמברקבךלהתמךיהלאהוהייכ14

תורעךבהאריאלושודקךינחמהיהוךינפלךיביא

רשאוינדאלאדבעריגסתאל15׃ךירחאמבשורבד

רשאםוקמבךברקבבשיךמע16׃וינדאםעמךילאלצני

היהתאל17׃וננותאלולבוטבךירעשדחאברחבי

אל18׃לארשיינבמשדקהיהיאלולארשיתונבמהשדק

רדנלכלךיהלאהוהיתיבבלכריחמוהנוזןנתאאיבת

ךיחאלךישתאל19׃םהינשםגךיהלאהוהיתבעותיכ

ירכנל20׃ךשירשארבדלכךשנלכאךשנףסכךשנ

לכבךיהלאהוהיךכרביןעמלךישתאלךיחאלוךישת

21׃התשרלהמשאבהתארשאץראהלעךדיחלשמ

שרדיכומלשלרחאתאלךיהלאהוהילרדנרדתיכ

לדחתיכו22׃אטחךבהיהוךמעמךיהלאהוהיונשרדי

תישעורמשתךיתפשאצומ23׃אטחךבהיהיאלרדנל



םירבד 354

24׃ךיפבתרבדרשאהבדנךיהלאהוהילתרדנרשאכ

לאוךעבשךשפנכםיבנעתלכאוךערםרכבאבתיכ

תלילמתפטקוךערתמקבאבתיכ25׃ןתתאלךילכ

׃ךערתמקלעףינתאלשמרחוךדיב

ויניעבןחאצמתאלםאהיהוהלעבוהשאשיאחקייכ24

הדיבןתנותתירכרפסהלבתכורבדתורעהבאצמיכ

שיאלהתיהוהכלהוותיבמהאציו2׃ותיבמהחלשו

תתירכרפסהלבתכוןורחאהשיאההאנשו3׃רחא

רשאןורחאהשיאהתומייכואותיבמהחלשוהדיבןתנו

החלשרשאןושארההלעבלכויאל4׃השאלולהחקל

יכהאמטהרשאירחאהשאלולתויהלהתחקלבושל

הוהירשאץראהתאאיטחתאלוהוהיינפלאוההבעות

אציאלהשדחהשאשיאחקייכ5׃הלחנךלןתנךיהלא

הנשותיבלהיהייקנרבדלכלוילערבעיאלואבצב

בכרוםיחרלבחיאל6׃חקלרשאותשאתאחמשותחא

ינבמויחאמשפנבנגשיאאצמייכ7׃לבחאוהשפניכ

ערהתרעבואוההבנגהתמוורכמווברמעתהולארשי

לככתושעלודאמרמשלתערצהעגנברמשה8׃ךברקמ

ורמשתםתיוצרשאכםיולהםינהכהםכתאורוירשא

ךרדבםירמלךיהלאהוהיהשערשאתארוכז9׃תושעל

אלהמואמתאשמךערבהשתיכ10׃םירצממםכתאצב

רשאשיאהודמעתץוחב11׃וטבעטבעלותיבלאאבת

םאו12׃הצוחהטובעהתאךילאאיצויובהשנהתא

תאולבישתבשה13׃וטבעבבכשתאלאוהינעשיא
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היהתךלוךכרבוותמלשבבכשושמשהאבכטובעה

ןויבאוינעריכשקשעתאל14׃ךיהלאהוהיינפלהקדצ

ןתתומויב15׃ךירעשבךצראברשאךרגמואךיחאמ

אשנאוהוילאואוהינעיכשמשהוילעאובתאלוורכש

16׃אטחךבהיהוהוהילאךילעארקיאלוושפנתא

שיאתובאלעותמויאלםינבוםינבלעתובאותמויאל

לבחתאלוםותירגטפשמהטתאל17׃ותמויואטחב

ךדפיוםירצמבתייהדבעיכתרכזו18׃הנמלאדגב

רבדהתאתושעלךוצמיכנאןכלעםשמךיהלאהוהי

אלהדשברמעתחכשוךדשבךריצקרצקתיכ19׃הזה

ךכרביןעמלהיהיהנמלאלוםותילרגלותחקלבושת

אלךתיזטבחתיכ20׃ךידיהשעמלכבךיהלאהוהי

רצבתיכ21׃היהיהנמלאלוםותילרגלךירחאראפת

22׃היהיהנמלאלוםותילרגלךירחאללועתאלךמרכ

ךוצמיכנאןכלעםירצמץראבתייהדבעיכתרכזו

׃הזהרבדהתאתושעל

םוטפשוטפשמהלאושגנוםישנאןיבבירהיהייכ25

ןבםאהיהו2׃עשרהתאועישרהוקידצהתאוקידצהו

ותעשרידכוינפלוהכהוטפשהוליפהועשרהתוכה

לעותכהלףיסיןפףיסיאלונכיםיעברא3׃רפסמב

רושםסחתאל4׃ךיניעלךיחאהלקנוהברהכמהלא

ןיאןבוםהמדחאתמוודחיםיחאובשייכ5׃ושידב

אביהמבירזשיאלהצוחהתמהתשאהיהתאלול

רשארוכבההיהו6׃המביוהשאלולהחקלוהילע



םירבד 356

׃לארשימומשהחמיאלותמהויחאםשלעםוקידלת

ותמביהתלעוותמביתאתחקלשיאהץפחיאלםאו7

םשויחאלםיקהלימביןאמהרמאוםינקזהלאהרעשה

ורבדווריעינקזולוארקו8׃ימביהבאאללארשיב

ותמביהשגנו9׃התחקליתצפחאלרמאודמעווילא

וינפבהקריוולגרלעמולענהצלחוםינקזהיניעלוילא

תיבתאהנביאלרשאשיאלהשעיהככהרמאוהתנעו

יכ11׃לענהץולחתיבלארשיבומשארקנו10׃ויחא

ליצהלדחאהתשאהברקוויחאושיאודחיםישנאוצני

12׃וישבמבהקיזחהוהדיהחלשווהכמדימהשיאתא

ךסיכבךלהיהיאל13׃ךניעסוחתאלהפכתאהתצקו

הפיאךתיבבךלהיהיאל14׃הנטקוהלודגןבאוןבא

הפיאךלהיהיקדצוהמלשןבא15׃הנטקוהלודגהפיאו

המדאהלעךימיוכיראיןעמלךלהיהיקדצוהמלש

ךיהלאהוהיתבעותיכ16׃ךלןתנךיהלאהוהירשא

ךלהשערשאתארוכז17׃לועהשעלכהלאהשעלכ

ךרדבךרקרשא18׃םירצממםכתאצבךרדבקלמע

אריאלועגיוףיעהתאוךירחאםילשחנהלכךבבנזיו

ךיביאלכמךלךיהלאהוהיחינהבהיהו19׃םיהלא

התשרלהלחנךלןתנךיהלאהוהירשאץראבביבסמ

׃חכשתאלםימשהתחתמקלמערכזתאהחמת

ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאובתיכהיהו26

ירפלכתישארמתחקלו2׃הבתבשיוהתשריוהלחנ

ךלןתנךיהלאהוהירשאךצראמאיבתרשאהמדאה
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ךיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאתכלהואנטבתמשו

םההםימיבהיהירשאןהכהלאתאבו3׃םשומשןכשל

לאיתאביכךיהלאהוהילםויהיתדגהוילאתרמאו

ןהכהחקלו4׃ונלתתלוניתבאלהוהיעבשנרשאץראה

תינעו5׃ךיהלאהוהיחבזמינפלוחינהוךדימאנטה

המירצמדריויבאדבאימראךיהלאהוהיינפלתרמאו

6׃ברוםוצעלודגיוגלםשיהיוטעמיתמבםשרגיו

׃השקהדבעונילעונתיוונונעיוםירצמהונתאועריו

ונלקתאהוהיעמשיווניתבאיהלאהוהילאקעצנו7

הוהיונאצויו8׃ונצחלתאוונלמעתאוונינעתאאריו

תותאבולדגארמבוהיוטנערזבוהקזחדיבםירצממ

ץראהתאונלןתיוהזהםוקמהלאונאביו9׃םיתפמבו

תאיתאבההנההתעו10׃שבדובלחתבזץראתאזה

ינפלותחנהוהוהיילהתתנרשאהמדאהירפתישאר

תחמשו11׃ךיהלאהוהיינפלתיוחתשהוךיהלאהוהי

התאךתיבלוךיהלאהוהיךלןתנרשאבוטהלכב

לכתארשעלהלכתיכ12׃ךברקברשארגהויולהו

יוללהתתנורשעמהתנשתשילשההנשבךתאובתרשעמ

תרמאו13׃ועבשוךירעשבולכאוהנמלאלוםותילרגל

ויתתנםגותיבהןמשדקהיתרעבךיהלאהוהיינפל

אלינתיוצרשאךתוצמלככהנמלאלוםותילרגלויולל

ונממינאביתלכאאל14׃יתחכשאלוךיתוצממיתרבע

יתעמשתמלונממיתתנאלואמטבונממיתרעבאלו

הפיקשה15׃ינתיוצרשאלככיתישעיהלאהוהילוקב

תאולארשיתאךמעתאךרבוםימשהןמךשדקןועממ
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תבזץראוניתבאלתעבשנרשאכונלהתתנרשאהמדאה

תאתושעלךוצמךיהלאהוהיהזהםויה16׃שבדובלח

לכבםתואתישעותרמשוםיטפשמהתאוהלאהםיקחה

ךלתויהלםויהתרמאההוהיתא17׃ךשפנלכבוךבבל

ויטפשמוויתוצמוויקחרמשלוויכרדבתכללוםיהלאל

םעלולתויהלםויהךרימאההוהיו18׃ולקבעמשלו

ךתתלו19׃ויתוצמלכרמשלוךלרבדרשאכהלגס

תראפתלוםשלוהלהתלהשערשאםיוגהלכלעןוילע

׃רבדרשאכךיהלאהוהילשדקםעךתיהלו

תארמשרמאלםעהתאלארשיינקזוהשמוציו27

םויבהיהו2׃םויהםכתאהוצמיכנארשאהוצמהלכ

ךיהלאהוהירשאץראהלאןדריהתאורבעתרשא

3׃דישבםתאתדשותולדגםינבאךלתמקהוךלןתנ

ןעמלךרבעבתאזההרותהירבדלכתאןהילעתבתכו

ץראךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאבתרשא

׃ךלךיתבאיהלאהוהירבדרשאכשבדובלחתבז

הלאהםינבאהתאומיקתןדריהתאםכרבעבהיהו4

םתואתדשולביערהבםויהםכתאהוצמיכנארשא

אלםינבאחבזמךיהלאהוהילחבזמםשתינבו5׃דישב

חבזמתאהנבתתומלשםינבא6׃לזרבםהילעףינת

תחבזו7׃ךיהלאהוהילתלועוילעתילעהוךיהלאהוהי

תבתכו8׃ךיהלאהוהיינפלתחמשוםשתלכאוםימלש

9׃בטיהראבתאזההרותהירבדלכתאםינבאהלע

תכסהרמאללארשילכלאםיולהםינהכהוהשמרבדיו

10׃ךיהלאהוהילםעלתייהנהזהםויהלארשיעמשו
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ויקחתאוותוצמתאתישעוךיהלאהוהילוקבתעמשו

אוההםויבםעהתאהשמוציו11׃םויהךוצמיכנארשא

םיזרגרהלעםעהתאךרבלודמעיהלא12׃רמאל

ףסויורכששיוהדוהיויולוןועמשןדריהתאםכרבעב

דגןבוארלביערהבהללקהלעודמעיהלאו13׃ןמינבו

לכלאורמאוםיולהונעו14׃ילתפנוןדןלובזורשאו

לספהשעירשאשיאהרורא15׃םרלוקלארשישיא

ונעורתסבםשושרחידיהשעמהוהיתבעותהכסמו

רמאוומאוויבאהלקמרורא16׃ןמאורמאוםעהלכ

םעהלכרמאווהערלובגגיסמרורא17׃ןמאםעהלכ

19׃ןמאםעהלכרמאוךרדברועהגשמרורא18׃ןמא

׃ןמאםעהלכרמאוהנמלאוםותירגטפשמהטמרורא

לכרמאוויבאףנכהלגיכויבאתשאםעבכשרורא20

םעהלכרמאוהמהבלכםעבכשרורא21׃ןמאםעה

רמאוומאתבואויבאתבותחאםעבכשרורא22׃ןמא

םעהלכרמאוותנתחםעבכשרורא23׃ןמאםעהלכ

25׃ןמאםעהלכרמאורתסבוהערהכמרורא24׃ןמא

׃ןמאםעהלכרמאויקנםדשפנתוכהלדחשחקלרורא

תושעלתאזההרותהירבדתאםיקיאלרשארורא26

׃ןמאםעהלכרמאוםתוא

רמשלךיהלאהוהילוקבעמשתעומשםאהיהו28

ךנתנוםויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתאתושעל

לכךילעואבו2׃ץראהייוגלכלעןוילעךיהלאהוהי

׃ךיהלאהוהילוקבעמשתיכךגישהוהלאהתוכרבה

ירפךורב4׃הדשבהתאךורבוריעבהתאךורב3
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תורתשעוךיפלארגשךתמהבירפוךתמדאירפוךנטב

ךאבבהתאךורב6׃ךתראשמוךאנטךורב5׃ךנאצ

ךילעםימקהךיביאתאהוהיןתי7׃ךתאצבהתאךורבו

םיכרדהעבשבוךילאואצידחאךרדבךינפלםיפגנ

לכבוךימסאבהכרבהתאךתאהוהיוצי8׃ךינפלוסוני

9׃ךלןתנךיהלאהוהירשאץראבךכרבוךדיחלשמ

רמשתיכךלעבשנרשאכשודקםעלולהוהיךמיקי

ימעלכוארו10׃ויכרדבתכלהוךיהלאהוהיתוצמתא

ךרתוהו11׃ךממואריוךילעארקנהוהיםשיכץראה

ךתמדאירפבוךתמהבירפבוךנטבירפבהבוטלהוהי

חתפי12׃ךלתתלךיתבאלהוהיעבשנרשאהמדאהלע

ךצרארטמתתלםימשהתאבוטהורצואתאךלהוהי

םיברםיוגתיולהוךדיהשעמלכתאךרבלוותעב

תייהובנזלאלושארלהוהיךנתנו13׃הולתאלהתאו

הוהיתוצמלאעמשתיכהטמלהיהתאלוהלעמלקר

אלו14׃תושעלורמשלםויהךוצמיכנארשאךיהלא

ןימיםויהםכתאהוצמיכנארשאםירבדהלכמרוסת

היהו15׃םדבעלםירחאםיהלאירחאתכלללואמשו

לכתאתושעלרמשלךיהלאהוהילוקבעמשתאלםא

לכךילעואבוםויהךוצמיכנארשאויתקחוויתוצמ

רוראוריעבהתארורא16׃ךוגישהוהלאהתוללקה

ירפרורא18׃ךתראשמוךאנטרורא17׃הדשבהתא

19׃ךנאצתורתשעוךיפלארגשךתמדאירפוךנטב

הוהיחלשי20׃ךתאצבהתארוראוךאבבהתארורא

חלשמלכבתרעגמהתאוהמוהמהתאהראמהתאךב
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ערינפמרהמךדבאדעוךדמשהדעהשעתרשאךדי

דערבדהתאךבהוהיקבדי21׃ינתבזערשאךיללעמ

22׃התשרלהמשאבהתארשאהמדאהלעמךתאותלכ

ברחבורחרחבותקלדבותחדקבותפחשבהוהיהככי

ךימשויהו23׃ךדבאדעךופדרוןוקריבוןופדשבו

24׃לזרבךיתחתרשאץראהותשחנךשארלערשא

דריםימשהןמרפעוקבאךצרארטמתאהוהיןתי

ךרדבךיביאינפלףגנהוהיךנתי25׃ךדמשהדעךילע

הועזלתייהווינפלסונתםיכרדהעבשבווילאאצתדחא

לכללכאמלךתלבנהתיהו26׃ץראהתוכלממלכל

הוהיהככי27׃דירחמןיאוץראהתמהבלוםימשהףוע

לכותאלרשאסרחבוברגבוםילפעבוםירצמןיחשב

׃בבלןוהמתבוןורועבוןועגשבהוהיהככי28׃אפרהל

הלפאברועהששמירשאכםירהצבששממתייהו29

םימיהלכלוזגוקושעךאתייהוךיכרדתאחילצתאלו

הנבתתיבהנלגשירחאשיאושראתהשא30׃עישומןיאו

חובטךרוש31׃ונללחתאלועטתםרכובבשתאלו

בושיאלוךינפלמלוזגךרמחונממלכאתאלוךיניעל

ךיתנבוךינב32׃עישומךלןיאוךיביאלתונתנךנאצךל

ןיאוםויהלכםהילאתולכותוארךיניעורחאםעלםינתנ

אלרשאםעלכאיךעיגילכוךתמדאירפ33׃ךדילאל

עגשמתייהו34׃םימיהלכץוצרוקושעקרתייהותעדי

לעערןיחשבהוהיהככי35׃הארתרשאךיניעהארממ

ךלגרףכמאפרהללכותאלרשאםיקשהלעוםיכרבה

םיקתרשאךכלמתאוךתאהוהיךלוי36׃ךדקדקדעו
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םשתדבעוךיתבאוהתאתעדיאלרשאיוגלאךילע

הנינשלולשמלהמשלתייהו37׃ןבאוץעםירחאםיהלא

איצותברערז38׃המשהוהיךגהנירשאםימעהלכב

עטתםימרכ39׃הבראהונלסחייכףסאתטעמוהדשה

40׃תעלתהונלכאתיכרגאתאלוהתשתאלןייותדבעו

׃ךתיזלשייכךוסתאלןמשוךלובגלכבךלויהיםיתיז

לכ42׃יבשבוכלייכךלויהיאלודילותתונבוםינב41

ךברקברשארגה43׃לצלצהשרייךתמדאירפוךצע

אוה44׃הטמהטמדרתהתאוהלעמהלעמךילעהלעי

׃בנזלהיהתהתאושארלהיהיאוהונולתאלהתאוךולי

דעךוגישהוךופדרוהלאהתוללקהלכךילעואבו45

ויתוצמרמשלךיהלאהוהילוקבתעמשאליכךדמשה

ךערזבותפומלותואלךבויהו46׃ךוצרשאויתקחו

ךיהלאהוהיתאתדבעאלרשאתחת47׃םלועדע

רשאךיביאתאתדבעו48׃לכברמבבלבוטבוהחמשב

ןתנולכרסחבוםריעבואמצבובערבךבהוהיונחלשי

הוהיאשי49׃ךתאודימשהדעךראוצלעלזרבלע

יוגרשנההאדירשאכץראההצקמקוחרמיוגךילע

םינפאשיאלרשאםינפזעיוג50׃ונשלעמשתאלרשא

ךתמדאירפוךתמהבירפלכאו51׃ןחיאלרענוןקזל

רגשרהציושוריתןגדךלריאשיאלרשאךדמשהדע

ךלרצהו52׃ךתאודיבאהדעךנאצתרתשעוךיפלא

רשאתורצבהותוהבגהךיתמחתדרדעךירעשלכב

לכבךירעשלכבךלרצהוךצראלכבןהבחטבהתא

ךנטבירפתלכאו53׃ךלךיהלאהוהיןתנרשאךצרא
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רוצמבךיהלאהוהיךלןתנרשאךיתנבוךינברשב

גנעהוךבךרהשיאה54׃ךביאךלקיצירשאקוצמבו

רשאוינברתיבווקיחתשאבוויחאבוניעערתדאמ

ילבמלכאירשאוינברשבמםהמדחאלתתמ55׃ריתוי

לכבךביאךלקיצירשאקוצמבורוצמבלכולריאשה

הלגרףכהתסנאלרשאהגנעהוךבהכרה56׃ךירעש

הקיחשיאבהניעערתךרמוגנעתהמץראהלעגצה

הינבבוהילגרןיבמתצויההתילשבו57׃התבבוהנבבו

קוצמבורוצמברתסבלכרסחבםלכאתיכדלתרשא

תושעלרמשתאלםא58׃ךירעשבךביאךלקיצירשא

הארילהזהרפסבםיבותכהתאזההרותהירבדלכתא

אלפהו59׃ךיהלאהוהיתאהזהארונהודבכנהםשהתא

תונמאנותולדגתוכמךערזתוכמתאוךתכמתאהוהי

םירצמהודמלכתאךבבישהו60׃םינמאנוםיערםילחו

הכמלכוילחלכםג61׃ךבוקבדוםהינפמתרגירשא

ךילעהוהיםלעיתאזההרותהרפסבבותכאלרשא

םתייהרשאתחתטעמיתמבםתראשנו62׃ךדמשהדע

׃ךיהלאהוהילוקבתעמשאליכברלםימשהיבכוככ

תוברהלוםכתאביטיהלםכילעהוהיששרשאכהיהו63

דימשהלוםכתאדיבאהלםכילעהוהישישיןכםכתא

׃התשרלהמשאבהתארשאהמדאהלעמםתחסנוםכתא

הצקדעוץראההצקמםימעהלכבהוהיךציפהו64

התאתעדיאלרשאםירחאםיהלאםשתדבעוץראה

היהיאלועיגרתאלםההםיוגבו65׃ןבאוץעךיתבאו

םיניעןוילכוזגרבלםשךלהוהיןתנוךלגרףכלחונמ
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הלילתדחפודגנמךלםיאלתךייחויהו66׃שפנןובאדו

ברעןתיימרמאתרקבב67׃ךייחבןימאתאלוםמויו

דחפתרשאךבבלדחפמרקבןתיימרמאתברעבו

םירצמהוהיךבישהו68׃הארתרשאךיניעהארממו

התארלדועףיסתאלךליתרמארשאךרדבתוינאב

׃הנקןיאותוחפשלוםידבעלךיביאלםשםתרכמתהו

תרכלהשמתאהוהיהוצרשאתירבהירבדהלא29

תרכרשאתירבהדבלמבאומץראבלארשיינבתא

םהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו2׃ברחבםתא

ץראבםכיניעלהוהיהשערשאלכתאםתיארםתא

תוסמה3׃וצראלכלווידבעלכלוהערפלםירצמ

4׃םההםילדגהםיתפמהותתאהךיניעואררשאתלדגה

עמשלםינזאותוארלםיניעותעדלבלםכלהוהיןתנאלו

אלרבדמבהנשםיעבראםכתאךלואו5׃הזהםויהדע

׃ךלגרלעמהתלבאלךלענוםכילעמםכיתמלשולב

ועדתןעמלםתיתשאלרכשוןייוםתלכאאלםחל6

אציוהזהםוקמהלאואבתו7׃םכיהלאהוהיינאיכ

המחלמלונתארקלןשבהךלמגועוןובשחךלמןחיס

ידגלוינבוארלהלחנלהנתנוםצראתאחקנו8׃םכנו

תאזהתירבהירבדתאםתרמשו9׃ישנמהטבשיצחלו

10׃ןושעתרשאלכתאוליכשתןעמלםתאםתישעו

םכישארםכיהלאהוהיינפלםכלכםויהםיבצנםתא

םכפט11׃לארשישיאלכםכירטשוםכינקזםכיטבש

באשדעךיצעבטחמךינחמברקברשאךרגוםכישנ
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רשאותלאבוךיהלאהוהיתירבבךרבעל12׃ךימימ

םויהךתאםיקהןעמל13׃םויהךמעתרכךיהלאהוהי

רשאכוךלרבדרשאכםיהלאלךלהיהיאוהוםעלול

םכתאאלו14׃בקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלעבשנ

׃תאזההלאהתאותאזהתירבהתאתרכיכנאםכדבל

וניהלאהוהיינפלםויהדמעונמעהפונשירשאתאיכ15

תאםתעדיםתאיכ16׃םויהונמעהפונניארשאתאו

םיוגהברקבונרבערשאתאוםירצמץראבונבשירשא

ץעםהיללגתאוםהיצוקשתאוארתו17׃םתרבערשא

השאואשיאםכבשיןפ18׃םהמערשאבהזוףסכןבאו

הוהיםעמםויההנפובבלרשאטבשואהחפשמוא

םכבשיןפםההםיוגהיהלאתאדבעלתכללוניהלא

הלאהירבדתאועמשבהיהו19׃הנעלושארהרפשרש

תוררשביכילהיהיםולשרמאלובבלבךרבתהותאזה

הבאיאל20׃האמצהתאהורהתופסןעמלךלאיבל

אוההשיאבותאנקוהוהיףאןשעיזאיכולחלסהוהי

תאהוהיהחמוהזהרפסבהבותכההלאהלכובהצברו

יטבשלכמהערלהוהיולידבהו21׃םימשהתחתמומש

׃הזההרותהרפסבהבותכהתירבהתולאלככלארשי

םכירחאמומוקירשאםכינבןורחאהרודהרמאו22

ץראהתוכמתאוארוהקוחרץראמאבירשאירכנהו

חלמותירפג23׃הבהוהיהלחרשאהיאלחתתאואוהה

לכהבהלעיאלוחמצתאלוערזתאלהצראלכהפרש

ךפהרשאםייבצוהמדאהרמעוםדסתכפהמכבשע

השעהמלעםיוגהלכורמאו24׃ותמחבוופאבהוהי
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25׃הזהלודגהףאהירחהמתאזהץראלהככהוהי

רשאםתבאיהלאהוהיתירבתאובזערשאלעורמאו

ודבעיווכליו26׃םירצמץראמםתאואיצוהבםמעתרכ

אלוםועדיאלרשאםיהלאםהלווחתשיוםירחאםיהלא

הילעאיבהלאוההץראבהוהיףארחיו27׃םהלקלח

הוהיםשתיו28׃הזהרפסבהבותכההללקהלכתא

ץראלאםכלשיולודגףצקבוהמחבוףאבםתמדאלעמ

ונלתלגנהווניהלאהוהילתרתסנה29׃הזהםויכתרחא

׃תאזההרותהירבדלכתאתושעלםלועדעונינבלו

הכרבההלאהםירבדהלכךילעואבייכהיהו30

םיוגהלכבךבבללאתבשהוךינפליתתנרשאהללקהו

ךיהלאהוהידעתבשו2׃המשךיהלאהוהיךחידהרשא

ךינבוהתאםויהךוצמיכנארשאלככולקבתעמשו

ךתובשתאךיהלאהוהיבשו3׃ךשפנלכבוךבבללכב

הוהיךציפהרשאםימעהלכמךצבקובשוךמחרו

םשמםימשההצקבךחדנהיהיםא4׃המשךיהלא

ךיהלאהוהיךאיבהו5׃ךחקיםשמוךיהלאהוהיךצבקי

ךברהוךבטיהוהתשריוךיתבאושרירשאץראהלא

ךערזבבלתאוךבבלתאךיהלאהוהילמו6׃ךיתבאמ

ןעמלךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהיתאהבהאל

לעהלאהתולאהלכתאךיהלאהוהיןתנו7׃ךייח

תעמשובושתהתאו8׃ךופדררשאךיאנשלעוךיביא

׃םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתאתישעוהוהילוקב

ךנטבירפבךדיהשעמלכבךיהלאהוהיךריתוהו9

הוהיבושייכהבוטלךתמדאירפבוךתמהבירפבו
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עמשתיכ10׃ךיתבאלעששרשאכבוטלךילעשושל

רפסבהבותכהויתקחוויתוצמרמשלךיהלאהוהילוקב

לכבוךבבללכבךיהלאהוהילאבושתיכהזההרותה

אלםויהךוצמיכנארשאתאזההוצמהיכ11׃ךשפנ

אוהםימשבאל12׃אוההקחראלוךממאוהתאלפנ

התאונעמשיוונלהחקיוהמימשהונלהלעיימרמאל

ונלרבעיימרמאלאוהםילרבעמאלו13׃הנשענו

יכ14׃הנשענוהתאונעמשיוונלהחקיוםיהרבעלא

15׃ותשעלךבבלבוךיפבדאמרבדהךילאבורק

תומהתאובוטהתאוםייחהתאםויהךינפליתתנהאר

הוהיתאהבהאלםויהךוצמיכנארשא16׃ערהתאו

ויטפשמוויתקחוויתוצמרמשלוויכרדבתכללךיהלא

אבהתארשאץראבךיהלאהוהיךכרבותיברותייחו

תחדנועמשתאלוךבבלהנפיםאו17׃התשרלהמש

םכליתדגה18׃םתדבעוםירחאםיהלאלתיוחתשהו

רשאהמדאהלעםימיןכיראתאלןודבאתדבאיכםויה

יתדיעה19׃התשרלהמשאבלןדריהתארבעהתא

יתתנתומהוםייחהץראהתאוםימשהתאםויהםכב

התאהיחתןעמלםייחבתרחבוהללקהוהכרבהךינפל

הקבדלוולקבעמשלךיהלאהוהיתאהבהאל20׃ךערזו

עבשנרשאהמדאהלעתבשלךימיךראוךייחאוהיכוב

׃םהלתתלבקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלהוהי

׃לארשילכלאהלאהםירבדהתארבדיוהשמךליו31

לכואאלםויהיכנאהנשםירשעוהאמןבםהלארמאיו2
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ןדריהתארבעתאלילארמאהוהיואובלותאצלדוע

תאדימשיאוהךינפלרבעאוהךיהלאהוהי3׃הזה

ךינפלרבעאוהעשוהיםתשריוךינפלמהלאהםיוגה

ןוחיסלהשערשאכםהלהוהיהשעו4׃הוהירבדרשאכ

םנתנו5׃םתאדימשהרשאםצראלוירמאהיכלמגועלו

יתיוצרשאהוצמהלככםהלםתישעוםכינפלהוהי

יכםהינפמוצרעתלאוואריתלאוצמאווקזח6׃םכתא

7׃ךבזעיאלוךפריאלךמעךלההאוהךיהלאהוהי

קזחלארשילכיניעלוילארמאיועשוהילהשמארקיו

עבשנרשאץראהלאהזהםעהתאאובתהתאיכץמאו

הוהיו8׃םתואהנליחנתהתאוםהלתתלםתבאלהוהי

אלךבזעיאלוךפריאלךמעהיהיאוהךינפלךלההאוה

הנתיותאזההרותהתאהשמבתכיו9׃תחתאלוארית

לכלאוהוהיתירבןוראתאםיאשנהיולינבםינהכהלא

םינשעבשץקמרמאלםתואהשמוציו10׃לארשיינקז

לארשילכאובב11׃תוכסהגחבהטמשהתנשדעמב

ארקתרחבירשאםוקמבךיהלאהוהיינפתאתוארל

תאלהקה12׃םהינזאבלארשילכדגנתאזההרותהתא

ןעמלךירעשברשאךרגוףטהוםישנהוםישנאהםעה

ורמשוםכיהלאהוהיתאואריוודמליןעמלוועמשי

אלרשאםהינבו13׃תאזההרותהירבדלכתאתושעל

םימיהלכםכיהלאהוהיתאהארילודמלוועמשיועדי

ןדריהתאםירבעםתארשאהמדאהלעםייחםתארשא

ךימיוברקןההשמלאהוהירמאיו14׃התשרלהמש

ךליוונוצאודעומלהאבובציתהועשוהיתאארקתומל
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להאבהוהיאריו15׃דעומלהאבובציתיועשוהיוהשמ

רמאיו16׃להאהחתפלעןנעהדומעדמעיוןנעדומעב

הנזוהזהםעהםקוךיתבאםעבכשךנההשמלאהוהי

ינבזעווברקבהמשאבאוהרשאץראהרכניהלאירחא

םויבוביפאהרחו17׃ותאיתרכרשאיתירבתארפהו

והאצמולכאלהיהוםהמינפיתרתסהוםיתבזעואוהה

יהלאןיאיכלעאלהאוההםויברמאותורצותוברתוער

ינפריתסארתסהיכנאו18׃הלאהתוערהינואצמיברקב

םיהלאלאהנפיכהשערשאהערהלכלעאוההםויב

הדמלותאזההרישהתאםכלובתכהתעו19׃םירחא

הרישהילהיהתןעמלםהיפבהמישלארשיינבתא

רשאהמדאהלאונאיבאיכ20׃לארשיינבבדעלתאזה

הנפוןשדועבשולכאושבדובלחתבזויתבאליתעבשנ

21׃יתירבתארפהוינוצאנוםודבעוםירחאםיהלאלא

הרישההתנעותורצותוברתוערותאןאצמתיכהיהו

תאיתעדייכוערזיפמחכשתאליכדעלוינפלתאזה

רשאץראהלאונאיבאםרטבםויההשעאוהרשאורצי

אוההםויבתאזההרישהתאהשמבתכיו22׃יתעבשנ

רמאיוןונןבעשוהיתאוציו23׃לארשיינבתאהדמליו

רשאץראהלאלארשיינבתאאיבתהתאיכץמאוקזח

השמתולככיהיו24׃ךמעהיהאיכנאוםהליתעבשנ

25׃םמתדערפסלעתאזההרותהירבדתאבתכל

26׃רמאלהוהיתירבןוראיאשנםיולהתאהשמוציו

תירבןוראדצמותאםתמשוהזההרותהרפסתאחקל

יתעדייכנאיכ27׃דעלךבםשהיהוםכיהלאהוהי
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םויהםכמעיחינדועבןההשקהךפרעתאוךירמתא

וליהקה28׃יתומירחאיכףאוהוהיםעםתיהםירממ

םהינזאבהרבדאוםכירטשוםכיטבשינקזלכתאילא

׃ץראהתאוםימשהתאםבהדיעאוהלאהםירבדהתא

ןמםתרסוןותחשתתחשהיכיתומירחאיתעדייכ29

תירחאבהערהםכתאתארקוםכתאיתיוצרשאךרדה

השעמבוסיעכהלהוהייניעבערהתאושעתיכםימיה

ירבדתאלארשילהקלכינזאבהשמרבדיו30׃םכידי

׃םמתדעתאזההרישה

׃יפירמאץראהעמשתוהרבדאוםימשהוניזאה32

ילעםריעשכיתרמאלטכלזתיחקלרטמכףרעי2

לדגובהארקאהוהיםשיכ3׃בשעילעםיביברכואשד

לאטפשמויכרדלכיכולעפםימתרוצה4׃וניהלאל

םמומוינבאלולתחש5׃אוהרשיוקידצלועןיאוהנומא

אלולבנםעתאזולמגתהוהילה6׃לתלתפושקערוד

תומירכז7׃ךננכיוךשעאוהךנקךיבאאוהאולהםכח

ורמאיוךינקזךדגיוךיבאלאשרודורודתונשוניבםלוע

תלבגבציםדאינבודירפהבםיוגןוילעלחנהב8׃ךל

בקעיומעהוהיקלחיכ9׃לארשיינברפסמלםימע

ןמשילליוהתבורבדמץראבוהאצמי10׃ותלחנלבח

ונקריעירשנכ11׃וניעןושיאכוהנרציוהננוביוהנבבסי

׃ותרבאלעוהאשיוהחקיויפנכשרפיףחריוילזוגלע

לעוהבכרי13׃רכנלאומעןיאוונחנידדבהוהי12

ןמשועלסמשבדוהקניוידשתבונתלכאיוץראיתומב

םירכבלחםעןאצבלחורקבתאמח14׃רוצשימלחמ
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בנעםדוהטחתוילכבלחםעםידותעוןשבינבםיליאו

תישכתיבעתנמשטעביוןורשיןמשיו15׃רמחהתשת

םירזבוהאנקי16׃ותעשירוצלבניווהשעהולאשטיו

םיהלאהלאאלםידשלוחבזי17׃והסיעכיתבעותב

18׃םכיתבאםורעשאלואבברקמםישדחםועדיאל

ץאניוהוהיאריו19׃ךללחמלאחכשתוישתךדלירוצ

האראםהמינפהריתסארמאיו20׃ויתנבווינבסעכמ

21׃םבןמאאלםינבהמהתכפהתרודיכםתירחאהמ

אלבםאינקאינאוםהילבהבינוסעכלאאלבינואנקםה

דעדקיתויפאבהחדקשאיכ22׃םסיעכאלבניוגבםע

׃םירהידסומטהלתוהלביוץראלכאתותיתחתלואש

(Sheol h7585)23יזמ24׃םבהלכאיצחתוערומילעהפסא

םעםבחלשאתומהבןשוירירמבטקוףשרימחלובער

םגהמיאםירדחמוברחלכשתץוחמ25׃רפעילחזתמח

םהיאפאיתרמא26׃הביששיאםעקנויהלותבםגרוחב

ורכניןפרוגאביואסעכילול27׃םרכזשונאמהתיבשא

יכ28׃תאזלכלעפהוהיאלוהמרונידיורמאיןפומירצ

וליכשיומכחול29׃הנובתםהבןיאוהמהתוצעדבאיוג

םינשוףלאדחאףדריהכיא30׃םתירחאלוניביתאז

יכ31׃םריגסההוהיוםרכמםרוציכאלםאהבברוסיני

םנפגםדסןפגמיכ32׃םילילפוניביאוםרוצונרוצכאל

33׃ומלתררמתלכשאשוריבנעומבנעהרמעתמדשמו

סמכאוהאלה34׃רזכאםינתפשארוםנייםנינתתמח

םלגרטומתתעלםלשוםקניל35׃יתרצואבםתחידמע

הוהיןידייכ36׃ומלתדתעשחוםדיאםויבורקיכ
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רוצעספאודיתלזאיכהארייכםחנתיוידבעלעוומע

בלחרשא38׃ובויסחרוצומיהלאיארמאו37׃בוזעו

םכילעיהיםכרזעיוומוקיםכיסנןייותשיולכאיומיחבז

ינאידמעםיהלאןיאואוהינאינאיכהתעואר39׃הרתס

יכ40׃ליצמידימןיאואפראינאויתצחמהיחאותימא

יתונשםא41׃םלעליכנאיחיתרמאוידיםימשלאאשא

יאנשמלוירצלםקנבישאידיטפשמבזחאתויברחקרב

םדמרשבלכאתיברחוםדמיצחריכשא42׃םלשא

יכומעםיוגונינרה43׃ביואתוערפשארמהיבשוללח

44׃ומעותמדארפכווירצלבישיםקנוםוקיוידבעםד

םעהינזאבתאזההרישהירבדלכתארבדיוהשמאביו

םירבדהלכתארבדלהשמלכיו45׃ןונןבעשוהואוה

םכבבלומישםהלארמאיו46׃לארשילכלאהלאה

םוצתרשאםויהםכבדיעמיכנארשאםירבדהלכל

׃תאזההרותהירבדלכתאתושעלרמשלםכינבתא

הזהרבדבוםכייחאוהיכםכמאוהקררבדאליכ47

ןדריהתאםירבעםתארשאהמדאהלעםימיוכיראת

הזהםויהםצעבהשמלאהוהירבדיו48׃התשרלהמש

ץראברשאובנרההזהםירבעהרהלאהלע49׃רמאל

ןתנינארשאןענכץראתאהארווחריינפלערשאבאומ

המשהלעהתארשארהבתמו50׃הזחאללארשיינבל

ףסאיורההרהבךיחאןרהאתמרשאכךימעלאףסאהו

ימבלארשיינבךותביבםתלעמרשאלע51׃וימעלא

ךותביתואםתשדקאלרשאלעןצרבדמשדקתבירמ
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אובתאלהמשוץראהתאהארתדגנמיכ52׃לארשיינב

׃לארשיינבלןתנינארשאץראהלא

ינבתאםיהלאהשיאהשמךרברשאהכרבהתאזו33

ריעשמחרזואביניסמהוהירמאיו2׃ותומינפללארשי

תדשאונימימשדקתבברמהתאוןראפרהמעיפוהומל

ךלגרלוכתםהוךדיבוישדקלכםימעבבחףא3׃ומל

תלהקהשרומהשמונלהוצהרות4׃ךיתרבדמאשי

יטבשדחיםעישארףסאתהבךלמןורשיביהיו5׃בקעי

תאזו7׃רפסמויתמיהיותמילאוןבואריחי6׃לארשי

ונאיבתומעלאוהדוהילוקהוהיעמשרמאיוהדוהיל

ךירואוךימתרמאיוללו8׃היהתוירצמרזעוולברוידי

׃הבירמימלעוהבירתהסמבותיסנרשאךדיסחשיאל

תאוריכהאלויחאתאוויתיאראלומאלוויבאלרמאה9

ורוי10׃ורצניךתירבוךתרמאורמשיכעדיאלונב

ךפאבהרוטקומישילארשילךתרותובקעילךיטפשמ

הצרתוידילעפווליחהוהיךרב11׃ךחבזמלעלילכו

רמאןמינבל12׃ןומוקיןמויאנשמווימקםינתמץחמ

ןיבוםויהלכוילעףפחוילעחטבלןכשיהוהידידי

דגממוצראהוהיתכרבמרמאףסוילו13׃ןכשויפיתכ

שמשתאובתדגממו14׃תחתתצברםוהתמולטמםימש

תועבגדגממוםדקיררהשארמו15׃םיחרישרגדגממו

התאובתהנסינכשןוצרוהאלמוץראדגממו16׃םלוע

ולרדהורושרוכב17׃ויחאריזנדקדקלוףסוישארל

םהוץראיספאודחיחגניםימעםהבוינרקםארינרקו

חמשרמאןלובזלו18׃השנמיפלאםהוםירפאתובבר
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םשוארקירהםימע19׃ךילהאברכששיוךתאצבןלובז

׃לוחינומטינופשווקנייםימיעפשיכקדציחבזוחבזי

עורזףרטוןכשאיבלכדגביחרמךורברמאדגלו20

ןופסקקחמתקלחםשיכולתישאראריו21׃דקדקףא

22׃לארשיםעויטפשמוהשעהוהיתקדצםעישאראתיו

רמאילתפנלו23׃ןשבהןמקנזיהירארוגןדרמאןדלו

׃השריםורדוםיהוהיתכרבאלמוןוצרעבשילתפנ

לבטוויחאיוצריהירשאםינבמךורברמארשאלו24

26׃ךאבדךימיכוךילענמתשחנולזרב25׃ולגרןמשב

27׃םיקחשותואגבוךרזעבםימשבכרןורשילאכןיא

ביואךינפמשרגיוםלועתערזתחתמוםדקיהלאהנעמ

לאבקעיןיעדדבחטבלארשיןכשיו28׃דמשהרמאיו

לארשיךירשא29׃לטופרעיוימשףאשוריתוןגדץרא

ךתואגברחרשאוךרזעןגמהוהיבעשונםעךומכימ

׃ךרדתומיתומבלעהתאוךלךיביאושחכיו

הגספהשארובנרהלאבאומתברעמהשמלעיו34

דעלגהתאץראהלכתאהוהיוהאריווחריינפלערשא

לכתאוהשנמוםירפאץראתאוילתפנלכתאו2׃ןדדע

רככהתאובגנהתאו3׃ןורחאהםיהדעהדוהיץרא

וילאהוהירמאיו4׃רעצדעםירמתהריעוחריתעקב

רמאלבקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאץראהתאז

תמיו5׃רבעתאלהמשוךיניעבךיתיארההננתאךערזל

רבקיו6׃הוהייפלעבאומץראבהוהידבעהשמםש

תאשיאעדיאלורועפתיבלומבאומץראביגבותא
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הנשםירשעוהאמןבהשמו7׃הזהםויהדעותרבק

לארשיינבוכביו8׃החלסנאלווניעהתהכאלותמב

לבאיכבימיומתיוםויםישלשבאומתברעבהשמתא

תאהשמךמסיכהמכחחוראלמןונןבעשוהיו9׃השמ

הוהיהוצרשאכושעיולארשיינבוילאועמשיווילעוידי

ועדירשאהשמכלארשיבדועאיבנםקאלו10׃השמתא

רשאםיתפומהותותאהלכל11׃םינפלאםינפהוהי

וידבעלכלוהערפלםירצמץראבתושעלהוהיוחלש

לודגהארומהלכלוהקזחהדיהלכלו12׃וצראלכלו

׃לארשילכיניעלהשמהשערשא
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עשוהי

עשוהילאהוהירמאיוהוהידבעהשמתומירחאיהיו1

םוקהתעותמידבעהשמ2׃רמאלהשמתרשמןונןב

רשאץראהלאהזהםעהלכוהתאהזהןדריהתארבע

ךרדתרשאםוקמלכ3׃לארשיינבלםהלןתניכנא

4׃השמלאיתרבדרשאכויתתנםכלובםכלגרףכ

לכתרפרהנלודגהרהנהדעוהזהןונבלהורבדמהמ

׃םכלובגהיהישמשהאובמלודגהםיהדעוםיתחהץרא

םעיתייהרשאכךייחימילכךינפלשיאבציתיאל5

ץמאוקזח6׃ךבזעאאלוךפראאלךמעהיהאהשמ

יתעבשנרשאץראהתאהזהםעהתאליחנתהתאיכ

תושעלרמשלדאמץמאוקזחקר7׃םהלתתלםתובאל

ןימיונממרוסתלאידבעהשמךוצרשאהרותהלככ

רפסשומיאל8׃ךלתרשאלכבליכשתןעמללואמשו

רמשתןעמלהלילוםמויובתיגהוךיפמהזההרותה

זאוךכרדתאחילצתזאיכובבותכהלככתושעל

תחתלאוץרעתלאץמאוקזחךיתיוצאולה9׃ליכשת

עשוהיוציו10׃ךלתרשאלכבךיהלאהוהיךמעיכ

תאווצוהנחמהברקבורבע11׃רמאלםעהירטשתא

םתאםימיתשלשדועביכהדיצםכלוניכהרמאלםעה

הוהירשאץראהתאתשרלאובלהזהןדריהתאםירבע

יצחלוידגלוינבוארלו12׃התשרלםכלןתנםכיהלא

רשארבדהתארוכז13׃רמאלעשוהירמאהשנמהטבש

חינמםכיהלאהוהירמאלהוהידבעהשמםכתאהוצ

םכינקמוםכפטםכישנ14׃תאזהץראהתאםכלןתנוםכל
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םתאוןדריהרבעבהשמםכלןתנרשאץראבובשי

םתרזעוליחהירובגלכםכיחאינפלםישמחורבעת

המהםגושריוםככםכיחאלהוהיחינירשאדע15׃םתוא

ץראלםתבשוםהלןתנםכיהלאהוהירשאץראהתא

הוהידבעהשמםכלןתנרשאהתואםתשריוםכתשרי

רמאלעשוהיתאונעיו16׃שמשהחרזמןדריהרבעב

17׃ךלנונחלשתרשאלכלאוהשענונתיוצרשאלכ

הוהיהיהיקרךילאעמשנןכהשמלאונעמשרשאלככ

הרמירשאשיאלכ18׃השמםעהיהרשאכךמעךיהלא

קרתמויונוצתרשאלכלךירבדתאעמשיאלוךיפתא

׃ץמאוקזח

םילגרמםישנאםינשםיטשהןמןונןבעשוהיחלשיו2

ואביווכליווחיריתאוץראהתאוארוכלרמאלשרח

ךלמלרמאיו2׃המשובכשיובחרהמשוהנוזהשאתיב

לארשיינבמהלילההנהואבםישנאהנהרמאלוחירי

רמאלבחרלאוחיריךלמחלשיו3׃ץראהתארפחל

רפחליכךתיבלואברשאךילאםיאבהםישנאהיאיצוה

ונפצתוםישנאהינשתאהשאהחקתו4׃ואבץראהלכתא

5׃המהןיאמיתעדיאלוםישנאהילאואבןכרמאתו

הנאיתעדיאלואציםישנאהוךשחברוגסלרעשהיהיו

איהו6׃םוגישתיכםהירחארהמופדרםישנאהוכלה

׃גגהלעהלתוכרעהץעהיתשפבםנמטתוהגגהםתלעה

תורבעמהלעןדריהךרדםהירחאופדרםישנאהו7

8׃םהירחאםיפדרהואצירשאכירחאורגסרעשהו

רמאתו9׃גגהלעםהילעהתלעאיהוןובכשיםרטהמהו
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הלפניכוץראהתאםכלהוהיןתניכיתעדיםישנאהלא

10׃םכינפמץראהיבשילכוגמניכוונילעםכתמיא

םכינפמףוסםיימתאהוהישיבוהרשאתאונעמשיכ

רשאירמאהיכלמינשלםתישערשאוםירצממםכתאצב

11׃םתואםתמרחהרשאגועלוןחיסלןדריהרבעב

םכינפמשיאבחורדועהמקאלוונבבלסמיועמשנו

ץראהלעולעממםימשבםיהלאאוהםכיהלאהוהייכ

םכמעיתישעיכהוהיבילאנועבשההתעו12׃תחתמ

תואילםתתנודסחיבאתיבםעםתאםגםתישעודסח

יתוחאתאויחאתאוימאתאויבאתאםתיחהו13׃תמא

ורמאיו14׃תוממוניתשפנתאםתלצהוםהלרשאלכתאו

תאודיגתאלםאתומלםכיתחתונשפנםישנאההל

ךמעונישעוץראהתאונלהוהיתתבהיהוהזונרבד

התיביכןולחהדעבלבחבםדרותו15׃תמאודסח

הרההםהלרמאתו16׃תבשויאיההמוחבוהמוחהריקב

םימיתשלשהמשםתבחנוםיפדרהםכבועגפיןפוכל

הילאורמאיו17׃םככרדלוכלתרחאוםיפדרהבושדע

18׃ונתעבשהרשאהזהךתעבשמונחנאםיקנםישנאה

ירשקתהזהינשהטוחתוקתתאץראבםיאבונחנאהנה

ךיחאתאוךמאתאוךיבאתאוובונתדרוהרשאןולחב

לכהיהו19׃התיבהךילאיפסאתךיבאתיבלכתאו

םיקנונחנאוושארבומדהצוחהךתיביתלדמאצירשא

היהתדיםאונשארבומדתיבבךתאהיהירשאלכו

ךתעבשמםיקנונייהוהזונרבדתאידיגתםאו20׃וב

םחלשתואוהןכםכירבדכרמאתו21׃ונתעבשהרשא
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ואביווכליו22׃ןולחבינשהתוקתתארשקתווכליו

ושקביוםיפדרהובשדעםימיתשלשםשובשיוהרהה

םישנאהינשובשיו23׃ואצמאלוךרדהלכבםיפדרה

ולורפסיוןונןבעשוהילאואביוורבעיורההמודריו

הוהיןתניכעשוהילאורמאיו24׃םתואתואצמהלכתא

׃ונינפמץראהיבשילכוגמנםגוץראהלכתאונדיב

ןדריהדעואביוםיטשהמועסיורקבבעשוהיםכשיו3

הצקמיהיו2׃ורבעיםרטםשונליולארשיינבלכואוה

ווציו3׃הנחמהברקבםירטשהורבעיוםימיתשלש

םכיהלאהוהיתירבןוראתאםכתוארכרמאלםעהתא

םכמוקממועסתםתאוותאםיאשנםיולהםינהכהו

םיפלאכוניבוםכיניבהיהיקוחרךא4׃וירחאםתכלהו

ךרדהתאועדתרשאןעמלוילאוברקתלאהדמבהמא

׃םושלשלומתמךרדבםתרבעאליכהבוכלתרשא

הוהיהשעירחמיכושדקתהםעהלאעשוהירמאיו5

רמאלםינהכהלאעשוהירמאיו6׃תואלפנםכברקב

ןוראתאואשיוםעהינפלורבעותירבהןוראתאואש

םויהעשוהילאהוהירמאיו7׃םעהינפלוכליותירבה

רשאכיכןועדירשאלארשילכיניעבךלדגלחאהזה

םינהכהתאהוצתהתאו8׃ךמעהיהאהשמםעיתייה

ןדריהימהצקדעםכאבכרמאלתירבהןוראיאשנ

הנהושגלארשיינבלאעשוהירמאיו9׃ודמעתןדריב

תאזבעשוהירמאיו10׃םכיהלאהוהיירבדתאועמשו

תאםכינפמשירוישרוהוםכברקביחלאיכןועדת
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ישגרגהתאויזרפהתאויוחהתאויתחהתאוינענכה

ץראהלכןודאתירבהןוראהנה11׃יסוביהוירמאהו

שיארשעינשםכלוחקהתעו12׃ןדריבםכינפלרבע

חונכהיהו13׃טבשלדחאשיאדחאשיאלארשייטבשמ

ץראהלכןודאהוהיןוראיאשנםינהכהילגרתופכ

הלעמלמםידריהםימהןותרכיןדריהימןדריהימב

תארבעלםהילהאמםעהעסנביהיו14׃דחאדנודמעיו

אובכו15׃םעהינפלתירבהןוראהיאשנםינהכהוןדריה

ולבטנןוראהיאשנםינהכהילגרוןדריהדעןוראהיאשנ

16׃ריצקימילכויתודגלכלעאלמןדריהוםימההצקב

דאמקחרהדחאדנומקהלעמלמםידריהםימהודמעיו

הברעהםילעםידריהוןתרצדצמרשאריעהםדאב

ודמעיו17׃וחירידגנורבעםעהוותרכנומתחלמהםי

ןדריהךותבהברחבהוהיתירבןוראהיאשנםינהכה

יוגהלכומתרשאדעהברחבםירבעלארשילכוןכה

׃ןדריהתארבעל

הוהירמאיוןדריהתארובעליוגהלכומתרשאכיהיו4

םישנארשעםינשםעהןמםכלוחק2׃רמאלעשוהילא

םכלואשרמאלםתואווצו3׃טבשמדחאשיאדחאשיא

הרשעםיתשןיכהםינהכהילגרבצממןדריהךותמהזמ

רשאןולמבםתואםתחנהוםכמעםתואםתרבעהוםינבא

שיארשעהםינשלאעשוהיארקיו4׃הלילהובונילת

5׃טבשמדחאשיאדחאשיאלארשיינבמןיכהרשא

לאםכיהלאהוהיןוראינפלורבעעשוהיםהלרמאיו
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רפסמלומכשלעתחאןבאשיאםכלומירהוןדריהךות

יכםכברקבתואתאזהיהתןעמל6׃לארשיינביטבש

7׃םכלהלאהםינבאההמרמאלרחמםכינבןולאשי

תירבןוראינפמןדריהימימותרכנרשאםהלםתרמאו

הלאהםינבאהויהוןדריהימותרכנןדריבורבעבהוהי

לארשיינבןכושעיו8׃םלועדעלארשיינבלןורכזל

ןדריהךותמםינבאהרשעיתשואשיועשוהיהוצרשאכ

לארשיינביטבשרפסמלעשוהילאהוהירבדרשאכ

הרשעםיתשו9׃םשםוחניוןולמהלאםמעםורבעיו

םינהכהילגרבצמתחתןדריהךותבעשוהיםיקהםינבא

םינהכהו10׃הזהםויהדעםשויהיותירבהןוראיאשנ

רשארבדהלכםתדעןדריהךותבםידמעןוראהיאשנ

השמהוצרשאלככםעהלארבדלעשוהיתאהוהיהוצ

לכםתרשאכיהיו11׃ורבעיוםעהורהמיועשוהיתא

12׃םעהינפלםינהכהוהוהיןורארבעיורובעלםעה

םישמחהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבורבעיו

םיעבראכ13׃השמםהילארבדרשאכלארשיינבינפל

תוברעלאהמחלמלהוהיינפלורבעאבצהיצולחףלא

לכיניעבעשוהיתאהוהילדגאוההםויב14׃וחירי

15׃וייחימילכהשמתאוארירשאכותאואריולארשי

יאשנםינהכהתאהוצ16׃רמאלעשוהילאהוהירמאיו

םינהכהתאעשוהיוציו17׃ןדריהןמולעיותודעהןורא

ןוראיאשנםינהכהתולעביהיו18׃ןדריהןמולערמאל

לאםינהכהילגרתופכוקתנןדריהךותמהוהיתירב

םושלשלומתכוכליוםמוקמלןדריהימובשיוהברחה
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שדחלרושעבןדריהןמולעםעהו19׃ויתודגלכלע

םיתשתאו20׃וחיריחרזמהצקבלגלגבונחיוןושארה

עשוהיםיקהןדריהןמוחקלרשאהלאהםינבאההרשע

ןולאשירשארמאללארשיינבלארמאיו21׃לגלגב

22׃הלאהםינבאההמרמאלםתובאתארחמםכינב

תאלארשירבעהשביברמאלםכינבתאםתעדוהו

ןדריהימתאםכיהלאהוהישיבוהרשא23׃הזהןדריה

ףוסםילםכיהלאהוהיהשערשאכםכרבעדעםכינפמ

ימעלכתעדןעמל24׃ונרבעדעונינפמשיבוהרשא

הוהיתאםתאריןעמלאיההקזחיכהוהידיתאץראה

׃םימיהלכםכיהלא

המיןדריהרבעברשאירמאהיכלמלכעמשכיהיו5

הוהישיבוהרשאתאםיהלערשאינענכהיכלמלכו

םבבלסמיוונרבעדעלארשיינבינפמןדריהימתא

איההתעב2׃לארשיינבינפמחורדועםבהיהאלו

תאלמבושוםירצתוברחךלהשעעשוהילאהוהירמא

למיוםירצתוברחעשוהיולשעיו3׃תינשלארשיינב

רשארבדההזו4׃תולרעהתעבגלאלארשיינבתא

ישנאלכםירכזהםירצממאציהםעהלכעשוהילמ

יכ5׃םירצממםתאצבךרדברבדמבותמהמחלמה

רבדמבםידליהםעהלכוםיאציהםעהלכויהםילמ

הנשםיעבראיכ6׃ולמאלםירצממםתאצבךרדב

המחלמהישנאיוגהלכםתדערבדמבלארשיינבוכלה

עבשנרשאהוהילוקבועמשאלרשאםירצממםיאציה

הוהיעבשנרשאץראהתאםתוארהיתלבלםהלהוהי
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םהינבתאו7׃שבדובלחתבזץראונלתתלםתובאל

ולמאליכויהםילרעיכעשוהילמםתאםתחתםיקה

ובשיולומהליוגהלכומתרשאכיהיו8׃ךרדבםתוא

םויהעשוהילאהוהירמאיו9׃םתויחדעהנחמבםתחת

אוההםוקמהםשארקיוםכילעמםירצמתפרחתאיתולג

תאושעיולגלגבלארשיינבונחיו10׃הזהםויהדעלגלג

׃וחיריתוברעבברעבשדחלםוירשעהעבראבחספה

יולקותוצמחספהתרחממץראהרובעמולכאיו11

רובעמםלכאבתרחממןמהתבשיו12׃הזהםויהםצעב

תאובתמולכאיוןמלארשיינבלדועהיהאלוץראה

וחיריבעשוהיתויהביהיו13׃איהההנשבןענכץרא

ודיבהפולשוברחוודגנלדמעשיאהנהואריוויניעאשיו

14׃ונירצלםאהתאונלהולרמאיווילאעשוהיךליו

עשוהילפיויתאבהתעהוהיאבצרשינאיכאלרמאיו

לארבדמינדאהמולרמאיווחתשיוהצראוינפלא

לעמךלענלשעשוהילאהוהיאבצרשרמאיו15׃ודבע

שעיואוהשדקוילעדמעהתארשאםוקמהיכךלגר

׃ןכעשוהי

ןיאואצויןיאלארשיינבינפמתרגסמותרגסוחיריו6

וחיריתאךדיביתתנהארעשוהילאהוהירמאיו2׃אב

ישנאלכריעהתאםתבסו3׃ליחהירובגהכלמתאו

תששהשעתהכתחאםעפריעהתאףיקההמחלמה

םילבויהתורפושהעבשואשיםינהכהעבשו4׃םימי

םימעפעבשריעהתאובסתיעיבשהםויבוןוראהינפל

לבויהןרקבךשמבהיהו5׃תורפושבועקתיםינהכהו
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הלודגהעורתםעהלכועירירפושהלוקתאםכעמשב

ארקיו6׃ודגנשיאםעהולעוהיתחתריעהתמוחהלפנו

ןוראתאואשםהלארמאיוםינהכהלאןונןבעשוהי

ינפלםילבויתורפושהעבשואשיםינהכהעבשותירבה

ריעהתאובסוורבעםעהלאורמאיו7׃הוהיןורא

לאעשוהירמאכיהיו8׃הוהיןוראינפלרבעיץולחהו

םילבויהתורפושהעבשםיאשנםינהכההעבשוםעה

ךלההוהיתירבןוראותורפושבועקתוורבעהוהיינפל

תורפושהועקתםינהכהינפלךלהץולחהו9׃םהירחא

10׃תורפושבעוקתוךולהןוראהירחאךלהףסאמהו

תאועימשתאלוועירתאלרמאלעשוהיהוצםעהתאו

ועירהםכילאירמאםוידערבדםכיפמאציאלוםכלוק

תחאםעפףקהריעהתאהוהיןוראבסיו11׃םתעירהו

רקבבעשוהיםכשיו12׃הנחמבוניליוהנחמהואביו

םיאשנםינהכההעבשו13׃הוהיןוראתאםינהכהואשיו

ךולהםיכלההוהיןוראינפלםילביהתורפושהעבש

ךלהףסאמהוםהינפלךלהץולחהותורפושבועקתו

תאובסיו14׃תורפושבעוקתוךלוההוהיןוראירחא

תששושעהכהנחמהובשיותחאםעפינשהםויבריעה

ובסיורחשהתולעכומכשיויעיבשהםויביהיו15׃םימי

ובבסאוההםויבקרםימעפעבשהזהטפשמכריעהתא

ועקתתיעיבשהםעפביהיו16׃םימעפעבשריעהתא

ןתניכועירהםעהלאעשוהירמאיותורפושבםינהכה

רשאלכואיהםרחריעההתיהו17׃ריעהתאםכלהוהי

התארשאלכואיההיחתהנוזהבחרקרהוהילהב
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קרו18׃ונחלשרשאםיכאלמהתאהתאבחהיכתיבב

םרחהןמםתחקלוומירחתןפםרחהןמורמשםתא

לכו19׃ותואםתרכעוםרחללארשיהנחמתאםתמשו

רצואהוהילאוהשדקלזרבותשחנילכובהזוףסכ

עמשכיהיותורפשבועקתיוםעהעריו20׃אוביהוהי

לפתוהלודגהעורתםעהועיריורפושהלוקתאםעה

תאודכליוודגנשיאהריעהםעהלעיוהיתחתהמוחה

השאדעושיאמריעברשאלכתאומירחיו21׃ריעה

םינשלו22׃ברחיפלרומחוהשורושדעוןקזדעורענמ

השאהתיבואבעשוהירמאץראהתאםילגרמהםישנאה

רשאכהלרשאלכתאוהשאהתאםשמואיצוהוהנוזה

בחרתאואיציוםילגרמהםירענהואביו23׃הלםתעבשנ

לכתאוהלרשאלכתאוהיחאתאוהמאתאוהיבאתאו

24׃לארשיהנחמלץוחמםוחיניוואיצוההיתוחפשמ

ילכובהזהוףסכהקרהברשאלכושאבופרשריעהו

הנוזהבחרתאו25׃הוהיתיברצואונתנלזרבהותשחנה

בשתועשוהיהיחההלרשאלכתאוהיבאתיבתאו

םיכאלמהתאהאיבחהיכהזהםויהדעלארשיברקב

תעבעשוהיעבשיו26׃וחיריתאלגרלעשוהיחלשרשא

תאהנבוםוקירשאהוהיינפלשיאהרורארמאלאיהה

ביציוריעצבוהנדסייורכבבוחיריתאתאזהריעה

׃ץראהלכבועמשיהיועשוהיתאהוהייהיו27׃היתלד

ןבימרכןבןכעחקיוםרחבלעמלארשיינבולעמיו7

ינבבהוהיףארחיוםרחהןמהדוהיהטמלחרזןבידבז
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םערשאיעהוחירימםישנאעשוהיחלשיו2׃לארשי

ולגרוולערמאלםהילארמאיולאתיבלםדקמןואתיב

לאובשיו3׃יעהתאולגריוםישנאהולעיוץראהתא

ואשיאםיפלאכםעהלכלעילאוילאורמאיועשוהי

תאהמשעגיתלאיעהתאוכיוולעישיאםיפלאתשלשכ

תשלשכהמשםעהןמולעיו4׃המהטעמיכםעהלכ

יעהישנאםהמוכיו5׃יעהישנאינפלוסניושיאםיפלא

םירבשהדערעשהינפלםופדריושיאהששוםישלשכ

עשוהיערקיו6׃םימליהיוםעהבבלסמיודרומבםוכיו

ברעהדעהוהיןוראינפלהצראוינפלעלפיוויתלמש

עשוהירמאיו7׃םשארלערפעולעיולארשיינקזואוה

תאהזהםעהתאריבעהתרבעההמלהוהיינדאההא

ונלאוהולוונדיבאהלירמאהדיבונתאתתלןדריה

ךפהרשאירחארמאהמינדאיב8׃ןדריהרבעבבשנו

יבשילכוינענכהועמשיו9׃ויביאינפלףרעלארשי

המוץראהןמונמשתאותירכהוונילעובסנוץראה

ךלםקעשוהילאהוהירמאיו10׃לודגהךמשלהשעת

תאורבעםגולארשיאטח11׃ךינפלעלפנהתאהזהמל

םגוובנגםגוםרחהןמוחקלםגוםתואיתיוצרשאיתירב

םוקללארשיינבולכיאלו12׃םהילכבומשםגוושחכ

אלםרחלויהיכםהיביאינפלונפיףרעםהיביאינפל

13׃םכברקמםרחהודימשתאלםאםכמעתויהלףיסוא

רמאהכיכרחמלושדקתהתרמאוםעהתאשדקםק

םוקללכותאללארשיךברקבםרחלארשייהלאהוהי

םתברקנו14׃םכברקמםרחהםכריסהדעךיביאינפל
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ברקיהוהיונדכלירשאטבשההיהוםכיטבשלרקבב

םיתבלברקתהוהיהנדכלירשאהחפשמהותוחפשמל

דכלנההיהו15׃םירבגלברקיהוהיונדכלירשאתיבהו

תירבתארבעיכולרשאלכתאוותאשאבףרשיםרחב

רקבבעשוהיםכשיו16׃לארשיבהלבנהשעיכוהוהי

ברקיו17׃הדוהיטבשדכליוויטבשללארשיתאברקיו

תאברקיויחרזהתחפשמתאדכליוהדוהיתחפשמתא

ותיבתאברקיו18׃ידבזדכליוםירבגליחרזהתחפשמ

הטמלחרזןבידבזןבימרכןבןכעדכליוםירבגל

הוהילדובכאנםישינבןכעלאעשוהירמאיו19׃הדוהי

לאתישעהמילאנדגהוהדותולןתולארשייהלא

יכנאהנמארמאיועשוהיתאןכעןעיו20׃ינממדחכת

21׃יתישעתאזכותאזכולארשייהלאהוהיליתאטח

םילקשםיתאמוהבוטתחארענשתרדאללשבהאראו

םדמחאוולקשמםילקשםישמחדחאבהזןושלוףסכ

׃היתחתףסכהוילהאהךותבץראבםינומטםנהוםחקאו

הנומטהנהוהלהאהוצריוםיכאלמעשוהיחלשיו22

םואביולהאהךותמםוחקיו23׃היתחתףסכהוולהאב

חקיו24׃הוהיינפלםקציולארשיינבלכלאועשוהילא

ןושלתאותרדאהתאוףסכהתאוחרזןבןכעתאעשוהי

ונאצתאוורמחתאוורושתאוויתנבתאווינבתאובהזה

םתאולעיוומעלארשילכוולרשאלכתאוולהאתאו

הוהיךרכעיונתרכעהמעשוהירמאיו25׃רוכעקמע

שאבםתאופרשיוןבאלארשילכותאומגריוהזהםויב

דעלודגםינבאלגוילעומיקיו26׃םינבאבםתאולקסיו
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םוקמהםשארקןכלעופאןורחמהוהיבשיוהזהםויה

׃הזהםויהדערוכעקמעאוהה

ךמעחקתחתלאואריתלאעשוהילאהוהירמאיו8

ךדיביתתנהאריעההלעםוקוהמחלמהםעלכתא

תישעו2׃וצראתאווריעתאוומעתאויעהךלמתא

הללשקרהכלמלווחירילתישערשאכהכלמלויעל

3׃הירחאמריעלבראךלםישםכלוזבתהתמהבו

עשוהירחביויעהתולעלהמחלמהםעלכועשוהיםקיו

וציו4׃הלילםחלשיוליחהירובגשיאףלאםישלש

לאריעהירחאמריעלםיבראםתאואררמאלםתא

לכוינאו5׃םינכנםכלכםתייהודאמריעהןמוקיחרת

ונתארקלואצייכהיהוריעהלאברקניתארשאםעה

ונקיתהדעונירחאואציו6׃םהינפלונסנוהנשארברשאכ

הנשארברשאכונינפלםיסנורמאייכריעהןמםתוא

תאםתשרוהוברואהמומקתםתאו7׃םהינפלונסנו

םכשפתכהיהו8׃םכדיבםכיהלאהוהיהנתנוריעה

וארושעתהוהירבדכשאבריעהתאותיצתריעהתא

ובשיובראמהלאוכליועשוהיםחלשיו9׃םכתאיתיוצ

אוהההלילבעשוהיןליויעלםימיעהןיבולאתיבןיב

לעיוםעהתאדקפיורקבבעשוהיםכשיו10׃םעהךותב

המחלמהםעהלכו11׃יעהםעהינפללארשיינקזואוה

יגהויעלןופצמונחיוריעהדגנואביוושגיוולעותארשא

םתואםשיושיאםיפלאתשמחכחקיו12׃יעהןיבווניב

םעהומישיו13׃ריעלםימיעהןיבולאתיבןיבברא

ריעלםימובקעתאוריעלןופצמרשאהנחמהלכתא
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תוארכיהיו14׃קמעהךותבאוהההלילבעשוהיךליו

תארקלריעהישנאואציוומיכשיוורהמיויעהךלמ

הברעהינפלדעומלומעלכואוההמחלמללארשי

עשוהיועגניו15׃ריעהירחאמולבראיכעדיאלאוהו

לכוקעזיו16׃רבדמהךרדוסניוםהינפללארשילכו

עשוהיירחאופדריוםהירחאףדרלריעברשאםעה

אלרשאלאתיבויעבשיאראשנאלו17׃ריעהןמוקתניו

ירחאופדריוהחותפריעהתאובזעיולארשיירחאואצי

רשאןודיכבהטנעשוהילאהוהירמאיו18׃לארשי

רשאןודיכבעשוהיטיוהננתאךדיביכיעהלאךדיב

וצוריוומוקממהרהמםקברואהו19׃ריעהלאודיב

ריעהתאותיציוורהמיוהודכליוריעהואביוודיתוטנכ

ןשעהלעהנהוואריוםהירחאיעהישנאונפיו20׃שאב

םעהוהנהוהנהסונלםידיםהבהיהאלוהמימשהריעה

לארשילכועשוהיו21׃ףדורהלאךפהנרבדמהסנה

ובשיוריעהןשעהלעיכוריעהתאבראהדכליכואר

םתארקלריעהןמואציהלאו22׃יעהישנאתאוכיו

דעםתואוכיוהזמהלאוהזמהלאךותבלארשילויהיו

יחושפתיעהךלמתאו23׃טילפודירשולריאשהיתלב

תאגרהללארשיתולככיהיו24׃עשוהילאותאוברקיו

םלכולפיוובםופדררשארבדמבהדשביעהיבשילכ

יפלהתאוכיויעהלארשילכובשיוםמתדעברחיפל

השאדעושיאמאוההםויבםילפנהלכיהיו25׃ברח

ודיבישהאלעשוהיו26׃יעהישנאלכףלארשעםינש

27׃יעהיבשילכתאםירחהרשאדעןודיכבהטנרשא
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רבדכלארשיםהלוזזבאיההריעהללשוהמהבהקר

יעהתאעשוהיףרשיו28׃עשוהיתאהוצרשאהוהי

יעהךלמתאו29׃הזהםויהדעהממשםלועלתהמישיו

עשוהיהוצשמשהאובכוברעהתעדעץעהלעהלת

רעשחתפלאהתואוכילשיוץעהןמותלבנתאודיריו

זא30׃הזהםויהדעלודגםינבאלגוילעומיקיוריעה

31׃לביערהבלארשייהלאהוהילחבזמעשוהיהנבי

רפסבבותככלארשיינבתאהוהידבעהשמהוצרשאכ

ןהילעףינהאלרשאתומלשםינבאחבזמהשמתרות

בתכיו32׃םימלשוחבזיוהוהילתולעוילעולעיולזרב

ינבינפלבתכרשאהשמתרותהנשמתאםינבאהלעםש

םידמעויטפשוםירטשווינקזולארשילכו33׃לארשי

תירבןוראיאשנםיולהםינהכהדגנןוראלהזמוהזמ

לומלאויצחהוםיזרגרהלומלאויצחחרזאכרגכהוהי

םעהתאךרבלהוהידבעהשמהוצרשאכלביערה

הרותהירבדלכתאארקןכירחאו34׃הנשארבלארשי

היהאל35׃הרותהרפסבבותכהלככהללקהוהכרבה

לכדגנעשוהיארקאלרשאהשמהוצרשאלכמרבד

׃םברקבךלההרגהוףטהוםישנהולארשילהק

רהבןדריהרבעברשאםיכלמהלכעמשכיהיו9

יתחהןונבלהלומלאלודגהםיהףוחלכבוהלפשבו

ודחיוצבקתיו2׃יסוביהויוחהיזרפהינענכהירמאהו

ןועבגיבשיו3׃דחאהפלארשיםעועשוהיםעםחלהל

המהםגושעיו4׃יעלווחירילעשוהיהשערשאתאועמש
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םהירומחלםילבםיקשוחקיווריטציווכליוהמרעב

תולבתולענו5׃םיררצמוםיעקבמוםילבןייתודאנו

םחללכוםהילעתולבתומלשוםהילגרבתואלטמו

הנחמהלאעשוהילאוכליו6׃םידקנהיהשביםדיצ

ונאבהקוחרץראמלארשישיאלאווילאורמאיולגלגה

יוחהלאלארשישיאורמאיו7׃תירבונלותרכהתעו

ורמאיו8׃תירבךלתורכאךיאובשויהתאיברקבילוא

םתאימעשוהיםהלארמאיוונחנאךידבעעשוהילא

ואבדאמהקוחרץראמוילאורמאיו9׃ואבתןיאמו

רשאלכתאוועמשונעמשיכךיהלאהוהיםשלךידבע

ירמאהיכלמינשלהשערשאלכתאו10׃םירצמבהשע

ןשבהךלמגועלוןובשחךלמןוחיסלןדריהרבעברשא

ונצראיבשילכווניניקזונילאורמאיו11׃תורתשעברשא

םתרמאוםתארקלוכלוךרדלהדיצםכדיבוחקרמאל

הז12׃תירבונלותרכהתעוונחנאםכידבעםהילא

תכללונתאצםויבוניתבמותאונדיטצהםחונמחל

תודאנהלאו13׃םידקנהיהושביהנההתעוםכילא

וניתומלשהלאוועקבתההנהוםישדחונאלמרשאןייה

םדיצמםישנאהוחקיו14׃דאמךרדהברמולבונילענו

תרכיוםולשעשוהיםהלשעיו15׃ולאשאלהוהייפתאו

יהיו16׃הדעהיאישנםהלועבשיוםתויחלתירבםהל

ועמשיותירבםהלותרכרשאירחאםימיתשלשהצקמ

ינבועסיו17׃םיבשיםהוברקבווילאםהםיברקיכ

ןועבגםהירעוישילשהםויבםהירעלאואביולארשי

לארשיינבםוכהאלו18׃םירעיתירקותוראבוהריפכהו
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ונליולארשייהלאהוהיבהדעהיאישנםהלועבשניכ

לכלאםיאישנהלכורמאיו19׃םיאישנהלעהדעהלכ

התעולארשייהלאהוהיבםהלונעבשנונחנאהדעה

םתואהיחהוםהלהשענתאז20׃םהבעגנללכונאל

21׃םהלונעבשנרשאהעובשהלעףצקונילעהיהיאלו

יבאשוםיצעיבטחויהיוויחיםיאישנהםהילאורמאיו

ארקיו22׃םיאישנהםהלורבדרשאכהדעהלכלםימ

ונתאםתימרהמלרמאלםהילארבדיועשוהיםהל

23׃םיבשיונברקבםתאודאמםכמונחנאםיקוחררמאל

םיצעיבטחודבעםכמתרכיאלוםתאםירוראהתעו

יכורמאיועשוהיתאונעיו24׃יהלאתיבלםימיבאשו

השמתאךיהלאהוהיהוצרשאתאךידבעלדגהדגה

יבשילכתאדימשהלוץראהלכתאםכלתתלודבע

תאהשענוםכינפמוניתשפנלדאמארינוםכינפמץראה

ךיניעברשיכובוטכךדיבוננההתעו25׃הזהרבדה

ינבדימםתואלציוןכםהלשעיו26׃השעונלתושעל

יבטחאוההםויבעשוהיםנתיו27׃םוגרהאלולארשי

לאהזהםויהדעהוהיחבזמלוהדעלםימיבאשוםיצע

׃רחבירשאםוקמה

עשוהידכליכםלשוריךלמקדצינדאעמשכיהיו10

השעןכהכלמלווחירילהשערשאכהמירחיויעהתא

ויהיולארשיתאןועבגיבשיומילשהיכוהכלמלויעל

ירעתחאכןועבגהלודגריעיכדאמוארייו2׃םברקב

3׃םירבגהישנאלכויעהןמהלודגאיהיכוהכלממה
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ןורבחךלמםהוהלאםלשוריךלמקדצינדאחלשיו

ריבדלאושיכלךלמעיפילאותומריךלמםארפלאו

יכןועבגתאהכנוינרזעוילאולע4׃רמאלןולגעךלמ

ולעיוופסאיו5׃לארשיינבתאועשוהיתאהמילשה

ךלמןורבחךלמםלשוריךלמירמאהיכלמתשמח

לעונחיוםהינחמלכוםהןולגעךלמשיכלךלמתומרי

עשוהילאןועבגישנאוחלשיו6׃הילעומחליוןועבג

הלעךידבעמךידיףרתלארמאלהלגלגההנחמהלא

לכונילאוצבקניכונרזעוונלהעישוהוהרהמונילא

אוהלגלגהןמעשוהילעיו7׃רההיבשיירמאהיכלמ

לאהוהירמאיו8׃ליחהירובגלכוומעהמחלמהםעלכו

םהמשיאדמעיאלםיתתנךדיביכםהמאריתלאעשוהי

ןמהלעהלילהלכםאתפעשוהיםהילאאביו9׃ךינפב

הלודגהכמםכיולארשיינפלהוהיםמהיו10׃לגלגה

דעוהקזעדעםכיוןרוחתיבהלעמךרדםפדריוןועבגב

ןרוחתיבדרומבםהלארשיינפמםסנביהיו11׃הדקמ

הקזעדעםימשהןמתולדגםינבאםהילעךילשההוהיו

ינבוגרהרשאמדרבהינבאבותמרשאםיברותמיו

הוהיתתםויבהוהילעשוהירבדיזא12׃ברחבלארשי

שמשלארשייניעלרמאיולארשיינבינפלירמאהתא

דמעחריושמשהםדיו13׃ןוליאקמעבחריוםודןועבגב

דמעיורשיהרפסלעהבותכאיהאלהויביאיוגםקידע

אלו14׃םימתםויכאובלץאאלוםימשהיצחבשמשה

יכשיאלוקבהוהיעמשלוירחאווינפלאוההםויכהיה

לאומעלארשילכועשוהיבשיו15׃לארשילםחלנהוהי
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ואבחיוהלאהםיכלמהתשמחוסניו16׃הלגלגההנחמה

תשמחואצמנרמאלעשוהילדגיו17׃הדקמבהרעמב

עשוהירמאיו18׃הדקמבהרעמבםיאבחנםיכלמה

םישנאהילעודיקפהוהרעמהיפלאתולדגםינבאולג

םתבנזוםכיביאירחאופדרודמעתלאםתאו19׃םרמשל

םכיהלאהוהיםנתניכםהירעלאאובלםונתתלאםתוא

הכמםתוכהללארשיינבועשוהיתולככיהיו20׃םכדיב

לאואביוםהמודרשםידירשהוםמתדעדאמהלודג

עשוהילאהנחמהלאםעהלכובשיו21׃רצבמהירע

׃ונשלתאשיאללארשיינבלץרחאלםולשבהדקמ

תאילאואיצוהוהרעמהיפתאוחתפעשוהירמאיו22

ואיציוןכושעיו23׃הרעמהןמהלאהםיכלמהתשמח

ךלמתאהרעמהןמהלאהםיכלמהתשמחתאוילא

שיכלךלמתאתומריךלמתאןורבחךלמתאםלשורי

לאהלאהםיכלמהתאםאיצוהכיהיו24׃ןולגעךלמתא

יניצקלארמאיולארשישיאלכלאעשוהיארקיועשוהי

לעםכילגרתאומישוברקותאאוכלהההמחלמהישנא

לעםהילגרתאומישיווברקיוהלאהםיכלמהיראוצ

ותחתלאוואריתלאעשוהיםהילארמאיו25׃םהיראוצ

םתארשאםכיביאלכלהוהיהשעיהככיכוצמאווקזח

םלתיוםתימיוןכירחאעשוהיםכיו26׃םתואםימחלנ

27׃ברעהדעםיצעהלעםיולתויהיוםיצעהשמחלע

םיצעהלעמםודיריועשוהיהוצשמשהאובתעליהיו

תולדגםינבאומשיוםשואבחנרשאהרעמהלאםכלשיו

דכלהדקמתאו28׃הזהםויהםצעדעהרעמהיפלע
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םתואםרחההכלמתאוברחיפלהכיואוההםויבעשוהי

ךלמלשעיודירשריאשהאלהברשאשפנהלכתאו

לכועשוהירבעיו29׃וחיריךלמלהשערשאכהדקמ

הוהיןתיו30׃הנבלםעםחליוהנבלהדקממומעלארשי

לכתאוברחיפלהכיוהכלמתאולארשידיבהתואםג

רשאכהכלמלשעיודירשהבריאשהאלהברשאשפנה

ומעלארשילכועשוהירבעיו31׃וחיריךלמלהשע

תאהוהיןתיו32׃הבםחליוהילעןחיוהשיכלהנבלמ

תאוברחיפלהכיוינשהםויבהדכליולארשידיבשיכל

הלעזא33׃הנבללהשערשאלככהברשאשפנהלכ

דעומעתאועשוהיוהכיושיכלתארזעלרזגךלמםרה

ומעלארשילכועשוהירבעיו34׃דירשולריאשהיתלב

הודכליו35׃הילעומחליוהילעונחיוהנלגעשיכלמ

םויבהברשאשפנהלכתאוברחיפלהוכיואוההםויב

לכועשוהילעיו36׃שיכללהשערשאלככםירחהאוהה

הודכליו37׃הילעומחליוהנורבחהנולגעמומעלארשי

שפנהלכתאוהירעלכתאוהכלמתאוברחיפלהוכיו

םרחיוןולגעלהשערשאלככדירשריאשהאלהברשא

לארשילכועשוהיבשיו38׃הברשאשפנהלכתאוהתוא

תאוהכלמתאוהדכליו39׃הילעםחליוהרבדומע

הברשאשפנלכתאומירחיוברחיפלםוכיוהירעלכ

הרבדלהשעןכןורבחלהשערשאכדירשריאשהאל

עשוהיהכיו40׃הכלמלוהנבללהשערשאכוהכלמלו

לכתאותודשאהוהלפשהובגנהורההץראהלכתא

רשאכםירחההמשנהלכתאודירשריאשהאלםהיכלמ
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דעוענרבשדקמעשוהיםכיו41׃לארשייהלאהוהיהוצ

םיכלמהלכתאו42׃ןועבגדעוןשגץראלכתאוהזע

יהלאהוהייכתחאםעפעשוהידכלםצראתאוהלאה

ומעלארשילכועשוהיבשיו43׃לארשילםחלנלארשי

׃הלגלגההנחמהלא

ךלמבבוילאחלשיורוצחךלמןיביעמשכיהיו11

םיכלמהלאו2׃ףשכאךלמלאוןורמשךלמלאוןודמ

תופנבוהלפשבותורנכבגנהברעבורהבןופצמרשא

יזרפהויתחהוירמאהוםימוחרזממינענכה3׃םימרוד

ואציו4׃הפצמהץראבןומרחתחתיוחהורהביסוביהו

םיהתפשלערשאלוחכברםעםמעםהינחמלכוםה

הלאהםיכלמהלכודעויו5׃דאמברבכרוסוסוברל

6׃לארשיםעםחלהלםורמימלאודחיונחיוואביו

תעכרחמיכםהינפמאריתלאעשוהילאהוהירמאיו

םהיסוסתאלארשיינפלםיללחםלכתאןתניכנאתאזה

לכועשוהיאביו7׃שאבףרשתםהיתבכרמתאורקעת

׃םהבולפיוםאתפםורמימלעםהילעומעהמחלמהםע

הברןודיצדעםופדריוםוכיולארשידיבהוהיםנתיו8

דעםכיוהחרזמהפצמתעקבדעוםימתופרשמדעו

רמארשאכעשוהיםהלשעיו9׃דירשםהלריאשהיתלב

׃שאבףרשםהיתבכרמתאורקעםהיסוסתאהוהיול

הכלמתאורוצחתאדכליואיההתעבעשוהיבשיו10

תוכלממהלכשאראיהםינפלרוצחיכברחבהכה

םרחהברחיפלהברשאשפנהלכתאוכיו11׃הלאה
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ירעלכתאו12׃שאבףרשרוצחתאוהמשנלכרתונאל

יפלםכיועשוהידכלםהיכלמלכתאוהלאהםיכלמה

קר13׃הוהידבעהשמהוצרשאכםתואםירחהברח

יתלוזלארשיםפרשאלםלתלעתודמעהםירעהלכ

הלאהםירעהללשלכו14׃עשוהיףרשהדבלרוצחתא

וכהםדאהלכתאקרלארשיינבםהלוזזבהמהבהו

15׃המשנלכוריאשהאלםתואםדמשהדעברחיפל

עשוהיתאהשמהוצןכודבעהשמתאהוהיהוצרשאכ

תאהוהיהוצרשאלכמרבדריסהאלעשוהיהשעןכו

לכתאורההתאזהץראהלכתאעשוהיחקיו16׃השמ

תאוהברעהתאוהלפשהתאוןשגהץראלכתאובגנה

ריעשהלועהקלחהרההןמ17׃התלפשולארשירה

לכתאוןומרחרהתחתןונבלהתעקבבדגלעבדעו

עשוהיהשעםיברםימי18׃םתימיוםכיודכלםהיכלמ

רשאריעהתיהאל19׃המחלמהלאהםיכלמהלכתא

לכהתאןועבגיבשייוחהיתלבלארשיינבלאהמילשה

םבלתאקזחלהתיההוהיתאמיכ20׃המחלמבוחקל

יתלבלםמירחהןעמללארשיתאהמחלמהתארקל

הוהיהוצרשאכםדימשהןעמליכהנחתםהלתויה

םיקנעהתאתרכיואיההתעבעשוהיאביו21׃השמתא

הדוהירהלכמובנעןמרבדןמןורבחןמרההןמ

אל22׃עשוהיםמירחהםהירעםעלארשירהלכמו

דודשאבותגבהזעבקרלארשיינבץראבםיקנערתונ

רבדרשאלככץראהלכתאעשוהיחקיו23׃וראשנ
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םתקלחמכלארשילהלחנלעשוהיהנתיוהשמלאהוהי

׃המחלממהטקשץראהוםהיטבשל

תאושריולארשיינבוכהרשאץראהיכלמהלאו12

דעןונראלחנמשמשההחרזמןדריהרבעבםצרא

ירמאהךלמןוחיס2׃החרזמהברעהלכוןומרחרה

ןונראלחנתפשלערשארעורעמלשמןובשחבבשויה

׃ןומעינבלובגלחנהקבידעודעלגהיצחולחנהךותו

םיהברעהםידעוהחרזמתורנכםידעהברעהו3

תודשאתחתןמיתמותומשיהתיבךרדהחרזמחלמה

בשויהםיאפרהרתימןשבהךלמגועלובגו4׃הגספה

לכבוהכלסבוןומרחרהבלשמו5׃יערדאבותורתשעב

לובגדעלגהיצחויתכעמהוירושגהלובגדעןשבה

םוכהלארשיינבוהוהידבעהשמ6׃ןובשחךלמןוחיס

טבשיצחלוידגלוינבוארלהשריהוהידבעהשמהנתיו

ינבועשוהיהכהרשאץראהיכלמהלאו7׃השנמה

ןונבלהתעקבבדגלעבמהמיןדריהרבעבלארשי

יטבשלעשוהיהנתיוהריעשהלעהקלחהרההדעו

הברעבוהלפשבורהב8׃םתקלחמכהשרילארשי

יזרפהינענכהוירמאהיתחהבגנבורבדמבותודשאבו

דצמרשאיעהךלמדחאוחיריךלמ9׃יסוביהויוחה

׃דחאןורבחךלמדחאםלשוריךלמ10׃דחאלאתיב

דחאןולגעךלמ12׃דחאשיכלךלמדחאתומריךלמ11

14׃דחארדגךלמדחארבדךלמ13׃דחארזגךלמ

דחאהנבלךלמ15׃דחאדרעךלמדחאהמרחךלמ

לאתיבךלמדחאהדקמךלמ16׃דחאםלדעךלמ



עשוהי 399

קפאךלמ18׃דחארפחךלמדחאחופתךלמ17׃דחא

רוצחךלמדחאןודמךלמ19׃דחאןורשלךלמדחא

21׃דחאףשכאךלמדחאןוארמןורמשךלמ20׃דחא

דחאשדקךלמ22׃דחאודגמךלמדחאךנעתךלמ

דחארודתפנלרודךלמ23׃דחאלמרכלםענקיךלמ

םיכלמלכדחאהצרתךלמ24׃דחאלגלגלםיוגךלמ

׃דחאוםישלש

התנקזהתאוילאהוהירמאיוםימיבאבןקזעשוהיו13

תאז2׃התשרלדאמהברההראשנץראהוםימיבתאב

3׃ירושגהלכוםיתשלפהתולילגלכתראשנהץראה

הנופצןורקעלובגדעוםירצמינפלערשארוחישהןמ

ידודשאהויתזעהםיתשלפינרסתשמחבשחתינענכל

ץראלכןמיתמ4׃םיועהוינורקעהויתגהינולקשאה

׃ירמאהלובגדעהקפאדעםינדיצלרשאהרעמוינענכה

תחתדגלעבמשמשהחרזמןונבלהלכוילבגהץראהו5

דעןונבלהןמרההיבשילכ6׃תמחאובלדעןומרחרה

לארשיינבינפמםשירואיכנאםינדיצלכםימתפרשמ

קלחהתעו7׃ךיתיוצרשאכהלחנבלארשילהלפהקר

טבשהיצחוםיטבשהתעשתלהלחנבתאזהץראהתא

ןתנרשאםתלחנוחקלידגהוינבוארהומע8׃השנמה

השמםהלןתנרשאכהחרזמןדריהרבעבהשמםהל

ריעהוןונראלחנתפשלערשארעורעמ9׃הוהידבע

לכו10׃ןובידדעאבדימרשימהלכולחנהךותברשא

לובגדעןובשחבךלמרשאירמאהךלמןוחיסירע



עשוהי 400

רהלכויתכעמהוירושגהלובגודעלגהו11׃ןומעינב

ןשבבגועתוכלממלכ12׃הכלסדעןשבהלכוןומרח

םיאפרהרתימראשנאוהיערדאבותורתשעבךלמרשא

ירושגהתאלארשיינבושירוהאלו13׃םשריוהשמםכיו

םויהדעלארשיברקבתכעמורושגבשיויתכעמהתאו

יהלאהוהיישאהלחנןתנאליולהטבשלקר14׃הזה

הטמלהשמןתיו15׃ולרבדרשאכותלחנאוהלארשי

רשארעורעמלובגהםהליהיו16׃םתחפשמלןבוארינב

רשימהלכולחנהךותברשאריעהוןונראלחנתפשלע

ןובידרשימברשאהירעלכוןובשח17׃אבדימלע

׃תעפמותמדקוהצהיו18׃ןועמלעבתיבולעבתומבו

תיבו20׃קמעהרהברחשהתרצוהמבשוםיתירקו19

רשימהירעלכו21׃תומשיהתיבוהגספהתודשאורועפ

ןובשחבךלמרשאירמאהךלמןוחיסתוכלממלכו

םקרתאויואתאןידמיאישנתאוותאהשמהכהרשא

22׃ץראהיבשיןוחיסיכיסנעברתאורוחתאורוצתאו

לאברחבלארשיינבוגרהםסוקהרועבןבםעלבתאו

תלחנתאזלובגוןדריהןבוארינבלובגיהיו23׃םהיללח

השמןתיו24׃ןהירצחוםירעהםתחפשמלןבוארינב

רזעילובגהםהליהיו25׃םתחפשמלדגינבלדגהטמל

לערשארעורעדעןומעינבץראיצחודעלגהירעלכו

םינחממוםינטבוהפצמהתמרדעןובשחמו26׃הברינפ

תוכסוהרמנתיבוםרהתיבקמעבו27׃רבדללובגדע

דעלבגוןדריהןובשחךלמןוחיסתוכלממרתיןופצו

דגינבתלחנתאז28׃החרזמןדריהרבעתרנכםיהצק



עשוהי 401

טבשיצחלהשמןתיו29׃םהירצחוםירעהםתחפשמל

יהיו30׃םתוחפשמלהשנמינבהטמיצחליהיוהשנמ

ןשבהךלמגועתוכלממלכןשבהלכםינחממםלובג

דעלגהיצחו31׃ריעםיששןשבברשאריאיתוחלכו

ןבריכמינבלןשבבגועתוכלממירעיערדאותורתשעו

לחנרשאהלא32׃םתוחפשמלריכמינביצחלהשנמ

33׃החרזמוחיריןדרילרבעמבאומתוברעבהשמ

אוהלארשייהלאהוהיהלחנהשמןתנאליולהטבשלו

׃םהלרבדרשאכםתלחנ

ולחנרשאןענכץראבלארשיינבולחנרשאהלאו14

תוטמהתובאישארוןונןבעשוהיוןהכהרזעלאםתוא

השמדיבהוהיהוצרשאכםתלחנלרוגב2׃לארשיינבל

ינשתלחנהשמןתניכ3׃הטמהיצחותוטמהתעשתל

הלחנןתנאלםיוללוןדרילרבעמהטמהיצחותוטמה

אלוםירפאוהשנמתוטמינשףסויינבויהיכ4׃םכותב

םהישרגמותבשלםירעםאיכץראבםיוללקלחונתנ

ושעןכהשמתאהוהיהוצרשאכ5׃םנינקלוםהינקמל

לאהדוהיינבושגיו6׃ץראהתאוקלחיולארשיינב

תעדיהתאיזנקההנפיןבבלכוילארמאיולגלגבעשוהי

לעםיהלאהשיאהשמלאהוהירבדרשארבדהתא

יכנאהנשםיעבראןב7׃ענרבשדקבךיתודאלעויתודא

ץראהתאלגרלענרבשדקמיתאהוהידבעהשמחלשב

ימעולערשאיחאו8׃יבבלםערשאכרבדותאבשאו

9׃יהלאהוהיירחאיתאלמיכנאוםעהבלתאויסמה

הכרדרשאץראהאלםארמאלאוההםויבהשמעבשיו



עשוהי 402

תאלמיכםלועדעךינבלוהלחנלהיהתךלהבךלגר

רשאכיתואהוהיהיחההנההתעו10׃יהלאהוהיירחא

רבדהתאהוהירבדזאמהנששמחוםיעבראהזרבד

יכנאהנההתעורבדמבלארשיךלהרשאהשמלאהזה

רשאכקזחםויהינדוע11׃הנשםינומשושמחןבםויה

המחלמלהתעיחככוזאיחככהשמיתואחלשםויב

רבדרשאהזהרההתאילהנתהתעו12׃אובלותאצלו

םשםיקנעיכאוההםויבתעמשהתאיכאוההםויבהוהי

רשאכםיתשרוהויתואהוהיילואתורצבתולדגםירעו

בלכלןורבחתאןתיועשוהיוהכרביו13׃הוהירבד

הנפיןבבלכלןורבחהתיהןכלע14׃הלחנלהנפיןב

הוהיירחאאלמרשאןעיהזהםויהדעהלחנליזנקה

םדאהעבראתירקםינפלןורבחםשו15׃לארשייהלא

׃המחלממהטקשץראהואוהםיקנעבלודגה

לובגלאםתחפשמלהדוהיינבהטמללרוגהיהיו15

לובגםהליהיו2׃ןמיתהצקמהבגנןצרבדמםודא

לאאציו3׃הבגנהנפהןשלהןמחלמהםיהצקמבגנ

שדקלבגנמהלעוהנצרבעוםיברקעהלעמלבגנמ

רבעו4׃העקרקהבסנוהרדאהלעוןורצחרבעוענרב

הזהמילובגהתואצתהיהוםירצמלחנאציוהנומצע

הצקדעחלמהםיהמדקלובגו5׃בגנלובגםכלהיהי

׃ןדריההצקמםיהןושלמהנופצתאפללובגוןדריה

הברעהתיבלןופצמרבעוהלגחתיבלובגההלעו6

הרבדלובגההלעו7׃ןבוארןבןהבןבאלובגההלעו



עשוהי 403

הלעמלחכנרשאלגלגהלאהנפהנופצורוכעקמעמ

ויהושמשןיעימלאלובגהרבעולחנלבגנמרשאםימדא

ףתכלאםנהןביגלובגההלעו8׃לגרןיעלאויתאצת

רההשארלאלובגההלעוםלשוריאיהבגנמיסוביה

׃הנפצםיאפרקמעהצקברשאהמיםנהיגינפלערשא

לאאציוחותפנימןיעמלארההשארמלובגהראתו9

10׃םירעיתירקאיההלעבלובגהראתוןורפערהירע

רהףתכלארבעוריעשרהלאהמיהלעבמלובגהבסנו

11׃הנמתרבעושמשתיבדריוןולסכאיההנופצמםירעי

הנורכשלובגהראתוהנופצןורקעףתכלאלובגהאציו

׃המילובגהתואצתויהולאנביאציוהלעבהרהרבעו

ביבסהדוהיינבלובגהזלובגולודגההמיהםילובגו12

הדוהיינבךותבקלחןתנהנפיןבבלכלו13׃םתחפשמל

איהקנעהיבאעבראתירקתאעשוהילהוהייפלא

תאקנעהינבהשולשתאבלכםשמשריו14׃ןורבח

םשמלעיו15׃קנעהידיליימלתתאוןמיחאתאוישש

רמאיו16׃רפסתירקםינפלרבדםשורבדיבשילא

הסכעתאוליתתנוהדכלורפסתירקתאהכירשאבלכ

ולןתיובלכיחאזנקןבלאינתעהדכליו17׃השאליתב

לואשלוהתיסתוהאובביהיו18׃השאלותבהסכעתא

בלכהלרמאיורומחהלעמחנצתוהדשהיבאתאמ

ינתתנבגנהץראיכהכרבילהנתרמאתו19׃ךלהמ

תלגתאותוילעתלגתאהלןתיוםימתלגילהתתנו

21׃םתחפשמלהדוהיינבהטמתלחנתאז20׃תויתחת

םודאלובגלאהדוהיינבהטמלהצקמםירעהויהיו



עשוהי 404

׃הדעדעוהנומידוהניקו22׃רוגיורדעולאצבקהבגנב

רוצחו25׃תולעבוםלטוףיז24׃ןנתיורוצחושדקו23

׃הדלומועמשוםמא26׃רוצחאיהןורצחתוירקוהתדח

ראבולעושרצחו28׃טלפתיבוןומשחוהדגרצחו27

ליסכודלותלאו30׃םצעוםייעוהלעב29׃היתויזבועבש

םיחלשותואבלו32׃הנסנסוהנמדמוגלקצו31׃המרחו

הלפשב33׃ןהירצחועשתוםירשעםירעלכןומרוןיעו

׃םניעהוחופתםינגןיעוחונזו34׃הנשאוהערצולואתשא

םיתידעוםירעשו36׃הקזעוהכושםלדעותומרי35

ןנצ37׃ןהירצחוהרשעעבראםירעםיתרדגוהרדגהו

שיכל39׃לאתקיוהפצמהוןעלדו38׃דגלדגמוהשדחו

תיבתורדגו41׃שילתכוסמחלוןובכו40׃ןולגעותקצבו

הנבל42׃ןהירצחוהרשעששםירעהדקמוהמענוןוגד

ביזכאוהליעקו44׃ביצנוהנשאוחתפיו43׃ןשעורתעו

׃הירצחוהיתנבוןורקע45׃ןהירצחועשתםירעהשארמו

47׃ןהירצחודודשאדילערשאלכהמיוןורקעמ46

לחנדעהירצחוהיתונבהזעהירצחוהיתונבדודשא

׃הכושוריתיורימשרהבו48׃לובגולובגהםיהוםירצמ

׃םינעוהמתשאובנעו50׃רבדאיההנסתירקוהנדו49

ברא52׃ןהירצחוהרשעתחאםירעהלגוןלחוןשגו51

הטמחו54׃הקפאוחופתתיבוםיניו53׃ןעשאוהמורו

׃ןהירצחועשתםירערעיצוןורבחאיהעבראתירקו

׃חונזוםעדקיולאערזיו56׃הטויוףיזולמרכןועמ55

לוחלח58׃ןהירצחורשעםירעהנמתוהעבגןיקה57

ששםירעןקתלאותונעתיבותרעמו59׃רודגורוצתיב



עשוהי 405

םירעהברהוםירעיתירקאיהלעבתירק60׃ןהירצחו

62׃הככסוןידמהברעהתיברבדמב61׃ןהירצחוםיתש

תאו63׃ןהירצחוששםירעידגןיעוחלמהריעוןשבנהו

םשירוהלהדוהיינבולכויאלםלשורייבשוייסוביה

׃הזהםויהדעםלשוריבהדוהיינבתאיסוביהבשיו

וחיריימלוחיריןדרימףסויינבללרוגהאציו16

תיבמאציו2׃לאתיברהבוחירימהלערבדמההחרזמ

לאהמידריו3׃תורטעיכראהלובגלארבעוהזוללא

ויהורזגדעוןותחתןרוחתיבלובגדעיטלפיהלובג

יהיו5׃םירפאוהשנמףסויינבולחניו4׃המיותאצת

החרזמםתלחנלובגיהיוםתחפשמלםירפאינבלובג

המיהלובגהאציו6׃ןוילעןרוחתיבדערדאתורטע

רבעוהלשתנאתהחרזמלובגהבסנוןופצמתתמכמה

התרענותורטעהחונימדריו7׃החוניחרזממותוא

המילובגהךליחופתמ8׃ןדריהאציווחיריבעגפו

םירפאינבהטמתלחנתאזהמיהויתאצתויהוהנקלחנ

ךותבםירפאינבלתולדבמהםירעהו9׃םתחפשמל

תאושירוהאלו10׃ןהירצחוםירעהלכהשנמינבתלחנ

םויהדעםירפאברקבינענכהבשיורזגבבשויהינענכה

׃דבעסמליהיוהזה

ריכמלףסוירוכבאוהיכהשנמהטמללרוגהיהיו17

וליהיוהמחלמשיאהיהאוהיכדעלגהיבאהשנמרוכב

םתחפשמלםירתונההשנמינבליהיו2׃ןשבהודעלגה

םכשינבלולאירשאינבלוקלחינבלורזעיבאינבל



עשוהי 406

םירכזהףסויןבהשנמינבהלאעדימשינבלורפחינבלו

ןבריכמןבדעלגןברפחןבדחפלצלו3׃םתחפשמל

ויתנבתומשהלאותונבםאיכםינבולויהאלהשנמ

ינפלהנברקתו4׃הצרתוהכלמהלגחהענוהלחמ

רמאלםיאישנהינפלוןונןבעשוהיינפלוןהכהרזעלא

םהלןתיווניחאךותבהלחנונלתתלהשמתאהוצהוהי

השנמילבחולפיו5׃ןהיבאיחאךותבהלחנהוהייפלא

׃ןדרילרבעמרשאןשבהודעלגהץראמדבלהרשע

דעלגהץראווינבךותבהלחנולחנהשנמתונביכ6

רשאמהשנמלובגיהיו7׃םירתונההשנמינבלהתיה

ןימיהלאלובגהךלהוםכשינפלערשאתתמכמה

חופתוחופתץראהתיההשנמל8׃חופתןיעיבשילא

הנקלחנלובגהדריו9׃םירפאינבלהשנמלובגלא

לובגוהשנמירעךותבםירפאלהלאהםירעלחנלהבגנ

םירפאלהבגנ10׃המיהויתאצתיהיולחנלןופצמהשנמ

ןופצמןועגפירשאבוולובגםיהיהיוהשנמלהנופצו

תיברשאבורכששיבהשנמליהיו11׃חרזממרכששיבו

היתונבוראדיבשיתאוהיתונבוםעלביוהיתונבוןאש

ודגמיבשיוהיתנבוךנעתיבשיוהיתנבורדןיעיבשיו

שירוהלהשנמינבולכיאלו12׃תפנהתשלשהיתונבו

13׃תאזהץראבתבשלינענכהלאויוהלאהםירעהתא

שרוהוסמלינענכהתאונתיולארשיינבוקזחיכיהיו

עודמרמאלעשוהיתאףסויינבורבדיו14׃ושירוהאל

דעברםעינאודחאלבחודחאלרוגהלחנילהתתנ

םעםאעשוהיםהילארמאיו15׃הוהיינכרבהכדערשא



עשוהי 407

יזרפהץראבםשךלתארבוהרעיהךלהלעהתאבר

אלףסויינבורמאיו16׃םירפארהךלץאיכםיאפרהו

ץראבבשיהינענכהלכבלזרבבכרורההונלאצמי

׃לאערזיקמעברשאלוהיתונבוןאשתיבברשאלקמעה

רמאלהשנמלוםירפאלףסויתיבלאעשוהירמאיו17

יכ18׃דחאלרוגךלהיהיאלךללודגחכוהתאברםע

יכויתאצתךלהיהוותארבואוהרעייכךלהיהירה

׃אוהקזחיכוללזרבבכריכינענכהתאשירות

תאםשוניכשיוהלשלארשיינבתדעלכולהקיו18

לארשיינבבורתויו2׃םהינפלהשבכנץראהודעומלהא

עשוהירמאיו3׃םיטבשהעבשםתלחנתאוקלחאלרשא

תאתשרלאובלםיפרתמםתאהנאדעלארשיינבלא

םכלובה4׃םכיתובאיהלאהוהיםכלןתנרשאץראה

ץראבוכלהתיוומקיוםחלשאוטבשלםישנאהשלש

התאוקלחתהו5׃ילאואביוםתלחניפלהתואובתכיו

ףסויתיבובגנמולובגלעדמעיהדוהיםיקלחהעבשל

העבשץראהתאובתכתםתאו6׃ןופצמםלובגלעודמעי

ינפלהפלרוגםכליתיריוהנהילאםתאבהוםיקלח

תנהכיכםכברקבםיוללקלחןיאיכ7׃וניהלאהוהי

םתלחנוחקלהשנמהטבשיצחוןבוארודגוותלחנהוהי

8׃הוהידבעהשמםהלןתנרשאהחרזמןדרילרבעמ

תאבתכלםיכלההתאעשוהיוציווכליוםישנאהומקיו

ובושוהתואובתכוץראבוכלהתהווכלרמאלץראה

וכליו9׃הלשבהוהיינפללרוגםכלךילשאהפוילא



עשוהי 408

םיקלחהעבשלםירעלהובתכיוץראבורבעיוםישנאה

ךלשיו10׃הלשהנחמהלאעשוהילאואביורפסלע

תאעשוהיםשקלחיוהוהיינפלהלשבלרוגעשוהיםהל

ינבהטמלרוגלעיו11׃םתקלחמכלארשיינבלץראה

ןיבוהדוהיינבןיבםלרוגלובגאציוםתחפשמלןמינב

ןדריהןמהנופצתאפללובגהםהליהיו12׃ףסויינב

היהוהמירהבהלעוןופצמוחיריףתכלאלובגההלעו

הזוללובגהםשמרבעו13׃ןואתיבהרבדמויתאצת

תורטעלובגהדריולאתיבאיההבגנהזולףתכלא

ראתו14׃ןותחתןורחתיבלבגנמרשארההלערדא

תיבינפלערשארההןמהבגנםיתאפלבסנולובגה

םירעיתירקאיהלעבתירקלאויתאצתהיהוהבגנןורח

תירקהצקמהבגנתאפו15׃םיתאפתאזהדוהיינבריע

דריו16׃חותפנימןיעמלאאציוהמילובגהאציוםירעי

קמעברשאםנהןביגינפלערשארהההצקלאלובגה

דריוהבגניסוביהףתכלאםנהיגדריוהנופצםיאפר

תולילגלאאציושמשןיעאציוןופצמראתו17׃לגרןיע

18׃ןבוארןבןהבןבאדריוםימדאהלעמחכנרשא

19׃התברעהדריוהנופצהברעהלומףתכלארבעו

ויתואצתהיהוהנופצהלגחתיבףתכלאלובגהרבעו

הזהבגנןדריההצקלאהנופצחלמהםיןושללאלובגה

תלחנתאזהמדקתאפלותאלבגיןדריהו20׃בגנלובג

םירעהויהו21׃םתחפשמלביבסהיתלובגלןמינבינב

קמעוהלגחתיבווחיריםהיתוחפשמלןמינבינבהטמל

םיועהו23׃לאתיבוםירמצוהברעהתיבו22׃ץיצק



עשוהי 409

םיתשםירעעבגוינפעהוינמעהרפכו24׃הרפעוהרפהו

הפצמהו26׃תוראבוהמרהוןועבג25׃ןהירצחוהרשע

עלצו28׃הלארתולאפריוםקרו27׃הצמהוהריפכהו

עבראםירעתירקתעבגםלשוריאיהיסוביהוףלאה

׃םתחפשמלןמינבינבתלחנתאזןהירצחוהרשע

ןועמשינבהטמלןועמשלינשהלרוגהאציו19

2׃הדוהיינבתלחנךותבםתלחניהיוםתוחפשמל

רצחו3׃הדלומועבשועבשראבםתלחנבםהליהיו

גלקצו5׃המרחולותבודלותלאו4׃םצעוהלבולעוש

ןחורשותואבלתיבו6׃הסוסרצחותובכרמהתיבו

ןשעורתעוןומרןיע7׃ןהירצחוהרשעשלשםירע

תוביבסרשאםירצחהלכו8׃ןהירצחועבראםירע

תלחנתאזבגנתמארראבתלעבדעהלאהםירעה

תלחנהדוהיינבלבחמ9׃םתחפשמלןועמשינבהטמ

ינבולחניוםהמברהדוהיינבקלחהיהיכןועמשינב

ןלובזינבלישילשהלרוגהלעיו10׃םתלחנךותבןועמש

םלובגהלעו11׃דירשדעםתלחנלובגיהיוםתחפשמל

לערשאלחנהלאעגפותשבדבעגפוהלערמוהמיל

לובגלעשמשהחרזמהמדקדירשמבשו12׃םענקיינפ

רבעםשמו13׃עיפיהלעותרבדהלאאציורבתתלסכ

ראתמהןומראציוןיצקהתערפחהתגהחרזמהמדק

יגויתאצתויהוןתנחןופצמלובגהותאבסנו14׃הענה

םחלתיבוהלאדיוןורמשוללהנותטקו15׃לאחתפי

ןלובזינבתלחנתאז16׃ןהירצחוהרשעםיתשםירע



עשוהי 410

אצירכששיל17׃ןהירצחוהלאהםירעהםתוחפשמל

םלובגיהיו18׃םתוחפשמלרכששיינבליעיברהלרוגה

20׃תרחנאוןאישוםירפחו19׃םנושותלוסכהוהלאערזי

תיבוהדחןיעוםינגןיעותמרו21׃ץבאוןוישקותיברהו

ויהושמשתיבוהמוצחשורובתבלובגהעגפו22׃ץצפ

תאז23׃ןהירצחוהרשעששםירעןדריהםלובגתואצת

׃ןהירצחוםירעהםתחפשמלרכששיינבהטמתלחנ

׃םתוחפשמלרשאינבהטמלישימחהלרוגהאציו24

ךלמלאו26׃ףשכאוןטבוילחותקלחםלובגיהיו25

27׃תנבלרוחישבוהמיהלמרכבעגפולאשמודעמעו

לאחתפייגבוןולבזבעגפוןגדתיבשמשהחרזמבשו

28׃לאמשמלובכלאאציולאיענוקמעהתיבהנופצ

לובגהבשו29׃הברןודיצדעהנקוןומחובחרוןרבעו

ויתאצתויהיוהסחלובגהבשורצרצבמריעדעוהמרה

םירשעםירעבחרוקפאוהמעו30׃הביזכאלבחמהמיה

םתחפשמלרשאינבהטמתלחנתאז31׃ןהירצחוםיתשו

יששהלרוגהאציילתפנינבל32׃ןהירצחוהלאהםירעה

ןולאמףלחמםלובגיהיו33׃םתחפשמלילתפנינבל

ויתאצתיהיוםוקלדעלאנביובקנהימדאוםיננעצב

הקקוחםשמאציורובתתונזאהמילובגהבשו34׃ןדריה

ןדריההדוהיבוםימעגפרשאבובגנמןולבזבעגפו

תקרתמחורצםידצהרצבמירעו35׃שמשהחרזמ

ןיעויערדאושדקו37׃רוצחוהמרהוהמדאו36׃תרנכו

שמשתיבותנעתיבוםרחלאלדגמוןואריו38׃רוצח

ינבהטמתלחנתאז39׃ןהירצחוהרשעעשתםירע



עשוהי 411

ןדינבהטמל40׃ןהירצחוםירעהםתחפשמלילתפנ

םתלחנלובגיהיו41׃יעיבשהלרוגהאציםתחפשמל

׃הלתיוןוליאוןיבלעשו42׃שמשריעולואתשאוהערצ

׃תלעבוןותבגוהקתלאו44׃ןורקעוהתנמתוןוליאו43

םעןוקרהוןוקריהימו46׃ןומרתגוקרבינבודהיו45

ינבולעיוםהמןדינבלובגאציו47׃ופילומלובגה

ברחיפלהתואוכיוהתואודכליוםשלםעומחליוןד

׃םהיבאןדםשכןדםשללוארקיוהבובשיוהתואושריו

הלאהםירעהםתחפשמלןדינבהטמתלחנתאז48

ינבונתיוהיתלובגלץראהתאלחנלולכיו49׃ןהירצחו

ונתנהוהייפלע50׃םכותבןונןבעשוהילהלחנלארשי

הנביוםירפארהבחרסתנמתתאלאשרשאריעהתאול

רזעלאולחנרשאתלחנההלא51׃הבבשיוריעהתא

לארשיינבתוטמלתובאהישארוןונןבעשוהיוןהכה

קלחמולכיודעומלהאחתפהוהיינפלהלשבלרוגב

׃ץראהתא

לארשיינבלארבד2׃רמאלעשוהילאהוהירבדיו20

דיבםכילאיתרבדרשאטלקמהירעתאםכלונתרמאל

תעדילבבהגגשבשפנהכמחצורהמשסונל3׃השמ

םירעהמתחאלאסנו4׃םדהלאגמטלקמלםכלויהו

ריעהינקזינזאברבדוריעהרעשחתפדמעוהלאה

םוקמולונתנוםהילאהריעהותאופסאווירבדתאאיהה

תאורגסיאלווירחאםדהלאגףדרייכו5׃םמעבשיו

ולאוהאנשאלווהערתאהכהתעדילבביכודיבחצרה



עשוהי 412

הדעהינפלודמעדעאיההריעבבשיו6׃םושלשלומתמ

זאםההםימיבהיהירשאלודגהןהכהתומדעטפשמל

סנרשאריעהלאותיבלאווריעלאאבוחצורהבושי

םכשתאוילתפנרהבלילגבשדקתאושדקיו7׃םשמ

׃הדוהירהבןורבחאיהעבראתירקתאוםירפארהב

רבדמברצבתאונתנהחרזמוחיריןדרילרבעמו8

תאודגהטממדעלגבתמארתאוןבוארהטממרשימב

לכלהדעומהירעויההלא9׃השנמהטממןשבבןולג

שפנהכמלכהמשסונלםכותברגהרגלולארשיינב

׃הדעהינפלודמעדעםדהלאגדיבתומיאלוהגגשב

לאוןהכהרזעלאלאםיולהתובאישארושגיו21

׃לארשיינבלתוטמהתובאישארלאוןונןבעשוהי

הוצהוהירמאלןענכץראבהלשבםהילאורבדיו2

3׃ונתמהבלןהישרגמותבשלםירעונלתתלהשמדיב

םירעהתאהוהייפלאםתלחנמםיולללארשיינבונתיו

יתהקהתחפשמללרוגהאציו4׃ןהישרגמתאוהלאה

הטממוהדוהיהטממםיולהןמןהכהןרהאינבליהיו

ינבלו5׃הרשעשלשםירעלרוגבןמינבהטממוינעמשה

יצחמוןדהטממוםירפאהטמתחפשממםירתונהתהק

תוחפשממןושרגינבלו6׃רשעםירעלרוגבהשנמהטמ

הטמיצחמוילתפנהטממורשאהטממורכששיהטמ

יררמינבל7׃הרשעשלשםירעלרוגבןשבבהשנמ

םירעןלובזהטממודגהטממוןבוארהטממםתחפשמל

הלאהםירעהתאםיולללארשיינבונתיו8׃הרשעםיתש



עשוהי 413

ונתיו9׃לרוגבהשמדיבהוהיהוצרשאכןהישרגמתאו

הלאהםירעהתאןועמשינבהטממוהדוהיינבהטממ

תוחפשממןרהאינבליהיו10׃םשבןהתאארקירשא

ונתיו11׃הנשיארלרוגההיהםהליכיולינבמיתהקה

הדוהירהבןורבחאיהקונעהיבאעבראתירקתאםהל

הירצחתאוריעההדשתאו12׃היתביבסהשרגמתאו

ונתנןהכהןרהאינבלו13׃ותזחאבהנפיןבבלכלונתנ

הנבלתאוהשרגמתאוןורבחתאחצרהטלקמריעתא

תאועמתשאתאוהשרגמתאורתיתאו14׃השרגמתאו

׃השרגמתאורבדתאוהשרגמתאוןלחתאו15׃השרגמ

תיבתאהשרגמתאוהטיתאוהשרגמתאוןיעתאו16

׃הלאהםיטבשהינשתאמעשתםירעהשרגמתאושמש

תאועבגתאהשרגמתאוןועבגתאןמינבהטממו17

השרגמתאוןומלעתאוהשרגמתאותותנעתא18׃השרגמ

הרשעשלשםינהכהןרהאינבירעלכ19׃עבראםירע

םירתונהםיולהתהקינבתוחפשמלו20׃ןהישרגמוםירע

םהלונתיו21׃םירפאהטממםלרוגירעיהיותהקינבמ

םירפארהבהשרגמתאוםכשתאחצרהטלקמריעתא

תאוהשרגמתאוםיצבקתאו22׃השרגמתאורזגתאו

תאןדהטממו23׃עבראםירעהשרגמתאוןרוחתיב

ןוליאתא24׃השרגמתאוןותבגתאהשרגמתאואקתלא

25׃עבראםירעהשרגמתאוןומרתגתאהשרגמתאו

ןומרתגתאוהשרגמתאוךנעתתאהשנמהטמתיצחממו

ןהישרגמורשעםירעלכ26׃םיתשםירעהשרגמתאו

תחפשממןושרגינבלו27׃םירתונהתהקינבתוחפשמל



עשוהי 414

ןולגתאחצרהטלקמריעתאהשנמהטמיצחמםיולה

םירעהשרגמתאוהרתשעבתאוהשרגמתאוןשבב

תאהשרגמתאוןוישקתארכששיהטממו28׃םיתש

ןיעתאהשרגמתאותומריתא29׃השרגמתאותרבד

לאשמתארשאהטממו30׃עבראםירעהשרגמתאוםינג

תאותקלחתא31׃השרגמתאוןודבעתאהשרגמתאו

הטממו32׃עבראםירעהשרגמתאובחרתאוהשרגמ

השרגמתאולילגבשדקתאחצרהטלקמריעתאילתפנ

םירעהשרגמתאוןתרקתאוהשרגמתאוראדתמחתאו

ריעהרשעשלשםתחפשמלינשרגהירעלכ33׃שלש

תאמםירתונהםיולהיררמינבתוחפשמלו34׃ןהישרגמו

׃השרגמתאוהתרקתאהשרגמתאוםענקיתאןלובזהטמ

םירעהשרגמתאוללהנתאהשרגמתאוהנמדתא35

הצהיתאוהשרגמתאורצבתאןבוארהטממו36׃עברא

תאותעפימתאוהשרגמתאותומדקתא37׃השרגמתאו

חצרהטלקמריעתאדגהטממו38׃עבראםירעהשרגמ

39׃השרגמתאוםינחמתאוהשרגמתאודעלגבתמרתא

םירעלכהשרגמתאורזעיתאהשרגמתאוןובשחתא

םירתונהםתחפשמליררמינבלםירעהלכ40׃עברא

לכ41׃הרשעםיתשםירעםלרוגיהיוםיולהתוחפשממ

הנמשוםיעבראםירעלארשיינבתזחאךותבםיולהירע

הישרגמוריעריעהלאהםירעההנייהת42׃ןהישרגמו

לארשילהוהיןתיו43׃הלאהםירעהלכלןכהיתביבס

ובשיוהושריוםתובאלתתלעבשנרשאץראהלכתא

םתובאלעבשנרשאלככביבסמםהלהוהיחניו44׃הב
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ןתנםהיביאלכתאםהיביאלכמםהינפבשיאדמעאלו

רשאבוטהרבדהלכמרבדלפנאל45׃םדיבהוהי

׃אבלכהלארשיתיבלאהוהירבד

׃השנמהטמיצחלוידגלוינבוארלעשוהיארקיזא22

םכתאהוצרשאלכתאםתרמשםתאםהילארמאיו2

׃םכתאיתיוצרשאלכלילוקבועמשתוהוהידבעהשמ

הזהםויהדעםיברםימיהזםכיחאתאםתבזעאל3

התעו4׃םכיהלאהוהיתוצמתרמשמתאםתרמשו

התעוםהלרבדרשאכםכיחאלםכיהלאהוהיחינה

ןתנרשאםכתזחאץראלאםכילהאלםכלוכלוונפ

דאמורמשקר5׃ןדריהרבעבהוהידבעהשמםכל

השמםכתאהוצרשאהרותהתאוהוצמהתאתושעל

ויכרדלכבתכללוםכיהלאהוהיתאהבהאלהוהידבע

לכבוםכבבללכבודבעלוובהקבדלוויתוצמרמשלו

7׃םהילהאלאוכליוםחלשיועשוהיםכרביו6׃םכשפנ

עשוהיןתנויצחלוןשבבהשמןתנהשנמהטבשיצחלו

לאעשוהיםחלשיכםגוהמיןדריהרבעמםהיחאםע

םיברםיסכנברמאלםהילארמאיו8׃םכרביוםהילהא

תשחנבובהזבוףסכבדאמברהנקמבוםכילהאלאובוש

םעםכיביאללשוקלחדאמהברהתומלשבולזרבבו

טבשיצחודגינבוןבוארינבוכליוובשיו9׃םכיחא

תכללןענכץראברשאהלשמלארשיינבתאמהשנמה

יפלעהבוזחאנרשאםתזחאץראלאדעלגהץראלא

ץראברשאןדריהתולילגלאואביו10׃השמדיבהוהי



עשוהי 416

חבזמםשהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונביוןענכ

לארשיינבועמשיו11׃הארמללודגחבזמןדריהלע

השנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונבהנהרמאל

לאןדריהתולילגלאןענכץראלומלאחבזמהתא

תדעלכולהקיולארשיינבועמשיו12׃לארשיינברבע

ינבוחלשיו13׃אבצלםהילעתולעלהלשלארשיינב

השנמטבשיצחלאודגינבלאוןבוארינבלאלארשי

הרשעו14׃ןהכהרזעלאןבסחניפתאדעלגהץראלא

תוטמלכלבאתיבלדחאאישנדחאאישנומעםיאשנ

15׃לארשייפלאלהמהםתובאתיבשארשיאולארשי

לאהשנמטבשיצחלאודגינבלאוןבוארינבלאואביו

תדעלכורמאהכ16׃רמאלםתאורבדיודעלגהץרא

בושללארשייהלאבםתלעמרשאהזהלעמההמהוהי

םויהםכדרמלחבזמםכלםכתונבבהוהיירחאמםויה

ונרהטהאלרשארועפןועתאונלטעמה17׃הוהיב

םתאו18׃הוהיתדעבףגנהיהיוהזהםויהדעונממ

הוהיבםויהודרמתםתאהיהוהוהיירחאמםויהובשת

ץראהאמטםאךאו19׃ףצקילארשיתדעלכלארחמו

םשןכשרשאהוהיתזחאץראלאםכלורבעםכתזחא

ונתאוודרמתלאהוהיבוונכותבוזחאהוהוהיןכשמ

הוהיחבזמידעלבמחבזמםכלםכתנבבודרמתלא

לכלעוםרחבלעמלעמחרזןבןכעאולה20׃וניהלא

21׃ונועבעוגאלדחאשיאאוהוףצקהיהלארשיתדע

תאורבדיוהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונעיו

הוהיםיהלאלאהוהיםיהלאלא22׃לארשייפלאישאר



עשוהי 417

הוהיבלעמבםאודרמבםאעדיאוהלארשיועדיאוה

ירחאמבושלחבזמונלתונבל23׃הזהםויהונעישותלא

וילעתושעלםאוהחנמוהלועוילעתולעהלםאוהוהי

רבדמהגאדמאלםאו24׃שקביאוההוהיםימלשיחבז

רמאלונינבלםכינבורמאירחמרמאלתאזתאונישע

ונניבהוהיןתנלובגו25׃לארשייהלאהוהילוםכלהמ

קלחםכלןיאןדריהתאדגינבוןבוארינבםכיניבו

׃הוהיתאארייתלבלונינבתאםכינבותיבשהוהוהיב

הלועלאלחבזמהתאתונבלונלאנהשענרמאנו26

וניתורדןיבוםכיניבווניניבאוהדעיכ27׃חבזלאלו

וניחבזבווניתולעבוינפלהוהיתדבעתאדבעלונירחא

קלחםכלןיאונינבלרחמםכינבורמאיאלוונימלשבו

רחמוניתרדלאוונילאורמאייכהיהורמאנו28׃הוהיב

וניתובאושערשאהוהיחבזמתינבתתאוארונרמאו

29׃םכיניבווניניבאוהדעיכחבזלאלוהלועלאל

הוהיירחאמםויהבושלוהוהיבדרמלונממונלהלילח

הוהיחבזמדבלמחבזלוהחנמלהלעלחבזמתונבל

יאישנוןהכהסחניפעמשיו30׃ונכשמינפלרשאוניהלא

רשאםירבדהתאותארשאלארשייפלאישארוהדעה

31׃םהיניעבבטייוהשנמינבודגינבוןבוארינבורבד

ינבלאוןבוארינבלאןהכהרזעלאןבסחניפרמאיו

אלרשאהוהיונכותביכונעדיםויההשנמינבלאודג

לארשיינבתאםתלצהזאהזהלעמההוהיבםתלעמ

םיאישנהוןהכהרזעלאןבסחניפבשיו32׃הוהידימ

ןענכץראלאדעלגהץראמדגינבתאמוןבוארינבתאמ



עשוהי 418

יניעברבדהבטייו33׃רבדםתואובשיולארשיינבלא

תולעלורמאאלולארשיינבםיהלאוכרביולארשיינב

דגינבוןבוארינברשאץראהתאתחשלאבצלםהילע

דעיכחבזמלדגינבוןבוארינבוארקיו34׃הבםיבשי

׃םיהלאההוהייכוניתניבאוה

לארשילהוהיחינהרשאירחאםיברםימימיהיו23

ארקיו2׃םימיבאבןקזעשוהיוביבסמםהיביאלכמ

וירטשלוויטפשלווישארלווינקזללארשילכלעשוהי

תאםתיארםתאו3׃םימיביתאביתנקזינאםהלארמאיו

םכינפמהלאהםיוגהלכלםכיהלאהוהיהשערשאלכ

םכליתלפהואר4׃םכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכ

ןדריהןמםכיטבשלהלחנבהלאהםיראשנהםיוגהתא

הוהיו5׃שמשהאובמלודגהםיהויתרכהרשאםיוגהלכו

םכינפלמםתאשירוהוםכינפמםפדהיאוהםכיהלא

6׃םכלםכיהלאהוהירבדרשאכםצראתאםתשריו

תרותרפסבבותכהלכתאתושעלורמשלדאמםתקזחו

םיוגבאוביתלבל7׃לואמשוןימיונממרוסיתלבלהשמ

וריכזתאלםהיהלאםשבוםכתאהלאהםיראשנההלאה

םאיכ8׃םהלווחתשתאלוםודבעתאלוועיבשתאלו

9׃הזהםויהדעםתישערשאכוקבדתםכיהלאהוהיב

דמעאלםתאוםימוצעוםילדגםיוגםכינפמהוהישרויו

ףלאףדריםכמדחאשיא10׃הזהםויהדעםכינפבשיא

11׃םכלרבדרשאכםכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכ

12׃םכיהלאהוהיתאהבהאלםכיתשפנלדאמםתרמשנו
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םיראשנההלאהםיוגהרתיבםתקבדוובושתבושםאיכ

13׃םכבםהוםהבםתאבוםהבםתנתחתהוםכתאהלאה

םיוגהתאשירוהלםכיהלאהוהיףיסויאליכועדתעודי

םכידצבטטשלושקומלוחפלםכלויהוםכינפלמהלאה

תאזההבוטההמדאהלעמםכדבאדעםכיניעבםיננצלו

םויהךלוהיכנאהנהו14׃םכיהלאהוהיםכלןתנרשא

יכםכשפנלכבוםכבבללכבםתעדיוץראהלכךרדב

רבדרשאםיבוטהםירבדהלכמדחארבדלפנאל

רבדונממלפנאלםכלואבלכהםכילעםכיהלאהוהי

רשאבוטהרבדהלכםכילעאברשאכהיהו15׃דחא

לכתאםכילעהוהיאיביןכםכילאםכיהלאהוהירבד

הבוטההמדאהלעמםכתואודימשהדעערהרבדה

תאםכרבעב16׃םכיהלאהוהיםכלןתנרשאתאזה

םתדבעוםתכלהוםכתאהוצרשאםכיהלאהוהיתירב

םכבהוהיףאהרחוםהלםתיוחתשהוםירחאםיהלא

׃םכלןתנרשאהבוטהץראהלעמהרהמםתדבאו

ארקיוהמכשלארשייטבשלכתאעשוהיףסאיו24

ינפלובציתיווירטשלוויטפשלווישארלולארשיינקזל

הוהירמאהכםעהלכלאעשוהירמאיו2׃םיהלאה

חרתםלועמםכיתובאובשירהנהרבעבלארשייהלא

חקאו3׃םירחאםיהלאודבעיורוחניבאוםהרבאיבא

לכבותואךלואורהנהרבעמםהרבאתאםכיבאתא

ןתאו4׃קחציתאולןתאווערזתאבראוןענכץרא

ריעשרהתאושעלןתאוושעתאובקעיתאקחציל



עשוהי 420

השמתאחלשאו5׃םירצמודריוינבובקעיוותואתשרל

רחאווברקביתישערשאכםירצמתאףגאוןרהאתאו

ואבתוםירצממםכיתובאתאאיצואו6׃םכתאיתאצוה

םישרפבובכרבםכיתובאירחאםירצמופדריוהמיה

ןיבוםכיניבלפאמםשיוהוהילאוקעציו7׃ףוסםי

םכיניעהניארתווהסכיוםיהתאוילעאביוםירצמה

׃םיברםימירבדמבובשתוםירצמביתישערשאתא

ןדריהרבעבבשויהירמאהץראלאםכתאהאיבאו8

םצראתאושריתוםכדיבםתואןתאוםכתאומחליו

באומךלמרופצןבקלבםקיו9׃םכינפמםדימשאו

ללקלרועבןבםעלבלארקיוחלשיולארשיבםחליו

םכתאךורבךרביוםעלבלעמשליתיבאאלו10׃םכתא

לאואבתוןדריהתאורבעתו11׃ודימםכתאלצאו

ינענכהויזרפהוירמאהוחיריילעבםכבומחליווחירי

12׃םכדיבםתואןתאויסוביהויוחהישגרגהויתחהו

ינשםכינפמםתואשרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו

םכלןתאו13׃ךתשקבאלוךברחבאלירמאהיכלמ

ובשתוםתינבאלרשאםירעוהבתעגיאלרשאץרא

14׃םילכאםתאםתעטנאלרשאםיתיזוםימרכםהב

וריסהותמאבוםימתבותאודבעוהוהיתאואריהתעו

םירצמבורהנהרבעבםכיתובאודבערשאםיהלאתא

הוהיתאדבעלםכיניעבערםאו15׃הוהיתאודבעו

רשאםיהלאתאםאןודבעתימתאםויהםכלורחב

ירמאהיהלאתאםאורהנהרבעברשאםכיתובאודבע

׃הוהיתאדבעניתיבויכנאוםצראבםיבשיםתארשא
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דבעלהוהיתאבזעמונלהלילחרמאיוםעהןעיו16

תאוונתאהלעמהאוהוניהלאהוהייכ17׃םירחאםיהלא

וניניעלהשערשאוםידבעתיבמםירצמץראמוניתובא

רשאךרדהלכבונרמשיוהלאהתולדגהתותאהתא

שרגיו18׃םברקבונרבערשאםימעהלכבוהבונכלה

םגונינפמץראהבשיירמאהתאוםימעהלכתאהוהי

עשוהירמאיו19׃וניהלאאוהיכהוהיתאדבענונחנא

םישדקםיהלאיכהוהיתאדבעלולכותאלםעהלא

20׃םכיתואטחלוםכעשפלאשיאלאוהאונקלאאוה

םכלערהובשורכניהלאםתדבעוהוהיתאובזעתיכ

םעהרמאיו21׃םכלביטיהרשאירחאםכתאהלכו

לאעשוהירמאיו22׃דבענהוהיתאיכאלעשוהילא

הוהיתאםכלםתרחבםתאיכםכבםתאםידעםעה

יהלאתאוריסההתעו23׃םידעורמאיוותואדבעל

יהלאהוהילאםכבבלתאוטהוםכברקברשארכנה

דבענוניהלאהוהיתאעשוהילאםעהורמאיו24׃לארשי

אוההםויבםעלתירבעשוהיתרכיו25׃עמשנולוקבו

םירבדהתאעשוהיבתכיו26׃םכשבטפשמוקחולםשיו

םשהמיקיוהלודגןבאחקיוםיהלאתרותרפסבהלאה

לכלאעשוהירמאיו27׃הוהישדקמברשאהלאהתחת

העמשאיהיכהדעלונבהיהתתאזהןבאההנהםעה

הדעלםכבהתיהוונמערבדרשאהוהיירמאלכתא

שיאםעהתאעשוהיחלשיו28׃םכיהלאבןושחכתןפ

ןבעשוהיתמיוהלאהםירבדהירחאיהיו29׃ותלחנל

לובגבותאורבקיו30׃םינשרשעוהאמןבהוהידבעןונ



עשוהי 422

׃שעגרהלןופצמםירפארהברשאחרסתנמתבותלחנ

םינקזהימילכועשוהיימילכהוהיתאלארשידבעיו31

השעמלכתאועדירשאועשוהיירחאםימיוכיראהרשא

ולעהרשאףסויתומצעתאו32׃לארשילהשערשאהוהי

רשאהדשהתקלחבםכשבורבקםירצממלארשיינב

ויהיוהטישקהאמבםכשיבארומחינבתאמבקעיהנק

ותאורבקיותמןרהאןברזעלאו33׃הלחנלףסויינבל

׃םירפארהבולןתנרשאונבסחניפתעבגב



םיטפוש 423

םיטפוש

הוהיבלארשיינבולאשיועשוהיתומירחאיהיו1

2׃ובםחלהלהלחתבינענכהלאונלהלעיימרמאל

3׃ודיבץראהתאיתתנהנההלעיהדוהיהוהירמאיו

המחלנוילרוגביתאהלעויחאןועמשלהדוהירמאיו

4׃ןועמשותאךליוךלרוגבךתאינאםגיתכלהוינענכב

םוכיוםדיביזרפהוינענכהתאהוהיןתיוהדוהילעיו

קזבבקזבינדאתאואצמיו5׃שיאםיפלאתרשעקזבב

קזבינדאסניו6׃יזרפהתאוינענכהתאוכיוובומחליו

׃וילגרווידיתונהבתאוצצקיוותאוזחאיווירחאופדריו

םהילגרוםהידיתונהבםיכלמםיעבשקזבינדארמאיו7

םלשןכיתישערשאכינחלשתחתםיטקלמויהםיצצקמ

ינבומחליו8׃םשתמיוםלשוריוהאיביוםיהלאיל

ריעהתאוברחיפלהוכיוהתואודכליוםלשוריבהדוהי

ינענכבםחלהלהדוהיינבודרירחאו9׃שאבוחלש

ינענכהלאהדוהיךליו10׃הלפשהובגנהורההבשוי

תאוכיועבראתירקםינפלןורבחםשוןורבחבבשויה

ריבדיבשוילאםשמךליו11׃ימלתתאוןמיחאתאוישש

הכירשאבלכרמאיו12׃רפסתירקםינפלריבדםשו

13׃השאליתבהסכעתאוליתתנוהדכלורפסתירקתא

תאולןתיוונממןטקהבלכיחאזנקןבלאינתעהדכליו

תאמלואשלוהתיסתוהאובביהיו14׃השאלותבהסכע

המבלכהלרמאיורומחהלעמחנצתוהדשההיבא

ינתתנבגנהץראיכהכרבילהבהולרמאתו15׃ךל

תלגתאותילעתלגתאבלכהלןתיוםימתלגילהתתנו
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תאםירמתהריעמולעהשמןתחיניקינבו16׃תיתחת

תאבשיוךליודרעבגנברשאהדוהירבדמהדוהיינב

ינענכהתאוכיוויחאןועמשתאהדוהיךליו17׃םעה

׃המרחריעהםשתאארקיוהתואומירחיותפצבשוי

תאוןולקשאתאוהלובגתאוהזעתאהדוהידכליו18

הדוהיתאהוהייהיו19׃הלובגתאוןורקעתאוהלובג

בכריכקמעהיבשיתאשירוהלאליכרההתאשריו

השמרבדרשאכןורבחתאבלכלונתיו20׃םהללזרב

בשייסוביהתאו21׃קנעהינבהשלשתאםשמשרויו

ןמינבינבתאיסוביהבשיוןמינבינבושירוהאלםלשורי

תיבםהםגףסויתיבולעיו22׃הזהםויהדעםלשוריב

ריעהםשולאתיבבףסויתיבוריתיו23׃םמעהוהיולא

ורמאיוריעהןמאצוישיאםירמשהואריו24׃זולםינפל

םאריו25׃דסחךמעונישעוריעהאובמתאאנונארהול

תאושיאהתאוברחיפלריעהתאוכיוריעהאובמתא

ריעןביוםיתחהץראשיאהךליו26׃וחלשותחפשמלכ

שירוהאלו27׃הזהםויהדעהמשאוהזולהמשארקיו

היתנבתאוךנעתתאוהיתונבתאוןאשתיבתאהשנמ

היתנבתאוםעלבייבשויתאוהיתונבתאורודבשיתאו

ץראבתבשלינענכהלאויוהיתונבתאוודגמיבשויתאו

סמלינענכהתאםשיולארשיקזחיכיהיו28׃תאזה

ינענכהתאשירוהאלםירפאו29׃ושירוהאלשירוהו

אלןלובז30׃רזגבוברקבינענכהבשיורזגבבשויה

ינענכהבשיוללהניבשויתאוןורטקיבשויתאשירוה

תאווכעיבשיתאשירוהאלרשא31׃סמלויהיווברקב
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קיפאתאוהבלחתאוביזכאתאובלחאתאוןודיציבשוי

יכץראהיבשיינענכהברקבירשאהבשיו32׃בחרתאו

תאושמשתיביבשיתאשירוהאלילתפנ33׃ושירוהאל

יבשיוץראהיבשיינענכהברקבבשיותנעתיביבשי

ירמאהוצחליו34׃סמלםהלויהתנעתיבושמשתיב

לאויו35׃קמעלתדרלונתנאליכהרההןדינבתא

דידבכתוםיבלעשבוןוליאבסרחרהבתבשלירמאה

םיברקעהלעממירמאהלובגו36׃סמלויהיוףסויתיב

׃הלעמועלסהמ

הלעארמאיוםיכבהלאלגלגהןמהוהיךאלמלעיו2

יתעבשנרשאץראהלאםכתאאיבאוםירצממםכתא

םתאו2׃םלועלםכתאיתירברפאאלרמאוםכיתבאל

ןוצתתםהיתוחבזמתאזהץראהיבשוילתירבותרכתאל

אליתרמאםגו3׃םתישעתאזהמילקבםתעמשאלו

ויהיםהיהלאוםידצלםכלויהוםכינפמםתואשרגא

םירבדהתאהוהיךאלמרבדכיהיו4׃שקומלםכל

׃וכביוםלוקתאםעהואשיולארשיינבלכלאהלאה

6׃הוהילםשוחבזיוםיכבאוההםוקמהםשוארקיו5

ותלחנלשיאלארשיינבוכליוםעהתאעשוהיחלשיו

עשוהיימילכהוהיתאםעהודבעיו7׃ץראהתאתשרל

רשאעושוהיירחאםימיוכיראהרשאםינקזהימילכו

8׃לארשילהשערשאלודגההוהיהשעמלכתאואר

9׃םינשרשעוהאמןבהוהידבעןונןבעשוהיתמיו

םירפארהבסרחתנמתבותלחנלובגבותואורבקיו

ויתובאלאופסאנאוההרודהלכםגו10׃שעגרהלןופצמ
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תאםגוהוהיתאועדיאלרשאםהירחארחארודםקיו

תאלארשיינבושעיו11׃לארשילהשערשאהשעמה

הוהיתאובזעיו12׃םילעבהתאודבעיוהוהייניעבערה

ירחאוכליוםירצמץראמםתואאיצומהםתובאיהלא

ווחתשיוםהיתוביבסרשאםימעהיהלאמםירחאםיהלא

לעבלודבעיוהוהיתאובזעיו13׃הוהיתאוסעכיוםהל

םיסשדיבםנתיולארשיבהוהיףארחיו14׃תורתשעלו

דועולכיאלוביבסמםהיביואדיבםרכמיוםתואוסשיו

התיההוהידיואצירשאלכב15׃םהיביואינפלדמעל

םהלהוהיעבשנרשאכוהוהירבדרשאכהערלםב

דימםועישויוםיטפשהוהיםקיו16׃דאמםהלרציו

םיהלאירחאונזיכועמשאלםהיטפשלאםגו17׃םהיסש

וכלהרשאךרדהןמרהמורסםהלווחתשיוםירחא

הוהיםיקהיכו18׃ןכושעאלהוהיתוצמעמשלםתובא

םהיביאדימםעישוהוטפשהםעהוהיהיהוםיטפשםהל

םהיצחלינפמםתקאנמהוהיםחנייכטפושהימילכ

םתובאמותיחשהוובשיטפושהתומבהיהו19׃םהיקחדו

אלםהלתוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאתכלל

הוהיףארחיו20׃השקהםכרדמוםהיללעממוליפה

רשאיתירבתאהזהיוגהורבערשאןעירמאיולארשיב

ףיסואאלינאםג21׃ילוקלועמשאלוםתובאתאיתיוצ

22׃תמיועשוהיבזערשאםיוגהןמםהינפמשיאשירוהל

הוהיךרדתאםהםירמשהלארשיתאםבתוסנןעמל

הוהיחניו23׃אלםאםתובאורמשרשאכםבתכלל
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דיבםנתנאלורהמםשירוהיתלבלהלאהםיוגהתא

׃עשוהי

לארשיתאםבתוסנלהוהיחינהרשאםיוגההלאו3

ןעמלקר2׃ןענכתומחלמלכתאועדיאלרשאלכתא

םינפלרשאקרהמחלמםדמלללארשיינבתורדתעד

ינדיצהוינענכהלכוםיתשלפינרסתשמח3׃םועדיאל

׃תמחאובלדעןומרחלעברהמןונבלהרהבשייוחהו

תוצמתאועמשיהתעדללארשיתאםבתוסנלויהיו4

ובשילארשיינבו5׃השמדיבםתובאתאהוצרשאהוהי

׃יסוביהויוחהויזרפהוירמאהויתחהינענכהברקב

ונתנםהיתונבתאוםישנלםהלםהיתונבתאוחקיו6

תאלארשיינבושעיו7׃םהיהלאתאודבעיוםהינבל

תאודבעיוםהיהלאהוהיתאוחכשיוהוהייניעבערה

םרכמיולארשיבהוהיףארחיו8׃תורשאהתאוםילעבה

לארשיינבודבעיוםירהנםראךלמםיתעשרןשוכדיב

לאלארשיינבוקעזיו9׃םינשהנמשםיתעשרןשוכתא

לאינתעתאםעישויולארשיינבלעישומהוהיםקיוהוהי

הוהיחורוילעיהתו10׃ונממןטקהבלכיחאזנקןב

תאודיבהוהיןתיוהמחלמלאציולארשיתאטפשיו

׃םיתעשרןשוכלעודיזעתוםראךלמםיתעשרןשוכ

12׃זנקןבלאינתעתמיוהנשםיעבראץראהטקשתו11

תאהוהיקזחיוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו

יניעבערהתאושעיכלעלארשילעבאומךלמןולגע

תאךיוךליוקלמעוןומעינבתאוילאףסאיו13׃הוהי

לארשיינבודבעיו14׃םירמתהריעתאושרייולארשי
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ינבוקעזיו15׃הנשהרשעהנומשבאומךלמןולגעתא

ארגןבדוהאתאעישומםהלהוהיםקיוהוהילאלארשי

ודיבלארשיינבוחלשיוונימידירטאשיאינימיהןב

ינשהלוברחדוהאולשעיו16׃באומךלמןולגעלהחנמ

׃ונימיךרילעוידמלתחתמהתוארגחיוהכראדמגתויפ

אירבשיאןולגעובאומךלמןולגעלהחנמהתאברקיו17

חלשיוהחנמהתאבירקהלהלכרשאכיהיו18׃דאמ

רשאםיליספהןמבשאוהו19׃החנמהיאשנםעהתא

סהרמאיוךלמהךילאילרתסרבדרמאיולגלגהתא

אוהווילאאבדוהאו20׃וילעםידמעהלכוילעמואציו

רבדדוהארמאיוודבלולרשאהרקמהתילעבבשי

דיתאדוהאחלשיו21׃אסכהלעמםקיוךילאילםיהלא

׃ונטבבהעקתיוונימיךרילעמברחהתאחקיוולאמש

בהלהדעבבלחהרגסיובהלהרחאבצנהםגאביו22

דוהאאציו23׃הנדשרפהאציוונטבמברחהףלשאליכ

אוהו24׃לענוודעבהילעהתותלדרגסיוהנורדסמה

ורמאיותולענהילעהתותלדהנהוואריוואבוידבעואצי

דעוליחיו25׃הרקמהרדחבוילגרתאאוהךיסמךא

חתפמהתאוחקיוהילעהתותלדחתפונניאהנהושוב

דעטלמנדוהאו26׃תמהצראלפנםהינדאהנהווחתפיו

׃התריעשהטלמיוםיליספהתארבעאוהוםהמהמתה

ינבומעודריוםירפארהברפושבעקתיוואובביהיו27

ופדרםהלארמאיו28׃םהינפלאוהורההןמלארשי

ודריוםכדיבבאומתאםכיביאתאהוהיןתניכירחא

שיאונתנאלובאומלןדריהתורבעמתאודכליווירחא
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שיאםיפלאתרשעכאיההתעבבאומתאוכיו29׃רבעל

באומענכתו30׃שיאטלמנאלוליחשיאלכוןמשלכ

׃הנשםינומשץראהטקשתולארשידיתחתאוההםויב

תואמששםיתשלפתאךיותנעןברגמשהיהוירחאו31

׃לארשיתאאוהםגעשיורקבהדמלמבשיא

׃תמדוהאוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו4

רוצחבךלמרשאןענכךלמןיבידיבהוהיםרכמיו2

וקעציו3׃םיוגהתשרחבבשויאוהוארסיסואבצרשו

אוהווללזרבבכרתואמעשתיכהוהילאלארשיינב

הרובדו4׃הנשםירשעהקזחבלארשיינבתאץחל

תעבלארשיתאהטפשאיהתודיפלתשאהאיבנהשא

ןיבוהמרהןיבהרובדרמתתחתתבשויאיהו5׃איהה

6׃טפשמללארשיינבהילאולעיוםירפארהבלאתיב

רמאתוילתפנשדקמםעניבאןבקרבלארקתוחלשתו

רובתרהבתכשמוךללארשייהלאהוהיהוצאלהוילא

׃ןולבזינבמוילתפנינבמשיאםיפלאתרשעךמעתחקלו

ןיביאבצרשארסיסתאןושיקלחנלאךילאיתכשמו7

קרבהילארמאיו8׃ךדיבוהיתתנוונומהתאוובכרתאו

9׃ךלאאלימעיכלתאלםאויתכלהוימעיכלתםא

לעךתראפתהיהתאליכספאךמעךלאךלהרמאתו

תאהוהירכמיהשאדיביכךלוההתארשאךרדה

קעזיו10׃השדקקרבםעךלתוהרובדםקתוארסיס

תרשעוילגרבלעיוהשדקילתפנתאוןלובזתאקרב

ןיקמדרפניניקהרבחו11׃הרובדומעלעתושיאיפלא
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רשאםינעצבןולאדעולהאטיוהשמןתחבבחינבמ

רהםעניבאןבקרבהלעיכארסיסלודגיו12׃שדקתא

בכרתואמעשתובכרלכתאארסיסקעזיו13׃רובת

לחנלאםיוגהתשרחמותארשאםעהלכתאולזרב

רשאםויההזיכםוקקרבלאהרבדרמאתו14׃ןושיק

דריוךינפלאציהוהיאלהךדיבארסיסתאהוהיןתנ

םהיו15׃וירחאשיאםיפלאתרשעורובתרהמקרב

ברחיפלהנחמהלכתאובכרהלכתאוארסיסתאהוהי

16׃וילגרבסניוהבכרמהלעמארסיסדריוקרבינפל

םיוגהתשרחדעהנחמהירחאובכרהירחאףדרקרבו

׃דחאדעראשנאלברחיפלארסיסהנחמלכלפיו

יניקהרבחתשאלעילהאלאוילגרבסנארסיסו17

18׃יניקהרבחתיבןיבורוצחךלמןיביןיבםולשיכ

הרוסינדאהרוסוילארמאתוארסיסתארקללעיאצתו

׃הכימשבוהסכתוהלהאההילארסיואריתלאילא

חתפתויתאמציכםימטעמאניניקשההילארמאיו19

דמעהילארמאיו20׃והסכתווהקשתובלחהדואנתא

הפשיהרמאוךלאשואובישיאםאהיהולהאהחתפ

להאהדתיתארבחתשאלעיחקתו21׃ןיאתרמאושיא

תאעקתתוטאלבוילאאובתוהדיבתבקמהתאםשתו

22׃תמיוףעיוםדרנאוהוץראבחנצתוותקרבדתיה

רמאתוותארקללעיאצתוארסיסתאףדרקרבהנהו

הילאאביושקבמהתארשאשיאהתאךאראוךלול

םיהלאענכיו23׃ותקרבדתיהותמלפנארסיסהנהו

ךלתו24׃לארשיינבינפלןענכךלמןיביתאאוההםויב
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רשאדעןענכךלמןיבילעהשקוךולהלארשיינבדי

׃ןענכךלמןיביתאותירכה

2׃רמאלאוההםויבםעניבאןבקרבוהרובדרשתו5

ועמש3׃הוהיוכרבםעבדנתהבלארשיבתוערפערפב

רמזאהרישאיכנאהוהיליכנאםינזרוניזאהםיכלמ

ךדעצבריעשמךתאצבהוהי4׃לארשייהלאהוהיל

ופטנםיבעםגופטנםימשםגהשערץראםודאהדשמ

יהלאהוהיינפמיניסהזהוהיינפמולזנםירה5׃םימ

תוחראולדחלעיימיבתנעןברגמשימיב6׃לארשי

ןוזרפולדח7׃תולקלקעתוחראוכליתוביתניכלהו

׃לארשיבםאיתמקשהרובדיתמקשדעולדחלארשיב

האריםאןגמםירעשםחלזאםישדחםיהלארחבי8

לארשייקקוחליבל9׃לארשיבףלאםיעבראבחמרו

תורחצתונתאיבכר10׃הוהיוכרבםעבםיבדנתמה

םיצצחמלוקמ11׃וחישךרדלעיכלהוןידמלעיבשי

לארשיבונזרפתקדצהוהיתוקדצונתיםשםיבאשמןיב

ירועהרובדירועירוע12׃הוהיםעםירעשלודריזא

13׃םעניבאןבךיבשהבשוקרבםוקרישירבדירוע

14׃םירובגבילדריהוהיםעםירידאלדירשדריזא

ינמךיממעבןימינבךירחאקלמעבםשרשםירפאינמ

15׃רפסטבשבםיכשמןלובזמוםיקקחמודריריכמ

חלשקמעבקרבןכרכששיוהרבדםערכששיבירשו

תבשיהמל16׃בליקקחםילדגןבוארתוגלפבוילגרב

ןבוארתוגלפלםירדעתוקרשעמשלםיתפשמהןיב

המלןדוןכשןדריהרבעבדעלג17׃בלירקחםילודג
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18׃ןוכשיויצרפמלעוםימיףוחלבשירשאתוינארוגי

19׃הדשימורמלעילתפנותומלושפנףרחםעןולבז

ימלעךנעתבןענכיכלמומחלנזאומחלנםיכלמואב

םיבכוכהומחלנםימשןמ20׃וחקלאלףסכעצבודגמ

לחנםפרגןושיקלחנ21׃ארסיסםעומחלנםתולסממ

יבקעומלהזא22׃זעישפניכרדתןושיקלחנםימודק

ךאלמרמאזורמורוא23׃ויריבאתורהדתורהדמסוס

תרזעלהוהיתרזעלואבאליכהיבשירוראוראהוהי

יניקהרבחתשאלעיםישנמךרבת24׃םירובגבהוהי

לפסבהנתנבלחלאשםימ25׃ךרבתלהאבםישנמ

הנימיוהנחלשתדתילהדי26׃האמחהבירקהםירידא

הצחמוושארהקחמארסיסהמלהוםילמעתומלהל

הילגרןיבבכשלפנערכהילגרןיב27׃ותקרהפלחו

ןולחהדעב28׃דודשלפנםשערכרשאבלפנערכ

ובכרששבעודמבנשאהדעבארסיסםאבביתוהפקשנ

היתורשתומכח29׃ויתובכרמימעפורחאעודמאובל

וקלחיואצמיאלה30׃הלהירמאבישתאיהףאהנינעת

ארסיסלםיעבצללשרבגשארלםיתמחרםחרללש

ןכ31׃ללשיראוצלםיתמקרעבצהמקרםיעבצללש

ותרבגבשמשהתאצכויבהאוהוהיךיביואלכודבאי

׃הנשםיעבראץראהטקשתו

דיבהוהיםנתיוהוהייניעבערהלארשיינבושעיו6

ןידמינפמלארשילעןידמדיזעתו2׃םינשעבשןידמ

תאוםירהברשאתורהנמהתאלארשיינבםהלושע
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הלעולארשיערזםאהיהו3׃תודצמהתאותורעמה

ותיחשיוםהילעונחיו4׃וילעולעוםדקינבוקלמעוןידמ

לארשיבהיחמוריאשיאלוהזעךאובדעץראהלוביתא

םהילהאוולעיםהינקמוםהיכ5׃רומחורושוהשו

ואביורפסמןיאםהילמגלוםהלוברלהבראידכואבי

וקעזיוןידמינפמדאמלארשילדיו6׃התחשלץראב

לאלארשיינבוקעזיכיהיו7׃הוהילאלארשיינב

ינבלאאיבנשיאהוהיחלשיו8׃ןידמתודאלעהוהי

יכנאלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיולארשי

9׃םידבעתיבמםכתאאיצאוםירצממםכתאיתילעה

םתואשרגאוםכיצחללכדימוםירצמדימםכתאלצאו

הוהיינאםכלהרמאו10׃םצראתאםכלהנתאוםכינפמ

םיבשויםתארשאירמאהיהלאתאואריתאלםכיהלא

בשיוהוהיךאלמאביו11׃ילוקבםתעמשאלוםצראב

ןועדגוירזעהיבאשאוילרשאהרפעברשאהלאהתחת

וילאאריו12׃ןידמינפמסינהלתגבםיטחטבחונב

רמאיו13׃ליחהרובגךמעהוהיוילארמאיוהוהיךאלמ

לכונתאצמהמלוונמעהוהישיוינדאיבןועדגוילא

רמאלוניתובאונלורפסרשאויתאלפנלכהיאותאז

ףכבוננתיוהוהיונשטנהתעוהוהיונלעהםירצממאלה

תעשוהוהזךחכבךלרמאיוהוהיוילאןפיו14׃ןידמ

יבוילארמאיו15׃ךיתחלשאלהןידמףכמלארשיתא

השנמבלדהיפלאהנהלארשיתאעישואהמבינדא

היהאיכהוהיוילארמאיו16׃יבאתיבבריעצהיכנאו

םאוילארמאיו17׃דחאשיאכןידמתאתיכהוךמע
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׃ימערבדמהתאשתואילתישעוךיניעבןחיתאצמאנ

יתחנמתאיתאצהוךילאיאבדעהזמשמתאנלא18

ןועדגו19׃ךבושדעבשאיכנארמאיוךינפליתחנהו

לסבםשרשבהתוצמחמקתפיאוםיזעידגשעיואב

20׃שגיוהלאהתחתלאוילאאצויורורפבםשקרמהו

תוצמהתאורשבהתאחקםיהלאהךאלמוילארמאיו

חלשיו21׃ןכשעיוךופשקרמהתאוזלהעלסהלאחנהו

רשבבעגיוודיברשאתנעשמההצקתאהוהיךאלמ

תאורשבהתאלכאתורוצהןמשאהלעתותוצמבו

ךאלמיכןועדגאריו22׃ויניעמךלההוהיךאלמותוצמה

יתיארןכלעיכהוהיינדאההאןועדגרמאיואוההוהי

םולשהוהיולרמאיו23׃םינפלאםינפהוהיךאלמ

הוהילחבזמןועדגםשןביו24׃תומתאלאריתלאךל

יבאתרפעבונדועהזהםויהדעםולשהוהיולארקיו

רפתאחקהוהיולרמאיואוהההלילביהיו25׃ירזעה

חבזמתאתסרהוםינשעבשינשהרפוךיבאלרשארושה

26׃תרכתוילערשאהרשאהתאוךיבאלרשאלעבה

הכרעמבהזהזועמהשארלעךיהלאהוהילחבזמתינבו

רשאהרשאהיצעבהלועתילעהוינשהרפהתאתחקלו

רשאכשעיווידבעמםישנאהרשעןועדגחקיו27׃תרכת

ישנאתאוויבאתיבתאארירשאכיהיוהוהיוילארבד

ריעהישנאומיכשיו28׃הלילשעיוםמויתושעמריעה

התרכוילערשאהרשאהולעבהחבזמץתנהנהורקבב

שיאורמאיו29׃יונבהחבזמהלעהלעהינשהרפהתאו

ורמאיוושקביוושרדיוהזהרבדההשעימוהערלא
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ריעהישנאורמאיו30׃הזהרבדההשעשאויןבןועדג

לעבהחבזמתאץתניכתמיוךנבתאאצוהשאוילא

רשאלכלשאוירמאיו31׃וילערשאהרשאהתרכיכו

ותואןועישותםתאםאלעבלןובירתםתאהוילעודמע

יכולבריאוהםיהלאםארקבהדעתמויולבירירשא

רמאללעבריאוההםויבולארקיו32׃וחבזמתאץתנ

קלמעוןידמלכו33׃וחבזמתאץתניכלעבהובברי

34׃לאערזיקמעבונחיוורבעיוודחיופסאנםדקינבו

רזעיבאקעזיורפושבעקתיוןועדגתאהשבלהוהיחורו

וירחאאוהםגקעזיוהשנמלכבחלשםיכאלמו35׃וירחא

׃םתארקלולעיוילתפנבוןולבזבורשאבחלשםיכאלמו

תאידיבעישומךשיםאםיהלאהלאןועדגרמאיו36

רמצהתזגתאגיצמיכנאהנה37׃תרבדרשאכלארשי

ברחץראהלכלעוהדבלהזגהלעהיהילטםאןרגב

יהיו38׃תרבדרשאכלארשיתאידיבעישותיכיתעדיו

אולמהזגהןמלטץמיוהזגהתארזיותרחממםכשיוןכ

ךפארחילאםיהלאהלאןועדגרמאיו39׃םימלפסה

אניהיהזגבםעפהקראנהסנאםעפהךאהרבדאויב

שעיו40׃לטהיהיץראהלכלעוהדבלהזגהלאברח

לעוהדבלהזגהלאברחיהיואוהההלילבןכםיהלא

׃לטהיהץראהלכ

ונחיוותארשאםעהלכוןועדגאוהלעבריםכשיו7

הרומהתעבגמןופצמולהיהןידמהנחמודרחןיעלע

יתתמךתארשאםעהברןועדגלאהוהירמאיו2׃קמעב
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העישוהידירמאללארשיילעראפתיןפםדיבןידמתא

דרחואריימרמאלםעהינזאבאנארקהתעו3׃יל

םינשוםירשעםעהןמבשיודעלגהרהמרפציובשי

ןועדגלאהוהירמאיו4׃וראשנםיפלאתרשעוףלא

םשךלונפרצאוםימהלאםתואדרוהברםעהדוע

לכוךתאךליאוהךתאךליהזךילארמארשאהיהו

דרויו5׃ךליאלאוהךמעךליאלהזךילארמארשא

קלירשאלכןועדגלאהוהירמאיוםימהלאםעהתא

לכודבלותואגיצתבלכהקלירשאכםימהןמונושלב

םיקקלמהרפסמיהיו6׃תותשלויכרבלעערכירשא

לעוערכםעהרתילכושיאתואמשלשםהיפלאםדיב

שלשבןועדגלאהוהירמאיו7׃םימתותשלםהיכרב

ךדיבןידמתאיתתנוםכתאעישואםיקקלמהשיאהתואמ

םדיבםעההדצתאוחקיו8׃ומקמלשיאוכליםעהלכו

וילהאלשיאחלשלארשישיאלכתאוםהיתרפושתאו

תחתמולהיהןידמהנחמוקיזחהשיאהתואמשלשבו

דרםוקהוהיוילארמאיואוהההלילביהיו9׃קמעב

דרתדרלהתאאריםאו10׃ךדיבויתתניכהנחמב

רחאוורבדיהמתעמשו11׃הנחמהלאךרענהרפוהתא

לאורענהרפואוהדריוהנחמבתדריוךידיהנקזחת

ינבלכוקלמעוןידמו12׃הנחמברשאםישמחההצק

רפסמןיאםהילמגלוברלהבראכקמעבםילפנםדק

שיאהנהוןועדגאביו13׃ברלםיהתפשלעשלוחכ

לולצהנהויתמלחםולחהנהרמאיוםולחוהערלרפסמ

והכיולהאהדעאביוןידמהנחמבךפהתמםירעשםחל
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רמאיווהערןעיו14׃להאהלפנוהלעמלוהכפהיולפיו

ןתנלארשישיאשאויןבןועדגברחםאיתלבתאזןיא

עמשכיהיו15׃הנחמהלכתאוןידמתאודיבםיהלאה

לאבשיווחתשיוורבשתאוםולחהרפסמתאןועדג

הנחמתאםכדיבהוהיןתניכומוקרמאיולארשיהנחמ

ןתיוםישארהשלששיאהתואמשלשתאץחיו16׃ןידמ

17׃םידכהךותבםידפלוםיקרםידכוםלכדיבתורפוש

הצקבאביכנאהנהוושעתןכווארתינממםהילארמאיו

רפושביתעקתו18׃ןושעתןכהשעארשאכהיהוהנחמה

תוביבסםתאםגתורפושבםתעקתויתארשאלכויכנא

האמוןועדגאביו19׃ןועדגלוהוהילםתרמאוהנחמהלכ

הנוכיתהתרמשאהשארהנחמההצקבותארשאשיא

ץופנותורפושבועקתיוםירמשהתאומיקהםקהךא

תורפושבםישארהתשלשועקתיו20׃םדיברשאםידכה

דיבוםידפלבםלואמשדיבוקיזחיוםידכהורבשיו

׃ןועדגלוהוהילברחוארקיועוקתלתורפושהםנימי

הנחמהלכץריוהנחמלביבסויתחתשיאודמעיו21

הוהיםשיותורפושהתואמשלשועקתיו22׃וסיניוועיריו

תיבדעהנחמהסניוהנחמהלכבווהערבשיאברחתא

קעציו23׃תבטלעהלוחמלבאתפשדעהתררצהטשה

ירחאופדריוהשנמלכןמורשאןמוילתפנמלארשישיא

רמאלםירפארהלכבןועדגחלשםיכאלמו24׃ןידמ

הרבתיבדעםימהתאםהלודכלוןידמתארקלודר

דעםימהתאודכליוםירפאשיאלכקעציוןדריהתאו

ברעתאןידמירשינשודכליו25׃ןדריהתאוהרבתיב
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וגרהבאזתאוברוערוצבברועתאוגרהיובאזתאו

לאואיבהבאזוברעשארוןידמלאופדריובאזבקיב

׃ןדרילרבעמןועדג

ונלתישעהזהרבדההמםירפאשיאוילאורמאיו8

ותאןוביריוןידמבםחלהלתכלהיכונלתוארקיתלבל

בוטאולהםככהתעיתישעהמםהילארמאיו2׃הקזחב

תאםיהלאןתנםכדיב3׃רזעיבאריצבמםירפאתוללע

זאםככתושעיתלכיהמובאזתאוברעתאןידמירש

ןועדגאביו4׃הזהרבדהורבדבוילעמםחורהתפר

םיפיעותארשאשיאהתואמשלשואוהרבעהנדריה

םעלםחלתורככאנונתתוכסישנאלרמאיו5׃םיפדרו

ענמלצוחבזירחאףדריכנאוםהםיפיעיכילגרברשא

התעענמלצוחבזףכהתוכסירשרמאיו6׃ןידמיכלמ

תתבןכלןועדגרמאיו7׃םחלךאבצלןתניכךדיב

תאםכרשבתאיתשדוידיבענמלצתאוחבזתאהוהי

רבדיולאונפםשמלעיו8׃םינקרבהתאורבדמהיצוק

ישנאונערשאכלאונפישנאותואונעיותאזכםהילא

םולשביבושברמאללאונפישנאלםגרמאיו9׃תוכס

םהינחמורקרקבענמלצוחבזו10׃הזהלדגמהתאץתא

ינבהנחמלכמםירתונהלכףלארשעתשמחכםמע

לעיו11׃ברחףלששיאףלאםירשעוהאמםילפנהוםדק

תאךיוההבגיוחבנלםדקמםילהאבינוכשהךרדןועדג

ףדריוענמלצוחבזוסוניו12׃חטבהיההנחמהוהנחמה

ענמלצתאוחבזתאןידמיכלמינשתאדכליוםהירחא
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המחלמהןמשאויןבןועדגבשיו13׃דירחההנחמהלכו

והלאשיותוכסישנאמרענדכליו14׃סרחההלעמלמ

העבשוםיעבשהינקזתאותוכסירשתאוילאבתכיו

ענמלצוחבזהנהרמאיותוכסישנאלאאביו15׃שיא

ךדיבהתעענמלצוחבזףכהרמאליתואםתפרחרשא

תאוריעהינקזתאחקיו16׃םחלםיפעיהךישנאלןתניכ

׃תוכסישנאתאםהבעדיוםינקרבהתאורבדמהיצוק

רמאיו18׃ריעהישנאתאגרהיוץתנלאונפלדגמתאו17

רובתבםתגרהרשאםישנאההפיאענמלצלאוחבזלא

רמאיו19׃ךלמהינבראתכדחאםהומכךומכורמאיו

יתגרהאלםתואםתיחהולהוהייחםהימאינביחא

ףלשאלוםתואגרהםוקורוכברתילרמאיו20׃םכתא

ענמלצוחבזרמאיו21׃רענונדועיכארייכוברחרענה

גרהיוןועדגםקיוותרובגשיאכיכונבעגפוהתאםוק

יראוצברשאםינרהשהתאחקיוענמלצתאוחבזתא

םגונבלשמןועדגלאלארשישיאורמאיו22׃םהילמג

רמאיו23׃ןידמדימונתעשוהיכךנבןבםגךנבםגהתא

הוהיםכבינבלשמיאלוםכבינאלשמאאלןועדגםהלא

הלאשםכמהלאשאןועדגםהלארמאיו24׃םכבלשמי

םילאעמשייכםהלבהזימזניכוללשםזנשיאילונתו

וכילשיוהלמשהתאושרפיוןתנןותנורמאיו25׃םה

לאשרשאבהזהימזנלקשמיהיו26׃וללשםזנשיאהמש

ידגבותופטנהוםינרהשהןמדבלבהזתואמעבשוףלא

יראוצברשאתוקנעהןמדבלוןידמיכלמלעשןמגראה

וריעבותואגציודופאלןועדגותואשעיו27׃םהילמג
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ותיבלוןועדגליהיוםשוירחאלארשילכונזיוהרפעב

תאשלופסיאלולארשיינבינפלןידמענכיו28׃שקומל

ךליו29׃ןועדגימיבהנשםיעבראץראהטקשתוםשאר

םינבםיעבשויהןועדגלו30׃ותיבבבשיושאויןבלעברי

םכשברשאושגליפו31׃ולויהתוברםישניכוכרייאצי

ןועדגתמיו32׃ךלמיבאומשתאםשיוןבאיהםגולהדלי

הרפעבויבאשאוירבקברבקיוהבוטהבישבשאויןב

לארשיינבובושיוןועדגתמרשאכיהיו33׃ירזעהיבא

34׃םיהלאלתירבלעבםהלומישיוםילעבהירחאונזיו

דימםתואליצמהםהיהלאהוהיתאלארשיינבורכזאלו

לעבריתיבםעדסחושעאלו35׃ביבסמםהיביאלכ

׃לארשיםעהשערשאהבוטהלככןועדג

רבדיוומאיחאלאהמכשלעבריןבךלמיבאךליו9

אנורבד2׃רמאלומאיבאתיבתחפשמלכלאוםהילא

םיעבשםכבלשמהםכלבוטהמםכשילעבלכינזאב

םתרכזודחאשיאםכבלשמםאלעבריינבלכשיא

ינזאבוילעומאיחאורבדיו3׃ינאםכרשבוםכמצעיכ

ירחאםבלטיוהלאהםירבדהלכתאםכשילעבלכ

ףסכםיעבשולונתיו4׃אוהוניחאורמאיכךלמיבא

םיקירםישנאךלמיבאםהברכשיותירבלעבתיבמ

תאגרהיוהתרפעויבאתיבאביו5׃וירחאוכליוםיזחפו

םתוירתויותחאןבאלעשיאםיעבשלעבריינבויחא

לכוםכשילעבלכופסאיו6׃אבחניכןטקהלעבריןב

ןולאםעךלמלךלמיבאתאוכילמיווכליואולמתיב
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רהשארבדמעיוךליוםתוילודגיו7׃םכשברשאבצמ

ילעבילאועמשםהלרמאיוארקיוולוקאשיוםיזרג

חשמלםיצעהוכלהךולה8׃םיהלאםכילאעמשיוםכש

םהלרמאיו9׃ונילעהכולמתיזלורמאיוךלמםהילע

םישנאוםיהלאודבכייברשאינשדתאיתלדחהתיזה

יכלהנאתלםיצעהורמאיו10׃םיצעהלעעונליתכלהו

תאיתלדחההנאתהםהלרמאתו11׃ונילעיכלמתא

12׃םיצעהלעעונליתכלהוהבוטהיתבונתתאויקתמ

רמאתו13׃ונילעיכולמתאיכלןפגלםיצעהורמאיו

םישנאוםיהלאחמשמהישוריתתאיתלדחהןפגהםהל

דטאהלאםיצעהלכורמאיו14׃םיצעהלעעונליתכלהו

םאםיצעהלאדטאהרמאיו15׃ונילעךלמהתאךל

ילצבוסחואבםכילעךלמליתאםיחשמםתאתמאב

16׃ןונבלהיזראתאלכאתודטאהןמשאאצתןיאםאו

ךלמיבאתאוכילמתוםתישעםימתבותמאבםאהתעו

וידילומגכםאוותיבםעולעבריםעםתישעהבוטםאו

ושפנתאךלשיוםכילעיבאםחלנרשא17׃ולםתישע

תיבלעםתמקםתאו18׃ןידמדימםכתאלציודגנמ

תחאןבאלעשיאםיעבשוינבתאוגרהתוםויהיבא

םכיחאיכםכשילעבלעותמאןבךלמיבאתאוכילמתו

ותיבםעולעבריםעםתישעםימתבותמאבםאו19׃אוה

םאו20׃םכבאוהםגחמשיוךלמיבאבוחמשהזהםויה

תיבתאוםכשילעבתאלכאתוךלמיבאמשאאצתןיא

תאלכאתואולמתיבמוםכשילעבמשאאצתואולמ

ינפמםשבשיוהראבךליוחרביוםתויסניו21׃ךלמיבא



םיטפוש 442

׃םינששלשלארשילעךלמיבארשיו22׃ויחאךלמיבא

םכשילעבןיבוךלמיבאןיבהערחורםיהלאחלשיו23

ינבםיעבשסמחאובל24׃ךלמיבאבםכשילעבודגביו

םתואגרהרשאםהיחאךלמיבאלעםושלםמדולעברי

25׃ויחאתאגרהלוידיתאוקזחרשאםכשילעבלעו

ולזגיוםירההישארלעםיבראמםכשילעבולומישיו

26׃ךלמיבאלדגיוךרדבםהילערבעירשאלכתא

ילעבובוחטביוםכשבורבעיוויחאודבעןבלעגאביו

ושעיווכרדיוםהימרכתאורצביוהדשהואציו27׃םכש

תאוללקיוותשיוולכאיוםהיהלאתיבואביוםילולה

םכשימוךלמיבאימדבעןבלעגרמאיו28׃ךלמיבא

ישנאתאודבעודיקפלבזולעבריןבאלהונדבעניכ

םעהתאןתיימו29׃ונחנאונדבענעודמוםכשיבארומח

הברךלמיבאלרמאיוךלמיבאתאהריסאוידיבהזה

ןבלעגירבדתאריעהרשלבזעמשיו30׃האצוךאבצ

המרתבךלמיבאלאםיכאלמחלשיו31׃ופארחיודבע

םירצםנהוהמכשםיאבויחאודבעןבלעגהנהרמאל

רשאםעהוהתאהלילםוקהתעו32׃ךילעריעהתא

םיכשתשמשהחרזכרקבבהיהו33׃הדשבבראוךתא

ךילאםיאציותארשאםעהואוההנהוריעהלעתטשפו

םעהלכוךלמיבאםקיו34׃ךדיאצמתרשאכולתישעו

35׃םישארהעבראםכשלעובראיוהלילומערשא

ךלמיבאםקיוריעהרעשחתפדמעיודבעןבלעגאציו

רמאיוםעהתאלעגאריו36׃בראמהןמותארשאםעהו

לבזוילארמאיוםירההישארמדרויםעהנהלבזלא
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לעגדועףסיו37׃םישנאכהארהתאםירההלצתא

שארוץראהרובטםעמםידרויםעהנהרמאיורבדל

היאלבזוילארמאיו38׃םיננועמןולאךרדמאבדחא

הזאלהונדבעניכךלמיבאימרמאתרשאךיפאופא

אציו39׃ובםחלהוהתעאנאצובהתסאמרשאםעה

והפדריו40׃ךלמיבאבםחליוםכשילעבינפללעג

׃רעשהחתפדעםיברםיללחולפיווינפמסניוךלמיבא

ויחאתאולעגתאלבזשרגיוהמוראבךלמיבאבשיו41

ודגיוהדשהםעהאציותרחממיהיו42׃םכשבתבשמ

םישארהשלשלםצחיוםעהתאחקיו43׃ךלמיבאל

םהילעםקיוריעהןמאציםעההנהואריוהדשבבראיו

ודמעיווטשפומערשאםישארהוךלמיבאו44׃םכיו

הדשברשאלכלעוטשפםישארהינשוריעהרעשחתפ

דכליואוההםויהלכריעבםחלנךלמיבאו45׃םוכיו

הערזיוריעהתאץתיוגרההברשאםעהתאוריעהתא

חירצלאואביוםכשלדגמילעבלכועמשיו46׃חלמ

ילעבלכוצבקתהיכךלמיבאלדגיו47׃תירבלאתיב

םעהלכואוהןומלצרהךלמיבאלעיו48׃םכשלדגמ

תכושתרכיוודיבתומדרקהתאךלמיבאחקיוותארשא

המומערשאםעהלארמאיוומכשלעםשיוהאשיוםיצע

םעהלכםגותרכיו49׃ינומכושעורהמיתישעםתיאר

ותיציוחירצהלעומישיוךלמיבאירחאוכליוהכוששיא

םכשלדגמישנאלכםגותמיושאבחירצהתאםהילע

ץבתבןחיוץבתלאךלמיבאךליו50׃השאושיאףלאכ

לכהמשוסניוריעהךותבהיהזעלדגמו51׃הדכליו
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ולעיוםדעבורגסיוריעהילעבלכוםישנהוםישנאה

ובםחליולדגמהדעךלמיבאאביו52׃לדגמהגגלע

תחאהשאךלשתו53׃שאבופרשללדגמהחתפדעשגיו

ארקיו54׃ותלגלגתאץרתוךלמיבאשארלעבכרחלפ

ינתתומוךברחףלשולרמאיווילכאשנרענהלאהרהמ

ואריו55׃תמיוורענוהרקדיווהתגרההשאילורמאיןפ

בשיו56׃ומקמלשיאוכליוךלמיבאתמיכלארשישיא

תאגרהלויבאלהשערשאךלמיבאתערתאםיהלא

םיהלאבישהםכשישנאתערלכתאו57׃ויחאםיעבש

׃לעבריןבםתויתללקםהילאאבתוםשארב

עלותלארשיתאעישוהלךלמיבאירחאםקיו10

רהברימשבבשיאוהורכששישיאודודןבהאופןב

תמיוהנששלשוםירשעלארשיתאטפשיו2׃םירפא

תאטפשיוידעלגהריאיוירחאםקיו3׃רימשברבקיו

םינבםישלשוליהיו4׃הנשםיתשוםירשעלארשי

םהלםהלםיריעםישלשוםיריעםישלשלעםיבכר

5׃דעלגהץראברשאהזהםויהדעריאיתוחוארקי

תושעללארשיינבופסיו6׃ןומקברבקיוריאיתמיו

תורתשעהתאוםילעבהתאודבעיוהוהייניעבערה

תאובאומיהלאתאוןודיציהלאתאוםראיהלאתאו

אלוהוהיתאובזעיוםיתשלפיהלאתאוןומעינביהלא

םיתשלפדיבםרכמיולארשיבהוהיףארחיו7׃והודבע

הנשבלארשיינבתאוצצריווצעריו8׃ןומעינבדיבו

רבעברשאלארשיינבלכתאהנשהרשעהנמשאיהה
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תאןומעינבורבעיו9׃דעלגברשאירמאהץראבןדריה

רצתוםירפאתיבבוןימינבבוהדוהיבםגםחלהלןדריה

רמאלהוהילאלארשיינבוקעזיו10׃דאמלארשיל

11׃םילעבהתאדבענווניהלאתאונבזעיכוךלונאטח

ירמאהןמוםירצממאלהלארשיינבלאהוהירמאיו

ןועמוקלמעוםינודיצו12׃םיתשלפןמוןומעינבןמו

13׃םדימםכתאהעישואוילאוקעצתוםכתאוצחל

ףיסואאלןכלםירחאםיהלאודבעתויתואםתבזעםתאו

םתרחברשאםיהלאהלאוקעזווכל14׃םכתאעישוהל

לארשיינבורמאיו15׃םכתרצתעבםכלועישויהמהםב

ךאךיניעבבוטהלככונלהתאהשעונאטחהוהילא

םברקמרכנהיהלאתאוריסיו16׃הזהםויהאנונליצה

וקעציו17׃לארשילמעבושפנרצקתוהוהיתאודבעיו

׃הפצמבונחיולארשיינבופסאיודעלגבונחיוןומעינב

רשאשיאהימוהערלאשיאדעלגירשםעהורמאיו18

׃דעלגיבשילכלשארלהיהיןומעינבבםחלהללחי

הנוזהשאןבאוהוליחרובגהיהידעלגהחתפיו11

ולדגיוםינבולדעלגתשאדלתו2׃חתפיתאדעלגדלויו

תיבבלחנתאלולורמאיוחתפיתאושרגיוהשאהינב

ויחאינפמחתפיחרביו3׃התאתרחאהשאןביכוניבא

ואציוםיקירםישנאחתפילאוטקלתיובוטץראבבשיו

יהיו5׃לארשיםעןומעינבומחליוםימימיהיו4׃ומע

תחקלדעלגינקזוכליולארשיםעןומעינבומחלנרשאכ

ונלהתייהוהכלחתפילורמאיו6׃בוטץראמחתפיתא
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דעלגינקזלחתפירמאיו7׃ןומעינבבהמחלנוןיצקל

םתאבעודמויבאתיבמינושרגתויתואםתאנשםתאאלה

חתפילאדעלגינקזורמאיו8׃םכלרצרשאכהתעילא

ןומעינבבתמחלנוונמעתכלהוךילאונבשהתעןכל

לאחתפירמאיו9׃דעלגיבשילכלשארלונלתייהו

ןתנוןומעינבבםחלהליתואםתאםיבישמםאדעלגינקז

ינקזורמאיו10׃שארלםכלהיהאיכנאינפלםתואהוהי

ךרבדכאלםאוניתוניבעמשהיהיהוהיחתפילאדעלג

ותואםעהומישיודעלגינקזםעחתפיךליו11׃השענןכ

ינפלוירבדלכתאחתפירבדיוןיצקלושארלםהילע

ינבךלמלאםיכאלמחתפיחלשיו12׃הפצמבהוהי

13׃יצראבםחלהלילאתאביכךלוילהמרמאלןומע

לארשיחקליכחתפייכאלמלאןומעינבךלמרמאיו

ןדריהדעוקביהדעוןונראמםירצממותולעביצראתא

חלשיוחתפידועףסויו14׃םולשבןהתאהבישההתעו

חתפירמאהכולרמאיו15׃ןומעינבךלמלאםיכאלמ

16׃ןומעינבץראתאובאומץראתאלארשיחקלאל

ףוסםידערבדמבלארשיךליוםירצממםתולעביכ

םודאךלמלאםיכאלמלארשיחלשיו17׃השדקאביו

לאםגוםודאךלמעמשאלוךצראבאנהרבעארמאל

ךליו18׃שדקבלארשיבשיוהבאאלוחלשבאומךלמ

חרזממאביובאומץראתאוםודאץראתאבסיורבדמב

לובגבואבאלוןונרארבעבןונחיובאומץראלשמש

לאםיכאלמלארשיחלשיו19׃באומלובגןונראיכבאומ

הרבענלארשיולרמאיוןובשחךלמירמאהךלמןוחיס



םיטפוש 447

לארשיתאןוחיסןימאהאלו20׃ימוקמדעךצראבאנ

םחליוהצהיבונחיוומעלכתאןוחיסףסאיוולבגברבע

תאוןוחיסתאלארשייהלאהוהיןתיו21׃לארשיםע

ץראלכתאלארשישרייוםוכיולארשידיבומעלכ

ירמאהלובגלכתאושרייו22׃איההץראהבשויירמאה

התעו23׃ןדריהדעורבדמהןמוקביהדעוןונראמ

לארשיומעינפמירמאהתאשירוהלארשייהלאהוהי

ךיהלאשומכךשירוירשאתאאלה24׃ונשריתהתאו

ונינפמוניהלאהוהישירוהרשאלכתאושריתותוא

רופצןבקלבמהתאבוטבוטההתעו25׃שרינותוא

26׃םבםחלנםחלנםאלארשיםעברבורהבאומךלמ

היתונבבורוערעבוהיתונבבוןובשחבלארשיתבשב

עודמוהנשתואמשלשןונראידילערשאםירעהלכבו

התאוךליתאטחאליכנאו27׃איההתעבםתלצהאל

ןיבםויהטפשההוהיטפשייבםחלהלהעריתאהשע

ןומעינבךלמעמשאלו28׃ןומעינבןיבולארשיינב

חורחתפילעיהתו29׃וילאחלשרשאחתפיירבדלא

הפצמתארבעיוהשנמתאודעלגהתארבעיוהוהי

רדנחתפירדיו30׃ןומעינברבעדעלגהפצממודעלג

היהו31׃ידיבןומעינבתאןתתןותנםארמאיוהוהיל

םולשביבושביתארקליתיביתלדמאצירשאאצויה

חתפירבעיו32׃הלועוהתילעהוהוהילהיהוןומעינבמ

םכיו33׃ודיבהוהיםנתיוםבםחלהלןומעינבלא

םימרכלבאדעוריעםירשעתינמךאובדעורעורעמ

34׃לארשיינבינפמןומעינבוענכיודאמהלודגהכמ
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ותארקלתאציותבהנהוותיבלאהפצמהחתפיאביו

׃תבואןבונממולןיאהדיחיאיהקרותולחמבוםיפתב

יתבההארמאיווידגבתאערקיוהתואותוארכיהיו35

לאיפיתיצפיכנאוירכעבתייהתאוינתערכהערכה

תאהתיצפיבאוילארמאתו36׃בושללכואאלוהוהי

השערשאירחאךיפמאצירשאכילהשעהוהילאךיפ

היבאלארמאתו37׃ןומעינבמךיביאמתומקנהוהיךל

הכלאוםישדחםינשינממהפרההזהרבדהילהשעי

38׃יתיערויכנאילותבלעהכבאוםירההלעיתדריו

היתוערואיהךלתוםישדחינשהתואחלשיויכלרמאיו

םישדחםינשץקמיהיו39׃םירההלעהילותבלעךבתו

אלאיהורדנרשאורדנתאהלשעיוהיבאלאבשתו

הנכלתהמימיםימימ40׃לארשיבקחיהתושיאהעדי

םימיתעבראידעלגהחתפיתבלתונתללארשיתונב

׃הנשב

חתפילורמאיוהנופצרבעיוםירפאשיאקעציו12

תכללתארקאלונלוןומעינבבםחלהלתרבעעודמ

שיאםהילאחתפירמאיו2׃שאבךילעףרשנךתיבךמע

אלוםכתאקעזאודאמןומעינבוימעוינאיתייהביר

המישאועישומךניאיכהאראו3׃םדימיתואםתעשוה

המלוידיבהוהיםנתיוןומעינבלאהרבעאויפכבישפנ

לכתאחתפיץבקיו4׃יבםחלהלהזהםויהילאםתילע

םירפאתאדעלגישנאוכיוםירפאתאםחליודעלגישנא

ךותבםירפאךותבדעלגםתאםירפאיטילפורמאיכ
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היהוםירפאלןדריהתורבעמתאדעלגדכליו5׃השנמ

דעלגישנאולורמאיוהרבעאםירפאיטילפורמאייכ

תלבשאנרמאולורמאיו6׃אלרמאיוהתאיתרפאה

והוטחשיוותואוזחאיוןכרבדלןיכיאלותלבסרמאיו

םיעבראםירפאמאיההתעבלפיוןדריהתורבעמלא

תמיוםינשששלארשיתאחתפיטפשיו7׃ףלאםינשו

תאוירחאטפשיו8׃דעלגירעברבקיוידעלגהחתפי

םישלשוםינבםישלשוליהיו9׃םחלתיבמןצבאלארשי

ץוחהןמוינבלאיבהתונבםישלשוהצוחהחלשתונב

תיבברבקיוןצבאתמיו10׃םינשעבשלארשיתאטפשיו

טפשיוינלובזהןוליאלארשיתאוירחאטפשיו11׃םחל

רבקיוינלובזהןוליאתמיו12׃םינשרשעלארשיתא

ןודבעלארשיתאוירחאטפשיו13׃ןלובזץראבןוליאב

םישלשוםינבםיעבראוליהיו14׃ינותערפהללהןב

לארשיתאטפשיוםריעםיעבשלעםיבכרםינבינב

רבקיוינותערפהללהןבןודבעתמיו15׃םינשהנמש

׃יקלמעהרהבםירפאץראבןותערפב

הוהיםנתיוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו13

הערצמדחאשיאיהיו2׃הנשםיעבראםיתשלפדיב

3׃הדליאלוהרקעותשאוחונמומשוינדהתחפשממ

תאאנהנההילארמאיוהשאהלאהוהיךאלמאריו

אנירמשההתעו4׃ןבתדליותירהותדליאלוהרקע

הרהךנהיכ5׃אמטלכילכאתלאורכשוןיייתשתלאו

םיהלאריזניכושארלעהלעיאלהרומוןבתדליו
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דימלארשיתאעישוהללחיאוהוןטבהןמרענההיהי

שיארמאלהשיאלרמאתוהשאהאבתו6׃םיתשלפ

ארונםיהלאהךאלמהארמכוהארמוילאאבםיהלאה

׃ילדיגהאלומשתאואוההזמיאוהיתלאשאלודאמ

ןיייתשתלאהתעוןבתדליוהרהךנהילרמאיו7

רענההיהיםיהלאריזניכהאמטלכילכאתלאורכשו

רמאיוהוהילאחונמרתעיו8׃ותומםוידעןטבהןמ

ונילאדועאנאוביתחלשרשאםיהלאהשיאינודאיב

לוקבםיהלאהעמשיו9׃דלויהרענלהשענהמונרויו

תבשויאיהוהשאהלאדועםיהלאהךאלמאביוחונמ

ץרתוהשאהרהמתו10׃המעןיאהשיאחונמוהדשב

אברשאשיאהילאהארנהנהוילארמאתוהשיאלדגתו

שיאהלאאביוותשאירחאחונמךליוםקיו11׃ילאםויב

רמאיוהשאהלאתרבדרשאשיאההתאהולרמאיו

טפשמהיהיהמךירבדאביהתעחונמרמאיו12׃ינא

רשאלכמחונמלאהוהיךאלמרמאיו13׃והשעמורענה

ןייהןפגמאצירשאלכמ14׃רמשתהשאהלאיתרמא

לכלכאתלאהאמטלכותשתלארכשוןייולכאתאל

הוהיךאלמלאחונמרמאיו15׃רמשתהיתיוצרשא

ךאלמרמאיו16׃םיזעידגךינפלהשענוךתואאנהרצענ

השעתםאוךמחלבלכאאלינרצעתםאחונמלאהוהי

׃אוההוהיךאלמיכחונמעדיאליכהנלעתהוהילהלע

ךירבדאבייכךמשימהוהיךאלמלאחונמרמאיו17

ימשללאשתהזהמלהוהיךאלמולרמאיו18׃ךונדבכו

לעיוהחנמהתאוםיזעהידגתאחונמחקיו19׃יאלפאוהו
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20׃םיארותשאוחונמותושעלאלפמוהוהילרוצהלע

ךאלמלעיוהמימשהחבזמהלעמבהלהתולעביהיו

םהינפלעולפיוםיארותשאוחונמוחבזמהבהלבהוהי

חונמלאהארהלהוהיךאלמדועףסיאלו21׃הצרא

רמאיו22׃אוההוהיךאלמיכחונמעדיזאותשאלאו

רמאתו23׃וניארםיהלאיכתומנתומותשאלאחונמ

הלעונדימחקלאלונתימהלהוהיץפחולותשאול

׃תאזכונעימשהאלתעכוהלאלכתאונארהאלוהחנמו

רענהלדגיוןושמשומשתאארקתוןבהשאהדלתו24

ןיבןדהנחמבומעפלהוהיחורלחתו25׃הוהיוהכרביו

׃לאתשאןיבוהערצ

תונבמהתנמתבהשאאריוהתנמתןושמשדריו14

יתיארהשארמאיוומאלוויבאלדגיולעיו2׃םיתשלפ

3׃השאלילהתואוחקהתעוםיתשלפתונבמהתנמתב

השאימעלכבוךיחאתונבבןיאהומאוויבאולרמאיו

רמאיוםילרעהםיתשלפמהשאתחקלךלוההתאיכ

4׃יניעבהרשיאיהיכילחקהתואויבאלאןושמש

שקבמאוההנאתיכאיההוהימיכועדיאלומאוויבאו

5׃לארשיבםילשמםיתשלפאיההתעבוםיתשלפמ

התנמתימרכדעואביוהתנמתומאוויבאוןושמשדריו

חורוילעחלצתו6׃ותארקלגאשתויראריפכהנהו

דיגהאלוודיבןיאהמואמוידגהעסשכוהעסשיוהוהי

רשיתוהשאלרבדיודריו7׃השערשאתאומאלוויבאל

תאתוארלרסיוהתחקלםימימבשיו8׃ןושמשיניעב

9׃שבדוהיראהתיוגבםירובדתדעהנהוהיראהתלפמ
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לאוויבאלאךליולכאוךולהךליוויפכלאוהדריו

היראהתיוגמיכםהלדיגהאלוולכאיוםהלןתיוומא

ןושמשםששעיוהשאהלאוהיבאדריו10׃שבדההדר

ותואםתוארכיהיו11׃םירוחבהושעיןכיכהתשמ

ןושמשםהלרמאיו12׃ותאויהיוםיערמםישלשוחקיו

ימיתעבשילהתואודיגתדגהםאהדיחםכלאנהדוחא

םישלשוםינידסםישלשםכליתתנוםתאצמוהתשמה

םתאםתתנוילדיגהלולכותאלםאו13׃םידגבתפלח

ולורמאיוםידגבתופילחםישלשוםינידסםישלשיל

אצילכאהמםהלרמאיו14׃הנעמשנוךתדיחהדוח

תשלשהדיחהדיגהלולכיאלוקותמאציזעמולכאמ

יתפןושמשתשאלורמאיויעיבשהםויביהיו15׃םימי

תיבתאוךתואףרשנןפהדיחהתאונלדגיוךשיאתא

תשאךבתו16׃אלהונלםתארקונשרילהשאבךיבא

תדחהדיחהינתבהאאלוינתאנשקררמאתווילעןושמש

אלימאלויבאלהנההלרמאיוהתדגהאלילוימעינבל

היהרשאםימיהתעבשוילעךבתו17׃דיגאךלויתדגה

והתקיצהיכהלדגיויעיבשהםויביהיוהתשמהםהל

םויבריעהישנאולורמאיו18׃המעינבלהדיחהדגתו

זעהמושבדמקותמהמהסרחהאביםרטביעיבשה

םתאצמאליתלגעבםתשרחאלולםהלרמאיויראמ

םהמךיוןולקשאדריוהוהיחורוילעחלצתו19׃יתדיח

ידיגמלתופילחהןתיוםתוצילחתאחקיושיאםישלש

ןושמשתשאיהתו20׃והיבאתיבלעיוופארחיוהדיחה

׃ולהעררשאוהערמל
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ותשאתאןושמשדקפיוםיטחריצקימיבםימימיהיו15

ונתנאלוהרדחהיתשאלאהאבארמאיוםיזעידגב

התאנשאנשיכיתרמארמאהיבארמאיו2׃אובלהיבא

אניהתהנממהבוטהנטקההתחאאלהךערמלהננתאו

םיתשלפמםעפהיתיקנןושמשםהלרמאיו3׃היתחתךל

תואמשלשדכליוןושמשךליו4׃הערםמעינאהשעיכ

דחאדיפלםשיובנזלאבנזןפיוםידפלחקיוםילעוש

חלשיוםידיפלבשארעביו5׃ךותבתובנזהינשןיב

6׃תיזםרכדעוהמקדעושידגמרעביוםיתשלפתומקב

ינמתהןתחןושמשורמאיותאזהשעימםיתשלפורמאיו

ופרשיוםיתשלפולעיווהערמלהנתיוותשאתאחקליכ

ןושעתםאןושמשםהלרמאיו7׃שאבהיבאתאוהתוא

קושםתואךיו8׃לדחארחאוםכביתמקנםאיכתאזכ

9׃םטיעעלסףיעסבבשיודריוהלודגהכמךרילע

ורמאיו10׃יחלבושטניוהדוהיבונחיוםיתשלפולעיו

ןושמשתארוסאלורמאיוונילעםתילעהמלהדוהישיא

םיפלאתשלשודריו11׃ונלהשערשאכולתושעלונילע

אלהןושמשלורמאיוםטיעעלסףיעסלאהדוהימשיא

רמאיוונלתישעתאזהמוםיתשלפונבםילשמיכתעדי

ךרסאלולורמאיו12׃םהליתישעןכילושערשאכםהל

ועבשהןושמשםהלרמאיוםיתשלפדיבךתתלונדרי

רסאיכאלרמאלולורמאיו13׃םתאיבןועגפתןפיל

םינשבוהרסאיוךתימנאלתמהוםדיבךונתנוךרסאנ

יחלדעאבאוה14׃עלסהןמוהולעיוםישדחםיתבע

הנייהתוהוהיחורוילעחלצתוותארקלועירהםיתשלפו
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שאבורעברשאםיתשפכויתועורזלערשאםיתבעה

חלשיוהירטרומחיחלאצמיו15׃וידילעמוירוסאוסמיו

יחלבןושמשרמאיו16׃שיאףלאהבךיוהחקיוודי

׃שיאףלאיתיכהרומחהיחלבםיתרמחרומחרומחה

םוקמלארקיוודימיחלהךלשיורבדלותלככיהיו17

רמאיוהוהילאארקיודאמאמציו18׃יחלתמראוהה

התעותאזההלדגההעושתהתאךדבעדיבתתנהתא

תאםיהלאעקביו19׃םילרעהדיביתלפנואמצבתומא

וחורבשתותשיוםימונממואציויחלברשאשתכמה

םויהדעיחלברשאארוקהןיעהמשארקןכלעיחיו

׃הנשםירשעםיתשלפימיבלארשיתאטפשיו20׃הזה

׃הילאאביוהנוזהשאםשאריוהתזעןושמשךליו16

לכולובראיוובסיוהנהןושמשאברמאלםיתזעל2

רואדערמאלהלילהלכושרחתיוריעהרעשבהלילה

םקיוהלילהיצחדעןושמשבכשיו3׃והנגרהורקבה

תוזוזמהיתשבוריעהרעשתותלדבזחאיוהלילהיצחב

רההשארלאםלעיוויפתכלעםשיוחירבהםעםעסיו

לחנבהשאבהאיוןכירחאיהיו4׃ןורבחינפלערשא

ורמאיוםיתשלפינרסהילאולעיו5׃הלילדהמשוקרש

והנרסאווללכונהמבולודגוחכהמביארוותואיתפהל

רמאתו6׃ףסכהאמוףלאשיאךלןתנונחנאוותנעל

המבולודגךחכהמבילאנהדיגהןושמשלאהלילד

העבשבינרסאיםאןושמשהילארמאיו7׃ךתונעלרסאת

׃םדאהדחאכיתייהויתילחווברחאלרשאםיחלםירתי

רשאםיחלםירתיהעבשםיתשלפינרסהלולעיו8
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רדחבהלבשיבראהו9׃םהבוהרסאתווברחאל

םירתיהתאקתניוןושמשךילעםיתשלפוילארמאתו

10׃וחכעדונאלושאוחירהבתרענהליתפקתנירשאכ

ילארבדתויבתלתההנהןושמשלאהלילדרמאתו

הילארמאיו11׃רסאתהמבילאנהדיגההתעםיבזכ

םהבהשענאלרשאםישדחםיתבעבינורסאירוסאםא

הלילדחקתו12׃םדאהדחאכיתייהויתילחוהכאלמ

םיתשלפוילארמאתוםהבוהרסאתוםישדחםיתבע

ויתערזלעמםקתניורדחבבשיבראהוןושמשךילע

יבתלתההנהדעןושמשלאהלילדרמאתו13׃טוחכ

םאהילארמאיורסאתהמבילהדיגהםיבזכילארבדתו

עקתתו14׃תכסמהםעישארתופלחמעבשתאיגראת

ותנשמץקייוןושמשךילעםיתשלפוילארמאתודתיב

ךיאוילארמאתו15׃תכסמהתאוגראהדתיהתאעסיו

תלתהםימעפשלשהזיתאןיאךבלוךיתבהארמאת

ולהקיצהיכיהיו16׃לודגךחכהמבילתדגהאלויב

17׃תומלושפנרצקתווהצלאתוםימיהלכהירבדב

ישארלעהלעאלהרומהלרמאיוובללכתאהלדגיו

יחכינממרסויתחלגםאימאןטבמינאםיהלאריזניכ

הלדיגהיכהלילדארתו18׃םדאהלככיתייהויתילחו

ולערמאלםיתשלפינרסלארקתוחלשתוובללכתא

םיתשלפינרסהילאולעוובללכתאהלדיגהיכםעפה

שיאלארקתוהיכרבלעוהנשיתו19׃םדיבףסכהולעיו

וחכרסיוותונעללחתוושארתופלחמעבשתאחלגתו

ותנשמץקיוןושמשךילעםיתשלפרמאתו20׃וילעמ
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רסהוהייכעדיאלאוהורענאוםעפבםעפכאצארמאיו

ותואודירויוויניעתאורקניוםיתשלפוהוזחאיו21׃וילעמ

22׃םיריסאהתיבבןחוטיהיוםיתשחנבוהורסאיוהתזע

םיתשלפינרסו23׃חלגרשאכחמצלושאררעשלחיו

ורמאיוהחמשלוםהיהלאןוגדללודגחבזחבזלופסאנ

םעהותאואריו24׃וניביואןושמשתאונדיבוניהלאןתנ

ונביואתאונדיבוניהלאןתנורמאיכםהיהלאתאוללהיו

יהיו25׃וניללחתאהברהרשאוונצראבירחמתאו

וארקיוונלקחשיוןושמשלוארקורמאיוםבלבוטיכ

ותואודימעיוםהינפלקחציוםיריסאהתיבמןושמשל

ודיבקיזחמהרענהלאןושמשרמאיו26׃םידומעהןיב

םהילעןוכנתיבהרשאםידמעהתאינשמיהויתואהחינה

לכהמשוםישנהוםישנאהאלמתיבהו27׃םהילעןעשאו

םיארההשאושיאםיפלאתשלשכגגהלעוםיתשלפינרס

ינדארמאיוהוהילאןושמשארקיו28׃ןושמשקוחשב

המקנאוםיהלאההזהםעפהךאאנינקזחואנינרכזהוהי

ינשתאןושמשתפליו29׃םיתשלפמיניעיתשמתחאםקנ

דחאםהילעךמסיוםהילעןוכנתיבהרשאךותהידומע

םעישפנתומתןושמשרמאיו30׃ולאמשבדחאוונימיב

םעהלכלעוםינרסהלעתיבהלפיוחכבטיוםיתשלפ

רשאמםיברותומבתימהרשאםיתמהויהיווברשא

ותאואשיווהיבאתיבלכוויחאודריו31׃וייחבתימה

חונמרבקבלאתשאןיבוהערצןיבותואורבקיוולעיו

׃הנשםירשעלארשיתאטפשאוהוויבא
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ומאלרמאיו2׃והיכימומשוםירפארהמשיאיהיו17

תרמאםגותילאיתאוךלחקלרשאףסכההאמוףלא

ינבךורבומארמאתוויתחקלינאיתאףסכההנהינזאב

ומארמאתוומאלףסכההאמוףלאתאבשיו3׃הוהיל

לספתושעלינבלידימהוהילףסכהתאיתשדקהשדקה

חקתוומאלףסכהתאבשיו4׃ךלונבישאהתעוהכסמו

הכסמולספוהשעיוףרוצלוהנתתוףסכםיתאמומא

שעיוםיהלאתיבולהכימשיאהו5׃והיכימתיבביהיו

6׃ןהכלוליהיווינבמדחאדיתאאלמיוםיפרתודופא

׃השעיויניעברשיהשיאלארשיבךלמןיאםההםימיב

יולאוהוהדוהיתחפשממהדוהיםחלתיבמרעניהיו7

הדוהיםחלתיבמריעהמשיאהךליו8׃םשרגאוהו

תושעלהכימתיבדעםירפארהאביואצמירשאברוגל

יכנאיולוילארמאיואובתןיאמהכימולרמאיו9׃וכרד

10׃אצמארשאברוגלךלהיכנאוהדוהיםחלתיבמ

יכנאוןהכלובאלילהיהוידמעהבשהכימולרמאיו

ךליוךתיחמוםידגבךרעוםימילףסכתרשעךלןתא

דחאכולרענהיהיושיאהתאתבשליולהלאויו11׃יולה

ןהכלרענהוליהיויולהדיתאהכימאלמיו12׃וינבמ

ביטיייכיתעדיהתעהכימרמאיו13׃הכימתיבביהיו

׃ןהכליולהילהיהיכילהוהי

טבשםההםימיבולארשיבךלמןיאםההםימיב18

םויהדעולהלפנאליכתבשלהלחנולשקבמינדה

ןדינבוחלשיו2׃הלחנבלארשייטבשךותבאוהה
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הערצמליחינבםישנאםתוצקמםישנאהשמחםתחפשממ

וכלםהלאורמאיוהרקחלוץראהתאלגרללאתשאמו

וניליוהכימתיבדעםירפארהואביוץראהתאורקח

רענהלוקתאוריכההמהוהכימתיבםעהמה3׃םש

השעהתאהמוםלהךאיבהימולורמאיוםשורוסיויולה

הכימילהשעהזכוהזכםהלארמאיו4׃הפךלהמוהזב

םיהלאבאנלאשולורמאיו5׃ןהכלוליהאוינרכשיו

6׃הילעםיכלהונחנארשאונכרדחילצתההעדנו

רשאםככרדהוהיחכנםולשלוכלןהכהםהלרמאיו

תאואריוהשילואביוםישנאהתשמחוכליו7׃הבוכלת

טקשםינדצטפשמכחטבלתבשויהברקברשאםעה

המהםיקחרורצעשרויץראברבדםילכמןיאוחטבו

םהיחאלאואביו8׃םדאםעםהלןיארבדוםינדצמ

ורמאיו9׃םתאהמםהיחאםהלורמאיולאתשאוהערצ

הבוטהנהוץראהתאוניאריכםהילעהלענוהמוק

תאתשרלאבלתכללולצעתלאםישחמםתאודאמ

םידיתבחרץראהוחטבםעלאואבתםכאבכ10׃ץראה

לכרוסחמםשןיארשאםוקמםכדיבםיהלאהנתניכ

הערצמינדהתחפשממםשמועסיו11׃ץראברשארבד

ולעיו12׃המחלמילכרוגחשיאתואמששלאתשאמו

אוההםוקמלוארקןכלעהדוהיבםירעיתירקבונחיו

ורבעיו13׃םירעיתירקירחאהנההזהםויהדעןדהנחמ

תשמחונעיו14׃הכימתיבדעואביוםירפארהםשמ

םהיחאלאורמאיושילץראהתאלגרלםיכלההםישנאה

הכסמולספוםיפרתודופאהלאהםיתבבשייכםתעדיה
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רענהתיבלאואביוהמשורוסיו15׃ושעתהמועדהתעו

שיאתואמששו16׃םולשלולולאשיוהכימתיביולה

ינבמרשארעשהחתפםיבצנםתמחלמילכםירוגח

ץראהתאלגרלםיכלההםישנאהתשמחולעיו17׃ןד

תאוםיפרתהתאודופאהתאולספהתאוחקלהמשואב

רוגחהשיאהתואמששורעשהחתפבצנןהכהוהכסמה

לספתאוחקיוהכימתיבואבהלאו18׃המחלמהילכ

ןהכהםהילארמאיוהכסמהתאוםיפרתהתאודופאה

ךיפלעךדיםיששרחהולורמאיו19׃םישעםתאהמ

תיבלןהכךתויהבוטהןהכלובאלונלהיהוונמעךלו

20׃לארשיבהחפשמלוטבשלןהכךתויהואדחאשיא

לספהתאוםיפרתהתאודופאהתאחקיוןהכהבלבטייו

תאוףטהתאומישיווכליוונפיו21׃םעהברקבאביו

תיבמוקיחרההמה22׃םהינפלהדובכהתאוהנקמה

וקעזנהכימתיבםערשאםיתבברשאםישנאהוהכימ

םהינפובסיוןדינבלאוארקיו23׃ןדינבתאוקיבדיו

יהלאתארמאיו24׃תקעזניכךלהמהכימלורמאיו

המודועילהמווכלתוןהכהתאוםתחקליתישערשא

עמשתלאןדינבוילאורמאיו25׃ךלהמילאורמאתהז

ךשפנהתפסאושפנירמםישנאםכבועגפיןפונמעךלוק

םיקזחיכהכימאריוםכרדלןדינבוכליו26׃ךתיבשפנו

רשאתאוחקלהמהו27׃ותיבלאבשיוןפיוונממהמה

םעלעשיללעואביוולהיהרשאןהכהתאוהכימהשע

׃שאבופרשריעהתאוברחיפלםתואוכיוחטבוטקש

םעםהלןיארבדוןודיצמאיההקוחריכליצמןיאו28
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ובשיוריעהתאונביובוחרתיבלרשאקמעבאיהוםדא

דלוירשאםהיבאןדםשבןדריעהםשוארקיו29׃הב

םהלומיקיו30׃הנשארלריעהםששילםלואולארשיל

וינבואוההשנמןבםשרגןבןתנוהיולספהתאןדינב

ומישיו31׃ץראהתולגםוידעינדהטבשלםינהכויה

םיהלאהתיבתויהימילכהשערשאהכימלספתאםהל

׃הלשב

יולשיאיהיולארשיבןיאךלמוםההםימיביהיו19

םחלתיבמשגליפהשאולחקיוםירפארהיתכריברג

היבאתיבלאותאמךלתוושגליפוילעהנזתו2׃הדוהי

3׃םישדחהעבראםימיםשיהתוהדוהיםחלתיבלא

ורענוובישהלהבללערבדלהירחאךליוהשיאםקיו

הרענהיבאוהאריוהיבאתיבוהאיבתוםירמחדמצוומע

ותאבשיוהרענהיבאונתחובקזחיו4׃ותארקלחמשיו

יעיברהםויביהיו5׃םשוניליוותשיוולכאיוםימיתשלש

ונתחלאהרענהיבארמאיותכללםקיורקבבומיכשיו

םהינשולכאיוובשיו6׃וכלתרחאוםחלתפךבלדעס

ןילואנלאוהשיאהלאהרענהיבארמאיוותשיוודחי

בשיוונתחוברצפיותכללשיאהםקיו7׃ךבלבטיו

רמאיותכללישימחהםויברקבבםכשיו8׃םשןליו

םויהתוטנדעוהמהמתהוךבבלאנדעסהרענהיבא

ורענוושגליפואוהתכללשיאהםקיו9׃םהינשולכאיו

ונילברעלםויההפראנהנההרענהיבאונתחולרמאיו

רחמםתמכשהוךבבלבטייוהפןילםויהתונחהנהאנ
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םקיוןוללשיאההבאאלו10׃ךלהאלתכלהוםככרדל

םירומחדמצומעוםלשוריאיהסוביחכנדעאביוךליו

דאמדרםויהוסוביםעםה11׃ומעושגליפוםישובח

יסוביהריעלאהרוסנואנהכלוינדאלארענהרמאיו

ריעלארוסנאלוינדאוילארמאיו12׃הבןילנותאזה

13׃העבגדעונרבעוהנהלארשיינבמאלרשאירכנ

ואהעבגבונלותומקמהדחאבהברקנוךלורענלרמאיו

העבגהלצאשמשהםהלאבתווכליוורבעיו14׃המרב

בשיואביוהעבגבןוללאובלםשורסיו15׃ןמינבלרשא

16׃ןוללהתיבהםתואףסאמשיאןיאוריעהבוחרב

שיאהוברעבהדשהןמוהשעמןמאבןקזשיאהנהו

׃ינימיינבםוקמהישנאוהעבגברגאוהוםירפארהמ

רמאיוריעהבחרבחראהשיאהתאאריוויניעאשיו17

םירבעוילארמאיו18׃אובתןיאמוךלתהנאןקזהשיאה

םשמםירפארהיתכרידעהדוהיםחלתיבמונחנא

ךלהינאהוהיתיבתאוהדוהיםחלתיבדעךלאויכנא

שיאופסמםגןבתםגו19׃התיבהיתואףסאמשיאןיאו

ךידבעםערענלוךתמאלוילשיןייוםחלםגוונירומחל

ךלםולשןקזהשיאהרמאיו20׃רבדלכרוסחמןיא

והאיביו21׃ןלתלאבוחרבקרילעךרוסחמלכקר

׃ותשיוולכאיוםהילגרוצחריוםירומחללוביוותיבל

ינבישנאריעהישנאהנהוםבלתאםיביטימהמה22

לאורמאיותלדהלעםיקפדתמתיבהתאובסנלעילב

אברשאשיאהתאאצוהרמאלןקזהתיבהלעבשיאה

רמאיותיבהלעבשיאהםהילאאציו23׃ונעדנוךתיבלא
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לאהזהשיאהאברשאירחאאנוערתלאיחאלאםהלא

הלותבהיתבהנה24׃תאזההלבנהתאושעתלאיתיב

בוטהםהלושעוםתואונעוםתואאנהאיצואוהשגליפו

25׃תאזההלבנהרבדושעתאלהזהשיאלוםכיניעב

אציוושגליפבשיאהקזחיוולעמשלםישנאהובאאלו

דעהלילהלכהבוללעתיוהתואועדיוץוחהםהילא

תונפלהשאהאבתו26׃רחשהתולעבהוחלשיורקבה

׃רואהדעםשהינודארשאשיאהתיבחתפלפתורקבה

תכללאציותיבהתותלדחתפיורקבבהינדאםקיו27

לעהידיותיבהחתפתלפנושגליפהשאההנהווכרדל

לעהחקיוהנעןיאוהכלנוימוקהילארמאיו28׃ףסה

חקיוותיבלאאביו29׃ומקמלךליושיאהםקיורומחה

םינשלהימצעלהחתניוושגליפבקזחיותלכאמהתא

לכהיהו30׃לארשילובגלכבהחלשיוםיחתנרשע

תולעםוימלתאזכהתארנאלוהתיהנאלרמאוהארה

הילעםכלומישהזהםויהדעםירצמץראמלארשיינב

׃ורבדווצע

ןדמלדחאשיאכהדעהלהקתולארשיינבלכואציו20

ובציתיו2׃הפצמההוהילאדעלגהץראועבשראבדעו

םיהלאהםעלהקבלארשייטבשלכםעהלכתונפ

ינבועמשיו3׃ברחףלשילגרשיאףלאתואמעברא

לארשיינבורמאיוהפצמהלארשיינבולעיכןמינב

שיאיולהשיאהןעיו4׃תאזההערההתיהנהכיאורבד

ינאיתאבןמינבלרשאהתעבגהרמאיוהחצרנההשאה



םיטפוש 463

תאילעובסיוהעבגהילעבילעומקיו5׃ןוללישגליפו

6׃תמתוונעישגליפתאוגרהלומדיתואהלילתיבה

לארשיתלחנהדשלכבהחלשאוהחתנאוישגליפבזחאו

לארשיינבםכלכהנה7׃לארשיבהלבנוהמזושעיכ

דחאשיאכםעהלכםקיו8׃םלההצעורבדםכלובה

התעו9׃ותיבלשיארוסנאלוולהאלשיאךלנאלרמאל

ונחקלו10׃לרוגבהילעהעבגלהשענרשארבדההז

ףלאלהאמולארשייטבשלכלהאמלםישנאהרשע

עבגלםאובלתושעלםעלהדצתחקלהבברלףלאו

לכףסאיו11׃לארשיבהשערשאהלבנהלככןמינב

וחלשיו12׃םירבחדחאשיאכריעהלאלארשישיא

הערההמרמאלןמינביטבשלכבםישנאלארשייטבש

ינבםישנאהתאונתהתעו13׃םכבהתיהנרשאתאזה

אלולארשימהערהרעבנוםתימנוהעבגברשאלעילב

ופסאיו14׃לארשיינבםהיחאלוקבעמשלןמינבובא

ינבםעהמחלמלתאצלהתעבגהםירעהןמןמינבינב

םירעהמאוההםויבןמינבינבודקפתיו15׃לארשי

העבגהיבשימדבלברחףלששיאףלאהששוםירשע

עבשהזהםעהלכמ16׃רוחבשיאתואמעבשודקפתה

לאןבאבעלקהזלכונימידירטארוחבשיאתואמ

ןמינבמדבלודקפתהלארשישיאו17׃אטחיאלוהרעשה

18׃המחלמשיאהזלכברחףלששיאףלאתואמעברא

לארשיינבורמאיוםיהלאבולאשיולאתיבולעיוומקיו

הוהירמאיוןמינבינבםעהמחלמלהלחתבונלהלעיימ

לעונחיורקבבלארשיינבומוקיו19׃הלחתבהדוהי
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וכרעיוןמינבםעהמחלמללארשישיאאציו20׃העבגה

ןמינבינבואציו21׃העבגהלאהמחלמלארשישיאםתא

םירשעוםינשאוההםויבלארשיבותיחשיוהעבגהןמ

ופסיולארשישיאםעהקזחתיו22׃הצראשיאףלא

׃ןושארהםויבםשוכרערשאםוקמבהמחלמךרעל

ולאשיוברעהדעהוהיינפלוכביולארשיינבולעיו23

יחאןמינבינבםעהמחלמלתשגלףיסואהרמאלהוהיב

ינבלאלארשיינבוברקיו24׃וילאולעהוהירמאיו

העבגהןמםתארקלןמינבאציו25׃ינשהםויבןמינב

ףלארשעתנמשדועלארשיינבבותיחשיוינשהםויב

לארשיינבלכולעיו26׃ברחיפלשהלאלכהצראשיא

ומוציוהוהיינפלםשובשיווכביולאתיבואביוםעהלכו

׃הוהיינפלםימלשותולעולעיוברעהדעאוההםויב

םיהלאהתירבןוראםשוהוהיבלארשיינבולאשיו27

וינפלדמעןרהאןברזעלאןבסחניפו28׃םההםימיב

ינבםעהמחלמלתאצלדועףסואהרמאלםההםימיב

וננתארחמיכולעהוהירמאיולדחאםאיחאןמינב

30׃ביבסהעבגהלאםיבראלארשיםשיו29׃ךדיב

לאוכרעיוישילשהםויבןמינבינבלאלארשיינבולעיו

םעהתארקלןמינבינבואציו31׃םעפבםעפכהעבגה

םעפבםעפכםיללחםעהמתוכהלולחיוריעהןמוקתנה

הדשבהתעבגתחאולאתיבהלעתחארשאתולסמב

םהםיפגנןמינבינבורמאיו32׃לארשיבשיאםישלשכ

ןמוהנקתנוהסוננורמאלארשיינבוהנשארבכונינפל

ומוקממומקלארשישיאלכו33׃תולסמהלאריעה
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הרעממומקממחיגמלארשיבראורמתלעבבוכרעיו

לכמרוחבשיאםיפלאתרשעהעבגלדגנמואביו34׃עבג

םהילעתעגניכועדיאלםהוהדבכהמחלמהולארשי

ינבותיחשיולארשיינפלןמינבתאהוהיףגיו35׃הערה

האמוףלאהשמחוםירשעאוההםויבןמינבבלארשי

ופגניכןמינבינבואריו36׃ברחףלשהלאלכשיא

רשאבראהלאוחטביכןמינבלםוקמלארשישיאונתיו

העבגהלאוטשפיוושיחהבראהו37׃העבגהלאומש

היהדעומהו38׃ברחיפלריעהלכתאךיובראהךשמיו

ןשעהתאשמםתולעהלברהבראהםעלארשישיאל

לחהןמינבוהמחלמבלארשישיאךפהיו39׃ריעהןמ

ךאורמאיכשיאםישלשכלארשישיאבםיללחתוכהל

תאשמהו40׃הנשארההמחלמכונינפלאוהףגנףוגנ

הנהווירחאןמינבןפיוןשעדומעריעהןמתולעלהלחה

להביוךפהלארשישיאו41׃המימשהריעהלילכהלע

ינפלונפיו42׃הערהוילעהעגניכהאריכןמינבשיא

והתקיבדההמחלמהורבדמהךרדלאלארשישיא

ןמינבתאורתכ43׃וכותבותואםיתיחשמםירעהמרשאו

׃שמשחרזממהעבגהחכנדעוהכירדההחונמוהפידרה

ישנאהלאלכתאשיאףלארשעהנמשןמינבמולפיו44

והללעיוןומרהעלסלאהרבדמהוסניוונפיו45׃ליח

םעדגדעוירחאוקיבדיושיאםיפלאתשמחתולסמב

םירשעןמינבמםילפנהלכיהיו46׃שיאםיפלאונממוכיו

ישנאהלאלכתאאוההםויבברחףלששיאףלאהשמחו

תואמששןומרהעלסלאהרבדמהוסניוונפיו47׃ליח
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לארשישיאו48׃םישדחהעבראןומרעלסבובשיושיא

המהבדעםתמריעמברחיפלםוכיוןמינבינבלאובש

׃שאבוחלשתואצמנהםירעהלכםגאצמנהלכדע

אלונממשיארמאלהפצמבעבשנלארשישיאו21

םשובשיולאתיבםעהאביו2׃השאלןמינבלותבןתי

׃לודגיכבוכביוםלוקואשיוםיהלאהינפלברעהדע

לארשיבתאזהתיהלארשייהלאהוהיהמלורמאיו3

ומיכשיותרחממיהיו4׃דחאטבשלארשימםויהדקפהל

ינבורמאיו5׃םימלשותולעולעיוחבזמםשונביוםעה

לאלארשייטבשלכמלהקבהלעאלרשאימלארשי

הוהילאהלעאלרשאלהתיההלודגההעובשהיכהוהי

ןמינבלאלארשיינבומחניו6׃תמויתומרמאלהפצמה

השענהמ7׃לארשימדחאטבשםויהעדגנורמאיוויחא

תתיתלבלהוהיבונעבשנונחנאוםישנלםירתונלםהל

לארשייטבשמדחאימורמאיו8׃םישנלוניתונבמםהל

לאשיאאבאלהנהוהפצמההוהילאהלעאלרשא

הנהוםעהדקפתיו9׃להקהלאדעלגשיבימהנחמה

הדעהםשוחלשיו10׃דעלגשבייבשוימשיאםשןיא

וכלרמאלםתואווציוליחהינבמשיאףלארשעםינש

11׃ףטהוםישנהוברחיפלדעלגשבייבשויתאםתיכהו

בכשמתעדיהשאלכורכזלכושעתרשארבדההזו

תואמעבראדעלגשיבייבשוימואצמיו12׃ומירחתרכז

ואיביורכזבכשמלשיאהעדיאלרשאהלותבהרענ

לכוחלשיו13׃ןענכץראברשאהלשהנחמהלאםתוא
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וארקיוןומרעלסברשאןמינבינבלאורבדיוהדעה

םישנהםהלונתיואיההתעבןמינבבשיו14׃םולשםהל

םעהו15׃ןכםהלואצמאלודעלגשביישנמויחרשא

ורמאיו16׃לארשייטבשבץרפהוהיהשעיכןמינבלםחנ

ןמינבמהדמשניכםישנלםירתונלהשענהמהדעהינקז

טבשהחמיאלוןמינבלהטילפתשריורמאיו17׃השא

וניתונבמםישנםהלתתללכונאלונחנאו18׃לארשימ

19׃ןמינבלהשאןתנרורארמאללארשיינבועבשניכ

הנופצמרשאהמימיםימימולשבהוהיגחהנהורמאיו

המכשלאתיבמהלעההלסמלשמשההחרזמלאתיבל

םתבראווכלרמאלןמינבינבתאוציו20׃הנובללבגנמו

לוחלולישתונבואציםאהנהוםתיארו21׃םימרכב

ותשאשיאםכלםתפטחוםימרכהןמםתאציותולחמב

םתובאואבייכהיהו22׃ןמינבץראםתכלהוולישתונבמ

אליכםתואונונחםהילאונרמאוונילאבורלםהיחאוא

תעכםהלםתתנםתאאליכהמחלמבותשאשיאונחקל

ןמםרפסמלםישנואשיוןמינבינבןכושעיו23׃ומשאת

תאונביוםתלחנלאובושיווכליוולזגרשאתוללחמה

תעבלארשיינבםשמוכלהתיו24׃םהבובשיוםירעה

׃ותלחנלשיאםשמואציוותחפשמלווטבשלשיאאיהה

ויניעברשיהשיאלארשיבךלמןיאםההםימיב25

׃השעי
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אלאומש

ומשוםירפארהמםיפוצםיתמרהןמדחאשיאיהיו1

׃יתרפאףוצןבוחתןבאוהילאןבםחריןבהנקלא

יהיוהננפתינשהםשוהנחתחאםשםישניתשולו2

אוההשיאההלעו3׃םידליןיאהנחלוםידליהננפל

תואבצהוהילחבזלותוחתשהלהמימיםימימוריעמ

4׃הוהילםינהכסחנפוינפחילעינבינשםשוהלשב

הינבלכלוותשאהננפלןתנוהנקלאחבזיוםויהיהיו

הנחתאיכםיפאתחאהנמןתיהנחלו5׃תונמהיתונבו

רובעבסעכםגהתרצהתסעכו6׃המחררגסהוהיובהא

הנשבהנשהשעיןכו7׃המחרדעבהוהירגסיכהמערה

׃לכאתאלוהכבתוהנסעכתןכהוהיתיבבהתלעידמ

אלהמלויכבתהמלהנחהשיאהנקלאהלרמאיו8

הרשעמךלבוטיכנאאולהךבבלעריהמלוילכאת

ילעוהתשירחאוהלשבהלכאירחאהנחםקתו9׃םינב

איהו10׃הוהילכיהתזוזמלעאסכהלעבשיןהכה

רדנרדתו11׃הכבתהכבוהוהילעללפתתושפנתרמ

ינתרכזוךתמאינעבהארתהארםאתואבצהוהירמאתו

ויתתנוםישנאערזךתמאלהתתנוךתמאתאחכשתאלו

היהו12׃ושארלעהלעיאלהרומווייחימילכהוהיל

13׃היפתארמשילעוהוהיינפלללפתהלהתברהיכ

אלהלוקותוענהיתפשקרהבללעתרבדמאיההנחו

יתמדעילעהילארמאיו14׃הרכשלילעהבשחיועמשי

אלרמאתוהנחןעתו15׃ךילעמךנייתאיריסהןירכתשת

תאךפשאויתיתשאלרכשוןייויכנאחורתשקהשאינדא
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לעילבתבינפלךתמאתאןתתלא16׃הוהיינפלישפנ

רמאיוילעןעיו17׃הנהדעיתרבדיסעכויחישברמיכ

תלאשרשאךתלשתאןתילארשייהלאוםולשליכל

השאהךלתוךיניעבןחךתחפשאצמתרמאתו18׃ומעמ

רקבבומכשיו19׃דועהלויהאלהינפולכאתוהכרדל

עדיוהתמרהםתיבלאואביוובשיוהוהיינפלווחתשיו

תופקתליהיו20׃הוהיהרכזיוותשאהנחתאהנקלא

יכלאומשומשתאארקתוןבדלתוהנחרהתוםימיה

חבזלותיבלכוהנקלאשיאהלעיו21׃ויתלאשהוהימ

יכהתלעאלהנחו22׃ורדנתאוםימיהחבזתאהוהיל

ינפתאהארנוויתאבהורענהלמגידעהשיאלהרמא

ישעהשיאהנקלאהלרמאיו23׃םלועדעםשבשיוהוהי

ורבדתאהוהיםקיךאותאךלמגדעיבשךיניעבבוטה

והלעתו24׃ותאהלמגדעהנבתאקניתוהשאהבשתו

לבנוחמקתחאהפיאוהשלשםירפבותלמגרשאכהמע

רפהתאוטחשיו25׃רענרענהוולשהוהיתיבוהאבתוןיי

ךשפניחינדאיברמאתו26׃ילעלארענהתאואיביו

׃הוהילאללפתהלהזבהכמעתבצנההשאהינאינדא

רשאיתלאשתאילהוהיןתיויתללפתההזהרענהלא27

םימיהלכהוהילוהתלאשהיכנאםגו28׃ומעמיתלאש

׃הוהילםשוחתשיוהוהיללואשאוההיהרשא

ינרקהמרהוהיביבלץלערמאתוהנחללפתתו2

ןיא2׃ךתעושיביתחמשיכיביואלעיפבחרהוהיב

לא3׃וניהלאכרוצןיאוךתלבןיאיכהוהיכשודק
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תועדלאיכםכיפמקתעאציההבגההבגורבדתוברת

םילשכנוםיתחםירבגתשק4׃תוללעונכתנאלוהוהי

דעולדחםיבערוורכשנםחלבםיעבש5׃ליחורזא

תיממהוהי6׃הללמאםינבתברוהעבשהדליהרקע

Sheol)׃לעיולואשדירומהיחמו h7585)7שירומהוהי

תפשאמלדרפעמםיקמ8׃םמורמףאליפשמרישעמו

יכםלחנידובכאסכוםיבידנםעבישוהלןויבאםירי

ודיסחילגר9׃לבתםהילעתשיוץראיקצמהוהיל

10׃שיארבגיחכבאליכומדיךשחבםיעשרורמשי

ץראיספאןידיהוהיםעריםימשבולעובירמותחיהוהי

התמרההנקלאךליו11׃וחישמןרקםריווכלמלזעןתיו

׃ןהכהילעינפתאהוהיתאתרשמהיהרענהוותיבלע

טפשמו13׃הוהיתאועדיאללעילבינבילעינבו12

לשבכןהכהרענאבוחבזחבזשיאלכםעהתאםינהכה

וארויכבהכהו14׃ודיבםינשהשלשגלזמהורשבה

חקיגלזמההלעירשאלכרורפבואתחלקבואדודב

15׃הלשבםשםיאבהלארשילכלושעיהככובןהכה

שיאלרמאוןהכהרענאבובלחהתאןורטקיםרטבםג

לשבמרשבךממחקיאלוןהכלתולצלרשבהנתחבזה

בלחהםויכןוריטקירטקשיאהוילארמאיו16׃יחםאיכ

אלםאוןתתהתעיכולרמאוךשפנהואתרשאכךלחקו

תאדאמהלודגםירענהתאטחיהתו17׃הקזחביתחקל

לאומשו18׃הוהיתחנמתאםישנאהוצאניכהוהיינפ

ןטקליעמו19׃דבדופארוגחרענהוהיינפתאתרשמ

תאהתולעבהמימיםימימולהתלעהוומאולהשעת
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הנקלאתאילעךרבו20׃םימיהחבזתאחבזלהשיא

תחתתאזההשאהןמערזךלהוהיםשירמאוותשאתאו

דקפיכ21׃ומקמלוכלהוהוהיללאשרשאהלאשה

לדגיותונביתשוםינבהשלשדלתורהתוהנחתאהוהי

לכתאעמשודאמןקזילעו22׃הוהיםעלאומשרענה

םישנהתאןובכשירשאתאולארשילכלוינבןושעירשא

ןושעתהמלםהלרמאיו23׃דעומלהאחתפתואבצה

תאמםיערםכירבדתאעמשיכנארשאהלאהםירבדכ

יכנארשאהעמשההבוטאוליכינבלא24׃הלאםעהלכ

וללפושיאלשיאאטחיםא25׃הוהיםעםירבעמעמש

ועמשיאלוולללפתיימשיאאטחיהוהילםאוםיהלא

לאומשרענהו26׃םתימהלהוהיץפחיכםהיבאלוקל

אביו27׃םישנאםעםגוהוהיםעםגבוטולדגוךלה

הלגנההוהירמאהכוילארמאיוילעלאםיהלאשיא

28׃הערפתיבלםירצמבםתויהבךיבאתיבלאיתילגנ

יחבזמלעתולעלןהכליללארשייטבשלכמותארחבו

תאךיבאתיבלהנתאוינפלדופאתאשלתרטקריטקהל

רשאיתחנמבויחבזבוטעבתהמל29׃לארשיינבישאלכ

תישארמםכאירבהלינממךינבתאדבכתוןועמיתיוצ

לארשייהלאהוהיםאנןכל30׃ימעללארשיתחנמלכ

םלועדעינפלוכלהתיךיבאתיבוךתיביתרמארומא

׃ולקייזבודבכאידבכמיכילהלילחהוהיםאנהתעו

ךיבאתיבערזתאוךערזתאיתעדגוםיאבםימיהנה31

ביטיירשאלכבןועמרצתטבהו32׃ךתיבבןקזתויהמ

שיאו33׃םימיהלכךתיבבןקזהיהיאלולארשיתא
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בידאלוךיניעתאתולכליחבזמםעמךלתירכאאל

ךלהזו34׃םישנאותומיךתיבתיברמלכוךשפנתא

דחאםויבסחניפוינפחלאךינבינשלאאבירשאתואה

יבבלברשאכןמאנןהכיליתמיקהו35׃םהינשותומי

יחישמינפלךלהתהוןמאנתיבוליתינבוהשעיישפנבו

תוחתשהלאוביךתיבברתונהלכהיהו36׃םימיהלכ

תחאלאאנינחפסרמאוםחלרככוףסכתרוגאלול

׃םחלתפלכאלתונהכה

הוהירבדוילעינפלהוהיתאתרשמלאומשרענהו3

אוההםויביהיו2׃ץרפנןוזחןיאםההםימיברקיהיה

3׃תוארללכויאלתוהכולחהוניעוומקמבבכשילעו

רשאהוהילכיהבבכשלאומשוהבכיםרטםיהלארנו

5׃יננהרמאיולאומשלאהוהיארקיו4׃םיהלאןוראםש

יתארקאלרמאיוילתארקיכיננהרמאיוילעלאץריו

לאומשדועארקהוהיףסיו6׃בכשיוךליובכשבוש

רמאיוילתארקיכיננהרמאיוילעלאךליולאומשםקיו

הוהיתאעדיםרטלאומשו7׃בכשבושינביתארקאל

לאומשארקהוהיףסיו8׃הוהירבדוילאהלגיםרטו

ילתארקיכיננהרמאיוילעלאךליוםקיותישלשב

ךללאומשלילערמאיו9׃רענלארקהוהייכילעןביו

עמשיכהוהירבדתרמאוךילאארקיםאהיהובכש

בציתיוהוהיאביו10׃ומוקמבבכשיולאומשךליוךדבע

רבדלאומשרמאיולאומשלאומשםעפבםעפכארקיו

השעיכנאהנהלאומשלאהוהירמאיו11׃ךדבעעמשיכ
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12׃וינזאיתשהנילצתועמשלכרשאלארשיברבד

ותיבלאיתרבדרשאלכתאילעלאםיקאאוההםויב

םלועדעותיבתאינאטפשיכוליתדגהו13׃הלכולחה

14׃םבההכאלווינבםהלםיללקמיכעדירשאןועב

חבזבילעתיבןוערפכתיםאילעתיבליתעבשנןכלו

חתפיורקבהדעלאומשבכשיו15׃םלועדעהחנמבו

לאהארמהתאדיגהמארילאומשוהוהיתיבתותלדתא

רמאיוינבלאומשרמאיולאומשתאילעארקיו16׃ילע

דחכתאנלאךילארבדרשארבדההמרמאיו17׃יננה

ינממדחכתםאףיסויהכוםיהלאךלהשעיהכינממ

תאלאומשולדגיו18׃ךילארבדרשארבדהלכמרבד

וניעבבוטהאוההוהירמאיוונממדחכאלוםירבדהלכ

לכמליפהאלוומעהיההוהיולאומשלדגיו19׃השעי

יכעבשראבדעוןדמלארשילכעדיו20׃הצראוירבד

הלשבהארהלהוהיףסיו21׃הוהילאיבנללאומשןמאנ

׃הוהירבדבולשבלאומשלאהוהיהלגניכ

תארקללארשיאציולארשילכללאומשרבדיהיו4

םיתשלפורזעהןבאהלעונחיוהמחלמלםיתשלפ

שטתולארשיתארקלםיתשלפוכרעיו2׃קפאבונח

הכרעמבוכיוםיתשלפינפללארשיףגניוהמחלמה

הנחמהלאםעהאביו3׃שיאםיפלאתעבראכהדשב

םיתשלפינפלםויההוהיונפגנהמללארשיינקזורמאיו

ונברקבאביוהוהיתירבןוראתאהלשמונילאהחקנ

תאםשמואשיוהלשםעהחלשיו4׃וניביאףכמונעשיו
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ילעינבינשםשוםיברכהבשיתואבצהוהיתירבןורא

ןוראאובכיהיו5׃סחניפוינפחםיהלאהתירבןוראםע

הלודגהעורתלארשילכועריוהנחמהלאהוהיתירב

ורמאיוהעורתהלוקתאםיתשלפועמשיו6׃ץראהםהתו

ועדיוםירבעההנחמבתאזההלודגההעורתהלוקהמ

יכםיתשלפהואריו7׃הנחמהלאאבהוהיןוראיכ

התיהאליכונליואורמאיוהנחמהלאםיהלאאבורמא

םיהלאהדימונליציימונליוא8׃םשלשלומתאתאזכ

םירצמתאםיכמהםיהלאהםההלאהלאהםירידאה

םיתשלפםישנאלויהווקזחתה9׃רבדמבהכמלכב

םישנאלםתייהוםכלודבערשאכםירבעלודבעתןפ

שיאוסניולארשיףגניוםיתשלפומחליו10׃םתמחלנו

םישלשלארשימלפיודאמהלודגהכמהיהתווילהאל

ינפחותמילעינבינשוחקלנםיהלאןוראו11׃ילגרףלא

םויבהלשאביוהכרעמהמןמינבשיאץריו12׃סחניפו

הנהואוביו13׃ושארלעהמדאוםיערקוידמואוהה

לעדרחובלהיהיכהפצמךרדךיאסכהלעבשיילע

׃ריעהלכקעזתוריעבדיגהלאבשיאהוםיהלאהןורא

ןומההלוקהמרמאיוהקעצהלוקתאילעעמשיו14

םיעשתןבילעו15׃ילעלדגיואביורהמשיאהוהזה

שיאהרמאיו16׃תוארללוכיאלוהמקויניעוהנשהנמשו

יתסנהכרעמהןמינאוהכרעמהןמאבהיכנאילעלא

רמאיורשבמהןעיו17׃ינברבדההיההמרמאיוםויה

םעבהתיההלודגהפגמםגוםיתשלפינפללארשיסנ

׃החקלנםיהלאהןוראוסחניפוינפחותמךינבינשםגו
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אסכהלעמלפיוםיהלאהןוראתאוריכזהכיהיו18

ןקזיכתמיוותקרפמרבשתורעשהדידעבתינרחא

19׃הנשםיעבראלארשיתאטפשאוהודבכושיאה

לאהעמשהתאעמשתותללהרהסחניפתשאותלכו

יכדלתוערכתוהשיאוהימחתמוםיהלאהןוראחקלה

תובצנההנרבדתוהתומתעכו20׃הירצהילעוכפהנ

׃הבלהתשאלוהתנעאלותדליןביכיאריתלאהילע

לאלארשימדובכהלגרמאלדובכיארענלארקתו21

הלגרמאתו22׃השיאוהימחלאוםיהלאהןוראחקלה

׃םיהלאהןוראחקלניכלארשימדובכ

רזעהןבאמוהאביוםיהלאהןוראתאוחקלםיתשלפו5

ואיביוםיהלאהןוראתאםיתשלפוחקיו2׃הדודשא

םידודשאומכשיו3׃ןוגדלצאותאוגיציוןוגדתיבותא

הוהיןוראינפלהצראוינפללפנןוגדהנהותרחממ

רקבבומכשיו4׃ומוקמלותאובשיוןוגדתאוחקיו

הוהיןוראינפלהצראוינפללפנןוגדהנהותרחממ

ןוגדקרןתפמהלאתותרכוידיתופכיתשוןוגדשארו

םיאבהלכוןוגדינהכוכרדיאלןכלע5׃וילעראשנ

דבכתו6׃הזהםויהדעדודשאבןוגדןתפמלעןוגדתיב

תאםילפעבםתאךיוםמשיוםידודשאהלאהוהידי

ורמאוןכיכדודשאישנאואריו7׃הילובגתאודודשא

לעוונילעודיהתשקיכונמעלארשייהלאןוראבשיאל

םיתשלפינרסלכתאופסאיווחלשיו8׃וניהלאןוגד

תגורמאיולארשייהלאןוראלהשענהמורמאיוםהילא
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9׃לארשייהלאןוראתאובסיולארשייהלאןוראבסי

הלודגהמוהמריעבהוהידייהתוותאובסהירחאיהיו

םהלורתשיולודגדעוןטקמריעהישנאתאךיודאמ

אובכיהיוןורקעםיהלאהןוראתאוחלשיו10׃םילפע

ילאובסהרמאלםינרקעהוקעזיוןורקעםיהלאהןורא

וחלשיו11׃ימעתאוינתימהללארשייהלאןוראתא

ןוראתאוחלשורמאיוםיתשלפינרסלכתאופסאיו

יכימעתאויתאתימיאלוומקמלבשיולארשייהלא

םיהלאהדידאמהדבכריעהלכבתומתמוהמהתיה

תעושלעתוםילפעבוכהותמאלרשאםישנאהו12׃םש

׃םימשהריעה

2׃םישדחהעבשםיתשלפהדשבהוהיןוראיהיו6

השענהמרמאלםימסקלוםינהכלםיתשלפוארקיו

םאורמאיו3׃ומוקמלונחלשנהמבונעדוההוהיןוראל

םקירותאוחלשתלאלארשייהלאןוראתאםיחלשמ

אלהמלםכלעדונוואפרתזאםשאולובישתבשהיכ

ורמאיוולבישנרשאםשאההמורמאיו4׃םכמודירוסת

ירבכעהשמחובהזילפעהשמחםיתשלפינרסרפסמ

ימלצםתישעו5׃םכינרסלוםלכלתחאהפגמיכבהז

םתתנוץראהתאםתיחשמהםכירבכעימלצוםכילפע

לעמוםכילעמודיתאלקיילואדובכלארשייהלאל

םכבבלתאודבכתהמלו6׃םכצראלעמוםכיהלא

ללעתהרשאכאולהםבלתאהערפוםירצמודבכרשאכ

השדחהלגעושעווחקהתעו7׃וכליוםוחלשיוםהב

םתרסאולעםהילעהלעאלרשאתולעתורפיתשותחא
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׃התיבהםהירחאמםהינבםתבישהוהלגעבתורפהתא

תאוהלגעהלאותאםתתנוהוהיןוראתאםתחקלו8

ודצמזגראבומישתםשאולםתבשהרשאבהזהילכ

הלעיולובגךרדםאםתיארו9׃ךלהוותאםתחלשו

אלםאותאזההלודגההערהתאונלהשעאוהשמשתיב

ושעיו10׃ונלהיהאוההרקמונבהעגנודיאליכונעדיו

תאוהלגעבםורסאיותולעתורפיתשוחקיוןכםישנאה

תאוהלגעהלאהוהיןוראתאומשיו11׃תיבבולכםהינב

הנרשיו12׃םהירחטימלצתאובהזהירבכעתאוזגראה

וכלהתחאהלסמבשמשתיבךרדלעךרדבתורפה

םיכלהםיתשלפינרסולואמשוןימיורסאלוועגוךלה

ריצקםירצקשמשתיבו13׃שמשתיבלובגדעםהירחא

וחמשיוןוראהתאואריוםהיניעתאואשיוקמעבםיטח

ישמשהתיבעשוהיהדשלאהאבהלגעהו14׃תוארל

תאוהלגעהיצעתאועקביוהלודגןבאםשוםשדמעתו

ןוראתאודירוהםיולהו15׃הוהילהלעולעהתורפה

לאומשיובהזילכוברשאותארשאזגראהתאוהוהי

םיחבזוחבזיותולעולעהשמשתיבישנאוהלודגהןבאה

ובשיווארםיתשלפינרסהשמחו16׃הוהילאוההםויב

ובישהרשאבהזהירחטהלאו17׃אוההםויבןורקע

ןולקשאלדחאהזעלדחאדודשאלהוהילםשאםיתשלפ

לכרפסמבהזהירבכעו18׃דחאןורקעלדחאתגלדחא

רפכדעורצבמריעמםינרסהתשמחלםיתשלפירע

ןוראתאהילעוחינהרשאהלודגהלבאדעויזרפה

ךיו19׃ישמשהתיבעשוהיהדשבהזהםויהדעהוהי
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םיעבשםעבךיוהוהיןוראבואריכשמשתיבישנאב

םעבהוהיהכהיכםעהולבאתיושיאףלאםישמחשיא

דמעללכויימשמשתיבישנאורמאיו20׃הלודגהכמ

21׃ונילעמהלעיימלאוהזהשודקהםיהלאההוהיינפל

ובשהרמאלםירעיתירקיבשוילאםיכאלמוחלשיו

׃םכילאותאולעהודרהוהיןוראתאםיתשלפ

ותאואביוהוהיןוראתאולעיוםירעיתירקישנאואביו7

תארמשלושדקונברזעלאתאוהעבגבבדניבאתיבלא

ובריוםירעיתירקבןוראהתבשםוימיהיו2׃הוהיןורא

ירחאלארשיתיבלכוהניוהנשםירשעויהיוםימיה

םארמאללארשיתיבלכלאלאומשרמאיו3׃הוהי

רכנהיהלאתאוריסההוהילאםיבשםתאםכבבללכב

והדבעוהוהילאםכבבלוניכהותורתשעהוםככותמ

תאלארשיינבוריסיו4׃םיתשלפדימםכתאלציוודבל

רמאיו5׃ודבלהוהיתאודבעיותרתשעהתאוםילעבה

םכדעבללפתאוהתפצמהלארשילכתאוצבקלאומש

ינפלוכפשיוםימובאשיוהתפצמהוצבקיו6׃הוהילא

טפשיוהוהילונאטחםשורמאיואוההםויבומוציוהוהי

יכםיתשלפועמשיו7׃הפצמבלארשיינבתאלאומש

לאםיתשלפינרסולעיוהתפצמהלארשיינבוצבקתה

ורמאיו8׃םיתשלפינפמואריולארשיינבועמשיולארשי

הוהילאקעזמונממשרחתלאלאומשלאלארשיינב
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הלועההלעמלאומשיהיו10׃הוהיוהנעיולארשידעב

לוקבהוהיםעריולארשיבהמחלמלושגנםיתשלפו

׃לארשיינפלופגניוםמהיוםיתשלפלעאוההםויבלודג
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ופסיאלוםיתשלפהוענכיו13׃הוהיונרזעהנהדערמאיו

ימילכםיתשלפבהוהידייהתולארשילובגבאובלדוע

תאמםיתשלפוחקלרשאםירעההנבשתו14׃לאומש

לארשיליצהןלובגתאותגדעוןורקעמלארשיללארשי

15׃ירמאהןיבולארשיןיבםולשיהיוםיתשלפדימ

הנשידמךלהו16׃וייחימילכלארשיתאלאומשטפשיו

לארשיתאטפשוהפצמהולגלגהולאתיבבבסוהנשב

ותיבםשיכהתמרהותבשתו17׃הלאהתומוקמהלכתא

׃הוהילחבזמםשןביולארשיתאטפשםשו

׃לארשילםיטפשוינבתאםשיולאומשןקזרשאכיהיו8

םיטפשהיבאוהנשמםשולאוירוכבהונבםשיהיו2

עצבהירחאוטיווכרדבוינבוכלהאלו3׃עבשראבב

לארשיינקזלכוצבקתיו4׃טפשמוטיודחשוחקיו

התאהנהוילאורמאיו5׃התמרהלאומשלאואביו

ךלמונלהמישהתעךיכרדבוכלהאלךינבותנקז

רשאכלאומשיניעברבדהעריו6׃םיוגהלככונטפשל

7׃הוהילאלאומשללפתיוונטפשלךלמונלהנתורמא
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אלאומש 480

׃םהילעךלממוסאמיתאיכוסאמךתאאליכךילא

םירצממםתאיתלעהםוימושערשאםישעמהלככ8

המהןכםירחאםיהלאודבעיוינבזעיוהזהםויהדעו

דיעתדעהיכךאםלוקבעמשהתעו9׃ךלםגםישע

10׃םהילעךלמירשאךלמהטפשמםהלתדגהוםהב

םילאשהםעהלאהוהיירבדלכתאלאומשרמאיו

ךלמירשאךלמהטפשמהיהיהזרמאיו11׃ךלמותאמ

וצרווישרפבוותבכרמבולםשוחקיםכינבתאםכילע

םישמחירשוםיפלאירשולםושלו12׃ותבכרמינפל

ילכוותמחלמילכתושעלווריצקרצקלוושירחשרחלו

׃תופאלותוחבטלותוחקרלחקיםכיתונבתאו13׃ובכר

חקיםיבוטהםכיתיזוםכימרכתאוםכיתודשתאו14

ויסירסלןתנורשעיםכימרכוםכיערזו15׃וידבעלןתנו

םכירוחבתאוםכיתוחפשתאוםכידבעתאו16׃וידבעלו

םכנאצ17׃ותכאלמלהשעוחקיםכירומחתאוםיבוטה

אוההםויבםתקעזו18׃םידבעלולויהתםתאורשעי

םכתאהוהיהנעיאלוםכלםתרחברשאםככלמינפלמ

ורמאיולאומשלוקבעמשלםעהונאמיו19׃אוההםויב

לככונחנאםגונייהו20׃ונילעהיהיךלמםאיכאל

׃ונתמחלמתאםחלנוונינפלאציוונכלמונטפשוםיוגה

׃הוהיינזאבםרבדיוםעהירבדלכתאלאומשעמשיו21

םהלתכלמהוםלוקבעמשלאומשלאהוהירמאיו22
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ןברורצןבלאיבאןבשיקומשוןימיןבמשיאיהיו9

ןבהיהולו2׃ליחרובגינימישיאןבחיפאןבתרוכב

ונממבוטלארשיינבמשיאןיאובוטורוחבלואשומשו

תונתאההנדבאתו3׃םעהלכמהבגהלעמוומכשמ

תאךתאאנחקונבלואשלאשיקרמאיולואשיבאשיקל

רהברבעיו4׃תנתאהתאשקבךלםוקוםירענהמדחא

ץראבורבעיוואצמאלוהשלשץראברבעיוםירפא

ואבהמה5׃ואצמאלוינימיץראברבעיוןיאוםילעש

הבושנוהכלומערשאורענלרמאלואשוףוצץראב

אנהנהולרמאיו6׃ונלגאדותונתאהןמיבאלדחיןפ

אוברבדירשאלכדבכנשיאהותאזהריעבםיהלאשיא

ונכלהרשאונכרדתאונלדיגיילואםשהכלנהתעאובי

שיאלאיבנהמוךלנהנהוורענללואשרמאיו7׃הילע

םיהלאהשיאלאיבהלןיאהרושתוונילכמלזאםחלהיכ

אצמנהנהרמאיולואשתאתונעלרענהףסיו8׃ונתאהמ

תאונלדיגהוםיהלאהשיאליתתנוףסכלקשעברידיב

שורדלותכלבשיאהרמאהכלארשיבםינפל9׃ונכרד

םינפלארקיםויהאיבנליכהארהדעהכלנווכלםיהלא

הכלנהכלךרבדבוטורענללואשרמאיו10׃הארה

םילעהמה11׃םיהלאהשיאםשרשאריעהלאוכליו

םימבאשלתואציתורענואצמהמהוריעההלעמב

הנרמאתוםתואהנינעתו12׃הארההזבשיהןהלורמאיו

םויהחבזיכריעלאבםויהיכהתערהמךינפלהנהשי

םרטבותאןואצמתןכריעהםכאבכ13׃המבבםעל

אוהיכואבדעםעהלכאיאליכלכאלהתמבההלעי
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ותאיכולעהתעוםיארקהולכאיןכירחאחבזהךרבי

ךותבםיאבהמהריעהולעיו14׃ותאןואצמתםויהכ

הוהיו15׃המבהתולעלםתארקלאצילאומשהנהוריעה

׃רמאללואשאובינפלדחאםוילאומשןזאתאהלג

ותחשמוןמינבץראמשיאךילאחלשארחמתעכ16

יכםיתשלפדימימעתאעישוהולארשיימעלעדיגנל

הארלאומשו17׃ילאותקעצהאביכימעתאיתיאר

הזךילאיתרמארשאשיאההנהוהנעהוהיולואשתא

רמאיורעשהךותבלאומשתאלואששגיו18׃ימעברצעי

לואשתאלאומשןעיו19׃הארהתיבהזיאילאנהדיגה

םויהימעםתלכאוהמבהינפלהלעהארהיכנארמאיו

תונתאלו20׃ךלדיגאךבבלברשאלכורקבבךיתחלשו

םהלךבלתאםשתלאםימיהתשלשםויהךלתודבאה

תיבלכלוךלאולהלארשיתדמחלכימלוואצמניכ

ינטקמיכנאינימיןבאולהרמאיולואשןעיו21׃ךיבא

יטבשתוחפשמלכמהרעצהיתחפשמולארשייטבש

תאלאומשחקיו22׃הזהרבדכילאתרבדהמלוןמינב

שארבםוקמםהלןתיוהתכשלםאיביוורענתאולואש

חבטללאומשרמאיו23׃שיאםישלשכהמהוםיאורקה

םישךילאיתרמארשאךליתתנרשאהנמהתאהנת

ינפלםשיוהילעהוקושהתאחבטהםריו24׃ךמעהתא

דעומליכלכאךינפלםישראשנההנהרמאיולואש

לאומשםעלואשלכאיויתארקםעהרמאלךלרומש

לואשםערבדיוריעההמבהמודריו25׃אוההםויב

לאומשארקיורחשהתולעכיהיוומכשיו26׃גגהלע
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ואציולואשםקיוךחלשאוהמוקרמאלגגהלואשלא

ריעההצקבםידרויהמה27׃הצוחהלאומשואוהםהינש

רבעיוונינפלרבעיורענלרמאלואשלארמאלאומשו

׃םיהלארבדתאךעימשאוםויכדמעהתאו

והקשיוושארלעקציוןמשהךפתאלאומשחקיו10

ךתכלב2׃דיגנלותלחנלעהוהיךחשמיכאולהרמאיו

לובגבלחרתרבקםעםישנאינשתאצמוידמעמםויה

תכלהרשאתונתאהואצמנךילאורמאוחצלצבןמינב

םכלגאדותונתאהירבדתאךיבאשטנהנהושקבל

דעתאבוהאלהוםשמתפלחו3׃ינבלהשעאהמרמאל

םיהלאהלאםילעםישנאהשלשםשךואצמורובתןולא

תורככתשלשאשנדחאוםיידגהשלשאשנדחאלאתיב

ךלונתנוםולשלךלולאשו4׃ןיילבנאשנדחאוםחל

םיהלאהתעבגאובתןכרחא5׃םדימתחקלוםחליתש

לבחתעגפוריעהםשךאבכיהיוםיתשלפיבצנםשרשא

רונכולילחוףתולבנםהינפלוהמבהמםידריםיאיבנ

תיבנתהוהוהיחורךילעהחלצו6׃םיאבנתמהמהו

תותאההניאבתיכהיהו7׃רחאשיאלתכפהנוםמע

8׃ךמעםיהלאהיכךדיאצמתרשאךלהשעךלהלאה

תולעתולעהלךילאדרייכנאהנהולגלגהינפלתדריו

ךילאיאובדעלחותםימיתעבשםימלשיחבזחבזל

ומכשותנפהכהיהו9׃השעתרשאתאךליתעדוהו

לכואביורחאבלםיהלאולךפהיולאומשםעמתכלל

הנהוהתעבגהםשואביו10׃אוההםויבהלאהתותאה
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אבנתיוםיהלאחורוילעחלצתוותארקלםיאבנלבח

הנהוואריוםושלשלומתאמועדוילכיהיו11׃םכותב

היההזהמוהערלאשיאםעהרמאיואבנםיאבנםע

רמאיוםשמשיאןעיו12׃םיאיבנבלואשםגהשיקןבל

13׃םיאבנבלואשםגהלשמלהתיהןכלעםהיבאימו

וילאלואשדודרמאיו14׃המבהאביותובנתהמלכיו

הארנותונתאהתאשקבלרמאיוםתכלהןאורענלאו

הדיגהלואשדודרמאיו15׃לאומשלאאובנוןיאיכ

ודודלאלואשרמאיו16׃לאומשםכלרמאהמילאנ

אלהכולמהרבדתאותונתאהואצמניכונלדיגהדגה

לאםעהתאלאומשקעציו17׃לאומשרמארשאולדיגה

הוהירמאהכלארשיינבלארמאיו18׃הפצמההוהי

ליצאוםירצממלארשיתאיתילעהיכנאלארשייהלא

׃םכתאםיצחלהתוכלממהלכדימוםירצמדימםכתא

עישומאוהרשאםכיהלאתאםתסאמםויהםתאו19

םישתךלמיכולורמאתוםכיתרצוםכיתוערלכמםכל

20׃םכיפלאלוםכיטבשלהוהיינפלובציתההתעוונילע

׃ןמינבטבשדכליולארשייטבשלכתאלאומשברקיו

תחפשמדכלתוותחפשמלןמינבטבשתאברקיו21

22׃אצמנאלווהשקביושיקןבלואשדכליוירטמה

הנההוהירמאיושיאםלהדועאבההוהיבדועולאשיו

בציתיוםשמוהחקיווצריו23׃םילכהלאאבחנאוה

רמאיו24׃הלעמוומכשמםעהלכמהבגיוםעהךותב

ןיאיכהוהיוברחברשאםתיארהםעהלכלאלאומש

25׃ךלמהיחיורמאיוםעהלכועריוםעהלכבוהמכ
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רפסבבתכיוהכלמהטפשמתאםעהלאלאומשרבדיו

׃ותיבלשיאםעהלכתאלאומשחלשיוהוהיינפלחניו

רשאליחהומעוכליוהתעבגותיבלךלהלואשםגו26

הזונעשיהמורמאלעילבינבו27׃םבלבםיהלאעגנ

׃שירחמכיהיוהחנמולואיבהאלווהזביו

לכורמאיודעלגשבילעןחיוינומעהשחנלעיו11

רמאיו2׃ךדבענותירבונלתרכשחנלאשיביישנא

לכםכלרוקנבםכלתרכאתאזבינומעהשחנםהילא

וילאורמאיו3׃לארשילכלעהפרחהיתמשוןימיןיע

לכבםיכאלמהחלשנוםימיתעבשונלףרהשיביינקז

ואביו4׃ךילאונאציוונתאעישומןיאםאולארשילובג

ואשיוםעהינזאבםירבדהורבדיולואשתעבגםיכאלמה

רקבהירחאאבלואשהנהו5׃וכביוםלוקתאםעהלכ

ולורפסיווכבייכםעלהמלואשרמאיוהדשהןמ

לואשלעםיהלאחורחלצתו6׃שיביישנאירבדתא

דמצחקיו7׃דאמופארחיוהלאהםירבדהתאועמשב

םיכאלמהדיבלארשילובגלכבחלשיווהחתניורקב

השעיהכלאומשרחאולואשירחאאציונניארשארמאל

8׃דחאשיאכואציוםעהלעהוהידחפלפיוורקבל

שיאוףלאתואמשלשלארשיינבויהיוקזבבםדקפיו

הכםיאבהםיכאלמלורמאיו9׃ףלאםישלשהדוהי

םחבהעושתםכלהיהתרחמדעלגשיבישיאלןורמאת

10׃וחמשיושיביישנאלודיגיוםיכאלמהואביושמשה

לככונלםתישעוםכילאאצנרחמשיביישנאורמאיו
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םעהתאלואשםשיותרחממיהיו11׃םכיניעבבוטה

וכיורקבהתרמשאבהנחמהךותבואביוםישארהשלש

וראשנאלווצפיוםיראשנהיהיוםויהםחדעןומעתא

לואשרמאהימלאומשלאםעהרמאיו12׃דחיםינשםב

אללואשרמאיו13׃םתימנוםישנאהונתונילעךלמי

׃לארשיבהעושתהוהיהשעםויהיכהזהםויבשיאתמוי

םששדחנולגלגההכלנווכלםעהלאלאומשרמאיו14

לואשתאםשוכלמיולגלגהםעהלכוכליו15׃הכולמה

הוהיינפלםימלשםיחבזםשוחבזיולגלגבהוהיינפל

׃דאמדעלארשיישנאלכולואשםשחמשיו

םכלקביתעמשהנהלארשילכלאלאומשרמאיו12

הנההתעו2׃ךלמםכילעךילמאוילםתרמארשאלכל

םכתאםנהינבויתבשויתנקזינאוםכינפלךלהתמךלמה

ונעיננה3׃הזהםויהדעירענמםכינפליתכלהתהינאו

ימרומחויתחקלימרושתאוחישמדגנוהוהידגניב

רפכיתחקלימדימויתוצרימתאיתקשעימתאויתחקל

אלוונתקשעאלורמאיו4׃םכלבישאווביניעםילעאו

םהילארמאיו5׃המואמשיאדימתחקלאלוונתוצר

ידיבםתאצמאליכהזהםויהוחישמדעוםכבהוהידע

רשאהוהיםעהלאלאומשרמאיו6׃דערמאיוהמואמ

ץראמםכיתבאתאהלעהרשאוןרהאתאוהשמתאהשע

תאהוהיינפלםכתאהטפשאוובציתההתעו7׃םירצמ

רשאכ8׃םכיתובאתאוםכתאהשערשאהוהיתוקדצלכ

הוהיחלשיוהוהילאםכיתובאוקעזיוםירצמבקעיאב
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םובשיוםירצממםכיתבאתאואיצויוןרהאתאוהשמתא

םתארכמיוםהיהלאהוהיתאוחכשיו9׃הזהםוקמב

ךלמדיבוםיתשלפדיבורוצחאבצרשארסיסדיב

יכונאטחרמאיוהוהילאוקעזיו10׃םבומחליובאומ

התעותורתשעהתאוםילעבהתאדבענוהוהיתאונבזע

לעבריתאהוהיחלשיו11׃ךדבענווניביאדימונליצה

םכיביאדימםכתאלציולאומשתאוחתפיתאוןדבתאו

ןומעינבךלמשחניכוארתו12׃חטבובשתוביבסמ

הוהיוונילעךלמיךלמיכאלילורמאתוםכילעאב

םתרחברשאךלמההנההתעו13׃םככלמםכיהלא

ואריתםא14׃ךלמםכילעהוהיןתנהנהוםתלאשרשא

יפתאורמתאלוולקבםתעמשוותאםתדבעוהוהיתא

רחאםכילעךלמרשאךלמהםגוםתאםגםתיהוהוהי

םתירמוהוהילוקבועמשתאלםאו15׃םכיהלאהוהי

התעםג16׃םכיתבאבוםכבהוהידיהתיהוהוהייפתא

השעהוהירשאהזהלודגהרבדהתאוארוובציתה

ןתיוהוהילאארקאםויהםיטחריצקאולה17׃םכיניעל

םתישערשאהברםכתעריכוארוועדורטמותולק

הוהילאלאומשארקיו18׃ךלמםכללואשלהוהייניעב

תאדאמםעהלכארייואוההםויברטמותלקהוהיןתיו

ללפתהלאומשלאםעהלכורמאיו19׃לאומשתאוהוהי

לכלעונפסייכתומנלאוךיהלאהוהילאךידבעדעב

םעהלאלאומשרמאיו20׃ךלמונללאשלהערוניתאטח

ורוסתלאךאתאזההערהלכתאםתישעםתאואריתלא

אלו21׃םכבבללכבהוהיתאםתדבעוהוהיירחאמ
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והתיכוליציאלווליעויאלרשאוהתהירחאיכורוסת

יכלודגהומשרובעבומעתאהוהישטיאליכ22׃המה

ילהלילחיכנאםג23׃םעלולםכתאתושעלהוהיליאוה

םכתאיתירוהוםכדעבללפתהללדחמהוהילאטחמ

םתדבעוהוהיתאואריךא24׃הרשיהוהבוטהךרדב

׃םכמעלדגהרשאתאואריכםכבבללכבתמאבותא

׃ופסתםככלמםגםתאםגוערתערהםאו25

2׃לארשילעךלמםינשיתשווכלמבלואשהנשןב13

לואשםעויהיולארשימםיפלאתשלשלואשולרחביו

תעבגבןתנויםעויהףלאולאתיברהבושמכמבםיפלא

ביצנתאןתנויךיו3׃וילהאלשיאחלשםעהרתיוןימינב

רפושבעקתלואשוםיתשלפועמשיועבגברשאםיתשלפ

ועמשלארשילכו4׃םירבעהועמשירמאלץראהלכב

לארשישאבנםגוםיתשלפביצנתאלואשהכהרמאל

םיתשלפו5׃לגלגהלואשירחאםעהוקעציוםיתשלפב

תששובכרףלאםישלשלארשיםעםחלהלופסאנ

ולעיוברלםיהתפשלערשאלוחכםעוםישרפםיפלא

רציכוארלארשישיאו6׃ןואתיבתמדקשמכמבונחיו

םיעלסבוםיחוחבותורעמבםעהואבחתיוםעהשגניכול

דגץראןדריהתאורבעםירבעו7׃תורבבוםיחרצבו

8׃וירחאודרחםעהלכולגלגבונדועלואשודעלגו

לאומשאבאלולאומשרשאדעומלםימיתעבשלחייו

הלעהילאושגהלואשרמאיו9׃וילעמםעהץפיולגלגה

הלעהתולעהלותלככיהיו10׃הלעהלעיוםימלשהו
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רמאיו11׃וכרבלותארקללואשאציואבלאומשהנהו

םעהץפניכיתיאריכלואשרמאיותישעהמלאומש

םיפסאנםיתשלפוםימיהדעומלתאבאלהתאוילעמ

ינפולגלגהילאםיתשלפודריהתערמאו12׃שמכמ

לאומשרמאיו13׃הלעההלעאוקפאתאויתילחאלהוהי

רשאךיהלאהוהיתוצמתאתרמשאלתלכסנלואשלא

דעלארשילאךתכלממתאהוהיןיכההתעיכךוצ

שיאולהוהישקבםוקתאלךתכלממהתעו14׃םלוע

רשאתאתרמשאליכומעלעדיגנלהוהיוהוציוובבלכ

ןמינבתעבגלגלגהןמלעיולאומשםקיו15׃הוהיךוצ

׃שיאתואמששכומעםיאצמנהםעהתאלואשדקפיו

עבגבםיבשיםמעאצמנהםעהוונבןתנויולואשו16

הנחממתיחשמהאציו17׃שמכמבונחםיתשלפוןמינב

הרפעךרדלאהנפידחאשארהםישארהשלשםיתשלפ

ןורחתיבךרדהנפידחאשארהו18׃לעושץראלא

םיעבצהיגלעףקשנהלובגהךרדהנפידחאשארהו

רמאיכלארשיץראלכבאצמיאלשרחו19׃הרבדמה

לכודריו20׃תינחואברחםירבעהושעיןפםיתשלפ

תאוותאתאוותשרחמתאשיאשוטללםיתשלפהלארשי

תשרחמלםיפהריצפההתיהו21׃ותשרחמתאוומדרק

22׃ןברדהביצהלוםימדרקהלוןושלקשלשלוםיתאלו

םעהלכדיבתינחוברחאצמנאלותמחלמםויבהיהו

23׃ונבןתנוילולואשלאצמתוןתנויתאולואשתארשא

׃שמכמרבעמלאםיתשלפבצמאציו
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וילכאשנרענהלאלואשןבןתנוירמאיוםויהיהיו14

ויבאלוזלהרבעמרשאםיתשלפבצמלאהרבענוהכל

רשאןומרהתחתהעבגההצקבבשוילואשו2׃דיגהאל

ןבהיחאו3׃שיאתואמששכומערשאםעהוןורגמב

ולשבהוהיןהכילעןבסחניפןבדובכיאיחאבוטחא

תורבעמהןיבו4׃ןתנויךלהיכעדיאלםעהודופאאשנ

עלסהןשםיתשלפבצמלערבעלןתנוישקברשא

ץצובדחאהםשוהזמרבעהמעלסהןשוהזמרבעהמ

שמכמלומןופצמקוצמדחאהןשה5׃הנסדחאהםשו

אשנרענהלאןתנוהירמאיו6׃עבגלומבגנמדחאהו

השעיילואהלאהםילרעהבצמלאהרבענוהכלוילכ

׃טעמבואברבעישוהלרוצעמהוהילןיאיכונלהוהי

ךלהטנךבבלברשאלכהשעוילכאשנולרמאיו7

לאםירבעונחנאהנהןתנוהירמאיו8׃ךבבלכךמעיננה

דעומדונילאורמאיהכםא9׃םהילאונילגנוםישנאה

םאו10׃םהילאהלענאלווניתחתונדמעוםכילאונעיגה

ונלהזוונדיבהוהיםנתניכונילעוונילעולעורמאיהכ

םיתשלפורמאיוםיתשלפבצמלאםהינשולגיו11׃תואה

12׃םשואבחתהרשאםירחהןמםיאציםירבעהנה

ולעורמאיווילכאשנתאוןתנויתאהבצמהישנאונעיו

הלעוילכאשנלאןתנוירמאיורבדםכתאהעידונוונילא

וידילעןתנוילעיו13׃לארשידיבהוהיםנתניכירחא

וילכאשנוןתנויינפלולפיווירחאוילכאשנווילגרלעו

ןתנויהכהרשאהנשארההכמהיהתו14׃וירחאתתוממ

15׃הדשדמצהנעמיצחבכשיאםירשעכוילכאשנו



אלאומש 491

תיחשמהובצמהםעהלכבוהדשבהנחמבהדרחיהתו

16׃םיהלאתדרחליהתוץראהזגרתוהמהםגודרח

גומנןומהההנהוןמינבתעבגבלואשלםיפצהואריו

וארואנודקפותארשאםעללואשרמאיו17׃םלהוךליו

18׃וילכאשנוןתנויןיאהנהוודקפיוונמעמךלהימ

ןוראהיהיכםיהלאהןוראהשיגההיחאללואשרמאיו

לואשרבדדעיהיו19׃לארשיינבואוההםויבםיהלאה

ברוךולהךליוםיתשלפהנחמברשאןומההוןהכהלא

לכולואשקעזיו20׃ךדיףסאןהכהלאלואשרמאיו

שיאברחהתיההנהוהמחלמהדעואביוותארשאםעה

םיתשלפלויהםירבעהו21׃דאמהלודגהמוהמוהערב

המהםגוביבסהנחמבםמעולערשאםושלשלומתאכ

שיאלכו22׃ןתנויולואשםערשאלארשיםעתויהל

םיתשלפוסניכועמשםירפארהבםיאבחתמהלארשי

םויבהוהיעשויו23׃המחלמבםהירחאהמהםגוקבדיו

שיאו24׃ןואתיבתאהרבעהמחלמהולארשיתאאוהה

רורארמאלםעהתאלואשלאיואוההםויבשגנלארשי

םעטאלויביאמיתמקנוברעהדעםחללכאירשאשיאה

ינפלעשבדיהיורעיבואבץראהלכו25׃םחלםעהלכ

גישמןיאושבדךלההנהורעיהלאםעהאביו26׃הדשה

עמשאלןתנויו27׃העבשהתאםעהארייכויפלאודי

ודיברשאהטמההצקתאחלשיוםעהתאויבאעיבשהב

הנארתוויפלאודיבשיושבדהתרעיבהתואלבטיו

תאךיבאעיבשהעבשהרמאיוםעהמשיאןעיו28׃ויניע

׃םעהףעיוםויהםחללכאירשאשיאהרורארמאלםעה
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יכיניעוראיכאנוארץראהתאיבארכעןתנוירמאיו29

םויהלכאלכאאוליכףא30׃הזהשבדטעמיתמעט

הכמהתבראלהתעיכאצמרשאויביאללשמםעה

הנליאשמכממםיתשלפבאוההםויבוכיו31׃םיתשלפב

רקבוןאצוחקיוללשלאםעהשעיו32׃דאמםעהףעיו

ודיגיו33׃םדהלעםעהלכאיוהצראוטחשיורקבינבו

םדהלעלכאלהוהילםיאטחםעההנהרמאללואשל

לואשרמאיו34׃הלודגןבאםויהילאולגםתדגברמאיו

והיששיאוורוששיאילאושיגהםהלםתרמאוםעבוצפ

לאלכאלהוהילואטחתאלוםתלכאוהזבםתטחשו

׃םשוטחשיוהלילהודיבורוששיאםעהלכושגיוםדה

׃הוהילחבזמתונבללחהותאהוהילחבזמלואשןביו35

םהבהזבנוהלילםיתשלפירחאהדרנלואשרמאיו36

בוטהלכורמאיושיאםהבראשנאלורקבהרואדע

37׃םיהלאהלאםלההברקנןהכהרמאיוהשעךיניעב

דיבםנתתהםיתשלפירחאדראהםיהלאבלואשלאשיו

םלהושגלואשרמאיו38׃אוההםויבוהנעאלולארשי

׃םויהתאזהתאטחההתיההמבוארוועדוםעהתונפלכ

ןתנויבונשיםאיכלארשיתאעישומההוהייחיכ39

לכלארמאיו40׃םעהלכמוהנעןיאותומיתומיכינב

רבעלהיהנינבןתנויוינאודחארבעלויהתםתאלארשי

רמאיו41׃השעךיניעבבוטהלואשלאםעהורמאיודחא

ןתנוידכליוםימתהבהלארשייהלאהוהילאלואש

ןתנויןיבויניבוליפהלואשרמאיו42׃ואציםעהולואשו

המילהדיגהןתנוילאלואשרמאיו43׃ןתנוידכליוינב
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הטמההצקביתמעטםעטרמאיוןתנויולדגיוהתישע

הכלואשרמאיו44׃תומאיננהשבדטעמידיברשא

רמאיו45׃ןתנויתומתתומיכףסויהכוםיהלאהשעי

הלודגההעושיההשערשאתומיןתנויהלואשלאםעה

ושארתרעשמלפיםאהוהייחהלילחלארשיבתאזה

ןתנויתאםעהודפיוהזהםויההשעםיהלאםעיכהצרא

וכלהםיתשלפוםיתשלפירחאמלואשלעיו46׃תמאלו

םחליולארשילעהכולמהדכללואשו47׃םמוקמל

יכלמבוםודאבוןומעינבבובאומבויביאלכבביבס

ליחשעיו48׃עישריהנפירשאלכבוםיתשלפבוהבוצ

ינבויהיו49׃והסשדימלארשיתאלציוקלמעתאךיו

הריכבהםשויתנביתשםשועושיכלמויושיוןתנוילואש

תבםעניחאלואשתשאםשו50׃לכימהנטקהםשוברמ

שיקו51׃לואשדודרנןברניבאואבצרשםשוץעמיחא

המחלמהיהתו52׃לאיבאןברנבאיבארנולואשיבא

שיאלכלואשהארולואשימילכםיתשלפלעהקזח

׃וילאוהפסאיוליחןבלכורובג

ךחשמלהוהיחלשיתאלואשלאלאומשרמאיו15

׃הוהיירבדלוקלעמשהתעולארשילעומעלעךלמל

קלמעהשערשאתאיתדקפתואבצהוהירמאהכ2

התע3׃םירצממותלעבךרדבולםשרשאלארשיל

אלוולרשאלכתאםתמרחהוקלמעתאהתיכהוךל

קנוידעוללעמהשאדעשיאמהתמהווילעלמחת

םעהתאלואשעמשיו4׃רומחדעולמגמהשדעורושמ
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תאםיפלאתרשעוילגרףלאםיתאמםיאלטבםדקפיו

6׃לחנבבריוקלמעריעדעלואשאביו5׃הדוהישיא

ןפיקלמעךותמודרורסוכליניקהלאלואשרמאיו

םתולעבלארשיינבלכםעדסחהתישעהתאוומעךפסא

קלמעתאלואשךיו7׃קלמעךותמיניקרסיוםירצממ

גגאתאשפתיו8׃םירצמינפלערשארושךאובהליוחמ

למחיו9׃ברחיפלםירחהםעהלכתאויחקלמעךלמ

לעוםינשמהורקבהוןאצהבטימלעוגגאלעםעהולואש

הכאלמהלכוםמירחהובאאלובוטהלכלעוםירכה

לאומשלאהוהירבדיהיו10׃ומירחההתאסמנוהזבמנ

בשיכךלמללואשתאיתכלמהיכיתמחנ11׃רמאל

הוהילאקעזיולאומשלרחיוםיקהאלירבדתאוירחאמ

דגיורקבבלואשתארקללאומשםכשיו12׃הלילהלכ

דיולביצמהנהוהלמרכהלואשאברמאללאומשל

רמאיולואשלאלאומשאביו13׃לגלגהדריורבעיובסיו

14׃הוהירבדתאיתמיקההוהילהתאךורבלואשול

רשארקבהלוקוינזאבהזהןאצהלוקהמולאומשרמאיו

למחרשאםואיבהיקלמעמלואשרמאיו15׃עמשיכנא

ךיהלאהוהילחבזןעמלרקבהוןאצהבטימלעםעה

ףרהלואשלאלאומשרמאיו16׃ונמרחהרתויהתאו

ולורמאיוהלילהילאהוהירבדרשאתאךלהדיגאו

שארךיניעבהתאןטקםאאולהלאומשרמאיו17׃רבד

18׃לארשילעךלמלהוהיךחשמיוהתאלארשייטבש

םיאטחהתאהתמרחהוךלרמאיוךרדבהוהיךחלשיו

אלהמלו19׃םתאםתולכדעובתמחלנוקלמעתא
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יניעבערהשעתוללשהלאטעתוהוהילוקבתעמש

לוקביתעמשרשאלאומשלאלואשרמאיו20׃הוהי

ךלמגגאתאאיבאוהוהיינחלשרשאךרדבךלאוהוהי

ןאצללשהמםעהחקיו21׃יתמרחהקלמעתאוקלמע

22׃לגלגבךיהלאהוהילחבזלםרחהתישאררקבו

לוקבעמשכםיחבזותולעבהוהילץפחהלאומשרמאיו

יכ23׃םיליאבלחמבישקהלבוטחבזמעמשהנההוהי

רבדתאתסאמןעירצפהםיפרתוןואוירמםסקתאטח

יתאטחלאומשלאלואשרמאיו24׃ךלממךסאמיוהוהי

םעהתאיתארייכךירבדתאוהוהייפתאיתרבעיכ

ימעבושויתאטחתאאנאשהתעו25׃םלוקבעמשאו

בושאאללואשלאלאומשרמאיו26׃הוהילהוחתשאו

ךלמתויהמהוהיךסאמיוהוהירבדתאהתסאמיכךמע

וליעמףנכבקזחיותכלללאומשבסיו27׃לארשילע

תוכלממתאהוהיערקלאומשוילארמאיו28׃ערקיו

חצנםגו29׃ךממבוטהךערלהנתנוםויהךילעמלארשי

30׃םחנהלאוהםדאאליכםחניאלורקשיאללארשי

לארשידגנוימעינקזדגנאנינדבכהתעיתאטחרמאיו

לאומשבשיו31׃ךיהלאהוהיליתיוחתשהוימעבושו

ושיגהלאומשרמאיו32׃הוהיללואשוחתשיולואשירחא

גגארמאיותנדעמגגאוילאךליוקלמעךלמגגאתאילא

םישנהלכשרשאכלאומשרמאיו33׃תומהרמרסןכא

ינפלגגאתאלאומשףסשיוךמאםישנמלכשתןכךברח

לאהלעלואשוהתמרהלאומשךליו34׃לגלגבהוהי

לואשתאתוארללאומשףסיאלו35׃לואשתעבגותיב
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יכםחנהוהיולואשלאלאומשלבאתהיכותומםוידע

׃לארשילעלואשתאךילמה

לאלבאתמהתאיתמדעלאומשלאהוהירמאיו16

ךלוןמשךנרקאלמלארשילעךלממויתסאמינאולואש

2׃ךלמילוינבביתיאריכימחלהתיבישילאךחלשא

הוהירמאיוינגרהולואשעמשוךלאךיאלאומשרמאיו

3׃יתאבהוהילחבזלתרמאוךדיבחקתרקבתלגע

תחשמוהשעתרשאתאךעידואיכנאוחבזבישילתארקו

רבדרשאתאלאומששעיו4׃ךילארמארשאתאיל

רמאיוותארקלריעהינקזודרחיוםחלתיבאביוהוהי

ושדקתהיתאבהוהילחבזלםולשרמאיו5׃ךאובםלש

םהלארקיווינבתאוישיתאשדקיוחבזביתאםתאבו

הוהידגנךארמאיובאילאתאאריוםאובביהיו6׃חבזל

והארמלאטבתלאלאומשלאהוהירמאיו7׃וחישמ

יכםדאההארירשאאליכוהיתסאמיכותמוקהבגלאו

לאישיארקיו8׃בבללהאריהוהיוםיניעלהאריםדאה

רחבאלהזבםגרמאיולאומשינפלוהרבעיובדניבא

10׃הוהירחבאלהזבםגרמאיוהמשישירבעיו9׃הוהי

ישילאלאומשרמאיולאומשינפלוינבתעבשישירבעיו

ומתהישילאלאומשרמאיו11׃הלאבהוהירחבאל

רמאיוןאצבהערהנהוןטקהראשדוערמאיוםירענה

12׃הפואבדעבסנאליכונחקוהחלשישילאלאומש

יארבוטוםיניעהפיםעינומדאאוהווהאיביוחלשיו

תאלאומשחקיו13׃אוההזיכוהחשמםוקהוהירמאיו

לאהוהיחורחלצתוויחאברקבותאחשמיוןמשהןרק
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׃התמרהךליולאומשםקיוהלעמואוההםויהמדוד

תאמהערחורותתעבולואשםעמהרסהוהיחורו14

םיהלאחוראנהנהוילאלואשידבעורמאיו15׃הוהי

ושקביךינפלךידבעוננדאאנרמאי16׃ךתעבמהער

הערםיהלאחורךילעתויהבהיהורונכבןגנמעדישיא

ילאנוארוידבעלאלואשרמאיו17׃ךלבוטוודיבןגנו

םירענהמדחאןעיו18׃ילאםתואיבהוןגנלביטימשיא

רובגוןגנעדיימחלהתיבישילןביתיארהנהרמאיו

19׃ומעהוהיוראתשיאורבדןובנוהמחלמשיאוליח

דודתאילאהחלשרמאיוישילאםיכאלמלואשחלשיו

ידגוןיידאנוםחלרומחישיחקיו20׃ןאצברשאךנב

לאדודאביו21׃לואשלאונבדודדיבחלשיודחאםיזע

22׃םילכאשנוליהיודאמוהבהאיווינפלדמעיולואש

ןחאצמיכינפלדודאנדמעירמאלישילאלואשחלשיו

דודחקלולואשלאםיהלאחורתויהבהיהו23׃יניעב

וילעמהרסוולבוטולואשלחורוודיבןגנורונכהתא

׃הערהחור

הכשופסאיוהמחלמלםהינחמתאםיתשלפופסאיו17

2׃םימדספאבהקזעןיבוהכושןיבונחיוהדוהילרשא

וכרעיוהלאהקמעבונחיוופסאנלארשישיאולואשו

רההלאםידמעםיתשלפו3׃םיתשלפתארקלהמחלמ

אציו4׃םהיניבאיגהוהזמרההלאםידמעלארשיוהזמ

ששוהבגתגמומשתילגםיתשלפתונחממםינבהשיא

םישקשקןוירשוושארלעתשחנעבוכו5׃תרזותומא
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׃תשחנםילקשםיפלאתשמחןוירשהלקשמושובלאוה

7׃ויפתכןיבתשחנןודיכווילגרלעתשחנתחצמו6

םילקשתואמששותינחתבהלוםיגרארונמכותינחץחו

תכרעמלאארקיודמעיו8׃וינפלךלההנצהאשנולזרב

אולההמחלמךרעלואצתהמלםהלרמאיולארשי

דריושיאםכלורבלואשלםידבעםתאויתשלפהיכנא

םידבעלםכלונייהוינכהויתאםחלהללכויםא9׃ילא

םתדבעוםידבעלונלםתייהוויתיכהווללכואינאםאו

לארשיתוכרעמתאיתפרחינאיתשלפהרמאיו10׃ונתא

לכולואשעמשיו11׃דחיהמחלנושיאילונתהזהםויה

׃דאמואריוותחיוהלאהיתשלפהירבדתאלארשי

ומשוהדוהיםחלתיבמהזהיתרפאשיאןבדודו12

׃םישנאבאבןקזלואשימיבשיאהוםינבהנמשולוישי

לואשירחאוכלהםילדגהישיינבתשלשוכליו13

באילאהמחלמבוכלהרשאוינבתשלשםשוהמחלמל

אוהדודו14׃המשישלשהובדניבאוהנשמורוכבה

ךלהדודו15׃לואשירחאוכלהםילדגההשלשוןטקה

שגיו16׃םחלתיבויבאןאצתאתוערללואשלעמבשו

רמאיו17׃םויםיעבראבציתיוברעהוםכשהיתשלפה

הרשעוהזהאילקהתפיאךיחאלאנחקונבדודלישי

יצרחתרשעתאו18׃ךיחאלהנחמהץרהוהזהםחל

םולשלדקפתךיחאתאוףלאהרשלאיבתהלאהבלחה

לארשישיאלכוהמהולואשו19׃חקתםתברעתאו

רקבבדודםכשיו20׃םיתשלפםעםימחלנהלאהקמעב

אביוישיוהוצרשאכךליואשיורמשלעןאצהתאשטיו
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21׃המחלמבוערהוהכרעמהלאאציהליחהוהלגעמה

22׃הכרעמתארקלהכרעמםיתשלפולארשיךרעתו

ץריוםילכהרמושדילעוילעמםילכהתאדודשטיו

רבדמאוהו23׃םולשלויחאללאשיואביוהכרעמה

תגמומשיתשלפהתילגהלועםינבהשיאהנהוםמע

24׃דודעמשיוהלאהםירבדכרבדיוםיתשלפתורעממ

וארייווינפמוסניושיאהתאםתוארבלארשישיאלכו

הזההלעהשיאהםתיארהלארשישיארמאיו25׃דאמ

ונרשעיונכירשאשיאההיהוהלעלארשיתאףרחליכ

השעיויבאתיבתאוולןתיותבתאולודגרשעךלמה

םידמעהםישנאהלאדודרמאיו26׃לארשיבישפח

זלהיתשלפהתאהכירשאשיאלהשעיהמרמאלומע

יכהזהלרעהיתשלפהימיכלארשילעמהפרחריסהו

רבדכםעהולרמאיו27׃םייחםיהלאתוכרעמףרח

באילאעמשיו28׃ונכירשאשיאלהשעיהכרמאלהזה

דודבבאילאףארחיוםישנאהלאורבדבלודגהויחא

הנההןאצהטעמתשטנימלעותדריהזהמלרמאיו

ןעמליכךבבלערתאוךנדזתאיתעדיינארבדמב

התעיתישעהמדודרמאיו29׃תדריהמחלמהתואר

רמאיורחאלומלאולצאמבסיו30׃אוהרבדאולה

ועמשיו31׃ןושארהרבדכרבדםעהוהבשיוהזהרבדכ

32׃והחקיולואשינפלודגיודודרבדרשאםירבדה

ךליךדבעוילעםדאבללפילאלואשלאדודרמאיו

אלדודלאלואשרמאיו33׃הזהיתשלפהםעםחלנו

התארעניכומעםחלהלהזהיתשלפהלאתכלללכות
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הערלואשלאדודרמאיו34׃וירענמהמחלמשיאאוהו

השאשנובודהתאויראהאבוןאצבויבאלךדבעהיה

םקיוויפמיתלצהוויתכהווירחאיתאציו35׃רדעהמ

םגיראהתאםג36׃ויתימהוויתכהוונקזביתקזחהוילע

םהמדחאכהזהלרעהיתשלפההיהוךדבעהכהבודה

רשאהוהידודרמאיו37׃םייחםיהלאתכרעמףרחיכ

יתשלפהדימינליציאוהבדהדימויראהדימינלצה

שבליו38׃ךמעהיהיהוהיוךלדודלאלואשרמאיוהזה

ותאשבליוושארלעתשחנעבוקןתנווידמדודתאלואש

תכלללאיווידמללעמוברחתאדודרגחיו39׃ןוירש

הלאבתכלללכואאללואשלאדודרמאיוהסנאליכ

ודיבולקמחקיו40׃וילעמדודםרסיויתיסנאליכ

ילכבםתאםשיולחנהןמםינבאיקלחהשמחולרחביו

׃יתשלפהלאשגיוודיבועלקוטוקליבוולרשאםיערה

הנצהאשנשיאהודודלאברקוךלהיתשלפהךליו41

היהיכוהזביודודתאהאריויתשלפהטביו42׃וינפל

דודלאיתשלפהרמאיו43׃הארמהפיםעינמדאורענ

תאיתשלפהללקיותולקמבילאאבהתאיכיכנאבלכה

הנתאוילאהכלדודלאיתשלפהרמאיו44׃ויהלאבדוד

דודרמאיו45׃הדשהתמהבלוםימשהףועלךרשבתא

יכנאוןודיכבותינחבוברחבילאאבהתאיתשלפהלא

רשאלארשיתוכרעמיהלאתואבצהוהיםשבךילאאב

יתרסהוךתיכהוידיבהוהיךרגסיהזהםויה46׃תפרח

הזהםויהםיתשלפהנחמרגפיתתנוךילעמךשארתא

םיהלאשייכץראהלכועדיוץראהתיחלוםימשהףועל
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תינחבוברחבאליכהזהלהקהלכועדיו47׃לארשיל

48׃ונדיבםכתאןתנוהמחלמההוהיליכהוהיעישוהי

רהמיודודתארקלברקיוךליויתשלפהםקיכהיהו

דודחלשיו49׃יתשלפהתארקלהכרעמהץריודוד

יתשלפהתאךיועלקיוןבאםשמחקיוילכהלאודיתא

50׃הצראוינפלעלפיווחצמבןבאהעבטתווחצמלא

יתשלפהתאךיוןבאבועלקביתשלפהןמדודקזחיו

לאדמעיודודץריו51׃דודדיבןיאברחווהתימיו

תרכיווהתתמיוהרעתמהפלשיווברחתאחקיויתשלפה

52׃וסניוםרובגתמיכםיתשלפהואריוושארתאהב

םיתשלפהתאופדריוועריוהדוהיולארשיישנאומקיו

םיתשלפיללחולפיוןורקעירעשדעואיגךאובדע

לארשיינבובשיו53׃ןורקעדעותגדעוםירעשךרדב

דודחקיו54׃םהינחמתאוסשיוםיתשלפירחאקלדמ

׃ולהאבםשוילכתאוםלשוריוהאביויתשלפהשארתא

לארמאיתשלפהתארקלאצידודתאלואשתוארכו55

יחרנבארמאיורנבארענההזימןבאבצהרשרנבא

ןבהתאלאשךלמהרמאיו56׃יתעדיםאךלמהךשפנ

חקיויתשלפהתאתוכהמדודבושכו57׃םלעההזימ

58׃ודיביתשלפהשארולואשינפלוהאביורנבאותא

ךדבעןבדודרמאיורענההתאימןבלואשוילארמאיו

׃ימחלהתיבישי

הרשקנןתנוהישפנולואשלארבדלותלככיהיו18

םויבלואשוהחקיו2׃ושפנכןתנוהיובהאיודודשפנב
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דודוןתנוהיתרכיו3׃ויבאתיבבושלונתנאלואוהה

ליעמהתאןתנוהיטשפתיו4׃ושפנכותאותבהאבתירב

דעוותשקדעווברחדעווידמודודלוהנתיווילערשא

והמשיוליכשילואשונחלשירשאלכבדודאציו5׃ורגח

יניעבםגוםעהלכיניעבבטייוהמחלמהישנאלעלואש

יתשלפהתאתוכהמדודבושבםאובביהיו6׃לואשידבע

תארקלתולחמהורושללארשיירעלכמםישנההנאצתו

םישנההנינעתו7׃םישלשבוהחמשבםיפתבךלמהלואש

8׃ויתבברבדודוופלאבלואשהכהןרמאתותוקחשמה

ונתנרמאיוהזהרבדהויניעבעריודאמלואשלרחיו

׃הכולמהךאולדועוםיפלאהונתנילותובברדודל

יהיו10׃האלהואוההםויהמדודתאןועלואשיהיו9

ךותבאבנתיולואשלאהערםיהלאחורחלצתותרחממ

11׃לואשדיבתינחהוםויבםויכודיבןגנמדודותיבה

דודבסיוריקבודודבהכארמאיותינחהתאלואשלטיו

הוהיהיהיכדודינפלמלואשאריו12׃םימעפוינפמ

ולוהמשיוומעמלואשוהרסיו13׃רסלואשםעמוומע

וכרדלכלדודיהיו14׃םעהינפלאביואציוףלארש

דאמליכשמאוהרשאלואשאריו15׃ומעהוהיוליכשמ

אוהיכדודתאבהאהדוהיולארשילכו16׃וינפמרגיו

יתבהנהדודלאלואשרמאיו17׃םהינפלאבואצוי

ליחןבלילהיהךאהשאלךלןתאהתאברמהלודגה

יהתוובידייהתלארמאלואשוהוהיתומחלמםחלהו

ימויכנאימלואשלאדודרמאיו18׃םיתשלפדיוב

יהיו19׃ךלמלןתחהיהאיכלארשיביבאתחפשמייח
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לאירדעלהנתנאיהודודללואשתבברמתאתתתעב

ודגיודודתאלואשתבלכימבהאתו20׃השאליתלחמה

ולהננתאלואשרמאיו21׃ויניעברבדהרשיולואשל

דודלאלואשרמאיוםיתשלפדיוביהתושקומלוליהתו

לאורבדודבעתאלואשוציו22׃םויהיבןתחתתםיתשב

ךובהאוידבעלכוךלמהךבץפחהנהרמאלטלבדוד

דודינזאבלואשידבעורבדיו23׃ךלמבןתחתההתעו

ןתחתהםכיניעבהלקנהדודרמאיוהלאהםירבדהתא

וללואשידבעודגיו24׃הלקנושרשיאיכנאוךלמב

הכלואשרמאיו25׃דודרבדהלאהםירבדכרמאל

תולרעהאמביכרהמבךלמלץפחןיאדודלורמאת

תאליפהלבשחלואשוךלמהיביאבםקנהלםיתשלפ

םירבדהתאדודלוידבעודגיו26׃םיתשלפדיבדוד

ואלמאלוךלמבןתחתהלדודיניעברבדהרשיוהלאה

םיתשלפבךיווישנאואוהךליודודםקיו27׃םימיה

ךלמלםואלמיוםהיתלרעתאדודאביושיאםיתאמ

׃השאלותבלכימתאלואשולןתיוךלמבןתחתהל

לואשתבלכימודודםעהוהייכעדיולואשאריו28

לואשיהיודועדודינפמארללואשףסאיו29׃והתבהא

ידמיהיוםיתשלפירשואציו30׃םימיהלכדודתאביא

׃דאמומשרקייולואשידבעלכמדודלכשםתאצ

תאתימהלוידבעלכלאוונבןתנוילאלואשרבדיו19

ןתנוהידגיו2׃דאמדודבץפחלואשןבןתנוהיודוד

רמשההתעוךתימהליבאלואששקבמרמאלדודל
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יתדמעואצאינאו3׃תאבחנורתסבתבשיורקבבאנ

יבאלאךברבדאינאוםשהתארשאהדשביבאדיל

לאבוטדודבןתנוהירבדיו4׃ךליתדגהוהמיתיארו

יכדודבודבעבךלמהאטחילאוילארמאיוויבאלואש

ושפנתאםשיו5׃דאמךלבוטוישעמיכוךלאטחאול

לכלהלודגהעושתהוהישעיויתשלפהתאךיוופכב

תאתימהליקנםדבאטחתהמלוחמשתותיארלארשי

יחלואשעבשיוןתנוהילוקבלואשעמשיו6׃םנחדוד

תאןתנוהיולדגיודודלןתנוהיארקיו7׃תמויםאהוהי

יהיולואשלאדודתאןתנוהיאביוהלאהםירבדהלכ

אציותויהלהמחלמהףסותו8׃םושלשלומתאכוינפל

׃וינפמוסניוהלודגהכמםהבךיוםיתשלפבםחליודוד

ותינחובשויותיבבאוהולואשלאהערהוהיחוריהתו9

תינחבתוכהללואששקביו10׃דיבןגנמדודוודיב

ריקבתינחהתאךיולואשינפמרטפיוריקבודודב

םיכאלמלואשחלשיו11׃אוההלילבטלמיוסנדודו

לכימדודלדגתורקבבותימהלוורמשלדודתיבלא

התארחמהלילהךשפנתאטלממךניאםארמאלותשא

חרביוךליוןולחהדעבדודתאלכימדרתו12׃תמומ

תאוהטמהלאםשתוםיפרתהתאלכימחקתו13׃טלמיו

לואשחלשיו14׃דגבבסכתוויתשארמהמשםיזעהריבכ

חלשיו15׃אוההלחרמאתודודתאתחקלםיכאלמ

ותאולעהרמאלדודתאתוארלםיכאלמהתאלואש

לאםיפרתההנהוםיכאלמהואביו16׃ותמהלילאהטמב

לכימלאלואשרמאיו17׃ויתשארמםיזעהריבכוהטמה
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לכימרמאתוטלמיויביאתאיחלשתוינתימרהככהמל

דודו18׃ךתימאהמלינחלשילארמאאוהלואשלא

רשאלכתאולדגיוהתמרהלאומשלאאביוטלמיוחרב

דגיו19׃תיונבובשיולאומשואוהךליולואשולהשע

לואשחלשיו20׃המרבתיונבדודהנהרמאללואשל

םיאבנםיאיבנהתקהלתאאריודודתאתחקלםיכאלמ

חורלואשיכאלמלעיהתוםהילעבצנדמעלאומשו

םיכאלמחלשיולואשלודגיו21׃המהםגואבנתיוםיהלא

םיכאלמחלשיולואשףסיוהמהםגואבנתיוםירחא

אביוהתמרהאוהםגךליו22׃המהםגואבנתיוםישלש

לאומשהפיארמאיולאשיווכשברשאלודגהרובדע

תיונלאםשךליו23׃המרבתיונבהנהרמאיודודו

אבנתיוךולהךליוםיהלאחוראוהםגוילעיהתוהמרב

םגאבנתיווידגבאוהםגטשפיו24׃המרבתיונבואבדע

הלילהלכואוההםויהלכםרעלפיולאומשינפלאוה

׃םאיבנבלואשםגהורמאיןכלע

ןתנוהיינפלרמאיואביוהמרבתיונמדודחרביו20

שקבמיכךיבאינפליתאטחהמוינועהמיתישעהמ

השעולהנהתומתאלהלילחולרמאיו2׃ישפנתא

עודמוינזאתאהלגיאלוןטקרבדואלודגרבדיבא

דועעבשיו3׃תאזןיאהזהרבדהתאינממיבאריתסי

רמאיוךיניעבןחיתאצמיכךיבאעדיעדירמאיודוד

ךשפניחוהוהייחםלואובצעיןפןתנוהיתאזעדילא

המדודלאןתנוהירמאיו4׃תומהןיבויניבעשפכיכ
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הנהןתנוהילאדודרמאיו5׃ךלהשעאוךשפנרמאת

ינתחלשולוכאלךלמהםעבשאבשייכנאורחמשדח

ינדקפידקפםא6׃תישלשהברעהדעהדשביתרתסנו

וריעםחלתיבץורלדודינממלאשנלאשנתרמאוךיבא

בוטרמאיהכםא7׃החפשמהלכלםשםימיהחבזיכ

הערההתלכיכעדולהרחיהרחםאוךדבעלםולש

תאבההוהיתירבביכךדבעלעדסחתישעו8׃ומעמ

ךיבאדעוהתאינתימהןועיבשיםאוךמעךדבעתא

עדיםאיכךלהלילחןתנוהירמאיו9׃ינאיבתהזהמל

התאאלוךילעאובליבאםעמהערההתלכיכעדא

המואילדיגיימןתנוהילאדודרמאיו10׃ךלדיגא

אצנוהכלדודלאןתנוהירמאיו11׃השקךיבאךנעי

דודלאןתנוהירמאיו12׃הדשהםהינשואציוהדשה

תישלשהרחמתעכיבאתארקחאיכלארשייהלאהוהי

׃ךנזאתאיתילגוךילאחלשאזאאלודודלאבוטהנהו

תאיבאלאבטיייכףיסיהכוןתנוהילהוהיהשעיהכ13

םולשלתכלהוךיתחלשוךנזאתאיתילגוךילעהערה

יחינדועםאאלו14׃יבאםעהיהרשאכךמעהוהייהיו

תרכתאלו15׃תומאאלוהוהידסחידמעהשעתאלו

תאהוהיתרכהבאלוםלועדעיתיבםעמךדסחתא

םעןתנוהיתרכיו16׃המדאהינפלעמשיאדודיביא

ןתנוהיףסויו17׃דודיביאדימהוהישקבודודתיב

18׃ובהאושפנתבהאיכותאותבהאבדודתאעיבשהל

׃ךבשומדקפייכתדקפנושדחרחמןתנוהיולרמאיו

םשתרתסנרשאםוקמהלאתאבודאמדרתתשלשו19
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תשלשינאו20׃לזאהןבאהלצאתבשיוהשעמהםויב

חלשאהנהו21׃הרטמלילחלשלהרואהדצםיצחה

הנהרענלרמארמאםאםיצחהתאאצמךלרענהתא

יחרבדןיאוךלםולשיכהאבוונחקהנהוךממםיצחה

האלהוךממםיצחההנהםלעלרמאהכםאו22׃הוהי

הנההתאוינאונרבדרשארבדהו23׃הוהיךחלשיכךל

יהיוהדשבדודרתסיו24׃םלועדעךניבויניבהוהי

לעךלמהבשיו25׃לוכאלםחלהלעךלמהבשיושדחה

בשיוןתנוהיםקיוריקהבשומלאםעפבםעפכובשומ

לואשרבדאלו26׃דודםוקמדקפיולואשדצמרנבא

אוהרוהטיתלבאוההרקמרמאיכאוההםויבהמואמ

םוקמדקפיוינשהשדחהתרחממיהיו27׃רוהטאליכ

םגישיןבאבאלעודמונבןתנוהילאלואשרמאיודוד

לאשנלואשתאןתנוהיןעיו28׃םחלהלאםויהםגלומת

אנינחלשרמאיו29׃םחלתיבדעידמעמדודלאשנ

םאהתעויחאילהוצאוהוריעבונלהחפשמחבזיכ

אלןכלעיחאתאהאראואנהטלמאךיניעבןחיתאצמ

רמאיוןתנוהיבלואשףארחיו30׃ךלמהןחלשלאאב

ישיןבלהתארחביכיתעדיאולהתודרמהתוענןבול

ישיןברשאםימיהלכיכ31׃ךמאתורעתשבלוךתשבל

חקוחלשהתעוךתוכלמוהתאןוכתאלהמדאהלעיח

ויבאלואשתאןתנוהיןעיו32׃אוהתומןביכילאותא

תינחהתאלואשלטיו33׃השעהמתמויהמלוילארמאיו

תימהלויבאםעמאיההלכיכןתנוהיעדיוותכהלוילע

לכאאלוףאירחבןחלשהםעמןתנוהיםקיו34׃דודתא
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׃ויבאומלכהיכדודלאבצעניכםחלינשהשדחהםויב

ןטקרענודודדעומלהדשהןתנוהיאציורקבביהיו35

יכנארשאםיצחהתאאנאצמץרורענלרמאיו36׃ומע

רענהאביו37׃ורבעהליצחההריאוהוץררענההרומ

ירחאןתנוהיארקיוןתנוהיהרירשאיצחהםוקמדע

ןתנוהיארקיו38׃האלהוךממיצחהאולהרמאיורענה

ןתנוהירענטקליודמעתלאהשוחהרהמרענהירחא

ךאהמואמעדיאלרענהו39׃וינדאלאאביויצחהתא

לאוילכתאןתנוהיןתיו40׃רבדהתאועדידודוןתנוהי

אברענה41׃ריעהאיבהךלולרמאיוולרשארענה

שלשוחתשיוהצראויפאללפיובגנהלצאמםקדודו

דודדעוהערתאשיאוכביווהערתאשיאוקשיוםימעפ

ונעבשנרשאםולשלךלדודלןתנוהירמאיו42׃לידגה

ןיבוךניבויניבהיהיהוהירמאלהוהיםשבונחנאונינש

׃ריעהאבןתנוהיוךליוםקיוםלועדעךערזןיבויערז

ךלמיחאדרחיוןהכהךלמיחאלאהבנדודאביו21

2׃ךתאןיאשיאוךדבלהתאעודמולרמאיודודתארקל

ילארמאיורבדינוצךלמהןהכהךלמיחאלדודרמאיו

רשאוךחלשיכנארשארבדהתאהמואמעדילאשיא

3׃ינומלאינלפםוקמלאיתעדויםירענהתאוךתיוצ

׃אצמנהואידיבהנתםחלהשמחךדיתחתשיהמהתעו

יכידיתחתלאלחםחלןיארמאיודודתאןהכהןעיו4

ןעיו5׃השאמךאםירענהורמשנםאשישדקםחלםא

לומתכונלהרצעהשאםאיכולרמאיוןהכהתאדוד
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לחךרדאוהושדקםירענהילכויהיויתאצבםשלש

אליכשדקןהכהולןתיו6׃ילכבשדקיםויהיכףאו

הוהיינפלמםירסומהםינפהםחלםאיכםחלםשהיה

לואשידבעמשיאםשו7׃וחקלהםויבםחםחלםושל

ריבאימדאהגאדומשוהוהיינפלרצענאוההםויב

הפשיןיאוךלמיחאלדודרמאיו8׃לואשלרשאםיערה

יתחקלאלילכםגויברחםגיכברחואתינחךדיתחת

ברחןהכהרמאיו9׃ץוחנךלמהרבדהיהיכידיב

הטולאיההנההלאהקמעבתיכהרשאיתשלפהתילג

תרחאןיאיכחקךלחקתהתאםאדופאהירחאהלמשב

דודםקיו10׃ילהננתהומכןיאדודרמאיוהזבהתלוז

׃תגךלמשיכאלאאביולואשינפמאוההםויבחרביו

ץראהךלמדודהזאולהוילאשיכאידבעורמאיו11

דודוופלאבלואשהכהרמאלתולחמבונעיהזלאולה

אריוובבלבהלאהםירבדהתאדודםשיו12׃ותבברב

םהיניעבומעטתאונשיו13׃תגךלמשיכאינפמדאמ

לאורירדרויורעשהתותלדלעותיוםדיבללהתיו

עגתשמשיאוארתהנהוידבעלאשיכארמאיו14׃ונקז

תאםתאבהיכינאםיעגשמרסח15׃ילאותאואיבתהמל

׃יתיבלאאוביהזהילעעגתשהלהז

ויחאועמשיוםלדעתרעמלאטלמיוםשמדודךליו22

לכוילאוצבקתיו2׃המשוילאודריוויבאתיבלכו

יהיושפנרמשיאלכואשנולרשאשיאלכוקוצמשיא

דודךליו3׃שיאתואמעבראכומעויהיורשלםהילע

ימאויבאאנאציבאומךלמלארמאיובאומהפצמםשמ
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תאםחניו4׃םיהלאילהשעיהמעדארשאדעםכתא

5׃הדוצמבדודתויהימילכומעובשיובאומךלמינפ

ךלתאבוךלהדוצמבבשתאלדודלאאיבנהדגרמאיו

יכלואשעמשיו6׃תרחרעיאביודודךליוהדוהיץרא

תחתהעבגבבשוילואשוותארשאםישנאודודעדונ

7׃וילעםיבצנוידבעלכוודיבותינחוהמרבלשאה

ינימיינבאנועמשוילעםיבצנהוידבעללואשרמאיו

ירשםישיםכלכלםימרכותודשישיןבןתיםכלכלםג

הלגןיאוילעםכלכםתרשקיכ8׃תואמירשוםיפלא

הלגוילעםכמהלחןיאוישיןבםעינבתרכבינזאתא

9׃הזהםויכבראלילעידבעתאינבםיקהיכינזאתא

יתיאררמאיולואשידבעלעבצנאוהוימדאהגאדןעיו

וללאשיו10׃בוטחאןבךלמיחאלאהבנאבישיןבתא

11׃ולןתניתשלפהתילגברחתאוולןתנהדיצוהוהיב

תאוןהכהבוטיחאןבךלמיחאתאארקלךלמהחלשיו

׃ךלמהלאםלכואביובנברשאםינהכהויבאתיבלכ

13׃ינדאיננהרמאיובוטיחאןבאנעמשלואשרמאיו12

ךתתבישיןבוהתאילעםתרשקהמללואשולארמאיו

םויכבראלילאםוקלםיהלאבוללואשוברחוםחלול

ךידבעלכבימורמאיוךלמהתאךלמיחאןעיו14׃הזה

׃ךתיבבדבכנוךתעמשמלארסוךלמהןתחוןמאנדודכ

םשילאילהלילחםיהלאבוללואשליתלחהםויה15

ךדבעעדיאליכיבאתיבלכברבדודבעבךלמה

תומתתומךלמהרמאיו16׃לודגואןטקרבדתאזלכב

םיצרלךלמהרמאיו17׃ךיבאתיבלכוהתאךלמיחא



אלאומש 511

דודםעםדיםגיכהוהיינהכותימהוובסוילעםיבצנה

ידבעובאאלוונזאתאולגאלואוהחרביכועדייכו

ךלמהרמאיו18׃הוהיינהכבעגפלםדיתאחלשלךלמה

אוהעגפיוימדאהגיודבסיוםינהכבעגפוהתאבסגיודל

דופאאשנשיאהשמחוםינמשאוההםויבתמיוםינהכב

דעושיאמברחיפלהכהםינהכהריעבנתאו19׃דב

20׃ברחיפלהשורומחורושוקנוידעוללועמהשא

חרביורתיבאומשובוטחאןבךלמיחאלדחאןבטלמיו

ינהכתאלואשגרהיכדודלרתיבאדגיו21׃דודירחא

םשיכאוההםויביתעדירתיבאלדודרמאיו22׃הוהי

שפנלכביתבסיכנאלואשלדיגידגהיכימדאהגיוד

ישפנתאשקבירשאיכאריתלאיתאהבש23׃ךיבאתיב

׃ידמעהתאתרמשמיכךשפנתאשקבי

הליעקבםימחלנםיתשלפהנהרמאלדודלודגיו23

רמאלהוהיבדודלאשיו2׃תונרגהתאםיסשהמהו

ךלדודלאהוהירמאיוהלאהםיתשלפביתיכהוךלאה

ישנאורמאיו3׃הליעקתאתעשוהוםיתשלפבתיכהו

ךלניכףאוםיאריהדוהיבהפונחנאהנהוילאדוד

לאשלדודדועףסויו4׃םיתשלפתוכרעמלאהלעק

ןתנינאיכהליעקדרםוקרמאיוהוהיוהנעיוהוהיב

םחליוהליעקושנאודודךליו5׃ךדיבםיתשלפתא

עשיוהלודגהכמםהבךיוםהינקמתאגהניוםיתשלפב

ךלמיחאןברתיבאחרבביהיו6׃הליעקיבשיתאדוד

אביכלואשלדגיו7׃ודיבדרידופאהליעקדודלא
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רגסניכידיבםיהלאותארכנלואשרמאיוהליעקדוד

םעהלכתאלואשעמשיו8׃חירבוםיתלדריעבאובל

9׃וישנאלאודודלארוצלהליעקתדרלהמחלמל

רתיבאלארמאיוהערהשירחמלואשוילעיכדודעדיו

לארשייהלאהוהידודרמאיו10׃דופאההשיגהןהכה

תחשלהליעקלאאובללואששקבמיכךדבעעמשעמש

דריהודיבהליעקילעבינרגסיה11׃ירובעבריעל

אנדגהלארשייהלאהוהיךדבעעמשרשאכלואש

ילעבורגסיהדודרמאיו12׃דריהוהירמאיוךדבעל

13׃וריגסיהוהירמאיולואשדיבישנאתאויתאהליעק

וכלהתיוהלעקמואציושיאתואמששכוישנאודודםקיו

הליעקמדודטלמניכדגהלואשלווכלהתירשאב

רהבבשיותודצמברבדמבדודבשיו14׃תאצללדחיו

םיהלאונתנאלוםימיהלכלואשוהשקביוףיזרבדמב

דודוושפנתאשקבללואשאצייכדודאריו15׃ודיב

ךליולואשןבןתנוהיםקיו16׃השרחבףיזרבדמב

וילארמאיו17׃םיהלאבודיתאקזחיוהשרחדודלא

לעךלמתהתאויבאלואשדיךאצמתאליכאריתלא

׃ןכעדייבאלואשםגוהנשמלךלהיהאיכנאולארשי

השרחבדודבשיוהוהיינפלתירבםהינשותרכיו18

התעבגהלואשלאםיפזולעיו19׃ותיבלךלהןתנוהיו

תעבגבהשרחבתודצמבונמערתתסמדודאולהרמאל

ךשפנתואלכלהתעו20׃ןומישיהןימימרשאהליכחה

רמאיו21׃ךלמהדיבוריגסהונלודרתדרלךלמה

אנוכל22׃ילעםתלמחיכהוהילםתאםיכורבלואש



אלאומש 513

והארימולגרהיהתרשאומוקמתאוארוועדודועוניכה

לכמועדווארו23׃אוהםרעיםורעילארמאיכםש

יתכלהוןוכנלאילאםתבשוםשאבחתירשאםיאבחמה

יפלאלכבותאיתשפחוץראבונשיםאהיהוםכתא

וישנאודודולואשינפלהפיזוכליוומוקיו24׃הדוהי

לואשךליו25׃ןומישיהןימילאהברעבןועמרבדמב

ןועמרבדמבבשיועלסהדריודודלודגיושקבלוישנאו

ךליו26׃ןועמרבדמדודירחאףדריולואשעמשיו

יהיוהזמרההדצמוישנאודודוהזמרההדצמלואש

לאםירטעוישנאולואשולואשינפמתכללזפחנדוד

רמאללואשלאאבךאלמו27׃םשפתלוישנאלאודוד

לואשבשיו28׃ץראהלעםיתשלפוטשפיכהכלוהרהמ

וארקןכלעםיתשלפתארקלךליודודירחאףדרמ

בשיוםשמדודלעיו29׃תוקלחמהעלסאוההםוקמל

׃ידגןיעתודצמב

רמאלולודגיוםיתשלפירחאמלואשבשרשאכיהיו24

םיפלאתשלשלואשחקיו2׃ידגןיערבדמבדודהנה

לעוישנאודודתאשקבלךליולארשילכמרוחבשיא

םשוךרדהלעןאצהתורדגלאאביו3׃םילעיהירוצינפ

יתכריבוישנאודודווילגרתאךסהללואשאביוהרעמ

רשאםויההנהוילאדודישנאורמאיו4׃םיבשיהרעמה

ולתישעוךדיבךיביאתאןתניכנאהנהךילאהוהירמא

רשאליעמהףנכתאתרכיודודםקיוךיניעבבטירשאכ

רשאלעותאדודבלךיוןכירחאיהיו5׃טלבלואשל



אלאומש 514

ילהלילחוישנאלרמאיו6׃לואשלרשאףנכתאתרכ

הוהיחישמלינדאלהזהרבדהתאהשעאםאהוהימ

וישנאתאדודעסשיו7׃אוההוהיחישמיכובידיחלשל

הרעמהמםקלואשולואשלאםוקלםנתנאלוםירבדב

ארקיוהרעמהןמאציוןכירחאדודםקיו8׃ךרדבךליו

דקיווירחאלואשטביוךלמהינדארמאללואשירחא

המללואשלדודרמאיו9׃וחתשיוהצראםיפאדוד

10׃ךתערשקבמדודהנהרמאלםדאירבדתאעמשת

ידיבםויההוהיךנתנרשאתאךיניעוארהזהםויההנה

ידיחלשאאלרמאוךילעסחתוךגרהלרמאוהרעמב

ףנכתאהארםגהאריבאו11׃אוההוהיחישמיכינדאב

עדךיתגרהאלוךליעמףנכתאיתרכביכידיבךליעמ

הדצהתאוךליתאטחאלועשפוהערידיבןיאיכהארו

הוהיינמקנוךניבויניבהוהיטפשי12׃התחקלישפנתא

ינמדקהלשמרמאירשאכ13׃ךבהיהתאלידיוךממ

אציימירחא14׃ךבהיהתאלידיועשראציםיעשרמ

ירחאתמבלכירחאףדרהתאימירחאלארשיךלמ

אריוךניבויניבטפשוןידלהוהיהיהו15׃דחאשערפ

רבדלדודתולככיהיו16׃ךדימינטפשיויבירתאבריו

ינבהזךלקהלואשרמאיולואשלאהלאהםירבדהתא

התאקידצדודלארמאיו17׃ךביוולקלואשאשיודוד

18׃הערהךיתלמגינאוהבוטהינתלמגהתאיכינממ

רשאתאהבוטיתאהתישערשאתאםויהתדגהתאו

וביאתאשיאאצמייכו19׃ינתגרהאלוךדיבהוהיינרגס

הזהםויהתחתהבוטךמלשיהוהיוהבוטךרדבוחלשו
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ךולמתךלמיכיתעדיהנההתעו20׃ילהתישערשא

הוהיבילהעבשההתעו21׃לארשיתכלממךדיבהמקו

תיבמימשתאדימשתםאוירחאיערזתאתירכתםא

דודוותיבלאלואשךליולואשלדודעבשיו22׃יבא

׃הדוצמהלעולעוישנאו

והרבקיוולודפסיולארשילכוצבקיולאומשתמיו25

שיאו2׃ןראפרבדמלאדריודודםקיוהמרבותיבב

תשלשןאצולודאמלודגשיאהולמרכבוהשעמוןועמב

םשו3׃למרכבונאצתאזזגביהיוםיזעףלאוםיפלא

תפיולכשתבוטהשאהוליגבאותשאםשולבנשיאה

דודעמשיו4׃ובלכאוהוםיללעמערוהשקשיאהוראת

םירענהרשעדודחלשיו5׃ונאצתאלבנזזגיכרבדמב

םתלאשולבנלאםתאבוהלמרכולעםירענלדודרמאיו

ךתיבוםולשהתאויחלהכםתרמאו6׃םולשלימשבול

ךלםיזזגיכיתעמשהתעו7׃םולשךלרשאלכוםולש

דקפנאלוםונמלכהאלונמעויהךלרשאםיערההתע

ךירענתאלאש8׃למרכבםתויהימילכהמואמםהל

ונבבוטםוילעיכךיניעבןחםירענהואצמיוךלודיגיו

9׃דודלךנבלוךידבעלךדיאצמתרשאתאאנהנת

הלאהםירבדהלככלבנלאורבדיודודירענואביו

ימרמאיודודידבעתאלבנןעיו10׃וחוניודודםשב

ינפמשיאםיצרפתמהםידבעוברםויהישיןבימודוד

רשאיתחבטתאוימימתאוימחלתאיתחקלו11׃וינדא

׃המההזמיאיתעדיאלרשאםישנאליתתנויזזגליתחבט
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לככולודגיוואביוובשיוםכרדלדודירענוכפהיו12

תאשיאורגחוישנאלדודרמאיו13׃הלאהםירבדה

ולעיווברחתאדודםגרגחיווברחתאשיאורגחיווברח

׃םילכהלעובשיםיתאמושיאתואמעבראכדודירחא

רמאלםירענהמדחארענדיגהלבנתשאליגיבאלו14

טעיוונינדאתאךרבלרבדמהמםיכאלמדודחלשהנה

ונדקפאלוונמלכהאלודאמונלםיבטםישנאהו15׃םהב

המוח16׃הדשבונתויהבםתאונכלהתהימילכהמואמ

םיערםמעונתויהימילכםמויםגהלילםגונילעויה

הערההתלכיכישעתהמיארויעדהתעו17׃ןאצה

׃וילארבדמלעילבןבאוהוותיבלכלעוונינדאלא

ןייילבנםינשוםחלםיתאמחקתוליגובארהמתו18

םיתאמוםיקמצהאמוילקםיאסשמחותוושעןאצשמחו

ורבעהירענלרמאתו19׃םירמחהלעםשתוםילבד

20׃הדיגהאללבנהשיאלוהאבםכירחאיננהינפל

הנהורההרתסבתדריורומחהלעתבכראיההיהו

רמאדודו21׃םתאשגפתוהתארקלםידריוישנאודוד

דקפנאלורבדמבהזלרשאלכתאיתרמשרקשלךא

הכ22׃הבוטתחתהערילבשיוהמואמולרשאלכמ

רשאלכמריאשאםאףיסיהכודודיביאלםיהלאהשעי

דודתאליגיבאארתו23׃ריקבןיתשמרקבהדעול

הינפלעדודיפאללפתורומחהלעמדרתורהמתו

ינדאינאיברמאתווילגרלעלפתו24׃ץראוחתשתו

׃ךתמאירבדתאעמשוךינזאבךתמאאנרבדתוןועה

לעהזהלעילבהשיאלאובלתאינדאםישיאנלא25
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ךתמאינאוומעהלבנוומשלבנאוהןכומשכיכלבנ

יחינדאהתעו26׃תחלשרשאינדאירענתאיתיאראל

עשוהוםימדבאובמהוהיךענמרשאךשפניחוהוהי

ינדאלאםישקבמהוךיביאלבנכויהיהתעוךלךדי

ינדאלךתחפשאיבהרשאתאזההכרבההתעו27׃הער

עשפלאנאש28׃ינדאילגרבםיכלהתמהםירענלהנתנו

תומחלמיכןמאנתיבינדאלהוהיהשעיהשעיכךתמא

םקיו29׃ךימימךבאצמתאלהערוםחלנינדאהוהי

הרורצינדאשפנהתיהוךשפנתאשקבלוךפדרלםדא

הנעלקיךיביאשפנתאוךיהלאהוהיתאםייחהרורצב

לככינדאלהוהיהשעייכהיהו30׃עלקהףכךותב

31׃לארשילעדיגנלךוצוךילעהבוטהתארבדרשא

ךפשלוינדאלבללושכמלוהקופלךלתאזהיהתאלו

תאתרכזוינדאלהוהיבטיהוולינדאעישוהלוםנחםד

לארשייהלאהוהיךורבלגיבאלדודרמאיו32׃ךתמא

הכורבוךמעטךורבו33׃יתארקלהזהםויהךחלשרשא

34׃ילידיעשהוםימדבאובמהזהםויהינתלכרשאתא

יכךתאערהמינענמרשאלארשייהלאהוהייחםלואו

רואדעלבנלרתונםאיכיתארקליתאבתותרהמילול

האיבהרשאתאהדימדודחקיו35׃ריקבןיתשמרקבה

ךלוקביתעמשיארךתיבלםולשלילערמאהלוול

התשמולהנהולבנלאליגיבאאבתו36׃ךינפאשאו

דערכשאוהווילעבוטלבנבלוךלמההתשמכותיבב

37׃רקבהרואדעלודגוןטקרבדולהדיגהאלודאמ

םירבדהתאותשאולדגתולבנמןייהתאצברקבביהיו
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תרשעכיהיו38׃ןבאלהיהאוהווברקבובלתמיוהלאה

לבנתמיכדודעמשיו39׃תמיולבנתאהוהיףגיוםימיה

לבנדימיתפרחבירתאבררשאהוהיךורברמאיו

ושארבהוהיבישהלבנתערתאוהערמךשחודבעתאו

ואביו40׃השאלולהתחקלליגיבאברבדיודודחלשיו

דודרמאלהילאורבדיוהלמרכהליגיבאלאדודידבע

םיפאוחתשתוםקתו41׃השאלולךתחקלךילאונחלש

ידבעילגרץחרלהחפשלךתמאהנהרמאתוהצרא

שמחורומחהלעבכרתוליגיבאםקתורהמתו42׃ינדא

יהתודודיכאלמירחאךלתוהלגרלתוכלהההיתרענ

םגןייהתולאערזימדודחקלםעניחאתאו43׃השאלול

דודתשאותבלכימתאןתנלואשו44׃םישנלולןהיתש

׃םילגמרשאשילןביטלפל

דודאולהרמאלהתעבגהלואשלאםיפזהואביו26

לואשםקיו2׃ןמישיהינפלעהליכחהתעבגברתתסמ

ירוחבשיאםיפלאתשלשותאוףיזרבדמלאדריו

תעבגבלואשןחיו3׃ףיזרבדמבדודתאשקבללארשי

בשידודוךרדהלעןמישיהינפלערשאהליכחה

חלשיו4׃הרבדמהוירחאלואשאביכאריורבדמב

אביודודםקיו5׃ןוכנלאלואשאביכעדיוםילגרמדוד

רשאםוקמהתאדודאריולואשםשהנחרשאםוקמהלא

לגעמבבכשלואשוואבצרשרנןברנבאולואשםשבכש

ךלמיחאלארמאיודודןעיו6׃ותביבסםינחםעהו

דריימרמאלבאוייחאהיורצןבישיבאלאויתחה
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׃ךמעדראינאישיבארמאיוהנחמהלאלואשלאיתא

בכשלואשהנהוהלילםעהלאישיבאודודאביו7

םעהורנבאוותשארמץראבהכועמותינחולגעמבןשי

םיהלארגסדודלאישיבארמאיו8׃ותביבסםיבכש

םעפץראבותינחבאנונכאהתעוךדיבךביואתאםויה

והתיחשתלאישיבאלאדודרמאיו9׃ולהנשאאלותחא

יחדודרמאיו10׃הקנוהוהיחישמבודיחלשימיכ

המחלמבואתמואוביומויואונפגיהוהיםאיכהוהי

חישמבידיחלשמהוהימילהלילח11׃הפסנודרי

תחפצתאוותשארמרשאתינחהתאאנחקהתעוהוהי

תחפצתאותינחהתאדודחקיו12׃ונלהכלנוםימה

עדויןיאוהארןיאוםהלוכליולואשיתשארמםימה

׃םהילעהלפנהוהיתמדרתיכםינשיםלכיכץיקמןיאו

ברקחרמרההשארלעדמעיורבעהדודרבעיו13

רנןברנבאלאוםעהלאדודארקיו14׃םהיניבםוקמה

תארקהתאימרמאיורנבאןעיורנבאהנעתאולהרמאל

ימוהתאשיאאולהרנבאלאדודרמאיו15׃ךלמהלא

יכךלמהךינדאלאתרמשאלהמלולארשיבךומכ

בוטאל16׃ךינדאךלמהתאתיחשהלםעהדחאאב

אלרשאםתאתומינביכהוהייחתישערשאהזהרבדה

תינחיאהארהתעוהוהיחישמלעםכינדאלעםתרמש

לואשרכיו17׃ותשארמרשאםימהתחפצתאוךלמה

ילוקדודרמאיודודינבהזךלוקהרמאיודודלוקתא

יכודבעירחאףדרינדאהזהמלרמאיו18׃ךלמהינדא

ךלמהינדאאנעמשיהתעו19׃הערידיבהמויתישעהמ
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ינבםאוהחנמחרייבךתיסההוהיםאודבעירבדתא

חפתסהמםויהינושרגיכהוהיינפלםהםירוראםדאה

לאהתעו20׃םירחאםיהלאדבעךלרמאלהוהיתלחנב

שקבללארשיךלמאצייכהוהיינפדגנמהצראימדלפי

רמאיו21׃םירהבארקהףדרירשאכדחאשערפתא

תחתדועךלעראאליכדודינבבושיתאטחלואש

הגשאויתלכסההנההזהםויהךיניעבישפנהרקירשא

רבעיוךלמהתינחההנהרמאיודודןעיו22׃דאמהברה

ותקדצתאשיאלבישיהוהיו23׃החקיוםירענהמדחא

חלשליתיבאאלודיבםויההוהיךנתנרשאותנמאתאו

הזהםויהךשפנהלדגרשאכהנהו24׃הוהיחישמבידי

25׃הרצלכמינלציוהוהייניעבישפנלדגתןכיניעב

השעתהשעםגדודינבהתאךורבדודלאלואשרמאיו

׃ומוקמלבשלואשווכרדלדודךליולכותלכיםגו

לואשדיבדחאםויהפסאהתעובללאדודרמאיו27

ינממשאונוםיתשלפץראלאטלמאטלמהיכבוטילןיא

׃ודימיתטלמנולארשילובגלכבדועינשקבללואש

לאומערשאשיאתואמששואוהרבעיודודםקיו2

אוהתגבשיכאםעדודבשיו3׃תגךלמךועמןבשיכא

תילאערזיהםעניחאוישניתשודודותיבושיאוישנאו

חרביכלואשלדגיו4׃תילמרכהלבנתשאליגיבאו

םאשיכאלאדודרמאיו5׃ושקבלדועףסויאלותגדוד

הדשהירעתחאבםוקמילונתיךיניעבןחיתאצמאנ

6׃ךמעהכלממהריעבךדבעבשיהמלוםשהבשאו
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גלקצהתיהןכלגלקצתאאוההםויבשיכאולןתיו

רשאםימיהרפסמיהיו7׃הזהםויהדעהדוהייכלמל

לעיו8׃םישדחהעבראוםימיםיתשלפהדשבדודבשי

הנהיכיקלמעהויזרגהוירושגהלאוטשפיווישנאודוד

׃םירצמץראדעוהרושךאובםלועמרשאץראהתובשי

ןאצחקלוהשאושיאהיחיאלוץראהתאדודהכהו9

10׃שיכאלאאביובשיוםידגבוםילמגוםירמחורקבו

הדוהיבגנלעדודרמאיוםויהםתטשפלאשיכארמאיו

אלהשאושיאו11׃יניקהבגנלאוילאמחריהבגנלעו

השעהכרמאלונילעודגיןפרמאלתגאיבהלדודהיחי

12׃םיתשלפהדשבבשירשאםימיהלכוטפשמהכודוד

לארשיבומעבשיאבהשאבהרמאלדודבשיכאןמאיו

׃םלועדבעלילהיהו

אבצלםהינחמתאםיתשלפוצבקיוםההםימיביהיו28

יתאיכעדתעדידודלאשיכארמאיולארשיבםחלהל

ןכלשיכאלאדודרמאיו2׃ךישנאוהתאהנחמבאצת

ןכלדודלאשיכארמאיוךדבעהשעירשאתאעדתהתא

ולודפסיותמלאומשו3׃םימיהלכךמישאישארלרמש

תובאהריסהלואשווריעבוהמרבוהרבקיולארשילכ

ונחיוואביוםיתשלפוצבקיו4׃ץראהמםינעדיהתאו

אריו5׃עבלגבונחיולארשילכתאלואשץבקיוםנושב

לאשיו6׃דאמובלדרחיואריוםיתשלפהנחמתאלואש

םגםירואבםגתומלחבםגהוהיוהנעאלוהוהיבלואש

תלעבתשאילושקבוידבעללואשרמאיו7׃םאיבנב
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הנהוילאוידבעורמאיוהבהשרדאוהילאהכלאובוא

םידגבשבליולואששפחתיו8׃רודןיעבבואתלעבתשא

הלילהשאהלאואביוומעםישנאינשואוהךליוםירחא

׃ךילארמארשאתאילילעהובואבילאנימוסקרמאיו

לואשהשערשאתאתעדיהתאהנהוילאהשאהרמאתו9

המלוץראהןמינעדיהתאותובאהתאתירכהרשא

הוהיבלואשהלעבשיו10׃ינתימהלישפנבשקנתמהתא

רמאתו11׃הזהרבדבןועךרקיםאהוהייחרמאל

12׃ילילעהלאומשתארמאיוךלהלעאימתאהשאה

השאהרמאתולודגלוקבקעזתולאומשתאהשאהארתו

הלרמאיו13׃לואשהתאוינתימרהמלרמאללואשלא

לואשלאהשאהרמאתותיארהמיכיאריתלאךלמה

וראתהמהלרמאיו14׃ץראהןמםילעיתיארםיהלא

יכלואשעדיוליעמהטעאוהוהלעןקזשיארמאתו

לאומשרמאיו15׃וחתשיוהצראםיפאדקיואוהלאומש

ילרצלואשרמאיויתאתולעהלינתזגרההמללואשלא

יננעאלוילעמרסםיהלאויבםימחלנםיתשלפודאמ

ינעידוהלךלהארקאותומלחבםגםאיבנהדיבםגדוע

רסהוהיוינלאשתהמלולאומשרמאיו16׃השעאהמ

ידיברבדרשאכולהוהישעיו17׃ךרעיהיוךילעמ

18׃דודלךערלהנתיוךדימהכלממהתאהוהיערקיו

קלמעבופאןורחתישעאלוהוהילוקבתעמשאלרשאכ

ןתיו19׃הזהםויההוהיךלהשעהזהרבדהןכלע

ךינבוהתארחמוםיתשלפדיבךמעלארשיתאםגהוהי

20׃םיתשלפדיבהוהיןתילארשיהנחמתאםגימע
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ירבדמדאמאריוהצראותמוקאלמלפיולואשרהמיו

לכוםויהלכםחללכאאליכובהיהאלחכםגלאומש

דאמלהבניכארתולואשלאהשאהאובתו21׃הלילה

ישפנםישאוךלוקבךתחפשהעמשהנהוילארמאתו

עמשהתעו22׃ילאתרבדרשאךירבדתאעמשאויפכב

לוכאוםחלתפךינפלהמשאוךתחפשלוקבהתאםגאנ

לכאאלרמאיוןאמיו23׃ךרדבךלתיכחכךביהיו

ץראהמםקיוםלקלעמשיוהשאהםגווידבעובוצרפיו

רהמתותיבבקברמלגעהשאלו24׃הטמהלאבשיו

ינפלשגתו25׃תוצמוהפתושלתוחמקחקתווהחבזתו

׃אוהההלילבוכליוומקיוולכאיווידבעינפלולואש

לארשיוהקפאםהינחמלכתאםיתשלפוצבקיו29

םירבעםיתשלפינרסו2׃לאערזיברשאןיעבםינח

׃שיכאםעהנרחאבםירבעוישנאודודוםיפלאלותואמל

שיכארמאיוהלאהםירבעההמםיתשלפירשורמאיו3

לארשיךלמלואשדבעדודהזאולהםיתשלפירשלא

המואמוביתאצמאלוםינשהזואםימיהזיתאהיהרשא

םיתשלפירשוילעופצקיו4׃הזהםויהדעולפנםוימ

ומוקמלאבשיושיאהתאבשהםיתשלפירשולורמאיו

ונלהיהיאלוהמחלמבונמעדריאלוםשותדקפהרשא

ישארבאולהוינדאלאהזהצרתיהמבוהמחלמבןטשל

תולחמבולונעירשאדודהזאולה5׃םההםישנאה

שיכאארקיו6׃ותבברבדודוופלאבלואשהכהרמאל

יניעבבוטוהתארשייכהוהייחוילארמאיודודלא

םוימהערךביתאצמאליכהנחמביתאךאבוךתאצ
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׃התאבוטאלםינרסהיניעבוהזהםויהדעילאךאב

ינרסיניעבערהשעתאלוםולשבךלובושהתעו7

תאצמהמויתישעהמיכשיכאלאדודרמאיו8׃םיתשלפ

אליכהזהםויהדעךינפליתייהרשאםוימךדבעב

רמאיושיכאןעיו9׃ךלמהינדאיביאביתמחלנואובא

ךאםיהלאךאלמכיניעבהתאבוטיכיתעדידודלא

התעו10׃המחלמבונמעהלעיאלורמאםיתשלפירש

םתמכשהוךתאואברשאךינדאידבעורקבבםכשה

תכללוישנאואוהדודםכשיו11׃וכלוםכלרואורקבב

׃לאערזיולעםיתשלפוםיתשלפץראלאבושלרקבב

יקלמעוישילשהםויבגלקצוישנאודודאבביהיו30

׃שאבהתאופרשיוגלקצתאוכיוגלקצלאובגנלאוטשפ

ותימהאללודגדעוןטקמהברשאםישנהתאובשיו2

ריעהלאוישנאודודאביו3׃םכרדלוכליווגהניושיא

אשיו4׃ובשנםהיתנבוםהינבוםהישנושאבהפורשהנהו

םהבןיארשאדעוכביוםלוקתאותארשאםעהודוד

תילערזיהםעניחאובשנדודישניתשו5׃תוכבלחכ

ורמאיכדאמדודלרצתו6׃ילמרכהלבנתשאליגיבאו

ויתנבלעוונבלעשיאםעהלכשפנהרמיכולקסלםעה

רתיבאלאדודרמאיו7׃ויהלאהוהיבדודקזחתיו

תארתיבאשגיודפאהילאנהשיגהךלמיחאןבןהכה

ירחאףדרארמאלהוהיבדודלאשיו8׃דודלאדפאה

לצהוגישתגשהיכףדרולרמאיוונגשאההזהדודגה

דעואביוותארשאשיאתואמששואוהדודךליו9׃ליצת
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עבראואוהדודףדריו10׃ודמעםירתונהורושבהלחנ

לחנתארבעמורגפרשאשיאםיתאמודמעיושיאתואמ

דודלאותאוחקיוהדשבירצמשיאואצמיו11׃רושבה

הלבדחלפולונתיו12׃םימוהקשיולכאיוםחלולונתיו

םחללכאאליכוילאוחורבשתולכאיוםיקמצינשו

ולרמאיו13׃תולילהשלשוםימיהשלשםימהתשאלו

דבעיכנאירצמרענרמאיוהתאהזמיאוהתאימלדוד

14׃השלשםויהיתילחיכינדאינבזעיויקלמעשיאל

בלכבגנלעוהדוהילרשאלעויתרכהבגנונטשפונחנא

לאינדרותהדודוילארמאיו15׃שאבונפרשגלקצתאו

םאוינתימתםאםיהלאבילהעבשהרמאיוהזהדודגה

והדריו16׃הזהדודגהלאךדרואוינדאדיבינרגסת

לכבםיגגחוםיתשוםילכאץראהלכינפלעםישטנהנהו

׃הדוהיץראמוםיתשלפץראמוחקלרשאלודגהללשה

טלמנאלוםתרחמלברעהדעוףשנהמדודםכיו17

לעובכררשארענשיאתואמעבראםאיכשיאםהמ

תאוקלמעוחקלרשאלכתאדודלציו18׃וסניוםילמגה

דעוןטקהןמםהלרדענאלו19׃דודליצהוישניתש

םהלוחקלרשאלכדעוללשמותונבוםינבדעולודגה

וגהנרקבהוןאצהלכתאדודחקיו20׃דודבישהלכה

דודאביו21׃דודללשהזורמאיואוהההנקמהינפל

םבישיודודירחאתכלמורגפרשאםישנאהםיתאמלא

ותארשאםעהתארקלודודתארקלואציורושבהלחנב

שיאלכןעיו22׃םולשלםהללאשיוםעהתאדודשגיו

ןעיורמאיודודםעוכלהרשאםישנאהמלעילבוער
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יכונלצהרשאללשהמםהלןתנאלימעוכלהאלרשא

דודרמאיו23׃וכליווגהניווינבתאוותשאתאשיאםא

ןתיוונתארמשיוונלהוהיןתנרשאתאיחאןכושעתאל

רבדלםכלעמשיימו24׃ונדיבונילעאבהדודגהתא

םילכהלעבשיהקלחכוהמחלמבדריהקלחכיכהזה

קחלהמשיוהלעמואוההםויהמיהיו25׃וקלחיודחי

גלקצלאדודאביו26׃הזהםויהדעלארשילטפשמלו

םכלהנהרמאלוהערלהדוהיינקזלללשהמחלשיו

רשאלולאתיבברשאל27׃הוהייביאללשמהכרב

רשאלורערעברשאלו28׃רתיברשאלובגנתומרב

רשאלולכרברשאלו29׃עמתשאברשאלותומפשב

המרחברשאלו30׃יניקהירעברשאלוילאמחריהירעב

ןורבחברשאלו31׃ךתעברשאלוןשערובברשאלו

׃וישנאואוהדודםשךלהתהרשאתומקמהלכלו

ינפמלארשיישנאוסניולארשיבםימחלנםיתשלפו31

םיתשלפוקבדיו2׃עבלגהרהבםיללחולפיוםיתשלפ

בדניבאתאוןתנוהיתאםיתשלפוכיווינבתאולואשתא

לואשלאהמחלמהדבכתו3׃לואשינבעושיכלמתאו

4׃םירומהמדאמלחיותשקבםישנאםירומהוהאצמיו

ואוביןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנללואשרמאיו

וילכאשנהבאאלויבוללעתהוינרקדוהלאהםילרעה

אריו5׃הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארייכ

׃ומעתמיווברחלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכאשנ

םויבוישנאלכםגוילכאשנווינבתשלשולואשתמיו6
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קמעהרבעברשאלארשיישנאואריו7׃ודחיאוהה

לואשותמיכולארשיישנאוסניכןדריהרבעברשאו

׃ןהבובשיוםיתשלפואביווסניוםירעהתאובזעיווינבו

ואצמיוםיללחהתאטשפלםיתשלפואביותרחממיהיו8

ותרכיו9׃עבלגהרהבםילפנוינבתשלשתאולואשתא

ביבסםיתשלפץראבוחלשיווילכתאוטישפיוושארתא

תיבוילכתאומשיו10׃םעהתאוםהיבצעתיברשבל

ועמשיו11׃ןשתיבתמוחבועקתותיוגתאותורתשע

׃לואשלםיתשלפושערשאתאדעלגשיבייבשיוילא

תיוגתאוחקיוהלילהלכוכליוליחשיאלכומוקיו12

ופרשיוהשביואביוןשתיבתמוחמוינבתיוגתאולואש

לשאהתחתורבקיוםהיתמצעתאוחקיו13׃םשםתא

׃םימיתעבשומציוהשביב
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בלאומש

קלמעהתאתוכהמבשדודולואשתומירחאיהיו1

הנהוישילשהםויביהיו2׃םינשםימיגלקצבדודבשיו

המדאוםיערקוידגבולואשםעמהנחמהןמאבשיא

3׃וחתשיוהצראלפיודודלאואבביהיוושארלע

לארשיהנחממוילארמאיואובתהזמיאדודולרמאיו

ילאנדגהרבדההיההמדודוילארמאיו4׃יתטלמנ

םעהןמלפנהברהםגוהמחלמהןמםעהסנרשארמאיו

רענהלאדודרמאיו5׃ותמונבןתנוהיולואשםגוותמיו

רמאיו6׃ונבןתנוהיולואשתמיכתעדיךיאולדיגמה

לואשהנהועבלגהרהביתירקנארקנולדיגמהרענה

7׃והקבדהםישרפהילעבובכרההנהוותינחלעןעשנ

ימילרמאיו8׃יננהרמאוילאארקיוינאריווירחאןפיו

ילעאנדמעילארמאיו9׃יכנאיקלמעוילארמאיוהתא

דמעאו10׃יבישפנדועלכיכץבשהינזחאיכינתתמו

חקאוולפנירחאהיחיאליכיתעדייכוהתתמאווילע

לאםאיבאווערזלערשאהדעצאוושארלערשארזנה

םישנאהלכםגוםערקיוודגבבדודקזחיו11׃הנהינדא

לואשלעברעהדעומציווכביוודפסיו12׃ותארשא

ולפניכלארשיתיבלעוהוהיםעלעוונבןתנוהילעו

התאהזמיאולדיגמהרענהלאדודרמאיו13׃ברחב

ךיאדודוילארמאיו14׃יכנאיקלמערגשיאןברמאיו

ארקיו15׃הוהיחישמתאתחשלךדיחלשלתאריאל

16׃תמיווהכיוובעגפשגרמאיוםירענהמדחאלדוד

רמאלךבהנעךיפיכךשארלעךימדדודוילארמאיו
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תאזההניקהתאדודןנקיו17׃הוהיחישמתאיתתמיכנא

הדוהיינבדמללרמאיו18׃ונבןתנוהילעולואשלע

לעלארשייבצה19׃רשיהרפסלעהבותכהנהתשק

לאתגבודיגתלא20׃םירובגולפנךיאללחךיתומב

ןפםיתשלפתונבהנחמשתןפןולקשאתצוחבורשבת

רטמלאולטלאעבלגבירה21׃םילרעהתונבהנזלעת

לואשןגמםירובגןגמלעגנםשיכתמורתידשוםכילע

תשקםירובגבלחמםיללחםדמ22׃ןמשבחישמילב

23׃םקירבושתאללואשברחורוחאגושנאלןתנוהי

אלםתומבוםהייחבםמיענהוםיבהאנהןתנוהיולואש

לאלארשיתונב24׃ורבגתויראמולקםירשנמודרפנ

בהזידעהלעמהםינדעםעינשםכשבלמההניכבלואש

ןתנוהיהמחלמהךותבםירבגולפנךיא25׃ןכשובללע

ילתמענןתנוהייחאךילעילרצ26׃ללחךיתומבלע

ולפנךיא27׃םישנתבהאמילךתבהאהתאלפנדאמ

׃המחלמילכודבאיוםירובג

תחאבהלעאהרמאלהוהיבדודלאשיוןכירחאיהיו2

הלעאהנאדודרמאיוהלעוילאהוהירמאיוהדוהיירע

םעניחאוישניתשםגודודםשלעיו2׃הנרבחרמאיו

רשאוישנאו3׃ילמרכהלבנתשאליגיבאותילערזיה

ואביו4׃ןורבחירעבובשיוותיבושיאדודהלעהומע

הדוהיתיבלעךלמלדודתאםשוחשמיוהדוהיישנא

׃לואשתאורבקרשאדעלגשיביישנארמאלדודלודגיו

םהילארמאיודעלגשיביישנאלאםיכאלמדודחלשיו5
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םכינדאםעהזהדסחהםתישערשאהוהילםתאםיכרב

דסחםכמעהוהישעיהתעו6׃ותאורבקתולואשםע

םתישערשאתאזההבוטהםכתאהשעאיכנאםגותמאו

תמיכליחינבלויהוםכידיהנקזחתהתעו7׃הזהרבדה

׃םהילעךלמלהדוהיתיבוחשמיתאםגולואשםכינדא

תשבשיאתאחקללואשלרשאאבצרשרנןברנבאו8

לאודעלגהלאוהכלמיו9׃םינחמוהרבעיולואשןב

לארשילעוןמינבלעוםירפאלעולאערזילאוירושאה

לעוכלמבלואשןבתשבשיאהנשםיעבראןב10׃הלכ

׃דודירחאויההדוהיתיבךאךלמםינשםיתשולארשי

לעןורבחבךלמדודהיהרשאםימיהרפסמיהיו11

ןברנבאאציו12׃םישדחהששוםינשעבשהדוהיתיב

באויו13׃הנועבגםינחממלואשןבתשבשיאידבעורנ

ודחיןועבגתכרבלעםושגפיוואצידודידבעוהיורצןב

14׃הזמהכרבהלעהלאוהזמהכרבהלעהלאובשיו

ונינפלוקחשיוםירענהאנומוקיבאוילארנבארמאיו

רשעםינשרפסמבורבעיוומקיו15׃ומקיבאוירמאיו

16׃דודידבעמרשעםינשולואשןבתשבשיאלוןמינבל

ודחיולפיווהערדצבוברחווהערשארבשיאוקזחיו

יהתו17׃ןועבגברשאםירצהתקלחאוההםוקמלארקיו

ישנאורנבאףגניואוההםויבדאמדעהשקהמחלמה

היורצינבהשלשםשויהיו18׃דודידבעינפללארשי

םיבצהדחאכוילגרבלקלאהשעולאהשעוישיבאובאוי

הטנאלורנבאירחאלאהשעףדריו19׃הדשברשא

ןפיו20׃רנבאירחאמלואמשהלעוןימיהלעתכלל
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21׃יכנארמאיולאהשעהזהתאהרמאיווירחארנבא

זחאוךלאמשלעואךנימילעךלהטנרנבאולרמאיו

לאהשעהבאאלוותצלחתאךלחקוםירענהמדחאךל

רוסלאהשעלארמאלרנבאדועףסיו22׃וירחאמרוסל

באוילאינפאשאךיאוהצראהככאהמלירחאמךל

לאתינחהירחאברנבאוהכיורוסלןאמיו23׃ךיחא

יהיוותחתתמיוםשלפיווירחאמתינחהאצתושמחה

׃ודמעיותמיולאהשעםשלפנרשאםוקמהלאאבהלכ

המהוהאבשמשהורנבאירחאישיבאובאויופדריו24

׃ןועבגרבדמךרדחיגינפלערשאהמאתעבגדעואב

תחאהדגאלויהיורנבאירחאןמינבינבוצבקתיו25

באוילארנבאארקיו26׃תחאהעבגשארלעודמעיו

היהתהרמיכהתעדיאולהברחלכאתחצנלהרמאיו

׃םהיחאירחאמבושלםעלרמאתאליתמדעוהנורחאב

רקבהמזאיכתרבדאלוליכםיהלאהיחבאוירמאיו27

רפושבבאויעקתיו28׃ויחאירחאמשיאםעההלענ

ופסיאלולארשיירחאדועופדריאלוםעהלכודמעיו

הלילהלכהברעבוכלהוישנאורנבאו29׃םחלהלדוע

׃םינחמואביוןורתבהלכוכליוןדריהתאורבעיואוהה

ודקפיוםעהלכתאץבקיורנבאירחאמבשבאויו30

דודידבעו31׃לאהשעושיארשעהעשתדודידבעמ

׃ותמשיאםיששותואמשלשרנבאישנאבוןמינבמוכה

םחלתיברשאויבארבקבוהרבקיולאהשעתאואשיו32

׃ןורבחבםהלראיווישנאובאויהלילהלכוכליו
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דודתיבןיבולואשתיבןיבהכראהמחלמהיהתו3

דודלודליו2׃םילדוםיכלהלואשתיבוקזחוךלהדודו

׃תלאערזיהםעניחאלןונמאורוכביהיוןורבחבםינב

ישלשהוילמרכהלבנתשאלגיבאלבאלכוהנשמו3

יעיברהו4׃רושגךלמימלתתבהכעמןבםולשבא

יששהו5׃לטיבאןבהיטפשישימחהותיגחןבהינדא

6׃ןורבחבדודלודליהלאדודתשאהלגעלםערתי

רנבאודודתיבןיבולואשתיבןיבהמחלמהתויהביהיו

הפצרהמשושגלפלואשלו7׃לואשתיבבקזחתמהיה

8׃יבאשגליפלאהתאבעודמרנבאלארמאיוהיאתב

בלכשארהרמאיותשבשיאירבדלעדאמרנבאלרחיו

ךיבאלואשתיבםעדסחהשעאםויההדוהילרשאיכנא

ילעדקפתודודדיבךתיצמהאלווהערמלאוויחאלא

ולףיסיהכורנבאלםיהלאהשעיהכ9׃םויההשאהןוע

ריבעהל10׃ולהשעאןכיכדודלהוהיעבשנרשאכיכ

לארשילעדודאסכתאםיקהלולואשתיבמהכלממה

בישהלדועלכיאלו11׃עבשראבדעוןדמהדוהילעו

לאםיכאלמרנבאחלשיו12׃ותאותארימרבדרנבאתא

יתאךתירבהתרכרמאלץראימלרמאלותחתדוד

בוטרמאיו13׃לארשילכתאךילאבסהלךמעידיהנהו

ךתאמלאשיכנאדחארבדךאתירבךתאתרכאינא

לכימתאךאיבהינפלםאיכינפתאהארתאלרמאל

םיכאלמדודחלשיו14׃ינפתאתוארלךאבבלואשתב

לכימתאיתשאתאהנתרמאללואשןבתשבשיאלא

שיאחלשיו15׃םיתשלפתולרעהאמביליתשרארשא
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ךליו16׃שולןבלאיטלפםעמשיאםעמהחקיותשב

וילארמאיוםירחבדעהירחאהכבוךולההשיאהתא

לארשיינקזםעהיהרנבארבדו17׃בשיובושךלרנבא

ךלמלדודתאםישקבמםתייהםשלשםגלומתםגרמאל

דיברמאלדודלארמאהוהייכושעהתעו18׃םכילע

דימוםיתשלפדימלארשיימעתאעישוהידבעדוד

םגךליוןימינבינזאברנבאםגרבדיו19׃םהיביאלכ

יניעבבוטרשאלכתאןורבחבדודינזאברבדלרנבא

דודלארנבאאביו20׃ןמינבתיבלכיניעבולארשי

םישנאלורנבאלדודשעיוםישנאםירשעותאוןורבח

הכלאוהמוקאדודלארנבארמאיו21׃התשמותארשא

ךתאותרכיולארשילכתאךלמהינדאלאהצבקאו

תאדודחלשיוךשפנהואתרשאלכבתכלמותירב

דודגהמאבבאויודודידבעהנהו22׃םולשבךליורנבא

יכןורבחבדודםעונניארנבאוואיבהםמעברללשו

ואבותארשאאבצהלכובאויו23׃םולשבךליווחלש

והחלשיוךלמהלארנןברנבאאברמאלבאוילודגיו

התישעהמרמאיוךלמהלאבאויאביו24׃םולשבךליו

25׃ךולהךליוותחלשהזהמלךילארנבאאבהנה

ךאצומתאתעדלואבךתתפליכרנןברנבאתאתעדי

באויאציו26׃השעהתארשאלכתאתעדלוךאובמתאו

רובמותאובשיורנבאירחאםיכאלמחלשיודודםעמ

באויוהטיוןורבחרנבאבשיו27׃עדיאלדודוהרסה

תמיושמחהםשוהכיוילשבותארבדלרעשהךותלא

יקנרמאיוןכירחאמדודעמשיו28׃ויחאלאהשעםדב
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׃רנןברנבאימדמםלועדעהוהיםעמיתכלממויכנא

תיבמתרכילאוויבאתיבלכלאובאוישארלעולחי29

׃םחלרסחוברחבלפנוךלפבקיזחמוערצמובזבאוי

תאתימהרשאלערנבאלוגרהויחאישיבאובאויו30

באוילאדודרמאיו31׃המחלמבןועבגבםהיחאלאהשע

ודפסוםיקשורגחוםכידגבוערקותארשאםעהלכלאו

תאורבקיו32׃הטמהירחאךלהדודךלמהורנבאינפל

רנבארבקלאךביוולוקתאךלמהאשיוןורבחברנבא

תומכהרמאיורנבאלאךלמהןנקיו33׃םעהלכוכביו

םיתשחנלאלךילגרותורסאאלךדי34׃רנבאתומילבנ

תוכבלםעהלכופסיותלפנהלועינבינפללופנכושגה

דועבםחלדודתאתורבהלםעהלכאביו35׃וילע

יכףיסיהכוםיהלאילהשעיהכרמאלדודעבשיוםויה

לכו36׃המואמלכואםחלםעטאשמשהאובינפלםא

יניעבךלמההשערשאלככםהיניעבבטייווריכהםעה

אוההםויבלארשילכוםעהלכועדיו37׃בוטםעהלכ

רמאיו38׃רנןברנבאתאתימהלךלמהמהתיהאליכ

הזהםויהלפנלודגורשיכועדתאולהוידבעלאךלמה

הלאהםישנאהוךלמחושמוךרםויהיכנאו39׃לארשיב

׃ותערכהערההשעלהוהיםלשיינממםישקהיורצינב

לכווידיופריוןורבחברנבאתמיכלואשןבעמשיו4

לואשןבויהםידודגירשםישנאינשו2׃ולהבנלארשי

ינבמיתראבהןומרינבבכרינשהםשוהנעבדחאהםש

םיתראבהוחרביו3׃ןמינבלעבשחתתוראבםגיכןמינב

לואשןבןתנוהילו4׃הזהםויהדעםירגםשויהיוהמיתג
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לואשתעמשאבבהיהםינששמחןבםילגרהכנןב

סונלהזפחביהיוסנתוותנמאוהאשתולאערזימןתנוהיו

יתראבהןומרינבוכליו5׃תשביפמומשוחספיולפיו

בכשאוהותשבשיאתיבלאםויהםחכואביוהנעבובכר

יחקלתיבהךותדעואבהנהו6׃םירהצהבכשמתא

ואביו7׃וטלמנויחאהנעבובכרושמחהלאוהכיוםיטח

והתמיווהכיוובכשמרדחבותטמלעבכשאוהותיבה

הברעהךרדוכליוושארתאוחקיוושארתאוריסיו

ןורבחדודלאתשבשיאשארתאואביו8׃הלילהלכ

ךביאלואשןבתשבשיאשארהנהךלמהלאורמאיו

םויהתומקנךלמהינדאלהוהיןתיוךשפנתאשקברשא

ויחאהנעבתאובכרתאדודןעיו9׃וערזמולואשמהזה

תאהדפרשאהוהייחםהלרמאיויתראבהןומרינב

לואשתמהנהרמאלילדיגמהיכ10׃הרצלכמישפנ

גלקצבוהגרהאוובהזחאוויניעברשבמכהיהאוהו

וגרהםיעשרםישנאיכףא11׃הרשבוליתתלרשא

תאשקבאאולההתעוובכשמלעותיבבקידצשיאתא

תאדודוציו12׃ץראהןמםכתאיתרעבוםכדימומד

ולתיוםהילגרתאוםהידיתאוצצקיוםוגרהיוםירענה

ורבקיווחקלתשבשיאשארתאוןורבחבהכרבהלע

׃ןורבחברנבארבקב

רמאלורמאיוהנורבחדודלאלארשייטבשלכואביו5

תויהבםושלשםגלומתאםג2׃ונחנאךרשבוךמצעוננה

לארשיתאיבמהואיצומהתייההתאונילעךלמלואש
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התאולארשיתאימעתאהערתהתאךלהוהירמאיו

לאלארשיינקזלכואביו3׃לארשילעדיגנלהיהת

ןורבחבתירבדודךלמהםהלתרכיוהנורבחךלמה

ןב4׃לארשילעךלמלדודתאוחשמיוהוהיינפל

ןורבחב5׃ךלמהנשםיעבראוכלמבדודהנשםישלש

ךלמםלשוריבוםישדחהששוםינשעבשהדוהילעךלמ

ךלמהךליו6׃הדוהיולארשילכלעהנששלשוםישלש

דודלרמאיוץראהבשוייסביהלאםלשוריוישנאו

םיחספהוםירועהךריסהםאיכהנהאובתאלרמאל

ןויצתדצמתאדודדכליו7׃הנהדודאוביאלרמאל

עגיויסביהכמלכאוההםויבדודרמאיו8׃דודריעאיה

ןכלעדודשפנואנשםירועהתאוםיחספהתאורונצב

הדצמבדודבשיו9׃תיבהלאאוביאלחספורועורמאי

׃התיבואולמהןמביבסדודןביודודריעהלארקיו

11׃ומעתואבציהלאהוהיולודגוךולהדודךליו10

םיזראיצעודודלאםיכאלמרצךלמםריחחלשיו

עדיו12׃דודלתיבונביוריקןבאישרחוץעישרחו

ותכלממאשניכולארשילעךלמלהוהיוניכהיכדוד

םישנוםישגלפדועדודחקיו13׃לארשיומערובעב

םינבדודלדועודלויוןורבחמואבירחאםלשורימ

בבושועומשםלשוריבולםידליהתומשהלאו14׃תונבו

עמשילאו16׃עיפיוגפנועושילאורחביו15׃המלשוןתנו

דודתאוחשמיכםיתשלפועמשיו17׃טלפילאועדילאו

דודתאשקבלםיתשלפלכולעיולארשילעךלמל

ושטניוואבםיתשלפו18׃הדוצמהלאדריודודעמשיו
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לאהלעאהרמאלהוהיבדודלאשיו19׃םיאפרקמעב

ןתניכהלעדודלאהוהירמאיוידיבםנתתהםיתשלפ

םיצרפלעבבדודאביו20׃ךדיבםיתשלפהתאןתא

םימץרפכינפליביאתאהוהיץרפרמאיודודםשםכיו

םשובזעיו21׃םיצרפלעבאוההםוקמהםשארקןכלע

םיתשלפדועופסיו22׃וישנאודודםאשיוםהיבצעתא

רמאיוהוהיבדודלאשיו23׃םיאפרקמעבושטניותולעל

24׃םיאכבלוממםהלתאבוםהירחאלאבסההלעתאל

יכץרחתזאםיאכבהישארבהדעצלוקתאךעמשביהיו

שעיו25׃םיתשלפהנחמבתוכהלךינפלהוהיאציזא

ךאבדעעבגמםיתשלפתאךיוהוהיוהוצרשאכןכדוד

׃רזג

׃ףלאםישלשלארשיברוחבלכתאדודדועףסיו6

הדוהיילעבמותארשאםעהלכודודךליוםקיו2

הוהיםשםשארקנרשאםיהלאהןוראתאםשמתולעהל

םיהלאהןוראתאובכריו3׃וילעםיברכהבשיתואבצ

אזעוהעבגברשאבדניבאתיבמוהאשיוהשדחהלגעלא

והאשיו4׃השדחהלגעהתאםיגהנבדניבאינבויחאו

ויחאוםיהלאהןוראםעהעבגברשאבדניבאתיבמ

םיקחשמלארשיתיבלכודודו5׃ןוראהינפלךלה

םיפתבוםילבנבותורנכבוםישורביצעלכבהוהיינפל

אזעחלשיוןוכנןרגדעואביו6׃םילצלצבוםיענענמבו

רחיו7׃רקבהוטמשיכובזחאיוםיהלאהןוראלא

םשתמיולשהלעםיהלאהםשוהכיוהזעבהוהיףא
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הוהיץרפרשאלעדודלרחיו8׃םיהלאהןוראםע

׃הזהםויהדעהזעץרפאוההםוקמלארקיוהזעבץרפ

ילאאוביךיארמאיואוההםויבהוהיתאדודאריו9

הוהיןוראתאוילאריסהלדודהבאאלו10׃הוהיןורא

בשיו11׃יתגהםודאדבעתיבדודוהטיודודריעלע

ךרביוםישדחהשלשיתגהםדאדבעתיבהוהיןורא

דודךלמלדגיו12׃ותיבלכתאוםדאדבעתאהוהי

ולרשאלכתאוםדאדבעתיבתאהוהיךרברמאל

םיהלאהןוראתאלעיודודךליוםיהלאהןורארובעב

ודעציכיהיו13׃החמשבדודריעםדאדבעתיבמ

דודו14׃אירמורושחבזיוםידעצהששהוהיןוראיאשנ

דודו15׃דבדופארוגחדודוהוהיינפלזעלכברכרכמ

לוקבוהעורתבהוהיןוראתאםילעמלארשיתיבלכו

לואשתבלכימודודריעאבהוהיןוראהיהו16׃רפוש

רכרכמוזזפמדודךלמהתאארתוןולחהדעבהפקשנ

וגציוהוהיןוראתאואביו17׃הבלבולזבתוהוהיינפל

דודלעיודודולהטנרשאלהאהךותבומוקמבותא

הלועהתולעהמדודלכיו18׃םימלשוהוהיינפלתולע

קלחיו19׃תואבצהוהיםשבםעהתאךרביוםימלשהו

שיאלהשאדעושיאמללארשיןומהלכלםעהלכל

םעהלכךליותחאהשישאודחארפשאותחאםחלתלח

תבלכימאצתוותיבתאךרבלדודבשיו20׃ותיבלשיא

לארשיךלמםויהדבכנהמרמאתודודתארקללואש

דחאתולגנתולגהכוידבעתוהמאיניעלםויההלגנרשא

רחברשאהוהיינפללכימלאדודרמאיו21׃םיקרה
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לעהוהיםעלעדיגניתאתוצלותיבלכמוךיבאמיב

יתייהותאזמדועיתלקנו22׃הוהיינפליתקחשולארשי

23׃הדבכאםמעתרמארשאתוהמאהםעויניעבלפש

׃התומםוידעדליהלהיהאללואשתבלכימלו

לכמביבסמולחינההוהיוותיבבךלמהבשייכיהיו7

בשוייכנאאנהאראיבנהןתנלאךלמהרמאיו2׃ויביא

רמאיו3׃העיריהךותבבשיםיהלאהןוראוםיזראתיבב

׃ךמעהוהייכהשעךלךבבלברשאלכךלמהלאןתנ

ךל5׃רמאלןתנלאהוהירבדיהיואוהההלילביהיו4

ילהנבתהתאההוהירמאהכדודלאידבעלאתרמאו

ינבתאיתלעהםוימלתיבביתבשיאליכ6׃יתבשלתיב

להאבךלהתמהיהאוהזהםויהדעוםירצממלארשי

רבדהלארשיינבלכביתכלהתהרשאלכב7׃ןכשמבו

תאתוערליתיוצרשאלארשייטבשדחאתאיתרבד

׃םיזראתיבילםתינבאלהמלרמאללארשיתאימע

תואבצהוהירמאהכדודלידבעלרמאתהכהתעו8

ימעלעדיגנתויהלןאצהרחאמהונהןמךיתחקלינא

התרכאותכלהרשאלכבךמעהיהאו9׃לארשילע

םילדגהםשכלודגםשךליתשעוךינפמךיביאלכתא

ויתעטנולארשילימעלםוקמיתמשו10׃ץראברשא

ותונעלהלועינבופיסיאלודועזגריאלוויתחתןכשו

לעםיטפשיתיוצרשאםויהןמלו11׃הנושארברשאכ

יכהוהיךלדיגהוךיביאלכמךליתחינהולארשיימע

ךיתבאתאתבכשוךימיואלמייכ12׃הוהיךלהשעיתיב
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יתניכהוךיעממאצירשאךירחאךערזתאיתמיקהו

אסכתאיתננכוימשלתיבהנביאוה13׃ותכלממתא

ילהיהיאוהובאלולהיהאינא14׃םלועדעותכלממ

ינביעגנבוםישנאטבשבויתחכהוותועהברשאןבל

לואשםעמיתרסהרשאכונממרוסיאלידסחו15׃םדא

דעךתכלממוךתיבןמאנו16׃ךינפלמיתרסהרשא

םירבדהלככ17׃םלועדעןוכנהיהיךאסכךינפלםלוע

אביו18׃דודלאןתנרבדןכהזהןויזחהלככוהלאה

ימוהוהיינדאיכנאימרמאיוהוהיינפלבשיודודךלמה

ךיניעבתאזדועןטקתו19׃םלהדעינתאיבהיכיתיב

תרותתאזוקוחרמלךדבעתיבלאםגרבדתוהוהיינדא

ךילארבדלדועדודףיסויהמו20׃הוהיינדאםדאה

ךרבדרובעב21׃הוהיינדאךדבעתאתעדיהתאו

׃ךדבעתאעידוהלתאזההלודגהלכתאתישעךבלכו

םיהלאןיאוךומכןיאיכהוהיינדאתלדגןכלע22

לארשיכךמעכימו23׃ונינזאבונעמשרשאלכבךתלוז

םושלוםעלולתודפלםיהלאוכלהרשאץראבדחאיוג

ךמעינפמךצראלתוארנוהלודגהםכלתושעלוםשול

תאךלןנוכתו24׃ויהלאוםיוגםירצממךלתידפרשא

םהלתייההוהיהתאוםלועדעםעלךללארשיךמע

לעתרבדרשארבדהםיהלאהוהיהתעו25׃םיהלאל

26׃תרבדרשאכהשעוםלועדעםקהותיבלעוךדבע

לעםיהלאתואבצהוהירמאלםלועדעךמשלדגיו

התאיכ27׃ךינפלןוכנהיהידודךדבעתיבולארשי

רמאלךדבעןזאתאהתילגלארשייהלאתואבצהוהי
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ךילאללפתהלובלתאךדבעאצמןכלעךלהנבאתיב

םיהלאהאוההתאהוהיינדאהתעו28׃תאזההלפתהתא

׃תאזההבוטהתאךדבעלארבדתותמאויהיךירבדו

ךינפלםלועלתויהלךדבעתיבתאךרבולאוההתעו29

ךדבעתיבךרביךתכרבמותרבדהוהיינדאהתאיכ

׃םלועל

דודחקיוםעינכיוםיתשלפתאדודךיוןכירחאיהיו8

םדדמיובאומתאךיו2׃םיתשלפדימהמאהגתמתא

תימהלםילבחינשדדמיוהצראםתואבכשהלבחב

יאשנםידבעלדודלבאומיהתותויחהללבחהאלמו

הבוצךלמבחרןברזעדדהתאדודךיו3׃החנמ

עבשוףלאונממדודדכליו4׃רהנבודיבישהלותכלב

לכתאדודרקעיוילגרשיאףלאםירשעוםישרפתואמ

רזעלקשמדםראאבתו5׃בכרהאמונממרתויובכרה

ףלאםינשוםירשעםראבדודךיוהבוצךלמרזעדדהל

דודלםראיהתוקשמדםראבםיבצנדודםשיו6׃שיא

׃ךלהרשאלכבדודתאהוהיעשיוהחנמיאשונםידבעל

רזעדדהידבעלאויהרשאבהזהיטלשתאדודחקיו7

חקלרזעדדהירעיתרבמוחטבמו8׃םלשוריםאיביו

תמחךלמיעתעמשיו9׃דאמהברהתשחנדודךלמה

תאיעתחלשיו10׃רזעדדהליחלכתאדודהכהיכ

לעוכרבלוםולשלוללאשלדודךלמהלאונבםרוי

היהיעתתומחלמשיאיכוהכיורזעדדהבםחלנרשא

םג11׃תשחנילכובהזילכוףסכילכויהודיבורזעדדה
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רשאבהזהוףסכהםעהוהילדודךלמהשידקהםתא

ינבמובאוממוםראמ12׃שבכרשאםיוגהלכמשידקה

ךלמבחרןברזעדדהללשמוקלמעמוםיתשלפמוןומע

חלמאיגבםראתאותוכהמובשבםשדודשעיו13׃הבוצ

םשםודאלכבםיבצנםודאבםשיו14׃ףלארשעהנומש

דודתאהוהיעשויודודלםידבעםודאלכיהיוםיבצנ

דודיהיולארשילכלעדודךלמיו15׃ךלהרשאלכב

לעהיורצןבבאויו16׃ומעלכלהקדצוטפשמהשע

בוטיחאןבקודצו17׃ריכזמדוליחאןבטפשוהיואבצה

ןבוהינבו18׃רפוסהירשוםינהכרתיבאןבךלמיחאו

׃ויהםינהכדודינבויתלפהויתרכהועדיוהי

השעאולואשתיבלרתונרשאדועשייכהדודרמאיו9

אביצומשודבעלואשתיבלו2׃ןתנוהירובעבדסחומע

רמאיואביצהתאהוילאךלמהרמאיודודלאולוארקיו

לואשתיבלשיאדועספאהךלמהרמאיו3׃ךדבע

ןבדועךלמהלאאביצרמאיוםיהלאדסחומעהשעאו

רמאיואוההפיאךלמהולרמאיו4׃םילגרהכנןתנוהיל

׃רבדולבלאימעןבריכמתיבאוההנהךלמהלאאביצ

ולמלאימעןבריכמתיבמוהחקיודודךלמהחלשיו5

לפיודודלאלואשןבןתנוהיןבתשביפמאביו6׃רבד

7׃ךדבעהנהרמאיותשביפמדודרמאיווחתשיווינפלע

רובעבדסחךמעהשעאהשעיכאריתלאדודולרמאיו

התאוךיבאלואשהדשלכתאךליתבשהוךיבאןתנוהי

ךדבעהמרמאיווחתשיו8׃דימתינחלשלעםחללכאת

ךלמהארקיו9׃ינומכרשאתמהבלכהלאתינפיכ
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לואשלהיהרשאלכוילארמאיולואשרענאביצלא

המדאהתאולתדבעו10׃ךינדאןבליתתנותיבלכלו

ולכאוםחלךינדאןבלהיהותאבהוךידבעוךינבוהתא

אביצלוינחלשלעםחלדימתלכאיךינדאןבתשביפמו

לאאביצרמאיו11׃םידבעםירשעוםינברשעהשמח

השעיןכודבעתאךלמהינדאהוצירשאלככךלמה

׃ךלמהינבמדחאכינחלשלעלכאתשביפמוךדבע

אביצתיבבשומלכואכימומשוןטקןבתשביפמלו12

לעיכםלשוריבבשיתשביפמו13׃תשביפמלםידבע

׃וילגריתשחספאוהולכאאוהדימתךלמהןחלש

ונבןונחךלמיוןומעינבךלמתמיוןכירחאיהיו10

רשאכשחנןבןונחםעדסחהשעאדודרמאיו2׃ויתחת

לאוידבעדיבומחנלדודחלשיודסחידמעויבאהשע

ינבירשורמאיו3׃ןומעינבץראדודידבעואביוויבא

יכךיניעבךיבאתאדודדבכמהםהינדאןונחלאןומע

הלגרלוריעהתארוקחרובעבאולהםימחנמךלחלש

תאןונחחקיו4׃ךילאוידבעתאדודחלשהכפהלו

יצחבםהיודמתאתרכיוםנקזיצחתאחלגיודודידבע

םתארקלחלשיודודלודגיו5׃םחלשיוםהיתותשדע

וחריבובשךלמהרמאיודאמםימלכנםישנאהויהיכ

ושאבניכןומעינבואריו6׃םתבשוםכנקזחמצידע

תאובוחרתיבםראתאורכשיוןומעינבוחלשיודודב

שיאףלאהכעמךלמתאוילגרףלאםירשעאבוצםרא

חלשיודודעמשיו7׃שיאףלארשעםינשבוטשיאו
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ןומעינבואציו8׃םירבגהאבצהלכתאובאויתא

בוטשיאובוחרואבוצםראורעשהחתפהמחלמוכרעיו

ינפוילאהתיהיכבאויאריו9׃הדשבםדבלהכעמו

לארשיבירוחבלכמרחביורוחאמוםינפמהמחלמה

ישבאדיבןתנםעהרתיתאו10׃םראתארקלךרעיו

םראקזחתםארמאיו11׃ןומעינבתארקלךרעיוויחא

יתכלהוךממוקזחיןומעינבםאוהעושילילהתיהוינממ

וניהלאירעדעבוונמעדעבקזחתנוקזח12׃ךלעישוהל

ומערשאםעהובאוישגיו13׃ויניעבבוטההשעיהוהיו

םראסניכוארןומעינבו14׃וינפמוסניוםראבהמחלמל

ןומעינבלעמבאויבשיוריעהואביוישיבאינפמוסניו

ופסאיולארשיינפלףגניכםראאריו15׃םלשוריאביו

רבעמרשאםראתאאציורזעדדהחלשיו16׃דחי

׃םהינפלרזעדדהאבצרשךבושוםליחואביורהנה

ןדריהתארבעיולארשילכתאףסאיודודלדגיו17

18׃ומעומחליודודתארקלםראוכרעיוהמאלחאביו

בכרתואמעבשםראמדודגרהיולארשיינפמםראסניו

תמיוהכהואבצרשךבושתאוםישרפףלאםיעבראו

ינפלופגניכרזעדדהידבעםיכלמהלכואריו19׃םש

עישוהלםראואריוםודבעיולארשיתאומלשיולארשי

׃ןומעינבתאדוע

דודחלשיוםיכאלמהתאצתעלהנשהתבושתליהיו11

ינבתאותחשיולארשילכתאוומעוידבעתאובאויתא

תעליהיו2׃םלשוריבבשוידודוהברלעורציוןומע
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ךלמהתיבגגלעךלהתיוובכשמלעמדודםקיוברעה

3׃דאמהארמתבוטהשאהוגגהלעמתצחרהשאאריו

תבעבשתבתאזאולהרמאיוהשאלשרדיודודחלשיו

החקיוםיכאלמדודחלשיו4׃יתחההירואתשאםעילא

בשתוהתאמטמתשדקתמאיהוהמעבכשיווילאאובתו

רמאתודודלדגתוחלשתוהשאהרהתו5׃התיבלא

הירואתאילאחלשבאוילאדודחלשיו6׃יכנאהרה

הירואאביו7׃דודלאהירואתאבאויחלשיויתחה

םולשלוםעהםולשלובאויםולשלדודלאשיווילא

ךילגרץחרוךתיבלדרהירואלדודרמאיו8׃המחלמה

9׃ךלמהתאשמוירחאאצתוךלמהתיבמהירואאציו

אלווינדאידבעלכתאךלמהתיבחתפהירואבכשיו

לאהירואדריאלרמאלדודלודגיו10׃ותיבלאדרי

עודמאבהתאךרדמאולההירואלאדודרמאיוותיב

ןוראהדודלאהירוארמאיו11׃ךתיבלאתדריאל

ינדאידבעובאויינדאותוכסבםיבשיהדוהיולארשיו

תותשלולכאליתיבלאאובאינאוםינחהדשהינפלע

רבדהתאהשעאםאךשפניחוךיחיתשאםעבכשלו

רחמוםויהםגהזבבשהירואלאדודרמאיו12׃הזה

13׃תרחממואוההםויבםלשוריבהירואבשיוךחלשא

ברעבאציווהרכשיותשיווינפללכאיודודולארקיו

׃דריאלותיבלאווינדאידבעםעובכשמבבכשל

דיבחלשיובאוילארפסדודבתכיורקבביהיו14

לומלאהירואתאובהרמאלרפסבבתכיו15׃הירוא

יהיו16׃תמוהכנווירחאמםתבשוהקזחההמחלמהינפ
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רשאםוקמהלאהירואתאןתיוריעהלאבאוירומשב

תאומחליוריעהישנאואציו17׃םשליחישנאיכעדי

׃יתחההירואםגתמיודודידבעמםעהןמלפיובאוי

19׃המחלמהירבדלכתאדודלדגיובאויחלשיו18

המחלמהירבדלכתאךתולככרמאלךאלמהתאוציו

רמאוךלמהתמחהלעתםאהיהו20׃ךלמהלארבדל

רשאתאםתעדיאולהםחלהלריעהלאםתשגנעודמךל

תשבריןבךלמיבאתאהכהימ21׃המוחהלעמורי

תמיוהמוחהלעמבכרחלפוילעהכילשההשאאולה

הירואךדבעםגתרמאוהמוחהלאםתשגנהמלץבתב

לכתאדודלדגיואביוךאלמהךליו22׃תמיתחה

ורבגיכדודלאךאלמהרמאיו23׃באויוחלשרשא

חתפדעםהילעהיהנוהדשהונילאואציוםישנאהונילע

ותומיוהמוחהלעמךדבעלאםיארומהואריו24׃רעשה

רמאיו25׃תמיתחההירואךדבעםגוךלמהידבעמ

תאךיניעבערילאבאוילארמאתהכךאלמהלאדוד

ךתמחלמקזחהברחהלכאתהזכוהזכיכהזהרבדה

תמיכהירואתשאעמשתו26׃והקזחוהסרהוריעהלא

חלשיולבאהרבעיו27׃הלעבלעדפסתוהשיאהירוא

עריוןבולדלתוהשאלוליהתוותיבלאהפסאיודוד

׃הוהייניעבדודהשערשארבדה

ינשולרמאיווילאאביודודלאןתנתאהוהיחלשיו12

רישעל2׃שארדחאורישעדחאתחאריעבויהםישנא

השבכםאיכלכןיאשרלו3׃דאמהברהרקבוןאצהיה
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ודחיוינבםעוומעלדגתוהיחיוהנקרשאהנטקתחא

׃תבכוליהתובכשתוקיחבוהתשתוסכמולכאתותפמ

ורקבמוונאצמתחקללמחיורישעהשיאלךלהאביו4

שארהשיאהתשבכתאחקיוולאבהחראלתושעל

דאמשיאבדודףארחיו5׃וילאאבהשיאלהשעיו

6׃תאזהשעהשיאהתומןביכהוהייחןתנלארמאיו

רבדהתאהשערשאבקעםיתעבראםלשיהשבכהתאו

שיאההתאדודלאןתנרמאיו7׃למחאלרשאלעוהזה

לעךלמלךיתחשמיכנאלארשייהלאהוהירמאהכ

תיבתאךלהנתאו8׃לואשדימךיתלצהיכנאולארשי

לארשיתיבתאךלהנתאוךקיחבךינדאישנתאוךינדא

תיזבעודמ9׃הנהכוהנהכךלהפסאוטעמםאוהדוהיו

תיכהיתחההירואתאוניעבערהתושעלהוהירבדתא

ינבברחבתגרהותאוהשאלךלתחקלותשאתאוברחב

יכבקעםלועדעךתיבמברחרוסתאלהתעו10׃ןומע

11׃השאלךלתויהליתחההירואתשאתאחקתוינתזב

תאיתחקלוךתיבמהערךילעםיקמיננההוהירמאהכ

שמשהיניעלךישנםעבכשוךיערליתתנוךיניעלךישנ

הזהרבדהתאהשעאינאורתסבתישעהתאיכ12׃תאזה

יתאטחןתנלאדודרמאיו13׃שמשהדגנולארשילכדגנ

אלךתאטחריבעההוהיםגדודלאןתנרמאיוהוהיל

םגהזהרבדבהוהייביאתאתצאנץאניכספא14׃תומת

הוהיףגיוותיבלאןתנךליו15׃תומיתומךלדוליהןבה

שקביו16׃שנאיודודלהירואתשאהדלירשאדליהתא

בכשוןלואבוםוצדודםציורענהדעבםיהלאהתאדוד
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אלוץראהןמומיקהלוילעותיבינקזומקיו17׃הצרא

תמיויעיבשהםויביהיו18׃םחלםתאארבאלוהבא

ורמאיכדליהתמיכולדיגהלדודידבעואריודליה

ךיאוונלוקבעמשאלווילאונרבדיחדליהתויהבהנה

וידבעיכדודאריו19׃הערהשעודליהתמוילארמאנ

וידבעלאדודרמאיודליהתמיכדודןביוםישחלתמ

ךסיוץחריוץראהמדודםקיו20׃תמורמאיודליהתמה

ותיבלאאביווחתשיוהוהיתיבאביוותלמשףלחיו

המוילאוידבעורמאיו21׃לכאיוםחלולומישיולאשיו

ךבתותמציחדליהרובעבהתישערשאהזהרבדה

דועברמאיו22׃םחללכאתותמקדליהתמרשאכו

יחוהוהייננחיעדויימיתרמאיכהכבאויתמציחדליה

דועובישהללכואהםצינאהזהמלתמהתעו23׃דליה

תבתאדודםחניו24׃ילאבושיאלאוהווילאךלהינא

תאארקיוןבדלתוהמעבכשיוהילאאביוותשאעבש

ארקיואיבנהןתנדיבחלשיו25׃ובהאהוהיוהמלשומש

ינבתברבבאויםחליו26׃הוהירובעבהידידיומשתא

םיכאלמבאויחלשיו27׃הכולמהריעתאדכליוןומע

׃םימהריעתאיתדכלםגהברביתמחלנרמאיודודלא

ןפהדכלוריעהלעהנחוםעהרתיתאףסאהתעו28

תאדודףסאיו29׃הילעימשארקנוריעהתאינאדכלא

תאחקיו30׃הדכליוהבםחליוהתברךליוםעהלכ

הרקיןבאובהזרככהלקשמוושארלעמםכלמתרטע

31׃דאמהברהאיצוהריעהללשודודשארלעיהתו

לזרבהיצרחבוהרגמבםשיואיצוההברשאםעהתאו
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לכלהשעיןכוןכלמבםתואריבעהולזרבהתרזגמבו

׃םלשוריםעהלכודודבשיוןומעינבירע

המשוהפיתוחאדודןבםולשבאלוןכירחאיהיו13

תולחתהלןונמאלרציו2׃דודןבןונמאהבהאיורמת

ןונמאיניעבאלפיואיההלותביכותחארמתרובעב

העמשןבבדנויומשוערןונמאלו3׃המואמהלתושעל

התאעודמולרמאיו4׃דאמםכחשיאבדנויודודיחא

ולרמאיוילדיגתאולהרקבברקבבךלמהןבלדהככ

ולרמאיו5׃בהאינאיחאםלשבאתוחארמתתאןונמא

ךתוארלךיבאאבולחתהוךבכשמלעבכשבדנוהי

התשעוםחלינרבתויתוחארמתאנאבתוילאתרמאו

6׃הדימיתלכאוהארארשאןעמלהירבהתאיניעל

לאןונמארמאיוותארלךלמהאביולחתיוןונמאבכשיו

תובבליתשיניעלבבלתויתחארמתאנאובתךלמה

יכלרמאלהתיבהרמתלאדודחלשיו7׃הדימהרבאו

תיברמתךלתו8׃הירבהולישעוךיחאןונמאתיבאנ

בבלתושולתוקצבהתאחקתובכשאוהוהיחאןונמא

קצתותרשמהתאחקתו9׃תובבלהתאלשבתוויניעל

ילעמשיאלכואיצוהןונמארמאיולוכאלןאמיווינפל

יאיבהרמתלאןונמארמאיו10׃וילעמשיאלכואציו

תובבלהתארמתחקתוךדימהרבאורדחההירבה

וילאשגתו11׃הרדחההיחאןונמאלאבתוהתשערשא

12׃יתוחאימעיבכשיאובהלרמאיוהבקזחיולכאל

לאלארשיבןכהשעיאליכיננעתלאיחאלאולרמאתו

יתפרחתאךילואהנאינאו13׃תאזההלבנהתאהשעת
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לאאנרבדהתעולארשיבםילבנהדחאכהיהתהתאו

הלוקבעמשלהבאאלו14׃ךממינענמיאליכךלמה

האנשןונמאהאנשיו15׃התאבכשיוהנעיוהנממקזחיו

רשאהבהאמהאנשרשאהאנשההלודגיכדאמהלודג

תדואלאולרמאתו16׃יכלימוקןונמאהלרמאיוהבהא

ינחלשלימעתישערשאתרחאמתאזההלודגההערה

רמאיוותרשמורענתאארקיו17׃הלעמשלהבאאלו

18׃הירחאתלדהלענוהצוחהילעמתאזתאאנוחלש

תלותבהךלמהתונבןשבלתןכיכםיספתנתכהילעו

19׃הירחאתלדהלענוץוחהותרשמהתואאציוםיליעמ

הילערשאםיספהתנתכוהשארלערפארמתחקתו

20׃הקעזוךולהךלתוהשארלעהדיםשתוהערק

ךמעהיהךיחאןונימאההיחאםולשבאהילארמאיו

ךבלתאיתישתלאאוהךיחאישירחהיתוחאהתעו

21׃היחאםולשבאתיבהממשורמתבשתוהזהרבדל

׃דאמולרחיוהלאהםירבדהלכתאעמשדודךלמהו

אנשיכבוטדעוערמלןונמאםעםולשבארבדאלו22

23׃ותחארמתתאהנערשארבדלעןונמאתאםולשבא

רוצחלעבבםולשבאלםיזזגויהיוםימיםיתנשליהיו

24׃ךלמהינבלכלםולשבאארקיוםירפאםערשא

ךדבעלםיזזגאנהנהרמאיוךלמהלאםולשבאאביו

לאךלמהרמאיו25׃ךדבעםעוידבעוךלמהאנךלי

ץרפיוךילעדבכנאלוונלכךלנאנלאינבלאםולשבא

אלוםולשבארמאיו26׃והכרביותכללהבאאלווב

׃ךמעךליהמלךלמהולרמאיויחאןונמאונתאאנךלי
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ינבלכתאוןונמאתאותאחלשיוםולשבאובץרפיו27

בוטכאנואררמאלוירענתאםולשבאוציו28׃ךלמה

ותאםתמהוןונמאתאוכהםכילאיתרמאוןייבןונמאבל

ינבלויהווקזחםכתאיתיוציכנאיכאולהואריתלא

םולשבאהוצרשאכןונמאלםולשבאירענושעיו29׃ליח

יהיו30׃וסניוודרפלעשיאובכריוךלמהינבלכומקיו

םולשבאהכהרמאלדודלאהאבהעמשהוךרדבהמה

ךלמהםקיו31׃דחאםהמרתונאלוךלמהינבלכתא

יערקםיבצנוידבעלכוהצראבכשיווידגבתאערקיו

רמאילארמאיודודיחאהעמשןבבדנויןעיו32׃םידגב

ודבלןונמאיכותימהךלמהינבםירענהלכתאינדא

רמתתאותנעםוימהמישהתיהםולשבאיפלעיכתמ

רמאלרבדובללאךלמהינדאםשילאהתעו33׃ותחא

חרביו34׃תמודבלןונמאםאיכותמךלמהינבלכ

ברםעהנהואריווניעתאהפצהרענהאשיוםולשבא

לאבדנוירמאיו35׃רההדצמוירחאךרדמםיכלה

יהיו36׃היהןכךדבערבדכואבךלמהינבהנהךלמה

םגווכביוםלוקואשיוואבךלמהינבהנהורבדלותלככ

חרבםולשבאו37׃דאמלודגיכבוכבוידבעלכוךלמה

ונבלעלבאתיורושגךלמרוחימעןבימלתלאךליו

שלשםשיהיורושגךליוחרבםולשבאו38׃םימיהלכ

םחניכםולשבאלאתאצלךלמהדודלכתו39׃םינש

׃תמיכןונמאלע
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2׃םולשבאלעךלמהבליכהירצןבבאויעדיו14

הילארמאיוהמכחהשאםשמחקיוהעוקתבאויחלשיו

תייהוןמשיכוסתלאולבאידגבאנישבלואנילבאתה

לאתאבו3׃תמלעתלבאתמםיברםימיהזהשאכ

םירבדהתאבאויםשיוהזהרבדכוילאתרבדוךלמה

לעלפתוךלמהלאתיעקתההשאהרמאתו4׃היפב

הלרמאיו5׃ךלמההעשוהרמאתווחתשתוהצראהיפא

׃ישיאתמיוינאהנמלאהשאלבארמאתוךלהמךלמה

ליצמןיאוהדשבםהינשוצניוםינבינשךתחפשלו6

לכהמקהנהו7׃ותאתמיודחאהתאדחאהוכיוםהיניב

והתמנוויחאהכמתאינתורמאיוךתחפשלעהחפשמה

תאובכושרויהתאםגהדימשנוגרהרשאויחאשפנב

לעתיראשוםשישיאלםושיתלבלהראשנרשאיתלחג

ינאוךתיבליכלהשאהלאךלמהרמאיו8׃המדאהינפ

ילעךלמהלאתיעוקתההשאהרמאתו9׃ךילעהוצא

10׃יקנואסכוךלמהויבאתיבלעוןועהךלמהינדא

דועףיסיאלוילאותאבהוךילארבדמהךלמהרמאיו

ךיהלאהוהיתאךלמהאנרכזירמאתו11׃ךבתעגל

רמאיוינבתאודימשיאלותחשלםדהלאגתיברהמ

השאהרמאתו12׃הצראךנבתרעשמלפיםאהוהייח

׃ירבדרמאיורבדךלמהינדאלאךתחפשאנרבדת

םיהלאםעלעתאזכהתבשחהמלוהשאהרמאתו13

ךלמהבישהיתלבלםשאכהזהרבדהךלמהרבדמו

אלרשאהצראםירגנהםימכותומנתומיכ14׃וחדנתא

חדייתלבלתובשחמבשחושפנםיהלאאשיאלוופסאי
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ינדאךלמהלארבדליתאברשאהתעו15׃חדנונממ

הרבדאךתחפשרמאתוםעהינארייכהזהרבדהתא

יכ16׃ותמארבדתאךלמההשעיילואךלמהלאאנ

יתאדימשהלשיאהףכמותמאתאליצהלךלמהעמשי

אנהיהיךתחפשרמאתו17׃םיהלאתלחנמדחיינבתאו

ינדאןכםיהלאהךאלמכיכהחונמלךלמהינדארבד

ןעיו18׃ךמעיהיךיהלאהוהיוערהובוטהעמשלךלמה

רשארבדינממידחכתאנלאהשאהלארמאיוךלמה

׃ךלמהינדאאנרבדיהשאהרמאתוךתאלאשיכנא

השאהןעתותאזלכבךתאבאוידיהךלמהרמאיו19

לימשהלוןימהלשאםאךלמהינדאךשפניחרמאתו

אוהוינוצאוהבאויךדבעיכךלמהינדארבדרשאלכמ

רובעבל20׃הלאהםירבדהלכתאךתחפשיפבםש

הזהרבדהתאבאויךדבעהשערבדהינפתאבבס

רשאלכתאתעדלםיהלאהךאלמתמכחכםכחינדאו

רבדהתאיתישעאנהנהבאוילאךלמהרמאיו21׃ץראב

לאבאוילפיו22׃םולשבאתארענהתאבשהךלוהזה

םויהבאוירמאיוךלמהתאךרביווחתשיוהצראוינפ

השערשאךלמהינדאךיניעבןחיתאצמיכךדבעעדי

אביוהרושגךליובאויםקיו23׃ודבערבדתאךלמה

ינפוותיבלאבסיךלמהרמאיו24׃םלשוריםולשבאתא

25׃האראלךלמהינפוותיבלאםולשבאבסיוהאריאל

דאמללהללארשילכבהפישיאהיהאלםולשבאכו

תאוחלגבו26׃םומובהיהאלודקדקדעוולגרףכמ

וילעדבכיכחלגירשאםימילםימיץקמהיהוושאר
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׃ךלמהןבאבםילקשםיתאמושאררעשתאלקשווחלגו

רמתהמשותחאתבוםינבהשולשםולשבאלודלויו27

םלשוריבםולשבאבשיו28׃הארמתפיהשאהתיהאיה

לאםולשבאחלשיו29׃האראלךלמהינפוםימיםיתנש

חלשיווילאאובלהבאאלוךלמהלאותאחלשלבאוי

תקלחוארוידבעלארמאיו30׃אובלהבאאלותינשדוע

ותציושאבהיתצוהווכלםירעשםשולוידילאבאוי

אביובאויםקיו31׃שאבהקלחהתאםולשבאידבע

תאךדבעותיצההמלוילארמאיוהתיבהםולשבאלא

הנהבאוילאםולשבארמאיו32׃שאבילרשאהקלחה

ךלמהלאךתאהחלשאוהנהאברמאלךילאיתחלש

האראהתעוםשינאדעילבוטרושגמיתאבהמלרמאל

ךלמהלאבאויאביו33׃ינתמהוןועיבשיםאוךלמהינפ

ולוחתשיוךלמהלאאביוםולשבאלאארקיוולדגיו

׃םולשבאלךלמהקשיוךלמהינפלהצראויפאלע

םיססוהבכרמםולשבאולשעיוןכירחאמיהיו15

דמעוםולשבאםיכשהו2׃וינפלםיצרשיאםישמחו

בירולהיהירשאשיאהלכיהיורעשהךרדדילע

רמאיווילאםולשבאארקיוטפשמלךלמהלאאובל

3׃ךדבעלארשייטבשדחאמרמאיוהתאריעהזמיא

עמשוםיחכנוםיבוטךרבדהארםולשבאוילארמאיו

טפשינמשיימםולשבארמאיו4׃ךלמהתאמךלןיא

טפשמובירולהיהירשאשיאלכאוביילעוץראב

תאחלשוולתוחתשהלשיאברקבהיהו5׃ויתקדצהו
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הזהרבדכםולשבאשעיו6׃ולקשנוולקיזחהוודי

םולשבאבנגיוךלמהלאטפשמלואבירשאלארשילכל

רמאיוהנשםיעבראץקמיהיו7׃לארשיישנאבלתא

רשאירדנתאםלשאואנהכלאךלמהלאםולשבא

יתבשבךדבערדנרדניכ8׃ןורבחבהוהיליתרדנ

םלשוריהוהיינבישיבישיםארמאלםראברושגב

םקיוםולשבךלךלמהולרמאיו9׃הוהיתאיתדבעו

יטבשלכבםילגרמםולשבאחלשיו10׃הנורבחךליו

ךלמםתרמאורפשהלוקתאםכעמשכרמאללארשי

שיאםיתאמוכלהםולשבאתאו11׃ןורבחבםולשבא

׃רבדלכועדיאלוםמתלםיכלהוםיארקםלשורימ

וריעמדודץעויינליגהלפתיחאתאםולשבאחלשיו12

ךלוהםעהוץמארשקהיהיוםיחבזהתאוחבזבהלגמ

היהרמאלדודלאדיגמהאביו13׃םולשבאתאברו

לכלדודרמאיו14׃םולשבאירחאלארשישיאבל

היהתאליכהחרבנוומוקםלשוריבותארשאוידבע

ונגשהורהמיןפתכללורהמםולשבאינפמהטילפונל

ורמאיו15׃ברחיפלריעההכהוהערהתאונילעחידהו

הנהךלמהינדארחבירשאלככךלמהלאךלמהידבע

ךלמהבזעיווילגרבותיבלכוךלמהאציו16׃ךידבע

לכוךלמהאציו17׃תיבהרמשלםישגלפםישנרשעתא

םירבעוידבעלכו18׃קחרמהתיבודמעיווילגרבםעה

שיאתואמששםיתגהלכויתלפהלכויתרכהלכוודילע

רמאיו19׃ךלמהינפלעםירבעתגמולגרבואברשא

בשובושונתאהתאםגךלתהמליתגהיתאלאךלמה
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לומת20׃ךמוקמלהתאהלגםגוהתאירכניכךלמהםע

ינארשאלעךלוהינאותכללונמעךעונאםויהוךאוב

יתאןעיו21׃תמאודסחךמעךיחאתאבשהובושךלוה

םוקמבםאיכךלמהינדאיחוהוהייחרמאיוךלמהתא

םשיכםייחלםאתומלםאךלמהינדאםשהיהירשא

יתארבעיורבעוךליתאלאדודרמאיו22׃ךדבעהיהי

םיכובץראהלכו23׃ותארשאףטהלכווישנאלכויתגה

ןורדקלחנברבעךלמהוםירבעםעהלכולודגלוק

םגהנהו24׃רבדמהתאךרדינפלעםירבעםעהלכו

םיהלאהתירבןוראתאםיאשנותאםיולהלכוקודצ

םעהלכםתדערתיבאלעיוםיהלאהןוראתאוקציו

ןוראתאבשהקודצלךלמהרמאיו25׃ריעהןמרובעל

ינארהוינבשהוהוהייניעבןחאצמאםאריעהםיהלאה

השעייננהךביתצפחאלרמאיהכםאו26׃והונתאוותא

ןהכהקודצלאךלמהרמאיו27׃ויניעבבוטרשאכיל

ןתנוהיוךנבץעמיחאוםולשבריעההבשהתאהאורה

המהמתמיכנאואר28׃םכתאםכינבינשרתיבאןב

29׃ילדיגהלםכמעמרבדאובדערבדמהתורבעב

׃םשובשיוםלשוריםיהלאהןוראתארתיבאוקודצבשיו

יופחולשארוהכובוהלעםיתיזההלעמבהלעדודו30

ולעוושארשיאופחותארשאםעהלכוףחיךלהאוהו

םעםירשקבלפתיחארמאלדיגהדודו31׃הכבוהלע

32׃הוהילפתיחאתצעתאאנלכסדודרמאיוםולשבא

הנהוםיהלאלםשהוחתשירשאשארהדעאבדודיהיו

33׃ושארלעהמדאוותנתכעורקיכראהישוחותארקל
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םאו34׃אשמלילעתיהויתאתרבעםאדודולרמאיו

היהאךלמהינאךדבעםולשבאלתרמאובושתריעה

תאילהתרפהוךדבעינאוהתעוזאמינאוךיבאדבע

םינהכהרתיבאוקודצםשךמעאולהו35׃לפתיחאתצע

קודצלדיגתךלמהתיבמעמשתרשארבדהלכהיהו

ץעמיחאםהינבינשםמעםשהנה36׃םינהכהרתיבאלו

רבדלכילאםדיבםתחלשורתיבאלןתנוהיוקודצל

אביםלשבאוריעהדודהערישוחאביו37׃ועמשתרשא

׃םלשורי

תשביפמרענאביצהנהושארהמטעמרבעדודו16

םחלםיתאמםהילעוםישבחםירמחדמצוותארקל

לאךלמהרמאיו2׃ןיילבנוץיקהאמוםיקומצהאמו

ךלמהתיבלםירומחהאביצרמאיוךלהלאהמאביצ

תותשלןייהוםירענהלוכאלץיקהוםחלהלובכרל

רמאיוךינדאןבהיאוךלמהרמאיו3׃רבדמבףעיה

ובישיםויהרמאיכםלשוריבבשויהנהךלמהלאאביצ

אבצלךלמהרמאיו4׃יבאתוכלממתאלארשיתיביל

יתיוחתשהאביצרמאיותשביפמלרשאלכךלהנה

דעדודךלמהאבו5׃ךלמהינדאךיניעבןחאצמא

ומשולואשתיבתחפשממאצוישיאםשמהנהוםירוחב

דודתאםינבאבלקסיו6׃ללקמואוציאציארגןביעמש

ונימימםירבגהלכוםעהלכודודךלמהידבעלכתאו

םימדהשיאאצאצוללקביעמשרמאהכו7׃ולאמשמו

לואשתיבימדלכהוהיךילעבישה8׃לעילבהשיאו

םולשבאדיבהכולמהתאהוהיןתיוותחתתכלמרשא
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ןבישיבארמאיו9׃התאםימדשיאיכךתערבךנהוךנב

ינדאתאהזהתמהבלכהללקיהמלךלמהלאהיורצ

המךלמהרמאיו10׃ושארתאהריסאואנהרבעאךלמה

תאללקולרמאהוהייכוללקייכהירצינבםכלויל

ישיבאלאדודרמאיו11׃ןכהתישעעודמרמאיימודוד

ישפנתאשקבמיעממאצירשאינבהנהוידבעלכלאו

׃הוהיולרמאיכללקיוולוחנהינימיהןבהתעיכףאו

תחתהבוטילהוהיבישהוינועבהוהיהאריילוא12

יעמשוךרדבוישנאודודךליו13׃הזהםויהותללק

םינבאבלקסיוללקיוךולהותמעלרההעלצבךלה

ותארשאםעהלכוךלמהאביו14׃רפעברפעוותמעל

לארשישיאםעהלכוםולשבאו15׃םששפניוםיפיע

ישוחאברשאכיהיו16׃ותאלפתיחאוםלשוריואב

םלשבאלאישוחרמאיוםולשבאלאדודהעריכראה

הזישוחלאםולשבארמאיו17׃ךלמהיחיךלמהיחי

ישוחרמאיו18׃ךערתאתכלהאלהמלךערתאךדסח

שיאלכוהזהםעהוהוהירחברשאיכאלםלשבאלא

דבעאינאימלתינשהו19׃בשאותאוהיהאאללארשי

׃ךינפלהיהאןכךיבאינפליתדבערשאכונבינפלאולה

׃השענהמהצעםכלובהלפתיחאלאםולשבארמאיו20

רשאךיבאישגלפלאאובםלשבאלאלפתיחארמאיו21

ךיבאתאתשאבניכלארשילכעמשותיבהרומשלחינה

לעלהאהםולשבאלוטיו22׃ךתארשאלכידיוקזחו

23׃לארשילכיניעלויבאישגלפלאםולשבאאביוגגה
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רבדבלאשירשאכםההםימיבץעירשאלפתיחאתצעו

׃םלשבאלםגדודלםגלפתיחאתצעלכןכםיהלאה

רשעםינשאנהרחבאםלשבאלאלפתיחארמאיו17

אובאו2׃הלילהדודירחאהפדראוהמוקאושיאףלא

רשאםעהלכסנוותאיתדרחהוםידיהפרועגיאוהווילע

ךילאםעהלכהבישאו3׃ודבלךלמהתאיתיכהוותא

׃םולשהיהיםעהלכשקבמהתארשאשיאהלכהבושכ

5׃לארשיינקזלכיניעבוםלשבאיניעברבדהרשייו4

המהעמשנויכראהישוחלםגאנארקםולשבארמאיו

םולשבארמאיוםולשבאלאישוחאביו6׃אוהםגויפב

ורבדתאהשענהלפתיחארבדהזהרבדכרמאלוילא

הבוטאלםולשבאלאישוחרמאיו7׃רבדהתאןיאםא

ישוחרמאיו8׃תאזהםעפבלפתיחאץעירשאהצעה

שפנירמוהמהםירבגיכוישנאתאוךיבאתאתעדיהתא

תאןיליאלוהמחלמשיאךיבאוהדשבלוכשבדכהמה

דחאבואםיתחפהתחאבאבחנאוההתעהנה9׃םעה

רמאועמשהעמשוהלחתבםהבלפנכהיהותמוקמה

ליחןבםגאוהו10׃םלשבאירחארשאםעבהפגמהתיה

יכלארשילכעדייכסמיסמההיראהבלכובלרשא

ףסאיףסאהיתצעייכ11׃ותארשאליחינבוךיבארובג

םיהלערשאלוחכעבשראבדעוןדמלארשילכךילע

תמוקמהתחאבוילאונאבו12׃ברקבםיכלהךינפוברל

המדאהלעלטהלפירשאכוילעונחנוםשאצמנרשא

לאםאו13׃דחאםגותארשאםישנאהלכבווברתונאלו

םילבחאיההריעהלאלארשילכואישהוףסאיריע
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14׃רורצםגםשאצמנאלרשאדעלחנהדעותאונבחסו

יכראהישוחתצעהבוטלארשישיאלכוםולשבארמאיו

לפתיחאתצעתארפהלהוצהוהיולפתיחאתצעמ

15׃הערהתאםולשבאלאהוהיאיבהרובעבלהבוטה

תאזכותאזכםינהכהרתיבאלאוקודצלאישוחרמאיו

תאזכותאזכולארשיינקזתאוםלשבאתאלפתיחאץעי

רמאלדודלודיגהוהרהמוחלשהתעו16׃ינאיתצעי

ןפרובעתרובעםגורבדמהתוברעבהלילהןלתלא

ץעמיחאוןתנוהיו17׃ותארשאםעהלכלוךלמלעלבי

וכליםהוםהלהדיגהוהחפשההכלהולגרןיעבםידמע

׃הריעהאובלתוארהלולכויאליכדודךלמלודיגהו

הרהמםהינשוכליוםלשבאלדגיורענםתאאריו18

׃םשודריוורצחבראבולוםירוחבבשיאתיבלאואביו

חטשתוראבהינפלעךסמהתאשרפתוהשאהחקתו19

םולשבאידבעואביו20׃רבדעדונאלותופרהוילע

רמאתוןתנוהיוץעמיחאהיאורמאיוהתיבההשאהלא

ובשיוואצמאלוושקביוםימהלכימורבעהשאהםהל

ודגיווכליוראבהמולעיוםתכלירחאיהיו21׃םלשורי

םימהתאהרהמורבעוומוקדודלאורמאיודודךלמל

םעהלכודודםקיו22׃לפתיחאםכילעץעיהככיכ

אלדחאדערקבהרואדעןדריהתאורבעיוותארשא

יכהארלפתיחאו23׃ןדריהתארבעאלרשארדענ

ותיבלאךליוםקיורומחהתאשבחיוותצעהתשענאל

׃ויבארבקברבקיותמיוקנחיוותיבלאוציווריעלא

לכואוהןדריהתארבעםלשבאוהמינחמאבדודו24
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באויתחתםלשבאםשאשמעתאו25׃ומעלארשישיא

רשאילארשיהארתיומשושיאןבאשמעואבצהלע

ןחיו26׃באויםאהיורצתוחאשחנתבלגיבאלאאב

המינחמדודאובכיהיו27׃דעלגהץראםלשבאולארשי

רבדאלמלאימעןבריכמוןומעינבתברמשחנןביבשו

רצויילכותופסובכשמ28׃םילגרמידעלגהילזרבו

שבדו29׃ילקוםישדעולופוילקוחמקוםירעשוםיטחו

ותארשאםעלודודלושיגהרקבתופשוןאצוהאמחו

׃רבדמבאמצוףיעובערםעהורמאיכלוכאל

ירשםהילעםשיוותארשאםעהתאדודדקפיו18

דיבתישלשהםעהתאדודחלשיו2׃תואמירשוםיפלא

תשלשהובאוייחאהיורצןבישיבאדיבתישלשהובאוי

ינאםגאצאאציםעהלאךלמהרמאיויתגהיתאדיב

ומישיאלסוננסנםאיכאצתאלםעהרמאיו3׃םכמע

התעיכבלונילאומישיאלוניצחותמיםאובלונילא

׃ריזעלריעמונלהיהתיכבוטהתעוםיפלאהרשעונמכ

דמעיוהשעאםכיניעבבטיירשאךלמהםהילארמאיו4

5׃םיפלאלותואמלואציםעהלכורעשהדילאךלמה

ילטאלרמאליתאתאוישיבאתאובאויתאךלמהוציו

לכתאךלמהתוצבועמשםעהלכוםולשבאלרענל

תארקלהדשהםעהאציו6׃םולשבארבדלעםירשה

םעםשופגניו7׃םירפארעיבהמחלמהיהתולארשי

םויבהלודגהפגמהםשיהתודודידבעינפללארשי

ינפלעתוצפנהמחלמהםשיהתו8׃ףלאםירשעאוהה

ברחההלכארשאמםעבלכאלרעיהבריוץראהלכ
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םולשבאודודידבעינפלםולשבאארקיו9׃אוההםויב

הלודגההלאהךבושתחתדרפהאביודרפהלעבכר

דרפהוץראהןיבוםימשהןיבןתיוהלאבושארקזחיו

רמאיובאוילדגיודחאשיאאריו10׃רבעויתחתרשא

שיאלבאוירמאיו11׃הלאביולתםלשבאתאיתיארהנה

ילעוהצראםשותיכהאלעודמותיארהנהוולדיגמה

לאשיאהרמאיו12׃תחאהרגחוףסכהרשעךלתתל

לאידיחלשאאלףסכףלאיפכלעלקשיכנאאלובאוי

יתאתאוישיבאתאוךתאךלמההוצונינזאביכךלמהןב

ושפנביתישעוא13׃םולשבאברענבימורמשרמאל

׃דגנמבציתתהתאוךלמהןמדחכיאלרבדלכורקש

םיטבשהשלשחקיוךינפלהליחאןכאלבאוירמאיו14

15׃הלאהבלביחונדועםולשבאבלבםעקתיוופכב

םולשבאתאוכיובאויילכיאשנםירענהרשעובסיו

ירחאףדרמםעהבשיורפשבבאויעקתיו16׃והתימיו

םולשבאתאוחקיו17׃םעהתאבאויךשחיכלארשי

םינבאלגוילעובציולודגהתחפהלארעיבותאוכילשיו

חקלםלשבאו18׃ולהאלשיאוסנלארשילכודאמלודג

ןיארמאיכךלמהקמעברשאתבצמתאויחבולבציו

ארקיוומשלעתבצמלארקיוימשריכזהרובעבןביל

רמאקודצןבץעמיחאו19׃הזהםויהדעםלשבאדיהל

׃ויביאדימהוהיוטפשיכךלמהתאהרשבאואנהצורא

תרשבוהזהםויההתאהרשבשיאאלבאויולרמאיו20

21׃תמךלמהןבלעיכרשבתאלהזהםויהורחאםויב

וחתשיוהתיאררשאךלמלדגהךלישוכלבאוירמאיו
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רמאיוקודצןבץעמיחאדועףסיו22׃ץריובאוילישוכ

רמאיוישוכהירחאינאםגאנהצראהמיהיובאוילא

23׃תאצמהרושבןיאהכלוינבץרהתאהזהמלבאוי

רככהךרדץעמיחאץריוץורולרמאיוץוראהמיהיו

ךליוםירעשהינשןיבבשוידודו24׃ישוכהתארבעיו

הנהואריוויניעתאאשיוהמוחהלארעשהגגלאהפצה

ךלמהרמאיוךלמלדגיוהפצהארקיו25׃ודבלץרשיא

הפצהאריו26׃ברקוךולהךליוויפבהרושבודבלםא

שיאהנהרמאיורעשהלאהפצהארקיוץררחאשיא

הפצהרמאיו27׃רשבמהזםגךלמהרמאיוודבלץר

קודצןבץעמיחאתצרמכןושארהתצורמתאהארינא

28׃אוביהבוטהרושבלאוהזבוטשיאךלמהרמאיו

ךלמלוחתשיוםולשךלמהלארמאיוץעמיחאארקיו

תארגסרשאךיהלאהוהיךורברמאיוהצראויפאל

רמאיו29׃ךלמהינדאבםדיתאואשנרשאםישנאה

יתיארץעמיחארמאיוםולשבאלרענלםולשךלמה

ךדבעתאובאויךלמהדבעתאחלשללודגהןומהה

בסיוהכבציתהבסךלמהרמאיו30׃המיתעדיאלו

ינדארשבתיישוכהרמאיואבישוכההנהו31׃דמעיו

32׃ךילעםימקהלכדימםויההוהיךטפשיכךלמה

רמאיוםולשבאלרענלםולשהישוכהלאךלמהרמאיו

ךילעומקרשאלכוךלמהינדאיביארענכויהיישוכה

הכוךביורעשהתילעלעלעיוךלמהזגריו33׃הערל

יתומןתיימםולשבאינבינבםולשבאינבותכלברמא

׃ינבינבםולשבאךיתחתינא
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׃םלשבאלעלבאתיוהכבךלמההנהבאוילדגיו19

עמשיכםעהלכללבאלאוההםויבהעשתהיהתו2

בנגתיו3׃ונבלעךלמהבצענרמאלאוההםויבםעה

םימלכנהםעהבנגתירשאכריעהאובלאוההםויבםעה

ךלמהקעזיווינפתאטאלךלמהו4׃המחלמבםסונב

באויאביו5׃ינבינבםולשבאםולשבאינבלודגלוק

ךידבעלכינפתאםויהתשבהרמאיותיבהךלמהלא

שפנוךיתנבוךינבשפנתאוםויהךשפנתאםיטלממה

תאאנשלוךיאנשתאהבהאל6׃ךישגלפשפנוךישנ

יכםידבעוםירשךלןיאיכםויהתדגהיכךיבהא

זאיכםיתמםויהונלכויחםולשבאאליכםויהיתעדי

יכךידבעבללערבדואצםוקהתעו7׃ךיניעברשי

הלילהךתאשיאןיליםאאצויךניאיכיתעבשנהוהיב

ךירענמךילעהאברשאהערהלכמתאזךלהערו

ודיגהםעהלכלורעשבבשיוךלמהםקיו8׃התעדע

ךלמהינפלםעהלכאביורעשבבשויךלמההנהרמאל

יטבשלכבןודנםעהלכיהיו9׃וילהאלשיאסנלארשיו

ונטלמאוהווניביאףכמונליצהךלמהרמאללארשי

10׃םולשבאלעמץראהןמחרבהתעוםיתשלפףכמ

המלהתעוהמחלמבתמונילעונחשמרשאםולשבאו

חלשדודךלמהו11׃ךלמהתאבישהלםישרחמםתא

ינקזלאורבדרמאלםינהכהרתיבאלאוקודצלא

לאךלמהתאבישהלםינרחאויהתהמלרמאלהדוהי

יחא12׃ותיבלאךלמהלאאבלארשילכרבדוותיב

תאבישהלםינרחאויהתהמלוםתאירשבוימצעםתא
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הכהתאירשבוימצעאולהורמתאשמעלו13׃ךלמה

ינפלהיהתאבצרשאלםאףיסויהכוםיהלאילהשעי

הדוהישיאלכבבלתאטיו14׃באויתחתםימיהלכ

׃ךידבעלכוהתאבושךלמהלאוחלשיודחאשיאכ

הלגלגהאבהדוהיוןדריהדעאביוךלמהבשיו15

׃ןדריהתאךלמהתאריבעהלךלמהתארקלתכלל

דריוםירוחבמרשאינימיהןבארגןביעמשרהמיו16

ומעשיאףלאו17׃דודךלמהתארקלהדוהישיאםע

םירשעווינברשעתשמחולואשתיברענאביצוןמינבמ

הרבעההרבעו18׃ךלמהינפלןדריהוחלצוותאוידבע

ןביעמשווניעבבוטהתושעלוךלמהתיבתאריבעל

ךלמהלארמאיו19׃ןדריבורבעבךלמהינפללפנארג

ךדבעהועהרשאתארכזתלאוןועינדאילבשחילא

לאךלמהםושלםלשורימךלמהינדאאצירשאםויב

םויהיתאבהנהויתאטחינאיכךדבעעדייכ20׃ובל

21׃ךלמהינדאתארקלתדרלףסויתיבלכלןושאר

יעמשתמויאלתאזתחתהרמאיוהיורצןבישיבאןעיו

ינבםכלוילהמדודרמאיו22׃הוהיחישמתאללקיכ

לארשיבשיאתמויםויהןטשלםויהילויהתיכהיורצ

רמאיו23׃לארשילעךלמינאםויהיכיתעדיאולהיכ

תשבפמו24׃ךלמהולעבשיותומתאליעמשלאךלמה

השעאלווילגרהשעאלוךלמהתארקלדרילואשןב

דעךלמהתכלםויהןמלסבכאלוידגבתאוומפש

תארקלםלשוריאביכיהיו25׃םולשבאברשאםויה

26׃תשביפמימעתכלהאלהמלךלמהולרמאיוךלמה
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ילהשבחאךדבערמאיכינמרידבעךלמהינדארמאיו

׃ךדבעחספיכךלמהתאךלאוהילעבכראורומחה

ךאלמכךלמהינדאוךלמהינדאלאךדבעבלגריו27

יבאתיבלכהיהאליכ28׃ךיניעבבוטההשעוםיהלאה

ילכאבךדבעתאתשתוךלמהינדאלתומישנאםאיכ

29׃ךלמהלאדועקעזלוהקדצדועילשיהמוךנחלש

התאיתרמאךירבדדוערבדתהמלךלמהולרמאיו

ךלמהלאתשביפמרמאיו30׃הדשהתאוקלחתאביצו

לאםולשבךלמהינדאאברשאירחאחקילכהתאםג

ךלמהתארבעיוםילגרמדריידעלגהילזרבו31׃ותיב

םינמשןבדאמןקזילזרבו32׃ןדריבתאוחלשלןדריה

לודגשיאיכםינחמבותבישבךלמהתאלכלכאוהוהנש

יתארבעהתאילזרבלאךלמהרמאיו33׃דאמאוה

לאילזרברמאיו34׃םלשוריבידמעךתאיתלכלכו

35׃םלשוריךלמהתאהלעאיכייחינשימיהמכךלמה

םעטיםאערלבוטןיבעדאהםויהיכנאהנשםינמשןב

דועעמשאםאהתשארשאתאולכארשאתאךדבע

לאאשמלדועךדבעהיהיהמלותורשוםירשלוקב

ךלמהתאןדריהתאךדבערבעיטעמכ36׃ךלמהינדא

ךדבעאנבשי37׃תאזההלומגהךלמהינלמגיהמלו

רבעיםהמכךדבעהנהוימאויבארבקםעיריעבתמאו

רמאיו38׃ךיניעבבוטרשאתאולהשעוךלמהינדאםע

ךיניעבבוטהתאולהשעאינאוםהמכרבעייתאךלמה

תאםעהלכרבעיו39׃ךלהשעאילערחבתרשאלכו

בשיווהכרביוילזרבלךלמהקשיורבעךלמהוןדריה
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לכוומערבעןהמכוהלגלגהךלמהרבעיו40׃ומקמל

41׃לארשיםעיצחםגוךלמהתאוריבעיוהדוהיםע

ךלמהלאורמאיוךלמהלאםיאבלארשישיאלכהנהו

תאוךלמהתאורבעיוהדוהישיאוניחאךובנגעודמ

שיאלכןעיו42׃ומעדודישנאלכוןדריהתאותיב

הזהמלוילאךלמהבורקיכלארשישיאלעהדוהי

םאךלמהןמונלכאלוכאההזהרבדהלעךלהרח

רמאיוהדוהישיאתאלארשישיאןעיו43׃ונלאשנתאשנ

ינתלקהעודמוךממינאדודבםגוךלמבילתודירשע

רבדשקיויכלמתאבישהלילןושארירבדהיהאלו

׃לארשישיארבדמהדוהישיא

ינימישיאירכבןבעבשומשולעילבשיאארקנםשו20

ונלהלחנאלודודבקלחונלןיארמאיורפשבעקתיו

לארשישיאלכלעיו2׃לארשיוילהאלשיאישיןבב

וקבדהדוהישיאוירכבןבעבשירחאדודירחאמ

ותיבלאדודאביו3׃םלשורידעוןדריהןמםכלמב

חינהרשאםישגלפםישנרשעתאךלמהחקיוםלשורי

אלםהילאוםלכלכיותרמשמתיבםנתיותיבהרמשל

רמאיו4׃תויחתונמלאןתמםוידעתוררצהנייהתואב

םימיתשלשהדוהישיאתאילקעזהאשמעלאךלמה

רחייוהדוהיתאקיעזהלאשמעךליו5׃דמעהפהתאו

התעישיבאלאדודרמאיו6׃ודעירשאדעומהןמ

ידבעתאחקהתאםולשבאןמירכבןבעבשונלערי

ליצהותורצבםירעולאצמןפוירחאףדרוךינדא

לכויתלפהויתרכהובאויישנאוירחאואציו7׃ונניע



בלאומש 568

8׃ירכבןבעבשירחאףדרלםלשורימואציוםירבגה

םהינפלאבאשמעוןועבגברשאהלודגהןבאהםעםה

וינתמלעתדמצמברחרוגחולעוושבלודמרוגחבאויו

םולשהאשמעלבאוירמאיו9׃לפתואציאוהוהרעתב

10׃ולקשנלאשמעןקזבבאויןימידיזחתויחאהתא

לאהבוהכיובאוידיברשאברחברמשנאלאשמעו

ישיבאובאויותמיוולהנשאלוהצראויעמךפשיושמחה

ירענמוילעדמעשיאו11׃ירכבןבעבשירחאףדרויחא

ירחאדודלרשאימובאויבץפחרשאימרמאיובאוי

שיאהאריוהלסמהךותבםדבללגתמאשמעו12׃באוי

ךלשיוהדשההלסמהןמאשמעתאבסיוםעהלכדמעיכ

הגהרשאכ13׃דמעווילעאבהלכהאררשאכדגבוילע

ןבעבשירחאףדרלבאויירחאשיאלכרבעהלסמהןמ

הכעמתיבוהלבאלארשייטבשלכברבעיו14׃ירכב

וילעורציוואביו15׃וירחאףאואביווהלקיוםירבהלכו

דמעתוריעהלאהללסוכפשיוהכעמהתיבהלבאב

׃המוחהליפהלםתיחשמבאויתארשאםעהלכולחב

אנורמאועמשועמשריעהןמהמכחהשאארקתו16

הילאברקיו17׃ךילאהרבדאוהנהדעברקבאוילא

עמשולרמאתוינארמאיובאויהתאההשאהרמאתו

רבדרמאלרמאתו18׃יכנאעמשרמאיוךתמאירבד

19׃ומתהןכולבאבולאשילאשרמאלהנשארבורבדי

םאוריעתימהלשקבמהתאלארשיינומאימלשיכנא

רמאיובאויןעיו20׃הוהיתלחנעלבתהמללארשיב

ןכאל21׃תיחשאםאועלבאםאילהלילחהלילח
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ודיאשנומשירכבןבעבשםירפארהמשיאיכרבדה

רמאתוריעהלעמהכלאוודבלותאונתדודבךלמב

22׃המוחהדעבךילאךלשמושארהנהבאוילאהשאה

שארתאותרכיוהתמכחבםעהלכלאהשאהאובתו

לעמוצפיורפושבעקתיובאוילאוכלשיוירכבןבעבש

23׃ךלמהלאםלשוריבשבאויווילהאלשיאריעה

ירכהלעעדיוהיןבהינבולארשיאבצהלכלאבאויו

דוליחאןבטפשוהיוסמהלעםרדאו24׃יתלפהלעו

םגו26׃םינהכרתיבאוקודצורפסאישו25׃ריכזמה

׃דודלןהכהיהיראיהאריע

הנשירחאהנשםינששלשדודימיבבעריהיו21

תיבלאולואשלאהוהירמאיוהוהיינפתאדודשקביו

ךלמהארקיו2׃םינעבגהתאתימהרשאלעםימדה

המהלארשיינבמאלםינעבגהוםהילארמאיוםינעבגל

שקביוםהלועבשנלארשיינבוירמאהרתימםאיכ

רמאיו3׃הדוהיולארשיינבלותאנקבםתכהללואש

וכרבורפכאהמבוםכלהשעאהמםינעבגהלאדוד

בהזוףסכילןיאםינעבגהולורמאיו4׃הוהיתלחנתא

רמאיולארשיבתימהלשיאונלןיאוותיבםעולואשםע

שיאהךלמהלאורמאיו5׃םכלהשעאםירמאםתאהמ

לבגלכבבציתהמונדמשנונלהמדרשאוונלכרשא

הוהילםונעקוהווינבמםישנאהעבשונלןתני6׃לארשי

למחיו7׃ןתאינאךלמהרמאיוהוהיריחבלואשתעבגב

הוהיתעבשלעלואשןבןתנוהיןבתשביפמלעךלמה
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ךלמהחקיו8׃לואשןבןתנוהיןיבודודןיבםתניברשא

ינמראתאלואשלהדלירשאהיאתבהפצרינבינשתא

הדלירשאלואשתבלכימינבתשמחתאותשבפמתאו

םינעבגהדיבםנתיו9׃יתלחמהילזרבןבלאירדעל

ותמהםהודחיםיתעבשולפיוהוהיינפלרהבםעיקיו

חקתו10׃םירעשריצקתלחתםינשארבריצקימיב

תלחתמרוצהלאהלוהטתוקשהתאהיאתבהפצר

ףועהנתנאלוםימשהןמםהילעםימךתנדעריצק

11׃הלילהדשהתיחתאוםמויםהילעחונלםימשה

׃לואששגלפהיאתבהפצרהתשערשאתאדודלדגיו

ןתנוהיתומצעתאולואשתומצעתאחקיודודךליו12

תיבבחרמםתאובנגרשאדעלגשיביילעבתאמונב

תאםיתשלפתוכהםויבםיתשלפהםשםולתרשאןש

תומצעתאולואשתומצעתאםשמלעיו13׃עבלגבלואש

תאורבקיו14׃םיעקומהתומצעתאופסאיוונבןתנוהי

שיקרבקבעלצבןמינבץראבונבןתנוהיולואשתומצע

ץראלםיהלארתעיוךלמההוצרשאלכושעיוויבא

לארשיתאםיתשלפלהמחלמדועיהתו15׃ןכירחא

16׃דודףעיוםיתשלפתאומחליוומעוידבעודודדריו

תואמשלשוניקלקשמוהפרהידיליברשאבנבובשיו

׃דודתאתוכהלרמאיוהשדחרוגחאוהותשחנלקשמ

זאוהתימיויתשלפהתאךיוהיורצןבישיבאולרזעיו17

המחלמלונתאדועאצתאלרמאלולדודישנאועבשנ

דועיהתוןכירחאיהיו18׃לארשירנתאהבכתאלו

תאיתשחהיכבסהכהזאםיתשלפםעבוגבהמחלמה



בלאומש 571

םעבוגבהמחלמהדועיהתו19׃הפרהידליברשאףס

תילגתאימחלהתיבםיגראירעיןבןנחלאךיוםיתשלפ

תגבהמחלמדועיהתו20׃םיגרארונמכותינחץעויתגה

ששוששוילגרתועבצאווידיתעבצאוןידמשיאיהיו

תאףרחיו21׃הפרהלדליאוהםגורפסמעבראוםירשע

תעבראתא22׃דודיחאיעמשןבןתנוהיוהכיולארשי

׃וידבעדיבודודדיבולפיותגבהפרהלודליהלא

םויבתאזההרישהירבדתאהוהילדודרבדיו22

רמאיו2׃לואשףכמוויביאלכףכמותאהוהיליצה

הסחאירוציהלא3׃יליטלפמויתדצמויעלסהוהי

4׃ינעשתסמחמיעשמיסונמויבגשמיעשיןרקוינגמוב

תומירבשמינפפאיכ5׃עשואיביאמוהוהיארקאללהמ

ישקמינמדקינבסלואשילבח6׃ינתעבילעילבילחנ

Sheol)׃תומ h7585)7ארקאיהלאלאוהוהיארקאילרצב

שערתושעגתו8׃וינזאביתעושוילוקולכיהמעמשיו

הלע9׃ולהרחיכושעגתיווזגריםימשהתודסומץראה

טיו10׃ונממורעבםילחגלכאתויפמשאוופאבןשע

ףעיובורכלעבכריו11׃וילגרתחתלפרעודריוםימש

תרשחתוכסויתביבסךשחתשיו12׃חוריפנכלעאריו

םערי14׃שאילחגורעבודגנהגנמ13׃םיקחשיבעםימ

םציפיוםיצחחלשיו15׃ולוקןתיןוילעוהוהיםימשןמ

תרעגבלבתתודסמולגיםייקפאואריו16׃םמהיוקרב

ינשמיינחקיםורממחלשי17׃ופאחורתמשנמהוהי

19׃ינממוצמאיכיאנשמזעיביאמינליצי18׃םיברםיממ
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בחרמלאציו20׃ילןעשמהוהייהיוידיאםויבינמדקי

ידירבכיתקדצכהוהיינלמגי21׃יבץפחיכינצלחייתא

׃יהלאמיתעשראלוהוהייכרדיתרמשיכ22׃ילבישי

היהאו24׃הנממרוסאאלויתקחוידגנלוטפשמלכיכ23

יתקדצכילהוהיבשיו25׃ינועמהרמתשאוולםימת

םימתרובגםעדסחתתדיסחםע26׃ויניעדגנלירבכ

םעתאו28׃לפתתשקעםעורבתתרבנםע27׃םמתת

הוהיירינהתאיכ29׃ליפשתםימרלעךיניעועישותינע

גלדאיהלאבדודגץוראהכביכ30׃יכשחהיגיהוהיו

אוהןגמהפורצהוהיתרמאוכרדםימתלאה31׃רוש

רוצימוהוהיידעלבמלאימיכ32׃ובםיסחהלכל

׃וכרדםימתרתיוליחיזועמלאה33׃וניהלאידעלבמ

דמלמ35׃ינדמעייתומבלעותוליאכוילגרהושמ34

ןגמילןתתו36׃יתערזהשוחנתשקתחנוהמחלמלידי

ודעמאלוינתחתידעצביחרת37׃ינברתךתנעוךעשי

׃םתולכדעבושאאלוםדימשאויביאהפדרא38׃ילסרק

40׃ילגרתחתולפיוןומוקיאלוםצחמאוםלכאו39

התתיביאו41׃ינתחתימקעירכתהמחלמלליחינרזתו

הוהילאעישמןיאוועשי42׃םתימצאויאנשמףרעיל

םקדאתוצוחטיטכץרארפעכםקחשאו43׃םנעאלו

םעםיוגשארלינרמשתימעיבירמינטלפתו44׃םעקרא

ןזאעומשלילושחכתירכנינב45׃ינדבעייתעדיאל

יח47׃םתורגסממורגחיוולבירכנינב46׃ילועמשי

ןתנהלאה48׃יעשירוציהלאםריוירוצךורבוהוהי

ימקמויביאמיאיצומו49׃ינתחתםימעדירומוילתמקנ
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הוהיךדואןכלע50׃ינליצתםיסמחשיאמינממורת

דסחהשעווכלמתועושילידגמ51׃רמזאךמשלוםיוגב

׃םלועדעוערזלודודלוחישמל

םאנוישיןבדודםאנםינרחאהדודירבדהלאו23

׃לארשיתורמזםיענובקעייהלאחישמלעםקהרבגה

יהלארמא3׃ינושללעותלמויברבדהוהיחור2

לשומקידצםדאבלשומלארשירוצרבדיללארשי

תובעאלרקבשמשחרזירקברואכו4׃םיהלאתארי

יכלאםעיתיבןכאליכ5׃ץראמאשדרטממהגנמ

לכויעשילכיכהרמשולכבהכורעילםשםלועתירב

אליכםהלכדנמץוקכלעילבו6׃חימציאליכץפח

שאבותינחץעולזרבאלמיםהבעגישיאו7׃וחקידיב

דודלרשאםירבגהתומשהלא8׃תבשבופרשיףורש

לעונצעהונידעאוהישלשהשארינמכחתתבשבבשי

ידדןברזעלאורחאו9׃דחאםעפבללחתואמהנמש

םיתשלפבםפרחבדודםעםירבגהשלשביחחאןב

ךיוםקאוה10׃לארשישיאולעיוהמחלמלםשופסאנ

שעיוברחהלאודיקבדתוודיהעגייכדעםיתשלפב

ךאוירחאובשיםעהואוההםויבהלודגהעושתהוהי

םיתשלפופסאיויררהאגאןבאמשוירחאו11׃טשפל

סנםעהוםישדעהאלמהדשהתקלחםשיהתוהיחל

תאךיוהליציוהקלחהךותבבציתיו12׃םיתשלפינפמ

םישלשודריו13׃הלודגהעושתהוהישעיוםיתשלפ

םלדעתרעמלאדודלאריצקלאואביושארםישלשהמ
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הדוצמבזאדודו14׃םיאפרקמעבהנחםיתשלפתיחו

ימרמאיודודהואתיו15׃םחלתיבזאםיתשלפבצמו

תשלשועקביו16׃רעשברשאםחלתיבראבמםימינקשי

םחלתיבראבמםימובאשיוםיתשלפהנחמבםירבגה

ךסיוםתותשלהבאאלודודלאואביוואשיורעשברשא

םדהתאזיתשעמהוהיילהלילחרמאיו17׃הוהילםתא

ושעהלאםתותשלהבאאלוםתושפנבםיכלההםישנאה

שאראוההיורצןבבאוייחאישיבאו18׃םירבגהתשלש

ולוללחתואמשלשלעותינחתאררועאוהוישלשה

רשלםהליהיודבכניכההשלשהןמ19׃השלשבםש

בריחשיאןבעדיוהיןבוהינבו20׃אבאלהשלשהדעו

דריאוהובאומלאראינשתאהכהאוהלאצבקמםילעפ

הכהאוהו21׃גלשהםויבראבהךותבהיראהתאהכהו

וילאדריותינחירצמהדיבוהארמרשאירצמשיאתא

22׃ותינחבוהגרהיוירצמהדימתינחהתאלזגיוטבשב

׃םירבגההשלשבםשולועדיוהיןבוהינבהשעהלא

דודוהמשיואבאלהשלשהלאודבכנםישלשהןמ23

ןבןנחלאםישלשבבאוייחאלאהשע24׃ותעמשמלא

ץלח26׃ידרחהאקילאידרחההמש25׃םחלתיבודד

ינבמיתתנעהרזעיבא27׃יעוקתהשקעןבאריעיטלפה

ןבבלח29׃יתפטנהירהמיחחאהןומלצ28׃יתשחה

והינב30׃ןמינבינבתעבגמיבירןביתאיתפטנההנעב

תומזעיתברעהןובלעיבא31׃שעגילחנמידהינתערפ

המש33׃ןתנוהיןשיינבינבלעשהאבחילא32׃ימחרבה

יבסחאןבטלפילא34׃ירראהררשןבםאיחאיררהה
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ילמרכהורצח35׃ינלגהלפתיחאןבםעילאיתכעמהןב

קלצ37׃ידגהינבהבצמןתנןבלאגי36׃יבראהירעפ

אריע38׃הירצןבבאויילכיאשניתראבהירחנינמעה

׃העבשוםישלשלכיתחההירוא39׃ירתיהברגירתיה

םהבדודתאתסיולארשיבתורחלהוהיףאףסיו24

ךלמהרמאיו2׃הדוהיתאולארשיתאהנמךלרמאל

לארשייטבשלכבאנטושותארשאליחהרשבאוילא

רפסמתאיתעדיוםעהתאודקפועבשראבדעוןדמ

לאךיהלאהוהיףסויוךלמהלאבאוירמאיו3׃םעה

תוארךלמהינדאיניעוםימעפהאמםהכוםהכםעה

ךלמהרבדקזחיו4׃הזהרבדבץפחהמלךלמהינדאו

ינפלליחהירשובאויאציוליחהירשלעובאוילא

ןדריהתאורבעיו5׃לארשיתאםעהתאדקפלךלמה

לאודגהלחנהךותברשאריעהןימירעורעבונחיו

ואביוישדחםיתחתץראלאוהדעלגהואביו6׃רזעי

ירעלכורצרצבמואביו7׃ןודיצלאביבסוןעיהנד

וטשיו8׃עבשראבהדוהיבגנלאואציוינענכהויוחה

םויםירשעוםישדחהעשתהצקמואביוץראהלכב

ךלמהלאםעהדקפמרפסמתאבאויןתיו9׃םלשורי

שיאוברחףלשליחשיאףלאתואמהנמשלארשייהתו

ירחאותאדודבלךיו10׃שיאףלאתואמשמחהדוהי

רשאדאמיתאטחהוהילאדודרמאיוםעהתארפסןכ

יתלכסניכךדבעןועתאאנרבעההוהיהתעויתישע

איבנהדגלאהיההוהירבדורקבבדודםקיו11׃דאמ
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הוהירמאהכדודלאתרבדוךולה12׃רמאלדודהזח

׃ךלהשעאוםהמתחאךלרחבךילעלטוניכנאשלש

עבשךלאובתהולרמאיוולדגיודודלאדגאביו13

ךירצינפלךסנםישדחהשלשםאךצראבבערםינש

עדהתעךצראברבדםימיתשלשתויהםאוךפדראוהו

רצדגלאדודרמאיו14׃רבדיחלשבישאהמהארו

םדאדיבוומחרםיבריכהוהידיבאנהלפנדאמיל

תעדעורקבהמלארשיברבדהוהיןתיו15׃הלפאלא

ףלאםיעבשעבשראבדעוןדמםעהןמתמיודעומ

הוהיםחניוהתחשלםלשוריךאלמהודיחלשיו16׃שיא

ףרההתעברםעבתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלא

רמאיו17׃יסביההנרואהןרגםעהיההוהיךאלמוךדי

רמאיוםעבהכמהךאלמהתאותארבהוהילאדוד

יהתושעהמןאצההלאויתיועהיכנאויתאטחיכנאהנה

אוההםויבדודלאדגאביו18׃יבאתיבבויבךדיאנ

19׃יסביההינראןרגבחבזמהוהילםקההלעולרמאיו

הנוראףקשיו20׃הוהיהוצרשאכדגרבדכדודלעיו

הנוראאציווילעםירבעוידבעתאוךלמהתאאריו

אבעודמהנורארמאיו21׃הצראויפאךלמלוחתשיו

ןרגהתאךמעמתונקלדודרמאיוודבעלאךלמהינדא

רמאיו22׃םעהלעמהפגמהרצעתוהוהילחבזמתונבל

הארוניעבבוטהךלמהינדאלעיוחקידודלאהנורא

לכה23׃םיצעלרקבהילכוםיגרמהוהלעלרקבה

הוהיךלמהלאהנורארמאיוךלמלךלמההנוראןתנ

ונקיכאלהנוראלאךלמהרמאיו24׃ךצריךיהלא
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םנחתולעיהלאהוהילהלעאאלוריחמבךתואמהנקא

25׃םישמחםילקשףסכברקבהתאוןרגהתאדודןקיו

רתעיוםימלשותולעלעיוהוהילחבזמדודםשןביו

׃לארשילעמהפגמהרצעתוץראלהוהי
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אםיכלמ

םחיאלוםידגבבוהסכיוםימיבאבןקזדודךלמהו1

הלותבהרענךלמהינדאלושקביוידבעולורמאיו2׃ול

םחוךקיחבהבכשותנכסוליהתוךלמהינפלהדמעו

לארשילובגלכבהפיהרענושקביו3׃ךלמהינדאל

הרענהו4׃ךלמלהתאואביותימנושהגשיבאתאואצמיו

אלךלמהווהתרשתותנכסךלמליהתודאמדעהפי

שעיוךלמאינארמאלאשנתמתיגחןבהינדאו5׃העדי

ובצעאלו6׃וינפלםיצרשיאםישמחוםישרפובכרול

ראתבוטאוהםגותישעהככעודמרמאלוימימויבא

באויםעוירבדויהיו7׃םולשבאירחאהדליותאודאמ

קודצו8׃הינדאירחאורזעיוןהכהרתיבאםעוהיורצןב

םירובגהויערויעמשואיבנהןתנועדיוהיןבוהינבוןהכה

רקבוןאצוהינדאחבזיו9׃והינדאםעויהאלדודלרשא

תאארקיולגרןיעלצארשאתלחזהןבאםעאירמו

10׃ךלמהידבעהדוהיישנאלכלוךלמהינבויחאלכ

ויחאהמלשתאוםירובגהתאווהינבואיבנהןתנתאו

רמאלהמלשםאעבשתבלאןתנרמאיו11׃ארקאל

אלדודונינדאותיגחןבוהינדאךלמיכתעמשאולה

תאוךשפנתאיטלמוהצעאנךצעיאיכלהתעו12׃עדי

תרמאודודךלמהלאיאבויכל13׃המלשךנבשפנ

יכרמאלךתמאלתעבשנךלמהינדאהתאאלהוילא

ךלמעודמויאסכלעבשיאוהוירחאךלמיךנבהמלש

אובאינאוךלמהםעםשתרבדמךדועהנה14׃והינדא

ךלמהלאעבשתבאבתו15׃ךירבדתאיתאלמוךירחא
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תאתרשמתימנושהגשיבאודאמןקזךלמהוהרדחה

ךלמהרמאיוךלמלוחתשתועבשתבדקתו16׃ךלמה

ךיהלאהוהיבתעבשנהתאינדאולרמאתו17׃ךלהמ

׃יאסכלעבשיאוהוירחאךלמיךנבהמלשיכךתמאל

׃תעדיאלךלמהינדאהתעוךלמהינדאהנההתעו18

ךלמהינבלכלארקיוברלןאצואירמורושחבזיו19

אלךדבעהמלשלואבצהרשבאילוןהכהרתיבאלו

דיגהלךילעלארשילכיניעךלמהינדאהתאו20׃ארק

בכשכהיהו21׃וירחאךלמהינדאאסכלעבשיימםהל

22׃םיאטחהמלשינבוינאיתייהוויתבאםעךלמהינדא

ודיגיו23׃אבאיבנהןתנוךלמהםעתרבדמהנדועהנהו

וחתשיוךלמהינפלאביואיבנהןתנהנהרמאלךלמל

התאךלמהינדאןתנרמאיו24׃הצראויפאלעךלמל

דרייכ25׃יאסכלעבשיאוהוירחאךלמיוהינדאתרמא

ךלמהינבלכלארקיוברלןאצואירמורושחבזיוםויה

וינפלםיתשוםילכאםנהוןהכהרתיבאלואבצהירשלו

ןהכהקדצלוךדבעינאילו26׃והינדאךלמהיחיורמאיו

תאמםא27׃ארקאלךדבעהמלשלועדיוהיןבוהינבלו

ךידבעתאתעדוהאלוהזהרבדההיהנךלמהינדא

דודךלמהןעיו28׃וירחאךלמהינדאאסכלעבשיימ

ינפלדמעתוךלמהינפלאבתועבשתבלילוארקרמאיו

תאהדפרשאהוהייחרמאיוךלמהעבשיו29׃ךלמה

יהלאהוהיבךליתעבשנרשאכיכ30׃הרצלכמישפנ

לעבשיאוהוירחאךלמיךנבהמלשיכרמאללארשי

עבשתבדקתו31׃הזהםויההשעאןכיכיתחתיאסכ
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דודךלמהינדאיחירמאתוךלמלוחתשתוץראםיפא

ןתנלוןהכהקודצלילוארקדודךלמהרמאיו32׃םלעל

רמאיו33׃ךלמהינפלואביועדיוהיןבוהינבלואיבנה

םתבכרהוםכינדאידבעתאםכמעוחקםהלךלמה

לאותאםתדרוהוילרשאהדרפהלעינבהמלשתא

לעךלמלאיבנהןתנוןהכהקודצםשותאחשמו34׃ןוחג

35׃המלשךלמהיחיםתרמאורפושבםתעקתולארשי

ותאויתחתךלמיאוהויאסכלעבשיואבווירחאםתילעו

והינבןעיו36׃הדוהילעולארשילעדיגנתויהליתיוצ

יהלאהוהירמאיןכןמארמאיוךלמהתאעדיוהיןב

יהיןכךלמהינדאםעהוהיהיהרשאכ37׃ךלמהינדא

38׃דודךלמהינדאאסכמואסכתאלדגיוהמלשםע

יתרכהועדיוהיןבוהינבואיבנהןתנוןהכהקודצדריו

וכליודודךלמהתדרפלעהמלשתאובכריויתלפהו

להאהןמןמשהןרקתאןהכהקודצחקיו39׃ןוחגלעותא

יחיםעהלכורמאיורפושבועקתיוהמלשתאחשמיו

םיללחמםעהווירחאםעהלכולעיו40׃המלשךלמה

׃םלוקבץראהעקבתוהלודגהחמשםיחמשוםיללחב

לכאלולכםהוותארשאםיארקהלכווהינדאעמשיו41

הירקהלוקעודמרמאיורפושהלוקתאבאויעמשיו

אבןהכהרתיבאןבןתנויהנהורבדמונדוע42׃המוה

ןעיו43׃רשבתבוטוהתאליחשיאיכאבוהינדארמאיו

תאךילמהדודךלמהונינדאלבאוהינדאלרמאיוןתנוי

ןתנתאוןהכהקודצתאךלמהותאחלשיו44׃המלש

לעותאובכריויתלפהויתרכהועדיוהיןבוהינבואיבנה
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איבנהןתנוןהכהקודצותאוחשמיו45׃ךלמהתדרפ

לוקהאוההירקהםהתוםיחמשםשמולעיוןוחגבךלמל

׃הכולמהאסכלעהמלשבשיםגו46׃םתעמשרשא

דודךלמהונינדאתאךרבלךלמהידבעואבםגו47

ואסכתאלדגיוךמשמהמלשםשתאךיהלאבטיירמאל

רמאהככםגו48׃בכשמהלעךלמהוחתשיוךאסכמ

לעבשיםויהןתנרשאלארשייהלאהוהיךורבךלמה

רשאםיארקהלכומקיוודרחיו49׃תואריניעויאסכ

המלשינפמאריוהינדאו50׃וכרדלשיאוכליווהינדאל

רמאלהמלשלדגיו51׃חבזמהתונרקבקזחיוךליוםקיו

תונרקבזחאהנהוהמלשךלמהתאאריוהינדאהנה

תאתימיםאהמלשךלמהםויכילעבשירמאלחבזמה

אלליחןבלהיהיםאהמלשרמאיו52׃ברחבודבע

חלשיו53׃תמוובאצמתהערםאוהצראותרעשמלפי

ךלמלוחתשיואביוחבזמהלעמוהדריוהמלשךלמה

׃ךתיבלךלהמלשולרמאיוהמלש

׃רמאלונבהמלשתאוציותומלדודימיוברקיו2

3׃שיאלתייהותקזחוץראהלכךרדבךלהיכנא2

רמשלויכרדבתכללךיהלאהוהיתרמשמתאתרמשו

השמתרותבבותככויתודעוויטפשמוויתוצמויתקח

׃םשהנפתרשאלכתאוהשעתרשאלכתאליכשתןעמל

םארמאלילערבדרשאורבדתאהוהיםיקיןעמל4

םבבללכבתמאבינפלתכללםכרדתאךינבורמשי

׃לארשיאסכלעמשיאךלתרכיאלרמאלםשפנלכבו
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רשאהיורצןבבאויילהשערשאתאתעדיהתאםגו5

ןבאשמעלורנןברנבאללארשיתואבצירשינשלהשע

המחלמימדןתיוםלשבהמחלמימדםשיוםגרהיורתי

תישעו6׃וילגרברשאולענבווינתמברשאותרגחב

Sheol)׃לאשםלשבותבישדרותאלוךתמכחכ h7585)7

ךנחלשילכאבויהודסחהשעתידעלגהילזרבינבלו

הנהו8׃ךיחאםולשבאינפמיחרבבילאוברקןכיכ

הללקינללקאוהוםירחבמינימיהןבארגןביעמשךמע

ןדריהיתארקלדריאוהוםינחמיתכלםויבתצרמנ

התעו9׃ברחבךתימאםארמאלהוהיבולעבשאו

ולהשעתרשאתאתעדיוהתאםכחשיאיכוהקנתלא

Sheol)׃לואשםדבותבישתאתדרוהו h7585)10בכשיו

ךלמרשאםימיהו11׃דודריעברבקיוויתבאםעדוד

םינשעבשךלמןורבחבהנשםיעבראלארשילעדוד

לעבשיהמלשו12׃םינששלשוםישלשךלמםלשוריבו

ןבוהינדאאביו13׃דאמותכלמןכתוויבאדודאסכ

רמאיוךאבםולשהרמאתוהמלשםאעבשתבלאתיגח

רמאיו15׃רבדרמאתוךילאילרבדרמאיו14׃םולש

לארשילכומשילעוהכולמההתיהיליכתעדיתא

התיההוהימיכיחאליהתוהכולמהבסתוךלמלםהינפ

תאיבשתלאךתאמלאשיכנאתחאהלאשהתעו16׃ול

ךלמההמלשלאנירמארמאיו17׃רבדוילארמאתוינפ

׃השאלתימנושהגשיבאתאילןתיוךינפתאבישיאליכ

19׃ךלמהלאךילערבדאיכנאבוטעבשתברמאתו18

והינדאלעולרבדלהמלשךלמהלאעבשתבאבתו
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םשיוואסכלעבשיוהלוחתשיוהתארקלךלמהםקיו

תחאהלאשרמאתו20׃ונימילבשתוךלמהםאלאסכ

הלרמאיוינפתאבשתלאךתאמתלאשיכנאהנטק

ןתירמאתו21׃ךינפתאבישאאליכימאילאשךלמה

ךלמהןעיו22׃השאלךיחאוהינדאלתימנשהגשיבאתא

תימנשהגשיבאתאתלאשתאהמלוומאלרמאיוהמלש

ינממלודגהיחאאוהיכהכולמהתאולילאשווהינדאל

ךלמהעבשיו23׃היורצןבבאוילוןהכהרתיבאלוולו

יכףיסויהכוםיהלאילהשעיהכרמאלהוהיבהמלש

הוהייחהתעו24׃הזהרבדהתאוהינדארבדושפנב

ילהשערשאויבאדודאסכלעיניבישויוינניכהרשא

ךלמהחלשיו25׃והינדאתמויםויהיכרבדרשאכתיב

רתיבאלו26׃תמיוובעגפיועדיוהיןבוהינבדיבהמלש

התאתומשיאיכךידשלעךלתתנעךלמהרמאןהכה

ינפלהוהיינדאןוראתאתאשניכךתימאאלהזהםויבו

שרגיו27׃יבאהנעתהרשאלכבתינעתהיכויבאדוד

רבדתאאלמלהוהילןהכתויהמרתיבאתאהמלש

דעהאבהעמשהו28׃הלשבילעתיבלערבדרשאהוהי

הטנאלםולשבאירחאוהינדאירחאהטנבאוייכבאוי

דגיו29׃חבזמהתונרקבקזחיוהוהילהאלאבאויסניו

חבזמהלצאהנהוהוהילהאלאבאויסניכהמלשךלמל

30׃ובעגפךלרמאלעדיוהיןבוהינבתאהמלשחלשיו

אצךלמהרמאהכוילארמאיוהוהילהאלאוהינבאביו

רמאלרבדךלמהתאוהינבבשיותומאהפיכאלרמאיו

רשאכהשעךלמהולרמאיו31׃יננעהכובאוירבדהכ
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באויךפשרשאםנחימדתריסהוותרבקוובעגפורבד

ושארלעומדתאהוהיבישהו32׃יבאתיבלעמוילעמ

ברחבםגרהיוונממםיבטוםיקדצםישנאינשבעגפרשא

תאולארשיאבצרשרנןברנבאתאעדיאלדודיבאו

שארבםהימדובשו33׃הדוהיאבצרשרתיןבאשמע

ואסכלוותיבלווערזלודודלוםלעלוערזשארבובאוי

עדיוהיןבוהינבלעיו34׃הוהיםעמםלועדעםולשהיהי

ךלמהןתיו35׃רבדמבותיבברבקיווהתמיוובעגפיו

ןהכהקודצתאואבצהלעויתחתעדיוהיןבוהינבתא

יעמשלארקיוךלמהחלשיו36׃רתיבאתחתךלמהןתנ

אצתאלוםשתבשיוםלשוריבתיבךלהנבולרמאיו

לחנתאתרבעוךתאצםויבהיהו37׃הנאוהנאםשמ

38׃ךשארבהיהיךמדתומתתומיכעדתעדיןורדק

ךלמהינדארבדרשאכרבדהבוטךלמליעמשרמאיו

39׃םיברםימיםלשוריביעמשבשיוךדבעהשעיןכ

לאיעמשלםידבעינשוחרביוםינששלשץקמיהיו

ךידבעהנהרמאליעמשלודיגיותגךלמהכעמןבשיכא

שיכאלאהתגךליוורמחתאשבחיויעמשםקיו40׃תגב

41׃תגמוידבעתאאביויעמשךליווידבעתאשקבל

חלשיו42׃בשיותגםלשורימיעמשךלהיכהמלשלדגיו

הוהיבךיתעבשהאולהוילארמאיויעמשלארקיוךלמה

עדתעדיהנאוהנאתכלהוךתאצםויברמאלךבדעאו

עודמו43׃יתעמשרבדהבוטילארמאתותומתתומיכ

׃ךילעיתיוצרשאהוצמהתאוהוהיתעבשתאתרמשאל

רשאהערהלכתאתעדיהתאיעמשלאךלמהרמאיו44
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ךתערתאהוהיבישהויבאדודלתישערשאךבבלעדי

ןוכנהיהידודאסכוךורבהמלשךלמהו45׃ךשארב

עדיוהיןבוהינבתאךלמהוציו46׃םלועדעהוהיינפל

׃המלשדיבהנוכנהכלממהותמיוובעגפיואציו

תבתאחקיוםירצמךלמהערפתאהמלשןתחתיו3

תאוותיבתאתונבלותלכדעדודריעלאהאיביוהערפ

םיחבזמםעהקר2׃ביבסםלשוריתמוחתאוהוהיתיב

׃םההםימיהדעהוהיםשלתיבהנבנאליכתומבב

קרויבאדודתוקחבתכללהוהיתאהמלשבהאיו3

חבזלהנעבגךלמהךליו4׃ריטקמוחבזמאוהתומבב

לעהמלשהלעיתולעףלאהלודגההמבהאיהיכםש

םולחבהמלשלאהוהיהארנןועבגב5׃אוההחבזמה

המלשרמאיו6׃ךלןתאהמלאשםיהלארמאיוהלילה

ךלהרשאכלודגדסחיבאדודךדבעםעתישעהתא

ולרמשתוךמעבבלתרשיבוהקדצבותמאבךינפל

םויכואסכלעבשיןבולןתתוהזהלודגהדסחהתא

תחתךדבעתאתכלמההתאיהלאהוהיהתעו7׃הזה

ךדבעו8׃אבותאצעדאאלןטקרעניכנאויבאדוד

רפסיאלוהנמיאלרשאברםעתרחברשאךמעךותב

ןיבהלךמעתאטפשלעמשבלךדבעלתתנו9׃ברמ

׃הזהדבכהךמעתאטפשללכויימיכערלבוטןיב

רבדהתאהמלשלאשיכינדאיניעברבדהבטייו10

רבדהתאתלאשרשאןעיוילאםיהלארמאיו11׃הזה

אלורשעךלתלאשאלוםיברםימיךלתלאשאלוהזה
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12׃טפשמעמשלןיבהךלתלאשוךיביאשפנתלאש

רשאןובנוםכחבלךליתתנהנהךירבדכיתישעהנה

םגו13׃ךומכםוקיאלךירחאוךינפלהיהאלךומכ

היהאלרשאדובכםגרשעםגךליתתנתלאשאלרשא

רמשליכרדבךלתםאו14׃ךימילכםיכלמבשיאךומכ

׃ךימיתאיתכראהוךיבאדיודךלהרשאכיתוצמויקח

ינפלדמעיוםלשוריאוביוםולחהנהוהמלשץקיו15

התשמשעיוםימלששעיותולעלעיוינדאתירבןורא

ךלמהלאתונזםישנםיתשהנאבתזא16׃וידבעלכל

ינאינדאיבתחאההשאהרמאתו17׃וינפלהנדמעתו

18׃תיבבהמעדלאודחאתיבבתבשיתאזההשאהו

ונחנאותאזההשאהםגדלתויתדללישילשהםויביהיו

תמיו19׃תיבבונחנאםיתשיתלוזתיבבונתארזןיאודחי

ךותבםקתו20׃וילעהבכשרשאהלילתאזההשאהןב

והביכשתוהנשיךתמאוילצאמינבתאחקתוהלילה

רקבבםקאו21׃יקיחבהביכשהתמההנבתאוהקיחב

אלהנהורקבבוילאןנובתאותמהנהוינבתאקיניהל

יכאלתרחאההשאהרמאתו22׃יתדלירשאינבהיה

יחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבויחהינב

הזתרמאתאזךלמהרמאיו23׃ךלמהינפלהנרבדתו

׃יחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבויחהינב

׃ךלמהינפלברחהואביוברחילוחקךלמהרמאיו24

יצחהתאונתוםינשליחהדליהתאורזגךלמהרמאיו25

יחההנברשאהשאהרמאתו26׃תחאליצחהתאותחאל

ונתינדאיברמאתוהנבלעהימחרורמכניכךלמהלא
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ילםגתרמאתאזווהתימתלאתמהויחהדוליהתאהל

תאהלונתרמאיוךלמהןעיו27׃ורזגהיהיאלךלםג

לכועמשיו28׃ומאאיהוהתימתאלתמהויחהדוליה

ךלמהינפמואריוךלמהטפשרשאטפשמהתאלארשי

׃טפשמתושעלוברקבםיהלאתמכחיכואריכ

םירשההלאו2׃לארשילכלעךלמהמלשךלמהיהיו4

ינבהיחאוףרחילא3׃ןהכהקודצןבוהירזעולרשא

ןבוהינבו4׃ריכזמהדוליחאןבטפשוהיםירפסאשיש

ןבוהירזעו5׃םינהכרתיבאוקודצואבצהלעעדיוהי

רשיחאו6׃ךלמההערןהכןתנןבדובזוםיבצנהלעןתנ

םינשהמלשלו7׃סמהלעאדבעןבםרינדאותיבהלע

ותיבתאוךלמהתאולכלכולארשילכלעםיבצנרשע

ןבםתומשהלאו8׃לכלכלדחאלעהיהיהנשבשדח

תיבוםיבלעשבוץקמברקדןב9׃םירפארהברוח

לכוהכשולתובראבדסחןב10׃ןנחתיבןוליאושמש

המלשתבתפטראדתפנלכבדניבאןב11׃רפחץרא

לכוודגמוךנעתדוליחאןבאנעב12׃השאלולהתיה

ןאשתיבמלאערזילתחתמהנתרצלצארשאןאשתיב

תמרברבגןב13׃םעמקילרבעמדעהלוחמלבאדע

בגראלבחולדעלגברשאהשנמןבריאיתוחולדעלג

14׃תשחנחירבוהמוחתולדגםירעםיששןשבברשא

אוהםגילתפנבץעמיחא15׃המינחמאדעןבבדניחא

ישוחןבאנעב16׃השאלהמלשתבתמשבתאחקל

יעמש18׃רכששיבחורפןבטפשוהי17׃תולעבורשאב
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ןוחיסץראדעלגץראביראןברבג19׃ןמינבבאלאןב

20׃ץראברשאדחאביצנוןשבהךלמגעוירמאהךלמ

םילכאברלםיהלערשאלוחכםיברלארשיוהדוהי

תוכלממהלכבלשומהיההמלשו21׃םיחמשוםיתשו

החנמםישגמםירצמלובגדעוםיתשלפץרארהנהןמ

םוילהמלשםחליהיו22׃וייחימילכהמלשתאםידבעו

רקבהרשע23׃חמקרכםיששותלסרכםישלשדחא

יבצוליאמדבלןאצהאמויעררקבםירשעוםיארב

רבעלכבהדראוהיכ24׃םיסובאםירברבורומחיו

םולשורהנהרבעיכלמלכבהזעדעוחספתמרהנה

לארשיוהדוהיבשיו25׃ביבסמוירבעלכמולהיה

לכעבשראבדעוןדמותנאתתחתוונפגתחתשיאחטבל

םיסוסתוראףלאםיעבראהמלשליהיו26׃המלשימי

םיבצנהולכלכו27׃םישרפףלארשעםינשוובכרמל

ךלמהןחלשלאברקהלכתאוהמלשךלמהתאהלאה

ןבתהוםירעשהו28׃רבדורדעיאלושדחשיאהמלש

שיאםשהיהירשאםוקמהלאואבישכרלוםיסוסל

הברההנובתוהמלשלהמכחםיהלאןתיו29׃וטפשמכ

תמכחברתו30׃םיהתפשלערשאלוחכבלבחרודאמ

31׃םירצמתמכחלכמוםדקינבלכתמכחמהמלש

עדרדולכלכוןמיהויחרזאהןתיאמםדאהלכמםכחיו

תשלשרבדיו32׃ביבסםיוגהלכבומשיהיולוחמינב

םיצעהלערבדיו33׃ףלאוהשמחורישיהיולשמםיפלא

רבדיוריקבאצירשאבוזאהדעוןונבלברשאזראהןמ

ואביו34׃םיגדהלעושמרהלעוףועהלעוהמהבהלע
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יכלמלכתאמהמלשתמכחתאעמשלםימעהלכמ

׃ותמכחתאועמשרשאץראה

עמשיכהמלשלאוידבעתארוצךלמםריחחלשיו5

םריחהיהבהאיכוהיבאתחתךלמלוחשמותאיכ

3׃רמאלםריחלאהמלשחלשיו2׃םימיהלכדודל

הוהיםשלתיבתונבללכיאליכיבאדודתאתעדיהתא

םתאהוהיתתדעוהבבסרשאהמחלמהינפמויהלא

ןיאביבסמיליהלאהוהיחינההתעו4׃ולגרתופכתחת

הוהיםשלתיבתונבלרמאיננהו5׃ערעגפןיאוןטש

ןתארשאךנברמאליבאדודלאהוהירבדרשאכיהלא

הוצהתעו6׃ימשלתיבההנביאוהךאסכלעךיתחת

רכשוךידבעםעויהיידבעוןונבלהןמםיזראילותרכיו

ןיאיכתעדיהתאיכרמאתרשאלככךלןתאךידבע

םריחעמשכיהיו7׃םינדצכםיצעתרכלעדישיאונב

םויההוהיךורברמאיודאמחמשיוהמלשירבדתא

חלשיו8׃הזהברהםעהלעםכחןבדודלןתנרשא

ינאילאתחלשרשאתאיתעמשרמאלהמלשלאםריח

9׃םישורביצעבוםיזראיצעבךצפחלכתאהשעא

דעםיבתורבדםמישאינאוהמיןונבלהןמודריידבע

התאואשתהתאוםשםיתצפנוילאחלשתרשאםוקמה

ןתנםוריחיהיו10׃יתיבםחלתתליצפחתאהשעת

המלשו11׃וצפחלכםישורביצעוםיזראיצעהמלשל

םירשעוותיבלתלכמםיטחרכףלאםירשעםריחלןתנ

12׃הנשבהנשםריחלהמלשןתיהכתיתכןמשרכ

ןיבםלשיהיוולרבדרשאכהמלשלהמכחןתנהוהיו
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ךלמהלעיו13׃םהינשתירבותרכיוהמלשןיבוםריח

14׃שיאףלאםישלשסמהיהיולארשילכמסמהמלש

ויהישדחתופילחשדחבםיפלאתרשעהנונבלםחלשיו

יהיו15׃סמהלעםרינדאוותיבבםישדחםינשןונבלב

׃רהבבצחףלאםינמשולבסאשנףלאםיעבשהמלשל

תשלשהכאלמהלערשאהמלשלםיבצנהירשמדבל16

17׃הכאלמבםישעהםעבםידרהתואמשלשוםיפלא

תיבהדסילתורקיםינבאתולדגםינבאועסיוךלמהוציו

םילבגהוםוריחינבוהמלשינבולספיו18׃תיזגינבא

׃תיבהתונבלםינבאהוםיצעהוניכיו

לארשיינבתאצלהנשתואמעבראוהנשםינומשביהיו6

ינשהשדחהאוהוזשדחבתיעיברההנשבםירצמץראמ

תיבהו2׃הוהילתיבהןביולארשילעהמלשךלמל

םירשעווכראהמאםיששהוהילהמלשךלמההנברשא

תיבהלכיהינפלעםלואהו3׃ותמוקהמאםישלשוובחר

ובחרהמאברשעתיבהבחרינפלעוכראהמאםירשע

5׃םימטאםיפקשינולחתיבלשעיו4׃תיבהינפלע

ביבסתיבהתוריקתאביבסעוציתיבהריקלעןביו

הנתחתהעוציה6׃ביבסתועלצשעיוריבדלולכיהל

תישילשהוהבחרהמאבששהנכיתהוהבחרהמאבשמח

הצוחביבסתיבלןתנתוערגמיכהבחרהמאבעבש

המלשןבאותנבהבתיבהו7׃תיבהתוריקבזחאיתלבל

תיבבעמשנאללזרבילכלכןזרגהותובקמוהנבנעסמ

תינמיהתיבהףתכלאהנכיתהעלצהחתפ8׃ותנבהב
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׃םישלשהלאהנכיתהןמוהנכיתהלעולעיםילולבו

תרדשוםיבגתיבהתאןפסיווהלכיותיבהתאןביו9

תומאשמחתיבהלכלעעוציהתאןביו10׃םיזראב

הוהירבדיהיו11׃םיזראיצעבתיבהתאזחאיוותמוק

ךלתםאהנבהתארשאהזהתיבה12׃רמאלהמלשלא

תכלליתוצמלכתאתרמשוהשעתיטפשמתאויתקחב

׃ךיבאדודלאיתרבדרשאךתאירבדתאיתמקהוםהב

׃לארשיימעתאבזעאאלולארשיינבךותביתנכשו13

תיבהתוריקתאןביו15׃והלכיותיבהתאהמלשןביו14

ןפסהתוריקדעתיבהעקרקמםיזראתועלצבהתיבמ

׃םישורבתועלצבתיבהעקרקתאףציותיבמץעהפצ

םיזראתועלצבתיבהיתוכרימהמאםירשעתאןביו16

שדקלריבדלתיבמולןביותוריקהדעעקרקהןמ

לכיההאוהתיבההיההמאבםיעבראו17׃םישדקה

ירוטפוםיעקפתעלקמהמינפתיבהלאזראו18׃ינפל

תיבהךותבריבדו19׃הארנןבאןיאזראלכהםיצצ

ינפלו20׃הוהיתירבןוראתאםשןתתלןיכההמינפמ

םירשעובחרהמאםירשעוךראהמאםירשעריבדה

ףציו21׃זראחבזמףציורוגסבהזוהפציוותמוקהמא

בהזתוקיתרברבעיורוגסבהזהמינפמתיבהתאהמלש

דעבהזהפצתיבהלכתאו22׃בהזוהפציוריבדהינפל

23׃בהזהפצריבדלרשאחבזמהלכותיבהלכםת

24׃ותמוקתומארשעןמשיצעםיבורכינשריבדבשעיו

בורכהףנכתומאשמחותחאהבורכהףנכתומאשמחו

25׃ויפנכתוצקדעוויפנכתוצקמתומארשעתינשה
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ינשלדחאבצקותחאהדמינשהבורכההמאברשעו

בורכהןכוהמאברשעדחאהבורכהתמוק26׃םיברכה

ושרפיוימינפהתיבהךותבםיבורכהתאןתיו27׃ינשה

בורכהףנכוריקבדחאהףנכעגתוםיברכהיפנכתא

ףנכתעגנתיבהךותלאםהיפנכוינשהריקבתעגנינשה

תוריקלכתאו29׃בהזםיבורכהתאףציו28׃ףנכלא

ירוטפותרמתוםיבורכתועלקמיחותפעלקבסמתיבה

בהזהפצתיבהעקרקתאו30׃ןוציחלוםינפלמםיצצ

יצעתותלדהשעריבדהחתפתאו31׃ןוציחלוהמינפל

עלקוןמשיצעתותלדיתשו32׃תישמחתוזוזמליאהןמש

הפצוםיצצירוטפותורמתוםיבורכתועלקמםהילע

ןכו33׃בהזהתאתורמתהלעוםיבורכהלעדריובהז

יתשו34׃תיעברתאמןמשיצעתוזוזמלכיההחתפלהשע

םילילגתחאהתלדהםיעלצינשםישורביצעתותלד

םיבורכעלקו35׃םילילגתינשהתלדהםיעלקינשו

36׃הקחמהלערשימבהזהפצוםיצצירטפותורמתו

תתרכרוטותיזגירוטהשלשתימינפהרצחהתאןביו

38׃וזחריבהוהיתיבדסיתיעיברההנשב37׃םיזרא

הלכינימשהשדחהאוהלובחריבהרשעתחאההנשבו

׃םינשעבשוהנביווטפשמלכלווירבדלכלתיבה

תאלכיוהנשהרשעשלשהמלשהנבותיבתאו7

וכראהמאהאמןונבלהרעיתיבתאןביו2׃ותיבלכ

העבראלעותמוקהמאםישלשוובחרהמאםישמחו

ןפסו3׃םידומעהלעםיזראתותרכוםיזראידומעירוט

םיעבראםידומעהלערשאתעלצהלעלעממזראב
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םירוטהשלשםיפקשו4׃רוטהרשעהשמחהשמחו

תוזוזמהוםיחתפהלכו5׃םימעפשלשהזחמלאהזחמו

6׃םימעפשלשהזחמלאהזחמלומוףקשםיעבר

םישלשווכראהמאםישמחהשעםידומעהםלואתאו

7׃םהינפלעבעוםידמעוםהינפלעםלואוובחרהמא

ןופסוהשעטפשמהםלאםשטפשירשאאסכהםלואו

רצחםשבשירשאותיבו8׃עקרקהדעעקרקהמזראב

השעיתיבוהיההזההשעמכםלואלתיבמתרחאה

הלאלכ9׃הזהםלואכהמלשחקלרשאהערפתבל

ץוחמותיבמהרגמבתוררגמתיזגתדמכתרקיםינבא

דסימו10׃הלודגהרצחהדעץוחמותוחפטהדעדסממו

הנמשינבאותומארשעינבאתולדגםינבאתורקיםינבא

׃זראותיזגתודמכתורקיםינבאהלעמלמו11׃תומא

תתרכרוטותיזגםירוטהשלשביבסהלודגהרצחו12

13׃תיבהםלאלותימינפההוהיתיברצחלוםיזרא

השאןב14׃רצמםריחתאחקיוהמלשךלמהחלשיו

תשחנשרחירצשיאויבאוילתפנהטממאוההנמלא

לכתושעלתעדהתאוהנובתהתאוהמכחהתאאלמיו

לכתאשעיוהמלשךלמהלאאוביותשחנבהכאלמ

הרשעהנמשתשחנםידומעהינשתארציו15׃ותכאלמ

בסיהמאהרשעםיתשטוחודחאהדומעהתמוקהמא

ישארלעתתלהשעתרתכיתשו16׃ינשהדומעהתא

תחאהתרתכהתמוקתומאשמחתשחנקצמםידומעה

השעמםיכבש17׃תינשהתרתכהתמוקתומאשמחו

שארלערשאתרתכלתורשרשהשעמםילדגהכבש
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׃תינשהתרתכלהעבשותחאהתרתכלהעבשםידומעה

הכבשהלעביבסםירוטינשוםידומעהתאשעיו18

ןכוםינמרהשארלערשאתרתכהתאתוסכלתחאה

םידומעהשארלערשאתרתכו19׃תינשהתרתכלהשע

ינשלעתרתכו20׃תומאעבראםלואבןשושהשעמ

הכבשרבעלרשאןטבהתמעלמלעממםגםידומעה

21׃תינשהתרתכהלעביבסםירטםיתאמםינומרהו

ינמיהדומעהתאםקיולכיההםלאלםידמעהתאםקיו

ארקיוילאמשהדומעהתאםקיוןיכיומשתאארקיו

םתתוןשושהשעמםידומעהשארלעו22׃זעבומשתא

המאברשעקצומםיהתאשעיו23׃םידומעהתכאלמ

הוקוותמוקהמאבשמחוביבסלגעותפשדעותפשמ

ותפשלתחתמםיעקפו24׃ביבסותאבסיהמאבםישלש

ביבסםיהתאםיפקמהמאברשעותאםיבבסביבס

ינשלעדמע25׃ותקציבםיקציםיעקפהםירוטינש

השלשוהמיםינפהשלשוהנופצםינפהשלשרקברשע

הלעמלמםהילעםיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנםינפ

תפשהשעמכותפשוחפטויבעו26׃התיבםהירחאלכו

תונכמהתאשעיו27׃ליכיתבםיפלאןשושחרפסוכ

עבראותחאההנוכמהךראהמאבעבראתשחנרשע

הנוכמההשעמהזו28׃התמוקהמאבשלשוהבחרהמאב

תורגסמהלעו29׃םיבלשהןיבתרגסמוםהלתרגסמ

םיבלשהלעוםיבורכורקבתויראםיבלשהןיברשא

׃דרומהשעמתוילרקבלותויראלתחתמולעממןכ

תשחנינרסותחאההנוכמלתשחנינפואהעבראו30
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תוקציתפתכהריכלתחתמםהלתפתכויתמעפהעבראו

המאבהלעמותרתכלתיבמוהיפו31׃תוילשיארבעמ

תועלקמהיפלעםגוהמאהיצחוהמאןכהשעמלגעהיפו

םינפואהתעבראו32׃תולגעאלתועברמםהיתרגסמו

ןפואהתמוקוהנוכמבםינפואהתודיותורגסמלתחתמל

השעמכםינפואההשעמו33׃המאהיצחוהמאדחאה

לכהםהירשחוםהיקשחוםהיבגוםתודיהבכרמהןפוא

תחאההנכמהתונפעבראלאתופתכעבראו34׃קצומ

המוקהמאהיצחהנוכמהשארבו35׃היפתכהנכמהןמ

36׃הנממהיתרגסמוהיתדיהנכמהשארלעוביבסלגע

תויראםיבורכהיתרגסמולעוהיתדיתחלהלעחתפיו

רשעתאהשעתאזכ37׃ביבסתוילושיארעמכתרמתו

38׃הנהלכלדחאבצקתחאהדמדחאקצומתונכמה

דחאהרויכהליכיתבםיעבראתשחנתוריכהרשעשעיו

תחאההנכמהלעדחארויכדחאהרויכההמאבעברא

ףתכלעשמחתונכמהתאןתיו39׃תונוכמהרשעל

ןתנםיהתאוולאמשמתיבהףתכלעשמחוןימימתיבה

תאםוריחשעיו40׃בגנלוממהמדקתינמיהתיבהףתכמ

תושעלםריחלכיותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריכה

׃הוהיתיבהמלשךלמלהשערשאהכאלמהלכתא

םידמעהשארלערשאתרתכהתלגוםינשםידמע41

רשאתרתכהתלגיתשתאתוסכלםיתשתוכבשהוםיתש

יתשלתואמעבראםינמרהתאו42׃םידומעהשארלע

תאתוסכלתחאההכבשלםינמרםירוטינשתוכבשה

תונכמהתאו43׃םידומעהינפלערשאתרתכהתלגיתש
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דחאהםיהתאו44׃תונכמהלעהרשעתריכהתאורשע

תאותוריסהתאו45׃םיהתחתרשעםינשרקבהתאו

השערשאלהאהםילכהלכתאותוקרזמהתאוםיעיה

רככב46׃טרממתשחנהוהיתיבהמלשךלמלםריח

ןיבותוכסןיבהמדאההבעמבךלמהםקציןדריה

אלדאמדאמברמםילכהלכתאהמלשחניו47׃ןתרצ

רשאםילכהלכתאהמלששעיו48׃תשחנהלקשמרקחנ

םחלוילערשאןחלשהתאובהזהחבזמתאהוהיתיב

לואמשמשמחוןימימשמחתורנמהתאו49׃בהזםינפה

׃בהזםיחקלמהותרנהוחרפהורוגסבהזריבדהינפל

בהזתותחמהותופכהותוקרזמהותורמזמהותופסהו50

םישדקהשדקלימינפהתיבהתותלדלתותפהורוגס

רשאהכאלמהלכםלשתו51׃בהזלכיהלתיבהיתלדל

דודישדקתאהמלשאביוהוהיתיבהמלשךלמההשע

תיבתורצאבןתנםילכהתאובהזהתאוףסכהתאויבא

׃הוהי

תוטמהישארלכתאלארשיינקזתאהמלשלהקיזא8

םלשוריהמלשךלמהלאלארשיינבלתובאהיאישנ

2׃ןויצאיהדודריעמהוהיתירבןוראתאתולעהל

םינתאהחריבלארשישיאלכהמלשךלמהלאולהקיו

ואשיולארשיינקזלכואביו3׃יעיבשהשדחהאוהגחב

להאתאוהוהיןוראתאולעיו4׃ןוראהתאםינהכה

םינהכהםתאולעיולהאברשאשדקהילכלכתאודעומ

םידעונהלארשיתדעלכוהמלשךלמהו5׃םיולהו
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ורפסיאלרשארקבוןאצםיחבזמןוראהינפלותאוילע

הוהיתירבןוראתאםינהכהואביו6׃ברמונמיאלו

תחתלאםישדקהשדקלאתיבהריבדלאומוקמלא

םוקמלאםיפנכםישרפםיבורכהיכ7׃םיבורכהיפנכ

8׃הלעמלמוידבלעוןוראהלעםיברכהוכסיוןוראה

ינפלעשדקהןמםידבהישארואריוםידבהוכראיו

ןיא9׃הזהםויהדעםשויהיוהצוחהואריאלוריבדה

ברחבהשמםשחנהרשאםינבאהתוחלינשקרןוראב

׃םירצמץראמםתאצבלארשיינבםעהוהיתרכרשא

תיבתאאלמןנעהושדקהןמםינהכהתאצביהיו10

יכןנעהינפמתרשלדמעלםינהכהולכיאלו11׃הוהי

הוהיהמלשרמאזא12׃הוהיתיבתאהוהידובכאלמ

ןוכמךללבזתיביתינבהנב13׃לפרעבןכשלרמא

לכתאךרביווינפתאךלמהבסיו14׃םימלועךתבשל

ךורברמאיו15׃דמעלארשילהקלכולארשילהק

ודיבויבאדודתאויפברבדרשאלארשייהלאהוהי

לארשיתאימעתאיתאצוהרשאםויהןמ16׃רמאלאלמ

תיבתונבללארשייטבשלכמריעביתרחבאלםירצממ

׃לארשיימעלעתויהלדודברחבאוםשימשתויהל

יהלאהוהיםשלתיבתונבליבאדודבבלםעיהיו17

םעהיהרשאןעייבאדודלאהוהירמאיו18׃לארשי

19׃ךבבלםעהיהיכתביטהימשלתיבתונבלךבבל

אוהךיצלחמאציהךנבםאיכתיבההנבתאלהתאקר

רבדרשאורבדתאהוהיםקיו20׃ימשלתיבההנבי

רבדרשאכלארשיאסכלעבשאויבאדודתחתםקאו
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םשםשאו21׃לארשייהלאהוהיםשלתיבההנבאוהוהי

וניתבאםעתרכרשאהוהיתירבםשרשאןוראלםוקמ

חבזמינפלהמלשדמעיו22׃םירצמץראמםתאואיצוהב

רמאיו23׃םימשהויפכשרפיולארשילהקלכדגנהוהי

לעולעממםימשבםיהלאךומכןיאלארשייהלאהוהי

םיכלההךידבעלדסחהותירבהרמשתחתמץראה

תאיבאדודךדבעלתרמשרשא24׃םבללכבךינפל

׃הזהםויכתאלמךדיבוךיפברבדתוולתרבדרשא

תאיבאדודךדבעלרמשלארשייהלאהוהיהתעו25

בשיינפלמשיאךלתרכיאלרמאלולתרבדרשא

תכללםכרדתאךינבורמשיםאקרלארשיאסכלע

ןמאילארשייהלאהתעו26׃ינפלתכלהרשאכינפל

םנמאהיכ27׃יבאדודךדבעלתרבדרשאךירבדאנ

אלםימשהימשוםימשההנהץראהלעםיהלאבשי

לאתינפו28׃יתינברשאהזהתיבהיכףאךולכלכי

לאוהנרהלאעמשליהלאהוהיותנחתלאוךדבעתלפת

ךניעתויהל29׃םויהךינפלללפתמךדבערשאהלפתה

תרמארשאםוקמהלאםויוהלילהזהתיבהלאתוחתפ

לאךדבעללפתירשאהלפתהלאעמשלםשימשהיהי

לארשיךמעוךדבעתנחתלאתעמשו30׃הזהםוקמה

םוקמלאעמשתהתאוהזהםוקמהלאוללפתירשא

שיאאטחירשאתא31׃תחלסותעמשוםימשהלאךתבש

ךחבזמינפלהלאאבוותלאהלהלאובאשנווהערל

תאתטפשותישעוםימשהעמשתהתאו32׃הזהתיבב

קידצקידצהלוושארבוכרדתתלעשרעישרהלךידבע
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רשאביואינפללארשיךמעףגנהב33׃ותקדצכולתתל

וננחתהווללפתהוךמשתאודוהוךילאובשוךלואטחי

תאטחלתחלסוםימשהעמשתהתאו34׃הזהתיבבךילא

35׃םתובאלתתנרשאהמדאהלאםתבשהולארשיךמע

לאוללפתהוךלואטחייכרטמהיהיאלוםימשרצעהב

׃םנעתיכןובושיםתאטחמוךמשתאודוהוהזהםוקמה

ךמעוךידבעתאטחלתחלסוםימשהעמשתהתאו36

התתנוהבוכלירשאהבוטהךרדהתאםרותיכלארשי

יכבער37׃הלחנלךמעלהתתנרשאךצראלערטמ

יכליסחהבראןוקריןופדשהיהייכרבדץראבהיהי

38׃הלחמלכעגנלכוירעשץראבוביאולרצייכהיהי

ךמעלכלםדאהלכלהיהתרשאהנחתלכהלפתלכ

תיבהלאויפכשרפוובבלעגנשיאןועדירשאלארשי

תישעותחלסוךתבשןוכמםימשהעמשתהתאו39׃הזה

תעדיהתאיכובבלתאעדתרשאויכרדלככשיאלתתנו

םימיהלכךואריןעמל40׃םדאהינבלכבבלתאךדבל

41׃וניתבאלהתתנרשאהמדאהינפלעםייחםהרשא

ץראמאבואוהלארשיךמעמאלרשאירכנהלאםגו

תאולודגהךמשתאןועמשייכ42׃ךמשןעמלהקוחר

׃הזהתיבהלאללפתהואבוהיוטנהךערזוהקזחהךדי

רשאלככתישעוךתבשןוכמםימשהעמשתהתא43

ךמשתאץראהימעלכןועדיןעמלירכנהךילאארקי

לעארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכךתאהאריל

וביאלעהמחלמלךמעאצייכ44׃יתינברשאהזהתיבה

רשאריעהךרדהוהילאוללפתהוםחלשתרשאךרדב
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םימשהתעמשו45׃ךמשליתנברשאתיבהוהבתרחב

ואטחייכ46׃םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתא

ינפלםתתנוםבתפנאואטחיאלרשאםדאןיאיכךל

׃הבורקואהקוחרביואהץראלאםהיבשםובשוביוא

וננחתהוובשוםשובשנרשאץראבםבללאובישהו47

ובשו48׃ונעשרוניועהוונאטחרמאלםהיבשץראבךילא

ובשרשאםהיביאץראבםשפנלכבוםבבללכבךילא

םתובאלהתתנרשאםצראךרדךילאוללפתהוםתא

תעמשו49׃ךמשלתינברשאתיבהותרחברשאריעה

תישעוםתנחתתאוםתלפתתאךתבשןוכמםימשה

םהיעשפלכלוךלואטחרשאךמעלתחלסו50׃םטפשמ

51׃םומחרוםהיבשינפלםימחרלםתתנוךבועשפרשא

רוכךותמםירצממתאצוהרשאםהךתלחנוךמעיכ

לאוךדבעתנחתלאתוחתפךיניעתויהל52׃לזרבה

53׃ךילאםארקלכבםהילאעמשללארשיךמעתנחת

רשאכץראהימעלכמהלחנלךלםתלדבההתאיכ

םירצממוניתבאתאךאיצוהבךדבעהשמדיבתרבד

תאהוהילאללפתהלהמלשתולככיהיו54׃הוהיינדא

ערכמהוהיחבזמינפלמםקתאזההנחתהוהלפתהלכ

תאךרביודמעיו55׃םימשהתושרפויפכוויכרבלע

רשאהוהיךורב56׃רמאללודגלוקלארשילהקלכ

רבדלפנאלרבדרשאלככלארשיומעלהחונמןתנ

57׃ודבעהשמדיברבדרשאבוטהורבדלכמדחא

ונבזעילאוניתבאםעהיהרשאכונמעוניהלאהוהייהי

ויכרדלכבתכללוילאונבבלתוטהל58׃ונשטילאו
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59׃וניתבאתאהוצרשאויטפשמוויקחוויתוצמרמשלו

לאםיברקהוהיינפליתננחתהרשאהלאירבדויהיו

טפשמוודבעטפשמתושעלהלילוםמויוניהלאהוהי

ץראהימעלכתעדןעמל60׃ומויבםוירבדלארשיומע

םעםלשםכבבלהיהו61׃דועןיאםיהלאהאוההוהייכ

62׃הזהםויכויתוצמרמשלוויקחבתכללוניהלאהוהי

חבזיו63׃הוהיינפלחבזםיחבזומעלארשילכוךלמהו

םירשערקבהוהילחבזרשאםימלשהחבזתאהמלש

הוהיתיבתאוכנחיוףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשו

תאךלמהשדקאוההםויב64׃לארשיינבלכוךלמה

הלעהתאםשהשעיכהוהיתיבינפלרשארצחהךות

רשאתשחנהחבזמיכםימלשהיבלחתאוהחנמהתאו

יבלחתאוהחנמהתאוהלעהתאליכהמןטקהוהיינפל

לארשילכוגחהתאאיההתעבהמלששעיו65׃םימלשה

הוהיינפלםירצמלחנדעתמחאובלמלודגלהקומע

66׃םוירשעהעבראםימיתעבשוםימיתעבשוניהלא

וכליוךלמהתאוכרביוםעהתאחלשינימשהםויב

השערשאהבוטהלכלעבליבוטוםיחמשםהילהאל

׃ומעלארשילוודבעדודלהוהי

תיבתאוהוהיתיבתאתונבלהמלשתולככיהיו9

אריו2׃תושעלץפחרשאהמלשקשחלכתאוךלמה

רמאיו3׃ןועבגבוילאהארנרשאכתינשהמלשלאהוהי

התננחתהרשאךתנחתתאוךתלפתתאיתעמשוילאהוהי

םשימשםושלהתנברשאהזהתיבהתאיתשדקהינפל
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ךלתםאהתאו4׃םימיהלכםשיבלויניעויהוםלועדע

תושעלרשיבובבלםתבךיבאדודךלהרשאכינפל

תאיתמקהו5׃רמשתיטפשמויקחךיתיוצרשאלככ

דודלעיתרבדרשאכםלעללארשילעךתכלממאסכ

םא6׃לארשיאסכלעמשיאךלתרכיאלרמאלךיבא

יתקחיתוצמורמשתאלוירחאמםכינבוםתאןובשתבוש

םירחאםיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשא

המדאהינפלעמלארשיתאיתרכהו7׃םהלםתיוחתשהו

חלשאימשליתשדקהרשאתיבהתאוםהליתתנרשא

8׃םימעהלכבהנינשלולשמללארשיהיהוינפלעמ

ורמאוקרשוםשיוילערבעלכןוילעהיהיהזהתיבהו

9׃הזהתיבלותאזהץראלהככהוהיהשעהמלע

תאאיצוהרשאםהיהלאהוהיתאובזערשאלעורמאו

וחתשיוםירחאםיהלאבוקזחיוםירצמץראמםתבא

הערהלכתאםהילעהוהיאיבהןכלעםדבעיוםהל

ינשתאהמלשהנברשאהנשםירשעהצקמיהיו10׃תאזה

רצךלמםריח11׃ךלמהתיבתאוהוהיתיבתאםיתבה

לכלבהזבוםישורביצעבוםיזראיצעבהמלשתאאשנ

ץראבריעםירשעםריחלהמלשךלמהןתיזאוצפח

ןתנרשאםירעהתאתוארלרצמםריחאציו12׃לילגה

הלאהםירעההמרמאיו13׃ויניעבורשיאלוהמלשול

׃הזהםויהדעלובכץראםהלארקיויחאילהתתנרשא

הזו15׃בהזרככםירשעוהאמךלמלםריחחלשיו14

הוהיתיבתאתונבלהמלשךלמההלעהרשאסמהרבד

תאורצחתאוםלשוריתמוחתאואולמהתאוותיבתאו
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רזגתאדכליוהלעםירצמךלמהערפ16׃רזגתאוודגמ

םיחלשהנתיוגרהריעבבשיהינענכהתאושאבהפרשיו

ןרחתיבתאורזגתאהמלשןביו17׃המלשתשאותבל

תאו19׃ץראברבדמברמתתאותלעבתאו18׃ןותחת

בכרהירעתאוהמלשלויהרשאתונכסמהירעלכ

תונבלקשחרשאהמלשקשחתאוםישרפהירעתאו

םעהלכ20׃ותלשממץראלכבוןונבלבוםלשוריב

אלרשאיסוביהויוחהיזרפהיתחהירמאהןמרתונה

ץראבםהירחאורתנרשאםהינב21׃המהלארשיינבמ

סמלהמלשםלעיוםמירחהללארשיינבולכיאלרשא

דבעהמלשןתנאללארשיינבמו22׃הזהםויהדעדבע

ובכרירשווישלשווירשווידבעוהמחלמהישנאםהיכ

המלשלהכאלמהלערשאםיבצנהירשהלא23׃וישרפו

24׃הכאלמבםישעהםעבםידרהתואמשמחוםישמח

הלהנברשאהתיבלאדודריעמהתלעהערפתבךא

הנשבםימעפשלשהמלשהלעהו25׃אולמהתאהנבזא

ותאריטקהוהוהילהנברשאחבזמהלעםימלשותולע

ךלמההשעינאו26׃תיבהתאםלשוהוהיינפלרשא

ץראבףוסםיתפשלעתולאתארשארבגןויצעבהמלש

יעדיתוינאישנאוידבעתאינאבםריחחלשיו27׃םודא

בהזםשמוחקיוהריפואואביו28׃המלשידבעםעםיה

׃המלשךלמהלאואביורככםירשעותואמעברא

אבתוהוהיםשלהמלשעמשתאתעמשאבשתכלמו10

דאמדבכליחבהמלשוריאבתו2׃תודיחבותסנל
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אבתוהרקיןבאודאמברבהזוםימשבםיאשנםילמג

3׃הבבלםעהיהרשאלכתאוילארבדתוהמלשלא

ןמםלענרבדהיהאלהירבדלכתאהמלשהלדגיו

לכתאאבשתכלמארתו4׃הלדיגהאלרשאךלמה

בשומוונחלשלכאמו5׃הנברשאתיבהוהמלשתמכח

רשאותלעוויקשמוםהישבלמוותרשמדמעמווידבע

לארמאתו6׃חורדועהבהיהאלוהוהיתיבהלעי

ךירבדלעיצראביתעמשרשארבדההיהתמאךלמה

יתאברשאדעםירבדליתנמאהאלו7׃ךתמכחלעו

בוטוהמכחתפסוהיצחהילדגהאלהנהויניעהניארתו

ךידבעירשאךישנאירשא8׃יתעמשרשאהעומשהלא

9׃ךתמכחתאםיעמשהדימתךינפלםידמעההלא

אסכלעךתתלךבץפחרשאךורבךיהלאהוהייהי

ךלמלךמישיוםלעללארשיתאהוהיתבהאבלארשי

םירשעוהאמךלמלןתתו10׃הקדצוטפשמתושעל

םשבכאבאלהרקיןבאודאמהברהםימשבובהזרככ

׃המלשךלמלאבשתכלמהנתנרשאברלדועאוהה

ריפאמאיבהריפואמבהזאשנרשאםריחינאםגו11

תאךלמהשעיו12׃הרקיןבאודאמהברהםיגמלאיצע

תורנכוךלמהתיבלוהוהיתיבלדעסמםיגמלאהיצע

דעהארנאלוםיגמלאיצעןכאבאלםירשלםילבנו

לכתאאבשתכלמלןתנהמלשךלמהו13׃הזהםויה

המלשךלמהדיכהלןתנרשאדבלמהלאשרשאהצפח

בהזהלקשמיהיו14׃הידבעואיההצראלךלתוןפתו

רככששוםיששתואמששתחאהנשבהמלשלאברשא
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יכלמלכוםילכרהרחסמוםירתהישנאמדבל15׃בהז

הנצםיתאמהמלשךלמהשעיו16׃ץראהתוחפוברעה

17׃תחאההנצהלעהלעיבהזתואמששטוחשבהז

הלעיבהזםינמתשלשטוחשבהזםינגמתואמשלשו

שעיו18׃ןונבלהרעיתיבךלמהםנתיותחאהןגמהלע

תולעמשש19׃זפומבהזוהפציולודגןשאסכךלמה

םוקמלאהזמוהזמתדיווירחאמהסכללגעשארוהסכל

רשעםינשו20׃תודיהלצאםידמעתויראםינשותבשה

השענאלהזמוהזמתולעמהששלעםשםידמעםיירא

בהזהמלשךלמההקשמילכלכו21׃תוכלממלכלןכ

בשחנאלףסכןיארוגסבהזןונבלהרעיתיבילכלכו

םעםיבךלמלשישרתינאיכ22׃המואמלהמלשימיב

בהזתאשנשישרתינאאובתםינששלשלתחאםריחינא

המלשךלמהלדגיו23׃םייכתוםיפקוםיבהנשףסכו

םישקבמץראהלכו24׃המכחלורשעלץראהיכלמלכמ

׃ובלבםיהלאןתנרשאותמכחתאעמשלהמלשינפתא

תומלשובהזילכוףסכילכותחנמשיאםיאבמהמהו25

ףסאיו26׃הנשבהנשרבדםידרפוםיסוסםימשבוקשנו

בכרתואמעבראוףלאוליהיוםישרפובכרהמלש

ךלמהםעובכרהירעבםחניוםישרפףלארשעםינשו

םינבאכםלשוריבףסכהתאךלמהןתיו27׃םלשוריב

אצומו28׃ברלהלפשברשאםימקשכןתנםיזראהתאו

וחקיךלמהירחסהוקמוםירצממהמלשלרשאםיסוסה

ששבםירצממהבכרמאצתוהלעתו29׃ריחמבהוקמ



אםיכלמ 606

םיתחהיכלמלכלןכוהאמוםישמחבסוסוףסכתואמ

׃ואציםדיבםראיכלמלו

תבתאותוברתוירכנםישנבהאהמלשךלמהו11

םיוגהןמ2׃תיתחתינדצתימדאתוינמעתויבאומהערפ

אלםהוםהבואבתאללארשיינבלאהוהירמארשא

םהבםהיהלאירחאםכבבלתאוטיןכאםכבואבי

תואמעבשתורשםישנוליהיו3׃הבהאלהמלשקבד

תנקזתעליהיו4׃ובלתאוישנוטיותואמשלשםישגלפו

אלוםירחאםיהלאירחאובבלתאוטהוישנהמלש

5׃ויבאדיודבבלכויהלאהוהיםעםלשובבלהיה

םכלמירחאוםינדציהלאתרתשעירחאהמלשךליו

אלמאלוהוהייניעבערההמלששעיו6׃םינמעץקש

שומכלהמבהמלשהנביזא7׃ויבאדודכהוהיירחא

ינבץקשךלמלוםלשוריינפלערשארהבבאומץקש

תוחבזמותוריטקמתוירכנהוישנלכלהשעןכו8׃ןומע

םעמובבלהטניכהמלשבהוהיףנאתיו9׃ןהיהלאל

וילאהוצו10׃םימעפוילאהארנהלארשייהלאהוהי

אלוםירחאםיהלאירחאתכליתלבלהזהרבדהלע

ןעיהמלשלהוהירמאיו11׃הוהיהוצרשאתארמש

רשאיתקחויתירבתרמשאלוךמעתאזהתיהרשא

היתתנוךילעמהכלממהתאערקאערקךילעיתיוצ

דימךיבאדודןעמלהנשעאאלךימיבךא12׃ךדבעל

טבשערקאאלהכלממהלכתאקר13׃הנערקאךנב

רשאםלשוריןעמלוידבעדודןעמלךנבלןתאדחא

ימדאהדדהתאהמלשלןטשהוהיםקיו14׃יתרחב
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םודאתאדודתויהביהיו15׃םודאבאוהךלמהערזמ

רכזלכךיוםיללחהתארבקלאבצהרשבאויתולעב

לארשילכובאויםשבשיםישדחתששיכ16׃םודאב

םישנאואוהדדאחרביו17׃םודאברכזלכתירכהדע

׃ןטקרענדדהוםירצמאובלותאויבאידבעמםיימדא

ןראפמםמעםישנאוחקיוןראפואביוןידממומקיו18

םחלותיבולןתיוםירצמךלמהערפלאםירצמואביו

דאמהערפיניעבןחדדהאצמיו19׃ולןתנץראוולרמא

20׃הריבגהסינפחתתוחאותשאתוחאתאהשאולןתיו

סנפחתוהלמגתוונבתבנגתאסינפחתתוחאולדלתו

׃הערפינבךותבהערפתיבתבנגיהיוהערפתיבךותב

תמיכוויתבאםעדודבכשיכםירצמבעמשדדהו21

לאךלאוינחלשהערפלאדדהרמאיואבצהרשבאוי

ךנהוימערסחהתאהמיכהערפולרמאיו22׃יצרא

׃ינחלשתחלשיכאלרמאיוךצראלאתכללשקבמ

חרברשאעדילאןבןוזרתאןטשולםיהלאםקיו23

םישנאוילעץבקיו24׃וינדאהבוצךלמרזעדדהתאמ

הבובשיוקשמדוכליוםתאדודגרהבדודגרשיהיו

המלשימילכלארשילןטשיהיו25׃קשמדבוכלמיו

26׃םראלעךלמיולארשיבץקיודדהרשאהערהתאו

השאהעורצומאםשוהדרצהןמיתרפאטבנןבםעבריו

רשארבדההזו27׃ךלמבדיםריוהמלשלדבעהנמלא

ריעץרפתארגסאולמהתאהנבהמלשךלמבדיםירה

תאהמלשאריוליחרובגםעברישיאהו28׃ויבאדוד

תיבלבסלכלותאדקפיואוההכאלמהשעיכרענה



אםיכלמ 608

אצמיוםלשורימאציםעבריואיההתעביהיו29׃ףסוי

המלשבהסכתמאוהוךרדבאיבנהינלישההיחאותא

המלשבהיחאשפתיו30׃הדשבםדבלםהינשוהשדח

רמאיו31׃םיערקרשעםינשהערקיווילערשאהשדחה

יהלאהוהירמאהכיכםיערקהרשעךלחקםעבריל

ךליתתנוהמלשדימהכלממהתאערקיננהלארשי

ןעמלולהיהידחאהטבשהו32׃םיטבשההרשעתא

לכמהביתרחברשאריעהםלשוריןעמלודודידבע

תרתשעלווחתשיוינובזערשאןעי33׃לארשייטבש

ןומעינביהלאםכלמלובאומיהלאשומכלןינדציהלא

יטפשמויתקחויניעברשיהתושעליכרדבוכלהאלו

אישניכודימהכלממהלכתאחקאאלו34׃ויבאדודכ

ותאיתרחברשאידבעדודןעמלוייחימילכונתשא

ונבדימהכולמהיתחקלו35׃יתקחויתוצמרמשרשא

דחאטבשןתאונבלו36׃םיטבשהתרשעתאךלהיתתנו

םלשוריבינפלםימיהלכידבעדיודלרינתויהןעמל

חקאךתאו37׃םשימשםושליליתרחברשאריעה

38׃לארשילעךלמתייהוךשפנהואתרשאלכבתכלמו

תישעויכרדבתכלהוךוצארשאלכתאעמשתםאהיהו

ידבעדודהשערשאכיתוצמויתוקחרומשליניעברשיה

דודליתינברשאכןמאנתיבךליתינבוךמעיתייהו

תאזןעמלדודערזתאהנעאו39׃לארשיתאךליתתנו

םעבריתאתימהלהמלששקביו40׃םימיהלכאלךא

יהיוםירצמךלמקשישלאםירצמחרביוםעבריםקיו

רשאלכוהמלשירבדרתיו41׃המלשתומדעםירצמב



אםיכלמ 609

׃המלשירבדרפסלעםיבתכםהאולהותמכחוהשע

לארשילכלעםלשוריבהמלשךלמרשאםימיהו42

ריעברבקיוויתבאםעהמלשבכשיו43׃הנשםיעברא

׃ויתחתונבםעבחרךלמיוויבאדוד

ךילמהללארשילכאבםכשיכםכשםעבחרךליו12

םירצמבונדועאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2׃ותא

׃םירצמבםעבריבשיוהמלשךלמהינפמחרברשא

לארשילהקלכוםעבריואביוולוארקיווחלשיו3

התאוונלעתאהשקהךיבא4׃רמאלםעבחרלאורבדיו

ןתנרשאדבכהולעמוהשקהךיבאתדבעמלקההתע

םימיהשלשדעוכלםהילארמאיו5׃ךדבענוונילע

םינקזהתאםעבחרךלמהץעויו6׃םעהוכליוילאובושו

רמאליחותיהבויבאהמלשינפתאםידמעויהרשא

רבדיו7׃רבדהזהםעהתאבישהלםיצעונםתאךיא

םתדבעוהזהםעלדבעהיהתםויהםארמאלוילא

לכםידבעךלויהוםיבוטםירבדםהילאתרבדוםתינעו

תאץעויווהצעירשאםינקזהתצעתאבזעיו8׃םימיה

רמאיו9׃וינפלםידמעהרשאותאולדגרשאםידליה

רשאהזהםעהתארבדבישנוםיצעונםתאהמםהילא

10׃ונילעךיבאןתנרשאלעהןמלקהרמאלילאורבד

רמאתהכרמאלותאולדגרשאםידליהוילאורבדיו

תאדיבכהךיבארמאלךילאורבדרשאהזהםעל

הבעינטקםהילארבדתהכונילעמלקההתאוונלע

ינאודבכלעםכילעסימעהיבאהתעו11׃יבאינתממ



אםיכלמ 610

רסיאינאוםיטושבםכתארסייבאםכלעלעףיסוא

םעבחרלאםעהלכוםעבריוביו12׃םיברקעבםכתא

םויבילאובושרמאלךלמהרבדרשאכישילשהםויב

תצעתאבזעיוהשקםעהתאךלמהןעיו13׃ישילשה

םידליהתצעכםהילארבדיו14׃והצעירשאםינקזה

יבאםכלעלעףיסאינאוםכלעתאדיבכהיבארמאל

אלו15׃םיברקעבםכתארסיאינאוםיטושבםכתארסי

ןעמלהוהיםעמהבסהתיהיכםעהלאךלמהעמש

לאינלישההיחאדיבהוהירבדרשאורבדתאםיקה

ךלמהעמשאליכלארשילכאריו16׃טבנןבםעברי

קלחונלהמרמאלרבדךלמהתאםעהובשיוםהילא

הארהתעלארשיךילהאלישיןבבהלחנאלודודב

םיבשיהלארשיינבו17׃וילהאללארשיךליודודךתיב

ךלמהחלשיו18׃םעבחרםהילעךלמיוהדוהיירעב

לארשילכומגריוסמהלערשאםרדאתאםעבחר

הבכרמבתולעלץמאתהםעבחרךלמהותמיוןבאוב

םויהדעדודתיבבלארשיועשפיו19׃םלשוריסונל

וחלשיוםעבריבשיכלארשילכעמשכיהיו20׃הזה

אללארשילכלעותאוכילמיוהדעהלאותאוארקיו

ואביו21׃ודבלהדוהיטבשיתלוזדודתיבירחאהיה

טבשתאוהדוהיתיבלכתאלהקיוםלשוריםעבחר

םעםחלהלהמחלמהשערוחבףלאםינמשוהאמןמינב

׃המלשןבםעבחרלהכולמהתאבישהללארשיתיב

׃רמאלםיהלאהשיאהיעמשלאםיהלאהרבדיהיו22

תיבלכלאוהדוהיךלמהמלשןבםעבחרלארמא23



אםיכלמ 611

אלהוהירמאהכ24׃רמאלםעהרתיוןימינבוהדוהי

שיאובושלארשיינבםכיחאםעןומחלתאלוולעת

הוהירבדתאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכותיבל

רהבםכשתאםעבריןביו25׃הוהירבדכתכללובשיו

רמאיו26׃לאונפתאןביוםשמאציוהבבשיוםירפא

םא27׃דודתיבלהכלממהבושתהתעובלבםעברי

בשוםלשוריבהוהיתיבבםיחבזתושעלהזהםעההלעי

ינגרהוהדוהיךלמםעבחרלאםהינדאלאהזהםעהבל

ינששעיוךלמהץעויו28׃הדוהיךלמםעבחרלאובשו

הנהםלשוריתולעמםכלברםהלארמאיובהזילגע

תאםשיו29׃םירצמץראמךולעהרשאלארשיךיהלא

הזהרבדהיהיו30׃ןדבןתנדחאהתאולאתיבבדחאה

תיבתאשעיו31׃ןדדעדחאהינפלםעהוכליותאטחל

32׃יולינבמויהאלרשאםעהתוצקמםינהכשעיותומב

שדחלםוירשעהשמחבינימשהשדחבגחםעברישעיו

לאתיבבהשעןכחבזמהלעלעיוהדוהיברשאגחכ

ינהכתאלאתיבבדימעהוהשערשאםילגעלחבזל

תיבבהשערשאחבזמהלעלעיו33׃השערשאתומבה

אדברשאשדחבינימשהשדחבםוירשעהשמחבלא

׃ריטקהלחבזמהלעלעיולארשיינבלגחשעיודבלמ

תיבלאהוהירבדבהדוהימאבםיהלאשיאהנהו13

לעארקיו2׃ריטקהלחבזמהלעדמעםעבריולא

הוהירמאהכחבזמחבזמרמאיוהוהירבדבחבזמה

ינהכתאךילעחבזוומשוהישאידודתיבלדלונןבהנה

3׃ךילעופרשיםדאתומצעוךילעםירטקמהתומבה



אםיכלמ 612

הוהירבדרשאתפומההזרמאלתפומאוההםויבןתנו

עמשכיהיו4׃וילערשאןשדהךפשנוערקנחבזמההנה

תיבבחבזמהלעארקרשאםיהלאהשיארבדתאךלמה

והשפתרמאלחבזמהלעמודיתאםעבריחלשיולא

5׃וילאהבישהללכיאלווילעחלשרשאודישביתו

ןתנרשאתפומכחבזמהןמןשדהךפשיוערקנחבזמהו

שיאלארמאיוךלמהןעיו6׃הוהירבדבםיהלאהשיא

בשתוידעבללפתהוךיהלאהוהיינפתאאנלחםיהלאה

ךלמהדיבשתוהוהיינפתאםיהלאהשיאלחיוילאידי

םיהלאהשיאלאךלמהרבדיו7׃הנשארבכיהתווילא

שיארמאיו8׃תתמךלהנתאוהדעסוהתיבהיתאהאב

אבאאלךתיביצחתאילןתתםאךלמהלאםיהלאה

ןכיכ9׃הזהםוקמבםימהתשאאלוםחללכאאלוךמע

התשתאלוםחללכאתאלרמאלהוהירבדביתאהוצ

רחאךרדבךליו10׃תכלהרשאךרדבבושתאלוםימ

דחאאיבנו11׃לאתיבלאהבאברשאךרדבבשאלו

השעמהלכתאולרפסיוונבאוביולאתיבבבשיןקז

םירבדהתאלאתיבבםויהםיהלאהשיאהשערשא

םהלארבדיו12׃םהיבאלםורפסיוךלמהלארבדרשא

רשאךרדהתאוינבואריוךלהךרדההזיאםהיבא

וינבלארמאיו13׃הדוהימאברשאםיהלאהשיאךלה

ךליו14׃וילעבכריורומחהולושבחיורומחהילושבח

רמאיוהלאהתחתבשיוהאצמיוםיהלאהשיאירחא

׃ינארמאיוהדוהימתאברשאםיהלאהשיאהתאהוילא

אלרמאיו16׃םחללכאוהתיבהיתאךלוילארמאיו15



אםיכלמ 613

התשאאלוםחללכאאלוךתאאובלוךתאבושללכוא

אלהוהירבדבילארבדיכ17׃הזהםוקמבםימךתא

ךרדבתכללבושתאלםימםשהתשתאלוםחללכאת

ךאלמוךומכאיבנינאםגולרמאיו18׃הבתכלהרשא

ךתיבלאךתאוהבשהרמאלהוהירבדבילארבד

םחללכאיוותאבשיו19׃ולשחכםימתשיוםחללכאיו

רבדיהיוןחלשהלאםיבשיםהיהיו20׃םימתשיוותיבב

םיהלאהשיאלאארקיו21׃ובישהרשאאיבנהלאהוהי

יפתירמיכןעיהוהירמאהכרמאלהדוהימאברשא

22׃ךיהלאהוהיךוצרשאהוצמהתאתרמשאלוהוהי

ךילארבדרשאםוקמבםימתשתוםחללכאתובשתו

רבקלאךתלבנאובתאלםימתשתלאוםחללכאתלא

שבחיוותותשירחאוםחלולכאירחאיהיו23׃ךיתבא

היראוהאצמיוךליו24׃ובישהרשאאיבנלרומחהול

רומחהוךרדבתכלשמותלבניהתווהתימיוךרדב

םישנאהנהו25׃הלבנהלצאדמעהיראהוהלצאדמע

היראהתאוךרדבתכלשמהלבנהתאואריוםירבע

ןקזהאיבנהרשאריעבורבדיוואביוהלבנהלצאדמע

רמאיוךרדהןמובישהרשאאיבנהעמשיו26׃הבבשי

הוהיוהנתיוהוהייפתאהרמרשאאוהםיהלאהשיא

27׃ולרבדרשאהוהירבדכוהתמיווהרבשיוהיראל

28׃ושבחיורומחהתאילושבחרמאלוינבלארבדיו

היראהורומחוךרדבתכלשמותלבנתאאצמיוךליו

אלוהלבנהתאהיראהלכאאלהלבנהלצאםידמע

םיהלאהשיאתלבנתאאיבנהאשיו29׃רומחהתארבש



אםיכלמ 614

ןקזהאיבנהריעלאאביווהבישיורומחהלאוהחניו

וילעודפסיוורבקבותלבנתאחניו30׃ורבקלודפסל

רמאלוינבלארמאיוותאורבקירחאיהיו31׃יחאיוה

וברובקםיהלאהשיארשארבקביתאםתרבקויתומב

רבדההיהיהיהיכ32׃יתמצעתאוחינהויתמצעלצא

לעולאתיבברשאחבזמהלעהוהירבדבארקרשא

הזהרבדהרחא33׃ןורמשירעברשאתומבהיתבלכ

םעהתוצקמשעיובשיוהערהוכרדמםעבריבשאל

יהיו34׃תומבינהכיהיוודיתאאלמיץפחהתומבינהכ

דימשהלודיחכהלוםעבריתיבתאטחלהזהרבדב

׃המדאהינפלעמ

םעברירמאיו2׃םעבריןבהיבאהלחאיההתעב14

םעבריתשאיתאיכועדיאלותינתשהואנימוקותשאל

ךלמלילערבדאוהאיבנההיחאםשהנההלשתכלהו

קבקבוםידקנוםחלהרשעךדיבתחקלו3׃הזהםעהלע

ןכשעתו4׃רענלהיהיהמךלדיגיאוהוילאתאבושבד

והיחאוהיחאתיבאבתוהלשךלתוםקתוםעבריתשא

לארמאהוהיו5׃ובישמויניעומקיכתוארללכיאל

לאךמעמרבדשרדלהאבםעבריתשאהנהוהיחא

האבכיהיוהילארבדתהזכוהזכאוההלחיכהנב

האבהילגרלוקתאוהיחאעמשכיהיו6׃הרכנתמאיהו

הרכנתמתאהזהמלםעבריתשאיאברמאיוחתפב

רמאהכםעברילירמאיכל7׃השקךילאחולשיכנאו

ךנתאוםעהךותמךיתמירהרשאןעילארשייהלאהוהי

דודתיבמהכלממהתאערקאו8׃לארשיימעלעדיגנ



אםיכלמ 615

רשאויתוצמרמשרשאדודידבעכתייהאלוךלהנתאו

ערתו9׃יניעברשיהקרתושעלובבללכבירחאךלה

םיהלאךלהשעתוךלתוךינפלויהרשאלכמתושעל

10׃ךוגירחאתכלשהיתאוינסיעכהלתוכסמוםירחא

םעבריליתרכהוםעבריתיבלאהעראיבמיננהןכל

תיבירחאיתרעבולארשיבבוזעורוצעריקבןיתשמ

םעברילתמה11׃ומתדעללגהרעבירשאכםעברי

םימשהףועולכאיהדשבתמהוםיבלכהולכאיריעב

ךילגרהאבבךתיבליכלימוקתאו12׃רבדהוהייכ

ותאורבקולארשילכולודפסו13׃דליהתמוהריעה

רבדובאצמנןעירבקלאםעברילאביודבלהזיכ

םיקהו14׃םעבריתיבבלארשייהלאהוהילאבוט

הזםעבריתיבתאתירכירשאלארשילעךלמולהוהי

דונירשאכלארשיתאהוהיהכהו15׃התעםגהמוםויה

תאזההבוטההמדאהלעמלארשיתאשתנוםימבהנקה

תאושערשאןעירהנלרבעמםרזוםהיתובאלןתנרשא

ללגבלארשיתאןתיו16׃הוהיתאםיסיעכמםהירשא

17׃לארשיתאאיטחהרשאואטחרשאםעבריתואטח

ףסבהאבאיההתצרתאבתוךלתוםעבריתשאםקתו

לארשילכולודפסיוותאורבקיו18׃תמרענהותיבה

19׃איבנהוהיחאודבעדיברבדרשאהוהירבדכ

םיבותכםנהךלמרשאוםחלנרשאםעבריירבדרתיו

רשאםימיהו20׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלע

ךלמיוויתבאםעבכשיוהנשםיתשוםירשעםעבריךלמ

הדוהיבךלמהמלשןבםעבחרו21׃ויתחתונבבדנ
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הרשעעבשווכלמבםעבחרהנשתחאוםיעבראןב

תאםושלהוהירחברשאריעהםלשוריבךלמהנש

22׃תינמעההמענומאםשולארשייטבשלכמםשומש

ושערשאלכמותאואנקיוהוהייניעבערההדוהישעיו

תומבםהלהמהםגונביו23׃ואטחרשאםתאטחבםתבא

׃ןנערץעלכתחתוההבגהעבגלכלעםירשאותובצמו

רשאםיוגהתבעותהלככושעץראבהיהשדקםגו24

תישימחההנשביהיו25׃לארשיינבינפמהוהישירוה

26׃םלשורילעםירצמךלמקשושהלעםעבחרךלמל

תאוךלמהתיבתורצואתאוהוהיתיבתורצאתאחקיו

27׃המלשהשערשאבהזהינגמלכתאחקיוחקללכה

דילעדיקפהותשחנינגמםתחתםעבחרךלמהשעיו

אבידמיהיו28׃ךלמהתיבחתפםירמשהםיצרהירש

׃םיצרהאתלאםובישהוםיצרהםואשיהוהיתיבךלמה

םיבותכהמהאלההשערשאלכוםעבחרירבדרתיו29

התיההמחלמו30׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלע

םעבחרבכשיו31׃םימיהלכםעבריןיבוםעבחרןיב

המענומאםשודודריעבויתבאםערבקיוויתבאםע

׃ויתחתונבםיבאךלמיותינמעה

ךלמטבנןבםעבריךלמלהרשעהנמשתנשבו15

ומאםשוםלשוריבךלמםינששלש2׃הדוהילעםיבא

השערשאויבאתואטחלכבךליו3׃םולשיבאתבהכעמ

דודבבלכויהלאהוהיםעםלשובבלהיהאלווינפל

םלשוריברינולויהלאהוהיןתנדודןעמליכ4׃ויבא
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רשא5׃םלשוריתאדימעהלווירחאונבתאםיקהל

והוצרשאלכמרסאלוהוהייניעברשיהתאדודהשע

התיההמחלמו6׃יתחההירוארבדבקרוייחימילכ

םיבאירבדרתיו7׃וייחימילכםעבריןיבוםעבחרןיב

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכו

8׃םעבריןיבוםיבאןיבהתיההמחלמוהדוהייכלמל

ךלמיודודריעבותאורבקיוויתבאםעםיבאבכשיו

לארשיךלמםעברילםירשעתנשבו9׃ויתחתונבאסא

ךלמהנשתחאוםיעבראו10׃הדוהיךלמאסאךלמ

אסאשעיו11׃םולשיבאתבהכעמומאםשוםלשוריב

ןמםישדקהרבעיו12׃ויבאדודכהוהייניעברשיה

תאםגו13׃ויתבאושערשאםיללגהלכתארסיוץראה

הרשאלתצלפמהתשערשאהריבגמהרסיוומאהכעמ

תומבהו14׃ןורדקלחנבףרשיוהתצלפמתאאסאתרכיו

15׃וימילכהוהיםעםלשהיהאסאבבלקרורסאל

׃םילכובהזוףסכהוהיתיבושדקוויבאישדקתאאביו

לכלארשיךלמאשעבןיבואסאןיבהתיההמחלמו16

תאןביוהדוהילעלארשיךלמאשעבלעיו17׃םהימי

חקיו18׃הדוהיךלמאסאלאבואציתתיתלבלהמרה

הוהיתיבתורצואבםירתונהבהזהוףסכהלכתאאסא

ךלמהםחלשיווידבעדיבםנתיוךלמתיבתורצואתאו

בשיהםראךלמןויזחןבןמרבטןבדדהןבלאאסא

ךיבאןיבויבאןיבךניבויניבתירב19׃רמאלקשמדב

ךתירבתאהרפהךלבהזוףסכדחשךליתחלשהנה

דדהןבעמשיו20׃ילעמהלעיולארשיךלמאשעבתא
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ירעלעולרשאםיליחהירשתאחלשיואסאךלמהלא

לכתאוהכעמתיבלבאתאוןדתאוןויעתאךיולארשי

לדחיואשעבעמשכיהיו21׃ילתפנץראלכלעתורנכ

עימשהאסאךלמהו22׃הצרתבבשיוהמרהתאתונבמ

היצעתאוהמרהינבאתאואשיויקנןיאהדוהילכתא

תאוןמינבעבגתאאסאךלמהםבןביואשעבהנברשא

רשאלכוותרובגלכואסאירבדלכרתיו23׃הפצמה

ירבדרפסלעםיבותכהמהאלההנברשאםירעהוהשע

׃וילגרתאהלחותנקזתעלקרהדוהייכלמלםימיה

דודריעבויתבאםערבקיוויתבאםעאסאבכשיו24

ךלמםעבריןבבדנו25׃ויתחתונבטפשוהיךלמיוויבא

לעךלמיוהדוהיךלמאסאלםיתשתנשבלארשילע

ךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו26׃םיתנשלארשי

וילערשקיו27׃לארשיתאאיטחהרשאותאטחבוויבא

רשאןותבגבאשעבוהכיורכששיתיבלהיחאןבאשעב

והתמיו28׃ןותבגלעםירצלארשילכובדנוםיתשלפל

29׃ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאלשלשתנשבאשעב

לכריאשהאלםעבריתיבלכתאהכהוכלמכיהיו

דיברבדרשאהוהירבדכודמשהדעםעברילהמשנ

אטחרשאםעבריתואטחלע30׃ינלישההיחאודבע

הוהיתאסיעכהרשאוסעכבלארשיתאאיטחהרשאו

אלההשערשאלכובדנירבדרתיו31׃לארשייהלא

32׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

לכלארשיךלמאשעבןיבואסאןיבהתיההמחלמו

אשעבךלמהדוהיךלמאסאלשלשתנשב33׃םהימי
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׃הנשעבראוםירשעהצרתבלארשילכלעהיחאןב

ותאטחבוםעבריךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו34

׃לארשיתאאיטחהרשא

2׃רמאלאשעבלעיננחןבאוהילאהוהירבדיהיו16

לארשיימעלעדיגנךנתאורפעהןמךיתמירהרשאןעי

ינסיעכהללארשיימעתאאטחתוםעבריךרדבךלתו

יתתנוותיבירחאואשעבירחאריעבמיננה3׃םתאטחב

ריעבאשעבלתמה4׃טבנןבםעבריתיבכךתיבתא

5׃םימשהףועולכאיהדשבולתמהוםיבלכהולכאי

םיבותכםהאלהותרובגוהשערשאואשעבירבדרתיו

םעאשעבבכשיו6׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלע

דיבםגו7׃ויתחתונבהלאךלמיוהצרתברבקיוויתבא

ותיבלאואשעבלאהיההוהירבדאיבנהיננחןבאוהי

השעמבוסיעכהלהוהייניעבהשערשאהערהלכלעו

תנשב8׃ותאהכהרשאלעוםעבריתיבכתויהלוידי

אשעבןבהלאךלמהדוהיךלמאסאלהנשששוםירשע

ירמזודבעוילערשקיו9׃םיתנשהצרתבלארשילע

אצראתיברוכשהתשהצרתבאוהובכרהתיצחמרש

והתימיווהכיוירמזאביו10׃הצרתבתיבהלערשא

11׃ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאלעבשוםירשעתנשב

אלאשעבתיבלכתאהכהואסכלעותבשכוכלמביהיו

ירמזדמשיו12׃והערווילאגוריקבןיתשמולריאשה

דיבאשעבלארבדרשאהוהירבדכאשעבתיבלכתא

ונבהלאתואטחואשעבתואטחלכלא13׃איבנהאוהי
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הוהיתאסיעכהללארשיתאואיטחהרשאוואטחרשא

רשאלכוהלאירבדרתיו14׃םהילבהבלארשייהלא

יכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולההשע

הדוהיךלמאסאלהנשעבשוםירשעתנשב15׃לארשי

ןותבגלעםינחםעהוהצרתבםימיתעבשירמזךלמ

ירמזרשקרמאלםינחהםעהעמשיו16׃םיתשלפלרשא

רשירמעתאלארשילכוכלמיוךלמהתאהכהםגו

לכוירמעהלעיו17׃הנחמבאוההםויבלארשילעאבצ

תוארכיהיו18׃הצרתלעורציוןותבגמומעלארשי

ףרשיוךלמהתיבןומראלאאביוריעההדכלניכירמז

אטחרשאויתאטחלע19׃תמיושאבךלמתיבתאוילע

ותאטחבוםעבריךרדבתכללהוהייניעבערהתושעל

ירמזירבדרתיו20׃לארשיתאאיטחהלהשערשא

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהרשקרשאורשקו

םעהיצחיצחללארשיםעהקלחיזא21׃לארשייכלמל

22׃ירמעירחאיצחהווכילמהלתניגןבינבתירחאהיה

ןבינבתירחארשאםעהתאירמעירחארשאםעהקזחיו

הנשתחאוםישלשתנשב23׃ירמעךלמיוינבתתמיותניג

הרשעםיתשלארשילעירמעךלמהדוהיךלמאסאל

ןורמשרההתאןקיו24׃םינשששךלמהצרתבהנש

םשתאארקיורההתאןביוףסכםירככברמשתאמ

השעיו25׃ןורמשרההינדארמשםשלעהנברשאריעה

ךליו26׃וינפלרשאלכמעריוהוהייניעבערהירמע

תאאיטחהרשאויתאטחבוטבנןבםעבריךרדלכב

27׃םהילבהבלארשייהלאהוהיתאסיעכהללארשי
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אלההשערשאותרובגוהשערשאירמעירבדרתיו

28׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

באחאךלמיוןורמשברבקיוויתבאםעירמעבכשיו

תנשבלארשילעךלמירמעןבבאחאו29׃ויתחתונב

ןבבאחאךלמיוהדוהיךלמאסאלהנשהנמשוםישלש

שעיו30׃הנשםיתשוםירשעןורמשבלארשילעירמע

31׃וינפלרשאלכמהוהייניעבערהירמעןבבאחא

תאהשאחקיוטבנןבםעבריתואטחבותכללקנהיהיו

לעבהתאדבעיוךליוםינדיצךלמלעבתאתבלבזיא

הנברשאלעבהתיבלעבלחבזמםקיו32׃ולוחתשיו

תושעלבאחאףסויוהרשאהתאבאחאשעיו33׃ןורמשב

רשאלארשייכלמלכמלארשייהלאהוהיתאסיעכהל

החיריתאילאהתיבלאיחהנבוימיב34׃וינפלויה

רבדכהיתלדביצהוריעצביגשבוהדסיורכבםריבאב

׃ןונןבעשוהידיברבדרשאהוהי

יחבאחאלאדעלגיבשתמיבשתהוהילארמאיו17

םינשההיהיםאוינפליתדמערשאלארשייהלאהוהי

וילאהוהירבדיהיו2׃ירבדיפלםאיכרטמולטהלאה

תירכלחנבתרתסנוהמדקךלתינפוהזמךל3׃רמאל

םיברעהתאוהתשתלחנהמהיהו4׃ןדריהינפלערשא

בשיוךליוהוהירבדכשעיוךליו5׃םשךלכלכליתיוצ

ולםיאיבמםיברעהו6׃ןדריהינפלערשאתירכלחנב

׃התשילחנהןמוברעברשבוםחלורקבברשבוםחל

׃ץראבםשגהיהאליכלחנהשבייוםימיץקמיהיו7
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רשאהתפרצךלםוק9׃רמאלוילאהוהירבדיהיו8

׃ךלכלכלהנמלאהשאםשיתיוצהנהםשתבשיוןודיצל

השאםשהנהוריעהחתפלאאביוהתפרצךליוםקיו10

טעמילאניחקרמאיוהילאארקיוםיצעתששקמהנמלא

רמאיוהילאארקיותחקלךלתו11׃התשאוילכבםימ

ךיהלאהוהייחרמאתו12׃ךדיבםחלתפילאניחקל

ןמשטעמודכבחמקףכאלמםאיכגועמילשיםא

ילוהיתישעויתאבוםיצעםינשתששקמיננהותחפצב

יאריתלאוהילאהילארמאיו13׃ונתמווהנלכאוינבלו

הנשארבהנטקהגעםשמילישעךאךרבדכישעיאב

רמאהכיכ14׃הנרחאבישעתךנבלוךלוילתאצוהו

אלןמשהתחפצוהלכתאלחמקהדכלארשייהלאהוהי

ךלתו15׃המדאהינפלעםשגהוהיןתתםוידערסחת

16׃םימיהתיבואיהואוהלכאתווהילארבדכהשעתו

הוהירבדכרסחאלןמשהתחפצוהתלכאלחמקהדכ

הלחהלאהםירבדהרחאיהיו17׃והילאדיברבדרשא

אלרשאדעדאמקזחוילחיהיותיבהתלעבהשאהןב

שיאךלוילהמוהילאלארמאתו18׃המשנובהרתונ

19׃ינבתאתימהלוינועתאריכזהלילאתאבםיהלאה

לאוהלעיוהקיחמוהחקיוךנבתאילינתהילארמאיו

ארקיו20׃ותטמלעוהבכשיוםשבשיאוהרשאהילעה

ינארשאהנמלאהלעםגהיהלאהוהירמאיוהוהילא

לעדדמתיו21׃הנבתאתימהלתוערההמעררוגתמ

יהלאהוהירמאיוהוהילאארקיוםימעפשלשדליה

לוקבהוהיעמשיו22׃וברקלעהזהדליהשפנאנבשת
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והילאחקיו23׃יחיווברקלעדליהשפנבשתווהילא

רמאיוומאלוהנתיוהתיבההילעהןמוהדריודליהתא

הזהתעוהילאלאהשאהרמאתו24׃ךנביחיארוהילא

׃תמאךיפבהוהירבדוהתאםיהלאשיאיכיתעדי

הנשבוהילאלאהיההוהירבדוםיברםימייהיו18

לערטמהנתאובאחאלאהארהךלרמאלתישילשה

בערהובאחאלאתוארהלוהילאךליו2׃המדאהינפ

תיבהלערשאוהידבעלאבאחאארקיו3׃ןורמשבקזח

לבזיאתירכהביהיו4׃דאמהוהיתאאריהיהוהידבעו

םישמחםאיבחיוםיאבנהאמוהידבעחקיוהוהייאיבנתא

לאבאחארמאיו5׃םימוםחלםלכלכוהרעמבשיא

םילחנהלכלאוםימהיניעמלכלאץראבךלוהידבע

׃המהבהמתירכנאולודרפוסוסהיחנוריצחאצמנילוא

ךרדבךלהבאחאהברבעלץראהתאםהלוקלחיו6

יהיו7׃ודבלדחאךרדבךלהוהידבעוודבלדחא

לעלפיווהרכיוותארקלוהילאהנהוךרדבוהידבע

ךלינאולרמאיו8׃והילאינדאהזהתאהרמאיווינפ

התאיכיתאטחהמרמאיו9׃והילאהנהךינדאלרמא

ךיהלאהוהייח10׃ינתימהלבאחאדיבךדבעתאןתנ

ורמאוךשקבלםשינדאחלשאלרשאהכלממויוגשיםא

׃הכאצמיאליכיוגהתאוהכלממהתאעיבשהוןיא

12׃והילאהנהךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו11

עדאאלרשאלעךאשיהוהיחורוךתאמךלאינאהיהו

תאאריךדבעוינגרהוךאצמיאלובאחאלדיגהליתאבו
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גרהביתישערשאתאינדאלדגהאלה13׃ירענמהוהי

שיאהאמהוהייאיבנמאבחאוהוהייאיבנתאלבזיא

14׃םימוםחלםלכלכאוהרעמבשיאםישמחםישמח

15׃ינגרהווהילאהנהךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו

םויהיכוינפליתדמערשאתואבצהוהייחוהילארמאיו

ךליוולדגיובאחאתארקלוהידבעךליו16׃וילאהארא

והילאתאבאחאתוארכיהיו17׃והילאתארקלבאחא

אלרמאיו18׃לארשירכעהזהתאהוילאבאחארמאיו

תאםכבזעבךיבאתיבוהתאםאיכלארשיתאיתרכע

ץבקחלשהתעו19׃םילעבהירחאךלתוהוהיתוצמ

לעבהיאיבנתאולמרכהרהלאלארשילכתאילא

ילכאתואמעבראהרשאהיאיבנוםישמחותואמעברא

ץבקיולארשיינבלכבבאחאחלשיו20׃לבזיאןחלש

םעהלכלאוהילאשגיו21׃למרכהרהלאםיאיבנהתא

הוהיםאםיפעסהיתשלעםיחספםתאיתמדערמאיו

םעהונעאלווירחאוכללעבהםאווירחאוכלםיהלאה

איבניתרתונינאםעהלאוהילארמאיו22׃רבדותא

23׃שיאםישמחותואמעבראלעבהיאיבנוידבלהוהיל

והחתניודחאהרפהםהלורחביוםירפםינשונלונתיו

רפהתאהשעאינאוומישיאלשאוםיצעהלעומישיו

םשבםתארקו24׃םישאאלשאוםיצעהלעיתתנודחאה

הנעירשאםיהלאההיהוהוהיםשבארקאינאוםכיהלא

25׃רבדהבוטורמאיוםעהלכןעיוםיהלאהאוהשאב

ושעודחאהרפהםכלורחבלעבהיאיבנלוהילארמאיו

אלשאוםכיהלאםשבוארקוםיברהםתאיכהנשאר
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וארקיוושעיוםהלןתנרשארפהתאוחקיו26׃ומישת

וננעלעבהרמאלםירהצהדעורקבהמלעבהםשב

27׃השערשאחבזמהלעוחספיוהנעןיאולוקןיאו

לוקבוארקרמאיווהילאםהבלתהיוםירהצביהיו

ילואולךרדיכוולגישיכוחישיכאוהםיהלאיכלודג

םטפשמכודדגתיולודגלוקבוארקיו28׃ץקיואוהןשי

רבעכיהיו29׃םהילעםדךפשדעםיחמרבותוברחב

הנעןיאולוקןיאוהחנמהתולעלדעואבנתיוםירהצה

לכושגיוילאושגםעהלכלוהילארמאיו30׃בשקןיאו

והילאחקיו31׃סורהההוהיחבזמתאאפריווילאםעה

היהרשאבקעיינביטבשרפסמכםינבאהרשעםיתש

תאהנביו32׃ךמשהיהילארשירמאלוילאהוהירבד

ערזםיתאסתיבכהלעתשעיוהוהיםשבחבזמםינבאה

םשיורפהתאחתניוםיצעהתאךרעיו33׃חבזמלביבס

וקציוםימםידכהעבראואלמרמאיו34׃םיצעהלע

ושלשרמאיוונשיוונשרמאיוםיצעהלעוהלעהלע

הלעתהתאםגוחבזמלביבסםימהוכליו35׃ושלשיו

איבנהוהילאשגיוהחנמהתולעביהיו36׃םימאלמ

יכעדויםויהלארשיוקחציםהרבאיהלאהוהירמאיו

תאיתישעךירבדבוךדבעינאולארשיבםיהלאהתא

הזהםעהועדיויננעהוהייננע37׃הלאהםירבדהלכ

׃תינרחאםבלתאתבסההתאוםיהלאההוהיהתאיכ

תאוםיצעהתאוהלעהתאלכאתוהוהישאלפתו38

39׃הכחלהלעתברשאםימהתאורפעהתאוםינבאה

םיהלאהאוההוהיורמאיוםהינפלעולפיוםעהלכאריו
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יאיבנתאושפתםהלוהילארמאיו40׃םיהלאהאוההוהי

לאוהילאםדרויוםושפתיוםהמטלמילאשיאלעבה

הלעבאחאלוהילארמאיו41׃םשםטחשיוןושיקלחנ

לכאלבאחאהלעיו42׃םשגהןומהלוקיכהתשולכא

םשיוהצרארהגיולמרכהשארלאהלעוהילאותותשלו

םיךרדטבהאנהלעורענלארמאיו43׃וכרבןיבוינפ

׃םימעפעבשבשרמאיוהמואמןיארמאיוטביולעיו

הלעשיאףככהנטקבעהנהרמאיותיעבשביהיו44

הכרצעיאלודרורסאבאחאלארמאהלערמאיוםימ

םיבעורדקתהםימשהוהכדעוהכדעיהיו45׃םשגה

דיו46׃הלאערזיךליובאחאבכריולודגםשגיהיוחורו

דעבאחאינפלץריווינתמסנשיווהילאלאהתיההוהי

׃הלאערזיהכאב

תאווהילאהשערשאלכתאלבזיאלבאחאדגיו19

לבזיאחלשתו2׃ברחבםיאיבנהלכתאגרהרשאלכ

ןופסויהכוםיהלאןושעיהכרמאלוהילאלאךאלמ

אריו3׃םהמדחאשפנכךשפנתאםישארחמתעכיכ

חניוהדוהילרשאעבשראבאביוושפנלאךליוםקיו

בשיואביוםויךרדרבדמבךלהאוהו4׃םשורענתא

התעבררמאיותומלושפנתאלאשיותחאםתרתחת

ןשייובכשיו5׃יתבאמיכנאבוטאליכישפנחקהוהי

םוקולרמאיוובעגנךאלמהזהנהודחאםתרתחת

םימתחפצוםיפצרתגעויתשארמהנהוטביו6׃לוכא

עגיותינשהוהיךאלמבשיו7׃בכשיובשיותשיולכאיו
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לכאיוםקיו8׃ךרדהךממבריכלכאםוקרמאיווב

םיעבראוםויםיעבראאיהההליכאהחכבךליוהתשיו

ןליוהרעמהלאםשאביו9׃ברחםיהלאהרהדעהליל

10׃והילאהפךלהמולרמאיווילאהוהירבדהנהוםש

ךתירבובזעיכתואבציהלאהוהיליתאנקאנקרמאיו

ברחבוגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמתאלארשיינב

אצרמאיו11׃התחקלישפנתאושקביוידבלינארתואו

קזחוהלודגחורורבעהוהיהנהוהוהיינפלרהבתדמעו

הוהיחורבאלהוהיינפלםיעלסרבשמוםירהקרפמ

אלשאשערהרחאו12׃הוהישערבאלשערחורהרחאו

עמשכיהיו13׃הקדהממדלוקשאהרחאוהוהישאב

הרעמהחתפדמעיואציוותרדאבוינפטליווהילא

אנקרמאיו14׃והילאהפךלהמרמאיולוקוילאהנהו

לארשיינבךתירבובזעיכתואבציהלאהוהיליתאנק

ינארתואוברחבוגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמתא

וילאהוהירמאיו15׃התחקלישפנתאושקביוידבל

לאזחתאתחשמותאבוקשמדהרבדמךכרדלבושךל

לעךלמלחשמתישמנןבאוהיתאו16׃םראלעךלמל

איבנלחשמתהלוחמלבאמטפשןבעשילאתאולארשי

טלמנהואוהיתימילאזחברחמטלמנההיהו17׃ךיתחת

תעבשלארשיביתראשהו18׃עשילאתימיאוהיברחמ

רשאהפהלכולעבלוערכאלרשאםיכרבהלכםיפלא

אוהוטפשןבעשילאתאאצמיוםשמךליו19׃ולקשנאל

רבעיורשעהםינשבאוהווינפלםידמצרשעםינששרח

ץריורקבהתאבזעיו20׃וילאותרדאךלשיווילאוהילא
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ךירחאהכלאוימאלויבאלאנהקשארמאיווהילאירחא

וירחאמבשיו21׃ךליתישעהמיכבושךלולרמאיו

רשבהםלשברקבהילכבווהחבזיורקבהדמצתאחקיו

׃והתרשיווהילאירחאךליוםקיוולכאיוםעלןתיו

םינשוםישלשווליחלכתאץבקםראךלמדדהןבו20

2׃הבםחליוןורמשלערציולעיובכרוסוסוותאךלמ

רמאיו3׃הריעהלארשיךלמבאחאלאםיכאלמחלשיו

ךינבוךישנואוהילךבהזוךפסכדדהןברמאהכול

ינדאךרבדכרמאיולארשיךלמןעיו4׃םהילםיבוטה

ורמאיוםיכאלמהובשיו5׃ילרשאלכוינאךלךלמה

ךפסכרמאלךילאיתחלשיכרמאלדדהןברמאהכ

תאחלשארחמתעכםאיכ6׃ןתתילךינבוךישנוךבהזו

לכהיהוךידבעיתבתאוךתיבתאושפחוךילאידבע

לארשיךלמארקיו7׃וחקלוםדיבומישיךיניעדמחמ

שקבמהזהעריכוארואנועדרמאיוץראהינקזלכל

יתענמאלויבהזלויפסכלוינבלוישנלילאחלשיכ

עמשתלאםעהלכוםינקזהלכוילאורמאיו8׃ונממ

ינדאלורמאדדהןביכאלמלרמאיו9׃הבאתאולו

רבדהוהשעאהנשארבךדבעלאתחלשרשאלכךלמה

10׃רבדוהבשיוםיכאלמהוכליותושעללכואאלהזה

הכוםיהלאילןושעיהכרמאיודדהןבוילאחלשיו

רשאםעהלכלםילעשלןורמשרפעקפשיםאופסוי

ללהתילאורבדרמאיולארשיךלמןעיו11׃ילגרב

התשאוהוהזהרבדהתאעמשכיהיו12׃חתפמכרגח
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לעומישיוומישוידבעלארמאיותוכסבםיכלמהואוה

לארשיךלמבאחאלאשגנדחאאיבנהנהו13׃ריעה

הזהלודגהןומההלכתאתיארההוהירמאהכרמאיו

באחארמאיו14׃הוהיינאיכתעדיוםויהךדיבונתניננה

רמאיותונידמהירשירענבהוהירמאהכרמאיוימב

ירשירענתאדקפיו15׃התארמאיוהמחלמהרסאיימ

דקפםהירחאוםישלשוםינשםיתאמויהיותונידמה

ואציו16׃םיפלאתעבשלארשיינבלכםעהלכתא

םיכלמהואוהתוכסברוכשהתשדדהןבוםירהצב

תונידמהירשירענואציו17׃ותארזעךלמםינשוםישלש

ואציםישנארמאלולודיגיודדהןבחלשיוהנשארב

םאוםייחםושפתואציםולשלםארמאיו18׃ןורמשמ

ריעהןמואציהלאו19׃םושפתםייחואציהמחלמל

שיאוכיו20׃םהירחארשאליחהותונידמהירשירענ

ךלמדדהןבטלמיולארשיםפדריוםראוסניוושיא

סוסהתאךיולארשיךלמאציו21׃םישרפוסוסלעםרא

איבנהשגיו22׃הלודגהכמםראבהכהובכרהתאו

תאהארועדוקזחתהךלולרמאיולארשיךלמלא

׃ךילעהלעםראךלמהנשהתבושתליכהשעתרשא

םהיהלאםירהיהלאוילאורמאםראךלמידבעו23

אלםארושימבםתאםחלנםלואוונממוקזחןכלע

שיאםיכלמהרסההשעהזהרבדהתאו24׃םהמקזחנ

ליחךלהנמתהתאו25׃םהיתחתתוחפםישוומקממ

המחלנובכרכבכרוסוסכסוסוךתואמלפנהליחכ

׃ןכשעיוםלקלעמשיוםהמקזחנאלםארושימבםתוא



אםיכלמ 630

לעיוםראתאדדהןבדקפיוהנשהתבושתליהיו26

ודקפתהלארשיינבו27׃לארשיםעהמחלמלהקפא

ינשכםדגנלארשיינבונחיוםתארקלוכליוולכלכו

םיהלאהשיאשגיו28׃ץראהתאואלמםראוםיזעיפשח

רשאןעיהוהירמאהכרמאיולארשיךלמלארמאיו

יתתנואוהםיקמעיהלאאלוהוהיםירהיהלאםראורמא

׃הוהיינאיכםתעדיוךדיבהזהלודגהןומההלכתא

יעיבשהםויביהיוםימיתעבשהלאחכנהלאונחיו29

ףלאהאמםראתאלארשיינבוכיוהמחלמהברקתו

לפתוריעהלאהקפאםירתונהוסניו30׃דחאםויבילגר

דדהןבוםירתונהשיאףלאהעבשוםירשעלעהמוחה

וידבעוילאורמאיו31׃רדחברדחריעהלאאביוסנ

םהדסחיכלמיכלארשיתיביכלמיכונעמשאנהנה

ךלמלאאצנוונשארבםילבחוונינתמבםיקשאנהמישנ

םהינתמבםיקשורגחיו32׃ךשפנתאהיחיילואלארשי

ךדבעורמאיולארשיךלמלאואביוםהישארבםילבחו

33׃אוהיחאיחונדועהרמאיוישפנאניחתרמאדדהןב

ןבךיחאורמאיוונממהוטלחיוורהמיוושחניםישנאהו

לעוהלעיודדהןבוילאאציווהחקואברמאיודדה

תאמיבאחקלרשאםירעהוילארמאיו34׃הבכרמה

יבאםשרשאכקשמדבךלםישתתוצוחובישאךיבא

׃והחלשיותירבולתרכיוךחלשאתירבבינאוןורמשב

הוהירבדבוהערלארמאםיאיבנהינבמדחאשיאו35

רשאןעיולרמאיו36׃ותכהלשיאהןאמיואניניכה

היראהךכהויתאמךלוהךנההוהילוקבתעמשאל
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רחאשיאאצמיו37׃והכיוהיראהוהאצמיוולצאמךליו

איבנהךליו38׃עצפוהכהשיאהוהכיואניניכהרמאיו

39׃ויניעלערפאבשפחתיוךרדהלעךלמלדמעיו

אציךדבערמאיוךלמהלאקעצאוהורבעךלמהיהיו

רמשרמאיושיאילאאביורסשיאהנהוהמחלמהברקב

ושפנתחתךשפנהתיהודקפידקפהםאהזהשיאהתא

הנהוהנההשעךדבעיהיו40׃לוקשתףסכרככוא

התאךטפשמןכלארשיךלמוילארמאיוונניאאוהו

ותארכיוויניעלעמרפאהתארסיורהמיו41׃תצרח

רמאהכוילארמאיו42׃אוהםיאבנהמיכלארשיךלמ

תחתךשפנהתיהודימימרחשיאתאתחלשןעיהוהי

רסותיבלעלארשיךלמךליו43׃ומעתחתךמעוושפנ

׃הנורמשאביוףעזו

ילאערזיהתובנלהיהםרכהלאהםירבדהרחאיהיו21

רבדיו2׃ןורמשךלמבאחאלכיהלצאלאערזיברשא

ןגליליהיוךמרכתאילהנתרמאלתובנלאבאחא

םרכויתחתךלהנתאויתיבלצאבורקאוהיכקרי

3׃הזריחמףסכךלהנתאךיניעבבוטםאונממבוט

תלחנתאיתתמהוהימילהלילחבאחאלאתובנרמאיו

רבדהלעףעזורסותיבלאבאחאאביו4׃ךליתבא

תאךלןתאאלרמאיוילאערזיהתובנוילארבדרשא

לכאאלווינפתאבסיוותטמלעבכשיויתובאתלחנ

הזהמוילארבדתוותשאלבזיאוילאאבתו5׃םחל

רבדאיכהילארבדיו6׃םחללכאךניאוהרסךחור
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ףסכבךמרכתאילהנתולרמאוילאערזיהתובנלא

ןתאאלרמאיוויתחתםרכךלהנתאהתאץפחםאוא

התעהתאותשאלבזיאוילארמאתו7׃ימרכתאךל

ינאךבלבטיוםחללכאםוקלארשילעהכולמהשעת

םירפסבתכתו8׃ילאערזיהתובנםרכתאךלןתא

םינקזהלאםירפסהחלשתוומתחבםתחתובאחאםשב

בתכתו9׃תובנתאםיבשיהוריעברשאםירחהלאו

׃םעהשארבתובנתאובישוהוםוצוארקרמאלםירפסב

רמאלוהדעיוודגנלעילבינבםישנאםינשובישוהו10

ושעיו11׃תמיווהלקסווהאיצוהוךלמוםיהלאתכרב

רשאכוריעבםיבשיהרשאםירחהוםינקזהוריעישנא

החלשרשאםירפסבבותכרשאכלבזיאםהילאהחלש

13׃םעהשארבתובנתאובישהוםוצוארק12׃םהילא

ישנאוהדעיוודגנובשיולעילבינבםישנאהינשואביו

םיהלאתובנךרברמאלםעהדגנתובנתאלעילבה

14׃תמיוםינבאבוהלקסיוריעלץוחמוהאציוךלמו

עמשכיהיו15׃תמיותובנלקסרמאללבזיאלאוחלשיו

םוקבאחאלאלבזיארמאתותמיותובנלקסיכלבזיא

יכףסכבךלתתלןאמרשאילאערזיהתובנםרכתאשר

תובנתמיכבאחאעמשכיהיו16׃תמיכיחתובנןיא

17׃ותשרלילאערזיהתובנםרכלאתדרלבאחאםקיו

דרםוק18׃רמאליבשתהוהילאלאהוהירבדיהיו

םרכבהנהןורמשברשאלארשיךלמבאחאתארקל

הכרמאלוילאתרבדו19׃ותשרלםשדרירשאתובנ

הכרמאלוילאתרבדותשריםגותחצרההוהירמא
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וקליתובנםדתאםיבלכהוקקלרשאםוקמבהוהירמא

והילאלאבאחארמאיו20׃התאםגךמדתאםיבלכה

ערהתושעלךרכמתהןעייתאצמרמאיויביאינתאצמה

ךירחאיתרעבוהערךילאיבמיננה21׃הוהייניעב

׃לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאליתרכהו

אשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכךתיבתאיתתנו22

23׃לארשיתאאטחתותסעכהרשאסעכהלאהיחאןב

לבזיאתאולכאיםיבלכהרמאלהוהירבדלבזיאלםגו

םיבלכהולכאיריעבבאחאלתמה24׃לאערזילחב

באחאכהיהאלקר25׃םימשהףועולכאיהדשבתמהו

ותאהתסהרשאהוהייניעבערהתושעלרכמתהרשא

לככםיללגהירחאתכללדאמבעתיו26׃ותשאלבזיא

27׃לארשיינבינפמהוהישירוהרשאירמאהושערשא

םשיווידגבערקיוהלאהםירבדהתאבאחאעמשכיהיו

רבדיהיו28׃טאךלהיוקשבבכשיוםוציוורשבלעקש

באחאענכניכתיארה29׃רמאליבשתהוהילאלאהוהי

ונבימיבוימיבהערהיבאאלינפמענכניכןעיינפלמ

׃ותיבלעהערהאיבא

׃לארשיןיבוםראןיבהמחלמןיאםינששלשובשיו22

לאהדוהיךלמטפשוהידריותישילשההנשביהיו2

םתעדיהוידבעלאלארשיךלמרמאיו3׃לארשיךלמ

ךלמדימהתאתחקמםישחמונחנאודעלגתמרונליכ

תמרהמחלמליתאךלתהטפשוהילארמאיו4׃םרא

ימעכךומכינומכלארשיךלמלאטפשוהירמאיודעלג

לארשיךלמלאטפשוהירמאיו5׃ךיסוסכיסוסכךמעכ



אםיכלמ 634

תאלארשיךלמץבקיו6׃הוהירבדתאםויכאנשרד

לעךלאהםהלארמאיושיאתואמעבראכםיאיבנה

ינדאןתיוהלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלגתמר

דועהוהילאיבנהפןיאהטפשוהירמאיו7׃ךלמהדיב

דועטפשוהילאלארשיךלמרמאיו8׃ותואמהשרדנו

אבנתיאליכויתאנשינאוותאמהוהיתאשרדלדחאשיא

לאטפשוהירמאיוהלמיןבוהיכימערםאיכבוטילע

דחאסירסלאלארשיךלמארקיו9׃ןכךלמהרמאי

טפשוהיולארשיךלמו10׃הלמיןבוהיכימהרהמרמאיו

ןרגבםידגבםישבלמואסכלעשיאםיבשיהדוהיךלמ

11׃םהינפלםיאבנתמםיאיבנהלכוןורמשרעשחתפ

רמאהכרמאיולזרבינרקהנענכןבהיקדצולשעיו

םיאבנהלכו12׃םתלכדעםראתאחגנתהלאבהוהי

דיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלערמאלןכםיאבנ

וילארבדוהיכימארקלךלהרשאךאלמהו13׃ךלמה

ךלמהלאבוטדחאהפםיאיבנהירבדאנהנהרמאל

רמאיו14׃בוטתרבדוםהמדחארבדכךירבדאניהי

׃רבדאותאילאהוהירמאירשאתאיכהוהייחוהיכימ

לאךלנהוהיכימוילאךלמהרמאיוךלמהלאאוביו15

חלצהוהלעוילארמאיולדחנםאהמחלמלדעלגתמר

המכדעךלמהוילארמאיו16׃ךלמהדיבהוהיןתנו

םשבתמאקרילארבדתאלרשאךעבשמינאםימעפ

םירההלאםיצפנלארשילכתאיתיאררמאיו17׃הוהי

הלאלםינדאאלהוהירמאיוהערםהלןיארשאןאצכ

לאלארשיךלמרמאיו18׃םולשבותיבלשיאובושי
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םאיכבוטילעאבנתיאולךילאיתרמאאולהטפשוהי

בשיהוהיתאיתיארהוהירבדעמשןכלרמאיו19׃ער

׃ולאמשמוונימימוילעדמעםימשהאבצלכוואסכלע

דעלגתמרבלפיולעיובאחאתאהתפיימהוהירמאיו20

ינפלדמעיוחורהאציו21׃הכברמאהזוהכבהזרמאיו

רמאיו22׃המבוילאהוהירמאיוונתפאינארמאיוהוהי

םגוהתפתרמאיוויאיבנלכיפברקשחוריתייהואצא

יפברקשחורהוהיןתנהנההתעו23׃ןכהשעואצלכות

והיקדצשגיו24׃הערךילערבדהוהיוהלאךיאיבנלכ

רבעהזיארמאיויחלהלעוהיכימתאהכיוהנענכןב

הארךנהוהיכימרמאיו25׃ךתוארבדליתאמהוהיחור

רמאיו26׃הבחהלרדחברדחאבתרשאאוההםויב

ריעהרשןמאלאוהבישהווהיכימתאחקלארשיךלמ

ומישךלמהרמאהכתרמאו27׃ךלמהןבשאוילאו

דעץחלםימוץחלםחלוהליכאהואלכהתיבהזתא

םולשבבושתבושםאוהיכימרמאיו28׃םולשביאב

ךלמלעיו29׃םלכםימעועמשרמאיויבהוהירבדאל

ךלמרמאיו30׃דעלגתמרהדוהיךלמטפשוהיולארשי

שבלהתאוהמחלמבאבושפחתהטפשוהילאלארשי

ךלמו31׃המחלמבאוביולארשיךלמשפחתיוךידגב

רמאלםינשוםישלשולרשאבכרהירשתאהוצםרא

לארשיךלמתאםאיכלודגתאוןטקתאומחלתאל

המהוטפשוהיתאבכרהירשתוארכיהיו32׃ודבל

קעזיוםחלהלוילעורסיואוהלארשיךלמךאורמא

לארשיךלמאליכבכרהירשתוארכיהיו33׃טפשוהי
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הכיוומתלתשקבךשמשיאו34׃וירחאמובושיואוה

ובכרלרמאיוןירשהןיבוםיקבדהןיבלארשיךלמתא

הלעתו35׃יתילחהיכהנחמהןמינאיצוהוךדיךפה

חכנהבכרמבדמעמהיהךלמהואוההםויבהמחלמה

36׃בכרהקיחלאהכמהםדקציוברעבתמיוםרא

וריעלאשיארמאלשמשהאבכהנחמבהנרהרבעיו

תאורבקיוןורמשאוביוךלמהתמיו37׃וצראלאשיאו

ןורמשתכרבלעבכרהתאףטשיו38׃ןורמשבךלמה

רשאהוהירבדכוצחרתונזהוומדתאםיבלכהוקליו

ןשהתיבוהשערשאלכובאחאירבדרתיו39׃רבד

לעםיבותכםהאולההנברשאםירעהלכוהנברשא

םעבאחאבכשיו40׃לארשייכלמלםימיהירבדרפס

אסאןבטפשוהיו41׃ויתחתונבוהיזחאךלמיוויתבא

42׃לארשיךלמבאחאלעבראתנשבהדוהילעךלמ

שמחוםירשעווכלמבהנששמחוםישלשןבטפשוהי

ךליו43׃יחלשתבהבוזעומאםשוםלשוריבךלמהנש

יניעברשיהתושעלונממרסאלויבאאסאךרדלכב

םירטקמוםיחבזמםעהדועורסאלתומבהךאהוהי

רתיו45׃לארשיךלמםעטפשוהיםלשיו44׃תומבב

אלהםחלנרשאוהשערשאותרובגוטפשוהיירבד

46׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

׃ץראהןמרעבויבאאסאימיבראשנרשאשדקהרתיו

תוינארשעטפשוהי48׃ךלמבצנםודאבןיאךלמו47

תוינאהרבשניכךלהאלובהזלהריפואתכללשישרת

טפשוהילאבאחאןבוהיזחארמאזא49׃רבגןויצעב
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50׃טפשוהיהבאאלותוינאבךידבעםעידבעוכלי

דודריעבויתבאםערבקיוויתבאםעטפשוהיבכשיו

באחאןבוהיזחא51׃ויתחתונבםרוהיךלמיוויבא

טפשוהילהרשעעבשתנשבןורמשבלארשילעךלמ

ערהשעיו52׃םיתנשלארשילעךלמיוהדוהיךלמ

םעבריךרדבוומאךרדבוויבאךרדבךליוהוהייניעב

לעבהתאדבעיו53׃לארשיתאאיטחהרשאטבנןב

רשאלככלארשייהלאהוהיתאסעכיוולהוחתשיו

׃ויבאהשע
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בםיכלמ

לפיו2׃באחאתומירחאלארשיבבאומעשפיו1

חלשיולחיוןורמשברשאותילעבהכבשהדעבהיזחא

יהלאבובזלעבבושרדוכלםהלארמאיוםיכאלמ

הילאלארבדהוהיךאלמו3׃הזילחמהיחאםאןורקע

רבדוןורמשךלמיכאלמתארקלהלעםוקיבשתה

שרדלםיכלהםתאלארשיבםיהלאןיאילבמהםהלא

הטמההוהירמאהכןכלו4׃ןורקעיהלאבובזלעבב

׃הילאךליותומתתומיכהנממדרתאלםשתילערשא

׃םתבשהזהמםהילארמאיווילאםיכאלמהובושיו5

וכלונילארמאיוונתארקלהלעשיאוילאורמאיו6

הכוילאםתרבדוםכתאחלשרשאךלמהלאובוש

שרדלחלשהתאלארשיבםיהלאןיאילבמההוהירמא

אלםשתילערשאהטמהןכלןורקעיהלאבובזלעבב

טפשמהמםהלארבדיו7׃תומתתומיכהנממדרת

םירבדהתאםכילארבדיוםכתארקלהלערשאשיאה

רוזארוערוזאורעשלעבשיאוילאורמאיו8׃הלאה

רשוילאחלשיו9׃אוהיבשתההילארמאיווינתמב

רבדיורההשארלעבשיהנהווילאלעיווישמחוםישמח

והילאהנעיו10׃הדררבדךלמהםיהלאהשיאוילא

ןמשאדרתינאםיהלאשיאםאוםישמחהרשלארבדיו

םימשהןמשאדרתוךישמחתאוךתאלכאתוםימשה

םישמחרשוילאחלשיובשיו11׃וישמחתאוותאלכאתו

רמאהכםיהלאהשיאוילארבדיוןעיווישמחורחא

םאםהילארבדיוהילאןעיו12׃הדרהרהמךלמה
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תאוךתאלכאתוםימשהןמשאדרתינאםיהלאהשיא

תאוותאלכאתוםימשהןמםיהלאשאדרתוךישמח

לעיווישמחוםישלשםישמחרשחלשיובשיו13׃וישמח

והילאדגנלויכרבלעערכיוישילשהםישמחהרשאביו

ישפנאנרקיתםיהלאהשיאוילארבדיווילאןנחתיו

שאהדריהנה14׃ךיניעבםישמחהלאךידבעשפנו

תאוםינשארהםישמחהירשינשתאלכאתוםימשהןמ

ךאלמרבדיו15׃ךיניעבישפנרקיתהתעוםהישמח

דריוםקיווינפמאריתלאותואדרוהילאלאהוהי

רשאןעיהוהירמאהכוילארבדיו16׃ךלמהלאותוא

ילבמהןורקעיהלאבובזלעבבשרדלםיכאלמתחלש

רשאהטמהןכלורבדבשרדללארשיבםיהלאןיא

רבדכתמיו17׃תומתתומיכהנממדרתאלםשתילע

םיתשתנשבויתחתםרוהיךלמיווהילארבדרשאהוהי

18׃ןבולהיהאליכהדוהיךלמטפשוהיןבםרוהיל

לעםיבותכהמהאולההשערשאוהיזחאירבדרתיו

׃לארשייכלמלםימיהירבדרפס

ךליוםימשההרעסבוהילאתאהוהיתולעהביהיו2

בשעשילאלאוהילארמאיו2׃לגלגהןמעשילאווהילא

הוהייחעשילארמאיולאתיבדעינחלשהוהייכהפאנ

םיאיבנהינבואציו3׃לאתיבודריוךבזעאםאךשפניחו

םויהיכתעדיהוילאורמאיועשילאלאלאתיברשא

יתעדיינאםגרמאיוךשארלעמךינדאתאחקלהוהי

הוהייכהפאנבשעשילאוהילאולרמאיו4׃ושחה
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ואביוךבזעאםאךשפניחוהוהייחרמאיווחיריינחלש

עשילאלאוחיריברשאםיאיבנהינבושגיו5׃וחירי

לעמךינדאתאחקלהוהיםויהיכתעדיהוילאורמאיו

והילאולרמאיו6׃ושחהיתעדיינאםגרמאיוךשאר

יחוהוהייחרמאיוהנדריהינחלשהוהייכהפאנבש

ינבמשיאםישמחו7׃םהינשוכליוךבזעאםאךשפנ

לעודמעםהינשוקוחרמדגנמודמעיווכלהםיאיבנה

םימהתאהכיוםלגיוותרדאתאוהילאחקיו8׃ןדריה

םרבעכיהיו9׃הברחבםהינשורבעיוהנהוהנהוצחיו

חקלאםרטבךלהשעאהמלאשעשילאלארמאוהילאו

10׃ילאךחורבםינשיפאניהיועשילארמאיוךמעמ

יהיךתאמחקליתאהארתםאלואשלתישקהרמאיו

ךולהםיכלההמהיהיו11׃היהיאלןיאםאוןכךל

לעיוםהינשןיבודרפיושאיסוסושאבכרהנהורבדו

יבאקעצמאוהוהארעשילאו12׃םימשההרעסבוהילא

וידגבבקזחיודועוהאראלווישרפולארשיבכריבא

רשאוהילאתרדאתאםריו13׃םיערקםינשלםערקיו

תאחקיו14׃ןדריהתפשלעדמעיובשיווילעמהלפנ

רמאיוםימהתאהכיווילעמהלפנרשאוהילאתרדא

הנהוצחיוםימהתאהכיואוהףאוהילאיהלאהוהיהיא

וחיריברשאםיאיבנהינבוהאריו15׃עשילארבעיוהנהו

ותארקלואביועשילאלעוהילאחורהחנורמאיודגנמ

ךידבעתאשיאנהנהוילאורמאיו16׃הצראולווחתשיו

ןפךינדאתאושקביואנוכליליחינבםישנאםישמח

תואיגהתחאבואםירההדחאבוהכלשיוהוהיחורואשנ
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וחלשרמאיושבדעובורצפיו17׃וחלשתאלרמאיו

18׃והאצמאלוםימיהשלשושקביושיאםישמחוחלשיו

יתרמאאולהםהלארמאיווחיריבבשיאוהווילאובשיו

הנהעשילאלאריעהישנאורמאיו19׃וכלתלאםכילא

ץראהוםיערםימהוהארינדארשאכבוטריעהבשומאנ

חלמםשומישוהשדחתיחלצילוחקרמאיו20׃תלכשמ

חלמםשךלשיוםימהאצומלאאציו21׃וילאוחקיו

םשמהיהיאלהלאהםימליתאפרהוהירמאהכרמאיו

רבדכהזהםויהדעםימהופריו22׃תלכשמותומדוע

הלעאוהולאתיבםשמלעיו23׃רבדרשאעשילא

ורמאיוובוסלקתיוריעהןמואציםינטקםירענוךרדב

םללקיוםאריווירחאןפיו24׃חרקהלעחרקהלעול

םהמהנעקבתורעיהןמםיבדםיתשהנאצתוהוהיםשב

םשמולמרכהרהלאםשמךליו25׃םידליינשוםיעברא

׃ןורמשבש

תנשבןורמשבלארשילעךלמבאחאןבםרוהיו3

הרשעםיתשךלמיוהדוהיךלמטפשוהילהרשעהנמש

רסיוומאכוויבאכאלקרהוהייניעבערההשעיו2׃הנש

םעבריתואטחבקר3׃ויבאהשערשאלעבהתבצמתא

4׃הנממרסאלקבדלארשיתאאיטחהרשאטבנןב

האמלארשיךלמלבישהודקנהיהבאומךלמעשימו

באחאתומכיהיו5׃רמצםיליאףלאהאמוםירכףלא

םרוהיךלמהאציו6׃לארשיךלמבבאומךלמעשפיו

חלשיוךליו7׃לארשילכתאדקפיוןורמשמאוההםויב
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ךלתהיבעשפבאומךלמרמאלהדוהיךלמטפשוהילא

ימעכךומכינומכהלעארמאיוהמחלמלבאומלאיתא

רמאיוהלענךרדההזיארמאיו8׃ךיסוסכיסוסכךמעכ

הדוהיךלמולארשיךלמךליו9׃םודארבדמךרד

הנחמלםימהיהאלוםימיתעבשךרדובסיוםודאךלמו

ההאלארשיךלמרמאיו10׃םהילגרברשאהמהבלו

דיבםתואתתלהלאהםיכלמהתשלשלהוהיארקיכ

השרדנוהוהילאיבנהפןיאהטפשוהירמאיו11׃באומ

הפרמאיולארשיךלמידבעמדחאןעיוותואמהוהיתא

רמאיו12׃והילאידילעםימקצירשאטפשןבעשילא

לארשיךלמוילאודריוהוהירבדותואשיטפשוהי

לארשיךלמלאעשילארמאיו13׃םודאךלמוטפשוהיו

ולרמאיוךמאיאיבנלאוךיבאיאיבנלאךלךלוילהמ

הלאהםיכלמהתשלשלהוהיארקיכלאלארשיךלמ

תואבצהוהייחעשילארמאיו14׃באומדיבםתואתתל

הדוהיךלמטפשוהיינפילוליכוינפליתדמערשא

ילוחקהתעו15׃ךאראםאוךילאטיבאםאאשנינא

הכרמאיו16׃הוהידיוילעיהתוןגנמהןגנכהיהוןגנמ

רמאהכיכ17׃םיבגםיבגהזהלחנההשעהוהירמא

אלמיאוההלחנהוםשגוארתאלוחורוארתאלהוהי

תאזלקנו18׃םכתמהבוםכינקמוםתאםתיתשוםימ

ריעלכםתיכהו19׃םכדיבבאומתאןתנוהוהייניעב

יניעמלכווליפתבוטץעלכורוחבמריעלכורצבמ

20׃םינבאבובאכתהבוטההקלחהלכוומתסתםימ

םודאךרדמםיאבםימהנהוהחנמהתולעכרקבביהיו
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ולעיכועמשבאומלכו21׃םימהתאץראהאלמתו

הלעמוהרגחרגחלכמוקעציוםבםחלהלםיכלמה

לעהחרזשמשהורקבבומיכשיו22׃לובגהלעודמעיו

ורמאיו23׃םדכםימדאםימהתאדגנמבאומואריוםימה

התעווהערתאשיאוכיוםיכלמהוברחנברחההזםד

לארשיומקיולארשיהנחמלאואביו24׃באומללשל

׃באומתאתוכהוהבוביוםהינפמוסניובאומתאוכיו

ונבאשיאוכילשיהבוטהקלחלכווסרהיםירעהו25

דעוליפיבוטץעלכוומתסיםימןיעמלכוהואלמו

26׃הוכיוםיעלקהובסיותשרחריקבהינבאריאשה

עבשותואחקיוהמחלמהונממקזחיכבאומךלמאריו

׃ולכיאלוםודאךלמלאעיקבהלברחףלששיאתואמ

הלעוהלעיוויתחתךלמירשארוכבהונבתאחקיו27

ובשיווילעמועסיולארשילעלודגףצקיהיוהמחהלע

׃ץראל

רמאלעשילאלאהקעצםיאיבנהינבישנמתחאהשאו4

הוהיתאאריהיהךדבעיכתעדיהתאותמישיאךדבע

רמאיו2׃םידבעלולידליינשתאתחקלאבהשנהו

תיבביכלשיהמילידיגהךלהשעאהמעשילאהילא

3׃ןמשךוסאםאיכתיבבלכךתחפשלןיארמאתו

יכנכשלכתאמץוחהןמםילכךלילאשיכלרמאיו

ךדעבתלדהתרגסותאבו4׃יטיעמתלאםיקרםילכ

5׃יעיסתאלמהוהלאהםילכהלכלעתקציוךינבדעבו

םישגמםההינבדעבוהדעבתלדהרגסתוותאמךלתו
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לארמאתוםילכהתאלמכיהיו6׃תקצימאיהוהילא

דמעיוילכדועןיאהילארמאיוילכדועילאהשיגההנב

תאירכמיכלרמאיוםיהלאהשיאלדגתואבתו7׃ןמשה

יהיו8׃רתונבייחתיכינבתאויכישנתאימלשוןמשה

קזחתוהלודגהשאםשוםנושלאעשילארבעיוםויה

9׃םחללכאלהמשרסיורבעידמיהיוםחללכאלוב

אוהשודקםיהלאשיאיכיתעדיאנהנההשיאלארמאתו

ולםישנוהנטקריקתילעאנהשענ10׃דימתונילערבע

רוסיונילאואבבהיהוהרונמואסכוןחלשוהטמםש

בכשיוהילעהלארסיוהמשאביוםויהיהיו11׃המש

ארקיותאזהתימנושלארקורעניזחגלארמאיו12׃המש

תדרחהנההילאאנרמאולרמאיו13׃וינפלדמעתוהל

רבדלשיהךלתושעלהמתאזההדרחהלכתאונילא

יכנאימעךותברמאתואבצהרשלאואךלמהלאךל

ןבלבאיזחיגרמאיוהלתושעלהמורמאיו14׃תבשי

דמעתוהלארקיוהלארקרמאיו15׃ןקזהשיאוהלןיא

ןבתקבחיתאהיחתעכהזהדעומלרמאיו16׃חתפב

17׃ךתחפשבבזכתלאםיהלאהשיאינדאלארמאתו

רבדרשאהיחתעכהזהדעומלןבדלתוהשאהרהתו

ויבאלאאציוםויהיהיודליהלדגיו18׃עשילאהילא

לארמאיוישארישארויבאלארמאיו19׃םירצקהלא

לעבשיוומאלאוהאיביווהאשיו20׃ומאלאוהאשרענה

תטמלעוהבכשתולעתו21׃תמיוםירהצהדעהיכרב

השיאלאארקתו22׃אצתוודעברגסתוםיהלאהשיא

תונתאהתחאוםירענהןמדחאילאנהחלשרמאתו
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יתאעודמרמאיו23׃הבושאוםיהלאהשיאדעהצוראו

׃םולשרמאתותבשאלושדחאלםויהוילאיתכלה

רצעתלאךלוגהנהרענלארמאתוןותאהשבחתו24

שיאלאאובתוךלתו25׃ךליתרמאםאיכבכרליל

התאםיהלאהשיאתוארכיהיולמרכהרהלאםיהלאה

התע26׃זלהתימנושההנהורעניזחיגלארמאיודגנמ

ךשיאלםולשהךלםולשההלרמאוהתארקלאנץור

םיהלאהשיאלאאבתו27׃םולשרמאתודלילםולשה

שיארמאיוהפדהליזחיגשגיווילגרבקזחתורההלא

ינממםילעההוהיוהלהרמהשפניכהלהפרהםיהלאה

אלהינדאתאמןביתלאשהרמאתו28׃ילדיגהאלו

חקוךינתמרגחיזחיגלרמאיו29׃יתאהלשתאליתרמא

ךכרבייכוונכרבתאלשיאאצמתיכךלוךדיביתנעשמ

םארמאתו30׃רענהינפלעיתנעשמתמשווננעתאלשיא

׃הירחאךליוםקיוךבזעאםאךשפניחוהוהייחרענה

רענהינפלעתנעשמהתאםשיוםהינפלרבעיזחגו31

ץיקהאלרמאלולדגיוותארקלבשיובשקןיאולוקןיאו

לעבכשמתמרענההנהוהתיבהעשילאאביו32׃רענה

לאללפתיוםהינשדעבתלדהרגסיואביו33׃ותטמ

לעויניעוויפלעויפםשיודליהלעבכשיולעיו34׃הוהי

בשיו35׃דליהרשבםחיווילערהגיוופכלעויפכוויניע

ררוזיווילערהגיולעיוהנהתחאוהנהתחאתיבבךליו

ארקיו36׃ויניעתארענהחקפיוםימעפעבשדערענה

אובתוהארקיותאזהתימנשהלאארקרמאיויזחיגלא

וחתשתווילגרלעלפתואבתו37׃ךנביאשרמאיווילא
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הלגלגהבשעשילאו38׃אצתוהנבתאאשתוהצרא

ורענלרמאיווינפלםיבשיםיאיבנהינבוץראבבערהו

אציו39׃םיאיבנהינבלדיזנלשבוהלודגהריסהתפש

ונממטקליוהדשןפגאצמיותראטקללהדשהלאדחא

יכדיזנהריסלאחלפיואביוודגבאלמהדשתעקפ

דיזנהמםלכאכיהיולוכאלםישנאלוקציו40׃ועדיאל

ולכיאלוםיהלאהשיאריסבתומורמאיווקעצהמהו

קצרמאיוריסהלאךלשיוחמקוחקורמאיו41׃לכאל

לעבמאבשיאו42׃ריסבעררבדהיהאלוולכאיוםעל

םחלםירשעםירוכבםחלםיהלאהשיאלאביוהשלש

רמאיו43׃ולכאיוםעלןתרמאיוונלקצבלמרכוםירעש

ולכאיוםעלןתרמאיושיאהאמינפלהזןתאהמותרשמ

ולכאיוםהינפלןתיו44׃רתוהולכאהוהירמאהכיכ

׃הוהירבדכורתויו

וינדאינפללודגשיאהיהםראךלמאבצרשןמענו5

היהשיאהוםראלהעושתהוהיןתנוביכםינפאשנו

ץראמובשיוםידודגואציםראו2׃ערצמליחרובג

לארמאתו3׃ןמענתשאינפליהתוהנטקהרענלארשי

ףסאיזאןורמשברשאאיבנהינפלינדאילחאהתרבג

תאזכותאזכרמאלוינדאלדגיואביו4׃ותערצמותא

םראךלמרמאיו5׃לארשיץראמרשאהרענההרבד

ודיבחקיוךליולארשיךלמלארפסהחלשאואבךל

׃םידגבתופילחרשעובהזםיפלאתששוףסכירככרשע

רפסהאובכהתעורמאללארשיךלמלארפסהאביו6
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ותפסאוידבעןמענתאךילאיתחלשהנהךילאהזה

ערקיורפסהתאלארשיךלמארקכיהיו7׃ותערצמ

חלשהזיכתויחהלותימהלינאםיהלאהרמאיווידגב

הנאתמיכוארואנועדךאיכותערצמשיאףסאלילא

ךלמערקיכםיהלאהשיאעשילאעמשכיהיו8׃ילאוה

תערקהמלרמאלךלמהלאחלשיווידגבתאלארשי

אביו9׃לארשיבאיבנשייכעדיוילאאנאביךידגב

10׃עשילאלתיבהחתפדמעיוובכרבווסוסבןמענ

עבשתצחרוךולהרמאלךאלמעשילאוילאחלשיו

ןמענףצקיו11׃רהטוךלךרשבבשיוןדריבםימעפ

םשבארקודמעואוציאציילאיתרמאהנהרמאיוךליו

אלה12׃ערצמהףסאוםוקמהלאודיףינהוויהלאהוהי

אלהלארשיימימלכמקשמדתורהנרפרפוהנבאבוט

וידבעושגיו13׃המחבךליוןפיויתרהטוםהבץחרא

ךילארבדאיבנהלודגרבדיבאורמאיווילאורבדיו

דריו14׃רהטוץחרךילארמאיכףאוהשעתאולה

בשיוםיהלאהשיארבדכםימעפעבשןדריבלבטיו

םיהלאהשיאלאבשיו15׃רהטיוןטקרענרשבכורשב

יתעדיאנהנהרמאיווינפלדמעיואביווהנחמלכואוה

אנחקהתעולארשיבםאיכץראהלכבםיהלאןיאיכ

וינפליתדמערשאהוהייחרמאיו16׃ךדבעתאמהכרב

אלוןמענרמאיו17׃ןאמיותחקלוברצפיוחקאםא

השעיאוליכהמדאםידרפדמצאשמךדבעלאנןתי

18׃הוהילםאיכםירחאםיהלאלחבזוהלעךדבעדוע

ןומרתיבינדאאובבךדבעלהוהיחלסיהזהרבדל
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ןמרתיביתיוחתשהוידילעןעשנאוהוהמשתוחתשהל

׃הזהרבדבךדבעלהוהיאנחלסיןמרתיביתיוחתשהב

20׃ץראתרבכותאמךליוםולשלךלולרמאיו19

תאינדאךשחהנהםיהלאהשיאעשילארעניזחיגרמאיו

יכהוהייחאיבהרשאתאודימתחקמהזהימראהןמענ

יזחיגףדריו21׃המואמותאמיתחקלווירחאיתצרםא

הבכרמהלעמלפיווירחאץרןמענהאריוןמענירחא

ינחלשינדאםולשרמאיו22׃םולשהרמאיוותארקל

ינבמםירפארהמםירענינשילאואבהזהתעהנהרמאל

׃םידגבתופלחיתשוףסכרככםהלאנהנתםיאיבנה

םירככרציוובץרפיוםירככחקלאוהןמענרמאיו23

וירענינשלאןתיוםידגבתופלחיתשוםיטרחינשבףסכ

תיבבדקפיוםדימחקיולפעהלאאביו24׃וינפלואשיו

וינדאלאדמעיואבאוהו25׃וכליוםישנאהתאחלשיו

הנאךדבעךלהאלרמאיויזחגןאמעשילאוילארמאיו

שיאךפהרשאכךלהיבלאלוילארמאיו26׃הנאו

תחקלוףסכהתאתחקלתעהךתארקלותבכרמלעמ

27׃תוחפשוםידבעורקבוןאצוםימרכוםיתיזוםידגב

וינפלמאציוםלועלךערזבוךבקבדתןמענתערצו

׃גלשכערצמ

רשאםוקמהאנהנהעשילאלאםיאיבנהינבורמאיו6

ןדריהדעאנהכלנ2׃ונממרצךינפלםשםיבשיונחנא

תבשלםוקמםשונלהשענותחאהרוקשיאםשמהחקנו

ךידבעתאךלואנלאוהדחאהרמאיו3׃וכלרמאיוםש

ורזגיוהנדריהואביוםתאךליו4׃ךלאינארמאיו
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לאלפנלזרבהתאוהרוקהליפמדחאהיהיו5׃םיצעה

שיארמאיו6׃לואשאוהוינדאההארמאיוקעציוםימה

ךלשיוץעבצקיוםוקמהתאוהאריולפנהנאםיהלאה

׃והחקיוודיחלשיוךלםרהרמאיו7׃לזרבהףציוהמש

רמאלוידבעלאץעויולארשיבםחלנהיהםראךלמו8

לאםיהלאהשיאחלשיו9׃יתנחתינמלאינלפםוקמלא

םשיכהזהםוקמהרבעמרמשהרמאללארשיךלמ

רשאםוקמהלאלארשיךלמחלשיו10׃םיתחנםרא

אלותחאאלםשרמשנוהריהזהוםיהלאהשיאולרמא

ארקיוהזהרבדהלעםראךלמבלרעסיו11׃םיתש

לאונלשמימילודיגתאולהםהילארמאיווידבעלא

ךלמהינדאאולוידבעמדחארמאיו12׃לארשיךלמ

תאלארשיךלמלדיגילארשיברשאאיבנהעשילאיכ

וארווכלרמאיו13׃ךבכשמרדחברבדתרשאםירבדה

14׃ןתדבהנהרמאלולדגיווהחקאוחלשאואוההכיא

ופקיוהלילואביודבכליחובכרוםיסוסהמשחלשיו

אציוםוקלםיהלאהשיאתרשמםכשיו15׃ריעהלע

וילאורענרמאיובכרוסוסוריעהתאבבוסליחהנהו

רשאםיבריכאריתלארמאיו16׃השענהכיאינדאההא

חקפהוהירמאיועשילאללפתיו17׃םתוארשאמונתא

הנהואריורענהיניעתאהוהיחקפיוהאריוויניעתאאנ

ודריו18׃עשילאתביבסשאבכרוםיסוסאלמרהה

הזהיוגהתאאנךהרמאיוהוהילאעשילאללפתיווילא

םהלארמאיו19׃עשילארבדכםירונסבםכיוםירונסב

הכילואוירחאוכלריעההזאלוךרדההזאלעשילא
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20׃הנורמשםתואךליוןושקבתרשאשיאהלאםכתא

יניעתאחקפהוהיעשילארמאיוןורמשםאבכיהיו

ךותבהנהוואריוםהיניעתאהוהיחקפיוואריוהלא

םתואותארכעשילאלאלארשיךלמרמאיו21׃ןורמש

ךברחבתיבשרשאההכתאלרמאיו22׃יבאהכאהכאה

ותשיוולכאיוםהינפלםימוםחלםישהכמהתאךתשקבו

ולכאיוהלודגהרכםהלהרכיו23׃םהינדאלאוכליו

ידודגדועופסיאלוםהינדאלאוכליוםחלשיוותשיו

ןבץבקיוןכירחאיהיו24׃לארשיץראבאובלםרא

׃ןורמשלערציולעיווהנחמלכתאםראךלמדדה

תויהדעהילעםירצהנהוןורמשבלודגבעריהיו25

השמחבםינויירחבקהעברוףסכםינמשברומחשאר

הקעצהשאוהמחהלערבעלארשיךלמיהיו26׃ףסכ

ךעשוילארמאיו27׃ךלמהינדאהעישוהרמאלוילא

הלרמאיו28׃בקיהןמואןרגהןמהךעישואןיאמהוהי

תאינתילאהרמאתאזההשאהרמאתוךלהמךלמה

ינבתאלשבנו29׃רחמלכאנינבתאוםויהונלכאנוךנב

ונלכאנוךנבתאינתרחאהםויבהילארמאווהלכאנו

השאהירבדתאךלמהעמשכיהיו30׃הנבתאאבחתו

הנהוםעהאריוהמחהלערבעאוהווידגבתאערקיו

םיהלאילהשעיהכרמאיו31׃תיבמורשבלעקשה

׃םויהוילעטפשןבעשילאשארדמעיםאףסויהכו

שיאחלשיוותאםיבשיםינקזהוותיבבבשיעשילאו32

םינקזהלארמאאוהווילאךאלמהאביםרטבוינפלמ

וארישארתאריסהלהזהחצרמהןבחלשיכםתיארה
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לוקאולהתלדבותאםתצחלותלדהורגסךאלמהאבכ

ךאלמההנהוםמערבדמונדוע33׃וירחאוינדאילגר

ליחואהמהוהיתאמהערהתאזהנהרמאיווילאדרי

׃דועהוהיל

תעכהוהירמאהכהוהירבדועמשעשילארמאיו7

רעשבלקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסרחמ

שיאתאודילעןעשנךלמלרשאשילשהןעיו2׃ןורמש

היהיהםימשבתובראהשעהוהיהנהרמאיוםיהלאה

3׃לכאתאלםשמוךיניעבהארהכנהרמאיוהזהרבדה

לאשיאורמאיורעשהחתפםיערצמויהםישנאהעבראו

אובנונרמאםא4׃ונתמדעהפםיבשיונחנאהמוהער

התעוונתמוהפונבשיםאוםשונתמוריעבבערהוריעה

ונתימיםאוהיחנוניחיםאםראהנחמלאהלפנווכל

דעואביוםראהנחמלאאובלףשנבומוקיו5׃ונתמו

תאעימשהינדאו6׃שיאםשןיאהנהוםראהנחמהצק

ורמאיולודגליחלוקסוסלוקבכרלוקםראהנחמ

יכלמתאלארשיךלמונילערכשהנהויחאלאשיא

וסוניוומוקיו7׃ונילעאובלםירצמיכלמתאוםיתחה

םהירמחתאוםהיסוסתאוםהילהאתאובזעיוףשנב

םיערצמהואביו8׃םשפנלאוסניואיהרשאכהנחמה

ולכאיודחאלהאלאואביוהנחמההצקדעהלאה

ובשיוונמטיווכליוםידגבובהזוףסכםשמואשיוותשיו

ורמאיו9׃ונמטיווכליוםשמואשיורחאלהאלאואביו

הרשבםויהזהםויהםישעונחנאןכאלוהערלאשיא
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ןוועונאצמורקבהרואדעוניכחוםישחמונחנאואוה

וארקיוואביו10׃ךלמהתיבהדיגנוהאבנווכלהתעו

םראהנחמלאונאברמאלםהלודיגיוריעהרעשלא

רומחהורוסאסוסהםאיכםדאלוקושיאםשןיאהנהו

תיבודיגיוםירעשהארקיו11׃המהרשאכםילהאורוסא

וידבעלארמאיוהלילךלמהםקיו12׃המינפךלמה

םיבעריכועדיםראונלושערשאתאםכלאנהדיגא

ואצייכרמאלהדשהבהבחהלהנחמהןמואציוונחנא

דחאןעיו13׃אבנריעהלאוםייחםשפתנוריעהןמ

םיראשנהםיסוסהןמהשמחאנוחקיורמאיווידבעמ

וראשנרשאלארשיןומההלככםנההבוראשנרשא

14׃הארנוהחלשנוומתרשאלארשיןומהלככםנההב

םראהנחמירחאךלמהחלשיוםיסוסבכרינשוחקיו

לכהנהוןדריהדעםהירחאוכליו15׃וארווכלרמאל

םזפחהבםראוכילשהרשאםילכוםידגבהאלמךרדה

תאוזביוםעהאציו16׃ךלמלודגיוםיכאלמהובשיו

לקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסיהיוםראהנחמ

לעןעשנרשאשילשהתאדיקפהךלמהו17׃הוהירבדכ

שיארבדרשאכתמיורעשבםעהוהסמריורעשהלעודי

רבדכיהיו18׃וילאךלמהתדרברבדרשאםיהלאה

לקשבםירעשםיתאסרמאלךלמהלאםיהלאהשיא

ןעיו19׃ןורמשרעשברחמתעכהיהילקשבתלסהאסו

תובראהשעהוהיהנהורמאיוםיהלאהשיאתאשילשה

םשמוךיניעבהארךנהרמאיוהזהרבדכהיהיהםימשב

׃תמיורעשבםעהותאוסמריוןכוליהיו20׃לכאתאל
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רמאלהנבתאהיחהרשאהשאהלארבדעשילאו8

הוהיארקיכירוגתרשאבירוגוךתיבויתאיכלוימוק

השאהםקתו2׃םינשעבשץראהלאאבםגובערל

ץראברגתוהתיבואיהךלתוםיהלאהשיארבדכשעתו

בשתוםינשעבשהצקמיהיו3׃םינשעבשםיתשלפ

התיבלאךלמהלאקעצלאצתוםיתשלפץראמהשאה

םיהלאהשיארעניזחגלארבדמךלמהו4׃הדשלאו

׃עשילאהשערשאתולדגהלכתאילאנהרפסרמאל

הנהותמהתאהיחהרשאתאךלמלרפסמאוהיהיו5

התיבלעךלמהלאתקעצהנבתאהיחהרשאהשאה

הנבהזוהשאהתאזךלמהינדאיזחגרמאיוהדשלעו

ולרפסתוהשאלךלמהלאשיו6׃עשילאהיחהרשא

רשאלכתאבישהרמאלדחאסירסךלמההלןתיו

דעוץראהתאהבזעםוימהדשהתאובתלכתאוהל

הלחםראךלמדדהןבוקשמדעשילאאביו7׃התע

ךלמהרמאיו8׃הנהדעםיהלאהשיאאברמאלולדגיו

םיהלאהשיאתארקלךלוהחנמךדיבחקלאהזחלא

ךליו9׃הזילחמהיחאהרמאלותואמהוהיתאתשרדו

אשמקשמדבוטלכוודיבהחנמחקיוותארקללאזח

ךלמדדהןבךנברמאיווינפלדמעיואביולמגםיעברא

רמאיו10׃הזילחמהיחאהרמאלךילאינחלשםרא

יכהוהיינארהוהיחתהיחאלרמאךלעשילאוילא

שיאךביושבדעםשיווינפתאדמעיו11׃תומיתומ

יכרמאיוהכבינדאעודמלאזחרמאיו12׃םיהלאה

םהירצבמהערלארשיינבלהשעתרשאתאיתעדי
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שטרתםהיללעוגרהתברחבםהירחבושאבחלשת

בלכהךדבעהמיכלאהזחרמאיו13׃עקבתםהיתרהו

הוהיינארהעשילארמאיוהזהלודגהרבדההשעייכ

וינדאלאאביועשילאתאמךליו14׃םראלעךלמךתא

׃היחתהיחילרמארמאיועשילאךלרמאהמולרמאיו

לעשרפיוםימבלבטיורבכמהחקיותרחממיהיו15

םרוילשמחתנשבו16׃ויתחתלאהזחךלמיותמיווינפ

םרוהיךלמהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמבאחאןב

היההנשםיתשוםישלשןב17׃הדוהיךלמטפשוהיןב

יכלמךרדבךליו18׃םלשוריבךלמהנשהנמשווכלמב

ולהתיהבאחאתביכבאחאתיבושערשאכלארשי

תיחשהלהוהיהבאאלו19׃הוהייניעבערהשעיוהשאל

רינולתתלולרמארשאכודבעדודןעמלהדוהיתא

הדוהידיתחתמםודאעשפוימיב20׃םימיהלכוינבל

בכרהלכוהריעצםרוירבעיו21׃ךלמםהילעוכלמיו

תאווילאביבסהםודאתאהכיוהלילםקאוהיהיוומע

תחתמםודאעשפיו22׃וילהאלםעהסניובכרהירש

׃איההתעבהנבלעשפתזאהזהםויהדעהדוהידי

םיבותכםהאולההשערשאלכוםרויירבדרתיו23

םרויבכשיו24׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלע

והיזחאךלמיודודריעבויתבאםערבקיוויתבאםע

באחאןבםרוילהנשהרשעםיתשתנשב25׃ויתחתונב

26׃הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאךלמלארשיךלמ

ךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנשםיתשוםירשעןב

27׃לארשיךלמירמעתבוהילתעומאםשוםלשוריב
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תיבכהוהייניעבערהשעיובאחאתיבךרדבךליו

באחאןבםרויתאךליו28׃אוהבאחאתיבןתחיכבאחא

םימראוכיודעלגתמרבםראךלמלאהזחםעהמחלמל

ןמלאערזיבאפרתהלךלמהםרויבשיו29׃םרויתא

לאהזחתאומחלהבהמרבםימראוהכירשאםיכמה

תוארלדריהדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאוםראךלמ

׃אוההלחיכלאערזיבבאחאןבםרויתא

ולרמאיוםיאיבנהינבמדחאלארקאיבנהעשילאו9

2׃דעלגתמרךלוךדיבהזהןמשהךפחקוךינתמרגח

תאבוישמנןבטפשוהיןבאוהיםשהארוהמשתאבו

תחקלו3׃רדחברדחותאתאיבהוויחאךותמותמקהו

ךיתחשמהוהירמאהכתרמאוושארלעתקציוןמשהךפ

4׃הכחתאלוהתסנותלדהתחתפולארשילאךלמל

ירשהנהואביו5׃דעלגתמראיבנהרענהרענהךליו

לאאוהירמאיורשהךילאילרבדרמאיוםיבשיליחה

קציוהתיבהאביוםקיו6׃רשהךילארמאיוונלכמימ

לארשייהלאהוהירמאהכולרמאיוושארלאןמשה

תאהתיכהו7׃לארשילאהוהיםעלאךלמלךיתחשמ

לכימדוםיאיבנהידבעימדיתמקנוךינדאבאחאתיב

יתרכהובאחאתיבלכדבאו8׃לבזיאדימהוהיידבע

תאיתתנו9׃לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאל

׃היחאןבאשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכבאחאתיב

רבקןיאולאערזיקלחבםיבלכהולכאילבזיאתאו10

רמאיווינדאידבעלאאציאוהיו11׃סניותלדהחתפיו
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םהילארמאיוךילאהזהעגשמהאבעודמםולשהול

אנדגהרקשורמאיו12׃וחישתאושיאהתאםתעדיםתא

הוהירמאהכרמאלילארמאתאזכותאזכרמאיוונל

ודגבשיאוחקיוורהמיו13׃לארשילאךלמלךיתחשמ

ורמאיורפושבועקתיותולעמהםרגלאויתחתומישיו

םרוילאישמנןבטפשוהיןבאוהירשקתיו14׃אוהיךלמ

לאזחינפמלארשילכואוהדעלגתמרברמשהיהםרויו

לאערזיבאפרתהלךלמהםרוהיבשיו15׃םראךלמ

ךלמלאזחתאומחלהבםימראוהכירשאםיכמהןמ

ריעהןמטילפאצילאםכשפנשיםאאוהירמאיוםרא

הלאערזיךליואוהיבכריו16׃לאערזיבדיגלתכלל

תאתוארלדריהדוהיךלמהיזחאוהמשבכשםרוייכ

תאאריולאערזיבלדגמהלעדמעהפצהו17׃םרוי

םרוהירמאיוהארינאתעפשרמאיוואבבאוהיתעפש

בכרךליו18׃םולשהרמאיוםתארקלחלשובכרחק

רמאיוםולשהךלמהרמאהכרמאיוותארקלסוסה

רמאלהפצהדגיוירחאלאבסםולשלוךלהמאוהי

ינשסוסבכרחלשיו19׃בשאלוםהדעךאלמהאב

אוהירמאיוםולשךלמהרמאהכרמאיוםהלאאביו

רמאלהפצהדגיו20׃ירחאלאבסםולשלוךלהמ

יכישמנןבאוהיגהנמכגהנמהובשאלוםהילאדעאב

אציוובכררסאיורסאםרוהירמאיו21׃גהניןועגשב

ובכרבשיאהדוהיךלמוהיזחאולארשיךלמםרוהי

22׃ילאערזיהתובנתקלחבוהאצמיואוהיתארקלואציו

רמאיואוהיםולשהרמאיואוהיתאםרוהיתוארכיהיו
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23׃םיברההיפשכוךמאלבזיאינונזדעםולשההמ

׃היזחאהמרמוהיזחאלארמאיוסניווידיםרוהיךפהיו

אציוויערזןיבםרוהיתאךיותשקבודיאלמאוהיו24

השלשרקדבלארמאיו25׃ובכרבערכיוובלמיצחה

ינארכזיכילאערזיהתובנהדשתקלחבוהכלשהאש

אשנהוהיוויבאבאחאירחאםידמצםיבכרתאהתאו

ימדתאותובנימדתאאלםא26׃הזהאשמהתאוילע

תאזההקלחבךליתמלשוהוהיםאנשמאיתיארוינב

27׃הוהירבדכהקלחבוהכלשהאשהתעוהוהיםאנ

וירחאףדריוןגהתיבךרדסניוהארהדוהיךלמהיזחאו

רשארוגהלעמבהבכרמהלאוהכהותאםגרמאיואוהי

וידבעותאובכריו28׃םשתמיוודגמסניוםעלביתא

29׃דודריעבויתבאםעותרבקבותאורבקיוהמלשורי

לעהיזחאךלמבאחאןבםרוילהנשהרשעתחאתנשבו

םשתוהעמשלבזיאוהלאערזיאוהיאוביו30׃הדוהי

31׃ןולחהדעבףקשתוהשארתאבטיתוהיניעךופב

32׃וינדאגרהירמזםולשהרמאתורעשבאבאוהיו

םינשוילאופיקשיוימיתאימרמאיוןולחהלאוינפאשיו

המדמזיוהוטמשיווהטמשרמאיו33׃םיסירסהשלש

תשיולכאיואביו34׃הנסמריוםיסוסהלאוריקהלא

ךלמתביכהורבקותאזההרוראהתאאנודקפרמאיו

תלגלגהםאיכהבואצמאלוהרבקלוכליו35׃איה

רבדרמאיוולודיגיוובשיו36׃םידיהתופכוםילגרהו

רמאליבשתהוהילאודבעדיברבדרשאאוההוהי

תיהו37׃לבזיארשבתאםיבלכהולכאילאערזיקלחב
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רשאלאערזיקלחבהדשהינפלעןמדכלבזיאתלבנ

׃לבזיאתאזורמאיאל

םירפסאוהיבתכיוןורמשבםינבםיעבשבאחאלו10

םינמאהלאוםינקזהלאערזיירשלאןורמשחלשיו

ינבםכתאוםכילאהזהרפסהאבכהתעו2׃רמאלבאחא

3׃קשנהורצבמריעוםיסוסהובכרהםכתאוםכינדא

ויבאאסכלעםתמשוםכינדאינבמרשיהובוטהםתיארו

הנהורמאיודאמדאמואריו4׃םכינדאתיבלעומחלהו

חלשיו5׃ונחנאדמענךיאווינפלודמעאלםיכלמהינש

אוהילאםינמאהוםינקזהוריעהלערשאותיבהלערשא

אלהשענונילארמאתרשאלכוונחנאךידבערמאל

רפסםהילאבתכיו6׃השעךיניעבבוטהשיאךילמנ

תאוחקםיעמשםתאילקלוםתאילםארמאלתינש

הלאערזירחמתעכילאואבוםכינדאינבישנאישאר

׃םתואםילדגמריעהילדגתאשיאםיעבשךלמהינבו

וטחשיוךלמהינבתאוחקיוםהילארפסהאבכיהיו7

וילאוחלשיוםידודבםהישארתאומישיושיאםיעבש

ישארואיבהרמאלולדגיוךאלמהאביו8׃הלאערזי

דערעשהחתפםירבצינשםתאומישרמאיוךלמהינב

םעהלכלארמאיודמעיואציורקבביהיו9׃רקבה

הכהימווהגרהאוינדאלעיתרשקינאהנהםתאםיקדצ

הצראהוהירבדמלפיאליכאופאועד10׃הלאלכתא

רשאתאהשעהוהיובאחאתיבלעהוהירבדרשא

םיראשנהלכתאאוהיךיו11׃והילאודבעדיברבד

דעוינהכוויעדימווילדגלכולאערזיבבאחאתיבל
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אוהןורמשךליואביוםקיו12׃דירשולריאשהיתלב

והיזחאיחאתאאצמאוהיו13׃ךרדבםיערהדקעתיב

ונחנאוהיזחאיחאורמאיוםתאימרמאיוהדוהיךלמ

םושפתרמאיו14׃הריבגהינבוךלמהינבםולשלדרנו

םיעבראדקעתיברובלאםוטחשיוםייחםושפתיוםייח

אצמיוםשמךליו15׃םהמשיאריאשהאלושיאםינשו

שיהוילארמאיווהכרביוותארקלבכרןבבדנוהיתא

שיבדנוהירמאיוךבבלםעיבבלרשאכרשיךבבלתא

׃הבכרמהלאוילאוהלעיוודיןתיוךדיתאהנתשיו

ותאובכריוהוהיליתאנקבהארויתאהכלרמאיו16

באחאלםיראשנהלכתאךיוןורמשאביו17׃ובכרב

׃והילאלארבדרשאהוהירבדכודימשהדעןורמשב

דבעבאחאםהלארמאיוםעהלכתאאוהיץבקיו18

יאיבנלכהתעו19׃הברהונדבעיאוהיטעמלעבהתא

יכדקפילאשיאילאוארקוינהכלכווידבעלכלעבה

השעאוהיוהיחיאלדקפירשאלכלעבליללודגחבז

אוהירמאיו20׃לעבהידבעתאדיבאהןעמלהבקעב

לארשילכבאוהיחלשיו21׃וארקיולעבלהרצעושדק

ואביואבאלרשאשיאראשנאלולעבהידבעלכואביו

רשאלרמאיו22׃הפלהפלעבהתיבאלמיולעבהתיב

םהלאציולעבהידבעלכלשובלאצוההחתלמהלע

לעבהתיבבכרןבבדנוהיואוהיאביו23׃שובלמה

ידבעמםכמעהפשיןפוארוושפחלעבהידבעלרמאיו

םיחבזתושעלואביו24׃םדבללעבהידבעםאיכהוהי

רשאשיאהרמאיושיאםינמשץוחבולםשאוהיותולעו
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תחתושפנםכידילעאיבמינארשאםישנאהןמטלמי

םיצרלאוהירמאיוהלעהתושעלותלככיהיו25׃ושפנ

וכלשיוברחיפלםוכיואצילאשיאםוכהואבםישלשלו

תאואציו26׃לעבהתיבריעדעוכליוםישלשהוםיצרה

לעבהתבצמתאוצתיו27׃הופרשיולעבהתיבתובצמ

28׃םויהדעתוארחמלוהמשיולעבהתיבתאוצתיו

ןבםעברייאטחקר29׃לארשימלעבהתאאוהידמשיו

ילגעםהירחאמאוהירסאללארשיתאאיטחהרשאטבנ

אוהילאהוהירמאיו30׃ןדברשאולאתיברשאבהזה

יבבלברשאלככיניעברשיהתושעלתביטהרשאןעי

׃לארשיאסכלעךלובשיםיעברינבבאחאתיבלתישע

לארשייהלאהוהיתרותבתכללרמשאלאוהיו31

תאאיטחהרשאםעבריתואטחלעמרסאלובבללכב

םכיולארשיבתוצקלהוהילחהםההםימיב32׃לארשי

תאשמשהחרזמןדריהןמ33׃לארשילובגלכבלאזח

רשארערעמישנמהוינבוארהוידגהדעלגהץראלכ

לכואוהיירבדרתיו34׃ןשבהודעלגהוןנראלחנלע

ירבדרפסלעםיבותכםהאולהותרובגלכוהשערשא

ורבקיוויתבאםעאוהיבכשיו35׃לארשייכלמלםימיה

רשאםימיהו36׃ויתחתונבזחאוהיךלמיוןורמשבותא

׃ןורמשבהנשהנמשוםירשעלארשילעאוהיךלמ

דבאתוםקתוהנבתמיכהתארווהיזחאםאהילתעו11

םרויךלמהתבעבשוהיחקתו2׃הכלממהערזלכתא

ינבךותמותאבנגתוהיזחאןבשאויתאוהיזחאתוחא
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ורתסיותוטמהרדחבותקנימתאוותאםיתתוממהךלמה

הוהיתיבהתאיהיו3׃תמוהאלווהילתעינפמותא

הנשבו4׃ץראהלעתכלמהילתעוםינשששאבחתמ

ירכלתויאמהירשתאחקיועדיוהיחלשתיעיבשה

תירבםהלתרכיוהוהיתיבוילאםתאאביוםיצרלו

5׃ךלמהןבתאםתאאריוהוהיתיבבםתאעבשיו

יאבםכמתישלשהןושעתרשארבדההזרמאלםוציו

רעשבתישלשהו6׃ךלמהתיבתרמשמירמשותבשה

תרמשמתאםתרמשוםיצרהרחארעשבתישלשהורוס

ורמשותבשהיאצילכםכבתודיהיתשו7׃חסמתיבה

ךלמהלעםתפקהו8׃ךלמהלאהוהיתיבתרמשמתא

תאויהותמויתורדשהלאאבהוודיבוילכושיאביבס

רשאלככתויאמהירשושעיו9׃ואבבוותאצבךלמה

םעתבשהיאבוישנאתאשיאוחקיוןהכהעדיוהיהוצ

ירשלןהכהןתיו10׃ןהכהעדיוהילאואביותבשהיאצי

רשאדודךלמלרשאםיטלשהתאותינחהתאתויאמה

ףתכמודיבוילכושיאםיצרהודמעיו11׃הוהיתיבב

תיבלוחבזמלתילאמשהתיבהףתכדעתינמיהתיבה

תאוילעןתיוךלמהןבתאאצויו12׃ביבסךלמהלע

ורמאיוףכוכיווהחשמיוותאוכלמיותודעהתאורזנה

אבתוםעהןיצרהלוקתאהילתעעמשתו13׃ךלמהיחי

דומעהלעדמעךלמההנהוארתו14׃הוהיתיבםעהלא

ץראהםעלכוךלמהלאתורצצחהוםירשהוטפשמכ

ארקתוהידגבתאהילתעערקתותורצצחבעקתוחמש

ידקפתויאמהירשתאןהכהעדיוהיוציו15׃רשקרשק
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תרדשלתיבמלאהתאואיצוהםהילארמאיוליחה

תיבתמותלאןהכהרמאיכברחבתמההירחאאבהו

תיבםיסוסהאובמךרדאובתוםידיהלומשיו16׃הוהי

הוהיןיבתירבהתאעדיוהיתרכיו17׃םשתמותוךלמה

ךלמהןיבוהוהילםעלתויהלםעהןיבוךלמהןיבו

תאוהצתיולעבהתיבץראהםעלכואביו18׃םעהןיבו

לעבהןהכןתמתאובטיהורבשוימלצתאוותחבזמ

׃הוהיתיבלעתודקפןהכהםשיותוחבזמהינפלוגרה

לכתאוםיצרהתאוירכהתאותואמהירשתאחקיו19

רעשךרדואוביוהוהיתיבמךלמהתאודיריוץראהםע

לכחמשיו20׃םיכלמהאסכלעבשיוךלמהתיבםיצרה

תיבברחבותימהוהילתעתאוהטקשריעהוץראהםע

׃וכלמבשאוהיםינשעבשןב21׃ךלמ

ךלמהנשםיעבראושאוהיךלמאוהילעבשתנשב12

שאוהישעיו2׃עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

3׃ןהכהעדיוהיוהרוהרשאוימילכהוהייניעברשיה

׃תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאלתומבהקר

אבוירשאםישדקהףסכלכםינהכהלאשאוהירמאיו4

ףסכלכוכרעתושפנףסכשיארבועףסכהוהיתיב

םהלוחקי5׃הוהיתיבאיבהלשיאבללעהלעירשא

לכלתיבהקדבתאוקזחיםהוורכמתאמשיאםינהכה

הנששלשוםירשעתנשביהיו6׃קדבםשאצמירשא

ארקיו7׃תיבהקדבתאםינהכהוקזחאלשאוהיךלמל

םהלארמאיוםינהכלוןהכהעדיוהילשאוהיךלמה
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ףסכוחקתלאהתעותיבהקדבתאםיקזחמםכניאעודמ

םינהכהותאיו8׃והנתתתיבהקדבליכםכירכמתאמ

׃תיבהקדבתאקזחיתלבלוםעהתאמףסכתחקיתלבל

ןתיוותלדברחבקיודחאןוראןהכהעדיוהיחקיו9

המשונתנוהוהיתיבשיאאובבןימיבחבזמהלצאותא

׃הוהיתיבאבומהףסכהלכתאףסהירמשםינהכה

ךלמהרפסלעיוןוראבףסכהבריכםתוארכיהיו10

11׃הוהיתיבאצמנהףסכהתאונמיוורציולודגהןהכהו

םידקפההכאלמהישעדילעןכתמהףסכהתאונתנו

תיבםישעהםינבלוץעהישרחלוהאיצויוהוהיתיב

ינבאוםיצעתונקלוןבאהיבצחלוםירדגלו12׃הוהי

לעאצירשאלכלוהוהיתיבקדבתאקזחלבצחמ

ףסכתופסהוהיתיבהשעיאלךא13׃הקזחלתיבה

ןמףסכילכובהזילכלכתורצצחתוקרזמתורמזמ

והנתיהכאלמהישעליכ14׃הוהיתיבאבומהףסכה

רשאםישנאהתאובשחיאלו15׃הוהיתיבתאובוקזחו

הנמאביכהכאלמהישעלתתלםדילעףסכהתאונתי

הוהיתיבאבויאלתואטחףסכוםשאףסכ16׃םישעםה

לעםחליוםראךלמלאזחהלעיזא17׃ויהיםינהכל

18׃םלשורילעתולעלוינפלאזחםשיוהדכליותג

ושידקהרשאםישדקהלכתאהדוהיךלמשאוהיחקיו

וישדקתאוהדוהייכלמויתבאוהיזחאוםרוהיוטפשוהי

ךלמהתיבוהוהיתיבתורצאבאצמנהבהזהלכתאו

רתיו19׃םלשורילעמלעיוםראךלמלאזחלחלשיו

רפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכושאויירבד
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ורשקיווידבעומקיו20׃הדוהייכלמלםימיהירבד

ןבדבזויו21׃אלסדרויהאלמתיבשאויתאוכיורשק

ותאורבקיותמיווהכהוידבערמשןבדבזוהיותעמש

׃ויתחתונבהיצמאךלמיודודריעבויתבאםע

ךלמוהיזחאןבשאוילהנששלשוםירשעתנשב13

עבשןורמשבלארשילעאוהיןבזחאוהיךלמהדוהי

תאטחרחאךליוהוהייניעבערהשעיו2׃הנשהרשע

3׃הנממרסאללארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

דיבוםראךלמלאזחדיבםנתיולארשיבהוהיףארחיו

הוהיינפתאזחאוהילחיו4׃םימיהלכלאזחןבדדהןב

םתאץחליכלארשיץחלתאהאריכהוהיוילאעמשיו

דיתחתמואציועישומלארשילהוהיןתיו5׃םראךלמ

ךא6׃םושלשלומתכםהילהאבלארשיינבובשיוםרא

לארשיתאיטחהרשאםעבריתיבתואטחמורסאל

ריאשהאליכ7׃ןורמשבהדמעהרשאהםגוךלההב

תרשעובכרהרשעוםישרפםישמחםאיכםעזחאוהיל

8׃שדלרפעכםמשיוםראךלמםדבאיכילגרםיפלא

םהאולהותרובגוהשערשאלכוזחאוהיירבדרתיו

בכשיו9׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

ונבשאויךלמיוןורמשבוהרבקיוויתבאםעזחאוהי

הדוהיךלמשאוילהנשעבשוםישלשתנשב10׃ויתחת

הרשעששןורמשבלארשילעזחאוהיןבשאוהיךלמ

תואטחלכמרסאלהוהייניעבערההשעיו11׃הנש

12׃ךלההבלארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי
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םעםחלנרשאותרובגוהשערשאלכושאויירבדרתיו

ירבדרפסלעםיבותכםהאולההדוהיךלמהיצמא

םעבריוויתבאםעשאויבכשיו13׃לארשייכלמלםימיה

׃לארשייכלמםעןורמשבשאוירבקיוואסכלעבשי

שאויוילאדריוובתומירשאוילחתאהלחעשילאו14

לארשיבכריבאיבארמאיווינפלעךביולארשיךלמ

וילאחקיוםיצחותשקחקעשילאולרמאיו15׃וישרפו

לעךדיבכרהלארשיךלמלרמאיו16׃םיצחותשק

17׃ךלמהידילעוידיעשילאםשיוודיבכריותשקה

רויוהריעשילארמאיוחתפיוהמדקןולחהחתפרמאיו

תאתיכהוםראבהעושתץחוהוהילהעושתץחרמאיו

רמאיוחקיוםיצחהחקרמאיו18׃הלכדעקפאבםרא

19׃דמעיוםימעפשלשךיוהצראךהלארשיךלמל

ששואשמחתוכהלרמאיוםיהלאהשיאוילעףצקיו

םימעפשלשהתעוהלכדעםראתאתיכהזאםימעפ

באומידודגווהרבקיועשילאתמיו20׃םראתאהכת

וארהנהושיאםירבקםהיהיו21׃הנשאבץראבואבי

עגיוךליועשילארבקבשיאהתאוכילשיודודגהתא

לאזחו22׃וילגרלעםקיויחיועשילאתומצעבשיאה

הוהיןחיו23׃זחאוהיימילכלארשיתאץחלםראךלמ

קחציםהרבאתאותירבןעמלםהילאןפיוםמחריוםתא

דעוינפלעמםכילשהאלוםתיחשההבאאלובקעיו

׃ויתחתונבדדהןבךלמיוםראךלמלאזחתמיו24׃התע

דדהןבדימםירעהתאחקיוזחאוהיןבשאוהיבשיו25
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שלשהמחלמבויבאזחאוהידימחקלרשאלאזחןב

׃לארשיירעתאבשיושאויוהכהםימעפ

ךלמלארשיךלמזחאויןבשאוילםיתשתנשב14

הנששמחוםירשעןב2׃הדוהיךלמשאויןבוהיצמא

ומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמבהיה

אלקרהוהייניעברשיהשעיו3׃םלשוריןמןידעוהי

תומבהקר4׃השעויבאשאויהשערשאלככויבאדודכ

יהיו5׃תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאל

תאםיכמהוידבעתאךיוודיבהכלממההקזחרשאכ

רפסבבותככתימהאלםיכמהינבתאו6׃ויבאךלמה

לעתובאותמויאלרמאלהוהיהוצרשאהשמתרות

׃תומיואטחבשיאםאיכתובאלעותמויאלםינבוםינב

תאשפתוםיפלאתרשעחלמהאיגבםודאתאהכהאוה7

8׃הזהםויהדעלאתקיהמשתאארקיוהמחלמבעלסה

אוהיןבזחאוהיןבשאוהילאםיכאלמהיצמאחלשזא

שאוהיחלשיו9׃םינפהארתנהכלרמאללארשיךלמ

רשאחוחהרמאלהדוהיךלמוהיצמאלאלארשיךלמ

ךתבתאהנתרמאלןונבלברשאזראהלאחלשןונבלב

תאסמרתוןונבלברשאהדשהתיחרבעתוהשאלינבל

בשודבכהךבלךאשנוםודאתאתיכההכה10׃חוחה

׃ךמעהדוהיוהתאהתלפנוהערבהרגתתהמלוךתיבב

וארתיולארשיךלמשאוהילעיווהיצמאעמשאלו11

׃הדוהילרשאשמשתיבבהדוהיךלמוהיצמאואוהםינפ

תאו13׃ולהאלשיאוסניולארשיינפלהדוהיףגניו12

שאוהישפתוהיזחאןבשאוהיןבהדוהיךלמוהיצמא
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תמוחבץרפיוםלשוריואביושמשתיבבלארשיךלמ

׃המאתואמעבראהנפהרעשדעםירפארעשבםלשורי

םיאצמנהםילכהלכתאוףסכהובהזהלכתאחקלו14

בשיותוברעתהינבתאוךלמהתיבתורצאבוהוהיתיב

רשאוותרובגוהשערשאשאוהיירבדרתיו15׃הנורמש

לעםיבותכםהאלההדוהיךלמוהיצמאםעםחלנ

םעשאוהיבכשיו16׃לארשייכלמלםימיהירבדרפס

םעבריךלמיולארשייכלמםעןורמשברבקיוויתבא

ירחאהדוהיךלמשאויןבוהיצמאיחיו17׃ויתחתונב

׃הנשהרשעשמחלארשיךלמזחאוהיןבשאוהיתומ

ירבדרפסלעםיבותכםהאלהוהיצמאירבדרתיו18

םלשוריברשקוילעורשקיו19׃הדוהייכלמלםימיה

ואשיו20׃םשוהתמיוהשיכלוירחאוחלשיוהשיכלסניו

׃דודריעבויתבאםעםלשוריברבקיוםיסוסהלעותא

הרשעששןבאוהוהירזעתאהדוהיםעלכוחקיו21

תאהנבאוה22׃והיצמאויבאתחתותאוכלמיוהנש

23׃ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבשיותליא

הדוהיךלמשאויןבוהיצמאלהנשהרשעשמחתנשב

םיעבראןורמשבלארשיךלמשאויןבםעבריךלמ

תואטחלכמרסאלהוהייניעבערהשעיו24׃הנשתחאו

בישהאוה25׃לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

הוהירבדכהברעהםידעתמחאובלמלארשילובגתא

איבנהיתמאןבהנויודבעדיברבדרשאלארשייהלא

הרמלארשיינעתאהוהיהאריכ26׃רפחהתגמרשא

אלו27׃לארשילרזעןיאובוזעספאורוצעספאודאמ
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םעישויוםימשהתחתמלארשיםשתאתוחמלהוהירבד

רשאלכוםעבריירבדרתיו28׃שאויןבםעברידיב

תאוקשמדתאבישהרשאוםחלנרשאותרובגוהשע

ירבדרפסלעםיבותכםהאלהלארשיבהדוהילתמח

םעויתבאםעםעבריבכשיו29׃לארשייכלמלםימיה

׃ויתחתונבהירכזךלמיולארשייכלמ

לארשיךלמםעברילהנשעבשוםירשעתנשב15

הרשעששןב2׃הדוהיךלמהיצמאןבהירזעךלמ

םלשוריבךלמהנשםיתשוםישמחווכלמבהיההנש

הוהייניעברשיהשעיו3׃םלשורימוהילכיומאםשו

ורסאלתומבהקר4׃ויבאוהיצמאהשערשאלככ

תאהוהיעגניו5׃תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדוע

םתויותישפחהתיבבבשיוותמםוידעערצמיהיוךלמה

ירבדרתיו6׃ץראהםעתאטפשתיבהלעךלמהןב

ירבדרפסלעםיבותכםהאלההשערשאלכווהירזע

ורבקיוויתבאםעהירזעבכשיו7׃הדוהייכלמלםימיה

8׃ויתחתונבםתויךלמיודודריעבויתבאםעותא

ךלמהדוהיךלמוהירזעלהנשהנמשוםישלשתנשב

9׃םישדחהששןורמשבלארשילעםעבריןבוהירכז

תואטחמרסאלויתבאושערשאכהוהייניעבערהשעיו

וילערשקיו10׃לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

11׃ויתחתךלמיווהתימיוםעלבקוהכיושביןבםלש

םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההירכזירבדרתיו

אוהילארבדרשאהוהירבדאוה12׃לארשייכלמל
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׃ןכיהיולארשיאסכלעךלובשיםיעיברינברמאל

היזעלהנשעשתוםישלשתנשבךלמשיביןבםולש13

ןבםחנמלעיו14׃ןורמשבםימיחריךלמיוהדוהיךלמ

ןורמשבשיביןבםולשתאךיוןורמשאביוהצרתמידג

רשאורשקוםולשירבדרתיו15׃ויתחתךלמיווהתימיו

׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבתכםנהרשק

הילובגתאוהברשאלכתאוחספתתאםחנמהכיזא16

תנשב17׃עקבהיתורההלכתאךיוחתפאליכהצרתמ

ןבםחנמךלמהדוהיךלמהירזעלהנשעשתוםישלש

יניעבערהשעיו18׃ןורמשבםינשרשעלארשילעידג

איטחהרשאטבנןבםעבריתואטחלעמרסאלהוהי

ץראהלערושאךלמלופאב19׃וימילכלארשיתא

קיזחהלותאוידיתויהלףסכרככףלאלופלםחנמןתיו

לעלארשילעףסכהתאםחנמאציו20׃ודיבהכלממה

ףסכםילקשםישמחרושאךלמלתתלליחהירובגלכ

רתיו21׃ץראבםשדמעאלורושאךלמבשיודחאשיאל

רפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכוםחנמירבד

ויתבאםעםחנמבכשיו22׃לארשייכלמלםימיהירבד

הירזעלהנשםישמחתנשב23׃ויתחתונבהיחקפךלמיו

ןורמשבלארשילעםחנמןבהיחקפךלמהדוהיךלמ

םעבריתואטחמרסאלהוהייניעבערהשעיו24׃םיתנש

חקפוילערשקיו25׃לארשיתאאיטחהרשאטבנןב

ךלמתיבןומראבןורמשבוהכיוושילשוהילמרןב

םידעלגינבמשיאםישמחומעוהיראהתאובגראתא

רשאלכוהיחקפירבדרתיו26׃ויתחתךלמיווהתימיו
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׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשע

ךלמהדוהיךלמהירזעלהנשםיתשוםישמחתנשב27

28׃הנשםירשעןורמשבלארשילעוהילמרןבחקפ

טבנןבםעבריתואטחןמרסאלהוהייניעבערהשעיו

אבלארשיךלמחקפימיב29׃לארשיתאאיטחהרשא

תיבלבאתאוןויעתאחקיורושאךלמרסאלפתלגת

תאודעלגהתאורוצחתאושדקתאוחוניתאוהכעמ

רשקרשקיו30׃הרושאםלגיוילתפנץראלכהלילגה

ךלמיווהתימיווהכיווהילמרןבחקפלעהלאןבעשוה

חקפירבדרתיו31׃היזעןבםתוילםירשעתנשבויתחת

יכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשערשאלכו

לארשיךלמוהילמרןבחקפלםיתשתנשב32׃לארשי

שמחוםירשעןב33׃הדוהיךלמוהיזעןבםתויךלמ

םשוםלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנש

לככהוהייניעברשיהשעיו34׃קודצתבאשוריומא

דועורסאלתומבהקר35׃השעויבאוהיזעהשערשא

תיברעשתאהנבאוהתומבבםירטקמוםיחבזמםעה

םהאלההשערשאםתויירבדרתיו36׃ןוילעההוהי

םימיב37׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

תאוםראךלמןיצרהדוהיבחילשהלהוהילחהםהה

םערבקיוויתבאםעםתויבכשיו38׃והילמרןבחקפ

׃ויתחתונבזחאךלמיוויבאדודריעבויתבא

זחאךלמוהילמרןבחקפלהנשהרשעעבשתנשב16

ששווכלמבזחאהנשםירשעןב2׃הדוהיךלמםתויןב
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הוהייניעברשיההשעאלוםלשוריבךלמהנשהרשע

תאםגולארשייכלמךרדבךליו3׃ויבאדודכויהלא

םתאהוהישירוהרשאםיוגהתובעתכשאבריבעהונב

תועבגהלעותומבברטקיוחבזיו4׃לארשיינבינפמ

ןבחקפוםראךלמןיצרהלעיזא5׃ןנערץעלכתחתו

זחאלעורציוהמחלמלםלשורילארשיךלמוהילמר

םראךלמןיצרבישהאיההתעב6׃םחלהלולכיאלו

ואבםימראותוליאמםידוהיהתאלשניוםראלתליאתא

םיכאלמזחאחלשיו7׃הזהםויהדעםשובשיותליא

הלעינאךנבוךדבערמאלרושאךלמרסלפתלגתלא

םימוקהלארשיךלמףכמוםראךלמףכמינעשוהו

הוהיתיבאצמנהבהזהתאוףסכהתאזחאחקיו8׃ילע

עמשיו9׃דחשרושאךלמלחלשיוךלמהתיבתורצאבו

השפתיוקשמדלארושאךלמלעיורושאךלמוילא

תארקלזחאךלמהךליו10׃תימהןיצרתאוהריקהלגיו

רשאחבזמהתאאריוקשמודרושאךלמרסאלפתלגת

תומדתאןהכההירואלאזחאךלמהחלשיוקשמדב

ןהכההירואןביו11׃והשעמלכלותינבתתאוחבזמה

השעןכקשמדמזחאךלמהחלשרשאלככחבזמהתא

ךלמהאביו12׃קשמדמזחאךלמהאובדעןהכההירוא

חבזמהלעךלמהברקיוחבזמהתאךלמהאריוקשמדמ

תאךסיוותחנמתאוותלעתארטקיו13׃וילעלעיו

תאו14׃חבזמהלעולרשאםימלשהםדתאקרזיווכסנ

תיבהינפתאמברקיוהוהיינפלרשאתשחנהחבזמה

חבזמהךרילעותאןתיוהוהיתיבןיבמוחבזמהןיבמ
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לערמאלןהכההירואתאזחאךלמהוהוציו15׃הנופצ

ברעהתחנמתאורקבהתלעתארטקהלודגהחבזמה

ץראהםעלכתלעתאוותחנמתאוךלמהתלעתאו

קרזתוילעחבזםדלכוהלעםדלכוםהיכסנוםתחנמו

לככןהכההירואשעיו16׃רקבלילהיהיתשחנהחבזמו

תורגסמהתאזחאךלמהץצקיו17׃זחאךלמההוצרשא

לעמדרוהםיהתאוריכהתאוםהילעמרסיותונכמה

׃םינבאתפצרמלעותאןתיוהיתחתרשאתשחנהרקבה

ךלמהאובמתאותיבבונברשאתבשהךסימתאו18

ירבדרתיו19׃רושאךלמינפמהוהיתיבבסההנוציחה

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשערשאזחא

ויתבאםערבקיוויתבאםעזחאבכשיו20׃הדוהייכלמל

׃ויתחתונבוהיקזחךלמיודודריעב

ןבעשוהךלמהדוהיךלמזחאלהרשעםיתשתנשב17

יניעבערהשעיו2׃םינשעשתלארשילעןורמשבהלא

הלעוילע3׃וינפלויהרשאלארשייכלמכאלקרהוהי

׃החנמולבשיודבעעשוהוליהיורושאךלמרסאנמלש

לאםיכאלמחלשרשארשקעשוהברושאךלמאצמיו4

הנשכרושאךלמלהחנמהלעהאלוםירצמךלמאוס

לעיו5׃אלכתיבוהרסאיורושאךלמוהרצעיוהנשב

שלשהילערציוןורמשלעיוץראהלכברושאךלמ

תארושאךלמדכלעשוהלתיעישתהתנשב6׃םינש

רובחבוחלחבםתאבשיוהרושאלארשיתאלגיוןורמש

הוהיללארשיינבואטחיכיהיו7׃ידמירעוןזוגרהנ
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הערפדיתחתמםירצמץראמםתאהלעמהםהיהלא

תוקחבוכליו8׃םירחאםיהלאוארייוםירצמךלמ

לארשייכלמולארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגה

לעןכאלרשאםירבדלארשיינבואפחיו9׃ושערשא

לדגממםהירעלכבתומבםהלונביוםהיהלאהוהי

לעםירשאותובצמםהלובציו10׃רצבמריעדעםירצונ

לכבםשורטקיו11׃ןנערץעלכתחתוההבגהעבגלכ

םיערםירבדושעיוםהינפמהוהיהלגהרשאםיוגכתומב

הוהירמארשאםיללגהודבעיו12׃הוהיתאסיעכהל

לארשיבהוהידעיו13׃הזהרבדהתאושעתאלםהל

םכיכרדמובשרמאלהזחלכואיבנלכדיבהדוהיבו

יתיוצרשאהרותהלככיתוקחיתוצמורמשוםיערה

׃םיאיבנהידבעדיבםכילאיתחלשרשאוםכיתבאתא

אלרשאםתובאףרעכםפרעתאושקיוועמשאלו14

ותירבתאוויקחתאוסאמיו15׃םהיהלאהוהיבונימאה

וכליוםבדיעהרשאויתודעתאוםתובאתאתרכרשא

רשאםתביבסרשאםיוגהירחאוולבהיולבההירחא

לכתאובזעיו16׃םהכתושעיתלבלםתאהוהיהוצ

ושעיוםילגעםינשהכסמםהלושעיוםהיהלאהוהיתוצמ

17׃לעבהתאודבעיוםימשהאבצלכלווחתשיוהרישא

םימסקומסקיושאבםהיתונבתאוםהינבתאוריבעיו

18׃וסיעכהלהוהייניעבערהתושעלורכמתיוושחניו

ראשנאלוינפלעמםרסיולארשיבדאמהוהיףנאתיו

תוצמתארמשאלהדוהיםג19׃ודבלהדוהיטבשקר

סאמיו20׃ושערשאלארשיתוקחבוכליוםהיהלאהוהי
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רשאדעםיסשדיבםנתיוםנעיולארשיערזלכבהוהי

וכילמיודודתיבלעמלארשיערקיכ21׃וינפמםכילשה

הוהיירחאמלארשיתאםעבריאדיוטבנןבםעבריתא

תואטחלכבלארשיינבוכליו22׃הלודגהאטחםאיטחהו

הוהיריסהרשאדע23׃הנממורסאלהשערשאםעברי

םיאיבנהוידבעלכדיברבדרשאכוינפלעמלארשיתא

אביו24׃הזהםויהדעהרושאותמדאלעמלארשילגיו

בשיוםיורפסותמחמואועמוהתוכמולבבמרושאךלמ

ובשיוןורמשתאושריולארשיינבתחתןורמשירעב

הוהיתאואריאלםשםתבשתלחתביהיו25׃הירעב

26׃םהבםיגרהויהיותויראהתאםהבהוהיחלשיו

בשותותילגהרשאםיוגהרמאלרושאךלמלורמאיו

םבחלשיוץראהיהלאטפשמתאועדיאלןורמשירעב

תאםיעדיםניארשאכםתואםיתיממםנהותויראהתא

וכילהרמאלרושאךלמוציו27׃ץראהיהלאטפשמ

םשובשיווכליוםשמםתילגהרשאםינהכהמדחאהמש

םינהכהמדחאאביו28׃ץראהיהלאטפשמתאםריו

ךיאםתאהרומיהיולאתיבבבשיוןורמשמולגהרשא

תיבבוחיניוויהלאיוגיוגםישעויהיו29׃הוהיתאואריי

םהרשאםהירעביוגיוגםינרמשהושערשאתומבה

תוכישנאותונבתוכסתאושעלבבישנאו30׃םשםיבשי

םיועהו31׃אמישאתאושעתמחישנאולגרנתאושע

שאבםהינבתאםיפרשםיורפסהוקתרתתאוזחבנושע

תאםיאריויהיו32׃םירפסהלאךלמנעוךלמרדאל

םהלםישעויהיותומבינהכםתוצקמםהלושעיוהוהי
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ויהםהיהלאתאוםיאריויההוהיתא33׃תומבהתיבב

םויהדע34׃םשמםתאולגהרשאםיוגהטפשמכםידבע

הוהיתאםיאריםניאםינשארהםיטפשמכםישעםההזה

רשאהוצמכוהרותכוםטפשמכוםתקחכםישעםניאו

תרכיו35׃לארשיומשםשרשאבקעיינבתאהוהיהוצ

םירחאםיהלאואריתאלרמאלםוציותירבםתאהוהי

יכ36׃םהלוחבזתאלוםודבעתאלוםהלווחתשתאלו

לודגחכבםירצמץראמםכתאהלעהרשאהוהיתאםא

תאו37׃וחבזתולוווחתשתולוואריתותאהיוטנעורזבו

םכלבתכרשאהוצמהוהרותהוםיטפשמהתאוםיקחה

38׃םירחאםיהלאואריתאלוםימיהלכתושעלןורמשת

םיהלאואריתאלווחכשתאלםכתאיתרכרשאתירבהו

ליציאוהוואריתםכיהלאהוהיתאםאיכ39׃םירחא

םטפשמכםאיכועמשאלו40׃םכיביאלכדימםכתא

הוהיתאםיאריהלאהםיוגהויהיו41׃םישעםהןושארה

רשאכםהינבינבוםהינבםגםידבעויהםהיליספתאו

׃הזהםויהדעםישעםהםתבאושע

ךלמלארשיךלמהלאןבעשוהלשלשתנשביהיו18

היההנששמחוםירשעןב2׃הדוהיךלמזחאןבהיקזח

יבאומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמב

השערשאלככהוהייניעברשיהשעיו3׃הירכזתב

תבצמהתארבשותומבהתאריסהאוה4׃ויבאדוד

השמהשערשאתשחנהשחנתתכוהרשאהתאתרכו

ארקיוולםירטקמלארשיינבויההמההםימיהדעיכ
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היהאלוירחאוחטבלארשייהלאהוהיב5׃ןתשחנול

הוהיבקבדיו6׃וינפלויהרשאוהדוהייכלמלכבוהמכ

׃השמתאהוהיהוצרשאויתוצמרמשיווירחאמרסאל

ךלמבדרמיוליכשיאצירשאלכבומעהוהיהיהו7

תאוהזעדעםיתשלפתאהכהאוה8׃ודבעאלורושא

הנשביהיו9׃רצבמריעדעםירצונלדגממהילובג

עשוהלתיעיבשההנשהאיהוהיקזחךלמלתיעיברה

לערושאךלמרסאנמלשהלעלארשיךלמהלאןב

תנשבםינששלשהצקמהדכליו10׃הילערציוןורמש

הדכלנלארשיךלמעשוהלעשתתנשאיההיקזחלשש

םחניוהרושאלארשיתארושאךלמלגיו11׃ןורמש

ועמשאלרשאלע12׃ידמירעוןזוגרהנרובחבוחלחב

רשאלכתאותירבתאורבעיוםהיהלאהוהילוקב

עבראבו13׃ושעאלוועמשאלוהוהידבעהשמהוצ

לערושאךלמבירחנסהלעהיקזחךלמלהנשהרשע

ךלמהיקזחחלשיו14׃םשפתיותורצבההדוהיירעלכ

ילעמבושיתאטחרמאלהשיכלרושאךלמלאהדוהי

ךלמהיקזחלערושאךלמםשיואשאילעןתתרשאתא

ןתיו15׃בהזרככםישלשוףסכרככתואמשלשהדוהי

תיבתורצאבוהוהיתיבאצמנהףסכהלכתאהיקזח

הוהילכיהתותלדתאהיקזחץצקאיההתעב16׃ךלמה

ךלמלםנתיוהדוהיךלמהיקזחהפצרשאתונמאהתאו

סירסברתאוןתרתתארושאךלמחלשיו17׃רושא

דבכליחבוהיקזחךלמהלאשיכלןמהקשברתאו

תלעתבודמעיוואביוולעיוםלשוריואביוולעיוםלשורי
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וארקיו18׃סבוכהדשתלסמברשאהנוילעההכרבה

תיבהלערשאוהיקלחןבםיקילאםהלאאציוךלמהלא

םהלארמאיו19׃ריכזמהףסאןבחאויורפסההנבשו

לודגהךלמהרמאהכוהיקזחלאאנורמאהקשבר

ךאתרמא20׃תחטברשאהזהןוחטבההמרושאךלמ

תחטבימלעהתעהמחלמלהרובגוהצעםיתפשרבד

הנקהתנעשמלעךלתחטבהנההתע21׃יבתדרמיכ

ופכבאבווילעשיאךמסירשאםירצמלעהזהץוצרה

22׃וילעםיחטבהלכלםירצמךלמהערפןכהבקנו

רשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהילאילאןורמאתיכו

הדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמבתאוהיקזחריסה

23׃םלשוריבווחתשתהזהחבזמהינפלםלשורילו

ךלהנתאורושאךלמתאינדאתאאנברעתההתעו

ךיאו24׃םהילעםיבכרךלתתללכותםאםיסוסםיפלא

ךלחטבתוםינטקהינדאידבעדחאתחפינפתאבישת

הוהיידעלבמההתע25׃םישרפלובכרלםירצמלע

לעהלעילארמאהוהיותחשהלהזהםוקמהלעיתילע

והיקלחןבםיקילארמאיו26׃התיחשהותאזהץראה

יכתימראךידבעלאאנרבדהקשברלאחאויוהנבשו

רשאםעהינזאבתידוהיונמערבדתלאוונחנאםיעמש

ךילאוךינדאלעההקשברםהילארמאיו27׃המחהלע

םישנאהלעאלההלאהםירבדהתארבדלינדאינחלש

םהינישתאתותשלוםהירחתאלכאלהמחהלעםיבשיה

תידוהילודגלוקבארקיוהקשברדמעיו28׃םכמע

29׃רושאךלמלודגהךלמהרבדועמשרמאיורבדיו
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ליצהללכויאליכוהיקזחםכלאישילאךלמהרמאהכ

רמאלהוהילאוהיקזחםכתאחטבילאו30׃ודימםכתא

ךלמדיבתאזהריעהתאןתנתאלוהוהיונליצילצה

רושאךלמרמאהכיכוהיקזחלאועמשתלא31׃רושא

ותנאתשיאוונפגשיאולכאוילאואצוהכרביתאושע

ץראלאםכתאיתחקלויאבדע32׃ורובימשיאותשו

תיזץראםימרכוםחלץראשוריתוןגדץראםכצראכ

יכוהיקזחלאועמשתלאוותמתאלוויחושבדורהצי

יהלאוליצהלצהה33׃ונליציהוהירמאלםכתאתיסי

תמחיהלאהיא34׃רושאךלמדימוצראתאשיאםיוגה

ןורמשתאוליצהיכהועוענהםיורפסיהלאהיאדפראו

םצראתאוליצהרשאתוצראהיהלאלכבימ35׃ידימ

םעהושירחהו36׃ידימםלשוריתאהוהיליצייכידימ

׃והנעתאלרמאלאיהךלמהתוצמיכרבדותאונעאלו

רפסהאנבשותיבהלערשאהיקלחןבםיקילאאביו37

ולודגיוםידגביעורקוהיקזחלאריכזמהףסאןבחאויו

׃הקשברירבד

סכתיווידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו19

תיבהלערשאםיקילאתאחלשיו2׃הוהיתיבאביוקשב

לאםיקשבםיסכתמםינהכהינקזתאורפסהאנבשו

והיקזחרמאהכוילאורמאיו3׃ץומאןבאיבנהוהיעשי

רבשמדעםינבואביכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםוי

ירבדלכתאךיהלאהוהיעמשיילוא4׃הדללןיאחכו

יחםיהלאףרחלוינדארושאךלמוחלשרשאהקשבר
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הלפתתאשנוךיהלאהוהיעמשרשאםירבדבחיכוהו

לאוהיקזחךלמהידבעואביו5׃האצמנהתיראשהדעב

םכינדאלאןורמאתהכוהיעשיםהלרמאיו6׃והיעשי

רשאתעמשרשאםירבדהינפמאריתלאהוהירמאהכ

עמשוחורובןתניננה7׃יתארושאךלמירענופדג

בשיו8׃וצראבברחבויתלפהווצראלבשוהעומש

עמשיכהנבללעםחלנרושאךלמתאאצמיוהקשבר

רמאלשוכךלמהקהרתלאעמשיו9׃שיכלמעסניכ

והיקזחלאםיכאלמחלשיובשיוךתאםחלהלאציהנה

רמאלהדוהיךלמוהיקזחלאןורמאתהכ10׃רמאל

ןתנתאלרמאלובחטבהתארשאךיהלאךאשילא

רשאתאתעמשהתאהנה11׃רושאךלמדיבםלשורי

׃לצנתהתאוםמירחהלתוצראהלכלרושאיכלמושע

ןזוגתאיתובאותחשרשאםיוגהיהלאםתאוליצהה12

ךלמויא13׃רשאלתברשאןדעינבוףצרוןרחתאו

חקיו14׃הועוענהםיורפסריעלךלמודפראךלמותמח

תיבלעיוםארקיוםיכאלמהדימםירפסהתאוהיקזח

והיקזחללפתיו15׃הוהיינפלוהיקזחוהשרפיוהוהי

התאםיברכהבשילארשייהלאהוהירמאיוהוהיינפל

תישעהתאץראהתוכלממלכלךדבלםיהלאהאוה

חקפעמשוךנזאהוהיהטה16׃ץראהתאוםימשהתא

וחלשרשאבירחנסירבדתאעמשוהארוךיניעהוהי

רושאיכלמובירחההוהיםנמא17׃יחםיהלאףרחל

אליכשאבםהיהלאתאונתנו18׃םצראתאוםיוגהתא

19׃םודבאיוןבאוץעםדאידיהשעמםאיכהמהםיהלא
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תוכלממלכועדיוודימאנונעישוהוניהלאהוהיהתעו

והיעשיחלשיו20׃ךדבלםיהלאהוהיהתאיכץראה

לארשייהלאהוהירמאהכרמאלוהיקזחלאץומאןב

הז21׃יתעמשרושאךלמברחנסלאילאתללפתהרשא

תלותבךלהגעלךלהזבוילעהוהירבדרשארבדה

תפרחימתא22׃םלשוריתבהעינהשארךירחאןויצתב

שודקלעךיניעםורמאשתולוקתומירהימלעותפדגו

בכרברמאתוינדאתפרחךיכאלמדיב23׃לארשי

תמוקתרכאוןונבליתכריםירהםורמיתילעינאיבכר

׃ולמרכרעיהצקןולמהאובאווישרברוחבמויזרא

לכימעפףכבברחאוםירזםימיתיתשויתרקינא24

ימימליתישעהתאקוחרמלתעמשאלה25׃רוצמיראי

םיצנםילגתושהליהתוהיתאיבההתעהיתרציוםדק

בשעויהושביוותחדיירצקןהיבשיו26׃תורצבםירע

ךתבשו27׃המקינפלהפדשותוגגריצחאשדקריוהדש

ךזגרתהןעי28׃ילאךזגרתהתאויתעדיךאבוךתאצו

ךיתפשביגתמוךפאביחחיתמשוינזאבהלעךננאשוילא

לוכאתואהךלהזו29׃הבתאברשאךרדבךיתבשהו

וערזתישילשההנשבושיחסתינשההנשבוחיפסהנשה

תיבתטילפהפסיו30׃םירפולכאוםימרכועטנוורצקו

יכ31׃הלעמלירפהשעוהטמלשרשהראשנההדוהי

הוהיתאנקןויצרהמהטילפותיראשאצתםלשורימ

אביאלרושאךלמלאהוהירמאהכןכל32׃תאזהשעת

אלוןגמהנמדקיאלוץחםשהרויאלותאזהריעהלא

לאובושיהבאבירשאךרדב33׃הללסהילעךפשי
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תאזהריעהלאיתונגו34׃הוהיםאנאביאלתאזהריעה

אוהההלילביהיו35׃ידבעדודןעמלוינעמלהעישוהל

השמחוםינומשהאמרושאהנחמבךיוהוהיךאלמאציו

עסיו36׃םיתמםירגפםלכהנהורקבבומיכשיוףלא

אוהיהיו37׃הונינבבשיורושאךלמבירחנסבשיוךליו

והכהרצארשוךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמ

ונבןדחרסאךלמיוטרראץראוטלמנהמהוברחב

׃ויתחת

ןבוהיעשיוילאאביותומלוהיקזחהלחםההםימיב20

יכךתיבלוצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומא

ללפתיוריקהלאוינפתאבסיו2׃היחתאלוהתאתמ

יתכלהתהרשאתאאנרכזהוהיהנא3׃רמאלהוהילא

ךביויתישעךיניעבבוטהוםלשבבלבותמאבךינפל

הנכיתהריעהאציאלוהיעשייהיו4׃לודגיכבוהיקזח

והיקזחלאתרמאובוש5׃רמאלוילאהיההוהירבדו

תאיתעמשךיבאדודיהלאהוהירמאהכימעדיגנ

ישילשהםויבךלאפריננהךתעמדתאיתיארךתלפת

הנשהרשעשמחךימילעיתפסהו6׃הוהיתיבהלעת

ריעהלעיתונגותאזהריעהתאוךליצארושאךלמףכמו

וחקוהיעשירמאיו7׃ידבעדודןעמלוינעמלתאזה

רמאיו8׃יחיוןיחשהלעומישיווחקיוםינאתתלבד

םויביתילעוילהוהיאפרייכתואהמוהיעשילאוהיקזח

תאמתואהךלהזוהיעשירמאיו9׃הוהיתיבישילשה

רשעלצהךלהרבדרשארבדהתאהוהיהשעייכהוהי
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לקנוהיקזחירמאיו10׃תולעמרשעבושיםאתולעמ

רשעתינרחאלצהבושייכאלתולעמרשעתוטנללצל

לצהתאבשיוהוהילאאיבנהוהיעשיארקיו11׃תולעמ

׃תולעמרשעתינרחאזחאתולעמבהדרירשאתולעמב

לבבךלמןדאלבןבןדאלבךדארבחלשאיההתעב12

13׃והיקזחהלחיכעמשיכוהיקזחלאהחנמוםירפס

ףסכהתאהתכנתיבלכתאםאריווהיקזחםהילעעמשיו

וילכתיבתאובוטהןמשתאוםימשבהתאובהזהתאו

אלרשארבדהיהאלויתרצואבאצמנרשאלכתאו

והיעשיאביו14׃ותלשממלכבוותיבבוהיקזחםארה

םישנאהורמאהמוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנה

הקוחרץראמוהיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאה

תאוהיקזחרמאיוךתיבבוארהמרמאיו15׃לבבמואב

םתיארהאלרשארבדהיהאלואריתיבברשאלכ

׃הוהירבדעמשוהיקזחלאוהיעשירמאיו16׃יתרצאב

ורצארשאוךתיבברשאלכאשנוםיאבםימיהנה17

18׃הוהירמארבדרתויאלהלבבהזהםויהדעךיתבא

םיסירסויהוחקידילותרשאךממואצירשאךינבמו

בוטוהיעשילאוהיקזחרמאיו19׃לבבךלמלכיהב

היהיתמאוםולשםאאולהרמאיותרבדרשאהוהירבד

תאהשערשאוותרובגלכווהיקזחירבדרתיו20׃ימיב

םהאלההריעהםימהתאאביוהלעתהתאוהכרבה

בכשיו21׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

׃ויתחתונבהשנמךלמיוויתבאםעוהיקזח



בםיכלמ 683

שמחוםישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב21

ערהשעיו2׃הביצפחומאםשוםלשוריבךלמהנש

ינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתבעותכהוהייניעב

ויבאוהיקזחדבארשאתומבהתאןביובשיו3׃לארשי

ךלמבאחאהשערשאכהרשאשעיולעבלתחבזמםקיו

הנבו4׃םתאדבעיוםימשהאבצלכלוחתשיולארשי

תאםישאםלשוריבהוהירמארשאהוהיתיבבתחבזמ

תורצחיתשבםימשהאבצלכלתוחבזמןביו5׃ימש

בואהשעושחנוןנועושאבונבתאריבעהו6׃הוהיתיב

םשיו7׃סיעכהלהוהייניעבערהתושעלהברהםינעדיו

לאהוהירמארשאתיבבהשערשאהרשאהלספתא

יתרחברשאםלשוריבוהזהתיבבונבהמלשלאודוד

ףיסאאלו8׃םלועלימשתאםישאלארשייטבשלכמ

קרםתובאליתתנרשאהמדאהןמלארשילגרדינהל

רשאהרותהלכלוםיתיוצרשאלככתושעלורמשיםא

תושעלהשנמםעתיוועמשאלו9׃השמידבעםתאהוצ

10׃לארשיינבינפמהוהידימשהרשאםיוגהןמערהתא

השערשאןעי11׃רמאלםיאיבנהוידבעדיבהוהירבדיו

ושערשאלכמערההלאהתובעתההדוהיךלמהשנמ

ןכל12׃וילולגבהדוהיתאםגאטחיווינפלרשאירמאה

םלשורילעהעראיבמיננהלארשייהלאהוהירמאהכ

לעיתיטנו13׃וינזאיתשהנלצתויעמשלכרשאהדוהיו

יתיחמובאחאתיבתלקשמתאוןורמשוקתאםלשורי

לעךפהוהחמתחלצהתאהחמירשאכםלשוריתא

םהיביאדיבםיתתנויתלחנתיראשתאיתשטנו14׃הינפ
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תאושערשאןעי15׃םהיביאלכלהסשמלוזבלויהו

םתובאואצירשאםויהןמיתאםיסעכמויהיויניעבערה

הברההשנמךפשיקנםדםגו16׃הזהםויהדעוםירצממ

ותאטחמדבלהפלהפםלשוריתאאלמרשאדעדאמ

17׃הוהייניעבערהתושעלהדוהיתאאיטחהרשא

אלהאטחרשאותאטחוהשערשאלכוהשנמירבדרתיו

18׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

ךלמיואזעןגבותיבןגברבקיוויתבאםעהשנמבכשיו

וכלמבןומאהנשםיתשוםירשעןב19׃ויתחתונבןומא

ץורחתבתמלשמומאםשוםלשוריבךלמםינשםיתשו

השנמהשערשאכהוהייניעבערהשעיו20׃הבטיןמ

תאדבעיוויבאךלהרשאךרדהלכבךליו21׃ויבא

הוהיתאבזעיו22׃םהלוחתשיוויבאדבערשאםיללגה

ידבעורשקיו23׃הוהיךרדבךלהאלוויתבאיהלא

ץראהםעךיו24׃ותיבבךלמהתאותימיווילעןומא

תאץראהםעוכילמיוןומאךלמהלעםירשקהלכתא

אלההשערשאןומאירבדרתיו25׃ויתחתונבוהישאי

26׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

׃ויתחתונבוהישאיךלמיואזעןגבותרבקבותארבקיו

הנשתחאוםישלשווכלמבוהישאיהנשהנמשןב22

שעיו2׃תקצבמהידעתבהדידיומאםשוםלשוריבךלמ

ןימירסאלוויבאדודךרדלכבךליוהוהייניעברשיה

חלשוהישאיךלמלהנשהרשעהנמשביהיו3׃לואמשו

הוהיתיברפסהםלשמןבוהילצאןבןפשתאךלמה
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ףסכהתאםתיולודגהןהכהוהיקלחלאהלע4׃רמאל

5׃םעהתאמףסהירמשופסארשאהוהיתיבאבומה

ונתיוהוהיתיבבםידקפמההכאלמהישעדילעהנתיו

׃תיבהקדבקזחלהוהיתיבברשאהכאלמהישעלותא

בצחמינבאוםיצעתונקלוםירדגלוםינבלוםישרחל6

לעןתנהףסכהםתאבשחיאלךא7׃תיבהתאקזחל

לודגהןהכהוהיקלחרמאיו8׃םישעםההנומאביכםדי

ןתיוהוהיתיבביתאצמהרותהרפסרפסהןפשלע

רפסהןפשאביו9׃והארקיוןפשלארפסהתאהיקלח

ךידבעוכיתהרמאיורבדךלמהתאבשיוךלמהלא

הכאלמהישעדילעוהנתיותיבבאצמנהףסכהתא

רמאלךלמלרפסהןפשדגיו10׃הוהיתיבםידקפמה

׃ךלמהינפלןפשוהארקיוןהכההיקלחילןתנרפס

תאערקיוהרותהרפסירבדתאךלמהעמשכיהיו11

ןבםקיחאתאוןהכההיקלחתאךלמהוציו12׃וידגב

הישעתאורפסהןפשתאוהיכימןברובכעתאוןפש

דעבוידעבהוהיתאושרדוכל13׃רמאלךלמהדבע

יכהזהאצמנהרפסהירבדלעהדוהילכדעבוםעה

ועמשאלרשאלעונבהתצנאיהרשאהוהיתמחהלודג

׃ונילעבותכהלככתושעלהזהרפסהירבדלעוניתבא

הישעוןפשורובכעוםקיחאוןהכהוהיקלחךליו14

רמשסחרחןבהוקתןבםלשתשאהאיבנההדלחלא

15׃הילאורבדיוהנשמבםלשוריבתבשיאיהוםידגבה

שיאלורמאלארשייהלאהוהירמאהכםהילארמאתו

העראיבמיננההוהירמאהכ16׃ילאםכתאחלשרשא
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רשארפסהירבדלכתאויבשילעוהזהםוקמהלא

םיהלאלורטקיוינובזערשאתחת17׃הדוהיךלמארק

יתמחהתצנוםהידיהשעמלכבינסיעכהןעמלםירחא

םכתאחלשההדוהיךלמלאו18׃הבכתאלוהזהםוקמב

יהלאהוהירמאהכוילאורמאתהכהוהיתאשרדל

ענכתוךבבלךרןעי19׃תעמשרשאםירבדהלארשי

לעוהזהםוקמהלעיתרבדרשאךעמשבהוהיינפמ

הכבתוךידגבתאערקתוהללקלוהמשלתויהלויבשי

לעךפסאיננהןכל20׃הוהיםאניתעמשיכנאםגוינפל

ךיניעהניארתאלוםולשבךיתרבקלאתפסאנוךיתבא

תאובישיוהזהםוקמהלעאיבמינארשאהערהלכב

׃רבדךלמה

׃םלשוריוהדוהיינקזלכוילאופסאיוךלמהחלשיו23

יבשילכוהדוהישיאלכוהוהיתיבךלמהלעיו2

דעוןטקמלםעהלכוםיאיבנהוםינהכהוותאםלשורי

אצמנהתירבהרפסירבדלכתאםהינזאבארקיולודג

תירבהתאתרכיודומעהלעךלמהדמעיו3׃הוהיתיבב

ויתודעתאוויתוצמרמשלוהוהירחאתכללהוהיינפל

תירבהירבדתאםיקהלשפנלכבובללכבויתקחתאו

4׃תירבבםעהלכדמעיוהזהרפסהלעםיבתכהתאזה

הנשמהינהכתאולודגהןהכהוהיקלחתאךלמהוציו

םילכהלכתאהוהילכיהמאיצוהלףסהירמשתאו

םפרשיוםימשהאבצלכלוהרשאלולעבלםיושעה

׃לאתיבםרפעתאאשנוןורדקתומדשבםלשורילץוחמ
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רטקיוהדוהייכלמונתנרשאםירמכהתאתיבשהו5

םירטקמהתאוםלשורייבסמוהדוהיירעבתומבב

6׃םימשהאבצלכלותולזמלוחרילושמשללעבל

לחנלאםלשורילץוחמהוהיתיבמהרשאהתאאציו

תאךלשיורפעלקדיוןורדקלחנבהתאףרשיוןורדק

רשאםישדקהיתבתאץתיו7׃םעהינברבקלעהרפע

8׃הרשאלםיתבםשתוגראםישנהרשאהוהיתיבב

תומבהתאאמטיוהדוהיירעמםינהכהלכתאאביו

תאץתנועבשראבדעעבגמםינהכההמשורטקרשא

לערשאריעהרשעשוהירעשחתפרשאםירעשהתומב

לאתומבהינהכולעיאלךא9׃ריעהרעשבשיאלואמש

׃םהיחאךותבתוצמולכאםאיכםלשוריבהוהיחבזמ

ריבעהליתלבלםנהינביגברשאתפתהתאאמטו10

םיסוסהתאתבשיו11׃ךלמלשאבותבתאוונבתאשיא

תכשללאהוהיתיבאבמשמשלהדוהייכלמונתנרשא

שמשהתובכרמתאוםירורפברשאסירסהךלמןתנ

זחאתילעגגהלערשאתוחבזמהתאו12׃שאבףרש

השנמהשערשאתוחבזמהתאוהדוהייכלמושערשא

ךילשהוםשמץריוךלמהץתנהוהיתיבתורצחיתשב

ינפלערשאתומבהתאו13׃ןורדקלחנלאםרפעתא

המלשהנברשאתיחשמהרהלןימימרשאםלשורי

באומץקששומכלוםינדיצץקשתרתשעללארשיךלמ

תארבשו14׃ךלמהאמטןומעינבתבעותםכלמלו

תומצעםמוקמתאאלמיוםירשאהתאתרכיותובצמה

השערשאהמבהלאתיבברשאחבזמהתאםגו15׃םדא



בםיכלמ 688

חבזמהתאםגלארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

ףרשורפעלקדההמבהתאףרשיוץתנהמבהתאואוהה

רהבםשרשאםירבקהתאאריווהישאיןפיו16׃הרשא

חבזמהלעףרשיוםירבקהןמתומצעהתאחקיוחלשיו

ארקרשאםיהלאהשיאארקרשאהוהירבדכוהאמטיו

ינארשאזלהןויצההמרמאיו17׃הלאהםירבדהתא

רשאםיהלאהשיארבקהריעהישנאוילאורמאיוהאר

לעתישערשאהלאהםירבדהתאארקיוהדוהימאב

ויתמצעענילאשיאולוחינהרמאיו18׃לאתיבחבזמה

׃ןורמשמאברשאאיבנהתומצעתאויתמצעוטלמיו

ושערשאןורמשירעברשאתומבהיתבלכתאםגו19

לככםהלשעיווהישאיריסהסיעכהללארשייכלמ

ינהכלכתאחבזיו20׃לאתיבבהשערשאםישעמה

םדאתומצעתאףרשיותוחבזמהלעםשרשאתומבה

רמאלםעהלכתאךלמהוציו21׃םלשוריבשיוםהילע

׃הזהתירבהרפסלעבותככםכיהלאהוהילחספושע

וטפשרשאםיטפשהימימהזהחספכהשענאליכ22

יכ23׃הדוהייכלמולארשייכלמימילכולארשיתא

הזהחספההשענוהישאיךלמלהנשהרשעהנמשבםא

תאוםינעדיהתאותובאהתאםגו24׃םלשוריבהוהיל

ץראבוארנרשאםיצקשהלכתאוםיללגהתאוםיפרתה

ירבדתאםיקהןעמלוהישאירעבםלשוריבוהדוהי

ןהכהוהיקלחאצמרשארפסהלעםיבתכההרותה

לאבשרשאךלמוינפלהיהאלוהמכו25׃הוהיתיב

השמתרותלככודאמלכבוושפנלכבוובבללכבהוהי
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ופאןורחמהוהיבשאלךא26׃והמכםקאלוירחאו

רשאםיסעכהלכלעהדוהיבופאהרחרשאלודגה

לעמריסאהדוהיתאםגהוהירמאיו27׃השנמוסיעכה

תאזהריעהתאיתסאמולארשיתאיתרסהרשאכינפ

היהייתרמארשאתיבהתאוםלשוריתאיתרחברשא

םהאלההשערשאלכווהישאיירבדרתיו28׃םשימש

וימיב29׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

רהנלערושאךלמלעםירצמךלמהכנהערפהלע

ותארכודגמבוהתימיוותארקלוהישאיךלמהךליותרפ

םלשוריוהאביוודגממתמוידבעוהבכריו30׃ותא

והישאיןבזחאוהיתאץראהםעחקיוותרבקבוהרבקיו

שלשוםירשעןב31׃ויבאתחתותאוכילמיוותאוחשמיו

םשוםלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמבזחאוהיהנש

הוהייניעבערהשעיו32׃הנבלמוהימריתבלטומחומא

הלברבהכנהערפוהרסאיו33׃ויתבאושערשאלככ

האמץראהלעשנעןתיוםלשוריבךלמבתמחץראב

םיקילאתאהכנהערפךלמיו34׃בהזרככוףסכרככ

תאוםיקיוהיומשתאבסיוויבאוהישאיתחתוהישאיןב

ןתנבהזהוףסכהו35׃םשתמיוםירצמאביוחקלזחאוהי

ףסכהתאתתלץראהתאךירעהךאהערפלםיקיוהי

תאבהזהתאוףסכהתאשגנוכרעכשיאהערפיפלע

הנששמחוםירשעןב36׃הכנהערפלתתלץראהםע

םשוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמבםיקיוהי

הוהייניעבערהשעיו37׃המורןמהידפתבהדיבזומא

׃ויתבאושערשאלככ
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םיקיוהיוליהיולבבךלמרצאנדכבנהלעוימיב24

תאובהוהיחלשיו2׃ובדרמיובשיוםינששלשדבע

ידודגתאובאומידודגתאוםראידודגתאוםידשכידודג

רשאהוהירבדכודיבאהלהדוהיבםחלשיוןומעינב

התיההוהייפלעךא3׃םיאיבנהוידבעדיברבד

׃השערשאלככהשנמתאטחבוינפלעמריסהלהדוהיב

אלויקנםדםלשוריתאאלמיוךפשרשאיקנהםדםגו4

השערשאלכוםיקיוהיירבדרתיו5׃חלסלהוהיהבא

׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלה

׃ויתחתונבןיכיוהיךלמיוויתבאםעםיקיוהיבכשיו6

חקליכוצראמתאצלםירצמךלמדועףיסהאלו7

התיהרשאלכתרפרהנדעםירצמלחנמלבבךלמ

וכלמבןיכיוהיהנשהרשעהנמשןב8׃םירצמךלמל

תבאתשחנומאםשוםלשוריבךלמםישדחהשלשו

השערשאלככהוהייניעבערהשעיו9׃םלשורימןתנלא

לבבךלמרצאנדכבנידבעהלעאיההתעב10׃ויבא

ךלמרצאנדכובנאביו11׃רוצמבריעהאבתוםלשורי

ךלמןיכיוהיאציו12׃הילעםירצוידבעוריעהלעלבב

ויסירסווירשווידבעוומאואוהלבבךלמלעהדוהי

םשמאצויו13׃וכלמלהנמשתנשבלבבךלמותאחקיו

תאץצקיוךלמהתיבתורצואוהוהיתיבתורצואלכתא

לכיהבלארשיךלמהמלשהשערשאבהזהילכלכ

תאוםלשורילכתאהלגהו14׃הוהירבדרשאכהוהי

לכוהלוגםיפלאהרשעליחהירובגלכתאוםירשהלכ

לגיו15׃ץראהםעתלדתלוזראשנאלרגסמהושרחה
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תאוךלמהישנתאוךלמהםאתאוהלבבןיכיוהיתא

׃הלבבםלשורימהלוגךילוהץראהילואתאוויסירס

רגסמהושרחהוםיפלאתעבשליחהישנאלכתאו16

הלוגלבבךלמםאיביוהמחלמישעםירובגלכהףלא

בסיוויתחתודדהינתמתאלבבךלמךלמיו17׃הלבב

וכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב18׃והיקדצומשתא

תבלטימחומאםשוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאו

השערשאלככהוהייניעבערהשעיו19׃הנבלמוהימרי

דעהדוהיבוםלשוריבהתיההוהיףאלעיכ20׃םיקיוהי

׃לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפלעמםתאוכלשה

רושעבירישעהשדחבוכלמלתיעישתהתנשביהיו25

לעוליחלכואוהלבבךלמרצאנדכבנאבשדחל

ריעהאבתו2׃ביבסקידהילעונביוהילעןחיוםלשורי

העשתב3׃והיקדצךלמלהנשהרשעיתשעדערוצמב

׃ץראהםעלםחלהיהאלוריעבבערהקזחיושדחל

רעשךרדהלילההמחלמהישנאלכוריעהעקבתו4

ביבסריעהלעםידשכוךלמהןגלערשאםיתמחהןיב

ךלמהרחאםידשכליחופדריו5׃הברעהךרדךליו

ושפתיו6׃וילעמוצפנוליחלכווחריתוברעבותאוגשיו

ורבדיוהתלברלבבךלמלאותאולעיוךלמהתא

יניעתאוויניעלוטחשוהיקדצינבתאו7׃טפשמותא

שדחבו8׃לבבוהאביוםיתשחנבוהרסאיורועוהיקדצ

ךלמלהנשהרשעעשתתנשאיהשדחלהעבשבישימחה

דבעםיחבטברןדארזובנאבלבבךלמרצאנדכבנ
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תיבתאוהוהיתיבתאףרשיו9׃םלשורילבבךלמ

ףרשלודגתיבלכתאוםלשורייתבלכתאוךלמה

םידשכליחלכוצתנביבסםלשוריתמוחתאו10׃שאב

ריעבםיראשנהםעהרתיתאו11׃םיחבטבררשא

ןומההרתיתאולבבךלמהלעולפנרשאםילפנהתאו

ריאשהץראהתלדמו12׃םיחבטברןדארזובנהלגה

תשחנהידומעתאו13׃םיבגילוםימרכלםיחבטבר

תיבברשאתשחנהםיתאותונכמהתאוהוהיתיברשא

תאו14׃הלבבםתשחנתאואשיוםידשכורבשהוהי

לכתאותופכהתאותורמזמהתאוםיעיהתאותריסה

תותחמהתאו15׃וחקלםבותרשירשאתשחנהילכ

חקלףסכףסכרשאובהזבהזרשאתוקרזמהתאו

תונכמהודחאהםיהםינשםידומעה16׃םיחבטבר

תשחנללקשמהיהאלהוהיתיבלהמלשהשערשא

דומעהתמוקהמאהרשעהנמש17׃הלאהםילכהלכ

המאשלשתרתכהתמוקותשחנוילעתרתכודחאה

הלאכותשחנלכהביבסתרתכהלעםינמרוהכבשו

הירשתאםיחבטברחקיו18׃הכבשהלעינשהדומעל

ירמשתשלשתאוהנשמןהכוהינפצתאושארהןהכ

לעדיקפאוהרשאדחאסירסחקלריעהןמו19׃ףסה

רשאךלמהינפיארמםישנאהשמחוהמחלמהישנא

ץראהםעתאאבצמהאבצהרשרפסהתאוריעבואצמנ

םתאחקיו20׃ריעבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששו

׃התלברלבבךלמלעםתאךליוםיחבטברןדארזובנ

לגיותמחץראבהלברבםתימיולבבךלמםתאךיו21
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רשאהדוהיץראבראשנהםעהו22׃ותמדאלעמהדוהי

והילדגתאםהילעדקפיולבבךלמרצאנדכובנריאשה

המהםיליחהירשלכועמשיו23׃ןפשןבםקיחאןב

לאואביווהילדגתאלבבךלמדיקפהיכםישנאהו

הירשוחרקןבןנחויוהינתנןבלאעמשיוהפצמהוהילדג

׃םהישנאוהמהיתכעמהןבוהינזאיויתפטנהתמחנתןב

ואריתלאםהלרמאיוםהישנאלווהילדגםהלעבשיו24

בטיולבבךלמתאודבעוץראבובשםידשכהידבעמ

הינתנןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו25׃םכל

תאוכיוותאםישנאהרשעוהכולמהערזמעמשילאןב

ותאויהרשאםידשכהתאוםידוהיהתאותמיווהילדג

םיליחהירשולודגדעוןטקמםעהלכומקיו26׃הפצמב

םישלשביהיו27׃םידשכינפמוארייכםירצמואביו

שדחרשעםינשבהדוהיךלמןיכיוהיתולגלהנשעבשו

לבבךלמךדרמליואאשנשדחלהעבשוםירשעב

28׃אלכתיבמהדוהיךלמןיכיוהישארתאוכלמתנשב

רשאםיכלמהאסכלעמואסכתאןתיותובטותארבדיו

דימתםחללכאוואלכידגבתאאנשו29׃לבבבותא

תאמולהנתנדימתתחראותחראו30׃וייחימילכוינפל

׃ויחימילכומויבםוירבדךלמה
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העשי

םלשוריוהדוהילעהזחרשאץומאןבוהיעשיןוזח1

םימשועמש2׃הדוהייכלמוהיקזחיזחאםתויוהיזעימיב

םהויתממורויתלדגםינברבדהוהייכץראיניזאהו

אללארשיוילעבסובארומחווהנקרושעדי3׃יבועשפ

ערזןועדבכםעאטחיוגיוה4׃ןנובתהאלימעעדי

שודקתאוצאנהוהיתאובזעםיתיחשמםינבםיערמ

לכהרסופיסותדועוכתהמלע5׃רוחאורזנלארשי

ןיאשארדעולגרףכמ6׃יודבבללכוילחלשאר

ושבחאלוורזאלהירטהכמוהרובחועצפםתמוב

שאתופרשםכירעהממשםכצרא7׃ןמשבהככראלו

תכפהמכהממשוהתאםילכאםירזםכדגנלםכתמדא

השקמבהנולמכםרכבהכסכןויצתבהרתונו8׃םירז

דירשונלריתוהתואבצהוהיילול9׃הרוצנריעכ

הוהירבדועמש10׃ונימדהרמעלונייהםדסכטעמכ

המל11׃הרמעםעוניהלאתרותוניזאהםדסיניצק

בלחוםיליאתולעיתעבשהוהירמאיםכיחבזבריל

יכ12׃יתצפחאלםידותעוםישבכוםירפםדוםיאירמ

13׃ירצחסמרםכדימתאזשקבימינפתוארלואבת

שדחילאיההבעותתרטקאושתחנמאיבהופיסותאל

םכישדח14׃הרצעוןואלכואאלארקמארקתבשו

15׃אשניתיאלנחרטלילעויהישפנהאנשםכידעומו

הלפתוברתיכםגםכמיניעםילעאםכיפכםכשרפבו

ערוריסהוכזהוצחר16׃ואלמםימדםכידיעמשינניא

ושרדבטיהודמל17׃ערהולדחיניעדגנמםכיללעמ
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אנוכל18׃הנמלאובירםותיוטפשץומחורשאטפשמ

וניבליגלשכםינשכםכיאטחויהיםאהוהירמאיהחכונו

םתעמשוובאתםא19׃ויהירמצכעלותכומידאיםא

ולכאתברחםתירמוונאמתםאו20׃ולכאתץראהבוט

הנמאנהירקהנוזלהתיההכיא21׃רבדהוהייפיכ

ךפסכ22׃םיחצרמהתעוהבןיליקדצטפשמיתאלמ

ירבחוםיררוסךירש23׃םימבלוהמךאבסםיגיסלהיה

וטפשיאלםותיםינמלשףדרודחשבהאולכםיבנג

הוהיןודאהםאנןכל24׃םהילאאוביאלהנמלאבירו

׃יביואמהמקנאוירצמםחנאיוהלארשיריבאתואבצ

לכהריסאוךיגיסרבכףרצאוךילעידיהבישאו25

הלחתבכךיצעיוהנשארבכךיטפשהבישאו26׃ךילידב

ןויצ27׃הנמאנהירקקדצהריעךלארקיןכירחא

םיאטחוםיעשפרבשו28׃הקדצבהיבשוהדפתטפשמב

םתדמחרשאםיליאמושבייכ29׃ולכיהוהייבזעוודחי

תלבנהלאכויהתיכ30׃םתרחברשאתונגהמורפחתו

תרענלןסחההיהו31׃הלןיאםימרשאהנגכוהלע

׃הבכמןיאוודחיםהינשורעבוץוצינלולעפו

׃םלשוריוהדוהילעץומאןבוהיעשיהזחרשארבדה2

שארבהוהיתיברההיהיןוכנםימיהתירחאבהיהו2

וכלהו3׃םיוגהלכוילאורהנותועבגמאשנוםירהה

יהלאתיבלאהוהירהלאהלענווכלורמאוםיברםימע

הרותאצתןויצמיכויתחראבהכלנוויכרדמונריובקעי

םימעלחיכוהוםיוגהןיבטפשו4׃םלשורימהוהירבדו

אלתורמזמלםהיתותינחוםיתאלםתוברחותתכוםיבר
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בקעיתיב5׃המחלמדועודמליאלוברחיוגלאיוגאשי

יכבקעיתיבךמעהתשטניכ6׃הוהירואבהכלנווכל

7׃וקיפשיםירכנידליבוםיתשלפכםיננעוםדקמואלמ

וצראאלמתוויתרצאלהצקןיאובהזוףסכוצראאלמתו

םילילאוצראאלמתו8׃ויתבכרמלהצקןיאוםיסוס

םדאחשיו9׃ויתעבצאושערשאלווחתשיוידיהשעמל

רפעבןמטהורוצבאוב10׃םהלאשתלאושיאלפשיו

לפשםדאתוהבגיניע11׃ונאגרדהמוהוהידחפינפמ

םוייכ12׃אוההםויבודבלהוהיבגשנוםישנאםורחשו

לעו13׃לפשואשנלכלעוםרוהאגלכלעתואבצהוהיל

׃ןשבהינולאלכלעוםיאשנהוםימרהןונבלהיזראלכ

15׃תואשנהתועבגהלכלעוםימרהםירההלכלעו14

לכלעו16׃הרוצבהמוחלכלעוהבגלדגמלכלעו

תוהבגחשו17׃הדמחהתויכשלכלעושישרתתוינא

18׃אוההםויבודבלהוהיבגשנוםישנאםורלפשוםדאה

תולחמבוםירצתורעמבואבו19׃ףלחילילכםילילאהו

׃ץראהץרעלומוקבונואגרדהמוהוהידחפינפמרפע

ילילאתאוופסכילילאתאםדאהךילשיאוההםויב20

׃םיפלטעלותורפרפחלתוחתשהלולושערשאובהז

דחפינפמםיעלסהיפעסבוםירצהתורקנבאובל21

ןמםכלולדח22׃ץראהץרעלומוקבונואגרדהמוהוהי

׃אוהבשחנהמביכופאבהמשנרשאםדאה

הדוהימוםלשורימריסמתואבצהוהיןודאההנהיכ3

רובג2׃םימןעשמלכוםחלןעשמלכהנעשמוןעשמ



העשי 697

אושנוםישמחרש3׃ןקזוםסקואיבנוטפושהמחלמשיאו

םירעניתתנו4׃שחלןובנוםישרחםכחוץעויוםינפ

שיאבשיאםעהשגנו5׃םבולשמיםילולעתוםהירש

יכ6׃דבכנבהלקנהוןקזברענהובהריוהערבשיאו

ונלהיהתןיצקהכלהלמשויבאתיבויחאבשיאשפתי

רמאלאוההםויבאשי7׃ךדיתחתתאזההלשכמהו

ינמישתאלהלמשןיאוםחלןיאיתיבבושבחהיהאאל

םנושליכלפנהדוהיוםלשוריהלשכיכ8׃םעןיצק

םהינפתרכה9׃ודובכינעתורמלהוהילאםהיללעמו

יכםשפנליואודחכאלודיגהםדסכםתאטחוםבהתנע

םהיללעמירפיכבוטיכקידצורמא10׃הערםהלולמג

ימע12׃ולהשעיוידילומגיכערעשרליוא11׃ולכאי

ךרדוםיעתמךירשאמימעובולשמםישנוללועמוישגנ

׃םימעןידלדמעוהוהיבירלבצנ13׃ועלבךיתחרא

םתרעבםתאווירשוומעינקזםעאוביטפשמבהוהי14

ינפוימעואכדתםכלמ15׃םכיתבבינעהתלזגםרכה

יכןעיהוהירמאיו16׃תואבצהוהיינדאםאנונחטתםיינע

ךולהםיניעתורקשמוןורגתווטנהנכלתוןויצתונבוהבג

דקדקינדאחפשו17׃הנסכעתםהילגרבוהנכלתףופטו

ינדאריסיאוההםויב18׃הרעיןהתפהוהיוןויצתונב

תופטנה19׃םינרהשהוםיסיבשהוםיסכעהתראפתתא

יתבוםירשקהותודעצהוםיראפה20׃תולערהותורשהו

תוצלחמה22׃ףאהימזנותועבטה21׃םישחלהושפנה

םינידסהוםינילגה23׃םיטירחהותוחפטמהותופטעמהו

תחתוהיהיקמםשבתחתהיהו24׃םידידרהותופינצהו



העשי 698

ליגיתפתחתוהחרקהשקמהשעמתחתוהפקנהרוגח

ךתרובגוולפיברחבךיתמ25׃יפיתחתיכקשתרגחמ

׃בשתץראלהתקנוהיחתפולבאוונאו26׃המחלמב

רמאלאוההםויבדחאשיאבםישנעבשוקיזחהו4

ףסאונילעךמשארקיקרשבלנונתלמשולכאנונמחל

דובכלויבצלהוהיחמצהיהיאוההםויב2׃ונתפרח

היהו3׃לארשיתטילפלתראפתלוןואגלץראהירפו

לכולרמאישודקםלשוריברתונהוןויצבראשנה

תונבתאצתאינדאץחרםא4׃םלשוריבםייחלבותכה

חורבוטפשמחורבהברקמחידיםלשוריימדתאוןויצ

ןנעהארקמלעוןויצרהןוכמלכלעהוהיארבו5׃רעב

6׃הפחדובכלכלעיכהלילהבהלשאהגנוןשעוםמוי

םרזמרותסמלוהסחמלוברחמםמוילצלהיהתהכסו

׃רטממו

היהםרכומרכלידודתרישידידילאנהרישא5

קרשוהעטיווהלקסיווהקזעיו2׃ןמשןבןרקבידידיל

םיבנעתושעלוקיוובבצחבקיםגווכותבלדגמןביו

אנוטפשהדוהישיאוםלשוריבשויהתעו3׃םישאבשעיו

וביתישעאלוימרכלדועתושעלהמ4׃ימרכןיבויניב

העידואהתעו5׃םישאבשעיוםיבנעתושעליתיוקעודמ

היהוותכושמרסהימרכלהשעינארשאתאםכתאאנ

רמזיאלהתבוהתישאו6׃סמרמלהיהוורדגץרפרעבל

ריטמהמהוצאםיבעהלעותישורימשהלעורדעיאלו

שיאולארשיתיבתואבצהוהיםרכיכ7׃רטמוילע



העשי 699

הקדצלחפשמהנהוטפשמלוקיוויעושעשעטנהדוהי

ובירקיהדשבהדשתיבבתיביעיגמיוה8׃הקעצהנהו

ינזאב9׃ץראהברקבםכדבלםתבשוהוםוקמספאדע

םילדגויהיהמשלםיברםיתבאלםאתואבצהוהי

תחאתבושעיםרכידמצתרשעיכ10׃בשויןיאמםיבוטו

ופדרירכשרקבבימיכשמיוה11׃הפיאהשעירמחערזו

לילחוףתלבנורונכהיהו12׃םקילדיןייףשנבירחאמ

אלוידיהשעמווטיביאלהוהילעפתאוםהיתשמןייו

ונומהובעריתמודובכותעדילבמימעהלגןכל13׃ואר

היפהרעפוהשפנלואשהביחרהןכל14׃אמצהחצ

Sheol)׃הבזלעוהנואשוהנומהוהרדהדריוקחילבל

h7585)1516׃הנלפשתםיהבגיניעושיאלפשיוםדאחשיו

׃הקדצבשדקנשודקהלאהוטפשמבתואבצהוהיהבגיו

18׃ולכאיםירגםיחמתוברחוםרבדכםישבכוערו17

׃האטחהלגעהתובעכואושהילבחבןועהיכשמיוה

ברקתוהארנןעמלוהשעמהשיחירהמיםירמאה19

ערלםירמאהיוה20׃העדנולארשישודקתצעהאובתו

רמםימשךשחלרואורואלךשחםימשערבוטלובוט

םהינפדגנוםהיניעבםימכחיוה21׃רמלקותמוקותמל

׃רכשךסמלליחישנאוןייתותשלםירובגיוה22׃םינבנ

׃ונממוריסיםיקידצתקדצודחשבקעעשריקידצמ23

םשרשהפריהבהלששחושאןושלשקלכאכןכל24

הוהיתרותתאוסאמיכהלעיקבאכםחרפוהיהיקמכ

הרחןכלע25׃וצאנלארשישודקתרמאתאותואבצ

יהתוםירההוזגריווהכיווילעודיטיוומעבהוהיףא



העשי 700

דועוופאבשאלתאזלכבתוצוחברקבהחוסכםתלבנ

הצקמולקרשוקוחרמםיוגלסנאשנו26׃היוטנודי

ובלשוכןיאוףיעןיא27׃אובילקהרהמהנהוץראה

ךורשקתנאלוויצלחרוזאחתפנאלוןשייאלוםוניאל

תוסרפתוכרדויתתשקלכוםינונשויצחרשא28׃וילענ

איבלכולהגאש29׃הפוסכוילגלגוובשחנרצכויסוס

30׃ליצמןיאוטילפיוףרטזחאיוםהניוםיריפככגאשו

ךשחהנהוץראלטבנוםיתמהנכאוההםויבוילעםהניו

׃היפירעבךשחרואורצ

אסכלעבשיינדאתאהאראווהיזעךלמהתומתנשב6

םידמעםיפרש2׃לכיההתאםיאלמוילושואשנוםר

הסכיםיתשבדחאלםיפנכששםיפנכששוללעממ

הזארקו3׃ףפועיםיתשבווילגרהסכיםיתשבווינפ

לכאלמתואבצהוהישודקשודקשודקרמאוהזלא

תיבהוארוקהלוקמםיפסהתומאועניו4׃ודובכץראה

םיתפשאמטשיאיכיתימדניכיליוארמאו5׃ןשעאלמי

ךלמהתאיכבשוייכנאםיתפשאמטםעךותבויכנא

םיפרשהןמדחאילאףעיו6׃יניעוארתואבצהוהי

יפלעעגיו7׃חבזמהלעמחקלםיחקלמבהפצרודיבו

׃רפכתךתאטחוךנוערסוךיתפשלעהזעגנהנהרמאיו

ונלךליימוחלשאימתארמאינדאלוקתאעמשאו8

ועמשהזהםעלתרמאוךלרמאיו9׃ינחלשיננהרמאו

םעהבלןמשה10׃ועדתלאווארוארווניבתלאועומש

וינזאבוויניעבהאריןפעשהויניעודבכהוינזאוהזה

ינדאיתמדערמאו11׃ולאפרובשוןיביובבלועמשי



העשי 701

ןיאמםיתבובשויןיאמםירעואשםארשאדערמאיו

םדאהתאהוהיקחרו12׃הממשהאשתהמדאהוםדא

הבשוהירשעהבדועו13׃ץראהברקבהבוזעההברו

ערזםבתבצמתכלשברשאןולאכוהלאכרעבלהתיהו

׃התבצמשדק

הלעהדוהיךלמוהיזעןבםתויןבזחאימיביהיו7

םלשורילארשיךלמוהילמרןבחקפוםראךלמןיצר

תיבלדגיו2׃הילעםחלהללכיאלוהילעהמחלמל

ומעבבלוובבלעניוםירפאלעםראהחנרמאלדוד

אנאצוהיעשילאהוהירמאיו3׃חורינפמרעייצעעונכ

הכרבהתלעתהצקלאךנבבושיראשוהתאזחאתארקל

רמשהוילאתרמאו4׃סבוכהדשתלסמלאהנוילעה

םידואהתובנזינשמךרילאךבבלואריתלאטקשהו

5׃והילמרןבוםראוןיצרףאירחבהלאהםינשעה

׃רמאלוהילמרןבוםירפאהערםראךילעץעייכןעי

ךלמךילמנוונילאהנעקבנוהנציקנוהדוהיבהלענ6

םוקתאלהוהיינדארמאהכ7׃לאבטןבתאהכותב

ןיצרקשמדשארוקשמדםראשאריכ8׃היהתאלו

םירפאשארו9׃םעמםירפאתחיהנששמחוםיששדועבו

אליכונימאתאלםאוהילמרןבןורמששארוןורמש

ךללאש11׃רמאלזחאלארבדהוהיףסויו10׃ונמאת

׃הלעמלהבגהואהלאשקמעהךיהלאהוהיםעמתוא

רמאיו13׃הוהיתאהסנאאלולאשאאלזחארמאיו12

םגואלתיכםישנאתואלהםכמטעמהדודתיבאנועמש



העשי 702

המלעההנהתואםכלאוהינדאןתיןכל14׃יהלאתא

שבדוהאמח15׃לאונמעומשתארקוןבתדליוהרה

עדיםרטביכ16׃בוטברוחבוערבסואמותעדללכאי

התארשאהמדאהבזעתבוטברחבוערבסאמרענה

לעוךמעלעוךילעהוהיאיבי17׃היכלמינשינפמץק

לעמםירפארוסםוימלואבאלרשאםימיךיבאתיב

הוהיקרשיאוההםויבהיהו18׃רושאךלמתאהדוהי

ץראברשאהרובדלוםירצמיראיהצקברשאבובזל

םיעלסהיקיקנבותותבהילחנבםלכוחנוואבו19׃רושא

חלגיאוההםויב20׃םיללהנהלכבוםיצוצענהלכבו

שארהתארושאךלמברהנירבעבהריכשהרעתבינדא

אוההםויבהיהו21׃הפסתןקזהתאםגוםילגרהרעשו

בלחתושעברמהיהו22׃ןאציתשורקבתלגעשיאהיחי

ברקברתונהלכלכאישבדוהאמחיכהאמחלכאי

היהירשאםוקמלכהיהיאוההםויבהיהו23׃ץראה

םיצחב24׃היהיתישלורימשלףסכףלאבןפגףלאםש

25׃ץראהלכהיהתתישורימשיכהמשאוביתשקבו

תאריהמשאובתאלןורדעירדעמברשאםירההלכו

׃השסמרמלורושחלשמלהיהותישורימש

טרחבוילעבתכולודגןוילגךלחקילאהוהירמאיו8

םינמאנםידעילהדיעאו2׃זבשחללשרהמלשונא

ברקאו3׃והיכרביןבוהירכזתאוןהכההירואתא

ומשארקילאהוהירמאיוןבדלתורהתוהאיבנהלא

ימאויבאארקרענהעדיםרטביכ4׃זבשחללשרהמ



העשי 703

׃רושאךלמינפלןורמשללשתאוקשמדליחתאאשי

םעהסאמיכןעי6׃רמאלדועילארבדהוהיףסיו5

ןבוןיצרתאשושמוטאלםיכלההחלשהימתאהזה

רהנהימתאםהילעהלעמינדאהנהןכלו7׃והילמר

הלעוודובכלכתאורושאךלמתאםיברהוםימוצעה

הדוהיבףלחו8׃ויתודגלכלעךלהוויקיפאלכלע

בחראלמויפנכתוטמהיהועיגיראוצדערבעוףטש

יקחרמלכוניזאהוותחוםימעוער9׃לאונמעךצרא

רפתוהצעוצע10׃ותחוורזאתהותחוורזאתהץרא

הוהירמאהכיכ11׃לאונמעיכםוקיאלורבדורבד

׃רמאלהזהםעהךרדבתכלמינרסיודיהתקזחבילא

תאורשקהזהםעהרמאירשאלכלרשקןורמאתאל12

ותאתואבצהוהיתא13׃וצירעתאלוואריתאלוארומ

שדקמלהיהו14׃םכצרעמאוהוםכארומאוהוושידקת

שקומלוחפללארשייתבינשללושכמרוצלוףגנןבאלו

ושקונוורבשנוולפנוםיברםבולשכו15׃םלשוריבשויל

יתיכחו17׃ידמלבהרותםותחהדועתרוצ16׃ודכלנו

יכנאהנה18׃וליתיוקובקעיתיבמוינפריתסמההוהיל

לארשיבםיתפומלותותאלהוהיילןתנרשאםידליהו

םכילאורמאייכו19׃ןויצרהבןכשהתואבצהוהיםעמ

םיגהמהוםיפצפצמהםינעדיהלאותובאהלאושרד

20׃םיתמהלאםייחהדעבשרדיויהלאלאםעאולה

ולןיארשאהזהרבדכורמאיאלםאהדועתלוהרותל

ףצקתהובערייכהיהובערוהשקנהברבעו21׃רחש



העשי 704

טיביץראלאו22׃הלעמלהנפוויהלאבווכלמבללקו

׃חדנמהלפאוהקוצףועמהכשחוהרצהנהו

הצראלקהןושארהתעכהלקצומרשאלףעומאליכ9

רבעםיהךרדדיבכהןורחאהוילתפנהצראוןולבז

רואוארךשחבםיכלההםעה2׃םיוגהלילגןדריה

תיברה3׃םהילעהגנרואתומלצץראביבשילודג

ריצקבתחמשכךינפלוחמשהחמשהתלדגהאליוגה

הטמתאוולבסלעתאיכ4׃ללשםקלחבוליגירשאכ

ןאסןואסלכיכ5׃ןידמםויכתתחהובשגנהטבשומכש

תלכאמהפרשלהתיהוםימדבהללוגמהלמשושערב

לעהרשמהיהתוונלןתנןבונלדלידלייכ6׃שא

׃םולשרשדעיבארובגלאץעויאלפומשארקיוומכש

לעודודאסכלעץקןיאםולשלוהרשמההברמל7

התעמהקדצבוטפשמבהדעסלוהתאןיכהלותכלממ

חלשרבד8׃תאזהשעתתואבצהוהיתאנקםלועדעו

םירפאולכםעהועדיו9׃לארשיבלפנובקעיבינדא

ולפנםינבל10׃רמאלבבללדגבוהואגבןורמשבשויו

הוהיבגשיו11׃ףילחנםיזראוועדגםימקשהנבנתיזגו

םדקמםרא12׃ךסכסיויביאתאווילעןיצרירצתא

תאזלכבהפלכבלארשיתאולכאיורוחאמםיתשלפו

והכמהדעבשאלםעהו13׃היוטנודידועוופאבשאל

לארשימהוהיתרכיו14׃ושרדאלתואבצהוהיתאו

אוהםינפאושנוןקז15׃דחאםויןומגאוהפכבנזושאר

םעהירשאמויהיו16׃בנזהאוהרקשהרומאיבנושארה

אלוירוחבלעןכלע17׃םיעלבמוירשאמוםיעתמהזה



העשי 705

ולכיכםחריאלויתנמלאתאווימתיתאוינדאחמשי

דועוופאבשאלתאזלכבהלבנרבדהפלכוערמוףנח

לכאתתישורימשהעשרשאכהרעביכ18׃היוטנודי

הוהיתרבעב19׃ןשעתואגוכבאתיורעיהיכבסבתצתו

ויחאלאשיאשאתלכאמכםעהיהיוץראםתענתואבצ

אלולואמשלעלכאיובערוןימילערזגיו20׃ולמחיאל

םירפאוםירפאתאהשנמ21׃ולכאיוערזרשבשיאועבש

ופאבשאלתאזלכבהדוהילעהמהודחיהשנמתא

׃היוטנודידועו

2׃ובתכלמעםיבתכמוןואיקקחםיקקחהיוה10

תונמלאתויהלימעיינעטפשמלזגלוםילדןידמתוטהל

האושלוהדקפםוילושעתהמו3׃וזביםימותיתאוםללש

׃םכדובכובזעתהנאוהרזעלוסונתימלעאובתקחרממ

אלתאזלכבולפיםיגורהתחתוריסאתחתערכיתלב4

אוההטמויפאטבשרושאיוה5׃היוטנודידועוופאבש

ונוצאיתרבעםעלעוונחלשאףנחיוגב6׃ימעזםדיב

אוהו7׃תוצוחרמחכסמרמומישלוזבזבלוללשללשל

ובבלבדימשהליכבשחיןכאלובבלוהמדיןכאל

ודחיירשאלהרמאייכ8׃טעמאלםיוגתירכהלו

םאתמחדפראכאלםאונלכשימכרככאלה9׃םיכלמ

לילאהתכלממלידיהאצמרשאכ10׃ןורמשקשמדכאל

יתישערשאכאלה11׃ןורמשמוםלשורימםהיליספו

12׃היבצעלוםלשורילהשעאןכהילילאלוןורמשל

םלשוריבוןויצרהבוהשעמלכתאינדאעצבייכהיהו

םורתראפתלעורושאךלמבבללדגירפלעדקפא



העשי 706

יתונבניכיתמכחבויתישעידיחכברמאיכ13׃ויניע

ריבאכדירואויתשושםהיתדיתעוםימעתלובגריסאו

םיציבףסאכוםימעהליחלידיןקכאצמתו14׃םיבשוי

הפהצפוףנכדדנהיהאלויתפסאינאץראהלכתובזע

לדגתיםאובבצחהלעןזרגהראפתיה15׃ףצפצמו

הטמםירהכוימירמתאטבשףינהכופינמלערושמה

ןוזרוינמשמבתואבצהוהיןודאהחלשיןכל16׃ץעאל

לארשירואהיהו17׃שאדוקיכדקידקיודבכתחתו

םויבורימשוותישהלכאוהרעבוהבהללושודקושאל

היהוהלכירשבדעושפנמולמרכוורעידובכו18׃דחא

׃םבתכירענוויהירפסמורעיץעראשו19׃ססנססמכ

תטילפולארשיראשדועףיסויאלאוההםויבהיהו20

לארשישודקהוהילעןעשנווהכמלעןעשהלבקעיתיב

םאיכ22׃רובגלאלאבקעיראשבושיראש21׃תמאב

ץורחןוילכובבושיראשםיהלוחכלארשיךמעהיהי

השעתואבצהוהיינדאהצרחנוהלכיכ23׃הקדצףטוש

תואבצהוהיינדארמאהכןכל24׃ץראהלכברקב

אשיוהטמוהככיטבשברושאמןויצבשיימעאריתלא

םעזהלכורעזמטעמדועיכ25׃םירצמךרדבךילע

טושתואבצהוהיוילעררועו26׃םתילבתלעיפאו

ךרדבואשנוםיהלעוהטמוברוערוצבןידמתכמכ

ולעוךמכשלעמולבסרוסיאוההםויבהיהו27׃םירצמ

רבעתיעלעאב28׃ןמשינפמלעלבחוךראוצלעמ

ןולמעבגהרבעמורבע29׃וילכדיקפישמכמלןורגמב

תבךלוקילהצ30׃הסנלואשתעבגהמרההדרחונל



העשי 707

יבשיהנמדמהדדנ31׃תותנעהינעהשיליבישקהםילג

תיברהודיףפנידמעלבנבםויהדוע32׃וזיעהםיבגה

ףעסמתואבצהוהיןודאההנה33׃םלשוריתעבגןויצ

׃ולפשיםיהבגהוםיעודגהמוקהימרוהצרעמבהראפ

׃לופירידאבןונבלהולזרבברעיהיכבסףקנו34

וילעהחנו2׃הרפיוישרשמרצנוישיעזגמרטחאציו11

תעדחורהרובגוהצעחורהניבוהמכחחורהוהיחור

ויניעהארמלאלוהוהיתאריבוחירהו3׃הוהיתאריו

םילדקדצבטפשו4׃חיכויוינזאעמשמלאלוטופשי

חורבוויפטבשבץראהכהוץראיונעלרושימבחיכוהו

הנומאהווינתמרוזאקדצהיהו5׃עשרתימיויתפש

ץבריידגםערמנושבכםעבאזרגו6׃ויצלחרוזא

בדוהרפו7׃םבגהנןטקרענוודחיאירמוריפכולגעו

8׃ןבתלכאירקבכהיראוןהידליוצבריודחיהניערת

ודילומגינועפצתרואמלעוןתפרחלעקנויעשעשו

האלמיכישדקרהלכבותיחשיאלוועריאל9׃הדה

םויבהיהו10׃םיסכמםילםימכהוהיתאהעדץראה

ושרדיםיוגוילאםימעסנלדמערשאישישרשאוהה

תינשינדאףיסויאוההםויבהיהו11׃דובכותחנמהתיהו

םירצממורושאמראשירשאומעראשתאתונקלודי

12׃םיהייאמותמחמורענשמוםליעמושוכמוסורתפמו

ץבקיהדוהיתוצפנולארשייחדנףסאוםיוגלסנאשנו

יררצוםירפאתאנקהרסו13׃ץראהתופנכעבראמ

רציאלהדוהיוהדוהיתאאנקיאלםירפאותרכיהדוהי



העשי 708

תאוזביודחיהמיםיתשלפףתכבופעו14׃םירפאתא

׃םתעמשמןומעינבוםדיחולשמבאומוםודאםדקינב

רהנהלעודיףינהוםירצמםיןושלתאהוהיםירחהו15

16׃םילענבךירדהוםילחנהעבשלוהכהווחורםיעב

התיהרשאכרושאמראשירשאומעראשלהלסמהתיהו

׃םירצמץראמותלעםויבלארשיל

ךפאבשייבתפנאיכהוהיךדואאוההםויבתרמאו12

יזעיכדחפאאלוחטבאיתעושילאהנה2׃ינמחנתו

ןוששבםימםתבאשו3׃העושיליליהיוהוהיהיתרמזו

הוהילודוהאוההםויבםתרמאו4׃העושיהיניעממ

בגשניכוריכזהויתלילעםימעבועידוהומשבוארק

׃ץראהלכבתאזתעדימהשעתואגיכהוהיורמז5׃ומש

׃לארשישודקךברקבלודגיכןויצתבשויינרוילהצ6

הפשנרהלע2׃ץומאןבוהיעשיהזחרשאלבבאשמ13

3׃םיבידניחתפואביודיופינהםהללוקומירהסנואש

4׃יתואגיזילעיפאלירובגיתארקםגישדקמליתיוצינא

םיוגתוכלממןואשלוקברםעתומדםירהבןומהלוק

ץראמםיאב5׃המחלמאבצדקפמתואבצהוהיםיפסאנ

׃ץראהלכלבחלומעזילכוהוהיםימשההצקמקחרמ

ןכלע7׃אוביידשמדשכהוהיםויבורקיכוליליה6

םיריצולהבנו8׃סמישונאבבללכוהניפרתםידילכ

והמתיוהערלאשיאןוליחיהדלויכןוזחאיםילבחו

הרבעוירזכאאבהוהיםויהנה9׃םהינפםיבהלינפ

10׃הנממדימשיהיאטחוהמשלץראהםושלףאןורחו



העשי 709

שמשהךשחםרואולהיאלםהיליסכוםימשהיבכוכיכ

לעוהערלבתלעיתדקפו11׃ורואהיגיאלחריוותאצב

׃ליפשאםיצירעתואגוםידזןואגיתבשהוםנועםיעשר

םימשןכלע13׃ריפואםתכמםדאוזפמשונאריקוא12

םויבותואבצהוהיתרבעבהמוקממץראהשערתוזיגרא

שיאץבקמןיאוןאצכוחדמיבצכהיהו14׃ופאןורח

רקדיאצמנהלכ15׃וסוניוצראלאשיאוונפיומעלא

םהיניעלושטריםהיללעו16׃ברחבלופיהפסנהלכו

םהילעריעמיננה17׃הנלגשתםהישנוםהיתבוסשי

18׃ובוצפחיאלבהזוובשחיאלףסכרשאידמתא

םינבלעומחריאלןטבירפוהנשטרתםירענתותשקו

תראפתתוכלממיבצלבבהתיהו19׃םניעסוחתאל

אל20׃הרמעתאוםדסתאםיהלאתכפהמכםידשכןואג

יברעםשלהיאלורודורודדעןכשתאלוחצנלבשת

םהיתבואלמוםייצםשוצברו21׃םשוצבריאלםיערו

הנעו22׃םשודקריםיריעשוהנעיתונבםשונכשוםיחא

התעאובלבורקוגנעילכיהבםינתוויתונמלאבםייא

׃וכשמיאלהימיו

םחינהולארשיבדוערחבובקעיתאהוהיםחרייכ14

׃בקעיתיבלעוחפסנוםהילערגההולנוםתמדאלע

תיבםולחנתהוםמוקמלאםואיבהוםימעםוחקלו2

םיבשויהותוחפשלוםידבעלהוהיתמדאלעלארשי

ךלהוהיחינהםויבהיהו3׃םהישגנבודרוםהיבשל

4׃ךבדבערשאהשקההדבעהןמוךזגרמוךבצעמ

שגנתבשךיאתרמאולבבךלמלעהזהלשמהתאשנו



העשי 710

׃םילשמטבשםיעשרהטמהוהירבש5׃הבהדמהתבש

םיוגףאבהדרהרסיתלבתכמהרבעבםימעהכמ6

8׃הנרוחצפץראהלכהטקשהחנ7׃ךשחילבףדרמ

הלעיאלתבכשזאמןונבליזראךלוחמשםישורבםג

ךאובתארקלךלהזגרתחתמלואש9׃ונילעתרכה

לכםתואסכמםיקהץראידותעלכםיאפרךלררוע

Sheol)׃םיוגיכלמ h7585)10התאםגךילאורמאיוונעיםלכ

תימהךנואגלואשדרוה11׃תלשמנונילאונומכתילח

Sheol)׃העלותךיסכמוהמרעציךיתחתךילבנ h7585)12

שלוחץראלתעדגנרחשןבלליהםימשמתלפנךיא

לעממהלעאםימשהךבבלבתרמאהתאו13׃םיוגלע

׃ןופציתכריבדעומרהבבשאויאסכםיראלאיבכוכל

לואשלאךא15׃ןוילעלהמדאבעיתמבלעהלעא14

Sheol)׃רוביתכרילאדרות h7585)16וחיגשיךילאךיאר

׃תוכלממשיערמץראהזיגרמשיאההזהוננובתיךילא

׃התיבחתפאלויריסאסרהוירעורבדמכלבתםש17

19׃ותיבבשיאדובכבובכשםלכםיוגיכלמלכ18

ינעטמםיגרהשובלבעתנרצנכךרבקמתכלשההתאו

םתאדחתאל20׃סבומרגפכרובינבאלאידרויברח

םלועלארקיאלתגרהךמעתחשךצראיכהרובקב

ומקילבםתובאןועבחבטמוינבלוניכה21׃םיערמערז

םאנםהילעיתמקו22׃םירעלבתינפואלמוץראושריו

םאנדכנוןינוראשוםשלבבליתרכהותואבצהוהי

היתאטאטוםימימגאודפקשרומלהיתמשו23׃הוהי

תואבצהוהיעבשנ24׃תואבצהוהיםאנדמשהאטאטמב



העשי 711

איהיתצעירשאכוהתיהןכיתימדרשאכאלםארמאל

רסוונסובאירהלעויצראברושארבשל25׃םוקת

הצעהתאז26׃רוסיומכשלעמולבסוולעםהילעמ

27׃םיוגהלכלעהיוטנהדיהתאזוץראהלכלעהצועיה

28׃הנבישיימוהיוטנהודיורפיימוץעיתואבצהוהייכ

יחמשתלא29׃הזהאשמההיהזחאךלמהתומתנשב

עפצאצישחנשרשמיכךכמטבשרבשניכךלכתשלפ

חטבלםינויבאוםילדירוכבוערו30׃ףפועמףרשוירפו

יליליה31׃גרהיךתיראשוךשרשבערביתמהווצברי

ןיאואבןשעןופצמיכךלכתשלפגומנריעיקעזרעש

ןויצדסיהוהייכיוגיכאלמהנעיהמו32׃וידעומבדדוב

׃ומעיינעוסחיהבו

לילביכהמדנבאומרעדדשלילביכבאומאשמ15

יכבלתומבהןבידותיבההלע2׃המדנבאומריקדדש

לכהחרקוישארלכבלילייבאומאבדימלעוובנלע

היתבחרבוהיתוגגלעקשורגחויתצוחב3׃העורגןקז

ץהידעהלעלאוןובשחקעזתו4׃יכבבדרילילייהלכ

׃ולהעריושפנועיריבאומיצלחןכלעםלוקעמשנ

יכהישלשתלגערעצדעהחירבקעזיבאומליבל5

תקעזםינרוחךרדיכובהלעייכבבתיחולההלעמ

ריצחשבייכויהיתומשמםירמנימיכ6׃ורעעירבש

לעםתדקפוהשעהרתיןכלע7׃היהאלקריאשדהלכ

באומלובגתאהקעזההפיקהיכ8׃םואשיםיברעהלחנ

ןומידימיכ9׃התלליםיליאראבוהתלליםילגאדע



העשי 712

היראבאומתטילפלתופסונןומידלעתישאיכםדואלמ

׃המדאתיראשלו

תברהלאהרבדמעלסמץראלשמרכוחלש16

באומתונבהנייהתחלשמןקדדונףועכהיהו2׃ןויצ

לילכיתישהלילפושעהצעואיבה3׃ןונראלתרבעמ

ורוגי4׃ילגתלאדדנםיחדנירתסםירהצךותבךלצ

ץמהספאיכדדושינפמומלרתסיוהבאומיחדנךב

בשיואסכדסחבןכוהו5׃ץראהןמסמרומתדשהלכ

6׃קדצרהמוטפשמשרדוטפשדודלהאבתמאבוילע

ןכאלותרבעוונואגוותואגדאמאגבאומןואגונעמש

ריקישישאללילייהלכבאומלבאומלילייןכל7׃וידב

ןפגללמאןובשחתומדשיכ8׃םיאכנךאוגהתתשרח

רבדמועתועגנרזעידעהיקורשומלהםיוגילעבהמבש

רזעייכבבהכבאןכלע9׃םיורבעושטנהיתוחלש

ךציקלעיכהלעלאוןובשחיתעמדךויראהמבשןפג

למרכהןמליגוהחמשףסאנו10׃לפנדדיהךריצקלעו

ךרדהךרדיאלםיבקיבןייעעריאלןנריאלםימרכבו

יברקוומהירונככבאומליעמןכלע11׃יתבשהדדיה

המבהלעבאומהאלניכהארניכהיהו12׃שרחריקל

רשארבדההז13׃לכויאלוללפתהלושדקמלאאבו

רמאלהוהירבדהתעו14׃זאמבאומלאהוהירבד

ןומההלכבבאומדובכהלקנוריכשינשכםינששלשב

׃ריבכאולרעזמטעמראשוברה



העשי 713

יעמהתיהוריעמרסומקשמדהנהקשמדאשמ17

ןיאווצברוהנייהתםירדעלרערעירעתובזע2׃הלפמ

ראשוקשמדמהכלממוםירפאמרצבמתבשנו3׃דירחמ

היהו4׃תואבצהוהיםאנויהילארשיינבדובככםרא

היהו5׃הזריורשבןמשמובקעידובכלדיאוההםויב

טקלמכהיהורוצקיםילבשוערזוהמקריצקףסאכ

םינשתיזףקנכתללועובראשנו6׃םיאפרקמעבםילבש

היפעסבהשמחהעברארימאשארבםירגרגהשלש

םדאההעשיאוההםויב7׃לארשייהלאהוהיםאנהירפ

העשיאלו8׃הניארתלארשישודקלאויניעווהשעלע

האריאלויתעבצאושערשאווידיהשעמתוחבזמהלא

תבוזעכוזעמירעויהיאוההםויב9׃םינמחהוםירשאהו

׃הממשהתיהולארשיינבינפמובזערשארימאהושרחה

ןכלעתרכזאלךזעמרוצוךעשייהלאתחכשיכ10

ךעטנםויב11׃ונערזתרזתרמזוםינמעניעטניעטת

באכוהלחנםויבריצקדניחירפתךערזרקבבויגשגשת

ןואשוןוימהיםימיתומהכםיברםימעןומהיוה12׃שונא

םימןואשכםימאל13׃ןואשיםיריבכםימןואשכםימאל

ינפלםירהץמכףדרוקחרממסנווברעגוןואשיםיבר

םרטבההלבהנהוברעתעל14׃הפוסינפללגלגכוחור

׃וניזזבללרוגווניסושקלחהזונניארקב

2׃שוכירהנלרבעמרשאםיפנכלצלצץראיוה18

םיכאלמוכלםימינפלעאמגילכבוםיריצםיבחלשה

יוגהאלהואוהןמארונםעלאטרומוךשממיוגלאםילק



העשי 714

לבתיבשילכ3׃וצראםירהנואזברשאהסובמווקוק

׃ועמשתרפושעקתכווארתםירהסנאשנכץראינכשו

םחכינוכמבהטיבאוהטוקשאילאהוהירמאהכיכ4

םתכריצקינפליכ5׃ריצקםחבלטבעכרואילעחצ

תאותורמזמבםילזלזהתרכוהצנהיהילמגרסבוחרפ

תמהבלוםירהטיעלודחיובזעי6׃זתהריסהתושיטנה

׃ףרחתוילעץראהתמהבלכוטיעהוילעץקוץראה

טרומוךשממםעתואבצהוהילישלבויאיההתעב7

ואזברשאהסובמווקוקיוגהאלהואוהןמארונםעמו

׃ןויצרהתואבצהוהיםשםוקמלאוצראםירהנ

םירצמאבולקבעלעבכרהוהיהנהםירצמאשמ19

׃וברקבסמיםירצמבבלווינפמםירצמילילאוענו

שיאוויחאבשיאומחלנוםירצמבםירצמיתכסכסו2

חורהקבנו3׃הכלממבהכלממריעבריעוהערב

לאוםילילאהלאושרדועלבאותצעווברקבםירצמ

םירצמתאיתרכסו4׃םינעדיהלאותובאהלאוםיטאה

הוהיןודאהםאנםבלשמיזעךלמוהשקםינדאדיב

וחינזאהו6׃שביוברחירהנוםיהמםימותשנו5׃תואבצ

7׃ולמקףוסוהנקרוצמיראיוברחווללדתורהנ

ףדנשביירואיערזמלכורואייפלערואילעתורע

הכחרואיביכילשמלכולבאוםיגידהונאו8׃ונניאו

םיתשפידבעושבו9׃וללמאםימינפלעתרמכמישרפו

ישעלכםיאכדמהיתתשויהו10׃ירוחםיגראותוקירש

הערפיצעיימכחןעצירשםילואךא11׃שפנימגארכש



העשי 715

ןבינאםימכחןבהערפלאורמאתךיאהרעבנהצע

המועדיוךלאנודיגיוךימכחאופאםיא12׃םדקיכלמ

ירשואשנןעצירשולאונ13׃םירצמלעתואבצהוהיץעי

הברקבךסמהוהי14׃היטבשתנפםירצמתאועתהףנ

רוכשתועתהכוהשעמלכבםירצמתאועתהוםיעועחור

שארהשעירשאהשעמםירצמלהיהיאלו15׃ואיקב

םישנכםירצמהיהיאוההםויב16׃ןומגאוהפכבנזו

ףינמאוהרשאתואבצהוהידיתפונתינפמדחפודרחו

רשאלכאגחלםירצמלהדוהיתמדאהתיהו17׃וילע

אוהרשאתואבצהוהיתצעינפמדחפיוילאהתאריכזי

םירצמץראבםירעשמחויהיאוההםויב18׃וילעץעוי

סרההריעתואבצהוהילתועבשנוןענכתפשתורבדמ

ץראךותבהוהילחבזמהיהיאוההםויב19׃תחאלרמאי

דעלותואלהיהו20׃הוהילהלובגלצאהבצמוםירצמ

ינפמהוהילאוקעצייכםירצמץראבתואבצהוהיל

הוהיעדונו21׃םליצהוברועישומםהלחלשיוםיצחל

חבזודבעואוההםויבהוהיתאםירצמועדיוםירצמל

םירצמתאהוהיףגנו22׃ומלשוהוהילרדנורדנוהחנמו

םויב23׃םאפרוםהלרתענוהוהידעובשואופרוףגנ

םירצמברושאאבוהרושאםירצממהלסמהיהתאוהה

אוההםויב24׃רושאתאםירצמודבעורושאבםירצמו

ברקבהכרברושאלוםירצמלהישילשלארשיהיהי

ימעךורברמאלתואבצהוהיוכרברשא25׃ץראה

׃לארשייתלחנורושאידיהשעמוםירצמ



העשי 716

ךלמןוגרסותאחלשבהדודשאןתרתאבתנשב20

הוהירבדאיההתעב2׃הדכליודודשאבםחליורושא

ךינתמלעמקשהתחתפוךלרמאלץומאןבוהיעשידיב

3׃ףחיוםורעךלהןכשעיוךילגרלעמץלחתךלענו

שלשףחיוםורעוהיעשיידבעךלהרשאכהוהירמאיו

ךלמגהניןכ4׃שוכלעוםירצמלעתפומותואםינש

םורעםינקזוםירענשוכתולגתאוםירצמיבשתארושא

םטבמשוכמושבוותחו5׃םירצמתורעתשיפושחוףחיו

אוההםויבהזהיאהבשירמאו6׃םתראפתםירצמןמו

ךלמינפמלצנהלהרזעלםשונסנרשאונטבמהכהנה

׃ונחנאטלמנךיאורושא

אברבדממףלחלבגנבתופוסכםירבדמאשמ21

דדושהודגובדגובהילדגההשקתוזח2׃הארונץראמ

ןכלע3׃יתבשההתחנאלכידמירוצםליעילעדדוש

יתיוענהדלוייריצכינוזחאםיריצהלחלחינתמואלמ

ינתתעבתוצלפיבבלהעת4׃תוארמיתלהבנעמשמ

הפצןחלשהךרע5׃הדרחלילםשיקשחףשנתא

הכיכ6׃ןגמוחשמםירשהומוקהתשלוכאתיפצה

7׃דיגיהארירשאהפצמהדמעהךלינדאילארמא

בישקהולמגבכררומחבכרםישרפדמצבכרהארו

דמעיכנאינדאהפצמלעהיראארקיו8׃בשקברבשק

הנהו9׃תולילהלכבצניכנאיתרמשמלעוםמוידימת

הלפנהלפנרמאיוןעיוםישרפדמצשיאבכראבהז

ןבויתשדמ10׃ץראלרבשהיהלאיליספלכולבב

יתדגהלארשייהלאתואבצהוהיתאמיתעמשרשאינרג



העשי 717

הלילמהמרמשריעשמארקילאהמודאשמ11׃םכל

םאהלילםגורקבהתארמשרמא12׃לילמהמרמש

ונילתברעברעיבברעבאשמ13׃ויתאובשויעבןויעבת

ץראיבשיםימויתהאמצתארקל14׃םינדדתוחרא

ינפמודדנתוברחינפמיכ15׃דדנומדקומחלבאמית

16׃המחלמדבכינפמוהכורדתשקינפמוהשוטנברח

לכהלכוריכשינשכהנשדועבילאינדארמאהכיכ

וטעמירדקינבירובגתשקרפסמראשו17׃רדקדובכ

׃רבדלארשייהלאהוהייכ

2׃תוגגלךלכתילעיכאופאךלהמןויזחאיגאשמ22

יללחאלךיללחהזילעהירקהימוהריעהאלמתואשת

תשקמדחיודדנךיניצקלכ3׃המחלמיתמאלוברח

ןכלע4׃וחרבקוחרמודחיורסאךיאצמנלכורסא

דשלעינמחנלוציאתלאיכבבררמאינמועשיתרמא

הוהיינדאלהכובמוהסובמוהמוהמםוייכ5׃ימעתב

םליעו6׃רההלאעושורקרקרקמןויזחאיגבתואבצ

יהיו7׃ןגמהרעריקוםישרפםדאבכרבהפשאאשנ

׃הרעשהותשתשםישרפהובכרואלמךיקמערחבמ

תיבקשנלאאוההםויבטבתוהדוהיךסמתאלגיו8

וצבקתוובריכםתיארדודריעיעיקבתאו9׃רעיה

םתרפסםלשורייתבתאו10׃הנותחתההכרבהימתא

ןיבםתישעהוקמו11׃המוחהרצבלםיתבהוצתתו

הישעלאםתטבהאלוהנשיההכרבהימלםיתמחה

תואבצהוהיינדאארקיו12׃םתיאראלקוחרמהרציו

הנהו13׃קשרגחלוהחרקלודפסמלויכבלאוההםויב



העשי 718

ןייתותשורשבלכאןאצטחשורקבגרההחמשוןושש

תואבצהוהיינזאבהלגנו14׃תומנרחמיכותשולוכא

הוהיינדארמאןותמתדעםכלהזהןועהרפכיםא

ןכסהלאאבךלתואבצהוהיינדארמאהכ15׃תואבצ

הפךלימוהפךלהמ16׃תיבהלערשאאנבשלעהזה

עלסביקקחורבקםורמיבצחרבקהפךלתבצחיכ

ךטעורבגהלטלטךלטלטמהוהיהנה17׃ולןכשמ

םידיתבחרץראלארודכהפנצךפנציףונצ18׃הטע

19׃ךינדאתיבןולקךדובכתובכרמהמשותומתהמש

אוההםויבהיהו20׃ךסרהיךדמעממוךבצממךיתפדהו

ויתשבלהו21׃והיקלחןבםיקילאלידבעליתארקו

באלהיהוודיבןתאךתלשממוונקזחאךטנבאוךתנתכ

דודתיבחתפמיתתנו22׃הדוהיתיבלוםלשוריבשויל

דתיויתעקתו23׃חתפןיאורגסורגסןיאוחתפוומכשלע

וילעולתו24׃ויבאתיבלדובכאסכלהיהוןמאנםוקמב

ןטקהילכלכתועפצהוםיאצאצהויבאתיבדובכלכ

םאנאוההםויב25׃םילבנהילכלכדעותונגאהילכמ

העדגנוןמאנםוקמבהעוקתהדתיהשומתתואבצהוהי

׃רבדהוהייכהילערשאאשמהתרכנוהלפנו

אובמתיבמדדשיכשישרתתוינאוליליהרצאשמ23

רבעןודיצרחסיאיבשיומד2׃ומלהלגנםיתכץראמ

התאובתרואיריצקרחשערזםיברםימבו3׃ךואלמםי

םיהזועמםירמאיכןודיצישוב4׃םיוגרחסיהתו

יתממורםירוחביתלדגאלויתדליאלויתלחאלרמאל



העשי 719

6׃רצעמשכוליחיםירצמלעמשרשאכ5׃תולותב

הזילעםכלתאזה7׃יאיבשיוליליההשישרתורבע

ץעיימ8׃רוגלקוחרמהילגרהולביהתמדקםדקימימ

ידבכנהינענכםירשהירחסרשאהריטעמהרצלעתאז

לכלקהליבצלכןואגללחלהצעיתואבצהוהי9׃ץרא

חזמןיאשישרתתבראיכךצראירבע10׃ץראידבכנ

לאהוצהוהיתוכלממזיגרהםיהלעהטנודי11׃דוע

זולעלדועיפיסותאלרמאיו12׃הינזעמדמשלןענכ

אלםשםגירבעימוקםייתכןודיצתבתלותבהקשעמה

הדסירושאהיהאלםעההזםידשכץראןה13׃ךלחוני

14׃הלפמלהמשהיתונמראוררעויניחבומיקהםייצל

אוההםויבהיהו15׃ןכזעמדדשיכשישרתתוינאוליליה

םיעבשץקמדחאךלמימיכהנשםיעבשרצתחכשנו

ריעיבסרונכיחק16׃הנוזהתרישכרצלהיהיהנש

היהו17׃ירכזתןעמלרישיברהןגניביטיההחכשנהנוז

התנזוהננתאלהבשורצתאהוהידקפיהנשםיעבשץקמ

הרחסהיהו18׃המדאהינפלעץראהתוכלממלכתא

ינפלםיבשיליכןסחיאלורצאיאלהוהילשדקהננתאו

׃קיתעהסכמלוהעבשללכאלהרחסהיהיהוהי

ץיפהוהינפהועוהקלובוץראהקקובהוהיהנה24

התרבגכהחפשכוינדאכדבעכןהככםעכהיהו2׃היבשי

3׃ובאשנרשאכהשנכהולכהולמכרכומכהנוקכ

רבדהתארבדהוהייכזובתזובהוץראהקובתקובה

וללמאלבתהלבנהללמאץראההלבנהלבא4׃הזה



העשי 720

ורבעיכהיבשיתחתהפנחץראהו5׃ץראהםעםורמ

הלכאהלאןכלע6׃םלועתירבורפהקחופלחתרות

שונאראשנוץראיבשיורחןכלעהביבשיומשאיוץרא

8׃בליחמשלכוחנאנןפגהללמאשוריתלבא7׃רעזמ

9׃רונכשושמתבשםיזילעןואשלדחםיפתשושמתבש

תירקהרבשנ10׃ויתשלרכשרמיןייותשיאלרישב

הברעתוצוחבןייהלעהחוצ11׃אובמתיבלכרגסוהת

היאשוהמשריעבראשנ12׃ץראהשושמהלגהחמשלכ

םימעהךותבץראהברקבהיהיהכיכ13׃רעשתכי

םלוקואשיהמה14׃ריצבהלכםאתללועכתיזףקנכ

הוהיודבכםיראבןכלע15׃םימולהצהוהיןואגבונרי

תרמזץראהףנכמ16׃לארשייהלאהוהיםשםיהייאב

םידגביליואיליזריליזררמאוקידצליבצונעמש

בשויךילעחפותחפודחפ17׃ודגבםידגובדגבוודגב

הלועהותחפהלאלפידחפהלוקמסנההיהו18׃ץראה

ושעריווחתפנםורממתובראיכחפבדכליתחפהךותמ

ץראהררופתהרופץראההעערתההער19׃ץראידסומ

הדדונתהורוכשכץראעונתעונ20׃ץראהטטומתהטומ

21׃םוקףיסתאלוהלפנוהעשפהילעדבכוהנולמכ

לעוםורמבםורמהאבצלעהוהידקפיאוההםויבהיהו

רובלעריסאהפסאופסאו22׃המדאהלעהמדאהיכלמ

הנבלההרפחו23׃ודקפיםימיברמורגסמלעורגסו

םלשוריבוןויצרהבתואבצהוהיךלמיכהמחההשובו

׃דובכוינקזדגנו



העשי 721

אלפתישעיכךמשהדואךממוראהתאיהלאהוהי25

הירקלגלריעמתמשיכ2׃ןמאהנומאקוחרמתוצע

3׃הנביאלםלועלריעמםירזןומראהלפמלהרוצב

יכ4׃ךוארייםיצירעםיוגתירקזעםעךודבכיןכלע

לצםרזמהסחמולרצבןויבאלזועמלדלזועמתייה

ןואשןויצבברחכ5׃ריקםרזכםיצירעחוריכברחמ

השעו6׃הנעיםיצירערימזבעלצבברחעינכתםירז

התשמםינמשהתשמהזהרהבםימעהלכלתואבצהוהי

הזהרהבעלבו7׃םיקקזמםירמשםיחממםינמשםירמש

לכלעהכוסנההכסמהוםימעהלכלעטולהטולהינפ

לעמהעמדהוהיינדאהחמוחצנלתומהעלב8׃םיוגה

׃רבדהוהייכץראהלכלעמריסיומעתפרחוםינפלכ

הזונעישויוולוניוקהזוניהלאהנהאוההםויברמאו9

דיחונתיכ10׃ותעושיבהחמשנוהליגנולוניוקהוהי

ימבןבתמשודהכויתחתבאומשודנוהזהרהבהוהי

תוחשלהחשהשרפירשאכוברקבוידישרפו11׃הנמדמ

ךיתמוחבגשמרצבמו12׃וידיתובראםעותואגליפשהו

׃רפעדעץראלעיגהליפשהחשה

זעריעהדוהיץראבהזהרישהרשויאוההםויב26

יוגאביוםירעשוחתפ2׃לחותומוחתישיהעושיונל

ךביכםולשםולשרצתךומסרצי3׃םינמארמשקידצ

׃םימלוערוצהוהיהיביכדעידעהוהיבוחטב4׃חוטב

דעהליפשיהנליפשיהבגשנהירקםורמיבשיחשהיכ5

ימעפינעילגרלגרהנסמרת6׃רפעדעהנעיגיץרא

׃סלפתקידצלגעמרשיםירשימקידצלחרא7׃םילד



העשי 722

תואתךרכזלוךמשלךוניוקהוהיךיטפשמחראףא8

ךרחשאיברקביחורףאהלילבךיתיואישפנ9׃שפנ

ןחי10׃לבתיבשיודמלקדצץראלךיטפשמרשאכיכ

תואגהארילבולועיתוחכנץראבקדצדמללבעשר

םעתאנקושביווזחיןויזחילבךדיהמרהוהי11׃הוהי

לכםגיכונלםולשתפשתהוהי12׃םלכאתךירצשאףא

ךתלוזםינדאונולעבוניהלאהוהי13׃ונלתלעפונישעמ

ומקילבםיאפרויחילבםיתמ14׃ךמשריכזנךבדבל

יוגלתפסי15׃ומלרכזלכדבאתוםדימשתותדקפןכל

הוהי16׃ץראיוצקלכתקחרתדבכניוגלתפסיהוהי

בירקתהרהומכ17׃ומלךרסומשחלןוקצךודקפרצב

18׃הוהיךינפמונייהןכהילבחבקעזתליחתתדלל

לבוץראהשענלבתעושיחורונדליומכונלחונירה

וננרווציקהןומוקייתלבנךיתמויחי19׃לבתיבשיולפי

ךל20׃ליפתםיאפרץראוךלטתרואלטיכרפעינכש

דעעגרטעמכיבחךדעבךיתלדרגסוךירדחבאבימע

בשיןועדקפלומוקממאציהוהיהנהיכ21׃םעזרובעי

לעדועהסכתאלוהימדתאץראההתלגווילעץראה

׃היגורה

הלודגהוהשקהוברחבהוהידקפיאוההםויב27

גרהוןותלקעשחנןתיוללעוחרבשחנןתיוללעהקזחהו

׃הלונעדמחםרכאוההםויב2׃םיברשאןינתהתא

הלילהילעדקפיןפהנקשאםיעגרלהרצנהוהיינא3

המחלמבתישרימשיננתיימילןיאהמח4׃הנרצאםויו



העשי 723

םולשהשעייזועמבקזחיוא5׃דחיהנתיצאהבהעשפא

חרפוץיציבקעישרשיםיאבה6׃ילהשעיםולשיל

והכהוהכמתכמכה7׃הבונתלבתינפואלמולארשי

הגההנבירתהחלשבהאסאסב8׃גרהויגרהגרהכםא

בקעיןוערפכיתאזבןכל9׃םידקםויבהשקהוחורב

רגינבאכחבזמינבאלכומושבותאטחרסהירפלכהזו

דדבהרוצבריעיכ10׃םינמחוםירשאומקיאלתוצפנמ

הלכוץבריםשולגעהעריםשרבדמכבזענוחלשמהונ

תוריאמתואבםישנהנרבשתהריצקשביב11׃היפעס

ורציווהשעונמחריאלןכלעאוהתוניבםעאליכהתוא

רהנהתלבשמהוהיטבחיאוההםויבהיהו12׃וננחיאל

׃לארשיינבדחאדחאלוטקלתםתאוםירצמלחנדע

םידבאהואבולודגרפושבעקתיאוההםויבהיהו13

הוהילווחתשהוםירצמץראבםיחדנהורושאץראב

׃םלשוריבשדקהרהב

ותראפתיבצלבנץיצוםירפאירכשתואגתרטעיוה28

ץמאוקזחהנה2׃ןייימולהםינמשאיגשארלערשא

םיפטשםיריבכםימםרזכבטקרעשדרבםרזכינדאל

ירוכשתואגתרטעהנסמרתםילגרב3׃דיבץראלחינה

שארלערשאותראפתיבצלבנתציצהתיהו4׃םירפא

התואהארההארירשאץיקםרטבהרוכבכםינמשאיג

תואבצהוהיהיהיאוההםויב5׃הנעלביופכבהדועב

חורלו6׃ומעראשלהראפתתריפצלויבצתרטעל

המחלמיבישמהרובגלוטפשמהלעבשוילטפשמ



העשי 724

וגשאיבנוןהכועתרכשבווגשןייבהלאםגו7׃הרעש

וקפהארבוגשרכשהןמועתןייהןמועלבנרכשב

9׃םוקמילבהאצאיקואלמתונחלשלכיכ8׃הילילפ

יקיתעבלחמילומגהעומשןיביימתאוהעדהרויימתא

םשריעזוקלוקוקלוקוצלוצוצלוציכ10׃םידשמ

לארבדיתרחאןושלבוהפשיגעלביכ11׃םשריעז

ףיעלוחינההחונמהתאזםהילארמארשא12׃הזהםעה

הוהירבדםהלהיהו13׃עומשאובאאלוהעגרמהתאזו

ןעמלםשריעזםשריעזוקלוקוקלוקוצלוצוצלוצ

ועמשןכל14׃ודכלנוושקונוורבשנורוחאולשכווכלי

15׃םלשוריברשאהזהםעהילשמןוצלישנאהוהירבד

הזחונישעלואשםעותומתאתירבונתרכםתרמאיכ

רקשבוונסחמבזכונמשיכונאוביאלרבעיכףטושטיש

Sheol)׃ונרתסנ h7585)16דסייננההוהיינדארמאהכןכל

אלןימאמהדסומדסומתרקיתנפןחבןבאןבאןויצב

דרבהעיותלקשמלהקדצווקלטפשמיתמשו17׃שיחי

תומתאםכתירברפכו18׃ופטשיםימרתסובזכהסחמ

םתייהורבעייכףטושטושםוקתאללואשתאםכתוזחו

Sheol)׃סמרמלול h7585)19רקבביכםכתאחקיורבעידמ

׃העומשןיבההעוזקרהיהוהלילבוםויברבעירקבב

21׃סנכתהכהרצהכסמהוערתשהמעצמהרצקיכ20

תושעלזגריןועבגבקמעכהוהיםוקיםיצרפרהכיכ

22׃ותדבעהירכנותדבעדבעלווהשעמרזוהשעמ

הצרחנוהלכיכםכירסומוקזחיןפוצצולתתלאהתעו

וניזאה23׃ץראהלכלעתואבצהוהיינדאתאמיתעמש



העשי 725

שרחיםויהלכה24׃יתרמאועמשוובישקהילוקועמשו

הינפהושםאאולה25׃ותמדאדדשיוחתפיערזלשרחה

ןמסנהרעשוהרושהטחםשוקרזיןמכוחצקץיפהו

אליכ27׃ונרויויהלאטפשמלורסיו26׃ותלבגתמסכו

הטמביכבסויןמכלעהלגעןפואוחצקשדויץורחב

שודאחצנלאליכקדויםחל28׃טבשבןמכוחצקטבחי

תאזםג29׃ונקדיאלוישרפוותלגעלגלגםמהוונשודי

׃הישותלידגההצעאילפההאציתואבצהוהיםעמ

הנשלעהנשופסדודהנחתירקלאיראלאיראיוה29

הינאוהינאתהתיהולאיראליתוקיצהו2׃ופקניםיגח

ךילעיתרצוךילערודכיתינחו3׃לאיראכילהתיהו

ירבדתץראמתלפשו4׃תרצמךילעיתמיקהובצמ

רפעמוךלוקץראמבואכהיהוךתרמאחשתרפעמו

רבעץמכוךירזןומהקדקבאכהיהו5׃ףצפצתךתרמא

תואבצהוהיםעמ6׃םאתפעתפלהיהוםיצירעןומה

בהלוהרעסוהפוסלודגלוקושערבוםערבדקפת

םיוגהלכןומההלילןוזחםולחכהיהו7׃הלכואשא

׃הלםיקיצמהוהתדצמוהיבצלכולאיראלעםיאבצה

ושפנהקירוץיקהולכואהנהובערהםלחירשאכהיהו8

ושפנוףיעהנהוץיקהוהתשהנהואמצהםלחירשאכו

׃ןויצרהלעםיאבצהםיוגהלכןומההיהיןכהקקוש

וענןייאלוורכשועשוועשעתשהוהמתווהמהמתה9

םצעיוהמדרתחורהוהיםכילעךסניכ10׃רכשאלו

11׃הסכםיזחהםכישארתאוםיאיבנהתאםכיניעתא



העשי 726

ונתירשאםותחהרפסהירבדכלכהתוזחםכליהתו

יכלכואאלרמאוהזאנארקרמאלרפסהעדוילאותא

רמאלרפסעדיאלרשאלערפסהןתנו12׃אוהםותח

יכןעיינדארמאיו13׃רפסיתעדיאלרמאוהזאנארק

ינממקחרובלוינודבכויתפשבוויפבהזהםעהשגנ

ףסוייננהןכל14׃הדמלמםישנאתוצמיתאםתארייהתו

וימכחתמכחהדבאואלפואלפההזהםעהתאאילפהל

רתסלהוהימםיקימעמהיוה15׃רתתסתוינבנתניבו

׃ונעדויימוונארימורמאיוםהישעמךשחמבהיהוהצע

והשעלהשעמרמאייכבשחירציהרמחכםאםככפה16

טעמדועאולה17׃ןיבהאלורצוילרמארציוינשעאל

ועמשו18׃בשחירעיללמרכהולמרכלןונבלבשורעזמ

יניעךשחמולפאמורפסירבדםישרחהאוההםויב

ינויבאוהחמשהוהיבםיונעופסיו19׃הניארתםירוע

ץלהלכוץירעספאיכ20׃וליגילארשישודקבםדא

חיכומלורבדבםדאיאיטחמ21׃ןואידקשלכותרכנו

לאהוהירמאהכןכל22׃קידצוהתבוטיוןושקירעשב

אלובקעישוביהתעאלםהרבאתאהדפרשאבקעיתיב

וברקבידיהשעמוידליותארביכ23׃ורוחיוינפהתע

לארשייהלאתאובקעישודקתאושידקהוימשושידקי

׃חקלודמליםינגורוהניבחוריעתועדיו24׃וצירעי

ינמאלוהצעתושעלהוהיםאנםיררוסםינביוה30

׃תאטחלעתאטחתופסןעמליחוראלוהכסמךסנלו

זועמבזועלולאשאליפוםירצמתדרלםיכלהה2



העשי 727

הערפזועמםכלהיהו3׃םירצמלצבתוסחלוהערפ

ןעצבויהיכ4׃המלכלםירצמלצבתוסחהותשבל

וליעויאלםעלעשיאבהלכ5׃ועיגיסנחויכאלמווירש

6׃הפרחלםגותשבליכליעוהלאלורזעלאלומל

םהמשילואיבלהקוצוהרצץראבבגנתומהבאשמ

לעוםהליחםיריעףתכלעואשיףפועמףרשוהעפא

םירצמו7׃וליעויאלםעלעםתרצואםילמגתשבד

8׃תבשםהבהרתאזליתארקןכלורזעיקירולבה

םויליהתוהקחרפסלעוםתאחוללעהבתכאובהתע

םישחכםינבאוהירמםעיכ9׃םלועדעדעלןורחא

אלםיארלורמארשא10׃הוהיתרותעומשובאאלםינב

וזחתוקלחונלורבדתוחכנונלוזחתאלםיזחלווארת

ונינפמותיבשהחראינמוטהךרדינמורוס11׃תולתהמ

ןעילארשישודקרמאהכןכל12׃לארשישודקתא

13׃וילעונעשתוזולנוקשעבוחטבתוהזהרבדבםכסאמ

הבגשנהמוחבהעבנלפנץרפכהזהןועהםכלהיהיןכל

לבנרבשכהרבשו14׃הרבשאוביעתפלםאתפרשא

תותחלשרחותתכמבאצמיאלולמחיאלתותכםירצוי

הוהיינדארמאהכיכ15׃אבגמםימףשחלודוקימשא

החטבבוטקשהבןועשותתחנוהבושבלארשישודק

סוסלעיכאלורמאתו16׃םתיבאאלוםכתרובגהיהת

׃םכיפדרולקיןכלעבכרנלקלעוןוסונתןכלעסוננ

וסנתהשמחתרעגינפמדחאתרעגינפמדחאףלא17

׃העבגהלעסנכורההשארלעןרתכםתרתונםאדע

יכםכמחרלםוריןכלוםכננחלהוהיהכחיןכלו18



העשי 728

ןויצבםעיכ19׃וליכוחלכירשאהוהיטפשמיהלא

ךקעזלוקלךנחיןונחהכבתאלוכבםלשוריבבשי

ץחלםימורצםחלינדאםכלןתנו20׃ךנעותעמשכ

21׃ךירומתאתוארךיניעויהוךירומדועףנכיאלו

ובוכלךרדההזרמאלךירחאמרבדהנעמשתךינזאו

יליספיופצתאםתאמטו22׃וליאמשתיכוונימאתיכ

רמאתאצהודומכםרזתךבהזתכסמתדפאתאוךפסכ

םחלוהמדאהתאערזתרשאךערזרטמןתנו23׃ול

אוההםויבךינקמהעריןמשוןשדהיהוהמדאהתאובת

לילבהמדאהידבעםיריעהוםיפלאהו24׃בחרנרכ

לכלעהיהו25׃הרזמבותחרבהרזרשאולכאיץימח

גרהםויבםימילביםיגלפהאשנהעבגלכלעוהבגרה

המחהרואכהנבלהרואהיהו26׃םילדגמלפנבבר

םויבםימיהתעבשרואכםיתעבשהיהיהמחהרואו

םשהנה27׃אפריותכמץחמוומערבשתאהוהישבח

םעזואלמויתפשהאשמדבכוופארעבקחרממאבהוהי

הצחיראוצדעףטושלחנכוחורו28׃תלכאשאכונושלו

29׃םימעייחללעהעתמןסרואושתפנבםיוגהפנהל

ךלוהכבבלתחמשוגחשדקתהלילכםכלהיהירישה

עימשהו30׃לארשירוצלאהוהירהבאובללילחב

בהלוףאףעזבהאריועורזתחנוולוקדוהתאהוהי

תחיהוהילוקמיכ31׃דרבןבאוםרזוץפנהלכואשא

רשאהדסומהטמרבעמלכהיהו32׃הכיטבשברושא

םחלנהפונתתומחלמבותורנכבוםיפתבוילעהוהיחיני

ןכוהךלמלאוהםגהתפתלומתאמךורעיכ33׃הב



העשי 729

הוהיתמשנהברהםיצעושאהתרדמבחרהקימעה

׃הבהרעבתירפגלחנכ

וחטביוונעשיםיסוסלעהרזעלםירצמםידריהיוה31

לעועשאלודאמומצעיכםישרפלעובריכבכרלע

אביוםכחאוהםגו2׃ושרדאלהוהיתאולארשישודק

תרזעלעוםיערמתיבלעםקוריסהאלוירבדתאוער

חוראלורשבםהיסוסולאאלוםדאםירצמו3׃ןואילעפ

׃ןוילכיםלכודחיורזעלפנורזועלשכוודיהטיהוהיו

ריפכהוהיראההגהירשאכילאהוהירמאהכיכ4

תחיאלםלוקמםיעראלמוילעארקירשאופרטלע

רהלעאבצלתואבצהוהידריןכהנעיאלםנומהמו

לעתואבצהוהיןגיןכתופעםירפצכ5׃התעבגלעוןויצ

וקימעהרשאלובוש6׃טילמהוחספליצהוןונגםלשורי

ילילאשיאןוסאמיאוההםויביכ7׃לארשיינבהרס

לפנו8׃אטחםכידיםכלושערשאובהזילילאוופסכ

ינפמולסנוונלכאתםדאאלברחושיאאלברחברושא

סנמותחורובעירוגממועלסו9׃ויהיסמלוירוחבוברח

׃םלשוריבולרונתוןויצבולרוארשאהוהיםאנוירש

2׃ורשיטפשמלםירשלוךלמךלמיקדצלןה32

לצכןויצבםימיגלפכםרזרתסוחוראבחמכשיאהיהו

ינזאוםיאריניעהניעשתאלו3׃הפיעץראבדבכעלס

ןושלותעדלןיביםירהמנבבלו4׃הנבשקתםיעמש

בידנלבנלדועארקיאל5׃תוחצרבדלרהמתםיגלע

השעיובלורבדיהלבנלבניכ6׃עושרמאיאליליכלו



העשי 730

בערשפנקירהלהעותהוהילארבדלוףנחתושעלןוא

ץעיתומזאוהםיערוילכילכו7׃ריסחיאמצהקשמו

בידנו8׃טפשמןויבארבדבורקשירמאבםיונעלבחל

הנמקתוננאשםישנ9׃םוקיתובידנלעאוהוץעיתובידנ

לעםימי10׃יתרמאהנזאהתוחטבתונבילוקהנעמש

11׃אוביילבףסאריצבהלכיכתוחטבהנזגרתהנש

לעהרוגחוהרעוהטשפתוחטבהזגרתוננאשודרח

׃הירפןפגלעדמחידשלעםידפסםידשלע12׃םיצלח

שושמיתבלכלעיכהלעתרימשץוקימעתמדאלע13

ןחבולפעבזעריעןומהשטנןומראיכ14׃הזילעהירק

׃םירדעהערמםיארפשושמםלועדעתורעמדעבהיה

למרכלרבדמהיהוםורממחורונילעהרעידע15

הקדצוטפשמרבדמבןכשו16׃בשחירעיללמרכו

תדבעוםולשהקדצההשעמהיהו17׃בשתלמרכב

םולשהונבימעבשיו18׃םלועדעחטבוטקשההקדצה

תדרבדרבו19׃תוננאשתחונמבוםיחטבמתונכשמבו

לכלעיערזםכירשא20׃ריעהלפשתהלפשבורעיה

׃רומחהורושהלגריחלשמםימ

ךמתהכובודגבאלודגובודודשאלהתאודדושיוה33

ךלוננחהוהי2׃ךבודגבידגבלךתלנכדשותדדוש

לוקמ3׃הרצתעבונתעושיףאםירקבלםערזהיהוניוק

םכללשףסאו4׃םיוגוצפנךתממורמםימעודדנןומה

ןכשיכהוהיבגשנ5׃ובקקושםיבגקשמכליסחהףסא

ךיתעתנומאהיהו6׃הקדצוטפשמןויצאלמםורמ

ןה7׃ורצואאיההוהיתאריתעדותמכחתעושיןסח



העשי 731

ומשנ8׃ןויכבירמםולשיכאלמהצחוקעצםלארא

בשחאלםירעסאמתירברפהחרארבעתבשתולסמ

ןורשההיהלמקןונבלריפחהץראהללמאלבא9׃שונא

התעהוהירמאיםוקאהתע10׃למרכוןשברענוהברעכ

שאםכחורשקודלתששחורהת11׃אשנאהתעםמורא

םיחוסכםיצוקדישתופרשמםימעויהו12׃םכלכאת

םיבורקועדויתישערשאםיקוחרועמש13׃ותצישאב

ימםיפנחהדערהזחאםיאטחןויצבודחפ14׃יתרבג

ךלה15׃םלועידקומונלרוגיימהלכואשאונלרוגי

ויפכרענתוקשעמעצבבסאמםירשימרבדותוקדצ

תוארמויניעםצעוםימדעמשמונזאםטאדחשבךמתמ

ומחלובגשמםיעלסתודצמןכשיםימורמאוה16׃ערב

הניארתךיניעהניזחתויפיבךלמ17׃םינמאנוימימןתנ

לקשהיארפסהיאהמיאהגהיךבל18׃םיקחרמץרא

םעהארתאלזעונםעתא19׃םילדגמהתארפסהיא

ןויצהזח20׃הניבןיאןושלגעלנעומשמהפשיקמע

לבלהאןנאשהונםלשוריהניארתךיניעונדעומתירק

יכ21׃וקתנילבוילבחלכוחצנלויתדתיעסילבןעצי

םידייבחרםיראיםירהנםוקמונלהוהירידאםשםא

הוהייכ22׃ונרבעיאלרידאיצוטישינאובךלתלב

ושטנ23׃ונעישויאוהונכלמהוהיונקקחמהוהיונטפש

ללשדעקלחזאסנושרפלבםנרתןכוקזחילבךילבח

םעהיתילחןכשרמאילבו24׃זבוזזבםיחספהברמ

׃ןועאשנהבבשיה



העשי 732

ץראהעמשתובישקהםימאלועמשלםיוגוברק34

םיוגהלכלעהוהילףצקיכ2׃היאצאצלכולבתהאלמו

םהיללחו3׃חבטלםנתנםמירחהםאבצלכלעהמחו

וקמנו4׃םמדמםירהוסמנוםשאבהלעיםהירגפווכלשי

לוביםאבצלכוםימשהרפסכולגנוםימשהאבצלכ

םימשבהתוריכ5׃הנאתמתלבנכוןפגמהלעלבנכ

ברח6׃טפשמלימרחםעלעודרתםודאלעהנהיברח

םידותעוםירכםדמבלחמהנשדהםדהאלמהוהיל

לודגחבטוהרצבבהוהילחבזיכםיליאתוילכבלחמ

םיריבאםעםירפוםמעםימארודריו7׃םודאץראב

םקנםוייכ8׃ןשדיבלחמםרפעוםדמםצראהתורו

תפזלהילחנוכפהנו9׃ןויצבירלםימולשתנשהוהיל

הליל10׃הרעבתפזלהצראהתיהותירפגלהרפעו

ברחתרודלרודמהנשעהלעיםלועלהבכתאלםמויו

ףושניודופקותאקהושריו11׃הברבעןיאםיחצנחצנל

הירח12׃והבינבאווהתוקהילעהטנוהבונכשיברעו

התלעו13׃ספאויהיהירשלכווארקיהכולמםשןיאו

םינתהונהתיהוהירצבמבחוחושומקםיריסהיתנמרא

לעריעשוםייאתאםייצושגפו14׃הנעיתונבלריצח

׃חונמהלהאצמותילילהעיגרהםשךאארקיוהער

ךאהלצבהרגדוהעקבוטלמתוזופקהננקהמש15

הוהירפסלעמושרד16׃התוערהשאתוידוצבקנםש

יכודקפאלהתוערהשאהרדענאלהנהמתחאוארקו

לרוגןהלליפהאוהו17׃ןצבקאוהוחורוהוצאוהיפ



העשי 733

רודורודלהושרייםלועדעוקבםהלהתקלחודיו

׃הבונכשי

׃תלצבחכחרפתוהברעלגתוהיצורבדמםוששי35

ןתנןונבלהדובכןנרותליגףאלגתוחרפתחרפ2

רדההוהידובכואריהמהןורשהולמרכהרדההל

4׃וצמאתולשכםיכרבותופרםידיוקזח3׃וניהלא

םקנםכיהלאהנהואריתלאוקזחבלירהמנלורמא

יניעהנחקפתזא5׃םכעשיואוביאוהםיהלאלומגאובי

ןרתוחספליאכגלדיזא6׃הנחתפתםישרחינזאוםירוע

7׃הברעבםילחנוםימרבדמבועקבניכםלאןושל

הצברםינתהונבםימיעובמלןואמצוםגאלברשההיהו

שדקהךרדוךרדולולסמםשהיהו8׃אמגוהנקלריצח

םיליואוךרדךלהומלאוהואמטונרבעיאלהלארקי

אלהנלעילבתויחץירפוהיראםשהיהיאל9׃ועתיאל

ןויצואבוןובשיהוהיייודפו10׃םילואגוכלהוםשאצמת

וסנווגישיהחמשוןוששםשארלעםלועתחמשוהנרב

׃החנאוןוגי

בירחנסהלעוהיקזחךלמלהנשהרשעעבראביהיו36

חלשיו2׃םשפתיותורצבההדוהיירעלכלערושאךלמ

ךלמהלאהמלשורישיכלמהקשברתארושאךלמ

הנוילעההכרבהתלעתבדמעיודבכליחבוהיקזח

והיקלחןבםיקילאוילאאציו3׃סבוכהדשתלסמב

4׃ריכזמהףסאןבחאויורפסהאנבשותיבהלערשא

רמאהכוהיקזחלאאנורמאהקשברםהילארמאיו



העשי 734

׃תחטברשאהזהןוחטבההמרושאךלמלודגהךלמה

התעהמחלמלהרובגוהצעםיתפשרבדךאיתרמא5

תנעשמלעתחטבהנה6׃יבתדרמיכתחטבימלע

אבווילעשיאךמסירשאםירצמלעהזהץוצרההנקה

׃וילעםיחטבהלכלםירצמךלמהערפןכהבקנוופכב

רשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהילאילארמאתיכו7

הדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמבתאוהיקזחריסה

ברעתההתעו8׃ווחתשתהזהחבזמהינפלםלשורילו

םאםיסוסםיפלאךלהנתאורושאךלמהינדאתאאנ

תחפינפתאבישתךיאו9׃םהילעםיבכרךלתתללכות

בכרלםירצמלעךלחטבתוםינטקהינדאידבעדחא

ץראהלעיתילעהוהיידעלבמההתעו10׃םישרפלו

תאזהץראהלאהלעילארמאהוהיהתיחשהלתאזה

הקשברלאחאויואנבשוםיקילארמאיו11׃התיחשהו

רבדתלאוונחנאםיעמשיכתימראךידבעלאאנרבד

בררמאיו12׃המוחהלערשאםעהינזאבתידוהיונילא

םירבדהתארבדלינדאינחלשךילאוךינדאלאההקש

תאלכאלהמוחהלעםיבשיהםישנאהלעאלההלאה

הקשברדמעיו13׃םכמעםהינישתאתותשלוםהיארח

ךלמהירבדתאועמשרמאיותידוהילודגלוקבארקיו

םכלאשילאךלמהרמאהכ14׃רושאךלמלודגה

םכתאחטבילאו15׃םכתאליצהללכויאליכוהיקזח

ריעהןתנתאלהוהיונליצילצהרמאלהוהילאוהיקזח

הכיכוהיקזחלאועמשתלא16׃רושאךלמדיבתאזה

שיאולכאוילאואצוהכרביתאושערושאךלמהרמא



העשי 735

יתחקלויאבדע17׃ורובימשיאותשוותנאתשיאוונפג

םחלץראשוריתוןגדץראםכצראכץראלאםכתא

ונליציהוהירמאלוהיקזחםכתאתיסיןפ18׃םימרכו

19׃רושאךלמדימוצראתאשיאםיוגהיהלאוליצהה

וליצהיכוםיורפסיהלאהיאדפראותמחיהלאהיא

רשאהלאהתוצראהיהלאלכבימ20׃ידימןורמשתא

׃ידימםלשוריתאהוהיליצייכידימםצראתאוליצה

רמאלאיהךלמהתוצמיכרבדותאונעאלוושירחיו21

תיבהלערשאוהיקלחןבםיקילאאביו22׃והנעתאל

יעורקוהיקזחלאריכזמהףסאןבחאויורפוסהאנבשו

׃הקשברירבדתאולודיגיוםידגב

סכתיווידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו37

תיבהלערשאםיקילאתאחלשיו2׃הוהיתיבאביוקשב

לאםיקשבםיסכתמםינהכהינקזתאורפוסהאנבשתאו

והיקזחרמאהכוילאורמאיו3׃איבנהץומאןבוהיעשי

רבשמדעםינבואביכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםוי

ירבדתאךיהלאהוהיעמשיילוא4׃הדללןיאחכו

יחםיהלאףרחלוינדארושאךלמוחלשרשאהקשבר

הלפתתאשנוךיהלאהוהיעמשרשאםירבדבחיכוהו

והיקזחךלמהידבעואביו5׃האצמנהתיראשהדעב

לאןורמאתהכוהיעשיםהילארמאיו6׃והיעשילא

רשאםירבדהינפמאריתלאהוהירמאהכםכינדא

ןתוניננה7׃יתוארושאךלמירענופדגרשאתעמש

ברחבויתלפהווצראלאבשוהעומשעמשוחורוב

לעםחלנרושאךלמתאאצמיוהקשברבשיו8׃וצראב



העשי 736

ךלמהקהרתלעעמשיו9׃שיכלמעסניכעמשיכהנבל

לאםיכאלמחלשיועמשיוךתאםחלהלאצירמאלשוכ

הדוהיךלמוהיקזחלאןורמאתהכ10׃רמאלוהיקזח

אלרמאלובחטובהתארשאךיהלאךאשילארמאל

רשאתעמשהתאהנה11׃רושאךלמדיבםלשוריןתנת

׃לצנתהתאוםמירחהלתוצראהלכלרושאיכלמושע

תאיתובאותיחשהרשאםיוגהיהלאםתואוליצהה12

היא13׃רשלתברשאןדעינבוףצרוןרחתאוןזוג

׃הועוענהםיורפסריעלךלמודפראךלמותמחךלמ

והארקיוםיכאלמהדימםירפסהתאוהיקזחחקיו14

ללפתיו15׃הוהיינפלוהיקזחוהשרפיוהוהיתיבלעיו

לארשייהלאתואבצהוהי16׃רמאלהוהילאוהיקזח

תוכלממלכלךדבלםיהלאהאוההתאםיברכהבשי

הוהיהטה17׃ץראהתאוםימשהתאתישעהתאץראה

ירבדלכתאעמשוהארוךניעהוהיחקפעמשוךנזא

הוהיםנמא18׃יחםיהלאףרחלחלשרשאבירחנס

ןתנו19׃םצראתאותוצראהלכתארושאיכלמובירחה

ידיהשעמםאיכהמהםיהלאאליכשאבםהיהלאתא

ונעישוהוניהלאהוהיהתעו20׃םודבאיוןבאוץעםדא

׃ךדבלהוהיהתאיכץראהתוכלממלכועדיוודימ

רמאהכרמאלוהיקזחלאץומאןבוהיעשיחלשיו21

ךלמבירחנסלאילאתללפתהרשאלארשייהלאהוהי

הגעלךלהזבוילעהוהירבדרשארבדההז22׃רושא

׃םלשוריתבהעינהשארךירחאןויצתבתלותבךל

אשתולוקהתומירהימלעותפדגותפרחימתא23



העשי 737

תפרחךידבעדיב24׃לארשישודקלאךיניעםורמ

יתכריםירהםורמיתילעינאיבכרברברמאתוינדא

םורמאובאווישרברחבמויזראתמוקתרכאוןונבל

ףכבברחאוםימיתיתשויתרקינא25׃ולמרכרעיוצק

התואקוחרמלתעמשאולה26׃רוצמיראילכימעפ

תואשהליהתוהיתאבההתעהיתרציוםדקימימיתישע

ושבוותחדיירצקןהיבשיו27׃תורצבםירעםיצנםילג

׃המקינפלהמדשותוגגריצחאשדקריוהדשבשעויה

29׃ילאךזגרתהתאויתעדיךאובוךתאצוךתבשו28

ךפאביחחיתמשוינזאבהלעךננאשוילאךזגרתהןעי

הזו30׃הבתאברשאךרדבךיתבישהוךיתפשביגתמו

הנשבוסיחשתינשההנשבוחיפסהנשהלוכאתואהךל

31׃םירפלוכאוםימרכועטנוורצקווערזתישילשה

השעוהטמלשרשהראשנההדוהיתיבתטילפהפסיו

רהמהטילפותיראשאצתםלשורימיכ32׃הלעמלירפ

הוהירמאהכןכל33׃תאזהשעתתואבצהוהיתאנקןויצ

םשהרויאלותאזהריעהלאאוביאלרושאךלמלא

ךרדב34׃הללסהילעךפשיאלוןגמהנמדקיאלוץח

35׃הוהיםאנאוביאלתאזהריעהלאובושיהבאברשא

׃ידבעדודןעמלוינעמלהעישוהלתאזהריעהלעיתונגו

םינמשוהאמרושאהנחמבהכיוהוהיךאלמאציו36

37׃םיתמםירגפםלכהנהורקבבומיכשיוףלאהשמחו

יהיו38׃הונינבבשיורושאךלמבירחנסבשיוךליועסיו

וינברצארשוךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמאוה



העשי 738

ןדחרסאךלמיוטרראץראוטלמנהמהוברחבוהכה

׃ויתחתונב

והיעשיוילאאוביותומלוהיקזחהלחםההםימיב38

ךתיבלוצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומאןב

ריקהלאוינפוהיקזחבסיו2׃היחתאלוהתאתמיכ

רשאתאאנרכזהוהיהנארמאיו3׃הוהילאללפתיו

יתישעךיניעבבוטהוםלשבלבותמאבךינפליתכלהתה

והיעשילאהוהירבדיהיו4׃לודגיכבוהיקזחךביו

יהלאהוהירמאהכוהיקזחלאתרמאוךולה5׃רמאל

יננהךתעמדתאיתיארךתלפתתאיתעמשךיבאדוד

רושאךלמףכמו6׃הנשהרשעשמחךימילעףסוי

הזו7׃תאזהריעהלעיתונגותאזהריעהתאוךליצא

הזהרבדהתאהוהיהשעירשאהוהיתאמתואהךל

הדרירשאתולעמהלצתאבישמיננה8׃רבדרשא

שמשהבשתותולעמרשעתינרחאשמשבזחאתולעמב

והיקזחלבתכמ9׃הדרירשאתולעמבתולעמרשע

ימיימדביתרמאינא10׃וילחמיחיוותלחבהדוהיךלמ

Sheol)׃יתונשרתייתדקפלואשירעשבהכלא h7585)11

דועםדאטיבאאלםייחהץראבהיהיהאראאליתרמא

יתדפקיערלהאכינמהלגנועסנירוד12׃לדחיבשויםע

13׃ינמילשתהלילדעםוימינעצביהלדמייחגראכ

הלילדעםוימיתומצעלכרבשיןכיראכרקבדעיתיוש

ולדהנויכהגהאףצפצאןכרוגעסוסכ14׃ינמילשת

רמאורבדאהמ15׃ינברעילהקשעינדאםורמליניע

ינדא16׃ישפנרמלעיתונשלכהדדאהשעאוהויל



העשי 739

17׃יניחהוינמילחתויחורייחןהבלכלוויחיםהילע

יכילבתחשמישפנתקשחהתאורמילרמםולשלהנה

תומךדותלואשאליכ18׃יאטחלכךוגירחאתכלשה

Sheol)׃ךתמאלארובידרויורבשיאלךללהי h7585)19

׃ךתמאלאעידויםינבלבאםויהינומכךדויאוהיחיח

׃הוהיתיבלעונייחימילכןגנניתונגנוינעישוהלהוהי20

ןיחשהלעוחרמיוםינאתתלבדואשיוהיעשירמאיו21

׃הוהיתיבהלעאיכתואהמוהיקזחרמאיו22׃יחיו

ךלמןדאלבןבןדאלבךדרמחלשאיההתעב39

2׃קזחיוהלחיכעמשיווהיקזחלאהחנמוםירפסלבב

ףסכהתאהתכנתיבתאםאריווהיקזחםהילעחמשיו

תיבלכתאובוטהןמשהתאוםימשבהתאובהזהתאו

אלרשארבדהיהאלויתרצאבאצמנרשאלכתאווילכ

והיעשיאביו3׃ותלשממלכבוותיבבוהיקזחםארה

םישנאהורמאהמוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנה

הקוחרץראמוהיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאה

והיקזחרמאיוךתיבבוארהמרמאיו4׃לבבמילאואב

םיתיארהאלרשארבדהיהאלואריתיבברשאלכתא

הוהירבדעמשוהיקזחלאוהיעשירמאיו5׃יתרצואב

רשאוךתיבברשאלכאשנוםיאבםימיהנה6׃תואבצ

רמארבדרתויאללבבהזהםויהדעךיתבאורצא

ויהווחקידילותרשאךממואצירשאךינבמו7׃הוהי

והיעשילאוהיקזחרמאיו8׃לבבךלמלכיהבםיסירס



העשי 740

תמאוםולשהיהייכרמאיותרבדרשאהוהירבדבוט

׃ימיב

בללעורבד2׃םכיהלארמאיימעומחנומחנ40

יכהנועהצרניכהאבצהאלמיכהילאוארקוםלשורי

ארוקלוק3׃היתאטחלכבםילפכהוהידימהחקל

4׃וניהלאלהלסמהברעבורשיהוהיךרדונפרבדמב

רושימלבקעההיהוולפשיהעבגורהלכואשניאיגלכ

רשבלכוארוהוהידובכהלגנו5׃העקבלםיסכרהו

ארקאהמרמאוארקרמאלוק6׃רבדהוהייפיכודחי

ריצחשבי7׃הדשהץיצכודסחלכוריצחרשבהלכ

שבי8׃םעהריצחןכאובהבשנהוהיחוריכץיצלבנ

הבגרהלע9׃םלועלםוקיוניהלארבדוץיצלבנריצח

םלשוריתרשבמךלוקחכבימירהןויצתרשבמךלילע

10׃םכיהלאהנההדוהיירעלירמאיאריתלאימירה

ורכשהנהולהלשמוערזואוביקזחבהוהיינדאהנה

ץבקיוערזבהעריורדעהערכ11׃וינפלותלעפוותא

םימולעשבדדמימ12׃להניתולעאשיוקיחבוםיאלט

סלפבלקשוץראהרפעשלשבלכוןכתתרזבםימשו

שיאוהוהיחורתאןכתימ13׃םינזאמבתועבגוםירה

חראבוהדמליווהניביוץעונימתא14׃ונעידויותצע

םיוגןה15׃ונעידויתונובתךרדותעדוהדמליוטפשמ

׃לוטיקדכםייאןהובשחנםינזאמקחשכוילדמרמכ

םיוגהלכ17׃הלועידןיאותיחורעבידןיאןונבלו16

לאןוימדתימלאו18׃ולובשחנוהתוספאמודגנןיאכ

בהזבףרצושרחךסנלספה19׃ולוכרעתתומדהמו



העשי 741

אלץעהמורתןכסמה20׃ףרוצףסכתוקתרוונעקרי

21׃טומיאללספןיכהלולשקביםכחשרחרחביבקרי

אולהםכלשארמדגהאולהועמשתאולהועדתאולה

היבשיוץראהגוחלעבשיה22׃ץראהתודסומםתניבה

23׃תבשללהאכםחתמיוםימשקדכהטונהםיבגחכ

לבףא24׃השעוהתכץראיטפשןיאלםינזורןתונה

םהבףשנםגוםעזגץראבשרשלבףאוערזלבףאועטנ

הושאוינוימדתימלאו25׃םאשתשקכהרעסוושביו

הלאארבימוארוםכיניעםורמואש26׃שודקרמאי

םינואברמארקיםשבםלכלםאבצרפסמבאיצומה

רבדתובקעירמאתהמל27׃רדענאלשיאחכץימאו

׃רובעייטפשמיהלאמוהוהימיכרדהרתסנלארשי

ארובהוהיםלועיהלאתעמשאלםאתעדיאולה28

ןתנ29׃ותנובתלרקחןיאעגייאלוףעייאלץראהתוצק

ועגיוםירענופעיו30׃הבריהמצעםינואןיאלוחכףעיל

ולעיחכופילחיהוהייוקו31׃ולשכילושכםירוחבו

׃ופעייאלווכליועגייאלווצוריםירשנכרבא

ורבדיזאושגיחכופילחיםימאלוםייאילאושירחה41

והארקיקדצחרזממריעהימ2׃הברקנטפשמלודחי

שקכוברחרפעכןתידריםיכלמוםיוגוינפלןתיולגרל

׃אוביאלוילגרבחראםולשרובעיםפדרי3׃ותשקףדנ

תאוןושארהוהיינאשארמתורדהארקהשעולעפימ4

ודרחיץראהתוצקוארייוםייאואר5׃אוהינאםינרחא

׃קזחרמאיויחאלוורזעיוהערתאשיא6׃ןויתאיווברק



העשי 742

רמאםעפםלוהתאשיטפקילחמףרצתאשרחקזחיו7

התאו8׃טומיאלםירמסמבוהקזחיואוהבוטקבדל

9׃יבהאםהרבאערזךיתרחברשאבקעיידבעלארשי

רמאוךיתארקהיליצאמוץראהתוצקמךיתקזחהרשא

יכאריתלא10׃ךיתסאמאלוךיתרחבהתאידבעךל

ךיתרזעףאךיתצמאךיהלאינאיכעתשתלאינאךמע

םירחנהלכומלכיוושביןה11׃יקדצןימיבךיתכמתףא

םאצמתאלוםשקבת12׃ךבירישנאודבאיוןיאכויהיךב

יכ13׃ךתמחלמישנאספאכוןיאכויהיךתצמישנא

ינאאריתלאךלרמאהךנימיקיזחמךיהלאהוהיינא

ינאלארשייתמבקעיתעלותיאריתלא14׃ךיתרזע

ךיתמשהנה15׃לארשישודקךלאגוהוהיםאנךיתרזע

תועבגוקדתוםירהשודתתויפיפלעבשדחץורחגרומל

םתואץיפתהרעסוםאשתחורוםרזת16׃םישתץמכ

םיינעה17׃ללהתתלארשישודקבהוהיבליגתהתאו

ינאהתשנאמצבםנושלןיאוםימםישקבמםינויבאהו

םייפשלעחתפא18׃םבזעאאללארשייהלאםנעאהוהי

םימםגאלרבדמםישאתוניעמתועקבךותבותורהנ

סדהוהטשזרארבדמבןתא19׃םימיאצומלהיצץראו

20׃ודחירושאתורהדתשורבהברעבםישאןמשץעו

התשעהוהידייכודחיוליכשיוומישיוועדיוואריןעמל

הוהירמאיםכבירוברק21׃הארבלארשישודקותאז

ונלודיגיוושיגי22׃בקעיךלמרמאיםכיתומצעושיגה

ונבלהמישנוודיגההנההמתונשארההנירקתרשאתא

תויתאהודיגה23׃ונעימשהתואבהואןתירחאהעדנו



העשי 743

העתשנווערתווביטיתףאםתאםיהלאיכהעדנורוחאל

רחביהבעותעפאמםכלעפוןיאמםתאןה24׃ודחיארנו

ימשבארקישמשחרזממתאיוןופצמיתוריעה25׃םכב

דיגהימ26׃טיטסמרירצויומכורמחומכםינגסאביו

ןיאףאדיגמןיאףאקידצרמאנוםינפלמוהעדנושארמ

םנההנהןויצלןושאר27׃םכירמאעמשןיאףאעימשמ

ןיאוהלאמושיאןיאואראו28׃ןתארשבמםלשורילו

םהישעמספאןואםלכןה29׃רבדובישיוםלאשאוץעוי

׃םהיכסנוהתוחור

יחוריתתנישפנהתצריריחבובךמתאידבעןה42

עימשיאלואשיאלוקעציאל2׃איצויםיוגלטפשמוילע

אלההכהתשפורובשיאלץוצרהנק3׃ולוקץוחב

דעץוריאלוההכיאל4׃טפשמאיצויתמאלהנבכי

לאהרמאהכ5׃וליחייםייאותרותלוטפשמץראבםישי

ןתנהיאצאצוץראהעקרםהיטונוםימשהארובהוהי

ךיתארקהוהיינא6׃הבםיכלהלחורוהילעםעלהמשנ

׃םיוגרואלםעתירבלךנתאוךרצאוךדיבקזחאוקדצב

אלכתיבמריסארגסממאיצוהלתורועםיניעחקפל7

ןתאאלרחאלידובכוימשאוההוהיינא8׃ךשחיבשי

ינאתושדחוואבהנהתונשארה9׃םיליספליתלהתו

הוהילוריש10׃םכתאעימשאהנחמצתםרטבדיגמ

םייאואלמוםיהידרויץראההצקמותלהתשדחריש

ונרירדקבשתםירצחוירעורבדמואשי11׃םהיבשיו

דובכהוהילומישי12׃וחוציםירהשארמעלסיבשי

תומחלמשיאכאצירובגכהוהי13׃ודיגיםייאבותלהתו



העשי 744

יתישחה14׃רבגתיויביאלעחירציףאעיריהאנקריעי

׃דחיףאשאוםשאהעפאהדלויכקפאתאשירחאםלועמ

תורהניתמשושיבואםבשעלכותועבגוםירהבירחא15

ועדיאלךרדבםירועיתכלוהו16׃שיבואםימגאוםייאל

רואלםהינפלךשחמםישאםכירדאועדיאלתוביתנב

17׃םיתבזעאלוםתישעםירבדההלארושימלםישקעמו

הכסמלםירמאהלספבםיחטבהתשבושבירוחאוגסנ

׃תוארלוטיבהםירועהוועמשםישרחה18׃וניהלאםתא

רועימחלשאיכאלמכשרחוידבעםאיכרועימ19

רמשתאלותוברתיאר20׃הוהידבעכרועוםלשמכ

לידגיוקדצןעמלץפחהוהי21׃עמשיאלוםינזאחוקפ

םלכםירוחבחפהיוסשוזוזבםעאוהו22׃רידאיוהרות

ןיאוהסשמליצמןיאוזבלויהואבחהםיאלכיתבבו

׃רוחאלעמשיובשקיתאזןיזאיםכבימ23׃בשהרמא

וזהוהיאולהםיזזבללארשיובקעיהסושמלןתנימ24

25׃ותרותבועמשאלוךולהויכרדבובאאלוולונאטח

ביבסמוהטהלתוהמחלמזוזעוופאהמחוילעךפשיו

׃בללעםישיאלווברעבתועדיאלו

לאלארשיךרציובקעיךארבהוהירמאהכהתעו43

רבעתיכ2׃התאילךמשביתארקךיתלאגיכארית

שאומבךלתיכךופטשיאלתורהנבוינאךתאםימב

ךיהלאהוהיינאיכ3׃ךברעבתאלהבהלוהוכתאל

אבסושוכםירצמךרפכיתתנךעישומלארשישודק

ןתאוךיתבהאינאותדבכניניעבתרקירשאמ4׃ךיתחת

ךתאיכאריתלא5׃ךשפנתחתםימאלוךיתחתםדא



העשי 745

ןופצלרמא6׃ךצבקאברעממוךערזאיבאחרזממינא

הצקמיתונבוקוחרמינביאיבהיאלכתלאןמיתלוינת

ויתרציויתארבידובכלוימשבארקנהלכ7׃ץראה

םינזאוםישרחושיםיניעורועםעאיצוה8׃ויתישעףא

םהבימםימאלופסאיוודחיוצבקנםיוגהלכ9׃ומל

ועמשיווקדציוםהידעונתיונעימשיתונשארותאזדיגי

יתרחברשאידבעוהוהיםאנידעםתא10׃תמאורמאיו

רצונאלינפלאוהינאיכוניבתוילונימאתוועדתןעמל

ידעלבמןיאוהוהייכנאיכנא11׃היהיאלירחאולא

רזםכבןיאויתעמשהויתעשוהויתדגהיכנא12׃עישומ

ןיאואוהינאםוימםג13׃לאינאוהוהיםאנידעםתאו

םכלאגהוהירמאהכ14׃הנבישיימולעפאליצמידימ

םיחירביתדרוהוהלבביתחלשםכנעמללארשישודק

ארובםכשודקהוהיינא15׃םתנרתוינאבםידשכוםלכ

םימבוךרדםיבןתונההוהירמאהכ16׃םככלמלארשי

ובכשיודחיזוזעוליחסוסובכראיצומה17׃הביתנםיזע

תונשארורכזתלא18׃ובכהתשפכוכעדומוקילב

חמצתהתעהשדחהשעיננה19׃וננבתתלאתוינמדקו

20׃תורהנןומשיבךרדרבדמבםישאףאהועדתאולה

רבדמביתתניכהנעיתונבוםינתהדשהתיחינדבכת

יתרציוזםע21׃יריחבימעתוקשהלןמישיבתורהנםימ

יבתעגייכבקעיתארקיתאאלו22׃ורפסייתלהתיל

ינתדבכאלךיחבזוךיתלעהשילתאיבהאל23׃לארשי

תינקאל24׃הנובלבךיתעגוהאלוהחנמבךיתדבעהאל

ינתדבעהךאינתיורהאלךיחבזבלחוהנקףסכביל



העשי 746

החמאוהיכנאיכנא25׃ךיתנועבינתעגוהךיתואטחב

הטפשנינריכזה26׃רכזאאלךיתאטחוינעמלךיעשפ

אטחןושארהךיבא27׃קדצתןעמלהתארפסדחי

םרחלהנתאושדקירשללחאו28׃יבועשפךיצילמו

׃םיפודגללארשיובקעי

הכ2׃וביתרחבלארשיוידבעבקעיעמשהתעו44

בקעיידבעאריתלאךרזעיןטבמךרציוךשעהוהירמא

לעםילזנואמצלעםימקצאיכ3׃וביתרחבןורשיו

וחמצו4׃ךיאצאצלעיתכרבוךערזלעיחורקצאהשבי

ינאהוהילרמאיהז5׃םימילבילעםיברעכריצחןיבב

לארשיםשבוהוהילודיבתכיהזובקעיםשבארקיהזו

תואבצהוהיולאגולארשיךלמהוהירמאהכ6׃הנכי

ינומכימו7׃םיהלאןיאידעלבמוןורחאינאוןושארינא

רשאותויתאוםלועםעימושמילהכרעיוהדיגיוארקי

זאמאלהוהרתלאוודחפתלא8׃ומלודיגיהנאבת

ןיאוידעלבמהולאשיהידעםתאויתדגהוךיתעמשה

לבםהידומחווהתםלכלספירצי9׃יתעדילברוצ

ימ10׃ושביןעמלועדילבווארילבהמהםהידעווליעוי

ושביוירבחלכןה11׃ליעוהיתלבלךסנלספולארצי

ושביודחפיודמעיםלכוצבקתיםדאמהמהםישרחו

והרציתובקמבוםחפבלעפודצעמלזרבשרח12׃דחי

׃ףעייוםימהתשאלחכןיאובערםגוחכעורזבוהלעפיו

תועצקמבוהשעידרשבוהראתיוקהטנםיצעשרח13

םדאתראפתכשיאתינבתכוהשעיווהראתיהגוחמבו



העשי 747

ץמאיוןולאוהזרתחקיוםיזראולתרכל14׃תיבתבשל

רעבלםדאלהיהו15׃לדגיםשגוןראעטנרעייצעבול

וחתשיולאלעפיףאםחלהפאוקישיףאםחיוםהמחקיו

ויצחלעשאומבףרשויצח16׃ומלדגסיולספוהשע

יתומחחאהרמאיוםחיףאעבשיוילצהלצילכאירשב

ולדוגסיולספלהשעלאלותיראשו17׃רואיתיאר

אל18׃התאילאיכינליצהרמאיווילאללפתיווחתשיו

׃םתבלליכשהמםהיניעתוארמחטיכוניביאלוועדי

ויצחרמאלהנובתאלותעדאלוובללאבישיאלו19

רשבהלצאםחלוילחגלעיתיפאףאושאומביתפרש

הער20׃דוגסאץעלובלהשעאהבעותלורתיולכאו

אולהרמאיאלוושפנתאליציאלווהטהלתוהבלרפא

התאידבעיכלארשיובקעיהלארכז21׃ינימיברקש

בעכיתיחמ22׃ינשנתאללארשיהתאילדבעךיתרצי

ונר23׃ךיתלאגיכילאהבושךיתואטחןנעכוךיעשפ

הנרםירהוחצפץראתויתחתועירההוהיהשעיכםימש

24׃ראפתילארשיבובקעיהוהילאגיכובץעלכורעי

לכהשעהוהייכנאןטבמךרציוךלאגהוהירמאהכ

םידבתותארפמ25׃יתאימץראהעקרידבלםימשהטנ

26׃לכשיםתעדורוחאםימכחבישמללוהיםימסקו

םלשורילרמאהםילשיויכאלמתצעוודבערבדםיקמ

רמאה27׃םמוקאהיתוברחוהנינבתהדוהיירעלובשות

יערשרוכלרמאה28׃שיבואךיתרהנויברחהלוצל

׃דסותלכיהוהנבתםלשורילרמאלוםלשייצפחלכו



העשי 748

ונימיביתקזחהרשאשרוכלוחישמלהוהירמאהכ45

םיתלדוינפלחתפלחתפאםיכלמינתמוםיוגוינפלדרל

רשואםירודהוךלאךינפלינא2׃ורגסיאלםירעשו

ךליתתנו3׃עדגאלזרביחירבורבשאהשוחנתותלד

הוהיינאיכעדתןעמלםירתסמינמטמוךשחתורצוא

לארשיובקעיידבעןעמל4׃לארשייהלאךמשבארוקה

הוהיינא5׃ינתעדיאלוךנכאךמשבךלארקאויריחב

ןעמל6׃ינתעדיאלוךרזאאםיהלאןיאיתלוזדועןיאו

הוהיינאידעלבספאיכהברעממושמשחרזממועדי

ערארובוםולשהשעךשחארובורוארצוי7׃דועןיאו

םיקחשולעממםימשופיערה8׃הלאלכהשעהוהיינא

ינאדחיחימצתהקדצועשיורפיוץראחתפתקדצולזי

המדאישרחתאשרחורציתאבריוה9׃ויתארבהוהי

10׃ולםידיןיאךלעפוהשעתהמורצילרמחרמאיה

רמאהכ11׃ןיליחתהמהשאלודילותהמבאלרמאיוה

לעוינבלעינולאשתויתאהורציולארשישודקהוהי

יתארבהילעםדאוץראיתישעיכנא12׃ינוצתידילעפ

והתריעהיכנא13׃יתיוצםאבצלכוםימשוטנידיינא

אלחלשייתולגויריעהנביאוהרשיאויכרדלכוקדצב

הוהירמאהכ14׃תואבצהוהירמאדחשבאלוריחמב

ורבעיךילעהדמישנאםיאבסושוכרחסוםירצמעיגי

ךילאווחתשיךילאוורבעיםיקזבוכליךירחאויהיךלו

התאןכא15׃םיהלאספאדועןיאולאךבךאוללפתי

םלכומלכנםגוושוב16׃עישומלארשייהלארתתסמלא

הוהיבעשונלארשי17׃םיריצישרחהמלכבוכלהודחי



העשי 749

18׃דעימלועדעומלכתאלוושבתאלםימלועתעושת

ץראהרציםיהלאהאוהםימשהארובהוהירמאהכיכ

הוהיינאהרציתבשלהארבוהתאלהננוכאוההשעו

אלךשחץראםוקמביתרבדרתסבאל19׃דועןיאו

דיגמקדצרבדהוהיינאינושקבוהתבקעיערזליתרמא

אלםיוגהיטילפודחיושגנתהואבווצבקה20׃םירשימ

׃עישויאללאלאםיללפתמוםלספץעתאםיאשנהועדי

םדקמתאזעימשהימודחיוצעויףאושיגהוודיגה21

לאידעלבמםיהלאדועןיאוהוהיינאאולההדיגהזאמ

יספאלכועשוהוילאונפ22׃יתלוזןיאעישומוקידצ

הקדציפמאצייתעבשניב23׃דועןיאולאינאיכץרא

׃ןושללכעבשתךרבלכערכתיליכבושיאלורבד

לכושביואוביוידעזעותוקדצרמאילהוהיבךא24

׃לארשיערזלכוללהתיווקדציהוהיב25׃ובםירחנה

המהבלוהיחלםהיבצעויהובנסרקלבערכ46

אלודחיוערכוסרק2׃הפיעלאשמתוסומעםכיתאשנ

תיבילאועמש3׃הכלהיבשבםשפנואשמטלמולכי

םיאשנהןטבינמםיסמעהלארשיתיבתיראשלכובקעי

ינאלבסאינאהבישדעואוהינאהנקזדעו4׃םחרינמ

וושתוינוימדתימל5׃טלמאולבסאינאואשאינאויתישע

ולקשיהנקבףסכוסיכמבהזםילזה6׃המדנוינולשמתו

לעוהאשי7׃ווחתשיףאודגסילאוהשעיוףרוצורכשי

שימיאלומוקממדמעיוויתחתוהחיניווהלבסיףתכ

ורכז8׃ונעישויאלותרצמהנעיאלווילאקעציףא



העשי 750

תונשארורכז9׃בללעםיעשופובישהוששאתהותאז

דיגמ10׃ינומכספאוםיהלאדועןיאולאיכנאיכםלועמ

םוקתיתצערמאושענאלרשאםדקמותירחאתישארמ

שיאקחרמץראמטיעחרזממארק11׃השעאיצפחלכו

ועמש12׃הנשעאףאיתרציהנאיבאףאיתרבדףאותצע

אליתקדציתברק13׃הקדצמםיקוחרהבליריבאילא

לארשילהעושתןויצביתתנורחאתאליתעושתוקחרת

׃יתראפת

ןיאץראליבשלבבתבתלותברפעלעיבשוידר47

2׃הגנעוהכרךלוארקייפיסותאליכםידשכתבאסכ

קושילגלבשיפשחךתמצילגחמקינחטוםיחריחק

חקאםקנךתפרחהארתםגךתורעלגת3׃תורהנירבע

׃לארשישודקומשתואבצהוהיונלאג4׃םדאעגפאאלו

וארקייפיסותאליכםידשכתבךשחביאבוםמודיבש5

יתלחניתללחימעלעיתפצק6׃תוכלממתרבגךל

ךלעתדבכהןקזלעםימחרםהלתמשאלךדיבםנתאו

הלאתמשאלדעתרבגהיהאםלועלירמאתו7׃דאמ

הנידעתאזיעמשהתעו8׃התירחאתרכזאלךבללע

בשאאלדועיספאוינאהבבלבהרמאהחטבלתבשויה

עגרהלאיתשךלהנאבתו9׃לוכשעדאאלוהנמלא

ךיפשכברבךילעואבםמתכןמלאולוכשדחאםויב

ןיאתרמאךתערביחטבתו10׃דאמךירבחתמצעב

ינאךבלבירמאתוךתבבושאיהךתעדוךתמכחינאר

לפתוהרחשיעדתאלהערךילעאבו11׃דועיספאו



העשי 751

אלהאושםאתפךילעאבתוהרפכילכותאלהוהךילע

תעגירשאבךיפשכברבוךירבחבאנידמע12׃יעדת

ברבתיאלנ13׃יצורעתילואליעוהילכותילואךירוענמ

םיבכוכבםיזחהםימשורבהךעישויואנודמעיךיתצע

שקכויההנה14׃ךילעואבירשאמםישדחלםעידומ

תלחגןיאהבהלדימםשפנתאוליציאלםתפרששא

ךירחסתעגירשאךלויהןכ15׃ודגנתבשלרואםמחל

׃ךעישומןיאועתורבעלשיאךירוענמ

יממולארשיםשבםיארקנהבקעיתיבתאזועמש48

וריכזילארשייהלאבוהוהיםשבםיעבשנהואציהדוהי

לעווארקנשדקהריעמיכ2׃הקדצבאלותמאבאל

זאמתונשארה3׃ומשתואבצהוהיוכמסנלארשייהלא

4׃הנאבתויתישעםאתפםעימשאוואצייפמויתדגה

5׃השוחנךחצמוךפרעלזרבדיגוהתאהשקיכיתעדמ

יבצערמאתןפךיתעמשהאובתםרטבזאמךלדיגאו

אולהםתאוהלכהזחתעמש6׃םוציכסנוילספוםשע

7׃םתעדיאלותורצנוהתעמתושדחךיתעמשהודיגת

הנהרמאתןפםתעמשאלוםויינפלוזאמאלווארבנהתע

החתפאלזאמםגתעדיאלםגתעמשאלםג8׃ןיתעדי

ןעמל9׃ךלארקןטבמעשפודוגבתדוגביתעדייכךנזא

10׃ךתירכהיתלבלךלםטחאיתלהתויפאךיראאימש

ינעמל11׃ינערוכבךיתרחבףסכבאלוךיתפרצהנה

12׃ןתאאלרחאלידובכולחיךיאיכהשעאינעמל

ףאןושארינאאוהינאיארקמלארשיובקעיילאעמש



העשי 752

םימשהחפטינימיוץראהדסיידיףא13׃ןורחאינא

ימועמשוםכלכוצבקה14׃ודחיודמעיםהילאינאארק

וערזולבבבוצפחהשעיובהאהוהיהלאתאדיגהםהב

חילצהוויתאיבהויתארקףאיתרבדינאינא15׃םידשכ

יתרבדרתסבשארמאלתאזועמשילאוברק16׃וכרד

הכ17׃וחורוינחלשהוהיינדאהתעוינאםשהתויהתעמ

ךדמלמךיהלאהוהיינאלארשישודקךלאגהוהירמא

יתוצמלתבשקהאול18׃ךלתךרדבךכירדמליעוהל

לוחכיהיו19׃םיהילגכךתקדצוךמולשרהנכיהיו

ומשדמשיאלותרכיאלויתעמכךיעמיאצאצוךערז

ודיגההנרלוקבםידשכמוחרבלבבמואצ20׃ינפלמ

הוהילאגורמאץראההצקדעהואיצוהתאזועימשה

רוצמםימםכילוהתוברחבואמצאלו21׃בקעיודבע

הוהירמאםולשןיא22׃םימובזיורוצעקביוומלליזה

׃םיעשרל

ןטבמהוהיקוחרמםימאלובישקהוילאםייאועמש49

לצבהדחברחכיפםשיו2׃ימשריכזהימאיעממינארק

3׃ינריתסהותפשאברורבץחלינמישיוינאיבחהודי

ינאו4׃ראפתאךברשאלארשיהתאידבעילרמאיו

יטפשמןכאיתילכיחכלבהווהתליתעגיקירליתרמא

ירציהוהירמאהתעו5׃יהלאתאיתלעפוהוהיתא

ףסאיאללארשיווילאבקעיבבושלולדבעלןטבמ

ךתויהמלקנרמאיו6׃יזעהיהיהלאוהוהייניעבדבכאו

בישהללארשייריצנובקעייטבשתאםיקהלדבעיל



העשי 753

הכ7׃ץראההצקדעיתעושיתויהלםיוגרואלךיתתנו

יוגבעתמלשפנהזבלושודקלארשילאגהוהירמא

ןעמלווחתשיוםירשומקוואריםיכלמםילשמדבעל

הוהירמאהכ8׃ךרחביולארשישדקןמאנרשאהוהי

ךנתאוךרצאוךיתרזעהעושיםויבוךיתינעןוצרתעב

רמאל9׃תוממשתולחנליחנהלץראםיקהלםעתירבל

לכבוועריםיכרדלעולגהךשחברשאלואצםירוסאל

ברשםכיאלוואמציאלוובעריאל10׃םתיערמםייפש

יתמשו11׃םלהניםימיעובמלעוםגהניםמחרמיכשמשו

קוחרמהלאהנה12׃ןומרייתלסמוךרדלירהלכ

ונר13׃םיניסץראמהלאוםימוןופצמהלאהנהוואבי

ומעהוהיםחניכהנרםירהוחצפיץראיליגוםימש

15׃ינחכשינדאוהוהיינבזעןויצרמאתו14׃םחריוינעו

הנחכשתהלאםגהנטבןבםחרמהלועהשאחכשתה

ידגנךיתמוחךיתקחםיפכלעןה16׃ךחכשאאליכנאו

׃ואציךממךיברחמוךיסרהמךינבורהמ17׃דימת

ינאיחךלואבוצבקנםלכיארוךיניעביבסיאש18

יכ19׃הלככםירשקתוישבלתידעכםלכיכהוהיםאנ

בשוימירצתהתעיכךיתסרהץראוךיתממשוךיתברח

ילרצךילכשינבךינזאבורמאידוע20׃ךיעלבמוקחרו

תאילדליימךבבלבתרמאו21׃הבשאוילהשגםוקמה

ןהלדגימהלאוהרוסוהלגהדומלגוהלוכשינאוהלא

הוהיינדארמאהכ22׃םההפיאהלאידבליתראשנינא

ךינבואיבהויסנםיראםימעלאוידיםיוגלאאשאהנה

ךינמאםיכלמויהו23׃הנאשנתףתכלעךיתנבוןצחב



העשי 754

ךילגררפעוךלווחתשיץראםיפאךיתקינימםהיתורשו

חקיה24׃יוקושביאלרשאהוהיינאיכתעדיווכחלי

הוהירמאהכיכ25׃טלמיקידציבשםאוחוקלמרובגמ

יכנאךביריתאוטלמיץירעחוקלמוחקירובגיבשםג

תאךינומתאיתלכאהו26׃עישואיכנאךינבתאובירא

הוהיינאיכרשבלכועדיוןורכשיםמדסיסעכוםרשב

׃בקעיריבאךלאגוךעישומ

רשאםכמאתותירכרפסהזיאהוהירמאהכ50

םכיתנועבןהולםכתאיתרכמרשאישונמימואהיתחלש

ןיאויתאבעודמ2׃םכמאהחלשםכיעשפבוםתרכמנ

םאותודפמידיהרצקרוצקההנועןיאויתארקשיא

תורהנםישאםיבירחאיתרעגבןהליצהלחכיבןיא

שיבלא3׃אמצבתמתוםימןיאמםתגדשאבתרבדמ

ילןתנהוהיינדא4׃םתוסכםישאקשותורדקםימש

רקבבריעירבדףעיתאתועלתעדלםידומלןושל

חתפהוהיינדא5׃םידומלכעמשלןזאילריעירקבב

יתתניוג6׃יתגוסנאלרוחאיתירמאליכנאוןזאיל

7׃קרותומלכמיתרתסהאלינפםיטרמלייחלוםיכמל

ינפיתמשןכלעיתמלכנאלןכלעילרזעיהוהיינדאו

ביריימיקידצמבורק8׃שובאאליכעדאושימלחכ

הוהיינדאןה9׃ילאשגייטפשמלעבימדחיהדמעניתא

׃םלכאישעולבידגבכםלכןהינעישריאוהימילרזעי

םיכשחךלהרשאודבעלוקבעמשהוהיאריםכבימ10

םכלכןה11׃ויהלאבןעשיוהוהיםשבחטביולהגנןיאו



העשי 755

םתרעבתוקיזבוםכשארואבוכלתוקיזירזאמשאיחדק

׃ןובכשתהבצעמלםכלתאזהתיהידימ

רוצלאוטיבההוהיישקבמקדציפדרילאועמש51

םהרבאלאוטיבה2׃םתרקנרובתבקמלאוםתבצח

והכרבאוויתארקדחאיכםכללוחתהרשלאוםכיבא

םשיוהיתברחלכםחנןויצהוהיםחניכ3׃והבראו

אצמיהחמשוןוששהוהיןגכהתברעוןדעכהרבדמ

ילאימואלוימעילאובישקה4׃הרמזלוקוהדותהב

׃עיגראםימערואליטפשמואצתיתאמהרותיכוניזאה

םייאילאוטפשיםימעיערזויעשיאצייקדצבורק5

לאוטיבהוםכיניעםימשלואש6׃ןולחיייערזלאוווקי

הלבתדגבכץראהווחלמנןשעכםימשיכתחתמץראה

אליתקדצוהיהתםלועליתעושיוןותומיןכומכהיבשיו

ואריתלאםבלביתרותםעקדציעדיילאועמש7׃תחת

םלכאידגבכיכ8׃ותחתלאםתפדגמושונאתפרח

יתעושיוהיהתםלועליתקדצוססםלכאירמצכושע

ירועהוהיעורזזעישבלירועירוע9׃םירודרודל

בהרתבצחמהאיהתאאולהםימלועתורדםדקימיכ

םוהתימםיתברחמהאיהתאאולה10׃ןינתתללוחמ

ייודפו11׃םילואגרבעלךרדםייקמעמהמשההבר

םשארלעםלועתחמשוהנרבןויצואבוןובושיהוהי

אוהיכנאיכנא12׃החנאוןוגיוסנןוגישיהחמשוןושש

ריצחםדאןבמותומישונאמיאריתותאימםכמחנמ

דחפתוץראדסיוםימשהטונךשעהוהיחכשתו13׃ןתני

תיחשהלןנוכרשאכקיצמהתמחינפמםויהלכדימת



העשי 756

תחשלתומיאלוחתפהלהעצרהמ14׃קיצמהתמחהיאו

ומהיוםיהעגרךיהלאהוהייכנאו15׃ומחלרסחיאלו

ידילצבוךיפבירבדםישאו16׃ומשתואבצהוהיוילג

׃התאימעןויצלרמאלוץראדסילוםימשעטנלךיתיסכ

דימתיתשרשאםלשוריימוקיררועתהיררועתה17

׃תיצמתיתשהלערתהסוכתעבקתאותמחסוכתאהוהי

לכמהדיבקיזחמןיאוהדליםינבלכמהללהנמןיא18

דשהךלדוניימךיתארקהנהםיתש19׃הלדגםינב

ובכשופלעךינב20׃ךמחנאימברחהובערהורבשהו

תרעגהוהיתמחםיאלמהרמכמאותכתוצוחלכשארב

׃ןיימאלותרכשוהינעתאזאניעמשןכל21׃ךיהלא

יתחקלהנהומעביריךיהלאוהוהיךינדארמאהכ22

יפיסותאליתמחסוכתעבקתאהלערתהסוכתאךדימ

ךשפנלורמארשאךיגומדיבהיתמשו23׃דועהתותשל

׃םירבעלץוחכוךוגץראכימישתוהרבענויחש

ךתראפתידגבישבלןויצךזעישבלירועירוע52

׃אמטולרעדועךבאביףיסויאליכשדקהריעםלשורי

ירסומוחתפתהםלשורייבשימוקרפעמירענתה2

םתרכמנםנחהוהירמאהכיכ3׃ןויצתבהיבשךראוצ

דריםירצמהוהיינדארמאהכיכ4׃ולאגתףסכבאלו

המהתעו5׃וקשעספאברושאוםשרוגלהנשארבימע

םאנוליליהיולשמםנחימעחקליכהוהיםאנהפיל

ימשימעעדיןכל6׃ץאנמימשםויהלכדימתוהוהי

לעוואנהמ7׃יננהרבדמהאוהינאיכאוההםויבןכל



העשי 757

עימשמבוטרשבמםולשעימשמרשבמילגרםירהה

לוקואשנךיפצלוק8׃ךיהלאךלמןויצלרמאהעושי

וננרוחצפ9׃ןויצהוהיבושבואריןיעבןיעיכוננריודחי

׃םלשורילאגומעהוהיםחניכםלשוריתוברחודחי

לכוארוםיוגהלכיניעלושדקעורזתאהוהיףשח10

םשמואצורוסורוס11׃וניהלאתעושיתאץראיספא

יכ12׃הוהיילכיאשנורבההכותמואצועגתלאאמט

םכינפלךלהיכןוכלתאלהסונמבוואצתןוזפחבאל

םוריידבעליכשיהנה13׃לארשייהלאםכפסאמוהוהי

תחשמןכםיברךילעוממשרשאכ14׃דאמהבגואשנו

םיברםיוגהזיןכ15׃םדאינבמוראתווהארמשיאמ

וארםהלרפסאלרשאיכםהיפםיכלמוצפקיוילע

׃וננובתהועמשאלרשאו

2׃התלגנימלעהוהיעורזוונתעמשלןימאהימ53

אלוולראתאלהיצץראמשרשכווינפלקנויכלעיו

םישיאלדחוהזבנ3׃והדמחנוהארמאלווהארנורדה

אלוהזבנונממםינפרתסמכוילחעודיותובאכמשיא

ונחנאוםלבסוניבאכמואשנאוהונילחןכא4׃והנבשח

ונעשפמללחמאוהו5׃הנעמוםיהלאהכמעוגנוהנבשח

׃ונלאפרנותרבחבווילעונמולשרסומוניתנועמאכדמ

תאובעיגפההוהיוונינפוכרדלשיאוניעתןאצכונלכ6

חבטלהשכויפחתפיאלוהנענאוהושגנ7׃ונלכןוע

רצעמ8׃ויפחתפיאלוהמלאנהיזזגינפללחרכולבוי

םייחץראמרזגניכחחושיימורודתאוחקלטפשממו



העשי 758

רישעתאוורבקםיעשרתאןתיו9׃ומלעגנימעעשפמ

הוהיו10׃ויפבהמרמאלוהשעסמחאללעויתמב

ךיראיערזהאריושפנםשאםישתםאילחהואכדץפח

עבשיהאריושפנלמעמ11׃חלציודיבהוהיץפחוםימי

12׃לבסיאוהםתנועוםיברלידבעקידצקידציותעדב

רשאתחתללשקלחיםימוצעתאוםיברבולקלחאןכל

אשנםיבראטחאוהוהנמנםיעשפתאוושפנתומלהרעה

׃עיגפיםיעשפלו

יכהלחאלילהצוהנריחצפהדליאלהרקעינר54

יביחרה2׃הוהירמאהלועבינבמהממושינבםיבר

יכיראהיכשחתלאוטיךיתונכשמתועיריוךלהאםוקמ

ךערזויצרפתלואמשוןימייכ3׃יקזחךיתדתיוךירתימ

ישובתאליכיאריתלא4׃ובישויתומשנםירעושרייםיוג

יחכשתךימולעתשביכיריפחתאליכימלכתלאו

ךישעךילעביכ5׃דועירכזתאלךיתונמלאתפרחו

ץראהלכיהלאלארשישודקךלאגוומשתואבצהוהי

תשאוהוהיךארקחורתבוצעוהבוזעהשאכיכ6׃ארקי

ךיתבזעןטקעגרב7׃ךיהלארמאסאמתיכםירוענ

ינפיתרתסהףצקףצשב8׃ךצבקאםילדגםימחרבו

יכ9׃הוהיךלאגרמאךיתמחרםלועדסחבוךממעגר

ץראהלעדועחנימרבעמיתעבשנרשאילתאזחנימ

ושומיםירההיכ10׃ךברעגמוךילעףצקמיתעבשנןכ

ימולשתירבושומיאלךתאמידסחוהנטומתתועבגהו

המחנאלהרעסהינע11׃הוהיךמחרמרמאטומתאל



העשי 759

12׃םיריפסבךיתדסיוךינבאךופבץיברמיכנאהנה

ךלובגלכוחדקאינבאלךירעשוךיתשמשדכדכיתמשו

׃ךינבםולשברוהוהיידומלךינבלכו13׃ץפחינבאל

התחממויאריתאליכקשעמיקחריננוכתהקדצב14

רגימיתואמספארוגירוגןה15׃ךילאברקתאליכ

םחפשאבחפנשרחיתארביכנאןה16׃לופיךילעךתא

לכ17׃לבחלתיחשמיתארביכנאווהשעמלילכאיצומו

טפשמלךתאםוקתןושללכוחלציאלךילערצויילכ

׃הוהיםאניתאמםתקדצוהוהיידבעתלחנתאזיעישרת

ורבשוכלףסכולןיארשאוםימלוכלאמצלכיוה55

׃בלחוןייריחמאולבוףסכאולבורבשוכלוולכאו

העבשלאולבםכעיגיוםחלאולבףסכולקשתהמל2

וטה3׃םכשפנןשדבגנעתתובוטולכאוילאעומשועמש

תירבםכלהתרכאוםכשפניחתוועמשילאוכלוםכנזא

דיגנויתתנםימואלדעןה4׃םינמאנהדודידסחםלוע

ךועדיאליוגוארקתעדתאליוגןה5׃םימאלהוצמו

׃ךראפיכלארשישודקלוךיהלאהוהיןעמלוצוריךילא

עשרבזעי7׃בורקותויהבוהארקואצמהבהוהיושרד6

לאווהמחריוהוהילאבשיוויתבשחמןואשיאווכרד

םכיתובשחמיתובשחמאליכ8׃חולסלהברייכוניהלא

ןכץראמםימשוהבגיכ9׃הוהיםאניכרדםכיכרדאלו

יכ10׃םכיתבשחממיתבשחמוםכיכרדמיכרדוהבג

יכבושיאלהמשוםימשהןמגלשהוםשגהדרירשאכ

ערזלערזןתנוהחימצהוהדילוהוץראהתאהורהםא

בושיאליפמאצירשאירבדהיהיןכ11׃לכאלםחלו



העשי 760

רשאחילצהויתצפחרשאתאהשעםאיכםקירילא

םירההןולבותםולשבוואצתהחמשביכ12׃ויתחלש

׃ףכואחמיהדשהיצעלכוהנרםכינפלוחצפיתועבגהו

סדההלעידפרסהתחתשורבהלעיץוצענהתחת13

׃תרכיאלםלועתואלםשלהוהילהיהו

הבורקיכהקדצושעוטפשמורמשהוהירמאהכ56

תאזהשעישונאירשא2׃תולגהליתקדצואובליתעושי

תושעמודירמשווללחמתבשרמשהבקיזחיםדאןבו

רמאלהוהילאהולנהרכנהןברמאילאו3׃ערלכ

ןהסירסהרמאילאוומעלעמהוהיינלידבילדבה

ורמשירשאםיסירסלהוהירמאהכיכ4׃שביץעינא

5׃יתירבבםיקיזחמויתצפחרשאבורחבויתותבשתא

תונבמוםינבמבוטםשודייתמוחבויתיבבםהליתתנו

לעםיולנהרכנהינבו6׃תרכיאלרשאולןתאםלועםש

םידבעלולתויהלהוהיםשתאהבהאלוותרשלהוהי

םיתואיבהו7׃יתירבבםיקיזחמווללחמתבשרמשלכ

םהיחבזוםהיתלועיתלפתתיבבםיתחמשוישדקרהלא

׃םימעהלכלארקיהלפתתיביתיביכיחבזמלעןוצרל

וילעץבקאדועלארשייחדנץבקמהוהיינדאםאנ8

10׃רעיבותיחלכלכאלויתאידשותיחלכ9׃ויצבקנל

ולכויאלםימלאםיבלכםלכועדיאלםלכםירועופצ

שפניזעםיבלכהו11׃םונליבהאםיבכשםיזהחבנל

םכרדלםלכןיבהועדיאלםיערהמהוהעבשועדיאל



העשי 761

רכשהאבסנוןייהחקאויתא12׃והצקמועצבלשיאונפ

׃דאמרתילודגרחמםויהזכהיהו

םיפסאנדסחישנאובללעםששיאןיאודבאקידצה57

םולשאובי2׃קידצהףסאנהערהינפמיכןיבמןיאב

ינבהנהוברקםתאו3׃וחכנךלהםתובכשמלעוחוני

וביחרתימלעוגנעתתימלע4׃הנזתוףאנמערזהננע

5׃רקשערזעשפידליםתאאולהןושלוכיראתהפ

םילחנבםידליהיטחשןנערץעלכתחתםילאבםימחנה

ךלרוגםהםהךקלחלחניקלחב6׃םיעלסהיפעסתחת

לע7׃םחנאהלאלעההחנמתילעהךסנתכפשםהלםג

8׃חבזחבזלתילעםשםגךבכשמתמשאשנוהבגרה

ילעתותילגיתאמיכךנורכזתמשהזוזמהותלדהרחאו

דיםבכשמתבהאםהמךלתרכתוךבכשמתבחרה

יחלשתוךיחקריברתוןמשבךלמלירשתו9׃תיזח

Sheol)׃לואשדעיליפשתוקחרמדעךירצ h7585)10ברב

אלןכלעתאצמךדיתיחשאונתרמאאלתעגיךכרד

תרכזאליתואויבזכתיכיאריתותגאדימתאו11׃תילח

אליתואוםלעמוהשחמינאאלהךבללעתמשאל

׃ךוליעויאלוךישעמתאוךתקדצדיגאינא12׃יארית

לבהחקיחוראשיםלכתאוךיצובקךליציךקעזב13

ולסולסרמאו14׃ישדקרהשרייוץראלחנייבהסוחהו

םררמאהכיכ15׃ימעךרדמלושכמומירהךרדונפ

אכדתאוןוכשאשודקוםורמומששודקודעןכשאשנו

׃םיאכדנבלתויחהלוםילפשחורתויחהלחורלפשו

ינפלמחוריכףוצקאחצנלאלוביראםלועלאליכ16



העשי 762

והכאויתפצקועצבןועב17׃יתישעינאתומשנוףוטעי

יתיארויכרד18׃ובלךרדבבבושךליוףצקאורתסה

בונארוב19׃וילבאלוולםימחנםלשאווהחנאווהאפראו

׃ויתאפרוהוהירמאבורקלוקוחרלםולשםולשםיתפש

וימימושרגיולכויאלטקשהיכשרגנםיכםיעשרהו20

׃םיעשרליהלארמאםולשןיא21׃טיטושפר

ימעלדגהוךלוקםרהרפושכךשחתלאןורגבארק58

ןושרדיםויםוייתואו2׃םתאטחבקעיתיבלוםעשפ

ויהלאטפשמוהשעהקדצרשאיוגכןוצפחייכרדתעדו

׃ןוצפחיםיהלאתברקקדציטפשמינולאשיבזעאל

םויבןהעדתאלוונשפנונינעתיאראלוונמצהמל3

הצמובירלןה4׃ושגנתםכיבצעלכוץפחואצמתםכמצ

עימשהלםויכומוצתאלעשרףרגאבתוכהלוומוצת

םדאתונעםויוהרחבאםוצהיהיהזכה5׃םכלוקםורמב

ארקתהזלהעיצירפאוקשוושארןמגאכףכלהושפנ

חתפוהרחבאםוצהזאולה6׃הוהילןוצרםויוםוצ

םישפחםיצוצרחלשוהטומתודגארתהעשרתובצרח

םיינעוךמחלבערלסרפאולה7׃וקתנתהטומלכו

אלךרשבמוותיסכוםרעהארתיכתיבאיבתםידורמ

חמצתהרהמךתכראוךרוארחשכעקביזא8׃םלעתת

ארקתזא9׃ךפסאיהוהידובכךקדצךינפלךלהו

הטומךכותמריסתםאיננהרמאיועושתהנעיהוהיו

הנענשפנוךשפנבערלקפתו10׃ןוארבדועבצאחלש

ךחנו11׃םירהצכךתלפאוךרואךשחבחרזועיבשת



העשי 763

ץילחיךיתמצעוךשפנתוחצחצבעיבשהודימתהוהי

ונבו12׃וימימובזכיאלרשאםימאצומכוהורןגכתייהו

ךלארקוםמוקתרודורודידסומםלועתוברחךממ

תבשמבישתםא13׃תבשלתוביתנבבשמץרפרדג

שודקלגנעתבשלתארקוישדקםויבךיצפחתושעךלגר

רבדוךצפחאוצממךיכרדתושעמותדבכודבכמהוהי

ץראיתומבלעךיתבכרהוהוהילעגנעתתזא14׃רבד

׃רבדהוהייפיכךיבאבקעיתלחנךיתלכאהו

ונזאהדבכאלועישוהמהוהידיהרצקאלןה59

ןיבלםכניבםילדבמויהםכיתנועםאיכ2׃עומשמ

יכ3׃עומשמםכמםינפוריתסהםכיתואטחוםכיהלא

ורבדםכיתותפשןועבםכיתועבצאוםדבולאגנםכיפכ

טפשנןיאוקדצבארקןיא4׃הגהתהלועםכנושלרקש

דילוהולמעורהאושרבדווהתלעחוטבהנומאב

לכאהוגראישיבכעירוקוועקבינועפציציב5׃ןוא

ויהיאלםהירוק6׃העפאעקבתהרוזהותומיםהיציבמ

לעפוןואישעמםהישעמםהישעמבוסכתיאלודגבל

םדךפשלורהמיווצריערלםהילגר7׃םהיפכבסמח

8׃םתולסמברבשודשןואתובשחמםהיתובשחמיקנ

םהיתוביתנםתולגעמבטפשמןיאוועדיאלםולשךרד

קחרןכלע9׃םולשעדיאלהבךרדלכםהלושקע

ךשחהנהורואלהוקנהקדצונגישתאלוונממטפשמ

ןיאכוריקםירועכהששגנ10׃ךלהנתולפאבתוהגנל

11׃םיתמכםינמשאבףשנכםירהצבונלשכהששגנםיניע



העשי 764

ןיאוטפשמלהוקנהגהנהגהםינויכוונלכםיבדכהמהנ

וניתואטחוךדגנוניעשפובריכ12׃ונממהקחרהעושיל

שחכועשפ13׃םונעדיוניתנועוונתאוניעשפיכונבהתנע

וגהוורההרסוקשערבדוניהלארחאמגוסנוהוהיב

קוחרמהקדצוטפשמרוחאגסהו14׃רקשירבדבלמ

׃אובללכותאלהחכנותמאבוחרבהלשכיכדמעת

הוהיאריוללותשמערמרסותרדענתמאהיהתו15

םמותשיושיאןיאיכאריו16׃טפשמןיאיכויניעבעריו

17׃והתכמסאיהותקדצווערזולעשותועיגפמןיאיכ

ידגבשבליוושארבהעושיעבוכוןירשכהקדצשבליו

לעכתולמגלעכ18׃האנקליעמכטעיותשבלתםקנ

19׃םלשילומגםייאלויביאללומגוירצלהמחםלשי

יכודובכתאשמשחרזממוהוהיםשתאברעממוארייו

לאוגןויצלאבו20׃ובהססנהוהיחוררצרהנכאובי

םתואיתירבתאזינאו21׃הוהיםאנבקעיבעשפיבשלו

אלךיפביתמשרשאירבדוךילערשאיחורהוהירמא

התעמהוהירמאךערזערזיפמוךערזיפמוךיפמושומי

׃םלועדעו

יכ2׃חרזךילעהוהידובכוךרואאביכירואימוק60

הוהיחרזיךילעוםימאללפרעוץראהסכיךשחההנה

הגנלםיכלמוךרואלםיוגוכלהו3׃האריךילעודובכו

ךינבךלואבוצבקנםלכיארוךיניעביבסיאש4׃ךחרז

תרהנויארתזא5׃הנמאתדצלעךיתנבוואביקוחרמ

םיוגליחםיןומהךילעךפהייכךבבלבחרודחפו

םלכהפיעוןידמירכבךסכתםילמגתעפש6׃ךלואבי



העשי 765

לכ7׃ורשביהוהיתלהתוואשיהנובלובהזואביאבשמ

ןוצרלעולעיךנותרשיתויבניליאךלוצבקירדקןאצ

הניפועתבעכהלאימ8׃ראפאיתראפתתיבויחבזמ

שישרתתוינאוווקיםייאיליכ9׃םהיתבראלאםינויכו

םשלםתאםבהזוםפסכקוחרמךינבאיבהלהנשארב

רכנינבונבו10׃ךראפיכלארשישודקלוךיהלאהוהי

ינוצרבוךיתיכהיפצקביכךנותרשיםהיכלמוךיתמח

ורגסיאלהלילוםמוידימתךירעשוחתפו11׃ךיתמחר

יוגהיכ12׃םיגוהנםהיכלמוםיוגליחךילאאיבהל

׃וברחיברחםיוגהוודבאיךודבעיאלרשאהכלממהו

ודחירושאתורהדתשורבאוביךילאןונבלהדובכ13

ךילאוכלהו14׃דבכאילגרםוקמוישדקמםוקמראפל

ךיצאנמלכךילגרתופכלעווחתשהוךינעמינבחוחש

ךתויהתחת15׃לארשישודקןויצהוהיריעךלוארקו

רודשושמםלועןואגלךיתמשורבועןיאוהאונשוהבוזע

ינאיכתעדיויקניתםיכלמדשוםיוגבלחתקניו16׃רודו

איבאתשחנהתחת17׃בקעיריבאךלאגוךעישומהוהי

תחתותשחנםיצעהתחתוףסכאיבאלזרבהתחתובהז

18׃הקדצךישגנוםולשךתדקפיתמשולזרבםינבאה

תארקוךילובגברבשודשךצראבסמחדועעמשיאל

דועךלהיהיאל19׃הלהתךירעשוךיתמוחהעושי

ךלהיהוךלריאיאלחריההגנלוםמוירואלשמשה

דועאוביאל20׃ךתראפתלךיהלאוםלוערואלהוהי

םלוערואלךלהיהיהוהייכףסאיאלךחריוךשמש

ושרייםלועלםיקידצםלכךמעו21׃ךלבאימיומלשו



העשי 766

היהיןטקה22׃ראפתהלידיהשעמועטמרצנץרא

׃הנשיחאהתעבהוהיינאםוצעיוגלריעצהוףלאל

רשבליתאהוהיחשמןעיילעהוהיינדאחור61

רורדםיובשלארקלבלירבשנלשבחלינחלשםיונע

םויוהוהילןוצרתנשארקל2׃חוקחקפםירוסאלו

ןויצילבאלםושל3׃םילבאלכםחנלוניהלאלםקנ

הטעמלבאתחתןוששןמשרפאתחתראפםהלתתל

עטמקדצהיליאםהלארקוההכחורתחתהלהת

םינשארתוממשםלועתוברחונבו4׃ראפתהלהוהי

ודמעו5׃רודורודתוממשברחירעושדחווממוקי

םתאו6׃םכימרכוםכירכארכנינבוםכנאצוערוםירז

םיוגליחםכלרמאיוניהלאיתרשמוארקתהוהיינהכ

המלכוהנשמםכתשבתחת7׃ורמיתתםדובכבוולכאת

היהתםלועתחמשושרייהנשמםצראבןכלםקלחונרי

יתתנוהלועבלזגאנשטפשמבהאהוהיינאיכ8׃םהל

םיוגבעדונו9׃םהלתורכאםלועתירבותמאבםתלעפ

םהיכםוריכיםהיארלכםימעהךותבםהיאצאצוםערז

יכיהלאבישפנלגתהוהיבשישאשוש10׃הוהיךרבערז

ראפןהכיןתחכינטעיהקדצליעמעשיידגבינשיבלה

הנגכוהחמצאיצותץראכיכ11׃הילכהדעתהלככו

דגנהלהתוהקדצחימציהוהיינדאןכחימצתהיעורז

׃םיוגהלכ

דעטוקשאאלםלשוריןעמלוהשחאאלןויצןעמל62

םיוגוארו2׃רעבידיפלכהתעושיוהקדצהגנכאצי



העשי 767

יפרשאשדחםשךלארקוךדובכםיכלמלכוךקדצ

ףונצוהוהידיבתראפתתרטעתייהו3׃ונבקיהוהי

ךצראלוהבוזעדועךלרמאיאל4׃ךיהלאףכבהכולמ

ךצראלוהביצפחארקיךליכהממשדוערמאיאל

רוחבלעבייכ5׃לעבתךצראוךבהוהיץפחיכהלועב

ךילעשישיהלכלעןתחשושמוךינבךולעביהלותב

םויהלכםירמשיתדקפהםלשוריךיתמוחלע6׃ךיהלא

ימדלאהוהיתאםירכזמהושחיאלדימתהלילהלכו

םלשוריתאםישידעוןנוכידעולימדונתתלאו7׃םכל

ןתאםאוזעעורזבוונימיבהוהיעבשנ8׃ץראבהלהת

ךשוריתרכנינבותשיםאוךיביאללכאמדועךנגדתא

הוהיתאוללהווהלכאיויפסאמיכ9׃ובתעגירשא

םירעשבורבעורבע10׃ישדקתורצחבוהתשיויצבקמו

לעסנומירהןבאמולקסהלסמהולסולסםעהךרדונפ

תבלורמאץראההצקלאעימשההוהיהנה11׃םימעה

12׃וינפלותלעפוותאורכשהנהאבךעשיהנהןויצ

ריעהשורדארקיךלוהוהיילואגשדקהםעםהלוארקו

׃הבזענאל

רודההזהרצבמםידגבץומחםודאמאבהזימ63

2׃עישוהלברהקדצברבדמינאוחכברבהעצושובלב

יתכרדהרופ3׃תגבךרדכךידגבוךשובללםדאעודמ

םסמראויפאבםכרדאויתאשיאןיאםימעמוידבל

םוייכ4׃יתלאגאישובלמלכוידגבלעםחצנזיויתמחב

םמותשאורזעןיאוטיבאו5׃האבילואגתנשויבלבםקנ

סובאו6׃ינתכמסאיהיתמחויערזילעשותוךמוסןיאו



העשי 768

7׃םחצנץראלדירואויתמחבםרכשאויפאבםימע

הוהיונלמגרשאלכלעכהוהיתלהתריכזאהוהיידסח

׃וידסחברכווימחרכםלמגרשאלארשיתיבלבוטברו

׃עישומלםהליהיוורקשיאלםינבהמהימעךארמאיו8

ותבהאבםעישוהוינפךאלמורצאלםתרצלכב9

10׃םלועימילכםאשניוםלטניוםלאגאוהותלמחבו

אוהביואלםהלךפהיוושדקחורתאובצעוורמהמהו

םלעמההיאומעהשמםלועימירכזיו11׃םבםחלנ

12׃ושדקחורתאוברקבםשההיאונאציערתאםימ

םהינפמםימעקובותראפתעורזהשמןימילךילומ

רבדמבסוסכתומהתבםכילומ13׃םלועםשולתושעל

ונחינתהוהיחורדרתהעקבבהמהבכ14׃ולשכיאל

םימשמטבה15׃תראפתםשךלתושעלךמעתגהנןכ

ןומהךתרובגוךתאנקהיאךתראפתוךשדקלבזמהארו

םהרבאיכוניבאהתאיכ16׃וקפאתהילאךימחרוךיעמ

ונלאגוניבאהוהיהתאונריכיאללארשיוונעדיאל

ונבלחישקתךיכרדמהוהיונעתתהמל17׃ךמשםלועמ

רעצמל18׃ךתלחניטבשךידבעןעמלבושךתארימ

םלועמונייה19׃ךשדקמוססובונירצךשדקםעושרי

׃םהילעךמשארקנאלםבתלשמאל

חדקכ2׃ולזנםירהךינפמתדריםימשתערקאול64

ךינפמךירצלךמשעידוהלשאהעבתםימםיסמהשא

ךינפמתדריהוקנאלתוארונךתושעב3׃וזגריםיוג

התאראלןיעוניזאהאלועמשאלםלועמו4׃ולזנםירה

השעוששתאתעגפ5׃ולהכחמלהשעיךתלוזםיהלא



העשי 769

םלועםהבאטחנותפצקהתאןהךורכזיךיכרדבקדצ

וניתקדצלכםידעדגבכוונלכאמטכיהנו6׃עשונו

ךמשבארוקןיאו7׃ונאשיחורכוננועוונלכהלעכלבנו

דיבונגומתוונממךינפתרתסהיכךבקיזחהלררועתמ

ונרציהתאורמחהונחנאהתאוניבאהוהיהתעו8׃וננוע

דעללאודאמדעהוהיףצקתלא9׃ונלכךדיהשעמו

ויהךשדקירע10׃ונלכךמעאנטבהןהןוערכזת

ונשדקתיב11׃הממשםלשוריהתיהרבדמןויצרבדמ

לכושאתפרשלהיהוניתבאךוללהרשאונתראפתו

השחתהוהיקפאתתהלאלעה12׃הברחלהיהונידמחמ

׃דאמדעוננעתו

יננהיתרמאינשקבאלליתאצמנולאשאולליתשרדנ65

םעלאםויהלכידייתשרפ2׃ימשבארקאליוגלאיננה

םעה3׃םהיתבשחמרחאבוטאלךרדהםיכלההררוס

לעםירטקמותונגבםיחבזדימתינפלעיתואםיסיעכמה

םילכאהוניליםירוצנבוםירבקבםיבשיה4׃םינבלה

ךילאברקםירמאה5׃םהילכםילגפקרפוריזחהרשב

לכתדקישאיפאבןשעהלאךיתשדקיכיבשגתלא

יתמלשםאיכהשחאאלינפלהבותכהנה6׃םויה

רמאודחיםכיתובאתנועוםכיתנוע7׃םקיחלעיתמלשו

יתדמוינופרחתועבגהלעוםירההלעורטקרשאהוהי

אצמירשאכהוהירמאהכ8׃םקיחלעהנשארםתלעפ

ןכובהכרביכוהתיחשתלארמאולוכשאבשוריתה

יתאצוהו9׃לכהתיחשהיתלבלידבעןעמלהשעא

ידבעויריחבהושריוירהשרויהדוהימוערזבקעימ



העשי 770

ץברלרוכעקמעוןאצהונלןורשההיהו10׃המשונכשי

תאםיחכשההוהייבזעםתאו11׃ינושרדרשאימעלרקב

׃ךסממינמלםיאלממהוןחלשדגלםיכרעהישדקרה

יתארקןעיוערכתחבטלםכלכוברחלםכתאיתינמו12

רשאבויניעבערהושעתוםתעמשאלויתרבדםתינעאלו

הנההוהיינדארמאהכןכל13׃םתרחביתצפחאל

ואמצתםתאוותשיידבעהנהובערתםתאוולכאיידבע

בוטמונריידבעהנה14׃ושבתםתאווחמשיידבעהנה

15׃וליליתחוררבשמובלבאכמוקעצתםתאובל

הוהיינדאךתימהויריחבלהעובשלםכמשםתחנהו

ךרבתיץראבךרבתמהרשא16׃רחאםשארקיוידבעלו

וחכשניכןמאיהלאבעבשיץראבעבשנהוןמאיהלאב

ארוביננהיכ17׃יניעמורתסניכותונשארהתורצה

אלותונשארההנרכזתאלוהשדחץראוםישדחםימש

ינארשאדעידעוליגוושישםאיכ18׃בללעהנילעת

19׃שושמהמעוהליגםלשוריתאארוביננהיכארוב

יכבלוקדועהבעמשיאלוימעביתששוםלשוריביתלגו

אלרשאןקזוםימילועדועםשמהיהיאל20׃הקעזלוקו

ןבאטוחהותומיהנשהאמןברענהיכוימיתאאלמי

ולכאוםימרכועטנוובשיוםיתבונבו21׃ללקיהנשהאמ

יכלכאירחאוועטיאלבשירחאוונביאל22׃םירפ

אל23׃יריחבולביםהידיהשעמוימעימיץעהימיכ

המההוהייכורבערזיכהלהבלודליאלוקירלועגיי

םהדועהנעאינאווארקיםרטהיהו24׃םתאםהיאצאצו

היראודחאכועריהלטובאז25׃עמשאינאוםירבדמ



העשי 771

ותיחשיאלוועריאלומחלרפעשחנוןבתלכאירקבכ

׃הוהירמאישדקרהלכב

יאילגרםדהץראהויאסכםימשההוהירמאהכ66

לכתאו2׃יתחונמםוקמהזיאוילונבתרשאתיבהז

טיבאהזלאוהוהיםאנהלאלכויהיוהתשעידיהלא

הכמרושהטחוש3׃ירבדלעדרחוחורהכנוינעלא

ריכזמריזחםדהחנמהלעמבלכףרעהשהחבוזשיא

םהיצוקשבוםהיכרדבורחבהמהםגןואךרבמהנבל

איבאםתרוגמוםהיללעתברחבאינאםג4׃הצפחםשפנ

ערהושעיוועמשאלויתרבדהנועןיאויתארקןעיםהל

הוהירבדועמש5׃ורחביתצפחאלרשאבויניעב

ןעמלםכידנמםכיאנשםכיחאורמאורבדלאםידרחה

לוק6׃ושביםהוםכתחמשבהארנוהוהידבכיימש

׃ויביאללומגםלשמהוהילוקלכיהמלוקריעמןואש

הטילמהוהללבחאוביםרטבהדליליחתםרטב7

םויבץראלחויההלאכהארימתאזכעמשימ8׃רכז

תאןויצהדליםגהלחיכתחאםעפיוגדלויםאדחא

ינאםאהוהירמאידילואאלוריבשאינאה9׃הינב

םלשוריתאוחמש10׃ךיהלארמאיתרצעודילומה

םילבאתמהלכשושמהתאושישהיבהאלכהבוליגו

וצמתןעמלהימחנתדשמםתעבשווקניתןעמל11׃הילע

הטניננההוהירמאהכיכ12׃הדובכזיזמםתגנעתהו

דצלעםתקניוםיוגדובכףטושלחנכוםולשרהנכהילא

ונמחנתומארשאשיאכ13׃ועשעשתםיכרבלעוואשנת

ששוםתיארו14׃ומחנתםלשוריבוםכמחנאיכנאןכ



העשי 772

תאהוהידיהעדונוהנחרפתאשדכםכיתומצעוםכבל

הפוסכואובישאבהוהיהנהיכ15׃ויביאתאםעזווידבע

16׃שאיבהלבותרעגוופאהמחבבישהלויתבכרמ

יללחוברורשבלכתאוברחבוטפשנהוהישאביכ

דחארחאתונגהלאםירהטמהוםישדקתמה17׃הוהי

םאנופסיודחירבכעהוץקשהוריזחהרשבילכאךותב

לכתאץבקלהאבםהיתבשחמוםהישעמיכנאו18׃הוהי

תואםהביתמשו19׃ידובכתאוארוואבותונשלהוםיוגה

יכשמדולולופשישרתםיוגהלאםיטילפםהמיתחלשו

יעמשתאועמשאלרשאםיקחרהםייאהןויולבתתשק

ואיבהו20׃םיוגבידובכתאודיגהוידובכתאואראלו

בכרבוםיסוסבהוהילהחנמםיוגהלכמםכיחאלכתא

םלשוריישדקרהלעתורכרכבוםידרפבוםיבצבו

ילכבהחנמהתאלארשיינבואיבירשאכהוהירמא

רמאםיוללםינהכלחקאםהמםגו21׃הוהיתיברוהט

השדחהץראהוםישדחהםימשהרשאכיכ22׃הוהי

םכערזדמעיןכהוהיםאנינפלםידמעהשעינארשא

ותבשבתבשידמוושדחבשדחידמהיהו23׃םכמשו

וארוואציו24׃הוהירמאינפלתוחתשהלרשבלכאובי

םשאותומתאלםתעלותיכיבםיעשפהםישנאהירגפב

׃רשבלכלןוארדויהוהבכתאל



הימרי 773

הימרי

תותנעברשאםינהכהןמוהיקלחןבוהימריירבד1

והישאיימיבוילאהוהירבדהיהרשא2׃ןמינבץראב

יהיו3׃וכלמלהנשהרשעשלשבהדוהיךלמןומאןב

הרשעיתשעםתדעהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיימיב

םלשוריתולגדעהדוהיךלמוהישאיןבוהיקדצלהנש

םרטב5׃רמאלילאהוהירבדיהיו4׃ישימחהשדחב

ךיתשדקהםחרמאצתםרטבוךיתעדיןטבבךרוצא

אלהנההוהיינדאההארמאו6׃ךיתתנםיוגלאיבנ

רמאתלאילאהוהירמאיו7׃יכנארעניכרבדיתעדי

רשאלכתאוךלתךחלשארשאלכלעיכיכנארענ

ךלצהלינאךתאיכםהינפמאריתלא8׃רבדתךוצא

הוהירמאיויפלעעגיוודיתאהוהיחלשיו9׃הוהיםאנ

םויהךיתדקפההאר10׃ךיפבירבדיתתנהנהילא

דיבאהלוץותנלושותנלתוכלממהלעוםיוגהלעהזה

המרמאלילאהוהירבדיהיו11׃עוטנלותונבלסורהלו

רמאיו12׃הארינאדקשלקמרמאווהימריהארהתא

׃ותשעלירבדלעינאדקשיכתוארלתבטיהילאהוהי

רמאוהארהתאהמרמאלתינשילאהוהירבדיהיו13

ילאהוהירמאיו14׃הנופצינפמוינפוהארינאחופנריס

ארקיננהיכ15׃ץראהיבשילכלעהערהחתפתןופצמ

שיאונתנוואבוהוהיםאנהנופצתוכלממתוחפשמלכל

לכלעוביבסהיתמוחלכלעוםלשוריירעשחתפואסכ

רשאםתערלכלעםתואיטפשמיתרבדו16׃הדוהיירע

׃םהידיישעמלווחתשיוםירחאםיהלאלורטקיוינובזע



הימרי 774

רשאלכתאםהילאתרבדותמקוךינתמרזאתהתאו17

ינאו18׃םהינפלךתחאןפםהינפמתחתלאךוצאיכנא

תומחלולזרבדומעלורצבמריעלםויהךיתתנהנה

םעלוהינהכלהירשלהדוהייכלמלץראהלכלעתשחנ

םאנינאךתאיכךלולכויאלוךילאומחלנו19׃ץראה

׃ךליצהלהוהי

ינזאבתארקוךלה2׃רמאלילאהוהירבדיהיו2

ךירוענדסחךליתרכזהוהירמאהכרמאלםלשורי

׃העורזאלץראברבדמבירחאךתכלךיתלולכתבהא

ומשאיוילכאלכהתאובתתישארהוהיללארשישדק3

תיבהוהירבדועמש4׃הוהיםאנםהילאאבתהער

המהוהירמאהכ5׃לארשיתיבתוחפשמלכובקעי

לבההירחאוכליוילעמוקחריכלועיבםכיתובאואצמ

ץראמונתאהלעמההוהיהיאורמאאלו6׃ולבהיו

ץראבהחושוהברעץראברבדמבונתאךילומהםירצמ

7׃םשםדאבשיאלושיאהברבעאלץראבתומלצוהיצ

ואבתוהבוטוהירפלכאללמרכהץראלאםכתאאיבאו

אלםינהכה8׃הבעותלםתמשיתלחנויצראתאואמטתו

ועשפםיערהוינועדיאלהרותהישפתוהוהיהיאורמא

ןכל9׃וכלהולעויאלירחאולעבבואבנםיאיבנהויב

יכ10׃ביראםכינבינבתאוהוהיםאנםכתאביראדע

ןהוארודאמוננובתהווחלשרדקווארוםייתכייאורבע

ימעוםיהלאאלהמהוםיהלאיוגרימיהה11׃תאזכהתיה

ורעשותאזלעםימשומש12׃ליעויאולבודובכרימה



הימרי 775

יתאימעהשעתוערםיתשיכ13׃הוהיםאנדאמוברח

םירבשנתראבתוראבםהלבצחלםייחםימרוקמובזע

אוהתיבדיליםאלארשידבעה14׃םימהולכיאלרשא

ותישיוםלוקונתנםירפכוגאשיוילע15׃זבלהיהעודמ

סנפחתוףנינבםג16׃בשיילבמהתצנוירעהמשלוצרא

הוהיתאךבזעךלהשעתתאזאולה17׃דקדקךוערי

ךרדלךלהמהתעו18׃ךרדבךכילומתעבךיהלא

ימתותשלרושאךרדלךלהמורוחשימתותשלםירצמ

יכיארויעדוךחכותךיתובשמוךתערךרסית19׃רהנ

םאנךילאיתדחפאלוךיהלאהוהיתאךבזערמוער

יתקתנךלעיתרבשםלועמיכ20׃תואבצהוהיינדא

תחתוההבגהעבגלכלעיכדבעאאלירמאתוךיתרסומ

הלכקרשךיתעטניכנאו21׃הנזהעצתאןנערץעלכ

םאיכ22׃הירכנןפגהירוסילתכפהנךיאותמאערז

םאנינפלךנועםתכנתירבךליברתורתנביסבכת

םילעבהירחאיתאמטנאלירמאתךיא23׃הוהיינדא

הלקהרכבתישעהמיעדאיגבךכרדיאריתכלהאל

הפאשושפנתואברבדמדמלהרפ24׃היכרדתכרשמ

השדחבופעייאלהישקבמלכהנבישיימהתנאתחור

ירמאתוהאמצמךנרוגוףחימךלגריענמ25׃הנואצמי

בנגתשבכ26׃ךלאםהירחאוםירזיתבהאיכאולשאונ

םהירשםהיכלמהמהלארשיתיבושיבהןכאצמייכ

תאןבאלוהתאיבאץעלםירמא27׃םהיאיבנוםהינהכו

ורמאיםתערתעבוםינפאלוףרעילאונפיכינתדלי

םאומוקיךלתישערשאךיהלאהיאו28׃ונעישוהוהמוק



הימרי 776

׃הדוהיךיהלאויהךירערפסמיכךתערתעבךועישוי

אושל30׃הוהיםאניבםתעשפםכלכילאובירתהמל29

םכיאיבנםכברחהלכאוחקלאלרסומםכינבתאיתיכה

רבדמההוהירבדוארםתארודה31׃תיחשמהיראכ

ונדרימעורמאעודמהילפאמץראםאלארשיליתייה

הלכהידעהלותבחכשתה32׃ךילאדועאובנאול

ךכרדיבטיתהמ33׃רפסמןיאםימיינוחכשימעוהירשק

34׃ךיכרדתאיתדמלתוערהתאםגןכלהבהאשקבל

תרתחמבאלםייקנםינויבאתושפנםדואצמנךיפנכבםג

ופאבשךאיתיקניכירמאתו35׃הלאלכלעיכםיתאצמ

ילזתהמ36׃יתאטחאלךרמאלעךתואטפשניננהינממ

תשברשאכישובתםירצממםגךכרדתאתונשלדאמ

סאמיכךשארלעךידיויאצתהזתאמםג37׃רושאמ

׃םהליחילצתאלוךיחטבמבהוהי

התיהוותאמהכלהוותשאתאשיאחלשיןהרמאל3

ץראהףנחתףונחאולהדועהילאבושיהרחאשיאל

יאש2׃הוהיםאנילאבושוםיברםיערתינזתאואיהה

תבשיםיכרדלעתלגשאלהפיאיארוםיפשלעךיניע

3׃ךתערבוךיתונזבץראיפינחתורבדמביברעכםהל

היההנוזהשאחצמוהיהאולשוקלמוםיבברוענמיו

ףולאיבאיליתארקהתעמאולה4׃םלכהתנאמךל

יתרבדהנהחצנלרמשיםאםלועלרטניה5׃התאירענ

והישאיימיבילאהוהירמאיו6׃לכותותוערהישעתו

לעאיההכלהלארשיהבשמהתשערשאתיארהךלמה



הימרי 777

רמאו7׃םשינזתוןנערץעלכתחתלאוהבגרהלכ

הארתוהבשאלובושתילאהלאלכתאהתושעירחא

רשאתודאלכלעיכאראו8׃הדוהיהתוחאהדוגב

היתתירכרפסתאןתאוהיתחלשלארשיהבשמהפאנ

׃איהםגןזתוךלתוהתוחאהדוהיהדגבהאריאלוהילא

ןבאהתאףאנתוץראהתאףנחתוהתונזלקמהיהו9

התוחאהדוגבילאהבשאלתאזלכבםגו10׃ץעהתאו

רמאיו11׃הוהיםאנרקשבםאיכהבללכבהדוהי

12׃הדוהיהדגבמלארשיהבשמהשפנהקדצילאהוהי

הבושתרמאוהנופצהלאהםירבדהתאתארקוךלה

דיסחיכםכבינפליפאאולהוהיםאנלארשיהבשמ

יכךנועיעדךא13׃םלועלרוטאאלהוהיםאנינא

תחתםירזלךיכרדתאירזפתותעשפךיהלאהוהיב

ובוש14׃הוהיםאנםתעמשאלילוקבוןנערץעלכ

יתחקלוםכביתלעביכנאיכהוהיםאנםיבבושםינב

׃ןויצםכתאיתאבהוהחפשממםינשוריעמדחאםכתא

16׃ליכשהוהעדםכתאוערויבלכםיערםכליתתנו15

הוהיםאנהמההםימיבץראבםתירפווברתיכהיהו

אלובללעהלעיאלוהוהיתירבןוראדועורמאיאל

וארקיאיההתעב17׃דועהשעיאלוודקפיאלוובורכזי

הוהיםשלםיוגהלכהילאווקנוהוהיאסכםלשוריל

18׃ערהםבלתוררשירחאדועוכליאלוםלשוריל

ואביולארשיתיבלעהדוהיתיבוכליהמההםימיב

׃םכיתובאתאיתלחנהרשאץראהלעןופצץראמודחי

הדמחץראךלןתאוםינבבךתישאךיאיתרמאיכנאו19



הימרי 778

ירחאמוילוארקתיבארמאוםיוגתואבציבצתלחנ

תיביבםתדגבןכהערמהשאהדגבןכא20׃ובושתאל

ינונחתיכבעמשנםייפשלעלוק21׃הוהיםאנלארשי

׃םהיהלאהוהיתאוחכשםכרדתאוועהיכלארשיינב

יכךלונתאוננהםכיתבושמהפראםיבבושםינבובוש22

םירהןומהתועבגמרקשלןכא23׃וניהלאהוהיהתא

תאהלכאתשבהו24׃לארשיתעושתוניהלאהוהיבןכא

םהינבתאםרקבתאוםנאצתאונירוענמוניתובאעיגי

יכונתמלכונסכתוונתשבבהבכשנ25׃םהיתונבתאו

םויהדעוונירוענמוניתובאוונחנאונאטחוניהלאהוהיל

׃וניהלאהוהילוקבונעמשאלוהזה

ריסתםאובושתילאהוהיםאנלארשיבושתםא4

תמאבהוהייחתעבשנו2׃דונתאלוינפמךיצוקש

יכ3׃וללהתיובוםיוגובוכרבתהוהקדצבוטפשמב

רינםכלורינםלשורילוהדוהישיאלהוהירמאהכ

תולרעורסהוהוהילולמה4׃םיצוקלאוערזתלאו

יתמחשאכאצתןפםלשורייבשיוהדוהישיאםכבבל

הדוהיבודיגה5׃םכיללעמערינפמהבכמןיאוהרעבו

ואלמוארקץראברפושועקתוורמאוועימשהםלשוריבו

הנויצסנואש6׃רצבמהירעלאהאובנוופסאהורמאו

׃לודגרבשוןופצמאיבמיכנאהעריכודמעתלאוזיעה

םושלומקממאציעסנםיוגתיחשמווכבסמהיראהלע7

ורגחתאזלע8׃בשויןיאמהניצתךירעהמשלךצרא

9׃ונממהוהיףאןורחבשאליכוליליהוודפסםיקש

םירשהבלוךלמהבלדבאיהוהיםאנאוההםויבהיהו



הימרי 779

ינדאההארמאו10׃והמתיםיאיבנהוםינהכהומשנו

םולשרמאלםלשורילוהזהםעלתאשהאשהןכאהוהי

רמאיאיההתעב11׃שפנהדעברחהעגנוםכלהיהי

תבךרדרבדמבםייפשחצחורםלשורילוהזהםעל

אוביהלאמאלמחור12׃רבהלאולותורזלאולימע

םיננעכהנה13׃םתואםיטפשמרבדאינאםגהתעיל

יכונליואויסוסםירשנמולקויתובכרמהפוסכוהלעי

דעיעשותןעמלםלשוריךבלהערמיסבכ14׃ונדדש

ןדמדיגמלוקיכ15׃ךנואתובשחמךברקבןילתיתמ

ועימשההנהםיוגלוריכזה16׃םירפארהמןואעימשמו

ירעלעונתיוקחרמהץראמםיאבםירצנםלשורילע

יתאיכביבסמהילעויהידשירמשכ17׃םלוקהדוהי

תאזךלהלאושעךיללעמוךכרד18׃הוהיםאנהתרמ

תוריקהלוחאיעמיעמ19׃ךבלדעעגניכרמיכךתער

ישפניתעמשרפושלוקיכשירחאאליבלילהמהיבל

לכהדדשיכארקנרבשלערבש20׃המחלמתעורת

האראיתמדע21׃יתעיריעגרילהאודדשםאתפץראה

ועדיאליתואימעליואיכ22׃רפושלוקהעמשאסנ

ערהלהמהםימכחהמהםינובנאלוהמהםילכסםינב

והבווהתהנהוץראהתאיתיאר23׃ועדיאלביטיהלו

םישערהנהוםירההיתיאר24׃םרואןיאוםימשהלאו

לכוםדאהןיאהנהויתיאר25׃ולקלקתהתועבגהלכו

לכורבדמהלמרכההנהויתיאר26׃ודדנםימשהףוע

רמאהכיכ27׃ופאןורחינפמהוהיינפמוצתנוירע

לע28׃השעאאלהלכוץראהלכהיהתהממשהוהי



הימרי 780

יתרבדיכלעלעממםימשהורדקוץראהלבאתתאז

המרושרפלוקמ29׃הנממבושאאלויתמחנאלויתמז

ריעהלכולעםיפכבוםיבעבואבריעהלכתחרבתשק

יכישעתהמדודשיתאו30׃שיאןהבבשויןיאוהבוזע

ךיניעךופביערקתיכבהזידעידעתיכינשישבלת

לוקיכ31׃ושקביךשפנםיבגעךבוסאמיפיתתאושל

חפיתתןויצתבלוקהריכבמכהרציתעמשהלוחכ

׃םיגרהלישפנהפיעיכילאניואהיפכשרפת

ושקבוועדואנוארוםלשוריתוצוחבוטטוש5

שקבמטפשמהשעשיםאשיאואצמתםאהיתובוחרב

רקשלןכלורמאיהוהייחםאו2׃הלחלסאוהנומא

ולחאלוםתאהתיכההנומאלאולהךיניעהוהי3׃ועבשי

4׃בושלונאמעלסמםהינפוקזחרסומתחקונאמםתילכ

הוהיךרדועדיאליכולאונםהםילדךאיתרמאינאו

םתואהרבדאוםילדגהלאילהכלא5׃םהיהלאטפשמ

ודחיהמהךאםהיהלאטפשמהוהיךרדועדיהמהיכ

באזרעימהיראםכהןכלע6׃תורסומוקתנלעורבש

הנהמאצויהלכםהירעלעדקשרמנםדדשיתוברע

תאזליא7׃םהיתובשמומצעםהיעשפובריכףרטי

םתואעבשאוםיהלאאלבועבשיוינובזעךינבךלחולסא

שיאויהםיכשמםינזימםיסוס8׃ודדגתיהנוזתיבוופאניו

הוהיםאנדקפאאולהלאלעה9׃ולהציוהערתשאלא

היתורשבולע10׃ישפנםקנתתאלהזכרשאיוגבםאו

הוהילאוליכהיתושיטנוריסהושעתלאהלכוותחשו



הימרי 781

םאנהדוהיתיבולארשיתיביבודגבדוגביכ11׃המה

ונילעאובתאלואוהאלורמאיוהוהיבושחכ12׃הוהי

חורלויהיםיאיבנהו13׃הארנאולבערוברחוהער

הוהירמאהכןכל14׃םהלהשעיהכםהבןיארבדהו

ירבדןתניננההזהרבדהתאםכרבדןעיתואבציהלא

איבמיננה15׃םתלכאוםיצעהזהםעהושאלךיפב

אוהןתיאיוגהוהיםאנלארשיתיבקחרממיוגםכילע

׃רבדיהמעמשתאלוונשלעדתאליוגאוהםלועמיוג

ךריצקלכאו17׃םירובגםלכחותפרבקכותפשא16

לכאיךרקבוךנאצלכאיךיתונבוךינבולכאיךמחלו

הנהבחטובהתארשאךירצבמירעששריךתנאתוךנפג

םכתאהשעאאלהוהיםאנהמההםימיבםגו18׃ברחב

ונלוניהלאהוהיהשעהמתחתורמאתיכהיהו19׃הלכ

ודבעתויתואםתבזערשאכםהילאתרמאוהלאלכתא

׃םכלאלץראבםירזודבעתןכםכצראברכניהלא

׃רמאלהדוהיבהועימשהובקעיתיבבתאזודיגה20

ואריאלוםהלםיניעבלןיאולכסםעתאזאנועמש21

םאהוהיםאנואריתאליתואה22׃ועמשיאלוםהלםינזא

אלוםלועקחםיללובגלוחיתמשרשאוליחתאלינפמ

23׃והנרבעיאלווילגומהוולכויאלוושעגתיווהנרבעי

ורמאאלו24׃וכליוורסהרומוררוסבלהיההזהםעלו

שוקלמוהריוםשגןתנהוניהלאהוהיתאאנארינםבבלב

וטהםכיתונוע25׃ונלרמשיריצקתוקחתועבשותעב

ימעבואצמניכ26׃םכמבוטהוענמםכיתואטחוהלא

׃ודכליםישנאתיחשמוביצהםישוקיךשכרושיםיעשר



הימרי 782

ולדגןכלעהמרמםיאלמםהיתבןכףועאלמבולככ27

ונדאלןידערירבדורבעםגותשעונמש28׃ורישעיו

לעה29׃וטפשאלםינויבאטפשמווחילציוםותיןיד

םקנתתאלהזכרשאיוגבםאהוהיםאנדקפאאלהלא

ואבנםיאיבנה31׃ץראבהתיהנהרורעשוהמש30׃ישפנ

ושעתהמוןכובהאימעוםהידילעודריםינהכהורקשב

׃התירחאל

רפושועקתעוקתבוםלשוריברקמןמינבינבוזעה6

רבשוןופצמהפקשנהעריכתאשמואשםרכהתיבלעו

ואביהילא3׃ןויצתביתימדהגנעמהוהונה2׃לודג

תאשיאוערביבסםילהאהילעועקתםהירדעוםיער

ונליואםירהצבהלענוומוקהמחלמהילעושדק4׃ודי

הלילבהלענוומוק5׃ברעיללצוטנייכםויההנפיכ

ותרכתואבצהוהירמאהכיכ6׃היתונמראהתיחשנו

הלכדקפהריעהאיההללסםלשורילעוכפשוהצע

התערהרקהןכהימימרובריקהכ7׃הברקבקשע

ירסוה8׃הכמוילחדימתינפלעהבעמשידשוסמח

אולץראהממשךמישאןפךממישפנעקתןפםלשורי

ןפגכוללועיללועתואבצהוהירמאהכ9׃הבשונ

לע10׃תולסלסלערצובכךדיבשהלארשיתיראש

ולכויאלוםנזאהלרעהנהועמשיוהדיעאוהרבדאימ

׃ובוצפחיאלהפרחלםהלהיההוהירבדהנהבישקהל

ללועלעךפשליכהיתיאלניתאלמהוהיתמחתאו11

ודכליהשאםעשיאםגיכודחיםירוחבדוסלעוץוחב



הימרי 783

םישנותודשםירחאלםהיתבובסנו12׃םימיאלמםעןקז

יכ13׃הוהיםאנץראהיבשילעידיתאהטאיכודחי

ולכןהכדעואיבנמועצבעצובולכםלודגדעוםנטקמ

רמאלהלקנלעימערבשתאואפריו14׃רקשהשע

שובםגושעהבעותיכושיבה15׃םולשןיאוםולשםולש

תעבםילפנבולפיןכלועדיאלםילכהםגושוביאל

לעודמעהוהירמאהכ16׃הוהירמאולשכיםיתדקפ

וכלובוטהךרדהזיאםלועתובתנלולאשווארוםיכרד

יתמקהו17׃ךלנאלורמאיוםכשפנלעוגרמואצמוהב

18׃בישקנאלורמאיורפושלוקלובישקהםיפצםכילע

ץראהיעמש19׃םברשאתאהדעיעדוםיוגהועמשןכל

לעיכםתובשחמירפהזהםעהלאהעראיבמיכנאהנה

ילהזהמל20׃הבוסאמיויתרותוובישקהאלירבד

םכיתולעקחרמץראמבוטההנקואובתאבשמהנובל

הוהירמאהכןכל21׃ילוברעאלםכיחבזוןוצרלאל

םינבותובאםבולשכוםילשכמהזהםעהלאןתניננה

אבםעהנההוהירמאהכ22׃ודבאיוערוןכשודחי

ןודיכותשק23׃ץראיתכרימרועילודגיוגוןופצץראמ

םיסוסלעוהמהיםיכםלוקומחריאלואוהירזכאוקיזחי

תאונעמש24׃ןויצתבךילעהמחלמלשיאכךורעובכרי

יאצתלא25׃הדלויכליחונתקיזחההרצונידיופרועמש

26׃ביבסמרוגמביאלברחיכיכלתלאךרדבוהדשה

ךלישעדיחילבארפאבישלפתהוקשירגחימעתב

ןוחב27׃ונילעדדשהאביםאתפיכםירורמתדפסמ

ירסםלכ28׃םכרדתאתנחבועדתורצבמימעבךיתתנ



הימרי 784

׃המהםיתיחשמםלכלזרבותשחנליכריכלהםיררוס

אלםיערוףורצףרצאושלתרפעםתשאמחפמרחנ29

׃םהבהוהיסאמיכםהלוארקסאמנףסכ30׃וקתנ

2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה7

תרמאוהזהרבדהתאםשתארקוהוהיתיברעשבדמע

הלאהםירעשבםיאבההדוהילכהוהירבדועמש

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ3׃הוהילתוחתשהל

׃הזהםוקמבםכתאהנכשאוםכיללעמוםכיכרדוביטיה

הוהילכיהרמאלרקשהירבדלאםכלוחטבתלא4

וביטיתביטיהםאיכ5׃המההוהילכיההוהילכיה

ןיבטפשמושעתושעםאםכיללעמתאוםכיכרדתא

יקנםדווקשעתאלהנמלאוםותירג6׃והערןיבושיא

וכלתאלםירחאםיהלאירחאוהזהםוקמבוכפשתלא

יתתנרשאץראבהזהםוקמבםכתאיתנכשו7׃םכלערל

םיחטבםתאהנה8׃םלועדעוםלועןמלםכיתובאל

ףאנוחצרבנגה9׃ליעוהיתלבלרקשהירבדלעםכל

םירחאםיהלאירחאךלהולעבלרטקורקשלעבשהו

הזהתיבבינפלםתדמעוםתאבו10׃םתעדיאלרשא

לכתאתושעןעמלונלצנםתרמאווילעימשארקנרשא

רשאהזהתיבההיהםיצרפתרעמה11׃הלאהתובעותה

׃הוהיםאניתיארהנהיכנאםגםכיניעבוילעימשארקנ

םשימשיתנכשרשאולישברשאימוקמלאאנוכליכ12

׃לארשיימעתערינפמוליתישערשאתאוארוהנושארב

הוהיםאנהלאהםישעמהלכתאםכתושעןעיהתעו13



הימרי 785

םכתאארקאוםתעמשאלורבדוםכשהםכילארבדאו

רשאוילעימשארקנרשאתיבליתישעו14׃םתינעאלו

םכיתובאלוםכליתתנרשאםוקמלוובםיחטבםתא

רשאכינפלעמםכתאיתכלשהו15׃ולשליתישערשאכ

התאו16׃םירפאערזלכתאםכיחאלכתאיתכלשה

הלפתוהנרםדעבאשתלאוהזהםעהדעבללפתתלא

המהארךניאה17׃ךתאעמשינניאיכיבעגפתלאו

םינבה18׃םלשוריתוצחבוהדוהיירעבםישעהמה

תושלםישנהושאהתאםירעבמתובאהוםיצעםיטקלמ

םיהלאלםיכסנךסהוםימשהתכלמלםינוכתושעלקצב

הוהיםאנםיסעכמםהיתאה19׃ינסעכהןעמלםירחא

הוהיינדארמאהכןכל20׃םהינפתשבןעמלםתאאולה

לעוםדאהלעהזהםוקמהלאתכתניתמחויפאהנה

אלוהרעבוהמדאהירפלעוהדשהץעלעוהמהבה

םכיתולעלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ21׃הבכת

תאיתרבדאליכ22׃רשבולכאוםכיחבזלעופס

םירצמץראמםתואאיצוהםויבםיתיוצאלוםכיתובא

יתיוצהזהרבדהתאםאיכ23׃חבזוהלועירבדלע

םתאוםיהלאלםכליתייהוילוקבועמשרמאלםתוא

םכתאהוצארשאךרדהלכבםתכלהוםעלילויהת

וכליוםנזאתאוטהאלוועמשאלו24׃םכלבטייןעמל

25׃םינפלאלורוחאלויהיוערהםבלתוררשבתוצעמב

םויהדעםירצמץראמםכיתובאואצירשאםויהןמל

םכשהםויםיאיבנהידבעלכתאםכילאחלשאוהזה

תאושקיוםנזאתאוטהאלוילאועמשאולו26׃חלשו



הימרי 786

םירבדהלכתאםהילאתרבדו27׃םתובאמוערהםפרע

28׃הכונעיאלוםהילאתארקוךילאועמשיאלוהלאה

ויהלאהוהילוקבועמשאולרשאיוגההזםהילאתרמאו

יזג29׃םהיפמהתרכנוהנומאההדבארסומוחקלאלו

שטיוהוהיסאמיכהניקםיפשלעיאשויכילשהוךרזנ

םואניניעבערההדוהיינבושעיכ30׃ותרבערודתא

׃ואמטלוילעימשארקנרשאתיבבםהיצוקשומשהוהי

םהינבתאףרשלםנהןבאיגברשאתפתהתומבונבו31

32׃יבללעהתלעאלויתיוצאלרשאשאבםהיתנבתאו

איגותפתהדוערמאיאלוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל

33׃םוקמןיאמתפתבורבקוהגרההאיגםאיכםנהןב

תמהבלוםימשהףועללכאמלהזהםעהתלבנהתיהו

תוצחמוהדוהיירעמיתבשהו34׃דירחמןיאוץראה

יכהלכלוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוקםלשורי

׃ץראההיהתהברחל

תאוהדוהייכלמתומצעתאואיציוהוהיםאנאיההתעב8

םיאיבנהתומצעתאוםינהכהתומצעתאווירשתומצע

שמשלםוחטשו2׃םהירבקמםלשורייבשויתומצעתאו

םודבערשאוםובהארשאםימשהאבצלכלוחרילו

םהלווחתשהרשאוםושרדרשאוםהירחאוכלהרשאו

3׃ויהיהמדאהינפלעןמדלורבקיאלוופסאיאל

החפשמהןמםיראשנהתיראשהלכלםייחמתומרחבנו

םיתחדהרשאםיראשנהתומקמהלכבתאזההערה

הוהירמאהכםהילאתרמאו4׃תואבצהוהיםאנםש



הימרי 787

הבבושעודמ5׃בושיאלובושיםאומוקיאלוולפיה

ונאמתימרתבוקיזחהתחצנהבשמםלשוריהזהםעה

םחנשיאןיאורבדיןכאולעמשאויתבשקה6׃בושל

סוסכםתוצרמבבשהלכיתישעהמרמאלותערלע

רתוהידעומהעדיםימשבהדיסחםג7׃המחלמבףטוש

טפשמתאועדיאלימעוהנאבתעתאורמשרוגעוסוסו

ןכאונתאהוהיתרותוונחנאםימכחורמאתהכיא8׃הוהי

ותחםימכחושיבה9׃םירפסרקשטעהשערקשלהנה

ןכל10׃םהלהמתמכחווסאמהוהירבדבהנהודכליו

דעוןטקמיכםישרוילםהיתודשםירחאלםהישנתאןתא

׃רקשהשעהלכןהכדעואיבנמעצבעצבהלכלודג

םולשםולשרמאלהלקנלעימעתברבשתאופריו11

ושביאלשובםגושעהבעותיכושבה12׃םולשןיאו

ולשכיםתדקפתעבםילפנבולפיןכלועדיאלםלכהו

ןיאוןפגבםיבנעןיאהוהיםאנםפיסאףסא13׃הוהירמא

המלע14׃םורבעיםהלןתאולבנהלעהוהנאתבםינאת

יכםשהמדנורצבמהירעלאאובנוופסאהםיבשיונחנא

׃הוהילונאטחיכשארימונקשיוונמדהוניהלאהוהי

16׃התעבהנהוהפרמתעלבוטןיאוםולשלהוק15

לכהשערויריבאתולהצמלוקמויסוסתרחנעמשנןדמ

17׃הביבשיוריעהאולמוץראולכאיוואוביוץראה

שחלםהלןיארשאםינעפצםישחנםכבחלשמיננהיכ

יבלילעןוגיילעיתיגילבמ18׃הוהיםאנםכתאוכשנו

הוהיהםיקחרמץראמימעתבתעושלוקהנה19׃יוד

םהילספבינוסעכהעודמהבןיאהכלמםאןויצבןיא



הימרי 788

׃ונעשונאולונחנאוץיקהלכריצקרבע20׃רכנילבהב

22׃ינתקזחההמשיתרדקיתרבשהימעתברבשלע21

התלעאלעודמיכםשןיאאפרםאדעלגבןיאירצה

׃ימעתבתכרא

םמויהכבאוהעמדרוקמיניעוםימישארןתיימ9

םיחראןולמרבדמביננתיימ2׃ימעתביללחתאהלילו

תרצעםיפאנמםלכיכםתאמהכלאוימעתאהבזעאו

הנומאלאלורקשםתשקםנושלתאוכרדיו3׃םידגב

םאנועדיאליתאוואציהערלאהערמיכץראבורבג

יכוחטבתלאחאלכלעוורמשהוהערמשיא4׃הוהי

והערבשיאו5׃ךלהיליכרערלכובקעיבוקעחאלכ

הועהרקשרבדםנושלודמלורבדיאלתמאוולתהי

יתואתעדונאמהמרמבהמרמךותבךתבש6׃ואלנ

םפרוציננהתואבצהוהירמאהכןכל7׃הוהיםאנ

םנושלטחושץח8׃ימעתבינפמהשעאךיאיכםיתנחבו

םישיוברקבורבדיוהערתאםולשויפברבדהמרמ

רשאיוגבםאהוהיםאנםבדקפאאלהלאלעה9׃וברא

לעויהנויכבאשאםירההלע10׃ישפנםקנתתאלהזכ

לוקועמשאלורבעשיאילבמותצניכהניקרבדמתואנ

תאיתתנו11׃וכלהודדנהמהבדעוםימשהףועמהנקמ

הממשןתאהדוהיירעתאוםינתןועמםילגלםלשורי

רבדרשאותאזתאןביוםכחהשיאהימ12׃בשויילבמ

רבדמכהתצנץראההדבאהמלעהדגיווילאהוהייפ

רשאיתרותתאםבזעלעהוהירמאיו13׃רבעילבמ



הימרי 789

וכליו14׃הבוכלהאלוילוקבועמשאלוםהינפליתתנ

׃םתובאםודמלרשאםילעבהירחאוםבלתוררשירחא

םליכאמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכןכל15

םיתוצפהו16׃שארימםיתיקשהוהנעלהזהםעהתא

םהירחאיתחלשוםתובאוהמהועדיאלרשאםיוגב

תואבצהוהירמאהכ17׃םתואיתולכדעברחהתא

וחלשתומכחהלאוהניאובתותוננוקמלוארקווננובתה

וניניעהנדרתויהנונילעהנשתוהנרהמתו18׃הנאובתו

ךיאןויצמעמשניהנלוקיכ19׃םימולזיוניפעפעוהעמד

׃וניתונכשמוכילשהיכץראונבזעיכדאמונשבונדדש

ויפרבדםכנזאחקתוהוהירבדםישנהנעמשיכ20

תומהלעיכ21׃הניקהתוערהשאויהנםכיתונבהנדמלו

םירוחבץוחמללועתירכהלוניתונמראבאבונינולחב

םדאהתלבנהלפנוהוהיםאנהכרבד22׃תובחרמ

׃ףסאמןיאורצקהירחאמרימעכוהדשהינפלעןמדכ

ללהתילאוותמכחבםכחללהתילאהוהירמאהכ23

םאיכ24׃ורשעברישעללהתילאותרובגברובגה

הוהיינאיכיתואעדיולכשהללהתמהללהתיתאזב

םאניתצפחהלאביכץראבהקדצוטפשמדסחהשע

לומלכלעיתדקפוהוהיםאנםיאבםימיהנה25׃הוהי

ינבלעוםודאלעוהדוהילעוםירצמלע26׃הלרעב

יכרבדמבםיבשיההאפיצוצקלכלעובאומלעוןומע

׃בלילרעלארשיתיבלכוםילרעםיוגהלכ



הימרי 790

׃לארשיתיבםכילעהוהירבדרשארבדהתאועמש10

תותאמוודמלתלאםיוגהךרדלאהוהירמאהכ2

םימעהתוקחיכ3׃המהמםיוגהותחייכותחתלאםימשה

4׃דצעמבשרחידיהשעמותרכרעימץעיכאוהלבה

אולוםוקזחיתובקמבותורמסמבוהפייבהזבוףסכב

יכאושניאושנורבדיאלוהמההשקמרמתכ5׃קיפי

ןיאביטיהםגוועריאליכםהמואריתלאודעציאל

׃הרובגבךמשלודגוהתאלודגהוהיךומכןיאמ6׃םתוא

ימכחלכביכהתאיךליכםיוגהךלמךאריאלימ7

ולסכיוורעביתחאבו8׃ךומכןיאמםתוכלמלכבוםיוגה

בהזואבוישישרתמעקרמףסכ9׃אוהץעםילבהרסומ

םשובלןמגראותלכתףרוצידיושרחהשעמזפואמ

םיהלאאוהתמאםיהלאהוהיו10׃םלכםימכחהשעמ

םיוגולכיאלוץראהשערתופצקמםלועךלמוםייח

אקראואימשידאיהלאםוהלןורמאתהנדכ11׃ומעז

השע12׃הלאאימשתוחתןמואעראמודבאיודבעאל

13׃םימשהטנותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכבץרא

ץראהצקמםיאשנהלעיוםימשבםימןומהותתלוקל

לכרעבנ14׃ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרב

חוראלווכסנרקשיכלספמףרוצלכשיבהתעדמםדא

׃ודבאיםתדקפתעבםיעתעתהשעמהמהלבה15׃םב

טבשלארשיואוהלכהרצוייכבקעיקלחהלאכאל16

יתבשיךתענכץראמיפסא17׃ומשתואבצהוהיותלחנ

ץראהיבשויתאעלוקיננההוהירמאהכיכ18׃רוצמב

לעיליוא19׃ואצמיןעמלםהליתורצהותאזהםעפב



הימרי 791

20׃ונאשאוילחהזךאיתרמאינאויתכמהלחנירבש

דועהטנןיאםניאוינאציינבוקתנירתימלכודדשילהא

אלהוהיתאוםיערהורעבניכ21׃יתועיריםיקמוילהא

לוק22׃הצופנםתיערמלכווליכשהאלןכלעושרד

ירעתאםושלןופצץראמלודגשערוהאבהנההעומש

םדאלאליכהוהייתעדי23׃םינתןועמהממשהדוהי

ךאהוהיינרסי24׃ודעצתאןיכהוךלהשיאלאלוכרד

םיוגהלעךתמחךפש25׃ינטעמתןפךפאבלאטפשמב

יכוארקאלךמשברשאתוחפשמלעוךועדיאלרשא

׃ומשהוהונתאווהלכיווהלכאובקעיתאולכא

2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה11

הדוהישיאלאםתרבדותאזהתירבהירבדתאועמש

יהלאהוהירמאהכםהילאתרמאו3׃םלשורייבשילעו

תירבהירבדתאעמשיאלרשאשיאהרוראלארשי

םתואיאיצוהםויבםכיתובאתאיתיוצרשא4׃תאזה

םתישעוילוקבועמשרמאללזרבהרוכמםירצמץראמ

היהאיכנאוםעלילםתייהוםכתאהוצארשאלככםתוא

יתעבשנרשאהעובשהתאםיקהןעמל5׃םיהלאלםכל

הזהםויכשבדובלחתבזץראםהלתתלםכיתובאל

לכתאארקילאהוהירמאיו6׃הוהיןמארמאוןעאו

רמאלםלשוריתוצחבוהדוהיירעבהלאהםירבדה

דעהיכ7׃םתואםתישעותאזהתירבהירבדתאועמש

דעוםירצמץראמםתואיתולעהםויבםכיתובאביתדעה

ועמשאלו8׃ילוקבועמשרמאלדעהוםכשההזהםויה



הימרי 792

איבאוערהםבלתורירשבשיאוכליוםנזאתאוטהאלו

תושעליתיוצרשאתאזהתירבהירבדלכתאםהילע

הדוהישיאברשקאצמנילאהוהירמאיו9׃ושעאלו

רשאםינשארהםתובאתנועלעובש10׃םלשורייבשיבו

םירחאםיהלאירחאוכלההמהוירבדתאעומשלונאמ

רשאיתירבתאהדוהיתיבולארשיתיבורפהםדבעל

םהילאאיבמיננההוהירמאהכןכל11׃םתובאתאיתרכ

עמשאאלוילאוקעזוהנממתאצלולכויאלרשאהער

לאוקעזוםלשורייבשיוהדוהיירעוכלהו12׃םהילא

םהלועישויאלעשוהוםהלםירטקמםהרשאםיהלאה

רפסמוהדוהיךיהלאויהךירערפסמיכ13׃םתערתעב

רטקלתוחבזמתשבלתוחבזמםתמשםלשוריתוצח

אשתלאוהזהםעהדעבללפתתלאהתאו14׃לעבל

דעבילאםארקתעבעמשינניאיכהלפתוהנרםדעב

םיברההתמזמההתושעיתיבבידידילהמ15׃םתער

תיז16׃יזלעתזאיכתעריכךילעמורבעישדקרשבו

הלדגהלומהלוקלךמשהוהיארקראתירפהפיןנער

עטונהתואבצהוהיו17׃ויתוילדוערוהילעשאתיצה

תיבולארשיתיבתערללגבהערךילערבדךתוא

הוהיו18׃לעבלרטקלינסעכהלםהלושערשאהדוהי

שבככינאו19׃םהיללעמינתיארהזאהעדאוינעידוה

תובשחמובשחילעיכיתעדיאלוחובטללבויףולא

רכזיאלומשוםייחץראמונתרכנוומחלבץעהתיחשנ

האראבלותוילכןחבקדצטפשתואבצהוהיו20׃דוע

רמאהכןכל21׃יבירתאיתילגךילאיכםהמךתמקנ



הימרי 793

אלרמאלךשפנתאםישקבמהתותנעישנאלעהוהי

הוהירמאהכןכל22׃ונדיבתומתאלוהוהיםשבאבנת

םהינבברחבותמיםירוחבהםהילעדקפיננהתואבצ

יכםהלהיהתאלתיראשו23׃בערבותמיםהיתונבו

׃םתדקפתנשתותנעישנאלאהעראיבא

רבדאםיטפשמךאךילאביראיכהוהיהתאקידצ12

2׃דגבידגבלכולשהחלצםיעשרךרדעודמךתוא

םהיפבהתאבורקירפושעםגוכליושרשםגםתעטנ

תנחבוינארתינתעדיהוהיהתאו3׃םהיתוילכמקוחרו

4׃הגרהםוילםשדקהוהחבטלןאצכםקתהךתאיבל

יבשיתערמשבייהדשהלכבשעוץראהלבאתיתמדע

׃ונתירחאתאהאריאלורמאיכףועותומהבהתפסהב

םיסוסהתאהרחתתךיאוךואליוהתצרםילגרתאיכ5

יכ6׃ןדריהןואגבהשעתךיאוחטובהתאםולשץראבו

וארקהמהםגךבודגבהמהםגךיבאתיבוךיחאםג

7׃תובוטךילאורבדייכםבןמאתלאאלמךירחא

ישפנתודדיתאיתתניתלחנתאיתשטניתיבתאיתבזע

ילעהנתנרעיבהיראכיתלחנילהתיה8׃היביאףכב

טיעהיליתלחנעובצטיעה9׃היתאנשןכלעהלוקב

10׃הלכאלויתההדשהתיחלכופסאוכלהילעביבס

תקלחתאונתניתקלחתאוססבימרכותחשםיברםיער

ילעהלבאהממשלהמש11׃הממשרבדמליתדמח

לכלע12׃בללעםששיאןיאיכץראהלכהמשנהממש

הצקמהלכאהוהילברחיכםידדשואברבדמבםיפש



הימרי 794

םיטחוערז13׃רשבלכלםולשןיאץראההצקדעוץרא

ןורחמםכיתאובתמושבוולעויאלולחנורצקםיצקו

םיעגנהםיערהינכשלכלעהוהירמאהכ14׃הוהיףא

לעמםשתניננהלארשיתאימעתאיתלחנהרשאהלחנב

ירחאהיהו15׃םכותמשותאהדוהיתיבתאוםתמדא

שיאוותלחנלשיאםיתבשהוםיתמחרובושאםתואישתנ

עבשהלימעיכרדתאודמלידמלםאהיהו16׃וצראל

ונבנולעבבעבשהלימעתאודמלרשאכהוהייחימשב

שותנאוההיוגהתאיתשתנוועמשיאלםאו17׃ימעךותב

׃הוהיםאנדבאו

םיתשפרוזאךלתינקוךולהילאהוהירמאהכ13

רוזאהתאהנקאו2׃והאבתאלםימבוךינתמלעותמשו

תינשילאהוהירבדיהיו3׃ינתמלעםשאוהוהירבדכ

םוקוךינתמלערשאתינקרשארוזאהתאחק4׃רמאל

והנמטאוךלאו5׃עלסהקיקנבםשוהנמטוהתרפךל

םיברםימיץקמיהיו6׃יתואהוהיהוצרשאכתרפב

רשארוזאהתאםשמחקוהתרפךלםוקילאהוהירמאיו

רוזאהתאחקאורפחאוהתרפךלאו7׃םשונמטלךיתיוצ

חלציאלרוזאהתחשנהנהוהמשויתנמטרשאםוקמהןמ

הככהוהירמאהכ9׃רמאלילאהוהירבדיהיו8׃לכל

םעה10׃ברהםלשוריןואגתאוהדוהיןואגתאתיחשא

תוררשבםיכלההירבדתאעומשלםינאמהערההזה

תוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכליוםבל

רשאכיכ11׃לכלחלציאלרשאהזהרוזאכיהיוםהל



הימרי 795

תיבלכתאילאיתקבדהןכשיאינתמלארוזאהקבדי

םעלילתויהלהוהיםאנהדוהיתיבלכתאולארשי

םהילאתרמאו12׃ועמשאלותראפתלוהלהתלוםשלו

אלמילבנלכלארשייהלאהוהירמאהכהזהרבדהתא

13׃ןייאלמילבנלכיכעדנאלעדיהךילאורמאוןיי

יבשילכתאאלממיננההוהירמאהכםהילאתרמאו

תאוואסכלעדודלםיבשיהםיכלמהתאותאזהץראה

14׃ןורכשםלשורייבשילכתאוםיאיבנהתאוםינהכה

אלהוהיםאנודחיםינבהותובאהוויחאלאשיאםיתצפנו

וניזאהוועמש15׃םתיחשהמםחראאלוסוחאאלולומחא

דובכםכיהלאהוהילונת16׃רבדהוהייכוהבגתלא

םתיוקוףשנירהלעםכילגרופגנתיםרטבוךשחיםרטב

הועמשתאלםאו17׃לפרעלתישיתומלצלהמשורואל

יניעדרתועמדתעמדוהוגינפמישפנהכבתםירתסמב

הריבגלוךלמלרמא18׃הוהירדעהבשניכהעמד

׃םכתראפתתרטעםכיתושארמדרייכובשוליפשה

תלגההלכהדוהיתלגהחתפןיאוורגסבגנהירע19

רדעההיאןופצמםיאבהיארוםכיניעיאש20׃םימולש

תאוךילעדקפייכירמאתהמ21׃ךתראפתןאצךלןתנ

ךוזחאיםילבחאולהשארלםיפלאךילעםתאתדמל

הלאינארקעודמךבבלבירמאתיכו22׃הדלתשאומכ

ישוכךפהיה23׃ךיבקעוסמחנךילושולגנךנועברב

ידמלביטיהלולכותםתאםגויתרברבחרמנוורוע

ךלרוגהז25׃רבדמחורלרבועשקכםציפאו24׃ערה

יחטבתויתואתחכשרשאהוהיםאניתאמךידמתנמ



הימרי 796

׃ךנולקהארנוךינפלעךילושיתפשחינאםגו26׃רקשב

יתיארהדשבתועבגלעךתונזתמזךיתולהצמוךיפאנ27

׃דעיתמירחאירהטתאלםלשוריךליואךיצוקש

׃תורצבהירבדלעוהימרילאהוהירבדהיהרשא14

תחוצוץראלורדקוללמאהירעשוהדוהיהלבא2

ואבםימלםהירועצוחלשםהירדאו3׃התלעםלשורי

ומלכהוושבםקירםהילכובשםימואצמאלםיבגלע

םשגהיהאליכהתחהמדאהרובעב4׃םשארופחו

הדשבתליאםגיכ5׃םשארופחםירכאושבץראב

םיפשלעודמעםיארפו6׃אשדהיהאליכבוזעוהדלי

ונעונינועםא7׃בשעןיאיכםהיניעולכםינתכחורופאש

8׃ונאטחךלוניתבושמובריכךמשןעמלהשעהוהיונב

ץראברגכהיהתהמלהרצתעבועישומלארשיהוקמ

אלרובגכםהדנשיאכהיהתהמל9׃ןוללהטנחראכו

לאארקנונילעךמשוהוהיונברקבהתאועישוהללכוי

םהילגרעונלובהאןכהזהםעלהוהירמאהכ10׃ונחנת

׃םתאטחדקפיוםנוערכזיהתעםצראלהוהיווכשחאל

׃הבוטלהזהםעהדעבללפתתלאילאהוהירמאיו11

החנמוהלעולעייכוםתנרלאעמשינניאומצייכ12

׃םתואהלכמיכנארבדבובערבוברחביכםצרינניא

אלםהלםירמאםיאבנההנההוהיינדאההארמאו13

םכלןתאתמאםולשיכםכלהיהיאלבערוברחוארת

םיאבנםיאבנהרקשילאהוהירמאיו14׃הזהםוקמב

ןוזחםהילאיתרבדאלוםיתיוצאלוםיתחלשאלימשב



הימרי 797

15׃םכלםיאבנתמהמהםבלתומרתולולאוםסקורקש

אלינאוימשבםיאבנהםיאבנהלעהוהירמאהכןכל

תאזהץראבהיהיאלבערוברחםירמאהמהוםיתחלש

המהרשאםעהו16׃המההםיאבנהומתיבערבוברחב

בערהינפמםלשוריתוצחבםיכלשמויהיםהלםיאבנ

םהיתנבוםהינבוםהישנהמההמהלרבקמןיאוברחהו

רבדהתאםהילאתרמאו17׃םתערתאםהילעיתכפשו

רבשיכהנימדתלאוםמויוהלילהעמדיניעהנדרתהזה

םא18׃דאמהלחנהכמימעתבתלותבהרבשנלודג

הנהוריעהיתאבםאוברחיללחהנהוהדשהיתאצי

אלוץראלאורחסןהכםגאיבנםגיכבעריאולחת

ךשפנהלעגןויצבםאהדוהיתאתסאמסאמה19׃ועדי

תעלובוטןיאוםולשלהוקאפרמונלןיאוונתיכהעודמ

וניתובאןועונעשרהוהיונעדי20׃התעבהנהואפרמ

אסכלבנתלאךמשןעמלץאנתלא21׃ךלונאטחיכ

םיוגהילבהבשיה22׃ונתאךתירברפתלארכזךדובכ

הוהיאוההתאאלהםיבברונתיםימשהםאוםימשגמ

׃הלאלכתאתישעהתאיכךלהוקנווניהלא

ןיאינפללאומשוהשמדמעיםאילאהוהירמאיו15

ורמאייכהיהו2׃ואציוינפלעמחלשהזהםעהלאישפנ

תומלרשאהוהירמאהכםהילאתרמאואצנהנאךילא

רשאובערלבערלרשאוברחלברחלרשאותומל

הוהיםאנתוחפשמעבראםהילעיתדקפו3׃יבשליבשל

םימשהףועתאובחסלםיבלכהתאוגרהלברחהתא

לכלהעוזלםיתתנו4׃תיחשהלולכאלץראהתמהבתאו



הימרי 798

לעהדוהיךלמוהיקזחיןבהשנמללגבץראהתוכלממ

ימוםלשוריךילעלמחיימיכ5׃םלשוריבהשערשא

םאניתאתשטנתא6׃ךלםלשללאשלרוסיימוךלדוני

יתיאלנךתיחשאוךילעידיתאטאויכלתרוחאהוהי

תאיתדבאיתלכשץראהירעשבהרזמבםרזאו7׃םחנה

םימילוחמותנמלאילומצע8׃ובשאולםהיכרדמימע

הילעיתלפהםירהצבדדשרוחבםאלעםהליתאבה

השפנהחפנהעבשהתדליהללמא9׃תולהבוריעםאתפ

ברחלםתיראשוהרפחוהשובםמוידעבהשמשהאב

ינתדלייכימאיליוא10׃הוהיםאנםהיביאינפלןתא

יבושנאלויתישנאלץראהלכלןודמשיאובירשיא

םאבוטלךתורשאלםאהוהירמא11׃ינוללקמהלכ

עריה12׃ביאהתאהרצתעבוהערתעבךביתעגפהאול

ןתאזבלךיתורצואוךליח13׃תשחנוןופצמלזרבלזרב

יתרבעהו14׃ךילובגלכבוךיתואטחלכבוריחמבאל

םכילעיפאבהחדקשאיכתעדיאלץראבךיביאתא

יפדרמילםקנהוינדקפוינרכזהוהיתעדיהתא15׃דקות

ואצמנ16׃הפרחךילעיתאשעדינחקתךפאךראללא

יכיבבלתחמשלוןוששלילךירבדיהיוםלכאוךירבד

דוסביתבשיאל17׃תואבציהלאהוהיילעךמשארקנ

׃ינתאלמםעזיכיתבשידדבךדיינפמזלעאוםיקחשמ

ויהאפרההנאמהשונאיתכמוחצניבאכהיההמל18

הוהירמאהכןכל19׃ונמאנאלםימבזכאומכילהיהת

ללוזמרקיאיצותםאודמעתינפלךבישאובושתםא

20׃םהילאבושתאלהתאוךילאהמהובשיהיהתיפכ



הימרי 799

ךילאומחלנוהרוצבתשחנתמוחלהזהםעלךיתתנו

׃הוהיםאנךליצהלוךעישוהלינאךתאיכךלולכויאלו

׃םיצרעףכמךיתדפוםיערדימךיתלצהו21

השאךלחקתאל2׃רמאלילאהוהירבדיהיו16

רמאהכיכ3׃הזהםוקמבתונבוםינבךלויהיאלו

לעוהזהםוקמבםידוליהתונבהלעוםינבהלעהוהי

ץראבםתואםידלומהםתובאלעוםתואתודליהםתמא

ורבקיאלוודפסיאלותמיםיאלחתיתוממ4׃תאזה

התיהוולכיבערבוברחבוויהיהמדאהינפלעןמדל

הכיכ5׃ץראהתמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנ

לאודופסלךלתלאוחזרמתיבאובתלאהוהירמא

הוהיםאנהזהםעהתאמימולשתאיתפסאיכםהלדנת

ץראבםינטקוםילדגותמו6׃םימחרהתאודסחהתא

חרקיאלודדגתיאלוםהלודפסיאלוורבקיאלתאזה

וקשיאלותמלעומחנללבאלעםהלוסרפיאלו7׃םהל

התשמתיבו8׃ומאלעוויבאלעםימוחנתסוכםתוא

רמאהכיכ9׃תותשלולכאלםתואתבשלאובתאל

הזהםוקמהןמתיבשמיננהלארשייהלאתואבצהוהי

לוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוקםכימיבוםכיניעל

הלאהםירבדהלכתאהזהםעלדיגתיכהיהו10׃הלכ

הערהלכתאונילעהוהירבדהמלעךילאורמאו

הוהילונאטחרשאונתאטחהמווננועהמותאזההלודגה

יתואםכיתובאובזערשאלעםהילאתרמאו11׃וניהלא

ווחתשיוםודבעיוםירחאםיהלאירחאוכליוהוהיםאנ



הימרי 800

םתערהםתאו12׃ורמשאליתרותתאוובזעיתאוםהל

ובלתוררשירחאשיאםיכלהםכנהוםכיתובאמתושעל

ץראהלעמםכתאיתלטהו13׃ילאעמשיתלבלערה

םתדבעוםכיתובאוםתאםתעדיאלרשאץראהלעתאזה

םכלןתאאלרשאהלילוםמויםירחאםיהלאתאםש

דוערמאיאלוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל14׃הנינח

15׃םירצמץראמלארשיינבתאהלעהרשאהוהייח

ןופצץראמלארשיינבתאהלעהרשאהוהייחםאיכ

םתמדאלעםיתבשהוהמשםחידהרשאתוצראהלכמו

םאנםיברםיגודלחלשיננה16׃םתובאליתתנרשא

לעמםודצוםידיצםיברלחלשאןכירחאוםוגידוהוהי

לעיניעיכ17׃םיעלסהיקיקנמוהעבגלכלעמורהלכ

׃יניעדגנמםנועןפצנאלוינפלמורתסנאלםהיכרדלכ

תאםללחלעםתאטחוםנועהנשמהנושאריתמלשו18

19׃יתלחנתאואלמםהיתובעותוםהיצוקשתלבנביצרא

יספאמואביםיוגךילאהרצםויביסונמויזעמויזעהוהי

׃ליעומםבןיאולבהוניתובאולחנרקשךאורמאיוץרא

יננהןכל21׃םיהלאאלהמהוםיהלאםדאולהשעיה20

ועדיויתרובגתאוידיתאםעידואתאזהםעפבםעידומ

׃הוהיימשיכ

רימשןרפצבלזרבטעבהבותכהדוהיתאטח17

רכזכ2׃םכיתוחבזמתונרקלוםבלחוללעהשורח

תועבגלעןנערץעלעםהירשאוםתוחבזמםהינב

ןתאזבלךיתורצואלכךליחהדשביררה3׃תוהבגה

ךתלחנמךבוהתטמשו4׃ךילובגלכבתאטחבךיתמב



הימרי 801

אלרשאץראבךיביאתאךיתדבעהוךליתתנרשא

רמאהכ5׃דקותםלועדעיפאבםתחדקשאיכתעדי

ןמווערזרשבםשוםדאבחטבירשארבגהרוראהוהי

יכהאריאלוהברעברערעכהיהו6׃ובלרוסיהוהי

7׃בשתאלוהחלמץרארבדמבםיררחןכשובוטאובי

8׃וחטבמהוהיהיהוהוהיבחטבירשארבגהךורב

אלווישרשחלשילבוילעוםימלעלותשץעכהיהו

גאדיאלתרצבתנשבוןנערוהלעהיהוםחאבייכארי

ימאוהשנאולכמבלהבקע9׃ירפתושעמשימיאלו

שיאלתתלותוילכןחבבלרקחהוהיינא10׃ונעדי

רשעהשעדליאלורגדארק11׃ויללעמירפכוכרדכ

׃לבנהיהיותירחאבוונבזעיומייצחבטפשמבאלו

הוקמ13׃ונשדקמםוקמןושארמםורמדובכאסכ12

יכובתכיץראבירוסיושביךיבזעלכהוהילארשי

אפראוהוהיינאפר14׃הוהיתאםייחםימרוקמובזע

םירמאהמההנה15׃התאיתלהתיכהעשואוינעישוה

הערמיתצאאלינאו16׃אנאוביהוהירבדהיאילא

יתפשאצומתעדיהתאיתיואתהאלשונאםויוךירחא

םויבהתאיסחמהתחמלילהיהתלא17׃היהךינפחכנ

התחאלאוהמהותחיינאהשבאלאויפדרושבי18׃הער

הכ19׃םרבשןורבשהנשמוהערםויםהילעאיבהינא

ואבירשאםעינברעשבתדמעוךלהילאהוהירמא

׃םלשוריירעשלכבוובואצירשאוהדוהייכלמוב

לכוהדוהייכלמהוהירבדועמשםהילאתרמאו20

21׃הלאהםירעשבםיאבהםלשורייבשילכוהדוהי



הימרי 802

םויבאשמואשתלאוםכיתושפנבורמשההוהירמאהכ

אשמואיצותאלו22׃םלשוריירעשבםתאבהותבשה

תאםתשדקוושעתאלהכאלמלכותבשהםויבםכיתבמ

אלוועמשאלו23׃םכיתובאתאיתיוצרשאכתבשהםוי

תחקיתלבלועמושיתלבלםפרעתאושקיוםנזאתאוטה

יתלבלהוהיםאנילאןועמשתעמשםאהיהו24׃רסומ

שדקלותבשהםויבתאזהריעהירעשבאשמאיבה

ואבו25׃הכאלמלכהבתושעיתלבלתבשהםויתא

דודאסכלעםיבשיםירשוםיכלמתאזהריעהירעשב

יבשיוהדוהישיאםהירשוהמהםיסוסבובכרבםיבכר

הדוהיירעמואבו26׃םלועלתאזהריעההבשיוםלשורי

רההןמוהלפשהןמוןמינבץראמוםלשוריתוביבסמו

הדותיאבמוהנובלוהחנמוחבזוהלועםיאבמבגנהןמו

תבשהםויתאשדקלילאועמשתאלםאו27׃הוהיתיב

תבשהםויבםלשוריירעשבאבואשמתאשיתלבלו

׃הבכתאלוםלשוריתונמראהלכאוהירעשבשאיתצהו

2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה18

דראו3׃ירבדתאךעימשאהמשורצויהתיבתדריוםוק

תחשנו4׃םינבאהלעהכאלמהשעוהנהורצויהתיב

והשעיובשורצויהדיברמחבהשעאוהרשאילכה

רבדיהיו5׃תושעלרצויהיניעברשירשאכרחאילכ

םכלתושעללכואאלהזהרצויכה6׃רומאלילאהוהי

םתאןכרצויהדיברמחכהנההוהיםאנלארשיתיב

הכלממלעויוגלערבדאעגר7׃לארשיתיבידיב



הימרי 803

רשאותערמאוההיוגהבשו8׃דיבאהלוץותנלושותנל

׃ולתושעליתבשחרשאהערהלעיתמחנווילעיתרבד

השעו10׃עטנלותנבלהכלממלעויוגלערבדאעגרו9

רשאהבוטהלעיתמחנוילוקבעמשיתלבליניעבהערה

הדוהישיאלאאנרמאהתעו11׃ותואביטיהליתרמא

רצוייכנאהנההוהירמאהכרמאלםלשורייבשוילעו

וכרדמשיאאנובושהבשחמםכילעבשחוהערםכילע

יכשאונורמאו12׃םכיללעמוםכיכרדוביטיהוהערה

13׃השענערהובלתוררששיאוךלנוניתובשחמירחא

תררעשהלאכעמשימםיוגבאנולאשהוהירמאהכןכל

גלשידשרוצמבזעיה14׃לארשיתלותבדאמהתשע

ימעינחכשיכ15׃םילזונםירקםירזםימושתניםאןונבל

תכללםלועיליבשםהיכרדבםולשכיוורטקיאושל

תקורשהמשלםצראםושל16׃הלולסאלךרדתוביתנ

םידקחורכ17׃ושארבדיניוםשיהילערבועלכםלוע

18׃םדיאםויבםאראםינפאלוףרעביואינפלםציפא

דבאתאליכתובשחמוהימרילעהבשחנווכלורמאיו

ןושלבוהכנווכלאיבנמרבדוםכחמהצעוןהכמהרות

עמשוילאהוהיהבישקה19׃וירבדלכלאהבישקנלאו

החושורכיכהערהבוטתחתםלשיה20׃יבירילוקל

בישהלהבוטםהילערבדלךינפלידמערכזישפנל

םרגהובערלםהינבתאןתןכל21׃םהמךתמחתא

םהישנאותונמלאותולכשםהישנהניהתוברחידילע

עמשת22׃המחלמבברחיכמםהירוחבתומיגרהויהי

החישורכיכםאתפדודגםהילעאיבתיכםהיתבמהקעז



הימרי 804

לכתאתעדיהוהיהתאו23׃ילגרלונמטםיחפוינדכלל

ךינפלמםתאטחוםנועלערפכתלאתומלילעםתצע

׃םהבהשעךפאתעבךינפלםילשכמויהויחמתלא

ינקזמושרחרצויקבקבתינקוךולההוהירמאהכ19

רשאםנהןבאיגלאתאציו2׃םינהכהינקזמוםעה

רבדארשאםירבדהתאםשתארקותוסרחהרעשחתפ

יבשיוהדוהייכלמהוהירבדועמשתרמאו3׃ךילא

איבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכםלשורי

ןעי4׃וינזאהנלצתהעמשלכרשאהזהםוקמהלעהער

םיהלאלובורטקיוהזהםוקמהתאורכניוינבזערשא

הדוהייכלמוםהיתובאוהמהםועדיאלרשאםירחא

לעבהתומבתאונבו5׃םיקנםדהזהםוקמהתאואלמו

אלויתיוצאלרשאלעבלתולעשאבםהינבתאףרשל

םאנםיאבםימיהנהןכל6׃יבללעהתלעאלויתרבד

םנהןבאיגותפתהדועהזהםוקמלארקיאלוהוהי

םלשוריוהדוהיתצעתאיתקבו7׃הגרההאיגםאיכ

ישקבמדיבוםהיביאינפלברחבםיתלפהוהזהםוקמב

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנתאיתתנוםשפנ

לכהקרשלוהמשלתאזהריעהתאיתמשו8׃ץראה

תאםיתלכאהו9׃התכמלכלעקרשיוםשיהילערבע

ולכאיוהעררשבשיאוםהיתנברשבתאוםהינברשב

׃םשפנישקבמוםהיביאםהלוקיצירשאקוצמבורוצמב

11׃ךתואםיכלההםישנאהיניעלקבקבהתרבשו10

תארבשאהככתואבצהוהירמאהכםהילאתרמאו



הימרי 805

רצויהילכתארבשירשאכתאזהריעהתאוהזהםעה

םוקמןיאמורבקיתפתבודועהפרהללכויאלרשא

ויבשוילוהוהיםאנהזהםוקמלהשעאןכ12׃רובקל

יתבוםלשורייתבויהו13׃תפתכתאזהריעהתאתתלו

רשאםיתבהלכלםיאמטהתפתהםוקמכהדוהייכלמ

םיהלאלםיכסנךסהוםימשהאבצלכלםהיתגגלעורטק

םשהוהיוחלשרשאתפתהמוהימריאביו14׃םירחא

15׃םעהלכלארמאיוהוהיתיברצחבדמעיואבנהל

ריעהלאיבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

יכהילעיתרבדרשאהערהלכתאהירעלכלעותאזה

׃ירבדתאעומשיתלבלםפרעתאושקה

תיבבדיגנדיקפאוהוןהכהרמאןברוחשפעמשיו20

רוחשפהכיו2׃הלאהםירבדהתאאבנוהימריתאהוהי

רעשברשאתכפהמהלעותאןתיואיבנהוהימריתא

אציותרחממיהיו3׃הוהיתיבברשאןוילעהןמינב

אלוהימריוילארמאיותכפהמהןמוהימריתארוחשפ

רמאהכיכ4׃ביבסמרוגמםאיכךמשהוהיארקרוחשפ

ברחבולפנוךיבהאלכלוךלרוגמלךנתניננההוהי

לבבךלמדיבןתאהדוהילכתאותוארךיניעוםהיביא

ריעהןסחלכתאיתתנו5׃ברחבםכהוהלבבםלגהו

יכלמתורצואלכתאוהרקילכתאוהעיגילכתאותאזה

׃הלבבםואיבהוםוחקלוםוזזבוםהיביאדיבןתאהדוהי

אובתלבבויבשבוכלתךתיביבשילכורוחשפהתאו6

םהלתאבנרשאךיבהאלכוהתארבקתםשותומתםשו

קוחשליתייהלכותוינתקזחתפאוהוהיינתיתפ7׃רקשב



הימרי 806

דשוסמחקעזארבדאידמיכ8׃ילגעלהלכםויהלכ

9׃םויהלכסלקלוהפרחלילהוהירבדהיהיכארקא

יבלבהיהוומשבדוערבדאאלוונרכזאאליתרמאו

10׃לכואאלולכלכיתיאלנויתמצעברצעתרעבשאכ

שונאלכונדיגנוודיגהביבסמרוגמםיברתבדיתעמשיכ

ונתמקנהחקנוולהלכונוהתפיילואיעלצירמשימולש

אלוולשכייפדרןכלעץירערובגכיתואהוהיו11׃ונממ

12׃חכשתאלםלועתמלכוליכשהאליכדאמושבולכי

ךתמקנהאראבלותוילכהארקידצןחבתואבצהוהיו

תאוללההוהילוריש13׃יבירתאיתילגךילאיכםהמ

םויהרורא14׃םיערמדימןויבאשפנתאליצהיכהוהי

15׃ךורביהילאימאינתדלירשאםויוביתדלירשא

רכזןבךלדלירמאליבאתארשברשאשיאהרורא

ךפהרשאםירעכאוההשיאההיהו16׃והחמשחמש

׃םירהצתעבהעורתורקבבהקעזעמשוםחנאלוהוהי

המחרוירבקימאיליהתוםחרמינתתומאלרשא17

ןוגיולמעתוארליתאציםחרמהזהמל18׃םלועתרה

׃ימיתשבבולכיו

וילאחלשבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה21

ןבהינפצתאוהיכלמןברוחשפתאוהיקדצךלמה

יכהוהיתאונדעבאנשרד2׃רמאלןהכההישעמ

הוהיהשעיילואונילעםחלנלבבךלמרצארדכובנ

והימרירמאיו3׃ונילעמהלעיוויתאלפנלככונתוא

יהלאהוהירמאהכ4׃והיקדצלאןרמאתהכםהילא

רשאםכדיברשאהמחלמהילכתאבסמיננהלארשי



הימרי 807

םירצהםידשכהתאולבבךלמתאםבםימחלנםתא

׃תאזהריעהךותלאםתואיתפסאוהמוחלץוחמםכילע

ףאבוהקזחעורזבוהיוטנדיבםכתאינאיתמחלנו5

תאזהריעהיבשויתאיתיכהו6׃לודגףצקבוהמחבו

ןכירחאו7׃ותמילודגרבדבהמהבהתאוםדאהתאו

תאווידבעתאוהדוהיךלמוהיקדצתאןתאהוהיםאנ

ןמוברחהןמרבדהןמתאזהריעבםיראשנהתאוםעה

דיבוםהיביאדיבולבבךלמרצארדכובנדיבבערה

למחיאלוםהילעסוחיאלברחיפלםכהוםשפנישקבמ

יננההוהירמאהכרמאתהזהםעהלאו8׃םחריאלו

בשיה9׃תומהךרדתאוםייחהךרדתאםכינפלןתנ

לעלפנואצויהורבדבובערבוברחבתומיתאזהריעב

10׃ללשלושפנולהתיהוהיחיםכילעםירצהםידשכה

הוהיםאנהבוטלאלוהערלתאזהריעבינפיתמשיכ

הדוהיךלמתיבלו11׃שאבהפרשוןתנתלבבךלמדיב

רקבלונידהוהירמאהכדודתיב12׃הוהירבדועמש

הרעבויתמחשאכאצתןפקשועדימלוזגוליצהוטפשמ

תבשיךילאיננה13׃םהיללעמערינפמהבכמןיאו

ימוונילעתחיימםירמאההוהיםאנרשימהרוצקמעה

םכיללעמירפכםכילעיתדקפו14׃וניתונועמבאובי

׃היביבסלכהלכאוהרעיבשאיתצהוהוהיםאנ

םשתרבדוהדוהיךלמתיבדרהוהירמאהכ22

הדוהיךלמהוהירבדעמשתרמאו2׃הזהרבדהתא

םירעשבםיאבהךמעוךידבעוהתאדודאסכלעבשיה



הימרי 808

לוזגוליצהוהקדצוטפשמושעהוהירמאהכ3׃הלאה

יקנםדווסמחתלאונתלאהנמלאוםותירגוקושעדימ

רבדהתאושעתושעםאיכ4׃הזהםוקמבוכפשתלא

לעדודלםיבשיםיכלמהזהתיבהירעשבואבוהזה

םאו5׃ומעוודבעואוהםיסוסבובכרבםיבכרואסכ

יכהוהיםאניתעבשניבהלאהםירבדהתאועמשתאל

תיבלעהוהירמאהכיכ6׃הזהתיבההיהיהברחל

ךתישאאלםאןונבלהשארילהתאדעלגהדוהיךלמ

שיאםיתחשמךילעיתשדקו7׃הבשונאלםירערבדמ

ורבעו8׃שאהלעוליפהוךיזרארחבמותרכווילכו

המלעוהערלאשיאורמאותאזהריעהלעםיברםיוג

רשאלעורמאו9׃תאזההלודגהריעלהככהוהיהשע

םירחאםיהלאלווחתשיוםהיהלאהוהיתירבתאובזע

ךלהלוכבוכבולודנתלאותמלוכבתלא10׃םודבעיו

רמאהכיכ11׃ותדלומץראתאהארודועבושיאליכ

והישאיתחתךלמההדוהיךלמוהישאיןבםלשלאהוהי

יכ12׃דועםשבושיאלהזהםוקמהןמאצירשאויבא

אלתאזהץראהתאותומיםשותאולגהרשאםוקמב

אלבויתוילעוקדצאלבותיבהנביוה13׃דועהארי

רמאה14׃ולןתיאלולעפוםנחדבעיוהערבטפשמ

ןופסוינולחולערקוםיחורמתוילעותודמתיבילהנבא

זראבהרחתמהתאיכךלמתה15׃רששבחושמוזראב

׃ולבוטזאהקדצוטפשמהשעוהתשולכאאולהךיבא

םאניתאתעדהאיהאולהבוטזאןויבאוינעןידןד16

םדלעוךעצבלעםאיכךבלוךיניעןיאיכ17׃הוהי



הימרי 809

ןכל18׃תושעלהצורמהלעוקשעהלעוךופשליקנה

אלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילאהוהירמאהכ

ןודאיוהולודפסיאלתוחאיוהויחאיוהולודפסי

האלהמךלשהובוחסרבקירומחתרובק19׃הדהיוהו

ךלוקינתןשבבויקעצוןונבלהילע20׃םלשוריירעשל

ךילאיתרבד21׃ךיבהאמלכורבשניכםירבעמיקעצו

אליכךירוענמךכרדהזעמשאאלתרמאךיתולשב

יבשבךיבהאמוחורהערתךיערלכ22׃ילוקבתעמש

ןונבלביתבשי23׃ךתערלכמתמלכנוישבתזאיכוכלי

׃הדליכליחםילבחךלאבבתנחנהמםיזראביתננקמ

ךלמםיקיוהיןבוהינכהיהיםאיכהוהיםאנינאיח24

ךיתתנו25׃ךנקתאםשמיכינימידילעםתוחהדוהי

דיבוםהינפמרוגיהתארשאדיבוךשפנישקבמדיב

ךתאיתלטהו26׃םידשכהדיבולבבךלמרצארדכובנ

םתדליאלרשאתרחאץראהלעךתדלירשאךמאתאו

םשפנתאםיאשנמםהרשאץראהלעו27׃ותומתםשוםש

שיאהץופנהזבנבצעה28׃ובושיאלהמשםשבושל

וערזואוהולטוהעודמובץפחןיאילכםאוהינכהזה

ץראץראץרא29׃ועדיאלרשאץראהלעוכלשהו

הזהשיאהתאובתכהוהירמאהכ30׃הוהירבדיעמש

בשישיאוערזמחלציאליכוימיבחלציאלרבגירירע

׃הדוהיבדועלשמודודאסכלע

םאניתיערמןאצתאםיצפמוםידבאמםיעריוה23

םיערהלעלארשייהלאהוהירמאהכןכל2׃הוהי



הימרי 810

אלוםוחדתוינאצתאםתצפהםתאימעתאםיערה

םאנםכיללעמערתאםכילעדקפיננהםתאםתדקפ

רשאתוצראהלכמינאצתיראשתאץבקאינאו3׃הוהי

4׃וברוורפוןהונלעןהתאיתבשהוםשםתאיתחדה

ותחיאלודועוארייאלוםוערוםיערםהילעיתמקהו

הוהיםאנםיאבםימיהנה5׃הוהיםאנודקפיאלו

השעוליכשהוךלמךלמוקידצחמצדודליתמקהו

ןכשילארשיוהדוהיעשותוימיב6׃ץראבהקדצוטפשמ

םימיהנהןכל7׃ונקדצהוהיוארקירשאומשהזוחטבל

הלעהרשאהוהייחדועורמאיאלוהוהיםאנםיאב

רשאהוהייחםאיכ8׃םירצמץראמלארשיינבתא

הנופצץראמלארשיתיבערזתאאיבהרשאוהלעה

9׃םתמדאלעובשיוםשםיתחדהרשאתוצראהלכמו

שיאכיתייהיתומצעלכופחריברקביבלרבשנםיאבנל

10׃ושדקירבדינפמוהוהיינפמןייורבערבגכורוכש

ושביץראההלבאהלאינפמיכץראההאלמםיפאנמיכ

יכ11׃ןכאלםתרובגוהערםתצורמיהתורבדמתואנ

׃הוהיםאנםתעריתאצמיתיבבםגופנחןהכםגאיבנםג

ולפנווחדיהלפאבתוקלקלחכםהלםכרדהיהיןכל12

13׃הוהיםאנםתדקפתנשהערםהילעאיבאיכהב

ימעתאועתיולעבבואבנההלפתיתיארןורמשיאיבנבו

ףואנהרורעשיתיארםלשורייאבנבו14׃לארשיתא

ותערמשיאובשיתלבלםיערמידיוקזחורקשבךלהו

הוהירמאהכןכל15׃הרמעכהיבשיוםדסכםלכילויה

ימםיתקשהוהנעלםתואליכאמיננהםיאבנהלעתואבצ



הימרי 811

׃ץראהלכלהפנחהאציםלשורייאיבנתאמיכשאר

םיאבנהירבדלעועמשתלאתואבצהוהירמאהכ16

אלורבדיםבלןוזחםכתאהמהםילבהמםכלםיאבנה

םולשהוהירבדיצאנמלרומאםירמא17׃הוהייפמ

םכילעאובתאלורמאובלתוררשבךלהלכוםכלהיהי

ימורבדתאעמשיואריוהוהידוסבדמעימיכ18׃הער

האציהמחהוהיתרעסהנה19׃עמשיוירבדבישקה

ףאבושיאל20׃לוחיםיעשרשארלעללוחתמרעסו

םימיהתירחאבובלתומזמומיקהדעוותשעדעהוהי

וצרםהוםיאבנהתאיתחלשאל21׃הניבהבוננובתת

ועמשיוידוסבודמעםאו22׃ואבנםהוםהילאיתרבדאל

23׃םהיללעמערמוערהםכרדמםובשיוימעתאירבד

םא24׃קחרמיהלאאלוהוהיםאנינאברקמיהלאה

תאאולההוהיםאנונאראאלינאוםירתסמבשיארתסי

רשאתאיתעמש25׃הוהיםאנאלמינאץראהתאוםימשה

׃יתמלחיתמלחרמאלרקשימשבםיאבנהםיאבנהורמא

תמרתיאיבנורקשהיאבנםיאבנהבלבשיהיתמדע26

רשאםתמולחבימשימעתאחיכשהלםיבשחה27׃םבל

׃לעבבימשתאםתובאוחכשרשאכוהערלשיאורפסי

ותאירבדרשאוםולחרפסיםולחותארשאאיבנה28

אולה29׃הוהיםאנרבהתאןבתלהמתמאירבדרבדי

יננהןכל30׃עלסץצפישיטפכוהוהיםאנשאכירבדהכ

31׃והערתאמשיאירבדיבנגמהוהיםאנםיאבנהלע

׃םאנומאניוםנושלםיחקלההוהיםאנםאיבנהלעיננה

ועתיוםורפסיוהוהיםאנרקשתומלחיאבנלעיננה32



הימרי 812

אלוםיתחלשאליכנאוםתוזחפבוםהירקשבימעתא

יכו33׃הוהיםאנהזהםעלוליעויאלליעוהוםיתיוצ

הוהיאשמהמרמאלןהכואאיבנהואהזהםעהךלאשי

34׃הוהיםאנםכתאיתשטנואשמהמתאםהילאתרמאו

לעיתדקפוהוהיאשמרמאירשאםעהוןהכהואיבנהו

שיאווהערלעשיאורמאתהכ35׃ותיבלעואוההשיאה

הוהיאשמו36׃הוהירבדהמוהוהיהנעהמויחאלא

תאםתכפהוורבדשיאלהיהיאשמהיכדועורכזתאל

רמאתהכ37׃וניהלאתואבצהוהיםייחםיהלאירבד

אשמםאו38׃הוהירבדהמוהוהיךנעהמאיבנהלא

רבדהתאםכרמאןעיהוהירמאהכןכלורמאתהוהי

אשמורמאתאלרמאלםכילאחלשאוהוהיאשמהזה

תאוםכתאיתשטנואשנםכתאיתישנויננהןכל39׃הוהי

יתתנו40׃ינפלעמםכיתובאלוםכליתתנרשאריעה

׃חכשתאלרשאםלועתומלכוםלועתפרחםכילע

ינפלםידעומםינאתיאדודינשהנהוהוהיינארה24

תאלבבךלמרצארדכובנתולגהירחאהוהילכיה

תאוהדוהיירשתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבוהינכי

דחאדודה2׃לבבםאביוםלשורימרגסמהתאושרחה

םינאתדחאדודהותורכבהינאתכדאמתובטםינאת

ילאהוהירמאיו3׃ערמהנלכאתאלרשאדאמתוער

תובטתובטהםינאתהםינאתרמאווהימריהארהתאהמ

יהיו4׃ערמהנלכאתאלרשאדאמתוערתוערהודאמ

לארשייהלאהוהירמאהכ5׃רמאלילאהוהירבד



הימרי 813

רשאהדוהיתולגתאריכאןכהלאהתובטהםינאתכ

יתמשו6׃הבוטלםידשכץראהזהםוקמהןמיתחלש

םיתינבותאזהץראהלעםיתבשהוהבוטלםהילעיניע

תעדלבלםהליתתנו7׃שותאאלוםיתעטנוסרהאאלו

םיהלאלםהלהיהאיכנאוםעלילויהוהוהיינאיכיתא

אלרשאתוערהםינאתכו8׃םבללכבילאובשייכ

ךלמוהיקדצתאןתאןכהוהירמאהכיכערמהנלכאת

ץראבםיראשנהםלשוריתיראשתאווירשתאוהדוהי

הערלהעוזלםיתתנו9׃םירצמץראבםיבשיהותאזה

הללקלוהנינשללשמלוהפרחלץראהתוכלממלכל

ברחהתאםביתחלשו10׃םשםחידארשאתומקמהלכב

יתתנרשאהמדאהלעמםמתדערבדהתאובערהתא

׃םהיתובאלוםהל

הנשבהדוהיםעלכלעוהימרילעהיהרשארבדה25

הנשהאיההדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברה

והימרירבדרשא2׃לבבךלמרצארדכובנלתינשארה

׃רמאלםלשורייבשילכלאוהדוהיםעלכלעאיבנה

הדוהיךלמןומאןבוהישאילהנשהרשעשלשןמ3

הוהירבדהיההנשםירשעושלשהזהזהםויהדעו

חלשו4׃םתעמשאלורבדוםיכשאםכילארבדאוילא

אלוחלשוםכשהםיאבנהוידבעלכתאםכילאהוהי

אנובושרמאל5׃עמשלםכנזאתאםתיטהאלוםתעמש

המדאהלעובשוםכיללעמערמוהערהוכרדמשיא

׃םלועדעוםלועןמלםכיתובאלוםכלהוהיןתנרשא



הימרי 814

תוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלתלאו6

׃םכלעראאלוםכידיהשעמביתואוסיעכתאלוםהל

השעמבינוסעכהןעמלהוהיםאנילאםתעמשאלו7

רשאןעיתואבצהוהירמאהכןכל8׃םכלערלםכידי

לכתאיתחקלוחלשיננה9׃ירבדתאםתעמשאל

לבבךלמרצארדכובנלאוהוהיםאנןופצתוחפשמ

לכלעוהיבשילעותאזהץראהלעםיתאבהוידבע

הקרשלוהמשלםיתמשוםיתמרחהוביבסהלאהםיוגה

החמשלוקוןוששלוקםהמיתדבאהו10׃םלועתוברחלו

לכהתיהו11׃רנרואוםיחרלוקהלכלוקוןתחלוק

ךלמתאהלאהםיוגהודבעוהמשלהברחלתאזהץראה

דקפאהנשםיעבשתואלמכהיהו12׃הנשםיעבשלבב

לעוםנועתאהוהיםאנאוההיוגהלעולבבךלמלע

לעיתיאבהו13׃םלועתוממשלותאיתמשוםידשכץרא

לכתאהילעיתרבדרשאירבדלכתאאיההץראה

יכ14׃םיוגהלכלעוהימריאבנרשאהזהרפסבבותכה

יתמלשוםילודגםיכלמוםיברםיוגהמהםגםבודבע

יהלאהוהירמאהכיכ15׃םהידיהשעמכוםלעפכםהל

התיקשהוידימתאזההמחהןייהסוכתאחקילאלארשי

ותשו16׃םהילאךתואחלשיכנארשאםיוגהלכתאותא

׃םתניבחלשיכנארשאברחהינפמוללהתהוושעגתהו

רשאםיוגהלכתאהקשאוהוהידימסוכהתאחקאו17

תאוהדוהיירעתאוםלשוריתא18׃םהילאהוהיינחלש

הקרשלהמשלהברחלםתאתתלהירשתאהיכלמ

וידבעתאוםירצמךלמהערפתא19׃הזהםויכהללקלו



הימרי 815

יכלמלכתאוברעהלכתאו20׃ומעלכתאווירשתאו

תאוןולקשאתאוםיתשלפץראיכלמלכתאוץועהץרא

תאוםודאתא21׃דודשאתיראשתאוןורקעתאוהזע

יכלמלכתאורציכלמלכתאו22׃ןומעינבתאובאומ

תאוןדדתאו23׃םיהרבעברשאיאהיכלמתאוןודיצ

ברעיכלמלכתאו24׃האפיצוצקלכתאוזובתאואמית

יכלמלכתאו25׃רבדמבםינכשהברעהיכלמלכתאו

לכתאו26׃ידמיכלמלכתאוםליעיכלמלכתאוירמז

לכתאוויחאלאשיאםיקחרהוםיברקהןופצהיכלמ

התשיךששךלמוהמדאהינפלערשאץראהתוכלממה

יהלאתואבצהוהירמאהכםהילאתרמאו27׃םהירחא

ברחהינפמומוקתאלוולפנוויקוורכשוותשלארשי

סוכהתחקלונאמייכהיהו28׃םכיניבחלשיכנארשא

ותשתואבצהוהירמאהכםהילאתרמאותותשלךדימ

לחמיכנאהילעימשארקנרשאריעבהנהיכ29׃ותשת

לכלעארקינאברחיכוקנתאלוקנתהקנהםתאוערהל

תאםהילאאבנתהתאו30׃תואבצהוהיםאנץראהיבשי

גאשיםורממהוהיםהילאתרמאוהלאהםירבדהלכ

םיכרדכדדיהוהונלעגאשיגאשולוקןתיושדקןועממו

יכץראההצקדעןואשאב31׃ץראהיבשילכלאהנעי

םנתנםיעשרהרשבלכלאוהטפשנםיוגבהוהילביר

הערהנהתואבצהוהירמאהכ32׃הוהיםאנברחל

ויהו33׃ץראיתכרימרועילודגרעסויוגלאיוגמתאצי

ץראההצקדעוץראההצקמאוההםויבהוהייללח

המדאהינפלעןמדלורבקיאלוופסאיאלוודפסיאל



הימרי 816

יכןאצהירידאושלפתהווקעזוםיערהוליליה34׃ויהי

׃הדמחילככםתלפנוםכיתוצופתוחובטלםכימיואלמ

36׃ןאצהירידאמהטילפוםיערהןמסונמדבאו35

תאהוהידדשיכןאצהירידאתלליוםיערהתקעצלוק

38׃הוהיףאןורחינפמםולשהתואנומדנו37׃םתיערמ

הנויהןורחינפמהמשלםצראהתיהיכוכסריפככבזע

׃ופאןורחינפמו

הדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיתוכלממתישארב26

הוהירמאהכ2׃רמאלהוהיתאמהזהרבדההיה

םיאבההדוהיירעלכלעתרבדוהוהיתיברצחבדמע

רבדלךיתיוצרשאםירבדהלכתאהוהיתיבתוחתשהל

וכרדמשיאובשיוועמשיילוא3׃רבדערגתלאםהילא

םהלתושעלבשחיכנארשאהערהלאיתמחנוהערה

םאהוהירמאהכםהילאתרמאו4׃םהיללעמערינפמ

5׃םכינפליתתנרשאיתרותבתכללילאועמשתאל

םכילאחלשיכנארשאםיאבנהידבעירבדלעעמשל

הזהתיבהתאיתתנו6׃םתעמשאלוחלשוםכשהו

7׃ץראהייוגלכלהללקלןתאהתאזהריעהתאוהלשכ

רבדמוהימריתאםעהלכוםיאבנהוםינהכהועמשיו

והימריתולככיהיו8׃הוהיתיבבהלאהםירבדהתא

ושפתיוםעהלכלארבדלהוהיהוצרשאלכתארבדל

9׃תומתתומרמאלםעהלכוםיאבנהוםינהכהותא

הזהתיבההיהיולשכרמאלהוהיםשבתיבנעודמ

והימרילאםעהלכלהקיובשויןיאמברחתתאזהריעהו



הימרי 817

הלאהםירבדהתאהדוהיירשועמשיו10׃הוהיתיבב

הוהירעשחתפבובשיוהוהיתיבךלמהתיבמולעיו

לאוםירשהלאםיאבנהוםינהכהורמאיו11׃שדחה

ריעהלאאבניכהזהשיאלתומטפשמרמאלםעהלכ

לכלאוהימרירמאיו12׃םכינזאבםתעמשרשאכתאזה

תיבהלאאבנהלינחלשהוהירמאלםעהלכלאוםירשה

13׃םתעמשרשאםירבדהלכתאתאזהריעהלאוהזה

הוהילוקבועמשוםכיללעמוםכיכרדוביטיההתעו

14׃םכילערבדרשאהערהלאהוהיםחניוםכיהלא

ךא15׃םכיניעברשיכובוטכילושעםכדיביננהינאו

םינתנםתאיקנםדיכיתאםתאםיתממםאיכועדתעדי

ינחלשתמאביכהיבשילאותאזהריעהלאוםכילע

׃הלאהםירבדהלכתאםכינזאברבדלםכילעהוהי

םיאיבנהלאוםינהכהלאםעהלכוםירשהורמאיו16

רבדוניהלאהוהיםשביכתומטפשמהזהשיאלןיא

להקלכלאורמאיוץראהינקזמםישנאומקיו17׃ונילא

והיקזחימיבאבנהיהיתשרומההיכימ18׃רמאלםעה

רמאהכרמאלהדוהיםעלכלארמאיוהדוהיךלמ

היהתםייעםילשוריושרחתהדשןויצתואבצהוהי

ךלמוהיקזחוהתמהתמהה19׃רעיתומבלתיבהרהו

הוהיינפתאלחיוהוהיתאאריאלההדוהילכוהדוהי

םישעונחנאוםהילערבדרשאהערהלאהוהיםחניו

םשבאבנתמהיהשיאםגו20׃וניתושפנלעהלודגהער

ריעהלעאבניוםירעיהתירקמוהיעמשןבוהירואהוהי

עמשיו21׃והימריירבדלככתאזהץראהלעותאזה



הימרי 818

שקביווירבדתאםירשהלכווירובגלכוםיקיוהיךלמה

׃םירצמאביוחרביואריווהירואעמשיוותימהךלמה

ןבןתנלאתאםירצמםישנאםיקיוהיךלמהחלשיו22

והירואתאואיצויו23׃םירצמלאותאםישנאורובכע

ךלשיוברחבוהכיוםיקיוהיךלמהלאוהאביוםירצממ

ןפשןבםקיחאדיךא24׃םעהינבירבקלאותלבנתא

׃ותימהלםעהדיבותאתתיתלבלוהימריתאהתיה

הדוהיךלמוהישואיןבםקיוהיתכלממתישארב27

רמאהכ2׃רמאלהוהיתאמהימרילאהזהרבדההיה

׃ךראוצלעםתתנותוטמותורסומךלהשעילאהוהי

ךלמלאובאומךלמלאוםודאךלמלאםתחלשו3

םיכאלמדיבןודיצךלמלאורצךלמלאוןומעינב

םתאתיוצו4׃הדוהיךלמוהיקדצלאםלשוריםיאבה

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכרמאלםהינדאלא

תאץראהתאיתישעיכנא5׃םכינדאלאורמאתהכ

לודגהיחכבץראהינפלערשאהמהבהתאוםדאה

יכנאהתעו6׃יניעברשירשאלהיתתנוהיוטנהיעורזבו

לבבךלמרצאנדכובנדיבהלאהתוצראהלכתאיתתנ

ודבעו7׃ודבעלוליתתנהדשהתיחתאםגוידבע

וצראתעאבדעונבןבתאוונבתאוםיוגהלכותא

היהו8׃םילדגםיכלמוםיברםיוגובודבעואוהםג

רצאנדכובנתאותאודבעיאלרשאהכלממהויוגה

לבבךלמלעבוראוצתאןתיאלרשאתאולבבךלמ

הוהיםאנאוההיוגהלעדקפארבדבובערבוברחב



הימרי 819

לאוםכיאיבנלאועמשתלאםתאו9׃ודיבםתאימתדע

רשאםכיפשכלאוםכיננעלאוםכיתמלחלאוםכימסק

׃לבבךלמתאודבעתאלרמאלםכילאםירמאםה

לעמםכתאקיחרהןעמלםכלםיאבנםהרקשיכ10

איבירשאיוגהו11׃םתדבאוםכתאיתחדהוםכתמדא

ותמדאלעויתחנהוודבעולבבךלמלעבוראוצתא

הדוהיךלמהיקדצלאו12׃הבבשיוהדבעוהוהיםאנ

םכיראוצתאואיבהרמאלהלאהםירבדהלככיתרבד

ותומתהמל13׃ויחוומעוותאודבעולבבךלמלעב

לאהוהירבדרשאכרבדבובערבברחבךמעוהתא

לאועמשתלאו14׃לבבךלמתאדבעיאלרשאיוגה

תאודבעתאלרמאלםכילאםירמאהםיאבנהירבד

םיתחלשאליכ15׃םכלםיאבנםהרקשיכלבבךלמ

םכתאיחידהןעמלרקשלימשבםיאבנםהוהוהיםאנ

םינהכהלאו16׃םכלםיאבנהםיאבנהוםתאםתדבאו

ועמשתלאהוהירמאהכרמאליתרבדהזהםעהלכלאו

תיבילכהנהרמאלםכלםיאבנהםכיאיבנירבדלא

םיאבנהמהרקשיכהרהמהתעהלבבמםיבשומהוהי

ויחולבבךלמתאודבעםהילאועמשתלא17׃םכל

םאוםהםיאבנםאו18׃הברחתאזהריעההיהתהמל

ואביתלבלתואבצהוהיבאנועגפיםתאהוהירבדשי

םלשוריבוהדוהיךלמתיבוהוהיתיבבםירתונהםילכה

לעוםידמעהלאתואבצהוהירמאהכיכ19׃הלבב

׃תאזהריעבםירתונהםילכהרתילעותונכמהלעוםיה

תאותולגבלבבךלמרצאנדכובנםחקלאלרשא20



הימרי 820

לכתאוהלבבםלשורימהדוהיךלמםיקיוהיןבהינוכי

יהלאתואבצהוהירמאהכיכ21׃םלשוריוהדוהיירח

הדוהיךלמתיבוהוהיתיבםירתונהםילכהלעלארשי

םתאידקפםוידעויהיהמשוואבויהלבב22׃םלשוריו

׃הזהםוקמהלאםיתבישהוםיתילעהוהוהיםאנ

ךלמהיקדצתכלממתישארבאיהההנשביהיו28

היננחילארמאישימחהשדחבתיעברהתנשבהדוהי

םינהכהיניעלהוהיתיבבןועבגמרשאאיבנהרוזעןב

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ2׃רמאלםעהלכו

ינאםימיםיתנשדועב3׃לבבךלמלעתאיתרבשרמאל

חקלרשאהוהיתיבילכלכתאהזהםוקמהלאבישמ

4׃לבבםאיביוהזהםוקמהןמלבבךלמרצאנדכובנ

הדוהיתולגלכתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבהינכיתאו

יכהוהיםאנהזהםוקמהלאבישמינאהלבבםיאבה

לאאיבנההימרירמאיו5׃לבבךלמלעתארבשא

םידמעהםעהלכיניעלוםינהכהיניעלאיבנההיננח

הוהיהשעיןכןמאאיבנההימרירמאיו6׃הוהיתיבב

הוהיתיבילכבישהלתאבנרשאךירבדתאהוהיםקי

רבדהאנעמשךא7׃הזהםוקמהלאלבבמהלוגהלכו

םיאיבנה8׃םעהלכינזאבוךינזאברבדיכנארשאהזה

תוברתוצראלאואבניוםלועהןמךינפלוינפלויהרשא

איבנה9׃רבדלוהערלוהמחלמלתולדגתוכלממלעו

רשאאיבנהעדויאיבנהרבדאבבםולשלאבנירשא

לעמהטומהתאאיבנההיננחחקיו10׃תמאבהוהיוחלש



הימרי 821

לכיניעלהיננחרמאיו11׃והרבשיואיבנההימריראוצ

רצאנדכבנלעתארבשאהככהוהירמאהכרמאלםעה

ךליוםיוגהלכראוצלעמםימיםיתנשדועבלבבךלמ

הימרילאהוהירבדיהיו12׃וכרדלאיבנההימרי

הימריראוצלעמהטומהתאאיבנההיננחרובשירחא

רמאהכרמאלהיננחלאתרמאוךולה13׃רמאלאיבנה

יכ14׃לזרבתוטמןהיתחתתישעותרבשץעתטומהוהי

לעיתתנלזרבלעלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

לבבךלמרצאנדכבנתאדבעלהלאהםיוגהלכראוצ

הימרירמאיו15׃וליתתנהדשהתיחתאםגווהדבעו

הוהיךחלשאלהיננחאנעמשאיבנההיננחלאאיבנה

רמאהכןכל16׃רקשלעהזהםעהתאתחטבההתאו

יכתמהתאהנשההמדאהינפלעמךחלשמיננההוהי

איהההנשבאיבנההיננחתמיו17׃הוהילאתרבדהרס

׃יעיבשהשדחב

םלשורימאיבנההימריחלשרשארפסהירבדהלאו29

לאוםיאיבנהלאוםינהכהלאוהלוגהינקזרתילא

2׃הלבבםלשורימרצאנדכובנהלגהרשאםעהלכ

הדוהיירשםיסירסהוהריבגהוךלמההינכיתאצירחא

ןבהשעלאדיב3׃םלשורימרגסמהושרחהוםלשוריו

הדוהיךלמהיקדצחלשרשאהיקלחןבהירמגוןפש

רמאהכ4׃רמאלהלבבלבבךלמרצאנדכובנלא

יתילגהרשאהלוגהלכללארשייהלאתואבצהוהי

ולכאותונגועטנוובשוםיתבונב5׃הלבבםלשורימ



הימרי 822

םכינבלוחקותונבוםינבודילוהוםישנוחק6׃ןירפתא

וברותונבוםינבהנדלתוםישנאלונתםכיתונבתאוםישנ

יתילגהרשאריעהםולשתאושרדו7׃וטעמתלאוםש

היהיהמולשביכהוהילאהדעבוללפתהוהמשםכתא

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ8׃םולשםכל

לאוםכימסקוםכברקברשאםכיאיבנםכלואישילא

רקשביכ9׃םימלחמםתארשאםכיתמלחלאועמשת

הכיכ10׃הוהיםאנםיתחלשאלימשבםכלםיאבנםה

םכתאדקפאהנשםיעבשלבבלתאלמיפליכהוהירמא

םוקמהלאםכתאבישהלבוטהירבדתאםכילעיתמקהו

בשחיכנארשאתבשחמהתאיתעדייכנאיכ11׃הזה

םכלתתלהערלאלוםולשתובשחמהוהיםאנםכילע

ילאםתללפתהוםתכלהויתאםתארקו12׃הוקתותירחא

ינשרדתיכםתאצמויתאםתשקבו13׃םכילאיתעמשו

תאיתבשוהוהיםאנםכליתאצמנו14׃םכבבללכב

תומוקמהלכמוםיוגהלכמםכתאיתצבקוםכתיבש

לאםכתאיתבשהוהוהיםאנםשםכתאיתחדהרשא

םיקהםתרמאיכ15׃םשמםכתאיתילגהרשאםוקמה

ךלמהלאהוהירמאהכיכ16׃הלבבםיאבנהוהיונל

תאזהריעבבשויהםעהלכלאודודאסכלאבשויה

הוהירמאהכ17׃הלוגבםכתאואציאלרשאםכיחא

רבדהתאובערהתאברחהתאםבחלשמיננהתואבצ

18׃ערמהנלכאתאלרשאםירעשהםינאתכםתואיתתנו

העוזלםיתתנורבדבובערבברחבםהירחאיתפדרו

הפרחלוהקרשלוהמשלוהלאלץראהתוכלממלכל



הימרי 823

לאועמשאלרשאתחת19׃םשםיתחדהרשאםיוגהלכב

םיאבנהידבעתאםהילאיתחלשרשאהוהיםאנירבד

רבדועמשםתאו20׃הוהיםאנםתעמשאלוחלשוםכשה

הכ21׃הלבבםלשורימיתחלשרשאהלוגהלכהוהי

לאוהילוקןבבאחאלאלארשייהלאתואבצהוהירמא

ןתניננהרקשימשבםכלםיאבנההישעמןבוהיקדצ

22׃םכיניעלםכהולבבךלמרצארדכובנדיבםתא

רמאללבבברשאהדוהיתולגלכלהללקםהמחקלו

׃שאבלבבךלמםלקרשאבחאכווהיקדצכהוהיךמשי

םהיערישנתאופאניולארשיבהלבנושערשאןעי23

עדיוהיכנאוםתיוצאולרשארקשימשברבדורבדיו

׃רמאלרמאתימלחנהוהיעמשלאו24׃הוהיםאנדעו

רשאןעירמאללארשייהלאתואבצהוהירמאהכ25

םלשוריברשאםעהלכלאםירפסהכמשבתחלשהתא

26׃רמאלםינהכהלכלאוןהכההישעמןבהינפצלאו

תיבםידקפתויהלןהכהעדיוהיתחתןהכךנתנהוהי

תכפהמהלאותאהתתנואבנתמועגשמשיאלכלהוהי

יתתנעהוהימריבתרעגאלהמלהתעו27׃קניצהלאו

הכרארמאללבבונילאחלשןכלעיכ28׃םכלאבנתמה

29׃ןהירפתאולכאותונגועטנוובשוםיתבונבאיה

׃איבנהוהימריינזאבהזהרפסהתאןהכההינפצארקיו

לכלעחלש31׃רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו30

רשאןעיימלחנההיעמשלאהוהירמאהכרמאלהלוגה

׃רקשלעםכתאחטביוויתחלשאלינאוהיעמשםכלאבנ

לעוימלחנההיעמשלעדקפיננההוהירמאהכןכל32



הימרי 824

האריאלוהזהםעהךותבבשוישיאולהיהיאלוערז

לערבדהרסיכהוהיםאנימעלהשעינארשאבוטב

׃הוהי

הכ2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה30

םירבדהלכתאךלבתכרמאללארשייהלאהוהירמא

םאנםיאבםימיהנהיכ3׃רפסלאךילאיתרבדרשא

הוהירמאהדוהיולארשיימעתובשתאיתבשוהוהי

הלאו4׃הושריוםתובאליתתנרשאץראהלאםיתבשהו

יכ5׃הדוהילאולארשילאהוהירבדרשאםירבדה

6׃םולשןיאודחפונעמשהדרחלוקהוהירמאהכ

וידירבגלכיתיארעודמרכזדליםאוארואנולאש

יכיוה7׃ןוקרילםינפלכוכפהנוהדלויכויצלחלע

הנממובקעילאיההרצתעווהמכןיאמאוההםויהלודג

ולערבשאתואבצהוהיםאנאוההםויבהיהו8׃עשוי

׃םירזדועובודבעיאלוקתנאךיתורסומוךראוצלעמ

םיקארשאםכלמדודתאוםהיהלאהוהיתאודבעו9

תחתלאוהוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתאו10׃םהל

םיבשץראמךערזתאוקוחרמךעישומיננהיכלארשי

םאנינאךתאיכ11׃דירחמןיאוןנאשוטקשובקעיבשו

ךיתוצפהרשאםיוגהלכבהלכהשעאיכךעישוהלהוהי

אלהקנוטפשמלךיתרסיוהלכהשעאאלךתאךאםש

׃ךתכמהלחנךרבשלשונאהוהירמאהכיכ12׃ךקנא

לכ14׃ךלןיאהלעתתואפררוזמלךנידןדןיא13

ךיתיכהביואתכמיכושרדיאלךתואךוחכשךיבהאמ



הימרי 825

לעקעזתהמ15׃ךיתאטחומצעךנועברלעירזכארסומ

יתישעךיתאטחומצעךנועברלעךבאכמשונאךרבש

יבשבםלכךירצלכוולכאיךילכאלכןכל16׃ךלהלא

יכ17׃זבלןתאךיזזבלכוהסשמלךיסאשויהווכלי

החדניכהוהיםאנךאפראךיתוכממוךלהכראהלעא

יננההוהירמאהכ18׃הלןיאשרדאיהןויצךלוארק

לעריעהתנבנוםחראויתנכשמובוקעיילהאתובשבש

לוקוהדותםהמאציו19׃בשיוטפשמלעןומראוהלת

20׃ורעציאלוםיתדבכהווטעמיאלוםיתברהוםיקחשמ

׃ויצחללכלעיתדקפוןוכתינפלותדעוםדקכוינבויהו

שגנוויתברקהואציוברקמולשמוונממורידאהיהו21

׃הוהיםאנילאתשגלובלתאברעהזאוהימיכילא

הנה23׃םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעלילםתייהו22

םיעשרשארלעררוגתמרעסהאציהמחהוהיתרעס

ומיקהדעוותשעדעהוהיףאןורחבושיאל24׃לוחי

׃הבוננובתתםימיהתירחאבובלתומזמ

תוחפשמלכלםיהלאלהיהאהוהיםאנאיההתעב31

ןחאצמהוהירמאהכ2׃םעלילויהיהמהולארשי

3׃לארשיועיגרהלךולהברחידירשםערבדמב

ןכלעךיתבהאםלועתבהאוילהארנהוהיקוחרמ

דועלארשיתלותבתינבנוךנבאדוע4׃דסחךיתכשמ

םימרכיעטתדוע5׃םיקחשמלוחמבתאציוךיפתידעת

םירצנוארקםוישייכ6׃וללחוםיעטנועטנןורמשירהב

יכ7׃וניהלאהוהילאןויצהלענוומוקםירפארהב



הימרי 826

םיוגהשארבולהצוהחמשבקעילונרהוהירמאהכ

תיראשתאךמעתאהוהיעשוהורמאווללהועימשה

יתכרימםיתצבקוןופצץראמםתואאיבמיננה8׃לארשי

ובושילודגלהקודחיתדליוהרהחספורועםבץרא

ילחנלאםכילואםליבואםינונחתבוואבייכבב9׃הנה

באללארשיליתייהיכהבולשכיאלרשיךרדבםימ

ודיגהוםיוגהוהירבדועמש10׃אוהירכבםירפאו

הערכורמשוונצבקילארשיהרזמורמאוקחרממםייאב

12׃ונממקזחדימולאגובקעיתאהוהיהדפיכ11׃ורדע

לעוןגדלעהוהיבוטלאורהנוןויצםורמבוננרוואבו

הורןגכםשפנהתיהורקבוןאצינבלעורהצילעושרית

לוחמבהלותבחמשתזא13׃דועהבאדלופיסויאלו

םיתמחנוןוששלםלבאיתכפהוודחיםינקזוםירחבו

תאימעוןשדםינהכהשפניתיורו14׃םנוגימםיתחמשו

המרבלוקהוהירמאהכ15׃הוהיםאנועבשייבוט

הנאמהינבלעהכבמלחרםירורמתיכביהנעמשנ

ךלוקיענמהוהירמאהכ16׃ונניאיכהינבלעםחנהל

הוהיםאנךתלעפלרכששייכהעמדמךיניעויכבמ

הוהיםאנךתירחאלהוקתשיו17׃ביואץראמובשו

דדונתמםירפאיתעמשעומש18׃םלובגלםינבובשו

התאיכהבושאוינבשהדמלאללגעכרסואוינתרסי

יתקפסיעדוהירחאויתמחניבושירחאיכ19׃יהלאהוהי

20׃ירוענתפרחיתאשניכיתמלכנםגויתשבךרילע

ירבדידמיכםיעושעשדליםאםירפאילריקיןבה

ונמחראםחרוליעמומהןכלעדועונרכזארכזוב



הימרי 827

יתשםירורמתךלימשםיניצךליביצה21׃הוהיםאנ

יבשלארשיתלותביבושיתכלהךרדהלסמלךבל

יכהבבושהתבהןיקמחתתיתמדע22׃הלאךירעלא

רמאהכ23׃רבגבבוסתהבקנץראבהשדחהוהיארב

הזהרבדהתאורמאידועלארשייהלאתואבצהוהי

הוהיךכרביםתובשתאיבושבוירעבוהדוהיץראב

ודחיוירעלכוהדוהיהבובשיו24׃שדקהרהקדצהונ

שפנלכוהפיעשפניתיורהיכ25׃רדעבועסנוםירכא

הברעיתנשוהאראויתציקהתאזלע26׃יתאלמהבאד

לארשיתיבתאיתערזוהוהיםאנםיאבםימיהנה27׃יל

רשאכהיהו28׃המהבערזוםדאערזהדוהיתיבתאו

ערהלודיבאהלוסרהלוץותנלושותנלםהילעיתדקש

םימיב29׃הוהיםאנעוטנלותונבלםהילעדקשאןכ

׃הניהקתםינבינשורסבולכאתובאדועורמאיאלםהה

הניהקתרסבהלכאהםדאהלכתומיונועבשיאםאיכ30

לארשיתיבתאיתרכוהוהיםאנםיאבםימיהנה31׃וינש

יתרכרשאתירבכאל32׃השדחתירבהדוהיתיבתאו

םירצמץראמםאיצוהלםדיביקיזחהםויבםתובאתא

׃הוהיםאנםביתלעביכנאויתירבתאורפההמהרשא

ירחאלארשיתיבתאתרכארשאתירבהתאזיכ33

םבללעוםברקביתרותתאיתתנהוהיםאנםההםימיה

34׃םעלילויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוהנבתכא

ועדרמאלויחאתאשיאווהערתאשיאדועודמליאלו

םאנםלודגדעוםנטקמליתואועדיםלוכיכהוהיתא

הכ35׃דוערכזאאלםתאטחלוםנועלחלסאיכהוהי



הימרי 828

רואלםיבכוכוחריתקחםמוירואלשמשןתנהוהירמא

ושמיםא36׃ומשתואבצהוהיוילגומהיוםיהעגרהליל

ותבשילארשיערזםגהוהיםאנינפלמהלאהםיקחה

ודמיםאהוהירמאהכ37׃םימיהלכינפליוגתויהמ

סאמאינאםגהטמלץראידסומורקחיוהלעמלמםימש

הנה38׃הוהיםאנושערשאלכלעלארשיערזלכב

רעשלאננחלדגממהוהילריעההתנבנוהוהיםאנםימי

בסנוברגתעבגלעודגנהדמההוקדועאציו39׃הנפה

דעתומרשהלכוןשדהוםירגפהקמעהלכו40׃התעג

אלהוהילשדקהחרזמםיסוסהרעשתנפדעןורדקלחנ

׃םלועלדועסרהיאלושתני

תנשבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה32

הרשעהנמשהנשהאיההדוהיךלמוהיקדצלתירשעה

לעםירצלבבךלמליחזאו2׃רצארדכובנלהנש

רשאהרטמהרצחבאולכהיהאיבנהוהימריוםלשורי

הדוהיךלמוהיקדצואלכרשא3׃הדוהיךלמתיב

תאןתניננההוהירמאהכרמאלאבנהתאעודמרמאל

ךלמוהיקדצו4׃הדכלולבבךלמדיבתאזהריעה

ךלמדיבןתניןתנהיכםידשכהדימטלמיאלהדוהי

לבבו5׃הניארתוניעתאויניעוויפםעויפרבדולבב

הוהיםאנותאידקפדעהיהיםשווהיקדצתאךלוי

והימרירמאיו6׃וחילצתאלםידשכהתאומחלתיכ

ךדדםלשןבלאמנחהנה7׃רמאלילאהוהירבדהיה

ךליכתותנעברשאידשתאךלהנקרמאלךילאאב

רבדכידדןבלאמנחילאאביו8׃תונקלהלאגהטפשמ



הימרי 829

רשאידשתאאנהנקילארמאיוהרטמהרצחלאהוהי

ךלוהשריהטפשמךליכןימינבץראברשאתותנעב

תאהנקאו9׃אוההוהירבדיכעדאוךלהנקהלאגה

תאולהלקשאותותנעברשאידדןבלאמנחתאמהדשה

רפסבבתכאו10׃ףסכההרשעוםילקשהעבשףסכה

תאחקאו11׃םינזאמבףסכהלקשאוםידעדעאוםתחאו

12׃יולגהתאוםיקחהוהוצמהםותחהתאהנקמהרפס

היסחמןבהירנןבךורבלאהנקמהרפסהתאןתאו

הנקמהרפסבםיבתכהםידעהיניעלוידדלאמנחיניעל

תאהוצאו13׃הרטמהרצחבםיבשיהםידוהיהלכיניעל

יהלאתואבצהוהירמאהכ14׃רמאלםהיניעלךורב

הזההנקמהרפסתאהלאהםירפסהתאחוקללארשי

ןעמלשרחילכבםתתנוהזהיולגהרפסתאוםותחהתאו

יהלאתואבצהוהירמאהכיכ15׃םיברםימיודמעי

16׃תאזהץראבםימרכותודשוםיתבונקידועלארשי

ךורבלאהנקמהרפסתאיתתירחאהוהילאללפתאו

תאתישעהתאהנההוהיינדאההא17׃רמאלהירנןב

אלהיוטנהךערזבולודגהךחכבץראהתאוםימשה

ןועםלשמוםיפלאלדסחהשע18׃רבדלכךממאלפי

הוהירובגהלודגהלאהםהירחאםהינבקיחלאתובא

ךיניערשאהילילעהברוהצעהלדג19׃ומשתואבצ

ירפכוויכרדכשיאלתתלםדאינביכרדלכלעתוחקפ

םירצמץראבםיתפמותותאתמשרשא20׃ויללעמ

םויכםשךלהשעתוםדאבולארשיבוהזהםויהדע

תותאבםירצמץראמלארשיתאךמעתאאצתו21׃הזה



הימרי 830

22׃לודגארומבוהיוטנעורזאבוהקזחדיבוםיתפומבו

תתלםתובאלתעבשנרשאתאזהץראהתאםהלןתתו

אלוהתאושריוואביו23׃שבדובלחתבזץראםהל

התיוצרשאלכתאוכלהאלךתורתבוךלוקבועמש

׃תאזההערהלכתאםתאארקתוושעאלתושעלםהל

דיבהנתנריעהוהדכללריעהואבתוללסההנה24

רבדהובערהוברחהינפמהילעםימחלנהםידשכה

ינדאילאתרמאהתאו25׃הארךנהוהיהתרבדרשאו

הנתנריעהוםידעדעהוףסכבהדשהךלהנקהוהי

׃רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו26׃םידשכהדיב

׃רבדלכאלפיינממהרשבלכיהלאהוהיינאהנה27

דיבתאזהריעהתאןתניננההוהירמאהכןכל28

ואבו29׃הדכלולבבךלמרצארדכובנדיבוםידשכה

ריעהתאותיצהותאזהריעהלעםימחלנהםידשכה

םהיתוגגלעורטקרשאםיתבהתאוהופרשושאבתאזה

׃ינסעכהןעמלםירחאםיהלאלםיכסנוכסהולעבל

יניעבערהםישעךאהדוהיינבולארשיינבויהיכ30

השעמביתאםיסעכמךאלארשיינביכםהיתרענמ

ריעהילהתיהיתמחלעויפאלעיכ31׃הוהיםאנםהידי

הריסהלהזהםויהדעוהתואונברשאםויהןמלתאזה

רשאהדוהיינבולארשיינבתערלכלע32׃ינפלעמ

םהיאיבנוםהינהכםהירשםהיכלמהמהינסעכהלושע

םינפאלוףרעילאונפיו33׃םלשורייבשיוהדוהישיאו

34׃רסומתחקלםיעמשםניאודמלוםכשהםתאדמלו

35׃ואמטלוילעימשארקנרשאתיבבםהיצוקשומישיו



הימרי 831

תאריבעהלםנהןבאיגברשאלעבהתומבתאונביו

התלעאלוםיתיוצאלרשאךלמלםהיתונבתאוםהינב

׃הדוהיתאיטחהןעמלתאזההבעותהתושעליבללע

תאזהריעהלאלארשייהלאהוהירמאהכןכלהתעו36

בערבוברחבלבבךלמדיבהנתנםירמאםתארשא

םיתחדהרשאתוצראהלכמםצבקמיננה37׃רבדבו

םוקמהלאםיתבשהולודגףצקבויתמחבויפאבםש

םהלהיהאינאוםעלילויהו38׃חטבלםיתבשהוהזה

הארילדחאךרדודחאבלםהליתתנו39׃םיהלאל

יתרכו40׃םהירחאםהינבלוםהלבוטלםימיהלכיתוא

יביטיהלםהירחאמבושאאלרשאםלועתירבםהל

41׃ילעמרוסיתלבלםבבלבןתאיתאריתאוםתוא

תמאבתאזהץראבםיתעטנוםתואביטהלםהילעיתששו

יתאבהרשאכהוהירמאהכיכ42׃ישפנלכבויבללכב

איבמיכנאןכתאזההלודגההערהלכתאהזהםעהלא

הנקנו43׃םהילערבדיכנארשאהבוטהלכתאםהילע

ןיאמאיההממשםירמאםתארשאתאזהץראבהדשה

ונקיףסכבתודש44׃םידשכהדיבהנתנהמהבוםדא

יביבסבוןמינבץראבםידעדעהוםותחורפסבבותכו

ירעבוהלפשהירעבורההירעבוהדוהיירעבוםלשורי

׃הוהיםאנםתובשתאבישאיכבגנה

רוצעונדועאוהותינשוהימרילאהוהירבדיהיו33

רצויהוהיהשעהוהירמאהכ2׃רמאלהרטמהרצחב

הדיגאוךנעאוילאארק3׃ומשהוהיהניכהלהתוא



הימרי 832

הוהירמאהכיכ4׃םתעדיאלתורצבותולדגךל

הדוהייכלמיתבלעותאזהריעהיתבלעלארשייהלא

תאםחלהלםיאב5׃ברחהלאותוללסהלאםיצתנה

יפאביתיכהרשאםדאהירגפתאםאלמלוםידשכה

׃םתערלכלעתאזהריעהמינפיתרתסהרשאויתמחבו

םהליתילגוםיתאפרואפרמוהכראהלהלעמיננה6

תובשתאוהדוהיתובשתאיתבשהו7׃תמאוםולשתרתע

רשאםנועלכמםיתרהטו8׃הנשארבכםיתנבולארשי

רשאוילואטחרשאםהיתונועלוכליתחלסוילואטח

לכלתראפתלוהלהתלןוששםשלילהתיהו9׃יבועשפ

השעיכנארשאהבוטהלכתאועמשירשאץראהייוג

רשאםולשהלכלעוהבוטהלכלעוזגרוודחפוםתא

הזהםוקמבעמשידועהוהירמאהכ10׃הלהשעיכנא

ירעבהמהבןיאמוםדאןיאמאוהברחםירמאםתארשא

בשויןיאמוםדאןיאמתומשנהםלשוריתוצחבוהדוהי

לוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוק11׃המהבןיאמו

יכהוהיבוטיכתואבצהוהיתאודוהםירמאלוקהלכ

תובשתאבישאיכהוהיתיבהדותםיאבמודסחםלועל

תואבצהוהירמאהכ12׃הוהירמאהנשארבכץראה

המהבדעוםדאןיאמברחההזהםוקמבהיהידוע

ירעברההירעב13׃ןאצםיצברמםיערהונוירעלכבו

םלשורייביבסבוןמינבץראבובגנהירעבוהלפשה

׃הוהירמאהנומידילעןאצההנרבעתדעהדוהיירעבו

בוטהרבדהתאיתמקהוהוהיםאנםיאבםימיהנה14

םימיב15׃הדוהיתיבלעולארשיתיבלאיתרבדרשא



הימרי 833

טפשמהשעוהקדצחמצדודלחימצאאיההתעבוםהה

םלשוריוהדוהיעשותםההםימיב16׃ץראבהקדצו

יכ17׃ונקדצהוהיהלארקירשאהזוחטבלןוכשת

תיבאסכלעבשישיאדודלתרכיאלהוהירמאהכ

הלעמינפלמשיאתרכיאלםיולהםינהכלו18׃לארשי

רבדיהיו19׃םימיהלכחבזהשעוהחנמריטקמוהלוע

ורפתםאהוהירמאהכ20׃רומאלוהימרילאהוהי

םמויתויהיתלבלוהלילהיתירבתאוםויהיתירבתא

ולתויהמידבעדודתארפתיתירבםג21׃םתעבהלילו

רשא22׃יתרשמםינהכהםיולהתאוואסכלעךלמןב

תאהבראןכםיהלוחדמיאלוםימשהאבצרפסיאל

הוהירבדיהיו23׃יתאיתרשמםיולהתאוידבעדודערז

ורבדהזהםעההמתיאראולה24׃רמאלוהימרילא

תאוםסאמיוםהבהוהירחברשאתוחפשמהיתשרמאל

םאהוהירמאהכ25׃םהינפליוגדועתויהמןוצאניימע

26׃יתמשאלץראוםימשתוקחהלילוםמוייתירבאל

לאםילשמוערזמתחקמסאמאידבעדודובוקעיערזםג

׃םיתמחרוםתובשתאבושאיכבקעיוקחשיםהרבאערז

רצארדכובנוהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה34

לכוודיתלשממץראתוכלממלכווליחלכולבבךלמ

הכ2׃רמאלהירעלכלעוםלשורילעםימחלנםימעה

ךלמוהיקדצלאתרמאוךלהלארשייהלאהוהירמא

ריעהתאןתניננההוהירמאהכוילאתרמאוהדוהי

טלמתאלהתאו3׃שאבהפרשולבבךלמדיבתאזה

ךלמיניעתאךיניעוןתנתודיבושפתתשפתיכודימ



הימרי 834

ךא4׃אובתלבבורבדיךיפתאוהיפוהניארתלבב

ךילעהוהירמאהכהדוהיךלמוהיקדצהוהירבדעמש

ךיתובאתופרשמכותומתםולשב5׃ברחבתומתאל

יוהוךלופרשיןכךינפלויהרשאםינשארהםיכלמה

רבדיו6׃הוהיםאניתרבדינארבדיכךלודפסיןודא

םירבדהלכתאהדוהיךלמוהיקדצלאאיבנהוהימרי

םלשורילעםימחלנלבבךלמליחו7׃םלשוריבהלאה

יכהקזעלאושיכללאתורתונההדוהיירעלכלעו

רשארבדה8׃רצבמירעהדוהיירעבוראשנהנה

והיקדצךלמהתרכירחאהוהיתאמוהימרילאהיה

9׃רורדםהלארקלםלשוריברשאםעהלכתאתירב

הירבעהוירבעהותחפשתאשיאוודבעתאשיאחלשל

ועמשיו10׃שיאוהיחאידוהיבםבדבעיתלבלםישפח

תאשיאחלשלתירבבואברשאםעהלכוםירשהלכ

דועםבדבעיתלבלםישפחותחפשתאשיאוודבע

םידבעהתאובשיוןכירחאובושיו11׃וחלשיוועמשיו

םידבעלםושיבכיוםישפחוחלשרשאתוחפשהתאו

הוהיתאמוהימרילאהוהירבדיהיו12׃תוחפשלו

תירביתרכיכנאלארשייהלאהוהירמאהכ13׃רמאל

תיבמםירצמץראמםתואיאצוהםויבםכיתובאתא

ויחאתאשיאוחלשתםינשעבשץקמ14׃רמאלםידבע

ישפחותחלשוםינשששךדבעוךלרכמירשאירבעה

15׃םנזאתאוטהאלוילאםכיתובאועמשאלוךמעמ

רורדארקליניעברשיהתאושעתוםויהםתאובשתו

ימשארקנרשאתיבבינפלתירבותרכתווהערלשיא



הימרי 835

ודבעתאשיאובשתוימשתאוללחתוובשתו16׃וילע

ושבכתוםשפנלםישפחםתחלשרשאותחפשתאשיאו

רמאהכןכל17׃תוחפשלוםידבעלםכלתויהלםתא

שיאוויחאלשיארורדארקלילאםתעמשאלםתאהוהי

לאברחהלאהוהיםאנרורדםכלארקיננהוהערל

תוכלממלכלהעוזלםכתאיתתנובערהלאורבדה

רשאיתרבתאםירבעהםישנאהתאיתתנו18׃ץראה

רשאלגעהינפלותרכרשאתירבהירבדתאומיקהאל

ירשוהדוהיירש19׃וירתבןיבורבעיוםינשלותרכ

ןיבםירבעהץראהםעלכוםינהכהוםיסרסהםלשורי

ישקבמדיבוםהיביאדיבםתואיתתנו20׃לגעהירתב

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנהתיהוםשפנ

דיבןתאוירשתאוהדוהיךלמוהיקדצתאו21׃ץראה

םילעהלבבךלמליחדיבוםשפנישקבמדיבוםהיביא

ריעהלאםיתבשהוהוהיםאנהוצמיננה22׃םכילעמ

הדוהיירעתאושאבהפרשוהודכלוהילעומחלנותאזה

׃בשיןיאמהממשןתא

םיקיוהיימיבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה35

םיבכרהתיבלאךולה2׃רמאלהדוהיךלמוהישאיןב

תוכשלהתחאלאהוהיתיבםתואבהוםתואתרבדו

ןבוהימריןבהינזאיתאחקאו3׃ןייםתואתיקשהו

׃םיבכרהתיבלכתאווינבלכתאוויחאתאוהינצבח

והילדגיןבןנחינבתכשללאהוהיתיבםתאאבאו4

לעממרשאםירשהתכשללצארשאםיהלאהשיא



הימרי 836

ינבינפלןתאו5׃ףסהרמשםלשןבוהישעמתכשלל

םהילארמאותוסכוןייםיאלמםיעבגםיבכרהתיב

וניבאבכרןבבדנוייכןייהתשנאלורמאיו6׃ןייותש

׃םלועדעםכינבוםתאןייותשתאלרמאלונילעהוצ

אלוועטתאלםרכווערזתאלערזוונבתאלתיבו7

םימיויחתןעמלםכימילכובשתםילהאביכםכלהיהי

עמשנו8׃םשםירגםתארשאהמדאהינפלעםיבר

תותשיתלבלונוצרשאלכלוניבאבכרןבבדנוהילוקב

תונביתלבלו9׃וניתנבוונינבונישנונחנאונימילכןיי

בשנו10׃ונלהיהיאלערזוהדשוםרכוונתבשלםיתב

11׃וניבאבדנויונוצרשאלככשענועמשנוםילהאב

רמאנוץראהלאלבבךלמרצארדכובנתולעביהיו

םראליחינפמוםידשכהליחינפמםלשוריאובנוואב

13׃רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו12׃םלשוריבבשנו

שיאלתרמאוךלהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

לאעמשלרסומוחקתאולהםלשורייבשוילוהדוהי

רשאבכרןבבדנוהיירבדתאםקוה14׃הוהיםאנירבד

יכהזהםויהדעותשאלוןייתותשיתלבלוינבתאהוצ

רבדוםכשהםכילאיתרבדיכנאוםהיבאתוצמתאועמש

םיאבנהידבעלכתאםכילאחלשאו15׃ילאםתעמשאלו

וביטיהוהערהוכרדמשיאאנובשרמאלחלשוםיכשה

ובשוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלתלאוםכיללעמ

תאםתיטהאלוםכיתבאלוםכליתתנרשאהמדאהלא

בכרןבבדנוהיינבומיקהיכ16׃ילאםתעמשאלוםכנזא

17׃ילאועמשאלהזהםעהוםוצרשאםהיבאתוצמתא



הימרי 837

איבמיננהלארשייהלאתואבציהלאהוהירמאהכןכל

רשאהערהלכתאםלשורייבשוילכלאוהדוהילא

ארקאוועמשאלוםהילאיתרבדןעיםהילעיתרבד

רמאהכוהימרירמאםיבכרהתיבלו18׃ונעאלוםהל

תוצמלעםתעמשרשאןעילארשייהלאתואבצהוהי

רשאלככושעתוויתוצמלכתאורמשתוםכיבאבדנוהי

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכןכל19׃םכתאהוצ

׃םימיהלכינפלדמעבכרןבבדנוילשיאתרכיאל

הדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתעיברההנשביהיו36

ךלחק2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהזהרבדההיה

יתרבדרשאםירבדהלכתאהילאתבתכורפסתלגמ

יתרבדםוימםיוגהלכלעוהדוהילעולארשילעךילא

תיבועמשיילוא3׃הזהםויהדעווהישאיימימךילא

ןעמלםהלתושעלבשחיכנארשאהערהלכתאהדוהי

׃םתאטחלוםנועליתחלסוהערהוכרדמשיאובושי

יפמךורבבתכיוהירנןבךורבתאוהימריארקיו4

תלגמלעוילארבדרשאהוהיירבדלכתאוהימרי

לכואאלרוצעינארמאלךורבתאוהימריהוציו5׃רפס

תבתכרשאהלגמבתארקוהתאתאבו6׃הוהיתיבאובל

םגוםוצםויבהוהיתיבםעהינזאבהוהיירבדתאיפמ

לפתילוא7׃םארקתםהירעמםיאבההדוהילכינזאב

לודגיכהערהוכרדמשיאובשיוהוהיינפלםתנחת

ךורבשעיו8׃הזהםעהלאהוהירבדרשאהמחהוףאה

רפסבארקלאיבנהוהימריוהוצרשאלככהירנןב



הימרי 838

םיקיוהילתישמחההנשביהיו9׃הוהיתיבהוהיירבד

ינפלםוצוארקיעשתהשדחבהדוהיךלמוהישאיןב

הדוהיירעמםיאבהםעהלכוםלשוריבםעהלכהוהי

תיבוהימריירבדתארפסבךורבארקיו10׃םלשוריב

חתפןוילעהרצחברפסהןפשןבוהירמגתכשלבהוהי

והיכמעמשיו11׃םעהלכינזאבשדחההוהיתיברעש

12׃רפסהלעמהוהיירבדלכתאןפשןבוהירמגןב

םירשהלכםשהנהורפסהתכשללעךלמהתיבדריו

ןבןתנלאווהיעמשןבוהילדורפסהעמשילאםיבשוי

׃םירשהלכווהיננחןבוהיקדצוןפשןבוהירמגורובכע

ארקבעמשרשאםירבדהלכתאוהיכמםהלדגיו13

ךורבלאםירשהלכוחלשיו14׃םעהינזאברפסבךורב

הלגמהרמאלישוכןבוהימלשןבוהינתנןבידוהיתא

ךורבחקיוךלוךדיבהנחקםעהינזאבהבתארקרשא

וילאורמאיו15׃םהילאאביוודיבהלגמהתאוהירנןב

יהיו16׃םהינזאבךורבארקיוונינזאבהנארקואנבש

ורמאיווהערלאשיאודחפםירבדהלכתאםעמשכ

17׃הלאהםירבדהלכתאךלמלדיגנדיגהךורבלא

לכתאתבתכךיאונלאנדגהרמאלולאשךורבתאו

ארקיויפמךורבםהלרמאיו18׃ויפמהלאהםירבדה

׃וידברפסהלעבתכינאוהלאהםירבדהלכתאילא

והימריוהתארתסהךלךורבלאםירשהורמאיו19

הרצחךלמהלאואביו20׃םתאהפיאעדילאשיאו

ינזאבודיגיורפסהעמשילאתכשלבודקפההלגמהתאו

ידוהיתאךלמהחלשיו21׃םירבדהלכתאךלמה



הימרי 839

הארקיורפסהעמשילאתכשלמהחקיוהלגמהתאתחקל

לעמםידמעהםירשהלכינזאבוךלמהינזאבידוהי

תאויעישתהשדחבףרחהתיבבשויךלמהו22׃ךלמה

תותלדשלשידוהיאורקכיהיו23׃תרעבמוינפלחאה

לארשאשאהלאךלשהורפסהרעתבהערקיהעבראו

אלו24׃חאהלערשאשאהלעהלגמהלכםתדעחאה

םיעמשהוידבעלכוךלמהםהידגבתאוערקאלוודחפ

והירמגווהילדוןתנלאםגו25׃הלאהםירבדהלכתא

׃םהילאעמשאלוהלגמהתאףרשיתלבלךלמבועגפה

ןבוהירשתאוךלמהןבלאמחריתאךלמההוציו26

רפסהךורבתאתחקללאדבעןבוהימלשתאולאירזע

לאהוהירבדיהיו27׃הוהיםרתסיואיבנהוהימריתאו

רשאםירבדהתאוהלגמהתאךלמהףרשירחאוהימרי

הלגמךלחקבוש28׃רמאלוהימרייפמךורבבתכ

ויהרשאםינשארהםירבדהלכתאהילעבתכותרחא

׃הדוהיךלמםיקיוהיףרשרשאהנשארההלגמהלע

התאהוהירמאהכרמאתהדוהיךלמםיקיוהילעו29

רמאלהילעתבתכעודמרמאלתאזההלגמהתאתפרש

תיבשהותאזהץראהתאתיחשהולבבךלמאוביאב

םיקיוהילעהוהירמאהכןכל30׃המהבוםדאהנממ

היהתותלבנודודאסכלעבשויולהיהיאלהדוהיךלמ

וילעיתדקפו31׃הלילבחרקלוםויבברחלתכלשמ

יבשילעוםהילעיתאבהוםנועתאוידבעלעווערזלעו

יתרבדרשאהערהלכתאהדוהישיאלאוםלשורי

הנתיותרחאהלגמחקלוהימריו32׃ועמשאלוםהילא



הימרי 840

תאוהימרייפמהילעבתכיורפסהוהירנןבךורבלא

שאבהדוהיךלמםיקיוהיףרשרשארפסהירבדלכ

׃המהכםיברםירבדםהילעףסונדועו

ןבוהינכתחתוהישאיןבוהיקדצךלמךלמיו37

ץראבלבבךלמרצארדכובנךילמהרשאםיקיוהי

ירבדלאץראהםעווידבעואוהעמשאלו2׃הדוהי

ךלמהחלשיו3׃איבנהוהימרידיברבדרשאהוהי

הישעמןבוהינפצתאוהימלשןבלכוהיתאוהיקדצ

לאונדעבאנללפתהרמאלאיבנהוהימרילאןהכה

ונתנאלוםעהךותבאציואבוהימריו4׃וניהלאהוהי

ועמשיוםירצממאציהערפליחו5׃אילכהתיבותא

לעמולעיוםעמשתאםלשורילעםירצהםידשכה

7׃רמאלאיבנהוהימרילאהוהירבדיהיו6׃םלשורי

הדוהיךלמלאורמאתהכלארשייהלאהוהירמאהכ

םכלאציההערפליחהנהינשרדלילאםכתאחלשה

לעומחלנוםידשכהובשו8׃םירצמוצראלבשהרזעל

לאהוהירמאהכ9׃שאבהפרשוהדכלותאזהריעה

אליכםידשכהונילעמוכליךלהרמאלםכיתשפנואשת

םכתאםימחלנהםידשכליחלכםתיכהםאיכ10׃וכלי

ופרשוומוקיולהאבשיאםירקדמםישנאםבוראשנו

םידשכהליחתולעהבהיהו11׃שאבתאזהריעהתא

םלשורימוהימריאציו12׃הערפליחינפמםלשורילעמ

אוהיהיו13׃םעהךותבםשמקלחלןמינבץראתכלל

ןבהימלשןבהייאריומשותדקפלעבםשוןמינברעשב



הימרי 841

התאםידשכהלארמאלאיבנהוהימריתאשפתיוהיננח

אלוםידשכהלעלפנינניארקשוהימרירמאיו14׃לפנ

׃םירשהלאוהאביווהימריבהייארישפתיווילאעמש

תיבותואונתנוותאוכהווהימרילעםירשהופצקיו15

יכ16׃אלכהתיבלושעותאיכרפסהןתנוהיתיברוסאה

והימריםשבשיותוינחהלאורובהתיבלאוהימריאב

והלאשיווהחקיווהיקדצךלמהחלשיו17׃םיברםימי

רמאיוהוהיתאמרבדשיהרמאיורתסבותיבבךלמה

והימרירמאיו18׃ןתנתלבבךלמדיברמאיושיוהימרי

הזהםעלוךידבעלוךליתאטחהמוהיקדצךלמהלא

ואבנרשאםכיאיבנויאו19׃אלכהתיבלאיתואםתתניכ

׃תאזהץראהלעוםכילעלבבךלמאביאלרמאלםכל

לאוךינפליתנחתאנלפתךלמהינדאאנעמשהתעו20

ךלמההוציו21׃םשתומאאלורפסהןתנוהיתיבינבשת

רככולןתנוהרטמהרצחבוהימריתאודקפיווהיקדצ

בשיוריעהןמםחלהלכםתדעםיפאהץוחמםוילםחל

׃הרטמהרצחבוהימרי

ןבלכויורוחשפןבוהילדגוןתמןבהיטפשעמשיו38

והימרירשאםירבדהתאהיכלמןברוחשפווהימלש

ריעבבשיההוהירמאהכ2׃רמאלםעהלכלארבדמ

םידשכהלאאציהורבדבובערבברחבתומיתאזה

ןתנההוהירמאהכ3׃יחוללשלושפנולהתיהוהיחי

ורמאיו4׃הדכלולבבךלמליחדיבתאזהריעהןתנת

אוהןכלעיכהזהשיאהתאאנתמויךלמהלאםירשה



הימרי 842

תאזהריעבםיראשנההמחלמהישנאידיתאאפרמ

יכהלאהםירבדכםהילארבדלםעהלכידיתאו

׃הערלםאיכהזהםעלםולשלשרדונניאהזהשיאה

ךלמהןיאיכםכדיבאוההנהוהיקדצךלמהרמאיו5

לאותאוכלשיווהימריתאוחקיו6׃רבדםכתאלכוי

וחלשיוהרטמהרצחברשאךלמהןבוהיכלמרובה

עבטיוטיטםאיכםימןיארובבוםילבחבוהימריתא

אוהוסירסשיאישוכהךלמדבעעמשיו7׃טיטבוהימרי

בשויךלמהורובהלאוהימריתאונתניכךלמהתיבב

רבדיוךלמהתיבמךלמדבעאציו8׃ןמינברעשב

הלאהםישנאהוערהךלמהינדא9׃רמאלךלמהלא

לאוכילשהרשאתאאיבנהוהימרילושערשאלכתא

׃ריעבדועםחלהןיאיכבערהינפמויתחתתמיורובה

ךדיבחקרמאלישוכהךלמדבעתאךלמההוציו10

רובהןמאיבנהוהימריתאתילעהוםישנאםישלשהזמ

אביוודיבםישנאהתאךלמדבעחקיו11׃תומיםרטב

תובחסהיולבםשמחקיורצואהתחתלאךלמהתיב

׃םילבחברובהלאוהימרילאםחלשיוםיחלמיולבו

יאולבאנםישוהימרילאישוכהךלמדבערמאיו12

םילבחלתחתמךידיתולצאתחתםיחלמהותובחסה

ולעיוםילבחבוהימריתאוכשמיו13׃ןכוהימרישעיו

חלשיו14׃הרטמהרצחבוהימריבשיורובהןמותא

אובמלאוילאאיבנהוהימריתאחקיווהיקדצךלמה

לאשוהימרילאךלמהרמאיוהוהיתיבברשאישילשה

לאוהימרירמאיו15׃רבדינממדחכתלארבדךתאינא



הימרי 843

אלךצעיאיכוינתימתתמהאולהךלדיגאיכוהיקדצ

רתסבוהימרילאוהיקדצךלמהעבשיו16׃ילאעמשת

םאתאזהשפנהתאונלהשערשאתאהוהייחרמאל

תאםישקבמרשאהלאהםישנאהדיבךנתאםאוךתימא

יהלאהוהירמאהכוהיקדצלאוהימרירמאיו17׃ךשפנ

לבבךלמירשלאאצתאציםאלארשייהלאתואבצ

התאהתיחושאבףרשתאלתאזהריעהוךשפנהתיחו

ריעההנתנולבבךלמירשלאאצתאלםאו18׃ךתיבו

׃םדימטלמתאלהתאושאבהופרשוםידשכהדיבתאזה

םידוהיהתאגאדינאוהימרילאוהיקדצךלמהרמאיו19

׃יבוללעתהוםדיביתאונתיןפםידשכהלאולפנרשא

ינארשאלהוהילוקבאנעמשונתיאלוהימרירמאיו20

תאצלהתאןאמםאו21׃ךשפניחתוךלבטייוךילארבד

רשאםישנהלכהנהו22׃הוהיינארהרשארבדההז

לבבךלמירשלאתואצומהדוהיךלמתיבבוראשנ

ץבבועבטהךמלשישנאךלולכיוךותיסהתורמאהנהו

לאםיאצומךינבתאוךישנלכתאו23׃רוחאוגסנךלגר

שפתתלבבךלמדיביכםדימטלמתאלהתאוםידשכה

לאוהיקדצרמאיו24׃שאבףרשתתאזהריעהתאו

יכו25׃תומתאלוהלאהםירבדבעדילאשיאוהימרי

ךילאורמאוךילאואבוךתאיתרבדיכםירשהועמשי

אלוונממדחכתלאךלמהלאתרבדהמונלאנהדיגה

ליפמםהילאתרמאו26׃ךלמהךילארבדהמוךתימנ

תומלןתנוהיתיבינבישהיתלבלךלמהינפליתנחתינא

דגיוותאולאשיווהימרילאםירשהלכואביו27׃םש



הימרי 844

ונממושרחיוךלמההוצרשאהלאהםירבדהלככםהל

דעהרטמהרצחבוהימריבשיו28׃רבדהעמשנאליכ

׃םלשוריהדכלנרשאכהיהוםלשוריהדכלנרשאםוי

ירשעהשדחבהדוהיךלמוהיקדצלתיעשתההנשב39

ורציוםלשורילאוליחלכולבבךלמרצארדכובנאב

יעיברהשדחבוהיקדצלהנשהרשעיתשעב2׃הילע

ךלמירשלכואביו3׃ריעההעקבהשדחלהעשתב

רשובנרגמסרצארשלגרנךותהרעשבובשיולבב

ירשתיראשלכוגמבררצארשלגרנסירסברםיכס

לכוהדוהיךלמוהיקדצםאררשאכיהיו4׃לבבךלמ

ןגךרדריעהןמהלילואציווחרביוהמחלמהישנא

ופדריו5׃הברעהךרדאציוםיתמחהןיברעשבךלמה

וחריתוברעבוהיקדצתאוגשיוםהירחאםידשכליח

התלברלבבךלמרצארדכובנלאוהלעיוותאוחקיו

תאלבבךלמטחשיו6׃םיטפשמותארבדיותמחץראב

טחשהדוהיירחלכתאוויניעלהלברבוהיקדצינב

םיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניעתאו7׃לבבךלמ

ופרשםעהתיבתאוךלמהתיבתאו8׃הלבבותאאיבל

םעהרתיתאו9׃וצתנםלשוריתומחתאושאבםידשכה

רתיתאווילעולפנרשאםילפנהתאוריעבםיראשנה

ןמו10׃לבבםיחבטברןדארזובנהלגהםיראשנהםעה

ןדארזובנריאשההמואמםהלןיארשאםילדהםעה

םויבםיבגיוםימרכםהלןתיוהדוהיץראבםיחבטבר

דיבוהימרילעלבבךלמרצארדכובנוציו11׃אוהה



הימרי 845

וילעםישךיניעוונחק12׃רמאלםיחבטברןדארזובנ

השעןכךילארבדירשאכםאיכערהמואמולשעתלאו

סירסברןבזשובנוםיחבטברןדארזובנחלשיו13׃ומע

וחלשיו14׃לבבךלמיברלכוגמבררצארשלגרנו

ןבוהילדגלאותאונתיוהרטמהרצחמוהימריתאוחקיו

15׃םעהךותבבשיותיבהלאוהאצוהלןפשןבםקיחא

הרטמהרצחברוצעותיהבהוהירבדהיהוהימרילאו

הכרמאלישוכהךלמדבעלתרמאוךולה16׃רמאל

לאירבדתאיבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמא

׃אוההםויבךינפלויהוהבוטלאלוהערלתאזהריעה

םישנאהדיבןתנתאלוהוהיםאנאוההםויבךיתלצהו17

אלברחבוךטלמאטלמיכ18׃םהינפמרוגיהתארשא

׃הוהיםאניבתחטביכללשלךשפנךלהתיהולפת

חלשרחאהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה40

אוהוותאותחקבהמרהןמםיחבטברןדארזובנותא

םילגמההדוהיוםלשוריתולגלכךותבםיקזאברוסא

הוהיוילארמאיווהימרילםיחבטברחקיו2׃הלבב

אביו3׃הזהםוקמהלאתאזההערהתארבדךיהלא

םתעמשאלוהוהילםתאטחיכרבדרשאכהוהישעיו

םויהךיתחתפהנההתעו4׃הזהרבדםכלהיהוולוקב

יתאאובלךיניעבבוטםאךדילערשאםיקזאהןמ

יתאאובלךיניעבערםאוךילעיניעתאםישאואבלבב

רשיהלאובוטלאךינפלץראהלכהארלדחלבב

לאהבשובושיאלונדועו5׃ךלהמשתכללךיניעב



הימרי 846

ירעבלבבךלמדיקפהרשאןפשןבםקיחאןבהילדג

ךיניעברשיהלכלאואםעהךותבותאבשוהדוהי

6׃והחלשיותאשמוהחראםיחבטברולןתיוךלתכלל

ותאבשיוהתפצמהםקיחאןבהילדגלאוהימריאביו

םיליחהירשלכועמשיו7׃ץראבםיראשנהםעהךותב

תאלבבךלמדיקפהיכםהישנאוהמההדשברשא

םישנוםישנאותאדיקפהיכוץראבםקיחאןבוהילדג

לאואביו8׃הלבבולגהאלרשאמץראהתלדמוףטו

ינבןתנויוןנחויווהינתנןבלאעמשיוהתפצמההילדג

ןבוהינזיויתפטנהיפועינבותמחנתןבהירשוחרק

םקיחאןבוהילדגםהלעבשיו9׃םהישנאוהמהיתכעמה

םידשכהדובעמואריתלארמאלםהישנאלוןפשןב

יננהינאו10׃םכלבטייולבבךלמתאודבעוץראבובש

םתאוונילאואבירשאםידשכהינפלדמעלהפצמבבשי

רשאםכירעבובשוםכילכבומשוןמשוץיקוןייופסא

ןומעינבבובאומברשאםידוהיהלכםגו11׃םתשפת

לבבךלמןתניכועמשתוצראהלכברשאוםודאבו

םקיחאןבוהילדגתאםהילעדיקפהיכוהדוהילתיראש

וחדנרשאתומקמהלכמםידוהיהלכובשיו12׃ןפשןב

ןייופסאיוהתפצמהוהילדגלאהדוהיץראואביוםש

םיליחהירשלכוחרקןבןנחויו13׃דאמהברהץיקו

וילאורמאיו14׃התפצמהוהילדגלאואבהדשברשא

ןבלאעמשיתאחלשןומעינבךלמסילעביכעדתעדיה

׃םקיחאןבוהילדגםהלןימאהאלושפנךתכהלהינתנ

רמאלהפצמברתסבוהילדגלארמאחרקןבןנחויו15



הימרי 847

עדיאלשיאוהינתנןבלאעמשיתאהכאואנהכלא

הדבאוךילאםיצבקנההדוהילכוצפנושפנהככיהמל

ןנחוילאםקיחאןבוהילדגרמאיו16׃הדוהיתיראש

לארבדהתארקשיכהזהרבדהתאשעתלאחרקןב

׃לאעמשי

ןבהינתנןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו41

ותאםישנאהרשעוךלמהיברוהכולמהערזמעמשילא

ודחיםחלםשולכאיוהתפצמהםקיחאןבוהילדגלא

רשאםישנאהתרשעוהינתנןבלאעמשיםקיו2׃הפצמב

תמיוברחבןפשןבםקיחאןבוהילדגתאוכיוותאויה

םידוהיהלכתאו3׃ץראבלבבךלמדיקפהרשאותא

רשאםידשכהתאוהפצמבוהילדגתאותאויהרשא

םויביהיו4׃לאעמשיהכההמחלמהישנאתאםשואצמנ

םישנאואביו5׃עדיאלשיאווהילדגתאתימהלינשה

יערקוןקזיחלגמשיאםינמשןורמשמוולשמםכשמ

׃הוהיתיבאיבהלםדיבהנובלוהחנמוםידדגתמוםידגב

ךלהךלההפצמהןמםתארקלהינתנןבלאעמשיאציו6

ןבוהילדגלאואבםהילארמאיוםתאשגפכיהיוהכבו

ןבלאעמשיםטחשיוריעהךותלאםאובכיהיו7׃םקיחא

הרשעו8׃ותארשאםישנאהואוהרובהךותלאהינתנ

שייכונתמתלאלאעמשילאורמאיוםבואצמנםישנא

לדחיושבדוןמשוםירעשוםיטחהדשבםינמטמונל

םשךילשהרשארובהו9׃םהיחאךותבםתימהאלו

והילדגדיבהכהרשאםישנאהירגפלכתאלאעמשי



הימרי 848

ותאלארשיךלמאשעבינפמאסאךלמההשערשאאוה

לכתאלאעמשיבשיו10׃םיללחוהינתנןבלאעמשיאלמ

םעהלכתאוךלמהתונבתאהפצמברשאםעהתיראש

תאםיחבטברןדארזובנדיקפהרשאהפצמבםיראשנה

רבעלךליוהינתנןבלאעמשיםבשיוםקיחאןבוהילדג

םיליחהירשלכוחרקןבןנחויעמשיו11׃ןומעינבלא

׃הינתנןבלאעמשיהשערשאהערהלכתאותארשא

ןבלאעמשיםעםחלהלוכליוםישנאהלכתאוחקיו12

יהיו13׃ןועבגברשאםיברםימלאותאואצמיוהינתנ

תאוחרקןבןנחויתאלאעמשיתארשאםעהלכתוארכ

םעהלכובסיו14׃וחמשיוותארשאםיליחהירשלכ

ןבןנחוילאוכליוובשיוהפצמהןמלאעמשיהבשרשא

ינפמםישנאהנמשבטלמנהינתנןבלאעמשיו15׃חרק

ירשלכוחרקןבןנחויחקיו16׃ןומעינבלאךליוןנחוי

תאמבישהרשאםעהתיראשלכתאותארשאםיליחה

ןבהילדגתאהכהרחאהפצמהןמהינתנןבלאעמשי

רשאםיסרסוףטוםישנוהמחלמהישנאםירבגםקיחא

לצארשאםהומכתורגבובשיווכליו17׃ןועבגמבישה

וארייכםידשכהינפמ18׃םירצמאובלתכללםחלתיב

םקיחאןבוהילדגתאהינתנןבלאעמשיהכהיכםהינפמ

׃ץראבלבבךלמדיקפהרשא

ןבהינזיוחרקןבןנחויוםיליחהירשלכושגיו42

והימרילאורמאיו2׃לודגדעוןטקמםעהלכוהיעשוה

הוהילאונדעבללפתהוךינפלונתנחתאנלפתאיבנה



הימרי 849

הברהמטעמונראשניכתאזהתיראשהלכדעבךיהלא

תאךיהלאהוהיונלדגיו3׃ונתאתוארךיניערשאכ

רמאיו4׃השענרשארבדהתאוהבךלנרשאךרדה

הוהילאללפתמיננהיתעמשאיבנהוהימריםהילא

הוהיהנעירשארבדהלכהיהוםכירבדכםכיהלא

לאורמאהמהו5׃רבדםכמענמאאלםכלדיגאםכתא

רבדהלככאלםאןמאנותמאדעלונבהוהייהיוהימרי

םאובוטםא6׃השענןכונילאךיהלאהוהיךחלשירשא

עמשנוילאךתאםיחלשונארשאוניהלאהוהילוקבער

יהיו7׃וניהלאהוהילוקבעמשניכונלבטיירשאןעמל

לאארקיו8׃והימרילאהוהירבדיהיוםימיתרשעץקמ

םעהלכלוותארשאםיליחהירשלכלאוחרקןבןנחוי

יהלאהוהירמאהכםהילארמאיו9׃לודגדעוןטקמל

׃וינפלםכתנחתליפהלוילאיתאםתחלשרשאלארשי

סרהאאלוםכתאיתינבותאזהץראבובשתבושםא10

יתישערשאהערהלאיתמחניכשותאאלוםכתאיתעטנו

םיאריםתארשאלבבךלמינפמואריתלא11׃םכל

עישוהלינאםכתאיכהוהיםאנונממואריתלאוינפמ

םחרוםימחרםכלןתאו12׃ודימםכתאליצהלוםכתא

םתאםירמאםאו13׃םכתמדאלאםכתאבישהוםכתא

׃םכיהלאהוהילוקבעמשיתלבלתאזהץראבבשנאל

המחלמהארנאלרשאאובנםירצמץראיכאלרמאל14

15׃בשנםשובערנאלםחללועמשנאלרפושלוקו

הוהירמאהכהדוהיתיראשהוהירבדועמשןכלהתעו

אבלםכינפןומשתםושםתאםאלארשייהלאתואבצ



הימרי 850

םתארשאברחההתיהו16׃םשרוגלםתאבוםירצמ

רשאבערהוםירצמץראבםכתאגישתםשהנממםיארי

׃ותמתםשוםירצמםכירחאקבדיםשונממםיגאדםתא

םירצמאובלםהינפתאומשרשאםישנאהלכויהיו17

םהלהיהיאלורבדבובערבברחבותומיםשרוגל

18׃םהילעאיבמינארשאהערהינפמטילפודירש

יפאךתנרשאכלארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ

םכאבבםכילעיתמחךתתןכםלשורייבשילעיתמחו

אלוהפרחלוהללקלוהמשלוהלאלםתייהוםירצמ

תיראשםכילעהוהירבד19׃הזהםוקמהתאדועוארת

׃םויהםכביתדיעהיכועדתעדיםירצמואבתלאהדוהי

הוהילאיתאםתחלשםתאיכםכיתושפנבםיתעתהיכ20

לככווניהלאהוהילאונדעבללפתהרמאלםכיהלא

םכלדגאו21׃ונישעוונלדגהןכוניהלאהוהירמאירשא

ינחלשרשאלכלוםכיהלאהוהילוקבםתעמשאלוםויה

רבדבובערבברחביכועדתעדיהתעו22׃םכילא

׃םשרוגלאובלםתצפחרשאםוקמבותומת

ירבדלכתאםעהלכלארבדלוהימריתולככיהיו43

לכתאםהילאםהיהלאהוהיוחלשרשאםהיהלאהוהי

ןבןנחויוהיעשוהןבהירזערמאיו2׃הלאהםירבדה

התארקשוהימרילאםירמאםידזהםישנאהלכוחרק

םירצמואבתאלרמאלוניהלאהוהיךחלשאלרבדמ

תתןעמלונבךתאתיסמהירנןבךורביכ3׃םשרוגל

4׃לבבונתאתולגהלוונתאתימהלםידשכהדיבונתא



הימרי 851

לוקבםעהלכוםיליחהירשלכוחרקןבןנחויעמשאלו

לכוחרקןבןנחויחקיו5׃הדוהיץראבתבשלהוהי

םיוגהלכמובשרשאהדוהיתיראשלכתאםיליחהירש

תאוםירבגהתא6׃הדוהיץראברוגלםשוחדנרשא

רשאשפנהלכתאוךלמהתונבתאוףטהתאוםישנה

ןפשןבםקיחאןבוהילדגתאםיחבטברןדארזובנחינה

ץראואביו7׃והירנןבךורבתאואיבנהוהימריתאו

8׃סחנפחתדעואביוהוהילוקבועמשאליכםירצמ

ךדיבחק9׃רמאלסחנפחתבוהימרילאהוהירבדיהיו

תיבחתפברשאןבלמבטלמבםתנמטותולדגםינבא

םהילאתרמאו10׃םידוהיםישנאיניעלסחנפחתבהערפ

יתחקלוחלשיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

לעממואסכיתמשוידבעלבבךלמרצארדכובנתא

׃םהילעורורפשתאהטנויתנמטרשאהלאהםינבאל

רשאותומלתומלרשאםירצמץראתאהכהוהאבו11

יתבבשאיתצהו12׃ברחלברחלרשאויבשליבשל

רשאכםירצמץראתאהטעוםבשוםפרשוםירצמיהלא

תארבשו13׃םולשבםשמאציוודגבתאהערההטעי

יהלאיתבתאוםירצמץראברשאשמשתיבתובצמ

׃שאבףרשיםירצמ

םיבשיהםידוהיהלכלאוהימרילאהיהרשארבדה44

ץראבוףנבוסחנפחתבולדגמבםיבשיהםירצמץראב

םתאלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ2׃רמאלסורתפ

לכלעוםלשורילעיתאבהרשאהערהלכתאםתיאר

ינפמ3׃בשויםהבןיאוהזהםויההברחםנהוהדוהיירע



הימרי 852

םיהלאלדבעלרטקלתכללינסעכהלושערשאםתער

חלשאו4׃םכיתבאוםתאהמהםועדיאלרשאםירחא

אנלארמאלחלשוםיכשהםיאיבנהידבעלכתאםכילא

ועמשאלו5׃יתאנשרשאתאזההבעתהרבדתאושעת

םיהלאלרטקיתלבלםתערמבושלםנזאתאוטהאלו

תוצחבוהדוהיירעברעבתויפאויתמחךתתו6׃םירחא

התעו7׃הזהםויכהממשלהברחלהנייהתוםלשורי

םתאהמללארשייהלאתואבציהלאהוהירמאהכ

השאושיאםכלתירכהלםכתשפנלאהלודגהערםישע

8׃תיראשםכלריתוהיתלבלהדוהיךותמקנויוללוע

ץראבםירחאםיהלאלרטקלםכידיישעמבינסעכהל

םכלתירכהןעמלםשרוגלםיאבםתארשאםירצמ

9׃ץראהייוגלכבהפרחלוהללקלםכתויהןעמלו

הדוהייכלמתוערתאוםכיתובאתוערתאםתחכשה

ושערשאםכישנתערתאוםכתערתאווישנתוערתאו

םויהדעואכדאל10׃םלשוריתוצחבוהדוהיץראב

יתתנרשאיתקחבויתרותבוכלהאלוואריאלוהזה

תואבצהוהירמאהכןכל11׃םכיתובאינפלוםכינפל

לכתאתירכהלוהערלםכבינפםשיננהלארשייהלא

םהינפומשרשאהדוהיתיראשתאיתחקלו12׃הדוהי

ולפיםירצמץראבלכומתוםשרוגלםירצמץראאובל

ותמיבערבוברחבלודגדעוןטקמומתיבערבברחב

לעיתדקפו13׃הפרחלוהללקלוהמשלהלאלויהו

ברחבםלשורילעיתדקפרשאכםירצמץראבםיבשויה

הדוהיתיראשלדירשוטילפהיהיאלו14׃רבדבובערב



הימרי 853

רשאהדוהיץראבושלוםירצמץראבםשרוגלםיאבה

יכובושיאליכםשתבשלבושלםשפנתאםיאשנמהמה

יכםיעדיהםישנאהלכוהימריתאונעיו15׃םיטלפםא

תודמעהםישנהלכוםירחאםיהלאלםהישנתורטקמ

סורתפבםירצמץראבםיבשיהםעהלכולודגלהק

ונניאהוהיםשבונילאתרבדרשארבדה16׃רמאל

אצירשארבדהלכתאהשענהשעיכ17׃ךילאםיעמש

רשאכםיכסנהלךיסהוםימשהתכלמלרטקלוניפמ

תוצחבוהדוהיירעבונירשווניכלמוניתבאוונחנאונישע

ןמו18׃וניאראלהערוםיבוטהיהנוםחלעבשנוםלשורי

ונרסחםיכסנהלךסהוםימשהתכלמלרטקלונלדחזא

תכלמלםירטקמונחנאיכו19׃ונמתבערבוברחבולכ

הלונישעונישנאידעלבמהםיכסנהלךסהלוםימשה

לאוהימרירמאיו20׃םיכסנהלךסהוהבצעהלםינוכ

םינעהםעהלכלעוםישנהלעוםירבגהלעםעהלכ

ירעבםתרטקרשארטקהתאאולה21׃רמאלרבדותא

םכירשוםכיכלמםכיתובאוםתאםלשוריתוצחבוהדוהי

לכויאלו22׃ובללעהלעתוהוהירכזםתאץראהםעו

רשאתבעותהינפמםכיללעמערינפמתאשלדועהוהי

בשויןיאמהללקלוהמשלוהברחלםכצראיהתוםתישע

הוהילםתאטחרשאוםתרטקרשאינפמ23׃הזהםויהכ

אלויתודעבוויתקחבוותרתבוהוהילוקבםתעמשאלו

׃הזהםויכתאזההערהםכתאתארקןכלעםתכלה

ועמשםישנהלכלאוםעהלכלאוהימרירמאיו24

רמאהכ25׃םירצמץראברשאהדוהילכהוהירבד



הימרי 854

הנרבדתוםכישנוםתארמאללארשייהלאתואבצהוהי

ונירדנתאהשענהשערמאלםתאלמםכידיבוםכיפב

םיכסנהלךסהלוםימשהתכלמלרטקלונרדנרשא

26׃םכירדנתאהנישעתהשעוםכירדנתאהנמיקתםיקה

םירצמץראבםיבשיההדוהילכהוהירבדועמשןכל

ימשדועהיהיםאהוהירמאלודגהימשביתעבשניננה

ץראלכבהוהיינדאיחרמאהדוהישיאלכיפבארקנ

ומתוהבוטלאלוהערלםהילעדקשיננה27׃םירצמ

דעבערבוברחבםירצמץראברשאהדוהישיאלכ

ץראםירצמץראןמןובשיברחיטילפו28׃םתולכ

ץראלםיאבההדוהיתיראשלכועדיורפסמיתמהדוהי

םכלתאזו29׃םהמוינממםוקיימרבדםשרוגלםירצמ

ןעמלהזהםוקמבםכילעינאדקפיכהוהיםאנתואה

רמאהכ30׃הערלםכילעירבדומוקיםוקיכועדת

ויביאדיבםירצמךלמערפחהערפתאןתניננההוהי

הדוהיךלמוהיקדצתאיתתנרשאכושפנישקבמדיבו

׃ושפנשקבמווביאלבבךלמרצארדכובנדיב

הירנןבךורבלאאיבנהוהימרירבדרשארבדה45

הנשבוהימרייפמרפסלעהלאהםירבדהתאובתכב

הכ2׃רמאלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברה

ילאניואתרמא3׃ךורבךילעלארשייהלאהוהירמא

אלהחונמויתחנאביתעגייבאכמלעןוגיהוהיףסייכ

יתינברשאהנההוהירמאהכוילארמאתהכ4׃יתאצמ

5׃איהץראהלכתאושתנינאיתעטנרשאתאוסרהינא



הימרי 855

לעהעראיבמיננהיכשקבתלאתולדגךלשקבתהתאו

לכלעללשלךשפנתאךליתתנוהוהיםאנרשבלכ

׃םשךלתרשאתומקמה

2׃םיוגהלעאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא46

לעהיהרשאםירצמךלמוכנהערפליחלעםירצמל

לבבךלמרצארדכובנהכהרשאשמכרכבתרפרהנ

וכרע3׃הדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעיברהתנשב

םישרפהולעוםיסוסהורסא4׃המחלמלושגוהנצוןגמ

5׃תנירסהושבלםיחמרהוקרמםיעבוכבובציתהו

ותכיםהירובגורוחאםיגסנםיתחהמהיתיארעודמ

לקהסונילא6׃הוהיםאנביבסמרוגמונפהאלווסנסונמו

׃ולפנוולשכתרפרהנדילעהנופצרובגהטלמילאו

םירצמ8׃וימימושעגתיתורהנכהלעיראיכהזימ7

הסכאהלעארמאיוםימושעגתיתורהנכוהלעיראיכ

וללהתהוםיסוסהולע9׃הביבשיוריעהדיבאץרא

ישפתםידולוןגמישפתטופושוכםירובגהואציובכרה

המקנםויתואבצהוהיינדאלאוההםויהו10׃תשקיכרד

חבזיכםמדמהתורוהעבשוברחהלכאווירצמםקנהל

ילע11׃תרפרהנלאןופצץראבתואבצהוהיינדאל

תואפריתיברהאושלםירצמתבתלותבירציחקודעלג

ץראההאלמךתחוצוךנולקםיוגועמש12׃ךלןיאהלעת

רבדה13׃םהינשולפנוידחיולשכרובגברובגיכ

רצארדכובנאובלאיבנהוהימרילאהוהירבדרשא

םירצמבודיגה14׃םירצמץראתאתוכהללבבךלמ



הימרי 856

בציתהורמאסחנפחתבוףנבועימשהולודגמבועימשהו

ךיריבאףחסנעודמ15׃ךיביבסברחהלכאיכךלןכהו

לאשיאלפנםגלשוכהברה16׃ופדההוהייכדמעאל

ונתדלומץראלאוונמעלאהבשנוהמוקורמאיווהער

ןואשםירצמךלמהערפםשוארק17׃הנויהברחינפמ

יכומשתואבצהוהיךלמהםאנינאיח18׃דעומהריבעה

ךלישעהלוגילכ19׃אוביםיבלמרככוםירהברובתכ

׃בשויןיאמהתצנוהיהתהמשלףניכםירצמתבתבשוי

םג21׃אבאבןופצמץרקםירצמהיפהפיהלגע20

וידחיוסנונפההמהםגיכקברמילגעכהברקבהירכש

הלוק22׃םתדקפתעםהילעאבםדיאםוייכודמעאל

יבטחכהלואבתומדרקבווכליליחביכךלישחנכ

ובריכרקחיאליכהוהיםאנהרעיותרכ23׃םיצע

הנתנםירצמתבהשיבה24׃רפסמםהלןיאוהבראמ

יננהלארשייהלאתואבצהוהירמא25׃ןופצםעדיב

היהלאלעוםירצמלעוהערפלעואנמןומאלאדקופ

דיבםיתתנו26׃ובםיחטבהלעוהערפלעוהיכלמלעו

וידבעדיבולבבךלמרצארדכובנדיבוםשפנישקבמ

אריתלאהתאו27׃הוהיםאנםדקימיכןכשתןכירחאו

תאוקוחרמךעשומיננהיכלארשיתחתלאובקעיידבע

׃דירחמןיאוןנאשוטקשובוקעיבשוםיבשץראמךערז

יכינאךתאיכהוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתא28

אלךתאוהמשךיתחדהרשאםיוגהלכבהלכהשעא

׃ךקנאאלהקנוטפשמלךיתרסיוהלכהשעא



הימרי 857

םיתשלפלאאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא47

םימהנההוהירמאהכ2׃הזעתאהערפהכיםרטב

ריעהאולמוץראופטשיוףטושלחנלויהוןופצמםילע

לוקמ3׃ץראהבשוילכלליהוםדאהוקעזוהביבשיו

אלוילגלגןומהובכרלשערמויריבאתוסרפתטעש

אבהםויהלע4׃םידיןויפרמםינבלאתובאונפה

דירשלכןודיצלורצלתירכהלםיתשלפלכתאדודשל

האב5׃רותפכיאתיראשםיתשלפתאהוהידדשיכרזע

יתמדעםקמעתיראשןולקשאהתמדנהזעלאהחרק

יפסאהיטקשתאלהנאדעהוהילברחיוה6׃ידדוגתת

לאהלהוצהוהיויטקשתךיא7׃ימדויעגרהךרעתלא

׃הדעיםשםיהףוחלאוןולקשא

לאיוהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכבאומל48

בגשמההשיבהםיתירקהדכלנהשיבההדדשיכובנ

הערהילעובשחןובשחבבאומתלהתדועןיא2׃התחו

3׃ברחךלתךירחאימדתןמדמםגיוגמהנתירכנווכל

באומהרבשנ4׃לודגרבשודשםינורחמהקעצלוק

הלעייכבבתוחלההלעמיכ5׃הירועצהקעזועימשה

וסנ6׃ועמשרבשתקעצירצםינרוחדרומביכיכב

ךחטבןעייכ7׃רבדמברעורעכהנייהתוםכשפנוטלמ

הלוגבשימכאציוידכלתתאםגךיתורצואבוךישעמב

אלריעוריעלכלאדדשאביו8׃דחיוירשווינהכ

9׃הוהירמארשארשימהדמשנוקמעהדבאוטלמת

ןיאמהנייהתהמשלהירעואצתאצניכבאומלץיצונת



הימרי 858

רוראוהימרהוהיתכאלמהשערורא10׃ןהבבשוי

לאאוהטקשווירוענמבאומןנאש11׃םדמוברחענמ

ןכלעךלהאלהלוגבוילכלאילכמקרוהאלווירמש

םיאבםימיהנהןכל12׃רמנאלוחירוובומעטדמע

םהילבנווקיריוילכווהעצוםיעצוליתחלשוהוהיםאנ

לארשיתיבושברשאכשומכמבאומשבו13׃וצפני

ישנאוונחנאםירובגורמאתךיא14׃םחטבמלאתיבמ

וירוחברחבמוהלעהירעובאומדדש15׃המחלמלליח

דיאבורק16׃ומשתואבצהוהיךלמהםאנחבטלודרי

לכוויביבסלכולודנ17׃דאמהרהמותערואובלבאומ

18׃הראפתלקמזעהטמרבשנהכיאורמאומשיעדי

באומדדשיכןובידתבתבשיאמצביבשידובכמידר

תבשוייפצוידמעךרדלא19׃ךירצבמתחשךבהלע

שיבה20׃התיהנהמירמאהטלמנוסנילאשרעורע

׃באומדדשיכןונראבודיגהיקעזויליליההתחיכבאומ

לעוהצהילאוןולחלארשימהץראלאאבטפשמו21

לעו23׃םיתלבדתיבלעוובנלעוןובידלעו22׃תעפומ

לעותוירקלעו24׃ןועמתיבלעולומגתיבלעוםיתירק

25׃תוברקהותוקחרהבאומץראירעלכלעוהרצב

והריכשה26׃הוהיםאנהרבשנוערזובאומןרקהעדגנ

םגקחשלהיהוואיקבבאומקפסולידגההוהילעיכ

םיבנגבםאלארשיךלהיהקחשהאולםאו27׃אוה

ונכשוםירעובזע28׃דדונתתובךירבדידמיכהאצמנ

29׃תחפיפירבעבןנקתהנויכויהובאומיבשיעלסב

׃ובלםרוותואגוונואגווהבגדאמהאגבאומןואגונעמש



הימרי 859

׃ושעןכאלוידבןכאלוותרבעהוהיםאניתעדיינא30

ישנאלאקעזאהלכבאומלוליליאבאומלעןכלע31

המבשןפגהךלהכבארזעייכבמ32׃הגהישרחריק

ךריצבלעוךציקלעועגנרזעיםידעםיורבעךיתשיטנ

באומץראמולמרכמליגוהחמשהפסאנו33׃לפנדדש

34׃דדיהאלדדיהדדיהךרדיאליתבשהםיבקימןייו

דערעצמםלוקונתנץהידעהלעלאדעןובשחתקעזמ

35׃ויהיתומשמלםירמנימםגיכהישלשתלגעםינרח

׃ויהלאלריטקמוהמבהלעמהוהיםאנבאומליתבשהו

ריקישנאלאיבלוהמהיםיללחכבאומליבלןכלע36

יכ37׃ודבאהשעתרתיןכלעהמהיםילילחכשרח

לעותדדגםידילכלעהערגןקזלכוהחרקשארלכ

דפסמהלכהיתבחרבובאומתוגגלכלע38׃קשםינתמ

39׃הוהיםאנובץפחןיאילככבאומתאיתרבשיכ

באומהיהושובבאומףרעהנפהךיאוליליההתחךיא

הנההוהירמאהכיכ40׃ויביבסלכלהתחמלוקחשל

תוירקההדכלנ41׃באומלאויפנכשרפוהאדירשנכ

בלכאוההםויבבאומירובגבלהיהוהשפתנתודצמהו

׃לידגההוהילעיכםעמבאומדמשנו42׃הרצמהשא

סינה44׃הוהיםאנבאומבשויךילעחפותחפודחפ43

חפבדכליתחפהןמהלעהותחפהלאלפידחפהינפמ

45׃הוהיםאנםתדקפתנשבאומלאהילאאיבאיכ

הבהלוןובשחמאצישאיכםיסנחכמודמעןובשחלצב

יוא46׃ןואשינבדקדקובאומתאפלכאתוןוחיסןיבמ

ךיתנבויבשבךינבוחקליכשומכםעדבאבאומךל



הימרי 860

הוהיםאנםימיהתירחאבבאומתובשיתבשו47׃היבשב

׃באומטפשמהנהדע

םאלארשילןיאםינבההוהירמאהכןומעינבל49

2׃בשיוירעבומעודגתאםכלמשריעודמולןיאשרוי

ינבתברלאיתעמשהוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל

שאבהיתנבוהממשלתלהתיהוהמחלמתעורתןומע

יליליה3׃הוהירמאוישריתאלארשישריוהנתצת

םיקשהנרגחהברתונבהנקעציעהדדשיכןובשח

וינהכךליהלוגבםכלמיכתורדגבהנטטושתהוהנדפס

תבהךקמעבזםיקמעביללהתתהמ4׃וידחיוירשו

איבמיננה5׃ילאאוביימהיתרצאבהחטבההבבושה

םתחדנוךיביבסלכמתואבצהוהיינדאםאנדחפךילע

תובשתאבישאןכירחאו6׃דדנלץבקמןיאווינפלשיא

ןיאהתואבצהוהירמאהכםודאל7׃הוהיםאנןומעינב

8׃םתמכחהחרסנםינבמהצעהדבאןמיתבהמכחדוע

יתאבהושעדיאיכןדדיבשיתבשלוקימעהונפהוסנ

וראשיאלךלואבםירצבםא9׃ויתדקפתעוילע

יתפשחינאיכ10׃םידותיחשההלילבםיבנגםאתוללוע

וערזדדשלכויאלהבחנווירתסמתאיתילגושעתא

ךיתנמלאוהיחאינאךימתיהבזע11׃ונניאווינכשוויחאו

םטפשמןיארשאהנההוהירמאהכיכ12׃וחטבתילע

הקנתאלהקנתהקנאוההתאוותשיותשסוכהתותשל

המשליכהוהיםאניתעבשניביכ13׃התשתהתשיכ

הנייהתהירעלכוהרצבהיהתהללקלוברחלהפרחל

םיוגבריצוהוהיתאמיתעמשהעומש14׃םלועתוברחל



הימרי 861

הנהיכ15׃המחלמלומוקוהילעואבווצבקתהחולש

ךתאאישהךתצלפת16׃םדאביוזבםיוגבךיתתנןטק

היבגתיכהעבגםורמישפתעלסהיוגחבינכשךבלןודז

םודאהתיהו17׃הוהיםאנךדירואםשמךנקרשנכ

18׃התוכמלכלעקרשיוםשיהילערבעלכהמשל

םשבשיאלהוהירמאהינכשוהרמעוםדסתכפהמכ

ןואגמהלעיהיראכהנה19׃םדאןבהברוגיאלושיא

רוחבימוהילעמונציראהעיגראיכןתיאהונלאןדריה

רשאהערהזימוינדיעיימוינומכימיכדקפאהילא

םודאלאץעירשאהוהיתצעועמשןכל20׃ינפלדמעי

םובחסיאלםאןמיתיבשילאבשחרשאויתובשחמו

םלפנלוקמ21׃םהונםהילעםישיאלםאןאצהיריעצ

רשנכהנה22׃הלוקעמשנףוסםיבהקעצץראההשער

ירובגבלהיהוהרצבלעויפנכשרפיוהאדיוהלעי

השובקשמדל23׃הרצמהשאבלכאוההםויבםודא

טקשההגאדםיבוגמנועמשהערהעמשיכדפראותמח

הקיזחהטטרוסונלהתנפהקשמדהתפר24׃לכויאל

ריעהבזעאלךיא25׃הדלויכהתזחאםילבחוהרצ

היתבחרבהירוחבולפיןכל26׃ישושמתירקהלהת

׃תואבצהוהיםאנאוההםויבומדיהמחלמהישנאלכו

28׃דדהןבתונמראהלכאוקשמדתמוחבשאיתצהו27

ךלמרוצארדכובנהכהרשארוצחתוכלממלורדקל

ינבתאודדשורדקלאולעומוקהוהירמאהכלבב

םהילכלכוםהיתועיריוחקיםנאצוםהילהא29׃םדק

30׃ביבסמרוגמםהילעוארקוםהלואשיםהילמגו



הימרי 862

יכהוהיםאנרוצחיבשיתבשלוקימעהדאמודנוסנ

םהילעבשחוהצעלבבךלמרצארדכובנםכילעץעי

הוהיםאנחטבלבשויוילשיוגלאולעומוק31׃הבשחמ

םהילמגויהו32׃ונכשידדבולחירבאלוםיתלדאל

האפיצוצקחורלכלםיתרזוללשלםהינקמןומהוזבל

רוצחהתיהו33׃הוהיםאנםדיאתאאיבאוירבעלכמו

רוגיאלושיאםשבשיאלםלועדעהממשםינתןועמל

איבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא34׃םדאןבהב

35׃רמאלהדוהיךלמהיקדצתוכלמתישארבםליעלא

תישארםליעתשקתארבשיננהתואבצהוהירמאהכ

עבראמתוחורעבראםליעלאיתאבהו36׃םתרובג

יוגההיהיאלוהלאהתוחרהלכלםיתרזוםימשהתוצק

ינפלםליעתאיתתחהו37׃םלועיחדנםשאוביאלרשא

תאהערםהילעיתאבהוםשפנישקבמינפלוםהיביא

דעברחהתאםהירחאיתחלשוהוהיםאניפאןורח

םשמיתדבאהוםליעביאסכיתמשו38׃םתואיתולכ

תאבושאםימיהתירחאבהיהו39׃הוהיםאנםירשוךלמ

׃הוהיםאנםליעתיבש

םידשכץראלאלבבלאהוהירבדרשארבדה50

סנואשוועימשהוםיוגבודיגה2׃איבנהוהימרידיב

תחלבשיבהלבבהדכלנורמאודחכתלאועימשה

יוגהילעהלעיכ3׃הילולגותחהיבצעושיבהךדרמ

הבבשויהיהיאלוהמשלהצראתאתישיאוהןופצמ

איההתעבוהמההםימיב4׃וכלהודנהמהבדעוםדאמ

ךולהודחיהדוהיינבוהמהלארשיינבואביהוהיםאנ



הימרי 863

ךרדולאשיןויצ5׃ושקביםהיהלאהוהיתאווכליוכבו

6׃חכשתאלםלועתירבהוהילאוולנוואבםהינפהנה

רהמםיבבושםירהםועתהםהיערימעהיהתודבאןאצ

םולכאםהיאצומלכ7׃םצברוחכשוכלההעבגלא

קדצהונהוהילואטחרשאתחתםשאנאלורמאםהירצו

םידשכץראמולבבךותמודנ8׃הוהיםהיתובאהוקמו

ריעמיכנאהנהיכ9׃ןאצינפלםידותעכויהוואצי

וכרעוןופצץראמםילדגםיוגלהקלבבלעהלעמו

10׃םקירבושיאלליכשמרובגכויצחדכלתםשמהל

11׃הוהיםאנועבשיהיללשלכללשלםידשכהתיהו

השדהלגעכישופתיכיתלחניסשיזלעתיכיחמשתיכ

םכתדלויהרפחדאמםכמאהשוב12׃םירבאכילהצתו

אלהוהיףצקמ13׃הברעוהיצרבדמםיוגתירחאהנה

קרשיוםשילבבלערבעלכהלכהממשהתיהובשת

תשקיכרדלכביבסלבבלעוכרע14׃היתוכמלכלע

ועירה15׃האטחהוהיליכץחלאולמחתלאהילאודי

היתומוחוסרהנהיתיושאולפנהדיהנתנביבסהילע

16׃הלושעהתשערשאכהבומקנהאיההוהיתמקניכ

הנויהברחינפמריצקתעבלגמשפתולבבמערוזותרכ

לארשיהרוזפהש17׃וסניוצראלשיאוונפיומעלאשיא

ןורחאההזורושאךלמולכאןושארהוחידהתוירא

הוהירמאהכןכל18׃לבבךלמרצארדכובנומצע

וצראלאולבבךלמלאדקפיננהלארשייהלאתואבצ

לאלארשיתאיתבבשו19׃רושאךלמלאיתדקפרשאכ

עבשתדעלגהוםירפארהבוןשבהולמרכההערווהונ



הימרי 864

ןועתאשקביהוהיםאנאיההתעבוםההםימיב20׃ושפנ

חלסאיכהניאצמתאלוהדוהיתאטחתאוונניאולארשי

יבשוילאוהילעהלעםיתרמץראהלע21׃ריאשארשאל

רשאלככהשעוהוהיםאנםהירחאםרחהוברחדוקפ

עדגנךיא23׃לודגרבשוץראבהמחלמלוק22׃ךיתיוצ

׃םיוגבלבבהמשלהתיהךיאץראהלכשיטפרבשיו

תאצמנתעדיאלתאולבבתדכלנםגוךליתשקי24

ורצואתאהוהיחתפ25׃תירגתההוהיביכתשפתנםגו

תואבצהוהיינדאלאיההכאלמיכומעזילכתאאצויו

הולסהיסבאמוחתפץקמהלואב26׃םידשכץראב

לכוברח27׃תיראשהליהתלאהומירחהוםימרעומכ

׃םתדקפתעםמויאביכםהילעיוהחבטלודריהירפ

תמקנתאןויצבדיגהללבבץראמםיטלפוםיסנלוק28

םיברלבבלאועימשה29׃ולכיהתמקנוניהלאהוהי

הלומלשהטילפיהילאביבסהילעונחתשקיכרדלכ

לאהדזהוהילאיכהלושעהתשערשאלככהלעפכ

ישנאלכוהיתבחרבהירוחבולפיןכל30׃לארשישודק

ןודזךילאיננה31׃הוהיםאנאוההםויבומדיהתמחלמ

לשכו32׃ךיתדקפתעךמויאביכתואבצהוהיינדאםאנ

לכהלכאווירעבשאיתצהוםיקמולןיאולפנוןודז

לארשיינבםיקושעתואבצהוהירמאהכ33׃ויתביבס

34׃םחלשונאמםבוקיזחהםהיבשלכוודחיהדוהיינבו

ןעמלםבירתאביריבירומשתואבצהוהיקזחםלאג

םידשכלעברח35׃לבביבשילזיגרהוץראהתאעיגרה

ברח36׃הימכחלאוהירשלאולבביבשילאוהוהיםאנ



הימרי 865

לאברח37׃ותחוהירובגלאברחולאנוםידבהלא

םישנלויהוהכותברשאברעהלכלאוובכרלאוויסוס

יכושביוהימימלאברח38׃וזזבוהיתרצואלאברח

םייצובשיןכל39׃וללהתיםימיאבואיהםילספץרא

אלוחצנלדועבשתאלוהנעיתונבהבובשיוםייאתא

תאוםדסתאםיהלאתכפהמכ40׃רודורודדעןוכשת

הברוגיאלושיאםשבשיאלהוהיםאנהינכשתאוהרמע

םיברםיכלמולודגיוגוןופצמאבםעהנה41׃םדאןב

המהירזכאוקיזחיןדיכותשק42׃ץראיתכרימורעי

ךורעובכריםיסוסלעוהמהיםיכםלוקומחריאלו

תאלבבךלמעמש43׃לבבתבךילעהמחלמלשיאכ

הנה44׃הדלויכליחוהתקיזחההרצוידיופרוםעמש

םצוראהעגראיכןתיאהונלאןדריהןואגמהלעיהיראכ

ימוינדעויימוינומכימיכדקפאהילארוחבימוהילעמ

רשאהוהיתצעועמשןכל45׃ינפלדמעירשאהערהז

םאםידשכץראלאבשחרשאויתובשחמולבבלאץעי

46׃הונםהילעםישיאלםאןאצהיריעצםובחסיאל

׃עמשנםיוגבהקעזוץראההשערנלבבהשפתנלוקמ

בליבשילאולבבלעריעמיננההוהירמאהכ51

וקקביוהורזוםירזלבבליתחלשו2׃תיחשמחורימק

ךרדילא3׃הערםויבביבסמהילעויהיכהצראתא

לאולמחתלאוונירסבלעתילאוותשקךרדהךרדי

םידשכץראבםיללחולפנו4׃האבצלכומירחההירחב

הדוהיולארשיןמלאאליכ5׃היתוצוחבםירקדמו

שודקמםשאהאלמםצראיכתואבצהוהימויהלאמ



הימרי 866

ומדתלאושפנשיאוטלמולבבךותמוסנ6׃לארשי

7׃הלםלשמאוהלומגהוהילאיההמקנתעיכהנועב

ותשהניימץראהלכתרכשמהוהידיבלבבבהזסוכ

רבשתולבבהלפנםאתפ8׃םיוגוללהתיןכלעםיוג

ונאפר9׃אפרתילואהבואכמלירצוחקהילעוליליה

לאעגניכוצראלשיאךלנוהובזעהתפרנאלולבבתא

תאהוהיאיצוה10׃םיקחשדעאשנוהטפשמםימשה

׃וניהלאהוהיהשעמתאןויצבהרפסנוואבוניתקדצ

חורתאהוהיריעהםיטלשהואלמםיצחהורבה11

הוהיתמקניכהתיחשהלותמזמלבבלעיכידמיכלמ

וקיזחהסנואשלבבתמוחלא12׃ולכיהתמקנאיה

הוהיםמזםגיכםיבראהוניכהםירמשומיקהרמשמה

םימלעיתנכש13׃לבביבשילארבדרשאתאהשעםג

הוהיעבשנ14׃ךעצבתמאךצקאבתרצואתברםיבר

ךילעונעוקליכםדאךיתאלמםאיכושפנבתואבצ

ותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכבץראהשע15׃דדיה

םיאשנלעיוםימשבםימןומהותתלוקל16׃םימשהטנ

׃ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרבץראהצקמ

רקשיכלספמףרצלכשיבהתעדמםדאלכרעבנ17

תעבםיעתעתהשעמהמהלבה18׃םבחוראלווכסנ

לכהרצוייכבוקעיקלחהלאכאל19׃ודבאיםתדקפ

ילהתאץפמ20׃ומשתואבצהוהיותלחנטבשואוה

21׃תוכלממךביתחשהוםיוגךביתצפנוהמחלמילכ

יתצפנו22׃ובכרובכרךביתצפנוובכרוסוסךביתצפנו

רוחבךביתצפנורענוןקזךביתצפנוהשאושיאךב



הימרי 867

רכאךביתצפנוורדעוהערךביתצפנו23׃הלותבו

לכלולבבליתמלשו24׃םינגסותוחפךביתצפנוודמצו

םכיניעלןויצבושערשאםתערלכתאםידשכיבשוי

תיחשמההוהיםאנתיחשמהרהךילאיננה25׃הוהיםאנ

םיעלסהןמךיתלגלגוךילעידיתאיתיטנוץראהלכתא

ןבאוהנפלןבאךממוחקיאלו26׃הפרשרהלךיתתנו

ואש27׃הוהיםאנהיהתםלועתוממשיכתודסומל

ועימשהםיוגהילעושדקםיוגברפושועקתץראבסנ

רספטהילעודקפזנכשאוינמטרראתוכלממהילע

ידמיכלמתאםיוגהילעושדק28׃רמסקליכסוסולעה

29׃ותלשממץראלכתאוהינגסלכתאוהיתוחפתא

הוהיתובשחמלבבלעהמקיכלחתוץראהשערתו

ירובגולדח30׃בשויןיאמהמשללבבץראתאםושל

םישנלויהםתרובגהתשנתודצמבובשיםחלהללבב

ץרתארקלץר31׃היחירבורבשנהיתנכשמותיצה

הדכלניכלבבךלמלדיגהלדיגמתארקלדיגמוץורי

ופרשםימגאהתאוושפתנתורבעמהו32׃הצקמוריע

תואבצהוהירמאהכיכ33׃ולהבנהמחלמהישנאושאב

האבוטעמדועהכירדהתעןרגכלבבתבלארשייהלא

לבבךלמרצארדכובנונממהונלכא34׃הלריצקהתע

׃ונחידהינדעמושרכאלמןינתכונעלבקירילכונגיצה

יבשילאימדוןויצתבשירמאתלבבלעיראשויסמח35

תאבריננההוהירמאהכןכל36׃םלשורירמאתםידשכ

תאיתשבהוהמיתאיתברחהוךתמקנתאיתמקנוךביר

הקרשוהמשםינתןועמםילגללבבהתיהו37׃הרוקמ



הימרי 868

׃תויראירוגכורענוגאשיםירפככודחי38׃בשויןיאמ

וזלעיןעמלםיתרכשהוםהיתשמתאתישאםמחב39

םירככםדירוא40׃הוהיםאנוציקיאלוםלועתנשונשיו

שפתתוךששהדכלנךיא41׃םידותעםעםיליאכחובטל

הלע42׃םיוגבלבבהמשלהתיהךיאץראהלכתלהת

המשלהירעויה43׃התסכנוילגןומהבםיהלבבלע

רבעיאלושיאלכןהבבשיאלץראהברעוהיצץרא

ועלבתאיתאצהולבבבלבלעיתדקפו44׃םדאןבןהב

45׃הלפנלבבתמוחםגםיוגדועוילאורהניאלוויפמ

46׃הוהיףאןורחמושפנתאשיאוטלמוימעהכותמואצ

אבוץראבתעמשנההעומשבואריתוםכבבלךריןפו

לשמוץראבסמחוהעומשההנשבוירחאוהעומשההנשב

יליספלעיתדקפוםיאבםימיהנהןכל47׃לשמלע

וננרו48׃הכותבולפיהיללחלכושובתהצראלכולבב

הלאוביןופצמיכםהברשאלכוץראוםימשלבבלע

םגלארשייללחלפנללבבםג49׃הוהיםאנםידדושה

וכלהברחמםיטלפ50׃ץראהלכיללחולפנלבבל

לעהלעתםלשוריוהוהיתאקוחרמורכזודמעתלא

יכונינפהמלכהתסכהפרחונעמשיכונשב51׃םכבבל

םיאבםימיהנהןכל52׃הוהיתיבישדקמלעםירזואב

׃ללחקנאיהצראלכבוהיליספלעיתדקפוהוהיםאנ

יתאמהזעםורמרצבתיכוםימשהלבבהלעתיכ53

רבשולבבמהקעזלוק54׃הוהיםאנהלםידדשואבי

דבאולבבתאהוהידדשיכ55׃םידשכץראמלודג

׃םלוקןואשןתנםיברםימכםהילגומהולודגלוקהנממ



הימרי 869

התתחהירובגודכלנודדושלבבלעהילעאביכ56

יתרכשהו57׃םלשיםלשהוהיתולמגלאיכםתותשק

םלועתנשונשיוהירובגוהינגסוהיתוחפהימכחוהירש

הוהירמאהכ58׃ומשתואבצהוהיךלמהםאנוציקיאלו

הירעשורערעתתרערעהבחרהלבבתומחתואבצ

שאידבםימאלוקירידבםימעועגיוותצישאבםיהבגה

ןבהירשתאאיבנהוהימריהוצרשארבדה59׃ופעיו

לבבהדוהיךלמוהיקדצתאותכלבהיסחמןבהירנ

בתכיו60׃החונמרשהירשווכלמלתיעברהתנשב

דחארפסלאלבבלאאובתרשאהערהלכתאוהימרי

רמאיו61׃לבבלאםיבתכההלאהםירבדהלכתא

לכתאתארקותיארולבבךאבכהירשלאוהימרי

םוקמהלאתרבדהתאהוהיתרמאו62׃הלאהםירבדה

המהבדעוםדאמלבשויובתויהיתלבלותירכהלהזה

רפסהתאארקלךתלככהיהו63׃היהתםלועתוממשיכ

תרמאו64׃תרפךותלאותכלשהוןבאוילערשקתהזה

איבמיכנארשאהערהינפמםוקתאלולבבעקשתהככ

׃והימריירבדהנהדעופעיוהילע

הרשעתחאווכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב52

׃הנבלמוהימריתבלטימחומאםשוםלשוריבךלמהנש

לעיכ3׃םיקיוהיהשערשאלככהוהייניעבערהשעיו2

לעמםתואוכילשהדעהדוהיוםלשוריבהתיההוהיףא

תיעשתההנשביהיו4׃לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפ

רצארדכובנאבשדחלרושעבירישעהשדחבוכלמל

ונביוהילעונחיוםלשורילעוליחלכואוהלבבךלמ



הימרי 870

הרשעיתשעדערוצמבריעהאבתו5׃ביבסקידהילע

שדחלהעשתביעיברהשדחב6׃והיקדצךלמלהנש

עקבתו7׃ץראהםעלםחלהיהאלוריעבבערהקזחיו

הלילריעהמואציווחרביהמחלמהישנאלכוריעה

לעםידשכוךלמהןגלערשאםיתמחהןיברעשךרד

םידשכליחופדריו8׃הברעהךרדוכליוביבסריעה

וליחלכווחריתברעבוהיקדצתאוגישיוךלמהירחא

לבבךלמלאותאולעיוךלמהתאושפתיו9׃וילעמוצפנ

ךלמטחשיו10׃םיטפשמותארבדיותמחץראבהתלבר

טחשהדוהיירשלכתאםגוויניעלוהיקדצינבתאלבב

םיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניעתאו11׃התלברב

םוידעתדקפהתיבבוהנתיוהלבבלבבךלמוהאביו

עשתתנשאיהשדחלרושעבישימחהשדחבו12׃ותומ

ןדארזובנאבלבבךלמרצארדכובנךלמלהנשהרשע

תאףרשיו13׃םלשוריבלבבךלמינפלדמעםיחבטבר

לכתאוםלשורייתבלכתאוךלמהתיבתאוהוהיתיב

ביבסםלשוריתומחלכתאו14׃שאבףרשלודגהתיב

תולדמו15׃םיחבטברתארשאםידשכליחלכוצתנ

רשאםילפנהתאוריעבםיראשנהםעהרתיתאוםעה

ברןדארזובנהלגהןומאהרתיתאולבבךלמלאולפנ

םיחבטברןדארזובנריאשהץראהתולדמו16׃םיחבט

תיבלרשאתשחנהידומעתאו17׃םיבגילוםימרכל

ורבשהוהיתיבברשאתשחנהםיתאותונכמהתאוהוהי

תאותורסהתאו18׃הלבבםתשחנלכתאואשיוםידשכ

לכתאותופכהתאותקרזמהתאותורמזמהתאוםיעיה



הימרי 871

תאוםיפסהתאו19׃וחקלםהבותרשירשאתשחנהילכ

תאותורנמהתאותוריסהתאותוקרזמהתאותותחמה

חקלףסכףסכרשאובהזבהזרשאתויקנמהתאותופכה

םינשרקבהודחאםיהםינשםידומעה20׃םיחבטבר

המלשךלמההשערשאתונכמהתחתרשאתשחנרשע

׃הלאהםילכהלכםתשחנללקשמהיהאלהוהיתיבל

טוחודחאהדמעההמוקהמאהרשעהנמשםידומעהו21

22׃בובנתועבצאעבראויבעוונבסיהמאהרשעםיתש

תומאשמחתחאהתרתכהתמוקותשחנוילעתרתכו

הלאכותשחנלכהביבסתרתוכהלעםינומרוהכבשו

הששוםיעשתםינמרהויהיו23׃םינומרוינשהדומעל

ברחקיו24׃ביבסהכבשהלעהאמםינומרהלכהחור

תאוהנשמהןהכהינפצתאושארהןהכהירשתאםיחבט

רשאדחאסירסחקלריעהןמו25׃ףסהירמשתשלש

ינפיארמםישנאהעבשוהמחלמהישנאלעדיקפהיה

תאאבצמהאבצהרשרפסתאוריעבואצמנרשאךלמה

׃ריעהךותבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששוץראהםע

ךלמלאםתואךליוםיחבטברןדארזובנםתואחקיו26

הלברבםתמיולבבךלמםתואהכיו27׃התלברלבב

רשאםעההז28׃ותמדאלעמהדוהילגיותמחץראב

םיפלאתשלשםידוהיעבשתנשברצארדכובנהלגה

רצארדכובנלהרשעהנומשתנשב29׃השלשוםירשעו

תנשב30׃םינשוםישלשתואמהנמששפנםלשורימ

םיחבטברןדארזובנהלגהרצארדכובנלםירשעושלש

תעבראשפנלכהשמחוםיעבראתואמעבששפנםידוהי



הימרי 872

תולגלהנשעבשוםישלשביהיו31׃תואמששוםיפלא

השמחוםירשעבשדחרשעםינשבהדוהיךלמןכיוהי

שארתאותכלמתנשבלבבךלמךדרמליואאשנשדחל

רבדיו32׃אילכהתיבמותואאציוהדוהיךלמןיכיוהי

ותארשאםיכלמאסכללעממואסכתאןתיותובטותא

דימתוינפלםחללכאוואלכידגבתאהנשו33׃לבבב

ךלמתאמולהנתנדימתתחראותחראו34׃ויחימילכ

׃וייחימילכותומםוידעומויבםוירבדלבב



לאקזחי 873

לאקזחי

ינאושדחלהשמחביעיברבהנשםישלשביהיו1

תוארמהאראוםימשהוחתפנרבכרהנלעהלוגהךותב

תולגלתישימחההנשהאיהשדחלהשמחב2׃םיהלא

יזובןבלאקזחילאהוהירבדהיההיה3׃ןיכיויךלמה

דיםשוילעיהתורבכרהנלעםידשכץראבןהכה

לודגןנעןופצהןמהאבהרעסחורהנהואראו4׃הוהי

ךותמלמשחהןיעכהכותמוביבסולהגנותחקלתמשאו

תומדןהיארמהזותויחעבראתומדהכותמו5׃שאה

תחאלםיפנכעבראותחאלםינפהעבראו6׃הנהלםדא

לגעלגרףככםהילגרףכוהרשילגרםהילגרו7׃םהל

םהיפנכתחתמםדאודיו8׃ללקתשחנןיעכםיצצנו

9׃םתעבראלםהיפנכוםהינפוםהיעברתעבראלע

לאשיאןתכלבובסיאלםהיפנכהתוחאלאהשאתרבח

לאהיראינפוםדאינפםהינפתומדו10׃וכליוינפרבע

ינפוןתעבראללואמשהמרושינפוםתעבראלןימיה

הלעמלמתודרפםהיפנכוםהינפו11׃ןתעבראלרשנ

׃הנהיתיוגתאתוסכמםיתשושיאתורבחםיתששיאל

חורההמשהיהירשאלאוכליוינפרבעלאשיאו12

םהיארמתויחהתומדו13׃ןתכלבובסיאלוכליתכלל

ןיבתכלהתמאיהםידפלההארמכתורעבשאילחגכ

אוצרתויחהו14׃קרבאצוישאהןמושאלהגנותויחה

דחאןפואהנהותויחהאראו15׃קזבההארמכבושו

םינפואההארמ16׃וינפתעבראלתויחהלצאץראב

םהיארמוןתעבראלדחאתומדושישרתןיעכםהישעמו



לאקזחי 874

תעבראלע17׃ןפואהךותבןפואההיהירשאכםהישעמו

הבגוןהיבגו18׃ןתכלבובסיאלוכליםתכלבןהיעבר

׃ןתעבראלביבסםיניעתאלמםתבגוםהלהאריוםהל

תויחהאשנהבוםלצאםינפואהוכליתויחהתכלבו19

חורהםשהיהירשאלע20׃םינפואהואשניץראהלעמ

םתמעלואשניםינפואהותכללחורההמשוכליתכלל

ודמעיםדמעבווכליםתכלב21׃םינפואבהיחהחוריכ

חוריכםתמעלםינפואהואשניץראהלעמםאשנהבו

ןיעכעיקרהיחהישארלעתומדו22׃םינפואבהיחה

תחתו23׃הלעמלמםהישארלעיוטנארונהחרקה

םיתששיאלהתוחאלאהשאתורשיםהיפנכעיקרה

׃םהיתיוגתאהנהלתוסכמםיתששיאלוהנהלתוסכמ

ידשלוקכםיברםימלוקכםהיפנכלוקתאעמשאו24

׃ןהיפנכהניפרתםדמעבהנחמלוקכהלמהלוקםתכלב

הניפרתםדמעבםשארלערשאעיקרללעמלוקיהיו25

ןבאהארמכםשארלערשאעיקרללעממו26׃ןהיפנכ

םדאהארמכתומדאסכהתומדלעואסכתומדריפס

הלתיבשאהארמכלמשחןיעכאראו27׃הלעמלמוילע

הטמלווינתמהארממוהלעמלווינתמהארממביבס

תשקההארמכ28׃ביבסולהגנושאהארמכיתיאר

אוהביבסהגנההארמןכםשגהםויבןנעבהיהירשא

לוקעמשאוינפלעלפאוהאראוהוהידובכתומדהארמ

׃רבדמ
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2׃ךתארבדאוךילגרלעדמעםדאןבילארמאיו2

עמשאוילגרלעינדמעתוילארבדרשאכחוריבאבתו

ךתואינאחלושםדאןבילארמאיו3׃ילארבדמתא

המהיבודרמרשאםידרומהםיוגלאלארשיינבלא

ישקםינבהו4׃הזהםויהםצעדעיבועשפםתובאו

םהילאתרמאוםהילאךתואחלושינאבליקזחוםינפ

יכולדחיםאוועמשיםאהמהו5׃הוהיינדארמאהכ

ןבהתאו6׃םכותבהיהאיבניכועדיוהמהירמתיב

םיברסיכאריתלאםהירבדמוםהמאריתלאםדא

לאםהירבדמבשויהתאםיברקעלאוךתואםינולסו

תרבדו7׃המהירמתיביכתחתלאםהינפמוארית

8׃המהירמיכולדחיםאוועמשיםאםהילאירבדתא

יהתלאךילארבדמינארשאתאעמשםדאןבהתאו

׃ךילאןתנינארשאתאלכאוךיפהצפירמהתיבכירמ

10׃רפסתלגמובהנהוילאהחולשדיהנהוהאראו9

הילאבותכורוחאוםינפהבותכאיהוינפלהתואשרפיו

׃יהוהגהוםינק

תאלוכאלוכאאצמתרשאתאםדאןבילארמאיו3

יפתאחתפאו2׃לארשיתיבלארבדךלותאזההלגמה

ךנטבםדאןבילארמאיו3׃תאזההלגמהתאינלכאיו

ךילאןתנינארשאתאזההלגמהתאאלמתךיעמולכאת

םדאןבילארמאיו4׃קותמלשבדכיפביהתוהלכאו

יכ5׃םהילאירבדבתרבדולארשיתיבלאאבךל

תיבלאחולשהתאןושלידבכוהפשיקמעםעלאאל
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ןושלידבכוהפשיקמעםיברםימעלאאל6׃לארשי

המהךיתחלשםהילאאלםאםהירבדעמשתאלרשא

יכךילאעמשלובאיאללארשיתיבו7׃ךילאועמשי

חצמיקזחלארשיתיבלכיכילאעמשלםיבאםניא

םהינפתמעלםיקזחךינפתאיתתנהנה8׃המהבלישקו

יתתנרצמקזחרימשכ9׃םחצמתמעלקזחךחצמתאו

ירמתיביכםהינפמתחתאלוםתואאריתאלךחצמ

רבדארשאירבדלכתאםדאןבילארמאיו10׃המה

הלוגהלאאבךלו11׃עמשךינזאבוךבבלבחקךילא

ינדארמאהכםהילאתרמאוםהילאתרבדוךמעינבלא

ירחאעמשאוחורינאשתו12׃ולדחיםאוועמשיםאהוהי

יפנכלוקו13׃ומוקממהוהידובכךורבלודגשערלוק

םתמעלםינפואהלוקוהתוחאלאהשאתוקישמתויחה

תמחברמךלאוינחקתוינתאשנחורו14׃לודגשערלוקו

ביבאלתהלוגהלאאובאו15׃הקזחילעהוהידיויחור

םשבשאוםשםיבשויהמהרשאורבכרהנלאםיבשיה

םימיתעבשהצקמיהיו16׃םכותבםימשמםימיתעבש

תיבלךיתתנהפצםדאןב17׃רמאלילאהוהירבדיהיו

ירמאב18׃ינממםתואתרהזהורבדיפמתעמשולארשי

עשרריהזהלתרבדאלוותרהזהאלותומתתומעשרל

ךדימומדותומיונועבעשראוהותיחלהעשרהוכרדמ

וכרדמוועשרמבשאלועשרתרהזהיכהתאו19׃שקבא

בושבו20׃תלצהךשפנתאהתאותומיונועבאוההעשרה

יכתומיאוהוינפללושכמיתתנולועהשעווקדצמקידצ

השערשאותקדצןרכזתאלותומיותאטחבותרהזהאל
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יתלבלקידצותרהזהיכהתאו21׃שקבאךדימומדו

תאהתאורהזניכהיחיויחאטחאלאוהוקידצאטח

םוקילארמאיוהוהידיםשילעיהתו22׃תלצהךשפנ

לאאצאוםוקאו23׃ךתוארבדאםשוהעקבהלאאצ

יתיאררשאדובככדמעהוהידובכםשהנהוהעקבה

לעינדמעתוחוריבאבתו24׃ינפלעלפאורבכרהנלע

25׃ךתיבךותברגסהאבילארמאיויתארבדיוילגר

אלוםהבךורסאוםיתובעךילעונתנהנהםדאןבהתאו

אלותמלאנוךכחלאקיבדאךנושלו26׃םכותבאצת

ירבדבו27׃המהירמתיביכחיכומשיאלםהלהיהת

הוהיינדארמאהכםהילאתרמאוךיפתאחתפאךתוא

׃המהירמתיביכלדחילדחהועמשיעמשה

תוקחוךינפלהתואהתתנוהנבלךלחקםדאןבהתאו4

הילעתינבורוצמהילעהתתנו2׃םלשוריתאריעהילע

הילעםישותונחמהילעהתתנוהללסהילעתכפשוקיד

התואהתתנולזרבתבחמךלחקהתאו3׃ביבסםירכ

הילאךינפתאהתניכהוריעהןיבוךניבלזרבריק

4׃לארשיתיבלאיהתואהילעתרצורוצמבהתיהו

לארשיתיבןועתאתמשוילאמשהךדצלעבכשהתאו

ינאו5׃םנועתאאשתוילעבכשתרשאםימיהרפסמוילע

םיעשתותואמשלשםימירפסמלםנועינשתאךליתתנ

לעתבכשוהלאתאתילכו6׃לארשיתיבןועתאשנוםוי

םיעבראהדוהיתיבןועתאתאשנותינשינומיהךדצ

םלשורירוצמלאו7׃ךלויתתנהנשלםויהנשלםויםוי
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יתתנהנהו8׃הילעתאבנוהפושחךערזוךינפןיכת

ךתולכדעךדצלאךדצמךפהתאלוםיתובעךילע

םישדעולופוםירעשוןיטחךלחקהתאו9׃ךרוצמימי

ךלםתואתישעודחאילכבםתואהתתנוםימסכוןחדו

תואמשלשךדצלעבכושהתארשאםימיהרפסמםחלל

לוקשמבונלכאתרשאךלכאמו10׃ונלכאתםויםיעשתו

הרושמבםימו11׃ונלכאתתעדעתעמםויללקשםירשע

םירעשתגעו12׃התשתתעדעתעמןיההתיששהתשת

13׃םהיניעלהנגעתםדאהתאציללגבאיהוהנלכאת

םיוגבאמטםמחלתאלארשיינבולכאיהככהוהירמאיו

ישפנהנההוהיינדאההארמאו14׃םשםחידארשא

התעדעוירוענמיתלכאאלהפרטוהלבנוהאמטמאל

תאךליתתנהארילארמאיו15׃לוגפרשביפבאבאלו

׃םהילעךמחלתאתישעוםדאהיללגתחתרקבהיעופצ

םלשוריבםחלהטמרבשיננהםדאןבילארמאיו16

ןוממשבוהרושמבםימוהגאדבולקשמבםחלולכאו

וקמנוויחאושיאומשנוםימוםחלורסחיןעמל17׃ותשי

׃םנועב

הנחקתםיבלגהרעתהדחברחךלחקםדאןבהתאו5

לקשמינזאמךלתחקלוךנקזלעוךשארלעתרבעהוךל

תאלמכריעהךותבריעבתרואבתישלש2׃םתקלחו

היתוביבסברחבהכתתישלשהתאתחקלורוצמהימי

תחקלו3׃םהירחאקיראברחוחורלהרזתתישלשהו

דועםהמו4׃ךיפנכבםתואתרצורפסמבטעמםשמ

ונממשאבםתאתפרשושאהךותלאםתואתכלשהוחקת



לאקזחי 879

תאזהוהיינדארמאהכ5׃לארשיתיבלכלאשאאצת

רמתו6׃תוצראהיתוביבסוהיתמשםיוגהךותבםלשורי

תוצראהןמיתוקחתאוםיוגהןמהעשרליטפשמתא

וכלהאליתוקחווסאמיטפשמביכהיתוביבסרשא

םיוגהןמםכנמהןעיהוהיינדארמאהכןכל7׃םהב

אליטפשמתאוםתכלהאליתוקחבםכיתוביבסרשא

8׃םתישעאלםכיתוביבסרשאםיוגהיטפשמכוםתישע

ךכותביתישעוינאםגךילעיננההוהיינדארמאהכןכל

יתישעאלרשאתאךביתישעו9׃םיוגהיניעלםיטפשמ

ןכל10׃ךיתבעותלכןעידועוהמכהשעאאלרשאתאו

יתישעוםתובאולכאיםינבוךכותבםינבולכאיתובא

יחןכל11׃חורלכלךתיראשלכתאיתירזוםיטפשךב

לכבתאמטישדקמתאןעיאלםאהוהיינדאםאנינא

םגויניעסוחתאלוערגאינאםגוךיתבעותלכבוךיצוקש

ולכיבערבוותומירבדבךיתשלש12׃לומחאאלינא

לכלתישילשהוךיתוביבסולפיברחבתישלשהוךכותב

יתוחנהויפאהלכו13׃םהירחאקיראברחוהרזאחור

יתאנקביתרבדהוהיינאיכועדיויתמחנהוםביתמח

םיוגבהפרחלוהברחלךנתאו14׃םביתמחיתולכב

הפודגוהפרחהתיהו15׃רבועלכיניעלךיתוביבסרשא

םיטפשךביתושעבךיתוביבסרשאםיוגלהמשמורסומ

יחלשב16׃יתרבדהוהיינאהמחתוחכתבוהמחבוףאב

רשאתיחשמלויהרשאםהבםיערהבערהיצחתא

םכליתרבשוםכילעףסאבערוםכתחשלםתואחלשא
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ךלכשוהערהיחובערםכילעיתחלשו17׃םחלהטמ

׃יתרבדהוהיינאךילעאיבאברחוךברבעיםדורבדו

לאךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו6

ועמשלארשיירהתרמאו3׃םהילאאבנהולארשיירה

תועבגלוםירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדארבד

יתדבאוברחםכילעאיבמינאיננהתיאגלוםיקיפאל

יתלפהוםכינמחורבשנוםכיתוחבזמומשנו4׃םכיתומב

ינפללארשיינבירגפתאיתתנו5׃םכילולגינפלםכיללח

6׃םכיתוחבזמתוביבסםכיתומצעתאיתירזוםהילולג

ןעמלהנמשיתתומבהוהנברחתםירעהםכיתובשומלכב

םכילולגותבשנוורבשנוםכיתוחבזמומשאיווברחי

םככותבללחלפנו7׃םכישעמוחמנוםכינמחועדגנו

יטילפםכלתויהביתרתוהו8׃הוהיינאיכםתעדיו

םכיטילפורכזו9׃תוצראבםכיתורזהבםיוגבברח

הנוזהםבלתאיתרבשנרשאםשובשנרשאםיוגביתוא

וטקנוםהילולגירחאתונזהםהיניעתאוילעמרסרשא

ועדיו10׃םהיתבעותלכלושערשאתוערהלאםהינפב

הערהםהלתושעליתרבדםנחלאאלהוהיינאיכ

ךלגרבעקרוךפכבהכההוהיינדארמאהכ11׃תאזה

ברחברשאלארשיתיבתוערתובעותלכלאחארמאו

בורקהותומירבדבקוחרה12׃ולפירבדבובערב

יתמחיתילכותומיבערברוצנהוראשנהולופיברחב

ךותבםהיללחתויהבהוהיינאיכםתעדיו13׃םב

לכבהמרהעבגלכלאםהיתוחבזמתוביבסםהילולג

התבעהלאלכתחתוןנערץעלכתחתוםירההישאר
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יתיטנו14׃םהילולגלכלחחינחירםשונתנרשאםוקמ

רבדממהמשמוהממשץראהתאיתתנוםהילעידיתא

׃הוהיינאיכועדיוםהיתובשומלכבהתלבד

רמאהכםדאןבהתאו2׃רמאלילאהוהירבדיהיו7

תופנכתעבראלעץקהאבץקלארשיתמדאלהוהיינדא

ךיתטפשוךביפאיתחלשוךילעץקההתע3׃ץראה

סוחתאלו4׃ךיתבעותלכתאךילעיתתנוךיכרדכ

ךיתובעותוןתאךילעךיכרדיכלומחאאלוךילעיניע

הוהיינדארמאהכ5׃הוהיינאיכםתעדיוןייהתךכותב

ךילאץיקהץקהאבאבץק6׃האבהנההערתחאהער

תעהאבץראהבשויךילאהריפצההאב7׃האבהנה

ךופשאבורקמהתע8׃םירהדהאלוהמוהמםויהבורק

יתתנוךיכרדכךיתטפשוךביפאיתילכוךילעיתמח

לומחאאלויניעסוחתאלו9׃ךיתובעותלכתאךילע

יכםתעדיוןייהתךכותבךיתובעותוןתאךילעךיכרדכ

הרפצההאציהאבהנהםויההנה10׃הכמהוהיינא

אלעשרהטמלםקסמחה11׃ןודזהחרפהטמהץצ

תעהאב12׃םהבהנאלוםהמהמאלוםנומהמאלוםהמ

ןורחיכלבאתילארכומהוחמשילאהנוקהםויהעיגה

דועובושיאלרכממהלארכומהיכ13׃הנומהלכלא

ונועבשיאובושיאלהנומהלכלאןוזחיכםתיחםייחב

ךלהןיאולכהןיכהועוקתבועקת14׃וקזחתיאלותיח

רבדהוץוחבברחה15׃הנומהלכלאינורחיכהמחלמל

בערריעברשאותומיברחבהדשברשאתיבמבערהו
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ינויכםירההלאויהוםהיטילפוטלפו16׃ונלכאירבדו

לכוהניפרתםידיהלכ17׃ונועבשיאתומהםלכתויאגה

תוצלפםתואהתסכוםיקשורגחו18׃םימהנכלתםיכרב

םפסכ19׃החרקםהישארלכבוהשובםינפלכלאו

לכויאלםבהזוםפסכהיהיהדנלםבהזווכילשיתוצוחב

אלםהיעמוועבשיאלםשפנהוהיתרבעםויבםליצהל

והמשןואגלוידעיבצו20׃היהםנועלושכמיכואלמי

םהלויתתנןכלעובושעםהיצוקשםתבעותימלצו

ללשלץראהיעשרלוזבלםירזהדיבויתתנו21׃הדנל

הבואבוינופצתאוללחוםהמינפיתובסהו22׃הללחו

טפשמהאלמץראהיכקותרההשע23׃הוללחוםיצירפ

תאושריוםיוגיעריתאבהו24׃סמחהאלמריעהוםימד

הדפק25׃םהישדקמולחנוםיזעןואגיתבשהוםהיתב

לאהעמשואובתהוהלעהוה26׃ןיאוםולשושקבואב

ןהכמדבאתהרותואיבנמןוזחושקבוהיהתהעומש

ידיוהממששבליאישנולבאתיךלמה27׃םינקזמהצעו

םהיטפשמבוםתואהשעאםכרדמהנלהבתץראהםע

׃הוהיינאיכועדיוםטפשא

בשויינאשדחלהשמחביששבתיששההנשביהיו8

דיםשילעלפתוינפלםיבשויהדוהיינקזויתיבב

הארממשאהארמכתומדהנהוהאראו2׃הוהיינדא

ןיעכרהזהארמכהלעמלווינתממושאהטמלווינתמ

אשתוישארתציצבינחקיודיתינבתחלשיו3׃הלמשחה

המלשורייתאאבתוםימשהןיבוץראהןיבחוריתא

הנופצהנופהתימינפהרעשחתפלאםיהלאתוארמב
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דובכםשהנהו4׃הנקמההאנקהלמסבשומםשרשא

ילארמאיו5׃העקבביתיאררשאהארמכלארשייהלא

הנופצךרדיניעאשאוהנופצךרדךיניעאנאשםדאןב

׃האבבהזההאנקהלמסחבזמהרעשלןופצמהנהו

תובעותםישעםהמהתאהארהםדאןבילארמאיו6

ישדקמלעמהקחרלהפםישעלארשיתיברשאתולדג

חתפלאיתאאביו7׃תולדגתובעותהארתבושתדועו

ןבילארמאיו8׃ריקבדחארחהנהוהאראורצחה

9׃דחאחתפהנהוריקברתחאוריקבאנרתחםדא

םישעםהרשאתוערהתובעותהתאהארואבילארמאיו

ץקשהמהבושמרתינבתלכהנהוהאראואובאו10׃הפ

11׃ביבסביבסריקהלעהקחמלארשיתיבילולגלכו

דמעןפשןבוהינזאיולארשיתיבינקזמשיאםיעבשו

ןנערתעוודיבותרטקמשיאוםהינפלםידמעםכותב

ינקזרשאםדאןבתיארהילארמאיו12׃הלעתרטקה

םירמאיכותיכשמירדחבשיאךשחבםישעלארשיתיב

ילארמאיו13׃ץראהתאהוהיבזעונתאהארהוהיןיא

14׃םישעהמהרשאתולדגתובעותהארתבושתדוע

הנופצהלארשאהוהיתיברעשחתפלאיתאאביו

ילארמאיו15׃זומתהתאתוכבמתובשיםישנהםשהנהו

׃הלאמתולדגתובעותהארתבושתדועםדאןבתיארה

חתפהנהותימינפההוהיתיברצחלאיתאאביו16

שיאהשמחוםירשעכחבזמהןיבוםלואהןיבהוהילכיה

םתיוחתשמהמהוהמדקםהינפוהוהילכיהלאםהירחא

תיבללקנהםדאןבתיארהילארמאיו17׃שמשלהמדק
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תאואלמיכהפושערשאתובעותהתאתושעמהדוהי

הרומזהתאםיחלשםנהוינסיעכהלובשיוסמחץראה

אלויניעסוחתאלהמחבהשעאינאםגו18׃םפאלא

׃םתואעמשאאלולודגלוקינזאבוארקולמחא

ריעהתודקפוברקרמאללודגלוקינזאבארקיו9

ךרדמםיאבםישנאהששהנהו2׃ודיבותחשמילכשיאו

ודיבוצפמילכשיאוהנופצהנפמרשאןוילעהרעש

ואביווינתמברפסהתסקוםידבשבלםכותבדחאשיאו

הלענלארשייהלאדובכו3׃תשחנהחבזמלצאודמעיו

לאארקיותיבהןתפמלאוילעהיהרשאבורכהלעמ

רמאיו4׃וינתמברפסהתסקרשאםידבהשבלהשיאה

ותתיותהוםלשוריךותבריעהךותברבעולאהוהי

תובעותהלכלעםיקנאנהוםיחנאנהםישנאהתוחצמלע

וירחאריעבורבעינזאברמאהלאלו5׃הכותבתושענה

הלותבורוחבןקז6׃ולמחתלאוםכיניעסחתלעוכהו

ותהוילערשאשיאלכלעותיחשמלוגרהתםישנוףטו

רשאםינקזהםישנאבולחיוולחתישדקממוושגתלא

תאואלמותיבהתאואמטםהילארמאיו7׃תיבהינפל

םתוכהכיהיו8׃ריעבוכהוואציוואצםיללחתורצחה

הוהיינדאההארמאוקעזאוינפלעהלפאוינאראשאנו

ךתמחתאךכפשבלארשיתיראשלכתאהתאתיחשמה

לודגהדוהיולארשיתיבןועילארמאיו9׃םלשורילע

יכהטמהאלמריעהוםימדץראהאלמתודאמדאמב

ינאםגו10׃הארהוהיןיאוץראהתאהוהיבזעורמא
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הנהו11׃יתתנםשארבםכרדלמחאאלויניעסוחתאל

רמאלרבדבישמוינתמבתסקהרשאםידבהשבלשיאה

׃ינתיוצרשאכיתישע

םיברכהשארלערשאעיקרהלאהנהוהאראו10

רמאיו2׃םהילעהארנאסכתומדהארמכריפסןבאכ

לאלגלגלתוניבלאאברמאיוםידבהשבלשיאהלא

קרזוםיברכלתוניבמשאילחגךינפחאלמובורכלתחת

תיבלןימימםידמעםיברכהו3׃יניעלאביוריעהלע

דובכםריו4׃תימינפהרצחהתאאלמןנעהושיאהואבב

ןנעהתאתיבהאלמיותיבהןתפמלעבורכהלעמהוהי

םיבורכהיפנכלוקו5׃הוהידובכהגנתאהאלמרצחהו

יהיו6׃ורבדבידשלאלוקכהנציחהרצחהדעעמשנ

תוניבמשאחקרמאלםידבהשבלשיאהתאותוצב

7׃ןפואהלצאדמעיואביוםיבורכלתוניבמלגלגל

רשאשאהלאםיבורכלתוניבמודיתאבורכהחלשיו

חקיוםידבהשבלינפחלאןתיואשיוםיברכהתוניב

9׃םהיפנכתחתםדאדיתינבתםיברכלאריו8׃אציו

דחאןפואםיבורכהלצאםינפואהעבראהנהוהאראו

הארמודחאבורכהלצאדחאןפואודחאבורכהלצא

דחאתומדםהיארמו10׃שישרתןבאןיעכםינפואה

םתכלב11׃ןפואהךותבןפואההיהירשאכםתעבראל

םוקמהיכםתכלבובסיאלוכליםהיעברתעבראלא

לכו12׃םתכלבובסיאלוכליוירחאשארההנפירשא

םיניעםיאלמםינפואהוםהיפנכוםהידיוםהבגוםרשב
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לגלגהארוקםהלםינפואל13׃םהינפואםתעבראלביבס

בורכהינפדחאהינפדחאלםינפהעבראו14׃ינזאב

׃רשנינפיעיברהוהיראינפישילשהוםדאינפינשהינפו

16׃רבכרהנביתיאררשאהיחהאיהםיבורכהומריו15

םיבורכהתאשבוםלצאםינפואהוכליםיבורכהתכלבו

םהםגםינפואהובסיאלץראהלעמםורלםהיפנכתא

חוריכםתואומוריםמורבוודמעיםדמעב17׃םלצאמ

דמעיותיבהןתפמלעמהוהידובכאציו18׃םהבהיחה

ומוריוםהיפנכתאםיבורכהואשיו19׃םיבורכהלע

חתפדמעיוםתמעלםינפואהוםתאצביניעלץראהןמ

םהילעלארשייהלאדובכוינומדקההוהיתיברעש

לארשייהלאתחתיתיאררשאהיחהאיה20׃הלעמלמ

העבראהעברא21׃המהםיבורכיכעדאורבכרהנב

תחתםדאידיתומדודחאלםיפנכעבראודחאלםינפ

לעיתיאררשאםינפההמהםהינפתומדו22׃םהיפנכ

׃וכליוינפרבעלאשיאםתואוםהיארמרבכרהנ

ינומדקההוהיתיברעשלאיתאאבתוחוריתאאשתו11

שיאהשמחוםירשערעשהחתפבהנהוהמידקהנופה

והינבןבוהיטלפתאורזעןבהינזאיתאםכותבהאראו

םיבשחהםישנאההלאםדאןבילארמאיו2׃םעהירש

בורקבאלםירמאה3׃תאזהריעבערתצעםיצעיהוןוא

םהילעאבנהןכל4׃רשבהונחנאוריסהאיהםיתבתונב

רמאילארמאיוהוהיחורילעלפתו5׃םדאןבאבנה

םכחורתולעמולארשיתיבםתרמאןכהוהירמאהכ
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םתאלמותאזהריעבםכיללחםתיברה6׃היתעדיינא

רשאםכיללחהוהיינדארמאהכןכל7׃ללחהיתצוח

איצוהםכתאוריסהאיהורשבההמההכותבםתמש

ינדאםאנםכילעאיבאברחוםתאריברח8׃הכותמ

םירזדיבםכתאיתתנוהכותמםכתאיתאצוהו9׃הוהי

לארשילובגלעולפתברחב10׃םיטפשםכביתישעו

םכלהיהתאלאיה11׃הוהיינאיכםתעדיוםכתאטופשא

טפשאלארשילובגלארשבלהכותבויהתםתאוריסל

םתכלהאליקחברשאהוהיינאיכםתעדיו12׃םכתא

םכיתוביבסרשאםיוגהיטפשמכוםתישעאליטפשמו

לעלפאותמהינבןבוהיטלפויאבנהכיהיו13׃םתישע

התאהלכהוהיינדאההארמאולודגלוקקעזאוינפ

׃רמאלילאהוהירבדיהיו14׃לארשיתיראשתאהשע

לארשיתיבלכוךתלאגישנאךיחאךיחאםדאןב15

ונלהוהילעמוקחרםלשורייבשיםהלורמארשאהלכ

ינדארמאהכרמאןכל16׃השרומלץראההנתנאיה

יהאותוצראבםיתוציפהיכוםיוגבםיתקחרהיכהוהי

רמאןכל17׃םשואברשאתוצראבטעמשדקמלםהל

יתפסאוםימעהןמםכתאיתצבקוהוהיינדארמאהכ

תאםכליתתנוםהבםתוצפנרשאתוצראהןמםכתא

היצוקשלכתאוריסהוהמשואבו18׃לארשיתמדא

חורודחאבלםהליתננו19׃הנממהיתבעותלכתאו

יתתנוםרשבמןבאהבליתרסהוםכברקבןתאהשדח

ורמשייטפשמתאווכלייתקחבןעמל20׃רשבבלםהל

לאו21׃םיהלאלםהלהיהאינאוםעלילויהוםתאושעו
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םשארבםכרדךלהםבלםהיתובעותוםהיצוקשבל

םהיפנכתאםיבורכהואשיו22׃הוהיינדאםאניתתנ

׃הלעמלמםהילעלארשייהלאדובכוםתמעלםינפואהו

רשארההלעדמעיוריעהךותלעמהוהידובכלעיו23

הלוגהלאהמידשכינאבתוינתאשנחורו24׃ריעלםדקמ

׃יתיאררשאהארמהילעמלעיוםיהלאחורבהארמב

׃ינארהרשאהוהיירבדלכתאהלוגהלארבדאו25

תיבךותבםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו12

םינזאואראלותוארלםהלםיניערשאבשיהתאירמה

םדאןבהתאו3׃םהירמתיביכועמשאלועמשלםהל

ךמוקממתילגוםהיניעלםמויהלגוהלוגילכךלהשע

׃המהירמתיביכואריילואםהיניעלרחאםוקמלא

אצתהתאוםהיניעלםמויהלוגילככךילכתאצוהו4

ריקבךלרתחםהיניעל5׃הלוגיאצומכםהיניעלברעב

איצותהטלעבאשתףתכלעםהיניעל6׃ובתאצוהו

תיבלךיתתנתפומיכץראהתאהארתאלוהסכתךינפ

ילככיתאצוהילכיתיוצרשאכןכשעאו7׃לארשי

יתאצוההטלעבדיבריקביליתרתחברעבוםמויהלוג

רקבבילאהוהירבדיהיו8׃םהיניעליתאשנףתכלע

תיבלארשיתיבךילאורמאאלהםדאןב9׃רמאל

הוהיינדארמאהכםהילארמא10׃השעהתאהמירמה

המהרשאלארשיתיבלכוםלשוריבהזהאשמהאישנה

השעיןכיתישערשאכםכתפומינארמא11׃םכותב

ףתכלאםכותברשאאישנהו12׃וכלייבשבהלוגבםהל
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הסכיוינפובאיצוהלורתחיריקבאציוהטלעבאשי

תאיתשרפו13׃ץראהתאאוהןיעלהאריאלרשאןעי

ץראהלבבותאיתאבהויתדוצמבשפתנווילעיתשר

ויתביבסרשאלכו14׃תומיםשוהאריאלהתואוםידשכ

׃םהירחאקיראברחוחורלכלהרזאויפגאלכוהרזע

םתואיתירזוםיוגבםתואיציפהבהוהיינאיכועדיו15

בערמברחמרפסמישנאםהמיתרתוהו16׃תוצראב

ואברשאםיוגבםהיתובעותלכתאורפסיןעמלרבדמו

׃רמאלילאהוהירבדיהיו17׃הוהיינאיכועדיוםש

הגאדבוהזגרבךימימולכאתשערבךמחלםדאןב18

הוהיינדארמאהכץראהםעלאתרמאו19׃התשת

ולכאיהגאדבםמחללארשיתמדאלאםלשורייבשויל

סמחמהאלממהצראםשתןעמלותשיןוממשבםהימימו

ץראהוהנברחתתובשונהםירעהו20׃הבםיבשיהלכ

ילאהוהירבדיהיו21׃הוהיינאיכםתעדיוהיהתהממש

לארשיתמדאלעםכלהזהלשמההמםדאןב22׃רמאל

םהילארמאןכל23׃ןוזחלכדבאוםימיהוכראירמאל

ולשמיאלוהזהלשמהתאיתבשההוהיינדארמאהכ

רבדוםימיהוברקםהילארבדםאיכלארשיבדועותא

קלחםסקמואושןוזחלכדועהיהיאליכ24׃ןוזחלכ

רבדארשאתארבדאהוהיינאיכ25׃לארשיתיבךותב

רבדאירמהתיבםכימיביכדועךשמתאלהשעיורבד

ילאהוהירבדיהיו26׃הוהיינדאםאנויתישעורבד

רשאןוזחהםירמאלארשיתיבהנהםדאןב27׃רמאל

ןכל28׃אבנאוהתוקוחרםיתעלוםיברםימילהזחאוה
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ירבדלכדועךשמתאלהוהיינדארמאהכםהילארמא

׃הוהיינדאםאנהשעיורבדרבדארשא

יאיבנלאאבנהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו13

3׃הוהירבדועמשםבלמיאיבנלתרמאוםיאבנהלארשי

םיכלהרשאםילבנהםיאיבנהלעיוההוהיינדארמאהכ

ךיאיבנתוברחבםילעשכ4׃ואריתלבלוםחוררחא

תיבלערדגורדגתותוצרפבםתילעאל5׃ויהלארשי

בזכםסקואושוזח6׃הוהיםויבהמחלמבדמעללארשי

׃רבדםיקלולחיוםחלשאלהוהיוהוהיםאנםירמאה

םירמאוםתרמאבזכםסקמוםתיזחאושהזחמאולה7

הוהיינדארמאהכןכל8׃יתרבדאלינאוהוהיםאנ

ינדאםאנםכילאיננהןכלבזכםתיזחואושםכרבדןעי

םימסקהואושםיזחהםיאיבנהלאידיהתיהו9׃הוהי

ובתכיאללארשיתיבבתכבוויהיאלימעדוסבבזכ

10׃הוהיינדאינאיכםתעדיוואביאללארשיתמדאלאו

אוהוםולשןיאוםולשרמאלימעתאועטהןעיבוןעי

לפתיחטלארמא11׃לפתותאםיחטםנהוץיחהנב

חורוהנלפתשיבגלאינבאהנתאוףטושםשגהיהלפיו

םכילארמאיאולהריקהלפנהנהו12׃עקבתתורעס

הוהיינדארמאהכןכל13׃םתחטרשאחיטההיא

ינבאוהיהייפאבףטשםשגויתמחבתורעסחוריתעקבו

םתחטרשאריקהתאיתסרהו14׃הלכלהמחבשיבגלא

םתילכוהלפנוודסיהלגנוץראהלאוהיתעגהולפת

ריקביתמחתאיתילכו15׃הוהיינאיכםתעדיוהכותב

׃ותאםיחטהןיאוריקהןיאםכלרמאולפתותאםיחטבו
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ןוזחהלםיזחהוםלשורילאםיאבנהלארשייאיבנ16

םישםדאןבהתאו17׃הוהיינדאםאנםלשןיאוםלש

18׃ןהילעאבנהוןהבלמתואבנתמהךמעתונבלאךינפ

לכלעתותסכתורפתמליוההוהיינדארמאהכתרמאו

דדוצלהמוקלכשארלעתוחפסמהתושעוידייליצא

׃הנייחתהנכלתושפנוימעלהנדדוצתתושפנהתושפנ

םחליתותפבוםירעשילעשבימעלאיתאהנללחתו19

אלרשאתושפנתויחלוהנתומתאלרשאתושפנתימהל

ינדארמאהכןכל20׃בזכיעמשימעלםכבזכבהנייחת

תאםשתודדצמהנתארשאהנכיתותסכלאיננההוהי

יתחלשוםכיתעורזלעמםתאיתערקותוחרפלתושפנה

21׃תחרפלםישפנתאתודדצמםתארשאתושפנהתא

ויהיאלוןכדימימעתאיתלצהוםכיתחפסמתאיתערקו

תואכהןעי22׃הוהיינאיכןתעדיוהדוצמלןכדיבדוע

יתלבלעשרידיקזחלוויתבאכהאלינאורקשקידצבל

םסקוהניזחתאלאושןכל23׃ותיחהלערהוכרדמבוש

ינאיכןתעדיוןכדימימעתאיתלצהודועהנמסקתאל

׃הוהי

יהיו2׃ינפלובשיולארשיינקזמםישנאילאאוביו14

ולעההלאהםישנאהםדאןב3׃רמאלילאהוהירבד

שרדאהםהינפחכנונתנםנועלושכמוםבללעםהילולג

רמאהכםהילאתרמאוםתוארבדןכל4׃םהלשרדא

וילולגתאהלעירשאלארשיתיבמשיאשיאהוהיינדא

ינאאיבנהלאאבווינפחכנםישיונועלושכמוובללא

תיבתאשפתןעמל5׃וילולגברבהבוליתינענהוהי
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ןכל6׃םלכםהילולגבילעמורזנרשאםבלבלארשי

ובישהוובושהוהיינדארמאהכלארשיתיבלארמא

יכ7׃םכינפובישהםכיתבעותלכלעמוםכילולגלעמ

רזניולארשיברוגירשארגהמולארשיתיבמשיאשיא

וינפחכנםישיונועלושכמוובללאוילולגלעיוירחאמ

יתתנו8׃יבולהנענהוהיינאיבולשרדלאיבנהלאאבו

ויתרכהוםילשמלותואלוהיתמשהואוההשיאבינפ

רבדוהתפייכאיבנהו9׃הוהיינאיכםתעדיוימעךותמ

וילעידיתאיתיטנואוההאיבנהתאיתיתפהוהיינארבד

שרדהןועכםנועואשנו10׃לארשיימעךותמויתדמשהו

לארשיתיבדועועתיאלןעמל11׃היהיאיבנהןועכ

ינאוםעלילויהוםהיעשפלכבדועואמטיאלוירחאמ

הוהירבדיהיו12׃הוהיינדאםאנםיהלאלםהלהיהא

לעמלעמלילאטחתיכץראםדאןב13׃רמאלילא

הביתחלשהוםחלהטמהליתרבשוהילעידייתיטנו

םישנאהתשלשויהו14׃המהבוםדאהנממיתרכהובער

םשפנולצניםתקדצבהמהבויאולאנדחנהכותבהלאה

התלכשוץראבריבעאהערהיחול15׃הוהיינדאםאנ

םישנאהתשלש16׃היחהינפמרבועילבמהממשהתיהו

תונבםאוםינבםאהוהיינדאםאנינאיחהכותבהלאה

וא17׃הממשהיהתץראהוולצניםדבלהמהוליצי

ץראברבעתברחיתרמאואיההץראהלעאיבאברח

הלאהםישנאהתשלשו18׃המהבוםדאהנממיתרכהו

םהיכתונבוםינבוליציאלהוהיינדאםאנינאיחהכותב

יתכפשואיההץראהלאחלשארבדוא19׃ולצניםדבל
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חנו20׃המהבוםדאהנממתירכהלםדבהילעיתמח

תבםאןבםאהוהיינדאםאנינאיחהכותבבויאולאנד

ינדארמאהכיכ21׃םשפנוליציםתקדצבהמהוליצי

הערהיחובערוברחםיערהיטפשתעבראיכףאהוהי

׃המהבוםדאהנממתירכהלםלשורילאיתחלשרבדו

םנהתונבוםינבםיאצומההטלפהבהרתונהנהו22

םתמחנוםתולילעתאוםכרדתאםתיארוםכילאםיאצוי

יתאבהרשאלכתאםלשורילעיתאבהרשאהערהלע

םתולילעתאוםכרדתאוארתיכםכתאומחנו23׃הילע

םאנהביתישערשאלכתאיתישעםנחאליכםתעדיו

׃הוהיינדא

ץעהיהיהמםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו15

חקיה3׃רעיהיצעבהיהרשאהרומזהץעלכמןפגה

תולתלדתיונממוחקיםאהכאלמלתושעלץעונממ

ויתוצקינשתאהלכאלןתנשאלהנה4׃ילכלכוילע

ותויהבהנה5׃הכאלמלחלציהרחנוכותושאההלכא

השענורחיווהתלכאשאיכףאהכאלמלהשעיאלםימת

ןפגהץערשאכהוהיינדארמאהכןכל6׃הכאלמלדוע

יבשיתאיתתנןכהלכאלשאלויתתנרשארעיהץעב

םלכאתשאהוואצישאהמםהבינפתאיתתנו7׃םלשורי

תאיתתנו8׃םהבינפתאימושבהוהיינאיכםתעדיו

׃הוהיינדאםאנלעמולעמןעיהממשץראה

תאעדוהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו16

הוהיינדארמאהכתרמאו3׃היתבעותתאםלשורי
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ירמאהךיבאינענכהץראמךיתדלמוךיתרכמםלשוריל

תרכאלךתאתדלוהםויבךיתודלומו4׃תיתחךמאו

לתחהותחלמהאלחלמהויעשמלתצחראלםימבוךרש

הלאמתחאךלתושעלןיעךילעהסחאל5׃תלתחאל

םויבךשפנלעגבהדשהינפלאיכלשתוךילעהלמחל

ךימדבתססובתמךאראוךילערבעאו6׃ךתאתדלה

הבבר7׃ייחךימדבךלרמאוייחךימדבךלרמאו

םיידעידעביאבתוילדגתויברתוךיתתנהדשהחמצכ

ךילערבעאו8׃הירעוםרעתאוחמצךרעשוונכנםידש

הסכאוךילעיפנכשרפאוםידדתעךתעהנהוךאראו

הוהיינדאםאנךתאתירבבאובאוךלעבשאוךתורע

ךכסאוךילעמךימדףטשאוםימבךצחראו9׃ילייהתו

ששבךשבחאושחתךלענאוהמקרךשיבלאו10׃ןמשב

ךידילעםידימצהנתאוידעךדעאו11׃ישמךסכאו

ךינזאלעםיליגעוךפאלעםזנןתאו12׃ךנורגלעדיברו

ךשובלמוףסכובהזידעתו13׃ךשארבתראפתתרטעו

דאמביפיתויתלכאןמשושבדותלסהמקרוישמוישש

יכךיפיבםיוגבםשךלאציו14׃הכולמליחלצתודאמ

15׃הוהיינדאםאנךילעיתמשרשאירדהבאוהלילכ

לכלעךיתונזתתאיכפשתוךמשלעינזתוךיפיביחטבתו

תואלטתומבךלישעתוךידגבמיחקתו16׃יהיולרבוע

ךתראפתילכיחקתו17׃היהיאלותואבאלםהילעינזתו

ינזתורכזימלצךלישעתוךליתתנרשאיפסכמויבהזמ

יתרטקוינמשוםיסכתוךתמקרידגבתאיחקתו18׃םב

שבדוןמשותלסךליתתנרשאימחלו19׃םהינפליתתנ
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ינדאםאניהיוחחינחירלםהינפלוהיתתנוךיתלכאה

ילתדלירשאךיתונבתאוךינבתאיחקתו20׃הוהי

תאיטחשתו21׃ךתנזתמטעמהלוכאלםהלםיחבזתו

ךיתבעותלכתאו22׃םהלםתואריבעהבםינתתוינב

הירעוםרעךתויהבךירוענימיתאיתרכזאלךיתנזתו

יואיואךתערלכירחאיהיו23׃תייהךמדבתססובתמ

לכבהמרךלישעתובגךלינבתו24׃הוהיינדאםאנךל

תאיבעתתוךתמרתינבךרדשארלכלא25׃בוחר

26׃ךתנזתתאיברתורבועלכלךילגרתאיקשפתוךיפי

ךתנזתתאיברתורשבילדגךינכשםירצמינבלאינזתו

ךנתאוךקחערגאוךילעידייתיטנהנהו27׃ינסיעכהל

׃המזךכרדמתומלכנהםיתשלפתונבךיתואנששפנב

אלםגוםינזתוךתעבשיתלבמרושאינבלאינזתו28

המידשכןענכץראלאךתונזתתאיברתו29׃תעבש

ינדאםאנךתבלהלמאהמ30׃תעבשאלתאזבםגו

׃תטלשהנוזהשאהשעמהלאלכתאךתושעבהוהי

לכביתישעךתמרוךרדלכשארבךבגךיתונבב31

תפאנמההשאה32׃ןנתאסלקלהנוזכיתייהאלובוחר

תאוהדנונתיתונזלכל33׃םירזתאחקתהשיאתחת

ךילאאובלםתואידחשתוךיבהאמלכלךינדנתאתתנ

ךיתונזתבםישנהןמךפהךביהיו34׃ךיתונזתבביבסמ

יהתוךלןתנאלןנתאוןנתאךתתבוהנוזאלךירחאו

ינדארמאהכ36׃הוהירבדיעמשהנוזןכל35׃ךפהל

לעךיתונזתבךתורעהלגתוךתשחנךפשהןעיהוהי

רשאךינבימדכוךיתובעותילולגלכלעוךיבהאמ



לאקזחי 896

רשאךיבהאמלכתאץבקמיננהןכל37׃םהלתתנ

תאנשרשאלכלעתבהארשאלכתאוםהילעתברע

וארוםהלאךתורעיתילגוביבסמךילעםתאיתצבקו

םדתכפשותופאניטפשמךיתטפשו38׃ךתורעלכתא

וסרהוםדיבךתואיתתנו39׃האנקוהמחםדךיתתנו

ילכוחקלוךידגבךתואוטישפהוךיתמרוצתנוךבג

להקךילעולעהו40׃הירעוםריעךוחינהוךתראפת

ךיתבופרשו41׃םתוברחבךוקתבוןבאבךתואומגרו

הנוזמךיתבשהותוברםישניניעלםיטפשךבושעושאב

יתאנקהרסוךביתמחיתחנהו42׃דועינתתאלןנתאםגו

יתרכזאלרשאןעי43׃דועסעכאאלויתטקשוךממ

ךכרדאהינאםגוהלאלכביליזגרתוךירוענימיתא

לכלעהמזהתאיתישעאלוהוהיינדאםאניתתנשארב

המאכרמאללשמיךילעלשמהלכהנה44׃ךיתבעות

ךתוחאתוחאוהינבוהשיאתלעגתאךמאתב45׃התב

׃ירמאןכיבאותיתחןכמאןהינבוןהישנאולעגרשאתא

לעתבשויההיתונבואיהןורמשהלודגהךתוחאו46

םדסךנימימתבשויהךממהנטקהךתוחאוךלואמש

יתישעןהיתובעותבותכלהןהיכרדבאלו47׃היתונבו

ינדאםאנינאיח48׃ךיכרדלכבןהמיתחשתוטקטעמכ

תישערשאכהיתונבואיהךתוחאםדסהתשעםאהוהי

תעבשןואגךתוחאםדסןועהיההזהנה49׃ךיתונבותא

אלןויבאוינעדיוהיתונבלוהלהיהטקשהתולשוםחל

ןהתאריסאוינפלהבעותהנישעתוהניהבגתו50׃הקיזחה

יברתוהאטחאלךיתאטחיצחכןורמשו51׃יתיאררשאכ
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ךיתבעותלכבךתוחאתאיקדצתוהנהמךיתובעותתא

ךתוחאלתללפרשאךתמלכיאשתאםג52׃יתישערשא

ישובתאםגוךממהנקדצתןהמתבעתהרשאךיתאטחב

ןהתובשתאיתבשו53׃ךתויחאךתקדצבךתמלכיאשו

תיבשוהיתונבוןורמשתיבשתאוהיתונבוםדסתיבשתא

לכמתמלכנוךתמלכיאשתןעמל54׃הנהכותבךיתיבש

ןבשתהיתונבוםדסךיתוחאו55׃ןתאךמחנבתישערשא

ךיתונבותאוןתמדקלןבשתהיתונבוןורמשוןתמדקל

העומשלךתוחאםדסהתיהאולו56׃ןכתמדקלהניבשת

תפרחתעומכךתערהלגתםרטב57׃ךינואגםויבךיפב

ךתואתוטאשהםיתשלפתונבהיתוביבסלכוםראתונב

םאנםיתאשנתאךיתובעותתאוךתמזתא58׃ביבסמ

תישערשאכךתואתישעוהוהיינדארמאהכיכ59׃הוהי

יתירבתאינאיתרכזו60׃תירברפהלהלאתיזברשא

תרכזו61׃םלועתירבךליתומקהוךירוענימיבךתוא

ךממתולדגהךיתוחאתאךתחקבתמלכנוךיכרדתא

׃ךתירבמאלותונבלךלןהתאיתתנוךממתונטקהלא

63׃הוהיינאיכתעדיוךתאיתירבתאינאיתומיקהו62

ינפמהפןוחתפדועךלהיהיאלותשבוירכזתןעמל

׃הוהיינדאםאנתישערשאלכלךלירפכבךתמלכ

הדיחדוחםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו17

הוהיינדארמאהכתרמאו3׃לארשיתיבלאלשמלשמו

רשאהצונהאלמרבאהךראםיפנכהלודגלודגהרשנה

תא4׃זראהתרמצתאחקיוןונבלהלאאבהמקרהול

םילכרריעבןענכץראלאוהאיביוףטקויתוקינישאר
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םימלעחקערזהדשבוהנתיוץראהערזמחקיו5׃ומש

תלפשתחרסןפגליהיוחמציו6׃ומשהפצפצםיבר

ןפגליהתוויהיויתחתוישרשווילאויתוילדתונפלהמוק

לודגלודגדחארשניהיו7׃תוראפחלשתוםידבשעתו
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יתאצוההוהיינאיכרשבלכועדיו5׃ןופצבגנמרשב

חנאהםדאןבהתאו6׃דועבושתאלהרעתמיברח

יכהיהו7׃םהיניעלחנאתתורירמבוםינתמןורבשב

יכהעומשלאתרמאוחנאנהתאהמלעךילאורמאי

לכוחורלכהתהכוםידילכופרובללכסמנוהאב

׃הוהיינדאםאנהתיהנוהאבהנהםימהנכלתםיכרב

תרמאואבנהםדאןב9׃רמאלילאהוהירבדיהיו8

10׃הטורמםגוהדחוהברחברחרמאינדארמאהכ

הטרמקרבהלהיהןעמלהדחוהחבטחבטןעמל

הטרמלהתאןתיו11׃ץעלכתסאמינבטבששישנוא

התואתתלהטרמאיהוברחהדחוהאיהףכבשפתל

ימעבהתיהאיהיכםדאןבלליהוקעז12׃גרוהדיב

ןכלימעתאויהברחלאירוגמלארשייאישנלכבאיה

אלתסאמטבשםגםאהמוןחביכ13׃ךרילאקפס

ףכךהואבנהםדאןבהתאו14׃הוהיינדאםאנהיהי

ברחאיהםיללחברחהתשילשברחלפכתוףכלא

הברהובלגומלןעמל15׃םהלתרדחהלודגהללח

היושעחאברחתחבאיתתנםהירעשלכלעםילשכמה
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ילימשהימישהינימיהידחאתה16׃חבטלהטעמקרבל

יתחינהויפכלאיפכהכאינאםגו17׃תודעמךינפהנא

19׃רמאלילאהוהירבדיהיו18׃יתרבדהוהיינאיתמח

ךלמברחאובלםיכרדםינשךלםישםדאןבהתאו

ריעךרדשארבארבדיוםהינשואצידחאץראמלבב

תאוןומעינבתברתאברחאובלםישתךרד20׃ארב

םאלאלבבךלמדמעיכ21׃הרוצבםלשוריבהדוהי

םיצחבלקלקםסקםסקלםיכרדהינששארבךרדה

םלשוריםסקההיהונימיב22׃דבכבהארםיפרתבלאש

םושלהעורתבלוקםירהלחצרבהפחתפלםירכםושל

םהלהיהו23׃קידתונבלהללסךפשלםירעשלעםירכ

ןועריכזמאוהוםהלתועבשיעבשםהיניעבאושםוסקכ

םכנועםכרכזהןעיהוהיינדארמאהכןכל24׃שפתהל

םכיתולילעלכבםכיתואטחתוארהלםכיעשפתולגהב

אישנעשרללחהתאו25׃ושפתתףכבםכרכזהןעי

ינדארמאהכ26׃ץקןועתעבומויאברשאלארשי

הלפשהתאזאלתאזהרטעהםירהותפנצמהריסההוהי

תאזםגהנמישאהועהועהוע27׃ליפשההבגהוהבגה

ןבהתאו28׃ויתתנוטפשמהולרשאאבדעהיהאל

לאוןומעינבלאהוהיינדארמאהכתרמאואבנהםדא

ליכהלהטורמחבטלהחותפברחברחתרמאוםתפרח

ךתואתתלבזכךלםסקבאושךלתוזחב29׃קרבןעמל

30׃ץקןועתעבםמויאברשאםיעשריללחיראוצלא

ךיתורכמץראבתארבנרשאםוקמבהרעתלאבשה

חיפאיתרבעשאבימעזךילעיתכפשו31׃ךתאטפשא



לאקזחי 908

שאל32׃תיחשמישרחםירעבםישנאדיבךיתתנוךילע

ינאיכירכזתאלץראהךותבהיהיךמדהלכאלהיהת

׃יתרבדהוהי

טפשתהםדאןבהתאו2׃רמאלילאהוהירבדיהיו22

׃היתובעותלכתאהתעדוהוםימדהריעתאטפשתה

הכותבםדתכפשריעהוהיינדארמאהכתרמאו3

רשאךמדב4׃האמטלהילעםילולגהתשעוהתעאובל

ךימייבירקתותאמטתישערשאךילולגבותמשאתכפש

לכלהסלקוםיוגלהפרחךיתתנןכלעךיתונשדעאובתו

תאמטךבוסלקתיךממתוקחרהותוברקה5׃תוצראה

ויהוערזלשיאלארשייאישנהנה6׃המוהמהתברםשה

קשעבושערגלךבולקהםאובא7׃םדךפשןעמלךב

יתתבשתאותיזבישדק8׃ךבונוההנמלאוםותיךכותב

םירההלאוםדךפשןעמלךבויהליכרישנא9׃תללח

תאמטךבהלגבאתורע10׃ךכותבושעהמזךבולכא

שיאוהבעותהשעוהערתשאתאשיאו11׃ךבונעהדנה

׃ךבהנעויבאתבותחאתאשיאוהמזבאמטותלכתא

תחקלתיברתוךשנםדךפשןעמלךבוחקלדחש12

13׃הוהיינדאםאנתחכשיתאוקשעבךיעריעצבתו

ויהרשאךמדלעותישערשאךעצבלאיפכיתיכההנהו

רשאםימילךידיהנקזחתםאךבלדמעיה14׃ךכותב

יתוציפהו15׃יתישעויתרבדהוהיינאךתואהשעינא

16׃ךממךתאמטיתמתהותוצראבךיתירזוםיוגבךתוא

רבדיהיו17׃הוהיינאיכתעדיוםיוגיניעלךבתלחנו
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גוסללארשיתיבילויהםדאןב18׃רמאלילאהוהי

ףסכםיגסרוכךותבתרפועולזרבולידבותשחנםלכ

םיגסלםכלכתויהןעיהוהיינדארמאהכןכל19׃ויה

ףסכתצבק20׃םלשוריךותלאםכתאץבקיננהןכל

וילעתחפלרוכךותלאלידבותרפועולזרבותשחנו

יתכתהויתחנהויתמחבויפאבץבקאןכךיתנהלשא

יתרבעשאבםכילעיתחפנוםכתאיתסנכו21׃םכתא

וכתתןכרוכךותבףסכךותהכ22׃הכותבםתכתנו

23׃םכילעיתמחיתכפשהוהיינאיכםתעדיוהכותב

ץראתאהלרמאםדאןב24׃רמאלילאהוהירבדיהיו

היאיבנרשק25׃םעזםויבהמשגאלאיההרהטמאל

וחקירקיוןסחולכאשפנףרטףרטגאושיראכהכותב

וללחיויתרותוסמחהינהכ26׃הכותבוברההיתונמלא

רוהטלאמטהןיבוולידבהאללחלשדקןיבישדק

׃םכותבלחאוםהיניעומילעהיתותבשמוועידוהאל

דבאלםדךפשלףרטיפרטםיבאזכהברקבהירש27

םיזחלפתםהלוחטהיאיבנו28׃עצבעצבןעמלתושפנ

הוהיוהוהיינדארמאהכםירמאבזכםהלםימסקואוש

ןויבאוינעולזגולזגוקשעוקשעץראהםע29׃רבדאל

שיאםהמשקבאו30׃טפשמאלבוקשערגהתאוונוה

התחשיתלבלץראהדעבינפלץרפבדמעורדגרדג

םיתילכיתרבעשאבימעזםהילעךפשאו31׃יתאצמאלו

׃הוהיינדאםאניתתנםשארבםכרד



לאקזחי 910

םישנםיתשםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו23

המשונזןהירוענבםירצמבהנינזתו3׃ויהתחאםאתונב

הלהאןתומשו4׃ןהילותבידדושעםשוןהידשוכעמ

םינבהנדלתוילהנייהתוהתוחאהבילהאוהלודגה

ןזתו5׃הבילהאםלשוריוהלהאןורמשןתומשותונבו

6׃םיבורקרושאלאהיבהאמלעבגעתויתחתהלהא

יבכרםישרפםלכדמחירוחבםינגסותוחפתלכתישבל

םלכרושאינברחבמםהילעהיתונזתןתתו7׃םיסוס

היתונזתתאו8׃האמטנםהילולגלכבהבגערשאלכבו

ושעהמהוהירוענבובכשהתואיכהבזעאלםירצממ

דיבהיתתנןכל9׃הילעםתונזתוכפשיוהילותבידד

ולגהמה10׃םהילעהבגערשארושאינבדיבהיבהאמ

יהתווגרהברחבהתואווחקלהיתונבוהינבהתורע

הבילהאהתוחאארתו11׃הבושעםיטופשוםישנלםש

12׃התוחאינונזמהיתונזתתאוהנממהתבגעתחשתו

לולכמישבלםיברקםינגסותוחפהבגערושאינבלא

יכאראו13׃םלכדמחירוחבםיסוסיבכרםישרפ

ארתוהיתונזתלאףסותו14׃ןהיתשלדחאךרדהאמטנ

15׃רששבםיקקחםיידשכימלצריקהלעהקחמישנא

הארמםהישארבםילובטיחורסםהינתמברוזאירוגח

16׃םתדלומץראםידשכלבבינבתומדםלכםישילש

םהילאםיכאלמחלשתוהיניעהארמלםהילעבגעתו

ואמטיוםידדבכשמללבבינבהילאואביו17׃המידשכ

לגתו18׃םהמהשפנעקתוםבאמטתוםתונזתבהתוא

רשאכהילעמישפנעקתוהתורעתאלגתוהיתונזת
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רכזלהיתונזתתאהברתו19׃התוחאלעמישפנהעקנ

הבגעתו20׃םירצמץראבהתנזרשאהירוענימיתא

םיסוסתמרזוםרשבםירומחרשברשאםהישגלפלע

םירצממתושעבךירוענתמזתאידקפתו21׃םתמרז

רמאהכהבילהאןכל22׃ךירוענידשןעמלךידד

העקנרשאתאךילעךיבהאמתאריעמיננההוהיינדא

לכולבבינב23׃ביבסמךילעםיתאבהוםהמךשפנ

דמחירוחבםתוארושאינבלכעוקועושודוקפםידשכ

׃םלכםיסוסיבכרםיאורקוםישלשםלכםינגסותוחפ

ןגמוהנצםימעלהקבולגלגובכרןצהךילעואבו24

ךוטפשוטפשמםהינפליתתנוביבסךילעומישיעבוקו

ךפאהמחבךתואושעוךביתאנקיתתנו25׃םהיטפשמב

ךיתונבוךינבהמהלופתברחבךתירחאווריסיךינזאו

ךידגבתאךוטישפהו26׃שאבלכאתךתירחאווחקי

ךתונזתאוךממךתמזיתבשהו27׃ךתראפתילכוחקלו

ירכזתאלםירצמוםהילאךיניעיאשתאלוםירצמץראמ

תאנשרשאדיבךנתניננההוהיינדארמאהכיכ28׃דוע

וחקלוהאנשבךתואושעו29׃םהמךשפנהעקנרשאדיב

ךתמזוךינונזתורעהלגנוהירעוםריעךובזעוךעיגילכ

רשאלעםיוגירחאךתונזבךלהלאהשע30׃ךיתונזתו

הסוכיתתנותכלהךתוחאךרדב31׃םהילולגבתאמטנ

הקמעהיתשתךתוחאסוכהוהיינדארמאהכ32׃ךדיב

ןורכש33׃ליכהלהברמגעללוקחצלהיהתהבחרהו

34׃ןורמשךתוחאסוכהממשוהמשסוכיאלמתןוגיו

יכיקתנתךידשוימרגתהישרחתאותיצמוהתואתיתשו
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הוהיינדארמאהכןכל35׃הוהיינדאםאניתרבדינא

יאשתאםגוךוגירחאיתואיכילשתויתואתחכשןעי

טופשתהםדאןבילאהוהירמאיו36׃ךיתונזתתאוךתמז

37׃ןהיתובעותתאןהלדגהוהבילהאתאוהלהאתא

ןהינבתאםגוופאנןהילולגתאוןהידיבםדוופאניכ

ושעתאזדוע38׃הלכאלםהלוריבעהילודלירשא

׃וללחיתותבשתאואוההםויבישדקמתאואמטיל

ישדקמלאואביוםהילולגלםהינבתאםטחשבו39

ףאו40׃יתיבךותבושעהכהנהווללחלאוההםויב

חולשךאלמרשאקחרממםיאבםישנאלהנחלשתיכ

׃ידעתידעוךיניעתלחכתצחררשאלואבהנהוםהילא

יתרטקוהינפלךורעןחלשוהדובכהטמלעתבשיו41

ברמםישנאלאוהבולשןומהלוקו42׃הילעתמשינמשו

ןהידילאםידימצונתיורבדממםיאבוסםיאבומםדא

םיפואנהלבלרמאו43׃ןהישארלעתראפתתרטעו

השאלאאובכהילאאוביו44׃איהוהיתונזתהנזיתע

45׃המזהתשאהבילהאלאוהלהאלאואבןכהנוז

טפשמותופאנטפשמםהתואוטפשיהמהםקידצםישנאו

רמאהכיכ46׃ןהידיבםדוהנהתפאניכםדתוכפש

47׃זבלוהועזלןהתאןתנולהקםהילעהלעההוהיינדא

םהינבםתוברחבןהתואארבולהקןבאןהילעומגרו

ןמהמזיתבשהו48׃ופרשישאבןהיתבווגרהיםהיתונבו

ונתנו49׃הנכתמזכהנישעתאלוםישנהלכורסונוץראה

ינאיכםתעדיוהניאשתןכילולגיאטחוןכילעהנכתמז

׃הוהיינדא
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ירישעהשדחבתיעישתההנשבילאהוהירבדיהיו24

םויהםשתאךלבותכםדאןב2׃רמאלשדחלרושעב

םצעבםלשורילאלבבךלמךמסהזהםויהםצעתא

הכםהילאתרמאולשמירמהתיבלאלשמו3׃הזהםויה

ףסא4׃םימובקציםגותפשריסהתפשהוהיינדארמא

׃אלמםימצערחבמףתכוךריבוטחתנלכהילאהיחתנ

חתרהיתחתםימצעהרודםגוחוקלןאצהרחבמ5

ינדארמאהכןכל6׃הכותבהימצעולשבםגהיחתר

התאלחוהבהתאלחרשאריסםימדהריעיואהוהי

הילעלפנאלהאיצוההיחתנלהיחתנלהנממהאציאל

אלוהתמשעלסחיחצלעהיההכותבהמדיכ7׃לרוג

המחתולעהל8׃רפעוילעתוסכלץראהלעוהתכפש

׃תוסכהיתלבלעלסחיחצלעהמדתאיתתנםקנםקנל

לידגאינאםגםימדהריעיואהוהיינדארמאהכןכל9

רשבהםתהשאהקלדהםיצעההברה10׃הרודמה

הילחגלעהדימעהו11׃ורחיתומצעהוהחקרמהחקרהו

התאמטהכותבהכתנוהתשחנהרחוםחתןעמלהקר

תברהנממאצתאלותאלהםינאת12׃התאלחםתת

ךיתרהטןעיהמזךתאמטב13׃התאלחשאבהתאלח

יתמחתאיחינהדעדועירהטתאלךתאמטמתרהטאלו

אלוערפאאליתישעוהאביתרבדהוהיינא14׃ךב

ינדאםאנךוטפשךיתולילעכוךיכרדכםחנאאלוסוחא

יננהםדאןב16׃רמאלילאהוהירבדיהיו15׃הוהי

הכבתאלודפסתאלוהפגמבךיניעדמחמתאךממחקל

השעתאללבאםיתמםדקנאה17׃ךתעמדאובתאולו
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הטעתאלוךילגרבםישתךילענוךילעשובחךראפ

םעהלארבדאו18׃לכאתאלםישנאםחלוםפשלע

19׃יתיוצרשאכרקבבשעאוברעביתשאתמתורקבב

התאיכונלהלאהמונלדיגתאלהםעהילאורמאיו

21׃רמאלילאהיההוהירבדםהילארמאו20׃השע

תאללחמיננההוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמא

םכינבוםכשפנלמחמוםכיניעדמחמםכזעןואגישדקמ

רשאכםתישעו22׃ולפיברחבםתבזערשאםכיתונבו

23׃ולכאתאלםישנאםחלווטעתאלםפשלעיתישע

ודפסתאלםכילגרבםכילענוםכישארלעםכראפו

24׃ויחאלאשיאםתמהנוםכיתנועבםתקמנווכבתאלו

האבבושעתהשערשאלככתפומלםכללאקזחיהיהו

םויבאולהםדאןבהתאו25׃הוהיינדאינאיכםתעדיו

םהיניעדמחמתאםתראפתשושמםזעמתאםהמיתחק

אוביאוההםויב26׃םהיתונבוםהינבםשפנאשמתאו

ךיפחתפיאוההםויב27׃םינזאתועמשהלךילאטילפה

תפומלםהלתייהודועםלאתאלורבדתוטילפהתא

׃הוהיינאיכועדיו

לאךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו25

רבדועמשןומעינבלתרמאו3׃םהילעאבנהוןומעינב

ישדקמלאחאהךרמאןעיהוהיינדארמאהכהוהיינדא

יכהדוהיתיבלאוהמשניכלארשיתמדאלאולחניכ

ובשיוהשרומלםדקינבלךנתניננהןכל4׃הלוגבוכלה

ךירפולכאיהמהםהינכשמךבונתנוךבםהיתוריט

תאוםילמגהונלהברתאיתתנו5׃ךבלחותשיהמהו
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הכיכ6׃הוהיינאיכםתעדיוןאצץברמלןומעינב

לכבחמשתולגרבךעקרודיךאחמןעיהוהיינדארמא

ידיתאיתיטניננהןכל7׃לארשיתמדאלאשפנבךטאש

ךיתדבאהוםימעהןמךיתרכהוםיוגלגבלךיתתנוךילע

ינדארמאהכ8׃הוהיינאיכתעדיוךדימשאתוצראהןמ

׃הדוהיתיבםיוגהלככהנהריעשובאומרמאןעיהוהי

והצקמוירעמםירעהמבאומףתכתאחתפיננהןכל9

םדקינבל10׃המתירקוןועמלעבתמישיהתיבץראיבצ

ןומעינברכזתאלןעמלהשרומלהיתתנוןומעינבלע

הכ12׃הוהיינאיכועדיוםיטפשהשעאבאומבו11׃םיוגב

הדוהיתיבלםקנםקנבםודאתושעןעיהוהיינדארמא

הוהיינדארמאהכןכל13׃םהבומקנוםושאומשאיו

היתתנוהמהבוםדאהנממיתרכהוםודאלעידייתטנו

יתמקנתאיתתנו14׃ולפיברחבהנדדוןמיתמהברח

ועדיויתמחכויפאכםודאבושעולארשיימעדיבםודאב

ןעיהוהיינדארמאהכ15׃הוהיינדאםאניתמקנתא

תיחשמלשפנבטאשבםקנומקניוהמקנבםיתשלפתושע

לעידיהטוניננההוהיינדארמאהכןכל16׃םלועתביא

ףוחתיראשתאיתדבאהוםיתרכתאיתרכהוםיתשלפ

ועדיוהמחתוחכותבתולדגתומקנםביתישעו17׃םיה

׃םביתמקנתאיתתבהוהיינאיכ

הוהירבדהיהשדחלדחאבהנשהרשעיתשעביהיו26

םלשורילערצהרמארשאןעיםדאןב2׃רמאלילא

׃הברחההאלמאילאהבסנםימעהתותלדהרבשנחאה
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ךילעיתילעהורצךילעיננההוהיינדארמאהכןכל3

וסרהורצתומחותחשו4׃וילגלםיהתולעהכםיברםיוג

5׃עלסחיחצלהתואיתתנוהנממהרפעיתיחסוהילדגמ

ינדאםאניתרבדינאיכםיהךותבהיהתםימרחחטשמ

ברחבהדשברשאהיתונבו6׃םיוגלזבלהתיהוהוהי

יננההוהיינדארמאהכיכ7׃הוהיינאיכועדיוהנגרהת

םיכלמךלמןופצמלבבךלמרצארדכובנרצלאאיבמ

הדשבךיתונב8׃ברםעולהקוםישרפבובכרבוסוסב

םיקהוהללסךילעךפשוקידךילעןתנוגרהיברחב

ץתיךיתלדגמוךיתומחבןתיולבקיחמו9׃הנצךילע

שרפלוקמםקבאךסכיויסוסתעפשמ10׃ויתוברחב

יאובמכךירעשבואבבךיתומוחהנשערתבכרולגלגו

ךיתוצוחלכתאסמריויסוסתוסרפב11׃העקבמריע

וללשו12׃דרתץראלךזעתובצמוגרהיברחבךמע

וצתיךתדמחיתבוךיתומוחוסרהוךתלכרוזזבוךליח

ןומהיתבשהו13׃ומישיםימךותבךרפעוךיצעוךינבאו

חיחצלךיתתנו14׃דועעמשיאלךירונכלוקוךיריש

הוהיינאיכדועהנבתאלהיהתםימרחחטשמעלס

רוצלהוהיינדארמאהכ15׃הוהיינדאםאניתרבד

ושעריךכותבגרהגרהבללחקנאבךתלפמלוקמאלה

תאוריסהוםיהיאישנלכםתואסכלעמודריו16׃םייאה

לעושבליתודרחוטשפיםתמקרידגבתאוםהיליעמ

ךילעואשנו17׃ךילעוממשוםיעגרלודרחוובשיץראה

הללההריעהםימימתבשונתדבאךיאךלורמאוהניק

לכלםתיתחונתנרשאהיבשיואיהםיבהקזחהתיהרשא
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םייאהולהבנוךתלפמםויןיאהודרחיהתע18׃היבשוי

ךתאיתתבהוהיינדארמאהכיכ19׃ךתאצמםיברשא

תאךילעתולעהבובשונאלרשאםירעכתברחנריע

רובידרויתאךיתדרוהו20׃םיברהםימהךוסכוםוהת

םלועמתוברחכתויתחתץראבךיתבשוהוםלועםעלא

21׃םייחץראביבציתתנויבשתאלןעמלרובידרויתא

םאנםלועלדועיאצמתאלוישקבתוךניאוךנתאתוהלב

׃הוהיינדא

אשםדאןבהתאו2׃רמאלילאהוהירבדיהיו27

םיתאובמלעיתבשיהרוצלתרמאו3׃הניקרצלע

רוצהוהיינדארמאהכםיברםייאלאםימעהתלכר

ךינבךילובגםימיבלב4׃יפיתלילכינאתרמאתא

םיתחללכתאךלונברינשמםישורב5׃ךיפיוללכ

ןשבמםינולא6׃ךילעןרתתושעלוחקלןונבלמזרא

׃םיתכייאמםירשאתבןשושעךשרקךיטושמושע

סנלךלתויהלךשרפמהיהםירצממהמקרבשש7

ןודיציבשי8׃ךסכמהיההשילאייאמןמגראותלכת

9׃ךילבחהמהךבויהרוצךימכחךלםיטשויהדוראו

םיהתוינאלכךקדביקיזחמךבויההימכחולבגינקז

טופודולוסרפ10׃ךברעמברעלךבויהםהיחלמו

ונתנהמהךבולתעבוכוןגמךתמחלמישנאךליחבויה

םידמגוביבסךיתומוחלעךליחודוראינב11׃ךרדה

המהביבסךיתומוחלעולתםהיטלשויהךיתולדגמב

ףסכבןוהלכברמךתרחסשישרת12׃ךיפיוללכ
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ךשמולבתןוי13׃ךינובזעונתנתרפועולידבלזרב

14׃ךברעמונתנתשחנילכוםדאשפנבךילכרהמה

׃ךינובזעונתנםידרפוםישרפוםיסוסהמרגותתיבמ

ןשתונרקךדיתרחסםיברםייאךילכרןדדינב15

ךישעמברמךתרחסםרא16׃ךרכשאובישהםינבוהו

׃ךינובזעבונתנדכדכותמארוץובוהמקרוןמגראךפנב

גנפותינמיטחבךילכרהמהלארשיץראוהדוהי17

ברבךתרחסקשמד18׃ךברעמונתנירצוןמשושבדו

ןויוןדו19׃רחצרמצוןובלחןייבןוהלכברמךישעמ

ךברעמבהנקוהדקתושעלזרבונתנךינובזעבלזואמ

לכוברע21׃הבכרלשפחידגבבךתלכרןדד20׃היה

םבםידותעוםיליאוםירכבךדיירחסהמהרדקיאישנ

לכשארבךילכרהמההמערואבשילכר22׃ךירחס

הנכוןרח23׃ךינובזעונתנבהזוהרקיןבאלכבוםשב

ךילכרהמה24׃ךתלכרדמלכרושאאבשילכרןדעו

םילבחבםימרביזנגבוהמקרותלכתימולגבםיללכמב

ךיתורששישרתתוינא25׃ךתלכרמבםיזראוםישבח

םיברםימב26׃םימיבלבדאמידבכתויאלמתוךברעמ

27׃םימיבלבךרבשםידקהחורךתאםיטשהךואיבה

ךקדביקיזחמךילבחוךיחלמךברעמךינובזעוךנוה

ךלהקלכבוךברשאךתמחלמישנאלכוךברעמיברעו

לוקל28׃ךתלפמםויבםימיבלבולפיךכותברשא

לכםהיתוינאמודריו29׃תושרגמושעריךילבחתקעז

׃ודמעיץראהלאםיהילבחלכםיחלמטושמישפת

לערפעולעיוהרמוקעזיוםלוקבךילעועימשהו30
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ורגחוהחרקךילאוחירקהו31׃ושלפתירפאבםהישאר

ךילאואשנו32׃רמדפסמשפנרמבךילאוכבוםיקש

33׃םיהךותבהמדכרוצכימךילעוננוקוהניקםהינב

ךינוהברבםיברםימעתעבשהםימימךינובזעתאצב

םימימתרבשנתע34׃ץראיכלמתרשעהךיברעמו

לכ35׃ולפנךכותבךלהקלכוךברעמםימיקמעמב

ומעררעשורעשםהיכלמוךילעוממשםייאהיבשי

ךניאותייהתוהלבךילעוקרשםימעבםירחס36׃םינפ

׃םלועדע

דיגנלרמאםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו28

ינאלארמאתוךבלהבגןעיהוהיינדארמאהכרצ

ןתתולאאלוםדאהתאוםימיבלביתבשיםיהלאבשומ

אלםותסלכלאנדמהתאםכחהנה3׃םיהלאבלכךבל

בהזשעתוליחךלתישעךתנובתבוךתמכחב4׃ךוממע

תיברהךתלכרבךתמכחברב5׃ךיתורצואבףסכו

הוהיינדארמאהכןכל6׃ךליחבךבבלהבגיוךליח

ךילעאיבמיננהןכל7׃םיהלאבלכךבבלתאךתתןעי

וללחוךתמכחיפילעםתוברחוקירהוםיוגיצירעםירז

9׃םימיבלבללחיתוממהתמוךודרויתחשל8׃ךתעפי

לאאלוםדאהתאוךגרהינפלינאםיהלארמאתרמאה

ינאיכםירזדיבתומתםילרעיתומ10׃ךיללחמדיב

׃רמאלילאהוהירבדיהיו11׃הוהיינדאםאניתרבד

רמאהכולתרמאורוצךלמלעהניקאשםדאןב12

׃יפילילכוהמכחאלמתינכתםתוחהתאהוהיינדא

םדאךתכסמהרקיןבאלכתייהםיהלאןגןדעב13
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תקרבוךפנריפסהפשיוםהששישרתםלהיוהדטפ

14׃וננוכךארבהםויבךבךיבקנוךיפתתכאלמבהזו

תייהםיהלאשדקרהבךיתתנוךכוסהחשממבורכתא

םוימךיכרדבהתאםימת15׃תכלהתהשאינבאךותב

ךכותולמךתלכרברב16׃ךבהתלועאצמנדעךארבה

ךכסהבורכךדבאוםיהלארהמךללחאואטחתוסמח

לעךתמכחתחשךיפיבךבלהבג17׃שאינבאךותמ

הוארלךיתתנםיכלמינפלךיתכלשהץראלעךתעפי

אצואוךישדקמתללחךתלכרלועבךינועברמ18׃ךב

יניעלץראהלערפאלךנתאוךתלכאאיהךכותמשא

תוהלבךילעוממשםימעבךיעדוילכ19׃ךיארלכ

׃רמאלילאהוהירבדיהיו20׃םלועדעךניאותייה

תרמאו22׃הילעאבנהוןודיצלאךינפםישםדאןב21

ךכותביתדבכנוןודיצךילעיננההוהיינדארמאהכ

23׃הביתשדקנוםיטפשהביתושעבהוהיינאיכועדיו

הכותבללחללפנוהיתוצוחבםדורבדהביתחלשו

דועהיהיאלו24׃הוהיינאיכועדיוביבסמהילעברחב

םתביבסלכמבאכמץוקוריאממןולסלארשיתיבל

ינדארמאהכ25׃הוהיינדאינאיכועדיוםתואםיטאשה

םבוצפנרשאםימעהןמלארשיתיבתאיצבקבהוהי

יתתנרשאםתמדאלעובשיוםיוגהיניעלםביתשדקנו

ועטנוםיתבונבוחטבלהילעובשיו26׃בקעילידבעל

םתאםיטאשהלכבםיטפשיתושעבחטבלובשיוםימרכ

׃םהיהלאהוהיינאיכועדיוםתוביבסמ
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רבדהיהשדחלרשעםינשבירשעבתירשעההנשב29

ךלמהערפלעךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהי

הכתרמאורבד3׃הלכםירצמלעווילעאבנהוםירצמ

םינתהםירצמךלמהערפךילעיננההוהיינדארמא

׃ינתישעינאויראיילרמארשאויראיךותבץברהלודגה

ךיתשקשקבךיראיתגדיתקבדהוךייחלבםייחחיתתנו4

ךיתשקשקבךיראיתגדלכתאוךיראיךותמךיתילעהו

ךיראיתגדלכתאוךתואהרבדמהךיתשטנו5׃קבדת

ץראהתיחלץבקתאלוףסאתאללופתהדשהינפלע

םירצמיבשילכועדיו6׃הלכאלךיתתנםימשהףועלו

7׃לארשיתיבלהנקתנעשמםתויהןעיהוהיינאיכ

םנעשהבוףתכלכםהלתעקבוץורתךפכבךבםשפתב

רמאהכןכל8׃םינתמלכםהלתדמעהורבשתךילע

םדאךממיתרכהוברחךילעאיבמיננההוהיינדא

יכועדיוהברחוהממשלםירצמץראהתיהו9׃המהבו

ךילאיננהןכל10׃יתישעינאוילראירמאןעיהוהיינא

הממשברחתוברחלםירצמץראתאיתתנוךיראילאו

םדאלגרהברבעתאל11׃שוכלובגדעוהנוסלדגממ

12׃הנשםיעבראבשתאלוהברבעתאלהמהבלגרו

הירעותומשנתוצראךותבהממשםירצמץראתאיתתנו

יתצפהוהנשםיעבראהממשןייהתתוברחמםירעךותב

ינדארמאהכיכ13׃תוצראבםיתירזוםיוגבםירצמתא

םימעהןמםירצמתאץבקאהנשםיעבראץקמהוהי

יתבשהוםירצמתובשתאיתבשו14׃המשוצפנרשא

הכלממםשויהוםתרוכמץראלעסורתפץראםתא
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דועאשנתתאלוהלפשהיהתתוכלממהןמ15׃הלפש

היהיאלו16׃םיוגבתודריתלבלםיתטעמהוםיוגהלע

םהירחאםתונפבןועריכזמחטבמללארשיתיבלדוע

הנשעבשוםירשעביהיו17׃הוהיינדאינאיכועדיו

18׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחלדחאבןושארב

הדבעוליחתאדיבעהלבבךלמרצארדכובנםדאןב

אלרכשוהטורמףתכלכוחרקמשארלכרצלאהלדג

19׃הילעדבערשאהדבעהלערצמוליחלוולהיה

ךלמרצארדכובנלןתניננההוהיינדארמאהכןכל

הזבזזבוהללשללשוהנמהאשנוםירצמץראתאלבב

תאוליתתנהבדבערשאותלעפ20׃וליחלרכשהתיהו

אוההםויב21׃הוהיינדאםאנילושערשאםירצמץרא

םכותבהפןוחתפןתאךלולארשיתיבלןרקחימצא

׃הוהיינאיכועדיו

תרמאואבנהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו30

םויבורקיכ3׃םוילההוליליההוהיינדארמאהכ

ברחהאבו4׃היהיםיוגתעןנעםויהוהילםויבורקו

םירצמבללחלפנבשוכבהלחלחהתיהוםירצמב

לכודולוטופושוכ5׃היתדוסיוסרהנוהנומהוחקלו

הכ6׃ולפיברחבםתאתירבהץראינבובוכוברעה

לדגממהזעןואגדריוםירצמיכמסולפנוהוהירמא

ךותבומשנו7׃הוהיינדאםאנהבולפיברחבהנוס

8׃הנייהתתוברחנםירעךותבוירעותומשנתוצרא

׃הירזעלכורבשנוםירצמבשאיתתבהוהיינאיכועדיו



לאקזחי 923

תאדירחהלםיצבינפלמםיכאלמואציאוההםויב9

׃האבהנהיכםירצמםויבםהבהלחלחהתיהוחטבשוכ

דיבםירצמןומהתאיתבשהוהוהיינדארמאהכ10

םיוגיצירעותאומעואוה11׃לבבךלמרצארדכובנ

ואלמוםירצמלעםתוברחוקירהוץראהתחשלםיאבומ

תאיתרכמוהברחםיראייתתנו12׃ללחץראהתא

הוהיינאםירזדיבהאלמוץראיתמשהוםיערדיבץראה

יתבשהוםילולגיתדבאהוהוהיינדארמאהכ13׃יתרבד

יתתנודועהיהיאלםירצמץראמאישנוףנמםילילא

שאיתתנוסורתפתאיתמשהו14׃םירצמץראבהארי

זועמןיסלעיתמחיתכפשו15׃אנבםיטפשיתישעוןעצב

לוחםירצמבשאיתתנו16׃אנןומהתאיתרכהוםירצמ

ןואירוחב17׃םמויירצףנועקבהלהיהתאנוןיסליחת

סחנפחתבו18׃הנכלתיבשבהנהוולפיברחבתסביפו

ןואגהבתבשנוםירצמתוטמתאםשירבשבםויהךשח

יתישעו19׃הנכלתיבשבהיתונבוהנסכיןנעאיההזע

הרשעתחאביהיו20׃הוהיינאיכועדיוםירצמבםיטפש

׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחלהעבשבןושארבהנש

אלהנהויתרבשםירצמךלמהערפעורזתאםדאןב21

שפתלהקזחלהשבחללותחםושלתואפרתתלהשבח

ךלמהערפלאיננההוהיינדארמאהכןכל22׃ברחב

תרבשנהתאוהקזחהתאויתערזתאיתרבשוםירצמ

םיוגבםירצמתאיתוצפהו23׃ודימברחהתאיתלפהו

יתתנולבבךלמתוערזתאיתקזחו24׃תוצראבםתירזו

תוקאנקאנוהערפתוערזתאיתרבשוודיביברחתא



לאקזחי 924

תוערזולבבךלמתוערזתאיתקזחהו25׃וינפלללח

ךלמדיביברחיתתבהוהיינאיכועדיוהנלפתהערפ

םירצמתאיתוצפהו26׃םירצמץראלאהתואהטנולבב

׃הוהיינאיכועדיותוצראבםתואיתירזוםיוגב

היהשדחלדחאבישילשבהנשהרשעתחאביהיו31

ךלמהערפלארמאםדאןב2׃רמאלילאהוהירבד

זרארושאהנה3׃ךלדגבתימדימלאונומהלאוםירצמ

התיהםיתבעןיבוהמוקהבגולצמשרחוףנעהפיןונבלב

ךלההיתרהנתאוהתממרםוהתוהולדגםימ4׃ותרמצ

׃הדשהיצעלכלאהחלשהיתלעתתאוהעטמתוביבס

ויתפערסהניברתוהדשהיצעלכמותמקאהבגןכלע5

וננקויתפעסב6׃וחלשבםיברםיממותראפהנכראתו

ולצבוהדשהתיחלכודליויתראפתחתוםימשהףועלכ

היהיכויתוילדךראבולדגבףייו7׃םיברםיוגלכובשי

םיהלאןגבוהממעאלםיזרא8׃םיברםימלאושרש

ויתראפכויהאלםינמרעוויתפעסלאומדאלםישורב

ויתישעהפי9׃ויפיבוילאהמדאלםיהלאןגבץעלכ

׃םיהלאהןגברשאןדעיצעלכוהאנקיוויתוילדברב

ןתיוהמוקבתהבגרשאןעיהוהיינדארמאהכןכל10

והנתאו11׃והבגבובבלםרוםיתובעןיבלאותרמצ

והתרכיו12׃והתשרגועשרכולהשעיושעםיוגליאדיב

ולפנתויאגלכבוםירההלאוהשטיוםיוגיצירעםירז

ודריוץראהיקיפאלכבויתראפהנרבשתוויתוילד

ףועלכונכשיותלפמלע13׃והשטיוץראהימעלכולצמ



לאקזחי 925

רשאןעמל14׃הדשהתיחלכויהויתראפלאוםימשה

לאםתרמצתאונתיאלוםימיצעלכםתמוקבוהבגיאל

יכםימיתשלכםהבגבםהילאודמעיאלוםיתבעןיב

ידרוילאםדאינבךותבתיתחתץראלאתומלונתנםלכ

יתלבאההלואשותדרםויבהוהיינדארמאהכ15׃רוב

םיברםימואלכיוהיתורהנענמאוםוהתתאוילעיתסכ

Sheol)׃הפלעוילעהדשהיצעלכוןונבלוילערדקאו

h7585)16הלואשותאידרוהבםיוגיתשערהותלפמלוקמ

רחבמןדעיצעלכתיתחתץראבומחניורובידרויתא

Sheol)׃םימיתשלכןונבלבוטו h7585)17ודריותאםהםג

׃םיוגךותבולצבובשיוערזוברחיללחלאהלאש

(Sheol h7585)18יצעבלדגבודובכבהככתימדימלא

םילרעךותבתיתחתץראלאןדעיצעתאתדרוהוןדע

ינדאםאנהנומהלכוהערפאוהברחיללחתאבכשת

׃הוהי

דחאבשדחרשעינשבהנשהרשעיתשביהיו32

הניקאשםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחל

תימדנםיוגריפכוילאתרמאוםירצמךלמהערפלע

ךילגרבםימחלדתוךיתורהנבחגתוםימיבםינתכהתאו

תאךילעיתשרפוהוהיינדארמאהכ3׃םתורהנספרתו

ךיתשטנו4׃ימרחבךולעהוםיברםימעלהקביתשר

ףועלכךילעיתנכשהוךליטאהדשהינפלעץראב

תאיתתנו5׃ץראהלכתיחךממיתעבשהוםימשה

יתיקשהו6׃ךתומרתויאגהיתאלמוםירההלעךרשב



לאקזחי 926

7׃ךממןואלמיםיקפאוםירההלאךמדמךתפצץרא

ןנעבשמשםהיבככתאיתרדקהוםימשךתובכביתיסכו

םימשברואירואמלכ8׃ורואריאיאלחריוונסכא

׃הוהיינדאםאנךצראלעךשחיתתנוךילעםרידקא

לעםיוגבךרבשיאיבהבםיברםימעבליתסעכהו9

םיברםימעךילעיתומשהו10׃םתעדיאלרשאתוצרא

םהינפלעיברחיפפועברעשךילעורעשיםהיכלמו

רמאהכיכ11׃ךתלפמםויבושפנלשיאםיעגרלודרחו

םירובגתוברחב12׃ךאובתלבבךלמברחהוהיינדא

םירצמןואגתאודדשוםלכםיוגיצירעךנומהליפא

םימלעמהתמהבלכתאיתדבאהו13׃הנומהלכדמשנו

אלהמהבתוסרפודועםדאלגרםחלדתאלוםיבר

םאנךילואןמשכםתורהנוםהימימעיקשאזא14׃םחלדת

ץראהמשנוהממשםירצמץראתאיתתב15׃הוהיינדא

16׃הוהיינאיכועדיוהביבשוילכתאיתוכהבהאלממ

םירצמלעהתואהננוקתםיוגהתונבהוננוקואיההניק

יהיו17׃הוהיינדאםאנהתואהננוקתהנומהלכלעו

הוהירבדהיהשדחלרשעהשמחבהנשהרשעיתשב

והדרוהוםירצמןומהלעההנםדאןב18׃רמאלילא

ידרויתאתויתחתץראלאםרדאםיוגתונבוהתוא

ךותב20׃םילרעתאהבכשהוהדרתמעניממ19׃רוב

21׃הינומהלכוהתואוכשמהנתנברחולפיברחיללח

ובכשודריוירזעתאלואשךותמםירובגילאולורבדי

Sheol)׃ברחיללחםילרעה h7585)22הלהקלכורושאםש

רשא23׃ברחבםילפנהםיללחםלכויתרבקויתוביבס



לאקזחי 927

התרבקתוביבסהלהקיהיורוביתכריבהיתרבקונתנ

׃םייחץראבתיתחונתנרשאברחבםילפנםיללחםלכ

םיללחםלכהתרבקתוביבסהנומהלכוםליעםש24

רשאתויתחתץראלאםילרעודרירשאברחבםילפנה

׃רובידרויתאםתמלכואשיוםייחץראבםתיתחונתנ

ויתוביבסהנומהלכבהלבכשמונתנםיללחךותב25

ץראבםתיתחןתניכברחיללחםילרעםלכהתרבק

׃ןתנםיללחךותברובידרויתאםתמלכואשיוםייח

םלכהיתורבקויתוביבסהנומהלכולבתךשמםש26

אלו27׃םייחץראבםתיתחונתניכברחיללחמםילרע

ילכבלואשודרירשאםילרעמםילפנםירובגתאובכשי

םתנועיהתוםהישארתחתםתוברחתאונתיוםתמחלמ

Sheol)׃םייחץראבםירובגתיתחיכםתומצעלע h7585)28

29׃ברחיללחתאבכשתורבשתםילרעךותבהתאו

תאםתרובגבונתנרשאהיאישנלכוהיכלמםודאהמש

30׃רובידריתאוובכשיםילרעתאהמהברחיללח

םיללחתאודרירשאינדצלכוםלכןופציכיסנהמש

ברחיללחתאםילרעובכשיוםישובםתרובגמםתיתחב

םחנוהערפהאריםתוא31׃רובידרויתאםתמלכואשיו

ינדאםאנוליחלכוהערפברחיללחהנומהלכלע

ךותבבכשהוםייחץראבותיתחתאיתתניכ32׃הוהי

׃הוהיינדאםאנהנומהלכוהערפברחיללחתאםילרע

ינבלארבדםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו33

וחקלוברחהילעאיבאיכץראםהילאתרמאוךמע



לאקזחי 928

3׃הפצלםהלותאונתנוםהיצקמדחאשיאץראהםע

תאריהזהורפושבעקתוץראהלעהאבברחהתאהארו

אובתורהזנאלורפושהלוקתאעמשהעמשו4׃םעה

עמשרפושהלוקתא5׃היהיושארבומדוהחקתוברח

הפצהו6׃טלמושפנרהזנאוהוהיהיובומדרהזנאלו

אלםעהורפושבעקתאלוהאבברחהתאהארייכ

ומדוחקלנונועבאוהשפנםהמחקתוברחאובתורהזנ

תיבלךיתתנהפצםדאןבהתאו7׃שרדאהפצהדימ

ירמאב8׃ינממםתאתרהזהורבדיפמתעמשולארשי

וכרדמעשרריהזהלתרבדאלותומתתומעשרעשרל

יכהתאו9׃שקבאךדימומדותומיונועבעשראוה

אוהוכרדמבשאלוהנממבושלוכרדמעשרתרהזה

רמאםדאןבהתאו10׃תלצהךשפנהתאותומיונועב

וניתאטחווניעשפיכרמאלםתרמאןכלארשיתיבלא

יחםהילארמא11׃היחנךיאוםיקמנונחנאםבוונילע

בושבםאיכעשרהתומבץפחאםאהוהיינדאםאנינא

המלוםיערהםכיכרדמובושובושהיחווכרדמעשר

ךמעינבלארמאםדאןבהתאו12׃לארשיתיבותומת

אלעשרהתעשרוועשפםויבונליצתאלקידצהתקדצ

הבתויחללכויאלקידצוועשרמובושםויבהבלשכי

הטבאוהוהיחיהיחקידצלירמאב13׃ותאטחםויב

ולועבוהנרכזתאלותקדצלכלועהשעוותקדצלע

בשותומתתומעשרלירמאבו14׃תומיובהשערשא

הלזגעשרבישילבח15׃הקדצוטפשמהשעוותאטחמ

אלהיחיויחלועתושעיתלבלךלהםייחהתוקחבםלשי



לאקזחי 929

טפשמולהנרכזתאלאטחרשאותאטחלכ16׃תומי

ךרדןכתיאלךמעינבורמאו17׃היחיויחהשעהקדצו

ותקדצמקידצבושב18׃ןכתיאלםכרדהמהוינדא

השעוותעשרמעשרבושבו19׃םהבתמולועהשעו

ןכתיאלםתרמאו20׃היחיאוהםהילעהקדצוטפשמ

21׃לארשיתיבםכתאטופשאויכרדכשיאינדאךרד

ונתולגלשדחלהשמחבירשעבהנשהרשעיתשביהיו

דיו22׃ריעההתכהרמאלםלשורימטילפהילאאב

דעיפתאחתפיוטילפהאובינפלברעבילאהתיההוהי

רבדיהיו23׃דועיתמלאנאלויפחתפיורקבבילאאוב

לעהלאהתוברחהיבשיםדאןב24׃רמאלילאהוהי

תאשרייוםהרבאהיהדחארמאלםירמאלארשיתמדא

ןכל25׃השרומלץראההנתנונלםיברונחנאוץראה

םכניעוולכאתםדהלעהוהיינדארמאהכםהלארמא

םתדמע26׃ושריתץראהווכפשתםדוםכילולגלאואשת

םתאמטוהערתשאתאשיאוהבעותןתישעםכברחלע

הוהיינדארמאהכםהלארמאתהכ27׃ושריתץראהו

ינפלערשאוולפיברחבתוברחברשאאלםאינאיח

תורעמבותודצמברשאוולכאלויתתנהיחלהדשה

תבשנוהמשמוהממשץראהתאיתתנו28׃ותומירבדב

ינאיכועדיו29׃רבועןיאמלארשיירהוממשוהזעןואג

םתבעותלכלעהמשמוהממשץראהתאיתתבהוהי

לצאךבםירבדנהךמעינבםדאןבהתאו30׃ושערשא

ויחאתאשיאדחאתאדחרבדוםיתבהיחתפבותוריקה

31׃הוהיתאמאצויהרבדההמועמשואנואברמאל



לאקזחי 930

תאועמשוימעךינפלובשיוםעאובמכךילאואוביו

םישעהמהםהיפבםיבגעיכושעיאלםתואוךירבד

הפיםיבגערישכםהלךנהו32׃ךלהםבלםעצבירחא

33׃םתואםניאםישעוךירבדתאועמשוןגנבטמולוק

׃םכותבהיהאיבניכועדיוהאבהנההאבבו

יעורלעאבנהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו34

הוהיינדארמאהכםיערלםהילאתרמאואבנהלארשי

ועריןאצהאולהםתואםיערויהרשאלארשייעריוה

האירבהושבלתרמצהתאוולכאתבלחהתא3׃םיערה

תאוםתקזחאלתולחנהתא4׃וערתאלןאצהוחבזת

תחדנהתאוםתשבחאלתרבשנלוםתאפראלהלוחה

םתידרהקזחבוםתשקבאלתדבאהתאוםתבשהאל

הלכאלהנייהתוהערילבמהניצופתו5׃ךרפבוםתא

לעוםירההלכבינאצוגשי6׃הניצופתוהדשהתיחלכל

שרודןיאוינאצוצפנץראהינפלכלעוהמרהעבגלכ

ינאיח8׃הוהירבדתאועמשםיערןכל7׃שקבמןיאו

ינאצהנייהתוזבלינאצתויהןעיאלםאהוהיינדאםאנ

תאיערושרדאלוהערןיאמהדשהתיחלכלהלכאל

םיערהןכל9׃ועראלינאצתאוםתואםיערהועריוינאצ

םיערהלאיננההוהיינדארמאהכ10׃הוהירבדועמש

ועריאלוןאצתוערמםיתבשהוםדימינאצתאיתשרדו

םהלןייהתאלוםהיפמינאציתלצהוםתואםיערהדוע

תאיתשרדוינאיננההוהיינדארמאהכיכ11׃הלכאל

ךותבותויהםויבורדעהערתרקבכ12׃םיתרקבוינאצ



לאקזחי 931

לכמםהתאיתלצהוינאצתארקבאןכתושרפנונאצ

םיתאצוהו13׃לפרעוןנעםויבםשוצפנרשאתמוקמה

םתמדאלאםיתאיבהותוצראהןמםיתצבקוםימעהןמ

׃ץראהיבשומלכבוםיקיפאבלארשיירהלאםיתיערו

היהילארשיםורמירהבוםתאהעראבוטהערמב14

ירהלאהניערתןמשהערמובוטהונבהנצברתםשםהונ

׃הוהיינדאםאנםציבראינאוינאצהעראינא15׃לארשי

שבחאתרבשנלובישאתחדנהתאושקבאתדבאהתא16

הנעראדימשאהקזחהתאוהנמשהתאוקזחאהלוחהתאו

טפשיננההוהיינדארמאהכינאצהנתאו17׃טפשמב

הערמהםכמטעמה18׃םידותעלוםיליאלהשלהשןיב

םימעקשמוםכילגרבוסמרתםכיערמרתיווערתבוטה

סמרמינאצו19׃ןושפרתםכילגרבםירתונהתאוותשת

הכןכל20׃הניתשתםכילגרשפרמוהניערתםכילגר

הירבהשןיביתטפשוינאיננהםהילאהוהיינדארמא

םכינרקבוופדהתףתכבודצבןעי21׃הזרהשןיבו

׃הצוחהלאהנתואםתוציפהרשאדעתולחנהלכוחגנת

ןיביתטפשוזבלדועהנייהתאלוינאצליתעשוהו22

תאןהתאהערודחאהערםהילעיתמקהו23׃השלהש

ינאו24׃הערלןהלהיהיאוהוםתאהעריאוהדיודידבע

ינאםכותבאישנדודידבעוםיהלאלםהלהיהאהוהי

היחיתבשהוםולשתירבםהליתרכו25׃יתרבדהוהי

26׃םירעיבונשיוחטבלרבדמבובשיוץראהןמהער

ותעבםשגהיתדרוהוהכרביתעבגתוביבסוםתואיתתנו

ןתתץראהווירפתאהדשהץעןתנו27׃ויהיהכרבימשג



לאקזחי 932

ירבשבהוהיינאיכועדיוחטבלםתמדאלעויהוהלובי

ויהיאלו28׃םהבםידבעהדימםיתלצהוםלעתוטמתא

ןיאוחטבלובשיוםלכאתאלץראהתיחוםיוגלזבדוע

יפסאדועויהיאלוםשלעטמםהליתמקהו29׃דירחמ

ינאיכועדיו30׃םיוגהתמלכדועואשיאלוץראבבער

ינדאםאנלארשיתיבימעהמהוםתאםהיהלאהוהי

םכיהלאינאםתאםדאיתיערמןאצינאצןתאו31׃הוהי

׃הוהיינדאםאנ

לעךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו35

הוהיינדארמאהכולתרמאו3׃וילעאבנהוריעשרה

הממשךיתתנוךילעידייתיטנוריעשרהךילאיננה

תעדיוהיהתהממשהתאוםישאהברחךירע4׃המשמו

ינבתארגתוםלועתביאךלתויהןעי5׃הוהיינאיכ

יחןכל6׃ץקןועתעבםדיאתעבברחידילעלארשי

םדאלםאךפדריםדוךשעאםדליכהוהיינדאםאנינא

הממשוהממשלריעשרהתאיתתנו7׃ךפדריםדותאנש

ויללחוירהתאיתאלמו8׃בשורבעונממיתרכהו

9׃םהבולפיברחיללחךיקיפאלכוךיתואיגוךיתועבג

ינאיכםתעדיוהנבשיתאלךירעוךנתאםלועתוממש

ילתוצראהיתשתאוםיוגהינשתאךרמאןעי10׃הוהי

ינדאםאנינאיחןכל11׃היהםשהוהיוהונשריוהנייהת

ךיתאנשמהתישערשאךתאנקכוךפאכיתישעוהוהי

הוהיינאיכתעדיו12׃ךטפשארשאכםביתעדונוםב

לארשיירהלעתרמארשאךיתוצאנלכתאיתעמש



לאקזחי 933

םכיפבילעולידגתו13׃הלכאלונתנונלהממשרמאל

ינדארמאהכ14׃יתעמשינאםכירבדילעםתרתעהו

ךתחמשכ15׃ךלהשעאהממשץראהלכחמשכהוהי

הממשךלהשעאןכהממשרשאלעלארשיתיבתלחנל

׃הוהיינאיכועדיוהלכםודאלכוריעשרההיהת

ירהתרמאולארשיירהלאאבנהםדאןבהתאו36

רמאןעיהוהיינדארמאהכ2׃הוהירבדועמשלארשי

3׃ונלהתיההשרומלםלועתומבוחאהםכילעביואה

תומשןעיבןעיהוהיינדארמאהכתרמאואבנהןכל

םיוגהתיראשלהשרומםכתויהלביבסמםכתאףאשו

ועמשלארשיירהןכל4׃םעתבדוןושלתפשלעולעתו

תועבגלוםירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדארבד

תובזענהםירעלותוממשהתוברחלותויאגלוםיקיפאל

5׃ביבסמרשאםיוגהתיראשלגעללוזבלויהרשא

לעיתרבדיתאנקשאבאלםאהוהיינדארמאהכןכל

םהליצראתאונתנרשאאלכםודאלעוםיוגהתיראש

השרגמןעמלשפנטאשבבבללכתחמשבהשרומל

םירהלתרמאולארשיתמדאלעאבנהןכל6׃זבל

יננההוהיינדארמאהכתויאגלוםיקיפאלתועבגלו

ןכל7׃םתאשנםיוגתמלכןעייתרבדיתמחבויתאנקב

רשאםיוגהאלםאידיתאיתאשנינאהוהיינדארמאהכ

לארשיירהםתאו8׃ואשיםתמלכהמהביבסמםכל

׃אובלוברקיכלארשיימעלואשתםכירפוונתתםכפנע

׃םתערזנוםתדבענוםכילאיתינפוםכילאיננהיכ9



לאקזחי 934

ובשנוהלכלארשיתיבלכםדאםכילעיתיברהו10

םדאםכילעיתיברהו11׃הנינבתתוברחהוםירעה

יתבטיהוםכיתומדקכםכתאיתבשוהוורפווברוהמהבו

םכילעיתכלוהו12׃הוהיינאיכםתעדיוםכיתשארמ

אלוהלחנלםהלתייהוךושריולארשיימעתאםדא

םירמאןעיהוהיינדארמאהכ13׃םלכשלדועףסות

םדאןכל14׃תייהךיוגתלכשמויתאםדאתלכאםכל

15׃הוהיינדאםאנדועילשכתאלךיוגודועילכאתאל

אלםימעתפרחוםיוגהתמלכדועךילאעימשאאלו

יהיו16׃הוהיינדאםאנדועילשכתאלךיוגודועיאשת

לעםיבשילארשיתיבםדאןב17׃רמאלילאהוהירבד

הדנהתאמטכםתולילעבוםכרדבהתואואמטיוםתמדא

רשאםדהלעםהילעיתמחךפשאו18׃ינפלםכרדהתיה

םיוגבםתאץיפאו19׃הואמטםהילולגבוץראהלעוכפש

אוביו20׃םיתטפשםתולילעכוםכרדכתוצראבורזיו

םהלרמאבישדקםשתאוללחיוםשואברשאםיוגהלא

ישדקםשלעלמחאו21׃ואציוצראמוהלאהוהיםע

ןכל22׃המשואברשאםיוגבלארשיתיבוהוללחרשא

ינאםכנעמלאלהוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמא

םיוגבםתללחרשאישדקםשלםאיכלארשיתיבהשע

ללחמהלודגהימשתאיתשדקו23׃םשםתאברשא

םאנהוהיינאיכםיוגהועדיוםכותבםתללחרשאםיוגב

םכתאיתחקלו24׃םהיניעלםכבישדקהבהוהיינדא

םכתאיתאבהותוצראהלכמםכתאיתצבקוםיוגהןמ

םתרהטוםירוהטםימםכילעיתקרזו25׃םכתמדאלא



לאקזחי 935

יתתנו26׃םכתארהטאםכילולגלכמוםכיתואמטלכמ

בלתאיתרסהוםכברקבןתאהשדחחורושדחבלםכל

ןתאיחורתאו27׃רשבבלםכליתתנוםכרשבמןבאה

ורמשתיטפשמווכלתיקחברשאתאיתישעוםכברקב

םתייהוםכיתבאליתתנרשאץראבםתבשיו28׃םתישעו

םכתאיתעשוהו29׃םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעליל

ןתאאלוותאיתיברהוןגדהלאיתארקוםכיתואמטלכמ

הדשהתבונתוץעהירפתאיתיברהו30׃בערםכילע

םתרכזו31׃םיוגבבערתפרחדועוחקתאלרשאןעמל

םתטקנוםיבוטאלרשאםכיללעמוםיערהםכיכרדתא

ינאםכנעמלאל32׃םכיתבעותלעוםכיתנועלעםכינפב

םכיכרדמומלכהוושובםכלעדויהוהיינדאםאנהשע

םכתאירהטםויבהוהיינדארמאהכ33׃לארשיתיב

34׃תוברחהונבנוםירעהתאיתבשוהוםכיתונועלכמ

יניעלהממשהתיהרשאתחתדבעתהמשנהץראהו

ןדעןגכהתיההמשנהוזלהץראהורמאו35׃רבועלכ

36׃ובשיתורוצבתוסרהנהותומשנהותוברחהםירעהו

יתינבהוהיינאיכםכיתוביבסוראשירשאםיוגהועדיו

הכ37׃יתישעויתרבדהוהיינאהמשנהיתעטנתוסרהנה

תושעללארשיתיבלשרדאתאזדועהוהיינדארמא

ןאצכםישדקןאצכ38׃םדאןאצכםתאהבראםהל

תואלמתוברחהםירעההנייהתןכהידעומבםלשורי

׃הוהיינאיכועדיוםדאןאצ



לאקזחי 936

ךותבינחיניוהוהיחורבינאצויוהוהידיילעהתיה37

ביבסםהילעינריבעהו2׃תומצעהאלמאיהוהעקבה

׃דאמתושביהנהוהעקבהינפלעדאמתוברהנהוביבס

רמאוהלאהתומצעההנייחתהםדאןבילארמאיו3

תומצעהלעאבנהילארמאיו4׃תעדיהתאהוהיינדא

׃הוהירבדועמשתושביהתומצעהםהילאתרמאוהלאה

םכבאיבמינאהנההלאהתומצעלהוהיינדארמאהכ5

רשבםכילעיתלעהוםידגםכילעיתתנו6׃םתייחוחור

םתעדיוםתייחוחורםכביתתנורועםכילעיתמרקו

יאבנהכלוקיהיויתיוצרשאכיתאבנו7׃הוהיינאיכ

הנהויתיארו8׃ומצעלאםצעתומצעוברקתושערהנהו

הלעמלמרועםהילעםרקיוהלערשבוםידגםהילע

ןבאבנהחורהלאאבנהילארמאיו9׃םהבןיאחורו

תוחורעבראמהוהיינדארמאהכחורהלאתרמאוםדא

רשאכיתאבנהו10׃ויחיוהלאהםיגורהביחפוחורהיאב

ליחםהילגרלעודמעיוויחיוחורהםהבאובתוינוצ

הלאהתומצעהםדאןבילארמאיו11׃דאמדאמלודג

הדבאווניתומצעושביםירמאהנההמהלארשיתיבלכ

רמאהכםהילאתרמאואבנהןכל12׃ונלונרזגנונתוקת

םכתאיתילעהוםכיתורבקתאחתפינאהנההוהיינדא

13׃לארשיתמדאלאםכתאיתאבהוימעםכיתורבקמ

יתולעהבוםכיתורבקתאיחתפבהוהיינאיכםתעדיו

םתייחוםכביחוריתתנו14׃ימעםכיתורבקמםכתא

יתרבדהוהיינאיכםתעדיוםכתמדאלעםכתאיתחנהו

16׃רמאלילאהוהירבדיהיו15׃הוהיםאניתישעו



לאקזחי 937

ינבלוהדוהילוילעבתכודחאץעךלחקםדאןבהתאו

ץעףסוילוילעבותכודחאץעחקלוורבחלארשי

לאדחאםתאברקו17׃ורבחלארשיתיבלכוםירפא

ורמאירשאכו18׃ךדיבםידחאלויהודחאץעלךלדחא

19׃ךלהלאהמונלדיגתאולהרמאלךמעינבךילא

ץעתאחקלינאהנההוהיינדארמאהכםהלארבד

םתואיתתנוורבחלארשייטבשוםירפאדיברשאףסוי

׃ידיבדחאויהודחאץעלםתישעוהדוהיץעתאוילע

21׃םהיניעלךדיבםהילעבתכתרשאםיצעהויהו20

ינבתאחקלינאהנההוהיינדארמאהכםהילארבדו

ביבסמםתאיתצבקוםשוכלהרשאםיוגהןיבמלארשי

דחאיוגלםתאיתישעו22׃םתמדאלאםתואיתאבהו

אלוךלמלםלכלהיהידחאךלמולארשיירהבץראב

׃דועתוכלממיתשלדועוצחיאלוםיוגינשלדועהיהי

םהיעשפלכבוםהיצוקשבוםהילולגבדועואמטיאלו23

יתרהטוםהבואטחרשאםהיתבשומלכמםתאיתעשוהו

ידבעו24׃םיהלאלםהלהיהאינאוםעלילויהוםתוא

יטפשמבוםלכלהיהידחאהעורוםהילעךלמדוד

רשאץראהלעובשיו25׃םתואושעוורמשייתקחווכלי

הילעובשיוםכיתובאהבובשירשאבקעילידבעליתתנ

םהלאישנידבעדודוםלועדעםהינבינבוםהינבוהמה

היהיםלועתירבםולשתירבםהליתרכו26׃םלועל

םכותבישדקמתאיתתנוםתואיתיברהוםיתתנוםתוא

םיהלאלםהליתייהוםהילעינכשמהיהו27׃םלועל



לאקזחי 938

שדקמהוהיינאיכםיוגהועדיו28׃םעלילויהיהמהו

׃םלועלםכותבישדקמתויהבלארשיתא

ךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו38

3׃וילעאבנהולבתוךשמשאראישנגוגמהץראגוגלא

ךשמשאראישנגוגךילאיננההוהיינדארמאהכתרמאו

ךתואיתאצוהוךייחלבםיחחיתתנוךיתבבושו4׃לבתו

ברלהקםלכלולכמישבלםישרפוםיסוסךליחלכתאו

םלכםתאטופושוכסרפ5׃םלכתוברחישפתןגמוהנצ

ןופציתכריהמרגותתיבהיפגאלכורמג6׃עבוכוןגמ

התאךלןכהוןכה7׃ךתאםיברםימעויפגאלכתאו

םימימ8׃רמשמלםהלתייהוךילעםילהקנהךלהקלכו

תבבושמץראלאאובתםינשהתירחאבדקפתםיבר

ויהרשאלארשיירהלעםיברםימעמתצבקמברחמ

׃םלכחטבלובשיוהאצוהםימעמאיהודימתהברחל

התאהיהתץראהתוסכלןנעכאובתהאשכתילעו9

הוהיינדארמאהכ10׃ךתואםיברםימעוךיפגאלכו

תבשחמתבשחוךבבללעםירבדולעיאוההםויבהיהו

םיטקשהאובאתוזרפץראלעהלעאתרמאו11׃הער

ןיאםיתלדוחירבוהמוחןיאבםיבשיםלכחטבליבשי

תוברחלעךדיבישהלזבזבלוללשללשל12׃םהל

לעיבשיןינקוהנקמהשעםיוגמףסאמםעלאותבשונ

הירפכלכושישרתירחסוןדדואבש13׃ץראהרובט

ךלהקתלהקהזבזבלהאבהתאללשללשלהךלורמאי

14׃לודגללשללשלןינקוהנקמתחקלבהזוףסכתאשל

אולההוהיינדארמאהכגוגלתרמאוםדאןבאבנהןכל
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תאבו15׃עדתחטבללארשיימעתבשבאוההםויב

יבכרךתאםיברםימעוהתאןופציתכרימךמוקממ

לארשיימעלעתילעו16׃ברליחולודגלהקםלכםיסוס

לעךיתואבהוהיהתםימיהתירחאבץראהתוסכלןנעכ

׃גוגםהיניעלךבישדקהביתאםיוגהתעדןעמליצרא

םימיביתרבדרשאאוההתאההוהיינדארמאהכ17

םההםימיבםיאבנהלארשייאיבנידבעדיבםינומדק

אובםויבאוההםויבהיהו18׃םהילעךתאאיבהלםינש

׃יפאביתמחהלעתהוהיינדאםאנלארשיתמדאלעגוג

היהיאוההםויבאלםאיתרבדיתרבעשאביתאנקבו19

םיהיגדינפמושערו20׃לארשיתמדאלעלודגשער

המדאהלעשמרהשמרהלכוהדשהתיחוםימשהףועו

ולפנוםירההוסרהנוהמדאהינפלערשאםדאהלכו

לכלוילעיתארקו21׃לופתץראלהמוחלכותוגרדמה

22׃היהתויחאבשיאברחהוהיינדאםאנברחירה

שאשיבגלאינבאוףטושםשגוםדבורבדבותאיתטפשנו

רשאםיברםימעלעוויפגאלעווילעריטמאתירפגו

םיברםיוגיניעליתעדונויתשדקתהויתלדגתהו23׃ותא

׃הוהיינאיכועדיו

ינדארמאהכתרמאוגוגלעאבנהםדאןבהתאו39

ךיתבבשו2׃לבתוךשמשאראישנגוגךילאיננההוהי

ירהלעךתואבהוןופציתכרימךיתילעהוךיתאששו

דימךיצחוךלואמשדימךתשקיתיכהו3׃לארשי

ךיפגאלכוהתאלופתלארשיירהלע4׃ליפאךנימי
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ךיתתנהדשהתיחוףנכלכרופצטיעלךתארשאםימעו

ינדאםאניתרבדינאיכלופתהדשהינפלע5׃הלכאל

יכועדיוחטבלםייאהיבשיבוגוגמבשאיתחלשו6׃הוהי

אלולארשיימעךותבעידואישדקםשתאו7׃הוהיינא

שודקהוהיינאיכםיוגהועדיודועישדקםשתאלחא

םויהאוההוהיינדאםאנהתיהנוהאבהנה8׃לארשיב

וקישהוורעבולארשיירעיבשיואציו9׃יתרבדרשא

ורעבוחמרבודילקמבוםיצחבותשקבהנצוןגמוקשנב

אלוהדשהןמםיצעואשיאלו10׃םינשעבששאםהב

םהיללשתאוללשושאורעביקשנביכםירעיהןמובטחי

אוההםויבהיהו11׃הוהיינדאםאנםהיזזבתאוזזבו

תמדקםירבעהיגלארשיברבקםשםוקמגוגלןתא

לכתאוגוגתאםשורבקוםירבעהתאאיהתמסחוםיה

ןעמללארשיתיבםורבקו12׃גוגןומהאיגוארקוהנומה

ץראהםעלכורבקו13׃םישדחהעבשץראהתארהט

ישנאו14׃הוהיינדאםאנידבכהםויםשלםהלהיהו

תאםירבעהתאםירבקמץראבםירבעולידבידימת

םישדחהעבשהצקמהרהטלץראהינפלעםירתונה

הנבוםדאםצעהארוץראבםירבעהורבעו15׃ורקחי

16׃גוגןומהאיגלאםירבקמהותאורבקדעןויצולצא

הכםדאןבהתאו17׃ץראהורהטוהנומהריעםשםגו

הדשהתיחלכלוףנכלכרופצלרמאהוהיינדארמא

םכלחבזינארשאיחבזלעביבסמופסאהואבווצבקה

׃םדםתיתשורשבםתלכאולארשיירהלעלודגחבז

םיליאותשתץראהיאישנםדוולכאתםירובגרשב18
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בלחםתלכאו19׃םלכןשביאירמםירפםידותעוםירכ

׃םכליתחבזרשאיחבזמןורכשלםדםתיתשוהעבשל

המחלמשיאלכורובגבכרוסוסינחלשלעםתעבשו20

םיוגהלכוארוםיוגבידובכתאיתתנו21׃הוהיינדאםאנ

22׃םהביתמשרשאידיתאויתישערשאיטפשמתא

אוההםויהןמםהיהלאהוהיינאיכלארשיתיבועדיו

לעלארשיתיבולגםנועביכםיוגהועדיו23׃האלהו

ולפיוםהירצדיבםנתאוםהמינפרתסאויבולעמרשא

רתסאוםתאיתישעםהיעשפכוםתאמטכ24׃םלכברחב

תיבשתאבישאהתעהוהיינדארמאהכןכל25׃םהמינפ

ושנו26׃ישדקםשליתאנקולארשיתיבלכיתמחרובקעי

לעםתבשביבולעמרשאםלעמלכתאוםתמלכתא

םימעהןמםתואיבבושב27׃דירחמןיאוחטבלםתמדא

םיוגהיניעלםביתשדקנוםהיביאתוצראמםתאיתצבקו

לאםתאיתולגהבםהיהלאהוהיינאיכועדיו28׃םיבר

29׃םשםהמדועריתואאלוםתמדאלעםיתסנכוםיוגה

תיבלעיחורתאיתכפשרשאםהמינפדועריתסאאלו

׃הוהיינדאםאנלארשי

רושעבהנשהשארבונתולגלהנששמחוםירשעב40

םצעבריעההתכהרשארחאהנשהרשעעבראבשדחל

תוארמב2׃המשיתאאביוהוהידיילעהתיההזהםויה

דאמהבגרהלאינחיניולארשיץראלאינאיבהםיהלא

שיאהנהוהמשיתואאיביו3׃בגנמריעהנבמכוילעו

הדמההנקוודיבםיתשפליתפותשחנהארמכוהארמ

הארםדאןבשיאהילארבדיו4׃רעשבדמעאוהו
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הארמינארשאלכלךבלםישועמשךינזאבוךיניעב

רשאלכתאדגההנההתאבההכתוארהןעמליכךתוא

ביבסתיבלץוחמהמוחהנהו5׃לארשיתיבלהארהתא

דמיוחפטוהמאבתומאששהדמההנקשיאהדיבוביבס

לאאוביו6׃דחאהנקהמוקודחאהנקןינבהבחרתא

ףסתאדמיוותלעמבלעיוהמידקהךרדוינפרשארעש

7׃בחרדחאהנקדחאףסתאובחרדחאהנקרעשה

שמחםיאתהןיבובחרדחאהנקוךראדחאהנקאתהו

׃דחאהנקתיבהמרעשהםלואלצאמרעשהףסותומא

תאדמיו9׃דחאהנקתיבהמרעשהםלאתאדמיו8

רעשהםלאותומאםיתשוליאותומאהנמשרעשהםלא

השלשוהפמהשלשםידקהךרדרעשהיאתו10׃תיבהמ

׃ופמוהפמםליאלתחאהדמוםתשלשלתחאהדמהפמ

רעשהךראתומארשערעשהחתפבחרתאדמיו11

תחאהמאתואתהינפללובגו12׃תומאהרשעשולש

תומאששוופמתומאששאתהוהפמלובגתחאהמאו

שמחוםירשעבחרוגגלאתהגגמרעשהתאדמיו13׃ופמ

המאםיששםיליאתאשעיו14׃חתפדגנחתפתומא

רעשהינפלעו15׃ביבסביבסרעשהרצחהליאלאו

16׃המאםישמחימינפהרעשהםלאינפללעןותאיה

רעשלהמינפלהמהילאלאוםיאתהלאתומטאתונולחו

המינפלביבסביבסתונולחותומלאלןכוביבסביבס

הנהוהנוציחהרצחהלאינאיביו17׃םירמתליאלאו

תוכשלםישלשביבסביבסרצחליושעהפצרותוכשל

ךראתמעלםירעשהףתכלאהפצרהו18׃הפצרהלא
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רעשהינפלמבחרדמיו19׃הנותחתההפצרהםירעשה

םידקההמאהאמץוחמימינפהרצחהינפלהנותחתה

הנוציחהרצחלןופצהךרדוינפרשארעשהו20׃ןופצהו

ופמהשלשוופמהשולשואתו21׃ובחרווכראדדמ

המאםישמחןושארהרעשהתדמכהיהומלאווליאו

ורמתוומלאוונולחו22׃המאבםירשעושמחבחרווכרא

עבשתולעמבוםידקהךרדוינפרשארעשהתדמכ

דגנימינפהרצחלרעשו23׃םהינפלומליאוובולעי

24׃המאהאמרעשלארעשמדמיוםידקלוןופצלרעשה

וליאדדמוםורדהךרדרעשהנהוםורדהךרדינכלויו

ביבסומליאלוולםינולחו25׃הלאהתודמכומליאו

שמחבחרוךראהמאםישמחהלאהתונלחהכביבס

םהינפלומלאוותולעהעבשתולעמו26׃המאםירשעו

רצחלרעשו27׃וליאלאופמדחאוופמדחאולםירמתו

םורדהךרדרעשהלארעשמדמיוםורדהךרדימינפה

םורדהרעשבימינפהרצחלאינאיביו28׃תומאהאמ

וליאוואתו29׃הלאהתודמכםורדהרעשהתאדמיו

ביבסביבסומלאלוולתונולחוהלאהתודמכומלאו

תומלאו30׃תומאשמחוםירשעבחרוךראהמאםישמח

31׃תומאשמחבחרוהמאםירשעושמחךראביבסביבס

הנומשתולעמווליאלאםירמתוהנוצחהרצחלאומלאו

תאדמיוםידקהךרדימינפהרצחהלאינאיביו32׃ולעמ

הלאהתודמכומלאוולאוואתו33׃הלאהתודמכרעשה

בחרוהמאםישמחךראביבסביבסומלאלוולתונולחו

םירמתוהנוציחהרצחלומלאו34׃המאםירשעושמח
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לאינאיביו35׃ולעמתולעמהנמשוופמוופמולאלא

ומלאוולאואת36׃הלאהתודמכדדמוןופצהרעש

שמחבחרוהמאםישמחךראביבסביבסולתונולחו

וליאלאםירמתוהנוציחהרצחלוליאו37׃המאםירשעו

םיליאבהחתפוהכשלו38׃ולעמתולעמהנמשוופמוופמ

םינשרעשהםלאבו39׃הלעהתאוחידיםשםירעשה

הלועהםהילאטוחשלהפמתונחלשםינשוופמתונחלש

חתפלהלועלהצוחמףתכהלאו40׃םשאהותאטחהו

רשאתרחאהףתכהלאותונחלשםינשהנופצהרעשה

הפמתונחלשהעברא41׃תונחלשםינשרעשהםלאל

תונחלשהנומשרעשהףתכלהפמתונחלשהעבראו

תיזגינבאהלועלתונחלשהעבראו42׃וטחשיםהילא

המאהבגויצחותחאהמאבחרויצחותחאהמאךרא

הלועהתאוטחשירשאםילכהתאוחיניוםהילאתחא

ביבסתיבבםינכומדחאחפטםיתפשהו43׃חבזהוםב

רעשלהצוחמו44׃ןברקהרשבתונחלשהלאוביבס

רעשףתכלארשאימינפהרצחבםירשתוכשלימינפה

םידקהרעשףתכלאדחאםורדהךרדםהינפוןופצה

הינפרשאהכשלההזילארבדיו45׃ןפצהךרדינפ

הכשלהו46׃תיבהתרמשמירמשםינהכלםורדהךרד

חבזמהתרמשמירמשםינהכלןופצהךרדהינפרשא

47׃ותרשלהוהילאיולינבמםיברקהקודצינבהמה

תעברמהמאהאמבחרוהמאהאמךרארצחהתאדמיו

לאדמיותיבהםלאלאינאביו48׃תיבהינפלחבזמהו

רעשהבחרוהפמתומאשמחוהפמתומאשמחםלא
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םירשעםלאהךרא49׃ופמתומאשלשוופמתומאשלש

וילאולעירשאתולעמבוהמאהרשעיתשעבחרוהמא

׃הפמדחאוהפמדחאםיליאהלאםידמעו

בחרתומאששםיליאהתאדמיולכיההלאינאיביו41

חתפהבחרו2׃להאהבחרופמבחרתומאששוופמ

תומאשמחוופמתומאשמחחתפהתופתכותומארשע

אבו3׃המאםירשעבחרוהמאםיעבראוכראדמיוופמ

תומאששחתפהותומאםיתשחתפהליאדמיוהמינפל

המאםירשעוכראתאדמיו4׃תומאעבשחתפהבחרו

שדקהזילארמאיולכיההינפלאהמאםירשעבחרו

עבראעלצהבחרותומאששתיבהריקדמיו5׃םישדקה

עלצלאעלצתועלצהו6׃ביבסתיבלביבסביבסתומא

תועלצלתיבלרשאריקבתואבוםימעפםישלשושולש

׃תיבהריקבםיזוחאויהיאלוםיזוחאתויהלביבסביבס

תיבהבסומיכתועלצלהלעמלהלעמלהבסנוהבחרו7

תיבלבחרןכלעתיבלביבסביבסהלעמלהלעמל

8׃הנוכיתלהנוילעהלעהלעיהנותחתהןכוהלעמל

ולמתועלצהתודסימביבסביבסהבגתיבליתיארו

לאעלצלרשאריקהבחר9׃הליצאתומאששהנקה

׃תיבלרשאתועלצתיבחנמרשאותומאשמחץוחה

ביבסתיבלביבסהמאםירשעבחרתוכשלהןיבו10

ןופצהךרדדחאחתפחנמלעלצהחתפו11׃ביבס

ביבסתומאשמחחנמהםוקמבחרוםורדלדחאחתפו

בחרםיהךרדתאפהרזגהינפלארשאןינבהו12׃ביבס
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ביבסביבסבחרתומאשמחןינבהריקוהמאםיעבש

המאהאמךראתיבהתאדדמו13׃המאםיעשתוכראו

ינפבחרו14׃המאהאמךראהיתוריקוהינבהוהרזגהו

לאןינבהךראדדמו15׃המאהאמםידקלהרזגהותיבה

האמופמוופמאהיקותאוהירחאלערשאהרזגהינפ

םינולחהוםיפסה16׃רצחהימלאוימינפהלכיההוהמא

ץעףיחשףסהדגנםתשלשלביבסםיקיתאהותומטאה

לע17׃תוסכמתונלחהותונלחהדעץראהוביבסביבס

ביבסריקהלכלאוץוחלוימינפהתיבהדעוחתפהלעמ

םירמתוםיבורכיושעו18׃תודמןוציחבוימינפבביבס

םדאינפו19׃בורכלםינפםינשובורכלבורכןיבהרמתו

לכלאיושעופמהרמתהלאריפכינפוופמהרמתהלא

םיבורכהחתפהלעמדעץראהמ20׃ביבסביבסתיבה

העברתזוזמלכיהה21׃לכיההריקוםיושעםירמתהו

תומאשולשץעחבזמה22׃הארמכהארמהשדקהינפו

ויתריקווכראוולויתועצקמותומאםיתשוכראוהבג

םיתשו23׃הוהיינפלרשאןחלשההזילארבדיוץע

םיתשתותלדלתותלדםיתשו24׃שדקלולכיהלתותלד

׃תרחאלתותלדיתשותחאתלדלםיתשתותלדתובסומ

םירמתוםיבורכלכיההתותלדלאןהילאהיושעו25

26׃ץוחהמםלואהינפלאץעבעותוריקלםיושערשאכ

םלואהתופתכלאופמוופמםירמתותומטאםינולחו

׃םיבעהותיבהתועלצו
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ןופצהךרדךרדההנוציחהרצחהלאינאצויו42

ןינבהדגנרשאוהרזגהדגנרשאהכשלהלאינאביו

ןופצהחתפהאמהתומאךראינפלא2׃ןופצהלא

ימינפהרצחלרשאםירשעהדגנ3׃תומאםישמחבחרהו

קיתאינפלאקיתאהנוציחהרצחלרשאהפצרדגנו

לאבחרתומארשעךלהמתוכשלהינפלו4׃םישלשב

תוכשלהו5׃ןופצלםהיחתפותחאהמאךרדתימינפה

תונתחתהמהנהמםיקיתאולכוייכתורצקתנוילעה

םידומעןהלןיאוהנהתושלשמיכ6׃ןינבתונכתהמו

תונכיתהמותונותחתהמלצאנןכלעתורצחהידומעכ

רצחהךרדתוכשלהתמעלץוחלרשארדגו7׃ץראהמ

ךראיכ8׃המאםישמחוכראתוכשלהינפלאהנוצחה

ינפלעהנהוהמאםישמחהנוצחהרצחלרשאתוכשלה

אובמההלאהתוכשלהתחתמו9׃המאהאמלכיהה

רדגבחרב10׃הנצחהרצחהמהנהלואבבםידקהמ

׃תוכשלןינבהינפלאוהרזגהינפלאםידקהךרדרצחה

ןופצהךרדרשאתוכשלההארמכםהינפלךרדו11

׃ןהיחתפכוןהיטפשמכוןהיאצומלכוןבחרןכןכראכ

ךרדשארבחתפםורדהךרדרשאתוכשלהיחתפכו12

רמאיו13׃ןאובבםידקהךרדהניגהתרדגהינפבךרד

הרזגהינפלארשאםורדהתוכשלןופצהתוכשלילא

םיבורקרשאםינהכהםשולכאירשאשדקהתוכשלהנה

החנמהוםישדקהישדקוחיניםשםישדקהישדקהוהיל

אלוםינהכהםאבב14׃שדקםוקמהיכםשאהותאטחהו

רשאםהידגבוחיניםשוהנוציחהרצחהלאשדקהמואצי
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לאוברקוםירחאםידגבושבליהנהשדקיכןהבותרשי

ינאיצוהוימינפהתיבהתודמתאהלכו15׃םעלרשא

׃ביבסביבסודדמוםידקהךרדוינפרשארעשהךרד

הנקבםינקתומאשמחהדמההנקבםידקהחורדדמ16

הנקבםינקתואמשמחןופצהחורדדמ17׃ביבסהדמה

םינקתואמשמחדדמםורדהחורתא18׃ביבסהדמה

םינקתואמשמחדדמםיהחורלאבבס19׃הדמההנקב

ביבסולהמוחודדמתוחורעבראל20׃הדמההנקב

ןיבלידבהלתואמשמחבחרותואמשמחךראביבס

׃לחלשדקה

2׃םידקהךרדהנפרשארעשרעשהלאינכלויו43

לוקכולוקוםידקהךרדמאבלארשייהלאדובכהנהו

הארמההארמכו3׃ודבכמהריאהץראהוםיברםימ

ריעהתאתחשליאבביתיאררשאהארמכיתיאררשא

׃ינפלאלפאורבכרהנלאיתיאררשאהארמכתוארמו

ךרדוינפרשארעשךרדתיבהלאאבהוהידובכו4

הנהוימינפהרצחהלאינאיבתוחורינאשתו5׃םידקה

תיבהמילארבדמעמשאו6׃תיבההוהידובכאלמ

םוקמתאםדאןבילארמאיו7׃ילצאדמעהיהשיאו

ינבךותבםשןכשארשאילגרתופכםוקמתאויאסכ

ישדקםשלארשיתיבדועואמטיאלוםלועללארשי

םתתב8׃םתומבםהיכלמירגפבוםתונזבםהיכלמוהמה

םהיניבויניבריקהויתזוזמלצאםתזוזמויפסתאםפס

םתאלכאוושערשאםתובעותבישדקםשתאואמטו
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ינממםהיכלמירגפוםתונזתאוקחריהתע9׃יפאב

תיבתאדגהםדאןבהתא10׃םלועלםכותביתנכשו

11׃תינכתתאודדמוםהיתונועמומלכיותיבהתאלארשי

ויאצומוותנוכתותיבהתרוצושערשאלכמומלכנםאו

ותרותלכוותרוצלכוויתקחלכתאוותרוצלכוויאבומו

לכתאוותרוצלכתאורמשיוםהיניעלבתכוםתואעדוה

לכרההשארלעתיבהתרותתאז12׃םתואושעוויתקח

13׃תיבהתרותתאזהנהםישדקשדקביבסביבסולבג

המאהקיחוחפטוהמאהמאתומאבחבזמהתודמהלאו

בגהזודחאהתרזביבסהתפשלאהלובגובחרהמאו

םיתשהנותחתההרזעהדעץראהקיחמו14׃חבזמה

הרזעהדעהנטקההרזעהמותחאהמאבחרותומא

עבראלארההו15׃המאהבחרותומאעבראהלודגה

ליאראהו16׃עבראתונרקההלעמלוליאראהמותומא

תעבראלאעוברבחרהרשעםיתשבךראהרשעםיתש

הרשעעבראבךראהרשעעבראהרזעהו17׃ויעבר

המאהיצחהתואביבסלובגהוהיעברתעבראלאבחר

רמאיו18׃םידקתונפוהתלעמוביבסהמאהלקיחהו

םויבחבזמהתוקחהלאהוהיינדארמאהכםדאןבילא

התתנו19׃םדוילעקרזלוהלועוילעתולעהלותושעה

ילאםיברקהקודצערזמםהרשאםיולהםינהכהלא

תחקלו20׃תאטחלרקבןברפינתרשלהוהיינדאםאנ

הרזעהתונפעבראלאוויתנרקעבראלעהתתנוומדמ

תאתחקלו21׃והתרפכוותואתאטחוביבסלובגהלאו

22׃שדקמלץוחמתיבהדקפמבופרשותאטחהרפה



לאקזחי 950

תאואטחותאטחלםימתםיזעריעשבירקתינשהםויבו

רפבירקתאטחמךתולכב23׃רפבואטחרשאכחבזמה

ינפלםתברקהו24׃םימתןאצהןמליאוםימתרקבןב

הלעםתואולעהוחלמםהילעםינהכהוכילשהוהוהי

ןברפוםוילתאטחריעשהשעתםימיתעבש25׃הוהיל

ורפכיםימיתעבש26׃ושעיםימימתןאצהןמליאורקב

םימיהתאולכיו27׃ודיואלמוותאורהטוחבזמהתא

תאחבזמהלעםינהכהושעיהאלהוינימשהםויבהיהו

׃הוהיינדאםאנםכתאיתאצרוםכימלשתאוםכיתולוע

םידקהנפהןוציחהשדקמהרעשךרדיתאבשיו44

היהירוגסהזהרעשההוהיילארמאיו2׃רוגסאוהו

אבלארשייהלאהוהייכובאביאלשיאוחתפיאל

לוכאלובבשיאוהאישנאישנהתא3׃רוגסהיהווב

4׃אציוכרדמואובירעשהםלאךרדמהוהיינפלםחל

אלמהנהואראותיבהינפלאןופצהרעשךרדינאיביו

ילארמאיו5׃ינפלאלפאוהוהיתיבתאהוהידובכ

תאעמשךינזאבוךיניעבהארוךבלםישםדאןבהוהי

לכלוהוהיתיבתוקחלכלךתארבדמינארשאלכ

6׃שדקמהיאצומלכבתיבהאובמלךבלתמשוותרות

ברהוהיינדארמאהכלארשיתיבלאירמלאתרמאו

רכנינבםכאיבהב7׃לארשיתיבםכיתובעותלכמםכל

יתיבתאוללחלישדקמבתויהלרשבילרעובלילרע

לאיתירבתאורפיוםדובלחימחלתאםכבירקהב

ןומישתוישדקתרמשמםתרמשאלו8׃םכיתובעותלכ

הוהיינדארמאהכ9׃םכלישדקמביתרמשמירמשל
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ישדקמלאאוביאלרשבלרעובללרערכנןבלכ

םיולהםאיכ10׃לארשיינבךותברשארכנןבלכל

ירחאילעמועתרשאלארשיתועתבילעמוקחררשא

תודקפםיתרשמישדקמבויהו11׃םנועואשנוםהילולג

תאוטחשיהמהתיבהתאםיתרשמותיבהירעשלא

12׃םתרשלםהינפלודמעיהמהוםעלחבזהתאוהלעה

לארשיתיבלויהוםהילולגינפלםתואותרשירשאןעי

הוהיינדאםאנםהילעידייתאשנןכלעןועלושכמל

לכלעתשגלוילןהכלילאושגיאלו13׃םנועואשנו

רשאםתובעותוםתמלכואשנוםישדקהישדקלאישדק

ותדבעלכלתיבהתרמשמירמשםתואיתתנו14׃ושע

רשאקודצינבםיולהםינהכהו15׃ובהשעירשאלכלו

המהילעמלארשיינבתועתבישדקמתרמשמתאורמש

םדובלחילבירקהלינפלודמעוינתרשלילאוברקי

וברקיהמהוישדקמלאואביהמה16׃הוהיינדאםאנ

םאובבהיהו17׃יתרמשמתאורמשוינתרשלינחלשלא

הלעיאלוושבליםיתשפידגבתימינפהרצחהירעשלא

׃התיבותימינפהרצחהירעשבםתרשברמצםהילע

לעויהיםיתשפיסנכמוםשארלעויהיםיתשפיראפ18

הנוציחהרצחהלאםתאצבו19׃עזיבורגחיאלםהינתמ

רשאםהידגבתאוטשפיםעהלאהנוציחהרצחהלא

ושבלושדקהתכשלבםתואוחינהוםבםתרשמהמה

םשארו20׃םהידגבבםעהתאושדקיאלוםירחאםידגב

׃םהישארתאומסכיםוסכוחלשיאלערפווחלגיאל

׃תימינפהרצחהלאםאובבןהכלכותשיאלןייו21
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תלותבםאיכםישנלםהלוחקיאלהשורגוהנמלאו22

ןהכמהנמלאהיהתרשאהנמלאהולארשיתיבערזמ

רוהטלאמטןיבולחלשדקןיבורויימעתאו23׃וחקי

והטפשויטפשמבטפשלודמעיהמהבירלעו24׃םעדוי

יתותבשתאוורמשיידעומלכביתקחתאויתרותתאו

באלםאיכהאמטלאוביאלםדאתמלאו25׃ושדקי

שיאלהתיהאלרשאתוחאלוחאלתבלוןבלוםאלו

27׃ולורפסיםימיתעבשותרהטירחאו26׃ואמטי

שדקבתרשלתימינפהרצחהלאשדקהלאואבםויבו

ינאהלחנלםהלהתיהו28׃הוהיינדאםאנותאטחבירקי

29׃םתזחאינאלארשיבםהלונתתאלהזחאוםתלחנ

לארשיבםרחלכוםולכאיהמהםשאהותאטחהוהחנמה

לכתמורתלכולכירוכבלכתישארו30׃היהיםהל

ונתתםכיתוסרעתישארוהיהיםינהכלםכיתומורתלכמ

ןמהפרטוהלבנלכ31׃ךתיבלאהכרבחינהלןהכל

׃םינהכהולכאיאלהמהבהןמוףועה

הוהילהמורתומירתהלחנבץראהתאםכליפהבו45

בחרוךראףלאםירשעוהשמחךראץראהןמשדק

לאהזמהיהי2׃ביבסהלובגלכבאוהשדקףלאהרשע

םישמחוביבסעברמתואמשמחבתואמשמחשדקה

שמחךראדומתתאזההדמהןמו3׃ביבסולשרגמהמא

שדקשדקמההיהיובוםיפלאתרשעבחרוףלאםירשעו

שדקמהיתרשמםינהכלאוהץראהןמשדק4׃םישדק

םיתבלםוקמםהלהיהוהוהיתאתרשלםיברקההיהי
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תרשעוךראףלאםירשעוהשמחו5׃שדקמלשדקמו

הזחאלםהלתיבהיתרשמםיוללהיהיבחרםיפלא

בחרםיפלאתשמחונתתריעהתזחאו6׃תכשלםירשע

לכלשדקהתמורתתמעלףלאםירשעוהשמחךראו

שדקהתמורתלהזמוהזמאישנלו7׃היהילארשיתיב

ריעהתזחאינפלאושדקהתמורתינפלאריעהתזחאלו

דחאתומעלךראוהמידקהמדקתאפמוהמיםיתאפמ

ולהיהיץראל8׃המידקלובגלאםילובגמםיקלחה

ונתיץראהוימעתאיאישנדועונויאלולארשיבהזחאל

םכלברהוהיינדארמאהכ9׃םהיטבשללארשיתיבל

ומירהושעהקדצוטפשמווריסהדשוסמחלארשייאישנ

תפיאוקדצינזאמ10׃הוהיינדאםאנימעלעמםכיתשרג

היהידחאןכתתבהוהפיאה11׃םכליהיקדצתבוקדצ

לאהפיאהרמחהתרישעותבהרמחהרשעמתאשל

םירשעהרגםירשעלקשהו12׃ותנכתמהיהירמחה

הנמהלקשהשמחוהרשעםילקשםירשעוהשמחםילקש

הפיאהתיששומירתרשאהמורתהתאז13׃םכלהיהי

קחו14׃םירעשהרמחמהפיאהםתיששוםיטחהרמחמ

םיתבהתרשערכהןמתבהרשעמןמשהתבהןמשה

ןאצהןמתחאהשו15׃רמחםיתבהתרשעיכרמח

םימלשלוהלועלוהחנמללארשיהקשממםיתאמהןמ

ויהיץראהםעהלכ16׃הוהיינדאםאנםהילערפכל

היהיאישנהלעו17׃לארשיבאישנלתאזההמורתהלא

לכבתותבשבוםישדחבוםיגחבךסנהוהחנמהותולועה

החנמהתאותאטחהתאהשעיאוהלארשיתיבידעומ
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הכ18׃לארשיתיבדעברפכלםימלשהתאוהלועהתאו

רקבןברפחקתשדחלדחאבןושארבהוהיינדארמא

תאטחהםדמןהכהחקלו19׃שדקמהתאתאטחוםימת

חבזמלהרזעהתונפעבראלאותיבהתזוזמלאןתנו

העבשבהשעתןכו20׃תימינפהרצחהרעשתזוזמלעו

ןושארב21׃תיבהתאםתרפכויתפמוהגששיאמשדחב

תועבשגחחספהםכלהיהישדחלםוירשעהעבראב

דעבוודעבאוההםויבאישנההשעו22׃לכאיתוצמםימי

הלועהשעיגחהימיתעבשו23׃תאטחרפץראהםעלכ

תעבשםוילםמימתםיליאתעבשוםירפתעבשהוהיל

רפלהפיאהחנמו24׃םוילםיזעריעשתאטחוםימיה

השמחביעיבשב25׃הפיאלןיהןמשוהשעיליאלהפיאו

תאטחכםימיהתעבשהלאכהשעיגחבשדחלםוירשע

׃ןמשכוהחנמכוהלעכ

הנפהתימינפהרצחהרעשהוהיינדארמאהכ46

חתפיתבשהםויבוהשעמהימיתששרוגסהיהיםידק

רעשהםלואךרדאישנהאבו2׃חתפישדחהםויבו

ותלועתאםינהכהושעורעשהתזוזמלעדמעוץוחמ

אלרעשהואציורעשהןתפמלעהוחתשהווימלשתאו

אוההרעשהחתפץראהםעווחתשהו3׃ברעהדערגסי

ברקירשאהלעהו4׃הוהיינפלםישדחבותותבשב

ליאוםמימתםישבכהששתבשהםויבהוהילאישנה

ודיתתמהחנמםישבכלוליאלהפיאהחנמו5׃םימת

םמימתרקבןברפשדחהםויבו6׃הפיאלןיהןמשו
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הפיאורפלהפיאו7׃ויהיםמימתליאוםשבכתששו

ןיהןמשוודיגישתרשאכםישבכלוהחנמהשעיליאל

וכרדבואובירעשהםלואךרדאישנהאובבו8׃הפיאל

ךרדאבהםידעומבהוהיינפלץראהםעאובבו9׃אצי

רעשךרדאבהובגנרעשךרדאציתוחתשהלןופצרעש

אברשארעשהךרדבושיאלהנופצרעשךרדאציבגנ

םתאצבואוביםאובבםכותבאישנהו10׃ואציוחכניכוב

רפלהפיאהחנמההיהתםידעומבוםיגחבו11׃ואצי

12׃הפיאלןיהןמשוודיתתמםישבכלוליאלהפיאו

הוהילהבדנםימלשואהלועהבדנאישנההשעייכו

תאוותלעתאהשעוםידקהנפהרעשהתאולחתפו

רעשהתארגסואציותבשהםויבהשעירשאכוימלש

םוילהלועהשעתםימתותנשןבשבכו13׃ותאצירחא

וילעהשעתהחנמו14׃ותאהשעתרקבברקבבהוהיל

סרלןיההתישילשןמשוהפיאהתיששרקבברקבב

תאושעו15׃דימתםלועתוקחהוהילהחנמתלסהתא

׃דימתתלוערקבברקבבןמשהתאוהחנמהתאושבכה

וינבמשיאלהנתמאישנהןתייכהוהיינדארמאהכ16

ןתייכו17׃הלחנבאיהםתזחאהיהתוינבלאיהותלחנ

רורדהתנשדעולהתיהווידבעמדחאלותלחנמהנתמ

חקיאלו18׃היהתםהלוינבותלחנךאאישנלתבשו

תאלחניותזחאמםתזחאמםתנוהלםעהתלחנמאישנה

ינאיביו19׃ותזחאמשיאימעוצפיאלרשאןעמלוינב

לאשדקהתוכשלהלארעשהףתכלערשאאובמב

׃המיםתכריבםוקמםשהנהוהנופצתונפהםינהכה
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תאםינהכהםשולשבירשאםוקמההזילארמאיו20

איצוהיתלבלהחנמהתאופאירשאתאטחהתאוםשאה

לאינאיצויו21׃םעהתאשדקלהנוציחהרצחהלא

הנהורצחהיעוצקמתעבראלאינריבעיוהנציחהרצחה

תעבראב22׃רצחהעצקמברצחרצחהעצקמברצח

םישלשוךראםיעבראתורטקתורצחרצחהתועצקמ

ביבסרוטו23׃תועצקהמםתעבראלתחאהדמבחר

תוריטהתחתמיושעתולשבמוםתעבראלביבסםהב

ולשבירשאםילשבמהתיבהלאילארמאיו24׃ביבס

׃םעהחבזתאתיבהיתרשמםש

ןתפמתחתמםיאציםימהנהותיבהחתפלאינבשיו47

תחתמםידריםימהוםידקתיבהינפיכהמידקתיבה

רעשךרדינאצויו2׃חבזמלבגנמתינמיהתיבהףתכמ

םידקהנופהךרדץוחהרעשלאץוחךרדינבסיוהנופצ

םידקשיאהתאצב3׃תינמיהףתכהןמםיכפמםימהנהו

4׃םיספאימםימבינרבעיוהמאבףלאדמיוודיבוקו

ינרבעיוףלאדמיוםיכרבםימםימבינרבעיוףלאדמיו

ואגיכרבעללכואאלרשאלחנףלאדמיו5׃םינתמימ

תיארהילארמאיו6׃רבעיאלרשאלחנוחשימםימה

לאהנהוינבושב7׃לחנהתפשינבשיוינכלויוםדאןב

םימהילארמאיו8׃הזמוהזמדאמברץעלחנהתפש

הברעהלעודריוהנומדקההלילגהלאםיאצויהלאה

היהו9׃םימהואפרנוםיאצומההמיהלאהמיהואבו

םילחנםשאובירשאלכלאץרשירשאהיחשפנלכ
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הלאהםימההמשואביכדאמהברהגדההיהוהיחי

ודמעיהיהו10׃לחנההמשאובירשאלכיחוואפריו

םימרחלחוטשמםילגעןיעדעוידגןיעמםיגודוילע

׃דאמהברלודגהםיהתגדכםתגדהיהתהנימלויהי

לחנהלעו12׃ונתנחלמלואפריאלוויאבגוותאצב11

והלעלוביאללכאמץעלכהזמוהזמותפשלעהלעי

המהשדקמהןמוימימיכרכביוישדחלוירפםתיאלו

רמאהכ13׃הפורתלוהלעולכאמלוירפויהוםיאצוי

רשעינשלץראהתאולחנתתרשאלובגהגהוהיינדא

ויחאכשיאהתואםתלחנו14׃םילבחףסוילארשייטבש

תאזהץראההלפנוםכיתבאלהתתלידיתאיתאשנרשא

םיהןמהנופצתאפלץראהלובגהזו15׃הלחנבםכל

םירבסהתורבתמח16׃הדדצאובלןלתחךרדהלודגה

רשאןוכיתהרצחתמחלובגןיבוקשמדלובגןיברשא

לובגןוניערצחםיהןמלובגהיהו17׃ןרוחלובגלא

תאפו18׃ןופצתאפתאותמחלובגוהנופצןופצוקשמד

ץראןיבמודעלגהןיבמוקשמדןיבמוןרוחןיבמםידק

תאפתאוודמתינומדקהםיהלעלובגמןדריהלארשי

שדקתובירמימדערמתמהנמיתבגנתאפו19׃המידק

תאפו20׃הבגנהנמיתתאפתאולודגהםיהלאהלחנ

׃םיתאפתאזתמחאובלחכנדעלובגמלודגהםיהםי

22׃לארשייטבשלםכלתאזהץראהתאםתקלחו21

םככותבםירגהםירגהלוםכלהלחנבהתואולפתהיהו

לארשיינבבחרזאכםכלויהוםככותבםינבודלוהרשא
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טבשבהיהו23׃לארשייטבשךותבהלחנבולפיםכתא

׃הוהיינדאםאנותלחנונתתםשותארגהרגרשא

ךרדדילאהנופצהצקמםיטבשהתומשהלאו48

דילאהנופצקשמדלובגןניערצחתמחאובלןלתח

ןדלובגלעו2׃דחאןדםיהםידקתאפולויהותמח

רשאלובגלעו3׃דחארשאהמיתאפדעםידקתאפמ

לובגלעו4׃דחאילתפנהמיתאפדעוהמידקתאפמ

לעו5׃דחאהשנמהמיתאפדעהמדקתאפמילתפנ

6׃דחאםירפאהמיתאפדעהמדקתאפמהשנמלובג

׃דחאןבוארהמיתאפדעוםידקתאפמםירפאלובגלעו

הדוהיהמיתאפדעםידקתאפמןבוארלובגלעו7

המיתאפדעםידקתאפמהדוהילובגלעו8׃דחא

בחרףלאםירשעוהשמחומירתרשאהמורתההיהת

היהוהמיתאפדעהמידקתאפמםיקלחהדחאכךראו

ךראהוהילומירתרשאהמורתה9׃וכותבשדקמה

הלאלו10׃םיפלאתרשעבחרוףלאםירשעוהשמח

ףלאםירשעוהשמחהנופצםינהכלשדקהתמורתהיהת

םיפלאתרשעבחרהמידקוםיפלאתרשעבחרהמיו

׃וכותבהוהישדקמהיהוףלאםירשעוהשמחךראהבגנו

רשאיתרמשמורמשרשאקודצינבמשדקמהםינהכל11

התיהו12׃םיולהועתרשאכלארשיינבתועתבועתאל

לובגלאםישדקשדקץראהתמורתמהימורתםהל

םירשעוהשמחםינהכהלובגתמעלםיולהו13׃םיולה

םירשעוהשמחךראלכםיפלאתרשעבחרוךראףלא

רמיאלוונממורכמיאלו14׃םיפלאתרשעבחרוףלא
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תשמחו15׃הוהילשדקיכץראהתישאררובעיאלו

לחףלאםירשעוהשמחינפלעבחרברתונהםיפלא

הלאו16׃הכותבריעההתיהושרגמלובשומלריעלאוה

תאפוםיפלאתעבראותואמשמחןופצתאפהיתודמ

שמחםידקתאפמוםיפלאתעבראותואמשמחשמחבגנ

תעבראותואמשמחהמיתאפוםיפלאתעבראותואמ

םיתאמוםישמחהנופצריעלשרגמהיהו17׃םיפלא

המיוםיתאמוםישמחהמידקוםיתאמוםישמחהבגנו

שדקהתמורתתמעלךראברתונהו18׃םיתאמוםישמח

תמעלהיהוהמיםיפלאתרשעוהמידקםיפלאתרשע

׃ריעהידבעלםחללהתאובתהתיהושדקהתמורת

לכ20׃לארשייטבשלכמוהודבעיריעהדבעהו19

ףלאםירשעוהשמחבףלאםירשעוהשמחהמורתה

21׃ריעהתזחאלאשדקהתמורתתאומירתתיעיבר

ריעהתזחאלושדקהתמורתלהזמוהזמאישנלרתונהו

המיוהמידקלובגדעהמורתףלאםירשעוהשמחינפלא

םיקלחתמעלהמילובגלעףלאםירשעוהשמחינפלע

22׃הכותבתיבהשדקמושדקהתמורתהתיהואישנל

היהיאישנלרשאךותבריעהתזחאמוםיולהתזחאמו

רתיו23׃היהיאישנלןמינבלובגןיבוהדוהילובגןיב

לעו24׃דחאןמינבהמיתאפדעהמדקתאפמםיטבשה

25׃דחאןועמשהמיתאפדעהמידקתאפמןמינבלובג

רכששיהמיתאפדעהמידקתאפמןועמשלובגלעו

המיתאפדעהמידקתאפמרכששילובגלעו26׃דחא

תאפדעהמדקתאפמןלובזלובגלעו27׃דחאןלובז
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היהוהנמיתבגנתאפלאדגלובגלעו28׃דחאדגהמי

29׃לודגהםיהלעהלחנשדקתבירמימרמתמלובג

הלאולארשייטבשלהלחנמוליפתרשאץראהתאז

תאפמריעהתאצותהלאו30׃הוהיינדאםאנםתקלחמ

ריעהירעשו31׃הדמםיפלאתעבראותואמשמחןופצ

רעשהנופצהשולשםירעשלארשייטבשתומשלע

תאפלאו32׃דחאיולרעשדחאהדוהירעשדחאןבואר

רעשוהשלשםירעשוםיפלאתעבראותואמשמחהמידק

הבגנתאפו33׃דחאןדרעשדחאןמינברעשדחאףסוי

רעשהשלשםירעשוהדמםיפלאתעבראותואמשמח

תאפ34׃דחאןלובזרעשדחארכששירעשדחאןועמש

דגרעשהשלשםהירעשםיפלאתעבראותואמשמחהמי

הנמשביבס35׃דחאילתפנרעשדחארשארעשדחא

׃המשהוהיםוימריעהםשוףלארשע
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עשוה

היזעימיביראבןבעשוהלאהיהרשאהוהירבד1

שאויןבםעבריימיבוהדוהייכלמהיקזחיזחאםתוי

הוהירמאיועשוהבהוהירבדתלחת2׃לארשיךלמ

הנזיכםינונזידליוםינונזתשאךלחקךלעשוהלא

תברמגתאחקיוךליו3׃הוהיירחאמץראההנזת

ומשארקוילאהוהירמאיו4׃ןבולדלתורהתוםילבד

תיבלעלאערזיימדתאיתדקפוטעמדועיכלאערזי

אוההםויבהיהו5׃לארשיתיבתוכלממיתבשהואוהי

דוערהתו6׃לאערזיקמעבלארשיתשקתאיתרבשו

ףיסואאליכהמחראלהמשארקולרמאיותבדלתו

תיבתאו7׃םהלאשאאשניכלארשיתיבתאםחראדוע

םעישואאלוםהיהלאהוהיבםיתעשוהוםחראהדוהי

למגתו8׃םישרפבוםיסוסבהמחלמבוברחבותשקב

ימעאלומשארקרמאיו9׃ןבדלתורהתוהמחראלתא

ינברפסמהיהו10׃םכלהיהאאליכנאוימעאלםתאיכ

םוקמבהיהורפסיאלודמיאלרשאםיהלוחכלארשי

׃יחלאינבםהלרמאיםתאימעאלםהלרמאירשא

שארםהלומשוודחילארשיינבוהדוהיינבוצבקנו11

׃לאערזיםוילודגיכץראהןמולעודחא

םכמאבוביר2׃המחרםכיתוחאלוימעםכיחאלורמא2

הינפמהינונזרסתוהשיאאליכנאויתשאאלאיהיכוביר

היתגצהוהמרעהנטישפאןפ3׃הידשןיבמהיפופאנו

היתמהוהיצץראכהתשורבדמכהיתמשוהדלוהםויכ
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יכ5׃המהםינונזינביכםחראאלהינבתאו4׃אמצב

יבהאמירחאהכלאהרמאיכםתרוההשיבהםמאהתנז

יננהןכל6׃ייוקשוינמשיתשפוירמצימימוימחלינתנ

אלהיתוביתנוהרדגתאיתרדגוםיריסבךכרדתאךש

םתשקבוםתאגישתאלוהיבהאמתאהפדרו7׃אצמת

יכןושארהישיאלאהבושאוהכלאהרמאואצמתאלו

הליתתניכנאיכהעדיאלאיהו8׃התעמזאילבוט

ושעבהזוהליתיברהףסכורהציהושוריתהוןגדה

ודעומבישוריתוותעבינגדיתחקלובושאןכל9׃לעבל

הלגאהתעו10׃התורעתאתוסכליתשפוירמציתלצהו

11׃ידימהנליציאלשיאוהיבהאמיניעלהתלבנתא

׃הדעומלכוהתבשוהשדחהגחהשושמלכיתבשהו

ילהמההנתאהרמארשאהתנאתוהנפגיתמשהו12

׃הדשהתיחםתלכאורעילםיתמשויבהאמילונתנרשא

םהלריטקתרשאםילעבהימיתאהילעיתדקפו13

החכשיתאוהיבהאמירחאךלתוהתילחוהמזנדעתו

רבדמההיתכלהוהיתפמיכנאהנהןכל14׃הוהיםאנ

תאוםשמהימרכתאהליתתנו15׃הבללעיתרבדו

םויכוהירוענימיכהמשהתנעוהוקתחתפלרוכעקמע

הוהיםאנאוההםויבהיהו16׃םירצמץראמהתלע

תאיתרסהו17׃ילעבדועיליארקתאלוישיאיארקת

יתרכו18׃םמשבדועורכזיאלוהיפמםילעבהתומש

םימשהףועםעוהדשהתיחםעאוההםויבתירבםהל

ץראהןמרובשאהמחלמוברחותשקוהמדאהשמרו

ךיתשראוםלועלילךיתשראו19׃חטבלםיתבכשהו



עשוה 963

ילךיתשראו20׃םימחרבודסחבוטפשמבוקדצביל

םאנהנעאאוההםויבהיהו21׃הוהיתאתעדיוהנומאב

ץראהו22׃ץראהתאונעיםהוםימשהתאהנעאהוהי

תאונעיםהורהציהתאושוריתהתאוןגדהתאהנעת

המחראלתאיתמחרוץראבילהיתערזו23׃לאערזי

׃יהלארמאיאוהוהתאימעימעאלליתרמאו

תפאנמוערתבהאהשאבהאךלדועילאהוהירמאיו3

םירחאםיהלאלאםינפםהולארשיינבתאהוהיתבהאכ

ףסכרשעהשמחבילהרכאו2׃םיבנעישישאיבהאו

םיברםימיהילארמאו3׃םירעשךתלוםירעשרמחו

יכ4׃ךילאינאםגושיאלייהתאלוינזתאליליבשת

חבזןיאורשןיאוךלמןיאלארשיינבובשיםיברםימי

לארשיינבובשירחא5׃םיפרתודופאןיאוהבצמןיאו

לאודחפוםכלמדיודתאוםהיהלאהוהיתאושקבו

׃םימיהתירחאבובוטלאוהוהי

יבשויםעהוהילביריכלארשיינבהוהירבדועמש4

2׃ץראבםיהלאתעדןיאודסחןיאותמאןיאיכץראה

3׃ועגנםימדבםימדווצרפףאנובנגוחצרושחכוהלא

הדשהתיחבהבבשוילכללמאוץראהלבאתןכלע

ברילאשיאךא4׃ופסאיםיהיגדםגוםימשהףועבו

לשכוםויהתלשכו5׃ןהכיבירמכךמעושיאחכוילאו

ילבמימעומדנ6׃ךמאיתימדוהלילךמעאיבנםג

חכשתוילןהכמךאסאמאותסאמתעדההתאיכתעדה

ילואטחןכםברכ7׃ינאםגךינבחכשאךיהלאתרות
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ואשיםנועלאוולכאיימעתאטח8׃רימאןולקבםדובכ

ויללעמוויכרדוילעיתדקפוןהככםעכהיהו9׃ושפנ

תאיכוצרפיאלוונזהועבשיאלוולכאו10׃ולבישא

ימע12׃בלחקישוריתוןייותונז11׃רמשלובזעהוהי

ונזיוהעתהםינונזחוריכולדיגיולקמולאשיוצעב

תועבגהלעווחבזיםירההישארלע13׃םהיהלאתחתמ

הנינזתןכלעהלצבוטיכהלאוהנבלוןולאתחתורטקי

םכיתונבלעדוקפאאל14׃הנפאנתםכיתולכוםכיתונב

תונזהםעםהיכהנפאנתיכםכיתולכלעוהנינזתיכ

הנזםא15׃טבליןיביאלםעווחבזיתושדקהםעוודרפי

ולעתלאולגלגהואבתלאוהדוהיםשאילאלארשיהתא

ררסהררסהרפכיכ16׃הוהייחועבשתלאוןואתיב

םיבצערובח17׃בחרמבשבככהוהיםעריהתעלארשי

ןולקובהובהאונזההנזהםאבסרס18׃ולחנהםירפא

׃םתוחבזמושביוהיפנכבהתואחורררצ19׃הינגמ

ךלמהתיבולארשיתיבובישקהוםינהכהתאזועמש5

תשרוהפצמלםתייהחפיכטפשמהםכליכוניזאה

רסומינאווקימעהםיטשהטחשו2׃רובתלעהשורפ

יכינממדחכנאללארשיוםירפאיתעדיינא3׃םלכל

םהיללעמונתיאל4׃לארשיאמטנםירפאתינזההתע

אלהוהיתאוםברקבםינונזחוריכםהיהלאלאבושל

ולשכיםירפאולארשיווינפבלארשיןואגהנעו5׃ועדי

וכליםרקבבוםנאצב6׃םמעהדוהיםגלשכםנועב

יכודגבהוהיב7׃םהמץלחואצמיאלוהוהיתאשקבל
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ועקת8׃םהיקלחתאשדחםלכאיהתעודליםירזםינב

ךירחאןואתיבועירההמרבהרצצחהעבגברפוש

יטבשבהחכותםויבהיהתהמשלםירפא9׃ןימינב

לובגיגיסמכהדוהיירשויה10׃הנמאניתעדוהלארשי

ץוצרםירפאקושע11׃יתרבעםימכךופשאםהילע

םירפאלשעכינאו12׃וצירחאךלהליאוהיכטפשמ

הדוהיווילחתאםירפאאריו13׃הדוהיתיבלבקרכו

בריךלמלאחלשיורושאלאםירפאךליוורזמתא

יכ14׃רוזמםכמההגיאלוםכלאפרללכויאלאוהו

ףרטאינאינאהדוהיתיבלריפככוםירפאללחשכיכנא

דעימוקמלאהבושאךלא15׃ליצמןיאואשאךלאו

׃יננרחשיםהלרצבינפושקבוומשאירשא

׃ונשבחיוךיונאפריוףרטאוהיכהוהילאהבושנווכל6

העדנו3׃וינפלהיחנוונמקיישילשהםויבםימימוניחי2

ונלםשגכאוביוואצמןוכנרחשכהוהיתאתעדלהפדרנ

השעאהמםירפאךלהשעאהמ4׃ץראהרוישוקלמכ

לע5׃ךלהםיכשמלטכורקבןנעכםכדסחוהדוהיךל

רואךיטפשמויפירמאבםיתגרהםיאיבנביתבצחןכ

׃תולעמםיהלאתעדוחבזאלויתצפחדסחיכ6׃אצי

תירקדעלג8׃יבודגבםשתירבורבעםדאכהמהו7

םינהכרבחםידודגשיאיכחכו9׃םדמהבקעןואילעפ

יתיארלארשיתיבב10׃ושעהמזיכהמכשוחצריךרד

הדוהיםג11׃לארשיאמטנםירפאלתונזםשהירירעש

׃ימעתובשיבושבךלריצקתש



עשוה 966

יכןורמשתוערוםירפאןועהלגנולארשיליאפרכ7

ורמאילבו2׃ץוחבדודגטשפאוביבנגורקשולעפ

דגנםהיללעמםובבסהתעיתרכזםתערלכםבבלל

4׃םירשםהישחכבוךלמוחמשיםתערב3׃ויהינפ

שולמריעמתובשיהפאמהרעברונתומכםיפאנמםלכ

ןיימתמחםירשולחהונכלמםוי5׃ותצמחדעקצב

לכםבראבםבלרונתכוברקיכ6׃םיצצלתאודיךשמ

םלכ7׃הבהלשאכרעבאוהרקבםהפאןשיהלילה

ןיאולפנםהיכלמלכםהיטפשתאולכאורונתכומחי

םירפאללובתיאוהםימעבםירפא8׃ילאםהבארק

םגעדיאלאוהווחכםירזולכא9׃הכופהילבהגעהיה

וינפבלארשיןואגהנעו10׃עדיאלאוהוובהקרזהביש

יהיו11׃תאזלכבוהשקבאלוםהיהלאהוהילאובשאלו

12׃וכלהרושאוארקםירצמבלןיאהתופהנויכםירפא

םדירואםימשהףועכיתשרםהילעשורפאוכלירשאכ

דשינממודדניכםהליוא13׃םתדעלעמשכםרסיא

14׃םיבזכילעורבדהמהוםדפאיכנאויבועשפיכםהל

ןגדלעםתובכשמלעוליליייכםבלבילאוקעזאלו

םתעורזיתקזחיתרסיינאו15׃יבורוסיוררוגתישוריתו

ולפיהימרתשקכויהלעאלובושי16׃ערובשחיילאו

׃םירצמץראבםגעלוזםנושלםעזמםהירשברחב

יתירבורבעןעיהוהיתיבלערשנכרפשךכחלא8

חנז3׃לארשיךונעדייהלאוקעזייל2׃ועשפיתרותלעו

ורישהינממאלווכילמהםה4׃ופדריביואבוטלארשי



עשוה 967

5׃תרכיןעמלםיבצעםהלושעםבהזוםפסכיתעדיאלו

6׃ןיקנולכויאליתמדעםביפאהרחןורמשךלגעחנז

םיבבשיכאוהםיהלאאלווהשעשרחאוהולארשימיכ

המקורצקיהתפוסווערזיחוריכ7׃ןורמשלגעהיהי

8׃והעלביםירזהשעיילואחמקהשעיילבחמצולןיא

יכ9׃ובץפחןיאילככםיוגבויההתעלארשיעלבנ

10׃םיבהאונתהםירפאולדדובארפרושאולעהמה

ךלמאשממטעמולחיוםצבקאהתעםיוגבונתייכםג

תוחבזמולויהאטחלתחבזמםירפאהברהיכ11׃םירש

יחבז13׃ובשחנרזומכיתרותוברולבותכא12׃אטחל

םנוערכזיהתעםצראלהוהיולכאיורשבוחבזייבהבה

תאלארשיחכשיו14׃ובושיםירצמהמהםתואטחדקפיו

יתחלשותורצבםירעהברההדוהיותולכיהןביווהשע

׃היתנמראהלכאווירעבשא

ךיהלאלעמתינזיכםימעכליגלאלארשיחמשתלא9

םעריאלבקיוןרג2׃ןגדתונרגלכלעןנתאתבהא

םירפאבשוהוהיץראבובשיאל3׃הבשחכישוריתו

אלוןייהוהילוכסיאל4׃ולכאיאמטרושאבוםירצמ

יכואמטיוילכאלכםהלםינואםחלכםהיחבזולוברעי

דעומםוילושעתהמ5׃הוהיתיבאוביאלםשפנלםמחל

ףמםצבקתםירצמדשמוכלההנהיכ6׃הוהיגחםוילו

׃םהילהאבחוחםשריישומקםפסכלדמחמםרבקת

ליואלארשיועדיםלשהימיואבהדקפהימיואב7

׃המטשמהברוךנועברלעחורהשיאעגשמאיבנה
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ויכרדלכלעשוקיחפאיבניהלאםעםירפאהפצ8

העבגהימיכותחשוקימעה9׃ויהלאתיבבהמטשמ

יתאצמרבדמבםיבנעכ10׃םתאטחדוקפיםנוערוכזי

המהםכיתובאיתיארהתישארבהנאתבהרוכבכלארשי

11׃םבהאכםיצוקשויהיותשבלורזניורועפלעבואב

12׃ןוירהמוןטבמוהדלמםדובכףפועתיףועכםירפא

םהליואםגיכםדאמםיתלכשוםהינבתאולדגיםאיכ

הונבהלותשרוצליתיאררשאכםירפא13׃םהמירושב

ןתתהמהוהיםהלןת14׃וינבגרוהלאאיצוהלםירפאו

לגלגבםתערלכ15׃םיקמצםידשוליכשמםחרםהלןת

ףסואאלםשרגאיתיבמםהיללעמערלעםיתאנשםשיכ

שביםשרשםירפאהכה16׃םיררסםהירשלכםתבהא

17׃םנטבידמחמיתמהוןודלייכםגןושעיילבירפ

׃םיוגבםידדנויהיוולועמשאליכיהלאםסאמי

הברהוירפלברכולהושיירפלארשיקקובןפג10

םבלקלח2׃תובצמוביטיהוצראלבוטכתוחבזמל

יכ3׃םתובצמדדשיםתוחבזמףרעיאוהומשאיהתע

ךלמהוהוהיתאונאריאליכונלךלמןיאורמאיהתע

תירבתרכאושתולאםירבדורבד4׃ונלהשעיהמ

ןואתיבתולגעל5׃ידשימלתלעטפשמשארכחרפו

לעוליגיוילעוירמכוומעוילעלבאיכןורמשןכשורוגי

ךלמלהחנמלבוירושאלותואםג6׃ונממהלגיכודובכ

המדנ7׃ותצעמלארשישוביוחקיםירפאהנשבברי

ןואתומבודמשנו8׃םימינפלעףצקכהכלמןורמש
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ורמאוםתוחבזמלעהלעירדרדוץוקלארשיתאטח

תאטחהעבגהימימ9׃ונילעולפנתועבגלוונוסכםירהל

ינבלעהמחלמהעבגבםגישתאלודמעםשלארשי

םרסאבםימעםהילעופסאוםרסאויתואב10׃הולע

שודליתבהאהדמלמהלגעםירפאו11׃םתניעיתשל

הדוהישורחיםירפאביכראהראוצבוטלעיתרבעינאו

דסחיפלורצקהקדצלםכלוערז12׃בקעיולדדשי

קדצהריואובידעהוהיתאשורדלתעורינםכלורינ

שחכירפםתלכאםתרצקהתלועעשרםתשרח13׃םכל

ךמעבןואשםאקו14׃ךירובגברבךכרדבתחטביכ

המחלמםויבלאבראתיבןמלשדשכדשויךירצבמלכו

ינפמלאתיבםכלהשעהככ15׃השטרםינבלעםא

׃לארשיךלמהמדנהמדנרחשבםכתערתער

2׃ינבליתארקםירצממווהבהאולארשירעניכ11

םילספלווחבזיםילעבלםהינפמוכלהןכםהלוארק

אלוויתעורזלעםחקםירפאליתלגרתיכנאו3׃ןורטקי

הבהאתותבעבםכשמאםדאילבחב4׃םיתאפריכועדי

5׃ליכואוילאטאוםהיחללעלעימירמכםהלהיהאו

׃בושלונאמיכוכלמאוהרושאוםירצמץראלאבושיאל

7׃םהיתוצעממהלכאווידבהתלכווירעבברחהלחו6

׃םמוריאלדחיוהארקילעלאויתבושמלםיאולתימעו

המדאכךנתאךיאלארשיךנגמאםירפאךנתאךיא8

אל9׃ימוחנורמכנדחייבלילעךפהנםיאבצכךמישא

יכנאלאיכםירפאתחשלבושאאליפאןורחהשעא
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הוהיירחא10׃ריעבאובאאלושודקךברקבשיאאלו

11׃םימםינבודרחיוגאשיאוהיכגאשיהיראכוכלי

םיתבשוהורושאץראמהנויכוםירצממרופצכודרחי

המרמבוםירפאשחכבינבבס12׃הוהיםאנםהיתבלע

׃ןמאנםישודקםעולאםעדרדעהדוהיולארשיתיב

דשובזכםויהלכםידקףדרוחורהערםירפא12

בירו2׃לבויםירצמלןמשוותרכירושאםעתירבוהברי

ויללעמכויכרדכבקעילעדקפלוהדוהיםעהוהיל

׃םיהלאתאהרשונואבוויחאתאבקעןטבב3׃ולבישי

ונאצמילאתיבולןנחתיוהכבלכיוךאלמלארשיו4

6׃ורכזהוהיתואבצהיהלאהוהיו5׃ונמערבדיםשו

ךיהלאלאהוקורמשטפשמודסחבושתךיהלאבהתאו

רמאיו8׃בהאקשעלהמרמינזאמודיבןענכ7׃דימת

ילואצמיאליעיגילכילןואיתאצמיתרשעךאםירפא

דעםירצמץראמךיהלאהוהייכנאו9׃אטחרשאןוע

םיאיבנהלעיתרבדו10׃דעומימיכםילהאבךבישוא

דעלגםא11׃המדאםיאיבנהדיבויתיברהןוזחיכנאו

םילגכםתוחבזמםגוחבזםירושלגלגבויהאושךאןוא

לארשידבעיוםראהדשבקעיחרביו12׃ידשימלתלע

לארשיתאהוהיהלעהאיבנבו13׃רמשהשאבוהשאב

םירורמתםירפאסיעכה14׃רמשנאיבנבוםירצממ

׃וינדאולבישיותפרחושוטיוילעוימדו

לעבבםשאיולארשיבאוהאשנתתרםירפארבדכ13

םפסכמהכסמםהלושעיואטחלופסויהתעו2׃תמיו



עשוה 971

םירמאםהםהלהלכםישרחהשעמםיבצעםנובתכ

לטכורקבןנעכויהיןכל3׃ןוקשיםילגעםדאיחבז

יכנאו4׃הבראמןשעכוןרגמרעסיץמכךלהםיכשמ

עדתאליתלוזםיהלאוםירצמץראמךיהלאהוהי

׃תובאלתץראברבדמבךיתעדיינא5׃יתלבןיאעישומו

7׃ינוחכשןכלעםבלםריוועבשועבשיוםתיערמכ6

בדכםשגפא8׃רושאךרדלערמנכלחשומכםהליהאו

הדשהתיחאיבלכםשםלכאוםבלרוגסערקאולוכש

ךכלמיהא10׃ךרזעביביכלארשיךתחש9׃םעקבת

ילהנתתרמארשאךיטפשוךירעלכבךעישויואופא

12׃יתרבעבחקאויפאבךלמךלןתא11׃םירשוךלמ

ולואביהדלויילבח13׃ותאטחהנופצםירפאןוערורצ

דימ14׃םינברבשמבדמעיאלתעיכםכחאלןבאוה

ךבטקיהאתומךירבדיהאםלאגאתוממםדפאלואש

Sheol)׃יניעמרתסיםחנלואש h7585)15םיחאןיבאוהיכ

ורוקמשוביוהלערבדממהוהיחורםידקאוביאירפי

םשאת16׃הדמחילכלכרצואהסשיאוהוניעמברחיו

ושטריםהיללעולפיברחבהיהלאבהתרמיכןורמש

׃ועקביויתוירהו

2׃ךנועבתלשכיכךיהלאהוהידעלארשיהבוש14

אשתלכוילאורמאהוהילאובושוםירבדםכמעוחק

ונעישויאלרושא3׃וניתפשםירפהמלשנובוטחקוןוע

ונידיהשעמלוניהלאדוערמאנאלובכרנאלסוסלע

הבדנםבהאםתבושמאפרא4׃םותיםחריךברשא



עשוה 972

הנשושכחרפילארשיללטכהיהא5׃ונממיפאבשיכ

חירוודוהתיזכיהיוויתוקניוכלי6׃ןונבלכוישרשךיו

ןפגכוחרפיוןגדויחיולצביבשיובשי7׃ןונבלכול

יתינעינאםיבצעלדועילהמםירפא8׃ןונבלןייכורכז

םכחימ9׃אצמנךירפינממןנערשורבכינאונרושאו

וכליםיקדצוהוהייכרדםירשייכםעדיוןובנהלאןביו

׃םבולשכיםיעשפוםב



לאוי 973

לאוי

תאזועמש2׃לאותפןבלאוילאהיהרשאהוהירבד1

םאוםכימיבתאזהתיההץראהיבשוילכוניזאהוםינקזה

םהינבלםכינבוורפסםכינבלהילע3׃םכיתבאימיב

רתיוהבראהלכאםזגהרתי4׃רחארודלםהינבו

וציקה5׃ליסחהלכאקליהרתיוקליהלכאהבראה

תרכניכסיסעלעןיייתשלכולליהווכבוםירוכש

וינשרפסמןיאוםוצעיצראלעהלעיוגיכ6׃םכיפמ

יתנאתוהמשלינפגםש7׃ולאיבלתועלתמוהיראינש

ילא8׃היגירשוניבלהךילשהוהפשחףשחהפצקל

ךסנוהחנמתרכה9׃הירוענלעבלעקשתרגחהלותבכ

הדשדדש10׃הוהייתרשמםינהכהולבאהוהיתיבמ

11׃רהציללמאשוריתשיבוהןגדדדשיכהמדאהלבא

יכהרעשלעוהטחלעםימרכוליליהםירכאושיבה

ןומרהללמאהנאתהוהשיבוהןפגה12׃הדשריצקדבא

ןמןושששיבהיכושביהדשהיצעלכחופתורמתםג

חבזמיתרשמוליליהםינהכהודפסוורגח13׃םדאינב

םכיהלאתיבמענמניכיהלאיתרשמםיקשבונילואב

לכםינקזופסאהרצעוארקםוצושדק14׃ךסנוהחנמ

ההא15׃הוהילאוקעזוםכיהלאהוהיתיבץראהיבשי

דגנאולה16׃אוביידשמדשכוהוהיםויבורקיכםויל

ושבע17׃ליגוהחמשוניהלאתיבמתרכנלכאוניניע

יכתורגממוסרהנתורצאומשנםהיתפרגמתחתתודרפ

ןיאיכרקבירדעוכבנהמהבהחנאנהמ18׃ןגדשיבה

ארקאהוהיךילא19׃ומשאנןאצהירדעםגםהלהערמ



לאוי 974

׃הדשהיצעלכהטהלהבהלורבדמתואנהלכאשאיכ

שאוםימיקיפאושבייכךילאגורעתהדשתומהבםג20

׃רבדמהתואנהלכא

יבשילכוזגריישדקרהבועירהוןויצברפושועקת2

םויהלפאוךשחםוי2׃בורקיכהוהיםויאביכץראה

והמכםוצעוברםעםירההלעשרפרחשכלפרעוןנע

3׃רודורודינשדעףסויאלוירחאוםלועהןמהיהנאל

ץראהןדעןגכהבהלטהלתוירחאושאהלכאוינפל

׃ולהתיהאלהטילפםגוהממשרבדמוירחאווינפל

לוקכ5׃ןוצוריןכםישרפכווהארמםיסוסהארמכ4

הלכאשאבהללוקכןודקריםירההישארלעתובכרמ

לכםימעוליחיוינפמ6׃המחלמךורעםוצעםעכשק

המחלמישנאכןוצריםירובגכ7׃רוראפוצבקםינפ

8׃םתוחראןוטבעיאלוןוכליויכרדבשיאוהמוחולעי

חלשהדעבוןוכליותלסמברבגןוקחדיאלויחאשיאו

ולעיםיתבבןוצריהמוחבוקשיריעב9׃ועצביאלולפי

ושערץראהזגרוינפל10׃בנגכואביםינולחהדעב

ןתנהוהיו11׃םהגנופסאםיבכוכוורדקחריושמשםימש

ורבדהשעםוצעיכוהנחמדאמבריכוליחינפלולוק

םאנהתעםגו12׃ונליכיימודאמארונוהוהיםוילודגיכ

13׃דפסמבויכבבוםוצבוםכבבללכבידעובשהוהי

יכםכיהלאהוהילאובושוםכידגבלאוםכבבלוערקו

׃הערהלעםחנודסחברוםיפאךראאוהםוחרוןונח

החנמהכרבוירחאריאשהוםחנובושיעדויימ14



לאוי 975

םוצושדקןויצברפושועקת15׃םכיהלאהוהילךסנו

ופסאםינקזוצבקלהקושדקםעופסא16׃הרצעוארק

17׃התפחמהלכוורדחמןתחאציםידשיקניוםיללוע

ורמאיוהוהייתרשמםינהכהוכביחבזמלוםלואהןיב

םבלשמלהפרחלךתלחנןתתלאוךמעלעהוהיהסוח

הוהיאנקיו18׃םהיהלאהיאםימעבורמאיהמלםיוג

יננהומעלרמאיוהוהיןעיו19׃ומעלעלמחיווצראל

אלוותאםתעבשורהציהושוריתהוןגדהתאםכלחלש

קיחראינופצהתאו20׃םיוגבהפרחדועםכתאןתא

םיהלאוינפתאהממשוהיצץראלאויתחדהוםכילעמ

ותנחצלעתוושאבהלעוןורחאהםיהלאופסוינמדקה

יכיחמשויליגהמדאיאריתלא21׃תושעללידגהיכ

ואשדיכידשתומהבואריתלא22׃תושעלהוהילידגה

23׃םליחונתנןפגוהנאתוירפאשנץעיכרבדמתואנ

תאםכלןתניכםכיהלאהוהיבוחמשווליגןויצינבו

׃ןושארבשוקלמוהרומםשגםכלדרויוהקדצלהרומה

25׃רהציושוריתםיבקיהוקישהורבתונרגהואלמו24

ליסחהוקליההבראהלכארשאםינשהתאםכליתמלשו

לוכאםתלכאו26׃םכביתחלשרשאלודגהיליחםזגהו

םכמעהשערשאםכיהלאהוהיםשתאםתללהועובשו

ברקביכםתעדיו27׃םלועלימעושביאלואילפהל

ימעושביאלודועןיאוםכיהלאהוהיינאוינאלארשי

רשבלכלעיחורתאךופשאןכירחאהיהו28׃םלועל

םכירוחבןומלחיתומלחםכינקזםכיתונבוםכינבואבנו

םימיבתוחפשהלעוםידבעהלעםגו29׃ואריתוניזח



לאוי 976

ץראבוםימשבםיתפומיתתנו30׃יחורתאךופשאהמהה

חריהוךשחלךפהישמשה31׃ןשעתורמיתושאוםד

רשאלכהיהו32׃ארונהולודגההוהיםויאובינפלםדל

היהתםלשוריבוןויצרהביכטלמיהוהיםשבארקי

׃ארקהוהירשאםידירשבוהוהירמארשאכהטילפ

תובשתאבושארשאאיההתעבוהמההםימיבהנהיכ3

םיתדרוהוםיוגהלכתאיתצבקו2׃םלשוריוהדוהי

יתלחנוימעלעםשםמעיתטפשנוטפשוהיקמעלא

ימעלאו3׃וקלחיצראתאוםיוגבורזפרשאלארשי

4׃ותשיוןייבורכמהדליהוהנוזבדליהונתיולרוגודי

לומגהתשלפתולילגלכוןודיצורצילםתאהמםגו

בישאהרהמלקילעםתאםילמגםאוילעםימלשמםתא

ידמחמוםתחקליבהזויפסכרשא5׃םכשארבםכלמג

םלשוריינבוהדוהיינבו6׃םכילכיהלםתאבהםיבטה

7׃םלובגלעמםקיחרהןעמלםינויהינבלםתרכמ

יתבשהוהמשםתאםתרכמרשאםוקמהןמםריעמיננה

םכיתונבתאוםכינבתאיתרכמו8׃םכשארבםכלמג

הוהייכקוחריוגלאםיאבשלםורכמוהדוהיינבדיב

םירובגהוריעההמחלמושדקםיוגבתאזוארק9׃רבד

תוברחלםכיתאותכ10׃המחלמהישנאלכולעיושגי

ושוע11׃ינארובגרמאישלחהםיחמרלםכיתרמזמו

׃ךירובגהוהיתחנההמשוצבקנוביבסמםיוגהלכואבו

טפשלבשאםשיכטפשוהיקמעלאםיוגהולעיוורועי12

ואבריצקלשביכלגמוחלש13׃ביבסמםיוגהלכתא



לאוי 977

14׃םתערהבריכםיבקיהוקישהתגהאלמיכודר

קמעבהוהיםויבורקיכץורחהקמעבםינומהםינומה

16׃םהגנופסאםיבכוכוורדקחריושמש15׃ץורחה

ץראוםימשושערוולוקןתיםלשורימוגאשיןויצמהוהיו

יכםתעדיו17׃לארשיינבלזועמוומעלהסחמהוהיו

םלשוריהתיהוישדקרהןויצבןכשםכיהלאהוהיינא

ופטיאוההםויבהיהו18׃דועהבורבעיאלםירזושדק

הדוהייקיפאלכובלחהנכלתתועבגהוסיסעםירהה

׃םיטשהלחנתאהקשהואציהוהיתיבמןיעמוםימוכלי

היהתהממשרבדמלםודאוהיהתהממשלםירצמ19

הדוהיו20׃םצראבאיקנםדוכפשרשאהדוהיינבסמחמ

אלםמדיתיקנו21׃רודורודלםלשוריובשתםלועל

׃ןויצבןכשהוהיויתיקנ



סומע 978

סומע

הזחרשאעוקתמםידקנבהיהרשאסומעירבד1

ןבםעבריימיבוהדוהיךלמהיזעימיבלארשילע

הוהירמאיו2׃שערהינפלםיתנשלארשיךלמשאוי

שביוםיערהתואנולבאוולוקןתיםלשורימוגאשיןויצמ

קשמדיעשפהשלשלעהוהירמאהכ3׃למרכהשאר

תאלזרבהתוצרחבםשודלעונבישאאלהעבראלעו

ןבתונמראהלכאולאזחתיבבשאיתחלשו4׃דעלגה

תעקבמבשוייתרכהוקשמדחירביתרבשו5׃דדה

רמאהריקםראםעולגוןדעתיבמטבשךמותוןוא

העבראלעוהזעיעשפהשלשלעהוהירמאהכ6׃הוהי

7׃םודאלריגסהלהמלשתולגםתולגהלעונבישאאל

יתרכהו8׃היתנמראהלכאוהזעתמוחבשאיתחלשו

לעידייתובישהוןולקשאמטבשךמותודודשאמבשוי

הכ9׃הוהיינדארמאםיתשלפתיראשודבאוןורקע

ונבישאאלהעבראלעורציעשפהשלשלעהוהירמא

׃םיחאתירבורכזאלוםודאלהמלשתולגםריגסהלע

רמאהכ11׃היתונמראהלכאורצתמוחבשאיתחלשו10

לעונבישאאלהעבראלעוםודאיעשפהשלשלעהוהי

ותרבעוופאדעלףרטיווימחרתחשוויחאברחבופדר

תונמראהלכאוןמיתבשאיתחלשו12׃חצנהרמש

ןומעינביעשפהשלשלעהוהירמאהכ13׃הרצב

ןעמלדעלגהתורהםעקבלעונבישאאלהעבראלעו

הלכאוהברתמוחבשאיתצהו14׃םלובגתאביחרה



סומע 979

15׃הפוסםויברעסבהמחלמםויבהעורתבהיתונמרא

׃הוהירמאודחיוירשואוההלוגבםכלמךלהו

אלהעבראלעובאומיעשפהשלשלעהוהירמאהכ2

יתחלשו2׃דישלםודאךלמתומצעופרשלעונבישא

באומןואשבתמותוירקהתונמראהלכאובאומבשא

לכוהברקמטפושיתרכהו3׃רפושלוקבהעורתב

השלשלעהוהירמאהכ4׃הוהירמאומעגורהאהירש

תאםסאמלעונבישאאלהעבראלעוהדוהייעשפ

וכלהרשאםהיבזכםועתיוורמשאלויקחוהוהיתרות

תונמראהלכאוהדוהיבשאיתחלשו5׃םהירחאםתובא

לעולארשייעשפהשלשלעהוהירמאהכ6׃םלשורי

רובעבןויבאוקידצףסכבםרכמלעונבישאאלהעברא

םיונעךרדוםילדשארבץרארפעלעםיפאשה7׃םילענ

׃ישדקםשתאללחןעמלהרענהלאוכליויבאושיאווטי

םישונעןייוחבזמלכלצאוטיםילבחםידגבלעו8

םהינפמירמאהתאיתדמשהיכנאו9׃םהיהלאתיבותשי

וירפדימשאוםינולאכאוהןסחווהבגםיזראהבגכרשא

ץראמםכתאיתילעהיכנאו10׃תחתמוישרשולעממ

תאתשרלהנשםיעברארבדמבםכתאךלואוםירצמ

םכירוחבמוםיאיבנלםכינבמםיקאו11׃ירמאהץרא

תאוקשתו12׃הוהיםאנלארשיינבתאזןיאףאהםירזנל

הנה13׃ואבנתאלרמאלםתיוצםיאיבנהלעוןייםירזנה

הלהאלמההלגעהקיעתרשאכםכיתחתקיעמיכנא

אלרובגווחכץמאיאלקזחולקמסונמדבאו14׃רימע

אלוילגרבלקודמעיאלתשקהשפתו15׃ושפנטלמי



סומע 980

םירובגבובלץימאו16׃ושפנטלמיאלסוסהבכרוטלמי

׃הוהיםאנאוההםויבסוניםורע

ינבםכילעהוהירבדרשאהזהרבדהתאועמש3

םירצמץראמיתילעהרשאהחפשמהלכלעלארשי

לעהמדאהתוחפשמלכמיתעדיםכתאקר2׃רמאל

ודחיםינשוכליה3׃םכיתנועלכתאםכילעדקפאןכ

ןתיהולןיאףרטורעיבהיראגאשיה4׃ודעונםאיתלב

חפלערופצלפתה5׃דכלםאיתלבותנעממולוקריפכ

אלדוכלוהמדאהןמחפהלעיההלןיאשקומוץראה

היהתםאודרחיאלםעוריעברפושעקתיםא6׃דוכלי

רבדהוהיינדאהשעיאליכ7׃השעאלהוהיוריעבהער

אלימגאשהירא8׃םיאיבנהוידבעלאודוסהלגםאיכ

תונמראלעועימשה9׃אבניאלימרבדהוהיינדאאריי

לעופסאהורמאוםירצמץראבתונמראלעודודשאב

׃הברקבםיקושעוהכותבתוברתמוהמוארוןורמשירה

דשוסמחםירצואההוהיםאנהחכנתושעועדיאלו10

ביבסורצהוהיינדארמאהכןכל11׃םהיתונמראב

רמאהכ12׃ךיתונמראוזבנוךזעךממדרוהוץראה

לדבואםיערכיתשיראהיפמהערהליצירשאכהוהי

הטמתאפבןורמשבםיבשיהלארשיינבולצניןכןזא

ינדאםאנבקעיתיבבודיעהוועמש13׃שרעקשמדבו

וילעלארשייעשפידקפםויביכ14׃תואבצהיהלאהוהי

ולפנוחבזמהתונרקועדגנולאתיבתוחבזמלעיתדקפו

יתבודבאוץיקהתיבלעףרחהתיביתיכהו15׃ץראל

׃הוהיםאנםיברםיתבופסוןשה



סומע 981

ןורמשרהברשאןשבהתורפהזהרבדהועמש4

םהינדאלתרמאהםינויבאתוצצרהםילדתוקשעה

םימיהנהיכושדקבהוהיינדאעבשנ2׃התשנוהאיבה

תוריסבןכתירחאותונצבםכתאאשנוםכילעםיאב

הנומרהההנתכלשהוהדגנהשאהנאצתםיצרפו3׃הגוד

עשפלוברהלגלגהועשפולאתיבואב4׃הוהיםאנ

5׃םכיתרשעמםימיתשלשלםכיחבזרקבלואיבהו

םתבהאןכיכועימשהתובדנוארקוהדותץמחמרטקו

םינשןויקנםכליתתנינאםגו6׃הוהיינדאםאנלארשיינב

ידעםתבשאלוםכיתמוקמלכבםחלרסחוםכירעלכב

השלשדועבםשגהתאםכמיתענמיכנאםגו7׃הוהיםאנ

אלתחאריעלעותחאריעלעיתרטמהוריצקלםישדח

הילעריטמתאלרשאהקלחורטמתתחאהקלחריטמא

םימתותשלתחאריעלאםירעשלשםיתשוענו8׃שבית

םכתאיתיכה9׃הוהיםאנידעםתבשאלוועבשיאלו

םכינאתוםכימרכוםכיתונגתוברהןוקריבוןופדשב

יתחלש10׃הוהיםאנידעםתבשאלוםזגהלכאיםכיתיזו

םעםכירוחבברחביתגרהםירצמךרדברבדםכב

םתבשאלוםכפאבוםכינחמשאבהלעאוםכיסוסיבש

םדסתאםיהלאתכפהמכםכביתכפה11׃הוהיםאנידע

ידעםתבשאלוהפרשמלצמדואכויהתוהרמעתאו

תאזיכבקעלארשיךלהשעאהכןכל12׃הוהיםאנ

רצויהנהיכ13׃לארשיךיהלאתארקלןוכהךלהשעא

הפיערחשהשעוחשהמםדאלדיגמוחורארבוםירה

׃ומשתואבציהלאהוהיץראיתמבלעךרדו



סומע 982

תיבהניקםכילעאשניכנארשאהזהרבדהתאועמש5

השטנלארשיתלותבםוקףיסותאלהלפנ2׃לארשי

ריעההוהיינדארמאהכיכ3׃המיקמןיאהתמדאלע

הרשעריאשתהאמתאצויהוהאמריאשתףלאתאציה

ינושרדלארשיתיבלהוהירמאהכיכ4׃לארשיתיבל

עבשראבוואבתאללגלגהולאתיבושרדתלאו5׃ויחו

6׃ןואלהיהילאתיבוהלגיהלגלגלגהיכורבעתאל

ןיאוהלכאוףסויתיבשאכחלציןפויחוהוהיתאושרד

ץראלהקדצוטפשמהנעללםיכפהה7׃לאתיבלהבכמ

םויותומלצרקבלךפהוליסכוהמיכהשע8׃וחינה

ץראהינפלעםכפשיוםיהימלארוקהךישחההליל

׃אובירצבמלעדשוזעלעדשגילבמה9׃ומשהוהי

ןעיןכל11׃ובעתיםימתרבדוחיכומרעשבואנש10

םתינבתיזגיתבונממוחקתרבתאשמולדלעםכסשוב

12׃םנייתאותשתאלוםתעטנדמחימרכםבובשתאלו

קידציררצםכיתאטחםימצעוםכיעשפםיבריתעדייכ

תעבליכשמהןכל13׃וטהרעשבםינויבאורפכיחקל

ןעמלערלאובוטושרד14׃איההערתעיכםדיאיהה

15׃םתרמארשאכםכתאתואבציהלאהוהיןכיהיוויחת

הוהיןנחיילואטפשמרעשבוגיצהובוטובהאוערואנש

יהלאהוהירמאהכןכל16׃ףסויתיראשתואבציהלא

ורמאיתוצוחלכבודפסמתובחרלכבינדאתואבצ

17׃יהניעדוילאדפסמולבאלארכאוארקווהוה

יוה18׃הוהירמאךברקברבעאיכדפסמםימרכלכבו

ךשחאוההוהיםויםכלהזהמלהוהיםויתאםיואתמה



סומע 983

אבובדהועגפויראהינפמשיאסונירשאכ19׃רואאלו

ךשחאלה20׃שחנהוכשנוריקהלעודיךמסותיבה

יתסאמיתאנש21׃ולהגנאלולפאורואאלוהוהיםוי

תולעילולעתםאיכ22׃םכיתרצעבחיראאלוםכיגח

רסה23׃טיבאאלםכיאירמםלשוהצראאלםכיתחנמו

םימכלגיו24׃עמשאאלךילבנתרמזוךירשןומהילעמ

םתשגההחנמוםיחבזה25׃ןתיאלחנכהקדצוטפשמ

תאםתאשנו26׃לארשיתיבהנשםיעברארבדמביל

רשאםכיהלאבכוכםכימלצןויכתאוםככלמתוכס

רמאקשמדלהאלהמםכתאיתילגהו27׃םכלםתישע

׃ומשתואבציהלאהוהי

יבקנןורמשרהבםיחטבהוןויצבםיננאשהיוה6

הנלכורבע2׃לארשיתיבםהלואבוםיוגהתישאר

ןמםיבוטהםיתשלפתגודרוהברתמחםשמוכלווארו

םידנמה3׃םכלבגמםלובגברםאהלאהתוכלממה

ןשתוטמלעםיבכשה4׃סמחתבשןושיגתוערםויל

ךותמםילגעוןאצמםירכםילכאוםתושרעלעםיחרסו

ילכםהלובשחדיודכלבנהיפלעםיטרפה5׃קברמ

אלווחשמיםינמשתישארוןיייקרזמבםיתשה6׃ריש

רסוםילגשארבולגיהתעןכל7׃ףסוירבשלעולחנ

הוהיםאנושפנבהוהיינדאעבשנ8׃םיחורסחזרמ

יתאנשויתנמראובקעיןואגתאיכנאבאתמתואבציהלא

םישנאהרשעורתויםאהיהו9׃האלמוריעיתרגסהו

םימצעאיצוהלופרסמוודודואשנו10׃ותמודחאתיבב

רמאוךמעדועהתיבהיתכריברשאלרמאותיבהןמ



סומע 984

הוהיהנהיכ11׃הוהיםשבריכזהלאליכסהרמאוספא

׃םיעקבןטקהתיבהוםיסיסרלודגהתיבההכהוהוצמ

םתכפהיכםירקבבשורחיםאםיסוסעלסבןוצריה12

רבדאללםיחמשה13׃הנעללהקדצירפוטפשמשארל

יננהיכ14׃םינרקונלונחקלונקזחבאולהםירמאה

יוגתואבצהיהלאהוהיםאנלארשיתיבםכילעםיקמ

׃הברעהלחנדעתמחאובלמםכתאוצחלו

תולעתלחתביבגרצויהנהוהוהיינדאינארההכ7

לוכאלהלכםאהיהו2׃ךלמהיזגרחאשקלהנהושקלה

יכבקעיםוקיימאנחלסהוהיינדארמאוץראהבשעתא

הכ4׃הוהירמאהיהתאלתאזלעהוהיםחנ3׃אוהןטק

לכאתוהוהיינדאשאבברלארקהנהוהוהיינדאינארה

הוהיינדארמאו5׃קלחהתאהלכאוהברםוהתתא

תאזלעהוהיםחנ6׃אוהןטקיכבקעיםוקיימאנלדח

ינדאהנהוינארההכ7׃הוהיינדארמאהיהתאלאיהםג

התאהמילאהוהירמאיו8׃ךנאודיבוךנאתמוחלעבצנ

ברקבךנאםשיננהינדארמאיוךנארמאוסומעהאר

קחשיתומבומשנו9׃ולרובעדועףיסואאללארשיימע

׃ברחבםעבריתיבלעיתמקווברחילארשיישדקמו

לארשיךלמםעברילאלאתיבןהכהיצמאחלשיו10

לכותאללארשיתיבברקבסומעךילערשקרמאל

ברחבסומערמאהכיכ11׃וירבדלכתאליכהלץראה

רמאיו12׃ותמדאלעמהלגיהלגלארשיוםעבריתומי

לכאוהדוהיץראלאךלחרבךלהזחסומעלאהיצמא



סומע 985

אבנהלדועףיסותאללאתיבו13׃אבנתםשוםחלםש

סומעןעיו14׃אוההכלממתיבואוהךלמשדקמיכ

יכיכנאאיבנןבאלויכנאאיבנאלהיצמאלארמאיו

ןאצהירחאמהוהיינחקיו15׃םימקשסלובויכנארקוב

עמשהתעו16׃לארשיימעלאאבנהךלהוהיילארמאיו

ףיטתאלולארשילעאבנתאלרמאהתאהוהירבד

הנזתריעבךתשאהוהירמאהכןכל17׃קחשיתיבלע

התאוקלחתלבחבךתמדאוולפיברחבךיתנבוךינבו

׃ותמדאלעמהלגיהלגלארשיותומתהאמטהמדאלע

המרמאיו2׃ץיקבולכהנהוהוהיינדאינארההכ8

ץקהאבילאהוהירמאיוץיקבולכרמאוסומעהארהתא

תורישוליליהו3׃ולרובעדועףיסואאללארשיימעלא

םוקמלכברגפהברהוהיינדאםאנאוההםויבלכיה

יונעתיבשלוןויבאםיפאשהתאזועמש4׃סהךילשה

תבשהורבשהריבשנושדחהרבעייתמרמאל5׃ץרא

ינזאמתועלולקשלידגהלוהפיאןיטקהלרבהחתפנו

לפמוםילענרובעבןויבאוםילדףסכבתונקל6׃המרמ

חצנלחכשאםאבקעיןואגבהוהיעבשנ7׃ריבשנרב

בשוילכלבאוץראהזגרתאלתאזלעה8׃םהישעמלכ

9׃םירצמרואיכהקשנוהשרגנוהלכראכהתלעוהב

םירהצבשמשהיתאבהוהוהיינדאםאנאוההםויבהיהו

לכולבאלםכיגחיתכפהו10׃רואםויבץראליתכשחהו

שארלכלעוקשםינתמלכלעיתילעהוהניקלםכיריש

הנה11׃רמםויכהתירחאודיחילבאכהיתמשוהחרק

אלץראבבעריתחלשהוהוהיינדאםאנםיאבםימי



סומע 986

׃הוהיירבדתאעמשלםאיכםימלאמצאלוםחללבער

תאשקבלוטטושיחרזמדעוןופצמוםידעםימוענו12

תלותבההנפלעתתאוההםויב13׃ואצמיאלוהוהירבד

ןורמשתמשאבםיעבשנה14׃אמצבםירוחבהותופיה

ומוקיאלוולפנועבשראבךרדיחוןדךיהלאיחורמאו

׃דוע

רותפכהךהרמאיוחבזמהלעבצנינדאתאיתיאר9

ברחבםתירחאוםלכשארבםעצבוםיפסהושעריו

ורתחיםא2׃טילפםהלטלמיאלוסנםהלסוניאלגרהא

׃םדירואםשמםימשהולעיםאוםחקתידיםשמלואשב

(Sheol h7585)3שפחאםשמלמרכהשארבואבחיםאו

הוצאםשמםיהעקרקביניעדגנמורתסיםאוםיתחקלו

םשמםהיביאינפליבשבוכליםאו4׃םכשנושחנהתא

אלוהערלםהילעיניעיתמשוםתגרהוברחהתאהוצא

ולבאוגומתוץראבעגונהתואבצההוהיינדאו5׃הבוטל

׃םירצמראיכהעקשוהלכראיכהתלעוהביבשוילכ

ארקההדסיץראלעותדגאוותולעמםימשבהנובה6

ינבכאולה7׃ומשהוהיץראהינפלעםכפשיוםיהימל

לארשיתאאולההוהיםאנלארשיינבילםתאםיישכ

׃ריקמםראורותפכמםייתשלפוםירצמץראמיתילעה

התאיתדמשהוהאטחההכלממבהוהיינדאיניעהנה8

תיבתאדימשאדימשהאליכספאהמדאהינפלעמ

םיוגהלכביתוענהוהוצמיכנאהנהיכ9׃הוהיםאנבקעי

׃ץרארורצלופיאלוהרבכבעונירשאכלארשיתיבתא



סומע 987

םידקתושיגתאלםירמאהימעיאטחלכותומיברחב10

תלפנהדיודתכסתאםיקאאוההםויב11׃הערהונידעב

׃םלועימיכהיתינבוםיקאויתסרהוןהיצרפתאיתרדגו

ארקנרשאםיוגהלכוםודאתיראשתאושרייןעמל12

םאנםיאבםימיהנה13׃תאזהשעהוהיםאנםהילעימש

ופיטהוערזהךשמבםיבנעךרדורצקבשרוחשגנוהוהי

תובשתאיתבשו14׃הנגגומתתתועבגהלכוסיסעםירהה

ותשוםימרכועטנוובשיותומשנםירעונבולארשיימע

לעםיתעטנו15׃םהירפתאולכאותונגושעוםנייתא

םהליתתנרשאםתמדאלעמדועושתניאלוםתמדא

׃ךיהלאהוהירמא



הידבע 988

הידבע

ונעמשהעומשםודאלהוהיינדארמאהכהידבעןוזח1

׃המחלמלהילעהמוקנוומוקחלשםיוגבריצוהוהיתאמ

ךבלןודז3׃דאמהתאיוזבםיוגבךיתתנןטקהנה2

ימובלברמאותבשםורמעלסיוגחבינכשךאישה

ךנקםישםיבכוכןיבםאורשנכהיבגתםא4׃ץראינדרוי

ידדושםאךלואבםיבנגםא5׃הוהיםאנךדירואםשמ

ךלואבםירצבםאםידובנגיאולההתימדנךיאהליל

7׃וינפצמועבנושעושפחנךיא6׃תוללעוריאשיאולה

ךלולכיךואישהךתירבישנאלכךוחלשלובגהדע

׃ובהנובתןיאךיתחתרוזמומישיךמחלךמלשישנא

םודאמםימכחיתדבאהוהוהיםאנאוההםויבאולה8

שיאתרכיןעמלןמיתךירובגותחו9׃ושערהמהנובתו

השובךסכתבקעיךיחאסמחמ10׃לטקמושערהמ

םירזתובשםויבדגנמךדמעםויב11׃םלועלתרכנו

התאםגלרוגודיםלשורילעוורעשואבםירכנווליח

לאוורכנםויבךיחאםויבארתלאו12׃םהמדחאכ

םויבךיפלדגתלאוםדבאםויבהדוהיינבלחמשת

םגארתלאםדיאםויבימערעשבאובתלא13׃הרצ

׃ודיאםויבוליחבהנחלשתלאוודיאםויבותערבהתא

רגסתלאוויטילפתאתירכהלקרפהלעדמעתלאו14

םיוגהלכלעהוהיםויבורקיכ15׃הרצםויבוידירש

רשאכיכ16׃ךשארבבושיךלמגךלהשעיתישערשאכ

ועלוותשודימתםיוגהלכותשיישדקרהלעםתיתש

שדקהיהוהטילפהיהתןויצרהבו17׃ויהאולכויהו



הידבע 989

שאבקעיתיבהיהו18׃םהישרומתאבקעיתיבושריו

םולכאוםהבוקלדושקלושעתיבוהבהלףסויתיבו

בגנהושריו19׃רבדהוהייכושעתיבלדירשהיהיאלו

םירפאהדשתאושריוםיתשלפתאהלפשהוושערהתא

הזהלחהתלגו20׃דעלגהתאןמינבוןורמשהדשתאו

רשאםלשוריתלגותפרצדעםינענכרשאלארשיינבל

ןויצרהבםיעשומולעו21׃בגנהירעתאושרידרפסב

׃הכולמההוהילהתיהוושערהתאטפשל



הנוי 990

הנוי

ךלםוק2׃רמאליתמאןבהנוילאהוהירבדיהיו1

םתערהתלעיכהילעארקוהלודגהריעההונינלא

דריוהוהיינפלמהשישרתחרבלהנויםקיו3׃ינפל

אובלהבדריוהרכשןתיושישרתהאבהינאאצמיוופי

הלודגחורליטההוהיו4׃הוהיינפלמהשישרתםהמע

5׃רבשהלהבשחהינאהוםיבלודגרעסיהיוםיהלא

םילכהתאולטיוויהלאלאשיאוקעזיוםיחלמהוארייו

יתכרילאדריהנויוםהילעמלקהלםיהלאהינאברשא

ולרמאיולבחהברוילאברקיו6׃םדריובכשיוהניפסה

םיהלאהתשעתיילואךיהלאלאארקםוקםדרנךלהמ

הליפנווכלוהערלאשיאורמאיו7׃דבאנאלוונל

תולרוגולפיוונלתאזההערהימלשבהעדנותולרוג

רשאבונלאנהדיגהוילאורמאיו8׃הנוילעלרוגהלפיו

ךצראהמאובתןיאמוךתכאלמהמונלתאזההערהימל

הוהיתאויכנאירבעםהילארמאיו9׃התאםעהזמיאו

10׃השביהתאוםיהתאהשערשאאריינאםימשהיהלא

תישעתאזהמוילאורמאיוהלודגהאריםישנאהוארייו

׃םהלדיגהיכחרבאוההוהיינפלמיכםישנאהועדייכ

םיהיכונילעמםיהקתשיוךלהשענהמוילאורמאיו11

םיהלאינליטהוינואשםהילארמאיו12׃רעסוךלוה

לודגהרעסהילשביכינאעדוייכםכילעמםיהקתשיו

אלוהשביהלאבישהלםישנאהורתחיו13׃םכילעהזה

הוהילאוארקיו14׃םהילערעסוךלוהםיהיכולכי

לאוהזהשיאהשפנבהדבאנאנלאהוהיהנאורמאיו



הנוי 991

׃תישעתצפחרשאכהוהיהתאיכאיקנםדונילעןתת

16׃ופעזמםיהדמעיוםיהלאוהלטיוהנויתאואשיו15

הוהילחבזוחבזיוהוהיתאהלודגהאריםישנאהוארייו

יהיוהנויתאעלבללודגגדהוהיןמיו17׃םירדנורדיו

׃תולילהשלשוםימיהשלשגדהיעמבהנוי

רמאיו2׃הגדהיעממויהלאהוהילאהנויללפתיו2

יתעושלואשןטבמיננעיוהוהילאילהרצמיתארק

Sheol)׃ילוקתעמש h7585)3םימיבבלבהלוצמינכילשתו

יתרמאינאו4׃ורבעילעךילגוךירבשמלכינבבסירהנו

5׃ךשדקלכיהלאטיבהלףיסואךאךיניעדגנמיתשרגנ

6׃ישארלשובחףוסינבבסיםוהתשפנדעםימינופפא

לעתוםלועלידעבהיחרבץראהיתדריםירהיבצקל

הוהיתאישפנילעףטעתהב7׃יהלאהוהיייחתחשמ

םירמשמ8׃ךשדקלכיהלאיתלפתךילאאובתויתרכז

ךלהחבזאהדותלוקבינאו9׃ובזעיםדסחאושילבה

גדלהוהירמאיו10׃הוהילהתעושיהמלשאיתרדנרשא

׃השביהלאהנויתאאקיו

לאךלםוק2׃רמאלתינשהנוילאהוהירבדיהיו3

יכנארשאהאירקהתאהילאארקוהלודגהריעההונינ

הוהירבדכהונינלאךליוהנויםקיו3׃ךילארבד

׃םימיתשלשךלהמםיהלאלהלודגריעהתיההונינו

רמאיוארקיודחאםויךלהמריעבאובלהנוילחיו4

הונינישנאונימאיו5׃תכפהנהונינוםויםיעבראדוע

6׃םנטקדעוםלודגמםיקשושבליוםוצוארקיוםיהלאב



הנוי 992

ותרדארבעיוואסכמםקיוהונינךלמלארבדהעגיו

הונינברמאיוקעזיו7׃רפאהלעבשיוקשסכיווילעמ

ןאצהורקבההמהבהוםדאהרמאלוילדגוךלמהםעטמ

וסכתיו8׃ותשילאםימווערילאהמואמומעטילא

ובשיוהקזחבםיהלאלאוארקיוהמהבהוםדאהםיקש

עדויימ9׃םהיפכברשאסמחהןמוהערהוכרדמשיא

אריו10׃דבאנאלוופאןורחמבשוםיהלאהםחנובושי

םחניוהערהםכרדמובשיכםהישעמתאםיהלאה

׃השעאלוםהלתושעלרבדרשאהערהלעםיהלאה

הוהילאללפתיו2׃ולרחיוהלודגהערהנוילאעריו4

לעיתמדאלעיתויהדעירבדהזאולההוהיהנארמאיו

ןונחלאהתאיכיתעדייכהשישרתחרבליתמדקןכ

התעו3׃הערהלעםחנודסחברוםיפאךראםוחרו

רמאיו4׃ייחמיתומבוטיכינממישפנתאאנחקהוהי

םדקמבשיוריעהןמהנויאציו5׃ךלהרחבטיהההוהי

הארירשאדעלצבהיתחתבשיוהכסםשולשעיוריעל

לעמלעיוןויקיקםיהלאהוהיןמיו6׃ריעבהיהיהמ

חמשיוותערמולליצהלושארלעלצתויהלהנויל

תעלותםיהלאהןמיו7׃הלודגהחמשןויקיקהלעהנוי

יהיו8׃שבייוןויקיקהתאךתותרחמלרחשהתולעב

שמשהךתותישירחםידקחורםיהלאןמיושמשהחרזכ

בוטרמאיותומלושפנתאלאשיוףלעתיוהנוישארלע

לעךלהרחבטיהההנוילאםיהלארמאיו9׃ייחמיתומ

הוהירמאיו10׃תומדעילהרחבטיהרמאיוןויקיקה

ןבשותלדגאלוובתלמעאלרשאןויקיקהלעתסחהתא



הנוי 993

הונינלעסוחאאלינאו11׃דבאהלילןבוהיההליל

וברהרשעםיתשמהברההבשירשאהלודגהריעה

׃הברהמהבוולאמשלונימיןיבעדיאלרשאםדא



הכימ 994

הכימ

םתויימיביתשרמההכימלאהיהרשאהוהירבד1

׃םלשוריוןורמשלעהזחרשאהדוהייכלמהיקזחיזחא

הוהיינדאיהיוהאלמוץראיבישקהםלכםימעועמש2

ומוקממאציהוהיהנהיכ3׃ושדקלכיהמינדאדעלםכב

ויתחתםירההוסמנו4׃ץראיתומבלעךרדודריו

׃דרומבםירגמםימכשאהינפמגנודכועקבתיםיקמעהו

עשפימלארשיתיבתואטחבותאזלכבקעיעשפב5

6׃םלשוריאולההדוהיתומבימוןורמשאולהבקעי

הינבאיגליתרגהוםרכיעטמלהדשהיעלןורמשיתמשו

ופרשיהיננתאלכוותכיהיליספלכו7׃הלגאהידסיו

דעוהצבקהנוזןנתאמיכהממשםישאהיבצעלכושאב

הכליאהליליאוהדפסאתאזלע8׃ובושיהנוזןנתא

׃הנעיתונבכלבאוםינתכדפסמהשעאםורעולליש

רעשדעעגנהדוהידעהאביכהיתוכמהשונאיכ9

תיבבוכבתלאוכבודיגתלאתגב10׃םלשורידעימע

ריפשתבשויםכלירבע11׃יתשלפתהרפעהרפעל

חקילצאהתיבדפסמןנאצתבשויהאציאלתשבהירע

ערדרייכתורמתבשויבוטלהלחיכ12׃ותדמעםכמ

שכרלהבכרמהםתר13׃םלשורירעשלהוהיתאמ

ואצמנךביכןויצתבלאיהתאטחתישארשיכלתבשוי

יתבתגתשרומלעםיחולשינתתןכל14׃לארשייעשפ

ךליבאשריהדע15׃לארשייכלמלבזכאלביזכא

יזגויחרק16׃לארשידובכאוביםלדעדעהשרמתבשוי

׃ךממולגיכרשנכךתחרקיבחרהךיגונעתינבלע



הכימ 995

רקבהרואבםתובכשמלעערילעפוןואיבשחיוה2

ואשנוםיתבוולזגותודשודמחו2׃םדילאלשייכהושעי

הוהירמאהכןכל3׃ותלחנושיאוותיבורבגוקשעו

םשמושימתאלרשאהערתאזההחפשמהלעבשחיננה

םויב4׃איההערתעיכהמורוכלתאלוםכיתראוצ

ונדשנדודשרמאהיהניהנההנולשמםכילעאשיאוהה

ןכל5׃קלחיונידשבבושלילשימיךיארימיימעקלח

לא6׃הוהילהקבלרוגבלבחךילשמךלהיהיאל

רומאה7׃תומלכגסיאלהלאלופטיאלןופיטיופטת

ירבדאולהויללעמהלאםאהוהיחוררצקהבקעיתיב

םמוקיביואלימעלומתאו8׃ךלוהרשיהםעוביטיי

׃המחלמיבושחטבםירבעמןוטשפתרדאהמלשלוממ

ירדהוחקתהיללעלעמהיגנעתתיבמןושרגתימעישנ9

האמטרובעבהחונמהתאזאליכוכלוומוק10׃םלועל

ףטאבזכרקשוחורךלהשיאול11׃ץרמנלבחולבחת

ףסאאףסא12׃הזהםעהףיטמהיהורכשלוןיילךל

ןאצכונמישאדחילארשיתיראשץבקאץבקךלכבקעי

הלע13׃םדאמהנמיהתורבדהךותברדעכהרצב

םכלמרבעיוובואציורעשורבעיווצרפםהינפלץרפה

׃םשארבהוהיוםהינפל

אולהלארשיתיביניצקובקעיישאראנועמשרמאו3

ילזגהעריבהאובוטיאנש2׃טפשמהתאתעדלםכל

ולכארשאו3׃םתומצעלעמםראשוםהילעמםרוע

וחצפםהיתמצעתאווטישפהםהילעמםרועוימעראש

וקעזיזא4׃תחלקךותברשבכוריסברשאכושרפו



הכימ 996

איההתעבםהמוינפרתסיוםתואהנעיאלוהוהילא

םיאיבנהלעהוהירמאהכ5׃םהיללעמוערהרשאכ

אלרשאוםולשוארקוםהינשבםיכשנהימעתאםיעתמה

םכלהלילןכל6׃המחלמוילעושדקוםהיפלעןתי

םיאיבנהלעשמשההאבוםסקמםכלהכשחוןוזחמ

וטעוםימסקהורפחוםיזחהושבו7׃םויהםהילערדקו

יתאלמיכנאםלואו8׃םיהלאהנעמןיאיכםלכםפשלע

ועשפבקעילדיגהלהרובגוטפשמוהוהיחורתאחכ

יניצקובקעיתיבישארתאזאנועמש9׃ותאטחלארשילו

׃ושקעיהרשיהלכתאוטפשמםיבעתמהלארשיתיב

דחשבהישאר11׃הלועבםלשוריוםימדבןויצהנב10

לעוומסקיףסכבהיאיבנוורויריחמבהינהכווטפשי

ונילעאובתאלונברקבהוהיאולהרמאלונעשיהוהי

ןייעםלשוריושרחתהדשןויצםכללגבןכל12׃הער

׃רעיתומבלתיבהרהוהיהת

שארבןוכנהוהיתיברההיהיםימיהתירחאבהיהו4

וכלהו2׃םימעוילעורהנותועבגמאוהאשנוםירהה

תיבלאוהוהירהלאהלענווכלורמאוםיברםיוג

ןויצמיכויתחראבהכלנוויכרדמונרויובקעייהלא

םימעןיבטפשו3׃םלשורימהוהירבדוהרותאצת

םהיתברחותתכוקוחרדעםימצעםיוגלחיכוהוםיבר

ברחיוגלאיוגואשיאלתורמזמלםהיתתינחוםיתאל

תחתוונפגתחתשיאובשיו4׃המחלמדועןודמליאלו

לכיכ5׃רבדתואבצהוהייפיכדירחמןיאוותנאת



הכימ 997

הוהיםשבךלנונחנאוויהלאםשבשיאוכליםימעה

הפסאהוהיםאנאוההםויב6׃דעוםלועלוניהלא

תאיתמשו7׃יתערהרשאוהצבקאהחדנהוהעלצה

םהילעהוהיךלמוםוצעיוגלהאלהנהותיראשלהעלצה

לפערדעלדגמהתאו8׃םלועדעוהתעמןויצרהב

תכלממהנשארההלשממההאבוהתאתךידעןויצתב

ךבןיאךלמהעריעירתהמלהתע9׃םלשוריתבל

יחגוילוח10׃הדלויכליחךקיזחהיכדבאךצעויםא

הדשבתנכשוהירקמיאצתהתעיכהדלויכןויצתב

׃ךיביאףכמהוהיךלאגיםשילצנתםשלבבדעתאבו

זחתוףנחתםירמאהםיברםיוגךילעופסאנהתעו11

וניבהאלוהוהיתובשחמועדיאלהמהו12׃וניניעןויצב

יכןויצתבישודוימוק13׃הנרגרימעכםצבקיכותצע

םימעתוקדהוהשוחנםישאךיתסרפולזרבםישאךנרק

׃ץראהלכןודאלםליחוםעצבהוהיליתמרחהוםיבר

וכיטבשבונילעםשרוצמדודגתבידדגתתהתע5

התרפאםחלתיבהתאו2׃לארשיטפשתאיחלהלע

לשומתויהלאציילךממהדוהייפלאבתויהלריעצ

דעםנתיןכל3׃םלועימימםדקמויתאצומולארשיב

4׃לארשיינבלעןובושיויחארתיוהדליהדלויתע

יכובשיוויהלאהוהיםשןואגבהוהיזעבהערודמעו

יכרושאםולשהזהיהו5׃ץראיספאדעלדגיהתע

העבשוילעונמקהווניתנמראבךרדייכוונצראבאובי

ברחברושאץראתאוערו6׃םדאיכיסנהנמשוםיער



הכימ 998

ונצראבאובייכרושאמליצהוהיחתפבדרמנץראתאו

םימעברקבבקעיתיראשהיהו7׃ונלובגבךרדייכו

הוקיאלרשאבשעילעםיביברכהוהיתאמלטכםיבר

םיוגבבקעיתיראשהיהו8׃םדאינבללחייאלושיאל

ירדעבריפככרעיתומהבבהיראכםיברםימעברקב

ךדיםרת9׃ליצמןיאוףרטוסמרורבעםארשאןאצ

םאנאוההםויבהיהו10׃ותרכיךיביאלכוךירצלע

11׃ךיתבכרמיתדבאהוךברקמךיסוסיתרכהוהוהי

יתרכהו12׃ךירצבמלכיתסרהוךצראירעיתרכהו

ךיליספיתרכהו13׃ךלויהיאלםיננועמוךדימםיפשכ

14׃ךידיהשעמלדועהוחתשתאלוךברקמךיתובצמו

יתישעו15׃ךירעיתדמשהוךברקמךירישאיתשתנו

׃ועמשאלרשאםיוגהתאםקנהמחבוףאב

םירההתאבירםוקרמאהוהירשאתאאנועמש6

הוהיבירתאםירהועמש2׃ךלוקתועבגההנעמשתו

לארשיםעוומעםעהוהילביריכץראידסמםינתאהו

יכ4׃יבהנעךיתאלההמוךליתישעהמימע3׃חכותי

חלשאוךיתידפםידבעתיבמוםירצמץראמךיתלעה

קלבץעיהמאנרכזימע5׃םירמוןרהאהשמתאךינפל

דעםיטשהןמרועבןבםעלבותאהנעהמובאומךלמ

ףכאהוהיםדקאהמב6׃הוהיתוקדצתעדןעמללגלגה

7׃הנשינבםילגעבתולועבונמדקאהםורמיהלאל

ןתאהןמשילחנתובברבםיליאיפלאבהוהיהצריה

המםדאךלדיגה8׃ישפנתאטחינטבירפיעשפירוכב



הכימ 999

תבהאוטפשמתושעםאיכךממשרודהוהיהמובוט

ארקיריעלהוהילוק9׃ךיהלאםעתכלענצהודסח

שאהדוע10׃הדעיימוהטמועמשךמשהאריהישותו

הכזאה11׃המועזןוזרתפיאועשרתורצאעשרתיב

ואלמהירישערשא12׃המרמינבאסיכבועשרינזאמב

םגו13׃םהיפבהימרםנושלורקשורבדהיבשיוסמח

לכאתהתא14׃ךתאטחלעםמשהךתוכהיתילחהינא

טלפתרשאוטילפתאלוגסתוךברקבךחשיועבשתאלו

תיזךרדתהתארוצקתאלוערזתהתא15׃ןתאברחל

תוקחרמתשיו16׃ןייהתשתאלושוריתוןמשךוסתאלו

יתתןעמלםתוצעמבוכלתובאחאתיבהשעמלכוירמע

׃ואשתימעתפרחוהקרשלהיבשיוהמשלךתא

ןיאריצבתללעכץיקיפסאכיתייהיכיליללא7

ןמדיסחדבא2׃ישפנהתואהרוכבלוכאללוכשא

והיחאתאשיאובראיםימדלםלכןיאםדאברשיוץראה

טפשהולאשרשהביטיהלםיפכערהלע3׃םרחודוצי

םבוט4׃הותבעיואוהושפנתוהרבדלודגהוםולשב

היהתהתעהאבךתדקפךיפצמםויהכוסממרשיקדחכ

תבכשמףולאבוחטבתלאערבונימאתלא5׃םתכובמ

המאבהמקתבבאלבנמןביכ6׃ךיפיחתפרמשךקיח

הפצאהוהיבינאו7׃ותיבישנאשיאיביאהתמחבהלכ

יתביאיחמשתלא8׃יהלאינעמשייעשייהלאלהליחוא

ףעז9׃ילרואהוהיךשחבבשאיכיתמקיתלפניכיל

יטפשמהשעויבירבירירשאדעוליתאטחיכאשאהוהי



הכימ 1000

הסכתויתביאארתו10׃ותקדצבהארארואלינאיצוי

התעהבהניארתיניעךיהלאהוהיויאילאהרמאההשוב

םויךירדגתונבלםוי11׃תוצוחטיטכסמרמלהיהת

ירעורושאינמלאוביךידעואוהםוי12׃קחקחריאוהה

התיהו13׃רההרהוםימםיורהנדעורוצמינמלורוצמ

ךמעהער14׃םהיללעמירפמהיבשילעהממשלץראה

וערילמרכךותברעידדבלינכשךתלחנןאצךטבשב

םירצמץראמךתאצימיכ15׃םלועימיכדעלגוןשב

ומישיםתרובגלכמושביוםיוגוארי16׃תואלפנונארא

ילחזכשחנכרפעוכחלי17׃הנשרחתםהינזאהפלעדי

ואריוודחפיוניהלאהוהילאםהיתרגסממוזגריץרא

תיראשלעשפלערבעוןועאשנךומכלאימ18׃ךממ

בושי19׃אוהדסחץפחיכופאדעלקיזחהאלותלחנ

׃םתואטחלכםיתולצמבךילשתווניתנועשבכיונמחרי

וניתבאלתעבשנרשאםהרבאלדסחבקעילתמאןתת20

׃םדקימימ



םוחנ 1001

םוחנ

םקנואונקלא2׃ישקלאהםוחנןוזחרפסהונינאשמ1

אוהרטונווירצלהוהיםקנהמחלעבוהוהיםקנהוהי

הקניאלהקנוחכלודגוםיפאךראהוהי3׃ויביאל

רעוג4׃וילגרקבאןנעווכרדהרעשבוהפוסבהוהי

למרכוןשבללמאבירחהתורהנהלכווהשביוםיב

וגגמתהתועבגהוונממושערםירה5׃ללמאןונבלחרפו

ימומעזינפל6׃הביבשילכולבתווינפמץראהאשתו

םירצהושאכהכתנותמחופאןורחבםוקיימודומעי

8׃וביסחעדיוהרצםויבזועמלהוהיבוט7׃ונממוצתנ

המ9׃ךשחףדריויביאוהמוקמהשעיהלכרבעףטשבו

׃הרצםימעפםוקתאלהשעאוההלכהוהילאןובשחת

שבישקכולכאםיאובסםאבסכוםיכבסםיריסדעיכ10

הכ12׃לעילבץעיהערהוהילעבשחאציךממ11׃אלמ

ךתנעורבעווזגנןכוםיברןכוםימלשםאהוהירמא

ךיתרסומוךילעמוהטמרבשאהתעו13׃דועךנעאאל

תיבמדועךמשמערזיאלהוהיךילעהוצו14׃קתנא

15׃תולקיכךרבקםישאהכסמולספתירכאךיהלא

הדוהייגחםולשעימשמרשבמילגרםירההלעהנה

לעילבךברובעלדועףיסויאליכךירדנימלשךיגח

׃תרכנהלכ

קזחךרדהפצהרצמרוצנךינפלעץיפמהלע2

בקעיןואגתאהוהיבשיכ2׃דאמחכץמאםינתמ

ןגמ3׃ותחשםהירמזוםיקקבםוקקביכלארשיןואגכ



םוחנ 1002

בכרהתודלפשאבםיעלתמליחישנאםדאמוהירבג

בכרהוללוהתיתוצוחב4׃ולערהםישרבהווניכהםויב

׃וצצוריםיקרבכםדיפלכןהיארמתובחרבןוקשקתשי

ןכהוהתמוחורהמיםתוכלהבולשכיוירידארכזי5

בצהו7׃גומנלכיההווחתפנתורהנהירעש6׃ךכסה

לעתפפתמםינוילוקכתוגהנמהיתהמאוהתלעההתלג

ודמעםיסנהמהואיהימימםימתכרבכהונינו8׃ןהבבל

הנוכתלהצקןיאובהזוזבףסכוזב9׃הנפמןיאוודמע

בלוהקלבמוהקובמוהקוב10׃הדמחילכלכמדבכ

וצבקםלכינפוםינתמלכבהלחלחוםיכרבקפוסמנ

רשאםירפכלאוההערמותויראןועמהיא11׃רוראפ

הירא12׃דירחמןיאוהירארוגםשאיבלהיראךלה

וירחףרטאלמיוויתאבללקנחמוויתורגידבףרט

יתרעבהותואבצהוהיםאנךילאיננה13׃הפרטויתנעמו

ךפרטץראמיתרכהוברחלכאתךיריפכוהבכרןשעב

׃הככאלמלוקדועעמשיאלו

2׃ףרטשימיאלהאלמקרפשחכהלכםימדריעיוה3

3׃הדקרמהבכרמורהדסוסוןפואשערלוקוטושלוק

רגפדבכוללחברותינחקרבוברחבהלוהלעמשרפ

ןחתבוטהנוזינונזברמ4׃םתיוגבולשכיהיוגלהצקןיאו

׃היפשכבתוחפשמוהינונזבםיוגתרכמהםיפשכתלעב

ךינפלעךילושיתילגותואבצהוהיםאנךילאיננה5

ךילעיתכלשהו6׃ךנולקתוכלממוךרעמםיוגיתיארהו

דודיךיארלכהיהו7׃יארכךיתמשוךיתלבנוםיצקש



םוחנ 1003

םימחנמשקבאןיאמהלדוניימהונינהדדשרמאוךממ

הלביבסםימםיראיבהבשיהןומאאנמיבטיתה8׃ךל

הצקןיאוםירצמוהמצעשוכ9׃התמוחםימםיליחרשא

יבשבהכלההלגלאיהםג10׃ךתרזעבויהםיבולוטופ

לרוגודיהידבכנלעותוצוחלכשארבושטריהיללעםג

המלעניהתירכשתתאםג11׃םיקזבוקתרהילודגלכו

םעםינאתךירצבמלכ12׃ביואמזועמישקבתתאםג

םישנךמעהנה13׃לכואיפלעולפנוועוניםאםירוכב

שאהלכאךצראירעשוחתפנחותפךיביאלךברקב

טיטביאבךירצבמיקזחךליבאשרוצמימ14׃ךיחירב

ךתירכתשאךלכאתםש15׃ןבלמיקיזחהרמחביסמרו

׃הבראכידבכתהקליכדבכתהקליכךלכאתברח

17׃ףעיוטשפקליםימשהיבכוכמךילכרתיברה16

םויבתורדגבםינוחהיבגבוגכךירספטוהבראכךירזנמ

ומנ18׃םיאומוקמעדונאלודדונוהחרזשמשהרק

םירההלעךמעושפנךירידאונכשירושאךלמךיער

יעמשלכךתכמהלחנךרבשלההכןיא19׃ץבקמןיאו

׃דימתךתערהרבעאלימלעיכךילעףכועקתךעמש



קוקבח 1004

קוקבח

יתעושהוהיהנאדע2׃איבנהקוקבחהזחרשאאשמה1

ינארתהמל3׃עישותאלוסמחךילאקעזאעמשתאלו

4׃אשיןודמוביריהיוידגנלסמחודשוטיבתלמעוןוא

ריתכמעשריכטפשמחצנלאציאלוהרותגופתןכלע

וטיבהוםיוגבואר5׃לקעמטפשמאציןכלעקידצהתא

׃רפסייכונימאתאלםכימיבלעפלעפיכוהמתוהמתהו

ךלוההרהמנהורמהיוגהםידשכהתאםיקמיננהיכ6

אוהארונוםיא7׃ולאלתונכשמתשרלץראיבחרמל

ודחוויסוסםירמנמולקו8׃אציותאשווטפשמונממ

רשנכופעיואביקוחרמוישרפווישרפושפוברעיבאזמ

המידקםהינפתמגמאוביסמחלהלכ9׃לוכאלשח

קחשמםינזרוסלקתיםיכלמבאוהו10׃יבשלוחכףסאיו

זא11׃הדכליורפערבציוקחשירצבמלכלאוהול

התאאולה12׃והלאלוחכוזםשאורבעיוחורףלח

ותמשטפשמלהוהיתומנאלישדקיהלאהוהיםדקמ

טיבהוערתוארמםיניערוהט13׃ותדסיחיכוהלרוצו

עלבבשירחתםידגובטיבתהמללכותאללמעלא

אלשמרכםיהיגדכםדאהשעתו14׃ונממקידצעשר

והפסאיוומרחבוהרגיהלעההכחבהלכ15׃ובלשמ

ומרחלחבזיןכלע16׃ליגיוחמשיןכלעותרמכמב

17׃הארבולכאמווקלחןמשהמהביכותרמכמלרטקיו

׃לומחיאלםיוגגרהלדימתוומרחקיריןכלעה



קוקבח 1005

הפצאורוצמלעהבציתאוהדמעאיתרמשמלע2

הוהייננעיו2׃יתחכותלעבישאהמויברבדיהמתוארל

׃ובארוקץוריןעמלתוחלהלעראבוןוזחבותכרמאיו

המהמתיםאבזכיאלוץקלחפיודעומלןוזחדועיכ3

הרשיאלהלפעהנה4׃רחאיאלאביאביכולהכח

רבגדגובןייהיכףאו5׃היחיותנומאבקידצוובושפנ

אלותומכאוהוושפנלואשכביחרהרשאהוניאלוריהי

׃םימעהלכוילאץבקיוםיוגהלכוילאףסאיועבשי

(Sheol h7585)6הצילמוואשילשמוילעםלכהלאאולה

דיבכמויתמדעולאלהברמהיוהרמאיוולתודיח

ךיעזעזמוצקיוךיכשנומוקיעתפאולה7׃טיטבעוילע

ךולשיםיברםיוגתולשהתאיכ8׃ומלתוסשמלתייהו

יבשילכוהירקץראסמחוםדאימדמםימערתילכ

לצנהלונקםורמבםושלותיבלערעצבעצביוה9׃הב

אטוחוםיברםימעתוצקךתיבלתשבתצעי10׃ערףכמ

יוה12׃הננעיץעמסיפכוקעזתריקמןבאיכ11׃ךשפנ

תאמהנהאולה13׃הלועבהירקןנוכוםימדבריעהנב

׃ופעיקירידבםימאלושאידבםימעועגייותואבצהוהי

לעוסכיםימכהוהידובכתאתעדלץראהאלמתיכ14

ןעמלרכשףאוךתמחחפסמוהערהקשמיוה15׃םי

התאםגהתשדובכמןולקתעבש16׃םהירועמלעטיבה

׃ךדובכלעןולקיקוהוהיןימיסוכךילעבוסתלרעהו

םדאימדמןתיחיתומהבדשוךסכיןונבלסמחיכ17

יכלספליעוההמ18׃הביבשילכוהירקץראסמחו

וילעורצירציחטביכרקשהרומוהכסמורציולספ



קוקבח 1006

ירועהציקהץעלרמאיוה19׃םימלאםילילאתושעל

חורלכוףסכובהזשופתאוההנההרויאוהםמודןבאל

׃ץראהלכוינפמסהושדקלכיהבהוהיו20׃וברקבןיא

יתעמשהוהי2׃תוניגשלעאיבנהקוקבחלהלפת3

םינשברקבוהייחםינשברקבךלעפהוהייתאריךעמש

רהמשודקואוביןמיתמהולא3׃רוכזתםחרזגרבעידות

הגנו4׃ץראההאלמותלהתוודוהםימשהסכהלסןראפ

ךליוינפל5׃הזעןויבחםשוולודימםינרקהיהתרואכ

רתיוהארץראדדמיודמע6׃וילגרלףשראציורבד

םלועתוכילהםלועתועבגוחשדעיררהוצצפתיוםיוג

ץראתועיריןוזגריןשוכילהאיתיארןואתחת7׃ול

םיבםאךפאםירהנבםאהוהיהרחםירהנבה8׃ןידמ

הירע9׃העושיךיתבכרמךיסוסלעבכרתיכךתרבע

׃ץראעקבתתורהנהלסרמאתוטמתועבשךתשקרועת

םורולוקםוהתןתנרבעםימםרזםירהוליחיךואר10

וכלהיךיצחרואלהלבזדמעחרישמש11׃אשנוהידי

׃םיוגשודתףאבץראדעצתםעזב12׃ךתינחקרבהגנל

תיבמשארתצחמךחישמתאעשילךמעעשילתאצי13

שארויטמבתבקנ14׃הלסראוצדעדוסיתורעעשר

׃רתסמבינעלכאלומכםתצילעינציפהלורעסיוזרפ

זגרתויתעמש16׃םיברםימרמחךיסוסםיבתכרד15

זגראיתחתוימצעבבקראובייתפשוללצלוקלינטב

אלהנאתיכ17׃ונדוגיםעלתולעלהרצםוילחונארשא

אלתומדשותיזהשעמשחכםינפגבלוביןיאוחרפת



קוקבח 1007

ינאו18׃םיתפרברקבןיאוןאצהלכממרזגלכאהשע

יליחינדאהוהי19׃יעשייהלאבהליגאהזולעאהוהיב

׃יתוניגנבחצנמלינכרדייתומבלעותוליאכילגרםשיו



הינפצ 1008

הינפצ

הילדגןבישוכןבהינפצלאהיהרשאהוהירבד1

׃הדוהיךלמןומאןבוהישאיימיבהיקזחןבהירמאןב

ףסא3׃הוהיםאנהמדאהינפלעמלכףסאףסא2

תאתולשכמהוםיהיגדוםימשהףועףסאהמהבוםדא

׃הוהיםאנהמדאהינפלעמםדאהתאיתרכהוםיעשרה

יתרכהוםלשורייבשוילכלעוהדוהילעידייתיטנו4

םעםירמכהםשתאלעבהראשתאהזהםוקמהןמ

םימשהאבצלתוגגהלעםיוחתשמהתאו5׃םינהכה

׃םכלמבםיעבשנהוהוהילםיעבשנהםיוחתשמהתאו

הוהיתאושקבאלרשאוהוהיירחאמםיגוסנהתאו6

יכהוהיםויבורקיכהוהיינדאינפמסה7׃והשרדאלו

הוהיחבזםויבהיהו8׃ויארקשידקהחבזהוהיןיכה

םישבלהלכלעוךלמהינבלעוםירשהלעיתדקפו

םויבןתפמהלעגלודהלכלעיתדקפו9׃ירכנשובלמ

היהו10׃המרמוסמחםהינדאתיבםיאלממהאוהה

ןמהלליוםיגדהרעשמהקעצלוקהוהיםאנאוההםויב

שתכמהיבשיוליליה11׃תועבגהמלודגרבשוהנשמה

תעבהיהו12׃ףסכיליטנלכותרכנןענכםעלכהמדניכ

םישנאהלעיתדקפותורנבםלשוריתאשפחאאיהה

הוהיביטייאלםבבלבםירמאהםהירמשלעםיאפקה

ונבוהממשלםהיתבוהסשמלםליחהיהו13׃עריאלו

בורק14׃םנייתאותשיאלוםימרכועטנוובשיאלוםיתב

חרצרמהוהיםוילוקדאמרהמובורקלודגההוהיםוי

םויהקוצמוהרצםויאוההםויההרבעםוי15׃רובגםש



הינפצ 1009

םוי16׃לפרעוןנעםויהלפאוךשחםויהאושמוהאש

׃תוהבגהתונפהלעותורצבהםירעהלעהעורתורפוש

ךפשוואטחהוהיליכםירועכוכלהוםדאליתרצהו17

אלםבהזםגםפסכםג18׃םיללגכםמחלורפעכםמד

לכלכאתותאנקשאבוהוהיתרבעםויבםליצהללכוי

׃ץראהיבשילכתאהשעיהלהבנךאהלכיכץראה

ץמכקחתדלםרטב2׃ףסכנאליוגהושוקווששוקתה2

םרטבהוהיףאןורחםכילעאוביאלםרטבםוירבע

יונעלכהוהיתאושקב3׃הוהיףאםויםכילעאוביאל

ילואהונעושקבקדצושקבולעפוטפשמרשאץראה

ןולקשאוהיהתהבוזעהזעיכ4׃הוהיףאםויבורתסת

יוה5׃רקעתןורקעוהושרגיםירהצבדודשאהממשל

ץראןענכםכילעהוהירבדםיתרכיוגםיהלבחיבשי

םיהלבחהתיהו6׃בשויןיאמךיתדבאהוםיתשלפ

תיבתיראשללבחהיהו7׃ןאצתורדגוםיערתרכתונ

יכןוצבריברעבןולקשאיתבבןועריםהילעהדוהי

תפרחיתעמש8׃םתובשבשוםהיהלאהוהיםדקפי

לעולידגיוימעתאופרחרשאןומעינביפודגובאומ

לארשייהלאתואבצהוהיםאנינאיחןכל9׃םלובג

לורחקשממהרמעכןומעינבוהיהתםדסכבאומיכ

יוגרתיוםוזביימעתיראשםלועדעהממשוחלמהרכמו

םעלעולדגיוופרחיכםנואגתחתםהלתאז10׃םולחני

יהלאלכתאהזריכםהילעהוהיארונ11׃תואבצהוהי

םתאםג12׃םיוגהייאלכומוקממשיאולווחתשיוץראה



הינפצ 1010

תאדבאיוןופצלעודיטיו13׃המהיברחיללחםישוכ

וצברו14׃רבדמכהיצהממשלהונינתאםשיורושא

הירתפכבדפקםגתאקםגיוגותיחלכםירדעהכותב

תאז15׃הרעהזראיכףסבברחןולחבררושילוקונילי

יספאוינאהבבלבהרמאהחטבלתבשויההזילעהריעה

קרשיהילערבועלכהיחלץברמהמשלהתיהךיאדוע

׃ודיעיני

אללוקבהעמשאל2׃הנויהריעההלאגנוהארמיוה3

׃הברקאלהיהלאלאהחטבאלהוהיברסומהחקל

אלברעיבאזהיטפשםיגאשתויראהברקבהירש3

וללחהינהכתודגבישנאםיזחפהיאיבנ4׃רקבלומרג

הלועהשעיאלהברקבקידצהוהי5׃הרותוסמחשדק

לועעדויאלורדענאלרואלןתיוטפשמרקבברקבב

ילבמםתוצוחיתברחהםתונפומשנםיוגיתרכה6׃תשב

ךאיתרמא7׃בשויןיאמשיאילבמםהירעודצנרבוע

יתדקפרשאלכהנועמתרכיאלורסומיחקתיתואיארית

ילוכחןכל8׃םתולילעלכותיחשהומיכשהןכאהילע

יצבקלםיוגףסאליטפשמיכדעלימוקםוילהוהיםאנ

יתאנקשאביכיפאןורחלכימעזםהילעךפשלתוכלממ

הרורבהפשםימעלאךפהאזאיכ9׃ץראהלכלכאת

רבעמ10׃דחאםכשודבעלהוהיםשבםלכארקל

אוההםויב11׃יתחנמןולבוייצופתבירתעשוכירהנל

ריסאזאיכיבתעשפרשאךיתלילעלכמישובתאל

׃ישדקרהבדועההבגליפסותאלוךתואגיזילעךברקמ



הינפצ 1011

13׃הוהיםשבוסחולדוינעםעךברקביתראשהו12

אצמיאלובזכורבדיאלוהלועושעיאללארשיתיראש

׃דירחמןיאווצברוועריהמהיכתימרתןושלםהיפב

תבבללכביזלעויחמשלארשיועירהןויצתבינר14

לארשיךלמךביאהנפךיטפשמהוהיריסה15׃םלשורי

רמאיאוההםויב16׃דועעריאריתאלךברקבהוהי

ךיהלאהוהי17׃ךידיופרילאןויציאריתלאםלשוריל

ותבהאבשירחיהחמשבךילעשישיעישוירובגךברקב

תאשמויהךממיתפסאדעוממיגונ18׃הנרבךילעליגי

איההתעבךינעמלכתאהשעיננה19׃הפרחהילע

הלהתלםיתמשוץבקאהחדנהוהעלצהתאיתעשוהו

םכתאאיבאאיההתעב20׃םתשבץראהלכבםשלו

ימעלכבהלהתלוםשלםכתאןתאיכםכתאיצבקתעבו

׃הוהירמאםכיניעלםכיתובשתאיבושבץראה



יגח 1012

יגח

דחאםויביששהשדחבךלמהשוירדלםיתשתנשב1

ןבלבברזלאאיבנהיגחדיבהוהירבדהיהשדחל

ןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהיתחפלאיתלאש

הזהםעהרמאלתואבצהוהירמאהכ2׃רמאללודגה

הוהירבדיהיו3׃תונבהלהוהיתיבתעאבתעאלורמא

םכיתבבתבשלםתאםכלתעה4׃רמאלאיבנהיגחדיב

תואבצהוהירמאהכהתעו5׃ברחהזהתיבהוםינופס

טעמאבהוהברהםתערז6׃םכיכרדלעםכבבלומיש

םחלןיאושובלהרכשלןיאוותשהעבשלןיאולוכא

הוהירמאהכ7׃בוקנרורצלארכתשמרכתשמהוול

םתאבהורההולע8׃םכיכרדלעםכבבלומישתואבצ

לאהנפ9׃הוהירמאדבכאוובהצראותיבהונבוץע

םאנהמןעיוביתחפנותיבהםתאבהוטעמלהנהוהברה

שיאםיצרםתאוברחאוהרשאיתיבןעיתואבצהוהי

האלכץראהולטמםימשואלכםכילעןכלע10׃ותיבל

ןגדהלעוםירההלעוץראהלעברחארקאו11׃הלובי

לעוהמדאהאיצותרשאלעורהציהלעושוריתהלעו

לבברזעמשיו12׃םיפכעיגילכלעוהמהבהלעוםדאה

תיראשלכולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיולאיתלשןב

רשאכאיבנהיגחירבדלעוםהיהלאהוהילוקבםעה

רמאיו13׃הוהיינפמםעהוארייוםהיהלאהוהיוחלש

םכתאינארמאלםעלהוהיתוכאלמבהוהיךאלמיגח

לאיתלשןבלבברזחורתאהוהירעיו14׃הוהיםאנ

תאולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיחורתאוהדוהיתחפ



יגח 1013

הוהיתיבבהכאלמושעיוואביוםעהתיראשלכחור

יששבשדחלהעבראוםירשעםויב15׃םהיהלאתואבצ

׃ךלמהשוירדלםיתשתנשב

דיבהוהירבדהיהשדחלדחאוםירשעביעיבשב2

לאיתלשןבלבברזלאאנרמא2׃רמאלאיבנהיגח

לאולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהיתחפ

תאהאררשאראשנהםכבימ3׃רמאלםעהתיראש

התעותאםיארםתאהמוןושארהודובכבהזהתיבה

הוהיםאנלבברזקזחהתעו4׃םכיניעבןיאכוהמכאולה

ץראהםעלכקזחולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיקזחו

תא5׃תואבצהוהיםאנםכתאינאיכושעוהוהיםאנ

תדמעיחורוםירצממםכתאצבםכתאיתרכרשארבדה

תחאדועתואבצהוהירמאהכיכ6׃ואריתלאםככותב

םיהתאוץראהתאוםימשהתאשיערמינאואיהטעמ

לכתדמחואבוםיוגהלכתאיתשערהו7׃הברחהתאו

׃תואבצהוהירמאדובכהזהתיבהתאיתאלמוםיוגה

היהילודג9׃תואבצהוהיםאנבהזהילוףסכהיל8

תואבצהוהירמאןושארהןמןורחאההזהתיבהדובכ

םירשעב10׃תואבצהוהיםאנםולשןתאהזהםוקמבו

הוהירבדהיהשוירדלםיתשתנשביעישתלהעבראו

אנלאשתואבצהוהירמאהכ11׃רמאלאיבנהיגחלא

שדקרשבשיאאשיןה12׃רמאלהרותםינהכהתא

ןייהלאודיזנהלאוםחלהלאופנכבעגנוודגבףנכב

ורמאיוםינהכהונעיושדקיהלכאמלכלאוןמשלאו



יגח 1014

אמטיההלאלכבשפנאמטעגיםאיגחרמאיו13׃אל

םעהןכרמאיויגחןעיו14׃אמטיורמאיוםינהכהונעיו

םהידיהשעמלכןכוהוהיםאנינפלהזהיוגהןכוהזה

םכבבלאנומישהתעו15׃אוהאמטםשובירקירשאו

לכיהבןבאלאןבאםושםרטמהלעמוהזהםויהןמ

אבהרשעהתיהוםירשעתמרעלאאבםתויהמ16׃הוהי

יתיכה17׃םירשעהתיהוהרופםישמחףשחלבקיהלא

ןיאוםכידיהשעמלכתאדרבבוןוקריבוןופדשבםכתא

הזהםויהןמםכבבלאנומיש18׃הוהיםאנילאםכתא

רשאםויהןמליעישתלהעבראוםירשעםוימהלעמו

הרוגמבערזהדועה19׃םכבבלומישהוהילכיהדסי

הזהםויהןמאשנאלתיזהץעוןומרהוהנאתהוןפגהדעו

העבראוםירשעביגחלאתינשהוהירבדיהיו20׃ךרבא

ינארמאלהדוהיתחפלבברזלארמא21׃רמאלשדחל

תוכלממאסכיתכפהו22׃ץראהתאוםימשהתאשיערמ

היבכרוהבכרמיתכפהוםיוגהתוכלממקזחיתדמשהו

אוההםויב23׃ויחאברחבשיאםהיבכרוםיסוסודריו

םאנידבעלאיתלאשןבלבברזךחקאתואבצהוהיםאנ

׃תואבצהוהיםאניתרחבךביכםתוחכךיתמשוהוהי



הירכז 1015

הירכז

הוהירבדהיהשוירדלםיתשתנשבינימשהשדחב1

הוהיףצק2׃רמאלאיבנהודעןבהיכרבןבהירכזלא

תואבצהוהירמאהכםהלאתרמאו3׃ףצקםכיתובאלע

הוהירמאםכילאבושאותואבצהוהיםאנילאובוש

םיאיבנהםהילאוארקרשאםכיתבאכויהתלא4׃תואבצ

םכיכרדמאנובושתואבצהוהירמאהכרמאלםינשארה

ילאובישקהאלוועמשאלוםיערהםכילילעמוםיערה

׃ויחיםלועלהםיאבנהוםההיאםכיתובא5׃הוהיםאנ

אולהםיאיבנהידבעתאיתיוצרשאיקחוירבדךא6

תואבצהוהיםמזרשאכורמאיוובושיוםכיתבאוגישה

םויב7׃ונתאהשעןכוניללעמכווניכרדכונלתושעל

תנשבטבששדחאוהשדחרשעיתשעלהעבראוםירשע

ןבוהיכרבןבהירכזלאהוהירבדהיהשוירדלםיתש

לעבכרשיאהנהוהלילהיתיאר8׃רמאלאיבנהאודע

וירחאוהלצמברשאםיסדההןיבדמעאוהוםדאסוס

ינדאהלאהמרמאו9׃םינבלוםיקרשםימדאםיסוס

׃הלאהמההמךאראינאיברבדהךאלמהילארמאיו

חלשרשאהלארמאיוםיסדההןיבדמעהשיאהןעיו10

דמעההוהיךאלמתאונעיו11׃ץראבךלהתהלהוהי

ץראהלכהנהוץראבונכלהתהורמאיוםיסדההןיב

תואבצהוהירמאיוהוהיךאלמןעיו12׃תטקשותבשי

הדוהיירעתאוםלשוריתאםחרתאלהתאיתמדע

ךאלמהתאהוהיןעיו13׃הנשםיעבשהזהתמעזרשא

ילארמאיו14׃םימחנםירבדםיבוטםירבדיברבדה



הירכז 1016

תואבצהוהירמאהכרמאלארקיברבדהךאלמה

ינאלודגףצקו15׃הלודגהאנקןויצלוםלשוריליתאנק

ורזעהמהוטעמיתפצקינארשאםיננאשהםיוגהלעףצק

םימחרבםלשוריליתבשהוהירמאהכןכל16׃הערל

׃םלשורילעהטניהוקותואבצהוהיםאנהבהנבייתיב

הניצופתדועתואבצהוהירמאהכרמאלארקדוע17

׃םלשוריבדוערחבוןויצתאדועהוהיםחנובוטמירע

לארמאו19׃תונרקעבראהנהואראויניעתאאשאו18

תונרקההלאילארמאיוהלאהמיברבדהךאלמה

הוהיינאריו20׃םלשוריולארשיתאהדוהיתאורזרשא

רמאיותושעלםיאבהלאהמרמאו21׃םישרחהעברא

אשנאלשיאיפכהדוהיתאורזרשאתונרקההלארמאל

םיוגהתונרקתאתודילםתאדירחהלהלאואביוושאר

׃התורזלהדוהיץראלאןרקםיאשנה

רמאו2׃הדמלבחודיבושיאהנהואראויניעאשאו2

תוארלםלשוריתאדמלילארמאיוךלההתאהנא

יברבדהךאלמההנהו3׃הכראהמכוהבחרהמכ

רבדץרולארמאיו4׃ותארקלאצירחאךאלמואצי

םדאברמםלשוריבשתתוזרפרמאלזלהרענהלא

שאתמוחהוהיםאנהלהיהאינאו5׃הכותבהמהבו

ןופצץראמוסנויוהיוה6׃הכותבהיהאדובכלוביבס

םאנםכתאיתשרפםימשהתוחורעבראכיכהוהיםאנ

רמאהכיכ8׃לבבתבתבשוייטלמהןויציוה7׃הוהי

םכתאםיללשהםיוגהלאינחלשדובכרחאתואבצהוהי



הירכז 1017

ידיתאףינמיננהיכ9׃וניעתבבבעגנםכבעגנהיכ

תואבצהוהייכםתעדיוםהידבעלללשויהוםהילע

ךכותביתנכשואביננהיכןויצתביחמשוינר10׃ינחלש

ויהואוההםויבהוהילאםיברםיוגוולנו11׃הוהיםאנ

ינחלשתואבצהוהייכתעדיוךכותביתנכשוםעליל

שדקהתמדאלעוקלחהדוהיתאהוהילחנו12׃ךילא

רועניכהוהיינפמרשבלכסה13׃םלשוריבדוערחבו

׃ושדקןועממ

הוהיךאלמינפלדמעלודגהןהכהעשוהיתאינאריו3

ןטשהלאהוהירמאיו2׃ונטשלונימילעדמעןטשהו

םלשוריברחבהךבהוהירעגיוןטשהךבהוהירעגי

םידגבשבלהיהעשוהיו3׃שאמלצמדואהזאולה

םידמעהלארמאיוןעיו4׃ךאלמהינפלדמעוםיאוצ

וילארמאיווילעמםיאצהםידגבהוריסהרמאלוינפל

5׃תוצלחמךתאשבלהוךנועךילעמיתרבעההאר

רוהטהףינצהומישיוושארלערוהטףינצומישירמאו

דעיו6׃דמעהוהיךאלמוםידגבוהשבליוושארלע

תואבצהוהירמאהכ7׃רמאלעשוהיבהוהיךאלמ

ןידתהתאםגורמשתיתרמשמתאםאוךלתיכרדבםא

ןיבםיכלהמךליתתנוירצחתארמשתםגויתיבתא

התאלודגהןהכהעשוהיאנעמש8׃הלאהםידמעה

איבמיננהיכהמהתפומישנאיכךינפלםיבשיהךיערו

עשוהיינפליתתנרשאןבאההנהיכ9׃חמצידבעתא

הוהיםאנהחתפחתפמיננהםיניעהעבשתחאןבאלע



הירכז 1018

םויב10׃דחאםויבאיההץראהןועתאיתשמותואבצ

ןפגתחתלאוהערלשיאוארקתתואבצהוהיםאנאוהה

׃הנאתתחתלאו

רועירשאשיאכינריעיויברבדהךאלמהבשיו4

הנהויתיאררמאיוהארהתאהמילארמאיו2׃ותנשמ

הילעהיתרנהעבשוהשארלעהלגוהלכבהזתרונמ

םינשו3׃השארלערשאתורנלתוקצומהעבשוהעבש

ןעאו4׃הלאמשלעדחאוהלגהןימימדחאהילעםיתיז

ןעיו5׃ינדאהלאהמרמאליברבדהךאלמהלארמאו

הלאהמההמתעדיאולהילארמאיויברבדהךאלמה

הוהירבדהזרמאלילארמאיוןעיו6׃ינדאאלרמאו

רמאיחורבםאיכחכבאלוליחבאלרמאללבברזלא

רשימללבברזינפללודגהרההתאימ7׃תואבצהוהי

רבדיהיו8׃הלןחןחתואשתהשארהןבאהתאאיצוהו

וידיוהזהתיבהודסילבברזידי9׃רמאלילאהוהי

ימיכ10׃םכלאינחלשתואבצהוהייכתעדיוהנעצבת

לבברזדיבלידבהןבאהתאוארווחמשותונטקםוילזב

11׃ץראהלכבםיטטושמהמההוהייניעהלאהעבש

הרונמהןימילעהלאהםיתיזהינשהמוילארמאוןעאו

ילבשיתשהמוילארמאותינשןעאו12׃הלואמשלעו

םהילעמםיקירמהבהזהתורתנצינשדיברשאםיתיזה

רמאוהלאהמתעדיאולהרמאלילארמאיו13׃בהזה

לעםידמעהרהציהינבינשהלארמאיו14׃ינדאאל

׃ץראהלכןודא



הירכז 1019

רמאיו2׃הפעהלגמהנהוהאראויניעאשאובושאו5

הכראהפעהלגמהארינארמאוהארהתאהמילא

תאזילארמאיו3׃המאברשעהבחרוהמאבםירשע

הומכהזמבנגהלכיכץראהלכינפלעתאצויההלאה

הוהיםאנהיתאצוה4׃הקנהומכהזמעבשנהלכוהקנ

רקשלימשבעבשנהתיבלאובנגהתיבלאהאבותואבצ

אציו5׃וינבאתאוויצעתאוותלכוותיבךותבהנלו

המהארוךיניעאנאשילארמאיויברבדהךאלמה

הפיאהתאזרמאיואיההמרמאו6׃תאזהתאצויה

תרפערככהנהו7׃ץראהלכבםניעתאזרמאיותאצויה

רמאיו8׃הפיאהךותבתבשויתחאהשאתאזותאשנ

ןבאתאךלשיוהפיאהךותלאהתאךלשיוהעשרהתאז

םישנםיתשהנהואראויניעאשאו9׃היפלאתרפעה

הדיסחהיפנככםיפנכהנהלוםהיפנכבחורותואצוי

רמאו10׃םימשהןיבוץראהןיבהפיאהתאהנאשתו

11׃הפיאהתאתוכלומהמההנאיברבדהךאלמהלא

םשהחינהוןכוהורענשץראבתיבהלתונבלילארמאיו

׃התנכמלע

תואציתובכרמעבראהנהוהאראויניעאשאובשאו6

הבכרמב2׃תשחנירהםירההוםירההינשןיבמ

׃םירחשםיסוסתינשההבכרמבוםימדאםיסוסהנשארה

תיעברההבכרמבוםינבלםיסוסתישלשההבכרמבו3

רבדהךאלמהלארמאוןעאו4׃םיצמאםידרבםיסוס

עבראהלאילארמאיוךאלמהןעיו5׃ינדאהלאהמיב

6׃ץראהלכןודאלעבציתהמתואצויםימשהתוחר



הירכז 1020

םינבלהוןופצץראלאםיאציםירחשהםיסוסההברשא

7׃ןמיתהץראלאואציםידרבהוםהירחאלאואצי

רמאיוץראבךלהתהלתכללושקביוואציםיצמאהו

יתאקעזיו8׃ץראבהנכלהתתוץראבוכלהתהוכל

וחינהןופצץראלאםיאצויההאררמאלילארבדיו

׃רמאלילאהוהירבדיהיו9׃ןופצץראביחורתא

היעדיתאמוהיבוטתאמוידלחמהלוגהתאמחוקל10

רשאהינפצןבהישאיתיבתאבואוההםויבהתאתאבו

תמשותורטעתישעובהזוףסכתחקלו11׃לבבמואב

וילאתרמאו12׃לודגהןהכהקדצוהיןבעשוהישארב

ומשחמצשיאהנהרמאלתואבצהוהירמאהכרמאל

תאהנביאוהו13׃הוהילכיהתאהנבוחמציויתחתמו

היהוואסכלעלשמובשיודוהאשיאוהוהוהילכיה

תרטעהו14׃םהינשןיבהיהתםולשתצעוואסכלעןהכ

ןורכזלהינפצןבןחלוהיעדילוהיבוטלוםלחלהיהת

םתעדיוהוהילכיהבונבוואביםיקוחרו15׃הוהילכיהב

ןועמשתעומשםאהיהוםכילאינחלשתואבצהוהייכ

׃םכיהלאהוהילוקב

לאהוהירבדהיהךלמהשוירדלעבראתנשביהיו7

לאתיבחלשיו2׃ולסכביעשתהשדחלהעבראבהירכז

רמאל3׃הוהיינפתאתולחלוישנאוךלמםגרורצארש

רמאלםיאיבנהלאותואבצהוהיתיבלרשאםינהכהלא

׃םינשהמכהזיתישערשאכרזנהישמחהשדחבהכבאה

לכלארמא5׃רמאלילאתואבצהוהירבדיהיו4

ישימחבדופסוםתמציכרמאלםינהכהלאוץראהםע



הירכז 1021

ולכאתיכו6׃ינאינתמצםוצההנשםיעבשהזויעיבשבו

תאאולה7׃םיתשהםתאוםילכאהםתאאולהותשתיכו

תויהבםינשארהםיאיבנהדיבהוהיארקרשאםירבדה

הלפשהובגנהוהיתביבסהירעוהולשותבשיםלשורי

הוהירמאהכ9׃רמאלהירכזלאהוהירבדיהיו8׃בשי

שיאושעםימחרודסחווטפשתמאטפשמרמאלתואבצ

שיאתערווקשעתלאינעורגםותיוהנמלאו10׃ויחאתא

ףתכונתיובישקהלונאמיו11׃םכבבלבובשחתלאויחא

רימשומשםבלו12׃עומשמודיבכהםהינזאותררס

תואבצהוהיחלשרשאםירבדהתאוהרותהתאעומשמ

הוהיתאמלודגףצקיהיוםינשארהםיאיבנהדיבוחורב

אלווארקיןכועמשאלוארקרשאכיהיו13׃תואבצ

רשאםיוגהלכלעםרעסאו14׃תואבצהוהירמאעמשא

ומישיובשמורבעמםהירחאהמשנץראהוםועדיאל

׃המשלהדמחץרא

תואבצהוהירמאהכ2׃רמאלתואבצהוהירבדיהיו8

הכ3׃הליתאנקהלודגהמחוהלודגהאנקןויצליתאנק

הארקנוםלשוריךותביתנכשוןויצלאיתבשהוהירמא

4׃שדקהרהתואבצהוהירהותמאהריעםלשורי

תובחרבתונקזוםינקזובשידעתואבצהוהירמאהכ

ריעהתובחרו5׃םימיברמודיבותנעשמשיאוםלשורי

רמאהכ6׃היתבחרבםיקחשמתודליוםידליואלמי

םימיבהזהםעהתיראשיניעבאלפייכתואבצהוהי

הוהירמאהכ7׃תואבצהוהיםאנאלפייניעבםגםהה



הירכז 1022

אובמץראמוחרזמץראמימעתאעישומיננהתואבצ

ילויהוםלשוריךותבונכשוםתאיתאבהו8׃שמשה

הכ9׃הקדצבותמאבםיהלאלםהלהיהאינאוםעל

הלאהםימיבםיעמשהםכידיהנקזחתתואבצהוהירמא

תיבדסיםויברשאםיאיבנהיפמהלאהםירבדהתא

םההםימיהינפליכ10׃תונבהללכיההתואבצהוהי

אבלואצוילוהנניאהמהבהרכשוהיהנאלםדאהרכש

׃והערבשיאםדאהלכתאחלשאורצהןמםולשןיא

הזהםעהתיראשלינאםינשארהםימיכאלהתעו11

הירפןתתןפגהםולשהערזיכ12׃תואבצהוהיםאנ

תאיתלחנהוםלטונתיםימשהוהלוביתאןתתץראהו

םתייהרשאכהיהו13׃הלאלכתאהזהםעהתיראש

םכתאעישואןכלארשיתיבוהדוהיתיבםיוגבהללק

רמאהכיכ14׃םכידיהנקזחתואריתלאהכרבםתייהו

םכיתבאףיצקהבםכלערהליתממזרשאכתואבצהוהי

יתממזיתבשןכ15׃יתמחנאלותואבצהוהירמאיתא

לאהדוהיתיבתאוםלשוריתאביטיהלהלאהםימיב

שיאתמאורבדושעתרשאםירבדההלא16׃וארית

שיאו17׃םכירעשבוטפשםולשטפשמותמאוהערתא

לארקשתעבשוםכבבלבובשחתלאוהערתערתא

יהיו18׃הוהיםאניתאנשרשאהלאלכתאיכובהאת

תואבצהוהירמאהכ19׃רמאלילאתואבצהוהירבד

ירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחהםוצויעיברהםוצ

םיבוטםידעמלוהחמשלוןוששלהדוהיתיבלהיהי

רשאדעתואבצהוהירמאהכ20׃ובהאםולשהותמאהו



הירכז 1023

לאתחאיבשיוכלהו21׃תוברםירעיבשיוםימעואבי

תאשקבלוהוהיינפתאתולחלךולההכלנרמאלתחא

םיוגוםיברםימעואבו22׃ינאםגהכלאתואבצהוהי

תאתולחלוםלשוריבתואבצהוהיתאשקבלםימוצע

רשאהמההםימיבתואבצהוהירמאהכ23׃הוהיינפ

ףנכבוקיזחהוםיוגהתונשללכמםישנאהרשעוקיזחי

׃םכמעםיהלאונעמשיכםכמעהכלנרמאלידוהישיא

הוהיליכותחנמקשמדוךרדחץראבהוהירבדאשמ9

רצהבלבגתתמחםגו2׃לארשייטבשלכוםדאןיע

ףסכרבצתוהלרוצמרצןבתו3׃דאמהמכחיכןודיצו

הכהוהנשרויינדאהנה4׃תוצוחטיטכץורחורפעכ

הזעואריתוןולקשאארת5׃לכאתשאבאיהוהליחםיב

הזעמךלמדבאוהטבמשיבהיכןורקעודאמליחתו

ןואגיתרכהודודשאברזממבשיו6׃בשתאלןולקשאו

ראשנווינשןיבמויצקשוויפמוימדיתרסהו7׃םיתשלפ

8׃יסוביכןורקעוהדוהיבףלאכהיהווניהלאלאוהםג

דועםהילערבעיאלובשמורבעמהבצמיתיבליתינחו

יעירהןויצתבדאמיליג9׃יניעביתיארהתעיכשגנ

ינעאוהעשונוקידצךלאוביךכלמהנהםלשוריתב

בכריתרכהו10׃תונתאןבריעלעורומחלעבכרו

רבדוהמחלמתשקהתרכנוםלשורימסוסוםירפאמ

׃ץראיספאדערהנמוםידעםימולשמוםיוגלםולש

םימןיארובמךיריסאיתחלשךתירבםדבתאםג11

הנשמדיגמםויהםגהוקתהיריסאןורצבלובוש12׃וב



הירכז 1024

םירפאיתאלמתשקהדוהייליתכרדיכ13׃ךלבישא

14׃רובגברחכךיתמשוןויךינבלעןויצךינביתררועו

רפושבהוהיינדאווצחקרבכאציוהאריםהילעהוהיו

םהילעןגיתואבצהוהי15׃ןמיתתורעסבךלהועקתי

קרזמכואלמוןייומכומהותשועלקינבאושבכוולכאו

אוההםויבםהיהלאהוהיםעישוהו16׃חבזמתויוזכ

המיכ17׃ותמדאלעתוססונתמרזנינבאיכומעןאצכ

׃תולתבבבונישוריתוםירוחבןגדויפיהמוובוט

םיזיזחהשעהוהישוקלמתעברטמהוהימולאש10

םיפרתהיכ2׃הדשבבשעשיאלםהלןתיםשגרטמו

לבהורבדיאושהתומלחורקשוזחםימסוקהוןואורבד

םיערהלע3׃הערןיאיכונעיןאצומכועסנןכלעןומחני

תאתואבצהוהידקפיכדוקפאםידותעהלעויפאהרח

׃המחלמבודוהסוסכםתואםשוהדוהיתיבתאורדע

לכאציונממהמחלמתשקונממדתיונממהנפונממ4

המחלמבתוצוחטיטבםיסובםירבגכויהו5׃ודחישגונ

תאיתרבגו6׃םיסוסיבכרושיבהוםמעהוהייכומחלנו

םיתמחריכםיתובשוהועישואףסויתיבתאוהדוהיתיב

ויהו7׃םנעאוםהיהלאהוהיינאיכםיתחנזאלרשאכויהו

וחמשוואריםהינבוןייומכםבלחמשוםירפארובגכ

םיתידפיכםצבקאוםהלהקרשא8׃הוהיבםבללגי

ויחוינורכזיםיקחרמבוםימעבםערזאו9׃וברומכוברו

רושאמוםירצמץראמםיתובישהו10׃ובשוםהינבתא

׃םהלאצמיאלוםאיבאןונבלודעלגץראלאוםצבקא



הירכז 1025

תולוצמלכושיבהוםילגםיבהכהוהרצםיברבעו11

םיתרבגו12׃רוסיםירצמטבשורושאןואגדרוהוראי

׃הוהיםאנוכלהתיומשבוהוהיב

לליה2׃ךיזראבשאלכאתוךיתלדןונבלחתפ11

ינולאוליליהודדשםירדארשאזראלפניכשורב

הדדשיכםיערהתללילוק3׃רוצבהרעידרייכןשב

הכ4׃ןדריהןואגדדשיכםיריפכתגאשלוקםתרדא

ןהינקרשא5׃הגרההןאצתאהעריהלאהוהירמא

רשעאוהוהיךורברמאיןהירכמוומשאיאלוןגרהי

יבשילעדועלומחאאליכ6׃ןהילעלומחיאלםהיערו

דיבשיאםדאהתאאיצממיכנאהנהוהוהיםאנץראה

׃םדימליצאאלוץראהתאותתכווכלמדיבווהער

ינשילחקאוןאצהיינעןכלהגרההןאצתאהעראו7

העראוםילבחיתארקדחאלוםעניתארקדחאלתולקמ

רצקתודחאחריבםיערהתשלשתאדחכאו8׃ןאצהתא

םכתאהעראאלרמאו9׃יבהלחבםשפנםגוםהבישפנ

השאהנלכאתתוראשנהודחכתתדחכנהותומתהתמה

ותאעדגאוםענתאילקמתאחקאו10׃התועררשבתא

רפתו11׃םימעהלכתאיתרכרשאיתירבתאריפהל

רבדיכיתאםירמשהןאצהיינעןכועדיואוההםויב

ירכשובהםכיניעבבוטםאםהילארמאו12׃אוההוהי

רמאיו13׃ףסכםישלשירכשתאולקשיוולדחאלםאו

יתרקירשארקיהרדארצויהלאוהכילשהילאהוהי

הוהיתיבותאךילשאוףסכהםישלשהחקאוםהילעמ



הירכז 1026

רפהלםילבחהתאינשהילקמתאעדגאו14׃רצויהלא

ילאהוהירמאיו15׃לארשיןיבוהדוהיןיבהוחאהתא

הערםיקמיכנאהנהיכ16׃ילואהערילכךלחקדוע

אלתרבשנהושקביאלרענהדקפיאלתודחכנהץראב

ןהיסרפולכאיהאירבהרשבולכלכיאלהבצנהאפרי

לעוועורזלעברחןאצהיבזעלילאהיעריוה17׃קרפי

׃ההכתההכונימיןיעושביתשוביוערזונימיןיע

דסיוםימשהטנהוהיםאנלארשילעהוהירבדאשמ12

םלשוריתאםשיכנאהנה2׃וברקבםדאחוררציוץרא

רוצמבהיהיהדוהילעםגוביבסםימעהלכללערףס

ןבאםלשוריתאםישאאוההםויבהיהו3׃םלשורילע

ופסאנווטרשיטורשהיסמעלכםימעהלכלהסמעמ

לכהכאהוהיםאנאוההםויב4׃ץראהייוגלכהילע

תאחקפאהדוהיתיבלעוןועגשבובכרוןוהמתבסוס

הדוהייפלאורמאו5׃ןורועבהכאםימעהסוסלכויניע

׃םהיהלאתואבצהוהיבםלשורייבשיילהצמאםבלב

םיצעבשארויככהדוהייפלאתאםישאאוההםויב6

לכתאלואמשלעוןימילעולכאורימעבשאדיפלכו

7׃םלשוריבהיתחתדועםלשוריהבשיוביבסםימעה

לדגתאלןעמלהנשארבהדוהיילהאתאהוהיעישוהו

8׃הדוהילעםלשוריבשיתראפתודיודתיבתראפת

לשכנההיהוםלשוריבשוידעבהוהיןגיאוההםויב

הוהיךאלמכםיהלאכדיודתיבודיודכאוההםויבםהב

םיוגהלכתאדימשהלשקבאאוההםויבהיהו9׃םהינפל



הירכז 1027

בשוילעודיודתיבלעיתכפשו10׃םלשורילעםיאבה

ורקדרשאתאילאוטיבהוםינונחתוןחחורםלשורי

לערמהכוילערמהודיחיהלעדפסמכוילעודפסו

דפסמכםלשוריבדפסמהלדגיאוההםויב11׃רוכבה

תוחפשמץראההדפסו12׃ןודגמתעקבבןומרדדה

דבלםהישנודבלדיודתיבתחפשמדבלתוחפשמ

יולתיבתחפשמ13׃דבלםהישנודבלןתנתיבתחפשמ

14׃דבלםהישנודבליעמשהתחפשמדבלםהישנודבל

םהישנודבלתחפשמתחפשמתוראשנהתוחפשמהלכ

׃דבל

יבשילודיודתיבלחתפנרוקמהיהיאוההםויב13

הוהיםאנאוההםויבהיהו2׃הדנלותאטחלםלשורי

ורכזיאלוץראהןמםיבצעהתומשתאתירכאתואבצ

׃ץראהןמריבעאהאמטהחורתאוםיאיבנהתאםגודוע

אלוידליומאוויבאוילאורמאודועשיאאבנייכהיהו3

ומאווהיבאוהרקדוהוהיםשבתרבדרקשיכהיחת

שיאםיאיבנהושביאוההםויבהיהו4׃ואבנהבוידלי

5׃שחכןעמלרעשתרדאושבליאלוותאבנהבוניזחמ

יננקהםדאיכיכנאהמדאדבעשיאיכנאאיבנאלרמאו

רמאוךידיןיבהלאהתוכמההמוילארמאו6׃ירוענמ

רבגלעויערלעירועברח7׃יבהאמתיביתיכהרשא

ןאצהןיצופתוהערהתאךהתואבצהוהיםאניתימע

הוהיםאנץראהלכבהיהו8׃םירעצהלעידייתבשהו

יתאבהו9׃הברתויתישלשהוועוגיותרכיהבםינשיפ



הירכז 1028

םיתנחבוףסכהתאףרצכםיתפרצושאבתישלשהתא

יתרמאותאהנעאינאוימשבארקיאוהבהזהתאןחבכ

׃יהלאהוהירמאיאוהואוהימע

יתפסאו2׃ךברקבךללשקלחוהוהילאבםויהנה14

וסשנוריעההדכלנוהמחלמלםלשורילאםיוגהלכתא

רתיוהלוגבריעהיצחאציוהנלגשתםישנהוםיתבה

םההםיוגבםחלנוהוהיאציו3׃ריעהןמתרכיאלםעה

לעאוההםויבוילגרודמעו4׃ברקםויבומחלהםויכ

םיתיזהרהעקבנוםדקמםלשוריינפלערשאםיתזהרה

הנופצרההיצחשמודאמהלודגאיגהמיוהחרזמויצחמ

לצאלאםירהיגעיגייכירהאיגםתסנו5׃הבגנויצחו

הדוהיךלמהיזעימיבשערהינפמםתסנרשאכםתסנו

אוההםויבהיהו6׃ךמעםישדקלכיהלאהוהיאבו

עדויאוהדחאםויהיהו7׃ןואפקיתורקירואהיהיאל

8׃רואהיהיברעתעלהיהוהלילאלוםויאלהוהיל

םיהלאםיצחםלשורימםייחםימואציאוההםויבהיהו

9׃היהיףרחבוץיקבןורחאהםיהלאםיצחוינומדקה

הוהיהיהיאוההםויבץראהלכלעךלמלהוהיהיהו

ןומרלעבגמהברעכץראהלכבוסי10׃דחאומשודחא

דעןמינברעשמלהיתחתהבשיוהמארוםלשוריבגנ

דעלאננחלדגמוםינפהרעשדעןושארהרעשםוקמ

הבשיודועהיהיאלםרחוהבובשיו11׃ךלמהיבקי

תאהוהיףגירשאהפגמההיהתתאזו12׃חטבלםלשורי

דמעאוהוורשבקמהםלשורילעואבצרשאםימעהלכ



הירכז 1029

13׃םהיפבקמתונושלוןהירחבהנקמתויניעווילגרלע

וקיזחהוםהבהברהוהיתמוהמהיהתאוההםויבהיהו

הדוהיםגו14׃והערדילעודיהתלעווהערדישיא

ףסכובהזביבסםיוגהלכליחףסאוםלשוריבםחלת

למגהדרפהסוסהתפגמהיהתןכו15׃דאמברלםידגבו

הפגמכהמההתונחמבהיהירשאהמהבהלכורומחהו

םלשורילעםיאבהםיוגהלכמרתונהלכהיהו16׃תאזה

גחלותואבצהוהיךלמלתוחתשהלהנשבהנשידמולעו

תוחפשמתאמהלעיאלרשאהיהו17׃תוכסהגחתא

אלותואבצהוהיךלמלתוחתשהלםלשורילאץראה

הלעתאלםירצמתחפשמםאו18׃םשגההיהיםהילע

תאהוהיףגירשאהפגמההיהתםהילעאלוהאבאלו

היהתתאז19׃תוכסהגחתאגחלולעיאלרשאםיוגה

תאגחלולעיאלרשאםיוגהלכתאטחוםירצמתאטח

שדקסוסהתולצמלעהיהיאוההםויב20׃תוכסהגח

׃חבזמהינפלםיקרזמכהוהיתיבבתוריסההיהוהוהיל

תואבצהוהילשדקהדוהיבוםלשוריבריסלכהיהו21

היהיאלוםהבולשבוםהמוחקלוםיחבזהלכואבו

׃אוההםויבתואבצהוהיתיבבדועינענכ



יכאלמ 1030

יכאלמ

יתבהא2׃יכאלמדיבלארשילאהוהירבדאשמ1

ושעחאאולהונתבהאהמבםתרמאוהוהירמאםכתא

יתאנשושעתאו3׃בקעיתאבהאוהוהיםאנבקעיל

יכ4׃רבדמתונתלותלחנתאוהממשוירהתאםישאו

הוהירמאהכתוברחהנבנובושנוונששרםודארמאת

העשרלובגםהלוארקוסורהאינאוונביהמהתואבצ

םתאוהניארתםכיניעו5׃םלועדעהוהיםעזרשאםעהו

באדבכיןב6׃לארשילובגללעמהוהילדגיורמאת

היאינאםינודאםאוידובכהיאינאבאםאווינדאדבעו

םתרמאוימשיזובםינהכהםכלתואבצהוהירמאיארומ

לאגמםחליחבזמלעםישיגמ7׃ךמשתאוניזבהמב

8׃אוההזבנהוהיןחלשםכרמאבךונלאגהמבםתרמאו

ערןיאהלחוחספושיגתיכוערןיאחבזלרועןושגתיכו

הוהירמאךינפאשיהואךצריהךתחפלאנוהבירקה

תאזהתיהםכדימוננחיולאינפאנולחהתעו9׃תואבצ

רגסיוםכבםגימ10׃תואבצהוהירמאםינפםכמאשיה

רמאםכבץפחילןיאםנחיחבזמוריאתאלוםיתלד

שמשחרזממיכ11׃םכדימהצראאלהחנמותואבצהוהי

ימשלשגמרטקמםוקמלכבוםיוגבימשלודגואובמדעו

׃תואבצהוהירמאםיוגבימשלודגיכהרוהטהחנמו

אוהלאגמינדאןחלשםכרמאבותואםיללחמםתאו12

ותואםתחפהוהאלתמהנהםתרמאו13׃ולכאהזבנובינו

הלוחהתאוחספהתאולוזגםתאבהותואבצהוהירמא

14׃הוהירמאםכדימהתואהצראההחנמהתאםתאבהו



יכאלמ 1031

יכינדאלתחשמחבזורדנורכזורדעבשיולכונרוראו

׃םיוגבארונימשותואבצהוהירמאינאלודגךלמ

ועמשתאלםא2׃םינהכהתאזההוצמהםכילאהתעו2

הוהירמאימשלדובכתתלבללעומישתאלםאו

םכיתוכרבתאיתוראוהראמהתאםכביתחלשותואבצ

תאםכלרעגיננה3׃בללעםימשםכניאיכהיתוראםגו

םכתאאשנוםכיגחשרפםכינפלעשרפיתירזוערזה

תאזההוצמהתאםכילאיתחלשיכםתעדיו4׃וילא

התיהיתירב5׃תואבצהוהירמאיולתאיתירבתויהל

ימשינפמוינארייוארומולםנתאוםולשהוםייחהותא

אצמנאלהלועווהיפבהתיהתמאתרות6׃אוהתחנ

7׃ןועמבישהםיברויתאךלהרושימבוםולשבויתפשב

ךאלמיכוהיפמושקביהרותותעדורמשיןהכיתפשיכ

םתלשכהךרדהןמםתרסםתאו8׃אוהתואבצהוהי

םגו9׃תואבצהוהירמאיולהתירבםתחשהרותבםיבר

םכניארשאיפכםעהלכלםילפשוםיזבנםכתאיתתנינא

באאולה10׃הרותבםינפםיאשנויכרדתאםירמש

ויחאבשיאדגבנעודמונארבדחאלאאולהונלכלדחא

התשענהבעותוהדוהיהדגב11׃וניתבאתירבללחל

בהארשאהוהישדקהדוהיללחיכםלשוריבולארשיב

רעהנשעירשאשיאלהוהיתרכי12׃רכנלאתבלעבו

תאזו13׃תואבצהוהילהחנמשיגמובקעיילהאמהנעו

ןיאמהקנאויכבהוהיחבזמתאהעמדתוסכושעתתינש

םתרמאו14׃םכדימןוצרתחקלוהחנמהלאתונפדוע

רשאךירוענתשאןיבוךניבדיעההוהייכלעהמלע



יכאלמ 1032

אלו15׃ךתירבתשאוךתרבחאיהוהבהתדגבהתא

םיהלאערזשקבמדחאההמוולחורראשוהשעדחא

אנשיכ16׃דגבילאךירוענתשאבוםכחורבםתרמשנו

ושובללעסמחהסכולארשייהלאהוהירמאחלש

17׃ודגבתאלוםכחורבםתרמשנותואבצהוהירמא

םכרמאבונעגוההמבםתרמאוםכירבדבהוהיםתעגוה

יהלאהיאואץפחאוהםהבוהוהייניעבבוטערהשעלכ

׃טפשמה

לאאוביםאתפוינפלךרדהנפויכאלמחלשיננה3

רשאתירבהךאלמוםישקבמםתארשאןודאהולכיה

לכלכמימו2׃תואבצהוהירמאאבהנהםיצפחםתא

ףרצמשאכאוהיכותוארהבדמעהימוואובםויתא

רהטוףסכרהטמוףרצמבשיו3׃םיסבכמתירבכו

ישיגמהוהילויהוףסככובהזכםתאקקזויולינבתא

םלשוריוהדוהיתחנמהוהילהברעו4׃הקדצבהחנמ

טפשמלםכילאיתברקו5׃תוינמדקםינשכוםלועימיכ

רקשלםיעבשנבוםיפאנמבוםיפשכמברהממדעיתייהו

ינואריאלורגיטמוםותיוהנמלאריכשרכשיקשעבו

ינבםתאויתינשאלהוהיינאיכ6׃תואבצהוהירמא

אלויקחמםתרסםכיתבאימימל7׃םתילכאלבקעי

תואבצהוהירמאםכילאהבושאוילאובושםתרמש

םתאיכםיהלאםדאעבקיה8׃בושנהמבםתרמאו

׃המורתהורשעמהךונעבקהמבםתרמאויתאםיעבק

10׃ולכיוגהםיעבקםתאיתאוםיראנםתאהראמב9



יכאלמ 1033

יתיבבףרטיהיורצואהתיבלארשעמהלכתאואיבה

םכלחתפאאלםאתואבצהוהירמאתאזבאנינונחבו

11׃ידילבדעהכרבםכליתקירהוםימשהתובראתא

אלוהמדאהירפתאםכלתחשיאלולכאבםכליתרעגו

ורשאו12׃תואבצהוהירמאהדשבןפגהםכללכשת

הוהירמאץפחץראםתאויהתיכםיוגהלכםכתא

המםתרמאוהוהירמאםכירבדילעוקזח13׃תואבצ

יכעצבהמוםיהלאדבעאושםתרמא14׃ךילעונרבדנ

׃תואבצהוהיינפמתינרדקונכלהיכוותרמשמונרמש

ונחבםגהעשרישעונבנםגםידזםירשאמונחנאהתעו15

והערתאשיאהוהייאריורבדנזא16׃וטלמיוםיהלא

הוהייארילוינפלןורכזרפסבתכיועמשיוהוהיבשקיו

רשאםוילתואבצהוהירמאילויהו17׃ומשיבשחלו

ונבלעשיאלמחירשאכםהילעיתלמחוהלגסהשעינא

דבעןיבעשרלקידצןיבםתיארוםתבשו18׃ותאדבעה

׃ודבעאלרשאלםיהלא

השעלכוםידזלכויהורונתכרעבאבםויההנהיכ4

רשאתואבצהוהירמאאבהםויהםתאטהלושקהעשר

שמשימשיאריםכלהחרזו2׃ףנעושרשםהלבזעיאל

3׃קברמילגעכםתשפוםתאציוהיפנכבאפרמוהקדצ

םויבםכילגרתופכתחתרפאויהייכםיעשרםתוסעו

ידבעהשמתרותורכז4׃תואבצהוהירמאהשעינארשא

׃םיטפשמוםיקחלארשילכלעברחבותואיתיוצרשא

םויאובינפלאיבנההילאתאםכלחלשיכנאהנה5



יכאלמ 1034

בלוםינבלעתובאבלבישהו6׃ארונהולודגההוהי

׃םרחץראהתאיתיכהואובאןפםתובאלעםינב



םיליהת 1035

םיליהת

ךרדבוםיעשרתצעבךלהאלרשאשיאהירשא1

תרותבםאיכ2׃בשיאלםיצלבשומבודמעאלםיאטח

ץעכהיהו3׃הלילוםמויהגהיותרותבווצפחהוהי

לוביאלוהלעוותעבןתיוירפרשאםימיגלפלעלותש

ץמכםאיכםיעשרהןכאל4׃חילציהשעירשאלכו

טפשמבםיעשרומקיאלןכלע5׃חורונפדתרשא

םיקידצךרדהוהיעדוייכ6׃םיקידצתדעבםיאטחו

׃דבאתםיעשרךרדו

יכלמובציתי2׃קירוגהיםימאלוםיוגושגרהמל2

הקתננ3׃וחישמלעוהוהילעדחיודסונםינזורוץרא

םימשבבשוי4׃ומיתבעונממהכילשנוומיתורסומתא

ונורחבוופאבומילארבדיזא5׃ומלגעליינדאקחשי

הרפסא7׃ישדקרהןויצלעיכלמיתכסנינאו6׃ומלהבי

8׃ךיתדליםויהינאהתאינבילארמאהוהיקחלא

9׃ץראיספאךתזחאוךתלחנםיוגהנתאוינממלאש

םיכלמהתעו10׃םצפנתרצויילככלזרבטבשבםערת

האריבהוהיתאודבע11׃ץראיטפשורסוהוליכשה

יכךרדודבאתוףנאיןפרבוקשנ12׃הדערבוליגו

׃וביסוחלכירשאופאטעמכרעבי

וברהמהוהיונבםולשבאינפמוחרבבדודלרומזמ3

התעושיןיאישפנלםירמאםיבר2׃ילעםימקםיברירצ

םירמוידובכידעבןגמהוהיהתאו3׃הלסםיהלאבול

5׃הלסושדקרהמיננעיוארקאהוהילאילוק4׃ישאר



םיליהת 1036

אריאאל6׃ינכמסיהוהייכיתוציקההנשיאויתבכשינא

ינעישוההוהיהמוק7׃ילעותשביבסרשאםעתובברמ

8׃תרבשםיעשרינשיחליביאלכתאתיכהיכיהלא

׃הלסךתכרבךמעלעהעושיההוהיל

יקדציהלאיננעיארקבדודלרומזמתוניגנבחצנמל4

המדעשיאינב2׃יתלפתעמשויננחילתבחרהרצב

יכועדו3׃הלסבזכושקבתקירןובהאתהמלכלידובכ

וזגר4׃וילאיארקבעמשיהוהיולדיסחהוהיהלפה

׃הלסומדוםכבכשמלעםכבבלבורמאואטחתלאו

ימםירמאםיבר6׃הוהילאוחטבוקדציחבזוחבז5

החמשהתתנ7׃הוהיךינפרואונילעהסנבוטונארי

הבכשאודחיםולשב8׃וברםשוריתוםנגדתעמיבלב

׃ינבישותחטבלדדבלהוהיהתאיכןשיאו

הוהיהניזאהירמאדודלרומזמתוליחנהלאחצנמל5

ךילאיכיהלאויכלמיעושלוקלהבישקה2׃יגיגההניב

׃הפצאוךלךרעארקבילוקעמשתרקבהוהי3׃ללפתא

ובציתיאל5׃ערךרגיאלהתאעשרץפחלאאליכ4

ירבדדבאת6׃ןואילעפלכתאנשךיניעדגנלםיללוה

ךדסחברבינאו7׃הוהיבעתיהמרמוםימדשיאבזכ

הוהי8׃ךתאריבךשדקלכיהלאהוחתשאךתיבאובא

יכ9׃ךכרדינפלרשוהיררושןעמלךתקדצבינחנ

םנושלםנורגחותפרבקתווהםברקהנוכנוהיפבןיא

ברבםהיתוצעממולפיםיהלאםמישאה10׃ןוקילחי

ךביסוחלכוחמשיו11׃ךבורמיכומחידהםהיעשפ



םיליהת 1037

יכ12׃ךמשיבהאךבוצלעיוומילעךסתווננריםלועל

׃ונרטעתןוצרהנצכהוהיקידצךרבתהתא

לאהוהידודלרומזמתינימשהלעתוניגנבחצנמל6

יכהוהייננח2׃ינרסיתךתמחבלאוינחיכותךפאב

הלהבנישפנו3׃ימצעולהבניכהוהיינאפרינאללמא

ישפנהצלחהוהיהבוש4׃יתמדעהוהיתאודאמ

ימלואשבךרכזתומבןיאיכ5׃ךדסחןעמלינעישוה

Sheol)׃ךלהדוי h7585)6הליללכבהחשאיתחנאביתעגי

הקתעיניעסעכמהששע7׃הסמאישרעיתעמדביתטמ

לוקהוהיעמשיכןואילעפלכינממורוס8׃יררוצלכב

ושבי10׃חקייתלפתהוהייתנחתהוהיעמש9׃ייכב

׃עגרושביובשייביאלכדאמולהביו

ינימיןבשוכירבדלעהוהילרשרשאדודלןויגש7

ןפ2׃ינליצהויפדרלכמינעישוהיתיסחךביהלאהוהי

םאיהלאהוהי3׃ליצמןיאוקרפישפנהיראכףרטי

ערימלושיתלמגםא4׃יפכבלועשיםאתאזיתישע

סמריוגשיוישפנביואףדרי5׃םקיריררוצהצלחאו

ךפאבהוהיהמוק6׃הלסןכשירפעלידובכוייחץראל

תדעו7׃תיוצטפשמילאהרועויררוצתורבעבאשנה

םימעןידיהוהי8׃הבושםורמלהילעוךבבוסתםימאל

םיעשרעראנרמגי9׃ילעימתכויקדצכהוהיינטפש

ינגמ10׃קידצםיהלאתוילכותובלןחבוקידצןנוכתו

לאוקידצטפושםיהלא11׃בלירשיעישומםיהלאלע

ךרדותשקשוטליוברחבושיאלםא12׃םוילכבםעז



םיליהת 1038

׃לעפיםיקלדלויצחתומילכןיכהולו13׃הננוכיו

הרכרוב15׃רקשדליולמעהרהוןואלבחיהנה14

לעוושארבולמעבושי16׃לעפיתחשבלפיווהרפחיו

םשהרמזאווקדצכהוהיהדוא17׃דריוסמחודקדק

׃ןוילעהוהי

רידאהמונינדאהוהידודלרומזמתיתגהלעחצנמל8

יפמ2׃םימשהלעךדוההנתרשאץראהלכבךמש

ביואתיבשהלךיררוצןעמלזעתדסיםיקניוםיללוע

םיבכוכוחריךיתעבצאישעמךימשהאראיכ3׃םקנתמו

׃ונדקפתיכםדאןבוונרכזתיכשונאהמ4׃התננוכרשא

6׃והרטעתרדהודובכוםיהלאמטעמוהרסחתו5

הנצ7׃וילגרתחתהתשלכךידיישעמבוהלישמת

םיהיגדוםימשרופצ8׃ידשתומהבםגוםלכםיפלאו

לכבךמשרידאהמונינדאהוהי9׃םימיתוחרארבע

׃ץראה

יבללכבהוהיהדואדודלרומזמןבלתומלעחצנמל9

הרמזאךבהצלעאוהחמשא2׃ךיתואלפנלכהרפסא

4׃ךינפמודבאיוולשכירוחאיביואבושב3׃ןוילעךמש

תרעג5׃קדצטפושאסכלתבשיינידויטפשמתישעיכ

ומתביואה6׃דעוםלועלתיחמםמשעשרתדבאםיוג

הוהיו7׃המהםרכזדבאתשתנםירעוחצנלתוברח

קדצבלבתטפשיאוהו8׃ואסכטפשמלןנוכבשיםלועל

בגשמךדלבגשמהוהייהיו9׃םירשימבםימאלןידי

תבזעאליכךמשיעדויךבוחטביו10׃הרצבתותעל



םיליהת 1039

םימעבודיגהןויצבשיהוהילורמז11׃הוהיךישרד

תקעצחכשאלרכזםתואםימדשרדיכ12׃ויתולילע

ירעשמיממורמיאנשמיינעהארהוהיינננח13׃םיינע

ןויצתבירעשבךיתלהתלכהרפסאןעמל14׃תומ

וזתשרבושעתחשבםיוגועבט15׃ךתעושיבהליגא

לעפבהשעטפשמהוהיעדונ16׃םלגרהדכלנונמט

הלואשלםיעשרובושי17׃הלסןויגהעשרשקונויפכ

Sheol)׃םיהלאיחכשםיוגלכ h7585)18חכשיחצנלאליכ

זעילאהוהיהמוק19׃דעלדבאתםיונעתוקתןויבא

םהלהרומהוהיהתיש20׃ךינפלעםיוגוטפשישונא

׃הלסהמהשונאםיוגועדי

׃הרצבתותעלםילעתקוחרבדמעתהוהיהמל10

יכ3׃ובשחוזתומזמבושפתיינעקלדיעשרתואגב2

עשר4׃הוהיץאנךרבעצבוושפנתואתלעעשרללה

וליחי5׃ויתומזמלכםיהלאןיאשרדילבופאהבגכ

חיפיויררוצלכודגנמךיטפשמםורמתעלכבוכרד

7׃ערבאלרשארדורדלטומאלבובלברמא6׃םהב

8׃ןואולמעונושלתחתךתותומרמואלמוהיפהלא

הכלחלויניעיקנגרהיםירתסמבםירצחבראמבבשי

ינעףוטחלבראיהכסבהיראכרתסמבבראי9׃ונפצי

וימוצעבלפנוחשיהכדו10׃ותשרבוכשמבינעףטחי

הארלבוינפריתסהלאחכשובלברמא11׃םיאכלח

לע13׃םיינעחכשתלאךדיאשנלאהוהיהמוק12׃חצנל

יכהתאר14׃שרדתאלובלברמאםיהלאעשרץאנהמ

םותיהכלחבזעיךילעךדיבתתלטיבתסעכולמעהתא



םיליהת 1040

ועשרשורדתערועשרעורזרבש15׃רזועתייההתא

׃וצראמםיוגודבאדעוםלועךלמהוהי16׃אצמתלב

18׃ךנזאבישקתםבלןיכתהוהיתעמשםיונעתואת17

׃ץראהןמשונאץרעלדועףיסוילבךדוםותיטפשל

ודונישפנלורמאתךיאיתיסחהוהיבדודלחצנמל11

םצחוננוכתשקןוכרדיםיעשרההנהיכ2׃רופצםכרה

ןוסרהיתותשהיכ3׃בלירשיללפאומבתורילרתילע

ואסכםימשבהוהיושדקלכיהבהוהי4׃לעפהמקידצ

ןחביקידצהוהי5׃םדאינבונחביויפעפעוזחיויניע

םיחפםיעשרלערטמי6׃ושפנהאנשסמחבהאועשרו

הוהיקידציכ7׃םסוכתנמתופעלזחורותירפגושא

׃ומינפוזחירשיבהאתוקדצ

יכהוהיהעישוהדודלרומזמתינימשהלעחצנמל12

שיאורבדיאוש2׃םדאינבמםינומאוספיכדיסחרמג

הוהיתרכי3׃ורבדיבלובלבתוקלחתפשוהערתא

ורמארשא4׃תולדגתרבדמןושלתוקלחיתפשלכ

םיינעדשמ5׃ונלןודאימונתאוניתפשריבגנוננשלל

חיפיעשיבתישאהוהירמאיםוקאהתעםינויבאתקנאמ

לילעבףורצףסכתורהטתורמאהוהיתורמא6׃ול

ןמונרצתםרמשתהוהיהתא7׃םיתעבשקקזמץראל

תולזםרכןוכלהתיםיעשרביבס8׃םלועלוזרודה

׃םדאינבל

דעחצנינחכשתהוהיהנאדעדודלרומזמחצנמל13

ישפנבתוצעתישאהנאדע2׃ינממךינפתאריתסתהנא



םיליהת 1041

יננעהטיבה3׃ילעיביאםוריהנאדעםמוייבבלבןוגי

יביארמאיןפ4׃תומהןשיאןפיניעהריאהיהלאהוהי

לגייתחטבךדסחבינאו5׃טומאיכוליגיירצויתלכי

׃ילעלמגיכהוהילהרישא6׃ךתעושיביבל

ותיחשהםיהלאןיאובלבלבנרמאדודלחצנמל14

לעףיקשהםימשמהוהי2׃בוטהשעןיאהלילעוביעתה

לכה3׃םיהלאתאשרדליכשמשיהתוארלםדאינב

ועדיאלה4׃דחאםגןיאבוטהשעןיאוחלאנודחירס

םש5׃וארקאלהוהיםחלולכאימעילכאןואילעפלכ

יכושיבתינעתצע6׃קידצרודבםיהלאיכדחפודחפ

הוהיבושבלארשיתעושיןויצמןתיימ7׃והסחמהוהי

׃לארשיחמשיבקעילגיומעתובש

רהבןכשיימךלהאברוגיימהוהידודלרומזמ15

3׃ובבלבתמארבדוקדצלעפוםימתךלוה2׃ךשדק

אשנאלהפרחוהערוהערלהשעאלונשללעלגראל

דבכיהוהייאריתאוסאמנויניעבהזבנ4׃וברקלע

לעדחשוךשנבןתנאלופסכ5׃רמיאלוערהלעבשנ

׃םלועלטומיאלהלאהשעחקלאליקנ

תרמא2׃ךביתיסחיכלאינרמשדודלםתכמ16

רשאםישודקל3׃ךילעלביתבוטהתאינדאהוהיל

רחאםתובצעוברי4׃םביצפחלכירידאוהמהץראב

לעםתומשתאאשאלבוםדמםהיכסנךיסאלבורהמ

6׃ילרוגךימותהתאיסוכויקלחתנמהוהי5׃יתפש

ךרבא7׃ילעהרפשתלחנףאםימענבילולפנםילבח



םיליהת 1042

יתיוש8׃יתוילכינורסיתולילףאינצעירשאהוהיתא

יבלחמשןכל9׃טומאלבינימימיכדימתידגנלהוהי

ישפנבזעתאליכ10׃חטבלןכשיירשבףאידובכלגיו

Sheol)׃תחשתוארלךדיסחןתתאללואשל h7585)11

ךנימיבתומענךינפתאתוחמשעבשםייחחראינעידות

׃חצנ

הניזאהיתנרהבישקהקדצהוהיהעמשדודלהלפת17

ךיניעאצייטפשמךינפלמ2׃המרמיתפשאלביתלפת

לבינתפרצהלילתדקפיבלתנחב3׃םירשימהניזחת
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8׃ריכזנוניהלאהוהיםשבונחנאוםיסוסבהלאובכרב
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וטניכ11׃םדאינבמםערזודבאתץראמומירפ10

םכשומתישתיכ12׃ולכוילבהמזמובשחהערךילע
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וריטפיילוגעלייארלכ7׃םעיוזבוםדאתפרחשיאאלו

ץפחיכוהליציוהטלפיהוהילאלג8׃שארועיניהפשב
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ינממקחרתלא11׃התאילאימאןטבמםחרמיתכלשה
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׃גאשוףרטהיראםהיפילעוצפ13׃ינורתכןשביריבא

גנודכיבלהיהיתומצעלכודרפתהויתכפשנםימכ14

יחוקלמקבדמינושלויחכשרחכשבי15׃יעמךותבסמנ

םיערמתדעםיבלכינובבסיכ16׃ינתפשתתומרפעלו
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ינעישוה21׃יתדיחיבלכדימישפנברחמהליצה20
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לאוניביאליכ5׃םהלםלומגבשהםהלןתםהידי

ךורב6׃םנביאלוםסרהיוידיהשעמלאוהוהיתלעפ

יבלחטבובינגמויזעהוהי7׃ינונחתלוקעמשיכהוהי

זועמוומלזעהוהי8׃ונדוהאירישמויבלזלעיויתרזענו

ךתלחנתאךרבוךמעתאהעישוה9׃אוהוחישמתועושי

׃םלועהדעםאשנוםערו

דובכהוהילובהםילאינבהוהילובהדודלרומזמ29

תרדהבהוהילווחתשהומשדובכהוהילובה2׃זעו

הוהיםיערהדובכהלאםימהלעהוהילוק3׃שדק

5׃רדהבהוהילוקחכבהוהילוק4׃םיברםימלע

6׃ןונבלהיזראתאהוהירבשיוםיזרארבשהוהילוק

לוק7׃םימארןבומכןירשוןונבללגעומכםדיקריו

ליחירבדמליחיהוהילוק8׃שאתובהלבצחהוהי
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ףשחיותוליאללוחיהוהילוק9׃שדקרבדמהוהי

בשילובמלהוהי10׃דובכרמאולכולכיהבותורעי

ךרביהוהיןתיומעלזעהוהי11׃םלועלךלמהוהיבשיו

׃םולשבומעתא

יכהוהיךממוראדודלתיבהתכנחרישרומזמ30

ךילאיתעושיהלאהוהי2׃יליביאתחמשאלוינתילד

ידרוימינתייחישפנלואשןמתילעההוהי3׃ינאפרתו

Sheol)׃רוב h7585)4רכזלודוהווידיסחהוהילורמז

יכבןיליברעבונוצרבםייחופאבעגריכ5׃ושדק

7׃םלועלטומאלביולשביתרמאינאו6׃הנררקבלו

יתייהךינפתרתסהזעיררהלהתדמעהךנוצרבהוהי

עצבהמ9׃ןנחתאינדאלאוארקאהוהיךילא8׃להבנ

עמש10׃ךתמאדיגיהרפעךדויהתחשלאיתדרבימדב

יללוחמלידפסמתכפה11׃ילרזעהיההוהייננחוהוהי

אלודובכךרמזיןעמל12׃החמשינרזאתויקשתחתפ

׃ךדואםלועליהלאהוהיםדי

השובאלאיתיסחהוהיךבדודלרומזמחצנמל31

ינליצההרהמךנזאילאהטה2׃ינטלפךתקדצבםלועל

יעלסיכ3׃ינעישוהלתודוצמתיבלזועמרוצלילהיה

ינאיצות4׃ינלהנתוינחנתךמשןעמלוהתאיתדוצמו

יחורדיקפאךדיב5׃יזועמהתאיכילונמטוזתשרמ

ילבהםירמשהיתאנש6׃תמאלאהוהייתואהתידפ

ךדסחבהחמשאוהליגא7׃יתחטבהוהילאינאואוש

ינתרגסהאלו8׃ישפנתורצבתעדייינעתאתיאררשא
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ילרציכהוהייננח9׃ילגרבחרמבתדמעהביואדיב

יתונשוייחןוגיבולכיכ10׃ינטבוישפניניעסעכבהששע

יתייהיררצלכמ11׃וששעימצעויחכינועבלשכהחנאב

׃ינממודדנץוחביאריעדימלדחפודאמינכשלוהפרח

יתעמשיכ13׃דבאילככיתייהבלמתמכיתחכשנ12

ישפנתחקלילעדחיםדסוהבביבסמרוגמםיברתבד

׃התאיהלאיתרמאהוהייתחטבךילעינאו14׃וממז

הריאה16׃יפדרמויביואדימינליצהיתתעךדיב15

השובאלאהוהי17׃ךדסחבינעישוהךדבעלעךינפ

Sheol)׃לואשלומדיםיעשרושביךיתארקיכ h7585)18

׃זובוהואגבקתעקידצלעתורבדהרקשיתפשהנמלאת

ךבםיסחלתלעפךיארילתנפצרשאךבוטברהמ19

םנפצתשיאיסכרמךינפרתסבםריתסת20׃םדאינבדגנ

ילודסחאילפהיכהוהיךורב21׃תונשלבירמהכסב

ךיניעדגנמיתזרגניזפחביתרמאינאו22׃רוצמריעב

הוהיתאובהא23׃ךילאיעושבינונחתלוקתעמשןכא

׃הואגהשערתילעםלשמוהוהירצנםינומאוידיסחלכ

׃הוהילםילחימהלכםכבבלץמאיווקזח24

ירשא2׃האטחיוסכעשפיושנירשאליכשמדודל32

יכ3׃הימרוחורבןיאוןועולהוהיבשחיאלםדא

הלילוםמוייכ4׃םויהלכיתגאשבימצעולביתשרחה

יתאטח5׃הלסץיקינברחבידשלךפהנךדיילעדבכת

הוהיליעשפילעהדואיתרמאיתיסכאלינועוךעידוא

דיסחלכללפתיתאזלע6׃הלסיתאטחןועתאשנהתאו

׃ועיגיאלוילאםיברםימףטשלקראצמתעלךילא
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8׃הלסינבבוסתטלפינרינרצתרצמילרתסהתא7

לא9׃יניעךילעהצעיאךלתוזךרדבךרואוךליכשא

לבםולבלוידעןסרוגתמבןיבהןיאדרפכסוסכויהת

הוהיבחטובהועשרלםיבואכמםיבר10׃ךילאברק

לכונינרהוםיקידצוליגוהוהיבוחמש11׃ונבבוסידסח

׃בלירשי

ודוה2׃הלהתהואנםירשילהוהיבםיקידצוננר33

שדחרישולוריש3׃ולורמזרושעלבנברונכבהוהיל

והשעמלכוהוהירבדרשייכ4׃העורתבןגנוביטיה

׃ץראההאלמהוהידסחטפשמוהקדצבהא5׃הנומאב

סנכ7׃םאבצלכויפחורבוושענםימשהוהירבדב6

לכהוהימואריי8׃תומוהתתורצאבןתנםיהימדנכ

אוהיהיורמאאוהיכ9׃לבתיבשילכורוגיונממץראה

׃םימעתובשחמאינהםיוגתצעריפההוהי10׃דמעיוהוצ

12׃רדורדלובלתובשחמדמעתםלועלהוהיתצע11

13׃ולהלחנלרחבםעהויהלאהוהירשאיוגהירשא

ןוכממ14׃םדאהינבלכתאהארהוהיטיבהםימשמ

םבלדחירציה15׃ץראהיבשילכלאחיגשהותבש

ליחברבעשונךלמהןיא16׃םהישעמלכלאןיבמה

ברבוהעושתלסוסהרקש17׃חכברבלצניאלרובג

םילחימלויארילאהוהיןיעהנה18׃טלמיאלוליח

ונשפנ20׃בערבםתויחלוםשפנתוממליצהל19׃ודסחל

ונבלחמשיוביכ21׃אוהוננגמוונרזעהוהילהתכח
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רשאכונילעהוהיךדסחיהי22׃ונחטבושדקםשביכ

׃ךלונלחי

והשרגיוךלמיבאינפלומעטתאותונשבדודל34

2׃יפבותלהתדימתתעלכבהוהיתאהכרבאךליו

הוהילולדג3׃וחמשיוםיונעועמשיישפנללהתתהוהיב

לכמויננעוהוהיתאיתשרד4׃ודחיומשהממורנויתא

׃ורפחילאםהינפוורהנווילאוטיבה5׃ינליצהיתורוגמ

הנח7׃ועישוהויתורצלכמועמשהוהיוארקינעהז6

בוטיכוארוומעט8׃םצלחיוויארילביבסהוהיךאלמ

יכוישדקהוהיתאוארי9׃ובהסחירבגהירשאהוהי

הוהיישרדוובערוושרםיריפכ10׃ויארילרוסחמןיא

הוהיתאריילועמשםינבוכל11׃בוטלכורסחיאל

תוארלםימיבהאםייחץפחהשיאהימ12׃םכדמלא

רוס14׃המרמרבדמךיתפשוערמךנושלרצנ13׃בוט

לאהוהייניע15׃והפדרוםולששקבבוטהשעוערמ

תירכהלערישעבהוהיינפ16׃םתעושלאוינזאוםיקידצ

׃םליצהםתורצלכמועמשהוהיווקעצ17׃םרכזץראמ

תובר19׃עישויחוריאכדתאובלירבשנלהוהיבורק18

ויתומצעלכרמש20׃הוהיונליציםלכמוקידצתוער

קידציאנשוהערעשרתתומת21׃הרבשנאלהנהמתחא

םיסחהלכומשאיאלווידבעשפנהוהיהדופ22׃ומשאי

׃וב

קזחה2׃ימחלתאםחליביריתאהוהיהבירדודל35

תארקלרגסותינחקרהו3׃יתרזעבהמוקוהנצוןגמ
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ישקבמומלכיוושבי4׃ינאךתעשיישפנלרמאיפדר

ינפלץמכויהי5׃יתעריבשחורפחיורוחאוגסיישפנ

תוקלקלחוךשחםכרדיהי6׃החודהוהיךאלמוחור

םנחםתשרתחשילונמטםנחיכ7׃םפדרהוהיךאלמו

ןמטרשאותשרועדיאלהאושוהאובת8׃ישפנלורפח

שישתהוהיבליגתישפנו9׃הבלפיהאושבודכלת

ליצמךומכימהוהיהנרמאתיתומצעלכ10׃ותעושיב

סמחידעןומוקי11׃ולזגמןויבאוינעוונממקזחמינע

הבוטתחתהערינומלשי12׃ינולאשייתעדיאלרשא

םוצביתינעקשישובלםתולחבינאו13׃ישפנללוכש

יתכלהתהילחאכערכ14׃בושתיקיחלעיתלפתוישפנ

ופסאנופסאנווחמשיעלצבו15׃יתוחשרדקםאלבאכ

יגעליפנחב16׃ומדאלווערקיתעדיאלוםיכנילע

ישפנהבישההארתהמכינדא17׃ומינשילעקרחגועמ

םעבברלהקבךדוא18׃יתדיחיםיריפכמםהיאשמ

םנחיאנשרקשיביאילוחמשילא19׃ךללהאםוצע

ירבדץראיעגרלעוורבדיםולשאליכ20׃ןיעוצרקי

חאהחאהורמאםהיפילעוביחריו21׃ןובשחיתומרמ

קחרתלאינדאשרחתלאהוהיהתיאר22׃וניניעהתאר

24׃יבירלינדאויהלאיטפשמלהציקהוהריעה23׃ינממ

ורמאילא25׃ילוחמשילאויהלאהוהיךקדצכינטפש

ורפחיוושבי26׃והונעלבורמאילאונשפנחאהםבלב

27׃ילעםילידגמההמלכותשבושבלייתעריחמשודחי

ץפחההוהילדגידימתורמאיויקדציצפחוחמשיוונרי

׃ךתלהתםויהלכךקדצהגהתינושלו28׃ודבעםולש
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ברקבעשרלעשפםאנדודלהוהידבעלחצנמל36

ויניעבוילאקילחהיכ2׃ויניעדגנלםיהלאדחפןיאיבל

ליכשהללדחהמרמוןואויפירבד3׃אנשלונועאצמל

אלךרדלעבציתיובכשמלעבשחיןוא4׃ביטיהל

דעךתנומאךדסחםימשהבהוהי5׃סאמיאלערבוט

םדאהברםוהתךטפשמלאיררהכךתקדצ6׃םיקחש

םדאינבוםיהלאךדסחרקיהמ7׃הוהיעישותהמהבו

ךינדעלחנוךתיבןשדמןיורי8׃ןויסחיךיפנכלצב

ךשמ10׃רואהארנךרואבםייחרוקמךמעיכ9׃םקשת

לגרינאובתלא11׃בלירשילךתקדצוךיעדילךדסח

וחדןואילעפולפנםש12׃ינדנתלאםיעשרדיוהואג

׃םוקולכיאלו

2׃הלועישעבאנקתלאםיערמברחתתלאדודל37

הוהיבחטב3׃ןולוביאשדקריכוולמיהרהמריצחכיכ

הוהילעגנעתהו4׃הנומאהערוץראןכשבוטהשעו

וילעחטבוךכרדהוהילעלוג5׃ךבלתלאשמךלןתיו

׃םירהצכךטפשמוךקדצרואכאיצוהו6׃השעיאוהו

וכרדחילצמברחתתלאולללוחתהוהוהילםוד7

ךארחתתלאהמחבזעוףאמףרה8׃תומזמהשעשיאב

׃ץראושרייהמההוהייוקוןותרכיםיערמיכ9׃ערהל

11׃ונניאוומוקמלעתננובתהועשרןיאוטעמדועו10

עשרםמז12׃םולשברלעוגנעתהוץראושרייםיונעו

יכהאריכולקחשיינדא13׃וינשוילעקרחוקידצל

ליפהלםתשקוכרדוםיעשרוחתפברח14׃ומויאבי
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םבלבאובתםברח15׃ךרדירשיחובטלןויבאוינע

םיעשרןומהמקידצלטעמבוט16׃הנרבשתםתותשקו

םיקידצךמוסוהנרבשתםיעשרתועורזיכ17׃םיבר

׃היהתםלועלםתלחנוםמימתימיהוהיעדוי18׃הוהי

םיעשריכ20׃ועבשיןובערימיבוהערתעבושביאל19

הול21׃ולכןשעבולכםירכרקיכהוהייביאוודבאי

ושרייויכרבמיכ22׃ןתונוןנוחקידצוםלשיאלועשר

וכרדווננוכרבגידעצמהוהימ23׃ותרכיויללקמוץרא

רענ25׃ודיךמוסהוהייכלטויאללפייכ24׃ץפחי

׃םחלשקבמוערזובזענקידציתיאראלויתנקזםגיתייה

ערמרוס27׃הכרבלוערזוהולמוןנוחםויהלכ26

אלוטפשמבהאהוהייכ28׃םלועלןכשובוטהשעו

29׃תרכנםיעשרערזוורמשנםלועלוידיסחתאבזעי

הגהיקידציפ30׃הילעדעלונכשיוץראושרייםיקידצ

אלובלבויהלאתרות31׃טפשמרבדתונושלוהמכח

33׃ותימהלשקבמוקידצלעשרהפוצ32׃וירשאדעמת

לאהוק34׃וטפשהבונעישריאלוודיבונבזעיאלהוהי

םיעשרתרכהבץראתשרלךממוריווכרדרמשוהוהי

36׃ןנערחרזאכהרעתמוץירעעשריתיאר35׃הארת

הארוםתרמש37׃אצמנאלווהשקבאוונניאהנהורבעיו

ודחיודמשנםיעשפו38׃םולששיאלתירחאיכרשי

םזועמהוהימםיקידצתעושתו39׃התרכנםיעשרתירחא

םיעשרמםטלפיםטלפיוהוהיםרזעיו40׃הרצתעב

׃ובוסחיכםעישויו
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ינחיכותךפצקבלאהוהיריכזהלדודלרומזמ38

׃ךדיילעתחנתויבותחנךיצחיכ2׃ינרסיתךתמחבו

ינפמימצעבםולשןיאךמעזינפמירשבבםתמןיא3

׃ינממודבכידבכאשמכישארורבעיתנועיכ4׃יתאטח

דעיתחשיתיוענ6׃יתלואינפמיתרובחוקמנושיאבה5

ןיאוהלקנואלמילסכיכ7׃יתכלהרדקםויהלכדאמ

תמהנמיתגאשדאמדעיתיכדנויתוגופנ8׃ירשבבםתמ

׃הרתסנאלךממיתחנאויתואתלכךדגנינדא9׃יבל

11׃יתאןיאםהםגיניערואויחכינבזערחרחסיבל10

12׃ודמעקחרמיבורקוודמעייעגנדגנמיערויבהא

לכתומרמותווהורבדיתערישרדוישפנישקבמושקניו

׃ויפחתפיאלםלאכועמשאאלשרחכינאו13׃וגהיםויה

יכ15׃תוחכותויפבןיאועמשאלרשאשיאכיהאו14

יתרמאיכ16׃יהלאינדאהנעתהתאיתלחוההוהיךל

עלצלינאיכ17׃ולידגהילעילגרטומבילוחמשיןפ

׃יתאטחמגאדאדיגאינועיכ18׃דימתידגניבואכמוןוכנ

הערימלשמו20׃רקשיאנשוברוומצעםייחיביאו19

הוהיינבזעתלא21׃בוטיפודרתחתינונטשיהבוטתחת

׃יתעושתינדאיתרזעלהשוח22׃ינממקחרתלאיהלא

יכרדהרמשאיתרמאדודלרומזמןותידילחצנמל39

2׃ידגנלעשרדעבםוסחמיפלהרמשאינושלבאוטחמ

יבלםח3׃רכעניבאכובוטמיתישחההימודיתמלאנ

ינעידוה4׃ינושלביתרבדשארעבתיגיגהביברקב

הנה5׃ינאלדחהמהעדאאיההמימיתדמויצקהוהי



םיליהת 1059

םדאלכלבהלכךאךדגנןיאכידלחוימיהתתנתוחפט

ןוימהילבהךאשיאךלהתיםלצבךא6׃הלסבצנ

יתלחותינדאיתיוקהמהתעו7׃םפסאימעדיאלורבצי

׃ינמישתלאלבנתפרחינליצהיעשפלכמ8׃איהךל

ילעמרסה10׃תישעהתאיכיפחתפאאליתמלאנ9

תרסיןועלעתוחכותב11׃יתילכינאךדיתרגתמךעגנ

העמש12׃הלסםדאלכלבהךאודומחשעכסמתושיא

יכשרחתלאיתעמדלאהניזאהיתעושוהוהייתלפת

הגילבאוינממעשה13׃יתובאלככבשותךמעיכנארג

׃ינניאוךלאםרטב

עמשיוילאטיוהוהייתיוקהוקרומזמדודלחצנמל40

עלסלעםקיוןויהטיטמןואשרובמינלעיו2׃יתעוש

וניהלאלהלהתשדחרישיפבןתיו3׃ירשאןנוכילגר

רשארבגהירשא4׃הוהיבוחטביווארייוםיברוארי

תובר5׃בזכיטשוםיבהרלאהנפאלווחטבמהוהיםש

ןיאונילאךיתבשחמוךיתאלפניהלאהוהיהתאתישע

החנמוחבז6׃רפסמומצעהרבדאוהדיגאךילאךרע

7׃תלאשאלהאטחוהלועילתירכםינזאתצפחאל

תושעל8׃ילעבותכרפסתלגמביתאבהנהיתרמאזא

קדציתרשב9׃יעמךותבךתרותויתצפחיהלאךנוצר

10׃תעדיהתאהוהיאלכאאליתפשהנהברלהקב

יתרמאךתעושתוךתנומאיבלךותביתיסכאלךתקדצ

אלהוהיהתא11׃ברלהקלךתמאוךדסחיתדחכאל

12׃ינורצידימתךתמאוךדסחינממךימחראלכת



םיליהת 1060

אלויתנועינוגישהרפסמןיאדעתוערילעופפאיכ

הצר13׃ינבזעיבלוישארתורעשמומצעתוארליתלכי

דחיורפחיוושבי14׃השוחיתרזעלהוהיינליצהלהוהי

15׃יתעריצפחומלכיורוחאוגסיהתופסלישפנישקבמ

ושישי16׃חאהחאהילםירמאהםתשבבקעלעומשי

יבהאהוהילדגידימתורמאיךישקבמלכךבוחמשיו

יטלפמויתרזעילבשחיינדאןויבאוינעינאו17׃ךתעושת

׃רחאתלאיהלאהתא

םויבלדלאליכשמירשאדודלרומזמחצנמל41

ץראברשאיוהיחיווהרמשיהוהי2׃הוהיוהטלמיהער

לכיודשרעלעונדעסיהוהי3׃ויביאשפנבוהנתתלאו

האפריננחהוהייתרמאינא4׃וילחבתכפהובכשמ

תומייתמילערורמאייביוא5׃ךליתאטחיכישפנ

ןואץבקיובלרבדיאושתוארלאבםאו6׃ומשדבאו

ילעיאנשלכושחלתיילעדחי7׃רבדיץוחלאציול

אלבכשרשאוובקוצילעילברבד8׃ילהערובשחי

ימחללכואוביתחטברשאימולששיאםג9׃םוקלףיסוי

המלשאוינמיקהויננחהוהיהתאו10׃בקעילעלידגה

׃ילעיביאעיריאליכיבתצפחיכיתעדיתאזב11׃םהל

ךורב13׃םלועלךינפלינביצתויבתכמתימתבינאו12

׃ןמאוןמאםלועהדעוםלועהמלארשייהלאהוהי

יקיפאלעגרעתליאכחרקינבלליכשמחצנמל42

םיהלאלישפנהאמצ2׃םיהלאךילאגרעתישפנןכםימ

יתעמדילהתיה3׃םיהלאינפהאראואובאיתמיחלאל



םיליהת 1061

4׃ךיהלאהיאםויהלכילארמאבהלילוםמויםחל

דעםדדאךסברבעאיכישפנילעהכפשאוהרכזאהלא

יחחותשתהמ5׃גגוחןומההדותוהנרלוקבםיהלאתיב

תועושיונדואדועיכםיהלאליליחוהילעימהתוישפנ

ץראמךרכזאןכלעחחותשתישפנילעיהלא6׃וינפ

ארוקםוהתלאםוהת7׃רעצמרהמםינומרחוןדרי

םמוי8׃ורבעילעךילגוךירבשמלכךירונצלוקל

9׃ייחלאלהלפתימעהרישהלילבוודסחהוהיהוצי

ץחלבךלארדקהמלינתחכשהמליעלסלאלהרמוא

לכילאםרמאביררוצינופרחיתומצעבחצרב10׃ביוא

ילעימהתהמוישפניחחותשתהמ11׃ךיהלאהיאםויה

׃יהלאוינפתעושיונדואדועיכםיהלאליליחוה

שיאמדיסחאליוגמיבירהבירוםיהלאינטפש43

ינתחנזהמליזועמיהלאהתאיכ2׃ינטלפתהלועוהמרמ

ךתמאוךרואחלש3׃ביואץחלבךלהתארדקהמל

4׃ךיתונכשמלאוךשדקרהלאינואיביינוחניהמה

ךדואויליגתחמשלאלאםיהלאחבזמלאהאובאו

ימהתהמוישפניחחותשתהמ5׃יהלאםיהלארונכב

׃יהלאוינפתעושיונדואדועיכםיהלאליליחוהילע

ונעמשונינזאבםיהלאליכשמחרקינבלחצנמל44

התא2׃םדקימיבםהימיבתלעפלעפונלורפסוניתובא

יכ3׃םחלשתוםימאלערתםעטתותשרוהםיוגךדי

ךנימייכומלהעישוהאלםעורזוץראושריםברחבאל

םיהלאיכלמאוההתא4׃םתיצריכךינפרואוךעורזו



םיליהת 1062

6׃ונימקסובנךמשבחגננונירצךב5׃בקעיתועושיהוצ

ונתעשוהיכ7׃ינעישותאליברחוחטבאיתשקבאליכ

םויהלכונללהםיהלאב8׃תושיבהוניאנשמוונירצמ

אצתאלוונמילכתותחנזףא9׃הלסהדונםלועלךמשו

׃ומלוסשוניאנשמורצינמרוחאונבישת10׃וניתואבצב

אלבךמערכמת12׃ונתירזםיוגבולכאמןאצכוננתת11

ונינכשלהפרחונמישת13׃םהיריחמבתיבראלוןוה

שארדונמםיוגבלשמונמישת14׃וניתוביבסלסלקוגעל

׃ינתסכינפתשבוידגניתמלכםויהלכ15׃םימאלב

תאזלכ17׃םקנתמוביואינפמףדגמוףרחמלוקמ16

גוסנאל18׃ךתירבבונרקשאלוךונחכשאלוונתאב

םוקמבונתיכדיכ19׃ךחראינמונירשאטתוונבלרוחא

וניהלאםשונחכשםא20׃תומלצבונילעסכתוםינת

אוהיכתאזרקחיםיהלאאלה21׃רזלאלוניפכשרפנו

ונבשחנםויהלכונגרהךילעיכ22׃בלתומלעתעדי

חנזתלאהציקהינדאןשיתהמלהרוע23׃החבטןאצכ

יכ25׃ונצחלוונינעחכשתריתסתךינפהמל24׃חצנל

התרזעהמוק26׃וננטבץראלהקבדונשפנרפעלהחש

׃ךדסחןעמלונדפוונל

תדידירישליכשמחרקינבלםינששלעחצנמל45

טעינושלךלמלישעמינארמאבוטרבדיבלשחר

לעךיתותפשבןחקצוהםדאינבמתיפיפי2׃ריהמרפוס

רובגךרילעךברחרוגח3׃םלועלםיהלאךכרבןכ

הונעותמארבדלעבכרחלצךרדהו4׃ךרדהוךדוה



םיליהת 1063

ךיתחתםימעםינונשךיצח5׃ךנימיתוארונךרותוקדצ

טבשדעוםלועםיהלאךאסכ6׃ךלמהיביואבלבולפי

ןכלעעשראנשתוקדצתבהא7׃ךתוכלמטבשרשימ

תולהאורמ8׃ךירבחמןוששןמשךיהלאםיהלאךחשמ

תונב9׃ךוחמשינמןשילכיהןמךיתדגבלכתועיצק

10׃ריפואםתכבךנימיללגשהבצנךיתורקיבםיכלמ

11׃ךיבאתיבוךמעיחכשוךנזאיטהויארותביעמש

תבו12׃וליוחתשהוךינדאאוהיכךיפיךלמהואתיו

תבהדובכלכ13׃םעירישעולחיךינפהחנמברצ

לבותתומקרל14׃השובלבהזתוצבשממהמינפךלמ

הנלבות15׃ךלתואבומהיתוערהירחאתולותבךלמל

ויהיךיתבאתחת16׃ךלמלכיהבהניאבתליגותחמשב

לכבךמשהריכזא17׃ץראהלכבםירשלומתישתךינב

׃דעוםלעלךדוהיםימעןכלערדורד

הסחמונלםיהלארישתומלעלעחרקינבלחצנמל46

רימהבארינאלןכלע2׃דאמאצמנתורצבהרזעזעו

ושעריוימימורמחיומהי3׃םימיבלבםירהטומבוץרא

שדקםיהלאריעוחמשיויגלפרהנ4׃הלסותואגבםירה

םיהלאהרזעיטומתלבהברקבםיהלא5׃ןוילעינכשמ

גומתולוקבןתנתוכלממוטמםיוגומה6׃רקבתונפל

8׃הלסבקעייהלאונלבגשמונמעתואבצהוהי7׃ץרא

תיבשמ9׃ץראבתומשםשרשאהוהיתולעפמוזחוכל

תולגעתינחץצקורבשיתשקץראההצקדעתומחלמ

םיוגבםוראםיהלאיכנאיכועדוופרה10׃שאבףרשי



םיליהת 1064

בקעייהלאונלבגשמונמעתואבצהוהי11׃ץראבםורא

׃הלס

ועירהףכועקתםימעהלכרומזמחרקינבלחצנמל47

לעלודגךלמארונןוילעהוהייכ2׃הנרלוקבםיהלאל

4׃ונילגרתחתםימאלווניתחתםימערבדי3׃ץראהלכ

5׃הלסבהארשאבקעיןואגתאונתלחנתאונלרחבי

םיהלאורמז6׃רפושלוקבהוהיהעורתבםיהלאהלע

םיהלאץראהלכךלמיכ7׃ורמזונכלמלורמזורמז

לעבשיםיהלאםיוגלעםיהלאךלמ8׃ליכשמורמז

יכםהרבאיהלאםעופסאנםימעיבידנ9׃ושדקאסכ

׃הלענדאמץראינגמםיהלאל

ריעבדאמללהמוהוהילודגחרקינבלרומזמריש48

ןויצרהץראהלכשושמףונהפי2׃ושדקרהוניהלא

עדונהיתונמראבםיהלא3׃ברךלמתירקןופציתכרי

המה5׃ודחיורבעודעונםיכלמההנהיכ4׃בגשמל

ליחםשםתזחאהדער6׃וזפחנולהבנוהמתןכואר

רשאכ8׃שישרתתוינארבשתםידקחורב7׃הדלויכ

םיהלאוניהלאריעבתואבצהוהיריעבוניארןכונעמש

ברקבךדסחםיהלאונימד9׃הלסםלועדעהננוכי

ץראיוצקלעךתלהתןכםיהלאךמשכ10׃ךלכיה

הדוהיתונבהנלגתןויצרהחמשי11׃ךנימיהאלמקדצ

13׃הילדגמורפסהופיקהוןויצובס12׃ךיטפשמןעמל

רודלורפסתןעמלהיתונמראוגספהליחלםכבלותיש



םיליהת 1065

לעונגהניאוהדעוםלועוניהלאםיהלאהזיכ14׃ןורחא

׃תומ

םימעהלכתאזועמשרומזמחרקינבלחצנמל49

דחישיאינבםגםדאינבםג2׃דלחיבשילכוניזאה

4׃תונובתיבלתוגהותומכחרבדייפ3׃ןויבאורישע

ימיבאריאהמל5׃יתדיחרונכבחתפאינזאלשמלהטא

םרשעברבוםליחלעםיחטבה6׃ינבוסייבקעןועער

׃ורפכםיהלאלןתיאלשיאהדפיהדפאלחא7׃וללהתי

אלחצנלדועיחיו9׃םלועללדחוםשפנןוידפרקיו8

רעבוליסכדחיותומיםימכחהארייכ10׃תחשההארי

םלועלומיתבםברק11׃םליחםירחאלובזעוודבאי

םדאו12׃תומדאילעםתומשבוארקרדורדלםתנכשמ

לסכםכרדהז13׃ומדנתומהבכלשמנןילילברקיב

ותשלואשלןאצכ14׃הלסוצריםהיפבםהירחאוומל

לואשתולבלםריצורקבלםירשיםבודריוםעריתומ

Sheol)׃וללבזמ h7585)15לואשדימישפנהדפיםיהלאךא

Sheol)׃הלסינחקייכ h7585)16יכשיארשעייכאריתלא

דריאללכהחקיותומבאליכ17׃ותיבדובכהברי

ביטיתיכךדויוךרביוייחבושפניכ18׃ודובכוירחא

20׃רואואריאלחצנדעויתובארודדעאובת19׃ךל

׃ומדנתומהבכלשמנןיביאלורקיבםדא

ץראארקיורבדהוהיםיהלאלאףסאלרומזמ50

׃עיפוהםיהלאיפיללכמןויצמ2׃ואבמדעשמשחרזממ

הרעשנויביבסולכאתוינפלשאשרחילאווניהלאאבי3



םיליהת 1066

5׃ומעןידלץראהלאולעמםימשהלאארקי4׃דאמ

םימשודיגיו6׃חבזילעיתירביתרכידיסחילופסא

הרבדאוימעהעמש7׃הלסאוהטפשםיהלאיכוקדצ

ךיחבזלעאל8׃יכנאךיהלאםיהלאךבהדיעאולארשי

רפךתיבמחקאאל9׃דימתידגנלךיתלועוךחיכוא

תומהברעיותיחלכיליכ10׃םידותעךיתאלכממ

12׃ידמעידשזיזוםירהףועלכיתעדי11׃ףלאיררהב

לכואה13׃האלמולבתיליכךלרמאאלבעראםא

הדותםיהלאלחבז14׃התשאםידותעםדוםיריבארשב

ךצלחאהרצםויבינארקו15׃ךירדנןוילעלםלשו

יקחרפסלךלהמםיהלארמאעשרלו16׃ינדבכתו

ךלשתורסומתאנשהתאו17׃ךיפילעיתירבאשתו

םיפאנמםעוומעץרתובנגתיארםא18׃ךירחאירבד

׃המרמדימצתךנושלוהערבתחלשךיפ19׃ךקלח

הלא21׃יפדןתתךמאןבברבדתךיחאבבשת20

הכרעאוךחיכואךומכהיהאתויהתימדיתשרחהותישע
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ףאועעורתירבופטעיםיקמעוןאצהםירכושבל13

׃ורישי

2׃ץראהלכםיהלאלועירהרומזמרישחצנמל66

םיהלאלורמא3׃ותלהתדובכומישומשדובכורמז
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לכ4׃ךיביאךלושחכיךזעברבךישעמארונהמ

וכל5׃הלסךמשורמזיךלורמזיוךלווחתשיץראה

ךפה6׃םדאינבלעהלילעארונםיהלאתולעפמוארו

לשמ7׃ובהחמשנםשלגרבורבעירהנבהשבילםי

ומירילאםיררוסההניפצתםיוגבויניעםלועותרובגב

9׃ותלהתלוקועימשהווניהלאםימעוכרב8׃הלסומל

ונתנחביכ10׃ונלגרטומלןתנאלוםייחבונשפנםשה

תמשהדוצמבונתאבה11׃ףסכףרצכונתפרצםיהלא

שאבונאבונשארלשונאתבכרה12׃ונינתמבהקעומ

םלשאתולועבךתיבאובא13׃היורלונאיצותוםימבו

תולע15׃ילרצביפרבדויתפשוצפרשא14׃ירדנךל

םידותעםערקבהשעאםיליאתרטקםעךלהלעאםיחמ

השערשאםיהלאיארילכהרפסאוועמשוכל16׃הלס

םאןוא18׃ינושלתחתםמורויתארקיפוילא17׃ישפנל

בישקהםיהלאעמשןכא19׃ינדאעמשיאליבלביתיאר

יתלפתריסהאלרשאםיהלאךורב20׃יתלפתלוקב

׃יתאמודסחו

ראיונכרביווננחיםיהלארישרומזמתניגנבחצנמל67

׃ךתעושיםיוגלכבךכרדץראבתעדל2׃הלסונתאוינפ

וננריווחמשי4׃םלכםימעךודויםיהלאםימעךודוי3

׃הלסםחנתץראבםימאלורושימםימעטפשתיכםימאל

הנתנץרא6׃םלכםימעךודויםיהלאםימעךודוי5

וארייוםיהלאונכרבי7׃וניהלאםיהלאונכרביהלובי

׃ץראיספאלכותא
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ויביואוצופיםיהלאםוקירישרומזמדודלחצנמל68

ינפמגנודסמהכףדנתןשעףדנהכ2׃וינפמויאנשמוסוניו

וצלעיוחמשיםיקידצו3׃םיהלאינפמםיעשרודבאישא

ומשורמזםיהלאלוריש4׃החמשבושישיוםיהלאינפל

םימותייבא5׃וינפלוזלעוומשהיבתוברעבבכרלולס

בישומםיהלא6׃ושדקןועמבםיהלאתונמלאןידו

ונכשםיררוסךאתורשוכבםיריסאאיצומהתיבםידיחי

ןומישיבךדעצבךמעינפלךתאצבםיהלא7׃החיחצ

יניסהזםיהלאינפמופטנםימשףאהשערץרא8׃הלס

םיהלאףינתתובדנםשג9׃לארשייהלאםיהלאינפמ

ןיכתהבובשיךתיח10׃התננוכהתאהאלנוךתלחנ

תורשבמהרמאןתיינדא11׃םיהלאינעלךתבוטב

קלחתתיבתונוןודדיןודדיתואבציכלמ12׃בראבצ

ףסכבהפחנהנוייפנכםיתפשןיבןובכשתםא13׃ללש

הבםיכלמידששרפב14׃ץורחקרקריבהיתורבאו

רהםיננבגרהןשברהםיהלארה15׃ןומלצבגלשת

םיהלאדמחרההםיננבגםירהןודצרתהמל16׃ןשב

םיתברםיהלאבכר17׃חצנלןכשיהוהיףאותבשל

תיבשםורמלתילע18׃שדקביניסםבינדאןאנשיפלא

׃םיהלאהיןכשלםיררוסףאוםדאבתונתמתחקליבש

20׃הלסונתעושילאהונלסמעיםויםויינדאךורב19

ךא21׃תואצותתומלינדאהוהילותועשומללאונללאה

׃וימשאבךלהתמרעשדקדקויביאשארץחמיםיהלא

ןעמל23׃םיתולצממבישאבישאןשבמינדארמא22

ואר24׃והנמםיביאמךיבלכןושלםדבךלגרץחמת
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ומדק25׃שדקביכלמילאתוכילהםיהלאךיתוכילה

תולהקמב26׃תופפותתומלעךותבםינגנרחאםירש

ריעצןמינבםש27׃לארשירוקממהוהיםיהלאוכרב

הוצ28׃ילתפנירשןולבזירשםתמגרהדוהיירשםדר

לעךלכיהמ29׃ונלתלעפוזםיהלאהזועךזעךיהלא

תדעהנקתיחרעג30׃ישםיכלמוליבויךלםלשורי

םימערזבףסכיצרבספרתמםימעילגעבםיריבא

ץירתשוכםירצמינמםינמשחויתאי31׃וצפחיתוברק

ורמזםיהלאלורישץראהתוכלממ32׃םיהלאלוידי

לוקולוקבןתיןהםדקימשימשבבכרל33׃הלסינדא

35׃םיקחשבוזעוותואגלארשילעםיהלאלזעונת34׃זע

תומצעתוזעןתנאוהלארשילאךישדקממםיהלאארונ

׃םיהלאךורבםעל

ואביכםיהלאינעישוהדודלםינשושלעחצנמל69

יתאבדמעמןיאוהלוצמןויביתעבט2׃שפנדעםימ

ינורגרחניארקביתעגי3׃ינתפטשתלבשוםימיקמעמב

םנחיאנשישארתורעשמובר4׃יהלאללחימיניעולכ

5׃בישאזאיתלזגאלרשארקשיביאיתימצמומצע

׃ודחכנאלךממיתומשאויתלואלתעדיהתאםיהלא

יבומלכילאתואבצהוהיינדאךיוקיבושבילא6

התסכהפרחיתאשנךילעיכ7׃לארשייהלאךישקבמ

יכ9׃ימאינבלירכנויחאליתייהרזומ8׃ינפהמלכ

10׃ילעולפנךיפרוחתופרחוינתלכאךתיבתאנק

ישובלהנתאו11׃ילתופרחליהתוישפנםוצבהכבאו
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יתושתוניגנורעשיבשייבוחישי12׃לשמלםהליהאוקש

ברבםיהלאןוצרתעהוהיךליתלפתינאו13׃רכש

העבטאלאוטיטמינליצה14׃ךעשיתמאביננעךדסח

םימתלבשינפטשתלא15׃םימיקמעממויאנשמהלצנא

יננע16׃היפראבילערטאתלאוהלוצמינעלבתלאו

רתסתלאו17׃ילאהנפךימחרברכךדסחבוטיכהוהי

ישפנלאהברק18׃יננערהמילרציכךדבעמךינפ

יתשבויתפרחתעדיהתא19׃ינדפיביאןעמלהלאג

השונאויבלהרבשהפרח20׃יררוצלכךדגניתמלכו

יתורבבונתיו21׃יתאצמאלוםימחנמלוןיאודונלהוקאו

חפלםהינפלםנחלשיהי22׃ץמחינוקשייאמצלושאר

םהינתמותוארמםהיניעהנכשחת23׃שקומלםימולשלו

׃םגישיךפאןורחוךמעזםהילעךפש24׃דעמהדימת

יכ26׃בשייהילאםהילהאבהמשנםתריטיהת25

27׃ורפסיךיללחבואכמלאוופדרתיכהרשאהתא

רפסמוחמי28׃ךתקדצבואבילאוםנועלעןועהנת

ךתעושיבאוכוינעינאו29׃ובתכילאםיקידצםעוםייח

ונלדגאורישבםיהלאםשהללהא30׃ינבגשתםיהלא

ואר32׃סירפמןרקמרפרושמהוהילבטיתו31׃הדותב

לאעמשיכ33׃םכבבליחיוםיהלאישרדוחמשיםיונע

םימשוהוללהי34׃הזבאלויריסאתאוהוהיםינויבא

הנביוןויצעישויםיהלאיכ35׃םבשמרלכוםימיץראו

הולחניוידבעערזו36׃הושריוםשובשיוהדוהיירע

׃הבונכשיומשיבהאו
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יתרזעלהוהיינליצהלםיהלאריכזהלדודלחצנמל70

ומלכיורוחאוגסיישפנישקבמורפחיוושבי2׃השוח

׃חאהחאהםירמאהםתשבבקעלעובושי3׃יתעריצפח

לדגידימתורמאיוךישקבמלכךבוחמשיוושישי4

ילהשוחםיהלאןויבאוינעינאו5׃ךתעושייבהאםיהלא

׃רחאתלאהוהיהתאיטלפמוירזע

ךתקדצב2׃םלועלהשובאלאיתיסחהוהיךב71

ילהיה3׃ינעישוהוךנזאילאהטהינטלפתוינליצת

יתדוצמויעלסיכינעישוהלתיוצדימתאובלןועמרוצל

יכ5׃ץמוחולועמףכמעשרדימינטלפיהלא4׃התא

יתכמסנךילע6׃ירוענמיחטבמהוהיינדאיתוקתהתא

תפומכ7׃דימתיתלהתךביזוגהתאימאיעממןטבמ

לכךתלהתיפאלמי8׃זעיסחמהתאוםיברליתייה

לאיחכתולככהנקזתעלינכילשתלא9׃ךתראפתםויה

׃ודחיוצעונישפנירמשויליביואורמאיכ10׃ינבזעת

12׃ליצמןיאיכוהושפתוופדרובזעםיהלארמאל11

ושבי13׃השיחיתרזעליהלאינממקחרתלאםיהלא

14׃יתערישקבמהמלכוהפרחוטעיישפנינטשולכי

רפסייפ15׃ךתלהתלכלעיתפסוהולחיאדימתינאו

אובא16׃תורפסיתעדיאליכךתעושתםויהלכךתקדצ

םיהלא17׃ךדבלךתקדצריכזאהוהיינדאתורבגב

דעםגו18׃ךיתואלפנדיגאהנהדעוירוענמינתדמל

רודלךעורזדיגאדעינבזעתלאםיהלאהבישוהנקז

רשאםורמדעםיהלאךתקדצו19׃ךתרובגאובילכל
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תורצונתיארהרשא20׃ךומכימםיהלאתולדגתישע

׃ינלעתבושתץראהתומהתמוונייחתבושתתוערותובר

לבנילכבךדואינאםג22׃ינמחנתבסתויתלדגברת21

הננרת23׃לארשישודקרונכבךלהרמזאיהלאךתמא

לכינושלםג24׃תידפרשאישפנוךלהרמזאיכיתפש

׃יתערישקבמורפחיכושביכךתקדצהגהתםויה

ןבלךתקדצוןתךלמלךיטפשמםיהלאהמלשל72

םירהואשי3׃טפשמבךיינעוקדצבךמעןידי2׃ךלמ

ינבלעישויםעיינעטפשי4׃הקדצבתועבגוםעלםולש

רודחריינפלושמשםעךואריי5׃קשועאכדיוןויבא

חרפי7׃ץראףיזרזםיביברכזגלערטמכדרי6׃םירוד

דעםימדריו8׃חריילבדעםולשברוקידצוימיב

ויביאוםייצוערכיוינפל9׃ץראיספאדערהנמוםי

יכלמובישיהחנמםייאושישרתיכלמ10׃וכחלירפע

םיכלמלכולווחתשיו11׃ובירקירכשאאבסואבש

רזעןיאוינעועושמןויבאליצייכ12׃והודבעיםיוגלכ

14׃עישויםינויבאתושפנוןויבאולדלעסחי13׃ול

ןתיויחיו15׃ויניעבםמדרקייוםשפנלאגיסמחמוךותמ

׃והנכרביםויהלכדימתודעבללפתיואבשבהזמול

וירפןונבלכשעריםירהשארבץראברבתספיהי16

שמשינפלםלועלומשיהי17׃ץראהבשעכריעמוציציו

הוהיךורב18׃והורשאיםיוגלכובוכרבתיוומשןיני

םשךורבו19׃ודבלתואלפנהשעלארשייהלאםיהלא
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20׃ןמאוןמאץראהלכתאודובכאלמיוםלועלודובכ

׃ישיןבדודתולפתולכ

׃בבלירבלםיהלאלארשילבוטךאףסאלרומזמ73

יתאנקיכ3׃ירשאהכפשןיאכילגריוטנטעמכינאו2

םתומלתובצרחןיאיכ4׃האראםיעשרםולשםיללוהב

6׃ועגניאלםדאםעוומניאשונאלמעב5׃םלואאירבו

בלחמאצי7׃ומלסמחתישףטעיהואגומתקנעןכל

קשעערבורבדיווקימי8׃בבלתויכשמורבעומניע

ךלהתםנושלוםהיפםימשבותש9׃ורבדיםורממ

11׃ומלוצמיאלמימוםלהומעבישיןכל10׃ץראב

הלאהנה12׃ןוילעבהעדשיולאעדיהכיאורמאו

יבבליתיכזקירךא13׃ליחוגשהםלועיולשוםיעשר

יתחכותוםויהלכעוגניהאו14׃יפכןויקנבץחראו

ךינברודהנהומכהרפסאיתרמאםא15׃םירקבל

דע17׃יניעבאיהלמעתאזתעדלהבשחאו16׃יתדגב

תוקלחבךא18׃םתירחאלהניבאלאישדקמלאאובא

עגרכהמשלויהךיא19׃תואושמלםתלפהומלתישת

םמלצריעבינדאץיקהמםולחכ20׃תוהלבןמומתופס

רעבינאו22׃ןנותשאיתוילכויבבלץמחתייכ21׃הזבת

תזחאךמעדימתינאו23׃ךמעיתייהתומהבעדאאלו

ילימ25׃ינחקתדובכרחאוינחנתךתצעב24׃ינימידיב

יבבלויראשהלכ26׃ץראביתצפחאלךמעוםימשב

ךיקחרהנהיכ27׃םלועלםיהלאיקלחויבבלרוצ

ילםיהלאתברקינאו28׃ךממהנוזלכהתמצהודבאי

׃ךיתוכאלמלכרפסליסחמהוהיינדאביתשבוט
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ךפאןשעיחצנלתחנזםיהלאהמלףסאלליכשמ74

טבשתלאגםדקתינקךתדערכז2׃ךתיערמןאצב

תואשמלךימעפהמירה3׃ובתנכשהזןויצרהךתלחנ

ךדעומברקבךיררצוגאש4׃שדקבביואערהלכחצנ

ץעךבסבהלעמלאיבמכעדוי5׃תותאםתתואומש

7׃ןומלהיתפליכולישכבדחיהיחותפתעו6׃תומדרק

ורמא8׃ךמשןכשמוללחץראלךשדקמשאבוחלש

וניתתוא9׃ץראבלאידעומלכופרשדחיםנינםבלב

דע10׃המדעעדיונתאאלואיבנדועןיאוניאראל

המל11׃חצנלךמשביואץאנירצףרחיםיהלאיתמ

יכלמםיהלאו12׃הלכךקוחברקמךנימיוךדיבישת

ךזעבתררופהתא13׃ץראהברקבתועושילעפםדקמ

ישארתצצרהתא14׃םימהלעםינינתישארתרבשםי

לחנוןיעמתעקבהתא15׃םייצלםעללכאמוננתתןתיול

התאהלילךלףאםויךל16׃ןתיאתורהנתשבוההתא

ץיקץראתולובגלכתבצההתא17׃שמשורואמתוניכה

לבנםעוהוהיףרחביואתאזרכז18׃םתרציהתאףרחו

לאךיינעתיחךרותשפנתיחלןתתלא19׃ךמשוצאנ

תואנץראיכשחמואלמיכתירבלטבה20׃חצנלחכשת

22׃ךמשוללהיןויבאוינעםלכנךדבשילא21׃סמח

׃םויהלכלבנינמךתפרחרכזךבירהבירםיהלאהמוק

׃דימתהלעךימקןואשךיררצלוקחכשתלא23

ךלונידוהרישףסאלרומזמתחשתלאחצנמל75

חקאיכ2׃ךיתואלפנורפסךמשבורקוונידוהםיהלא
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היבשילכוץראםיגמנ3׃טפשאםירשימינאדעומ

ולהתלאםיללוהליתרמא4׃הלסהידומעיתנכתיכנא

םכנרקםורמלומירתלא5׃ןרקומירתלאםיעשרלו

אלוברעממואצוממאליכ6׃קתעראוצבורבדת

8׃םיריהזוליפשיהזטפשםיהלאיכ7׃םירהרבדממ

הירמשךאהזמרגיוךסמאלמרמחןייוהוהידיבסוכיכ

הרמזאםלעלדיגאינאו9׃ץראיעשרלכותשיוצמי

תונרקהנממורתעדגאםיעשרינרקלכו10׃בקעייהלאל

׃קידצ

הדוהיבעדונרישףסאלרומזמתניגנבחצנמל76

ותנועמווכסםלשביהיו2׃ומשלודגלארשיבםיהלא

׃הלסהמחלמוברחוןגמתשקיפשררבשהמש3׃ןויצב

בליריבאוללותשא5׃ףרטיררהמרידאהתארואנ4

ךתרעגמ6׃םהידיליחישנאלכואצמאלוםתנשומנ

ימוהתאארונהתא7׃סוסובכרוםדרנבקעייהלא

האריץראןידתעמשהםימשמ8׃ךפאזאמךינפלדמעי

ץראיונעלכעישוהלםיהלאטפשמלםוקב9׃הטקשו

ורדנ11׃רגחתתמחתיראשךדותםדאתמחיכ10׃הלס

12׃ארומלישוליבויויביבסלכםכיהלאהוהילומלשו

׃ץראיכלמלארונםידיגנחוררצבי

םיהלאלאילוקרומזמףסאלןותידילעחצנמל77

ינדאיתרצםויב2׃ילאןיזאהוםיהלאלאילוקהקעצאו

3׃ישפנםחנההנאמגופתאלוהרגנהלילידייתשרד

4׃הלסיחורףטעתתוהחישאהימהאוםיהלאהרכזא
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םימייתבשח5׃רבדאאלויתמעפניניעתורמשתזחא

יבבלםעהלילביתניגנהרכזא6׃םימלועתונשםדקמ

ףיסיאלוינדאחנזיםימלועלה7׃יחורשפחיוהחישא

׃רדורדלרמארמגודסחחצנלספאה8׃דועתוצרל

רמאו10׃הלסוימחרףאבץפקםאלאתונחחכשה9

יכהייללעמריכזא11׃ןוילעןימיתונשאיהיתולח

ךיתולילעבוךלעפלכביתיגהו12׃ךאלפםדקמהרכזא

׃םיהלאכלודגלאימךכרדשדקבםיהלא13׃החישא

תלאג15׃ךזעםימעבתעדוהאלפהשעלאההתא14

םיהלאםימךואר16׃הלסףסויובקעיינבךמעעורזב

לוקתובעםימומרז17׃תומהתוזגריףאוליחיםימךואר

לגלגבךמערלוק18׃וכלהתיךיצצחףאםיקחשונתנ

ךכרדםיב19׃ץראהשערתוהזגרלבתםיקרבוריאה

ןאצכתיחנ20׃ועדנאלךיתובקעוםיברםימבךיליבשו

׃ןרהאוהשמדיבךמע

ירמאלםכנזאוטהיתרותימעהניזאהףסאלליכשמ78

רשא3׃םדקינמתודיחהעיבאיפלשמבהחתפא2׃יפ

םהינבמדחכנאל4׃ונלורפסוניתובאוםעדנוונעמש

ויתואלפנווזוזעוהוהיתולהתםירפסמןורחארודל

לארשיבםשהרותובקעיבתודעםקיו5׃השערשא

ועדיןעמל6׃םהינבלםעידוהלוניתובאתאהוצרשא

ומישיו7׃םהינבלורפסיוומקיודלויםינבןורחארוד

8׃ורצניויתוצמולאיללעמוחכשיאלוםלסכםיהלאב

ובלןיכהאלרודהרמוררוסרודםתובאכויהיאלו
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תשקימוריקשונםירפאינב9׃וחורלאתאהנמאנאלו

ותרותבוםיהלאתירבורמשאל10׃ברקםויבוכפה

׃םארהרשאויתואלפנוויתולילעוחכשיו11׃תכללונאמ

13׃ןעצהדשםירצמץראבאלפהשעםתובאדגנ12

םמויןנעבםחניו14׃דנומכםימבציוםריבעיוםיעקב

קשיורבדמבםירצעקבי15׃שארואבהלילהלכו

תורהנכדרויועלסמםילזונאצויו16׃הברתומהתכ

׃היצבןוילעתורמלולאטחלדועופיסויו17׃םימ

ורבדיו19׃םשפנללכאלאשלםבבלבלאוסניו18

ןה20׃רבדמבןחלשךרעללאלכויהורמאםיהלאב

תתלכויםחלםגהופטשיםילחנוםימובוזיורוצהכה

הקשנשאורבעתיוהוהיעמשןכל21׃ומעלראשןיכיםא

םיהלאבונימאהאליכ22׃לארשיבהלעףאםגובקעיב

םימשיתלדולעממםיקחשוציו23׃ותעושיבוחטבאלו

25׃ומלןתנםימשןגדולכאלןמםהילערטמיו24׃חתפ

עסי26׃עבשלםהלחלשהדיצשיאלכאםיריבאםחל

רפעכםהילערטמיו27׃ןמיתוזעבגהניוםימשבםידק

ביבסוהנחמברקבלפיו28׃ףנכףועםימילוחכוראש

׃םהלאביםתואתודאמועבשיוולכאיו29׃ויתנכשמל

םיהלאףאו31׃םהיפבםלכאדועםתואתמורזאל30

32׃עירכהלארשיירוחבוםהינמשמבגרהיוםהבהלע

לכיו33׃ויתואלפנבונימאהאלודועואטחתאזלכב

והושרדוםגרהםא34׃הלהבבםתונשוםהימילבהב

ןוילעלאוםרוצםיהלאיכורכזיו35׃לאורחשוובשו

םבלו37׃ולובזכיםנושלבוםהיפבוהותפיו36׃םלאג
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ןוערפכיםוחראוהו38׃ותירבבונמאנאלוומעןוכנאל

39׃ותמחלכריעיאלוופאבישהלהברהותיחשיאלו

והורמיהמכ40׃בושיאלוךלוהחורהמהרשביכרכזיו

שודקולאוסניוובושיו41׃ןומישיבוהוביצעירבדמב

ינמםדפרשאםויודיתאורכזאל42׃וותהלארשי

׃ןעצהדשבויתפומוויתותאםירצמבםשרשא43׃רצ

חלשי45׃ןויתשילבםהילזנוםהיראיםדלךפהיו44

ליסחלןתיו46׃םתיחשתועדרפצוםלכאיוברעםהב

םתומקשוםנפגדרבבגרהי47׃הבראלםעיגיוםלובי

49׃םיפשרלםהינקמוםריעבדרבלרגסיו48׃למנחב

יכאלמתחלשמהרצוםעזוהרבעופאןורחםבחלשי

םתיחוםשפנתוממךשחאלופאלביתנסלפי50׃םיער

םינואתישארםירצמברוכבלכךיו51׃ריגסהרבדל

׃רבדמברדעכםגהניוומעןאצכעסיו52׃םחילהאב

54׃םיההסכםהיביואתאוודחפאלוחטבלםחניו53

שרגיו55׃ונימיהתנקהזרהושדקלובגלאםאיביו

יטבשםהילהאבןכשיוהלחנלבחבםליפיוםיוגםהינפמ

אלויתודעוןוילעםיהלאתאורמיווסניו56׃לארשי

׃הימרתשקכוכפהנםתובאכודגביווגסיו57׃ורמש

עמש59׃והואינקיםהיליספבוםתומבבוהוסיעכיו58

ולשןכשמשטיו60׃לארשיבדאמסאמיורבעתיוםיהלא

62׃רצדיבותראפתווזעיבשלןתיו61׃םדאבןכשלהא

שאהלכאוירוחב63׃רבעתהותלחנבוומעברחלרגסיו

ויתנמלאוולפנברחבוינהכ64׃וללוהאלויתלותבו

66׃ןיימןנורתמרובגכינדאןשיכץקיו65׃הניכבתאל
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להאבסאמיו67׃ומלןתנםלועתפרחרוחאוירצךיו

הדוהיטבשתארחביו68׃רחבאלםירפאטבשבוףסוי

ץראכושדקמםימרומכןביו69׃בהארשאןויצרהתא

תאלכממוהחקיוודבעדודברחביו70׃םלועלהדסי

לארשיבוומעבקעיבתוערלואיבהתולערחאמ71׃ןאצ

׃םחניויפכתונובתבוובבלםתכםעריו72׃ותלחנ

תאואמטךתלחנבםיוגואבםיהלאףסאלרומזמ79

תלבנתאונתנ2׃םייעלםלשוריתאומשךשדקלכיה

3׃ץראותיחלךידיסחרשבםימשהףועללכאמךידבע

ונייה4׃רבוקןיאוםלשוריתוביבסםימכםמדוכפש

הוהיהמדע5׃וניתוביבסלסלקוגעלונינכשלהפרח

לאךתמחךפש6׃ךתאנקשאומכרעבתחצנלףנאת

אלךמשברשאתוכלממלעוךועדיאלרשאםיוגה

רכזתלא8׃ומשהוהונתאובקעיתאלכאיכ7׃וארק

9׃דאמונולדיכךימחרונומדקירהמםינשארתנועונל

לערפכוונליצהוךמשדובכרבדלעונעשייהלאונרזע

םהיהלאהיאםיוגהורמאיהמל10׃ךמשןעמלוניתאטח

אובת11׃ךופשהךידבעםדתמקנוניניעלםייגבעדוי

12׃התומתינברתוהךעורזלדגכריסאתקנאךינפל

ךופרחרשאםתפרחםקיחלאםיתעבשונינכשלבשהו

םלועלךלהדונךתיערמןאצוךמעונחנאו13׃ינדא

׃ךתלהתרפסנרדורדל

לארשיהעררומזמףסאלתודעםינששלאחצנמל80

ינפל2׃העיפוהםיבורכהבשיףסויןאצכגהנהניזאה
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התעשילהכלוךתרובגתאהררועהשנמוןמינבוםירפא

םיהלאהוהי4׃העשונוךינפראהוונבישהםיהלא3׃ונל

םחלםתלכאה5׃ךמעתלפתבתנשעיתמדעתואבצ

ונינכשלןודמונמישת6׃שילשתועמדבומקשתוהעמד

ךינפראהוונבישהתואבצםיהלא7׃ומלוגעליוניביאו

9׃העטתוםיוגשרגתעיסתםירצממןפג8׃העשונו

םירהוסכ10׃ץראאלמתוהישרששרשתוהינפלתינפ

רהנלאוםידעהריצקחלשת11׃לאיזראהיפנעוהלצ

13׃ךרדירבעלכהוראוהירדגתצרפהמל12׃היתוקנוי

תואבצםיהלא14׃הנעריידשזיזורעימריזחהנמסרכי

רשאהנכו15׃תאזןפגדקפוהארוםימשמטבהאנבוש

החוסכשאבהפרש16׃ךלהתצמאןבלעוךנימיהעטנ

ןבלעךנימישיאלעךדייהת17׃ודבאיךינפתרעגמ

׃ארקנךמשבווניחתךממגוסנאלו18׃ךלתצמאםדא

׃העשונוךינפראהונבישהתואבצםיהלאהוהי19

ונזועםיהלאלונינרהףסאלתיתגהלעחצנמל81

םיענרונכףתונתוהרמזואש2׃בקעייהלאלועירה

יכ4׃ונגחםוילהסכברפוששדחבועקת3׃לבנםע

ףסוהיבתודע5׃בקעייהלאלטפשמאוהלארשילקח

6׃עמשאיתעדיאלתפשםירצמץראלעותאצבומש

הרצב7׃הנרבעתדודמויפכומכשלבסמיתוריסה

הבירמימלעךנחבאםעררתסבךנעאךצלחאותארק

אל9׃ילעמשתםאלארשיךבהדיעאוימעעמש8׃הלס

הוהייכנא10׃רכנלאלהוחתשתאלורזלאךבהיהי
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11׃והאלמאוךיפבחרהםירצמץראמךלעמהךיהלא

והחלשאו12׃ילהבאאללארשיוילוקלימעעמשאלו

ילעמשימעול13׃םהיתוצעומבוכליםבלתורירשב

לעועינכאםהיביואטעמכ14׃וכלהייכרדבלארשי

םתעיהיוולושחכיהוהייאנשמ15׃ידיבישאםהירצ

׃ךעיבשאשבדרוצמוהטחבלחמוהליכאיו16׃םלועל

םיהלאברקבלאתדעבבצנםיהלאףסאלרומזמ82

3׃הלסואשתםיעשרינפולועוטפשתיתמדע2׃טפשי

דימןויבאולדוטלפ4׃וקידצהשרוינעםותיולדוטפש

וכלהתיהכשחבוניביאלוועדיאל5׃וליצהםיעשר

ינבוםתאםיהלאיתרמאינא6׃ץראידסומלכוטומי

׃ולפתםירשהדחאכוןותומתםדאכןכא7׃םכלכןוילע

׃םיוגהלכבלחנתהתאיכץראההטפשםיהלאהמוק8

שרחתלאךלימדלאםיהלאףסאלרומזמריש83

ואשנךיאנשמוןוימהיךיביואהנהיכ2׃לאטקשתלאו

ורמא4׃ךינופצלעוצעיתיודוסומירעיךמעלע3׃שאר

וצעוניכ5׃דועלארשיםשרכזיאלויוגמםדיחכנווכל

םילאעמשיוםודאילהא6׃ותרכיתירבךילעודחיבל

׃רוציבשיםעתשלפקלמעוןומעולבג7׃םירגהובאומ

השע9׃הלסטולינבלעורזויהםמעהולנרושאםג8

ןיעבודמשנ10׃ןושיקלחנבןיביכארסיסכןידמכםהל

באזכוברעכומבידנומתיש11׃המדאלןמדויהראד

ונלהשרינורמארשא12׃ומכיסנלכענמלצכוחבזכו

׃חורינפלשקכלגלגכומתישיהלא13׃םיהלאתואנתא
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םפדרתןכ15׃םירהטהלתהבהלכורעירעבתשאכ14

ושקביוןולקםהינפאלמ16׃םלהבתךתפוסבוךרעסב

18׃ודבאיוורפחיודעידעולהביוושבי17׃הוהיךמש

׃ץראהלכלעןוילעךדבלהוהיךמשהתאיכועדיו

תודידיהמרומזמחרקינבלתיתגהלעחצנמל84

ישפנהתלכםגוהפסכנ2׃תואבצהוהיךיתונכשמ

םג3׃יחלאלאוננריירשבויבלהוהיתורצחל

תאהיחרפאהתשרשאהלןקרורדותיבהאצמרופצ

יבשויירשא4׃יהלאויכלמתואבצהוהיךיתוחבזמ

תולסמךבולזועםדאירשא5׃הלסךוללהידועךתיב

תוכרבםגוהותישיןיעמאכבהקמעבירבע6׃םבבלב

םיהלאלאהאריליחלאליחמוכלי7׃הרומהטעי

הניזאהיתלפתהעמשתואבצםיהלאהוהי8׃ןויצב

׃ךחישמינפטבהוםיהלאהארוננגמ9׃הלסבקעייהלא

תיבבףפותסהיתרחבףלאמךירצחבםויבוטיכ10

םיהלאהוהיןגמושמשיכ11׃עשרילהאברודמיהלא

12׃םימתבםיכלהלבוטענמיאלהוהיןתידובכוןח

׃ךבחטבםדאירשאתואבצהוהי

תבשךצראהוהיתיצררומזמחרקינבלחצנמל85

3׃הלסםתאטחלכתיסכךמעןועתאשנ2׃בקעיתובש

יהלאונבוש4׃ךפאןורחמתובישהךתרבעלכתפסא

ךשמתונבףנאתםלועלה5׃ונמעךסעכרפהוונעשי

וחמשיךמעווניחתבושתהתאאלה6׃רדורדלךפא

העמשא8׃ונלןתתךעשיוךדסחהוהיונארה7׃ךב
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וידיסחלאוומעלאםולשרבדייכהוהילאהרבדיהמ

דובכןכשלועשיויארילבורקךא9׃הלסכלובושילאו

תמא11׃וקשנםולשוקדצושגפנתמאודסח10׃ונצראב

בוטהןתיהוהיםג12׃ףקשנםימשמקדצוחמצתץראמ

ךרדלםשיוךלהיוינפלקדצ13׃הלוביןתתונצראו

׃וימעפ

ןויבאוינעיכיננעךנזאהוהיהטהדודלהלפת86

יהלאהתאךדבעעשוהינאדיסחיכישפנהרמש2׃ינא

4׃םויהלכארקאךילאיכינדאיננח3׃ךילאחטובה

ינדאהתאיכ5׃אשאישפנינדאךילאיכךדבעשפנחמש

יתלפתהוהיהניזאה6׃ךיארקלכלדסחברוחלסובוט

׃יננעתיכךארקאיתרצםויב7׃יתונונחתלוקבהבישקהו

רשאםיוגלכ9׃ךישעמכןיאוינדאםיהלאבךומכןיא8

יכ10׃ךמשלודבכיוינדאךינפלווחתשיוואוביתישע

ינרוה11׃ךדבלםיהלאהתאתואלפנהשעוהתאלודג

12׃ךמשהאריליבבלדחיךתמאבךלהאךכרדהוהי

13׃םלועלךמשהדבכאויבבללכביהלאינדאךדוא

Sheol)׃היתחתלואשמישפנתלצהוילעלודגךדסחיכ

h7585)14ישפנושקבםיצירעתדעוילעומקםידזםיהלא

ךראןונחוםוחרלאינדאהתאו15׃םדגנלךומשאלו

ךדבעלךזעהנתיננחוילאהנפ16׃תמאודסחברוםיפא

ואריוהבוטלתואימעהשע17׃ךתמאןבלהעישוהו

׃ינתמחנוינתרזעהוהיהתאיכושביויאנש
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בהא2׃שדקיררהבותדוסירישרומזמחרקינבל87

רבדמתודבכנ3׃בקעיתונכשמלכמןויצירעשהוהי

הנהיעדיללבבובהרריכזא4׃הלסםיהלאהריעךב

שיאושיארמאיןויצלו5׃םשדליהזשוכםערוצותשלפ

םימעבותכברפסיהוהי6׃ןוילעהננוכיאוהוהבדלי

׃ךביניעמלכםיללחכםירשו7׃הלסםשדליהז

תונעלתלחמלעחצנמלחרקינבלרומזמריש88

יתקעצםוייתעושייהלאהוהייחרזאהןמיהלליכשמ

3׃יתנרלךנזאהטהיתלפתךינפלאובת2׃ךדגנהלילב

Sheol)׃ועיגהלואשלייחוישפנתוערבהעבשיכ h7585)4

םיתמב5׃ליאןיארבגכיתייהרובידרויםעיתבשחנ

המהודועםתרכזאלרשארבקיבכשםיללחומכישפח

׃תולצמבםיכשחמבתויתחתרובבינתש6׃ורזגנךדימ

תקחרה8׃הלסתינעךירבשמלכוךתמחהכמסילע7

יניע9׃אצאאלואלכומלתובעותינתשינממיעדימ

׃יפכךילאיתחטשםוילכבהוהיךיתארקינעינמהבאד

11׃הלסךודויומוקיםיאפרםאאלפהשעתםיתמלה10

ךשחבעדויה12׃ןודבאבךתנומאךדסחרבקברפסיה

יתעושהוהיךילאינאו13׃הישנץראבךתקדצוךאלפ

ריתסתישפנחנזתהוהיהמל14׃ךמדקתיתלפתרקבבו

16׃הנופאךימאיתאשנרענמעוגוינאינע15׃ינממךינפ

לכםימכינובס17׃ינתותמצךיתועבךינורחורבעילע

יעדימערובהאינממתקחרה18׃דחיילעופיקהםויה

׃ךשחמ
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הרישאםלועהוהיידסחיחרזאהןתיאלליכשמ89

דסחםלועיתרמאיכ2׃יפבךתנומאעידוארדורדל

יריחבלתירביתרכ3׃םהבךתנומאןכתםימשהנבי

יתינבוךערזןיכאםלועדע4׃ידבעדודליתעבשנ

ףאהוהיךאלפםימשודויו5׃הלסךאסכרודורדל

הוהילךרעיקחשבימיכ6׃םישדקלהקבךתנומא

הברםישדקדוסבץרענלא7׃םילאינבבהוהילהמדי

ךומכימתואבציהלאהוהי8׃ויביבסלכלעארונו

םיהתואגבלשומהתא9׃ךיתוביבסךתנומאוהיןיסח

בהרללחכתאכדהתא10׃םחבשתהתאוילגאושב

לבתץראךלףאםימשךל11׃ךיביואתרזפךזעעורזב

רובתםתארבהתאןימיוןופצ12׃םתדסיהתאהאלמו

ךדיזעתהרובגםעעורזךל13׃וננריךמשבןומרחו

תמאודסחךאסכןוכמטפשמוקדצ14׃ךנימיםורת

רואבהוהיהעורתיעדויםעהירשא15׃ךינפומדקי

׃ומוריךתקדצבוםויהלכןוליגיךמשב16׃ןוכלהיךינפ

יכ18׃וננרקםירתךנצרבוהתאומזעתראפתיכ17

ןוזחבתרבדזא19׃ונכלמלארשישודקלווננגמהוהיל

רוחביתומירהרובגלערזעיתיושרמאתוךידיסחל

רשא21׃ויתחשמישדקןמשבידבעדודיתאצמ20׃םעמ

ןבוובביואאשיאל22׃ונצמאתיעורזףאומעןוכתידי

24׃ףוגאויאנשמווירצוינפמיתותכו23׃וננעיאלהלוע

םיביתמשו25׃ונרקםורתימשבוומעידסחויתנומאו

רוצוילאהתאיבאינארקיאוה26׃ונימיתורהנבוודי

28׃ץראיכלמלןוילעוהנתארוכבינאףא27׃יתעושי
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יתמשו29׃ולתנמאניתירבוידסחולרומשאםלועל

יתרותוינבובזעיםא30׃םימשימיכואסכווערזדעל

אליתוצמווללחייתקחםא31׃ןוכליאליטפשמבו

ידסחו33׃םנועםיעגנבוםעשפטבשביתדקפו32׃ורמשי

יתירבללחאאל34׃יתנומאברקשאאלוומעמריפאאל

דודלםאישדקביתעבשנתחא35׃הנשאאליתפשאצומו

חריכ37׃ידגנשמשכואסכוהיהיםלועלוערז36׃בזכא

סאמתותחנזהתאו38׃הלסןמאנקחשבדעוםלועןוכי

תללחךדבעתירבהתראנ39׃ךחישמםעתרבעתה

׃התחמוירצבמתמשויתרדגלכתצרפ40׃ורזנץראל

תומירה42׃וינכשלהפרחהיהךרדירבעלכוהסש41

וברחרוצבישתףא43׃ויביואלכתחמשהוירצןימי

ץראלואסכוורהטמתבשה44׃המחלמבותמיקהאלו

׃הלסהשובוילעתיטעהוימולעימיתרצקה45׃התרגמ

47׃ךתמחשאומכרעבתחצנלרתסתהוהיהמדע46

ימ48׃םדאינבלכתארבאושהמלעדלחהמינארכז

׃הלסלואשדימושפנטלמיתומהאריאלוהיחירבג

(Sheol h7585)49דודלתעבשנינדאםינשארהךידסחהיא

לכיקיחביתאשךידבעתפרחינדארכז50׃ךתנומאב

ופרחרשאהוהיךיביואופרחרשא51׃םימעםיבר

׃ןמאוןמאםלועלהוהיךורב52׃ךחישמתובקע

תייההתאןועמינדאםיהלאהשיאהשמלהלפת90

לבתוץראללוחתוודליםירהםרטב2׃רדורדבונל

רמאתואכדדעשונאבשת3׃לאהתאםלועדעםלועמו
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לומתאםויכךיניעבםינשףלאיכ4׃םדאינבובוש

רקבבויהיהנשםתמרז5׃הלילבהרומשאורבעייכ

7׃שביוללומיברעלףלחוץיצירקבב6׃ףלחיריצחכ

ךדגנלוניתנועתש8׃ונלהבנךתמחבוךפאבונילכיכ

ונילכךתרבעבונפונימילכיכ9׃ךינפרואמלונמלע

םאוהנשםיעבשםהבוניתונשימי10׃הגהומכונינש

׃הפענושיחזגיכןואולמעםבהרוהנשםינומשתרובגב

ןכונימיתונמל12׃ךתרבעךתאריכוךפאזעעדויימ11

םחנהויתמדעהוהיהבוש13׃המכחבבלאבנועדוה

לכבהחמשנוהננרנוךדסחרקבבונעבש14׃ךידבעלע

הארי16׃הערוניארתונשונתינעתומיכונחמש15׃ונימי

ינדאםעניהיו17׃םהינבלעךרדהוךלעפךידבעלא

ונידיהשעמוונילעהננוכונידיהשעמוונילעוניהלא

׃והננוכ

הוהילרמא2׃ןנולתיידשלצבןוילערתסבבשי91

חפמךליציאוהיכ3׃ובחטבאיהלאיתדוצמויסחמ

הסחתויפנכתחתוךלךסיותרבאב4׃תווהרבדמשוקי

ףועיץחמהלילדחפמאריתאל5׃ותמאהרחסוהנצ

7׃םירהצדושיבטקמךלהילפאברבדמ6׃םמוי

קר8׃שגיאלךילאךנימימהבברוףלאךדצמלפי

הוהיהתאיכ9׃הארתםיעשרתמלשוטיבתךיניעב

עגנוהערךילאהנאתאל10׃ךנועמתמשןוילעיסחמ

לכבךרמשלךלהוציויכאלמיכ11׃ךלהאבברקיאל

13׃ךלגרןבאבףגתןפךנואשיםיפכלע12׃ךיכרד
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קשחיביכ14׃ןינתוריפכסמרתךרדתןתפולחשלע

ומעוהנעאוינארקי15׃ימשעדייכוהבגשאוהטלפאו

והעיבשאםימיךרא16׃והדבכאווהצלחאהרצביכנא

׃יתעושיבוהאראו

רמזלוהוהילתודהלבוטתבשהםוילרישרומזמ92

׃תולילבךתנומאוךדסחרקבבדיגהל2׃ןוילעךמשל

ינתחמשיכ4׃רונכבןויגהילעלבנילעורושעילע3

הוהיךישעמולדגהמ5׃ןנראךידיישעמבךלעפבהוהי

אלליסכועדיאלרעבשיא6׃ךיתבשחמוקמעדאמ

ילעפלכוציציובשעומכםיעשרחרפב7׃תאזתאןיבי

יכ9׃הוהיםלעלםורמהתאו8׃דעידעםדמשהלןוא

ילעפלכודרפתיודבאיךיביאהנהיכהוהיךיביאהנה

טבתו11׃ןנערןמשביתלבינרקםיארכםרתו10׃ןוא

קידצ12׃ינזאהנעמשתםיערמילעםימקבירושביניע

הוהיתיבבםילותש13׃הגשיןונבלבזראכחרפירמתכ

םינשדהבישבןובונידוע14׃וחירפיוניהלאתורצחב

התלעאלוירוצהוהירשייכדיגהל15׃ויהיםיננערו

׃וב

ףארזאתהזעהוהישבלשבלתואגךלמהוהי93

3׃התאםלועמזאמךאסכןוכנ2׃טומתלבלבתןוכת

׃םיכדתורהנואשיםלוקתורהנואשנהוהיתורהנואשנ

םורמברידאםיירבשמםירידאםיברםימתולקמ4

ךראלהוהישדקהואנךתיבלדאמונמאנךיתדע5׃הוהי

׃םימי
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טפשאשנה2׃עיפוהתומקנלאהוהיתומקנלא94

דעהוהיםיעשריתמדע3׃םיאגלעלומגבשהץראה

ילעפלכורמאתיקתעורבדיועיבי4׃וזלעיםיעשריתמ

וגרהירגוהנמלא6׃ונעיךתלחנוואכדיהוהיךמע5׃ןוא

יהלאןיביאלוהיהאריאלורמאיו7׃וחצריםימותיו

עטנה9׃וליכשתיתמםיליסכוםעבםירעבוניב8׃בקעי

אלהםיוגרסיה10׃טיביאלהןיערציםאעמשיאלהןזא

יכםדאתובשחמעדיהוהי11׃תעדםדאדמלמהחיכוי

ךתרותמוהיונרסיתרשארבגהירשא12׃לבההמה

׃תחשעשרלהרכידעערימימולטיקשהל13׃ונדמלת

קדצדעיכ15׃בזעיאלותלחנוומעהוהישטיאליכ14

םעילםוקיימ16׃בלירשילכוירחאוטפשמבושי

התרזעהוהיילול17׃ןואילעפםעילבציתיימםיערמ

ילגרהטמיתרמאםא18׃ישפנהמודהנכשטעמכיל

ךימוחנתיברקביפערשברב19׃ינדעסיהוהיךדסח

׃קחילעלמערציתווהאסכךרבחיה20׃ישפנועשעשי

הוהייהיו22׃ועישרייקנםדוקידצשפנלעודוגי21

םנואתאםהילעבשיו23׃יסחמרוצליהלאובגשמליל

׃וניהלאהוהיםתימציםתימציםתערבו

המדקנ2׃ונעשירוצלהעירנהוהילהננרנוכל95

ךלמוהוהילודגלאיכ3׃ולעירנתורמזבהדותבוינפ

תופעותוץראירקחמודיברשא4׃םיהלאלכלעלודג

׃ורציוידיתשביווהשעאוהוםיהולרשא5׃ולםירה

יכ7׃ונשעהוהיינפלהכרבנהערכנוהוחתשנואב6
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ולקבםאםויהודיןאצוותיערמםעונחנאווניהלאאוה

׃רבדמבהסמםויכהבירמכםכבבלושקתלא8׃ועמשת

םיעברא10׃ילעפוארםגינונחבםכיתובאינוסנרשא9

ועדיאלםהוםהבבליעתםערמאורודבטוקאהנש

׃יתחונמלאןואביםאיפאביתעבשנרשא11׃יכרד

2׃ץראהלכהוהילוריששדחרישהוהילוריש96

ורפס3׃ותעושיםוילםוימורשבומשוכרבהוהילוריש

הוהילודגיכ4׃ויתואלפנםימעהלכבודובכםיוגב

יהלאלכיכ5׃םיהלאלכלעאוהארונדאמללהמו

זעוינפלרדהודוה6׃השעםימשהוהיוםילילאםימעה

ובהםימעתוחפשמהוהילובה7׃ושדקמבתראפתו

החנמואשומשדובכהוהילובה8׃זעודובכהוהיל

וליחשדקתרדהבהוהילווחתשה9׃ויתורצחלואבו

לבתןוכתףאךלמהוהיםיוגבורמא10׃ץראהלכוינפמ

לגתוםימשהוחמשי11׃םירשימבםימעןידיטומתלב

זאוברשאלכוידשזלעי12׃ואלמוםיהםעריץראה

טפשלאביכאביכהוהיינפל13׃רעייצעלכוננרי

׃ותנומאבםימעוקדצבלבתטפשיץראה

ןנע2׃םיברםייאוחמשיץראהלגתךלמהוהי97

ךלתוינפלשא3׃ואסכןוכמטפשמוקדצויביבסלפרעו

לחתוהתארלבתויקרבוריאה4׃וירצביבסטהלתו

לכןודאינפלמהוהיינפלמוסמנגנודכםירה5׃ץראה

7׃ודובכםימעהלכוארווקדצםימשהודיגה6׃ץראה

ולווחתשהםילילאבםיללהתמהלספידבעלכושבי



םיליהת 1099

הדוהיתונבהנלגתוןויצחמשתוהעמש8׃םיהלאלכ

ץראהלכלעןוילעהוהיהתאיכ9׃הוהיךיטפשמןעמל

רמשערואנשהוהייבהא10׃םיהלאלכלעתילענדאמ

קידצלערזרוא11׃םליציםיעשרדימוידיסחתושפנ

רכזלודוהוהוהיבםיקידצוחמש12׃החמשבלירשילו

׃ושדק

השעתואלפניכשדחרישהוהילורישרומזמ98

ותעושיהוהיעידוה2׃ושדקעורזוונימיולהעישוה

תיבלותנומאוודסחרכז3׃ותקדצהלגםיוגהיניעל

ועירה4׃וניהלאתעושיתאץראיספאלכוארלארשי

רונכבהוהילורמז5׃ורמזווננרווחצפץראהלכהוהיל

ינפלועירהרפושלוקותורצצחב6׃הרמזלוקורונכב

תורהנ8׃הביבשיולבתואלמוםיהםערי7׃הוהיךלמה

טפשלאביכהוהיינפל9׃וננריםירהדחיףכואחמי

׃םירשימבםימעוקדצבלבתטפשיץראה

2׃ץראהטונתםיבורכבשיםימעוזגריךלמהוהי99

ךמשודוי3׃םימעהלכלעאוהםרולודגןויצבהוהי

תננוכהתאבהאטפשמךלמזעו4׃אוהשודקארונולודג

הוהיוממור5׃תישעהתאבקעיבהקדצוטפשמםירשימ

ןרהאוהשמ6׃אוהשודקוילגרםדהלווחתשהווניהלא

׃םנעיאוהוהוהילאםיארקומשיארקבלאומשווינהכב

8׃ומלןתנקחוויתדעורמשםהילארבדיןנעדומעב7

לעםקנוםהלתייהאשנלאםתינעהתאוניהלאהוהי



םיליהת 1100

יכושדקרהלווחתשהווניהלאהוהיוממור9׃םתולילע

׃וניהלאהוהישודק

ודבע2׃ץראהלכהוהילועירההדותלרומזמ100

אוההוהייכועד3׃הננרבוינפלואבהחמשבהוהיתא

ואב4׃ותיערמןאצוומעונחנאאלוונשעאוהםיהלא

יכ5׃ומשוכרבולודוההלהתבויתרצחהדותבוירעש

׃ותנומארדורדדעוודסחםלועלהוהיבוט

׃הרמזאהוהיךלהרישאטפשמודסחרומזמדודל101

םתבךלהתאילאאובתיתמםימתךרדבהליכשא2

לעילברבדיניעדגנלתישאאל3׃יתיבברקביבבל

ינממרוסישקעבבל4׃יבקבדיאליתאנשםיטסהשע

הבגתימצאותואוהעררתסבינשולמ5׃עדאאלער

ץראינמאנביניע6׃לכואאלותאבבלבחרוםיניע

בשיאל7׃ינתרשיאוהםימתךרדבךלהידמעתבשל

׃יניעדגנלןוכיאלםירקשרבדהימרהשעיתיבברקב

הוהיריעמתירכהלץראיעשרלכתימצאםירקבל8

׃ןואילעפלכ

הוהיוחישךפשיהוהיינפלוףטעייכינעלהלפת102

ךינפרתסתלא2׃אובתךילאיתעושויתלפתהעמש

׃יננערהמארקאםויבךנזאילאהטהילרצםויבינממ

הכוה4׃ורחנדקומכיתומצעוימיןשעבולכיכ3

יתחנאלוקמ5׃ימחללכאמיתחכשיכיבלשביובשעכ

סוככיתייהרבדמתאקליתימד6׃ירשבלימצעהקבד

םויהלכ8׃גגלעדדוברופצכהיהאויתדקש7׃תוברח



םיליהת 1101

יתלכאםחלכרפאיכ9׃ועבשניביללוהמיביואינופרח

ינתאשניכךפצקוךמעזינפמ10׃יתכסמיכבביוקשו

התאו12׃שביאבשעכינאויוטנלצכימי11׃ינכילשתו

םחרתםוקתהתא13׃רדורדלךרכזובשתםלועלהוהי

תאךידבעוצריכ14׃דעומאביכהננחלתעיכןויצ

הוהיםשתאםיוגוארייו15׃וננחיהרפעתאוהינבא

הארנןויצהוהיהנביכ16׃ךדובכתאץראהיכלמלכו

׃םתלפתתאהזבאלורערעהתלפתלאהנפ17׃ודובכב

יכ19׃היללהיארבנםעוןורחארודלתאזבתכת18

20׃טיבהץראלאםימשמהוהיושדקםורממףיקשה

םשןויצברפסל21׃התומתינבחתפלריסאתקנאעמשל

תוכלממוודחיםימעץבקהב22׃םלשוריבותלהתוהוהי

רמא24׃ימירצקוחכךרדבהנע23׃הוהיתאדבעל

םינפל25׃ךיתונשםירודרודבימייצחבינלעתלאילא

התאוודבאיהמה26׃םימשךידיהשעמותדסיץראה

27׃ופלחיוםפילחתשובלכולבידגבכםלכודמעת

םערזוונוכשיךידבעינב28׃ומתיאלךיתונשואוההתאו

׃ןוכיךינפל

׃ושדקםשתאיברקלכוהוהיתאישפניכרבדודל103

חלסה3׃וילומגלכיחכשתלאוהוהיתאישפניכרב2

יכייחתחשמלאוגה4׃יכיאלחתלכלאפרהיכנועלכל

שדחתתךידעבוטבעיבשמה5׃םימחרודסחיכרטעמה

לכלםיטפשמוהוהיתוקדצהשע6׃יכירוענרשנכ

׃ויתולילעלארשיינבלהשמלויכרדעידוי7׃םיקושע

חצנלאל9׃דסחברוםיפאךראהוהיןונחוםוחר8



םיליהת 1102

אלוונלהשעוניאטחכאל10׃רוטיםלועלאלובירי

רבגץראהלעםימשהבגכיכ11׃ונילעלמגוניתנועכ

ונממקיחרהברעממחרזמקחרכ12׃ויארילעודסח

׃ויארילעהוהיםחרםינבלעבאםחרכ13׃וניעשפתא

ריצחכשונא15׃ונחנארפעיכרוכזונרציעדיאוהיכ14

ונניאוובהרבעחוריכ16׃ץיציןכהדשהץיצכוימי

םלועדעוםלועמהוהידסחו17׃ומוקמדועונריכיאלו

ירכזלוותירבירמשל18׃םינבינבלותקדצוויארילע

ותוכלמוואסכןיכהםימשבהוהי19׃םתושעלוידקפ

ורבדישעחכירבגויכאלמהוהיוכרב20׃הלשמלכב

ישעויתרשמויאבצלכהוהיוכרב21׃ורבדלוקבעמשל

ותלשממתומקמלכבוישעמלכהוהיוכרב22׃ונוצר

׃הוהיתאישפניכרב

דוהדאמתלדגיהלאהוהיהוהיתאישפניכרב104

3׃העיריכםימשהטונהמלשכרואהטע2׃תשבלרדהו

לעךלהמהובוכרםיבעםשהויתוילעםימבהרקמה

5׃טהלשאויתרשמתוחורויכאלמהשע4׃חוריפנכ

שובלכםוהת6׃דעוםלועטומתלבהינוכמלעץראדסי

לוקןמןוסוניךתרעגןמ7׃םימודמעיםירהלעותיסכ

הזםוקמלאתועקבודריםירהולעי8׃ןוזפחיךמער

תוסכלןובושילבןורבעילבתמשלובג9׃םהלתדסי

11׃ןוכלהיםירהןיבםילחנבםיניעמחלשמה10׃ץראה

ףועםהילע12׃םאמצםיארפורבשיידשותיחלכוקשי

םירההקשמ13׃לוקונתיםיאפעןיבמןוכשיםימשה



םיליהת 1103

ריצחחימצמ14׃ץראהעבשתךישעמירפמויתוילעמ

15׃ץראהןמםחלאיצוהלםדאהתדבעלבשעוהמהבל

בבלםחלוןמשמםינפליהצהלשונאבבלחמשיןייו

17׃עטנרשאןונבליזראהוהייצעועבשי16׃דעסישונא

םירה18׃התיבםישורבהדיסחוננקיםירפצםשרשא

חריהשע19׃םינפשלהסחמםיעלסםילעילםיהבגה

ובהליליהיוךשחתשת20׃ואובמעדישמשםידעומל

שקבלוףרטלםיגאשםיריפכה21׃רעיותיחלכשמרת

׃ןוצבריםתנועמלאוןופסאישמשהחרזת22׃םלכאלאמ

וברהמ24׃ברעידעותדבעלוולעפלםדאאצי23

25׃ךנינקץראההאלמתישעהמכחבםלכהוהיךישעמ

תונטקתויחרפסמןיאושמרםשםידיבחרולודגםיההז

קחשלתרציהזןתיולןוכלהיתוינאםש26׃תולדגםע

םהלןתת28׃ותעבםלכאתתלןורבשיךילאםלכ27׃וב

ןולהביךינפריתסת29׃בוטןועבשיךדיחתפתןוטקלי

ךחורחלשת30׃ןובושיםרפעלאוןועוגיםחורףסת

םלועלהוהידובכיהי31׃המדאינפשדחתוןוארבי

םירהבעגידערתוץראלטיבמה32׃וישעמבהוהיחמשי

34׃ידועביהלאלהרמזאייחבהוהילהרישא33׃ונשעיו

ןמםיאטחומתי35׃הוהיבחמשאיכנאיחישוילעברעי

׃היוללההוהיתאישפניכרבםניאדועםיעשרוץראה

׃ויתולילעםימעבועידוהומשבוארקהוהילודוה105

םשבוללהתה3׃ויתואלפנלכבוחישולורמזולוריש2

ושקבוזעוהוהיושרד4׃הוהיישקבמבלחמשיושדק



םיליהת 1104

יטפשמוויתפמהשערשאויתואלפנורכז5׃דימתוינפ

אוה7׃ויריחבבקעיינבודבעםהרבאערז6׃ויפ

ותירבםלועלרכז8׃ויטפשמץראהלכבוניהלאהוהי

ותעובשוםהרבאתאתרכרשא9׃רודףלאלהוצרבד

׃םלועתירבלארשילקחלבקעילהדימעיו10׃קחשיל

12׃םכתלחנלבחןענכץראתאןתאךלרמאל11

יוגמוכלהתיו13׃הבםירגוטעמכרפסמיתמםתויהב

םקשעלםדאחינהאל14׃רחאםעלאהכלמממיוגלא

לאיאיבנלויחישמבועגתלא15׃םיכלמםהילעחכויו

׃רבשםחלהטמלכץראהלעבערארקיו16׃וערת

לבכבונע18׃ףסוירכמנדבעלשיאםהינפלחלש17

הוהיתרמאורבדאבתעדע19׃ושפנהאבלזרבוילגר

21׃והחתפיוםימעלשמוהריתיוךלמחלש20׃והתפרצ

ושפנבוירשרסאל22׃ונינקלכבלשמוותיבלןודאומש

ץראברגבקעיוםירצמלארשיאביו23׃םכחיוינקזו

םבלךפה25׃וירצמוהמצעיודאמומעתארפיו24׃םח

ןרהאודבעהשמחלש26׃וידבעבלכנתהלומעאנשל

ץראבםיתפמוויתותאירבדםבומש27׃וברחברשא

תאךפה29׃וירבדתאורמאלוךשחיוךשחחלש28׃םח

םיעדרפצםצראץרש30׃םתגדתאתמיוםדלםהימימ

׃םלובגלכבםינכברעאביורמא31׃םהיכלמירדחב

םנפגךיו33׃םצראבתובהלשאדרבםהימשגןתנ32

ןיאוקליוהבראאביורמא34׃םלובגץערבשיוםתנאתו

׃םתמדאירפלכאיוםצראבבשעלכלכאיו35׃רפסמ

םאיצויו37׃םנואלכלתישארםצראברוכבלכךיו36
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םתאצבםירצמחמש38׃לשוכויטבשבןיאובהזוףסכב

ריאהלשאוךסמלןנעשרפ39׃םהילעםדחפלפניכ

חתפ41׃םעיבשיםימשםחלוולשאביולאש40׃הליל

רבדתארכזיכ42׃רהנתויצבוכלהםימובוזיורוצ

תאהנרבןוששבומעאצויו43׃ודבעםהרבאתאושדק

׃ושרייםימאללמעוםיוגתוצראםהלןתיו44׃ויריחב

׃היוללהורצניויתרותוויקחורמשירובעב45

׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוההיוללה106

ירשא3׃ותלהתלכעימשיהוהיתורובגללמיימ2

הוהיינרכז4׃תעלכבהקדצהשעטפשמירמש

ךיריחבתבוטבתוארל5׃ךתעושיבינדקפךמעןוצרב

ונאטח6׃ךתלחנםעללהתהלךיוגתחמשבחמשל

אלםירצמבוניתובא7׃ונעשרהוניועהוניתובאםע

לעורמיוךידסחברתאורכזאלךיתואלפנוליכשה

׃ותרובגתאעידוהלומשןעמלםעישויו8׃ףוסםיבםי

׃רבדמכתומהתבםכילויוברחיוףוסםיברעגיו9

םימוסכיו11׃ביואדימםלאגיואנושדימםעישויו10

ורישיוירבדבונימאיו12׃רתונאלםהמדחאםהירצ

וואתיו14׃ותצעלוכחאלוישעמוחכשורהמ13׃ותלהת

םתלאשםהלןתיו15׃ןומישיבלאוסניורבדמבהואת

ןרהאלהנחמבהשמלואנקיו16׃םשפנבןוזרחלשיו

תדעלעסכתוןתדעלבתוץראחתפת17׃הוהישודק

׃םיעשרטהלתהבהלםתדעבשארעבתו18׃םריבא

תאורימיו20׃הכסמלווחתשיוברחבלגעושעי19
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םעישומלאוחכש21׃בשעלכארושתינבתבםדובכ

לעתוארונםחץראבתואלפנ22׃םירצמבתולדגהשע

דמעוריחבהשמילולםדימשהלרמאיו23׃ףוסםי

ץראבוסאמיו24׃תיחשהמותמחבישהלוינפלץרפב

ועמשאלםהילהאבונגריו25׃ורבדלונימאהאלהדמח

׃רבדמבםתואליפהלםהלודיאשיו26׃הוהילוקב

ודמציו28׃תוצראבםתורזלוםיוגבםערזליפהלו27

םהיללעמבוסיעכיו29׃םיתמיחבזולכאיורועפלעבל

׃הפגמהרצעתוללפיוסחניפדמעיו30׃הפגמםבץרפתו

ופיצקיו32׃םלועדערדורדלהקדצלולבשחתו31

תאורמהיכ33׃םרובעבהשמלעריוהבירמימלע

רשאםימעהתאודימשהאל34׃ויתפשבאטביווחור

׃םהישעמודמליוםיוגבוברעתיו35׃םהלהוהירמא

וחבזיו37׃שקומלםהלויהיוםהיבצעתאודבעיו36

םדיקנםדוכפשיו38׃םידשלםהיתונבתאוםהינבתא

ץראהףנחתוןענכיבצעלוחבזרשאםהיתונבוםהינב

רחיו40׃םהיללעמבונזיוםהישעמבואמטיו39׃םימדב

םיוגדיבםנתיו41׃ותלחנתאבעתיוומעבהוהיףא

תחתוענכיוםהיביואםוצחליו42׃םהיאנשםהבולשמיו

וכמיוםתצעבורמיהמהוםליציתוברםימעפ43׃םדי

רכזיו45׃םתנרתאועמשבםהלרצבאריו44׃םנועב

םימחרלםתואןתיו46׃ודסחברכםחניוותירבםהל

ןמונצבקווניהלאהוהיונעישוה47׃םהיבושלכינפל

ךורב48׃ךתלהתבחבתשהלךשדקםשלתודהלםיוגה
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םעהלכרמאוםלועהדעוםלועהןמלארשייהלאהוהי

׃היוללהןמא

ילואגורמאי2׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודה107

חרזממםצבקתוצראמו3׃רצדימםלאגרשאהוהי

ריעךרדןומישיברבדמבועת4׃םימוןופצמברעממו

׃ףטעתתםהבםשפנםיאמצםגםיבער5׃ואצמאלבשומ

7׃םליציםהיתוקוצממםהלרצבהוהילאוקעציו6

הוהילודוי8׃בשומריעלאתכללהרשיךרדבםכירדיו

הקקששפנעיבשהיכ9׃םדאינבלויתואלפנוודסח

ינעיריסאתומלצוךשחיבשי10׃בוטאלמהבערשפנו

ענכיו12׃וצאנןוילעתצעולאירמאורמהיכ11׃לזרבו

רצבהוהילאוקעזיו13׃רזעןיאוולשכםבללמעב

תומלצוךשחמםאיצוי14׃םעישויםהיתוקצממםהל

ינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי15׃קתניםהיתורסומו

17׃עדגלזרביחירבותשחנתותלדרבשיכ16׃םדא

בעתתלכאלכ18׃ונעתיםהיתנועמוםעשפךרדמםילוא

םהלרצבהוהילאוקעזיו19׃תומירעשדעועיגיוםשפנ

טלמיוםאפריוורבדחלשי20׃םעישויםהיתוקצממ

׃םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי21׃םתותיחשמ

םיהידרוי23׃הנרבוישעמורפסיוהדותיחבזוחבזיו22

ישעמוארהמה24׃םיברםימבהכאלמישעתוינאב

הרעסחורדמעיורמאיו25׃הלוצמבויתואלפנוהוהי

הערבםשפנתומוהתודריםימשולעי26׃וילגםמורתו

28׃עלבתתםתמכחלכורוכשכועוניווגוחי27׃גגומתת

םקי29׃םאיצויםהיתקוצממוםהלרצבהוהילאוקעציו
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םחניווקתשייכוחמשיו30׃םהילגושחיוהממדלהרעס

ינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי31׃םצפחזוחמלא

׃והוללהיםינקזבשומבוםעלהקבוהוממריו32׃םדא

ירפץרא34׃ןואמצלםימיאצמורבדמלתורהנםשי33

ץראוםימםגאלרבדמםשי35׃הביבשיתערמהחלמל

׃בשומריעוננוכיוםיבערםשבשויו36׃םימיאצמלהיצ

38׃האובתירפושעיוםימרכועטיותודשוערזיו37

וחשיווטעמיו39׃טיעמיאלםתמהבודאמובריוםכרביו

והתבםעתיוםיבידנלעזובךפש40׃ןוגיוהעררצעמ

42׃תוחפשמןאצכםשיוינועמןויבאבגשיו41׃ךרדאל

םכחימ43׃היפהצפקהלועלכווחמשיוםירשיוארי

׃הוהיידסחוננובתיוהלארמשיו

הרמזאוהרישאםיהלאיבלןוכנדודלרומזמריש108

ךדוא3׃רחשהריעארונכולבנההרוע2׃ידובכףא

םימשלעמלודגיכ4׃םימאלבךרמזאוהוהיםימעב

םיהלאםימשלעהמור5׃ךתמאםיקחשדעוךדסח

העישוהךידידיןוצלחיןעמל6׃ךדובכץראהלכלעו

םכשהקלחאהזלעאושדקברבדםיהלא7׃יננעוךנימי

זועמםירפאוהשנמילדעלגיל8׃דדמאתוכסקמעו

ךילשאםודאלעיצחרריסבאומ9׃יקקחמהדוהיישאר

ימרצבמריעינלביימ10׃עעורתאתשלפילעילענ

םיהלאאצתאלוונתחנזםיהלאאלה11׃םודאדעינחנ

13׃םדאתעושתאושורצמתרזעונלהבה12׃וניתאבצב

׃ונירצסוביאוהוליחהשענםיהלאב
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2׃שרחתלאיתלהתיהלארומזמדודלחצנמל109

׃רקשןושליתאורבדוחתפילעהמרמיפועשריפיכ

יתבהאתחת4׃םנחינומחליוינובבסהאנשירבדו3

האנשוהבוטתחתהערילעומישיו5׃הלפתינאוינונטשי

7׃ונימילעדמעיןטשועשרוילעדקפה6׃יתבהאתחת

וימיויהי8׃האטחלהיהתותלפתועשראציוטפשהב

ותשאוםימותיוינבויהי9׃רחאחקיותדקפםיטעמ

׃םהיתוברחמושרדוולאשווינבועוניעונו10׃הנמלא

יהילא12׃ועיגיםירזוזביוולרשאלכלהשונשקני11

ותירחאיהי13׃וימותילןנוחיהילאודסחךשמול

לאויתבאןוערכזי14׃םמשחמירחארודבתירכהל

תרכיודימתהוהידגנויהי15׃חמתלאומאתאטחוהוהי

שיאףדריודסחתושערכזאלרשאןעי16׃םרכזץראמ

והאובתוהללקבהאיו17׃תתומלבבלהאכנוןויבאוינע

ודמכהללקשבליו18׃ונממקחרתוהכרבבץפחאלו

דגבכוליהת19׃ויתומצעבןמשכווברקבםימכאבתו

תאמינטשתלעפתאז20׃הרגחידימתחזמלוהטעי

השעינדאהוהיהתאו21׃ישפנלעערםירבדהוהוהי

ןויבאוינעיכ22׃ינליצהךדסחבוטיכךמשןעמליתא

יתרענניתכלהנותוטנכלצכ23׃יברקבללחיבלויכנא

ינאו25׃ןמשמשחכירשבוםוצמולשכיכרב24׃הבראכ

הוהיינרזע26׃םשארןועיניינואריםהלהפרחיתייה

הוהיהתאתאזךדייכועדיו27׃ךדסחכינעישוהיהלא

ךדבעוושביוומקךרבתהתאוהמהוללקי28׃התישע

30׃םתשבליעמכוטעיוהמלכינטושושבלי29׃חמשי
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דמעייכ31׃ונללהאםיברךותבויפבדאמהוהיהדוא

׃ושפניטפשמעישוהלןויבאןימיל

תישאדעינימילבשינדאלהוהיםאנרומזמדודל110

הדרןויצמהוהיחלשיךזעהטמ2׃ךילגרלםדהךיביא

שדקירדהבךליחםויבתבדנךמע3׃ךיביאברקב

םחניאלוהוהיעבשנ4׃ךיתדלילטךלרחשמםחרמ

ךנימילעינדא5׃קדציכלמיתרבדלעםלועלןהכהתא

שארץחמתויוגאלמםיוגבןידי6׃םיכלמופאםויבץחמ

׃שארםיריןכלעהתשיךרדבלחנמ7׃הברץראלע

׃הדעוםירשידוסבבבללכבהוהיהדואהיוללה111

רדהודוה3׃םהיצפחלכלםישורדהוהיישעמםילדג2

ןונחויתאלפנלהשערכז4׃דעלתדמעותקדצוולעפ

6׃ותירבםלועלרכזיויארילןתנףרט5׃הוהיםוחרו

וידיישעמ7׃םיוגתלחנםהלתתלומעלדיגהוישעמחכ

םלועלדעלםיכומס8׃וידוקפלכםינמאנטפשמותמא

םלועלהוצומעלחלשתודפ9׃רשיותמאבםיושע

הוהיתאריהמכחתישאר10׃ומשארונושודקותירב

׃דעלתדמעותלהתםהישעלכלבוטלכש

ץפחויתוצמבהוהיתאארישיאירשאהיוללה112

3׃ךרביםירשירודוערזהיהיץראברובג2׃דאמ

ךשחבחרז4׃דעלתדמעותקדצוותיבברשעוןוה

הולמוןנוחשיאבוט5׃קידצוםוחרוןונחםירשילרוא

םלוערכזלטומיאלםלועליכ6׃טפשמבוירבדלכלכי

חטבובלןוכנארייאלהערהעומשמ7׃קידצהיהי
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׃וירצבהארירשאדעארייאלובלךומס8׃הוהיב

םורתונרקדעלתדמעותקדצםינויבאלןתנרזפ9

תואתסמנוקרחיוינשסעכוהאריעשר10׃דובכב

׃דבאתםיעשר

2׃הוהיםשתאוללההוהיידבעוללההיוללה113

שמשחרזממ3׃םלועדעוהתעמךרבמהוהיםשיהי

לעהוהיםיוגלכלעםר4׃הוהיםשללהמואובמדע

6׃תבשליהיבגמהוניהלאהוהיכימ5׃ודובכםימשה

לדרפעמימיקמ7׃ץראבוםימשבתוארליליפשמה

יבידנםעםיבידנםעיבישוהל8׃ןויבאםיריתפשאמ

׃היוללההחמשםינבהםאתיבהתרקעיבישומ9׃ומע

2׃זעלםעמבקעיתיבםירצממלארשיתאצב114

הארםיה3׃ויתולשממלארשיושדקלהדוהיהתיה

תועבגםיליאכודקרםירהה4׃רוחאלבסיןדריהסניו

6׃רוחאלבסתןדריהסונתיכםיהךלהמ5׃ןאצינבכ

ןודאינפלמ7׃ןאצינבכתועבגםיליאכודקרתםירהה

םימםגארוצהיכפהה8׃בקעיהולאינפלמץראילוח

׃םימוניעמלשימלח

ךדסחלעדובכןתךמשליכונלאלהוהיונלאל115

3׃םהיהלאאנהיאםיוגהורמאיהמל2׃ךתמאלע

ףסכםהיבצע4׃השעץפחרשאלכםימשבוניהלאו

םהלםיניעורבדיאלוםהלהפ5׃םדאידיהשעמבהזו

׃ןוחיריאלוםהלףאועמשיאלוםהלםינזא6׃ואריאלו

׃םנורגבוגהיאלוכלהיאלוםהילגרןושימיאלוםהידי7
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לארשי9׃םהבחטברשאלכםהישעויהיםהומכ8

הוהיבוחטבןרהאתיב10׃אוהםנגמוםרזעהוהיבחטב

םנגמוםרזעהוהיבוחטבהוהייארי11׃אוהםנגמוםרזע

ךרבילארשיתיבתאךרביךרביונרכזהוהי12׃אוה

׃םילדגהםעםינטקההוהייאריךרבי13׃ןרהאתיבתא

םתאםיכורב15׃םכינבלעוםכילעםכילעהוהיףסי14

ץראהוהוהילםימשםימשה16׃ץראוםימשהשעהוהיל

ידרילכאלוהיוללהיםיתמהאל17׃םדאינבלןתנ

׃היוללהםלועדעוהתעמהיךרבנונחנאו18׃המוד

הטהיכ2׃ינונחתילוקתאהוהיעמשייכיתבהא116

לואשירצמותומילבחינופפא3׃ארקאימיבוילונזא

Sheol)׃אצמאןוגיוהרצינואצמ h7585)4ארקאהוהיםשבו

וניהלאוקידצוהוהיןונח5׃ישפנהטלמהוהיהנא

יבוש7׃עישוהיילויתולדהוהיםיאתפרמש6׃םחרמ

ישפנתצלחיכ8׃יכילעלמגהוהייכיכיחונמלישפנ

ינפלךלהתא9׃יחדמילגרתאהעמדןמיניעתאתוממ

יתינעינארבדאיכיתנמאה10׃םייחהתוצראבהוהי

בישאהמ12׃בזכםדאהלכיזפחביתרמאינא11׃דאמ

םשבואשאתועושיסוכ13׃ילעיהולומגתלכהוהיל

15׃ומעלכלאנהדגנםלשאהוהילירדנ14׃ארקאהוהי

ינאיכהוהיהנא16׃וידיסחלהתומההוהייניעברקי

חבזאךל17׃ירסומלתחתפךתמאןבךדבעינאךדבע

הדגנםלשאהוהילירדנ18׃ארקאהוהיםשבוהדותחבז

םלשורייככותבהוהיתיבתורצחב19׃ומעלכלאנ

׃היוללה
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יכ2׃םימאהלכוהוחבשםיוגלכהוהיתאוללה117

׃היוללהםלועלהוהיתמאוודסחונילערבג

רמאי2׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה118

יכןרהאתיבאנורמאי3׃ודסחםלועליכלארשיאנ

׃ודסחםלועליכהוהייאריאנורמאי4׃ודסחםלועל

אלילהוהי6׃היבחרמביננעהייתארקרצמהןמ5

האראינאוירזעבילהוהי7׃םדאילהשעיהמאריא

תוסחלבוט9׃םדאבחטבמהוהיבתוסחלבוט8׃יאנשב

יכהוהיםשבינובבסםיוגלכ10׃םיבידנבחטבמהוהיב

12׃םלימאיכהוהיםשבינובבסםגינובס11׃םלימא

׃םלימאיכהוהיםשבםיצוקשאכוכעדםירובדכינובס

יהיוהיתרמזויזע14׃ינרזעהוהיולפנלינתיחדהחד13

ןימיםיקידצילהאבהעושיוהנרלוק15׃העושיליל

השעהוהיןימיהממורהוהיןימי16׃ליחהשעהוהי

ינרסירסי18׃היישעמרפסאוהיחאיכתומאאל17׃ליח

םבאבאקדצירעשילוחתפ19׃יננתנאלתומלוהי

ךדוא21׃ובואביםיקידצהוהילרעשההז20׃היהדוא

התיהםינובהוסאמןבא22׃העושיליליהתוינתינעיכ

׃וניניעבתאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמ23׃הנפשארל

הוהיאנא25׃ובהחמשנוהליגנהוהיהשעםויההז24

םשבאבהךורב26׃אנהחילצההוהיאנאאנהעישוה

ורסאונלראיוהוהילא27׃הוהיתיבמםכונכרבהוהי

יהלאךדואוהתאילא28׃חבזמהתונרקדעםיתבעבגח

׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה29׃ךממורא
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ירשא2׃הוהיתרותבםיכלההךרדימימתירשא119

הלועולעפאלףא3׃והושרדיבללכבויתדעירצנ

5׃דאמרמשלךידקפהתיוצהתא4׃וכלהויכרדב

לאיטיבהבשובאאלזא6׃ךיקחרמשליכרדונכיילחא

׃ךקדציטפשמידמלבבבלרשיבךדוא7׃ךיתוצמלכ

הכזיהמב9׃דאמדעינבזעתלארמשאךיקחתא8

ךיתשרדיבללכב10׃ךרבדכרמשלוחראתארענ

אלןעמלךתרמאיתנפציבלב11׃ךיתוצממינגשתלא

יתפשב13׃ךיקחינדמלהוהיהתאךורב12׃ךלאטחא

לכלעכיתששךיתודעךרדב14׃ךיפיטפשמלכיתרפס

ךיתקחב16׃ךיתחראהטיבאוהחישאךידקפב15׃ןוה

היחאךדבעלעלמג17׃ךרבדחכשאאלעשעתשא

׃ךתרותמתואלפנהטיבאויניעלג18׃ךרבדהרמשאו

ישפנהסרג20׃ךיתוצמינממרתסתלאץראביכנארג19

םירוראםידזתרעג21׃תעלכבךיטפשמלאהבאתל

ךיתדעיכזובוהפרחילעמלג22׃ךיתוצממםיגשה

׃ךיקחבחישיךדבעורבדניבםירשובשיםג23׃יתרצנ

ישפנרפעלהקבד25׃יתצעישנאיעשעשךיתדעםג24

27׃ךיקחינדמליננעתויתרפסיכרד26׃ךרבדכיניח

הפלד28׃ךיתואלפנבהחישאוינניבהךידוקפךרד

ינממרסהרקשךרד29׃ךרבדכינמיקהגותמישפנ

׃יתיושךיטפשמיתרחבהנומאךרד30׃יננחךתרותו

ךיתוצמךרד32׃ינשיבתלאהוהיךיתודעביתקבד31

הנרצאוךיקחךרדהוהיינרוה33׃יבלביחרתיכץורא

35׃בללכבהנרמשאוךתרותהרצאוינניבה34׃בקע
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לאיבלטה36׃יתצפחוביכךיתוצמביתנבינכירדה

ךכרדבאושתוארמיניערבעה37׃עצבלאלאוךיתודע

רבעה39׃ךתארילרשאךתרמאךדבעלםקה38׃יניח

יתבאתהנה40׃םיבוטךיטפשמיכיתרגירשאיתפרח

ךתעושתהוהיךדסחינאביו41׃יניחךתקדצבךידקפל

43׃ךרבדביתחטביכרבדיפרחהנעאו42׃ךתרמאכ

׃יתלחיךטפשמליכדאמדעתמארבדיפמלצתלאו

הכלהתאו45׃דעוםלועלדימתךתרותהרמשאו44

דגנךיתדעבהרבדאו46׃יתשרדךידקפיכהבחרב

׃יתבהארשאךיתוצמבעשעתשאו47׃שובאאלוםיכלמ

49׃ךיקחבהחישאויתבהארשאךיתוצמלאיפכאשאו48

יינעביתמחנתאז50׃ינתלחירשאלעךדבעלרבדרכז

ךתרותמדאמדעינצילהםידז51׃ינתיחךתרמאיכ

׃םחנתאוהוהיםלועמךיטפשמיתרכז52׃יתיטנאל

תורמז54׃ךתרותיבזעםיעשרמינתזחאהפעלז53

הוהיךמשהלילביתרכז55׃ירוגמתיבבךיקחילויה

׃יתרצנךידקפיכילהתיהתאז56׃ךתרותהרמשאו

ךינפיתילח58׃ךירבדרמשליתרמאהוהייקלח57

ילגרהבישאויכרדיתבשח59׃ךתרמאכיננחבללכב

׃ךיתוצמרמשליתהמהמתהאלויתשח60׃ךיתדעלא

תוצח62׃יתחכשאלךתרותינדועםיעשרילבח61

רבח63׃ךקדציטפשמלעךלתודוהלםוקאהליל

הוהיךדסח64׃ךידוקפירמשלוךוארירשאלכלינא

הוהיךדבעםעתישעבוט65׃ינדמלךיקחץראההאלמ

׃יתנמאהךיתוצמביכינדמלתעדוםעטבוט66׃ךרבדכ
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בוט68׃יתרמשךתרמאהתעוגגשינאהנעאםרט67

ינאםידזרקשילעולפט69׃ךיקחינדמלביטמוהתא

ךתרותינאםבלבלחכשפט70׃ךידוקפרצאבללכב

בוט72׃ךיקחדמלאןעמליתינעיכילבוט71׃יתעשעש

ינוננוכיוינושעךידי73׃ףסכובהזיפלאמךיפתרותיל

יכוחמשיוינואריךיארי74׃ךיתוצמהדמלאוינניבה

הנומאוךיטפשמקדציכהוהייתעדי75׃יתלחיךרבדל

׃ךדבעלךתרמאכינמחנלךדסחאניהי76׃ינתינע

ושבי78׃יעשעשךתרותיכהיחאוךימחרינואבי77

ילובושי79׃ךידוקפבחישאינאינותוערקשיכםידז

ןעמלךיקחבםימתיבליהי80׃ךיתדעועדיוךיארי

׃יתלחיךרבדלישפנךתעושתלהתלכ81׃שובאאל

יתייהיכ83׃ינמחנתיתמרמאלךתרמאליניעולכ82

יתמךדבעימיהמכ84׃יתחכשאלךיקחרוטיקבדאנכ

אלרשאתוחישםידזילורכ85׃טפשמיפדרבהשעת

87׃ינרזעינופדררקשהנומאךיתוצמלכ86׃ךתרותכ

ךדסחכ88׃ךידוקפיתבזעאלינאוץראבינולכטעמכ

בצנךרבדהוהיםלועל89׃ךיפתודעהרמשאויניח

91׃דמעתוץראתננוכךתנומארדורדל90׃םימשב

ךתרותילול92׃ךידבעלכהיכםויהודמעךיטפשמל

יכךידוקפחכשאאלםלועל93׃יינעביתדבאזאיעשעש

יל95׃יתשרדךידוקפיכינעישוהינאךל94׃ינתייחםב

יתיארהלכתלכל96׃ןנובתאךיתדעינדבאלםיעשרווק

םויהלכךתרותיתבהאהמ97׃דאמךתוצמהבחרץק

׃ילאיהםלועליכךתוצמינמכחתיביאמ98׃יתחישאיה
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םינקזמ100׃ילהחישךיתודעיכיתלכשהידמלמלכמ99

ילגריתאלכערחראלכמ101׃יתרצנךידוקפיכןנובתא

התאיכיתרסאלךיטפשממ102׃ךרבדרמשאןעמל

104׃יפלשבדמךתרמאיכחלוצלמנהמ103׃ינתרוה

רנ105׃רקשחראלכיתאנשןכלעןנובתאךידוקפמ

רמשלהמיקאויתעבשנ106׃יתביתנלרואוךרבדילגרל

׃ךרבדכיניחהוהידאמדעיתינענ107׃ךקדציטפשמ

ישפנ109׃ינדמלךיטפשמוהוהיאנהצריפתובדנ108

חפםיעשרונתנ110׃יתחכשאלךתרותודימתיפכב

יכםלועלךיתודעיתלחנ111׃יתיעתאלךידוקפמויל

םלועלךיקחתושעליבליתיטנ112׃המהיבלןושש

ינגמוירתס114׃יתבהאךתרותויתאנשםיפעס113׃בקע

תוצמהרצאוםיערמינממורוס115׃יתלחיךרבדלהתא

׃ירבשמינשיבתלאוהיחאוךתרמאכינכמס116׃יהלא

לכתילס118׃דימתךיקחבהעשאוהעשואוינדעס117

לכתבשהםיגס119׃םתימרתרקשיכךיקחמםיגוש

ירשבךדחפמרמס120׃ךיתדעיתבהאןכלץראיעשר

ינחינתלבקדצוטפשמיתישע121׃יתאריךיטפשממו

123׃םידזינקשעילאבוטלךדבעברע122׃יקשעל

ךדבעםעהשע124׃ךקדצתרמאלוךתעושילולכיניע

העדאוינניבהינאךדבע125׃ינדמלךיקחוךדסחכ

ןכלע127׃ךתרותורפההוהילתושעלתע126׃ךיתדע

לכידוקפלכןכלע128׃זפמובהזמךיתוצמיתבהא

ןכלעךיתודעתואלפ129׃יתאנשרקשחראלכיתרשי

131׃םייתפןיבמריאיךירבדחתפ130׃ישפנםתרצנ
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ילאהנפ132׃יתבאיךיתוצמליכהפאשאויתרעפיפ

ךתרמאבןכהימעפ133׃ךמשיבהאלטפשמכיננחו

הרמשאוםדאקשעמינדפ134׃ןואלכיבטלשתלאו

136׃ךיקחתאינדמלוךדבעבראהךינפ135׃ךידוקפ

התאקידצ137׃ךתרותורמשאללעיניעודריםימיגלפ

׃דאמהנומאוךיתדעקדצתיוצ138׃ךיטפשמרשיוהוהי

הפורצ140׃ירצךירבדוחכשיכיתאנקינתתמצ139

ךידקפהזבנויכנאריעצ141׃הבהאךדבעודאמךתרמא

143׃תמאךתרותוםלועלקדצךתקדצ142׃יתחכשאל

ךיתודעקדצ144׃יעשעשךיתוצמינואצמקוצמורצ

הוהייננעבללכביתארק145׃היחאוינניבהםלועל

147׃ךיתדעהרמשאוינעישוהךיתארק146׃הרצאךיקח

יניעומדק148׃יתלחיךירבדלהעושאוףשנביתמדק

הוהיךדסחכהעמשילוק149׃ךתרמאבחישלתורמשא

׃וקחרךתרותמהמזיפדרוברק150׃יניחךטפשמכ

יתעדיםדק152׃תמאךיתוצמלכוהוהיהתאבורק151

יכינצלחויינעהאר153׃םתדסיםלועליכךיתדעמ

ךתרמאלינלאגויבירהביר154׃יתחכשאלךתרות

156׃ושרדאלךיקחיכהעושיםיעשרמקוחר155׃יניח

ירצויפדרםיבר157׃יניחךיטפשמכהוהיםיברךימחר

רשאהטטוקתאוםידגביתיאר158׃יתיטנאלךיתודעמ

הוהייתבהאךידוקפיכהאר159׃ורמשאלךתרמא

טפשמלכםלועלותמאךרבדשאר160׃יניחךדסחכ

162׃יבלדחפךירבדמוםנחינופדרםירש161׃ךקדצ

יתאנשרקש163׃ברללשאצומכךתרמאלעיכנאשש
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לעךיתללהםויבעבש164׃יתבהאךתרותהבעתאו

ומלןיאוךתרותיבהאלברםולש165׃ךקדציטפשמ

167׃יתישעךיתוצמוהוהיךתעושיליתרבש166׃לושכמ

ךידוקפיתרמש168׃דאמםבהאוךיתדעישפנהרמש

ךינפליתנרברקת169׃ךדגניכרדלכיכךיתדעו

ךתרמאכךינפליתנחתאובת170׃ינניבהךרבדכהוהי

172׃ךיקחינדמלתיכהלהתיתפשהנעבת171׃ינליצה

ךדייהת173׃קדצךיתוצמלכיכךתרמאינושלןעת

הוהיךתעושיליתבאת174׃יתרחבךידוקפיכינרזעל

׃ינרזעיךטפשמוךללהתוישפניחת175׃יעשעשךתרותו

׃יתחכשאלךיתוצמיכךדבעשקבדבאהשכיתיעת176

2׃יננעיויתארקילהתרצבהוהילאתולעמהריש120

ןתיהמ3׃הימרןושלמרקשתפשמישפנהליצההוהי

םעםינונשרובגיצח4׃הימרןושלךלףיסיהמוךל

ילהאםעיתנכשךשמיתרגיכילהיוא5׃םימתרילחג

םולשינא7׃םולשאנושםעישפנהלהנכשתבר6׃רדק

׃המחלמלהמהרבדאיכו

׃ירזעאביןיאמםירההלאיניעאשאתולעמלריש121

ךלגרטומלןתילא3׃ץראוםימשהשעהוהיםעמירזע2

5׃לארשירמושןשייאלוםוניאלהנה4׃ךרמשםונילא

אלשמשהםמוי6׃ךנימידילעךלצהוהיךרמשהוהי

תארמשיערלכמךרמשיהוהי7׃הלילבחריוהככי

׃םלועדעוהתעמךאובוךתאצרמשיהוהי8׃ךשפנ



םיליהת 1120

תיבילםירמאביתחמשדודלתולעמהריש122

3׃םלשוריךירעשבונילגרויהתודמע2׃ךלנהוהי

ולעםשש4׃ודחיהלהרבחשריעכהיונבהםלשורי

יכ5׃הוהיםשלתודהללארשילתודעהייטבשםיטבש

ולאש6׃דיודתיבלתואסכטפשמלתואסכובשיהמש

הולשךליחבםולשיהי7׃ךיבהאוילשיםלשוריםולש

9׃ךבםולשאנהרבדאיערויחאןעמל8׃ךיתונמראב

׃ךלבוטהשקבאוניהלאהוהיתיבןעמל

׃םימשביבשיהיניעתאיתאשנךילאתולעמהריש123

דילאהחפשיניעכםהינודאדילאםידבעיניעכהנה2

הוהיוננח3׃וננחישדעוניהלאהוהילאוניניעןכהתרבג

געלהונשפנהלהעבשתבר4׃זובונעבשבריכוננח

׃םינויאגלזובהםיננאשה

אנרמאיונלהיהשהוהיילולדודלתולעמהריש124

יזא3׃םדאונילעםוקבונלהיהשהוהיילול2׃לארשי

הלחנונופטשםימהיזא4׃ונבםפאתורחבונועלבםייח

6׃םינודיזהםימהונשפנלערבעיזא5׃ונשפנלערבע

רופצכונשפנ7׃םהינשלףרטוננתנאלשהוהיךורב

ונרזע8׃ונטלמנונחנאורבשנחפהםישקויחפמהטלמנ

׃ץראוםימשהשעהוהיםשב

טומיאלןויצרהכהוהיבםיחטבהתולעמהריש125

ביבסהוהיוהלביבסםירהםלשורי2׃בשיםלועל

לעעשרהטבשחוניאליכ3׃םלועדעוהתעמומעל

התלועבםיקידצהוחלשיאלןעמלםיקידצהלרוג
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5׃םתובלבםירשילוםיבוטלהוהיהביטיה4׃םהידי

םולשןואהילעפתאהוהיםכילויםתולקלקעםיטמהו

׃לארשילע

ונייהןויצתבישתאהוהיבושבתולעמהריש126

ורמאיזאהנרוננושלווניפקוחשאלמיזא2׃םימלחכ

הוהילידגה3׃הלאםעתושעלהוהילידגהםיוגב

ונתובשתאהוהיהבוש4׃םיחמשונייהונמעתושעל

ךולה6׃ורצקיהנרבהעמדבםיערזה5׃בגנבםיקיפאכ

׃ויתמלאאשנהנרבאוביאבערזהךשמאשנהכבוךלי

אושתיבהנביאלהוהיםאהמלשלתולעמהריש127

2׃רמושדקשאושריערמשיאלהוהיםאובוינובולמע

םיבצעהםחלילכאתבשירחאמםוקימיכשמםכלאוש

ירפרכשםינבהוהיתלחנהנה3׃אנשודידילןתיןכ

ירשא5׃םירוענהינבןכרובגדיבםיצחכ4׃ןטבה

תאורבדייכושביאלםהמותפשאתאאלמרשארבגה

׃רעשבםיביוא

׃ויכרדבךלהההוהיארילכירשאתולעמהריש128

ןפגכךתשא3׃ךלבוטוךירשאלכאתיכךיפכעיגי2

׃ךנחלשלביבסםיתיזילתשכךינבךתיביתכריבהירפ

ןויצמהוהיךכרבי5׃הוהיארירבגךרביןכיכהנה4

ךינבלםינבהארו6׃ךייחימילכםלשוריבוטבהארו

׃לארשילעםולש

אנרמאיירוענמינוררצתברתולעמהריש129

לע3׃ילולכיאלםגירוענמינוררצתבר2׃לארשי
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ץצקקידצהוהי4׃םתונעמלוכיראהםישרחושרחיבג

ויהי6׃ןויציאנשלכרוחאוגסיוושבי5׃םיעשרתובע

רצוקופכאלמאלש7׃שביףלשתמדקשתוגגריצחכ

םכילאהוהיתכרבםירבעהורמאאלו8׃רמעמונצחו

׃הוהיםשבםכתאונכרב

ינדא2׃הוהיךיתארקםיקמעממתולעמהריש130

םא3׃ינונחתלוקלתובשקךינזאהנייהתילוקבהעמש

ןעמלהחילסהךמעיכ4׃דמעיימינדאהירמשתתונוע

ישפנ6׃יתלחוהורבדלוישפנהתוקהוהייתיוק5׃ארות

לאלארשילחי7׃רקבלםירמשרקבלםירמשמינדאל

הדפיאוהו8׃תודפומעהברהודסחההוהיםעיכהוהי

׃ויתנועלכמלארשיתא

ומראלויבלהבגאלהוהידודלתולעמהריש131

יתיושאלםא2׃ינממתואלפנבותולדגביתכלהאלויניע

לחי3׃ישפנילעלמגכומאילעלמגכישפניתממודו

׃םלועדעוהתעמהוהילאלארשי

2׃ותונעלכתאדודלהוהירוכזתולעמהריש132

להאבאבאםא3׃בקעיריבאלרדנהוהילעבשנרשא

יניעלתנשןתאםא4׃יעוצישרעלעהלעאםאיתיב

ריבאלתונכשמהוהילםוקמאצמאדע5׃המונתיפעפעל

7׃רעיידשבהונאצמהתרפאבהונעמשהנה6׃בקעי

הוהיהמוק8׃וילגרםדהלהוחתשנויתונכשמלהאובנ

ךידיסחוקדצושבליךינהכ9׃ךזעןוראוהתאךתחונמל

11׃ךחישמינפבשתלאךדבעדודרובעב10׃וננרי



םיליהת 1123

תישאךנטבירפמהנממבושיאלתמאדודלהוהיעבשנ

םדמלאוזיתדעויתירבךינבורמשיםא12׃ךלאסכל

הוהירחביכ13׃ךלאסכלובשידעידעםהינבםג

יכבשאהפדעידעיתחונמתאז14׃ולבשומלהואןויצב

16׃םחלעיבשאהינויבאךרבאךרבהדיצ15׃היתוא

חימצאםש17׃וננריןנרהידיסחועשישיבלאהינהכו

תשבשיבלאויביוא18׃יחישמלרניתכרעדודלןרק

׃ורזנץיציוילעו

תבשםיענהמובוטהמהנהדודלתולעמהריש133

ןקזהלעדרישארהלעבוטהןמשכ2׃דחיםגםיחא

לעדרישןומרחלטכ3׃ויתודמיפלעדרישןרהאןקז

׃םלועהדעםייחהכרבהתאהוהיהוצםשיכןויציררה

הוהיידבעלכהוהיתאוכרבהנהתולעמהריש134

וכרבושדקםכדיואש2׃תולילבהוהיתיבבםידמעה

׃ץראוםימשהשעןויצמהוהיךכרבי3׃הוהיתא

׃הוהיידבעוללההוהיםשתאוללההיוללה135

וללה3׃וניהלאתיבתורצחבהוהיתיבבםידמעש2

רחבבקעייכ4׃םיעניכומשלורמזהוהיבוטיכהי

הוהילודגיכיתעדיינאיכ5׃ותלגסללארשיהיול

םימשבהשעהוהיץפחרשאלכ6׃םיהלאלכמונינדאו

ץראההצקמםיאשנהלעמ7׃תומוהתלכוםימיבץראבו

הכהש8׃ויתורצואמחוראצומהשערטמלםיקרב

םיתפמותותאחלש9׃המהבדעםדאמםירצמירוכב

םיוגהכהש10׃וידבעלכבוהערפבםירצמיככותב



םיליהת 1124

ירמאהךלמןוחיסל11׃םימוצעםיכלמגרהוםיבר

םצראןתנו12׃ןענכתוכלממלכלוןשבהךלמגועלו

הוהיםלועלךמשהוהי13׃ומעלארשילהלחנהלחנ

׃םחנתיוידבעלעוומעהוהיןידייכ14׃רדורדלךרכז

םהלהפ16׃םדאידיהשעמבהזוףסכםיוגהיבצע15

אלוםהלםינזא17׃ואריאלוםהלםיניעורבדיאלו

םהישעויהיםהומכ18׃םהיפבחורשיןיאףאוניזאי

תיבהוהיתאוכרבלארשיתיב19׃םהבחטברשאלכ

יאריהוהיתאוכרביולהתיב20׃הוהיתאוכרבןרהא

םלשוריןכשןויצמהוהיךורב21׃הוהיתאוכרבהוהי

׃היוללה

ודוה2׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה136

םינדאהינדאלודוה3׃ודסחםלועליכםיהלאהיהלאל

םלועליכודבלתולדגתואלפנהשעל4׃ודסחםלועליכ

6׃ודסחםלועליכהנובתבםימשההשעל5׃ודסח

םירואהשעל7׃ודסחםלועליכםימהלעץראהעקרל

יכםויבתלשממלשמשהתא8׃ודסחםלועליכםילדג

יכהלילבתולשממלםיבכוכוחריהתא9׃ודסחםלועל

םלועליכםהירוכבבםירצמהכמל10׃ודסחםלועל

דיב12׃ודסחםלועליכםכותמלארשיאצויו11׃ודסח

ףוסםירזגל13׃ודסחםלועליכהיוטנעורזבוהקזח

יכוכותבלארשיריבעהו14׃ודסחםלועליכםירזגל

םלועליכףוסםיבוליחוהערפרענו15׃ודסחםלועל

17׃ודסחםלועליכרבדמבומעךילומל16׃ודסח

םיכלמגרהיו18׃ודסחםלועליכםילדגםיכלמהכמל



םיליהת 1125

יכירמאהךלמןוחיסל19׃ודסחםלועליכםירידא

21׃ודסחםלועליכןשבהךלמגועלו20׃ודסחםלועל

לארשילהלחנ22׃ודסחםלועליכהלחנלםצראןתנו

םלועליכונלרכזונלפשבש23׃ודסחםלועליכודבע

םחלןתנ25׃ודסחםלועליכונירצמונקרפיו24׃ודסח

יכםימשהלאלודוה26׃ודסחםלועליכרשבלכל

׃ודסחםלועל

תאונרכזבוניכבםגונבשיםשלבבתורהנלע137

םשיכ3׃וניתורנכונילתהכותבםיברעלע2׃ןויצ

רישמונלורישהחמשוניללותורישירבדוניבושונולאש

םא5׃רכנתמדאלעהוהירישתארישנךיא4׃ןויצ

םאיכחלינושלקבדת6׃ינימיחכשתםלשוריךחכשא

׃יתחמששארלעםלשוריתאהלעאאלםאיכרכזאאל

ורעורעםירמאהםלשוריםויתאםודאינבלהוהירכז7

תאךלםלשישירשאהדודשהלבבתב8׃הבדוסיהדע

לאךיללעתאץפנוזחאישירשא9׃ונלתלמגשךלומג

׃עלסה

2׃ךרמזאםיהלאדגניבללכבךדואדודל138

לעוךדסחלעךמשתאהדואוךשדקלכיהלאהוחתשא

יתארקםויב3׃ךתרמאךמשלכלעתלדגהיכךתמא

ץראיכלמלכהוהיךודוי4׃זעישפנבינבהרתיננעתו

דובכלודגיכהוהייכרדבורישיו5׃ךיפירמאועמשיכ

׃עדייקחרממהבגוהארילפשוהוהיםריכ6׃הוהי

ךדיחלשתיביאףאלעיניחתהרצברקבךלאםא7



םיליהת 1126

םלועלךדסחהוהיידעברמגיהוהי8׃ךנימיינעישותו

׃ףרתלאךידיישעמ

התא2׃עדתוינתרקחהוהירומזמדודלחצנמל139

יעברויחרא3׃קוחרמיערלהתנבימוקויתבשתעדי

הוהיןהינושלבהלמןיאיכ4׃התנכסהיכרדלכותירז

׃הכפכילעתשתוינתרצםדקורוחא5׃הלכתעדי

ךלאהנא7׃הללכואאלהבגשנינממתעדהיאלפ6

התאםשםימשקסאםא8׃חרבאךינפמהנאוךחורמ

Sheol)׃ךנהלואשהעיצאו h7585)9הנכשארחשיפנכאשא

11׃ךנימיינזחאתוינחנתךדיםשםג10׃םיתירחאב

ךשחםג12׃ינדעברואהלילוינפושיךשחךארמאו

13׃הרואכהכישחכריאיםויכהלילוךממךישחיאל

יכלעךדוא14׃ימאןטבבינכסתיתילכתינקהתאיכ

אל15׃דאמתעדיישפנוךישעמםיאלפניתילפנתוארונ

תויתחתביתמקררתסביתישערשאךממימצעדחכנ

םימיובתכיםלכךרפסלעוךיניעוארימלג16׃ץרא

ומצעהמלאךיערורקיהמילו17׃םהבדחאאלוורצי

׃ךמעידועויתציקהןוברילוחמםרפסא18׃םהישאר

רשא20׃ינמורוסםימדישנאועשרהולאלטקתםא19

הוהיךיאנשמאולה21׃ךירעאושלאשנהמזמלךרמאי

םיתאנשהאנשתילכת22׃טטוקתאךיממוקתבואנשא

עדויננחביבבלעדולאינרקח23׃ילויהםיביואל

׃םלועךרדבינחנויבבצעךרדםאהארו24׃יפערש



םיליהת 1127

שיאמערםדאמהוהיינצלחדודלרומזמחצנמל140

ורוגיםוילכבלבתוערובשחרשא2׃ינרצנתםיסמח

תחתבושכעתמחשחנומכםנושלוננש3׃תומחלמ

םיסמחשיאמעשרידימהוהיינרמש4׃הלסומיתפש

ילחפםיאגונמט5׃ימעפתוחדלובשחרשאינרצנת

׃הלסילותשםישקמלגעמדילתשרושרפםילבחו

7׃ינונחתלוקהוהיהניזאההתאילאהוהיליתרמא6

לא8׃קשנםויבישארלהתכסיתעושיזעינדאהוהי

שאר9׃הלסומוריקפתלאוממזעשרייואמהוהיןתת

שאבםילחגםהילעוטימי10׃ומוסכיומיתפשלמעיבסמ

ץראבןוכילבןושלשיא11׃ומוקילבתורמהמבםלפי

הוהיהשעייכתעדי12׃תפחדמלונדוציערסמחשיא

ובשיךמשלודויםיקידצךא13׃םיניבאטפשמינעןיד

׃ךינפתאםירשי

ילוקהניזאהילהשוחךיתארקהוהידודלרומזמ141

יפכתאשמךינפלתרטקיתלפתןוכת2׃ךליארקב

׃יתפשלדלעהרצניפלהרמשהוהיהתיש3׃ברעתחנמ

תאעשרבתוללעללועתהלעררבדליבלטתלא4

קידצינמלהי5׃םהימענמבםחלאלבוןואילעפםישיא

יתלפתודועיכישארינילאשארןמשינחיכויודסח

יכירמאועמשוםהיטפשעלסידיבוטמשנ6׃םהיתוערב

׃לואשיפלונימצעורזפנץראבעקבוחלפומכ7׃ומענ

(Sheol h7585)8לאיתיסחהכביניעינדאהוהיךילאיכ



םיליהת 1128

׃ןואילעפתושקמוילושקיחפידימינרמש9׃ישפנרעת

׃רובעאדעיכנאדחיםיעשרוירמכמבולפי10

הוהילאילוקהלפתהרעמבותויהבדודלליכשמ142

יתרציחישוינפלךפשא2׃ןנחתאהוהילאילוקקעזא

יתביתנתעדיהתאויחורילעףטעתהב3׃דיגאוינפל

ילןיאוהארוןימיטיבה4׃ילחפונמטךלהאוזחראב

ךילאיתקעז5׃ישפנלשרודןיאינממסונמדבאריכמ

הבישקה6׃םייחהץראביקלחיסחמהתאיתרמאהוהי

7׃ינממוצמאיכיפדרמינליצהדאמיתולדיכיתנרלא

םיקידצורתכייבךמשתאתודוהלישפנרגסממהאיצוה

׃ילעלמגתיכ

ינונחתלאהניזאהיתלפתעמשהוהידודלרומזמ143

ךדבעתאטפשמבאובתלאו2׃ךתקדצביננעךתנמאב

אכדישפנביואףדריכ3׃יחלכךינפלקדציאליכ

ףטעתתו4׃םלועיתמכםיכשחמבינבישוהיתיחץראל

םדקמםימייתרכז5׃יבלםמותשייכותביחורילע

ידייתשרפ6׃חחושאךידיהשעמבךלעפלכביתיגה

התלכהוהייננערהמ7׃הלסךלהפיעץראכישפנךילא

8׃רובידריםעיתלשמנוינממךינפרתסתלאיחור

וזךרדינעידוהיתחטבךביכךדסחרקבבינעימשה

ךילאהוהייביאמינליצה9׃ישפניתאשנךילאיכךלא

ךחוריהולאהתאיכךנוצרתושעלינדמל10׃יתסכ

יניחתהוהיךמשןעמל11׃רושימץראבינחנתהבוט



םיליהת 1129

יביאתימצתךדסחבו12׃ישפנהרצמאיצותךתקדצב

׃ךדבעינאיכישפניררצלכתדבאהו

יתועבצאברקלידידמלמהירוצהוהיךורבדודל144

ובוינגמיליטלפמויבגשמיתדוצמוידסח2׃המחלמל

ןבוהעדתוםדאהמהוהי3׃יתחתימעדדורהיתיסח

5׃רבועלצכוימיהמדלבהלםדא4׃והבשחתושונא

קרבקורב6׃ונשעיוםירהבעגדרתוךימשטההוהי

ינצפםורממךידיחלש7׃םמהתוךיצחחלשםציפתו

אושרבדםהיפרשא8׃רכנינבדימםיברםיממינליצהו

לבנבךלהרישאשדחרישםיהלא9׃רקשןימיםנימיו

הצופהםיכלמלהעושתןתונה10׃ךלהרמזארושע

ינבדימינליצהוינצפ11׃הערברחמודבעדודתא

רשא12׃רקשןימיםנימיואושרבדםהיפרשארכנ

תובטחמתיוזכוניתונבםהירוענבםילדגמםיעטנכונינב

וננואצןזלאןזמםיקיפמםיאלמוניוזמ13׃לכיהתינבת

ןיאםילבסמוניפולא14׃וניתוצוחבתובברמתופילאמ

םעהירשא15׃וניתבחרבהחוצןיאותאצויןיאוץרפ

׃ויהלאהוהישםעהירשאולהככש

ךמשהכרבאוךלמהיהולאךממוראדודלהלהת145

םלועלךמשהללהאוךכרבאםוילכב2׃דעוםלועל

4׃רקחןיאותלדגלודאמללהמוהוהילודג3׃דעו

דובכרדה5׃ודיגיךיתרובגוךישעמחבשירודלרוד

ורמאיךיתארונזוזעו6׃החישאךיתואלפנירבדוךדוה

ךתקדצוועיביךבוטבררכז7׃הנרפסאךיתלודגו



םיליהת 1130

בוט9׃דסחלדגוםיפאךראהוהיםוחרוןונח8׃וננרי

לכהוהיךודוי10׃וישעמלכלעוימחרולכלהוהי

ורמאיךתוכלמדובכ11׃הכוכרביךידיסחוךישעמ

דובכוויתרובגםדאהינבלעידוהל12׃ורבדיךתרובגו

ךתלשממוםימלעלכתוכלמךתוכלמ13׃ותוכלמרדה

לכלףקוזוםילפנהלכלהוהיךמוס14׃רודורודלכב

תאםהלןתונהתאוורבשיךילאלכיניע15׃םיפופכה

׃ןוצריחלכלעיבשמוךדיתאחתופ16׃ותעבםלכא

בורק18׃וישעמלכבדיסחוויכרדלכבהוהיקידצ17

ןוצר19׃תמאבוהארקירשאלכלויארקלכלהוהי

הוהירמוש20׃םעישויועמשיםתעושתאוהשעיויארי

הוהיתלהת21׃דימשיםיעשרהלכתאוויבהאלכתא

׃דעוםלועלושדקםשרשבלכךרביויפרבדי

הוהיהללהא2׃הוהיתאישפניללההיוללה146

ןבבםיבידנבוחטבתלא3׃ידועביהלאלהרמזאייחב

םויבותמדאלבשיוחוראצת4׃העושתולןיאשםדא

ורבשורזעבבקעילאשירשא5׃ויתנתשעודבאאוהה

רשאלכתאוםיהתאץראוםימשהשע6׃ויהלאהוהילע

ןתנםיקושעלטפשמהשע7׃םלועלתמארמשהםב

םירועחקפהוהי8׃םירוסאריתמהוהיםיבערלםחל

תארמשהוהי9׃םיקידצבהאהוהיםיפופכףקזהוהי

ךלמי10׃תועיםיעשרךרדודדועיהנמלאוםותיםירג

׃היוללהרדורדלןויצךיהלאםלועלהוהי



םיליהת 1131

הואנםיעניכוניהלאהרמזבוטיכהיוללה147

אפרה3׃סנכילארשייחדנהוהיםלשוריהנוב2׃הלהת

םיבכוכלרפסמהנומ4׃םתובצעלשבחמובלירובשל

ןיאותנובתלחכברוונינודאלודג5׃ארקיתומשםלכל

7׃ץראידעםיעשרליפשמהוהיםיונעדדועמ6׃רפסמ

םימשהסכמה8׃רונכבוניהלאלורמזהדותבהוהילונע

ןתונ9׃ריצחםירהחימצמהרטמץראלןיכמהםיבעב

תרובגבאל10׃וארקירשאברעינבלהמחלהמהבל

תאהוהיהצור11׃הצרישיאהיקושבאלץפחיסוסה

הוהיתאםלשורייחבש12׃ודסחלםילחימהתאויארי

ךינבךרבךירעשיחירבקזחיכ13׃ןויצךיהלאיללה

15׃ךעיבשיםיטחבלחםולשךלובגםשה14׃ךברקב

גלשןתנה16׃ורבדץוריהרהמדעץראותרמאחלשה

ינפלםיתפכוחרקךילשמ17׃רזפירפאכרופכרמצכ

ולזיוחורבשיםסמיוורבדחלשי18׃דמעיימותרק

20׃לארשילויטפשמוויקחבקעילורבדדיגמ19׃םימ

׃היוללהםועדילבםיטפשמויוגלכלןכהשעאל

והוללהםימשהןמהוהיתאוללההיוללה148

3׃ואבצלכוהוללהויכאלמלכוהוללה2׃םימורמב

והוללה4׃רואיבכוכלכוהוללהחריושמשוהוללה

םשתאוללהי5׃םימשהלעמרשאםימהוםימשהימש

קחםלועלדעלםדימעיו6׃וארבנוהוצאוהיכהוהי

לכוםינינתץראהןמהוהיתאוללה7׃רובעיאלוןתנ

׃ורבדהשעהרעסחוררוטיקוגלשדרבושא8׃תומהת
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לכוהיחה10׃םיזראלכוירפץעתועבגלכוםירהה9

םירשםימאללכוץראיכלמ11׃ףנכרופצושמרהמהב

׃םירענםעםינקזתולותבםגוםירוחב12׃ץראיטפשלכו

ץראלעודוהודבלומשבגשניכהוהיםשתאוללהי13

ינבלוידיסחלכלהלהתומעלןרקםריו14׃םימשו

׃היוללהוברקםעלארשי

להקבותלהתשדחרישהוהילורישהיוללה149

׃םכלמבוליגיןויצינבוישעבלארשיחמשי2׃םידיסח

הצוריכ4׃ולורמזירונכוףתבלוחמבומשוללהי3

דובכבםידיסחוזלעי5׃העושיבםיונעראפיומעבהוהי

תויפיפברחוםנורגבלאתוממור6׃םתובכשמלעוננרי

רסאל8׃םימאלבתחכותםיוגבהמקנתושעל7׃םדיב

םהבתושעל9׃לזרבילבכבםהידבכנוםיקזבםהיכלמ

׃היוללהוידיסחלכלאוהרדהבותכטפשמ

׃וזעעיקרבוהוללהושדקבלאוללההיוללה150
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בויא

םתאוההשיאההיהוומשבויאץועץראבהיהשיא1

םינבהעבשולודלויו2׃ערמרסוםיהלאאריורשיו

יפלאתשלשוןאציפלאתעבשוהנקמיהיו3׃תונבשולשו

הדבעותונותאתואמשמחורקבדמצתואמשמחוםילמג

וכלהו4׃םדקינבלכמלודגאוההשיאהיהיודאמהבר

תשלשלוארקווחלשוומוישיאתיבהתשמושעווינב

ימיופיקהיכיהיו5׃םהמעתותשלולכאלםהיתיחא

הלעהורקבבםיכשהוםשדקיובויאחלשיוהתשמה

וכרבוינבואטחילואבויארמאיכםלכרפסמתולע

םויהיהיו6׃םימיהלכבויאהשעיהככםבבלבםיהלא

ןטשהםגאוביוהוהילעבציתהלםיהלאהינבואביו

ןטשהןעיואבתןיאמןטשהלאהוהירמאיו7׃םכותב

רמאיו8׃הבךלהתהמוץראבטושמרמאיוהוהיתא

והמכןיאיכבויאידבעלעךבלתמשהןטשהלאהוהי

ןטשהןעיו9׃ערמרסוםיהלאארירשיוםתשיאץראב

תכשתאאלה10׃םיהלאבויאאריםנחהרמאיוהוהיתא

וידיהשעמביבסמולרשאלכדעבוותיבדעבוודעב

עגוךדיאנחלשםלואו11׃ץראבץרפוהנקמותכרב

לאהוהירמאיו12׃ךכרביךינפלעאלםאולרשאלכב

ךדיחלשתלאוילאקרךדיבולרשאלכהנהןטשה

ויתנבווינבוםויהיהיו13׃הוהיינפםעמןטשהאציו

אבךאלמו14׃רוכבהםהיחאתיבבןייםיתשוםילכא

לעתוערתונתאהותושרחויהרקבהרמאיובויאלא

ברחיפלוכהםירענהתאוםחקתואבשלפתו15׃םהידי
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הזורבדמהזדוע16׃ךלדיגהלידבלינאקרהטלמאו

ןאצברעבתוםימשהןמהלפנםיהלאשארמאיואב
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עגיורבדמהרבעמהאבהלודגחורהנהו19׃רוכבה

הטלמאוותומיוםירענהלעלפיותיבהתונפעבראב

ולעמתאערקיובויאםקיו20׃ךלדיגהלידבלינאקר

יתציםרערמאיו21׃וחתשיוהצראלפיוושארתאזגיו

םשיהיחקלהוהיוןתנהוהיהמשבושאםרעוימאןטבמ

הלפתןתנאלובויאאטחאלתאזלכב22׃ךרבמהוהי

׃םיהלאל

אוביוהוהילעבציתהלםיהלאהינבואביוםויהיהיו2

לאהוהירמאיו2׃הוהילעבציתהלםכתבןטשהםג

ץראבטשמרמאיוהוהיתאןטשהןעיואבתהזמיאןטשה

לאךבלתמשהןטשהלאהוהירמאיו3׃הבךלהתהמו

םיהלאארירשיוםתשיאץראבוהמכןיאיכבויאידבע

׃םנחועלבלובינתיסתוותמתבקיזחמונדעוערמרסו

רשאלכורועדעברוערמאיוהוהיתאןטשהןעיו4

ומצעלאעגוךדיאנחלשםלוא5׃ושפנדעבןתישיאל

לאהוהירמאיו6׃ךכרביךינפלאאלםאורשבלאו

תאמןטשהאציו7׃רמשושפנתאךאךדיבונהןטשה
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׃ודקדקדעולגרףכמערןיחשבבויאתאךיוהוהיינפ

9׃רפאהךותבבשיאוהוובדרגתהלשרחולחקיו8

׃תמוםיהלאךרבךתמתבקיזחמךדעותשאולרמאתו

בוטהתאםגירבדתתולבנהתחארבדכהילארמאיו10

אלתאזלכבלבקנאלערהתאוםיהלאהתאמלבקנ

לכתאבויאיערתשלשועמשיו11׃ויתפשבבויאאטח

ינמיתהזפילאומקממשיאואביווילעהאבהתאזההערה

ולדונלאובלודחיודעויויתמענהרפוצויחושהדדלבו

ואשיווהריכהאלוקוחרמםהיניעתאואשיו12׃ומחנלו

םהישארלערפעוקרזיוולעמשיאוערקיווכביוםלוק

תולילתעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו13׃המימשה

׃דאמבאכהלדגיכואריכרבדוילארבדןיאו

ןעיו2׃ומויתאללקיווהיפתאבויאחתפןכירחא3

הרהרמאהלילהוובדלואםוידבאי3׃רמאיובויא

לעממהולאוהשרדילאךשחיהיאוההםויה4׃רבג

ןכשתתומלצוךשחוהלאגי5׃הרהנוילעעפותלאו

והחקיאוהההלילה6׃םויירירמכוהתעביהננעוילע

הנה7׃אבילאםיחרירפסמבהנשימיבדחילאלפא

והבקי8׃ובהננראבתלאדומלגיהיאוהההלילה

ופשניבכוכוכשחי9׃ןתיולררעםידיתעהםוייררא

רגסאליכ10׃רחשיפעפעבהארילאוןיאורואלוקי

תומאםחרמאלהמל11׃יניעמלמערתסיוינטביתלד

יכםידשהמוםיכרבינומדקעודמ12׃עוגאויתאציןטבמ

םע14׃ילחוניזאיתנשיטוקשאויתבכשהתעיכ13׃קניא
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םירשםעוא15׃ומלתוברחםינבהץראיצעיוםיכלמ

אלןומטלפנכוא16׃ףסכםהיתבםיאלממהםהלבהז

זגרולדחםיעשרםש17׃רואואראלםיללעכהיהא

לוקועמשאלוננאשםיריסאדחי18׃חכיעיגיוחוניםשו

המל20׃וינדאמישפחדבעואוהםשלודגוןטק19׃שגנ

ונניאותומלםיכחמה21׃שפנירמלםייחורואלמעלןתי

ואצמייכושישיליגילאםיחמשה22׃םינומטממוהרפחיו

24׃ודעבהולאךסיוהרתסנוכרדרשארבגל23׃רבק

דחפיכ25׃יתגאשםימכוכתיואבתיתחנאימחלינפליכ

אלויתולשאל26׃ילאבייתרגירשאויניתאיויתדחפ

׃זגראביויתחנאלויתטקש

האלתךילארבדהסנה2׃רמאיוינמיתהזפילאןעיו4

תופרםידיוםיברתרסיהנה3׃לכויימןילמברצעו

יכ5׃ץמאתתוערכםיכרבוךילמןומיקילשוכ4׃קזחת

ךתאריאלה6׃להבתוךידעעגתאלתוךילאאובתהתע

דבאיקנאוהימאנרכז7׃ךיכרדםתוךתוקתךתלסכ

יערזוןואישרחיתיאררשאכ8׃ודחכנםירשיהפיאו

׃ולכיופאחורמוודבאיהולאתמשנמ9׃והרצקילמע

שיל11׃ועתנםיריפכינשולחשלוקוהיראתגאש10

בנגירבדילאו12׃ודרפתיאיבלינבוףרטילבמדבא

לפנבהלילתוניזחמםיפעשב13׃והנמץמשינזאחקתו

יתומצעברוהדערוינארקדחפ14׃םישנאלעהמדרת

16׃ירשבתרעשרמסתףלחיינפלעחורו15׃דיחפה

לוקוהממדיניעדגנלהנומתוהארמריכאאלודמעי

18׃רבגרהטיוהשעמםאקדציהולאמשונאה17׃עמשא
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ינכשףא19׃הלהתםישיויכאלמבוןימאיאלוידבעבןה

רקבמ20׃שעינפלםואכדיםדוסירפעברשארמחיתב

םרתיעסנאלה21׃ודבאיחצנלםישמילבמותכיברעל

׃המכחבאלוותומיםב

ליואליכ2׃הנפתםישדקמימלאוךנועשיהאנארק5

שירשמליואיתיארינא3׃האנקתימתהתפושעכגרהי

ןיאורעשבואכדיועשימוינבוקחרי4׃םאתפוהונבוקאו

ףאשווהחקיםינצמלאולכאיבערוריצקרשא5׃ליצמ

חמציאלהמדאמוןוארפעמאציאליכ6׃םליחםימצ

8׃ףועוהיבגיףשרינבודלוילמעלםדאיכ7׃למע

השע9׃יתרבדםישאםיהלאלאולאלאשרדאינאםלוא

רטמןתנה10׃רפסמןיאדעתואלפנרקחןיאותולדג

םילפשםושל11׃תוצוחינפלעםימחלשוץראינפלע

אלוםימורעתובשחמרפמ12׃עשיובגשםירדקוםורמל

תצעוםמרעבםימכחדכל13׃הישותםהידיהנישעת

וששמיהלילכוךשחושגפיםמוי14׃הרהמנםילתפנ

16׃ןויבאקזחדימוםהיפמברחמעשיו15׃םירהצב

שונאירשאהנה17׃היפהצפקהתלעוהוקתלדליהתו

ביאכיאוהיכ18׃סאמתלאידשרסומוהולאונחכוי

עבשבוךליציתורצששב19׃הניפרתודיוץחמישבחיו

ידימהמחלמבותוממךדפבערב20׃ערךבעגיאל

22׃אובייכדשמאריתאלואבחתןושלטושב21׃ברח

םעיכ23׃אריתלאץראהתיחמוקחשתןפכלודשל

תעדיו24׃ךלהמלשההדשהתיחוךתירבהדשהינבא
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בריכתעדיו25׃אטחתאלוךונתדקפוךלהאםולשיכ

רבקילאחלכבאובת26׃ץראהבשעכךיאצאצוךערז

הנעמשאיהןכהונרקחתאזהנה27׃ותעבשידגתולעכ

׃ךלעדהתאו

יתיהוישעכלקשילוקשול2׃רמאיובויאןעיו6

ןכלעדבכיםימילוחמהתעיכ3׃דחיואשיםינזאמב

יחורהתשםתמחרשאידמעידשיצחיכ4׃ועלירבד

העגיםאאשדילעארפקהניה5׃ינוכרעיהולאיתועב

םעטשיםאחלמילבמלפתלכאיה6׃ולילבלערוש

8׃ימחליודכהמהישפנעוגנלהנאמ7׃תומלחרירב

הולאלאיו9׃הולאןתייתוקתויתלאשאובתןתיימ

הדלסאויתמחנדועיהתו10׃ינעצביוודירתיינאכדיו

יחכהמ11׃שודקירמאיתדחכאליכלומחיאלהליחב

יחכםינבאחכםא12׃ישפנךיראאיכיצקהמולחיאיכ

׃ינממהחדנהישתויביתרזעןיאםאה13׃שוחנירשבםא

ומכודגביחא15׃בוזעיידשתאריודסחוהערמסמל14

ומילעחרקינמםירדקה16׃ורבעיםילחנקיפאכלחנ

׃םמוקממוכעדנומחבותמצנוברזיתעב17׃גלשםלעתי

וטיבה19׃ודבאיווהתבולעיםכרדתוחראותפלי18

ואבחטביכושב20׃ומלווקאבשתכילהאמתתוחרא

׃ואריתותתחוארתאלםתייההתעיכ21׃ורפחיוהידע

ינוטלמו23׃ידעבודחשםכחכמוילובהיתרמאיכה22

המושירחאינאוינורוה24׃ינודפתםיצירעדימורצדימ

חכוהחיכויהמורשיירמאוצרמנהמ25׃ילוניבהיתיגש
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ףא27׃שאנירמאחורלוובשחתםילמחכוהלה26׃םכמ

יבונפוליאוההתעו28׃םכעירלעורכתווליפתםותילע

דועיבשוהלועיהתלאאנובש29׃בזכאםאםכינפלעו

׃תווהןיביאליכחםאהלועינושלבשיה30׃הביקדצ

דבעכ2׃וימיריכשימיכוץראלעשונאלאבצאלה7

אושיחרייליתלחנהןכ3׃ולעפהוקיריכשכולצףאשי

םוקאיתמיתרמאויתבכשםא4׃ילונמלמעתולילו

המרירשבשבל5׃ףשנידעםידדניתעבשוברעדדמו

ולכיוגראינמולקימי6׃סאמיועגרירוערפעשיגו

תוארליניעבושתאלייחחוריכרכז7׃הוקתספאב

ןנעהלכ9׃ינניאויבךיניעיארןיעינרושתאל8׃בוט

Sheol)׃הלעיאללואשדרויןכךליו h7585)10בושיאל

יפךשחאאלינאםג11׃ומקמדועונריכיאלוותיבלדוע

םאינאםיה12׃ישפנרמבהחישאיחוררצבהרבדא
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Sheol)׃עדתהמלואשמהקמעלעפתהמםימש h7585)9
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Sheol)׃ינרכזתוקחילתישת h7585)14היחיהרבגתומיםא
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13׃בהרץחמותנבותבוםיהעגרוחכב12׃ותרעגמ

הלאןה14׃חירבשחנודיהללחהרפשםימשוחורב

ימותרובגםערוובעמשנרבדץמשהמווכרדתוצק

׃ןנובתי

יטפשמריסהלאיח2׃רמאיוולשמתאשבויאףסיו27

הולאחורויביתמשנדועלכיכ3׃ישפנרמהידשו

׃הימרהגהיםאינושלוהלועיתפשהנרבדתםא4׃יפאב

יתמתריסאאלעוגאדעםכתאקידצאםאילהלילח5

יבבלףרחיאלהפראאלויתקזחהיתקדצב6׃ינממ

תוקתהמיכ8׃לועכיממוקתמויביאעשרכיהי7׃ימימ

יכלאעמשיותקעצה9׃ושפנהולאלשייכעצבייכףנח
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לכבהולאארקיגנעתיידשלעםא10׃הרצוילעאובת

׃דחכאאלידשםערשאלאדיבםכתאהרוא11׃תע

הז13׃ולבהתלבההזהמלוםתיזחםכלכםתאןה12

14׃וחקיידשמםיצירעתלחנולאםעעשרםדאקלח

15׃םחלועבשיאלויאצאצוברחומלוינבובריםא

רבציםא16׃הניכבתאלויתנמלאוורבקיתומבודירש

שבליקידצוןיכי17׃שובלמןיכירמחכוףסכרפעכ

׃רצנהשעהכסכוותיבשעכהנב18׃קלחייקנףסכו

והגישת20׃ונניאוחקפויניעףסאיאלובכשירישע19

ךליוםידקוהאשי21׃הפוסותבנגהלילתוהלבםימכ

חורבודימלמחיאלווילעךלשיו22׃ומקממוהרעשיו

׃ומקממוילעקרשיוומיפכומילעקפשי23׃חרבי

רפעמלזרב2׃וקזיבהזלםוקמואצומףסכלשייכ28

אוהתילכתלכלוךשחלםשץק3׃השוחנקוציןבאוחקי

םיחכשנהרגםעמלחנץרפ4׃תומלצולפאןבארקוח

היתחתוםחלאציהנממץרא5׃וענשונאמולדלגרינמ

7׃ולבהזתרפעוהינבאריפסםוקמ6׃שאומכךפהנ

והכירדהאל8׃היאןיעותפזשאלוטיעועדיאלביתנ

ךפהודיחלששימלחב9׃לחשוילעהדעאלץחשינב

התאררקילכועקבםיראיתורוצב10׃םירהשרשמ

המכחהו12׃רואאציהמלעתושבחתורהניכבמ11׃וניע

הכרעשונאעדיאל13׃הניבםוקמהזיאואצמתןיאמ

םיואיהיבאלרמאםוהת14׃םייחהץראבאצמתאלו

ףסכלקשיאלוהיתחתרוגסןתיאל15׃ידמעןיארמא
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׃ריפסורקיםהשבריפואםתכבהלסתאל16׃הריחמ

תומאר18׃זפילכהתרומתותיכוכזובהזהנכרעיאל17

הנכרעיאל19׃םינינפמהמכחךשמורכזיאלשיבגו

ןיאמהמכחהו20׃הלסתאלרוהטםתכבשוכתדטפ

ףועמויחלכיניעמהמלענו21׃הניבםוקמהזיאואובת

ונעמשונינזאבורמאתומוןודבא22׃הרתסנםימשה

24׃המוקמתאעדיאוהוהכרדןיבהםיהלא23׃העמש

25׃האריםימשהלכתחתטיביץראהתוצקלאוהיכ

רטמלותשעב26׃הדמבןכתםימולקשמחורלתושעל

םגוהניכההרפסיוהארזא27׃תולקזיזחלךרדוקח

רוסוהמכחאיהינדאתאריןהםדאלרמאיו28׃הרקח

׃הניבערמ

םדקיחריכיננתיימ2׃רמאיוולשמתאשבויאףסיו29

ךלאורואלישארילעורנולהב3׃ינרמשיהולאימיכ

׃ילהאילעהולאדוסביפרחימיביתייהרשאכ4׃ךשח

המחביכילהץחרב6׃ירעניתוביבסידמעידשדועב5

תרקילערעשיתאצב7׃ןמשיגלפידמעקוצירוצו

ומקםישישיוואבחנוםירענינואר8׃יבשומןיכאבוחרב

לוק10׃םהיפלומישיףכוםילמבורצעםירש9׃ודמע

העמשןזאיכ11׃הקבדםכחלםנושלוואבחנםידיגנ

עושמינעטלמאיכ12׃ינדיעתוהתארןיעוינרשאתו

הנמלאבלואבתילעדבאתכרב13׃ולרזעאלוםותיו

׃יטפשמףינצוליעמכינשבליויתשבלקדצ14׃ןנרא

יכנאבא16׃ינאחספלםילגרורועליתייהםיניע15
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תועלתמהרבשאו17׃והרקחאיתעדיאלברוםינויבאל

לוחכועוגאינקםערמאו18׃ףרטךילשאוינשמולוע

׃יריצקבןילילטוםימילאחותפישרש19׃םימיהברא

ועמשיל21׃ףילחתידיביתשקוידמעשדחידובכ20

ומילעוונשיאלירבדירחא22׃יתצעומלומדיוולחיו

24׃שוקלמלורעפםהיפוילרטמכולחיו23׃יתלמףטת

רחבא25׃ןוליפיאלינפרואוונימאיאלםהלאקחשא

םילבארשאכדודגבךלמכןוכשאושארבשאוםכרד

׃םחני

יתסאמרשאםימילינממםיריעצילעוקחשהתעו30

ילהמלםהידיחכםג2׃ינאציבלכםעתישלםתובא

היצםיקרעהדומלגןפכבורסחב3׃חלכדבאומילע

שרשוחישילעחולמםיפטקה4׃האשמוהאוששמא

ץורעב6׃בנגכומילעועיריושרגיוגןמ5׃םמחלםימתר

תחתוקהניםיחישןיב7׃םיפכורפעירחןכשלםילחנ

9׃ץראהןמואכנםשילבינבםגלבנינב8׃וחפסילורח

וקחרינובעת10׃הלמלםהליהאויתייהםתניגנהתעו

ןסרויננעיוחתפורתייכ11׃קרוכשחאלינפמוינמ

ולסיווחלשילגרומוקיחחרפןימילע12׃וחלשינפמ

רזעאלוליעייתוהליתביתנוסתנ13׃םדיאתוחראילע

ךפהה15׃ולגלגתההאשתחתויתאיבחרץרפכ14׃ומל

׃יתעשיהרבעבעכויתבדנחורכףדרתתוהלבילע

הליל17׃ינעימיינוזחאיישפנךפתשתילעהתעו16

שפחתיחכברב18׃ןובכשיאליקרעוילעמרקנימצע

רפעכלשמתאורמחלינרה19׃ינרזאייתנתכיפכישובל



בויא 1159

21׃יבןנבתתויתדמעיננעתאלוךילאעושא20׃רפאו

חורלאינאשת22׃ינמטשתךדיםצעבילרזכאלךפהת

תיבוינבישתתומיתעדייכ23׃הושתינגגמתוינביכרת

ןהלודיפבםאדיחלשייעבאלךא24׃יחלכלדעומ

26׃ןויבאלישפנהמגעםויהשקליתיכבאלםא25׃עוש

יעמ27׃לפאאביורואלהלחיאועראביויתיוקבוטיכ

המחאלביתכלהרדק28׃ינעימיינמדקומדאלווחתר

׃הנעיתונבלערוםינתליתייהחא29׃עושאלהקביתמק

לבאליהיו31׃ברחינמהרחימצעוילעמרחשירוע30

׃םיכבלוקליבגעוירנכ

המו2׃הלותבלעןנובתאהמויניעליתרכתירב31

לועלדיאאלה3׃םימרממידשתלחנולעממהולאקלח

ידעצלכויכרדהאריאוהאלה4׃ןואילעפלרכנו

6׃ילגרהמרמלעשחתואושםעיתכלהםא5׃רופסי

ירשאהטתםא7׃יתמתהולאעדיוקדצינזאמבינלקשי

8׃םואמקבדיפכבויבלךלהיניערחאוךרדהינמ

לעיבלהתפנםא9׃ושרשייאצאצולכאירחאוהערזא

הילעויתשארחאלןחטת10׃יתבראיערחתפלעוהשא

יכ12׃םילילפןועאיהוהמזאוהיכ11׃ןירחאןוערכי

םא13׃שרשתיתאובתלכבולכאתןודבאדעאיהשא

השעאהמו14׃ידמעםברביתמאוידבעטפשמסאמא

ינשעןטבבאלה15׃ונבישאהמדקפייכולאםוקייכ

יניעוםילדץפחמענמאםא16׃דחאםחרבוננכיווהשע

׃הנממםותילכאאלוידבליתפלכאו17׃הלכאהנמלא
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האראםא19׃הנחנאימאןטבמובאכינלדגירוענמיכ18

ינוכרבאלםא20׃ןויבאלתוסכןיאושובלילבמדבוא

ידיםותילעיתופינהםא21׃םמחתיישבכזגמווצלח

יערזאולופתהמכשמיפתכ22׃יתרזערעשבהאראיכ

׃לכואאלותאשמולאדיאילאדחפיכ23׃רבשתהנקמ

םא25׃יחטבמיתרמאםתכלוילסכבהזיתמשםא24

האראםא26׃ידיהאצמריבכיכויליחבריכחמשא

קשתויבלרתסבתפיו27׃ךלהרקיחריולהייכרוא

29׃לעממלאליתשחכיכילילפןועאוהםג28׃יפלידי

אלו30׃ערואצמיכיתררעתהויאנשמדיפבחמשאםא

יתמורמאאלםא31׃ושפנהלאבלאשליכחאטחליתתנ

יתלדרגןיליאלץוחב32׃עבשנאלורשבמןתיימילהא

יבחבןומטליעשפםדאכיתיסכםא33׃חתפאחראל

םדאוינתחיתוחפשמזובוהברןומהץורעאיכ34׃ינוע

יננעיידשיותןהילעמשילןתיימ35׃חתפאצאאל

ונדנעאונאשאימכשלעאלםא36׃יבירשיאבתכרפסו

38׃ונברקאדיגנומכונדיגאידעצרפסמ37׃ילתורטע

החכםא39׃ןויכביהימלתדחיוקעזתיתמדאילעםא

אציהטחתחת40׃יתחפההילעבשפנוףסכילביתלכא

׃בויאירבדומתהשאבהרעשתחתוחוח

יכבויאתאתונעמהלאהםישנאהתשלשותבשיו32

יזובהלאכרבןבאוהילאףארחיו2׃ויניעבקידצאוה

׃םיהלאמושפנוקדצלעופאהרחבויאבםרתחפשממ

הנעמואצמאלרשאלעופאהרחויערתשלשבו3

יכםירבדבבויאתאהכחוהילאו4׃בויאתאועישריו
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הנעמןיאיכאוהילאאריו5׃םימילונממהמהםינקז

לאכרבןבאוהילאןעיו6׃ופארחיוםישנאהתשלשיפב

יתלחזןכלעםישישיםתאוםימילינאריעצרמאיויזובה

םינשברוורבדיםימייתרמא7׃םכתאיעדתוחמאריאו

׃םניבתידשתמשנושונאבאיהחורןכא8׃המכחועידי

יתרמאןכל10׃טפשמוניביםינקזוומכחיםיבראל9

םכירבדליתלחוהןה11׃ינאףאיעדהוחאילהעמש

ןנובתאםכידעו12׃ןילמןורקחתדעםכיתנובתדעןיזא

ורמאתןפ13׃םכמוירמאהנועחיכומבויאלןיאהנהו

ןילמילאךרעאלו14׃שיאאלונפדילאהמכחונאצמ

םהמוקיתעהדועונעאלותח15׃ונבישאאלםכירמאבו

׃דועונעאלודמעיכורבדיאליכיתלחוהו16׃םילמ

יתלמיכ18׃ינאףאיעדהוחאיקלחינאףאהנעא17

חתפיאלןייכינטבהנה19׃ינטבחורינתקיצהםילמ

יתפשחתפאילחוריוהרבדא20׃עקביםישדחתובאכ

יכ22׃הנכאאלםדאלאושיאינפאשאאנלא21׃הנעאו

׃ינשעינאשיטעמכהנכאיתעדיאל

הנה2׃הניזאהירבדלכוילמבויאאנעמשםלואו33

תעדוירמאיבלרשי3׃יכחבינושלהרבדיפיתחתפאנ

5׃יניחתידשתמשנוינתשעלאחור4׃וללמרורביתפש

ךיפכינאןה6׃הבציתהינפלהכרעינבישהלכותםא

ךתעבתאליתמאהנה7׃ינאםגיתצרקרמחמלאל

ןילמלוקוינזאבתרמאךא8׃דבכיאלךילעיפכאו

ןה10׃ילןועאלויכנאףחעשפילבינאךז9׃עמשא
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ילגרדסבםשי11׃ולביואלינבשחיאצמיילעתואונת

הברייכךנעאתקדצאלתאזןה12׃יתחראלכרמשי

אלוירבדלכיכתובירוילאעודמ13׃שונאמהולא

15׃הנרושיאלםיתשבולארבדיתחאביכ14׃הנעי

תומונתבםישנאלעהמדרתלפנבהלילןויזחםולחב

17׃םתחיםרסמבוםישנאןזאהלגיזא16׃בכשמילע

ושפנךשחי18׃הסכירבגמהוגוהשעמםדאריסהל

לעבואכמבחכוהו19׃חלשברבעמותיחותחשינמ

ושפנוםחלותיחותמהזו20׃ןתאוימצעבירוובכשמ

׃ואראלויתומצעיפשויארמורשבלכי21׃הואתלכאמ

וילעשיםא23׃םיתממלותיחוושפנתחשלברקתו22

וננחיו24׃ורשיםדאלדיגהלףלאינמדחאץילמךאלמ

ורשבשפטר25׃רפכיתאצמתחשתדרמוהעדפרמאיו

אריווהצריוהולאלארתעי26׃וימולעימילבושירענמ

םישנאלערשי27׃ותקדצשונאלבשיוהעורתבוינפ

ישפנהדפ28׃ילהושאלויתיועהרשיויתאטחרמאיו

לעפיהלאלכןה29׃הארתרואביתיחותחשברבעמ

תחשינמושפנבישהל30׃רבגםעשולשםימעפלא

יכנאושרחהילעמשבויאבשקה31׃םייחהרואברואל

33׃ךקדציתצפחיכרבדינבישהןילמשיםא32׃רבדא

׃המכחךפלאאושרחהילעמשהתאןיאםא

םיעדיוילמםימכחועמש2׃רמאיואוהילאןעיו34

4׃לכאלםעטיךחוןחבתןילמןזאיכ3׃ילוניזאה

בויארמאיכ5׃בוטהמוניניבהעדנונלהרחבנטפשמ
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יצחשונאבזכאיטפשמלע6׃יטפשמריסהלאויתקדצ

חראו8׃םימכגעלהתשיבויאכרבגימ7׃עשפילב

רמאיכ9׃עשרישנאםעתכללוןואילעפםעהרבחל

ועמשבבלישנאןכל10׃םיהלאםעותצרברבגןכסיאל

םלשיםדאלעפיכ11׃לועמידשועשרמלאלהללחיל

ידשועישריאללאםנמאףא12׃ונאצמישיאחראכוול

לבתםשימוהצראוילעדקפימ13׃טפשמתועיאל

׃ףסאיוילאותמשנווחורובלוילאםישיםא14׃הלכ

הניבםאו16׃בושירפעלעםדאודחירשבלכעוגי15

שובחיטפשמאנושףאה17׃ילמלוקלהניזאהתאזהעמש

עשרלעילבךלמלרמאה18׃עישרתריבכקידצםאו

עושרכנאלוםירשינפאשנאלרשא19׃םיבידנלא

הלילתוצחוותמיעגר20׃םלכוידיהשעמיכלדינפל

לעויניעיכ21׃דיבאלריבאוריסיוורבעיוםעושעגי

תומלצןיאוךשחןיא22׃האריוידעצלכושיאיכרד

ךלהלדועםישישיאלעאליכ23׃ןואילעפםשרתסהל

םירחאדמעיורקחאלםיריבכערי24׃טפשמבלאלא

26׃ואכדיוהלילךפהוםהידבעמריכיןכל25׃םתחת

ורסןכלערשא27׃םיארםוקמבםקפסםיעשרתחת

תקעצוילעאיבהל28׃וליכשהאלויכרדלכווירחאמ

רתסיועשריימוטקשיאוהו29׃עמשיםיינעתקעצולד

םדאךלממ30׃דחיםדאלעויוגלעוונרושיימוםינפ

׃לבחאאליתאשנרמאהלאלאיכ31׃םעישקממףנח

33׃ףיסאאליתלעפלועםאינרההתאהזחאידעלב32

המוינאאלורחבתהתאיכתסאמיכהנמלשיךמעמה
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׃ילעמשםכחרבגוילורמאיבבלישנא34׃רבדתעדי

יבא36׃ליכשהבאלוירבדורבדיתעדבאלבויא35

לעףיסייכ37׃ןואישנאבתבשתלעחצנדעבויאןחבי

׃לאלוירמאבריוקופסיוניניבעשפותאטח

תרמאטפשמלתבשחתאזה2׃רמאיווהילאןעיו35

׃יתאטחמליעאהמךלןכסיהמרמאתיכ3׃לאמיקדצ

הארוםימשטבה5׃ךמעךיערתאוןילמךבישאינא4

וברוובלעפתהמתאטחםא6׃ךממוהבגםיקחשרושו

המואולןתתהמתקדצםא7׃ולהשעתהמךיעשפ

9׃ךתקדצםדאןבלוךעשרךומכשיאל8׃חקיךדימ

היארמאאלו10׃םיברעורזמועושיוקיעזיםיקושעברמ

ץראתומהבמונפלמ11׃הלילבתורמזןתנישעהולא

ןואגינפמהנעיאלווקעציםש12׃ונמכחיםימשהףועמו

ףא14׃הנרושיאלידשולאעמשיאלאושךא13׃םיער

יכהתעו15׃ולללוחתווינפלןידונרושתאלרמאתיכ

הצפילבהבויאו16׃דאמשפבעדיאלוופאדקפןיא

׃רבכיןילמתעדילבבוהיפ

דועיכךוחאוריעזילרתכ2׃רמאיואוהילאףסיו36

4׃קדצןתאילעפלוקוחרמליעדאשא3׃םילמהולאל

ריבכלאןה5׃ךמעתועדםימתילמרקשאלםנמאיכ

םיינעטפשמועשרהיחיאל6׃בלחכריבכסאמיאלו

םבישיואסכלםיכלמתאוויניעקידצמערגיאל7׃ןתי

׃ינעילבחבןודכליםיקזבםירוסאםאו8׃והבגיוחצנל

םנזאלגיו10׃ורבגתייכםהיעשפוםלעפםהלדגיו9
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ולכיודבעיוועמשיםא11׃ןואמןובשייכרמאיורסומל

חלשבועמשיאלםאו12׃םימיענבםהינשובוטבםהימי

ועושיאלףאומישיבליפנחו13׃תעדילבבועוגיוורבעי

ץלחי15׃םישדקבםתיחוםשפנרענבתמת14׃םרסאיכ

בחררציפמךתיסהףאו16׃םנזאץחלבלגיווינעבינע

עשרןידו17׃ןשדאלמךנחלשתחנוהיתחתקצומאל

קפסבךתיסיןפהמחיכ18׃וכמתיטפשמוןידתאלמ

יצמאמלכורצבאלךעושךרעיה19׃ךטילארפכברו

רמשה21׃םתחתםימעתולעלהלילהףאשתלא20׃חכ

ביגשילאןה22׃ינעמתרחבהזלעיכןואלאןפתלא

רמאימווכרדוילעדקפימ23׃הרומוהמכימוחכב

׃םישנאוררשרשאולעפאיגשתיכרכז24׃הלועתלעפ

אלואיגשלאןה26׃קוחרמטיבישונאובוזחםדאלכ25

רטמוקזיםימיפטנערגייכ27׃רקחאלווינשרפסמעדנ

ףא29׃ברםדאילעופעריםיקחשולזירשא28׃ודאל

ורואוילעשרפןה30׃ותכסתואשתבעישרפמןיביםא

׃ריבכמללכאןתיםימעןידיםביכ31׃הסכםיהישרשו

וילעדיגי33׃עיגפמבהילעוציורואהסכםיפכלע32

׃הלועלעףאהנקמוער

עומשועמש2׃ומוקממרתיויבלדרחיתאזלףא37

ורואווהרשיםימשהלכתחת3׃אציויפמהגהוולקזגרב

ונואגלוקבםערילוקגאשיוירחא4׃ץראהתופנכלע

תואלפנולוקבלאםערי5׃ולוקעמשייכםבקעיאלו

םשגוץראאוהרמאיגלשליכ6׃עדנאלותולדגהשע
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לכתעדלםותחיםדאלכדיב7׃וזעתורטמםשגורטמ

9׃ןכשתהיתנועמבובראומבהיחאבתו8׃והשעמישנא

ןתילאתמשנמ10׃הרקםירזממוהפוסאובתרדחהןמ

ןנעץיפיבעחירטיירבףא11׃קצומבםימבחרוחרק

לכםלעפלותלובחתבךפהתמתובסמאוהו12׃ורוא

וצראלםאטבשלםא13׃הצראלבתינפלעםוצירשא

ןנובתהודמעבויאתאזהניזאה14׃והאצמידסחלםא

רואעיפוהוםהילעהולאםושבעדתה15׃לאתואלפנ

17׃םיעדםימתתואלפמבעישלפמלעעדתה16׃וננע

ומעעיקרת18׃םורדמץראטקשהבםימחךידגברשא

אלולרמאנהמונעידוה19׃קצומיארכםיקזחםיקחשל

יכשיארמאםארבדאיכולרפסיה20׃ךשחינפמךרענ

חורוםיקחשבאוהריהברואואראלהתעו21׃עלבי

ארונהולאלעהתאיבהזןופצמ22׃םרהטתוהרבע

אלהקדצברוטפשמוחכאיגשוהנאצמאלידש23׃דוה

׃בלימכחלכהאריאלםישנאוהואריןכל24׃הנעי

הזימ2׃רמאיוהרעסהןמבויאתאהוהיןעיו38

ךיצלחרבגכאנרזא3׃תעדילבןילמבהצעךישחמ

םאדגהץראידסיבתייההפיא4׃ינעידוהוךלאשאו

׃וקהילעהטנימואעדתיכהידממםשימ5׃הניבתעדי

דחיןרב7׃התנפןבאהריימואועבטההינדאהמלע6

םיםיתלדבךסיו8׃םיהלאינבלכועיריורקביבכוכ

׃ותלתחלפרעוושבלןנעימושב9׃אציםחרמוחיגב

דערמאו11׃םיתלדוחירבםישאויקחוילערבשאו10
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ךימימה12׃ךילגןואגבתישיאפוףיסתאלואובתהפ

ץראהתופנכבזחאל13׃ומקמרחשהתעדירקבתיוצ

ובציתיוםתוחרמחכךפהתת14׃הנממםיעשרורעניו

׃רבשתהמרעורזוםרואםיעשרמענמיו15׃שובלומכ

ולגנה17׃תכלהתהםוהתרקחבוםייכבנדעתאבה16

דעתננבתה18׃הארתתומלצירעשותומירעשךל

ןכשיךרדההזיא19׃הלכתעדיםאדגהץראיבחר

ןיבתיכוולובגלאונחקתיכ20׃ומקמהזיאךשחורוא

׃םיברךימירפסמודלותזאיכתעדי21׃ותיבתוביתנ

רשא23׃הארתדרבתורצאוגלשתורצאלאתאבה22

ךרדההזיא24׃המחלמוברקםוילרצתעליתכשח

הלעתףטשלגלפימ25׃ץראילעםידקץפירואקלחי

רבדמשיאאלץראלעריטמהל26׃תולקזיזחלךרדו

אצמחימצהלוהאשמוהאשעיבשהל27׃ובםדאאל

ןטבמ29׃לטילגאדילוהימואבארטמלשיה28׃אשד

ואבחתיםימןבאכ30׃ודליימםימשרפכוחרקהאציימ

תוכשמואהמיכתונדעמרשקתה31׃ודכלתיםוהתינפו

הינבלעשיעוותעבתורזמאיצתה32׃חתפתליסכ

׃ץראבורטשמםישתםאםימשתוקחתעדיה33׃םחנת

חלשתה35׃ךסכתםימתעפשוךלוקבעלםירתה34

המכחתוחטבתשימ36׃וננהךלורמאיווכליוםיקרב

ילבנוהמכחבםיקחשרפסיימ37׃הניביוכשלןתנימוא

׃וקבדיםיבגרוקצומלרפעתקצב38׃ביכשיימםימש

וחשייכ40׃אלמתםיריפכתיחוףרטאיבללדוצתה39
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ודיצברעלןיכיימ41׃בראומלהכסבובשיתונועמב

׃לכאילבלועתיועושילאלאודלייכ

2׃רמשתתוליאללחעלסילעיתדלתעתעדיה39

הנערכת3׃הנתדלתעתעדיוהנאלמתםיחרירפסת

ובריםהינבומלחי4׃הנחלשתםהילבחהנחלפתןהידלי

תורסמוישפחארפחלשימ5׃ומלובשאלוואצירבב

ויתונכשמוותיבהברעיתמשרשא6׃חתפימדורע

׃עמשיאלשגונתואשתהירקןומהלקחשי7׃החלמ

הבאיה9׃שורדיקורילכרחאווהערמםירהרותי8

םלתבםיררשקתה10׃ךסובאלעןיליםאךדבעםיר

וחכבריכובחטבתה11׃ךירחאםיקמעדדשיםאותבע

ךנרגוךערזבושייכובןימאתה12׃ךעיגיוילאבזעתו

14׃הצנוהדיסחהרבאםאהסלענםיננרףנכ13׃ףסאי

יכחכשתו15׃םמחתרפעלעוהיצבץראלבזעתיכ

אללהינבחישקה16׃השודתהדשהתיחוהרוזתלגר

אלוהמכחהולאהשהיכ17׃דחפילבהעיגיקירלהל

סוסלקחשתאירמתםורמבתעכ18׃הניבבהלקלח

׃המערוראוצשיבלתההרובגסוסלןתתה19׃ובכרלו

קמעבורפחי21׃המיאורחנדוההבראכונשיערתה20

תחיאלודחפלקחשי22׃קשנתארקלאציחכבשישיו

תינחבהלהפשאהנרתוילע23׃ברחינפמבושיאלו

׃רפושלוקיכןימאיאלוץראאמגיזגרושערב24׃ןודיכו

םירשםערהמחלמחיריקוחרמוחאהרמאירפשידב25

םא27׃ןמיתלופנכשרפיץנרבאיךתניבמה26׃העורתו

ןנלתיוןכשיעלס28׃ונקםירייכורשנהיבגיךיפלע
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ויניעקוחרמללכארפחםשמ29׃הדוצמועלסןשלע

׃אוהםשםיללחרשאבוםדועלעיוחרפאו30׃וטיבי

רוסיידשםעברה2׃רמאיובויאתאהוהיןעיו40

ןה4׃רמאיוהוהיתאבויאןעיו3׃הננעיהולאחיכומ

אלויתרבדתחא5׃יפומליתמשידיךבישאהמיתלק

הרעסןמבויאתאהוהיןעיו6׃ףיסואאלוםיתשוהנעא

ףאה8׃ינעידוהוךלאשאךיצלחרבגכאנרזא7׃רמאיו

ךללאכעורזםאו9׃קדצתןעמלינעישרתיטפשמרפת

רדהודוהוהבגוןואגאנהדע10׃םערתוהמכלוקבו

׃והליפשהוהאגלכהארוךפאתורבעץפה11׃שבלת

םנמט13׃םתחתםיעשרךדהווהעינכההאגלכהאר12

עשותיכךדואינאםגו14׃ןומטבשבחםהינפדחירפעב

ריצחךמעיתישערשאתומהבאנהנה15׃ךנימיךל

׃ונטבירירשבונאווינתמבוחכאנהנה16׃לכאירקבכ

יקיפאוימצע18׃וגרשיודחפידיגזראומכובנזץפחי17

לאיכרדתישאראוה19׃לזרבליטמכוימרגהשוחנ

תיחלכוולואשיםירהלוביכ20׃וברחשגיושעה

הנקרתסבבכשיםילאצתחת21׃םשוקחשיהדשה

ןה23׃לחניברעוהובסיוללצםילאצוהכסי22׃הצבו

24׃והיפלאןדריחיגייכחטביזופחיאלרהנקשעי

׃ףאבקניםישקומבונחקיויניעב

םישתה2׃ונשלעיקשתלבחבוהכחבןתיולךשמת41

םינונחתךילאהבריה3׃ויחלבוקתחוחבוופאבןומגא

דבעלונחקתךמעתירבתרכיה4׃תוכרךילארבדיםא
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ורכי6׃ךיתורענלונרשקתורופצכובקחשתה5׃םלוע

ורועתוכשבאלמתה7׃םינענכןיבוהוצחיםירבחוילע

לאהמחלמרכזךפכוילעםיש8׃ושארםיגדלצלצבו

אל10׃לטיויארמלאםגההבזכנותלחתןה9׃ףסות

ינמידקהימ11׃בציתיינפלאוהימוונרועייכרזכא

וידבשירחאאל12׃אוהילםימשהלכתחתםלשאו

לפכבושובלינפהלגימ13׃וכרעןיחותורובגרבדו

׃המיאוינשתוביבסחתפימוינפיתלד14׃אוביימונסר

ושגידחאבדחא16׃רצםתוחרוגסםינגמיקיפאהואג15

ודכלתיוקבדיוהיחאבשיא17׃םהיניבאוביאלחורו

׃רחשיפעפעכויניעורואלהתויתשיטע18׃ודרפתיאלו

ויריחנמ20׃וטלמתישאידודיכוכלהיםידיפלויפמ19

בהלוטהלתםילחגושפנ21׃ןמגאוחופנדודכןשעאצי

23׃הבאדץודתוינפלוזעןיליוראוצב22׃אציויפמ

ומכקוציובל24׃טומילבוילעקוציוקבדורשבילפמ

םירבשמםילאורוגיותשמ25׃תיתחתחלפכקוציוןבא

׃הירשועסמתינחםוקתילבברחוהגישמ26׃ואטחתי

ונחירביאל28׃השוחנןובקרץעללזרבןבתלבשחי27

חתותובשחנשקכ29׃עלקינבאולוכפהנשקלתשקןב

ץורחדפרישרחידודחויתחת30׃ןודיכשערלקחשיו

32׃החקרמכםישיםיהלוצמריסכחיתרי31׃טיטילע

רפעלעןיא33׃הבישלםוהתבשחיביתנריאיוירחא

לעךלמאוההאריהבגלכתא34׃תחילבלושעהולשמ

׃ץחשינבלכ
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אלולכותלכיכתעדי2׃רמאיוהוהיתאבויאןעיו42

ןכלתעדילבהצעםילעמהזימ3׃המזמךממרצבי

יכנאואנעמש4׃עדאאלוינממתואלפנןיבאאלויתדגה

התעוךיתעמשןזאעמשל5׃ינעידוהוךלאשארבדא

7׃רפאורפעלעיתמחנוסאמאןכלע6׃ךתאריניע

רמאיובויאלאהלאהםירבדהתאהוהירבדרחאיהיו

יכךיערינשבוךביפאהרחינמיתהזפילאלאהוהי

םכלוחקהתעו8׃בויאידבעכהנוכנילאםתרבדאל

םתילעהובויאידבעלאוכלוםיליאהעבשוםירפהעבש

וינפםאיכםכילעללפתיידבעבויאוםכדעבהלוע

הנוכנילאםתרבדאליכהלבנםכמעתושעיתלבלאשא

רפציחושהדדלבוינמיתהזפילאוכליו9׃בויאידבעכ

תאהוהיאשיוהוהיםהילארבדרשאכושעיויתמענה

דעבוללפתהבבויאתיבשתאבשהוהיו10׃בויאינפ

ואביו11׃הנשמלבויאלרשאלכתאהוהיףסיווהער

ומעולכאיוםינפלויעדילכוויתיחאלכוויחאלכוילא

רשאהערהלכלעותאומחניוולודניוותיבבםחל

םזנשיאותחאהטישקשיאולונתיווילעהוהיאיבה

יהיוותשארמבויאתירחאתאךרבהוהיו12׃דחאבהז

ףלאוםילמגםיפלאתששוןאצףלארשעהעבראול

שולשוםינבהנעבשוליהיו13׃תונותאףלאורקבדמצ

םשוהעיצקתינשהםשוהמימיתחאהםשארקיו14׃תונב

תונבכתופיםישנאצמנאלו15׃ךופהןרקתישילשה

׃םהיחאךותבהלחנםהיבאםהלןתיוץראהלכבבויא

תאאריוהנשםיעבראוהאמתאזירחאבויאיחיו16



בויא 1172

עבשוןקזבויאתמיו17׃תורדהעבראוינבינבתאווינב

׃םימי
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יֵלְׁשִמ

המכחתעדל2׃לארשיךלמדודןבהמלשילשמ1

קדצלכשהרסומתחקל3׃הניבירמאןיבהלרסומו

תעדרענלהמרעםיאתפלתתל4׃םירשימוטפשמו

׃הנקיתולבחתןובנוחקלףסויוםכחעמשי5׃המזמו

תארי7׃םתדיחוםימכחירבדהצילמולשמןיבהל6

ינבעמש8׃וזבםיליוארסומוהמכחתעדתישארהוהי

םהןחתיוליכ9׃ךמאתרותשטתלאוךיבארסומ

לאםיאטחךותפיםאינב10׃ךיתרגרגלםיקנעוךשארל

יקנלהנפצנםדלהבראנונתאהכלורמאיםא11׃אבת

Sheol)׃רובידרויכםימימתוםייחלואשכםעלבנ12׃םנח

h7585)13ךלרוג14׃ללשוניתבאלמנאצמנרקיןוהלכ

ךלתלאינב15׃ונלכלהיהידחאסיכונכותבליפת

ערלםהילגריכ16׃םתביתנמךלגרענמםתאךרדב

יניעבתשרההרזמםנחיכ17׃םדךפשלורהמיווצורי

19׃םתשפנלונפציובראיםמדלםהו18׃ףנכלעבלכ

תומכח20׃חקיוילעבשפנתאעצבעצבלכתוחראןכ

ארקתתוימהשארב21׃הלוקןתתתובחרבהנרתץוחב

םיתפיתמדע22׃רמאתהירמאריעבםירעשיחתפב

׃תעדואנשיםיליסכוםהלודמחןוצלםיצלויתפובהאת

ירבדהעידואיחורםכלהעיבאהנהיתחכותלובושת23

׃בישקמןיאוידייתיטנונאמתויתארקןעי24׃םכתא

ינאםג26׃םתיבאאליתחכותויתצעלכוערפתו25

הואשכאבב27׃םכדחפאבבגעלאקחשאםכדיאב

׃הקוצוהרצםכילעאבבהתאיהפוסכםכדיאוםכדחפ
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יכתחת29׃יננאצמיאלויננרחשיהנעאאלויננארקיזא28

וצאניתצעלובאאל30׃ורחבאלהוהיתאריותעדואנש

׃ועבשיםהיתצעממוםכרדירפמולכאיו31׃יתחכותלכ

33׃םדבאתםיליסכתולשוםגרהתםיתפתבושמיכ32

׃הערדחפמןנאשוחטבןכשיילעמשו

בישקהל2׃ךתאןפצתיתוצמוירמאחקתםאינב2

ארקתהניבלםאיכ3׃הנובתלךבלהטתךנזאהמכחל

םינומטמכוףסככהנשקבתםא4׃ךלוקןתתהנובתל

6׃אצמתםיהלאתעדוהוהיתאריןיבתזא5׃הנשפחת

םירשילןפצו7׃הנובתותעדויפמהמכחןתיהוהייכ

ךרדוטפשמתוחרארצנל8׃םתיכלהלןגמהישות

לגעמלכםירשימוטפשמוקדצןיבתזא9׃רמשיודיסח

11׃םעניךשפנלתעדוךבלבהמכחאובתיכ10׃בוט

ךרדמךליצהל12׃הכרצנתהנובתךילערמשתהמזמ

תכללרשיתוחראםיבזעה13׃תוכפהתרבדמשיאמער

תוכפהתבוליגיערתושעלםיחמשה14׃ךשחיכרדב

׃םתולגעמבםיזולנוםישקעםהיתחרארשא15׃ער

17׃הקילחההירמאהירכנמהרזהשאמךליצהל16

יכ18׃החכשהיהלאתירבתאוהירוענףולאתבזעה

היאבלכ19׃היתלגעמםיאפרלאוהתיבתומלאהחש

ךרדבךלתןעמל20׃םייחתוחראוגישיאלוןובושיאל

ץראונכשיםירשייכ21׃רמשתםיקידצתוחראוםיבוט

םידגובוותרכיץראמםיעשרו22׃הבורתויםימימתו

׃הנממוחסי
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ךראיכ2׃ךבלרצייתוצמוחכשתלאיתרותינב3

לאתמאודסח3׃ךלופיסויםולשוםייחתונשוםימי

אצמו4׃ךבלחוללעםבתכךיתורגרגלעםרשקךבזעי

לכבהוהילאחטב5׃םדאוםיהלאיניעבבוטלכשוןח

אוהווהעדךיכרדלכב6׃ןעשתלאךתניבלאוךבל

רוסוהוהיתאאריךיניעבםכחיהתלא7׃ךיתחרארשיי

תאדבכ9׃ךיתומצעליוקשוךרשליהתתואפר8׃ערמ

ךימסאואלמיו10׃ךתאובתלכתישארמוךנוהמהוהי

סאמתלאינבהוהירסומ11׃וצרפיךיבקישוריתועבש

חיכויהוהיבהאירשאתאיכ12׃ותחכותבץקתלאו

קיפיםדאוהמכחאצמםדאירשא13׃הצריןבתאבאכו

׃התאובתץורחמוףסכרחסמהרחסבוטיכ14׃הנובת

ךרא16׃הבוושיאלךיצפחלכוםיינפמאיההרקי15

יכרדהיכרד17׃דובכורשעהלואמשבהנימיבםימי

הבםיקיזחמלאיהםייחץע18׃םולשהיתוביתנלכוםענ

םימשןנוכץראדסיהמכחבהוהי19׃רשאמהיכמתו

׃לטופעריםיקחשוועקבנתומוהתותעדב20׃הנובתב

םייחויהיו22׃המזמוהישתרצנךיניעמוזלילאינב21

ךלגרוךכרדחטבלךלתזא23׃ךיתרגרגלןחוךשפנל

׃ךתנשהברעותבכשודחפתאלבכשתםא24׃ףוגתאל

יכ26׃אבתיכםיעשרתאשמוםאתפדחפמאריתלא25

בוטענמתלא27׃דכלמךלגררמשוךלסכבהיהיהוהי

ךיערלרמאתלא28׃תושעלךידילאלתויהבוילעבמ

ךערלעשרחתלא29׃ךתאשיוןתארחמובושוךל

םנחםדאםעבורתלא30׃ךתאחטבלבשויאוהוהער
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רחבתלאוסמחשיאבאנקתלא31׃הערךלמגאלםא

׃ודוסםירשיתאוזולנהוהיתבעותיכ32׃ויכרדלכב

םא34׃ךרביםיקידצהונועשרתיבבהוהיתראמ33

ולחניםימכחדובכ35׃ןחןתיםיינעלוץיליאוהםיצלל

׃ןולקםירמםיליסכו

חקליכ2׃הניבתעדלובישקהובארסומםינבועמש4

יבאליתייהןביכ3׃ובזעתלאיתרותםכליתתנבוט

ךבלירבדךמתיילרמאיוינריו4׃ימאינפלדיחיוךר

לאוחכשתלאהניבהנקהמכחהנק5׃היחויתוצמרמש

׃ךרצתוהבהאךרמשתוהבזעתלא6׃יפירמאמטת

8׃הניבהנקךנינקלכבוהמכחהנקהמכחתישאר7

ךשארלןתת9׃הנקבחתיכךדבכתךממורתוהלסלס

ירמאחקוינבעמש10׃ךנגמתתראפתתרטעןחתיול

ךיתכרדהךיתרההמכחךרדב11׃םייחתונשךלובריו

אלץורתםאוךדעצרציאלךתכלב12׃רשיילגעמב

׃ךייחאיהיכהרצנףרתלארסומבקזחה13׃לשכת

15׃םיערךרדברשאתלאואבתלאםיעשרחראב14

ונשיאליכ16׃רובעווילעמהטשוברבעתלאוהערפ

ומחליכ17׃ולושכיאלםאםתנשהלזגנוועריאלםא

הגנרואכםיקידצחראו18׃ותשיםיסמחןייועשרםחל

אלהלפאכםיעשרךרד19׃םויהןוכנדערואוךלוה

טהירמאלהבישקהירבדלינב20׃ולשכיהמבועדי

יכ22׃ךבבלךותבםרמשךיניעמוזילילא21׃ךנזא

רמשמלכמ23׃אפרמורשבלכלוםהיאצמלםהםייח
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תושקעךממרסה24׃םייחתואצותונממיכךבלרצנ

וטיביחכנלךיניע25׃ךממקחרהםיתפשתוזלוהפ

ךיכרדלכוךלגרלגעמסלפ26׃ךדגנורשייךיפעפעו

׃ערמךלגררסהלואמשוןימיטתלא27׃ונכי

רמשל2׃ךנזאטהיתנובתלהבישקהיתמכחלינב5

הרזיתפשהנפטתתפניכ3׃ורצניךיתפשתעדותומזמ

ברחכהדחהנעלכהרמהתירחאו4׃הכחןמשמקלחו

Sheol)׃וכמתיהידעצלואשתומתודריהילגר5׃תויפ

h7585)67׃עדתאלהיתלגעמוענסלפתןפםייחחרא

קחרה8׃יפירמאמורוסתלאוילועמשםינבהתעו

ןתתןפ9׃התיבחתפלאברקתלאוךכרדהילעמ

ךחכםירזועבשיןפ10׃ירזכאלךיתנשוךדוהםירחאל

ךרשבתולכבךתירחאבתמהנו11׃ירכנתיבבךיבצעו

׃יבלץאנתחכותורסומיתאנשךיאתרמאו12׃ךראשו

14׃ינזאיתיטהאלידמלמלוירומלוקביתעמשאלו13

םימהתש15׃הדעולהקךותבערלכביתייהטעמכ

הצוחךיתניעמוצופי16׃ךראבךותמםילזנוךרובמ

׃ךתאםירזלןיאוךדבלךלויהי17׃םימיגלפתובחרב

םיבהאתליא19׃ךרוענתשאמחמשוךורבךרוקמיהי18

׃דימתהגשתהתבהאבתעלכבךוריהידדןחתלעיו

חכניכ21׃הירכנקחקבחתוהרזבינבהגשתהמלו20

ויתונווע22׃סלפמויתלגעמלכושיאיכרדהוהייניע

תומיאוה23׃ךמתיותאטחילבחבועשרהתאונדכלי

׃הגשיותלואברבורסומןיאב
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תשקונ2׃ךיפכרזלתעקתךערלתברעםאינב6

ינבאופאתאזהשע3׃ךיפירמאבתדכלנךיפירמאב

לא4׃ךיערבהרוספרתהךלךערףכבתאביכלצנהו

דימיבצכלצנה5׃ךיפעפעלהמונתוךיניעלהנשןתת

היכרדהארלצעהלמנלאךל6׃שוקידימרופצכו

ץיקבןיכת8׃לשמורטשןיצקהלןיארשא7׃םכחו

יתמבכשתלצעיתמדע9׃הלכאמריצקבהרגאהמחל

םידיקבחטעמתומונתטעמתונשטעמ10׃ךתנשמםוקת

12׃ןגמשיאכךרסחמוךשארךלהמכאבו11׃בכשל

וניעבץרק13׃הפתושקעךלוהןואשיאלעילבםדא

ערשרחובלבתוכפהת14׃ויתעבצאבהרמולגרבללמ

עתפודיאאוביםאתפןכלע15׃חלשיםינדמתעלכב

תובעותעבשוהוהיאנשהנהשש16׃אפרמןיאורבשי

׃יקנםדתוכפשםידיורקשןושלתומרםיניע17׃ושפנ

׃הערלץורלתורהממםילגרןואתובשחמשרחבל18

20׃םיחאןיבםינדמחלשמורקשדעםיבזכחיפי19

םרשק21׃ךמאתרותשטתלאוךיבאתוצמינברצנ

החנתךכלהתהב22׃ךתרגרגלעםדנעדימתךבללע

23׃ךחישתאיהתוציקהוךילערמשתךבכשבךתא

24׃רסומתוחכותםייחךרדורואהרותוהוצמרניכ

דמחתלא25׃הירכנןושלתקלחמערתשאמךרמשל

הנוזהשאדעביכ26׃היפעפעבךחקתלאוךבבלבהיפי

התחיה27׃דוצתהרקישפנשיאתשאוםחלרככדע

לעשיאךלהיםא28׃הנפרשתאלוידגבווקיחבשאשיא

והערתשאלאאבהןכ29׃הניוכתאלוילגרוםילחגה
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אלמלבונגייכבנגלוזוביאל30׃הבעגנהלכהקניאל

ותיבןוהלכתאםיתעבשםלשיאצמנו31׃בערייכושפנ

33׃הנשעיאוהושפנתיחשמבלרסחהשאףאנ32׃ןתי

רבגתמחהאנקיכ34׃החמתאלותפרחואצמיןולקועגנ

הבאיאלורפכלכינפאשיאל35׃םקנםויבלומחיאלו

׃דחשהברתיכ

היחויתוצמרמש2׃ךתאןפצתיתוצמוירמארמשינב7

םבתכךיתעבצאלעםרשק3׃ךיניעןושיאכיתרותו

הניבלעדמותאיתחאהמכחלרמא4׃ךבלחוללע

׃הקילחההירמאהירכנמהרזהשאמךרמשל5׃ארקת

םיאתפבאראו7׃יתפקשניבנשאדעביתיבןולחביכ6

ךרדוהנפלצאקושברבע8׃בלרסחרענםינבבהניבא

׃הלפאוהלילןושיאבםויברעבףשנב9׃דעציהתיב

הימה11׃בלתרצנוהנוזתישותארקלהשאהנהו10

םעפץוחבםעפ12׃הילגרונכשיאלהתיבבתררסואיה

ולהקשנוובהקיזחהו13׃בראתהנפלכלצאותובחרב

יתמלשםויהילעםימלשיחבז14׃ולרמאתוהינפהזעה

׃ךאצמאוךינפרחשלךתארקליתאציןכלע15׃ירדנ

יתפנ17׃םירצמןוטאתובטחישרעיתדברםידברמ16

רקבהדעםידדהורנהכל18׃ןומנקוםילהארמיבכשמ

ךרדבךלהותיבבשיאהןיאיכ19׃םיבהאבהסלעתנ

׃ותיבאביאסכהםוילודיבחקלףסכהרורצ20׃קוחרמ

ךלוה22׃ונחידתהיתפשקלחבהחקלברבותטה21

רסומלאסכעכואוביחבטלארושכםאתפהירחא
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עדיאלוחפלארופצרהמכודבכץחחלפידע23׃ליוא

ירמאלובישקהוילועמשםינבהתעו24׃אוהושפנביכ

26׃היתוביתנבעתתלאךבלהיכרדלאטשילא25׃יפ

יכרד27׃היגרהלכםימצעוהליפהםיללחםיבריכ

Sheol)׃תומירדחלאתודריהתיבלואש h7585)

םימורמשארב2׃הלוקןתתהנובתוארקתהמכחאלה8

תרקיפלםירעשדיל3׃הבצנתוביתנתיבךרדילע

לאילוקוארקאםישיאםכילא4׃הנרתםיחתפאובמ

6׃בלוניבהםיליסכוהמרעםיאתפוניבה5׃םדאינב

תמאיכ7׃םירשימיתפשחתפמורבדאםידיגניכועמש

ןיאיפירמאלכקדצב8׃עשריתפשתבעותויכחהגהי
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הוהיתאריבםאיכםיאטחבךבלאנקילא17׃םירשימ

עמש19׃תרכתאלךתוקתותירחאשיםאיכ18׃םויהלכ

יאבסביהתלא20׃ךבלךרדברשאוםכחוינבהתא

םיערקושרויללוזואבסיכ21׃ומלרשביללזבןיי

הנקזיכזובתלאוךדליהזךיבאלעמש22׃המונשיבלת

24׃הניבורסומוהמכחרכמתלאוהנקתמא23׃ךמא

ךיבאחמשי25׃ובחמשיוםכחדלויקידציבאלוגילוג

יכרדךיניעוילךבלינבהנת26׃ךתדלוילגתוךמאו

ףא28׃הירכנהרצראבוהנוזהקמעהחושיכ27׃הנצרת

ימליואימל29׃ףסותםדאבםידגובובראתףתחכאיה

תוללכחימלםנחםיעצפימלחישימלםינודמימליובא

לא31׃ךסממרקחלםיאבלןייהלעםירחאמל30׃םיניע

32׃םירשימבךלהתיוניעסיכבןתייכםדאתייכןייארת

תורזואריךיניע33׃שרפיינעפצכוךשישחנכותירחא

בכשכוםיבלבבכשכתייהו34׃תוכפהתרבדיךבלו
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יתמיתעדילבינומלהיתילחלבינוכה35׃לבחשארב

׃דועונשקבאףיסואץיקא

יכ2׃םתאתויהלואתתלאוהערישנאבאנקתלא24

הנביהמכחב3׃הנרבדתםהיתפשלמעוםבלהגהידש

ןוהלכואלמיםירדחתעדבו4׃ןנוכתיהנובתבותיב

6׃חכץמאמתעדשיאוזועבםכחרבג5׃םיענורקי

7׃ץעויברבהעושתוהמחלמךלהשעתתולבחתביכ

בשחמ8׃והיפחתפיאלרעשבתומכחליואלתומאר

תבעותותאטחתלואתמז9׃וארקיתומזמלעבולערהל

לצה11׃הכחכרצהרצםויבתיפרתה10׃ץלםדאל

ןהרמאתיכ12׃ךושחתםאגרהלםיטמותומלםיחקל

אוהךשפנרצנוןיביאוהתובלןכתאלההזונעדיאל

תפנובוטיכשבדינבלכא13׃ולעפכםדאלבישהועדי

שיותאצמםאךשפנלהמכחהעדןכ14׃ךכחלעקותמ

קידצהונלעשרבראתלא15׃תרכתאלךתוקתותירחא

םיעשרוםקוקידצלופיעבשיכ16׃וצברדדשתלא

לאולשכבוחמשתלאךיביואלפנב17׃הערבולשכי

וילעמבישהוויניעבערוהוהיהאריןפ18׃ךבללגי

יכ20׃םיעשרבאנקתלאםיערמברחתתלא19׃ופא

תאארי21׃ךעדיםיעשררנערלתירחאהיהתאל

םוקיםאתפיכ22׃ברעתתלאםינושםעךלמוינבהוהי

רכהםימכחלהלאםג23׃עדויימםהינשדיפוםדיא

והבקיהתאקידצעשרלרמא24׃בוטלבטפשמבםינפ

אובתםהילעוםעניםיחיכומלו25׃םימאלוהומעזיםימע

ןכה27׃םיחכנםירבדבישמקשיםיתפש26׃בוטתכרב
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28׃ךתיבתינבורחאךלהדשבהדתעוךתכאלמץוחב

רמאתלא29׃ךיתפשבתיתפהוךערבםנחדעיהתלא

לע30׃ולעפכשיאלבישאולהשעאןכילהשערשאכ

הנהו31׃בלרסחםדאםרכלעויתרבעלצעשיאהדש

׃הסרהנוינבארדגוםילרחוינפוסכםינשמקולכהלע

טעמ33׃רסומיתחקליתיאריבלתישאיכנאהזחאו32

ךלהתמאבו34׃בכשלםידיקבחטעמתומונתטעמתונש

׃ןגמשיאכךירסחמוךשיר

ךלמהיקזחישנאוקיתעהרשאהמלשילשמהלאםג25

רקחםיכלמדבכורבדרתסהםיהלאדבכ2׃הדוהי

׃רקחןיאםיכלמבלוקמעלץראוםורלםימש3׃רבד

ינפלעשרוגה5׃ילכףרצלאציוףסכמםיגיסוגה4

םוקמבוךלמינפלרדהתתלא6׃ואסכקדצבןוכיוךלמ

ךליפשהמהנההלעךלרמאבוטיכ7׃דמעתלאםילדג

ןפרהמברלאצתלא8׃ךיניעואררשאבידנינפל

בירךביר9׃ךערךתאםילכהבהתירחאבהשעתהמ

ךתבדועמשךדסחיןפ10׃לגתלארחאדוסוךערתא

לערבדרבדףסכתויכשמבבהזיחופת11׃בושתאל

׃תעמשןזאלעםכחחיכומםתכילחובהזםזנ12׃וינפא

וינדאשפנוויחלשלןמאנריצריצקםויבגלשתנצכ13

׃רקשתתמבללהתמשיאןיאםשגוחורוםיאישנ14׃בישי

16׃םרגרבשתהכרןושלוןיצקהתפיםיפאךראב15

ךלגררקה17׃ותאקהוונעבשתןפךידלכאתאצמשבד

ןונשץחוברחוץיפמ18׃ךאנשוךעבשיןפךערתיבמ
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חטבמתדעומלגרוהערןש19׃רקשדעוהערבהנעשיא

רתנלעץמחהרקםויבדגבהדעמ20׃הרצםויבדגוב

םחלוהלכאהךאנשבערםא21׃ערבללעםירשברשו

ושארלעהתחהתאםילחגיכ22׃םימוהקשהאמצםאו

םימעזנםינפוםשגללוחתןופצחור23׃ךלםלשיהוהיו

תיבוםינודמתשאמגגתנפלעתבשבוט24׃רתסןושל

ץראמהבוטהעומשוהפיעשפנלעםירקםימ25׃רבח

׃עשרינפלטמקידצתחשמרוקמושפרנןיעמ26׃קחרמ

ריע28׃דובכםדבכרקחובוטאלתוברהשבדלכא27

׃וחורלרצעמןיארשאשיאהמוחןיאהצורפ

ליסכלהואנאלןכריצקברטמכוץיקבגלשכ26

אלםנחתללקןכףועלרורדכדונלרופצכ2׃דובכ

לא4׃םיליסכוגלטבשורומחלגתמסוסלטוש3׃אבת

ליסכהנע5׃התאםגולהושתןפותלואכליסכןעת

התשסמחםילגרהצקמ6׃ויניעבםכחהיהיןפותלואכ

יפבלשמוחספמםיקשוילד7׃ליסכדיבםירבדחלש

9׃דובכליסכלןתונןכהמגרמבןבארורצכ8׃םיליסכ

ללוחמבר10׃םיליסכיפבלשמורוכשדיבהלעחוח

ליסכואקלעבשבלככ11׃םירבערכשוליסכרכשולכ

ליסכלהוקתויניעבםכחשיאתיאר12׃ותלואבהנוש

14׃תובחרהןיביראךרדבלחשלצערמא13׃ונממ

ודילצעןמט15׃ותטמלעלצעוהריצלעבוסתתלדה

ויניעבלצעםכח16׃ויפלאהבישהלהאלנתחלצב

רבעתמרבעבלכינזאבקיזחמ17׃םעטיבישמהעבשמ
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19׃תומוםיצחםיקזהריההלהלתמכ18׃ולאלבירלע

ספאב20׃ינאקחשמאלהרמאווהערתאהמרשיאןכ

םילחגלםחפ21׃ןודמקתשיןגרנןיאבושאהבכתםיצע

ןגרנירבד22׃ביררחרחלםינודמשיאושאלםיצעו

הפצמםיגיסףסכ23׃ןטבירדחודריםהוםימהלתמכ

אנושרכניותפשב24׃ערבלוםיקלדםיתפששרחלע

יכובןמאתלאולוקןנחייכ25׃המרמתישיוברקבו

ותערהלגתןואשמבהאנשהסכת26׃ובלבתובעותעבש

28׃בושתוילאןבאללגולפיהבתחשהרכ27׃להקב

׃החדמהשעיקלחהפוויכדאנשירקשןושל

׃םוידליהמעדתאליכרחמםויבללהתתלא27

ןבאדבכ3׃ךיתפשלאוירכנךיפאלורזךללהי2

המחתוירזכא4׃םהינשמדבכליואסעכולוחהלטנו

הלגמתחכותהבוט5׃האנקינפלדמעיימוףאףטשו

תוקישנתורתענובהואיעצפםינמאנ6׃תרתסמהבהאמ

׃קותמרמלכהבערשפנותפנסובתהעבששפנ7׃אנוש

ןמש9׃ומוקממדדונשיאןכהנקןמתדדונרופצכ8

הערוךער10׃שפנתצעמוהערקתמובלחמשיתרטקו

ןכשבוטךדיאםויבאובתלאךיחאתיבובזעתלאךיבא

יפרחהבישאויבלחמשוינבםכח11׃קוחרחאמבורק

׃ושנענורבעםיאתפרתסנהערהארםורע12׃רבד

ךרבמ14׃והלבחהירכנדעבורזברעיכודגבחק13

15׃ולבשחתהללקםיכשהרקבבלודגלוקבוהער

הינפצ16׃הותשנםינודמתשאורירגסםויבדרוטףלד
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שיאודחילזרבבלזרב17׃ארקיונימיןמשוחורןפצ

וינדארמשוהירפלכאיהנאתרצנ18׃והערינפדחי

20׃םדאלםדאהבלןכםינפלםינפהםימכ19׃דבכי

׃הנעבשתאלםדאהיניעוהנעבשתאלהדבאולואש

(Sheol h7585)21׃וללהמיפלשיאובהזלרוכוףסכלףרצמ

אלילעבתופירהךותבשתכמבליואהתאשותכתםא22

ךבלתישךנאצינפעדתעדי23׃ותלואוילעמרוסת

25׃רודרודלרזנםאוןסחםלועלאליכ24׃םירדעל

םישבכ26׃םירהתובשעופסאנואשדהארנוריצחהלג

ךמחללםיזעבלחידו27׃םידותעהדשריחמוךשובלל

׃ךיתורענלםייחוךתיבםחלל

עשפב2׃חטביריפככםיקידצועשרףדרןיאווסנ28

שררבג3׃ךיראיןכעדיןיבמםדאבוהירשםיברץרא

וללהיהרותיבזע4׃םחלןיאוףחסרטמםילדקשעו

טפשמוניביאלערישנא5׃םבורגתיהרותירמשועשר

שקעמומתבךלוהשרבוט6׃לכוניביהוהיישקבמו

םיללוזהערוןיבמןבהרותרצונ7׃רישעאוהוםיכרד

םילדןנוחלתיברתבוךשנבונוההברמ8׃ויבאםילכי

׃הבעותותלפתםגהרותעמשמונזאריסמ9׃ונצבקי

םימימתולופיאוהותוחשבערךרדבםירשיהגשמ10

׃ונרקחיןיבמלדורישעשיאויניעבםכח11׃בוטולחני

שפחיםיעשרםוקבותראפתהברםיקידצץלעב12

14׃םחריבזעוהדומוחילציאלויעשפהסכמ13׃םדא

15׃הערבלופיובלהשקמודימתדחפמםדאירשא

רסחדיגנ16׃לדםעלעעשרלשמקקושבדוםהנירא
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םדא17׃םימיךיראיעצביאנשתוקשעמברותונובת

םימתךלוה18׃ובוכמתילאסונירובדעשפנםדבקשע

עבשיותמדאדבע19׃תחאבלופיםיכרדשקענועשוי

תוכרבברתונומאשיא20׃שירעבשיםיקרףדרמוםחל

תפלעובוטאלםינפרכה21׃הקניאלרישעהלץאו

עדיאלוןיעערשיאןוהללהבנ22׃רבגעשפיםחל

קילחממאצמיןחירחאםדאחיכומ23׃ונאבירסחיכ

שיאלאוהרבחעשפןיארמאוומאוויבאלזוג24׃ןושל

׃ןשדיהוהילעחטובוןודמהרגישפנבחר25׃תיחשמ

27׃טלמיאוההמכחבךלוהוליסכאוהובלבחטוב26

םוקב28׃תוראמברויניעםילעמורוסחמןיאשרלןתונ

׃םיקידצובריםדבאבוםדארתסיםיעשר

2׃אפרמןיאורבשיעתפףרעהשקמתוחכותשיא29

3׃םעחנאיעשרלשמבוםעהחמשיםיקידצתוברב

4׃ןוהדבאיתונוזהערוויבאחמשיהמכחבהאשיא

רבג5׃הנסרהיתומורתשיאוץראדימעיטפשמבךלמ

ערשיאעשפב6׃וימעפלעשרופתשרוהערלעקילחמ

אלעשרםילדןידקידצעדי7׃חמשוןוריקידצושקומ

9׃ףאובישיםימכחוהירקוחיפיןוצלישנא8׃תעדןיבי

10׃תחנןיאוקחשוזגרוליואשיאתאטפשנםכחשיא

וחורלכ11׃ושפנושקביםירשיוםתואנשיםימדישנא

לעבישקמלשמ12׃הנחבשירוחאבםכחוליסכאיצוי

ושגפנםיככתשיאושר13׃םיעשרויתרשמלכרקשרבד

ואסכםילדתמאבטפושךלמ14׃הוהיםהינשיניעריאמ
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שיבמחלשמרענוהמכחןתיתחכותוטבש15׃ןוכידעל

םתלפמבםיקידצועשפהבריםיעשרתוברב16׃ומא

ןיאב18׃ךשפנלםינדעמןתיוךחיניוךנברסי17׃וארי

רסויאלםירבדב19׃והרשאהרותרמשוםעערפיןוזח

הוקתוירבדבץאשיאתיזח20׃הנעמןיאוןיבייכדבע

׃ןונמהיהיותירחאוודבערענמקנפמ21׃ונממליסכל

םדאתואג23׃עשפברהמחלעבוןודמהרגיףאשיא22

אנושבנגםעקלוח24׃דובכךמתיחורלפשוונליפשת

שקומןתיםדאתדרח25׃דיגיאלועמשיהלאושפנ

הוהימולשומינפםישקבמםיבר26׃בגשיהוהיבחטובו

עשרתבעותולועשיאםיקידצתבעות27׃שיאטפשמ

׃ךרדרשי

לאיתיאלרבגהםאנאשמההקיןברוגאירבד30

םדאתניבאלושיאמיכנארעביכ2׃לכאולאיתיאל

הלעימ4׃עדאםישדקתעדוהמכחיתדמלאלו3׃יל

ימהלמשבםימררצימוינפחבחורףסאימדריוםימש

לכ5׃עדתיכונבםשהמוומשהמץראיספאלכםיקה

לעףסותלא6׃ובםיסחלאוהןגמהפורצהולאתרמא

לאךתאמיתלאשםיתש7׃תבזכנוךבחיכויןפוירבד

ינממקחרהבזכרבדואוש8׃תומאםרטבינממענמת

עבשאןפ9׃יקחםחלינפירטהילןתתלארשעושאר

םשיתשפתויתבנגושרואןפוהוהיימיתרמאויתשחכו

׃תמשאוךללקיןפונדאלאדבעןשלתלא10׃יהלא

רוהטרוד12׃ךרביאלומאתאוללקיויבארוד11
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ויפעפעוויניעומרהמרוד13׃ץחראלותאצמוויניעב

לכאלויתעלתמתולכאמווינשתוברחרוד14׃ואשני

בהתונביתשהקולעל15׃םדאמםינויבאוץראמםיינע

16׃ןוהורמאאלעבראהנעבשתאלהנהשולשבה

׃ןוההרמאאלשאוםימהעבשאלץראםחררצעולואש

(Sheol h7585)17הורקיםאתהקילזובתובאלגעלתןיע

ינממואלפנהמההשלש18׃רשנינבהולכאיולחניברע

ילעשחנךרדםימשברשנהךרד19׃םיתעדיאלעבראו

ךרדןכ20׃המלעברבגךרדוםיבלבהינאךרדרוצ

׃ןואיתלעפאלהרמאוהיפהתחמוהלכאתפאנמהשא

22׃תאשלכותאלעבראתחתוץראהזגרשולשתחת21

האונשתחת23׃םחלעבשייכלבנוךולמייכדבעתחת

ינטקםההעברא24׃התרבגשריתיכהחפשולעבתיכ

וניכיוזעאלםעםילמנה25׃םימכחמםימכחהמהוץרא

׃םתיבעלסבומישיוםוצעאלםעםינפש26׃םמחלץיקב

םידיבתיממש28׃ולכץצחאציוהבראלןיאךלמ27

דעציביטימהמההשלש29׃ךלמילכיהבאיהושפתת

בושיאלוהמהבברובגשיל30׃תכליבטימהעבראו

32׃ומעםוקלאךלמושיתואםינתמריזרז31׃לכינפמ

בלחץימיכ33׃הפלדיתומזםאואשנתהבתלבנםא

׃ביראיצויםיפאץימוםדאיצויףאץימוהאמחאיצוי

המ2׃ומאותרסירשאאשמךלמלאומלירבד31

םישנלןתתלא3׃ירדנרבהמוינטברבהמוירב

לאומלםיכלמללא4׃ןיכלמתוחמלךיכרדוךליח



יֵלְׁשִמ 1205

התשיןפ5׃רכשואםינזורלוןייותשםיכלמללא

דבואלרכשונת6׃ינעינבלכןידהנשיוקקחמחכשיו

רכזיאלולמעוושירחכשיוהתשי7׃שפנירמלןייו

חתפ9׃ףולחינבלכןידלאםלאלךיפחתפ8׃דוע

אצמיימליחתשא10׃ןויבאוינעןידוקדצטפשךיפ

אלללשוהלעבבלהבחטב11׃הרכמםינינפמקחרו

השרד13׃הייחימילכעראלובוטוהתלמג12׃רסחי

רחוסתוינאכהתיה14׃היפכץפחבשעתוםיתשפורמצ

ףרטןתתוהלילדועבםקתו15׃המחלאיבתקחרממ

ירפמוהחקתוהדשהממז16׃היתרענלקחוהתיבל

׃היתוערזץמאתוהינתמזועבהרגח17׃םרכעטנהיפכ

הידי19׃הרנלילבהבכיאלהרחסבוטיכהמעט18

ינעלהשרפהפכ20׃ךלפוכמתהיפכורושיכבהחלש

לכיכגלשמהתיבלאריתאל21׃ןויבאלהחלשהידיו

ןמגראוששהלהתשעםידברמ22׃םינששבלהתיב

׃ץראינקזםעותבשבהלעבםירעשבעדונ23׃השובל

רדהוזע25׃ינענכלהנתנרוגחורכמתוהתשעןידס24

המכחבהחתפהיפ26׃ןורחאםוילקחשתוהשובל

םחלוהתיבתוכילההיפוצ27׃הנושללעדסחתרותו

׃הללהיוהלעבהורשאיוהינבומק28׃לכאתאלתולצע

ןחהרקש30׃הנלכלעתילעתאוליחושעתונבתובר29

הלונת31׃ללהתתאיההוהיתאריהשאיפיהלבהו

׃הישעמםירעשבהוללהיוהידיירפמ



תור 1206

תור

שיאךליוץראבבעריהיוםיטפשהטפשימיביהיו1

׃וינבינשוותשאואוהבאומידשברוגלהדוהיםחלתיבמ

ןולחמוינבינשםשוימענותשאםשוךלמילאשיאהםשו2

ויהיובאומידשואביוהדוהיםחלתיבמםיתרפאןוילכו

4׃הינבינשואיהראשתוימענשיאךלמילאתמיו3׃םש

תינשהםשוהפרעתחאהםשתויבאמםישנםהלואשיו

ןולחמםהינשםגותומיו5׃םינשרשעכםשובשיותור

איהםקתו6׃השיאמוהידליינשמהשאהראשתוןוילכו

יכבאומהדשבהעמשיכבאומידשמבשתוהיתלכו

םוקמהןמאצתו7׃םחלםהלתתלומעתאהוהידקפ

בושלךרדבהנכלתוהמעהיתלכיתשוהמשהתיהרשא

הנכלהיתלכיתשלימענרמאתו8׃הדוהיץראלא

רשאכדסחםכמעהוהיהשעיהמאתיבלהשאהנבש

החונמןאצמוםכלהוהיןתי9׃ידמעוםיתמהםעםתישע

10׃הניכבתוןלוקהנאשתוןהלקשתוהשיאתיבהשא

הנבשימענרמאתו11׃ךמעלבושנךתאיכהלהנרמאתו

םכלויהויעמבםינבילדועהימעהנכלתהמליתנב

יכשיאלתויהמיתנקזיכןכליתנבהנבש12׃םישנאל

יתדליםגושיאלהלילהיתייהםגהוקתילשייתרמא

הנגעתןהלהולדגירשאדעהנרבשתןהלה13׃םינב

האצייכםכמדאמילרמיכיתנבלאשיאלתויהיתלבל

הפרעקשתודועהניכבתוןלוקהנשתו14׃הוהידייב

ךתמביהבשהנהרמאתו15׃הבהקבדתורוהתומחל

תוררמאתו16׃ךתמביירחאיבושהיהלאלאוהמעלא



תור 1207

יכלתרשאלאיכךירחאמבושלךבזעליביעגפתלא

17׃יהלאךיהלאוימעךמעןילאינילתרשאבוךלא

הכוילהוהיהשעיהכרבקאםשותומאיתומתרשאב

תצמאתמיכארתו18׃ךניבויניבדירפיתומהיכףיסי

םהיתשהנכלתו19׃הילארבדללדחתוהתאתכללאיה

לכםהתוםחלתיבהנאבכיהיוםחלתיבהנאבדע

לאןהילארמאתו20׃ימענתאזההנרמאתוןהילעריעה

21׃דאמילידשרמהיכארמילןארקימענילהנארקת

ילהנארקתהמלהוהיינבישהםקירויתכלההאלמינא

תורוימענבשתו22׃ילערהידשויבהנעהוהיוימענ

תיבואבהמהובאומידשמהבשההמעהתלכהיבאומה

׃םירעשריצקתלחתבםחל

ךלמילאתחפשממליחרובגשיאהשיאלעדימימענלו2

אנהכלאימענלאהיבאומהתוררמאתו2׃זעבומשו

ויניעבןחאצמארשארחאםילבשבהטקלאוהדשה

ירחאהדשבטקלתואובתוךלתו3׃יתביכלהלרמאתו

תחפשממרשאזעבלהדשהתקלחהרקמרקיוםירצקה

םירצוקלרמאיוםחלתיבמאבזעבהנהו4׃ךלמילא

ורענלזעברמאיו5׃הוהיךכרביולורמאיוםכמעהוהי

רענהןעיו6׃תאזההרענהימלםירצוקהלעבצנה

םעהבשהאיההיבאומהרענרמאיוםירצוקהלעבצנה

םירמעביתפסאואנהטקלארמאתו7׃באומהדשמימענ

הזהתעדעורקבהזאמדומעתואובתוםירצוקהירחא

תעמשאולהתורלאזעברמאיו8׃טעמתיבההתבש



תור 1208

הזמירובעתאלםגורחאהדשבטקלליכלתלאיתב

ןורצקירשאהדשבךיניע9׃יתרענםעןיקבדתהכו

ךעגניתלבלםירענהתאיתיוצאולהןהירחאתכלהו

׃םירענהןובאשירשאמתיתשוםילכהלאתכלהותמצו

עודמוילארמאתוהצראוחתשתוהינפלעלפתו10

זעבןעיו11׃הירכניכנאוינריכהלךיניעבןחיתאצמ

ירחאךתומחתאתישערשאלכילדגהדגההלרמאיו

לאיכלתוךתדלומץראוךמאוךיבאיבזעתוךשיאתומ

ךלעפהוהיםלשי12׃םושלשלומתתעדיאלרשאםע

רשאלארשייהלאהוהיםעמהמלשךתרכשמיהתו

ךיניעבןחאצמארמאתו13׃ויפנכתחתתוסחלתאב

אליכנאוךתחפשבללעתרבדיכוינתמחניכינדא

לכאהתעלזעבהלרמאיו14׃ךיתחפשתחאכהיהא

בשתוץמחבךתפתלבטוםחלהןמתלכאוםלהישג

15׃רתתועבשתולכאתוילקהלטבציוםירצוקהדצמ

םירמעהןיבםגרמאלוירענתאזעבוציוטקללםקתו

םיתבצהןמהלולשתלשםגו16׃הומילכתאלוטקלת

דעהדשבטקלתו17׃הבורעגתאלוהטקלוםתבזעו

18׃םירעשהפיאכיהיוהטקלרשאתאטבחתוברעה

אצותוהטקלרשאתאהתומחארתוריעהאובתואשתו

התומחהלרמאתו19׃העבשמהרתוהרשאתאהלןתתו

דגתוךורבךריכמיהיתישעהנאוםויהתטקלהפיא

רשאשיאהםשרמאתוומעהתשערשאתאהתומחל

אוהךורבהתלכלימענרמאתו20׃זעבםויהומעיתישע

רמאתוםיתמהתאוםייחהתאודסחבזעאלרשאהוהיל



תור 1209

תוררמאתו21׃אוהונלאגמשיאהונלבורקימענהל

ןיקבדתילרשאםירענהםעילארמאיכםגהיבאומה

לאימענרמאתו22׃ילרשאריצקהלכתאולכםאדע

ךבועגפיאלוויתורענםעיאצתיכיתבבוטהתלכתור

תולכדעטקללזעבתורענבקבדתו23׃רחאהדשב

׃התומחתאבשתוםיטחהריצקוםירעשהריצק

חונמךלשקבאאלהיתבהתומחימענהלרמאתו3

תייהרשאונתעדמזעבאלההתעו2׃ךלבטיירשא

׃הלילהםירעשהןרגתאהרזאוההנהויתורענתא

לאןרגהיתדריוךילעךתלמשתמשותכסותצחרו3

ובכשביהיו4׃תותשלולכאלותלכדעשיאליעדות

ויתלגרמתילגותאבוםשבכשירשאםוקמהתאתעדיו

הילארמאתו5׃ןישעתרשאתאךלדיגיאוהויתבכשו

רשאלככשעתוןרגהדרתו6׃השעאירמאתרשאלכ

בכשלאביוובלבטייותשיוזעבלכאיו7׃התומחהתוצ

8׃בכשתוויתלגרמלגתוטלבאבתוהמרעההצקב

תבכשהשאהנהותפליושיאהדרחיוהלילהיצחביהיו

תשרפוךתמאתוריכנארמאתותאימרמאיו9׃ויתלגרמ

הוהילתאהכורברמאיו10׃התאלאגיכךתמאלעךפנכ

תכליתלבלןושארהןמןורחאהךדסחתבטיהיתב

לאיתבהתעו11׃רישעםאולדםאםירוחבהירחא

ימערעשלכעדוייכךלהשעאירמאתרשאלכיארית

יכנאלאגםאיכםנמאיכהתעו12׃תאליחתשאיכ

םארקבבהיהוהלילהיניל13׃ינממבורקלאגשיםגו



תור 1210

יחיכנאךיתלאגוךלאגלץפחיאלםאולאגיבוטךלאגי

רקבהדעותלגרמבכשתו14׃רקבהדעיבכשהוהי

האביכעדוילארמאיווהערתאשיאריכיםורטבםקתו

יזחאוךילערשאתחפטמהיבהרמאיו15׃ןרגההשאה

׃ריעהאביוהילעתשיוםירעשששדמיוהבזחאתוהב

לכתאהלדגתויתבתאימרמאתוהתומחלאאובתו16

ןתנהלאהםירעשהששרמאתו17׃שיאההלהשערשא

יבשרמאתו18׃ךתומחלאםקיריאובתלארמאיכיל

יכשיאהטקשיאליכרבדלפיךיאןיעדתרשאדעיתב

׃םויהרבדההלכםא

רבדרשארבעלאגההנהוםשבשיורעשההלעזעבו4

חקיו2׃בשיורסיוינמלאינלפהפהבשהרוסרמאיוזעב

רמאיו3׃ובשיוהפובשרמאיוריעהינקזמםישנאהרשע

ימענהרכמךלמילאלוניחאלרשאהדשהתקלחלאגל

רמאלךנזאהלגאיתרמאינאו4׃באומהדשמהבשה

אלםאולאגלאגתםאימעינקזדגנוםיבשיהדגנהנק

ךירחאיכנאולואגלךתלוזןיאיכעדאוילהדיגהלאגי

דימהדשהךתונקםויבזעברמאיו5׃לאגאיכנארמאיו

םשםיקהליתינקתמהתשאהיבאומהתורתאמוימענ

ןפיללואגללכואאללאגהרמאיו6׃ותלחנלעתמה

לכואאליכיתלאגתאהתאךללאגיתלחנתאתיחשא

הרומתהלעוהלואגהלעלארשיבםינפלתאזו7׃לאגל

הדועתהתאזווהערלןתנוולענשיאףלשרבדלכםיקל

9׃ולענףלשיוךלהנקזעבללאגהרמאיו8׃לארשיב



תור 1211

יתינקיכםויהםתאםידעםעהלכוםינקזלזעברמאיו

ןולחמוןוילכלרשאלכתאוךלמילאלרשאלכתא

יליתינקןולחמתשאהיבאמהתורתאםגו10׃ימענדימ

תמהםשתרכיאלוותלחנלעתמהםשםיקהלהשאל

ורמאיו11׃םויהםתאםידעומוקמרעשמוויחאםעמ

השאהתאהוהיןתיםידעםינקזהורעשברשאםעהלכ

תיבתאםהיתשונברשאהאלכולחרכךתיבלאהאבה

12׃םחלתיבבםשארקוהתרפאבליחהשעולארשי

ערזהןמהדוהילרמתהדלירשאץרפתיבכךתיביהיו

תורתאזעבחקיו13׃תאזההרענהןמךלהוהיןתירשא

דלתוןוירההלהוהיןתיוהילאאביוהשאלוליהתו

אלרשאהוהיךורבימענלאםישנההנרמאתו14׃ןב

ךלהיהו15׃לארשיבומשארקיוםויהלאגךלתיבשה

ךתבהארשאךתלכיכךתבישתאלכלכלושפנבישמל

ימענחקתו16׃םינבהעבשמךלהבוטאיהרשאותדלי

הנארקתו17׃תנמאלוליהתוהקיחבוהתשתודליהתא

דבועומשהנארקתוימענלןבדלירמאלםשתונכשהול

דילוהץרפץרפתודלותהלאו18׃דודיבאישייבאאוה

תאדילוהםרוםרתאדילוהןורצחו19׃ןורצחתא

תאדילוהןושחנוןושחנתאדילוהבדנימעו20׃בדנימע

׃דבועתאדילוהזעבוזעבתאדילוהןומלשו21׃המלש

׃דודתאדילוהישיוישיתאדילוהדבעו22



םירישהריש 1212

םירישהריש

יכוהיפתוקישנמינקשי2׃המלשלרשאםירישהריש1

ךמשקרותןמשםיבוטךינמשחירל3׃ןיימךידדםיבוט

ינאיבההצורנךירחאינכשמ4׃ךובהאתומלעןכלע

ןיימךידדהריכזנךבהחמשנוהליגנוירדחךלמה

ילהאכםלשוריתונבהואנוינאהרוחש5׃ךובהאםירשימ

תרחרחשינאשינוארתלא6׃המלשתועיריכרדק

םימרכהתאהרטנינמשיבורחנימאינבשמשהינתפזשש

הכיאישפנהבהאשילהדיגה7׃יתרטנאלילשימרכ

לעהיטעכהיהאהמלשםירהצבץיברתהכיאהערת

ךליאצםישנבהפיהךליעדתאלםא8׃ךירבחירדע

9׃םיערהתונכשמלעךיתידגתאיערוןאצהיבקעב

ךייחלוואנ10׃יתיערךיתימדהערפיבכרביתססל

םעךלהשענבהזירות11׃םיזורחבךראוצםירתב

13׃וחירןתנידרנובסמבךלמהשדע12׃ףסכהתודקנ

ידודרפכהלכשא14׃ןיליידשןיבילידודרמהרורצ

ךיניעהפיךנהיתיערהפיךנה15׃ידגןיעימרכביל

17׃הננערונשרעףאםיענףאידודהפיךנה16׃םינוי

׃םיתורבונטיחרםיזראוניתבתורק

ןיבהנשושכ2׃םיקמעהתנשושןורשהתלצבחינא2

רעיהיצעבחופתכ3׃תונבהןיביתיערןכםיחוחה

קותמוירפויתבשיויתדמחולצבםינבהןיבידודןכ

5׃הבהאילעולגדוןייהתיבלאינאיבה4׃יכחל

׃ינאהבהאתלוחיכםיחופתבינודפרתושישאבינוכמס
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םכתאיתעבשה7׃ינקבחתונימיוישארלתחתולאמש6

םאווריעתםאהדשהתוליאבואתואבצבםלשוריתונב

הזהנהידודלוק8׃ץפחתשדעהבהאהתאוררועת

ידודהמוד9׃תועבגהלעץפקמםירההלעגלדמאב

חיגשמונלתכרחאדמועהזהנהםיליאהרפעלואיבצל

ילרמאוידודהנע10׃םיכרחהןמץיצמתונלחהןמ

רבעותסההנהיכ11׃ךליכלויתפייתיערךלימוק

רימזהתעץראבוארנםינצנה12׃ולךלהףלחםשגה

היגפהטנחהנאתה13׃ונצראבעמשנרותהלוקועיגה

׃ךליכלויתפייתיעריכלימוקחירונתנרדמסםינפגהו

ךיארמתאיניארההגרדמהרתסבעלסהיוגחביתנוי14

וזחא15׃הואנךיארמוברעךלוקיכךלוקתאיניעימשה

ונימרכוםימרכםילבחמםינטקםילעושםילעושונל

חופישדע17׃םינשושבהערהולינאוילידוד16׃רדמס

רפעלואיבצלידודךלהמדבסםיללצהוסנוםויה

׃רתבירהלעםיליאה

ויתשקבישפנהבהאשתאיתשקבתולילביבכשמלע3

םיקושבריעבהבבוסאואנהמוקא2׃ויתאצמאלו

׃ויתאצמאלוויתשקבישפנהבהאשתאהשקבאתובחרבו

ישפנהבהאשתאריעבםיבבסהםירמשהינואצמ3

הבהאשתאיתאצמשדעםהמיתרבעשטעמכ4׃םתיאר

לאוימאתיבלאויתאיבהשדעונפראאלוויתזחאישפנ

תואבצבםלשוריתונבםכתאיתעבשה5׃יתרוהרדח

הבהאהתאוררועתםאווריעתםאהדשהתוליאבוא
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ןשעתורמיתכרבדמהןמהלעתאזימ6׃ץפחתשדע

ותטמהנה7׃לכורתקבאלכמהנובלורומתרטקמ

םלכ8׃לארשיירבגמהלביבסםירבגםיששהמלשלש

דחפמוכרילעוברחשיאהמחלמידמלמברחיזחא

׃ןונבלהיצעמהמלשךלמהולהשעןוירפא9׃תולילב

וכותןמגראובכרמבהזותדיפרףסכהשעוידומע10

ןויצתונבהניארוהניאצ11׃םלשוריתונבמהבהאףוצר

םויבוותנתחםויבומאולהרטעשהרטעבהמלשךלמב

׃ובלתחמש

ךתמצלדעבמםינויךיניעהפיךנהיתיערהפיךנה4

רדעכךינש2׃דעלגרהמושלגשםיזעהרדעכךרעש

הלכשותומיאתמםלכשהצחרהןמולעשתובוצקה

חלפכהואנךירבדמוךיתתפשינשהטוחכ3׃םהבןיא

יונבךראוצדיודלדגמכ4׃ךתמצלדעבמךתקרןומרה

5׃םירובגהיטלשלכוילעיולתןגמהףלאתויפלתל

׃םינשושבםיעורההיבצימואתםירפעינשכךידשינש

רומהרהלאילךלאםיללצהוסנוםויהחופישדע6

8׃ךבןיאםומויתיערהפיךלכ7׃הנובלהתעבגלאו

הנמאשארמירושתיאובתןונבלמיתאהלכןונבלמיתא

9׃םירמניררהמתויראתונעממןומרחורינששארמ

קנעדחאבךיניעמדחאביניתבבלהלכיתחאינתבבל

ןיימךידדובטהמהלכיתחאךידדופיהמ10׃ךינרוצמ

הלכךיתותפשהנפטתתפנ11׃םימשבלכמךינמשחירו

12׃ןונבלחירכךיתמלשחירוךנושלתחתבלחושבד

סדרפךיחלש13׃םותחןיעמלוענלגהלכיתחאלוענןג
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םכרכודרנ14׃םידרנםעםירפכםידגמירפםעםינומר

ישארלכםעתולהאורמהנובליצעלכםעןומנקוהנק

16׃ןונבלןמםילזנוםייחםימראבםינגןיעמ15׃םימשב

ידודאביוימשבולזיינגיחיפהןמיתיאובוןופצירוע

׃וידגמירפלכאיוונגל

יתלכאימשבםעירומיתיראהלכיתחאינגליתאב5

ותשםיערולכאיבלחםעיניייתיתשישבדםעירעי

יחתפקפודידודלוקרעיבלוהנשיינא2׃םידודורכשו

יתוצוקלטאלמנישארשיתמתיתנוייתיעריתחאיל

הנשבלאהככיאיתנתכתאיתטשפ3׃הליליסיסר

ןמודיחלשידוד4׃םפנטאהככיאילגרתאיתצחר

ופטנידיוידודלחתפלינאיתמק5׃וילעומהיעמורחה

ינאיתחתפ6׃לוענמהתופכלערבערומיתעבצאורומ

אלווהיתשקבורבדבהאציישפנרבעקמחידודוידודל

םיבבסהםירמשהינאצמ7׃יננעאלוויתארקוהיתאצמ

׃תומחהירמשילעמידידרתאואשנינועצפינוכהריעב

המידודתאואצמתםאםלשוריתונבםכתאיתעבשה8

הפיהדודמךדודהמ9׃ינאהבהאתלוחשולודיגת

חצידוד10׃ונתעבשההככשדודמךדודהמםישנב

םילתלתויתוצוקזפםתכושאר11׃הבברמלוגדםודאו

תוצחרםימיקיפאלעםינויכויניע12׃ברועכתורחש

תולדגמםשבהתגורעכויחל13׃תאלמלעתובשיבלחב

ילילגוידי14׃רבערומתופטנםינשושויתותפשםיחקרמ

׃םיריפסתפלעמןשתשעויעמשישרתבםיאלממבהז
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ןונבלכוהארמזפינדאלעםידסימששידומעויקוש15

ידודהזםידמחמולכוםיקתממוכח16׃םיזראכרוחב

׃םלשוריתונביערהזו

ונשקבנוךדודהנפהנאםישנבהפיהךדודךלההנא6

םינגבתוערלםשבהתוגורעלונגלדריידוד2׃ךמע

׃םינשושבהערהילידודוידודלינא3׃םינשושטקללו

׃תולגדנכהמיאםלשוריכהואנהצרתכיתיערתאהפי4

םיזעהרדעכךרעשינביהרהםהשידגנמךיניעיבסה5

ןמולעשםילחרהרדעכךינש6׃דעלגהןמושלגש

חלפכ7׃םהבןיאהלכשותומיאתמםלכשהצחרה

תוכלמהמהםישש8׃ךתמצלדעבמךתקרןומרה

יתנויאיהתחא9׃רפסמןיאתומלעוםישגליפםינמשו

תונבהוארהתדלוילאיההרבהמאלאיהתחאיתמת

הפקשנהתאזימ10׃הוללהיוםישגליפותוכלמהורשאיו

לא11׃תולגדנכהמיאהמחכהרבהנבלכהפירחשומכ

ןפגההחרפהתוארללחנהיבאבתוארליתדריזוגאתנג

ימעתובכרמינתמשישפניתעדיאל12׃םינמרהוצנה

המךבהזחנויבושיבושתימלושהיבושיבוש13׃בידנ

׃םינחמהתלחמכתימלושבוזחת

ומכךיכרייקומחבידנתבםילענבךימעפופיהמ7

רסחילארהסהןגאךררש2׃ןמאידיהשעמםיאלח

ךידשינש3׃םינשושבהגוסםיטחתמרעךנטבגזמה

ךיניעןשהלדגמכךראוצ4׃היבצימאתםירפעינשכ

ןונבלהלדגמכךפאםיברתברעשלעןובשחבתוכרב
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ךשארתלדולמרככךילעךשאר5׃קשמדינפהפוצ

תמענהמותיפיהמ6׃םיטהרברוסאךלמןמגראכ

ךידשורמתלהתמדךתמוקתאז7׃םיגונעתבהבהא

ויהיווינסנסבהזחארמתבהלעאיתרמא8׃תולכשאל

ךכחו9׃םיחופתכךפאחירוןפגהתולכשאכךידשאנ

10׃םינשייתפשבבודםירשימלידודלךלוהבוטהןייכ

הנילנהדשהאצנידודהכל11׃ותקושתילעוידודלינא

ןפגההחרפםאהארנםימרכלהמיכשנ12׃םירפכב

13׃ךלידדתאןתאםשםינומרהוצנהרדמסהחתפ

םגםישדחםידגמלכוניחתפלעוחירונתנםיאדודה

׃ךליתנפצידודםינשי

םגךקשאץוחבךאצמאימאידשקנויילחאכךנתיימ8

ךקשאינדמלתימאתיבלאךאיבאךגהנא2׃ילוזוביאל

ונימיוישארתחתולאמש3׃ינמרסיסעמחקרהןיימ

וריעתהמםלשוריתונבםכתאיתעבשה4׃ינקבחת

ןמהלעתאזימ5׃ץפחתשדעהבהאהתאוררעתהמו

המשךיתררועחופתהתחתהדודלעתקפרתמרבדמה

לעםתוחכינמיש6׃ךתדליהלבחהמשךמאךתלבח

לואשכהשקהבהאתומכהזעיכךעורזלעםתוחכךבל

Sheol)׃היתבהלששאיפשרהיפשרהאנק h7585)7םימ

הופטשיאלתורהנוהבהאהתאתובכלולכויאלםיבר

8׃ולוזוביזובהבהאבותיבןוהלכתאשיאןתיםא

םויבונתחאלהשענהמהלןיאםידשוהנטקונלתוחא

ףסכתריטהילעהנבנאיההמוחםא9׃הברבדיש

ידשוהמוחינא10׃זראחולהילערוצנאיהתלדםאו
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היהםרכ11׃םולשתאצומכויניעביתייהזאתולדגמכ

אבישיאםירטנלםרכהתאןתנןומהלעבבהמלשל

המלשךלףלאהינפלילשימרכ12׃ףסכףלאוירפב

םירבחםינגבתבשויה13׃וירפתאםירטנלםיתאמו

ךלהמדוידודחרב14׃יניעימשהךלוקלםיבישקמ

׃םימשבירהלעםיליאהרפעלואיבצל
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תֶלֶהֹק

םילבהלבה2׃םלשוריבךלמדודןבתלהקירבד1

םדאלןורתיהמ3׃לבהלכהםילבהלבהתלהקרמא

אברודוךלהרוד4׃שמשהתחתלמעישולמעלכב

לאושמשהאבושמשהחרזו5׃תדמעםלועלץראהו

לאבבוסוםורדלאךלוה6׃םשאוהחרוזףאושומוקמ

7׃חורהבשויתביבסלעוחורהךלוהבבסבבוסןופצ

םוקמלאאלמונניאםיהוםיהלאםיכלהםילחנהלכ

םירבדהלכ8׃תכללםיבשםהםשםיכלהםילחנהש

אלותוארלןיעעבשתאלרבדלשיאלכויאלםיעגי

השענשהמוהיהישאוההיהשהמ9׃עמשמןזאאלמת

רבדשי10׃שמשהתחתשדחלכןיאוהשעישאוה

היהרשאםימלעלהיהרבכאוהשדחהזהאררמאיש

אלויהישםינרחאלםגוםינשארלןורכזןיא11׃וננפלמ

יתייהתלהקינא12׃הנרחאלויהישםעןורכזםהלהיהי

שורדליבלתאיתתנו13׃םלשוריבלארשילעךלמ

ןינעאוהםימשהתחתהשענרשאלכלעהמכחברותלו

לכתאיתיאר14׃ובתונעלםדאהינבלםיהלאןתנער

׃חורתוערולבהלכההנהושמשהתחתושענשםישעמה

16׃תונמהללכויאלןורסחוןקתללכויאלתועמ15

יתפסוהויתלדגההנהינארמאליבלםעינאיתרבד

האריבלוםלשורילעינפלהיהרשאלכלעהמכח

תעדוהמכחתעדליבלהנתאו17׃תעדוהמכחהברה

יכ18׃חורןויעראוההזםגשיתעדיתולכשותוללוה

׃בואכמףיסויתעדףיסויוסעכברהמכחברב
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בוטבהארוהחמשבהכסנאאנהכליבלבינאיתרמא2

החמשלוללוהמיתרמאקוחשל2׃לבהאוהםגהנהו

יבלוירשבתאןייבךושמליבלביתרת3׃השעהזהמ

בוטהזיאהארארשאדעתולכסבזחאלוהמכחבגהנ

׃םהייחימירפסמםימשהתחתושעירשאםדאהינבל

5׃םימרכיליתעטנםיתביליתינבישעמיתלדגה4

6׃ירפלכץעםהביתעטנוםיסדרפותונגיליתישע

7׃םיצעחמוצרעיםהמתוקשהלםימתוכרביליתישע

רקבהנקמםגילהיהתיבינבותוחפשוםידבעיתינק

יתסנכ8׃םלשוריבינפלויהשלכמילהיההברהןאצו

יליתישעתונידמהוםיכלמתלגסובהזוףסכםגיל

יתלדגו9׃תודשוהדשםדאהינבתגונעתותורשוםירש

הדמעיתמכחףאםלשוריבינפלהיהשלכמיתפסוהו

יתענמאלםהמיתלצאאליניעולאשרשאלכו10׃יל

היההזוילמעלכמחמשיבליכהחמשלכמיבלתא

ידיושעשישעמלכבינאיתינפו11׃ילמעלכמיקלח

ןיאוחורתוערולבהלכההנהותושעליתלמעשלמעבו

תוללוהוהמכחתוארלינאיתינפו12׃שמשהתחתןורתי

רבכרשאתאךלמהירחאאובישםדאההמיכתולכסו

תולכסהןמהמכחלןורתישישינאיתיארו13׃והושע

ליסכהוושארבויניעםכחה14׃ךשחהןמרואהןורתיכ

׃םלכתאהרקידחאהרקמשינאםגיתעדיוךלוהךשחב

המלוינרקיינאםגליסכההרקמכיבלבינאיתרמאו15

ןיאיכ16׃לבההזםגשיבלביתרבדורתויזאינאיתמכח

םיאבהםימיהרבכשבםלועלליסכהםעםכחלןורכז
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יתאנשו17׃ליסכהםעםכחהתומיךיאוחכשנלכה

יכשמשהתחתהשענשהשעמהילעעריכםייחהתא

ינאשילמעלכתאינאיתאנשו18׃חורתוערולבהלכה

ימו19׃ירחאהיהישםדאלונחינאששמשהתחתלמע

יתלמעשילמעלכבטלשיולכסואהיהיםכחהעדוי

שאילינאיתובסו20׃לבההזםגשמשהתחתיתמכחשו

שייכ21׃שמשהתחתיתלמעשלמעהלכלעיבלתא

למעאלשםדאלוןורשכבותעדבוהמכחבולמעשםדא

הוההמיכ22׃הברהערולבההזםגוקלחוננתיוב

׃שמשהתחתלמעאוהשובלןויערבוולמעלכבםדאל

בכשאלהלילבםגונינעסעכוםיבאכמוימילכיכ23

התשולכאישםדאבבוטןיא24׃אוהלבההזםגובל

דימיכינאיתיארהזםגולמעבבוטושפנתאהארהו

יכ26׃ינממץוחשוחיימולכאיימיכ25׃איהםיהלאה

ןתנאטוחלוהחמשותעדוהמכחןתנוינפלבוטשםדאל

לבההזםגםיהלאהינפלבוטלתתלסונכלוףוסאלןינע

׃חורתוערו

תדללתע2׃םימשהתחתץפחלכלתעוןמזלכל3

גורהלתע3׃עוטנרוקעלתעותעטלתעתומלתעו

תעותוכבלתע4׃תונבלתעוץורפלתעאופרלתעו

תעוםינבאךילשהלתע5׃דוקרתעודופסתעקוחשל

שקבלתע6׃קבחמקחרלתעוקובחלתעםינבאסונכ

תעועורקלתע7׃ךילשהלתעורומשלתעדבאלתעו

אנשלתעובהאלתע8׃רבדלתעותושחלתערופתל
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אוהרשאבהשועהןורתיהמ9׃םולשתעוהמחלמתע

םדאהינבלםיהלאןתנרשאןינעהתאיתיאר10׃למע

ןתנםלעהתאםגותעבהפיהשעלכהתא11׃ובתונעל

רשאהשעמהתאםדאהאצמיאלרשאילבמםבלב

בוטןיאיכיתעדי12׃ףוסדעושארמםיהלאההשע

םדאהלכםגו13׃וייחבבוטתושעלוחומשלםאיכםב

׃איהםיהלאתתמולמעלכבבוטהארוהתשולכאיש

םלועלהיהיאוהםיהלאההשעירשאלכיכיתעדי14

וארישהשעםיהלאהוערגלןיאונממוףיסוהלןיאוילע

היהרבכתויהלרשאואוהרבכהיהשהמ15׃וינפלמ

שמשהתחתיתיארדועו16׃ףדרנתאשקביםיהלאהו

17׃עשרההמשקדצהםוקמועשרההמשטפשמהםוקמ

םיהלאהטפשיעשרהתאוקידצהתאיבלבינאיתרמא

ינאיתרמא18׃םשהשעמהלכלעוץפחלכלתעיכ

תוארלוםיהלאהםרבלםדאהינבתרבדלעיבלב

הרקמוםדאהינבהרקמיכ19׃םהלהמההמהבםהש

דחאחורוהזתומןכהזתומכםהלדחאהרקמוהמהבה

לכה20׃לבהלכהיכןיאהמהבהןמםדאהרתומולכל

לאבשלכהורפעהןמהיהלכהדחאםוקמלאךלוה

הלעמלאיההלעהםדאהינבחורעדויימ21׃רפעה

יכיתיארו22׃ץראלהטמלאיהתדריההמהבהחורו

ימיכוקלחאוהיכוישעמבםדאהחמשירשאמבוטןיא

׃וירחאהיהישהמבתוארלונאיבי



תֶלֶהֹק 1223

םישענרשאםיקשעהלכתאהאראוינאיתבשו4

דימוםחנמםהלןיאוםיקשעהתעמדהנהושמשהתחת

םיתמהתאינאחבשו2׃םחנמםהלןיאוחכםהיקשע

בוטו3׃הנדעםייחהמהרשאםייחהןמותמרבכש

השעמהתאהאראלרשאהיהאלןדערשאתאםהינשמ

למעלכתאינאיתיארו4׃שמשהתחתהשענרשאערה

םגוהערמשיאתאנקאיהיכהשעמהןורשכלכתאו

תאלכאווידיתאקבחליסכה5׃חורתוערולבההז

תוערולמעםינפחאלממתחנףכאלמבוט6׃ורשב

דחאשי8׃שמשהתחתלבההאראוינאיתבשו7׃חור

אלויניעםגולמעלכלץקןיאוולןיאחאוןבםגינשןיאו

הזםגהבוטמישפנתארסחמולמעינאימלורשעעבשת

שירשאדחאהןמםינשהםיבוט9׃אוהערןינעולבה

תאםיקידחאהולפיםאיכ10׃םלמעבבוטרכשםהל

םאםג11׃ומיקהלינשןיאולופישדחאהוליאוורבח

ופקתיםאו12׃םחיךיאדחאלוםהלםחוםינשובכשי

הרהמבאלשלשמהטוחהוודגנודמעיםינשהדחאה

אלרשאליסכוןקזךלממםכחוןכסמדליבוט13׃קתני

םגיכךלמלאציםירוסהתיבמיכ14׃דוערהזהלעדי

םיכלהמהםייחהלכתאיתיאר15׃שרדלונותוכלמב

ןיא16׃ויתחתדמעירשאינשהדליהםעשמשהתחת

אלםינורחאהםגםהינפלהיהרשאלכלםעהלכלץק

׃חורןויערולבההזםגיכובוחמשי
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בורקוםיהלאהתיבלאךלתרשאכךילגררמש5

2׃ערתושעלםיעדויםניאיכחבזםיליסכהתתמעמשל

ינפלרבדאיצוהלרהמילאךבלוךיפלעלהבתלא

ןכלעץראהלעהתאוםימשבםיהלאהיכםיהלאה

לוקוןינעברבםולחהאביכ3׃םיטעמךירבדויהי

לאםיהלאלרדנרדתרשאכ4׃םירבדברבליסכ

׃םלשרדתרשאתאםיליסכבץפחןיאיכומלשלרחאת

ןתתלא6׃םלשתאלורודתשמרדתאלרשאבוט5

יכךאלמהינפלרמאתלאוךרשבתאאיטחלךיפתא

השעמתאלבחוךלוקלעםיהלאהףצקיהמלאיההגגש

תאיכהברהםירבדוםילבהותומלחברביכ7׃ךידי

הארתקדצוטפשמלזגושרקשעםא8׃אריםיהלאה

רמשהבגלעמהבגיכץפחהלעהמתתלאהנידמב

הדשלךלמאיהלכבץראןורתיו9׃םהילעםיהבגו

אלןומהבבהאימוףסכעבשיאלףסכבהא10׃דבענ

המוהילכואוברהבוטהתוברב11׃לבההזםגהאובת

דבעהתנשהקותמ12׃ויניעתיארםאיכהילעבלןורשכ

חינמונניארישעלעבשהולכאיהברהםאוטעמםא

רשעשמשהתחתיתיארהלוחהערשי13׃ןושילול

ערןינעבאוההרשעהדבאו14׃ותערלוילעבלרומש

ומאןטבמאצירשאכ15׃המואמודיבןיאוןבדילוהו

ךלישולמעבאשיאלהמואמואבשכתכללבושיםורע

המוךליןכאבשתמעלכהלוחהערהזםגו16׃ודיב

סעכולכאיךשחבוימילכםג17׃חורללמעישולןורתי

רשאבוטינאיתיאררשאהנה18׃ףצקווילחוהברה
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למעישולמעלכבהבוטתוארלותותשלולוכאלהפי

אוהיכםיהלאהולןתנרשאויחימירפסמשמשהתחת

םיסכנורשעםיהלאהולןתנרשאםדאהלכםג19׃וקלח

הזולמעבחמשלווקלחתאתאשלוונממלכאלוטילשהו

יכוייחימיתארכזיהברהאליכ20׃איהםיהלאתתמ

׃ובלתחמשבהנעמםיהלאה

׃םדאהלעאיההברושמשהתחתיתיאררשאהערשי6

ונניאודובכוםיסכנורשעםיהלאהולןתירשאשיא2

םיהלאהונטילשיאלוהואתירשאלכמושפנלרסח

׃אוהערילחולבההזונלכאיירכנשיאיכונממלכאל

ימיויהישברוהיחיתוברםינשוהאמשיאדילויםא3

התיהאלהרובקםגוהבוטהןמעבשתאלושפנווינש

ךליךשחבואבלבהביכ4׃לפנהונממבוטיתרמאול

הזלתחנעדיאלוהאראלשמשםג5׃הסכיומשךשחבו

אלההאראלהבוטוםימעפםינשףלאהיחולאו6׃הזמ

םגווהיפלםדאהלמעלכ7׃ךלוהלכהדחאםוקמלא

המליסכהןמםכחלרתויהמיכ8׃אלמתאלשפנה

ךלהמםיניעהארמבוט9׃םייחהדגנךלהלעדויינעל

ומשארקנרבכהיהשהמ10׃חורתוערולבההזםגשפנ

׃ונממףיקתהשםעןידללכויאלוםדאאוהרשאעדונו

12׃םדאלרתיהמלבהםיברמהברהםירבדשייכ11

ולבהייחימירפסמםייחבםדאלבוטהמעדויימיכ

תחתוירחאהיהיהמםדאלדיגיימרשאלצכםשעיו

׃שמשה
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בוט2׃ודלוהםוימתומהםויובוטןמשמםשבוט7

אוהרשאבהתשמתיבלאתכלמלבאתיבלאתכלל

קחשמסעכבוט3׃ובללאןתייחהוםדאהלכףוס

בלולבאתיבבםימכחבל4׃בלבטייםינפערביכ

שיאמםכחתרעגעמשלבוט5׃החמשתיבבםיליסכ

ןכריסהתחתםיריסהלוקכיכ6׃םיליסכרישעמש

דבאיוםכחללוהיקשעהיכ7׃לבההזםגוליסכהקחש

ךראבוטותישארמרבדתירחאבוט8׃הנתמבלתא

קיחבסעכיכסועכלךחורבלהבתלא9׃חורהבגמחור

םינשארהםימיהשהיההמרמאתלא10׃חוניםיליסכ

הבוט11׃הזלעתלאשהמכחמאליכהלאמםיבוטויה

המכחהלצביכ12׃שמשהיארלרתיוהלחנםעהמכח

האר13׃הילעבהיחתהמכחהתעדןורתיוףסכהלצב

14׃ותוערשאתאןקתללכויימיכםיהלאההשעמתא

תמעלהזתאםגהארהערםויבובוטבהיההבוטםויב

וירחאםדאהאצמיאלשתרבדלעםיהלאההשעהז

דבאקידצשיילבהימיביתיארלכהתא15׃המואמ

הברהקידציהתלא16׃ותערבךיראמעשרשיווקדצב

לאוהברהעשרתלא17׃םמושתהמלרתויםכחתתלאו

הזבזחאתרשאבוט18׃ךתעאלבתומתהמללכסיהת

19׃םלכתאאציםיהלאארייכךדיתאחנתלאהזמםגו

׃ריעבויהרשאםיטילשהרשעמםכחלזעתהמכחה

׃אטחיאלובוטהשעירשאץראבקידצןיאםדאיכ20

רשאךבלןתתלאורבדירשאםירבדהלכלםג21

תוברםימעפםגיכ22׃ךללקמךדבעתאעמשתאל
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יתיסנהזלכ23׃םירחאתללקתאםגרשאךבלעדי

המקוחר24׃ינממהקוחראיהוהמכחאיתרמאהמכחב

תעדליבלוינאיתובס25׃ונאצמיימקמעקמעוהיהש

תולכסהולסכעשרתעדלוןובשחוהמכחשקבורותלו

איהרשאהשאהתאתוממרמינאאצומו26׃תוללוה

םיהלאהינפלבוטהידיםירוסאהבלםימרחוםידוצמ

הרמאיתאצמהזהאר27׃הבדכליאטוחוהנממטלמי

השקבדוערשא28׃ןובשחאצמלתחאלתחאתלהק

לכבהשאויתאצמףלאמדחאםדאיתאצמאלוישפנ

השערשאיתאצמהזהארדבל29׃יתאצמאלהלא

׃םיברתונבשחושקבהמהורשיםדאהתאםיהלאה

וינפריאתםדאתמכחרבדרשפעדויימוםכחהכימ8

תעובשתרבדלעורומשךלמיפינא2׃אנשיוינפזעו

עררבדבדמעתלאךלתוינפמלהבתלא3׃םיהלא

ןוטלשךלמרבדרשאב4׃השעיץפחירשאלכיכ

רבדעדיאלהוצמרמוש5׃השעתהמולרמאיימו

תעשיץפחלכליכ6׃םכחבלעדיטפשמותעוער

המעדיונניאיכ7׃וילעהברםדאהתעריכטפשמו

חורבטילשםדאןיא8׃ולדיגיימהיהירשאכיכהיהיש

תחלשמןיאותומהםויבןוטלשןיאוחורהתאאולכל

יתיארהזלכתא9׃וילעבתאעשרטלמיאלוהמחלמב

תעשמשהתחתהשענרשאהשעמלכליבלתאןותנו

םיעשריתיארןכבו10׃ולערלםדאבםדאהטלשרשא

רשאריעבוחכתשיווכלהישודקםוקממוואבוםירבק

הערההשעמםגתפהשענןיארשא11׃לבההזםגושעןכ
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12׃ערתושעלםהבםדאהינבבלאלמןכלעהרהמ

רשאינאעדויםגיכולךיראמותאמערהשעאטחרשא

בוטו13׃וינפלמואריירשאםיהלאהיארילבוטהיהי

אריונניארשאלצכםימיךיראיאלועשרלהיהיאל

שירשאץראהלעהשענרשאלבהשי14׃םיהלאינפלמ

םיעשרשיוםיעשרההשעמכםהלאעיגמרשאםיקידצ

׃לבההזםגשיתרמאםיקידצההשעמכםהלאעיגמש

תחתםדאלבוטןיארשאהחמשהתאינאיתחבשו15

ולמעבונוליאוהוחומשלותותשלולוכאלםאיכשמשה

רשאכ16׃שמשהתחתםיהלאהולןתנרשאוייחימי

השענרשאןינעהתאתוארלוהמכחתעדליבלתאיתתנ

17׃הארונניאויניעבהנשהלילבוםויבםגיכץראהלע

אוצמלםדאהלכויאליכםיהלאההשעמלכתאיתיארו

למעירשאלשבשמשהתחתהשענרשאהשעמהתא

אלתעדלםכחהרמאיםאםגואצמיאלושקבלםדאה

׃אצמללכוי

רשאהזלכתארובלויבללאיתתנהזלכתאיכ9

הבהאםגםיהלאהדיבםהידבעוםימכחהוםיקידצה

רשאכלכה2׃םהינפללכהםדאהעדויןיאהאנשםג

אמטלורוהטלובוטלעשרלוקידצלדחאהרקמלכל

רשאכעבשנהאטחכבוטכחבזונניארשאלוחבזלו

יכשמשהתחתהשענרשאלכבערהז3׃אריהעובש

תוללוהועראלמםדאהינבבלםגולכלדחאהרקמ

רחבירשאימיכ4׃םיתמהלאוירחאוםהייחבםבבלב
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היראהןמבוטאוהיחבלכליכןוחטבשיםייחהלכלא

םיעדויםניאםיתמהוותמישםיעדויםייחהיכ5׃תמה

םתבהאםג6׃םרכזחכשניכרכשםהלדועןיאוהמואמ

דועםהלןיאקלחוהדבארבכםתאנקםגםתאנשםג

החמשבלכאךל7׃שמשהתחתהשענרשאלכבםלועל

תאםיהלאההצררבכיכךנייבוטבלבהתשוךמחל

ךשארלעןמשוםינבלךידגבויהיתעלכב8׃ךישעמ

ייחימילכתבהארשאהשאםעםייחהאר9׃רסחילא

אוהיכךלבהימילכשמשהתחתךלןתנרשאךלבה

10׃שמשהתחתלמעהתארשאךלמעבוםייחבךקלח

השעמןיאיכהשעךחכבתושעלךדיאצמתרשאלכ

׃המשךלההתארשאלואשבהמכחותעדוןובשחו

(Sheol h7585)11םילקלאליכשמשהתחתהארויתבש

םחלםימכחלאלםגוהמחלמהםירובגלאלוץורמה

עגפותעיכןחםיעדילאלםגורשעםינבנלאלםגו

םיגדכותעתאםדאהעדיאלםגיכ12׃םלכתאהרקי

םהכחפבתוזחאהםירפצכוהערהדוצמבםיזחאנש

13׃םאתפםהילעלופתשכהערתעלםדאהינבםישקוי

14׃ילאאיההלודגושמשהתחתהמכחיתיארהזםג

בבסולודגךלמהילאאבוטעמהבםישנאוהנטקריע

ןכסמשיאהבאצמו15׃םילדגםידוצמהילעהנבוהתא

תארכזאלםדאוותמכחבריעהתאאוהטלמוםכח

הרובגמהמכחהבוטינאיתרמאו16׃אוההןכסמהשיאה

ירבד17׃םיעמשנםניאוירבדוהיוזבןכסמהתמכחו
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הבוט18׃םיליסכבלשומתקעזמםיעמשנתחנבםימכח

׃הברההבוטדבאידחאאטוחוברקילכמהמכח

המכחמרקיחקורןמשעיבישיאביתומיבובז10

ליסכבלוונימילםכחבל2׃טעמתולכסדובכמ

רמאורסחובלךלהלכסהשכךרדבםגו3׃ולאמשל

ךמוקמךילעהלעתלשומהחורםא4׃אוהלכסלכל

יתיארהערשי5׃םילודגםיאטחחיניאפרמיכחנתלא

לכסהןתנ6׃טילשהינפלמאצישהגגשכשמשהתחת

םידבעיתיאר7׃ובשילפשבםירישעוםיברםימורמב

רפח8׃ץראהלעםידבעכםיכלהםירשוםיסוסלע

בצעיםינבאעיסמ9׃שחנונכשירדגץרפולופיובץמוג

אלאוהולזרבהההקםא10׃םבןכסיםיצעעקובםהב

םא11׃המכחרישכהןורתיורבגיםיליחולקלקםינפ

ירבד12׃ןושלהלעבלןורתיןיאושחלאולבשחנהךשי

והיפירבדתלחת13׃ונעלבתליסכתותפשוןחםכחיפ

הברילכסהו14׃הערתוללוהוהיפתירחאותולכס

ימוירחאמהיהירשאוהיהישהמםדאהעדיאלםירבד

לאתכללעדיאלרשאונעגיתםיליסכהלמע15׃ולדיגי

׃ולכאירקבבךירשורענךכלמשץראךליא16׃ריע

ולכאיתעבךירשוםירוחןבךכלמשץראךירשא17

תולפשבוהרקמהךמיםיתלצעב18׃יתשבאלוהרובגב

םייחחמשיןייוםחלםישעקוחשל19׃תיבהףלדיםידי

ללקתלאךלמךעדמבםג20׃לכהתאהנעיףסכהו

ךילויםימשהףועיכרישעללקתלאךבכשמירדחבו

׃רבדדיגיםיפנכהלעבולוקהתא
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2׃ונאצמתםימיהברביכםימהינפלעךמחלחלש11

הערהיהיהמעדתאליכהנומשלםגוהעבשלקלחןת

םאווקיריץראהלעםשגםיבעהואלמיםא3׃ץראהלע

4׃אוהיםשץעהלופישםוקמןופצבםאוםורדבץעלופי

ךניארשאכ5׃רוצקיאלםיבעבהארוערזיאלחוררמש

אלהככהאלמהןטבבםימצעכחורהךרדהמעדוי

רקבב6׃לכהתאהשעירשאםיהלאההשעמתאעדת

הזיאעדויךניאיכךדיחנתלאברעלוךערזתאערז

רואהקותמו7׃םיבוטדחאכםהינשםאוהזואהזהרשכי

הברהםינשםאיכ8׃שמשהתאתוארלםיניעלבוטו

הברהיכךשחהימיתארכזיוחמשיםלכבםדאההיחי

ךבלךביטיוךיתודליברוחבחמש9׃לבהאבשלכויהי

עדוךיניעיארמבוךבליכרדבךלהוךתורוחבימיב

סעכרסהו10׃טפשמבםיהלאהךאיביהלאלכלעיכ

׃לבהתורחשהותודליהיכךרשבמהעררבעהוךבלמ

ואביאלרשאדעךיתרוחבימיבךיארובתארכזו12

׃ץפחםהבילןיארמאתרשאםינשועיגהוהערהימי

םיבכוכהוחריהורואהושמשהךשחתאלרשאדע2

תיבהירמשועזישםויב3׃םשגהרחאםיבעהובשו

וכשחווטעמיכתונחטהולטבוליחהישנאותועתהו

לוקלפשבקושבםיתלדורגסו4׃תובראבתוארה

5׃רישהתונבלכוחשיורופצהלוקלםוקיוהנחטה

לבתסיודקשהץאניוךרדבםיתחתחוואריהבגמםג

ומלועתיבלאםדאהךלהיכהנויבאהרפתובגחה
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ףסכהלבחקחריאלרשאדע6׃םידפסהקושבובבסו

לאלגלגהץרנועובמהלעדכרבשתובהזהתלגץרתו

לאבושתחורהוהיהשכץראהלערפעהבשיו7׃רובה

לכהתלהוקהרמאםילבהלבה8׃הנתנרשאםיהלאה

םעהתאתעדדמלדועםכחתלהקהיהשרתיו9׃לבה

אצמלתלהקשקב10׃הברהםילשמןקתרקחוןזאו

םימכחירבד11׃תמאירבדרשיבותכוץפחירבד

הערמונתנתופסאילעבםיעוטנתורמשמכותונברדכ

ןיאהברהםירפסתושערהזהינבהמהמרתיו12׃דחא

תאעמשנלכהרבדףוס13׃רשבתעגיהברהגהלוץק

יכ14׃םדאהלכהזיכרומשויתוצמתאואריםיהלאה

םאםלענלכלעטפשמבאביםיהלאההשעמלכתא

׃ערםאובוט
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הכיא

הנמלאכהתיהםעיתברריעהדדבהבשיהכיא1

הכבתוכב2׃סמלהתיהתונידמביתרשםיוגביתבר

לכהיבהאלכמםחנמהלןיאהיחללעהתעמדוהלילב

ינעמהדוהיהתלג3׃םיביאלהלויההבודגבהיער

היפדרלכחונמהאצמאלםיוגבהבשיאיההדבעברמו

יאבילבמתולבאןויציכרד4׃םירצמהןיבהוגישה

תוגונהיתלותבםיחנאנהינהכןיממושהירעשלכדעומ

הוהייכולשהיביאשארלהירצויה5׃הלרמאיהו

אציו6׃רצינפליבשוכלההיללועהיעשפברלעהגוה

הערמואצמאלםיליאכהירשויההרדהלכןויצתבןמ

הינעימיםלשוריהרכז7׃ףדורינפלחכאלבוכליו

המעלפנבםדקימימויהרשאהידמחמלכהידורמו

8׃התבשמלעוקחשםירצהוארהלרזועןיאורצדיב

הידבכמלכהתיההדינלןכלעםלשוריהאטחאטח

9׃רוחאבשתוהחנאנאיהםגהתורעואריכהוליזה

ןיאםיאלפדרתוהתירחאהרכזאלהילושבהתאמט

ודי10׃ביואלידגהיכיינעתאהוהיהארהלםחנמ

השדקמואבםיוגהתאריכהידמחמלכלערצשרפ

םיחנאנהמעלכ11׃ךללהקבואביאלהתיוצרשא

הארשפנבישהללכאבםהידומחמונתנםחלםישקבמ

ירבעלכםכילאאול12׃הללוזיתייהיכהטיבהוהוהי

ילללוערשאיבאכמכבואכמשיםאוארווטיבהךרד

שאחלשםורממ13׃ופאןורחםויבהוהיהגוהרשא

יננתנרוחאינבישהילגרלתשרשרפהנדריויתמצעב
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וגרתשיודיביעשפלעדקשנ14׃הודםויהלכהממש

לכואאלידיבינדאיננתניחכלישכהיראוצלעולע

דעומילעארקיברקבינדאיריבאלכהלס15׃םוק

לע16׃הדוהיתבתלותבלינדאךרדתגירוחברבשל

םחנמינממקחריכםימהדרייניעיניעהיכובינאהלא

ןויצהשרפ17׃ביוארבגיכםיממושינבויהישפנבישמ

התיהוירצויביבסבקעילהוהיהוצהלםחנמןיאהידיב

יתירמוהיפיכהוהיאוהקידצ18׃םהיניבהדנלםלשורי

וכלהירוחבויתלותביבאכמוארוםימעלכאנועמש

ריעבינקזוינהכינומרהמהיבהאמליתארק19׃יבשב

יכהוהיהאר20׃םשפנתאובישיוומללכאושקביכועוג

יתירמורמיכיברקביבלךפהנורמרמחיעמילרצ

ןיאינאהחנאניכועמש21׃תומכתיבבברחהלכשץוחמ

תאבהתישעהתאיכוששיתערועמשיביאלכילםחנמ

ללועוךינפלםתערלכאבת22׃ינומכויהיותארקםוי

יבלויתחנאתובריכיעשפלכלעילתללוערשאכומל

׃יוד

ץראםימשמךילשהןויצתבתאינדאופאבביעיהכיא2

עלב2׃ופאםויבוילגרםדהרכזאלולארשיתראפת

ירצבמותרבעבסרהבקעיתואנלכתאלמחאלינדא

ירחבעדג3׃הירשוהכלממללחץראלעיגההדוהיתב

רעביוביואינפמונימירוחאבישהלארשיןרקלכףא

ביואכותשקךרד4׃ביבסהלכאהבהלשאכבקעיב

ךפשןויצתבלהאבןיעידמחמלכגרהיורצכונימיבצנ
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לכעלבלארשיעלבביואכינדאהיה5׃ותמחשאכ

׃הינאוהינאתהדוהיתבבבריווירצבמתחשהיתונמרא

דעומןויצבהוהיחכשודעומתחשוכשןגכסמחיו6

וחבזמינדאחנז7׃ןהכוךלמופאםעזבץאניותבשו

ונתנלוקהיתונמראתמוחביואדיבריגסהושדקמראנ

תמוחתיחשהלהוהיבשח8׃דעומםויכהוהיתיבב

המוחולחלבאיועלבמודיבישהאלוקהטנןויצתב

היחירברבשודבאהירעשץראבועבט9׃וללמאודחי

ןוזחואצמאלהיאיבנםגהרותןיאםיוגבהירשוהכלמ

לערפעולעהןויצתבינקזומדיץראלובשי10׃הוהימ

׃םלשוריתלותבןשארץראלודירוהםיקשורגחםשאר

ידבכץראלךפשניעמורמרמחיניעתועמדבולכ11

12׃הירקתובחרבקנויוללועףטעבימעתברבשלע

תובחרבללחכםפטעתהבןייוןגדהיאורמאיםתמאל

המךדועאהמ13׃םתמאקיחלאםשפנךפתשהבריע

תלותבךמחנאוךלהושאהמםלשוריתבהךלהמדא

וזחךיאיבנ14׃ךלאפריימךרבשםיכלודגיכןויצתב

ךלוזחיוךתיבשבישהלךנועלעולגאלולפתואושךל

ירבעלכםיפכךילעוקפס15׃םיחודמואושתואשמ

ריעהתאזהםלשוריתבלעםשארועניווקרשךרד

ךילעוצפ16׃ץראהלכלשושמיפיתלילכורמאיש

הזךאונעלבורמאןשוקרחיווקרשךיביואלכםהיפ

עצבםמזרשאהוהיהשע17׃וניארונאצמוהניוקשםויה

ךילעחמשיולמחאלוסרהםדקימימהוצרשאותרמא

תבתמוחינדאלאםבלקעצ18׃ךירצןרקםירהביוא
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ךלתגופינתתלאהלילוםמויהעמדלחנכידירוהןויצ

תורמשאשארללילבינרימוק19׃ךניעתבםדתלא

שפנלעךיפכוילאיאשינדאינפחכנךבלםימכיכפש

האר20׃תוצוחלכשארבבערבםיפוטעהךיללוע

םירפםישנהנלכאתםאהכתללועימלהטיבהוהוהי

ובכש21׃איבנוןהכינדאשדקמבגרהיםאםיחפטיללע

תגרהברחבולפנירוחבויתלותבןקזורענתוצוחץראל

ירוגמדעומםויכארקת22׃תלמחאלתחבטךפאםויב

יתחפטרשאדירשוטילפהוהיףאםויבהיהאלוביבסמ

׃םלכיביאיתיברו

ךליוגהניתוא2׃ותרבעטבשבינעהאררבגהינא3

הלב4׃םויהלכודיךפהיבשייבךא3׃רואאלוךשח

׃האלתושארףקיוילעהנב5׃יתומצערבשירועוירשב

אלוידעברדג7׃םלועיתמכינבישוהםיכשחמב6

׃יתלפתםתשעושאוקעזאיכםג8׃יתשחנדיבכהאצא

ילאוהבראבד10׃הועיתביתנתיזגביכרדרדג9

׃םמשינמשינחשפיוררוסיכרד11׃םירתסמבהירא

יתוילכבאיבה13׃ץחלארטמכינביציוותשקךרד12

׃םויהלכםתניגנימעלכלקחשיתייה14׃ותפשאינב

ינשץצחבסרגיו16׃הנעלינורהםירורמבינעיבשה15

18׃הבוטיתישנישפנםולשמחנזתו17׃רפאבינשיפכה

ידורמויינערכז19׃הוהימיתלחותויחצנדבארמאו

תאז21׃ישפנילעחישתורוכזתרוכז20׃שארוהנעל

ונמתאליכהוהיידסח22׃ליחואןכלעיבללאבישא



הכיא 1237

24׃ךתנומאהברםירקבלםישדח23׃וימחרולכאליכ

הוהיבוט25׃ולליחואןכלעישפנהרמאהוהייקלח

׃הוהיתעושתלםמודוליחיובוט26׃ונשרדתשפנלווקל

םדיודדבבשי28׃וירוענבלעאשייכרבגלבוט27

ןתי30׃הוקתשיילואוהיפרפעבןתי29׃וילעלטניכ

׃ינדאםלועלחנזיאליכ31׃הפרחבעבשייחלוהכמל

ובלמהנעאליכ33׃ודסחברכםחרוהגוהםאיכ32

35׃ץראיריסאלכוילגרתחתאכדל34׃שיאינבהגיו

ובירבםדאתועל36׃ןוילעינפדגנרבגטפשמתוטהל

יפמ38׃הוצאלינדאיהתורמאהזימ37׃האראלינדא

יחםדאןנואתיהמ39׃בוטהותוערהאצתאלןוילע

דעהבושנוהרקחנווניכרדהשפחנ40׃ואטחלערבג

ונחנ42׃םימשבלאלאםיפכלאונבבלאשנ41׃הוהי

ונפדרתוףאבהתכס43׃תחלסאלהתאונירמוונעשפ

45׃הלפתרובעמךלןנעבהתוכס44׃תלמחאלתגרה

םהיפונילעוצפ46׃םימעהברקבונמישתסואמויחס

48׃רבשהותאשהונלהיהתחפודחפ47׃וניביאלכ

אלוהרגניניע49׃ימעתברבשלעיניעדרתםימיגלפ

׃םימשמהוהיאריוףיקשידע50׃תוגפהןיאמהמדת

ינודצדוצ52׃יריעתונבלכמישפנלהללועיניע51

54׃יבןבאודיוייחרובבותמצ53׃םנחיביארופצכ

הוהיךמשיתארק55׃יתרזגניתרמאישארלעםימופצ

יתחורלךנזאםלעתלאתעמשילוק56׃תויתחתרובמ

58׃אריתלאתרמאךארקאםויבתברק57׃יתעושל

יתתועהוהיהתיאר59׃ייחתלאגישפניבירינדאתבר
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׃ילםתבשחמלכםתמקנלכהתיאר60׃יטפשמהטפש

יתפש62׃ילעםתבשחמלכהוהיםתפרחתעמש61

הטיבהםתמיקוםתבש63׃םויהלכילעםנויגהוימק

׃םהידיהשעמכהוהילומגםהלבישת64׃םתניגנמינא

ףאבףדרת66׃םהלךתלאתבלתנגמםהלןתת65

׃הוהיימשתחתמםדימשתו

ינבאהנכפתשתבוטהםתכהאנשיבהזםעויהכיא4

םיאלסמהםירקיהןויצינב2׃תוצוחלכשארבשדק

םג3׃רצויידיהשעמשרחילבנלובשחנהכיאזפב

םינעיכרזכאלימעתבןהירוגוקיניהדשוצלחןינת

ולאשםיללועאמצבוכחלאקנויןושלקבד4׃רבדמב

תוצוחבומשנםינדעמלםילכאה5׃םהלןיאשרפםחל

ימעתבןועלדגיו6׃תותפשאוקבחעלותילעםינמאה

7׃םידיהבולחאלועגרומכהכופההםדסתאטחמ

ריפסםינינפמםצעומדאבלחמוחצגלשמהיריזנוכז

דפצתוצוחבורכנאלםראתרוחשמךשח8׃םתרזג

ברחיללחויהםיבוט9׃ץעכהיהשביםמצעלעםרוע

ידי10׃ידשתבונתמםירקדמובוזיםהשבעריללחמ

תברבשבומלתורבלויהןהידליולשבתוינמחרםישנ

שאתציוופאןורחךפשותמחתאהוהיהלכ11׃ימע

לכוץראיכלמונימאהאל12׃היתדוסילכאתוןויצב

תאטחמ13׃םלשוריירעשבביואורצאבייכלבתיבשי

וענ14׃םיקידצםדהברקבםיכפשההינהכתונועהיאיבנ

׃םהישבלבועגיולכויאלבםדבולאגנתוצוחבםירוע



הכיא 1239

וענםגוצניכועגתלאורוסורוסומלוארקאמטורוס15

ףיסויאלםקלחהוהיינפ16׃רוגלופיסויאלםיוגבורמא

הנידוע17׃וננחאלםינקזואשנאלםינהכינפםטיבהל

אליוגלאוניפצונתיפצבלבהונתרזעלאוניניעהנילכת

ואלמוניצקברקוניתבחרבתכלמונידעצודצ18׃עשוי

לעםימשירשנמוניפדרויהםילק19׃וניצקאביכונימי

חישמוניפאחור20׃ונלוברארבדמבונקלדםירהה

׃םיוגבהיחנולצבונרמארשאםתותיחשבדכלנהוהי

ךילעםגץועץראביתבשויםודאתביחמשוישיש21

אלןויצתבךנועםת22׃ירעתתוירכשתסוכרבעת

׃ךיתאטחלעהלגםודאתבךנועדקפךתולגהלףיסוי

2׃ונתפרחתאהארוטיבהונלהיההמהוהירכז5

ןיאונייהםימותי3׃םירכנלוניתבםירזלהכפהנונתלחנ

ריחמבוניצעוניתשףסכבונימימ4׃תונמלאכוניתמאבא

םירצמ6׃ונלחנוהאלונעגיונפדרנונראוצלע5׃ואבי

ונחנאםניאואטחוניתבא7׃םחלעבשלרושאדיונתנ

9׃םדימןיאקרפונבולשמםידבע8׃ונלבסםהיתנוע

רונתכונרוע10׃רבדמהברחינפמונמחלאיבנונשפנב

ירעבתלתבונעןויצבםישנ11׃בערתופעלזינפמורמכנ

13׃ורדהנאלםינקזינפולתנםדיבםירש12׃הדוהי

רעשמםינקז14׃ולשכץעבםירענוואשנןוחטםירוחב

לבאלךפהנונבלשושמתבש15׃םתניגנמםירוחבותבש

17׃ונאטחיכונלאניואונשארתרטעהלפנ16׃ונלחמ

רהלע18׃וניניעוכשחהלאלעונבלהודהיההזלע

בשתםלועלהוהיהתא19׃ובוכלהםילעושםמששןויצ



הכיא 1240

ךראלונבזעתונחכשתחצנלהמל20׃רודורדלךאסכ

22׃םדקכונימישדחבושנוךילאהוהיונבישה21׃םימי

׃דאמדעונילעתפצקונתסאמסאמםאיכ



רתסא 1241

רתסא

דעוודהמךלמהשורושחאאוהשורושחאימיביהיו1

תבשכםההםימיב2׃הנידמהאמוםירשעועבששוכ

׃הריבהןשושברשאותוכלמאסכלעשורושחאךלמה

ליחוידבעווירשלכלהתשמהשעוכלמלשולשתנשב3

תאותארהב4׃וינפלתונידמהירשוםימתרפהידמוסרפ

םיברםימיותלודגתראפתרקיתאוותוכלמדובכרשע

ךלמההשעהלאהםימיהתאולמבו5׃םויתאמוםינומש

ןטקדעולודגמלהריבהןשושבםיאצמנהםעהלכל

ספרכרוח6׃ךלמהןתיבתנגרצחבםימיתעבשהתשמ

ידומעוףסכילילגלעןמגראוץובילבחבזוחאתלכתו

7׃תרחסורדוששוטהבתפצרלעףסכובהזתוטמשש

ברתוכלמןייוםינושםילכמםילכובהזילכבתוקשהו

ךלמהדסיןכיכסנאןיאתדכהיתשהו8׃ךלמהדיכ

יתשוםג9׃שיאושיאןוצרכתושעלותיבברלכלע

ךלמלרשאתוכלמהתיבםישנהתשמהתשעהכלמה

רמאןייבךלמהבלבוטכיעיבשהםויב10׃שורושחא

תעבשסכרכורתזאתגבאואתגבאנוברחאתזבןמוהמל

איבהל11׃שורושחאךלמהינפתאםיתרשמהםיסירסה

תוארהלתוכלמרתכבךלמהינפלהכלמהיתשותא

ןאמתו12׃איההארמתבוטיכהיפיתאםירשהוםימעה

םיסירסהדיברשאךלמהרבדבאובליתשוהכלמה

ךלמהרמאיו13׃ובהרעבותמחודאמךלמהףצקיו

יעדילכינפלךלמהרבדןכיכםיתעהיעדיםימכחל

שישרתאתמדארתשאנשרכוילאברקהו14׃ןידותד



רתסא 1242

ךלמהינפיארידמוסרפירשתעבשןכוממאנסרמסרמ

הכלמבתושעלהמתדכ15׃תוכלמבהנשארםיבשיה

דיבשורושחאךלמהרמאמתאהתשעאלרשאלעיתשו

לעאלםירשהוךלמהינפלןכמומרמאיו16׃םיסירסה

לעוםירשהלכלעיכהכלמהיתשוהתועודבלךלמה

אצייכ17׃שורושחאךלמהתונידמלכברשאםימעהלכ

ןהיניעבןהילעבתוזבהלםישנהלכלעהכלמהרבד

הכלמהיתשותאאיבהלרמאשורושחאךלמהםרמאב

ידמוסרפתורשהנרמאתהזהםויהו18׃האבאלווינפל

ןויזבידכוךלמהירשלכלהכלמהרבדתאועמשרשא

וינפלמתוכלמרבדאציבוטךלמהלעםא19׃ףצקו

יתשואובתאלרשארובעיאלוידמוסרפיתדבבתכיו

התוערלךלמהןתיהתוכלמושורושחאךלמהינפל

לכבהשעירשאךלמהםגתפעמשנו20׃הנממהבוטה

ןהילעבלרקיונתיםישנהלכואיההבריכותוכלמ

םירשהוךלמהיניעברבדהבטייו21׃ןטקדעולודגמל

לכלאםירפסחלשיו22׃ןכוממרבדכךלמהשעיו

םעוםעלאוהבתככהנידמוהנידמלאךלמהתונידמ

׃ומעןושלכרבדמוותיבבררששיאלכתויהלונושלכ

רכזשורושחאךלמהתמחךשכהלאהםירבדהרחא2

ורמאיו2׃הילערזגנרשאתאוהתשערשאתאויתשותא

תובוטתולותבתורענךלמלושקביויתרשמךלמהירענ

ותוכלמתונידמלכבםידיקפךלמהדקפיו3׃הארמ

ןשושלאהארמתבוטהלותבהרענלכתאוצבקיו



רתסא 1243

רמשךלמהסירסאגהדילאםישנהתיבלאהריבה

יניעבבטיתרשאהרענהו4׃ןהיקורמתןותנוםישנה

שעיוךלמהיניעברבדהבטייויתשותחתךלמתךלמה

ןביכדרמומשוהריבהןשושבהיהידוהישיא5׃ןכ

םילשורימהלגהרשא6׃ינימישיאשיקןביעמשןבריאי

הלגהרשאהדוהיךלמהינכיםעהתלגהרשאהלגהםע

רתסאאיההסדהתאןמאיהיו7׃לבבךלמרצאנדכובנ

תבוטוראתתפיהרענהוםאובאהלןיאיכודדתב

יהיו8׃תבלוליכדרמהחקלהמאוהיבאתומבוהארמ

לאתוברתורענץבקהבוותדוךלמהרבדעמשהב

ךלמהתיבלארתסאחקלתויגהדילאהריבהןשוש

אשתוויניעבהרענהבטיתו9׃םישנהרמשיגהדילא

הלתתלהתונמתאוהיקורמתתאלהביווינפלדסח

הנשיוךלמהתיבמהלתתלתויארהתורענהעבשתאו

רתסאהדיגהאל10׃םישנהתיבבוטלהיתורענתאו

אלרשאהילעהוציכדרמיכהתדלומתאוהמעתא

רצחינפלךלהתמיכדרמםויוםוילכבו11׃דיגת

12׃הבהשעיהמורתסאםולשתאתעדלםישנהתיב

שורושחאךלמהלאאובלהרענוהרענרתעיגהבו

ואלמיןכיכשדחרשעםינשםישנהתדכהלתויהץקמ

םישדחהששורמהןמשבםישדחהששןהיקורמימי

לאהאבהרענההזבו13׃םישנהיקורמתבוםימשבב

תיבמהמעאובלהלןתנירמאתרשאלכתאךלמה

איהרקבבוהאבאיהברעב14׃ךלמהתיבדעםישנה

ךלמהסירסזגשעשדילאינשםישנהתיבלאהבש



רתסא 1244

הבץפחםאיכךלמהלאדועאובתאלםישגליפהרמש

ליחיבאתברתסארתעיגהבו15׃םשבהארקנוךלמה

השקבאלךלמהלאאובלתבלולחקלרשאיכדרמדד

םישנהרמשךלמהסירסיגהרמאירשאתאםאיכרבד

רתסאחקלתו16׃היארלכיניעבןחתאשנרתסאיהתו

אוהירישעהשדחבותוכלמתיבלאשורושחאךלמהלא

תאךלמהבהאיו17׃ותוכלמלעבשתנשבתבטשדח

תלותבהלכמוינפלדסחוןחאשתוםישנהלכמרתסא

שעיו18׃יתשותחתהכילמיוהשארבתוכלמרתכםשיו

רתסאהתשמתאוידבעווירשלכללודגהתשמךלמה

ץבקהבו19׃ךלמהדיכתאשמןתיוהשעתונידמלהחנהו

רתסאןיא20׃ךלמהרעשבבשייכדרמותינשתולותב

תאויכדרמהילעהוצרשאכהמעתאוהתדלומתדגמ

׃ותאהנמאבהתיהרשאכהשערתסאיכדרמרמאמ

ןתגבףצקךלמהרעשבבשייכדרמוםההםימיב21

דיחלשלושקביוףסהירמשמךלמהיסירסינששרתו

רתסאלדגיויכדרמלרבדהעדויו22׃שרושחאךלמב

שקביו23׃יכדרמםשבךלמלרתסארמאתוהכלמה

ירבדרפסבבתכיוץעלעםהינשולתיואצמיורבדה

׃ךלמהינפלםימיה

ןבןמהתאשורושחאךלמהלדגהלאהםירבדהרחא3

םירשהלכלעמואסכתאםשיווהאשניויגגאהאתדמה

םיערכךלמהרעשברשאךלמהידבעלכו2׃ותארשא

ערכיאליכדרמוךלמהולהוצןכיכןמהלםיוחתשמו

ךלמהרעשברשאךלמהידבעורמאיו3׃הוחתשיאלו



רתסא 1245

יהיו4׃ךלמהתוצמתארבועהתאעודמיכדרמל

ןמהלודיגיוםהילאעמשאלוםויוםויוילאםרמאב

אוהרשאםהלדיגהיכיכדרמירבדודמעיהתוארל

ולהוחתשמוערכיכדרמןיאיכןמהאריו5׃ידוהי

ודבליכדרמבדיחלשלויניעבזביו6׃המחןמהאלמיו

תאדימשהלןמהשקביויכדרמםעתאולודיגהיכ

׃יכדרמםעשורושחאתוכלמלכברשאםידוהיהלכ

הרשעםיתשתנשבןסינשדחאוהןושארהשדחב7

םוימןמהינפללרוגהאוהרופליפהשורושחאךלמל

רמאיו8׃רדאשדחאוהרשעםינששדחלשדחמוםויל

ןיבדרפמורזפמדחאםעונשישורושחאךלמלןמה

תאוםעלכמתונשםהיתדוךתוכלמתונידמלכבםימעה

םא9׃םחינהלהושןיאךלמלוםישעםניאךלמהיתד

ףסכרככםיפלאתרשעוםדבאלבתכיבוטךלמהלע

׃ךלמהיזנגלאאיבהלהכאלמהישעידילעלוקשא

ןבןמהלהנתיוודילעמותעבטתאךלמהרסיו10

ןמהלךלמהרמאיו11׃םידוהיהררציגגאהאתדמה

וארקיו12׃ךיניעבבוטכובתושעלםעהוךלןותנףסכה

בתכיוובםוירשעהשולשבןושארהשדחבךלמהירפס

תוחפהלאוךלמהינפרדשחאלאןמההוצרשאלככ

הנידמוהנידמםעוםעירשלאוהנידמוהנידמלערשא

בתכנשרושחאךלמהםשבונושלכםעוםעוהבתככ

םיצרהדיבםירפסחולשנו13׃ךלמהתעבטבםתחנו

לכתאדבאלוגרהלדימשהלךלמהתונידמלכלא

השולשבדחאםויבםישנוףטןקזדעורענמםידוהיה



רתסא 1246

14׃זובלםללשורדאשדחאוהרשעםינששדחלרשע

לכליולגהנידמוהנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ

םיפוחדואציםיצרה15׃הזהםוילםידתעתויהלםימעה

ןמהוךלמהוהריבהןשושבהנתנתדהוךלמהרבדב

׃הכובנןשושריעהותותשלובשי

תאיכדרמערקיוהשענרשאלכתאעדייכדרמו4

הקעזקעזיוריעהךותבאציורפאוקששבליווידגב

אובלןיאיכךלמהרעשינפלדעאוביו2׃הרמוהלדג

הנידמוהנידמלכבו3׃קששובלבךלמהרעשלא

םידוהיללודגלבאעיגמותדוךלמהרבדרשאםוקמ

הניאובתו4׃םיברלעצירפאוקשדפסמויכבוםוצו

הכלמהלחלחתתוהלודיגיוהיסירסורתסאתורענ

וקשריסהלויכדרמתאשיבלהלםידגבחלשתודאמ

ךלמהיסירסמךתהלרתסאארקתו5׃לבקאלווילעמ

לעוהזהמתעדליכדרמלעוהוצתוהינפלדימעהרשא

רשאריעהבוחרלאיכדרמלאךתהאציו6׃הזהמ

והרקרשאלכתאיכדרמולדגיו7׃ךלמהרעשינפל

ךלמהיזנגלעלוקשלןמהרמארשאףסכהתשרפתאו

ןתנרשאתדהבתכןגשתפתאו8׃םדבאלםיידוהיב

הלדיגהלורתסאתאתוארהלולןתנםדימשהלןשושב

וינפלמשקבלוולןנחתהלךלמהלאאובלהילעתווצלו

10׃יכדרמירבדתארתסאלדגיוךתהאוביו9׃המעלע

ידבעלכ11׃יכדרמלאוהוצתוךתהלרתסארמאתו

השאושיאלכרשאםיעדויךלמהתונידמםעוךלמה



רתסא 1247

ארקיאלרשאתימינפהרצחהלאךלמהלאאובירשא

טיברשתאךלמהולטישוירשאמדבלתימהלותדתחא

םישולשהזךלמהלאאובליתארקנאלינאוהיחובהזה

יכדרמרמאיו13׃רתסאירבדתאיכדרמלודיגיו12׃םוי

ךלמהתיבטלמהלךשפנבימדתלארתסאלאבישהל

חורתאזהתעבישירחתשרחהםאיכ14׃םידוהיהלכמ

ךיבאתיבותאורחאםוקממםידוהילדומעיהלצהו

רמאתו15׃תוכלמלתעגהתאזכתעלםאעדויימוודבאת

םידוהיהלכתאסונכךל16׃יכדרמלאבישהלרתסא

תשלשותשתלאוולכאתלאוילעומוצוןשושבםיאצמנה

לאאובאןכבוןכםוצאיתרענוינאםגםויוהלילםימי

רבעיו17׃יתדבאיתדבארשאכותדכאלרשאךלמה

׃רתסאוילעהתוצרשאלככשעיויכדרמ

דמעתותוכלמרתסאשבלתוישילשהםויביהיו5

בשויךלמהוךלמהתיבחכנתימינפהךלמהתיברצחב

יהיו2׃תיבהחתפחכנתוכלמהתיבבותוכלמאסכלע

ןחהאשנרצחבתדמעהכלמהרתסאתאךלמהתוארכ

ודיברשאבהזהטיברשתארתסאלךלמהטשויוויניעב

ךלמההלרמאיו3׃טיברשהשארבעגתורתסאברקתו

תוכלמהיצחדעךתשקבהמוהכלמהרתסאךלהמ

ךלמהאוביבוטךלמהלעםארתסארמאתו4׃ךלןתניו

ךלמהרמאיו5׃וליתישערשאהתשמהלאםויהןמהו

ןמהוךלמהאביורתסארבדתאתושעלןמהתאורהמ

רתסאלךלמהרמאיו6׃רתסאהתשערשאהתשמהלא



רתסא 1248

יצחדעךתשקבהמוךלןתניוךתלאשהמןייההתשמב

׃יתשקבויתלאשרמאתורתסאןעתו7׃שעתותוכלמה

תתלבוטךלמהלעםאוךלמהיניעבןחיתאצמםא8

לאןמהוךלמהאובייתשקבתאתושעלויתלאשתא

׃ךלמהרבדכהשעארחמוםהלהשעארשאהתשמה

תאןמהתוארכובלבוטוחמשאוההםויבןמהאציו9

לעןמהאלמיוונממעזאלוםקאלוךלמהרעשביכדרמ

אביוחלשיוותיבלאאוביוןמהקפאתיו10׃המחיכדרמ

דובכתאןמהםהלרפסיו11׃ותשאשרזתאוויבהאתא

ואשנרשאתאוךלמהולדגרשאלכתאווינבברוורשע

האיבהאלףאןמהרמאיו12׃ךלמהידבעוםירשהלע

יכהתשערשאהתשמהלאךלמהםעהכלמהרתסא

הזלכו13׃ךלמהםעהלאורקינארחמלםגויתואםא

ידוהיהיכדרמתאהארינארשאתעלכבילהושונניא

ויבהאלכוותשאשרזולרמאתו14׃ךלמהרעשבבשוי

ולתיוךלמלרמארקבבוהמאםישמחהבגץעושעי

בטייוחמשהתשמהלאךלמהםעאבווילעיכדרמתא

׃ץעהשעיוןמהינפלרבדה

תאאיבהלרמאיוךלמהתנשהדדנאוהההלילב6

׃ךלמהינפלםיארקנויהיוםימיהירבדתונרכזהרפס

ינששרתואנתגבלעיכדרמדיגהרשאבותכאצמיו2

ךלמבדיחלשלושקברשאףסהירמשמךלמהיסירס

יכדרמלהלודגורקיהשענהמךלמהרמאיו3׃שורושחא

׃רבדומעהשענאלויתרשמךלמהירענורמאיוהזלע

ךלמהתיברצחלאבןמהורצחבימךלמהרמאיו4



רתסא 1249

רשאץעהלעיכדרמתאתולתלךלמלרמאלהנוציחה

רצחבדמעןמההנהוילאךלמהירענורמאיו5׃ולןיכה

המךלמהולרמאיוןמהאוביו6׃אוביךלמהרמאיו

ובלבןמהרמאיוורקיבץפחךלמהרשאשיאבתושעל

ןמהרמאיו7׃ינממרתוירקיתושעלךלמהץפחיימל

שובלואיבי8׃ורקיבץפחךלמהרשאשיאךלמהלא

ךלמהוילעבכררשאסוסוךלמהובשבלרשאתוכלמ

לעסוסהושובלהןותנו9׃ושארבתוכלמרתכןתנרשאו

רשאשיאהתאושיבלהוםימתרפהךלמהירשמשיאדי

ריעהבוחרבסוסהלעוהביכרהוורקיבץפחךלמה

׃ורקיבץפחךלמהרשאשיאלהשעיהככוינפלוארקו

סוסהתאושובלהתאחקרהמןמהלךלמהרמאיו10

רעשבבשויהידוהיהיכדרמלןכהשעותרבדרשאכ

תאןמהחקיו11׃תרבדרשאלכמרבדלפתלאךלמה

בוחרבוהביכריויכדרמתאשבליוסוסהתאושובלה

ץפחךלמהרשאשיאלהשעיהככוינפלארקיוריעה

לאףחדנןמהוךלמהרעשלאיכדרמבשיו12׃ורקיב

לכלוותשאשרזלןמהרפסיו13׃שאריופחולבאותיב

ותשאשרזווימכחולורמאיווהרקרשאלכתאויבהא

אלוינפללפנלתולחהרשאיכדרמםידוהיהערזמםא

ומעםירבדמםדוע14׃וינפללופתלופניכוללכות

התשמהלאןמהתאאיבהלולהביוועיגהךלמהיסירסו

׃רתסאהתשערשא



רתסא 1250

רמאיו2׃הכלמהרתסאםעתותשלןמהוךלמהאביו7

ךתלאשהמןייההתשמבינשהםויבםגרתסאלךלמה

תוכלמהיצחדעךתשקבהמוךלןתנתוהכלמהרתסא

ןחיתאצמםארמאתוהכלמהרתסאןעתו3׃שעתו

יתלאשבישפנילןתנתבוטךלמהלעםאוךלמהךיניעב

גורהלדימשהלימעוינאונרכמניכ4׃יתשקבבימעו

ןיאיכיתשרחהונרכמנתוחפשלוםידבעלולאודבאלו

רמאיושורושחאךלמהרמאיו5׃ךלמהקזנבהושרצה

ובלואלמרשאאוההזיאוהזאוהימהכלמהרתסאל

ערהןמהביואורצשיארתסארמאתו6׃ןכתושעל

םקךלמהו7׃הכלמהוךלמהינפלמתעבנןמהוהזה

לעשקבלדמעןמהוןתיבהתנגלאןייההתשממותמחב

תאמהערהוילאהתלכיכהאריכהכלמהרתסאמושפנ

ןייההתשמתיבלאןתיבהתנגמבשךלמהו8׃ךלמה

םגהךלמהרמאיוהילערתסארשאהטמהלעלפנןמהו

ךלמהיפמאצירבדהתיבבימעהכלמהתאשובכל

ינפלםיסירסהןמדחאהנוברחרמאיו9׃ופחןמהינפו

רבדרשאיכדרמלןמההשערשאץעההנהםגךלמה

רמאיוהמאםישמחהבגןמהתיבבדמעךלמהלעבוט

ןיכהרשאץעהלעןמהתאולתיו10׃וילעוהלתךלמה

׃הככשךלמהתמחויכדרמל

תאהכלמהרתסאלשורושחאךלמהןתנאוההםויב8

יכךלמהינפלאביכדרמוםיידוהיהררצןמהתיב

רשאותעבטתאךלמהרסיו2׃הלאוההמרתסאהדיגה



רתסא 1251

יכדרמתארתסאםשתויכדרמלהנתיוןמהמריבעה

לפתוךלמהינפלרבדתורתסאףסותו3׃ןמהתיבלע

ןמהתערתאריבעהלולןנחתתוךבתווילגרינפל

טשויו4׃םידוהיהלעבשחרשאותבשחמתאויגגאה

דמעתורתסאםקתובהזהטברשתארתסאלךלמה

יתאצמםאובוטךלמהלעםארמאתו5׃ךלמהינפל

ויניעבינאהבוטוךלמהינפלרבדהרשכווינפלןח

יגגאהאתדמהןבןמהתבשחמםירפסהתאבישהלבתכי

׃ךלמהתונידמלכברשאםידוהיהתאדבאלבתכרשא

ימעתאאצמירשאהערביתיארולכואהככיאיכ6

ךלמהרמאיו7׃יתדלומןדבאביתיארולכואהככיאו

תיבהנהידוהיהיכדרמלוהכלמהרתסאלשרושחא

ודיחלשרשאלעץעהלעולתותאורתסאליתתנןמה

םכיניעבבוטכםידוהיהלעובתכםתאו8׃םיידוהיב

בתכנרשאבתכיכךלמהתעבטבומתחוךלמהםשב

וארקיו9׃בישהלןיאךלמהתעבטבםותחנוךלמהםשב

ןויסשדחאוהישילשהשדחבאיההתעבךלמהירפס

לאיכדרמהוצרשאלככבתכיוובםירשעוהשולשב

תונידמהירשותוחפהוםינפרדשחאהלאוםידוהיה

הנידמהנידמהאמוםירשעועבששוכדעוודהמרשא

םבתככםידוהיהלאוונשלכםעוםעוהבתככהנידמו

תעבטבםתחיושרושחאךלמהםשבבתכיו10׃םנושלכו

שכרהיבכרםיסוסבםיצרהדיבםירפסחלשיוךלמה

םידוהילךלמהןתנרשא11׃םיכמרהינבםינרתשחאה

דימשהלםשפנלעדמעלולהקהלריעוריעלכברשא



רתסא 1252

ףטםתאםירצההנידמוםעליחלכתאדבאלוגרהלו

ךלמהתונידמלכבדחאםויב12׃זובלםללשוםישנו

שדחאוהרשעםינששדחלרשעהשולשבשורושחא

הנידמוהנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ13׃רדא

הזהםוילםידותעםיידוהיהתויהלוםימעהלכליולג

םינרתשחאהשכרהיבכרםיצרה14׃םהיביאמםקנהל

ןשושבהנתנתדהוךלמהרבדבםיפוחדוםילהבמואצי

תוכלמשובלבךלמהינפלמאצייכדרמו15׃הריבה

ןמגראוץובךירכתוהלודגבהזתרטעורוחותלכת

הרואהתיהםידוהיל16׃החמשוהלהצןשושריעהו

ריעלכבוהנידמוהנידמלכבו17׃רקיוןששוהחמשו

ןוששוהחמשעיגמותדוךלמהרבדרשאםוקמריעו

םידהיתמץראהימעמםיברובוטםויוהתשמםידוהיל

׃םהילעםידוהיהדחפלפניכ

םוירשעהשולשברדאשדחאוהשדחרשעםינשבו9

ורבשרשאםויבתושעהלותדוךלמהרבדעיגהרשאוב

וטלשירשאאוהךופהנוםהבטולשלםידוהיהיביא

םהירעבםידוהיהולהקנ2׃םהיאנשבהמהםידוהיה

םתערישקבמבדיחלשלשורושחאךלמהתונידמלכב

3׃םימעהלכלעםדחפלפניכםהינפלדמעאלשיאו

הכאלמהישעותוחפהוםינפרדשחאהותונידמהירשלכו

יכדרמדחפלפניכםידוהיהתאםיאשנמךלמלרשא

לכבךלוהועמשוךלמהתיבביכדרמלודגיכ4׃םהילע

םידוהיהוכיו5׃לודגוךלוהיכדרמשיאהיכתונידמה



רתסא 1253

םהיאנשבושעיוןדבאוגרהוברחתכמםהיביאלכב

שמחדבאוםידוהיהוגרההריבהןשושבו6׃םנוצרכ

8׃אתפסאתאוןופלדתאואתדנשרפתאו7׃שיאתואמ

אתשמרפתאו9׃אתדיראתאואילדאתאואתרופתאו

ןבןמהינבתרשע10׃אתזיותאוידראתאויסיראתאו

׃םדיתאוחלשאלהזבבווגרהםידוהיהררצאתדמה

ינפלהריבהןשושבםיגורההרפסמאבאוההםויב11

הריבהןשושבהכלמהרתסאלךלמהרמאיו12׃ךלמה

ןמהינבתרשעתאושיאתואמשמחדבאוםידוהיהוגרה

המוךלןתניוךתלאשהמוושעהמךלמהתונידמראשב

בוטךלמהלעםארתסארמאתו13׃שעתודועךתשקב

תאוםויהתדכתושעלןשושברשאםידוהילרחמםגןתני

תושעהלךלמהרמאיו14׃ץעהלעולתיןמהינבתרשע

ולהקיו15׃ולתןמהינבתרשעתאוןשושבתדןתנתוןכ

רדאשדחלרשעהעבראםויבםגןשושברשאםיידוהיה

׃םדיתאוחלשאלהזבבושיאתואמשלשןשושבוגרהיו

דמעוולהקנךלמהתונידמברשאםידוהיהראשו16

םיעבשוהשמחםהיאנשבגרהוםהיביאמחונוםשפנלע

רשעהשלשםויב17׃םדיתאוחלשאלהזבבוףלא

התשמםויותאהשעווברשעהעבראבחונורדאשדחל

רשעהשלשבולהקנןשושברשאםיידוהיהו18׃החמשו

ותאהשעווברשעהשמחבחונווברשעהעבראבווב

םיבשיהםיזורפהםידוהיהןכלע19׃החמשוהתשמםוי

רדאשדחלרשעהעבראםויתאםישעתוזרפהירעב

20׃והערלשיאתונמחולשמובוטםויוהתשמוהחמש



רתסא 1254

לכלאםירפסחלשיוהלאהםירבדהתאיכדרמבתכיו

םיבורקהשורושחאךלמהתונידמלכברשאםידוהיה

העבראםויתאםישעתויהלםהילעםיקל21׃םיקוחרהו

׃הנשוהנשלכבוברשעהשמחםויתאורדאשדחלרשע

רשאשדחהוםהיביואמםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ22

םתואתושעלבוטםויללבאמוהחמשלןוגימםהלךפהנ

תונתמווהערלשיאתונמחולשמוהחמשוהתשמימי

תאותושעלולחהרשאתאםידוהיהלבקו23׃םינויבאל

יגגאהאתדמהןבןמהיכ24׃םהילאיכדרמבתכרשא

רופליפהוםדבאלםידוהיהלעבשחםידוהיהלכררצ

רמאךלמהינפלהאבבו25׃םדבאלוםמהללרוגהאוה

םידוהיהלעבשחרשאהערהותבשחמבושירפסהםע

וארקןכלע26׃ץעהלעוינבתאוותאולתוושארלע

ירבדלכלעןכלערופהםשלעםירופהלאהםימיל

27׃םהילאעיגההמוהככלעוארהמותאזהתרגאה

םיולנהלכלעוםערזלעוםהילעםידוהיהלבקוומיק

הלאהםימיהינשתאםישעתויהלרובעיאלוםהילע

םירכזנהלאהםימיהו28׃הנשוהנשלכבםנמזכוםבתככ

הנידמוהנידמהחפשמוהחפשמרודורודלכבםישענו

םידוהיהךותמורבעיאלהלאהםירופהימיוריעוריעו

תבהכלמהרתסאבתכתו29׃םערזמףוסיאלםרכזו

תרגאתאםיקלףקתלכתאידוהיהיכדרמוליחיבא

םידוהיהלכלאםירפסחלשיו30׃תינשהתאזהםירופה

ירבדשורושחאתוכלמהנידמהאמוםירשעועבשלא

םהינמזבהלאהםירפהימיתאםיקל31׃תמאוםולש



רתסא 1255

רשאכוהכלמהרתסאוידוהיהיכדרמםהילעםיקרשאכ

32׃םתקעזותומצהירבדםערזלעוםשפנלעומיק

׃רפסבבתכנוהלאהםירפהירבדםיקרתסארמאמו

לכו2׃םיהייאוץראהלעסמשרשחאךלמהםשיו10

ולדגרשאיכדרמתלדגתשרפוותרובגוופקתהשעמ

יכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולהךלמה

שורושחאךלמלהנשמידוהיהיכדרמיכ3׃סרפוידמ

רבדוומעלבוטשרדויחאברליוצרוםידוהיללודגו

׃וערזלכלםולש



לאינד 1256

לאינד

אבהדוהיךלמםיקיוהיתוכלמלשולשתנשב1

ינדאןתיו2׃הילערציוםלשורילבבךלמרצאנדכובנ

םיהלאהתיבילכתצקמוהדוהיךלמםיקיוהיתאודיב

תיבאיבהםילכהתאוויהלאתיברענשץראםאיביו

איבהלויסירסברזנפשאלךלמהרמאיו3׃ויהלארצוא

םידלי4׃םימתרפהןמוהכולמהערזמולארשיינבמ

לכבםיליכשמוהארמיבוטוםואמלכםהבןיארשא

דמעלםהבחכרשאועדמיניבמותעדיעדיוהמכח

ןמיו5׃םידשכןושלורפסםדמללוךלמהלכיהב

ויתשמןיימוךלמהגבתפמומויבםוירבדךלמהםהל

6׃ךלמהינפלודמעיםתצקמושולשםינשםלדגלו

7׃הירזעולאשימהיננחלאינדהדוהיינבמםהביהיו

רצאשטלבלאינדלםשיותומשםיסירסהרשםהלםשיו

8׃וגנדבעהירזעלוךשימלאשימלוךרדשהיננחלו

ןייבוךלמהגבתפבלאגתיאלרשאובללעלאינדםשיו

ןתיו9׃לאגתיאלרשאםיסירסהרשמשקביוויתשמ

׃םיסירסהרשינפלםימחרלודסחללאינדתאםיהלאה

ךלמהינדאתאינאארילאינדלםיסירסהרשרמאיו10

האריהמלרשאםכיתשמתאוםכלכאמתאהנמרשא

תאםתביחוםכליגכרשאםידליהןמםיפעזםכינפתא

הנמרשארצלמהלאלאינדרמאיו11׃ךלמלישאר

סנ12׃הירזעולאשימהיננחלאינדלעםיסירסהרש

הלכאנוםיערזהןמונלונתיוהרשעםימיךידבעתאאנ

םידליההארמווניארמךינפלואריו13׃התשנוםימו



לאינד 1257

׃ךידבעםעהשעהארתרשאכוךלמהגבתפתאםילכאה

תצקמו15׃הרשעםימיםסניוהזהרבדלםהלעמשיו14

לכןמרשביאירבובוטםהיארמהארנהרשעםימי

אשנרצלמהיהיו16׃ךלמהגבתפתאםילכאהםידליה

םידליהו17׃םינערזםהלןתנוםהיתשמןייוםגבתפתא

לכבלכשהועדמםיהלאהםהלןתנםתעבראהלאה

תצקמלו18׃תומלחוןוזחלכבןיבהלאינדוהמכחורפס

םיסירסהרשםאיביוםאיבהלךלמהרמארשאםימיה

םלכמאצמנאלוךלמהםתארבדיו19׃רצנדכבנינפל

לכו20׃ךלמהינפלודמעיוהירזעולאשימהיננחלאינדכ

רשעםאצמיוךלמהםהמשקברשאהניבתמכחרבד

21׃ותוכלמלכברשאםיפשאהםימטרחהלכלעתודי

׃ךלמהשרוכלתחאתנשדעלאינדיהיו

רצנדכבנםלחרצנדכבנתוכלמלםיתשתנשבו2

ךלמהרמאיו2׃וילעהתיהנותנשווחורםעפתתותומלח

דיגהלםידשכלוםיפשכמלוםיפשאלוםימטרחלארקל

םהלרמאיו3׃ךלמהינפלודמעיוואביוויתמלחךלמל

4׃םולחהתאתעדליחורםעפתויתמלחםולחךלמה

רמאייחןימלעלאכלמתימראךלמלםידשכהורבדיו

אידשכלרמאואכלמהנע5׃אוחנארשפוךידבעלאמלח

ןימדההרשפואמלחיננועדוהתאלןהאדזאינמאתלמ

הרשפואמלחןהו6׃ןומשתיילונןוכיתבוןודבעתת

ןהלימדקןמןולבקתאיגשרקיוהבזבנוןנתמןוחהת

אמלחאכלמןירמאותונינתונע7׃ינוחההרשפואמלח



לאינד 1258

ןמרמאואכלמהנע8׃הוחהנהרשפויהודבעלרמאי

ידןותיזחידלבקלכןינבזןותנאאנדעידהנאעדיביצי

איההדחיננעדוהתאלאמלחןהיד9׃אתלמינמאדזא

דעימדקרמאמלןותנמזההתיחשוהבדכהלמוןוכתד

הרשפידעדנאוילורמאאמלחןהלאנתשיאנדעיד

שנאיתיאאלןירמאואכלמםדקאידשכונע10׃יננוחהת

לכידלבקלכהיוחהללכויאכלמתלמידאתשבילע

ףשאוםטרחלכללאשאלהנדכהלמטילשוברךלמ

יתיאאלןרחאוהריקילאשהכלמידאתלמו11׃ידשכו

ארשבםעןוהרדמידןיהלאןהלאכלמםדקהנוחייד

רמאואיגשףצקוסנבאכלמהנדלבקלכ12׃יהותיאאל

אימיכחותקפנאתדו13׃לבבימיכחלכלהדבוהל

ןידאב14׃הלטקתהליהורבחולאינדועבוןילטקתמ

אכלמידאיחבטברךויראלםעטואטעביתהלאינד

ךויראלרמאוהנע15׃לבבימיכחלהלטקלקפניד

אכלמםדקןמהפצחהמאתדהמלעאכלמידאטילש

העבולעלאינדו16׃לאינדלךויראעדוהאתלמןידא

17׃אכלמלהיוחהלארשפוהלןתניןמזידאכלמןמ

יהורבחהירזעולאשימהיננחלולזאהתיבללאינדןידא

לעאימשהלאםדקןמאעבמלןימחרו18׃עדוהאתלמ

ימיכחראשםעיהורבחולאינדןודבהיאלידהנדהזר

ןידאילגהזראילילידאוזחבלאינדלןידא19׃לבב

אוהלרמאולאינדהנע20׃אימשהלאלךרבלאינד

אתמכחידאמלעדעואמלעןמךרבמאהלאידהמש

אינמזואינדעאנשהמאוהו21׃איההלידאתרובגו



לאינד 1259

ןימיכחלאתמכחבהיןיכלמםיקהמוןיכלמהדעהמ

אתרתסמואתקימעאלגאוה22׃הניביעדילאעדנמו

יתהבאהלאךל23׃ארשהמעאריהנואכושחבהמעדי

ןעכוילתבהיאתרובגואתמכחידהנאחבשמואדוהמ

לכ24׃אנתעדוהאכלמתלמידךנמאניעבידינתעדוה

הדבוהלאכלמינמידךויראלעלעלאינדהנדלבק

דבוהתלאלבבימיכחלהלרמאןכולזאלבבימיכחל

ךויראןידא25׃אוחאאכלמלארשפואכלמםדקינלעה

ידהלרמאןכואכלמםדקלאינדללענההלהבתהב

אכלמלארשפידדוהיידאתולגינבןמרבגתחכשה

רצאשטלבהמשידלאינדלרמאואכלמהנע26׃עדוהי

הנע27׃הרשפותיזחידאמלחינתעדוהללהכךיתיאה

ןימיכחאללאשאכלמידהזררמאואכלמםדקלאינד

םרב28׃אכלמלהיוחהלןילכיןירזגןימטרחןיפשא

המרצנדכובנאכלמלעדוהוןיזראלגאימשבהלאיתיא

ךבכשמלעךשאריוזחוךמלחאימויתירחאבאוהליד

המוקלסךבכשמלעךנויעראכלמהתנא29׃אוההנד

30׃אוהלידהמךעדוהאיזראלגוהנדירחאאוהליד

ילילגהנדאזראייחלכןמיביתיאידהמכחבאלהנאו

ךבבלינויערוןועדוהיאכלמלארשפידתרבדלעןהל

איגשדחםלצולאותיוההזחאכלמהתנא31׃עדנת

32׃ליחדהורוךלבקלםאקריתיהויזוברןכדאמלצ

ףסכידיהוערדויהודחבטבהדידהשאראמלצאוה

ןוהנמיהולגרלזרפידיהוקש33׃שחנידהתכריויהועמ

תרזגתהידדעתיוההזח34׃ףסחידןוהנמולזרפיד



לאינד 1260

אלזרפידיהולגרלעאמלצלתחמוןידיבאלידןבא

אפסחאלזרפהדחכוקדןידאב35׃ןומהתקדהואפסחו

ןומהאשנוטיקירדאןמרועכווהואבהדואפסכאשחנ

אמלצלתחמידאנבאוןוהלחכתשהאלרתאלכואחור

הרשפואמלחהנד36׃אעראלכתלמובררוטלתוה

הלאידאיכלמךלמאכלמהתנא37׃אכלמםדקרמאנ

לכבו38׃ךלבהיארקיואפקתואנסחאתוכלמאימש

ךדיבבהיאימשףועוארבתויחאשנאינבןיראדיד

ךרתבו39׃אבהדידהשאראוההתנאןוהלכבךטלשהו

ידירחאאיתילתוכלמוךנמאעראירחאוכלמםוקת

אוהתהיעיברוכלמו40׃אעראלכבטלשתידאשחנ

אלכלשחוקדהמאלזרפידלבקלכאלזרפכהפיקת

התיזחידו41׃ערתוקדתןילאלכעערמידאלזרפכו

וכלמלזרפןוהנמורחפידףסחןוהנמאתעבצאואילגר

ידלבקלכהבאוהלאלזרפידאתבצנןמוהוהתהגילפ

אילגרתעבצאו42׃אניטףסחבברעמאלזרפהתיזח

הפיקתהוהתאתוכלמתצקןמףסחןוהנמולזרפןוהנמ

ףסחבברעמאלזרפתיזחיד43׃הריבתהוהתהנמו

םעהנדןיקבדןוהלאלואשנאערזבןוהלןיברעתמאניט

ןוהימויבו44׃אפסחםעברעתמאלאלזרפידכאההנד

אלןימלעלידוכלמאימשהלאםיקיןונאאיכלמיד

ףיסתוקדתקבתשתאלןרחאםעלהתוכלמולבחתת

ידלבקלכ45׃אימלעלםוקתאיהואתוכלמןילאלכ

אלזרפתקדהוןידיבאלידןבאתרזגתאארוטמידתיזח

ידהמאכלמלעדוהברהלאאבהדואפסכאפסחאשחנ



לאינד 1261

ןידאב46׃הרשפןמיהמואמלחביציוהנדירחאאוהל

החנמודגסלאינדלויהופנאלעלפנרצנדכובנאכלמ

רמאולאינדלאכלמהנע47׃הלהכסנלרמאןיחחינו

הלגוןיכלמארמוןיהלאהלאאוהןוכהלאידטשקןמ

לאינדלאכלמןידא48׃הנדהזראלגמלתלכיידןיזר

תנידמלכלעהטלשהוהלבהיןאיגשןברברןנתמויבר

ןמאעבלאינדו49׃לבבימיכחלכלעןינגסברולבב

ךשימךרדשללבבתנידמידאתדיבעלעינמואכלמ

׃אכלמערתבלאינדווגנדבעו

ןיתשןימאהמורבהדידםלצדבעאכלמרצנדכובנ3

׃לבבתנידמבארודתעקבבהמיקאתשןימאהיתפ

אינגסאינפרדשחאלשנכמלחלשאכלמרצנדכובנו2

ינטלשלכואיתפתאירבתדאירבדגאירזגרדאאתוחפו

׃אכלמרצנדכובנםיקהידאמלצתכנחלאתמלאתנידמ

אירזגרדאאתוחפואינגסאינפרדשחאןישנכתמןידאב3

תכנחלאתנידמינטלשלכואיתפתאירבתדאירבדג

אמלצלבקלןימאקואכלמרצנדכובנםיקהידאמלצ

ןירמאןוכלליחבארקאזורכו4׃רצנדכובנםיקהיד

אנרקלקןועמשתידאנדעב5׃אינשלואימאאיממע

ארמזינזלכוהינפמוסןירתנספאכבססרתיקאתיקורשמ

׃אכלמרצנדכובנםיקהידאבהדםלצלןודגסתוןולפת

ארונןותאאוגלאמרתיאתעשהבדגסיולפיאלידןמו6

איממעלכןיעמשידכאנמזהבהנדלבקלכ7׃אתדקי

ינזלכוןירטנספאכבשסרתיקאתיקורשמאנרקלק

אבהדםלצלןידגסאינשלואימאאיממעלכןילפנארמז



לאינד 1262

אנמזהבהנדלבקלכ8׃אכלמרצנדכובנםיקהיד

ונע9׃אידוהיידןוהיצרקולכאוןיאדשכןירבגוברק

התנא10׃ייחןימלעלאכלמאכלמרצנדכובנלןירמאו

אתיקרשמאנרקלקעמשיידשנאלכידםעטתמשאכלמ

דגסיולפיארמזינזלכוהינפיסוןירתנספאכבשסרתיק

ןותאאוגלאמרתידגסיולפיאלידןמו11׃אבהדםלצל

לעןוהתיתינמידןיאדוהיןירבגיתיא12׃אתדקיארונ

אלךלאאירבגוגנדבעוךשימךרדשלבבתנידמתדיבע

אבהדםלצלוןיחלפאלךיהלאלםעטאכלמךילעומש

המחוזגרברצנדכובנןידאב13׃ןידגסאלתמיקהיד

ךלאאירבגןידאבוגנדבעוךשימךרדשלהיתיהלרמא

אדצהןוהלרמאורצנדכבנהנע14׃אכלמםדקויתיה

םלצלוןיחלפןוכיתיאאליהלאלוגנדבעוךשימךרדש

ידןידיתעןוכיתיאןהןעכ15׃ןידגסאלתמיקהידאבהד

אכבשסרתיקאתיקורשמאנרקלקןועמשתידאנדעב

אמלצלןודגסתוןולפתארמזינזלכוהינפמוסוןירתנספ

ןותאאוגלןומרתתהתעשהבןודגסתאלןהותדבעיד

ונע16׃ידיןמןוכנבזישיידהלאאוהןמואתדקיארונ

אלרצנדכובנאכלמלןירמאווגנדבעוךשימךרדש

יתיאןה17׃ךתובתהלםגתפהנדלעהנחנאןיחשח

ארונןותאןמאנתובזישללכיןיחלפאנחנאידאנהלא

ךלאוהלעידיאלןהו18׃בזישיאכלמךדיןמואתדקי

ידאבהדםלצלוןיחלפאנתיאאלךיהלאלידאכלמ

םלצואמחילמתהרצנדכובנןידאב19׃דגסנאלתמיקה

אזמלרמאוהנעוגנדבעוךשימךרדשלעונתשאיהופנא



לאינד 1263

ירבגןירבגלו20׃היזמלהזחידלעהעבשדחאנותאל

וגנדבעוךשימךרדשלהתפכלרמאהליחבידליח

ותפכךלאאירבגןידאב21׃אתדקיארונןותאלאמרמל

אוגלוימרוןוהישבלוןוהתלברכוןוהישיטפןוהילברסב

אכלמתלמידןמהנדלבקלכ22׃אתדקיארונןותא

ךרדשלוקסהידךלאאירבגאריתיהזאאנותאוהפצחמ

אירבגו23׃ארונידאביבשןומהלטקוגנדבעוךשימ

ןותאאוגלולפנוגנדבעוךשימךרדשןוהתלתךלא

הותאכלמרצנדכובנןידא24׃ןיתפכמאתדקיארונ

אתלתןירבגאלהיהורבדהלרמאוהנעהלהבתהבםקו

אביציאכלמלןירמאוןינעןיתפכמארונאוגלאנימר

ןירשהעבראןירבגהזחהנאאהרמאוהנע25׃אכלמ

איעיברידהורוןוהביתיאאללבחוארונאוגבןיכלהמ

ןותאערתלרצנדכובנברקןידאב26׃ןיהלארבלהמד

יהודבעוגנדבעוךשימךרדשרמאוהנעאתדקיארונ

ךשימךרדשןיקפנןידאבותאווקפאילעאהלאיד

אינגסאינפרדשחאןישנכתמו27׃ארונאוגןמוגנדבעו

טלשאלידךלאאירבגלןיזחאכלמירבדהואתוחפו

אלןוהילברסוךרחתהאלןוהשאררעשוןוהמשגבארונ

רמאורצנדכובנהנע28׃ןוהבתדעאלרונחירוונש

הכאלמחלשידוגנדבעוךשימךרדשידןוההלאךירב

וינשאכלמתלמויהולעוצחרתהידיהודבעלבזישו

ןהלהלאלכלןודגסיאלוןוחלפיאלידןוהימשגובהיו

ידןשלוהמאםעלכידםעטםישינמו29׃ןוההלאל

ןימדהאוגנדבעוךשימךרדשידןוההלאלעהלשרמאי



לאינד 1264

הלאיתיאאלידלבקלכהותשיילונהתיבודבעתי

חלצהאכלמןידאב30׃הנדכהלצהללכיידןרחא

׃לבבתנידמבוגנדבעוךשימךרדשל

ןיראדידאינשלואימאאיממעלכלאכלמרצנדכובנ4

ימעדבעידאיהמתואיתא2׃אגשיןוכמלשאעראלכב

ןיברברהמכיהותא3׃היוחהלימדקרפשאילעאהלא

הנטלשוםלעתוכלמהתוכלמןיפיקתהמכיהוהמתו

ןנערויתיבבתיוההלשרצנדכובנהנא4׃רדורדםע

יבכשמלעןירהרהויננלחדיותיזחםלח5׃ילכיהב

ימדקהלענהלםעטםישינמו6׃יננלהביישאריוזחו

ןידאב7׃יננעדוהיאמלחרשפידלבבימיכחלכל

הנארמאאמלחואירזגואידשכאיפשאאימטרחןיללע

ימדקלעןירחאדעו8׃ילןיעדוהמאלהרשפוןוהימדק

ןיהלאחורידויהלאםשכרצאשטלבהמשידלאינד

בררצאשטלב9׃תרמאיהומדקאמלחוהבןישידק

זרלכוךבןישידקןיהלאחורידתעדיהנאידאימטרח

יוזחו10׃רמאהרשפותיזחידימלחיוזחךלסנאאל

המורואעראאוגבןליאולאותיוההזחיבכשמלעישאר

התוזחואימשלאטמיהמורוףקתואנליאהבר11׃איגש

אלכלןוזמואיגשהבנאוריפשהיפע12׃אעראלכףוסל

ירפצןורדייהופנעבוארבתויחללטתיהותחתהב

לעישאריוזחבתיוההזח13׃ארשבלכןיזתיהנמואימש

ןכוליחבארק14׃תחנאימשןמשידקוריעולאויבכשמ

הבנאורדבוהיפעורתאיהופנעוצצקואנליאודגרמא



לאינד 1265

רקעםרב15׃יהופנעןמאירפצויהותחתןמאתויחדנת

ידאאתדבשחנולזרפידרוסאבווקבשאעראביהושרש

׃אעראבשעבהקלחאתויחםעועבטציאימשלטבוארב

העבשוהלבהיתיהויחבבלוןונשיאשונאןמהבבל16

רמאמואמגתפןיריעתרזגב17׃יהולעןופלחיןינדע

טילשידאייחןועדניידתרבדדעאתלאשןישידק

םישנאלפשוהננתיאבציידןמלואשונאתוכלמבאילע

רצנדכובנאכלמהנאתיזחאמלחהנד18׃הילעםיקי

ימיכחלכידלבקלכרמאארשפרצאשטלבהתנאו

חורידלהכהתנאוינתעדוהלארשפןילכיאליתוכלמ

רצאשטלבהמשידלאינדןידא19׃ךבןישידקןיהלא

רמאואכלמהנעהנלהבייהניערוהדחהעשכםמותשא

רצאשטלבהנעךלהבילאארשפואמלחרצאשטלב

ידאנליא20׃ךירעלהרשפוךיאנשלאמלחיארמרמאו

לכלהתוזחואימשלאטמיהמורוףקתוהברידתיזח

הבאלכלןוזמואיגשהבנאוריפשהיפעו21׃אערא

׃אימשירפצןנכשייהופנעבוארבתויחרודתיהותחת

תטמותברךתוברותפקתותיברידאכלמאוההתנא22

ריעאכלמהזחידו23׃אעראףוסלךנטלשואימשל

רקעםרביהולבחואנליאודגרמאואימשןמתחנשידקו

ידאאתדבשחנולזרפידרוסאבווקבשאעראביהושרש

ידדעהקלחארבתויחםעועבטציאימשלטבוארב

תרזגואכלמארשפהנד24׃יהולעןופלחיןינדעהעבש

ןמןידרטךלו25׃אכלמיארמלעתטמידאיהאילע

ךלןירותכאבשעוךרדמהוהלארבתויחםעואשנא



לאינד 1266

ןופלחיןינדעהעבשוןיעבצמךלאימשלטמוןומעטי

ןמלואשנאתוכלמבאילעטילשידעדנתידדעךילע

ידיהושרשרקעקבשמלורמאידו26׃הננתיאבצייד

׃אימשןטלשידעדנתידןמהמיקךלךתוכלמאנליא

קרפהקדצבךיטחוךילערפשייכלמאכלמןהל27

אלכ28׃ךתולשלהכראאוהתןהןינעןחמבךתיועו

לערשעירתןיחריתצקל29׃אכלמרצנדכובנלעאטמ

רמאואכלמהנע30׃הוהךלהמלבבידאתוכלמלכיה

וכלמתיבלהתינבהנאידאתברלבבאיהאדאלה

אכלמםפבאתלמדוע31׃ירדהרקילוינסחףקתב

התוכלמאכלמרצנדכובנןירמאךללפנאימשןמלק

ךרדמארבתויחםעוןידרטךלאשנאןמו32׃ךנמתדע

דעךילעןופלחיןינדעהעבשוןומעטיךלןירותכאבשע

אבציידןמלואשנאתוכלמבאילעטילשידעדנתיד

אשנאןמורצנדכובנלעתפסאתלמאתעשהב33׃הננתי

עבטציהמשגאימשלטמולכאיןירותכאבשעודירט

תצקלו34׃ןירפצכיהורפטוהברןירשנכהרעשידדע

בותיילעיעדנמותלטנאימשליניערצנדכובנהנאהימוי

הנטלשידתרדהותחבשאמלעיחלותכרבאילעלו

אעראיראדלכו35׃רדורדםעהתוכלמוםלעןטלש

אעראיראדואימשליחבדבעהיבצמכוןיבישחהלכ

הב36׃תדבעהמהלרמאיוהדיבאחמיידיתיאאלו

ילעבותייוזוירדהיתוכלמרקילוילעבותייעדנמאנמז

וברותנקתהיתוכלמלעוןועביינברברוירבדהילו

םמורמוחבשמרצנדכובנהנאןעכ37׃ילתפסוההריתי



לאינד 1267

ןידהתחראוטשקיהודבעמלכידאימשךלמלרדהמו

׃הלפשהללכיהוגבןיכלהמידו

ףלאיהונברברלברםחלדבעאכלמרצאשלב5

ארמחםעטברמארצאשלב2׃התשארמחאפלאלבקלו

יהובארצנדכובנקפנהידאפסכואבהדינאמלהיתיהל

יהונברברואכלמןוהבןותשיוםלשוריבידאלכיהןמ

ןמוקפנהידאבהדינאמויתיהןידאב3׃התנחלוהתלגש

אכלמןוהבויתשאוםלשוריבידאהלאתיבידאלכיה

וחבשוארמחויתשא4׃התנחלוהתלגשיהונברברו

הב5׃אנבאואעאאלזרפאשחנאפסכואבהדיהלאל

אתשרבנלבקלןבתכושנאדיידןעבצאוקפנהתעש

הדיספהזחאכלמואכלמידאלכיהלתכידאריגלע

הנולהבייהניערויהונשיהויזאכלמןידא6׃הבתכיד

7׃ןשקנאדלאדהתבכראוןירתשמהצרחירטקו

הנעאירזגואידשכאיפשאלהלעהלליחבאכלמארק

הבתכהרקיידשנאלכידלבבימיכחלרמאואכלמ

אבהדידאכנומהושבליאנוגראיננוחיהרשפוהנד

לכןיללעןידא8׃טלשיאתוכלמביתלתוהראוצלע

העדוהלארשפוארקמלאבתכןילהכאלואכלמימיכח

יהויזולהבתמאיגשרצאשלבאכלמןידא9׃אכלמל

לבקלאתכלמ10׃ןישבתשמיהונברברויהולעןינש

אתכלמתנעתללעאיתשמתיבליהונברברואכלמילמ

לאךיויזוךנויערךולהבילאייחןימלעלאכלמתרמאו

ןישידקןיהלאחורידךתוכלמברבגיתיא11׃ונתשי

ןיהלאתמכחכהמכחוונתלכשווריהנךובאימויבוהב



לאינד 1268

ןיפשאןימטרחברךובארצנדכבנאכלמוהבתחכתשה

חורידלבקלכ12׃אכלמךובאהמיקהןירזגןיאדשכ

ןדיחאתיוחאוןימלחרשפמונתלכשועדנמוהריתי

םשאכלמידלאינדבהבתחכתשהןירטקארשמו

13׃הוחהיהרשפוירקתילאינדןעכרצאשטלבהמש

לאינדלרמאואכלמהנעאכלמםדקלעהלאינדןידאב

יתיהידדוהיידאתולגינבןמידלאינדאוההתנא

ךבןיהלאחורידךילעתעמשו14׃דוהיןמיבאאכלמ

ןעכו15׃ךבתחכתשההריתיהמכחוונתלכשווריהנו

הרשפוןורקיהנדהבתכידאיפשאאימיכחימדקולעה

הנאו16׃היוחהלאתלמרשפןילהכאלוינתעדוהל

ןעכארשמלןירטקורשפמלןירשפלכותידךילעתעמש

שבלתאנוגראינתעדוהלהרשפוארקמלאבתכלכותןה

׃טלשתאתוכלמבאתלתוךראוצלעאבהדידאכנומהו

ןיוהלךלךתנתמאכלמםדקרמאולאינדהנעןידאב17

ארשפואכלמלארקאאבתכםרבבהןרחאלךתיבזבנו

אתוברואתוכלמאילעאהלאאכלמהתנא18׃הנעדוהא

ידאתוברןמו19׃ךובארצנדכבנלבהיהרדהוארקיו

ןמןילחדוןיעאזווהאינשלואימאאיממעלכהלבהי

אחמהוהאבצהוהידולטקאוהאבצהוהידיהומדק

20׃ליפשמהוהאבצהוהידוםירמהוהאבצהוהידו

אסרכןמתחנההדזהלתפקתהחורוהבבלםרידכו

דירטאשנאינבןמו21׃הנמוידעההרקיוהתוכלמ

ןירותכאבשעהרודמאידרעםעויושאתויחםעהבבלו

טילשידעדיידדעעבטציהמשגאימשלטמוהנומעטי



לאינד 1269

׃הילעםיקהיהבציידןמלואשנאתוכלמבאילעאהלא

ידלבקלכךבבלתלפשהאלרצאשלבהרבהתנאו22

ידאינאמלותממורתהאימשארמלעו23׃תעדיהנדלכ

ךתנחלוךתלגשךינברברוהתנאוךימדקויתיההתיב

אלזרפאשחנאבהדואפסכיהלאלוןוהבןיתשארמח

תחבשןיעדיאלוןיעמשאלוןיזחאלידאנבאואעא

׃תרדהאלהלךתחראלכוהדיבךתמשנידאהלאלו

הנדאבתכואדיידאספחילשיהומדקןמןידאב24

26׃ןיסרפולקתאנמאנמםישרידאבתכהנדו25׃םישר

27׃המלשהוךתוכלמאהלאהנמאנמאתלמרשפהנד

תסירפסרפ28׃ריסחתחכתשהואינזאמבהתליקתלקת

רצאשלברמאןידאב29׃סרפוידמלתביהיוךתוכלמ

הראוצלעאבהדידאכנומהואנוגראלאינדלושיבלהו

הב30׃אתוכלמבאתלתטילשאוהלידיהולעוזרכהו

אידמשוירדו31׃אידשכאכלמרצשאלבליטקאילילב

׃ןיתרתוןיתשןינשרבכאתוכלמלבק

אינפרדשחאלאתוכלמלעםיקהושוירדםדקרפש6

ןוהנמאלעו2׃אתוכלמלכבןוהלידןירשעוהאמ

אינפרדשחאןוהלידןוהנמדחלאינדידאתלתןיכרס

ןידא3׃קזנאוהלאלאכלמואמעטןוהלןיבהיןילא

לכאינפרדשחאואיכרסלעחצנתמאוההנדלאינד

לכלעהתומקהלתישעאכלמוהבאריתיחורידלבק

הלעןיעבווהאינפרדשחאואיכרסןידא4׃אתוכלמ

אלהתיחשוהלעלכואתוכלמדצמלאינדלהחכשהל



לאינד 1270

התיחשוולשלכואוהןמיהמידלבקלכהחכשהלןילכי

אלידןירמאךלאאירבגןידא5׃יהולעתחכתשהאל

תדביהולעהנחכשהןהלאלעלכהנדלאינדלחכשהנ

לעושגרהןלאאינפרדשחאואיכרסןידא6׃ההלא

וטעיתא7׃ייחןימלעלאכלמשוירדהלןירמאןכואכלמ

אתוחפואירבדהאינפרדשחאואינגסאתוכלמיכרסלכ

ןמועבהעביידלכידרסאהפקתלואכלמםיקהמיקל

אמרתיאכלמךנמןהלןיתלתןימוידעשנאוהלאלכ

ידאבתכםשרתוארסאםיקתאכלמןעכ8׃אתויראבגל

לבקלכ9׃אדעתאלידסרפוידמתדכהינשהלאל

ידכלאינדו10׃ארסאואבתכםשרשוירדאכלמהנד

התילעבהלןחיתפןיוכוהתיבללעאבתכםישרידעדי

יהוכרבלעךרבאוהאמויבהתלתןינמזוםלשורידגנ

ןמדבעאוהידלבקלכההלאםדקאדומואלצמו

לאינדלוחכשהוושגרהךלאאירבגןידא11׃הנדתמדק

םדקןירמאוובירקןידאב12׃ההלאםדקןנחתמואעב

ידשנאלכידתמשררסאאלהאכלמרסאלעאכלמ

אכלמךנמןהלןיתלתןימוידעשנאוהלאלכןמהעבי

אתלמאביצירמאואכלמהנעאתויראבוגלאמרתי

םדקןירמאוונעןידאב13׃אדעתאלידסרפוידמתדכ

ךילעםשאלדוהיידאתולגינבןמידלאינדידאכלמ

אמויבהתלתןינמזותמשרידארסאלעוםעטאכלמ

שאבאיגשעמשאתלמידכאכלמןידא14׃התועבאעב

אשמשילעמדעוהתובזישללבםשלאינדלעויהולע

ושגרהךלאאירבגןידאב15׃התולצהלרדתשמאוה



לאינד 1271

סרפוידמלתדידאכלמעדאכלמלןירמאואכלמלע

ןידאב16׃הינשהלאלםיקהיאכלמידםיקורסאלכיד

הנעאתויראידאבגלומרולאינדלויתיהורמאאכלמ

ארידתבהלחלפהתנאידךהלאלאינדלרמאואכלמ

אבגםפלעתמשוהדחןבאתיתיהו17׃ךנבזישיאוה

אנשתאלידיהונברברתקזעבוהתקזעבאכלמהמתחו

ןוחדותוטתבוהלכיהלאכלמלזאןידא18׃לאינדבובצ

אכלמןידאב19׃יהולעתדנהתנשויהומדקלענהאל

אתויראידאבגלהלהבתהבואהגנבםוקיארפרפשב

הנעקעזביצעלקבלאינדלאבגלהברקמכו20׃לזא

ידךהלאאיחאהלאדבעלאינדלאינדלרמאואכלמ

׃אתויראןמךתובזישללכיהארידתבהלחלפהתנא

22׃ייחןימלעלאכלמללמאכלמםעלאינדןידא21

לכינולבחאלואתויראםפרגסוהכאלמחלשיהלא

אכלמךימדקףאוילתחכתשהוכזיהומדקידלבק

יהולעבאטאיגשאכלמןידאב23׃תדבעאלהלובח

לכואבגןמלאינדקסהואבגןמהקסנהלרמאלאינדלו

אכלמרמאו24׃ההלאבןמיהידהבחכתשהאללבח

בגלולאינדידיהוצרקולכאידךלאאירבגויתיהו

אבגתיעראלוטמאלוןוהישנוןוהינבןונאומראתוירא

ןידאב25׃וקדהןוהימרגלכואתויראןוהבוטלשידדע

ןיראדידאינשלואימאאיממעלכלבתכאכלמשוירד

לכבידםעטםישימדקןמ26׃אגשיןוכמלשאעראלכב

ידההלאםדקןמןילחדוןיעאזןוהליתוכלמןטלש

אלידהתוכלמוןימלעלםיקואיחאהלאאוהידלאינד



לאינד 1272

ןיתאדבעולצמובזישמ27׃אפוסדעהנטלשולבחתת

׃אתויראדיןמלאינדלביזישידאעראבואימשבןיהמתו

שרוכתוכלמבושוירדתוכלמבחלצההנדלאינדו28

׃איסרפ

הזחםלחלאינדלבבךלמרצשאלבלהדחתנשב7

ןילמשארבתכאמלחןידאבהבכשמלעהשאריוזחו

אילילםעיוזחבתיוההזחרמאולאינדהנע2׃רמא

עבראו3׃אבראמילןחיגמאימשיחורעבראוראו

אתימדק4׃אדןמאדןינשאמיןמןקלסןברברןויח

היפגוטירמידדעתיוההזחהלרשנידןיפגוהיראכ

שנאבבלותמיקהשנאכןילגרלעואעראןמתליטנו

רטשלובדלהימדהנינתירחאהויחוראו5׃הלביהי

הלןירמאןכוהינשןיבהמפבןיעלעתלתותמקהדח

וראותיוההזחהנדרתאב6׃איגשרשבילכאימוק

העבראוהיבגלעףועידעבראןיפגהלורמנכירחא

תיוההזחהנדרתאב7׃הלביהיןטלשואתויחלןישאר

אפיקתוינתמיאוהליחדהיעיברהויחוראואיליליוזחב

אראשוהקדמוהלכאןברברהללזרפידןינשואריתי

הימדקידאתויחלכןמהינשמאיהוהספרהילגרב

ירחאןרקולאואינרקבתיוהלכתשמ8׃הלרשעןינרקו

ורקעתאאתימדקאינרקןמתלתוןוהיניבתקלסהריעז

ללממםפואדאנרקבאשנאיניעכןיניעולאוהימדקןמ

ןימויקיתעווימרןוסרכידדעתיוההזח9׃ןברבר

היסרכאקנרמעכהשאררעשורוחגלתכהשובלבתי



לאינד 1273

קפנודגנרונידרהנ10׃קלדרוניהולגלגרונידןיביבש

יהומדקןוברוברוהנושמשיםיפלאףלאיהומדקןמ

ןמןידאבתיוההזח11׃וחיתפןירפסובתיאנידןומוקי

ידדעתיוההזחהללממאנרקידאתברבראילמלק

12׃אשאתדקילתביהיוהמשגדבוהואתויחתליטק

ןוהלתביהיןייחבהכראוןוהנטלשוידעהאתויחראשו

יננעםעוראואיליליוזחבתיוההזח13׃ןדעוןמזדע

יהומדקוהטמאימויקיתעדעוהוההתאשנארבכאימש

איממעלכווכלמורקיוןטלשביהיהלו14׃יהוברקה

הדעיאלידםלעןטלשהנטלשןוחלפיהלאינשלואימא

לאינדהנאיחורתירכתא15׃לבחתתאלידהתוכלמו

ןמדחלעתברק16׃יננלהביישאריוזחוהנדנאוגב

רשפוילרמאוהנדלכלעהנמאעבאאביציואימאק

עבראןינאידאתברבראתויחןילא17׃יננעדוהיאילמ

אתוכלמןולבקיו18׃אעראןמןומוקיןיכלמהעברא

םלעדעואמלעדעאתוכלמןונסחיוןינוילעישידק

תוהידאתיעיבראתויחלעאבצילתיבצןידא19׃אימלע

ידהירפטולזרפידהינשהריתיהליחדןוהלכןמהינש

אינרקלעו20׃הספרהילגרבאראשוהקדמהלכאשחנ

תלתהימדקןמולפנותקלסידירחאוהשארבידרשע

ןמברהוזחוןברברללממםפוהלןיניעוןכדאנרקו

ןישידקםעברקהדבעןכדאנרקותיוההזח21׃התרבח

בהיאנידואימויקיתעהתאידדע22׃ןוהלהלכיו

23׃ןישידקונסחהאתוכלמוהטמאנמזוןינוילעישידקל

אעראבאוהתאיעיברוכלמאתיעיבראתויחרמאןכ



לאינד 1274

הנשודתואעראלכלכאתואתוכלמלכןמאנשתיד

ןיכלמהרשעהתוכלמהנמרשעאינרקו24׃הנקדתו

התלתואימדקןמאנשיאוהוןוהירחאםוקיןרחאוןומקי

ישידקלוללמיאילעדצלןילמו25׃לפשהיןיכלמ

הדיבןובהיתיותדוןינמזהינשהלרבסיואלביןינוילע

ןודעהיהנטלשובתיאנידו26׃ןדעגלפוןינדעוןדעדע

אנטלשוהתוכלמו27׃אפוסדעהדבוהלוהדמשהל

ישידקםעלתביהיאימשלכתוחתתוכלמידאתוברו

ןוחלפיהלאינטלשלכוםלעתוכלמהתוכלמןינוילע

איגשלאינדהנאאתלמידאפוסהכדע28׃ןועמתשיו

׃תרטניבלבאתלמוילעןונתשייויזויננלהביינויער

ילאהארנןוזחךלמהרצשאלבתוכלמלשולשתנשב8

ןוזחבהאראו2׃הלחתבילאהארנהירחאלאינדינא

הנידמהםליעברשאהריבהןשושבינאויתארביהיו

יניעאשאו3׃ילואלבואלעיתייהינאוןוזחבהאראו

םינרקולולבאהינפלדמעדחאליאהנהוהאראו

הלעההבגהותינשהןמההבגתחאהותוהבגםינרקהו

הבגנוהנופצוהמיחגנמליאהתאיתיאר4׃הנרחאב

ונצרכהשעוודימליצמןיאווינפלודמעיאלתויחלכו

ןמאבםיזעהריפצהנהוןיבמיתייהינאו5׃לידגהו

ןרקריפצהוץראבעגונןיאוץראהלכינפלעברעמה

רשאםינרקהלעבליאהדעאביו6׃ויניעןיבתוזח

ויתיארו7׃וחכתמחבוילאץריולבאהינפלדמעיתיאר

תארבשיוליאהתאךיווילארמרמתיוליאהלצאעיגמ

והכילשיווינפלדמעלליאבחכהיהאלווינרקיתש



לאינד 1275

ריפצו8׃ודימליאלליצמהיהאלווהסמריוהצרא

הלודגהןרקההרבשנומצעכודאמדעלידגהםיזעה

׃םימשהתוחורעבראלהיתחתעבראתוזחהנלעתו

רתילדגתוהריעצמתחאןרקאציםהמתחאהןמו9

אבצדעלדגתו10׃יבצהלאוחרזמהלאובגנהלא

׃םסמרתוםיבכוכהןמואבצהןמהצראלפתוםימשה

ךלשהודימתהםירהונממולידגהאבצהרשדעו11

ךלשתועשפבדימתהלעןתנתאבצו12׃ושדקמןוכמ

שודקדחאהעמשאו13׃החילצהוהתשעוהצראתמא

ןוזחהיתמדערבדמהינומלפלשודקדחארמאיורבדמ

רמאיו14׃סמרמאבצושדקותתםמשעשפהודימתה

15׃שדקקדצנותואמשלשוםיפלארקבברעדעילא

דמעהנהוהניבהשקבאוןוזחהתאלאינדינאיתארביהיו

ארקיוילואןיבםדאלוקעמשאו16׃רבגהארמכידגנל

לצאאביו17׃הארמהתאזלהלןבהלאירבגרמאיו

ןבןבהילארמאיוינפלעהלפאויתעבנואבבוידמע

ינפלעיתמדרנימעורבדבו18׃ןוזחהץקתעליכםדא

ךעידומיננהרמאיו19׃ידמעלעינדימעיויבעגיוהצרא

ליאה20׃ץקדעומליכםעזהתירחאבהיהירשאתא

ריפצהו21׃סרפוידמיכלמםינרקהלעבתיאררשא

ךלמהאוהויניעןיברשאהלודגהןרקהוןויךלמריעשה

עבראהיתחתעבראהנדמעתותרבשנהו22׃ןושארה

םתוכלמתירחאבו23׃וחכבאלוהנדמעייוגמתויכלמ

24׃תודיחןיבמוםינפזעךלמדמעיםיעשפהםתהכ

השעוחילצהותיחשיתואלפנווחכבאלווחכםצעו



לאינד 1276

חילצהוולכשלעו25׃םישדקםעוםימוצעתיחשהו

רשלעוםיברתיחשיהולשבולידגיובבלבוודיבהמרמ

רקבהוברעההארמו26׃רבשידיספאבודמעיםירש

׃םיברםימיליכןוזחהםתסהתאואוהתמארמאנרשא

תאהשעאוםוקאוםימייתילחנויתייהנלאינדינאו27

׃ןיבמןיאוהארמהלעםמותשאוךלמהתכאלמ

רשאידמערזמשורושחאןבשוירדלתחאתנשב9

ינאוכלמלתחאתנשב2׃םידשכתוכלמלעךלמה

הוהירבדהיהרשאםינשהרפסמםירפסביתניבלאינד

םיעבשםלשוריתוברחלתואלמלאיבנההימרילא

הלפתשקבלםיהלאהינדאלאינפתאהנתאו3׃הנש

יהלאהוהילהללפתאו4׃רפאוקשוםוצבםינונחתו

רמשארונהולודגהלאהינדאאנאהרמאוהדותאו

וניועוונאטח5׃ויתוצמירמשלוויבהאלדסחהותירבה

ונעמשאלו6׃ךיטפשממוךתוצממרוסוונדרמוונעשרהו

ונירשוניכלמלאךמשבורבדרשאםיאיבנהךידבעלא

תשבונלוהקדצהינדאךל7׃ץראהםעלכלאווניתבאו

לכלוםלשורייבשוילוהדוהישיאלהזהםויכםינפה

םתחדהרשאתוצראהלכבםיקחרהוםיברקהלארשי

םינפהתשבונלהוהי8׃ךבולעמרשאםלעמבםש

ינדאל9׃ךלונאטחרשאוניתבאלוונירשלוניכלמל

ונעמשאלו10׃ובונדרמיכתוחלסהוםימחרהוניהלא

דיבונינפלןתנרשאויתרותבתכללוניהלאהוהילוקב

רוסוךתרותתאורבעלארשילכו11׃םיאיבנהוידבע



לאינד 1277

רשאהעבשהוהלאהונילעךתתוךלקבעומשיתלבל

םקיו12׃ולונאטחיכםיהלאהדבעהשמתרותבהבותכ

ונוטפשרשאוניטפשלעוונילערבדרשאוירבדתא

לכתחתהתשענאלרשאהלדגהערונילעאיבהל

תרותבבותכרשאכ13׃םלשוריבהתשענרשאכםימשה

ינפתאונילחאלוונילעהאבתאזההערהלכתאהשמ

דקשיו14׃ךתמאבליכשהלווננועמבושלוניהלאהוהי

לעוניהלאהוהיקידציכונילעהאיביוהערהלעהוהי

ינדאהתעו15׃ולקבונעמשאלוהשערשאוישעמלכ

הקזחדיבםירצמץראמךמעתאתאצוהרשאוניהלא

לככינדא16׃ונעשרונאטחהזהםויכםשךלשעתו

ךשדקרהםלשוריךריעמךתמחוךפאאנבשיךתקדצ

לכלהפרחלךמעוםלשוריוניתבאתונועבווניאטחביכ

לאוךדבעתלפתלאוניהלאעמשהתעו17׃וניתביבס

18׃ינדאןעמלםמשהךשדקמלעךינפראהווינונחת

וניתממשהארוךיניעהחקפעמשוךנזאיהלאהטה

ונחנאוניתקדצלעאליכהילעךמשארקנרשאריעהו

ינדא19׃םיברהךימחרלעיכךינפלונינונחתםיליפמ

ךנעמלרחאתלאהשעוהבישקהינדאהחלסינדאהעמש

ינאדועו20׃ךמעלעוךריעלעארקנךמשיכיהלא

לארשיימעתאטחויתאטחהדותמוללפתמורבדמ

21׃יהלאשדקרהלעיהלאהוהיינפליתנחתליפמו

יתיאררשאלאירבגשיאהוהלפתברבדמינאדועו

22׃ברעתחנמתעכילאעגנףעיבףעמהלחתבןוזחב

ךליכשהליתאציהתעלאינדרמאיוימערבדיוןביו



לאינד 1278

דיגהליתאבינאורבדאציךינונחתתלחתב23׃הניב

םיעבש24׃הארמבןבהורבדבןיבוהתאתודומחיכ

עשפהאלכלךשדקריעלעוךמעלעךתחנםיעבש

םתחלוםימלעקדצאיבהלוןוערפכלותואטחםתחלו

ןמלכשתועדתו25׃םישדקשדקחשמלואיבנוןוזח

םיעבשדיגנחישמדעםלשוריתונבלובישהלרבדאצמ

ץורחובוחרהתנבנובושתםינשוםיששםיעבשוהעבש

תרכיםינשוםיששםיעבשהירחאו26׃םיתעהקוצבו

וצקואבהדיגנםעתיחשישדקהוריעהוולןיאוחישמ

תירבריבגהו27׃תוממשתצרחנהמחלמץקדעוףטשב

לעוהחנמוחבזתיבשיעובשהיצחודחאעובשםיברל

׃םמשלעךתתהצרחנוהלכדעוםמשמםיצוקשףנכ

לאינדלהלגנרבדסרפךלמשרוכלשולשתנשב10

ןיבולודגאבצורבדהתמאורצאשטלבומשארקנרשא

לאינדינאםההםימיב2׃הארמבולהניבורבדהתא

אלתודמחםחל3׃םימיםיעבשהשלשלבאתמיתייה

תאלמדעיתכסאלךוסויפלאאבאלןייורשבויתלכא

שדחלהעבראוםירשעםויבו4׃םימיםיעבשתשלש

5׃לקדחאוהלודגהרהנהדילעיתייהינאוןושארה

וינתמוםידבשובלדחאשיאהנהואראויניעתאאשאו

קרבהארמכוינפושישרתכותיוגו6׃זפואםתכבםירגח

ללקתשחנןיעכויתלגרמוויתערזושאידיפלכויניעו

תאידבללאינדינאיתיארו7׃ןומהלוקכוירבדלוקו

הארמהתאואראלימעויהרשאםישנאהוהארמה



לאינד 1279

ינאו8׃אבחהבוחרביוםהילעהלפנהלדגהדרחלבא

אלותאזההלדגההארמהתאהאראוידבליתראשנ

׃חכיתרצעאלותיחשמלילעךפהנידוהוחכיבראשנ

ינאווירבדלוקתאיעמשכווירבדלוקתאעמשאו9

יבהעגנדיהנהו10׃הצראינפוינפלעםדרניתייה

שיאלאינדילארמאיו11׃ידיתופכויכרבלעינעינתו

לעדמעוךילארבדיכנארשאםירבדבןבהתודמח

רבדהתאימעורבדבוךילאיתחלשהתעיכךדמע

יכלאינדאריתלאילארמאיו12׃דיערמיתדמעהזה

תונעתהלוןיבהלךבלתאתתנרשאןושארהםויהןמ

13׃ךירבדביתאבינאוךירבדועמשנךיהלאינפל

הנהוםוידחאוםירשעידגנלדמעסרפתוכלמרשו

יתרתונינאוינרזעלאבםינשארהםירשהדחאלאכימ

הרקירשאתאךניבהליתאבו14׃סרפיכלמלצאםש

ורבדבו15׃םימילןוזחדועיכםימיהתירחאבךמעל

הנהו16׃יתמלאנוהצראינפיתתנהלאהםירבדכימע

הרמאוהרבדאויפחתפאויתפשלעעגנםדאינבתומדכ

אלוילעיריצוכפהנהארמבינדאידגנלדמעהלא

ינדאםערבדלהזינדאדבעלכויךיהו17׃חכיתרצע

18׃יבהראשנאלהמשנוחכיבדמעיאלהתעמינאוהז

אריתלארמאיו19׃ינקזחיוםדאהארמכיבעגיוףסיו

יתקזחתהימעורבדכוקזחוקזחךלםולשתודמחשיא

המלתעדיהרמאיו20׃ינתקזחיכינדארבדיהרמאו

אצויינאוסרפרשםעםחלהלבושאהתעוךילאיתאב



לאינד 1280

תמאבתכבםושרהתאךלדיגאלבא21׃אבןוירשהנהו

׃םכרשלאכימםאיכהלאלעימעקזחתמדחאןיאו

זועמלוקיזחמלידמעידמהשוירדלתחאתנשבינאו11

םידמעםיכלמהשלשדועהנהךלדיגאתמאהתעו2׃ול

ורשעבותקזחכולכמלודגרשערישעייעיברהוסרפל

לשמורובגךלמדמעו3׃ןויתוכלמתאלכהריעי

ותוכלמרבשתודמעכו4׃ונוצרכהשעוברלשממ

ולשמכאלוותירחאלאלוםימשהתוחורעבראלץחתו

5׃הלאדבלמםירחאלוותוכלמשתנתיכלשמרשא

ברלשממלשמווילעקזחיווירשןמובגנהךלמקזחיו

אובתבגנהךלמתבוורבחתיםינשץקלו6׃ותלשממ

עורזהחוכרצעתאלוםירשימתושעלןופצהךלמלא

הקזחמוהדליהוהיאיבמואיהןתנתווערזודמעיאלו

אביוליחהלאאביוונכהישרשרצנמדמעו7׃םיתעב

םהיהלאםגו8׃קיזחהוםהבהשעוןופצהךלמזועמב

םירצמאבייבשבבהזוףסכםתדמחילכםעםהיכסנםע

בגנהךלמתוכלמבאבו9׃ןופצהךלממדמעיםינשאוהו

םיברםיליחןומהופסאוורגתיונבו10׃ותמדאלאבשו

רמרמתיו11׃הזעמדעורגתיובשיורבעוףטשואובאבו

ןומהדימעהוןופצהךלמםעומעםחלנואציובגנהךלמ

ליפהוובבלםוריןומההאשנו12׃ודיבןומההןתנובר

ןמברןומהדימעהוןופצהךלמבשו13׃זועיאלותואבר

שוכרבולודגליחבאובאוביםינשםיתעהץקלוןושארה

ינבובגנהךלמלעודמעיםיברםההםיתעבו14׃בר

ךלמאביו15׃ולשכנוןוזחדימעהלואשניךמעיצירפ



לאינד 1281

בגנהתוערזותורצבמריעדכלוהללוסךפשיוןופצה

וילאאבהשעיו16׃דמעלחכןיאווירחבמםעוודמעיאל

׃ודיבהלכויבצהץראבדמעיווינפלדמועןיאוונוצרכ

השעוומעםירשיוותוכלמלכףקתבאובלוינפםשיו17

׃היהתולאלודמעתאלוהתיחשהלולןתיםישנהתבו

ולותפרחןיצקתיבשהוםיברדכלוםייאלוינפבשיו18

לשכנווצראיזועמלוינפבשיו19׃ולבישיותפרחיתלב

תוכלמרדהשגונריבעמונכלעדמעו20׃אצמיאלולפנו

21׃המחלמבאלוםיפאבאלורבשיםידחאםימיבו

הולשבאבותוכלמדוהוילעונתנאלוהזבנונכלעדמעו

ופטשיףטשהתוערזו22׃תוקלקלחבתוכלמקיזחהו

וילאתורבחתהןמו23׃תירבדיגנםגוורבשיווינפלמ

ינמשמבוהולשב24׃יוגטעמבםצעוהלעוהמרמהשעי

הזבויתבאתובאוויתבאושעאלרשאהשעואוביהנידמ

ויתבשחמבשחיםירצבמלעורוזביםהלשוכרוללשו

לודגליחבבגנהךלמלעובבלווחכרעיו25׃תעדעו

דאמדעםוצעולודגליחבהמחלמלהרגתיבגנהךלמו

וגבתפילכאו26׃תובשחמוילעובשחייכדמעיאלו

םהינשו27׃םיברםיללחולפנוףוטשיוליחווהורבשי

אלוורבדיבזכדחאןחלשלעוערמלםבבלםיכלמה

לודגשוכרבוצראבשיו28׃דעומלץקדועיכחלצת

בושידעומל29׃וצראלבשוהשעושדקתירבלעובבלו

םייצובואבו30׃הנרחאכוהנשארכהיהתאלובגנבאבו

לעןביובשוהשעושדוקתירבלעםעזובשוהאכנוםיתכ

שדקמהוללחוודמעיונממםיערזו31׃שדקתירביבזע



לאינד 1282

יעישרמו32׃םמושמץוקשהונתנודימתהוריסהוזועמה

33׃ושעווקזחיויהלאיעדיםעותוקלחבףינחיתירב

יבשבהבהלבוברחבולשכנוםיברלוניביםעיליכשמו

םהילעוולנוטעמרזעורזעיםלשכהבו34׃םימיהזבבו

ףורצלולשכיםיליכשמהןמו35׃תוקלקלחבםיבר

השעו36׃דעומלדועיכץקתעדעןבללוררבלוםהב

םילאלאלעולאלכלעלדגתיוםמורתיוךלמהונוצרכ

׃התשענהצרחניכםעזהלכדעחילצהותואלפנרבדי

לכלעוםישנתדמחלעוןיביאלויתבאיהלאלעו37

לעםיזעמהלאלו38׃לדגתילכלעיכןיביאלהולא

בהזבדבכיויתבאוהעדיאלרשאהולאלודבכיונכ

םיזעמירצבמלהשעו39׃תודמחבוהרקיןבאבוףסכבו

םיברבםלישמהודובכהבריריכהרשארכנהולאםע

בגנהךלמומעחגנתיץקתעבו40׃ריחמבקלחיהמדאו

תוברתוינאבוםישרפבובכרבןופצהךלמוילערעתשיו

תוברויבצהץראבאבו41׃רבעוףטשותוצראבאבו

׃ןומעינבתישארובאומוםודאודימוטלמיהלאוולשכי

׃הטילפלהיהתאלםירצמץראותוצראבודיחלשיו42

םירצמתודמחלכבוףסכהובהזהינמכמבלשמו43

חרזממוהלהביתועמשו44׃וידעצמבםישכוםיבלו

45׃םיברםירחהלודימשהלהלדגאמחבאציוןופצמו

וצקדעאבושדקיבצרהלםימיןיבונדפאילהאעטיו

׃ולרזועןיאו



לאינד 1283

לעדמעהלודגהרשהלאכימדמעיאיההתעבו12

דעיוגתויהמהתיהנאלרשאהרצתעהתיהוךמעינב

בותכאצמנהלכךמעטלמיאיההתעבואיההתעה

םלועייחלהלאוציקירפעתמדאינשימםיברו2׃רפסב

רהזכורהזיםילכשמהו3׃םלועןוארדלתופרחלהלאו

התאו4׃דעוםלועלםיבכוככםיברהיקידצמועיקרה

וטטשיץקתעדערפסהםתחוםירבדהםתסלאינד

םינשהנהולאינדינאיתיארו5׃תעדההברתוםיבר

תפשלהנהדחאוראיהתפשלהנהדחאםידמעםירחא

ימימללעממרשאםידבהשובלשיאלרמאיו6׃ראיה

שובלשיאהתאעמשאו7׃תואלפהץקיתמדעראיה

ולאמשוונימיםריוראיהימימללעממרשאםידבה

יצחוםידעומדעומליכםלועהיחבעבשיוםימשהלא

יתעמשינאו8׃הלאלכהנילכתשדקםעדיץפנתולככו

ךלרמאיו9׃הלאתירחאהמינדאהרמאוןיבאאלו

וררבתי10׃ץקתעדעםירבדהםימתחוםימתסיכלאינד

לכוניביאלוםיעשרועישרהוםיברופרציוונבלתיו

תתלודימתהרסוהתעמו11׃וניביםילכשמהוםיעשר

הכחמהירשא12׃םיעשתוםיתאמףלאםימיםמשץוקש

התאו13׃השמחוםישלשתואמשלשףלאםימילעיגיו

׃ןימיהץקלךלרגלדמעתוחונתוץקלךל



ארזע 1284

ארזע

הוהירבדתולכלסרפךלמשרוכלתחאתנשבו1

רבעיוסרפךלמשרכחורתאהוהיריעההימרייפמ

שרכרמאהכ2׃רמאלבתכמבםגוותוכלמלכבלוק

םימשהיהלאהוהיילןתנץראהתוכלממלכסרפךלמ

3׃הדוהיברשאםלשוריבתיבולתונבלילעדקפאוהו

רשאםלשוריללעיוומעויהלאיהיומעלכמםכבימ

םיהלאהאוהלארשייהלאהוהיתיבתאןביוהדוהיב

רגאוהרשאתומקמהלכמראשנהלכו4׃םלשוריברשא

המהבבושוכרבובהזבוףסכבומקמישנאוהואשניםש

ומוקיו5׃םלשוריברשאםיהלאהתיבלהבדנהםע

לכלםיולהוםינהכהוןמינבוהדוהילתובאהישאר

רשאהוהיתיבתאתונבלתולעלוחורתאםיהלאהריעה

ףסכילכבםהידיבוקזחםהיתביבסלכו6׃םלשוריב

׃בדנתהלכלעדבלתונדגמבוהמהבבושוכרבבהזב

איצוהרשאהוהיתיבילכתאאיצוהשרוכךלמהו7

םאיצויו8׃ויהלאתיבבםנתיוםלשורימרצנדכובנ

רצבששלםרפסיורבזגהתדרתמדילעסרפךלמשרוכ

םישלשבהזילטרגאםרפסמהלאו9׃הדוהילאישנה

ירופכ10׃םירשעוהעשתםיפלחמףלאףסכילטרגא

הרשעותואמעבראםינשמףסכירופכםישלשבהז

תשמחףסכלובהזלםילכלכ11׃ףלאםירחאםילכ

תולעהםערצבששהלעהלכהתואמעבראוםיפלא

׃םלשוריללבבמהלוגה



ארזע 1285

הלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמהינבהלאו2

הדוהיוםלשורילובושיולבבללבבךלמרוצנדכובנ

הירשהימחנעושילבברזםעואברשא2׃וריעלשיא

ישנארפסמהנעבםוחריוגברפסמןשלביכדרמהילער

׃םינשוםיעבשהאמםיפלאשערפינב3׃לארשיםע

חראינב5׃םינשוםיעבשתואמשלשהיטפשינב4

עושיינבלבאומתחפינב6׃םיעבשוהשמחתואמעבש

ףלאםליעינב7׃רשעםינשותואמהנמשםיפלאבאוי

םיעבראותואמעשתאותזינב8׃העבראוםישמחםיתאמ

תואמששינבינב10׃םיששותואמעבשיכזינב9׃השמחו

12׃השלשוםירשעתואמששיבבינב11׃םינשוםיעברא

ששםקינדאינב13׃םינשוםירשעםיתאמףלאדגזעינב

׃הששוםישמחםיפלאיוגבינב14׃הששוםיששתואמ

רטאינב16׃העבראוםישמחתואמעבראןידעינב15

םירשעתואמשלשיצבינב17׃הנמשוםיעשתהיקזחיל

םשחינב19׃רשעםינשוהאמהרויינב18׃השלשו

׃השמחוםיעשתרבגינב20׃השלשוםירשעםיתאמ

הפטנישנא22׃השלשוםירשעהאמםחלתיבינב21

24׃הנמשוםירשעהאמתותנעישנא23׃הששוםישמח

הריפכםירעתירקינב25׃םינשוםיעבראתומזעינב

עבגוהמרהינב26׃השלשוםיעבראותואמעבשתוראבו

םירשעהאמסמכמישנא27׃דחאוםירשעתואמשש

׃השלשוםירשעםיתאמיעהולאתיבישנא28׃םינשו

םישמחהאמשיבגמינב30׃םינשוםישמחובנינב29

׃העבראוםישמחםיתאמףלארחאםליעינב31׃הששו



ארזע 1286

ונואודידחדלינב33׃םירשעותואמשלשםרחינב32

תואמשלשוחריינב34׃השמחוםירשעתואמעבש

תואמששוםיפלאתשלשהאנסינב35׃השמחוםיעברא

תואמעשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה36׃םישלשו

ינב38׃םינשוםישמחףלארמאינב37׃השלשוםיעבש

ףלאםרחינב39׃העבשוםיעבראםיתאמףלארוחשפ

היודוהינבללאימדקועושיינבםיולה40׃רשעהעבשו

םירשעהאמףסאינבםיררשמה41׃העבראוםיעבש

ןומלטינברטאינבםולשינבםירעשהינב42׃הנמשו

׃העשתוםישלשהאמלכהיבשינבאטיטחינבבוקעינב

ינב44׃תועבטינבאפושחינבאחיצינבםיניתנה43

ינבהבגחינבהנבלינב45׃ןודפינבאהעיסינבסרק

רחגינבלדגינב47׃ןנחינבילמשינבבגחינב46׃בוקע

אזעינב49׃םזגינבאדוקנינבןיצרינב48׃היארינב

׃םיסיפנינבםינועמינבהנסאינב50׃יסבינבחספינב

תולצבינב52׃רוחרחינבאפוקחינבקובקבינב51

ינבארסיסינבסוקרבינב53׃אשרחינבאדיחמינב

ינבהמלשידבעינב55׃אפיטחינבחיצנינב54׃חמת

ןוקרדינבהלעיינב56׃אדורפינבתרפסהינביטס

םייבצהתרכפינבליטחינבהיטפשינב57׃לדגינב

תואמשלשהמלשידבעינבוםיניתנהלכ58׃ימאינב

אשרחלתחלמלתמםילעההלאו59׃םינשוםיעשת

םאםערזוםתובאתיבדיגהלולכיאלורמאןדאבורכ

ששאדוקנינבהיבוטינבהילדינב60׃םהלארשימ

ינבהיבחינבםינהכהינבמו61׃םינשוםישמחתואמ



ארזע 1287

השאידעלגהילזרבתונבמחקלרשאילזרבינבץוקה

אלוםישחיתמהםבתכושקבהלא62׃םמשלעארקיו

רשאםהלאתשרתהרמאיו63׃הנהכהןמולאגיוואצמנ

׃םימתלוםירואלןהכדמעדעםישדקהשדקמולכאיאל

תואמשלשםיפלאאוברעבראדחאכלהקהלכ64

םיפלאתעבשהלאםהיתהמאוםהידבעדבלמ65׃םישש

תוררשמוםיררשמםהלוהעבשוםישלשתואמשלש

םהידרפהששוםישלשתואמעבשםהיסוס66׃םיתאמ

םישלשתואמעבראםהילמג67׃השמחוםיעבראםיתאמ

68׃םירשעותואמעבשםיפלאתששםירמחהשמחו

םלשוריברשאהוהיתיבלםאובבתובאהישארמו

םחככ69׃ונוכמלעודימעהלםיהלאהתיבלובדנתה

ףלאותואברששםינומכרדבהזהכאלמהרצואלונתנ

ובשיו70׃האמםינהכתנתכוםיפלאתשמחםינמףסכו

םיניתנהוםירעושהוםיררשמהוםעהןמוםיולהוםינהכה

׃םהירעבלארשילכוםהירעב

םעהופסאיוםירעבלארשיינבויעיבשהשדחהעגיו3

ויחאוקדצויןבעושיםקיו2׃םלשורילאדחאשיאכ

חבזמתאונביוויחאולאיתלאשןבלבברזוםינהכה

השמתרותבבותככתולעוילעתולעהללארשייהלא

המיאביכויתנוכמלעחבזמהוניכיו3׃םיהלאהשיא

תולעהוהילתולעוילעלעיותוצראהימעמםהילע

תלעובותככתוכסהגחתאושעיו4׃ברעלורקבל

ןכירחאו5׃ומויבםוירבדטפשמכרפסמבםויבםוי



ארזע 1288

לכלוםישדקמההוהיידעומלכלוםישדחלודימתתלע

ולחהיעיבשהשדחלדחאםוימ6׃הוהילהבדנבדנתמ

ונתיו7׃דסיאלהוהילכיהוהוהילתולעתולעהל

םינדצלןמשוהתשמולכאמוםישרחלוםיבצחלףסכ

ןוישרכאופיםילאןונבלהןמםיזראיצעאיבהלםירצלו

לאםאובלתינשההנשבו8׃םהילעסרפךלמשרוכ

ןבלבברזולחהינשהשדחבםלשורילםיהלאהתיב

םיולהוםינהכהםהיחאראשוקדצויןבעושיולאיתלאש

ןבמםיולהתאודימעיוםלשורייבשהמםיאבהלכו

9׃הוהיתיבתכאלמלעחצנלהלעמוהנשםירשע

דחאכהדוהיינבוינבולאימדקויחאווינבעושידמעיו

םהינבדדנחינבםיהלאהתיבבהכאלמההשעלעחצנל

ודימעיוהוהילכיהתאםינבהודסיו10׃םיולהםהיחאו

םיתלצמבףסאינבםיולהותורצצחבםישבלמםינהכה

ללהבונעיו11׃לארשיךלמדיודידילעהוהיתאללהל

לכולארשילעודסחםלועליכבוטיכהוהילתדוהבו

תיבדסוהלעהוהילללהבהלודגהעורתועירהםעה

םינקזהתובאהישארוםיולהוםינהכהמםיברו12׃הוהי

םהיניעבתיבההזודסיבןושארהתיבהתאואררשא

׃לוקםירהלהחמשבהעורתבםיברולודגלוקבםיכב

יכבלוקלהחמשהתעורתלוקםיריכמםעהןיאו13

דעעמשנלוקהוהלודגהעורתםיעירמםעהיכםעה

׃קוחרמל



ארזע 1289

לכיהםינובהלוגהינביכןמינבוהדוהיירצועמשיו4

תובאהישארלאולבברזלאושגיו2׃לארשייהלאהוהיל

אלוםכיהלאלשורדנםככיכםכמעהנבנםהלורמאיו

ונתאהלעמהרושאךלמןדחרסאימימםיחבזונחנא

תובאהישארראשועושיולבברזםהלרמאיו3׃הפ

דחיונחנאיכוניהלאלתיבתונבלונלוםכלאללארשיל

ךלמשרוכךלמהונוצרשאכלארשייהלאהוהילהנבנ

םיהלבמוהדוהיםעידיםיפרמץראהםעיהיו4׃סרפ

לכםתצערפהלםיצעויםהילעםירכסו5׃תונבלםתוא

6׃סרפךלמשוירדתוכלמדעוסרפךלמשרוכימי

לעהנטשובתכותוכלמתלחתבשורושחאתוכלמבו

םלשבבתכאתששחתראימיבו7׃םלשוריוהדוהייבשי

סרפךלמאתששחתראלעותונכראשולאבטתדרתמ

םוחר8׃תימראםגרתמותימראבותכןותשנהבתכו

םלשורילעהדחהרגאובתכארפסישמשוםעטלעב

םעטלעבםוחרןידא9׃אמנכאכלמאתששחתראל

אילפרטאיכתסרפאואינידןוהתונכראשוארפסישמשו

ראשו10׃אימלעאוהדאיכנשושאילבביוכראאיסרפא

ידהירקבומהבתוהואריקיואבררפנסאילגהידאימא

אתרגאןגשרפהנד11׃תנעכוהרהנרבעראשוןירמש

רבעשנאךידבעאכלמאתששחתראלעיהולעוחלשיד

וקלסידאידוהיידאכלמלאוהלעידי12׃תנעכוהרהנ

אתשיאבואתדרמאתירקםלשורילותאאנילעךתולןמ

אוהלעידיןעכ13׃וטיחיאישאווללכשאירושוןינב

ןוללכתשיהירושואנבתתךדאתירקןהידאכלמל



ארזע 1290

ןעכ14׃קזנהתםיכלמםתפאוןונתניאלךלהוולבהדנמ

ךיראאלאכלמתורעואנחלמאלכיהחלמידלבקלכ

יד15׃אכלמלאנעדוהואנחלשהנדלעאזחמלאנל

אינרכדרפסבחכשהתוךתהבאידאינרכדרפסברקבי

ןנדמוןיכלמתקזנהמואדרמאירקךדאתירקידעדנתו

ךדאתירקהנדלעאמלעתמויןמהוגבןידבערודתשאו

ךדאתירקןהידאכלמלהנחנאןיעדוהמ16׃תברחה

ארהנרבעבקלחהנדלבקלןוללכתשיהירושואנבתת

םעטלעבםוחרלעאכלמחלשאמגתפ17׃ךליתיאאל

רבעראשוןירמשבןיבתיידןוהתונכראשוארפסישמשו

שרפמאנילעןותחלשידאנותשנ18׃תעכוםלשהרהנ

אתירקידוחכשהוורקבוםעטםישינמו19׃ימדקירק

רודתשאודרמוהאשנתמןיכלמלעאמלעתמויןמךד

ןיטילשוםלשורילעווהןיפיקתןיכלמו20׃הבדבעתמ

ןעכ21׃ןוהלבהיתמךלהוולבהדמוהרהנרבעלכב

אנבתתאלךדאתירקוךלאאירבגאלטבלםעטומיש

הנדלעדבעמלולשווהןיריהזו22׃םשתיאמעטינמדע

ןגשרפידןמןידא23׃ןיכלמתקזנהלאלבחאגשיהמל

ישמשוםוחרםדקירקאכלמאתששחתראידאנותשנ

אידוהילעםלשורילוליהבבולזאןוהתונכוארפס

תיבתדיבעתלטבןידאב24׃ליחוערדאבומהולטבו

תוכלמלןיתרתתנשדעאלטבתוהוםלשוריבידאהלא

׃סרפךלמשוירד



ארזע 1291

אידוהילעאיאיבנאודערבהירכזוהאיבניגחיבנתהו5

ןידאב2׃ןוהילעלארשיהלאםשבםלשוריבודוהיביד

אנבמלוירשוקדצוירבעושיולאיתלאשרבלבברזומק

ןידעסמאהלאידאיאיבנןוהמעוםלשוריבידאהלאתיב

הרהנרבעתחפינתתןוהילעאתאאנמזהב3׃ןוהל

םעטםכלםשןמםהלןירמאןכוןוהתונכוינזוברתשו

אמנכןידא4׃הללכשלהנדאנרשאואנבלהנדאתיב

׃ןינבאנינבהנדידאירבגתהמשןונאןמםהלאנרמא

דעומהולטבאלואידוהייבשלעתוהםההלאןיעו5

6׃הנדלעאנותשנןוביתיןידאוךהישוירדלאמעט

ינזוברתשוהרהנרבעתחפינתתחלשידאתרגאןגשרפ

7׃אכלמשוירדלעהרהנרבעבידאיכסרפאהתונכו

אכלמשוירדלהוגבביתכהנדכויהולעוחלשאמגתפ

דוהילאנלזאידאכלמלאוהלעידי8׃אלכאמלש

עאוללגןבאאנבתמאוהואבראהלאתיבלאתנידמ

חלצמואדבעתמאנרפסאךדאתדיבעואילתכבםשתמ

ןמםהלאנרמאאמנכךלאאיבשלאנלאשןידא9׃םהדיב

׃הללכשלהנדאנרשאוהינבמלהנדאתיבםעטםכלםש

םשבתכנידךתועדוהלםהלאנלאשםהתהמשףאו10

רממלאנוביתהאמגתפאמנכו11׃םהישארבידאירבג

אתיבןינבואעראואימשהלאידיהודבעומהאנחנא

ברלארשילךלמוןאיגשןינשהנדתמדקמהנבאוהיד

אימשהלאלאנתהבאוזגרהידןמןהל12׃הללכשויהנב

הנדהתיבואידסכלבבךלמרצנדכובנדיבומהבהי

שרוכלהדחתנשבםרב13׃לבבלילגההמעוהרתס



ארזע 1292

הנדאהלאתיבםעטםשאכלמשרוכלבבידאכלמ

אפסכוהבהדידאהלאתיבידאינאמףאו14׃אנבל

ומהלביהוםלשוריבידאלכיהןמקפנהרצנדכובניד

ידאלכיהןמאכלמשרוכומהקפנהלבבידאלכיהל

הלרמאו15׃המשהחפידהמשרצבששלוביהיולבב

םלשוריבידאלכיהבומהתחאלזאאשאינאמהלא

אתאךדרצבששןידא16׃הרתאלעאנבתיאהלאתיבו

ןעכדעוןידאןמוםלשוריבידאהלאתיבידאישאבהי

תיבברקבתיבטאכלמלעןהןעכו17׃םלשאלואנבתמ

אכלמשרוכןמידיתיאןהלבבבידהמתאכלמידאיזנג

אכלמתוערוםלשוריבךדאהלאתיבאנבמלםעטםיש

׃אנילעחלשיהנדלע

ידאירפסתיבבורקבוםעטםשאכלמשוירדןידאב6

אתריבבאתמחאבחכתשהו2׃לבבבהמתןיתחהמאיזנג

׃הנורכדהוגבביתכןכוהדחהלגמהתנידמידמביד

תיבםעטםשאכלמשרוכאכלמשרוכלהדחתנשב3

ןיחבדןיחבדידרתאאנבתיאתיבםלשוריבאהלא

4׃ןיתשןימאהיתפןיתשןימאהמורןילבוסמיהושאו

ןמאתקפנותדחעאידךבדנואתלתללגןבאידןיכבדנ

הבהדידאהלאתיבינאמףאו5׃בהיתתאכלמתיב

לביהוםלשוריבידאלכיהןמקפנהרצנדכובנידאפסכו

הרתאלםלשוריבידאלכיהלךהיוןוביתהילבבל

רתשהרהנרבעתחפינתתןעכ6׃אהלאתיבבתחתו

ווהןיקיחרהרהנרבעבידאיכסרפאןוהתונכוינזוב



ארזע 1293

אידוהיתחפךדאהלאתיבתדיבעלוקבש7׃המתןמ

םישינמו8׃הרתאלעןונביךדאהלאתיבאידוהייבשלו

תיבאנבמלךלאאידוהייבשםעןודבעתידאמלםעט

אנרפסאהרהנרבעתדמידאכלמיסכנמוךדאהלא

9׃אלטבלאלידךלאאירבגלאבהיתמאוהתאתקפנ

אימשהלאלןולעלןירמאוןירכדוןירותינבוןחשחהמו

אוהלםלשוריבידאינהכרמאמכחשמורמחחלמןיטנח

ןיברקהמןוהליד10׃ולשאלידםויבםויםהלבהיתמ

11׃יהונבואכלמייחלןילצמואימשהלאלןיחוחינ

חסנתיהנדאמגתפאנשהיידשנאלכידםעטםישינמו

דבעתיולונהתיבויהלעאחמתיףיקזוהתיבןמעא

ךלמלכרגמיהמתהמשןכשידאהלאו12׃הנדלע

ידךדאהלאתיבהלבחלהינשהלהדיחלשיידםעו

13׃דבעתיאנרפסאםעטתמששוירדהנאםלשוריב

לבקלןוהתונכוינזוברתשהרהנרבעתחפינתתןידא

יבשו14׃ודבעאנרפסאאמנכאכלמשוירדחלשיד

רבהירכזוהאיבניגחתאובנבןיחלצמוןינבאידוהי

שרוכםעטמולארשיהלאםעטןמוללכשוונבואודע

הנדהתיבאיצישו15׃סרפךלמאתששחתראושוירדו

תוכלמלתשתנשאיהידרדאחרילהתלתםוידע

ראשואיולואינהכלארשיינבודבעו16׃אכלמשוירד

וברקהו17׃הודחבהנדאהלאתיבתכנחאתולגינב

ןירמאןיתאמןירכדהאמןירותהנדאהלאתיבתכנחל

רשעירתלארשילכלעאיטחלןיזעיריפצוהאמעברא

איולוןוהתגלפבאינהכומיקהו18׃לארשייטבשןינמל



ארזע 1294

רפסבתככםלשוריבידאהלאתדיבעלעןוהתקלחמב

רשעהעבראבחספהתאהלוגהינבושעיו19׃השמ

דחאכםיולהוםינהכהורהטהיכ20׃ןושארהשדחל

םהיחאלוהלוגהינבלכלחספהוטחשיוםירוהטםלכ

הלוגהמםיבשהלארשיינבולכאיו21׃םהלוםינהכה

יהלאהוהילשרדלםהלאץראהיוגתאמטמלדבנהלכו

םחמשיכהחמשבםימיתעבשתוצמגחושעיו22׃לארשי

תכאלמבםהידיקזחלםהילערושאךלמבלבסהוהוהי

׃לארשייהלאםיהלאהתיב

ךלמאתסשחתראתוכלמבהלאהםירבדהרחאו7

ןבםולשןב2׃היקלחןבהירזעןבהירשןבארזעסרפ

ןב4׃תוירמןבהירזעןבהירמאןב3׃בוטיחאןבקודצ

רזעלאןבסחניפןבעושיבאןב5׃יקבןביזעןבהיחרז

אוהולבבמהלעארזעאוה6׃שארהןהכהןרהאןב

לארשייהלאהוהיןתנרשאהשמתרותבריהמרפס

ולעיו7׃ותשקבלכוילעויהלאהוהידיכךלמהולןתיו

םירעשהוםיררשמהוםיולהוםינהכהןמולארשיינבמ

׃ךלמהאתסשחתראלעבשתנשבםלשורילאםיניתנהו

תיעיבשהתנשאיהישימחהשדחבםלשוריאביו8

הלעמהדסיאוהןושארהשדחלדחאביכ9׃ךלמל

ויהלאדיכםלשורילאאבישימחהשדחלדחאבולבבמ

תרותתאשורדלובבלןיכהארזעיכ10׃וילעהבוטה

ןגשרפהזו11׃טפשמוקחלארשיבדמללותשעלוהוהי

רפסהןהכהארזעלאתסשחתראךלמהןתנרשאןותשנה

אתסשחתרא12׃לארשילעויקחוהוהיתוצמירבדרפס



ארזע 1295

רימגאימשהלאידאתדרפסאנהכארזעלאיכלמךלמ

המעןמיתוכלמבבדנתמלכידםעטםישינמ13׃תנעכו

14׃ךהיךמעםלשורילךהמלאיולויהונהכולארשי

ארקבלחילשיהטעיתעבשואכלמםדקןמידלבקלכ

הלביהלו15׃ךדיבידךהלאתדבםלשורילודוהילע

ידלארשיהלאלובדנתהיהוטעיואכלמידבהדוףסכ

לכבחכשהתידבהדוףסכלכו16׃הנכשמםלשוריב

תיבלןיבדנתמאינהכואמעתובדנתהםעלבבתנידמ

אנקתאנרפסאהנדלבקלכ17׃םלשוריבידםההלא

ןוהיכסנוןוהתחנמוןירמאןירכדןירותהנדאפסכב

׃םלשוריבידםכהלאתיבידהחבדמלעומהברקתו

הבהדואפסכראשבבטייךיחאלעוךילעידהמו18

ןיבהיתמידאינאמו19׃ןודבעתםכהלאתוערכדבעמל

20׃םלשוריהלאםדקםלשהךהלאתיבןחלפלךל

ןמןתנתןתנמלךללפיידךהלאתיבתוחשחראשו

םישאכלמאתסשחתראהנאינמו21׃אכלמיזנגתיב

ןוכנלאשיידלכידהרהנרבעבידאירבזגלכלםעט

׃דבעתיאנרפסאאימשהלאידאתדרפסהנהכארזע

רמחדעוהאמןירכןיטנחדעוהאמןירככףסכדע22

23׃בתכאלידחלמוהאמחשמןיתבדעוהאמןיתב

הלאתיבלאדזרדאדבעתיאימשהלאםעטןמידלכ

׃יהונבואכלמתוכלמלעףצקאוהלהמלידאימש

איערתאירמזאיולואינהכלכידןיעדוהמםכלו24

טילשאלךלהוולבהדנמהנדאהלאתיביחלפואיניתנ

ךדיבידךהלאתמכחכארזעתנאו25׃םהילעאמרמל



ארזע 1296

רבעבידהמעלכלןינאדןוהלידןינידוןיטפשינמ

26׃ןועדוהתעדיאלידוךהלאיתדיעדילכלהרהנ

אכלמידאתדוךהלאידאתדדבעאוהלאלידלכו

ושרשלןהתומלןההנמדבעתמאוהלהנידאנרפסא

וניתובאיהלאהוהיךורב27׃ןירוסאלוןיסכנשנעלןה

רשאהוהיתיבתאראפלךלמהבלבתאזכןתנרשא

לכלוויצעויוךלמהינפלדסחהטהילעו28׃םלשוריב

ילעיהלאהוהידיכיתקזחתהינאוםירבגהךלמהירש

׃ימעתולעלםישארלארשימהצבקאו

תוכלמבימעםילעהםשחיתהוםהיתבאישארהלאו8

ינבמםשרגסחניפינבמ2׃לבבמךלמהאתסשחתרא

ינבמהינכשינבמ3׃שוטחדיודינבמלאינדרמתיא

ינבמ4׃םישמחוהאמםירכזלשחיתהומעוהירכזשערפ

׃םירכזהםיתאמומעוהיחרזןביניעוהילאבאומתחפ

׃םירכזהתואמשלשומעולאיזחיןבהינכשינבמ5

7׃םירכזהםישמחומעוןתנויןבדבעןידעינבמו6

8׃םירכזהםיעבשומעוהילתעןבהיעשיםליעינבמו

9׃םירכזהםינמשומעולאכימןבהידבזהיטפשינבמו

רשעהנמשוםיתאמומעולאיחיןבהידבעבאויינבמ

םיששוהאמומעוהיפסויןבתימולשינבמו10׃םירכזה

םירשעומעויבבןבהירכזיבבינבמו11׃םירכזה

האמומעוןטקהןבןנחוידגזעינבמו12׃םירכזההנמשו

םתומשהלאוםינרחאםקינדאינבמו13׃םירכזההרשעו

ינבמו14׃םירכזהםיששםהמעוהיעמשולאיעיטלפילא

לאםצבקאו15׃םירכזהםיעבשומעודובזויתועיוגב



ארזע 1297

הניבאוהשלשםימיםשהנחנואוהאלאאבהרהנה

החלשאו16׃םשיתאצמאליולינבמוםינהכבוםעב

ןתנלאלובירילוןתנלאלוהיעמשללאיראלרזעילאל

ןתנלאלוביריוילוםישארםלשמלוהירכזלוןתנלו

םוקמהאיפסכבשארהודאלעםתואהאצואו17׃םיניבמ

םינותנהויחאודאלארבדלםירבדםהיפבהמישאו

18׃וניהלאתיבלםיתרשמונלאיבהלםוקמהאיפסכב

ינבמלכששיאונילעהבוטהוניהלאדיכונלואיביו

׃רשעהנמשויחאווינבוהיברשולארשיןביולןבילחמ

םהינבוויחאיררמינבמהיעשיותאוהיבשחתאו19

תדבעלםירשהודיודןתנשםיניתנהןמו20׃םירשע

21׃תומשבובקנםלכםירשעוםיתאמםיניתנםיולה

וניהלאינפלתונעתהלאוהארהנהלעםוצםשארקאו

22׃ונשוכרלכלוונפטלוונלהרשיךרדונממשקבל

ביואמונרזעלםישרפוליחךלמהןמלואשליתשביכ

וישקבמלכלעוניהלאדירמאלךלמלונרמאיכךרדב

השקבנוהמוצנו23׃ויבזעלכלעופאווזעוהבוטל

םינהכהירשמהלידבאו24׃ונלרתעיותאזלעוניהלאמ

25׃הרשעםהיחאמםהמעוהיבשחהיברשלרשעםינש

תמורתםילכהתאובהזהתאוףסכהתאםהלהלוקשאו

לארשילכווירשוויצעיוךלמהומירההוניהלאתיב

תואמששםירככףסכםדילעהלקשאו26׃םיאצמנה

27׃רככהאמבהזםירככלהאמףסכילכוםישמחו

בהצמתשחנילכוףלאםינכרדאלםירשעבהזירפכו

שדקםתאםהלאהרמאו28׃בהזכתדומחםינשהבוט



ארזע 1298

יהלאהוהילהבדנבהזהוףסכהושדקםילכהוהוהיל

םינהכהירשינפלולקשתדעורמשוודקש29׃םכיתבא

תיבתוכשלהםלשוריבלארשילתובאהירשוםיולהו

בהזהוףסכהלקשמםיולהוםינהכהולבקו30׃הוהי

רהנמהעסנו31׃וניהלאתיבלםלשורילאיבהלםילכהו

דיוםלשוריתכללןושארהשדחלרשעםינשבאוהא

׃ךרדהלעברואוביואףכמונליציוונילעהתיהוניהלא

יעיברהםויבו33׃השלשםימיםשבשנוםלשוריאובנו32

תומרמדילעוניהלאתיבבםילכהובהזהוףסכהלקשנ

ןבדבזויםהמעוסחניפןברזעלאומעוןהכההירואןב

לכללקשמברפסמב34׃םיולהיונבןבהידעונועושי

ינביבשהמםיאבה35׃איההתעבלקשמהלכבתכיו

לערשעםינשםירפלארשייהלאלתולעובירקההלוגה

העבשוםיעבשםישבכהששוםיעשתםיליאלארשילכ

תאונתיו36׃הוהילהלועלכהרשעםינשתאטחיריפצ

ואשנורהנהרבעתווחפוךלמהינפרדשחאלךלמהיתד

׃םיהלאהתיבתאוםעהתא

םעהולדבנאלרמאלםירשהילאושגנהלאתולככו9

םהיתבעותכתוצראהימעמםיולהוםינהכהולארשי

ירצמהיבאמהינמעהיסוביהיזרפהיתחהינענכל

וברעתהוםהינבלוםהלםהיתנבמואשניכ2׃ירמאהו

התיהםינגסהוםירשהדיותוצראהימעבשדקהערז

יתערקהזהרבדהתאיעמשכו3׃הנושארהזהלעמב

הבשאוינקזוישאררעשמהטרמאויליעמוידגבתא



ארזע 1299

לארשייהלאירבדבדרחלכופסאיילאו4׃םמושמ

׃ברעהתחנמלדעםמושמבשיינאוהלוגהלעמלע

יליעמוידגביערקבויתינעתמיתמקברעהתחנמבו5

הרמאו6׃יהלאהוהילאיפכהשרפאויכרבלעהערכאו

וניתנועיכךילאינפיהלאםירהליתמלכנויתשביהלא

ימימ7׃םימשלדעהלדגונתמשאושארהלעמלובר

וניתנועבוהזהםויהדעהלדגהמשאבונחנאוניתבא

ברחבתוצראהיכלמדיבונינהכוניכלמונחנאונתנ

טעמכהתעו8׃הזהםויהכםינפתשבבוהזבבויבשב

הטילפונלריאשהלוניהלאהוהיתאמהנחתהתיהעגר

ונתתלווניהלאוניניעריאהלושדקםוקמבדתיונלתתלו

אלונתדבעבוונחנאםידבעיכ9׃ונתדבעבטעמהיחמ

ונלתתלסרפיכלמינפלדסחונילעטיווניהלאונבזע

ויתברחתאדימעהלווניהלאתיבתאםמורלהיחמ

רמאנהמהתעו10׃םלשוריבוהדוהיברדגונלתתלו

דיבתיוצרשא11׃ךיתוצמונבזעיכתאזירחאוניהלא

התשרלםיאבםתארשאץראהרמאלםיאיבנהךידבע

רשאםהיתבעותבתוצראהימעתדנבאיההדנץרא

לאםכיתונבהתעו12׃םתאמטבהפלאהפמהואלמ

ושרדתאלוםכינבלואשתלאםהיתנבוםהינבלונתת

בוטתאםתלכאווקזחתןעמלםלועדעםתבוטוםמלש

אבהלכירחאו13׃םלועדעםכינבלםתשרוהוץראה

וניהלאהתאיכהלדגהונתמשאבוםיערהונישעמבונילע

בושנה14׃תאזכהטילפונלהתתנווננועמהטמלתכשח

אולההלאהתובעתהימעבןתחתהלוךיתוצמרפהל



ארזע 1300

יהלאהוהי15׃הטילפותיראשןיאלהלכדעונבףנאת

וננההזהםויהכהטילפונראשניכהתאקידצלארשי

׃תאזלעךינפלדומעלןיאיכוניתמשאבךינפל

תיבינפללפנתמוהכבותדותהכוארזעללפתהכו10

םישנאדאמברלהקלארשימוילאוצבקנםיהלאה

ןבהינכשןעיו2׃הכבהברהםעהוכביכםידליוםישנו

וניהלאבונלעמונחנאארזעלרמאיוםלועינבמלאיחי

לארשילהוקמשיהתעוץראהימעמתוירכנםישנבשנו

לכאיצוהלוניהלאלתירבתרכנהתעו3׃תאזלע

וניהלאתוצמבםידרחהוינדאתצעבםהמדלונהוםישנ

קזחךמעונחנאורבדהךילעיכםוק4׃השעיהרותכו

לכוםיולהםינהכהירשתאעבשיוארזעםקיו5׃השעו

ינפלמארזעםקיו6׃ועבשיוהזהרבדכתושעללארשי

םשךליובישילאןבןנחוהיתכשללאךליוםיהלאהתיב

׃הלוגהלעמלעלבאתמיכהתשאלםימולכאאלםחל

ץבקהלהלוגהינבלכלםלשוריוהדוהיבלוקוריבעיו7

תצעכםימיהתשלשלאוביאלרשאלכו8׃םלשורי

להקמלדביאוהוושוכרלכםרחיםינקזהוםירשה

תשלשלםלשוריןמינבוהדוהיישנאלכוצבקיו9׃הלוגה

םעהלכובשיושדחבםירשעביעישתהשדחאוהםימיה

10׃םימשגהמורבדהלעםידיערמםיהלאהתיבבוחרב

םישנובישתוםתלעמםתאםהלארמאיוןהכהארזעםקיו

הדותונתהתעו11׃לארשיתמשאלעףיסוהלתוירכנ

ץראהימעמולדבהוונוצרושעוםכיתבאיהלאהוהיל



ארזע 1301

לוקורמאיולהקהלכונעיו12׃תוירכנהםישנהןמו

תעהוברםעהלבא13׃תושעלונילעךירבדכןכלודג

דחאםוילאלהכאלמהוץוחבדומעלחכןיאוםימשג

אנודמעי14׃הזהרבדבעשפלוניברהיכםינשלאלו

תוירכנםישנבישההונירעברשאלכולהקהלכלונירש

דעהיטפשוריעוריעינקזםהמעוםינמזמםיתעלאבי

ךא15׃הזהרבדלדעונממוניהלאףאןורחבישהל

םלשמותאזלעודמעהוקתןבהיזחיולאהשעןבןתנוי

ארזעולדביוהלוגהינבןכושעיו16׃םרזעיולהיתבשו

תומשבםלכוםתבאתיבלתובאהישארםישנאןהכה

17׃רבדהשוירדלירישעהשדחלדחאםויבובשיו

דחאםוידעתוירכנםישנובישההםישנאלכבולכיו

ובישהרשאםינהכהינבמאצמיו18׃ןושארהשדחל

רזעילאוהישעמויחאוקדצויןבעושיינבמתוירכנםישנ

ליאםימשאוםהישנאיצוהלםדיונתיו19׃הילדגוביריו

ינבמו21׃הידבזויננחרמאינבמו20׃םתמשאלעןאצ

ינבמו22׃היזעולאיחיוהיעמשוהילאוהישעמםרח

׃השעלאודבזוילאנתנלאעמשיהישעמיניעוילארוחשפ

היחתפאטילקאוההילקויעמשודבזויםיולהןמו23

םירעשהןמובישילאםיררשמהןמו24׃רזעילאוהדוהי

היזיוהימרשערפינבמלארשימו25׃ירואוםלטוםלש

םליעינבמו26׃הינבוהיכלמורזעלאוןמימוהיכלמו

ינבמו27׃הילאותומריוידבעולאיחיוהירכזהינתמ

28׃אזיזעודבזותומריוהינתמבישילאינעוילאאותז

םלשמינבינבמו29׃ילתעיבזהיננחןנחוהייבבינבמו



ארזע 1302

באומתחפינבמו30׃תומרילאשובושיהידעוךולמ

31׃השנמויונבולאלצבהינתמהישעמהינבללכואנדע

ןמינב32׃ןועמשהיעמשהיכלמהישירזעילאםרחינבו

טלפילאדבזהתתמינתמםשחינבמ33׃הירמשךולמ

35׃לאואוםרמעידעמינבינבמ34׃יעמשהשנמימרי

הינתמ37׃בישילאתומרמהינו36׃יהולכהידבהינב

׃הידעוןתנוהימלשו39׃יעמשיונבוינבו38׃ושעיוינתמ

42׃הירמשוהימלשולארזע41׃ירשיששיבדנכמ40

אניבזדבזהיתתמלאיעיובנינבמ43׃ףסויהירמאםולש

םהמשיותוירכנםישניאשנהלאלכ44׃הינבלאויוודי

׃םינבומישיוםישנ



הימחנ 1303

הימחנ

םירשעתנשולסכשדחביהיוהילכחןבהימחנירבד1

אוהיחאמדחאיננחאביו2׃הריבהןשושביתייהינאו

רשאהטילפהםידוהיהלעםלאשאוהדוהימםישנאו

םיראשנהילורמאיו3׃םלשורילעויבשהןמוראשנ

הפרחבוהלדגהערבהנידמבםשיבשהןמוראשנרשא

יעמשכיהיו4׃שאבותצנהירעשותצרפמםלשוריתמוחו

יהאוםימיהלבאתאוהכבאויתבשיהלאהםירבדהתא

הוהיאנארמאו5׃םימשהיהלאינפלללפתמוםצ

דסחותירבהרמשארונהולודגהלאהםימשהיהלא

ךיניעותבשקךנזאאניהת6׃ויתוצמירמשלוויבהאל

ללפתמיכנארשאךדבעתלפתלאעמשלתוחותפ

הדותמוךידבעלארשיינבלעהלילוםמויםויהךינפל

יבאתיבוינאוךלונאטחרשאלארשיינבתואטחלע

תאותוצמהתאונרמשאלוךלונלבחלבח7׃ונאטח

8׃ךדבעהשמתאתיוצרשאםיטפשמהתאוםיקחה

םתארמאלךדבעהשמתאתיוצרשארבדהתאאנרכז

םתרמשוילאםתבשו9׃םימעבםכתאץיפאינאולעמת

םשמםימשההצקבםכחדנהיהיםאםתאםתישעויתוצמ

תאןכשליתרחברשאםוקמהלאםיתאובהוםצבקא

לודגהךחכבתידפרשאךמעוךידבעםהו10׃םשימש

לאתבשקךנזאאניהתינדאאנא11׃הקזחהךדיבו

תאהארילםיצפחהךידבעתלפתלאוךדבעתלפת

ינפלםימחרלוהנתוםויהךדבעלאנהחילצהוךמש

׃ךלמלהקשמיתייהינאוהזהשיאה



הימחנ 1304

ןייךלמהאתסשחתראלםירשעתנשןסינשדחביהיו2

׃וינפלעריתייהאלוךלמלהנתאוןייהתאאשאווינפל

הלוחךניאהתאוםיערךינפעודמךלמהילרמאיו2

ךלמלרמאו3׃דאמהברהאריאובלערםאיכהזןיא

תיבריעהרשאינפועריאלעודמהיחיםלועלךלמה

ילרמאיו4׃שאבולכאהירעשוהברחיתבאתורבק

׃םימשהיהלאלאללפתאושקבמהתאהזהמלעךלמה

ךינפלךדבעבטייםאובוטךלמהלעםאךלמלרמאו5

׃הננבאויתבאתורבקריעלאהדוהילאינחלשתרשא

היהייתמדעולצאתבשוילגשהוךלמהילרמאיו6

הנתאוינחלשיוךלמהינפלבטייובושתיתמוךכלהמ

ונתיתורגאבוטךלמהלעםאךלמלרמואו7׃ןמזול

אובארשאדעינוריבעירשארהנהרבעתווחפלעיל

ךלמלרשאסדרפהרמשףסאלאתרגאו8׃הדוהילא

תיבלרשאהריבהירעשתאתורקלםיצעילןתירשא

ךלמהילןתיווילאאובארשאתיבלוריעהתמוחלו

רהנהרבעתווחפלאאובאו9׃ילעהבוטהיהלאדיכ

ליחירשךלמהימעחלשיוךלמהתורגאתאםהלהנתאו

ינמעהדבעההיבוטוינרחהטלבנסעמשיו10׃םישרפו

ינבלהבוטשקבלםדאאברשאהלדגהערםהלעריו

׃השלשםימיםשיהאוםלשורילאאובאו11׃לארשי

םדאליתדגהאלוימעטעמםישנאוינאהלילםוקאו12

ימעןיאהמהבוםלשורילתושעליבללאןתניהלאהמ

רעשבהאצאו13׃הבבכרינארשאהמהבהםאיכ

יהאותפשאהרעשלאוןינתהןיעינפלאוהלילאיגה
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ולכאהירעשוםיצורפםהרשאםלשוריתמוחברבש

ןיאוךלמהתכרבלאוןיעהרעשלארבעאו14׃שאב

הליללחנבהלעיהאו15׃יתחתרבעלהמהבלםוקמ

16׃בושאואיגהרעשבאובאובושאוהמוחברבשיהאו

םידוהילוהשעינאהמויתכלההנאועדיאלםינגסהו

ןכדעהכאלמההשערתילוםינגסלוםירחלוםינהכלו

ונחנארשאהערהםיארםתאםהלארמואו17׃יתדגהאל

הנבנווכלשאבותצנהירעשוהברחםלשורירשאהב

םהלדיגאו18׃הפרחדועהיהנאלוםלשוריתמוחתא

רשאךלמהירבדףאוילעהבוטאיהרשאיהלאדיתא

19׃הבוטלםהידיוקזחיוונינבוםוקנורמאיוילרמא

יברעהםשגוינומעהדבעההיבטוינרחהטלבנסעמשיו

םתארשאהזהרבדההמורמאיוונילעוזביוונלוגעליו

רבדםתואבישאו20׃םידרמםתאךלמהלעהםישע

וידבעונחנאוונלחילציאוהםימשהיהלאםהלרמואו

׃םלשוריבןורכזוהקדצוקלחןיאםכלוונינבוםוקנ

תאונביוםינהכהויחאולודגהןהכהבישילאםקיו3

לדגמדעוויתתלדודימעיווהושדקהמהןאצהרעש

ישנאונבודילעו2׃לאננחלדגמדעוהושדקהאמה

םיגדהרעשתאו3׃ירמאןברוכזהנבודילעווחרי

וילוענמויתתלדודימעיווהורקהמההאנסהינבונב

ץוקהןבהירואןבתומרמקיזחהםדילעו4׃ויחירבו

םדילעולאבזישמןבהיכרבןבםלשמקיזחהםדילעו

םיעוקתהוקיזחהםדילעו5׃אנעבןבקודצקיזחה
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תאו6׃םהינדאתדבעבםרוצואיבהאלםהירידאו

הידוסבןבםלשמוחספןבעדיויוקיזחההנשיהרעש

לעו7׃ויחירבווילענמוויתתלדודימעיווהורקהמה

ןועבגישנאיתנרמהןודיוינעבגההיטלמקיזחהםדי

לאיזעקיזחהודילע8׃רהנהרבעתחפאסכלהפצמהו

םיחקרהןבהיננחקיזחהודילעוםיפרוצהיהרחןב

קיזחהםדילעו9׃הבחרההמוחהדעםלשוריובזעיו

קיזחהםדילעו10׃םלשוריךלפיצחרשרוחןבהיפר

ןבשוטחקיזחהודילעוותיבדגנוףמורחןבהידי

ןבבושחוםרחןבהיכלמקיזחהתינשהדמ11׃הינבשח

םולשקיזחהודילעו12׃םירונתהלדגמתאובאומתחפ

תא13׃ויתונבואוהםלשוריךלפיצחרששחולהןב

ודימעיווהונבהמהחונזיבשיוןונחקיזחהאיגהרעש

רעשדעהמוחבהמאףלאוויחירבווילענמויתתלד

בכרןבהיכלמקיזחהתופשאהרעשתאו14׃תופשה

וילענמויתתלדדימעיווננביאוהםרכהתיבךלפרש

הזחלכןבןולשקיזחהןיעהרעשתאו15׃ויחירבו

ויתתלדודימעיוונללטיווננביאוההפצמהךלפרש

דעוךלמהןגלחלשהתכרבתמוחתאוויחירבווילענמ

הימחנקיזחהוירחא16׃דיודריעמתודרויהתולעמה

דעודיודירבקדגנדערוצתיבךלפיצחרשקובזעןב

וקיזחהוירחא17׃םירבגהתיבדעוהיושעההכרבה

ךלפיצחרשהיבשחקיזחהודילעינבןבםוחרםיולה

דדנחןביובםהיחאוקיזחהוירחא18׃וכלפלהליעק

רשעושיןברזעודילעקזחיו19׃הליעקךלפיצחרש
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וירחא20׃עצקמהקשנהתלעדגנמתינשהדמהפצמה

דעעוצקמהןמתינשהדמיבזןבךורבקיזחההרחה

תומרמקיזחהוירחא21׃לודגהןהכהבישילאתיבחתפ

דעובישילאתיבחתפמתינשהדמץוקהןבהירואןב

ישנאםינהכהוקיזחהוירחאו22׃בישילאתיבתילכת

וירחאםתיבדגנבושחוןמינבקיזחהוירחא23׃רככה

וירחא24׃ותיבלצאהיננעןבהישעמןבהירזעקיזחה

עוצקמהדעהירזעתיבמתינשהדמדדנחןביונבקיזחה

אצויהלדגמהועוצקמהדגנמיזואןבללפ25׃הנפהדעו

הידפוירחאהרטמהרצחלרשאןוילעהךלמהתיבמ

רעשדגנדעלפעבםיבשיויהםיניתנהו26׃שערפןב

םיעקתהוקיזחהוירחא27׃אצויהלדגמהוחרזמלםימה

׃לפעהתמוחדעואצויהלודגהלדגמהדגנמתינשהדמ

׃ותיבדגנלשיאםינהכהוקיזחהםיסוסהרעשלעמ28

קיזחהוירחאוותיבדגנרמאןבקודצקיזחהוירחא29

קיזחהירחא30׃חרזמהרעשרמשהינכשןבהיעמש

וירחאינשהדמיששהףלצןבןונחוהימלשןבהיננח

קיזחהירחא31׃ותכשנדגנהיכרבןבםלשמקיזחה

רעשדגנםילכרהוםיניתנהתיבדעיפרצהןבהיכלמ

רעשלהנפהתילעןיבו32׃הנפהתילעדעודקפמה

׃םילכרהוםיפרצהוקיזחהןאצה

המוחהתאםינובונחנאיכטלבנסעמשרשאכיהיו4

ינפלרמאיו2׃םידוהיהלעגעליוהברהסעכיוולרחיו

םישעםיללמאהםידוהיההמרמאיוןורמשליחוויחא
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םינבאהתאויחיהםויבולכיהוחבזיהםהלובזעיה

ולצאינמעההיבוטו3׃תופורשהמהורפעהתומרעמ

תמוחץרפולעושהלעיםאםינובםהרשאםגרמאיו

לאםתפרחבשהוהזובונייהיכוניהלאעמש4׃םהינבא

םנועלעסכתלאו5׃היבשץראבהזבלםנתוםשאר

6׃םינובהדגנלוסיעכהיכהחמתלאךינפלמםתאטחו

בליהיוהיצחדעהמוחהלכרשקתוהמוחהתאהנבנו

םיברעהוהיבוטוטלבנסעמשרשאכיהיו7׃תושעלםעל

םלשוריתומחלהכוראהתלעיכםידודשאהוםינמעהו

ורשקיו8׃דאמםהלרחיוםתסהלםיצרפהולחהיכ

9׃העותולתושעלוםלשוריבםחלהלאובלודחיםלכ

הלילוםמויםהילערמשמדימענווניהלאלאללפתנו

הברהרפעהולבסהחכלשכהדוהירמאיו10׃םהינפמ

ועדיאלונירצורמאיו11׃המוחבתונבללכונאלונחנאו

תאונתבשהוםונגרהוםכותלאאובנרשאדעואריאלו

םלצאםיבשיהםידוהיהואברשאכיהיו12׃הכאלמה

׃ונילעובושתרשאתומקמהלכמםימעפרשעונלורמאיו

םייחחצבהמוחלירחאמםוקמלתויתחתמדימעאו13

םהיחמרםהיתברחםעתוחפשמלםעהתאדימעאו

םינגסהלאוםירחהלארמאוםוקאואראו14׃םהיתתשקו

ארונהולודגהינדאתאםהינפמואריתלאםעהרתילאו

׃םכיתבוםכישנםכיתנבוםכינבםכיחאלעומחלהוורכז

םיהלאהרפיוונלעדוניכוניביואועמשרשאכיהיו15

16׃ותכאלמלאשיאהמוחהלאונלכבושנוםתצעתא

םיצחוהכאלמבםישעירעניצחאוההםויהןמיהיו
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םירשהוםינירשהותותשקהוםינגמהםיחמרהוםיקיזחמ

לבסבםיאשנהוהמוחבםינובה17׃הדוהיתיבלכירחא

׃חלשהתקזחמתחאוהכאלמבהשעודיתחאבםישמע

עקותהוםינובווינתמלעםירוסאוברחשיאםינובהו18

רתילאוםינגסהלאוםירחהלארמאו19׃ילצארפושב

המוחהלעםידרפנונחנאוהבחרוהברההכאלמהםעה

לוקתאועמשתרשאםוקמב20׃ויחאמשיאםיקוחר

ונחנאו21׃ונלםחליוניהלאונילאוצבקתהמשרפושה

רחשהתולעמםיחמרבםיקיזחמםיצחוהכאלמבםישע

שיאםעליתרמאאיההתעבםג22׃םיבכוכהתאצדע

םויהורמשמהלילהונלויהוםלשוריךותבוניליורענו

ירחארשארמשמהישנאוירענויחאוינאןיאו23׃הכאלמ

׃םימהוחלששיאונידגבםיטשפונחנאןיא

׃םידוהיהםהיחאלאהלודגםהישנוםעהתקעציהתו5

ןגדהחקנוםיברונחנאוניתנבוונינבםירמארשאשיו2

וניתבוונימרכווניתדשםירמארשאשיו3׃היחנוהלכאנו

םירמארשאשיו4׃בערבןגדהחקנוםיברעונחנא

רשבכהתעו5׃ונימרכווניתדשךלמהתדמלףסכוניול

ונינבתאםישבכונחנאהנהוונינבםהינבכונרשבוניחא

לאלןיאותושבכנוניתנבמשיוםידבעלוניתנבתאו

רשאכדאמילרחיו6׃םירחאלונימרכווניתדשוונדי

יבלךלמיו7׃הלאהםירבדהתאוםתקעזתאיתעמש

אשמםהלהרמאוםינגסהתאוםירחהתאהביראוילע

8׃הלודגהלהקםהילעןתאוםיאשנםתאויחאבשיא
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םירכמנהםידוהיהוניחאתאונינקונחנאםהלהרמאו

ונלורכמנוםכיחאתאורכמתםתאםגוונבידכםיוגל

רשארבדהבוטאלרמאיו9׃רבדואצמאלוושירחיו

םיוגהתפרחמוכלתוניהלאתאריבאולהםישעםתא

הבזענןגדוףסכםהבםישנירענויחאינאםגו10׃וניביוא

םהיתדשםויהכםהלאנובישה11׃הזהאשמהתאאנ

שוריתהןגדהוףסכהתאמוםהיתבוםהיתיזםהימרכ

אלםהמובישנורמאיו12׃םהבםישנםתארשארהציהו

םינהכהתאארקאורמואהתארשאכהשענןכשקבנ

הרמאויתרענינצחםג13׃הזהרבדכתושעלםעיבשאו

רבדהתאםיקיאלרשאשיאהלכתאםיהלאהרעניהככ

לכורמאיוקרורוענהיהיהככוועיגימוותיבמהזה

14׃הזהרבדכםעהשעיוהוהיתאוללהיוןמאלהקה

תנשמהדוהיץראבםחפתויהליתאהוצרשאםוימםג

ךלמהאתסשחתראלםיתשוםישלשתנשדעוםירשע

15׃יתלכאאלהחפהםחליחאוינאהרשעםיתשםינש

וחקיוםעהלעודיבכהינפלרשאםינשארהתוחפהו

םהירענםגםיעבראםילקשףסכרחאןייוםחלבםהמ

16׃םיהלאתאריינפמןכיתישעאלינאוםעהלעוטלש

לכוונינקאלהדשויתקזחהתאזההמוחהתכאלמבםגו

םינגסהוםידוהיהו17׃הכאלמהלעםשםיצובקירענ

וניתביבסרשאםיוגהןמונילאםיאבהושיאםישמחוהאמ

דחארושדחאםוילהשענהיהרשאו18׃ינחלשלע

לכבםימיתרשעןיבוילושענםירפצותוררבששןאצ

הדבכיכיתשקבאלהחפהםחלהזםעוהברהלןיי
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רשאלכהבוטליהלאילהרכז19׃הזהםעהלעהדבעה

׃הזהםעהלעיתישע

יברעהםשגלוהיבוטוטלבנסלעמשנרשאכיהיו6

םגץרפהברתונאלוהמוחהתאיתינביכוניביארתילו

חלשיו2׃םירעשביתדמעהאלתותלדאיההתעהדע

םיריפכבודחיהדעונוהכלרמאלילאםשגוטלבנס

החלשאו3׃הערילתושעלםיבשחהמהוונואתעקבב

אלוהשעינאהלודגהכאלמרמאלםיכאלמםהילע

יתדריוהפרארשאכהכאלמהתבשתהמלתדרללכוא

בישאוםימעפעבראהזהרבדכילאוחלשיו4׃םכילא

םעפהזהרבדכטלבנסילאחלשיו5׃הזהרבדכםתוא

םיוגבהבבותכ6׃ודיבהחותפתרגאוורענתאתישימח

לעדורמלםיבשחםידוהיהוהתארמאומשגועמשנ

םירבדכךלמלםהלהוההתאוהמוחההנובהתאןכ

םלשוריבךילעארקלתדמעהםיאיבנםגו7׃הלאה

הלאהםירבדכךלמלעמשיהתעוהדוהיבךלמרמאל

היהנאלרמאלוילאהחלשאו8׃ודחיהצעונוהכלהתעו

׃םאדובהתאךבלמיכרמואהתארשאהלאהםירבדכ

הכאלמהןמםהידיופרירמאלונתואםיארימםלכיכ9

היעמשתיביתאבינאו10׃ידיתאקזחהתעוהשעתאלו

תיבלאדעונרמאיורוצעאוהולאבטיהמןבהילדןב

םיאביכלכיההתותלדהרגסנולכיההךותלאםיהלאה

ינומכשיאההרמאו11׃ךגרהלםיאבהלילוךגרהל

12׃אובאאליחולכיההלאאובירשאינומכימוחרבי

ילערבדהאובנהיכוחלשםיהלאאלהנהוהריכאו
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אריאןעמלאוהרוכשןעמל13׃ורכשטלבנסוהיבוטו

14׃ינופרחיןעמלערםשלםהלהיהויתאטחוןכהשעאו

הידעונלםגוהלאוישעמכטלבנסלוהיבוטליהלאהרכז

15׃יתואםיארימויהרשאםיאיבנהרתילוהאיבנה

םינשוםישמחללולאלהשמחוםירשעבהמוחהםלשתו

רשאםיוגהלכואריווניביואלכועמשרשאכיהיו16׃םוי

וניהלאתאמיכועדיוםהיניעבדאמולפיווניתביבס

ירחםיברמםההםימיבםג17׃תאזההכאלמההתשענ

תואבהיבוטלרשאוהיבוטלעתוכלוהםהיתרגאהדוהי

ןתחיכולהעובשילעבהדוהיבםיבריכ18׃םהילא

םלשמתבתאחקלונבןנחוהיוחראןבהינכשלאוה

ויהירבדוינפלםירמאויהויתבוטםג19׃היכרבןב

׃ינארילהיבוטחלשתורגאולםיאיצומ

ודקפיותותלדהדימעאוהמוחההתנבנרשאכיהיו7

תאויחאיננחתאהוצאו2׃םיולהוםיררשמהוםירעושה

אריותמאשיאכאוהיכםלשורילעהריבהרשהיננח

ירעשוחתפיאלםהלרמאיו3׃םיברמםיהלאהתא

תותלדהופיגיםידמעםהדעושמשהםחדעםלשורי

ורמשמבשיאםלשורייבשיתורמשמדימעהווזחאו

טעמםעהוהלודגוםידיתבחרריעהו4׃ותיבדגנשיאו

הצבקאויבללאיהלאןתיו5׃םיונבםיתבןיאוהכותב

רפסאצמאושחיתהלםעהתאוםינגסהתאוםירחהתא

ינבהלא6׃ובבותכאצמאוהנושארבםילועהשחיה

ךלמרצנדכובנהלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמה
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םיאבה7׃וריעלשיאהדוהילוםלשורילובושיולבב

יכדרמינמחנהימערהירזעהימחנעושילבברזםע

׃לארשיםעישנארפסמהנעבםוחניוגבתרפסמןשלב

היטפשינב9׃םינשוםיעבשוהאמםיפלאשערפינב8

םישמחתואמששחראינב10׃םינשוםיעבשתואמשלש

הנמשוםיפלאבאויועושיינבלבאומתחפינב11׃םינשו

םישמחםיתאמףלאםליעינב12׃רשעהנמשתואמ

14׃השמחוםיעבראתואמהנמשאותזינב13׃העבראו

םיעבראתואמששיונבינב15׃םיששותואמעבשיכזינב

דגזעינב17׃הנמשוםירשעתואמששיבבינב16׃הנמשו

ששםקינדאינב18׃םינשוםירשעתואמשלשםיפלא

20׃העבשוםיששםיפלאיוגבינב19׃העבשוםיששתואמ

היקזחלרטאינב21׃השמחוםישמחתואמששןידעינב

׃הנמשוםירשעתואמשלשםשחינב22׃הנמשוםיעשת

ףירחינב24׃העבראוםירשעתואמשלשיצבינב23

ישנא26׃השמחוםיעשתןועבגינב25׃רשעםינשהאמ

האמתותנעישנא27׃הנמשוםינמשהאמהפטנוםחלתיב

29׃םינשוםיעבראתומזעתיבישנא28׃הנמשוםירשע

םיעבראתואמעבשתוראבוהריפכםירעיתירקישנא

31׃דחאוםירשעתואמששעבגוהמרהישנא30׃השלשו

יעהולאתיבישנא32׃םינשוםירשעוהאמסמכמישנא

34׃םינשוםישמחרחאובנישנא33׃השלשוםירשעהאמ

םרחינב35׃העבראוםישמחםיתאמףלארחאםליעינב

םיעבראתואמשלשוחריינב36׃םירשעותואמשלש

םירשעותואמעבשונואודידחדלינב37׃השמחו
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׃םישלשותואמעשתםיפלאתשלשהאנסינב38׃דחאו

םיעבשתואמעשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה39

רוחשפינב41׃םינשוםישמחףלארמאינב40׃השלשו

העבשףלאםרחינב42׃העבשוםיעבראםיתאמףלא

םיעבשהודוהלינבללאימדקלעושיינבםיולה43׃רשע

׃הנמשוםיעבראהאמףסאינבםיררשמה44׃העבראו

ינבבוקעינבןמלטינברטאינבםולשינבםירעשה45

אחצינבםיניתנה46׃הנמשוםישלשהאמיבשינבאטיטח

׃ןודפינבאעיסינבסריקינב47׃תועבטינבאפשחינב

לדגינבןנחינב49׃ימלשינבהבגחינבהנבלינב48

םזגינב51׃אדוקנינבןיצרינבהיארינב50׃רחגינב

׃םיסשופנינבםינועמינביסבינב52׃חספינבאזעינב

תילצבינב54׃רוחרחינבאפוקחינבקובקבינב53

ינבארסיסינבסוקרבינב55׃אשרחינבאדיחמינב

ינבהמלשידבעינב57׃אפיטחינבחיצנינב56׃חמת

ןוקרדינבאלעיינב58׃אדירפינבתרפוסינביטוס

םייבצהתרכפינבליטחינבהיטפשינב59׃לדגינב

תואמשלשהמלשידבעינבוםיניתנהלכ60׃ןומאינב

אשרחלתחלמלתמםילועההלאו61׃םינשוםיעשת

םאםערזוםתובאתיבדיגהלולכיאלורמאוןודאבורכ

תואמששאדוקנינבהיבוטינבהילדינב62׃םהלארשימ

ינבץוקהינבהיבחינבםינהכהןמו63׃םינשוםיעבראו

לעארקיוהשאידעלגהילזרבתונבמחקלרשאילזרב

ולאגיואצמנאלוםישחיתמהםבתכושקבהלא64׃םמש

ולכאיאלרשאםהלאתשרתהרמאיו65׃הנהכהןמ
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לכ66׃םימותוםירואלןהכהדמעדעםישדקהשדקמ

׃םיששותואמשלשםיפלאאוברעבראדחאכלהקה

שלשםיפלאתעבשהלאםהיתהמאוםהידבעדבלמ67

םיתאמתוררשמוםיררשמםהלוהעבשוםישלשתואמ

הששוםישלשתואמעבשםהיסוס68׃השמחוםיעבראו

תואמעבראםילמג69׃השמחוםיעבראםיתאמםהידרפ

׃םירשעותואמעבשםיפלאתששםירמחהשמחוםישלש

ןתנאתשרתההכאלמלונתנתובאהישארתצקמו70

םינהכתונתכםישמחתוקרזמףלאםינמכרדבהזרצואל

רצואלונתנתובאהישארמו71׃תואמשמחוםישלש

םיפלאםינמףסכותובריתשםינומכרדבהזהכאלמה

יתשםינומכרדבהזםעהתיראשונתנרשאו72׃םיתאמו

73׃העבשוםיששםינהכתנתכוםיפלאםינמףסכואובר

םעהןמוםיררשמהוםירעושהוםיולהוםינהכהובשיו

ינבויעיבשהשדחהעגיוםהירעבלארשילכוםיניתנהו

׃םהירעבלארשי

ינפלרשאבוחרהלאדחאשיאכםעהלכופסאיו8

תרותרפסתאאיבהלרפסהארזעלורמאיוםימהרעש

ןהכהארזעאיביו2׃לארשיתאהוהיהוצרשאהשמ

עמשלןיבמלכוהשאדעושיאמלהקהינפלהרותהתא

רשאבוחרהינפלובארקיו3׃יעיבשהשדחלדחאםויב

םישנאהדגנםויהתיצחמדערואהןמםימהרעשינפל

4׃הרותהרפסלאםעהלכינזאוםיניבמהוםישנהו

דמעיורבדלושערשאץעלדגמלערפסהארזעדמעיו
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לעהישעמוהיקלחוהירואוהינעועמשוהיתתמולצא

הנדבשחוםשחוהיכלמולאשימוהידפולאמשמוונימי

יכםעהלכיניעלרפסהארזעחתפיו5׃םלשמהירכז

ךרביו6׃םעהלכודמעוחתפכוהיהםעהלכלעמ

ןמאןמאםעהלכונעיולודגהםיהלאההוהיתאארזע

עושיו7׃הצראםיפאהוהילוחתשיוודקיוםהידילעמב

אטילקהישעמהידוהיתבשבוקעןימיהיברשוינבו

הרותלםעהתאםיניבמםיולהוהיאלפןנחדבזויהירזע

שרפמםיהלאהתרותברפסבוארקיו8׃םדמעלעםעהו

אתשרתהאוההימחנרמאיו9׃ארקמבוניביולכשםושו

םעהלכלםעהתאםיניבמהםיולהורפסהןהכהארזעו

וכבתלאוולבאתתלאםכיהלאהוהילאוהשדקםויה

רמאיו10׃הרותהירבדתאםעמשכםעהלכםיכוביכ

ןיאלתונמוחלשוםיקתממותשוםינמשמולכאוכלםהל

הוהיתודחיכובצעתלאוונינדאלםויהשודקיכולןוכנ

יכוסהרמאלםעהלכלםישחמםיולהו11׃םכזעמאיה

תותשלולכאלםעהלכוכליו12׃ובצעתלאושדקםויה

םירבדבוניבהיכהלודגהחמשתושעלותונמחלשלו

תובאהישארופסאנינשהםויבו13׃םהלועידוהרשא

ליכשהלורפסהארזעלאםיולהוםינהכהםעהלכל

הוצרשאהרותבבותכואצמיו14׃הרותהירבדלא

שדחבגחבתוכסבלארשיינבובשירשאהשמדיבהוהי

םהירעלכבלוקוריבעיוועימשירשאו15׃יעיבשה

ץעילעותיזילעואיבהורההואצרמאלםלשוריבו

תכסתשעלתבעץעילעוםירמתילעוסדהילעוןמש
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לעשיאתוכסםהלושעיוואיביוםעהואציו16׃בותככ

רעשבוחרבוםיהלאהתיבתורצחבוםהיתרצחבווגג

םיבשהלהקהלכושעיו17׃םירפארעשבוחרבוםימה

ןבעושיימימושעאליכתוכסבובשיותוכסיבשהןמ

הלודגהחמשיהתואוההםויהדעלארשיינבןכןונ

םויהןמםויבםויםיהלאהתרותרפסבארקיו18׃דאמ

םויבוםימיתעבשגחושעיוןורחאהםויהדעןושארה

׃טפשמכתרצעינימשה

לארשיינבופסאנהזהשדחלהעבראוםירשעםויבו9

לכמלארשיערזולדביו2׃םהילעהמדאוםיקשבוםוצב

׃םהיתבאתונועוםהיתאטחלעודותיוודמעיורכנינב

םהיהלאהוהיתרותרפסבוארקיוםדמעלעומוקיו3

׃םהיהלאהוהילםיוחתשמוםידותמתיעברוםויהתיעבר

ינבהינבשלאימדקינבועושיםיולההלעמלעםקיו4

׃םהיהלאהוהילאלודגלוקבוקעזיויננכינבהיברש

היברשהינבשחינבלאימדקועושיםיולהורמאיו5

ןמםכיהלאהוהיתאוכרבומוקהיחתפהינבשהידוה

לכלעםמורמוךדובכםשוכרביוםלועהדעםלועה

תאתישעתאךדבלהוהיאוההתא6׃הלהתוהכרב

הילערשאלכוץראהםאבצלכוםימשהימשםימשה

םימשהאבצוםלכתאהיחמהתאוםהברשאלכוםימיה

תרחברשאםיהלאההוהיאוההתא7׃םיוחתשמךל

8׃םהרבאומשתמשוםידשכרואמותאצוהוםרבאב

תתלתירבהומעתורכוךינפלןמאנובבלתאתאצמו
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ישגרגהויסוביהויזרפהוירמאהיתחהינענכהץראתא

ארתו9׃התאקידציכךירבדתאםקתווערזלתתל

׃ףוסםילעתעמשםתקעזתאוםירצמבוניתבאינעתא

םעלכבווידבעלכבוהערפבםיתפמותתאןתתו10

םויהכםשךלשעתוםהילעודיזהיכתעדייכוצרא

השביבםיהךותבורבעיוםהינפלתעקבםיהו11׃הזה

12׃םיזעםימבןבאומכתלוצמבתכלשהםהיפדרתאו

םהלריאהלהלילשאדומעבוםמויםתיחנהןנעדומעבו

רבדותדרייניסרהלעו13׃הבוכלירשאךרדהתא

תמאתורותוםירשיםיטפשמםהלןתתוםימשמםהמע

םהלתעדוהךשדקתבשתאו14׃םיבוטתוצמוםיקח

15׃ךדבעהשמדיבםהלתיוצהרותוםיקחותווצמו

תאצוהעלסמםימוםבערלםהלהתתנםימשמםחלו

רשאץראהתאתשרלאובלםהלרמאתוםאמצלםהל

תאושקיוודיזהוניתבאוםהו16׃םהלתתלךדיתאתאשנ

ורכזאלועמשלונאמיו17׃ךיתוצמלאועמשאלוםפרע

שארונתיוםפרעתאושקיוםהמעתישערשאךיתאלפנ

םוחרוןונחתוחילסהולאהתאוםירמבםתדבעלבושל

םהלושעיכףא18׃םתבזעאלודסחוברוםיפאךרא

ושעיוםירצממךלעהרשאךיהלאהזורמאיוהכסמלגע

םתבזעאלםיברהךימחרבהתאו19׃תולדגתוצאנ

םתחנהלםמויבםהילעמרסאלןנעהדומעתארבדמב

ךרדהתאוםהלריאהלהלילבשאהדומעתאוךרדהב

אלךנמוםליכשהלתתנהבוטהךחורו20׃הבוכלירשא

הנשםיעבראו21׃םאמצלםהלהתתנםימוםהיפמתענמ
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םהילגרוולבאלםהיתמלשורסחאלרבדמבםתלכלכ

םקלחתוםיממעותוכלממםהלןתתו22׃וקצבאל

תאוןובשחךלמץראתאוןוחיסץראתאושרייוהאפל

םימשהיבכככתיברהםהינבו23׃ןשבהךלמגועץרא

׃תשרלאובלםהיתבאלתרמארשאץראהלאםאיבתו

תאםהינפלענכתוץראהתאושרייוםינבהואביו24

תאוםהיכלמתאוםדיבםנתתוםינענכהץראהיבשי

םירעודכליו25׃םנוצרכםהבתושעלץראהיממע

תורבבוטלכםיאלמםיתבושרייוהנמשהמדאותורצב

ועבשיוולכאיוברללכאמץעוםיתיזוםימרכםיבוצח

ךבודרמיוורמיו26׃לודגהךבוטבונדעתיוונימשיו

רשאוגרהךיאיבנתאוםוגירחאךתרותתאוכלשיו

םנתתו27׃תלודגתוצאנושעיוךילאםבישהלםבודיעה

התאוךילאוקעציםתרצתעבוםהלורציוםהירצדיב

םיעישומםהלןתתםיברהךימחרכועמשתםימשמ

ערתושעלובושיםהלחונכו28׃םהירצדימםועישויו

ךוקעזיוובושיוםהבודריוםהיביאדיבםבזעתוךינפל

׃םיתעתוברךימחרכםליצתועמשתםימשמהתאו

אלוודיזההמהוךתרותלאםבישהלםהבדעתו29

םדאהשעירשאםבואטחךיטפשמבוךיתוצמלועמש

׃ועמשאלוושקהםפרעותררוסףתכונתיוםהבהיחו

דיבךחורבםבדעתותוברםינשםהילעךשמתו30

ךימחרבו31׃תצראהימעדיבםנתתווניזאהאלוךיאיבנ

םוחרוןונחלאיכםתבזעאלוהלכםתישעאלםיברה

רמושארונהורובגהלודגהלאהוניהלאהתעו32׃התא
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רשאהאלתהלכתאךינפלטעמילאדסחהותירבה

וניתבאלוונאיבנלוונינהכלוונירשלוניכלמלונתאצמ

התאו33׃הזהםויהדערושאיכלמימימךמעלכלו

׃ונעשרהונחנאותישעתמאיכונילעאבהלכלעקידצ

ךתרותושעאלוניתבאוונינהכונירשוניכלמתאו34

׃םהבתדיעהרשאךיתודעלוךיתוצמלאובישקהאלו

ץראבוםהלתתנרשאברהךבוטבוםתוכלמבםהו35

ובשאלוךודבעאלםהינפלתתנרשאהנמשהוהבחרה

ץראהוםידבעםויהונחנאהנה36׃םיערהםהיללעממ

הנההבוטתאוהירפתאלכאלוניתבאלהתתנרשא

רשאםיכלמלהברמהתאובתו37׃הילעםידבעונחנא

ונתמהבבוםילשמוניתיוגלעווניתואטחבונילעהתתנ

םיתרכונחנאתאזלכבו38׃ונחנאהלודגהרצבוםנוצרכ

׃ונינהכוניולונירשםותחהלעוםיבתכוהנמא

׃היקדצוהילכחןבאתשרתההימחנםימותחהלעו10

4׃היכלמהירמארוחשפ3׃הימריהירזעהירש2

לאינד6׃הידבעתומרמםרח5׃ךולמהינבששוטח

היעמשיגלבהיזעמ8׃ןמימהיבאםלשמ7׃ךורבןותנג

דדנחינבמיונבהינזאןבעושיוםיולהו9׃םינהכההלא

׃ןנחהיאלפאטילקהידוההינבשםהיחאו10׃לאימדק

13׃הינבשהיברשרוכז12׃היבשחבוחראכימ11

םליעבאומתחפשערפםעהישאר14׃ונינבינבהידוה

17׃ןידעיוגבהינדא16׃יבבדגזעינב15׃ינבאותז

תותנעףירח19׃יצבםשחהידוה18׃רוזעהיקזחרטא
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׃עודיקודצלאבזישמ21׃ריזחםלשמשעיפגמ20׃יבונ

שחולה24׃בושחהיננחעשוה23׃הינעןנחהיטלפ22

ןנחהיחאו26׃הישעמהנבשחםוחר25׃קבושאחלפ

םיולהםינהכהםעהראשו28׃הנעבםרחךולמ27׃ןנע

תוצראהימעמלדבנהלכוםיניתנהםיררשמהםירעושה

עדוילכםהיתנבוםהינבםהישנםיהלאהתרותלא

הלאבםיאבוםהירידאםהיחאלעםיקיזחמ29׃ןיבמ

השמדיבהנתנרשאםיהלאהתרותבתכללהעובשבו

ונינדאהוהיתוצמלכתאתושעלורומשלוםיהלאהדבע

תאוץראהימעלוניתנבןתנאלרשאו30׃ויקחוויטפשמו

תאםיאיבמהץראהימעו31׃ונינבלחקנאלםהיתנב

םהמחקנאלרוכמלתבשהםויברבשלכותוחקמה

׃דילכאשמותיעיבשההנשהתאשטנושדקםויבותבשב

הנשבלקשהתישלשונילעתתלתוצמונילעונדמעהו32

דימתהתחנמותכרעמהםחלל33׃וניהלאתיבתדבעל

םישדקלוםידעומלםישדחהתותבשהדימתהתלועלו

׃וניהלאתיבתכאלמלכולארשילערפכלתואטחלו

םיולהםינהכהםיצעהןברקלעונלפהתולרוגהו34

םינמזמםיתעלוניתבאתיבלוניהלאתיבלאיבהלםעהו

׃הרותבבותככוניהלאהוהיחבזמלערעבלהנשבהנש

ץעלכירפלכירוכבוונתמדאירוכבתאאיבהלו35

וניתמהבוונינבתורכבתאו36׃הוהיתיבלהנשבהנש

תיבלאיבהלונינאצוונירקבירוכבתאוהרותבבותככ

תישארתאו37׃וניהלאתיבבםיתרשמהםינהכלוניהלא

איבנרהציושוריתץעלכירפווניתמורתווניתסירע
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םיוללונתמדארשעמווניהלאתיבתוכשללאםינהכל

ןהכההיהו38׃ונתדבעירעלכבםירשעמהםיולהםהו

רשעמתאולעיםיולהוםיולהרשעבםיולהםעןרהאןב

יכ39׃רצואהתיבלתוכשלהלאוניהלאתיבלרשעמה

ןגדהתמורתתאיולהינבולארשיינבואיביתוכשלהלא

םיתרשמהםינהכהושדקמהילכםשורהציהושוריתה

׃וניהלאתיבתאבזענאלוםיררשמהוםירעושהו

תולרוגוליפהםעהראשוםלשוריבםעהירשובשיו11

שדקהריעםלשוריבתבשלהרשעהןמדחאאיבהל

םישנאהלכלםעהוכרביו2׃םירעבתודיהעשתו

הנידמהישארהלאו3׃םלשוריבתבשלםיבדנתמה

ותזחאבשיאובשיהדוהיירעבוםלשוריבובשירשא

ידבעינבוםיניתנהוםיולהוםינהכהלארשיםהירעב

ינבמןמינבינבמוהדוהיינבמובשיםלשוריבו4׃המלש

ןבהיטפשןבהירמאןבהירכזןבהיזעןבהיתעהדוהי

ןבהזחלכןבךורבןבהישעמו5׃ץרפינבמלאללהמ

ינבלכ6׃ינלשהןבהירכזןבביריויןבהידעןבהיזח

ישנאהנמשוםיששתואמעבראםלשוריבםיבשיהץרפ

הידפןבדעויןבםלשמןבאלסןמינבינבהלאו7׃ליח

יבגוירחאו8׃היעשיןבלאיתיאןבהישעמןבהילוקןב

דיקפירכזןבלאויו9׃הנמשוםירשעתואמעשתילס

םינהכהןמ10׃הנשמריעהלעהאונסהןבהדוהיוםהילע

ןבםלשמןבהיקלחןבהירש11׃ןיכיביריויןבהיעדי

םהיחאו12׃םיהלאהתיבדגנבוטיחאןבתוירמןבקודצ
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ןבהידעוםינשוםירשעתואמהנמשתיבלהכאלמהישע

׃היכלמןברוחשפןבהירכזןביצמאןבהיללפןבםחרי

יסשמעוםינשוםיעבראםיתאמתובאלםישארויחאו13

םהיחאו14׃רמאןבתומלשמןביזחאןבלארזעןב

ןבלאידבזםהילעדיקפוהנמשוםירשעהאמליחירובג

ןבםקירזעןבבושחןבהיעמשםיולהןמו15׃םילודגה

הנציחההכאלמהלעדבזויויתבשו16׃ינובןבהיבשח

ןבהכימןבהינתמו17׃םיולהישארמםיהלאהתיבל

היקבקבוהלפתלהדוהיהלחתהשארףסאןבידבז

18׃ןותידיןבללגןבעומשןבאדבעוויחאמהנשמ

19׃העבראוםינמשםיתאמשדקהריעבםיולהלכ

האמםירעשבםירמשהםהיחאוןומלטבוקעםירעושהו

ירעלכבםיולהםינהכהלארשיראשו20׃םינשוםיעבש

אחיצולפעבםיבשיםיניתנהו21׃ותלחנבשיאהדוהי

ןביזעםלשוריבםיולהדיקפו22׃םיניתנהלעאפשגו

םיררשמהףסאינבמאכימןבהינתמןבהיבשחןבינב

םהילעךלמהתוצמיכ23׃םיהלאהתיבתכאלמדגנל

ןבהיחתפו24׃ומויבםוירבדםיררשמהלעהנמאו

רבדלכלךלמהדילהדוהיןבחרזינבמלאבזישמ

תירקבובשיהדוהיינבמםתדשבםירצחהלאו25׃םעל

26׃הירצחולאצבקיבוהיתנבוןבידבוהיתנבועבראה

ראבבולעושרצחבו27׃טלפתיבבוהדלומבועושיבו

ןיעבו29׃היתנבבוהנכמבוגלקצבו28׃היתנבועבש

שיכלםהירצחוםלדעחנז30׃תומריבוהערצבוןומר

31׃םנהאיגדעעבשראבמונחיוהיתנבוהקזעהיתדשו
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תותנע32׃היתנבולאתיבוהיעושמכמעבגמןמינבינבו

׃טלבנםיעבצדידח34׃םיתגהמררוצח33׃היננעבנ

הדוהיתוקלחמםיולהןמו36׃םישרחהיגונואודל35

׃ןימינבל

ןבלבברזםעולערשאםיולהוםינהכההלאו12

ךולמהירמא2׃ארזעהימריהירשעושיולאיתלאש

5׃היבאיותנגאודע4׃תמרמםחרהינכש3׃שוטח

ולס7׃היעדיביריויוהיעמש6׃הגלבהידעמןימימ

ימיבםהיחאוםינהכהישארהלאהיעדיהיקלחקומע

הינתמהדוהיהיברשלאימדקיונבעושיםיולהו8׃עושי

םדגנלםהיחאונעוהיקבקבו9׃ויחאואוהתודיהלע

דילוהםיקיויוםיקיויתאדילוהעושיו10׃תורמשמל

תאדילוהעדיויו11׃עדיויתאבישילאובישילאתא

םינהכויהםיקיויימיבו12׃עודיתאדילוהןתנויוןתנוי

ארזעל13׃היננחהימרילהירמהירשלתובאהישאר

׃ףסויהינבשלןתנוייכולמל14׃ןנחוהיהירמאלםלשמ

ןותנגלהירכזאידעל16׃יקלחתוירמלאנדעםרחל15

18׃יטלפהידעומלןימינמלירכזהיבאל17׃םלשמ

היעדילינתמביריוילו19׃ןתנוהיהיעמשלעומשהגלבל

היבשחהיקלחל21׃רבעקומעלילקילסל20׃יזע

ןנחויועדיויבישילאימיבםיולה22׃לאנתנהיעדיל

שוירדתוכלמלעםינהכהותובאישארםיבותכעודיו

ירבדרפסלעםיבותכתובאהישאריולינב23׃יסרפה

היבשחםיולהישארו24׃בישילאןבןנחויימידעוםימיה
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תודוהלללהלםדגנלםהיחאולאימדקןבעושיוהיברש

25׃רמשמתמעלרמשמםיהלאהשיאדיודתוצמב

םירמשבוקעןומלטםלשמהידבעהיקבקבוהינתמ

ןבםיקיויימיבהלא26׃םירעשהיפסאברמשמםירעוש

׃רפוסהןהכהארזעוהחפההימחנימיבוקדצויןבעושי

םתמוקמלכמםיולהתאושקבםלשוריתמוחתכנחבו27

רישבותודותבוהחמשוהכנחתשעלםלשורילםאיבהל

ןמוםיררשמהינבופסאיו28׃תורנכבוםילבנםיתלצמ

לגלגהתיבמו29׃יתפטנירצחןמוםלשוריתוביבסרככה

םיררשמהםהלונבםירצחיכתומזעועבגתודשמו

תאורהטיוםיולהוםינהכהורהטיו30׃םלשוריתוביבס

הדוהיירשתאהלעאו31׃המוחהתאוםירעשהתאוםעה

ןימילתכלהתותלודגתדותיתשהדימעאוהמוחללעמ

היעשוהםהירחאךליו32׃תפשאהרעשלהמוחללעמ

הדוהי34׃םלשמוארזעהירזעו33׃הדוהיירשיצחו

תורצצחבםינהכהינבמו35׃הימריוהיעמשוןמינבו

רוכזןבהיכימןבהינתמןבהיעמשןבןתנויןבהירכז

לאנתניעמיללגיללמלארזעוהיעמשויחאו36׃ףסאןב

רפוסהארזעוםיהלאהשיאדיודרישילכביננחהדוהיו

ריעתולעמלעולעםדגנוןיעהרעשלעו37׃םהינפל

םימהרעשדעודיודתיבללעמהמוחלהלעמבדיוד

הירחאינאולאומלתכלוההתינשההדותהו38׃חרזמ

דעוםירונתהלדגמללעמהמוחהללעמםעהיצחו

הנשיהרעשלעוםירפארעשללעמו39׃הבחרההמוחה

רעשדעוהאמהלדגמולאננחלדגמוםיגדהרעשלעו
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תדותהיתשהנדמעתו40׃הרטמהרעשבודמעוןאצה

םינהכהו41׃ימעםינגסהיצחוינאוםיהלאהתיבב

היננחהירכזיניעוילאהיכימןימינמהישעמםיקילא

ןנחוהיויזעורזעלאוהיעמשוהישעמו42׃תורצצחב

׃דיקפההיחרזיוםיררשמהועימשיורזעוםליעוהיכלמו

םיהלאהיכוחמשיוםילודגםיחבזאוההםויבוחבזיו43

עמשתווחמשםידליהוםישנהםגוהלודגהחמשםחמש

םישנאאוההםויבודקפיו44׃קוחרמםלשוריתחמש

תורשעמלותישארלתומורתלתורצואלתוכשנהלע

םיוללוםינהכלהרותהתואנמםירעהידשלםהבסונכל

45׃םידמעהםיולהלעוםינהכהלעהדוהיתחמשיכ

םיררשמהוהרהטהתרמשמוםהיהלאתרמשמורמשיו

ףסאודיודימיביכ46׃ונבהמלשדיודתוצמכםירעשהו

׃םיהלאלתודהוהלהתרישוםיררשמהשארםדקמ

תוינמםינתנהימחנימיבולבברזימיבלארשילכו47

םיוללםישדקמוומויבםוירבדםירעשהוםיררשמה

׃ןרהאינבלםישדקמםיולהו

אצמנוםעהינזאבהשמרפסבארקנאוההםויב13

םיהלאהלהקביבאמוינמעאוביאלרשאובבותכ

םימבוםחלבלארשיינבתאומדקאליכ2׃םלועדע

הללקהוניהלאךפהיווללקלםעלבתאוילערכשיו

ברעלכולידביוהרותהתאםעמשכיהיו3׃הכרבל

תיבתכשלבןותנןהכהבישילאהזמינפלו4׃לארשימ

ויהםשוהלודגהכשלולשעיו5׃היבוטלבורקוניהלא
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ןגדהרשעמוםילכהוהנובלההחנמהתאםינתנםינפל

םירעשהוםיררשמהוםיולהתוצמרהציהושוריתה

יכםלשוריביתייהאלהזלכבו6׃םינהכהתמורתו

לאיתאבלבבךלמאתסשחתראלםיתשוםישלשתנשב

םלשורילאובאו7׃ךלמהןמיתלאשנםימיץקלוךלמה

ולתושעלהיבוטלבישילאהשערשאהערבהניבאו

תאהכילשאודאמילעריו8׃םיהלאהתיבירצחבהכשנ

ורהטיוהרמאו9׃הכשלהןמץוחההיבוטתיבילכלכ

החנמהתאםיהלאהתיבילכםשהבישאותוכשלה

וחרביוהנתנאלםיולהתוינמיכהעדאו10׃הנובלהו

הביראו11׃הכאלמהישעםיררשמהוםיולהוהדשלשיא

םצבקאוםיהלאהתיבבזענעודמהרמאוםינגסהתא

ןגדהרשעמואיבההדוהילכו12׃םדמעלעםדמעאו

תורצואלעהרצואו13׃תורצואלרהציהושוריתהו

םדילעוםיולהןמהידפורפוסהקודצוןהכההימלש

קלחלםהילעוובשחנםינמאניכהינתמןברוכזןבןנח

רשאידסחחמתלאותאזלעיהלאילהרכז14׃םהיחאל

יתיארהמההםימיב15׃וירמשמבויהלאתיבביתישע

םיסמעותומרעהםיאיבמותבשבתותגםיכרדהדוהיב

םיאיבמואשמלכוםינאתוםיבנעןייףאוםירמחהלע

םירצהו16׃דיצםרכמםויבדיעאותבשהםויבםלשורי

ינבלתבשבםירכמורכמלכוגאדםיאיבמהבובשי

הרמאוהדוהיירחתאהביראו17׃םלשוריבוהדוהי

תאםיללחמוםישעםתארשאהזהערהרבדההמםהל

ונילעוניהלאאביוםכיתבאושעהכאולה18׃תבשהםוי
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ןורחםיפיסומםתאותאזהריעהלעותאזההערהלכתא

ירעשוללצרשאכיהיו19׃תבשהתאללחללארשילע

הרמאותותלדהורגסיוהרמאותבשהינפלםלשורי

לעיתדמעהירענמותבשהרחאדעםוחתפיאלרשא

םילכרהוניליו20׃תבשהםויבאשמאוביאלםירעשה

הדיעאו21׃םיתשוםעפםלשורילץוחמרכממלכירכמו

ונשתםאהמוחהדגנםינלםתאעודמםהילאהרמאוםהב

הרמאו22׃תבשבואבאלאיההתעהןמםכבחלשאדי

שדקלםירעשהםירמשםיאבוםירהטמויהירשאםיולל

ברכילעהסוחויהלאילהרכזתאזםגתבשהםויתא

ובישהםידוהיהתאיתיארםההםימיבםג23׃ךדסח

רבדמיצחםהינבו24׃תויבאומתוינומעתוידודשאםישנ

׃םעוםעןושלכותידוהירבדלםיריכמםניאותידודשא

םטרמאוםישנאםהמהכאוםללקאוםמעביראו25
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ןתחלודגהןהכהבישילאןבעדיויינבמו28׃תוירכנ

לעיהלאםהלהרכז29׃ילעמוהחירבאוינרחהטלבנסל

לכמםיתרהטו30׃םיולהוהנהכהתירבוהנהכהילאג

׃ותכאלמבשיאםיוללוםינהכלתורמשמהדימעאורכנ
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ילהרכזםירוכבלותונמזמםיתעבםיצעהןברקלו31

׃הבוטליהלא



אםימיהירבד 1330

אםימיהירבד
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דליםירצמו11׃ץראברובגתויהללחהאוהדורמנ

תאו12׃םיחתפנתאוםיבהלתאוםימנעתאוםיידולתא

תאוםיתשלפםשמואצירשאםיחלסכתאוםיסרתפ

תאו14׃תחתאוורכבןודיצתאדליןענכו13׃םירתפכ

יקרעהתאויוחהתאו15׃ישגרגהתאוירמאהתאויסוביה

17׃יתמחהתאוירמצהתאוידוראהתאו16׃יניסהתאו

לוחוץועוםראודולודשכפראורושאוםליעםשינב

תאדליחלשוחלשתאדלידשכפראו18׃ךשמורתגו

וימיביכגלפדחאהםשםינבינשדלירבעלו19׃רבע

דדומלאתאדליןטקיו20׃ןטקיויחאםשוץראההגלפנ

תאוםרודהתאו21׃חריתאותומרצחתאוףלשתאו

23׃אבשתאולאמיבאתאולביעתאו22׃הלקדתאולזוא

םש24׃ןטקיינבהלאלכבבויתאוהליוחתאוריפואתאו

׃חרתרוחנגורש26׃וערגלפרבע25׃חלשדשכפרא

׃לאעמשיוקחציםהרבאינב28׃םהרבאאוהםרבא27

לאבדאורדקותויבנלאעמשירוכבםתודלתהלא29

שיפנרוטי31׃אמיתודדחאשמהמודועמשמ30׃םשבמו

שגליפהרוטקינבו32׃לאעמשיינבםההלאהמדקו
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חושוקבשיוןידמוןדמוןשקיוןרמזתאהדליםהרבא
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םהרבאדלויו34׃הרוטקינבהלאלכהעדלאועדיבאו

זפילאושעינב35׃לארשיוושעקחציינבקחציתא

רמואוןמיתזפילאינב36׃חרקוםלעיושועיולאוער

חרזתחנלאוערינב37׃קלמעוענמתוזנקםתעגויפצ

ןשידוהנעוןועבצולבושוןטולריעשינבו38׃הזמוהמש

׃ענמתןטולתוחאוםמוהוירחןטולינבו39׃ןשידורצאו

ןועבצינבוםנואויפשלביעותחנמוןילעלבושינב40

ןבשאוןרמחןושידינבוןושידהנעינב41׃הנעוהיא

ץועןושידינבןקעיןועזוןהלברצאינב42׃ןרכוןרתיו

ינפלםודאץראבוכלמרשאםיכלמההלאו43׃ןראו
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45׃הרצבמחרזןבבבויויתחתךלמיועלבתמיו44

תמיו46׃ינמיתהץראמםשוחויתחתךלמיובבויתמיו

הדשבןידמתאהכמהדדבןבדדהויתחתךלמיוםשוח
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דדהתמיו51׃בהזימתבדרטמתבלאבטיהמותשא

׃תתיףולאהילעףולאענמתףולאםודאיפולאויהיו

זנקףולא53׃ןניפףולאהלאףולאהמבילהאףולא52

םריעףולאלאידגמףולא54׃רצבמףולאןמיתףולא

׃םודאיפולאהלא
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דילוהבוגשו22׃בוגשתאולדלתוהנשםיששןבאוהו

׃דעלגהץראבםירעשולשוםירשעוליהיוריאיתא

תאותנקתאםתאמריאיתוחתאםראורושגחקיו23
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46׃רוצתיביבאןועמוןועמימשןבו45׃ימשתאדילוה

ןרחוזזגתאואצומתאוןרחתאהדליבלכשגליפהפיעו

הפיעוטלפוןשיגוםתויוםגרידהיינבו47׃זזגתאדילה

49׃הנחרתתאורבשדליהכעמבלכשגלפ48׃ףעשו
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תיבתורטעיתפוטנוםחלתיבאמלשינב54׃ילאתשאהו

ובשיםירפסתוחפשמו55׃יערצהיתחנמהיצחובאוי

םיאבהםיניקההמהםיתכושםיתעמשםיתערתץבעי

׃בכרתיביבאתמחמ

ןנמארוכבהןורבחבולדלונרשאדיודינבויההלאו3

׃תילמרכהליגיבאללאינדינשתילאערזיהםעניחאל
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6׃לאימעתבעושתבלהעבראהמלשוןתנובבושו
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ינבדבלמדיודינבלכ9׃העשתטלפילאועדילאו

ונבהיבאםעבחרהמלשןבו10׃םתוחארמתוםישגליפ

׃ונבשאויונבוהיזחאונבםרוי11׃ונבטפשוהיונבאסא

והיקזחונבזחא13׃ונבםתויונבהירזעונבוהיצמא12

והישאיינבו15׃ונבוהישאיונבןומא14׃ונבהשנמונב
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יעיברהוהיקדצישלשהםיקיוהיינשהןנחוירוכבה

ינבו17׃ונבהיקדצונבהינכיםיקיוהיינבו16׃םולש

רצאנשוהידפוםריכלמו18׃ונבלאיתלאשרסאהינכי

ןבויעמשולבברזהידפינבו19׃היבדנועמשוההימקי

להאוהבשחו20׃םתוחאתימלשוהיננחוםלשמלבברז

היטלפהיננחןבו21׃שמחדסחבשויהידסחוהיכרבו
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םקירזעוהיקזחויניעוילאהירענןבו23׃הששטפשו

בוקעוהילפובישילאווהוידוהיניעוילאינבו24׃השלש

׃העבשיננעוהילדוןנחויו

היארו2׃לבושורוחוימרכוןורצחץרפהדוהיינב4

דהלתאוימוחאתאדילהתחיותחיתאדילוהלבושןב

אמשיולאערזיםטיעיבאהלאו3׃יתערצהתוחפשמהלא

רזעורדגיבאלאונפו4׃ינופללצהםתוחאםשושבדיו

5׃םחלתיביבאהתרפארוכברוחינבהלאהשוחיבא

דלתו6׃הרענוהאלחםישניתשויהעוקתיבארוחשאלו

ירתשחאהתאוינמיתתאורפחתאוםזחאתאהרענול

ץוקו8׃ןנתאורחציתרצהאלחינבו7׃הרענינבהלא

׃םורהןבלחרחאתוחפשמוהבבצהתאובונעתאדילוה

רמאלץבעיומשהארקומאוויחאמדבכנץבעייהיו9

רמאללארשייהלאלץבעיארקיו10׃בצעביתדלייכ

ימעךדיהתיהוילובגתאתיברהוינכרבתךרבםא

׃לאשרשאתאםיהלאאביויבצעיתלבלהערמתישעו

12׃ןותשאיבאאוהריחמתאדילוההחושיחאבולכו11
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חרזביריןימיולאומנןועמשינב24׃םשובשיותכאלמב

עמשמינבו26׃ונבעמשמונבםשבמונבםלש25׃לואש

הששםינביעמשלו27׃ונביעמשונברוכזונבלאומח

םתחפשמלכוםיברםינבןיאויחאלוששתונבורשע

הדלומועבשראבבובשיו28׃הדוהיינבדעוברהאל

לאותבבו30׃דלותבוםצעבוההלבבו29׃לעושרצחו

םיסוסרצחבותובכרמתיבבו31׃גלקיצבוהמרחבו

32׃דיודךלמדעםהירעהלאםירעשבויארבתיבבו

33׃שמחםירעןשעוןכתוןומרןיעוםטיעםהירצחו
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תאזלעבדעהלאהםירעהתוביבסרשאםהירצחלכו

ןבהשויוךלמיובבושמו34׃םהלםשחיתהוםתבשומ

׃לאישעןבהירשןבהיבשויןבאוהיולאויו35׃היצמא

לאמישיולאידעוהישעוהיחושיוהבקעיויניעוילאו36

ןבירמשןבהידיןבןולאןביעפשןבאזיזו37׃הינבו

תיבוםתוחפשמבםיאישנתומשבםיאבההלא38׃היעמש

חרזמלדערדגאובמלוכליו39׃בורלוצרפםהיתובא

בוטוןמשהערמואצמיו40׃םנאצלהערמשקבלאיגה

םשםיבשיהםחןמיכהולשותטקשוםידיתבחרץראהו

והיקזחיימיבתומשבםיבותכההלאואביו41׃םינפל

ואצמנרשאםיניעמהתאוםהילהאתאוכיוהדוהיךלמ

הערמיכםהיתחתובשיוהזהםויהדעםמירחיוהמש

ריעשרהלוכלהןועמשינבןמםהמו42׃םשםנאצל

ינבלאיזעוהיפרוהירענוהיטלפותואמשמחםישנא

ובשיוקלמעלהטלפהתיראשתאוכיו43׃םשארביעשי

׃הזהםויהדעםש

יעוציוללחבורוכבהאוהיכלארשירוכבןבוארינבו5

שחיתהלאלולארשיןבףסויינבלותרכבהנתנויבא

הרכבהוונממדיגנלוויחאברבגהדוהייכ2׃הרכבל

ןורצחאולפוךונחלארשירוכבןבוארינב3׃ףסויל

5׃ונביעמשונבגוגונבהיעמשלאויינב4׃ימרכו

הלגהרשאונבהראב6׃ונבלעבונבהיארונבהכימ

ויחאו7׃ינבוארלאישנאוהרשאךלמרסאנלפתגלת

׃והירכזולאיעישארהםתודלתלשחיתהבויתחפשמל
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דעורערעבבשויאוהלאויןבעמשןבזזעןבעלבו8

ןמלהרבדמאובלדעבשיחרזמלו9׃ןועמלעבוובנ

לואשימיבו10׃דעלגץראבוברםהינקמיכתרפרהנה

םהילהאבובשיוםדיבולפיוםיארגההםעהמחלמושע

ץראבובשיםדגנלדגינבו11׃דעלגלחרזמינפלכלע

ינעיוהנשמהםפשושארהלאוי12׃הכלסדעןשבה

םלשמולאכימםהיתובאתיבלםהיחאו13׃ןשבבטפשו

ליחיבאינבהלא14׃העבשרבעועיזוןכעיוירויועבשו

ודחיןבישישיןבלאכימןבדעלגןבחוריןבירוחןב

׃םתובאתיבלשארינוגןבלאידבעןביחא15׃זובןב

לעןורשישרגמלכבוהיתנבבוןשבבדעלגבובשיו16

ימיבוהדוהיךלמםתויימיבושחיתהםלכ17׃םתואצות

השנמטבשיצחוידגוןבוארינב18׃לארשיךלמםעברי

ידומלותשקיכרדוברחוןגמיאשנםישנאליחינבןמ

יאציםיששותואמעבשוףלאהעבראוםיעבראהמחלמ

׃בדונושיפנורוטיוםיאירגההםעהמחלמושעיו19׃אבצ

םהמעשלכוםיאירגההםדיבונתניוםהילעורזעיו20

׃ובוחטביכםהלרותענוהמחלמבוקעזםיהלאליכ

םיתאמןאצוףלאםישמחםהילמגםהינקמובשיו21

׃ףלאהאמםדאשפנוםיפלאםירומחוףלאםישמחו

ובשיוהמחלמהםיהלאהמיכולפנםיברםיללחיכ22

ץראבובשיהשנמטבשיצחינבו23׃הלגהדעםהיתחת

24׃וברהמהןומרחרהורינשוןומרחלעבדעןשבמ

לאירזעולאילאויעשיורפעוםתובאתיבישארהלאו

תומשישנאליחירובגםישנאלאידחיוהיודוהוהימריו
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ונזיוםהיתובאיהלאבולעמיו25׃םתובאתיבלםישאר

׃םהינפמםיהלאדימשהרשאץראהימעיהלאירחא

חורתאורושאךלמלופחורתאלארשייהלארעיו26

יצחלוידגלוינבוארלםלגיורושאךלמרסנלפתגלת

דעןזוגרהנוארהורובחוחלחלםאיביוהשנמטבש

׃הזהםויה

רהציםרמעתהקינבו2׃יררמותהקןושרגיולינב6

ינבוםירמוהשמוןרהאםרמעינבו3׃לאיזעוןורבחו

דילוהרזעלא4׃רמתיאורזעלאאוהיבאובדנןרהא

דילוהעושיבאו5׃עושיבאתאדילהסחניפסחניפתא

היחרזתאדילוהיזעו6׃יזעתאדילוהיקבויקבתא

הירמאתאדילוהתוירמ7׃תוירמתאדילוההיחרזו

קודצתאדילוהבוטיחאו8׃בוטיחאתאדילוההירמאו

הירזעתאדילוהץעמיחאו9׃ץעמיחאתאדילוהקודצו

הירזעתאדילוהןנחויו10׃ןנחויתאדילוההירזעו

11׃םלשוריבהמלשהנברשאתיבבןהכרשאאוה

12׃בוטיחאתאדילוההירמאוהירמאתאהירזעדלויו

13׃םולשתאדילוהקודצוקודצתאדילוהבוטיחאו

14׃הירזעתאדילוההיקלחוהיקלחתאדילוהםולשו

15׃קדצוהיתאדילוההירשוהירשתאדילוההירזעו

דיבםלשוריוהדוהיתאהוהיתולגהבךלהקדצוהיו

הלאו17׃יררמותהקםשרגיולינב16׃רצאנדכבנ

רהציוםרמעתהקינבו18׃יעמשוינבלםושרגינבתומש

תוחפשמהלאוישמוילחמיררמינב19׃לאיזעוןורבחו
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׃ונבהמזונבתחיונבינבלםושרגל20׃םהיתובאליולה

תהקינב22׃ונבירתאיונבחרזונבודעונבחאוי21

ףסיבאוונבהנקלא23׃ונבריסאונבחרקונבבדנימע

לואשוונבהיזעונבלאירואונבתחת24׃ונבריסאוונב

הנקלאונבהנקלא26׃תומיחאוישמעהנקלאינבו25׃ונב

׃ונבהנקלאונבםחריונבבאילא27׃ונבתחנוונביפוצ

ילחמיררמינב29׃היבאוינשורכבהלאומשינבו28

הישעונבהיגחונבאעמש30׃ונבהזעונביעמשונבינבל

הוהיתיברישידילעדיודדימעהרשאהלאו31׃ונב

דעומלהאןכשמינפלםיתרשמויהיו32׃ןוראהחונממ

ודמעיוםלשוריבהוהיתיבתאהמלשתונבדערישב

ינבמםהינבוםידמעההלאו33׃םתדובעלעםטפשמכ

הנקלאןב34׃לאומשןבלאויןבררושמהןמיהיתהקה

תחמןבהנקלאןבףיצןב35׃חותןבלאילאןבםחריןב

37׃הינפצןבהירזעןבלאויןבהנקלאןב36׃ישמעןב

ןברהציןב38׃חרקןבףסיבאןבריסאןבתחתןב

ונימילעדמעהףסאויחאו39׃לארשיןביולןבתהק

ןבהישעבןבלאכימןב40׃אעמשןבוהיכרבןבףסא

ןבןתיאןב42׃הידעןבחרזןבינתאןב41׃היכלמ

יררמינבו44׃יולןבםשרגןבתחיןב43׃יעמשןבהמז

45׃ךולמןבידבעןבישיקןבןתיאלואמשהלעםהיחא

ןבינבןביצמאןב46׃היקלחןבהיצמאןבהיבשחןב

םהיחאו48׃יולןביררמןבישומןבילחמןב47׃רמש

ןרהאו49׃םיהלאהתיבןכשמתדובעלכלםינותנםיולה

לכלתרטקהחבזמלעוהלועהחבזמלעםיריטקמוינבו



אםימיהירבד 1341

רשאלככלארשילערפכלוםישדקהשדקתכאלמ

רזעלאןרהאינבהלאו50׃םיהלאהדבעהשמהוצ

היחרזונביזעונביקב51׃ונבעושיבאונבסחניפונב

ונבקודצ53׃ונבבוטיחאונבהירמאונבתוירמ52׃ונב

ינבלםלובגבםתוריטלםתובשומהלאו54׃ונבץעמיחא

ונתיו55׃לרוגההיהםהליכיתהקהתחפשמלןרהא

׃היתביבסהישרגמתאוהדוהיץראבןורבחתאםהל

57׃הנפיןבבלכלונתנהירצחתאוריעההדשתאו56

הנבלתאוןורבחתאטלקמהירעתאונתנןרהאינבלו

תאו58׃הישרגמתאועמתשאתאורתיתאוהישרגמתאו

ןשעתאו59׃הישרגמתאוריבדתאהישרגמתאוזליח

הטממו60׃הישרגמתאושמשתיבתאוהישרגמתאו

הישרגמתאותמלעתאוהישרגמתאועבגתאןמינב

ריעהרשעשלשםהירעלכהישרגמתאותותנעתאו

הטמהתחפשממםירתונהתהקינבלו61׃םהיתוחפשמב

ינבלו62׃רשעםירעלרוגבהשנמיצחהטמתיצחממ

הטממורשאהטממורכששיהטממםתוחפשמלםושרג

ינבל63׃הרשעשלשםירעןשבבהשנמהטממוילתפנ

ןלובזהטממודגהטממוןבוארהטממםתוחפשמליררמ

תאםיולללארשיינבונתיו64׃הרשעםיתשםירעלרוגב

הדוהיינבהטממלרוגבונתיו65׃םהישרגמתאוםירעה

הלאהםירעהתאןמינבינבהטממוןועמשינבהטממו

יהיותהקינבתוחפשממו66׃תומשבםהתאוארקירשא

טלקמהירעתאםהלונתיו67׃םירפאהטממםלובגירע

׃הישרגמתאורזגתאוםירפארהבהישרגמתאוםכשתא
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׃הישרגמתאוןורוחתיבתאוהישרגמתאוםעמקיתאו68

70׃הישרגמתאוןומרתגתאוהישרגמתאוןוליאתאו69

םעלבתאוהישרגמתאורנעתאהשנמהטמתיצחממו

ינבל71׃םירתונהתהקינבלתחפשמלהישרגמתאו

תאוןשבבןלוגתאהשנמהטמיצחתחפשממםושרג

רכששיהטממו72׃הישרגמתאותורתשעתאוהישרגמ

תאו73׃הישרגמתאותרבדתאהישרגמתאושדקתא

הטממו74׃הישרגמתאוםנעתאוהישרגמתאותומאר

׃הישרגמתאוןודבעתאוהישרגמתאולשמתארשא

76׃הישרגמתאובחרתאוהישרגמתאוקקוחתאו75

ןומחתאוהישרגמתאולילגבשדקתאילתפנהטממו

יררמינבל77׃הישרגמתאוםיתירקתאוהישרגמתאו

רובתתאהישרגמתאוונומרתאןלובזהטממםירתונה

ןדריהחרזמלוחריןדרילרבעמו78׃הישרגמתאו

הצהיתאוהישרגמתאורבדמברצבתאןבוארהטממ

תעפימתאוהישרגמתאותומדקתאו79׃הישרגמתאו

תאודעלגבתומארתאדגהטממו80׃הישרגמתאו

תאוןובשחתאו81׃הישרגמתאוםינחמתאוהישרגמ

׃הישרגמתאוריזעיתאוהישרגמ

׃העבראןורמשובישיהאופועלותרכששיינבלו7

לאומשוםשביוימחיולאיריוהיפרויזעעלותינבו2

םתודלתלליחירובגעלותלםתובאתיבלםישאר

3׃תואמששוףלאםינשוםירשעדיודימיבםרפסמ

הישילאויוהידבעולאכימהיחרזיינבוהיחרזייזעינבו
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םתובאתיבלםתודלתלםהילעו4׃םלכםישארהשמח

םישנוברהיכףלאהששוםישלשהמחלמאבצידודג

םיליחירובגרכששיתוחפשמלכלםהיחאו5׃םינבו

רכבועלבןמינב6׃לכלםשחיתהףלאהעבשוםינומש

תומיריולאיזעויזעוןובצאעלבינבו7׃השלשלאעידיו

םשחיתהוםיליחירובגתובאתיבישארהשמחיריעו

הרימזרכבינבו8׃העבראוםישלשוףלאםינשוםירשע

תותנעוהיבאותומריוירמעויניעוילאורזעילאושעויו

ישארםתודלתלםשחיתהו9׃רכבינבהלאלכתמלעו

ינבו10׃םיתאמוףלאםירשעליחירובגםתובאתיב

הנענכודוהאוןמינבושיעיןהלבינבוןהלבלאעידי

ישארללאעידיינבהלאלכ11׃רחשיחאושישרתוןתיזו

אבציאציםיתאמוףלארשעהעבשםיליחירובגתובאה

13׃רחאינבםשחריעינבםפחוםפשו12׃המחלמל

ינב14׃ההלבינבםולשורציוינוגולאיצחיילתפנינב

תאהדליהימראהושגליפהדלירשאלאירשאהשנמ

םיפשלוםיפחלהשאחקלריכמו15׃דעלגיבאריכמ

דחפלצלהניהתודחפלצינשהםשוהכעמותחאםשו

שרפומשארקתוןבריכמתשאהכעמדלתו16׃תונב

ןדבםלואינבו17׃םקרוםלואוינבושרשויחאםשו

תכלמהותחאו18׃השנמןבריכמןבדעלגינבהלא

ינבויהיו19׃הלחמתאורזעיבאתאודוהשיאתאהדלי

חלתושםירפאינבו20׃םעינאויחקלוםכשוןיחאעדימש

ונבדבזו21׃ונבתחתוונבהדעלאוונבתחתוונבדרבו

ץראבםידלונהתגישנאםוגרהודעלאורזעוונבחלתושו
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םהיבאםירפאלבאתיו22׃םהינקמתאתחקלודרייכ

רהתוותשאלאאביו23׃ומחנלויחאואביוםיברםימי

׃ותיבבהתיההערביכהעירבומשתאארקיוןבדלתו

ןוילעהתאוןותחתהןורוחתיבתאןבתוהראשותבו24

׃ונבןחתוונבחלתוףשרוונבחפרו25׃הראשןזאתאו

עשוהיונבןונ27׃ונבעמשילאונבדוהימעונבןדעל26

ןרענחרזמלוהיתנבולאתיבםתובשמוםתזחאו28׃ונב

29׃היתנבוהיעדעהיתנבוםכשוהיתנבורזגברעמלו

ודגמהיתנבוךנעתהיתנבוןאשתיבהשנמינבידילעו

׃לארשיןבףסויינבובשיהלאבהיתונבורודהיתונבו

31׃םתוחאחרשוהעירבויושיוהושיוהנמירשאינב30

רבחו32׃תוזרביבאאוהלאיכלמורבחהעירבינבו

׃םתוחאאעושתאוםתוחתאורמושתאוטלפיתאדילוה

ינבו34׃טלפיינבהלאתושעולהמבוךספטלפיינבו33

חפוצויחאםלהןבו35׃םראוהבחיהגהורויחארמש

ירבולעושורפנרחוחוסחפוצינב36׃למעושלשוענמיו

38׃אראבוןרתיוהשלשואמשודוהורצב37׃הרמיו

לאינחוחראאלעינבו39׃אראוהפספוהנפירתיינבו

םירורבתובאהתיבישאררשאינבהלאלכ40׃איצרו

המחלמבאבצבםשחיתהוםיאישנהישארםיליחירובג

׃ףלאהששוםירשעםישנאםרפסמ

חרחאוינשהלבשאורכבעלבתאדילוהןמינבו8

םינבויהיו3׃ישימחהאפרויעיברההחונ2׃ישילשה

5׃חוחאוןמענועושיבאו4׃דוהיבאוארגורדאעלבל
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ישארםההלאדוחאינבהלאו6׃םרוחוןפופשוארגו

ארגוהיחאוןמענו7׃תחנמלאםולגיועבגיבשוילתובא

דילוהםירחשו8׃דחיחאתאואזעתאדילוהוםלגהאוה

9׃וישנארעבתאוםישוחםתאוחלשןמבאומהדשב

תאואשימתאואיבצתאובבויתאותשאשדחןמדלויו

וינבהלאהמרמתאוהיכשתאוץועיתאו10׃םכלמ

׃לעפלאתאובוטיבאתאדילוהםישחמו11׃תובאישאר

ונואתאהנבאוהדמשוםעשמורבעלעפלאינבו12

תובאהישארהמהעמשוהערבו13׃היתנבודלתאו

קששויחאו14׃תגיבשויתאוחירבההמהןוליאיבשויל

אחויוהפשיולאכימו16׃רדעודרעוהידבזו15׃תומריו

ירמשיו18׃רבחויקזחוםלשמוהידבזו17׃העירבינב

20׃ידבזוירכזוםיקיו19׃לעפלאינבבבויוהאילזיו

ינבתרמשוהיארבוהידעו21׃לאילאויתלצוינעילאו

24׃ןנחוירכזוןודבעו23׃לאילאורבעוןפשיו22׃יעמש

26׃קששינבלאינפוהידפיו25׃היתתנעוםליעוהיננחו

ינבירכזוהילאוהישרעיו27׃הילתעוהירחשוירשמשו

ובשיהלאםישארםתודלתלתובאישארהלא28׃םחרי

׃הכעמותשאםשוןועבגיבאובשיןועבגבו29׃םלשוריב

רודגו31׃בדנולעבושיקורוצוןודבערוכבהונבו30

דגנהמהףאוהאמשתאדילוהתולקמו32׃רכזוויחאו

שיקתאדילוהרנו33׃םהיחאםעםלשוריבובשיםהיחא

יכלמתאוןתנוהיתאדילוהלואשולואשתאדילוהשיקו

לעבבירמןתנוהיןבו34׃לעבשאתאובדניבאתאועוש

ךלמוןותיפהכימינבו35׃הכימתאדילוהלעבבירמו
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דילוההדעוהיוהדעוהיתאדילוהזחאו36׃זחאועראתו

׃אצומתאדילוהירמזוירמזתאותומזעתאותמלעתא

לצאונבהשעלאונבהפראענבתאדילוהאצומו37

ורכבםקירזעםתומשהלאוםינבהששלצאלו38׃ונב

39׃לצאינבהלאלכןנחוהידבעוהירעשולאעמשיו

׃ישלשהטלפילאוינשהשועיורכבםלואויחאקשעינבו

םיברמותשקיכרדליחירבגםישנאםלואינבויהיו40

׃ןמינבינבמהלאלכםישמחוהאמםינבינבוםינב

יכלמרפסלעםיבותכםנהוושחיתהלארשילכו9

םיבשויהו2׃םלעמבלבבלולגההדוהיולארשי

םיולהםינהכהלארשיםהירעבםתזחאברשאםינשארה

ןמינבינבןמוהדוהיינבןמובשיםלשוריבו3׃םיניתנהו

ןבירמעןבדוהימעןביתוע4׃השנמוםירפאינבןמו

הישעינולישהןמו5׃הדוהיןבץרפינבןמינבןבירמא

תואמששםהיחאולאועיחרזינבןמו6׃וינבורוכבה

ןבהיודוהןבםלשמןבאולסןמינבינבןמו7׃םיעשתו

םלשמוירכמןביזעןבהלאוםחריןבהינביו8׃האנסה

םתודלתלםהיחאו9׃הינביןבלאוערןבהיטפשןב

תובאישארםישנאהלאלכהששוםישמחותואמעשת

׃ןיכיוביריוהיוהיעדיםינהכהןמו10׃םהיתבאתיבל

תוירמןבקודצןבםלשמןבהיקלחןבהירזעו11

ןבםחריןבהידעו12׃םיהלאהתיבדיגנבוטיחאןב

םלשמןבהרזחיןבלאידעןבישעמוהיכלמןברוחשפ

םתובאתיבלםישארםהיחאו13׃רמאןבתימלשמןב
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תיבתדובעתכאלמליחירובגםיששותואמעבשוףלא

ןבםקירזעןבבושחןבהיעמשםיולהןמו14׃םיהלאה

ןבהינתמוללגושרחרקבקבו15׃יררמינבןמהיבשח

ללגןבהיעמשןבהידבעו16׃ףסאןבירכזןבאכימ

ירצחבבשויההנקלאןבאסאןבהיכרבוןותודיןב

םהיחאוןמיחאוןמלטובוקעוםולשםירעשהו17׃יתפוטנ

המההחרזמךלמהרעשבהנהדעו18׃שארהםולש

ףסיבאןבארוקןבםולשו19׃יולינבתונחמלםירעשה

הדובעהתכאלמלעםיחרקהויבאתיבלויחאוחרקןב

ירמשהוהיהנחמלעםהיתבאולהאלםיפסהירמש

םינפלםהילעהיהדיגנרזעלאןבסחניפו20׃אובמה

׃דעומלהאלחתפרעשהימלשמןבהירכז21׃ומעהוהי

רשעםינשוםיתאמםיפסבםירעשלםירורבהםלכ22

הארהלאומשודיודדסיהמהםשחיתהםהירצחבהמה

תיבלהוהיתיבלםירעשהלעםהינבוםהו23׃םתנומאב

חרזמםירעשהויהיתוחורעבראל24׃תורמשמללהאה

תעבשלאובלםהירצחבםהיחאו25׃הבגנוהנופצהמי

תעבראהמההנומאביכ26׃הלאםעתעלאתעמםימיה

תורצאהלעותוכשלהלעויהוםיולהםהםירעשהירבג

םהילעיכוניליםיהלאהתיבתוביבסו27׃םיהלאהתיב

לעםהמו28׃רקבלרקבלוחתפמהלעםהותרמשמ

29׃םואיצוירפסמבוםואיבירפסמביכהדובעהילכ

תלסהלעושדקהילכלכלעוםילכהלעםינממםהמו

םינהכהינבןמו30׃םימשבהוהנובלהוןמשהוןייהו

אוהםיולהןמהיתתמו31׃םימשבלתחקרמהיחקר
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32׃םיתבחההשעמלעהנומאביחרקהםלשלרוכבה

תבשןיכהלתכרעמהםחללעםהיחאןמיתהקהינבןמו

תכשלבםיוללתובאישארםיררשמההלאו33׃תבש

ישארהלא34׃הכאלמבםהילעהלילוםמוייכםיריטפ

׃םלשוריבובשיהלאםישארםתודלתלםיוללתובאה

36׃הכעמותשאםשולאועיןועבגיבאובשיןועבגבו35

רודגו37׃בדנורנולעבושיקורוצוןודבערוכבהונבו

ףאוםאמשתאדילוהתולקמו38׃תולקמוהירכזוויחאו

דילוהרנו39׃םהיחאםעםלשוריבובשיםהיחאדגנםה

ןתנוהיתאדילוהלואשולואשתאדילוהשיקושיקתא

ןתנוהיןבו40׃לעבשאתאובדניבאתאועושיכלמתאו

הכימינבו41׃הכימתאדילוהלעבירמולעבבירמ

הרעיוהרעיתאדילוהזחאו42׃ערחתוךלמוןותיפ

תאדילוהירמזוירמזתאותומזעתאותמלעתאדילוה

ונבהשעלאונבהיפרואענבתאדילוהאצומו43׃אצומ

םקירזעםתומשהלאוםינבהששלצאלו44׃ונבלצא

׃לצאינבהלאןנחוהידבעוהירעשולאעמשיוורכב

ינפמלארשישיאסניולארשיבומחלנםיתשלפו10

םיתשלפוקבדיו2׃עבלגרהבםיללחולפיוםיתשלפ

תאוןתנויתאםיתשלפוכיווינבירחאולואשירחא

המחלמהדבכתו3׃לואשינבעושיכלמתאובדניבא

4׃םירויהןמלחיותשקבםירומהוהאצמיולואשלע

ןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנלאלואשרמאיו

יכוילכאשנהבאאלויבוללעתהוהלאהםילרעהואבי
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אשנאריו5׃הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארי

תמיו6׃תמיוברחהלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכ

שיאלכואריו7׃ותמודחיותיבלכווינבתשלשולואש

ובזעיווינבולואשותמיכווסניכקמעברשאלארשי

תרחממיהיו8׃םהבובשיוםיתשלפואביווסניוםהירע

תאולואשתאואצמיוםיללחהתאטשפלםיתשלפואביו

תאוושארתאואשיווהטישפיו9׃עבלגרהבםילפנוינב

םהיבצעתארשבלביבסםיתשלפץראבוחלשיווילכ

ותלגלגתאוםהיהלאתיבוילכתאומישיו10׃םעהתאו

רשאלכתאדעלגשיבילכועמשיו11׃ןוגדתיבועקת

תאואשיוליחשיאלכומוקיו12׃לואשלםיתשלפושע

תאורבקיוהשיביםואיביווינבתפוגתאולואשתפוג

13׃םימיתעבשומוציושביבהלאהתחתםהיתומצע

רשאהוהירבדלעהוהיבלעמרשאולעמבלואשתמיו

הוהיבשרדאלו14׃שורדלבואבלואשלםגורמשאל

׃ישיןבדיודלהכולמהתאבסיווהתימיו

הנהרמאלהנורבחדיודלאלארשילכוצבקיו11

תויהבםגםושלשםגלומתםג2׃ונחנאךרשבוךמצע

הוהירמאיולארשיתאאיבמהואיצומההתאךלמלואש

היהתהתאולארשיתאימעתאהערתהתאךלךיהלא

ךלמהלאלארשיינקזלכואביו3׃לארשיימעלעדיגנ

הוהיינפלןורבחבתירבדיודםהלתרכיוהנורבח

דיבהוהירבדכלארשילעךלמלדיודתאוחשמיו

סוביאיהםלשורילארשילכודיודךליו4׃לאומש
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אלדיודלסובייבשיורמאיו5׃ץראהיבשייסוביהםשו

6׃דיודריעאיהןויצתדצמתאדיודדכליוהנהאובת

רשלושארלהיהיהנושארביסוביהכמלכדיודרמאיו

דיודבשיו7׃שארליהיוהיורצןבבאויהנושארבלעיו

ביבסמריעהןביו8׃דיודריעולוארקןכלעדצמב

9׃ריעהראשתאהיחיבאויוביבסהדעואולמהןמ

ישארהלאו10׃ומעתואבצהוהיולודגוךולהדיודךליו

לכםעותוכלמבומעםיקזחתמהדיודלרשאםירובגה

רפסמהלאו11׃לארשילעהוהירבדכוכילמהללארשי

םישולשהשארינומכחןבםעבשידיודלרשאםירבגה

12׃תחאםעפבללחתואמשלשלעותינחתאררועאוה

׃םירבגההשולשבאוהיחוחאהודודןברזעלאוירחאו

םשופסאנםיתשלפהוםימדספבדיודםעהיהאוה13

וסנםעהוםירועשהאלמהדשהתקלחיהתוהמחלמל

וכיוהוליציוהקלחהךותבובציתיו14׃םיתשלפינפמ

השולשודריו15׃הלודגהעושתהוהיעשויוםיתשלפתא

םלדעתרעמלאדיודלארצהלעשארםישולשהןמ

הדוצמבזאדיודו16׃םיאפרקמעבהנחםיתשלפהנחמו

רמאיודיודואתיו17׃םחלתיבבזאםיתשלפביצנו

ועקביו18׃רעשברשאםחלתיברובמםימינקשיימ

םחלתיברובמםימובאשיוםיתשלפהנחמבהשלשה

םתותשלדיודהבאאלודיודלאואביוואשיורעשברשא

תושעמיהלאמילהלילחרמאיו19׃הוהילםתאךסניו

םתושפנביכםתושפנבהתשאהלאהםישנאהםדהתאז

׃םירובגהתשלשושעהלאםתותשלהבאאלוםואיבה
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ררועאוהוהשולשהשארהיהאוהבאוייחאישבאו20

ןמ21׃השולשבםשאלוללחתואמשלשלעותינחתא

השולשהדעורשלםהליהיודבכנםינשבהשולשה

ןמםילעפברליחשיאןבעדיוהיןבהינב22׃אבאל

הכהודריאוהובאומלאיראינשתאהכהאוהלאצבק

שיאהתאהכהאוהו23׃גלשהםויברובהךותביראהתא

רונמכתינחירצמהדיבוהמאבשמחהדמשיאירצמה

ירצמהדימתינחהתאלזגיוטבשבוילאדריוםיגרא

םשולועדיוהיןבוהינבהשעהלא24׃ותינחבוהגרהיו

לאואוהדבכנונהםישולשהןמ25׃םירבגההשולשב

ירובגו26׃ותעמשמלעדיודוהמישיואבאלהשולשה

׃םחלתיבמודודןבןנחלאבאוייחאלאהשעםיליחה

יעוקתהשקעןבאריע28׃ינולפהץלחירורההתומש27

30׃יחוחאהיליעיתשחהיכבס29׃יתותנעהרזעיבא

יבירןביתיא31׃יתפוטנההנעבןבדלחיתפטנהירהמ

שעגילחנמירוח32׃ינתערפההינבןמינבינבתעבגמ

׃ינבלעשהאבחילאימורחבהתומזע33׃יתברעהלאיבא

ןבםאיחא35׃יררהההגשןבןתנויינוזגהםשהינב34

היחאיתרכמהרפח36׃רואןבלפילאיררההרכש

ןתניחאלאוי38׃יבזאןבירענילמרכהורצח37׃ינלפה

ילכאשניתרבהירחנינומעהקלצ39׃ירגהןברחבמ

הירוא41׃ירתיהברגירתיהאריע40׃היורצןבבאוי

שארינבוארהאזישןבאנידע42׃ילחאןבדבזיתחה

׃ינתמהטפשויוהכעמןבןנח43׃םישולשוילעוינבוארל

45׃ירערעהםתוחינבלאועיועמשיתרתשעהאיזע44
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םיוחמהלאילא46׃יציתהויחאאחיוירמשןבלאעידי

לאילא47׃יבאומההמתיוםענלאינבהיושויויביריו

׃היבצמהלאישעיודבועו

ינפמרוצעדועגלקיצלדיודלאםיאבההלאו12

יקשנ2׃המחלמהירזעםירובגבהמהושיקןבלואש

יחאמתשקבםיצחבוםינבאבםילאמשמוםינימימתשק

העמשהינבשאויורזעיחאשארה3׃ןמינבמלואש

4׃יתתנעהאוהיוהכרבותומזעינבטלפולאוזיויתעבגה

הימריוםישלשהלעוםישלשברובגינועבגההיעמשיו

הילעבותומיריויזועלא5׃יתרדגהדבזויוןנחויולאיזחיו

לארזעווהישיוהנקלא6׃יפירחהוהיטפשווהירמשו

םחריינבהידבזוהלאעויו7׃םיחרקהםעבשיורזעויו

הרבדמדצמלדיודלאולדבנידגהןמו8׃רודגהןמ

ינפוחמרוהנציכרעהמחלמלאבצישנאליחהירבג

שארהרזע9׃רהמלםירההלעםיאבצכוםהינפהירא

הימרייעיברההנמשמ10׃ישלשהבאילאינשההידבע

ינימשהןנחוי12׃יעבשהלאילאיששהיתע11׃ישמחה

׃רשעיתשעינבכמירישעהוהימרי13׃יעישתהדבזלא

לודגהוןטקההאמלדחאאבצהישארדגינבמהלא14

ןושארהשדחבןדריהתאורבערשאםההלא15׃ףלאל

םיקמעהלכתאוחירביוויתידגלכלעאלממאוהו

דעהדוהיוןמינבינבןמואביו16׃ברעמלוחרזמל

םהלרמאיוןעיוםהינפלדיודאציו17׃דיודלדצמל

בבלםכילעילהיהיינרזעלילאםתאבםולשלםא
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יהלאארייפכבסמחאלבירצלינתומרלםאודחיל

םישולשהשארישמעתאהשבלחורו18׃חכויווניתובא

ךרזעלםולשוךלםולשםולשישיןבךמעודיודךל

׃דודגהישארבםנתיודיודםלבקיוךיהלאךרזעיכ

לואשלעםיתשלפםעואבבדיודלעולפנהשנממו19

םיתשלפינרסוהחלשהצעביכםרזעאלוהמחלמל

לאותכלב20׃לואשוינדאלאלופיונישארברמאל

לאכימולאעידיודבזויוחנדעהשנממוילעולפנגלקיצ

׃השנמלרשאםיפלאהישאריתלצואוהילאודבזויו

םלכליחירובגיכדודגהלעדיודםעורזעהמהו21

דיודלעואביםויבםויתעליכ22׃אבצבםירשויהיו

ירפסמהלאו23׃םיהלאהנחמכלודגהנחמלדעורזעל

תוכלמבסהלהנורבחדיודלעואבאבצלץולחהישאר

חמרוהנציאשנהדוהיינב24׃הוהייפכוילאלואש

ןועמשינבןמ25׃אבציצולחתואמהנומשוםיפלאתשש

יולהינבןמ26׃האמוםיפלאתעבשאבצלליחירובג

ןרהאלדיגנהעדיוהיו27׃תואמששוםיפלאתעברא

ליחרובגרענקודצו28׃תואמעבשוםיפלאתשלשומעו

יחאןמינבינבןמו29׃םינשוםירשעםירשויבאתיבו

תרמשמםירמשםתיברמהנהדעוםיפלאתשלשלואש

תואמהנומשוףלאםירשעםירפאינבןמו30׃לואשתיב

הטמיצחמו31׃םתובאתיבלתומשישנאליחירובג

ךילמהלאובלתומשבובקנרשאףלארשעהנומשהשנמ

המתעדלםיתעלהניביעדוירכששיינבמו32׃דיודתא

׃םהיפלעםהיחאלכוםיתאמםהישארלארשיהשעי
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המחלמילכלכבהמחלמיכרעאבציאצויןולבזמ33

םירשילתפנמו34׃בלובלאלברדעלוףלאםישמח

ןמו35׃ףלאהעבשוםישלשתינחוהנצבםהמעוףלא

׃תואמששוףלאהנומשוםירשעהמחלמיכרעינדה

׃ףלאםיעבראהמחלמךרעלאבציאצוירשאמו36

השנמטבשיצחוידגהוינבוארהןמןדרילרבעמו37

הלאלכ38׃ףלאםירשעוהאמהמחלמאבצילכלכב

הנורבחואבםלשבבלבהכרעמירדעהמחלמישנא

לארשיתירשלכםגולארשילכלעדיודתאךילמהל

םימידיודםעםשויהיו39׃דיודתאךילמהלדחאבל

םגו40׃םהיחאםהלוניכהיכםיתושוםילכאהשולש

םחלםיאיבמילתפנוןולבזורכששידעםהילאםיבורקה

םילבדחמקלכאמרקבבוםידרפבוםילמגבוםירומחב

׃לארשיבהחמשיכברלןאצורקבוןמשוןייוםיקומצו

׃דיגנלכלתואמהוםיפלאהירשםעדיודץעויו13

ןמובוטםכילעםאלארשילהקלכלדיודרמאיו2

לכבםיראשנהוניחאלעהחלשנהצרפנוניהלאהוהי

םהישרגמירעבםיולהוםינהכהםהמעולארשיתוצרא

אליכונילאוניהלאןוראתאהבסנו3׃ונילאוצבקיו

ןכתושעללהקהלכורמאיו4׃לואשימיבוהנשרד

לכתאדיודלהקיו5׃םעהלכיניעברבדהרשייכ

ןוראתאאיבהלתמחאובלדעוםירצמרוחישןמלארשי

התלעבלארשילכודיודלעיו6׃םירעיתירקמםיהלאה

ןוראתאםשמתולעהלהדוהילרשאםירעיתירקלא
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וביכריו7׃םשארקנרשאםיבורכהבשויהוהיםיהלאה

אזעובדניבאתיבמהשדחהלגעלעםיהלאהןוראתא

ינפלםיקחשמלארשילכודיודו8׃הלגעבםיגהנויחאו

םיפתבוםילבנבותורנכבוםירישבוזעלכבםיהלאה

אזעחלשיוןדיכןרגדעואביו9׃תורצצחבוםיתלצמבו

ףארחיו10׃רקבהוטמשיכןוראהתאזחאלודיתא

םשתמיוןוראהלעודיחלשרשאלעוהכיואזעבהוהי

אזעבץרפהוהיץרפיכדיודלרחיו11׃םיהלאינפל

ארייו12׃הזהםויהדעאזעץרפאוההםוקמלארקיו

תאילאאיבאךיהרמאלאוההםויבםיהלאהתאדיוד

לאוילאןוראהתאדיודריסהאלו13׃םיהלאהןורא

ןוראבשיו14׃יתגהםדאדבעתיבלאוהטיודיודריע

ךרביוםישדחהשלשותיבבםדאדבעתיבםעםיהלאה

׃ולרשאלכתאוםדאדבעתיבתאהוהי

םיזראיצעודיודלאםיכאלמרצךלמםריחחלשיו14

יכדיודעדיו2׃תיבולתונבלםיצעישרחוריקישרחו

ותוכלמהלעמלתאשניכלארשילעךלמלהוהיוניכה

םלשוריבםישנדועדיודחקיו3׃לארשיומערובעב

םידוליהתומשהלאו4׃תונבוםינבדועדיודדלויו

5׃המלשוןתנבבושועומשםלשוריבולויהרשא

עמשילאו7׃עיפיוגפנוהגנו6׃טלפלאועושילאורחביו

דיודחשמניכםיתשלפועמשיו8׃טלפילאועדילעבו

תאשקבלםיתשלפלכולעיולארשילכלעךלמל

וטשפיוואבםיתשלפו9׃םהינפלאציודיודעמשיודיוד
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הלעאהרמאלםיהלאבדיודלאשיו10׃םיאפרקמעב

םיתתנוהלעהוהיולרמאיוידיבםתתנוםייתשלפלע

רמאיודיודםשםכיוםיצרפלעבבולעיו11׃ךדיב

ןכלעםימץרפכידיביביואתאםיהלאהץרפדיוד

םשובזעיו12׃םיצרפלעבאוההםוקמהםשוארק

דועופיסיו13׃שאבופרשיודיודרמאיוםהיהלאתא

םיהלאבדיודדועלאשיו14׃קמעבוטשפיוםיתשלפ

םהילעמבסהםהירחאהלעתאלםיהלאהולרמאיו

לוקתאךעמשכיהיו15׃םיאכבהלוממםהלתאבו

אצייכהמחלמבאצתזאםיאכבהישארבהדעצה

דיודשעיו16׃םיתשלפהנחמתאתוכהלךינפלםיהלאה

ןועבגמםיתשלפהנחמתאוכיוםיהלאהוהוצרשאכ

תאןתנהוהיותוצראהלכבדיודםשאציו17׃הרזגדעו

׃םיוגהלכלעודחפ

םיהלאהןוראלםוקמןכיודיודריעבםיתבולשעיו15

םיהלאהןוראתאתאשלאלדיודרמאזא2׃להאולטיו

הוהיןוראתאתאשלהוהירחבםביכםיולהםאיכ

לאלארשילכתאדיודלהקיו3׃םלועדעותרשלו

׃ולןיכהרשאומוקמלאהוהיןוראתאתולעהלםלשורי

תהקינבל5׃םיולהתאוןרהאינבתאדיודףסאיו4

הישעיררמינבל6׃םירשעוהאמויחאורשהלאירוא

רשהלאויםושרגינבל7׃םירשעוםיתאמויחאורשה

ויחאורשההיעמשןפצילאינבל8׃םישלשוהאמויחאו

10׃םינומשויחאורשהלאילאןורבחינבל9׃םיתאמ



אםימיהירבד 1357

11׃רשעםינשוהאמויחאורשהבדנימעלאיזעינבל

לאירואלםיוללוםינהכהרתיבאלוקודצלדיודארקיו

םתאםהלרמאיו12׃בדנימעולאילאוהיעמשלאויוהישע

םתילעהוםכיחאוםתאושדקתהםיוללתובאהישאר

יכ13׃וליתוניכהלאלארשייהלאהוהיןוראתא

אליכונבוניהלאהוהיץרפםתאאלהנושארבמל

תולעהלםיולהוםינהכהושדקתיו14׃טפשמכוהנשרד

תאםיולהינבואשיו15׃לארשייהלאהוהיןוראתא

םפתכבהוהירבדכהשמהוצרשאכםיהלאהןורא

תאדימעהלםיולהירשלדיודרמאיו16׃םהילעתוטמב

םיתלצמותורנכוםילבנרישילכבםיררשמהםהיחא

תאםיולהודימעיו17׃החמשללוקבםירהלםיעימשמ

יררמינבןמווהיכרבןבףסאויחאןמולאויןבןמיה

םינשמהםהיחאםהמעו18׃והישוקןבןתיאםהיחא

והינבובאילאינעולאיחיותומרימשולאיזעיוןבוהירכז

לאיעיוםדאדבעווהינקמווהלפילאווהיתתמווהישעמו

םיתלצמבןתיאוףסאןמיהםיררשמהו19׃םירעשה

ינעולאיחיותומרימשולאיזעוהירכזו20׃עימשהלתשחנ

והיתתמו21׃תומלעלעםילבנבוהינבווהישעמובאילאו

לעתורנכבוהיזזעולאיעיוםדאדבעווהינקמווהלפילאו

אשמברסיאשמבםיולהרשוהיננכו22׃חצנלתינימשה

24׃ןוראלםירעשהנקלאוהיכרבו23׃אוהןיבמיכ

רזעילאווהינבווהירכזוישמעולאנתנוטפשויווהינבשו

דבעוםיהלאהןוראינפלתורצצחבםירצצחמםינהכה

לארשיינקזודיודיהיו25׃ןוראלםירעשהיחיוםדא
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הוהיתירבןוראתאתולעהלםיכלההםיפלאהירשו

תאםיהלאהרזעביהיו26׃החמשבםדאדבעתיבןמ

העבשוםירפהעבשוחבזיוהוהיתירבןוראיאשנםיולה

םיאשנהםיולהלכוץובליעמבלברכמדיודו27׃םיליא

םיררשמהאשמהרשההיננכוםיררשמהוןוראהתא

ןוראתאםילעמלארשילכו28׃דבדופאדיודלעו

םיתלצמבותורצצחבורפושלוקבוהעורתבהוהיתירב

אבהוהיתירבןוראיהיו29׃תורנכוםילבנבםיעמשמ

ארתוןולחהדעבהפקשנלואשתבלכימודיודריעדע

׃הבלבולזבתוקחשמודקרמדיודךלמהתא

להאהךותבותאוגיציוםיהלאהןוראתאואיביו16

׃םיהלאהינפלםימלשותולעובירקיודיודולהטנרשא

םעהתאךרביוםימלשהוהלעהתולעהמדיודלכיו2

השאדעושיאמלארשישיאלכלקלחיו3׃הוהיםשב

ןוראינפלןתיו4׃השישאורפשאוםחלרככשיאל

ללהלותודוהלוריכזהלוםיתרשמםיולהןמהוהי

לאיעיהירכזוהנשמושארהףסא5׃לארשייהלאהוהיל

םדאדבעווהינבובאילאוהיתתמולאיחיותומרימשו

׃עימשמםיתלצמבףסאותורנכבוםילבנילכבלאיעיו

ןוראינפלדימתתורצצחבםינהכהלאיזחיווהינבו6

תודהלשארבדיודןתנזאאוההםויב7׃םיהלאהתירב

ועידוהומשבוארקהוהילודוה8׃ויחאוףסאדיבהוהיל

׃ויתאלפנלכבוחישולורמזולוריש9׃ויתלילעםימעב

ושרד11׃הוהיישקבמבלחמשיושדקםשבוללהתה10
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השערשאויתאלפנורכז12׃דימתוינפושקבוזעוהוהי

בקעיינבודבעלארשיערז13׃והיפיטפשמוויתפמ

15׃ויטפשמץראהלכבוניהלאהוהיאוה14׃ויריחב

תרכרשא16׃רודףלאלהוצרבדותירבםלועלורכז

קחלבקעילהדימעיו17׃קחצילותעובשוםהרבאתא

לבחןענכץראןתאךלרמאל18׃םלועתירבלארשיל

20׃הבםירגוטעמכרפסמיתמםכתויהב19׃םכתלחנ

חינהאל21׃רחאםעלאהכלמממויוגלאיוגמוכלהתיו

יחישמבועגתלא22׃םיכלמםהילעחכויוםקשעלשיאל

םוימורשבץראהלכהוהילוריש23׃וערתלאיאיבנבו

םימעהלכבודובכתאםיוגבורפס24׃ותעושיםוילא

לעאוהארונודאמללהמוהוהילודגיכ25׃ויתאלפנ

םימשהוהיוםילילאםימעהיהלאלכיכ26׃םיהלאלכ

ובה28׃ומקמבהודחוזעוינפלרדהודוה27׃השע

ובה29׃זעודובכהוהילובהםימעתוחפשמהוהיל

הוהילווחתשהוינפלואבוהחנמואשומשדובכהוהיל

לבתןוכתףאץראהלכוינפלמוליח30׃שדקתרדהב

םיוגבורמאיוץראהלגתוםימשהוחמשי31׃טומתלב

רשאלכוהדשהץלעיואולמוםיהםערי32׃ךלמהוהי

תאטופשלאביכהוהיינפלמרעיהיצעוננריזא33׃וב

ורמאו35׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה34׃ץראה

תודהלםיוגהןמונליצהוונצבקוונעשייהלאונעישוה

יהלאהוהיךורב36׃ךתלהתבחבתשהלךשדקםשל

ללהוןמאםעהלכורמאיוםלעהדעוםלועהןמלארשי

ויחאלוףסאלהוהיתירבןוראינפלםשבזעיו37׃הוהיל
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דבעו38׃ומויבםוירבדלדימתןוראהינפלתרשל

הסחוןותידיןבםדאדבעוהנומשוםיששםהיחאוםדא

ןכשמינפלםינהכהויחאוןהכהקודצתאו39׃םירעשל

לעהוהילתולעתולעהל40׃ןועבגברשאהמבבהוהי

תרותבבותכהלכלוברעלורקבלדימתהלעהחבזמ

ןותודיוןמיהםהמעו41׃לארשילעהוצרשאהוהי

יכהוהילתודהלתומשבובקנרשאםירורבהראשו

םיתלצמותורצצחןותודיוןמיהםהמעו42׃ודסחםלועל

43׃רעשלןותודיינבוםיהלאהרישילכוםיעימשמל

׃ותיבתאךרבלדיודבסיוותיבלשיאםעהלכוכליו

ןתנלאדיודרמאיוותיבבדיודבשירשאכיהיו17

הוהיתירבןוראוםיזראהתיבבבשוייכנאהנהאיבנה

ךבבלברשאלכדיודלאןתנרמאיו2׃תועיריתחת

רבדיהיואוהההלילביהיו3׃ךמעםיהלאהיכהשע

הכידבעדיודלאתרמאוךל4׃רמאלןתנלאםיהלא

יתבשיאליכ5׃תבשלתיבהילהנבתהתאאלהוהירמא

הזהםויהדעלארשיתאיתילעהרשאםויהןמתיבב

יתכלהתהרשאלכב6׃ןכשממולהאלאלהאמהיהאו

רשאלארשייטפשדחאתאיתרבדרבדהלארשילכב

תיבילםתינבאלהמלרמאלימעתאתוערליתיוצ

הוהירמאהכדיודלידבעלרמאתהכהתעו7׃םיזרא

דיגנתויהלןאצהירחאןמהונהןמךיתחקלינאתואבצ

תירכאותכלהרשאלכבךמעהיהאו8׃לארשיימעלע

םילודגהםשכםשךליתישעוךינפמךיביואלכתא
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והיתעטנולארשיימעלםוקמיתמשו9׃ץראברשא

ותלבלהלועינבופיסויאלודועזגריאלוויתחתןכשו

ימעלעםיטפשיתיוצרשאםימימלו10׃הנושארברשאכ

ךלהנביתיבוךלדגאוךיביואלכתאיתענכהולארשי

יתומיקהוךיתבאםעתכללךימיואלמיכהיהו11׃הוהי

׃ותוכלמתאיתוניכהוךינבמהיהירשאךירחאךערזתא

ינא13׃םלועדעואסכתאיתננכותיבילהנביאוה12

ומעמריסאאלידסחוןבלילהיהיאוהובאלולהיהא

יתיבבוהיתדמעהו14׃ךינפלהיהרשאמיתוריסהרשאכ

לככ15׃םלועדעןוכנהיהיואסכוםלועהדעיתוכלמבו

׃דיודלאןתנרבדןכהזהןוזחהלככוהלאהםירבדה

הוהיינאימרמאיוהוהיינפלבשיודיודךלמהאביו16

תאזןטקתו17׃םלהדעינתאיבהיכיתיבימוםיהלא

ינתיארוקוחרמלךדבעתיבלערבדתוםיהלאךיניעב

דועףיסויהמ18׃םיהלאהוהיהלעמהםדאהרותכ

׃תעדיךדבעתאהתאוךדבעתאדובכלךילאדיוד

הלודגהלכתאתישעךבלכוךדבערובעבהוהי19

ןיאוךומכןיאהוהי20׃תולדגהלכתאעידהלתאזה

ךמעכימו21׃ונינזאבונעמשרשאלכבךתלוזםיהלא

ולתודפלםיהלאהךלהרשאץראבדחאיוגלארשי

רשאךמעינפמשרגלתוארנותולדגםשךלםושלםע

םעלךללארשיךמעתאןתתו22׃םיוגםירצממתידפ

הוהיהתעו23׃םיהלאלםהלתייההוהיהתאוםלועדע

םלועדעןמאיותיבלעוךדבעלעתרבדרשארבדה

רמאלםלועדעךמשלדגיוןמאיו24׃תרבדרשאכהשעו
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דיודתיבולארשילםיהלאלארשייהלאתואבצהוהי

ךדבעןזאתאתילגיהלאהתאיכ25׃ךינפלןוכנךדבע

26׃ךינפלללפתהלךדבעאצמןכלעתיבולתונבל

הבוטהךדבעלערבדתוםיהלאהאוההתאהוהיהתעו

תויהלךדבעתיבתאךרבלתלאוההתעו27׃תאזה

׃םלועלךרבמותכרבהוהיהתאיכךינפלםלועל

חקיוםעינכיוםיתשלפתאדיודךיוןכירחאיהיו18

באומויהיובאומתאךיו2׃םיתשלפדימהיתנבותגתא

ךלמרזעדדהתאדיודךיו3׃החנמיאשנדיודלםידבע

דכליו4׃תרפרהנבודיביצהלותכלבהתמחהבוצ

םירשעוםישרפםיפלאתעבשובכרףלאונממדיוד

ונממרתויובכרהלכתאדיודרקעיוילגרשיאףלא

ךלמרזעדדהלרוזעלקשמרדםראאביו5׃בכרהאמ

םשיו6׃שיאףלאםינשוםירשעםראבדיודךיוהבוצ

החנמיאשנםידבעדיודלםראיהיוקשמרדםראבדיוד

יטלשתאדיודחקיו7׃ךלהרשאלכבדיודלהוהיעשויו

8׃םלשוריםאיביורזעדדהידבעלעויהרשאבהזה

דאמהברתשחנדיודחקלרזעדדהירעןוכמותחבטמו

ילכתאוםידומעהתאותשחנהםיתאהמלשהשעהב

לכתאדיודהכהיכתמחךלמועתעמשיו9׃תשחנה

לאונבםרודהתאחלשיו10׃הבוצךלמרזעדדהליח

םחלנרשאלעוכרבלוםולשלוללואשלדיודךלמה

לכורזעדדההיהועתתומחלמשיאיכוהכיורזעדדהב

דיודךלמהשידקהםתאםג11׃תשחנוףסכובהזילכ
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םודאמםיוגהלכמאשנרשאבהזהוףסכהםעהוהיל

ןבישבאו12׃קלמעמוםיתשלפמוןומעינבמובאוממו

׃ףלארשעהנומשחלמהאיגבםודאתאהכההיורצ

דיודלםידבעםודאלכויהיוםיביצנםודאבםשיו13

דיודךלמיו14׃ךלהרשאלכבדיודתאהוהיעשויו

15׃ומעלכלהקדצוטפשמהשעיהיולארשילכלע

׃ריכזמדוליחאןבטפשוהיואבצהלעהיורצןבבאויו

אשושוםינהכרתיבאןבךלמיבאובוטיחאןבקודצו16

דיודינבויתלפהויתרכהלעעדיוהיןבוהינבו17׃רפוס

׃ךלמהדילםינשארה

ונבךלמיוןומעינבךלמשחנתמיוןכירחאיהיו19

שחנןבןונחםעדסחהשעאדיודרמאיו2׃ויתחת

ומחנלםיכאלמדיודחלשיודסחימעויבאהשעיכ

ןונחלאןומעינבץראלאדיודידבעואביוויבאלע

תאדיודדבכמהןונחלןומעינבירשורמאיו3׃ומחנל

רקחלרובעבאלהםימחנמךלחלשיכךיניעבךיבא

ןונחחקיו4׃ךילאוידבעואבץראהלגרלוךפהלו

דעיצחבםהיודמתאתרכיוםחלגיודיודידבעתא

םישנאהלעדיודלודיגיווכליו5׃םחלשיוהעשפמה

רמאיודאמםימלכנםישנאהויהיכםתארקלחלשיו

ואריו6׃םתבשוםכנקזחמצירשאדעוחריבובשךלמה

ףלאןומעינבוןונחחלשיודיודםעושאבתהיכןומעינב

הכעמםראןמוםירהנםראןמםהלרכשלףסכרככ

ףלאםישלשוםינשםהלורכשיו7׃םישרפובכרהבוצמו
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אבדימינפלונחיוואביוומעתאוהכעמךלמתאובכר

דיודעמשיו8׃המחלמלואביוםהירעמופסאנןומעינבו

ינבואציו9׃םירובגהאבצלכתאובאויתאחלשיו

ואברשאםיכלמהוריעהחתפהמחלמוכרעיוןומע

וילאהמחלמהינפהתיהיכבאויאריו10׃הדשבםדבל

תארקלךרעיולארשיברוחבלכמרחביורוחאוםינפ

וכרעיוויחאישבאדיבןתנםעהרתיתאו11׃םרא

ילתייהוםראינממקזחתםארמאיו12׃ןומעינבתארקל

קזח13׃ךיתעשוהוךממוקזחיןומעינבםאוהעושתל

ויניעבבוטההוהיווניהלאירעדעבוונמעדעבהקזחתנו

המחלמלםראינפלומערשאםעהובאוישגיו14׃השעי

םהםגוסוניוםראסניכוארןומעינבו15׃וינפמוסוניו

16׃םלשוריבאויאביוהריעהואביוויחאישבאינפמ

ואיצויוםיכאלמוחלשיולארשיינפלופגניכםראאריו

רזעדדהאבצרשךפושורהנהרבעמרשאםראתא

רבעיולארשילכתאףסאיודיודלדגיו17׃םהינפל

תארקלדיודךרעיוםהלאךרעיוםהלאאביוןדריה

לארשיינפלמםראסניו18׃ומעומחליוהמחלמםרא

ףלאםיעבראובכרםיפלאתעבשםראמדיודגרהיו

ידבעואריו19׃תימהאבצהרשךפושתאוילגרשיא

והדבעיודיודםעומילשיולארשיינפלופגניכרזעדדה

׃דועןומעינבתאעישוהלםראהבאאלו

גהניוםיכלמהתאצתעלהנשהתבושתתעליהיו20

רציואביוןומעינבץראתאתחשיואבצהליחתאבאוי
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׃הסרהיוהברתאבאויךיוםלשוריבבשידיודוהברתא

לקשמהאצמיוושארלעמםכלמתרטעתאדיודחקיו2

ללשודיודשארלעיהתוהרקיןבאהבובהזרככ

איצוההברשאםעהתאו3׃דאמהברהאיצוהריעה

דיודהשעיןכותורגמבולזרבהיצירחבוהרגמברשיו

יהיו4׃םלשוריםעהלכודיודבשיוןומעינבירעלכל

יכבסהכהזאםיתשלפםערזגבהמחלמדמעתוןכירחא

דועיהתו5׃וענכיוםיאפרהידלימיפסתאיתשחה

יחאימחלתארועיןבןנחלאךיוםיתשלפתאהמחלמ

המחלמדועיהתו6׃םיגרארונמכותינחץעויתגהתילג

עבראוםירשעששוששויתעבצאוהדמשיאיהיותגב

ןתנוהיוהכיולארשיתאףרחיו7׃אפרהלדלונאוהםגו

דיבולפיותגבאפרהלודלונלא8׃דיודיחאאעמשןב

׃וידבעדיבודיוד

תאתונמלדיודתאתסיולארשילעןטשדמעיו21

ורפסוכלםעהירשלאובאוילאדיודרמאיו2׃לארשי

תאהעדאוילאואיבהוןדדעועבשראבמלארשיתא

האמםהכומעלעהוהיףסויבאוירמאיו3׃םרפסמ

המלםידבעלינדאלםלכךלמהינדאאלהםימעפ

רבדו4׃לארשילהמשאלהיהיהמלינדאתאזשקבי

אביולארשילכבךלהתיובאויאציובאוילעקזחךלמה

דיודלאםעהדקפמרפסמתאבאויןתיו5׃םלשורי

ברחףלששיאףלאהאמוםיפלאףלאלארשילכיהיו

יולו6׃ברחףלששיאףלאםיעבשותואמעבראהדוהיו
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7׃באויתאךלמהרבדבעתניכםכותבדקפאלןמינבו

8׃לארשיתאךיוהזהרבדהלעםיהלאהיניעבעריו

תאיתישערשאדאמיתאטחםיהלאהלאדיודרמאיו

יתלכסניכךדבעןוועתאאנרבעההתעוהזהרבדה

ךל10׃רמאלדיודהזחדגלאהוהירבדיו9׃דאמ

הטנינאשולשהוהירמאהכרמאלדיודלאתרבדו

לאדגאביו11׃ךלהשעאוהנהמתחאךלרחבךילע

םינששולשםא12׃ךללבקהוהירמאהכולרמאיודיוד

ךביואברחוךירצינפמהפסנםישדחהשלשםאובער

ךאלמוץראברבדוהוהיברחםימיתשלשםאותגשמל

תאבישאהמהארהתעולארשילובגלכבתיחשמהוהי

אנהלפאדאמילרצדגלאדיודרמאיו13׃רבדיחלש

14׃לפאלאםדאדיבודאמוימחרםיבריכהוהידיב

׃שיאףלאםיעבשלארשימלפיולארשיברבדהוהיןתיו

תיחשהכוהתיחשהלםלשורילךאלמםיהלאהחלשיו15

ברתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלעםחניוהוהיהאר

16׃יסוביהןנראןרגםעדמעהוהיךאלמוךדיףרההתע

ץראהןיבדמעהוהיךאלמתאאריוויניעתאדיודאשיו

לפיוםלשורילעהיוטנודיבהפולשוברחוםימשהןיבו

דיודרמאיו17׃םהינפלעםיקשבםיסכמםינקזהודיוד

רשאאוהינאוםעבתונמליתרמאינאאלהםיהלאהלא

יהלאהוהיושעהמןאצההלאויתוערהערהויתאטח

ךאלמו18׃הפגמלאלךמעבויבאתיבבויבךדיאניהת

םיקהלדיודהלעייכדיודלרמאלדגלארמאהוהי

דגרבדבדיודלעיו19׃יסביהןנראןרגבהוהילחבזמ
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ךאלמהתאאריוןנראבשיו20׃הוהיםשברבדרשא

אביו21׃םיטחשדןנראוםיאבחתמומעוינבתעבראו

ןרגהןמאציודיודתאאריוןנראטביוןנראדעדיוד

הנתןנראלאדיודרמאיו22׃הצראםיפאדיודלוחתשיו

והנתאלמףסכבהוהילחבזמובהנבאוןרגהםוקמיל

דיודלאןנרארמאיו23׃םעהלעמהפגמהרצעתויל

רקבהיתתנהארויניעבבוטהךלמהינדאשעיוךלחק

׃יתתנלכההחנמלםיטחהוםיצעלםיגרומהותולעל

ףסכבהנקאהנקיכאלןנראלדיודךלמהרמאיו24

25׃םנחהלועתולעהוהוהילךלרשאאשאאליכאלמ

26׃תואמששלקשמבהזילקשםוקמבןנראלדיודןתיו

ארקיוםימלשותולעלעיוהוהילחבזמדיודםשןביו

27׃הלעהחבזמלעםימשהןמשאבוהנעיוהוהילא

איההתעב28׃הנדנלאוברחבשיוךאלמלהוהירמאיו

׃םשחבזיויסוביהןנראןרגבהוהיוהנעיכדיודתוארב

הלועהחבזמורבדמבהשמהשערשאהוהיןכשמו29

וינפלתכללדיודלכיאלו30׃ןועבגבהמבבאיההתעב

׃הוהיךאלמברחינפמתעבניכםיהלאשרדל

חבזמהזוםיהלאההוהיתיבאוההזדיודרמאיו22

רשאםירגהתאסונכלדיודרמאיו2׃לארשילהלעל

תיבתונבלתיזגינבאבוצחלםיבצחדמעיולארשיץראב

םירעשהתותלדלםירמסמלברללזרבו3׃םיהלאה

יצעו4׃לקשמןיאברלתשחנודיודןיכהתורבחמלו

םיזראיצעםירצהוםינדיצהואיבהיכרפסמןיאלםיזרא

תיבהוךרורענינבהמלשדיודרמאיו5׃דיודלברל
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לכלתראפתלוםשלהלעמללידגהלהוהילתונבל

ארקיו6׃ותומינפלברלדיודןכיוולאנהניכאתוצראה

׃לארשייהלאהוהילתיבתונבלוהוציוונבהמלשל

תונבליבבלםעהיהינאונבהמלשלדיודרמאיו7

םדרמאלהוהירבדילעיהיו8׃יהלאהוהיםשלתיב

ימשלתיבהנבתאלתישעתולדגתומחלמותכפשברל

ךלדלונןבהנה9׃ינפלהצראתכפשםיברםימדיכ

יכביבסמויביואלכמוליתוחנהוהחונמשיאהיהיאוה

׃וימיבלארשילעןתאטקשוםולשוומשהיהיהמלש

באלולינאוןבלילהיהיאוהוימשלתיבהנביאוה10

ינבהתע11׃םלועדעלארשילעותוכלמאסכיתוניכהו

רשאכךיהלאהוהיתיבתינבותחלצהוךמעהוהייהי

לעךוציוהניבולכשהוהיךלןתיךא12׃ךילערבד

םאחילצתזא13׃ךיהלאהוהיתרותתארומשלולארשי

הוהיהוצרשאםיטפשמהתאוםיקחהתאתושעלרומשת

14׃תחתלאואריתלאץמאוקזחלארשילעהשמתא

ףלאהאמםירככבהזהוהיתיבליתוניכהיינעבהנהו

לקשמןיאלזרבלותשחנלוםירככםיפלאףלאףסכו

15׃ףיסותםהילעויתוניכהםינבאוםיצעוהיהברליכ

לכוץעוןבאישרחוםיבצחהכאלמישעברלךמעו

לזרבלותשחנלוףסכלבהזל16׃הכאלמלכבםכח

לכלדיודוציו17׃ךמעהוהייהיוהשעוםוקרפסמןיא

םכיהלאהוהיאלה18׃ונבהמלשלרזעללארשיירש

ץראהיבשיתאידיבןתניכביבסמםכלחינהוםכמע

םכבבלונתהתע19׃ומעינפלוהוהיינפלץראההשבכנו
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שדקמתאונבוומוקוםכיהלאהוהילשורדלםכשפנו

שדקילכוהוהיתירבןוראתאאיבהלםיהלאההוהי

׃הוהיםשלהנבנהתיבלםיהלאה

לעונבהמלשתאךלמיוםימיעבשוןקזדיודו23

׃םיולהוםינהכהולארשיירשלכתאףסאיו2׃לארשי

םרפסמיהיוהלעמוהנשםישלשןבמםיולהורפסיו3

חצנלהלאמ4׃ףלאהנומשוםישלשםירבגלםתלגלגל

םירטשוףלאהעבראוםירשעהוהיתיבתכאלמלע

תעבראוםירעשםיפלאתעבראו5׃םיפלאתששםיטפשו

6׃ללהליתישערשאםילכבהוהילםיללהמםיפלא

7׃יררמותהקןושרגליולינבלתוקלחמדיודםקלחיו

םתזולאיחישארהןדעלינב8׃יעמשוןדעלינשרגל

השלשןרהולאיזחותומלשיעמשינב9׃השלשלאויו

שועיואניזתחייעמשינבו10׃ןדעללתובאהישארהלא

שארהתחייהיו11׃העבראיעמשינבהלאהעירבו

באתיבלויהיוםינבוברהאלהעירבושועיוינשההזיזו

לאיזעוןורבחרהציםרמעתהקינב12׃תחאהדקפל

ושידקהלןרהאלדביוהשמוןרהאםרמעינב13׃העברא

הוהיינפלריטקהלםלועדעוינבואוהםישדקשדק

םיהלאהשיאהשמו14׃םלועדעומשבךרבלוותרשל

׃רזעילאוםשרגהשמינב15׃יולהטבשלעוארקיוינב

היבחררזעילאינבויהיו17׃שארהלאובשםושרגינב16

וברהיבחרינבוםירחאםינברזעילאלהיהאלושארה

והיריןורבחינב19׃שארהתימלשרהציינב18׃הלעמל
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׃יעיברהםעמקיוישילשהלאיזחיינשההירמאשארה

יררמינב21׃ינשההישיושארההכימלאיזעינב20

רזעלאתמיו22׃שיקורזעלאילחמינבישומוילחמ

׃םהיחאשיקינבםואשיותונבםאיכםינבולויהאלו

ינבהלא24׃השלשתומריורדעוילחמישומינב23

רפסמבםהידוקפלתובאהישארםהיתבאתיבליול

ןבמהוהיתיבתדבעלהכאלמההשעםתלגלגלתומש

יהלאהוהיחינהדיודרמאיכ25׃הלעמוהנשםירשע

םיוללםגו26׃םלועלדעםלשוריבןכשיוומעללארשי

יכ27׃ותדבעלוילכלכתאוןכשמהתאתאשלןיא

םירשעןבמיולינברפסמהמהםינרחאהדיודירבדב

תדבעלןרהאינבדילםדמעמיכ28׃הלעמלוהנש

לכלתרהטלעותוכשלהלעותורצחהלעהוהיתיב

תכרעמהםחללו29׃םיהלאהתיבתדבעהשעמושדק

תכברמלותבחמלותוצמהיקיקרלוהחנמלתלסלו

תודהלרקבברקבבדמעלו30׃הדמוהרושמלכלו

הוהילתולעתולעהלכלו31׃ברעלןכוהוהילללהלו

םהילעטפשמכרפסמבםידעמלוםישדחלתותבשל

תאודעומלהאתרמשמתאורמשו32׃הוהיינפלדימת

תיבתדבעלםהיחאןרהאינבתרמשמושדקהתרמשמ

׃הוהי

אוהיבאובדנןרהאינבםתוקלחמןרהאינבלו24

םינבוםהיבאינפלאוהיבאובדנתמיו2׃רמתיאורזעלא

דיודםקלחיו3׃רמתיאורזעלאונהכיוםהלויהאל
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םתדקפלרמתיאינבןמךלמיחאורזעלאינבןמקודצו

םירבגהישארלםיבררזעלאינבואצמיו4׃םתדבעב

תיבלםישאררזעלאינבלםוקלחיורמתיאינבןמ

׃הנומשםתובאתיבלרמתיאינבלורשעהששתובא

שדקירשויהיכהלאםעהלאתולרוגבםוקלחיו5

םבתכיו6׃רמתיאינבבורזעלאינבמםיהלאהירשו

םירשהוךלמהינפליולהןמרפוסהלאנתנןבהיעמש

םינהכלתובאהישארורתיבאןבךלמיחאוןהכהקודצו

7׃רמתיאלזחאזחאורזעלאלזחאדחאבאתיבםיוללו

םרחל8׃ינשההיעדילביריוהילןושארהלרוגהאציו

ןמימלישימחההיכלמל9׃יעברהםירעשלישילשה

עושיל11׃ינימשההיבאליעבשהץוקהל10׃יששה

םיקילרשעיתשעבישילאל12׃ירשעהוהינכשליעשתה

׃רשעהעבראבאבשילרשעהשלשהפחל13׃רשעםינש

ריזחל15׃רשעהששרמאלרשעהשמחהגלבל14

רשעהעשתהיחתפל16׃רשעהנומשץצפהלרשעהעבש

םינשלומגלםירשעודחאןיכיל17׃םירשעהלאקזחיל

העבראוהיזעמלםירשעוהשלשוהילדל18׃םירשעו

הוהיתיבלאובלםתדבעלםתדקפהלא19׃םירשעו

יהלאהוהיוהוצרשאכםהיבאןרהאדיבםטפשמכ

ינבללאבושםרמעינבלםירתונהיולינבלו20׃לארשי

׃הישישארהוהיבחרינבלוהיבחרל21׃והידחילאבוש

והיריינבו23׃תחיתומלשינבלתומלשירהציל22

ינב24׃יעיברהםעמקיישילשהלאיזחיינשהוהירמא

ינבלהישיהכימיחא25׃רומשהכימינבלהכימלאיזע
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׃ונבוהיזעיינבישומוילחמיררמינב26׃והירכזהישי

ילחמל28׃ירבעורוכזוםהשוונבוהיזעיליררמינב27

30׃לאמחרישיקינבשיקל29׃םינבולהיהאלורזעלא

תיבלםיולהינבהלאתומיריורדעוילחמישומינבו

ינבםהיחאתמעלתולרוגםהםגוליפיו31׃םהיתבא

תובאהישארוךלמיחאוקודצוךלמהדיודינפלןרהא

׃ןטקהויחאתמעלשארהתובאםיוללוםינהכל

ןמיהוףסאינבלהדבעלאבצהירשודיודלדביו25

יהיוםיתלצמבוםילבנבתורנכבםיאיבנהןותודיו

ףסויורוכזףסאינבל2׃םתדבעלהכאלמישנאםרפסמ

ידילעאבנהףסאדילעףסאינבהלארשאוהינתנו

והיעשיוירצווהילדגןותודיינבןותודיל3׃ךלמה

רונכבןותודיםהיבאידילעהששוהיתתמווהיבשח

והיקבןמיהינבןמיהל4׃הוהילללהותודהלעאבנה

יתלדגהתאילאיננחהיננחתומיריולאובשלאיזעוהינתמ

הלאלכ5׃תואיזחמריתוהיתולמהשקבשירזעיתממרו

ןרקםירהלםיהלאהירבדבךלמההזחןמיהלםינב

6׃שולשתונבורשעהעבראםינבןמיהלםיהלאהןתיו

םילבנםיתלצמבהוהיתיברישבםהיבאידילעהלאלכ

ןותודיוףסאךלמהידילעםיהלאהתיבתדבעלתורנכו

לכהוהילרישידמלמםהיחאםעםרפסמיהיו7׃ןמיהו

תרמשמתולרוגוליפיו8׃הנומשוםינומשםיתאמןיבמה

לרוגהאציו9׃דימלתםעןיבמלודגכןטקכתמעל

םינשוינבוויחאואוהינשהוהילדגףסוילףסאלןושארה
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יעיברה11׃רשעםינשויחאווינברוכזישלשה10׃רשע

וינבוהינתנישימחה12׃רשעםינשויחאווינבירציל

׃רשעםינשויחאווינבוהיקביששה13׃רשעםינשויחאו

ינימשה15׃רשעםינשויחאווינבהלארשייעבשה14

וינבוהינתמיעישתה16׃רשעםינשויחאווינבוהיעשי

׃רשעםינשויחאווינביעמשירישעה17׃רשעםינשויחאו

םינשה19׃רשעםינשויחאווינבלארזערשעיתשע18

רשעהשלשל20׃רשעםינשויחאווינבהיבשחלרשע

והיתתמרשעהעבראל21׃רשעםינשויחאווינבלאבוש

וינבתומרילרשעהשמחל22׃רשעםינשויחאווינב

םינשויחאווינבוהיננחלרשעהששל23׃רשעםינשויחאו

׃רשעםינשויחאווינבהשקבשילרשעהעבשל24׃רשע

העשתל26׃רשעםינשויחאווינביננחלרשעהנומשל25

התילאלםירשעל27׃רשעםינשויחאווינביתולמלרשע

וינבריתוהלםירשעודחאל28׃רשעםינשויחאווינב

ויחאווינביתלדגלםירשעוםינשל29׃רשעםינשויחאו

ויחאווינבתואיזחמלםירשעוהשלשל30׃רשעםינש

וינברזעיתממורלםירשעוהעבראל31׃רשעםינש

׃רשעםינשויחאו

ןמארקןבוהימלשמםיחרקלםירעשלתוקלחמל26

לאעידירוכבהוהירכזםינבוהימלשמלו2׃ףסאינב

ישימחהםליע3׃יעיברהלאינתיישילשהוהידבזינשה

םינבםדאדבעלו4׃יעיבשהיניעוהילאיששהןנחוהי

יעיברהרכשוישלשהחאויינשהדבזוהירוכבההיעמש
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יתלעפיעיבשהרכששייששהלאימע5׃ישימחהלאנתנו

םינבדלונונבהיעמשלו6׃םיהלאוכרביכינימשה

היעמשינב7׃המהליחירובגיכםהיבאתיבלםילשממה

׃והיכמסווהילאליחינבויחאדבזלאדבועולאפרוינתע

ליחשיאםהיחאוםהינבוהמהםדאדבעינבמהלאלכ8

והימלשמלו9׃םדאדבעלםינשוםיששהדבעלחכב

ינבןמהסחלו10׃רשעהנומשליחינבםיחאוםינב

והיבאוהמישיורוכבהיהאליכשארהירמשםינביררמ

יעברהוהירכזישלשהוהילבטינשהוהיקלח11׃שארל

תוקלחמהלאל12׃רשעהשלשהסחלםיחאוםינבלכ

תרשלםהיחאתמעלתורמשמםירבגהישארלםירעשה

םתובאתיבללודגכןטקכתולרוגוליפיו13׃הוהיתיבב

והירכזווהימלשלהחרזמלרוגהלפיו14׃רעשורעשל

15׃הנופצולרוגאציותולרוגוליפהלכשבץעויונב

הסחלוםיפשל16׃םיפסאהתיבוינבלוהבגנםדאדבעל

תמעלרמשמהלועההלסמבתכלשרעשםעברעמל

העבראםוילהנופצלהששםיולהחרזמל17׃רמשמ

רברפל18׃םינשםינשםיפסאלוהעבראםוילהבגנל

תוקלחמהלא19׃רברפלםינשהלסמלהעבראברעמל

לעהיחאםיולהו20׃יררמינבלויחרקהינבלםירעשה

ןדעלינב21׃םישדקהתורצאלוםיהלאהתיבתורצוא

׃ילאיחיינשרגהןדעללתובאהישארןדעללינשרגהינב

23׃הוהיתיבתורצאלעויחאלאויוםתזילאיחיינב22

םושרגןבלאבשו24׃ילאיזעלינורבחלירהצילימרמעל

והיבחררזעילאלויחאו25׃תורצאהלעדיגנהשמןב
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26׃ונבתומלשוונבירכזוונבםריוונבוהיעשיוונב

שידקהרשאםישדקהתורצאלכלעויחאותומלשאוה

ירשותואמהוםיפלאהירשלתובאהישארוךלמהדיוד

תיבלקזחלושידקהללשהןמותומחלמהןמ27׃אבצה

שיקןבלואשוהארהלאומששידקההלכו28׃הוהי

תימלשדילעשידקמהלכהיורצןבבאויורנןברנבאו

לעהנוציחההכאלמלוינבווהיננכירהציל29׃ויחאו

ויחאווהיבשחינורבחל30׃םיטפשלוםירטשללארשי

ןדרילרבעמלארשיתדקפלעתואמעבשוףלאליחינב

ינורבחל31׃ךלמהתדבעלוהוהיתכאלמלכלהברעמ

םיעבראהתנשבתובאלויתדלתלינורבחלשארההירי

ריזעיבליחירובגםהבאצמיוושרדנדיודתוכלמל

תובאהישארתואמעבשוםיפלאליחינבויחאו32׃דעלג

טבשיצחוידגהוינבוארהלעךלמהדיודםדיקפיו

׃ךלמהרבדוםיהלאהרבדלכלישנמה

םיפלאהירשותובאהישארםרפסמללארשיינבו27

רבדלכלךלמהתאםיתרשמהםהירטשותואמהו

ישדחלכלשדחבשדחתאציהוהאבהתוקלחמה

לע2׃ףלאהעבראוםירשעתחאהתקלחמההנשה

לאידבזןבםעבשיןושארהשדחלהנושארהתקלחמה

שארהץרפינבןמ3׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו

שדחהתקלחמלעו4׃ןושארהשדחלתואבצהירשלכל

ותקלחמלעודיגנהתולקמוותקלחמויחוחאהידודינשה

שדחלישילשהאבצהרש5׃ףלאהעבראוםירשע
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םירשעותקלחמלעושארןהכהעדיוהיןבוהינבישילשה

םישלשהלעוםישלשהרובגוהינבאוה6׃ףלאהעבראו

השעיעיברהשדחליעיברה7׃ונבדבזימעותקלחמו

םירשעותקלחמלעווירחאונבהידבזובאוייחאלא

תוהמשרשהישימחהשדחלישימחה8׃ףלאהעבראו

יששה9׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעוחרזיה

םירשעותקלחמלעויעוקתהשקעןבאריעיששהשדחל

ינולפהץלחיעיבשהשדחליעיבשה10׃ףלאהעבראו

11׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעוםירפאינבןמ

ותקלחמלעויחרזליתשחהיכבסינימשהשדחלינימשה

רזעיבאיעישתהשדחליעישתה12׃ףלאהעבראוםירשע

׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעוינימינבליתתנעה

לעויחרזליתפוטנהירהמירישעהשדחלירישעה13

יתשעלרשעיתשע14׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמ

ותקלחמלעוםירפאינבןמינותערפההינבשדחהרשע

שדחהרשעםינשלרשעםינשה15׃ףלאהעבראוםירשע

העבראוםירשעותקלחמלעולאינתעליתפוטנהידלח

ירכזןברזעילאדיגנינבוארללארשייטבשלעו16׃ףלא

לאומקןבהיבשחיולל17׃הכעמןבוהיטפשינועמשל

רכששילדיודיחאמוהילאהדוהיל18׃קודצןרהאל

ילתפנלוהידבעןבוהיעמשיןלובזל19׃לאכימןבירמע

והיזזעןבעשוהםירפאינבל20׃לאירזעןבתומירי

השנמהיצחל21׃והידפןבלאויהשנמטבשיצחל

ןדל22׃רנבאןבלאישעיןמינבלוהירכזןבודיהדעלג

אשנאלו23׃לארשייטבשירשהלאםחריןבלארזע
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הוהירמאיכהטמלוהנשםירשעןבמלםרפסמדיוד

היורצןבבאוי24׃םימשהיבכוככלארשיתאתוברהל

אלולארשילעףצקתאזביהיוהלכאלותונמללחה

לעו25׃דיודךלמלםימיהירבדרפסמברפסמההלע

הדשבתורצאהלעולאידעןבתומזעךלמהתורצא

ישעלעו26׃והיזעןבןתנוהיתולדגמבוםירפכבוםירעב

לעו27׃בולכןבירזעהמדאהתדבעלהדשהתכאלמ

ידבזןייהתורצאלםימרכבשלעויתמרהיעמשםימרכה

ןנחלעבהלפשברשאםימקשהוםיתיזהלעו28׃ימפשה

םיערהרקבהלעו29׃שעויןמשהתורצאלעוירדגה

׃ילדעןבטפשםיקמעברקבהלעוינורשהירטשןורשב

והידחיתונתאהלעוילעמשיהליבואםילמגהלעו30

שוכרהירשהלאלכירגההזיזיןאצהלעו31׃יתנרמה

ןיבמשיאץעוידיודדודןתנוהיו32׃דיודךלמלרשא

לפתיחאו33׃ךלמהינבםעינומכחןבלאיחיואוהרפוסו

לפתיחאירחאו34׃ךלמהעריכראהישוחוךלמלץעוי

׃באויךלמלאבצרשורתיבאווהינבןבעדיוהי

םיטבשהירשלארשיירשלכתאדיודלהקיו28

םיפלאהירשוךלמהתאםיתרשמהתוקלחמהירשו

םעוינבלוךלמלהנקמושוכרלכירשותואמהירשו

םקיו2׃םלשורילאליחרובגלכלוםירובגהוםיסירסה

םעינאימעויחאינועמשרמאיווילגרלעךלמהדיוד

ילגרםדהלוהוהיתירבןוראלהחונמתיבתונבליבבל

הנבתאלילרמאםיהלאהו3׃תונבליתוניכהווניהלא
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רחביו4׃תכפשםימדוהתאתומחלמשיאיכימשלתיב

לעךלמלתויהליבאתיבלכמיבלארשייהלאהוהי

הדוהיתיבבודיגנלרחבהדוהיביכםלועללארשי

׃לארשילכלעךילמהלהצריביבאינבבויבאתיב

המלשברחביוהוהיילןתנםינבםיבריכינבלכמו5

רמאיו6׃לארשילעהוהיתוכלמאסכלעתבשלינב

וביתרחביכיתורצחויתיבהנביאוהךנבהמלשיל

דעותוכלמתאיתוניכהו7׃באלולהיהאינאוןבליל

8׃הזהםויכיטפשמויתוצמתושעלקזחיםאםלועל

ורמשוניהלאינזאבוהוהילהקלארשילכיניעלהתעו

ץראהתאושריתןעמלםכיהלאהוהיתוצמלכושרדו

התאו9׃םלועדעםכירחאםכינבלםתלחנהוהבוטה

שפנבוםלשבלבוהדבעוךיבאיהלאתאעדינבהמלש

ןיבמתובשחמרצילכוהוהישרודתובבללכיכהצפח

האר10׃דעלךחינזיונבזעתםאוךלאצמיונשרדתםא

11׃השעוקזחשדקמלתיבתונבלךברחבהוהייכהתע

ויכזנגוויתבתאוםלואהתינבתתאונבהמלשלדיודןתיו

לכתינבתו12׃תרפכהתיבוםימינפהוירדחוויתילעו

תוכשלהלכלוהוהיתיבתורצחלומעחורבהיהרשא

13׃םישדקהתורצאלוםיהלאהתיבתורצאלביבס

תיבתדובעתכאלמלכלוםיולהוםינהכהתוקלחמלו

בהזללקשמבבהזל14׃הוהיתיבתדובעילכלכלוהוהי

לכללקשמבףסכהילכלכלהדובעוהדובעילכלכל

םהיתרנובהזהתורנמללקשמו15׃הדובעוהדובעילכ

ףסכהתורנמלוהיתרנוהרונמוהרונמלקשמבבהז
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תאו16׃הרונמוהרונמתדובעכהיתרנוהרונמללקשמב

ףסכוןחלשוןחלשלתכרעמהתונחלשללקשמבהזה

בהזתושקהותוקרזמהותוגלזמהו17׃ףסכהתונחלשל

ירופכלורופכורופכללקשמבבהזהירופכלורוהט

בהזתרטקהחבזמלו18׃רופכורופכללקשמבףסכה

םישרפלבהזםיברכההבכרמהתינבתלולקשמבקקזמ

הוהידימבתכבלכה19׃הוהיתירבןוראלעםיככסו

המלשלדיודרמאיו20׃תינבתהתוכאלמלכליכשהילע

םיהלאהוהייכתחתלאואריתלאהשעוץמאוקזחונב

תכאלמלכתולכלדעךבזעיאלוךפריאלךמעיהלא

םיולהוםינהכהתוקלחמהנהו21׃הוהיתיבתדובע

בידנלכלהכאלמלכבךמעוםיהלאהתיבתדובעלכל

׃ךירבדלכלםעהלכוםירשהוהדובעלכלהמכחב

דחאינבהמלשלהקהלכלךלמהדיודרמאיו29

םדאלאליכהלודגהכאלמהוךרורענםיהלאוברחב

תיבליתוניכהיחכלככו2׃םיהלאהוהיליכהריבה

לזרבהתשחנלתשחנהוףסכלףסכהובהזלבהזהיהלא

ךופינבאםיאולמוםהשינבאםיצעלםיצעהולזרבל

יתוצרבדועו3׃ברלשישינבאוהרקיןבאלכוהמקרו

יהלאתיבליתתנףסכובהזהלגסילשייהלאתיבב

םיפלאתשלש4׃שדקהתיבליתוניכהלכמהלעמל

קקזמףסכרככםיפלאתעבשוריפואבהזמבהזירככ

לכלוףסכלףסכלובהזלבהזל5׃םיתבהתוריקחוטל

םויהודיתואלמלבדנתמימוםישרחדיבהכאלמ
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ירשולארשייטבשירשותובאהירשובדנתיו6׃הוהיל

תדובעלונתיו7׃ךלמהתכאלמירשלותואמהוםיפלאה

וברםינכרדאוםיפלאתשמחםירככבהזםיהלאהתיב

םיפלאתנומשווברתשחנוםיפלאתרשעםירככףסכו

םינבאותאאצמנהו8׃םירככףלאהאמלזרבוםירככ

וחמשיו9׃ינשרגהלאיחידילעהוהיתיברצואלונתנ

דיודםגוהוהילובדנתהםלשבלביכםבדנתהלעםעה

הוהיתאדיודךרביו10׃הלודגהחמשחמשךלמה

יהלאהוהיהתאךורבדיודרמאיולהקהלכיניעל

הלדגההוהיךל11׃םלועדעוםלועמוניבאלארשי

ץראבוםימשבלכיכדוההוחצנהותראפתהוהרובגהו

רשעהו12׃שארללכלאשנתמהוהכלממההוהיךל

הרובגוחכךדיבולכבלשומהתאוךינפלמדובכהו

ונחנאםידומוניהלאהתעו13׃לכלקזחלולדגלךדיבו

יכימעימוינאימיכו14׃ךתראפתםשלםיללהמוךל

׃ךלונתנךדימולכהךממיכתאזכבדנתהלחכרצענ

לצכוניתבאלככםיבשותוךינפלונחנאםירגיכ15

ןומההלכוניהלאהוהי16׃הוקמןיאוץראהלעונימי

איהךדימךשדקםשלתיבךלתונבלונניכהרשאהזה

םירשימובבלןחבהתאיכיהלאיתעדיו17׃לכהךלו

ךמעהתעוהלאלכיתבדנתהיבבלרשיבינאהצרת

יהלאהוהי18׃ךלבדנתהלהחמשביתיארהפואצמנה

רצילםלועלתאזהרמשוניתבאלארשיוקחציםהרבא

ינבהמלשלו19׃ךילאםבבלןכהוךמעבבלתובשחמ

תושעלוךיקחוךיתודעךיתוצמרומשלםלשבבלןת
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לכלדיודרמאיו20׃יתוניכהרשאהריבהתונבלולכה

להקהלכוכרביוםכיהלאהוהיתאאנוכרבלהקה

׃ךלמלוהוהילווחתשיוודקיוםהיתבאיהלאהוהיל

תרחמלהוהילתולעולעיוםיחבזהוהילוחבזיו21

םהיכסנוףלאםישבכףלאםיליאףלאםירפאוההםויה

הוהיינפלותשיוולכאיו22׃לארשילכלברלםיחבזו

ןבהמלשלתינשוכילמיוהלודגהחמשבאוההםויב

המלשבשיו23׃ןהכלקודצלודיגנלהוהילוחשמיודיוד

וילאועמשיוחלציוויבאדיודתחתךלמלהוהיאסכלע

ךלמהינבלכםגוםירבגהוםירשהלכו24׃לארשילכ

תאהוהילדגיו25׃ךלמההמלשתחתדיונתנדיוד

תוכלמדוהוילעןתיולארשילכיניעלהלעמלהמלש

ןבדיודו26׃לארשילעוינפלךלמלכלעהיהאלרשא

לארשילעךלמרשאםימיהו27׃לארשילכלעךלמישי

ךלמםלשוריבוםינשעבשךלמןורבחבהנשםיעברא

רשעםימיעבשהבוטהבישבתמיו28׃שולשוםישלש

ךלמהדיודירבדו29׃ויתחתונבהמלשךלמיודובכו

לאומשירבדלעםיבותכםנהםינרחאהוםינשארה

30׃הזחהדגירבדלעואיבנהןתנירבדלעוהארה

לעווילעורבערשאםיתעהוותרובגוותוכלמלכםע

׃תוצראהתוכלממלכלעולארשי
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בםימיהירבד

ומעויהלאהוהיוותוכלמלעדיודןבהמלשקזחתיו1

ירשללארשילכלהמלשרמאיו2׃הלעמלוהלדגיו

לארשילכלאישנלכלוםיטפשלותואמהוםיפלאה

רשאהמבלומעלהקהלכוהמלשוכליו3׃תובאהישאר

השמהשערשאםיהלאהדעומלהאהיהםשיכןועבגב

דיודהלעהםיהלאהןוראלבא4׃רבדמבהוהידבע

׃םלשוריבלהאולהטניכדיודולןיכהבםירעיתירקמ

םשרוחןבירואןבלאלצבהשערשאתשחנהחבזמו5

המלשלעיו6׃להקהוהמלשוהשרדיוהוהיןכשמינפל

לעיודעומלהאלרשאהוהיינפלתשחנהחבזמלעםש

המלשלםיהלאהארנאוהההלילב7׃ףלאתולעוילע

םיהלאלהמלשרמאיו8׃ךלןתאהמלאשולרמאיו

׃ויתחתינתכלמהולודגדסחיבאדיודםעתישעהתא

התאיכיבאדיודםעךרבדןמאיםיהלאהוהיהתע9

עדמוהמכחהתע10׃ץראהרפעכברםעלעינתכלמה

ךמעתאטפשיימיכהאובאוהזהםעהינפלהאצאוילןת

התיהרשאןעיהמלשלםיהלארמאיו11׃לודגההזה

שפנתאודובכוםיסכנרשעתלאשאלוךבבלםעתאז

עדמוהמכחךללאשתותלאשאלםיברםימיםגוךיאנש

המכחה12׃וילעךיתכלמהרשאימעתאטופשתרשא

אלרשאךלןתאדובכוםיסכנורשעוךלןותנעדמהו

13׃ןכהיהיאלךירחאוךינפלרשאםיכלמלןכהיה

להאינפלמםלשוריןועבגברשאהמבלהמלשאביו

םישרפובכרהמלשףסאיו14׃לארשילעךלמיודעומ
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םישרפףלארשעםינשובכרתואמעבראוףלאוליהיו

ךלמהןתיו15׃םלשוריבךלמהםעובכרהירעבםחיניו

ןתנםיזראהתאוםינבאכםלשוריבבהזהתאוףסכהתא

רשאםיסוסהאצומו16׃ברלהלפשברשאםימקשכ

׃ריחמבוחקיאוקמךלמהירחסאוקמוםירצממהמלשל

סוסוףסכתואמששבהבכרמםירצממואיצויוולעיו17

םדיבםראיכלמוםיתחהיכלמלכלןכוהאמוםישמחב

׃ואיצוי

2׃ותוכלמלתיבוהוהיםשלתיבתונבלהמלשרמאיו2

שיאףלאםינומשולבסשיאףלאםיעבשהמלשרפסיו

3׃תואמששוםיפלאתשלשםהילעםיחצנמורהבבצח

םעתישערשאכרמאלרצךלמםרוחלאהמלשחלשיו

4׃ובתבשלתיבולתונבלםיזראולחלשתויבאדיוד

ריטקהלולשידקהליהלאהוהיםשלתיבהנובינאהנה

ברעלורקבלתולעודימתתכרעמוםימסתרטקוינפל

תאזםלועלוניהלאהוהיידעומלוםישדחלותותבשל

וניהלאלודגיכלודגהנובינארשאתיבהו5׃לארשילע

םימשהיכתיבולתונבלחכרצעיימו6׃םיהלאהלכמ

יכתיבולהנבארשאינאימווהלכלכיאלםימשהימשו

תושעלםכחשיאילחלשהתעו7׃וינפלריטקהלםא

תלכתולימרכוןוגראבולזרבבותשחנבוףסכבובהזב

הדוהיבימערשאםימכחהםעםיחותפחתפלעדיו

םיזראיצעילחלשו8׃יבאדיודןיכהרשאםלשוריבו

ךידבערשאיתעדיינאיכןונבלהמםימוגלאוםישורב
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9׃ךידבעםעידבעהנהוןונבליצעתורכלםיעדוי

לודגהנובינארשאתיבהיכברלםיצעילןיכהלו

םיטחיתתנםיצעהיתרכלםיבטחלהנהו10׃אלפהו

םירשעםירכםירעשוףלאםירשעםירכךידבעלתוכמ

11׃ףלאםירשעםיתבןמשוףלאםירשעםיתבןייוףלא

תבהאבהמלשלאחלשיובתכברצךלמםרוחרמאיו

ךורבםרוחרמאיו12׃ךלמםהילעךנתנומעתאהוהי

רשאץראהתאוםימשהתאהשערשאלארשייהלאהוהי

הנבירשאהניבולכשעדויםכחןבךלמהדיודלןתנ

םכחשיאיתחלשהתעו13׃ותוכלמלתיבוהוהילתיב

שיאויבאוןדתונבןמהשאןב14׃יבאםרוחלהניבעדוי

םינבאבלזרבבתשחנבףסכבובהזבתושעלעדויירצ

לכחתפלולימרכבוץובבותלכתבןמגראבםיצעבו

ימכחוךימכחםעולןתנירשאתבשחמלכבשחלוחותפ

ןייהוןמשהםירעשהוםיטחההתעו15׃ךיבאדיודינדא

םיצעתרכנונחנאו16׃וידבעלחלשיינדארמארשא

ופיםילעתודספרךלםאיבנוךכרצלככןונבלהןמ

םישנאהלכהמלשרפסיו17׃םלשוריםתאהלעתהתאו

םרפסרשארפסהירחאלארשיץראברשאםיריגה

ששוםיפלאתשלשוףלאםישמחוהאמואצמיוויבאדיוד

בצחףלאםינמשולבסףלאםיעבשםהמשעיו18׃תואמ

תאדיבעהלםיחצנמתואמששוםיפלאתשלשורהב

׃םעה
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רהבםלשוריבהוהיתיבתאתונבלהמלשלחיו3

םוקמבןיכהרשאוהיבאדיודלהארנרשאהירומה

ינשבינשהשדחבתונבללחיו2׃יסוביהןנראןרגבדיוד

תאתונבלהמלשדסוההלאו3׃ותוכלמלעבראתנשב

םיששתומאהנושארההדמבתומאךראהםיהלאהתיב

לעךראהינפלערשאםלואהו4׃םירשעתומאבחרו

והפציוםירשעוהאמהבגהוםירשעתומאתיבהבחרינפ

םישורבץעהפחלודגהתיבהתאו5׃רוהטבהזהמינפמ

תאףציו6׃תורשרשוםירמתוילעלעיובוטבהזוהפחיו

ףחיו7׃םיורפבהזבהזהותראפתלהרקיןבאתיבה

חתפובהזויתותלדוויתוריקוםיפסהתורקהתיבהתא

וכראםישדקהשדקתיבתאשעיו8׃תוריקהלעםיבורכ

םירשעתומאובחרוםירשעתומאתיבהבחרינפלע

תורמסמללקשמו9׃תואמששםירככלבוטבהזוהפחיו

תיבבשעיו10׃בהזהפחתוילעהובהזםישמחםילקשל

םתאופציוםיעצעצהשעמםינשםיבורכםישדקהשדק

דחאהףנכםירשעתומאםכראםיבורכהיפנכו11׃בהז

תומאתרחאהףנכהותיבהריקלתעגמשמחתומאל

דחאהבורכהףנכו12׃רחאהבורכהףנכלעיגמשמח

שמחתומאתרחאהףנכהותיבהריקלעיגמשמחתומא

הלאהםיבורכהיפנכ13׃רחאהבורכהףנכלהקבד

םהינפוםהילגרלעםידמעםהוםירשעתומאםישרפ

ץובולימרכוןמגראותלכתתכרפהתאשעיו14׃תיבל

םינשםידומעתיבהינפלשעיו15׃םיבורכוילעלעיו

תומאושארלערשאתפצהוךראשמחוםישלשתומא
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םידמעהשארלעןתיוריבדבתורשרששעיו16׃שמח

םידומעהתאםקיו17׃תורשרשבןתיוהאמםינומרשעיו

םשארקיולואמשהמדחאוןימימדחאלכיההינפלע

׃זעבילאמשהםשוןיכיינימיה

המאםירשעווכראהמאםירשעתשחנחבזמשעיו4

רשעקצומםיהתאשעיו2׃ותמוקתומארשעוובחר

ותמוקהמאבשמחוביבסלוגעותפשלאותפשמהמאב

םירקבתומדו3׃ביבסותאבסיהמאבםישלשוקו

םיפיקמהמאברשעותאםיבבוסביבסביבסולתחת

4׃ותקצמבםיקוצירקבהםירוטםינשביבסםיהתא

השולשוהנופצםינפהשלשרקברשעםינשלעדמוע

םיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנםינפהשלשוהמיםינפ

חפטויבעו5׃התיבםהירחאלכוהלעמלמםהילע

תשלשםיתבקיזחמהנשושחרפסוכתפשהשעמכותפשו

ןימימהשמחןתיוהרשעםירויכשעיו6׃ליכיםיפלא

וחידיהלועההשעמתאםהבהצחרללואמשמהשמחו

בהזהתורנמתאשעיו7׃ובםינהכלהצחרלםיהוםב

׃לואמשמשמחוןימימשמחלכיהבןתיוםטפשמכרשע

השמחוןימימהשמחלכיהבחניוהרשעתונחלששעיו8

םינהכהרצחשעיו9׃האמבהזיקרזמשעיולואמשמ

הפצםהיתותלדוהרזעלתותלדוהלודגההרזעהו

׃הבגנלוממהמדקתינמיהףתכמןתנםיהתאו10׃תשחנ

לכיותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריסהתאםרוחשעיו11

תיבבהמלשךלמלהשערשאהכאלמהתאתושעלםריח
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שארלעתורתכהותולגהוםינשםידומע12׃םיהלאה

תולגיתשתאתוסכלםיתשתוכבשהוםיתשםידומעה

עבראםינומרהתאו13׃םידומעהשארלערשאתורתכה

תחאההכבשלםינומרםירוטםינשתוכבשהיתשלתואמ

14׃םידומעהינפלערשאתורתכהתולגיתשתאתוסכל

תא15׃תונכמהלעהשעתוריכהתאוהשעתונכמהתאו

תוריסהתאו16׃ויתחתרשעםינשרקבהתאודחאםיה

ויבאםרוחהשעםהילכלכתאותוגלזמהתאוםיעיהתאו

ןדריהרככב17׃קורמתשחנהוהיתיבלהמלשךלמל

18׃התדרצןיבותוכסןיבהמדאהיבעבךלמהםקצי

רקחנאליכדאמברלהלאהםילכהלכהמלששעיו

רשאםילכהלכתאהמלששעיו19׃תשחנהלקשמ

םהילעותונחלשהתאובהזהחבזמתאוםיהלאהתיב

טפשמכםרעבלםהיתרנותורנמהתאו20׃םינפהםחל

םיחקלמהותורנהוחרפהו21׃רוגסבהזריבדהינפל

תופכהותוקרזמהותורמזמהו22׃בהזתולכמאוהבהז

תוימינפהויתותלדתיבהחתפורוגסבהזתותחמהו

׃בהזלכיהלתיבהיתלדוםישדקהשדקל

הוהיתיבלהמלשהשערשאהכאלמהלכםלשתו5

בהזהתאוףסכהתאוויבאדיודישדקתאהמלשאביו

ליהקיזא2׃םיהלאהתיבתורצאבןתנםילכהלכתאו

יאישנתוטמהישארלכתאולארשיינקזתאהמלש

תירבןוראתאתולעהלםלשורילאלארשיינבלתובאה

שיאלכךלמהלאולהקיו3׃ןויצאיהדיודריעמהוהי

לארשיינקזלכואביו4׃יעבשהשדחהאוהגחבלארשי
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להאתאוןוראהתאולעיו5׃ןוראהתאםיולהואשיו

םינהכהםתאולעהלהאברשאשדקהילכלכתאודעומ

וילעםידעונהלארשיתדעלכוהמלשךלמהו6׃םיולה

אלוורפסיאלרשארקבוןאצםיחבזמןוראהינפל

לאהוהיתירבןוראתאםינהכהואיביו7׃ברמונמי

יפנכתחתלאםישדקהשדקלאתיבהריבדלאומוקמ

םוקמלעםיפנכםישרפםיבורכהויהיו8׃םיבורכה

9׃הלעמלמוידבלעוןוראהלעםיבורכהוסכיוןוראה

ינפלעןוראהןמםידבהישארואריוםידבהוכיראיו

ןיא10׃הזהםויהדעםשיהיוהצוחהואריאלוריבדה

תרכרשאברחבהשמןתנרשאתוחלהינשקרןוראב

תאצביהיו11׃םירצממםתאצבלארשיינבםעהוהי

ושדקתהםיאצמנהםינהכהלכיכשדקהןמםינהכה

םלכלםיררשמהםיולהו12׃תוקלחמלרומשלןיא

ץובםישבלמםהיחאלוםהינבלוןותדילןמיהלףסאל

םהמעוחבזמלחרזמםידמעתורנכוםילבנבוםיתלצמב

יהיו13׃תורצצחבםיררצחמםירשעוהאמלםינהכ

ללהלדחאלוקעימשהלםיררשמלוםירצצחמלדחאכ

ילכבוםיתלצמבותורצצחבלוקםירהכוהוהילתודהלו

אלמתיבהוודסחםלועליכבוטיכהוהילללהבורישה

ינפמתרשלדומעלםינהכהולכיאלו14׃הוהיתיבןנע

׃םיהלאהתיבתאהוהידובכאלמיכןנעה

יתינבינאו2׃לפרעבןוכשלרמאהוהיהמלשרמאזא6

תאךלמהבסיו3׃םימלועךתבשלןוכמוךללבזתיב
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׃דמועלארשילהקלכולארשילהקלכתאךרביווינפ

תאויפברבדרשאלארשייהלאהוהיךורברמאיו4

תאיתאצוהרשאםויהןמ5׃רמאלאלמוידיבויבאדיוד

לארשייטבשלכמריעביתרחבאלםירצמץראמימע

תויהלשיאביתרחבאלוםשימשתויהלתיבתונבל

םשימשתויהלםלשוריברחבאו6׃לארשיימעלעדיגנ

בבלםעיהיו7׃לארשיימעלעתויהלדיודברחבאו

רמאיו8׃לארשייהלאהוהיםשלתיבתונבליבאדיוד

תיבתונבלךבבלםעהיהרשאןעייבאדיודלאהוהי

הנבתאלהתאקר9׃ךבבלםעהיהיכתוביטהימשל

10׃ימשלתיבההנביאוהךיצלחמאצויהךנביכתיבה

יבאדיודתחתםוקאורבדרשאורבדתאהוהיםקיו

תיבההנבאוהוהירבדרשאכלארשיאסכלעבשאו

רשאןוראהתאםשםישאו11׃לארשייהלאהוהיםשל

דמעיו12׃לארשיינבםעתרכרשאהוהיתירבםש

13׃ויפכשרפיולארשילהקלכדגנהוהיחבזמינפל

שמחהרזעהךותבוהנתיותשחנרויכהמלשהשעיכ

דמעיוותמוקשולשתומאוובחרתומאשמחווכראתומא

ויפכשרפיולארשילהקלכדגנויכרבלעךרביווילע

םיהלאךומכןיאלארשייהלאהוהירמאיו14׃המימשה

םיכלההךידבעלדסחהותירבהרמשץראבוםימשב

יבאדיודךדבעלתרמשרשא15׃םבללכבךינפל

םויכתאלמךדיבוךיפברבדתוולתרבדרשאתא

דיודךדבעלרמשלארשייהלאהוהיהתעו16׃הזה

ינפלמשיאךלתרכיאלרמאלולתרבדרשאתאיבא
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םכרדתאךינבורמשיםאקרלארשיאסכלעבשוי

יהלאהוהיהתעו17׃ינפלתכלהרשאכיתרותבתכלל

יכ18׃דיודלךדבעלתרבדרשאךרבדןמאילארשי

ימשוםימשהנהץראהלעםדאהתאםיהלאבשיםנמאה

19׃יתינברשאהזהתיבהיכףאךולכלכיאלםימשה

לאעמשליהלאהוהיותנחתלאוךדבעתלפתלאתינפו

תויהל20׃ךינפלללפתמךדבערשאהלפתהלאוהנרה

םוקמהלאהלילוםמויהזהתיבהלאתוחתפךיניע

רשאהלפתהלאעומשלםשךמשםושלתרמארשא

ינונחתלאתעמשו21׃הזהםוקמהלאךדבעללפתי

התאוהזהםוקמהלאוללפתירשאלארשיךמעוךדבע

םא22׃תחלסותעמשוםימשהןמךתבשםוקממעמשת

ינפלהלאאבוותלאהלהלאובאשנווהערלשיאאטחי

תישעוםימשהןמעמשתהתאו23׃הזהתיבבךחבזמ

ושארבוכרדתתלעשרלבישהלךידבעתאתטפשו

ךמעףגניםאו24׃ותקדצכולתתלקידצקידצהלו

ךמשתאודוהוובשוךלואטחייכביואינפללארשי

עמשתהתאו25׃הזהתיבבךינפלוננחתהווללפתהו

לאםתובישהולארשיךמעתאטחלתחלסוםימשהןמ

םימשהרצעהב26׃םהיתבאלוםהלהתתנרשאהמדאה

הזהםוקמהלאוללפתהוךלואטחייכרטמהיהיאלו

עמשתהתאו27׃םנעתיכןובושיםתאטחמךמשתאודוהו

םרותיכלארשיךמעוךידבעתאטחלתחלסוםימשה

ךצראלערטמהתתנוהבוכלירשאהבוטהךרדהלא

רבדץראבהיהייכבער28׃הלחנלךמעלהתתנרשא
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ולרצייכהיהייכליסחוהבראןוקריוןופדשהיהייכ

לכהלפתלכ29׃הלחמלכועגנלכוירעשץראבויביוא

רשאלארשיךמעלכלוםדאהלכלהיהירשאהנחת

התאו30׃הזהתיבהלאויפכשרפוובאכמוועגנשיאועדי

לככשיאלהתתנותחלסוךתבשןוכמםימשהןמעמשת

בבלתאתעדיךדבלהתאיכובבלתאעדתרשאויכרד

םימיהלכךיכרדבתכללךוארייןעמל31׃םדאהינב

32׃וניתבאלהתתנרשאהמדאהינפלעםייחםהרשא

ץראמאבואוהלארשיךמעמאלרשאירכנהלאםגו

היוטנהךעורזוהקזחהךדיולודגהךמשןעמלהקוחר

םימשהןמעמשתהתאו33׃הזהתיבהלאוללפתהוואבו

ןעמלירכנהךילאארקירשאלככתישעוךתבשןוכממ

לארשיךמעכךתאהארילוךמשתאץראהימעלכועדי

34׃יתינברשאהזהתיבהלעארקנךמשיכתעדלו

םחלשתרשאךרדבויביואלעהמחלמלךמעאצייכ

תיבהוהבתרחברשאתאזהריעהךרדךילאוללפתהו

תאוםתלפתתאםימשהןמתעמשו35׃ךמשליתינברשא

רשאםדאןיאיכךלואטחייכ36׃םטפשמתישעוםתנחת

םהיבושםובשוביואינפלםתתנוםבתפנאואטחיאל

ץראבםבבללאובישהו37׃הבורקואהקוחרץראלא

רמאלםיבשץראבךילאוננחתהוובשוםשובשנרשא

לכבוםבללכבךילאובשו38׃ונעשרווניועהונאטח

םצראךרדוללפתהוםתאובשרשאםיבשץראבםשפנ

רשאתיבלותרחברשאריעהוםתובאלהתתנרשא

תאךתבשןוכממםימשהןמתעמשו39׃ךמשליתינב
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ךמעלתחלסוםטפשמתישעוםהיתנחתתאוםתלפת

תוחתפךיניעאנויהייהלאהתע40׃ךלואטחרשא

הוהיהמוקהתעו41׃הזהםוקמהתלפתלתובשקךינזאו

ושבליםיהלאהוהיךינהכךזעןוראוהתאךחונלםיהלא

בשתלאםיהלאהוהי42׃בוטבוחמשיךידיסחוהעושת

׃ךדבעדיודידסחלהרכזךיחישמינפ

לכאתוםימשהמהדרישאהוללפתהלהמלשתולככו7

ולכיאלו2׃תיבהתאאלמהוהידובכוםיחבזהוהלעה

תאהוהידובכאלמיכהוהיתיבלאאובלםינהכה

דובכושאהתדרבםיארלארשיינבלכו3׃הוהיתיב

ווחתשיוהפצרהלעהצראםיפאוערכיותיבהלעהוהי

לכוךלמהו4׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילתודוהו

תאהמלשךלמהחבזיו5׃הוהיינפלחבזםיחבזםעה

ףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשוםירשערקבהחבז

לעםינהכהו6׃םעהלכוךלמהםיהלאהתיבתאוכנחיו

השערשאהוהירישילכבםיולהוםידמעםתורמשמ

דיודללהבודסחםלועליכהוהילתודהלךלמהדיוד

7׃םידמעלארשילכוםדגנםירצצחמםינהכהוםדיב

השעיכהוהיתיבינפלרשארצחהךותתאהמלששדקיו

רשאתשחנהחבזמיכםימלשהיבלחתאותולעהםש

תאוהחנמהתאוהלעהתאליכהללוכיאלהמלשהשע

םימיתעבשאיההתעבגחהתאהמלששעיו8׃םיבלחה

לחנדעתמחאובלמדאמלודגלהקומעלארשילכו

ושעחבזמהתכנחיכתרצעינימשהםויבושעיו9׃םירצמ
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השלשוםירשעםויבו10׃םימיתעבשגחהוםימיתעבש

יבוטוםיחמשםהילהאלםעהתאחלשיעיבשהשדחל

לארשילוהמלשלודיודלהוהיהשערשאהבוטהלעבל

לכתאוךלמהתיבתאוהוהיתיבתאהמלשלכיו11׃ומע

׃חילצהותיבבוהוהיתיבבתושעלהמלשבללעאבה

תאיתעמשולרמאיוהלילבהמלשלאהוהיאריו12

רצעאןה13׃חבזתיבלילהזהםוקמביתרחבוךתלפת

ץראהלוכאלבגחלעהוצאןהורטמהיהיאלוםימשה

ימשארקנרשאימעוענכיו14׃ימעברבדחלשאםאו

ינאוםיערהםהיכרדמובשיוינפושקביווללפתיוםהילע

15׃םצראתאאפראוםתאטחלחלסאוםימשהןמעמשא

׃הזהםוקמהתלפתלתובשקינזאותוחתפויהייניעהתע

םשימשתויהלהזהתיבהתאיתשדקהויתרחבהתעו16

ךלתםאהתאו17׃םימיהלכםשיבלויניעויהוםלועדע

ךיתיוצרשאלככתושעלוךיבאדיודךלהרשאכינפל

ךתוכלמאסכתאיתומיקהו18׃רומשתיטפשמויקחו

לשומשיאךלתרכיאלרמאלךיבאדיודליתרכרשאכ

יתוצמויתוקחםתבזעוםתאןובושתםאו19׃לארשיב

םירחאםיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשא

יתתנרשאיתמדאלעמםיתשתנו20׃םהלםתיוחתשהו

לעמךילשאימשליתשדקהרשאהזהתיבהתאוםהל

הזהתיבהו21׃םימעהלכבהנינשלולשמלוננתאוינפ

השעהמברמאוםשיוילערבעלכלןוילעהיהרשא

רשאלעורמאו22׃הזהתיבלותאזהץראלהככהוהי

םירצמץראמםאיצוהרשאםהיתבאיהלאהוהיתאובזע
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ןכלעםודבעיוםהלווחתשיוםירחאםיהלאבוקיזחיו

׃תאזההערהלכתאםהילעאיבה

הוהיתיבתאהמלשהנברשאהנשםירשעץקמיהיו8

המלשהנבהמלשלםרוחןתנרשאםירעהו2׃ותיבתאו

הבוצתמחהמלשךליו3׃לארשיינבתאםשבשויוםתא

ירעלכתאורבדמברמדתתאןביו4׃הילעקזחיו

ןוילעהןורוחתיבתאןביו5׃תמחבהנברשאתונכסמה

׃חירבוםיתלדתומוחרוצמירעןותחתהןורוחתיבתאו

המלשלויהרשאתונכסמהירעלכתאותלעבתאו6

קשחלכתאוםישרפהירעתאובכרהירעלכתאו

ץראלכבוןונבלבוםלשוריבתונבלקשחרשאהמלש

יזרפהוירמאהויתחהןמרתונהםעהלכ7׃ותלשממ

רשאםהינבןמ8׃המהלארשימאלרשאיסוביהויוחהו

םלעיולארשיינבםולכאלרשאץראבםהירחאורתונ

ןתנאלרשאלארשיינבןמו9׃הזהםויהדעסמלהמלש

ירשוהמחלמישנאהמהיכותכאלמלםידבעלהמלש

רשאםיביצנהירשהלאו10׃וישרפוובכרירשווישילש

תבתאו11׃םעבםידרהםיתאמוםישמחהמלשךלמל

יכהלהנברשאתיבלדיודריעמהמלשהלעההערפ

שדקיכלארשיךלמדיודתיבבילהשאבשתאלרמא

המלשהלעהזא12׃הוהיןוראםהילאהאברשאהמה

׃םלואהינפלהנברשאהוהיחבזמלעהוהילתולע

תותבשלהשמתוצמכתולעהלםויבםוירבדבו13

תוצמהגחבהנשבםימעפשולשתודעומלוםישדחלו

ויבאדיודטפשמכדמעיו14׃תוכסהגחבותועבשהגחבו
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םתורמשמלעםיולהוםתדבעלעםינהכהתוקלחמתא

םירעושהוומויבםוירבדלםינהכהדגנתרשלוללהל

׃םיהלאהשיאדיודתוצמןכיכרעשורעשלםתוקלחמב

רבדלכלםיולהוםינהכהלעךלמהתוצמורסאלו15

דסומםויהדעהמלשתכאלמלכןכתו16׃תורצאלו

המלשךלהזא17׃הוהיתיבםלשותלכדעוהוהיתיב

18׃םודאץראבםיהתפשלעתוליאלאורבגןויצעל

םייעדויםידבעותוינואוידבעדיבםרוחולחלשיו

תואמעבראםשמוחקיוהריפואהמלשידבעםעואביו

׃המלשךלמהלאואיביובהזרככםישמחו

תאתוסנלאובתוהמלשעמשתאהעמשאבשתכלמו9

םיאשנםילמגודאמדבכליחבםלשוריבתודיחבהמלש

רבדתוהמלשלאאובתוהרקיןבאוברלבהזוםימשב

תאהמלשהלדגיו2׃הבבלםעהיהרשאלכתאומע

3׃הלדיגהאלרשאהמלשמרבדםלענאלוהירבדלכ

4׃הנברשאתיבהוהמלשתמכחתאאבשתכלמארתו

םהישובלמוויתרשמדמעמווידבעבשומוונחלשלכאמו

אלוהוהיתיבהלעירשאותילעוםהישובלמוויקשמו

רשארבדהתמאךלמהלארמאתו5׃חורהבדועהיה

יתנמאהאלו6׃ךתמכחלעוךירבדלעיצראביתעמש

ילדגהאלהנהויניעהניארתויתאברשאדעםהירבדל

7׃יתעמשרשאהעומשהלעתפסיךתמכחתיברמיצח

דימתךינפלםידמעההלאךידבעירשאוךישנאירשא

רשאךורבךיהלאהוהייהי8׃ךתמכחתאםיעמשו
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תבהאבךיהלאהוהילךלמלואסכלעךתתלךבץפח

ךלמלםהילעךנתיוםלועלודימעהללארשיתאךיהלא

רככםירשעוהאמךלמלןתתו9׃הקדצוטפשמתושעל

םשבכהיהאלוהרקיןבאודאמברלםימשבובהז

ידבעםגו10׃המלשךלמלאבשתכלמהנתנרשאאוהה

יצעואיבהריפואמבהזואיבהרשאהמלשידבעוםריח

םימוגלאהיצעתאךלמהשעיו11׃הרקיןבאוםימוגלא

םירשלםילבנותורנכוךלמהתיבלוהוהיתיבלתולסמ

המלשךלמהו12׃הדוהיץראבםינפלםהכוארנאלו

רשאדבלמהלאשרשאהצפחלכתאאבשתכלמלןתנ

13׃הידבעואיההצראלךלתוךפהתוךלמהלאהאיבה

תואמששתחאהנשבהמלשלאברשאבהזהלקשמיהיו

םירחסהוםירתהישנאמדבל14׃בהזירככששוםיששו

ףסכובהזםיאיבמץראהתוחפוברעיכלמלכוםיאיבמ

טוחשבהזהנצםיתאמהמלשךלמהשעיו15׃המלשל

שלשו16׃תחאההנצהלעהלעיטוחשבהזתואמשש

ןגמהלעהלעיבהזתואמשלשטוחשבהזםינגמתואמ

ךלמהשעיו17׃ןונבלהרעיתיבבךלמהםנתיותחאה

אסכלתולעמששו18׃רוהטבהזוהפציולודגןשאסכ

םוקמלעהזמוהזמתודיוםיזחאמאסכלבהזבשבכו

רשעםינשו19׃תודיהלצאםידמעתויראםינשותבשה

השענאלהזמוהזמתולעמהששלעםשםידמעתוירא

בהזהמלשךלמההקשמילכלכו20׃הכלממלכלןכ

ימיבבשחנףסכןיארוגסבהזןונבלהרעיתיבילכלכו

םעשישרתתוכלהךלמלתוינאיכ21׃המואמלהמלש
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שישרתתוינאהנאובתםינששולשלתחאםרוחידבע

לדגיו22׃םייכותוםיפוקוםיבהנשףסכובהזתואשנ

לכו23׃המכחורשעלץראהיכלמלכמהמלשךלמה

ותמכחתאעמשלהמלשינפתאםישקבמץראהיכלמ

ותחנמשיאםיאיבמםהו24׃ובלבםיהלאהןתנרשא

םידרפוםיסוסםימשבוקשנתומלשובהזילכוףסכילכ

תויראםיפלאתעבראהמלשליהיו25׃הנשבהנשרבד

ירעבםחיניוםישרפףלארשעםינשותובכרמוםיסוס

םיכלמהלכבלשומיהיו26׃םלשוריבךלמהםעובכרה

ןתיו27׃םירצמלובגדעוםיתשלפץראדעורהנהןמ

ןתנםיזראהתאוםינבאכםלשוריבףסכהתאךלמה

םירצממםיסוסםיאיצומו28׃ברלהלפשברשאםימקשכ

םינשארההמלשירבדראשו29׃תוצראהלכמוהמלשל

לעואיבנהןתנירבדלעםיבותכםהאלהםינורחאהו

ןבםעברילעהזחהידעיתוזחבוינולישההיחאתאובנ

םיעבראלארשילכלעםלשוריבהמלשךלמיו30׃טבנ

דיודריעבוהרבקיוויתבאםעהמלשבכשיו31׃הנש

׃ויתחתונבםעבחרךלמיוויבא

ךילמהללארשילכואבםכשיכהמכשםעבחרךליו10

רשאםירצמבאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2׃ותא

וחלשיו3׃םירצממםעבריבשיוךלמההמלשינפמחרב

םעבחרלאורבדיולארשילכוםעבריאביוולוארקיו

ךיבאתדבעמלקההתעוונלעתאהשקהךיבא4׃רמאל

רמאיו5׃ךדבענוונילעןתנרשאדבכהולעמוהשקה

ץעויו6׃םעהךליוילאובושוםימיתשלשדועםהלא
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המלשינפלםידמעויהרשאםינקזהתאםעבחרךלמה

הזהםעלבישהלםיצעונםתאךיארמאליחותיהבויבא

הזהםעהלבוטלהיהתםארמאלוילאורבדיו7׃רבד

םידבעךלויהוםיבוטםירבדםהלאתרבדוםתיצרו

ץעויווהצעירשאםינקזהתצעתאבזעיו8׃םימיהלכ

רמאיו9׃וינפלםידמעהותאולדגרשאםידליהתא

רשאהזהםעהתארבדבישנוםיצעונםתאהמםהלא

10׃ונילעךיבאןתנרשאלעהןמלקהרמאלילאורבד

רמאתהכרמאלותאולדגרשאםידליהותאורבדיו

ונלעתאדיבכהךיבארמאלךילאורבדרשאםעל

ינתממהבעינטקםהלארמאתהכונילעמלקההתאו

לעףיסאינאודבכלעםכילעסימעהיבאהתעו11׃יבא

אביו12׃םיברקעבינאוםיטושבםכתארסייבאםכלע

רבדרשאכישלשהםויבםעבחרלאםעהלכוםעברי

ךלמהםנעיו13׃ישלשהםויבילאובושרמאלךלמה

רבדיו14׃םינקזהתצעתאםעבחרךלמהבזעיוהשק

ףיסאינאוםכלעתאדיבכארמאלםידליהתצעכםהלא

אלו15׃םיברקעבינאוםיטושבםכתארסייבאוילע

ןעמלםיהלאהםעמהבסנהתיהיכםעהלאךלמהעמש

לאינולשהוהיחאדיברבדרשאורבדתאהוהיםיקה

םהלךלמהעמשאליכלארשילכו16׃טבנןבםעברי

אלודיודבקלחונלהמרמאלךלמהתאםעהובישיו

ךתיבהארהתעלארשיךילהאלשיאישיןבבהלחנ

םיבשיהלארשיינבו17׃וילהאללארשילכךליודיוד

ךלמהחלשיו18׃םעבחרםהילעךלמיוהדוהיירעב
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לארשיינבובומגריוסמהלערשאםרדהתאםעבחר

סונלהבכרמבתולעלץמאתהםעבחרךלמהותמיוןבא

׃הזהםויהדעדיודתיבבלארשיועשפיו19׃םלשורי

ןמינבוהדוהיתיבתאלהקיוםלשוריםעבחראביו11

םעםחלהלהמחלמהשערוחבףלאםינומשוהאמ

הוהירבדיהיו2׃םעבחרלהכלממהתאבישהללארשי

םעבחרלארמא3׃רמאלםיהלאהשיאוהיעמשלא

ןמינבוהדוהיבלארשילכלאוהדוהיךלמהמלשןב

םכיחאםעומחלתאלוולעתאלהוהירמאהכ4׃רמאל

תאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכותיבלשיאובוש

םעבחרבשיו5׃םעברילאתכלמובשיוהוהיירבד

תיבתאןביו6׃הדוהיברוצמלםירעןביוםלשוריב

תאווכושתאורוצתיבתאו7׃עוקתתאוםטיעתאוםחל

םירודאתאו9׃ףיזתאוהשרמתאותגתאו8׃םלדע

תאוןוליאתאוהערצתאו10׃הקזעתאושיכלתאו

תאקזחיו11׃תורצמירעןמינבבוהדוהיברשאןורבח

׃ןייוןמשולכאמתורצאוםידיגנםהבןתיותורצמה

דאמהברהלםקזחיוםיחמרותונצריעוריעלכבו12

לכברשאםיולהוםינהכהו13׃ןמינבוהדוהיוליהיו

תאםיולהובזעיכ14׃םלובגלכמוילעובציתהלארשי

םחינזהיכםלשורילוהדוהילוכליוםתזחאוםהישרגמ

תומבלםינהכולדמעיו15׃הוהילןהכמוינבוםעברי

יטבשלכמםהירחאו16׃השערשאםילגעלוםיריעשלו

לארשייהלאהוהיתאשקבלםבבלתאםינתנהלארשי
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תאוקזחיו17׃םהיתובאיהלאהוהילחובזלםלשוריואב

שולשםינשלהמלשןבםעבחרתאוצמאיוהדוהיתוכלמ

ולחקיו18׃שולשםינשלהמלשודיודךרדבוכלהיכ

תבליהיבאדיודןבתומיריןבתלחמתאהשאםעבחר

הירמשתאושועיתאםינבולדלתו19׃ישיןבבאילא

דלתוםולשבאתבהכעמתאחקלהירחאו20׃םהזתאו

בהאיו21׃תימלשתאואזיזתאויתעתאוהיבאתאול

יכוישגליפווישנלכמםולשבאתבהכעמתאםעבחר

םירשעדלויוםיששםישגליפואשנהרשעהנומשםישנ

תאםעבחרשארלדמעיו22׃תונבםיששוםינבהנומשו

ץרפיוןביו23׃וכילמהליכויחאבדיגנלהכעמןבהיבא

תורצמהירעלכלןמינבוהדוהיתוצראלכלוינבלכמ

׃םישנןומהלאשיוברלןוזמהםהלןתיו

תרותתאבזעותקזחכוםעבחרתוכלמןיכהכיהיו12

ךלמלתישימחההנשביהיו2׃ומעלארשילכוהוהי

ולעמיכםלשורילעםירצמךלמקשישהלעםעבחר

םישרפףלאםיששבובכרםיתאמוףלאב3׃הוהיב

םייכסםיבולםירצממומעואברשאםעלרפסמןיאו

אביוהדוהילרשאתורצמהירעתאדכליו4׃םישוכו

ירשוםעבחרלאאבאיבנההיעמשו5׃םלשורידע

םהלרמאיוקשישינפמםלשורילאופסאנרשאהדוהי

םכתאיתבזעינאףאויתאםתבזעםתאהוהירמאהכ

קידצורמאיוךלמהולארשיירשוענכיו6׃קשישדיב

היעמשלאהוהירבדהיהוענכניכהוהיתוארבו7׃הוהי
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אלוהטילפלטעמכםהליתתנוםתיחשאאלוענכנרמאל

םידבעלולויהייכ8׃קשישדיבםלשוריביתמחךתת

קשישלעיו9׃תוצראהתוכלממתדובעויתדובעועדיו

תאוהוהיתיבתורצאתאחקיוםלשורילעםירצמךלמ

בהזהינגמתאחקיוחקללכהתאךלמהתיבתורצא

ינגמםהיתחתםעבחרךלמהשעיו10׃המלשהשערשא

תיבחתפםירמשהםיצרהירשדילעדיקפהותשחנ

םיצרהואבהוהיתיבךלמהאובידמיהיו11׃ךלמה

ונממבשוענכהבו12׃םיצרהאתלאםובשהוםואשנו

םירבדהיההדוהיבםגוהלכלתיחשהלאלוהוהיףא

ןביכךלמיוםלשוריבםעבחרךלמהקזחתיו13׃םיבוט

הנשהרשעעבשווכלמבםעבחרהנשתחאוםיעברא

םשומשתאםושלהוהירחברשאריעהםלשוריבךלמ

ערהשעיו14׃תינמעההמענומאםשולארשייטבשלכמ

םעבחרירבדו15׃הוהיתאשורדלובלןיכהאליכ

היעמשירבדבםיבותכםהאלהםינורחאהוםינשארה

םעבריוםעבחרתומחלמושחיתהלהזחהודעואיבנה

ריעברבקיוויתבאםעםעבחרבכשיו16׃םימיהלכ

׃ויתחתונבהיבאךלמיודיוד

לעהיבאךלמיוםעבריךלמלהרשעהנומשתנשב13

תבוהיכימומאםשוםלשוריבךלמםינששולש2׃הדוהי

׃םעבריןיבוהיבאןיבהתיההמחלמוהעבגןמלאירוא

עבראהמחלמירובגליחבהמחלמהתאהיבארסאיו3

הנומשבהמחלמומעךרעםעבריורוחבשיאףלאתואמ
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רהללעמהיבאםקיו4׃ליחרובגרוחבשיאףלאתואמ

לכוםעבריינועמשרמאיוםירפארהברשאםירמצ

ןתנלארשייהלאהוהייכתעדלםכלאלה5׃לארשי

׃חלמתירבוינבלוולםלועללארשילעדיודלהכלממ

לעדרמיודיודןבהמלשדבעטבנןבםעבריםקיו6

וצמאתיולעילבינבםיקרםישנאוילעוצבקיו7׃וינדא

אלובבלךרורענהיהםעבחרוהמלשןבםעבחרלע

ינפלקזחתהלםירמאםתאהתעו8׃םהינפלקזחתה

ילגעםכמעוברןומהםתאודיודינבדיבהוהיתכלממ

םתחדהאלה9׃םיהלאלםעבריםכלהשערשאבהז

םינהכםכלושעתוםיולהוןרהאינבתאהוהיינהכתא

םליאורקבןברפבודיאלמלאבהלכתוצראהימעכ

וניהלאהוהיונחנאו10׃םיהלאאללןהכהיהוהעבש

םיולהוןרהאינבהוהילםיתרשמםינהכווהנבזעאלו

ברעבורקבברקבבתולעהוהילםירטקמו11׃תכאלמב

רוהטהןחלשהלעםחלתכרעמוםימסתרטקוברעב

םירמשיכברעבברעברעבלהיתרנובהזהתרונמו

12׃ותאםתבזעםתאווניהלאהוהיתרמשמתאונחנא

העורתהתורצצחווינהכוםיהלאהשארבונמעהנהו

יהלאהוהיםעומחלתלאלארשיינבםכילעעירהל

בראמהתאבסהםעבריו13׃וחילצתאליכםכיתבא

׃םהירחאמבראמהוהדוהיינפלויהיוםהירחאמאובל

וקעציורוחאוםינפהמחלמהםהלהנהוהדוהיונפיו14

שיאועיריו15׃תורצצחבםירצצחמםינהכהוהוהיל

םעבריתאףגנםיהלאהוהדוהישיאעירהביהיוהדוהי
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לארשיינבוסוניו16׃הדוהיוהיבאינפללארשילכו

ומעוהיבאםהבוכיו17׃םדיבםיהלאםנתיוהדוהיינפמ

שיאףלאתואמשמחלארשימםיללחולפיוהברהכמ

הדוהיינבוצמאיואיההתעבלארשיינבוענכיו18׃רוחב

ירחאהיבאףדריו19׃םהיתובאיהלאהוהילעונעשניכ

תאוהיתונבתאולאתיבתאםירעונממדכליוםעברי

חכרצעאלו20׃היתנבוןורפעתאוהיתונבתאוהנשי

קזחתיו21׃תמיוהוהיוהפגיווהיבאימיבדועםעברי

םינשוםירשעדלויוהרשעעבראםישנולאשיווהיבא

ויכרדוהיבאירבדרתיו22׃תונבהרשעששוםינב

׃ודעאיבנהשרדמבםיבותכוירבדו

דיודריעבותאורבקיוויתבאםעהיבאבכשיו14

׃םינשרשעץראההטקשוימיבויתחתונבאסאךלמיו

רסיו3׃ויהלאהוהייניעברשיהובוטהאסאשעיו2

עדגיותובצמהתארבשיותומבהורכנהתוחבזמתא

יהלאהוהיתאשורדלהדוהילרמאיו4׃םירשאהתא

ירעלכמרסיו5׃הוצמהוהרותהתושעלוםהיתובא

׃וינפלהכלממהטקשתוםינמחהתאותומבהתאהדוהי

ומעןיאוץראההטקשיכהדוהיבהרוצמירעןביו6

הדוהילרמאיו7׃ולהוהיחינהיכהלאהםינשבהמחלמ

םיתלדםילדגמוהמוחבסנוהלאהםירעהתאהנבנ

וניהלאהוהיתאונשרדיכונינפלץראהונדועםיחירבו

אסאליהיו8׃וחילציוונביוביבסמונלחניוונשרד

ןמינבמוףלאתואמשלשהדוהימחמרוהנצאשנליח

הלאלכףלאםינומשוםיתאמתשקיכרדוןגמיאשנ
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םיפלאףלאליחבישוכהחרזםהילאאציו9׃ליחירובג

וינפלאסאאציו10׃השרמדעאביותואמשלשתובכרמו

אסאארקיו11׃השרמלהתפצאיגבהמחלמוכרעיו

ברןיברוזעלךמעןיאהוהירמאיוויהלאהוהילא

ונאבךמשבוונעשנךילעיכוניהלאהוהיונרזעחכןיאל

׃שונאךמערצעילאהתאוניהלאהוהיהזהןומההלע

וסניוהדוהיינפלואסאינפלםישוכהתאהוהיףגיו12

לפיוררגלדעומערשאםעהואסאםפדריו13׃םישוכה

ינפלוהוהיינפלורבשניכהיחמםהלןיאלםישוכמ

םירעהלכתאוכיו14׃דאמהברהללשואשיווהנחמ

לכתאוזביוםהילעהוהידחפהיהיכררגתוביבס

וכההנקמילהאםגו15׃םהבהתיההברהזביכםירעה

׃םלשוריובשיוםילמגוברלןאצובשיו

אציו2׃םיהלאחורוילעהתיהדדועןבוהירזעו15

ןמינבוהדוהילכואסאינועמשולרמאיואסאינפל

םאוםכלאצמיוהשרדתםאוומעםכתויהבםכמעהוהי

יהלאאלללארשילםיברםימיו3׃םכתאבזעיוהבזעת

לעולרצבבשיו4׃הרותאללוהרומןהכאללותמא

םההםיתעבו5׃םהלאצמיווהשקביולארשייהלאהוהי

יבשוילכלעתוברתמוהמיכאבלואצוילםולשןיא

םממהםיהלאיכריעבריעויוגביוגותתכו6׃תוצראה

רכששייכםכידיופרילאווקזחםתאו7׃הרצלכב

דדעהאובנהוהלאהםירבדהאסאעמשכו8׃םכתלעפל

ןמינבוהדוהיץראלכמםיצוקשהרבעיוקזחתהאיבנה
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הוהיחבזמתאשדחיוםירפארהמדכלרשאםירעהןמו

ןמינבוהדוהילכתאץבקיו9׃הוהיםלואינפלרשא

וילעולפניכןועמשמוהשנמוםירפאמםהמעםירגהו

וצבקיו10׃ומעויהלאהוהייכםתארבברללארשימ

תוכלמלהרשעשמחתנשלישילשהשדחבםלשורי

רקבואיבהללשהןמאוההםויבהוהילוחבזיו11׃אסא

שורדלתירבבואביו12׃םיפלאתעבשןאצותואמעבש

13׃םשפנלכבוםבבללכבםהיתובאיהלאהוהיתא

ןטקןמלתמוילארשייהלאהוהילשרדיאלרשאלכו

לודגלוקבהוהילועבשיו14׃השאדעושיאמללודגדעו

הדוהילכוחמשיו15׃תורפושבותורצצחבוהעורתבו

והשקבםנוצרלכבוועבשנםבבללכביכהעובשהלע

םאהכעמםגו16׃ביבסמםהלהוהיחניוםהלאצמיו

תצלפמהרשאלהתשערשאהריבגמהריסהךלמהאסא

17׃ןורדקלחנבףרשיוקדיוהתצלפמתאאסאתרכיו

לכםלשהיהאסאבבלקרלארשימורסאלתומבהו

ףסכםיהלאהתיבוישדקוויבאישדקתאאביו18׃וימי

שמחוםישלשתנשדעהתיהאלהמחלמו19׃םילכובהזו

׃אסאתוכלמל

ךלמאשעבהלעאסאתוכלמלששוםישלשתנשב16

אבואצויתתיתלבלהמרהתאןביוהדוהילעלארשי

תיבתורצאמבהזוףסכאסאאציו2׃הדוהיךלמאסאל

בשויהםראךלמדדהןבלאחלשיוךלמהתיבוהוהי

ךיבאןיבויבאןיבוךניבויניבתירב3׃רמאלקשמרדב
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אשעבתאךתירברפהךלבהזוףסכךליתחלשהנה

ךלמהלאדדהןבעמשיו4׃ילעמהלעיולארשיךלמ

לארשיירעלאולרשאםיליחהירשתאחלשיואסא

ירעתונכסמלכתאוםימלבאתאוןדתאוןויעתאוכיו

המרהתאתונבמלדחיואשעבעמשכיהיו5׃ילתפנ

הדוהילכתאחקלךלמהאסאו6׃ותכאלמתאתבשיו

ןביואשעבהנברשאהיצעתאוהמרהינבאתאואשיו

הארהיננחאבאיההתעבו7׃הפצמהתאועבגתאםהב

םראךלמלעךנעשהבוילארמאיוהדוהיךלמאסאלא

םראךלמליחטלמנןכלעךיהלאהוהילעתנעשנאלו

בכרלברלליחלויהםיבולהוםישוכהאלה8׃ךדימ

׃ךדיבםנתנהוהילעךנעשהבודאמהברהלםישרפלו

םבבלםעקזחתהלץראהלכבתוטטשמויניעהוהייכ9

׃תומחלמךמעשיהתעמיכתאזלעתלכסנוילאםלש

ףעזביכתכפהמהתיבוהנתיוהארהלאאסאסעכיו10

הנהו11׃איההתעבםעהןמאסאץצריותאזלעומע

רפסלעםיבותכםנהםינורחאהוםינושארהאסאירבד

םישולשתנשבאסאאלחיו12׃לארשיוהדוהילםיכלמה

אלוילחבםגווילחהלעמלדעוילגרבותוכלמלעשתו

ויתבאםעאסאבכשיו13׃םיאפרביכהוהיתאשרד

ויתרבקבוהרבקיו14׃וכלמלתחאוםיעבראתנשבתמיו

אלמרשאבכשמבוהביכשיודיודריעבולהרכרשא

הפרשולופרשיוהשעמתחקרמבםיחקרמםינזוםימשב

׃דאמלדעהלודג
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2׃לארשילעקזחתיוויתחתונבטפשוהיךלמיו17

ץראבםיביצנןתיותורצבההדוהיירעלכבליחןתיו

הוהייהיו3׃ויבאאסאדכלרשאםירפאירעבוהדוהי

אלוםינשארהויבאדיודיכרדבךלהיכטפשוהיםע

ךלהויתוצמבושרדויבאיהלאליכ4׃םילעבלשרד

ודיבהכלממהתאהוהיןכיו5׃לארשיהשעמכאלו

דובכורשעוליהיוטפשוהילהחנמהדוהילכונתיו

תומבהתאריסהדועוהוהייכרדבובלהבגיו6׃ברל

חלשוכלמלשולשתנשבו7׃הדוהימםירשאהתאו

והיכימלולאנתנלוהירכזלוהידבעלוליחןבלוירשל

והינתנווהיעמשםיולהםהמעו8׃הדוהיירעבדמלל

והיבוטווהינדאוןתנוהיותומירמשולאהשעווהידבזו

׃םינהכהםרוהיועמשילאםהמעוםיולההינודאבוטו

לכבובסיוהוהיתרותרפסםהמעוהדוהיבודמליו9

לכלעהוהידחפיהיו10׃םעבודמליוהדוהיירע

םעומחלנאלוהדוהיתוביבסרשאתוצראהתוכלממ

ףסכוהחנמטפשוהילםיאיבמםיתשלפןמו11׃טפשוהי

םיפלאתעבשםיליאןאצולםיאיבמםיאיברעהםגאשמ

יהיו12׃תואמעבשוםיפלאתעבשםישיתותואמעבשו

תוינריבהדוהיבןביוהלעמלדעלדגוךלהטפשוהי

הדוהיירעבולהיההברהכאלמו13׃תונכסמירעו

םתדקפהלאו14׃םלשוריבליחירובגהמחלמישנאו

ומעורשההנדעםיפלאירשהדוהילםהיתובאתיבל

רשהןנחוהיודילעו15׃ףלאתואמשלשליחירובג

ירכזןבהיסמעודילעו16׃ףלאםינומשוםיתאמומעו
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ןמו17׃ליחרובגףלאםיתאמומעוהוהילבדנתמה

םיתאמןגמותשקיקשנומעועדילאליחרובגןמינב

יצולחףלאםינומשוהאמומעודבזוהיודילעו18׃ףלא

ןתנרשאדבלמךלמהתאםיתרשמההלא19׃אבצ

׃הדוהילכברצבמהירעבךלמה

׃באחאלןתחתיוברלדובכורשעטפשוהיליהיו18

באחאולחבזיוןורמשלבאחאלאםינשץקלדריו2

לאתולעלוהתיסיוומערשאםעלוברלרקבוןאצ

טפשוהילאלארשיךלמבאחארמאיו3׃דעלגתומר

ינומכולרמאיודעלגתמרימעךלתההדוהיךלמ

טפשוהירמאיו4׃המחלמבךמעוימעךמעכוךומכ

ץבקיו5׃הוהירבדתאםויכאנשרדלארשיךלמלא

םהלארמאיושיאתואמעבראםיאבנהתאלארשיךלמ

הלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלגתמרלאךלנה

הפןיאהטפשוהירמאיו6׃ךלמהדיבםיהלאהןתיו

לארשיךלמרמאיו7׃ותאמהשרדנודועהוהילאיבנ

ינאוותאמהוהיתאשורדלדחאשיאדועטפשוהילא

הערלוימילכיכהבוטלילעאבנתמונניאיכוהיתאנש

ךלמהרמאילאטפשוהירמאיואלמיןבוהיכימאוה

רהמרמאיודחאסירסלאלארשיךלמארקיו8׃ןכ

הדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמו9׃אלמיןבוהכימ

ןרגבםיבשיוםידגבםישבלמואסכלעשיאםיבשוי

10׃םהינפלםיאבנתמםיאיבנהלכוןורמשרעשחתפ

רמאהכרמאיולזרבינרקהנענכןבוהיקדצולשעיו
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םיאבנהלכו11׃םתולכדעםראתאחגנתהלאבהוהי

דיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלערמאלןכםיאבנ

וילארבדוהיכימלארקלךלהרשאךאלמהו12׃ךלמה

יהיוךלמהלאבוטדחאהפםיאבנהירבדהנהרמאל

יחוהיכימרמאיו13׃בוטתרבדוםהמדחאכךרבדאנ

לאאביו14׃רבדאותאיהלארמאירשאתאיכהוהי

דעלגתמרלאךלנההכימוילאךלמהרמאיוךלמה

׃םכדיבונתניווחילצהוולערמאיולדחאםאהמחלמל

רשאךעיבשמינאםימעפהמכדעךלמהוילארמאיו15

יתיאררמאיו16׃הוהיםשבתמאקרילארבדתאל

ןהלןיארשאןאצכםירההלעםיצופנלארשילכתא

ותיבלשיאובושיהלאלםינדאאלהוהירמאיוהער

יתרמאאלהטפשוהילאלארשיךלמרמאיו17׃םולשב

ןכלרמאיו18׃ערלםאיכבוטילעאבנתיאלךילא

לכוואסכלעבשויהוהיתאיתיארהוהירבדועמש

ימהוהירמאיו19׃ולאמשוונימילעםידמעםימשהאבצ

דעלגתומרבלפיולעיולארשיךלמבאחאתאהתפי

דמעיוחורהאציו20׃הככרמאהזוהככרמאהזרמאיו

21׃המבוילאהוהירמאיוונתפאינארמאיוהוהיינפל

רמאיוויאיבנלכיפברקשחורליתייהואצארמאיו

הוהיןתנהנההתעו22׃ןכהשעואצלכותםגוהתפת

23׃הערךילערבדהוהיוהלאךיאיבניפברקשחור

רמאיויחלהלעוהיכימתאךיוהנענכןבוהיקדצשגיו

רמאיו24׃ךתארבדליתאמהוהיחוררבעךרדההזיא

רדחברדחאובתרשאאוההםויבהארךנהוהיכימ
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והבישהווהיכימתאוחקלארשיךלמרמאיו25׃אבחהל

הכםתרמאו26׃ךלמהןבשאוילאוריעהרשןומאלא

ץחלםחלוהלכאהואלכהתיבהזומישךלמהרמא

בושםאוהיכימרמאיו27׃םולשביבושדעץחלםימו

׃םלכםימעועמשרמאיויבהוהירבדאלםולשבבושת

תמרלאהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמלעיו28

אובושפחתהטפשוהילאלארשיךלמרמאיו29׃דעלג

ואביולארשיךלמשפחתיוךידגבשבלהתאוהמחלמב

ולרשאבכרהירשתאהוצםראךלמו30׃המחלמב

ךלמתאםאיכלודגהתאןטקהתאומחלתאלרמאל

טפשוהיתאבכרהירשתוארכיהיו31׃ודבללארשי

קעזיוםחלהלוילעובסיואוהלארשיךלמורמאהמהו

תוארכיהיו32׃ונממםיהלאםתיסיוורזעהוהיוטפשוהי

33׃וירחאמובשיולארשיךלמהיהאליכבכרהירש

םיקבדהןיבלארשיךלמתאךיוומתלתשקבךשמשיאו

הנחמהןמינתאצוהוךידיךפהבכרלרמאיוןירשהןיבו

לארשיךלמואוההםויבהמחלמהלעתו34׃יתילחהיכ

אובתעלתמיוברעהדעםראחכנהבכרמבדימעמהיה

׃שמשה

׃םלשורילםולשבותיבלאהדוהיךלמטפשוהיבשיו19

ךלמהלארמאיוהזחהיננחןבאוהיוינפלאאציו2

ךילעתאזבובהאתהוהייאנשלורזעלעשרלהטפשוהי

ךמעואצמנםיבוטםירבדלבא3׃הוהיינפלמףצק

שרדלךבבלתוניכהוץראהןמתורשאהתרעביכ
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םעבאציובשיוםלשוריבטפשוהיבשיו4׃םיהלאה

יהלאהוהילאםבישיוםירפארהדעעבשראבמ

הדוהיירעלכבץראבםיטפשדמעיו5׃םהיתובא

המוארםיטפשהלארמאיו6׃ריעוריעלתורצבה

רבדבםכמעוהוהיליכוטפשתםדאלאליכםישעםתא

ןיאיכושעוורמשםכילעהוהידחפיהיהתעו7׃טפשמ

םגו8׃דחשחקמוםינפאשמוהלועוניהלאהוהיםע

ישארמוםינהכהוםיולהןמטפשוהידימעהםלשוריב

׃םלשוריובשיובירלוהוהיטפשמללארשילתובאה

הנומאבהוהיתאריבןושעתהכרמאלםהילעוציו9

םכיחאמםכילעאובירשאבירלכו10׃םלשבבלבו

םיקחלהוצמלהרותןיבםדלםדןיבםהירעבםיבשיה

ףצקהיהוהוהילומשאיאלוםתאםתרהזהוםיטפשמלו

הנהו11׃ומשאתאלוןושעתהכםכיחאלעוםכילע

ןבוהידבזוהוהירבדלכלםכילעשארהןהכוהירמא

םירטשוךלמהרבדלכלהדוהיתיבלדיגנהלאעמשי

׃בוטהםעהוהייהיוושעווקזחםכינפלםיולה

םהמעוןומעינבובאומינבואבןכירחאיהיו20

טפשוהילודיגיוואביו2׃המחלמלטפשוהילעםינומעהמ

ןוצצחבםנהוםראמםילרבעמברןומהךילעאברמאל

שורדלוינפתאטפשוהיןתיואריו3׃ידגןיעאיהרמת

הדוהיוצבקיו4׃הדוהילכלעםוצארקיוהוהיל

׃הוהיתאשקבלואבהדוהיירעלכמםגהוהימשקבל

הוהיתיבבםלשוריוהדוהילהקבטפשוהידמעיו5
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אלהוניתבאיהלאהוהירמאיו6׃השדחהרצחהינפל

תוכלממלכבלשומהתאוםימשבםיהלאאוההתא

אלה7׃בציתהלךמעןיאוהרובגוחכךדיבוםיוגה

ךמעינפלמתאזהץראהיבשיתאתשרוהוניהלאהתא

ובשיו8׃םלועלךבהאםהרבאערזלהנתתולארשי

ונילעאובתםא9׃רמאלךמשלשדקמהבךלונביוהב

הזהתיבהינפלהדמענבערורבדוטופשברחהער

עמשתוונתרצמךילאקעזנוהזהתיבבךמשיכךינפלו

אלרשאריעשרהובאומוןומעינבהנההתעו10׃עישותו

ורסיכםירצמץראמםאבבםהבאובללארשילהתתנ

אובלונילעםילמגםההנהו11׃םודימשהאלוםהילעמ

טפשתאלהוניהלא12׃ונתשרוהרשאךתשרימונשרגל

ונילעאבההזהברהןומההינפלחכונבןיאיכםב

הדוהילכו13׃וניניעךילעיכהשענהמעדנאלונחנאו

ןבלאיזחיו14׃םהינבוםהישנםפטםגהוהיינפלםידמע

ףסאינבןמיולההינתמןבלאיעיןבהינבןבוהירכז

ובישקהרמאיו15׃להקהךותבהוהיחורוילעהתיה

הוהירמאהכטפשוהיךלמהוםלשורייבשיוהדוהילכ

יכהזהברהןומההינפמותחתלאוואריתלאםתאםכל

םנהםהילעודררחמ16׃םיהלאליכהמחלמהםכלאל

רבדמינפלחנהףוסבםתאםתאצמוץיצההלעמבםילע

וארוודמעובציתהתאזבםחלהלםכלאל17׃לאורי

לאוואריתלאםלשוריוהדוהיםכמעהוהיתעושיתא

טפשוהידקיו18׃םכמעהוהיוםהינפלואצרחמותחת

הוהיינפלולפנםלשורייבשיוהדוהילכוהצראםיפא
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ןמוםיתהקהינבןמםיולהומקיו19׃הוהילתוחתשהל

לודגלוקבלארשייהלאהוהילללהלםיחרקהינב

םתאצבועוקתרבדמלואציורקבבומיכשיו20׃הלעמל

ונימאהםלשורייבשיוהדוהיינועמשרמאיוטפשוהידמע

21׃וחילצהוויאיבנבונימאהונמאתוםכיהלאהוהיב

תרדהלםיללהמוהוהילםיררשמדמעיוםעהלאץעויו

םלועליכהוהילודוהםירמאוץולחהינפלתאצבשדק

םיבראמהוהיןתנהלהתוהנרבולחהתעבו22׃ודסח

׃ופגניוהדוהילםיאבהריעשרהובאומןומעינבלע

םירחהלריעשרהיבשילעבאומוןומעינבודמעיו23

והערבשיאורזעריעשיבשויבםתולככודימשהלו

לאונפיורבדמלהפצמהלעאבהדוהיו24׃תיחשמל

אביו25׃הטילפןיאוהצראםילפנםירגפםנהוןומהה

שוכרוברלםהבואצמיוםללשתאזבלומעוטפשוהי

םימיויהיואשמןיאלםהלולצניותודמחילכוםירגפו

יעברהםויבו26׃אוהבריכללשהתאםיזזבהשולש

וארקןכלעהוהיתאוכרבםשיכהכרבקמעלולהקנ

לכובשיו27׃םויהדעהכרבקמעאוההםוקמהםשתא

םלשורילאבושלםשארבטפשוהיוםלשוריוהדוהישיא

םלשוריואביו28׃םהיביואמהוהיםחמשיכהחמשב

דחפיהיו29׃הוהיתיבלאתורצצחבותורנכבוםילבנב

הוהיםחלניכםעמשבתוצראהתוכלממלכלעםיהלא

ולחניוטפשוהיתוכלמטקשתו30׃לארשייביואםע

םישלשןבהדוהילעטפשוהיךלמיו31׃ביבסמויהלא

םלשוריבךלמהנששמחוםירשעווכלמבהנששמחו
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אלואסאויבאךרדבךליו32׃יחלשתבהבוזעומאםשו

אלתומבהךא33׃הוהייניעברשיהתושעלהנממרס

34׃םהיתבאיהלאלםבבלוניכהאלםעהדועוורס

םיבותכםנהםינרחאהוםינשארהטפשוהיירבדרתיו

׃לארשייכלמרפסלעהלעהרשאיננחןבאוהיירבדב

ךלמהיזחאםעהדוהיךלמטפשוהירבחתאןכירחאו35

תושעלומעוהרבחיו36׃תושעלעישרהאוהלארשי

אבנתיו37׃רבגןויצעבתוינאושעיושישרתתכללתוינא

ךרבחתהכרמאלטפשוהילעהשרממוהודדןברזעילא

ורצעאלותוינאורבשיוךישעמתאהוהיץרפוהיזחאםע

׃שישרתלאתכלל

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעטפשוהיבכשיו21

טפשוהיינבםיחאולו2׃ויתחתונבםרוהיךלמיודיוד

לכוהיטפשולאכימווהירזעווהירכזולאיחיוהירזע

םהיבאםהלןתיו3׃לארשיךלמטפשוהיינבהלא

תורצמירעםעתונדגמלובהזלוףסכלתוברתונתמ

4׃רוכבהאוהיכםרוהילןתנהכלממהתאוהדוהיב

ויחאלכתאגרהיוקזחתיוויבאתכלממלעםרוהיםקיו

םרוהיהנשםיתשוםישלשןב5׃לארשיירשמםגוברחב

ךרדבךליו6׃םלשוריבךלמםינשהנומשווכלמב

התיהבאחאתביכבאחאתיבושערשאכלארשייכלמ

תיחשהלהוהיהבאאלו7׃הוהייניעבערהשעיוהשאול

רשאכודיודלתרכרשאתירבהןעמלדיודתיבתא

םודאעשפוימיב8׃םימיהלכוינבלורינולתתלרמא

םרוהירבעיו9׃ךלמםהילעוכילמיוהדוהידיתחתמ
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םודאתאךיוהלילםקיהיוומעבכרהלכווירשםע

דיתחתמםודאעשפיו10׃בכרהירשתאווילאבבוסה

תחתמאיההתעבהנבלעשפתזאהזהםויהדעהדוהי

תומבהשעאוהםג11׃ויתבאיהלאהוהיתאבזעיכודי

12׃הדוהיתאחדיוםלשורייבשיתאןזיוהדוהיירהב

הוהירמאהכרמאלאיבנהוהילאמבתכמוילאאביו

טפשוהייכרדבתכלהאלרשאתחתךיבאדיודיהלא

יכלמךרדבךלתו13׃הדוהיךלמאסאיכרדבוךיבא

תיבתונזהכםלשורייבשיתאוהדוהיתאהנזתולארשי

14׃תגרהךממםיבוטהךיבאתיבךיחאתאםגובאחא

לכבוךישנבוךינבבוךמעבהלודגהפגמףגנהוהיהנה

ואצידעךיעמהלחמבםיברםיילחבהתאו15׃ךשוכר

םרוהילעהוהירעיו16׃םימילעםימיילחהןמךיעמ

ולעיו17׃םישוכדילערשאםיברעהוםיתשלפהחורתא

תיבלאצמנהשוכרהלכתאובשיוהועקביוהדוהיב

זחאוהיםאיכןבולראשנאלווישנווינבםגוךלמה

ןיאלילחלויעמבהוהיופגנתאזלכירחאו18׃וינבןטק

םינשםימילץקהתאצתעכוםימימםימיליהיו19׃אפרמ

ולושעאלוםיערםיאלחתבתמיווילחםעויעמואצי

היהםיתשוםישלשןב20׃ויתבאתפרשכהפרשומע

הדמחאלבךליוםלשוריבךלמםינשהנומשווכלמב

׃םיכלמהתורבקבאלודיודריעבוהרבקיו

ויתחתןטקהונבוהיזחאתאםלשורייבשויוכילמיו22

ךלמיוהנחמלםיברעבאבהדודגהגרהםינשארהלכיכ
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םיתשוםיעבראןב2׃הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחא

ומאםשוםלשוריבךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנש

באחאתיביכרדבךלהאוהםג3׃ירמעתבוהילתע

הוהייניעבערהשעיו4׃עישרהלותצעויהתיהומאיכ

ויבאתומירחאםיצעויולויההמהיכבאחאתיבכ

באחאןבםרוהיתאךליוךלהםתצעבםג5׃ולתיחשמל

דעלגתומרבםראךלמלאזחלעהמחלמללארשיךלמ

יכלאערזיבאפרתהלבשיו6׃םרויתאםימרהוכיו

םראךלמלאהזחתאומחלהבהמרבוהכהרשאםיכמה

ןבםרוהיתאתוארלדריהדוהיךלמםרוהיןבוהירזעו

תסובתהתיהםיהלאמו7׃אוההלחיכלאערזיבבאחא

אוהילאםרוהיםעאציואבבוםרוילאאובלוהיזחא

8׃באחאתיבתאתירכהלהוהיוחשמרשאישמנןב

הדוהיירשתאאצמיובאחאתיבםעאוהיטפשהכיהיו

שקביו9׃םגרהיווהיזחאלםיתרשמוהיזחאיחאינבו

לאוהאביוןורמשבאבחתמאוהווהדכליווהיזחאתא

רשאאוהטפשוהיןבורמאיכוהרבקיווהתמיואוהי

חכרצעלוהיזחאתיבלןיאוובבללכבהוהיתאשרד

הנבתמיכהתארוהיזחאםאוהילתעו10׃הכלממל

11׃הדוהיתיבלהכלממהערזלכתארבדתוםקתו

בנגתווהיזחאןבשאויתאךלמהתבתעבשוהיחקתו

ותקנימתאוותאןתתוםיתמומהךלמהינבךותמותא

םרוהיךלמהתבתעבשוהיוהריתסתותוטמהרדחב

ינפמוהיזחאתוחאהתיהאיהיכןהכהעדיוהיתשא
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םיהלאהתיבבםתאיהיו12׃והתתימהאלווהילתע

׃ץראהלעתכלמהילתעוםינשששאבחתמ

תואמהירשתאחקיועדיוהיקזחתהתיעבשההנשבו23

ןבוהירזעלוןנחוהיןבלאעמשילוםחריןבוהירזעל

ומעירכזןבטפשילאתאווהידעןבוהישעמתאודבוע

ירעלכמםיולהתאוצבקיוהדוהיבובסיו2׃תירבב

3׃םלשורילאואביולארשילתובאהישארוהדוהי

רמאיוךלמהםעםיהלאהתיבבתירבלהקהלכתרכיו

ינבלעהוהירבדרשאכךלמיךלמהןבהנהםהל

תבשהיאבםכמתישלשהושעתרשארבדההז4׃דיוד

ךלמהתיבבתישלשהו5׃םיפסהירעשלםיוללוםינהכל

6׃הוהיתיבתורצחבםעהלכודוסיהרעשבתישלשהו

םיוללםיתרשמהוםינהכהםאיכהוהיתיבאובילאו

7׃הוהיתרמשמורמשיםעהלכוהמהשדקיכואביהמה

לאאבהוודיבוילכושיאביבסךלמהתאםיולהופיקהו

םיולהושעיו8׃ותאצבוואבבךלמהתאויהותמויתיבה

תאשיאוחקיוןהכהעדיוהיהוצרשאלככהדוהילכו

עדיוהירטפאליכתבשהיאצויםעתבשהיאבוישנא

תואמהירשלןהכהעדיוהיןתיו9׃תוקלחמהתאןהכה

דיודךלמלרשאםיטלשהתאותונגמהתאוםיתינחהתא

וחלששיאוםעהלכתאדמעיו10׃םיהלאהתיברשא

תילאמשהתיבהףתכדעתינמיהתיבהףתכמודיב

ךלמהןבתאואיצויו11׃ביבסךלמהלעתיבלוחבזמל

והחשמיוותאוכילמיותודעהתאורזנהתאוילעונתיו

תאוהילתעעמשתו12׃ךלמהיחיורמאיווינבועדיוהי
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םעהלאאובתוךלמהתאםיללהמהוםיצרהםעהלוק

אובמבודומעלעדמועךלמההנהוארתו13׃הוהיתיב

עקותוחמשץראהםעלכוךלמהלעתורצצחהוםירשהו

ללהלםיעידומורישהילכבםיררושמהותורצצחב

אצויו14׃רשקרשקרמאתוהידגבתאוהילתעערקתו

םהלארמאיוליחהידוקפתואמהירשתאןהכהעדיוהי

ברחבתמויהירחאאבהותורדשהתיבמלאהואיצוה

םידיהלומישיו15׃הוהיתיבהותימתאלןהכהרמאיכ

׃םשהותימיוךלמהתיבםיסוסהרעשאובמלאאובתו

ךלמהןיבוםעהלכןיבווניבתירבעדיוהיתרכיו16

והצתיולעבהתיבםעהלכואביו17׃הוהילםעלתויהל

וגרהלעבהןהכןתמתאוורבשוימלצתאוויתחבזמתאו

דיבהוהיתיבתדקפעדיוהיםשיו18׃תוחבזמהינפל

תולעהלהוהיתיבלעדיודקלחרשאםיולהםינהכה

ידילערישבוהחמשבהשמתרותבבותככהוהיתולע

אביאלוהוהיתיבירעשלעםירעושהדמעיו19׃דיוד

םירידאהתאותואמהירשתאחקיו20׃רבדלכלאמט

ךלמהתאדרויוץראהםעלכתאוםעבםילשומהתאו

ובישויוךלמהתיבןוילעהרעשךותבואביוהוהיתיבמ

ץראהםעלכוחמשיו21׃הכלממהאסכלעךלמהתא

׃ברחבותימהוהילתעתאוהטקשריעהו

ךלמהנשםיעבראווכלמבשאיםינשעבשןב24

רשיהשאוישעיו2׃עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

םישנעדיוהיולאשיו3׃ןהכהעדיוהיימילכהוהייניעב
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בלםעהיהןכירחאיהיו4׃תונבוםינבדלויוםיתש

םיולהוםינהכהתאץבקיו5׃הוהיתיבתאשדחלשאוי

ףסכלארשילכמוצבקוהדוהיירעלואצםהלרמאיו

ורהמתםתאוהנשבהנשידמםכיהלאתיבתאקזחל

שארהעדיוהילךלמהארקיו6׃םיולהורהמאלורבדל

הדוהימאיבהלםיולהלעתשרדאלעודמולרמאיו

לארשיללהקהוהוהידבעהשמתאשמתאםלשורימו

תאוצרפהינבתעשרמהוהילתעיכ7׃תודעהלהאל

׃םילעבלושעהוהיתיבישדקלכםגוםיהלאהתיב

תיברעשבוהנתיודחאןוראושעיוךלמהרמאיו8

איבהלםלשוריבוהדוהיבלוקונתיו9׃הצוחהוהי

׃רבדמבלארשילעםיהלאהדבעהשמתאשמהוהיל

ןוראלוכילשיוואיביוםעהלכוםירשהלכוחמשיו10

ךלמהתדקפלאןוראהתאאיביתעביהיו11׃הלכלדע

ךלמהרפוסאבוףסכהבריכםתוארכוםיולהדיב

לאוהבישיווהאשיוןוראהתאורעיושארהןהכדיקפו

והנתיו12׃ברלףסכופסאיוםויבםוילושעהכומקמ

ויהיוהוהיתיבתדובעתכאלמהשועלאעדיוהיוךלמה

ישרחלםגוהוהיתיבשדחלםישרחוםיבצחםירכש

הכאלמהישעושעיו13׃הוהיתיבתאקזחלתשחנולזרב

םיהלאהתיבתאודימעיוםדיבהכאלמלהכוראלעתו

ךלמהינפלואיבהםתולככו14׃והצמאיוותנכתמלע

ילכהוהיתיבלםילכוהשעיוףסכהראשתאעדיוהיו

תולעםילעמויהיוףסכובהזילכותופכותולעהותרש

עבשיועדיוהיןקזיו15׃עדיוהיימילכדימתהוהיתיבב
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והרבקיו16׃ותומבהנשםישלשוהאמןבתמיוםימי

םעולארשיבהבוטהשעיכםיכלמהםעדיודריעב

הדוהיירשואבעדיוהיתומירחאו17׃ותיבוםיהלאה

תיבתאובזעיו18׃םהילאךלמהעמשזאךלמלווחתשיו

םיבצעהתאוםירשאהתאודבעיוםהיתובאיהלאהוהי

חלשיו19׃תאזםתמשאבםלשוריוהדוהילעףצקיהיו

20׃וניזאהאלוםבודיעיוהוהילאםבישהלםיאבנםהב

דמעיוןהכהעדיוהיןבהירכזתאהשבלםיהלאחורו

םתאהמלםיהלאהרמאהכםהלרמאיוםעללעמ

הוהיתאםתבזעיכוחילצתאלוהוהיתוצמתאםירבע

ךלמהתוצמבןבאוהמגריווילעורשקיו21׃םכתאבזעיו

רשאדסחהךלמהשאוירכזאלו22׃הוהיתיברצחב

ארירמאותומכוונבתאגרהיוומעויבאעדיוהיהשע

םראליחוילעהלעהנשהתפוקתליהיו23׃שרדיוהוהי

םעמםעהירשלכתאותיחשיוםלשוריוהדוהילאואביו

םישנארעצמביכ24׃קשמרדךלמלוחלשםללשלכו

תאובזעיכדאמברלליחםדיבןתנהוהיוםראליחואב

םתכלבו25׃םיטפשושעשאויתאוםהיתובאיהלאהוהי

וידבעוילעורשקתהםיברםיילחמבותאובזעיכונממ

והרבקיותמיוותטמלעוהגרהיוןהכהעדיוהיינבימדב

הלאו26׃םיכלמהתורבקבוהרבקאלודיודריעב

ןבדבזוהיותינומעהתעמשןבדבזוילעםירשקתמה

תיבדוסיווילעאשמהברווינבו27׃תיבאומהתירמש

ךלמיוםיכלמהרפסשרדמלעםיבותכםנהםיהלאה

׃ויתחתונבוהיצמא
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עשתוםירשעווהיצמאךלמהנששמחוםירשעןב25

שעיו2׃םילשורימןדעוהיומאםשוםלשוריבךלמהנש

רשאכיהיו3׃םלשבבלבאלקרהוהייניעברשיה

ךלמהתאםיכמהוידבעתאגרהיווילעהכלממההקזח

רפסבהרותבבותככיכתימהאלםהינבתאו4׃ויבא

םינבלעתובאותומיאלרמאלהוהיהוצרשאהשמ

ץבקיו5׃ותומיואטחבשיאיכתובאלעותומיאלםינבו

םיפלאהירשלתובאתיבלםדימעיוהדוהיתאוהיצמא

םירשעןבמלםדקפיוןמינבוהדוהילכלתואמהירשלו

אבצאצוירוחבףלאתואמשלשםאצמיוהלעמוהנש

ליחרובגףלאהאמלארשימרכשיו6׃הנצוחמרזחא

ךלמהרמאלוילאאבםיהלאהשיאו7׃ףסכרככהאמב

ינבלכלארשיםעהוהיןיאיכלארשיאבצךמעאבילא

ךלישכיהמחלמלקזחהשעהתאאבםאיכ8׃םירפא

׃לישכהלורוזעלםיהלאבחכשייכביואינפלםיהלאה

תאמלתושעלהמוםיהלאהשיאלוהיצמארמאיו9

שיםיהלאהשיארמאיולארשידודגליתתנרשארככה

דודגהלוהיצמאםלידביו10׃הזמהברהךלתתלהוהיל

דאמםפארחיוםמוקמלתכללםירפאמוילאאברשא

קזחתהוהיצמאו11׃ףאירחבםמוקמלובושיוהדוהיב

תרשעריעשינבתאךיוחלמהאיגךליוומעתאגהניו

םואיביוהדוהיינבובשםייחםיפלאתרשעו12׃םיפלא

13׃ועקבנםלכועלסהשארמםוכילשיועלסהשארל

המחלמלומעתכלמוהיצמאבישהרשאדודגהינבו

םהמוכיוןורוחתיבדעוןורמשמהדוהיירעבוטשפיו



בםימיהירבד 1422

והיצמאאובירחאיהיו14׃הברהזבוזביוםיפלאתשלש

ולםדימעיוריעשינביהלאתאאביוםימודאתאתוכהמ

הוהיףארחיו15׃רטקיםהלוהוחתשיםהינפלוםיהלאל

תאתשרדהמלולרמאיואיבנוילאחלשיווהיצמאב

ורבדביהיו16׃ךדימםמעתאוליצהאלרשאםעהיהלא

ךוכיהמלךללדחךונתנךלמלץעוילהולרמאיווילא

ךתיחשהלםיהלאץעייכיתעדירמאיואיבנהלדחיו

ךלמוהיצמאץעויו17׃יתצעלתעמשאלותאזתישעיכ

לארשיךלמאוהיןבזחאוהיןבשאוילאחלשיוהדוהי

לארשיךלמשאויחלשיו18׃םינפהארתנךלרמאל

חלשןונבלברשאחוחהרמאלהדוהיךלמוהיצמאלא

השאלינבלךתבתאהנתרמאלןונבלברשאזראהלא

19׃חוחהתאסמרתוןונבלברשאהדשהתיחרבעתו

התעדיבכהלךבלךאשנוםודאתאתיכההנהתרמא

הדוהיוהתאתלפנוהערבהרגתתהמלךתיבבהבש

םתתןעמלאיהםיהלאהמיכוהיצמאעמשאלו20׃ךמע

לארשיךלמשאוילעיו21׃םודאיהלאתאושרדיכדיב

רשאשמשתיבבהדוהיךלמוהיצמאואוהםינפוארתיו

׃וילהאלשיאוסניולארשיינפלהדוהיףגניו22׃הדוהיל

שאוישפתזחאוהיןבשאויןבהדוהיךלמוהיצמאתאו23

תמוחבץרפיוםלשוריוהאיביושמשתיבבלארשיךלמ

׃המאתואמעבראהנופהרעשדעםירפארעשמםלשורי

תיבבםיאצמנהםילכהלכתאוףסכהובהזהלכו24

ינבתאוךלמהתיבתורצאתאוםודאדבעםעםיהלאה

ךלמשאויןבוהיצמאיחיו25׃ןורמשבשיותוברעתה
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שמחלארשיךלמזחאוהיןבשאויתומירחאהדוהי

םינורחאהוםינשארהוהיצמאירבדרתיו26׃הנשהרשע

27׃לארשיוהדוהייכלמרפסלעםיבותכםנהאלה

רשקוילעורשקיוהוהיירחאמוהיצמארסרשאתעמו

והתימיוהשיכלוירחאוחלשיוהשיכלסניוםלשוריב

ריעבויתבאםעותאורבקיוםיסוסהלעוהאשיו28׃םש

׃הדוהי

הרשעששןבאוהווהיזעתאהדוהיםעלכוחקיו26

תאהנבאוה2׃והיצמאויבאתחתותאוכילמיוהנש

ןב3׃ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבישיותוליא

ךלמהנשםיתשוםישמחווכלמבוהיזעהנשהרשעשש

רשיהשעיו4׃םלשוריןמהיליכיומאםשוםלשוריב

שרדליהיו5׃ויבאוהיצמאהשערשאלככהוהייניעב

ושרדימיבוםיהלאהתארבןיבמהוהירכזימיבםיהלא

םיתשלפבםחליואציו6׃םיהלאהוחילצההוהיתא

דודשאתמוחתאוהנביתמוחתאותגתמוחתאץרפיו

לעםיהלאהוהרזעיו7׃םיתשלפבודודשאבםירעהנביו

8׃םינועמהולעברוגבםיבשיהםייברעהלעוםיתשלפ

םירצמאובלדעומשךליווהיזעלהחנמםינומעהונתיו

לעםלשוריבםילדגמוהיזעןביו9׃הלעמלדעקיזחהיכ

ןביו10׃םקזחיועוצקמהלעואיגהרעשלעוהנפהרעש

ולהיהברהנקמיכםיברתורבבצחיורבדמבםילדגמ

יכלמרכבוםירהבםימרכוםירכארושימבוהלפשבו

יאצויהמחלמהשעליחוהיזעליהיו11׃היההמדאבהא
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והישעמורפוסהלאועידיבםתדקפרפסמבדודגלאבצ

ישאררפסמלכ12׃ךלמהירשמוהיננחדילערטושה

םדילעו13׃תואמששוםיפלאליחירובגלתובאה

תואמשמחוםיפלאתעבשוףלאתואמשלשאבצליח

ןכיו14׃ביואהלעךלמלרזעלליחחכבהמחלמישוע

תונירשוםיעבוכוםיחמרוםינגמאבצהלכלוהיזעםהל

תונבשחםלשוריבשעיו15׃םיעלקינבאלותותשקו

אורילתונפהלעוםילדגמהלעתויהלבשוחתבשחמ

אילפהיכקוחרמלדעומשאציותולדגםינבאבוםיצחב

תיחשהלדעובלהבגותקזחכו16׃קזחיכדערזעהל

לעריטקהלהוהילכיהלאאביוויהלאהוהיבלעמיו

םינהכומעוןהכהוהירזעוירחאאביו17׃תרטקהחבזמ

ךלמהוהיזעלעודמעיו18׃ליחינבםינומשהוהיל

ינבםינהכליכהוהילריטקהלוהיזעךלאלולורמאיו

אלותלעמיכשדקמהןמאצריטקהלםישדקמהןרהא

תרטקמודיבווהיזעףעזיו19׃םיהלאהוהימדובכלךל

ינפלוחצמבהחרזתערצהוםינהכהםעופעזבוריטקהל

וילאןפיו20׃תרטקהחבזמללעמהוהיתיבבםינהכה

וחצמבערצמאוההנהוםינהכהלכושארהןהכוהירזע

21׃הוהיועגניכתאצלףחדנאוהםגוםשמוהולהביו

תושפחהתיבבשיוותומםוידעערצמךלמהוהיזעיהיו

טפושךלמהתיבלעונבםתויוהוהיתיבמרזגניכערצמ

םינרחאהוםינשארהוהיזעירבדרתיו22׃ץראהםעתא

ויתבאםעוהיזעבכשיו23׃איבנהץומאןבוהיעשיבתכ
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יכםיכלמלרשאהרובקההדשבויתבאםעותאורבקיו

׃ויתחתונבםתויךלמיואוהערוצמורמא

הנשהרשעששווכלמבםתויהנששמחוםירשעןב27

רשיהשעיו2׃קודצתבהשוריומאםשוםלשוריבךלמ

לאאבאלקרויבאוהיזעהשערשאלככהוהייניעב

רעשתאהנבאוה3׃םיתיחשמםעהדועוהוהילכיה

הנבםירעו4׃ברלהנבלפעהתמוחבוןוילעההוהיתיב

אוהו5׃םילדגמותוינריבהנבםישרחבוהדוהירהב

ןומעינבולונתיוםהילעקזחיוןומעינבךלמםעםחלנ

םיטחםירכםיפלאתרשעוףסכרככהאמאיהההנשב

הנשבוןומעינבולובישהתאזםיפלאתרשעםירועשו

ינפלויכרדןיכהיכםתויקזחתיו6׃תישלשהותינשה

ויכרדוויתמחלמלכוםתויירבדרתיו7׃ויהלאהוהי

םירשעןב8׃הדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכםנה

׃םלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנששמחו

ךלמיודיודריעבותאורבקיוויתבאםעםתויבכשיו9

׃ויתחתונבזחא

ךלמהנשהרשעששווכלמבזחאהנשםירשעןב28

2׃ויבאדיודכהוהייניעברשיההשעאלוםלשוריב

3׃םילעבלהשעתוכסמםגולארשייכלמיכרדבךליו

תובעתכשאבוינבתארעביוםנהןבאיגבריטקהאוהו

רטקיוחבזיו4׃לארשיינבינפמהוהישירהרשאםיוגה

הוהיוהנתיו5׃ןנערץעלכתחתותועבגהלעותומבב

הלודגהיבשונממובשיוובוכיוםראךלמדיבויהלא
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הכמובךיוןתנלארשיךלמדיבםגוקשמרדואיביו

םירשעוהאמהדוהיבוהילמרןבחקפגרהיו6׃הלודג

יהלאהוהיתאםבזעבליחינבלכהדחאםויבףלא

ךלמהןבוהישעמתאםירפארובגירכזגרהיו7׃םתובא

8׃ךלמההנשמהנקלאתאותיבהדיגנםקירזעתאו

תונבוםינבםישנףלאםיתאמםהיחאמלארשיינבובשיו

9׃ןורמשלללשהתאואיביוםהמוזזבברללשםגו

אבהאבצהינפלאציוומשדדעהוהילאיבנהיהםשו

םכיתובאיהלאהוהיתמחבהנהםהלרמאיוןורמשל

םימשלדעףעזבםבוגרהתוםכדיבםנתנהדוהילע

שבכלםירמאםתאםלשוריוהדוהיינבהתעו10׃עיגה

תומשאםכמעםתאקראלהםכלתוחפשלוםידבעל

רשאהיבשהובישהוינועמשהתעו11׃םכיהלאהוהיל

ומקיו12׃םכילעהוהיףאןורחיכםכיחאמםתיבש

ןבוהיכרבןנחוהיןבוהירזעםירפאינבישארמםישנא

םיאבהלעילדחןבאשמעוםלשןבוהיקזחיותומלשמ

יכהנההיבשהתאואיבתאלםהלורמאיו13׃אבצהןמ

וניתאטחלעףיסהלםירמאםתאונילעהוהיתמשאל

׃לארשילעףאןורחוונלהמשאהבריכוניתמשאלעו

םירשהינפלהזבהתאוהיבשהתאץולחהבזעיו14

וקיזחיותומשבובקנרשאםישנאהומקיו15׃להקהלכו

םושבליוללשהןמושיבלהםהימרעמלכוהיבשב

לכלםירמחבםולהניוםוכסיוםוקשיוםולכאיוםולעניו

ובושיוםהיחאלצאםירמתהריעוחריםואיביולשוכ

רושאיכלמלעזחאךלמהחלשאיההתעב16׃ןורמש
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׃יבשובשיוהדוהיבוכיוואבםימודאדועו17׃ולרזעל

ודכליוהדוהילבגנהוהלפשהירעבוטשפםיתשלפו18

היתונבווכושתאותורדגהתאוןוליאתאושמשתיבתא

19׃םשובשיוהיתנבתאווזמגתאוהיתונבוהנמתתאו

יכלארשיךלמזחארובעבהדוהיתאהוהיעינכהיכ

תגלתוילעאביו20׃הוהיבלעמלועמוהדוהיבעירפה

זחאקלחיכ21׃וקזחאלוולרציורושאךלמרסאנלפ

רושאךלמלןתיוםירשהוךלמהתיבתאוהוהיתיבתא

הוהיבלועמלףסויוולרצהתעבו22׃ולהרזעלאלו

ובםיכמהקשמרדיהלאלחבזיו23׃זחאךלמהאוה

חבזאםהלםתואםירזעמםהםראיכלמיהלאיכרמאיו

ףסאיו24׃לארשילכלוולישכהלולויהםהוינורזעיו

םיהלאהתיבילכתאץצקיוםיהלאהתיבילכתאזחא

הנפלכבתוחבזמולשעיוהוהיתיבתותלדתארגסיו

רטקלתומבהשעהדוהילריעוריעלכבו25׃םלשוריב

רתיו26׃ויתבאיהלאהוהיתאסעכיוםירחאםיהלאל

םיבותכםנהםינורחאהוםינשארהויכרדלכווירבד

ויתבאםעזחאבכשיו27׃לארשיוהדוהייכלמרפסלע

יכלמירבקלוהאיבהאליכםלשוריבריעבוהרבקיו

׃ויתחתונבוהיקזחיךלמיולארשי

עשתוםירשעוהנששמחוםירשעןבךלמוהיקזחי29

2׃והירכזתבהיבאומאםשוםלשוריבךלמהנש

3׃ויבאדיודהשערשאלככהוהייניעברשיהשעיו

תאחתפןושארהשדחבוכלמלהנושארההנשבאוה

תאוםינהכהתאאביו4׃םקזחיוהוהיתיבתותלד
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ינועמשםהלרמאיו5׃חרזמהבוחרלםפסאיוםיולה

םכיתבאיהלאהוהיתיבתאושדקוושדקתההתעםיולה

ושעווניתבאולעמיכ6׃שדקהןמהדנהתאואיצוהו

ןכשממםהינפובסיווהבזעיווניהלאהוהייניעבערה

תאובכיוםלואהתותלדורגסםג7׃ףרעונתיוהוהי

יהלאלשדקבולעהאלהלעווריטקהאלתרטקותורנה

םנתיוםלשוריוהדוהילעהוהיףצקיהיו8׃לארשי

9׃םכיניעבםיארםתארשאכהקרשלוהמשלהעוזל

לעיבשבונישנווניתונבוונינבוברחבוניתובאולפנהנהו

לארשייהלאהוהילתירבתורכליבבלםעהתע10׃תאז

רחבםכביכולשתלאהתעינב11׃ופאןורחונממבשיו

׃םירטקמוםיתרשמולתויהלוותרשלוינפלדמעלהוהי

ינבןמוהירזעןבלאויוישמעןבתחמםיולהומקיו12

לאללהיןבוהירזעוידבעןבשיקיררמינבןמויתהקה

ןפצילאינבןמו13׃חאויןבןדעוהמזןבחאויינשרגהןמו

ינבןמו14׃והינתמווהירכזףסאינבןמולאועיוירמש

15׃לאיזעוהיעמשןותודיינבןמויעמשולאוחיןמיה

ירבדבךלמהתוצמכואביוושדקתיוםהיחאתאופסאיו

תיבהמינפלםינהכהואביו16׃הוהיתיברהטלהוהי

לכיהבואצמרשאהאמטהלכתאואיצויורהטלהוהי

לחנלאיצוהלםיולהולבקיוהוהיתיברצחלהוהי

שדקלןושארהשדחלדחאבולחיו17׃הצוחןורדק

תיבתאושדקיוהוהיםלואלואבשדחלהנומשםויבו

ןושארהשדחלרשעהששםויבוהנומשםימילהוהי

ונרהטורמאיוךלמהוהיקזחלאהמינפואוביו18׃ולכ



בםימיהירבד 1429

תאווילכלכתאוהלועהחבזמתאהוהיתיבלכתא

רשאםילכהלכתאו19׃וילכלכתאותכרעמהןחלש

םנהוונשדקהוונכהולעמבותוכלמבזחאךלמהחינזה

תאףסאיוךלמהוהיקזחיםכשיו20׃הוהיחבזמינפל

םיליאוהעבשםירפואיביו21׃הוהיתיבלעיוריעהירש

לעתאטחלהעבשםיזעיריפצוהעבשםישבכוהעבש

ןרהאינבלרמאיוהדוהילעושדקמהלעוהכלממה

רקבהוטחשיו22׃הוהיחבזמלעתולעהלםינהכה

םילאהוטחשיוהחבזמהוקרזיוםדהתאםינהכהולבקיו

םדהוקרזיוםישבכהוטחשיוהחבזמהםדהוקרזיו

להקהוךלמהינפלתאטחהיריעשתאושיגיו23׃החבזמה

תאואטחיוםינהכהםוטחשיו24׃םהילעםהידיוכמסיו

רמאלארשילכליכלארשילכלערפכלהחבזמהםמד

הוהיתיבםיולהתאדמעיו25׃תאטחהוהלועהךלמה

ךלמההזחדגודיודתוצמבתורנכבוםילבנבםיתלצמב

ודמעיו26׃ויאיבנדיבהוצמההוהידיביכאיבנהןתנו

והיקזחרמאיו27׃תורצצחבםינהכהודיודילכבםיולה

רישלחההלועהלחהתעבוחבזמהלהלעהתולעהל

לכו28׃לארשיךלמדיודילכידילעותורצצחהוהוהי

םירצצחמתורצצחהוררושמרישהוםיוחתשמלהקה

ךלמהוערכתולעהלתולככו29׃הלעהתולכלדעלכה

ךלמהוהיקזחירמאיו30׃ווחתשיוותאםיאצמנהלכו

הזחהףסאודיודירבדבהוהילללהלםיוללםירשהו

והיקזחיןעיו31׃ווחתשיוודקיוהחמשלדעוללהיו

םיחבזואיבהוושגהוהילםכדיםתאלמהתערמאיו



בםימיהירבד 1430

לכותודותוםיחבזלהקהואיביוהוהיתיבלתודותו

להקהואיבהרשאהלעהרפסמיהיו32׃תולעבלבידנ

לכהוהילהלעלםיתאמםישבכהאמםיליאםיעבשרקב

34׃םיפלאתשלשןאצותואמששרקבםישדקהו33׃הלא

תולעהלכתאטישפהלולכיאלוטעמלויהםינהכהקר

ושדקתידעוהכאלמהתולכדעםיולהםהיחאםוקזחיו

35׃םינהכהמשדקתהלבבלירשיםיולהיכםינהכה

ןוכתוהלעלםיכסנבוםימלשהיבלחבברלהלעםגו

ןיכההלעםעהלכווהיקזחיחמשיו36׃הוהיתיבתדובע

׃רבדההיהםאתפביכםעלםיהלאה

תורגאםגוהדוהיולארשילכלעוהיקזחיחלשיו30

םלשוריבהוהיתיבלאובלהשנמוםירפאלעבתכ

וירשוךלמהץעויו2׃לארשייהלאהוהילחספתושעל

יכ3׃ינשהשדחבחספהתושעלםלשוריבלהקהלכו

ושדקתהאלםינהכהיכאיההתעבותשעלולכיאל

יניעברבדהרשייו4׃םלשורילופסאנאלםעהוידמל

לוקריבעהלרבדודימעיו5׃להקהלכיניעבוךלמה

חספתושעלאובלןדדעועבשראבמלארשילכב

׃בותככושעברלאליכםלשוריבלארשייהלאהוהיל

לארשילכבוירשוךלמהדימתורגאבםיצרהוכליו6

הוהילאובושלארשיינברמאלךלמהתוצמכוהדוהיו

תראשנההטילפהלאבשיולארשיוקחציםהרבאיהלא

םכיחאכוםכיתובאכויהתלאו7׃רושאיכלמףכמםכל

רשאכהמשלםנתיוםהיתובאיהלאהוהיבולעמרשא
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ונתםכיתובאכםכפרעושקתלאהתע8׃םיארםתא

ודבעוםלועלשידקהרשאושדקמלואבוהוהילדי

םכבושביכ9׃ופאןורחםכמבשיוםכיהלאהוהיתא

בושלוםהיבושינפלםימחרלםכינבוםכיחאהוהילע

םינפריסיאלוםכיהלאהוהיםוחרוןונחיכתאזהץראל

ריעלריעמםירבעםיצרהויהיו10׃וילאובושתםאםכמ

םהילעםיקיחשמויהיוןולבזדעוהשנמוםירפאץראב

וענכנןולבזמוהשנמורשאמםישנאךא11׃םבםיגעלמו

תתלםיהלאהדיהתיההדוהיבםג12׃םלשורילואביו

׃הוהירבדבםירשהוךלמהתוצמתושעלדחאבלםהל

שדחבתוצמהגחתאתושעלברםעםלשוריופסאיו13

תוחבזמהתאוריסיוומקיו14׃דאמברללהקינשה

לחנלוכילשיווריסהתורטקמהלכתאוםלשוריברשא

ינשהשדחלרשעהעבראבחספהוטחשיו15׃ןורדק

׃הוהיתיבתולעואיביוושדקתיוומלכנםיולהוםינהכהו

םיהלאהשיאהשמתרותכםטפשמכםדמעלעודמעיו16

להקבתבריכ17׃םיולהדימםדהתאםיקרזםינהכה

אללכלםיחספהתטיחשלעםיולהוושדקתהאלרשא

םירפאמתברםעהתיברמיכ18׃הוהילשידקהלרוהט

אלבחספהתאולכאיכורהטהאלןולבזורכששיהשנמו

בוטההוהירמאלםהילעוהיקזחיללפתהיכבותככ

הוהיםיהלאהשורדלןיכהובבללכ19׃דעברפכי

לאהוהיעמשיו20׃שדקהתרהטכאלוויתובאיהלא

םיאצמנהלארשיינבושעיו21׃םעהתאאפריווהיקזחי

הלודגהחמשבםימיתעבשתוצמהגחתאםלשוריב
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זעילכבםינהכהוםיולהםויבםויהוהילםיללהמו

םיליכשמהםיולהלכבללעוהיקזחירבדיו22׃הוהיל

םיחבזמםימיהתעבשדעומהתאולכאיוהוהילבוטלכש

וצעויו23׃םהיתובאיהלאהוהילםידותמוםימלשיחבז

םימיתעבשושעיוםירחאםימיתעבשתושעללהקהלכ

םירפףלאלהקלםירההדוהיךלמוהיקזחיכ24׃החמש

ףלאםירפלהקלומירהםירשהוןאצםיפלאתעבשו

לכוחמשיו25׃ברלםינהכושדקתיוםיפלאתרשעןאצו

לארשימםיאבהלהקהלכוםיולהוםינהכהוהדוהילהק

יהתו26׃הדוהיבםיבשויהולארשיץראמםיאבהםירגהו

ךלמדיודןבהמלשימימיכםלשוריבהלודגהחמש

םיולהםינהכהומקיו27׃םלשוריבתאזכאללארשי

ןועמלםתלפתאובתוםלוקבעמשיוםעהתאוכרביו

׃םימשלושדק

ירעלםיאצמנהלארשילכואציתאזלכתולככו31

תאוצתניוםירשאהועדגיותובצמהורבשיוהדוהי

םירפאבוןמינבוהדוהילכמתחבזמהתאותומבה

ותזחאלשיאלארשיינבלכובושיוהלכלדעהשנמו

םיולהוםינהכהתוקלחמתאוהיקזחידמעיו2׃םהירעל

הלעלםיוללוםינהכלותדבעיפכשיאםתוקלחמלע

׃הוהיתונחמירעשבללהלותודהלותרשלםימלשלו

ברעהורקבהתולעלתולעלושוכרןמךלמהתנמו3

תרותבבותככםידעמלוםישדחלותותבשלתולעהו

םינהכהתנמתתלםלשורייבשוילםעלרמאיו4׃הוהי
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רבדהץרפכו5׃הוהיתרותבוקזחיןעמלםיולהו

לכושבדורהציושוריתןגדתישארלארשיינבוברה

לארשיינבו6׃ואיבהברללכהרשעמוהדשתאובת

ןאצורקברשעמםהםגהדוהיירעבםיבשויההדוהיו

ונתיוואיבהםהיהלאהוהילםישדקמהםישדקרשעמו

דוסילתומרעהולחהישלשהשדחב7׃תומרעתומרע

ואריוםירשהווהיקזחיואביו8׃ולכיעיבשהשדחבו

שרדיו9׃לארשיומעתאוהוהיתאוכרביותומרעהתא

רמאיו10׃תומרעהלעםיולהוםינהכהלעוהיקזחי

לחהמרמאיוקודצתיבלשארהןהכהוהירזעוילא

בורלדערתוהועובשולוכאהוהיתיבאיבלהמורתה

רמאיו11׃הזהןומההתארתונהוומעתאךרבהוהייכ

ואיביו12׃וניכיוהוהיתיבבתוכשלןיכהלוהיקזחי

דיגנםהילעוהנומאבםישדקהורשעמהוהמורתהתא

והיזזעולאיחיו13׃הנשמוהיחאיעמשויולהוהיננוכ

תחמווהיכמסיולאילאודבזויותומיריולאהשעותחנו

והיקזחידקפמבויחאיעמשווהיננוכדימםידיקפוהינבו

הנמיןבארוקו14׃םיהלאהתיבדיגנוהירזעוךלמה

תמורתתתלםיהלאהתובדנלעהחרזמלרעושהיולה

עושיוןמינמוןדעודילעו15׃םישדקהישדקוהוהי

תתלהנומאבםינהכהירעבוהינכשווהירמאוהיעמשו

םשחיתהדבלמ16׃ןטקכלודגכתוקלחמבםהיחאל

הוהיתיבלאבהלכלהלעמלוםינששולשןבמםירכזל

׃םהיתוקלחמכםתורמשמבםתדובעלומויבםוירבדל

ןבמםיולהוםהיתובאתיבלםינהכהשחיתהתאו17
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18׃םהיתוקלחמבםהיתורמשמבהלעמלוהנשםירשע

להקלכלםהיתונבוםהינבוםהישנםפטלכבשחיתהלו

ידשבםינהכהןרהאינבלו19׃שדקושדקתיםתנומאביכ

תומשבובקנרשאםישנאריעוריעלכבםהירעשרגמ

׃םיולבשחיתהלכלוםינהכברכזלכלתונמתתל

רשיהובוטהשעיוהדוהילכבוהיקזחיתאזכשעיו20

לחהרשאהשעמלכבו21׃ויהלאהוהיינפלתמאהו

ויהלאלשרדלהוצמבוהרותבוםיהלאהתיבתדובעב

׃חילצהוהשעובבללכב

ךלמבירחנסאבהלאהתמאהוםירבדהירחא32

רמאיותורצבהםירעהלעןחיוהדוהיבאביורושא

וינפובירחנסאביכוהיקזחיאריו2׃וילאםעקבל

םותסלוירבגווירשםעץעויו3׃םלשורילעהמחלמל

וצבקיו4׃והורזעיוריעלץוחמרשאתוניעהימימתא

ךותבףטושהלחנהתאותוניעמהלכתאומתסיוברםע

5׃םיברםימואצמורושאיכלמואוביהמלרמאלץראה

תולדגמהלעלעיוהצורפההמוחהלכתאןביוקזחתיו

שעיודיודריעאולמהתאקזחיותרחאהמוחההצוחלו

םצבקיוםעהלעתומחלמירשןתיו6׃םינגמוברלחלש

׃רמאלםבבללערבדיוריעהרעשבוחרלאוילא

רושאךלמינפמותחתלאוואריתלאוצמאווקזח7

ומע8׃ומעמברונמעיכומערשאןומההלכינפלמו

ונתמחלמםחלהלוונרזעלוניהלאהוהיונמעורשבעורז

הזרחא9׃הדוהיךלמוהיקזחיירבדלעםעהוכמסיו

לעאוהוהמילשוריוידבערושאךלמבירחנסחלש
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לכלעוהדוהיךלמוהיקזחילעומעותלשממלכושיכל

ךלמבירחנסרמאהכ10׃רמאלםלשוריברשאהדוהי

׃םלשוריברוצמבםיבשיוםיחטבםתאהמלערושא

בערבתומלםכתאתתלםכתאתיסמוהיקזחיאלה11

12׃רושאךלמףכמונליציוניהלאהוהירמאלאמצבו

רמאיוויתחבזמתאוויתמבתאריסהוהיקזחיאוהאלה

ווחתשתדחאחבזמינפלרמאלםלשורילוהדוהיל

לכליתובאוינאיתישעהמועדתאלה13׃וריטקתוילעו

תאליצהלתוצראהיוגיהלאולכילוכיהתוצראהימע

ומירחהרשאהלאהםיוגהיהלאלכבימ14׃ידימםצרא

םכיהלאלכוייכידימומעתאליצהללוכירשאיתובא

והיקזחםכתאאישילאהתעו15׃ידימםכתאליצהל

לכלכויאליכולונימאתלאותאזכםכתאתיסילאו

יתובאדימוידימומעליצהלהכלממויוגלכהולא

ורבדדועו16׃ידימםכתאוליציאלםכיהלאיכףא

םירפסו17׃ודבעוהיקזחילעוםיהלאההוהילעוידבע

רמאלוילערמאלולארשייהלאהוהילףרחלבתכ

אלןכידימםמעוליצהאלרשאתוצראהיוגיהלאכ

לודגלוקבוארקיו18׃ידימומעוהיקזחייהלאליצי

םלהבלוםארילהמוחהלערשאםלשוריםעלעתידוהי

לעכםלשורייהלאלאורבדיו19׃ריעהתאודכליןעמל

והיקזחיללפתיו20׃םדאהידיהשעמץראהימעיהלא

׃םימשהוקעזיותאזלעאיבנהץומאןבוהיעשיוךלמה

רשודיגנוליחרובגלכדחכיוךאלמהוהיחלשיו21

תיבאביווצראלםינפתשבבבשיורושאךלמהנחמב
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הוהיעשויו22׃ברחבוהליפהםשויעמואיצימוויהלא

רושאךלמבירחנסדימםלשורייבשיתאווהיקזחיתא

הוהילהחנמםיאיבמםיברו23׃ביבסמםלהניולכדימו

יניעלאשניוהדוהיךלמוהיקזחילתונדגמוםלשוריל

דעוהיקזחיהלחםההםימיב24׃ןכירחאמםיוגהלכ

אלו25׃ולןתנתפומוולרמאיוהוהילאללפתיותומל

לעוףצקוילעיהיוובלהבגיכוהיקזחיבישהוילעלמגכ

יבשיואוהובלהבגבוהיקזחיענכיו26׃םלשוריוהדוהי

27׃והיקזחיימיבהוהיףצקםהילעאבאלוםלשורי

ולהשעתורצאודאמהברהדובכורשעוהיקזחיליהיו

ילכלכלוםינגמלוםימשבלוהרקיןבאלובהזלוףסכל

תוראורהציושוריתוןגדתאובתלתונכסמו28׃הדמח

השעםירעו29׃תורואלםירדעוהמהבוהמהבלכל

ברשוכרםיהלאולןתניכברלרקבוןאצהנקמוול

ןוילעהןוחיגימימאצומתאםתסוהיקזחיאוהו30׃דאמ

לכבוהיקזחיחלציודיודריעלהברעמהטמלםרשייו

שרדלוילעםיחלשמהלבבירשיצילמבןכו31׃והשעמ

תעדלותוסנלםיהלאהובזעץראבהיהרשאתפומה

םיבותכםנהוידסחווהיקזחיירבדרתיו32׃ובבלבלכ

הדוהייכלמרפסלעאיבנהץומאןבוהיעשיןוזחב

הלעמבוהרבקיוויתבאםעוהיקזחיבכשיו33׃לארשיו

יבשיוהדוהילכותומבולושעדובכודיודינבירבק

׃ויתחתונבהשנמךלמיוםלשורי
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שמחוםישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב33

תובעותכהוהייניעבערהשעיו2׃םלשוריבךלמהנש

תאןביובשיו3׃לארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגה

םילעבלתוחבזמםקיוויבאוהיקזחיץתנרשאתומבה

4׃םתאדבעיוםימשהאבצלכלוחתשיותורשאשעיו

היהיםלשוריבהוהירמארשאהוהיתיבבתוחבזמהנבו

יתשבםימשהאבצלכלתוחבזמןביו5׃םלועלימש

ןביגבשאבוינבתאריבעהאוהו6׃הוהיתיבתורצח

תושעלהברהינועדיובואהשעוףשכושחנוןנועוםנה

רשאלמסהלספתאםשיו7׃וסיעכהלהוהייניעבערה

לאודיודלאםיהלארמארשאםיהלאהתיבבהשע

יטבשלכמיתרחברשאםלשוריבוהזהתיבבונבהמלש

ריסהלףיסואאלו8׃םוליעלימשתאםישאלארשי

םכיתבאליתדמעהרשאהמדאהלעמלארשילגרתא

הרותהלכלםיתיוצרשאלכתאתושעלורמשיםאקר

הדוהיתאהשנמעתיו9׃השמדיבםיטפשמהוםיקחהו

הוהידימשהרשאםיוגהןמערתושעלםלשורייבשיו

ומעלאוהשנמלאהוהירבדיו10׃לארשיינבינפמ

רשאאבצהירשתאםהילעהוהיאביו11׃ובישקהאלו

םיתשחנבוהרסאיוםיחחבהשנמתאודכליורושאךלמל

ויהלאהוהיינפתאהלחולרצהכו12׃הלבבוהכילויו

רתעיווילאללפתיו13׃ויתבאיהלאינפלמדאמענכיו

השנמעדיוותוכלמלםלשוריוהבישיוותנחתעמשיוול

הנוציחהמוחהנבןכירחאו14׃םיהלאהאוההוהייכ

םיגדהרעשבאובלולחנבןוחיגלהברעמדיודריעל
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םירעהלכבליחירשםשיודאמההיבגיולפעלבבסו

למסהתאורכנהיהלאתארסיו15׃הדוהיבתורצבה

הוהיתיברהבהנברשאתוחבזמהלכוהוהיתיבמ

הוהיחבזמתאןכיו16׃ריעלהצוחךלשיוםלשוריבו

דובעלהדוהילרמאיוהדותוםימלשיחבזוילעחבזיו

תומבבםיחבזםעהדועלבא17׃לארשייהלאהוהיתא

לאותלפתוהשנמירבדרתיו18׃םהיהלאהוהילקר

יהלאהוהיםשבוילאםירבדמהםיזחהירבדוויהלא

רתעהוותלפתו19׃לארשייכלמירבדלעםנהלארשי

תומבםהבהנברשאתומקמהוולעמוותאטחלכוול

לעםיבותכםנהוענכהינפלםילספהוםירשאהדימעהו

ותיבוהרבקיוויתבאםעהשנמבכשיו20׃יזוחירבד

ןומאהנשםיתשוםירשעןב21׃ויתחתונבןומאךלמיו

יניעבערהשעיו22׃םלשוריבךלמםינשםיתשווכלמב

השערשאםיליספהלכלוויבאהשנמהשערשאכהוהי

הוהיינפלמענכנאלו23׃םדבעיוןומאחבזויבאהשנמ

ורשקיו24׃המשאהברהןומאאוהיכויבאהשנמענכהכ

לכתאץראהםעוכיו25׃ותיבבוהתימיווידבעוילע

והישאיתאץראהםעוכילמיוןומאךלמהלעםירשקה

׃ויתחתונב

תחאוםישלשווכלמבוהישאיםינשהנומשןב34

ךליוהוהייניעברשיהשעיו2׃םלשוריבךלמהנש

םינשהנומשבו3׃לואמשוןימירסאלוויבאדיודיכרדב

ויבאדיודיהלאלשורדללחהרענונדועאוהווכלמל

ןמםלשוריוהדוהיתארהטללחההנשהרשעםיתשבו
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וינפלוצתניו4׃תוכסמהוםילספהוםירשאהותומבה

םהילעמהלעמלרשאםינמחהוםילעבהתוחבזמתא

קרזיוקדהורבשתוכסמהוםילספהוםירשאהועדג

ףרשםינהכתומצעו5׃םהלםיחבזהםירבקהינפלע

ירעבו6׃םלשוריתאוהדוהיתארהטיוםיתוחבזמלע

7׃ביבסםהיתברהבילתפנדעוןועמשוםירפאוהשנמ

קדהלתתכםילספהוםירשאהתאותוחבזמהתאץתניו

׃םלשורילבשיולארשיץראלכבעדגםינמחהלכו

תיבהוץראהרהטלוכלמלהרשעהנומשתנשבו8

תאוריעהרשוהישעמתאווהילצאןבןפשתאחלש

9׃ויהלאהוהיתיבתאקזחלריכזמהזחאויןבחאוי

אבומהףסכהתאונתיולודגהןהכהוהיקלחלאואביו

השנמדימףסהירמשםיולהופסארשאםיהלאתיב

יבשיוןמינבוהדוהילכמולארשיתיראשלכמוםירפאו

םידקפמההכאלמההשעדילעונתיו10׃םלשורי

תיבבםישערשאהכאלמהישועותאונתיוהוהיתיבב

םינבלוםישרחלונתיו11׃תיבהקזחלוקודבלהוהי

םיתבהתאתורקלותורבחמלםיצעובצחמינבאתונקל

הנומאבםישעםישנאהו12׃הדוהייכלמותיחשהרשא

ינבןמםיולהוהידבעותחיםידקפמםהילעוהכאלמב

לכםיולהוחצנלםיתהקהינבןמםלשמוהירכזויררמ

השעלכלםיחצנמוםילבסהלעו13׃רישילכבןיבמ

םירטשוםירפוסםיולהמוהדובעוהדובעלהכאלמ

הוהיתיבאבומהףסכהתאםאיצוהבו14׃םירעושו

15׃השמדיבהוהיתרותרפסתאןהכהוהיקלחאצמ
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יתאצמהרותהרפסרפוסהןפשלארמאיווהיקלחןעיו

ןפשאביו16׃ןפשלארפסהתאוהיקלחןתיוהוהיתיבב

רמאלרבדךלמהתאדועבשיוךלמהלארפסהתא

ףסכהתאוכיתיו17׃םישעםהךידבעדיבןתנרשאלכ

ישועדילעוםידקפמהדילעוהונתיוהוהיתיבבאצמנה

ילןתנרפסרמאלךלמלרפוסהןפשדגיו18׃הכאלמה

עמשכיהיו19׃ךלמהינפלןפשובארקיוןהכהוהיקלח

ךלמהוציו20׃וידגבתאערקיוהרותהירבדתאךלמה

תאוהכימןבןודבעתאוןפשןבםקיחאתאווהיקלחתא

ושרדוכל21׃רמאלךלמהדבעהישעתאורפוסהןפש

ירבדלעהדוהיבולארשיבראשנהדעבוידעבהוהיתא

ונבהכתנרשאהוהיתמחהלודגיכאצמנרשארפסה

לככתושעלהוהירבדתאוניתובאורמשאלרשאלע

לאךלמהרשאווהיקלחךליו22׃הזהרפסהלעבותכה

רמושהרסחןבתהקותןבםלשתשאהאיבנההדלח

הילאורבדיוהנשמבםלשוריבתבשויאיהוםידגבה

ורמאלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאתו23׃תאזכ

איבמיננההוהירמאהכ24׃ילאםכתאחלשרשאשיאל

תובותכהתולאהלכתאויבשוילעוהזהםוקמהלעהער

רשאתחת25׃הדוהיךלמינפלוארקרשארפסהלע

לכבינסיעכהןעמלםירחאםיהלאלוריטקיוינובזע

26׃הבכתאלוהזהםוקמביתמחךתתוםהידיישעמ

ורמאתהכהוהיבשורדלםכתאחלשההדוהיךלמלאו

׃תעמשרשאםירבדהלארשייהלאהוהירמאהכוילא

וירבדתאךעמשבםיהלאינפלמענכתוךבבלךרןעי27
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ךידגבתאערקתוינפלענכתוויבשילעוהזהםוקמהלע

ךפסאיננה28׃הוהיםאניתעמשינאםגוינפלךבתו

הניארתאלוםולשבךיתרבקלאתפסאנוךיתבאלא

לעוהזהםוקמהלעאיבמינארשאהערהלכבךיניע

ףסאיוךלמהחלשיו29׃רבדךלמהתאובישיוויבשי

הוהיתיבךלמהלעיו30׃םלשוריוהדוהיינקזלכתא

לכוםיולהוםינהכהוםלשורייבשיוהדוהישיאלכו

רפסירבדלכתאםהינזאבארקיוןטקדעולודגמםעה

ודמעלעךלמהדמעיו31׃הוהיתיבאצמנהתירבה

רומשלוהוהיירחאתכללהוהיינפלתירבהתאתרכיו

תושעלושפנלכבוובבללכבויקחוויתודעוויתוצמתא

דמעיו32׃הזהרפסהלעםיבותכהתירבהירבדתא

םלשורייבשיושעיוןמינבוםלשוריבאצמנהלכתא

לכתאוהישאירסיו33׃םהיתובאיהלאםיהלאתירבכ

לכתאדבעיולארשיינבלרשאתוצראהלכמתובעותה

אלוימילכםהיהלאהוהיתאדובעללארשיבאצמנה

׃םהיתובאיהלאהוהיירחאמורס

חספהוטחשיוהוהילחספםלשוריבוהישאישעיו35

לעםינהכהדמעיו2׃ןושארהשדחלרשעהעבראב

םיוללרמאיו3׃הוהיתיבתדובעלםקזחיוםתורמשמ

ןוראתאונתהוהילםישודקהלארשילכלםינובמה

לארשיךלמדיודןבהמלשהנברשאתיבבשדקה

תאוםכיהלאהוהיתאודבעהתעףתכבאשמםכלןיא

םכיתוקלחמכםכיתובאתיבלונוכהו4׃לארשיומע
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ודמעו5׃ונבהמלשבתכמבולארשיךלמדיודבתכב

תיבתקלחוםעהינבםכיחאלתובאהתיבתוגלפלשדקב

םכיחאלוניכהוושדקתהוחספהוטחשו6׃םיוללבא

ינבלוהישאיםריו7׃השמדיבהוהירבדכתושעל

אצמנהלכלםיחספללכהםיזעינבוםישבכןאצםעה

שוכרמהלאםיפלאתשלשרקבוףלאםישלשרפסמל

ומירהםיוללוםינהכלםעלהבדנלוירשו8׃ךלמה

ונתנםינהכלםיהלאהתיבידיגנלאיחיווהירכזוהיקלח

והיננוכו9׃תואמשלשרקבותואמששוםיפלאםיחספל

םיולהירשדבזויולאיעיווהיבשחוויחאלאנתנווהיעמשו

׃תואמשמחרקבוםיפלאתשמחםיחספלםיוללומירה

םיולהוםדמעלעםינהכהודמעיוהדובעהןוכתו10

וקרזיוחספהוטחשיו11׃ךלמהתוצמכםתוקלחמלע

םתתלהלעהוריסיו12׃םיטישפמםיולהוםדימםינהכה

בותככהוהילבירקהלםעהינבלתובאתיבלתוגלפמל

טפשמכשאבחספהולשביו13׃רקבלןכוהשמרפסב

לכלוציריותוחלצבוםידודבותוריסבולשבםישדקהו

ינבםינהכהיכםינהכלוםהלוניכהרחאו14׃םעהינב

וניכהםיולהוהלילדעםיבלחהוהלועהתולעהבןרהא

לעףסאינבםיררשמהו15׃ןרהאינבםינהכלוםהל

ךלמההזוחןותדיוןמיהוףסאודיודתוצמכםדמעמ

יכםתדבעלעמרוסלםהלןיארעשורעשלםירעשהו

הוהיתדובעלכןוכתו16׃םהלוניכהםיולהםהיחא

הוהיחבזמלעתולעתולעהוחספהתושעלאוההםויב

םיאצמנהלארשיינבושעיו17׃והישאיךלמהתוצמכ
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18׃םימיתעבשתוצמהגחתאואיההתעבחספהתא

לכואיבנהלאומשימימלארשיבוהמכחספהשענאלו

םינהכהווהישאיהשערשאחספכושעאללארשייכלמ

19׃םלשורייבשויואצמנהלארשיוהדוהילכוםיולהו

׃הזהחספההשענוהישאיתוכלמלהנשהרשעהנומשב

וכנהלעתיבהתאוהישאיןיכהרשאתאזלכירחא20

ותארקלאציותרפלעשימכרכבםחלהלםירצמךלמ

ךלוילהמרמאלםיכאלמוילאחלשיו21׃והישאי

יתמחלמתיבלאיכםויההתאךילעאלהדוהיךלמ

לאוימערשאםיהלאמךללדחינלהבלרמאםיהלאו

ובםחלהליכונממוינפוהישאיבסהאלו22׃ךתיחשי

םחלהלאביוםיהלאיפמוכנירבדלאעמשאלושפחתה

ךלמהרמאיווהישאיךלמלםיריהוריו23׃ודגמתעקבב

וידבעוהריבעיו24׃דאמיתילחהיכינוריבעהוידבעל

והכילויוולרשאהנשמהבכרלעוהביכריוהבכרמהןמ

םלשוריוהדוהילכוויתבאתורבקברבקיותמיוםלשורי

והישאילעוהימריןנוקיו25׃והישאילעםילבאתמ

דעוהישאילעםהיתוניקבתורשהוםירשהלכורמאיו

׃תוניקהלעםיבותכםנהולארשילעקחלםונתיוםויה

27׃הוהיתרותבבותככוידסחווהישאיירבדרתיו26

יכלמרפסלעםיבותכםנהםינרחאהוםינשארהוירבדו

׃הדוהיולארשי

והכילמיווהישאיןבזחאוהיתאץראהםעוחקיו36

זחאויהנשםירשעושולשןב2׃םלשוריבויבאתחת



בםימיהירבד 1444

ךלמוהריסיו3׃םלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמב

רככוףסכרככהאמץראהתאשנעיוםלשוריבםירצמ

הדוהילעויחאםיקילאתאםירצמךלמךלמיו4׃בהז

חקלויחאזחאויתאוםיקיוהיומשתאבסיוםלשוריו

םיקיוהיהנששמחוםירשעןב5׃המירצמוהאיביווכנ

יניעבערהשעיוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמב

והרסאיולבבךלמרצאנדכובנהלעוילע6׃ויהלאהוהי

איבההוהיתיבילכמו7׃הלבבוכילהלםיתשחנב

ירבדרתיו8׃לבבבולכיהבםנתיולבבלרצאנדכובנ

םיבותכםנהוילעאצמנהוהשערשאויתבעתוםיקיוהי

׃ויתחתונבןיכיוהיךלמיוהדוהיולארשייכלמרפסלע

תרשעוםישדחהשלשווכלמבןיכיוהיםינשהנומשןב9

תבושתלו10׃הוהייניעבערהשעיוםלשוריבךלמםימי

ילכםעהלבבוהאביורצאנדכובנךלמהחלשהנשה

הדוהילעויחאוהיקדצתאךלמיוהוהיתיבתדמח

תחאווכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב11׃םלשוריו

הוהייניעבערהשעיו12׃םלשוריבךלמהנשהרשע

םגו13׃הוהייפמאיבנהוהימריינפלמענכנאלויהלא

תאשקיוםיהלאבועיבשהרשאדרמרצאנדכובנךלמב

14׃לארשייהלאהוהילאבושמובבלתאץמאיוופרע

תובעתלככלעמלועמלוברהםעהוםינהכהירשלכםג

15׃םלשוריבשידקהרשאהוהיתיבתאואמטיוםיוגה

םכשהויכאלמדיבםהילעםהיתובאיהלאהוהיחלשיו

םיבעלמויהיו16׃ונועמלעוומעלעלמחיכחולשו

דעויאבנבםיעתעתמווירבדםיזובוםיהלאהיכאלמב
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םהילעלעיו17׃אפרמןיאלדעומעבהוהיתמחתולע

םשדקמתיבבברחבםהירוחבגרהיוםיידשכךלמתא

׃ודיבןתנלכהששיוןקזהלותבורוחבלעלמחאלו

תורצאוםינטקהוםילדגהםיהלאהתיבילכלכו18

19׃לבבאיבהלכהוירשוךלמהתורצאוהוהיתיב

לכוםלשוריתמוחתאוצתניוםיהלאהתיבתאופרשיו

20׃תיחשהלהידמחמילכלכושאבופרשהיתונמרא

םידבעלוינבלוולויהיולבבלאברחהןמתיראשהלגיו

והימרייפבהוהירבדתואלמל21׃סרפתוכלמךלמדע

התבשהמשהימילכהיתותבשתאץראההתצרדע

סרפךלמשרוכלתחאתנשבו22׃הנשםיעבשתואלמל

שרוכחורתאהוהיריעהוהימרייפבהוהירבדתולכל

׃רמאלבתכמבםגוותוכלמלכבלוקרבעיוסרפךלמ

ןתנץראהתוכלממלכסרפךלמשרוכרמאהכ23

תיבולתונבלילעדקפאוהוםימשהיהלאהוהייל

ויהלאהוהיומעלכמםכבימהדוהיברשאםלשוריב

׃לעיוומע





השדחתודע



׃לרוגוליפיוםהלוידגבוקלחיוםישעםההמועדיאליכםהלחלסיבאעושירמאיו

)23:34סָקּול( HRNT



ויתמ 1449

ויתמ

2׃םהרבאןבדודןבחישמהעושיתדלותרפס1

בקעיובקעיתאדילוהקחציוקחציתאדילוהםהרבא

ץרפתאדילוההדוהיו3׃ויחאתאוהדוהיתאדילוה

דילוהןורצחוןורצחתאדילוהץרפורמתמחרזתאו

תאדילוהבדנימעובדנימעתאדילוהםרו4׃םרתא

תאדילוהןומלשו5׃ןומלשתאדילוהןושחנוןושחנ

תאדילוהדבועותורמדבועתאדילוהזעבובחרמזעב

דילוהךלמהדודוךלמהדודתאדילוהישיו6׃ישי

םעבחרתאדילוההמלשו7׃הירואתשאמהמלשתא

8׃אסאתאדילוההיבאוהיבאתאדילוהםעבחרו

םרויוםרויתאדילוהטפשוהיוטפשוהיתאדילוהאסאו

דילוהםתויוםתויתאדילוהוהיזעו9׃והיזעתאדילוה

תאדילוהוהיקזחיו10׃והיקזחיתאדילוהזחאוזחאתא

׃והישאיתאדילוהןומאוןומאתאדילוההשנמוהשנמ

׃לבבתולגתעלויחאתאווהינכיתאדילוהוהישאיו11

לאיתלאשתאהינכידילוההלבבםתולגירחאו12

תאדילוהלבברזו13׃לבברזתאדילוהלאיתלאשו

תאדילוהםיקילאוםיקילאתאדילוהדוהיבאודוהיבא

ןיכיתאדילוהקודצוקודצתאדילוהרוזעו14׃רוזע

רזעלאתאדילוהדוהילאו15׃דוהילאתאדילוהןיכיו

בקעיו16׃בקעיתאדילוהןתמוןתמתאדילוהרזעלאו

ארקנהעושידלונהנממרשאםירמלעבףסויתאדילוה

העבראדודדעםהרבאןמתורדהלכהנהו17׃חישמ

תורדרשעהעבראלבבתולגדעדודןמותורדרשע



ויתמ 1450

18׃תורדרשעהעבראחישמהדעלבבתולגתעמו

ףסוילהשראומאםירמהתיההכחישמהעושיתדלהו

ףסויו19׃שדקהחורלהרהתאצמנהילאאביםרטבו

ובלברמאיוזובלהתתלהבאאלוקידצשיאהיההלעב

הוהיךאלמהנהותאזכבשחאוה20׃רתסבהחלשל

סונכמאריתלאדודןבףסוירמאיוםולחבוילאהארנ

שדקהחורמהבהרהרשאיכךתשאםירמתאךילא

אוהיכעושיומשתאתארקוןבתדליאיהו21׃אוה

תאתאלמלתאזלכיהתו22׃םהיתונועמומעתאעישוי

הרההמלעההנה23׃רמאלאיבנהדיבהוהירבדרשא

24׃ונמעלאהושורפרשאלאונמעומשוארקוןבתדליו

חקיוהוהיךאלמוהוצרשאכשעיוותנשמףסויץקייו

הרוכבתאןבהדלייכדעהעדיאלו25׃ותשאתאוילא

׃עושיומשתאארקיו

סודרוהימיבהדוהיםחלתיבבעושידלונרשאכיהיו2

2׃רמאלהמילשוריחרזמץראמםישוגמואביוךלמה

חרזמבובכוכתאוניאריכדלונהםידוהיהךלמהיא

תאךלמהסודרוהעמשכיהיו3׃ולתוחתשהלאבנו

לכתאלהקיו4׃ומעםילשורילכואוהלהביוםהירבד

הפיארמאלםתאמשרדיוםעהירפוסוםינהכהישאר

בותכןכיכהדוהיםחלתיבבולורמאיו5׃חישמהדלוי

ריעצךניאהדוהיץראםחלתיבהתאו6׃איבנהדיב

ימעתאהערירשאלשומאציךממיכהדוהייפלאב

םתארקחיורתסבםישוגמלסודרוהארקזא7׃לארשי



ויתמ 1451

רמאיוםחלתיבםחלשיו8׃בכוכהתוארהתעתעדל

ותאןואצמתיכהיהודליהרבדלעבטיהורקחוכל

םעמשכיהיו9׃ינאםגולתוחתשהלהאבאוילםתדגהו

חרזמבואררשאבכוכההנהווכליוךלמהירבדתא

דמעיודליהםשרשאםוקמלאואבדעםהינפלךרד

הלודגהחמשוחמשיובכוכהתאואריו10׃וללעממ

םירמםעדליהתאואצמיוהתיבהואביו11׃דאמדע

םתורצואתאוחתפיוולווחתשיוםהינפלעלפיוומא

םולחבווציו12׃רמוהנובלובהזהחנמולובירקיו

13׃םצראלארחאךרדבוכליוסודרוהלאבושיתלבל

םולחבףסוילאהארנהוהיךאלמהנהוםשמוכלהםה

המירצמךלחרבוומאתאודליהתאחקםוקרמאל

דליהתאהדצסודרוהיכךילארמארשאדעםשהיהו

חרביוהלילבומאתאודליהתאחקיוםקיו14׃ודבאל

רשאתאתאלמלסודרוהתומדעםשיהיו15׃המירצמ

16׃ינבליתארקםירצממרמאלאיבנהדיבהוהירבד

חלשיודאמףצקיוםישוגמהובולתהיכסודרוהאריו

ןבמהילובגלכבוםחלתיבברשאםידליהלכתאתמיו

17׃םישוגמהיפמהרקחרשאתעהיפכהטמלוםיתנש

לוק18׃רמאלאיבנההימרייפברמאנהרבדהאלמיו

הינבלעהכבמלחרםירורמתיכבויהנעמשנהמרב

הנהוסודרוהתומירחאיהיו19׃םניאיכםחנהלהנאמ

20׃םירצמץראבףסוילאםולחבהארנהוהיךאלמ

ץראלאבושךלוומאתאודליהתאחקםוקוילארמאיו

חקיוםקיו21׃דליהשפנתאםישקבמהותמיכלארשי



ויתמ 1452

יכועמשכו22׃לארשיהצראאביוומאתאודליהתא

תכללאריויבאסודרוהתחתהדוהיבךלמסולקרא

אביו23׃לילגהתוצראלאולךליוםולחבהוציוהמש

לערמאנהרבדהתאלמלתרצנהמשרשאריעבבשיו

׃ולארקיירצניכםיאיבנהיפ

רבדמבארקיהיוליבטמהןנחויאבםההםימיב3

אלה3׃העיגהםימשהתוכלמיכובוש2׃רמאלהדוהי

ארוקלוקרמאלאיבנהוהיעשיוילעאבנרשאאוההז

ןנחויאוהו4׃ויתולסמורשיהוהיךרדונפרבדמב

םיבגחולכאמווינתמברוערוזאוםילמגרעשושובל

הדוהילכוםילשורייבשיוילאואציו5׃רעיהשבדו

תאםידותמןדריבודילעולבטיו6׃ןדריהרככלכו

םיקודצהוםישורפהןמםיברותוארכיהיו7׃םתאטח

ליכשהימםינועפצהידליםהלרמאיוותליבטלםישגנ

יוארהירפושעןכל8׃אבהףצקהןמטלמהלםכתא

אוהםהרבארמאלםכבבלבובשחתלאו9׃הבושתל

לוכיהלאהםינבאהןמיכםכלרמאינאיכוניבא

ןזרגהםשוהרבכו10׃םהרבאלםינבםיקהלםיהלאה

בוטירפהשעונניארשאץעלכהנהוםיצעהשרשלע

הבושתלםימבםכתאלבוטיכנאןה11׃שאבךלשיועדגי

וילענתאשלידכינניארשאינממאוהקזחירחאאבהו

ודיברשא12׃שאבושדקהחורבםכתאלבטיאוהו

ץמהתאוורצואלאונגדתאףסאוונרגתאהרזוהרזמה

לילגהןמעושיאביו13׃הבכתאלרשאשאבונפרשי



ויתמ 1453

ותואךשחןנחויו14׃ודילעלבטהלןנחוילאהנדריה

ןעיו15׃ילאאבהתאוךדילעלבטהלךירצינארמאל

לכאלמלונלהואנןכיכילהחינהוילארמאיועושי

תולעלרהמיועושילבטנרשאכיהיו16׃ולחניוהקדצה

םיהלאחורתאאריוםימשהולוחתפנהנהוםימהןמ

הזרמואםימשהןמלוקהנהו17׃וילעהחנוהנויכתדרוי

׃ובישפנהתצררשאידידיינב

׃ןטשהוהסניןעמלהרבדמהעושיתאחורהאשנזא4

׃בעריוהלילםיעבראוםויםיעבראומוצירחאיהיו2

רמאהתאםיהלאהןבםארמאיוהסנמהוילאשגיו3

בותכןהרמאיוןעיו4׃םחללןייהתוהלאהםינבאל

׃יייפאצומלכלעיכםדאההיחיודבלםחלהלעאל

תיבתנפלעוהדימעיושדקהריעלאןטשהוהאשיו5

לפנתההתאםיהלאהןבםאוילארמאיו6׃שדקמה

ןפךנואשיםיפכלעוךלהוציויכאלמיכבותכיכהטמל

הסנתאלבותכדועועושיוילארמאיו7׃ךלגרןבאבףגת

דאמהבגרהלאוהאשיוןטשהףסויו8׃ךיהלאהוהיתא

תאוילארמאיו9׃ןדובכולבתתוכלממלכתאוהאריו

וילארמאיו10׃ילהוחתשתודקתםאהננתאךלתאזלכ

הוחתשתךיהלאהוהילבותכיכןטשהינממרוסעושי

וילאושגנהנהוןטשהונממףריו11׃דבעתודבלותואו

ןנחויתאוריגסהיכועמשכיהיו12׃והותרשיוםיכאלמ

רפכבבשיואביותרצנתאבזעיו13׃לילגהץראולךליו

תאלמל14׃ילתפנוןולבזלובגבםיהתפשלערשאםוחנ



ויתמ 1454

ןולבזהצרא15׃רמאלאיבנהוהיעשייפלערמאנה

םעה16׃םיוגהלילגןדריהרבעםיהךרדילתפנהצראו

רואתומלצץראביבשיולודגרואוארךשחבםיכלהה

אורקארקלעושילחהאיההתעהןמ17׃םהילעהגנ

וכלהתהביהיו18׃םימשהתוכלמהעיגהיכובושרומאו

ארקנהןועמשתאםיחאםישנאינשאריולילגהםידילע

יכםיבהדוצמםיכילשמהמהוויחאירדנאתאוסורטפ

יגידלםכמישאוירחאוכלםהילארמאיו19׃ויהםיגיד

׃וירחאוכליותורמכמהתאהרהמובזעיו20׃םישנא

תאםירחאםיחאםישנאינשאריוםשמורבעכיהיו21

םהיבאידבזםעהינאבויחאןנחויתאוידבזןבבקעי

דימובזעיו22׃םהילאארקיוםתורמכמתאםינקתמ

לכבעושיבסיו23׃וירחאוכליוםהיבאתאוהינאהתא

תוכלמהתרושברשביוםהיתויסנכיתבבדמליולילגה

לכבועמשאציו24׃םעבהודמלכוהלחמלכאפריו

לכבםינעמהםילוחהלכתאוילאואיביואירוסץרא

םירבאיכנוחרייכמוםידשיזוחאוםיבואכמוםילח

ןמולילגהןמםינמהםינמהוירחאוכליו25׃םאפריו

׃ןדרילרבעמוהדוהיוםילשורימוםירעהרשע

ושגיוםשבשיוהרההלעיוםעהןומהתאותוארכיהיו5

3׃רמאלםתואדמליווהיפתאחתפיו2׃וידימלתוילא

םילבאהירשא4׃םימשהתוכלמםהליכחוריינעירשא

׃ץראהושרייהמהיכםיונעהירשא5׃ומחניםהיכ

7׃ועבשיםהיכהקדצלםיאמצהוםיבערהירשא6



ויתמ 1455

םהיכבבלירבירשא8׃ומחריםהיכםינמחרהירשא

םיהלאינביכםולשיפדרירשא9׃םיהלאהתאוזחי

םהליכהקדצהרבדלעםיפדרנהירשא10׃וארקי

םכתאופדריוופרחיםאםכירשא11׃םימשהתוכלמ

יכוליגווחמש12׃ירובעבערלכםכילערקשבורבדיו

ויהרשאםיאיבנהתאופדרןכיכםימשבברםכרכש

המבלפתהיהחלמהםאוץראהחלמםתא13׃םכינפל

היהוהצוחךילשהלםאיכלכלדועחלציאלןהחלמי

לעתבשיריעםלועהרואםתא14׃םדאינבלסמרמ

םימשורנםיקילדמןיאםג15׃רתסהללכותאלרהה

ישנאלכלראיוהרונמהלעםאיכהפיאהתחתותוא

ואריןעמלםדאהינבינפלםכרואראיןכ16׃תיבה

לא17׃םימשבשםיכיבאתאוחבשוםיבוטהםכישעמ

םיאיבנהירבדתאואהרותהתארפהליתאביכובשחת

םכלינארמאןמאיכ18׃תאלמלםאיכרפהליתאבאל

ץוקואתחאדוירבעתאלץראהוםימשהורבעייכדע

רפירשאימןכל19׃לכההשעירשאדעהרותהןמדחא

םדאהינבתאדמליןכוהלאהתונטקהתוצמהןמתחא

אוהןתואדמליוהשעירשאוםימשהתוכלמבארקיןוטק

אלםאםכלרמאינאיכ20׃םימשהתוכלמבארקילודג

ואבתאלםישורפהוםירפוסהתקדצמםכתקדצהברת

אלםינומדקלרמאניכםתעמש21׃םימשהתוכלמלא

רמאינאלבא22׃ןידתיבלאוהביחמחצרירשאוחצרת

ןידתיבלאוהביחמםנחויחאלעףצקירשאלכםכל

רשאוןירדהנסלאוהביחמאקרויחאלארמאירשאו



ויתמ 1456

Geenna)׃םנהיגשאלביחמלבנההתארמאי g1067)23ןכל

ךיחאלשייכרכזתםשוחבזמהלאךנברקבירקתםא

חבזמהינפלךנברקתאםשבזעתבוזע24׃ךילערבד

תאברקהאובןכירחאוךיחאינפרפכלתכללםדקו

ךרדבךדועבךבירשיאלהצרתהרהמ25׃ךנברק

ךריגסיטפשהוטפשהלאךבירשיאךתאריגסיןפותא

אלךלינארמאןמא26׃אלכהתיבתאתכלשהורטושל

27׃הנורחאההטורפהתאתמלשרשאדעםשמאצת

רמאינאלבא28׃ףאנתאלםינומדקלרמאניכםתעמש

׃ובלבהפאנףאנהתואדמחלהשאבטיבירשאלכםכל

יכךממךלשהוהתוארקנךנימיןיעךלישכתםאו29

לאךפוגלכתדרמךירבאמדחאדבאירשאךלבוט

Geenna)׃םנהיג g1067)30ץצקךלישכתתינמיהךדיםאו

ךירבאמדחאדבאירשאךלבוטיכךממךלשהוהתוא

Geenna)׃םנהיגלאךפוגלכתדרמ g1067)31שיארמאנו

ינאלבא32׃תותירכרפסהלןתנוותשאתאחלשירשא

השעתונזרבדלעיתלבותשאתאחלשמהםכלרמא

33׃אוהףאנהשאלולהשורגהתאחקלהותפאנהתא

םלשורקשלעבשתאלםינומדקלרמאניכםתעמשדוע

לכועבשתאלםכלרמאינאלבא34׃ךיתועבשהוהיל

יכץראבאלו35׃המהםיהלאאסכיכםימשבאלהעובש

׃ברךלמתירקאיהיכםילשוריבאלואיהוילגרםודה

רעשךפהלךתלכיבןיאיכעבשתלאךשארבףא36

רתויהואלאלןהןהןירבדיהיךארחשלואןבללדחא

ןשןיעתחתןיערמאניכםתעמש38׃אוהערהןמהלאמ



ויתמ 1457

ךאערלוממוקתתלאםכלרמאינאלבא39׃ןשתחת

׃תרחאהתאםגולהטהתינמיהיפלהלעךתואהכמה

םגולןתךתנתכתאתחקלוךמעבירלץפחירשאו40

ךללימךרדומעתכללךתואסנאהו41׃ליעמחתא

לאךממתוללאבהוולןתךתאמלאשה42׃םינשותא

תאתאנשוךערלתבהאורמאניכםתעמש43׃וינפבשת

תאוכרבםכיביאתאובהאםכלרמאינאלבא44׃ךביא

םכיביאכמדעבוללפתהוםכיאנשלוביטיהםכילקקמ

רשאםימשבשםכיבאלםינבויהתןעמל45׃םכיפדרו

םיקידצהלעריטממוםיבוטלוםיערלושמשחירזמאוה

אוההמםכיבהאתאובהאתםאיכ46׃םיעשרהלעםגו

ולאשתםאו47׃תאזושעיםיסכמהםגאלהםכרכש

םיסכמהםגאלהםכלןורתיהמדבלבםכיחאםולשל

םימשבשםכיבארשאכםימלשויהןכל48׃תאזושעי

׃אוהםלש

ןעמלםדאינבינפלםכתקדצתושעמםכלורמשה6

׃םימשבשםכיבאתאמרכשםכלןיאאלםאוםכתאוארי

השעמכרפושבךינפלעירתלאהקדצךתושעבןכל2

םתואוללהיןעמלתוברחבותויסנכהיתבבםיפנחה

התאו3׃םרכשתאוחקליכםכלינארמאןמאםישמאה

4׃ךנימיהשערשאתאךלאמשעדתלאהקדצךתושעב

אוהםירתסמבהארהךיבאורתסבךתקדצהיהתןעמל

םיבהאהםיפנחכיהתלאללפתתיכו5׃ךלמגייולגב

םיקושהתונפלצאותויסנכהיתבבםדמעבללפתהל



ויתמ 1458

תאוחקליכםכלינארמאןמאםדאינבלואריןעמל

ךתלדרגסוךרדחבאובללפתתיכהתאו6׃םרכש

הארהךיבאורתסברשאךיבאלאללפתהוךדעב

וטפטפתלאםכללפתהבו7׃ךלמגייולגבאוהםירתסמב

לאםתאו8׃ועמשיםהירבדתוברהביכםיבשחהםיוגכ

ולאשתםרטבםככרצלכםכיבאעדוייכםהלומדת

׃ךמששדקתיםימשבשוניבאוללפתתהכןכל9׃ונממ

11׃ץראבןכםימשבומכךנוצרהשעיךתוכלמאבת10

וניתובחתאונלחלסו12׃םויהונלןתונקחםחלתא

ידילונאיבתלאו13׃וניביחלונחנאםגונחלסרשאכ

הרובגהוהכלממהךליכערהןמונצלחםאיכןויסנ

ינבלוחלסתםאיכ14׃ןמאםימלועימלועלתראפתהו

15׃םכלםגחלסיםימשבשםכיבאםתאטחתאםדא

תאםכלחלסיאלםכיבאםגםדאינבלוחלסתאלםאו

םינשמהםיפנחכםיפעזויהתלאומוצתיכו16׃םכיתאטח

םכלינארמאןמאםדאינבלםימצתוארהלםהינפתא

ךשארתאךוסםוצתיכהתאו17׃םרכשתאוחקליכ

םדאינבלךמוצבהארתאלןעמל18׃ךינפתאץחרו

אוהםירתסמבהארהךיבאורתסברשאךיבאלםאיכ

רשאץראבתורצואםכלורצאתלא19׃ךלמגייולגב

לבא20׃ובנגוםשורתחיםיבנגובקרוססםשםולכאי

םולכאיאלבקרוססרשאםימשבתורצואםכלורצאת

רשאםוקמביכ21׃ובנגיאלוםשורתחיאלםיבנגוםש

ןיעהאוהףוגהרנ22׃םכבבלםגהיהיםשובםכרצוא

הערךניעםאו23׃רואיךפוגלכהמימתאיהךניעםאו



ויתמ 1459

המךברקברשארואהךשחיםאהנהוךשחיךפוגלכ

אנשיםאיכםינדאינשדבעלשיאלכויאל24׃ךשחהבר

תאהזביודחאבקבדיוארחאהתאבהאיודחאהתא

ןכלע25׃ןוממהתאוםיהלאהתאדובעולכותאלרחאה

ותשתהמוולכאתהמםכשפנלוגאדתלאםכלינארמא

ןוזמהןמהרקיאיהשפנהאלהושבלתהמםכפוגלו

םימשהףועתאוארווטיבה26׃שובלמהןמרקיףוגהו

םימסאלםיפסאםניאוםירצקםניאוםיערזםניארשא

םהילעםתילענםתאאלהםתאלכלכמםימשבשםכיבאו

לעףיסוהללכויותגאדברשאםכמהזימו27׃דאמ

לאאנוננובתהוגאדתהמלשובללו28׃תחאהמאותמוק

ינאו29׃תוטןניאותולמעןניאתוחמצההדשהינשוש

תחאכשובלהיהאלורדהלכבהמלשםגיכםכלרמא

הדשהריצחתאםיהלאהשיבלמהככםאו30׃הנהמ

םכתאיכףארונתהךותלךלשירחמוחמצםויהרשא

המולכאנהמרמאלוגאדתלאןכל31׃הנומאהינטק

אלהםיוגהםישקבמהלאלכתאיכ32׃שבלנהמוהתשנ

33׃הלאלכלםיכירצםתאיכםימשברשאםכיבאעדי

ףסונוותקדצתאוםיהלאתוכלמתאהנושארבושקבךא

רחמםוייכרחמםוילוגאדתלאןכל34׃הלאלכםכל

׃ותרצםוילוידוומצעלגאדיאוה

םתארשאטפשמביכ2׃וטפשתאלןעמלוטפשתלא7

דמיהבםידדמםתארשאהדמבווטפשתובםיטפש

תאוךיחאןיעבםסקהתאהארהתאהזהמלו3׃םכל



ויתמ 1460

ךיחאלארמאתךיאו4׃טיבתאלךניעברשאהרוקה

׃ךניעבהרוקההנהוךניעמםסקהתאהריסאוילהחינה

ןכירחאוךניעמהרוקהתאהנושארברסהףנחה5

ונתתלא6׃ךיחאןיעמםסקהתאריסהלהארתהאר

םיריזחהינפלםכינינפוכילשתלאוםיבלכלשדקהתא

ןתניוולאש7׃םכתאופרטוונפוםהילגרבםוסמריןפ

לאשהלכיכ8׃םכלחתפיווקפדואצמתוושרדםכל

םכמשיאהזימו9׃ולחתפיקפדהואצמישרדהולבקי

לאשייכו10׃ןבאולןתנוםחלונבונממלאשירשא

תתלםיעדיםיערהםתאןה11׃שחנולןתיהגדונממ

ךאןתיםימשבשםכיבאיכףאםכינבלתובטתונתמ

ושעייכוצפחתרשאלכןכל12׃ותאמםילאשלבוט

הרותהאיהתאזיכםתאםגםהלושעםדאהינבםכל

חורמוחתפהבחריכרצהחתפבואב13׃םיאיבנהו

רצהמו14׃ובואבירשאםיברוןודבאלאיבמהךרדה

רשאםהםיטעמוםייחלאיבמהךרדהקצומוחתפה

םכילאםיאבהרקשהיאיבנמםכלורמשה15׃והואצמי

רכה16׃המהםיפרטםיבאזםברקבוםישבכשובלב

םינאתואםיצקהןמםיבנעופסאיהםהירפבםתואוריכת

תחשמהובוטירפהשעבוטץעלכןכ17׃םינקרבהןמ

ץעוערירפתושעלכויאלבוטץע18׃ערירפהשע

ירפהשעיאלרשאץעלכו19׃בוטירפהשעיאלתחשמ

21׃םתואוריכתםירפבןכל20׃שאבךלשיועדגיבוט

יכםימשהתוכלמלאאוביינדאינדאילרמאהלכאל

ורמאיאוההםויבהיהו22׃םימשבשיבאןוצרהשעהםא



ויתמ 1461

ונשרגךמשבוונאבנךמשבאלהונינדאונינדאילאםיבר

רמאלםבהנעאזא23׃תוברתורובגונישעךמשבוםידש

ןכל24׃ןואהילעפינממורוסםכתאיתעדיאלםלועמ

םכחשיאלוהמדאםתאהשעוהלאירבדתאעמשהלכ

ופטשיוםשגהדריו25׃עלסהלעותיבתאהנברשא

דסייכלפנאלואוההתיבבועגיותוחורהובשיותורהנה

םתאהשעיאלוהלאירבדתאעמשהלכו26׃עלסהלע

דריו27׃לוחהלעותיבתאהנברשארעבשיאלהמדי

אוההתיבבועגפיותוחורהובשיותורהנהופטשיוםשגה

תארבדלעושיתולככיהיו28׃הלודגותלפמיהתולפיו

יכ29׃ותרותלעםעהןומהםמותשיוהלאהםירבדה

׃םירפוסכאלוהרובגלעבכםתואדמלמהיה

הנהו2׃ברםעןומהוירחאךליורההןמדריו8

לכותהצרתםאינדארמאיוולוחתשיואבערצמשיא

יכנאץפחרמאיוובעגיוודיתאעושיחלשיו3׃ינרהטל

ןפהארעושיוילארמאיו4׃ותערצהאפרנדימורהט

תאברקהוןהכהלאהארהוךלךלםאיכשיאלרפסת

לאואבכיהיו5׃םהלתודעלהשמהוצרשאןברקה

׃רמאלולןנחתיודחאהאמרשוילאשגיוםוחנרפכ

םירבאהכנאוהויתיבבבכשמללפנירענהנהינדא6

8׃והאפראואבאוילאעושירמאיו7׃דאמדעהנעמו

יתרוקלצבךאבמיתלקנינדארמאיוהאמהרשןעיו

ןותנשיאיכנאיכ9׃ירענאפרנורבדקראנרבדךא

הזליתרמאואבצישנאידיתחתשיםגוןוטלשהתחת



ויתמ 1462

10׃השעותאזהשעידבעלואבואובהזלוךלהוךל

רמאןמאוירחאםיכלההלארמאיוהמתיועושיעמשיו

׃תאזכהלודגהנומאיתאצמאללארשיבםגםכלינא

ובסיוברעממוחרזממואביםיברםכלרמאינאו11

לבא12׃םימשהתוכלמבבקעיוקחציוםהרבאםע

היהתםשןוציחהךשחהלאושרגיהמהתוכלמהינב

ךלהאמהרשלאעושירמאיו13׃םינשהקורחוהלליה

אביו14׃איהההעשבורענאפריוךלהיהיןכךתנומאכו

יכבכשמלתלפנותומחתאאריוסורטפהתיבעושי

םקתותחדקההנממףרתוהדיבעגיו15׃תחדקההתזחא

יזוחאםיברוילאואיביוברעתעליהיו16׃םתרשתו

׃םילוחהלכתאאפריורבדבתוחורהתאשרגיוםידש

ונילחרמאלאיבנהוהיעשירבדרשאתאתאלמל17

ןומהעושיתוארכיהיו18׃םלבסוניבאכמואשנאוה

שגיו19׃םיהרבעלאםשמרבעלוציוויתביבסברםע

לאךירחאהכלאיברוילארמאיוםירפוסהדחאוילא

ירוחשיםילעושלעושיוילארמאיו20׃ךלתרשאלכ

חינהלםוקמולןיאםדאהןבוםינקםימשהףועלורפע

ינדאוילארמאםידימלתהןמרחאו21׃ושארתאםש

רמאיו22׃יבאתארבקלותכללהנושארבילהחינה

23׃םהיתמתארבקלםיתמלחנהוירחאךלעושיוילא

לודגרעסהנהו24׃וידימלתותאודריוהינאהלאדריו

וילאושגיו25׃ןשיאוהוםילגבהינאההסכתוםיבהיה

26׃ונדבאונינדאונעישוהרמאלותואוריעיווידימלת

רעגיוםקיוםתאריהזהמלהנומאהינטקםהילארמאיו



ויתמ 1463

םישנאהוהמתיו27׃הלודגהממדיהתוםיבותוחורב

28׃ןועמשיולםיהותוחורהםגרמאאוהאופאימורמאיו

ינשוהושגפיוםישגרגהץראלאםיהרבעלאואבכיהיו

םינוגרהמהותורבקהיתבמםיאציםידשיזוחאםישנא

הנהו29׃אוההךרדברבעלשיאלכיאלרשאדעדאמ

תאבהםיהלאהןבעושיךלוונלהמרמאלםיקעצםה

היהםיברםיריזחרדעו30׃ונתעאלבונתונעלםלה

רמאלםידשהוילאוננחתיו31׃םהמקחרההערמבםש

םהילארמאיו32׃םיריזחהרדעבונחלשונשרגתםא

לכרעתשההנהוםיריזחהרדעבואביוואציוםכלוכל

וסוניו33׃םימבותומיוםיהלעדרומהןמםיריזחהרדע

השענרשאתאולכהתאודיגיוהריעהואביוםיערה

עושיתארקלהאציריעהלכהנהו34׃םידשהיזוחאל

׃םלובגמרבעלונממושקביוותאםתוארכו

םיאיבמםההנהו2׃וריעלאאביורבעיוהינאבדריו9

תוארכיהיוהטמהלעבכשמאוהוםירבאהכנשיאוילא

וחלסנינבקזחםירבאההכנלארמאיוםתנומאתאעושי

םבבלבורמאםירפוסהןמםישנאהנהו3׃ךיתאטחךל

ובשחתהמלרמאיוםתבשחמתאעושיאריו4׃אוהףדגמ

ךיתאטחךלוחלסנרמאהלקנההמיכ5׃םכבבלבהער

שיםדאהןביכןועדתןעמלךא6׃ךלהתהםוקרמאםא

םירבאההכנלארמאיוםיאטחחלסלץראבןטלשהול

׃ותיבלךליוםקיו7׃ךתיבלאךלךלוךתטמתאאשםוק

םיהלאהתאוחבשיווממותשהתאזםתוארכםעהןומהו8



ויתמ 1464

םשמעושירבעביהיו9׃םדאינבלהזכןטלשןתנרשא

הכלוילארמאיויתמומשוסכמהתיבבבשישיאאריו

הנהוותיבבובסהביהיו10׃ךירחאךליוםקיוירחא

11׃וידימלתועושיםעובסיוואבםיברםיאטחוםיסכומ

םיסכומהםעעודמוידימלתלאורמאיוםישורפהואריו

םהילארמאיועושיתאזעמשיו12׃םכברלכאםיאטחהו

םתאו13׃םילוחהםאיכאפרלםיכירצםניאםיקזחה

יתאבאליכחבזאלויתצפחדסחאוההמודמלוואצ

14׃הבושתלםיאטחהתאםאיכםיקידצהתאארקל

םישורפהוונחנאעודמורמאיוןנחויידימלתוילאושגיו

םהילארמאיו15׃םימצםניאךידימלתוהברהםימצ

םהמעןתחהדועבלבאתהלהפחהינבולכויךיאעושי

ןיא16׃ומוציזאוןתחהםתאמחקלוםיאבםימיהנה

ןמותאלמקתנתיכהלבהלמשלעהשדחתילטמםישמ

תודאנבשדחןייםינתונןיאו17׃העירקהערתוהלמשה

לבאודבאיתודאנהוךפשיןייהותודאנהועקביןפםילב

ודחיםהינשוםישדחתודאנבשדחהןייהתאםינתונ

דחאהנהוהלאתאםהילארבדמאוהיהיו18׃ורמשי

אנאביתבהתמהזהתערמאיוולוחתשיואבםירשה

וירחאךליועושיםקיו19׃היחתוהילעךדיתאםישו

הנשהרשעםיתשםדתבזהשאהנהו20׃וידימלתואוה

ךאהבלבהרמאיכ21׃ודגבתציצבעגתווירחאמהשגנ

רמאיוהתואאריועושיןפיו22׃עשואודגבבעגאםא

העשהןמהשאהעשותוךלהעישוהךתנומאיתביקזח

םיללחמהתאאריורשהתיבלאעושיאביו23׃איהה



ויתמ 1465

אליכהפמורוס24׃רמאיוהמוההםעהתאוםילילחב

שרגירחאיהיו25׃ולוקחשיואיההנשיךאהדליההתמ

אצתו26׃הרענהםקתוהדיבזחאיוהתיבהאביוםעה

םשמעושירבעיו27׃איההץראהלכבתאזההעומשה

םירמאוםעקעצהמהוםירועםישנאינשוירחאוכליו

רמאיוםירועהוילאושגנהתיבהואובכו28׃דודןבוננח

תאזתושעלידילאלשייכםתאםינימאמהעושיםהילא

השעירמאיוםהיניעבעגיו29׃ונינדאןכוילאורמאיו

עושיםברעגיוםהיניעהנחקפתו30׃םכתנומאכםכל

תאועימשהםתאצבהמהו31׃שיאלעדויןפואררמאיו

וילאואיבההנהוואציהמה32׃איההץראהלכבועמש

םלאהרבדיודשהשרגרשאכו33׃דשזוחאםלאשיא

תאזכהתארנאלםלועמורמאיוםישנאהןומההמתיו

שרגמםידשהרשידילעורמאםישורפהו34׃לארשיב

םירפכהוםירעהלכבעושיבסיו35׃םידשהתאאוה

אפריותוכלמהתרושברשביוםהיתויסנכיתבבדמליו

םינמההתאותוארבו36׃םעבהודמלכוהלחמלכ

ןאצכםיחדנוםיפלעתמםהיכםהילעוימחרורמכנ

בררמאיווידידמלתלרבדיזא37׃הערםהלןיארשא

ריצקהלעבלאוננחתהןכל38׃םיטעמםילעפהוריצקה

׃וריצקלםילעפחלשל

ןטלשםהלןתיווידימלתרשעםינשתאוילאארקיו10

2׃הודמלכוילחלכאופרלוםשרגלהאמטהתוחורלע

ארקנהןועמשןושארהםיחילשהרשעםינשתומשהלאו



ויתמ 1466

סופליפ3׃ויחאןנחויוידבזןבבקעיויחאירדנאוסורטפ

הנכמהיבלויפלחןבבקעיסכומהיתמואמותימלתרבו

רסמםגרשאתוירקשיאהדוהיוינקהןועמש4׃ידת

רמאלםתאוציועושיחלשהלאהרשעהםינשתא5׃ותא

6׃ואבתלאםינורמשהריעלאווכלתלאםיוגהךרדלא

םכתכלבו7׃לארשיתיבלתודבאהןאצהלאוכלםאיכ

תאואפר8׃אובלהברקםימשהתוכמלרמאלוארק

תאוםיתמהתאומיקהםיערצמהתאורהטםילוחה

בהזוחקתאל9׃ונתתםנחםתחקלםנחושרגםידשה

ךרדללימרתאלו10׃םכירוגחבתשחנאלוףסכאלו

ידלעפההושיכהטמאלוםילענאלותונתכיתשאלו

אוהימושרדהמשואבתרשארפכוריעלכו11׃ותיחמ

םכאובבו12׃ואצתיכדעובשםשוהכותבהזליוארה

אוביתיבהיוארםאהיהו13׃םולשלולולאשתיבהלא

14׃בושיםכילאםכמולשיוארונניאםאוםכמולשוילע

םכלואצםכירבדלעמשיאלוםכתאלבקיאלרשאלכו

׃םכילגררפעתאורענואיההריעהןמואוההתיבהןמ

םויבהרמעוםודסץראללקייכםכלינארמאןמא15

ןיבםישבככםכתאחלשיננה16׃איההריעהןמןידה

17׃םינויכםימימתוםישחנכםימורעויהןכלםיבאזה

תוירדהנסלםכתאורסמייכםדאהינבמםכלורמשהו

םילשמינפלו18׃םהיתויסנכיתבבםיטושבםכתאוכיו

ורסמייכו19׃םיוגלוםהלתודעלינעמלואבותםיכלמו

העשבםכלןתנייכורבדתהמוךיאוגאדתלאםכתא

יכםירבדמהםהםתאאליכ20׃ורבדתרשאתאאיהה



ויתמ 1467

תארסמיחאהיהו21׃םכיפברבדמהאוהםכיבאחור

ותימיוםתובאבםינבומקוונבתארסמיבאותומלויחא

הכחמהוימשןעמלםדאלכלםיאונשםתייהו22׃םתוא

תחאריעבםכתאופדריםאו23׃עשויאוהץקתעדע

רבעלולכתאלםכלינארמאןמאיכתרחאריעלוסונ

הלעדימלתןיא24׃םדאהןבאובייכדעלארשיירע

וברכתויהלדימלתלויד25׃וינדאלעדבעווברלע

בובזלעבוארקתיבהלעבלםאוינדאכתויהלדבעלו

הסכמרבדןיאיכםואריתאלןכלע26׃ותיבישנאלףא

רשאתא27׃עדויאלרשאםלענןיאוהלגיאלרשא

םכינזאלשחלירשאורואבורבדךשחבםכלרמאינא

ףוגהתאםיגרההןמיאריתלאו28׃תוגגהלעועימשה

דבאללכוירשאתאואריתךאגרהלולכויאלשפנהתאו

Geenna)׃םנהיגבףוגהתאםגשפנהתאםג g1067)29אלה

הצראלופתאלהנהמתחאורסאבםירפציתשהנרכמת

׃ןלכתונמנםכשארתורעשםגםתאו30׃םכיבאידעלבמ

ןה32׃תוברםירפצמםירקיםכנהואריתלאןכל31

יבאינפלינאםגובהדואםדאהינפליבהדוירשאלכ

ינאםגובשחכאםדאהינפליבשחכירשאו33׃םימשבש

םולשליטהליתאביכובשחתלא34׃םימשבשיבאינפל

יתאביכ35׃ברחםאיכםולשליטהליתאבאלץראב

יביאו36׃התומחמהלכוהמאמתבוויבאמשיאדירפהל

ינממרתויומאתאוויבאתאבהאה37׃ותיבישנאשיא

ידכונניאינממרתויותבוונבתאבהאהוילידכונניא

׃ילידכונניאירחאךלהוובלצתאחקיאלרשאו38׃יל



ויתמ 1468

אוהינעמלושפנתאדבאמהוהנדבאיושפנתאאצמה39

לבקמהולבקמאוהיתואםכתאלבקמה40׃הנאצמי

םשלאיבנלבקמה41׃ינחלשרשאתאלבקמאוהיתוא

רכשקידצםשלקידצלבקמהוחקיאיבנרכשאיבנ

סוכקרהלאהםינטקהדחאתאהקשמהו42׃חקיקידצ

דבאיאליכםכלינארמאןמאדימלתםשלםירקםימ

׃ורכש

וידימלתרשעםינשתאתוצלעושיתולככיהיו11

תיבבעמשןנחויו2׃םהירעבארקלודמללםשמךליו

רמאיו3׃וידימלתמםינשחלשיוחישמהישעמתארהסה

עושיןעיו4׃רחאלהכחנםאאבהאוההתאהוילא

׃םתיארוםתעמשרשאתאןנחוילודיגהוכלםהלרמאיו

םירהטמםיערצמםיכלהתמםיחספוםיארםירוע5

׃םההעושיירשבתמםיינעוםימקםיתמוןיעמושםישרחו

עושיוםהלוכלההמה7׃יבלשכיאלרשאירשאו6

הזהמרמאיוןנחויתודאלעםעהןומהלארבדללחה

םאו8׃חורבעונירשאהנקהתוארלהרבדמהםתאצי

הנהםינדעידגבשובלשיאהתוארלםתאציהזהמאל

הזהמאלםאו9׃המהםיכלמהיתבבםינדעםישבלה

לודגםגיכםכלרמאינאןהאיבנשיאםאתוארלםתאצי

חלשיננהוילעבותכרשאאוההזיכ10׃איבנמאוה

םכלינארמאןמא11׃ךינפלךכדרהנפוךינפליכאלמ

ןטקהךאליבטמהןנחוימלודגשיאהשאידוליבםקאל

ליבטמהןנחויימימו12׃ונממאוהלודגםימשהתוכלמב



ויתמ 1469

םיקזחתמהוהקזחבהשפתנםימשהתוכלמהנהדע

׃ואבנןנחויידעהרותהוםיאיבנהלכיכ13׃הופטחי

15׃אובלדיתעההילאאוההנהלבקלוצרתםאו14

תאהמדאימלאו16׃עמשיעמשלולםינזארשאימ

םיארקוםיקושבםיבשיהםידלילאוההמודהזהרודה

םתדקראלוםילילחבםכלונללח17׃רמאלםהירבחל

לכאאלןנחויאביכ18׃םתדפסאלוהניקםכלוננוק

לכאאוהוםדאהןבאביו19׃ובדשורמאיוהתשאלו

םיאטחוםיסכומבהאואבסוללוזשיאהנהורמאיוהתשו

םירעברעגללחהזא20׃הינבתאמהמכחההקדצנו

ךליוא21׃ובשאלוןכותבושענויתורובגבררשא

ןכברקבושענרשאתורובגהיכהדיצתיבךליואןיזרוכ

22׃רפאוקשבובשרבכאלהושענןודיצבורוצבול

רתויןודיצורוצללקיןידהםויביכםכלרמאינאלבא

לואשדעםימשהדעהממורמהםוחנרפכתאו23׃םכמ

יכושענםודסבולךכותבושענרשאתורובגהיכידרות

Hadēs)׃הזהםויהדעהלתלעהדמעהתע g86)24לבא

׃ךממםודסתמדאללקיןידהםויביכםכלרמאינא

םימשהןודאיבאךדוארמאועושיהנעאיההתעב25

םתילגוםינובנהוםימכחהןמהלאתאתרתסהיכץראהו

לכה27׃ךינפלןוצרהיהןכיכיבאןה26׃םיללועל

ןיאובאהיתלבןבהתאריכמןיאויבאתאמילרסמנ

׃ולותולגלןבהץפחירשאוןבהיתלבבאהתאריכמ

29׃םכלחינאינאוםינועטהוםילמעהלכילאוכל28

יכנאחורלפשוונעיכינממודמלוילעתאםכילעולבק



ויתמ 1470

לקואוהםיענילעיכ30׃םכיתשפנלעוגרמואצמתו

׃יאשמ

תבשהםויבהמקהןיבעושירבעאיההתעב12

ואריו2׃ולכאיותלילמףטקלולחיוובערוידימלתו

רוסארשאתאםישעךידימלתהנהולורמאיוםישורפה

רשאתאםתארקאלהםהילארמאיו3׃תבשבתושעל

אביכ4׃ותארשאםישנאהואוהבערותיהבדודהשע

רתמונניארשאםינפהםחלתאלכאיוםיהלאהתיבלא

םתארקאלהוא5׃םדבלםינהכלקרהלכאלוישנאלוול

שדקמבתבשהתאםינהכהוללחיתותבשביכהרותב

ןמלודגהפשייכםכלרמאינאלבא6׃ןועםהלןיאו

אלחבזאלויתצפחדסחאוההמםתעדיולו7׃שדקמה

׃תבשהןודאםגאוהםדאהןביכ8׃םיקנהתאםתעשרה

ודירשאשיאםשהנהו10׃םתסנכתיבלאםשמרבעיו9

ואצמיןעמלתבשבאפרלרתמהרמאלוהולאשיוהשבי

שבכולרשאםכבשיאהימםהילארמאיו11׃הנטשוילע

המו12׃ונלעיוובקיזחיאלותבשברובבלפנודחא

רמאיו13׃תבשבביטיהלרתמןכלשבכהןמםדארקי

ודיכבשתואפרתוהתאטשפיוךדיתאטשפשיאהלא

עדיו15׃ודבאלוילעוצעיתיוםישורפהאציו14׃תרחאה

׃םלכםאפריוברםעןומהוירחאךליוםשמרסיועושי

רשאתאתאלמל17׃והלגיאלשהרעגבםתאוציו16

ידידיוביתרחבידבעןה18׃רמאלאיבנהוהיעשירבד

אל19׃איצויםיוגלטפשמווילעיחוריתתנישפנהתצר

אלץוצרהנק20׃ולוקץוחבעמשיאלואשיאלוקעצי



ויתמ 1471

21׃טפשמחצנלאיצוידעהנבכיאלההכהתשפורובשי

רשאםלאורועשיאוילאאבוהזא22׃ולחייםיוגומשלו

וממותשיו23׃הארםגוםלאהרבדיווהאפריודשוזחא

םישורפהו24׃דודןבאוההזיכהורמאיוםעהןומהלכ

לעםאיכםידשהתאשרגמונניאהזורמאתאזםעמשכ

םתובשחמתאעדיעושיו25׃םידשהרשבובזלעבידי

לכוברחתהמצעלעהקלחנההכלממלכםהילארמאיו

םאןטשהו26׃ונוכיאלםמצעלעםיקלחנהתיבוריע

׃ותכלממןוכתהככיאוומצעלעקלחנןטשהתאשרגי

ימבםכינבבובזלעבבםידשהתאשרגמינאםאו27

םאךא28׃םכיטפשויהיהמהןכלעםתאםישרגמםה

םכילאהעיגההנהםידשהתאשרגמינאםיהלאחורב

רובגהתיבלאובלשיאלכויךיאוא29׃םיהלאהתוכלמ

רחאורובגהתאהנושארברסאיאלםאוילכתאלזגלו

רשאוידגנלאוהיתאונניארשאלכ30׃ותיבתאהסשי

לכםכלרמאינאןכלע31׃רזפמאוהיתאסנכמונניא

׃םדאלחלסיאלחורהףודגךאםדאלחלסיףודגואטח

ולחלסיםדאהןבלעהפרחרבדרבדירשאלכו32

הזהםלועבאלולחלסיאלשדקהחורתאףרחמהו

aiōn)׃אבהםלועבאלו g165)33וירפובוטץעהתאושעוא

רכנוירפביכתחשמוירפותחשמץעהתאושעואבוט

םתאובוטללמלולכותהכיאםינועפצהידלי34׃ץעה

רצואמבוטהשיאה35׃הפהללמיבלהתעפשמיכםיער

ערהרצואמערהשיאהובוטהתאאיצומבוטהובל

ורבדירשאהלטבהלמלכםכלרמאינאו36׃עראיצומ



ויתמ 1472

ךירבדמיכ37׃ןידהםויבןובשחהילעונתיםדאהינב

םישורפהוםירפוסהןמונעיו38׃ביחתךירבדמוקדצת

רמאיוןעיו39׃ךדימתואתוארלונצפחיברורמאיו

ולןתניאלתואותואולשקבמףאנמועררודםהילא

יעמבהנויהיהרשאכיכ40׃איבנההנויתואםאיתלב

בלבםדאהןבהיהיןכתולילהשלשוםימיהשלשגדה

ומוקיהונינישנא41׃תולילהשלשוםימיהשלשהמדאה

תאירקבובשםהיכוהועישריוהזהרודהםעטפשמב

טפשמבםוקתןמיתתכלמ42׃הנוימלודגהפהנהוהנוי

תאעמשלץראהתוצקמהאביכונעישרתוהזהרודהםע

האמטהחורהו43׃המלשמלודגהפהנהוהמלשהמכח

הלשקבלהיצתומקמבטטשתםדאהןמהתאצירחא

רשאיתיבלאהבושארמאתזא44׃הנאצמתאלוהחונמ

׃רדהמואטאטמוהנפמותאהאצמוהאבוםשמיתאצי

תוערתורחאתוחורעבשהילאהחקלוךלתרחאו45

העראוההםדאהתירחאהתיהוםשונכשוואבוהנממ

רבדמונדוע46׃הזהערהרודלםגהיהיןכותישארמ

םישקבמץוחבודמעויחאוומאהנהוםעהןומהלא

ץוחבםידמעךיחאוךמאהנהוילאדגיו47׃ותארבדל

ולדיגמהשיאהלארמאיוןעיו48׃ךתארבדלםישקבמו

רמאיווידימלתלעודיטיו49׃יחאםהימוימאאיהימ

םימשבשיבאןוצרהשעירשאלכיכ50׃יחאוימאהנה

׃ימאויתוחאויחאאוה



ויתמ 1473

׃םיהלעבשיותיבהןמעושיאציואוההםויביהיו13

הבבשיוהינאהלאדריוברםעןומהוילאולהקיו2

םהילארבדלבריו3׃םיהתפשלעםידמעםעהלכו

לפנוערזבו4׃ערזלאציערוזההנהרמאלםילשמב

רשאשיו5׃והלכאיוףועהאביוךרדהדילעערזהןמ

הברההמדאםשולןיארשאעלסתומקמלעלפנ

חרזכיהיו6׃המדאקמעולהיהאליכחמצלרהמיו

לפנרשאשיו7׃שרשולהיהאליכשבייוברציושמשה

לעלפנרשאשיו8׃והכעמיוםיצקהולעיוםיצקהןיב

הזוםיששהזוםירעשהאמהזירפןתיוהבוטההמדאה

וילאושגיו10׃עמשיעמשלולםינזארשאימ9׃םישלש

11׃םהילארבדתםילשמבהזהמלורמאיוםידימלתה

םימשהתוכלמתודוסתאתעדלןתנםכליכרמאיוןעיו

ימוףידעיוולןתניןתנולשישימיכ12׃ןתנאלםהלו

םילשמבןכלע13׃ונממחקיולשירשאתאםגולןיאש

ועמשיאלםעמשבוואריאלםתארביכםהילארבדא

תרמאהוהיעשיתאובנםהבםיקתו14׃וניביאלףא

ןמשהיכ15׃ועדתלאווארוארווניבתלאועומשועמש

ויניעבהאריןפעשהויניעודבכהוינזאוהזהםעהבל

ירשאםתאו16׃ולאפרובשוןיביובבלועמשיוינזאבו

רמאןמאיכ17׃הנעמשתיכםכינזאוהניארתיכםכיניע

רשאתאתארלופסכנםיברםיקידצוםיאיבנםכלינא

םיעמשםתארשאתאעמשלווהואראלוםיארםתא

19׃ערוזהלשמתאאנועמשםתאןכל18׃והועמשאלו

ערהאבווהניביאלותוכלמהרבדתאעמששיאלכ



ויתמ 1474

20׃ךרדהדילעערזנהאוהובבלבעורזהתאףטחו

ונחקיורהמיורבדהתאעמשהאוהעלסהלעערזנהו

דמעיהעשלקרוויתחתשרשולןיאךא21׃החמשב

22׃לשכנדימרבדהתודאלעהפידרוהרצתויהבו

םלועהתגאדורבדהתאעמשהאוהםיצקהןיבערזנהו

׃ולהיהיאלירפורבדהתאוכעמירשעהתמרמוהזה

(aiōn g165)23תאעמשהאוההבוטההמדאהלעערזנהו

הזוםירעשהאמהזןתנוירפהשעיףאותאןיבמורבדה

רמאלרחאלשמםהינפלםשיו24׃םישלשהזוםישש

׃והדשבבוטערזערזרשאשיאלהמודםימשהתוכלמ

ןינוזערזיווביאאביוםישנאהלעהמדרתלפנביהיו25

ירפשעיואשדהחרפרשאכו26׃ולךליוםיטחהךותב

וילאורמאיותיבהלעבידבעושגיו27׃ןינוזהםגואריו

28׃ןינוזהולןיאמוךדשבתערזבוטערזאלהונינדא

שיהםידבעהוילאורמאיותאזהשעביאשיאםהלרמאיו

םכטקלבןפאלרמאיו29׃םתאטקלנוךלניכךשפנתא

ולדגיוםתאוחינה30׃םיטחהתאםגושרשתןינוזהתא

םירצוקלרמאריצקהתעבהיהוריצקהדעדחיםהינש

םפרשלתודגאםתאודגאוןינוזהתאהנושארבוטקל

רחאלשמםהינפלםשיו31׃ירצואלופסאםיטחהתאו

רשאלדרחלשרגרגלהמודםימשהתוכלמרמאל

םיעורזהלכמןטקאוהו32׃והדשבוהערזיושיאוחקל

רשאדעץעלהיהותוקריהןמאוהלודגחמצרשאכו

רמאיוולשמדועאשיו33׃ויפנעבוננקוםימשהףועואבי

והנמטתוהשאותחקלרשאראשלהמודםימשהתוכלמ



ויתמ 1475

עושירבדתאזלכ34׃ולכץמחייכדעחמקםיאסשלשב

35׃םהילארבדאללשמילבבוםעהןומהלאםילשמב

יפלשמבהחתפארמאלאיבנהרבדרשאתאתאלמל

םעהןומהתאעושיחלשזא36׃םדקינמתודיחהעיבא

תאונלאנראבורמאיווידימלתוילאושגיוהתיבהאביו

ערזהתאערוזהםהילארמאיוןעיו37׃הדשהינוזלשמ

בוטהערזהוםלועהאוההדשהו38׃םדאהןבאוהבוטה

רשאביאהו39׃המהערהינבןינוזהוםהתוכלמהינב

םהםירצקהוםלועהץקאוהריצקהוןטשהאוהםערז

aiōn)׃םיכאלמה g165)40ופרשנוןינוזהוטקלירשאכהנהו

aiōn)׃הזהםלועהץקבהיהיןכשאב g165)41םדאהןב

תולשכמהלכתאותוכלממוטקלוויכאלמתאחלשי

שאהרונתלאםתאוכילשהו42׃ןואהילעפלכתאו

םיקידצהוריהזיזא43׃םינשהקרחוהלליההיהתםש

44׃עמשיעמשלולםינזארשאימםהיבאתוכלמבשמשכ

ואצמרשאהדשבןומטרצואלםימשהתוכלמהמודדוע

הנקוולרשאלכתארכמוךליותחמשבווהנמטיושיא

רחסלםימשהתוכלמהמודדוע45׃אוהההדשהתא

תחאתילגרמאצמרשאכו46׃תובטתוילגרמשקבמה

47׃התאןקיוולרשאלכתארכמיוולךלהדאמהרקי

םילהדרוהרשאתרמכמלםימשהתוכלמהמודדוע

ולעההאלמנרשאכו48׃הכותלופסאיםינושםינימו

םיבוטהםינימהתאוטקליוובשיוםיהתפשלאהתא

היהיןכ49׃הצוחוכילשהםיתחשמהתאוםילכהךותל

ךותמםיעשרהתאולידבהוםיכאלמהואציםלועהץקב



ויתמ 1476

aiōn)׃םיקידצה g165)50םששאהרונתלאםוכילשהו

םתאהעושיםהילארמאיו51׃םינשהקרחוהלליההיהת

רמאיו52׃ונינדאןכוילאורמאיותאזלכתאםתוניבה

המודםימשהתוכלמלדמלמהרפוסלכןכלעםהילא

53׃תונשיותושדחורצואמאיצומהתיבהלעבשיאל

54׃םשמרבעיוהלאהםילשמהתאעושיתולככיהיו

וממותשהיכדעםתסנכתיבבםתאדמליווצראלאביו

הזאלה55׃תורובגהותאזההמכחההזלןיאמורמאיו

יסויובקעיויחאוםירמהמשומאאלהשרחהןבאוה

ןיאמוןהונתאןלכאלהויתויחאו56׃הדוהיוןועמשו

עושירמאיולושכמלםהליהיו57׃הלאלכולאופיא

אלו58׃ותיבבווצראבםאיכהלקנאיבנהןיאםהילא

׃םתנומארסחינפמתוברתורובגםשהשע

עמשתאהנידמהעבררשסודרוהעמשאיההתעב14

אוהוליבטמהןנחויאוההזוירענלארמאיו2׃עושי

סודרוהיכ3׃ובתולעפתורובגהןכלעםיתמהןמםק

ללגברהסהתיבבוהמישיווהרסאיוןנחויתאשפת

אלוילארמאןנחוייכ4׃ויחאסופליפתשאהידורוה

ןומההתאאריךאותימהשקביו5׃השאלךלהתיהןוכנ

דקרתוסודרוהתדלהםויביהיו6׃ותאובשחאיבנליכ

עבשיו7׃סודרוהיניעבבטיתוםכותבהידורוהתב

תאהמשהמאו8׃ךלןתאוךשפנלאשתהמרמאיוהל

תאהרעקבהפילהנתרמאללאשתוהיפבםירבדה

העובשהרובעבךאךלמהבצעיו9׃ליבטמהןנחוישאר



ויתמ 1477

שארתאאשיוחלשיו10׃הלתתלהוצומעםיבסמהו

הרעקבושארתאואיביו11׃רהסהתיבבוילעמןנחוי

ואשיווידימלתושגיו12׃המאלאוהאיבתוהרענלונתיו

תאועמשכיהיו13׃עושילודיגיווכליוהורבקיוותיוגתא

ועמשיודדבלהברחםוקמלאהינאבםשמרסיותאז

אציו14׃םירעהןמםהילגרבוירחאוכליוםעהןומה

תאאפריוםהילעויעמומהיוברםעןומהאריועושי

וילאושגיוברעתונפליהיו15׃םהברשאםישלחה

תאהחלשםויההטנםגוברחםוקמהורמאיווידימלת

רמאיו16׃לכאםהלתונקלםירפכהלאוכליוםעהןומה

17׃לכאלםהלםתאונתתכללםיכירצםניאםהילא

ינשוםחלתורככתשמחםאיכהפונלןיאוילאורמאיו

םעהתאוציו19׃םלהילאםואיבהרמאיו18׃םיגד

תאוםחלהתורככתשמחתאחקיואשדהלעתבשל

תאןתיוסרפיוךרביוהמימשהויניעאשיוםיגדהינש

ולכאיו20׃םעלונתנםידימלתהוםידימלתלםחלה

רשעםינשםירתונהםיתותפהןמואשיוועבשיוםלכ

דבלמשיאיפלאתשמחכויהםילכאהו21׃םיאלמםילס

הינאבתדרלוידימלתבעושיץאיו22׃ףטהוםישנה

׃םעהתאחלשירשאדעםיהרבעלאהינפלרבעל

ללפתהלדדבהרהההלעםעהתאוחלשירחאו23

םיהךותבהכלההינאהו24׃המשודבלאוהוברעיהיו

תרמשאביהיו25׃הדגנלחורהיכםילגהןמףרטתו

26׃םיהינפלעךלהתמעושיםהילאאביותיעיברה

ולהבנםיהינפלעךלהתמותואםתארבםידימלתהו



ויתמ 1478

עושירבדיו27׃דחפמוקעציואוהחורהארמרמאל

סורטפןעיו28׃ואריתלאאוהינאיכוקזחםהילאםאתפ

לעךילאאבאיכאנהוצינדאאוההתאםאוילארמאיו

ךלהתיוהינאהןמסורטפדריואוברמאיו29׃םימה

יכחורהתאותארכיהיו30׃עושילאאובלםימהלע

׃ינעישוהינדארמאלקעציועבטללחיוארייואיההקזח

ןטקוילארמאיוובקזחיוודיתאחלשלעושירהמיו31

חורהוהינאהלאולעםה32׃ךבלקחלהמלהנומאה

ןבתמאברמאלולווחתשיוושגנהינאהישנאו33׃הככש

35׃רסינגהצראואביוםיהתאורבעיו34׃התאםיהלא

םהיתוביבסלכלאוחלשיואוההםוקמהישנאותאוריכיו

קרועגייכונממושקביו36׃םילוחהלכתאוילאואיביו

׃ועשונםיעגנהלכוודגבתציצב

׃םילשורימרשאםישורפהוםירפוסהעושילאואבזא15

יכםינקזהתלבקתאםירבעךידימלתעודמורמאיו2

רמאיוןעיו3׃םחלםלכאבםהידיתאםיצחרםניא

רובעבםיהלאתוצמתאםירבעםתאםגעודמםהילא

תאוךיבאתאדבכרמאלהוצםיהלאיכ4׃םכתלבק

רמאהםירמאםתאו5׃תמויתומומאוויבאללקמוךמא

דבכלוילעןיאילהנהנהתאשהמלכןברקומאלוויבאל

רובעבםיהלאהרבדתאורפתו6׃ומאתאוויבאתא

8׃רמאלוהיעשיםכילעאבנבטיהםיפנח7׃םכתלבק

9׃ינממקחרובלוינודבכויתפשבוויפבשגנהזהםעה

לאארקיו10׃םידמלמםישנאתוצמיתאםתאריוהתו



ויתמ 1479

אמטיהפהלאאבהאל11׃וניבהוועמשםהלרמאיוםעה

׃םדאהתאאמטמאוההפהןמאצויהםאיכםדאהתא

םישורפהיכתעדיהורמאיווידימלתוילאושגיו12

עטמלכרמאיוןעיו13׃ובולשכנהזהרבדהתאםעמשב

םתואוחינה14׃רקעירוקעםימשבשיבאעטנאלרשא

רועהתארועךילוייכוםירועלהמהםירועםילהנמ

וילארמאיוסורטפןעיו15׃רובהךותבםהינשולפנו

םתאםגהנדעעושירמאיו16׃הזהלשמהתאונלראב

הפהלאאבהלכיכוליכשתאלדועה17׃הניבןיאב

ןמאצויהלבא18׃תואצומלםשמךפשיושרכהלאדרוי

בלהןמיכ19׃םדאהתאאמטמאוהובלהןמאצויהפה

תוידעתובנגםינונזםיפואנתוחיצרערתובשחמתואצוי

לבאםדאהתאםיאמטמהםההלא20׃םיפודגורקש

עושיאציו21׃םדאהתאאמטיאלםידיתליטנילבלוכא

תינענכהשאהנהו22׃ןודיצורוצתולילגלארסיוםשמ

ינדאיננחרמאלוילאקעצתוםההתולובגהןמהאצי

הנעאלאוהו23׃דשידילעדאמהנעמיתביכדודןב

יכהחלשרמאלונממושקביווידימלתושגיורבדהתא

לאםאיכיתחלשאלרמאיוןעיו24׃ונירחאאיהתקעצ

ולוחתשתוהאבאיהו25׃לארשיתיבלתודבאהןאצה

םחלתאתחקלבוטאלרמאיוןעיו26׃ינרזעינדארמאל

ינדאןכרמאתו27׃םיבלכהיריעצלוכילשהלוםינבה

לעמםילפנהםירורפמולכאיםיבלכהיריעצםגיכספא

הלדגהשאהילארמאיועושיןעיו28׃םהינדאןחלש

׃איהההעשהןמהתבאפרתוךנוצרכךליהיךתנומא



ויתמ 1480

הרההלעיולילגהםילאאביוםשמעושירבעיו29

םיחספםהמעוברםעןומהוילאואביו30׃םשבשיו

עושיילגרלםוליפיוהמהכםיברוםיעטקםישרחםירוע

םירבדמםימלאהתאםתוארבםעהוהמתיו31׃םאפריו

םיארםירועהוםיכלהתמםיחספהוםיאירבםיעטקהו

וידימלתלאעושיארקיו32׃לארשייהלאתאוחבשיו

ודמעםימיתשלשהזיכםעהלעימחרורמכנרמאיו

ןפםיבערםחלשלהבאינניאולכאלהמםהלןיאוידמע

ידונלןיאמםידימלתהוילאורמאיו33׃ךרדבופלעתי

רמאיו34׃הזהלודגהןומההתאעיבשהלרבדמבםחל

טעמועבשורמאיוםכלםחלתורככהמכםהילאעושי

36׃ץראלתבשלםעהןומהתאוציו35׃םינטקםיגד

סרפיוךרביוםיגדהתאוםחלהתורככעבשתאחקיו

ולכאיו37׃םעלונתנםידימלתהוםידימלתהלאןתיו

םידודהעבשםירתונהםיתותפהןמואשיוועבשיוםלכ

םישנהדבלמשיאיפלאתעבראויהםילכאהו38׃םיאלמ

לובגלאאביוהינאבדריוםעהתאחלשיו39׃ףטהו

׃אלדגמ

ותאמולאשיוותוסנלםיקודצהוםישורפהושגיו16

ברעבםהלרמאיוןעיו2׃םימשהןמתואםתוארהל

ורמאתרקבבו3׃םימשהומדאיכהיהיחצםויורמאת

תאםתאםיפנחםימשהורדקתהוומדאיכרעסםויה

4׃ולכותאלםיתעהתותאוןחבלםתעדיםימשהינפ

םאיתלבולןתניאלתואותואולשקבףאנמועררוד

לאםידימלתהאובכו5׃ולךליוםבזעיואיבנההנויתוא



ויתמ 1481

םהילאעושירמאיו6׃םחלםתאתחקלוחכשםיהרבע

ובשחיו7׃םיקודצהוםישורפהראשמםכלורמשהוואר

עושיעדיו8׃םחלונתאונחקלאליכרמאלםבבלב

אליכםכבבלבובשחתהמהנומאהינטקםהילארמאיו

ורכזתאלווליכשתאלדועה9׃םחלםכתאםתחקל

םילסהמכושיאיפלאתשמחלםחלהתורככתשמחתא

שיאיפלאתעבראלםחלתורככעבשתאו10׃םתאשנ

םחלהלעאליכוניבתאלךיא11׃םתאשנםידודהמכו

׃םיקודצהוםישורפהראשמםכלורמשהםכילאיתרמא

םאיכםחלהראשמרמשהלרמאאליכוניבהזא12

לאעושיאובכיהיו13׃םיקודצהוםישורפהדומלמ

רמאלוידימלתתאלאשיוסופליפלשןירסיקתולילג

שיורמאיו14׃םדאהןבאוהימילעםישנאהםירמאהמ

שיווהילאםירמאםירחאואוהליבטמהןנחויםירמא

םהילארמאיו15׃םיאיבנהןמדחאואוהימריםירמא

רמאיוסורטפןועמשןעיו16׃ינאימורמאתהמםתאו

וילארמאיוןעיו17׃םייחםיהלאןבחישמהאוההתא

תאזתאךלהלגאלםדורשביכהנוירבןועמשךירשא

התאיכךילארמאינאףאו18׃םימשבשיבאםאיכ

אללואשירעשויתלהקתאהנבאהזהעלסהלעוסורטפ

Hadēs)׃הילעורבגי g86)19תוכלמתוחתפמתאךלןתאו

םימשבהיהירוסאץראהלערסאתרשאלכוםימשה

הוצזא20׃םימשבהיהירתמץראהלעריתתרשאלכו

עושיאוהיכשיאלדיגהיתלבלהרעגבםידימלתהתא

וידימלתתאתורוהלעושילחהאיההתעהןמ21׃חישמה



ויתמ 1482

םינקזהידיבהברההנעיוםילשוריתכללךירצאוהש

םוקישילשהםויבוגרהיוםירפוסהוםילודגהםינהכהו

ךלסחרמאלוברעגללחיוסורטפוהחקיו22׃םוקי

ילעמרוססורטפלרמאיוןפיו23׃תאזכךליהילאינדא

יכםיהלאירבדלךבלןיאיכילהתאלושכמלןטשה

יכשיאוידימלתלאעושירמאיו24׃םדאינבירבדלםא

ךלהוובלצתאאשנוושפנבשחכיירחאתכללץפחי

ושפנדבאתושפנתאעישוהלץפחירשאלכיכ25׃ירחא

יכ26׃הנאצמיאוהינעמלושפנולדבאתרשאלכוונממ

ואתחשתושפנוםלועהלכתאהנקייכםדאהליעויהמ

אובלםדאהןבדיתעיכ27׃ושפנןוידפםדאהןתיהמ

28׃והשעמכשיאלכלםלשיזאוויכאלמםעויבאדובכב

ומעטיאלרשאהפםידמעהןמשייכםכלינארמאןמא

׃ותוכלמבאבםדאהןבתאוארייכדעתומ

בקעיתאוסורטפתאעושיולחקלםימיתששץקמו17

הנתשיו2׃הובגרהלעדדבםלעיוויחאןנחויתאו

הנהו3׃וניבלהרואכוידגבושמשכוינפוריהזיוםהיניעל

סורטפןעיו4׃ותאםירבדמוהילאוהשמםהילאוארנ

אנהשענץפחתםאהפונתויהבוטינדאעושילארמאיו

5׃תחאוהילאלותחאהשמלותחאךלתוכסשלשהפ

ךותמלוקהנהוםהילעלצהרואןנעהנהורבדמונדוע

׃ןועמשתוילאוביתיצררשאידידיינבהזרמאןנעה

׃דאמוארייוםהינפלעולפיוםידימלתהעמשכיהיו6

ואשיו8׃ואריתלאוומוקרמאיוםבעגיועושישגיו7



ויתמ 1483

םתדרבו9׃ודבלעושיתאיתלבשיאואראלוםהיניע

רבדתאשיאלודיגתאלרמאלםתאעושיהוצרההןמ

והלאשיו10׃םיתמהםעמםדאהןבםקםאדעהארמה

אובוהילאיכםירפוסהםירמאהזהמלרמאלוידימלת

והילאהנהםהילארמאיועושיןעיו11׃הנושארבאובי

יכםכלינארמאלבא12׃לכהתאבישהוהנושארבאב

ןבםגןכוםנוצרכובושעיווהריכהאלואברבכוהילא

ןנחוילעיכםידימלתהוניבהזא13׃םדילעהנעיםדאה

שגיוםעהןומהלאםאובכיהיו14׃םהילארבדליבטמה

אנםחרינדארמאיו15׃ודגנלויכרבלעערכיושיאוילא

אוהתוברםימעפיכערוילחואוהחריהכמיכינבלע

לאותאאיבאו16׃םימהךותלאתוברםימעפושאבלפנ

יוהרמאיועושיןעיו17׃ולאפרלולכיאלוךידימלת

יתמדעםכמעהיהאיתמדעלתלתפוןימאמיתלברוד

עושיוברעגיו18׃הנהילאותואואיבהםכתאלבסא

ושגיו19׃איהההעשהןמרענהאפריוונממדשהאציו

אלונחנאעודמורמאיוודבלאוהועושילאםידימלתה

םכניארשאינפמםהילאעושירמאיו20׃ושרגלונלכי

רגרגכהנומאםכלשיםאםכלינארמאןמאיכםינימאמ

קתענוהמשהזמקתעההזהרההלאםתרמאולדרחה

הזהןימהלבא21׃םכמרצבירשארבדןיאוומוקממ

ץראבםכלהתהביהיו22׃םוצבוהלפתבםאיכאציאל

ידיברסמהלםדאהןבדיתעעושיםהילארמאיולילגה

ובצעתיוםוקיםוקישילשהםויבווהגרהיו23׃םישנא

סורטפלאושגיוםוחנרפכלאםאובכיהיו24׃דאמ



ויתמ 1484

תיצחמתאםכברןתיאלהורמאיולקשהתיצחמיבג

לאשלעושיותאםדקהתיבהואובבוןהרמאיו25׃לקשה

תאמסמוסכמוחקייממץראהיכלמןועמשךתעדהמ

םירזהתאמוילאסורטפרמאיו26׃םירזהתאמואםהינב

ךא27׃המהםישפחםינבהאופאןכםאעושיולרמאיו

לאתכלשהוםיהלאךללושכמלםהלהיהנאלןעמל

רשאכווהאשהלעירשאןושארהגדהתאוהכחוכות

םהלתתנוךלחקותואאריתסאובאצמתויפתאחתפת

׃ךדעבוידעב

ימורמאיועושילאםידימלתהושגנאיהההעשב18

עושיארקיו2׃םימשהתוכלמבוירבחמלודגאופא

ינארמאןמארמאיו3׃םכותבוהדימעיוןטקדליוילא

תוכלמלאאובתאלםידליכתויהלובושתאלםאםכל

אוההזהדליכומצעתאליפשמהלכןכל4׃םימשה

דחאדלילבקירשאלכו5׃םימשהתוכלמבלודגה

דחאתאלישכמהלכו6׃לבקמאוהיתואימשבהזכ

חלפהלתישולחוניבםינימאמההלאהםינטקהןמ

ינפמםלועליוא7׃םיתולוצמבעבטווראוצלעבכר

שיאליואלבאאובלםיכירצםילשכמהיכםילשכמה

ואךדיךלישכתםאו8׃לושכמהאוביודילערשאאוהה

חספםייחלאובלךלבוטךממךלשהוהתואץצקךלגר

לאךלשתוםילגריתשואםידייתשךלתויהמעטקוא

aiōnios)׃םלועשא g166)9התוארקנךילשכתךניעםאו

תויהמתחאןיעבםייחלאובלךלבוטךממךלשהו

Geenna)׃םנהיגשאלאךלשתוםיניעיתשךל g1067)10



ויתמ 1485

יכםכלינארמאיכהלאהםינטקwדחאוזבתןפואר

ןבאביכ11׃םימשבשיבאינפתאדימתםיארםהיכאלמ

שיאלויהייכםכתעדהמ12׃דבאהתאעישוהלםדאה

םיעשתהתאבזעיאלהםהמדחאהעתוםישבכהאמ

היהו13׃העתהתאשקבלךלהוםירההלעהעשתו

רתויוילעחמשייכםכלינארמאןמאוהאצמירשאכ

ןוצרונניאןכ14׃ועתאלרשאהעשתוםיעשתהלעמ

׃הלאהםינטקהןמדחאדבאייכםימשבשםכיבאינפלמ

ודבלוניבוךניבותואתחכוהוךלךיחאךלאטחייכו15

חקעמשיאלםאו16׃ךיחאךלתינקךילאעמשיםאו

םידעהשלשואםינשיפלעןעמלםינשואדחאדועךמע

להקהלאדגהםהילאעמשיאלםאו17׃רבדלכםוקי

18׃סכומכויוגכךלהיהולהקהלאםגעמשיאלםאו

היהירוסאץראהלעורסאתרשאלכםכלינארמאןמא

19׃םימשבהיהירתמץראהלעוריתתרשאלכוםימשב

לעץראבודחיוצעוייכםכמםינשםכלינארמאדועו

׃םימשבשיבאתאמםהלהיהיהיהולאשירשארבדלכ

םשימשבופסאנהשלשואםינשרשאםוקמלכביכ20

המכינדאולרמאיוסורטפוילאשגיו21׃םכותבינא

22׃םימעפעבשדעהוליתחלסויחאילאטחיםימעפ

םאיכםימעפעבשדעךלרמאאלעושיוילארמאיו

ךלמלםימשהתוכלמהמודןכלע23׃עבשוםיעבשדע

רשאכו24׃וידבעםעןובשחתושעלץפחרשאםדורשב

םיפלאתרשעולביחרשאשיאוינפלאבוהבשחללחה

ותוארכמלוינדאוציוםלשלולהיהאלו25׃ףסכירככ



ויתמ 1486

לפיו26׃םלשיןכוולרשאלכתאווינבתאוותשאתאו

לכתאוךפאילךראהינדארמאלולוחתשיודבעה

והרטפיואוההדבעהינודאימחרומהיו27׃ךלהמלשא

אצמיווינפלמאוההדבעהאציו28׃בוחהתאולטמשיו

קזחיוםירנידהאמולביחאוהוםידבעהוירבחמדחא

לפיו29׃ילביחהתארשאתאםלשרמאלוהקנחיווב

ךפאילךראהרמאלונממשקביווילגרינפלורבח

רמשמבוהכילשיוךליוןאמאוהו30׃לכהךלהמלשאו

תאוארםידבעהוירבחו31׃ובוחתאולםלשייכדע

רשאלכתאםהינדאלודיגיוואביודאמובצעיוהשענה

ערהדבעההתאולרמאיווינדאוילאארקיו32׃השענ

׃ינממתשקברשאןעיךליתטמשהאוההבוחהלכתא

רשאכךרבחדבעהלעםחרלהתאםגךלהיהאלה33

םירסימלותוארגסיווינדאףצקיו34׃ךילעינאיתמחר

יבאםגםכלהשעיהככ35׃ובוחלכתאםלשייכדע

םכבבללכבויחאלשיאשיאוחלסתאלםאםימשבש

׃םתאטחתא

עסיוהלאהםירבדהתארבדלעושיתולככיהיו19

וכליו2׃ןדריהרבעבהדוהילובגלאאביולילגהןמ

םישורפהוילאושגיו3׃םשםאפריוברםעןומהוירחא

׃רבדלכלעותשאתאחלשלשיאלכויהרמאלותוסנל

רכזתישארבהשעיכםתארקאלהםהילארמאיוןעיו4

ויבאתאשיאבזעיןכלערמאו5׃םתאהשעהבקנו

םא6׃דחארשבלםהינשויהוותשאבקבדוומאתאו



ויתמ 1487

רבחרשאתאןכלדחארשבםאיכםינשדועםניאןכ

הוצהזהמלווילאורמאיו7׃םדאהונדירפילאםיהלאה

םהילארמאיו8׃החלשלותתירכרפסהלתתלהשמ

םכישנתאחלשלהשמםכלחינהםכבבלישקרובעב

חלשמהםכלרמאינאו9׃הככהתיהאלשארמךא

אוהףאנתרחאולחקלותונזרבדלעיתלבותשאתא

םידימלתהוילאורמאיו10׃אוהףאנהשורגהתאחקלהו

11׃השאתחקלבוטאלותשאושיאןינעאוההככםא

יכהזהרבדהתאלבקםדאלכלכויאלםהילארמאיו

ודלונרשאםיסירסשי12׃ןיבהלםהלןתנרשאהלאםא

שיוםדאידילעםיסרסמהםיסירסשיוםמאןטבמןכ

ימםימשהתוכלמןעמלםמצעתאוסרסרשאםיסירס

םישיןעמלםידליוילאואיביזא13׃לבקילבקללכויש

׃םידימלתהםבורעגיוםהילעללפתיווידיתאםהילע

ילאאובמםוענמתלאוםידלילוחינהרמאעושיאוהו14

רבעיוםהילעוידיתאםשיו15׃םימשהתוכלמהלאליכ

בוטההזיאבוטהיבררמאיווילאשגנשיאהנהו16׃םשמ

aiōnios)׃םימלועייחתונקלונשעארשא g166)17רמאיו

םאוםיהלאהדחאםאיכבוטןיאבוטינארקתהמוילא

וילארמאיו18׃תוצמהתארמשםייחהלאאובלךצפח

אלףאנתאלחצרתאלןההלאעושירמאיוהנההמ

ךמאתאוךיבאתאדבכ19׃רקשדעהנעתאלבנגת

הלאלכתארוחבהוילארמאיו20׃ךומכךערלתבהאו

וילאעושירמאיו21׃דועיתרסחהמוירוענמיתרמש

םיינעלןתוךשכרתארכמךלםלשתויהלךצפחםא



ויתמ 1488

יהיו22׃ירחאךלוםלהבושוםימשברצואךלהיהו

ויהיכבצענםשמךליוהזהרבדהתארוחבהעמשכ

רמאןמאוידימלתלאעושירמאיו23׃םיברםיסכנול

דועו24׃םימשהתוכלמלאאובלרישעלהשקםכלינא

טחמהבקנךרדרבעללמגללקניכםכלרמאינא

םעמשכםידימלתהו25׃םיהלאהתוכלמלארישעאבמ

26׃עשוהללכויאופאימורמאיודאמוממותשהתאז

לבארבדהאלפיםדאינבמםהלרמאיועושיןבטביו

וילארמאיוסורטפןעיו27׃רבדלכאלפיאלםיהלאהמ

28׃ונלהיהיהמךירחאךלנולכהתאונבזעונחנאןה

םיכלההםתאםכלינארמאןמאםהילאעושירמאיו

אסכלעםדאהןבבשירשאכהאירבהשדחתהבירחא

תאטפשלתואסכרשעםינשלעםתאםגובשתודובכ

ויתבתאבזערשאשיאלכו29׃לארשייטבשרשעםינש

תאוותשאתאוומאתאוויבאתאוויתויחאתאוויחאתאו

ייחוםירעשהאמחקיאוהימשןעמלויתודשתאווינב

aiōnios)׃שרייםימלוע g166)30םינושארהןמםיברםלואו

׃םינושארויהיםינורחאהןמוםינורחאויהירשא

רשאתיבלעבםדאלםימשהתוכלמהמודיכ20

הנתהו2׃ומרכלםילעפרכשלרקבבתאצלםיכשה

אציו3׃ומרכלאםחלשיוםוילרנידרכשםילעפהםע

׃קושבםילטבםידמעםירחאאריותישילשההעשב

םכלןתארשיכוימרכלאםתאםגוכלםהלרמאיו4

רבדכשעיותיעישתבםגתיששההעשבםגאציו5׃וכליו

םידמעםירחאאצמיוהרשעיתשעתעשבאציו6׃הזה



ויתמ 1489

7׃םויהלכםילטבהפםידמעםתאהמלםהילארמאיו

םגוכלםהילארמאיושיאונתוארכשאליכולורמאיו

רמאיוברעביהיו8׃םכלןתירשיכוםרכהלאםתא

םהלםלשוםילעפהתאארקודיקפלאםרכהלעב

ואביו9׃םינושארבהלכוםינורחאבלחהםרכשתא

׃דחארנידשיאשיאוחקיוהרשעתחאתעשבםירכשנה

םגוחקיורתויוחקייכםשפנבומדםינושארהאבבו10

לעבלעונוליוםתחקביהיו11׃דחארנידשיאשיאםה

העשםאיכושעאלםינורחאההלא12׃רמאלתיבה

תאוםויהדבכתאונלבסרשאונילאםתיושההתאותחא

אלהךיתקשעאליערםהמדחאלארמאיוןעיו13׃ומח

ינוצרינאוךלוךלשתאחק14׃ימעתינתהרנידרכש

תושעללכואאלה15׃ךלומכןורחאההזלםגתתל

הככ16׃יכנאבוטרשאלעךניעערתםאהינוצרכילשב

יכםינורחאויהיםינושארהוםינושארםינורחאהויהי

תולעכיהיו17׃םירחבנהםיטעמוםיאורקהםהםיבר

רמאיוםדבלרשעהםינשתאוילאחקיוםילשוריעושי

רסמיםדאהןבוהמילשוריםילעוננה18׃ךרדבםהל

ורסמו19׃תומלוהעישרהוםירפוסלוםינהכהישארל

ותואבלצלוםיטושבותואתוכהלוובלתהלםיוגלותוא

ידבזינבםאוילאהשגנזא20׃םוקיםוקישילשהםויבו

הילארמאיו21׃רבדונממשקבלולוחתשתוהינבםע

הלאינבינשובשייכאנרמאוילארמאתוךתשקבהמ

עושיןעיו22׃ךתוכלמבךלאמשלדחאוךנימילדחא

תותשולכותלכיהםתלאשרשאתאםתעדיאלרמאיו



ויתמ 1490

רשאהליבטבלבטהוותותשלדיתעינארשאסוכהתא

תאןהםהילארמאיו23׃לכונוילאורמאיוהבלטבנינא

תבשךאולבטתהבלבטנינארשאהליבטבוותשתיסוכ

ןכוהרשאליתלבהתתלידיבןיאילאמשלוימימיל

וסעכיוהרשעהתאזועמשרשאכיהיו24׃יבאתאמםהל

םתעדיםתארמאיוםהלארקעושיו25׃םיחאהינשלא

26׃םהילעםיטלשםילודגהוםהבםידרםיוגהירשיכ

םכבלודגתויהלזפחהםאיכםכיניבןכיהילאםתאו

םכליהישארלםכבתויהלץפחהו27׃תרשמלםכליהי

םאיכוהותרשיןעמלאבאלםדאהןברשאכ28׃דבע

םתאצכיהיו29׃םיברתחתרפכושפנתאתתלותרשל

םירועינשהנהו30׃ברםעןומהוירחאךליווחירימ

רמאלוקעציורבעעושייכועמשיוךרדהדילעםיבשי

םהוםקיתשהלםעהםברעגיו31׃דודןבונינדאאנוננח

דמעיו32׃דודןבאנוננחונינדאורמאיוקעצלוברה

33׃םכלהשעאווצפחתהמרמאיוםהלארקיועושי

ימחרו34׃וניניעהנחקפתשהשעונינדאוילאורמאיו

תוארלםהיניעולחהםאתפוםהיניעבעגיוורמכנעושי

׃וירחאוכליו

רהביגפתיבלאואבוםילשורילוברקרשאכיהיו21

םהילארמאיו2׃םידימלתהןמםינשעושיחלשיוםיתיזה

הרוסאןותאואצמתםשםכלוממרשארפכהלאוכל

שיארמאייכו3׃ילאואיבהוםתאוריתההמעריעו

׃םחלשיעגרבוםהלךירצןודאהםתרמאורבדםכילא



ויתמ 1491

׃רמאלאיבנהדיברמאנהתאלמלהתיהתאזלכו4

לעבכרוינעךלאוביךכלמהנהןויצתבלורמא5

ושעיוםידימלתהוכליו6׃תונתאןבריעלעורומח

ריעהתאוןותאהתאואיביו7׃עושיםתאהוצרשאכ

ברו8׃םהילעוהביכריוםהידגבתאםהילעומישיו

יפנעותרכםירחאוךרדהלעםהידגבתאושרפןומהה

וינפלםיכלההםעהןומהו9׃ךרדהלעםוחטשיוםיצע

םשבאבהךורבדודןבלאנעשוהרמאלוארקוירחאו

םהתוםילשוריואבביהיו10׃םימורמבאנעשוההוהי

הזםעהינמהורמאיו11׃הזאוהימרמאלריעהלכ

לאעושיאביו12׃לילגברשאתרצנמעושיאיבנהאוה

םינוקהוםירכומהלכתאםשמשרגיוםיהלאהשדקמ

ירכמתובשומתאוםינחלשהתונחלשתאךפהיושדקמב

הלפתתיביתיביכבותכןהםהילארמאיו13׃םינויה

וילאושגיו14׃םיצירפתרעמלותאםתמשםתאוארקי

םינהכהתוארכיהיו15׃םאפריושדקמבםיחספוםירוע

םידליהתאוהשערשאתואלפנהתאםירפוסהוםילודגה

׃םהלרחיודודןבלאנעשוהםירמאושדקמבםיקעצה

רמאיוםירמאהלארשאתאהתאעמשהוילאורמאיו16

םיקנויוםיללועיפמםתארקאלארקיכהןכםהילאעושי

ןליויניהתיבלאריעלץוחמאציוםבזעיו17׃זעתדסי

הנאתאריו19׃בעראוהוריעהלאבשרקבבו18׃םש

דבלמהמואמהבאצמאלוהילאברקיוךרדהלעתחא

םלועדעירפךממהיהיאלהתעמהילארמאיוםילעה

aiōn)׃םאתפהנאתהשביתו g165)20םידימלתהואריו



ויתמ 1492

עושיןעיו21׃םאתפהנאתההשביךיארמאלוהמתיו

הנומאםכלהיהתםאםכלינארמאןמאםהילארמאיו

ושעתתאזההנאתההשעמכדבלאלםיקפתסמםכניאו

םיהךותלאקתעהואשנההזהרההלאםכרמאבםגיכ

םינימאמםתאוהלפתבולאשתרשאלכו22׃היהתויה

וילאושגיוםשודמלביהיושדקמהלאאביו23׃והחקת

השעהתאתושרוזיאבורמאיוםעהינקזוםינהכהישאר

רמאיועשויןעיו24׃תאזהתושרהךלןתנימוהלא

ודיגתםארשאדחארבדםכתאהלאשאינאםגםהילא

׃הלאהשעינאתושרוזיאבםכלדיגאינאםגילותא

םדאינבמםאםימשהןמההתיהןיאמןנחויתליבט25

רמאיםימשהןמרמאנםא26׃רמאלםבבלבובשחיו

םדאינבמרמאנםאוולםתנומאהאלאופאעודמונילא

ןנחויתאםיבשחםלכיכםעהןומהתאונחנאםיארי

םהילארמאיוונעדיאלורמאיועושיתאונעיו27׃איבנל

28׃הלאהשעינאתושרוזיאבםכלרמאאלינאםג

ןושארהלאשגיוםינבינשולוהיהשיאםכתעדהמלבא

ינניארמאיוןעיו29׃ימרכבדבעוםויהךלינברמאיו

תאזכרבדיוינשהלאשגיו30׃ךליוםחנןכירחאואבא

םהינשמימ31׃ךלהאלוינדאיננהרמאיוןעיווילאםג

םהלרמאיוןושארהוילאורמאיובאהןוצרתאהשע

םכתאומדקיתונוזהוםיסכומהםכלינארמאןמאעושי

ךרדבםכילאאבןנחוייכ32׃םיהלאהתוכלמלאאובל

ונימאהםהתונוזהוםיסכומהלבאולםתנמאהאלוהקדצ

לשמ33׃ולןימאהלןכירחאםתבשאלוםתיארםתאוול



ויתמ 1493

רדגשעיוםרכשיאהעטיוהיהתיבלעבשיאועמשרחא

םימרכלאוהנתיווכותבלדגמןביובקיבצחיוולביבס

חלשיוףיסאהתעעיגהביהיו34׃קוחרמךרדבךליו

םימרכהוקיזחיו35׃וירפתאתחקלםימרכהלאוידבע

ףסויו36׃ולקסהזתאווגרההזתאווכההזתאוידבעב

םגהככושעיוםינושארהןמםיברםירחאםידבעחלש

ינבינפמורמאבונבתאםהילאחלשהנורחאבו37׃םהל

לאשיאורמאיוןבהתאםימרכהתוארכיהיו38׃ורוגי

39׃ותלחנבהזחאנווהגרהנווכלשרויהאוההזויחא

הנהו40׃ותאוגרהיוםרכלץוחמלאוהופחדיוובוקיזחיו

ורמאיו41׃םההםימרכלהשעיהמםרכהלעבאובכ

םירחאםימרכלןתיםרכהתאוםדבאיוםיערלעריוילא

םהילאעושירמאיו42׃ותעבירפהתאולובישירשא

התיהםינובהוסאמןבאםיבותכבםתארקאלארקיכה

43׃וניניעבתאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמהנפשארל

ןתנתוםיהלאהתוכלמםכמחקתיכםכלרמאינאןכלע

איההןבאהלעלפנהו44׃הירפתאהשעירשאיוגל

םינהכהעמשכיהיו45׃והקחשתוילעלפתרשאורבשי

׃רבדםהילעיכוניביווילשמתאםישורפהוםילודגה

איבנליכםעהןומהינפמואריךאושפתלושקביו46

׃והבשח

2׃רמאלםהילאםילשמברבדףסיועושיןעיו22

הנתחהשערשאםדורשבךלמלםימשהתוכלמהמוד

הנתחהלאםיאורקהארקלוידבעתאחלשיו3׃ונבל



ויתמ 1494

רמאלםירחאםידבעחלשףסיו4׃אובלובאאלו

יאירמוירושיתדועסתאיתכרעהנהםיאורקהלאורמא

ותשאלםהו5׃הנתחהלאואבןכומלכהוםיחובט

׃ורחסמלאהזווהדשלאהזםהלוכליותאזלםבל

׃םוגרהיוםבוללעתיווידבעתאושפתםיראשנהו6

םיחצרמהתאדבאיוויתואבצחלשיוךלמהףצקיו7

ןהוידבעלארמאזא8׃שאבףרשםריעתאוםהה

ןכל9׃הלםיוארויהאלםיאורקהוהנכומהנתחה

וארקואצמתרשאשיאלכוםיכרדהישארלאאנוכל

םיכרדהלאםההםידבעהואציו10׃הנתחהלאותא

אלמיוםיבוטםגםיערםגואצמרשאלכתאופסאיו

תאתוארלךלמהאובכיהיו11׃םיבסמהנתחהתיב

12׃הנתחידגבשובלהיהאלושיאםהבאריוםיבסמה

הנתחידגבךלןיאוהנהתאבהכיאיערוילארמאיו

וילגרווידיורסאםיתרשמלךלמהרמאיו13׃םלאיו

היהתםשןוציחהךשחהלאותואםתכלשהוםתאשנו

םיטעמוםיאורקהםהםיבריכ14׃םינשהקרחוהלליה

והלישכיךיאוצעיתיוםישורפהוכליו15׃םירחבנה

םייסודרוההםעםהידימלתתאוילאוחלשיו16׃רבדב

תאתמאבהרותוהתאתמאשיאיכונעדייבררמאל

׃םדאינפריכמךניאיכשיאינפמרוגתאלוםיהלאךרד

לאסמתתלונלןוכנהךתעדתאונלאנהדיגהןכל17

םיפנחהרמאיוםתעשרתאעדיעושיו18׃אלםארסיקה

׃רנידולואיביוסמהעבטמתאינוארה19׃ינוסנתהמ

רשאבתכמהותאזההרוצהימלשםהילארמאיו20



ויתמ 1495

ונתןכלםהילארמאיורסיקהלשוילאורמאיו21׃וילע

׃םיהלאלרשאתאםיהלאלורסיקלרשאתארסיקל

םויב23׃םהלוכליווהבזעיווהמתתאזתאםעמשכו22

םיתמהתיחתןיאיכםירמאהםיקודצוילאושגנאוהה

תומייכשיארמאהשמןהיבר24׃רמאלותאולאשיו

25׃ויחאלערזםיקהוותשאתאםבייויחאולןיאםינבו

ןיאערזותמיוהשאאשנןושארהוםיחאהעבשויהונתאו

םגןכוינשהםגןכומכו26׃ויחאלותשאתאבזעיוול

28׃השאהםגהתמםלכירחאו27׃העבשהדעישילשה

יכהשאלהיהתהעבשהןמימלםיתמהתיחתבהתעו

רשאבםתאםיעטםהלרמאיועושיןעיו29׃התיהםלכל

׃םיהלאהתרובגתאםגוםיבותכהתאםיעדויםכניא

םאיכהנאשנתאלוםישנואשיאלםיתמהתיחתביכ30

םיתמהתיחתרבדלעו31׃ויהיםימשבםיהלאיכאלמכ

32׃רמאלםיהלאהיפמםכלרמאנהתאםתארקאלה

ונניאאוהובקעייהלאוקחצייהלאוםהרבאיהלאיכנא

םעהןומהעמשיו33׃םייחהיהלאםאיכםיתמהיהלא

רכסיכםעמשכםישורפהו34׃ותרותלעומממותשיו

הרותבןיבמםהמדחאו35׃ודחיודעויוםיקודצהיפ

איההלודגהוצמוזיאיבר36׃רמאלותוסנלותאלאש

ךיהלאהוהיתאתבהאווילאעושירמאיו37׃הרותב

הוצמהאיהתאז38׃ךעדמלכבוךשפנלכבוךבבללכב

ךערלתבהאוהלהמודתינשהו39׃הנושארהוהלודגה

םגוהיולתהרותהלכהלאהתוצמהיתשב40׃ךומכ

׃רמאלעושיםלאשיוםישורפהלהקהביהיו41׃םיאיבנה



ויתמ 1496

ןבוילאורמאיואוהימןבחישמהלעםכתעדהמ42

ןודאחורבדודולארקךיאוםהילארמאיו43׃דוד

ךיביאתישאדעינימילבשינדאלהוהיםאנ44׃ורמאב

אוהךיאןודאולארקדודםאהתעו45׃ךילגרלםדה

שיאדועברעאלורבדותאתונעלשיאלכיאלו46׃ונב

׃ותואלאשלאוההםויהןמובלתא

׃רמאלוידימלתלאוםעהןומהלאעושירבדיזא23

לכןכל3׃םישורפהוםירפוסהובשיהשמאסכלע2

ושעתאלםהישעמכךאתושעלורמשתםכלורמאירשא

םידבכתאשמםירסאיכ4׃םישעםניאוםהםירמאיכ

׃םעבצאבףאםעינהלובאיאלוםישנאהםכשלעםיסמעו

יכםדאינבלםהבתוארהלםהישעמלכתאםישעו5

6׃םהיתויציצתאםילידגמוםהילפתתאםיביחרמ

שארהיבשומתאותודועסבשארהתבסהתאםיבהאו

רשאתאוםיקושבםמולשתולאשתאו7׃תויסנכהיתבב

וארקתלאםתאםלוא8׃יבריברםדאהינבםהלוארקי

לאו9׃םכלכםיחאםתאוחישמהםכבראוהדחאיכיבר

םכיבאאוהדחאיכהמדאהלעםכמשיאלבאוארקת

אוהדחאיכםיגיהנמוארקתלאםג10׃םימשברשא

12׃תרשמלםכליהיםכבלודגהו11׃חישמהםכגיהנמ

׃םמוריומצעתאליפשמהולפשיומצעתאםמורמהלכ

םירגסיכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליואךא13

ואבתאלםתאןהםימשהתוכלמתאםדאהינפלםתא

םירפוסהםכליוא14׃אובלוחינתאלםיאבהתאוהב



ויתמ 1497

תונמלאהיתבתאםתאםיעלביכםיפנחהםישורפהו

לעטפשמתאזתחתןיעהארמלהלפתבםיכיראמו

יכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא15׃וחקתרתי

ריגתייכודחארגריגןעמלהשביבוםיבםתאםיבבוס

Geenna)׃םכמרתויםילפכםנהיגןבלותואושעת g1067)16

תאזןיאלכיהבעבשנהםירמאהםירועםילהנמםכליוא

םיליסכהםתא17׃םשאילכיההבהזבעבשנהוהמואמ

שדקמהלכיההואבהזהםאלודגהאוההמיכםירועהו

עבשנהוהמואמןיאחבזמבעבשנהםתרמאו18׃בהזהתא

םירועהוםיליסכהםתא19׃םשאיוילערשאןברקב

תאשדקמהחבזמהואןברקהםאלודגהאוההמיכ

רשאלכבוובעבשנחבזמבעבשנהןכל20׃ןברקה

22׃וכותבןכושבוובעבשנלכיהבעבשנהו21׃וילע

23׃וילעבשיבוםיהלאאסכבעבשנםימשבעבשנהו

םתאםירשעמיכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא

תורומחהתאוחינתוןמכהתאותבשהתאואתנמהתא

םכלהיהוהנומאהתאודסחהתאוטפשמהתאהרותב

םילהנמ24׃הלאתאםגחינהלאלוהלאתאתושעל

יוא25׃למגהתאםיעלבושותיהתאםיננסמהםירוע

םתאםירהטמיכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכל

26׃תוצירפולזגאלמןכותוץוחמהרעקהוסוכהינפ

רהטתןעמלסוכהךותתאהנושארברהטרועשורפ

יכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא27׃ץוחמםג

םכותוץוחמםיאנםיארנהםידיסמהםירבקלםתאםימד

ץוחמםתאםגהככ28׃האמטלכוםיתמתומצעאלמ



ויתמ 1498

29׃ןואוהפנחאלמםככותוםדאינבלאםיקידצכםיארנ

תאםתאםינוביכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא

30׃םיקידצהתורבקתובצמתאופיתוםיאיבנהירבק

םהמעונדיהתיהאלוניתובאימיבונייהםאםתרמאו

םינביכםכשפנלעודיעתןכבו31׃םיאיבנהםדךפשל

׃םכיתובאתאסואלמםתאףא32׃םיאיבנהיחצורלםתא

׃םנהיגןידמוטלמתהכיאםינועפצהידליםתאםישחנ33

(Geenna g1067)34םימכחוםיאיבנםכלחלשיננהןכל

יתבבםיטושבוכתםהמוובלצתווגרהתםהמוםירפוסו

םכילעאביןעמל35׃ריעלריעמםופדרתוםכיתויסנכ

םדדעקידצהלבהםדמץראבךפשנהיקנםדלכ

׃חבזמלולכיההןיבותואםתחצררשאהיכרבןבהירכז

׃הזהרודהלעהלאלכאביאבםכלינארמאןמא36

תאתלקסהוםיאיבנהתאתגרההםילשוריםילשורי37

ךינבתאץבקליתיצרםימעפהמכהילאםיחולשה

׃םתיבאאלוהיפנכתחתהיחרפאתאתצבקמהתלגנרתכ

םכלרמאינאיכ39׃םמשםכלבזעיםכתיבהנה38

םשבאבהךורבורמאתרשאדעהתעמינוארתאלהאר

׃הוהי

וידימלתושגיווכרדלתכללשדקמהןמעושיאציו24

םהילארמאיועושיןעיו2׃שדקמהינינבתאותוארהל

הפראשתאלםכלינארמאןמאהלאלכתאםתיארה

םיתיזהרהלעבשיו3׃קרפתתאלרשאןבאלעןבא

יתמונלאנרמאורמאיוםדבלםידימלתהוילאושגיו



ויתמ 1499

aiōn)׃םלועהץקתואוךאובתואאוההמותאזהיהת

g165)45׃שיאםכתאהעתיןפוארםהלרמאיועושיןעיו

׃םיברועתהוחישמהאוהינארמאלימשבואביםיבריכ

ןפוארהמחלמתועמשותומחלמעמשלםידיתעםתאו6

םוקייכ7׃ץקהןיאןדעךאתאזלכהיהתויהיכולהבת

שערורבדובערהיהוהכלממלעהכלממויוגלעיוג

ורסמיזא9׃םילבחהתישארקרהלאלכו8׃הנהוהנה

םיוגהלכלםיאונשםתייהוםכתאותימהוינעלםכתא

והערתאשיאורסמוםיברולשכיזאו10׃ימשןעמל

ועתהוומוקיםיבררקשיאיבנו11׃ויחאתאשיאואנשו

׃םיברתבהאגופתעשרההברירשאינפמו12׃םיבר

תרושבארקתו14׃עשויאוהץקתעדעהכחמהו13

רחאוםיוגהלכלתודעלהלכלבתבתאזהתוכלמה

רומאהםמשמץוקשוארתרשאכןכל15׃ץקהאובי

16׃ןיביארקהשדקםוקמבדמועאיבנהלאינדידילע

גגהלערשאו17׃םירההלאהדוהיישנאוסוניסונזא

בשילאהדשברשאו18׃ותיבמרבדתאשלדרילא

תוקינימלותורהליואו19׃ושובלמתאתאשלהתיבה

היהתאלםכתסונמרשאוללפתהךא20׃םההםימיב

רשאהלודגהרצהיהתזאיכ21׃תבשבאלוףרחב

אלהומכוהתעדעםלועהתישארמהתיהנאלהומכ

לכעשויאלםההםימיהורצקנאלולו22׃דועהיהת

יכו23׃םההםימיהורצקיםיריחבהןעמלךארשב

םשונהואחישמההפהנהאיההתעבשיאםכילארמאי

ונתיורקשיאיבנורקשיחישמומוקייכ24׃ונימאתלא



ויתמ 1500

םיריחבהתאףאתועתהןעמלםיתפומותולדגתותא

ורמאייכןכל26׃םכליתדגהשארמהנה25׃ולכויםא

׃ונימאתלאםירדחבונהואצתלארבדמבונהםכילא

היהיןכברעמדעריאמוחרזממאצויהקרבכיכ27

וצבקיםשללחהרשאביכ28׃םדאהןבלשואובםג

שמשהךשחתםההםימיהתרצירחאדימו29׃םירשנה

תוחכוםימשהןמולפיםיבכוכהוורואהיגיאלחריהו

םימשבהאריםדאהןבתואזא30׃וטטומתיםימשה

יננעםעאבםדאהןבתאוארוץראהתוחפשמלכודפסו

לוקבויכאלמתאחלשיו31׃ברדובכוהרובגבםימשה

הצקמלתוחורהעבראמויריחבתאוצבקיולודגרפוש

הנאתהלשמתאאנודמל32׃םימשההצקדעוםימשה

׃ץיקהבורקיכםתעדיהילעוחרפוהפנעבטרירשאכ

אוהבורקיכועדהלאלכתאםכתוארבםתאםגןכ33

דעהזהרודהרבעיאליכםכלינארמאןמא34׃חתפל

אלירבדוורבעיץראהוםימשה35׃הלאלכויהירשא

עדוישיאןיאאיהההעשהואוההםויהךא36׃ןורבעי

חנימיכו37׃ודבליבאיתלבםימשהיכאלמאלםגהתא

לובמהימיברשאכיכ38׃םדאהןבלשואובםגהיהיןכ

דעםישנאלןתאםינתנוםישנםיאשנםיתשוםילכאויה

לובמהאובדעועדיאלו39׃הבתהלאחנאברשאםויה

ויהיזא40׃םדאהןבלשואובםגהיהיןכםלכתאתחשיו

תונחוטםיתש41׃בזעידחאוףסאידחאהדשבםינש

םכניאיכודקשןכל42׃בזעתתחאוףסאתתחאםיחרב

רשאוניבהתאזתאו43׃םכינדאאביהעשוזיאבםיעדוי



ויתמ 1501

התעיכבנגהאביהרומשאוזיאבתיבהלעבעדיול

םגםינוכנויהןכל44׃ותיבתארתחלחינהאלודקש

אוהימ45׃םדאהןבאוביומדתאלרשאהעשביכםתא

ינבלעוינדאודיקפהרשאןובנהוןמאנהדבעהאופא

רשאדבעהירשא46׃ותעבםלכאתאםהלתתלותיב

יכםכלינארמאןמא47׃ןכהשעוהאצמיואובבוינדא

ובלברמאיערהדבעהםאו48׃ולרשאלכלעוהדיקפי

התשולכאווירבחתאתוכהללחיו49׃אובלינדאששב

אלםויבאוההדבעהינדאאוביאוב50׃םיאבוסהםע

םעוקלחתאםישיוותאףסשיו51׃עדיאלהעשבוהפצי

׃םינשהקרחוהלליההיהתםשםיפנחה

וחקלרשאתומלערשעלםימשהתוכלמהמדתזא25

ויהןהמשמח2׃ןתחהתארקלהנאצתוןהיתורנתא

תורנהתאוחקלתוליסכה3׃תוליסכשמחותומכח

ןהילכבןמשוחקלתומכחהו4׃ןמשןהמעוחקלאלו

ןלכהנמנתואובלןתחהששברשאכו5׃ןהיתורנתאו

ןתחההנההחוציהתוהלילהתוצחביהיו6׃הנמדרתו

הנבטיתוןההתומלעהלכוררועתהזא7׃ותארקלהניאצ

ונלהנתתומכחהלאתוליסכההנרמאתו8׃ןהיתורנתא

אלרמאלתומכחההנינעתו9׃וניתורנובכייכןכנמשמ

הנינקוםירכומהלאהנכלםאיכןכלוונלרסחיןפןכ

תונכנהוןתחהאוביותונקלןתכלתעביהיו10׃ןכל

ןכירחאו11׃תלדהרגסתוהנתחהלאותאואבתכלל

׃ונלחתפונינדאונינדאהנרמאתותומלעהראשםגואב

13׃ןכתאיתעדיאלןכלינארמאןמארמאיוןעיו12



ויתמ 1502

רשאהעשהתאוםויהתאםיעדויםכניאיכודקשןכל

רשאקוחרמלעסנשיאומכיכ14׃םדאהןבהבאבי

שמחהזלןתיו15׃ושוכרתאםהלרסמיווידבעלאארק

וכרעיפכשיאושיאלכלתחאהזלוםיתשהזלוםירככ

םירככשמחחקלהשיאהךליו16׃םשמעסיורהמיו

חקלהןכו17׃תורחאםירככשמחולשעיוןהברחסיו

תחאהחקלךא18׃תורחאםיתשחיורהאוהםגםיתש

ירחאו19׃וינדאףסכתאןמטיוהמדאברפחיוךלה

׃םהמעןובשחשעיוםההםידבעהינודאאבםיברםימי

תורחאםירככשמחאביוםירככהשמחחקלהשגיו20

םירככשמחהנהילתרסמםירככשמחינדארמאל

דבעהןכוינדאוילארמאיו21׃ןהביתחורהתורחא

ךדיקפאהברהלעותייהןמאנטעמביכןמאנהובוטה

רמאיוםירככהחקלםגשגיו22׃ךינדאתחמשלאאוב

23׃ןהביתחורהםירככהנהילתרסמםירככינדא

רעזמבןמאנהובוטהדבעהתבטיהוינדאוילארמאיו

׃ךינדאתחמשלאאובךדיקפאהברהלעותייהןמאנ

ךיתעדיינדארמאיותחאהרככהתאחקלהםגשגיו24

אלרשאמסנכותערזאלרשאברצקהתאהשקשיאיכ

התעוהמדאבךרככתאןמטאוךלאואריאו25׃תרזפ

דבעהוילארמאיווינדאןעיו26׃ךלרשאתאךלאה

יתערזאלרשאביכנארצקיכתעדיהתאלצעהוערה

יפסכתאתתלךילעהיהןכל27׃יתרזפאלרשאמסנכו

׃תיברתבילרשאתאחקליתייהיאובבינאוםינחלשל

ולרשאשיאהלאונתורככהתאונממואשןכלע28



ויתמ 1503

ףידעיוולןתניולשירשאשיאלכיכ29׃םירככהרשע

דבעתאו30׃ונממחקיולרשאתאםגולןיארשאשיאהו

הלליההיהתםשןוציחהךשחהלאוכילשהלעילבה

לכוודובכבםדאהןבאובייכהיהו31׃םינשהקרחו

ופסאנו32׃ודובכאסכלעבשיוומעםישדקהםיכאלמה

תאהערהדירפירשאכםתוניבדירפהוםיוגהלכוינפל

ונימילםישבכהתאביצהו33׃םידותעהןמםישבכה

םיבצנהלאךלמהרמאיזא34׃ולאמשלםידותעהתאו

םכלהנכומהתוכלמהתאושרויבאיכורבואבונימיל

יתייהאמצינליכאתויתייהבעריכ35׃םלועהדסוהןמל

הלוחינוסכתוםורע36׃ינופסאתויתייהרגינוקשתו

םיקידצהונעו37׃ילאואבתויתייהרמשמבינורקבתו

הקשנואמצואךלכלכנובערךוניאריתמונינדאורמאו

39׃ךסכנוםרעואךפסאנורגךוניאריתמו38׃ךתוא

ךלמהו40׃ךילאאבנורמשמבואהלוחךוניאריתמו

םתישעשהמםכלינארמאןמאםהילארמאיוהנעי

רמאיזאו41׃םתישעילהלאהםיריעצהיחאמדחאל

לאםירוראהםתאילעמוכלולאמשלםיבצנהלאםג

aiōnios)׃ויכאלמלוןטשלהנכומהםלועשא g166)42יכ

םתיקשהאלויתייהאמציתואםתלכאהאלויתייהבער

םתיסכאלוםורעיתואםתפסאאלויתייהרג43׃יתוא

םהםגונעו44׃יתואםתרקבאלורמשמבוהלוחיתוא

ואםורעוארגואאמצואבערךוניאריתמונינדאורמאו

רמאלםתאהנעיזא45׃ךונתרשאלורמשמבואהלוח

םיריעצהןמדחאלםתישעאלשהמםכלינארמאןמא



ויתמ 1504

םלועתבצעמלהלאוכליו46׃םתישעאלילםגהלאה

aiōnios)׃םלועייחלםיקידצהו g166)

הלאהםירבדהלכתארבדלעושיתולככיהיו26

היהיםימויירחאיכםתעדיםתא2׃וידימלתלארמאיו

םינהכהולהקיו3׃בלצהלרסמיםדאהןבוחספה

לודגהןהכהרצחלאםעהינקזוםירפוסהוםילודגה

המרעבעושיתאשפתלודחיוצעויו4׃אפיקארקנה

6׃םעבהמוהמהיהתןפגחבאלךאורמאיו5׃ותימהלו

ברקתו7׃ערצמהןועמשתיבביניהתיבעושיתויהביהיו

ושארלעקצתודאמרקיןמשךפהדיבוהשאוילא

רמאלומערתיוםידימלתהואריו8׃ןחלשהלעובסהב

רכמהליוארהיההזהןמשהיכ9׃הזהדובאההמלע

םהילארמאיועושיעדיו10׃םיינעלותתלוברריחמב

יכ11׃ידמעהתשעבוטהשעמאלההשאהתאוגותהמל

רשאיכ12׃דימתםכתאינניאיכנאוםכמעדימתםיינע

13׃תאזהתשעיתואטנחליפוגלעהזהןמשהתאהכפש

לכבתאזההרושבהארקתרשאבםכלינארמאןמא

ךליו14׃הלןורכזלרפסיהתשעאיהרשאתאםגםלועה

ישארלאתוירקשיאהדוהיארקנהרשעהםינשמדחא

ולקשיוםכדיבונרסמאוילונתתהמרמאיו15׃םינהכה

רסמלהנאתשקבאיההתעהןמו16׃ףסכםישלשול

לאםידימלתהושגיותוצמהגחלןושארביהיו17׃ותוא

תאלכאלךלןיכניכץפחתםוקמהזיאברמאלעושי

םתרמאוינמלאינלפלאהריעהוכלרמאיו18׃חספה

תאהשעאךתיבבואיההבורקיתעברהרמאהכוילא



ויתמ 1505

עושיםוצרשאכםידימלתהושעיו19׃ידימלתםעחספה

21׃רשעהםינשםעבסיוברעביהיו20׃חספהתאוניכיו

׃ינרסמיםכמדחאיכםכלינארמאןמארמאיוםלכאבו

אוהיכנאהולרמאלשיאושיאולחיודאמובצעתיו22

הרעקבודיתאימעלבטרשאשיאהרמאיוןעיו23׃ינדא

וילעבותככולךליךולהםדאהןבןה24׃ינרסמיאוה

בוטםדאהןברסמיודילערשאאוההשיאליואלבא

ותוארסמההדוהיןעיו25׃דלונאלםאאוההשיאל

םלכאבו26׃תרמאהתאוילארמאיואוהינאהיבררמאיו

םידימלתלןתיועצביוךרביוםחלהתאעושיחקיו

ךרביוסוכהתאחקיו27׃יפוגאוההזולכאווחקרמאיו

םדימדאוההזיכ28׃םכלכהנממותשרמאלםהלןתיו

29׃םיאטחתחילסלםיברדעבךפשנההשדחהתירבה

ןפגהתבונתמהתשאאלהתשהתעמיכםכלרמאינאו

השדחםכמעהתאהתשארשאאוההםויהדעתאזה

לאואציוללההתאםרמגירחאיהיו30׃יבאתוכלמב

ולשכתםכלכםתאעושיםהילארמאזא31׃םיתיזהרה

׃ןאצהןיצופתוהערהתאהכאבותכיכהזההלילביב

סורטפןעיו33׃הלילגהםכינפלךלאימוקירחאו32

׃לשכאאלםלועלינאםלכךבולשכייכםגולרמאיו

הזההלילביכךלינארמאןמאעושיוילארמאיו34

רמאיו35׃םימעפשלשיבשחכתלוגנרתהארקיםרטב

שחכאאלשחכךתאתומלילעהיהייכםגסורטפוילא

םתאאבןכירחא36׃םידימלתהלכםגורמאןכוךב

ובשםידימלתהלארמאיוינמשתגארקנהרצחלאעושי



ויתמ 1506

ותאחקיו37׃יתללפתהוהמשךלארשאדעהפםכל

38׃גומלובצעהללחיוידבזינבינשתאוסורטפתא

׃ימעודקשוהפודמעתומדעילהרמישפנםהלרמאיו

םאיבארמאלללפתיווינפלעלפיוהלאהטעמךליו39

ינוצרכאלךאתאזהסוכהילעמאנרבעתתויהללכוי

םינשיםאצמיוםידימלתהלאאביו40׃ךנוצרכםאיכ

ימעדקשלםכתלכיבהיהאלהנהסורטפלארמאיו

ןהןויסנידילואבתןפוללפתהוודקש41׃תחאהעש

ולתכללףסויו42׃הפראוהרשבהוהצפחאיהחורה

רבעלתאזהסוכהלכותאלםאיבארמאלללפתיותינש

םאצמיואביו43׃ךנוצרכיהיהתאיתותשילבמינממ

םחיניו44׃תודבכויהםהיניעיכםינשיתאזהםעפבםג

רבדכםעפהדועורמאבתישילשללפתיותכללףסויו

התעמומונםהילארמאיוםידימלתהלאאביו45׃הזה

׃םיאטחידילרסמנםדאהןבוהבורקהעשההנהוחונו

ונדוע47׃יתוארסמהברקוךלההנההכלנוומוק46

ןומהומעורשעהםינשמדחאהדוהיאבהנהורבדמ

׃םעהינקזוםינהכהישארתאמתולקמבותובחרבבר

והקשארשאשיאהרמאלתואםהלןתנותארסמהו48

ךלםולשרמאיועושילאשגנדימו49׃והושפתאוההז

תאבהמלעיערעושיוילארמאיו50׃ולקשניויבר

הנהו51׃ותאושפתיועושיבםהידיתאוחלשיוושגיו

ךיווברחףלשיוודיחלשעושיםערשאםישנאהןמדחא

וילארמאיו52׃ונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתא

ברחבברחיזחאלכיכהרעתלאךברחתאבשהעושי



ויתמ 1507

התעלאשליתלכיאליכךבלבשחיהוא53׃ודבאי

לשתונויגלרשעםינשמרתויילהוציאוהויבאתאמ

היהןכיכםיבותכהואלמיאופאהככיאו54׃םיכאלמ

לעכםעהןומהלאעושירמאאיהההעשב55׃היהת

יתייהםויםויוינשפתלתולקמבותוברחבםתאציץירפ

לכו56׃יבםתקזחהאלושדקמבםכלצאדמלמובשי

םידימלתהוהובזעזאםיאיבנהיבתכתאלמלהתיהתאז

לאוהכילוהעושיתאושפתרשאםישנאהו57׃וסוניוםלכ

׃םינקזהוםירפוסהםשולהקנרשאלודגהןהכהאפיק

לודגהןהכהרצחלדעקוחרמוירחאךלהסורטפו58

תירחאתאתוארלםיתרשמהלצאולבשיוהמינפאביו

ןירדהנסהלכוםירפוסהוםילודגהםינהכהו59׃רבדה

ףאו60׃ואצמאלוותימהלעושיברקשתודעושקב

ושגנהנורחאבוואצמאלםיבררקשידעםשדמעב

תאסרהליתלכיבשירמאהזורמאיו61׃רקשידעינש

םקיו62׃םימיתשלשבותונבלבושלוםיהלאהלכיה

ונערשאלערבדבישמךניאהוילארמאיולודגהןהכה

ולרמאיולודגהןהכהןעיושירחהעושיו63׃הלאךב

אוההתאםאונלרמאתשםייחםיהלאבינאךעיבשמ

תרמאהתאעושיוילארמאיו64׃םיהלאהןבחישמה

בשיםדאהןבתאוארתהתעמיכםכלרמאינאלבא

ןהכהערקיו65׃םימשהיננעםעאבוהרובגהןימיל

שקבלדועונלהמוףדגאוהרמאיווידגבתאלודגה

ונעיוםכתעדהמ66׃ופודגתאםתעמשהתעהנהםידע

ףורגאבוהכיווינפבוקריו67׃אוהתומשיאורמאיו



ויתמ 1508

ימחישמהונלאבנהורמאיו68׃יחלהלעוהכהםירחאו

רצחבתיבלץוחמבשיסורטפו69׃ךתואהכמהאוה

׃ילילגהעושיםעתייההתאםגרמאלהחפשוילאשגתו

71׃תרמאתאהמיתעדיאלרמאלםלכינפבשחכיו70

םישנאלרמאתותרחאותואארתורעשהחתפלאאציו

שחכלףסויו72׃ירצנהעושיםעהיההזםגםשרשא

ןכירחאטעמכו73׃שיאהתאיתעדיאלרמאלעבשיו

התאםגיכתמאסורטפלאורמאיוםשםידמעהושגיו

תאםירחהללחיו74׃ךתואהלגמךנושלםגיכםהמ

ארקדימושיאהתאיתעדיאלרמאלעבשהלוושפנ

וילארמארשאעושירבדתאסורטפרכזיו75׃לוגנרתה

אציוםימעפשלשיבשחכתלוגנרתהארקיםרטברמאל

׃יכבבררמיוהצוחה

ינקזוםינהכהישארלכוצעיתיורקבהתונפליהיו27

םשמוהכילויוותאורסאיו2׃ותימהלעושילעםעה

הדוהיאריו3׃ןומגההסוטליפסויטנופלאוהרסמיו

ףסכהםישלשתאבשיוםחניווהעישרהיכותוארסמה

יקנםדיכיתאטח4׃רמאלםינקזהוםילודגהםינהכהלא

ךלשיו5׃הארתהתאתאזלוונלהמורמאםהויתרגסה

ישארוחקיו6׃קנחיוךליוןפיולכיההלאףסכהתא

ןוראלאותתלונלןוכנאלורמאיוףסכהתאםינהכה

הדשתאובונקיווצעיתיו7׃אוהםימדריחמיכןברקה

הדשאוהההדשהםשןכלע8׃םירגהתרובקלרצויה

הימרידיברמאנשהמאלמתנזא9׃הזהםויהדעםדה



ויתמ 1509

ינבלעמרקירשארקיהרדאףסכהםישלשוחקיואיבנה

׃הוהיינוצרשאכרצויההדשלאםתאונתיו10׃לארשי

רמאלןומגההוהלאשיוןומגההינפלדמעהעושיו11

12׃תרמאהתאעושירמאיוםידוהיהךלמאוההתאה

אלאוהוםינקזהוםילודגהםינהכההנטשוילעורבדיו

םההמכעמשךניאהסוטליפוילארמאיו13׃רבדהנע

ןומגהההמתיודחארבדףאוהנעאלו14׃ךבםידיעמ

גחלכבםעלרטפלהיהןומגההגהנמו15׃דאמדע

םהלהיהאיההתעבו16׃וצפחירשאתאדחאריסא

רמאיוולהקנרשאכיהיו17׃אבארבומשועודיריסא

רבתאםכלרטפאיכוצפחתימתאסוטליפםהילא

רשאעדייכ18׃חישמםשבארקנהעושיתאואאבא

ןידהאסכלעותבשכיהיו19׃ותאורסמהאנקמקר

קידצהםערבדךליהילארמאלותשאוילאחלשתו

םינהכהו20׃םולחבםויההברהיתינעורובעביכהזה

רבתאםהללאשלםעהןומהתאותפםינקזהוםילודגה

םהילארמאיוןומגההןעיו21׃עושיתאדבאלואבא

רבתאורמאיוםכלרטפאיכוצפחתםהינשמימתא

ארקנהעושילהשעאהמוסוטליפםהילארמאיו22׃אבא

אופאהמןומגההרמאיו23׃בלציםלכונעיוחישמםשב

24׃בלצירמאלקעצדועופיסויוהשערשאהערה

דועהתברוהמואמליעויאליכסוטליפתוארכיהיו

רמאיוםעהיניעלוידיתאץחריוםימחקיוהדוהמה

םעהלכונעיו25׃וארתםתאהזהקידצהםדמיכנאיקנ

רבתאםהלרטפזא26׃ונינבלעוונילעומדורמאיו



ויתמ 1510

27׃בלצהלותוארסמיוםיטושבהכהעושיתאואבא

תיבלאוהאיביועושיתאןומגהלרשאאבצהישנאוחקיו

תאותואוטישפיו28׃דודגהלכתאוילעופסאיוטפשמה

תרטעושעיוםיצקוגרשיו29׃ינשליעמוהפטעיווידגב

ובוצצולתיווינפלוערכיוונימיבהנקוושארלעומישיו

תאוחקיוובוקריו30׃םידוהיהךלמךלםולשרמאל

וטישפהובםצצולתהירחאו31׃ושארלעוהכיוהנקה

׃בלצלוהכילויווידגבתאוהשיבליוליעמהתאותוא

וסנאיוןועמשומשוינירוקשיאואצמיוםתאצביהיו32

ארקנהםוקמהלאואביו33׃ובלצתאולתאשלותא

גוזמץמחתותשלולונתיו34׃תלגלגםוקמאוהאתלגלג

ובלצרשאכיהיו35׃תותשלהבאאלוםעטיוהרורמב

תאתאלמלוליפהלרוגווידגבתאםהלוקלחיוותוא

ישובללעוםהלידגבוקלחיאיבנהיפברמאנרשא

תאומישיו37׃ותואורמשיוהמשובשיו36׃לרוגוליפי

ךלמעושיאוההזושארללעממבותכותמשארבד

דחאוונימילדחאםיצירפינשותאובלציו38׃םידוהיה

40׃םשארתאועיניוותואופדגםירבעהו39׃ולאמשל

עשוהםימיתשלשבוהנבולכיההתאסרהההתאורמאיו

ןכו41׃בלצהןמהדרהתאםיהלאהןבםאוךשפנל

׃רמאלםינקזהוםירפוסהםעםינהכהישארםגוגיעלה

ךלמםאעישוהללכויאלומצעלועישוהםירחאתא42

חטב43׃ובןימאנובלצהןמהתעאנדריאוהלארשי

םיהלאהןברמאיכובץפחםאוהטלפיהתעםיהלאב

םירבדכוהפרחותאםיבלצנהםיצירפהםגו44׃ינא



ויתמ 1511

דעץראהלכלעךשחהיהתיששההעשמו45׃הלאה

עושיקעציותיעישתההעשהתעכו46׃תיעישתההעשה

ילאילאומוגרתוינתקבשהמלילאילאלודגלוקב

םעמשכםשםידמעהתצקמורמאיו47׃ינתבזעהמל

דחארהמיו48׃ארוקאוהוהילאלארמאלתאזתא

הנקלעוהמישיוץמחותאאלמיוגופסחקיוץריוםהמ

םאהארנוולוחינהורמאםישנאהראשו49׃והקשיו

לודגלוקבארקלףיסוהעושיו50׃ועישוהלוהילאאובי

הלעמלמלכיההתכרפהערקנהנהו51׃וחוראצתו

52׃ועקבנםיעלסהוהשערנץראהוםיערקםינשלהטמל

תמדאינשיםישודקהתופוגמםיברווחתפנםירבקהו

לאואביווציקהירחאםירבקהןמואציו53׃ורוענרפע

םישנאהוהאמהרשו54׃םיברלואריוהשודקהריעה

תאושערהתאםתוארכעושיתאםירמשהותארשא

׃םיהלאןבהיההזןכאורמאיודאמולהבנהתיהנרשא

וכלהרשאקוחרמתוארהתוברםישנםשהנייהתו55

תילדגמהםירמןכותבו56׃ותרשללילגהןמעושיירחא

אביוברעביהיו57׃ידבזינבםאויסויובקעיםאםירמו

ידימלתמהיהאוהםגוףסויומשוםיתמרהןמרישעשיא

וציועושיתיוגתאלאשלסוטליפלאשגיו58׃עושי

התואךרכיוהיוגהתאףסויחקיו59׃ולןתנתיכסוטילפ

ולבצחרשאשדחהרבקבהמישיו60׃רוהטןידסב

םירמו61׃ולךליורבקהחתפלעהלודגןבאלגיועלסב

׃רבקהלוממםשתובשיויהתרחאהםירמותילדגמה

םילודגהםינהכהולהקיותבשהברעתרחממיהיו62



ויתמ 1512

רמאיכונרכזונינדאורמאיו63׃סוטליפלאםישורפהו

׃םוקאםוקםימיתשלשהצקמיחונדועבאוהההעתמה

ןפישילשהםויהדערבקהאובמרכסיואנהוצןכל64

ןמםקהנהםעהלאורמאווהבנגוהלילבוידימלתואבי

׃הנושארהןמהערהנורחאהתימרתההתיהוםיתמה

וכלרמשמישנאםכלהנהסוטליפםהילארמאיו65

רבקהאובמתאורכסיווכליו66׃םכתעדכוהורכס

׃רמשמהתאוילעודימעיוןבאהתאומתחיו

האבתבשבדחאלריאהשכתבשהיאצומירחאו28

2׃רבקהתאתוארלתרחאהםירמותילדגמהםירמ

םימשהןמדריהוהיךאלמיכהיהלודגשערהנהו

והארמיהיו3׃הילעבשיוחתפהןמןבאהתאלגיושגיו

םירמשהולהבנודחפמו4׃גלשכןבלושובלוקרבכ

לאןתאםישנהלארמאיוךאלמהןעיו5׃םיתמכויהיו

6׃תושקבמןתאבלצנהעושיתאיכיתעדיןהןארית

רשאםוקמהתאהניארהנאברמארשאכםקיכהפונניא

וידימלתלאןתרמאותכללןתרהמו7׃ןודאהםשבכש

םשוהלילגהםכינפלךלוהאוההנהוםיתמהןמםקיכ

רבקהןמתאצלהנרהמתו8׃ןכליתרמאהנהוהארת

9׃וידימלתלדיגהלהנצרתוהלודגהחמשבוהאריב

ןהילאהרקנעושיהנהווידימלתלדיגהלתוכלההנה

ןיוחתשתווילגרבהנזחאתוהנשגתוןכלםולשרמאיו

יחאלןדגהוהנכלןאריתלאעושיןהילארמאיו10׃ול

םישנאהנהוןתכלביהיו11׃ינואריםשוהלילגהוכליו



ויתמ 1513

לכתאםינהכהישארלודיגיוהריעהואברמשמהןמ

ברלףסכונתיווצעיתיוםינקזהםעולהקיו12׃השענה

הלילוידימלתואביכורמא13׃רמאלאבצהישנאלא

ינפלרבדהעמשיםאו14׃םינשיונתויהבותואובנגיו

תאוחקיו15׃דחפילבםתייהווהסיפנונחנאןומגהה

ןיבתאזההעומשהאצתוודמלרשאכושעיוףסכה

וכלהםידימלתהרשעיתשעו16׃הזהםויהדעםידוהיה

ותאםתוארכיהיו17׃עושיםוצרשארההלאהלילגה

רבדיועושישגיו18׃םבלבוקלחנםתצקמוולווחתשיו

וכל19׃ץראבוםימשבןטלשלכילןתנרמאלםהילא

באהםשלםתאםתלבטוםיוגהלכתאםידימלתלושעו

רשאלכתארמשלםתאםתדמלו20׃שדקהחורוןבהו

םלועהץקדעםימיהלכםכתאיכנאהנהוםכתאיתיוצ

aiōn)׃ןמא g165)



קראמ 1514

קראמ

בותככ2׃םיהלאהןבחישמהעושיתרושבתישאר1

׃ךינפלךכרדהנפוךינפליכאלמחלשיננהםיאיבנב

4׃ויתולסמורשיהוהיךרדונפרבדמבארוקלוק3

תחילסלהבושתהתליבטארוקורבדמבלבטןנחוייהיו

םילשוריינבוהדוהיץראלכוילאאצתו5׃םיאטחה

6׃םתאטחתאםידותמןדריהרהנבודילעםלכולבטיו

םיבגחלכאווינתמברוערוזאוםילמגרעששובלןנחויו

ינממקזחהירחאאביאוברמאלארקיו7׃רעיהשבדו

יכנא8׃וילענךורשתאריתהלוערכלידכינניארשא

9׃שדקהחורבםכתאלבטיאוהוםימבםכתאיתלבט

לבטיולילגברשאתרצנמעושיאביוםההםימיביהיו

אריוםימהןמהלעהלעךאיהיו10׃ןדריבןנחויידילע

יהיו11׃וילעתדריהנויכחורהוםיעקבנםימשהתא

12׃ובישפנהתצררשאידידיינבהתאםימשהןמלוק

רבדמבםשיהיו13׃הרבדמהחורהואיצוהןכירחאו

םיכאלמהותויחהםעיהיווהסנןטשהוםויםיעברא

הלילגהעושיאבןנחוירגסהרשאירחאו14׃והותרש

האלמ15׃רמאלםיהלאהתוכלמתרושבתאארקיו

׃הרושבבונימאהוובושםיהלאהתוכלמהעיגהותעה

תאוןועמשתאאריולילגהםידילעוכלהתהביהיו16

17׃ויהםיגידיכםיבהדוצמםישרפןועמשיחאירדנא

18׃םישנאיגידלםכמישאוירחאוכלעושיםהילארמאיו

ורבעכיהיו19׃וירחאוכליוםהיתרמכמתארהמובזעיו

םגוויחאןנחויתאוידבזןבבקעיתאאריוםשמטעמ



קראמ 1515

הרהמארקיו20׃תורמכמהתאםינקתמהינאבהמה

םיריכשהםעהינאבםהיבאידבזתאובזעיוםהילא

תבשבאובלרהמיוםוחנרפכלאואביו21׃וירחאוכליו

היהיכותרותלעוממותשיו22׃דמליותסנכהתיבל

תיבבהיהשיאו23׃םירפסכאלוהרובגלעבכםדמלמ

המההא24׃רמאלקעציוובהאמטחוררשאםתסנכ

התאימיתעדיונדיבאהלתאבירצנהעושיךלוונל

אצוםלאהרמאלעושיוברעגיו25׃םיהלאהשודק

אציולודגלוקבקעציוהאמטהחורוהבחסיו26׃ונממ

המרמאלוהערתאשיאולאשיוםלכולהביו27׃ונממ

האמטהתוחורלףארשאהשדחההרותהאיההמתאז

רהמועמשאציו28׃ולתועמשהנהוהוצמאוההרובגב

תיבמםתאצירחאיהיו29׃לילגהץראתומקמלכב

ןנחויובקעיוהמהירדנאוןועמשהתיבואביותסנכה

ורהמיותחדקהתזוחאהבכשןועמשתומחו30׃םמע

ףרתוהמיקיוהדיבזחאיושגיו31׃הילעוילארבדל

אובכברעביהיו32׃םתואתרשתוםאתפתחדקההנממ

׃םידשהיזוחאתאוםילוחהלכתאוילאואיביושמשה

םיבראפריו34׃תיבהחתפודחיופסאנריעהלכו33

ןתנאלוהברהםידששרגיוםינושםיילחםילוחויהרשא

דועבתרחממםכשיו35׃והעדייכרבדלםידשהתא

ופדריו36׃םשללפתיוהברחםוקמלאךליואציוהליל

ורמאיווהאצמיו37׃ותארשאםישנאהוןועמשוירחא

הרבענםהילארמאיו38׃ךתואםישקבמםלכהנהוילא

רובעביכםשםגארקאותוברקהתוזרפהירעלאהזמ



קראמ 1516

לילגהלכבםהיתויסנכיתבבארקיהיו39׃יתאציתאז

וילאןנחתיוערצמשיאוילאאוביו40׃םידשהתאשרגיו

׃ינרהטללכותהצרתםאולרמאיוויכרבלעערכיו

יכנאהצררמאיוובעגיוודיתאחלשיווילעםחריו41

43׃רהטיוונממהרסתערצהורבדמונדוע42׃רהט

הארוילארמאיו44׃הצוחהואיצוהלרהמיווברעגיו

ברקהוןהכהלאהארהךלםאיכשיאלרבדרפסתלא

אוהךא45׃םהלתודעלהשמהוצרשאתאךתרהטלע

אלרשאדערבדהעימשהלוהברהארקללחהותאצב

ריעלץוחמבשיהיהםאיכיולגבריעלאדועאובללכי

׃וירבעלכמוילאואביוהברחתומקמב

אוהיכועמשיוםוחנרפכלאובושבםימיץקמיהיו2

ףאדמעלםוקמספאדעהרהמםיברופסאיו2׃תיבב

וילאואביו3׃רבדהתאםהילארבדיוחתפלץוחמ

אלו4׃העבראבוהאשיוםירבאהכנשיאםיאשנםישנא

רשאםוקמבגגהתאוריסיוםעהינפמוילאתשגלולכי

בכשרשאבכשמהתאודירויוהריתחורתחיוםשהיה

םתנומאתאעושיתוארכיהיו5׃םירבאההכנהילע

6׃ךיתאטחךלוחלסנינבםירבאההכנלארמאיו

׃רמאלםבלבםיבשחוםשםיבשיםירפוסהןמויהיו

םיאטחחלסללכויימהלאכםיפודגהזרבדיהמ7

ובשחהככיכוחורבעושיעדיו8׃ודבלםיהלאהיתלב

9׃םכבבלבהלאכובשחתעודמםהילארמאיוםבבלב

םאךיתאטחךלוחלסנםירבאההכנלארמאהלקנההמ

ןועדתןעמלךא10׃ךלהתהוךבכשמתאאשםוקרומא



קראמ 1517

רמאיוץראבםיאטחחלסלןטלשהשיםדאהןבליכ

ךבכשמתאאשםוקרמאינאךל11׃םירבאההכנלא

אציוובכשמתאאשיוםאתפםקיו12׃ךתיבלאךלו

םיהלאהתאוחבשיוםלכוממתשהיכדעםלכיניעל

דילאתאצלבשיו13׃תאזכוניאראלםלועמרמאל

אריוורבעביהיו14׃םדמליוםעהלכוילאואביוםיה

הכלוילארמאיוסכמהתיבבבשייפלחןביולתא

ובסיוותיבבבסהרשאכיהיו15׃וירחאךליוםקיוירחא

םיבריכוידימלתםעועושיםעםיברםיאטחוםיסכומ

ותאוארםישורפהוםירפוסהו16׃וירחאםיכלההויה

המלוידימלתלאורמאיוםיאטחהוםיסכומהםעלכא

עושיעמשיו17׃םכברלכאםיסכומהוםיאטחהםעהז

אלםילחהםאיכאפרלםיכירצםניאםיקזחהרמאיו

18׃הבושתלםיאטחהםאיכםיקידצהארקליתאב

וילאורמאיוואביוםימצויהםישורפהוןנחויידימלתו

ךידימלתוםימצםישורפהידימלתוןנחויידימלתעודמ

הפחהינבולכויךיאעושיםהילארמאיו19׃םימצםניא

אלםהמעןתחהתויהימילכםהמעןתחהדועבםוצל

זאוןתחהםתאמחקלוםיאבםימיהנה20׃םוצלולכוי

לעשדחדגבתילטמרפתןיא21׃םההםימיבומוצי

ערתוהלבהןמשדחהויולמקתניזאיכהלבהלמש

זאיכםילבתודאנבשדחןייןתנןיאו22׃העירקה

לבאודבאיתודאנהוךפשיןייהותודאנהתאןייהעקבי

תבשבורבעכיהיו23׃שדחהןייהןתניםישדחתודאנב

24׃םתכלבתלילמףטקלוידימלתולחיוהמקהןיב



קראמ 1518

רבדתבשבםישעהמההמהארםישורפהוילאורמאיו

תאםתארקאליכהםהילארמאיו25׃השעיאלרשא

26׃ותאויהרשאואוהבערורסחותיהבדודהשערשא

לכאיולודגהןהכהרתיבאימיבםיהלאתיבלאאביכ

ןתיוםינהכלםאיכהלכאלןוכנאלרשאםינפהםחלתא

השענתבשהםהילארמאיו27׃ותארשאםישנאלםג

ןבןכל28׃תבשהרובעבםדאהאלוםדאהרובעב

׃תבשלםגאוהןודאםדאה

2׃השביודירשאשיאםשותסנכהתיבלאואביובשיו3

׃הנטשוילעואצמיןעמלתבשבוהאפריםאובוננובתיו

4׃ךותבדמעםוקודיהשבירשאשיאהלארמאיו3

ליצהלערהלואביטיהלתבשבןוכנהםהילארמאיו

המחבביבסםהילאטביו5׃ושירחיוהדבאלואשפנ

תאטשפשיאהלארמאיוםבבלםוטמטלעבצעתיו

ואציםישורפהו6׃תרחאכבשתואפרתוודיטשפיוךדי

עושיו7׃ודבאלםייסודרוההםעוילעוצעיתיוהרהמ

םעןומהוירחאוכליוםיהדילאוידימלתםעםשמרס

רבעמוםודאמוםילשורימו8׃הדוהימולילגהןמבר

תאועמשרשאברןומהןודיצורוצתוביבסמוןדריה

וניכייכוידימלתלארמאיו9׃וילאואביוהשערשאלכ

אפריכ10׃והוצחליאלןעמלםעהינפמהנטקהינאול

11׃ובעגנלםיעגנמהלכוילעולפנתהיכדעםיברל

הנקעצתווינפלולפנותאןתוארכתואמטהתוחורהו

רשאדאמןהברעגיו12׃םיהלאןבאוההתארמאל



קראמ 1519

אוהרשאלאארקיורההלאלעיו13׃ותואהנילגתאל

ןעמלשיארשעםינשםשיו14׃וילאואביוםבץפח

ןטלשהםהלהיהו15׃ארקלםחלשיןעמלוותאויהי

תאהנכיו16׃םידשהתאשרגלוםיאלחתהתאאפרל

יחאןנחויתאוידבזןבבקעיתאו17׃סורטפםשבןועמש

תאו18׃םערינבאוהשוגרינבםשבםתאהנכיובקעי

אמותתאויתמתאוימלתרבתאוסופליפתאוירדנא

תאו19׃ינקהןועמשתאוידתתאויפלחןבבקעיתאו

בשיוהתיבהואביו20׃ורסמםגרשאתוירקשיאהדוהי

21׃םחללכאלףאולכיאליכדעףסאתהלםעהןומה

׃ותעדמאציורמאיכובקיזחהלואציוויבורקועמשיו

בובזלעביכורמאםילשורימודרירשאםירפוסהו22

23׃םידשהתאשרגמאוהםידשהרשידילעוובסנכנ

לכויךיארמאלםילשמבםהלרבדיווילאםתואארקיו

המצעלעהכלממהקלחנםאו24׃ןטשהשרגלןטשה

לעקלחנםאתיבו25׃איהההכלממהדמעללכותאל

םמוקתיןטשהםאו26׃אוההתיבהדמעללכויאלומצע

שיאןיא27׃וצקאביכדמעללכויאלקלחנוומצעלא

רסאיאלםאוילכתאלזגלורובגהתיבלאובללכירשא

רמאןמא28׃ותיבתאהסשירחאורובגהתאהנושארב

םיפודגהלכוםדאינבלוחלסיםיאטחהלכיכםכלינא

החילסולןיאשדקהחורתאףדגמהךא29׃ופדגירשא

aiōn)׃חצנלונועבםשאייכםלועל g165, aiōnios g166)30יכ

ודמעיוויחאוומאואביו31׃ובהאמטחורורמאהמה

ובשיםעהןומהו32׃ולארקלוילאוחלשיותיבלץוחמ



קראמ 1520

םישקבמץוחבךיחאוךמאהנהוילאורמאיוויביבס

טביו34׃יחאוימאםהימםהילארמאיוןעיו33׃ךתוא

לכיכ35׃יחאוימאהנהרמאיוויביבסםיבשיהלאביבס

׃ימאויתוחאויחאאוהםיהלאהןוצרהשעירשא

ברםעןומהוילאולהקיודמלללחיוםיהלאבשיו4

ףוחלעדמועםעהלכוםיבהינאבתבשלדרירשאדע

םהילארמאיוםילשמבהברהםדמליו2׃השביבםיה

יהיו4׃ערזלאציערזההנהעומשועמש3׃םתאודמלב

םימשהףועאביוךרדהדילעערזהןמלפיווערזב

םשולןיארשאעלסהםוקמלעלפנרשאשיו5׃והלכאיו

6׃המדאקמעולהיהאליכחמצלרהמיוהברההמדא

שיו7׃שרשולןיאיכשבייוברציושמשהחרזכיהיו

׃ירפןתנאלווהכעמיוםיצקהולעיוםיצקהןיבלפנרשא

לדגוהלעירפןתיוהבוטההמדאהלעלפנרשאשיו8

רמאיו9׃האמהזוםיששהזוםירעשםישלשהזשעיו

ותויהביהיו10׃עמשיעמשלולםינזארשאימםהילא

רשעהםינשםעויביבסרשאםישנאהוהולאשיוודבל

תוכלמדוסתעדלןתנםכלםהילארמאיו11׃לשמהלע

ואריןעמל12׃םילשמבלכהםהלץוחברשאוםיהלאה

חלסנוובושיןפוניביאלועומשועמשוועדיאלוואר

הזהלשמהתאםתעדיאלןהםהלרמאיו13׃םתאטחל

תאערזאוהערזה14׃םלכםילשמהתאוניבתךיאו

ערזירשאךרדהדילעםיערזנהםההלאו15׃רבדה

רבדהתאאשיוןטשהאבדימותואםעמשכורבדהםב



קראמ 1521

םהעלסהתומקמלעםיערזנהןכו16׃םבבלבעורזה

םהלןיאךא17׃והחקיהחמשברהמורבדהתאםיעמשה

הרצתויהבןכרחאוודמעיהעשלקרוםברקבשרש

םירחאהו18׃ולשכיהרהמרבדהתודאלעהפידרו

תוגאדו19׃רבדהתאםיעמשהםהםיצקהןיבםיערזנה

תואבםירבדהראשתואתורשעהתמרמוהזהםלועה

aiōn)׃ולהיהיאלירפורבדהתאתוכעממו g165)20הלאו

רבדהתאםיעמשהםההבוטההמדאהלעםיערזמה

םיששלוםירעשםישלשלירפםישעוותאםילבקמו

םשויןעמלרנהואיבייכהםהילארמאיו21׃האמלו

׃הרונמהלעוהלעיןעמלאלוהטמהתחתוהפיאהתחת

יכרבדםלענאלוהלגיאלרשאםותסרבדןיאיכ22

׃עמשיעמשלולםינזארשאלכ23׃יולגלאביןעמלםא

םתארשאהדמבםיעמשםתאהמוארםהילארמאיו24

ימיכ25׃םיעמשהםכלףסוידועוםכלדמיהבםידדומ

חקיולשירשאתאםגולןיאשימוולןתניןותנולשיש

שיאךילשירשאכאיהםיהלאהתוכלמרמאיו26׃ונממ

חמציערזהוםויוהלילםקוןשיו27׃המדאהלעערז

תאהירפהאיצומהילאמץראהיכ28׃עדיאלאוהולדגו

הטחהתאןכירחאותלבשהתאוירחאוהנושאראשדה

חלשלרהמיירפהלמגרשאכו29׃תלבשבהאלמה

תאהמדנהמלארמאיו30׃ריצקהלשביכלגמהתא

לשרגרגכ31׃הנלישמנלשמהזיאבוםיהלאהתוכלמ

רשאםיערזהלכמןטקאוהוהמדאבערזירשאלדרח

תוקריהלכלעלדגיוהלעיוערזהירחאו32׃ץראהלע



קראמ 1522

ןנקלםימשהףועולכוירשאדעםילודגםיפנעהשעו

רבדהתאםהילארבדהלאכםיברםילשמבו33׃ולצב

םהילארבדאללשמילבבו34׃עמשלולכירשאיפכ

35׃לכהתאםהלראביםדבלוידימלתםעותויהבהיהו

׃רבעההרבענברעתונפלאוההםויבםהילארמאיו

הינאבאוהרשאכותאוחקיוםעהןומהתאובזעיו36

הלודגהרעסחורםקתו37׃ומעוכלהתורחאתוינאםגו

38׃האלמנטעמכרשאדעהינאהךותלאםילגהופטשיו

ורמאיוותואוריעיוהינאהירחאבתסכהלעןשיאוהו

חורברעגיורועיו39׃דבאניכונלגאדךניאהיברוילא

׃הלודגהממדיהתוחורהךשתוםדוסהםיהלארמאיו

םכלןיאךיאםידרחםתאהככהמלםהילארמאיו40

ימוהערלאשיאורמאיוהלודגהאריוארייו41׃הנומא

׃ולםיעמשםיהוחורהםגרשאאוהאופא

ןמאציאוהו2׃םירדגהץראלאםיהרבעלאואביו5

חוררשאםירבקהןיבמותארקלאבשיאהנהוהינאה

שיאלכיאלםיתבעבםגוםירבקבובשומו3׃ובהאמט

םיתבעבוםילבכבוהורסאהברהםימעפיכ4׃ורסאל

לכישיאןיאוםילבכהתארבשיוםיתבעהתאקתניו

םירבקבוםירהבהיהםמויוהלילדימתו5׃ושבכל

עושיתאותוארכיהיו6׃םינבאבומצעתאעצפוקעצ

המרמאיולודגלוקבקעציו7׃ולוחתשיוץריוקוחרמ

אלרשאךעיבשמינאםיהלאבןוילעלאןבעושיךלויל

׃הזהםדאהןמאמטחוראצוילארמאאוהיכ8׃יננעת



קראמ 1523

םיבריכימשןויגלרמאיוןעיוךמשהמותאלאשיו9

ץוחמלאםחלשיתלבלדאמוילאןנחתיו10׃ונחנא

׃םירהההערמבםשהיהםיברםיריזחרדעו11׃ץראל

םיריזחהלאונחלשרמאלםידשהלכולוננחתיו12

ואביוהאמטהתוחורואציוםהלחניו13׃םכותלאהאבנו

םיפלאכםיהלאדרומהןמרדעהרעתשיוםיריזחב

תאזודיגיוםיריזחהיערוסוניו14׃םיבועבטיורפסמב

לאואביו15׃התיהנהמתוארלואציותודשבוריעב

בשויאוהוובןויגלהרשאםידשהזוחאתאואריועושי

תאםיארהםהלורפסיו16׃וארייולכשבוטושבלמ

ולחיו17׃םיריזחהרבדתאוםידשהזוחאלהשענרשא

הינאהלאותדרביהיו18׃םהילובגמרוסלולןנחתהל

תבשלותתלםידשזוחאהיהרשאשיאהוילאןנחתה

לאךתיבלבושוילארמאםאיכולחינהאלו19׃ומע

ךלהשערשאתולדגהתאםהלדגהוךתחפשמינב

תאםירעהרשעבארקללחיוולךליו20׃ךנחיוהוהי

עושיבשיו21׃םלכוהמתיועושיולהשערשאתולדגה

לעאוהוברןומהוילאלהקיוםיהרבעלאהינאברבעל

ריאיומשותסנכהישארמדחאאבהנהו22׃םיהתפש

יתברמאלדאמוילאןנחתיו23׃וילגרללפיוותאאריו

הילעךידיםישואנאובאנאתומלדעהתלחהנטקה

ברןומהוירחאוכליוותאךליו24׃היחתואפרתןעמל

׃הנשהרשעםיתשםדתבזהתיההשאו25׃והקחדיו

האיצוהוםיברםיאפרידיתחתהברההלבסאיהו26

27׃דאמקזחהילחיהיוליעוהלאלוהלרשאלכתא



קראמ 1524

וירחאמםעהןומהבאובתועושיעמשתאהעמשכיהיו

29׃עשואוידגבבעגאםאקרהרמאיכ28׃ודגבבעגתו

׃העגנאפרניכהרשבבןבתוםאתפהימדרוקמשבייו

ןפיוונממהאציהרובגיכושפנבעושיעדיעגרבו30

וידימלתוילארמאיו31׃ידגבבעגנימרמאיוםעהךותב

32׃יבעגנימתרמאוךתאקחודןומההתאהארהתא

השאהאריתו33׃תאזהתשערשאתאתוארלביבסטביו

וינפללפתואבתוהלהשענרשאתאהעדייכדרחתו

ךתנומאיתבהילארמאיו34׃הלכתמאהתאולדגתו

רבדמונדוע35׃ךעגנמתייחוםולשליכלךלהעישוה

המלהתמךתברמאלתסנכהשארתיבמםיאבהנהו

רשארבדהתאעושיעמשכו36׃הרומהתאדועחירטת

37׃הנימאהקראריתלאתסנכהשארלארמאיוורבד

בקעילוסורטפלםאיתלבותאתכללשיאלחינהאלו

ןומהאריותסנכהשארתיבאביו38׃בקעייחאןנחוילו

המםהילארמאואבבו39׃הברהםיללימהוםיכבה

וקחשיו40׃איההנשיךאהתמאלהרענהוכבתוומהת

המאתאוהרענהיבאתאחקיוםלכתאשרגאוהוול

׃הרענהתבכשםשרשאהרדחהאביוותארשאתאו

רשאימוקאתילטהילארמאיוהרענהדיבזחאיו41

הדליההמקדימו42׃אנימוקךלרמאינאהדליהושורפ

׃הלודגהמשומשיוהנשהרשעםיתשתבאיהוךלהתתו

תתלרמאיושיאלרבדהעדויאלשדאמםתוארהזיו43

׃לוכאלהל



קראמ 1525

2׃וידימלתוירחאוכליווצראלאאביוםשמאציו6

םיברועמשיותסנכהתיבבדמלללחהתבשהםויבו

המכחהאיההמוהלאכהזלןיאמרמאלוממותשיו

3׃וידילעהלאכתורובגושענרשאדעולהנותנה

הדוהיויסויובקעייחאוםירמןבשרחהאוההזאלה

׃לושכמלםהליהיוהפונתאויתויחאאלהוןועמשו

וצראבםאיכהלקנאיבנהןיאעושיםהילארמאיו4

קראלפםשתושעללכיאלו5׃ותיבבוויבורקןיבו

לעהמתיו6׃םאפריווידיתאםשםיטעמםישלחלע

לאארקיו7׃דמלובובסםירפכבבסיוםתנומאןורסח

םהלןתיוםינשםינשםתואחלשללחיורשעהםינש

ואשיאלרשאםתואוציו8׃האמטהתוחורלעןטלש

םחלאלולימרתאלודבללקמיתלוזךרדלהמואמ

תונתכיתשולדנסילוענתויהלקר9׃הרוגחבתשחנאלו

תיבואבתרשאםוקמבםהילארמאיו10׃ושבליאל

ולבקיאלרשאלכו11׃םשמואצתיכדעובובששיא

תופכרפעתאורענוםשמואצםכילאועמשיאלוםכתא

הרמעלוםדסלםכלרמאינאןמאםהלתודעלםכילגר

בושלוארקיוואציו12׃איההריעהןמןידהםויבלקי

םישלחןמשבוכוסיוםיברםידשושרגיו13׃הבושתב

עדוניכסודרוהךלמהוילעעמשיו14׃םואפריוםיבר

תולעפןכלעוםיתמהןמםקלבוטהןנחוירמאיוומש

םירחאווהילאאוהיכורמאםירחאו15׃תורובגהוב

סודרוהעמשיו16׃םיאיבנהדחאכואאוהאיבניכורמא

םקאוהוילעמושארתאיתאשניכנארשאןנחוירמאיו



קראמ 1526

ןנחויתאשפתלחלשסדורוהאוהיכ17׃םיתמהןמ

ויחאסופליפתשאהידורוהללגברהסהתיבבוהרסאיו

לאןנחוירמארשאןעי18׃השאלולחקלהתאיכ

ותואםטשתו19׃ךלתרתמהנניאךיחאתשאסודרוה

אריסודרוהיכ20׃הלכיאלוותימהשקבתוהידורוה

ודעבןגיושודקוקידצשיאאוהיכותעדבןנחויתא

אביו21׃ותאעמשלבהאיווילאועמשבהשעהברהו

התשמהשעותאתדלהםויבסודרוהיכרשכמהםויה

תבאבתו22׃לילגהישארלוםיפלאהירשלווילודגל

םיבסמהיניעבוסודרוהיניעבבטיתודקרתוהידורוה

יצפחתרשאתאינממילאשהרענהלאךלמהרמאיוומע

ןתאינממילאשתרשאלכרמאלהלעבשיו23׃ךלןתאו

לאשאהמהמאלרמאתואצתו24׃יתוכלמיצחדעךל

לאאובלדאמרהמתו25׃ליבטמהןנחוישארתארמאתו

תאהרעקבהתעילןתתרשאינוצררמאללאשתוךלמה

רובעבךאדאמךלמהבצעתיו26׃ליבטמהןנחוישאר

דימו27׃הינפבישהלהצראלומעםיבסמהוהעובשה

׃ושארתאאיבהלוהוציוםיחבטהדחאךלמהחלש

הרעקבוהאיביורהסהתיבבושארתאתרכיוךליו28

ועמשיו29׃המאלאותאהנתנהרענהוהרענלוהנתיו

ולהקיו30׃רבקבהומישיוותיוגתאואשיוואביווידימלת

רשאתאוושערשאלכתאולודיגיועושילאםיחילשה

הברחםוקמלאדדבלםתאואבםהילארמאיו31׃ודמל

םהלתעןיאלדעםיאציהוםיאבהויהםיבריכטעמוחונו

33׃דדבלהברחםוקמלאהינאבםשמוכליו32׃לוכאל



קראמ 1527

המשוצוריוםיברוהריכיוםיאציםתואהארןומההו

34׃וילאופסאיוםתואורבעיוםירעהלכמםהילגרב

ןאצכויהיכםהילעויעמומהיוברםעןומהאריואציו

׃הברהםירבדםתואדמלללחיוהערםהלןיארשא

וידימלתוילאושגיובורעלםויההפררשאכיהיו35

םתואחלש36׃דאמדרםויהוברחםוקמההנהרמאל

םחלםהלתונקלביבסמםירפכהוםירצחהלאוכליו

םתאונתםהילארמאיוןעיו37׃לכאלהמםהלןיאיכ

םיתאמבםחלתונקלךלנהוילאורמאיוהלכאלםהל

תורככהמכםהילארמאיו38׃הלכאלםהלןתנורניד

׃םיגדינשושמחורמאיוועדיווארווכלםכלשיםחל

קרילעהדבלהרבחהרבחםלכתבשלםתואוציו39

׃םישמחלותואמלתורושתורושםהלובשיו40׃אשדה

אשיוםיגדהינשתאוםחלהתורככתשמחתאחקיו41

וידימלתלןתיוםחלהתאסרפיוךרביוהמימשהויניע

ולכאיו42׃םלכלקלחםיגדהינשתאוםהינפלםושל

םינשםילסאולמםיתותפהןמואשיו43׃ועבשיוםלכ

תשמחכויהםחלהןמםילכאהו44׃םיגדהןמםגורשע

הינאבתדרלוידימלתבץיאהןכירחאו45׃שיאיפלא

תאוחלשדעהדיצתיבלאםיהרבעלאוינפלרובעלו

47׃ללפתהלהרההלעיוםתאוחלשרחאיהיו46׃םעה

׃השביבודבלאוהוםיהךותבהאבהינאהוברעיהיו

יהיוםדגנלחורהיכםטושבםילמעתמםתואאריו48

ינפלעךלהתמםהילאאביותיעיברהתרמשאהתעכ

ךלהתמותאםתארבםהו49׃םהינפלרובעללאויוםיה



קראמ 1528

יכ50׃וקעציואוהחורהארמיכובשחםיהינפלע

יכוקזחםהילארמאיוםתארבדזאולהביווהוארםלכ

חורהוהינאהלאםהילאדריו51׃ואריתלאאוהינא

אליכ52׃והמתיוםבבלברתוידועוממותשיוהככש

53׃םבבלםוטמטינפמםחלהתורככרבדבוליכשה

׃השביהלאוברקיורסינגהצראואביוםיהתאורבעיו

לכבוצוריו55׃והריכהזאהינאהןמםתאצכיהיו54

לכלאתובכשמבםילוחהתאתאשלולחיוםהיתוביבס

אבירשאםוקמלכבו56׃אוהםשיכועמשרשאםוקמ

םילוחהתאומשםשתודשהלאוםירעהואםירפכהלא

לכהיהוודגבתציצבקרועגייכולוננחתיותוצוחב

׃ועשונוועגנרשא

ואברשאםירפוסהןמוםישורפהוילאולהקיו7

םחלםילכאוידימלתמםתוארכיהיו2׃םילשורימ

םישורפהיכ3׃םתאוחיכויוהליטנאלבםהידיתאמטב

דעםהידיתאוצחרתאיתלבולכאיאלםידוהיהלכו

םניאקושהןמרשאתאו4׃םינקזהתלבקבםזחאבקרפה

רשאםיברםירחאםירבדדועוהליבטאלבםילכא

5׃תוטמותורויוםידכותוסכתליבטומכרמשלולבק

םניאךידימלתעודמםירפוסהוםישורפהותואולאשיו

תליבטנאלבםחלםילכאיכםינקזהתלבקיפלעםיגהנ

םכילעוהיעשיאבנבטיהםהילארמאיוןעיו6׃םידי

קחרובלוינודבכויתפשבהזהםעהבותככםיפנחה

יכ8׃םידמלמםישנאתוצמיתאםתאריוהתו7׃ינממ



קראמ 1529

תוליבטםדאינבתלבקבזחאלםיהלאתוצמתאםתבזע

םהילארמאיו9׃םישעםתאתוברהלאכותוסכוםידכ

ידכםיהלאהתוצמתאםתלטברשאםתישעהפיהמ

ךיבאתאדבכרמאהשמיכ10׃םכתלבקתאורמשתש

םירמאםתאו11׃תמויתומומאוויבאללקמוךמאתאו

םיהלאלהנתמושורפןברקומאלוויבאלרמאייכשיא

דועתושעלולוחינתאלו12׃ילהנהנהתאשהמלכ

לעםיהלאהרבדתאורפתו13׃ומאלוויבאלהמואמ

׃םישעםתאהלאכהברהוםתלבקרשאםכתלבקידי

םכלכילאועמשםהילארמאיוםעהלכלאארקיו14

ותואאמטללכוירשאםדאלץוחמרבדןיא15׃וניבהו

המהונממםיאצויהםירבדהםאיכוברקלאואבב

׃עמשיעמשלולםינזארשאלכ16׃םדאהתאואמטי

וידימלתוהלאשיוןומההןמהתיבהבשרשאכיהיו17

הניבירסחםתאףאהםהילארמאיו18׃לשמהרבדלע

אלולהצוחמםדאהךותתאאבהלכיכוליכשתאלה

אציוושרכלאםאיכובללאאוביאליכ19׃ונאמטי

םדאהןמאציהרמאיו20׃לכאלכרבהלתואצומל

תואציםדאהבלךותמיכ21׃םדאהתאאמטמאוה

עצבתבהאובונגוחוצרוהנזוףאנתוערהתובשחמה

׃תולכסוןודזוףודגוןיעתורצותוללוזוהימרוהעשרו

תואמטמותואצויןהםדאהברקמהלאהתוערהלכ23

ואובבוןודיצורוצתולובגלאולךליוםשמםקיו24׃ותא

25׃רתסהללכיאלושיאלעדוייכהבאאלהתיבה

העמשהנטקההתבבהסנכנהאמטחוררשאהשאיכ



קראמ 1530

ץראותינויהשאהו26׃וילגרללפתואבתוועמשתא

דשהראשרגלונממשקבתואירוסלרשאןענכהתדלומ

הנושארבעבשלוחינהעושיהילארמאיו27׃התבמ

יריעצלוכילשהלוםינבהםחלתחקלבוטאליכםינבה

יריעצםגלבאינדאןכוילארמאתוןעתו28׃םיבלכה

29׃םינבהםחלירורפמןחלשהתחתולכאיםיבלכה

׃ךתבמדשהאציךליכלהזךרבדללגבהילארמאיו

הטמחלעתבכשמהדליהתאאצמתוהתיבלאאבתו30

אביוןודיצורוצלובגמאציובשיו31׃הנממאצידשהו

וילאואיביו32׃םירעהרשעלובגךותבלילגהםילא

׃ודיתאוילעםושלולוננחתיוםלאושרחהיהרשאשיא

ויתועבצאתאםשיוןומההברקמודבלותאחקיו33

רמאיוחנאיוהמימשהטביו34׃ונשללעעגיוקריווינזאב

רתיווינזאוחתפנעגרבו35׃חתפהושורפוחתפאוילא

יכםתוארהזיו36׃הרורבהפשברבדיוונושלרשק

37׃זירכהלובריןכםריהזירשאכושיאלורפסיאל

םישרחהםגהפיהשעלכהתאורמאיודאמדעוממותשיו

׃םירבדמלםימלאהםגםיעמשלהשעאוה

ולכאיהמםהלןיאוברםעץבקהבםההםימיביהיו8

לעימחרורמכנ2׃םהילארמאיווידימלתלאארקיו

׃לכאלםחלםהלןיאוידמעודמעםימיתשלשהזיכםעה

יכךרדבופלעתיםהיתבלםיבערםתואיחלשבהיהו3

ןיאמוידימלתותאונעיו4׃קחרממואברשאםהמשי

לאשיו5׃םחלרבדמבהפהלאתאעיבשהלשיאלכוי

תאוציו6׃עבשורמאיוםכלשיםחלתורככהמכםתוא



קראמ 1531

ךרביוםחלהתורככעבשתאחקיוץראלתבשלםעה

ינפלומישיוםהינפלםושלוידימלתלםתואןתיוסרפיו

םושלרמאיוךרביוםינטקםיגדטעמםהליהיו7׃םעה

םיתותפהןמואשיוועבשיוולכאיו8׃הלאתאםגםהינפל

יפלאתעבראכויהםילכאהו9׃םידודתעבשםירתונה

לאאביווידימלתםעהינאבדריזא10׃םחלשיושיא

חכותהלולחיוםישורפהואציו11׃אתנומלדתולילג

12׃ותאםיסנמםהוםימשהןמתואומעמולאשיוותא

ןמאתואולשקבמהזהרודההמרמאיווחורבחנאיו

םתואבזעיו13׃הזהרודלתואןתניםאםכלינארמא

תחקלוחכשיו14׃םיהרבעלארבעיובשיוהינאבדריו

םחלרככםאיתלבהינאבםהלהיהאלוםחלםתא

ראשמםכלורמשהואררמאלםתוארהזיו15׃תחא

לאשיאורמאיוובשחיו16׃סודרוהראשמוםישורפה

םהלרמאיועושיעדיו17׃ונתאןיאםחליכלעוהער

אלווליכשתאלדועהםכלןיאםחליכלעובשחתהמ

וארתאלוםכלםיניע18׃םטמטמונדועםכבלווניבת

יתסרפרשאכ19׃ורכזתאלוועמשתאלוםכלםינזאו

םילסהמכשיאיפלאתשמחלםחלהתורככתשמחתא

עבשבו20׃רשעםינשוילאורמאיוםתאשנםיתותפיאלמ

םתאשנםיתותפיאלמםידודהמכשיאיפלאתעבראל

22׃וניבתאלךיאםהילארמאיו21׃העבשוילאורמאיו

תעגלולוננחתיורועשיאוילאואיביוהדיצתיבלאאביו

קריורפכלץוחמלאוהכילויורועהדיבזחאיו23׃וב

התאהארהרמאלוהלאשיווילעוידיתאםשיוויניעב



קראמ 1532

םיכלהתמיכםדאהינבתאהארארמאיוטביו24׃רבד

ויניעלעוידיתאםושלףסויו25׃הארינאתונליאכ

׃קוחרמלדעבטיהלכהאריואפריוויניעהנחקפתו

לאורפכהךותבאבתלארמאלותיבלאוהחלשיו26

לאתכללוידימלתועושיאציו27׃רפכבשיאלרבדת

וידימלתתאלאשיוךרדביהיוסופליפלשןירסיקירפכ

ונעיו28׃ינאימםישנאהילעםירמאהמםהילארמאיו

םירמאםירחאווהילאםירמאשיוליבטמהןנחויורמאיו

ורמאתהמםתאורמאלםתאלאשיו29׃םיאיבנהןמדחא

׃חישמהאוההתאוילארמאיוסורטפןעיוינאימילע

לחיו31׃שיאלוילערבדיתלבלהרעגבםתאוציו30

לעסאמיוהברהתונעלםדאהןבךירציכםדמלל

הצקמותמויוםירפוסהוםילודגהםינהכהוםינקזהידי

רבדהתארבדיולגבאוהו32׃םוקיםוקםימיתשלש

טביווירחאןפיו33׃וברעגללחיוסורטפוהחקיוהזה

ןטשהינפלעמרוסרמאלסורטפברעגיווידימלתתא

34׃םדאהירבדלםאיכםיהלאהירבדלךבלןיאיכ

תכללץפחהםהילארמאיווידימלתלאוםעהלאארקיו

לכיכ35׃ירחאךליוובלצתאאשיוושפנבשחכיירחא

רשאלכוונממושפנדבאתושפנתאעישוהלץפחירשא

׃הנעישויאוההרושבהןעמלוינעמלושפנולדבאת

התחשנוםלועהלכתאהנקייכםדאלןכסיהמיכ36

רשאשיאלכיכ38׃ושפנןוידפשיאןתיהמוא37׃ושפנ

ףאהזהאטוחהוףאנהרודבהפרחלולירבדוינאיתייה



קראמ 1533

םעויבאדובכבואובבםדאהןבלהפרחלהיהיאוה

׃םישודקהםיכאלמה

הפםידמעהןמשייכםכלינארמאןמאםהילארמאיו9

האבםיהלאהתוכלמוארייכדעתומומעטיאלרשא

תאוסורטפתאעושיחקלםימיתששירחאו2׃הרובגב

הנתשיוםדבלותאהבגרהלעםלעיוןנחויתאובקעי

רשאגלשכדאמםינבלםיריהזמויהנוידגבו3׃םהיניעל

םהילאאריו4׃םהומכןיבלהלץראבסבוכלכויאל

לארמאיוסורטפןעיו5׃עושיםעםירבדמהשמווהילא

תחאךלתוכסשלשאנהשענהפונתויהבוטיברעושי

יכרבדיהמעדיאליכ6׃תחאוהילאלותחאהשמלו

לוקןנעהןמאציוםהילעךכוסןנעיהיו7׃םילהבנויה

הכוהכוטיבההמהו8׃ועמשוילאידידיינבהזרמא

9׃םתאודבלעושיתאיתלבשיאדועואראלוםאתפ

ואררשאתאשיאלדיגהיתלבלםריהזיורההןמודריו

רבדהתאורמשיו10׃םיתמהןמםדאהןבםוקייכדע

׃םיתמהןמהמוקתהאיההמתעדלושרדיוםבבלב

והילאיכםירפוסהםירמאהזהמרמאלוהלאשיו11

אבוהילאהנהםהלרמאיוןעיו12׃הנושארבאוביאוב

יכאלהםדאהןבלעבותכהמולכהתאבישיוהנושארב

והילאאבםגםכלינארמאלבא13׃סאמיוהברההנעי

לאואובכיהיו14׃וילעבותכרשאכםנוצרכולושעםגו

םיחכותמםירפוסוםתוביבסברםעאריוםידימלתה

וילאיצוריווהמתןכותאםתוארכםעהלכו15׃םתא

םתאהמםירפוסהתאלאשיו16׃םולשלולולאשיו



קראמ 1534

יתאבהיבררמאיוםעהןמדחאןעיו17׃םהמעםיחכותמ

םוקמלכבהיהו18׃וברקבםלאחוררשאינבתאךילא

וינשתאקרחוורירדריוותאץצרמאוהוהזחאירשא

ןעיו19׃ולכיאלוושרגלךידימלתלארמאוופוגשביו

םכמעהיהאיתמדעןימאמיתלברודיוהםהלרמאיו

וינפלוהאיביו20׃ינפלותאואיבהםכתאלבסאיתמדע

הצראלפיוםאתפונצצוריוחורהוהאררשאכיהיו

התיהםימיהמכויבאתאלאשיו21׃ורירדרויוללוגתיו

ותאליפהתוברםימעפו22׃וירוענימימרמאיותאזול

ונילעםחרלכותלכיםאךאודיבאהלםימבםגשאבםג

לכןימאהללכותםארמאלעושיוילארמאיו23׃ונרזעו

ינארמאיויכבבולקתאדליהיבאןתיו24׃ןימאמהלכוי

םעהתאעושיאריו25׃יתנומאןורסחלאנרזעןימאמ

שרחוםלאחוררמאלאמטהחורברעגיווילאץבקתמ

קעציו26׃דועובאובלףסתלאוונממאצךוצמינא

םיברורמארשאדעתמכיהיואציודאמותאץצריו

רשאכיהיו28׃םקיווהעיניוודיבעושיקזחיו27׃עוגיכ

עודמותאםדבלםתויהבוידימלתוהלאשיוהתיבהאב

אציהזהןימהםהילארמאיו29׃ושרגלונלכיאלונחנא

ורבעיוםשמואציו30׃םוצבוהלפתבםאיכאציאל

תאדמלמהיהיכ31׃שיאלעדוהלהבאאלולילגב

ידיברסמהלםדאהןבדיתעיכםהילארמאלוידימלת

׃ישילשהםויבםוקיגרהנרשאירחאווהגרהיוםדאינב

אביו33׃ותואלאשלוארייורבדהתאוניבהאלםהו32

םתחכותההמםתואלאשיותיבבותויהבוםוחנרפכלא



קראמ 1535

ךרדבוקשעתהיכושירחיו34׃ךרדבוהערםעשיא

רשעהםינשלאארקיובשיו35׃םהבלודגהאוהימ

היהיאוהןושארהתויהלץפחייכשיאםהילארמאיו

והדימעיודליחקיו36׃םלכתרשמוםלכלןורחאה

ימשבלבקירשאלכ37׃םהלרמאיווהקבחיוםכותב

ונניאלבקייתוארשאלכויתואלבקמאוההזכדחאדלי

רמאיוןנחויןעיו38׃ינחלשרשאתאםאיכיתואלבקמ

ךלוהונניאוךמשבםידששרגמשיאוניאריברוילא

רמאיו39׃ונירחאךלהאלרשאןעיונאלכנוונירחא

לכויוימשבהרובגהשעשיאןיאיכוהאלכתלאעושי

אוהונדגנונניארשאלכיכ40׃העריברבדלהרהמב

רשאלעימשבםימסוכםכתאהקשמהלכיכ41׃ונדעב

42׃ורכשדבאיאליכםכלינארמאןמאחישמלםתא

הלתישולבוטיבםינימאמהםינטקהדחאלישכמהלכו

ךלישכתךדיםאו43׃םיבךלשהווראוצלעבכרחלפ

יתשךלתויהמםייחלעטקאובלךלבוטהתאץצק

Geenna)׃הבכתאלרשאשאהלאםנהיגלאךלתוםידי

g1067)4445׃הבכתאלםשאותומתאלםתעלותםשרשא

םייחלחספאובלךלבוטהתאץצקךלישכתךלגרםאו

רשאשאהלאםנהיגלךלשתוםילגריתשךלתויהמ

Geenna)׃הבכתאל g1067)46תומתאלםתעלותםשרשא

בוטהתארקעךלישכתךניעםאו47׃הבכתאלםשאו

יתשךלתויהמתחאןיעבםיהלאהתוכלמלאאובלךל

Geenna)׃םנהיגלךלשתוםיניע g1067)48םתעלותםשרשא

לכוחלמישאבשיאלכיכ49׃הבכתאלםשאותומתאל



קראמ 1536

לפתהיהיחלמהםאוחלמהבוט50׃חלמיחלמבןברק

םולשיהיוםכברקבחלמםכליהיותואונקתתהמב

׃םכיניב

ןדריהרבעמהדוהילובגלאךליוםשמםקיו10

ושגיו2׃םעפבםעפכםדמליוםעןומהוילאדועולהקיו

ותשאתאחלשלשיאלכויםאוהלאשיוםישורפהוילא

םכתאהוצהמםהילארמאיוןעיו3׃ותאםיסנמםהו

׃חלשלותתירכרפסבתכלריתההשמורמאיו4׃השמ

בתכםכבבלישקרובעבםהילארמאיועושיןעיו5

רכזהאירבהתישארמלבא6׃תאזההוצמהתאםכל

ויבאתאשיאבזעיןכלע7׃םיהלאםתאהשעהבקנו

םאודחארשבלםהינשויהו8׃ותשאבקבדוומאתאו

תאןכל9׃דחארשבםאיכםינשדועםניאאופאןכ

ובושיותיבביהיו10׃םדאונדירפיאלםיהלארבחרשא

חלשמהםהילארמאיו11׃תאזלעותאלאשלוידימלת

בזעתיכהשאו12׃הילעאוהףאנתרחאחקלוותשאתא

םידליוילאואיביו13׃איהתפאנרחאשיאהחקלוהשיא

אריו14׃םהיאיבמבםידימלתהורעגיוםהבעגיןעמל

ילאאובלםידלילוחינהםהילארמאיוסעכיועושי

רמאןמא15׃םיהלאהתוכלמהלאליכםוענמתלאו

דליכםיהלאהתוכלמתאלבקיאלרשאלכםכלינא

וידיתאומושבםכרביוםקבחיו16׃הבאביאלאוה

ערכיווילאץרשיאהנהוךרדלותאצביהיו17׃םהילע

׃םלועייחשריאוהשעאהמבוטהיברותואלאשיווינפל



קראמ 1537

(aiōnios g166)18ןיאבוטילתארקעודמעושיולרמאיו

אלתוצמהתאתעדיןה19׃םיהלאהדחאיתלבבוט

קשעתאלרקשדעהנעתאלבנגתאלחצרתאלףאנת

לכתאיברוילארמאיוןעיו20׃ךמאתאוךיבאתאדבכ

רמאיווהבהאיועושיובטביו21׃ירועניתרמשהלא

םיינעלןתוךלרשאלכתארכמךלתרסחתחאוילא

22׃ירחאךלובלצהתאאשאובוםימשברצואךליהיו

היהברןוהיכולךליובצעיוהזהרבדהלעולרציו

השקיהמכוידימלתלארמאיוביבסעושיטביו23׃ול

ולהביו24׃םיהלאהתוכלמלאאובלםיסכנילעבל

ינבםהלרמאיוןעיועושיףסיווירבדלעםידימלתה

׃םיהלאהתוכלמלאאובלםליחלעםיחטבלהשקהמ

לארישעאובמטחמהבקנךותברבעללמגללקנ25

שיאורמאיוםמותשהלדועופיסויו26׃םיהלאהתוכלמ

רמאיועושיםבטביו27׃עשוהללכויאופאימויחאםלא

אלםיהלאמיכםיהלאמאלךאתאזאלפתםדאינבמ

ונחנאןהוילארמאיוסורטפןעיו28׃רבדלכאלפי

רמאןמאעושירמאיו29׃ךירחאךלנולכהתאונבזע

ואויחאתאואותיבתאבזערשאשיאןיאיכםכלינא

תאואותשאתאואומאתאואויבאתאואויתויחאתא

אלרשא30׃הרושבהןעמלוינעמלויתודשתאואוינב

המהכםימעפהאמתופידרהלכבהזהןמזבהתעחקי

אבהםלועבותודשוםינבותומאותויחאוםיחאוםיתב

aiōn)׃םימלועייח g165, aiōnios g166)31ןמםיברםלואו

יהיו32׃םינושארםינורחאהוםינורחאויהיםינושארה



קראמ 1538

המהוםהינפלךלוהעושיוםילשוריםתולעבךרדב

תאוילאתחקלףסויווירחאםתכלבםיאריוםילהבנ

׃רמאלוהרקירשאתאםהלדיגהללחיורשעהםינש

ישארלרסמיםדאהןבוהמילשוריםילעונחנאהנה33

׃םיוגלותאורסמיותומלוהעישריוםירפוסלוםינהכה

םויבווהתימיווינפבוקריוםיטושבוהכיוובולתהיו34

ידבזינבןנחויובקעיוילאוברקיו35׃םוקיםוקישילשה

לאשנרשאתאונלהשעתיכונשפנהתואיברורמאיו

37׃םכלהשעאיכםתיואהמםהילארמאיו36׃ךממ

ךלאמשלדחאוךנימילדחאתבשלונלהנתוילאורמאיו

רשאתאםתעדיאלעושיםהילארמאיו38׃ךדובכב

התשינארשאסוכהתאתותשלולכותלכיהםתלאש

וילאורמאיו39׃הבלבטנינארשאהליבטבלבטהלו

ותשתהתשינארשאסוכהתאעושיםהילארמאיולכונ

ינימילתבשךא40׃ולבטתהבלבטנינארשאהליבטבו

41׃םהלןכוהרשאליתלבהתתלידיבןיאילאמשלו

42׃ןנחויובקעילעסועכלולחיוהרשעהתאזעמשכיהיו

םיבשחנהיכםתעדיםתאםהילארמאיועושיםהלארקיו

׃םהילעםיטלושםהילודגוםהבםידרםהםיוגהירשל

םכיניבלודגתויהלץפחהםאיכםכיניבןכאלםתאו43

היהיןושארםכבתויהלץפחהו44׃תרשמלםכלהיהי

והותרשיןעמלאבאלאוהףאםדאהןביכ45׃לכלדבע

ואביו46׃םיברתחתרפכושפנתאתתלותרשלםאיכ

ברםעןומהווידימלתואוהוחירימותאצכיהיווחירי

לאשלךרדהדילעבשירועשיאימיטןבימיטרבהנהו



קראמ 1539

רמאיוקעצללחיוירצנהעושיאוהיכעמשיו47׃תובדנ

וקיתשהלםיברובורעגיו48׃יננחעושידודןבאנא

רמאיועושידמעיו49׃יננחדודןבקעצלהברהאוהו

50׃ךלארקםוקקזחוילאורמאיורועלוארקיוולוארק

ןעיו51׃עושילאאביוםקיווילעמותלמשתאךלשיו

רועהוילארמאיוךלהשעאותצפחהמוילארמאיועושי

ךתנומאךלךלוילאעושירמאיו52׃האראיכינובר

׃ךרדבעושיירחאךליוהארםאתפוךלהעישוה

יניהתיבויגפתיבלאםילשורילוברקרשאכיהיו11

םהילארמאיו2׃וידימלתמםינשחלשיוםיתיזהרהב

ואצמתהמשםכאבכהיהוםכלוממרשארפכהלאוכל

3׃ואיבהווריתהותואםדאוילעבשיאלרשארוסאריע

ןודאהםתרמאותאזושעתהמלשיאםכילארמאייכו

רוסאריעהואצמיווכליו4׃הנהונחלשיעגרבוולךירצ

ןמםישנאו5׃והוריתיוךרדהםאלעץוחברעשהלא

תאריתהלושעתתאזהמםהילאורמאםשםידמעה

7׃םהלוחיניועושיםוצרשאכםהילאורמאיו6׃ריעה

בשיוםהידגבתאוילעוכילשיועושילאריעהתאואיביו

םירחאוךרדהלעםהידגבתאושרפםיברו8׃וילע

םיכלההו9׃ךרדהלעוחטשיוםיצעהןמםיפנעותרכ

םשבאבהךורבאנעשוהרמאלםיקעצוירחאווינפל

הוהיםשבהאבהוניבאדודתוכלמהכורב10׃הוהי

תיבלאוםילשוריעושיאביו11׃םימורמבאנעשוה

אציובורעלהפרםויהולכהלעןנובתיואריושדקמה



קראמ 1540

םתאצבתרחממיהיו12׃רשעהםינשםעיניהתיבלא

אביוםילעאלוקוחרמהנאתאריו13׃בעריויניהתיבמ

יכהבאצמאלוהילאברקיוירפהבאצמיהתוארל

רמאיוןעיו14׃םינאתתעהתיהאליכדבלםילעםא

ועמשיוםלועדעךממירפלכאילאשיאהתעמהילא

aiōn)׃וידימלת g165)15לאעושיאביוםילשוריואביו

םינוקהתאוםירכומהתאםשמשרגללחיושדקמה

׃םינויהירכמתובשומתאוםינחלשהתונחלשתאךפהיו

דמליו17׃שדקמהךרדילכתאשלשיאלחינהאלו16

לכלארקיהלפתתיביתיביכבותכאלהםהלרמאיו

ועמשיו18׃םיאירפתרעמותאםתישעםתאוםימעה

וארייכודימשהלותאולכנתיוםינהכהישארוםירפוסה

יהיו19׃ותרותלעםיממותשמםעהלכרשאןעיוינפמ

רקבבםירבעםהיהיו20׃ריעלץוחמלאאציוברעב

סורטפרכזיו21׃הישרשםעהשבייכהנאתהתאואריו

22׃השביהתררארשאהנאתההנהיברוילארמאיו

׃םיהלאתנומאםכבאניהתםהילארמאיועושיןעיו

הזהרההלארמאירשאלכםכלינארמאןמאיכ23

ןימאיםאיכובבלבקפסןיאוםיהךותלאקתעהואשנה

רמאינאןכלע24׃ולהיהיםגןכרמארשאכהיהייכ

יהיווחקתיכונימאהםכללפתהבולאשתרשאלכםכל

רשאתאשיאלכלוחלסתללפתהלודמעתיכו25׃םכל

ףאםימשבשםכיבאםכלחלסיןעמלוילעםכבבלב

םכיבאףאוחלסתאלםאםתאו26׃םכיעשפתאאוה

ואביוובושיו27׃םכיעשפתאםכלחלסיאלםימשבש



קראמ 1541

םינהכהוילאואביושדקמבךלהתמאוהיהיוםילשורי

וזיאבוילאורמאיו28׃םינקזהוםירפוסהוםילודגה

תאזהתושרהתאךלןתנימוהלאהשעהתאתושר

הלאשאינאםגםהילאעושירמאיו29׃הלאתאתושעל

תושרוזיאבםכלרמאוינובישהםתאודחארבדםכתא

םאהתיהםימשהןמהןנחויתליבט30׃הלאהשעינא

רמאלםברקבהכוהכובשחיו31׃ינובישהםדאינבמ

׃ולםתנמאהאלאופאעודמרמאיםימשהןמרמאנםא

תאובשחםלכיכםעהתאוארייוםדאינבמרמאנהוא32

ונעדיאלעושילאורמאיוונעיו33׃תמאבאיבנלןנחוי

יאבםכלרמאאלינאםגןכםאםהילארמאיועושיןעיו

׃הלאהשעינאתושרוז

םרכעטנשיארמאלםילשמבםהילארבדללחיו12

לאוהנתיולדגמןביובקיבצחיוויתוביבסרדגשעיו

םימרכהלאחלשדעומלו2׃םיקחרמלךליוםימרכ

ובוקיזחיו3׃םרכהירפמםימרכהתאמתחקלדבע

רחאדבעםהילאחלשלףסיו4׃םקירוהחלשיווהכיו

ףסיו5׃םלכנוהחלשיוושארוקחמוםינבאבולקסותאו

םהמםירחאםיברבושעןכווגרהותאםגורחאחלשיו

ובהארשאדיחיןבדועוליהיו6׃וגרהםהמווכה

7׃ורוגיינבינפמרמאלהנרחאבםהילאותאםגחלשיו

שרויהאוההזהנהוהערלאשיאורמאםההםימרכהו

ותואוגרהיוובוקיזחיו8׃השריההיהתונלווהגרהנווכל

םרכהלעבהשעיהמהתעו9׃םרכלץוחמלאוהכילשיו



קראמ 1542

׃םירחאלםרכהתאןתיוםההםימרכהתאדבאיואובי

התיהםינובהוסאמןבאהזהבותכהתאםתארקאלה10

׃וניניעבתאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמ11׃הנפשארל

יכוניבהרשאןעיםעהינפמוארייוושפתלושקביו12

13׃םהלוכליווהבזעיוהזהלשמהתארבדםהילע

דכללםיסודרוההןמוםישורפהןמםישנאוילאוחלשיו

שיאיכונעדייברוילאורמאיוואביו14׃ורבדבותא

םאיכםינפריכתאליכשיאינפמרוגתאלוהתאתמא

לאסמתתלןוכנהםיהלאהךרדתאהתאהרומתמאב

םהילארמאיוםתפנחתאעדיאוהו15׃ןתנאלםארסיקה

רמאיוואיביו16׃האראורנידילאואיבהינוסנתהמ

ורמאיווילערשאבתכמהותאזההרוצהימלשםהילא

רסיקלרשאתאםהילאעושירמאיו17׃רסיקהלשוילא

׃וילעוהמתיוםיהלאלונתםיהלאלרשאתאורסיקלונת

םיתמלהיחתןיאיכםירמאהםיקודצהןמוילאואביו18

שיאיחאתומייכהשמונלבתכיבר19׃רמאלוהלאשיו

ערזםקיוותשאתאויחאםבייולןיאםינבוהשאבזעו

ותומבוהשאחקלןושארהוםיחאהעבשהנהו20׃ויחאל

אלותמיוינשההתאחקיו21׃ערזוירחאריאשהאל

אלוהעבשהלכהוחקיו22׃ישילשהםגןכוערזחינה

23׃השאהםגהתמםלכתומירחאוערזםהירחאוריאשה

יכהשאלהיהתםהמימלומוקישכםיתמהתיחתבהתעו

תאזבאלהםהילאעושירמאיו24׃השאלהתיההעבשל

תאםגםיבותכהתאםגםיעדויםכניארשאבםיעתםתא

םישנאהםיתמהןמםמוקתעביכ25׃םיהלאהתרובג



קראמ 1543

׃םימשהיכאלמכויהיךאהנאשנתאלוםישנואשיאל

רפסבםתארקאלהומוקיםוקיכםיתמהרבדלעו26

יכנארמאלםיהלאהוילארבדרשאתאהנסבהשמ

םיהלאה27׃בקעייהלאוקחצייהלאוםהרבאיהלא

םתיברהןכלםייחהיהלאםאיכםיתמהיהלאונניא

ברקיוםיחכותמםתאעמשםירפוסהןמדחאו28׃תועתל

הנשארהאיההמוהלאשיוםבישהבטיהיכאריוםהילא

לכלהנשארהוילארבדיועושיןעיו29׃תוצמהלכל

30׃דחאהוהיוניהלאהוהילארשיעמשאיהתוצמה

לכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהיתאתבהאו

תינשהו31׃הנשארההוצמהאיהתאזךדאמלכבוךעדמ

הלודגהוצמןיאוךומכךערלתבהאואיההלהמדה

יכתרבדהפייברםנמארפוסהוילארמאיו32׃הלאמ

לכבותאהבהאלו33׃ודבלמדועןיאואוהדחאםיהלא

ערהתאהבהאלודאמלכבושפנלכבועדמלכבובבל

יכעושיאריו34׃םיחבזותולעלכמאיההלודגושפנכ

םיהלאהתוכלממהתאקוחראלוילארמאיותעדבהנע

ןעיו35׃הלאשותואלאשלובלתאדועברעאלשיאו

יכםירפוסהורמאיךיארמאיושדקמבודמלבעושי

םאנשדקהחורברמאדודאוהו36׃דודןבאוהחישמה

׃ךילגרלםדהךיביאתישאדעינימילבשינדאלהוהי

ברבהאיוונבאוהךיאוןודאולארקומצעבדודהנה37

ורמשהםתאדמלבםהילארמאיו38׃ותאעמשלםעה

תולאשתאותילטיפוטעךלהתהלםיבהאהםירפוסהןמ

תאותויסנכיתבבשארהיבשומתאו39׃םיקושבםמולש



קראמ 1544

תונמלאהיתבתאםיעלבה40׃תודועסבשארהתובסמ

רתילעטפשמהמהםיניעהארמלהלפתבםיכיראמו

תאהאראוהורצואהןוראלוממבשיעושיו41׃וחקי

ונתנםיברםירישעורצואהןוראלתועמםיכילשמםעה

רשאתוטורפיתשךלשתוהינעהנמלאאבתו42׃הברה

ןמאםהילארמאיווידימלתלאארקיו43׃רסאעברןה

לכמרתויהנתנתאזההינעההנמלאהיכםכלינארמא

םהלשףדעהןמונתנםלכיכ44׃רצואהןוראלאםינתנה

׃השוכרלכתאהלרשאלכהנתנהרסחממאיהו

וידימלתמדחאוילארמאיושדקמהןמותאצביהיו13

עושיןעיו2׃הלאהםינינבהוםינבאהופיהמהאריבר

אלהלאהםילודגהםינינבהלכתאתיארהרמאיוותא

רהלעבשיו3׃קרפתתאלרשאןבאלעןבאראשת

ןנחויובקעיוסורטפוהלאשיושדקמהלוממםיתיזה

המותאזהיהתיתמונלאנרמא4׃םדבלותאםהוירדנאו

םתאןעיו5׃תאזלכהבהשעתרשאתעהאבבתואהאוה

םיבריכ6׃שיאםכתאהעתיןפואררבדללחיועושי

םכעמשבו7׃םיברועתיואוהינארמאלימשבואבי

תאזהיהתויהיכולהבתלאהמחלמתועמשותומחלמ

לעהכלממויוגלעיוגםוקייכ8׃ץקהאיהתאזאלךא

הלא9׃המוהמובערהיהוהכוהכשערהיהוהכלממ

ורסמייכםכיתשפנבורמשהםתאוםילבחהתישאר

םילשמינפלותויסנכיתבבםתיכהותוירדהנסלםכתא

הכירצהרושבהו10׃םהלתודעלינעמלואבותםיכלמו

ורסמווכילוירשאכו11׃םיוגהלכלהנשארבארקהל



קראמ 1545

רשארבדהיכורבדתהמובשחתלאווגאדתלאםכתא

םהםתאאלןעיורבדותואאיהההעשבםכלןתני

ויחאתארסמיחאו12׃שדקהחורםאיכםירבדמה

13׃םתואותימהוםתובאבםינבומקוונבתאבאותומל

תעדעהכחמהוימשןעמלםדאלכלםיאונשםתייהו

דיברמאנהםמשמץוקשתאוארתיכו14׃עשויאוהץק

סונזאןיביארוקהולאלרשאםוקמבדמעאיבנהלאינד

דרילאגגהלערשאו15׃םירההלאהדוהיישנאוסוני

רשאו16׃ותיבמרבדתאשלהמינפאבילאוהתיבה

תורהליואו17׃ושובלמתאשלהתיבהבשילאהדשב

היהתאלרשאוללפתהךא18׃המההםימיבתוקינימלו

רשאהרצתעויהיםההםימיהיכ19׃ףרחבםכתסונמ

דעםיהלאארברשאהאירבהתישארמהומכהתיהנאל

םימיהתאהוהירצקילולו20׃דועהיהתאלהומכוהתע

רחברשאםיריחבהןעמלךארשבלכעשויאלםהה

הנהםכילאשיארמאיםאזאו21׃םימיהתארצקםב

יחישמומוקייכ22׃ונימאתלאםשוהנהואחישמההפ

תאףאתועתהלםיתפומותותאונתנורקשיאיבנורקש

יתדגהשארמהנהוארםתאו23׃ולכויםאםיריחבה

איהההרצהירחאםההםימיבהיהו24׃לכתאםכל

ולפיםיבכוכהו25׃ורואהיגיאלחריהושמשהךשחת

ןבתאואריזאו26׃וטטומתיםימשהתוחכוםימשהןמ

חלשיזאו27׃דובכבוהברהרובגבםיננעבאבםדאה

הצקמתוחורהעבראמויריחבתאץבקיוויכאלמתא

הנאתהלשמתאאנודמל28׃םימשההצקדעץראה



קראמ 1546

29׃ץיקהבורקיכםתעדיהלעחרפוהפנעבטרישכ

אוהבורקיכועדהלאלכויהיכםכתארבםתאףאןכ

דעהזהרודהרבעיאלםכלינארמאןמא30׃חתפל

ירבדוורבעיץראהוםימשה31׃הלאלכויהירשא

איהההעשהואוההםויהאובתעךא32׃ןורבעיאל

ןבהאלםגםימשהיכאלמאלםגהתואעדוישיאןיא

יתמםתעדיאליכוללפתהוודקשואר33׃באהידעלבמ

תאבזערשאקחרמלךלוהשיאכהיהו34׃תעההיהת

תאםגוותכאלמתאשיאשיאלווידבעלןטלשןתיוותיב

אובייתמםתעדיאליכודקשןכל35׃דקשלהוצרעושה

תעבםאהלילהתוצחבואברעתעלםאתיבהלעב

םכתאאצמוםאתפאוביןפ36׃רקבבוארבגהתאירק

׃ודקשלכלינארמאםכליתרמארשאתאו37׃םינשי

םינהכהושקביותוצמהוחספהגחינפלםימוייהיו14

2׃ותימהלהמרעבוהשפתיךיאםירפוסהוםילודגה

ותויהביהיו3׃םעבהמוהמהיהתןפגחבאלךאורמאיו

אבתוןחלשהלאבסיוערצמהןועמשתיביניהתיבב

ךפהתארבשתודאמרקיוךזדרנןמשךפהדיבוהשא

והערלאשיאםימערתמרשאשיו4׃ושארלעקצתו

הזהיהיואריכ5׃הזהןמשהדובאהיההמלערמאל

ורעגיוםיינעלותתלורנידתואמשלשמרתויברכמהל

השעמהשפנןויגתהמלהלוחינהעושירמאיו6׃הב

וצרתשכוםכמעדימתםיינעהיכ7׃ידמעהתשעבוט

תא8׃דימתםכתאהיהאאליכנאוםהלביטיהלולכות



קראמ 1547

׃וטנחליפוגתאחושמלהמדקהתשעהדילאלהיהרשא

תאזההרושבהארקתרשאביכםכלינארמאןמא9

ןורכזלרפסיאיההתשערשאתאםגםלועהלכלא

ךלהרשעהםינשמדחאתוירקשיאהדוהיו10׃הל

םעמשכםהו11׃םהילאותוארסמלםינהכהישארלא

12׃ורסמלהנאתשקביוףסכולתתלורמאיווחמש

וילאורמאיוחספהחבזתעתוצמהגחלןושארביהיו

13׃ןיכנוהכלנוחספהתאלכאלץפחתהפיאוידימלת

עגפיוהריעהוכלםהילארמאיווידימלתמםינשחלשיו

אובירשאבו14׃וירחאוכלםימהתחפצאשנשיאםכתא

תשאןולמההיאברהרמאהכתיבהלעבלורמאהמש

םכתאהאריאוהו15׃ידימלתםעחספהתאםשהלכא

ואציו16׃ונלוניכהםשוהנכומוהעצמהלודגהילע

וניכיוםהלרבדרשאכואצמיוהריעהואביווידימלת

ובסיו18׃רשעהםינשםעאביוברעביהיו17׃חספהתא

לכאהםכמדחאםכלינארמאןמאעושירמאיוולכאיו

הזרחאהזוילאורמאיובצעתהלולחיו19׃ינרסמייתא

רשעהםינשמדחאםהילארמאיוןעיו20׃אוהינאיכה

רשאכךליךלהםדאהןבןה21׃הרעקבימעלבטהאוה

ןברסמיודילערשאאוההשיאליואלבאוילעבותכ

חקיוםלכאביהיו22׃דלונאלשאוההשיאלבוטםדאה

הזולכאוחקרמאיוםהלןתיועצביוךרביוםחלעושי

הנממותשיוםהלןתיוךרביוסוכהתאחקיו23׃יפוגאוה

השדחהתירבהםדימדאוההזםהלרמאיו24׃םלכ

התשאאלהתשםכלינארמאןמא25׃םיברדעבךפשנה



קראמ 1548

התואהתשארשאאוההםויהדעןפגהתבונתמדוע

ללההתאםרמגירחאו26׃םיהלאהתוכלמבהשדח

םכלכםתאעושיםהילארמאיו27׃םיתיזהרהלאואציו

ןיצופתוהערהתאהכאבותכיכהזההלילביבולשכת

׃הלילגהםכינפלךלאםיתמהןמימוקירחאו28׃ןאצה

׃לשכאאלינאולשכיםלכםאםגסורטפוילארמאיו29

הלילבםויהיכךלינארמאןמאעושיוילארמאיו30

שלשיבשחכתהתאםימעפלוגנרתהארקיםרטבהזה

היהייכםגרמאיורבדלףסויוקזחתהאוהו31׃םימעפ

32׃םלכםגורמאןכוךבשחכאאלשחכךתאתומלילע

םכלובשוידימלתלארמאיוומשינמשתגרצחלאואביו

בקעיתאוסורטפתאותאחקיו33׃ללפתארשאדעהפ

ישפנםהילארמאיו34׃גומלוםימשהללחיוןנחויתאו

טעמםשמרבעיו35׃ודקשוהפודמעתומדעילהרמ

רבעתתויהלכויםארשאללפתיוהצראלפיוהאלהו

לכותלכהיבאאבארמאיו36׃תאזההעשהוילעמאנ

הצורינארשאתאאלךאתאזהסוכהתאילעמאנרבעה

לארמאיוםינשיםאצמיואביו37׃התארשאתאםאיכ

38׃תחאהעשדקשלתלכיאליכהןשיתהןועמשסורטפ

הצפחאיהחורהןהןויסנידילואבתןפוללפתהוודקש

םעפהדועורמאבללפתיורוסלףסיו39׃הפררשבהו

םהיניעיכםינשיתינשםאצמיובשיו40׃המההםירבדכ

תישילשםעפאביו41׃והנעיהמועדיאלותודבכויה

העשההאביכילברוחונוומונהתעמםהילארמאיו

הנההכלנוומוק42׃םיאטחידיברסמנםדאהןבהנה



קראמ 1549

דחאאוהואבהדוהיורבדמונדוע43׃ברקיתוארסומה

תאמתולקמבותוברחבברןומהומעורשעהםינשמ

ןתנותארסומהו44׃םינקזהוםירפוסהוםילודגהםינהכה

ושפתותואאוההזוהקשארשאשיאהרמאלתואםהל

רמאיווילאשגנאוהואבאוה45׃טלמילאוהכילוהו

׃והשפתיוםהידיתאובוחלשיו46׃ולקשניויבריבר

דבעתאךיווברחתאףלשולצאםידמעהןמדחאו47

םהילארמאיועושיןעיו48׃ונזאתאץצקיולודגהןהכה

49׃ינשפתלתולקמבותוברחבילעםתאציץירפלעומכ

יבםתקזחהאלושדקמבדמלמםכלצאיתייהםויםויו

׃וסוניוםלכותואובזעיו50׃םיבותכהואלמיןעמללבא

ותורעתאתוסכלןידסבףטעמוירחאךלהדחארענו51

םרעסניוםדיבןידסהתאבזעאוהו52׃םירענהוהזחאיו

ולהקיולודגהןהכהלאעושיתאוכילויו53׃םהינפמ

סורטפו54׃םירפוסהוםינקזהוםילודגהםינהכהלכותא

בשיוהמינפלודגהןהכהרצחלדעקוחרמוירחאךלה

םינהכהישארו55׃רואהדגנםמחתיוםיתרשמהםעםש

׃ואצמאלוותימהלעושילעתודעושקבןירדהנסהלכו

57׃תושויהאלתוידעהךארקשתודעובונעםיבריכ56

ותאונעמש58׃רמאלרקשתודעובונעיוםישנאומוקיו

תשלשלוםדאידיהשעמהזהלכיההתאסרהאינארמא

59׃םדאידיהשעמונניארשארחאלכיההנבאםימי

דמעיולודגהןהכהםקיו60׃התושאלםתודעתאזבםגו

הזהמרבדבישמךניאהרמאלעושיתאלאשיוךותב

דועףסויורבדבישהאלושירחהאוהו61׃ךבםינעהלא



קראמ 1550

חישמהאוההתאהוילארמאיוותאלאשללודגהןהכה

ןבתאוארתםתאואוהינאעושירמאיו62׃ךרבמהןב

63׃םימשהיננעםעאבוהרובגהןימילבשויםדאה

שקבלדועונלהמרמאיווידגבתאלודגהןהכהערקיו

םלכוהעישריוםכתעדהמףודגהתאםתעמש64׃םידע

וינפתאופחיוובקרלםהמולחיו65׃אוההתימביחיכ

והביאכהםיתרשמהואבנהוילאורמאיוףרגאבוהכיו

תיתחתבסורטפתויהביהיו66׃יחלהלעותואםתוכהב

תאארתו67׃לודגהןהכהתוחפשמתחאאבתורצחה

תייההתאםגרמאתוובטבתואוהםמחתמיכסורטפ

המןיבאאלועדאאלרמאלשחכיו68׃עושיירצנהםע

69׃ארקלגנרתהוםלואהלאהצוחהאציותרמאתא

הזיכםשםידמעהלארמאתוףסותוהחפשהוהארתו

ןכירחאטעמכו70׃תינשםעפשחכיוםהמדחאאוה

םהמדחאהתאםנמאסורטפלאורמאםשםידמעהםג

םירחהללחיו71׃םנושלכךנושלוהתאילילגףאיכ

רשאהזהשיאהתאיתדעיאלרמאלעבשהלוושפנתא

תאסורטפרכזיותינשםעפארקלגנרתהו72׃םתרמא

םימעפלגנרתהארקיםרטבעושיולרמארשארבדה

׃ךביוובללאםשיוםימעפשלשיבשחכת

לכוםירפוסהוםינקזהםעםינהכהישארומיכשיו15

והכילויועושיתאורסאיווצעיתיורקבבןירדהנסה

התאהסוטליפותואלאשיו2׃סוטליפלאוהרסמיוםשמ

ישארו3׃תרמאהתאוילארמאיוןעיוםידוהיהךלמ

רמאלוהלאשיוסוטליפףסויו4׃ונטשלוברהםינהכה



קראמ 1551

עושיו5׃ךבםידיעמםההמכהאררבדבישמךניאה

גחלכבו6׃סוטליפהמתיודחארבדףאדועבישהאל

7׃ושקבירשאתאדחאריסאםהלרטפלוכרדהיה

רשאםידרומהםערוסאאבארבםשבארקנהשיאיהיו

ולחיוולוקתאןומההאשיו8׃דרמהתעבחצרוחצר

סוטליפםתאןעיו9׃םעפבםעפכםהלהשעיששקבל

יכ10׃םידוהיהךלמתאםכלרטפאיכוצפחתהרמאיו

ישארו11׃םינהכהישארוהורסמהאנקמקררשאעדי

םאיכםהלרטפיתלבלןומההתאותיסהםינהכה

אופאהמוםהלרמאיוןעיוסוטליפףסיו12׃אבארב

13׃םידוהיהךלמםיארקםתארשאלהשעאוםתצפח

סוטליפםהילארמאיו14׃ותואבלצהקעצלופיסויו

׃ותואבלצהקעצלדועוברהםהוהערהשעאופאהמ

תאםהלרטפיוםעהןוצרכתושעלסוטליפלאויו15

׃בלצהלותוארסמיוםיטושבהכהעושיתאואבארב

תיבאוהתימינפהרצחהלאבלצהישנאוהכילויו16

ןמגראוהשיבליו17׃דודגהלכתאוקיעזיוטפשמה

רמאלוכרבלולחיו18׃והרטעיוםיצקתרטעוגרשיו

ובוקריוהנקבושארלעוכיו19׃םידוהיהךלמךלםולש

ובםצצולתהירחאו20׃ולווחתשיוםהיכרבלעוערכיו

והאיצויווידגבתאוהשיבליוןמגראהתאותואוטישפה

הדשהןמאבהדחארבעשיאוסנאיו21׃ותואבלצל

תאתאשלסופורוסורדנסכלאיבאינירוקהןועמשומשו

׃תלגלגהםוקמאוהאתלגלגםוקמלאוהאיביו22׃ובלצ

רשאכיהיו24׃לבקאלאוהורמבגוזמןייולונתיו23



קראמ 1552

המלרוגםהילעםליפהבםהלוידגבוקלחיוותואובלצ

26׃והבלציותישילשההעשהיהתו25׃שיאשיאחקי

27׃םידוהיהךלמהלעמלבותכותמשארבדבתכמו

׃ולאמשלדחאוונימילדחאםיצירפינשותאובלציו

םירבעהו29׃הנמנםיעשפתאורמאהבותכהאלמיו28

תאסרוהההתאחאהרמאלםשארועיניוותואופדג

ךמצעתאעשוה30׃םימיתשלשבותואהנובולכיהה

םעםינהכהישארםגולוגעלןכו31׃בלצהןמהדרו

תאועישוהםירחאתאוהערלאשיאםרמאבםירפוסה

אנדרילארשיךלמחישמה32׃עישוהללכויאלומצע

׃והופרחותאםיבלצנהםגוןימאנוהארנןעמלבלצהןמ

דעץראהלכלעךשחהיהתיששההעשהתויהבו33

לוקבעושיקעציותיעישתההעשבו34׃תיעישתההעשה

ילאילאושורפרשאינתקבשהמליהלאיהלאלודג

תאזתאםעמשבולצאםידמעהתצקמו35׃ינתבזעהמל

אלמיוםהמדחאץריו36׃ארוקאוהוהילאלאהנהורמא

םאהארנווחינהרמאיווהקשיוהנקלעםשיוץמחגופס

תאחפיולודגלוקןתנעושיו37׃ודירוהלוהילאאבי

הלעמלמםיערקםינשלהערקנלכיההתכרפו38׃ושפנ

חפנןכוקעזביכודגנלדמעההאמהרשאריו39׃הטמל

םגו40׃םיהלאהןבהיההזהשיאהןכארמאיוושפנתא

תילדגמהםירמםגןכותבוקוחרמתוארםשויהםישנ

רשא41׃תימלשויסוילשוריעצהבקעילשומאםירמו

תוברתורחאולילגבותויהבוהתרשווירחאוכלהםג

רשאינפמועיגהברעהתעו42׃םילשוריותאולערשא



קראמ 1553

ףסויאביו43׃תבשהינפלשםויהאוההיהתבשברע

תוכלמלאוהםגהכחמהיהרשאדבכנץעוייתמרה

׃עושיתפוגתאלאשיוסוטליפלאאביוקזחתיוםיהלאה

רשלאארקיותמרבכאוהרשאלעסוטליפהמתיו44

ןכיכהאמהרשיפמעדיו45׃רבכעוגהוהלאשיוהאמה

ותאדרויוןידסהנקאוהו46׃ףסוילהנתמותפוגתאןתיו

ןבאלגיועלסבבוצחרבקבוהמישיוןידסבוהכרכיו

ויהיסויםאםירמותילדגמהםירמו47׃רבקהחתפלע

׃המשםשוהרשאםוקמהתאתואר

תילדגגמהםירמהנינקתותבשהםוירבערשאכיהיו16

׃םהבותאךוסלואובלםימסתימלשובקעיםאםירמו

חורזכרבקהלאואבםכשהרקבבתבשבדחאבו2

תאונללגיימהתוחאלאהשאהנרמאתו3׃שמשה

הללגנהנהווארןטיבהבו4׃רבקהחתפלעמןבאה

רבקהךותלאהנאבתו5׃דאמהלדגהתיהיכןבאה

הנבלהלמשהטעאוהוןימימבשידחארוחבהניארתו

עושיתאהנממותשתלאןהילארמאיו6׃הנממותשתו

הנההפונניאםקאוהבלצנהתאתושקבמןתאירצנה

לאןתרמאוהנכלךא7׃ובוהביכשהרשאםוקמההז

םשוהלילגהםכינפלאוהךלוהיכסורטפלאווידימלת

הנחרבתותאצלהנרהמתו8׃םכלרמארשאכוהארת

שיאלרבדודיגהאלוןוהמתוהדערןתזחאיכרבקהןמ

:note)9׃וארייכ The most reliable and earliest manuscripts do not

include Mark תבשבדחאבםיתמהןמםקרשאכאוהו(.16:9-20

הנממשרגרשאתילדגמהםירמלאהנושארבהארנ



קראמ 1554

םהוומעויהרשאםישנאלדגתוךלתו10׃םידשהעבש

אלהילאהארנויחיכועמשרשאכו11׃םיכבוםילבאתמ

םינשלתרחאתומדבהארנןכירחאו12׃הלונימאה

וכלהםהו13׃הדשהםתאצבםיכלהתמםתיהבםהמ

הארנהנרחאבו14׃ונימאהאלםהלםגוםירחאלודיגיו

םתנומאןורסחףרחיוםיבסמםתויהברשעהיתשעל

׃םיתמהןמרוענותאםיארלונימאהאלרשאםבבלישקו

הרושבהתאוארקוםלועהלכלאוכלםהילארמאיו15

אלרשאועשויאוהלבטנוןימאמה16׃האירבהלכל

םינימאמהלאוולירשאתותאההלאו17׃םשאיןימאי

םישחנ18׃ורבדיתושדחתונשלבוימשבםידשושרגי

םילוחלעםקיזיאלתומהםסותשיםאוםהידיבואשי

רבדרשאירחאיהיו19׃םהלבטייוםהידיתאומישי

20׃םיהלאהןימילבשיוהמימשהאשניוןודאהםתא

תאקזחיוםרזעןודאהותומקמהלכבוארקיוואציהמהו

׃ןמאםרבדירחאתואבהתותאברבדה



סָקּול 1555

סָקּול

רשאםישעמהרופסרבחלוליאוהםיבררשאירחא1

םתאםיארהונלםורסמרשאכ2׃ונכותבתומלשבונמאנ

יתבשח3׃רבדהיתרשמויהרשאוהלחתמםהיניעב

םבתכלםתישארמבטיהםירבדהלכשפחהינאםגבוטל

טשקעדתןעמל4׃רידאהסוליפואתרדסבךילא

ךלמסודרוהימיבהיהןהכ5׃םבתכנחרשאםירמאה

ןרהאתונבמהשאולוהיבאתרמשממומשהירכזהדוהי

םיהלאהינפלםיקידצויהםהינשו6׃עבשילאהמשו

םהלהיהאלו7׃ויתקחבוהוהיתוצמלכבםתיכלהו

םויהיהיו8׃םימיבואבםהינשוהרקעעבשילאיכדלי

תדובעטפשמכו9׃ותרמשמרדסבםיהלאינפלןהכיו

׃הוהילכיהלאאביותרטקריטקהלולרוגאציםינהכה

׃תרטקהתעבץוחבםיללפתמויהםעהלהקלכו10

׃תרטקהחבזמןימילדמעהוהיךאלמוילאאריו11

13׃וילעהלפנהמיאוותאותוארבהירכזלהביו12

ךתלפתהעמשניכוהירכזאריתלאךאלמהוילארמאיו

היהו14׃ןנחויומשתארקוןבךלדלתךתשאעבשילאו

לודגיכ15׃ודלוהבוחמשיםיברוליגוהחמשלךל

אלמישדקהחורוהתשיאלרכשוןייוהוהיינפלהיהי

הוהילאבישילארשיינבמםיברו16׃ומאןטבבונדועב

ותרובגבווהילאחורבוינפלךליאוהו17׃םהיהלא

תנובתלםיררוסהתאוםינבלעתובאבלתאבישהל

לאהירכזרמאיו18׃ןקתמםעהוהילדימעהלםיקידצה

׃םימיבהאביתשאויתנקזינאיכתאזעדאהמבךאלמה
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ינפלדמועהלאירבגינאוילארמאיוךאלמהןעיו19

׃תאזתאךרשבלוךילארבדליכנאחולשוםיהלאה

היהתרשאםויהדערבדללכותאלוםלאתהנהו20

׃םדעומלואלמירשאירבדבתנמאהאליכתחתתאז

׃לכיהברחאיכוהמתיוהירכזלהכחמהיהםעהו21

הארמיכועדיוםהילארבדללכיאלותאצביהיו22

רשאכיהיו23׃םלאנונדועוםהלזמריולכיהבהאר

םימיהירחאיהיו24׃ותיבלאולךליוותדבעימיואלמ

םישדחהשמחאבחתתוותשאעבשילארהתוהלאה

ףסאליתואודקפימיבהוהיילהשעהככ25׃רמאתו

חלשיויששהשדחביהיו26׃םדאינבךותביתפרחתא

המשרשאריעלאהלילגםיהלאהתאמלאירבגךאלמה

תיבמףסויומשרשאשיאלהשראמהלותבלא27׃תרצנ

הרדחההילאךאלמהאביו28׃םירמהלותבהםשודוד

׃םישנבתאהכורבךמעהוהיןחתשאךלםולשרמאיו

איההמהבלברמאתוורבדלהלהבנהתוארבאיהו29

יכםירמיאריתלאךאלמההלרמאיו30׃תאזההכרבה

תארקוןבתדליוהרהךנהו31׃םיהלאהינפלןחתאצמ

הוהיוארקיןוילעןבוהיהילודגאוהו32׃עושיומשתא

בקעיתיבלעו33׃ויבאדודאסכתאולןתיםיהלא

aiōn)׃ץקןיאותוכלמלודעוםלועלךלמי g165)34רמאתו

׃שיאתעדיינניאינאותאזהיהתךיאךאלמהלאםירמ

ךילעאובתשדקהחורהילארמאיוךאלמהןעיו35

ארקידוליהשודקלםגןכלעךילעלצתןוילעתרובגו

הלוארקרשאךתבורקעבשילאהנהו36׃םיהלאןב
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׃יששהשדחההלהזוהתנקזבןבהתרהאיהםגהרקע

םירמרמאתו38׃רבדלכםיהלאמאלפיאליכ37

׃ךאלמההתאמאציוךרבדכיליהיהוהיתחפשיננה

לאהרההתכללרהמתוםההםימיבםירמםקתו39

׃עבשילאתאךרבתוהירכזתיבאבתו40׃הדוהיריע

דליהדקריוםירמתכרבתאעבשילאעמשכיהיו41

לוקבארקתו42׃שדקהחורעבשילאאלמתוהיעמב

43׃ךנטבירפךורבוםישנבתאהכורברמאתולודג

ךתכרבלוקיכ44׃ילאהאבינדאםארשאתאזילןיאמו

ירשאו45׃יעמבדליההחמשבדקרהנהוינזאבאב

׃הוהיתאמהלרבדרשאאלמתאלמהיכהנימאמה

יחורלגתו47׃הוהיתאישפנהממורםירמרמאתו46

לכהתעמהנהיכותמאינעבהאררשא48׃יעשייהלאב

50׃ומששודקוידשילהשעתולדגיכינורשאיתורדה

וערזבהשעתורובג51׃ויארילעםירודרודלודסחו

םריוותואסכמםיבידנסרה52׃םבבלתומזמבםיאגרזפ

54׃םקירחלשםירישעובוטאלמםיבער53׃םילפש

לארבדרשאכ55׃וימחרתארכזלודבעלארשיבךמת

aiōn)׃םלועדעוערזלוםהרבאלוניתובא g165)56בשתו

ימיואלמיו57׃התיבלבשתוםישדחהשלשכהמעםירמ

יכהיבורקוהינכשועמשיו58׃ןבדלתותדללעבשילא

םויביהיו59׃התאוחמשיוהמעודסחתאהוהילידגה

םשלעהירכזותאוארקיודליהתאלומלואביוינימשה

ורמאיו61׃ארקיןנחוייכאלרמאתוומאןעתו60׃ויבא

62׃הזהםשבארקנרשאךתחפשמבשיאןיאהילא
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׃ולארקהלץפחירשאםשההמתעדלויבאלאוזמריו

׃םלכוהמתיוומשןנחוירמאלוילעבתכיוחוללאשיו63

׃םיהלאהתאךרביורבדיוםאתפונושלוויפחתפיו64

הלאהםירבדהלכרפסיוםהינכשלכלעהמיאלפתו65

רמאלםבללאםיעמשהלכומישיו66׃הדוהיירהלכב

אלמיו67׃ומעהתיההוהידיוהזהדליההיהיאופאהמ

יהלאהוהיךורב68׃רמאלאבניושדקהחורויבאהירכז

ונלםריו69׃תודפולחלשיוומעתאדקפיכלארשי

ויאיבניפברבדרשאכ70׃ודבעדודתיבבהעושיןרק

aiōn)׃םלועמרשאםישודקה g165)71דימווניביאמהעושי

תירבתארכזלווניתובאםעדסחתושעל72׃וניאנשלכ

74׃וניבאםהרבאלעבשנרשאהעובשהתא73׃ושדק

םימתב75׃דחפילבודבעלונתתלווניביאדימונליצהל

ןוילעאיבנדליההתאו76׃ונייחימילכוינפלהקדצבו

תתל77׃ויכרדתאתונפלךלתהוהיינפליכארקת

דסחימחרב78׃םהיתאטחתחילסבומעלהעושיהתעד

יבשילריאהל79׃םורממהגנהונדקפםהברשאוניהלא

80׃םולשהךרדלאונילגרתאןיכהלותומלצוךשח

ותארהםוידעתורבדמביהיוחורבקזחיודליהלדגיו

׃לארשילא

סוטסוגוארסיקהתאמתדאצתוםההםימיביהיו2

ןושארההיהדקפמההזו2׃לבתיבשילכתארפסל

דקפתהלםלכוכליו3׃אירוסבטילשסוינירוקתויהב

לאתרצנריעמלילגהןמףסויםגלעיו4׃וריעלשיא

דודתיבמהיהיכםחלתיבהארקנהדודריעלהדוהי
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איהוולהשראמהםירמםעדקפתהל5׃ותחפשממו

דלתו7׃תדללהימיואלמיוםשםתויהביהיו6׃הרה

היהאליכסובאבוהביכשתווהלתחתורוכבההנבתא

הדשבםינלאיההץראבויהםיערו8׃ןולמבםוקמםהל

ךאלמהנהו9׃םרדעבהלילהתורמשמתאםירמשו

ביבסמםהילעעיפוההוהידובכוםהילעבצנהוהי

ואריתלאךאלמהםהילארמאיו10׃הלודגהאריוארייו

לכלהיהתרשאהלודגהחמשםכתארשבמיננהיכ

אוהרשאעישומדודריעבםכלדליםויהיכ11׃םעה

לתחמדליןואצמתתואהםכלהזו12׃ןודאהחישמה

אבצןומהךאלמהלצאםאתפיהיו13׃סובאבחנמו

דובכ14׃םירמאוםיהלאהתאםיחבשמםהוםימשה

15׃ונוצרםדאינבבםולשץראבוםיהלאלםימורמב

ורמאיוהמימשהםיכאלמהםהילעמולערשאכיהיו

הארנוםחלתיבדעאנהרבענוהערלאשיאםיערה

ואצמיואובלורהמיו16׃הוהיונעידוהרשאהזההשעמה

ואריו17׃סובאבבכשדליהתאוףסויתאוםירמתא

לכו18׃הזהרעגהלעםהילארמאנהרבדהתאועימשיו

׃םיערהםהילאורבדרשאםירבדהלעוהמתםיעמשה

׃הבלבםבשחתוהלאהםירבדהתאהרמשםירמו19

לעםיהלאהתאםיחבשמוםיללהמםיערהובושיו20

יהיו21׃םהילארמאנרשאיפכוארוועמשרשאלכ

םשכעושיומשארקיולומיוםימיהנמשרענלתאלמב

ימיואלמיו22׃ןטבבהרהםרטבךאלמהולארקרשא

ינפלודימעהלםילשורילוהלעיוהשמתרותיפלהרהט
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םחררטפרכזלכהוהיתרותבבותכרשאכ23׃הוהי

הוהיתרותברומאכןברקתתלו24׃הוהילשדקארקי

םילשוריבהיהשיאהנהו25׃הנויינבינשואםירתיתש

לארשיתמחנלהכחמדיסחוקידצשיאאוהוןועמשומשו

אליכשדקהחורבהלגנולו26׃וילעהיהשדקהחורו

לאחורבאביו27׃הוהיחישמתאותוארדעתומהארי

תושעלעושירענהתאוירוהואיבהרשאכיהיושדקמה

תאךרביוויתוערזלעוהחקיו28׃הרותהטפשמכוילע

ינדאךרבדכךדבעתארטפתהתע29׃רמאיוםיהלאה

ינפלתוניכהרשא31׃ךתעושיתאיניעואריכ30׃םולשב

לארשיתראפתוםיוגהיניעתולגלרוא32׃םימעהלכ

׃וילעםירמאנהםירבדהלעםיהמתומאוףסויו33׃ךמע

דסומהזהנהומאםירמלארמאיוןועמשםתואךרביו34

35׃הבירמתואלולארשיבםיברלהמוקתלוהליפנל

בבלתובשחמהנילגתןעמלברחרתחתךשפנבםגו

טבשמלאונפתבהאיבנהשאהנחםשיהתו36׃םיבר

ירחאםינשעבשהלעבםעהתיחוםימיבהאבאיהורשא

השמאלוהנשםינמשועבראכהנמלאאיהו37׃הילותב

הלילםיהלאהתאהדבעםינונחתבוםוצבושדקמהןמ

רבדתוהוהילתודהלשגתואיהההעשבםקתו38׃םויו

תאולכיו39׃םילשוריבהלאגלםיכחמהלכינזאבוילע

׃םריעתרצנלאהלילגהובושיוהוהיתרותיפכלכה

םיהלאדסחוהמכחאלמיוחורבקזחיורענהלדגיו40

׃חספהגחלהנשבהנשםילשוריוירוהולעו41׃ומע

םילשוריולעיוהנשהרשעםיתשןבותויהביהיו42
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עושירתויוובושיוםימיהתאואלמיו43׃גחהטפשמכ

יכובשחיו44׃ועדיאלומאוףסויוםילשוריברענה

ןיבוהשקביוםויךרדכוכליואוהםיחראהלבחםע

םילשוריובשיווהאצמאלו45׃םיעדימהוםיבורקה

בשישדקמבוהאצמיוםימיתשלשירחאיהיו46׃ושקבל

םיעמשהלכו47׃םתאלאשוםהילאעמשםירומהךותב

םתוארכיהיו48׃ויתבושתלעוולכשלעוממותשהוילא

ונלתישעהככעודמינבומאוילארמאתוודרחיוותא

םהילארמאיו49׃ךונשקבבלתבצעביכנאוךיבאהנה

רשאבתויהלילעיכםתעדיאלהיתאםתשקבהזהמל

51׃םהילארבדרשארבדהתאוניבהאלםהו50׃יבאל

הבלבהרמשומאוםהלענכיותרצנלאאביוםתאדריו

המכחבלדגוךלהעושיו52׃הלאהםירבדהלכתא

׃םישנאםעוםיהלאםעןחבוהמוקמו

תויהבסוירביטרסיקהתוכלמלהרשעשמחתנשב3

לעעבררשסודרוהוהדוהיבןומגהסוטליפסויטנופ

הנוכרטורוטיתונידמלעעבררשסופליפויחאולילגה

םילודגהםינהכהימיב2׃ןיליבאלעעבררשסינסולו

׃רבדמבהירכזןבןנחוילאםיהלארבדהיהאפיקוןנח

הבושתהתליבטארקיוןדריהרככלכלאאביו3

איבנהוהיעשיירבדרפסבבותככ4׃םיאטחהתחילסל

לכ5׃ויתולסמורשיהוהיךרדונפרבדמבארוקלוק

רושימלבקעההיהוולפשיהעבגורהלכואשניאיג

׃םיהלאתעושיתארשבלכוארו6׃העקבלםיסכרהו
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םתאודילעלבטהלםיאציהםעהןומהלארמאיו7

ףצקהינפמטלמהלםכתאהרוהימםינועפצהידלי

םכשפנבומדתלאוהבושתליוארהירפושעןכל8׃אבה

םינבאהןמיכםכלרמאינאיכוניבאאוהםהרבארמאל

רבכו9׃םהרבאלםינבםיקהלםיהלאהלכיהלאה

ונניארשאץעלכהנהוםיצעהשרשלעןזרגהםשוה

םעהןומהוהלאשיו10׃שאבךלשהועדגיבוטירפהשע

ולרשאימםהילארמאיוןעיו11׃השענאופאהמרמאל

ןוזמולרשאימוולןיארשאלקלחיאוהםיתשתונתכ

ורמאיולבטהלםיסכומםגואביו12׃אוהםגהשעיהככ

רתויובגתלאםהילארמאיו13׃השענהמיברוילא

המונחנאורמאלאבצהישנאםגוהלאשיו14׃םכקחמ

שיאונישלתלאוועזעזתלאשיאםהילארמאיוהשענ

םלכוםעההכחרשאכיהיו15׃םכרכשבםכלידיהיו

ןעיו16׃חישמהאוהןנחויילוארמאלםבלבםיבשח

אובלבאםימבםכתאלבוטינאןהםלכלרמאיוןנחוי

וילענךורשתאריתהלידכינניארשאינממקזחהאובי

הרזמהרשא17׃שאבושדקהחורבםכתאלבטיאוה

ץמהתאוורצואלאונגדתאףסאיוונרגתארבהלודיב

םירחאםירבדדועןכו18׃הבכתאלרשאשאבונפרשי

עבררשסודרוהו19׃םעהתאריהזהםגורשבהברה

ויחאתשאהידורוהתודאלעודילעחכוהרשאהנידמה

ףיסוה20׃סודרוההשערשאערהלכתודאלעוסופליפ

21׃רמשמבןנחויתארגסיותאזתאםגהלאלכלע

וחתפיוללפתמולבטנעושיםגוםעהלכלבטהביהיו
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יהיוהנויכףוגתומדבשדקהחורוילעדריו22׃םימשה

23׃ישפנהתצרךבידידיינבהתארמאיוםימשהןמלוק

ןבלוהבשחיוהנשםישלשןבכהיהולחהבעושיאוהו

׃ףסויןביניןביכלמןביולןבתתמןב24׃ילעןבףסוי

ןב26׃יגנןבילסחןבםוחנןבץומאןבהיתתמןב25

ןנחויןב27׃הדויןבףסויןביעמשןבהיתתמןבתחמ

ןביכלמןב28׃ירגןבלאיתלאשןבללברזןבאשירןב

ןברזעילאןביסויןב29׃רעןבםדמלאןבםסוקןבידא

ןבףסויןבהדוהיןבןועמשןב30׃יולןבתתמןבםירוי

ןבןתנןבהתתמןבאנימןבאילמןב31׃םיקילאןבםנוי

33׃ןושחנןבןומלשןבזעבןבדבועןבישיןב32׃דוד

ןב34׃הדוהיןבץרפןבןורצחןבםראןבבדנימעןב

גורשןב35׃רוחנןבחרתןבםהרבאןבקחציןבבקעי

דשכפראןבןניקןב36׃חלשןברבעןבגלפןבוערןב

ןבדריןבךונחןבחלשותמןב37׃ךמלןבחנןבםשןב

׃םיהלאןבםדאןבתשןבשונאןב38׃ןניקןבלאללהמ

חורהוהגהניושדקהחוראלמןדריהןמבשעושיו4

המואמלכאאלוםויםיעבראןטשהוהסניו2׃הרבדמה

ןטשהוילארמאיו3׃בעריוומתרשאירחאוםההםימיב

׃םחלליהתותאזהןבאהלארמאהתאםיהלאהןבםא

היחיודבלםחלהלעאליכבותכןהעושיותאןעיו4

לעןטשהוהלעיו5׃הוהייפאצומלכלעיכםדאה

6׃לבתתוכלממלכתאדחאעגרבוהאריוהבגרה

תאותאזההלשממהלכתאןתאךלןטשהוילארמאיו
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התעו7׃ץפחארשאלהיתתנוידיבהרסמניכןדובכ

רמאיועושיןעיו8׃ךלהיהילכהינפלהוחתשתםא

הוחתשתךיהלאהוהילבותכיכןטשהינממרוסוילא

תיבתנפלעוהדימעיוםילשוריוהאיביו9׃דבעתותאו

הזמלפנתההתאםיהלאהןבםאוילארמאיושדקמה

יכו11׃ךרמשלךלהוציויכאלמיכבותכיכ10׃הטמ

רמאיועושיןעיו12׃ךלגרןבאבףגתןפךנואשיםיפכלע

ןטשהתולככו13׃ךיהלאהוהיתאהסנתאלרמאנוילא

חורהתרובגבעושיבשיו14׃תעדעונממףריוהסמלכ

דמלמהיהאוהו15׃רככהלכבועמשאציולילגהלא

רשאתרצנלאאביו16׃םלכוהללהיוםהיתויסנכיתבב

םקיותסנכהתיבלאתבשהםויבוטפשמכךליוםשלדג

תאחתפיואיבנההיעשירפסולןתיו17׃הרותבארקל

חור18׃ובבותכהיהרשאםוקמהתאאצמיורפסה

שבחלינחלש19׃םיונערשבליתאחשמןעיילעינדא

חוקחקפםירועלורורדםיובשלארקלבלירבשנל

יהיו20׃הוהילןוצרתנשארקלםישפחםיצוצרחלשל

לכיניעובשיוןזחהלאוהבישיורפסהתאללגרשאכ

םהילארמאיולחיו21׃וילאתואשנתסנכהתיבברשא

והדיעהםלכו22׃םכינזאבהזהבותכהאלמתנםויה

הזאלהורמאיווהיפמואצירשאןחירבדלעוהמתו

לשמהתאילורמאתןהםהילארמאיו23׃ףסויןבאוה

השענשונעמשרשאלככוךמצעתאאפראפרהזה

רמאיו24׃ךתדלומריעבהפםגןכהשעםוחנרפכב

25׃ותדלומץראביוצראיבנןיאיכםכלינארמאןמא
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ימיבלארשיבויהתוברתונמלאםכלרמאינאתמאו

בערוםישדחהששוםינששלשםימשהרצעהבוהילא

תחאלאוהילאחלשנאלו26׃ץראהלכבהיהלודג

27׃הנמלאהשאלאןודיצלרשאהתפרציתלוזהנהמ

אלואיבנהעשילאימיבלארשיבויהםיברםיערצמו

רשאלכואלמיו28׃ימראהןמעניתלוזםהמדחארהט

וחידיוומוקיו29׃הלאתאםעמשבהמחתסנכהתיבב

התנבנרשארההבגדעוהאיביוריעלץוחמלאותוא

םכותברבעאוהךא30׃הטמוכילשהןעמלוילעםריע

םדמליולילגהריעםוחנרפכלאדריו31׃וכרדלךליו

33׃ורבדםוצעיכותרותלעוממותשיו32׃תותבשב

לוקבקעציואמטדשחורובותסנכהתיבבהיהשיאו

תאבירצנהעושיךלוונלהמהתא34׃רמאללודג

וברעגיו35׃םיהלאהשודקהתאימךיתעדיונדיבאהל

אציוםכותבדשהוהליפיוונממאצוםלאהרמאלעושי

לאשיאורבדיוםלכלעהמיאלפתו36׃ולערהאלונממ

הוצמהרובגבוןטלשביכהזהרבדההמרמאלוהער

לכבךלוהועמשו37׃םיאציהמהוהאמטהתוחורל

ןועמשהתיבאביותסנכהתיבמםקיו38׃רככהתומקמ

39׃הדעבוהלאשיוהקזחתחדקהתזחאןועמשתומחו

הרהמםקתוהנממףרתותחדקברעגיוהילעבציתיו

םהלרשאלכוילאואיבהשמשהאובכו40׃םתאתרשתו

לכלעוידיתאומושבםתואאפריוםינושםיילחםילח

םירמאוםיקעצםיברמואציםידשםגו41׃םהמדחא

רבדלםנתנאלוםברעגיוםיהלאהןבחישמהאוההתא
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רקבהרואכולךליואציו42׃חישמהאוהרשאועדייכ

ורצפיווידעואביווהשקבםעהןומהוהברחםוקמלא

םגרשבלילעןהםהלרמאיו43׃םהמרוסיתלבלוב

תאזליכםיהלאהתוכלמתרושבתאתורחאהםירעל

׃לילגברשאתויסנכהיתבבארוקיהיו44׃יתחלש

םיהלאהרבדתאעמשלםעהןומהקחדנרשאכיהיו5

תודמעתוינאיתשאריו2׃רסינגםידילעדמעאוהו

׃תורמכמהתאוחידיוןהמואציםיגידהוםיהדילע

שקביוןועמשלאיהרשאתוינאהןמתחאלאדריו3

דמליובשיוםיהלאהשביהןמטעמוכילוהלונממ

ןועמשלארמאיורבדללכיו4׃הינאהךותמםעהתא

׃דוצלםכיתורמכמתאודירוהוםיהקמעלאהכילוה

אלוונעגיהלילהלכהרומוילארמאיוןועמשןעיו5

6׃תרמכמהתאדירואךרבדיפלעךאהמואמונדכל

7׃םתרמכמערקתודאמהברהםיגדודכליוןכושעיו

םהילאאובלתינשההימאברשאםהירבחלאדיופיניו

8׃ועקשיכדעתוינאהיתשתאואלמיוואביוםרזעלו

עושייכרבללפיותאזתאסורטפןועמשתוארכיהיו

המשיכ9׃יכנאאטוחשיאיכימעמאנאצינדארמאיו

׃ודצרשאםיגדהדיצלעותארשאלכתאוותואהקיזחה

ורבחתהרשאידבזינבןנחויתאובקעיתאםגןכו10

דוצהתעמאריתלאןועמשלאעושירמאיוןועמשםע

ובזעיוהשביהלאתוינאהתאוכילויו11׃םישנאדוצת

םירעהתחאבותויהביהיו12׃וירחאוכליולכהתא
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ןנחתיווינפלעלפיועושיתאאריותערצאלמשיאהנהו

חלשיו13׃ינרהטללכותץפחתםאינדארמאלוילא

הרסםאתפורהטיכנאץפחרמאיוובעגיוודיתא

ךלםאיכשיאלרפסיתלבלובדעיו14׃תערצהונממ

הוצרשאכךתרהטלעןברקברקהוןהכהלאהארהו

וצבקיולדגוךולהךלוהועמשו15׃םהלתודעלהשמ

אוהו16׃םהיאולחתמודיבאפרהלועומשלברםע

אוהוםימיהדחאביהיו17׃ללפתיותורבדמהלארס

לכמואברשאהרותהירומוםישורפםשובשיודמלמ

ובהתיההוהיתרובגוםילשוריוהדוהימולילגהירפכ

הכנאוהוהטמבשיאםיאשונםישנאהנהו18׃אופרל

אלו19׃וינפלםושלוהתיבהואיבהלושקביוםירבא

תאווהדירויוהגגהולעיוםעהברמוסינכהלךרדואצמ

תאאריו20׃עושיינפלתיבהךותלםיפערהןיבושרע

21׃ךיתאטחךלוחלסנםדאןבוילארמאיוםתנומא

ימרמאלתובשחמבשחלםישורפהוםירפוסהולחיו

ידעלבמםיאטחחלסללכויימםיפודגרבדמההזאוה

רמאיוןעיוםתובשחמתאעושיעדיו22׃ודבלםיהלאה

לקנהאוההמ23׃םכבבלבםיבשחםתאהמםהילא

ךא24׃ךלהתהוםוקרמאםאךיתאטחךלוחלסנרמאה

חלסלץראבןטלשהולשיםדאהןביכןועדתןעמל

אשוםוקךילאינארמאםירבאההכנלארמאיוםיאטח

םהיניעלםקיורהמיו25׃ךתיבלאךלךלוךשרעתא

םיהלאהתאללהמותיבלאולךליוובכשמתאאשיו

׃םיהלאהתאללהמותיבלאולךליוובכשמתאאשיו
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ואלמיוםיהלאהתאוכרביוםלכתאהקיזחההמשו26

ןכירחאיהיו27׃םויהוניארתואלפניכורמאיוהארי

וילארמאיוסכמהתיבבבשוייולומשוסכומאריואציו

שעיו29׃וירחאךליוםקיולכהתאבזעיו28׃ירחאהכל

םישנאוםיסכומלשברםעוותיבבלודגהתשמיולול

םהברשאםירפוסהונוליו30׃םהמעםיבסמויהםירחא

םהילאםילכאםתאהמלורמאיווידימלתלעםישורפהו

יתאבאל32׃םילחהםאיכאפרלםיכירצםניאםיאירבה

ורמאיו33׃הבושתלםיאטחהםאיכםיקידצהאורקל

םגותונחתםירמאוהברהםימצןנחויידימלתןהוילא

34׃םיתשוםילכאךידימלתוןכםישעםישורפהידימלת

דועןתחהוםוצלהפחהינבסנאולכותהםהילארמאיו

ומוציזאןתחהםתאמחקלוםיאבםימיםלואו35׃םהמע

ןיאהזהלשמהםאםגםהילארבדיו36׃המההםימיב

םגזאיכיולבדגבלעשדחדגבלשתילטמהלעמשיא

ןיאו37׃יולבלשדחהתילטמהושתאלםגוערקישדחה

עקבישדחהןייהזאיכםילבתודאנבשדחןייןתנשיא

ןייהןתיךא38׃ודבאיתודאנהוךפשיאוהותודאנהתא

רשאו39׃ורמשיודחיםהינשוםישדחתודאנבשדחה

אוהןשיהרמאייכשדחןייבדועץפחונניאןשיןייהתש

׃ונממםיענ

המקהןיברבערמעהתריפסלתינשהתבשביהיו6

2׃ולכאיוםהידיבןתאוכרפיותלילמוידימלתופטקיו

םישעםתאהמלםהילאורמארשאםישורפהןמשיו
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רמאיועושיןעיו3׃תבשבתושעלרתמונניארשאתא

בערותויהבדודהשערשאתאםתארקאלהםהילא

חקיוםיהלאהתיבלאאברשאכ4׃ותאויהרשאואוה

אלרשאתאותארשאלןתנםגולכאיוםינפהםחלתא

ןבםהילארמאיו5׃םדבלםינהכלםאיכולכאלןוכנ

לאאבתרחאתבשביהיו6׃אוהתבשהןודאםגםדאה

7׃תינמיהודיהשבירשאשיאםשודמליותסנכהתיב

תבשבאפריםאתוארלםישורפהוםירפוסהולובראיו

םתובשחמתאעדיאוהו8׃הנטשוילעואצמיןעמל

םקיוךותבדומעוםוקהשביודירשאשיאהלארמאיו

ןוכנהרבדםכתאהלאשאעושיםהילארמאיו9׃דמעיו

10׃דבאלםאשפנליצהלערהלםאביטיהלתבשב

ןכשעיוךדיתאטשפשיאלרמאיוםלכלאביבסטביו

ודסויוהמחואלמנהמהו11׃תרחאכבשתוודיאפרתו

הרההאציוםההםימיביהיו12׃עושילתושעלהמדחי

תיהבו13׃םיהלאלהלפתבהלילהלכדמעיוללפתהל

רשעםינשםהמרחביווידימלתתאוילאףסארקבה

וארקםגרשאןועמשתא14׃םיחילשםהלארקםגרשא

סופליפתאןנחויתאובקעיתאויחאירדנאתאוסורטפ

יפלחןבבקעיתאואמותתאויתמתא15׃ימלתרבתאו

תאובקעיןבהדוהיתא16׃אנקההנכמהןועמשתאו

םתאדריו17׃רסומלהיהםגרשאתוירקשיאהדוהי

לכמברםעלהקווידימלתןומהורושימםוקמבדמעיו

עמשלואברשאןודיצורצםיףוחמוםילשוריוהדוהי

תואמטתוחורבםיצחלנהםגו18׃םהיילחמאפרהלוותא
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האציהרובגיכובתעגלםישקבמןומההלכו19׃ואפריו

וידימלתלאויניעתאאשנאוהו20׃םלכתאהאפרוותאמ

21׃םיהלאהתוכלמםכליכםיינעהםכירשארמאיו

תעכםיכבהםכירשאועבשתיכתעכםיבערהםכירשא

םאוםישנאהםכתאואנשיםאםכירשא22׃וקחשתיכ

רובעבערםשכםכמשתאוחידהוופרחוםכתאודני

םכרכשהנהיכודקרואוההםויבוחמש23׃םדאהןב

יואךא24׃םיאיבנלםהיתבאושעתאזכיכםימשבבר

םכליוא25׃םכתמחנתאםתחקלרבכיכםירישעהםכל

ולבאתתיכתעכםיקחשהםכליואובערתיכםיעבשה

םכתאםיחבשמםישנאהלכםאםכליוא26׃וכבתו

םכילאלבא27׃רקשהיאיבנלםהיתובאושעתאזכיכ

׃םכיאנשלוביטיהםכיביאתאובהארמאינאםיעמשה

29׃םכימילכמדעבוללפתהוםכיללקמתאוכרב28

חקלהותרחאהתאםגולהטהיחלהלעךתאהכמה

לאשהלכו30׃ךתנתכתאםגונממענמתלאךליעמתא

31׃ותאמלאשתלאךלרשאתאחקלהוולןתךממ

םהלושעתןכםדאהינבםכלושעייכוצפחתרשאכו

םכדסחאוההמםכיבהאתאובהאתםאו32׃םתאםג

וביטיתםאו33׃םהיבהאתאםיבהאםיאטחהםגיכ

34׃ןכושעיםיאטחהםגםכדסחאוההמםכיביטמל

אוההמםהמלבקלווקתרשאםישנאהתאוולתםאו

םהלבשויןעמלםיאטחהתאםיולמםיאטחהםגםכדסח

ילבמוולהווביטיהוםכיביאתאובהאלבא35׃הושב

אוהבוטיכןוילעינבםתייהוברםכרכשיהיותלחות
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רשאכםינמחרויהןכל36׃םיערלוהבוטיחכשלםג

לאוטפשתאלווטפשתלאו37׃אוהםוחרםכיבאםג

הדמםכלןתנתוונת38׃וקנתווקנוביחתאלווביחת

הדמביכםכקיחלאונתיהעפשמוהשודגוהקוחדהבוט

רמאיוולשמאשיו39׃םכלדמיהבםידדומםתארשא

לאםהינשולפיאלהרועהתאלהנלרועלכויהםהילא

דימלתלכלידווברלעהלענדימלתןיא40׃תחפה

רשאםסקהתאהארהתאהזהמלו41׃וברכתויהלםלש

רמאתךיאו42׃טיבתאלךניעבהרוקהתאוךיחאןיעב

ךניעברשאםסקהתאהריסאוילהחינהיחאךיחאלא

הנושארברסהףנחהךניעברשאהרוקהתאהארךניאו

םסקהתאריסהלהארתהאררחאוךניעמהרוקהתא

תחשמירפהשעונניאבוטץעיכ43׃ךיחאןיעברשא

רכנץעלכיכ44׃בוטירפהשעונניאתחשמץעםגו

םירצבןיאףאםיצקהןמםינאתםיפסאןיאיכוירפב

קיפמבוטהובבלרצואמבוטהשיאה45׃הנסהןמבנע

ערהתאקיפמערהובבלרצואמערהשיאהובוטהתא

ילםיארקםתאהזהמלו46׃והיפללמיבלהתעפשמיכ

אבהלכ47׃רמאינארשאתאםישעםכניאוינדאינדא

אוהימלםכתאהרואםתאהשעוירבדתאעמושוילא

רפחלקימעהרשאתיבהנבשיאלאוההמוד48׃המוד

אוההתיבברהנהץרפףטשהאובכועלסהלעודסייו

אלועמשרשאו49׃ודוסיעלסהלעיכועינהללכיאלו

דוסיילבעקרקהלעתיבהנברשאשיאלהמודהשע

׃אוההתיבהרבשלדגיוםאתפלפיורהנהובץרפיו
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םעהינזאבוירבדלכתארבדלותולכירחאיהיו7

הלחתואמהירשמדחאלדבעו2׃םוחנרפכלאאביו

חלשיועושיעמשתאעמשיו3׃דאמולרקיאוהותומל

תאעישוהלואובלותאמלאשיוםידוהיהינקזמוילא

אוהיוארורמאיודאמולוננחתיועושילאואביו4׃ודבע

תאונלהנבאוהואוהונמעבהאיכ5׃ותשקבהשעתרשא

תיבהלאברקרשאכיהיועושיםתאךליו6׃תסנכהתיב

לאינדאיבולרמאלויערידילעהאמהרשוילאחלשיו

7׃יתרוקלצבאובתשידכינניאיכךמצעתאחירטתאנ

ךילאאובליואריתבשחאלימצעתאםגתאזרובעבו

תחתןותנשיאיכנאםגיכ8׃ירענאפריורבדאנרבדךא

ךלהוךלהזליתרמאואבצישנאידיתחתשיןוטלשה

תאעושיעמשיו9׃השעותאזהשעידבעלואבואובהזלו

וירחאךלההןומההלארמאיוןפיווילעהמתיווירבד

הלודגהנומאיתאצמאללארשיבםגםכלינארמא

דבעהתאואצמיותיבהלאםיחולשהובושיו10׃תאזכ

המשוריעלאךליותרחממיהיו11׃אפרנאוהוהלחה

אוה12׃ברםעןומהוותאםיכלהוידימלתמםיברוםיענ

איהוומאלדיחיןבתמםיאיצומהנהוריעהרעשלאברק

ןודאההתאתוארכו13׃ריעהםעמםיברהמעוהנמלא

עגיושגיו14׃יכבתלאהלרמאיוהילעוימחרורמכנ

׃המוקךילאינארמאםלערמאיוודמעםיאשנהוןוראב

זחאתו16׃ומאלוהנתיורבדללחיותמהדדועתיו15

םקלודגאיבניכורמאיוםיהלאהתאוחבשיוהדערםלכ

הזהרבדהאציו17׃ומעתאםיהלאהדקפיכוונברקב
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תאולודיגהןנחויידימלתו18׃רככהלכבוהדוהילכב

םחלשיווידימלתמםינשןנחויוילאארקיו19׃הלאלכ

20׃רחאלהכחנםאאבהאוההתאהולרמאלעושילא

ךילאונחלשליבטמהןנחויורמאיוםישנאהוילאואביו

איההתעב21׃רחאלהכחנםאאבהאוההתאהרמאל

םירועלותוערתוחורמוםיעגנמוםיילחמםיבראפר

וכלםהלרמאיועושיןעיו22׃םיניעתוארןתנםיבר

םירועיכםתעמשרשאוםתיאררשאתאןנחוילודיגהו

םישרחוםירהטמםיערצמוםיכלהתמםיחספוםיאר

רשאירשאו23׃םירשבתמםיינעוםימקםיתמוםיעמוש

ןנחוייחולשםהלוכלהרשאכיהיו24׃יבלשכיאל

הזהמרמאיוןנחויתודאלעםעהןומהלארבדללחיו

םאו25׃חורבעונירשאהנקהתוארלהרבדמהםתאצי

הנהםינדעידגבשובלשיאהתוארלםתאציהזהמאל

םיכלמהתורצחבםיגנעמהותראפתידגבםישבלמה

איבנשיאתוארלםאתוארלםתאציהזהמהתעו26׃המה

רשאאוההז27׃איבנמאוהלודגףאיכםכלרמאינאןה

׃ךינפלךכרדהנפוךינפליכאלמחלשיננהוילעבותכ

ןנחוימלודגהשאידוליבשיאןיאםכלינארמאיכ28

29׃ונממאוהלודגםיהלאהתוכלמבןטקהךאליבטמה

ולבטיוםיהלאהתאוקידצהםעמשכםיסכמהוםעהלכו

תאוצאנהרותהילעבוםישורפהךא30׃ןנחויתליבטב

רמאיו31׃ודילעולבטנאלוםשפנלעםיהלאהתצע

ימלאוהזהרודהישנאתאהמדאימלאהתעןודאה

םיארקוקושבםיבשיהםידלילםהםימד32׃םימדםה
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םתדקראלוםילילחבםכלונללחםירמאוהזלאהז

ליבטמהןנחויאביכ33׃םתיכבאלוהניקםכלוננוק

ןבאבו34׃ובדשםתרמאוהתשאלןייולכאאלםחל

ערואבסוללוזהנהםתרמאוהתשולכאאוהוםדאה

׃הינבלכידילעהמכחהקדצתו35׃םיאטחלוםיסכומל

אביוםחלותאלכאלםישורפהןמדחאונממשקביו36

איהוריעבתחאהשאהנהו37׃בסיושורפהתיבלא

ןמשךפאבתושורפהתיבבסמאוהיכהעמשתאטח

ביטרהללחתוךבתווירחאמוילגרלדמעתו38׃רומה

תאקשתוהשארתורעשבןתאבגנתותועמדבוילגרתא

ותאארקהשורפהאריו39׃ןמשבןתאחשמתווילגר

איהימעדיעדיהתעיכאיבנהזהיהולאובלברמאיו

ןעיו40׃איהתאטחהשאיכובתעגנהאיהוזיאותאז

׃רבדיבררמאיוךילאילרבדןועמשוילארמאיועושי

שמחםירנידולביחדחאהדחאהשנלויהםיביחינש41

הגישהאלרשאביהיו42׃םישמחםירנידינשהותואמ

םהינשמימאנרמאהתעוםהינשתאטמשיוםלשלםדי

שיאהיכבשחארמאיוןועמשןעיו43׃ותאהבהאלהברי

׃תטפשןכוילארמאיוולטימשהלהברהרשאאוהה

השאהתאתיארהןועמשלארמאיוהשאהלאןפיו44

איהותתנאלילגרלעםימוךתיבלאיתאבהנהתאזה

הקישנ45׃היתורעשבבגנתותועמדבילגרתאהביטרה

46׃ילגרתאקשנמהלדחאליתאבזאמאיהוינתקשנאל

תאהחשמרומהןמשבאיהוישארתאתחשמאלןמשב

תוברההיתאטחהלוחלסנךילארמאינאןכל47׃ילגר
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48׃טעמבהאאוהטעמולחלסנרשאוהבהאהברהיכ

ומעםיבסמהולחיו49׃ךיתאטחךלוחלסנהילארמאיו

רמאיו50׃םיאטחחלסיםגרשאהזאוהימםבלברמאל

׃םולשליכלךלהעישוהךתנומאהשאהלא

רפכלארפכמוריעלאריעמרבעיוןכירחאיהיו8

2׃ותארשעהםינשוםיהלאהתוכלמתארשבמוארוק

הארקנהםירמםיילחמותוערתוחורמואפרנרשאםישנו

תשאהנחויו3׃םידשהעבשהנממושרגרשאתילדגמ

והתרשרשאתוברתורחאוהנשושוסודרוהןכוסאזוכ

וילאואצירשאברםעןומהףסאתהביהיו4׃ןהיסכנמ

וערזתאערזלאציערוזה5׃לשמברבדיוריעוריעמ

םימשהףועוסמריוךרדהדילעערזהןמלפנוערזבו

אליכשבייוחמציועלסהלעלפנרשאשיו6׃ולכא

וחמציוםיצקהךותבלפנרשאשיו7׃החלולהתיה

הבוטההמדאהלעלפנרשאשיו8׃והכעמיוומעםיצקה

רשאימקעזיורבדתאזכםירעשהאמירפשעיוחמציו

המרמאלוידימלתוהלאשיו9׃עמשיעמשלולםינזא

תוכלמתודוסתאתעדלןתנםכלרמאיו10׃הזהלשמה

ואריאלםתארבןעמלםילשמבםירחאלוםיהלאה

םיהלארבדערזהלשמהאוההזו11׃וניביאלםעמשבו

אבןכרחאוםיעמשהםהךרדהדילערשאו12׃אוה

רשאו13׃ועשונוונימאיןפםבלמרבדהתאאשנוןטשה

םעמשברבדהתאהחמשבםילבקמהםהעלסהלע

וגסיןויסנהתעבוםינימאמהעשלקרםהלןיאשרשו
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םכילוהוםיעמשהםהםיצקהןיבלפנרשאו14׃רוחא

וושיאלירפוםייחהתואתבורשעבותוגאדבוכמיוםהל

בוטבלבםירמשהםההבוטההמדאברשאו15׃ומל

16׃תלחותבירפםישעוועמשרשארבדהתארוהטו

והמישיואילכבותואהסכירשארנקילדמשיאןיאו

יאבלכואריןעמלוהלעיהרונמהלעםאיכהטמהתחת

ןיאוהלגיאלרשאםלענרבדןיאיכ17׃רואהתאתיבה

ןועמשתךיאוארןכל18׃רואלאבועדויאלרשאזונג

תאםגולןיארשאלכוולןתניןותנולשירשאלכיכ

ומאוילאואביו19׃ונממחקיולתויהלבשחאוהרשא

רמאלולדגיו20׃םעהינפמוילאתשגלולכיאלוויחאו

ןעיו21׃ךתוארלםיצפחםהוץוחבםידמעךיחאוךמא

רבדתאםישעוםיעמשהםהיחאוימאםהילארמאיו

וידימלתואוההינאלאדריוםויהיהיו22׃םיהלאה

יהיו23׃המיהוטושיוםיהרבעלאהרבענםהילארמאיו

םיהלעהדריהרעסחורוןשייובכשיוהינאבםתכלב

ותואוריעיוושגיו24׃הנכסבויהיוםימהםהילעופטשיו

ירבשמבוחורברעגיורועיוונדבאהרומהרומרמאל

םכתנומאהיאםהילארמאיו25׃הממדיהתווקתשיוםי

הוצמהאוהאופאימוהערלאשיאורמאיווהמתיווארייו

ואביוורבעיו26׃ולועמשיוםימהתאותוחורהתאםג

השביהלאאציו27׃לילגהלוממרשאםיירדגהץראלא

דגבוםיברםימימובםידשרשאריעהןמשיאוהשגפיו

עושיתאאריו28׃םירבקבםאיכבשיאלתיבבושבלאל

לאןבעושיךלוילהמלודגלוקבארקיווינפללפיו
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חורהתאהוציכ29׃יננעתאלרשאךממינאשקבמןוילע

רסאנוותאףטחםיברםימייכשיאהןמתאצלאמטה

ףחדנותורסומהתאוקתנבהיהוםילבכברמשנוםיקיזב

המרמאלעושיותאלאשיו30׃תורבדמהלאדשהדיב

ןנחתיו31׃ובוסנכנםיברםידשיכימשןויגלרמאיוךמש

Abyssos)׃םוהתהלאתדרלםתאתוציתלבלול g12)32

וננחתיורהבהערמהלעםיברםיריזחרדעםשיהיו

ואציו33׃םהלחניוםכותלאאובלםהלחינייכול

רדעהרעתשיוםיריזחבואביואוההםדאהןמםידשה

תאםתוארכםיערהוסוניו34׃עבטיוםיהלאדרומהןמ

תארלואציו35׃םירפכבוריעברבדהודיגיוהשענרשא

רשאםדאהתאםשואצמיועושילאואביוהשענרשאתא

לכשבוטושבלמעושיילגרלבשיםידשהונממואצי

׃םידשהזוחאאפרנךיאםיארהםהלורפסיו36׃וארייו

םתאמתכללםיירדגהלבחןומהלכונממושקביו37

38׃בשיוהינאהלאדריוםהילעהלפנהלודגהמיאיכ

ותאתבשלםידשהונממואצירשאשיאהונממשקביו

תולדגהרפסוךתיבלבוש39׃ורמאבעושיותאחלשיו

תאריעהלכבעמשיוולךליוםיהלאהךלהשערשא

לבקיועושיבושביהיו40׃עושיולהשערשאתולדגה

ומשושיאאבהנהו41׃ולםיכחמויהםלכיכםעהותא

ולןנחתיועושיילגרללפיותסנכהתיבשאראוהוריאי

הנשהרשעםיתשכהדיחיתביכ42׃ותיבלאותאאובל

והקחדיוהמשותכלביהיותומלהטונאיהוולהתיה

רשאהנשהרשעםיתשםדתבזהשאו43׃םעהןומה
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44׃התאפרללכישיאןיאוםיאפרלהנינקלכהאיצוה

דמעהמדבוזוודגבתציצבעגתווירחאמהברקאיה

רמאיוושחכםלכויבעגנהזימעושירמאיו45׃םאתפ

םיצחלוםיקחדםעהןומההרומולצאםידמעהוסורטפ

םדאיבעגנעושירמאיו46׃יבעגנימרמאתהתאוךתא

אליכהשאהארתו47׃הרובגינממהאצירשאיתעדייכ

ינזאבדגתווינפללפתוותארקלדרחתוונממהרתסנ

רמאיו48׃םאתפהאפרנךיאוובהעגנהמלעםעהלכ

49׃םולשליכלךלהעישוהךתנומאיתביקזחהילא

התמרמאיותסנכהשארתיבמאבשיאורבדמונדוע

רמאיוןעיועושיעמשיו50׃הרומהתאחירטתלאךתב

אלוהתיבהאביו51׃עשותאיהוןמאהךאאריתלאול

ןנחוילובקעילוסורטפלםאיתלבותאאובלשיאלחינה

רמאיוהלםידפסוםיכבםלכו52׃המאלוהדליהיבאלו

וילעוקחשיו53׃איההנשיךאהתמאליכוכבתלא

רמאלארקיוהדיבזחאאוהו54׃התמיכועדירשאב

הלתתלוציוםאתפםקתוהחורבשתו55׃ימוקהדליה

יתלבלםתאהוצאוהוהמאוהיבאוממותשיו56׃לוכאל

׃השענרשאתאשיאלדיגה

לעןטלשוהרובגםהלןתיורשעהםינשלאארקיו9

תוכלמתאארקלםחלשיו2׃םיילחאפרלוםידשהלכ

וחקתלאםהלרמאיו3׃םילחהתאאפרלוםיהלאה

ףסכאלוםחלאלולימרתאלותוטמאלךרדלהמואמ

ובואבתרשאתיבהו4׃תונתכיתשםכמשיאלהיהילאו
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םכתאולבקיאלרשאלכו5׃ואצםשמוםכלובשםש

תודעלםכילגרלעמרפעהתאורענואיההריעהןמואצ

הרושבהתאםירשבמםירפכבורבעיוואציו6׃םהב

לכתאעברהרשסודרוהעמשיו7׃םוקמלכבםיאפרמו

ןנחויורמארשאשייכוחורםעפתוודילעהשענרשא

ורמאםירחאוהארנוהילאורמאששיו8׃םיתמהןמםק

יתאשניכנאןהסודרוהרמאיו9׃םינומדקהןמםקאיבנ

וילעעמשינארשאאוהאופאימווילעמןנחוישארתא

תאולורפסיוםיחילשהובושיו10׃ותוארלשקביותאזכ

רשאברחםוקמלאדדבלרסיווילאםחקיוושערשאלכ

ועדירשאכםעהןומהו11׃הדיצתיבהארקנהריעל

תוכלמלעםהילארבדיוםלבקיווירחאוכלהתאזתא

הפרםויהו12׃האופרלםיכירצהתאאפריוםיהלאה

םעהתאאנחלשוילאורמאיווברקרשעהםינשוברעל

םשןוללוניתוביבסרשאםירצחהוםירפכהלאוכליו

םהילארמאיו13׃הברחםוקמבונחנאהפיכןוזמאצמלו

תורככתשמחםאיכונלןיאורמאיולכאלםהלםתאונת

םעהלכללכאהנקנוךלנםאיתלבםינשםיגדוםחל

וידימלתלארמאיושיאיפלאתשמחכויהיכ14׃הזה

ושעיו15׃הרושבםישמחתורושתורושםתאובישוה

םחלהתורככתשמחתאחקיו16׃םלכתאובישויוןכ

סרפיוםהילעךרביוהמימשהויניעאשיוםיגדהינשתאו

ועבשיוםלכולכאיו17׃םעהינפלםושלוידימלתלןתיו

18׃םילסרשעםינשםהלםירתונהםיתותפהןמואשיו

לאשיווידימלתוילאופסאיודדבלללפתמאוהיהיו
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ונעיו19׃ינאימםעהןומהילעםירמאהמרמאלםתא

םירחאווהילאםירמאםירחאוליבטמהןנחויורמאיו

םתאוםהילארמאיו20׃םינומדקהןמםקאיבנםירמא

םיהלאהחישמרמאיוסורטפןעיוינאימםירמאםתאהמ

רבדהתאשיאלדיגהיתלבלהרעגבםתאוציו21׃התא

הברההנעיםדאהןברשאאוהךרצהןמרמאיו22׃הזה

גרהיוםירפוסהוםילודגהםינהכהוםינקזהןמסאמיו

ץפחייכשיארמאםלכלאו23׃םוקיםוקישילשהםויבו

ךלהוובלצתאאשיםויםויוושפנבשחכיירחאתכלל

ושפנדבאתושפנתאעישוהלץפחירשאלכיכ24׃ירחא

יכ25׃הנעישויאוהינעמלושפנתאדבאירשאלכוונממ

תיחשהודבאוםלועהלכתאהנקייכםדאהליעויהמ

אוההפרחלולירבדוינאיתייהרשאלכיכ26׃ושפנתא

דובכבוודובכבאבירשאכםדאהןבלהפרחלהיהי

םכלרמאינאתמאבו27׃םישודקהםיכאלמהובאה

תאוארייכדעתומומעטיאלרשאהפםידמעהןמשי

םירבדהירחאםימיהנמשכיהיו28׃םיהלאהתוכלמ

לעיובקעיתאוןנחויתאוסורטפתאוילאחקיוהלאה

הארמהנתשנוללפתהביהיו29׃םשללפתהלרההלא

םירבדמםישנאינשהנהו30׃קירבהוןיבלהושובלווינפ

תאודיגהודובכבוארנרשא31׃והילאוהשמהמהוותא

רשאוסורטפויהיו32׃םילשוריבהנאלמירשאותירחא

םישנאהינשתאוודובכתאוארםציקהבוםימדרנותא

לאסורטפרמאיוונממםדרפהביהיו33׃וילעםידמעה

תחאךלתוכסשלשאנהשענהפונתויהבוטהרומעושי
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אוה34׃רבדהמעדיאלותחאוהילאלותחאהשמלו

׃ותעבנןנעבםאובכוםהילעךכסןנעהנהותאזכרבדמ

36׃ןועמשתוילאידידיינבהזרמאןנעהןמלוקאציו35

ודיגהאלוושחההמהוודבלעושיראשנלוקהתויהבו

תרחממיהיו37׃ואררשאלכמםההםימיבשיאלרבד

שיאהנהו38׃ותארקלברםעאציורההןמםתדרב

דיחייכינבלאאנהנפיבראנארמאלקעצםעהןמדחא

חורהוקעצמאוהםאתפוובזחאחורהנהו39׃ילאוה

ורוסבוונממרוסלהשקמוורירדירוהבותאץצורמ

41׃ולכיאלוושרגלךידימלתמשקבאו40׃ותאאכדי

יתמדעלתלתפוהנומארסחרודיוהרמאיועושיןעיו

ךאיהיו42׃ךנבתאהנהאבהםכתאלבסאוםכמעהיהא

חורברעגעושיווהצצוריודשהוהצעריואובלבירקה

וממותשיו43׃ויבאלוהבישיורענהתאאפריואמטה

רשאלכלעםלכםהמתביהיוםיהלאהתלדגלעםלכ

םכינזאבםתאומיש44׃וידימלתלאעושירמאיוהשע

ידיברסמהלםדאהןבדיתעיכהלאהםירבדהתא

םלענוהזהרמאמהתאוניבהאלהמהו45׃םדאהינב

לעיו46׃הזהרמאמהלעותאלאשלוארייוםתעדמאוה

עושיאריו47׃םהבלודגהאוהימבושחלםבבללע

רמאיו48׃ולצאוהדימעיודליחקיוםבלתבשחמתא

אוהיתואימשלהזהדליהתאלבקירשאלכםהילא

ינחלשרשאתאלבקמאוהיתואלבקירשאלכולבקמ

רמאיוןנחויןעיו49׃לודגההיהיאוהםכלכבןטקהיכ

ןעיותואאלכנוךמשבםידששרגמשיאוניארהרומ
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לכיכואלכתלאוילאעושירמאיו50׃ונמעךלוהונניא

ותולעהימיתאלמכיהיו51׃אוהונדעבונדגנונניארשא

םיכאלמחלשיו52׃םילשוריתכללוינפתאםשאוהו

׃ולןיכהלםינורמשהירפכמדחאלאואביווכליווינפל

54׃םילשוריםיכלהוינפויהרשאלעוהלבקאלו53

ונינדארמאלתאזםתוארכוידימלתןנחויובקעיורמאיו

רשאכםלכאתוםימשהןמשאדרתיכרמאנוהצרתה

םתעדיאלהרמאיוםברעגיוןפיו55׃והילאםגהשע

תושפנדבאלאבאלםדאהןביכ56׃םתאימחורינב

יהיו57׃רחארפכלאםהלוכליוםעישוהלםאיכםדא

לאךירחאהכלאינדאשיאוילארמאיוךרדבםתכלב

ירוחשיםילעושלעושיוילארמאיו58׃ךלתרשאלכ

חינהלםוקמולןיאםדאהןבוםינקםימשהףועלורפע

רמאאוהוירחאךלרמארחאשיאלאו59׃ושארתאםש

רמאיו60׃יבאתארבקלהנושארבהכלאוילןתינדא

עדוהךלהתאוםהיתמתארבקלםיתמלחנהעושיוילא

הכלארחאשיאדוערמאיו61׃םיהלאהתוכלמתא

׃יתיבינבמרטפהלהנושארבילהחינהךאינדאךירחא

טיבמוהשרחמהלעודיתאםשהלכעושירמאיו62

׃םיהלאהתוכלמלרשכיאלוירחא

םחלשיוםירחאםיעבשדועןודאהלידבהןכירחאו10

אובלשקברשאםוקמוריעלכלאםינשםינשוינפל

ןכלםיטעמםילעפהוברריצקהןהםהלרמאיו2׃המש

אנוכל3׃וריצקלםילעפחלשיוריצקהןודאלאוננחתה

סיכואשתלא4׃םיבאזהןיבםישבככםכתאחלשיננה
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׃ךרדבשיאםולשלולאשתלאוםילענאלולימרתאלו

תיבלםולשהנושארבורמאםשואבתרשאתיבלכלו5

םכמולשוילעחנוםולשןבםשהיהייכהיהו6׃הזה

ולכאתוובשתאוההתיבבו7׃בושיםכילאאלםאו

תיבמועסתלאורכשבלעופההושיכםהלשמותשתו

ולכאםכתאולבקוהבואבתרשאריעלכו8׃תיבל

רשאםילוחהתאואפרו9׃םכינפלומישירשאתאםש

׃םיהלאהתוכלמםכילאהברקםהלורמאוהברקב

םכלואצםכתאולבקיאלוהבואבתרשאריעלכו10

קבדנהםכריערפעתאףא11׃ורמאוהיתובוחרלא

םכילאהברקיכועדתעדיךאםכלוהרעננונילגרב

לקיםודסליכםיכלארמאינא12׃םיהלאהתוכלמ

תיבךליואןיזרוכךליוא13׃איההריעהןמאוההםויב

רוצבושענולאןכברקבושענרשאתורובגהיכהדיצ

רוצלןכא14׃ובשורפאוקשבובשירבכאלהןודיצבו

םימשהדערשאםוחנרפכתאו15׃םכמןידבלקיןודיצו

Hadēs)׃ידרותלואשלאתממורתה g86)16םכילאעמושה

יתואהזובהוהזובאוהיתואםכתאהזובהועמושאוהילא

החמשבםיעבשהובושיו17׃ינחלשרשאתאהזובאוה

רמאיו18׃ךמשבונלםיענכנםידשהםגונינדאורמאיו

הנה19׃םימשהןמקרבכלפנןטשהתאיתיארםהילא

לכלעוםיברקעוםישחנלעךרדלםכתאיתטלשה

לאתאזבךא20׃םכלקיזיאלרבדלכוביאהתרובג

רשאלעוחמשםאיכתוחורהםכלםיענכניכוחמשת

חורבעושיץלעאיהההעשב21׃םימשבםכיתומשובתכנ
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תאתרתסהיכץראהוםימשהןודאבאהךדוארמאיו

ןכיכיבאןהםיללעלםתילגוםינובנהוםימכחהןמהלא

עדויןיאויבאתאמילרסמנלכה22׃ךינפלמןוצרהיה

רשאוןבהיתלבבאהאוהימובאהיתלבןבהאוהימ

רמאיוםדבלוידימלתלאןפיו23׃ולותולגלןבהץפחי

רמאינאיכ24׃םיארםתארשאתאתוארהםיניעהירשא

םתארשאתאתוארלוצפחםיברםיכלמוםיאיבנםכל

׃ועמשאלוםיעמשםתארשאתאעמשלוואראלוםיאר

המהרומרמאיוותוסנלםקהרותהילעבמדחאהנהו25

aiōnios)׃םלועייחשריאוהשעא g166)26המוילארמאיו

תאתבהאורמאיוןעיו27׃ארוקהתאךיאוהרותבבותכ

לכבוךדאמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהי

השעתובישהןכוילארמאיו28׃ךומכךערתאוךעדמ

ימועושילארמאיוקדטצהלץפחאוהו29׃היחותאז

םילשורימדרידחאשיארמאיועושיןעיו30׃יעראוה

והעצפםגווהטישפהםהוםידדשידיבלפנווחיריל

הרקמהרקיו31׃םהלוכליותומלםייחןיבותואובזעיו

32׃וילעמרבעיוותאאריואוההךרדבדחאןהכדרייכ

׃וילעמרבעיוותאאריושגיוםוקמבעגפיולשיאםגןכו

ומהיוותאאריווילעאביוךרדבךלהינורמששיאו33

ןייוןמשבםכוסיוויעצפתאשבחיווילאשגיו34׃וימחר

35׃והלכלכיוןולמהלאוהכילויוותמהבלעוהלעיו

ןולמהלעבלםנתיוםירנידינשאיצוהועסנבתרחמלו

וילעאיצוהלדועףיסותרשאתאוותואלכלכרמאיו

היההשלשההלאמימהתעו36׃ךלונמלשאיבושבינא
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ומעהשעהרמאיו37׃םידדשהידיבלפנלערהךיניעב

38׃התאםגןכהשעוךלעושיוילארמאיודסחהתא

אתרמהמשותחאהשאודחארפכלאאביוםעסנביהיו

םירמהמשותוחאהתיההלו39׃התיבלאותואהפסא

העגיאתרמו40׃ורבדלאעמשלעושיילגרלהבשירשא

רשאינדאךבללעםישתאלהרמאתושגתוהתורשברב

41׃ילרזעתוהילאאנרמאידבלתרשלינתבזעיתוחא

לעתלהבמותגאדתאאתרמאתרמהלרמאיועושיןעיו

הלהרחבםירמוךרצהןמאיהתחאלבא42׃הברה

׃הנממחקיאלרשאבוטהקלחה

דחאוילארמאיודחאםוקמבללפתמאוהיהיו11

רשאכללפתהלונדמלינדאותולכירחאוידימלתמ

וללפתתיכםהילארמאיו2׃וידימלתתאןנחויםגדמל

השעיךתוכלמאובתךמששדקתיםימשבשוניבאורמא

ונלןתונקחםחלתא3׃ץראבןכםימשבומכךנוצר

ונחנאםגםיחלסיכונתבוחתאונלחלסו4׃םויםוי

ונליצהםאיכןויסנידילונאיבתלאוונלביחהלכל

בהאולהיהירשאםכבימםהילארמאיו5׃ערהןמ

ינולהידידיוילארמאוהלילהתוצחבוילאאבוךלהו

ןיאוךרדהןמילאאביבהאיכ6׃םחלתורככתשלש

לארמאיוהנעיםינפלמאוהו7׃וינפלםושלרבדיל

הטמבידמעםיבכושידליותלדההרגסנרבכיכינעיגות

אליכםגםכלרמאינא8׃ךלתתלוםוקללכואאל

וינפתוזערובעבםוקיובהאותויהלעולתתלםוקי
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םכלןתניוולאשםכלרמאינאםגו9׃וכרצלככולןתיו

לבקילאשהלכיכ10׃םכלחתפיווקפדואצמתוושרד

לאשירשאבאהםכבימו11׃חתפיקפדלואצמישרדהו

תחתשחנולןתיהגדםאוןבאולןתנוםחלונבונממ

םתאןה13׃ברקעולןתיההציבונלאשייכוא12׃גדה

באהיכףאםכינבלתובטתונתמתתלםיעדיםיערה

יהיו14׃ותאמםילאשלשדקהחורתאןתיםימשהןמ

רבדיודשהתאצירחאיהיוםלאאוהודששרגיוםויה

רשבובזלעבבורמארשאשיו15׃םעהוהמתיוםלאה

ולאשיווהוסנרשאשיו16׃םידשהתאשרגמאוהםידשה

רמאיוםתובשחמתאעדיאוהו17׃םימשהןמתואונממ

לפיתיבוברחתהמצעלעהקלחנההכלממלכםהילא

ןוכתהככיאומצעלעקלחנםאןטשהםגו18׃תיבלע

׃םידשהתאינאשרגמבובזלעבבשםתרמאיכותכלממ

םהימבםכינבבובזלעבבםידשהתאשרגמינאםאו19

עבצאבםאו20׃םכיטפשויהיהמהןכלעםתאםישרגמ

תוכלמםכילאהעיגההנהםידשהתאינאשרגמםיהלא

ןיזמאוהוורצחתארמשרובגהתויהב21׃םיהלאה

ופקתוונממקזחוילעאוביםאו22׃םולשושוכרהיהו

23׃קלחיוחקלמתאוובחטברשאוקשנתאונממאשי

אוהיתאףסאמונניארשאוידגנלאוהיתאונניארשאלכ

טטושתםדאהןמהתאצירחאהאמטהחורה24׃רזפמ

רמאתזאאצמתאלוהחונמהלשקבלהיצתומקמב

אצמתהאובבו25׃םשמיתאצירשאיתיבלאאנהבושא

תוחורעבשהחקלוךלתרחאו26׃רדהמואטאטמותא
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םדאהתירחאהתיהוםשונכשוואבוהנממתוערתורחא

הלאהםירבדהתאורבדכיהיו27׃ותישארמהעראוהה

ירשאוילארמאתוהלוקתאהאשנםעהןמתחאהשאו

רמאאוהו28׃תקנירשאםידשהוךתאשנרשאןטבה

29׃םיהלאהרבדתאםירמשהוםיעמשהירשאיכףאו

תואאוהעררודהזהרודהרבדללחיוברםעוצבקיו

׃איבנההנויתואםאיתלבולןתניאלתואושקבמאוה

ןבםגהיהיןכתואלהונינישנאלהנויהיהרשאכיכ30

ישנאםעטפשמבםוקתןמיתתכלמ31׃הזהרודלםדאה

עמשלץראהתוצקמהאביכםתואהעישרהוהזהרודה

ישנא32׃המלשמלודגהפשיהנהוהמלשתמכחתא

ובשםהיכוהעישרהוהזהרודהםעטפשמבומוקיהונינ

רנקילדמןיא33׃הנוימלודגהפשיהנהוהנויתאירקב

הרונמהלעםאיכהפיאהתחתוארתסבוהמישירשא

ןיעהאוהףוגהרנ34׃ורואתאתיבהיאבואריןעמל

הערהתויהבורואיךפוגלכםגהמימתךניעתויהבןכל

רשארואהךשחיןפךלרמשהןכלע35׃ךפוגםגךשחו

ךשחרבדלכובןיאורואולכךפוגםאהנהו36׃ךברקב

יהיו37׃והגנקרבברנהךלריאהכהיהוולכרואיזא

אביוםחלותאלכאלדחאשורפונממשקביוורבדב

וידילטנאלרשאותארבשורפההמתיו38׃בסיוהתיבה

םתאתעכןודאהוילארמאיו39׃הדועסהינפלהנושארב

ימינפהוץוחמהרעקהוםוכהתאםירהטמםישורפה

השעאלהםיליסכה40׃עשרולזגאלמאוהםכברשא

רשאתאהקדצלונתלבא41׃ימינפהתאהשעםגןוציחה
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יכםישורפהםכליואךא42׃םכלרוהטלכההנהוםב

תאורבעתוקריהלכתאוםגיפהתאואתנמהתאורשעת

הלאתאתושעלםכלהיהוםיהלאתבהאתאוטפשמה

ובהאתיכםישורפהםכליוא43׃הלאתאםגחינהלאלו

םכמולשתולאשתאותויסנכהיתבבשארהבשומתא

יכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא44׃םיקושב

םהילעםיכלהתמםדאהינבוםירתסנהםירבקכםתא

יברוילארמאיוהרותהילעבמדחאןעיו45׃ועדיאלו

ילעבםכלםגיוארמאיו46׃ונתאםגףרחתהלאךירבדב

םידבכתואשמםדאהינבלעםתאםיסמעיכהרותה

תחאבםגתואשמבםיעגנםכניאםכמצעבםתאולבסמ

תורבקתאםתאםינוביכםכליוא47׃םכיתועבצאמ

םידיעמםתאןכו48׃םתואוגרהםכיתובאוםיאיבנה

םינובםתאוםתואוגרההמהיכםכיתובאישעמבםיצורו

םיהלאהתמכחהרמאםגתאזרובעב49׃םהירבקתא

50׃ופדריווגרהיםהמוםיחילשוםיאיבנםהילאחלשא

ךפשנרשאםיאיבנהלכםדהזהרודהןמשרדיןעמל

רשאוהירכזםדדעלבהםדמ51׃ץראהדסוהןמל

ןמשרדישורדםכלינארמאןהתיבלוחבזמהןיבגרהנ

תאםתריסהיכהרותהילעבםכליוא52׃הזהרודה

יהיו53׃םתענמםיאבהתאוםתאבאלםתאתעדהחתפמ

םטשלםישורפהוםירפוסהולחיוהלאתאםהלורבדכ

ולובראיו54׃םיברםירבדבולתושקהלודאמותוא

׃הנטשוילעואצמיןעמלוהיפמרבדדדוצלושקביו
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וצחליכדעםעתובברףסאתהבהכדעוהכדעיהיו12

ורמשההנושארבוידימלתלארבדללחיווהערתאשיא

רבדןיאו2׃הפנחהאוהשםישורפהרואשמםכיתשפנל

ןכל3׃עדויאלרשאםלענןיאוהלגיאלרשאהסכמ

םתשחלרשאתאועמשירואבךשחבםתרבדרשאלכ

םכלרמאינאו4׃תוגגהלעארקיארקםירדחבןזאל

ןיאתאזירחאוףוגהתאםיתיממהןמואריתלאידידי

רשאתאםכתאהרואלבא5׃רבדדועתושעלםדילאל

ךילשהלותימהירחאןטלשולשירשאתאואריוארית

Geenna)׃ןואריתותואםכלרמאינאןהםנהיגלא g1067)6

ןהמתחאןיאוםירסאינשבהנרכמתםירפצשמחאלה

תונמנםכשארתורעשםגםתאו7׃םיהלאהינפלתחכשנ

רמאינאו8׃תוברםירפצמםתרקיואריתלאןכלןלכ

הדויםדאהןבםגםדאהינפליבהדוירשאלכםכל

םדאהינפליבשחכירשאו9׃םיהלאיכאלמינפלוב

רבדרבדירשאלכו10׃םיהלאיכאלמינפלשחכיאוה

אלשדקהחורתאףדגמהוולחלסיםדאהןבלעהפרח

ינפלותויסנכהיתבלאםכתאואיבירשאכו11׃ולחלסי

המווקדטצתהמבואךיאוגאדתלאםינוטלשהותוישרה

איהההעשבםכתאהרויאוהשדקהחוריכ12׃ורבדת

רמאיברםעהןמדחאוילארמאיו13׃רבדלןוכנהתא

ןבוילארמאיו14׃השריהתאיתאקלחיויחאלאאנ

םהילארמאיו15׃קלחמלוטפשלםכילעינמשימםדא

םיולתםניאםדאהייחיכעצבעצבמםכלורמשהוואר

הדשרמאלםהילארמאיוולשמאשיו16׃ויסכנתוברהב
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ובלבבשחיו17׃הברההאובתהשעדחארישעשיא

׃יתאובתתאובסונכלםוקמילןיאיכהשעאהמרמאל

םילודגהנבוימסאתאסרההשעאתאזתארמאיו18

ישפנלרמאו19׃יבוטוילובילכתאהמשהסנכאוםהמ

ילכאישפנהתוברםינשלהברהתודותעךלשיישפנ

םצעבליסכההתאולרמאםיהלאהו20׃ישישויתש

ימלךלתוניכהרשאוךשפנתאךממושרדיהזההלילה

׃םיהלאברישעיאלותורצאולרצאהקלחהז21׃היהי

וגאדתלאםכלרמאינאןכלוידימלתלארמאיו22

הרקישפנה23׃ושבלתהמםכפוגלוולכאתהמםכשפנל

לאוננובתה24׃שובלמהןמרקיףוגהוןוזמהןמאיה

םהלןיאםגוםירצקםניאוםיערזםניארשאםיברעה

םתאםילעמהמוםתואלכלכמםיהלאהורצואוהרוגמ

המאףיסוהללכויותגאדברשאםכמהזימו25׃ףועהןמ

םכתלכיבןיארעזמטעמןההתעו26׃ותמוקלעתחא

תוחמצהםינשושהלאוננובתה27׃וגאדתהמרתוילו

לכבהמלשםגיכםכלרמאינאותוגראןניאותוטןניאו

שיבליהככםאו28׃הנהמתחאכשובלהיהאלורדה

ךלשירחמוונשיםויהרשאהדשהריצחתאםיהלא

לאםתאםג29׃הנומאהינטקםכתאיכףארונתהךותל

יכ30׃תולדגבוכלהתלאוותשתהמוולכאתהמושרדת

יכעדויאוהםכיבאוץראהייוגםישקבמהלאלכתא

םיהלאהתוכלמתאושקבךא31׃הלאלםתאםיכירצ

הצריכןטקהרדעהאריתלא32׃הלאלכםכלףסונו

םכשוכרתאורכמ33׃תוכלמהתאםכלתתלםכיבא



סָקּול 1591

םימשברצואוולביאלרשאםיסיכםכלושעהקדצונתו

אלססווילאברקיאלבנגרשאםלועלערגיאלרשא

םגהיהיםשובםכרצוארשאםוקמביכ34׃והלכאי

36׃םיקלדתורנהוםירוגחויהיםכינתמ35׃םכבבל

בושייתמםהינדאלםיכחמהםישנאלםימדויהםתאו

ירשא37׃עגרכולוחתפיקפדואובירשאכוהנתחהןמ

ןמאםידקשםאצמיןודאהאובברשאםההםידבעה

38׃םתואתרשלךליוםבישויורזאתייכםכלינארמא

ןכותישילשההרמשאבואתינשההרמשאבאוביםאו

עדיםארשאועדתאזו39׃םההםידבעהירשאאצמי

דקשהתעיכבנגהאוביהעשוזיאבתיבהלעבעדי

םינוכנויהםתאםגןכל40׃ותיבתארתחלןתיאלודוקש

רמאיו41׃םדאהןבאוביםתללפאלרשאהעשביכ

םגםאהזהלשמהתארמאהתאונלהונינדאסורטפ

ןמאנהןכסהאופאאוהימןודאהרמאיו42׃םדאלכל

םתחראתאתתלותדבעלעןודאהוהדיקפירשאןובנהו

והאצמיוינדאאבברשאאוההדבעהירשא43׃ותעב

ולשירשאלכלעיכםכלינארמאתמא44׃ןכהשע

ינדאששבובלברמאיםאאוההדבעהו45׃והדיקפי

לכאלותוחפשהתאוםידבעהתאתוכהללחהואובל

אלםויבאוההדבעהינדאאוביאוב46׃רכשלותותשלו

םעוקלחתאםישיוותואףסשיועדיאלהעשבוהפצי

אלווינדאןוצרתאעדירשאאוההדבעהו47׃םיררוסה

עדיאלרשאו,תוברתוכמהכיונוצרכהשעאלוןיכה

םאיכהכיאלאוהתוכהןבםהילערשאםירבדהשעו
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ונממשרדישורדהברהולןתנרשאשיאלכיכטעמ

49׃רתויותאמולאשיהברהודיבודיקפהרשאוהברה

׃הרעברבכיכינאץפחהמויתאבץראהלעשאליפהל

51׃םלשתיכדעילרציהמולבטהלהליבטילעו50

םכלרמאינאץראבםולשתתליתאביכםתאםיבשחה

וקלחידחאתיבבהשמחהתעמיכ52׃תקלחמםאיכאל

ןבהלעקלחיבאה53׃השלשלעםינשוםינשלעהשלש

לעתומחהםאהלעתבהותבהלעםאהבאהלעןבהו

םעהןומהלאםגרמאיו54׃תומחהלעהלכהוהלכה

ןכואבםשגםתרמאוברעמבהלעןנעהתאםכתארכ

םגואבםחהנהורמאתבגנהחורהבשנםאו55׃היהי

ןחבלםתעדיםימשהוץראהינפתאםיפנחה56׃אובי

םכשפנמףאהמל57׃ונחבתאלךיאתאזהתעהתאו

םערשהלאךלתרשאכיכ58׃רשיהתאוטפשתאל

בחסיןפונממלצנהללדתשהךרדבךדועבךבירשיא

רטושהורטושהלאךרסמיטפשהוטפשהלאךתוא

םשמאצתאלךלרמאינאו59׃אלכהתיבלאךכילשי

׃הנורחאההטורפהתאםגתמלשםאדע

םילילגהרבדלעולודיגיואיההתעבםישנאואביו13

רמאיועושיןעיו2׃םהיחבזםעםמדברעסוטליפרשא

לכמםיאטחויההלאהםילילגהיכםתאםיבשחהםהילא

רמאיכאל3׃םהילעתאזכהאברשאלעלילגהישנא

הנמשוא4׃םתאםגםכלכודבאתובושתאלםאםכלינא

םתימיוחלשבלדגמהםהילעלפנרשאםההרשעה

םיבשיהםישנאהלכמםימשאויהיכםתאםיבשחה
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ודבאתובושתאלםאםכלינארמאיכאל5׃םילשוריב

ולהתיהדחאשיארמאיוולשמאשיו6׃םתאםגםכלכ

7׃אצמאלוירפהבשקבלאביוומרכבהעוטנהנאת

ירפשקבלאביכנאםינששלשהזהנהםרכהלארמאיו

תאתיחשתהזהמלהתואעדגאצומינניאותאזההנאתב

הנשהדועהתאהחינהינדאוילארמאיוןעיו8׃המדאה

השעתילוא9׃היתוביבסןמדיתמשורדעאיכדעתאזה

דמלמאוהיהיו10׃הנעדגתהאבההנשבאלםאוירפ

חורתנועטהשאהנהו11׃תויסנכהיתבמדחאבתבשב

םוקלהלכיאלוהפופכיהתוהנשהרשעהנמשכילח

הילאארקיועושיהתאתוארביהיו12׃הפוקזהמוק

הילעוידיתאםשיו13׃ךילחמיצלחההשאהלרמאיו

סעכיו14׃םיהלאהתאחבשתודדועתתוהמקעגרכו

לארמאיוןעיותבשבעושיאפררשאלעתסנכהשאר

הלאבןכלהכאלמםהבהשעתרשאםהםימיתששםעה

וילארמאיוןודאהןעיו15׃תבשהםויבאלוואפרהוואב

תאואורושתאתבשבריתיאלהםכמשיאשיאףנחה

איהרשאתאזו16׃ותקשהלוהכילויוסובאהןמורמח

הנשהרשעהנמשהזהרסאןטשהרשאוםהרבאתב

תאורמאכיהיו17׃תבשהםויבהיתורסוממרתתאלה

םעהלכחמשיוויממוקתמלכומלכנהלאהםירבדה

המודהמלרמאיו18׃ודילעתושענהתואלפנהלכלע

רגרגלאיההמוד19׃הנלישמאהמלאוםיהלאהתוכלמ

ץעליהיוחמציוונגבוהמישיושיאוחקלרשאלדרחלש

המלאדוערמאיו20׃ויפנעבןנקיםימשהףועולודג
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רשאראשלאיההמוד21׃םיהלאהתוכלמתאהמדא

ץמחייכדעחמקםיאסשלשבוהנמטתוהשאותחקל

תאםשיודמלורובעםירפכבוםירעברבעיו22׃ולכ

ונינדארמאלשיאוהלאשיו23׃םילשוריאובלוכרד

אובלוצמאתהםהילארמאיו24׃םיעשונהםהטעמה

אלואובלושקביםיברםכלינארמאיכרצהחתפב

תארגסותיבהלעבםוקירשאםוימהיהו25׃ולכוי

רמאלתלדהלעקפדלוץוחבדמעלולחתותלדה

עדויינניאםכילארמאוהנעוונלחתפונינדאונינדא

ךינפלוניתשוונלכארמאלולחתזא26׃םתאןיאמםכתא

עדויינניאםכלרמאינארמאיו27׃תדמלוניתובחרבו

היהתםשו28׃ןואהילעפלכינממורוסםתאןיאמםכתא

קחציוםהרבאתאוארתרשאכםינשהקרחוהלליה

םישרגמםתאוםיהלאהתוכלמבםיאיבנהלכתאובקעיו

םורדמוןופצמוברעממוחרזממואביו29׃הצוחה

ויהירשאםינורחאשיהנהו30׃םיהלאהתוכלמבובסיו

אוההםויב31׃םינורחאויהירשאםינושארוםינושאר

סודרוהיכהזמךלואצוילאורמאיוםישורפהןמושגנ

לעושהלאורמאווכלםהילארמאיו32׃ךגרהלשקבמ

ישילשבורחמוםויהתואופרלעפוםידששרגמיננההזה

יכותרחממורחמוםויהךלאךולהלבא33׃יצקדעאבא

םילשורי34׃םילשורילץוחמאיבנדבאירשאןכתיאל

םיחלשנהתאתלקסהוםיאיבנהתאתגרההםילשורי

ץבקתרשאכךינבתאץבקליתצפחםימעפהמכהילא

35׃םתיבאאלםתאוהיפנכתחתהיחורפאתאתלגנרתה



סָקּול 1595

אלהאריכםכלרמאינאוםמשםכלבזעיםכתיבהנה

׃הוהיםשבאבהךורבורמאתרשאתעהאובדעינוארת

םישורפהישארמדחאתיבלאתבשבואבביהיו14

וינפלדחאשיאהנהו2׃ולםיבראהמהוםחללכאל

ילעבלארמאיועושיןעיו3׃םיממהבצופוגרשא

אלםאתבשבאפרלרתמהרמאלםישורפהלאוהרותה

רמאיוןעיו5׃והחלשיווהאפריוובזחאיו4׃ושירחיו

אלוראבהלאלופיורושואורמחרשאםכמימםהילא

תאזלעבישהלולכיאלו6׃תבשהםויבותולעהלרהמי

ורחבךיאותוארבםיאורקהלאולשמאשיו7׃רבד

שיאךתאארקייכ8׃םהילארמאיושארבבסהלםהל

דבכנשיאהמשארקיןפשארבבסתלאהנתחהלא

םוקמהנפךילארמאוותואוךתואארקהאבו9׃ךממ

10׃ןורחאהםוקמהתאתחקלהמלכבםוקתזאוהזל

אביןעמלןורחאהםוקמבבסהוךלארקתיכלבא

היהוהזמהלעמלהלעיבוהאךילארמאוךתאארקה

תאםמורמהלכיכ11׃ךמעםיבסמהינפלדובכךל

שיאהלאםגו12׃םמוריומצעתאליפשמהולפשיומצע

תדועסואםירהצתדועסהשעתיכרמאותואארקרשא

ךינכשלוךיבורקלוךיחאלוךיבהאלארקתלאברע

13׃םולשלךלהיהוהמהםגךלוארקיןפםירישעה

םיחספלוםירבשנלוםיינעלארקהתשמהשעתיכלבא

םלשייכךלםלשלםהלןיארשאבךירשאו14׃םירועלו

םיבסמהןמדחאתאזעמשיו15׃םיקידצהתיחתבךל

16׃םיהלאהתוכלמבםחללכאהירשאוילארמאיו



סָקּול 1596

ארקיוהלודגהדועסהשעדחאשיאוילארמאאוהו

לארמאלהדועסהתעלודבעתאחלשיו17׃םיברל

דחאהפםלכולחיו18׃לכהןכומרבכיכואבםיאורקה

תאצלילעויתינקהדשןושארהוילארמאיולצנתהל

רקבידמצתשמחרמארחאו19׃ינקנךממשקבאותארל

רחאו20׃ינקנךממשקבאםתואןחבלךלהינאויתינק

אביו21׃אובללכואאלתאזרובעבויתחקלהשארמא

תיבהלעבףצקיווינדאלהלאהםירבדהתאדגיודבעה

היתוצוהלאוריעהתובחרלאאצרהמודבעלרמאיו

תאוםירועהתאוםירבשנהתאוםיינעהתאהנהאבהו

שיוהשענןכתיוצרשאכינדאדבעהרמאיו22׃םיחספה

םיכרדהלאאצדבעהלאןודאהרמאיו23׃םוקמדוע

יכ24׃יתיבאלמיןעמלאובלםהברצפותורדגהלאו

רשאםההםיאורקהםישנאהןמדחאןיאםכלרמאינא

רמאיוןפיוותאםיכלהברםעןומהו25׃יתדועסםעטי

ומאתאוויבאתאאנשיאלוילאאובייכשיא26׃םהילא

תאםגףאוויתיחאתאוויחאתאווינבתאוותשאתאו

ובלצתאאשיאלרשאו27׃ידימלתתויהללכויאלושפנ

ץפחהםכמימיכ28׃ידימלתתויהללכויאלירחאאבו

תואצוההתאבשחיוהנושארבבשיאלהלדגמתונבל

אלודוסיהתאםישיןפ29׃ומילשהלודיגישתגשהםא

׃רמאלולגיעלהלומוקיםיארהלכהיהוותולכללכוי

ימזא31׃תולכללכיאלותונבללחהשיאההזיכ30

בשיאלורחאךלמבהמחלמתורגתהלםקהךלמהאוה

תארקלךרעלםיפלאתרשעבלכויםאץעיתיוהנושארב



סָקּול 1597

םיכאלמוילאחלשואלםאו32׃ףלאםירשעבוילעאבה

רשאםכמשיאלכהככ33׃םולששקבלקוחרונדועב

בוט34׃ידימלתתויהללכויאלושוכרלכמרטפנאל

חלציאל35׃ןקתיהמבלפתהיהחלמהםאוחלמה

ולםינזארשאימוהכילשיהצוחהןמדלםגהמדאלםג

׃עמשיעמשל

עמשלםיאטחהוםיסכומהלכוילאברקביהיו15

לבקמהזהנהרמאלםירפוסהוםישורפהונוליו2׃ותוא

הזהלשמהתאםהילארבדיו3׃םתאלכאוםיאטחהתא

דבאוםישבכהאמולרשאםכמשיאההזימ4׃רמאל

רבדמבהעשתוםיעשתהתאשוטיאלוםהמדחאול

ותאואצמכהיהו5׃והאצמייכדעדבאהירחאךלהו

ויבהאלארקוותיבלאאבו6׃החמשבויפתכלעונמישי

׃דבאהיישתאיתאצמיכיתאוחמשרמאלדחיוינכשלו

דחאאטוחלעםימשבהחמשהיהתןכיכםכלרמאינא7

וכרטציאלרשאםיקידצהעשתוםיעשתלעמרתויבשה

םינומכרדהרשעהלרשאהשאהימוא8׃הבושתל

תאאטאטתורנקילדתאלודחאןומכרדהלדבאו

האצמכהיהו9׃והאצמתיכדעבטיהשפחתותיבה

יתאהנחמשרמאלהיתונכשלוהיתוערלארקתותוא

רמאינאןכ10׃ילדבארשאןומכרדהתאיתאצמיכ

דחאאטוחלעםיהלאיכאלמיפנלהחמשהיהתםכל

׃םינבינשולויהדחאשיארמאיו11׃ואטחמבשרשא

שוכרהקלחתאילהנתיבאויבאלאריעצהרמאיו12



סָקּול 1598

םימיץקמיהיו13׃הלחנהתאםהלקלחיויללפירשא

םשוהקוחרץראלאךליולכהתאריעצהןבהףסאיו

ירחאו14׃םיללוזוםיאבוסךרדבךליוושכרתארזפ

תויהללחיואיההץראבקזחבערהיהלכהתאותולכ

ץראבהנידמהינבמדחאבקבדיוךליו15׃םחלרסח

ואתיו16׃םיריזחתוערלויתודשלאותואחלשיואיהה

ןתנןיאוםיריזחהולכאירשאםיבורחבונטבתאאלמל

םהלשיויבאיריכשוברהמרמאיוובללאבשיו17׃ול

לאהכלאואנהמוקא18׃בערבדבאינאועבשלםחל

יתלקנו19׃ךינפלוםימשליתאטחיבאוילארמאויבא

לאאביוםקיו20׃ךיריכשרשאכינמישךנבדועארקהמ

לעלפיוץריוויעמומהיווהארויבאוקוחרמונדועויבא

םימשליתאטחיבאןבהוילארמאיו21׃והקשיוויראוצ

באהרמאיו22׃ךנבדועארקהמיתלקנינאוךינפלו

והשיבלהוןלכמהבוטההלמשהתאואיצוהוידבעלא

לגעתאואיבהו23׃וילגרבםילענוודילעתעבטונתו

היהינבהזיכ24׃חמשנוהלכאנוותאוחבטוקברמה

לודגהונבו25׃חמשלולחיואצמיוהיהדבואויחיותמ

לוקעמשיותיבהלאברקיואברשאכיהיוהדשבהיה

המלאשיוםירענהדחאלאארקיו26׃תולחמוהרמז

לגעתאךיבאחבטיוךיחאאביכוילארמאיו27׃תאז

הבאאלוולרחיו28׃םלשולבשוהרשאלעקברמה

רמאיוןעיו29׃ובללערבדיוויבאאציוהתיבהאובל

אלימימוךתאדבעינאתוברםינשהזהנהויבאלא

םעשישאןעמלידגילתתנאלימימוךתוצמתאיתרבע



סָקּול 1599

תונזהםעךתלחנתאעלברשאהזךנבאביו30׃יער

דימתהתאינבוילארמאיו31׃קברמהלגעתאולחבזתו

חמשלושושלןוכנלבא32׃אוהךלילרשאלכוידמע

׃אצמיוהיהדבאויחיותמהיההזךיחאיכ

לעדיקפולוהיהרישעשיאוידימלתלאםגרמאיו16

2׃ךינינקתאאוהרזפמיכםרמאבוילאוהנישליוותיב

ןובשחןתךילעיתעמשתאזהמוילארמאיוותאארקיו

דיקפהרמאיו3׃דיקפדועתויהללכותאליכךתדקפ

אלרדעלהדקפהתאינממינדאחקייכהשעאהמובלב

השעאהמיתעדי4׃שובינאםיחתפהלעלאשלולכוא

ארקיו5׃יתדקפמרסואתעבםהיתבלאינופסאיןעמל

ןושארהתאלאשיווינדאםהבהשנרשאשיאלכלא

רמאיוןמשיתבתאמרמאיו6׃ינדאלביחהתאהמכ

רחאלאו7׃םישמחתבתכובשרהמוךרטשתאחקוילא

תאחקרמאיוםיטחרכתאמרמאיוביחהתאהמכרמא

הלועהדיקפתאןודאהחבשיו8׃םינמשבתכוךרטש

םימורעהזהםלועהינביכתושעלםירעהרשאלע

aiōn)׃רואהינבמםרודבםה g165)9םכלרמאינאםגו

ופסאיותלכתעבןעמלהלועהןוממבםיבהאםכלושע

aiōnios)׃םלועתונכשמלאםכתא g166)10טעמבןמאנה

םגלועמרעזמטעמבלועמהוהברהבםגןמאנרעזמ

תאםינמאנםתייהאלהלועהןוממבםאןכל11׃הברהב

םירחאלרשארבדבםאו12׃םכדיבדיקפיימיתמאה

ןיא13׃םכלןתיימםכלרשאתאםינמאנםתייהאל



סָקּול 1600

דחאהתאאנשייכםינדאינשדבעללכוירשאדבע

אלהזבירחאהתאודחאבקבדיוארחאהתאבהאיו

תאזלכועמשיו14׃ןוממהתאוםיהלאהתאדבעולכות

רמאיו15׃ולוגעליוףסכיבהאםהרשאםישורפהםג

עדויםיהלאוםדאהינפלםיקדטצמהםהםתאםהילא

׃םיהלאהינפלאוההבעותםדאבהבגהיכםכבבלתא

תרושבהאלהוזאןמוןנחוידעםיאיבנהוהרותה16

לקנלבא17׃הבאוביהקזחבשיאלכוםיהלאהתוכלמ

׃הרותהןמדחאץוקלפירשאמץראהוםימשהורבעייכ

אוהףאנתרחאחקלוותשאתאחלשמהשיאלכ18

רישעשיא19׃אוהףאנהשיאמהשורגהתאחקלהלכו

20׃םויםויחמשיוגגעתיוששוןמגראשובלאוהוהיה

אלמאוהוותיברעשחתפבכשמרזעלומשוןויבאשיאו

לעמםילפנהםירורפהןמעבשלואתיו21׃תועבעבא

22׃ויתועבעבאוקליוואבםיבלכהםגורישעהןחלש

קיחלאםיכאלמהידילעלבויוןויבאהתמרשאכיהיו

תובאכמבותויהבו23׃רבקיורישעהםגתמיוםהרבא

רזעלתאוקוחרמםהרבאתאאריוויניעתאאשיולואשב

Hadēs)׃וקיחב g86)24חלשויננחםהרבאיבארמאיוקעציו

תאררקןעמלםימבועבצאהצקתאלבטיורזעלתאאנ

רכזינבםהרבארמאיו25׃הזהדקומביתינעיכינושל

התעותוערהתאחקלרזעלםגוךייחבךבוטתחקליכ

הלודגהחושתאזלכדבלמו26׃רעטצתהתאוםחניאוה

םיצפחהרובעולכוייתלבלםכיניבווניניבתקספמ

רמאיו27׃ונילאםשמורבעייתלבלוםכילאהפמתכלל



סָקּול 1601

28׃יבאתיבלאותאחלשתיכךתאמינאלאשיבאןכםא

לאםהםגואביןפםהבדיעיןעמלםיחאהשמחילשייכ

השמםהלשיםהרבארמאיו29׃הזההבצעמהםוקמ

םהרבאיבאןכאלרמאיו30׃ןועמשיםהילאםיאיבנהו

רמאיו31׃ובושיזאםיתמהןמדחאםהילאךליםאךא

םוקייכםגםיאיבנהלאוהשמלאועמשיאלםאוילא

׃ונימאיאלםיתמהןמדחא

םילשכמהואביאלשרשפאיאוידימלתלארמאיו17

חלפהלתישולחונ2׃ואביודילערשאשיאליואלבא

דחאתאלישכירשאמםיהלאךלשיווראוצלעבכר

ךלאטחיםאםכיתושפנלורמשה3׃הלאwםינטקהמ

עבשךלאטחיםאו4׃ולחלסםחניםאוולחכוהךיחא

יתמחנרמאוםויבםימעפעבשךילאבשוםויבםימעפ

ונלףסוהןודאהלאםיחילשהורמאיו5׃ולתחלסו

רגרגכהנומאםכלהתיהולןודאהרמאיו6׃הנומא

ךותבעטנהורקעההזהתותהלאורמאתזאלדרחה

ואשרחדבעולוםכמהזאוהימ7׃םכלעמשיוםיה

הנההשגרהמוילארמאיהדשהןמואבברשאהער

רגחוברעהתחוראילןכהוילארמאיאלה8׃בסהו

לכאתרחאותותשלולכאליתילכםאדעינתרשוךינתמ

תאותשעלעדבעלהדותןתיםגה9׃התאםגהתשתו

םכתושעירחאםתאםגהככ10׃ןתיאליתרמאוהוצרשא

ונחנאםבליעומןיאםידבעורמאםתיוצרשאלכתא

ועסנביהיו11׃ונישעתושעלונילעלטמהתאקריכ



סָקּול 1602

לאאביו12׃לילגהוןורמשךותברבעאוהוםילשורי

םידמעםהוםיערצמםישנאהרשעוהעגפיודחארפכ

14׃וננחהרומעושירמאלםלוקתאואשיו13׃קוחרמ

יהיוםינהכהלאוארהווכלםהילארמאיוםתואאריו

בשיואפרניכותארבםהמדחאו15׃ורהטיוםתכלב

וילגרלוינפלעלפיו16׃לודגלוקבםיהלאהתאחבשיו

אלהרמאיועושיןעיו17׃ינורמשהיהאוהוולהדויו

רשאאצמנאלםאה18׃םההיאהעשתהוורהטהרשעה

וילארמאיו19׃הזהירכנהיתלוזםיהלאלדובכתתלבש

יתמםישורפהוהלאשיו20׃ךלהעישוהךתנומאךלוםוק

םיהלאהתוכלמרמאלםתאןעיוםיהלאהתוכלמאובת

הנהואהפהנהורמאיאלו21׃םיניעהארמבאובתאל

לארמאיו22׃איהםכברקבהנהםיהלאהתוכלמיכםש

ימימדחאםויתוארלםתיואתהוםיאבםימיםידימלתה

הנהםשהנהםכילאורמאיםאו23׃וארתאלוםדאהןב

רשאקרבכיכ24׃םהירחאוצורתלאווכלתלאהפ

ןבהיהיןכםימשההצקדעריאיוםימשההצקמקרבי

הברהלבסלאוהךירצהנושארבךא25׃ומויבםדאה

ימיבהיהיןכחנהיהרשאכו26׃הזהרודהןמסאמהלו

םישנאלםישנואישהוםישנואשנותשוולכא27׃םדאהןב

תאתחשיולובמהאביוהבתהלאחנאברשאםויהדע

רכמוהנקהתשולכאטולימיבהיהרשאכו28׃םלכ

שארטמיוםודסמטולאצירשאםויביהיו29׃הנבועטנ

םויבהיהיהככ30׃םלכתאתחשיוםימשהןמתירפגו

לעהיהירשאשיאאוההםויב31׃םדאהןבהלגירשא
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הדשברשאשיאוםתאתאשלדרילאתיבבוילכוגגה

טלמלשקבמה33׃טולתשאתאורכז32׃התיבהבשילא

רמאינא34׃היהיהתאדבאירשאוהנדבאיושפנתא

ףסאידחאהתחאהטמבויהיםינשאוהההלילבםכל

ףסאתתחאהדחיתונחטהנייהתםיתש35׃בזעירחאהו

רחאהודחאהףסאנוהדשבויהיםינש36׃בזעתתרחאהו

םהילארמאיוונינדאתאזהיאוילאורמאיוונעיו37׃בזעי

׃םירשנהוצבקיםשרגפהרשאב

אלודימתללפתהלםהילארבדלשמםגו18

אריאלרשאתחאריעבהיהטפושרמאיו2׃תופרתהל

התיההנמלאו3׃םדאלםינפאשנאלוםיהלאהתא

׃יבירממינידתאהנידרמאלוילאאבתואיההריעב

תאיכםגושפנברמאןכירחאוםוילאםוימןאמיו4

ןידתאהשעא5׃םינפאשאאלםדאלואריינניאםיהלאה

ינאכדתודימתאובתןפיתאהעיגוהלעתאזההנמלאה

׃הלועהןידרמארשאתאועמשןודאהרמאיו6׃םילמב

וילאםיארקהויריחבןידהשעיאוהאלהםיהלאהו7

םכלרמאינא8׃םעישוהלהמהמתייכםגהלילוםמוי

אצמיהואבבםדאהןבךאהרהמבםנידתאהשעייכ

םיחטבםישנאלאולשמאשיוףסויו9׃ץראבהנומא

׃רמאיוםהיניעבםיזבנםירחאוהמהםיקידציכםשפנב

שורפדחאהללפתהלשדקמהלאולעםישנאינש10

רמאלללפתיוודבלשורפהבציתיו11׃סכומדחאהו

םיקשעהוםילזגהםדאהרשאכינניאיכךדואםיהלא
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עובשבםימעפםצינא12׃הזהסכמכםגואםיפאנהו

קוחרמדמעהיהסכומהו13׃ינינקלכתארשעמינא

לעףפותםאיכםימשלויניעתאתאשלףאהבאאלו

יכםכלרמאינא14׃אטוחהילחלסםיהלארמאלובל

לפשיושפנתאםירמהלכיכהזמקדצנותיבלהזדרי

םידליהתאםגוילאואיביו15׃םמוריהליפשירשאו

ארקיו16׃םבורעגיוםידימלתהואריוםהבעגיןעמל

לאוילאאובלםידלילוחינהרמאיווילאעושיםתא

םכלינארמאןמא17׃םיהלאהתוכלמהלאליכםוענמת

אלאוהדליכםיהלאהתוכלמתאלבקיאלרשאלכ

ילהמבוטהיבררמאלדחאןיצקוהלאשיו18׃הבאבי

aiōnios)׃םימלועייחשריאותושעל g166)19וילארמאיו

׃םיהלאהדחאיתלבבוטןיאבוטילתארקעודמעושי

אלבנגתאלחצרתאלףאנתאלעדויהתאתוצמהתא20

לכתארמאיו21׃ךמאתאוךיבאתאדבכרקשדעהנעת

תחאדוערמאיועושיעמשיו22׃ירוענמיתרמשהלא

רצואךליהיוםיינעלקלחוךלרשאלכתארכמתרסח

בצעיותאזתאועמשכיהיו23׃ירחאךלואובוםימשב

רמאיובצעניכעושיאריו24׃ולהיהלודגרשעיכדאמ

׃םיהלאהתוכלמלאאובלםיסכנילעבלהשקיהמכ

לארישעאובמטחמהבקנךותברבעלמגללקניכ25

׃עשוהללכויימוםיעמשהורמאיו26׃םיהלאהתוכלמ

28׃םיהלאמאלפיאלםדאינבמאלפישהמרמאיו27

׃ךירחאךלנולכהתאונבזעונחנאןהסורטפרמאיו

בזערשאשיאןיאםכלינארמאןמאםהילארמאיו29
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תאואותשאתאואויחאתאואויתובאתאואותיבתא

םילפכםהיתחתחקיאלו30׃םיהלאהתוכלמןעמלוינב

aiōn)׃םימלועייחאבהםלועבוהזהםלועבהברה g165,

aiōnios g166)31וננהםהלרמאיורשעהםינשתאוילאחקיו

ןבלעםיאיבנהידיבבותכהלכאלמיוהמילשוריםילע

וקריוובוללעתיוובולתהיוםיוגלרסמייכ32׃םדאה

םויבווהותימיםיטושבותאםתוכהירחאו33׃וינפב

רבדהיהיוהמואמוניבהאלםהו34׃םוקיםוקישילשה

וברקביהיו35׃רמאנהתאועדיאלוםהמםלענהזה

36׃לאשמאוהוךרדהלעבשירועשיאהנהווחירילא

37׃תאזהמתעדלשרדיורבעהםעהלוקתאעמשיו

עושירמאלקעציו38׃רבועירצנהעושייכולודיגיו

ותשחהלובורעגהנשארבםיכלההו39׃יננחדודןב

עושידמעיו40׃יננחדודןבעושיקעצלדועהברהאוהו

41׃רמאלוהלאשיוברקרשאכיהיווילאואיבהלוציו

רמאיו42׃האראיכינדארמאיוךלהשעאיכךצפחהמ

ךליוהארםאתפו43׃ךלהעישוהךתנומאהארוילא

תאזםתוארבםעהלכוםיהלאהתאחבשוךלהוירחא

׃םיהלאלהדותונתנ

ישארמיכזומשושיאהנהו2׃וחיריברבעיואוביו19

אוהימעושיתאתוארלשקביו3׃רישעאוהוםיסכומה

ץריוםדקיו4׃היההמוקלפשיכםעהינפמלכיאלו

5׃הברבעירשאךרדהםשיכותוארלהמקשלעלעיו

רמאיווהאריועושיטביואוההםוקמהלאואבביהיו
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6׃ךתיבבםויהתבשלינאךירציכרהמדריכזוילא

רמאלםיארהלכונוליו7׃החמשבוהפסאיודריורהמיו

ןודאהלארמאיויכזדמעיו8׃אטוחשיאתיבבןוללאב

יתקשעםאוםיינעלןתנינאיסכנתיצחמתאינדאהנה

התיהםויהעושיוילארמאיו9׃םיתעבראולבישאשיא

אביכ10׃אוהםגםהרבאןברשאבהזהתיבלהעושת

םיעמשםהיהיו11׃דבאהתאעישוהלושקבלםדאהןב

המהוםילשורילברקרשאלעלשמתאשףסיותאזתא

רמאןכלע12׃םיהלאהתוכלמהלגתהרהמיכםיבשח

ולתחקלהקוחרץראלאךלהםירידאהןמדחאשיא

םהלןתיווידבעמהרשעלאארקיו13׃בושלוהכלממ

וריעינבו14׃יאבדעםהבורחסםהלרמאיוםינמהרשע

הזבץפחנאלרמאלוירחאםיכאלמוחלשיוותואםיאנש

בשיוהכלממהתאותחקירחאיהיו15׃ונילעךלמייכ

ףסכהתאםהלןתנרשאםההםידבעהתאארקלרמאיו

ןושארהאביו16׃ורחסמבדחאלכחיורההמעדיןעמל

וילארמאיו17׃םינמתרשעאיבהךלשהנמינדארמאיו

היהרעזמטעמבןמאנתייהרשאתחתבוטהדבעהןכ

הנמינדארמאיוינשהאביו18׃םירערשעלעטילש

היההתאףאהזלםגרמאיו19׃םינמתשמחהשעךלש

ךלשהנמךלאהרמאיורחאהאביו20׃םירעשמחלע

יכךתאיתאריינפמ21׃רדוסברורצילצאהיהרשא

רשאתארצקותחנהאלרשאתאחקלהשקשיאהתא

התאערהדבעהךטפשאךיפמוילארמאיו22׃תערזאל

תארצוקויתחנהאלרשאתאחקלהשקשיאינאיכתעדי



סָקּול 1607

ינאוינחלשליפסכתאתתנאלהמלו23׃יתערזאלרשא

םידמעהלארמאיו24׃תיברמבותואעבותיתייהיאובב

׃םינמהתרשעולרשאלאוהונתוהנמהתאונממואשםש

רמאינאןה26׃םינמתרשעולשיונינדאוילאורמאיו25

םגונממחקיולןיארשאוולןתניולשיששיאלכיכםכל

יכלמוצפחאלרשאםההיביאתאלבא27׃ולרשאתא

רבדללכיו28׃ינפלםתאוגרהוהנהםתאואיבהםהילע

יהיו29׃םילשורילעיוםהינפלרבעיוהלאהםירבדה

םיתיזהרהארקנהרהביניהתיבויגפתיבלאוברקב

רשארפכהלאוכל30׃רמאלוידימלתמםינשחלשיו

אלרשארוסאריעואצמתהמשםכאובבהיהוונלוממ

לאשייכו31׃ואיבהוותאוריתההתעדעםדאוילעבשי

ןודאהיכןעיוילאורמאתהכוהריתתהמלשיאםכתא

׃םהילארבדרשאכואצמיוםיחולשהוכליו32׃ולךירצ

םתאהזהמלוילעבםהילארמאיוריעהתאוריתיו33

והאיביו35׃ולךירצןודאהורמאיו34׃ריעהתאםיריתמ

וילעוביכריוריעהלעםהידגבתאוכילשיועושילא

37׃ךרדהלעםהידגבתאועיצהועסנבו36׃עושיתא

םידימלתהןומהלכולחיוםיתיזהרהדרומלאברקיו

תורובגהלכלעלודגלוקבוהחמשבםיהלאהתאחבשל

םולשהוהיםשבאבהךלמהךורב38׃רמאלואררשא

ךותברשאםישורפתצקמו39׃םימורמבדובכוםימשב

ינארמאיוןעיו40׃ךידימלתברעגיברוילאורמאםעה

יהיו41׃םינבאההנקעזתהלאושחיםאיכםכלרמא

תעדיול42׃רמאלהילעךביוריעהתאאריוברקרשאכ
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םלענהתעוךמולשרבדתאהזהךמוידועבתאףא

הללוסךיביאוכפשוךילעםיאבםימייכ43׃ךיניעמ

ובחסו44׃ךירבעלכמךילעורצוךופיקהוךיביבס

ןבאלעןבאךבוריאשיאלוךברקבךינבתאוךתוא

שדקמהלאאביו45׃ךתדקפתעתאתעדיאליכבקע

רמאיו46׃ובםינוקהתאוםירכמהתאםשמשרגללחיו

ותואםיתשעםתאואוההלפתתיביתיבבותכןהםהילא

םינהכהושדקמבםויםוידמלמיהיו47׃םיצירפתרעמל

48׃ודבאלםישקבמםעהישארםגוםירפוסהוםילודגה

עמשלוירחאוקבדםעהלכיכתושעלהמואצמאלו

׃ותא

ושגיורשבמושדקמבםעהתאדמלמאוהוםויהיהיו20

אנרמאוילאורמאיו2׃םינקזהםעםירפוסהוםינהכה

ךלןתנהאוהימואהלאתאהשעהתאתושרוזיאבונל

םכלאשאינאףאםהילארמאיוןעיו3׃תאזהתושרהתא

םאהתיהםימשהןמהןנחויתליבט4׃ילורמאורבד

םימשהןמרמאנםארמאלםבלבובשחיו5׃םדאינבמ

םדאינבמרמאנםאו6׃ולםתנמאהאלהזהמלרמאו

7׃היהאיבנןנחוייכםתעדלעםדמעבםעהלכונלקסו

אלינאםגםהילאעושירמאיו8׃ןיאמונעדיאלונעיו

לארבדללחיו9׃הלאהשעינאתושרוזיאבםכלרמא

לאותאןתיוםרכעטנדחאשיאהזהלשמהתאםעה

דעומלו10׃םיברםימילקוחרמךרדבךליוםימרכ

םימרכהוםרכהירפמולתתלםימרכהלאדבעחלש

םגוכיורחאדבעחלשףסיו11׃םקירוהחלשיווהכה
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םגוישילשחלשלףסיו12׃םקירוהחלשיווהפרחיוותא

םרכהלעברמאיו13׃הצוחוהפחדיווהשרגיוועצפותא

ילואותואםתוארכידידיתאינבתאהחלשאהשעאהמ

רמאלודחיוצעונםימרכהותאתוארכו14׃וינפמורוגי

ושרגיו15׃השריהונליהתווהגרהנווכלשרויהאוההז

לעבםהלהשעיהמהתעווהגרהיוםרכלץוחמלאותוא

םרכהתאןתיוהלאהםימרכהתאדבאיואובי16׃םרכה

17׃תאזכתויהמהלילחורמאיוםעמשכיהיוםירחאל

םינובהוסאמןבאבותכההזאוההמורמאיוםבטביו

תאורבשיאיההןבאהלעלפנהלכ18׃הנפשארלהתיה

םילודגהםינהכהושקביו19׃והקחשתוילעלפתרשא

םעהינפמוארייואיההתעבםדיתאובחלשלםירפוסהו

ולובראיו20׃הזהלשמהתארבדםהילערשאועדייכ

ותואודכליןעמלםיקידצכומדנםהוםיבראמוחלשיו

והלאשיו21׃ןומגההדילאוהררשהלאוריגסהלרבדב

םינפאשתאלודמלתורבדתהנוכניכונעדייבררמאל

תתלונלרתמה22׃םיהלאךרדתאהתאהרומתמאביכ

׃םהלרמאיוםהילכנתארכיו23׃אלםארסיקהלאסמ

רשאבתכמהוהרוצהימלשרנידינוארהינוסנתהמ24

ונתןכלםהילארמאיו25׃רסיקהלשורמאיוונעיווילע

26׃םיהלאלרשאתאםיהלאלורסיקלרשאתארסיקל

והנעמלעוהמתיוםעהינפלרבדבודכללולכיאלו

תיחתבםירפכהםיקודצהןמםישנאוברקיו27׃ושירחיו

תומייכונלבתכהשמהרומ28׃רמאלוהלאשיוםיתמה

םיקהוותשאתאויחאחקלוולןיאםינבוהשאלעבחא
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חקלןושארהוםיחאהעבשויההנהו29׃ויחאלערז

אלאוהםגתמיוינשההתאחקיו30׃םינבאלתמיוהשא

אלוהעבשהףאושעהככוישילשההתאחקיו31׃םינב

33׃השאהםגהתמהנורחאבו32׃ותומיוםינבוחינה

התיהיכהשאלהיהתםהמימלםיתמהתיחתבהנהו

םלועהינבםהילארמאיועושיןעיו34׃העבשלהשא

aiōn)׃הנאשנתוםישנואשיהזה g165)35לחנלםיכזהו

אלוםישנואשיאלםיתמהתיחתתאואבהםלועהתא

aiōn)׃הנאשנת g165)36םהםיושיכתומלדועולכויאליכ

37׃המוקתהינבםתויהבהמהםיהלאינבוםיכאלמל

הוהיתאוארקבםיתמהומוקייכהנסבזמרהשמםגו

םיהלאהו38׃בקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלא

םייחםלכיכםייחהיהלאםאיכםיתמהיהלאונניא

וברעאלו40׃תרבדהפייברםירפוסהןמונעיו39׃ול

ךיאםהילארמאיו41׃רבדותואלאשלםבלתאדוע

רמאדודאוהו42׃דודןבאוהיכחישמהלעורמאי

תישאדע43׃ינימילבשינדאלהוהיםאנםילהתרפסב

אוהךיאוןודאולארקדודהנה44׃ךילגרלםדהךיביא

ורהזה46׃םעהלכינזאבוידימלתלארמאיו45׃ונב

םיבהאותילטיפוטעךלהתהלםיצפחהםירפוסהןמ

יתבבשארהיבשומתאוםיקושבםמולשתולאשתא

תאםיעלבה47׃תודועסבשארהתובסמתאותויסנכה

המהםיניעהארמלםתלפתםיכיראמותונמלאהיתב

׃וחקירתילעטפשמ
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םתובדנתאםיכילשמםירישעהתאאריוטביו21

יתשובתנתנהינעהנמלאםגאריו2׃רצואהןוראל

הינעההנמלאהיכםכלינארמאתמארמאיו3׃תוטורפ

םיהלאלובדנתההלאלכיכ4׃םלכמרתויהנתנתאזה

5׃הנתנהשוכרלכתאהנורסחמאיהוםהלשףדעהמ

תופיםינבאבאוהרדהמיכשדקמהלעםרמאביהיו

םיאבםימיהנהםיארםתארשאתא6׃רמאיותונתמבו

והלאשיו7׃קרפתתאלרשאןבאלעןבאראשתאלו

תעלתואהאוההמותאזהיהתאופאיתמיבררמאל

ימשבואביםיבריכועתתןפואררמאיו8׃התויה

׃םהירחאוכלתלאםתאוהבורקתעהואוהינארמאל

היהתויהיכותחתלאתומוהמותומחלמםכעמשבו9

םהילארבדףסיו10׃דעומלץקדועךאהנושארלתאז

שערהיהו11׃הכלממלעהכלממויוגלעיוגםוקירמאל

ןמתולדגתותאוםיארומםגורבדובערוהכוהכלודג

ופדריוםהידיתאםכבוחלשיהלאלכינפלו12׃םימשה

ינפלואבותוםיאלכיתבלאותויסנכיתבלםכתאורסמיו

׃תודעלםכלתאזהתיהו13׃ימשןעמלםילשמוםיכלמ

יכ15׃וקדטצתהמבגאדיתלבלםכבבלותישןכלע14

הינפלדמעלולכויאלרשאהמכחוהפםכלןתניכנא

ידילעורסמתםגו16׃םכיממוקתמלכהדגנרבדלו

17׃םכמותימיוםכיערוםכיבורקוםכיחאוםכידלוי

לפיאלךא18׃ימשןעמלםדאלכלםיאונשםתייהו

תאםכלונקםכתלחותב19׃הצראםכשארתרעשמ

םילשוריתאםיבבוסתונחמוארתרשאכו20׃םכיתשפנ
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לאהדוהיישנאוסוניזא21׃הנברחברקיכועדתעדי

לאתוזרפבםהרשאוואציהכותבםהרשאוםירהה

23׃בותכהלכתאלמלהמהםקנימייכ22׃הבואובי

הלודגהרצהיהתיכםההםימיבתוקינימלותורהליואו

ולגהוברחיפלולפנו24׃הזהםעהלעףצקוץראב

ואלמייכדעםיוגילגרבסמרתםילשוריוםיוגהלכלא

לעוםיבכוכבוחריבושמשבתותאויהו25׃םיוגהתותע

וגומיו26׃ויכדוםיהתימהמהכובמוםיוגלהקוצמץראה

יכץראהלכלעתואבהתדרחמוהמיאמםדאהינב

אבםדאהןבתאואריזאו27׃וטטומתיםימשהתוחכ

תאזתויהללחתרשאכו28׃ברדובכבוהרובגבןנעב

29׃אובלםכתלאגהבורקיכםכישארואשוודדועתה

׃םיצעהלכתאוהנאתהתאוארלשמםהילארבדיו

יכםתעדיאלהםחרפתאםיאיצומםתאוארתיכ30

ועדםכיניעלהלאאבבםתאףאהככ31׃ץיקהברק

אלםכלינארמאןמא32׃םיהלאהתוכלמהבורקיכ

ץראהוםימשה33׃לכההיהייכדעהזהרודהרבעי

דבכיןפםכלורמשהקר34׃ןורבעיאלירבדוורבעי

םכילעאבוהיחמהתוגאדבוןורכשבואבסבםכבבל

םיבשיהלכלעאוביחפומכיכ35׃םאתפאוההםויה

ןעמלוללפתהותעלכבודקשןכל36׃ץראהלכינפלע

ינפלבציתהלוהלאהתודיתעהלכמטלמהלחכורצעת

רהבאציהלילבושדקמבםמוידמלמיהיו37׃םדאהןב

אובלומיכשהםעהלכו38׃ןוללםיתיזהרהארקנה

׃ותואעמשלשדקמבוילא
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םילודגהםינהכהו2׃חספארקנהתוצמהגחברקיו22

3׃םעהינפמוארייכוהגרהיךיאםישקבמםירפוסהו

רפסמבאוהותוירקשיאהנכמההדוהיבסנכנןטשהו

ליחהירשוםינהכהישארםערבדיוךליו4׃רשעהםינש

6׃ףסכולתתלותאיווחמשיו5׃םדילאונרסמיךיא

יניעלאלשםהילאורסמלהנאותשקביוםתאחטביו

׃חספהובחבזיחובזרשאתוצמהםויאביו7׃ןומהה

ונלוניכהווכלרמאלןנחויתאוסורטפתאחלשיו8

ץפחתםוקמהזיאבוילאורמאיו9׃הלכאנוחספהתא

הריעהםיאבםתאהנהםהילארמאיו10׃ותואןיכניכ

תיבהלאוירחאוכלםימתחפצאשנשיאםכתאעגפו

ךלרמאהכתיבהלעבלאםתרמאו11׃המשאובירשא

׃ידימלתםעחספהתאםשהלכארשאןולמההיאברה

13׃וניכתםשהעצמהלודגהילעםכתאהאריאוהו12

14׃חספהתאוניכיוםהילארבדרשאכואצמיווכליו

םיחילשהרשעםינשואוהבסיוהעשההעיגהרשאכיהיו

תאםכתאלכאליתפסכנףסכנםהילארמאיו15׃ותא

לכאינניאםכלינארמאיכ16׃יתונעינפלהזהחספה

תאחקיו17׃םיהלאהתוכלמבאלמייכדעדועותוא

רמאיכ18׃םכיניבוקלחוהתאוחקרמאיוךרביוסוכה

יכדעןפגהתבונתמהתעמהתשאאלהתשםכלינא

עצביוךרביוםחלהתאחקיו19׃םיהלאהתוכלמאובת

׃ינורכזלושעתאזםכדעבןתנהיפוגהזרמאלםהלןתיו

איהסוכהוזרמאלהדועסהרחאסוכהתאםגןכו20

דיהנהךא21׃םכדעבךפשנהימדבהשדחהתירבה
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ךלהםדאהןבןהיכ22׃ןחלשהלעיתאיתוארסמה

לערשאאוההשיאליואלבאוילעץרחנרשאיפכול

אוהימוהערתאשיארקחלולחהםהו23׃רסמיודי

םהיניבהתיההבירמםגו24׃תאזהשעירשאםהמהז

יכלמםהילארמאיו25׃םהבלודגהתויהלבשחיימ

םתאו26׃דסחישעוארקיםהיטילשוםהבםידרםיוגה

׃תרשמכהיהילשמהוריעצכהיהיםכבלודגהיכןכאל

בסמהאלהתרשמהואבסמהםאלודגהאוהימיכ27

םידמעהםהםתאו28׃תרשמהומכםככותביננהינאו

רשאכםכתאליחנמינאןכל29׃יתנויסנבהתעדעידמע

לעותשתוולכאתןעמל30׃תוכלמהתאיבאינליחנה

םינשתאטפשלתואסכלעםתבשיויתוכלמבינחלש

הנהןועמשןועמשןודאהרמאיו31׃לארשייטבשרשע

יתללפתהינאו32׃םיטחכםכתורזלןטשהםכתאעבת

קזחבושתרשאכהתאוךתנומאהלכתאלרשאךדעב

ךתאתכללןוכניננהינדאוילארמאאוהו33׃ךיחאתא

ךלרמאינארמאיו34׃תומלםגםירוסאהתיבלםג

תשחכםימעפשלשיכדעםויהלגנרתארקיאלסורטפ

יתחלשרשאכםהילארמאיו35׃ויתעדיאלרמאליב

ורמאיורבדםתרסחהםילענולימרתוסיכילבםכתא

רשאהתעןכאםהילארמאיו36׃רבדלכונרסחאל

אוהולןיארשאולימרתהתאםגןכווהאשיסיכול

רשאםכלינארמאיכ37׃ברחהנקיוודגבתארכמי

יכהנמנםיעשפתאוהזהבותכהיבאלמתהלדועךירצ

הפהנהונינדאורמאיו38׃וצקדעאבילעבותכהלכ
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םויבםויכךליואציו39׃ידםהילארמאיותוברחיתש

לאאביו40׃וידימלתםגוירחאוכליוםיתיזהרהלע

׃ןויסנידילאוביתלבלוללפתהםהילארמאיוםוקמה

ויכרבלעערכיוןבאעלקכקחרהםהמדרפנאוהו41

תאילעמריבעהלךנוצרםאיבא42׃רמאלללפתיו

אריו43׃ךנוצרכםאיכינוצרכיהילאךאתאזהסוכה

ילבחוילעואביו44׃והקזחיוםימשהןמךאלמוילא

םידריםדיפטנכותעזיהתוהקזחבללפתהלףסויותומ

םאצמיוםידימלתהלאאביוללפתהמםקיו45׃ץראל

וללפתהוומוקונשיתהמלםהילארמאיו46׃ןוגימםינשי

דחאוןומההנהורבדמונדוע,נויסנידילואבתאלרשא

לאברקיוםהינפלךלההדוהיארקנהרשעהםינשמ

הקישנבההדוהיוילאעושירמאיו48׃ולקשנלעושי

תאםיארותארשאםישנאהו49׃םדאהןבתארסומהתא

דחאךיו50׃ברחבהכנהונינדאוילאורמאיוהיהירשא

51׃תינמיהונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתאםהמ

52׃והאפריוונזאבעגיוופרההתעבררמאיועושיןעיו

םינקזהושדקמהירשוםינהכהישארלאעושירמאיו

תוברחבילעםתאציץירפלעומכרמאלוילעואברשא

םתחלשאלולכיהבםויםויםכלצאיהאו53׃תולקמבו

ושפתיו54׃ךשחהןטלשוםכתעשאיהתאזםלואודייב

ךלהסורטפולודגהןהכהתיבוהאיביווהכילויוותוא

ובשיורצחהךותבשאורעביכיהיו55׃קוחרמוירחא

בשויהחפשהוהארתו56׃םכותבסורטפםגבשיוודחי

ובשחכיו57׃ומעהיההזםגרמאתוובטבתורואהדגנ
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רחאםדאוהארטעמירחאו58׃ויתעדיאלהשארמאיו

59׃ינניאיכםדאאלסורטפרמאיוםהמהתאםגרמאיו

הזםגםנמארמאלרחאשיאםיקתחאהעשכרבעירחאו

אלםדאןבסורטפרמאיו60׃ילילגאוהףאיכומעהיה

׃ארקלוגנרתהורבדמונדועאוהורמאהתאהמיתעדי

רבדתאסורטפרכזיוסורטפלאטביוןודאהןפיו61

שחכתלגנרתהארקיםרטביכוילארבדרשאןודאה

׃יכבבררמיוהצוחהסורטפאציו62׃םימעפשלשיב

64׃והכיוובוללעתהעושיתאוזחארשאםישנאהו63

ימאבנהרמאלוהלאשיווינפלעוהכיוושארתאופחיו

׃וילעוברהםירחאםיפודגדועו65׃ךתואםלההאוה

םילודגהםינהכהוםעהינקזולהקנרקבהתיהבו66

התאהורמאיוםהלשןירדהנסהינפלוהלעיוםירפוסהו

אלםכלדיגאיכםהילארמאיו67׃ונלרמאחישמהאוה

׃ינוחלשתאלורבדובישתאללאשאםאםגו68׃ונימאת

׃םיהלאהתרובגןימילבשיםדאהןבהיהיהתעמלבא69

םהילארמאיוםיהלאהןבאוההתאיכהםלכורמאיו70

שקבלדועונלהמורמאיו71׃אוהינאיכםתרמאםתא

׃ויפמהונעמשונינזאבאלהתודע

רבדלולחיו2׃סוטליפלאוהכילויוםלהקלכםקיו23

ענמוםעהתאתיסמונאצמהזתארמאלהנטשוילע

׃חישמהךלמאוהיכורמאברסיקהלאסמתתמותא

םידוהיהךלמאוההתאהרמאלסוטליפוהלאשיו3

ישארלאסוטליפרמאיו4׃תרמאהתארמאיוותאןעיו
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׃הזהשיאבםשארבדיתאצמאלםעהןומהלאוםינהכה

לכבודמלבםעהתאאוהחידמרבדלוצמאתהםהו5

סוטליפעמשכיהיו6׃הנהדעולילגהןמלחההדוהי

עדירשאכו7׃ילילגשיאאוהםאלאשיולילגהםשתא

היהרשאסודרוהלאוחלשאוהסודרוהתלשמממיכ

דעסודרוהחמשיו8׃הלאהםימיבםילשוריבאוהםג

ותאתארלהואםיברםימימיכעושיתאותוארכדאמ

9׃השעירשאתואתארלוקיוועמשתאעמשיכלע

ודמעיו10׃רבדותאבישהאלאוהוותואלאשלבריו

׃הנטשוילערבדלוקזחתיוםירפוסהוםילודגהםינהכה

ותואשבליוובלתהיוויתואבצםעסודרוהותאזביו11

ויהנאוההםויב12׃סוטליפלאוהחלשיותירוהזדגב

התיההביאםינפלמיכודחיםיבהאלסודרוהוסוטליפ

םירשהתאוםינהכהישארתאסוטליפארקיו13׃םתניב

הזהשיאהתאינפלםתאבהםהילארמאיו14׃םעהתאו

יתאצמאלוםכיניעלויתרקחינאהנהוםעהתאתיסמכ

םינעוטםתארשאםירבדהןמהמואמתמשאהזהשיאב

וילאםכתאיתחלשיכאצמאלסודרוהםגו15׃וילע

׃ונרטפאוונרסיאןכלע16׃תומטפשמאטחובןיאהנהו

וקעציו18׃גחהימיבדחאשיאםהלרטפלהיהוילעו17

׃אבארבתאונלרטפוהזתארסהורמאיוםנומהלכ

רשאדרמרבדלעםירוסאהתיבךלשמהיהאוהו19

ולוקתאשלסוטליפףסיו20׃חצררבדלעוריעבהיהנ

רמאלוילאוקעצהמהו21׃עושיתארטפלץפחיכ

המתישילשםעפםהילארמאיו22׃בלצהותואבלצה
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לעוביתאצמאלתומתמשאלכהערהזהשעאופא

ושקביולודגלוקבובורצפיו23׃ונרטפאוונרסיאןכ

רזגיו24׃םילודגהםינהכהלוקוםלוקקזחיובלצייכ

ךלשמהתאםהלרטפיו25׃םתשקבהשעתיכסוטליפ

תאוולאשרשאתאחצרודרמרבדלעםירוסאהתיב

וקיזחיוםשמוהכילוהרשאכו26׃םנוצרלרסמעושי

ומישיוינירוקשיאןועמשומשוהדשהןמאבהדחאשיאב

ןומהוירחאוכליו27׃עושיירחאתאשלבלצהתאוילע

ןפיו28׃וילעתוננוקמותודפסהנהוםישנןומהוברםע

םאיכילעהניכבתלאםילשוריתונבןהילארמאיועושי

ורמאוםיאבםימיהנהיכ29׃ןכינבלעוהניכבןכשפנלע

םידשהוודליאלרשאםיעמהירשאותורקעהירשא

ולפנםירההלארמאלולחיזא30׃וקיניהאלרשא

ץעבתאזכושעיםאיכ31׃ונוסכתועבגהלאוונילע

לעילבישנאםירחאםינשםגו32׃שביבהשעיהמחלה

ארקנהםוקמהלאואברשאכיהיו33׃תומלותאםיאצומ

הזוונימילהזלעילבהישנאתאוםשותאובלציואתלגלג

המועדיאליכםהלחלסיבאעושירמאיו34׃ולאמשל

דמעםעהו35׃לרוגוליפיוםהלוידגבוקלחיוםישעםה

עישוהםירחאתארמאלםירשהולוגעליוהארוםש

36׃םיהלאהריחבחישמהאוהםאושפנתאאנעשוי

ורמאיו37׃ץמחולואיביוושגיואבצהישנאובולתהיו

םגו38׃ךשפנתאעשוהםידוהיהךלמאוההתאםא

אוההזירבעוימורוינויבתכבוללעממהיהבתכמ

ופדגםיולתהלעילבהישנאמדחאו39׃םידוהיהךלמ
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ןעיו40׃ונתאוךמצעתאעשוהחישמההתאאלהרמאל

ךתויהבםיהלאהתאאריךניאהרמאלוברעגיורחאה

יפכונחקליכטפשמכובונחנאןהו41׃הזהשנעהםצעב

עושילארמאיו42׃ערהמואמהשעאלהזלבאונישעמ

ןמאוילאעושירמאיו43׃ךתוכלמבךאבבינדאאנינרכז

העשכיהיו44׃ןדעןגבידמעהיהתםויהיכךלינארמא

45׃תיעישתההעשהדעץראהלכלעךשחהנהותיששה

46׃םיערקםינשללכיההתכרפערקתושמשהךשחיו

יחורדיקפאךדיביבארמאיולודגלוקבעושיארקיו

רשאתאהאמהרשאריו47׃ושפנחפנתאזורמאבו

קידצהזהשיאהןכארמאלםיהלאלדובכןתיוהתיהנ

הזההארמלדחיופסאתהרשאםעהןומהלכו48׃היה

׃ובושיוםהיבבללעופפותהשענרשאלכלאםטיבהב

ותאוכלהרשאםישנהםגוקוחרמודמעויעדימלכו49

ומשושיאהנהו50׃הלאתאתוארןהיניעולילגהןמ

ריעםיתמרהןמקידצובוטשיאםיצעיהןמאוהוףסוי

הכחמוםלעפלוםתצעלםיכסהאלרשא51׃םידוהיה

לאשיוסוטליפלאשגיו52׃םיהלאהתוכלמלאוהםג

םינידסבהכרכיוהתאדרויו53׃עושיתיוגתאונממ

׃םדאובםשוהאלןדערשאעלסבבוצחרבקבהמישיו

וירחאהנכלתו55׃העיגהתבשהוהיהתבשברעםויו54

רבקהתאהניזחתולילגהןמותאואברשאםישנהןמ

םימסוניכהןבושירחאו56׃ותיוגובםשוהרשאתאו

׃הוצמהיפכותבשתבשבותוחקרמו
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רבקהלאואברחשהתולעינפלתבשבדחאבו24

2׃תורחאדועןהמעווניכהרשאםימסהתאהניאיבתו

אלוהמינפהנאבתו3׃רבקהןמהלולגןבאהתאואצמיו

רבדהלעתוכבנהנהיהיו4׃עושיןודאהתיוגתאואצמ

5׃םיריהזמםהישובלוןהילעודמעםישנאינשהנהוהזה

המןהילאורמאיוהצראםיפאהנדקתוןהילעדחפלפיו

הנרכזםקיכהפונניא6׃םיתמהלצאיחהתאהנשקבת

יכ7׃רמאללילגבותויהדועבןכילארבדרשאתא

בלצהלוםיאטחםישנאידילרסמהלםדאהןבךירצ

9׃וירבדתאהנרכזתו8׃םוקיםוקישילשהםויבו

יתשעלהלאהםירבדהלכתאהנדגתורבקהןמהנבשתו

םירמוהנחויותילדגמהםירמו10׃םירחאהלכלורשעה

לאתורבדמהויההנהןהמערשאתורחאהובקעיםא

ירבדכןהירבדויהיו11׃הלאהםירבדהתאםיחילשה

לאץריוםקסורטפו12׃ןהלונימאהאלוםהיניעבקיר

םשםיחנמםיכירכתהםאיכהאראלוףקשיורבקה

םהמםינשהנהו13׃היהנהלעםמותשמומוקמלבשיו

םילשורימקחרהרפכלאהזהםויהםצעבםיכלהויה

והערלאשיאורבדנםהו14׃סואמעומשוסירםיששכ

דחיםחכותהבוםרבדביהיו15׃הלאהתורקהלכלע

אלווזחאנםהיניעו16׃םתאךליואוהףאעושישגיו

רשאהלאהםירבדההמההמםהילארמאיו17׃והריכי

18׃םיפעזםכינפוךרדבודחיםהבםינתנוםיאשנםתא

ךדבלהתאהוילארמאיוספוילקומשרשאדחאהןעיו

19׃הלאהםימיבהבתרקהתאעדיךניאוםילשוריברג
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ירצנהעושיהשעמוילאודיגיוהמההמוםהילארמאיו

םיהלאהינפלרמאבולעפברובגאיבנשיאהיהרשא

ונינקזוםילודגהונינהכרשאתאו20׃םעהלכינפלו

אוהיכוניכחונחנאו21׃והבלציותומטפשמלוהריגסה

ישילשםויםויהתאזלכבהתעולארשיתאלאגלדיתעה

רשאונדירחהונברקמםישנםגהנהו22׃הלאושענזאמ

הנאבתוותיוגתאואצמאלו23׃רבקלאבלרקבבומדק

׃יחאוהיכםירמאהםיכאלמהארמםגואריכהנרמאתו

ורמארשאכואצמיורבקהלאונלשמםישנאוכליו24

תעדירסחיוהםהילארמאיו25׃ואראלותואוםישנה

אלה26׃םיאיבנהורבדרשאלכבןימאהמבלידבכו

27׃ודובכלאאובלותאזלכתאלבסלהיהחישמהלע

םיבותכהלכתאםהלראביוםיאיבנהלכמוהשממלחיו

םיכלהםהרשארפכהלאוברקיו28׃וילעםירמאנה

רמאלובורצפיו29׃וכרדלולךלהכוינפםשיוהמש

התיבהאביוםויההטנועיגהברעתעיכונתאהבש

םחלהתאחקיוםהמעבסהרשאכיהיו30׃םתאתבשל

והריכיוםהיניעהנחקפתו31׃םהלןתיועצביוךרביו

אלהוהערלאשיאורמאיו32׃םהיניעמרבעקמחאוהו

ונלחתפיוךרדבונילאורבדבונברקבונבבלרעבהיה

םילשוריובושיואיהההעשבומוקיו33׃םיבותכהתא

34׃דחיםילהקנםתארשאתאורשעהיתשעתאואצמיו

35׃ןועמשלאהארנוםיתמהןמןודאהםקןכאםירמאה

והריכהךיאוךרדבםהלהשענרשאתאםהםגורפסיו

אוהוהלאהםירבדכםירבדמםדוע36׃םחלהתעיצבב
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המהו37׃םכלםולשםהילארמאיוםכותבדמעעושי

הזהמםהילארמאיו38׃וארחוריכובשחיוותעבנוותח

39׃םכבבלבתולעתובשחמהזהמלעוםילהבנםתא

ןיאחוריכוארוינושמאוהיכנאיכילגרתאוידיתאואר

ירחאו40׃ילשישםיארםתארשאכתומצעורשבול

םהו41׃וילגרתאווידיתאםתאהארהתאזתאורמא

םכלשיהםהילארמאיווהמתוהחמשמונימאהאלדוע

ףוצטעמויולצגדקלחוינפלונתיו42׃לכארבדהפ

הלאםהילארמאיו44׃םהיניעללכאיוחקיו43׃שבד

םכמעיתויהדועבםכילאיתרבדרשאםירבדהםה

םיאיבנבוהשמתרותבילעבותכהלכאלמיאלמהיכ

׃םיבותכהתאןיבהלםבבלתאחתפזא45׃םילהתבו

חישמההנעירשארזגנןכובותכןכםהילארמאיו46

ומשבארקתרשאו47׃ישילשהםויבםיתמהןמםוקיו

48׃םילשורימלחהםיוגהלכבםיאטחהתחילסוהבושת

יבאתחטבהתאםכילעחלושיננהו49׃תאזבםידעםתאו

50׃םורממזעושבלתיכדעםילשוריריעבובשםתאו

׃םכרביווידיתאאשיויניהתיבדעריעלץוחמםכילויו

םהו52׃המימשהאשניוםתאמדרפיוםתאוכרבביהיו51

ויהיו53׃הלודגהחמשבםילשורילובושיוולווחתשה

׃ןמאםיהלאהתאםיכרבמוםיללהמשדקמבדימת
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ןו'ג

םיהלאוםיהלאהתאהיהרבדהורבדההיהתישארב1

לכה3׃םיהלאהלצאתישארבהיהאוה2׃רבדההיה

וב4׃היהנרשאלכהיהנאלוידעלבמוודילעהיהנ

ךשחברואהו5׃םדאהינברואויהםייחהוםייחויה

םיהלאהתאמחולששיאיהיו6׃וגישהאלךשחהוחרז

ןעמלרואהלעדיעהלתודעלאבאוה7׃ןנחויומשו

דיעהלםאיכרואההיהאלאוה8׃ודילעםלכונימאי

לאאבהיהםדאלכלריאמהיתמאהרואה9׃רואהלע

אלםלועהוםלועההיהנודילעוהיהםלועב10׃םלועה

׃והלבקאלולהמהרשאוולרשאלאאבאוה11׃וריכה

םיהלאלםינבתויהלומלזעןתנותאםילבקמהו12

ףארשבהץפחמאלוםדמאלרשא13׃ומשבםינימאמה

היהנרבדהו14׃ודלונםיהלאמםאיכרבגץפחמאל

דיחיןבתראפתכותראפתהזחנוונכותבןכשיורשב

רמאלארקיווילעדיעמןנחויו15׃תמאודסחברויבאל

יכינפלהיהירחאאבהוילעיתרמארשאאוההזהנה

׃דסחלעדסחונלכונחקלואולממו16׃היהילםדק

לעואבתמאהודסחהוהשמדיבהנתנהרותהיכ17

םלועמשיאהאראלםיהלאהתא18׃חישמהעושיידי

איהתאזו19׃עידוהאוהבאהקיחברשאדיחיהןבה

םיולוםינהכםילשורימםידוהיהחלשבןנחויתודע

ינארמאלהדויושחכאלוהדויו20׃התאימותאלאשל

והילאהתאההתאאופאימותאולאשיו21׃חישמהינניא

ימוילאורמאיו22׃אלןעיואיבנההתאהינניארמאיו
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׃ךילערמאתהמרבדוניחלשלבישנןעמלהתאהז

רשאכהוהיךרדונפרבדמבארוקלוקינארמאיו23

25׃םישורפהןמויהםיחלשמהו24׃איבנהוהיעשירבד

ךניאםאהתאליבטמאופאעודמוילאורמאיווהלאשיו

רמאיוןנחויםתאןעיו26׃איבנהואהילאואחישמה

׃ותאםתעדיאלרשאדמועםככותבוםימבליבטמיכנא

ריתהמיתלקנינאוינפלהיהרשאירחאאבהאוה27

ןדרילרבעמהרבעתיבבהתיהתאז28׃וילענךורש

ןנחויאריותרחממיהיו29׃םשליבטמןנחוירשאםוקמ

תאטחאשנהםיהלאההשהנהרמאיווילאאבעושיתא

רשאשיאאביירחאוילעיתרמארשאאוההז30׃םלועה

םאיכויתעדיאלינאו31׃היהילםדקיכינפלהיה

דעיו32׃םימבלבטלינאיתאבלארשיבהלגירובעב

חנתוםימשמתדריהנויתומדכחורהיתיזחרמאיוןנחוי

םימבלבטליתאחלשהםלואויתעדיאלינאו33׃וילע

הנהוילעהחנותדריחורההארתרשאתאילארמאאוה

הדיעאויתיארינאו34׃שדקהחורבלבטירשאאוההז

דמעיוןנחויףסיותרחממיהיו35׃םיהלאהןבאוההזיכ

ךלהתמאוהועושילאטביו36׃ומעוידימלתמםינשו

תאועמשוידימלתינשו37׃םיהלאההשהנהרמאיו

םתאאריווירחאעושיןפיו38׃עושיירחאוכליוורבד

וילאורמאיוושקבתהמםהילארמאיווירחאםיכלה

וארוואבםהילארמאיו39׃ןילתהפיאירומושורפיבר

תעהואוההםויבומעובשיוונולמםוקמתאואריוואביו

תאמועמשרשאםינשהןמדחאו40׃תירישעההעשכ
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אוה41׃סורטפןועמשיחאירדנאאוהוירחאוכלהוןנחוי

חישמהתאוילארמאיוויחאןועמשתאהנושארבשגפ

יהיועושילאוהכילויו42׃סוטסירכומוגרתרשאונאצמ

אפיכארקיךלהנויןבןועמשרמאיועושיוילאטיבהכ

תאצלעושילאויותרחממיהיו43׃סורטפומוגרתרשא

44׃ירחאךלוילארמאיוסופליפתאאצמיוהלילגה

עגפיו45׃סורטפוירדנאריעהדיצתיבמהיהסופליפו

השמבתכרשאותאונאצמוילארמאיולאנתנתאסופליפ

46׃תרצנמףסויןבעושיתאםיאיבנהוהרותהרפסב

וילארמאיוהבוטונלאצתתרצנמהלאנתנוילארמאיו

רמאיוותארקלאבלאנתנתאעושיאריו47׃הארואב

רמאיו48׃הימרובןיארשאלארשיןבתמאבהנהוילע

ארקםרטבולרמאיועושיןעיוינתעדיןיאמלאנתנוילא

ןעיו49׃ךיתיאריכנאהנאתהתחתךתויהבסופליפךל

ךלמאוההתאםיהלאןבהתאיברוילארמאיולאנתנ

תחתיכךלירמאלעוילארמאיועושיןעיו50׃לארשי

51׃הארתהלאמתולדגהנהתנמאהךיתיארהנאתה

םימשהוארתהתעמםכלרמאינאןמאןמאוילארמאיו

׃םיהלאןבלעםידריוםילעםיהלאיכאלמוםיחתפנ

םאולילגברשאהנקבהנתחהתיהישילשהםויבו2

םיאורקםהםגויהוידימלתועושיו2׃םשהתיהעושי

ןיאןייוילאעושיםארמאתוןייהרסחיו3׃הנתחהלא

ןידעיתעהשאךלוילהמעושיהילארמאיו4׃םהל

רמאירשאלככםיתרשמהלאומארמאתו5׃האבאל
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טפשמכםשםיכורעןבאידכהששהנהו6׃ושעתםכל

׃דחאלכליכיםיתבשלשואםיתשםתרהטלםידוהיה

םואלמיוםימםידכהםכלואלמעושיםהילארמאיו7

הבסמהברלאואיבהואנובאשרמאיו8׃הלעמלדע

ןיילוכפהנרשאםימהתאהבסמהברםעטיו9׃ואיביו

םימהתאובאשרשאםיתרשמהםלואואוהןיאמעדיאלו

לכוילארמאיו10׃ןתחהלאהבסמהברארקיוועדי

םהלןתיורכשירשאכובוטהןייהתאהנושארבןתישיא

תלחתתאז11׃התעדעבוטהןייהתנפצהתאועורגהתא

הלגולילגהץראברשאהנקבעושיהשערשאתותאה

לאדריוןכירחאיהיו12׃וידימלתובונימאיוודובכתא

םתבשימיוכראאלווידימלתוויחאוומאואוהםוחנרפכ

עושילעיוםידוהילרשאחספהגחימיוברקיו13׃םש

הנויינבוןאצורקבירכמשדקמבאצמיו14׃םילשורי

םתבעיוםילבחחקיו15׃םשםיבשיףסכיפילחמתאו

רזפיורקבהתאוןאצהתאושדקמהןמםלכשרגיוטושל

ירכמלאו16׃םהיתנחלשךפהיוםינחלשהתועמתא

יבאתיבתאושעתלאוהזמהלאואיצוהרמאםינויה

תאנקיכבותכהתאוידימלתורכזיו17׃רחסמתיבל

תואוזיאוילאורמאיוםידוהיהונעיו18׃ינתלכאךתיב

םהילארמאיועושיןעיו19׃השעהתאתאזכיכונארת

ורמאיו20׃ונמיקאםימיהשלשבוהזהלכיההתאוסרה

הזהלכיהההנבנהנשששוםיעבראהזהנהםידוהיה

לכיהלערבדאוהו21׃ונמיקתםימיהשלשבהתאו

תאזיכוידימלתורכזםיתמהןמומוקירחאו22׃ותיוג



ןו'ג 1627

23׃עושירבדרשארבדבובותכבונימאיוםהלרמא

יכומשבםיברונימאהחספהגחבםילשוריבותיהביהיו

ומצעתאדיקפהאלעושיאוהו24׃השערשאתותאהואר

שיאתודעלךרטצהאלו25׃םלכתאעדירשאלעםדיב

׃םדאהברקבהמעדיאוהיכםדאהלע

רשןומידקנומשוםישורפהךותבדחאשיאיהיו3

ונעדייברוילארמאיוהלילעושילאאביו2׃םידוהיל

תושעלשיאלכויאליכתאבםיהלאתאמהרומהתאיכ

ןעיו3׃ומעםיהלאהםאיתלבהשעהתארשאתותאה

שיאדלויאלםאךלרמאינאןמאןמאוילארמאיועושי

רמאיו4׃םיהלאהתוכלמתוארללכויאלהלעמלמ

לאבושיבושיכהןקזאוהוםדאדלויךיאןומידקנוילא

םאךלרמאינאןמאןמאעושיןעיו5׃דלויוומאןטב

תוכלמלאאובללכויאלחורהוםימהןמשיאדלויאל

חורהןמדלונהואוהרשברשבהןמדלונה6׃םיהלאה

דלוהלםכילעיכךלירמאלעהמתתלא7׃אוהחור

עמשתהתאובשנאוהםשץפחירשאבחורה8׃הלעמלמ

לכןכךלוהאוההנאואבןיאמעדתאלךאולוקתא

היהתהכיאוילארמאיוןומידקנןעיו9׃חורהןמדלונה

התאלארשילשןברוילארמאיועושיןעיו10׃תאזכ

ונעדירשאתאיכךלרמאינאןמאןמא11׃תעדיאלתאזו

12׃ונתודעולבקתאלםתאודיענוניאררשאתאורבדנ

ךיאםינימאמםכניאוץראהירבדםכילאיתרמאםא

הלעאלשיאו13׃םימשהירבדםכילאירמאבונימאת



ןו'ג 1628

רשאםדאהןבםימשהןמדרירשאםאיתלבהמימשה

ןכרבדמבשחנהתאהשמהיבגהרשאכו14׃םימשבאוה

ןימאמהלכדבאיאלןעמל15׃אשנהלםדאהןבךירצ

aiōnios)׃םימלועייחהיחיםאיכוב g166)16בהאהככיכ

ןעמלודיחיתאונבתאןתנרשאדעםלועהתאםיהלאה

aiōnios)׃םימלועייחהיחיםאיכובןימאמהלכדבאיאל

g166)17תאןידלםלועהלאונבתאחלשאלםיהלאהיכ

אלובןימאמה18׃םלועהובעשויןעמלםאיכםלועה

ןבםשבןימאהאליכןודנרבכובןימאיאלרשאוןודי

םלועהלאאברואהיכןידהאוההזו19׃דיחיהםיהלאה

20׃םהישעמםיעריכרואהןמךשחהובהאםדאהינבו

וחכויןפרואלאביאלורואהתאאנשיהלועלעפלכיכ

וישעמולגיןעמלרואלאביתמאההשעלבא21׃וישעמ

אביוהלאהםירבדהירחאיהיו22׃םיהלאבושעניכ

23׃לבטיוםהמעםשרגיוהדוהיץראלאוידימלתועושי

ברלםימהמשיכםלשלבורקןוניעבלבטהיהןנחויםגו

׃רהסהתיבלאןנחויןתנאלדועיכ24׃ולבטיוואביו

רבדלעםידוהיהןיבוןנחויידימלתןיבביריהיו25

רשאשיאהיברוילאורמאיוןנחוילאואביו26׃הרהטה

םלכולבטונהולתדיעהרשאוןדריהרבעבךמעהיה

יתלברבדתחקלשיאלכויאלןנחויןעיו27׃וילאםיאב

ינניאיכנאיתרמאיכידעםתאו28׃םימשהןמולןתנםא

ןתחהאוההלכהולרשא29׃וינפלינאחולשקרחישמה

ןתחהלוקלחמשיחומשותאעמשודמעהןתחהערו

לדגוךולהלדגיאוה30׃המלשהתעתאזיתחמשהנה



ןו'ג 1629

לכלעהלענלעממאבה31׃רוסחוךולהרסחאינאו

הלענםימשמאבהרבדיץראמואוהץראמץראמרשאו

לבקמןיאודיעיתאזתאעמשוהאררשאתאו32׃לכלע

םיהלאהיכםתחםותחותודעלבקרשאו33׃ותודע

רבדיםיהלאירבדםיהלאוחלשרשאתאיכ34׃תמא

ונבתאבהאבאה35׃חורהתאםיהלאןתנהדמבאליכ

םימלועייחולשיןבבןימאמהלכ36׃ודיבןתנלכתאו

םיהלאןורחםאיכםייחהאריאלןבבןימאיאלרשאו

aiōnios)׃וילעןכשי g166)

עושירשאםישורפהועמשיכןודאלעדונרשאכיהיו4

עושיםלואו2׃ןנחוימהברהםידימלתליבטהודימעה

הדוהיץראתאבזעיו3׃וידימלתםאיכליבטהאלאוה

5׃ןורמשץראברבעלוליהיו4׃הלילגהתינשךליו

תקלחלוממאיהרכוסהמשוןורמשירעמריעלאביו

בקעיראבםשו6׃ףסוילונבלבקעיהנתנרשאהדשה

העשכתעהוראבהלעולבשיוךרדהןמףיעהיהעושיו

הילארמאיוםימבאשלןורמשמהשאאבתו7׃תיששה

הריעהוכלהוידימלתיכ8׃תותשלילאנינתעושי

ידוהיןהתינורמשההשאהוילארמאתו9׃לכאתונקל

יכתינורמשהשאיכנאותותשלינממלאשתהככיאוהתא

רמאיועושיןעיו10׃םינורמשהםעםידוהיהוברעתיאל

ינתךילארמאהאוהימוםיהלאתתמתאתעדיולהילא

׃םייחםימךלןתנוונממתלאשהתעיכתותשלילאנ

ובבאשלילכךלןיאןהינדאהשאהוילארמאתו11

לודגהתאה12׃םייחםימאופאךלןיאמוהקמעראבהו



ןו'ג 1630

הנממתשיותאזהראבהתאונלןתנרשאוניבאבקעימ

התשהלכהילארמאיועושיןעיו13׃וריעבווינבואוה

םימהןמהתשירשאו14׃אמציובושיהלאהםימהןמ

ןתארשאםימהיכםלועלאמציאלולןתניכנארשא

aiōn)׃םימלועהייחלםיעבנםימרוקמלוברקבויהיול

g165, aiōnios g166)15םימהילהנתינדאהשאהוילארמאתו

׃באשלהנהאובלףיסואאלודועאמצאאלןעמלםהה

׃םולהיבושוךשיאליארקויכלעושיהילארמאיו16

ןכעושיהילארמאיושיאילןיארמאתוהשאהןעתו17

רשאוךלויההשמחםילעביכ18׃שיאילןיאתרבד

19׃תרבדרשארבדהתמאןכלךלעבונניאהתעךל

20׃התאאיבניכיכנאהארינדאהשאהוילארמאתו

איהםילשורייכםירמאםתאוהזהרהבווחתשהוניתובא

עושיהילארמאיו21׃המשתוחתשהלרחבנהםוקמה

אלףאהזהרהבאלרשאהעשאובתיכילינימאההשא

אלרשאלאםיוחתשמםתא22׃באלווחתשתםילשוריב

ןמהעושיהיכונעדירשאלאםיוחתשמונחנאוםתעדי

ידבערשאאיההתעוהעשאובתםלוא23׃איהםידוהיה

םיוחתשמביכתמאבוחורבבאלווחתשיםיתמאהלא

ולםיוחתשמהואוהחורםיהלאה24׃באהץפחהלאכ

השאהוילארמאתו25׃תמאבוחורבתוחתשהלםיכירצ

דיגיואבבאוהסוטסירכארקנהחישמהאבייכיתעדי

׃ךילארבדמהאוהינאעושיהילארמאיו26׃לכתאונל

ורבדלעוהמתיוואבוידימלתוהככרבדמאוהיהיו27

רבדתהמואלאשתהזהמשיאולרמאאלךאהשאםע



ןו'ג 1631

רמאתוהריעהךלתוהדכתאהשאהבזעתו28׃המע

רשאלכילדיגהרשאשיאוארוואב29׃םישנאהלא

ואביוריעהןמואציו30׃חישמהאוההזיכהיתישע

אנלכארמאלונממושקבוידימלתוואביםרט31׃וילא

אלםתארשאלכאללכאילשיםהילארמאיו32׃ינדא

איבהיכהוהערלאשיאםידימלתהורמאיו33׃םתעדי

תושעלאוהילכאמעושיםהילארמאיו34׃לכאלשיאול

יכורמאתםתאאלה35׃והשעמםילשהלויחלשןוצר

ואשםכלרמאינאהנהאבריצקהוםישדחהעבראדוע

רצוקהו36׃ריצקלוניבלהרבכיכתודשבוארוםכיניע

ודחיוחמשיןעמלםימלועייחלהאובתףסאיוורכשחקי

aiōnios)׃רצוקהםגערזהםג g166)37לשמהתמאתאזביכ

רצקלםכתאיתחלשיכנא38׃רצקירחאוערזהזיכ

םתסנכנםתאוולמעםירחאוובםתלמעאלרשאתא

לעאיההריעהןמםיברםינרמשובונימאיו39׃םלמעב

רשאלכתאילדיגהאוהרמאלהדיעהרשאהשאהרבד

ונממולאשיוםינרמשהוילאואברשאכיהיו40׃יתישע

ונימאההמהמםיברדועו41׃םימויםשבשיוםתאתבשל

רובעבאלהתעמהשאהלאורמאיו42׃ורבדרובעבוב

אוההזםנמאיכעדנוונעמשונינזאביכןימאנךרמאמ

םשמאציוםימיהינשץקמיהיו43׃םלועהעישומחישמה

ץראבאיבניכדיעהעושיאוהיכ44׃הלילגהתכלל

והפסאיולילגהץראאבאוהיהיו45׃דבכנונניאותדלומ

ימיבםילשוריבהשערשאלכתאואריכלילגהישנא

םעפהדועעושיאביו46׃גחהתאגחלולעםהםגיכגחה



ןו'ג 1632

היהשיאוןיילםימהומושםוקמלילגברשאהנקלא

יכועמשכיהיו47׃םוחנרפכבהלחונבוךלמהידבעמ

ותאמלאשיווילאךליולילגהץראלהדוהימעושיאב

עושיוילארמאיו48׃תומלברקיכונבתאאפרלותדרל

וילארמאיו49׃ונימאתאלםיתפומותותאוארתאלםא

׃ינבתומיםרטבאנהדרינדאךלמהידבעמרשאשיאה

רבדלןימאהשיאהויחךנבךלךלעושיוילארמאיו50

ובועגפיוותדרביהיו51׃ךליועושיוילארבדרשא

העשהתאםתאמשרדיו52׃ונביחיכותאורשביווידבע

תיעיבשההעשבלומתוילאורמאיוולחורהברשא

רשאהעשההתיהיכוהיבאעדיו53׃תחדקהותבזע

אוההז54׃ותיבלכואוהןמאיויחךנבעושיולרבד

׃לילגהץראלהדוהימואבבעושיהשערשאינשהתואה

עושילעיוםידוהילגחהיההלאהםירבדהרחא5

ןאצהרעשלהבורקהכרבםילשוריבו2׃םילשורי

3׃םימלאהשמחהלואדסחתיבתירבעןושלבהמשו

המהוברלחכישביוםיחספוםירועוםילוחובכשהמש

לאודעומבדריךאלמיכ4׃םימהתעונתלםילחימ

הכותלאןושארדריההיהוהימימתאשעריוהכרבה

הקבדרשאהלחמלכמאפרנאוהםימהושעגתהירחא

הנמשוםישלשהזוילחהלחרשאםשהיהשיאו5׃וב

וילחימיולוכראיכעדיובכשעושיותאאריו6׃הנש

שיאןיאינדאהלוחהןעיו7׃אפרהלץפחתהוילארמאיו

םרטבוהכרבהלאםימהשערהבינכילשירשאיתא



ןו'ג 1633

תאאשםוקעושיוילארמאיו8׃ינפלרחאדריואבא

תאאשיוונתיאלשיאהבשעגרכו9׃ךלהתהוךבכשמ

ורמאיו10׃היהתבשםויאוההםויהוךלהתיוובכשמ

תאשלךלרוסאםויהתבשאפרנהשיאהלאםידוהיה

אוהינמילחהרשאשיאהרמאלםתאןעיו11׃ךבכשמתא

הזימוהלאשיו12׃ךלהתהוךבכשמתאאשילארמא

אפרנהו13׃ךלהתהוךבכשמתאאשךלרמארשאשיאה

םוקמבברןומהתויהבךליועושירסיכאוהימעדיאל

שדקמהתיבבעושיוהאצמיוןכירחאיהיו14׃אוהה

הנאתןפאטחלףיסותלאךלאפרנהנהוילארמאיו

םידוהילדגיושיאהךליו15׃תאזמהלודגהערךילא

תאםידוהיהופדרןכלעו16׃ואפררשאאוהעושייכ

ןעיו17׃תבשבתאזכהשעיכלעותימהושקביועושי

ופיסויזא18׃לעפיכנאםגוהתעדעלעפיבאעושיםתא

תבשהתאללחרשאדבלמיכושפנתאשקבלםידוהיה

ןעיו19׃םיהלאלהמדיוויבאאוהםיהלאהיכרמאדוע

ןבהלכויאלםכלרמאינאןמאןמאםהילארמאיועושי

השעויבאתאהארירשאתאיתלבושפנמרבדתושעל

באהיכ20׃והמכהשעיןבהםגאוההשערשאתאיכ

םישעמדועוהשעירשאלכותאהארמוןבהתאבהא

באהרשאכיכ21׃והמתתןעמלוהאריהלאמםילודג

׃ץפחירשאתאהיחיןבהםגןכםיתמהתאהיחיוריעי

ןעמלןבלןתנטפשמהלכםאיכשיאןידיאלבאהיכ22

רשאימ23׃באהתאודבכירשאכןבהתאםלכודבכי

24׃דבכמונניאוחלשרשאבאהתאםגןבהתאדבכיאל



ןו'ג 1634

שייחלשלןימאמוירבדעמשהםכלרמאינאןמאןמא

׃םייחלתוממרבעיכטפשמבאביאלוםימלועייחול

(aiōnios g166)25התעוהעשאובתיכםכלרמאינאןמאןמא

םיעמשהוםיהלאהןבלוקתאםיתמהועמשירשאאיה

םגןתנןכומצעבםייחשיבאלרשאכיכ26׃ויחיהיח

תושעלולןתנןטלשףאו27׃ומצעבםייחולתויהלןבל

הנהיכתאזלעוהמתתלא28׃אוהםדאןביכטפשמ

ואציו29׃ןועמשיולוקתארבקינכשלכרשאהאבהעש

׃טפשמהתמוקתלערהישעוםייחהתמוקתלבוטהישע

טפשאןכעמשארשאכישפנמרבדתושעללכואאל30

ןוצרםאיכינוצרשקבאאליכקדצטפשמיטפשמו

הנניאיתודעילעדיעמיכנאםא31׃ינחלשרשאבאה

רשאותודעיכיתעדיוילעדיעמהרחאשי32׃הנמאנ

ןנחוילאםתחלשםתא33׃איההנמאנילעדיעמאוה

םדאמתודעחקלינניאינאו34׃תמאהלעדיעהאוהו

קלדהרנההיהאוה35׃ןועשותןעמלתאזיתרמאךא

ילשיינאו36׃ורואלהעשכשושלםתיצרםתאוריאמהו

יבאילןתנרשאםישעמהיכןנחויתודעמהלודגתודע

יכילעםידיעמהשעינארשאהלאהםישעמהםמילשהל

םתאוילעדיעמאוהינחלשרשאבאהו37׃ינחלשבאה

38׃םתיאראלותנומתוםלועמםתעמשאלולוקתא

׃וחולשלםינימאמםכניאיכםכברקבןכשונניאורבדו

םימלועייחםכלשישובשחתרשאםיבותכבושרד39

aiōnios)׃ילעםידיעמההמהוםהב g166)40םכניאםתאו

דובכחקאאל41׃םייחםכלתויהלילאאובלםיבא
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םיהלאתבהאןיאיכםכתאיתעדיןכא42׃םדאינבמ

ותאםתלבקאלויבאםשביתאבהנהינא43׃םכברקב

ולכותךיא44׃ולבקתותאומצעםשברחאאביםאו

דובכהתאווהערמשיאדובכםיחקלהםתאןימאהל

יכובשחתלא45׃ושקבתאלדיחיהםיהלאהתאמרשא

רשאםכילעןעטהאוההשמיבאינפלםכילעןעטאיכנא

אוהיכונימאתילםגהשמלםתנמאהוליכ46׃ולחיתול

ירבדלהכיאםינימאמםכניאויבתכלםאו47׃ילעבתכ

׃ונימאת

רשאלילגהםירבעלאעושיאציוןכירחאיהיו6

ויתתואואריכברםעןומהוירחאוכליו2׃הירביטל

םשבשיורההלעעושילעיו3׃םילוחהםעהשערשא

׃אובלוברקםידוהיהגחחספהימיו4׃וידימלתואוה

לארמאיווילאאבברםעאריוויניעתאעושיאשיו5

תוסנןעמלךאו6׃לכאלםחלםהלהנקנןיאמסופליפ

ותאןעיו7׃השעירשאתאעדיאוהיכתאזרבדותא

ולתחקלםהלאצמיאלרנידםיתאמםחלסופליפ

ירדנאוידימלתמדחאוילארמאיו8׃טעמשיאשיא

תורככשמחולרשארענהפשי9׃סורטפןועמשיחא

ברםעלהמההמהלאךאםיגדינשוםירעשםחל

קריוהצראתבשלםעהתאווצעושירמאיו10׃הזכ

יפלאתשמחכץראלובשיואוההםוקמבהיהברלאשד

ךרביוםחלהתורככתאעושיחקיו11׃רפסמבשיא

ןמםגהככוםיבסמהלאםידימלתהווידימלתלןתיו

לארמאיוועבשרשאכיהיו12׃םשפנתואכםיגדה
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דבאיאלןעמלםירתונהםחליתותפתאופסאוידימלת

יתותפבםילסרשעםינשואלמיוופסאיו13׃המואמ

יהיו14׃םהילכאלםירתונהםירעשהםחלתורככשמח

ורמאיועושיהשערשאהזהתואהתאםישנאהתוארכ

עושיעדיו15׃םלועלאבהאיבנהתמאבאוההזהנה

לאםעפהדועטלמיוותואךילמהלוהשפתיוואבייכ

םיהלאוידימלתודריוברעביהיו16׃ודבלאוהרהה

סכיו17׃םוחנרפכלאםיהרבעלאורבעיוהינאבואביו

חוריכםיהרעסיו18׃םהילאאבאלעושיוךשחהםתא

םירשעךרדכםהיטושמבורתחםהו19׃תבשונהלודג

םיהלעךלהתמעושיתאואריוסירםישלשואשמחו

אוהינאםהילארמאיו20׃וארייוהינאהלאברקוךולה

העיגהעגרוהינאהלאותאתחקלוליאויו21׃ואריתלא

תרחממיהיו22׃המשםיכלהםהרשאץראלהינאה

הזבהינאהתיהאליכםילרבעמדמעהםעהןומהאריו

םעאבאלעושייכווידימלתהבודרירשאתחאיתלב

23׃הזמועסנםדבלוידימלתךאהינאהלאוידימלת

ולכארשאםוקמלבורקםירביטמואבתורחאתוינאו

םעהןומהתוארכיהיו24׃ןודאהתכרבבםחלהתאםש

תוינאבםהםגודריווידימלתאלףאםשונניאעושייכ

ואצמרשאכו25׃עושיתאשקבלםוחנרפכלאואביו

ןעיו26׃םלהתאביתמיברוילאורמאיוםיהרבעמותא

םכתוארלעאלםכלרמאינאןמאןמארמאיועושיםתא

םחלהןמםתלכארשאלעםאיכינושקבתתותאהתא

לכאמבםאיכדבאירשאלכאמבולמעתלא27׃ועבשתו
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םתחוביכםכלוננתיםדאהןברשאםימלועייחלםיקה

aiōnios)׃םיהלאהויבאומתוח g166)28המוילאורמאיו

םהילארמאיועושיןעיו29׃םיהלאתולעפלעפלהשענ

30׃וחלשאוהרשאהזבונימאתיכםיהלאתלעפתאז

הארננעמלהשעתרשאתואהאופאהמוילאורמאיו

רבדמבןמהתאולכאוניתובא31׃לעפתהמךבןימאנו

רמאיו32׃לכאלומלןתנםימשהןמםחלבותכרשאכ

םכלןתנהשמאלםכלרמאינאןמאןמאעושיםהילא

ןמםחלהתאםכלןתניבאםאיכםימשהןמםחלהתא

םימשהןמדרויהאוהםיהלאםחליכ33׃יתמאהםימשה

תאדימתונלהנתינדאוילאורמאיו34׃םלועלםייחןתנו

םייחהםחלאוהיכנאעושיםהלרמאיו35׃הזהםחלה

36׃דועאמציאליבןימאירשאובעריאלילאאבהלכ

37׃ונימאתאלויתאםתיזחםגיכםכליתרמאהנהינאו

ונפדהאאלילאאבהוילאאובייבאילוננתירשאלכ

םאיכינוצרתושעלאלםימשהןמיתדרייכ38׃הצוחה

רשאלכיכינחלשרשאבאהןוצרהזו39׃יחלשןוצר

הזו40׃ןורחאהםויבונמיקאםאיכילדבאיאלילןתנ

ולויהיובןימאמוןבהתאהארהלכרשאיחלשןוצר

aiōnios)׃ןורחאהםויבונמיקאינאוםימלועייח g166)41

ןמדריהםחלהאוהיכנאורמאלעםידוהיהוילעונליו

ונחנארשאףסויןבעושיאוההזאלהורמאיו42׃םימשה

43׃יתאבםימשהןמרמאיךיאוומאתאוויבאתאםיעדי

אל44׃והערלאשיאונילתלאםהילארמאיועושיןעיו

ינחלשרשאיבאוהכשמיםאיתלבילאאובלשיאלכוי



ןו'ג 1638

לכוםיאיבנבבותכאלה45׃ןורחאהםויבונמיקאינאו

אבידמלובאהןמעמשרשאלכןכלהוהיידומלךינב

תאמאבהיתלבבאהתאשיאהארולאכאל46׃ילא

רמאינאןמאןמא47׃םיהלאהתאהאראוהםיהלאה

aiōnios)׃םימלועייחוליבןימאמהםכל g166)48אוהיכנא

׃ותמיורבדמבןמהתאולכאםכיתובא49׃םייחהםחל

ונממשיאלכאיןעמלםימשהןמדריהםחלהאוההז50

יכשיאםימשהןמדריהיחהםחלהיכנא51׃תומיאלו

וננתארשאםחלהוםלועלהיחיהזהםחלהןמלכאי

aiōn)׃םלועהייחדעבןתנינארשאירשבאוה g165)52

הזלכויהכיארמאלוהערםעשיאםידוהיהוחכותיו

ןמאעושיםהילארמאיו53׃לכאלורשבתאונלתתל

םדאהןברשבתאולכאתאלםאםכלרמאינאןמא

תאלכאה54׃םכברקבםייחםכלןיאומדתאםתיתשו

ונמיקאינאוםימלועייחולשיימדתאהתשהוירשב

aiōnios)׃ןורחאהםויב g166)55לכאמאוהתמאבירשביכ

תאהתשוירשבתאלכאה56׃הקשמאוהתמאבימדו

יכנאויחהבאהינחלשרשאכ57׃ובינאויבןיליאוהימד

הז58׃יללגבהיחיאוהםגיתאלכאהןכיבאללגביח

םכיתובאולכארשאכאלםימשהןמדריהםחלהאוה

aiōn)׃םלועלהיחיהזהםחלהתאלכאהותמיוןמהתא

g165)59׃םוחנרפכבודמלבתסנכהתיבברבדתאזכ

ימהזהרבדההשקורמאםעמשכוידימלתמםיברו60

םינילמוידימלתיכובלבעושיןביו61׃ותאעמשללכוי

אופאהמ62׃לושכמלםכלתאזהםהילארמאיותאזלע
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63׃םינפלםשהיהרשאלאהלעםדאהןבתאוארתםא

רשאםירבדהליעומובןיארשבהוםייחןתנהאוהחורה

םכמשיךא64׃המהםייחוהמהחורםכילאיתרבדינא

םניארשאםהימשארמעדיעושייכונימאיאלרשא

םכליתרמאןכלערמאיו65׃ותארסומהימוםינימאמ

׃יבאתאמולןתנםאיתלבילאאובלשיאלכויאליכ

ופסיאלורוחאוגסנוידימלתמםיברתאזהתעהןמ66

תאשיהרשעהםינשלאעושירמאיו67׃ותאךלהתהל

סורטפןועמשותאןעיו68׃ינממרוסלםתאםגםכשפנ

aiōnios)׃ךמעםימלועייחירבדךלנימלאינדא g166)69

ןעיו70׃יחלאןבחישמההתאיכעדנוונמאהונחנאו

םכמדחאורשעהםינשםכבינאיתרחבאלהעושיםתא

יכתוירקשיאןועמשןבהדוהילערמאתאז71׃אוהןטש

׃רשעהםינשמדחאאוהוורסמלהיהדיתע

ךולהלילגהץראבעושיךלההלאהםירבדהירחא7

ושקברשאלעהדוהיבךלהתהלהבאאליכרובעו

׃תוכסהגחאוהםידוהיהגחברקיו2׃וגרהלםידוהיה

ןעמלהדוהיהצראהזמךלוםוקויחאוילאורמאיו3

אליכ4׃השעהתארשאםישעמהתאךידימלתםגוארי

םאןכלםסרפתהלץפחאוהורתסברבדשיאהשעי

אלםהםגויחאיכ5׃םלועהלאהלגההלאכהשעהתא

התעדעהאבאליתעעושיםהילארמאיו6׃ובונימאה

םכתאאונשלםלועהלכויאל7׃הנוכנדימתםכתעו

8׃ויללעמםיעריכוילעדיעמינארשאבאנשייתאו



ןו'ג 1640

יכהזהגחהלאהלעאאלינאגחהתאגחלםתאולע

10׃לילגבבשיורבדתאזכ9׃התעדעהאלמאליתע

םאיכיולגבאלאוהםגלעיולגרלויחאולערשאכיהיו

׃אוההיאורמאיוגחבוהשקבםידוהיהו11׃רתתסמכ

ורמאהלאםעהךותבויתודאלעהברהנולתיהתו12

ךא13׃םעהתאאוההעתמיכאלורמאהלאואוהבוט

יהיו14׃םידוהיהתאריינפמיולגבוילערבדמשיאןיא

והמתיו15׃דמליושדקמהלאעושיהלעגחהימייצחב

16׃דמלאלאוהורפסהזעדיךיאורמאיוםידוהיה

רשאלםאיכאוהילשאליחקלרמאיועושיםתאןעיו

םאיחקלעדיונוצרתושעלץפחהשיאה17׃ינחלש

ישפנמרבדמה18׃רבדאישפנמםאואוהםיהלאתאמ

אוהןמאנוחלשדובכשקבמהלבאשקביומצעדובכ

ןיאוהרותהתאםכלןתנהשמאלה19׃ובהתלועןיאו

ןעיו20׃ינגרהלושקבתעודמהרותההשעםכמשיא

עושיןעיו21׃ךגרהלשקבמימךברקבדשרמאיוםעה

׃והמתתהילעםכלכויתלעפתחאהלעפםהלרמאיו

ןמםאיכאיההשממאלךאהלימהםכלןתנהשמ22

לומיםאהתעו23׃רכזלכולומתתבשהםויבותובאה

ופצקתהמהשמתרותרפותאלרשאןעמלתבשברכז

הארמלוטפשתלא24׃תבשבולכשיאיתאפריכילע

יבשימםישנאורמאיו25׃וטפשקדצטפשמםאיכןיע

אוההנהו26׃ותימהלושקברשאאוההזאלהםילשורי

יכונישארועדיםנמאףאהובורעגיאלויולגברבד

אוהןיאמונעדיהזתאךא27׃חישמהאוההזתמאב
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ארקזא28׃אוההזמיאשיאעדיאלחישמהאובירשאכו

םתעדיףאיתאםתעדיןהרמאלדמליושדקמבעושי

ותאוינחלשרשאיתמאשיןכאיתאבאלישפנמוינאןיאמ

׃ינחלשאוהוינאותאמיכויתעדיינאו29׃םתעדיאל

׃ותעאבאליכדיובחלשאלשיאוושפתלושקביו30

חישמהאביםאורמאיוובונימאהםעהןמםיברו31

םישורפהו32׃הזהשערשאמתוברתותאהשעיםגה

םישורפהוחלשיותאזכוילעםישחלתמםעהתאועמש

עושיםהילארמאיו33׃ושפתלםיתרשמםינהכהישארו

34׃ינחלשרשאלאיתכלהוםכמעינדוערעצמלךא

ולכותאלםתאםשינארשאבויננאצמתאלויננרחשת

ונחנאוהזךליהנאוהערשיאםידוהיהורמאיו35׃אובל

ישנאדמליוםינויהןיבםיצופנהלאךלייכהוהאצמנאל

יננאצמתאלויננרחשתרמארשארבדההזהמ36׃ןוי

גחהםויביהיו37׃אובלולכותאלםתאםשינארשאבו

אביאמצייכשיארמאלארקיועושידמעלודגהןורחאה

ורהניונטבמבותכהרבדכיבןימאמה38׃התשיוילאאנ

והחקירשאחורהלערמאתאזו39׃םייחםימירהנ

עושירשאןעיהנדעשדקהחורןתנאליכובםינימאמה

רבדהתאםעמשכםעהןומהמםיברו40׃ראפתנאלדוע

אוההזורמארשאשיו41׃איבנהאוההזןכאורמאהזה

אלה42׃חישמהאבילילגהןמהורמאםירחאוחישמה

דודםוקמםחלתיברפכמודודערזמיכרמאבותכה

44׃ויתודאלעםעהךותבתקלחמיהתו43׃חישמהאצי

ובושיו45׃דיובחלשאלשיאוושפתלוצרםתצקמו
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ורמאהמהוםישורפהוםילודגהםינהכהלאםיתרשמה

םלועמםידבעהונעיו46׃ותאםתאבהאלעודמםהילא

םישורפהםהילאורמאיו47׃הזהשיאכשיארבדאל

םירשהןמשיאובןימאהםגה48׃םתאםגםתהדניכה

םיעדיםניארשאהזהןומההקר49׃םישורפהןמוא

ןומידקנםהילארמאיו50׃המהםירוראהרותהתא

טפשתה51׃םהמדחאהיהאוהוהלילבוילאאברשא

52׃השערשאתאתעדלוהרקחתםרטבשיאונתרות

יכהארואנשרדלילגהןמהתאםגהוילאורמאיוונעיו

׃ותיבלשיאשיאוכליו53׃לילגהןמאיבנםקאל

דועאביורקבביהיו2׃םיתיזהרהלאךלהעושיו8

ואיביו3׃םדמליובשיווילאואבםעהלכושדקמהלא

התוטשבהשפתנרשאוינפלהשאםישורפהוםירפוסה

השפתנתאזההשאהיברוילאורמאיו4׃ךותבהודימעיו

םישנלקסלהרותבונוצהשמו5׃היפואנבתאמטנשכ

תאזורבדותאתוסנלךאו6׃רמאתהמהתאוהלאכ

לעועבצאבותיוהטמלעושיףכיוהנטשוילעאצמל

ויניעתאאשיוותאלאשלופיסוהרשאכיהיו7׃עקרקה

הדיהנושאראוהעשפילבךזםכבימםהילארמאיו

יהיו9׃עקרקהלעותיוהטמלתינשףכיו8׃ןבאהב

לחההצוחהדחאדחאואציוםתאםבלךיוםעמשכ

השאהוודבלעושירתויוםינורחאהדעוםינקזהןמ

שיאןיאיכאריוויניעתאעושיאשיו10׃ךותבתבצנ

יכהךינטשהפיאהשאהילארמאיוהדבלהשאהיתלב
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אלינאםגןכלרמאיוינדאאלרמאתו11׃שיאךעישרה

עושיףסיו12׃דועיאטחתלאוךכרדליכלךעישרא

ירחאךלההלכםלועהרואינארמאלםהילארבדיו

ורמאיו13׃ולהיהיםייחהרואיכהכשחבךלהתיאל

14׃הנמאנהנניאךתודעהתאדיעמךפשנלעםישורפה

יתודעישפנלעדיעאםאףאםהילארמאיועושיןעיו

אלםתאוךלהינאהנאויתאבןיאמיתעדייכןעיהנמאנ

וטפשתרשבהיפלםתא15׃ךלאהנאויתאבןיאמםתעדי

תמאיטפשמטפשאיכנאםאו16׃שיאטפשאאלינאו

םגו17׃ינחלשרשאבאהוינאםאיכיננהידבלאליכ

ינא18׃איההנמאנםישנאינשתודעיכבותכםכתרותב

ורמאיו19׃ינדיעיינחלשרשאבאהםגוילעדיעמהאוה

םתעדיאליבאתאםגיתאםגעושיןעיוךיבאויאוילא

םירבדכ20׃םתעדייבאתאםגהתעיכםתעדייתאולא

שיאושפתאלושדקמבודמלברצואהתיבברבדהלאה

ךלהינאםהילארמאיועושיףסויו21׃ותעאבאליכ

המשךלהינארשאלאותומתםכתאטחבוינושקבתוהזמ

תימיתמההםידוהיהורמאיו22׃אובלולכותאלםתא

ולכותאלםתאהמשךלוהינארשאלארמאיכושפנתא

ןמינאוםינותחתהןמםכנהםתאםהילארמאיו23׃אובל

׃הזהםלועהןמינניאינאוהזהםלועהןמםתאםינוילעה

אלםאיכםכיאטחבותומתיכםכילאיתרמאןכל24

וילאורמאיו25׃ותומתםכיאטחבאוהינאיכונימאת

יתרבדשארמםגשהמעושיםהילארמאיוהתאהזימ

יחלשןכאםכילעטפשלורבדלימעתובר26׃םכילא
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׃םלועהלארבדמינאותאונממיתעמשרשאואוהןמאנ

זא28׃םהילארמאבאהלעיכוננובתהאלםהו27

יכםתעדיוםדאהןבתאואשנתתעבעושיםהלרמא

ינדמלרשאכםאיכישפנמרבדהשעינניאיכואוהינא

אלבאהידמעאוהיתאחלשרשאו29׃רבדאהלאיבא

יהיו30׃דימתהשעינאויניעבבוטהתאיכדדבלינבזע

םידוהיהלאעושירמאיו31׃םיברובונימאיותאזורבדב

32׃םתאידימלתתמאבירבדבודמעתםאובםינימאמה

ונעיו33׃ןירוחינבלםכמישתתמאהותמאהתאםתעדיו

םידבעלשיאלונייהאלםלועמוונחנםהרבאערזותא

ןמאןמאעושיםתאןעיו34׃ויהתןירוחינברמאתהכיא

דבעהו35׃אוהאטחהדבעאטחהשעלכםכלרמאינא

aiōn)׃םלועלןכשיןבהםלועלתיבבןכשיאל g165)36ןכל

37׃ויהתתמאבםישפחןירוחינבםכתאהשעיןבהםא

ינתימהלםישקבמםתאלבאםתאםהרבאערזיכיתעדי

יתיאררשאתארבדמינא38׃םככותבןכיאלירבדיכ

39׃םכיבאלצאםתיאררשאתאםישעםתאויבאלצא

עושיםהילארמאיוםהרבאאוהוניבאוילאורמאיוונעיו

התעו40׃םתישעםהרבאישעמכםהרבאינבםתייהולא

רשאתמאהםכילארבדשיאינתימהלםישקבמםתא

תא41׃תאזכהשעאלםהרבאםיהלאהםעמיתעמש

םינונזידליאלוילאורמאיוםישעםתאםכיבאישעמ

םהילארמאיו42׃םיהלאהאוהדחאבאונלשיונחנא

יכיתאםתבהאהתעיכםכיבאאוהםיהלאולאעושי

ךאיתאבינממאלןהםיהלאהתאמיתאבויתאצייכנא
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ןולכותאלןעיינושלוניבתאלעודמ43׃ינחלשאוה

תאתושעלוןטשהםכיבאןמםתא44׃ירבדתאעמשל

תמאבושארמהיהשפנחצוראוהםתצפחםכיבאתואת

יכרבדיולשמבזכירבדידמובןיאתמאיכדמעאל

ונימאתאלתמאהירבדןעיינאו45׃בזכהיבאואוהבזכ

עודמיתרבדתמאםאוינחיכויןועלעםכבימ46׃יל

תאעמשיאוהםיהלאהתאמרשא47׃ילונימאתאל

תאמםכניאיכםתעמשאלםתאןכלעםיהלאהירבד

ונבטהאלהוילאורמאיוםידוהיהונעיזא48׃םיהלאה

דשעושיןעיו49׃ךבדשוהתאינורמשיכונרבדרשא

אלןכא50׃ינוזבתםתאודבכמינאיבאתאקריבןיא

ןמאןמא51׃טפשיושקבירשאדחאשיידובכתאשקבא

תומהאריאלירבדתאשיארמשיםאםכלרמאינא

aiōn)׃חצנל g165)52ונעדיהתעםידוהיהוילאורמאיו

םאתרמאהתאוותמםיאיבנהוםהרבאןהךבדשיכ

aiōn)׃חצנלתומםעטיאלירבדתאשיארמשי g165)53

ותמםיאיבנהםגתמרשאוניבאםהרבאמלודגהתאה

ישפנתאדבכמינאםאעושיןעיו54׃ךמצעתאהשעתהמ

יכוילעורמאתרשאיתאדבכמהאוהיבאןיאמידובכ

רמאםאוויתעדיינאוותאםתעדיאלו55׃םכיהלאאוה

ורבדתאוויתעדילבאםכומכבזכהיהאותאיתעדיאל

אריוימויתאתוארלששםכיבאםהרבא56׃יתרמש

םישמחןבךניאהנהםידוהיהוילאורמאיו57׃חמשיו

ןמאןמאעושיםהילארמאיו58׃תיארםהרבאתאוהנש

ומיריזא59׃אוהינאםהרבאתויהםרטבםכלרמאינא
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רבעיושדקמהןמאציוםלעתהעושיוותאםגרלםינבא

׃ףולחורובעםכותב

ולאשיו2׃ודלוהםוימרועאוהושיאאריוורבעביהיו9

וידליםאהזהאטחרשאאוהימיבררמאלוידימלתותא

ךאוידלויאלואטחהזאלעושיןעיו3׃רועדלוניכ

יחלשישעמתושעלילע4׃לאיללעמובולגיןעמל

5׃לעפלשיאלכויאלוברשאהלילהאוביםוידועב

קריותאזורבדכיהיו6׃ינאםלועהרואםלועביתויהב

יניעלעטיטהתאחרמיוקורהןמטיטשעיוץראהלע

ושורפחלשהתכרבבץחרוךלוילארמאיו7׃רועה

וינכשורמאיו8׃תוארויניעואביוץחריוךליוחולש

בשיהאוההזאלהאוהרועיכםינפלותאואררשאו

המודךאורמאהלאוהזאוהיכורמאהלא9׃לאשמו

וחקפנופאהמבוילאורמאיו10׃אוהינארמאאוהוול

השעעושיומשארקנרשאשיארמאיוןעיו11׃ךיניע

חלשהתכרבבץחרוךלילארמאיויניעלעחרמיוטיט

רמאיוויאוילאורמאיו12׃יניעהנראתוץחראוךלאו

לאםינפלרועהיהרשאשיאהתאואיביו13׃יתעדיאל

חקפיוטיטהתאעושיובהשערשאםויהו14׃םישורפה

םישורפהםגותאלאשלופיסויו15׃היהתבשויניעתא

ץחראויניעלעםשטיטםהילארמאיוויניעוחקפנךיא

אלשיאההזםישורפהתצקמורמאיו16׃האריננהו

הכיאורמאםירחאותבשהתארמשיאליכאוהםיהלאמ

17׃םהיניבביריהיוהלאכתותאתושעלאטחשיאלכוי

חקפרשאוילעהתארמאתהמרועהלאורמאיוופיסויו
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יכוילעםידוהיהונימאהאלו18׃אוהאיבנרמאיוךיניע

19׃אפרנהידלוילאוארקרשאדעויניעוראוהיהרוע

דלוניכםתרמארשאםכנבאוההזהרמאלםתאולאשיו

ורמאיווידלויםתאונעיו20׃התעהאראוההכיאורוע

אוהךיאלבא21׃רועדלוניכווננבאוההזיכונעדי

ןבאלהונעדיאלונחנאויניעתאחקפימואהתעהאר

תאזכ22׃ולהיההמדיגיאוהווהיפתאולאשאוהתעד

רבכםידוהיהיכםידוהיהתאםתארימוידלויורבד

לע23׃חישמהאוהיכהדוירשאלכתאתודנלוצעונ

וארקיו24׃והיפתאולאשאוהתעדןבוידלויורמאןכ

םיהלאלדובכןתוילאורמאיורועהיהרשאשיאלתינש

םארמאיוןעיו25׃אוהאטחהזהשיאהיכונעדיונחנא

התעויתייהרועיכיתעדיתחאעדיינניאאוהאטחשיאה

חקפהכיאךלהשעהמדועוילאורמאיו26׃האריננה

המוםתעמשאלהםכליתרמארבכםתאןעיו27׃ךיניע

28׃וידימלתתויהלםתאםגובאתהתינשעמשלםכל

לשוידימלתונחנאוודימלתהתאורמאיוותאופרחיו

הזתאוםיהלאהרבדהשמלאיכםיעדויונחנא29׃השמ

איהתאזםהילארמאיושיאהןעיו30׃אוהןיאמונעדיאל

׃יניעתאחקפאוהואוהןיאמםתעדיאליכאלפואלפה

אריתאםאיכלאעמשיאלםיאטחהתאיכונעדיהנהו31

יכעמשנאלםלועמ32׃עמשיותאונוצרהשעוםיהלאה

aiōn)׃םחרמרועיניעשיאחקפ g165)33תאמהזהיהאלול

וילאורמאיוונעיו34׃המואמתושעללכיהיהאלםיהלא

׃הצוחהוהפדהיוונדמלתהתאוךלכתדלונםיאטחבןה
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וילארמאיווהשגפיוהצוחהוהפדהיכעושיעמשיו35

ןעמלינדאהזאוהימרמאיוןעיו36׃םדאהןבבןימאתה

רבדמהוותאתיארןהעושיוילארמאיו37׃ובןימאא

וחתשיוינדאןימאמינארמאיו38׃אוההזהנהךילא

ןעמלהזהםלועליתאבןידלינאעושירמאיו39׃ול

ןמומעויהרשאו40׃ןורועבוכיםיארהוםירועהוארי

׃םירועונחנאםגהוילאורמאיווירבדועמשםישורפה

אטחםכבהיהאלםתייהםירועםאםהילארמאיו41

׃דמעתםכתאטחונחנאםיחקפםתרמאיכהתעו

ךרדאוביאלרשאשיאםכלרמאינאןמאןמא10

בנגרחאךרדבהלעיםאיכןאצהאלכמלארעשה

3׃ןאצההעראוהרעשהךרדאובירשאו2׃אוהץירפו

ונאצלאוהוהנעמשתולקתאןאצהוףסהרמשחתפיול

רבעיאוהונאצתאואיצוהירחאו4׃םאיצויוארקיםשב

ירחאו5׃ולוקתאועדייכוירחאתוכלהןאצהוןהינפל

אלםירזהלוקתאיכוינפמוסוניםאיכהנכלתאלרז

ועדיאלהמהוםהינזאבעושירבדהזהלשמה6׃ועדי

םהילארבדיועושיףסויו7׃םהילארמארשאתאזהמ

רשאלכ8׃ןאצהתלדאוהינאםכלרמאינאןמאןמא

׃םלוקלועמשאלןאצהוםיצירפוהמהםיבנגינפלואב

אצמיואובבוותאצבועשוייבאובייכשיאתלדהיכנא9

דבאלוגורהלובונגלםאיכאוביאלבנגה10׃הערמ

11׃םקפסאלמוםייחםהלאיבהרובעבליתאבינאו

דעבושפנתאןתיבוטההערהבוטההערהאוהיכנא

הנהולאלןאצהואוההעראלרשאריכשהו12׃ונאצ
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ףטחיבאזהוסנוןאצהתאבזעיבאזהאביכותוארב

גאדיאלואוהריכשיכסוניריכשה13׃ןאצהתאץיפיו

יתעדונוילרשאתאיתעדיובוטההערהינא14׃ןאצל

באהתאיתעדיינאוינעדיבאהרשאכ15׃ילרשאל

רשאילשיתורחאןאצו16׃ןאצהדעבןתאישפנתאו

ילוקהנעמשתוןתאםגלהנלילעותאזההלכמהןמןניא

יכיבאיתאבהאןכלע17׃דחאהערודחארדעהיהו

הנחקיאלשיאו18׃החקאובושאןעמלןתאישפנתא

ידיבוהתאתתלידיבשיהננתאימצעמינאםאיכיתאמ

19׃יבאםעמיתחקלתאזההוצמהתאהתחקלבושל

םירבדהלעםידוהיהןיבתאזהםעפבםגתקלחמיהתו

המלאוהעגשמוובדשםהמםיברורמאיו20׃הלאה

זוחאשיארבדיהלאכאלורמאםירחאו21׃וילאועמשת

תיבהתכנחגחיהיו22׃םירועיניעחקפלדשלכויהדש

םלואבשדקמבעושיךלהתיו23׃היהויתסוםילשוריב

הנאדעוילאורמאיוםידוהיהותאובסיו24׃המלשלש

׃רורבונלהדיגההתאחישמהתאונשפנתאהלתת

יבםתנמאהאלוםכילאיתרמאןהעושיםתאןעיו25

לבא26׃ילעודיעיםהיבאםשבהשעינארשאםישעמה

׃םכליתרמארשאכםתאינאצמאלןעיונימאתאלםתא

28׃הנכלתירחאוןיתעדיינאוילוקתאהנעמשתינאצ27

אלשיאוחצנלהנדבאתאלוםימלועייחןהלןתאינאו

aiōn)׃ידימןהתאףטחי g165, aiōnios g166)29ןנתנרשאבאה

30׃באהדימןהתאףטחיאלשיאולכלעאוהלודגיל

םעפבםעפכםידוהיהומיריזא31׃ונחנאדחאיבאוינא
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םיברםיבוטםישעמעושיםתאןעיו32׃ולקסלםינבא

םההםישעמהןמהזיאלעיבאתאמםכתאיתיארה

בוטהשעמלערמאלותאםידוהיהונעיו33׃ינלקסת

םדאיכלעוםיהלאתאךפדגלעםאיכךתאלקסנאל

אלהעושיםתאןעיו34׃םיהלאלךמצעתאשעתוהתא

םשארקןה35׃םתאםיהלאיתרמאינאםכתרותבבותכ

בותכהוםהילאםיהלאהרבדהיהרשאהלאלםיהלא

וחלשובאהושדקרשאלעורמאתךיאו36׃רפויאל

אלםא37׃ינאםיהלאןביתרמאןעיהתאףדגמםלועל

אלויתישעםאו38׃ילונימאתלאיבאישעמתאהשעא

יביכונימאתוועדתןעמלישעמלאנונימאהילונימאת

׃םדימטלמיוושפתלושקביוובושיזא39׃ובינאובאה

ליבטהרשאםוקמהלאןדריהרבעלאבשיוךליו40

ורמאיוםיברוילאואביו41׃םשבשיוהלחתבןנחויםש

לעןנחוירבדרשאלכלבאתואהשעאלןנחויהנה

׃אוההםוקמבםיברובונימאיו42׃היהתמאהזהשיאה

םירמרפכיניהתיבמומשרזעלהלוחשיאיהיו11

ןודאהתאהחשמרשאםירמאיה2׃התוחאאתרמו

רזעלהתעוהיתורעשבוילגרתאבגנתורמהןמשב

הנהינדארמאלוילאויתויחאהנחלשתו3׃הלחהיחא

תאזרמאיועושיעמשיו4׃אוההלחתבהארשאהז

דבכיןעמלםיהלאהדובכלםאיכתומלהנניאהלחמה

התוחאתאואתרמתאבהאעושיו5׃םיהלאהןבהב

םימויבשיוהמהמתיוהלחיכועמשכיהיו6׃רזעלתאו



ןו'ג 1651

וכלוידימלתלרמאןכירחאמ7׃םשאוהרשאםוקמב

התעיברוידימלתוילאורמאיו8׃הדוהיץראלהבושנו

ןעיו9׃המשבושתהתאוךלקסלםידוהיהושקבהז

אלםויבךלייכשיאםוילתועשהרשעםיתשאלהעושי

הלילבךלההלבא10׃הזהםלועהרואהארייכלשכי

רמאןכירחאורבדתאזכ11׃ובןיארואהיכלשכי

׃ונריעאןעמלךלהיכנאואוהןשיונדידירזעלםהילא

עושיו13׃עשויאוהןשיםאינדאוידימלתורמאיו12

׃רבדהנשהתחונמלעיכובשחהמהוותומלערבד

15׃תמרזעלםהילארמאיוםנזאתאעושיהלגזא14

התעוונימאתןעמלםשיתייהאליכםכללגבינאחמשו

לאסומודידארקנהאמותרמאיו16׃וילאהכלנוהעסנ

17׃ומעתומנןעמלונחנאםגהכלנוירבחםידימלתה

18׃רבקבבכשםימיהעבראהזוהאצמיועושיאביו

׃סירהרשעשמחךרדכםילשורילבורקהיהיניהתיבו

ןהתאםחנלםירמואתרמתיבואבםידוהיהןמםיברו19

ותרקלאצתואבעושייכאתרמעמשכיהיו20׃ןהיחאלע

ולאינדאעושילאאתרמרמאתו21׃תיבבתבשויםירמו

לכיכיתעדיהתעםגו22׃יחאתמאלזאיכהפתייה

הילארמאיו23׃םיהלאךלןתיםיהלאתאמלאשתרשא

יכיתעדיאתרמוילארמאתו24׃ךיחאםוקיםוקעושי

יכנאעושיהילארמאיו25׃ןורחאהםויבהמוקתבםוקי

לכו26׃תומייכםגהיחייבןימאמהםייחהוהמוקתה

aiōn)׃תאזינימאתהםלועלתומיאליבןימאירשאיחה

g165)27ןבחישמההתאיכיתנמאהינדאןכוילארמאתו



ןו'ג 1652

ךלתותאזהרבדרחאיהיו28׃םלועלאבהםיהלאה

הפהרומההנהרמאלרתסבהתוחאםירמלארקתו

30׃וילאאבתוםוקלרהמתוהעמשאיה29׃ךלארקו

רשאםוקמבדמעונדועיכרפכהלאאביםרטעושיו

התיבלאואברשאםידוהיהו31׃אתרמםשותשגפ

וכלהאצתוםאתפהמקיכםירמתאםתוארכהמחנל

32׃המשתוכבלרבקהלאהלהכלהיכםרמאבהירחא

ותאארתוםשדמעעושירשאםוקמהלאםירמאבתו

אלזאיכהפתייהולאינדאולרמאתווילגרללפתו

םידוהיהםגוהיכבהתאעושיתוארכיהיו33׃יחאתמ

רמאיו34׃דיערמיהיווחורםעזתוםיכבהתאואברשא

ךביו35׃הארואבינדאוילאורמאיוותאםתמשהפיא

׃ותאותבהאהלדגהמהנהםידוהיהורמאיו36׃עושי

תושעללכיאלהרועהיניעחקפהורמאםתצקמו37

אביווחורבםעזהלעושידועףסויו38׃תומיאלהזםגש

עושירמאיו39׃האובמלעןבאוהרעמאוהורבקהלא

תמהתוחאאתרמוילארמאתוהילעמןבאהתאואש

הילארמאיו40׃ולםימיהעבראיכשאברבכהנהינדא

דובכתאיזחתינימאתםאיכךליתרמאאלהעושי

עושיוםשםשוהתמהרשאןבאהתאואשיו41׃םיהלאה

ינאו42׃ינתינעיכיבאךדוארמאיוםורמלויניעתאאשנ

רשאהזהםעהרובעבםלואיננעתתעלכביכיתעדי

43׃ינתחלשהתאיכיבונימאיןעמליתרבדיתוביבס

44׃אצםוקרזעללודגלוקבארקיורבדלותולככיהיו

םיטולויפוןיכירכתבתכורכוילגרווידיותמהאציו



ןו'ג 1653

45׃וכרדלךליוותאוריתהעושיםהילארמאיורדוסב

רשאתאםתוארבםירמלאואברשאםידוהיהןמםיברו

םישורפהלאוכלהםתצקמו46׃ובונימאהעושיהשע

םינהכהוליהקיזא47׃עושיהשערשאתאםהלודיגיו

יכהשענהמורמאיוןירדהנסהתאםישורפהוםילודגה

תושעלולחיננםא48׃הברהתותאהשעהזלהשיאה

ונתמדאתאםגוחקלוםיימורהואבוובונימאיםלכ

לודגןהכאוהוומשאפיקםהמדחאו49׃ונמעתאםגו

אלףא50׃המואמועדתאלןהםהילארמאאיהההנשב

םעהדבאמיוגהדעבדחאשיאתומונלבוטיכוננובתת

לודגןהכותויהבםאיכובלמרבדאלתאזו51׃ולכ

דעבאלו52׃םעהדעבתומיעושייכאבנאיהההנשב

ויהוםירזפמהםיהלאינבתאםגץבקלםאיכדבלםעה

׃האלהואוההםויהמותימהלודחיוצעויו53׃םידחאל

יכיולגבםידוהיהךותבדועעושיךלהתהאלןכלע54

םירפעריעלארבדמהלאהבורקהץראלםשמרסםא

םעוםידוהילחספהימיוברקיו55׃וידימלתםעםשרגיו

׃ורהטיןעמלחספהינפלהמילשוריץראהןמולעבר

רמאלורבדנשדקמהתיבבםדמעבועושיתאושקביו56

םילודגהםינהכהו57׃גחהלאאוביאליכהובשחתהמ

ונעידויומוקמתאשיאעדיםארשאהרזגורזגםישורפהו

׃והשפתיןעמל

יניהתיבלעושיאבחספהגחינפלםימיתששו12

ולושעיו2׃םיתמהםעמותאריעהרשארזעלםוקמ



ןו'ג 1654

ןמדחאהיהרזעלותתרשמאתרמוברעבהתשמםש

דאמרקיוךזדרנתחקרמםירמחקתו3׃ותאםיבסמה

תאבגנתועושיילגרתאהבחשמתוהלקשמתחאארטל

רמאיו4׃תחקרמהחיראלמיתיבהוהיתורעשבוילגר

דיתעהתוירקשיאןועמשןבהדוהיאוהוידימלתמדחא

רנידתואמשלשבתחקרמההרכמנאלעודמ5׃ורסמל

םיינעהלעותלמחמתאזתארבדאלאוהו6׃םיינעלןתנו

׃ובומישירשאלכאשיוותאףסכהסיכוהיהבנגםאיכ

8׃תאזהנפציתרובקםוילהלהחינהעושירמאיו7

9׃םכמעדימתינניאינאוםכמעהמהדימתםיינעהיכ

רובעבאלואביואוהםשיכהדוהיבברםעועמשיו

םעמוריעהרשארזעלתאםגתוארלםאיכודבלעושי

׃רזעלתאםגגרהלוצעיתהםינהכהישארו10׃םיתמה

׃עושיבונימאיוםידוהיהןמםיברהמשואבוללגביכ11

יכגחהגחלואברשאברןומהעומשכתרחממיהיו12

ואציוםירמתתופכםדיבוחקיו13׃םילשוריעושיאבי

הוהיםשבאבהךורבאנעשוהרמאלועיריוותארקל

רשאכוילעבכריודחאריעעושיאצמיו14׃לארשיךלמ

לעבכרךלאוביךכלמהנהןויצתביאריתלא15׃בותכ

הנושארבוידימלתוניבהאלתאזלכו16׃תונתאןבריע

יכווילעבותכןכיכורכזעושיראפתנרשאירחאךא

לאוארקבולצאויהרשאםעהודיעיו17׃ולושעתאז

תאזלע18׃םיתמהםעמותארעיורבקהןמתאצלרזעל

׃הזהתואההשעיכםעמשלעותארקלאציםעהןומהםג

יכםתיארהרמאלויחאתאשיאורבדםישורפהו19



ןו'ג 1655

׃וירחאךשמנםלועהלכהנההמואמוליעותאלליעוה

21׃םינויםישנאויהגחבתוחתשהלםילעהךותבו20

לילגהץראברשאהדיצתיבשיאסופליפלאוברקיו

22׃ונצפחעושיתאתוארלינדארמאלונממולאשיו

ודיגהסופליפוירדנאוירדנאלאתאזדגיוסופליפאביו

ראפישהעשההאברמאיועושיםתואןעיו23׃עושילא

רגרגלפיאלםאםכלרמאינאןמאןמא24׃םדאהןב

תמרשאכוודבלראשיתמוהמדאהךותלאאטחה

תאאנשהוהנדבאיושפנתאבהאה25׃הברהירפהשעי

aiōnios)׃חצנייחלהרצניהזהםלועבושפנ g166)26ץפחה

יתרשמםגהיהיםשהיהארשאבוירחאךליינתרשל

ישפנהלהבנהתע27׃יבאדבכיותאינתרשירשאשיאו

יתאבןכלעךאתאזההעשהןמיבאינעישוהרמאהמו

ןמלוקתבאצתוךמשתאראפיבא28׃תאזההעשהלא

םידמעהםעהו29׃ראפלףיסואםגויתראפםגםימשה

ךאלמורמאםירחאועמשנםערורמאםעמשכהמש

לוקההיהינעמלאלרמאיועושיןעיו30׃ותארבד

הזהםלועהלעאבטפשמהתע31׃םכנעמלםאיכהזה

לעמיאשנהבינאו32׃הצוחהזהםלועהרשךלשיהתע

תומהזיאזומרלרבדתאזו33׃ילאםלכךשמאץראה

ונעמשהנהורמאיוםעהותאונעיו34׃תומלדיתעאוה

םדאהןביכתרמאךיאוםלועלןוכיחישמהיכהרותב

aiōn)׃הזלהםדאהןבימואשנהלךירצ g165)35רמאיו

וכלהתהםכמערואההיהירעצמלךאעושיםהילא

עדיאלךשחבךלההוךשחםכפושיןפרואהםכלדועב



ןו'ג 1656

ןעמלרואבונימאהרואהםכלדועב36׃ךלהאוההנא

ולךליועושירבדהלאהםירבדהתארואהינבויהת

םהיניעלהשערשאתותאהםיבר37׃םהינפמרתסיו

איבנהוהיעשירבדתאלמל38׃ובונימאהאלתאזלכבו

ימלעהוהיעורזוונתעמשלןימאהימהוהירמארשא

׃והיעשירמאדועיכןימאהלולכיאלןכלע39׃התלגנ

םבבלוםהיניעבואריןפםבבלןימשהוםהיניעעשה40

ותוארבוהיעשירבדתאזכ41׃םהליתאפרוובשוןיבי

םירשהןמףאםיברםלוא42׃וילעאבניוותראפתתא

אלרשאןעמלודוהאלםישורפהללגבךאובונימאה

44׃םיהלאהדובכמרתויםישנאדובכובהאיכ43׃ודני

םאיכןימאמאוהיבאליבןימאמהרמאיועושיארקיו

46׃האראוהינחלשרשאתאיתאהארהו45׃יתאחלשב

אליבןימאירשאלכןעמלםלועהלארואליתאבינא

אלינאםרמשיאלוירבדתאעמשהו47׃ךשחבבשי

עישוהלםאיכםלועהתאטפשליתאבאליכותאטפשא

דחאשיירמאחקיאלוינזבירשאשיאו48׃םלועהתא

םויבותאןידיאוהיתרבדרשארבדהותאןידירשא

חלשהיבאםאיכיתרבדיבלמאלינאיכ49׃ןורחאה

ינאו50׃רבדארשאתאורמארשאתאינוצאוהיתא

רשאכרבדארשאלכןכלםלועייחותוצמיכיתעדי

aiōnios)׃רבדמינאןכיבאילארמא g166)

ןמרבעלותעשהאביכעושיעדישכחספהגחינפלו13

םלועברשאויריחבתאבהארשאכויבאלאהזהםלועה



ןו'ג 1657

ןתנןטשהוהדועסהלחהירחאיהיו2׃ץקהדעםבהאןכ

עושיעדיו3׃ורסמלתוירקשיאןועמשןבהדוהיבלב

םיהלאלאואבםיהלאמיכוודיבלכהתאויבאןתניכ

תחפטמחקיווידגבתאטשפיוןחלשהלעמםקיו4׃בושי

ילגרתאץחרללחיורויכבםימקצירחאו5׃הרגחיו

ברקיו6׃הברוגחאוהרשאתחפטמבבגנלווידימלת

תאץחרתהתאהינדאוילארמאאוהוסורטפןועמשלא

ךניאהשעינארשאתאוילארמאיועושיןעיו7׃ילגר

םלועלסורטפוילארמאיו8׃עדתןכירחאותעכעדי

ךלןיאךתאץחראאלםאעושיןעיוילגרתאץחרתאל

aiōn)׃ימעקלח g165)9אלינדאסורטפןועמשוילארמאיו

וילארמאיו10׃ישארתאוידיתאםגםאיכילגרתאדבל

יכםילגרהתאםאיכדועץחרלולןיאץחרמהעושי

עדייכ11׃םכלכאלךאםירוהטםתאואוהרוהטולכ

ירחאיהיו12׃םירוהטםכלכאלרמאןכלעוהרסמיימ

רמאיובסהלבשיווידגבתאשבליוםילגרתאץחררשא

םתא13׃םכליתישערשארבדההמםתעדיהםהילא

׃אוהינאיכםתרבדרשאםתבטיהוןודאוברילםיארק

םגםכילגרתאיתצחרןודאהוהרומהינאםאןכל14

יתתנתפומיכ15׃ויחאילגרתאשיאץחרלםיביחםתא

ןמאןמא16׃םכליתישערשאכםתאםגושעתןעמלםכל

ונניאחולשהווינדאמלודגונניאדבעהיכםכלרמאינא

׃ושעתןכםאםכירשאתאזםתעדיםא17׃וחלשמלודג

םהביתרחברשאתאינאעדוייתרבדםכלכלעאל18

19׃בקעילעלידגהימחללכואבותכהאלמיןעמלךא



ןו'ג 1658

ונימאתהאובבןעמלהתויהםרטבםכלרמאינאהתעמ

תאלבקמהלכיכםכלרמאינאןמאןמא20׃אוהינאיכ

לבקמאוהיתאלבקמהולבקמאוהיתאוהחלשארשא

הלאהםירבדהרבדלעושיתולככיהיו21׃יחלשתא

יכםכלרמאינאןמאןמארמאיודעיווחורבלהביו

לאשיאוהמתיווידימלתוארתיו22׃ינרסמיםכמדחא

לעבסמוידימלתמדחאו23׃רבדימלעתעדלוהער

סורטפןועמשולזמריו24׃ובהאעושירשאעושיקיח

עושיבללעלפיו25׃וילערבדרשאהזאוהימשרדל

רשאאוההזהנהעושיןעיו26׃אוהימינדאוילארמאיו

ןבהדוהילאןתיוותפתאלבטיוולותתליתפלבטא

וברקלאןטשהאבועלבירחאו27׃תוירקשיאןועמש

ןמו28׃הרהמהשעהשעתרשאתאעושיוילארמאיו

שייכ29׃תאזכוילארבדהמלעשיאעדיאלםיבסמה

תתלואגחהיכרצונלהנקעושיוילארמאיכובשחרשא

אוהו30׃הדוהידיתחתףסכהסיכרשאןעיםינויבאל

31׃הליליהיוהצוחהתאצלרהמםחלהתפתאותחקב

םיהלאהוםדאהןבראפתנהתערמאעושיואציאוה

אוהםיהלאהםגובראפתנםיהלאהםא32׃ובראפתנ

רעזמטעמדועינב33׃והראפיהרהמבוומצעבוהראפי

םידוהיהלאיתרמארשאכוינושקבתםתאםכמעהיהא

םכילאןכהמשאובלולכותאלךלוהינארשאלאיכ

ובהאתיכםכלןתנינאהשדחהוצמ34׃התעינארמא

תאשיאםתאםגןכםכתאיתבהארשאכויחאתאשיא

תויהבםתאידימלתיכםלכועדיתאזב35׃ןובהאתויחא



ןו'ג 1659

ךלתהנאינדאסורטפוילארמאיו36׃םכיניבהבהא

התעלכותאלהמשךלוהינארשאלאעושיותאןעיו

וילארמאיו37׃ירחאךלתןכירחאךאירחאתכלל

דעבישפנןהךירחאתכללהתעלכואאלעודמסורטפ

ישפנדעבךשפנןתתיכהעושיותאןעיו38׃ןתאךשפנ

יבשחכתלגנרתהארקיםרטבךלרמאינאןמאןמא

׃םימעפשלש

2׃ונימאהיבוםיהלאבונימאהםכבבללהבילא14

יתדגההתעיכאוהןכאלםאותוברתונועמיבאתיבב

יתכלהיכהיהו3׃םכלםוקמןיכהלךלהיננהםכל

ןעמלילאםכתאיתחקלובושאבושםוקמםכליתוניכהו

ךלוהינארשאלאו4׃םתאםגויהתםשהיהארשאב

אמותוילארמאיו5׃םתעדיךרדהתאוםתעדיהמש

׃ךרדהתאעדנהככיאוךלההתאהנאונעדיאלינדא

םייחהותמאהוךרדהיננהיכנאעושיוילארמאיו6

יתאםתעדיול7׃ידילעםאיכבאהלאשיאאביאל

8׃ותאםתיארוותאםתעדיהתעמוםתעדייבאתאםג

9׃ונלידובאהתאאנונארהינדאסופליפוילארמאיו

סופליפהתאוםכתאיכנאםימיהמכהזעושיוילארמאיו

רמאתהזהמלובאהתאהאריתאהארהינעדתםרטה

יבאויבאביכנאיכןימאמךניאה10׃באהתאונארה

יכנאישפנמאלםכילארבדארשאםירבדהאוהיב

11׃םישעמהתאהשעאוהיברקבןכשהיבאיכרבד

ללגבךאאלםאואוהיביבאויבאביכנאיכילונימאה



ןו'ג 1660

ןימאמהםכלרמאינאןמאןמא12׃ילונימאהםישעמה

תולדגוהשעיכנארשאםישעמהתאאוהםגהשעייב

ולאשתרשאלכו13׃יבאלאךלוהינאיכהשעיהלאמ

רבדולאשתיכ14׃ונבבבאהדבכיןעמלונשעאימשב

׃ורמשתיתוצמתאיתאםתבהאםא15׃ונשעאינאימשב

רשארחאטילקרפםכלןתיאוהויבאמהלאשאינאו16

aiōn)׃חצנלםכתאןכשי g165)17אלרשאתמאהחורתא

םתאווהעדיאלווהאריאלרשאבוגישהלםלועהלכי

אל18׃םככותבהיהיףאאוהןכשםכתאיכותאםתעדי

םלועהוטעמדוע19׃םכילאהאובאםימותיםכבזעא

םתאםגוינאיחיכינוארתםתאויתאתוארלףיסויאל

יבאבינאיכועדתעודיאוההםויבהיהו20׃ויחתהיח

אוההזןרצניוותאיתוצמרשאימ21׃םכבינאויבםתאו

וילאווהבהאינאויבאלאוהבוהאיבהאוינבהאירשא

תוירקשיאהדוהיאלהדוהיוילארמאיו22׃עדותא

23׃םלועלאלוונילאעדותהלץפחתיכהזאוההמינדא

ירבדתארמשיינבהאייכשיאוילארמאיועושיןעיו

24׃ונתנועמולצאםישנווילאהאובנוותאבהאייבאו

רשארבדהוירבדתארמשיאלאוהינבהאיאלרשאו

תא25׃ינחלשרשאיבאלשםאיכאוהילשאלםתעמש

טילקרפהו26׃םכמעיתויהדועבםכילאיתרבדהלא

לכתאםכדמליאוהימשביבאונחלשירשאשדקהחות

םכלחינאםולש27׃םכליתדגהרשאלכתאםכריכזיו

םכלןתניכנאםלועהןתירשאכאלםכלןתאימולשתא

יתרמאיכםתעמשאלה28׃תחילאוםכבבללהבילא



ןו'ג 1661

יכינובהאתבהאםאםכילאהבושאוילךלאםכילא

יבאיכבאהלאינאךלהיכםכלירמאבוחמשתהתע

התויהםרטבםכלתאזיתדגההנההתעו29׃ינממלודג

יכםכמעםירמאדועהבראאל30׃ונימאתהאובבןעמל

עדיןעמלךא31׃המואמולןיאיבוהזהםלועהרשאובי

השעינאןכיבאינוצרשאכובהאינאיבאתאיכםלועה

׃הזמהכלנוומוק

גירשלכ2׃םרכהאוהיבאותיתמאהןפגהיכנא15

ונרהטיירפהשעירשאוונריסיירפהשעונניארשאיב

ירבדרובעבםירהטמתעכםתא3׃וירפתאתוברהל

גירשהרשאכםכבינאויבודמע4׃םכילאיתרבדרשא

םאםתאםגןכןפגבדמעיאלםאוילאמירפהשעילב

יבדמעהםיגירשהםתאוןפגהאוהיכנא5׃יבודמעתאל

תושעןולכותאלידעלביכברלירפהשעיאוהובינאו

הצוחהגירשכךלשהיבדמעיאלרשאשיא6׃המואמ

׃רעבלהיהושאהךותלאםוכילשיוםוטקליושבייו

םכצפחלככםכבויהיירבדויבודמעתםאהיהו7

ירפםכתושעביבאדבכנתאזב8׃םכלהשעיוולאשת

יתבהאיבאינבהארשאכ9׃םידימלתלילםתייהוברל

תאורמשתםא10׃יתבהאבודמעםתאוינאםגםכתא

תוצמתאינאםגיתרמשרשאכיתבהאבודמעתיתוצמ

רובעבםכילאיתרבדהלאתא11׃ותבהאביתדמעויבא

יתוצמתאזהנה12׃םכתחמשאלמתוםכביתחמשהיהת

שיאלןיא13׃םכיתבהארשאכויחאתאשיאןובהאתיכ



ןו'ג 1662

ידידיםתאו14׃וידידידעבושפנתאותתמהרתיהבהא

ארקאאל15׃םכתאהוצמינארשאתאושעתםאםתא

השעירשאתאעדיונניאדבעהיכםידבעדועםכל

תאמיתעמשרשאלכיכםתאידידייתרמאםאיכוינדא

יכנאםאיכיבםתרחבםתאאל16׃םכתאיתעדוהיבא

םכירפוירפתושעלותכללםכתאיתדקפהוםכביתרחב

תא17׃םכלןתיימשביבאמולאשתרשאלכהיהוםוקי

18׃ויחאתאשיאןובהאתןעמלםכתאהוצמינאהלא

ולא19׃הנושאראנשיתאיכועדםכתאאנשםלועהםא

ןעיוולרשאתאםלועהבהאזאיכםתייהםלועהןמ

םלועהךותמםכתאיתרחבםאיכםלועהןמםכניאיכ

יתרבדרשאירבדתאורכז20׃םכתאאנשיםלועהןכל

םכתאםגיתאופדרםאוינדאמלודגונניאדבעהםכילא

לבא21׃ורמשיםכרבדתאםגירבדתאורמשםאופדרי

22׃יחלשתאועדיאליכימשרובעבםכלושעיתאזלכ

אלהתעואטחםהבהיהאלםהילאיתרבדויתאבאלול

תאםגאנשייתאאנשה23׃םתאטחלעלצנתהלןולכוי

יתלוזשיארשאםישעמהתאםכותביתישעאלול24׃יבא

םגיתאםגואנשיווארהתעואטחםהבהיהאלהשעאל

םנחתאנשםתרותבבותכהרבדתאלמלךא25׃יבאתא

יבאתאמםכלונחלשארשאטילקרפהאובבו26׃ינואנש

םתאםגו27׃ילעדיעיאוהיבאתאמאצויהתמאהחור

׃ידמעםתייהשארמיכודיעת



ןו'ג 1663

הנה2׃ולשכתאלןעמלםכילאיתרבדהלאתא16

המדיםכתאגרהלכרשאהעשההאבףאוםכתאודני

תאםגןעיםכלושעיתאזכו3׃םיהלאלהדובעבירקהל

ןעמלהלאתאםכליתדגהלבא4׃ועדיאליתאםגויבא

הלאכוםכילאיתרמאיכנאיכםורכזתהעשהאבברשא

ךלההתעו5׃םכמעיתייהיכשארמםכילאיתרמאאל

ךא6׃ךלתהנאםכמשיאינלאשיאלויחלשלאיכנא

םלוא7׃תבצעםכבבלאלמםכילאהלאתאירבדלע

ךלאאלםאיכםכלבוטךאיתכליכםכלדיגאתמאה

׃םכילאוהחלשאךלאםאוטילקרפהםכילאאביאל

קדצהואטחהרבדלעםלועהתאחיכויואבבהיהו8

קדצהלעו10׃יבונימאהאליכאטחהלע9׃טפשמהו

טפשמהלעו11׃יתאתוארלופיסותאלויבאלאךלאיכ

ךאםכלדיגהלילתוברדוע12׃הזהםלועהרשןודניכ

ךירדיאוהואבבתמאהחורו13׃התעתאשןולכותאל

רשאםאיכומצעמרבדיאליכתמאהלכלאםכתא

ילשמיכינראפיאוה14׃םכלדיגיתויתאהורבדיעמשי

יתרמאןכלעאוהיליבאלרשאלכ15׃םכלדיגיוחקי

דועוינוארתאלוטעמןה16׃םכלדיגיוחקיילשמיכ

וידימלתתצקמו17׃יבאלאךלהינאיכינוזחתוטעמ

טעמןהונילארמאהזהמרמאלויחאלאשיאורבדנ

׃יבאלאךלהינאורמאוינוזחתוטעמדועוינוארתאלו

׃רבדהמונעדיאלטעמרמארשאהזהמורמאיו18

םהילארמאיוותאלאשלםבבלםעיכעושיעדיו19

אלוטעמןהיתרמאיכםכיניבםישרדםתאתאזלעה



ןו'ג 1664

םכלרמאינאןמאןמא20׃ינוזחתוטעמדועוינוארת

ובצעתםתאןהחמשיםלועהווליליתווכבתםתאיכ

הלבצעהתדלבהשאה21׃ןוששלךפהיםכבצעןכא

תאדוערכזתאלדליהתאהדליירחאוהתעהאביכ

תעכםתאםגו22׃םלועלדלונםדאיכהתחמשמהנובצע

חקלןיאוםכבלששוםכתאהאראבושאךאובצעתת

ןמארבדינולאשתאלאוההםויבו23׃םכמםכתחמש

ימשביבאתאמולאשתרשאלכיכםכלרמאינאןמא

ולאשימשברבדםתלאשאלהתעדע24׃םכלוננתי

םכילאיתרבדהלאתא25׃םכתחמשאלמתןעמלוחקתו

םילשמבםכילאדוערבדאאלוהאבהעשןכאםילשמב

ולאשתאוההםויב26׃יבאלעםכלללמארורבםאיכ

27׃םכדעביבאלריתעאינאיכםכלרמאינניאוימשב

םתנמאהוינותבהארשאבקעםכתאבהאאוהםגיבאיכ

םלועלאבאויתאציבאהתאמ28׃יתאציםיהלאתאמיכ

וילאורמאיו29׃יבאלאךלאוםלועהתאבזעאהבושא

30׃לשמלשמתאלוללמתרורבתעכהנהוידימלת

שיאךלאשייכךרטצתאלותעדילכיכונעדיהתע

עושיםתאןעיו31׃תאציםיהלאתאמיכןימאנתאזב

םתוצפנוהעיגההזהתעוהאבהעשהנה32׃ונימאתהתע

יבאיכידבלינניאוידבלובזעתיתאוותיבלשיאשיא

םכלהיהייבןעמלםכילאיתרבדהלאתא33׃ידמע

יתחצנינאםכבבלץמאיךאינעםכלהיהיםלועבםולש

׃םלועהתא



ןו'ג 1665

יבארמאיוהמימשהויניעאשיועושירבדהלאתא17

2׃ךראפיךנבםגןעמלךנבתאראפהעשההאבהנה

םימלועייחןתיןעמלרשבלכלעןטלשהולתתנרשאכ

aiōnios)׃ולתתנרשאלכל g166)3םימלועהייחםההלאו

חישמהעושיתאותמאלאךדבלהתארשאךתאתעדל

aiōnios)׃תחלשרשא g166)4יתילכץראבךיתראפינא

ךמעיבאהתאינראפהתעו5׃תושעלינתיוצרשאךלעפ

ךמשתא6׃םלועהתויהםרטךמעילהיהרשאדובכב

ויהךלםלועהךותמילםתתנרשאםדאהינבליתעדוה

רשאלכיכועדיהתעו7׃ורצנךרבדתאוםתאתתנילו

םהליתתנילתתנרשאםירבדהיכ8׃אוהךמעמילתתנ

יכונימאיויתאציךמעמיכתמאבוריכיוםולבקםהו

םלועהדעבאלךלריתעאםדעבינא9׃ינתחלשהתא

לכו10׃המהךליכילתתנרשאהלאדעבםאיכריתעא

ינניאינאו11׃םהביתראפתנוילשךלשואוהךלילרשא

שודקהיבאךילאאבינאוהמהםלועבםהוםלועבדוע

12׃ונמכדחאויהיןעמלילםתתנרשאתאךמשברצנ

רשאתאךמשבםתאיתרצנינאםלועבםהמעיתויהב

ןודבאהןביתלוזשיאםהמדבאאלויתרמשילםתתנ

ינאהלאוךילאאביננההתעו13׃בותכהרבדתאלמל

14׃םברקביתחמשםהלאלמתןעמלםלועברבדמ

אליכןעיםתאאנשםלועהוךרבדתאםהליתתנינא

15׃ינאםלועהןמאליכנאםגרשאכהמהםלועהןמ

ןמםרצתשקרםלועהןמםחקתרשאךלריתעאאלו

׃םלועהןמינניאיכנאםגרשאכומניאםלועהןמ16׃ערה



ןו'ג 1666

התארשאכ18׃אוהתמאךרבדךתמאבםתאשדק17

׃םלועהלאםתאיתחלשינאםגןכםלועהלאיתאתחלש

׃תמאבםישדקמםהםגויהיןעמלםדעביתשדקתהו19

םגםאיכךלריתעמיכנאהלאדעבדבלאלםלוא20

דחאםלכויהיןעמל21׃םרבדיפלעיבםינימאמהדעב

רשאכונבהמהםגויהוךבינאוהתאיביבאהתארשאכ

םהליתתנינאו22׃ינתחלשהתאיכםלועהןימאיןעמל

ונחנארשאכדחאויהיןעמלילתתנרשאדובכהתא

םימלשמויהיןעמליבהתאוםהבינא23׃ונחנדחא

םתאתבהאוינתחלשהתאיכםלועהעדיןעמלודחאל

ילםתתנרשאםהםגיכיתצפחיבא24׃ינתבהארשאכ

רשאידובכתאוזחיןעמלינאהיהארשאבימעויהי

קידצהיבא25׃םלועתודסומינפלינתבהאיכילתתנ

התאיכוריכההלאוךיתעדיינאוךעדיאלםלועהןה

םעידוהלףיסואוךמשתאםיתעדוהינאו26׃ינתחלש

׃םהבהיהאינאוינתבהארשאהבהאהםבהיהתןעמל

אציוהלאהםירבדהתארבדלעושיתולככיהיו18

ובאביוןגםשוןורדקלחנלרבעמוידימלתםעהצוחה

יכםוקמהתאעדיורסומהדוהיםגו2׃וידימלתואוה

הדוהיחקיו3׃וידימלתםעעושיהמשדעונתוברםימעפ

םישורפהוםילודגהםינהכהתאמםיתרשמודודגהתא

תאעדיעושיו4׃קשנילכבוםידיפלבותורנבהמשאביו

׃ושקבתימתאםהילארמאיואציווילעאבירשאלכ

ינאעושיםהילארמאיוירצנהעושיתאורמאיוונעיו5



ןו'ג 1667

עושירבדביהיו6׃םלצאדמעורסומהדוהיםגואוה

לאשיוףסיו7׃הצראולפיורוחאוגסיואוהינאםהילא

עושיןעיו8׃ירצנהעושיתאורמאיוושקבתימתאםתא

וחינהושקבתיתאםאןכלאוהינאםכליתרמאאלה

רשאהלאמרמארשארבדהתאלמל9׃וכליוהלאל

ברחסורטפןועמשלו10׃דחאףאילדבאאלילתתנ

תינמיהונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתאךיוהפלשיו

בשהסורטפלאעושירמאיו11׃סוכלמדבעהםשו

ילןתנרשאסוכהתאהתשאאליכההנדנלאךברח

םידוהיהיתרשמוףלאהרשודודגהושפתזא12׃יבא

אוהוןנחלאהנושארבוהכילויו13׃והרסאיועושיתא

14׃איהההנשבהלודגהנהכבשמשרשאאפיקןתח

דחאשיארשאבוטיכםידוהיהתאץעירשאאפיקאוה

רחאדימלתוסורטפןועמשו15׃םעהלכדעבדבאי

לודגהןהכלעדונהיהאוההדימלתהועושיירחאוכלה

דמעסורטפו16׃לודגהןהכהרצחלעושיםעאביו

לודגהןהכלעדימהרחאהדימלתהאציוחתפלץוחמ

רמאתו17׃המינפסורטפתאאביותרעשהלארבדיו

שיאהידימלתמהתאםגאלהסורטפלאתרעשההמאה

שאורעבםיתרשמהוםידבעהו18׃ינניארמאיוהזה

סורטפםגווממחתיוםשודמעיוהתיהרקתעיכםילחג

עושיתאלודגהןהכהלאשיו19׃םמחתמוםמעדמע

יולגביכנאעושיותאןעיו20׃וחקללעווידימלתלע

תיבבותסנכהתיבביתדמלדימתוםלועהלאיתרבד

יתרבדאלוהמשםילהקנםידוהיהלכרשאשדקמה



ןו'ג 1668

המםיעמשהתאאנלאשיתאלאשתהמו21׃רתסברבד

יהיו22׃יתרמארשאתאםיעדויםנהםהילאיתרבדש

המשדמעהםיתרשמהדחאךיוהלאהםירבדהורבדכ

׃לודגהןהכהתאהנעתתאזכהרמאיויחלהלעעושיתא

איההעריכדעהנתיתרבדהערםאעושיותואןעיו23

םיקזברוסאןנחוהחלשיו24׃ינרטסתעודמבוטםאו

םמחתמודמעסורטפןועמשו25׃לודגהןהכהאפיקלא

׃ינניארמאיושחכיווידימלתמהתאםגאלהוילאורמאיו

רשאלעדומאוהולודגהןהכהידבעמשיארמאיו26

ףסיו27׃ןגהךותבומעךיתיאראלהונזאתאסורטפץצק

עושיתאוכילויו28׃לוגנרתהארקםאתפושחכלסורטפ

המהוםכשהרקבביהיוטפשמהתיבלאאפיקתיבמ

םאיכואמטיאלרשאןעמלטפשמהתיבלאוסנכנאל

המלערמאיוםהילאסוטליפאציו29׃חספהתאולכאי

היהאלולוילאורמאיוונעיו30׃הזהשיאהתאומישאת

םהילארמאיו31׃ךילאוהנרגסהאלהתעיכערהשעהז

ורמאיוםכתרותכוטפשמושעוםכמעםתאוהחקסוטליפ

תאלמל32׃שיאתימהלןוישרונלןיאםידוהיהוילא

׃תומלאוהדיתעתומהזיאזמרלרבדרשאעושירבד

רמאיועושילאארקיוטפשמהתיבלאסוטליפבשיו33

ךבלמהעושיותאןעיו34׃םידוהיהךלמאוההתאהוילא

סוטליפןעיו35׃ילעךלודיגהםירחאואתאזרבדת

ילאךוריגסהםינהכהישארוךמעאלהידוהייכנאףאה

םאהזהםלועהןמהנניאיתוכלמעושיןעיו36׃תישעהמ

יתרשמילומחלנזאיכהזהםלועהןמיתוכלמהתיה



ןו'ג 1669

׃הפמהנניאיתוכלמהתעוםידוהיהדיברסמהיתלבל

עושיןעיוהתאךלמאופאןכםאסוטליפוילארמאיו37

םלועביתאבהזלויתדלונהזליכנאךלמיכתרמאהתא

38׃ילוקבעמשיתמאהןמאוהרשאלכתמאלדיעהל

אציתאזורבדירחאותמאהאיההמסוטליפוילארמאיו

לכוביתאצמאלינאםהילארמאיוםידוהיהלאתינש

ישפחדחאשיאםכלחלשאיכםכבאוהגהנמןה39׃ןוע

׃םידוהיהךלמתאםכלחלשאיכםכשפנתאשיהחספב

רבתאאלאהזהשיאהתאאלרמאלוקעציוופיסויו40

׃חצרמהיהאבארבואבא

וגרשיו2׃םיטושבוהרסייועושיתאסוטליפחקלזא19

והטעיוושארלעותאומישיוםיצקתרטעאבצהישנא

והכיוםידוהיהךלמךלםולשורמאיו3׃ןמגראשובל

םהילארמאיוהצוחהדועסוטליפאציו4׃יחלהלע

וביתאצמאליכועדתןעמלםכילאותאאיצומיננה

שובלוםיצקהתרטעוילעוץוחהאציעושיו5׃ןועלכ

רשאכיהיו6׃םדאההנהסוטליפםהילארמאיוןמגראה

בלצהרמאלוקעציוםיתרשמהוםילודגהםינהכהוהאר

יכוהבילצהוםתאוהחקסוטליפםהילארמאיובלצה

ונלשיהרותםידוהיהונעיו7׃המשאוביתאצמאליכנא

׃םיהלאןבלומצעהשעיכאוהתומביחונתרותיפלעו

9׃דועארלףסאיוהזהרבדהתאסוטליפעמשכיהיו8

התאןיאמעושילארמאיוטפשמהתיבלאאביובשיו

אלילאסוטליפוילארמאיו10׃רבדעושיובישהאלו



ןו'ג 1670

ידילאלשיוךבלצלידילאלשייכתעדיאלהרבדת

ןתנאלולילעתושרךלהתיהאלעושיןעיו11׃ךחלשל

׃ךנועמלודגךילאיתאריגסמהןועןכלהלעמלמךל

ורמאיווקעצםידוהיהווחלשלסוטליפשקביזא12

אשנתמהלכיכרסיקלבהאךניאהזתאחלשתםא

סוטליפעמשכיהיו13׃רסיקבאוהדרמךלמתויהל

אסכלעבשיוהצוחהעושיתאאיצוההזהרבדהתא

14׃אתבגםנושלבוהפצרםשבארקנהםוקמבטפשמה

לארמאיותיששההעשכהעשהוחספהתנכההתיהזאו

15׃ותאבלצלוטלוטוקעצםהוםככלמהנהםידוהיה

ונעיוםככלמתאבלצאבלצהסוטליפםהילארמאיו

ורסמזא16׃רסיקהםאיכךלמונלןיאםינהכהישאר

תאאשיו17׃והכילויועושיתאוחקיוובילצהלםהילא

םנושלבותלגלגהםוקמארקנהםוקמהלאאציוובלצ

הזמומעםירחאםישנאינשוהמשותאובלציו18׃אתלגלג

חוללעבתכסוטליפו19׃ךותבעושיודחאהזמודחא

׃םידוהיהךלמירצנהעושיובתכמהזובלצהלעםשיו

םוקמהיכהזהבתכמהתאוארקםיברםידוהיו20

היהבתכמהוריעהלאבורקהיהעושיםשבלצנרשא

לאםידוהיהינהכישארורמאיו21׃ימורוןוירבעןושלב

ינארמארשאםאיכםידוהיהךלמבתכתאנלאסוטליפ

יתבתכרשאתארמאיוסוטליפןעיו22׃םידוהיהךלמ

וחקיועושיתאאבצהישנאובלצרשאכיהיו23׃יתבתכ

דחאקלחשיאשיאלםיקלחהעבראלםוקלחיווידגבתא

השעמםאיכהרופתהתיהאלתנתכהוותנתכתאםגו



ןו'ג 1671

אנלאויחאלאשיאורמאיו24׃הצקדעוהלעמלמגרא

תאלמלהיהתימללרוגהילעליפנךאםיערקלהערקנ

לרוגוליפיישובללעוםהלידגבוקלחיבותכהרבד

ומאודמעעושיבלצדילעו25׃אבצהישנאןכושעיו

אריו26׃תילדגמהםירמוספולקתשאםירמומאתוחאו

רמאיוולצאםידמעבהארשאודימלתתאוומאתאעושי

הנהודימלתלארמארחאו27׃ךנבהזהנההשאומאלא

׃ותיבלאדימלתההתאףסאאיהההעשהןמוךמאתאז

לכההלכהזהתעיכעושיעדירשאכןכירחאמיהיו28

אלמילכםשו29׃יתאמצרמאולכבותכהאלמיןעמל

לאוהבירקיובוזאלעוהמישיוץמחבגופסולבטיוץמח

ושארתאטיוהלכרמאיוץמחהתאעושיחקיו30׃ויפ

בלצהלעתויוגההנראשתאלןעמלו31׃וחורתאדקפיו

אוההתבשהםוילודגוהיהתבשברעיכתבשהםויב

דירוהלוםהיקושתארבשלסוטליפןמםידוהיהולאש

ןושארהיקושתאורבשיואבצהישנאואביו32׃םתא

רבכיכםתארבועושילאואביו33׃ומעםיבלצנהינשהו

רקדאבצהישנאמדחאךא34׃ויקושתאורבשאלתמ

דיעהתאזהארהו35׃םימוםדאציעגרכוודצתאתינחב

םתאםגןעמלדיגיתמאהיכעדויאוהוהנמאנותודעו

אלםצעובותכהתאלמלהתיהתאזלכיכ36׃ונימאת

רשאתאוילאטיבהורמארחאבותכדועו37׃ובורבשת

דימלתאוהויתמרהףסויאבןכירחאיהיו38׃ורקד

רשאסוטליפתאמלאשיוםידוהיהינפמרתסבךאעושי

תאאשיואביוסוטליפולחניועושיתפוגתאתאשלוהנתי



ןו'ג 1672

הלילבםינפלאברשאןומידקנםגאביו39׃עושיתפוג

וחקיו40׃ןירטילהאמכתולהאורמבורעאביועושילא

רשאכםימשבהםעןיכירכתבהולתחיועושיתפוגתא

בלצנרשאםוקמבו41׃םהיתמתארבקלםידוהיהםיגהנ

דעשיאובםשוהאלרשאשדחרבקןגבוןגהיהםש

םידוהילהיהתבשברעיכעושיתאומשםש42׃התע

׃בורקרבקהו

אבתוךשחדועברקבהתונפלתבשבדחאביהיו20

לעמהרסומןבאהתאארתורבקהלאתילדגמהםירמ

דימלתהלאוסורטפןועמשלאאבתוץרתו2׃רבקה

תאואשנהנהםהילארמאתועושיובקשחרשארחאה

סורטפאציו3׃והחינההפיאונעדיאלוורבקמןודאה

ודחיםהינשוצוריו4׃רבקהלאוכליורחאהדימלתהו

אביוסורטפתארבעיוץורלרחאהדימלתהרהמיו

ןיכירכתהתאאריווכותלאףקשיו5׃רבקהלאהנושאר

וירחאסורטפןועמשאביו6׃המינפאבאלךאםיחנמ

7׃םיחנמןיכירכתהתאאריורבקהלאסנכנאוהו

ןיכירכתהלצאתחנמהנניאושארלעהתיהרשארדוסהו

דימלתהםגהמשאביו8׃המוקמבהדבלתלפקמםאיכ

אליכ9׃ןמאיואריורבקהלאהנושאראברשארחאה

׃םיתמהםעמםוקיםוקרשאבותכהתאהתעדעוניבה

הדמעםירמו11׃םתיבלאוכליוםידימלתהובושיו10

׃רבקהךותלאףקשתוהתוכבביהיורבקלץוחמהיכוב

רשאםוקמבםיבשיםינבלישובלםיכאלמינשארתו12



ןו'ג 1673

׃ויתולגרמדחאוויתושארמדחאעושיתפוגתאםשומש

ואשניכםהילארמאתויכבתהמלהשאהילאורמאיו13

הרבדביהיו14׃והחינההפיאיתעדיאלוינדאתאהזמ

אוהיכהעדיאלודמעעושיתאארתוהירחאןפתותאז

ישקבתימתאיכבתהמלהשאעושיהילארמאיו15׃עושי

התאםאינדאוילארמאתוןגהרמשאוהיכהבשחאיהו

׃םשמויתחקלוותחנההפיאילאנהדיגההזמותאתאשנ

ינוברוילארמאתוןפתוםירמעושיהילארמאיו16

אלדועיכיביעגתלאעושיהילארמאיו17׃הרומאוה

הלעינאםהילאירמאויחאלאאניכלךאיבאלאיתילע

םירמאבתו18׃םכיהלאויהלאלאוםכיבאויבאלא

ןודאהתאהתאריכםידימלתהלארפסתותילדגמה

אוהואוההםויבברעתעליהיו19׃הילארבדתאזכו

םשוצבקנרשאתיבהתותלדורגסנרשאכתבשבדחא

םהיניבדמעיועושיאביוםידוהיהתארימםידימלתה

םתאהארהתאזורבדבו20׃םכלםולשםהילארמאיו

׃ןודאהתאםתוארבםידימלתהוחמשיוודצתאווידיתא

חלשרשאכםכלםולשםהילארבדלעושיףסיו21

חפיותאזורבדביהיו22׃םכתאחלשיכנאןכבאהיתא

היהו23׃שדקהחורתאםכלוחקםהילארמאיוםהב

ומישאתרשאוםהלחלסנוםתאטחתאוחלסתרשאלכ

סומודידארקנהרשעהםינשמדחאאמותו24׃ומשאי

םידימלתהולודיגיו25׃עושיאובכםכותבהיהאל

אלםאםהילארמאיוןודאהתאוניארהארםיראשנה

יתעבצאתאםישאותורמסמהםשרתאוידיבהארא



ןו'ג 1674

26׃ןימאאאלודצבידיתאםישאותורמסמהםוקמב

אמותוהמינפתינשוידימלתוםימיתנומשהצקמיהיו

רמאיוםהיניבדמעיותורגסמתותלדהועושיאביוםהמע

הנהךעבצאחלשאמותלארמארחאו27׃םכלםולש

יהתלאוידצבםישוהנהךדיתאחלשוידיתאהארו

ינדאוילארמאיואמותןעיו28׃ןימאמםאיכהנומארסח

ירשאתנמאהיתאתיארןעיעושיוילארמאיו29׃יהלאו

םיברםירחאתותאםגהנהו30׃םיארםניאוםינימאמה

31׃הזהרפסבובתכנאלרשאוידימלתיניעלעושיהשע

ןבחישמהאוהעושייכונימאתןעמלובתכנהלאךא

׃ומשבםלועייחםינימאמהםכלויהיןעמלוםיהלא

לעוידימלתלאתולגהעושיףסיוןכירחאיהיו21

אמותוסורטפןועמש2׃םהילאהלגנהכוהירביטםי

ינבולילגהץראברשאהנקמלאנתנוסומודידארקנה

רמאיו3׃ודחיובשיוידימלתמםירחאםינשדועוידבז

םגוילאורמאיוגידלךלהיננהסורטפןועמשםהילא

הלילבוהינאהלאתדרלורהמיוואציוךמעךלנונחנא

תפשלעדמעעושיורוארקבה4׃המואמוזחאאלאוהה

םהילארמאיו5׃אוהעושייכםידימלתהועדיאלוםיה

רמאיו6׃ןיאותאונעיוהמואמלכאםכלשיהינבעושי

וכילשיוואצמתוהינאלןימימתרמכמהוכילשהםהל

דימלתהרמאיו7׃םיגדהברמהתאךשמלדועולכיאלו

יהיוןודאהאוההזסורטפלאובהאעושירשאאוהה

יכוליעמתארגחיוןודאהאוהיכסורטפןועמשעמשכ

םיראשנהםידימלתהו8׃םיהלאלפנתיוהיהםוריע



ןו'ג 1675

םיתאמכםאיכהשביהןמוקיחרהאליכהניפסבואב

םתאצכיהיו9׃םיגדהםעתרמכמהתאוכשמיוהמא

םהילעםיגדוםיכורעשאילחגםשואריוהשביהלא

ןמםלהואיבהעושיםהילארמאיו10׃לכאלםחלו

ךשמיוסורטפןועמשלעיו11׃התעםתזחארשאםיגדה

האמםילודגםיגדהאלמאיהוהשביהלאתרמכמהתא

םיבריכףאתרמכמההערקנאלוהשלשוםישמחו

דחאםגןיאוםחלורבואבעושיםהילארמאיו12׃ויה

ועדייכהתאימותאלאשלובלואלמרשאםידימלתב

ןתיוםחלהתאחקיועושיאביו13׃ןודאהאוהרשא

רשאתישילשהםעפהאיהתאזו14׃םיגדהתאםגוםהל

יהיו15׃םיתמהםעמומוקירחאוידימלתלאעושיהלגנ

הנויןבןועמשסורטפןועמשלאעושירמאםלכאירחא

תעדיהתאינדאןכוילארמאיוהלאמרתוייתאבהאתה

וילארמאיו16׃יאלטתאהערוילארמאיוךיתבהאיכ

ןכוילארמאיויתאבהאתההנויןבןועמשםעפהדוע

17׃ינאצתאגהנוילארמאיוךיתבהאיכתעדיהתאינדא

יתאבהאתההנויןבןועמשתישילשםעפוילארמאיו

יתאבהאתהתישילשבוילארמאיכלעסורטפבצעתיו

ךיתבהאיכתעדיועדויהתאלכתאינדאוילארמאיו

ךלרמאינאןמאןמא18׃ינאצתאהערעושיוילארמאיו

לאךלתוךמצעתאתרגחהתאםימילריעצךתויהב

ךרגחירחאוךיפכתשרפוןקזתרשאכהיהותצפחרשא

לעזמרלרבדתאזלכו19׃ץפחתאלרשאלאךאשנו

רבדלותולככיהיוםיהלאהתאהבדבכירשאהתימה



ןו'ג 1676

דימלתהתאאריוסורטפןפיו20׃ירחאךלוילארמאיו

תעבובללעלפנהאוהםהירחאךלהובהאעושירשא

יהיו21׃ךרסמירשאהזאוהימינדאלאשםגוהדועסה

׃אוההמהזוינדאעושילארמאיוסורטפותאתוארב

ךלהמיאבדעראשייכיצפחםאעושיוילארמאיו22

ןיבהזהרבדהאציןכלע23׃ירחאךלהתאתאזלו

יכולרמאאלעושיותומיאלאוההדימלתהיכםיחאה

׃ךלהזהמיאבדעראשייכיצפחםארמאךאתומיאל

תאזלכבתכרשאוהלאלעדיעמהדימלתהאוההז24

םירחאםיברםישעמדועשיו25׃הנמאנותודעיכונעדיו

יכהבשחאדחאדחאלםלכובתכיםאועושיהשערשא

׃ןמאובתכירשאםירפסהתאליכיאלולכםלועהםג



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1677

םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

לכלעוהיתישעסוליפואתןושארהרמאמהןה1

חקלרשאםויהדע2׃דמללותושעלעושילחהרשא

רחברשאםיחילשהתאשדקהחורבותוצירחאםורמל

תותאבותונעירחאיחםהלבציתהםגרשאו3׃םהב

תוכלמלערבדיוםויםיעבראםהילאותוארהבתובר

רוסיתלבלםתאהוצםהמעםחלולכאבו4׃םיהלאה

םתעמשרשאבאהתחטבהלליחוהלםאיכםילשורימ

חורבולבטתםתאוםימבליבטהןנחוייכ5׃ינממ

ופסאנרשאכיהיו6׃הלאהםימיהירחאבורקבשדקה

תאזהתעבהתאבישמהונינדארמאלוהלאשיוודחי

תעדלםכלאלםהילארמאיו7׃לארשילהכולמהתא

ולבקתלבא8׃ונטלשבבאהדעירשאםינמזהוםיתעה

םילשוריבידעםתייהושדקהחורםכילעאובבהרובג

ורבדכיהיו9׃ץראההצקדעוןורמשבוהדוהילכבו

וטיביו10׃םהיניעדגנמןנעוהאשיוםיארםהוהלעהתאז

םידבישובלםישנאינשהנהוורבעבהמימשהוירחא

ודמעתהמלילגהישנאםתאורמאיו11׃םהילעםיבצנ

המימשהםכתאמחקלרשאהזעושיהמימשהםכיניעוהפ

ונפיו12׃המימשההלעותאםתיאררשאכאוביאובןכ

בורקאוהוםיתיזהרהארקנהרההןמהמילשוריוכליו

לאולעיוהריעהואביו13׃תבשםוחתךרדםילשוריל

ירדנאוןנחויובקעיוסורטפהבםיבשיויהרשאהילעה

ןועמשויפלחןבבקעייתמוימלתרבאמותוסופליפ

בלבודחיםידקשויההלאלכ14׃בקעיןבהדוהיואנקה



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1678

עושיםאםירמוםישנהםהמעוןנחתהלוללפתהלדחא

םידימלתהךותבסורטפםקהלאהםימיבו15׃ויחאםגו

16׃רמאיוםירשעוהאמכדחיםילהקנהתומשרפסמו

רשאאוההבותכהאלמייכהיהךרצהןמםיחאםישנא

היהרשאהדוהילעדודיפבשדקהחורםדקמרבד

לרוגבהכזוונתאהנמנהיהיכ17׃עושיישפתתאךילומ

העשרהריחמבהדשולהנקאוההנהו18׃הזהתורשה

םגו19׃ויעמלכוכפשיוךותבעקביוהצראוינפלעלפיו

הדשלםתפשבארקיוםילשורייבשילכלתאזהעדונ

רפסבבותכיכ20׃םדההדשאוהאמדלקחאוהה

חקיותדקפובשיהביהילאוהמשנותריטיהתםילהת

רשאהלאהםישנאהןמיכךרצהןמןכלעו21׃רחא

׃ונינפלאבואצויעושיונינדאתויהימילכונתאוכלהתה

דחאיכונתאמוחקלהםוידעןנחויתליבטמלחה22

ודימעיו23׃םיתמהןמומוקלעונמעדעלהיהיםהמ

תאוסוטסויהנכמאוהואבשרבארקנהףסויתאםינש

תובבלהלכעדויהינדאהתאורמאיווללפתיו24׃היתמ

25׃ובתרחברשאדחאהתאהלאהםינשהןמאנהארה

הנממרסרשאתוחילשהוהזהתורשהלרוגתאתחקל

לרוגהלפיותולרוגוליפיו26׃ומוקמלאךלהלהדוהי

׃םיחילשהרשעיתשעלאחפסיוהיתמלע

׃דחאבלםלכופסאתיותועבשהתעבשתאלמםויבו2

אלמיוהרעסחורלוקכםימשהןמשערלוקםאתפיהיו2

תונשלםהילאהניארתו3׃ובובשירשאתיבהלכתא



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1679

דחאלכלעתחאתחאהניחונתושאכןהיארמותוקלחנ

תונשלברבדלולחיושדקהחורםלכואלמיו4׃םהמ

ונכשםילשוריבו5׃ףיטהלחורהםנתנרשאכתורחא

יהיו6׃םימשהתחתרשאיוגויוגלכמדסחישנאםידוהי

יכםיכבנויהיוברםעוצבקיואוההשערהלוקתויהב

וממותשיו7׃ומעתפשבםירבדמםתאעמששיאשיא

םירבדמההלאלכהנהוהערלאשיאורמאיווהמתיו

שיאםתאםיעמשונחנאךיאו8׃המהםילילגאלה

יבשיוםימליעוםידמוםייתרפ9׃ונתדלומץראתפשכ

איגורפ10׃איסאוסוטנפהיקדופקוהדוהיםירהנםרא

םיאבהוינירוקדילערשאבוללבחוםירצמאילופמפו

ונחנאהנהםיברעוםיתרכ11׃םירגםגםידוהיםגימורמ

12׃םיהלאהתולדגוניתונשלבםירפסמםתאםיעמש

היהתהמויחאלאשיאורמאיוולהביוםלכוממותשיו

זא14׃המהסיסעיאלמיכורמאיווגעלםירחאו13׃תאז

רבדיוולוקתאאשיוומערשעהיתשעוסורטפדמעי

עדותתאזםכלכםילשורייבשיוהדוהיישנאםהילא

המהםירוכשאלהלאיכ15׃ירבדלאוניזאהוםכל

לבא16׃התעםויבתישילשהעשיכםתבשחרשאכ

תירחאבהיהו17׃איבנהלאויידילערומאהאוההז

ואבנורשבלכלעיחורתאךפשאםיהלאםאנםימיה

תומלחםכינקזוואריתוניזחםכירוחבוםכיתנבוםכינב

המההםימיביתוחפשלעוידבעלעםגו18׃ןומלחי

לעממםימשבםיתפומיתתנו19׃ואבנויחורתאךפשא

שמשה20׃ןשעתורמיתושאוםדתחתמץראבתותאו



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1680

לודגההוהיםויאובינפלםדלחריהוךשחלךפהי

ישנא22׃טלמיהוהיםשבארקירשאלכהיהו21׃ארונהו

רשאשיאהירצנהעושיהלאהםירבדהועמשלארשי

תותאבוםיתפומבותורובגבםיהלאהתאמםכלןמאנ

םגםתעדירשאכםככותבודילעהשעםיהלאהרשא

הצרחנהםיהלאהתצעיפלערסמנהותא23׃םתא

םתגרהוםתעקוהםיעשרידיבוםתחקלםוקמותעידיו

ילבחתאריתהבםיתמהןמומיקהםיהלאהו24׃ותא

רמאדודיכ25׃ותארצעלתומהןמענמנרשאבתומה

26׃טומאלבינימימיכדימתידגנלהוהייתיושוילע

יכ27׃חטבלןכשיירשבףאידובכלגיויבלחמשןכל

׃תחשתוארלךדיסחןתתאללואשלישפנבזעתאל

(Hadēs g86)28׃ךינפתאתוחמשעבשםייחתוחראינעידות

דודלעםכלכינזאבהרבדאוילוחינהםיחאםישנא29

םויהדעאיהונתאותרובקורבקנםגתמםגרשאוניבא

רשאהעובשהתאותעדמואיבנותויהבאוהו30׃הזה

ירפמרשבהיפכחישמהתאםיקהלםיהלאהולעבשנ

רבדשארמותוזחבןכל31׃ואסכלעובישוהלויצלח

ורשבםגולואשלושפנהבזענאליכחישמהתמוקתלע

Hadēs)׃תחשהאראל g86)32ןמםיהלאםיקההזעושיתא

ןימיבואשנהירחאהתעו33׃וידעונלכונחנאוםיתמה

ךפשיושדקהחורתחטבהתאבאהתאמחקלםיהלאה

המימשההלעאלדודיכ34׃םיעמשוםיארםתארשאתא

תישאדע35׃ינימילבשינדאלהוהיםאנרמאאוההנהו

יכולכלארשיתיבאנעדיןכל36׃ךילגרלםדהךיביא



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1681

׃םתבלצרשאהזעושיתאםיהלאהומשחישמלוןודאל

סורטפלאורמאיוםבללאובצעתהםעמשכיהיו37

38׃תושעלונילעהמםיחאםישנאםיחילשהראשלאו

שיאלכולבטהוםכיכרדמובושםהילאסורטפרמאיו

תאםתלבקוםכיאטחתחילסלחישמהעושיםשלעםכמ

לכלוםכינבלוהחטבההםכליכ39׃שדקהחורתנתמ

דועדעיו40׃וניהלאהוהיארקרשאלכלםיקוחרה

וטלמהרמאלםתארהזיוהברהםירחאםירמאבםהב

החמשבורבדתאולבקיו41׃הזהתוכפהתרודמאנ

ויהיו42׃שפניפלאתשלשכופסונאוההםויבוולבטיו

תעיצבלעותורבחתההלעוםיחילשהתרותלעםידקש

םיתפומושפנלכלעהמיאלפתו43׃הלפתהלעוםחלה

לכו44׃םילשוריבםיחילשהידילעושענתותאוםיבר

תאו45׃תופתשבלכהםהליהיודחיודחאתהםינימאמה

שיאשיאלםלכלםתאוקלחיוורכמםשוכרתאוםתזחא

דחאבלשדקמבםידקשויהםויםויו46׃ורוסחמיד

הליגבםנוזמולכאיו47׃תיבבתיבבםחלהתאועצביו

לכיניעבןחואצמיוםיהלאהתאוחבשיובבלםתבו

׃םיעשונהתאהדעהלעםויםויףיסוהןודאהוםעה

הלפתהתעלשדקמהלאודחיםילעןנחויוסורטפו3

המשאבומומאןטבמחספדחאשיאו2׃תיעישתההעשב

רדהמהרעשארקנהשדקמהרעשםויםויוהבישוירשא

תאותוארכיהיו3׃שדקמהיאבתאמתונתמלאשל

םתאמתחקלשקביושדקמהלאםיאבןנחויתאוסורטפ



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1682

הטיבהוילארמאיוןנחויםגוסורטפובלכתסיו4׃הקדצ

6׃רבדםתאמתחקלותוקבםהילאוינפםשיו5׃ונילא

וננתאידיברשאתאלבאילןיאבהזוףסכסורטפרמאיו

דיבזחאיו7׃ךלהתהםוקירצנהחישמהעושיםשבךל

ץפקיו8׃וילסרקווילגרםאתפוקזחתיוותואםקיוונימי

חבשמודקרמוךלהתמשדקמהלאםתאאביוךלהתיו

תאחבשמוךלהתמםעהלכוהאריו9׃םיהלאהתא

לאשלבשיהיהרשאאוהיכותואוריכיו10׃םיהלאה

לעןוממשוהמשואלמיורדהמהשדקמהרעשבהקדצ

ץריוןנחויבוסורטפבקיזחמאוהיהיו11׃ולהשענה

המלשלשםלואארקנהםלואהלאםעהלכםהילא

ישנאםעהלארמאיוןעיוסורטפאריו12׃וממותשיו

ולאכונבולכתסתהמותאזלעםיהמתםתאהמלארשי

יהלא13׃ךלהתמהזתאונמשונתודיסחבוונחכבונחנא

ראפאוהוניתובאיהלאבקעייהלאוקחצייהלאםהרבא

ינפבובםתשחכוותואםתרסמםתארשאעושיודבעתא

שודקבםתשחכםתאלבא14׃ורטפלןדהיהשכסוטליפ

רשתאו15׃חצרשיאםכלןחייכםתשקבוקידצבו

ונחנאוםיתמהןמומיקהםיהלאהרשאםתגרהםייחה

רשאהזהשיאהתאומשקזחומשתנומאןעמלו16׃וידע

איהודילעונלרשאהנומאהוותאםיריכמוםיארםתא

יחאהתעו17׃םכלכיניעלתאזההכראהתאולהתלעה

18׃םכישארםגםתאםגםתישעתעדילבביכינאעדי

ויאיבנלכיפבםדקמדיגהרשאתאאלמהככםיהלאהו

20׃םכיאטחוחמיוובושוומחנהןכל19׃חישמההנעייכ
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רשאתאחלשיוהוהיינפלמהחורימיואבירשאןעמל

יכךירצרשא21׃חישמהעושיתאםדקמםכלורשב

רשאםנוקתלםירבדהלכבושימידעםימשהוהלבקי

׃םלועימימםישודקהויאיבניפבםיהלאהםהילערבד

(aiōn g165)22םכלםיקיאיבנוניתובאלארמאהשמןה

לככןועמשתוילאינמכםכיחאברקמםכיהלאהוהי

עמשתאלרשאשפנהלכהיהו23׃םכילארבדירשא

םיאיבנהלכםגו24׃הימעמהתרכנואוההאיבנהלא

םימיהתאשארמודיגהםלכוירחאואבנרשאולאומשמ

תרכרשאתירבהינבוםיאיבנהינבםתא25׃הלאה

ךערזבוכרבנוםהרבאלאורמאבוניתובאםעםיהלאה

םיהלאהדימעההנושארבםכל26׃המדאהתוחפשמלכ

שיאלכםכבושבםכתאךרבלוהחלשיועושיודבעתא

׃םכיללעמערמ

תיבדיגנוםינהכהםהילעומוקיוםעהלאםרבדביהיו4

תאודמלרשאלעםהלהרחיכ2׃םיקודצהושדקמה

תאםהבוחלשיו3׃םיתמהתיחתתאעושיבודיגהוםעה

4׃ברעהאברבכיכרחמלדערמשמבםומישיוםהידי

םישנאהרפסמיהיוונימאהרבדהתאםיעמשהמםיברו

םהישארםהירשולהקיותרחממיהיו5׃םיפלאתשמחכ

אפיקולודגהןהכהןנחו6׃םילשוריםהירפוסוםהינקזו

׃לודגהןהכהתחפשממרשאלכוסורדנסכלאוןנחויו

םשהזיאבוחכהזיאבםולאשיוךותבםתאודימעיו7

םהילארמאיושדקהחורסורטפאלמיו8׃תאזםתישע
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םויהםירקחנונחנאםא9׃לארשיינקזוםעהישארםתא

הזהמבםתלאשוהלוחשיאלונישערשאהבוטהלע

עושיםשביכלארשיםעלכלוםכלכלעדוי10׃עשונ

ומיקהםיהלאהרשאוותואםתבלצרשאירצנהחישמה

ןבאהאוהו11׃אירבםכינפלהזדמעומשביכםיתמהןמ

ןיאו12׃הנפשארליהתוםינובהםתאםתסאמרשא

ינבלןתנהרחאםשםימשהתחתןיאורחאבהעושיה

בלןוחטבתאואררשאכיהיו13׃עשונוברשאםדא

המכחילעבאלוםיטוידהיכוניבהוןנחויוסורטפלש

14׃עושיםעוכלהתהיכםוריכיוםהילעוהמתיוהמה

רבדלואצמאלםלצאדמעאפרנהשיאהתאםתוארבו

ןירדהנסהןמהצוחתאצלםתאווציו15׃רבדםדגנ

הנההלאהםישנאלהשענהמורמאיו16׃ודחיוצעיתיו

םילשורייבשילכלםסרפמםגוםהידילעהשעניולגתוא

םעברבדההבריאלןעמלךא17׃ובשחכללכונאלו

םדאלכלדוערבדיתלבלהרעגבםתאהריהזנץרפיו

רבדורבדיאלרשאםווציוםתאוארקיו18׃הזהםשב

ורמאיוןנחויוסורטפונעיו19׃עושיםשבודמליאלו

עמשמרתיםכלעמשםיהלאהינפלאוהןוכנהםהילא

רבדמלדחלונחנאלכונאליכ20׃םתאוטפשםיהלאל

םתאורטפיוםברעגלופיסויו21׃ונעמשווניאררשאתא

םלכיכםעהינפמםתאשונעלרבדואצמאלרשאב

הנשםיעבראןביכ22׃השענהלעםיהלאהתאםיללהמ

האופרהתואומעהשענרשאאוההשיאההיההלעמו

תאםהלורפסיוםהיחאלאואבםרטפהירחאו23׃תאזה
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יהיו24׃םינקזהוםילודגהםינהכהםהילאורמארשא

םיהלאלדחאבלבםלוקתאואשיותאזתאועמשרשאכ

ץראהתאוםימשהתאהשעהלאההתאינדאורמאיו

ךדבעיפבתרמארשא25׃םברשאלכתאוםיהתאו

יכלמובציתי26׃קירוגהיםימאלוםיוגושגרהמלדוד

םנמאיכ27׃וחישמלעוהוהילעדחיודסונםינזורוץרא

לארשיימאלוםיוגהםעסוטליפסויטנפוסודרוהודסונ

רשאתאתושעל28׃תחשמרשאשודקהךדבעעושילע

תאהארינדאהתעו29׃תויהלהרזגםדקמךתצעוךדי

׃םבלןוחטבלכבךרבדתארבדלךידבעלןתוםתרעג

םשבםיתפומותותאתתלואפרמלךדיתאךתטנב30

םוקמהעניווללפתהרשאכיהיו31׃שודקהךדבעעושי

תאורבדיושדקהחורםלכואלמיוםשםילהקנויהרשא

היהםינימאמהלהקו32׃בבלןוחטבבםיהלאהרבד

רשאלערמואםהמשיאןיאותחאשפנודחאבלםהל

הרובגבו33׃תופתשבםהלהיהלכהיכאוהילודיב

דסחועושיןודאהתמוקתלעםיחילשהודיעיהלודג

לכיכרבדרסחםהבהיהאליכ34׃םלכלךשמנלודג

׃םריחמףסכתאואיביוםתאורכמםיתבותודשילעב

ידשיאושיאלכלןתיוםיחילשהילגרלוהמישיו35

אבנרבםשבםיחילשהוהונכרשאףסויו36׃ורסחמ

םג37׃םיתכץראבדלונרשאיולשיאהמחנהןבושורפ

ילגרלוהמישיוףסכהתאאביווהרכמיוהדשהיהול

׃םיחילשה
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תארכמהריפשותשאםעהיננחומשודחאשיאו5

איהםגתעדיותשאווהריתסיוריחמהןמחקיו2׃ותזחא

סורטפרמאיו3׃םיחילשהילגרלםשיואיבהדחאקלחו

שדקהחורברקשלךבבלתאןטשהאלמהזהמלהיננח

ורכמהםרטהיהךלשאלה4׃הדשהריחממריתסהלו

רבדהךבבללעתמשהמלוךדיבהיהרכמנירחאםגו

היננחעמשכו5׃םיהלאבםאיכםדאינבבתרקשאלהזה

הלודגהארייהתועוגיוהצראלפנהלאהםירבדהתא

והאשיוותאופסאיוםיריעצהומוקיו6׃םיעמשהלכלע

איהוותשאאבתותועששלשמכיהיו7׃והרבקיוהצוחה

ירמאהילארמאיוסורטפןעיו8׃השענהתאהעדיאל

ריחמבןכרמאתוהדשהתאםתרכמהזהריחמבהיל

תאתוסנלםתדעונהזהמלהילאסורטפרמאיו9׃הזה

ואשנוךשיאתאםירבקמהילגרחתפבהנההוהיחור

םירוחבהועוגתווילגרלםאתפלפתו10׃הצוחהךתא

11׃השיאלצאהורבקיוהצוחההואשיוהתמהנהוואב

תאםיעמשהלכלעולהקהלכלעהלודגהארייהתו

ידילעםעהברקבםיברםיתפומותותאושעיו12׃הלא

13׃המלשלשםלואבדחאבלופסאנםלכוםיחילשה

םהילעתולחלובלואלמרשאשיאןיאםירחאהןמו

םינימאמרתידועוחפסנלבא14׃םעהםתאריקוהךא

תאואשניכדע15׃דאמהברהםישנוםישנאןודאהלא

ןעמלתובכשמותוטמלעםומישיותובחרהלאםילוחה

ןומהםגו16׃םהמדחאלעולצךאלפנוסורטפךלירשא

תאםיאיבמםילשוריוצבקנביבסמרשאםירעהםע
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17׃םלכואפריותואמטתוחורמםיצחלנהתאוםילוחה

םיקודצהתכישנאםהוותארשאלכולודגהןהכהםקיו

רמשמבםונתיוםיחילשבדיוחלשיו18׃האנקואלמיו

תיביתלדתאהוהיךאלמחתפיוהלילביהיו19׃ריעה

ורבדושדקמבובציתהווכל20׃רמאלםאיצויואלכה

תאםעמשכםהו21׃הלאהםייחהירבדלכתאםעהלא

ןהכהאביוםשודמליורקבהתיהבשדקמהלאואבתאז

ינקזלכלאוןירדהנסהלאוארקיוותארשאולודגה

22׃םתאאיבהלםירוסאהתיבלאוחלשיולארשיינב

ודיגיוובושיואלכהתיבבםואצמאלוםיתרשמהוכליו

םירמשהורגסמורוגסונאצמםירוסאהתיבתא23׃רמאל

׃םדאובאצמנאלונחתפרשאכותותלדהלעםידמע

תאםינהכהישארושדקמהדיגנוןהכהעמשכיהיו24

רבדהלפיךיאורמאיוםהילעולהביוהלאהםירבדה

םישנאההנהרמאלםהלדגיואבדחאשיאו25׃הזה

תאםידמלמושדקמבםהםידמערמשמבםתמשרשא

אלךאםחקיוויתרשמםעדיגנההמשךליו26׃םעה

םתאואיביו27׃ולקסיןפםעהינפמוארייכהקזחב

׃רמאללודגהןהכהםלאשיוןירדהנסהינפלםודימעיו

הנהוהזהםשבדמליתלבלםכילעוניוצהוצאלה28

ונילעאיבהלוצפחתוםכתרותםילשוריתאםתאלמ

ורמאיוםיחילשהוסורטפןעיו29׃הזהשיאהימדתא

ינבלוקבבישקהמםיהלאלוקבבישקהלונילעאלה

םתחלשרשאעושיתאםיקהוניתובאיהלא30׃םדא

םיהלאהאשנהזתא31׃ץעהלעותואולתתוובםכדי
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תחילסולארשילהבושתתתלעישומלורשלונימיב

רשאשדקהחורםגוהלאלעוידעונחנאו32׃םיאטחה

םעמשכיהיו33׃ולוקבםיעמשלםיהלאהותואןתנ

ןירדהנסהךותבםקיו34׃םתאגורהלוצעיתיווזגרתיו

דבכמהרותההרומאוהוומשלאילמגםישורפהןמדחא

ןמזלהצוחהםיחילשהתאאיצוהלוציוםעהלכיניעב

ינפמםכלורמשהלארשיישנאםהילארמאיו35׃טעמ

םימיהינפליכ36׃םהלםישעםתאשהמבהלאהםישנאה

ובוקבדיוםילודגהדחאכושפנתאןתיוסדותםקהלאה

ודרפתהוילאועמשרשאלכוגרהיושיאתואמעבראכ

רפסהימיבילילגההדוהיםקןכרחאו37׃ןיאלויהיו

וילאועמשרשאלכוגרהנאוהםגוברםעוירחאתסיו

םישנאהןמםכלולדחםכילארמאינאהתעו38׃וצפנ

תאמםאתאזההלעפהוהצעהיכםהלוחינהוהלאה

ולכותאלאיהםיהלאהתאמםאו39׃רפתאיהםדא

ועמשיו40׃םיהלאהתאםימחלנואצמתןפהתארפהל

אלרשאווציוםתאוקליוםיחילשהתאוארקיווילא

ינפלמםיחמשואציו41׃םתואורטפיועושיםשבורבדי

םויהלכו42׃המלכומשלעתאשלוכזיכלעןירדהנסה

תרושבתארשבלוםיתבבושדקמבדמללולדחאל

׃חישמהעושי

םינויהתנולתהתיהםידימלתהובררשאכםההםימיב6

םהיתונמלאמםהיניעומילעהרשאלעםיירבעהלע

םינשוארקיו2׃ןתחוראתאםויםויןהלתתיתלבל
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בזעניכונלהואנאלורמאיוםידימלתהןומהתארשעה

יחאןכל3׃תונחלשהתאשמשנוםיהלאהרבדתא

םהלבוטםשרשאםכברקמםישנאהעבשםכלורב

4׃הזהןינעהלעםדיקפנוהמכחושדקהחורםיאלמו

בטייו5׃רבדהשומשלעוהלפתהלעדקשנונחנאו

אלמשיאסונפטסאתאורחביוןומההלכינפלרבדה

תאוסורוכורפתאוסופליפתאושדקהחורוהנומא

6׃איכויטנארגסלקינתאוסנמרפתאוןומיטתאורונקינ

תאוכמסיווללפתיוםיחילשהינפלודימעההלאתא

בריולדגוךלוהםיהלאהרבדיהיו7׃םהילעםהידי

ןמברןומהםגודאמדעםילשוריבםידימלתהרפסמ

הנומאאלמסונפטסאו8׃הנומאהלאוענכנםינהכה

ומוקיו9׃םעהברקבםילודגםיתפומותותאשעיוהרובגו

לשוםיניטרבילהםשלעארקנהתסנכהתיבמםישנא

וחכותיואיסאואיקיליקינבןמוםיירדנסכלאוםינירוק

חורהוהמכחהדגנלדמעולכיאלו10׃סונפטסאםע

ותאונעמשםירמאםישנאובותיסיו11׃וברבדרשא

םעהתאוררועיו12׃םיהלאבוהשמבםיפודגרבדמ

והאיביווהפטחיווילעומוקיוםירפוסהוםינקזהתאו

שיאהורמארשארקשידעודימעיו13׃ןירדהנסהינפל

הזהשדקהםוקמדגנםירבדחיטהמלדחונניאהזה

תאץתיירצנהעושיהזרמאוהנעמשיכ14׃הרותהדגנו

15׃השמונלרסמרשאםיקחהתאהנשיוהזהםוקמה

ינפכוינפתאואריוןירדהנסבםיבשיהלכובולכתסיו

׃םיהלאךאלמ
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ןעיו2׃ורבדרשאאוהתמאהלודגהןהכהרמאיו7

לאהארנדובכהיהלאועמשתובאוםיחאםישנארמאיו

3׃ןרחבותבשינפלםירהנםראבותויהבוניבאםהרבא

ץראהלאאבוךתדלוממוךצראמךלךלוילארמאיו

ירחאוןרחבבשיוםידשכץראמאציו4׃ךארארשא

םתארשאתאזהץראהלאםשמותאריבעהויבאתומ

ךרדמאלףאהבהלחנולןתנאלו5׃התעהבםיבשי

אלדועווירחאוערזלוולהזחאלהתתלחטביולגרףכ

ץראבוערזהיהירגיכםיהלאולרמאיו6׃ןבולהיה

תאםגו7׃הנשתואמעבראםתאונעוםודבעוםהלאל

ואציןכירחאוםיהלארמאיכנאןדודבעירשאיוגה

ןכבוהלימהתירבתאולןתיו8׃הזהםוקמבינודבעיו

דילוהקחציוינימשהםויבותאלמיוקחציתאדילוה

ואנקיו9׃תובאהרשעםינשתאדילוהבקעיובקעיתא

10׃ומעהיהםיהלאוהמירצמותואורכמיוףסויבתובאה

ךלמהערפינפלהמכחוןחולןתיוויתורצלכמוהליציו

יהיו11׃ותיבלכלעוםירצמלעטילשוהמישיוםירצמ

אלוניתובאוהלודגהרצוןענכוםירצמץראלכלעבער

חלשיוםירצמברבששייכבקעיעמשיו12׃לכאואצמ

תינשהםעפבו13׃הנושארהםעפבוניתובאתאהמש

14׃הערפלהתלגנףסויתדלומוויחאלאףסויעדותה

םיעבשבותחפשמלכלוויבאבקעילארקיוףסויחלשיו

16׃וניתובאואוהתמיוהמירצמבקעידריו15׃שפנשמחו

דימופסכבםהרבאהנקרשארבקבומשויוהמכשואבויו

החטבההתעהברקרשאכיהיו17׃םכשיבארומחינב
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׃םירצמבבריוםעהלדגיוםהרבאלםיהלאעבשנרשא

הזו19׃ףסויתאעדיאלרשארחאךלמםקיכדע18

ךילשהלםתאוציווניתובאלעריוונתחפשמלםכחתה

תעב20׃םתויחהיתלבלהדשהינפלאםהיללעתא

ויבאתיבבןומאיהיוםיהלאלבוטיהיוהשמדלונאיהה

הערפתבותאהפסאךלשהרשאכו21׃םיחריהשלש

םירצמתמכחלכבהשמדמליו22׃ןבלהלוהלדגתו

םיעבראולתאלמבו23׃םישעמבוםירבדברובגיהיו

אריו24׃לארשיינבויחאתאדקפלובללעהלעהנש

ותוכהבהכמהתמקנםקיוולעשויוםנחקשעמדחאשיא

לערשאויחאוניבייכובבלבבשחיו25׃ירצמהתא

יהיו26׃וניבהאלםהוהעושתםהלםיהלאהןתיודי

םולשתושעלשקביוםיצנםהוםכותבאביוינשהםויב

תאשיאוקשעתהמלוםתאםיחאםישנארמאלםהיניב

שיאלךמשימרמאלופדהוהערתאקשעהו27׃ויחא

תגרהרשאכרמאהתאינגרהלה28׃ונילעטפשורש

רגיהיוהזהרבדהלעהשמחרביו29׃ירצמהתאלמתא

םיעבראתאלמבו30׃םינבינשםשדלויוןידמץראב

שאתבלביניסרהרבדמבהוהיךאלמוילאהארנהנש

ורוסבוהארמהלעהמתיוהשמאריו31׃הנסהךותמ

יהלאךיתובאיהלאיכנא32׃וילאהוהילוקיהיותוארל

ארייוהשמדרחיובקעייהלאוקחצייהלאםהרבא

יכךילגרלעמךילענלשהוהיוילארמאיו33׃טיבהמ

האר34׃אוהשדקתמדאוילעדמועהתארשאםוקמה

יתעמשםתקאנתאוםירצמברשאימעינעתאיתיאר
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אוה35׃המירצמךחלשאוהכלהתעוםליצהלדראו

חלשותאטפשורשלךמשימרמאלובושחכרשאהשמ

36׃הנסבוילאהארנהךאלמהדיבלאגורשלםיהלאה

םיבוםירצמץראבםיתפמותותאשעיוםאיצוהאוהו

לארמארשאהשמאוה37׃הנשםיעברארבדמבוףוס

הוהיםכלםיקיינמכםכיחאברקמאיבנלארשיינב

רבדמבלהקבהיהרשאאוה38׃ןועמשתוילאםכיהלא

רשאווניתובאםעויניסרהבוילארבדהךאלמהםע

אלוניתובארשאאוה39׃ונלתתלםייחםירבדלבק

40׃המירצמהנפםבבלוותאוסאמםאיכולעמשלובא

יכונינפלוכלירשאםיהלאונלהשעןרהאלאורמאיו

׃ולהיההמונעדיאלםירצמץראמונלעהרשאהשמהז

וחמשיולילאלםיחבזוחבזיוםההםימיבלגעושעיו41

דבעלםנתיוםיהלאהםהמןפיו42׃םהידיהשעמב

םיחבזהםיאיבנהרפסבבותכרשאכםימשהאבצתא

׃לארשיתיבהנשםיעברארבדמבילםתשגההחנמו

ןפמרםכיהלאבכוכתאוםכלמתכסתאםתאשנו43

םכתאיתילגהוםהלתוחתשהלםתישערשאםימלצה

רבדמבוניתובאלהיהתודעהןכשמ44׃לבבלהאלהמ

רשאתינבתכותאתושעלהשמלארבדמההוצרשאכ

עשוהיוםהםתאוהאיבהםגווהחקלוניתובאו45׃האר

ינפמםיהלאםתאשרגרשאםיוגהתוצראתאםתשרב

םיהלאיניעבןחאצמאוהו46׃דודימידעוניתובא

ולהנבהמלשו47׃בקעייהלאלתונכשמאצמללאשיו

םידיישעמתולכיהבןכשיאלןוילעהלבא48׃תיב
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יאילגרםדהץראהויאסכםימשה49׃איבנהרמארשאכ

50׃יתחונמםוקמהזיאוהוהירמאילונבתרשאתיבהז

בלילרעוףרעישק51׃התשעידיהלאלכתאאלה

םגםכיתובאכשדקהחורבדימתםתייהםירממםינזאו

ףאםכיתובאוהופדראלרשאםיאיבנהמימ52׃םתא

התערשאקידצהתאיבםדקמםירשבמהתאותימה

תאםתלבקרשאםתא53׃ויחצרמווירסומםתאםתייה

׃התואםתרמשאלוםיכאלמהתוכאלמידילעהרותה

וילעוקרחיוםבבלבוזגרתההלאתאםעמשכיהיו54

אריוהמימשהטביושדקהחוראלמאוהו55׃םהינש

56׃םיהלאהןימילבצנעושיתאוםיהלאדובכתא

בצנםדאהןבתאוםיחתפנםימשהתאהאריננהרמאיו

םהינזאתאומטאיולודגלוקבוקעציו57׃םיהלאהןימיל

ולקסיוריעלהצוחוהפחדיו58׃דחיםלכוילעולפנתיו

רוחבילגרלםהידגבתאוטשפםידעהוםינבאבותא

עושמאוהוסונפטסאתאולקסיו59׃לואשומשודחא

ויכרבלעערכיו60׃יחורתאלבקעושיינדארמאו

הזהאטחהתאםהלרמשתלאהוהילודגלוקבקעציו

׃ןשייוהזהרבדכורבדירחאיהיו

אוההםויביהתוותגרהבהצרהיהאוהםגלואשו8

םלכוצפיוםילשוריברשאהלהקהלעהלודגהפידר

םישנאואשיו2׃םיחילשהןמדבלןורמשוהדוהיירעב

׃לודגדפסמוילעודפסיווהרבקיוסונפטסאתאםידיסח

םשמבחסיוםיתבבטטושיוהלהקהתאבירחהלואשו3
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ץראבורבעםיצופנהו4׃אלכלםריגסיוםישנוםישנא

זרכיוןורמשריעלאדריסופליפו5׃רבדהתאורשביו

לאדחאבלבםעהןומהבשקיו6׃חישמהתאםהל

׃השערשאתותאהתאםתוארבוםעמשבסופליפירמא

םהמואציתוחורהוהאמטהתוחוריזוחאויהםיבריכ7

׃ואפריוםיחספוםירבאיכנםיברולודגלוקבתוקעצ

ומשודחאשיאו9׃איההריעבהלודגהחמשיהתו8

ןורמשםעתאםימשמוףשכמריעבםינפלמהיהןועמש

םנטקמוילאובישקיו10׃אוהלודגיכושפנלעורמאב

׃הלודגהםיהלאהתרובגאוההזרמאלםלודגדעו

םימיויפשכבםתואםימשמותויהלעוילאובישקיו11

תוכלמתאורשבבסופליפלונימאהרשאכיהיו12׃םיבר

13׃םישנוםישנאולבטיוחישמהעושיםשתאוםיהלאה

תאאריוסופליפבקבדיולבטיואוהםגןועמשןמאיו

ועמשיו14׃םמותשיוושענרשאםילדגהםיתפמהותותאה

רבדתאןורמשהלבקיכםילשוריברשאםיחילשה

ודריו15׃ןנחויתאוסורטפתאםהילאוחלשיוםיהלאה

יכ16׃שדקהחורתאולבקירשאםדעבוללפתיוהמש

םילבטנקרםהוםהמדחאלעהתעדעהחלצאלחורה

ולבקיוםהילעםהידיתאוכמסיו17׃עושיןודאהםשב

ידיתוכימסביכןועמשתוארביהיו18׃שדקהחורתא

רמאיו19׃ףסכםהינפלאביושדקהחורןתנםיחילשה

שדקהחורתאלבקירשאתאזהתלכיהתאילםגאנונת

סורטפוילארמאיו20׃ידיתאוילעםישארשאלכ

תאריחמבתונקלתבשחןעיןודבאלךתאיהיךפסכ
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יכהזהרבדבלרוגוקלחךלןיא21׃םיהלאהתתמ

ךתערמבושהתעו22׃םיהלאהינפלרשיונניאךבבל

׃ךבבלתמזמךלחלסתילואםיהלאהלאןנחתהותאז

תובצרחושורתרורמידילתאביכיכנאהאריכ23

הוהילאידעבםתאוריתעהרמאיוןועמשןעיו24׃עשר

ירחאהמהו25׃םתירמארשאלכמרבדילעאוביתלבל

ורשביוםילשוריובשהוהירבדתאורבדוהדיעהרשא

רבדיו26׃םינורמשלרשאםיברםירפכבהרושבהתא

ךרדהלעהבגנהךלםוקרמאלסופליפלאהוהיךאלמ

הנהוךליוםקיו27׃הברחאיהוהתזעםילשורימתדריה

הנממושוכתכלמקדנקלטילשוסירסאוהוישוכשיא

יהיו28׃תוחתשהלםילשורילאהלערשאהיזנגלכלע

׃איבנההיעשירפסבארקוותבכרמלעבשיאוהוובושב

הבכרמהלעהולהוהשגסופליפלאחורהרמאיו29

רפסבארקותאעמשיוהילאסופליפץריו30׃תאזה

31׃ארוקהתארשאתאןיבתםגהרמאיואיבנההיעשי

תאמשקביוינרוירשאשיאןיאםאלכואהככיאורמאיו

ארקרשאבותכהןינעו32׃ולצאתבשלותולעלסופליפ

אלוהמלאנהיזזוגינפללחרכולבויחבטלהשכאוההז

חחושיימורודתאוחקלוטפשמרצעב33׃ויפחתפי

סופליפלארמאיוסירסהןעיו34׃וייחץראמורזגניכ

לעואושפנלעתאזתארבדמאיבנהימלעךממהלאשא

הזהבותכהןמלחיוויפתאסופליפחתפיו35׃רחאשיא

לאואביוךרדבםרבעביהיו36׃עושיתאותוארשביו

37׃לבטהמינענמיהמםימהנהסירסהרמאיוםימםוקמ
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ןעיוךלרתמךבבללכבהתאןימאמםאסופליפרמאיו

38׃אוהםיהלאהןבחישמהעושייכןימאמינארמאיו

םימהךותלאםהינשודריוהבכרמהתאדימעהלוציו

םימהןמולעיכיהיו39׃ותואלבטיוסירסהוסופליפ

יכותוארלסירסהףסיאלוסופליפתאהוהיחוראשיו

רבעיודודשאבאצמנסופליפו40׃חמשוכרדלךלה

׃ןירסקלואבדעםירעהלכברשביו

אביוןודאהידימלתלעחצרוםעזחפיונדועלואשו9

לאקשמדלםיבתכמותאמלאשיו2׃לודגהןהכהלא

ךרדבאצמירשאתארסאירשאןעמלתויסנכהיתב

ךלהאוהיהיו3׃םילשוריםאיביוםישנואםישנאאיהה

ןמרואביבסמוילעהגנםאתפהנהוקשמדלברקו

לואשוילארבדמלוקעמשיוהצראלפיו4׃םימשה

ןודאהרמאיוינדאהתאימרמאיו5׃ינפדרתהמללואש

׃תונברדבטעבלךלהשקףדורהתארשאעושייכנא

ןעיוהשעאוץפחתהמינדארמאיותעבנודרחאוהו6

׃תושעלךילערשאתאךלרמאיוהריעהךלםוקןודאה

תאועמשיכםימלאנודמעותאוכלהרשאםישנאהו7

וחתפבוץראהןמלואשםקיו8׃וטיבהאלשיאולוקה

9׃קשמדלוהכילויוודיבוקיזחיושיאהאראלויניעתא

׃התשאלולכאאלוםימיתשלשתוארמויניעוכשחיו

וילארמאיוומשהיננחקשמדבהיהדחאדימלתו10

וילארמאיו11׃ינדאיננהרמאיוהיננחהזחמבןודאה

תיבבלאשורשיהארקנהבוחרהלאךלםוקןודאה
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12׃ללפתמאוההנהיכלואשומשויסרטשיאלהדוהי

וילעםשוהרדחהאבהיננחומשושיאהנהוהזחמבאריו

ינדארמאיוהיננחןעיו13׃האריובושיןעמלודיתא

השעתוערהמכהזהשיאהלעםירפסמםיבריתעמש

ישארתאמולשיןוישרהפםגו14׃םילשוריבךישודקל

וילארמאיו15׃ךמשבםיארקהלכתארסאלםינהכה

םיוגינפלימשתאתאשלילאוהץפחילכיכךלןודאה

ולשיהמכוהאראינאיכ16׃לארשיינבינפלוםיכלמו

תאםשיוהתיבהאביוהיננחךליו17׃ימשןעמללבסל

ךילאהארנהעושיןודאהיחאלואשרמאיווילעוידי

אלמתוהארתובושתןעמלינחלשהבתאברשאךרדב

םישקשקומכויניעלעמולפנעגרכו18׃שדקהחור

קזחיוםחללכאיו19׃לבטיוםקיותוארלםאתפבשיו

׃קשמדברשאםידימלתהםעםידחאםימילואשבשיו

יכרמאלחישמהתאתויסנכהיתבבארקיורהמיו20

ורמאיוםיעמשהלכוממותשיו21׃םיהלאהןבאוהאוה

םשהיארקתאםילשוריבדיבאהרשאאוההזאלה

ישארינפלםירוסאםאיבהלהנהאבתאזןעמלוהזה

םידוהיהתאםהיוקזחוךלוההיהלואשו22׃םינהכה

וכראיכיהיו23׃חישמהאוההזיכוחיכוהבקשמדיבשי

עדויו24׃ותימהלודחיםידוהיהוצעויוםימיהםשול

הלילוםמויםירעשהתאורמשהמהוםבראלואשל

והדירויוהלילםידימלתהותאוחקיו25׃והתימיןעמל

שקביוהמילשורילואשאובכיהיו26׃המוחהדעבלסב

יכונימאהאלווינפמםלכוארייוםידימלתהלאתולהל
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םיחילשהלאוהאיביואבנרבותאחקיו27׃אוהדימלת

אוהיכוןודאהתאךרדבהאררשאתאםהלרפסיו

28׃עושיםשתאןוחטבבעימשהקשמדבךיאווילארבד

םשבןוחטבבארקיו29׃םילשוריבאבואצויםתאיהיו

םהוםינויהםידוהיהםעםגחכותיורבדיועושיןודאה

ןירסקלותאודירויוםיחאהועמשיו30׃ותימהלוממז

תומקמלכבתולהקלםולשיהיו31׃סוסרטלאוהחלשיו

ןודאהתאריבהנכלהתתוהנינבתוןורמשולילגהוהדוהי

לכבסורטפבבסביהיו32׃שדקהחורתמחנבהניברתו

אצמיו33׃דלבובשירשאםישודקהלאםגדריותומקמה

םינשהנמשהזובכשמלעבכשאוהוסינאומששיאםש

ךאפרסינאסורטפוילארמאיו34׃םירבאהכנאוהו

ואריו35׃םאתפםקיוהתאךלעצהםוקחישמהעושי

הדימלתו36׃ןודאהלאונפיוןורשהודליבשילכותוא

םישעמהאלמאיהוהיבצומוגרתאתיבטהמשוופיב

הלחתוםההםימיביהיו37׃התשערשאתוקדצוםיבוט

איההבורקדלו38׃הילעבהומישיוהתאוצחריותמתו

ינשוילאוחלשיוםשסורטפיכםידימלתהועמשיוופיל

םקיו39׃םהילארבעללצעהיתלבלובורצפיוםישנא

וילאהנשנתוהילעהלאוהלעהואבבוםתאךליוסורטפ

םידגבהתאותנתכהתאולתוארמותויכובתונמלאהלכ

תאסורטפאצויו40׃ןהמעהדועבהיבצהתשערשא

התיוגלאןפיוללפתיוויכרבלעערכיוהצוחהםלכ

סורטפתאארתוהיניעתאחתפתוימוקאתיבטרמאיו

םישודקהתאארקיוהתאםקיוודיחלשיו41׃דדועתתו
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רבדהעדויו42׃םהינפלהיחהתאדמעיותונמלאהתאו

םימיופיבתבשללאויו43׃ןודאבםיברונימאיוופילכב

׃ןועמשומשודחאיסרובםעםיבר

דודגהןמהאמרשסוילינרקומשוןירסקבהיהשיאו10

ינבלכםעםיהלאאריודיסחאוהו2׃יקלטיאהארקנה

׃םיהלאלדימתללפתמוםעלהברהתוקדצהשעוותיב

ךאלמאריוםוילתיעישתההעשכוילאהארנהזחמו3

וילאטביו4׃סוילינרקרמאוהמינפוילאאבםיהלא

ךיתוקדצוךיתולפתוילארמאיוינדאהזהמרמאיוארייו

לאםישנאךלחלשהתעו5׃םיהלאהינפלןורכזלולע

ררוגתמאוה6׃סורטפהנכמהןועמשתאךילאאבהוופי

אוהםיהדילעותיברשאומשןועמשדחאיסרובםע

ךאלמהולךליו7׃תושעלךילערשאתאךלרמאי

לאוותיבידבעמםינשלאארקיוסוילינרקלארבדה

וינפלדימתםידמעהןמםיהלאארידחאהמחלמשיא

׃ופילאםחלשיוםירבדהלכתאםהלרפסיו8׃ותרשל

לעיוריעלםיברקוךרדבםיכלההמהותרחממיהיו9

בעראוהו10׃תיששההעשכללפתהלגגהלעסורטפ

11׃וילעהמדרתהלפנולםניכהבוםחלםעטלואתיו

תומדכוילאדריילכהנהוםיחתפנםימשהתאאריו

12׃ץראהלעויתופנכעבראבדרויוהלודגדבתחפטמ

13׃םימשהףועושמרוהיחוץראהתמהבלכמוכותבו

רמאיו14׃לכאוחבזסורטפםוקרמאלוילאלוקיהיו

לוגפלכיתלכאאלםלועמיכינדאילהלילחסורטפ
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רשאתארמאלתינשםעפוילאלוקדועיהיו15׃אמטו

םימעפשלשהיהןכו16׃ונאמטתלאהתאםיהלאהרהט

חורםעפתהביהיו17׃המימשההלעהובשילכהו

םיחולשהםישנאההנהוהאררשאהארמהלעסורטפ

18׃חתפהלעודמעיוןועמשתיבלולאשסוילינרקתאמ

׃סורטפהנכמהןועמשםשררוגתמשיהושרדיווארקיו

רמאחורהוהארמהלעובבלםעבשחונדועסורטפו19

דרםוקןכל20׃ךתואםישקבמםישנאהשלשהנהוילא

דריו21׃םיתחלשיכנאיכהמהמתתלאוםתאאנהכלו

רמאיוסוילינרקתאמוילאםיחלשנהםישנאהלאסורטפ

׃הנהםתאבהזהמלםישקבמםתארשאשיאהיכנא

םיהלאאריוקידצשיאהאמרשסוילינרקורמאיו22

שודקךאלמיפלעהוצםידוהיהםעלכבבוטםשולו

םתאארקיו23׃ךיפמםירבדעמשלוותיבלאךלארקל

םתאסורטפאציותרחממיהיוהתיבהםפסאיווילא

ואבותרחמלו24׃ומעוכלהופיברשאםיחאהתצקמו

ותחפשמינבומעוםהלהכחמסוילינרקוןירסקלא

סורטפאובכיהיו25׃וילאםילהקנהויעדימוויבורקו

םקיו26׃וחתשיווילגרללפיוותארקלסוילינרקאציו

רבדיו27׃יכנאשונאינאםגיכםוקרמאיוסורטפותוא

רמאיו28׃המשםיפסאנםיבראצמיוהתיבהאביוותא

תולהלידוהישיאלאוהרוסאיכםתעדיםתאםהילא

ואלחרמאיתלבלםיהלאהרוהיתאוירכנלאברקלו

אליתארקנרשאכתאזרובעבו29׃םדאלכלעאמט

רמאיו30׃ילםתארקעודמםכלאשאהתעוךלהמיתענמנ
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תאזההעשהדעםציתייהםימיהעבראהזסוילינרק

בצנשיאהנהויתיבךותביתללפתהתיעישתההעשבו

ךתלפתהעמשנסוילינרקרמאיו31׃רהזשובלבינפל

חלשהתעו32׃םיהלאהינפלןורכזלויהךיתוקדצו

ררוגתמסורטפהנכמהןועמשתאךילאארקוופילא

רבדיואובברשאםיהלעיסרובהןועמשתיבבאוה

רשאתושעלתבטיההתאוךילאחלשאורהמאו33׃ךל

לכתאעמשלםיהלאהינפלהפונלכוננהוילאתאב

רמאיוויפתאסורטפחתפיו34׃הוהיתאמתיוצרשא

םאיכ35׃םינפאשנונניאםיהלאהיכתמאביתעדיהתע

36׃וינפלאוהיוצרקדצהשעוותואאריהםעוםעלכב

ידילעםולשהתארשביולארשיינבלורבדתאחלשיו

רבדהתאםתעדיםתא37׃לכהןודאאוהוחישמהעושי

רשאהליבטהירחאלילגהןמלחההדוהילכבהשענה

עושיתאםיהלאהחשמרשאתא38׃ןנחויהתואארק

דסחהשעץראברבעיוהרובגבושדקהחורבירצנה

היהםיהלאהיכןטשהדיתחתםישבכנהלכתאאפרו

םידוהיהץראבהשערשאלכלעםידעונחנאו39׃ומע

ותוא40׃ץעהלעותאםעיקוהבוהגרהרשאוםילשוריבו

41׃יולגבתוארהלוהנתיוישילשהםויבםיהלאהםיקה

םהברחבםיהלאהרשאםידעהונלםאיכםעהלכלאל

42׃םיתמהןמומוקירחאותאוניתשוונלכארשאשארמ

םיהלאהםשותאיכדיעהלוםעלעימשהלונתאוציו

יכםידיעמםיאיבנהלכוילעו43׃םיתמהוםייחהטפושל

דוע44׃ובםינימאמהלכומשבםיאטחהתחילסולבקי
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לעהחלצשדקהחורוהלאהםירבדהרבדמסורטפ

רשאהלימהינבםינימאמהו45׃רבדהתאםיעמשהלכ

םגהכפשנשדקהחורתנתמיכוממותשהסורטפתאואב

םילדגמותונשלבםיללממםתאועמשיכ46׃םיוגהלע

ענמלשיאלכויהרמאיוסורטפןעיו47׃םיהלאהתא

םגשדקהחורתאולבקרשאהלאתאלבטמםימהתא

ונממושקביוןודאהםשבםתאלבטלוציו48׃ונמכםה

׃םידחאםימיםתאתבשל

ולבקיכהדוהיברשאםיחאהוםיחילשהועמשיו11

סורטפהלערשאכיהיו2׃םיהלאהרבדתאםיוגהםג

םישנאלא3׃רמאלהלימהינבומעוביריוםילשורי

סורטפלחיו4׃םחלםתאלכאתותאבהלרעםהלרשא

יתייהללפתמ5׃רמאלוהרקרשאלכתאםהלרפסיו

תחפטמתומדכילכהנהוהארמאראוםדראוופיריעב

אבתוהיתופנכעבראבדרותוםימשהןמדרויהלודגדב

תאוץראהתמהבתאאראוןיבאוהביתלכתסהו6׃ידע

לוקםגעמשאו7׃םימשהףועוהמדאהשמרוהיחה

ילהלילחרמאו8׃לכאוחבזסורטפםוקילארמאה

לוקהיננעיו9׃םלועמיפבאבאלאמטולוגפלכיכינדא

התאםיהלאהרהטרשאתארמאיוםימשהןמתינש

הלעהובשלכהוםימעפשלשהיהןכו10׃ונאמטתלא

חתפלעםידמעםישנאהשלשעגרכהנהו11׃המימשה

12׃ןירסקמילאםיחולשהמהוםשיכנארשאתיבה

וכליוהמהמתהיתלבלוםתאתכללחורהילארמאיו
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דגיו13׃שיאהתיבלאאובנוהלאהםיחאהתששםגיתא

לאחלשוילארמאוותיבבבצנךאלמההאררשאתאונל

אוהו14׃סורטפהנכמהןועמשתאךילאארקוםישנאופי

15׃ךתיבלכוהתאםהבעשותרשאםירבדךילארבדי

רשאכשדקהחורםהילעהחלצרבדליתולחהרשאכו

רשאןודאהרבדתארכזאו16׃הלחתבונילעהחלצ

17׃שדקהחורבולבטתםתאוםימבליבטהןנחוירמא

םינימאמהונלוםהלםיהלאהןתנתחאהנתמםאהתעו

יהיו18׃םיהלאלרצעאיכיכנאימחישמהעושיןודאב

ןכאורמאיוםיהלאהתאוללהיוושירחיותאזםעמשכ

םיצופנהו19׃םייחלהבושתהםיהלאהןתנםיוגלםג

ואבווכלהסונפטסאתדואלעהתיהרשאהרצהינפמ

יכרבדהתאורבדאלואיכויטנאוסורפקואיקוניפדע

סורפקישנאםכותביהיו20׃םדבלםידוהיהלאםא

םינויהלאםגורבדיואיכויטנאלאואברשאינירוקו

הוהידיםהמעיהתו21׃עושיןודאהתאםתאורשביו

רבדהעמשיו22׃ןודאהלאובושיוונימאהבררפסמו

לאאבנרבתאוחלשיוםילשוריברשאהלהקהינזאב

םיהלאהדסחתאותארכחמשיוהמשאביו23׃איכויטנא

בוטשיאיכ24׃ןוכנבלבןודאבהקבדלםלכתארהזיו

25׃ברםעןודאלופסאיוהנומאושדקהחוראלמוהיה

אצמיולואשתאשקבלסוסרטלאםשמאבנרבךליו

הלהקבדחיםיבשיויהיו26׃איכויטנאלאוהאיביוותא

ארקלאיכויטנאבלחוהזאברםעםידמלמוהמימתהנש

ואביוםההםימיביהיו27׃םייחישמםשבםידימלתהתא
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םהמדחאםקיו28׃איכויטנאלאםילשורימםיאיבנ

לכלעאובילודגבעריכחורהיפלעדגיוסובגאומשו

םידימלתהוצעויו29׃סוידולקימיבןכיהיולבתיבשי

םיבשיהםיחאהתרזעלודיגישתרשאמשיאשיאחלשל

רבידילעםינקזהלאוחלשיוושעםגןכו30׃הדוהיב

׃לואשואבנ

ערהלודיתאסודרוהךלמהחלשאיההתעב12

׃ברחבןנחוייחאבקעיתאתמיו2׃להקהןמםישנאל

םגשפתלףסויוםידוהיהיניעברבדהבוטיכאריו3

והנתיוותאזחאיו4׃תוצמהגחימיםימיהוסורטפתא

ישנאהעבראלשתוקלחמעבראלוהרסמיורמשמב

׃םעהינפלחספהירחאותולעהלרמאיכורמשלאבצ

ודעבהריתעההלהקהורמשמברוצעהיהסורטפ5

רמארשאאוהההלילביהיו6׃םיהלאהלאהקזחב

ישנאינשןיבסורטפןשייוןידלרחמואיבהלסודרוה

תאםירמשחתפהירמשוםיקזםינשברוסאאוהואבצ

רדחבהגנרואווילעבצנהוהיךאלמהנהו7׃רמשמה

ולפיוהרהמםוקרמאלוהריעיוסורטפךרילעקפסיו

ךינתמרגחךאלמהוילארמאיו8׃וידילעמויתורסומ

ךלוךליעמהטעוילארמאיוןכשעיוךילגרתאלענהו

השענהאוהתמאםאעדיאלווירחאךליואציו9׃ירחא

ורבעיו10׃ויניעבהיההארמכיכךאלמהידילעול

לזרבהרעשדעואביוהינשהוהנושארהתרמשמהךרד

ואציווילאמםהינפלרעשהחתפיוהריעהובואצירשא
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וילעמרסךאלמהודחאבוחרךלהמוכליוהצוחה

הזהתעסורטפרמאיוותעדלאובושביהיו11׃םאתפ

דימינטלפיווכאלמתאחלשםיהלאהיכתמאביתעדי

תאזכבשחאוה12׃םידוהיהםעתמזמלכמוסודרוה

רשאסוקרמהנכמהןנחויםאםירמתיבדעאבאוהו

תלדלעקפדיו13׃דחיםיללפתמםהוםיברםשולהקנ

תארכתו14׃ידורהמשובישקהלהרענשגתורעשה

רעשהתלדםאולהחתפאלהתחמשמוסורטפלוק

׃רעשהלעדמעסורטפיכםהלדגתוהתיבהץרתו

אוהןכיכתצמאתמאיהותאתעגשמהילאורמאיו15

וחתפיוקפדלהברהסורטפו16׃אוהוכאלמורמאיו

רפסיותושחלודיבםהלזמראוהו17׃וממותשיווהאריו

תאודיגהרמאיורמשמהןמןודאהואיצוהרשאתאםהל

רקבה18׃רחאםוקמלולךליואציוםיחאלובקעילתאז

סורטפלעאבצהישנאןיבהתיההנטקאלהכובמורוא

ואצמאלוסודרוהותואשקברשאכיהיו19׃ולהיההמ

לאהדוהימדריותומלםאיצוהלוציוםירמשהתארקח

ינבןיבוסודרוהןיבהתיההביאו20׃םשבשיוןירסק

רשאסוטסלבתאותפיודחאבלבוילאואביוןודיצורוצ

םתוצראתיחמוחקלןעיםולשושקביוךלמהרדחלע

שובלסודרוהשבליודעומהםויביהיו21׃ךלמהץראמ

22׃ותרמאםהילאףטיוטפשמהאסכלעבשיותוכלמ

׃םדאלוקאלואוהםיהלאלוקרמאלםעהולועיריו

דובכהןתנאלרשאבקעםאתפהוהיךאלמוהכיו23

ךלוהםיהלארבדו24׃עוגיוםיעלותוהלכאיוםיהלאל
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םתולכירחאםילשורימלואשואבנרבובושיו25׃ברו

׃סוקרמהנכמהןנחויתאםתאוחקיושומשהתא

הלהקבאיכויטנאבויהםידמלמוםיאיבנםישנאו13

ינירוקהסויקולורגינארקנהןועמשואבנרבהברשא

יהיו2׃לואשועברהרשסודרוהםעלדגרשאםחנמו

ילולידבהשדקהחוררמאיוםמוצבוהוהיתאםתרשב

3׃הלםיתארקרשאהכאלמללואשתאואבנרבתא

4׃םוחלשיוםהילעםהידיתאוכמסיווללפתיוומוציו

איקולסלאודרישדקהחורידילעםיחלשמההמהו

סימלסריעלאואביו5׃סורפקלאהינאבואבםשמו

םידוהילרשאתויסנכהיתבבםיהלאהרבדתאודיגיו

סופפדעיאהלכבורבעיו6׃תרשמלןנחויםגםהליהיו

רבומשוידוהישיארקשאיבנדחאשוגמשיאואצמיו

שיאהנידמהרשסולופסויגרסםעהיהרשא7׃עושי

עמשלואתיולואשתאואבנרבתאוילאארקאוהוןובנ

יכשוגמהאמילאםדגנלדמעיו8׃םיהלאהרבדתא

9׃הנומאהןמרשהתאתוטהלשקביוומשםוגרתהז

10׃ובלכתסיושדקהחוראלמסולופםגארקנהלואשו

אנושולעילבןבהלועלכוהמרמלכאלמההתארמאיו

11׃םירשיההוהייכרדתאףלסללדחתאלהקדצלכ

שמשהתאהארתאלורועתייהוךבהוהידיהנההתעו

הנהןפיוהכשחוהלפאםאתפוילעלפתודעומתעדע

האררשאכרשהו12׃ודיבוכילוהלשיאשקביוהנהו

ואציו13׃ןודאהתרותלעםמותשיוןימאההשעמהתא

לאואביוהינאבודריוסופפמותארשאםישנאהוסולופ
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׃םילשוריבשיוןנחויםתאבזעיואילופמפברשאיגרפ

אידסיפברשאאיכויטנאלאואביויגרפמועסנהמהו14

רחאיהיו15׃ובשיותבשהםויבתסנכהתיבלאואביו

תסנכהישארםהילאוחלשיוםיאיבנהוהרותהתאירק

׃ורבדםעלרסומרבדםכלשיםאםיחאםישנארמאל

םיהלאיאריולארשיישנארמאיוודיףניוסולופםקיו16

וניתובאברחבלארשייהלאהזהםעהיהלא17׃ועמש

עורזבוםירצמץראבםירגםתויהבםעהתאםמוריו

רבדמבםלכלכיוםתאאשיו18׃םשמםאיצוההמר

קלחיוןענכץראבםיוגהעבשדמשיו19׃הנשםיעבראכ

םיטפשםהלןתנןכירחאו20׃הלחנלםהלםצראתא

21׃איבנהלאומשימידעהנשםישמחותואמעבראכ

שיאשיקןבלואשתאםיהלאםהלןתיוךלמולאשיו

תאםקיוותואוריסהכו22׃הנשםיעבראןמינבטבשמ

יתאצמרמאלוילעדיעהםגרשאםהילעךלמלדוד

׃יצפחלכתאהשעיאוהויבבלכשיאישיןבתאדוד

החטבההיפכםיהלאהםיקהוערזמרשאאוההזו23

ןנחויםדקואובינפלרשא24׃עושיתאלארשיללאוג

יהיו25׃לארשיםעלכלאהבושתהתליבטתאארקל

ינאאלינובשחתימלרמאיוותצורמתאןנחויתולככ

ילענתאריתהמיתלקנינאוירחאאבאוההנהיכאוה

םיהלאיאריוםהרבאתחפשמינבםיחאםישנא26׃וילגר

יכ27׃תאזההעושיהרבדחולשםכלםכברקברשא

ואלמוהריכהאלרשאןעיםהישארוםילשורייבשי

לכבםיארקנהםיאיבנהירבדתאוהטפשרשאםטפשמב



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1708

תאמולאשתומטפשמובואצמאליכףאו28׃תבש

םירבדהלכתאומילשהרשאכו29׃ותימהלסוטליפ

30׃רבקבוהחיניוץעהןמותואודירוהוילעםיבותכה

לאםיברםימיאריו31׃םיתמהןמומיקהםיהלאהלבא

לאוידעהתעהמהוהמילשורילילגהןמותאםילעה

החטבההתרושבתאםכתאםירשבמונחנאו32׃םעה

ונינבלםיהלאהאלמהתאיכוניתובאלהתיהרשא

םויההתאינבינשהרומזמבבותככ33׃עושיתאומיקהב

בושיתלבלםיתמהןמותאםיקהרשאלעו34׃ךיתדלי

35׃םינמאנהדודידסחםכלןתארמאהכתחשלדוע

תוארלךדיסחןתתאלרחאםוקמבםגרמאאוהןכלע

םיהלאהתצעלורודבותרשירחאעוגדודיכ36׃תחש

םיהלאהרשאו37׃תחשהתאאריוויתובאלאףסאיו

םיחאםישנאןכל38׃תחשההאראלאוהותואםיקה

׃םיאטחהתחילסםכלדגההזידילעיכםכלעדוי

לכהשמתרותבקדטצהלםתלכיאלרשאלכבו39

אוביןפםכלורמשהןכל40׃ודילעקדציןימאמה

יכומשווהמתהוםידגבואר41׃םיאיבנברמאנהםכילע

רפסייכונימאתאלרשאלעפםכימיבינאלעפלעפ

םיוגהםהמושקבתסנכהתיבמםידוהיהתאצבו42׃םכל

43׃האבהתבשבהלאהםירבדהתאםהילארבדל

רבוסולופירחאוכלהקדצהירגמוםידוהיהןמםיברו

דמעלםוריהזיוםבללעורבדהמהולהקהדרפהבאבנ

לכטעמכהלהקנתינשהתבשבו44׃םיהלאהדסחב

תאםידוהיהתוארכיהיו45׃הוהירבדתאעמשלריעה
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שחכהסולופירבדתאושיחכיוהאנקואלמיוםעהןומה

ןידברמאלםהינפלעאבנרבוסולופודיגהזא46׃ףדגו

התעוםיהלאהרבדתאהנושארבםכתאעימשהלהיה

ייחלםכיניעבםיכזםכניאוותואםתסאמרשאירחא

aiōnios)׃םיוגהלאםינפוננהןכלםלועה g166)47ןכיכ

דעיתעושיתויהלםיוגרואלךיתתנןודאהונילעהוצ

רבדתאוללהיוםעמשכםיוגהוחמשיו48׃ץראההצק

aiōnios)׃םלועייחלםינכומויהרשאלכונימאיוהוהי

g166)49םידוהיהךא50׃םוקמהלכבהוהירבדץרפיו

ריעהיליצאתאותובושחהותודיסחהםישנהתאותיסה

׃םלובגמםושרגיואבנרבוסולופלעהפידרוררועיו

וכליוםהילגרלעמרפעהתאםהילעורענהמהו51

׃שדקהחורוהחמשואלמםידימלתהו52׃ןוינקיאל

םידוהיהתסנכתיבלאודחיואביוןוינקיאביהיו14

ןמוםידוהיהןמברןומהןימאהיכדעםשורבדיו

וסיעכהווררועונימאהאלרשאםידוהיהךא2׃םינויה

םיברםימיםשובשיו3׃םיחאהלעםיוגהתושפנתא

ותושעבודסחרבדלעדימעההוהיבםנוחטבבודמליו

הלאיצחלריעהןומהקלחיו4׃םיתפומותותאםדילע

תשגריהיו5׃םיחילשהירחאהלאוםידוהיהירחאוטנ

6׃םלקסלוםהבללעתהלםהישארםעםידוהיהוםיוגה

יברדוארטסוללאאינוקולירעלוחרביוםהלעדויו

םילגרהכנשיאו8׃הרושבהםשורשביו7׃ןתוביבסו

׃וימימךלהאלוומאןטבמחספבשיאוהוארטסולבהיה
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יכאריוובלכתסהאוהורבדמסולופתאעמשיו9

לעןכהדמעלודגלוקברמאיו10׃עשוהלובהנומא

רשאתאםתוארכםעהןומהו11׃ךלהתיוגלדיוךילגר

ודריתינוקולןושלבורמאיוםלוקתאואשנסולופהשע

לבאבנרבלוארקיו12׃םישנאתומדבםיהלאהונילא

13׃םירבדמהשאראוהרשאבסימרהוארקסולופלו

םירושהרעשהאיבהםריעלץוחמרשאלבתיבןהכו

תאזעמשכיהיו14׃םעהןומהואוהחבזלץפחיותורטעו

וצוריוםהידגבתאוערקיואבנרבוסולופםיחילשה

תאזכושעתהמלםישנארמאלוקעציו15׃םעהךותלא

ןעמלםכתאהרשבנוםכומכםישלחםדאינבונחנאםג

השערשאםייחםיהלאלאהלאםכילבהןמובושתבוש

16׃םברשאלכתאוםיהתאוץראהתאוםימשהתא

׃םהיכרדבתכללםיוגהלכלחינהםדקתורדברשאו

רטמותתבונלבטייוומצעלעדיעהללדחאלםגו17

18׃ןוששוןוזמוניתובלאלמיועבשתותעוםימשהןמ

תאאולכלחכורצעאלטעמכהלאהםירבדבףאו

איכויטנאןמםידוהיהמשואביו19׃םהלחבזמםעה

םינבאבסולופתאומגריוםעהתאותיסיוןוינקיאןמו

ותאובסיו20׃תמיכםבשחבריעלהצוחוהבחסיו

יברדלאאציתרחממוהריעהאביוםקיוםידימלתה

ירחאואיההריעבהרושבהתאורשביו21׃אבנרבואוה

ןוינקיאוארטסוללאובשהברהםידימלתםדימעה

םתאוריהזיוםידימלתהתושפנתאוקזחיו22׃איכויטנאו

תוכלמלאאובנאובתוברתורצבקריכוהנומאבדמעל
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הלהקוהלהקלכבםינקזםהלורחביו23׃םיהלאה

׃ובונימאהרשאןודאהדיבםודיקפיוומוציווללפתיו

תאועימשיו25׃אילופמפלאואביואידסיפבורבעיו24

הינאבואבםשמו26׃אילטאלאודריויגרפבהוהירבד

הכאלמהלעםיהלאדסחלםשורסמנרשאאיכויטנאלא

הדעהתאוליהקההמשםאבבו27׃התאואלמרשא

חתפרשאתאוםיהלאהםתאהשערשאלכתאודיגיו

םימיםידימלתהםעםשובשיו28׃הנומאהחתפםיוגל

׃םיטעמאל

רמאלםיחאהתאודמליוהדוהימודריםישנאו15

תאזלעיהיו2׃ןועשותאלהשמתדכולומתאלםא

ורזגיוםהמעאבנרבלוסולופלהלקאלתקלחמוביר

לאםילשוריולעיםהמםירחאואבנרבוסולופיכ

הולתו3׃תאזההלאשהתודאלעםינקזהוםיחילשה

םירפסמןורמשתאואיקוניפתאורבעיוהלהקהםתא

׃הלודגהחמשםיחאהלכתאוחמשיוםיוגהתבושתתא

םיחילשהוהלהקהםתאולבקיוםילשוריםאבכיהיו4

תושעלםיהלאהלידגהרשאתאםהלודיגיוםינקזהו

ורמאיוםישורפהתכמםינימאמםישנאומוקיו5׃םהמע

׃השמתרותתארמשלםתוצלוםתאלומלאיההבוחיכ

יהיו7׃הזהרבדבןיעלםינקזהוםיחילשהולהקיו6

םיחאםישנאםהילארמאיוסורטפםקתקלחמהתוברב

ונלכמםיהלאהרחביבםישארםימימיכםתעדיםתא

8׃ונימאיוהרושבהרבדתאיפמםיוגהועמשירשא

םהלםגותתבםהילעדיעהתובבלהעדיםיהלאהו
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וניניבלידבהאלו9׃ונלןתנרשאכשדקהחורתא

התעו10׃הנומאהידילעםבבלתארהטיכםהיניבו

םידימלתהיראוצלעלעםושלםיהלאהתאוסנתהמ

לבא11׃תאשלונלכיאלונחנאםגוניתובאםגרשא

׃ונומכםהומכעשוהלןימאנונינדאחישמהעושידסחב

סולופלאואבנרבלאועמשיולהקהלכושירחיו12

םיהלאההברהרשאםיתפומהותותאהתאםירפסמ

ןעיורבדלולכיו13׃םיוגהברקבםהידילעתושעל

ךיארפסןועמש14׃ילאועמשםיחאםישנארמאיובקעי

׃ומשלםעםיוגהןיבמתחקלהנושארבולהארםיהלאה

ירחא16׃בותככםיאיבנהירבדםימיכסמתאזלו15

םיקאהיתוסרהותלפנהדיודתכסתאםיקאובושאתאז

לכוהוהיתאםדאתיראשושרדיןעמל17׃היתינבו

׃הלאלכהשעהוהיםאנםהילעימשארקנרשאםיוגה

aiōn)׃וישעמלכםלועמםיהלאלםיעדונ18 g165)19לעו

׃םיהלאלםיוגהןמםיבשהלערימחהלאלשןדינאןכ

ןמוםילילאהתאמטמוקחרירשאםהילאבתכלקר20

םלועתרדמהשמיכ21׃םדהןמוקנחנהרשבמותונזה

ידמתויסנכהיתבבארקיוריעוריעלכבוידיגמולשי

לכםעםינקזהוםיחילשהיניעבבטייו22׃ותבשבתבש

םעאיכויטנאלאםתאחלשלוםישנאםהמרחבללהקה

אליסתאואבשרבהנכמההדוהיתאאבנרבוסולופ

רמאלםדילעוחלשיוובתכיו23׃םיחאהןיבםשישנא

םיחאהםולשלםילאשםיחאהוםינקזהוםיחילשהונחנא

ןעי24׃איקיליקבואירוסבואיכויטנאבםיוגהןמרשא
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םילקלקמוםכתאםילבלבמונתאמואצייכונעמשןעיבו

תארמשלולומהלםכלםרמאבםירבדבםכיתשפנ

ונלכיניעבבוטןכל25׃םתואוניוצאלרשאהרותה

רבוניביבחםעםכילאםחלשלםישנארחבלודחי

ונינדאםשלעםשפנורסמרשאםישנא26׃סולופואבנ

אליסתאוהדוהיתאונחלשןכלע27׃חישמהעושי

חורינפלבוטיכ28׃םהיפבתאזודיגיהמהםגרשא

הלאמדבלרחאאשמםכילעםושיתלבלונינפלושדקה

םילילאיחבזמוקחרתרשא29׃םיכירצהםירבדה

ורמשתהלאמםאתונזהןמוקנחנהרשבמוםדהןמו

וחלשיו30׃םכלםולשותושעלוביטיתםכיתשפנתא

םהלונתיוםעהתאוליהקיואיכויטנאלאואביוםישנאה

32׃המחנהלעוחמשיוהתאוארקיו31׃תרגאהתא

םירבדבםיחאהומחנםיאיבנםהםגרשאאליסוהדוהיו

םיחאהםוחלשיוםידחאםימיםשויהיו33׃םוקזחיוםיבר

׃םשתבשלאליסיניעבבטייו34׃םיחילשהלאםולשב

תאורשביוודמליואיכויטנאבובשיאבנרבוסולופו35

םימיץקמיהיו36׃םמעםירחאםיברםגוהמההוהירבד

וניחאתאהדקפנוהבושנוהכלאבנרבלאסולופרמאיו

הארנוהוהירבדתאםשונארקרשאריעוריעלכב

הנכמהןנחויתאםתאתחקלץעיאבנרבו37׃המההמ

רשאשיאהתאםתאתחקלהבאאלסולופךא38׃סוקרמ

39׃םתכאלמבםתאךלהאלואילופמפבםהילעמרס

תאאבנרבחקיוויחאמשיאודרפנרשאדעזגריהיו

תאולרחבסולופו40׃סורפקלאהינאבעסיוסוקרמ
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רבעיו41׃אציוהוהידסחלאםיחאהוהרסמיואליס

׃תולהקהתאקזחיואיקיליקבואירוסב

דחאדימלתםשהנהוארטסוללאויברדלאאביו16

2׃ינויויבאותנמאמתידוהיהשאןבאוהוסויתומיטומשו

׃ןוינקיאבוארטסולברשאםיחאהןיבבוטםשוליהיו

רובעבותאלמיוחקיוותאאצירשאסולופרחבוב3

יכויבאתאועדיםלכיכםההתומקמברשאםידוהיה

תארמשלםהלורסמיוםירעבםרבעביהיו4׃אוהינוי

׃םילשוריברשאםינקזהוםיחילשהורזגרשאםידוקפה

׃םויםויןרפסמבריוהנומאבתולהקההנקזחתתו5

שדקהחורםענמיכאיטלגץראבואיגורפבורבעיו6

וליאוהאיסומלאםאבכו7׃איסאברבדהתאעימשהמ

ופלחיו8׃חורהםהלחינהאלואינותיבלאתכלל

הלילבסולופלאהארנןוזחו9׃סאורטלאודריואיסוממ

רבערמאלונממשקבמאוהובצנןודקומשיאהנהו

ונשקבדימהזחמהתאותארכו10׃ונרזעואינודקמלא

המשונארקםיהלאהיכונניבהבאינודקמלאתכלל

הינאבדרנוסאורטןמאצנו11׃הרושבהםתארשבל

12׃סילופנלאתרחממואיקרתומסלאהרשיךרדאבנו

תבאיהואינודקמלשךלפהירעתישאריפליפלאםשמו

תבשהםויבו13׃םידחאםימיתאזהריעבבשנוןירוח

הלפתםוקמםשרשארהנהדילאריעלץוחמלאונאצי

השאו14׃המשתולהקנהםישנהלארבדנובשנוםגהנמכ

אריטאיתריעמןמגראתרכמאידולהמשוםהילאתארי

15׃סולופירבדלאבישקהלהבלתאהוהיחתפיוהעמש
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םתבשחםארמאלונממשקבתוהתיבינבואיהלבטתו

׃ונברצפתוובובשויתיבלאאנואבןודאלהנמאניתא

תלעבהחפשונבעגפתוהלפתהםוקמלונתכלביהיו16

ךלתו17׃הימסקבהינדאלברןוההתשערשאבוא

הלאהםישנאהרמאלאורקוךולהונירחאוסולופירחא

18׃העושיהחראונתאםיעידומההמהןוילעלאידבע

ןפיוהזהרבדהסולופיניעבעריוםיברםימיהתשעןכו

תאצלחישמהעושיםשבךוצמיכנאחורהלארמאיו

תלחותהלזאיכהינדאואריו19׃איהההעשבאציוהנממ

בוחרהלאםובחסיואליסתאוסולופתאושפתיוםעצב

םישנאהורמאיוםירשהלאםואיביו20׃ריעהינקזינפל

תוקחםיעידומו21׃םידוהיםהוונריעתאםירכעהלאה

׃ונחנאםיימוריכםתשעלוםלבקלונלןוכנאלרשא

םהידגבתאוערקםירשהוםהילעםעהםגםקיו22

םתאתוכהירחאיהיו23׃םיטושבםתוכהלווציוםהילעמ

םירוסאהרמושתאווציורמשמבםוכילשיוהברהכמ

רדחבםכילשהןכהוצרשאכאוהו24׃בטיהםרמשל

תוצחכיהיו25׃דסבםהילגרתאםשיוימינפהרמשמה

םירוסאהוםיהלאלורמזיואליסוסולופוללפתיוהלילה

ועזרשאדעלודגשערהיהםאתפו26׃םהילאםיבישקמ

תורסומותותלדהלכוחתפנעגרכואלכהתיבתודסומ

ותארכיהיוותנשמרוענםירוסאהרמושו27׃וקתנםלכ

דבאלשקביווברחףלשיותוחתפנרמשמהתותלדתא

סולופארקיו28׃םירוסאהוחרביכובשחבומצעתא

ונחנאהפיכערהמואמךלשעתלארמאללודגלוקב
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לפיודיערמאוהוהמינפגלדיותורנלאשיו29׃ונלכ

ינדארמאיוהצוחהםאיצויו30׃אליסוסולופילגרל

ןודאבןמאהורמאיו31׃עשואןעמלתושעלילעהמ

רבדתאולודיגיו32׃ךתיבוהתאעשותוחישמהעושי

איהההעשבהלילבםחקיו33׃ותיבברשאלכלוהוהי

רשאלכואוהלבטהלרהמיוםהיתרובחתאץחריו

לכםעלגיוםהינפלןחלשםשיוותיבלאםלעיו34׃ול

וחלשרקבהתיחבו35׃םיהלאבןימאמותויהלעותיב

36׃םההםישנאהתאחלשרמאלםירטושהתאםירשה

רמאלהלאהםירבדהתאסולופלםירוסאהרמשדגיו

׃םולשבוכלוואצהתעוםכתארטפלםירשהוחלש

אלבםעהלכדגנונוכההכהםהילאסולופרמאיו37

רמשמבונתאוכילשיוםיימורםישנאונחנאוטפשמוןיד

38׃ונואיצויוהמהואביםאיכאנלאונושרגירתסנהתעו

םעמשכיהיוהלאהםירבדהתאםירשלםירטשהודיגיו

םואיצויוםהינפולחיוואביו39׃וארייוםהםיימוריכ

ואביורמשמהןמואציו40׃ריעהןמתאצלםהמולאשיו

׃םכרדלוכליוםוריהזיוםיחאהתאואריואידולתיבלא

ואביואניולפאבוסילופפמאבםרבעירחאיהיו17

סולופו2׃םידוהיהתסנכתיבםשרשאיקינולסתלא

ירבדבםהמערבדתותבששלשווטפשמכםהילאסנכנ

הנעירשאהיהךירציכםהלחכוהוחותפ3׃םיבותכה

רשאעושיחישמהאוההזיכוםיתמהןמםוקיוחישמה

אליסוסולופלעוחפסיוםתצקמונימאיו4׃םכלדיגמינא

רפסמתובושחםישנםגוברלםינויהןמםיהלאיאריםגו
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ישנאםהלוחקיוםידוהיבשםיררוסהואנקיו5׃טעמאל

ובסיוריעהתאומהיוןומהוצבקיוקושהינלטבמלעילב

רשאכו6׃םעהלאהצוחםאיבהלושקביוןוסיתיבלע

ינפלםיחאהןמםישנאוןוסיתאובחסםתואואצמאל

יבשילכתאםיחידמההנהרמאלוקעציוריעהישאר

םהוותיבלאםתאףסאןוסיו7׃םולהםגואבלבת

רחאךלמשייכםרמאברסיקהיתדדגנםישעםלכ

רשאריעהישארתאוםעהתאודירחיו8׃עושיאוהו

םירחאהידימוןוסיידימןוברעוחקיו9׃תאזתאועמש

סולופתאחלשלורהמםיחאהו10׃םורטפןכירחאו

תיבלוכלההמשםאבבםהוהאורבלהלילאליסתאו

יקינולסתישנאמםיבידנויההלאו11׃םידוהיהתסנכ

םויםויםיבותכבושרדיובללכברבדהתאולבקיו

ןמםגוםהמהברהונימאיו12׃רבדהאוהןכםאתעדל

יהיו13׃טעמאלםישנאהןמותוינויהתובושחהםישנה

סולופדיגמיכיקינולסתמרשאםידוהיהועמשרשאכ

םגםעהתאוררעיוואביוהאורבבםגםיהלארבדתא

דעתכללסולופתאוחלשיוםיחאהורהמיו14׃המש

סולופתאםיולמהו15׃םשוראשנסויתומיטואליסוםיה

סויתומיטואליסלאותוצמולבקיוסניתאדעוהכילוה

סולופוסניתאביהיו16׃וכליוהרהמבוילאואביאוביכ

ריעהתאותארבוברקבוחורץמחתתוםהלהכהמ

םידוהיהםערבדתסנכהתיבבןכלע17׃םילילאהאלמ

18׃וילאםירקנהםעםויםויקושבוםיהלאיאריםעו

תרבחמוסורוקיפאידימלתמםיפוסוליפהתצקמםגו
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טפטפמהרמאיהמורמארשאשיוובורגתהאוטסאה

ןעירכניהלאדיגמאוההארנהיפכםירמאםירחאוזלה

והאיביווהוזחאיו19׃היחתהתאועושיתאםתארשביכ

לכונהורמאיוסוגפויראםשבהארקנהטפשמהתעבגלא

20׃עימשמהתארשאהשדחההרותהוזאיההמתעדל

תעדלםיצפחוננהוונינזאבאיבמהתאםירזםירבדיכ

םשםירגהםירכנהםגוםלכםייניתאהיכ21׃םנינעהמ

22׃תושדחעמשלוארפסלםאיכרחארבדלושחאל

סניתאישנארמאיוםיטפשהדעוךותבסולופדמעיו

רבעינאיכ23׃דאמםתאםילאיארייכלכבהאריננה

בותכדחאחבזמאצמאוםכיהלאתודבעלאןנובתמו

םיעדיםכניאוםתדבערשאתאהתעוםלענהלאלוילע

לכוםלועהתאהשערשאלאה24׃םכלדיגמינאותא

ןודאאוהיכםידיהשעמתולכיהבןכשיאלוברשא

ולאכםדאינבידיוהותרשיאלםג25׃ץראהוםימשה

׃רבדלכוהמשנוםייחלכלןתנהאוהיכרבדלךרטצי

דחאםדמהמדאהינפלכלעםדאינביממעלכבשויו26

ושקביןעמל27׃םבשומתלובגוםיעובקםידעומבציו

קוחרונניאיכףאוהאצמיווהששמיילואםיהלאהתא

םימיקוםיעעונתמוםייחונחנאוביכ28׃ונממדחאלכמ

׃ונחנאוידיליףאורמאםכיררושמתצקמםגרשאכ

יכבשחלונלןוכנאלםיהלאהידיליונתויהבהנהו29

שרחהשעמןבאלואףסכלואבהזלהמדתתוהלאה

לעםיהלארבעירחאהתעןכל30׃םדאינבתבשחמו

יספאלכבםדאהינבלכתאאוההוצמתולכסהתומי
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לבתטפשלםויתשרשאןעי31׃ובושיבושיכץרא

םלכלהנמאנתודעןתיוודיקפהרשאשיאידילעקדצב

םיתמתיחתועמשרשאכו32׃םיתמהןמותאומיקהב

׃תרחאתעבךעמשנתאזלעורמאהלאוולוגיעלההלא

ונימאיוובוקבדםתצקמו34׃םכותמסולופאציןכבו33

תחאהשאוסוגפויראלשםיטפשהןמסויסונוידםהבו

׃םהמעםירחאדועוסירמדהמש

2׃סותנרוקלאאביוסניתאמסולופרסןכרחא18

בורקמאברשאסליקעושמוסוטנופבדלונידוהיאצמיו

סוידולקהוצרשאינפמהלקסירפותשאואוהאילטיאןמ

יהיוםהילאאביו3׃ימורריעמרוסלםידוהיהלכתא

םתונמאוותכאלמשעיוםתאבשיותחאתונמאינבםתיהב

תבשלכבתסנכהתיבברבדיו4׃םילהאתועיריתושע

אליסאובכו5׃םינויהתאוםידוהיהתאחכויותבשו

לאדיעהלחורבשגנסולופהיהאינודקממסויתומיטו

םפדגכוםתורמהכיהיו6׃חישמהאוהעושייכםידוהיה

יכנאוםכישארבםכמדםהילארמאיווידגבתארעניו

לאאביוםשמךליו7׃םיוגהלאילהכלאהתעמיקנ

תיבלךומסותיבוםיהלאארישיאסוטסויומשושיאתיב

לכואוהןודאבןימאהתסנכהשארסופסירקו8׃תסנכה

רבדו9׃ולבטיוונימאהםעמשבםיברםיתנרוקםגוותיב

אריתלארמאלהלילבהזחמבסולופלאהיהןודאה

עגילאשיאויכנאךמעיכ10׃השחתלאורבדםאיכ

םשבשיו11׃תאזהריעביללודגיוגיכךלערהלךב
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12׃םיהלאהרבדתאםהבדמליוםישדחהששוהנש

םלכםידוהיהומוקיואיכאתנידמרשןוילגתויהביהיו

ורמאיו13׃טפשמהאסכלאוהאיביוסולופלעודחו

אלבםיהלאתאדבעלםדאהינבתאהתפמהזהשיאה

ןוילגוויפתאחתפלסולופשקבךאיהיו14׃הרותכ

השעמואעשפרבדהיהםארמאלםידוהיהלארמא

׃טפשמכםידוהיהםכתאיתעמשויתאשנהתעיכהלבנ

וארםכלשתדהותומשוןילמלעהלאשאיהםאלבא15

16׃הלאכםירבדלעטפשתויהלינוצרןיאינאוםתא

תאםינויהלכוזחאיו17׃טפשמהאסכינפלמםתאשרגיו

ןוילגוטפשמהאסכינפלוהוכיותסנכהשארםינתסוס

םיברםימידועםשבשיסולופו18׃תאזלםגובלתשאל

ותאואירוסלאתכללהינאבדריוםיחאהןמרטפיו

׃וילערדניכירכנקבושארתאחלגיוסליקעוהלקסירפ

תיבלךלהאוהוםשםתאבזעיוסוספאלאואביו19

ימיךיראהלונממושקביו20׃םידוהיהםערבדיותסנכה

ביחמורמאבםהמרטפנםאיכ21׃הבאאלוםתאותבש

םכילאהבושאןכירחאוםילשוריבאבהגחהתאגחלינא

לאאביו22׃סוספאןמהינאבולךליוהוהיהצריםא

׃איכויטנאלאדריוהלהקהםולשללאשיולעיוןירסק

ץראברבעיוויעסמלךליוםידחאםימיםשבשיו23

ידוהישיאו24׃םידימלתהלכתאקזחיואיגורפואיטלג

סולופאומשואירדנסכלאותדלומריעוסוספאלאאב

ךרדדמלמהיהאוה25׃םיבותכבףיקתוםירבדשיא

תודאלעבטיהדמלמווחורםחכרבדמאוהוןודאה
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לחהאוהו26׃הדבלןנחויתליבטםאיכעדיאלועושי

סליקעותאועמשיובבלןוחטבבתסנכהתיבבארקל

ךרדתאולדיגהלופיסויוםהילאוהחקיוהלקסירפו

ובתכיואיכאלתכללץפחיו27׃בטיהראבםיהלאה

המשאביוולבקלםתאוררעיוםידימלתהלאםיחאה

הקזחביכ28׃דסחהידילעםינימאמהתאהברהרזעיו

תוארקמהןמםאריוםעהלכינפלםידוהיהםעחכותה

׃חישמהאוהעושייכ

תונידמבסולופרבעיוסותנרוקבסולופאתויהביהיו19

רמאיו2׃םידימלתםשאצמיוסוספאלאדריותנוילעה

םתנמאהרשאירחאשדקהחורתאםתלבקהםהילא

רמאיו3׃שדקהחורונשייכונעמשאלףאוילאורמאיו

׃ןנחויתליבטלעורמאיוםתלבטהאופאהמלעםהילא

לארמאוהבושתהתליבטבליבטהןנחויסולופרמאיו4

חישמהאוהווירחאאובירשאבונימאיןמאהיכםעה

עושיםשבלבטהלואביותאזםעמשכיהיו5׃עושי

חורםהילעאביוםהילעוידיתאסולופךמסיו6׃ןודאה

םינשכםלכויהיו7׃ואבנתיותונשלבוללמיושדקה

ןוחטבבםשארקיותסנכהתיבלאאביו8׃שיארשע

ירבדלאםבלתאטיוםישדחהשלשכםמערבדיובבל

אלוםבבלתאושקהםתצקמךא9׃םיהלאהתוכלמ

רסיולהקהינפלהזהךרדהלעהרסורבדיוונימאה

םויםויםתארבדיוםידימלתהתאםכותמלדביוםהמ

םימיםיתנשכהתיהןכו10׃סונרוטלששרדמהתיבב
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רבדתאםינויםגםידוהיםגאיסאיבשילכועמשיכדע

ידילעםיהלאההשעתולדגתורובגו11׃ןודאהעושי

ורשברועלעמתרגחוםירדוסוחינהםגיכדע12׃סולופ

תוערהתוחורהםגוםהיאלחתםהמורוסיוםילוחהלע

וליאוהםישחלמוםיבבסהםידוהיהןמםישנאו13׃ואצי

תוערהתוחורהיזוחאלעןודאהעושיםשתאריכזהל

׃ותואארקסולופרשאעושיבםכתאינאעיבשמרמאל

ינהכילודגמדחאהוקסינבתעבשויההככםישעהו14

תאוריכמינאעושיתארמאיוחורהןעיו15׃םידוהיה

חורהלעבםהילעץפקיו16׃םתאימועדיינאסולופ

אוההתיבהןמוסניכדעםשבכיוםהילערבגיוהערה

םינויהוםידוהיהלכלרבדהעדויו17׃םיעוצפוםימריע

׃עושיןודאהםשלדגיוםלכלעדחפלפיוסוספאיבשי

׃ושערשאתאועידויוודותיוואבםינימאמהןמםיברו18

םהירפסתאואיבהםיפשכישעמבוקשערשאםיברו19

תשמחוהאצמיוםכרעתאובשחיולכיניעלםופרשיו

ךלהךליודאמרבגהוהירבדו20׃םירנידתובבר

וחורבסולופץעיהלאהםירבדהתולככיהיו21׃קזחו

רמאיוםילשוריתכללואיכאואינודקמךותברבעל

חלשיו22׃ימורתאםגהאראהארהמשיתויהירחא

לאסוטסראתאוסויתומיטתאותאםיתרשמהןמםינש

תעביהתו23׃איסאבםימידועהמהמתהאוהואינודקמ

ףרוציכ24׃הוהיךרדתודאלעהנטקאלהמוהמאיהה

סימטראלשףסכתולכיההשעומשסוירטמדדחאףסכ

תאוםתאלהקיו25׃טעמאלתרכשמםישרחלאיצמה
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םיעדיםתאםישנארמאיואיהההכאלמבםיקסעהראש

םיעמשוםיארםתאו26׃דובכונישעתאזההכאלמהןמיכ

הזהלכאיסאבטעמכםגיכהדבלסוספאבאלרשא

הלאםיהלאאלרמאלברםעןומהחידהוהתפסולופ

הזונקלחדבלאלוטעמדועהתעו27׃םידיבםישענה

הלודגהתכלמהסימטראלכיהםגםאיכזובלהיהי

יבשילכואיסאלכרשאהתראפתהלכתוןיאלבשחי

ואלמיווירבדתאםעמשכיהיו28׃התואםידבכמלבת

29׃םייספאהלשסימטראהלודגרמאלוקעציוהמח

ןורטאתהלאודחיםלכורעסיוהכובמריעהלכאלמתו

םינודקמםישנאסוכרטסראתאוסויגתאםתאופטחיו

ךותלאאובלסולופלאיו30׃ויעסמבסולופירבחו

ישארתצקמםגו31׃םידימלתהולוחינהאלוםעה

אלרשאותאוריהזיווילאוחלשויבהאויהרשאאיסא

הלאםשוקעציו32׃ןורטאתהלאאובלובלוהאלמי

םברולהקבהתיההלודגהכובמיכהכבהלאוהכב

תאןומההךותמוכשמיו33׃ופסאנהזהמלעועדיאל

רדנסכלאףניוותאצדעותאוחדםידוהיהורדנסכלא

םריכהכהמהו34׃םעהינפלקדטצהלשקביוודיתא

רמאלתועשיתשכוקעציולוקםלכואשנידוהיאוהיכ

תאריעהרפוססהיו35׃םייספאהלשסימטראהלודג

יכעדיאלרשאשיאהאוהימסוספאישנארמאיוםעה

תכלמהסימטראלשלכיהלאיהתנכססוספאריעה

ןיארשאןעיו36׃םימשהןמדרויההמלצלוהלודגה

אלוםיטקשתויהלםכליוארהלאהםירבדבשחכל
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הלאהםישנאהתאםתאבהיכ37׃רהמנרבדתושעל

ןכל38׃םכתכלמיפדגמםניאםגשדקמילזגםניארשא

שיאםעביררבדותארשאםישרחלוסוירטמדלםא

תאםהילאואיביוהנידמהירשוןידתיבימיונלהנה

יפכלהקבטפשיטופשרחארבדושקבתםאו39׃םביר

רובעבדרמבביחתהלונחנאהנכסבאלהיכ40׃קחה

השגרהלעןובשחוןידתתלונלןיארבדוהזהםויה

חלשיוהלאהםירבדכרבדלהלכרשאכיהיו41׃תאזה

׃להקהתא

םידימלתלסולופארקהמוהמההטקשרשאירחאו20

תונידמברבעיו2׃אינודקמלאתכללאציוםכרביו

3׃ןויץראלאאביוםיברםירבדבםתארהזיוןהה

אירוסלאתכללורמאביהיוםישדחהשלשםשבשיו

4׃אינודקמךרדבושלובלברמגיוםידוהיהולובראיו

םיקינולסתהןמויאורבהסורטפוסאיסאלדעותאוכליו

איסאןמוסויתומיטויברדהסויגוסודנוקסוסוכרטסרא

ונלוליחויוונינפלוכלההלאו5׃סומיפורטוסוקיכוט

תוצמהגחימיירחאיפליפןמונאציונחנאו6׃סאורטב

בשנוסאורטלאםהילאהינאבונאבםימיהשמחץקמו

ופסאנרשאכתבשבדחאביהיו7׃םימיתעבשםש

רמאיכסולופםתארבדיוםחלהעצבלםידימלתה

׃הלילהתוצחדערבדהךראיוםויהתרחמלםשמתכלל

רוחבו9׃םשונפסאנרשאהילעבויהםיברתורנו8

סולופךיראהבםדריוןולחבבשיסוכוטבאומשדחא

ישילשהרודמהמלפיוותנשוילערבגתוותרמאתא
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והקבחיווילערהגיוסולופדריו10׃תמוהאשיוהטמל

עצביוהלערחאו11׃ובותמשניכולהבתלארמאיו

תכללאציורקבהרואדעםתאחישלבריוםעטיוםחלה

13׃דאמדעומחניויחרענהתאואיבהםהו12׃וכרדל

חקנןעמלהסוסארבענוהינאבתדרלונמדקונחנאו

תכללובלבבשחאוהוהוצןכיכסולופתאונתאםש

לאאבנוותאחקנוסוסאבונתאשגפיו14׃וילגרבהמש

לומלאתרחממעגפנוהינאבונאציםשמו15׃ינילוטימ

ןוילוגורטבןלנוסומסלאונרבעישילשהםויבוסויכ

רבעלרמאסולופיכ16׃סוטילימלאונאבותרחמלו

ץאיכאיסאבהמהמתהלךרטציןפסוספאינפלעמ

סוטיליממו17׃םילשוריתועובשהגחדעלכויםאאובל

וילאואביו18׃הלהקהינקזתאארקיוסוספאלאחלש

ןמתעלכבםכמעיתייהךיאםתעדיםתאםהלרמאיו

יתדבערשא19׃איסאבילגרהכרדרשאןושארהםויה

תואצמהתוסמבוהברהתועמדבוהונעלכבןודאהתא

רבדלכםכמיתדחכאלךיא20׃םידוהיהילכנביתא

תיבלכבוםיברבםכתאיתדמלוםכלויתדגהותלעות

םיהלאלהבושתהתאםינוילוםידוהילדיעאו21׃תיבו

ריסאיננההתעו22׃חישמהעושיונינדאבהנומאהתאו

ספא23׃םשינרקיהמעדויינניאוםילשוריתכללחורה

תורסומיכרמאלריעוריעלכבדיעמשדקהחוריכ

ישפנםגוהנהמתחאלשוחאאללבא24׃ילונוכנתורצו

תאויתצורמתאהחמשבםילשאןעמליניעבהרקיאל

תרושבלעדיעהלעושיןודאהתאמיתלבקרשאתורשה
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רשאםכלכםתאיכיכנאעדיהנההתעו25׃םהילאדסח

יכהוהיתוכלמתאעמשהוךולהםכברקביתכלהתה

םויהםכבינאדיעמןכלע26׃ינפתוארדועופיסותאל

דיגהמיתדחכאליכ27׃םכלכימדמיכנאיקניכהזה

םכיתושפנתאורמשןכל28׃הלכםיהלאהתצעתאםכל

םידיקפלשדקהחורםכתאםיקהרשארדעהלכתאו

29׃ושפנםדבולהנקרשאםיהלאהתדעתאתוערלוב

םיזעםיבאזםככותבואובייתאצירחארשאינאעדייכ

םישנאומוקיםכברקמםגו30׃רדעהלעוסוחיאלרשא

לע31׃םידימלתהתאםהירחאתוטהלתוכפהתירבד

יתלדחאלהלילוםמויםינששלשיכורכזוודקשןכ

יחאהתעו32׃תועמדבםכמדחאלכבללערבדל

תלכיהולרשאודסחרבדלוםיהלאלםכתארסמינא

33׃םישדקמהלכברקבהלחנםכלתתלוםכתאתונבל

םתעדיםתאו34׃ושובלואובהזואשיאףסכיתדמחאל

׃יתאםיכלההיכרצדעבויכרצדעבודבעהלאידייכ

תאךמתלולמעלונילעןכיכםכתאיתיארהלכבו35

בוטרמאאוהיכעושיןודאהירבדתארכזלוםישלחה

הלאהםירבדהתאורבדירחאו36׃חקתשמןתתרשא

לודגיכבםלכוכביו37׃םלכםעללפתיוויכרבלעערכ

לעובצעתהרתויבו38׃ולוקשניוסולופיראוצלעולפיו

והוליווינפתוארלדועופיסויאליכרבדרשארבדה

׃הינאהלא
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ךרדאובנוהינאבדרנוםהמונדרפנרשאכיהיו21

םש2׃הרטפלאםשמוסודורלאתרחממוסוקלאהרשי

ארנו3׃רבענוהבדרנואיקוניפלאתרבעהינאונאצמ

עיגנואירוסלארבענולאמשלהנבזענוסורפקינפתא

תאאצמנו4׃הינאהתסמעמתאואיצויהמשיכרוצלא

סולופלאורמאםהוםימיתעבשםשבשנוםידימלתה

תאלמירחאיהיו5׃םילשוריתולעיתלבלחורהיפלע

םלכונתאווליוונכרדלתכללאצנוהלאהםימיהונל

וניכרבלעערכנוריעלץוחמדעםפטםעוםהישנםע

לאלענווהערתאשיאךרבנו6׃ללפתנוםיהףוחלע

ךרדתאונילכונחנאו7׃ותיבלשיאובשהמהוהינאה

םתאבשנוםיחאהםולשללאשנווכעלארוצמדרנוםיה

לאאבנוותארשאוסולופונעסנתרחממו8׃דחאםוי

דחאאוהרשארשבמהסופליפתיבלאךלנוןירסק

תולותבתונבעבראויהולו9׃ומעבשנוהעבשהןמ

איבנדריוםיברםימיםשונתויהביהיו10׃תואבנתמ

רוזאתאחקיוונלצאאביו11׃סובגאומשוהדוהימדחא

רמאהכרמאיווילגרתאווידיתאוברסאיוסולופ

שיאהתאםילשוריבםידוהיהורסאיהככשדקהחור

רשאכיהיו12׃םיוגהידיבוהריגסיוהזהרוזאהולרשא

רשאםוקמהישנאוונחנאונממשקבנותאזתאונעמש

רשאםכלהמרמאיוסולופןעיו13׃םילשוריהלעיאל

יכרסאהלדבלאליכנאןוכניכיבבלורבשתווכבת

הבאאלו14׃ןודאהעושיםשלעםילשוריבתומלםג

םימיהירחאו15׃השעיהוהיןוצררמאלונממףרנועמש
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ונתאוכליו16׃םילשורילענוונילכתאונאשנהלאה

יתכשיאתיבבןוללונתאואיביוןירסקמםידימלתםג

םילשוריונאבכיהיו17׃ןשידימלתאוהוןוסנמומשו

סנכנםויהתרחממו18׃החמשבםיחאהונתאולבקיו

םלאשיו19׃םינקזהלכהמשואביובקעילאונמעסולופ

םיוגלםיהלאההשערשאתאתחאלתחארפסיוםולשל

וילאורמאיוםיהלאהתאוללהיוועמשיו20׃ותורשב

םלכוןימאהלואבםידוהיתובברהמכוניחאהארךנה

תאדמלתיכהעומשךילעועמשםהו21׃הרותלםיאנקמ

יכךרמאבהשממרוסלםיוגהברקברשאםידוהיהלכ

22׃הרותהתוקחבתכללוםהינבתאלומלםהילעןיא

ועמשייכםעהןומהףסאיףסאההנהתושעלהמהתעו

הנה24׃ךילארמאנרשאאופאתאזהשעןכל23׃תאביכ

ךלחקםתאםהילערדנרשאםישנאהעבראונתאשי

תאוחלגירשאןעמלםדעבתואצוההםלשוםתארהטהו

התאיכוךילעועמשאושתעומשיכםלכועדיוםשאר

םינימאמהרבדלעו25׃הרותהתוקחבךלהתמךמצעב

קרהלאמרבדורמשיאלרשאונרזגוונבתכםיוגב

ןמוקנחנהרשבמוםדהןמוםילילאיחבזמרמשהל

תרחממוםתארהטיוםישנאהתאסולופחקיו26׃תונזה

ברקהיכדעםתרהטימיואלמיכדגיושדקמהלאאב

םימיהתעבשוברקרשאכיהיו27׃םהמדחאלכןברק

וררועיושדקמבותאואראיסאמרשאםידוהיהותולכל

רמאלוקעציו28׃םהידיתאובוחלשיוןומההלכתא

רשאםדאלכתאדמלמהשיאהאוההזורזעלארשיישנא
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םוקמהלעוהרותהלעוהזהםעהלעהרסץראהלכב

םוקמהתאללחיוםינויםישנאשדקמהלאאיבהםגוהזה

ריעביספאהסומיפורטתאםיארויהיכ29׃הזהשודקה

םהתו30׃שדקמהלאותאאיבהסולופיכובשחיוותא

לאוהכשמיוסולופתאוזחאיוץבקיוםעהץריוריעהלכ

םישקבמהמהו31׃תותלדהורגסםאתפושדקמלץוחמ

לכיכדודגהלשףלאהרשלאהאבהעומשהוותימהל

ירשואבצישנאותאחקיורהמיו32׃הכובנםילשורי

ישנאתאוףלאהרשתאםתוארכיהיוםהילאץריותואמ

קזחיוףלאהרששגיו33׃סולופתאתוכהמולדחיואבצה

׃השעהמוהזאוהימלאשיוםיתשחנבורסאלוציווב

תעדללכיאלוהכבהלאוהכבהלאםעהןמונעיו34

35׃דצמהלאוכילוהלוציוןואשהברמןוכנלאהמואמ

תמחינפמאבצהישנאוהאשיותולעמהדעואובכיהיו

םירמאוםיקעצםהווירחאךלהברםעיכ36׃םעה

דצמהלאףסאהלסולופבירקהרשאכו37׃ותארסה

רמאיורבדךילארבדלילחינתהףלאהרשלארמא

םימיהינפלרשאירצמהךניאםאה38׃תינויתעדיה

ישנאםיפלאתעבראהרבדמהאיצוהודרמריעההלאה

ריעןבסוסרטמיכנאידוהישיאסולופרמאיו39׃םימד

החינהךתאמהלאשאהתעוםשילבהנניארשאאיקיליק

תולעמהלעסולופדמעיוולחניו40׃םעהלארבדליל

תירבעןושלברבדיוהברהממדיהתוםעהלאודיףינה

׃רמאיו



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1730

יתולצנתהירבדתאאנועמשתובאוםיחאםישנא22

ןושלבםהילארבדמאוהיכםעמשכיהיו2׃םכילא

דלוניכנאידוהישיארמאיו3׃רתוידועושחיותירבע

ילגרלתאזהריעבלדגמואיקיליקברשאסוסרטב

אנקמיהאווניתובאתרותיקודקדיפלדמלמולאילמג

תאזהךרדהתאףדראו4׃םויהםכלכםכומכםיהלאל

רשאכ5׃םישנוםישנאאלכלריגסמורסאיהאותומדע

םהמרשאםינקזהתיבלכולודגהןהכהילעדיעיםג

ףארסאלקשמדלםיחאהלאךלאוםיבתכמיתחקל

6׃ורסויןעמלםילשוריםאיבהלהמשםיאצמנהתא

הגנםאתפוםירהצתעכקשמדלברקוךלהיכנאיהיו

עמשאוהצראלפאו7׃םימשהןמלודגרואביבסמילע

רמאוןעאו8׃ינפדרתהמללואשלואשילארבדמלוק

התארשאירצנהעושיינאילארמאיוינדאהתאימ

תאווארייורואהתאואריתארשאםישנאהו9׃ופדר

ינדאהשעאהמרמאו10׃ועמשאלילארבדמהלוק

תאךלרמאיםשוקשמדלאךלםוקןודאהילארמאיו

ינפמתוארליתלכיאלינאו11׃תושעלתיוצרשאלכ

אבאודיבינוכילוהיתארשאםישנאהואוההרואהרהז

רשאהיננחומשוהרותהיפכדיסחשיאו12׃קשמדל

13׃םשםיבשיהםידוהיהלכברקבבוטםשולהנק

העשבוהארבושיחאלואשילארמאיודמעיוילאאביו

וניתובאיהלארמאיו14׃והיתיארויניעוחקפנאיהה

עמשלוקידצהתאתוארלוונוצרתאתעדלךברחב

םדאהינבלכלאדעלולהיהתויהיכ15׃והיפמלוק
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המהמתתהמלהתעו16׃תעמשותיאררשאלכלע

יהיו17׃ומשבךארקבךיתאטחמץחרתהולבטהוםוק

׃הוהידיילעיהתושדקמבללפתאוםילשורילאיבושב

םילשורימהרהמבאצהשוחילארבדמותואאראו18

םיעדויםהאלהרמאו19׃ילעךתודעתאולבקיאליכ

תויסנכהיתבביתיקלהואלכהלאיתכלשהרשאתא

ףאךדעסונפטסאםדךפשהבו20׃ךבםינימאמהתא

21׃ויגרהידגבתארמושוותגרהבץפחםשיתדמעינא

׃ךחלשאקוחרמלדעםויגהלאינאיכךלילארמאיו

ורמאיוםלוקתאואשיוהזהרבדהדעוילאועמשיו22

23׃היחייכיוארונניאיכהמדאהלעמהזכשיאוריסה

םהילעמםהידגבתאםיכילשמוםיקעצםתויהביהיו

לאוכילוהלףלאהרשוציו24׃המימשהרפעםיקרזו

המהעודמעדיןעמלתוקלמבוקדבלרמאיודצמה

תועוצרבותוכהלרסארשאכיהיו25׃וילעםיקעצהככ

תוכהלםכלןוישרףאהוילעדמעההאמהרשלארמאיו

תאועמשכהאמהרשךליו26׃טפשמוןידאלבימורשיא

יכהשעתהמהאררמאלףלאהרשלדגיוהזהרבדה

ילרמארמאיוףלאהרשאביו27׃אוהימורהזהשיאה

ברףסכבינאףלאהרשןעיו28׃ןהרמאיוהתאימורה

ףאינאוסולופרמאיותאזהתוחרזאהטפשמיליתינק

וקדבלואברשאםישנאהונממופרהזא29׃הביתדלונ

׃ותוארסאאוהואוהימוריכותעדבאריףלאהרשםגו

ותואםינטשהמלעןוכנלאתעדלשקבתרחממו30
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םינהכהישארתאאיבהלוציוויתורסומרתיוםידוהיה

׃םכותבוהדימעיוסולופתאדרויוןירדהנסהלכתאו

לכבםיחאםישנארמאיוןירדהנסהלאסולופטביו23

2׃הזהםויהדעםיהלאינפליתכלהתהיבבלתמת

לעותוכהלוילעםידמעהתאלודגהןהכההיננחוציו

דיסמהריקהםיהלאהככיסולופוילארמאיו3׃ויפ

יתוכהלהוצמהתאוהרותכיתאןידלהתאבשיםנמאה

לודגהןהכהתאםשםידמעהורמאיו4׃הרותכאלש

אוהרשאיתעדיאליחאסולופרמאיו5׃ףרחתםיהלאל

סולופו6׃ראתאלךמעבאישנבותכיכלודגהןהכה

ךותבקעציוםישורפםתצקמוםיקודצםתצקמיכעדי

תוקתלעויכנאשורפןבשורפםיחאםישנאןירדהנסה

היההזהרבדהורבדבו7׃ןידנינאםתיחתוםיתמה

יכ8׃ןומההקלחיוםישורפהןיבוםיקודצהןיבביר

םישורפהוחורוךאלמןיאוהיחתןיאםירמאםיקודצה

םירפוסהומוקיוהלודגהלמהיהתו9׃םהינשבםידומ

עררבדונאצמאלרמאלוחכותיוםישורפהתכמרשא

המחלנלאךאלמואוילארבדחורםאוהזהשיאב

ןפגאדףלאהרשוקזחוךלוהבירהו10׃םיהלאב

ותאףטחלותדרלאבצהישנאתאוציוסולופתאועסשי

וילעבצנאוהההלילבו11׃דצמהלאואיכהלוםכותמ

םילשוריבילתודיעהרשאכיכסולופקזחרמאיוןודאה

ורבחתיורקבהתונפליהיו12׃ימורבדיעתדעהןכ

אלוולכאיאליכרמאלםשפנלערסאורסאיוםידוהיה

הלאבםיאבהרפסמו13׃סולופתאוגרהיםאדעותשי
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םינהכהישאראלושגיו14׃םיעבראמרתויהיהתאזה

םעטיתלבלונשפנלעונרסארסארמאלםינקזהלאו

םתאועידוההתעו15׃סולופתאונגרהםאדעהמואמ

ולאכםכילארחמוהדירויוףלאהרשתאןירדהנסהו

ותימהלםינוכנונחנאוונינעתאבטיהשרדלוצפחת

םבראתאסולופתוחאןבעמשיו16׃םכילאברקיםרטב

דחאלסולופארקיו17׃סולופלדגיודצמהלאאביוךליו

רשלאהזהרוחבהתאךלוהוילארמאיותואמהירשמ

רשלאוהכילויווהחקיו18׃ועידוהלולרבדיכףלאה

ינממשקביווילאינארקריסאהסולופרמאיוףלאה

19׃ךלדיגהלולרבדיכהזהרוחבהתאךילאךילוהל

אוההמוהלאשיוודבלומערסיוודיבףלאהרשזחאיו

ודחיםידוהיהוצעוניכרמאיו20׃ינעידוהלךלרשאהז

ןירדהנסהינפלסולופתאדירותרחמיכךממשקבל

לאהתאו21׃ונינעתאבטיהתעדלםיצפחולאכהמהו

רשאשיאםיעבראמרתויםהמולםיבראיכםהלעמשת

והוגרהיםרטבתותשולכאיתלבלםשפנלערסאורסא

רשחלשיו22׃ךתחטבהלםיכחמוםידמעהתעהמהו

ולהלגיכשיאלרמאיתלבלוהוציורוחבהתאףלאה

וצלחהרמאיותואמירשינשלארקיו23׃הזהרבדהתא

םיעבשםישרפוןירסקלתכללםיתאמאבצישנאםכתאמ

24׃הלילבתישילשההעשהןמםיתאמתשקיכשמו

לאםלשואיבהןעמלסולופתאביכרהלוניכיתומהבו

26׃הירבדןכתהזותרגאבתכיו25׃ןומגההסכיליפ

27׃םולשרידאהןומגההסכיליפלאסאיסולסוידולק
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םעאבאוותימהושקביוםידוהיהושפתהזהשיאהתא

28׃אוהימוריכיעמשבםכותמוהטלפאואבצהישנא

לאויתדרוהותאונמשהמלעתעדליתצפחרשאבו

ירבדלעותאונטשיכאצמאו29׃םהלשןירדהנסה

התימביחוילעהיהירשארבדלעאלוםתדתולאש

םילכנתמםידוהיהשילדגההנההתעו30׃תורסומוא

אובליתיוצוינטשתאםגודימךילאוהחלשאוהזהשיאב

אבצהישנאוחקיו31׃םולשהתאוךינפלםתנטששיגהלו

32׃סירטפטנאלאהלילוהאיביוווצרשאכסולופתא

׃דצמלובושיוותאתכללםישרפהתאוחינהתרחממו

ןומגההידיבתרגאהתאונתיוןירסקלאואבהמהו33

תאןומגההארקכיהיו34׃סולופתאםגוינפלודימעיו

אוהיכועמשכיהיואוההנידמהזיאמלאשיותרגאה

ךינטשםגאובבךירבדתאעמשא35׃רמאיואיקיליקמ

׃סודרוהלרשאטפשמהתיבבורמשלוציוהנה

ותאוםימיתשמחירחאלודגהןהכההיננחדריו24

תאןומגההתאועידויוםירבדשיאסולטרטוםינקזה

לחיוולוארקרשאכיהיו2׃סולופםעםביררבד

םולשבךדילעונבשירשאתא3׃רמאיוונטשלסולטרט

לבקנךתחגשהבהזהםעלתוברתונקתושענרשאובר

4׃רידאהסכיליפהדותלכבםוקמלכבוםינפלכלע

ונעמשתרשאךילאןנחתאהברהךתואלהיתלבלךא

הזהשיאהתאונאצמיכ5׃ךתלמחכונירבדרצקב

אוהולבתינפלעםידוהיהלכןיבםינידמהרגמובטקכ
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שדקמהתאללחלהסנםגאוהו6׃םירצנהתכשאר

ונילעאביו7׃ונתרותיפלעוטפשלץפחנוותואשפתנו

תאוציו8׃ונידימוהפטחיוחכברבףלאהרשסאיסול

לכותותארקחתיכהתאוךינפלואביאוביכוינטש

םינעטונחנארשאהלאהםירבדהלכתאוהיפמתעדל

׃אוהןכיכרמאלוירבדתאםידוהיהואלמיו9׃וילע

רשאןעירמאיוןעיורבדלסולופלאןומגההזמריו10

קדטצמיננההזהםעלהתאטפושםינשהמכהזיכיתעדי

ורבעאלרשאתעדללכותהתא11׃ינינעלעחוטבבלב

׃תוחתשהלםילשורייתולעתעמםוירשעםינשמרתוי

המוהמררועמואשיאםעחכותמינואצמשדקמבאלו12

םתלכיבןיאםג13׃ריעבאלותויסנכהיתבבאלוםעב

תאלבא14׃יתואםינטשםההתערשאתאילעחיכוהל

םשבהוארקירשאאיההךרדביכךינפלינאהדומתאז

בותכהלכבינימאהבוניתובאיהלאתאדבעינאהבתכ

וכחיםהםגרשאםיהלאליתוקתו15׃םיאיבנבוהרותב

םיקידצלםיתמהתיחתתויהלהדיתעיכאיהתאזהל

םיהלאלבלםימתתויהליתלמעםגתאזבו16׃םיעשרלו

תובדנאיבהליתאבתוברםינשץקמו17׃דימתםדאלו

ןומהבאלשדקמברהטמיהאו18׃ןברקבירקהלוימעל

19׃איסאמםידוהיםישנאינואצמןכוהמוהמבאלוםע

היהםאיבתונעלוךינפלהנהדמעלהיהםהילערשא

יבואצמהמהמהאנורבדיהלאוא20׃ידגנרבדםהל

דחאהרבדהםאיתלב21׃ןירדהנסהינפלידמעבלוע

םיתמהתיחתלעיכםכותבידמעביתארקרשאאוהה
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םירדהתאסכיליפעמשכיהיו22׃םכינפלםויהןודנינא

תאזהךרדהינינעיכתרחאתעלםנידתארחאיוהלאה

ףלאהרשסאיסולילאתדרברמאיובטיהולועדונ

ותאםושלהאמהרשתאוציו23׃םכרבדלעטפשא

תרשמויעדיממשיאענמיתלבלוהחורולתתלורמשמב

םעסכיליפאבםידחאםימיירחאו24׃וילאאובמוותא

עמשיוסולופלארקלחלשיותידוהיאיהוהלסורדותשא

קדצהלעורבדכיהיו25׃חישמבהנומאהרבדלעותא

ןעיוסכיליפדרחיואובלדיתעהןידהלעותושירפהו

הוקמאוהו26׃ךלארקלבושאהנפאשכלוךלהזהתע

ולארקהזרובעבווהריתיןעמלדחשולןתיסולופיכ

םקיוםימיםיתנשץקמיהיו27׃ומערבדיוהברהםימעפ

תוצרתהלץפחסכיליפוסכיליפתחתסוטספסויקרפ

׃םירוסאהתיבבשובחסולופתאבזעיוםידוהיהלא

םימיתשלשירחאלעיוהנידמהלאסוטספאביו25

םידוהיהישארולודגהןהכהו2׃םילשורילןירסקמ

ונממולאשיוובורצפיו3׃סולופםעםבירתאוהעידוה

םילכנתמהמהוםילשוריואיבהלםהמעדסחתושעל

סולופרוצעיכסוטספםתואןעיו4׃ךרדבותימהלותא

ןכלרמאיו5׃בורקבהמשבושיאוהםגיכוןירסקב

הזהשיאבםואמשיםאוםכבשםימוצעהיתאודרי

לאדריוהרשעםימימרתויםכותבבשיו6׃ובונעי

תאאיבהלוציוטפשמהאסכלעבשיתרחממוןירסק

והבבסםילשורימודרירשאםידוהיהואבאוה7׃סולופ
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ולכיאלרשאתושקותוברתומשאבסולופתאומישאיו

אלהמואמביתאטחאלרמאלקדטצהאוהו8׃חיכוהל

ץפחסוטספו9׃רסיקלאלושדקמלאלוםידוהיהתדל

ץפחתהרמאיוסולופתאןעיוםידוהיהלאתוצרתהל

רמאיו10׃המשינפלהלאלעטפשהלםילשוריתולעל

ילןוכנםשודמעינארסיקהטפשמאסכינפלסולופ

׃התאםגבטיהתעדירשאכםידוהיליתערהאלטפשהל

ישפנךשחאלבתומטפשמרבדיבשיויתערהםא11

שיאיבםינעםהרשאלכמהמואמיבןיאםאותוממ

׃ינידלארוקינארסיקהתאםדילאינריגסהללכויאל

רסיקהתארמאלותאןעיוויצעויםעסוטספץעויו12

ךלמהודריוםימיירחאיהיו13׃ךלתרסיקהלאתארק

14׃סוטספםולשללאשלןירסקלאהקינרבוספרגא

תאךלמלסוטספרפסיוםשםימיהםהלוכראיכיהיו

׃רוסאוחינהסכיליפרשאשיאהפשירמאלסולופביר

ינקזוםינהכהישארילאורבדםילשוריביתויהבו15

ןעאו16׃וטפשמץרחלינממושקביוויתודאלעםידוהיה

דמעיםרטבדבאלשיאןגמלםיימורהגהנמןיאיכםתוא

׃הנטשהןמקדטצהלםוקמולןתנווינטשחכנלןטשנה

יכיתהמהמתהאלויתשחדחיהנהואברשאכןכלו17

תאאיבהלהוצאוטפשמהאסכלעיתבשיםויהתרחממ

עררבדוילעואיבהאלווינטשוילעודמעיו18׃שיאה

ודגנלתבירירבדםהלויהקר19׃ותאדשחיתייהרשאמ

רמארשאומשעושידחאתמלעוםהיהלאתדובעלע

תאזההלאשהיניעבדבכתו20׃יחאוהיכסולופוילע
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׃הלאלעםשטפשהלוםילשוריתכללהתאץפחהרמאו

וטפשמתאצדערמשמבוחינהללאשסולופלבא21

לאותאחלשארשאדעורמשלהוצאוסוטסוגאינפלמ

עמשלץפחינאםגסוטספלאספרגארמאיו22׃רסיקה

אובכתרחממיהיו23׃ונעמשתרחמרמאיושיאהתא

תעמשמהםלאלאואביולודגדוהבהקינרבוספרגא

תאואיביוסוטספוציוריעהידיגנוףלאהירשוהמה

םישיאהלכוךלמהספרגאסוטספרמאיו24׃סולופ

ורובעברשאשיאהתאםיארםכנהונתאהפםתארשא

וקעציוהפםגוםילשוריבםגםידוהיהןומהלכיבועגפ

אליכיתרכהרשאכינאו25׃דועהיחישןידבוניאיכ

סוטסוגאתאארקאוהםגאוהוהתימוביחלרבדהשע

וילעבתכלילןיאךא26׃המשותאחלשליתצעיונידל

רתויבוםכינפלויתאיבהתאזרובעבוונינדאלןוכנרבד

׃בתכאהמיתעדיורקחיןעמלספרגאךלמהךינפל

תאםגעידוהילבמריסאחולשליניעבןכתיאליכ27

׃ולומשרשאםירבדהתלילע

ךשפנדעברבדלךלןתנסולופלאספרגארמאיו26

ינארשאמ2׃רמאיוודיתאטשויוסולופקדטציזא

לכלעםויהקדטצאךינפליכספרגאךלמהישפנתא

לכבטיהעדיהתאיכ3׃םידוהיהיתאםינטשרשא

הלאשאןכלעוםידוהיהןיברשאתולאשהוםיגהנמה

ירוענמיכרדתאהנה4׃ךחורךראכיתאעמשלךתאמ

םיעדיםילשוריבוימעךותבזאמהביתכלהתהרשא
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וצריםאינועדיםינושארםימימיכ5׃םידוהיהלכהתוא

רתויבתדפקמהתכהיפלעיתגהנתהשורפכיכדיעהל

החטבההתוקתלעטפשהלדמעינאהתעו6׃ונתדובעב

רשעםינשרשאו7׃וניתובאתאםיהלאההחיטבהרשא

םמוידימתהוהיתאםדבעבהלעיגהלםילחימוניטבש

םינטשךלמהספרגאתאזההוקתהרבדלעהלילו

היחיםיהלאהיכםכיניעבאלפיעודמ8׃םידוהיהיתוא

עושיםשתאררצלהקדציתבשחינאםינפלןה9׃םיתמ

םישודקםגוםילשוריביתישערשאכ10׃דאמדעירצנה

יתלבקרשאןוישרבםיאלכיתבליתרגסהינאםיבר

לכבו11׃יתמכסהוגרהנשכוםילודגהםינהכהתאמ

ףדגלםיתסנאותוברםימעפםתאיתרסיתויסנכהיתב

הצוחרשאםירעלדעםפדראודאמדעםבהללוהתאו

םינהכהןוישרבקשמדלתאזלעיתכלביהיו12׃ץראל

ךרדבםירהצבךלמהינדאהנהו13׃םתוצמבוםילודגה

ביבסמילעהגנםימשמרשאשמשהרהזמחצרואיתיאר

רבדמלוקעמשאוהצראונלכלפנו14׃יתאםיכלההלעו

השקינפדרתהמללואשלואשרמאלתירבעןושלבילא

יכנארמאיוינדאהתאימרמאו15׃תונברדבטעבלךל

יכךילגרלעדמעוםוקלבא16׃ףדרהתארשאעושי

דעלותרשמלךברחבלךילאיתיארנתאזרובעבל

ןמךתואיליצהב17׃ךארארשאלעותיאררשאלע

תאחקפל18׃םהילאהתעךחלשארשאםיוגהןמוםעה

םיהלאהלאןטשהדימורואלךשחמובושיןעמלםהיניע

הלחנהתאוםיאטחהתחילסתאיבםתנומאבואצמיו



םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ 1740

יתירמהאלספרגאךלמהןכלע19׃םישדקמהךותב

יתארקםאיכ20׃םימשהןמיתיאררשאהארמהתא

םגוהדוהיץראלכבוםילשוריוקשמדיבשילהנושאר

םיוארםישעמושעיוםיהלאהלאובושיוומחנייכםיוגל

םידוהיהיתאושפתהזהרבדהללגבו21׃הבושתל

דעוירזעבהיהםיהלאהו22׃ינתימהלושקביושדקמב

רבדמינניאולודגוןטקינפלדיעמוינאדמעהזהםויה

הנהתודיתעיכהשמוםיאיבנהורבדרשאיתלוזרבד

םימקלאוהןושאריכואוההנעמחישמהיכ23׃תויהל

קדטצמאוהיהיו24׃םיוגבוםעברואץיפהלםיתמהןמ

סולופעגתשמךנהרמאללודגלוקבסוטספןעיותאזכ

ינניאסולופרמאיו25׃ןועגשידילךאיבהדומלהבר

׃עיבאםעטותמאירבדםאיכרידאהסוטספעגשמ

ינאןוחטבבםגתאזלעוהלאתאעדויךלמהיכ26

ןמרבדונממםלעניכןימאאאלרשאןעיוילארבדמ

ךלמה27׃תאזהתשענתיוזןרקבאליכהלאהםירבדה

28׃התאןימאמיכיתעדיםיאיבנבהתאןימאמהספרגא

׃ירצנתויהלינתיתפוטעמדועסולופלאספרגארמאיו

םאוטעמבםארשאםיהלאמהשקבאסולופרמאיו29

ויהייתואםיעמשהלכםגיכךדבלהתאאלהברהב

הזהרבדהורבדביהיו30׃הלאהתורסומהיתלוזינומכ

ורוסיו31׃םתאםיבשיהוהקינרבוןומגההוךלמהםקיו

השעאלהזהשיאהרמאלוהערלאשיאורבדיוהרדחה

רמאיו32׃תורסומואהתימביחוילעהיהירשארבד
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ארקאלולרטפהללכויהזהשיאהסוטספלאספרגא

׃ונידלרסיקהתא

אילטיאלאהינאברבעניכןידהרמגנרשאכו27

האמהרשלאםירחאםיריסאתצקמוסולופתאורסמ

תיטמרדאהינאלאדרנו2׃סוילויומשוסוטסוגאדודגל

ונתאיהיוהמיהרבענואיסאףוחינפלעאובלםינכנ

לאונעגהתרחממו3׃יקינולסתןמןודקומסוכרטסרא

לאתכללולחניודסחסולופםעהשעסוילויוןודיצ

תוביבסברבענוםשמךלנו4׃םדיברזעהלויעדימ

ינפלרשאםיהתארבענו5׃ונדגנלויהתוחורהיכסורפק

אצמיו6׃איקולברשאארומלאאבנואילופמפואיקיליק

ונריבעיואילטיאלהאבתירדנסכלאהינאהאמהרשםש

ירחאוםיברםימיתודבכבהכלההינאהו7׃הכותל

רתחלחורהונחינהאלסודינקלומלאונאבוונעגירשא

8׃ינומלסרהינפלעיטירקלדצמרבענוהשביהלא

ארקנדחאםוקמלונאבתואלתבונרבערשאירחאו

ץקמיהיו9׃איסלהמשוריעולהבורקרשאינמלילק

םגיכםיהידרילהנכסהתעהאברשאכםיברםימי

םהילארמאיו10׃סולופםתארהזיורבערבכםוצה

לודגקזנוירמךאהיהתונתכילהיכינאהארםישנא

רשו11׃וניתושפנלםגםאיכהינאלוהסמעמלדבלאל

לאולבחהברלאםאיכסולופירבדלאעמשאלהאמה

ימיבובדמעלבוטונניאףוחהרשאבו12׃הינאהלעב

עיגהלכונילוארמאלםשמרבעלםיברהוצעיויתסה

הנופיטירקבףוחאוהוותסהימיבםשונבשיוסכיניפל
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חורו13׃הברעמןופצהךרדוהברעמםורדהךרד

ולעיוםדיבםתצעחלצתיכובשחיוםורדמטאלתבשנ

ןכירחאטעמכיהיו14׃יטירקתפשתמעלורבעיוןיגועה

ףרטתו15׃ןודילקירואהארקנהלשחנחורהבעגפתו

הנממונידיףרנוחורהדגנדמעלהלכיאלוהינאה

הדולקארקנהןטקיארבעלאהינאהץרתו16׃ףדננו

התואםכשמירחאו17׃הרבעהזחאלונלכיאלטעמכו

ובשחיוםדיהגישהרשאלכתארזעלוחקיוםהילא

לוחהיסכרןיבלאולפיןפםתארימוהינאהינפדתא

ךלוהרעסהיהיו18׃ופדנהכושרפמהילכתאודירוה

19׃םיהלאהסמעמהתאוליטהתרחממוונילערעסו

20׃םיהלאהינאהילכתאונידיבונלטהישילשהםויבו

הרעסהווארנאלםיבכוכהםגשמשהםגםיברםימייהיו

21׃העושיתוקתלכונממתרכתודאמדעונילעהקזח

םישנארמאיוםוצבםכיראהירחאםכותבדמעסולופו

קזנהונרקאלזאיכיטירקמםתאציאלוילאםתעמשול

יכוצמאווקזחםכילארמאינאהתעו22׃םכירמבהזה

הלילביכ23׃הדבלהניפסהיתלבםכמשפנדבאתאל

ינארשאויכנאולרשאםיהלאהךאלמילעבצנהזה

דמעלדועךילעסולופאריתלארמאיו24׃ותאדבע

םיכלההלכתאםיהלאהךלןתנהנההתעורסיקהינפל

ינאןימאמיכוצמאווקזחםישנאןכלע25׃הינאבךתא

ךלשהךא26׃ילארמאנרשאכהיהיןכיכםיהלאל

רשעהעבראלילאובכיהיו27׃םייאהדחאלאךלשנ

םיחלמהובשחיוהלילהתוצחכהירדאםיבונלוטלטל
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קמעואצמיוךנאהתאודירויו28׃תשביםהלהברקיכ

ךנאהתאדירוהלופיסויוטעמורבעיוהמוקםירשעםיה

ינשבועגפיןפוארייו29׃הרשעשמחתומוקואצמיו

לאםיניגועהעבראהינאהירוחאלעמוכילשיוםיעלסה

ןמחרבלושקבםיחלמהו30׃םויהרואלופסכיוםיה

תאשייכםרמאבםיהלאהרבעהתאודירויוהינאה

סולופרמאיו31׃הינאהשארמםגםיניגועחלשלםשפנ

ובשיאלהלאםארמאלאבצהישנאלאוהאמהרשלא

ישנאוצצקיו32׃עשוהלםתאולכותאלהינאבונתא

םרטרקבהו33׃לופנלהונתיוהרבעהילבחתאאבצה

םויםויהרמאלםחלםעטלםלכמשקבמסולופורואי

׃המואמםתמעטאלוםימצםתיכחרשארשעהעברא

םכתיחמלאוהיכםחלםעטלםכתאינאארקןכלע34

אוה35׃הצראושארתרעשמלפיאלםכמשיאשיאיכ

הדויוסחלהתאחקלאוהוהלאהםירבדהתארבד

בלץמאיו36׃לכאללחיועצביוםלכינפלםיהלאל

הינאברשאשפנלכונחנאו37׃המהםגלכאומעטיוםלכ

לעמולקיוהעבשלולכאיו38׃ששוםיעבשוםיתאמ

אלורוארקבה39׃םיהלאהדצהתאוליטיוהינאה

גהנלוצעויוולףוחוץרפמכוארלבאץראהתאוריכה

םובזעיוםיניגועהתאועדגיו40׃ולכויםאהינאהתאוילא

ןרתהשרפמושרפיוגיהנמהירתימתאםגוריתיוםיל

םוקמבועגפיו41׃ףוחהלאאבלושקביוחורהינפלא

השארדמעתוהינאהובקבדתווירבעינשמםיהרשא

תצעיהתו42׃םילגהןואשמורבשנהירוחאועוניאל
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םהמשיאהחשיןפםיריסאהתאתימהלאבצהישנא

תאאניוסולופתאליצהלץפחהאמהרשו43׃טלמיו

הנשארבהשבילרבעיודריתוחשלעדיימרמאיוםתצע

44׃הינאהירבשלעהלאוםישרקלעהלאםיראשנהו

׃השביהלאםלכוטלמיוןכיהיו

2׃יטילמיאהםשיכונלעדונונטלמנרשאכו28

תאופסאיושאורעביכונמעםדסחוטיעמהאלםירכנהו

סולופו3׃רקהינפמודרויהםשגהינפמםהילאונלכ

העפאאציםחהןמודקומהלעםשיוםיצקתמרעולףסא

ודילעהיולתהיחהתאםירכנהואריו4׃ודיבזחאיו

המקנהרשאהזהשיאהחצרןכאוהערלאשיאורמאיו

רענאוהו5׃םיהןמטלמניכףאתויחלולהחינהאל

׃המואמולהערהאלושאהךותלאודילעמהיחהתא

םאתפתמלפירשאואופוגהבצירשאוליחוהםהו6

םבלךפהיוןוסאלכוהרקאלהנהושובדעוליחיו

ויהאוההםוקמהוביבסבו7׃אוהםיהלאיכורמאיו

איבהאוהסוילבופומשויאהישנאשארלרשאתודש

יבאו8׃םימיתשלשובוטבונתאלכלכיוותיבלונתא

אביוםיעמההלחמבותחדקבבכשמללטומסוילבופ

9׃והאפריווידיתאוילעםשיוללפתיוסולופוילא

יאברשאםירחאהםילחהםגואבהזההשעמהירחאו

ונלוקפסםשמונתכלבולודגדובכונדבכיו10׃ואפריו

הינאבםשמונרבעםישדחתשלשירחאו11׃ונכרציד

הלגדתואוותסהימיביאבהבשירשאתירדנסכלא
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׃םימיתשלשםשבשנואסוקרסלאאבנו12׃םימואתה

םויבתימורדחורבשנבוןויגרלאאבנוונבסםשמ13

םיחאונאצמםשו14׃ילויטופלאינשהםויבונאבתרחמה

לאונכלהןכבוםימיתעבשםתאתבשלונממושקביו

ונתארקלםשמואציוונאובתאםיחאהועמשיו15׃ימור

סולופםתאאריותוינחהתשלשלדעוסויפאקושלדע

ריבעהימורלאונאברחאו16׃קזחתיוםיהלאלהדויו

וחינהסולופלואבצהרשלאםיריסאהתאהאמהרש

ירחאיהיו17׃ותוארמשהאבצהשיאםעודבלתבשל

ולהקיוםידוהיהישארתאוילאסולופארקיוםימיתשלש

לעמיתלעמאליכףאםיחאםישנאםהילארמאיווילא

ידילינורסמיוםילשוריבינורסאוניתובאתוקחבוונמעב

אליכינרטפלורמאיתאםרקחירחאםהו18׃םיימורה

ארקלסנאאויבומקםידוהיהו19׃תומטפשמיבאצמנ

׃רבדבימעתאןוטשלישפנןיאךאינידלרסיקהתא

םכמערבדלוםכתוארלםכליתארקתאזרובעבו20

ורמאיו21׃הזהלבכבינארוסאלארשיתוקתללגביכ

אבאלוהדוהיץראמתורגאךיתודאלעונלבקאלוילא

׃עררבדךילערבדואדיגהרשאםיחאהןמדחאהנה

עדוניכךבבלברשאתאעמשלונחנאםיצפחםנמא22

ולומישיו23׃תאזהתכהלאוביריםוקמלכברשאונל

ראביוםהבדעיוונולמלאםיברוילאואביודעומםוי

השמתרותמעושיינינעםהלחכויוםיהלאתוכלמתא

לאועמשרשאשיו24׃ברעדערקבמםיאיבנהןמו

ורוסיוםתעדבוקלחיו25׃ונימאהאלרשאשיווירבד
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בטיההזהדחאהרבדהסולופרבדבםכרדלתכלל

26׃רמאלאיבנהוהיעשייפבוניתובאלשדקהחוררבד

וארוארווניבתלאועומשועמשהזהםעלתרמאוךל

תאוודבכוינזאוהזהםעהבלןמשיכ27׃ועדתלאו

בשוןיביובבלועמשיוינזאבוויניעבהאריןפעשהויניע

םיהלאתעושתהחלשנםיוגליכועדןכל28׃ויתאפרו

םידוהיהותאמוכלהתאזורבדביהיו29׃ועמשיהמהו

םיתנשבשיסולופו30׃והערםעשיאהברהוחכותיו

31׃וילאםיאבהלכתאלבקיוולרכשרשאותיבבםימי

חישמהעושייכרדתאדמליוםיהלאהתוכלמתאארקיו

׃ענמןיאוובלןוחטבלכבונינדא
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םיִּיִמרָה־לֶא

לדבנוחילשתויהלארקמחישמהעושידבעסולופ1

ויאיבנדיבםינפלמהחיטבהרשא2׃םיהלאתרושבל

יפלדודערזמדלונהונברבדלע3׃שדקהיבתכב

חוריפלהרובגבםיהלאהןבלןכוהרשא4׃רשבה

׃ונינדאחישמהעושיאוהםיתמהןיבמותיחתבהשדקה

הנומאהתעמשמםיקהלתוחילשוןחונלבקודיברשא5

םתאםגםכנהםכותברשא6׃ומשןעמלםיוגהלכב

םיהלאידידיימורברשאלכל7׃חישמהעושייאורק

םיהלאהתאמםכלםולשודסחםישודקתויהלםיאורקו

יהלאלהדואהנושארב8׃חישמהעושיונינדאווניבא

לכבםכתנומארפסרשאםכלכלעחישמהעושיב

תרושבביחורבותאדבעינארשאםיהלאהיכ9׃םלועה

יריתעהב10׃םכתאריכזמינאדימתיכילדעלונב

ןוצרבחילצאםעפהקררשאןעמלתעלכביתולפתב

םכתוארליתפסכנףסכניכ11׃םכילאאובלםיהלא

אוהו12׃יקזחתתןעמלחורתתמוזיאםכלקלחלו

13׃ילםגוםכלרשאהנומאבהזבהזםכמעםחנתהל

יבללעיתמשתוברםימעפיכיחאםכמדחכאאלו

םגירפאצמאןעמלהנהדעינממענמנךאםכילאאובל

םיזעללםגוםינויליכנאביחמ14׃םיוגהרתיבומכםכב

תאעימשהליבלינבדנןכל15׃םיאתפלםגוםימכחל

תרושבמשובינניאיכ16׃ימורברשאםכתאםגהרושבה

ןימאמהלכתעושתלאיהםיהלאתרובגרשאבחישמה

תקדצהבהלגתיכ17׃ינוילםגןכוהנושארבידוהיל
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׃היחיותנומאבקידצובותככהנומאלאהנומאמםיהלא

ינבתעשרלכלעםימשהןמםיהלאןורחהלגניכ18

ןעי19׃הלועבתמאהתאורצעירשאםתלועוםדא

םעידוהםיהלאהיכםברקבהיולגםיהלאהתעדרשא

ותוהלאויחצנהוחכאיההמלענהותוהמיכ20׃התוא

תויהיתלבלהארתוםישעמבעדותםלועהארבנתעמ

aïdios)׃לצנתהלםהל g126)21םיהלאהתאםתעדבןעי

ירחאוכלהםאיכולודוהאלםגוםיהלאכוהדבכאל

םרמאבו22׃רעבנהםבלךשחיוםהיתוצעומבלבהה

םיהלאהדובכתאורימיו23׃םיליסכלויהונחנאםימכח

לכםלצדספנהםדאםלצתומדבדספנונניארשא

םנתנםגןכלע24׃המדאהשמרועבראלעךלוהוףוע

תאשיאםהיתויוגלבנלםבלתואתבהאמטלםיהלאה

ודבעיוודבכיובזכבםיהלאהתמאורימהרשא25׃והער

aiōn)׃ןמאםימלועלךרבמההארבתחתהירבהתא

g165)26יכהשובתואתלםיהלאהםנתנתאזרובעב

27׃ןכרדכאלשבןכרדכשימשתהתאופילחהםהישנ

ומחיוהכרדכהשאהשימשתתאובזעםירכזהםגןכו

וחקיורכזםערכזהבעותושעיוםתקושתבהזבהז

וסאמרשאכו28׃םפוגםצעבםהליוארהםתבושמרכש

הסאמנהעדידיבםיהלאהםנתנתעדבםיהלאהגישהל

סמחלכםברקבבריו29׃ןכתיאלרשאתאתושעל

המרמוהבירמוחצרוהאנקואלמיוןואועצבעשרותונז

םיאגוםיהלאיאנשםינישלמוליכריכלה30׃תוכפהתו

31׃םתובאלוקבםיעמשםניאוןואיבשחוםיללוהוםידזו
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׃םינמחראלוהאנשירטנםירזכאםידגבותעדמםירעבנ

ינבהלאישעיכםיהלאטפשמתאהמהםיעדוי32

םשפנהתצרםגיכהלאתאושעישדבלאלוםהתומ

׃םהישעב

ימהיהתןדהםדאןבהתאתולצנתהךלןיאןכל2

רשאבךשפנתאביחתךרבחתאןידתשהמביכהיהתש

םיהלאטפשמיכונעדיו2׃והשעמכהשעתןדההתא

תאןדהםדאןבהתאו3׃הלאישעלעתמאהיפכ

טלמהלבשחתהםהישעמכתישעוהלאכולעפרשא

ותלמחלוובוטתרתעלזובתהוא4׃םיהלאהטפשממ

ךתאךירדתםיהלאהתבוטיכןנובתתאלווחורךראלו

הרבעךלרבצתבושלןאממהךבבלישקבו5׃הבושתל

6׃וטפשמתקדצתולגהתעוםיהלאהתרבעםוילא

בוטהתושעבםידימתמל7׃והשעמכשיאלםלשירשא

ןתידבעונניארשאתאורדההודובכהתאםישקבמו

aiōnios)׃םימלועהייחתא g166)8אלרשאוירמהינבלעו

9׃המחוףאןורחועמשהלועלםאיכתמאלועמשי

ידוהיהלעערההשעםדאשפנלכלעהקוצמוהרצ

לכלםולשורדהודובכו10׃ינויהלעםגןכוהנושארב

ןיאיכ11׃ינוילםגןכוהנושארבידוהילבוטההשע

ילבואטחרשאהלאלכיכ12׃םיהלאהםעםינפאשמ

לעםגהרותבואטחרשאוודבאיהרותילבבםגהרות

ינפלםיקידצהרותהיעמשאליכ13׃וטפשיהרותהיפ

רשאםיוגהיכ14׃וקדציםההרותהישעםאיכםיהלאה
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ןיאבםגםהילאמהרותהירבדכםתושעבהרותםהלןיא

הרותההשעמםתוארהב15׃םשפנלהרותםההרות

םברקבםתובשחמוםהבהדיעמםתעדוםבללעבותכ

טפשירשאםויב16׃תוכזמםגואתאזתאתאזתוביחמ

חישמהעושידיבםדאהינבתומלעתלכתאםיהלאה

לעתנעשנוידוהיםשבארקנהתאןה17׃יתרושביפכ

ךתויהבויוארהתעדיו18׃םיהלאבתללהתהוהרותה

ךשפנבתחטבו19׃ערלבוטןיבןיבתהרותבדמלמ

רסימ20׃ךשחבםיכלהלרואוםירועהךילומתויהל

תמאהועדמהתרוצךלשיוםיאתפההרומובלירסחל

הרותאלךשפנתאםירחאהרותרשאהתאו21׃הרותב

ףאנהתאוףאנתאלתרמא22׃בנגךנהובנגתאלתרמא

ללהתת23׃שדקהתאלזגהתאוםילילאהתאץקשת

יכ24׃הרותהתאךרבעבםיהלאהתאלבנתוהרותב

ןה25׃בותכרשאכםיוגבללחמםכללגבםיהלאהםש

התארבעםאלבאהרותהתארמשתםאהליעומהלימה

םאןכל26׃הלרעלךלהתיהךתלימזאהרותהתא

ותלרעולבשחתאלההרותהיטפשמתאלרעהרמשי

אוהאלההרותהתאםיקמההדלמלרעהו27׃הלימל

׃הרותהתאתרבעוהלימהובתכהךלשירשאךתאןידי

ץוחמהארנהאלוידוהיהאוהץוחמהארנהאליכ28

ידוהיאוהםינפברשאםאיכ29׃הלימהאיהרשבב

אלרשאבתכהיפכאלוחורהיפכבלברשאאיההלימו

׃םיהלאהתאמםאיכותלהתםדאינבמ
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׃הלימהתלעותאיההמוידוהיהןורתיאוההמהתעו3

ירבדםדיבודקפהיכןושארבםינפלכמהברה2

לטביהונימאהאלםתצקמםאאוההמיכ3׃םיהלא

יהילבאהלילח4׃םיהלאתנומאתאםתנומאןורסח

קדצתןעמלבותככבזכםדאהלכוןמאנהאוהלאה

תקדצתאםמורתונתלועםאו5׃ךטפשבהכזתךרבדב

ןורחחלשמהםיהלאבלועשייכהרמאנהמםיהלאה

ןכםאשהלילח6׃רבדמיכנאםדאינבךרדיפלופא

יבזכידילעםאיכ7׃םלועהתאםיהלאהטפשיךיא

טפשאינאהזהמלותלהתלםיהלאתמאץרפתוהברת

יאיצומתצקמווניפרחמרבדכהשענאלו8׃אטוחכדוע

אציןעמלערההשענםירמאהנהרמאלונילעהבד

אוההמהתעו9׃קדצבםהילעאביםנידרשאבוטה

םגיכונחכוהרבכהמואמבאלהרתיהלעמונלשיה

ןיאבותככ10׃אטחהתחתםהםלכםינויהםגםידוהיה

12׃םיהלאתאשרדןיאליכשמןיא11׃דחאםגןיאקידצ

רבק13׃דחאםגןיאבוטהשעןיאוחלאנודחירסלכה

׃ומיתפשתחתבושכעתמחןוקילחיםנושלםנורגחותפ

ורהמיםהילגר15׃תוררמואלמםהיפהלארשא14

אלםולשךרדו17׃םתולסמברבשודש16׃םדךפשל

ונעדיונחנאו19׃םהיניעדגנלםיהלאדחפןיא18׃ועדי

תחתרשאהלאלאתרבדמהרותההרמאשהמלכיכ

ינפלביחמםלועהלכהיהוהפלכרכסיןעמלהרותה

לכוינפלקדציאלהרותהישעממרשאןעי20׃םיהלא

הרותילבבהתעו21׃אטחהתעדהרותהידילעיכרשב
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הרותההילעודיעהרשאהאצירואלםיהלאתקדצ

חישמהעושיתנומאבםיהלאתקדצאיהו22׃םיאיבנהו

םלכיכ23׃לדבהןיאיכובונימאהרשאלכלעולכלא

ודסחבםנחוקדצנו24׃המהםיהלאדובכירסחוואטח

ומשרשא25׃עושיחישמבהתיהרשאתודפהידילע

תוארהלומדבהנומאהידילעתרפכלונינפלםיהלאה

םינפלושענשםיאטחהתאריבעהרשאירחאותקדצתא

תאזהתעבותקדצתאתוארהל26׃םיהלאתלמחתעב

היאהתעו27׃עושיתנומאןבתאקידצמוקידצותויהל

ידילעההמתרותידילעוהתבשנאלהתוללהתהה

ןכל28׃הנומאהתרותידילעיכאלםישעמהתרות

וא29׃הרותישעמילבבםדאהקדציהנומאביכבשחנ

ןכאםיוגהיהלאםגאלהםידוהיהיהלאקרםיהלאה

תאקידצמהםיהלאהדחאיכ30׃אוהםיוגהיהלאםג

׃הנומאהידילעםילרעהתאוהנומאהךותמםילומה

הנומאהידילעהרותהתאונחנאםילטבמההתעו31

׃הרותהתאונחנאםימיקמךאהלילח

יפלגישההזהמוניבאםהרבאלערמאנהמהתעו4

הלהתהולםישעמהךותמםהרבאקדצנםאיכ2׃רשבה

ןמאהורמאאוההמבותכהיכ3׃םיהלאהינפלאלךא

אללעפההנה4׃הקדצולהבשחיוהוהיבםהרבא

לבא5׃בוחהיפלעםאיכדסחהיפלעורכשולבשחי

ותנומאעשרהתאקידצמבןימאמםאיכלעפונניארשאל

םדאהתארשאמדודםגרשאכ6׃הקדצלולבשחת
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7׃ורמאבםישעמאלבהקדצולבשחיםיהלאהרשא

בשחיאלםדאירשא8׃האטחיוסכעשפיושנירשא

אוההלימהלעההזהרושאההתעו9׃ןועולהוהי

הבשחנםהרבאליכונרמאאלההלרעהלעםגםא

ואלוהמותויהבםאולהבשחנןיאו10׃הקדצלותנומא

11׃ותלרעבםאיכלוהמותויהבאלןהלרעונדועב

ולהתיהרשאהנומאהתקדצםתוחללבקהלימהתואו

ןעמלםילרעםהוםינימאמהלכלבאלתויהלותלרעב

ךאםילומלםגבאלתויהלו12׃הקדצהבשחתםהלףא

תובקעבםיכלהםגםאיכדבלםילומנםהרשאלאל

אליכ13׃ותלרעבונדועבםהרבאלולהתיהשהנומאה

ותויהלוערזלוםהרבאלהחטבהההאבהרותידילע

ולאיכ14׃הנומאהתקדצידילעםאיכםלועהשרי

החטבההוהיהתקירלהנומאההשריההרותהינבל

םגהרותןיארשאביכףצקהאיבמהרותהיכ15׃הלטב

דסחיפלןעמלהנומאךותמןכלע16׃הרבעםשןיא

הרותהינבלאלוערזלכלתמיקהחטבהההיחתןעמל

׃ונלכלבאאוהרשאםהרבאתנומאינבלםגיכםדבל

טיבהבןימאהאוהוךיתתנםיוגןומהבאיכבותככ17

ומכהיהאלרשאתאארוקהוםיתמהתאהיחמהלאלא

באלהיהירשאןעמלןמאיוהוקהוקתןיארשאב18׃הוה

התפראלו19׃ךערזהיהיהכרמאנשומכםיוגןומה

תאמןבכותויהבגופנרבכשופוגלאןנובתהאלוותנומא

תחטבהבובלקלחאלו20׃הרשםחרתולבלאוהנש

ןתיוותנומאבקזחתהםאיכהנומאהרסחכםיהלאה
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חיטבהרשאתאיכםלשבבלבעדיו21׃םיהלאלדובכ

23׃הקדצלולהבשחנםגןכלע22׃ותושעללכיםג

םגםאיכ24׃ולהבשחנשתאזהבותכונעמלדבלאלו

ריעהשימבםינימאמהונלבשחהלהדיתערשאוננעמל

וניעשפרובעברסמנרשא25׃םיתמהןמונינדאעושיתא

׃ונקדצרובעבלרוענו

םיהלאהםעונלםולשהנומאבונקדצנירחאןכל5

הנומאבונאצמודיברשא2׃חישמהעושיונינדאב

ללהתנוובםידמעונחנארשאהזהדסחהלאאובמ

ללהתנףאיכדבלבתאזאלו3׃םיהלאהדובכתוקתב

4׃תונלבסידילהאיבמהרצהיכונעדירשאןעיתורצב

ידילןויסנבהדימעהוןויסנבהדימעידילתונלבסהו

תבהאונבבלבקצוהיכשיבתאלאיההוקתהו5׃הוקת

ונדועבחישמהיכ6׃ונלןתנהשדקהחורידילעלא

השקיקידצהדעבןה7׃םישערהדעבותעבתמםישלח

8׃ובלוהאשיילואבוטהדעבתומלןכאתומלשיאל

חישמהיכונילאותבהאתאםיהלאהעידוהתאזבלבא

ונקדצנרשאהתעו9׃םיאטחדועונתויהבונדעבתמ

וניצרנםאיכ10׃ףצקהןמובעשונדאמהמומדב

וייחבהתעעשוניכףאםיביאונתויהבונבתומבםיהלאל

םיללהתמםגיכדבלבתאזאלו11׃וניצרנרשאירחא

התעוברשאחישמהעושיונינדאדילעםיהלאבונחנא

אבדחאםדאידילערשאכןכל12׃יוצרהתאונלבק

לכלעתומהרבעןכואטחהבקעבתומהוםלועלאטחה
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היההרותהןמזדעיכ13׃ואטחםלכרשאינפמםדאינב

םלוא14׃הרותןיאבאטחבשחיאלךאםלועבאטחה

ואטחאלרשאהלאלעםגהשמדעםדאמךלמתומה

דיתעהתומדאוהרשאןושארהםדאתרבעןוימדב

עשפבםאיכהנתמהרבדעשפהרבדכאלךא15׃אובל

ופדעותנתמוםיהלאדסחיכףאםיברהותמדחאה

אלו16׃חישמהעושידחאהםדאהדסחבםיברלףורע

דחאמאציטפשמהיכהנתמהןכדחאאטחידילעומכ

יכ17׃םיברםיעשפמתוכזלאיהדסחהתנתמלבאביחל

ילבקמיכףאדחאהידילעתומהךלמדחאהעשפבםא

דחאהידילעםייחבוכלמיהקדצהתנתמודסחהףדע

ינבלכומשאנדחאעשפברשאכןכל18׃חישמהעושי

׃םייחלםדאינבלכוכזיתחאתוכזידילעםגהככםדא

םיאטחלםיברהויהדחאהםדאהירמברשאכיכ19

׃םיקידצלםיברהויהידחאהתעמשמידילעםגהככ

הבררשאבועשפההבריןעמלהסנכנהרותהלבא20

אטחהךלמרשאכןעמל21׃דסחהונממףדעאטחה

םלועייחלהקדצהידילעדסחהםגךלמיהככתומב

aiōnios)׃ונינדאחישמהעושיב g166)

׃דסחההבריןעמלאטחבדמענהרמאנהמןכםא6

׃ובתויחלףיסונךיאואטחלונתמיכונלהלילח2

עושיחישמלםילבטנהונלכיכםיעדיםכניאהוא3

ןעמלתומלהליבטבותאונרבקנןכל4׃ונלבטנותומל

ךלהתנןכבאהדובכבםיתמהןמחישמהרוענרשאכ
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ותומןוימדבונקבדנםאיכ5׃םישדחמםייחבונחנאםג

ונחנאםיעדירשאב6׃ותיחתלםיקובדהיהנםגןכא

תיוגלטבתןעמלונברשאןשיהםדאהותאבלצניכ

תמרשאיכ7׃אטחלםידבעדועונתויהיתלבלאטחה

ןימאנחישמהםעונתמםאהנהו8׃אטחהןמהקנאוה

רשאירחאחישמהיכונעדירשאב9׃ומעהיחנםגיכ

׃דועובטלשיאלתומהודועתומיאלםיתמהןמרוענ

אוהיחיחרשאותחאםעפאטחלתמתמרשאיכ10

םייחואטחלםיתמםכתאובשחםתאםגןכו11׃םיהלאל

ךלמתלאאופאןכםא12׃ונינדאעושיחישמבםיהלאל

13׃ויתואתבהירחאתוטנלתומירשאםכפוגבתאטחה

ךאאטחללועילכתויהלםכירבאתאוניכתלאםג

םכירבאוםיתמהםעמםייחכםיהלאלםכשפנתאוניכת

םכבדועלשמללכויאלאטחהיכםיהלאלהקדצילכ

15׃דסחהדיתחתםאיכהרותהדיתחתםכניאןעי

דיתחתםאיכהרותהדיתחתונניאןעיאטחנההמהתעו

םכשפנתאונתתרשאליכםתעדיאלה16׃הלילחדסחה

רשאלםתאםידבעןהותעמשמלרוסלוידבעתויהל

׃הקדצילאתעמשמלםאתומילאאטחלםאולועמשת

רחאואטחהידבעםתייהיכםיהלאלתדותלבא17

םתרסמנרשאחקלהתנוכתלאםכבבללכבםתעמש

׃הקדצלםתדבעתשהןכלאטחהידימםתררחש18׃ול

יכםכרשבןויפרינפמרבדמינאםדאינבךרדכ19

האטחהתדובעלםכירבאתאםתוניכהםינפלרשאכ

תדובעלםכירבאתאוניכההתעןכעישרהלעשרהו
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אטחהידבעםכתויהתעביכ20׃שדקתהלהקדצה

היהשירפהאופאהמו21׃הקדצהןמםתייהםישפח

םתירחאיכםהמושבתהתערשאםישעמהןמזאםכל

אטחהידימםיררחשמםכתויהבהתעןכא22׃תומה

ותירחאוהשדקלםכירפםכלשיםיהלאלםידבעשמו

aiōnios)׃םלועייח g166)23תנתמותומהאוהאטחהרכשיכ

aiōnios)׃ונינדאעושיחישמבםלועהייחאיהםיהלאדסח

g166)

יכרבדמיכנאהרותהיעדילויחאםתעדיאלהוא7

תלעבהשאיכ2׃וייחימילכםדאהלעטלשתהרותה

לעבהתומבווייחבהרותהיפכהשיאבאיההרושקלעב

רחאשיאלהיחתםאהנהו3׃הלעבתרותמאיההרוטפ

הרוטפהלעבתומירחאלבאהלארקיתפאנהלעבייחב

ןכל4׃רחאשיאלהתויהבתפאנהנניאוהרותהןמאיה

םכתויהלחישמהתיוגבהרותלםתאםגםתמוהיחא

׃םיהלאלירפהשענןעמלםיתמהןמרוענרשאלרחאל

וררועתהרשאאטחהתוקושתרשבבונתויהתעביכ5

׃תומלירפתושעלונירבאבתולעפויההרותהידילע

ונייהרשאלונתמיכהרותהןמונרטפנהתעלבא6

אלוחורהתושדחתהיפלהתעמדבענןעמלובםירוסא

איהאטחהרותהיכהרמאנהמןכםא7׃בתכהןשייפל

הרותהידילעיתלבאטחהתאיתעדיאלאלאהלילח

׃דמחתאלהרותההרמאילולדומחהעדוייתייהאליכ

דומחלכיברקבררועלהוצמבולהבסאטחהאצמיו8
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םינפלמיתייחינאו9׃אוהתמאטחההרותהידעלבמיכ

ינאו10׃אטחהיחיוהוצמההאברשאכוהרותאלב

׃תומלילהאצמנאיהםייחלהנתנרשאהוצמהויתמ

ינגרהיויתאתועתהלהוצמבהבסאטחהאצמיכ11

השודקהוצמהוהשודקאיההרותהןכבו12׃הדילע

הלילחתומלילהתיההבוטהיכה13׃הבוטוהרשיו

ידילעילאיבהאוהאטחיכהאריןעמלאטחהאלא

הרתיהאטחלאטחההיהירשאןעמלתומהתאהבוטה

תינחוראיההרותהשונחנאםיעדייכ14׃הוצמהידילע

ינארשאתאיכ15׃אטחהדיתחתרכמנורשבלשינאו

יכובהצרינארשאתאהשעינניאיכיתעדיאללעפ

אלרשאתאיתושעבו16׃השעינאותאיתאנשרשאםא

17׃איההבוטהרותהיכתאזבהדומיננהוביתיצר

׃יבבשיהאטחהםאיכותאלעפהדועיכנאאלהתעו

שיןוצרהןהבוטבשיאלירשבביברשאיתעדייכ18

השעינניאיכ19׃יתאצמאלבוטהתושעלבאידמע

ובהצרינניארשאערהםאיכובהצרינארשאבוטה

אלהשעינאוביתיצראלרשאתאםאו20׃השעינאותוא

אצמןכבו21׃יברקבבשיהאטחהיכלעפהיכנאדוע

׃ערהיבקבדובוטהתושעלהצריכנאקחההזיבינא

ךא23׃םיהלאתרותביתצפחימינפהםדאהיפליכ22

יבשינכילויוילכשקחלםחלהרחאקחירבאבינאהאר

ימינעהםדאהיליוא24׃ירבאברשאאטחהתרותל

חישמהעושיבםיהלאלהדוא25׃הזהתומהףוגמינליצי
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Romans([׃ונינדא תרותלדבעיננהילכשבןכל)7:26

]׃אטחהתרותלדבעינאירשבבוםיהלאה

עושיחישמבםהרשאהלאבהמשאןיאןכלע8

תרותיכ2׃חורהיפלםאיכרשבכאלבםיכלהתמה

אטחהתרותמיתאהררחשעושיחישמבםייחהחור

השלחנהתושעלהרותההלכיאלשהמיכ3׃תומהו

ראותבונבתאוחלשבםיהלאההשערשבהדילע

4׃רשבבאטחהתאעישריואטחהדעבואטחהרשב

רשבכאלבםיכלהתמהונבהרותהתקחאלמתןעמל

רשבהינינעברשבלהמהרשאיכ5׃חורהיפלםאיכ

תבשחמיכ6׃ובשחיחורהינינעבחורלרשאוובשחי

׃םולשהוםייחהאיהחורהתבשחמותומהאיהרשבה

אלרשאבאיהםיהלאתאנשקררשבהתבשחמןעי7

רשאו8׃הלוכיהנניאףאוםיהלאהתרותלדבעתשת

םתאו9׃םיהלאלםיוצרתויהלולכויאלרשבבהמה

ןכשםיהלאהחורםנמאםאחורבםאיכרשבבםכניא

םאו10׃ולשונניאחישמהחורובןיאשימיכםכברקב

חורהואטחהרבדבאוהתמףוגהזאםכברקבחישמה

חורםכברקבןכשיםאו11׃הקדצהרבדבאוהםייח

חישמהתאריעהרשאאוהםיתמהןמעושיתאריעמה

וחורידילעהיחיתותמהםכיתויוגתאםגםיתמהןמ

רשבלאלונחנאםיביחיחאןכל12׃םכברקבןכשה

ןותמתתומרשבהיפלויחתםאיכ13׃רשבהיפלתויחל

׃ויחתהיחרשבהיללעמתאותתומתחורהידילעםאו

יכ15׃המהםיהלאינבםגהניםיהלאחוררשאלכיכ14
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חורםתלבקםאיכארילבושלתודבעחורםתלבקאל

חורהו16׃וניבאאבאונחנאםיארקוברשאםינבטפשמ

םינבםאו17׃ונחנאםיהלאינביכונחורבדיעמאוהה

השריבחישמהירבחוםיהלאישריהיהנםישריםגונחנא

בשחאיכ18׃דבכנותאםגןעמלותאהנעתנםנמאםא

דיתעהדובכהדגנכםילוקשםניאהזהןמזהייונערשא

תויולתהיניעוגרעתהאירבהיכ19׃ונילעתולגהל

אללבהלהאירבההשבכניכ20׃םיהלאינבתולגתהל

רשא21׃הוקתילאהתאשבכהןעמלםאיכהנוצרמ

תורחלאןוילכהתודבעמררחשתאיהםגהאירבה

דחיהלכהאירבהרשאונעדייכ22׃םיהלאהינבדובכ

ונחנאםגיכדבלבתאזאלו23׃הנהדעליחתוחנאת

טפשמלהכחנוונשפנבחנאנחורהירוכבונלשיםאףא

הוקתהךאהוקתבונעשוניכ24׃ונתיוגתודפםינבה

רשארבדלשיאלחייךיאיכהוקתהנניאםיניעלהארנה

ולהכחנוהניאראלרשאלהוקנםאלבא25׃האראוה

אליכוניתושלחבונתאךמתחורהםגןכו26׃תונלבסב

ונדעבעיגפמאוהחורהןכאיוארכללפתהלהמונעדי

רשאתאעדויתובבלרקחהו27׃רבדמתוקמעתוחנאב

׃םישודקהדעבעיגפיםיהלאהןוצרכיכחורהבשחי

לכהותצעבםיאורקהםיהלאיבהאליכונעדיהנהו28

םגםתאםדקמםעדירשאתאיכ29׃םהלבוטלרזעי

רוכבההיהיןעמלונבתומדלםימודתויהלםדקמדעי

םגםתאםדקמםדעירשאתאו30׃םיברםיחאךותב

םקידצהרשאתאוקידצהםגםתאםארקרשאתאוארק
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םיהלאהםאתאזלערמאנהמהתעו31׃ראפםגםתא

םאיכסחאלודיחיונבלערשא32׃ונתאביריימונל

הנעיימ33׃לכהתאומעונלןתיםגאלהונלכדעבונתנ

אוהימו34׃קידצמהאוהםיהלאןהםיהלאיריחבב

םעמרוענרשארתויבותמרשאחישמהןהםמישאי

ימ35׃ונדעבעיגפיאוהוםיהלאהןימילאוהםיתמה

המטשמואהקוצמואהרצהחישמהתבהאמונדירפי

ךילעיכבותככ36׃ברחואהנכסואהירעםאבערוא

הלאלכבלבא37׃החבטןאצכונבשחנםויהלכונגרה

אליכיכנאחוטבו38׃ונתאבהאהידילעדאמונרבג

תורובגאלותוררשאלוםיכאלמאלםייחהאלותומה

לכאלוקמעהאלוחורהאל39׃דיתעהאלוהוההאל

רשאםיהלאהתבהאמונדירפהלולכויתרחאהירב

׃ונינדאעושיחישמבאיה

ילהדיעמיתעדוףקשאאלוחישמברבדמינאתמא9

3׃יבלןובאדלץקןיאוינובצעלודגיכ2׃שדקהחורב

יראשיחאדעבחישמהןמםרחמינאיתיהןתיימיכ

םינבהטפשמםהלשיולארשיינבםהרשא4׃ירשבו

׃תוחטבההוהדובעהוהרותהןתמותותירבהודובכהו

רשאורשביפלחישמהאציםהמרשאותובאהםהלו5

aiōn)׃ןמאםימלועלךרבמלכהלעלאאוה g165)6לבא

םהרשאלכאליכהצראםיהלארבדלפנולאכאל

םהרבאערזםתויהלעאלו7׃המהלארשיםגלארשימ

אלרמולכ8׃ערזךלארקיקחציביכםהםינבםלכ
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םההחטבההינבםאיכםיהלאהינבהמהרשבהינב

רמאנשהמאוההחטבהרבדיכ9׃ערזלםיבשחנה

םגהיהןכיכדבלבתאזאלו10׃ןבהרשלובושאדעומל

םרטביכ11׃וניבאקחצילדחאלהרההתויהבהקברב

תצעםוקתןעמלערואבוטושעאלדועוהינבודלי

ןוצרכםאיכםישעמךותמאלותריחביפכםיהלאה

בהאובותככ13׃ריעצדבעיבריכהלרמאנ12׃ארקה

שייכהרמאנהמןכםא14׃יתאנשושעתאובקעיתא

רשאתאיתנחורמאהשמליכ15׃הלילחםיהלאבלוע

אלרבדהןיאןכלעו16׃םחרארשאתאיתמחרוןחא

׃םחרמהםיהלאהדיבםאיכץרהדיבאלוהצרהדיב

ךיתדמעהתאזרובעבהערפלרמאבותכהןכיכ17

׃ץראהלכבימשרפסןעמלויחכתאךתארהרובעב

ץפחירשאתאווננחיץפחירשאתאיכהזמאצויו18

ימונוצרדגנדועחיכויעודמילארמאתיכו19׃והשקי

םיהלאהתאבירתרשאהתאימםדאןבםנמא20׃בציתי

תושרןיאםא21׃ינתישעהככהמלורצילרצירמאיה

דובכלדחאילכדחאםלגמתושעלרמחהלערציל

תוארהלץפחהםיהלאהםאאופאהמו22׃ןולקלדחאו

םעזהילכתאוחורךראלכבאשנותרובגעידוהלוומעז

ילכלעודובכרשעתאםגעידוהל23׃ןודבאלםינוכנה

אלםארקרשאונחנאםהו24׃דובכלםדעירשאהנינחה

עשוהבורבדכ25׃םיוגהןמףאיכדבלבםידוהיהןמ

םוקמבהיהו26׃המחרהמחראללוימעימעאללארקא

27׃יחלאינבםהלרמאיםתאימעאלםהלרמאירשא
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לארשיינברפסמהיהיםאיכלארשילעחוצוהיעשיו

יכ28׃הקדצףטושץורחןוילכובבושיראשםיהלוחכ

רמארשאכו29׃ץראהברקבהשעינדאהצרחנוהלכ

טעמכדירשונלריתוהתואבצהוהיילולםינפלוהיעשי

םיוגהרמאנהמהתעו30׃ונימדהרמעלונייהםדסכ

איההקדצהתאוגישההקדצהירחאופדראלרשא

ירחאושקבבלארשיו31׃הנומאהךותמרשאהקדצה

ןעיהמלעו32׃עיגהאלהקדצהתרותלהקדצתרות

ןבאבופגנתהיכםישעממםאיכהושרדהנומאמאלרשא

לכולושכמרוצוףגנןבאןויצבדסייננהבותככ33׃ףגנ

׃שוביאלובןימאמה

רשאלארשידעבםיהלאליתלפתויבבלץפחיחא10

םיהלאלהאנקםהלשישםהילעינאדיעמיכ2׃ועשוי

ושקביוועדיאלםיהלאתקדצתאיכ3׃תעדבאלךא

אלםיהלאתקדצלתאזרובעבוםתקדצתאםיקהל

׃ובןימאמהלכלהקדצלהרותהףוסחישמהיכ4׃וענכנ

השעירשאהרותהךותמהקדצהרבדלעבתכהשמיכ5

הנומאהךותמרשאהקדצהו6׃םהביחוםדאהםתא

אלההמימשההלעיימךבבלברמאתלאתרמאהכ

תאזםוהתלדריימוא7׃חישמהתאדירוהלאיהתאז

Abyssos)׃םיתמהןמחישמהתאתולעהלאיה g12)8לבא

אוהךבבלבוךיפברבדהךילאבורקתרמאאיההמ

ךיפבהדותםאיכ9׃םירשבמונחנארשאהנומאהרבד

םיהלאהרשאךבבלבןימאתוןודאהאוהעושירשא

םדאהןימאיובבלביכ10׃עשותזאםיתמהןמוריעה
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יכ11׃העושילולהתיהוהדויוהיפבוהקדצלולהתיהו

הזבלדבהןיאו12׃שוביאלובןימאמהלכרמאבותכה

לכלרישעאוהוםלכלדחאןודאיכינוילידוהיהןיב

התעו14׃טלמיהוהיםשבארקירשאלכיכ13׃ויארק

אלרשאבונימאיךיאוובונימאהאלרשאלאוארקיךיא

ודיגיךיאו15׃דיגמןיאבועמשיךיאוועמשתאועמש

םולשרשבמילגרוואנהמבותככםיחולשםניאםא

יכהרושבהלוקלועמשםלכאלךא16׃בוטרשבמ

הנומאהןכל17׃ונתעמשלןימאהימהוהירמאוהיעשי

18׃םיהלארבדידילעהעומשהוהעומשהךותמהאב

הצקבוםוקאציץראהלכבםנמאועמשאליכהרמאו

רבכהנהעדיאללארשייכהרמאו19׃םהילמלבת

20׃םכסיעכאלבניוגבםעאלבםכאינקאינארמאהשמ

יתשרדנינשקבאלליתאצמנרמאלובלואלמוהיעשיו

לכידייתשרפרמאאוהלארשילעו21׃ולאשאולל

׃הרמוררוסםעלאםויה

יכהלילחומעתאםיהלאהחנזיכהינארמאןכבו11

אל2׃ןמינבהטמלםהרבאערזמלארשיןביכנאםג

תאועדתאלהואםדקמועדירשאומעתאםיהלאהחנז

לעםיהלאהלאארקרשאכוהילאברמאבותכהרשא

ךיתחבזמתאווגרהךיאיבנתאהוהי3׃רמאללארשי

הנעהמלבא4׃ישפנתאושקביוידבלינארתואווסרה

רשאשיאםיפלאתעבשיליתראשהםיהלאהנעמותא

תיראשהרתונתאזהתעבםגןכו5׃לעבלוערכאל
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דסחהידילעתאזהתיהםאו6׃דסחהתריחביפלע

דועונניאדסחהןכילוליכםישעמהךותמהתיהאל

ילוליכדסחדועונניאםישעמהךותמהתיהםאודסח

תאאוההמהתעו7׃השעמתויהללדחיםישעמהןכ

וגישהםהםירחבנהקרגישהאללארשישקברשא

םיהלאהםהלןתנבותככ8׃םבבלונימשהםיראשנהו

דעעמשלאלםינזאותוארלאלםיניעהמדרתחור

תשרלוחפלםנחלשיהירמאאוהדודו9׃הזהםויה

תוארמםהיניעהנכשחת10׃םהלםימולשלושקומלו

ןעמלולשכנהרמאינאןכבו11׃דעמהדימתםהינתמו

ןעמלםיוגלהעושיההאציםעשפבךאהלילחולפי

םיוגהרשעםנורסחוםלועהרשעםעשפםאו12׃םאינקה

ינאםיוגהםכילאיכ13׃המכוהמכתחאלעםאלמ

׃ראפאיתורשתאיכנאםיוגהחילשרשאיפכורבדמ

יכ15׃םתצקמעישוהלוירשבתאאינקהללכואול14

אלהםתפסאהיהתאופאהמםלועליוצרםתליעגםא

םאוהסעהםגןכשדקהמורתהםאו16׃םיתמהןמםייח

םיפנעהתצקמופקניכו17׃םיפנעהםגןכשדקשרשה

תיזהשרשלתרבחתנוםמוקמבתבכרהרעיהתיזהתאו

עדראפתתםאוםיפנעהלעראפתתלא18׃ונשדלו

19׃ךתואאשנאוהשרשהםאיכשרשהתאאשנךניאש

ןכ20׃יכנאבכראןעמלםיפנעהופקנאלהרמאתיכו

לעםיקךנההתאוונימאהאלרשאלעופקנהמהאוה

אלםאםיהלאהיכ21׃אריםאיכהאגתתלאהנומאהידי

׃ךילעםגסוחיאלילואץעהןמםידלונהםיפנעהלעסח
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םילפנהלעומעזומעזוםיהלאתבוטאנהארןכל22

התאםגהתעיכןיאםאוותבוטבדמעתםאותבוטךילעו

לכייכובכריםירמבודמעיאלםאהמהםגו23׃עדגת

ץעמתרזגנהתאםאיכ24׃םביכרהלבושלםיהלאה

בוטתיזבעבטכאלשתבכרהורעיתיזועבטבאוהרשא

תיזבובכרישהמכוהמכתחאלעונממםיאציההלא

ויהתןפהזהדוסהתאיחאםכמדחכאאליכ25׃םהלש

לארשילהיהנתצקמלבלהםוטמטיכםכיניעבםימכח

בותככעשוילארשילכןכבו26׃םיוגהאלמסנכייכדע

יתירבתאזינאו27׃בקעימעשפבישיולאוגןויצלאבו

םהםיאונשהרושבהיפלןה28׃םתאטחיריסהבםתוא

׃תובאהןעמלםהםיביבחהריחבהיפלךאםכנעמל

30׃ותאירקלעוויתונתמלעםיהלאהםחניאליכ29

םיהלאיפתאםתייהםירממםינפלמםתאםגרשאכיכ

התעהלאםגןכ31׃הלאלשםירמבםתנחוההתעו

יכ32׃ונחיםהםגםכתנינחידילעןעמלויהםירממ

׃םלכתאןחיןעמלירמהדיבםלכתאריגסהםיהלאה

ימויטפשמותעדרשעוםיהלאתמכחרשעקמעהמ33

שיאוהוהיחורתאןכתימיכ34׃אצמיימויכרדורקחי

לכהאלה36׃ולםלשיוומידקהימוא35׃ונעידויותצע

׃ןמאםימלועלדובכהולרשאוילאלכהוובלכהוונממ

(aiōn g165)

רשאםיהלאימחרביחאםכתאריהזמיננההתעו12

םיהלאלהצרנושודקויחןברקםכיתויוגתאומישת
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םלועלוותשתלאו2׃תילכשהםכתדובעתאזהתיהו

ונחבתןעמלםכתעדשדחתהבופלחתהםאיכהזה

׃םלשהודמחהובוטהםיהלאהןוצראוההמתעדל

(aiōn g165)3שיאלכלינארמאילןתנהדסחהיפלעיכ

םאיכיוארהןמהלעמלובבלםוריתלבלםכמשיאו

ולקלחרשאהנומאהתדמיפכויתובשחמבעונציהי

הברהםירבאונלשידחאףוגברשאכיכ4׃םיהלאה

ףוגםירבהונחנאןכ5׃םירבאהלכלתחאהלעפןיאו

6׃אוהורבחלרבאונממדחאודחאלכוחישמבדחא

יהתהאובנםאונלןתנהדסחהיפכתונשתונתמונלשיו

םאושומשבלמעישומששיאלםאו7׃הנומאהתדמיפכ

םתבהשעיןתונההחכותבחיכומםאו8׃הארוהבהרומ

9׃תופיםינפרבסבדסחלמגהוהדיקשבגיהנמהובבל

10׃בוטבוקבדוערהתאואנשהפנחילבהיהתהבהאה

שיאומידקהדובכבוהרתיהבחוארהםיחאתבהאב

ודבעחורבובהלתהולצעתלאוודקש11׃והערתא

לעודקשהרצבולבסתלחותבוחמש12׃ןודאהתא

תסנכהופדרםישודקהיכרצבופתתשה13׃הלפתה

15׃וללקתלאווכרבםכיפדרתאוכרב14׃םיחרא

יהידחאבל16׃םיכבהםעוכבוםיחמשהםעוחמש

םילפשהםעוגהנתהםאיכתולדגבוכלהתלאםכלכל

תחתהערשיאלומלשתלא17׃םכיניעבםימכחויהתלא

רשאלככולכותםא18׃םדאלכיניעבבוטהושרדהער

םקנומקנתלא19׃םדאלכםעםולשבויהםכדיאצמת

רמאםלשוםקנילבותכיכזגרלםוקמונתםאיכידידי
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אמצםאוםחלוהליכאהךאנשבערםאןכל20׃הוהי

אנלא21׃ושארלעהתחהתאםילחגיכםימוהקשה

׃בוטבערהתאהתאשובכערהךשבכי

םאיכתושרןיאיכתוישרהתלדגלענכתשפנלכ13

׃ונמתנםיהלאדילעתואצמנהתוישרהוםיהלאהתאמ

םיהלאהיווצבאוהדרמתושרלםמוקתמהלכןכל2

דחפלםניאםיטילשהיכ3׃םנידתאואשיםידרמהו

אלשךנוצרםאןכלעוםיערהלםאיכםיבוטהםישעמל

יכ4׃הנממחבשךלהיהובוטההשעתושרהןמארית

יכאריהשעתערהםאךאךלבוטלאיהםיהלאתשמשמ

תמקנאיהםיהלאתשמשמיכאיהברחתרגחםנחלאל

דבלאלענכהלונילעןכלע5׃ערההשעלכמףצקב

ףאתאזליכ6׃ונתבוחתעדרובעבםגיכףצקהרובעב

םידקשההמהםיהלאיתרשמיכסמהתאםתאםימלשמ

ולרשאלסמהםכתבוחכשיאלכלונתןכל7׃תאזלע

ארומהולרשאלארומהוסכמהולרשאלסכמהסמה

שיאלםיביחויהתלאו8׃דובכהולרשאלדובכהו

םיקורבחתאבהאהיכוהערתאשיאתבהאיתלוזרבד

בנגתאלחצרתאלףאנתאלתוצמיכ9׃הרותהתא

הנהתולולכהלאכדועודמחתאלרקשדעהנעתאל

ערתאלהבהאה10׃ךומכךערלתבהאוהזהרמאמב

ושעתאזכו11׃הלכהרותהםויקהבהאהןכלעערל

הנשהןמץיקהלהעשההעיגהרבכיכןמזהתאםכתעדמ

12׃ןימאהלונאברשאםויהמהתעהבורקונתעושייכ
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ךשחהישעמתאאנהריסנןכלברקםויהוףלחהלילה

הכלהתנםויבומכו13׃רואהקשנילכתאהשבלנו

תושעותוליעבבאלוןורכשבותוללוזבאלתועינצב

עושיןודאהתאושבלםאיכ14׃האנקוהבירמבאלוהמז

׃תואתהריבגהלאלךאםכרשבלוגאדוחישמה

תאןידלאלוולבקותואהנומאבשולחהתאו14

שולחהורבדלכלכאלןוכניכןימאמשי2׃תובשחמה

לכאיאלרשאתאזבילאלכאה3׃קריהתאקרלכאי

׃םיהלאהותאלבקיכלכאהתאןידילאלכאיאלרשאו

ואםוקיאוהוינדאלןהרחאהדבעתאןידתיכהתאימ4

ןיבלידבמשי5׃ומיקהלםיהלאהלכייכםקוילבאלפי

שיאלכיהיוויניעבםיושםימיהלכרשאשיוםוילםוי

רשאוותארמשןודאלםויהתארמשה6׃ותעדבןוכנ

אוהןודאללכאהרמשונניאןודאלםויהתארמשונניא

ונניאןודאללכאונניארשאוםיהלאלאוההדומיכלכא

היחירשאונתאמשיאןיאיכ7׃םיהלאלאוההדומולכא

היחנהיחנרשאכיכ8׃ושפנלתומירשאשיאןיאוושפנל

תומנםאוהיחנםאןכלןודאלתומנתומנרשאכוןודאל

היהיןעמליחיוםקיוחישמהתמתאזליכ9׃וננהןודאל

ןידתהזהמלהתאו10׃םייחהלעםגםיתמהלעםגןודא

םידיתעונלכאלהךיחאלזובתהמלהתאואךיחאתא

םאנינאיחבותכיכ11׃םיהלאןידאסכינפלדמעל

12׃םיהלאלהדותןושללכוךרבלכערכתיליכהוהי

13׃םיהלאלןובשחןתיושפנלעונממדחאלכאנהנה



םיִּיִמרָה־לֶא 1770

אלשםכנידיהיהזםאיכוהערתאשיאדועןידנלאןכל

חטבמויתעדי14׃שקומואלושכמויחאינפלשיאןתי

אמטקרוומצעינפבאמטרבדןיאיכעושיןודאבינא

לעךיחאבצעיםאו15׃אמטלולונבשחישימלאוה

אנלאהבהאהךרדבדועךלהתמךניאלכאהרבד

ורהזהןכל16׃חישמהתמודעברשאתאךלכאבדבאת

הנניאםיהלאהתוכלמיכ17׃םיפודגלםכבוטהיהיןפ

׃שדקהחורבהחמשוםולשואיההקדציכהיתשוהליכא

ןוחבוםיהלאלאוהיוצרחישמהתאהלאבדבעהו18

דחיתונבהךרדוםולשהךרדהפדרנהתעו19׃םישנאל

רבדלעםיהלאהשעמתאסורהתלא20׃והערמשיא

ונלכאירשאםדאלערלבאאוהרוהטלכהןהלכאמ

ןייהתשתאלורשבלכאתאלשבוט21׃ובללשכמב

׃שלחיואלשכיואךיחאובףגנתירשארבדהשעתאלו

ימירשאםיהלאהינפלךדבלךליהתהנומאךלשי22

ולרשאו23׃ויניעברשכרשארבדבושפנתאןידיאלש

השענרשאלכוהנומאמהשעאליכםשאנולכאבקפס

׃,אוהאטחהנומאילבמ

שקבנלאוםילשכהתושלחתאשלםיקזחהונילעו15

בוטלורבחתאנהשקביונממדחאלכיכ2׃ונמצעתאנה

אלאומצעתאנהשקבאלחישמהםגיכ3׃הנביןעמלול

בתכנרשאלכיכ4׃ילעולפנךיפרוחתופרחבותככ

תונלבסבהוקתונלהיהתןעמלבתכנונדמללםינפלמ

אוההמחנהותונלבסהיהלאו5׃םיבותכהתומוחנתבו

6׃עושיחישמהיפלעדחאבלםכלכתויהלםכלןתי
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יבאםיהלאהתאדחאהפבותחאשפנבודבכתרשא

ויחאתאשיאולבקתןכלע7׃חישמהעושיונינדא

ינאו8׃םיהלאהדובכלונתאלבקחישמהםגרשאכ

תמאןעמלהלימהינבתרשמלהיהחישמהעושייכרמא

םיוגהו9׃תובאלרשאתוחטבההתאםיקלםיהלאה

ןכלעבותככוימחרןעמלםיהלאהתאודבכיהמה

׃ומעםיוגונינרהרמואו10׃הרמזאךמשלוםיוגבךדוא

׃םימאהלכוהוחבשםיוגלכהוהיתאוללהרמואו11

םימעסנלדמערשאישישרשהיהורמאוהיעשיו12

לכםכתאאלמיאוההוקתהיהלאו13׃ווקיםיוגוילא

תרובגבםכתוקתףדעתןעמלהנומאבםולשוהחמש

םתאםגיכםכבינאחטבמיחאהנהו14׃שדקהחור

ולכותותעדלכםיאלממדסחתבהאיאלמםכמצעב

םכילאיבתכבטעמיתזעהךא15׃והערתאשיאחיכוהל

תאמילןותנהדסחהיפלעםכתאריכזמכהנהוהנה

ןהכלוםיוגלחישמהעושיתרשמיתויהל16׃םיהלאה

שדקמויוצרםיוגהןברקהיהיןעמלםיהלאהתרושבב

דגנעושיחישמבללהתהלילשיןכלע17׃שדקהחורב

השערשאיתלוזרבדרבדלינפזעאאליכ18׃םיהלאה

םיוגהבלתאהשעמבורמאבתוטהןעמלידיבחישמה

תרובגבוםיתפומותותאתרובגב19׃ותעמשמלרוסל

דעוהיתוביבסוםילשורימיתאלמיכדעםיהלאחור

תאדיגהלילדתשהב20׃חישמהתרושבתאןוקירולאל

חישמהםשארקנרבכםשרשאתומקמבאלהרושבה

רשאבותככםאיכ21׃םירחאדוסילעתונביתלבל
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אוההזו22׃וננובתהועמשאלרשאווארםהלרפסאל

׃םכילאאובמםיתשוםעפוללגביתרצענרשארבדה

הלאהתולילגבילםוקמדועןיארשאתעכלבא23

אובא24׃תוברםינשהזםכילאאבליתפסכנףסכנו

ירבעבםכתוארליכנאהוקמיכאימפסאליתכלבםכילא

25׃הנושארבםכמטעמהעבשאוהמשינוחלשתםתאו

26׃םישודקהתארוזעלהמילשוריהכלאהתעםנמא

ינויבאלהבדנתאשמתתלוליאוהאיכאואינודקמיכ

םיביחמףאווליאוהיכ27׃םילשוריברשאםישודקה

םהלרשאחורהירבדבקלחםיוגלהיהםאיכםהלםה

יתרמגשכןכל28׃ףוגהירבדבםגםרזעלםהילעאלה

םכצראךרדהרבעאזאהזהירפהםהליתמתחותאזתא

אלמבאובאםכילאיאבביכיכנאעדויו29׃אימפסאל

ונינדאביחאםכתאררועמינאו30׃חישמהתרושבתכרב

ריתעהביתאץמאתהלחורהתבהאבוחישמהעושי

םיררוסהמלצנארשאןעמל31׃םיהלאהלאידעב

׃םילשוריםשלישומשםישודקהלעברעיוהדוהיץראב

שפנאוםיהלאןוצרבהחשמבםכילאאובארשאו32

׃ןמאםכלכםעםולשהיהלאו33׃םכמע

איהשונתוחאיבופתאבוטלםכלריכזמיננהו16

ונינדאבהולבקתרשא2׃ירכנקברשאהלהקהתשמשמ

םכלךרטצתרשאלכבהלורזעתוםישודקליוארכ

ולאש3׃ימצעלםגוםיברלתרזעאיהםגהתיהיכ

חישמהתדובעבירבחםהשסליקעואלקסירפםולשל
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ינאאלוישפנדעבםראוצתאורסמרשאו4׃עושי

םולשלםגוםיוגהתולהקלכםגיכםהלהדואידבל

אוהשיביבחסוטניפאםולשלולאש5׃םתיבבהלהקה

הלמעשםירמםולשלולאש6׃חישמלאיכאתישאר

סינויוסוקינורדנאםולשלולאש7׃ונרובעבברלמע

ויהינפלוםיחילשבםשםהלויתאםירוסאויבורקםהש

9׃ונינדאביביבחסאילפמאםולשלולאש8׃חישמב

םולשלוחישמהתדובעבונרבחסונברואםולשלולאש

חישמבןוחבהסילפאםולשלולאש10׃יביבחםיכטסא

םולשלולאש11׃סולבוטסיראלשותיבינבםולשלולאש

סוסיקרנלשותיבינבםולשלולאשיבורקןוידורוה

הספורטוהניפורטםולשלולאש12׃ונינדאבםהרשא

הלמעשהביבחהסיסרפםולשלולאשונינדאבתולמעה

ונינדאברחבנהסופורםולשלולאש13׃ונינדאבברלמע

סוטירקנוסאםולשלולאש14׃ילםאכאיהשומאםולשלו

15׃םתארשאםיחאהוסימרהיסבורטפוסמרהוןוגילפו

ספמולואוותוחאוסורינאילויוסוגולוליפםולשלולאש

והערתאשיאםולשלולאש16׃םתארשאםישודקהלכו

׃םכמולשלתולאשחישמהתולהקהשודקההקישנב

תוקלחמישעבםכינפםושליחאםכתאריהזמינאו17

יכ18׃םהמורוסוםתדמלרשאחקלהדגנלםילושכמו

חישמהעושיונינדאתאםידבעםניאהלאכרשאםישנא

תאועתיתוקלחתפשוםענירמאבוםשרכתאםאיכ

ינאןכללכלתעדונםכתעמשמיכ19׃םיאתפהבל

םימימתוביטהלםימכחםכתיהיתצפחךאםכילעחמש
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ןטשהתאאכדיאוהםולשהיהלאו20׃ערהיתלבל

׃םכמעחישמהעושיונינדאדסחםכילגרתחתהרהמב

יבורקסורטפסוסוןוסיוסויקולוירבחסויתומיט21

תאזהתרגאהבתוכסויטרטינא22׃םכמולשלםילאש

לכתאויתואחראמהסויג23׃ונינדאבםכמולשללאש

סוטרוקוריעהןכססוטסראםכמולשללאשהלהקה

חישמהעושיונינדאדסח24׃םכמולשלםילאשוניחא

יתרושבכםכתאקזחללכירשאלו25׃ןמאםכלכםע

הסכמהיהרשאדוסהיולגיפכחישמהעושיתאירקכו

aiōnios)׃םלועתומימ g166)26ידילעעדונוםסרפתנהתעו

םאיבהלםיוגהלכלםלועיהלאתוצמכםיאיבנהיבתכ

aiōnios)׃הנומאהתעמשמל g166)27ודבלםכחהםיהלאל

aiōn)׃ןמאםימלועלחישמהעושיבדובכהול g165)
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םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

ןוצרבחישמהעושיחילשתויהלארקמהסולופ1

רשאםיהלאתלהקלא2׃וניחאסינתסוסוםיהלא

תויהלםיאורקהעושיחישמבםישדקמהלאסותנרוקב

לכבחישמהעושיונינדאםשבםיארקהלכםעםישדק

םיהלאהתאמםולשוםכלדסח3׃ונלשוםהלשםוקמ

םכרובעביהלאלהדוא4׃חישמהעושיונינדאווניבא

5׃עושיחישמבםכלןתנהםיהלאהדסחלעתעלכב

רשאב6׃תעדלכבורובדלכבלכבובםתרשערשא

לכםתרסחאליכדע7׃םכבהמיקתהחישמהתודע

׃חישמהעושיונינדאתולגתהלםיכחמםכנהודסחהןתמ

םויבםייקנתויהלץקתערעםכתאםיקיםגרשא8

ויפלערשאםיהלאהאוהןמאנ9׃חישמהעושיונינדא

ריהזמיננהו10׃ונינדאחישמהעושיונבתרבחלםתארקנ

הפםכלכתויהלחישמהעושיונינדאםשביחאםכתא

דחיוננוכתםאיכםכברקבתוקלחמןייהתאלודחא

ינבדיבםכילעילדגהיכ11׃תחאהצעבודחאבלב

יכרמאינאתאזו12׃םכיניבתובירמשייכהאולכתיב

אפיכלהזוסולופאלהזוסולופלרמאהזםכמשיאשיא

בלצנסולופיכהחישמהקלחיכה13׃יננהחישמלהזו

אלשםיהלאלהדוא14׃םתלבטנסולופםשלואםכדעב

ןפ15׃סויגתאוסופסרקתאםאיכםכמשיאיתלבט

תיבינבתאםגיתלבטךא16׃יתלבטימשליכורמאי

שיאדועיתלבטםאעדיינניאהלאדבלמוסונפטסא

רשבלםאיכלובטלחישמהינחלשאליכ17׃רחא
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בלצקירלהיהיאלרשאןעמלםירבדתמכחבאל

לבאםידבאלאוהתולכסבלצהרבדיכ18׃חישמה

דבאאבותכןכיכ19׃אוהםיהלאתרובגםיעשונהונל

היאםכחהיא20׃ריתסאםינובנתניבוםימכחתמכח

תמכחתאםיהלאהלכסאלההזהםלועהשרדהיארפס

aiōn)׃הזהםלועה g165)21םיהלאהתמכחברשאירחאיכ

וינפלןוצרהיההמכחבםיהלאהתאםלועהעדיאל

םידוהיהיכ22׃םינימאמהתאהאירקהתולכסבעישוהל

ונחנאו23׃המכחםישקבמםינויהותואםהלםילאש

תולכסוםידוהיללושכמבולצהחישמהתאםיעימשמ

תאםינוימןהםידוהימןהםיארקמללבא24׃םינויל

ןעי25׃םיהלאתמכחוםיהלאתרובגאוהרשאחישמה

הקזחלאהתשלחוםדאמאיההמכחלאהתולכסיכ

םיבראלשםכתאירקתאיחאאנואריכ26׃םדאמאיה

םיבראלוםיטילשהםיבראלרשבהיפלםימכחההמה

שיבןעמללאהרחבםלועבשלכסבםאיכ27׃םירחה

תאשיבןעמללאהרחבםלועבששולחבוםימכחהתא

ןיאכרשאבוסאמנבולאהרחבםלועהתלדבו28׃קזחה

לכוינפלללהתיאלשידכ29׃ונשירשאתאלטבןעמל

המכחלונלהיהרשאעושיחישמבםתאונממו30׃רשב

בותככיהיו31׃ןוידפלושודקלוהקדצלוםיהלאהתאמ

׃הוהיבללהתיללהתמה

רובדהתואגביתאבאליחאםכילאיאבביכנאםגו2

אליכ2׃םיהלאהתודעתאםכלידיגהבהמכחהו
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אוהוחישמהעושיםאיתלברבדםככותבתעדליתבשח

הלחלחבוהאריבוהשלחבםכלצאיהאו3׃בלצנה

ינבתמכחירמאבתותפלאליתאירקוירבדו4׃הבר

אלרשאןעמל5׃הרובגהוחורהתחכותבםאיכםדא

׃םיהלאתרובגבםאיכםדאינבתמכחבםכתנומאהיהת

הזהםלועהתמכחאלםימלשהןיברבדנהמכחןכא6

aiōn)׃ודבאירשאהזהםלועהירשלשאלםג g165)7יכ

םיהלאהרשאהרתסנהםיהלאהתמכחרבדנדוסבםא

aiōn)׃םלועהימיינפלונדובכלהדעי g165)8אלרשא

תאובלצאלהועדיוליכהזהםלועהירשמשיאהעדי

aiōn)׃דובכהןודא g165)9התאראלןיערשאבותככאלא

ןיכהרשאתאשונאבללעהלעאלוהעמשאלןזאו

חורהיכוחורבםיהלאההלגונלו10׃ויבהאלםיהלאה

אוהימיכ11׃םיהלאהיקמעמתאםגלכהתארקוח

םדאהחורםאיתלבםדאברשאתאעדיהםדאינבב

יתלבםיהלאברשאתאשיאעדיאלםגןכוברקברשא

םלועהחורתאונלבקאלונחנאו12׃םיהלאהחורםא

ונלןתנרשאתאעדנןעמלםיהלאהתאמחורהםאיכ

םירבדבאלרבדנתאזתאו13׃ודסחבםיהלאהתאמ

חוררשאםירבדבםאיכםדאינבתמכחםדמלתרשא

14׃חורהיפלעםיינחורםירבדראבנוםדמלתשדקה

יכםיהלאחורירבדתאלבקמונניאישפנהםדאהןה

םינודנהמהרשאבםניבהללכויאלוולתולכסהמה

ותואולכהתאןידיינחורהםדאהלבא15׃חורהךרדב
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ונעידויימוהוהיחורתאןכתימיכ16׃שיאןידיאל

׃חישמהחורונלשיהנהונחנאו

יכםיינחורםעכיחאםכמערבדליתלכיאלינאו3

יתיקשהבלח2׃חישמבםיללועומכורשבהלשםכדוע

ולכותאלהתעםגוםתלכיאלזאיכלכאמאלוםכתא

הבירמוהאנקרשאביכ3׃רשבהלשדועםכתיהןעי

יפלםיכלהתמוםתארשבהלשאלהםכיניבםיקלחמו

ינשהוסולופלינאדחאהרמאבןה4׃םדאינבךרד

סולופאופאימ5׃םתארשבהלשאלהסולופאלינא

םתאבםדילערשאםהםיתרשמךאסולופאאוהימו

יתעטנינא6׃ולןתנרשאןודאהתנתמכשיאשיאןימאהל

ןכלע7׃חימצהאוהםיהלאהלבאהקשהסולופאו

םיהלאהםאיכהמואמונניאהקשמהוהמואמונניאעטנה

לבקישיאשיאוהמהדחאכהקשמהועטנהו8׃חימצמה

הדשםתאוונחנאלאירזעיכ9׃ולמעיפכורכשתא

ןתנהםיהלאדסחיפכינאו10׃םתאםיהלאןינבוםיהלא

שיאלכאריךאוילעהנוברחאודוסייתשםכחינבכיל

12׃חישמהעושיאוהשדסומהןמץוחרחאדוסיתישל

םינבאואףסכואבהזהזהדוסיהלעהנובההנביםאו

הלגישיאלכהשעמ13׃שקואריצחואץעואתורקי

לכהשעמהמתאוהארישאביכוהררביאוהםויהיכ

רשאשיאהשעמדמעיםא14׃וננחבתשאהשיאושיא

ונדיספיוהשעמףרשיםאו15׃ורכשלבקיוילעהנב

לכיהיכםתעדיאלה16׃שאמלצמומכךאעשויאוהו

רשאשיאו17׃םכברקבןכשםיהלאחורוםתאםיהלא
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לכיהיכותאתיחשיםיהלאהםיהלאלכיהתאתיחשי

תאשיאהמרילא18׃םישודקםכנהםתאושודקםיהלא

ןעמללכסליהיהזהםלועבםכחומצעתאבשחהוומצע

aiōn)׃םכחי g165)19איהתולכסהזהםלועהתמכחיכ

דועו20׃םמרעבםימכחדכלבותככםיהלאהינפל

ןכלע21׃לבההמהיכםימכחתובשחמעדיהוהיבותכ

סולופםא22׃םכלשאוהלכהיכםדאבשיאללהתילא

תומהםאוםייחהםאםלועהםאאפיכםאוסולופאםא

םכנהםתאו23׃םכלשאוהלכהדיתעהםאוהוההםא

׃םיהלאלשאוהחישמהוחישמהלש

׃לאיזרינכסוחישמהיתרשמכונתאשיאבשחיןכ4

אצמהלםאיכםינכסהןמשקביאלשרבדףוסהנה2

ןידםויואיתאםינדםתאיכיניעבאיההלקנינאו3׃ןמאנ

עדויינניאיכ4׃ןידאאלישפנתאינאםגםדאינבלש

5׃הוהיאוהיתאןדהיכקדצאאלתאזלכבוערישפנב

ןודאהאובייכדעתעהינפלטופשוטפשתלאןכלע

תצעתאהלגיוךשחהתומלעתתארואלאיצויםגרשא

תאו6׃םיהלאהתאמשיאלכלהלהתהיהתזאותובבלה

ןעמלםכרובעבסולופאלעוימצעלעיתבסהיחאתאז

ואגתתןפבותכשהממרתוישיאםכחתיאלשונבודמלת

המוךתואאילפהימיכ7׃והערדגנלשיאםשבשיא

שיאכללהתתהמלותלבקםאוותלבקאלרשאךדיב

ונידעלבוםתרשערבכםתעבשרבכןה8׃לבקאלרשא

יכ9׃ונחנאםגםכתאךלמנןעמלםתכלמולוםתכלמ
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םילפשהילפשםיחילשהונתאגיצהםיהלאהשבשחא

םגםיכאלמלםגםלועלהוארלונייהיכהתומתינבכ

םימכחםתאוחישמהןעמלםילכסונחנא10׃םדאינבל

ונחנאוםידבכנםתאםירובגםתאוםישלחונחנאחישמב

םיאמצםגםיבערוננהתאזההעשהדעו11׃םילקנ

ונחנאםיעגיו12׃ונלחונמןיאוףרגאבםיכמוםימרעו

ונתאופדג13׃לבסנוונופרחךרבנוונוללקונידילמעב

14׃התעדעםלכליחסלוםלועהיללגכיהנוןנחנתו

ריהזמםאיכהלאהםירבדהבתכינאםכתאשיבלאלו

תובברםכלויהםאםגיכ15׃םיבוהאהינבכםכתא

יתדלוהיכנאיכםיברתובאםכלןיאחישמבםינמא

ינאןכלע16׃הרושבהידילעחישמהעושיבםכתא

יתחלשתאזרובעבו17׃יתובקעבתכללםכמשקבמ

אוהוןודאבןמאנהובוהאהינבסויתומיטתאםכילא

לכביכנאדמלמרשאכחישמביכרדתאםכלריכזי

אלולאכםיאשנתמשיןה18׃הלהקוהלהקלכבםוקמ

םאבורקןמזבםכילאאובאאובלבא19׃םכילאאובא

תאםאיכםיממורתמהירבדתאאלהעדאוןודאההצרי

יכםיתפשרבדבהנניאםיהלאהתוכלמיכ20׃םתרובג

טבשבםכילאאובאאובהוצפחתהמו21׃הרובגבםא

׃הונעחורבוהבהאבוא

תונזףאוםכיניבתונזהאצמניכץראבתעמשנהעומש5

2׃ויבאתשאתאשיאחקייכהומכרפסאלםיוגברשא

ןעמללבאתהלםכלהיהרשאתחתחוריהבגדועםתאו
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קוחרהיכנאןה3׃הזההשעמההשעםכברקמרסוי

םכלצאיתייהולאכיתנדרבכיחורבבורקויפוגבםכמ

עושיונינדאםשב4׃הזהרבדכהשערשאשיאהלע

ונינדאתרובגםעםכתאיחורודחיםכתלהקהבחישמה

ןדבאלןטשלאוההשיאהתארסמל5׃חישמהעושי

בוטאל6׃עושיןודאהםויבחורהעשויןעמלרשבה

לכתאץמחמראשטעמיכםתעדיאלהםכללהתה

השדחהסעויהתןעמלןשיהרואשהתאורעב7׃הסעה

אוהונדעבחבזנהונחספונלםגיכםתאתוצמםחלאלה

ראשבאלוןשיראשבאלגחהאנהגחנןכלע8׃חישמה

םכליתבתכ9׃תמאהורשיהתוצמבםאיכעשרהוערה

לעתאזביתעדןיאו10׃םינזהםעוברעתתאלשתרגאב

ידבעוםינלזגועצביעצבלעואהזהםלועבשםינזה

תאזךא11׃םלועהןמתאצלםכלהיהיזאיכםילילא

אוהוארקיחארשאשיאםעברעתהיתלבלםכליתבתכ

ןלזגואאבסואףדגמואםילילאדבעואעצבעצבואהנז

טפשלילהמיכ12׃ולכאתאלםגהזכרשאשיאהםע

רשאו13׃תיבברשאתאוטפשתאלהץוחברשאתא

׃םכברקמערהתאורעבתםתאוםטפשיםיהלאהץוחב

רבדאיבהלדיזיוהערםעובירברשאשיאםכבשיה6

םתעדיאלה2׃םישדקהינפלאלוםיעשרהינפלוניד

םכדילעןודיםלועהםאוםלועהתאונידיםישדקהיכ

יכםתעדיאלה3׃םינטקםינידןידלםיוארםכניאה

רשאכםתאו4׃תונוממירבדיכףאםיכאלמהתאןידנ
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ןיאלםיבשחנהתאםתאםיבישומתונוממינידםכלשי

ןיאיכהתאזתאינארמאםכתשבל5׃םכיטפשללהקב

חאיכ6׃ויחאלשיאןיבחיכוהללכוישדחאםכחםכב

הדירילכבןה7׃םינימאמאלינפלתאזוויחאםעבר

לבסלורחבתאלהמלהזםעהזובירתשםכלאיה

םינומלבא8׃םיקושעתויהלורחבתאלהמלוהאנוה

םיעשרהיכםתעדיאלה9׃םכיחאתאףאםיקשעוםתא

םכיתושפנתאועתתלאםיהלאהתוכלמתאושרייאל

םישדקהאלוםיפאנמהאלםילילאידבעאלםינזהאל

אלעצביעצבאלוםיבנגהאל10׃רכזתאםיבכשהאלו

ושרייאלהלאלכםינלזגהאלוםיפדגמהאלוםיאבסה

םכתצקמויהםינפלהלאכו11׃םיהלאהתוכלמתא

ןודאהםשבםתקדצהלבאםתשדקלבאםתצחרלבא

לכאלךאיתושרבאוהלכה12׃וניהלאחורבועושי

13׃רבדינדבעשיאלךאיתושרבאוהלכהליעוירבד

הזתאוהזתאםיהלאהולכאמלשרכהושרכללכאמה

14׃ףוגלןודאהוןודאלםאיכתונזליהילאףוגהוהכלי

׃ותרובגבםכתאםגריעיוונינדאתאםגריעהםיהלאהו

חקאיכההנהחישמהירבאםכיתפוגיכםתעדיאלה15

16׃הלילחהנוזירבאלםתאהשעאוחישמהירבאתא

יכהמעאוהדחאףוגהנוזבקבדהיכםתעדיאלהוא

קבדהלבא17׃דחארשבלםהינשויהורמאבותכה

אטחלכתונזהןמוסונ18׃ומעאוהדחאחורןודאב

אטחהנוזהואוהופוגלץוחמםדאהותואהשעירשא

חורלכיהאוהםכפוגיכםתעדיאלהוא19׃ופוגםצעב
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יכוםיהלאהתאמםתלבקרשאםכברקבןכשהשדקה

תאודבכןכלעםתינקנריחמביכ20׃םתאםכמצעלאל

׃המהםיהלאלרשאםכחורבוםכפוגבםיהלאה

עגיאלשםדאלבוטהנהילאםתבתכשהמםינעלו7

לכליהיוותשאשיאלכליהתתונזהינפמךא2׃השאב

ןכומכוותשאלהנועהתבוחםיקישיאה3׃הלעבהשא

םאיכהפוגלעתטלשהנניאהשאה4׃הלעבלהשאה

׃ותשאםאיכופוגלעטלשונניאשיאהםגןכומכוהלעב

םכינשתמכסהביתלוזהזמהזםכמצעתאוענמתלא5

ובושתוהלפתלותינעתלםיונפתויהלעובקןמזלע

6׃םכרציתוצירפרובעבןטשהםכתאהסניןפודחאתתו

ןתיימיכ7׃הוצמךרדבאלוהצעךרדבתאזרמאינאו

םיהלאהתאמותנתמשיאלכלשיךאינמכםדאלכהיהו

ינארמאתונמלאהלאוםיונפהלאו8׃הכבהזוהכבהז

אלםאךא9׃ינאםגומכהככובשיםאםהלבוטיכ

ןיאושנברבחתהלבוטיכןיאושנבורבחתירזנהלולכוי

הוצמיכנאםיאושנהתאהנהו10׃הואתברעבתויהמ

11׃הלעבמהשאשרפתאלרשאןודאהםאיכיכנאאלו

הלעבלהצרתתואשיאאלבבשתונממשרפתשרפםאו

רמאםירחאהלאהנהו12׃ותשאתאחלשילאשיאו

תנמאמהנניארשאהשאחאלהיהתיכןודאהאלויכנא

לעבהלהיהייכהשאו13׃הנבזעיאלומעתבשלהנוצרו

יכ14׃ונבזעתאלהמעתבשלונוצרוןימאמונניארשא

רשאהשאהוהשאבאוהשדקמןימאמונניארשאשיאה
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םכינבויהיןכאלםאששיאבאיהתשדקמתנמאמהנניא

ימשרפיםאלבא15׃המהםישודקהתעםנמאםיאמט

םידבעשמםניאתוחאהואחאהושרפיןימאמונניאש

תאיעדתהמיכ16׃םיהלאהונארקםולשליכהלאב

םאשיאההתאעדתהמושיאהתאיעישותםאהשאה

קלחשהמיפכשיאשיאךלהתיקר17׃השאהתאעישות

יכנאןקתמןכוןודאהותאארקשהמיפכוםיהלאהול

תאךשמילאארקמהשיאהלומנםא18׃תולהקהלכב

הבשחנהלימהןיא19׃לומילאאוהלרעםאוותלרע

20׃םיהלאהתוצמתרימשםאיכהבשחנהלרעהןיאו

םא21׃דמעיםשהבארקנרשאותרמשמבשיאשיא

ךדיגישתםאאלאךיניעבערילאדבעךתויהבתארקנ

ותויהבןודאבאורקהיכ22׃הזברחבישפחלתאצל

ישפחותויהבאורקהםגהככוןודאלאוהררחשמדבע

ינבידבעויהתלאםתינקנריחמב23׃חישמלאוהדבע

תאזביחאהבארקנרשאתרמשמבשיאשיא24׃םדא

הוצמילןיאתולותבהרבדלעו25׃םיהלאהינפלדמעי

ןודאהיננחרשאירחאיתצעתאעידואקרןודאהתאמ

הרצהינפמםדאלבוטיכבשחיננה26׃ןמאנתויהל

תרשקנםא27׃אוהשומכתויהלולבוטיכהבורקה

׃השאשקבתלאתרטפנםאורטפהלשקבתלאהשאב

שיאלהיהתיכהלותבהואטחךניאהשאחקתיכםגו28

׃םכילעסחיננהוםרשבבתורצםואביךאתאטחהנניא

התעמןעמלהקוחדהעשהיכיחארמאינאתאזו29

םניאכםיכבהו30׃םישנםהלןיאולאכםיאושנהויהי
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ןינקןיאולאכםינוקהוםיחמשםניאכםיחמשהוםיכב

האנהםהלןיאולאכהזהםלועהןמםינהנהו31׃םדיב

יתצפחינאו32׃הזהםלועהראתרבעירובעיכונממ

ךיאןודאלרשאלגאדהשאולןיאשימהגאדילבויהתש

ינינעלאוהגאדהשאולשישימו33׃ןודאהיניעבבטיי

שיאתשאןיבלדבהשי34׃השאהיניעבבטייךיאםלועה

רשאלתגאדשיאלהתיהאלרשאהשאהיכהלותבל

לעבתלועבוהחורבםגהפוגבםגהשודקתויהלוןודאל

תאזו35׃הלעביניעבבטיתךיאםלועהינינעלאיהתגאד

םאיכחפםכילעךילשהלאלוםכתלעותלרמאינא

ןיאבןודאהינפלדימתםינוכנםכתויהלוהבוטהגהנהל

םאותלותבלןגהכאלשהשעמלשיאבשחייכו36׃ענמ

ובבלםערשאכהשעיזאאוההבוחרבדוהקרפרבעת

חרכמונניאוובלבןוכנאוהשימו37׃הנאישיאטוחונניא

ותלותבתארמשלובלבתאזרמגיוונוצרכתושעללכויו

ונניארשאוהשעאוהבוטהתאאישמהןכל38׃השעבוט

יפלעהלעבלהרושקהשאה39׃ונממבוטהשעאישמ

איהתרתמיזאהלעבתמיכויחאוהשתעלכהרותה

לבא40׃ןודאבהיהתשדבלבוהצרתשימלאשנהל

ינאםגבשחאויתעדתאזהיונפדמעתםארתויהירשא

׃יבםיהלאחוריכ

תעדהונלכלהעדשישונעדיםילילאהיחבזרבדלעו8

עדיאוהיכבשחה2׃הנובהאיההבהאהובלהיבגת

3׃ותאתעדלוילערשאכהמואמעדיאלדועהמרבד
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לעו4׃ועדיםיהלאהםיהלאהתאשיאבהאיםאלבא

ןיאלילאהיכונעדיהנהםילילאהיחבזתליכארבד

םיארקנהשייכףאו5׃דחאיתלבםיהלאןיאוםלועב

םיברםיהלאשירשאבץראבםאםימשבםאםיהלא

לכהרשאבאהדחאאלךאונלםנמא6׃םיברםינדאו

לכהרשאחישמהעושידחאןודאווילאונחנאוונממ

רשאשייכתעדהםלכבאלךא7׃ודילעונחנוודילע

םבלןכבולילאהחבזכםילכאלילאהתאדועםרכזב

יכםיהלאלםכתאברקיאללכאמה8׃לאגתישולחה

לבא9׃ערגנאללכאנאלםאוןורתיונלןיאלכאנםא

10׃םישלחהלשכמלםכלשןוישרהותאהיהיןפורהזה

םילילאתיבבבסמתעדהךלרשאךתאהארהשיאהיכ

דבאיו11׃םילילאיחבזמלכאלשולחהוחורבזעיאלה

12׃חישמהתמונעמלרשאשלחהךיחאךתעדידילע

שולחהםחורתאוביאכתוםכיחאלואטחתהככםאו

יחאתאלישכמילכאמםאןכלע13׃םיאטחםתאחישמל

aiōn)׃יחאתאלישכאאלןעמלםלועלרשבלכאאל g165)

עושיתאיתיאראלהיכנאישפחאלהיכנאחילשאלה9

ינניאםאו2׃ונינדאבילעפםתאאלהונינדאחישמה

יתוחילשםתוחיכחילשיננהםכלךאםירחאלחילש

4׃יתואםינדהדגנכיתולצנתהתאזו3׃ונינדאבםתא

ונדיבתושרןיאה5׃תותשלולכאלונדיבתושרןיאה

םירחאהםיחילשהםגומכהשאלתוחאונמעךילוהל

אלאבנרבלוידבלילםא6׃אפיכומכוןודאהיחאומכו



םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה 1787

תרכשמבאבצלךלהימ7׃הכאלממלטבהלתושרהנתנ

רדעהערימוירפתאלכאיאלוםרכעטנימומצעלש

םדאלשוכרדיפליכה8׃לכאיאלרדעהבלחמו

בותכיכ9׃ןכתרמאהרותהםגאלהתאזכרבדמינא

ששוהםירושלהושידברושםסחתאלהשמתרותב

יכבתכנוננעמלןכארבדמוננעמלךאוא10׃םיהלאה

תחקלהוקתילאשודישדהוהוקתילאשרחישרחה

רבדיכהחורהינינעםכבונערזםא11׃הוקתבוקלח

שיםירחאלםאו12׃רשבהינינעםכמרצקנםאאוהלודג

תושרבונשמתשהאללבאונלרתויבאלהםכילעתושר

תרושבלרוצעמםושיתלבללכהתאונלבסםאיכתאזה

םילכאשדקהתדבעידבעיכםתעדיאלה13׃חישמה

14׃חבזמבםקלחםיחקלחבזמהיתרשמוםישדקהןמ

׃הרושבהלעםירשבמהויחירשאאוהםגונינדאןקתןכ

יתבתכאלםגוהלאמתחאביתשמתשהאליכנאו15

םישירשאמתומהילבוטיכתאזכילהשעיןעמלתאז

ילןיאהרושבהתארשבאםא16׃קירליתלהתתאשיא

17׃רשבאאלםאיליואוילעתלטמהבוחהיכהלהת

יחרכלעבםאורכשילהיהיןכהשעאינוצרבםאיכ

הזאלהירכשאוההמהתעו18׃איהיתרמשמתדקפ

שמתשהיתלבלריחמאלבחישמהתרושברשבאש

יתויהביכ19׃הרושבבילןתנהןוישרבימצעתאנהל

תאאנקאןעמלםדאלכלדבעימצעיתישעלכמישפח

רשאוםידוהיהתונקלידוהיכםידוהיליהאו20׃םיברה

תונקןעמלהרותהתחתומכםהליתייההרותהתחתםה
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יתייההרותילברשאהלאל21׃הרותהתחתרשאםתוא

תחתםאיכםיהלאהתרותילבינניאיכףאהרותילבכ

22׃הרותילברשאםתואתונקןעמליכנאחישמהתרות

םלכללכהםישלחהתאתונקלשלחכיתייהםישלחלו

ינאתאזתאו23׃םידחאעישואךרדלכבןעמליתייהנ

24׃יכנאםגהביקלחחקאןעמלהרושבהרובעבהשע

קרוםלכםיצרןידטסאבהצורמהיצריכםתעדיאלה

׃והגישתןעמלוצורהככחוצנהרכשתאגישיםהמדחא

רתכתחקלהמהרבדלכמרזניקבאהלדמעהלכו25

יננהןכל26׃דספנונניארשארתכתחקלונחנאודספנ

םאיכ27׃חורםלוהכאלםחלניננההכשחבומכאלץר

םירחאלארוקהינאהיהאןפונדבעשאויפוגתאאכדא

׃ימצעבחלאנ

תחתםלכויהוניתובארשאיחאםכמדחכאאלו10

השמלולבטנםלכו2׃םיהךותבורבעםלכוןנעה

םלכו4׃ינחורדחאלכאמםלכאםלכו3׃םיבוןנעב

ךלההינחורהרוצהןמותשיכינחורדחאהקשמותש

הצראלםברבלבא5׃חישמההיהאוההרוצהוםהמע

ונלהתיהתאזלכו6׃רבדמבולפנםהירגפוםיהלאה

7׃המהםגוואתהרשאכהערלתואתהיתלבלתפומל

בותכשומכםתצקמויהרשאכםילילאידבעויהתאלו

םינזהיהנאלו8׃קחצלומקיוותשולכאלםעהבשיו

םירשעוהשלשדחאםויבולפיוםתצקמונזרשאכ

םתצקמוהוסנרשאכחישמהתאהסננאלו9׃שיאףלא
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םתצקמונילהרשאכונילתאלםג10׃םישחנהםודבאיו

תפומלתויהלםתאצמתאזלכ11׃תיחשמהדיבותומיו

aiōn)׃םימלועהיצקונילאועיגהרשאונלרסומלבתכתו

g165)12ןידע13׃לופיןפאריבצנאוהשבשחהןכל

יכםדאינבןויסנםאיתלברחאןויסנםכילעאבאל

הלעמלםכתאתוסנלחיניאלרשאםיהלאהאוהןמאנ

ולכותשידכויתאצותםגןויסנהםעןתיםאיכםכתלכימ

לאומכ15׃םילילאתדובעמוסוניביבחןכלע14׃תאש

סוכ16׃רמארשאתאםתאוטפשויכנארבדמםינובנ

םדתורבחתהאיהאלהםיכרבמונחנארשאהכרבה

תורבחתהאוהאלהםיעצבונחנארשאםחלהוחישמה

ונחנאדחאףונםגןכלאוהדחאםחליכ17׃חישמהףוג

תאואר18׃דחאהםחלבקלחונלכלרשאבםיברה

חבזמהירבחםיחבזהילכאאלהרשבהיפללארשי

שממשיםאלילאבשממשיהרמאהמהתעו19׃המה

םידשלםיוגהוחבזירשאתאאלא20׃םילילאיחבזב

םירבחםכתיהץפחאאלינאוםיהלאלאלוםיחבזםה

סוכםגוונינדאסוכדחיתותשלולכותאל21׃םידשל

לאםגוונינדאןחלשלארבחתהלולכותאלוםידשה

םיקזחיכהונינדאתאאינקהלזענה22׃םידשהןחלש

לכהליעומלכהןיאלבאיתושרבלכה23׃ונממונחנא

תאשקבילאשיאשיא24׃הנבלכהןיאלבאיתושרב

רכמנהלכ25׃והערתלעותתאםאיכומצעתלעות

יכ26׃בלהלשכמינפמורקחתלאוולכאתותאןילוקמב

רשאמשיאםכתאארקיםאו27׃האולמוץראההוהיל
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רשאלכמולכאתלוכאוילאתכללוצרתוםינימאמםניא

יכשיאו28׃בלהלושכמינפמורקחתלאוםכינפלומישי

רובעבולכאתלאםילילאחבזאוההזםכילארמאי

29׃האומלוץראההוהיליכבלהלושכמינפמועידומה

הזהמליכךערבלםאיכךבלאלרמאינארשאבלהו

הדותבינאלכאםאו30׃רחאהבלידילעיתורחטפשת

ןכל31׃וילעהדומינארשארבדהלעףדגמהיהאהמל

ושעלכהתאושעתרשאלכואותשתםאואולכאתםא

אלוםידוהילאללושכמונתתלאו32׃םיהלאדובכל

שקבמיכנאםגרשאכ33׃םיהלאתלהקלאלוםינויל

םאיכימצעתלעותשקבאאלולכבלכליוצרתויהל

׃ועשויןעמלםיברהלש

2׃חישמהתובקעבךלהינאםגרשאכיתובקעבוכל11

רמשללכביתאםתרכזיכיחאםכתאחבשמינאתאזלעו

ועדתשיכנאץפחךא3׃םכליתרסמרשאכתולבקהתא

חישמהשארושיאההשאהשארוחישמהשיאלכשאריכ

ושארואבנתיואללפתירשאשיאלכ4׃םיהלאהאוה

ואללפתתרשאהשאלכו5׃ושארתאאוההזבמהסכמ

איההזבןעיהשארתאאיההזבמעורפהשארואבנתת

םאוחלגתתםגהסכתתאלםאהשאהיכ6׃החלגמומכ

שיאהו7׃הסכתתחלגתהלואםסכהלהשאלאוהןויזב

ודובכוםיהלאםלצאוהיכושארתאתוסכלביחונניא

השאהןמשיאהןיאיכ8׃שיאהדובכאיההשאהלבא

רובעבשיאהארבנאלםג9׃שיאהןמהשאהםאיכ
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תביחהשאהןכלע10׃שיאהרובעבהשאהםאיכהשאה

לבא11׃םיכאלמהרובעבהשארלעהפכהלתויהל

12׃ןודאבשיאאלבהשאהןיאוהשאאלבשיאהןיא

השאהידילעשיאהםגןכשיאהןמהשאהרשאכיכ

השאלהואנהםכשפנבאנוטפש13׃םיהלאמתאזלכו

עבטהםגאלהוא14׃שאריולגבםיהלאהלאללפתהל

ושאררעשערפלדגירשאשיאיכםכתאדמליומצעב

אוהראפהרעשלדגתיכהשאהלבא15׃ולאיההפרח

רערעלשיאבשחיםאו16׃ףינצלרעשההלןתניכהל

הנהו17׃םיהלאהתולהקלאלוהזכגהנמונלןיאונילע

ולהקתרשאלעםכתאחבשללכואאלתאזתאיתוצב

יתעמשהנושארביכ18׃הערלםאיכליעוהלאלדחי

ינאותצקמולהקבודעותרשאכםכיניבתוקלחמשיש

ןעמלםכיניבתויהלתותכתוכירצףאיכ19׃ןימאמ

ןיאדחיולהקתרשאכהתעו20׃םכבםינמאנהועדוי

תחקלםידקמדחאלכיכ21׃ןודאהתדועסלכאלהז

ןיאה22׃רכתשיהזובעריהזוהליכאהתעבותדועס

להקתאוזובתהואםהבתותשלולכאלםיתבםכל

םכלרמאהמהמואמםדיבןיארשאתאומילכתוםיהלא

יתלבקהכיכ23׃חבשמינניאםכתאחבשאתאזלעה

עושיןודאהיכםכליתרסמםגרשאתאןודאהןמיכנא

ךרביו24׃םחלהתאחקלוברסמנרשאאוהההלילב

ושעםכדעבעצבנהיפוגהזולכאוחקרמאיועצביו

רמאיוהדועסהרחאסוכהתאםגןכו25׃ינורכזלתאז

ינורכזלתאזושעימדבהשדחהתירבהאיהתאזהסוכה
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הזהםחלהתאולכאתשתעלכביכ26׃ותשתשתעלכב

דעונינדאתומתאוריכזתרכזהתאזהסוכהתאותשתו

סוכמהתשיואהזהםחלהןמלכאישימןכל27׃אובייכ

ןחבי28׃ומדלוונינדאףוגלםשאייוארכאלשןודאה

יכ29׃סוכהןמהתשיוםחלהןמלכאיזאוושפנתאשיאה

רשאןעיושפנלןידהתשולכאיוארכאלשהתשהולכאה

םילוחםכבשיתאזרובעב30׃ןודאהףוגתאהלפהאל

תאןחבנםאיכ31׃תומהונשיהברהוםיברםישלחו

ןודאהדילערסונןודנרשאכו32׃םינודנהיהנאלונשפנ

םכלהקהביחאןכלע33׃םלועהםעביחנאלןעמל

לכאישיאבערייכו34׃והערלאשיאוכחתלכאלדחי

׃יאבבןקתאםירבדהרתיוהמשאלולהקתןפותיבב

אלה2׃רבדםכמדחכאאליחאתוינחורהןינעבו12

םתלבוהםימלאםילילאירחאםיוגםכתיהביכםתעדי

רבדשיאןיאיכםכתאעידואןכל3׃םתכשמנרשאכ

שיאלכויאלואוהםרחעושירמאירשאםיהלאחורב

הנהתונשו4׃שדקהחורבםאיתלבןודאעושילארקל

םישומשההמהםינשו5׃אוהדחאחורהלבאתונתמה

אוהםיהלאהותולעפההנהתונשו6׃אוהדחאןודאהו

ולהנתנשיאושיאלכלו7׃לכבלכהתאלעפהדחא

חורהידילעולןתנדחאהיכ8׃ליעוהלחורהתולגתה

9׃אוההחורהיפכתעדהרובדדחאלוהמכחהרובד

חורבתואפרהתונתמרחאלואוההחורבהנומאהרחאל

רחאלוהאובנרחאלותורובגלעפלרחאלו10׃אוהה
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רואברחאלותונשלינימרחאלותוחורהןיבןיחבהל

קלחמהאוההדחאהחורהלעפהלאלכו11׃תונשל

ובשיודחאאוהףוגהרשאכיכ12׃ונוצרכשיאשיאל

םהםיבריכףאאוההףוגהירבאלכוהברהםירבא

ונלבטנדחאחורביכ13׃חישמהםגןכדחאףוגםלכ

ינבםאםידבעםאםינויםאםידוהיםאדחאףוגלונלכ

רבאאלףוגהםגיכ14׃וניקשהדחאחורלונלכוןירוח

ןכלעדיינניאלגרהרמאתםא15׃םיברםאיכאוהדחא

ורמאתםאו16׃ףוגהןמהנניאתאזרובעבהףוגהןמינניא

ןמהנניאתאזרובעבהףוגהןמינניאןכלעןיעינניאןזאה

היהיולכםאועמשההיאןיעהיהיולכףוגהםא17׃ףוגה

לכםירבאהתאתשםיהלאההתעו18׃חירההיאעמש

רבאםלכויהולאו19׃ונוצרימכףוגבםהמדחאודחא

׃דחאףוגהוםירבאהםהםיברהנה20׃ףוגההיאדחא

ךלךרטצאאלרמאלדיהלארבדלכותאלןיעה21

ךרטצאאלרמאלםילגרהלארבדלכויאלשארהםגו

ונלםהםיפרםיארנהףוגהירבאךפהליכ22׃ןכל

שיבלנםתאףוגבםילקנונלםיארנהו23׃רתויבךרצל

׃םלכמםינוגההולאכהמהונלתשבלרשאודובכרתיב

םיהלאהלבאתאזלםיכירצםניאונלםינוגההיכ24

אלןעמל25׃עורגלרתוידובכןתנשףוגהתאהככגזמ

הזדחיםירבאהלכוגאדיםאיכףוגבתקלחמהיהת

םירבאהלכותאובאכידחארבאבאכיםאו26׃הזל

ןכא27׃םירבאהלכותאוחמשידחאדבאדבכיםאו

םהמו28׃וקלחיפלדחאלכוירבאוםתאחישמהףוג
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םיאיבנלתינשוםיחילשלהנושארלהקבםיהלאהםש

תואפרהתונתמףאתורובגןתיוםידמלמלתישילשו

םלכםאםיחילשםלכה29׃תונשלינימוםיגיהנמוםירזעו

םלכלה30׃תורובגישעםלכהםידמלמםלכואםיאיבנ

ישרפמםלכהתונשלבםירבדמםלכהתואפרתונתמ

לכבורתויבתוליעומהתונתמהוואתהםתאו31׃תונשל

׃הנלכלעהלענךרדםכתאהאראתאז

הבהאהיבןיאורבדאםיכאלמוםישנאתונשלבםא13

ילהיהתיכו2׃העורתלצלצכואהמהתשחנכיתייה

לכילהיהתיכותעדהלכותודוסהלכעדאוהאובנ

׃ןיאכיתייההבהאהיבןיאוםירהקיתעאיכדעהנומאה

ןיאוהפרשליפוגתאןתאםאוינוהלכתאקלחאםאו3

ףאתכראמהבהאה4׃ינליעותאלתאזלכהבהאהיב

אלוראפתתאלהבהאהאנקתאלהבהאהדסחהשעו

רשאתאשקבתאלוהלפתרבדהשעתאל5׃םמורתת

הלועבחמשתאל6׃הערהבשחתאלורמרמתתאלוהל

תאןימאתלכתאאשתלכתא7׃תמאהםעהתחמשיכ

ךאםלועללבתאלהבהאה8׃לבסתלכתאוהוקתלכ

׃לטבתתעדהוהנילכתתונשלהוהנלטבתהנהתואובנה

אובכו10׃ונאבנשאוהתצקוונעדישאוהתצקיכ9

ללועיתייהרשאכ11׃תצקהרבעתרובעזאםימתה

רשאכויתבשחללועכיתיגהללועכיתרבדללועכ

םיטיבמתעכיכ12׃ללועהירבדיתריסהשיאליתייה

ינאעדויתעכםינפלאםינפזאותודיחבוהארמבונחנא
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הלאשלשהתעו13׃ינאףאעדאיתעדונרשאכזאוותצק

איהןהבהלודגהוהבהאהוהוקתהוהנומאההנדמעת

׃הבהאה

רתויבוחורהתונתמוואתהוהבהאהירחאופדר14

םדאלרבדמונניאןושלברבדמהיכ2׃ואבנתתרשא

חורבקרוהעמשירשאשיאןיאיכםיהלאלםאיכ

םדאינבלרבדמאוהאבנתמהו3׃תודוסרבדמאוה

תאהנובןושלברבדמה4׃םמחנלוםרסילוםתונבל

ורבדתיכיתצפחו5׃הדעהתאהנובאבנתמהוושפנ

ןמאבנתמהלודגיכואבנתתיכרתויבותונשלבםכלכ

6׃הדעההנבתןעמלשרפיםאיתלבתונשלברבדמה

ליעואהמתונשלברבדאוםכילאאובאיכיחאהתעו

האובנבואתעדבואןוזחבםכילארבדאאלםאםכל

לוקםינתנהםיממודהםילכהםגאלה7׃הארוהבוא

ןזאהלכותרשאתולקועימשיאלםארונכןהלילחןה

םארפושהםג8׃ןגניהמורמזיהמעדויהכיאןיחבהל

םגןכ9׃המחלמלץלחיימרורביתלבולוקתאןתי

עדויהכיאשרפמרובדםכנושלבואיצותאלםאםתא

ינימהמכןה10׃חורלםירבדמכויהתאלהרומאה

םאןכל11׃לוקילבןהמתחאןיאוםלועבשיתונשל

רבדמהורבדמהיניעבירכנהיהאלוקהרשפעדיינניא

תוחכלםיואתמםכתויהבםתאםגןכ12׃יניעבירכנהיהי

ןכלע13׃הדעהתאהנבישהמבףידעהלושקבתוינחור

ללפתאםאיכ14׃הנשרפיםגוןושלברבדמהללפתי
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המהתעו15׃ירפהשעונניאילכשוללפתמיחורןושלב

הרמזאילכשבםגהללפתאויחורבהללפתאתושעל

ךיאחורבךרבתםאיכ16׃ילכשבםגהרמזאויחורב

אלרשאבךתידוהלעןמאטוידההבצמנדמעההנעי

לבאתודוהלביטיתהתאןה17׃רמאהתאהמעדי

ינאםכלכמרתוייכיהלאלהדוא18׃הנביאלךער

ןילמשמחרבדלרחבאלהקבןכא19׃תונשלברבדמ

תובבררבדלמםירחאהתאםגתרוהןעמלילכשב

ויהערלקרהניבבםידליויהתלאיחא20׃ןושלבןילמ

יגעלביכהרותבבותכןה21׃םימלשויההניבבוםיללע

אלתאזבםגוהזהםעהלארבדאתרחאןושלבוהפש

םינימאמלאלתונשלהןכל22׃הוהירמאילעמשובא

האובנהלבאםינימאמםניארשאלםאיכתואלהנה

הנהו23׃םינימאמלםאיכםינימאמםניארשאלהנניא

ואוביותונשלבורבדיםלכודחיהדעהלכלהקתםא

םיעגשמיכורמאיאלהםינימאמםניארשאואםיטוידה

ואןימאמאלשיאאבוםלכואבנתיםאלבא24׃םתא

ןכבו25׃םלכידילעןודיוםלכידילעחכויזאטוידה

םיהלאלהוחתשיווינפלעלפיוובבלתומלעתולגי

המהתעו26׃םכברקבםיהלאהתמאביכלוקבהדויו

שיםכמדחאודחאלכדחיםכלהקהביחאתושעל

ולשיןוזחולשיןושלולשיהארוהולשירומזמול

ןושלבשיארבדייכ27׃תונבהללכההשעיךארואב

הזרחאהזוהשלשרתויהלעואםינשםינשאנורבדי

רבדיולהקבםדיזאשרפמןיאםאו28׃שרפידחאו
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השלשואםינשורבדיםהםיאיבנהו29׃םיהלאלוושפנל

זאםשבשיהרחאלןוזחהלגניכו30׃ונחביםירחאהו

הזרחאהזםכלכאבנתהלולכותיכ31׃ןושארהםדי

תחתםיאיבנהתוחורו32׃ורהזיםלכוםלכודמליןעמל

יכםיהלאההכובמיהלאאליכ33׃המהםיאיבנהידי

םכישנ34׃םישדקהתולהקלכברשאכםולשהיהלאםא

םאיכרבדלתושרןהלהנתנאליכהנקתשתתויסנכב

דמללןצפחםאו35׃הרותההרמאםגרשאכענכהל

םישנלאיההפרחיכתיבבןהילעבתאהנלאשתרבד

םכילאםאםיהלארבדאציםכמהוא36׃להקברבדל

איבנתויהלובבלבשיאךרבתייכ37׃עיגהםכדבל

תוצמיכםכלבתכינארשאתאןיביןיבחורהשיאוא

יחאןכל39׃עדילאעדיאלרשאימו38׃הנהןודאה

לכה40׃תונשלברבדלמואלכתלאואבנתהלולדתשה

׃הרושכוןגהכהשעי

םכתאיתרשברשאהרושבהתאםכעידואיחאינאו15

ועשותםגרשא2׃הבםתדמעםגוהתאםתלבקםגרשא

אלםאךאםכתאיתרשברשארבדבוקיזחתםאהב

םגרשאתאהנושארבםכליתרסמיכ3׃םתנמאהאושל

יכו4׃םיבותכהיפכוניתאטחדעבתמחישמהיכיתלבק

הארניכו5׃םיבותכהיפכישילשהםויבםקוהיכורבקנ

הארנןכירחאו6׃רשעהםינשלאוירחאואפיכלא

םייחבםדועםבררשאדחאכםיחאתואמשמחמרתויל

לכלאוירחאובקעילאהארנןכירחאו7׃ונשיםתצקמו
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9׃לפנהלאומכילאםגהארנםלכירחאו8׃םיחילשה

רשאבחילשארקהלידכינניאוםיחילשבריעצהינאיכ

יתייהםיהלאדסחבלבא10׃םיהלאהלהקתאיתפדר

םלכמרתוייכקירלהיהאלילעודסחויתייהשהמ

הנהו11׃ידמערשאםיהלאדסחםאיכינאאלויתדבע

דגהםאו12׃םתנמאההככוםיעימשמהככהמהםגינאםג

םכמםישנאורמאיךיאםיתמהןמחישמהםקוהיכדגה

חישמהםגםיתמלהיחתןיאםא13׃םיתמלהיחתןיאיכ

ונתעומשקירהתעיכםקוהאלחישמהםאו14׃םקוהאל

ןעיםיהלאלרקשידעאצמנםגו15׃םכתנומאקירםגו

אלרשאחישמהתאםיקהיכםיהלאהתאונדיעהרשא

םיתמהםאיכ16׃ומוקיאלםיתמהשאוהתמאםאומיקה

םקאלחישמהםאו17׃םקאלחישמהםגומוקיאל

ונשירשאםגיזא18׃םכיתאטחבםכדועוםכתנומאלבה

םיחטבדבלהלאהםייחבםאו19׃ודבאדבאחישמב

חישמההתעו20׃םדאלכמונחנאםיללמאחישמבונחנא

רשאירחאיכ21׃םינשיהתישארליהיוםיתמהןמםקוה

ידילעהאבםיתמהתיחתםגדחאםדאידילעתומהאב

םלכויחיםגןכםלכםיתמםדאברשאכיכ22׃דחאםדא

חישמהםלכתישארורדסבדחאודחאלכו23׃חישמב

ץקהןכירחאו24׃ואובבחישמלםהרשאןכירחאו

לכולטבירחאבאהםיהלאהלאתוכלמהתארסמישכ

יכדעךלמיךלמאוהיכ25׃הרובגוןטלשלכוהרשמ

רשאםיביאהןורחאו26׃וילגרתחתויביאלכתאתישי

לכורמאבווילגרתחתתשלכיכ27׃תומהאוהלטבי



םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה 1799

׃ללכבונניאויתחתלכתשהשאוהרורבויתחתתשוה

תחתתשויאוהםגןבהזאויתחתלכהתשוירשאכו28

המיכ29׃לכבלכהםיהלאההיהיןעמלויתחתלכתשה

םוקםיתמהשאוהתמאםאםיתמהדעבםילבטנהושעי

ונחנאהזהמלו30׃םיתמהדעבולבטיהזהמלומוקיאל

עושיחישמבילשירשאונתלהתב31׃העשלכבהנכסב

םא32׃םויוםוילכביכנאתמיכילעינאדיעמונינדא

סוספאבתוערהתויחהםעיתמחלנםדאלשוכרריפל

יכהתשנוהלכאנומוקיאלםיתמהםאילשיתלעותהמ

תתחשמםיערםישנאתרבחועתתאנלא33׃תומנרחמ

יכואטחתלאוןורכשמםירשימבוציקה34׃תובטתודמ

רמאינאםכתשבלםיהלאתעדםהבןיארשאםישנאשי

ףוגהזיאבוםיתמהומוקיךיאשיארמאיםאו35׃תאז

םאיתלבהיחיאלערזתשהמןהלכסההתא36׃ואובי

םאיכהיהירשאףוגהתאערזךניאערזתשהמו37׃תומי

םיהלאהו38׃םיערזהדחאלשואהטחלשםרערגרגכ

39׃והנימלופוגתאערזוערזלכלוונוצריפכףוגולןתי

רשבאוהרחאןימיכאוהדחארשאברשבהלכאל

ןימוהגדהרשברחאןימוהמהבהרשברחאןימוםדאה

ץראבשתופוגוםימשבשתופוגשיו40׃ףועהרשברחא

ץראבשתופוגוםימשבשתופוגהדובכאוהרחאלבא

דובכאוהרחאוםימשבשתופוגהדובכאוהרחאלבא

אוהרחאושמשהדובכאוהרחא41׃ץראבשתופוגה

בכוכמבכוכיכםיבכוכהדובכאוהרחאוחריהדובכ

ןוילכבערזיןהםיתמההיחתבםגןכו42׃ודובכבלדבנ
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ערזידובכבםוקיוןויזבבערזי43׃ןוילכאלבםוקיו

ףוגםוקיוישפנףוגערזי44׃הרובגבםוקיוהשלחב

יהיובותכםגןכ45׃ינחורףוגשיוישפנףוגשיינחור

חורלןורחאהםדאהיחשפנלןושארהםדאאוהםדאה

לשאלאהנושארהאיהחורהלשאללבא46׃היחמ

המדאהןמןושארהםדאה47׃חורהלשןכירחאושפנה

48׃םימשהןמןודאהאוהינשהםדאהורפעלשאוה

רשאומכורפעמםהרשאםגהככרפעמאוהרשאומכו

רשאכו49׃םימשהןמםהרשאםגהככםימשהןמאוה

םדאהתומדםגשבלנןכרפעמרשאםדאהתומדונשבל

אלםדורשביכיחארמאינאתאזו50׃םימשהןמרשא

תאשרייאלהלכירשאוםיהלאהתוכלמתאתשרללכוי

ןשינונלכאלןהםכלהדיגאדוסהנה51׃הלכיאלרשא

עקתכןיעףרהכדחאעגרב52׃ףלחתנונלכלבאתומה

ןוילכילבויחיםיתמהורפושבעקתייכןורחאהרפושה

לאשבלישובלןוילכלהתעשהמיכ53׃ףלחתנונחנאו

המשבלישכו54׃תומלאשבלישוביתומירמאוןוילכ

תומלאשבליתומלהתעשהמוןוילכלאןוילכלהתעש

ףצקעהיא55׃חצנלתומהעלבבותכהרבדהיהיזא

Hadēs)׃ךנוחצבלואשהיאתומה g86)56אוהתומהץקע

םיהלאלתודותלבא57׃הרותהאיהאטחהחכואטחה

58׃חישמהעושיונינדאידילעןוחצנהונלןתנרשא

תעלכבופידעהווטומתלבוננוכתהיביבחיחאןכלע

׃ונינדאבםכלמעקירלאליכםכתעדמונינדאהשעמב
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רשאכםישודקהתרזעלתומורתהץובקרבדלעו16

לכב2׃םתאםגושעתןכאיטלגברשאתולהקליתנקת

רשאתארצאיוםכמשיאשיאולצאחיניתבשבדחא

יאבבינאו3׃דועץבקיאליאבברשאןעמלודיבהלע

איבהלםתאחלשאתורגאםעםינמאנואצמתרשאתא

יכנאםגשחרטההושםאו4׃םילשורילםכתבדנתא

תאירבעירחאםכילאאבאינאו5׃וכלייתאהמשךלא

םכמעבשאילואו6׃הרבעאאינודקמתאיכאינודקמ

ךלארשאלאינולתןעמלותסהימילכואםידחאםימי

הוקאיכירבעבךאםכתארלינוצרןיאתעכיכ7׃המש

בשאלבא8׃הוהיהצריםאהמןמזםכלצאתבשל

לודגחתפילחתפניכ9׃תועובשהגחדעסוספאב

םכילאאובייכו10׃םיממוקתמהםיברוםילעפברו

תכאלמיכדחפילבםכמעהיהישאנוארסויתומיט

ךאותאזבילאשיאןכלע11׃ינאםגומכהשעאוההוהי

׃םיחאהםעולהכחאיכילאאביןעמלםולשבוהחלש

םיחאהםעםכילאאובלוביתרצפהנהחאהסולופאו12

ואצמבאוביאובםנמאהתעאובלונוצרבהיהאלךא

׃וקזחתהווששאתההנומאבודמעוודקש13׃הנוכנתע

יחאםכמהשקבאו15׃הבהאבושעיםכירבדלכו14

ונתיואיכאתישאראוהשסונפטסאתיבתאםתעדיאלה

ינפמםתאםגוענכהןכל16׃םישדקהתורשלםשפנתא

17׃ולמעיוםהמעדבעירשאלכינפמוהלאכםישנא

יכסוקיכאוסוטנוטרפוסונפטסאתאיבבחמשיננהו

יחורתאוחיניו18׃םכתאיתרסחרשאתאואלמהמה
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תולהקה19׃הלאכםישנאוריכהןכלעםכחורתאו

םגואלקסירפוסליקעםכמולשלתולאשאיסאברשא

׃ונינדאבםכמולשללאשלםיברמםתיבברשאהלהקה

שיאםולשלולאשםכמולשלםילאשםלכםיחאה20

ינאידיבםכמולשתלאש21׃השודקההקשנבוהערתא

םרחיחישמהעושיןודאהתאבהאיאלשימ22׃סולופ

24׃םכמעיהיונינדאחישמהעושידסח23׃אתאןרמ

׃ןמאעושיחישמבםכלכתאיתבהאו
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םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

סויתומיטוםיהלאןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

םישדקהלכםעסותנרוקברשאםיהלאתלהקלאוניחא

וניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסח2׃איכאברשא

עושיונינדאיבאוםיהלאהךורב3׃חישמהעושיונינדאו

ונתאםחנמה4׃המחנהלכיהלאוםימחרהבאחישמה

המחנבץחללכבםיצחלנהםחנללכונשדעונצחללכב

ייונעברכיכ5׃םיהלאהתאמהבםימחנמונחנארשא

הנהו6׃חישמהידילעונתמחנהברתןכונבחישמה

החכהארירשאםכתעושילוםכתמחנלאוהץחלנםא

םגםחננםאוונחנאםגןתאלבסנרשאםיונעהםכלבסב

הנוכנםכדעבונתוקתו7׃םכתעושילוםכתמחנלאוה

קלחםגןכםיונעבםכלקלחרשאכיכונעדירשאבאיה

רשאונתרצתאיחאםכמדחכנאליכ8׃המחנבםכל

ונחכמרתויודאמלדעונילעהדבכרשאאיסאבונתאצמ

ונלונצרחונבבלבונחנאו9׃םייחהןמונשאוניכדע

םיהלאבםאיכונשפנבםיחטבהיהנאלןעמלתומהתא

ונדועוהזכתוממונליצהרשא10׃םיתמהתאהיחמה

םכרזעב11׃ונליצהלףיסוייכםיוקמונחנאולוליצמ

דסחהתנתמלעונדעבםיברודויןעמלםכתלפתבונתא

תודעונתלהתאיהתאזיכ12׃םיברידילעונלהתיהש

רתויבוםלועבונכלהתהםיהלארשיוםתברשאונבבל

יכ13׃םיהלאדסחבםאיכרשבהתמכחבאלוםכתא

׃םיעדיםגואםיארקםתאשהמםאיכםכלבתכנאל

דעועדתףאתצקמלונתאםתעדירשאכיכהוקאו14
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םויבונתלהתםתאםגרשאכםכתלהתונחנאיכתילכת

םכילאאובליתצפחהזהןוחטבבו15׃עושיונינדא

םככותברבעלו16׃םימעפהבוטולבקתןעמלשארמ

לאינוחלשתםתאוםכילאאינודקממבושלואינודקמלא

רשאםאיתצעביתייהרהמניכההתעו17׃הדוהיץרא

אלםעפוןהןהםעפילצאהיהויתצעירשבהיפליתצעי

ןההיהאלםכילאונרבדיכםיהלאהןמאנןכא18׃אל

לעםככותבארקנהחישמהעושיםיהלאהןביכ19׃אלו

ןההיהאלאוהסויתומיטוסונולסידילעוידילעונידי

םיהלאהתוחטבהלכיכ20׃ןהקרובהיהויהיכאלו

21׃ונידילעםיהלאהדובכלןמאויהובוןהויהובןלכ

׃םיהלאהאוהונחשמרשאוחישמבםכתאונתואןנוכמהו

׃חורהןוברעתאונבלבןתנרשאוונמתחםגרשא22

רובעביכישפנלדעתויהלארקאםיהלאתאינאו23

לשמנשאל24׃סותנרוקלדועיתאבאלםכילעסחיתויה

הנומאביכםכתחמשלונחנאםירזעםאיכםכתנומאב

׃םתדמע

2׃תבצעבםכילאדועבושיתלבליבלביתרמגינאו2

בצענהםאיתלבינחמשיאופאימםכביצעאינאםאיכ

בצעיאובבילהיהיןפםכליתבתכתאזו3׃ידילע

יכםכלכבינאחטבוםהילעחמשלילהיהרשאהלאמ

הקוצמויבלתרצברמיכ4׃םכלכתחמשאיהיתחמש

ןעמלקרםכביצעהלאלוהברהתועמדבוםכליתבתכ

שיםאו5׃םכתאיתבהארשאהרתיההבהאהועדת
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זירפאןפםכלכאלאביצעהיתאאלביצעהרשאשיא

החכותהוהמכשיאלידו6׃תצקמלביצעההדמהלע

ידכומחנתווחלסתךפהלהתעו7׃םיברהתמאאיהה

םכמהשקבאןכלע8׃ןובצעהלדגבשיאהעלבתיאלש

יתבתכםגתאזרובעבליכ9׃הבהאתלומגוילעלמגל

רשאשיאו10׃ןועמשתלכבםאםכתמתתאעדאןעמל

רבדיתחלסםאיכנאםגיכינאםגולחלסאולוחלסת

ןטשהונתאהנויןפ11׃חישמהינפבםכנעמלוליתחלס

לעסאורטליאבבינאו12׃ויתומזמונתאמומלענאליכ

13׃ונינדאבחתפילחתפניכףאחישמהתרושברבד

סוטיטתאםשיתאצמאלרשאלעיחורלהחורהתיהאל

14׃אינודקמלאתכלליתאציוםהמיתרטפנינאויחא

חישמבןוחצנתעלכבונלןתנהםיהלאלתודותלבא

חיריכ15׃םוקמלכבותעדחירתאונידילעץיפמו

ךותבםגוםיעשונהךותבםגםיהלאלונחנאחישמהחחינ

םייחחירהלאלותומלתומחירהלאל16׃םידבאה

םיברהומכונניאונחנאיכ17׃ךכליוארהזימוםייחל

בבלרשיךותמםאיכםיהלאהרבדבהרוחסםישעה

׃חישמברבדנםיהלאינפלםיהלאמו

םישנאתצקמכךרטצנםאהונמצעחבשלדועלחנה3

םתא2׃חבשלונתאתוריכזמהםכמואםכילאתורגאל

3׃םדאלכלהארקנוהעדונוונבבלבהבותכהונתרגא

ונתורשידילעהכורעחישמהתרגאםתאשעודיביכ

לעאלוםייחםיהלאחורבםאיכוידבאלהבותכ
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וננוחטבהזכו4׃בלהרשבתוחוללעםאיכןבאתוחול

ונחנאלכונאלרשאןעי5׃חישמהידילעםיהלאב

רשא6׃איהםיהלאהתאמונתלכייכונמצעמןידןידל

תויתואהלשאלהשדחתירביתרשמלונתארישכה

תורשםאו7׃היחיחורהותימיתואהיכחורהלשאלא

אלשדעדובכבהארנןבאהלעתויתואבתורחהתומה

וינפדובכינפמהשמינפלאטיבהללארשיינבולכי

םאיכ9׃חורהתורשדובכלדגיהמכ8׃לטבהלדמעה

תורשהדובכבףדעיהמכאוהדובכביחלרשאתורשה

תמעלדובכלבשחנונניאדבכנהףאיכ10׃תוכזלרשא

לטבהלדמעהרבדהםאיכ11׃הזההלענהדובכה

לע12׃המכוהמכתחאלעםיקהרבדהדובכולשי

אלו13׃אוהברוניפןוחתפתאזכהוקתונלתויהבןכ

לאלארשיינבוטיביןפוינפלעהוסמןתנרשאהשמכ

דעיכםהיתועדומטמטנלבא14׃לטבהלדמעהףוס

הוסמההלגאלוראשנהנשיהתירבהםארקבהזהםויה

הזהםויהדעלבא15׃חישמבםאיכרסויאלרשאאוהה

לאונפישכו16׃םבללעהוסמחנומהשמתאםארקב

חוררשאבוחורהאוהןודאהו17׃הוסמהרסויןודאה

םיארםילגמםינפבונלכונחנאו18׃תורחהםשןודאה

איההתומדםצעלאףלחנוהארמבןודאהדובכתא

׃חורהןודאתאמףלחהכדובכלאדובכמ

׃תחנאלוננחרשאכהזהתורשהונלתויהבןכלע4

המרעבךלהתהלאלשתשבהירתסבונסאמםאיכ2
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ריכזנתמאהתוארהבאלאםיהלאהרבדתאףיזלאלו

יכםגו3׃םיהלאהינפלםדאינבלכתעדדגנבוטלונתא

יהלארשא4׃םידבאהןמאיההמלענונתרושבהמלענ

חרזיתלבלםיררוסהתועדתאםהברועהזהםלועה

׃םיהלאהםלצאוהרשאחישמהדובכתרושבהגנםהל

(aiōn g165)5חישמהתאםאיכונחנאםיזירכמונתאאליכ

יכ6׃עושיןעמלםכידבעונחנאוןודאהאוהרמאלעושי

ונבלבעיפוהאוהךשחמרואעפיורמארשאםיהלאה

7׃חישמהינפברשאםיהלאהדובכתעדרואץיפהל

היהתרשאןעמלשרחילכבהזהרצואהונלשילבא

ונחנאםיצלחנ8׃ונתאמאלוםיהלאלהרתיההרובגה

אלוםיפדרנ9׃םישאונאלוםיגאדםיאכדנאלולכב

תתימתעלכבםיאשנו10׃םידבאאלוםיכלשמםישוטנ

יכ11׃ונתיוגבעושיייחםגולגיןעמלונתיוגבעושיןודאה

ןעמלעושירובעבתומלדימתםירסמנםייחהונחנא

ונבןכל12׃התומתהרשבונרשבבעושיייחםגולגי

לשאוההחורהונלתויהבו13׃םייחהםכבותומהץמאי

ןימאנונחנאםגרבדאיכיתנמאהבותכהרבדכהנומאה

עושיןודאהתאריעמהיכונעדירשאב14׃רבדנןכלעו

תאזלכיכ15׃םכמעונדימעיועושידילעונתאםגריעי

ץרפתוםיברידילעדסחההברירשאןעמלםכנעמל

םאףאותחנאלתאזרובעבו16׃םיהלאהדובכלהדותה

םוישדחתיימינפהםדאההנהןוציחהםדאהונבהלכי

דובכונלאיביעגרלךאולקאוהרשאונצחליכ17׃םוי

aiōnios)׃דאמלדעברולודגםימלוע g166)18אלרשא
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םיארנםניארשאלאםאיכםיארנהםירבדהלאטיבנ

׃םלועלםהםיארנםניארשאוהמההעשלםיארנהיכ

(aiōnios g166)

ונלשיץראברשאונלהאתיבסרהביכונעדיןה5

אוהוםידיהשעמונניארשאתיבםיהלאהתאמןינב

aiōnios)׃םימשבםלועל g166)2םיפסכנוםיחנאנהתעםגיכ

ירחארשאב3׃םימשהןמרשאונתיבבףטעתהלונחנא

הזונלהאבהתעםגיכ4׃םימרעאצמנאלוהנשבל

ףטעתהלםאיכטשפתהלונצפחאלודבכהינפמחנאנ

תאזלונתאןיכמהו5׃םייחהידילעתומהעלביןעמל

ןכל6׃חורהןוברעתאונלןתנףארשאםיהלאהאוה

ונבשומשדועלכיכםיעדיותעלכבונחנאםיחוטב

ךלהתנהנומאביכ7׃ןודאהןמונחנאםיקוחרףוגב

ונלהרחבנוונחנאםיחוטבםנמא8׃םיניעתוארבאלו

ןכלע9׃ןודאהלאםיבורקתויהלוףוגהןמקחרתהל

10׃ןוצרלולתויהלםיקוחרםאםיבורקםאלדתשנםג

ןעמלחישמהןידאסכינפלתוארהלםידיתעונלכיכ

׃ערםאובוטםאופוגייחבולעפיפכשיאושיאלבקי

ינבבללערבדנןודאהתאריונעדירשאןעיהתעו11

םגונחנאםיולגיכהוקאוםיולגונחנאםיהלאלוםדא

ךאםכילאתינשןיחבתשמונחנאןיאיכ12׃םכעדמב

םינפבםיראפתמהדגנלונבראפתהלהבסםכלםינתנ

םאותאזהתיהםיהלאלונעגתשהםאיכ13׃בלבאלו

ונתאתקחדחישמהתבהאיכ14׃התיהםכלונלכשה
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׃ותמםלכםלכדעבדחאתמםארשאםינדונתויהב

יכםשפנלדועםייחהויחיאלןעמלתמםלכדעבו15

עדנאלונחנאהתעמןכל16׃םדעבםקיותמרשאלםא

רשבהיפלחישמהתאונעדיםאםגורשבהיפלשיא

האירבחישמבאוהשימןכבו17׃דועוהעדנאלהתעמ

18׃שדחלהיהנלכההנהוורבעתונשיהאוההשדח

עושיידילעומצעלונתאהצרמהםיהלאהתאמלכהו

היהםיהלארשאןעי19׃יוצרהתורשונלןתיוחישמה

תאםהלבשחאלוומצעלםלועהתאהצרמחישמב

חישמהיצילמןכל20׃יוצרהרבדתאונבםשיוםהיעשפ

םכמשקבנונדילעםכתאריהזמםיהלאהולאכוונחנא

אלרשאתאיכ21׃םיהלאהלאאנוצרתהחישמהדעב

ונחנאובהיהנןעמלונדעבתאטחלהשעותאתאטחעדי

׃םיהלאתקדצל

תאקירלולבקתאלשםכתאהריהזנםירזעכונחנאו6

םויבוךיתינעןוצרתעברמואאוהיכ2׃םיהלאדסח

׃העושיםויהתעהנהןוצרתעהתעהנהךיתרזעהעושי

ונתורשהיהיןפהמואמבלושכמםינתנונחנאןיאו3

םיהלאיתרשמכרבדלכבהארנםאיכ4׃הצאנל

תוכמב5׃תוקוצמבותורצבוץחלבהברתונלבסב

6׃תומוצבותודיקשבתואלתבתומוהמבותורסומבו

שדקהחורבודסחבוחורךראבותעדבוהרהטב

םיהלאתרובגבותמאהרבדב7׃העובצאלהבהאבו

ןולקבודובכב8׃לאמשמוןימימהקדצהקשנילכב
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םניאכ9׃םינמאנתאזלכבוםיעתמכבוטםשבוערםשב

אלוםירסימכםייחוננהוםיתמכםיעודיםגוםיעודי

ירישעמוםישרכםיחמשתעלכבוםיבצענכ10׃םיתמומ

חותפוניפ11׃לכםהלשיוהמואמםהלןיארשאכםיבר

םכמוקמרצאל12׃ונבלבחרוסותנרוקישנאםכל

לאומכילומגהזהיהו13׃םכיעמבםוקמהרצךאונב

לא14׃םתאםגםכבבלוביחרתםארבדמיכנאםינב

שיתופתשהזיאיכהנומאירסחםערזלעיכשמויהת

15׃ךשחהםערואלתורבחתההזיאולועהםעהקדצל

ןימאמהקלחהמואלאילבםעחישמלהמכסההזיאו

םעםיהלאלכיהלשיקבדהזיאו16׃ןימאמונניאשםע

םיהלאהרמאשומכםייחםיהלאלכיהםתאיכםילילאה

םהוםיהלאלםהליתייהוםכותביתכלהתהויתנכשו

הוהיםאנורבהוםכותמואצןכלע17׃םעלילויהי

באלםכליתייהו18׃םכתאץבקאינאוועגתלאאמטו

׃תואבצהוהיםאנתונבלוםינבלילויהתםתאו

תאהרהטנהלאהתוחטבההונלתויהביביבחןכל7

תאריבונתשדקםילשהלחורורשבתאמטלכמונמצע

אלשיאונסמחאלםכבבלבםוקמונלונת2׃םיהלא

רבדמינאםכתאביחלאל3׃שיאונקשעאלשיאונלבח

דחיותומלדחיונבלבםתאיכרמאליתמדקהאלה

יתאלמםכביתלהתהברםכילעינוחטבבר4׃תויחל

לאונאבבםגיכ5׃ונצחללכבתוחמשיתעבשהמחנ

ץוחמלכבונצחלנקרונרשבלהעגרמהתיהאלאינודקמ
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תאםחנמהםיהלאהלבא6׃המיאםירדחמותומחלמ

םאיכדבלואבבאלו7׃סוטיטאובבונתאםחנםילפשה

תאוםכתקושתתאונלודיגהבםכבםחנרשאהמחנבםג

םגיכ8׃חומשליתפסוהןכבוילםכתאנקתאוםכלבא

יתטרחתהיכםגטרחתמינניאתרגאבםכתאיתבצעהםא

ףאוםכתאהביצעהאיההתרגאהיכיתוארבהזמינפל

םאיכםתבצענרשאלעאלחמשינאהתע9׃העשלםא

םיהלאןוצרכםתבצעניכהבושתלםתבצענרשאלע

תבצעהיכ10׃ונדילעהמואמבקזנואשתאלןעמל

אלשיארשאהעושילהבושתלעפתםיהלאןוצרכאיהש

יכ11׃תומהתאתלעפםלועהתבצעלבאהילעטרחתי

םכתאאיבההמכםיהלאןוצרכםתבצענרשאתאאנואר

םגהארילםגזגרלםגתולצנתהלםגתוזירזידילהז

םייקניכםתחכוהלכבוהמקנלםגהאנקלםגהקושתל

יתבתכאלםכליתבתכםאםגןכל12׃אוההרבדבםתא

םכבהלגתןעמלקרבלענהרובעבאלובלעהרובעב

ונמחנתאזרובעבו13׃םיהלאהינפלםכדעבונתוזירז

יכסוטיטתחמשבונלהתיההרתיהחמשדועוםכתמחנב

וינפליתללהתהשהמביכ14׃םכלכידילעוחורחנוה

ןכתמאבםכילאלכהונרבדשומכיכיתמלכנאלםכב

ומהויעמרתויבו15׃תמאהתיהסוטיטלאונתלהתםג

ותאםתלבקרשאתאוםכלכתעמשמתאורכזבםכל

ץמאירבדלכביכחמשינאןכל16׃הדרחבוהאריב

׃םכביבל
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ןתנהםיהלאדסחתאיחאםכתאםיעידומוננהו8

םתחמשהתברץחלהןויסנברביכ2׃אינודקמתולהקב

דיעמיכ3׃םתמתרשעתוארהלהפידעהםשירתולפשו

ונממושקביו4׃ובדנתהםחכמרתויוםחכיפלרשאיכנא

תרזעלםדסחתולימגבונירבחתויהלםינונחתברב

ונתנםמצעתאםאיכונלחוהרשאכאלו5׃םישדקה

ונשקביכדע6׃םיהלאהןוצרבונלםגוןודאלהנושארב

תולימגתאםכברומגלםגןכלחהרשאכסוטיטןמ

הנומאבלכבםתרתוהרשאכלבא7׃תאזהדסחה

םגןכונתאםכתבהאבותוזירזלכבותעדבורובדבו

םאיכיווצךרדבתאזרמאינניאו8׃הזהדסחבוריתות

9׃םכתבהאתתמאתאםגםירחאתוזירזידילעןחבל

ותויהביכחישמהעושיונינדאדסחתאםתאםיעדייכ

׃ושירידילעורישעתןעמלםכרובעבשרהשענרישע

םכלליעוהלתאזיכהזהרבדביתעדתאהוחאו10

דבלבתושעלאלהרבעשהנשברבכםתמדקהרשא

ןעמלהשעמהתאומילשהםגהתעו11׃ץפחלםגיכ

׃םכתלכייפכורמגתםגןכתושעלםתבדנתהרשאכ

המיפלאיההיוצרהבידנחורשיאלאצמהביכ12

היהתןעמלאליכ13׃ולןיאשהמיפלאלוולשיש

םכרתיאלמייוושבםאיכהקוצםכלוםירחאלהחור

אלמלהיהיםרתיםגןעמל14׃םרוסחמתאתאזהתעב

הברמהףידעהאלבותככ15׃תושהלידכםכרסחמ

םגןתונהםיהלאלתודותו16׃ריסחהאלטיעממהו

עמשיכ17׃תאזכהדיקשבםכילעדקשלסוטיטבלב
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׃ושפנןוצרמםכילאךלההרתיהותדיקשבוונתשקבל

לכבהרושבבוחבשאצירשאחאהונחלשודחיומעו18

תולהקהתאמאוהרחבנםגתאזדבלמו19׃תולהקה

דובכלונידילעיובגההזהדסחהאיבהלונתאתכלל

שיאאיצויאלשתאזברמשנו20׃םכבבלץמאלוןודאה

׃ונידילעהיובגהתאזההנתמהתעפשבהערהבדונילע

יכדבלןודאהינפלאלבוטהלעונחנאםיחיגשמיכ21

תאונחברשאוניחאתאםהמעחלשנו22׃םדאהינפלםג

דוקשאוההתעוהברהםירבדבתוברםימעפותדיקש

הנהסוטיטלםא23׃םכילעונוחטבלדגברתוידוע

תולהקהיחולשהנהוניחאלםאוםכבירזעואוהירבח

ינפלםהלוחיכוהווארהןכלע24׃חישמהתראפתוםה

׃םכילעונתלהתתאוםכתבהאתאתולהקה

רשאתורשהרבדלעםכילאבתכלךרצןיאםנמא9

הילערשאםכתבידנתאיתעדייכ2׃םישדקהתרזעל

תנמזמאיכארמאלאינודקמישנאינפלםכבללהתמינא

חורתאםכמתאצויההאנקהרעתוהרבעשהנשמאיה

ונתלהתקירלהיהתןפםיחאהתאיתחלשלבא3׃םבר

4׃יתרמארשאכםינמזמויהתןעמלוהזהרבדבםכילע

םינמזמאלםכתאואצמיאינודקממםישנאיתאאובבןפ

ונללהתהרשאהזהןוחטבבםתארמאינניאוונחנאשובנו

ומדקייכםיחאהןמשקבליניעבןוכנהיהןכלע5׃וב

םינפלמהדעוימהםכתכרבתאוניכיוםכילאתכלל

יכ6׃תוליכןיעכאלוהכרבןיעכתנכומהיהתןעמל
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םגתוכרבבערזהוםוצמצברצקיםגםוצמצבערזההנה

רעצמאלובלונבדירשאכשיאלכו7׃תוכרבברצקי

םיהלאו8׃םיהלאונבהאיחמשבלבןתנהיכסנאמאלו

תעלכבםכלהיהייכדעדסחלכםכילעעיפשהללכי

רזפבותככ9׃בוטהשעמלכבוריתותולכבםכקופסיד

aiōn)׃דעלתדמעותקדצםינויבאלןתנ g165)10ןתנהו

אירפיוםכערזתאהבריוןתילכאלםחלוערזלערז

תומימתהלכללכבורישעתןעמל11׃םכתקדצתובונת

הדובעהתורשיכ12׃ונידילעםיהלאלהדותתלעפה

ודויםגיכםישודקהירסחמתאאלמידבלאלתאזה

תאודבכיו13׃הזהןמאנהםכתורשבםיהלאלםיבר

לעוחישמהתרושבלםכתאדוהתעמשמלעםיהלאה

םננחתהבםהו14׃םלכלאוםהילאםכתורבחתהתמת

רבגרשאםיהלאהדסחרובעבםכלםיפסכנםכדעב

׃רפסמהמוצעהותנתמלעםיהלאלהדותו15׃םכילע

ותלמחוחישמהתונעבםכתאריהזמיננהסולופינאו10

ץמאתמיקחרבוםככותבינאלפשםינפבםינפרשא

ןוחטבבץמאתהליאבבךרטצאאלשהננחתאו2׃ןוכילע

םיבשחהםישנאהדגנוברבגתהלבשחארשאאוהה

אלרשבבונתכלביכ3׃רשבהיפלםיכלהתמכונתא

יכרשבהלשםניאונתמחלמילכיכ4׃רשבהיפלםחלנ

םיסרהרשאב5׃םירצבמסרהלםיהלאלםהםיקזחםא

םיהלאהתעדדגנאשנתמהםורמלכותולבחתונחנא

םקנלםינוכנו6׃חישמהתעמשמלהמזמלכםיבושו
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וטפשתה7׃םכתעמשמםלשתםאירמלכתאמהמקנ

ןידיובושיחישמלתויהלחטבייכשיאםינפהארמל

םגו8׃ונחנאםגחישמלןכחישמלאוהרשאכיכובלב

ונלןתנרשאתושרהרבדלעטעמרתויללהתאיכ

אלןעמל9׃שובאאלםכתחשלאלוםכתונבלןודאה

ןהםרמאכ10׃תורגאהידילעםכתאםיאמכהארא

ונדגנלותויהבףוגהלבאתוקזחוהנהתושקתורגאה

ומכיכתאזכרמאהאנעדי11׃הזבנובינואוהשולח

םגןכםיקוחרונתויהבתורגאידילערובדבונחנאש

ללכלונינפזענלאיכ12׃םיבורקונתויהבונחנאלעפב

הלאלונתאךרעלואםשפנםיחבשמהםישנאהםעונתא

תאםיכרעוםשפנבםשפנתאםידדמהתעדמורעבנןכא

םאיכהדמילבללדגתנאלונחנאו13׃םשפנלםשפנ

םגעיגהלקחלםיהלאהונלקלחרשאלובגהתדמיפכ

הלעמלערתשנאלםכידעונעגהאלוליכ14׃םכידע

15׃חישמהתרושבבםכתאםגונמדקרבכאלהונכרעמ

הוקתהונלשילבאםירחאתעיגיבהדמילבללדגתנאל

׃הלעמלדעונלובגיפכםכבדבכנםכתנומאתוברביכ

ללהתהלאלוםכמהאלהלםגהרושבהרשבלידכ16

ללהתיללהתמהו17׃םירחאלובגברבכןכומשהמב

רשאםאיכאוהחבשמושפנחבשמהאליכ18׃הוהיב

׃הוהיונחבשי

יכ2׃ינואשתםנמאףאויתלואטעמואשתילחא11

דחאשיאלםכתאיתשראיכםיהלאתאנקםכלינאאנקמ
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אריךא3׃חישמהינפלהרוהטהלותבםכתאדימעהל

הניטשתןכהוחתאותמרעבשחנהאישהרשאכןפיכנא

םאיכ4׃חישמהםערשאתומימתהןמםכיתובשחמםג

םאואוהנדגהאלרשארחאעושיםכלדיגהואבהאבי

תרחאהרושבואותאםתחקלאלרשארחאחורוחקת

םלוא5׃והאשתבטיההתעיכהתאםתלבקאלרשא

לכםילודגהםיחילשהמהמואמבלפנינניארשאבשחא

םאיכתעדברעבינניארובדביכנארעבםאףאו6׃ךכ

יתאטחאטחהוא7׃םדאלכינפבםכילאונילגנלכב

םכתאיתרשביכםכהיבגהןעמלימצעתאיליפשהב

יתולשתורחאתולהק8׃םיהלאהתרושבתאריחמאלב

רסחאוםכמעיתויהבוםכתרשאןעמלרכשןהמיתחקב

םאבבםיחאהואלמירוסחמתאיכ9׃םדאיתיאלהאל

םגואשמלםכלתויהמיתרמשנרבדלכבואינודקממ

םכבינאדיעמיברשאחישמהלשותמאב10׃רמשא

לע11׃איכאתולילגבינממאלכתאלתאזיתלהתיכ

12׃עדויםיהלאהםכתאבהאינניארשאלעההזהמ

םוקמתתיתלבלתושעלףיסואהשעינארשאתאלבא

םימודואצמיובוללהתישהמבןעמלהלילעםישקבמל

הימרילעפםהרקשיחילשהלאכםישנאיכ13׃ונל

םגןטשהאלהאלפונניאו14׃חישמהיחילשלםישפחתמ

לודגרבדהזןיאןכל15׃רואהךאלמלשפחתמאוה

םתירחארשאקדצהיתרשמלושפחתיויתרשמםגםא

שיאינבשחיאנלארמאובושאו16׃םהיללעמיפלהיהת

םגטעמללהתאןעמלינולבקלכסכףאןיאםאולכסל
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רבדמיכנאןודאהךרדיפלאלרבדארשאתא17׃ינא

םיללהתמםיבר18׃ללהתאוזעאתולכסבומכםאיכ

ןוצרבםתאםיאשניכ19׃ינאףאללהתאןכלרשבהיפל

דיבעיםאואשתאלה20׃םימכחםכתויהבםילכסהתא

הכיםאאשנתיםאםכתאדכליםאעלביםאשיאםכתא

ונייהולאכתאזרמאיכנאונתפרחל21׃םכינפלעםכתא

רמאתולכסבללהתהלשיאבהרירשאלכבלבאםיפר

םילארשייכנאםגןכםהםירבע22׃יכנאםגבהראתאז

יתרשמ23׃יכנאםגןכםהםהרבאערזיכנאםגןכםה

תועיגיברתויםהמרתוייכנארמאללוהתמכםהחישמה

תוקוצמבםימעפברותורסומברתויתוכמבדאמלרתוי

רסחםיעבראםידוהיהידיביתגפסםימעפשמח24׃תומ

יתלקסתחאםעפםיטושביתרסיםימעפשלש25׃תחא

הלילםיתולוצמביהאוהניפסהילהרבשנםימעפשלשו

םידדשתונכסבתורהנתונכסבתוברתועסמב26׃םויו

ריעבתונכסםיוגהדצמתונכסבימעינבדצמתונכסב

27׃רקשיחאךותבתונכסםיבתונכסרבדמבתונכס

תומוצבאמצבובערבהברהתודיקשבהאלתבולמעב

םיאבהםירבדהראשדבלמ28׃םוריעבורקבהברה

ינאושלחיימ29׃תולהקהלכלהגאדהוםויםויילע

ללהתהלשיםא30׃יבלרעביאלולשכיימשלחאאל

ונינדאחישמהעושייבאםיהלאה31׃יתשלחבללהתא

aiōn)׃רקשאאליכעדיאוהםימלועימלועלךרבמה

g165)32ריעתאסטראךלמהלשבצנהרמשקשמדב
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יתאודירוהןולחהדעבו33׃ינשפתלשקביוןייקשמדה

׃וידימטלמאוהמוחהלעמלסב

ןודאהתוארמלאובאיכילליעויאלללהתהלםנמא12

םאהנשהרשעעבראהזחישמבשיאיתעדי2׃ויתוניזחו

םיהלאהיתעדיאלףוגלץוחמואיתעדיאלףוגבהיה

תאיתעדיו3׃ישילשהעיקרלדעחקלאוההשיאהועדוי

םיהלאהיתעדיאלףוגלץוחמואףוגבםאאוההשיאה

םירתסנםירבדעמשיוסדרפהלאהלעהרשא4׃עדוי

ךאללהתאוהומכשיאלע5׃םללמלשיאמענמנרשא

יתצפחוליכ6׃יתושלחביתלוזללהתאאלימצעלע

ןפקפאתאלבארבדאתמאיכלכסהיהאאלללהתהל

7׃ינממעמשישואיבהארישהממרתוישיאינבשחי

ןולסילןתנתוניזחהלדגברבםמורתאאלרשאןעמלו

׃םמורתאאלןעמלףורגאבינתכהלןטשהךאלמירשבב

׃ינממוריסהלןודאהלאםימעפשלשיתננחתהתאזלע8

לעיתרובגםלשתהשלחביכידסחךלידילארמאיו9

תרובגילעהרשתןעמליתושלחבללהתהליבלחמשןכ

תורצבותופרחבותושלחבישפנהתצרןכל10׃חישמה

זאיתשלחרשאכיכחישמהדעבתוקוצמבותופידרבו

יתאםתחרכהםתאיללהתהביתייהלכס11׃ינארובג

יכנאלפנאליכחבשלינריכזהלםכילעהיהרשאתחת

׃יכנאןיאכיכףאךכלכםילודגהםיחילשהןמהמואמב

תותאבתונלבסלכבםכברקבושענחילשהתותאןה12

תולהקהןמםתערגנהמביכ13׃תורובגבוםיתפומבו

הלועהתאילאנוחלסםכתאיתיאלהאלםאתורחאה
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אלותישילשםעפםכילאאובלןכומיננה14׃תאזה

יכםכתאםאיכםכלרשאתאשקבאאליכםכתאהאלא

תובאהםאיכתובאלתורצוארצאלםיביחםניאםינבה

דעברזפאםגורזפאיבבלץפחלכבינאלבא15׃םינבל

וטיעמתםתאהרתיהםכליתבהאתחתםאףאםכיתושפנ

יתדבכהאלינאואוהןכםאךא16׃ילאםכתבהאתא

ףאה17׃םכתאיתדכלהמרמבםורעשיאכילואםכילע

18׃םכילאיתחלשרשאהלאמדחאדיבםכתאיתינוה

םכתאהנוהיכהחאהתאותאיתחלשוסוטיטןמיתשקב

19׃דחאלגעמבאלהונכלהתהדחאחורבאלהסוטיט

ינפליכאלםכילאונחנאםילצנתמיכדועובשחתה

20׃ונבתןעמליביבחתאזלכוחישמברבדנםיהלאה

יתצפחרשאכםכתאאצמאאליאבבןפיכנאארייכ

היהיןפםתצפחרשאכיתאואצמתאלםתאםגםתאו

תוליכרוהערהבדותובירמוזגרוהאנקוהצמםכב

םכלצאיהלאינליפשיואובלבושאןפ21׃הכובמותואגו

האמטהןמובשאלורבכואטחרשאםיברלעלבאתאו

׃ושערשאהמזהןמותונזהןמו

יפלעםכילאאובארשאתישילשהםעפהתאז13

םדקמ2׃רבדלכםוקיםידעהשלשואםידעםינש

רמאינאםדקמותינשהםעפבםכלצאיתויהביתרמא

לכלוהזמינפלואטחרשאלםכמיקחרבהתעבתכו

ןחבלםכשקבןעי3׃סוחאאלאובליבושביכםיראשנה

רובגםאיכםכלשלחונניארשאיברבדמהחישמהתא

אוהיחןכאהשלחבבלצנםגםאיכ4׃םככותבאוה
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ומעהיחנןכאונחנאובםישלחםגםאוםיהלאתרובגב

הנומאבםאםכתאאנוסנ5׃םכדגנלםיהלאתרובגב

עושייכםכשפנתאםיעדיםכניאהואםכתאונחבםתא

הוקאלבא6׃םתאםיסאמניכאלםאםכבחישמה

לאןנחתמינאו7׃םיסאמנונניאונחנארשאועדתיכ

ונחנאהארנןעמלאלערלכושעתאלרשאםיהלאה

היהנונחנאובוטהתאםתאושעתןעמלםאיכםינמאנ

דגנלהמואמתושעלםילוכיונחנאןיאיכ8׃םיסאמנכ

ונחנאםישלחםאחמשניכ9׃תמאהדעבםאיכתמאה

10׃וננוכתרשאלעללפתנםגתאזלעוםירובגםתאו

רשאןעמלקוחרביתויהבהלאתאיתבתכתאזרובעבו

יפלםיטפשמםכתארבדלםכילאיברקבךרטצאאל

ןכבו11׃סורהלאלותונבלןודאהילהנתנרשאתושרה

ובהאדחאבלםכליהיוומחנתהוננוכתהווחמשיחא

ולאש12׃םכמעיהיםולשהוהבהאהיהלאוםולשה

םלכםישודקההשודקההקישנבוהערתאשיאםולשל

תבהאוחישמהעושיןודאהדסח14׃םכמולשלםילאש

׃ןמאםכלכםעשדקהחורתורבחתהוםיהלאה
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םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

םאיכםדאןבידילעאלוםדאינבמאלחילשהסולופ1

׃םיתמהןמוריעהרשאבאהםיהלאוחישמהעושיידילע

׃איטלגברשאתולהקהלאידמערשאםיחאהלכו2

ונינדאתאמווניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסח3

ונצלחלוניתאטחדעבושפנתאןתנרשא4׃חישמהעושי

aiōn)׃וניבאוניהלאןוצרכהזהערהםלועהןמ g165)5

aiōn)׃ןמאםימלועימלועלדובכהולרשא g165)6המת

חישמהדסחבםכתאארקהירחאמרהמםתרסיכינא

םישנאשישקרתרחאהנניאאיהו7׃הרזהרושבלא

8׃חישמהתרושבתאךפהלםיצפחוםכתאםירכעה

םכתארשבלאוביםאםימשהןמךאלמואונחנאםגלבא

׃היהיםרחםכתאונרשברשאתאזידעלבמהרושב

יכשיאםעפהדועהתערמאןכרבכונרמאשומכ9

׃היהיםרחםתלבקרשאידעלבמהרושבםכתארשבי

םיהלאהלאםאםדאינבלאיכנאהצרתמההתעו10

יאצמביכםדאינביניעבןחאצמליכנאשקבמהוא

לבא11׃חישמהדבעדועהיהאאלםדאינביניעבןח

יפלאליתרשברשאהרושבהיכיחאםכתאינאעידומ

אלוםדאמהיתלבקאליכנאםגיכ12׃איהםדאךרד

אלהיכ13׃חישמהעושיןויזחבםאיכהתאינודמל

םידוהיהןיבםינפלמיתכלהתהרשאיכרדתאםתעמש

׃היתדבאוםיהלאתדעתארתילעיתפדררשאתאו

יליגינבמםיברלעתידוהיהתדבקזחוךלוהיהאו14

רשאכךא15׃יתובאתולבקלהלודגהיתאנקבימעב
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ינארקיוימאםחרמיתאלידבהרשאםיהלאהןוצרהיה

אלדימםיוגבונרשבאשונבתאיבתולגל16׃ודסחב

רשאלאםילשורייתילעאלםג17׃םדורשבםעיתצעונ

לאיתבשםשמוברעליתכלהםאיכינפלםיחילשויה

םילשורייתילעםינששלשץקמןכירחא18׃קשמד

רחאו19׃םוירשעהשמחומעבשאואפיכתאתוארל

20׃ונינדאיחאבקעיתאיתלוזיתיאראלםיחילשהןמ

׃בזכאאליכםיהלאהדגנהנהםכילאבתכינארשאו

לבא22׃איקיליקואירוסתולילגלאיתאבןכירחא21

קר23׃ינפתאועדיאלהנהחישמברשאהדוהיתולהק

ונתאףדרהיהרשאאוההשיאהיכועמשדבלבתאז

׃םינפלמהדיבאהרשאהנומאהתארשבמאוההתעזאמ

׃םיהלאהתאיבוללהיו24

יתילעויתבשהנשהרשעעבראץקמןכירחא2

לעאו2׃סוטיטתאםגיתאחקאואבנרבםעםילשוריל

רשאהרושבהתאםהינפלםישאוהזחמיפלעהמש

ןפםהבשםיבושחהינפלהיתמשדוחיבוםיוגביתארק

םגלבא3׃יתצרואץורארשאיתצורמקירלהיהת

4׃לומהלחרכהאלאוהינוייכףאיתארשאסוטיט

לגרלואברשאונכותברתסבםיסנכנהרקשהיחאינפמ

5׃ונדיבעהןעמלחישמהעושיבונלרשאונתורחתא

רשאןעמלתחאהעשאלףאםתעמשמלונרסאלרשא

םיבשחנהתאמו6׃הרושבהלשהתמאםכברקבדמעת

אלםיהלאהיכהזלששוחינניאויהישימויהיהמתויהל
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יהתו7׃המואמםיבושחהופיסוהאלילשיאינפאשי

ומכםילרעהלאהרושבהילהדקפהיכםתוארבךפהל

וחלשלאפיכבלעפהיכ8׃םילומהלאאפיכדקפהש

רשאכו9׃םיוגהלאינחלשליבםגלעפאוהםילומהלא

דסחהתאםידומעלםיבשחנהןנחויואפיכובקעיועדי

ךלניכתואנוםנימידיתאאבנרבלוילונתנילןתנה

םינויבאהתארכזנשקר10׃םילומלהמהוםיוגלונחנא

איכויטנאלאפיכאברשאכו11׃התושעליתדקשםגרשא

ינפליכ12׃םשאובהיהשינפמוכרדוינפלאיתחכוה

םאבכוודחיםיוגהםעלכאהיהבקעיתאמםישנאאב

13׃הלימהינבתאותארימםהמשרופוקחרתמהיה

אוהםגאבנרביכדעםידוהיהראשםגומעושחכיו

ורשיאלרשאתאותוארבןכא14׃םשחכירחאחדנ

םאלכינפבאפיכלאיתרמאהרושבהלשהתמאכתכל

תאחירכתהמלידוהיכאלוירכנכגהנתתידוהיההתא

ונחנאםידוהיהערזמןה15׃םידוהיכגהנתהלםיוגה

םדאקדציאליכונתעדמו16׃םיוגהןמםיאטחאלו

ונחנאםגחישמהעושיתנומאבםאיכהרותהישעמךותמ

אלוחישמהתנומאמקדצנןעמלעושיחישמבונמאה

17׃רשבלכקדציאלהרותהישעממיכהרותהישעממ

הנהםיאטחונחנאםגאצמנחישמבקדצהלונשקבבםאו

הנבאובושאםאיכ18׃הלילחאטחהתרשמחישמה

יתמיכ19׃עשפימצעתאהשעינאיתרתסשהמתא

םע20׃םיהלאלהיחאןעמלהרותהידילעהרותלינא

אוהחישמהםאיכיחהיכנאדועןיאויתבלצנחישמה
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ןבתנומאבהיחארשבבהתעיחינארשאויברקביח

תאסאמאאל21׃ידעבושפנתאןתיוינבהארשאםיהלא

הנההקדצהרותהידילעהיהתולאיכםיהלאהדסח

׃חישמהתמםנח

עמשמויפשכבםכתאהעתהימתעדירסחםיטלגההא3

בולצהחישמהעושיםככותבריצרשאירחאתמאהתא

ישעממםאהםכמדמלליתצפחדבלתאז2׃םכיניעדגנל

םתאה3׃הנומאהתעומשמואחורהתאםתלבקהרותה

4׃רשבבולכתהתעוחורבםתולחהרשאךכלכםילכס

קיפמההנה5׃קירלךאםנמאםאקירלםתלבסתאזכה

הרותהישעממיכהתורובגםכבלעפוחורהתאםכל

ןימאהרשאכ6׃הנומאהתעומשמואהלאהשעאוה

ינביכאופאועד7׃הקדצלולבשחתוםיהלאבםהרבא

יכשארמותארבארקמהו8׃המהםהרבאינבהנומאה

תארשבלםדקהנומאהךותמםיוגהתאקידציםיהלאה

הנומאהינבןכלע9׃םיוגהלכךבוכרבנורמאלםהרבא

הרותהישעמינביכ10׃ןימאמהםהרבאםעוכרבתי

לכתאםיקיאלרשארורארמאנשהמההללקהתחת

יולגו11׃םתואתושעלהרותהרפסבםיבותכהםירבדה

יכםיהלאהינפלםדאהקדציאלהרותהידילעיכאוה

יכהנומאהןמהנניאהרותהו12׃היחיותנומאבקידצ

ונדפחישמה13׃םהביחוםדאהםתאהשעירשאםא

תללקרמאנשונדעבהללקלותויהבהרותהתללקמ

חישמבםהרבאתכרבאבתרשאןעמל14׃יולתםיהלא
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ידילעחורהתחטבהתאאשנרשאןעמלםיוגהלעעושי

לשיקיתידולפארבדאםדאךרדיפליחא15׃הנומאה

הילעףיסויאלםגשיאהנרפיאלאיהתמיקמםאםדאןב

אלווערזלותוחטבההורמאנםהרבאלהנהו16׃רבד

ךערזלודיחילולאכאלאםיברלולאכךיערזלורמא

המיקרשאיקיתידיכרמאינאתאזו17׃חישמהאוהו

האברשאהרותהלכותאלחישמהתומילזאמםיהלאה

לטבלוהתוארפהלהנשםישלשותואמעבראירחא

אלהרותהךותמהלחנהאובתםאיכ18׃החטבההתא

םיהלאהןנחםהרבאתאלבאהחטבההךותמדועאובת

םיעשפהינפמאיההמהרותהןכםא19׃החטבהידילע

הרותהםשותוהחטבההולרשאערזהאובייכדעהפסונ

דחאלשאלרסרסהו20׃רסרסדיבוםיכאלמהידילע

תרתסהרותהיכההתעו21׃דחאאוהםיהלאהךאאוה

רשאהרותהנתנולאיכהלילחםיהלאהתוחטבהתא

׃הרותהידילעהקדצההתיהתמאבזאתויחהלהחכב

ןתנתןעמלאטחהדיבלכהתארגסבותכהלבא22

ינפל23׃חישמהעושיתנומאבםינימאמהלאהחטבהה

ילאהרותהתחתםירמשנוםירוגסונייההנומאהאוב

תנמאהתיההרותהןכבו24׃תולגהלהדיתעההנומאה

לבא25׃הנומאהידילעקדצנןעמלחישמהלאונתוא

דיתחתדועונחנאןיאהנומאההאברשאירחאהתע

הנומאהידילעםתאםיהלאינבםכלכיכ26׃ןמאה

םתשבלחישמלםתלבטנרשאםכלכיכ27׃עושיחישמב

אלודבעאלינויאלוידוהיאלדועןיאו28׃חישמהתא



םיִּיִטָלָּגַה־לֶא 1826

חישמבדחאםכלכםתאיכהבקנאלורכזאלןירוחןב

םילחנוםהרבאערזםכנהחישמלםתאםאו29׃עושי

׃החטבההיפכ

ןיבווניבלדבהןיאןטקותויהתעלכשרויהרמאינאו4

םינמאדיתחתאוהאלא2׃לכהןודאאוהםאףאדבעה

הככ3׃ויבאתאמולדעימהןמזלדעתיבהידיקפו

תודסילםידבעשמונייהםינטקונתויהדועבונחנאםג

דלונרשאונבתאםיהלאהחלשתעהתאלמבו4׃םלועה

תחתויהרשאתאתודפל5׃הרותהדיתחתןתנוהשאמ

םינביכןעיו6׃םינבהטפשמתאלבקנןעמלהרותהדי

אבאארוקהונבחורתאםכבבלבםיהלאהחלשםתא

ךנההתאןבםאוןבםאיכדבעדועךניאןכל7׃וניבא

תעדןיאבםינפלןה8׃חישמהידילעםיהלאהשרויםג

׃םיהלאםניאםתומצעברשאתאםידבעםתייהםיהלא

םתעדונשירחארתויוםיהלאהתאםתעדיירחאהתעו9

םההםילדהוםיפרהתודסיהלאובושתךיאםיהלאל

םירמשםתאםימי10׃שדחמםהלענכהלוצרתרשא

יתלמעקירלןפינאאריתמ11׃םינשוםידעומוםישדחו

םכלינאןנחתמםכומכינאםגיכינומכאנויה12׃םכב

תשלחברשאםתעדיםתא13׃המואמילםתערהאליחא

אלםתאו14׃הנושארלהרושבהתאםכליתרשבירשב

יכותאםתלעגאלוירשבביתיסנרשאינויסנתאםתיזב

התעו15׃עושיחישמכםיהלאךאלמכיתאםתלבקםא

םתייהםתלכיםארשאםכילעינאדיעמיכםכרשאהיא



םיִּיִטָלָּגַה־לֶא 1827

םכליתייהנההתעו16׃ילןתתלםכיניעתאםירקע

הבוטלםכלםיאנקמםניא17׃םכילאתמאירבדבביאל

םיאנקמויהתןעמלונילעמםכתאדירפהלםצפחיכ

ותויהבדבלאלוהבוטלדימתאנקלבוטלבא18׃םהל

םכברצוייכדעתינשללוחמינארשאינב19׃םכלצא

תאתונשלםכלצאהתעתויהליתצפחהנמא20׃חישמה

םיצפחהםתאילורמא21׃םכבינאךובניכירבדלוק

יכ22׃הרותהתאםתעמשאלההרותלםידבעשמתויהל

ןמינשהוהמאהןמדחאהםינבינשםהרבאלויהשבותכ

רשאורשבהיפלדלונאוההמאלרשאו23׃הישפחה

יתשיכזמרלםהםירבדהו24׃החטבההיפלעהישפחל

איהותודבעלתדלויהיניסרהןמתחאההנהתותירבה

םילשורידגנכאוהואוהברעברהיניסרגהיכ25׃רגה

לשםילשורילבא26׃הינבםעתודבעבאיהיכהתעלש

הרקעינרבותכיכ27׃ונלכםאאיהוהישפחאיההלעמ

הממושינבםיבריכהלחאלילהצוהנריחצפהדליאל

׃החטבההינבקחציכוננהיחאונחנאו28׃הלועבינבמ

יפלדלונהתאףדרהיהזארשבהיפלדלונהרשאכו29

שרגרמאאוההמבותכהלבא30׃התעםגאוהןכחורה

׃הישפחהןבםעהמאהןבשרייאליכהנבתאוהמאה

׃הישפחהינבםאיכונחנאהמאהינבאליחאןכלע31

לאוחישמהונתאררחשרשאתורחבאנודמעהתעו5

םכלרמאסולופינאהנה2׃תודבעהלעבדכלהלובושת

דועינאדיעמו3׃חישמהםכלליעויאלולומתםאיכ



םיִּיִטָלָּגַה־לֶא 1828

לכתארמשלאוהביחמיכלומירשאשיאלכבםעפה

הרותבםיקדטצמהםתאחישמהןמםתרזגנ4׃הרותה

הנומאהךותמלחינחורבונחנאיכ5׃דסחהןמםתלפנ

הלימהאלתבשחנהנניאחישמביכ6׃הקדצהתוקתל

םתבטיה7׃הבהאבתלעפההנומאהםאיכהלרעהאלו

ונניאהזהיותפה8׃תמאהלאעמשמםכתאךשחימץורל

׃הסעהלכתאאוהץמחמראשטעמ9׃םכתאארקהתאמ

םכמעתרחאחורהיהתאלשןודאבםכבינאחטבמ10

יחאינאו11׃היהישימהיהיונועתאאשיםכתארכעהו

לטבמזאאלהףדרנהיהאהמלעהלימהדועזירכאםא

יכ13׃םכתאםיחידמהותרכיוןתיימ12׃בלצהלושכמ

תורחההיהתאלשדבלבוםתארקנתורחליחאםתא

14׃הבהאבוהערתאשיאודבעתשאלארשבלהנאת

ךערלתבהאואיהותחאהוצמבהלולכהרותהלכיכ

ןפוארויחאתאשיאולכאתווכשנתםאלבא15׃ךומכ

חורבוכלהתהרמאיננהו16׃והערידילעשיאולכת

ךפההואתמרשבהיכ17׃רשבהתואתתאואלמתאלו

הזםיממוקתמםהינשורשבהןמךפהחורהוחורהןמ

םאו18׃וצפחתרשאתאתושעלולכותאלשדעהזל

םיולגו19׃הרותהתחתםכניאזאחורהידילעוגהנת

20׃המזוהאמטתונזףואנםהרשארשבהילעפםה

תובירמזגרוהאנקותוצמותוביאףושכוםילילאתדובע

ןורשוםימדתוכיפשוןיעתורצ21׃תותכותוקלחמ

רבכיתרמאשומכןהילערמארשאןהימודותוללוזו

חורהירפו22׃םיהלאהתוכלמולחניאלהלאישעיכ



םיִּיִטָלָּגַה־לֶא 1829

23׃הנומאודסחותובידנוחורךראםולשוהחמשהבהא

םהרשאו24׃הלאישעדגנלהרותןיאתושירפוהונעו

םא25׃ויתואתוויתקושתלכםעםרשבתאובלצחישמל

דובכירחאףדרנאלו26׃חורבםגהכלהתנחורבהיחנ

׃והערתאשיאאנקלווהערתאשיאסיעכהלאוש

חורהישנאםתאהרבעבםכמשיאשפתייכםגיחא6

ןויסנידילאבתןפךשפנלרמשהוהונעחורבוהמיקת

תאואלמתתאזבוהעראשמתאשיאואש2׃התאםג

ונניאוהמתויהלומצעתאבשחהיכ3׃חישמהתרות

תאשיאלכןחבילבא4׃המרמאוהושפנתאהמואמ

5׃רחאדגנלאלוותלהתהיהתודבלולזאווהשעמ

לכמקלחירבדבדמלמה6׃אשיואשמתאשיאלכיכ

יכובלתהלםיהלאןתיאלועתתלא7׃והדמלמלובוט

ןוילכרצקיורשבבערזה8׃רצקיותאםדאהערזשהמ

aiōnios)׃םלועייחחורהןמרצקיחורבערזהוורבשמ

g166)9םאותעברצקניכתחנלאבוטהתושעבונחנאו

בוטהתאאנהשענונדיבתעהרשאכןכל10׃הפרנאל

לודגהמאנואר11׃ונתנומאינבםערתויבוםדאלכםע

רדהתהלםיצפחה12׃ידיבםכילאיתבתכרשאבתכמה

לעופדריאלןעמלקרלומהלםכתאםיחירכמרשבב

תאםירמשםניאםילומנהםהםגיכ13׃חישמהבלצ

׃םכרשבבוללהתיןעמלולומתשםנוצראלאהרותה

עושיונינדאבלצביתלוזללהתהמהלילחיכנאו14

15׃םלועלבלצנינאוילבלצנםלועהוברשאחישמה



םיִּיִטָלָּגַה־לֶא 1830

יכתובשחנןניאהלרעהםגהלימהםגעושיחישמביכ

תאזההרושהיפכםיכלהמהלכו16׃השדחהאירבםא

17׃םיהלאלרשאלארשילעוםהילעםימחרוםולש

ינאעושיןודאהתורובחתאיכדועינאלילאשיאהתעמ

םכחורםעיהיונינדאחישמהעושידסח18׃יתיוגבאשנ

׃ןמאיחא



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1831

םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

םישדקהלאםיהלאןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

םכלדסח2׃עושיחישמבםינימאמוסוספאבםיאצמנה

ךורב3׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשו

לכבונכרברשאחישמהעושיונינדאיבאוםיהלאהאוה

ינפלובונתארחברשאכ4׃חישמבםימורמבחורתכרב

׃הבהאבוינפלםימימתוםישדקתויהללבתתודסומ

6׃ונוצרץפחכחישמהעושיידילעםינבלולונדעי5

וברשא7׃ודידיבונתאןתנרשאודסחדובכתלהתל

רשא8׃ודסחברכםיעשפהתחילסוומדבםוידפהונל

דוסתאונעידוהו9׃לכשהוהמכחלכבונילעועיפשה

תאלמבותגהנהרבדלע10׃ובהצועיהותצעכונוצר

ןהםימשבשהמןהחישמהתחתלכהתאץבקלםיתעה

םידעימהונחנאונתלחנובונחקלםגרשא11׃ץראבשהמ

ונתויהל12׃וצפחתצעכלכהלעפתבשחמבזאמהל

13׃זאמחישמהלאונלחירשאונחנאודובכתלהתל

תאתמאהרבדםכעמשירחאובםיעוטנםתאםגרשאו

חורבםתמתחנםגםתנמאהשכוברשאוםכתעושיתרושב

ולתודפלונתשריןוברעהזיכ14׃שדקהחורהחטבהה

ירחאיכנאםגתאזרובעב15׃ודובכתלהתלהלגסםע

תאםתבהארשאהבהאהועושיונינדאבםכתנומאיעמש

יריכזהבםכרובעבתודוהמלדחאאל16׃םישדקהלכ

חישמהעושיונינדאיהלאםכלןתייכ17׃יתלפתבםכתא

ראיו18׃ותאתעדלןוזחהוהמכחהחורתאדובכהיבא

הזיאוותאירקתלחותאיהוזיאועדתןעמלםכבבליניע



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1832

ןורתיאוההזיאו19׃םישדקבותלחנדובכרשעאוה

20׃וחכתצעתלעפיפכםינימאמהונבותרובגתלדג

ונימילונבישויוםיתמהןמותאריעהבחישמבלעפרשא

הלשממוהרובגוןטלשוהררשלכללעממ21׃םימורמב

םלועבםגםאיכהזהםלועבדבלאלםשבארקנהלכו

aiōn)׃אבה g165)22שארלותאןתיווילגרתחתלכתשיו

תאאלממהאולמופוגאיהרשא23׃הדעהלאלכהלע

׃לכבלכה

רשא2׃םכיתאטחוםכיעשפבםינפלםיתמהםכתאםג2

תלשממרשןוצרכהזהםלועהרודיפלםהבםתכלהתה

aiōn)׃ירמהינבבתעכלעפהחורהאוהוריואה g165)3םגו

תושעלרשבהתואתבםינפלונכלהםכותבונלכונחנא

רשאכונעבטבזגרינבךאיהנווניתובשחמוונרשביצפח

ותבהאברבםימחראלמהםיהלאהלבא4׃םדאינב

וניחהםיעשפבםיתמונתויהירחא5׃ונתאבהארשא

ונבישוהףאותאונריעיו6׃םתעשונדסחבחישמהםע

תאםיאבהתורדבתוארהל7׃עושיחישמבםימורמב

aiōn)׃עושיחישמבונילעותבוטבודסחרשעתלדג g165)8

תאזהתיהםכדימאלוהנומאהידילעםתעשונדסחביכ

ללהתיאלשםישעמהךותמאל9׃איהםיהלאתתמיכ

עושיחישמבםיארבנונחנאםיהלאלעפיכ10׃שיא

ךלהתנןעמלםדקמםיהלאהןיכהרשאםיבוטםישעמל

םיארקנהרשבבםיוגהםתאיכורכזןכלע11׃םהב

םידיהשעמאיהשהלימהינבםיארקנהיפבםילרע



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1833

םירזומחישמילבםתייהאיההתעבםתאיכ12׃רשבב

הוקתןיאבהחטבההתותירבלםירכנולארשיתדעל

םתאחישמהעושיבהתעו13׃םלועבםיהלאםכלןיאבו

אוהיכ14׃חישמהםדבםיבורקםתייהזאמםיקוחרה

׃רדגהתציחמסרהודחאלםינשההשערשאונמולש

ןהיתורזגבתוצמהתרותתאורשבבהביאהולטבב15

16׃םולששעיושדחדחאשיאלםינשהתאושפנבארבל

ותבילצידילעםיהלאלדחאףוגבםהינשתאהצריו

םכלםולשרשביואביו17׃הביאהתאושפנבותימהב

חורבאובמונינשלשיודילעיכ18׃םיבורקהוםיקוחרה

םתאיכםיבשותוםירגדועםכניאןכל19׃וניבאלאדחא

לעםיונב20׃םיהלאתיבינבוםישדקהםעתחאריעינב

׃הנפהןבאאוהחישמהעושיוםיאיבנהוםיחילשהדוסי

שדקלכיהלהבגיידעולכןינבהדחיוברבחרשא21

׃חורבםיהלאןכשמתויהלםתאםגםינבנובו22׃הוהיל

׃םיוגהםכנעמלחישמהריסאסולופינאתאזרובעב3

ןתנרשאםיהלאהדסחתגהנהםתעמשםנמאיכ2

הלעמלרשאדוסהילהלגןוזחביכ3׃םכילאיל

תאזבריכהלולכותםכארקבו4׃טעמבםכליתבתכ

אלםינשארהתרודברשא5׃חישמהדוסביתניבתא

םישדקהויחילשלהתעהלגנרשאכםדאינבלעדונ

ףוגוותשריינבםהםגםיוגהתויהל6׃חורבויאיבנלו

7׃הרשבהידילעחישמבותחטבהירבחוותאדחא

הנותנהםיהלאדסחתנתמבתרשמלהליתייהרשא



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1834

לכבשםיריעצהריעציל8׃ותרובגתלעפיפכיל

חישמהרשעתאםיוגברשבלהזהדסחהןתנםישדקה

דוסהתגהנהאיההמלכיניעריאהלו9׃רקחיאלרשא

עושיידילעלכהרצויםיהלאבםלועתרדמרתסנה

aiōn)׃חישמה g165)10ידילעהתעעדותרשאןעמל

םיהלאתמכחםימורמברשאםיטילשלםירשלהדעה

ץעירשאםימלועתצעיפלע11׃היכתדהאילפמה

aiōn)׃ונינדאעושיחישמב g165)12ונממוניפןוחתפרשא

שקבאתאזרובעב13׃ותנומאדילעהחטבבונתברקו

14׃םכתראפתאיהיכןעיםכנעמליתורצבותחתאלש

15׃חישמהעושיונינדאיבאליכרבלעהערכאןכלע

׃ץראבשוםימשבשתובאתיבלכומשלעארקנרשא

ידילעהרובגבקזחתהלודובכרשעיפלםכלתתל16

הנומאבםכבבלבחישמהןכשיש17׃ימינפהםדאלוחור

ולכותןעמל18׃הבהאבםידסימוםישרשמםתייהו

קמעהוךראהובחרהאוההמםישדקהלכםעגישהל

לכלעהלענהחישמהתבהאתאםתעדיו19׃הבגהו

לכירשאולו20׃םיהלאהאולמלכתאםתאלמנותעד

וניתובשחמווניתולאשמלכמרתויונילעוילומגתוברהל

להקהברקבדובכהול21׃ונברקבלעפהחכהיפל

aiōn)׃ןמאםימלועימלועדערדורדלעושיחישמב g165)

רשאכךלהתהלןודאברוסאהינאםכריהזאןכל4

תוכימנלכב2׃הלםתארקנרשאםכתרמשמלהתאי

ודקשו3׃הבהאבוהערתאשיאתאשלחורךראבוהונעו



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1835

חורודחאףוג4׃םולשהתדגאבחורהתודחאתארמשל

5׃תחאהםכתרמשמתוקתבםתארקנםגרשאכדחא

דחאבאולא6׃תחאהליבטתחאהנומאדחאןודא

דחאלכללבא7׃םכלכךותבולכבולכלעאוהשלכל

אוהןכלע8׃חישמהתנתמתדמכדסחהןתנונממדחאו

הלעו9׃םדאלתונתמןתיויבשהבשםורמלהלערמוא

׃ץראתויתחתלםדקמדרידרישאלםאאוההמרמאש

ןעמלםימשהלכמהלעמלהלעםגרשאאוהדריה10

הלאתאוםיחילשהלאתאןתנאוהו11׃לכהתאאלמי

׃םידמלמוםיערהלאתאוםירשבמהלאתאוםיאיבנ

ףוגןינבלהדובעההשעמלםישדקהתאםילשהל12

ןבתעדוהנומאהתודחאלונלכעיגניכדע13׃חישמה

14׃חישמהאולמתמוקרועשלםלשדחאשיאכםיהלאה

דומלהחורלכבםיפדנוםישרגנםידלידועהיהנאלו

םאיכ15׃תועתהלותשרשאםתושקמוםדאינבתימרתב

אוהשחישמלולרבדלכבהלדגנוהבהאבתמאהרבדנ

קבדמובכרמותויהבףוגהלכונממרשא16׃שארה

רבאלכלהנותנההלעפהתדמיפכשומשהרובחלכב

תאזהנהו17׃הבהאבונינבתמלשהללדגיוהברירבאו

רתיכדועוכלתאלהתעמיכןודאבדיעמורמאינא

םירזומותעדהיכשח18׃םלכשילבהבםיכלההםיוגה

ליכשהמחטיכםהברשאםתלואינפמםיהלאייחל

תושעלהמזלםשפנתאונתיוונימשהרשא19׃םבבל

תאםתדמלןכאלםתאו20׃עצבהתבהאבהבעותלכ

תמאהיפכםתדמלובוםתעמשותאםנמאםא21׃חישמה



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1836

תאוטשפתוםינשארהםכיכרדמורוסתרשא22׃עושיב

חורבושדחתתו23׃תימרתהתואתבתחשנהןשיהםדאה

תומדכארבנהשדחהםדאהתאושבלתו24׃םכלכש

םכמוריסהןכלע25׃תמאהתשדקוהקדצבםיהלא

ונלכםירבאיכוהערתאשיאתמאורבדורקשהתא

לעהמחהעקשתלאואטחתלאווזגר26׃שיאלשיאדחי

ףסילאבנגשימ28׃ןטשלםוקמונתתאלםג27׃םכזגר

ולהיהיןעמלבוטהתאהשעיוידיבועגייםאיכבנגל

םכיפמאציאללובנרבדלכ29׃רוסחמשיאלתתל

ןחןתיןעמלךרצהיפלתונבלליעומהובוטהםאיכ

רשאםיהלאלששדקהחורתאובצעתאלו30׃ויעמשל

זגרוהמחותורירמלכ31׃הלאגהםוילאובםתמתחנ

םיבוטויהו32׃העשרהלכםעםכמוריסתףודגוהקעצו

חלסרשאכויחאלשיאםיחלסוםינמחרווהערלאשיא

׃חישמבםיהלאהםכל

וכלהתהו2׃םיביבחםינבכםיהלאהךרדבוכלןכל5

ושפנתאבירקהוונתאבהאחישמהםגרשאכהבהאב

תונזלבא3׃חוחינחירלםיהלאלחבזוןברקלונדעב

הואנרשאכםכיניברכזילבעצבתבהאוהאמטלכו

רשאגעלותולכסירבדוהפלובנאלםג4׃םישדקל

לכיכועדתעדיתאזיכ5׃הדותלוקםאיכןגהכאל

קלחולןיאםילילאדבעאוהשעצבבהאואמטוהנז

םכתאשיאאישילא6׃םיהלאהוחישמהתוכלמבהלחנו

׃ירמהינבלעאבםיהלאןורחהלאללגביכקירירבדב



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1837

םתייהםינפלמיכ8׃םהמעםכקלחיהילאןכלע7

9׃רואינבכאנוכלהתהונינדאברואםכנההתעוךשח

המונחבו10׃תמאוקדצודסחישעמלכחורהירפיכ

ךשחהישעמםעופתתשתלאו11׃ונינדאיניעביוצראוה

המיכ12׃םתואוחיכותחכוהםאיכירפושעיאלרשא

תאזלכלבא13׃רפסלךאאיההפרחרתסבםישעםהש

14׃אוהרואהלגנהלכיכרואהידילעחכוישכהלגי

ךלראיוםיתמהןמהמוקוןשיההרוערמואאוהןכלע

יכםיליסככאלךלהתהלורהזהווארהתעו15׃חישמה

17׃המהםיערםימיהיכתעהםיריקומ16׃םימכחכםא

אוההמתעדלםיניבמםאיכתעדירסחויהתלאןכלע

תוצירפידילאיבמהןיימורכתשתלאו18׃ונינדאןוצר

תולהתבוהערלשיאוחישו19׃חורבואלמהםאיכ

׃םכבבלבינדאלורמזוורישתוינחורתורישותוחבשתו

ונינדאםשבוניבאםיהלאללכהלעתעלכבודוהו20

22׃םיהלאתאריבויחאלשיאוענכה21׃חישמהעושי

אוהשיאהיכ23׃ונינדאלומכןכילעבלהנענכהםישנה

עישומאוהוהדעהשאראוהחישמהרשאכהשאהשאר

םגהככחישמלהדעהענכתרשאכלבא24׃ףוגהלש

םכישנתאובהאםישנאה25׃רבדלכבןהילעבלםישנה

׃הדעבושפנתאןתיוהדעהתאבהאחישמהםגרשאכ

תציחרבהרהטרשאירחאורבדבהשדקןעמל26

םתכהבןיארשאהדעלולדובכבהמיקהל27׃םימה

ןכ28׃המימתוהשודקהיהתןעמלםאיכהמודכוטמקו

תאבהאהיכםפוגכםהישנתאבהאלםיביחםישנאה



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1838

ורשבתאשיאאנשאלםלועמיכ29׃ומצעתאבהאותשא

יכ30׃ותדעתאןודאהםגרשאכותאלכלכמוןזםאיכ

תאשיאבזעיןכלע31׃וימצעמוורבשמונחנאופוגירבא

32׃דחארשבלםהינשויהוותשאבקבדוומאתאוויבא

׃ותדעלעוחישמהלעותאשרפמינאוהזהדוסהלודג

ושפנכותשאתאבהאיםכמשיאלכםתאםגםלואו33

׃הלעבתאאריתורהזתאיההשאהו

׃אוהרשיחראיכונינדאבםכירוהלאםינבועמש6

הנושארההוצמהאיהתאזךמאתאוךיבאתאדבכ2

ךימיןכיראיןעמלוךלבטייןעמל3׃החטבהההלרשא

ךאםכינבתאוסיעכתלאתובאהםתאו4׃המדאהלע

לאםידבעועמש5׃ותחכותבוונינדארסומבםולדג

ומכםכבבלםתבותתרוהאריברשבהיפלםכינדא

םדאינבןחישקבמכןיעההארמתדבעבאל6׃חישמל

7׃םשפנלכבםיהלאהןוצרםישעחישמהידבעכםאיכ

םתעדיו8׃םדאינבאלוןודאהתאהצפחשפנבםידבעו

םאונינדאולונמלשיםדאההשערשאבוטרבדלכיכ

םגושעתהככםינדאהםתאו9׃ןירוחןבואאוהדבע

ןודאשיםכילעםגיכםתעדיוםברעגמולדחםהל

וקזחיחארבדףוס10׃םינפאשמוינפלןיאוםימשב

ןעמלםיהלאקשנילכושבל11׃ותרובגזעבוונינדאב

םדורשבםעאליכ12׃ןטשהילכנדגנדמעולכות

תכשחבםילשמהםעםיטילשוםירשםעיכונתמחלמ

aiōn)׃םימורמברשאתוערהתוחורהםעהזהםלועה



םיִּיִסְפֶאָה־לֶא 1839

g165)13םוקלולכותןעמלםיהלאקשנילכבוזחאןכלע

ירוגחאנודמע14׃דומעלוםכאבצאלמלוערהםויב

םכילגרו15׃קדצהןוירשבםישבלמותמאבםינתמ

לכלעו16׃םולשהתרושבלםינכומםכתויהלתולענמ

תאובתובכלולכותרשאהנומאהןגמתאושפתהלא

ברחוהעושיהעבוכתאוחקו17׃םירעבהעשרהיצח

לכבדימתוללפתהו18׃םיהלאהרבדאיהשחורה

תאזלעוצמאתהוודקשוחורבםינונחתוהלפתבתע

ןתניןעמלידעבםגו19׃םישדקהלכדעבדימתריתעהל

הרושבהדוסתאןוחטבבדיגהליפיחתפברבדהיל

החטבבהברבדאןעמל20׃תורסומבהלריציכנארשא

םתאםגועדתרשאןעמלו21׃רבדלילעלטמרשאכ

סוקיכוטםכתאעידוילכהתאהנהישעמתאויתרקתא

תאזלרשא22׃ונינדאבןמאנהתרשמהוביבחהחאה

תאםחניןעמלווניתרקתאועדתןעמלםכילאוהיתחלש

תאמהנומאהםעהבהאהוםיחאלםולשה23׃םכבבל

םעדסחה24׃חישמהעושיןודאהתאמובאהםיהלאה

אלרשאהבהאבחישמהעושיונינדאתאםיבהאהלכ

׃ןמאהלכת



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1840

םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא

םישדקהלכלאעושיחישמהידבעסויתומיטוסולופ1

׃םישמשהוםידיקפהםעיפליפבםהרשאעושיחישמב

עושיונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסח2

לכבדימתו4׃םכתאירכזידמיהלאלהדוא3׃חישמה

םכתורבחתהלע5׃םכלכדעבהחמשבןנחתאיתולפת

ינאחטבו6׃הנהדעוןושארהםויהןמלהרושבהלא

עושיםוידעונרמגיםגבוטההשעמהםכבליחתמהיכ

רובעבםכלכלעהככבשחליליואררשאכ7׃חישמה

תאיקזחבויקידצהבוירסומביבבלבםכתאיתאש

ילםיהלאהיכ8׃דסחבירבחםכלכרשאבהרושבה

לעו9׃חישמהעושיתבהאביתפסכנםכלכלרשאדעל

לכשהבםכתבהאלדגתוהברתיכיכנאללפתמתאז

םיכזםתייהותורחבמהתאונחבתןעמל10׃תעדלכבו

הקדצהירפםיאלמ11׃חישמהםוידעלושכמילבו

יננהו12׃ותלהתוםיהלאדובכלחישמהעושיידילע

ןורתילךאהתיהינתאצמרשאיכיחאםכתאעידומ

רעשלכבחישמביתורסומולגנרשאדע13׃הרושבה

ופיסוהונינדאבםיחאהברו14׃םיראשנהלכלוךלמה

רבדהתארבדלםבבלברתויוקזחתהויתורסומבץמא

בירוהאנקמחישמהתאםידיגמשיןה15׃דחפילב

םידיגמהבירממהלא16׃הבוטהנוכבםידיגמשיו

הרצףיסוהלםיבשחיכרוהטבלבאלחישמהתא

ןותניכםיעדיםהרשאבהבהאמהלאו17׃ירסומלע

לכבאלהךכבהמךא18׃הרושבהתאקידצהליכנא



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1841

חמשיננהינאוחישמהדגיתמאבואהלילעבםאןפוא

העושילתאזילהיהתשינאעדוייכ19׃חמשאםגותאזב

הוקאוליחואו20׃חישמהעושיחורתרזעבוםכתלפתב

ןכזאמרשאכןוחטבלכבםאיכרבדלכבשובאאלש

21׃יתומבםאייחבםאיפוגבחישמהלדגתיהתעםג

תויחלםאםלוא22׃ילחורתומהוייחאוהחישמהיכ

׃רחבאהמבדיגהלילןיאילמעירפילףיסוידוערשבב

תויהלורטפהלהתואישפנםינשהןמינאךושמיכ23

רשבבדועדמעללבא24׃רחבמההזיכחישמהםע

דמעאורתואיכעדיוחטבינאו25׃םכרובעברתיךירצ

׃םכתנומאתחמשלידגהלוםכתאץמאלדחיםכלכםע

יבושבעושיחישמבםכתלהתידילעהברתןעמל26

חישמהתרושבליוארכוגהנתחקר27׃םכילאאובל

יתויהבםאםכתוארליאובבםאםכילעעמשאןעמל

תחאשפנביתאםירזעותחאחורבםתאםימיקיכקוחר

המואמםידרחםכניאו28׃הרושבהתנומאדעבםחלהל

םכלוםדבאלתואםהלתאזרשאםיממוקתמהינפמ

דעבםכלןתניכ29׃איהםיהלאהתאמוםכתעושיל

30׃ודעבתונעתהלםגםאיכובןימאהלדבלאלחישמה

םיעמשהתערשאויבםתיאררשאהמחלמהםכלםגיכ

׃ילעםתא

םאהבהאהתומוחנתםאחישמבהחכותשיםאןכל2

תאאנומילשה2׃הלמחוםימחרםאחורהתורבחתה

תחאשפנותחאהבהאודחאבלםכלתויהביתחמש



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1842

דובכואהבירמךרדברבדושעתאלו3׃דחאןוצרו

רתויוהערתאשיאובשחתחורתולפשבםאיכאוש

םגםאיכודבלולרשאלגאדילאדחאלכ4׃ומצעמ

חישמבהתיהרשאאיההחורהיכ5׃ורבחלרשאל

אלםיהלאהתומדבהיהיכףארשא6׃םכבםגיהת

טישפהםאיכ7׃םיהלאלהושותויהללשלולבשח

אצמיוםדאינבלהמדיודבעתומדשבליוומצעתא

דעתומדעענכיוושפנתאלפשיו8׃םדאןבכותנוכתב

ןתיודאמוהיבגהםיהלאהםגןכלע9׃הבילצהתתימ

ערכתעושיםשברשאןעמל10׃םשלכלעהלענםשול

לכו11׃ץראלתחתמוץראבוםימשברשאךרבלכ

םיהלאדובכלחישמהעושיאוהןודאיכהדותןושל

אלןכתעלכבילםתעמשרשאכיביבחןכל12׃באה

קוחרינארשאהתערתידועיכםכמעיתויהבדבל

יכ13׃הדערבוהאריבםכיתשפנתעושתבועגיתםכמ

׃ונוצריפכלעפלםגץפחלםגםכבלעפהאוהםיהלאה

ןעמל15׃תומזמאלבותונלתאלברבדלכושע14

רודךותבםבםומאלםיהלאינבםירוהטוםייקנויהת

16׃םלועבתרואמכםהיניבוריאתרשאלתלתפושקע

אלרשאחישמהםויבילהלהתלםייחהרבדבםיקיזחמ

לעךסאםגםאלבא17׃יתעגיקירלאלויתצרםנחל

׃םכלכםעששםגוחמשיננההתדובעוםכתנומאחבז

עושיביתיוקו19׃ידמעושישוםתאףאוחמשהככו18

חונתןעמלסויתומיטתאםכילאהרהמבחלשלונינדא

יתאןיאותלוזיכ20׃םכדמעמרבדילעדוהביתעד



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1843

תאםלכיכ21׃םכלגאדיםלשבלברשאיבבלכשיא

ותואו22׃חישמהעושילרשאתאאלוושרדיםהלרשא

יתאהיהןכויבאתאדבעהןבכרשאאוהןוחביכםתעדי

רהמםכילאחלשלהוקאותאו23׃הרושבהתדובעב

םגרשאונינדאביתחטבו24׃ילהיהיהמהארארשאכ

חלשלךרצהןמבשחאו25׃הרהמבםכילאאובאיכנא

אוהואבצבירבחוירזעויחאסוטידורפפאתאםכילא

םכלכלףסכנותויהןעי26׃יכרצביתרשמוםכחילש

הלחםנמא27׃הלחיכםתעמשרשאלעדאמבצענו

וילעאלווילעםחרםיהלאהלבאתומלהטנםגוהלח

28׃ןוגילעןוגיילעאוביאלשםחרילעםגיכדבלב

חומשלובושתווהארתןעמלםכילאוחלשליתרהמןכל

החמשלכבונינדאבוהלבקןכלע29׃ינוגיטעמיםגו

עיגהחישמההשעמרובעביכ30׃והמכםישנאטוריקוהו

םתרסחרשאתאאלמיןעמלויניעבושפנלקתותומדע

׃יתואםכתרשב

תאזכתונשלובתכלןהונינדאבוחמשיחאןכבו3

ןמורהזה2׃קוזחלאוהםכלוחרטלונניאילעםכילא

׃ךותחהןמורהזהםיערהםילעפהןמורהזהםיבלכה

חורבםיהלאהתאםידבעההלימהינבונחנאיכ3

יכףא4׃רשבבםיחטבונניאועושיחישמבםיראפתמו

חטבללכויששיאבשחיםאורשבבחטבלשיילםג

תנומשןבלומנינארשא5׃ונממרתויינאהנהרשבב

6׃םירבעהןמירבעןימינבטבשמלארשיינבמםימי



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1844

תקדציפלוהדעהתאףדריתאנקבשורפהרותהיפל

יתבשחןלכהלאהתונרתיהךא7׃ץמשילבהרותה

ןלכתאבשחינדועםגו8׃חישמהןעמלתונרסחליל

רשאינדאחישמהעושיתעידיתלעמתמעלןורסחל

יחסלםבשחאוהלאלכמישפנתאיתרסחורובעב

יתקדצילהיהתאלו9׃ובאצמהלוחישמהתאחיורהל

האבההקדצהחישמהתנומאבםאיכהרותהךותמ

ותיחתתרובגתאוותאתעדל10׃הנומאבםיהלאהתאמ

לכואםאעיגהל11׃ותומלתומדהלווייונעתורבחתהו

ולאכוארבכיתגשהולאכאל12׃םיתמהתיחתלא

חישמהינגישהםגרשאכגישאילואףדראלבאיתמלשה

יתרבדתחאךאיתגשהרבכיכבשחינניאיחא13׃עושי

14׃ינפלרשאלאחטתשאוירחאמרשאתאינאחכשיכ

לשהאירקבאוהרשאןוחצנהרכשתרטמתאףדראו

םלשאוהשימןכל15׃עושיחישמבםיהלאהתאמהלעמ

הלגיתאזםגתרחאהבשחמובשחתםאובשחיןכונב

לגעמבהידעונעגהרשאבהכלהתנקר16׃םיהלאהםכל

ירחאםיכלהלםירבחויהיחא17׃דחאבלבידחא

18׃םכלתפומונחנארשאכןכםיכלהתמהלאוטיבהו

19׃םכלתפומונחנארשאכןכםיכלהתמהםיבריכ

םימעפםכליתרמאםהילערשאםיכלהתמהםיבריכ

׃חישמהבלציביאםהיכרמאינאיכבבםגהתעוהברה

םדובכוםהיהלאםסרכרשאןודבאהםתירחארשא20

איהםימשבונתוחרזאיכ21׃דלחילבהםברקוםתשבב

[׃חישמהעושיונינדאונעישומלונחנאםיכחמםשמו



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1845

)Philippians ותויהלונתולפשףוגתאףילחירשא)3:22

]׃ויתחתלכהשבכלותלכיחכיפכודובכףוגלהמוד

ישארתרטעויתחמשםידומחהוםיביבחהיחאהתעו4

ריהזמינאהידוהבאתא2׃יביבחונינדאבןכאנודמע

התאו3׃ונינדאבדחאבלתויהלריהזמינאיכיטנוסתאו

ןהלתויהלשקבמינאךממףאתמאבילדמצנהירבח

ראשםעוסימילקםעהרושבהלעידמעועגירשארזעל

ונינדאבוחמש4׃םייחהרפסבדחיםתומשרשאיכמת

עדותםכחורתונע5׃וחמשינארמאםעפהדועותעלכב

הלפתבםאיכוגאדתלא6׃ןודאהאוהברקשיאלכל

םכיתולאשמתארבדלכבועידותהדותםעםינונחתבו

תארצנילכשלכמבגשנהםיהלאםולשו7׃וניהלאל

לכיחאןכבו8׃עושיחישמבםכיתובשחמתאוםכבבל

בוטועמשרשאוםיענורוהטורשיודבכנותמאאוהרשא

׃םכבבלומישתהלאלעחבשהשעמלכקדצהשעמלכ

הלאתאיבםתיארוםתעמשוםתלבקוםתדמלרשא9

דאמיתחמשינאו10׃םכמעהיהיםולשהיהלאוושעת

םגוילעחיגשהלחכםתפלחהםעפההתעיכונינדאב

אלו11׃םכדיבהתלעאלךאהכדעםתייהםיחיגשמ

׃ילשישהמבקפתסהליתדמליכןכרבדארוסחממ

ןינעלכבינאךנחמריתוהליתעדיףאתונעליתעדי12

לכ13׃רסחלןהריתוהלןהבערלןהעבשלןהןפואו

לבא14׃יברקבחכןתונהחישמהתרזעבלכואתאז

םגםתעדיו15׃יתרצבילאםכרבחתהבתושעלםתבטיה

אלאינודקממיתאצכהרושבהתישארביכםייפליפםתא



םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא 1846

םאיכןתמואשמקשעבתולהקהןמתחאילהרבחתה

יכרצתאילםתחלשיקינולסתבםגיכ16׃דבלבםתא

ירפהשקבאךאןתמהתאשקבאשאל17׃םיתשוםעפ

ידילשיולכהתאיתלבקינאו18׃םכנבשחבהברירשא

סוטידורפפאידימילבקבחחינחיריתאלמנינאורתוהו

יהלאו19׃םיהלאליוצרוברעחבזםתחלשרשאלכתא

׃עושיחישמבודובכרשעכםככרצלכתאאלמיאוה

aiōn)׃ןמאםימלועימלועלדובכהוניבאםיהלאלו20

g165)21םיחאהעושיחישמבשודקלכםולשלולאש

םילאשםישדקהלכ22׃םכמולשלםילאשידמערשא

עושידסח23׃רסיקהתיבמרשאהלארתויבוםכמולשל

׃ןמאםכלכםעונינדאחישמה



םיִּסַלּקַה־לֶא 1847

םיִּסַלּקַה־לֶא

סויתומיטוםיהלאןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

םהרשאחישמבםינמאנהםיחאהוםישדקהלא2׃וניחא

ונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסחאשלוקב

חישמהעושיונינדאיבאםיהלאלהדונ3׃חישמהעושי

רשאירחא4׃םכדעבםיללפתמונחנארשאתעלכב

׃םישדקהלכלאםכתבהאועושיחישמבםכתנומאונעמש

םכלםתעדונוםימשבםכלהנופצההוקתהרובעב5

םגוםכילאהאברשא6׃הרושבהתמארבדבםדקמ

םויהןמלםככותבםגומכהברתוהרפתוםלועהלכל

רשאכ7׃םיהלאדסחתאתמאבםתרכהוםתעמשרשא

ןמאנתרשמאוהרשאביבחהונרבחסרפפאןמםתדמל

םכתבאהתאונתאעידוהםגאוהו8׃חישמלםכדעב

הונעמשרשאםויהןמלונחנאםגתאזרובעב9׃חורב

ןוצרתעדואלמתששקבלוםכדעבללפתהלונלדחאל

בוטכךלהתהל10׃תינחורהנובתוהמכחלכבםיהלאה

בוטהשעמלכבירפתושעלוונוצרלככוןודאהיניעב

תרובגכחכלכבקזחתהל11׃םיהלאתעדבתוברלו

תתלו12׃החמשםעחורךראותונלבסלכלודובכ

םישדקהתלחנקלחלםיוארונתאהשעהוניבאלהדות

ונריבעהוךשחהתלשמממונצלחאוהרשא13׃רואב

ומדבןוידפהובונלשירשא14׃ותבהאןבתוכלמל

רוכבוםלענהםיהלאהםלצאוהו15׃םיאטחהתחילס

ץראברשאוםימשברשאלכארבנוביכ16׃ארבנלכ

ןהתולשממותואסכןההארנונניארשאלכוהארנהלכ



םיִּסַלּקַה־לֶא 1848

אוהו17׃והנעמלוידילעארבנלכהתוישרותוררש

רשאהדעהףוגשאראוהו18׃ובםיקלכהולכהינפל

ןושארההיהיןעמלםיתמהםעמרוכבותישאראוה

20׃אולמהלכתאובןכשלןוצרההיהןכיכ19׃לכב

םדבםולשותושעבודילעלכהתאומצעלאתוצרלו

םתאםגו21׃םימשברשאןהץראברשאןהודילעובלצ

ירחאםכבבלתוטנבםיביאוםירזומםינפלמםתייהרשא

לעורשבףוגבםכתאהצרהתע22׃םיערהםישעמה

23׃יפדוםומילבוםישדקוינפלםכדימעהלותומידי

תלחותמועוזתאלוהנומאבםינוכנוםידסימודמעתםא

תחתארבנהלכלהעמשנרשאוםתעמשרשאהרושבה

חמשיננההתע24׃תרשמלהליתייהסולופינאוםימשה

ירוסיברסחהתאאלמאוםכנעמללבסינארשאייונעב

הליתייהרשא25׃הדעהאיהופוגדעבירשבבחישמה

תאלמלםכילעילהנתנרשאםיהלאתדקפיפכתרשמל

םימלועמרתסנהיהרשאדוסהתא26׃םיהלאהרבדתא

aiōn)׃וישודקלהלגנהתעורודורודמו g165)27הצררשא

אוההדוסהדובכרשעאוההזיאםעידוהלםיהלאה

׃דובכהתוקתאוהרשאםכברשאחישמהאוהוםיוגב

ונדמלבושיאלכונחיכוהבונחנאםיעימשמותואו28

חישמבםלששיאלכדימעהןעמלהמכחלכבשיאלכ

לעפהוחכתלעפיפכםחלנולמעינאףאתאזבו29׃עושי

׃הרובגביב



םיִּסַלּקַה־לֶא 1849

לעיברקברשאברקהלדגםכתאעידומיננה2

ואראלרשאלכלעואיקדולישנאתודאלעוםכיתודא

הבהאבדחיורשקנוםתובלומחניןעמל2׃רשבבינפתא

דוסווניבאםיהלאהדוסליכשהלהנוכנתעדרשעלכלו

׃תעדהוהמכחהתורצאלכובםינופצרשא3׃חישמה

שיאםכתאהעטיאלרשאןעמלםכלינארמאתאזו4

הנהםכמקוחרינאירשבבםאםגיכ5׃תוקלחיתפשב

ץמאוםכתנוכתתאיתארבחמשאוםכלצאינאיחורב

תאחישמהתאםתלבקרשאכןכל6׃חישמבםכתנומא

ובםינבנוםישרשמ7׃ובוכלהתהםגןכונינדאעושי

8׃הבהדותבםיברמוםתדמלרשאכהנומאבםימיקו

יחודמבוהיפוסליפבללושםכתאשיאךילויןפורהזה

יפלעאלוםלועהתודסיוםדאהינבתלבקיפלאוש

םתאובותוהלאהאלמלכןכשופוגבוביכ9׃חישמה

ובו11׃ןטלשוהררשלכשאראוהרשא10׃םיאלמנ

רשבהףוגתטשפהבםידיבאלשהלימםילומנםגםתא

הליבטבותאםתרבקניכ12׃חישמהתלימאיהאטוחה

םיהלאתרובגבהנומאהידילעהיחתבותאםתמקףא

םיעשפבםיתמהםכתאםג13׃םיתמהןמוריעהרשא

׃םכיעשפלכתאםכלחלסבותאהיחהםכרשבתלרעבו

ונדגנלהיהרשאויתקחבונבדיעמהרטשהתאקחמיו14

םירשהתאטשפיו15׃בלצבוהעקתיוונכותמוהאשיו

ללושםכילויוםבהוארלהמרדיבםנתיוםיטילשהו

לכאמרבדלעםכתאשיאןידיאלןכלע16׃ושפנב

17׃תותבשוםישדחישארוםידעומהןינעבואהקשמו



םיִּסַלּקַה־לֶא 1850

׃חישמבאוהםפוגואבלםידיתעהםירבדהלצםהרשא

חורתולפשידילעםכתאבקעלשיאלונתתלא18

ויניעואראלרשאםירבדבךלהמהםיכאלמהדובעו

ונניאו19׃ורשבלכשמרבדאללעהואגחוראלמו

ויריצבזחאמוףוגהלכונממרבחמרשאשארבזחא

חישמהםעםתמםאןכל20׃םיהלאלודגלדגיויקבדו

םכדעולאכםיקחלודבעתשתהמלםלועהתדוסיל

םהו22׃עגתלאםעטתלאזחאתלא21׃םלועבםייח

23׃םהידומלוםישנאתוצמיפלםשימשתבןוילכלםלכ

חורתולפשבובלמהיודבהדובעבהמכחןיעכםיארנה

׃רשבהעיבשהלקרןגהכאלשףוגהיונעבו

רשאהלעמלרשאתאושקבחישמהםעםתמקםאןכל3

הגהיהלעמלרשאתא2׃םיהלאהןימילםשבשיחישמה

םעםינופצםכייחוםתמיכ3׃ץראברשאתאאלםכבבל

םכייחאוהרשאחישמהתולגהתעב4׃םיהלאבחישמה

םכירבאתאותתומתןכלע5׃דובכבומעולגתםתאםג

תוטנותוערהתואתהוהמזהוהאמטהותונזהתאץראב

הלאללגביכ6׃םילילאתדובעאיהרשאעצבהירחא

םתכלהםתאםגרשא7׃ירמחינבלעםיהלאןורחאב

םכמוריסההתעךא8׃םכותבםכתויחבםינפלמםהב

תאוףודגהתאעשרהתאסעכהתאזגרהתאהלאלכ

יכותימעבשיאורקשתלאו9׃םכיפמהלבנירבד

תאםתשבלו10׃ויתולעפםעןשיהםדאהתאםתטשפ

רשא11׃וארבםלצכתעדבשדחתמהשדחהםדאה

ןיאיתוקסוזעלןיאהלרעוהלימןיאידוהיוינויםשןיא



םיִּסַלּקַה־לֶא 1851

םתאןכל12׃לכבולכהאוהחישמהיכןירוחןבודבע

םימחרןומהושבלםיביבחהוםישדקהםיהלאהיריחבכ

שיאואשתו13׃םיפאךראוהונעוחורתוכימנותובידנו

רשאכויחאםעשיאבירםכלתויהבוחלסתווהערתא

הלאלכלעו14׃םתאםגוחלסתןכםכלחלסחישמה

םכבבלבטלשיו15׃תומלשהתדגאאיההבהאהושבל

׃הדותוחבזודחאףוגבולםתארקנרשאםיהלאהםולש

המכחלכבברעפשבםכברקבןכשיןודאהרבד16

תורישותוחבשתותולהתבםכשפנתאוררועתוודמלתו

רשאלכו17׃םכבבלבהמיענבהוהילורישותוינחור

ודוהועושיןודאהםשבושעלעפבןהןילמבןהושעת

ןכילעבלהנענכהםישנהןתא18׃ידילעוניבאםיהלאל

לאוםכישנתאובהאםישנאהםתא19׃ונינדאביוארכ

רבדלכבםכידלילאועמשםינבה20׃ןהילאורמרמתת

םכינבתאוזיגרתלאתובאה21׃ונינדאלןוצרלאוהיכ

יפלםכינדאלארבדלכבועמשםידבעה22׃ותחיןפ

םדאינבןחישקבמכןיעההארמלהדובעבאלרשבה

ושעושעתרשאלכ23׃םיהלאהיאריכבבלםתבםאיכ

יכםתעדיו24׃םדאינבלאלוהוהילומכםכשפנלכב

חישמהונינדאתאיכהשריהלומגהוהיתאמולבקת

השערשאלועהאשיאוהלועהשעלכו25׃םתאםידבע

׃םינפאשמםשןיאו

םגיכועדוהושהורשיהםכידבעלונתםינדאהםתא4

הבודקשוהלפתבודימתה2׃םימשבןודאםכלשיםתא



םיִּסַלּקַה־לֶא 1852

םיהלאהונלחתפיןעמלונדעבםגוללפתהו3׃הדותב

ורובעברשאחישמהדוסתאתוחלרובדהרעשתא

׃תוחלילעטפשמכותאהלגארשאןעמל4׃יכנארוסא

6׃תעהתאוריקוהוץוחברשאםעהמכחבוכלהתה5

ןעמלחלמבםיחלממותעלכבםימיענויהיםכירבד

יתואתרקהלכתא7׃םדאלכלרבדבישהלועדת

דבעוןמאנהתרשמהוביבחהחאהסוקיכוטםכעידיו

עדיןעמלםכילאוהיתחלשתאזלרשא8׃ןודאביתימע

חאהסומיסינואםע9׃םכבבלתאםחניוםכירבדתא

תאםכתאועידויהמהםכמאוהרשאביבחהוןמאנה

לאשדחיימעיובשהסוכרטסרא10׃הפונירבדלכ

םאוילעםתיוצרשאאבנרבתוחאןבסוקרמוםכמולשל

םהרשאסוטסויארקנהעושיו11׃והלבקתםכילאאובי

ויהםיהלאהתוכלמלםירזעהןמםדבלהלאםילומהןמ

םכמולשללאשםכמאוהרשאסרפפא12׃המחנליל

ןעמלתעלכבויתלפתבםכדעבקבאנהחישמהתרשמ

יכ13׃םיהלאןוצרלכבתעדםיאלמוםימלשודמעת

ישנאלוםכלאנקמאוההלודגהאנקיכוילעינאדיעמ

ביבחהאפורהסקול14׃סילופריהישנאלואיקדול

רשאםיחאהםולשלולאש15׃םכמולשלםילאשסמידו

ירחאו16׃ותיבברשאהלהקהוספמונםולשלואיקדולב

להקבםגארקתשושעםכינפלתאזהתרגאהתאםארק

ורמאו17׃םתאםגהוארקתאיקדוללרשאתאוםייקדול

ןודאבהתלבקרשאהדובעלךבלתישסופכראלא



םיִּסַלּקַה־לֶא 1853

ורכזסולופינאידימםולשהתלאש18׃הנאלמתןעמל

׃ןמאםכמעדסחהירסומתא



סינולס1 1854

סינולס1

םיקינולסתהתלהקלאסויתומיטוסונולסוסולופ1

םולשוםכלדסחחישמהעושיןודאבובאהםיהלאב

םיהלאלהדונ2׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאתאמ

ונרכזב3׃וניתולפתבםכתאריכזהבתעלכבםכלכלע

תעיגיוםכתנומאלעפתאוניבאםיהלאהינפלדימת

יכ4׃חישמהעושיונינדאלםכתוקתתונלבסוםכתבהא

רשאב5׃םתרחבנרשאתאםיהלאהיביבחיחאונעדי

הרובגבםגיכדבלרובדבםכלהתיהאלונתרושב

םתאםגםתעדירשאכדאמהנמאנתעדבושדקהחורבו

םיכלהםתייהםתאו6׃םכנעמלםככותבונייהרשאתא

ךותברבדהתאםכלבקבונינדאתובקעבווניתובקעב

לכלתפומםכתויהדע7׃שדקהחורתודחםעברינע

עמשנםכתאמיכ8׃איכאבואינודקמברשאםינימאמה

לכבםאיכאיכאואינודקמבדבלאלהוהירבדלוק

רבדלךרצונלןיאשדעםיהלאבםכתנומאהאציםוקמ

ךיאוםכילאונאובמהיההמרפסמהםהיפיכ9׃רבד

לאתאדבעלםיהלאלםתבשוםילילאתדובעמםתינפ

ןמוריעהרשאםימשהןמונבלתוכחלו10׃יתמאויח

׃אבהןורחהןמונליצמעושילםיתמה

אליכםכילאונאובמתאםיעדיםכנהיחאםתאיכ2

יפליפבונייהתופרחלוונינערשאירחאךא2׃קירלהיה

תאםכלםגדיגהלוניהלאבונקזחתהםתעדירשאכ

ךותמהנניאונתחכותיכ3׃םיברםילותפנבהרושבה



סינולס1 1855

רשאכםאיכ4׃הימרבאלוהאמטךותמאלםגותועט

הרושבהתאונדיבדיקפהלםיהלאלםינמאנונבשחנ

םאיכםדאינבלםיוצרתויהלםיצפחכאלורבדנןכ

תפשבונרבדאלםלועמיכ5׃ונתובלןחבהםיהלאל

םיהלאהעצבעצבןעמלאלםגוםתעדירשאכתוקלח

אלוםכמאלדובכםדאהןמונשקבאלםג6׃דע

׃חישמהיחילשכדבכתהלםוקמונלהיהיכףאםירחאמ

׃הינבתאתקנפמתנמאכםככותבטאלונכלהלבא7

תאדבלאלםכלתתלונצפחםכתאהככונבבחבו8

םיביבחםתייהיכןעיוניתשפנתאםגיכםיהלאהתרושב

רשאונתאלתתאוונתעיגיתאיחאורכזתאלה9׃ונילע

שיאלאשמלתויהיתלבלםמויוהלילםילמעונייה

םתאםידע10׃םיהלאהתרושבתאםכברקבונרשבב

םכמעונייהםימתבוקדצבושדקביכםיהלאהדעו

ונרהזהוינבתאבאכיכםתעדיםתאו11׃םינימאמה

תכללםכבדענו12׃ובללעונרבדוםכמדחאלכתא

׃ודובכלוותוכלמלםכתאארוקהםיהלאהינפליוארכ

םכלבקבםתאיכםיהלאלדימתהדונםגתאזרובעב13

רבדכותואםתלבקאלםיהלאהתעומשרבדונתאמ

רשאםיהלאהרבדכתמאבאוהשומכםאיכםדאינב

םתכלהיחאםתאיכ14׃םינימאמהםכבלעפםגאוה

עושיחישמבהדוהיץראברשאםיהלאהתולהקיבקעב

רשאכםכטבשינבידילעהלאכםתאםגםתלבסיכ

תאותימהףארשא15׃םידוהיהידילעהמהםגולבס

םיבוטםניאוופדרונתואוםהיאיבנתאועושיןודאה



סינולס1 1856

רבדמונתאםיענמה16׃םדאלכלםיביאוםיהלאיניעב

םהיתאטחתאואלמירשאןעמלועשוייכםיוגהלא

ירחאיחאונחנאו17׃הלכלדעןורחהםגישיותעלכב

ונלדתשהבלבאלוםינפבטעמןמזלםכתאונלכשרשא

ונצפחןכלעו18׃הברהקושתבםכינפתוארלרתויב

יכ19׃ונרצעןטשהוםיתשוםעפסולופינאםכילאאובל

םתאםגאלהונתראפתתרטעוונתחמשימוונתוקתימ

ונדובכםתאםנמא20׃ואובבחישמהעושיונינדאינפל

׃ונתחמשו

ונדבלרתוהלץעונוקפאתהלדועונלכיאלןכלעו3

םיהלאהתרשמווניחאסויתומיטתאחלשנו2׃סניתאב

רבדלעםכתאריהזהלוקזחלחישמהתרושבבונרזעו

םתעדייכהלאהתוקוצמבשיאטומיאלש3׃םכתנומא

םכילאונרמאדבכאלה4׃ונדעיתאזליכםתאףא

היהםגרשאכץחלהלונחנאםידיתעיכםכלצאונתויהב

קפאתהלדועיתלכיאלןכרובעבו5׃םתעדיםתאו

הסנמהםכתאהסנןפיתרמאיכםכתנומאתעדלחלשאו

סויתומיטונילאבושכהתעו6׃ונתעיגיקירלהתיהו

םכתבהאוםכתנומאתרושבתאונתארשביוםכתאמ

םיפסכנותעלכבהבוטלונתאםירכזםתארשאתאו

ונמחנזא7׃םכלםיפסכנונחנאםגרשאכונתאתוארל

8׃םכתנומאידילעונצחלוונתרצלכביחאםכילע

בישנהמיכ9׃ונינדאבםתאודמעתםאהיחנהתעיכ

רשאהחמשהלכלעםכרובעבולתודוהלםיהלאל

םיליפמםמויוהליל10׃וניהלאינפלםכילעונחמש



סינולס1 1857

ירסחמתאםילשהלוםכינפתאתוארלונתנחתונחנא

חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאהאוהו11׃םכתנומא

ןודאהריתויוהבריםכתאו12׃םכילאונכרדתארשיי

ונחנאםגרשאכםדאלכהבהאלווהערתאשיאהבהאל

השדקבםימתתויהלםכבבלתאןנוכיו13׃םכתאםיבהא

לכםעונינדאחישמהעושיאובבוניבאוניהלאינפל

׃וישדק

עושיונינדאבםכתאריהזנויחאםכמהשקבנדועו4

ןחאצמלוךלהתהלםכלךיאונתאמםתלבקרשאכיכ

םתעדייכ2׃דועוברתןכוופיסותןכםיהלאהיניעב

ןוצריכ3׃עושיןודאהםשבםכלונתנרשאתוצמהתא

עדיו4׃תונזהןמוקחרתתרשאםכתשדקאיהםיהלאה

תואתבאלו5׃רקיוהשדקבוילכתארמשלםכמשיאלכ

אלו6׃םיהלאהםיעדיםניארשאםיוגהךרדכהמז

תאזלכלעהוהיםקוניכקשעבויחאתאהנויושיאץרפי

ונתואארקאליכ7׃םכלונדיעהוונרמארבכרשאכ

תאזהזובהןכלע8׃השדקלםאיכהאמטלםיהלאה

םשםגרשאםיהלאהתאםאיכהזובאוהםישנאאל

ךרצןיאםיחאהתבהאלעו9׃ושדקחורתאונברקב

שיאהבהאלהוהיידומלםתאףאאלהםכילאבתכל

לכברשאםכיחאלכלןכםתאםישעםגו10׃והערתא

׃דועוברתוופיסותרשאיחאםכמהשקבנךאאינודקמ

למעבותכאלמשיאושעתותחנבתבשלולדתשתו11

םעןגהכוגהנתתןעמל12׃םכתאוניוצרשאכםכידי



סינולס1 1858

םינשיהרבדלעו13׃םדאלוכרטצתאלוץוחברשא

רשאםירחאכובצעתאלןעמלרבדםכמדחכנאליחא

ןכיחיועושיתמרשאןימאנםאיכ14׃הוקתםהלןיא

תאיכ15׃ותאםינשיהתאםגעושיידילעםיהלאהאיבי

דעםירתונהםייחהונחנאיכהוהירבדבםכלרמאנתאז

ןמדריןודאהאוהיכ16׃םינשיהתאםדקנאלןודאהאב

םיהלארפושבוםיכאלמהרשלוקבהעורתבםימשה

ונחנאןכירחא17׃חישמבםיתמההנושארומוקיזאו

ןודאהתארקלםיננעבודחיםתאחקלנםיראשנהםייחה

תאהזומחנןכל18׃ןודאהםעדימתהיהנןכבועיקרל

׃הלאהםירבדבהז

׃יחאםכילאבתכלךרצןיאםינמזהוםיתעהרבדלעו5

הלילבבנגכהוהיםוייכבטיהםתעדיםתאףאאלה2

םהילעאביהולשוםולשםרמאתעביכ3׃אוביאובןכ

4׃טלמהלולכויאלוהרההלעםילבחכםאתפרבשה

5׃בנגכםויהםכתאגישישךשחבםכניאיחאםתאלבא

אלוונחנאהלילהינבאלםויהינבורואהינבםכלכםתא

דקשנםאיכםירחאהומכםדרנאנלאןכל6׃ךשחהינב

םירכתשמהוםימדרנהלילבםהםימדרנהיכ7׃רזננו

תאשבלנואנהרזננםויהינבונחנאו8׃הלילבםירכתשמ

ןעי9׃העושיהתוקתתאעבוככוהבהאהוהנומאהןוירש

העושיהתאלחנלםאיכןורחלםיהלאהונדעיאלרשא

םאןעמלונדעבתמרשא10׃חישמהעושיונינדאידילע

תאהזומחנןכלע11׃דחיומעהיחנהיחןשינםאודקשנ

םישקבמוננהו12׃םתישעםגרשאכויחאתאשיאונבוהז



סינולס1 1859

םיבצנםהרשאוםכבםילמעהתאריכהליחאםכמ

דובכםבוגהנתרשא13׃םכתאםיחיכומוןודאבםכילע

14׃םכיניבםולשיהיוםתלעפןעמלהבהאבהלעמלדע

תאוצמאםיררוסהתאוחיכוהיחאםכתאםיריהזמוננהו

׃םדאלכלאחורוכיראהוםישלחהתאוכמתבבלהיכר

ופדרםאיכהערתחתהערשיאלשיאםלשיןפוארו15

16׃םדאלכלןהםכמשיאשיאלןהבוטהתאתעלכב

לעודוה18׃הלפתבודימתה17׃תעלכבםיחמשויה

תא19׃עושיחישמבםכילאםיהלאהןוצרהזיכלכה

ונחב21׃וסאמתאלתואובנהתא20׃ובכתאלחורה

׃ערלהמודהלכמוקחרתה22׃וזחאבוטבורבדלכ

לכוהמלשהשדקםכתאשדקיםולשהיהלאאוהו23

עושיונינדאאובבםימתרמשיםכפוגוםכשפנוםכחור

יחא25׃השעיםגרשאםכתאארוקהןמאנ24׃חישמה

הקישנבםיחאהלכםולשלולאש26׃ונדעבוללפתה

תאזהתרגאהארקתשןודאבםכעיבשמיננה27׃השדקה

ונינדאחישמהעושידסח28׃םישדקהםיחאהלכינזאב

׃ןמאםכמע



סינולס2 1860

סינולס2

םיקינולסתהתלהקלאסויתומיטוסונולסוסולופ1

םכלדסח2׃חישמהעושיונינדאבווניבאםיהלאב

םיביח3׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאתאמםולשו

יכיוארכיחאםכילעםיהלאלתעלכבתודוהלונחנא

׃והערלשיאםכלכתבהאהברודאמהלדגםכתנומא

לעםיהלאתולהקבונחנאףאםכבללהתניכדע4

ץחלהלכבותופידרהלכבםכתנומאלעוםכתונלבס

ואצמתןעמלםיהלאטפשמתקדצתואל5׃םתלבסרשא

רשאב6׃ונעתםגהרובעברשאםיהלאהתוכלמלםיואר

םיצחלנהםכלו7׃םכיצחללץחללמגלםיהלאהקידצ

םעםימשהןמעושיןודאהתולגהבדחיונתאהחור

ועדיאלרשאלםקנבישהלהבהלשאב8׃וזעיכאלמ

9׃חישמהעושיונינדאתרושבלועמשאלוםיהלאהתא

רדהמוןודאהינפתאמםלועןדבאטפשמואשירשא

aiōnios)׃ונואג g166)10וישדקבדבכהלאוההםויבואבב

׃םכילאונתודעלםתנמאהיכםינימאמהלכבאלפתהלו

םכתאןתירשאתעלכבםכדעבללפתנםגןכל11

לכזעבאלמיוםיארקמםתארשאלאםיוארוניהלא

םכבדבכיןעמל12׃םכתנומאהשעמלכובוטבםכצפח

וניהלאדסחיפלעובודבכתםתאוונינדאעושיםש

׃חישמהעושיונינדאו

עושיונינדאתאיבתודאלעיחאםכמםישקבמוננהו2

םאתפםכתעדףרטתאלרשא2׃וילאונתפיסאוחישמה



סינולס2 1861

תרגאבאלורובדבאלוחורבאלולהבתאלרשאו

העתילא3׃חישמהםויעיגהולאכונתאמהחולשומכ

הנושארבהיהיםרטבאביאליכןפואםושבשיאםכתא

םמוקתמה4׃ןודבאהןבהאטחהשיאהלגנודרמה

בשיםגיכדעהדובעואלאארקנהלכלעםמורתמהו

םיהלאיכומצעתאהארמוםיהלאכםיהלאהלכיהב

הלאיתרבדםכתאיתויהדועביכורכזתאלה5׃אוה

7׃ותעבתולגהלמוהענמישהמםתעדיהתעו6׃םכילא

דעענמהךותמרסוישקרלעפללחהרבכעשרהדוסיכ

ויתפשחורבןודאהונתימירשאעשרההלגיזאו8׃הכ

ןטשהתקזחכאובירשאתא9׃ותאיבתעפוהבונתיבשיו

ןואתמרמלכבו10׃רקשיתפומבותותאבוחכברב

׃עשוהלתמאהתבהאתאולבקאלרשאתחתםידבאב

ןימאהלאושיחודמםיהלאהםהלחלשיתאזרובעבו11

םאיכתמאבונימאהאלרשאלבונודיןעמל12׃רקשב

לכבםיהלאלתודוהלםיביחונחנאלבא13׃הלועבוצר

רחבםיהלאהרשאןודאהיביבחיחאםכרובעבתע

׃תמאהתנומאבוחורהשודקבהעושילתישארמםכב

ונינדאדובכתלחנלונתרושבבםכתאארקתאזל14

רשאתולבקבוקיזחהוודמעיחאןכל15׃חישמהעושי

עושיונינדאאוהו16׃ונתרגאבםאונרבדבםאםתדמל

ודסחבונלןתיוונתאבהארשאוניבאוניהלאוחישמה

aiōnios)׃הבוטהוקתוםלועתמחנ g166)17תאםחניאוה

׃בוטהשעמורבדלכבםכתאןנוכיוםכבבל



סינולס2 1862

דבכיוהוהירבדץורירשאונדעבוללפתהיחאדועו3

םיעתהםישנאהןמלצננרשאו2׃םכברקבםגומכ

אוהןמאנלבא3׃הנומאהםדאלכלאליכםיערהו

ונחנאו4׃ערהןמםכרמשיוםכתאקזחירשאןודאה

תושעלופיסותםגוושעתיכונינדאבםכילעםיחוטב

תבהאלםכבבלתארשייאוהןודאהו5׃הוצנרשאתא

םיחאםכתאםיוצמוננהו6׃חישמהתונלבסלוםיהלאה

שקעמחאלכמולדבתרשאחישמהעושיונינדאםשב

7׃ונתאמלבקרשאהלבקהיפלעךלהתמונניאוויכרד

אליכונמכךלהתהלםכילעךיאםתאףאםתעדיאלה

םנחשיאםחלונלכאאלםג8׃םככותבתועמךרדונגהנ

תויהיתלבלםילמעונייהםמויוהלילהאלתוהעיגיביכ

תאזלתושרהונלןיאשרובעבאל9׃אשמלםכמשיאל

יכ10׃וניתובקעבתכללתפומלםכלונתאתתלםאיכ

הצריאלשימרמאלםכתאוניוצםכלצאונתויהבםג

םישנאםכבשישונעמשיכ11׃לכאיאללוכאםגדבעל

םילבמוהמואמםידבעםניאוםהיכרדתאםישקעמה

שקבנוםתואהוצנהלאכםישנאו12׃םילבהבםהימי

תאולכאיןעמלתחנבדבעלחישמהעושיונינדאבםהמ

אלםאו14׃בוטהתושעבואלתלאיחאםתאו13׃םמחל

לאוםכלומשרתותאתאזהתרגאבונרבדלאשיאעמשי

יכוהבשחתביאכאלךא15׃שוביןעמלומעוברעתת

תאםכלןתיאוהםולשהןודאאוהו16׃חאכוהחיכותםא

18׃םכלכםעןודאהיהי17׃םינפלכבודימתםולשה

תורגאהלכבתואהאיהוסולופינאידימםולשהתלאש



סינולס2 1863

II([׃בתכיכנאןכ Thessalonians עושידסח)3:19

]׃ןמאםכלכםעונינדאחישמה



יתומיט1 1864

יתומיט1

ונעישומםיהלאהתוצמכחישמהעושיחילשסולופ1

יתמאהונבסויתומיטלא2׃ונתוקתחישמהעושיןודאהו

חישמהווניבאםיהלאתאמםולשוםימחרודסחהנומאב

ךממיתשקבאינודקמליתכלבהנה3׃ונינדאעושי

ורויאלשםישנאתצקמריהזתןעמלסוספאבתבשל

תודלותידומללותודגהלםבלומישיאלו4׃הרזהרות

םיהלאתיבתונבלמתולאשלרתויםיאיבמהץקןיא

רוהטבלבהבהאהאיההוצמהתילכתיכ5׃הנומאב

הנממועתרשאשי6׃העובצאלהנומאבוהבוטחורבו

הרותירומתויהלםבשחב7׃והתידומלירחאונפיו

לבא8׃םיטילחמםההמוםירמאםההמםיניבמםניאו

׃הרותכםדאההבגהנתיםאאיההבוטהרותהיכונעדי

אלאקידצהרובעבםשוהאלקחיכתאזותעדב9

המזישעםיאטחהוםיעשרהםידרמהוםיררוסהרובעב

תאםיבכשוםינזו10׃םיחצרמוםאיכמובאיכמהלבנו

ךפההשעמלכורקשלםיעבשנוםיבזכושפניבנגורכז

ךרבמהלאהדובכתרושביפכ11׃אירבהחקלהןמ

ונינדאחישמהעושילהדומיננהו12׃ילעהדקפרשא

יתא13׃ולתרשמלינמישיוןמאנינבשחיכליחינרזאמה

יכיתמחרלבאףרחמוףדרמוףדגמיתייהםינפלמרשא

דאמדאמבילעלדגיו14׃הנומאןיאבתעדילבמיתישע

ןמאנ15׃עושיחישמבהבהאהוהנומאהםעונינדאדסח

םלועלאבעושיחישמהיכלכלעלבקתהליוארורבדה

רובעבו16׃םהבלודגהיכנארשאםיאטחהתאעישוהל



יתומיט1 1865

הנושארביבחישמהעושיהארירשאןעמליתמחרתאז

ןימאהלואבירשאלכלתפומליתויהלוחורךראלכתא

aiōnios)׃םלועייחלוב g166)17םיהלאלםימלועךלמלו

רדההודובכהולודבלםכחהוןיעמםלענהודעלםיקה

aiōn)׃ןמאםימלועימלועל g165)18תאזההוצמהתא

ךילעתומדקהתואובנהיפכסויתומיטינבךוצמינא

הנומאבזחאל19׃הבוטההמחלמהןהיפלםחלתש

׃םתנומאתינארבשתוהבםיסאמשירשאהבוטהחורבו

ןעמלןטשלםיתרסמרשארדנסכלאוסוינמוהםהמו20

׃דועףדגיתלבלורסוי

תולפתתאשלםכמהשקבארבדלכםדקהתעו2

דעב2׃םדאינבלכדעבתודותותושקבוםינונחתו

לכבחטבוטקשהייחהיחנןעמלםיטילשהלכוםיכלמה

׃ונעישומםיהלאיניעביוצרובוטןכיכ3׃רשיותודיסח

׃תמאהתרכהלועיגיוםדאהינבלכועשוישוצפחרשא4

םיהלאןיבדמעהאוהדחאוםיהלאהאוהדחאיכ5

תאןתנרשא6׃עושיחישמהםדאןבאוהםדאינבןיבו

רשא7׃התעבהאבהתודעהתאזולכדעברפכושפנ

חישמברמאינאתמאחילשלוזורכלהליתדקפהינא

ינוצרןכל8׃תמאבוהנומאבםיוגההרומרקשאאלו

ילבשדקםהידיואשיוםוקמלכבםישנאהוללפתיש

םעהאנתשבלתבהניפיתתםישנהםגןכו9׃ןודמוסעכ

אלבהזבאלשארהתופלחמבאלתועינצוםינפתשב

ןוגהאוהשומכאלא10׃םירקיםישובלמבאלוםינינפב



יתומיט1 1866

11׃םיבוטםישעמבםיהלאתאריןהלורחברשאםישנל

תושרןתנינניאו12׃הענכהלכבםמודדמלתהשאה

13׃םודתאלאשיאהלעאשנתהלאלףאדמללהשאל

התפנאלםדאו14׃הוחוירחאוהנושארברצונםדאיכ

15׃הרבעידילאבתואישמהלוקלהעמשהשאהיכ

הבהאבוהנומאבהנדמעתםאםינבהתדלבעשותלבא

׃תועינצהםעהשדקבו

הואתמאוהתודיקפולשקבייכשיארבדהתמא3

ןיארשאשיאתויהלךירצהדעהדיקפו2׃בוטהשעמ

תוירבלדמחנועונצוחורבלשמתחאהשאלעביפדוב

תוכהלחונאלוןייבהאאלודמללןיבמוםיחראסינכמ

הטטקלעבאלותוכזףכלןדםאיכ3׃ערעצבעצבאלו

ךירדמובוטבותיבתאגיהנמיהיו4׃ףסכבהאאלו

שיאעדיאלםאיכ5׃רשיהלכבותעמשמלוינבתא

6׃םיהלאתדעלגאדללכויהככיאותיבתאגיהנהל

ןידבלפיוובלבהריאלןעמלשדהדימלתיהילאו

ץוחברשאהלאיפבבוטםשלךירצםגאוהו7׃ןיטשמה

ויהיםישמשהםגןכו8׃ןיטשמהשקומבוהפרחבלפיןפ

םיטנאלוןייאבסםיבהאאלוןושליקילחמאלוםירשי

חורבהנומאהדוסתאורמשיםאיכ9׃ערעצבירחא

ושמשיןכרחאוהנושארבונחביהלאםגו10׃הרוהט

אלותורשיהנייהתםישנההככו11׃יפדםהבןיאםא

ויהיםישמשה12׃לכבתונמאנוןחורבתולשמתונישלמ

תאוםהינבתאבוטבםילהנמותחאהשאלעבדחאלכ



יתומיט1 1867

הבוטהלעמםמצעלונקיבטיהםישמשמהיכ13׃םהיתב

ךילאבתכינאתאז14׃עושיחישמהתנומאבברןוחטבו

ךיאעדתהנהרחאםאו15׃הרהמבךילאאבלהוקאו

דומעםייחםיהלאתדעאיהשםיהלאהתיבבגהנתהל

הלגנםיהלאתודיסחהדוסלודגידובו16׃הנוכמותמאה

לבקתנםיוגבדגהםיכאלמלהארנחורבקדצנרשבב

׃דובכבהלענםלועבהנומאב

םישנאויהיםימיהתירחאביכשורפברמאחורהלבא4

תועטמהתוחורהלאםתונפבהנומאהןמורוסירשא

םהםיוכנוהפנחבםירקשירבד2׃םידשהתרותלאו

לכאמיניממםיענמוהשאתחקלםירסא3׃תעדמב

יעדיוםינימאמההדותבתולכאישםיהלאהםארברשא

רבדןיאואיההבוטםיהלאתאירבלכיכ4׃תמאה

םיהלארבדבשדקייכ5׃הדותבלכאיםאץקשמ

היהתבוטתרשמךיחאינפלתאזכםישתםא6׃הלפתבו

רשאבוטהחקלבוהנומאהירבדבלדגמחישמהעושיל

תולבותולוספתודגהמקחרתהךא7׃וירחאתקבד

טעמליעויףוגהלגרהיכ8׃תודיסחבךמצעלגרהו

ייחתחטבההלשיורבדלכלליעותתודיסחהלבא

לעיוארוהזהרבדהןמאנ9׃אבהםלועהוהזהםלועה

לעםיבלענםגםיעגיםגונחנאתאזליכ10׃לבקתהללכ

םדאהלכלעישומהאוהשםייחםיהלאלונלחוהרשא

זובילא12׃דמלתוהוצתתאזתא11׃םינימאמלרתויבו

רובדבםינימאמלתפומהיהךאךיתורוחבתאשיא



יתומיט1 1868

דוקשהיהו13׃הרהטבוהנומאבחורבהבהאבהשעמב

לקתלאו14׃אובאיכדעתרוהלוחיכוהלותורקל

םעהאובנבךלהנותנהךברשאדסחהתנתמךיניעב

ןעמלהיהםהבוךבלתישתהלאל15׃םינקזהידיתכימס

הארוהלוךשפנלךבלתיש16׃לכלךתחלצההארת

שפנתאוךשפנתאעישותןכךתושעביכהזבקזחהו

׃ךילאםיעמשה

םיריעצהתאוךלבאכונריהזתםאיכןקזברעגתלא5

לכבותויחאכתוריעצהתאותומאכתונקזהתא2׃םיחאכ

4׃הנהתונמלאתמאברשאתונמלאהתאדבכ3׃הרהט

הנושארלודמליםהםינבינבואםינבהנמלאלויהייכו

אוההזיכםתובאללומגםלשלוםתיבםעדסחתושעל

רשאתמאבהנמלאהלבא5׃םיהלאהינפליוצרובוט

תולפתבתדמתמוהחטבמםיהלאהמשהדיחיהראשנ

7׃הייחבאיההתמהגנעמהךא6׃םמויוהלילתונחתבו

סנרפיאלשימלבא8׃יפדאלבהנייהתןעמלהוצתתאזו

עורגאוהוהנומאברפכותיבינבתארתויבוויבורקתא

םיששתביתלוזרחבתלאהנמלא9׃ןימאמונניארשאמ

לעתודעהלשיו10׃דחאשיאתשאהתיהרשאוהנש

הצחריםיחראהסינכהוםינבהלדגשםיבוטההישעמ

השעמלכהפדרוםיקושעהתאהכמתוםישדקהילגרתא

תוטהביכלבקתלאתוריעצהתונמלאהלבא11׃בוט

12׃שיאלתויהלןהתוקשחחישמהןמןבלתאןרצי

ןתויהבדועו13׃הנושארהןתנומאבודגביכןהילעןנידו



יתומיט1 1869

ףאיכתולצעדבלאלותיבלתיבמטטושלודמלתולצע

אלרשאתאתורבדמותושדחרחאתופדרותוטפטפמ

תדללשיאלהנייהתתוריעצהיכינוצרןכלע14׃ןכתי

׃ףרחלהנאתביאלתתלאלוןהיתבתאגיהנהלוםינב

הנומאןב16׃ןטשהירחאורסרבכרשאןהמשייכ15

הנייהתאלוןתאורזעיתונמלאםהלשישהנומאתבוא

הנהרשאהלאלקיפסהללכוישידכלהקהלעאשמל

םהםיוארלהנלםיביטימהםינקזה17׃תמאבתונמלא

יכ18׃הארוהבורבדבםילמעהרתויבודובכהנשמל

לעפהרמאנדועוושידברושםסחתאלרמאבותכה

לעםאיתלבןקזהלעהנטשלבקתלא19׃ורכשבהוש

לכינפבחיכותםיאטחהתא20׃םידעהשלשואםינשיפ

םיהלאהדגנךבדיעמיננה21׃םירחאהםגוארייןעמל

רומשרשאםיכאלמהיריחבדגנוחישמהעושיונינדאו

אשמברבדהשעתאלורהמנטפשמילבתאזתארמשת

אלוםדאלעךידיתכימסברהמניהתלא22׃םינפ

23׃הרהטבךשפנתארמשםירחאתאטחלףתתשת

רובעבןייטעמחקםאיכםימדועתותשלהברתלא

םדאינבשי24׃התאהלחתוברםימעפרשאוךנטב

רשאםהמשיוןידלתומידקמותויולגםהיתאטחרשא

םיבוטהםישעמהםגהככו25׃םהירחאתוכלההנה

׃רתסהלולכויאלןכםניארשאוהמהםיולג

םהינדאתאובשחיתודבעהלעתחתםהרשאלכ6

׃חקלהוםיהלאהםשללחיאלןעמלדובכלכלםיואר



יתומיט1 1870

םתויהלעםתאולקילאהנומאינבםהינדארשאהלאו2

םיבוהאוםינימאמיכרובעברתויבםודבעיםאיכםיחא

שיאה3׃הוצתודמלתתאזתאדסחלמגלםילדתשמהםה

לשםיאירבהםירבדבדמעיאלותרחאהרותהרוירשא

אלוהלפעושפנ4׃תודיסחהחקלבוחישמהעושיונינדא

םילמתוקלחמותולאשבאוההלחםאיכהמואמעדי

יחוכו5׃ערדשחוםיפודגוהבירמוהאנקידילםיאיבמה

תאםימשהתמאירסחמותעדיתחשנםישנאלשלבה

םנמאףאו6׃הלאכםישנאמרוסעצברבדלתודיסחה

יכ7׃ולרוגבחמשבלםעתודיסחהאיהלודגןורתי

איצוהללכונאלםגשעודיבםלועלהמואמונאבהאל

הקפתסנתוסכוןוזמונלשיםאןכלעו8׃המואמונממ

םישקומבוןויסנבולפירישעהלםישקבמהלבא9׃םהב

םדאהתאתועיקשמהתותיחשמותולבסתואתברבו

ףסכהתבהאתוערהלכשרשיכ10׃ןודבאבותחשב

םשפנתאוביצעיוהנומאהןמורוסיוולוגרערשאשיו

הלאמךלחרבםיהלאהשיאהתאו11׃םיברםיבאכמב

12׃הונעותונלבסוהבהאוהנומאותודיסחוהקדצףדרו

םימלועייחזחאוהנומאהלשהבוטההמחלמהםחלה

׃םיברםידעינפבהפיהאדוהתידוהוםהלתארקנרשא

(aiōnios g166)13לכתאהיחמהםיהלאהדגנךוצמיננה

סויטנפינפלהפיההאדוההדיעהרשאעושיחישמהדגנו

יפדוץמשןיאבהוצמהתארמשתרומשיכ14׃סוטליפ

התעבהנארירשא15׃ונינדאעושיחישמהתעפוהדע

16׃םינדאהינדאוםיכלמהךלמודבלטילשהוךרבמה



יתומיט1 1871

אלשיאובגשנרואברדהאוהוםיקויחודבלאוהרשא

׃ןמאםימלועתרובגודובכהולוונוארללכויאלווהאר

(aiōnios g166)17םוריאלשהוצתהזהםלועהירישעתא

םייחםיהלאבםאיכדגובהרשעבוחטביאלםגםבבל

aiōn)׃עבשלרתוהוידונלקיפסמה g165)18בוטולמגיו

19׃םתלוזלרזעלוםנוהמתתלםיבוטםישעמבורישעיו

ייחתאוגישישדיתעלבוטדוסילרצואםהלורצאיו

aiōnios)׃םלועה g166)20ןודקפהתארמשסויתומיטהתא

ארקנהעדמהיחוכוןמוםילוספהלבהירבדמקחרתהו

[׃הנומאהןמועתיוובםיראפתמשירשא21׃רקשבןכ

)I Timothy ]׃ןמאךמעדסחה)6:22



יתומיט2 1872

יתומיט2

תחטבהיפלםיהלאהןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

ביבחהונבסויתומיטלא2׃חישמהעושיברשאםייחה

חישמהתאמווניבאםיהלאתאמםולשוםימחרודסח

ותואדבעינארשאםיהלאלינאהדומ3׃ונינדאעושי

יתולפתבךרכזאדימתיכהרוהטחורביתובאימימ

ךיתועמדתאירכזבךתוארליתפסכנו4׃םמויוהליל

יתלבךתנומאתארכזליתאביכ5׃החמשאלמאןעמל

ךמאהקינבאבוךתנקזסיאולברבכהנכששהעובצ

תאררועתשךריכזאןכלע6׃ךבםגןכשתיכינאחטבמו

םיהלאהיכ7׃ידיתכימסבךלהנותנהםיהלאהתנתמ

׃רסומוהבהאוהרובגחורםאיכהמיאחורונלןתנאל

יכוריסאינממאלוונינדאתודעמאלשובתלאןכל8

חכיפכהרושבהלעינומכהתאםגתוערהלבסתםא

השודקהאירקבונארקוונעישוהאוהרשא9׃םיהלאה

חישמבונלןתנהודסחוותצעיפלםאיכונישעמיפלאל

aiōnios)׃םלועתומיינפלעושי g166)10תוארהבהלגנהתעו

רואלאצויותומהתאלטברשאחישמהעושיונעישומ

11׃רבועונניארשאתאוםייחהתאהרושבהידילע

12׃םיוגההרומוחילשוזורכהלתויהליתדקפהרשא

ימביכנאעדוייכשובאאלוהלאכלבסאתאזרובעבו

דעינודקפתארמשלולתלכיהיכיכנאחטבמויתנמאה

רשאםיאירבהםירבדהתנוכתבקזחה13׃אוההםויה

רמש14׃עושיחישמברשאהבהאבוהנומאבינממתעמש

תאז15׃ונבןכשהשדקהחורתרזעבבוטהןודקפהתא



יתומיט2 1873

סולגופםכותבואיסאברשאלכינממונפיכעדויהתא

יכסורופיסינאתיבלםימחרןודאהןתי16׃סינגומרהו

יכ17׃ירסוממשובאלוישפנתאבישהתוברםימעפ

ולןתי18׃ינאצמיכדעינשקבלעגיימורבותויהבםא

ותורשברואוההםויבהוהיינפלמםימחראצמלןודאה

׃בטיהתעדיהתאסוספאבתרשרשא

תאו2׃עושיחישמברשאדסחבקזחתהינבןכל2

םישנאידיבונדיקפתםיברםידעינפבינממתעמשרשא

3׃םירחאהתאםגדמללםירשכםהרשאםינמאנ

4׃חישמהעושיתמחלמאבצבליחשיאכתוערהלבסו

היהיןעמלםייחהיקשעבברעתיאלאבצלאצישיא

םארתכיאלשיאקבאנםאםגו5׃אבצהרשליוצר

הנושארלכאיאוהדבעהרכאה6׃טפשמכקבאיאל

ךלןתיןודאהיכרמאינארשאבןיב7׃המדאהירפמ

רוענהחישמהעושיתארכזתרוכז8׃רבדלכבהמכח

רשא9׃יתרושביפכדודערזמאוהרשאםיתמהןמ

לבאלועהשעכתורסומלדעתועראשנינאהרובעב

ןעמללכתאלבסאןכלעו10׃רסאנונניאםיהלאהרבד

עושיחישמבהעושתהתאהמהםגוגישיןעמלםיריחבה

aiōnios)׃םימלועדובכםע g166)11םאיכהזהרבדהןמאנ

םאוותאךלמנםגלבסנםא12׃היחנותאםגותאונתמ

םיקאוההנהןימאנאלםא13׃ונתארכניאוהםגרכננ

םהלרכזהתאז14׃לכויאלומצעבשחכליכותנומאב

אלרשאםילמתקלחמבקשעלאלשןודאהינפלדעהו



יתומיט2 1874

בציתהלדוקשהיה15׃םיעמשהתעדתועלקרליעוהל

לעקלחמהשוביאלרשאלעפכוםיהלאינפלןמאנ

םילוספהלבהירבדמקחרתלבא16׃תמאהרבדןוכנ

ביבסלכאתבקרכםתחישו17׃עשרתוברהופיסוייכ

תמאהןמועתרשא18׃סוטיליפוסוינמוהםהמרשא

תנומאולבלביוהתיהרבכםיתמהתיחתיכםרמאב

ומתוחהזוםיהלאהדוסיאוהןתיאךא19׃םישנאתצק

םשתאארוקהלכלועמרוסידועוולרשאתאהוהיעדי

אלאדבלבףסכובהזילכאללודגתיבביכ20׃חישמה

הנהו21׃ןויזבלםהמודובכלםהמושרחלשוץעלשםג

שדקמדובכלילכהיהיהלאמושפנתאשיארהטםא

ךלחרב22׃בוטהשעמלכלןכומתיבהלעבלליעומו

םעםולשוהבהאוהנומאוקדצףדרוםירוענהתואתמ

תולאשהןמקחרתו23׃רוהטבלבהוהילאםיארקהלכ

תודילומהטטקךאיכעדתרשאברסומןיאבתולפתה

ןיבמולכלחוניהיאלאטטוקתיאלןודאהדבעו24׃הנה

םידגנתמהתאחורתוכימנברסימו25׃ןלבסודמלל

26׃תמאהתרכהלבושלםבבלבםיהלאהןתיילוא

׃ונוצרלםהבםדצרשאןטשהישקוממוריעיו

יכ2׃תושקםיתעואביםימיהתירחאביכעדתתאזו3

םיאגוםיללוהועצביבהאוםמצעיבהאםישנאהויהי

3׃םידיסחאלוהבוטייופכוםתובאבםירממוםיפדגמו

יאנשוםיזרכאוםיללוזוםינישלמוםידגובוהבהאירסח

םיגונעתירחאםיכלהוחוריהבגוםיזחפוםירסמו4׃בוט



יתומיט2 1875

םהלתודיסחןוימדרשאו5׃םיהלאהירחאמרתוי

םיאבהםהבשייכ6׃הלאמרוסהתאוהחכבםישחכמו

תועתנוםיאטחתונועטםישנםיבשוםיתבהלאטאלב

אובלתולכיןניאםלועלודימתתודמלה7׃תונשתואתב

השמלעומקרשאסירבמיוסיניומכיכ8׃תמאהתעידיל

התחשנרשאםישנאתמאהלאםיממוקתמהלאםגןכ

חילצהלופיסויאלןכא9׃הנומאהרבדבםיסאמנוםתעד

׃םההםישנאהתאםגהרקרשאכלכלהלגיםנועגשיכ

ןוצרבוהגהנהבוהארוהבירחאתכלההתאלבא10

תופידרבו11׃תונלבסבוהבהאבוחורהךראבוהנומאבו

ארטסולבואינוקאבואיכויטנאבינואצמרשאםיונעבו

לכםגו12׃ןודאהינליצהןלכמויתלבסתופידרההלאו

׃ופדריהמהעושיחישמבתודיסחייחתויחלםיצפחה

׃םיעתנוםיעתמהרסופיסויםימסקוםיערםישנאו13

התאעדוייכתחטבהותדמלשהמבדמעהתאלבא14

יבתכתאתעדיךירוענמו15׃ונממתדמלרשאאוהימ

הנומאהידילעהעושיהלאךמיכחהלםילכיהשדקה

םגםיהלאחורבבתכנבותכהלכיכ16׃עושיחישמב

ןעמל17׃קדצברסילורשילוחיכוהלותרוהלליעומ

׃בוטהשעמלכלריהמוםימתםיהלאהשיאהיהירשא

עושיונינדאדגנוםיהלאהדגנךבדיעמינאןכל4

ותעפוהבםיתמהתאוםייחהתאטפשלאבהחישמה

אלשןיבותעבןיבדמתהורבדהתאזרכה2׃ותוכלמבו

יכ3׃הארוהוחורךראלכברהזהורעגוחכוהותעב

םאיכאירבהחקלהתאוליכיאלרשאתעהאבתאוב



יתומיט2 1876

וטיו4׃םינזאיעשעשלםירומםהלוצבקיםשפנתואכ

היההתאלבא5׃תודגההלאונפיותמאהןמםהינזא

תאאלמורשבמהתכאלמהשעותוערהלבסלכברע

׃העיגהיתריטפתעוךסנךסאהזהתעיכ6׃ךתורש

תאיתמלשההצורמהתאיתמחלנהבוטההמחלמה7

רשאהקדצהרתכילרומשהתעמו8׃יתרמשהנומאה

יכידבלילאלוקידצהטפשהןודאהילוננתיאוההםויב

יכ10׃הרהמבילאאובלהשוח9׃ותעפוהיבהאלכלםג

יקינולסתלולךליוהזהםלועהתאותבהאבינבזעסמיד

aiōn)׃איטמלדלסוטיטואיטלגלךלהסיקסירקו g165)11

ךתאוהאיבהוסוקרמתאחקידמעודבלאוהסקולו

יתחלשסוקיכוטתא12׃הדובעלדאמלילליעוייכ

סופרקלצאסאורטביתחנהשתחפטמהתא13׃סוספאל

תולגמהתאטרפבוםירפסהתאףאוךאובבךתאוהאיבה

תוברתוערילהשעתשחנהשרחרדנסכלא14׃ףלקלש

יכונממךלרמשההתאםגו15׃וישעמכהוהיולםלשי

היהאלהנושארהיתולצנתהב16׃ונירבדתאהרמורמ

לבא17׃ןועםהלבשחילאינובזעםלכיכינרזעלשיא

הרושבהידילעםלשתןעמלינקזחוינרזעאוהןודאה

ןודאהינליציו18׃היראיפמלצנאוםיוגהלכהועמשיו

דובכהולםימשבשותוכלמלאינעישויוערהשעמלכמ

aiōn)׃ןמאםימלועימלועל g165)19הקסירפםולשללאש

סותנרוקבראשנסוטסרא20׃סורופיסינאתיבוסליקעו

אובלהשוח21׃סוטלימבהלוחיתחנהסומיפורטתאו

םיחאהוהידולקוסונילוסידופוסולובואויתסהינפל



יתומיט2 1877

םעיהיחישמהעושיונינדא22׃ךמולשלםילאשםלכ

׃ןמאםכמעדסחהךחור



סטיִט־לֶא 1878

סטיִט־לֶא

תנומאיפלחישמהעושיחילשוםיהלאדבעסולופ1

תוקתילע2׃תודיסחלרשאתמאהתעדוםיהלאיריחב

אלרשאלאהםלועתומיינפלחיטבהרשאםלועהייח

aiōnios)׃רקשי g166)3ידילעורבדתאודעומבהלגו

׃ונעישומםיהלאהתוצמיפלעידיבהדקפמההאירקה

םימחרודסחתחאהנומאיפליתמאהונבסוטיטלא4

׃ונעישומחישמהעושיונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשו

םישתודסחהתאםילשתןעמליטירקבךיתבזעתאזל5

שיאאצמיםא6׃ךיתיוצרשאכריעוריעלכבםינקז

םהילעןיאוםינימאמםינבולשיותחאהשאלעבוםת

ךירצהדעהדיקפיכ7׃םיררוסםניאותוצירפתנעט

אלוותעדלעדמעאלםיהלאלןכסכםתשיאתויהל

׃עצבהירחאהטנאלוףרגאלעבאלוןייבהאאלוןזגר

שודקוקידצועונצובוטבהאוםיחראסינכמיהיםאיכ8

הארוההיפכןמאנהרבדבקיזחמו9׃ורציתאשבכו

תאחיכוהלואירבהחקלבריהזהלוחכבהיהיןעמל

יעתמולבהירבדמםידרמהברהשייכ10׃םיבירמה

םהיפרכסירוכסרשא11׃םילומהןמטרפבושפנ

בקעםינכאלםירבדםתורוהבםלכםיתבםיכפהה

ינבםכותברשאםאיבנםהמדחארמארבכו12׃עצב

13׃םילצעםישרכותוערתויחוםלועמםהםיבזכיטירק

השקהחכותםחיכותןכרובעבואיהתמאתאזהתודעהו

תודגהלאבלומישיאלו14׃הנומאבםיאירבויהיןעמל

ןה15׃תמאהןמםירסהםישנאהתוצמלאוםידוהיה



סטיִט־לֶא 1879

ןיאםינימאמםניאלוםיאמטנללבאםירוהטלרוהטלכה

םירמא16׃םחורםגםתעדםגהאמטניכרוהטרבד

יכובםירפוכםהישעמבוםיהלאהתאועדייכהמה

׃בוטהשעמלכלוחלציאלוםהםירממוםיבעתמ

םינקזהויהיש2׃אירבהחקללהאנהתארבדהתאו2

הנומאבםיאירבוםיעונצוםידבכמוםחורבםילשמ

רשאכןתגהנהיהתתונקזהןכו3׃תונלבסבוהבהאבו

ןייאובסלתושבכנאלותונישלמהנייהתאלשדקלהואנ

תאבהאלתוריעצהתאתורשימו4׃בוטתודמלמםאיכ

תורהטותועונצתויהלו5׃ןהינבתאבהאלוןהילעב

אלןעמלןהילעבלתוענכנותובטוןתיבתוכילהתויפוצ

םירוחבהתאםגריהזתהככ6׃םיהלאהרבדללחי

םישעמבתפומלהתאהיהרבדלכבו7׃םיעונצויהיש

םומואירברבדבו8׃הרדהנוהפורצהארוהבםיבוט

םכילערבדלאצמיאלוםמוקתמהשוביןעמלובןיא

רבדלכבםהלוצרתיוםהינדאלוענכיםידבעה9׃ער

לכואריםאיכלעמולעמיאלו10׃םהירבדתאורמיאלו

׃ונעישומוניהלאחקלתאלכבוראפיןעמלהבוטהנומא

׃םדאהינבלכתאעישוהלםיהלאדסחעיפוהיכ11

היחנוםלועהתואתועשרהבעתנרשאונתארסילו12

aiōn)׃תודיסחבוקדצבותועינצבהזהםלועב g165)13

לודגהוניהלאדובכתעפוהלותרשאמההוקתלהכחנו

ונדעבושפנתאןתנרשא14׃חישמהעושיונעישומו

םישעמבזירזההלגסםעולרהטלולועלכמונלאגל



סטיִט־לֶא 1880

הקזחלכבחיכותוריהזתורבדתהלאתא15׃םיבוט

׃ךלזובילאשיאו

תויהלוםינוטלשלוםירשלעמשלוענכהלםתארכזה3

לדחלוםדאףדגיתלבלו2׃בוטהשעמלכלםינוכנ

לכינפלהונעלכבגהנתהלותוכזףכלעירכהלובירמ

םיררוסותעדירסחםינפלמונייהונחנאםגיכ3׃םדא

םיכלהתמותונשתוקושתלותואתלםידבעוםיעותו

םנמא4׃ויחאתאשיאםיאנשוםיאונשוהאנקוהעשרב

5׃םדאהלאותונמחרוונעישומםיהלאםענהלגנרשאכ

םאיכונתאעישוהונישערשאהקדצהישעמללגבאלזא

חורשודחוהינשההדלותהתליבטידילעודסחךותמ

חישמהעושיידילעריבכמלונילעךפשרשא6׃שדקה

ייחתאהוקתהיפלשרינוודסחבקדצנןעמל7׃ונעישומ

aiōnios)׃םימלועה g166)8יכינאהצרורבדהאוהןמאנ

םיהלאלםינימאמהולדתשירשאןעמלהלאתאםיקת

ליעומואוהבוטהלאכתושעםיבוטםישעמבקשעל

ידומלמותולפתהתולאשהןמקחרתלבא9׃םדאל

ןיאיכםיקחהינינעבתוקלחמותוטטקהןמותודלות

הנומאהלעקלוחהשיאו10׃הנהלבהוליעומןהב

הזכשיאיכעדו11׃וילעמהטשםיתשוםעפחכוהםא

רשאכ12׃ושפנתאעישרהבאטוחואוהתוכפהתשיא

אובלרהמתסוקיכוטתאואסמטראתאךילאחלשא

׃ויתסהימיבםשתבשליבלביתרמגיכסילפקינלילא

תאוהרותבדמלמהסניזתאםכרדלעתולללדתשה13

ונתדעישנאםגודמליו14׃רבדורסחיאלןעמלסולופא



סטיִט־לֶא 1881

ילבויהיןפרוסחמלכברזעלםיבוטםישעמבקשעל

םולשללאשךמולשלםילאשידמערשאלכ15׃ירפ

׃ןמאםכלכםעדסחההנומאבונתאםיבהאה



ןמיֵליִּפ־לֶא 1882

ןמיֵליִּפ־לֶא

ןומיליפלאחאהסויתומיטועושיחישמהריסאסולופ1

סופכראלאוהבוהאההיפאלאו2׃ונתארזעהוביבחה

דסח3׃ךתיבברשאהלהקהלאווניתמחלמרבח

4׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאתאמםולשוםכל

5׃יתולפתבךתאיריכזהבתעלכביהלאלינאהדומ

עושיונינדאלךברשאךתנומאוךתבהאיעמשירחא

ךתנומאתורבחתהץמאתרשאןעמל6׃םישודקהלכלו

החמשיכ7׃חישמהםשלםכברשאבוטלכתעדב

יעמלהחורהתיהרשאבךתבהאבונלשיהמחנוהלודג

ןוחטבילשייכףאןכל8׃ךידילעיחאםישודקה

ןעמליתרחבהנהךליוארהתאךתוצלחישמבבר

סולופיכנאהנהרשאכ9׃ךינפתאתולחלהבהאה

ךממהשקבא10׃חישמהעושיריסאםגהתעוןקזשיא

רשא11׃סומיסינאלעירסומבויתללוהרשאינבלע

ילםגךלםגליעוהלאוההתעוךלליעוהאלםינפלמ

13׃יעמאוהשותאאנלבקהתאו12׃ךילאויתבישהו

תורסומבךיתחתינתרשישילצאותארצעליתצפח

רבדתושעליתיבאאלךנוצרילבלבא14׃הרושבה

יכ15׃הבדנבםאיכסנאבךתבוטהיהתאלןעמל

׃םלועלךלהיהירשארובעבהעשלךממדרפנילוא

(aiōnios g166)16דבעמהלעמלםאיכדבעכאלהתעמו

ןהרשבבןהךליכףאורתויבילאוהןכשבוהאחאכ

׃ינומכונלבקתךלרבחלינבשחתםאהנהו17׃ןודאב

והבשחרבדךלאוהביחוארבדבךלערהםאו18



ןמיֵליִּפ־לֶא 1883

יכרמאאלוםלשאינאידיביתבתכסולופינא19׃יל

ךממאנהנהאיחאןכ20׃ךשפנתאםגילביחהתא

ילעמשתיכינוחטבב21׃ןודאביעמתאאנםחנןודאב

׃יתרמאשהממרתויהשעתיכינאעדויוךילאיתבתכ

ןתנארשאהוקאיכןולמתיבילןיכתםגהזםעו22

חישמביתארוסאהסרפפא23׃םכיתולפתידילעםכל

םילאשירזעסקולוסמידוסוכרטסראוסוקרמו24׃עושי

׃ןמאםכחורםעונינדאחישמהעושידסח25׃ךמולשל



םיִרְבִעָה־לֶא 1884

םיִרְבִעָה־לֶא

םינשםינפבותוברםימעפםדקמרבדרשאםיהלאה1

םימיהתירחאבונילארבדםיאיבנהדיבוניתבאלא

ודיבהשעםגולכשרוילונתנרשא2׃ונבדיבהלאה

aiōn)׃תומלועהתא g165)3ותושיםלצוודובכרהזאוהו

תרהטושפנבותשעירחאוותרובגרבדבלכאשונו

ןמדאמלדגיו4׃םימורמבהלדגהןימילבשיוניתאטח

5׃םהלשמאוהרקיולחנרשאםשהרשאכםיכאלמה

םויהינאהתאינבםלועמרמאםיכאלמהןמימלאיכ

6׃ןבלילהיהיאוהובאלולהיהאינאדועוךיתדלי

לכולווחתשהורמאםלועלתינשרוכבהתאואיבהבו

השערמאאוהםיכאלמהלעןה7׃םיהלאםיכאלמ

רמאןבהלעךא8׃טהלשאויתרשמתוחורויכאלמ

aiōn)׃ךתוכלמטבשרשימטבשדעוםלועםיהלאךאסכ

g165)9םיהלאךחשמןכלעעשראנשתוקדצתבהא

םינפלינדאהתאדועו10׃ךירבחמןוששןמשךיהלא

התאוודבאיהמה11׃םימשךידיהשעמותדסיץראה

ופלחיוםפילחתשובלכ12׃ולבידגבכםלכודמעת

םיכאלמהןמימלאו13׃ומתיאלךיתונשואוההתאו

׃ךילגרלםדהךיביאתישאדעינימילבשםלועמרמא

דעבהרזעלםיחולשתרשהתוחורםלכםהאלה14

׃העושיהתאתשרלםידיתעה

ונעמשרשאלאונבבלןיכהלרתויבםיביחונחנאןכל2

ידילערמאנהרבדהםאיכ2׃ונממדבאיוזוליןפ



םיִרְבִעָה־לֶא 1885

׃טפשמכושנעתאאשנירמועשפלכוםיקהיהםיכאלמה

רשאהלודגהעושתלבלםישנאלםאונחנאטלמנךיא3

ידילעונלםיקתוןודאהיפבהלחתמהרמאנהתאזכ

םיתפומבותותאבהילעדיעהםיהלאםגו4׃היעמש

יכ5׃ונוצרכושדקחורמליצאהבותונשתורובגבו

ונחנארשאאבהםלועהתאתשםיכאלמהדיתחתאל

דחאםוקמברמאהדיעהרשאכםאיכ6׃וילעםירבדמ

והרסחתו7׃ונדקפתיכםדאןבוונרכזתיכשונאהמ

ישעמבוהלישמתווהרטעתרדהודובכוםיהלאמטעמ

ויתחתלכתשרשאבהנהוילגרתחתהתשלכ8׃ךידי

ןידעוניאראלהזהתעוויתחתתשאלשרבדריאשהאל

םיכאלממטעמרסחמהעושילבא9׃ויתחתתשוהלכיכ

ןעמלתומדעותונעינפמרדהודובכברטעמוניארותוא

האניכ10׃םלכדעבתומהתאםיהלאדסחבםעטירשא

םינבותחנהבודילעלכהוונעמללכהרשאולהיה

יכ11׃םתעושירשתאםיונעבםילשהלדובכלםיבר

אלןכלעוהמהדחאמםלכםישדקמהםגשדקמהםג

יחאלךמשהרפסאורמאב12׃םיחאםהלארקמשוב

יכנאהנהדועווליתיוקודועו13׃ךללהאלהקךותב

םלכםידליהיכןעיו14׃הוהיילןתנרשאםידליהו

ןעמלםהומכםדורשבשבלאוהףאםדורשבודחי

אוהתומהתלשממולרשאתאתומהידילעלטבירשא

םינתנויהתומהתמיאמרשאהלאתאריתהלו15׃ןטשה

קיזחהםיכאלמבאלםנמאיכ16׃םהייחימילכתודבעל

תומדהלוילעהיהןכלע17׃קיזחהםהרבאערזבםאיכ



םיִרְבִעָה־לֶא 1886

ןמאנוןמחרלודגןהכהיהירשאןעמלרבדלכבויחאל

אוהרשאביכ18׃םעהתאטחלערפכלםיהלאינינעב

׃םיסנמהתארזעללכיהסנתנוהנעומצעב

וטיבההלעמלשהאירקלםירבחםישודקהיחאןכל3

2׃עושיחישמהלאלודגהונתידוהןהכוחילשהלא

יכ3׃ותיבלכבהשמםגומכוהשעלןמאנאוהרשא

רתויבושחתיבההנברשאכהזלחנהשממלודגדובכ

אוהלכהנובלבאהנבולשיתיבלכיכ4׃תיבהןמ

תודעלדבעכותיבלכבןמאנהשמןהו5׃םיהלאה

ותיבלעןבהאוהחישמהלבא6׃רמאהלתודמעה

אלוהוקתהתלהתבוןוחטבבקיזחנםאותיבונחנאו

םאםויהשדקהחוררמאמכןכל7׃ץקהדעהנפרנ

הסמםויכהבירמכםכבבלושקתלא8׃ועמשתולקב

ילעפוארםגינונחבםכיתובאינוסנרשא9׃רבדמב

םהבבליעתםערמאורודבטוקאןכל10׃הנשםיעברא

לאןואביםאיפאביתעבשנרשא11׃יכרדועדיאלםהו

רסחוערבלםכמדחאבשיןפיחאהתעואר12׃יתחונמ

תאשיאוחיכותחכוהךא13׃םייחםיהלאמרוסלהנומא

שיאהשקיאלרשאןעמלםויהארקישדעםויםויוהער

םאחישמלונרבחתניכ14׃עשפיחודמבובלתאםכמ

רשאכ15׃ץקהדעהנפרנאלוהחטבהתישארבקיזחנ

׃הבירמכםכבבלושקתלאועמשתולקבםאםויהרמאנ

םירצמיאצילכאלהוביריוועמשרשאהלאאופאימ16

םיאטחבאלההנשםיעבראטטוקתהימבו17׃השמדיב



םיִרְבִעָה־לֶא 1887

אביתלבלעבשנימלו18׃רבדמבםהירגפולפנרשא

ולכיאליכםיארונחנאו19׃םיררוסלאלםאותחונמלא

׃ונימאהאלרשאלעאובל

ותחונמלאאובלהחטבההדועאצמהבאנארינןכלע4

האבונילאםגיכ2׃וימעפרחאמםכמשיאהאריןפ

העומשהרבדםהלליעוהאלךאםהילאומכהרושבה

הנומהיאביכ3׃םיעמשלהנומאבברעתהאלרשאינפמ

ןואביםאיפאביתעבשנרשארמאשומכםינימאמהונחנא

׃םלועהדסוהתעמהוהיישעמורמגניכףאיתחונמלא

םויבתבשיודחאםוקמברמאיעיבשהםויהלעיכ4

ןואביםאדוערמאהזהםוקמבו5׃ותכאלמלכמיעיבשה

רשאוהילאאובלםוקמדועשייכןעיו6׃יתחונמלא

7׃ירמהרובעבםשואבאלהמההנושארבורשבתה

ץקמדודידילעםויהורמאבםויעובקלףיסוהןכל

ושקתלאועמשתולקבםאםויהרמאנשומכםיברםימי

ירחארבדמהיהאלםהלחינהעשוהיולאיכ8׃םכבבל

םעלתבשתחונמדועהראשנןכלע9׃רחאםוילעתאז

ותכאלממתבשאוהםגותחונמלאאבהיכ10׃םיהלא

החונמהלאאובלאנהדקשנןכל11׃ולשמםיהלאהומכ

׃םהומכהרממהיהושיאלשכיאלרשאןעמלאיהה

ברחמדחותורובגלעפואוהיחםיהלאהרבדיכ12

םיקבדהןיבוחורלשפנןיבלידבהלדעסנכנותויפיפ

ארבנלכןיאו13׃ויתומזמובבלתובשחמןחבוחומל

׃ונלשםירבדלעביניעליולגוףושחלכהיכודגנמרתסנ



םיִרְבִעָה־לֶא 1888

אוהםימשברבערשאלודגשארןהכונלתויהבהתעו14

ןהכונלןיאיכ15׃ונתאדוהבהקיזחנםיהלאהןבעושי

הסנמהםאיכוניילחלערעטצהללכויאלרשאלודג

לאןוחטבבהברקנןכלע16׃אטחילבךאונומכלכב

׃התעבהרזעלדסחאצמלוםימחרתאשלדסחהאסכ

אוהדקפמםדאינבךותמחוקלהלודגןהכלכיכ5

חבזוהחנמבירקהלםיהלאינינעבםדאינברובעב

םיעתהוםיגגשהלעלמחללוכיאוהו2׃םיאטחהלע

בירקהלביחןכלערשא3׃ילחעודיאוהםגותויהב

הלדגהתאו4׃ושפנדעבםגםעהדעבםגםיאטחהלע

םיהלאהתאמהלאורקהקרומצעלשיאחקיאלתאזה

ןהכתויהלומצעתאדבכאלחישמהםגןכ5׃ןרהאומכ

6׃ךיתדליםויהינאהתאינבוילארמאהםאיכלודג

יתרבדלעםלועלןהכהתארחאםוקמבםגרמאשומכ

aiōn)׃קדציכלמ g165)7בירקהרשבבותויהימיברשא

לוכישימינפלתועדבוהלודגהקעצבםינונחתותולפת

ןבההיהיכףאו8׃ותאריינפמולרתעיותוממועישוהל

איצממהיהםלשהרשאירחאו9׃עומשלותונעמדמל

aiōnios)׃ויעמשלכלםימלועתעושת g166)10םיהלאהו

תאזלע11׃קדציכלמיתרבדלעלודגןהכולארק

יכןעיןילמבםכלראבלתושקוהברהרבדלונלשי

ךראיפלםכליוארהיהרשאתחתיכ12׃םכינזאודבכ

םכתאדמללובושלךרצהןמהתעםידמלמתויהלןמזה

לכאמלאלובלחלםתכרצנוםיהלאירבדתישארירקע



םיִרְבִעָה־לֶא 1889

קדצרבדבןיבמונניאבלחולכאמרשאלכיכ13׃אירב

לערשאאירבהלכאמהםימלשלךא14׃ללועונדועיכ

׃ערלבוטןיבלידבהלםיסנמםישוחםהלשילגרההיפ

לארבענחישמהרבדתישארתעכבזעבןכלע6

תומישעממהבושתהידוסיתישלבושנאלותומלשה

םידיתכימסותוליבטהתרותו2׃םיהלאבהנומאהו

aiōnios)׃יחצנהןידהוםיתמהתיחתו g166)3תאזתאו

רואהםהילעהגנרשאהלאיכ4׃לאהןתיםאהשענ

׃שדקהחורבםקלחםהלןתנוםימשהתנתממומעטו

אבהםלועהתוחכובוטהםיהלארבדתאומעטו5

aiōn)׃לעמולעמיו g165)6יכהבושתלדועשדחתהמוענמנ

יכ7׃לשמלוהונתיוםיהלאהןבתאשדחמםהלובלצ

האיצומוריבכמלהילעדריהםשגהתאהתושההמדאה

רשאו8׃םיהלאהתאמהכרבאשתהידבעלבוטבשע

הפוסוהראמלהבורקואיההסאמנרדרדוץוקאיצות

הלאמתובטםכבונחנאםיחטבמידידיםנמא9׃ףרשהל

אלםיהלאהיכ10׃תאזכונרבדיכףאהעושילתוברקו

רשאםכתבהאלמעתאוםכישעמתאחכשלקדצתועי

׃םישדקהתאםיתרשמםכדועוםתרששומשלםתיארה

קיזחהלדוקשדקשיםגםכמדחאלכשונצפחלבא11

וכלתםאיכולצעתאלש12׃ץקהדעהוקתהתומלשב

13׃תוחטבההתאחורךראוהנומאבםישרויהתובקעב

ןיארשאןעיושפנבעבשנםהרבאתאםיהלאחיטבהביכ

הברהוךכרבאךרביכרמאיו14׃ובעבשהלונממלודג



םיִרְבִעָה־לֶא 1890

׃החטבההתאגישהושפנךיראהביהיו15׃ךתואהברא

לכץקםהלהעובשהוםהמלודגבועבשיםדאהינב16

םיהלאההצררשאכןכלע17׃רבדהםויקלרוערע

ותצעהנתשתאליכהחטבההישריתארתויבתוארהל

יתלבםירבדינשיפלעןעמל18׃העובשבהתאברע

רשאונלהיהיםברקשלםיהלאלהלילחרשאםינתשמ

רשא19׃ונינפלהנותנההוקתבזחאללודגזורזוילעונסנ

20׃תכרפלתיבמלאעיגמוקזחוןוכנןיגועלונשפנלאיה

םלועללודגןהכיהיוונינפלרבעהעושיהמשאברשא

aiōn)׃קדציכלמיתרבדלע g165)

אצירשאןוילעלאלןהכםלשךלמקדציכלמהזיכ7

׃והכרביוםיכלמהתאתוכהמובושבםהרבאתארקל

ךלמשרפיומשלכמרשעמםהרבאולקלחרשאו2

באןיאב3׃םולשהךלמאוהםלשךלמדועוקדצה

ףוסןיאוייחלוהלחתןיאוימילושחיןיאבםאןיאב

׃חצנלותנהכבדמועאוהםיהלאהןבלהמדנםאיכ

ןתנוניבאםהרבאםגרשאאוהלודגהמהתעואר4

רשאיולינבמהלאןה5׃ללשהתישארמרשעמול

תאתחקלהרותהיפלעקחםהלשיהנהכהתאילחנ

ךרייאציםהףארשאםהיחאןמםעהןמתורשעמה

תאחקלאוהםתחפשמלשחיתמונניארשאו6׃םהרבא

׃החטבההולהתיהרשאתאךרביוםהרבאןמרשעמה

׃ונממלודגהידילעךרביןטקהיכרבדהןוכנהנהו7

םשלבארשעמהתאםיחקלותומישםדאינבהפו8



םיִרְבִעָה־לֶא 1891

םגיכרמולןכתיו9׃יחאוהיכוילעדעוהשימוחקל

10׃םהרבארשעברשעמהיהתורשעמהתאחקלהיול

11׃ותארקלקדציכלמתאצבהיהבאהךריבדועיכ

הברשאיולינבתנהכידילעתומלשהתיהולאןכלע

לערחאןהכדועםוקלךירצהזהמלםעלהרותההנתנ

יכ12׃ןרהאיתרבדלערמאיאלוקדציכלמיתרבד

יכ13׃הרותהםגהנתשתשךרצהןמהנהכהתונתשהב

אלםלועמרשארחאטבשמאוהתאזכוברבדמרשא

ונינדארשאלכליולגיכ14׃חבזמהתאונממשיאתרש

לערבדוילארבדאלהשמרשאטבשהןמהדוהימחרז

יכלמןוימדלעםקויםאאוהרורברתוידועו15׃הנהכה

אלאםדורשבתקחיפלעונניארשא16׃רחאןהכקדצ

התאוילעדיעהיכ17׃םיקספניתלבםייחחכיפלע

aiōn)׃קדציכלמיתרבדלעםלועלןהכ g165)18רובעב

דיתרצקוהשולחהתויהבהרסוהתמדקההוצמהיכ

הסנכנהנהורבדהמילשהאלהרותהיכ19׃ליעוהמ

׃םיהלאלהדילעברקנרשאהנממהבוטהוקתהמוקמב

המהיכ21׃העובשילבתאזהתיהאלרשאיפכו20

עבשנולרמאהידילעהעובשבהזוהעובשילבונהכתנ

׃קדציכלמיתרבדלעםלועלןהכהתאםחניאלוהוהי

(aiōn g165)22עושירשאאיההרתיוהבוטתירבהםג

אלתומהרשאינפמםיברונהכתנםשו23׃התואברע

ולשיםלועלודמעבהזלבא24׃ץראברתוהלםחינה

aiōn)׃ונממרבעתאלרשאהנהכ g165)25ןכלערשא

םיהלאלודילעםישגנהתאלכולכבעישוהלםגלכוי



םיִרְבִעָה־לֶא 1892

ןהכונלהואניכ26׃םדעבעיגפהלדימתאוהיחיכ

אשנוםיאטחהןמלדבנורוהטוםימתודיסחאוהשהזכ

םילודגהםינהככםויםויךירצונניארשא27׃םימשהמ

תאטחלעןכירחאוויתאטחלעהנושארבבירקהלםהה

28׃ושפנתאובירקהבתחאםעפבהשעתאזיכםעה

םישלחםדאינבםילודגםינהכלהדימעההרותהיכ

ןבהתאדימעההרותהירחאהאבההעובשהרבדלבא

aiōn)׃םלועלםלשמה g165)

ןימילבשויהלודגןהכונלשייכםירמאנהשארהזו8

ןכשמהושדקהתרשמאוהו2׃םימשבהרובגהאסכ

אוהלודגןהכלכיכ3׃םדאאלוינדאוננוכרשאיתמאה

םגהיהישךירצןכלעוםיחבזותוחנמבירקהלדקפמ

ןהכהיהאלץראבהיהולאהנהו4׃בירקהלרבדהזל

׃הרותהיפלתונברקהםיבירקמהםינהכההפשייכ

הוהירבדכםימשבשםירבדהלצותומדלםינהכמו5

הארוילארמאיכןכשמהתאתולכלואבבהשמלא

התעו6׃רהבהארמהתארשאותינבתבלכההשעו

לעהשענהתירבהתלעמיפכהלעמתורשלבקאוה

ולאיכ7׃תורתיותובטתוחטבהלעהמקוהרשאודי

׃הינשלםוקמשקביאלהמימתאיהההנושארההתיה

הוהיםאנםיאבםימיהנהםתאחיכוהברמאהכיכ8

9׃השדחתירבהדוהיתיבתאולארשיתיבתאיתרכו

םדיביקיזחהםויבםתובאתאיתרכרשאתירבכאל

יכנאויתירבתאורפההמהרשאםירצמץראמםאיצוהל



םיִרְבִעָה־לֶא 1893

תאתרכארשאתירבהתאזיכ10׃הוהיםאנםביתלחב

יתרותתאיתתנהוהיםאנםההםימיהירחאלארשיתיב

המהוםיהלאלםהליתייהוהנבתכאםבללעוםברקב

תאשיאווהערתאשיאדועודמליאלו11׃םעלילויהי

םנטקמליתואועדיםלוכיכהוהיתאועדרמאלויחא

אלםהיעשפלוםתאטחלוםנועלחלסאיכ12׃םלודגדעו

הנושארהתאןשיהשדחתירבורמאבהנה13׃דוערכזא

׃וצקלאאוהבורקןיקזמוןשונאוהשהמו

שדקמוהדובעהיטפשמהנושארהתירבלםגהיהןה9

הרונמהוברשאןוציחהןכשמהםקוהיכ2׃יצרא

תיבמו3׃שדקארקנאוהוםחלהתכרעמוןחלשהו

רשא4׃םישדקהשדקארקנהןכשמתינשהתכרפל

ולכבהזהפצמתירבהןוראותרטקלבהזהחבזמול

חרפרשאןרהאהטמווכותבןמהרשאבהזתנצנצובו

לעםיככסהדובכהיבורכוללעממו5׃תירבהתוחולו

ירחאו6׃טרפבםהמדחאלכלעתעכרבדנאלתרפכה

ןוציחהןכשמהלאדימתםינהכהואבהככהלאונכוהש

ונממםינפלרשאןכשמהלאו7׃םתדובעתאםשדבעל

ילבבאלהנשבתחאםעפודבללודגהןהכההמשאב

חורו8׃םעהתוגגשדעבוושפנדעבבירקירשאםד

לכשדקהלאךרדההלגנאליכתאזבעידומשדקה

לעלשמאוהו9׃דמעלולשיןוציחהןכשמהרשאםימיה

אלרשאםיחבזותוחנמםיבירקמהברשאהוההתעה

המהףוגהיטפשמךא10׃דבעהבבלתאםילשהלולכוי



םיִרְבִעָה־לֶא 1894

ומשוהרשאתונשהתוליבטהוםיקשמהותולכאמהםע

לודגןהכתויהלואבבחישמהלבא11׃ןוקתהתעדע

הלדגבהלעמהןכשמהךותברבעתודיתעהתובטל

ללכבונניארשארמולכםידיבהשענאלרשאתומלשו

אלאםילגעוםיריעשםדבאבאלםג12׃תאזההאירבה

תלאגאצמיוהמינפשדקהלאתחאםעפבאבושפנםדב

aiōnios)׃םלוע g166)13רפאוםיריעשהוםירפהםדםאיכ

14׃םפוגתרהטלםשדקיםיאמטהלעהזירשאהרפה

חורבםיהלאלומצעתאבירקהרשאחישמהםדיכףא

תאדבעלתומישעממםכבבלרהטיםומילבויחצנ

aiōnios)׃םייחםיהלא g166)15רסרסםגאוהתאזרובעבו

תחטבהתאםיארקמהושריירשאןעמלהשדחתירבל

רשאםיעשפהןמתודפלתמרשאירחאםלועתלחנ

aiōnios)׃הנושארהתירבהתחתושענ g166)16םוקמביכ

תומבקריכ17׃המיקמתומתעדלךירציקיתידשיש

׃םייחבהמיקמדועבהפקתבהנניאויקיתידןוכתתמה

תולככיכ19׃םדאלבהכנחאלהנושארהםגןכל18

םדחקלהרותכתוצמהלכתאםעהלכלדיגהלהשמ

לעקרזיובוזאוינשתעלותוםימםעםיריעשהוםילגעה

הוצרשאתירבהםדהנהרמאיו20׃םעהלכלעורפסה

לכלעוןכשמהלעםדהןמהזהןכו21׃םכילאםיהלא

הרותהיפלעםדברהטילכהטעמכו22׃תרשהילכ

םירבדהינוימדןכל23׃םדתכיפשילבהרפכןיאו

םימשבשםירבדהוהלאברהטהלםיכירצםימשבש

יכ24׃הלאמםיבוטםיחבזברהטהלםיכירצםמצעב



םיִרְבִעָה־לֶא 1895

תומדקראוהשםידיבהשענהשדקהלאאבאלחישמה

ונדעבהתעתוארלםימשהםצעלאאבםאיכיתמאה

םימעפושפנתאבירקהלאלףא25׃םיהלאהינפתא

םדבשדקהלאהנשבהנשאברשאלודגהןהככתובר

םימעפתונעלולהיהאלהאוהןכםאיכ26׃םירחא

םעפבהלגנםיתעהץקבהתעוםלועהתישארמתובר

aiōn)׃ושפנחבזבאטחהתאלטבלידכתחא g165)27

׃ןידהוירחאותומהתחאםעפםדאינבלערזגנרשאכו

םיבריאטחתאשןעמלתחאםעפחישמהברקהןכ28

׃ולםיכחמלהעושילאטחילבהאריתינשםעפו

אלותודיתעהתובטהלצהבתויהבהרותהיכ10

םיברקהתאםילשהלהתלכיבןיאםירבדהםצעהארמ

יכ2׃הנשבהנשידמדימתובירקירשאםההתונברקב

םרהטהבםיבירקמהרשאבםאיבהמולדחתאזאלול

לבא3׃םיאטחתשגרדועםהבהתיהאלתחאםעפ

םירפהםדיכ4׃הנשבהנשםיאטחהתרכזהםששי

רמאתאזרובעבו5׃םיאטחריסהללכויאלםיריעשהו

6׃ילתננוכףוגתצפחאלהחנמוחבזםלועלואובב

תלגמביתאבהנהיתרמאזא7׃תלאשאלהאטחוהלוע

ורמאירחא8׃יהלאךנוצרתושעלילעבותכרפס

תלאשאלותצפחאלהאטחוהלועהחנמוחבזהלעמל

יתאבהנהרמאזא9׃הרותהיפלעםתאובירקירשא

ןעמלהנושארהתאהזבריבעמיהלאךנוצרתושעל

ידילעונחנאםישדקמהזהןוצרבו10׃הינשהתאםיקה



םיִרְבִעָה־לֶא 1896

ןהכלכו11׃תחאםעפבחישמהעושיףוגןברקתברקה

ןתאבירקהלתוברםימעפףיסומותרשלםויםוידמע

12׃םיאטחריבעהלםלועלולכויאלרשאתונברקה

דעבשיםיאטחהלעדחאחבזובירקהירחאהזםלוא

ויביאותשוייכדעהכחיהכחו13׃םיהלאהןימילםלוע

תאחצנלםילשהתחאןברקבאוהיכ14׃וילגרלםדה

ירחאיכתאזלעונלדיעמשדקהחורףאו15׃םישדקמה

םההםימיהירחאםתאתרכארשאתירבהתאז16׃ורמא

17׃הנבתכאםבללעוםברקביתרותתאיתתנהוהירמא

וחלסנרשאבהנהו18׃דוערכזאאלםתאטחלוםנועלו

ונלתויהביחאהתעו19׃םהילעןברקדועןיאםיאטחה

רשאיחושדחךרד20׃עושיםדבשדקהךרדןוחטב

לעלודגןהכונלתויהבו21׃ורשבאיהתכרפבונלשדח

המימתהנומאבוםלשבבלבאנהברקנ22׃םיהלאתיב

םימברשביצוחרוהערחורמונבבלתיזהבםירהטמ

ןמאניכטומנלבהוקתהתידוהבהקיזחנ23׃םירוהט

הבהאלונתאררועלהזלעהזהננובתנו24׃חיטבמה

תצקגהנמכונתיאנכתאבזענלאו25׃םיבוטםישעמלו

יכםכתארברתויבוויחאתאשיאחיכונםאיכםישנא

ונלבקרשאירחאןודזבאטחנםאיכ26׃םויהבורק

׃אטחהלערפכלןברקחבזדועראשיאלתמאהתעד

תאלכאתרשאהאנקשאודיתעהןידהיתועבםאיכ27

ילבתומיתומהשמתרותרפייכשיאןה28׃םיררצה

המכובשחתהמ29׃השלשואםידעםינשיפלעהלמח

בשחוםיהלאהןבתאולגרבסמרליוארהשנעהלדגי



םיִרְבִעָה־לֶא 1897

חורתאףרחמוובשדקמאוהרשאתירבהםדתאלחל

יכדועוםלשוםקנילרמאהתאונעדייכ30׃דסחה

׃םייחםיהלאדיבלפנלארונהמ31׃ומעהוהיןידי

וראירחאזאיכםינושארהםימיהתאאנורכזלבא32

יארלםכתויהבםעפ33׃םיברםיונעדבכםתאשנםכיניע

׃תאזכםהילאעיגהרשאלףתתשהבםעפהגותוהפרחב

םתלבסםכשוכרתלזגוירסומלעםתרעטצהיכ34

בוטןינקםימשבםכלשישםכשפנבםכתעדמהחמשב

שייכםכנוחטבתאוכילשתלאןכל35׃דעלםיקוונממ

ושעתןעמלתונלבסלםתאםיכירציכ36׃בררכשול

עגרטעמדועיכ37׃החטבההתאםתאשנוםיהלאןוצר

גסיםאוהיחיותנומאבקידצה38׃רחאיאלאביאבהו

םיגוסנהןמונניאונחנאםנמא39׃ובישפנהתצראלרוחא

׃שפנהתלצהלםינימאמהןמםאיכםדבאלרוחא

םירבדתחכוהוהוקמבןוחטבהןסחאיההנומאהיכ11

יכןיבנהנומאב3׃תודעתובאהולחנהבו2׃םיארנאל

הארנהאצירשאןעמלםיהלאהרבדבושענתומלועה

aiōn)׃םלענהןמ g165)4םיהלאללבהבירקההנומאב

דיעהבאוהקידציכתודעלולהיהרשאןיקמבוטחבז

5׃ותומירחארבדמונדועהבוויתחנמלעםיהלא

חקליכונניאותומהותואריתלבלךונחחקלהנומאב

םיהלאהתאיכוחקלהינפלוילעדעוהוםיהלאותא

לאיוצרתויהלשיאלכויאלהנומאילבו6׃ךלהתה

םיהלאשייכןימאהלךירצוילאברקהלכיכםיהלאה



םיִרְבִעָה־לֶא 1898

הוהיתאריבחנהנבהנומאב7׃וישרדלבישמאוהלומגו

אלםירבדלעהוצרשאירתאותיבתלצהלהבתהתא

הקדצהשריליהיוםלועהתאהבעשריוןידעםיארנ

תכללארקנרשאכםהרבאעמשהנומאב8׃הנומאהבקע

הנומאב9׃אוביהנאעדיאלואציוהנשריירשאץראהלא

אוהםילהאבבשיוהירכנבומכהחטבההץראברגהיה

הכחיכ10׃איהההחטבההומעושרירשאבקעיוקחציו

11׃םיהלאההננוכמוהנובוהנמאנהתדוסירשאריעל

ירחאדלתועירזהלחכההלבקאיהםגהרשהנומאב

דחאמןכלע12׃חיטבמהתאןמאנלהבשחיכהתלב

לעלוחכוברלםימשהיבכוככואציופוגתמטעמכרשא

אלוהלאלכותמהנומאיפכ13׃רפסיאלרשאםיהתפש

וחמשיווחטביוןתואוארקוחרמקרתוחטבההתאוגישה

אלה14׃ץראבםיבשותוםהםירגיכודויוןתארקל

15׃בשומץראישקבמםהיכועידויתאזכםירבדמה

אלההנממואצירשאאיההץראהלעםתעדהתיהםאו

ונממבוטבשומלופסכנןכא16׃הילאבושלםדיבהיה

םהיהלאארקהלםיהלאהשובאלןכלעוםימשבאוהו

קחציתאםהרבאהלעההנומאב17׃ריעםהלןיכהיכ

18׃תוחטבההתאלבקמהבירקהודיחיתאוהסנרשאכ

ובלבבשחיו19׃ערזךלארקיקחציביכולרמאנרשא

םגןכלעםיתמהתאםגתויחהלםיהלאלכוילוכייכ

תאקחציךרבהנומאב20׃לשמלתויהלוילאבשוה

ךרבהנומאב21׃תודיתעהלערבדיוושעתאובקעי

׃הטמהשארלעוחתשיוותומינפלףסויינבינשתאבקעי



םיִרְבִעָה־לֶא 1899

לארשיינבתאיציתאוצקברקבףסויריכזההנומאב22

השמתאוניפצההנומאב23׃ויתומצעתודאלעוציו

יכדליהתאםתארכודלוהירהאםיחריהשלשויתובא

השמןאמהנומאב24׃ךלמהתוצמתאואריאלואוהבוט

לבסלרחביו25׃הערפתבלןבארקהללדגרשאכ

26׃אטחהיגונעתבהעשלגנעתהלמםיהלאםעינעתא

םירצמתורצאמלודגרשעלחישמהתפרחתאובשחב

אלוםירצמץראתאבזעהנומאב27׃לומגהלאטיבהיכ

׃קזחתיוהארנונניארשאהארכהיהיכךלמהתמחמארי

אלרשאןעמלםדהתניתנוחספהתאהשעהנומאב28

ףוסםיתאורבעהנומאב29׃םהירוכבבתיחשמהעגי

30׃ועבטיווברבעלהמהםגםירצמוסנרשאהשביב

תעבשןתואופיקהירחאוחיריתומוחולפנהנומאב

יכםיררוסהםעהנוזהבחרהדבאאלהנומאב31׃םימי

דוערמאהמו32׃םולשבהתיבלאםילגרמהתאהפסא

ןושמשוקרבוןועדגישעמרפסאםאתעהילרצקתןה

ושבכהנומאברשא33׃םיאיבנהולאומשודודוחתפיו

34׃תויראיפורכסותוחטבהוגשהוקדצולעפותוכלממ

םילחמוקזחתהוברחהיפמוטלמנושאהתרובגובכו

וחקלםישנ35׃םירזתונחמוליפהוהמחלמבליחושעו

לצנהלובאאלוםיונעבושטרםירחאוןהיתמתאהיחתמ

םילולעתבוסנםהמ36׃הנממהבוטהיחתלוכזיןעמל

ורסנםינבאבולקסנ37׃רגסמולבכלורסמנםגותוכמבו

תרועיפוטעועניוברחיפלותמםירוסיבונחבנהרגמב

םלועהרשא38׃ןוגיוהעררצעבורסחבםיזעוםישבכ



םיִרְבִעָה־לֶא 1900

תורעמבוםירהבורבדמבועתםהםהלידכהיהאל

ללגבתודעהםהלהתיהףאהלאלכו39׃ץראהיקיקנבו

ומלשיאלרשאןעמל40׃החטבההתאולבקאלםתנומא

׃הרתיהבוטםדקמםיהלאונלהפציכונידעלב

ונתאבבסהזכברםידעןנערשאונחנאםגןכל12

הצורנוונילעףיקמהאטחהוחרטלכונממהכילשנ

עושילאהטיבנו2׃ונינפלהכורעההצורמהתאתלחותב

ולהרומשההחמשהדעברשאהמילשמוהנומאהשאר

3׃םיהלאהאסכןימילבשיוהפרחהזביובלצהתאלבס

ןעמלתאזכהלודגםיאטחתמלכאשנרשאוילאוננובתה

דעםתדמעאלןידע4׃םכיתושפנבועגיתאלוופעיתאל

םימוחנהרבדוחכשתו5׃אטחהםעםכתמחלמבםדל

לאינבהוהירסומרמאלםינבלאומכםכילארבדמה

הוהיבהאירשאתאיכ6׃ותחכותבץקתלאוסאמת

יכועדרסומםתאםילבסםא7׃הצריןבתאבאכיחיכוי

רשאןבההיאיכםכמעםיהלאגהנתמןכוינבםעבאכ

היהרשארסומןיאבויהתםאךא8׃ונרסייאלויבא

תובאםאדועו9׃םינבאלוםתאםירזממזאםלכתנמ

יבאינפלענכניכףאםהמארינוונתאםירסימויהונרשב

םימילםהיניעבבוטכונורסיהמהיכ10׃היחנותוחורה

׃ותשדקבקלחונלהיהיןעמלליעוהלהזלבאםיטעמ

םאיכוניניעבהחמשונניאונילעורבעתעברסומלכו11

םידמלמלהקדצלםולשירפןתיותירחאבםלואןוגי

לגעמו13׃תולשכםיכרבותופרםידיוקזחןכלע12׃וב



םיִרְבִעָה־לֶא 1901

םאיכךרדהןמהעלצההטתאלןעמלוסלפםכילגר

השדקהתאוםדאלכםעםולשהתאופדר14׃אפרת

שיןפורהזהו15׃ןודאהתאשיאהאריאלהידעלברשא

הרפשרשםכעיגויןפםיהלאדסחמרחאתמשיאםכב

ללחואהנזםכבאצמיןפ16׃םיברובואמטיוהנעל

םתעדיאלה17׃ותרוכבתארכמדחאדיזנברשאושעכ

יכהכרבהתאתשרלהצררשאכןכירחאסאמנםגיכ

יכ18׃תועמדבהתואשקבףאהבושתלםוקמאצמאל

לפרעוןנעלאאלושאברעבוששמנרהלאםתאבאל

ויעמשרשאםירבדהלוקלורפושלוקלאלו19׃הרעסו

ולכיאליכ20׃דועםהמערבדלףיסויאלשושקב

ואלסקתלקסרהבעגתהמהבםאוווצרשאתאתאשל

רמאיודאמדעארונהיההארמהו21׃םיצחבהריתהרי

לאוןויצרהלאםתאבםאיכ22׃יתדרחויתרגיהשמ

תרצעלאו23׃םימשבשםילשורילאםייחםיהלאריע

םימשבםיבותכהםירוכבהתדעוםיכאלמהתובבר

׃םימלשנהםיקידצהתוחורלאולכהטפשםיהלאלאו

האזההםדלאוהשדחהתירבהרסרסעושילאו24

עמשלונאמתןפוארןכל25׃לבהםדמרבדביטימה

רבדמהלאעמשלםינאמהוטלמנאלןהיכרבדמהלא

רבדמהלוקבעמשלןאמנםאונחנאףאץראבםהמע

הזהתעוץראהתאזאשיערהולוקרשא26׃םימשהןמ

ץראהתאדבלאלשיערמינאותחאדוערמאלחיטבה

תפילחעימשמרמאשתחאדועוזו27׃םימשהתאםגיכ

׃שערנונניארשאדמעיןעמלםיושעםהרשאםישערנה



םיִרְבִעָה־לֶא 1902

האבנטומתאלרשאתוכלמםילבקמהונחנאןכל28

תועינצבולןוצרלםיהלאהתאהבדבענוהדותבאנ

׃אוההלכאשאוניהלאיכ29׃האריבו

וחכשתלאםיחראתסנכה2׃דמעתםיחאהתבהא13

תאורכז3׃ועדיאלוםיכאלמהבוסינכהרשאשייכ

רשאבםיצחלנהתאוםהמעםירוסאםתאולאכםירוסאה

םכעוצישרעולכברקיתתושיאה4׃רשבבםתאםג

וקחר5׃םיהלאןידיםיפאנמהתאוםינזהתאללחילא

ךפראאלרמאאוהיכםכקלחבוחמשוףסכתבהאמ

אלירזעבילהוהירמאנוחטבנןכלע6׃ךבזעאאלו

רשאםכיגיהנמתאורכז7׃םדאילהשעיהמאריא

וכלוםכרדתירחאלוניבםיהלאהרבדתאםכלודיגה

םגואוהאוהםויהםגלומתםגחישמהעושי8׃םתנומאב

aiōn)׃םימלועל g165)9יכתורזותונשתורותבועונתלא

וליעוהאלרשאלכאמינינעבאלודסחבונבלןנוכלבוט

םיאשרםניארשאחבזמונלשי10׃םהבםיכלהתמל

אבוהרשאתומהבהיכ11׃ןכשמהיתרשמוילעמלכאל

ןהיתיוגלודגהןהכהידילעאטחהתרפכלשדקבןמד

שדקןעמלעושיםגתאזרובעב12׃הנחמלץוחמופרשנ

וילאאנהאצנןכל13׃רעשלץוחמהנעםעהתאומדב

ריעונלןיאהפיכ14׃ותפרחתאאשנוהנחמלץוחמלא

לעבירקנןכל15׃םישקבמונחנאהדיתעהתאיכתדמע

תודומהםיתפשירפאיהםיהלאלהדותחבזתעלכבודי

יכםינויבאלתתלודסחלמגלוחכשתלאו16׃ומשל



םיִרְבִעָה־לֶא 1903

םכיגיהנמלאועמש17׃םיהלאלוברעיהלאכםיחבז

םידיתעכםכיתשפנלעםהםידקשיכםהינפמוענכהו

יכהחנאבאלוהחמשבתאזושעיןעמלןובשחתתל

רשאונעדייכונדעבוללפתה18׃םכלליעוהלאלתאז

19׃לכבהרשיךרדתכללץפחנוונתבשחמהמלש

םכילאבשואןעמלתאזתושעלםכמשקבאהקזחבו

הלעהםלועתירבםדברשאםולשהיהלאו20׃הרהמב

aiōnios)׃ונינדאעושיתאלודגהןאצההערתאםיתמהןמ

g166)21ונוצרתושעלבוטהשעמלכבםכמילשיאוה

ולרשאחישמהעושידיבוינפליוצרהתאםכבולעפב

aiōn)׃ןמאםימלועימלועלדובכה g165)22םכמשקבאו

23׃הרצקבםכילאיתבתכיכהחכותהרבדאנואשיחא

םאהיהוםירוסאהתיבמאציוניחאסויתומיטיכועדו

לכםולשלולאש24׃םכינפתאותאהאראהרהמבאבי

םילאשאילטיאץראינבםישדקהלכםולשלוםכיגיהנמ

׃ןמאםכלכםעדסחה25׃םכמולשל



בֹקֲעַי 1904

בֹקֲעַי

םולשללאשחישמהעושיונינדאוםיהלאדבעבקעי1

םכלובשחהחמשלךא2׃םיצופנהםיטבשהרשעםינש

ןחביכםכתעדב3׃םינושתוניסנבואבתרשאכיחא

היהתהמלשתונלבסהו4׃תונלבסידילאיבמםכתנומא

׃רבדלכורסחתאלוםימימתוםימלשםכתויהלהלעפב

ןתונהםיהלאמהנשקביהמכחרסחייכםכמשיאו5

הנומאבשקביקר6׃ולןתנתוהרעגןיאבוהבידנבלכל

׃שרגנהורעסהםיהילגלהמודקפסלעביכקפסילבבו

8׃הוהיתאמרבדאשייכושפנבהמדילאאוההשיאהו7

חאהלבא9׃ויכרדלכבאוהךפכפהובלקלחרשאשיא

ותולפשבללהתירישעהו10׃ותממורבללהתילפשה

שבייוותמחבשמשהחרזיכ11׃ריצחהץיצכרבעייכ

רישעהלוביןכדבאוהארמדסחווציצלביוריצחהתא

רשאכיכונויסנבדמעהשיאהירשא12׃ויתוכילהב

13׃ויבהאלהוהיחיטבהרשאםייחהתרטעאשיןחבנ

הסנמונניאםיהלאהיכינסנםיהלאההסנמהרמאילא

תואתבשיאלכהסניםאיכ14׃שיאהסניאלאוהוערב

תואתההתרהןכירחאו15׃והתפתווהתיסתרשאושפנ

ועתתלא16׃תומהתאדילויםלשניכאטחהואטחדלתו

דרתהמלשהחנמלכוהבוטהנתמלכ17׃יבוהאיחא

ןיאיונשלצלכוףולחרשאתורואהיבאתאמלעממ

ונתויהלתמאהרבדבונתואדליוצפחבאוה18׃ומע

לכיהייבוהאיחאתאזלע19׃וירוציירוכבתישארומכ

סעכיכ20׃סועכלהשקורבדלהשקעמשלריהמשיא



בֹקֲעַי 1905

םכילעמוריסהןכל21׃םיהלאתקדצלעפיאלםדא

עוטנהרבדהתאהונעבולבקוהערתוברתוףונטלכ

רבדהישעויהו22׃םכיתשפנתאעישוהללכירשאםכב

רשאשיאהיכ23׃םכשפנתאתומרלדבלויעמשאלו

תאטיבמשיאללשמנוהשעאלורבדהתאעמשקר

ולךליווהארמלאטיבהיכ24׃הארמבותיוהראת

המלשההרותבףיקשמהלבא25׃וראתהמחכשעגרבו

םאיכחכשועמשונניארשאהבקיזחמותורחהתרות

םאםכמשיא26׃והשעמבאוההשיאהירשאלעפבהשע

םאיכונשללןסרםשונניאוםיהלאדבעתויהלהמדי

תאז27׃היהתקירלךאותדבעובבלתאאוההעתמ

רקבלוניבאםיהלאהינפלהרבהוהרוהטההדובעה

יקנומצעתארמשלוםצחלבתונמלאהוםימותיהתא

׃םלועהתאלחמ

חישמהעושיבםכתנומאבםינפאשמיהילאיחא2

םכתסנכתיבלשיאאוביםאיכ2׃דובכהןודאונינדא

שיאםגולולכמישבלשובלאוהווידילעבהזתעבטו

ישבלשובלהלאםתינפו3׃ףנטמודגבוהמשאביינע

ורמאתינעלובוטבהנהךלבשולםתרמאולולכמ

תאזבאלה4׃ילגרםדהלתחתמהפבשואםשדמע

5׃תוערתובשחמילעבםיטפשםכנהוםכבלקלחנ

םיהלאהרחבהזהםלועהיינעבאלהיבוהאיחאועמש

חיטבהרשאתוכלמהישריוהנומאבםירישעתויהל

םהםירישעהאלהינעהתאםתמלכהםתאו6׃ויבהאל



בֹקֲעַי 1906

7׃ןידיתבלאםכתאםיבחסהםהוםכתאםיקשעה

ןה8׃םכילעארקנהבוטהםשהתאםיפדגמהםהאלה

תבהאובותכהיפכןלכלעתכלמההוצמהתאםכמיקב

םינפואשתםאםלוא9׃תושעלוביטיתךומכךערל

10׃התואםירבעכםכחיכותהרותהוםכישעמבואטחת

אוהדחארבדבלשכנוהרותהלכתאםיקירשאשיאיכ

רמאאוהםגףאנתאלרמאהיכ11׃םלכבםשאםשא

רבעלתייהנהיהחצורהתאוףאנךניאםאוחצרתאל

טפשהלםידיתעהםישנאכושעןכוורבדןכ12׃הרותה

השעאלרשאלןידבדסחןיאיכ13׃תורחהתרותיפלע

םאשיאלליעויהמיחא14׃ןידהלעהאגתידסחהודסח

הנומאהלכותהובןיאםישעמוהנומאולשייכרמאי

םחלרסחבוםריעבויהיםאתוחאואחא15׃ועישוהל

וממחתהוםולשלוכלםהילארמאיםכמשיאו16׃םמוי

17׃תאזליעותהמםפוגרוסחמידםהלונתתאלוועבשו

׃המצעבאיההתמםישעמהבןיאםאהנומאהםגהככ

םישעמילשיינאוהנומאךלשיהתאשיארמאיךא18

ךותמךאראינאוךישעמךותמךתנומאתאאנינארה

אוהדחאםיהלאהיכןימאמהתא19׃ינומאתאישעמ

שיאהתאו20׃םידערוובםינימאמםידשהםגתוביטה

׃איההתמםישעמילבבהנומאהיכתעדלץפחתהרעב

קחציתאותלעהבקדצנוישעמבאלהוניבאםהרבא21

תרזעהנומאההתיהיכהארךנה22׃חבזמהלעונב

אלמיו23׃הנומאההמלשהםישעמהךותמווישעמל

הקדצלולבשחתוהוהיבםהרבאןמאהורמאהבותכה



בֹקֲעַי 1907

שיאהקדציםישעמביכםיארםכנה24׃הוהיבהאארקיו

הקדצנאלההנוזהבחרםגןכו25׃הדבלהנומאבאלו

ךרדבםחלשתוהתיבלאםיכאלמהתאהפסאבםישעמב

הנומאהםגןכאוהתמהמשנילבףוגהרשאכיכ26׃רחא

׃איההתמםישעמילב

יכםתעדירשאבםירומלםכמםיברויהילאיחא3

לשכהלםיברמונלכיכ2׃ןידהתאונילעדיבכנתאזב

םושלותלכיבוםימתשיאאוהרובדבלשכיאלרשאו

ןסרהתאםישנםיסוסהיפבהנה3׃ופוגלכלםגןסר

הנהו4׃םתיוגלכתאובונגהנוונלועמשירשאןעמל

גהניםופדהיתושקתוחורוהנהתולדגיכףאתוינאה

ןושלהםגןכלבחהץפחירשאלכלאןטקטושמןתא

שאורעיהלודגהמהאר5׃רבדתתולדגואיהןטקרבא

ןכ6׃הלועאלמםלועאיהשאןושלהםגונריעבתהנטק

תטהלמוףוגהלכתאתלאגמהונירבאןיבתבצנןושלה

Geenna)׃םנהיגשאבהטוהלאיהוונתיוהלגלגתא g1067)7

םישבכנושבכיםיהתויחושמרוףועוהמהבלכןימיכ

לכיםדאןיאןושלהלבא8׃םדאהןימידילעםה

הב9׃האלמתומהםסותאזההערלרוצעמןיאהשבכל

םיושעהםישנאהתאללקנהבווניבאםיהלאהתאךרבנ

ןכוהללקוהכרבתאצידחאהפמ10׃םיהלאםלצב

אצוממםירמוםיקותמןיעמהעיביה11׃יחאהשעיאל

לכותהואםיתיזאיצוהלהנאתהץעלכויהיחא12׃דחא

םימעבנלכויאלדחאןיעמםגןכםינאתאיצוהלןפגה



בֹקֲעַי 1908

וכרדבהאריןובנוםכחםכבימ13׃םיקותמוםיחולמ

הרמהאנקםאו14׃המכחהתונעבוישעמתאהבוטה

15׃תמאבורקשתלאווללהתתלאםכבבלבהבירמו

איההמדאתמכחםאיכלעממתדריההמכחהתאזןיא

םשהבירמוהאנקםוקמביכ16׃םידשהורציהתמכחו

לעממרשאהמכחהלבא17׃ערהשעמלכוהמוהמ

תוכזףכלתערכמוםולשתבהאףאאיההעונצהנושארב

אלבבוטירפוםימחרהאלמוהתעדלעתדמעהנניאו

ישעלערזיםולשבהקדצהירפו18׃הפנחילבובלובל

׃םולשה

ךותמאלהםכיניברשאםינדמהותומחלמהןיאמ4

םכלןיאוםיואתמםתא2׃םכירבאבתורגתמהתואתה

ןיאוומחלתוובירתוגישתאלגשהוואנקתווחצרת

םישקבמםתאןה3׃םתללפתהאלרשאןעיםכל

ולבתןעמלהערבוללפתתרשאלעםילבקמםכניאו

תבהאיכםתעדיאלהתופאנמהוםיפאנה4׃םכיתואתב

םלועהבהאתויהלץפחההתעואיהםיהלאתביאםלועה

רמאקירליכםכשפנבומדתהוא5׃םיהלאלביאהיהי

לידגיםגו6׃ונברקבןכשהחורלהואתיהאנקבבותכה

ןתיםיונעלוץיליםיצללםיהלארמואןכלעןחתתל

חרביוןטשהדגנובציתהםיהלאלוענכהןכל7׃ןח

םכידיוצחרםכילאברקיוםיהלאלוברק8׃םכינפמ

ולבאתהוונעתה9׃בבלהיקולחםכבבלורהטםיאטחה

וענכה10׃ןוגילםכתחמשולבאלךפהיםכקחשוכבו



בֹקֲעַי 1909

שיאופרחתלאיחא11׃םכתאםיריאוהוהוהיינפל

תאףרחמאוהויחאתאןדווהערתאףרחמהוהערתא

השעךניאהרותהתאןידתםאוהרותהתאןדוהרותה

לוכירשאקקחמהאוהדחא12׃הטפשםאיכהרותה

יוה13׃ךתימעתאןידתיכהתאימודבאלועישוהל

השענותינומלאתינולפריעלרחמוםויההכלנםירמאה

המועדתאלו14׃חורתוברהלוהברחסלתחאהנשםש

טעמכהארנרשאםהןשעםכייחהמיכרחמםוידלי

הצריםאורמאתרשאתחת15׃ךליוהלכרחאועגר

םכתוזחפבואגתתהתע16׃הזכוהזכהשענהיחנוהוהי

תושעלעדויהןכל17׃איההערתאזכרשאהואגלכו

׃אטחובהיהוונשעיאלובוטה

הנאבתרשאתורצהלעוליליהווכבםירישעהיוה5

םכבהז3׃שעםלכאםכידגבוהלבםכרשע2׃םכילע

הלכאותודעלםכבםתאלחהתיהוהאלחםתסכםכפסכו

4׃םימיהץקבתורצואםכלםתרצאםכרשבתאשאומכ

םתקשערשאםכיתדשריצקיפסאםילעפהרכשהנה

5׃תואבצהוהיינזאבהאבםירצוקהתקעצוםכילעקעצ

ומכםכבלתאםתנמשהוםתגנעתהוץראבםתנדעתה

הנענאוהוקידצהתאםתמהוםתעשרה6׃החבטםויל

ןודאהאובדעוליחוהוומדיחאןכל7׃ויפחתפיאל

דרייכוליחוהבהמדאהתאובתבוטלהכחמרכאההנה

וצמאוםתאםגוליחוהןכ8׃שוקלמוהרויםשגהילע

שיאוננואתתלאיחא9׃אבלןודאהבורקיכםכבבל



בֹקֲעַי 1910

יחא10׃חתפלדמעטפושההנהוטפשתןפוהערלע

תפומלםכלויהיםההוהיםשבורבדרשאםיאיבנה

תאםילבסהתאונחנאםירשאמהנה11׃תלחותהוינעה

יכםתיארןודאהתירחאתאוםכתעמשבויאתונלבס

אלועבשתאליחארבדשארו12׃הוהיןונחוםוחר

םכלשןהיהיותרחאהעובשלכבאלוץראבאלוםימשב

שיאלרצייכ13׃ןידהידיבולפתןפאלםכלשאלוןה

יכשיא14׃רמזיאוהובלבטיירשאוללפתיאוהםכב

והכוסיוודעבוללפתיוהלהקהינקזתאארקיםכבהלחי

הלוחהתאעישותהנומאהתלפתו15׃הוהיםשבןמש

םכיתונועודותה16׃ולחלסיאטחרשאוונמיקיהוהיו

ואפרתןעמלוהערדעבשיאוללפתהווהערינפלשיא

17׃הקזחבםיהלאלאארקהקידצהתלפתחכלודגיכ

היהיאלשהלפתללפתהוונמכהיהשונאשונאוהילא

18׃םישדחהששוםינששלשץראברטמהיהאלורטמ

תאהחימצהץראהורטמונתנםימשהוללפתיובשיו

רחאשיאותמאהןמםכבשיאהעתייכיחא19׃הירפ

וכרדתושקעמאטוחהתאבישמהיכעדיעודי20׃ונבישי

׃םיעשפןומהלעהסכיותוממושפנתאעישויאוה



סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה 1911

סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

סוטנפתוצופתיבשותלאחישמהעושיחילשסורטפ1

םדקמםירחבנה2׃אינותיבואיסאאיקדופקאיטלג

עושיתעמשמלאחורהשודקבבאהםיהלאתעדיפכ

׃םכלויהיריבכמלםולשודסחומדתיזהלאוחישמה

ברכרשאחישמהעושיונינדאיבאםיהלאהךורב3

חישמהעושיתמקהבהיחהוקתלונתאדילוהובשוימחר

אלולאגתאלותחשתאלרשאהלחנל4׃םיתמהםעמ

םיהלאזעבםירמשנה5׃םכלםימשבהנופצהלבת

6׃ץקתעבתולגהלהדיתעההעושתלהנומאהדילע

ךרצהיפלטעמהתעםיבצעתמהםתאוליגתהברשא

הרקיהקקזמהםכתנומאאצמתןעמל7׃תונשתסמב

דובכלוהלהתלשאבףורצהדבאהבהזהןמהברה

אלוםתבהארשא8׃חישמהעושיתולגתהבתראפתלו

וליגתןכבוותאתואראלבובונימאתהתערשאוםתיאר

םכתנומאבקעםכתחקב9׃רפסמהמצעהראפמהחמשב

ורקחהילערשאהעושתהתא10׃םכיתשפנלהעושת

11׃םכלרומשהדסחהלעםיאבנהםיאיבנהושרדו

חורהעידוהרשאתעההיהתךיאויתמתעדלםרקחב

חישמהייונעתאשארמודיגהבםברקברשאחישמה

םשנפלאליכםהלהלגנו12׃םהירחארשאתולדגהתאו

התעםכלדגהרשאםההםירבדבותרשונלםאיכ

םימשמחולשהשדקהחורבםכתאםירשבמהיפלע

׃םכותלאףיקשהלודמחםיהלאיכאלמרשאםירבד

דסחלהוקווקווררועתהםכלכשינתמורגחןכל13



סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה 1912

תעמשמינבכ14׃חישמהעושיתולגתהבםכאובירשא

ילבבםכתויהדועבםתיואתהרשאתואתבוגהנתתלא

שודקרשאכםכיכרדלכבםישדקויהםאיכ15׃תעד

םישדקםתייהובותכןכלעיכ16׃םכתאארקרשאאוה

ילבבטפשהםיהלאלוארקתבאםאו17׃ינאשודקיכ

האריבאנוכלהתהשיאושיאיללעמיפכםינפאשמ

ףסכבדספנרבדבאליכםכתעדמ18׃םכירוגמימיב

תאמםתלחנהרשאםכלבהךרדמםתידפנבהזבוא

ובןיאםומוםימתהשלשרקיםדבםאיכ19׃םכיתובא

הלגנולבתתודסומינפלשארמעדונה20׃חישמהםדב

םיהלאבויפלעםינימאמה21׃םכנעמלםימיהתירחאב

תויהןעמלדובכולןתיוםיתמהםעמותאםיקהרשא

לעםכיתשפנתאוכז22׃םיהלאלהוקתםגםכתנומא

אלבםיחאתבהאלתמאהלוקבםכעמשבחורהידי

׃רוהטבלבהקזחהבהאוהערתאשיאםתבהאוהפנח

תחשיאלערזמםאיכתחשנערזמאלשדחמםידלונכ23

aiōn)׃םלועלםיקהויחהםיהלארמאמב g165)24לכיכ

לבנריצחשביהדשהץיצכשיאדובכלכוריצחרשב

רשארבדהאוההזוםלועלםוקיהוהירבדו25׃ץיצ

aiōn)׃םכלרשב g165)

האנקוהפנחוהמרמלכועשרלכםכמוריסההתעו2

וואתהודלונבורקמרשאםיללעכו2׃ערןושללכו

םתמעטםנמאםא3׃ובולדגתןעמלךזהוילכשהבלחל

רשאהיחןבאלאוילאםתשגנרשא4׃ןודאהבוטיכ

5׃םיהלאלהרקיוהרחבנאיהוםדאהינבהבוסאמ



סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה 1913

שדקתנהכלינחורתיבלתויחםינבאכםתאםגםתינבנו

הזו6׃חישמהעושיבםיהלאלןוצרלחוריחבזתולעהל

ןחבןבאהנפןבאןויצבדסייננהבותכהרמאשאוה

םינימאמהםכלןכל7׃שוביאלהבןימאמהוהרקיו

התיהםינובהוסאמרשאןבאהםיררוסללבארקיה

אלןעיולשכנםהו8׃לשכמרוצלוףגנןבאלוהנפשארל

רחבנערזםכנהםתאו9׃ודעונםגתאזלורבדלועמש

תולהתורפסתןעמלהלגסםעושודקיוגוםינהכתכלממ

אלםינפלרשא10׃אלפנהורואלאךשחמםכתאארוקה

התעוומחראלםינפלרשאוםיהלאםעהתעוםתייהםע

ורזנהםיבשותוםירגכםכריהזאםיבוהא11׃םימחרמ

םיוגבםככרדוביטיהו12׃שפנבתורגתמהרשבהתואתמ

ופרחרשאתחתהיהוםיבוטהםכישעמלאוטיביןעמל

13׃הדקפהםויבםיהלאהתאודבכיןואילעפכםכתא

יוארכךלמלםאןודאהללגבםדאתדקפלכלוענכהו

תמקנלותאמםיחולשליוארכםילשמלםא14׃שארל

םיהלאץפחאוהןכיכ15׃בוטישעתלהתלוןואילעפ

רשאםישנאהתלואיפתאורכסתבוטהםכתושעברשא

השפחהםכלהתיהולאכאלוםישפחכ16׃תעדםבןיא

לכבדובכוגהנ17׃םיהלאידבעכםאיכהערההסכמל

׃ךלמהתאודבכםיהלאתאואריםיחאהתאובהאשיא

ינפלאלהארילכבםכינדאינפלוענכהםידבעה18

יכ19׃םישקעהינפלםגםאיכדבלםיונעהוםיבוטה

ןעמלםנחהנעיוםיררממעבשיםאשיאלאוהדסח

תוכמםתלבסוואטחתאטחםאיכ20׃םיהלאהתעד
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םכתושעבםתלבסוונעתםאךאוללהתתהמףורגא

יכםתארקנתאזליכ21׃םיהלאינפלמאוהדסחבוטה

תכללתפומםכלריאשהוםכרובעבהנעחישמהםג

23׃ויפבהמרמאלוהשעאלאטחרשא22׃ויתובקעב

רסמםאיכרעגאלוהנענבישהאלוותפרחעמשרשא

׃ץעהלעותיוגבאשנאוהונתאטחתאוקדצטפשלוניד

25׃םיאטחהןמונרטפנשרחאמהקדצלהיחנןעמל24

התעותודבאןאצכםתייהיכםכלאפרנותרבחברשא

׃םכיתשפנדיקפהערהלאםתבש

םאםגןעמלןכילעבינפלהנענכהםישנהןתאןכו3

לעםירבדורמאןיאבונקירבדלםיעמשםניארשאשי

׃האריבתכלהנענצתיכםתוארב2׃םישנהישעמידי

בהזידעורעשתופלחמבץוחבמיהילאןכראפו3

חורבהמינפןופצהםדאהםאיכ4׃םיצלחמתשיבלו

׃םיהלאיניעבאוהרקיוהלכיאלרשאטקשהוהונע

תולחימהתושדקהםישנהםגםינפלוטשקתהןכיכ5

העמשרשאהרשכ6׃ןהילעבינפלןענכהבםיהלאל

תונבלהלןתייהןתארשאןודאולארקתוםהרבאלוקב

םישנאהםתאןכו7׃דחפמהנאריתאלובוטהןכתושעב

דובכהלונתוהשאההפרילכיכהנובתבןהמעובש

ואלכתןפםייחהתנתמתלחנבקלחשיןהלםגיכ

ילעבדחאבלםכלכויהרבדףוסו8׃םכיתולפתמ

׃תוירבהלעםילבקתמוםינמחרםיחאהיבהאהלמח

יכהפרחתחתהפרחואהערתחתהערומלשתלא9

תאושריתןעמלםתארקנתאזליכםכתעדמוכרבתםא
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בוטתוארלםימיבהאםייחץפחהשיאהיכ10׃הכרבה

ערמרוסי11׃המרמרבדמויתפשוערמונושלרצי

לאהוהייניעיכ12׃והפדריוםולשקשביבוטהשעיו

עריימו13׃ערישעבהוהיינפוםתעושלאוינזאוםיקידצ

םאםגםכירשאלבא14׃בוטהתושעלואנקתםאםכל

׃וצירעתאלוואריתאלםארומךאהקדצהןעמלונעת

םינכנויהוםכבבלבושידקתותאםיהלאהוהיתא15

םכתאלאשלכלהאריבוהונעברבדבישהלדימת

םכליהתהמלשחור16׃םכברקברשאתלחותהןובשח

םנישלהבחישמבהבוטהםככרדםיצאנמהושביןעמל

אוהםיהלאץפחםאםכלבוטיכ17׃ןואילעפכםכתא

18׃ערםכתושעבונעתשמבוטהםכתושעבונעתרשא

דעבקידצהוניתאטחלעתחאםעפהנעחישמהםגיכ

יחיורשבהיפלתמוהםיהלאהלאונתאברקלםיעשרה

׃רמשמברשאתוחורלםגארקיוךלהוברשא19׃חורב

ופאךראבםיהלאהכחרשאכונימאהאלםינפלרשא20

םהוםיטעמהילאוטלמנרשאהבתהתושעהבחנימיב

תעכרשאהליבטהתואאוההזו21׃םימבתושפנהנמש

ונללאשבםאיכרשבהףונטריסהבאלונתאםגעישות

22׃חישמהעושיתמקהידילעהמלשחורםיהלאתאמ

וענכיוהמימשהרבערשאירחאםיהלאןימילאוהרשא

׃תורובגהותוישרהוםיכאלמהוינפל

םתאםגויהןכרשבבונדעבחישמההנערשאכהתעו4

2׃אוטחמלדחרשבבהנעמהיכאיהההבשחמבםיניזמ
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ןוצרלםאיכםדאינבתואתלדועויחתאלרשאןעמל

םייחהתעונידיכ3׃רשבבדועםכתיהימילכםיהלא

המזיכרדבונתכלבםיוגהץפחכתושעלהרבערשא

תובעותורכשיפדרורשביללזוןיייאבסכתואתבו

יכםיפדגמוהמהםיהמתתאזלעו4׃םילילאהתדבע

ונתירשא5׃םהומכהמזבףטשלםהמעוצורתאל

לעיכ6׃םיתמהוםייחהטפשלדיתעהינפלןובשח

ךרדיפלרשבבוטפשיןעמלםיתמהםגורשבתהןכ

לכהץקןה7׃םיהלאךרדיפלחורבויחיוםדאינב

רבדלכינפלו8׃ללפתהלםירעוםיעונצויהןכלברק

הסכתםיעשפברלעיכהקזחהבהאויחאתאשיאובהא

׃תונלתילבבוהערתאשיאםיחראמויה9׃הבהאה

והערלשיאורזעתלבקרשאדסחהןתמכשיאשיא10

יכשיא11׃םיברהםיהלאידסחלעםינממםירבזגכ

ךותמותרזעיהתרזעייכשיאולאירמאכיהירבדי

לעלכבםיהלאדבכיןעמלםיהלאוננחרשאליחה

םימלועימלועלזעהודובכהולרשאחישמהעושיידי

aiōn)׃ןמא g165)12ןעמלינערוכךותבםכאבבםיבוהא

םאיכ13׃רזרבדםכלהרקולאכוהמתתאנלאםכתסנ

וחמשתםגןעמלחישמהייונעבםכלקלחרשאלעוחמש

םשןעמלםכתאופרחיםא14׃ודובכתולגהבוצלעתו

םיהלאחורדובכהחורםכילעהחניכםכירשאחישמה

שיאהנעילאקר15׃דבכנםכלצאואוהץאנמםלצא

תדקפבסנכנכואןואלעפכואבנגכואחצרכםכמ

םאיכשובילאםייחישמהדחאכהנעיםאו16׃םירחא
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טפשמהלחהתעיכ17׃הזהרבדהלעםיהלאלהדוי

תירחאהיהתאופאהמהנשארונממםאוםיהלאתיבמ

ףאעשויטעמכקידצןה18׃םיהלאתרושבתאםירממה

ודיקפיםיהלאןוצרכםינעמהםגןכל19׃אטוחועשריכ

תושעלופיסויוןמאנהארבהםיהלאדיבםתושפנתא

׃בוטה

ןקזהםתימעיכנאריהזאםכברקברשאםינקזהתא5

2׃תולגהלדיתעהדובכלרבחםגוחישמהייונעדעו

םהילעוחיגשהוםכדיברשאםיהלאהרדעתאוער

שפנבםאיכעצבבקעאלףאהבדנבםאיכסנאבאל

םכתויהבםאיכהוהיתלחנבםירמעתמכאלםג3׃הצפח

תרטעואשתםיערהרשתולגהבהיהו4׃ןאצלתפומ

ינפלוענכהםירענהםתאםגןכו5׃לבתאלרשאדובכה

יכוהערלשיאענכהבחורתולפשםכלכורגחוםינקזה

םכשפנוליפשה6׃ןחןתיםיונעלוץיליםיצללםיהלא

7׃ותעבםכתאםמוריןעמלהקזחהםיהלאדיתחת

וררועתה8׃םכלגאדיאוהיכםכבהילכוילעוכילשה

שקבמוגאשהיראכטטושמןטשהםכבירמיכודקש

ועדוהנומאבםיקזחודגנםתדמעו9׃עלבירשאתא

10׃םלועברשאםכיחאלעםגואבהלאכםיונעיכ

חישמביחצנהודובכלונארקרשאדסחהלכיהלאו

דסייורבגיוקזחיוםילשיאוהטעמםכתונעירחאעושי

aiōnios)׃םכתא g166)11םימלועימלועלזעהודובכהול

aiōn)׃ןמא g165)12רשאכםכלןמאנהחאהסונולסדיב
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םכתאריהזהלםיטעמםירבדבםכילאיתבתכבשחא

תמאובםתדמערשאהזהםיהלאהדסחיכדיעהלו

סוקרמוםכתאהרחבנהלבבברשאםכתרבח13׃אוה

והערתאשיאםולשלולאש14׃םכמולשלםילאשינב

׃ןמאעושיחישמברשאםכלכלםולשהבהאתקישנב
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סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

רשאלאוחילשוחישמהעושידבעסורטפןועמש1

עושיונעישומווניהלאתקדצבונלשכהרקיהנומאולבק

םיהלאהתעדבריבכמלםכלויהיםולשודסח2׃חישמה

תאונלהנתנתיהלאהותרובגרשאב3׃ונינדאעושיו

ונתאארוקהתעדידילעתודיסחלוםייחלרשאלכ

תולדגתוחטבהונלןתנםהברשא4׃וליחוודובכב

םיהלאעבטבקלחןדילעוחקתןעמלתורקיודאמ

תאזרובעב5׃םלועברשאהואתהןוילכמםכטלמהב

תאהקדצבוהקדצהתאםכתנומאבדימעהלולדתשה

תונלבסהתאתושירפבותושירפהתאתעדבו6׃תעדה

הוחאבוהוחאהתאתודיסחבו7׃תודיסחהתאתונלבסבו

אלםכבהניברתוהנאצמתהלאםאיכ8׃הבהאהתא

ונינדאתעדלירפתושעאלבוםילטבתויהלםכתאהנתת

רצקאוהרועולהלאןיארשאשיאהיכ9׃חישמהעושי

ןכל10׃תונשארהויתאטחמותרהטתאחכשותוארה

יכםכתריחבוםכתאירקתאקזחלולדתשהוופיסוהיחא

םכינפלחתפיןכיכ11׃ולשכתאללושכתאזםכתושעב

ונעישומוונינדאלרשאםלועתוכלמלאאובמההחורל

aiōnios)׃חישמהעושי g166)12םכריכזהללדחאאלןכלע

רשאתמאבםתננוכתהוםתעדייכםגתעלכבהלאלע

לכםכתאריעהלוריכזהלןוכניכבשחאו13׃ונינפלאיה

קתעירהמיכיתעדירשאב14׃הזהןכשמביתויהימי

לדתשאו15׃חישמהעושיונינדאילהלגםגרשאכינכשמ

םירבדהןורכזיתריטפירחאםגדימתםכלהיהיש
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חישמהעושיונינדאתרובגםכתאונעדוהיכ16׃הלאה

תוארםאיכתומכחמתודגהירחאונתכלבאלואבו

רקיבאהםיהלאתאמחקליכ17׃ותלדגתאוניניעויה

ינבהזרמאלודובכתרדהךותמלוקוילאאבבדובכו

ונינזאבונעמשהזהלוקהתאו18׃ובישפנהתצרידידי

רבדהתעו19׃שדקהרהבומעונתויהבםימשמאצי

םכבלםתשרשאתושעםתביטהוונתאםיקרתויהאובנה

םויהרואעקבייכדעלפאםוקמבריאמרנלאומכוילא

רשאהנושארועדתתאזו20׃םכבבלבהגנהבכוכחרזו

21׃ובלמםדאןורתפבהלתהנניאארקמהתאובנלכ

חורבםאיכםדאהןוצרבהאובנהאציאלםלועמיכ

׃םישודקהםיהלאישנאורבדםאשנרשאשדקה

ירומםכבםגויהירשאכםעבויהרקשיאיבנםגו2

רשאלשמבםשחכבותותיחשמתותכוסינכירשארקש

ירחאוכליםיברו2׃םאתפןוילכםשפנלעואיביםנק

ירבדבו3׃םיפודגלתמאהךרדןתיםרובעבוםתובעות

רשאעצבעצבןעמלםהלרסחמלםכתאושעייודב

אליכ4׃םוניאלםרבשוהמהמתיאלםלועמםטפשמ

םדירוהםאיכואטחרשאםיכאלמהלעםיהלאסח

׃טפשמלםרמשללפאילבכבםריגסיוםירהיבצקל

(Tartaroō g5020)5קררמשיוסחאלםדקתורודלעםגו

רודלעלובמהתאואיבהבקדצהארקינימשהחנתא

םמישאהורפאלךפההרמעוםודסירעתאו6׃םיעשרה

7׃המזתושעלםידיתערשאללשמלםמישיוהכפהמב
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םההלעילבישנאוהואלהרשאקידצהטולתאלציו

בידאהםכותבותבשבהזהקידצהיכ8׃םתמזךרדב

׃םעשרישעמועמשבוותוארבםויםויהרשיהושפנתא

תאךשחלוןויסנמוידיסחתאליצהלהוהיעדוייכ9

תארתויבו10׃םהלםלומגבישהלטפשמהםוילםיעשרה

הלשממהתאםיזבולבתתואתברשבהירחאםיכלהה

תאףרחמודרחיאלוםבלתורירשבםיכלהםינפיזע

זעבםהמםילודגהםיכאלמהףארשא11׃תוררשה

תומהבכהמהו12׃םטפשמבהוהיינפלםופדגיאלחכו

ודבאיתחשלודכללםעבטקחכתודלונהתולכסה

לומגואשיווניבהאלרשאתאופרחןעיםשפנדובאב

םומוםיפנטמובשחיגנעלםמויתנדערשא13׃םתלוע

׃םכמעםיתשוםילכאוםשפניחודמבםיקנפתמהםב

אוטחמתולדחתאלרשאםיפאנתואלמםהלםיניע14

ינבםהלעצבדמלמבלוודדוציםיאתפהתושפנתאו

ךרדבוכליוועתיוובזערשיהךרדהתא15׃הראמה

וליהתו16׃הלועהרכשבהארשארועבןבםעלב

םדאלוקבהרבדתמלאההמהבהיכותאטחלעתחכות

םיבעהמהםימילבתוראב17׃םסקהתלואברצעתו

׃םלועלהלפאךשחםהלרומשרשאהרעסבםיפדנ

(questioned)18תואתבודוציאושירבדתואגבםרבדביכ

םיכלההידימוטלמנךארשאתאםתמזידילערשבה

םידבעםמצעבםהוםהלוחיטביהשפח19׃העותךרדב

ירחאיכ20׃ונממשבכנרשאלדבעשיאהיכתחשל

עושיונעישומוונינדאתעדבםלועהתאמטמםטלמה
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היהתםתירחאושבכנוןכותבועבטהוובשםאחישמה

ךרדתאתעדלאלםהלהיהבוט21׃םתישארמהער

השודקההוצמהןמרוחאוגסנווהעדירשאמהקדצה

תמאהלשמרמאירשאכםהלרקיו22׃םהלהרוסמה

ללגתהלהצחרהןמהלעריזחהוואקלעבשבלכה

׃שפרב

םיבוהאםכילאבתכינארשאתינשהתרגאהאיהתאז3

רכזל2׃םכבבלתמתתאהרכזהךרדבריעאןהיתשבו

םישדקהםיאיבנהידיבםדקמםירמאנהםירבדהתא

3׃םיחילשהונדיבהנתנרשאונעישומוונינדאתוצמתאו

םיצלואביםימיהתירחאביכהנשארםכלתאזועדו

היא4׃רמאלוצצולתיוםשפנתואתירחאםיכלהה

תישארמומכדמעלכהתובאהובכשזאמיכואבתחטבה

םדקמיכתעדלובאיאלרשאבםהמרתסנו5׃האירבה

ידילעוםימהןמםיהלארבדבץראהוםימשהומק

׃לובמהימבהפטשניכזאמלבתהדבאםימבו6׃םימה

םהוורבדבונפצנונינפלרשאץראהוםימשהםג7

תאזו8׃עשרהישנאדבאוןידהםוילשאלםירומש

םינשףלאכדחאםוייכםיבוהאםכמםלעתלאתחאה

הוהירחאיאלו9׃דחאםויכםינשףלאוהוהייניעב

ךאיכרוחאלהתאםיבשחשירשאכחיטבהרשאתא

תונפבםאיכשיאדבאבץפחיאלוונרובעבופאךיראה

זאהלילבבנגכהוהיםויאביאב10׃הבושתלםלכ

ץראהווגגמתהוורעביתודסיהוופלחיןואשבםימשה



סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה 1923

וגומיהלאלכםאהתעו11׃ופרשיהילערשאםישעמהו

׃תודיסחבוהשדקבךלהתהלםתאםיביחדאמהמ

וללגברשאותאשיחהלוהוהיםויאבלתוכחלו12

יפכונחנאו13׃וסמנוורעביתודסיהושאבוגומיםימשה

רשאהשדחץראלוםישדחםימשלםיכחמותחטבה

םתיכחהלאלרשאםיבוהאןכלע14׃םבןיליקדצ

תאו15׃עשפמםיכזוםיקנםולשבוינפלאצמהלודקש

בוהאהוניחאםגרשאכהעושתלובשחתונינדאחורךרא

ןכו16׃ולהנותנההמכחהיפכםכילאבתכסולופ

ישקםירבדשיםהבוהלאלעםשורבדבויתורגאלכב

ושעיםגרשאכםתאוכפהיםיאתפהוםירעבהוהנבהה

רשאםיבוהאםתאו17׃םשפנןדבאלםירחאהםיבתכל

תועטירחאוכשמתןפםכיתשפנלורמשהתאזםתעדי

תעדבודסחבוברו18׃םכזעממםתלפנולעילבישנא

םויהםגדובכהולרשאחישמהעושיונעישומוונינדא

aiōn)׃ןמאםלועהםוילםגו g165)



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1924

ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

רשאוניארוניניעבוונעמשרשאשארמהיהרשאתא1

םייחהו2׃םייחהרבדלעונידיוששמרשאוונטבה

םלועהייחתאםכלםיעידומוונחנאםידיעמוארנוולגנ

aiōnios)׃ונלולגנובאהםעויהרשא g166)3רשאתא

םתאםגונלורבחתתןעמלםכלהעידונונעמשווניאר

תאו4׃חישמהעושיונבםעובאהםעאיהונתורבחתהו

׃המלשםכתחמשהיהתןעמלםכלונחנאםיבתכתאז

יכםכלדגנוונממונעמשרשאהעומשהאיהתאזו5

שייכרמאנםא6׃ובןיאךשחלכואוהרואםיהלאה

ונתלעפוםיבזכוננהךשחבךלהתנוומעתורבחתהונל

הנהרואבאוהרשאכךלנרואבםאךא7׃תמאהנניא

׃אטחלכמונרהטיונבחישמהעושיםדודחיונרבחתנ

וניתשפנתאםיעתמוננהאטחונבןיאיכרמאנםא8

אוהןמאנוניתאטחתאהדותנםאו9׃ונבןיאתמאהו

םאו10׃ןועלכמונרהטלווניתאטחתאונלחלסלקידצו

׃ונבןיאורבדוונמישנבזכלונאטחאליכרמאנ

םאוואטחתיתלבלתאזתאםכילאבתכיננהינב2

׃קידצהחישמהעושיוניבאינפלץילמונלשישיאאטחי

יכדבלוניתאטחלעאלווניתאטחלעהרפכאוהו2

ותואונרכהיכעדנתאזבו3׃םלועהלכתאטחלעםג

אלויתוצמתאוויתרכהרמאה4׃ויתוצמתארמשנםא

ובורבדתארמשהלבא5׃ובןיאתמאהואוהבזכרמשי

׃ונחנאוביכעדנתאזבוםיהלאתבהאתמאבהמלשנ



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1925

םגרשאךרדבךלהתהלוילעדמעיוביכרמאה6

םאיכהשדחהוצמםכלבתכינניאיחא7׃ךלהאוה

איההנשיההוצמהושארמםכלהתיהרשאהנשיהוצמ

ינאהשדחהוצמדועו8׃שארמםתעמשרשארבדה

רבעךשחהיכםכבםגובםגתמאאיהרשאםכלבתכ

אוהורואבונשייכרמואה9׃חרוזרבכיתמאהרואהו

דמעיויחאתאבהאה10׃ךשחבונדועויחאתאאנש

אוהךשחבויחאתאאנשהו11׃ובןיאלושכמורואב

רועךשחהיכךלהאוההנאעדיאלוךלהתיךשחבו

םכלוחלסניכןעיםינבהםכילאבתכיננה12׃ויניעתא

יכןעיתובאהםכילאינאבתכ13׃ומשןעמלםכיתאטח

םירוחבהםכילאינאבתכשארמאוהרשאותאםתרכה

ןעיםידליהםכילאינאבתכערהלעםתרבגתהיכןעי

יכןעיתובאהםכילאיתבתכ14׃באהתאםתרכהיכ

םירוחבהםכילאיתבתכשארמאוהרשאותאםתרכה

םתרבגתהוםכברקבןכשםיהלאהרבדוםתקזחיכןעי

דלחהירבדתאודלחהתאובהאתלא15׃ערהלע

לכיכ16׃באהתבהאובןיאדלחהתאשיאבהאיםא

ונניאןוההתואגוםיניעהתואתורשבהתואתדלחברשא

םערבעירובעדלחהו17׃דלחהןמםאיכוניבאןמ

aiōn)׃דעלדמעיםיהלאןוצרהשעהוויתואת g165)18

אבייכםתעמשרשאכוהאבהנורחאההעשההנהידלי

איהיכעדנתאזבוחישמהירצוברהתעןכחישמהרצ

יכויהונלשמאלךאואציונתאמ19׃הנורחאההעשה

יכולגיןעמללבאונמעםידמעויהזאיכונלשמויהולא



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1926

שודקהתאמםכלהחשמהםתאו20׃המהונלשמםלכאל

םתעדיאליכןעיםכילאיתבתכאל21׃לכהםתעדיו

ןמונניאבזכלכרשאוהתאםתעדייכןעיךאתמאהתא

יכרמאלעושיבשחכמהאלםאבזכהאוהימ22׃תמאה

23׃ןבבובאבשחכמהחישמהרצאוההזחישמהונניא

םכבאנםקיםתאו24׃ולןיאבאהםגןבבשחכמהלכ

םתעמשרשאםכבםוקיםאושארמםתעמשרשארבדה

רשאהחטבההו25׃באבוןבבומוקתםתאםגזאשארמ

aiōnios)׃םימלועייחאיהונחיטבה g166)26יתבתכתאז

רשאהחשמהםתאו27׃םכתאםיעתמהינפמםכילא

רשאשיאלוכרטצתאלוםכבתדמעותאמםתלבק

רבדלכבהחשמהםכתאדמלתרשאכםאיכםכדמלי

ודמעתןכםכתאהדמלרשאכובזכהנניאותמאהאיה

ותוארהבונבלץמאיןעמלובודמעםינבהתעו28׃וב

ועדאוהקידציכםתעדיםא29׃ואובבוינפמשובנאלו

׃ונממדלונהקדצהשעלכיכ

ינבארקנרשאונלהנותנהבאהתבהאהלדגהמואר3

אלותואיכןעיונתאעדיונניאםלועהןכלעםיהלאה

הלגנאלדועוונחנאםיהלאלםינבהתעיבוהא2׃עדי

רשאכוהארניכולהמדנותולגהביכונעדיךאהיהנהמ

רשאכומצעתארהטיתאזכהוקתולרשאלכו3׃אוה

אוההרותבעשפםגאטחהשעהלכ4׃אוהםגרוהט

תאשלהלגנאוהיכםתעדיו5׃הרותבעשפאוהאטחהו

לכאטחיאלובדמעהלכ6׃אטחןיאובווניאטחתא



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1927

םכתאהעתילאינב7׃ועדיאלםגוהאראלאטוחה

השעהו8׃קידצאוהרשאכאוהקידצהקדצהשעהשיא

ןבהלגנתאזלשארמאטחןטשהיכאוהןטשהןמאטח

םיהלאמדלונהלכ9׃ןטשהתולעפתארפהלםיהלאה

םיהלאמיכאטחללכויאלוםוקיובוערזיכאטחיאל

שיאלכןטשהינבוםיהלאהינבתאזבועדונו10׃דלונ

אלרשאלכןכוםיהלאמונניאהקדצהשעיאלרשא

םתעמשרשאהעומשהאיהתאזיכ11׃ויחאתאבהאי

ןמהיהרשאןיקכאל12׃והערתאשיאהבהאלשארמ

םיערויהוישעמיכןעיוגרהעודמוויחאתאגרהוערה

אנשיםאיחאוהמתתלא13׃קדצישעמויחאישעמו

לאתומהןמונרבעיכונעדיונחנא14׃םלועהםכתא

ויחאתאבהאיאלרשאשיאוניחאתאבהאניכלעםייחה

םתעדיואוהשפנחצרויחאתאאנשהלכ15׃תומבראשי

aiōnios)׃םימלועייחובומיקתיאלשפנחצרלכיכ g166)16

םגונדעבושפנתאןתנאוהיכהבהאהתאונרכהתאזב

רשאשיאו17׃וניחאדעבוניתשפנתאתתלםיביחונחנא

תאץפקוםחלרסחויחאתאהאראוהוםלועהיסכנול

אנלאינב18׃םיהלאתבהאובדמעתךיאונממוימחר

תאזבו19׃תמאבולעפבםאיכןושלבוןילמבבהאנ

20׃וניתובלתאטיקשנוינפלוונחנאתמאהןמיכהעדנ

ונבבלמאוהבגשנםיהלאהונתאעישריונבבלםאיכ

ןוחטבונעישריאלונבבלםאיבוהא21׃לכתאעדיו

רמשניכלבקנותאמלאשנרשאלכו22׃םיהלאבונל

ותוצמאיהתאזו23׃וינפליוצרהתאהשענוויתוצמתא



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1928

והערתאשיאהבהאלוחישמהעושיונבםשבןימאהל

תאזבוובאוהוובםוקיויתוצמתארמשהו24׃ונוצרשאכ

׃ונלןתנרשאחורבונבןכשאוהיכעדנ

תוחורהונחבםאיכחורלכלונימאתלאיבוהא4

׃םלועלואציםיבררקשיאיבניכהמהםיהלאמםא

עושיבהדומהחורלכםיהלאחורתאוריכתתאזב2

רשאחורלכו3׃אוהםיהלאמרשבבאביכחישמה

אוהםיהלאמאלרשבבאביכןודאהעושיבהדומונניא

אביאוביכוילעםתעמשרשאחישמהרצחוראוההזו

םיהלאמםכנהםינבהםתא4׃םלועבאוההנההתעו

5׃םלועברשאמאוהלודגםכברשאיכםתאםתחצנו

עמשיםלועהוורבדיםלועהמןכלעםלועהןמהמה

עמשיםיהלאהתאעדויהוננהםיהלאמונחנאו6׃םהילא

ריכנתאזבונילאעמשיאלםיהלאמונניארשאוונילא

שיאאנבהאניבוהא7׃העותהחורתאותמאהחורתא

דלונבהאירשאלכואיהםיהלאמהבהאהיכוהערתא

עדיאלבהאונניארשאו8׃םיהלאהתאעדיוםיהלאמ

התארנתאזב9׃הבהאאוהםיהלאהיכםיהלאהתא

ודיחיתאונבתאםיהלאהחלשיכונלםיהלאהתבהא

אלהבהאהאיהתאזב10׃ודילעהיחנןעמלםלועל

חלשיוונתואבהאאוהםאיכםיהלאהתאונבהאונחנאש

בהאהככםאיבוהא11׃וניתאטחלעהרפכלונבתא

׃והערתאשיאהבהאלםיביחונחנאםגםיהלאהונתא

תאשיאבהאנםאוםלועמשיאהאראלםיהלאהתא12



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1929

13׃ונבהמלשנותבהאוונברקבדמעיםיהלאהוהער

׃וחורמונלןתניכונבאוהוםוקנוברשאעדנתאזב

עישומןבהתאחלשבאהיכהדיענווניזחונחנאו14

םיהלאהםיהלאהןבאוהעושייכהדומהלכ15׃םלועה

הבהאבןמאנוונעדיונחנאו16׃םיהלאבאוהוובןכש

דמעהוהבהאאוהםיהלאהונתאבהאםיהלארשא

תאזבו17׃ובדמעםיהלאהוםיהלאבדמעהבהאב

יכןידהםויבןוחטבונלתויהבהבהאהונבהמלשנ

יכהבהאבהמיאןיא18׃הזהםלועבונחנאםגןכוהמכ

הבצעמהמיאביכהמיאהתאשרגתהמלשההבהאהםא

ותאםיבהאונחנא19׃הבהאבםלשונניאהמיאברשאו

תאינאבהאשיארמאייכ20׃ונתאהבהאלםדקאוהיכ

בהאיאלרשאיכאוהבזכויחאתאאנשאוהוםיהלאה

םיהלאהתאבהאללכויהככיאהאראוהרשאויחאתא

יכותאמונלשיהוצמהתאזו21׃ותאהארונניארשא

׃ויחאתאםגבהאיםיהלאהתאבהאה

םיהלאמדליהזהנהחישמהאוהעושייכןימאמהלכ5

תאזב2׃ותאמדלונהתאםגבהאיודילומתאבהאהלכו

םיהלאהתאונתבהאבםיהלאהינבתאבהאניכעדנ

רשאאיהםיהלאתבהאתאזיכ3׃ויתוצמתאונרמשבו

דלונהלכיכ4׃תודבכןניאויתוצמוויתוצמתארמשנ

חצנמהןוחצנהונתנומאוםלועהתאחצנמםיהלאהתאמ

אלםאםלועהתאחצנמההזאוהימ5׃םלועהתא

אברשאאוההז6׃םיהלאהןבאוהשעושיבןימאמה



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1930

םימבםאיכדבלםימבאלחישמהעושיםדבוםימב

יכ7׃תמאהאוהחורהיכדיעמהאוהחורהוםדבו

שדקהחורורבדהבאהםימשבםידיעמההמההשלש

ץראבםידיעמההמההשלשו8׃המהדחאםתשלשו

לבקנםא9׃המהתחאלםתשלשוםדהוםימהחורה

תאזיכהנממהלודגםיהלאהתודעהנהםדאינבתודע

ןבבןימאמה10׃ונבלעדיעהרשאםיהלאהתודעאיה

םיהלאלןימאיאלרשאוושפנבתודעהולשיםיהלאה

םיהלאהדיעהרשאתודעבןימאהאלןעיוהמשבזכל

ונלןתנםימלועייחיכתודעהאיהתאזו11׃ונבלע

aiōnios)׃המהונבבהלאהםייחהוםיהלאה g166)12רשא

ןיאםיהלאהןבולןיארשאוםייחהולשיןבהולשי

ןבםשבםינימאמהםכילאיתבתכתאז13׃םייחהול

ונימאתןעמלוםלועייחםכלשישןועדתןעמלםיהלאה

aiōnios)׃םיהלאהןבםשב g166)14וילאוננוחטבאוההזו

ונתעדמו15׃ונעמשיונוצריפכרבדלאשנםארשא

תאגישניכתאזםגעדנלאשנרשאלכלונעמשייכ

ויחאתאהארייכשיא16׃ונממונלאשרשאתולאשמה

ולןתיוודעבלאשילאשתומלאלרשאתאטחאטוח

הזלעתומלאטחשיןהתומלאלואטחרשאלכלםייח

אטחטפשמכאלשהשעמלכ17׃ודעבלאשלרמאאל

תאמדלונהלכיכונעדי18׃תומלאלשאטחשיואיה

רמשיםיהלאהתאמדלירשאיכאטחיאלםיהלאה

ונחנאםיהלאמיכונעדי19׃ובעגיאלערהוושפנתא

ןתיוםיהלאןבאביכונעדיו20׃אוהערבםלועהלכו



ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה 1931

עושיונבבונחנאיתמאבויתמאהתאתעדלהניבונל

aiōnios)׃םלועהייחויתמאהלאהאוההזחישמה g166)21

׃ןמאםילילאהןמםכלורמשהינב



ןָנָחיְלתיִנֵּׁשַה 1932

ןָנָחיְלתיִנֵּׁשַה

בהאינארשאהינבלאוהריחבההריבגהלאןקזה1

2׃תמאהיעדילכםגםאיכידבלינאאלותמאבםתא

׃םלועלונמעהיהתםגוונברקבתדמעהתמאהןעמל

(aiōn g165)3םיהלאהתאמםולשוםימחרודסחםכמעיהי

׃הבהאבותמאבבאהןבחישמהעושיונינדאתאמווניבא

תמאבםיכלהתמךינבמיתאצמיכדאמליתחמש4

ךממינאשקבמהתעו5׃באהתאמונלבקרשאהוצמכ

רשאתאםאיכהשדחהוצמךילאבתככאלוהריבגה

איהתאזו6׃והערתאשיאהבהאלשארמונלהתיה

רשאהוצמהאיהתאזויתוצמבךלהתנרשאהבהאה

ואבםיברםיעתמיכ7׃הבךלהתהלשארמםתעמש

רשבבאביכחישמהעושיבםידומםניארשאםלועל

דבאתןפםכלורמשה8׃חישמהרצוהעתמהאוההז

רבעהלכ9׃המלשונתרכשמחקנםאיכונתלעפונממ

דמעהוםיהלאולןיאהבדמעונניאוחישמהתרותלע

םכילאאבהלכ10׃ןבהםגבאהםגולשיחישמהתרותב

אלוהתיבהותאופסאתאלתאזההרותהתאאיביאלו

ףתתשמאוהומולשבלאשהיכ11׃םולשלולולאשת

יתצפחאלוםכילאבתכלילהברה12׃םיערהוישעמב

הפלאהפרבדלוםכילאאובלהוקאיכוידבורינב

הריחבהךתוחאינב13׃המלשונתחמשהיהתןעמל

׃ןמאךמולשלםילאש



ןָנָחיְלתיִׁשיִלְּׁשַה 1933

ןָנָחיְלתיִׁשיִלְּׁשַה

2׃תמאבותאבהאינארשאביבחהסויגלאןקזה1

רשאכקזחתורבדלכבךלבטיייכאוהיצפחיביבח

םיחאואברשאכדאמליתחמשיכ3׃ךשפנבךלבוט

ילןיא4׃התאתמאבךלהתמרשאךתמאלעודיעיו

5׃תמאבוכלהתיינברשאתאעמשלמהלודגהחמש

6׃םיחראהםעוםיחאהםעךישעמלכהנומאביביבח

תושעלביטיתףאולהקהינפבךתבהאלעודיעהרשא

ומשרובעביכ7׃םיהלאינפלהתאירשאכםתאךתולב

ונחנאםיביחןכלע8׃םיוגהןמהמואמוחקלאלוואצי

לאיתבתכינא9׃תמאלםירזעהיהנןעמלםתאלבקל

שארלםהילעתויהלהואתמהספירטוידךאהלהקה

רשאוישעמתאריכזאיאבבןכלע10׃ונתאלבקמונניא

לבקיאלשוידאלוםיערםירבדונילעורפסבהשעאוה

ךותמםשרגיולבקלםיצפחהתאענמיםגיכםיחאהתא

השעהבוטהםאיכהערהףדרתלאיביבח11׃הלהקה

12׃םיהלאהתאהאראלערהשעהוםיהלאמאוהבוט

ונחנאםגוהמצעתמאהםגולכהודיעהסוירטמידלע

הברה13׃הנמאנאיהונתודעיכםתעדיווילעםידיעמ

לבא14׃הנקבווידבךילאבתכליתצפחאלובתכליל

III([׃רבדנהפלאהפוהרהמבךתוארלהוקא John

םולשללאשךמולשלםילאשםיערהךלםולש)1:15

]׃ומשבשיאשיאלםיערה



הָדּוהְי 1934

הָדּוהְי

םיארקמהלאבקעייחאוחישמהעושידבעהדוהי1

׃חישמהעושילםירומשובאהםיהלאבםישדקמםהרשא

יבוהא3׃ריבכמלםכלויהיהבהאוםולשוםימחר2

ונלכלתחאההעושתהרבדלעםכילאבתכלילדתשהב

הנומאלומחלתרשאבתכמבםכזרזליניעבאיההבוח

תצקמאובלובנגתהיכ4׃םישודקלתחאםעפהרוסמה

םיכפההעשרישנאהזהטפשמלזאמםיבותכהםישנא

דיחיהלשמהםיהלאבםירפכוהמזלוניהלאדסחתא

םכתאריכזהלישפנתאשיו5׃חישמהעושיונינדאבו

םירצממםעהתאהוהיעישוהיכםתעדירבכרשאתא

רשאםיכאלמהו6׃ונימאהאלרשאתאןכירחאדמשיו

םרמשםלבזתאובזעםאיכםתרשמתאורמשאל

aïdios)׃לודגהםויהטפשמלהלפאבוםלועתורסומב

g126)7ונזהרשאןהיתוביבסםירעהוהרמעוםודסרשאכ

רסומלורסמניכיארכויהנרזרשבירחאוכליוםהומכ

aiōnios)׃םלועשא g166)8הלאהתומלחהילעבםגןכו

תוררשהתאווצאניהלשממהתאורשבהתאםיאמטמ

ןטשהםעוחכותהבםיכאלמהרשלאכימו9׃ופרחי

טפשמץרחלובלואלמאלהשמתיוגתודאלעותאבריו

תאםיפדגמהלאו10׃ךבהוהירעגירמאםאיכםיפודג

תומהבכםיעבטקחמוניבירשאםירבדבוועדיאלרשא

ךדרביכםהליוא11׃םשפנתאותיחשיהמהבתולכסה

ירמבורכשלבקלםעלבתעותבועקתשיווכלהןיק

לשםכיתדועסבהמהלושכמירוצאלה12׃ודבאחרק



הָדּוהְי 1935

םשפנתאםיערוםכמעותשיוולכאישארתולקבוהבהא

ןיאבףרחיצעחורינפמםיפדנהםימילבבםהםיננע

רשאםיזעםיירבשמ13׃ורקענוםימעפותמרשאירפ

םהלןופצהלפאךשחרשאםיעתםיבככםתשבושרגי

aiōn)׃דעידע g165)14הלאלאבנםדאליעיבשהךונחםגו

טפשמתושעל15׃וישדקתבברבאבהוהיהנהרמאל

םתעשרישעמלכלעץראיעשרלכחיכוהלוםלכב

16׃עשרישנאםיאטחוילעורבדרשאתושקהלכלעו

םהיתואתירחאםיכלההםיננואתמהוםינגרהםההלא

םתאו17׃דחשבקעםינפירדהקתערבדיםהיפרשא

יחילשדיבםדקמםירמאנהםירבדהתאורכזםיבוהאה

הנהרמאלםכילאםרבדב18׃חישמהעושיונינדא

׃םעשרתואתירחאםיכלההםיצלואביםימיהתירחאב

ןיאחורוםיישפנםישנארובצהןמםישרפהםההלא19

לעהלענהםכתנומאבונבהםיבוהאהםתאו20׃םהב

תאםתרמשו21׃שדקהחורבוללפתהוהתשדקבלכ

עושיונינדאימחרלםתיכחוםיהלאתבהאבםכיתשפנ

aiōnios)׃םלועהייחלחישמה g166)22הלאתאולידבה

המיאבועישותהלאתאו23׃םימחרבםהמעוגהנתהו

לאגמהשובלהתאםגםתלעגושאהךותמםתאםתצלחו

לושכמילבבםכרמשללוכירשאלו24׃רשבהתאלחב

םיהלאל25׃ודובכינפלםימימתןוששבםכתאדימעהלו

הלדגהודובכהולונתאעישומההמכחהודבלולרשא

aiōn)׃ןמאדעימלועלוהתעמהלשממהוזעהו g165)



ןָנָחיןזח 1936

ןָנָחיןזח

תאתוארהלםיהלאהולןתנרשאחישמהעושיןוזח1

וחלשבעידוהאוהוהרהמבהיהיהיהרשאתאוידבע

םיהלאהרבדדיעהרשא2׃ןנחויודבעלוכאלמדיב

ארוקהירשא3׃האררשאלכתאוחישמהעושיתודעו

רשאתאםירמשוהאובנהירבדתאםיעמשהירשאו

תולהקהעבשלאןנחוי4׃תעההבורקיכהבבותכ

ןמואוביוהיהוהוההתאמםולשוםכלדסחאיסאברשא

חישמהעושיתאמו5׃ואסכינפלרשאתוחורהתעבש

ולץראיכלמלןוילעוםיתמהןמרוכבוןמאנהדעה

ונתאשעיו6׃וניתאטחמונלאגומדבוונתאבהארשא

ימלועלזעהודובכהויבאםיהלאלםינהכוםיכלמל

aiōn)׃ןמאםימלוע g165)7התארוםיננעהםעאבאוההנה

תוחפשמלכוילעודפסווהרקדרשאהלאםגןיעלכותא

םאנףוסושארותהינאוףלאהינא8׃ןמאהיהיןכץראה

ןנחויינא9׃תואבציהלאאוביוהיהוהוההםיהלאהוהי

ןעמלתונלבסבותוכלמבוץחלבםכלרבחםגוםכיחא

רבדרובעבסומטפומשרשאיאביתייהחישמהעושי

םויבחורביהאו10׃חישמהעושיתודערובעבוםיהלאה

ינארמאיו11׃רפושלוקכלודגלוקירחאעמשאוןודאה

הארהתארשאתאוןורחאהוןושארהותהינאוףלאה

סוספאלאיסאברשאתולהקהלאוהחלשורפסלאבתכ

איפדליפלוסידרסלואריטאיתלוסומגרפלואנרימזלו

יהיוילארבדמהלוקהתאתוארלןפאו12׃איקדוללו

תורנמהעבשךותבו13׃בהזתורנמעבשאראויתונפב



ןָנָחיןזח 1937

14׃ובללעבהזרוזארוגחוליעמשובלםדאןבתומד

׃שאתבלכויניעוגלשכרחצרמצכםינבלורעשוושארו

לוקכולוקורוכבתופורצכללקתשחנןיעכויתלגרמו15

ויפמוםיבכוכהעבשונימידיבוליהיו16׃םיברםימ

׃ותרובגבריאמהשמשכוינפוהדחתויפיפברחתאצוי

ונימידיילעתשיותמכוילגרללפאוותואיתארכו17

יהאו18׃יחהוןורחאהוןושארהינאאריתלארמאיו

לואשתוחתפמידיבוןמאםימלועימלועליחיננהותמ

aiōn)׃תומו g165, Hadēs g86)19תיאררשאתאבתכהתעו

תא20׃ןכירחאתויהלדיתערשאוהתעהשענרשאו

תורנמעבשתאוינימיבתיאררשאםיבכוכהתעבשדוס

עבשותולהקהעבשיכאלמםהםיבכוכהתעבשבהזה

׃הנהתולהקעבשתיאררשאתורנמה

ונימיבזחאהרמאהכבתכסוספאלהקךאלמלא2

2׃בהזהתורנמעבשךותבךלהתמהםיבכוכהתעבש

לכותאליכוךלבסתאוךלמעתאוךישעמתאיתעדי

ונחנאםיחילשםירמאהתאהסנתוםיעשרהתאתאש

ךלשיוהברהתאשנהתאו3׃םיבזכםאצמתוםניאו

יכךילעילשיךא4׃תפעיאלימשןעמלותונלבס

תלפנהזמיאאופארכז5׃הנושארהךתבהאתאתבזע

ךילעאביננהאלםאוםינשארהךישעמהשעוהבושו

תאזלבא6׃בושתאלםאהמוקממךתרונמיתחסנורהמ

םיתאנשרשאםייסלקינהישעמתאאנשתיכךלאיה

רמאחורהרשאתאעמשיולןזארשאימ7׃ינאםג



ןָנָחיןזח 1938

ןגךותברשאםייחהץעמלכאלולןתאחצנמהתולהקל

רמאהכבתכאנרימזלהקךאלמלאו8׃םיהלאלןדע

תאוךישעמתאיתעדי9׃יחיותמרשאןורחאהוןושארה

םירמאהףודגתאוהתארישעםלואוךשירתאוךתרצ

אריתלא10׃ןטשהתיסנכםאיכםניאוונחנאםידוהי

םכמךילשהלןישלמהדיתעהנהלבסלךילערשאתא

היהםימיתרשעהרצבםתייהווסנתןעמלרמשמהתיבל

ולןזארשאימ11׃םייחהתרטעךלהנתאותומדעןמאנ

תומבקזניאלחצנמהתולהקלרמאחורהרשאתאעמשי

רשארמאהכבתכסומגרפלהקךאלמלאו12׃ינשה

םוקמתאוךישעמתאיתעדי13׃הדחהתויפיפברחול

תרקשאלוימשבקבדתוןטשהאסכםשרשאךתבש

םכלצאגרהנרשאןמאנהידעספיטנאימיבםגיתנומאב

ךמעםשיכךילעילשיטעמךא14׃ןטשהבשומםוקמ

תתלקלבתאהרוהרשאםעלבתרותבםיקבדםישנא

׃תונזלוםילילאיחבזמלכאללארשיינבינפללושכמ

םייסלקינהתרותבםיקבדםישנאךבםגואצמנןכ15

הרהמךילעאובאהתעיכאלםאוהבוש16׃יתאנשרשא

רשאתאעמשיולןזארשאימ17׃יפברחבםביתמחלנו

יתתנוזונגהןמהןמונליכאאחצנמהתולהקלרמאחורה

ונעדיאלרשאשדחםשחתפמןבאהלעוהנבלןבאול

בתכאריטאיתלהקךאלמלאו18׃לבקמהיתלוזשיא

ויתלגרמושאתבלכויניערשאםיהלאהןברמאהכ

ךתנומאוךתבהאוךישעמתאיתעדי19׃ללקתשחנןיעכ

ןמםהםיברםינורחאהךישעמיכוךלבסוךתרובעו



ןָנָחיןזח 1939

השאהתאחינתיכךילעילשיטעמךא20׃םינשארה

ידבעתאתועתהלודמללהאיבנאיהיכתרמאהלבזיא

איהובושלןמזהלןתאו21׃םילילאיחבזלכאלותונזל

תאוהטמלעהתאליפמיננה22׃היתונזתמבושלהנאמ

23׃םהישעממובושיאלםאהלודגהרצבהתאםיפאנמה

רקחינאיכתולהקהלכועדיוהינבתאתומביתגרהו

לבא24׃ויללעמירפכשיאלכלםכליתתנובלותוילכ

ןיארשאלכאריטאיתבםיאצמנהראשלוםכלינארמא

םהרשאכןטשהתוקמעתאועדיאלואוההחקלהםהל

שישהמספא25׃רחאאשמםכילעםישאאלםיללהתמ

ישעמתארמשוחצנמהו26׃אובאיכדעובוקיזחהםכל

לזרבטבשבםערו27׃םיוגהלעןטלשולןתאץקתעדע

28׃יבאתאמיכנאםגיתלבקרשאכוצפנירצויילככ

רשאתאעמשיולןזארשאימ29׃רחשהבכוכוליתתנו

׃תולהקלרמאחורה

עבשולרשארמאהכבתכסידרסלהקךאלמלאו3

ךישעמתאיתעדיםיבכוכהתעבשוםיהלאהתוחור

תאקזחודקש2׃תמךנהויחהתאולאכםשךליכ

םימלשךישעמיתאצמאליכתומלהבורקהתיראשה

תאזהרמשותעמשותלבקרשאתארוכז3׃םיהלאהינפל

יאבעדתאלובנגכךילעאביננהדקשתאלםאוהבושו

םיטעמתומשסידרסבםגךלשי4׃ךילעאבאהעשוז

םינבלישבליתאוכלהתיוםהישובלמתאולאגאלרשא

אלוםינבלםידגבשבליחצנמה5׃תאזלםהםיואריכ
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ינפלויבאינפלומשהדואוםייחהרפסמומשתאהחמא

רמאחורהרשאתאעמשיולןזארשאימ6׃ויכאלמ

רמאהכבתכאיפלדליפלהקךאלמלאו7׃תולהקל

רגסןיאוחתפהדודחתפמודיברשאיתמאהשודקה

ךינפליתתנהנהךישעמתאיתעדי8׃חתפןיאורגסהו

ךלטעמתרובגיכורגסלשיאלכויאלרשאחתפנחתפ

םישנאןתניננה9׃ימשבתשחכאלוירבדתארמשתו

םיבזכיכםניאוונחנאםידוהיםירמאהןטשהתיסנכמ

ועדיוךילגרינפלתוחתשהלואבירשאהשעיננההמה

םגךרמשאיתונלבסרבדתרמשןעי10׃ךיתבהאינאיכ

תוסנלהלכלבתלעאובלהדיתעהןויסנהתעשמיכנא

ןעמלךלרשאבקזחההרהמאביננה11׃ץראהיבשיתא

לכיהבדומעלוננתאחצנמה12׃ךרזנתאשיאחקיאל

יהלאםשתאוילעיתבתכוהצוחהדועאציאלויהלא

םימשמתדריההשדחהםילשורייהלאריעםשתאו

תאעמשיולןזארשאימ13׃שדחהימשתאויהלאםעמ

איקדוללהקךאלמלאו14׃תולהקלרמאחורהרשא

תאירבתישאריתמאהוןמאנהדעהןמאהרמאהכבתכ

ימהתאםחאלורקאליכךישעמתאיתעדי15׃םיהלאה

אלורקאלוהתארשופהתעיכ16׃םחוארקתייהוןתי

יתאצמיתרשעךאתרמאיכ17׃יפמךאיקאןכלעםח

יודוהתאללמאיכתעדיאלולכיתרסחאלוילןוא

ףורצבהזיתאמתונפלךצעיאינא18׃םרעורועוינעו

םהבהסכתתןעמלםינבלםידגבורישעתןעמלשאב

ןעמלתירולקךיניעחשמלותותורעתשבהארתאלו
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ןכלםרסיאוםחיכואבהארשאלכתאינא19׃הארת

שיאעמשייכהיהוקפדוחתפלדמעיננה,בושתודקשת

׃ידמעאוהוומעדועסלוילאאובאחתפהחתפוילוקל

םגיתחצנרשאכיאסכלעיתאתבשלוננתאחצנמה21

תאעמשיולןזארשאימ22׃ואסכלעיבאתאבשאויכנא

׃תולהקלרמאחורהרשא

חתפנחתפהנהואראוהלאהםירבדהרחאיהיו4

רבדמרפושלוקכויתעמשרשאןושארהלוקהוםימשב

׃ןכירחאהיהיהיהרשאתאךאראוהנההלערמאילא

בשידחאוםימשבהארנאסכהנהוחורביתייהעגרכו2

םדאוהפשיןבאהארמכוהארמבשיהו3׃אסכהלע

אסכלביבסו4׃תקרבןיעכהיארמואסכלביבסתשקו

העבראתאיתיארתואסכהלעותואסכםירשעוהעברא

תורטעוםינבלםידגבישבלםהוםיבשיםינקזהםירשעו

םימערוםיקרבםיאצויאסכהןמו5׃םהישארבבהז

םהרשאאסכהינפלםירעבשאידיפלהעבשותולוקו

ןיעכתיכוכזםיאסכהינפלו6׃םיהלאהתוחורהעבש

תואלמתויחעבראאסכלביבסואסכהןיבוחרקה

הנושארההיחהתומדו7׃םהירחאמוםהינפלמםיניע

ינפכתישילשההיחהינפורושכתינשההיחהוהיראכ

תחאלכלו8׃ףפועמרשנכתיעיברההיחהתומדוםדא

תואלמהנההמינפלוביבסמםיפנכששתויחהעבראמ

שודקשודקתורמאוהלילוםמויןהלימדןיאוםיניע

תתידמו9׃אוביוהוהוהיהתואבצםיהלאהוהישודק
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יחאוהרשאאסכהלעבשילהדותורדהודובכתויחה

aiōn)׃םימלועימלועל g165)10העבראוםירשעולפיזא

יחלווחתשהואסכהלעבשיהינפלםהינפלעםינקזה

׃רמאלאסכהינפלםהיתורטעתאומשוםימלועהימלוע

(aiōn g165)11יכזעורדהודובכתחקלונינדאהאנךל

׃וארבנוויהךנוצרבלכהולכהתארבהתא

רוחאוםינפבותכרפסאסכהלעבשיהןימיבאראו5

לוקבארוקריבאךאלמאראו2׃תומתחהעבשבםותחו

3׃וימתוחתאריתהלורפסהחתפלהכזהאוהימלודג

חתפלץראלתחתמםגץראבםגםימשבםגשיאלכיאלו

רשאלעלודגיכבךבאו4׃וילאטיבהלוארפסהתא

טיבהלואובארקלורפסהתאחתפלהכזשיאאצמנאל

חצנהנההכבתלאםינקזהןמדחאילארמאיו5׃וילא

תאחתפלדודשרשהדוהיטבשמאוהרשאהיראה

אסכהןיבהנהואראו6׃וימתוחתעבשריתהלורפסה

עבשולוחובטומכדמעהשםינקזהןיבותויחהעבראו

םיהלאהתוחורהעבשםהרשאםיניעהעבשוםינרק

ןימימרפסהתאחקיואביו7׃ץראהלכלאםיחולשה

ינפלולפיורפסהתאותחקביהיו8׃אסכהלעבשיה

שיאשיאוםינקזההעבראוםירשעותויחהעבראהשה

תולפתהנהרשאתרטקתאלמבהזתורעקוודיברונכ

תאתחקלהאנךלרמאלשדחרישורישיו9׃םישודקה

ונתינקךמדבותטחשנהתאיכוימתוחתאחתפלורפסה

םתאשעתו10׃יוגוםעלכוןושלוהחפשמלכמםיהלאל
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אראו11׃ץראהלעוכלמיווניהלאלםינהכוםיכלמ

םינקזלותויחלואסכלביבסםיברםיכאלמלוקעמשאו

לודגלוקבםיארק12׃םיפלאיפלאותובברוברםרפסמ

רדהוהרובגוהמכחורשעוזעתחקלחובטההשלהאנ

תחתמוץראבוםימשברשאהירבלכו13׃הכרבודובכו

יתעמשםלכתאםהברשאלכוםיהלערשאוץראל

רדההוהכרבההשלואסכהלעבשילרמאלםירמא

aiōn)׃םימלועימלועלזעהודובכהו g165)14הנרמאתו

לעולפנםינקזההעבראוםירשעוןמאתויחהעברא

׃םימלועהימלועיחלווחתשיוםהינפ

תומתחההעבשןמדחאהשהחתפרשאכאראו6

רמאלםערלוקכתרבדמתויחהעבראמתחאעמשאו

תשקוילעבכרהוןבלסוסהנהוטיבאו2׃הארואב

וחתפכו3׃חצניןעמלוחצנמאציוהרטעולןתנתוודיב

אבתרמאתינשההיחהתאעמשאוינשהםתוחהתא

תאשלןתנוילעבכרלוםדאאוהוינשסוסאציו4׃הארו

ןתנתוויחאתאשיאוגרהיןעמלץראהןמםולשהתא

עמשאוישילשהםתוחהתאוחתפכו5׃הלודגברחול

סוסהנהוטיבאוהארואבתרמאתישילשההיחהתא

ךותמלוקעמשאו6׃ודיבםינזאמוילעבכרהורחש

םיבקהשלשורנידבםיטחבקרמאלתויחהעברא

תאוחתפכו7׃תחשתלאןייהוןמשהתאורנידבםירעש

אבתרמאתיעיברההיחהתאעמשאויעיברהםתוחה

תומהומשוילעבכרהוקרקריסוסהנהואראו8׃הארו
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ץראהתיעיברלעןטלשםהלןתניווילגרלתאצוילואשו

Hadēs)׃ץראהתיחבורבדבובערבוברחבתימהל g86)9

תושפנתאחבזמלתחתמאראוישימחהםתוחהוחתפכו

התיהרשאתודעהלעוםיהלאהרבדלעםיחובטה

שודקהינדאיתמדעורמאיולודגלוקבוקעזיו10׃םהל

11׃ץראהיבשימונימדתאםוקתאלוטפשתאליתמאהו

חונלםהילארמאיותונבלתולמשםהמשיאשיאלןתיו

םהיחאוםירבחםידבעהרפסמתאלמדעטעמןמזדוע

םתוחהתאוחתפבאראו12׃םהומכגרהלםידיתעה

רעשקשכשמשהרדקיוהיהלודגשערהנהויששה

רשאכהצראולפנםימשהיבכוכו13׃םדלךפהנחריהו

ושמםימשהו14׃היגפהכילשהוהקזחחורבהנאתעונת

ץראהיכלמו15׃םמוקממוקתנהיאורהלכוללגנרפסכ

דבעלכוםיפיקתהוםירישעהוםיפלאהירשוםינזרהו

16׃םירההיעלסבותורעמבואבחתהםירחןבלכו

ינפמונוסכוונילעולפנםיעלסהלאוםירההלאורמאיו

ותרבעםויאביכ17׃השהתמחינפמואסכהלעבשיה

׃בציתהללכויימולודגה

עבראבםידמעםיכאלמהעבראיתיארןכירחאו7

אלןעמלץראהתוחורעבראתאורצעיוץראהתופנכ

ךאלמאראו2׃ץעלכבאלוםיבאלוץראבאלחורבשת

ארקיוםייחםיהלאתמתחודיבושמשחרממהלערחא

לבחלםהלןתנרשאםיכאלמההעבראלאלודגלוקב

תאוםיהתאוץראהתאולבחתלא3׃רמאלםיהוץראה

4׃םתוחצמלעוניהלאידבעתאונמתחםאדעץעה
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העבראוםיעבראוףלאהאמםימותחהרפסמעמשאו

הדוהיטבשל5׃לארשיינביטבשלכמםימותחםהוףלא

םינשםימותחןבוארטבשלףלארשעםינשםימותח

טבשל6׃ףלארשעםינשםימותחדגטבשלףלארשע

םימותחילתפנטבשלףלארשעםינשםימותחרשא

7׃ףלארשעםינשםימותחהשנמטבשלףלארשעםינש

םימותחיולטבשלףלארשעםינשםימותחןועמשטבשל

׃ףלארשעםינשםימותחרכששיטבשלףלארשעםינש

ףסויטבשלףלארשעםינשםימותחןולבזטבשל8

רשעםינשםימותחןמינבטבשלףלארשעםינשםימותח

שיאלכיאלרשאברןומההנהויתיארןכירחא9׃ףלא

ודמעיותונשלהוםימעהותוחפשמהוםיוגהלכמותונמל

תופכותונבלתולמשםישבלמהשהינפלואסכהינפל

העושיהרמאללודגלוקבוארקיו10׃םהידיבםירמת

ודמעםיכאלמהלכו11׃השלואסכהלעבשיהוניהלאל

לעולפיותויחהעבראלוםינקזלביבסואסכלביבס

ןמאורמאיו12׃םיהלאלווחתשיואסכהינפלםהינפ

זעהוחכהורדההוהדותהוהמכחהודובכהוהכרבה

aiōn)׃ןמאםימלועימלועלוניהלאל g165)13ןמדחאןעיו

המהימןבלידגבםישבלמההלאילארמאיוםינקזה

ילארמאיותעדיהתאינדאוילארמאו14׃ואבןיאמו

םתלמשתאוסבכיוהלודגההרצהןמםיאבהםההלא

םיהלאהאסכינפלםנהןכל15׃השהםדבםוניבליו

אסכהלעבשיהוהלילוםמויולכיהבותואםיתרשמו

םכיאלוואמציאלודועובעריאל16׃םהילעונכשמןתי
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םעריאוהאסכהךותברשאהשהיכ17׃ברשושמש

העמדלכםהילאהחמוםלהניםייחםימיעובמלעו

׃םהיניעמ

יצחכםימשבהממדיהתויעיבשהםתוחהוחתפכו8

ינפלודמערשאםיכאלמהתעבשתאאראו2׃העש

רחאךאלמאביו3׃תורפושהעבשםהלונתניוםיהלאה

הברהתרטקולןתנתוודיבבהזתתחמוחבזמהלאשגיו

ינפלרשאבהזהחבזמלעםישדקהלכתולפתםעהתתל

דימםישדקהתולפתםעתרטקהןשעלעיו4׃אסכה

האלמיוהתחמהתאךאלמהחקיו5׃םיהלאינפלךאלמה

םימערותולוקיהיוץראהלעךלשיוחבזמהלעמשא

םדיברשאםההםיכאלמההעבשו6׃שערוםיקרבו

ןושארהךאלמהו7׃עקתלודתעתהתורפושהתעבש

הצראךלשתוםדבםילולבשאודרביהיורפושבעקת

ךאלמהו8׃ףרשנבשעקרילכוץעהתישילשףרשתו

ךלשהשאברעבלודגרהתומדכהנהורפושבעקתינשה

לכתישילשתמתו9׃םדלםיהתישילשיהתוםיהךותלא

ךאלמהו10׃התחשנתוינאהתישילשוםיברשאהיחשפנ

רעבלודגבכוכםימשהןמלפיורפושבעקתישילשה

׃םימהתוניעמלעותורהנהתישילשלעלפיודיפלכ

הנעללםימהתישילשיהתוהנעלארקנבכוכהםשו11

ךאלמהו12׃ויהםירמיכםימהןמותמםדאינבמםיברו

תישילשושמשהתישילשהכתורפושבעקתיעיברה

םויהוםתישילשךשחתןעמלםיבכוכהתישילשוחריה
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ךאלמעמשאואראו13׃הלילהםגןכוותישילשריאיאל

יואיואלודגלוקבארוקהעיקרהםורמבףפועמדחא

םיכאלמהתשלשרפושתולקראשמץראהיבשיליוא

׃עקתלםידיתעה

ןמלפנבכוכאראורפושבעקתישימחהךאלמהו9

Abyssos)׃םוהתהראבחתפמולןתניוץראלםימשה g12)2

ןשבכןשעכראבהןמןשעלעיוםוהתהראבתאחתפיו

Abyssos)׃ראבהרטיקמעיקרהושמשהךשחיולודג g12)3

ןטלשכןטלשםהלןתניוץראהלעהבראאצירטיקהןמו

בשעתאותיחשיאלרשאםהילארמאיו4׃ץראהיברקע

םדאהינבתאםאיכץעלכאלוקרילכאלוץראה

םהלןתנאלו5׃םתוחצמבםיהלאםתוחםהלןיארשא

באככםבאכוםישדחהשמחםביאכהלקרםתימהל

םדאינבושקביםההםימיבו6׃ברקעהוהכירשאשיא

תומהותומלםשפנתאולאשיווהאצמיאלותומהתא

יכורעםיסוסתומדכהבראההארמיהיו7׃םהמחרבי

ינפכםהינפובהזןיעכתורטעכםהישארלעוהמחלמ

9׃היראינשםהינשוםישנרעשכםהלרעשו8׃םדא

תובכרמלוקכםהיפנכלוקולזרבינירשכםהלםינירשו

תובנזכםהלתובנזו10׃המחלמלםיצרהםיברםיסוס

םדאהינבתאתונעלוטלשהוםתובנזבםיצקעוםיברקע

ומשוםהילעךלמאוהםוהתהךאלמו11׃םישדחהשמח

Abyssos)׃ןויןושלבןוילופאאוהותירבעבןודבא g12)12

דועהירחאתואבהנהוהלהכלההפלחתחאההרצה
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לוקעמשאורפושבעקתיששהךאלמהו13׃םיתשתורצ

׃םיהלאינפלרשאבהזהחבזמתונרקעבראמדחא

תארתהודיברפושהרשאיששהךאלמלרמאיו14

רהנלודגהרהנהלעםירוסאהםההםיכאלמההעברא

העשלםינוכנויהרשאםיכאלמההעבראורתיו15׃תרפ

יהיו16׃םדאהינבתישילשתימהלהנשלושדחלוםוילו

יתעמשינאותובבראובריתשםישרפהתואבצרפסמ

םהיבכרוםיסוסהתאהארמביתיארןכו17׃םרפסמ

םיסוסהישארותירפגותלכתושאןיעכםהיתונירשרשא

תמותו18׃תירפגורוטיקושאםהיפמאצתותויראישארכ

תירפגבורוטיקבושאבהלאהשלשבםדאינבתישילש

םתובנזיכםהיפבםיסוסהחכיכ19׃םהיפמתואציה

ראשו20׃ותיחשיםהבוםישארםהלשיוםישחנלםימוד

ובשאלתאזלכבהלאהתופגמבוגרהנאלרשאםדאינב

ףסכובהזיבצעלוםידשלדועתוחתשהמםהידיישעממ

21׃וכלהיאלוועמשיאלוואריאלרשאץעוןבאותשחנו

׃בנגלותונזלוףשכלוחצרלםכרדמובשאלו

הטעאוהוםימשהןמדרויריבארחאךאלמאראו10

וילגרושמשכוינפוןנעהתשקהארמכושארלעוןנע

לגרתאםשיוחותפןטקרפסודיבו2׃שאידומעכ

לוקבארקיו3׃ץראהלעולאמשתאוםיהלעונימי

םימערהתעבשורבדוארקבוהיראהגאשירשאכלודג

יתצפחםהיתלוקבםימערהתעבשרבדכו4׃םהיתלוקב

ורבדרשאתאםותחרמאלםימשהןמלוקעמשאובתכל
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ויתיאררשאךאלמהו5׃תאזבתכתלאוםימערהתעבש

עבשיו6׃םימשהלאודיםירהץראהלעוםיהלעדמע

רשאלכוםימשהתאארברשאםימלועהימלועיחב

היהיאליכוברשאלכוםיהוהברשאלכוץראהוםהב

aiōn)׃ןמזדוע g165)7תעביעיבשהךאלמהלוקימיבךא

וידבעתארשברשאכםיהלאהדוסםלשנועוקתלודמע

רבדלבשםימשהןמיתעמשרשאלוקהו8׃םיאיבנה

דיברשאחותפהןטקהרפסהתאחקוךלרמאלילא

ךאלמהלאאבאו9׃ץראהלעוםיהלעדמעהךאלמה

רמיוותאלכאוחקילארמאיורפסהתאילהנתולרמאו

רפסהתאחקאו10׃שבדכקותמהיהיךיפבלבאךנטבל

ילכאירחאוקותמלשבדכיפביהיווהלכאוךאלמהדימ

בושלךילעילארמאיו11׃םירורמינטבאלמיוותא

׃םיברםיכלמותונשלוםיוגוםימעלעדועאבנהל

רמאיוךאלמהדמעיוהטמלהמודהנקילןתניו11

׃ובםיוחתשמהתאוחבזמהתאוהוהילכיהתאדמוםוק

לאוהצוחךלשהלכיהלהמינפלרשארצחהתאו2

םיעבראהשדקהריעהתאוסמרוםיוגלהנתניכהנדמת

םיתאמוףלאםימיואבנוידעינשלןתאו3׃םישדחםינשו

יתשוםיתיזהינשםההלא4׃םיקשבםיסכתמםיששו

שיאשקבייכו5׃ץראהיהלאינפלםידמעהתורנמה

לכןכוםהיביאתאהלכאוםהיפמשאאצתםהלערהל

תארצעלןטלשהםהלו6׃תמויתומםהלערהלשקבמה

םימהלעוטלשיוםתאובנימיברטמהיהיאלוםימשה
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7׃וצפחיידמעגנלכבהתכהלץראהלעוםדלםכפהל

השעתםוהתהןמהלעההיחהםתודעםמילשהירחאו

Abyssos)׃םתגרהוםהללכותוהמחלמםהמע g12)8התיהו

םשבחורהיפכתארקנההלודגהריעהבוהרבםתלבנ

ןמםיברו9׃ונינדאםגבלצנםשרשאםירצמוםודס

םימיםתלבנתאואריםיוגהותונשלהותוחפשמהוםימעה

יבשיו10׃םירבקבםושלםתיוגתאונתיאלויצחוהשלש

ינשיכהזלהזתונמוחלשיווזלעיוםהילעוחמשיץראה

ירחאיהיו11׃ץראהיבשיתאוביאכההלאהםיאיבנה

םיהלאהתאמםייחחורםהבאבתויצחוהשלשםימי

׃םהיארלכלעהלפנהלודגהמיאוםהילגרלעודמעיו

רמאלםהילארבדמםימשהןמלודגלוקועמשיו12

13׃םתאםיארםהיאנשוהמימשהןנעבולעיוהנהולע

תעבשוריעהתירישעלפתולודגשערהיהאיהההעשבו

הדערםיראשנהושערבוגרהנםדאינבתומשםיפלא

תינשההרצה14׃םימשהיהלאלדובכונתיוםתזחא

15׃אובתהרהמתישילשההרצההנהוהלהכלההפלח

םימשבםילודגתולקיהיורפושבעקתיעיבשהךאלמהו

אוהווחישמלווינידאלהתיהםלועהתכלממהנהורמאיו

aiōn)׃םימלועימלועלךלמי g165)16העבראוםירשעו

לעולפנםתואסכלעםיהלאהינפלםיבשיהםינקזה

ךלונחנאםידומורמאיו17׃םיהלאלווחתשיוםהינפ

ךזעתשבליכאוביוהיהוהוההתואבצםיהלאהוהי

םיתמהתעוךפצקאביוופצקםיוגהו18׃ךלמתולודגה

יארילוםישדקלוםיאיבנהךידבעלרכשתתלוטפשהל
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׃ץראהיתיחשמתאתיחשהלוםלודגדעוםנטקמלךמש

לכיהבותירבןוראאריוםימשבהוהילכיהחתפיו19

׃דבכדרבושערוםימערותולקוםיקרביהיו

שמשהרשאהשאםימשבהתארנהלודגתואו12

רשעםינשתרטעהשארלעוהילגרתחתחריהוהשובל

3׃התדלבשקתוהילבחבקעזתוהרהאיהו2׃םיבכוכ

ולושאכםדאלודגןינתהנהוםימשבתרחאתואארתו

׃םירתכהעבשוישארלעוםינרקרשעוםישארהעבש

םכילשיוםיבכוכהתישילשםימשהןמבחסובנזו4

ןעמלתדללהלחההשאהינפלןינתהבציתיוהצרא

לכתוערלדיתעהרכזןבדלתו5׃התדלבהנבתאעלב

6׃ואסכלאוםיהלאהלאהנבחקליולזרבטבשבםיוגה

תאמםוקמהלןכוהםשרשאהרבדמההחרבהשאהו

7׃םיששוםיתאמוףלאםימיםשהולכלכיןעמלםיהלא

ןינתבםימחלנויכאלמולאכימםימשבהמחלמיהתו

אלםמוקמםגווקזחתהאלו8׃ויכאלמוםחלנןינתהו

ינומדקהשחנהלודגהןינתהלטויו9׃םימשבדועאצמנ

אוההלכלבתחידמהןטשוןישלמומשארקנרשא

לודגלוקעמשאו10׃ולטוהומעויכאלמוהצראלטוה

ותוכלמווזעווניהלאתעושיהאבהתערמאיוםימשב

םנטשלדמעהוניחאןטושדרוהיכוחישמתלשממו

השהםדןעמלוהחצנםהו11׃הלילוםמויוניהלאינפל

12׃תומלדעםשפנתאובהאאלוםתודערבדןעמלו

דרייכםיוץראיבשיליואםהינכשוםימשתאזלעונר
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׃ותעהרצקיכותעדמהלודגהמחבןישלמהםכילא

תאףדריוהצראלטוהיכןינתההאררשאכיהיו13

יפנכיתשהשאלונתיו14׃רכזהתאהדלירשאהשאה

לכלכתרשאהמוקמלאהרבדמהףועללודגהרשנה

שחנהחלשיו15׃שחנהינפמיצחוםידעומדעומםש

רזעתו16׃רהנבהפטשלהשאהירחאויפמםימרהנ

רהנהתאעלבתוהיפתאץראהחתפתוהשאהתאץראה

ךליוהשאהלעןינתהףצקיו17׃והיפמןינתהחלשרשא

םיהלאידוקפםירמשההערזרתיםעהמחלמתושעל

׃עושיתודעםהלרשאו

הלוםיהןמהלעהיחאראוםיהלוחלעדמעיהאו13

לעוםירתכהרשעהינרקלעוםינרקרשעוםישארהעבש

רמנכהארמיתיאררשאהיחהו2׃םיפודגםשהישאר

תאןינתההלןתיוהיראיפכהיפובדילגרכהילגרו

הישארמדחאהנהואראו3׃ברלשממוואסכתאווחכ

לכםמותשתוהאפרנולרשאתומתכמותומדעעוצפכ

הלשממןתנרשאןינתלווחתשיו4׃היחהירחאץראה

לכויימוהיחלהמדיימורמאיוהיחלווחתשיוהיחל

תוצאנותולדגללממהפהלןתניו5׃התאםחלהל

חתפתו6׃םישדחםינשוםיעבראםחלהלהלןתנןטלשו

ונכשמתאוומשתאץאנתוםיהלאהלאהצאנלהיפתא

םעהמחלמתושעלהלןתניו7׃םימשבםינחהתאו

םעוהחפשמלכלעהלשממהלןתנתוםחצנלוםישדקה

ובתכנאלרשאץראהיבשילכהלווחתשיו8׃יוגוןושלו
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דסוהםוימחובטההשלרשאםייחהרפסבםתומש

ךלייבשלךילומהלכ10׃עמשיולןזארשאלכ9׃לבת

תונלבסהזבברחבגרהיגרהברחבגרההלכויבשב

המדאהןמהלעתרחאהיחאראו11׃םישדקהתנומאו

לכהשעאיהו12׃ןינתכתרבדמוהשינרקכםינרקהלו

היבשיוץראהתאהאיבמוהינפבהנושארההיחהידוקפ

רשאתומתכמהאפרנרשאהנושארההיחלתוחתשהל

דירותםימשהןמשאםגותולדגתותואתנתנו13׃הל

ידילעץראהיבשיתאהעתתו14׃םדאינביניעלהצרא

לאהרמאבהיחהינפבתושעלהלןתנרשאתותואה

ברחתכמהתכהרשאהיחלםלצתושעלץראהיבשי

רבדןעמלהיחהםלצבחורתתלהלןתניו15׃יחתו

םיוחתשמןמיארשאלכיכהתשעוהיחהםלצרבדי

דעוןטקמלםלכיכשעתו16׃ותמויתומהיחהםלצל

םידבעהםגםירחהינבםגרישעםאוןויבאםאלודג

שיאלכויאליכו17׃םתחצמלעואםנימיידלעותוותי

ואהמשואהיחהותוילעתויהבםאיכרכמלואתונקל

בשחיהנובתולרשאימהמכחההזב18׃המשרפסמ

תואמששורפסמואוהםדאןברפסמיכהיחהרפסמ

׃ששוםיששו

ףלאתאמומעוןויצרהלעדמעהשהנהואראו14

לעבותכויבאםשםיאשנהםיפלאהעבראוםיעבראו

לוקכוםיברםימלוקכםימשהןמלוקעמשאו2׃םתוחצמ

׃םהיתורונכבםינגנמהרונכישפתלוקעמשאולודגםער

תויחהעבראינפלואסכהינפלשדחרישכורישיו3
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יתלוזרישהתאדמלללכירשאשיאןיאוםינקזהינפלו

ונקנרשאםההםיפלאהתעבראוםיעבראוףלאהתאמ

תולותביכםישנבולאגנאלרשאםההלא4׃ץראהןמ

ךלירשאלכלאהשהירחאםיכלההםההלאהמה

םיהלאלםירוכבתישארלםדאהינבךותמונקנהלא

המהםימימתיכםהיפבהאצמנאלתימרתו5׃השלו

םורמבףפועמרחאךאלמאראו6׃םיהלאהאסכינפל

ץראהיבשיתארשבלםלועתרושבולהיהרשאעיקרה

aiōnios)׃םעוןושלוהחפשנויוגלכתאו g166)7רמאיו

תעהאביכדובכולובהוםיהלאהתאוארילודגלוקב

תוניעמוםיהתאץראוםימשהשעלווחתשהווטפשמ

לבבהלפנהלפנרמאיווירחאאברחאךאלמו8׃םימה

9׃התנזתתמחןיימםיוגהלכהתקשהיכהלודגהריעה

רשאלכלודגלוקברמאיוםהירחאאבישילשךאלמו

וחצמלעהותתאאשנוהמלצינפלוהיחהינפלהוחתשי

ןייםיהלאתמחןיימהתשיהתשאוהםג10׃ודילעוא

ינפלתירפגושאבהנעיוומעזסוכבךסמנהלוהמיתלב

הלעיםיונעןשעו11׃השהינפלוםישדקהםיכאלמה

םיוחתשמההלילוםמויהחונמואצמיאלודעימלועל

aiōn)׃המשותתאאשירשאוהמלצלוהיחל g165)12

םיהלאהתוצמתאםירמשההזבםישדקהתונלבסהזב

ילארבדמםימשהןמלוקעמשאו13׃עושיתנומאתאו

ןכםנמאהתעמןודאבותומירשאםיתמהירשאבתכ

וכליךלהםהישעמוםלמעמוחוניןעמלחורהרמא

תומדכבשיןנעהלעוריהבןנעהנהואראו14׃םהירחא
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15׃שטלמלגמודיבובהזתרטעושארלעוםדאןב

בשיהלאלודגלוקבקעזיולכיההןמאצירחאךאלמו

יכרצקלתעההאביכרצקוךלגמחלשרמאלןנעהלע

ץראבולגמתאןנעבבשיהחלשיו16׃ץראהריצקשבי

רשאלכיההןמאצירחאךאלמו17׃הרצקנץראהו

רחאךאלמאציו18׃ודיבשטלמלגמולםגוםימשב

רשאלאלודגלוקארקיושאהלעותלשממוחבזמהןמ

תארצבושטלמהךלגמחלשרמאלשטלמהלגמהודיב

לעולגמתאךאלמהףניו19׃םהיבנעולשביכץראהןפג

תמחתגבםכילשיוץראהןפגתלכשאתארצביוץראה

ןמםדאציוריעלץוחמתגהךרדתו20׃הלודגהםיהלא

׃סירתואמששוףלאךרדםיסוסהינסרדעתגה

העבשהאלפנוהלודגםימשבתרחאתואאראו15

ןהביכתונרחאהתוכמהעבשתאםיאשנהםיכאלמ

תאושאבלולבתיכוכזםיכאראו2׃םיהלאםעזהלכ

רפסמלעוהותלעוהמלצלעוהיחהלעםירבגתמה

3׃םהידיבםיהלאתורנכותיכוכזהםילעםידמעהמש

רמאלהשהתרישוםיהלאדבעהשמתרישתאורישיו

תמאוקדצתואבצםיהלאהוהיםיאלפנוךישעמםילודג

תאדבכיאלוהוהיךארייאלימ4׃םיוגהךלמךיכרד

ווחתשיוואביםיוגהלכיכךדבלהתאשודקיכךמש

הנהויתיארןכירחאו5׃ךקדציטפשמולגניכךינפל

לכיההןמואציו6׃םימשבתודעהןכשמלכיהחתפנ

דבםישבלמתוכמהעבשתאםיאשנהםיכאלמההעבש
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תחאו7׃םהיבבללעבהזירוזאםירוגחוחצורוהט

תרעקעבשםיכאלמהתעבשלאהנתנתויחהעבראמ

aiōn)׃םימלועהימלועליחהםיהלאהתמחתואלמבהז

g165)8לכיאלווזעוםיהלאדובכמןשעלכיההאלמיו

רשאתוכמהעבשולכרשאדעלכיההלאאובלשיא

׃םיכאלמההעבשידיב

תעבשלארמאהלכיההןמלודגלוקעמשאו16

׃הצראםיהלאהתמחתרעקתאוכפשווכלםיכאלמה

ןיהשיהיוץראהלעותרעקתאךפשיוןושארהךליו2

םיוחתשמבוהיחהותםהילערשאםישנאבביאכמוער

םדכםדליהיוםיהלעותרעקתאינשהךפשיו3׃המלצל

תאישילשהךפשיו4׃םיברשאהיחשפנלכתמתוללח

תאעמשאו5׃םדלויהיוםימהתוניעמבותורהנבותרעק

ןכיכשודקהוהיהוהוהההתאקידצרמאםימהךאלמ

יכםתיקשהםדווכפשםיאיבנוםישדקםדיכ6׃תטפש

הוהיןכםנמארמאחבזמהתאעמשאו7׃אוהםדילומג

ךאלמהךפשיו8׃ךיטפשמקדצותמאתואבצםיהלא

ינבתאברצלולןתניושמשהלעותרעקתאיעיברה

תאופדגיולודגםחבםדאינבוברציו9׃שאבםדא

אלוהלאהתוכמהלעהלשממהולרשאםיהלאםש

ותרעקתאישימחהךפשיו10׃דובכהולתתלובש

תאבלבאכמוכשניוהתוכלמךשחתוהיחהאסכלע

םניחשוםבאכממםימשהיהלאתאופדגיו11׃םנושל

לעותרעקתאיששהךפשיו12׃םהישעממובשאלו
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הלסמרשיתןעמלוימימוברחיותרפרהנלודגהרהנה

ןינתהיפמהנהואראו13׃שמשחרזממרשאםיכלמל

תואמטתוחורשלשתואצירקשהאיבניפמוהיחהיפמו

תותואתושעהנהםידשהתוחוריכ14׃םיעדרפצלתמוד

המחלמלםפסאלהלכלבתוץראיכלמלאתואציו

בנגכאביננה15׃תואבצהיהלאםוילודגהאוההםויה

וארוםרעךליאלןעמלוידגבתארמשודקשהירשא

תירבעבארקנהםוקמהלאםתאףסאיו16׃ותורעתא

לעותרעקתאיעיבשהךאלמהךפשיו17׃ןודגמרה

רמאיואסכהןמםימשהלכיהמלודגלוקאציורואה

שעריהיוםיקרבוםימערותולקויהיו18׃התיהנהיה

שערץראהלעםדאתויהןמלוהמכהיהאלרשאלודג

השלשלהקלחנהלודגהריעהו19׃דאמדעלודגהזכ

ינפלהלודגהלבברכזתוםיוגהירעהנלפתוםיקלח

םירההויאלכסניו20׃ופאתמחןייסוכהלתתלםיהלא

ינבלעםימשהןמדרירכככדבכדרבו21׃ואצמנאל

תכמתודאלעםיהלאהתאםדאהינבופדגיוםדאה

׃דאמותכמהדבכיכדרבה

עבשםיאשנהםיכאלמההעבשןמדחאאביו17

הנוזהטפשמתאךאראואברמאלילארבדיותורעקה

יכלמהתאונזרשא2׃םיברםימלעתבשיההלודגה

חורבינכילויו3׃התונזתןיימלבתינכשורכשיוהמדאה

עלותכהמדאהיחלעתבשיהשאהנהואראוהרבדמה

׃םינרקרשעוםישארהעבשהלוםיפודגתומשתאלמ

ןבאובהזבהללכמאיהוינשוןמגראהשובלהשאהו4
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תאמטותובעותהאלמבהזסוכהדיבוםינינפוהרקי

םאהלודגהלבבדוסםשבותכהחצמלעו5׃התונזת

םדמהרוכשהשאהתאאראו6׃המדאהתובעותותונזה

המשהארמהלעםמותשאועושיידעםדמוםישדקה

ינאתממותשההזהמלךאלמהילארמאיו7׃הלודג

תעבשתלעבהתאתאשנההיחהוהשאהדוסתאךלרמא

התיההתיאררשאהיחה8׃םינרקהתרשעוםישארה

יבשיוןודבאלתכללוםוהתהןמתולעלהדיתעוהנניאו

דסוהםוימםייחהרפסבבתכנונניאםמשרשאץראה

הנניאוהתיהרשאהיחהתאםתארבוממותשילבת

Abyssos)׃אובתו g12)9תעבשהמכחולרשאלןיבהלהזב

׃םהילעתבשיהשאהרשאהמהםירהתעבשםישארה

ונשידחאהוולפנםהמהשמחהמהםיכלמהעבשו10

׃טעמתעלדמעידמעאובייכהיהואבאלדוערחאהו

העבשהןמאוהוינימשהאוההנניאוהתיהרשאהיחהו11

הרשעתיאררשאםינרקהרשעו12׃ןודבאלךליו

העשלקרהנהדעתוכלמולבקאלרשאםהםיכלמ

הצעהלאלו13׃היחהםעולבקיםיכלמכהלשממתחא

ומחליהמה14׃היחלונתיםתלשממתאוםחכתאותחא

ךלמוםינדאהינדאאוהיכםהללכוילוכיהשהוהשב

רמאיו15׃םינמאנהוםיריחבהוםיאורקהומעוםיכלמה

םהילעתבשיהנוזהרשאתיאררשאםההםימהילא

רשאםינרקהרשעו16׃תונשלוםיוגוהמהםינמהוםימע

המרעוהדומלגהושעוהנוזהתאואנשיהמההיחהותיאר

ןתנםיהלאהיכ17׃שאבופרשיהתאוהרשבתאולכאו
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תאתתלותחאהצעתושעלוותצעתאתושעלםבלב

השאהו18׃םיהלאהירבדומלשייכדעהיחלםתלשממ

תוכלממתרבנאיהרשאהלודגהריעהאיהתיאררשא

׃ץראה

רשאםימשהןמדרוירחאךאלמיתיארןכירחא18

לוקבארקיו2׃ודבכמהריאהץראהולודגןטלשול

םירעשהוניהתוהלודגהלבבהלפנהלפנרמאלזע

׃סאמנואמטףועלכלרמשמואמטחורלכלרמשמו

ונזץראיכלמוםיוגהלכותשהתונזתמחןיימיכ3

לוקעמשאו4׃ורישעההיגנעתתעפשמץראירחסוהמע

לאורבחתתןפימעהנממואצרמאהםימשהןמרחא

דעועיגההיתאטחיכ5׃היתוכממוחקתןפוהיתאטח

הלומגהלומלש6׃היתונועתאםיהלארכזיוםימשל

הכסמרשאסוכבהלעפכםילפכהלושעוםכלהלמגש

ונתןכהגנעתהוהממורתהרשאכ7׃םילפכהלוכסמ

ונתןכהגנעתהוהממורתההרמאיכלבאולבחהל

אלוהכלמיתבשיינאהבבלבהרמאיכלבאולבחהל

דחאםויבעגרןכלע8׃האראאללבאוהנמלאהיהא

קזחיכשאומבףרשתובערולבאותומהיתוכמהנאבת

יכלמהילעודפסיווכביו9׃התאטפשהםיהלאהוהי

׃התפרשןשעתאםתארבהמעוגנעתהוונזרשאץרא

ךליואיואורמאוהיונעתמיאינפמודמעיקוחרמו10

אבתחאהעשביכהקזחהריעההלודגהריעהלבב

התעיכהילעםילבאתמוםיכבץראהירחסו11׃ךטפשמ
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ףסכובהזאשמתא12׃םתוינאאשמתאשיאדועהנקיאל

םשביצעלכוינשוישמוןמגראוץובוםינינפוהרקיןבאו

לזרבותשחנילכורקיץעילכלכוםיבהנשילכלכו

תלסוןמשוןייוהנובלורמוםימסתרטקוןומנקו13׃שישו

׃םדאשפנותויוגותובכרמוםיסוסוןאצוהנקמוםיטחו

ריהצמוןמשלכוךממולזאךשפנדמחמםידגמהו14

ורישעהרשאםהילכרו15׃דועםאצמתאלוךממדבא

׃ולבאתהווכבוהיונעתמיאינפמקוחרמודמעיהנממ

ןמגראוששבהסכמההלודגהריעהיואיואורמאו16

תחאהעשביכםינינפוהרקיןבאובהזבהללכמוינשו

תרבעמלעבלכולבחלכו17׃הזכלודגרשעברחה

וקעציו18׃קוחרמודמעםיבהכאלמישעלכוםיחלמהו

׃הלודגהריעכםירעבימרמאלהתפרשןשעםתארב

רמאלדופסוהכבוקעציוםהישארלערפעוקרזיו19

רשאלכהנוהמורישעההברשאהלודגהריעהיואיוא

הילעונר20׃הברחהתחאהעשביכםיבתוינאםהל

םיהלאטפשיכםיאיבנהוםישדקהםיחילשהוםימשה

הלודגןבאארונךאלמאשיו21׃הנממםכטפשמתא

ךלשתהככרמאלםיהךותלאהכילשיובכרחלפכ

לוקו22׃דועאצמתאלוהלודגהריעהלבבהצרעמב

םירצחמוםילילחבםיללחמוםירמזמהורונכבםינגנמה

לבבשחושרחלכוךכותבדועעמשילבתורצצחב

רואו23׃ךברקבדועעמשילבםיחרלוקודועךבאצמי

ךבעמשיאלהלכלוקוןתחלוקודועךלריאיאלרנ
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׃םיוגהלכועתךיפשכבוץראידבכנויהךינענכיכדוע

׃ץראיגורהלכוםישדקהוםיאיבנהםדאצמנהבו24

םימשבברןומהלוקכלודגלוקיתעמשןכירחא19

׃וניהלאהוהילזעהודובכהוהעושיההיוללהםירמאה

הלודגההנוזהתאטפשיכויטפשמרשיותמאיכ2

םדתאטהדימשרדיוהתנזתבץראהתאהתיחשהרשא

ימלועלהלעיהנשעוהיוללהורמאיוונשיו3׃וידבע

aiōn)׃םימלוע g165)4עבראוםינקזההעבראוםירשעו

אסכהלעבשיהםיהלאלווחתשיוםהינפלעולפנתויחה

וללהרמאיואסכהןמאצוילוקו5׃היוללהןמאורמאיו

6׃םילודגהםעםינטקהויאריווידבעלכוניהלאתא

םימערלוקכוםיברםימלוקכוברןומהלוקכעמשאו

׃תואבצהוהיוניהלאךלמיכהיוללהורמאיוםיקזח

השהתנתחהאביכדובכהולהנתנוהליגנוהחמשנ7

יכחצורוהטץובשבללהלןתניו8׃השדקתהותשאו

ירשאבתכילארמאיו9׃םישדקהתוקדצאוהץובה

םירבדההלאילארמאיוהשהתנתחהתשמלאםיאורקה

תוחתשהלוילגרינפללפאו10׃םיהלאירבדםהתמא

רבחויכנאךומכדבעתאזהשעתלאהארילארמאיוול

םיהלאלהוחתשהעושיתודעםהלרשאךיחאלוךל

םימשהתאאראו11׃האובנהחוראיהעושיתודעיכ

יתמאוןמאנארקנוילעבכרהוןבלסוסהנהוםיחתפנ

תורטעושאתבלכויניעו12׃םחלוטפשאוהקדצבו

שיאעדיאלרשאבותכםשולשיוושארלעהברה

םדבםדאמשובלבשובלאוהו13׃ודבלאוהםאיכ
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םיאציםימשהתואבצו14׃םיהלאהרבדארקנומשו

׃רוהטוןבלץובידגבםישבלמםינבלםיסוסלעוירחא

אוהוםיוגהתאהבתוכהלהדחברחתאציויפמו15

יהלאףאתמחןייתרופךרדאוהולזרבטבשבםערי

םיכלמהךלמםשבותכוכרילעוודגבלעו16׃תואבצה

קעציושמשבדמעדחאךאלמאראו17׃םינדאהינדאו

םורמבףועתרשאףנכלכרופצלארמאיולודגלוקב

םתלכאו18׃לודגהםיהלאהחבזלעופסאהוואבעיקרה

רשבוםירובגרשבוםיפלאירשרשבוםיכלמרשב

םינטקהםידבעוםירוחינבלכרשבוםהיבכרוםיסוס

םהיפגאוץראהיכלמוהיחהתאאראו19׃םילודגהםע

׃ואבצבוסוסהלעבכרהםעהמחלמתושעלםילהקנ

תותואההשערשאהתארקשהאיבנוהיחהשפתתו20

םיוחתשמהוהיחהותיאשנתאןהבחידהרשאהינפל

׃תירפגברעבהשאהםגאבםהינשוכלשהםייחוהמלצל

(Limnē Pyr g3041 g4442)21תאצויהברחבוגרהנתיראשנהו

׃םרשבמועבשףועהלכוסוסהלעבכרהיפמ

םוהתהחתפמודיבוםימשהןמדרויךאלמאראו20

Abyssos)׃לודגלבכו g12)2שחנהתאןינתהתאשפתיו

׃םינשףלאלוהרסאיוןטשהאוהוןישלמהאוהינומדקה

אלןעמלוילעםתחיוודעברגסיוםוהתבוהכילשיו3

רתיןכירחאוםינשהףלאתולכדעםיוגהתאדועחידי

Abyssos)׃רעצמןמזל g12)4םהילעובשיותואסכאראו

לעועושיתודעלעםיגורההתושפנוםדיבןתנטפשמהו
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אלוהמלצלוהיחלווחתשהאלרשאוםיהלאהרבד

וכלמיוויחיוומוקיוםדילעוםתוחצמלעהותתאולבק

דעםייחלומקאלםיתמהראשו5׃םינשףלאחישמהםע

ירשא6׃הנושארההיחתהאיהתאזםינשהףלאתולכ

הנושארההיחתבםוקלוקלחרשאאוהשודקושיאה

םיהלאלםינהכויהיםאיכינשהתומהטלשיאלהלאב

ףלאתולכירחאו7׃םינשףלאותאוכלמיווחישמלו

םיוגהתאחידהלאציו8׃ורמשמתיבמןטשהרתיםינשה

המחלמלםצבקלוגוגמוגוגתאץראהתופנכעבראב

ובסיוץראיבחרמלעולעיו9׃םיהלוחכםרפסמרשא

תאמשאדרתוהביבחהריעהתאוםישדקההנחמתא

םחידהרשאןטשהו10׃םתאלכאתוםימשהןמםיהלאה

רקשהאיבנוהיחהםגםשרשאתירפגושאםגאבךלשה

aiōn)׃םימלועימלועלהלילוםמויורסיו g165, Limnē Pyr

g3041 g4442)11רשאוילעבשיהתאולודגוןבלאסכאראו

תאאראו12׃םוקמםהלאצמנאלוםימשוץראוסנוינפמ

םירפסואסכהינפלםידמעםילדגהםעםינטקהםיתמה

וטפשיוםייחהרפסאוהרשארחארפסחתפיוםיחתפנ

םיהןתיו13׃םהישעמכםירפסבבותכהיפלעםיתמה

שיאשיאוטפשיוםהיתמתאונתנלואשהותומהוויתמתא

Hadēs)׃םהישעמכ g86)14םגאבוכלשהלואשהותומהו

Hadēs)׃ינשהתומהאוהושאה g86, Limnē Pyr g3041 g4442)15

םגאבךלשהםייחהרפסבבותכאצמנאלרשאשיאלכו

Limnē)׃שאה Pyr g3041 g4442)
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םינשארהםימשהיכהשדחץראוםישדחםימשאראו21

תאאראו2׃דועונניאםיהוורבעהנושארהץראהו

ןמםיהלאהתאמתדריהשדחהםילשוריהשודקהריעה

לוקעמשאו3׃הלעבלתטשקמההלככהנוכנםימשה

םדאהינבםעםיהלאןכשמהנהרמאלםימשהןמלודג

םתאהיהיםיהלאהאוהוםעלולויהיהמהוםכותבןכשו

אלתומהוםהיניעמהעמדלכםיהלאהחמו4׃םהיהלא

תונשארהיכדועהיהיאלבאכוהקעזולבאםגודועהיהי

שדחלכההשעיננהאסכהלעבשיהרמאיו5׃ורבע

׃םהםינמאנוםיתמאהלאהםירבדהיכבתכילארמאיו

ףוסהושארהותהוףלאהינאהתיהנהיהילארמאיו6

לכהשרייחצנמה7׃םנחםייחםימןיעממאמצלןתאינא

יכרלבא8׃ןבלילהיהיאוהוםיהלאלולהיהאינאו

םינזהוםיחצרמהוםילאגמהוםינימאמםניארשאובלה

היהיםקלחםיבזכמהלכוםילילאהידבעוםיפשכמהו

Limnē)׃ינשהתומהאוהרשאתירפגושאברעבהםגאב Pyr

g3041 g4442)9םיאשנהםיכאלמהתעבשמדחאילאאביו

רבדיותונרחאהתוכמהעבשתואלמהתורעקהעבש

ינכילויו10׃השהתשאהלכהתאךאראואברמאלילא

םילשוריהלודגהריעהינאריוהבגולודגרהלעחורב

הלשיו11׃םיהלאהתאמםימשהןמתדריהשודקה

הפשיןבאכדאמהרקיןבאכההגנרואוםיהלאדובכ

ההבגוהלודגהמוחהלשיו12׃חרקהןיעכתקהבמה

םיכאלמרשעםינשםירעשהלעוהלםירעשרשעםינשו

יטבשרשעםינשתומשםהרשאםהילעםיבותכתומשו
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השלשםירעשחרזממהשלשםירעש13׃לארשיינב

14׃ברעממהשלשםירעשובגנמהשלשםירעשןופצמ

רשעםינשםהילעותודסומרשעםינשריעהתמוחלו

ילארבדמהדיבו15׃השהיחילשרשעםינשלתומש

׃התמוחתאוהירעשתאוריעהתאובדמלבהזהנקהיה

ריעהתאדמיוהבחרכהכראועברמריעהבשומו16

התמוקוהבחרוהכראסירףלארשעםינשהדמההנקב

עבראוםיעבראוהאמלעהתמוחתאדמיו17׃המהםיוש

התמוחןינבו18׃ךאלמהתדמאיהרשאשיאתדמבתומא

19׃הכזתיכוכזלהמודזפומבהזריעהוהפשיןבא

דסומהץפחינבאלכבתוצברמריעהתמוחתודסומו

׃תקרביעיברהובשישילשהריפסינשההפשיןושארה

ינימשהשישרתיעיבשהםדאיששהםלהיישימחה20

םשלרשעהדחאךפנירישעההדטפיעישתהםהש

םיתשםהםירעשהרשעםינשו21׃המלחארשעהםינש

בוחרותחאתילגרמרעשורעשלכתוילגרמהרשע

יתיאראללכיהו22׃הריהבתיכוכזכזפומבהזריעה

ריעהו23׃השהואוההלכיהתואבצםיהלאהוהייכהב

םיהלאדובכיכחריההגנלושמשהרואלהכירצהנניא

יכלמוהרואלוכליםיוגהו24׃השהאוההרנוהלריאה

םמויהירעשו25׃הילאםתראפתוםדובכםיאיבמץרא

דובכהבואיבהו26׃םשהיהיאלהליליכורגסיאל

הבעותהשעואמטלכהבאוביאלו27׃םתראפתוםיוגה

׃השהלשםייחהרפסבםיבותכהםאיכרקשו
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אציחרקהןיעכקיהבמךזםייחםימלשלחנינאריו22

תפשלאוריעהבוחרךותבו2׃השהוםיהלאהאסכמ

ידמיכרשעםינשירפהשעםייחץעהזמוהזמלחנה

3׃םיוגהתפורתלץעההלעווירפתאןתיושדחבשדח

הבהיהיהשהוםיהלאהאסכודועהיהיאלםרחלכו

׃םתוחצמלעומשווינפתאואריהמהו4׃והתרשיוידבעו

רואלורנרואלדועוכרטציאלודועהיהיאלהלילו5

ימלועדעוכלמיוםהלריאיאוהםיהלאהוהייכשמש

aiōn)׃םימלוע g165)6םיתמאהלאהםירבדהילארמאיו

תאחלשםישדקהםיאיבנהיהלאהוהיוםהםינמאנו

׃הרהמבהיהיהיהרשאתאוידבעתאתוארהלוכאלמ

רפסהתאובנירבדתארמשהירשארהמאביננה7

יעמשכיהיוםעמשוהלאהארהאוהןנחויינאו8׃הזה

הלאתאינארהרשאךאלמהילגרינפללפאויתוארכו

דבעיכתאזהשעתלאהארילארמאיו9׃ולתוחתשהל

תאםירמשלוםיאיבנהךיחאלוךלרבחויכנאךומכ

לאילארמאיו10׃הוחתשהםיהלאלהזהרפסהירבד

׃דעומהבורקיכהזהרפסהתאובנירבדתאםתחת

קידצהואמטהלףיסויאמטהוסמחלףיסויסמוחה11

רהמאביננהו12׃שדקתהלףיסוישודקהוקדצהלףיסוי

ותהוףלאהינא13׃והשעמכשיאלכלםלשליתאירכשו

תאםישעהירשא14׃ןורחאהוןושארהףוסהושארה

הריעהואבוםייחהץעבםתלשממהיהתןעמלויתוצמ

םינזהוםיפשכמהוםיבלכההלץוחמו15׃םירעשהךרד

16׃והשעורקשבהאלכוםילילאהידבעוםיחצרמהו
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ינפבהלאתאםכלדיעהליכאלמתאיתחלשעושיינא

17׃רחשההגנבכוכותדלותודודשרשיכנאתולהקה

אוביאמצהואברמאיעמשהואבםירמאהלכהוחורהו

עמשהלכבינאדיעמ18׃םנחםייחםימחקיץפחהו

ףיסויםהילעשיאףיסויםאהזהרפסהתאובנירבד

םאו19׃הזהרפסבתובותכהתוכמהתאםיהלאהוילע

תאםיהלאהערגיתאזההאובנהרפסירבדמשיאערגי

20׃הזהרפסבםיבותכהשדקהריעמוםייחהץעמוקחל

אנהאבןמארהמאבינאןכםנמארמאהלאתאדיעמה

לכםכלכםעחישמהעושיונינדאדסח21׃עושיןודאה

׃ןמאםישודקה



׃הלעבלתטשקמההלככהנוכנםימשהןמםיהלאהתאמתדריהשדחהםילשוריהשודקהריעהתאאראו

אוהוםעלולויהיהמהוםכותבןכשוםדאהינבםעםיהלאןכשמהנהרמאלםימשהןמלודגלוקעמשאו

׃םהיהלאםתאהיהיםיהלאה

)21:2-3ןָנָחיןזח( HRNT



ארוקהךירדמ
תירבע at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.

https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide


ןולימ
תירבע at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary


Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



+ןולימ
AionianBible.org/Bibles/Hebrew---Modern-Hebrew-Bible/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
8:31סָקּול

10:7םיִּיִמרָה־לֶא

9:1ןָנָחיןזח

9:2ןָנָחיןזח

9:11ןָנָחיןזח

11:7ןָנָחיןזח

17:8ןָנָחיןזח

20:1ןָנָחיןזח

20:3ןָנָחיןזח

aïdios
1:20םיִּיִמרָה־לֶא

1:6הָדּוהְי

aiōn
12:32ויתמ

13:22ויתמ

13:39ויתמ

13:40ויתמ

13:49ויתמ

21:19ויתמ

24:3ויתמ

28:20ויתמ

3:29קראמ

4:19קראמ

10:30קראמ

11:14קראמ

1:33סָקּול

1:55סָקּול

1:70סָקּול

16:8סָקּול

18:30סָקּול

20:34סָקּול

20:35סָקּול

4:14ןו'ג

6:51ןו'ג

6:58ןו'ג

8:35ןו'ג

8:51ןו'ג

8:52ןו'ג

9:32ןו'ג

10:28ןו'ג

11:26ןו'ג

12:34ןו'ג

13:8ןו'ג

14:16ןו'ג

3:21םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

15:18םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

1:25םיִּיִמרָה־לֶא

9:5םיִּיִמרָה־לֶא

11:36םיִּיִמרָה־לֶא

12:2םיִּיִמרָה־לֶא

16:27םיִּיִמרָה־לֶא

1:20םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:6םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:7םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:8םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

3:18םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

8:13םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

10:11םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

4:4םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

9:9םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

11:31םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

1:4םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:5םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:21םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

2:2םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

2:7םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:9םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:11םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:21םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

6:12םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

4:20םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא

1:26םיִּסַלּקַה־לֶא

1:17יתומיט1

6:17יתומיט1

4:10יתומיט2

4:18יתומיט2

2:12סטיִט־לֶא

1:2םיִרְבִעָה־לֶא

1:8םיִרְבִעָה־לֶא

5:6םיִרְבִעָה־לֶא

6:5םיִרְבִעָה־לֶא

6:20םיִרְבִעָה־לֶא

7:17םיִרְבִעָה־לֶא

7:21םיִרְבִעָה־לֶא

7:24םיִרְבִעָה־לֶא

7:28םיִרְבִעָה־לֶא

9:26םיִרְבִעָה־לֶא

11:3םיִרְבִעָה־לֶא

13:8םיִרְבִעָה־לֶא

13:21םיִרְבִעָה־לֶא

1:23סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

1:25סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

4:11סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

5:11סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

3:18סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

2:17ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

1:2ןָנָחיְלתיִנֵּׁשַה

1:13הָדּוהְי

1:25הָדּוהְי

1:6ןָנָחיןזח

1:18ןָנָחיןזח

4:9ןָנָחיןזח
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הצע
תירבע at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
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