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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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תישארב
2ץראהתאוםימשהתאםיהלאארבתישארב1

חורוםוהתינפלעךשחווהבווהתהתיהץראהו

יהיםיהלארמאיו3םימהינפלעתפחרמםיהלא

לדביובוטיכרואהתאםיהלאאריו4רואיהיורוא

רואלםיהלאארקיו5ךשחהןיבורואהןיבםיהלא

6דחאםוירקביהיוברעיהיוהלילארקךשחלוםוי

ןיבלידבמיהיוםימהךותבעיקריהיםיהלארמאיו

םימהןיבלדביועיקרהתאםיהלאשעיו7םימלםימ

יהיועיקרללעמרשאםימהןיבועיקרלתחתמרשא

רקביהיוברעיהיוםימשעיקרלםיהלאארקיו8ןכ

לאםימשהתחתמםימהווקיםיהלארמאיו9ינשםוי

םיהלאארקיו10ןכיהיוהשביההארתודחאםוקמ

יכםיהלאאריוםימיארקםימההוקמלוץראהשביל
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םיהלאאריווהנימלובוערזרשאירפהשעץעו

רמאיו14ישילשםוירקביהיוברעיהיו13בוטיכ

םויהןיבלידבהלםימשהעיקרבתראמיהיםיהלא

15םינשוםימילוםידעומלותתאלויהוהלילהןיבו

יהיוץראהלעריאהלםימשהעיקרבתרואמלויהו

רואמהתאםילדגהתראמהינשתאםיהלאשעיו16ןכ

תלשממלןטקהרואמהתאוםויהתלשממללדגה

עיקרבםיהלאםתאןתיו17םיבכוכהתאוהלילה

הלילבוםויבלשמלו18ץראהלעריאהלםימשה

בוטיכםיהלאאריוךשחהןיבורואהןיבלידבהלו

‐‐םיהלארמאיו20יעיברםוירקביהיוברעיהיו19

ץראהלעףפועיףועוהיחשפנץרשםימהוצרשי

םנינתהתאםיהלאארביו21םימשהעיקרינפלע
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יכםיהלאאריווהנימלףנכףועלכתאוםהנימל

ואלמווברוורפרמאלםיהלאםתאךרביו22בוט

יהיוברעיהיו23ץראבבריףועהוםימיבםימהתא

שפנץראהאצותםיהלארמאיו24ישימחםוירקב

ןכיהיוהנימלץראותיחושמרוהמהבהנימלהיח

המהבהתאוהנימלץראהתיחתאםיהלאשעיו25

יכםיהלאאריווהנימלהמדאהשמרלכתאוהנימל

ונתומדכונמלצבםדאהשענםיהלארמאיו26בוט

ץראהלכבוהמהבבוםימשהףועבוםיהתגדבודריו

תאםיהלאארביו27ץראהלעשמרהשמרהלכבו

הבקנורכזותאארבםיהלאםלצבומלצבםדאה

םיהלאםהלרמאיוםיהלאםתאךרביו28םתאארב

םיהתגדבודרוהשבכוץראהתאואלמווברוורפ

רמאיו29ץראהלעתשמרההיחלכבוםימשהףועבו

רשאערזערזבשעלכתאםכליתתנהנהםיהלא

ערזץעירפוברשאץעהלכתאוץראהלכינפלע

ףועלכלוץראהתיחלכלו30הלכאלהיהיםכלערז

תאהיחשפנוברשאץראהלעשמורלכלוםימשה

לכתאםיהלאאריו31ןכיהיוהלכאלבשעקרילכ

םוירקביהיוברעיהיודאמבוטהנהוהשערשא

יששה

םיהלאלכיו2םאבצלכוץראהוםימשהולכיו2

יעיבשהםויבתבשיוהשערשאותכאלמיעיבשהםויב

םויתאםיהלאךרביו3השערשאותכאלמלכמ

רשאותכאלמלכמתבשוביכותאשדקיויעיבשה

ץראהוםימשהתודלותהלא4תושעלםיהלאארב

לכו5םימשוץרא‐‐םיהלאהוהיתושעםויבםארבהב

םרטהדשהבשעלכוץראבהיהיםרטהדשהחיש

ןיאםדאוץראהלעםיהלאהוהיריטמהאליכחמצי

תאהקשהוץראהןמהלעידאו6המדאהתאדבעל

רפעםדאהתאםיהלאהוהירצייו7המדאהינפלכ

שפנלםדאהיהיוםייחתמשנויפאבחפיוהמדאהןמ

תאםשםשיוםדקמ‐‐ןדעבןגםיהלאהוהיעטיו8היח

לכהמדאהןמםיהלאהוהיחמציו9רצירשאםדאה

ךותבםייחהץעו‐‐לכאמלבוטוהארמלדמחנץע

תוקשהלןדעמאצירהנו10ערובוטתעדהץעוןגה

םש11םישארהעבראלהיהודרפיםשמוןגהתא

רשאהליוחהץראלכתאבבסהאוה‐‐ןושיפדחאה

ןבאוחלדבהםשבוטאוההץראהבהזו12בהזהםש
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לכתאבבוסהאוה‐‐ןוחיגינשהרהנהםשו13םהשה

ךלההאוהלקדחישילשהרהנהםשו14שוכץרא

הוהיחקיו15תרפאוהיעיברהרהנהורושאתמדק

16הרמשלוהדבעלןדעןגבוהחניוםדאהתאםיהלא

לכאןגהץעלכמרמאלםדאהלעםיהלאהוהיוציו

יכונממלכאתאל‐‐ערובוטתעדהץעמו17לכאת

םיהלאהוהירמאיו18תומתתומ‐‐ונממךלכאםויב

19ודגנכרזעולהשעאודבלםדאהתויהבוטאל

תאוהדשהתיחלכהמדאהןמםיהלאהוהירציו

ארקיהמתוארלםדאהלאאביוםימשהףועלכ

20ומשאוההיחשפנםדאהולארקירשאלכוול

לכלוםימשהףועלוהמהבהלכלתומשםדאהארקיו

הוהילפיו21ודגנכרזעאצמאלםדאלוהדשהתיח

ויתעלצמתחאחקיוןשייוםדאהלעהמדרתםיהלא

עלצהתאםיהלאהוהיןביו22הנתחתרשברגסיו

רמאיו23םדאהלאהאביוהשאלםדאהןמחקלרשא

תאזלירשבמרשבוימצעמםצעםעפהתאזםדאה

שיאבזעיןכלע24תאזהחקלשיאמיכהשאארקי

25דחארשבלויהוותשאבקבדוומאתאוויבאתא

וששבתיאלוותשאוםדאהםימורעםהינשויהיו

השערשאהדשהתיחלכמםורעהיהשחנהו3

םיהלארמאיכףאהשאהלארמאיוםיהלאהוהי

שחנהלאהשאהרמאתו2ןגהץעלכמולכאתאל

‐‐ןגהךותברשאץעהירפמו3לכאנןגהץעירפמ

ןותמתןפובועגתאלוונממולכאתאלםיהלארמא

עדייכ5ןותמתתומאלהשאהלאשחנהרמאיו4

םתייהוםכיניעוחקפנוונממםכלכאםויביכםיהלא

ץעהבוטיכהשאהארתו6ערובוטיעדיםיהלאכ

ליכשהלץעהדמחנוםיניעלאוההואתיכולכאמל

7לכאיוהמעהשיאלםגןתתולכאתווירפמחקתו

הלעורפתיוםהםמריעיכועדיוםהינשיניעהנחקפתו
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ינפמותשאוםדאהאבחתיוםויהחורל‐‐ןגבךלהתמ
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םדאהתאשרגיו24םשמחקלרשאהמדאהתאדבעל

ברחהטהלתאוםיברכהתאןדעןגלםדקמןכשיו

םייחהץעךרדתארמשלתכפהתמה

ןיקתאדלתורהתוותשאהוחתאעדיםדאהו4

ויחאתאתדללףסתו2הוהיתאשיאיתינקרמאתו

המדאדבעהיהןיקוןאצהערלבהיהיולבהתא

‐‐החנמהמדאהירפמןיקאביוםימיץקמיהיו3

ןהבלחמוונאצתורכבמאוהםגאיבהלבהו4הוהיל

ותחנמלאוןיקלאו5ותחנמלאולבהלאהוהיעשיו

הוהירמאיו6וינפולפיודאמןיקלרחיוהעשאל

םאאולה7ךינפולפנהמלוךלהרחהמלןיקלא

ךילאוץברתאטחחתפלביטיתאלםאותאשביטית

ויחאלבהלאןיקרמאיו8ובלשמתהתאוותקושת
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והגרהיוויחאלבהלאןיקםקיוהדשבםתויהביהיו

יתעדיאלרמאיוךיחאלבהיאןיקלאהוהירמאיו9

ךיחאימדלוקתישעהמרמאיו10יכנאיחארמשה

המדאהןמהתארוראהתעו11המדאהןמילאםיקעצ

12ךדימךיחאימדתאתחקלהיפתאהתצפרשא

דנוענךלהחכתתףסתאלהמדאהתאדבעתיכ

14אשנמינועלודגהוהילאןיקרמאיו13ץראבהיהת

רתסאךינפמוהמדאהינפלעמםויהיתאתשרגןה

רמאיו15ינגרהייאצמלכהיהוץראבדנועניתייהו

הוהיםשיוםקיםיתעבשןיקגרהלכןכלהוהיול

ןיקאציו16ואצמלכותאתוכהיתלבלתואןיקל

ןיקעדיו17ןדעתמדקדונץראבבשיוהוהיינפלמ

ארקיוריעהנביהיוךונחתאדלתורהתוותשאתא

דריעתאךונחלדלויו18ךונחונבםשכריעהםש

לאשותמתאדלילאייחמולאיוחמתאדלידריעו

םשםישניתשךמלולחקיו19ךמלתאדלילאשותמו

לביתאהדעדלתו20הלצתינשהםשוהדעתחאה

אוהלבויויחאםשו21הנקמולהאבשייבא‐‐היהאוה

הדליאוהםגהלצו22בגועורונכשפתלכיבא‐‐היה

תוחאולזרבותשחנשרחלכשטל‐‐ןיקלבותתא

הלצוהדעוישנלךמלרמאיו23המענןיקלבות

יתגרהשיאיכיתרמאהנזאהךמלישנ‐‐ילוקןעמש

ךמלוןיקםקיםיתעבשיכ24יתרבחלדליויעצפל

ןבדלתוותשאתאדועםדאעדיו25העבשוםיעבש

תחת‐‐רחאערזםיהלאילתשיכתשומשתאארקתו

תאארקיוןבדליאוהםגתשלו26ןיקוגרהיכלבה

הוהיםשבארקללחוהזאשונאומש

םדאםיהלאארבםויבםדאתדלותרפסהז5

ךרביוםארבהבקנורכז2ותאהשעםיהלאתומדב

םדאיחיו3םארבהםויבםדאםמשתאארקיוםתא

תאארקיוומלצכותומדבדלויוהנשתאמוםישלש

הנמשתשתאודילוהירחאםדאימיויהיו4תשומש

רשאםדאימילכויהיו5תונבוםינבדלויוהנשתאמ

תשיחיו6תמיוהנשםישלשוהנשתואמעשתיח

ירחאתשיחיו7שונאתאדלויוהנשתאמוםינששמח

דלויוהנשתואמהנמשוםינשעבששונאתאודילוה

עשתוהנשהרשעםיתשתשימילכויהיו8תונבוםינב

תאדלויוהנשםיעשתשונאיחיו9תמיוהנשתואמ

הרשעשמחןניקתאודילוהירחאשונאיחיו10ןניק

לכויהיו11תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשוהנש

ןניקיחיו12תמיוהנשתואמעשתוםינששמחשונאימי

ירחאןניקיחיו13לאללהמתאדלויוהנשםיעבש

הנשתואמהנמשוהנשםיעבראלאללהמתאודילוה

םינשרשעןניקימילכויהיו14תונבוםינבדלויו

םינששמחלאללהמיחיו15תמיוהנשתואמעשתו

ירחאלאללהמיחיו16דריתאדלויוהנשםיששו

דלויוהנשתואמהנמשוהנשםישלשדריתאודילוה

םיעשתושמחלאללהמימילכויהיו17תונבוםינב

םיששוםיתשדרייחיו18תמיוהנשתואמהנמשוהנש

ירחאדרייחיו19ךונחתאדלויוהנשתאמוהנש

תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשךונחתאודילוה

תואמעשתוהנשםיששוםיתשדריימילכויהיו20

תאדלויוהנשםיששושמחךונחיחיו21תמיוהנש

ודילוהירחאםיהלאהתאךונחךלהתיו22חלשותמ

23תונבוםינבדלויוהנשתואמשלשחלשותמתא

הנשתואמשלשוהנשםיששושמחךונחימילכיהיו

ותאחקליכונניאוםיהלאהתאךונחךלהתיו24

הנשתאמוהנשםינמשועבשחלשותמיחיו25םיהלא

תאודילוהירחאחלשותמיחיו26ךמלתאדלויו

םינבדלויוהנשתואמעבשוהנשםינומשוםיתשךמל

עשתוהנשםיששועשתחלשותמימילכויהיו27תונבו

תאמוהנשםינמשוםיתשךמליחיו28תמיוהנשתואמ

ונמחניהזרמאלחנומשתאארקיו29ןבדלויוהנש

הוהיהררארשאהמדאהןמונידיןובצעמוונשעממ

הנשםיעשתושמחחנתאודילוהירחאךמליחיו30

ךמלימילכיהיו31תונבוםינבדלויוהנשתאמשמחו

חניהיו32תמיוהנשתואמעבשוהנשםיעבשועבש

תפיתאוםחתאםשתאחנדלויוהנשתואמשמחןב

תונבוהמדאהינפלעברלםדאהלחהיכיהיו6

יכםדאהתונבתאםיהלאהינבואריו2םהלודלי
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רמאיו3ורחברשאלכמםישנםהלוחקיוהנהתבט

ויהורשבאוהםגשבםלעלםדאביחורןודיאלהוהי

םימיבץראבויהםילפנה4הנשםירשעוהאמוימי

תונבלאםיהלאהינבואבירשאןכירחאםגוםהה

ישנאםלועמרשאםירבגההמהםהלודליוםדאה

רצילכוץראבםדאהתערהבריכהוהיאריו5םשה

השעיכהוהיםחניו6םויהלכערקרובלתבשחמ

החמאהוהירמאיו7ובללאבצעתיוץראבםדאהתא

דעםדאמהמדאהינפלעמיתארברשאםדאהתא

םתישעיכיתמחניכםימשהףועדעושמרדעהמהב

שיאחנ‐‐חנתדלותהלא9הוהייניעבןחאצמחנו8

חנךלהתהםיהלאהתאויתרדבהיהםימתקידצ

11תפיתאוםחתאםשתא‐‐םינבהשלשחנדלויו10

12סמחץראהאלמתוםיהלאהינפלץראהתחשתו

לכתיחשהיכהתחשנהנהוץראהתאםיהלאאריו

לכץקחנלםיהלארמאיו13ץראהלעוכרדתארשב

יננהוםהינפמסמחץראההאלמיכ‐‐ינפלאברשב

םינקרפגיצעתבתךלהשע14ץראהתאםתיחשמ

15רפכבץוחמותיבמהתאתרפכוהבתהתאהשעת

הבתהךראהמאתואמשלשהתאהשעתרשאהזו

רהצ16התמוקהמאםישלשוהבחרהמאםישמח

הבתהחתפוהלעמלמהנלכתהמאלאוהבתלהשעת

ינאו17השעתםישלשוםינשםיתחתםישתהדצב

רשבלכתחשלץראהלעםימלובמהתאאיבמיננה

עוגיץראברשאלכםימשהתחתמםייחחורוברשא

התא‐‐הבתהלאתאבוךתאיתירבתאיתמקהו18

רשבלכמיחהלכמו19ךתאךינבישנוךתשאוךינבו

הבקנורכזךתאתיחהל‐‐הבתהלאאיבתלכמםינש

שמרלכמהנימלהמהבהןמווהנימלףועהמ20ויהי

21תויחהלךילאואבילכמםינש‐‐והנימלהמדאה

ךילאתפסאולכאירשאלכאמלכמךלחקהתאו

הוצרשאלככחנשעיו22הלכאלםהלוךלהיהו

השעןכ‐‐םיהלאותא

יכהבתהלאךתיבלכוהתאאבחנלהוהירמאיו7

המהבהלכמ2הזהרודבינפלקידציתיארךתא

ןמוותשאושיא‐‐העבשהעבשךלחקתהרוהטה

םג3ותשאושיא‐‐םינשאוההרהטאלרשאהמהבה

לעערזתויחלהבקנורכזהעבשהעבשםימשהףועמ

לעריטממיכנאהעבשדועםימיליכ4ץראהלכינפ

לכתאיתיחמוהלילםיעבראוםויםיעבראץראה

לככחנשעיו5המדאהינפלעמיתישערשאםוקיה

היהלובמהוהנשתואמששןבחנו6הוהיוהוצרשא

‐‐ותאוינבישנוותשאווינבוחנאביו7ץראהלעםימ

הרוהטההמהבהןמ8לובמהימינפמהבתהלא

רשאלכו‐‐ףועהןמוהרהטהנניארשאהמהבהןמו

‐‐הבתהלאחנלאואבםינשםינש9המדאהלעשמר

תעבשליהיו10חנתאםיהלאהוצרשאכהבקנורכז

תואמששתנשב11ץראהלעויהלובמהימוםימיה

‐‐שדחלםוירשעהעבשבינשהשדחבחנייחלהנש

םימשהתבראוהברםוהתתניעמלכועקבנהזהםויב

םיעבראוםויםיעבראץראהלעםשגהיהיו12וחתפנ

חנינבתפיוםחוםשוחנאבהזהםויהםצעב13הליל

המה14הבתהלא‐‐םתאוינבישנתשלשוחנתשאו

שמרהלכוהנימלהמהבהלכוהנימלהיחהלכו

רופצלכוהנימלףועהלכווהנימלץראהלעשמרה

לכמםינשםינשהבתהלאחנלאואביו15ףנכלכ

לכמהבקנורכזםיאבהו16םייחחורוברשארשבה

17ודעבהוהירגסיוםיהלאותאהוצרשאכואברשב

ואשיוםימהובריוץראהלעםויםיעבראלובמהיהיו

ובריוםימהורבגיו18ץראהלעמםרתוהבתהתא

םימהו19םימהינפלעהבתהךלתוץראהלעדאמ

םיהבגהםירההלכוסכיוץראהלע‐‐דאמדאמורבג

הלעמלמהמאהרשעשמח20םימשהלכתחתרשא

שמרהרשבלכעוגיו21םירההוסכיוםימהורבג

ץרשהץרשהלכבוהיחבוהמהבבוףועבץראהלע

םייחחורתמשנרשאלכ22םדאהלכו‐‐ץראהלע

םוקיהלכתאחמיו23ותמ‐‐הברחברשאלכמויפאב

דעושמרדעהמהבדעםדאמהמדאהינפלערשא

ותארשאוחנךאראשיוץראהןמוחמיוםימשהףוע

םויתאמוםישמחץראהלעםימהורבגיו24הבתב
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המהבהלכתאוהיחהלכתאוחנתאםיהלארכזיו8

וכשיוץראהלעחורםיהלארבעיוהבתבותארשא

אלכיוםימשהתבראוםוהתתניעמורכסיו2םימה

ךולהץראהלעמםימהובשיו3םימשהןמםשגה

חנתו4םויתאמוםישמחהצקמ‐‐םימהורסחיובושו

לעשדחלםוירשעהעבשביעיבשהשדחבהבתה

שדחהדערוסחוךולהויהםימהו5טרראירה

םירההישארוארנשדחלדחאבירישעבירישעה

הבתהןולחתאחנחתפיוםויםיעבראץקמיהיו6

דעבושואוציאציוברעהתאחלשיו7השערשא

‐‐ותאמהנויהתאחלשיו8ץראהלעמםימהתשבי

האצמאלו9המדאהינפלעמםימהולקהתוארל

םימיכ‐‐הבתהלאוילאבשתוהלגרףכלחונמהנויה

וילאהתאאביוהחקיוודיחלשיוץראהלכינפלע

חלשףסיוםירחאםימיתעבשדועלחיו10הבתהלא

ברעתעלהנויהוילאאבתו11הבתהןמהנויהתא

לעמםימהולקיכחנעדיוהיפבףרטתיזהלעהנהו

תאחלשיוםירחאםימיתעבשדועלחייו12ץראה

ששותחאביהיו13דועוילאבושהפסיאלוהנויה

לעמםימהוברחשדחלדחאבןושארבהנשתואמ

ינפוברחהנהואריוהבתההסכמתאחנרסיוץראה

‐שדחלםויםירשעוהעבשבינשהשדחבו14המדאה

אצ16רמאלחנלאםיהלארבדיו15ץראההשבי‐

לכ17ךתאךינבישנוךינבוךתשאוהתא‐‐הבתהןמ

לכבוהמהבבוףועברשבלכמךתארשאהיחה

וצרשוךתא)אציה(אצוה‐‐ץראהלעשמרהשמרה

ותשאווינבוחנאציו18ץראהלעוברוורפוץראב

לכףועהלכושמרהלכהיחהלכ19ותאוינבישנו

ןביו20הבתהןמואציםהיתחפשמל‐‐ץראהלעשמור

לכמוהרהטההמהבהלכמחקיוהוהילחבזמחנ

חירתאהוהיחריו21חבזמבתלעלעיורוהטהףועה

תאדועללקלףסאאלובללאהוהירמאיוחחינה

וירענמערםדאהבלרצייכםדאהרובעבהמדאה

דע22יתישערשאכיחלכתאתוכהלדועףסאאלו

םויוףרחוץיקוםחורקוריצקוערזץראהימילכ

ותבשיאל‐‐הלילו

ורפםהלרמאיווינבתאוחנתאםיהלאךרביו9

לעהיהיםכתחוםכארומו2ץראהתאואלמווברו

שמרתרשאלכבםימשהףועלכלעוץראהתיחלכ

רשאשמרלכ3ונתנםכדיבםיהיגדלכבוהמדאה

םכליתתנבשעקריכהלכאלהיהיםכליחאוה

תאךאו5ולכאתאלומדושפנברשבךא4לכתא

דימוונשרדאהיחלכדימשרדאםכיתשפנלםכמד

ךפש6םדאהשפנתאשרדא‐‐ויחאשיאדימםדאה

השעםיהלאםלצביכךפשיומדםדאבםדאהםד

8הבוברוץראבוצרשוברוורפםתאו7םדאהתא

יננהינאו9רמאלותאוינבלאוחנלאםיהלארמאיו

תאו10םכירחאםכערזתאוםכתאיתירבתאםיקמ

תיחלכבוהמהבבףועבםכתארשאהיחהשפנלכ

11ץראהתיחלכלהבתהיאצילכמםכתאץראה

יממדוערשבלכתרכיאלוםכתאיתירבתאיתמקהו

רמאיו12ץראהתחשללובמדועהיהיאלולובמה

םכיניבויניבןתנינארשאתירבהתואתאזםיהלא

תא13םלועתרדל‐‐םכתארשאהיחשפנלכןיבו

ץראהןיבויניבתירבתואלהתיהוןנעביתתניתשק

15ןנעבתשקההתארנוץראהלעןנעיננעבהיהו14

שפנלכןיבוםכיניבויניברשאיתירבתאיתרכזו

תחשללובמלםימהדועהיהיאלורשבלכבהיח

תירברכזלהיתיארוןנעבתשקההתיהו16רשבלכ

רשארשבלכבהיחשפנלכןיבוםיהלאןיבםלוע

תירבהתואתאזחנלאםיהלארמאיו17ץראהלע

18ץראהלערשארשבלכןיבויניביתמקהרשא

םחותפיוםחוםש‐‐הבתהןמםיאציהחנינבויהיו

לכהצפנהלאמוחנינבהלאהשלש19ןענכיבאאוה

ןמתשיו21םרכעטיוהמדאהשיאחנלחיו20ץראה

ןענכיבאםחאריו22הלהאךותבלגתיורכשיוןייה

תפיוםשחקיו23ץוחבויחאינשלדגיוויבאתורעתא

תינרחאוכליוםהינשםכשלעומישיוהלמשהתא

םהיבאתורעותינרחאםהינפוםהיבאתורעתאוסכיו
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ונבולהשערשאתאעדיווניימחנץקייו24ואראל

ויחאלהיהיםידבעדבעןענכרורארמאיו25ןטקה

27ומלדבעןענכיהיוםשיהלאהוהיךורברמאיו26

דבעןענכיהיוםשילהאבןכשיותפילםיהלאתפי

םישמחוהנשתואמשלשלובמהרחאחניחיו28ומל

הנשםישמחוהנשתואמעשתחנימילכויהיו29הנש

תמיו

םהלודלויותפיוםחםשחנינבתדלותהלאו10

ןויוידמוגוגמורמג‐‐תפיינב2לובמהרחאםינב

המרגתותפירוזנכשא‐‐רמגינבו3סריתוךשמולבתו

הלאמ5םינדדוםיתכשישרתוהשילאןויינבו4

םתחפשמל‐‐ונשללשיאםתצראבםיוגהייאודרפנ

ינבו7ןענכוטופוםירצמושוכ‐‐םחינבו6םהיוגב

המערינבואכתבסוהמערוהתבסוהליוחואבס‐‐שוכ

תויהללחהאוהדרמנתאדלישוכו8ןדדואבש

ןכלעהוהיינפלדיצרבגהיהאוה9ץראברבג

תישאריהתו10הוהיינפלדיצרובגדרמנכרמאי

ןמ11רענשץראבהנלכודכאוךראולבבותכלממ

ריעתבחרתאוהונינתאןביורושאאציאוההץראה

ריעהאוה‐‐חלכןיבוהונינןיבןסרתאו12חלכתאו

תאוםימנעתאוםידולתאדליםירצמו13הלדגה

םיחלסכתאוםיסרתפתאו14םיחתפנתאו‐‐םיבהל

דליןענכו15םירתפכתאו‐‐םיתשלפםשמואצירשא

ירמאהתאויסוביהתאו16תחתאו‐‐ורכבןדיצתא

תאו18יניסהתאויקרעהתאויוחהתאו17ישגרגהתאו

תוחפשמוצפנרחאויתמחהתאוירמצהתאוידוראה

דעהררגהכאב‐‐ןדיצמינענכהלובגיהיו19ינענכה

20עשלדע‐‐םיבצוהמדאוהרמעוהמדסהכאבהזע

םהיוגבםתצראבםתנשללםתחפשמלםחינבהלא

תפייחא‐‐רבעינבלכיבאאוהםגדליםשלו21

םראודולודשכפראורושאוםליעםשינב22לודגה

דלידשכפראו24שמורתגולוחוץוע‐‐םראינבו23

םינבינשדלירבעלו25רבעתאדליחלשוחלשתא

ןטקיויחאםשוץראההגלפנוימיביכגלפדחאהםש

תאותומרצחתאוףלשתאודדומלאתאדליןטקיו26

לבועתאו28הלקדתאולזואתאוםרודהתאו27חרי

תאוהליוחתאורפואתאו29אבשתאולאמיבאתאו

הכאבאשממםבשומיהיו30ןטקיינבהלאלכבבוי

םתנשללםתחפשמלםשינבהלא31םדקהרההרפס

םתדלותלחנינבתחפשמהלא32םהיוגלםתצראב

לובמהרחא‐‐ץראבםיוגהודרפנהלאמוםהיוגב

יהיו2םידחאםירבדותחאהפשץראהלכיהיו11

3םשובשיורענשץראבהעקבואצמיוםדקמםעסנב

הפרשנוםינבלהנבלנהבהוהערלאשיאורמאיו

םהלהיהרמחהוןבאלהנבלהםהליהתוהפרשל

ושארולדגמוריעונלהנבנהבהורמאיו4רמחל

5ץראהלכינפלעץופנןפםשונלהשענוםימשב

ינבונברשאלדגמהתאוריעהתאתארלהוהידריו

םלכלתחאהפשודחאםעןההוהירמאיו6םדאה

ומזירשאלכםהמרצביאלהתעותושעלםלחההזו

אלרשא‐‐םתפשםשהלבנוהדרנהבה7תושעל

ינפלעםשמםתאהוהיץפיו8והערתפששיאועמשי

המשארקןכלע9ריעהתנבלולדחיוץראהלכ

םציפהםשמוץראהלכתפשהוהיללבםשיכלבב

ןבםש‐‐םשתדלותהלא10ץראהלכינפלעהוהי

לובמהרחאםיתנשדשכפראתאדלויוהנשתאמ

תואמשמחדשכפראתאודילוהירחאםשיחיו11

םישלשושמחיחדשכפראו12תונבוםינבדלויוהנש

ודילוהירחאדשכפראיחיו13חלשתאדלויוהנש

םינבדלויוהנשתואמעבראוםינששלשחלשתא

יחיו15רבעתאדלויוהנשםישלשיחחלשו14תונבו

תואמעבראוםינששלשרבעתאודילוהירחאחלש

םישלשועברארבעיחיו16תונבוםינבדלויוהנש

תאודילוהירחארבעיחיו17גלפתאדלויוהנש

תונבוםינבדלויוהנשתואמעבראוהנשםישלשגלפ

גלפיחיו19וערתאדלויוהנשםישלשגלפיחיו18

דלויוהנשםיתאמוםינשעשתוערתאודילוהירחא

תאדלויוהנשםישלשוםיתשועריחיו20תונבוםינב

םינשעבשגורשתאודילוהירחאועריחיו21גורש

םישלשגורשיחיו22תונבוםינבדלויוהנשםיתאמו



תישארב 17

תאודילוהירחאגורשיחיו23רוחנתאדלויוהנש

רוחניחיו24תונבוםינבדלויוהנשםיתאמ‐‐רוחנ

ירחארוחניחיו25חרתתאדלויוהנשםירשעועשת

דלויוהנשתאמוהנשהרשעעשתחרתתאודילוה

םרבאתאדלויוהנשםיעבשחרתיחיו26תונבוםינב

דילוהחרת‐‐חרתתדלותהלאו27ןרהתאורוחנתא

טולתאדילוהןרהוןרהתאורוחנתאםרבאתא

רואבותדלומץראבויבאחרתינפלעןרהתמיו28

תשאםשםישנםהלרוחנוםרבאחקיו29םידשכ

הכלמיבאןרהתבהכלמרוחנתשאםשוירשםרבא

חקיו31דלוהלןיאהרקעירשיהתו30הכסייבאו

ירשתאוונבןבןרהןבטולתאוונבםרבאתאחרת

תכללםידשכרואמםתאואציוונבםרבאתשאותלכ

חרתימיויהיו32םשובשיוןרחדעואביוןענכהצרא

ןרחבחרתתמיוהנשםיתאמוםינששמח

ךצראמךלךלםרבאלאהוהירמאיו12

2ךארארשאץראהלאךיבאתיבמוךתדלוממו

הכרבהיהוךמשהלדגאוךכרבאולודגיוגלךשעאו

לכךבוכרבנוראאךללקמוךיכרבמהכרבאו3

וילארבדרשאכםרבאךליו4המדאהתחפשמ

םיעבשוםינששמחןבםרבאוטולותאךליוהוהי

תאוותשאירשתאםרבאחקיו5ןרחמותאצבהנש

שפנהתאוושכררשאםשוכרלכתאוויחאןבטול

הצראואביוןענכהצראתכללואציוןרחבושערשא

ןולאדעםכשםוקמדעץראבםרבארבעיו6ןענכ

רמאיוםרבאלאהוהיאריו7ץראבזאינענכהוהרומ

הוהילחבזמםשןביותאזהץראהתאןתאךערזל

‐‐לאתיבלםדקמהרההםשמקתעיו8וילאהארנה

חבזמםשןביוםדקמיעהוםימלאתיבהלהאטיו

עוסנוךולהםרבאעסיו9הוהיםשבארקיוהוהיל

רוגלהמירצמםרבאדריוץראבבעריהיו10הבגנה

אובלבירקהרשאכיהיו11ץראבבערהדבכיכםש

השאיכיתעדיאנהנהותשאירשלארמאיוהמירצמ

ורמאוםירצמהךתאוארייכהיהו12תאהארמתפי

‐תאיתחאאנירמא13ויחיךתאויתאוגרהותאזותשא

יהיו14ךללגבישפנהתיחוךרובעבילבטייןעמל‐

יכהשאהתאםירצמהואריוהמירצמםרבאאובכ

התאוללהיוהערפירשהתאואריו15דאמאוההפי

ביטיהםרבאלו16הערפתיבהשאהחקתוהערפלא

תחפשוםידבעוםירמחורקבוןאצוליהיוהרובעב

םילדגםיעגנהערפתאהוהיעגניו17םילמגותנתאו

הערפארקיו18םרבאתשאירשרבדלעותיבתאו

יכילתדגהאלהמלילתישעתאזהמרמאיוםרבאל

ילהתאחקאואוהיתחאתרמאהמל19אוהךתשא

הערפוילעוציו20ךלוחקךתשאהנההתעוהשאל

ולרשאלכתאוותשאתאוותאוחלשיוםישנא

ולרשאלכוותשאואוהםירצממםרבאלעיו13

ףסכבהנקמבדאמדבכםרבאו2הבגנה‐‐ומעטולו

םוקמהדע‐‐לאתיבדעובגנמויעסמלךליו3בהזבו

4יעהןיבולאתיבןיבהלחתבהלהאםשהיהרשא

םשארקיוהנשארבםשהשערשאחבזמהםוקמלא

היהםרבאתאךלהה‐‐טוללםגו5הוהיםשבםרבא

ודחיתבשלץראהםתאאשנאלו6םילהאורקבוןאצ

ביריהיו7ודחיתבשלולכיאלוברםשוכרהיהיכ

ינענכהוטולהנקמיערןיבוםרבאהנקמיערןיב

אנלאטוללאםרבארמאיו8ץראבבשיזאיזרפהו

םישנאיכךיערןיבויערןיבוךניבויניבהבירמיהת

ילעמאנדרפהךינפלץראהלכאלה9ונחנאםיחא

אשיו10הליאמשאוןימיהםאוהנמיאולאמשהםא

‐הקשמהלכיכןדריהרככלכתאאריוויניעתאטול

ץראכהוהיןגכהרמעתאוםדסתאהוהיתחשינפל‐

רככלכתאטולולרחביו11רעצהכאבםירצמ

12ויחאלעמשיאודרפיוםדקמטולעסיוןדריה

להאיורככהירעבבשיטולוןענכץראבבשיםרבא

14דאמהוהילםיאטחוםיערםדסישנאו13םדסדע

אנאשומעמטולדרפהירחאםרבאלארמאהוהיו

הבגנוהנפצ‐‐םשהתארשאםוקמהןמהארוךיניע

ךלהארהתארשאץראהלכתאיכ15המיוהמדקו

רפעכךערזתאיתמשו16םלועדעךערזלוהננתא

םג‐‐ץראהרפעתאתונמלשיאלכויםארשאץראה
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יכהבחרלוהכראלץראבךלהתהםוק17הנמיךערז

‐‐ארממינלאבבשיואביוםרבאלהאיו18הננתאךל

הוהילחבזמםשןביוןורבחברשא

ךלמךוירארענשךלמלפרמאימיביהיו14

2םיוגךלמלעדתוםליעךלמרמעלרדכרסלא

ךלמעשרבתאוםדסךלמערבתאהמחלמושע

ךלמוםייבצךלמרבאמשוהמדאךלמבאנשהרמע

אוהםידשהקמעלאורבחהלאלכ3רעצאיהעלב

רמעלרדכתאודבעהנשהרשעםיתש4חלמהםי

הנשהרשעעבראבו5ודרמהנשהרשעשלשו

םיאפרתאוכיוותארשאםיכלמהורמעלרדכאב

הושבםימיאהתאוםהבםיזוזהתאוםינרקתרתשעב

ןראפליאדעריעשםררהבירחהתאו6םיתירק

אוהטפשמןיעלאואביוובשיו7רבדמהלערשא

בשיהירמאהתאםגו‐‐יקלמעההדשלכתאוכיושדק

ךלמוהרמעךלמוםדסךלמאציו8רמתןצצחב

םתאוכרעיורעצאוהעלבךלמוםייבצךלמוהמדא

םליעךלמרמעלרדכתא9םידשהקמעבהמחלמ

ךלמךויראורענשךלמלפרמאוםיוגךלמלעדתו

םידשהקמעו10השמחהתאםיכלמהעברא‐‐רסלא

ולפיוהרמעוםדסךלמוסניורמחתראבתראב

םדסשכרלכתאוחקיו11וסנהרהםיראשנהוהמש

תאוטולתאוחקיו12וכליו‐‐םלכאלכתאוהרמעו

אביו13םדסבבשיאוהווכליוםרבאיחאןבושכר

ארממינלאבןכשאוהוירבעהםרבאלדגיוטילפה

םרבאתירבילעבםהורנעיחאולכשאיחאירמאה

ידיליויכינחתאקריוויחאהבשניכםרבאעמשיו14

קלחיו15ןדדעףדריותואמשלשורשעהנמשותיב

הבוחדעםפדריוםכיווידבעואוההלילםהילע

םגושכרהלכתאבשיו16קשמדללאמשמרשא

םעהתאוםישנהתאםגובישהושכרוויחאטולתא

תאתוכהמובושירחאותארקלםדסךלמאציו17

אוההושקמעלא‐‐ותארשאםיכלמהתאורמעלרדכ

ןייוםחלאיצוהםלשךלמקדציכלמו18ךלמהקמע

םרבאךורברמאיווהכרביו19ןוילעלאלןהכאוהו

רשאןוילעלאךורבו20ץראוםימשהנקןוילעלאל

ךלמרמאיו21לכמרשעמולןתיוךדיבךירצןגמ

רמאיו22ךלחקשכרהושפנהילןתםרבאלאםדס

ןוילעלאהוהילאידייתמרהםדסךלמלאםרבא

חקאםאולענךורשדעוטוחמםא23ץראוםימשהנק

24םרבאתאיתרשעהינארמאתאלוךלרשאלכמ

רשאםישנאהקלחוםירענהולכארשאקרידעלב

םקלחוחקיםהארממולכשארנעיתאוכלה

םרבאלאהוהירבדהיההלאהםירבדהרחא15

ךרכש‐‐ךלןגמיכנאםרבאאריתלארמאלהזחמב

ילןתתהמהוהיינדאםרבארמאיו2דאמהברה

רזעילאקשמדאוהיתיבקשמןבוירירעךלוהיכנאו

יתיבןבהנהוערזהתתנאלילןה‐‐םרבארמאיו3

ךשרייאלרמאלוילאהוהירבדהנהו4יתאשרוי

ותאאצויו5ךשרייאוהךיעממאצירשאםאיכהז

םא‐‐םיבכוכהרפסוהמימשהאנטבהרמאיוהצוחה

ןמאהו6ךערזהיהיהכולרמאיוםתארפסללכות

רשאהוהיינאוילארמאיו7הקדצולהבשחיוהוהיב

תאזהץראהתאךלתתל‐‐םידשכרואמךיתאצוה

9הנשריאיכעדאהמבהוהיינדארמאיו8התשרל

ליאותשלשמזעותשלשמהלגעילהחקוילארמאיו

םתארתביוהלאלכתאולחקיו10לזוגורתושלשמ

אלרפצהתאווהערתארקלורתבשיאןתיוךותב

12םרבאםתאבשיוםירגפהלעטיעהדריו11רתב

הנהוםרבאלעהלפנהמדרתואובלשמשהיהיו

עדיםרבאלרמאיו13וילעתלפנהלדגהכשחהמיא

ונעוםודבעוםהלאלץראבךערזהיהירגיכעדת

ןדודבעירשאיוגהתאםגו14הנשתואמעברא‐‐םתא

לאאובתהתאו15לודגשכרבואציןכירחאויכנא

יעיבררודו16הבוטהבישברבקתםולשבךיתבא

יהיו17הנהדעירמאהןועםלשאליכהנהובושי

שאדיפלוןשערונתהנהוהיההטלעוהאבשמשה

הוהיתרכאוההםויב18הלאהםירזגהןיברבערשא

תאזהץראהתאיתתנךערזלרמאלתירב‐‐םרבאתא

יניקהתא19תרפרהנלדגהרהנהדעםירצמרהנמ
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תאויזרפהתאויתחהתאו20ינמדקהתאויזנקהתאו

תאוישגרגהתאוינענכהתאוירמאהתאו21םיאפרה

יסוביה

החפשהלוולהדליאלםרבאתשאירשו16

אנהנהםרבאלאירשרמאתו2רגההמשותירצמ

הנבאילואיתחפשלאאנאב‐‐תדלמהוהיינרצע

תשאירשחקתו3ירשלוקלםרבאעמשיוהנממ

םינשרשעץקמהתחפשתירצמהרגהתאםרבא

ולהשיאםרבאלהתאןתתוןענכץראבםרבאתבשל

לקתוהתרהיכארתורהתורגהלאאביו4השאל

‐ךילעיסמחםרבאלאירשרמאתו5היניעבהתרבג

לקאוהתרהיכארתוךקיחביתחפשיתתניכנא‐

לאםרבארמאיו6ךיניבויניבהוהיטפשיהיניעב

הנעתוךיניעבבוטההלישע‐‐ךדיבךתחפשהנהירש

ןיעלעהוהיךאלמהאצמיו7הינפמחרבתוירש

רגהרמאיו8רושךרדבןיעהלערבדמב‐‐םימה

ינפמ‐‐רמאתויכלתהנאו‐‐תאבהזמיאירשתחפש

יבושהוהיךאלמהלרמאיו9תחרביכנאיתרבגירש

ךאלמהלרמאיו10הידיתחתינעתהוךתרבגלא

רמאיו11ברמרפסיאלוךערזתאהבראהברההוהי

ומשתארקוןבתדליוהרהךנההוהיךאלמהל

ארפהיהיאוהו12ךינעלאהוהיעמשיכלאעמשי

13ןכשיויחאלכינפלעוובלכדיולכבודי‐‐םדא

הרמאיכיארלאהתאהילארבדההוהיםשארקתו

ראבלארקןכלע14יארירחא‐‐יתיארםלהםגה

רגהדלתו15דרבןיבושדקןיבהנה‐‐יאריחלראב

רגההדלירשאונבםשםרבאארקיוןבםרבאל

תדלבםינשששוהנשםינמשןבםרבאו16לאעמשי

םרבאללאעמשיתארגה

אריוםינשעשתוהנשםיעשתןבםרבאיהיו17

ךלהתה‐‐ידשלאינאוילארמאיוםרבאלאהוהי

הבראוךניבויניביתירבהנתאו2םימתהיהוינפל

ותארבדיווינפלעםרבאלפיו3דאמדאמבךתוא

באלתייהוךתאיתירבהנהינא4רמאלםיהלא

היהוםרבאךמשתאדועארקיאלו5םיוגןומה

יתרפהו6ךיתתנםיוגןומהבאיכםהרבאךמש

ואציךממםיכלמוםיוגלךיתתנודאמדאמבךתא

ךירחאךערזןיבוךניבויניביתירבתאיתמקהו7

ךערזלוםיהלאלךלתויהלםלועתירבל‐‐םתרדל

ךירגמץראתאךירחאךערזלוךליתתנו8ךירחא

םיהלאלםהליתייהוםלועתזחאלןענכץראלכתא

‐רמשתיתירבתאהתאוםהרבאלאםיהלארמאיו9

רשאיתירבתאז10םתרדלךירחאךערזוהתא‐

םכללומהךירחאךערזןיבוםכיניבויניבורמשת

תואלהיהוםכתלרערשבתאםתלמנו11רכזלכ

לכםכללומיםימיתנמשןבו12םכיניבויניבתירב

רכנןבלכמףסכתנקמו‐‐תיבדיליםכיתרדל‐‐רכז

תנקמוךתיבדילילומילומה13אוהךערזמאלרשא

לרעו14םלועתירבלםכרשבביתירבהתיהוךפסכ

שפנההתרכנו‐‐ותלרערשבתאלומיאלרשארכז

לאםיהלארמאיו15רפהיתירבתאהימעמאוהה

הרשיכירשהמשתאארקתאלךתשאירשםהרבא

היתכרבוןבךלהנממיתתנםגוהתאיתכרבו16המש

םהרבאלפיו17ויהיהנממםימעיכלמםיוגלהתיהו

םאודלויהנשהאמןבלהובלברמאיוקחציווינפלע

לאםהרבארמאיו18דלתהנשםיעשתתבההרש

םיהלארמאיו19ךינפלהיחילאעמשיולםיהלאה

קחציומשתאתארקוןבךלתדליךתשאהרשלבא

20וירחאוערזלםלועתירבלותאיתירבתאיתמקהו

ותאיתירפהוותאיתכרבהנה‐‐ךיתעמשלאעמשילו

דילויםאישנרשעםינשדאמדאמבותאיתיברהו

רשאקחציתאםיקאיתירבתאו21לודגיוגלויתתנו

לכיו22תרחאההנשבהזהדעומלהרשךלדלת

םהרבאחקיו23םהרבאלעמםיהלאלעיוותארבדל

תנקמלכתאוותיבידילילכתאוונבלאעמשיתא

רשבתאלמיוםהרבאתיבישנאברכזלכ‐‐ופסכ

24םיהלאותארבדרשאכהזהםויהםצעבםתלרע

ותלרערשבולמהבהנשעשתוםיעשתןב‐‐םהרבאו

רשבתא‐‐ולמהבהנשהרשעשלשןבונבלאעמשיו25

לאעמשיוםהרבאלומנהזהםויהםצעב26ותלרע
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ןבתאמףסכתנקמותיבדיליותיבישנאלכו27ונב

ותאולמנ‐‐רכנ

חתפבשיאוהוארממינלאבהוהיוילאאריו18

השלשהנהואריוויניעאשיו2םויהםחכלהאה

להאהחתפמםתארקלץריואריווילעםיבצנםישנא

‐ךיניעבןחיתאצמאנםאינדארמאיו3הצראוחתשיו

וצחרוםימטעמאנחקי4ךדבעלעמרבעתאנלא‐

ודעסוםחלתפהחקאו5ץעהתחתונעשהוםכילגר

םכדבעלעםתרבעןכלעיכ‐‐ורבעתרחאםכבל

םהרבארהמיו6תרבדרשאכהשעתןכורמאיו

‐תלסחמקםיאסשלשירהמרמאיוהרשלאהלהאה

ןבחקיוםהרבאץררקבהלאו7תוגעישעוישול‐

8ותאתושעלרהמיורענהלאןתיובוטוךררקב

םהינפלןתיוהשערשארקבהןבובלחוהאמחחקיו

וילאורמאיו9ולכאיוץעהתחתםהילעדמעאוהו

בושרמאיו10להאבהנהרמאיוךתשאהרשהיא

הרשוךתשאהרשלןבהנהוהיחתעכךילאבושא

הרשוםהרבאו11וירחאאוהולהאהחתפתעמש

12םישנכחראהרשלתויהללדחםימיבםיאבםינקז

ילהתיהיתלבירחארמאלהברקבהרשקחצתו

הזהמלםהרבאלאהוהירמאיו13ןקזינדאוהנדע

14יתנקזינאו‐‐דלאםנמאףאהרמאלהרשהקחצ

‐היחתעכךילאבושאדעומלרבדהוהימאלפיה

יכיתקחצאלרמאלהרששחכתו15ןבהרשלו‐

םישנאהםשמומקיו16תקחציכאלרמאיוהארי

17םחלשלםמעךלה‐‐םהרבאוםדסינפלעופקשיו

18השעינארשאםהרבאמינאהסכמהרמאהוהיו

לכ‐‐ובוכרבנוםוצעולודגיוגלהיהיויה‐‐םהרבאו

תאווינבתאהוצירשאןעמלויתעדייכ19ץראהייוג

‐טפשמוהקדצתושעלהוהיךרדורמשווירחאותיב

20וילערבדרשאתאםהרבאלעהוהיאיבהןעמל‐

יכ‐‐םתאטחוהבריכהרמעוםדסתקעזהוהירמאיו

האבההתקעצכההאראואנהדרא21דאמהדבכ

םישנאהםשמונפיו22העדאאלםאוהלכושעילא

שגיו23הוהיינפלדמעונדוע‐‐םהרבאוהמדסוכליו

ילוא24עשרםעקידצהפסתףאהרמאיוםהרבא

אשתאלוהפסתףאהריעהךותבםקידצםישמחשי

הללח25הברקברשאםקידצהםישמחןעמלםוקמל

היהועשרםעקידצתימהלהזהרבדכתשעמךל

השעיאלץראהלכטפשה‐‐ךלהללחעשרכקידצכ

םקידצםישמחםדסבאצמאםאהוהירמאיו26טפשמ

ןעיו27םרובעבםוקמהלכליתאשנו‐‐ריעהךותב

יכנאוינדאלארבדליתלאוהאנהנהרמאיוםהרבא

‐‐השמחםקידצהםישמחןורסחיילוא28רפאורפע

תיחשאאלרמאיוריעהלכתאהשמחבתיחשתה

רבדלדועףסיו29השמחוםיעבראםשאצמאםא

אלרמאיוםיעבראםשןואצמיילוארמאיווילא

ינדאלרחיאנלארמאיו30םיעבראהרובעבהשעא

השעאאלרמאיוםישלשםשןואצמיילוא‐‐הרבדאו

רבדליתלאוהאנהנהרמאיו31םישלשםשאצמאםא

תיחשאאלרמאיוםירשעםשןואצמיילוא‐‐ינדאלא

הרבדאוינדאלרחיאנלארמאיו32םירשעהרובעב

תיחשאאלרמאיוהרשעםשןואצמיילוא‐‐םעפהךא

לארבדלהלכרשאכ‐‐הוהיךליו33הרשעהרובעב

ומקמלבשםהרבאוםהרבא

בשיטולוברעבהמדסםיכאלמהינשואביו19

םיפאוחתשיוםתארקלםקיוטולאריוםדסרעשב

םכדבעתיבלאאנורוסינדאאנהנהרמאיו2הצרא

םככרדלםתכלהוםתמכשהוםכילגרוצחרוונילו

ורסיו‐‐דאמםברצפיו3ןילנבוחרביכאלורמאיו

הפאתוצמוהתשמםהלשעיוותיבלאואביווילא

ובסנםדסישנאריעהישנאוובכשיםרט4ולכאיו

לאוארקיו5הצקמםעהלכןקזדעורענמתיבהלע

הלילהךילאואברשאםישנאההיאולורמאיוטול

החתפהטולםהלאאציו6םתאהעדנוונילאםאיצוה

הנה8וערתיחאאנלארמאיו7וירחארגסתלדהו

ןהתאאנהאיצוא‐‐שיאועדיאלרשאתונביתשילאנ

לאהםישנאלקרםכיניעבבוטכןהלושעוםכילא

ורמאיו9יתרקלצבואבןכלעיכרבדושעתלא

‐‐טופשטפשיורוגלאבדחאהורמאיוהאלהשג
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ושגיודאמטולבשיאבורצפיוםהמךלערנהתע

תאואיביוםדיתאםישנאהוחלשיו10תלדהרבשל

םישנאהתאו11ורגסתלדהתאוהתיבהםהילאטול

ואליולודגדעוןטקמםירונסבוכהתיבהחתפרשא

ךלימדעטוללאםישנאהורמאיו12חתפהאצמל

אצוהריעבךלרשאלכוךיתנבוךינבוןתח‐‐הפ

יכהזהםוקמהתאונחנאםיתחשמיכ13םוקמהןמ

התחשלהוהיונחלשיוהוהיינפתאםתקעצהלדג

רמאיוויתנביחקלוינתחלארבדיוטולאציו14

ריעהתאהוהיתיחשמיכהזהםוקמהןמואצומוק

וציאיוהלערחשהומכו15וינתחיניעבקחצמכיהיו

יתשתאוךתשאתאחקםוקרמאלטולבםיכאלמה

‐‐המהמתיו16ריעהןועבהפסתןפ‐‐תאצמנהךיתנב

ויתנביתשדיבוותשאדיבוודיבםישנאהוקיזחיו

יהיו17ריעלץוחמוהחניווהאציווילעהוהיתלמחב

לא‐‐ךשפנלעטלמהרמאיוהצוחהםתאםאיצוהכ

טלמההרההרככהלכבדמעתלאוךירחאטיבת

אנהנה19ינדאאנלאםהלאטולרמאיו18הפסתןפ

ידמעתישערשאךדסחלדגתוךיניעבןחךדבעאצמ

ןפ‐‐הרההטלמהללכואאליכנאוישפנתאתויחהל

הברקתאזהריעהאנהנה20יתמוהערהינקבדת

רעצמאלההמשאנהטלמארעצמאוהו‐‐המשסונל

םגךינפיתאשנהנה‐‐וילארמאיו21ישפניחתו‐‐אוה

22תרבדרשאריעהתאיכפהיתלבלהזהרבדל

ךאבדערבדתושעללכואאליכהמשטלמהרהמ

לעאצישמשה23רעוצריעהםשארקןכלעהמש

לעוםדסלעריטמההוהיו24הרעצאבטולוץראה

ךפהיו25םימשהןמהוהיתאמשאותירפג‐‐הרמע

םירעהיבשילכתאורככהלכתאולאהםירעהתא

חלמביצניהתווירחאמותשאטבתו26המדאהחמצו

םשדמערשא‐‐םוקמהלארקבבםהרבאםכשיו27

לכלעוהרמעוםדסינפלעףקשיו28הוהיינפתא

רטיקכץראהרטיקהלעהנהואריורככהץראינפ

רכזיורככהירעתאםיהלאתחשביהיו29ןשבכה

הכפההךותמטולתאחלשיוםהרבאתאםיהלא

טוללעיו30טולןהבבשירשאםירעהתאךפהב

תבשלארייכומעויתנביתשורהבבשיורעוצמ

רמאתו31ויתנביתשואוה‐‐הרעמבבשיורעוצב

אובלץראבןיאשיאוןקזוניבאהריעצהלאהריכבה

ןייוניבאתאהקשנהכל32ץראהלכךרדכונילע

ןהיבאתאןיקשתו33ערזוניבאמהיחנוומעהבכשנו

אלוהיבאתאבכשתוהריכבהאבתואוההלילבןיי

הריכבהרמאתותרחממיהיו34המוקבוהבכשבעדי

םגןייונקשניבאתאשמאיתבכשןההריעצהלא

ןיקשתו35ערזוניבאמהיחנוומעיבכשיאבוהלילה

בכשתוהריעצהםקתוןיי‐‐ןהיבאתאאוהההלילבםג

תונביתשןירהתו36המקבוהבכשבעדיאלוומע

באומומשארקתוןבהריכבהדלתו37ןהיבאמטול

ןבהדליאוהםגהריעצהו38םויהדעבאומיבאאוה

םויהדעןומעינביבאאוהימעןבומשארקתו

שדקןיבבשיובגנההצראםהרבאםשמעסיו20

ותשאהרשלאםהרבארמאיו2ררגברגיורושןיבו

3הרשתאחקיוררגךלמךלמיבאחלשיואוהיתחא

ולרמאיוהלילהםולחבךלמיבאלאםיהלאאביו

4לעבתלעבאוהותחקלרשאהשאהלעתמךנה

קידצםגיוגהינדא‐‐רמאיוהילאברקאלךלמיבאו

אוהםגאיהואוהיתחאילרמאאוהאלה5גרהת

6תאזיתישעיפכןיקנבויבבלםתבאוהיחאהרמא

םתביכיתעדייכנאםגםלחבםיהלאהוילארמאיו

לעילוטחמךתואיכנאםגךשחאותאזתישעךבבל

יכשיאהתשאבשההתעו7הילאעגנלךיתתנאלןכ

עד‐‐בישמךניאםאוהיחוךדעבללפתיואוהאיבנ

ךלמיבאםכשיו8ךלרשאלכוהתאתומתתומיכ

םירבדהלכתארבדיווידבעלכלארקיורקבב

ךלמיבאארקיו9דאמםישנאהוארייוםהינזאבהלאה

יכךליתאטחהמוונלתישעהמולרמאיוםהרבאל

רשאםישעמהלדגהאטחיתכלממלעוילעתאבה

םהרבאלאךלמיבארמאיו10ידמעתישעושעיאל

םהרבארמאיו11הזהרבדהתאתישעיכתיארהמ

ינוגרהוהזהםוקמבםיהלאתאריןיאקריתרמאיכ
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ךא‐‐אוהיבאתביתחאהנמאםגו12יתשארבדלע

יתאועתהרשאכיהיו13השאליליהתוימאתבאל

ישעתרשאךדסחהזהלרמאויבאתיבמםיהלא

יחאילירמאהמשאובנרשאםוקמהלכלאידמע

ןתיותחפשוםידבעורקבוןאצךלמיבאחקיו14אוה

ךלמיבארמאיו15ותשאהרשתאולבשיוםהרבאל

רמאהרשלו16בשךיניעבבוטבךינפליצראהנה

םיניעתוסכךלאוההנה‐‐ךיחאלףסכףלאיתתנהנה

םהרבאללפתיו17תחכנולכתאוךתארשאלכל

ותשאתאוךלמיבאתאםיהלאאפריוםיהלאהלא

םחרלכדעבהוהירצערצעיכ18ודליו‐‐ויתהמאו

םהרבאתשאהרשרבדלעךלמיבאתיבל

הוהישעיורמארשאכהרשתאדקפהוהיו21

ןבםהרבאלהרשדלתורהתו2רבדרשאכהרשל

םהרבאארקיו3םיהלאותארבדרשאדעומלוינקזל

4קחצי‐‐הרשולהדלירשאולדלונהונבםשתא

הוצרשאכםימיתנמשןבונבקחציתאםהרבאלמיו

תאולדלוהבהנשתאמןבםהרבאו5םיהלאותא

לכםיהלאילהשעקחצ‐‐הרשרמאתו6ונבקחצי

הקיניהםהרבאלללמימרמאתו7ילקחציעמשה

למגיודליהלדגיו8וינקזלןביתדלייכהרשםינב

9קחציתאלמגהםויבלודגהתשמםהרבאשעיו

‐םהרבאלהדלירשאתירצמהרגהןבתאהרשארתו

תאותאזההמאהשרגםהרבאלרמאתו10קחצמ‐

קחציםעינבםעתאזההמאהןבשרייאליכהנב

12ונבתדואלעםהרבאיניעבדאמרבדהעריו11

רענהלעךיניעבערילאםהרבאלאםיהלארמאיו

יכהלקבעמשהרשךילארמאתרשאלכ‐‐ךתמאלעו

ונמישאיוגלהמאהןבתאםגו13ערזךלארקיקחציב

םחלחקיורקבבםהרבאםכשיו14אוהךערזיכ

‐דליהתאוהמכשלעםשרגהלאןתיוםימתמחו

ולכיו15עבשראברבדמבעתתוךלתוהחלשיו‐

םחישהדחאתחתדליהתאךלשתותמחהןמםימה

הרמאיכתשקיוחטמכקחרהדגנמהלבשתוךלתו16

הלקתאאשתודגנמבשתודליהתומבהאראלא

ךאלמארקיורענהלוקתאםיהלאעמשיו17ךבתו

לארגהךלהמהלרמאיוםימשהןמרגהלאםיהלא

םשאוהרשאברענהלוקלאםיהלאעמשיכיארית

יוגליכובךדיתאיקיזחהורענהתאיאשימוק18

ראבארתוהיניעתאםיהלאחקפיו19ונמישאלודג

20רענהתאקשתוםימתמחהתאאלמתוךלתוםימ

הבריהיורבדמבבשיולדגיורענהתאםיהלאיהיו

ץראמהשאומאולחקתוןראפרבדמבבשיו21תשק

רשלכיפוךלמיבארמאיואוההתעביהיו22םירצמ

התארשאלכבךמעםיהלארמאלםהרבאלאואבצ

ילרקשתםאהנהםיהלאבילהעבשההתעו23השע

ידמעהשעתךמעיתישערשאדסחכידכנלוינינלו

יכנאםהרבארמאיו24הבהתרגרשאץראהםעו

ראבתודאלעךלמיבאתאםהרבאחכוהו25עבשא

‐‐ךלמיבארמאיו26ךלמיבאידבעולזגרשאםימה

תדגהאלהתאםגוהזהרבדהתאהשעימיתעדיאל

םהרבאחקיו27םויהיתלב‐‐יתעמשאליכנאםגויל

28תירבםהינשותרכיוךלמיבאלןתיורקבוןאצ

רמאיו29ןהדבל‐‐ןאצהתשבכעבשתאםהרבאבציו

רשאהלאהתשבכעבשהנההמםהרבאלאךלמיבא

חקתתשבכעבשתאיכ‐‐רמאיו30הנדבלתבצה

ראבהתאיתרפחיכהדעלילהיהתרובעבידימ

יכעבשראב‐‐אוההםוקמלארקןכלע31תאזה

םקיועבשראבבתירבותרכיו32םהינשועבשנםש

םיתשלפץראלאובשיוואבצרשלכיפוךלמיבא

לאהוהיםשב‐‐םשארקיועבשראבבלשאעטיו33

םיברםימיםיתשלפץראבםהרבארגיו34םלוע

תאהסנםיהלאהוהלאהםירבדהרחאיהיו22

חקרמאיו2יננהרמאיוםהרבאוילארמאיוםהרבא

ךלךלוקחציתאתבהארשאךדיחיתאךנבתאאנ

םירההדחאלעהלעלםשוהלעהוהירמהץראלא

תאשבחיורקבבםהרבאםכשיו3ךילארמארשא

עקביוונבקחציתאוותאוירענינשתאחקיוורמח

םיהלאהולרמארשאםוקמהלאךליוםקיוהלעיצע

תאאריוויניעתאםהרבאאשיוישילשהםויב4
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םכלובשוירענלאםהרבארמאיו5קחרמ‐‐םוקמה

הוחתשנוהכדעהכלנרענהוינאורומחהםעהפ

םשיוהלעהיצעתאםהרבאחקיו6םכילאהבושנו

וכליותלכאמהתאושאהתאודיבחקיוונבקחצילע

רמאיוויבאםהרבאלאקחצירמאיו7ודחיםהינש

היאוםיצעהושאההנהרמאיוינביננהרמאיויבא

השהולהאריםיהלאםהרבארמאיו8הלעלהשה

רשאםוקמהלאואביו9ודחיםהינשוכליוינבהלעל

ךרעיוחבזמהתאםהרבאםשןביוםיהלאהולרמא

חבזמהלעותאםשיוונבקחציתאדקעיוםיצעהתא

תאחקיוודיתאםהרבאחלשיו10םיצעללעממ

הוהיךאלמוילאארקיו11ונבתאטחשלתלכאמה

12יננהרמאיוםהרבאםהרבארמאיוםימשהןמ

המואמולשעתלאורענהלאךדיחלשתלארמאיו

תאתכשחאלוהתאםיהלאארייכיתעדיהתעיכ

אריוויניעתאםהרבאאשיו13ינממךדיחיתאךנב

חקיוםהרבאךליווינרקבךבסבזחאנרחאליאהנהו

םהרבאארקיו14ונבתחתהלעלוהלעיוליאהתא

רהבםויהרמאירשאהאריהוהיאוההםוקמהםש

ןמתינשםהרבאלאהוהיךאלמארקיו15האריהוהי

רשאןעייכהוהיםאניתעבשניברמאיו16םימשה

ךדיחיתאךנבתאתכשחאלוהזהרבדהתאתישע

יבכוככךערזתאהבראהברהוךכרבאךרביכ17

רעשתאךערזשריוםיהתפשלערשאלוחכוםימשה

רשאבקעץראהייוגלכךערזבוכרבתהו18ויביא

וכליוומקיווירענלאםהרבאבשיו19ילקבתעמש

20עבשראבבםהרבאבשיועבשראבלאודחי

הנהרמאלםהרבאלדגיוהלאהםירבדהירחאיהיו

ץועתא21ךיחארוחנל‐‐םינבאוהםגהכלמהדלי

דשכתאו22םראיבאלאומקתאוויחאזובתאוורכב

לאותבו23לאותבתאוףלדיתאושדלפתאווזחתאו

יחארוחנלהכלמהדליהלאהנמשהקברתאדלי

תאאוהםגדלתוהמוארהמשוושגליפו24םהרבא

הכעמתאושחתתאוםחגתאוחבט

עבשוהנשםירשעוהנשהאמהרשייחויהיו23

עבראתירקבהרשתמתו2הרשייחינש‐‐םינש

הרשלדפסלםהרבאאביוןענכץראב‐‐ןורבחאוה

ינבלארבדיוותמינפלעמםהרבאםקיו3התכבלו

רבקתזחאילונתםכמעיכנאבשותורג4רמאלתח

םהרבאתאתחינבונעיו5ינפלמיתמהרבקאוםכמע

‐‐ונכותבהתאםיהלאאישנינדאונעמש6ולרמאל

ורבקתאונממשיאךתמתארבקונירבקרחבמב

וחתשיוםהרבאםקיו7ךתמרבקמךממהלכיאל

שיםארמאלםתארבדיו8תחינבלץראהםעל

ילועגפוינועמש‐‐ינפלמיתמתארבקלםכשפנתא

רשאהלפכמהתרעמתאילןתיו9רחצןבןורפעב

‐‐םככותבילהננתיאלמףסכבוהדשהצקברשאול

ןורפעןעיותחינבךותבבשיןורפעו10רבקתזחאל

וריערעשיאבלכלתחינבינזאבםהרבאתאיתחה

הרעמהוךליתתנהדשה‐‐ינעמשינדאאל11רמאל

רבקךלהיתתנימעינביניעלהיתתנךלוברשא

לארבדיו13ץראהםעינפלםהרבאוחתשיו12ךתמ

ינעמשולהתאםאךארמאלץראהםעינזאבןורפע

14המשיתמתאהרבקאוינממחקהדשהףסכיתתנ

ץראינעמשינדא15ולרמאלםהרבאתאןורפעןעיו

ךתמתאואוההמךניבויניבףסכלקשתאמעברא

םהרבאלקשיוןורפעלאםהרבאעמשיו16רבק

עברא‐‐תחינבינזאברבדרשאףסכהתאןרפעל

רשאןורפעהדשםקיו17רחסלרבעףסכלקשתואמ

רשאהרעמהוהדשהארממינפלרשאהלפכמב

18ביבסולבגלכברשאהדשברשאץעהלכווב

וריערעשיאבלכבתחינביניעלהנקמלםהרבאל

תרעמלאותשאהרשתאםהרבארבקןכירחאו19

ןענכץראבןורבחאוה‐‐ארממינפלעהלפכמההדש

תזחאל‐‐םהרבאלוברשאהרעמהוהדשהםקיו20

תחינבתאמרבק

םהרבאתאךרבהוהיוםימיבאבןקזםהרבאו24

לשמהותיבןקזודבעלאםהרבארמאיו2לכב

‐‐ךעיבשאו3יכריתחתךדיאנםישולרשאלכב
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השאחקתאלרשאץראהיהלאוםימשהיהלאהוהיב

לאיכ4וברקבבשוייכנארשאינענכהתונבמינבל

קחצילינבלהשאתחקלוךלתיתדלומלאויצרא

תכללהשאההבאתאלילואדבעהוילארמאיו5

ץראהלאךנבתאבישאבשההתאזהץראהלאירחא

ךלרמשהםהרבאוילארמאיו6םשמתאצירשא

רשאםימשהיהלאהוהי7המשינבתאבישתןפ

רשאוילרבדרשאויתדלומץראמויבאתיבמינחקל

אוה‐‐תאזהץראהתאןתאךערזלרמאלילעבשנ

אלםאו8םשמינבלהשאתחקלוךינפלוכאלמחלשי

קרתאזיתעבשמתיקנו‐‐ךירחאתכללהשאההבאת

ךריתחתודיתאדבעהםשיו9המשבשתאלינבתא

דבעהחקיו10הזהרבדהלעולעבשיווינדאםהרבא

ודיבוינדאבוטלכוךליווינדאילמגמםילמגהרשע

ךרביו11רוחנריעלא‐‐םירהנםראלאךליוםקיו

תעלברעתעלםימהראבלאריעלץוחמםילמגה

םהרבאינדאיהלאהוהי‐‐רמאיו12תבאשהתאצ

13םהרבאינדאםעדסחהשעוםויהינפלאנהרקה

תאציריעהישנאתונבוםימהןיעלעבצניכנאהנה

אניטההילארמארשארענההיהו14םימבאשל

התא‐‐הקשאךילמגםגוהתשהרמאוהתשאוךדכ

םעדסחתישעיכעדאהבוקחצילךדבעלתחכה

תאציהקברהנהורבדלהלכםרטאוהיהיו15ינדא

םהרבאיחארוחנתשאהכלמןבלאותבלהדלירשא

הלותב‐‐דאמהארמתבטרענהו16המכשלעהדכו

17לעתוהדכאלמתוהניעהדרתוהעדיאלשיאו

םימטעמאניניאימגהרמאיוהתארקלדבעהץריו

לעהדכדרתורהמתוינדאהתשרמאתו18ךדכמ

ךילמגלםגרמאתוותקשהללכתו19והקשתו‐‐הדי

לאהדכרעתורהמתו20תתשלולכםאדעבאשא

וילמגלכלבאשתובאשלראבהלאדועץרתותקשה

הוהיחילצההתעדל‐‐שירחמהלהאתשמשיאהו21

חקיותותשלםילמגהולכרשאכיהיו22אלםאוכרד

הידילעםידימצינשו‐‐ולקשמעקבבהזםזנשיאה

ילאנידיגהתאימתברמאיו23םלקשמבהזהרשע

תבוילארמאתו24ןיללונלםוקמךיבאתיבשיה

רמאתו25רוחנלהדלירשאהכלמןב‐‐יכנאלאותב

26ןוללםוקמםג‐‐ונמעבראופסמםגןבתםגוילא

יהלאהוהיךורברמאיו27הוהילוחתשיושיאהדקיו

ינדאםעמותמאוודסחבזעאלרשאםהרבאינדא

רענהץרתו28ינדאיחאתיבהוהיינחנךרדביכנא

חאהקברלו29הלאהםירבדכ‐‐המאתיבלדגתו

יהיו30ןיעהלאהצוחהשיאהלאןבלץריוןבלומשו

ועמשכוותחאידילעםידמצהתאוםזנהתאתארכ

שיאהילארבדהכרמאלותחאהקברירבדתא

31ןיעהלעםילמגהלעדמעהנהושיאהלאאביו

יתינפיכנאוץוחבדמעתהמלהוהיךורבאוברמאיו

חתפיוהתיבהשיאהאביו32םילמגלםוקמותיבה

וילגרץחרלםימוםילמגלאופסמוןבתןתיוםילמגה

וינפל)םשויו(םשייו33ותארשאםישנאהילגרו

רמאיוירבדיתרבדםאדעלכאאלרמאיולכאל

ךרבהוהיו35יכנאםהרבאדבערמאיו34רבד

בהזוףסכורקבוןאצולןתיולדגיו‐‐דאמינדאתא

תשאהרשדלתו36םירמחוםילמגותחפשוםדבעו

ולרשאלכתאולןתיוהתנקזירחאינדאלןבינדא

תונבמינבלהשאחקתאלרמאלינדאינעבשיו37

יבאתיבלאאלםא38וצראבבשייכנארשאינענכה

לארמאו39ינבלהשאתחקלויתחפשמלאוךלת

הוהיילארמאיו40ירחאהשאהךלתאלילאינדא

חילצהוךתאוכאלמחלשיוינפליתכלהתהרשא

זא41יבאתיבמויתחפשממינבלהשאתחקלוךכרד

ךלונתיאלםאויתחפשמלאאובתיכיתלאמהקנת

הוהירמאוןיעהלאםויהאבאו42יתלאמיקנתייהו

רשאיכרדחילצמאנךשיםאםהרבאינדאיהלא

היהוםימהןיעלעבצניכנאהנה43הילעךלהיכנא

טעמאניניקשההילאיתרמאובאשלתאציההמלעה

ךילמגלםגוהתשהתאםגילאהרמאו44ךדכמםימ

ינא45ינדאןבלהוהיחיכהרשאהשאהאוה‐‐באשא

הדכותאציהקברהנהויבללארבדלהלכאםרט

יניקשההילארמאובאשתוהניעהדרתוהמכשלע
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םגוהתשרמאתוהילעמהדכדרותורהמתו46אנ

לאשאו47התקשהםילמגהםגותשאוהקשאךילמג

רשארוחנןבלאותבתברמאתותאימתברמאוהתא

לעםידימצהוהפאלעםזנהםשאוהכלמולהדלי

יהלאהוהיתאךרבאוהוהילהוחתשאודקאו48הידי

תבתאתחקלתמאךרדבינחנהרשאםהרבאינדא

תמאודסחםישעםכשיםאהתעו49ונבלינדאיחא

ןימילעהנפאוילודיגה‐‐אלםאוילודיגה‐‐ינדאתא

אציהוהימורמאיולאותבוןבלןעיו50לאמשלעוא

הקברהנה51בוטואערךילארבדלכונאלרבדה

רבדרשאכךינדאןבלהשאיהתוךלוחקךינפל

םהירבדתאםהרבאדבעעמשרשאכיהיו52הוהי

ילכוףסכילכדבעהאצויו53הוהילהצראוחתשיו

המאלוהיחאלןתנ‐‐תנדגמוהקברלןתיוםידגבובהז

ומוקיווניליו‐‐ומערשאםישנאהואוהותשיוולכאיו54

המאוהיחארמאיו55ינדאלינחלשרמאיורקבב

רמאיו56ךלתרחארושעואםימיונתארענהבשת

ינוחלשיכרדחילצההוהיויתאורחאתלאםהלא

היפתאהלאשנורענלארקנורמאיו57ינדאלהכלאו

הזהשיאהםעיכלתההילאורמאיוהקברלוארקיו58

התקנמתאוםתחאהקברתאוחלשיו59ךלארמאתו

הקברתאוכרביו60וישנאתאוםהרבאדבעתאו

ךערזשרייוהבבריפלאלייהתאונתחא‐‐הלורמאיו

לעהנבכרתוהיתרענוהקברםקתו61ויאנשרעשתא

הקברתאדבעהחקיושיאהירחאהנכלתוםילמגה

בשויאוהויאריחלראבאובמאבקחציו62ךליו

ברעתונפלהדשבחושלקחציאציו63בגנהץראב

תאהקבראשתו64םיאבםילמגהנהואריוויניעאשיו

לארמאתו65למגהלעמלפתוקחציתאארתוהיניע

רמאיוונתארקלהדשבךלהההזלהשיאהימדבעה

דבעהרפסיו66סכתתוףיעצהחקתוינדאאוהדבעה

קחציהאביו67השערשאםירבדהלכתאקחציל

השאלוליהתוהקברתאחקיוומאהרשהלהאה

ומאירחאקחציםחניוהבהאיו

דלתו2הרוטקהמשוהשאחקיוםהרבאףסיו25

קבשיתאו‐‐ןידמתאוןדמתאוןשקיתאוןרמזתאול

ןדדינבוןדדתאואבשתאדליןשקיו3חושתאו

רפעוהפיעןידמינבו4םימאלוםשוטלוםרושאויה

ןתיו5הרוטקינבהלאלכהעדלאועדיבאוךנחו

םישגליפהינבלו6קחצילולרשאלכתאםהרבא

קחצילעמםחלשיותנתמםהרבאןתנםהרבאלרשא

ייחינשימיהלאו7םדקץראלאהמדקיחונדועבונב

םינששמחוהנשםיעבשוהנשתאמיחרשא‐‐םהרבא

ףסאיועבשוןקזהבוטהבישבםהרבאתמיועוגיו8

תרעמלאוינבלאעמשיוקחציותאורבקיו9וימעלא

ינפלערשאיתחהרחצןבןרפעהדשלאהלפכמה

המש‐‐תחינבתאמםהרבאהנקרשאהדשה10ארממ

םהרבאתומירחאיהיו11ותשאהרשוםהרבארבק

יחלראבםעקחציבשיוונבקחציתאםיהלאךרביו

הדלירשאםהרבאןבלאעמשיתדלתהלאו12יאר

תומשהלאו13םהרבאל‐‐הרשתחפשתירצמהרגה

תיבנלאעמשירכבםתדלותלםתמשבלאעמשיינב

דדח15אשמוהמודועמשמו14םשבמולאבדאורדקו

לאעמשיינבםההלא16המדקושיפנרוטיאמיתו

םאישנרשעםינש‐‐םתריטבוםהירצחבםתמשהלאו

םישלשוהנשתאמ‐‐לאעמשיייחינשהלאו17םתמאל

ונכשיו18וימעלאףסאיותמיועוגיוםינשעבשוהנש

הרושאהכאבםירצמינפלערשארושדעהליוחמ

םהרבאןבקחציתדלותהלאו19לפנויחאלכינפלע

םיעבראןבקחצייהיו20קחציתאדילוהםהרבא

‐םראןדפמימראהלאותבתבהקברתאותחקבהנש

הוהילקחצירתעיו21השאלולימראהןבלתוחא‐

הקבררהתוהוהיולרתעיואוההרקעיכותשאחכנל

המלןכםארמאתוהברקבםינבהוצצרתיו22ותשא

הלהוהירמאיו23הוהיתאשרדלךלתויכנאהז

ודרפיךיעממםימאלינשוךנטבב)םיוג(םייגינש

הימיואלמיו24ריעצדבעיברוץמאיםאלמםאלו

ינומדאןושארהאציו25הנטבבםמותהנהותדלל

אציןכירחאו26ושעומשוארקיורעשתרדאכולכ
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קחציובקעיומשארקיוושעבקעבתזחאודיוויחא

ושעיהיוםירענהולדגיו27םתאתדלבהנשםיששןב

28םילהאבשיםתשיאבקעיוהדששיאדיצעדישיא

תאתבהאהקברוויפבדיציכושעתאקחציבהאיו

ףיעאוהוהדשהןמושעאביודיזנבקעידזיו29בקעי

םדאהםדאהןמאנינטיעלהבקעילאושערמאיו30

רמאיו31םודאומשארקןכלעיכנאףיעיכ‐‐הזה

הנהושערמאיו32ילךתרכבתאםויכהרכמבקעי

בקעירמאיו33הרכבילהזהמלותומלךלוהיכנא

בקעילותרכבתארכמיוולעבשיוםויכילהעבשה

תשיולכאיוםישדעדיזנוםחלושעלןתנבקעיו34

הרכבהתאושעזביוךליוםקיו

היהרשאןושארהבערהדבלמץראבבעריהיו26

םיתשלפךלמךלמיבאלאקחציךליוםהרבאימיב

המירצמדרתלארמאיוהוהיוילאאריו2הררג

היהאותאזהץראברוג3ךילארמארשאץראבןכש

תצראהלכתאןתאךערזלוךליכךכרבאוךמע

םהרבאליתעבשנרשאהעבשהתאיתמקהולאה

יתתנוםימשהיבכוככךערזתאיתיברהו4ךיבא

לכךערזבוכרבתהולאהתצראהלכתאךערזל

רמשיוילקבםהרבאעמשרשאבקע5ץראהייוג

ררגבקחציבשיו6יתרותויתוקחיתוצמיתרמשמ

יכאוהיתחארמאיוותשאלםוקמהישנאולאשיו7

יכהקברלעםוקמהישנאינגרהיןפיתשארמאלארי

ףקשיוםימיהםשולוכראיכיהיו8אוההארמתבוט

קחציהנהואריוןולחהדעבםיתשלפךלמךלמיבא

קחצילךלמיבאארקיו9ותשאהקברתאקחצמ

אוהיתחאתרמאךיאואוהךתשאהנהךארמאיו

רמאיו10הילעתומאןפיתרמאיכקחציוילארמאיו

םעהדחאבכשטעמכונלתישעתאזהמךלמיבא

תאךלמיבאוציו11םשאונילעתאבהוךתשאתא

תמויתומ‐‐ותשאבוהזהשיאבעגנהרמאלםעהלכ

האמאוהההנשבאצמיואוההץראבקחציערזיו12

ךולהךליושיאהלדגיו13הוהיוהכרביוםירעש

הנקמוןאצהנקמוליהיו14דאמלדגיכדעלדגו

תראבהלכו15םיתשלפותאואנקיוהברהדבעורקב

םומתס‐‐ויבאםהרבאימיבויבאידבעורפחרשא

קחצילאךלמיבארמאיו16רפעםואלמיוםיתשלפ

קחציםשמךליו17דאמונממתמצעיכונמעמךל

תארפחיוקחציבשיו18םשבשיוררגלחנבןחיו

םומתסיוויבאםהרבאימיבורפחרשאםימהתראב

תמשכתומשןהלארקיוםהרבאתומירחאםיתשלפ

לחנבקחציידבעורפחיו19ויבאןהלארקרשא

םעררגיערוביריו20םייחםימראב‐‐םשואצמיו

יכקשעראבהםשארקיוםימהונל‐‐רמאלקחצייער

הילעםגוביריותרחאראבורפחיו21ומעוקשעתה

תרחאראברפחיוםשמקתעיו22הנטשהמשארקיו

התעיכרמאיותובחרהמשארקיוהילעובראלו

ראבםשמלעיו23ץראבונירפוונלהוהיביחרה

יכנארמאיואוהההלילבהוהיוילאאריו24עבש

ךיתכרבויכנאךתאיכאריתלאךיבאםהרבאיהלא

ןביו25ידבעםהרבארובעבךערזתאיתיברהו

םשורכיוולהאםשטיוהוהיםשבארקיוחבזמםש

תזחאוררגמוילאךלהךלמיבאו26ראבקחציידבע

עודמקחציםהלארמאיו27ואבצרשלכיפווהערמ

28םכתאמינוחלשתויתאםתאנשםתאוילאםתאב

אניהתרמאנוךמעהוהיהיהיכוניארוארורמאיו

םא29ךמעתירבהתרכנוךניבווניניבוניתוניבהלא

ךמעונישערשאכוךונעגנאלרשאכהערונמעהשעת

30הוהיךורבהתעהתאםולשבךחלשנובוטקר

רקבבומיכשיו31ותשיוולכאיוהתשמםהלשעיו

םולשבותאמוכליוקחציםחלשיוויחאלשיאועבשיו

לעולודגיוקחציידבעואביואוההםויביהיו32

33םימונאצמולורמאיוורפחרשאראבהתודא

דעעבשראבריעהםשןכלעהעבשהתאארקיו

תאהשאחקיוהנשםיעבראןבושעיהיו34הזהםויה

יתחהןליאתבתמשבתאו‐‐יתחהיראבתבתידוהי

הקברלוקחצילחורתרמןייהתו35

ארקיותארמויניעןיהכתוקחציןקזיכיהיו27

2יננהוילארמאיוינבוילארמאיולדגהונבושעתא
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אשהתעו3יתומםוייתעדיאליתנקזאנהנהרמאיו

הדיצילהדוצוהדשהאצוךתשקוךילתךילכאנ

‐ילהאיבהויתבהארשאכםימעטמילהשעו4)דיצ(

הקברו5תומאםרטבישפנךכרבתרובעבהלכאו‐

הדשהושעךליוונבושעלאקחצירבדב‐‐תעמש

הנבבקעילאהרמאהקברו6איבהלדיצדוצל

ךיחאושעלארבדמךיבאתאיתעמשהנהרמאל

הלכאוםימעטמילהשעודיצילהאיבה7רמאל

עמשינבהתעו8יתומינפלהוהיינפלהככרבאו

חקוןאצהלאאנךל9ךתאהוצמינארשאל‐‐ילקב

םימעטמםתאהשעאוםיבטםיזעיידגינשםשמיל

רבעבלכאוךיבאלתאבהו10בהארשאכךיבאל

ומאהקברלאבקעירמאיו11ותומינפלךכרבירשא

ינשמיילוא12קלחשיאיכנאורעששיאיחאושעןה

אלוהללקילעיתאבהועתעתמכויניעביתייהויבא

עמשךאינבךתללקילעומאולרמאתו13הכרב

ומאשעתוומאלאביוחקיוךליו14ילחקךלוילקב

ידגבתאהקברחקתו15ויבאבהארשאכםימעטמ

תאשבלתותיבבהתארשאתדמחהלדגההנבושע

השיבלהםיזעהיידגתרעתאו16ןטקההנבבקעי

םימעטמהתאןתתו17ויראוצתקלחלעו‐‐וידילע

לאאביו18הנבבקעידיבהתשערשאםחלהתאו

רמאיו19ינבהתאימיננהרמאיויבארמאיוויבא

תרבדרשאכיתישע‐‐ךרכבושעיכנאויבאלאבקעי

ינכרבתרובעב‐‐ידיצמהלכאוהבשאנםוקילא

ינבאצמלתרהמהזהמונבלאקחצירמאיו20ךשפנ

קחצירמאיו21ינפלךיהלאהוהיהרקהיכרמאיו

םאושעינבהזהתאהינבךשמאואנהשגבקעילא

לקהרמאיווהשמיוויבאקחצילאבקעישגיו22אל

וידיויהיכ‐‐וריכהאלו23ושעידיםידיהובקעילוק

ינבהזהתארמאיו24והכרביותרעשויחאושעידיכ

‐‐ינבדיצמהלכאוילהשגהרמאיו25ינארמאיוושע

תשיוןייולאביולכאיוולשגיוישפנךכרבתןעמל

27ינבילהקשואנהשגויבאקחציוילארמאיו26

רמאיווהכרביווידגבחירתאחריוולקשיושגיו

ךלןתיו28הוהיוכרברשאהדשחירכינבחירהאר

שריתוןגדברו‐‐ץראהינמשמוםימשהלטמםיהלאה

‐‐םימאלךל)ווחתשיו(וחתשיוםימעךודבעי29

רוראךירראךמאינבךלווחתשיוךיחאלריבגהוה

תאךרבלקחציהלכרשאכיהיו30ךורבךיכרבמו

ויבאקחציינפתאמבקעיאציאציךאיהיובקעי

אביוםימעטמאוהםגשעיו31ודיצמאבויחאושעו

רבעב‐‐ונבדיצמלכאיויבאםקיויבאלרמאיוויבאל

רמאיוהתאימויבאקחציולרמאיו32ךשפנינכרבת

דעהלדגהדרחקחצידרחיו33ושעךרכבךנבינא

לכאוילאביודיצדצהאוהאופאימרמאיודאמ

עמשכ34היהיךורבםגוהכרבאואובתםרטבלכמ

דאמדעהרמוהלדגהקעצקעציוויבאירבדתאושע

ךיחאאברמאיו35יבאינאםגינכרבויבאלרמאיו

בקעיומשארקיכהרמאיו36ךתכרבחקיוהמרמב

חקלהתעהנהוחקליתרכבתא‐‐םימעפהזינבקעיו

קחציןעיו37הכרבילתלצאאלהרמאיויתכרב

וליתתנויחאלכתאוךלויתמשריבגןהושעלרמאיו

השעאהמאופאהכלוויתכמסשריתוןגדוםידבעל

‐יבאךלאוהתחאהכרבהויבאלאושערמאיו38ינב

קחציןעיו39ךביוולקושעאשיויבאינאםגינכרב‐

ךבשומהיהיץראהינמשמהנהוילארמאיוויבא

ךיחאתאוהיחתךברחלעו40לעמםימשהלטמו

41ךראוצלעמולעתקרפודירתרשאכהיהודבעת

ויבאוכרברשאהכרבהלעבקעיתאושעםטשיו

תאהגרהאויבאלבאימיוברקיובלבושערמאיו

לדגההנבושעירבדתאהקברלדגיו42יחאבקעי

הנהוילארמאתוןטקההנבבקעילארקתוחלשתו

ילקבעמשינבהתעו43ךגרהלךלםחנתמךיחאושע

םימיומעתבשיו44הנרחיחאןבללאךלחרבםוקו

ףאבושדע45ךיחאתמחבושתרשאדע‐‐םידחא

ךיתחקלויתחלשוולתישערשאתאחכשוךממךיחא

הקבררמאתו46דחאםויםכינשםגלכשאהמלםשמ

בקעיחקלםאתחתונבינפמייחביתצקקחצילא

םייחילהמל‐‐ץראהתונבמהלאכתחתונבמהשא
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רמאיווהוציוותאךרביובקעילאקחציארקיו28

םראהנדפךלםוק2ןענכתונבמהשאחקתאלול

תונבמהשאםשמךלחקוךמאיבאלאותבהתיב

ךבריוךרפיוךתאךרביידשלאו3ךמאיחאןבל

םהרבאתכרבתאךלןתיו4םימעלהקלתייהו

ןתנרשאךירגמץראתאךתשרל‐‐ךתאךערזלוךל

הנדפךליובקעיתאקחציחלשיו5םהרבאלםיהלא

בקעיםאהקבריחאימראהלאותבןבןבללא‐‐םרא

ותאחלשובקעיתאקחציךרביכושעאריו6ושעו

וציו‐‐ותאוכרבבהשאםשמולתחקלםראהנדפ

בקעיעמשיו7ןענכתונבמהשאחקתאלרמאלוילע

יכושעאריו8םראהנדפךליוומאלאוויבאלא

לאושעךליו9ויבאקחצייניעבןענכתונבתוער

םהרבאןבלאעמשיתבתלחמתאחקיולאעמשי

ראבמבקעיאציו10השאלול‐‐וישנלעתויבנתוחא

אביכםשןליוםוקמבעגפיו11הנרחךליועבש

בכשיוויתשארמםשיוםוקמהינבאמחקיושמשה

ושארוהצראבצמםלסהנהוםלחיו12אוההםוקמב

ובםידריוםילעםיהלאיכאלמהנהוהמימשהעיגמ

םהרבאיהלאהוהיינארמאיווילעבצנהוהיהנהו13

ךל‐‐הילעבכשהתארשאץראהקחצייהלאוךיבא

תצרפוץראהרפעכךערזהיהו14ךערזלוהננתא

תחפשמלכךבוכרבנוהבגנוהנפצוהמדקוהמי

לכבךיתרמשוךמעיכנאהנהו15ךערזבוהמדאה

ךבזעאאליכתאזההמדאהלאךיתבשהוךלתרשא

ץקייו16ךליתרבדרשאתאיתישעםארשאדע

יכנאוהזהםוקמבהוהישיןכארמאיוותנשמבקעי

ןיאהזהםוקמהארונהמרמאיוארייו17יתעדיאל

םכשיו18םימשהרעשהזוםיהלאתיבםאיכהז

םשיוויתשארמםשרשאןבאהתאחקיורקבבבקעי

םשתאארקיו19השארלעןמשקציוהבצמהתא

20הנשארלריעהםשזולםלואולאתיבאוההםוקמה

ינרמשוידמעםיהלאהיהיםארמאלרדנבקעירדיו

דגבולכאלםחלילןתנוךלוהיכנארשאהזהךרדב

ילהוהיהיהויבאתיבלאםולשביתבשו21שבלל

היהי‐‐הבצמיתמשרשאתאזהןבאהו22םיהלאל

ךלונרשעארשעילןתתרשאלכוםיהלאתיב

אריו2םדקינבהצראךליווילגרבקעיאשיו29

םיצברןאצירדעהשלשםשהנהוהדשבראבהנהו

הלדגןבאהוםירדעהוקשיאוההראבהןמיכ‐‐הילע

תאוללגוםירדעהלכהמשופסאנו3ראבהיפלע

תאובישהוןאצהתאוקשהוראבהיפלעמןבאה

יחאבקעיםהלרמאיו4המקמלראבהיפלעןבאה

םתעדיהםהלרמאיו5ונחנאןרחמורמאיוםתאןיאמ

םולשהםהלרמאיו6ונעדיורמאיורוחנןבןבלתא

7ןאצהםעהאבותבלחרהנהו‐‐םולשורמאיוול

וקשההנקמהףסאהתעאל‐‐לודגםויהדועןהרמאיו

ופסאירשאדעלכונאלורמאיו8וערוכלוןאצה

וניקשהוראבהיפלעמןבאהתאוללגוםירדעהלכ

רשאןאצהםעהאבלחרוםמערבדמונדוע9ןאצה

תאבקעיהאררשאכיהיו10אוההעריכ‐‐היבאל

שגיוומאיחאןבלןאצתאוומאיחאןבלתבלחר

ןבלןאצתאקשיוראבהיפלעמןבאהתאלגיובקעי

12ךביוולקתאאשיולחרלבקעיקשיו11ומאיחא

אוההקברןביכואוההיבאיחאיכלחרלבקעידגיו

בקעיעמשתאןבלעמשכיהיו13היבאלדגתוץרתו

והאיביוולקשניוולקבחיוותארקלץריוותחאןב

14הלאהםירבדהלכתאןבללרפסיוותיבלא

שדחומעבשיוהתאירשבוימצעךאןבלולרמאיו

ינתדבעוהתאיחאיכהבקעילןבלרמאיו15םימי

םשתונביתשןבללו16ךתרכשמהמילהדיגהםנח

תוכרהאליניעו17לחרהנטקהםשוהאלהלדגה

תאבקעיבהאיו18הארמתפיוראתתפיהתיהלחרו

הנטקהךתבלחרבםינשעבשךדבעארמאיולחר

שיאלהתאיתתמךלהתאיתתבוטןבלרמאיו19

םינשעבשלחרבבקעידבעיו20ידמעהבשרחא

רמאיו21התאותבהאבםידחאםימיכויניעבויהיו

האובאוימיואלמיכיתשאתאהבהןבללאבקעי

התשמשעיוםוקמהישנאלכתאןבלףסאיו22הילא

וילאהתאאביוותבהאלתאחקיו‐‐ברעביהיו23
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האלל‐‐ותחפשהפלזתאהלןבלןתיו24הילאאביו

לארמאיוהאלאוההנהורקבביהיו25החפשותב

המלוךמעיתדבעלחרבאלה‐‐ילתישעתאזהמןבל

תתל‐‐ונמוקמבןכהשעיאלןבלרמאיו26ינתימר

ךלהנתנותאזעבשאלמ27הריכבהינפלהריעצה

םינשעבשדועידמעדבעתרשאהדבעבתאזתאםג

תאולןתיותאזעבשאלמיוןכבקעישעיו28תורחא

ההלבתאותבלחרלןבלןתיו29השאלולותבלחר

םגבהאיולחרלאםגאביו30החפשלהל‐‐ותחפש

31תורחאםינשעבשדועומעדבעיוהאלמלחרתא

לחרוהמחרתאחתפיוהאלהאונשיכהוהיאריו

יכןבוארומשארקתוןבדלתוהאלרהתו32הרקע

33ישיאינבהאיהתעיכ‐‐יינעבהוהיהאריכהרמא

האונשיכהוהיעמשיכרמאתוןבדלתודוערהתו

רהתו34ןועמשומשארקתוהזתאםגילןתיויכנא

יכילאישיאהוליםעפההתערמאתוןבדלתודוע

רהתו35יולומשארקןכלעםינבהשלשוליתדלי

ןכלע‐‐הוהיתאהדואםעפהרמאתוןבדלתודוע

תדלמדמעתוהדוהיומשהארק

לחראנקתובקעילהדליאליכלחרארתו30

התמןיאםאוםינבילהבהבקעילארמאתוהתחאב

םיהלאתחתהרמאיולחרבבקעיףארחיו2יכנא

יתמאהנהרמאתו3ןטבירפךממענמרשאיכנא

הנממיכנאםגהנבאויכרבלעדלתוהילאאבההלב

בקעיהילאאביוהשאלהתחפשההלבתאולןתתו4

יננדלחררמאתו6ןבבקעילדלתוההלברהתו5

ומשהארקןכלעןבילןתיוילקבעמשםגוםיהלא

ינשןבלחרתחפשההלבדלתו‐‐דוערהתו7ןד

םעיתלתפנםיהלאילותפנלחררמאתו8בקעיל

האלארתו9ילתפנומשארקתויתלכיםג‐‐יתחא

התאןתתוהתחפשהפלזתאחקתותדלמהדמעיכ

בקעיל‐‐האלתחפשהפלזדלתו10השאלבקעיל

דגומשתאארקתו)דגאב(דגבהאלרמאתו11ןב

רמאתו13בקעילינשןבהאלתחפשהפלזדלתו12

14רשאומשתאארקתותונבינורשאיכירשאב‐‐האל

הדשבםיאדודאצמיוםיטחריצקימיבןבוארךליו

ינתהאללאלחררמאתוומאהאללאםתאאביו

תאךתחקטעמההלרמאתו15ךנביאדודמילאנ

ןכללחררמאתוינביאדודתאםגתחקלוישיא

ןמבקעיאביו16ךנביאדודתחתהלילהךמעבכשי

אובתילארמאתוותארקלהאלאצתוברעבהדשה

הלילבהמעבכשיוינביאדודבךיתרכשרכשיכ

בקעילדלתורהתוהאללאםיהלאעמשיו17אוה

רשאירכשםיהלאןתנהאלרמאתו18ישימחןב

רהתו19רכששיומשארקתוישיאליתחפשיתתנ

ינדבזהאלרמאתו20בקעיליששןבדלתוהאלדוע

יתדלייכישיאינלבזיםעפה‐‐בוטדבזיתאםיהלא

הדלירחאו21ןולבזומשתאארקתוםינבהששול

לחרתאםיהלארכזיו22הנידהמשתאארקתותב

דלתורהתו23המחרתאחתפיוםיהלאהילאעמשיו

ומשתאארקתו24יתפרחתאםיהלאףסארמאתוןב

הדלירשאכיהיו25רחאןבילהוהיףסירמאלףסוי

הכלאוינחלשןבללאבקעירמאיוףסויתאלחר

רשאידליתאוישנתאהנת26יצראלוימוקמלא

יתדבעתאתעדיהתאיכהכלאו‐‐ןהבךתאיתדבע

ןחיתאצמאנםאןבלוילארמאיו27ךיתדבערשא

הבקנרמאיו28ךללגבהוהיינכרביויתשחנךיניעב

רשאתאתעדיהתא‐‐וילארמאיו29הנתאוילעךרכש

רשאטעמיכ30יתאךנקמהיהרשאתאוךיתדבע

ילגרלךתאהוהיךרביוברלץרפיוינפלךלהיה

ןתאהמרמאיו31יתיבל‐‐יכנאםגהשעאיתמהתעו

ילהשעתםא‐‐המואמילןתתאלבקעירמאיוךל

לכברבעא32רמשאךנאצהעראהבושאהזהרבדה

םוחהשלכואולטודקנהשלכםשמרסהםויהךנאצ

התנעו33ירכשהיהוםיזעבדקנואולטוםיבשכב

לכךינפלירכשלעאובתיכרחמםויביתקדציב

בונג‐‐םיבשכבםוחוםיזעבאולטודקנונניארשא

רסיו35ךרבדכיהיולןהןבלרמאיו34יתאאוה

לכתאוםיאלטהוםידקעהםישיתהתאאוההםויב

םוחלכוובןבלרשאלכתאלטהותודקנהםיזעה



30תישארב

םימיתשלשךרדםשיו36וינבדיבןתיוםיבשכב

37תרתונה‐‐ןבלןאצתאהערבקעיובקעיןיבווניב

ןהבלצפיוןומרעוזולו‐‐חלהנבללקמבקעיולחקיו

38תולקמהלערשאןבלהףשחמ‐‐תונבלתולצפ

‐םימהתותקשבםיטהרבלצפרשאתולקמהתאגציו

ןאבבהנמחיוןאצהחכנלתותשלןאצהןאבתרשא‐

ןאצהןדלתותולקמהלאןאצהומחיו39תותשל

בקעידירפהםיבשכהו40םיאלטוםידקנםידקע

ולתשיוןבלןאצבםוחלכודקעלאןאצהינפןתיו

לכבהיהו41ןבלןאצלעםתשאלוודבלםירדע

יניעלתולקמהתאבקעיםשותורשקמהןאצהםחי

ןאצהףיטעהבו42תולקמבהנמחיל‐‐םיטהרבןאצה

43בקעילםירשקהוןבללםיפטעההיהוםישיאל

תוחפשותוברןאצוליהיודאמדאמשיאהץרפיו

םירמחוםילמגוםידבעו

תאבקעיחקלרמאלןבלינבירבדתאעמשיו31

דבכהלכתאהשע‐‐וניבאלרשאמווניבאלרשאלכ

לומתכומעונניאהנהוןבלינפתאבקעיאריו2הזה

ךיתובאץראלאבושבקעילאהוהירמאיו3םושלש

לחרלארקיובקעיחלשיו4ךמעהיהאוךתדלומלו

תאיכנאהארןהלרמאיו5ונאצלאהדשההאללו

היהיבאיהלאוםשלשלמתכילאונניאיכןכיבאינפ

ןכיבאתאיתדבעיחכלכביכןתעדיהנתאו6ידמע

םינמתרשעיתרכשמתאףלחהויבלתהןכיבאו7

םידקנרמאיהכםא8ידמעערהלםיהלאונתנאלו

רמאיהכםאוםידקנןאצהלכודליו‐‐ךרכשהיהי

לציו9םידקעןאצהלכודליו‐‐ךרכשהיהיםידקע

םחיתעביהיו10ילןתיוםכיבאהנקמתאםיהלא

םילעהםידתעההנהוםולחבאראויניעאשאוןאצה

ךאלמילארמאיו11םידרבוםידקנםידקעןאצהלע

אנאשרמאיו12יננהרמאובקעי‐‐םולחבםיהלאה

םידקעןאצהלעםילעהםידתעהלכהארוךיניע

13ךלהשעןבלרשאלכתאיתיאריכםידרבוםידקנ

תרדנרשאהבצמםשתחשמרשאלאתיבלאהיכנא

לאבושותאזהץראהןמאצםוקהתערדנםשיל

דועהולהנרמאתוהאלולחרןעתו14ךתדלומץרא

ונבשחנתוירכנאולה15וניבאתיבבהלחנוקלחונל

לכיכ16ונפסכתאלוכאםגלכאיוונרכמיכול

ונינבלואוהונל‐‐וניבאמםיהלאליצהרשארשעה

בקעיםקיו17השע‐‐ךילאםיהלארמארשאלכהתעו

לכתאגהניו18םילמגהלעוישנתאווינבתאאשיו

רשאונינקהנקמ‐‐שכררשאושכרלכתאווהנקמ

ןענכהצראויבאקחצילאאובלםראןדפבשכר

םיפרתהתאלחרבנגתוונאצתאזזגלךלהןבלו19

לע‐‐ימראהןבלבלתאבקעיבנגיו20היבאלרשא

ולרשאלכואוהחרביו21אוהחרביכולדיגהילב

22דעלגהרהוינפתאםשיורהנהתארבעיוםקיו

תאחקיו23בקעיחרביכישילשהםויבןבללדגיו

ותאקבדיוםימיתעבשךרדוירחאףדריוומעויחא

םלחבימראהןבללאםיהלאאביו24דעלגהרהב

‐‐בקעיםערבדתןפךלרמשהולרמאיוהלילה

תאעקתבקעיובקעיתאןבלגשיו25ערדעבוטמ

רמאיו26דעלגהרהבויחאתאעקתןבלורהבולהא

יתנבתאגהנתויבבלתאבנגתותישעהמבקעילןבל

אלויתאבנגתוחרבלתאבחנהמל27ברחתויבשכ

28רונכבוףתבםירשבוהחמשבךחלשאוילתדגה

29ושעתלכסההתעיתנבלוינבלקשנלינתשטנאלו

שמאםכיבאיהלאוערםכמעתושעלידילאלשי

בוטמ‐‐בקעיםערבדמךלרמשהרמאלילארמא

תיבלהתפסכנףסכניכתכלהךלההתעו30ערדע

ןבללרמאיובקעיןעיו31יהלאתאתבנגהמלךיבא

32ימעמךיתונבתאלזגתןפיתרמאיכ‐‐יתארייכ

רכהוניחאדגנ‐‐היחיאלךיהלאתאאצמתרשאםע

םתבנגלחריכבקעיעדיאלוךלחקוידמעהמךל

יתשלהאבוהאללהאבובקעילהאבןבלאביו33

לחרלהאבאביוהאללהאמאציואצמאלו‐‐תהמאה

‐‐למגהרכבםמשתוםיפרתהתאהחקללחרו34

35אצמאלולהאהלכתאןבלששמיוםהילעבשתו

לכואאוליכינדאיניעברחילאהיבאלארמאתו

תאאצמאלושפחיוילםישנךרדיכךינפמםוקל
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רמאיובקעיןעיוןבלבבריובקעילרחיו36םיפרתה

יכ37ירחאתקלדיכיתאטחהמיעשפהמןבלל

םיש‐‐ךתיבילכלכמתאצמהמילכלכתאתששמ

םירשעהז38ונינשןיבוחיכויוךיחאויחאדגנהכ

ךנאציליאוולכשאלךיזעוךילחרךמעיכנאהנש

הנטחאיכנא‐‐ךילאיתאבהאלהפרט39יתלכאאל

םויביתייה40הליליתבנגוםוייתבנגהנשקבתידימ

הז41יניעמיתנשדדתוהלילבחרקוברחינלכא

הנשהרשעעבראךיתדבעךתיבבהנשםירשעיל

יתרכשמתאףלחתוךנאצבםינשששוךיתנביתשב

דחפוםהרבאיהלאיבאיהלאילול42םינמתרשע

תאויינעתאינתחלשםקירהתעיכ‐‐ילהיהקחצי

רמאיוןבלןעיו43שמאחכויו‐‐םיהלאהאריפכעיגי

לכוינאצןאצהוינבםינבהויתנבתונבהבקעילא

םויההלאלהשעאהמיתנבלואוהילהארהתארשא

‐‐תירבהתרכנהכלהתעו44ודלירשאןהינבלוא

ןבאבקעיחקיו45ךניבויניבדעלהיהוהתאוינא

םינבאוטקלויחאלבקעירמאיו46הבצמהמיריו

ולארקיו47לגהלעםשולכאיולגושעיוםינבאוחקיו

ןבלרמאיו48דעלגולארקבקעיואתודהשרגיןבל

49דעלגומשארקןכלעםויהךניבויניבדעהזהלגה

שיארתסניכךניבויניבהוהיףצירמארשאהפצמהו

‐יתנבלעםישנחקתםאויתנבתאהנעתםא50והערמ

רמאיו51ךניבויניבדעםיהלאהארונמעשיאןיא‐

יתירירשאהבצמההנהוהזהלגההנהבקעילןבל

אלינאםאהבצמההדעוהזהלגהדע52ךניבויניב

תאילארבעתאלהתאםאוהזהלגהתאךילארבעא

םהרבאיהלא53הערלתאזההבצמהתאוהזהלגה

בקעיעבשיוםהיבאיהלא‐‐וניניבוטפשירוחניהלאו

ארקיורהבחבזבקעיחבזיו54קחציויבאדחפב

םכשיו55רהבוניליוםחלולכאיוםחללכאלויחאל

ךליוםהתאךרביו‐‐ויתונבלווינבלקשניורקבבןבל

ומקמלןבלבשיו

2םיהלאיכאלמובועגפיווכרדלךלהבקעיו32

םשארקיוהזםיהלאהנחמםאררשאכבקעירמאיו

וינפלםיכאלמבקעיחלשיו3םינחמאוההםוקמה

םתאוציו4םודאהדשריעשהצראויחאושעלא

בקעיךדבערמאהכושעלינדאלןורמאתהכרמאל

רומחורושיליהיו5התעדערחאויתרגןבלםע

ןחאצמלינדאלדיגהלהחלשאוהחפשודבעוןאצ

לאונאברמאלבקעילאםיכאלמהובשיו6ךיניעב

שיאתואמעבראוךתארקלךלהםגוושעלאךיחא

רשאםעהתאץחיוולרציודאמבקעיארייו7ומע

תונחמינשל‐‐םילמגהורקבהתאוןאצהתאוותא

‐‐והכהותחאההנחמהלאושעאוביםארמאיו8

יהלאבקעירמאיו9הטילפלראשנההנחמההיהו

בושילארמאההוהיקחצייבאיהלאוםהרבאיבא

לכמיתנטק10ךמעהביטיאו‐‐ךתדלומלוךצראל

ילקמביכךדבעתאתישערשאתמאהלכמוםידסחה

11תונחמינשליתייההתעוהזהןדריהתאיתרבע

ןפ‐‐ותאיכנאארייכושעדימיחאדימאנינליצה

ביטיאבטיהתרמאהתאו12םינבלעםאינכהואובי

ברמרפסיאלרשאםיהלוחכךערזתאיתמשוךמע

‐‐החנמודיבאבהןמחקיואוהההלילבםשןליו13

םילחרםירשעםישיתוםיתאמםיזע14ויחאושעל

םהינבותוקינימםילמג15םירשעםיליאוםיתאמ

םירשעתנתאהרשעםירפוםיעבראתורפםישלש

ודבלרדערדעוידבעדיבןתיו16הרשעםריעו

רדעןיבומישתחורוינפלורבעוידבעלארמאיו

ושעךשגפייכרמאלןושארהתאוציו17רדעןיבו

הלאימלוךלתהנאוהתאימלרמאלךלאשויחא

החולשאוההחנמ‐‐בקעילךדבעלתרמאו18ךינפל

ינשהתאםגוציו19ונירחאאוהםגהנהוושעלינדאל

םירדעהירחאםיכלההלכתאםגישילשהתאםג

20ותאםכאצמבושעלאןורבדתהזהרבדכרמאל

הרפכארמאיכונירחאבקעיךדבעהנהםג‐‐םתרמאו

ילואוינפהאראןכירחאוינפלתכלהההחנמבוינפ

הלילבןלאוהווינפלעהחנמהרבעתו21ינפאשי

וישניתשתאחקיואוההלילבםקיו22הנחמבאוהה

תארבעיווידלירשעדחאתאוויתחפשיתשתאו
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תארבעיולחנהתאםרבעיו‐‐םחקיו23קבירבעמ

דעומעשיאקבאיוודבלבקעירתויו24ולרשא

וכריףכבעגיווללכיאליכאריו25רחשהתולע

ינחלשרמאיו26ומעוקבאהבבקעיךריףכעקתו

27ינתכרבםאיכךחלשאאלרמאיורחשההלעיכ

בקעיאלרמאיו28בקעירמאיוךמשהמוילארמאיו

םיהלאםעתירשיכלארשיםאיכ‐‐ךמשדוערמאי

אנהדיגהרמאיובקעילאשיו29לכותוםישנאםעו

30םשותאךרביוימשללאשתהזהמלרמאיוךמש

םינפםיהלאיתיאריכלאינפםוקמהםשבקעיארקיו

רבערשאכשמשהולחרזיו31ישפנלצנתוםינפלא

ינבולכאיאלןכלע32וכרילעעלצאוהולאונפתא

םויהדעךריהףכלערשאהשנהדיגתאלארשי

השנהדיגבבקעיךריףכבעגניכהזה

עבראומעואבושעהנהואריוויניעבקעיאשיו33

לעולחרלעוהאללעםידליהתאץחיושיאתואמ

הנשארןהידליתאותוחפשהתאםשיו2תוחפשהיתש

םינרחאףסויתאולחרתאוםינרחאהידליוהאלתאו

דעםימעפעבשהצראוחתשיוםהינפלרבעאוהו3

לעלפיווהקבחיוותארקלושעץריו4ויחאדעותשג

םישנהתאאריוויניעתאאשיו5וכביווהקשיווראוצ

רשאםידליה‐‐רמאיוךלהלאימרמאיוםידליהתאו

ןהידליוהנהתוחפשהןשגתו6ךדבעתאםיהלאןנח

שגנרחאוווחתשיוהידליוהאלםגשגתו7ןיוחתשתו

הזההנחמהלכךלימרמאיו8ווחתשיו‐‐לחרוףסוי

ושערמאיו9ינדאיניעבןחאצמלרמאיויתשגפרשא

לאבקעירמאיו10ךלרשאךליהייחאברילשי

יכידימיתחנמתחקלוךיניעבןחיתאצמאנםאאנ

חק11ינצרתו‐‐םיהלאינפתארכךינפיתיארןכלע

שייכוםיהלאיננחיכךלתאבהרשאיתכרבתאאנ

הכלאוהכלנוהעסנרמאיו12חקיווברצפיולכיל

םיכרםידליהיכעדיינדאוילארמאיו13ךדגנל

לכותמודחאםויםוקפדוילעתולערקבהוןאצהו

יטאלהלהנתאינאוודבעינפלינדאאנרבעי14ןאצה

רשאדעםידליהלגרלוינפלרשאהכאלמהלגרל

ךמעאנהגיצא‐‐ושערמאיו15הריעשינדאלאאבא

יניעבןחאצמאהזהמלרמאיויתארשאםעהןמ

בקעיו17הריעשוכרדלושעאוההםויבבשיו16ינדא

ןכלעתכסהשעוהנקמלותיבולןביוהתכסעסנ

םכשריעםלשבקעיאביו18תוכסםוקמהםשארק

ריעהינפתאןחיוםראןדפמואבבןענכץראברשא

ינבדימולהאםשהטנרשאהדשהתקלחתאןקיו19

חבזמםשבציו20הטישקהאמב‐‐םכשיבארומח

לארשייהלאלא‐‐ולארקיו

תוארלבקעילהדלירשאהאלתבהנידאצתו34

אישנ‐‐יוחהרומחןבםכשהתאאריו2ץראהתונבב

ושפנקבדתו3הנעיוהתאבכשיוהתאחקיוץראה

רענהבללערבדיורענהתאבהאיובקעיתבהנידב

הדליהתאילחקרמאלויבארומחלאםכשרמאיו4

וינבוותבהנידתאאמטיכעמשבקעיו5השאלתאזה

אציו6םאבדעבקעישרחהוהדשבוהנקמתאויה

ואבבקעיינבו7ותארבדלבקעילאםכשיבארומח

דאמםהלרחיוםישנאהובצעתיוםעמשכהדשהןמ

אלןכובקעיתבתאבכשללארשיבהשעהלבניכ

הקשחינבםכשרמאלםתארומחרבדיו8השעי

ונתאונתחתהו9השאלולהתאאנונת‐‐םכתבבושפנ

ונתאו10םכלוחקתוניתנבתאוונלונתתםכיתנב

וזחאהוהורחסוובש‐‐םכינפלהיהתץראהוובשת

ןחאצמאהיחאלאוהיבאלאםכשרמאיו11הב

דאמילעוברה12ןתאילאורמאתרשאוםכיניעב

תאילונתוילאורמאתרשאכהנתאוןתמורהמ

רומחתאוםכשתאבקעיינבונעיו13השאלרענה

14םתחאהנידתאאמטרשאורבדיו‐‐המרמבויבא

תתל‐‐הזהרבדהתושעללכונאלםהילאורמאיו

ונלאוההפרחיכהלרעולרשאשיאלונתחאתא

םכללמהלונמכויהתםאםכלתואנתאזבךא15

חקנםכיתנבתאוםכלוניתנבתאונתנו16רכזלכ

ועמשתאלםאו17דחאםעלונייהוםכתאונבשיוונל

ובטייו18ונכלהוונתבתאונחקלו‐‐לומהלונילא

אלו19רומחןבםכשיניעבורומחיניעבםהירבד
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אוהובקעיתבבץפחיכרבדהתושעלרענהרחא

רעשלאונבםכשורומחאביו20ויבאתיבלכמדבכנ

הלאהםישנאה21רמאלםריעישנאלאורבדיוםריע

ץראהוהתאורחסיוץראבובשיוונתאםהםימלש

םישנלונלחקנםתנבתאםהינפלםידיתבחרהנה

םישנאהונלותאיתאזבךא22םהלןתנוניתנבתאו

רכזלכונללומהבדחאםעלתויהל‐‐ונתאתבשל

אולהםתמהבלכוםנינקוםהנקמ23םילמנםהרשאכ

לאועמשיו24ונתאובשיוםהלהתואנךאםהונל

‐רכזלכולמיווריערעשיאצילכונבםכשלאורומח

םתויהבישילשהםויביהיו25וריערעשיאצילכ‐

שיאהנידיחאיולוןועמשבקעיינבינשוחקיוםיבאכ

תאו26רכזלכוגרהיוחטבריעהלעואביווברח

הנידתאוחקיוברחיפלוגרהונבםכשתאורומח

וזביוםיללחהלעואבבקעיינב27ואציוםכשתיבמ

תאוםרקבתאוםנאצתא28םתוחאואמטרשא‐‐ריעה

29וחקלהדשברשאתאוריעברשאתאוםהירמח

תאווזביוובשםהישנתאוםפטלכתאוםליחלכתאו

יוללאוןועמשלאבקעירמאיו30תיבברשאלכ

יזרפבוינענכבץראהבשיבינשיאבהליתאםתרכע

יתיבוינאיתדמשנוינוכהוילעופסאנורפסמיתמינאו

ונתוחאתאהשעיהנוזכהורמאיו31

בשולאתיבהלעםוקבקעילאםיהלארמאיו35

ינפמךחרבבךילאהארנהלאל‐‐חבזמםשהשעוםש

ומערשאלכלאוותיבלאבקעירמאיו2ךיחאושע

ופילחהוורהטהוםככתברשארכנהיהלאתאורסה

חבזמםשהשעאולאתיבהלענוהמוקנו3םכיתלמש

רשאךרדבידמעיהיויתרצםויביתאהנעהלאל

רשארכנהיהלאלכתאבקעילאונתיו4יתכלה

בקעיםתאןמטיוםהינזאברשאםימזנהתאוםדיב

םיהלאתתחיהיוועסיו5םכשםערשאהלאהתחת

ינבירחאופדראלוםהיתוביבסרשאםירעהלע

תיבאוה‐‐ןענכץראברשאהזולבקעיאביו6בקעי

ארקיוחבזמםשןביו7ומערשאםעהלכואוהלא

וחרבבםיהלאהוילאולגנםשיכלאתיבלאםוקמל

תחתמרבקתוהקברתקנימהרבדתמתו8ויחאינפמ

אריו9תוכבןולאומשארקיוןולאהתחתלאתיבל

ותאךרביוםראןדפמואבבדועבקעילאםיהלא

דועךמשארקיאלבקעיךמשםיהלאולרמאיו10

לארשיומשתאארקיוךמשהיהילארשיםאיכבקעי

להקויוג‐‐הברוהרפידשלאינאםיהלאולרמאיו11

ץראהתאו12ואציךיצלחמםיכלמוךממהיהיםיוג

ךערזלוהננתאךל‐‐קחצילוםהרבאליתתנרשא

םוקמבםיהלאוילעמלעיו13ץראהתאןתאךירחא

רשאםוקמבהבצמבקעיבציו14ותארבדרשא

ןמשהילעקציוךסנהילעךסיוןבאתבצמ‐‐ותארבד

םשותארבדרשאםוקמהםשתאבקעיארקיו15

תרבכדועיהיולאתיבמועסיו16לאתיב‐‐םיהלא

יהיו17התדלבשקתולחרדלתוהתרפאאובלץראה

יכיאריתלאתדלימההלרמאתוהתדלבהתשקהב

ומשארקתוהתמיכהשפנתאצביהיו18ןבךלהזםג

רבקתולחרתמתו19ןימינבולארקויבאוינואןב

הבצמבקעיבציו20םחלתיבאוההתרפאךרדב

עסיו21םויהדעלחרתרבקתבצמאוה‐‐התרבקלע

ןכשביהיו22רדעלדגמלהאלהמהלהאטיולארשי

ההלבתאבכשיוןבוארךליואוההץראבלארשי

רשעםינשבקעיינבויהיולארשיעמשיוויבאשגליפ

הדוהיויולוןועמשוןבוארבקעירוכבהאלינב23

ההלבינבו25ןמינבוףסוילחרינב24ןולבזורכששיו

האלתחפשהפלזינבו26ילתפנוןדלחרתחפש

27םראןדפבולדלירשאבקעיינבהלארשאודג

אוה‐‐עבראהתירקארממויבאקחצילאבקעיאביו

‐קחציימיויהיו28קחציוםהרבאםשרגרשאןורבח

לאףסאיותמיוקחציעוגיו29הנשםינמשוהנשתאמ‐

וינבבקעיוושעותאורבקיוםימיעבשוןקזוימע

וישנתאחקלושע2םודאאוהושעתודלתהלאו36

המבילהאתאויתחהןוליאתבהדעתאןענכתונבמ

לאעמשיתבתמשבתאו3יוחהןועבצתבהנעתב

תמשבוזפילאתאושעלהדעדלתו4תויבנתוחא

)שועי(שיעיתאהדליהמבילהאו5לאוערתאהדלי
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ץראבולודלירשאושעינבהלאחרקתאוםלעיתאו

תאוויתנבתאווינבתאווישנתאושעחקיו6ןענכ

לכתאוותמהבלכתאווהנקמתאוותיבתושפנלכ

בקעיינפמץראלאךליוןענכץראבשכררשאונינק

הלכיאלוודחיתבשמברםשוכרהיהיכ7ויחא

ושעבשיו8םהינקמינפמ‐‐םתאתאשלםהירוגמץרא

יבאושעתודלתהלאו9םודאאוהושעריעשרהב

ןבזפילאושעינבתומשהלא10ריעשרהבםודא

ינבויהיו11ושעתשאתמשבןבלאוערושעתשאהדע

התיהענמתו12זנקוםתעגוופצרמואןמית‐‐זפילא

הלאקלמעתאזפילאלדלתוושעןבזפילאלשגליפ

חרזותחנלאוערינבהלאו13ושעתשאהדעינב

ויההלאו14ושעתשאתמשבינבויההלאהזמוהמש

דלתוושעתשא‐‐ןועבצתבהנעתבהמבילהאינב

הלא15חרקתאוםלעיתאו)שועי(שיעיתאושעל

ןמיתףולא‐‐ושערוכבזפילאינבושעינביפולא

ףולאחרקףולא16זנקףולאופצףולארמואףולא

םודאץראבזפילאיפולאהלאקלמעףולאםתעג

תחנףולא‐‐ושעןבלאוערינבהלאו17הדעינבהלא

לאועריפולאהלאהזמףולאהמשףולאחרזףולא

ינבהלאו18ושעתשאתמשבינבהלא‐‐םודאץראב

ףולאםלעיףולאשועיףולא‐‐ושעתשאהמבילהא

19ושעתשא‐‐הנעתבהמבילהאיפולאהלאחרק

ינבהלא20םודאאוהםהיפולאהלאוושעינבהלא

21הנעוןועבצולבושוןטולץראהיבשיירחהריעש

ץראבריעשינבירחהיפולאהלאןשידורצאוןושדו

ענמתןטולתוחאוםמיהוירחןטולינבויהיו22םודא

24םנואוופשלביעותחנמוןולעלבושינבהלאו23

תאאצמרשאהנעאוההנעוהיאוןועבצינבהלאו

25ויבאןועבצלםירמחהתאותערברבדמבםמיה

ינבהלאו26הנעתבהמבילהאוןשדהנעינבהלאו

‐‐רצאינבהלא27ןרכוןרתיוןבשאוןדמח‐‐ןשיד

הלא29ןראוץועןשידינבהלא28ןקעוןועזוןהלב

ןועבצףולאלבושףולאןטולףולאירחהיפולא

הלאןשידףולארצאףולאןשדףולא30הנעףולא

םיכלמההלאו31ריעשץראבםהיפלאלירחהיפולא

לארשיינבלךלמךלמינפל‐‐םודאץראבוכלמרשא

33הבהנדוריעםשורועבןבעלבםודאבךלמיו32

תמיו34הרצבמחרזןבבבויויתחתךלמיועלבתמיו

םשחתמיו35ינמיתהץראמםשחויתחתךלמיובבוי

הדשבןידמתאהכמהדדבןבדדהויתחתךלמיו

ויתחתךלמיודדהתמיו36תיועוריעםשובאומ

לואשויתחתךלמיוהלמשתמיו37הקרשממהלמש

ןנחלעבויתחתךלמיולואשתמיו38רהנהתובחרמ

ויתחתךלמיורובכעןבןנחלעבתמיו39רובכעןב

דרטמתבלאבטיהמותשאםשוועפוריעםשורדה

םתחפשמלושעיפולאתומשהלאו40בהזימתב

תתיףולאהולעףולאענמתףולאםתמשבםתמקמל

זנקףולא42ןניפףולאהלאףולאהמבילהאףולא41

םריעףולאלאידגמףולא43רצבמףולאןמיתףולא

ושעאוה‐‐םתזחאץראבםתבשמלםודאיפולאהלא

םודאיבא

2ןענכץראב‐‐ויבאירוגמץראבבקעיבשיו37

הערהיההנשהרשעעבשןבףסויבקעיתודלתהלא

הפלזינבתאוההלבינבתארענאוהוןאצבויחאתא

3םהיבאלאהערםתבדתאףסויאביוויבאישנ

ולאוהםינקזןביכ‐‐וינבלכמףסויתאבהאלארשיו

םהיבאבהאותאיכויחאואריו4םיספתנתכולהשעו

םלחיו5םלשלורבדולכיאלוותאואנשיו‐‐ויחאלכמ

רמאיו6ותאאנשדועופסויוויחאלדגיוםולחףסוי

הנהו7יתמלחרשאהזהםולחהאנועמשםהילא

יתמלאהמקהנהוהדשהךותבםימלאםימלאמונחנא

יתמלאלןיוחתשתוםכיתמלאהניבסתהנהוהבצנםגו

לשמתלושמםאונילעךלמתךלמהויחאולורמאיו8

9וירבדלעוויתמלחלעותאאנשדועופסויוונב

הנהרמאיוויחאלותארפסיורחאםולחדועםלחיו

רשעדחאוחריהושמשההנהודועםולחיתמלח

ויחאלאוויבאלארפסיו10ילםיוחתשמםיבכוכ

תמלחרשאהזהםולחההמולרמאיוויבאוברעגיו

הצראךלתוחתשהלךיחאוךמאוינאאובנאובה
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וכליו12רבדהתארמשויבאוויחאובואנקיו11

לארשירמאיו13םכשבםהיבאןאצתאתוערלויחא

ךחלשאוהכל‐‐םכשבםיערךיחאאולהףסוילא

תאהאראנךלולרמאיו14יננהולרמאיוםהילא

והחלשיורבדינבשהוןאצהםולשתאוךיחאםולש

העתהנהושיאוהאצמיו15המכשאביוןורבחקמעמ

רמאיו16שקבתהמרמאלשיאהוהלאשיוהדשב

םיערםההפיאילאנהדיגהשקבמיכנאיחאתא

הכלנםירמאיתעמשיכ‐‐הזמועסנשיאהרמאיו17

ואריו18ןתדבםאצמיוויחארחאףסויךליוהניתד

ותימהלותאולכנתיוםהילאברקיםרטבוקחרמותא

‐‐הזלהתומלחהלעבהנהויחאלאשיאורמאיו19

תורבהדחאבוהכלשנווהגרהנווכלהתעו20אב

ויתמלחויהיהמהארנווהתלכאהערהיחונרמאו

שפנונכנאלרמאיוםדימוהלציוןבוארעמשיו21

ותאוכילשה‐‐םדוכפשתלאןבוארםהלארמאיו22

ןעמלובוחלשתלאדיורבדמברשאהזהרובהלא

אברשאכיהיו23ויבאלאובישהלםדימותאליצה

תנתכתאותנתכתאףסויתאוטישפיוויחאלאףסוי

הרבהותאוכלשיו‐‐והחקיו24וילערשאםיספה

ואשיוםחללכאלובשיו25םימובןיאקררובהו

דעלגמהאבםילאעמשיתחראהנהוואריוםהיניע

דירוהלםיכלוה‐‐טלוירצותאכנםיאשנםהילמגו

גרהניכעצבהמויחאלאהדוהירמאיו26המירצמ

םילאעמשילונרכמנווכל27ומדתאוניסכווניחאתא

28ויחאועמשיואוהונרשבוניחאיכוביהתלאונדיו

ףסויתאולעיווכשמיוםירחסםינידמםישנאורבעיו

ףסכםירשעבםילאעמשילףסויתאורכמיורובהןמ

רובהלאןבוארבשיו29המירצמףסויתאואיביו

לאבשיו30וידגבתאערקיורובבףסויןיאהנהו

תאוחקיו31אבינאהנאינאוונניאדליהרמאיוויחא

תנתכהתאולבטיוםיזעריעשוטחשיוףסויתנתכ

םהיבאלאואיביוםיספהתנתכתאוחלשיו32םדב

אלםא‐‐אוהךנבתנתכהאנרכהונאצמתאזורמאיו

ףרטוהתלכאהערהיחינבתנתכרמאיוהריכיו33

וינתמבקשםשיוויתלמשבקעיערקיו34ףסויףרט

לכווינבלכומקיו35םיברםימיונבלעלבאתיו

ינבלאדראיכרמאיוםחנתהלןאמיוומחנלויתנב

Sheol)ויבאותאךביוהלאשלבא h7585)36םינדמהו‐

רשהערפסירסרפיטופלםירצמלאותאורכמ‐

םיחבטה

דעטיוויחאתאמהדוהידריואוההתעביהיו38

שיאתבהדוהיםשאריו2הריחומשוימלדעשיא

ןבדלתורהתו3הילאאביוהחקיועושומשוינענכ

תאארקתוןבדלתודוערהתו4רעומשתאארקיו

הלשומשתאארקתוןבדלתודועףסתו5ןנואומש

רעלהשאהדוהיחקיו6ותאהתדלבביזכבהיהו

יניעבער‐‐הדוהירוכברעיהיו7רמתהמשוורוכב

תשאלאאבןנואלהדוהירמאיו8הוהיוהתמיוהוהי

יכןנואעדיו9ךיחאלערזםקהוהתאםביוךיחא

תחשוויחאתשאלאאבםאהיהוערזההיהיולאל

הוהייניעבעריו10ויחאלערזןתניתלבלהצרא

ותלכרמתלהדוהירמאיו11ותאםגתמיוהשערשא

ןפרמאיכ‐‐ינבהלשלדגידעךיבאתיבהנמלאיבש

12היבאתיבבשתורמתךלתוויחאכאוהםגתומי

הדוהיםחניוהדוהיתשאעושתבתמתוםימיהובריו

התנמת‐‐ימלדעהוהערהריחואוהונאציזזגלעלעיו

זגלהתנמתהלעךימחהנהרמאלרמתלדגיו13

ףיעצבסכתוהילעמהתונמלאידגברסתו14ונאצ

יכהתנמתךרדלערשאםיניעחתפבבשתוףלעתתו

האריו15השאלולהנתנאלאוהוהלשלדגיכהתאר

לאהילאטיו16הינפהתסכיכהנוזלהבשחיוהדוהי

ותלכיכעדיאליכךילאאובאאנהבהרמאיוךרדה

יכנארמאיו17ילאאובתיכילןתתהמרמאתואוה

דעןוברעןתתםארמאתוןאצהןמםיזעידגחלשא

רמאתוךלןתארשאןוברעההמרמאיו18ךחלש

הילאאביוהלןתיוךדיברשאךטמוךליתפוךמתח

שבלתוהילעמהפיעצרסתוךלתוםקתו19ולרהתו

דיבםיזעהידגתאהדוהיחלשיו20התונמלאידגב

האצמאלוהשאהדימןוברעהתחקלימלדעהוהער
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אוההשדקההיארמאלהמקמישנאתאלאשיו21

22השדקהזבהתיהאלורמאיוךרדהלעםיניעב

םוקמהישנאםגוהיתאצמאלרמאיוהדוהילאבשיו

חקתהדוהירמאיו23השדקהזבהתיהאלורמא

אלהתאוהזהידגהיתחלשהנהזובלהיהנןפהל

רמאלהדוהילדגיוםישדחשלשמכיהיו24התאצמ

הדוהירמאיוםינונזלהרההנהםגוךתלכרמתהתנז

הימחלאהחלשאיהותאצומאוה25ףרשתוהואיצוה

‐‐אנרכהרמאתוהרהיכנאולהלארשאשיאלרמאל

הדוהירכיו26הלאההטמהוםיליתפהותמתחהימל

אלוינבהלשלהיתתנאלןכלעיכינממהקדצרמאיו

םימואתהנהוהתדלתעביהיו27התעדלדועףסי

רשקתותדלימהחקתודיןתיוהתדלביהיו28הנטבב

ודיבישמכיהיו29הנשאראציהזרמאלינשודילע

ארקיוץרפךילעתצרפהמרמאתוויחאאציהנהו

ארקיוינשהודילערשאויחאאצירחאו30ץרפומש

חרזומש

סירסרפיטופוהנקיוהמירצמדרוהףסויו39

רשאםילאעמשיהדימירצמשיאםיחבטהרשהערפ

חילצמשיאיהיוףסויתאהוהייהיו2המשוהדרוה

ותאהוהייכוינדאאריו3ירצמהוינדאתיבביהיו

ףסויאצמיו4ודיבחילצמהוהיהשעאוהרשאלכו

ולשילכוותיבלעוהדקפיוותאתרשיוויניעבןח

רשאלכלעוותיבבותאדיקפהזאמיהיו5ודיבןתנ

יהיוףסויללגבירצמהתיבתאהוהיךרביוולשי

בזעיו6הדשבותיבב‐‐ולשירשאלכבהוהיתכרב

םאיכהמואמותאעדיאלוףסוידיבולרשאלכ

הארמהפיוראתהפיףסוייהיולכואאוהרשאםחלה

תאוינדאתשאאשתוהלאהםירבדהרחאיהיו7

רמאיו‐‐ןאמיו8ימעהבכשרמאתוףסוילאהיניע

לכותיבבהמיתאעדיאלינדאןהוינדאתשאלא

ינממהזהתיבבלודגונניא9ידיבןתנולשירשא

ותשאתארשאבךתואםאיכהמואמינממךשחאלו

10םיהלאליתאטחותאזההלדגההערההשעאךיאו

בכשלהילאעמשאלוםויםויףסוילאהרבדכיהיו

התיבהאביוהזהםויהכיהיו11המעתויהלהלצא

תיבב‐‐םשתיבהישנאמשיאןיאוותכאלמתושעל

ודגבבזעיוימעהבכשרמאלודגבבוהשפתתו12

ודגבבזעיכהתוארכיהיו13הצוחהאציוסניוהדיב

רמאתוהתיבישנאלארקתו14הצוחהסניוהדיב

אבונבקחצלירבעשיאונלאיבהואררמאלםהל

ועמשכיהיו15לודגלוקבארקאוימעבכשלילא

אציוסניוילצאודגבבזעיוארקאוילוקיתמירהיכ

ותיבלאוינדאאובדעהלצאודגבחנתו16הצוחה

דבעהילאאברמאלהלאהםירבדכוילארבדתו17

ימירהכיהיו18יבקחצל‐‐ונלתאבהרשאירבעה

יהיו19הצוחהסניוילצאודגבבזעיוארקאוילוק

רמאלוילאהרבדרשאותשאירבדתאוינדאעמשכ

חקיו20ופארחיוךדבעילהשעהלאהםירבדכ

רשאםוקמ‐‐רהסהתיבלאוהנתיוותאףסויינדא

רהסהתיבבםשיהיוםירוסאךלמה)יריסא(ירוסא

יניעבונחןתיודסחוילאטיוףסויתאהוהייהיו21

תאףסוידיברהסהתיברשןתיו22רהסהתיברש

םישערשאלכתאורהסהתיבברשאםריסאהלכ

לכתאהאררהסהתיברשןיא23השעהיהאוהםש

הוהיהשעאוהרשאוותאהוהירשאבודיבהמואמ

חילצמ

ךלמהקשמואטחהלאהםירבדהרחאיהיו40

ףצקיו2םירצמךלמלםהינדאל‐‐הפאהוםירצמ

רשלעוםיקשמהרשלע‐‐ויסירסינשלעהערפ

‐‐םיחבטהרשתיברמשמבםתאןתיו3םיפואה

דקפיו4םשרוסאףסוירשאםוקמרהסהתיבלא

םימיויהיוםתאתרשיו‐‐םתאףסויתאםיחבטהרש

הלילבומלחשיאםהינשםולחומלחיו5רמשמב

ךלמלרשאהפאהוהקשמהומלחןורתפכשיא‐‐דחא

םהילאאביו6רהסהתיבבםירוסארשאםירצמ

יסירסתאלאשיו7םיפעזםנהוםתאאריורקבבףסוי

עודמרמאל‐‐וינדאתיברמשמבותארשאהערפ

רתפוונמלחםולח‐‐וילאורמאיו8םויהםיערםכינפ

‐‐םינרתפםיהלאלאולהףסויםהלארמאיוותאןיא
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ףסוילומלחתאםיקשמהרשרפסיו9ילאנורפס

השלשןפגבו10ינפלןפגהנהוימולחב‐‐ולרמאיו

היתלכשאולישבההצנהתלעתחרפכאוהוםגירש

טחשאוםיבנעהתאחקאוידיבהערפסוכו11םיבנע

הערפףכלעסוכהתאןתאוהערפסוכלאםתא

תשלש‐‐םיגרשהתשלשונרתפהזףסויולרמאיו12

ךשארתאהערפאשיםימיתשלשדועב13םהםימי

טפשמכודיבהערפסוכתתנוךנכלעךבישהו

ךתאינתרכזםאיכ14והקשמתייהרשאןושארה

לאינתרכזהודסחידמעאנתישעוךלבטיירשאכ

ץראמיתבנגבנגיכ15הזהתיבהןמינתאצוהוהערפ

רובביתאומשיכהמואמיתישעאלהפםגוםירבעה

ףסוילארמאיורתפבוטיכםיפאהרשאריו16

17ישארלעירחילסהשלשהנהוימולחבינאףא

ףועהוהפאהשעמ‐‐הערפלכאמלכמןוילעהלסבו

רמאיוףסויןעיו18ישארלעמ‐‐לסהןמםתאלכא

דועב19םהםימיתשלש‐‐םילסהתשלשונרתפהז

ךתואהלתוךילעמךשארתאהערפאשיםימיתשלש

םויביהיו20ךילעמךרשבתאףועהלכאוץעלע

וידבעלכלהתשמשעיוהערפתאתדלהםויישילשה

‐‐םיפאהרששארתאוםיקשמהרששארתאאשיו

ןתיווהקשמלעםיקשמהרשתאבשיו21וידבעךותב

רשאכהלתםיפאהרשתאו22הערפףכלעסוכה

ףסויתאםיקשמהרשרכזאלו23ףסויםהלרתפ

והחכשיו

דמעהנהוםלחהערפוםימיםיתנשץקמיהיו41

תופיתורפעבשתלעראיהןמהנהו2ראיהלע

עבשהנהו3וחאבהניערתורשבתאירבוהארמ

הארמתוערראיהןמןהירחאתולעתורחאתורפ

4ראיהתפשלעתורפהלצאהנדמעתורשבתוקדו

עבשתארשבהתקדוהארמהתוערתורפההנלכאתו

ןשייו5הערפץקייותאירבהוהארמהתפיתורפה

‐‐דחאהנקבתולעםילבשעבשהנהותינשםלחיו

תפודשותוקדםילבשעבשהנהו6תובטותואירב

תוקדהםילבשההנעלבתו7ןהירחאתוחמצ‐‐םידק

הערפץקייותואלמהותואירבהםילבשהעבשתא

ארקיוחלשיווחורםעפתורקבביהיו8םולחהנהו

הערפרפסיוהימכחלכתאוםירצמימטרחלכתא

רבדיו9הערפלםתוארתופןיאוומלחתאםהל

ריכזמינאיאטחתארמאלהערפתאםיקשמהרש

תיברמשמביתאןתיווידבעלעףצקהערפ10םויה

םולחהמלחנו11םיפאהרשתאויתא‐‐םיחבטהרש

12ונמלחומלחןורתפכשיאאוהוינאדחאהלילב

ולרפסנוםיחבטהרשלדבעירבערענונתאםשו

יהיו13רתפומלחכשיאוניתמלחתאונלרתפיו

הלתותאוינכלעבישהיתאהיהןכונלרתפרשאכ

רובהןמוהציריוףסויתאארקיוהערפחלשיו14

הערפרמאיו15הערפלאאביוויתלמשףלחיוחלגיו

יתעמשינאוותאןיארתפויתמלחםולחףסוילא

תאףסויןעיו16ותארתפלםולחעמשתרמאלךילע

הערפםולשתאהנעיםיהלאידעלברמאלהערפ

תפשלעדמעיננהימלחבףסוילאהערפרבדיו17

רשבתואירבתורפעבשתלעראיהןמהנהו18ראיה

תורחאתורפעבשהנהו19וחאבהניערתוראתתפיו

רשבתוקרודאמראתתוערותולדןהירחאתולע

הנלכאתו20ערלםירצמץראלכבהנהכיתיאראל

תונשארהתורפהעבשתא‐‐תוערהותוקרהתורפה

לאואביכעדונאלוהנברקלאהנאבתו21תאירבה

אראו22ץקיאוהלחתברשאכערןהיארמוהנברק

תאלמ‐‐דחאהנקבתלעםילבשעבשהנהוימלחב

תופדשתוקדתומנצםילבשעבשהנהו23תובטו

תקדהםילבשהןעלבתו24םהירחאתוחמצ‐‐םידק

ןיאוםימטרחהלארמאותובטהםילבשהעבשתא

דחאהערפםולחהערפלאףסוירמאיו25ילדיגמ

עבש26הערפלדיגההשעםיהלאהרשאתאאוה

תבטהםילבשהעבשוהנהםינשעבשתבטהתרפ

תורפהעבשו27אוהדחאםולחהנהםינשעבש

עבשוהנהםינשעבשןהירחאתלעהתערהותוקרה

בערינשעבשויהי‐‐םידקהתופדשתוקרהםילבשה

םיהלאהרשאהערפלאיתרבדרשארבדהאוה28
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‐‐תואבםינשעבשהנה29הערפתאהארההשע

בערינשעבשומקו30םירצמץראלכבלודגעבש

בערההלכוםירצמץראבעבשהלכחכשנוןהירחא

אוההבערהינפמץראבעבשהעדויאלו31ץראהתא

לאםולחהתונשהלעו32דאמאוהדבכיכןכירחא

רהממוםיהלאהםעמרבדהןוכניכ‐‐םימעפהערפ

םכחוןובנשיאהערפאריהתעו33ותשעלםיהלאה

םידקפדקפיוהערפהשעי34םירצמץראלעוהתישיו

עבשהינשעבשבםירצמץראתאשמחוץראהלע

הלאהתאבהתובטהםינשהלכאלכתאוצבקיו35

36ורמשו‐‐םירעבלכאהערפדיתחתרבורבציו

רשאבערהינשעבשלץראלןודקפללכאההיהו

בטייו37בערבץראהתרכתאלוםירצמץראבןייהת

הערפרמאיו38וידבעלכיניעבוהערפיניעברבדה

39ובםיהלאחוררשאשיא‐‐הזכאצמנהוידבעלא

תאךתואםיהלאעידוהירחאףסוילאהערפרמאיו

יתיבלעהיהתהתא40ךומכםכחוןובנןיאתאזלכ

רמאיו41ךממלדגאאסכהקרימעלכקשיךיפלעו

םירצמץראלכלעךתאיתתנהארףסוילאהערפ

דילעהתאןתיוודילעמותעבטתאהערפרסיו42

וראוצלעבהזהדברםשיוששידגבותאשבליוףסוי

וינפלוארקיוולרשאהנשמהתבכרמבותאבכריו43

הערפרמאיו44םירצמץראלכלעותאןותנוךרבא

ודיתאשיאםיריאלךידעלבוהערפינאףסוילא

םשהערפארקיו45םירצמץראלכב‐‐ולגרתאו

ערפיטופתבתנסאתאולןתיוחנעפתנפצףסוי

ןבףסויו46םירצמץראלעףסויאציוהשאלןאןהכ

אציוםירצמךלמהערפינפלודמעבהנשםישלש

שעתו47םירצמץראלכברבעיוהערפינפלמףסוי

לכתאץבקיו48םיצמקל‐‐עבשהינשעבשבץראה

לכאןתיוםירצמץראבויהרשאםינשעבשלכא

49הכותבןתנהיתביבסרשאריעההדשלכאםירעב

לדחיכדע‐‐דאמהברהםיהלוחכרבףסוירבציו

םרטבםינבינשדליףסוילו50רפסמןיאיכרפסל

ערפיטופתבתנסאולהדלירשאבערהתנשאובת

ינשניכהשנמרוכבהםשתאףסויארקיו51ןואןהכ

םשתאו52יבאתיבלכתאוילמעלכתאםיהלא

53יינעץראבםיהלאינרפהיכםירפאארקינשה

54םירצמץראבהיהרשאעבשהינשעבשהנילכתו

יהיוףסוירמארשאכאובלבערהינשעבשהנילחתו

55םחלהיהםירצמץראלכבותוצראהלכבבער

םחללהערפלאםעהקעציוםירצמץראלכבערתו

רמאירשאףסוילאוכלםירצמלכלהערפרמאיו

חתפיוץראהינפלכלעהיהבערהו56ושעתםכל

בערהקזחיוםירצמלרבשיוםהברשאלכתאףסוי

לארבשלהמירצמואבץראהלכו57םירצמץראב

ץראהלכבבערהקזחיכףסוי

בקעירמאיוםירצמברבששייכבקעיאריו42

רבששייכיתעמשהנה‐‐רמאיו2וארתתהמלוינבל

תומנאלוהיחנוםשמונלורבשוהמשודרםירצמב

תאו4םירצממרברבשלהרשעףסוייחאודריו3

ןפרמאיכויחאתאבקעיחלשאלףסוייחאןימינב

םיאבהךותברבשללארשיינבואביו5ןוסאונארקי

לעטילשהאוהףסויו6ןענכץראבבערההיהיכ

ףסוייחאואביוץראהםעלכלריבשמהאוה‐‐ץראה

םרכיוויחאתאףסויאריו7הצראםיפאולווחתשיו

ןיאמםהלארמאיותושקםתארבדיוםהילארכנתיו

תאףסוירכיו8לכארבשלןענכץראמורמאיוםתאב

רשאתומלחהתא‐‐ףסוירכזיו9והרכהאלםהוויחא

תאתוארלםתאםילגרמםהלארמאיוםהלםלח

ךידבעוינדאאלוילאורמאיו10םתאבץראהתורע

ונחנאםינכונחנדחאשיאינבונלכ11לכארבשלואב

תורעיכאלםהלארמאיו12םילגרמךידבעויהאל

ךידבערשעםינשורמאיו13תוארלםתאבץראה

תאןטקההנהוןענכץראב‐‐דחאשיאינבונחנאםיחא

אוהףסויםהלארמאיו14ונניאדחאהוםויהוניבא

תאזב15םתאםילגרמ‐‐רמאלםכלאיתרבדרשא

םכיחאאובבםאיכהזמואצתםאהערפיחונחבת

םתאוםכיחאתאחקיודחאםכמוחלש16הנהןטקה

יח‐‐אלםאוםכתאתמאהםכירבדונחביוורסאה
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רמשמלאםתאףסאיו17םתאםילגרמיכהערפ

תאזישילשהםויבףסויםהלארמאיו18םימיתשלש

‐‐םתאםינכםא19אריינאםיהלאהתאויחוושע

ואיבהוכלםתאוםכרמשמתיבברסאידחאםכיחא

ילאואיבתןטקהםכיחאתאו20םכיתבןובעררבש

שיאורמאיו21ןכושעיוותומתאלוםכירבדונמאיו

תרצוניאררשאוניחאלעונחנאםימשאלבאויחאלא

ונילאהאבןכלעונעמשאלוונילאוננחתהבושפנ

יתרמאאולהרמאלםתאןבוארןעיו22תאזההרצה

ומדםגוםתעמשאלו‐‐דליבואטחתלארמאלםכילא

ץילמהיכףסויעמשיכועדיאלםהו23שרדנהנה

רבדיוםהלאבשיוךביוםהילעמבסיו24םתניב

25םהיניעלותארסאיוןועמשתאםתאמחקיוםהלא

םהיפסכבישהלורבםהילכתאואלמיוףסויוציו

26ןכםהלשעיוךרדלהדצםהלתתלווקשלאשיא

חתפיו27םשמוכליוםהירמחלעםרבשתאואשיו

תאאריוןולמב‐‐ורמחלאופסמתתלוקשתאדחאה

בשוהויחאלארמאיו28ותחתמאיפבאוההנהוופסכ

לאשיאודרחיוםבלאציויתחתמאבהנהםגויפסכ

לאואביו29ונלםיהלאהשעתאזהמרמאלויחא

תרקהלכתאולודיגיוןענכהצראםהיבאבקעי

תושק‐‐ונתאץראהינדאשיאהרבד30רמאלםתא

םינכוילארמאנו31ץראהתאםילגרמכונתאןתיו

ינבםיחאונחנארשעםינש32םילגרמונייהאלונחנא

ןענכץראבוניבאתאםויהןטקהוונניאדחאהוניבא

םינכיכעדאתאזבץראהינדאשיאהונילארמאיו33

וחקםכיתבןובערתאויתאוחינהדחאהםכיחאםתא

אליכהעדאוילאןטקהםכיחאתאואיבהו34וכלו

תאוםכלןתאםכיחאתאםתאםינכיכםתאםילגרמ

שיאהנהוםהיקשםיקירמםהיהיו35ורחסתץראה

המהםהיפסכתוררצתאואריווקשבופסכרורצ

יתאםהיבאבקעיםהלארמאיו36וארייו‐‐םהיבאו

ילעוחקתןמינבתאוונניאןועמשוונניאףסויםתלכש

ינשתארמאלויבאלאןבואררמאיו37הנלכויה

ינאוידילעותאהנתךילאונאיבאאלםאתימתינב

תמויחאיכםכמעינבדריאלרמאיו38ךילאונבישא

הבוכלתרשאךרדבןוסאוהארקוראשנודבלאוהו

Sheol)הלואשןוגיביתבישתאםתדרוהו h7585)

תאלכאלולכרשאכיהיו2ץראבדבכבערהו43

םהיבאםהילארמאיוםירצממואיבהרשארבשה

רמאלהדוהיוילארמאיו3לכאטעמונלורבשובש

םכיחאיתלבינפוארתאלרמאלשיאהונבדעהדעה

הרבשנוהדרנ‐‐ונתאוניחאתאחלשמךשיםא4םכתא

רמאשיאהיכדרנאלחלשמךניאםאו5לכאךל

רמאיו6םכתאםכיחאיתלבינפוארתאלונילא

םכלדועהשיאלדיגהל‐‐ילםתערההמללארשי

רמאלונתדלומלוונלשיאהלאשלואשורמאיו7חא

םירבדהיפלעולדגנוחאםכלשיהיחםכיבאדועה

8םכיחאתאודירוהרמאייכ‐‐עדנעודיההלאה

‐‐יתארענההחלשויבאלארשילאהדוהירמאיו

םגהתאםגונחנאםגתומנאלוהיחנוהכלנוהמוקנו

ויתאיבהאלםאונשקבתידימ‐‐ונברעאיכנא9ונפט

יכ10םימיהלכךליתאטחוךינפלויתגצהוךילא

רמאיו11םימעפהזונבשהתעיכ‐‐ונהמהמתהאלול

וחק‐‐ושעתאזאופאןכםאםהיבאלארשיםהלא

טעמהחנמשיאלודירוהוםכילכבץראהתרמזמ

ףסכו12םידקשוםינטבטלותאכנשבדטעמוירצ

םכיתחתמאיפבבשומהףסכהתאוםכדיבוחקהנשמ

וחקםכיחאתאו13אוההגשמילוא‐‐םכדיבובישת

םימחרםכלןתיידשלאו14שיאהלאובושומוקו

ןימינבתאורחאםכיחאתאםכלחלשושיאהינפל

תאםישנאהוחקיו15יתלכשיתלכשרשאכינאו

ןמינבתאוםדיבוחקלףסכהנשמותאזההחנמה

ףסויאריו16ףסויינפלודמעיוםירצמודריוומקיו

תאאבהותיבלערשאלרמאיוןימינבתאםתא

ולכאייתאיכןכהוחבטחבטוהתיבהםישנאה

ףסוירמארשאכשיאהשעיו17םירהצבםישנאה

םישנאהוארייו18ףסויהתיבםישנאהתאשיאהאביו

בשהףסכהרבדלעורמאיוףסויתיבואבוהיכ

ונילעללגתהל‐‐םיאבומונחנאהלחתבוניתחתמאב
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19ונירמחתאוםידבעלונתאתחקלוונילעלפנתהלו

חתפוילאורבדיוףסויתיבלערשאשיאהלאושגיו

רבשלהלחתבונדרידריינדאיבורמאיו20תיבה

וניתחתמאתאהחתפנוןולמהלאונאביכיהיו21לכא

בשנוולקשמבונפסכותחתמאיפבשיאףסכהנהו

לכארבשלונדיבונדרוהרחאףסכו22ונדיבותא

םולשרמאיו23וניתחתמאבונפסכםשימונעדיאל

םכלןתנםכיבאיהלאוםכיהלאואריתלאםכל

םהלאאצויוילאאבםכפסכ‐‐םכיתחתמאבןומטמ

ןתיוףסויהתיבםישנאהתאשיאהאביו24ןועמשתא

וניכיו25םהירמחלאופסמןתיוםהילגרוצחריוםימ

םשיכועמשיכםירהצבףסויאובדעהחנמהתא

החנמהתאולואיביוהתיבהףסויאביו26םחלולכאי

םהללאשיו27הצראולווחתשיוהתיבהםדיברשא

‐‐םתרמארשאןקזהםכיבאםולשהרמאיוםולשל

יחונדוע‐‐וניבאלךדבעלםולשורמאיו28יחונדועה

ןימינבתאאריוויניעאשיו29)ווחתשיו(וחתשיוודקיו

םתרמארשאןטקהםכיחאהזהרמאיוומאןבויחא

ורמכניכףסוירהמיו30ינבךנחיםיהלארמאיוילא

ךביוהרדחהאביותוכבלשקביוויחאלאוימחר

32םחלומישרמאיו‐‐קפאתיואציווינפץחריו31המש

ותאםילכאהםירצמלוםדבלםהלוודבלולומישיו

םירבעהתאלכאלםירצמהןולכויאליכ‐‐םדבל

רכבה‐‐וינפלובשיו33םירצמלאוההבעותיכםחל

לאשיאםישנאהוהמתיוותרעצכריעצהוותרכבכ

תאשמברתוםהלאוינפתאמתאשמאשיו34והער

ומעורכשיוותשיותודישמחםלכתאשממןמינב

תחתמאתאאלמרמאלותיבלערשאתאוציו44

יפבשיאףסכםישותאשןולכוירשאכלכאםישנאה

תחתמאיפבםישתףסכהעיבגיעיבגתאו2ותחתמא

רבדרשאףסוירבדכשעיוורבשףסכתאוןטקה

םה4םהירמחוהמהוחלשםישנאהורוארקבה3

ותיבלערשאלרמאףסויווקיחרהאלריעהתאואצי

המלםהלאתרמאוםתגשהוםישנאהירחאףדרםוק

ינדאהתשירשאהזאולה5הבוטתחתהערםתמלש

םגשיו6םתישערשאםתערהובשחנישחנאוהווב

המל‐‐וילאורמאיו7הלאהםירבדהתאםהלארבדיו

תושעמךידבעלהלילחהלאהםירבדכינדארבדי

‐וניתחתמאיפבונאצמרשאףסכןה8הזהרבדכ

ךינדאתיבמבנגנךיאוןענכץראמךילאונבישה‐

ונחנאםגותמוךידבעמותאאצמירשא9בהזואףסכ

ןכםכירבדכהתעםגרמאיו10םידבעלינדאלהיהנ

11םיקנויהתםתאודבעילהיהיותאאצמירשאאוה

שיאוחתפיוהצרא‐‐ותחתמאתאשיאודרויוורהמיו

אצמיוהלכןטקבולחהלודגב‐‐שפחיו12ותחתמא

שיאסמעיוםתלמשוערקיו13ןמינבתחתמאבעיבגה

התיבויחאוהדוהיאביו14הריעהובשיוורמחלע

רמאיו15הצראוינפלולפיוםשונדועאוהוףסוי

םתעדיאולהםתישערשאהזההשעמההמףסויםהל

המהדוהירמאיו16ינמכרשאשיאשחנישחניכ

אצמםיהלאהקדטצנהמורבדנהמינדאלרמאנ

רשאםגונחנאםגינדאלםידבעוננה‐‐ךידבעןועתא

תאזתושעמילהלילח‐‐רמאיו17ודיבעיבגהאצמנ

םתאודבעילהיהיאוהודיבעיבגהאצמנרשאשיאה

יברמאיוהדוהיוילאשגיו18םכיבאלאםולשלולע

ךפארחילאוינדאינזאברבדךדבעאנרבדיינדא

וידבעתאלאשינדא19הערפכךומכיכךדבעב

ונלשיינדאלארמאנו20חאואבאםכלשיהרמאל

ודבלאוהרתויותמויחאוןטקםינקזדליוןקזבא

והדרוהךידבעלארמאתו21ובהאויבאוומאל

לכויאלינדאלארמאנו22וילעיניעהמישאוילא

לארמאתו23תמוויבאתאבזעוויבאתאבזעלרענה

ןופסתאל‐‐םכתאןטקהםכיחאדריאלםאךידבע

‐‐ולדגנויבאךדבעלאונילעיכיהיו24ינפתוארל

טעמונלורבשובשוניבארמאיו25ינדאירבדתא

ןטקהוניחאשיםאתדרללכונאלרמאנו26לכא

וניחאושיאהינפתוארללכונאליכ‐‐ונדריוונתא

םתאונילאיבאךדבערמאיו27ונתאונניאןטקה

יתאמדחאהאציו28יתשאילהדליםינשיכםתעדי

םתחקלו29הנהדעויתיאראלוףרטףרטךארמאו
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יתבישתאםתדרוהו‐‐ןוסאוהרקוינפםעמהזתאםג

Sheol)הלאשהערב h7585)30ךדבעלאיאבכהתעו

היהו31ושפנבהרושקושפנוונתאונניארענהויבא

תבישתאךידבעודירוהותמו‐‐רענהןיאיכותוארכ

Sheol)הלאש‐‐ןוגיבוניבאךדבע h7585)32ךדבעיכ

ךילאונאיבאאלםארמאליבאםעמרענהתאברע

תחתךדבעאנבשיהתעו33םימיהלכיבאליתאטחו

ךיאיכ34ויחאםעלעירענהוינדאלדבע‐‐רענה

רשאערבהאראןפיתאונניארענהויבאלאהלעא

יבאתאאצמי

וילעםיבצנהלכלקפאתהלףסוילכיאלו45

ותאשיאדמעאלוילעמשיאלכואיצוהארקיו

ועמשיויכבבולקתאןתיו2ויחאלאףסויעדותהב

ויחאלאףסוירמאיו3הערפתיבעמשיוםירצמ

יכותאתונעלויחאולכיאלויחיבאדועהףסויינא

ושגיוילאאנושגויחאלאףסוירמאיו4וינפמולהבנ

5המירצמיתאםתרכמרשאםכיחאףסויינארמאיו

יתאםתרכמיכםכיניעברחילאוובצעתלאהתעו

םיתנשהזיכ6םכינפלםיהלאינחלשהיחמליכהנה

שירחןיארשאםינששמחדועוץראהברקבבערה

תיראשםכלםושלםכינפלםיהלאינחלשיו7ריצקו

םתאאלהתעו8הלדגהטילפלםכלתויחהלוץראב

הערפלבאלינמישיוםיהלאהיכהנהיתאםתחלש

ורהמ9םירצמץראלכבלשמוותיבלכלןודאלו

ינמשףסויךנברמאהכוילאםתרמאויבאלאולעו

10דמעתלאילאהדרםירצמלכלןודאלםיהלא

ינבוךינבוהתא‐‐ילאבורקתייהוןשגץראבתבשיו

ךתאיתלכלכו11ךלרשאלכוךרקבוךנאצוךינב

לכוךתיבוהתאשרותןפבערםינששמחדועיכםש

יכןימינביחאיניעותוארםכיניעהנהו12ךלרשא

ידובכלכתאיבאלםתדגהו13םכילארבדמהיפ

תאםתדרוהוםתרהמוםתיאררשאלכתאוםירצמב

‐ןמינבוךביוויחאןמינביראוצלעלפיו14הנהיבא

םהלעךביוויחאלכלקשניו15ויראוצלעהכב‐

הערפתיבעמשנלקהו16ותאויחאורבדןכירחאו

וידבעיניעבוהערפיניעבבטייוףסוייחאואברמאל

ושעתאזךיחאלארמאףסוילאהערפרמאיו17

תאוחקו18ןענכהצראואבוכלוםכריעבתאונעט

ץראבוטתאםכלהנתאוילאואבוםכיתבתאוםכיבא

תאזהתיוצהתאו19ץראהבלחתאולכאוםירצמ

םכישנלוםכפטלתולגעםירצמץראמםכלוחקושע

לעסחתלאםכניעו20םתאבוםכיבאתאםתאשנו

ןכושעיו21אוהםכלםירצמץראלכבוטיכםכילכ

ןתיוהערפיפלעתולגעףסויםהלןתיולארשיינב

תלמשתופלחשיאלןתנםלכל22ךרדלהדצםהל

תלמשתפלחשמחוףסכתואמשלשןתנןמינבלו

בוטמםיאשנםירמחהרשעתאזכחלשויבאלו23

‐‐ויבאלןוזמוםחלורבתאשנתנתארשעוםירצמ

לאםהלארמאיווכליוויחאתאחלשיו24ךרדל

לאןענכץראואביוםירצממולעיו25ךרדבוזגרת

אוהיכויחףסוידוערמאלולודגיו26םהיבאבקעי

םהלןימאהאליכובלגפיוםירצמץראלכבלשמ

םהלארבדרשאףסויירבדלכתאוילאורבדיו27

יחתוותאתאשלףסויחלשרשאתולגעהתאאריו

ינבףסוידועברלארשירמאיו28םהיבאבקעיחור

תומאםרטבונאראוהכלאיח

עבשהראבאביוולרשאלכולארשיעסיו46

םיהלארמאיו2קחציויבאיהלאלםיחבזחבזיו

רמאיובקעיבקעירמאיוהלילהתארמבלארשיל

הדרמאריתלאךיבאיהלאלאהיכנארמאיו3יננה

ךמעדראיכנא4םשךמישאלודגיוגליכהמירצמ

לעודיתישיףסויוהלעםגךלעאיכנאוהמירצמ

תאלארשיינבואשיועבשראבמבקעיםקיו5ךיניע

חלשרשאתולגעבםהישנתאוםפטתאוםהיבאבקעי

םשוכרתאוםהינקמתאוחקיו6ותאתאשלהערפ

וערזלכובקעיהמירצמואביוןענכץראבושכררשא

‐‐וערזלכווינבתונבוויתנבותאוינבינבווינב7ותא

םיאבהלארשיינבתומשהלאו8המירצמותאאיבה

‐‐ןבוארינבו9ןבוארבקעירכבוינבובקעיהמירצמ

ןימיולאומיןועמשינבו10ימרכוןרצחואולפוךונח
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‐‐יולינבו11תינענכהןבלואשורחצוןיכיו‐‐דהאו

‐‐הלשוןנואורעהדוהיינבו12יררמותהקןושרג

ץרפינבויהיוןענכץראבןנואורעתמיוחרזוץרפו

ןרמשובויוהופועלות‐‐רכששיינבו13לומחוןרצח

האלינבהלא15לאלחיוןולאודרס‐‐ןולבזינבו14

לכותבהנידתאוםראןדפבבקעילהדלירשא

יגחוןויפצדגינבו16שלשוםישלשויתונבווינבשפנ

הנמירשאינבו17ילאראוידוראוירעןבצאוינוש

רבחהעירבינבוםתחאחרשו‐‐העירבויושיוהושיו

ותבהאללןבלןתנרשאהפלזינבהלא18לאיכלמו

לחרינב19שפנהרשעששבקעילהלאתאדלתו

םירצמץראבףסוילדלויו20ןמינבוףסויבקעיתשא

השנמתא‐‐ןאןהכערפיטופתבתנסאולהדלירשא

ארגלבשאורכבועלבןמינבינבו21םירפאתאו

לחרינבהלא22דראוםיפחוםיפמשארויחאןמענו

ןדינבו23רשעהעבראשפנלכ‐‐בקעילדלירשא

הלא25םלשורציוינוגולאצחי‐‐ילתפנינבו24םישח

הלאתאדלתוותבלחרלןבלןתנרשאההלבינב

בקעילהאבהשפנהלכ26העבששפנלכבקעיל

שפנלכ‐‐בקעיינבישנדבלמוכרייאציהמירצמ

שפנםירצמבולדלירשאףסויינבו27ששוםישש

28םיעבשהמירצמהאבהבקעיתיבלשפנהלכםינש

הנשגוינפלתרוהלףסוילאוינפלחלשהדוהיתאו

תארקללעיוותבכרמףסוירסאיו29ןשגהצראואביו

ךביוויראוצלעלפיווילאאריוהנשגויבאלארשי

התומאףסוילאלארשירמאיו30דועויראוצלע

רמאיו31יחךדועיכךינפתאיתוארירחאםעפה

הערפלהדיגאוהלעאויבאתיבלאוויחאלאףסוי

ילאואבןענכץראברשאיבאתיבויחאוילאהרמאו

םרקבוםנאצוויההנקמישנאיכןאציערםישנאהו32

הערפםכלארקייכהיהו33ואיבהםהלרשאלכו

ךידבעויההנקמישנאםתרמאו34םכישעמהמרמאו

ובשתרובעבוניתבאםגונחנאםג‐‐התעדעוונירוענמ

ןאצהערלכםירצמתבעותיכןשגץראב

םנאצויחאויבארמאיוהערפלדגיוףסויאביו47

ץראבםנהוןענכץראמואבםהלרשאלכוםרקבו

ינפלםגציוםישנאהשמחחקלויחאהצקמו2ןשג

ורמאיוםכישעמהמויחאלאהערפרמאיו3הערפ

וניתובאםגונחנאםג‐‐ךידבעןאצהערהערפלא

הערמןיאיכונאבץראברוגלהערפלאורמאיו4

התעוןענכץראבבערהדבכיכךידבעלרשאןאצל

ףסוילאהערפרמאיו5ןשגץראבךידבעאנובשי

ךינפלםירצמץרא6ךילאואבךיחאוךיבארמאל

ובשיךיחאתאוךיבאתאבשוהץראהבטימב‐‐אוה

ירשםתמשוליחישנאםבשיותעדיםאו‐‐ןשגץראב

והדמעיוויבאבקעיתאףסויאביו7ילרשאלעהנקמ

הערפרמאיו8הערפתאבקעיךרביוהערפינפל

הערפלאבקעירמאיו9ךייחינשימיהמכבקעילא

ויהםיערוטעמהנשתאמוםישלשירוגמינשימי

ימיביתבאייחינשימיתאוגישהאלוייחינשימי

הערפינפלמאציוהערפתאבקעיךרביו10םהירוגמ

הזחאםהלןתיוויחאתאוויבאתאףסויבשויו11

רשאכ‐‐ססמערץראבץראהבטימבםירצמץראב

לכתאוויחאתאוויבאתאףסוילכלכיו12הערפהוצ

יכץראהלכבןיאםחלו13ףטהיפלםחל‐‐ויבאתיב

ינפמןענכץראוםירצמץראהלתודאמבערהדבכ

ץראבאצמנהףסכהלכתאףסויטקליו14בערה

אביוםירבשםהרשארבשבןענכץראבוםירצמ

ץראמףסכהםתיו15הערפהתיבףסכהתאףסוי

רמאלףסוילאםירצמלכואביוןענכץראמוםירצמ

רמאיו16ףסכספאיכךדגנתומנהמלוםחלונלהבה

ספאםא‐‐םכינקמבםכלהנתאוםכינקמובהףסוי

ףסויםהלןתיוףסוילאםהינקמתאואיביו17ףסכ

םירמחבורקבההנקמבוןאצההנקמבוםיסוסבםחל

םתתו18אוהההנשבםהנקמלכבםחלבםלהניו

אלולורמאיותינשההנשבוילאואביואוהההנשה

לאהמהבההנקמוףסכהםתםאיכינדאמדחכנ

19ונתמדאוונתיוגםאיתלבינדאינפלראשנאלינדא

ונתאהנק‐‐ונתמדאםגונחנאםגךיניעלתומנהמל
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םידבעונתמדאוונחנאהיהנוםחלבונתמדאתאו

םשתאלהמדאהותומנאלוהיחנוערזןתוהערפל

ורכמיכהערפלםירצמתמדאלכתאףסויןקיו20

ץראהיהתובערהםהלעקזחיכוהדששיאםירצמ

לובגהצקמםירעלותאריבעה‐‐םעהתאו21הערפל

יכהנקאלםינהכהתמדאקר22והצקדעוםירצמ

םהלןתנרשאםקחתאולכאוהערפתאמםינהכלקח

ףסוירמאיו23םתמדאתאורכמאלןכלע‐‐הערפ

הערפלםכתמדאתאוםויהםכתאיתינקןהםעהלא

תאובתבהיהו24המדאהתאםתערזוערזםכלאה

ערזלםכלהיהיתדיהעבראוהערפלתישימחםתתנו

םכפטללכאלו‐‐םכיתבברשאלוםכלכאלוהדשה

םידבעונייהוינדאיניעבןחאצמנונתיחהורמאיו25

לעהזהםויהדעקחלףסויהתאםשיו26הערפל

םינהכהתמדאקרשמחל‐‐הערפלםירצמתמדא

ץראבלארשיבשיו27הערפלהתיהאל‐‐םדבל

יחיו28דאמובריוורפיוהבוזחאיוןשגץראבםירצמ

בקעיימייהיוהנשהרשעעבשםירצמץראבבקעי

וברקיו29הנשתאמוםיעבראוםינשעבש‐‐וייחינש

םאולרמאיוףסוילונבלארקיותומללארשיימי

תישעויכריתחתךדיאנםישךיניעבןחיתאצמאנ

יתבכשו30םירצמבינרבקתאנלאתמאודסחידמע

רמאיוםתרבקבינתרבקוםירצממינתאשנויתבאםע

ולעבשיו‐‐ילהעבשהרמאיו31ךרבדכהשעאיכנא

הטמהשארלעלארשיוחתשיו

הנהףסוילרמאיוהלאהםירבדהירחאיהיו48

תאוהשנמתא‐‐ומעוינבינשתאחקיוהלחךיבא

ךילאאבףסויךנבהנהרמאיו‐‐בקעילדגיו2םירפא

לאבקעירמאיו3הטמהלעבשיולארשיקזחתיו

יתאךרביוןענכץראבזולבילאהארנידשלאףסוי

להקלךיתתנוךתיברהוךרפמיננהילארמאיו4

תזחא‐‐ךירחאךערזלתאזהץראהתאיתתנוםימע

דעםירצמץראבךלםידלונהךינבינשהתעו5םלוע

ןבוארכ‐‐השנמוםירפאםהיל‐‐המירצמךילאיאב

םהירחאתדלוהרשאךתדלומו6ילויהיןועמשו

יאבבינאו7םתלחנבוארקיםהיחאםשלעויהיךל

תרבכדועבךרדבןענכץראבלחרילעהתמןדפמ

אוהתרפאךרדבםשהרבקאוהתרפאאבלץרא

הלאימרמאיוףסויינבתאלארשיאריו8םחלתיב

םיהלאילןתנרשאםהינבויבאלאףסוירמאיו9

לארשייניעו10םכרבאוילאאנםחקרמאיוהזב

םהלקשיווילאםתאשגיותוארללכויאלןקזמודבכ

ךינפהארףסוילאלארשירמאיו11םהלקבחיו

12ךערזתאםגםיהלאיתאהארההנהויתללפאל

הצראויפאלוחתשיוויכרבםעמםתאףסויאצויו

לאמשמונימיבםירפאתא‐‐םהינשתאףסויחקיו13

וילאשגיולארשיןימימולאמשבהשנמתאולארשי

אוהוםירפאשארלעתשיוונימיתאלארשיחלשיו14

יכוידיתאלכשהשנמשארלעולאמשתאוריעצה

םיהלאהרמאיוףסויתאךרביו15רוכבההשנמ

םיהלאה‐‐קחציוםהרבאוינפליתבאוכלהתהרשא

לאגהךאלמה16הזהםויהדעידועמיתאהערה

םשוימשםהבארקיוםירענהתאךרביערלכמיתא

17ץראהברקבברלוגדיוקחציוםהרבאיתבא

‐‐םירפאשארלעונימידיויבאתישייכףסויאריו

שארלעמהתאריסהלויבאדיךמתיוויניעבעריו

אלויבאלאףסוירמאיו18השנמשארלע‐‐םירפא

ןאמיו19ושארלעךנימיםישרכבההזיכיבאןכ

םגוםעלהיהיאוהםג‐‐יתעדיינביתעדירמאיוויבא

היהיוערזוונממלדגיןטקהויחאםלואולדגיאוה

ךרביךברומאלאוההםויבםכרביו20םיוגהאלמ

םשיוהשנמכוםירפאכםיהלאךמשירמאללארשי

הנהףסוילאלארשירמאיו21השנמינפלםירפאתא

ץראלאםכתאבישהוםכמעםיהלאהיהותמיכנא

רשאךיחאלע‐‐דחאםכשךליתתנינאו22םכיתבא

יתשקבויברחבירמאהדימיתחקל

םכלהדיגאוופסאהרמאיווינבלאבקעיארקיו49

ועמשווצבקה2םימיהתירחאבםכתאארקירשאתא

ירכבןבואר3םכיבאלארשילאועמשובקעיינב

םימכזחפ4זערתיותאשרתי‐‐ינואתישארויחכהתא
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הלעיעוציתללחזאךיבאיבכשמתילעיכרתותלא

םדסב6םהיתרכמסמחילכ‐‐םיחאיולוןועמש5

וגרהםפאביכידבכדחתלאםלהקבישפנאבתלא

םתרבעוזעיכםפארורא7רושורקעםנצרבושיא

הדוהי8לארשיבםציפאובקעיבםקלחאהתשקיכ

ינבךלווחתשיךיביאףרעבךדי‐‐ךיחאךודויהתא

ץברערכתילעינבףרטמהדוהיהירארוג9ךיבא

הדוהימטבשרוסיאל10ונמיקיימאיבלכוהיראכ

םימעתהקיולוהלישאבייכדעוילגרןיבמקקחמו

ןייבסבכונתאינבהקרשלוהריעןפגלירסא11

ןבלוןיימםיניעילילכח12התוסםיבנעםדבוושבל

ףוחלאוהוןכשיםימיףוחלןלובז13בלחמםינש

ץבר‐‐םרגרמחרכששי14ןדיצלעותכריותינא

יכץראהתאובוטיכהחנמאריו15םיתפשמהןיב

ןידיןד16דבעסמליהיולבסלומכשטיוהמענ

ךרדילעשחנןדיהי17לארשייטבשדחאכ‐‐ומע

רוחאובכרלפיוסוסיבקעךשנה‐‐חראילעןפיפש

דגיאוהוונדוגידודגדג19הוהייתיוקךתעושיל18

21ךלמינדעמןתיאוהוומחלהנמשרשאמ20בקע

ףסויתרפןב22רפשירמאןתנה‐‐החלשהליאילתפנ

והררמיו23רושילעהדעצתונבןיעילעתרפןב

וזפיוותשקןתיאבבשתו24םיצחילעבוהמטשיווברו

25לארשיןבאהערםשמבקעיריבאידימוידייערז

םימשתכרבךכרביוידשתאוךרזעיוךיבאלאמ

26םחרוםידשתכרבתחתתצברםוהתתכרבלעמ

תעבגתואתדעירוהתכרבלעורבגךיבאתכרב

ןימינב27ויחאריזנדקדקלוףסוישארלןייהתםלוע

לכ28ללשקלחיברעלודעלכאירקבבףרטיבאז

םהלרבדרשאתאזורשעםינשלארשייטבשהלא

םתאךרבותכרבכרשאשיא‐‐םתואךרביוםהיבא

ורבק‐‐ימעלאףסאנינאםהלארמאיוםתואוציו29

יתחהןורפעהדשברשא‐‐הרעמהלאיתבאלאיתא

‐ארממינפלערשאהלפכמההדשברשאהרעמב30

ןרפעתאמהדשהתאםהרבאהנקרשאןענכץראב‐

תאוםהרבאתאורבקהמש31רבקתזחאל‐‐יתחה

ותשאהקברתאוקחציתאורבקהמשותשאהרש

רשאהרעמהוהדשההנקמ32האלתאיתרבקהמשו

ףסאיווינבתאתוצלבקעילכיו33תחינבתאמוב

וימעלאףסאיועוגיוהטמהלאוילגר

וציו2ולקשיווילעךביוויבאינפלעףסוילפיו50

וטנחיוויבאתאטנחלםיאפרהתאוידבעתאףסוי

ןכיכםויםיעבראולואלמיו3לארשיתאםיאפרה

4םויםיעבשםירצמותאוכביוםיטנחהימיואלמי

רמאלהערפתיבלאףסוירבדיוותיכבימיורבעיו

הערפינזאבאנורבד‐‐םכיניעבןחיתאצמאנםא

ירבקב‐‐תמיכנאהנהרמאלינעיבשהיבא5רמאל

הלעאהתעוינרבקתהמשןענכץראביליתירכרשא

הלעהערפרמאיו6הבושאו‐‐יבאתאהרבקאואנ

רבקלףסוילעיו7ךעיבשהרשאכךיבאתארבקו

לכוותיבינקזהערפידבעלכותאולעיוויבאתא

ויבאתיבוויחאוףסויתיבלכו8םירצמץראינקז

ומעלעיו9ןשגץראבובזע‐‐םרקבוםנאצוםפטקר

ואביו10דאמדבכהנחמהיהיוםישרפםגבכרםג

דפסמםשודפסיוןדריהרבעברשאדטאהןרגדע

אריו11םימיתעבשלבאויבאלשעיודאמדבכולודג

ורמאיודטאהןרגבלבאהתאינענכהץראהבשוי

םירצמלבאהמשארקןכלעםירצמלהזדבכלבא

םוצרשאכןכ‐‐ולוינבושעיו12ןדריהרבעברשא

תרעמבותאורבקיוןענכהצראוינבותאואשיו13

תזחאלהדשהתאםהרבאהנקרשאהלפכמההדש

ףסויבשיו14ארממינפלע‐‐יתחהןרפעתאמרבק

ויבאתארבקלותאםילעהלכוויחאואוההמירצמ

םהיבאתמיכףסוייחאואריו15ויבאתאורבקירחא

הערהלכתאונלבישיבשהוףסויונמטשיולורמאיו

הוצךיבארמאלףסוילאווציו16ותאונלמגרשא

עשפאנאשאנאףסוילורמאתהכ17רמאלותומינפל

עשפלאנאשהתעוךולמגהעריכםתאטחוךיחא

םגוכליו18וילאםרבדבףסויךביוךיבאיהלאידבע

רמאיו19םידבעלךלוננהורמאיווינפלולפיוויחא

םתאו20ינאםיהלאתחתהיכואריתלאףסויםהלא



תישארב 45

השעןעמלהבטלהבשחםיהלאהערילעםתבשח

יכנא‐‐ואריתלאהתעו21ברםעתיחהלהזהםויכ

םבללערבדיוםתואםחניוםכפטתאוםכתאלכלכא

האמףסוייחיוויבאתיבואוהםירצמבףסויבשיו22

ינבםגםישלשינבםירפאלףסויאריו23םינשרשעו

ףסוירמאיו24ףסוייכרבלעודלי‐‐השנמןבריכמ

הלעהוםכתאדקפידקפםיהלאותמיכנאויחאלא

םהרבאלעבשנרשאץראהלאתאזהץראהןמםכתא

רמאללארשיינבתאףסויעבשיו25בקעילוקחציל

הזמיתמצעתאםתלעהוםכתאםיהלאדקפידקפ

םשייוותאוטנחיוםינשרשעוהאמןבףסויתמיו26

םירצמבןוראב
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תומש
בקעיתאהמירצמםיאבהלארשיינבתומשהלאו1

רכששי3הדוהיויולןועמשןבואר2ואבותיבושיא

שפנלכיהיו5רשאודגילתפנוןד4ןמינבוןלובז

6םירצמבהיהףסויושפנםיעבש‐‐בקעיךרייאצי

לארשיינבו7אוההרודהלכוויחאלכוףסויתמיו

ץראהאלמתודאמדאמב‐‐ומצעיוובריווצרשיוורפ

תאעדיאלרשאםירצמלעשדחךלמםקיו8םתא

םוצעובר‐‐לארשיינבםעהנהומעלארמאיו9ףסוי

הנארקתיכהיהוהבריןפולהמכחתנהבה10ונממ

ןמהלעוונבםחלנווניאנשלעאוהםגףסונוהמחלמ

םתלבסבותנעןעמלםיסמירשוילעומישיו11ץראה

12ססמערתאוםתפתא‐‐הערפלתונכסמירעןביו

ינבינפמוצקיוץרפיןכוהבריןכותאונעירשאכו

14ךרפבלארשיינבתאםירצמודבעיו13לארשי

לכבוםינבלבורמחבהשקהדבעבםהייחתאוררמיו

ךרפבםהבודבערשאםתדבעלכתא‐‐הדשבהדבע

םשרשאתירבעהתדלימלםירצמךלמרמאיו15

תאןכדליברמאיו16העופתינשהםשוהרפשתחאה

ותאןתמהואוהןבםאםינבאהלעןתיארותוירבעה

םיהלאהתאתדלימהןאריתו17היחואוהתבםאו

ןייחתוםירצמךלמןהילארבדרשאכושעאלו

רמאיותדלימלםירצמךלמארקיו18םידליהתא

19םידליהתאןייחתוהזהרבדהןתישעעודמןהל

תירצמהםישנכאליכהערפלאתדלימהןרמאתו

תדלימהןהלאאובתםרטבהנהתויחיכתירבעה

ומצעיוםעהבריותדלימלםיהלאבטייו20ודליו

םהלשעיוםיהלאהתאתדלימהוארייכיהיו21דאמ

דוליהןבהלכרמאלומעלכלהערפוציו22םיתב

ןויחתתבהלכווהכילשתהראיה

השאהרהתו2יולתבתאחקיויולתיבמשיאךליו2

השלשוהנפצתואוהבוטיכותאארתוןבדלתו

אמגתבתולחקתווניפצהדועהלכיאלו3םיחרי

םשתודליהתאהבםשתותפזבורמחבהרמחתו

המהעדלקחרמותחאבצתתו4ראיהתפשלעףוסב

היתרענוראיהלעץחרלהערפתבדרתו5ולהשעי

ףוסהךותבהבתהתאארתוראיהדילעתכלה

דליהתאוהארתוחתפתו6החקתוהתמאתאחלשתו

םירבעהידלימרמאתו‐‐וילעלמחתוהכברענהנהו

ךליתארקוךלאההערפתבלאותחארמאתו7הז

רמאתו8דליהתאךלקניתותירבעהןמתקנימהשא

דליהםאתאארקתוהמלעהךלתויכלהערפתבהל

והקניהוהזהדליהתאיכיליההערפתבהלרמאתו9

והקינתודליההשאהחקתוךרכשתאןתאינאויל

ןבלהליהיוהערפתבלוהאבתודליהלדגיו10

יהיו11והתישמםימהןמיכרמאתוהשמומשארקתו

םתלבסבאריוויחאלאאציוהשמלדגיוםההםימיב

הכןפיו12ויחאמירבעשיאהכמירצמשיאאריו

13לוחבוהנמטיוירצמהתאךיושיאןיאיכאריוהכו

רמאיוםיצנםירבעםישנאינשהנהוינשהםויבאציו

רששיאלךמשימרמאיו14ךערהכתהמלעשרל

תאתגרהרשאכרמאהתאינגרהלה‐‐ונילעטפשו

עמשיו15רבדהעדונןכארמאיוהשמארייוירצמה

חרביוהשמתאגרהלשקביוהזהרבדהתאהערפ

16ראבהלעבשיוןידמץראבבשיוהערפינפמהשמ

הנאלמתוהנלדתוהנאבתותונבעבשןידמןהכלו

םיערהואביו17ןהיבאןאצתוקשהלםיטהרהתא

הנאבתו18םנאצתאקשיוןעשויוהשמםקיוםושרגיו

19םויהאבןתרהמעודמרמאיוןהיבאלאוערלא

הלדםגוםיערהדימונליצהירצמשיא‐‐ןרמאתו

המלויאוויתנבלארמאיו20ןאצהתאקשיוונלהלד

לאויו21םחללכאיוולןארקשיאהתאןתבזעהז

22השמלותבהרפצתאןתיושיאהתאתבשלהשמ

יתייהרג‐‐רמאיכםשרגומשתאארקיוןבדלתו

ךלמתמיוםההםיברהםימיביהיו23הירכנץראב

לעתווקעזיוהדבעהןמלארשיינבוחנאיוםירצמ

תאםיהלאעמשיו24הדבעהןמםיהלאהלאםתעוש

קחציתאםהרבאתאותירבתאםיהלארכזיוםתקאנ

םיהלאעדיולארשיינבתאםיהלאאריו25בקעיתאו
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ןידמןהכ‐‐ונתחורתיןאצתאהערהיההשמו3

םיהלאהרהלאאביורבדמהרחאןאצהתאגהניו

ךותמ‐‐שאתבלבוילאהוהיךאלמאריו2הברח

לכאונניאהנסהושאברעבהנסההנהואריוהנסה

לדגההארמהתאהאראואנהרסא‐‐השמרמאיו3

תוארלרסיכהוהיאריו4הנסהרעביאלעודמהזה

‐‐השמהשמרמאיוהנסהךותמםיהלאוילאארקיו

לעמךילענלשםלהברקתלארמאיו5יננהרמאיו

שדקתמדאוילעדמועהתארשאםוקמהיכ‐‐ךילגר

יהלאםהרבאיהלאךיבאיהלאיכנארמאיו6אוה

לאטיבהמארייכוינפהשמרתסיובקעייהלאוקחצי

רשאימעינעתאיתיארהארהוהירמאיו7םיהלאה

יתעדייכוישגנינפמיתעמשםתקעצתאוםירצמב

ותלעהלוםירצמדימוליצהלדראו8ויבאכמתא

תבזץראלאהבחרוהבוטץראלאאוההץראהןמ

יזרפהוירמאהויתחהוינענכהםוקמלא‐‐שבדובלח

האבלארשיינבתקעצהנההתעו9יסוביהויוחהו

םתאםיצחלםירצמרשאץחלהתאיתיארםגוילא

ימעתאאצוהוהערפלאךחלשאוהכלהתעו10

ימםיהלאהלאהשמרמאיו11םירצממלארשיינב

לארשיינבתאאיצואיכוהערפלאךלאיכיכנא

יכתואהךלהזוךמעהיהאיכרמאיו12םירצממ

ןודבעתםירצממםעהתאךאיצוהבךיתחלשיכנא

םיהלאהלאהשמרמאיו13הזהרההלעםיהלאהתא

יהלאםהליתרמאולארשיינבלאאביכנאהנה

רמאהמומשהמילורמאוםכילאינחלשםכיתובא

היהארשאהיהאהשמלאםיהלארמאיו14םהלא

15םכילאינחלשהיהאלארשיינבלרמאתהכרמאיו

לארשיינבלארמאתהכהשמלאםיהלאדוערמאיו

יהלאוקחצייהלאםהרבאיהלאםכיתבאיהלאהוהי

רדרדלירכזהזוםלעלימשהזםכילאינחלשבקעי

הוהיםהלאתרמאולארשיינקזתאתפסאוךל16

בקעיוקחציםהרבאיהלאילאהארנםכיתבאיהלא

םירצמבםכליושעהתאוםכתאיתדקפדקפרמאל

ינענכהץראלאםירצמינעמםכתאהלעארמאו17

תבזץראלא‐‐יסוביהויוחהויזרפהוירמאהויתחהו

לארשיינקזוהתאתאבוךלקלועמשו18שבדובלח

םיירבעהיהלאהוהיוילאםתרמאוםירצמךלמלא

רבדמבםימיתשלשךרדאנהכלנהתעוונילעהרקנ

םכתאןתיאליכ‐‐יתעדיינאו19וניהלאהוהילהחבזנו

ידיתאיתחלשו20הקזחדיבאלוךלהלםירצמךלמ

וברקבהשעארשאיתאלפנלכבםירצמתאיתיכהו

יניעבהזהםעהןחתאיתתנו21םכתאחלשיןכירחאו

השאהלאשו22םקירוכלתאלןוכלתיכהיהוםירצמ

תלמשובהזילכוףסכילכהתיבתרגמוהתנכשמ

םירצמתאםתלצנוםכיתנבלעוםכינבלעםתמשו

ילקבועמשיאלוילונימאיאלןהורמאיוהשמןעיו4

הוהיוילארמאיו2הוהיךילאהארנאלורמאייכ

והכילשהרמאיו3הטמרמאיוךדיב)הזהמ(הזמ

4וינפמהשמסניושחנליהיוהצראוהכלשיוהצרא

חלשיוובנזבזחאוךדיחלשהשמלאהוהירמאיו

יכונימאיןעמל5ופכבהטמליהיוובקזחיוודי

יהלאםהרבאיהלאםתבאיהלאהוהיךילאהארנ

ךדיאנאבהדועולהוהירמאיו6בקעייהלאוקחצי

תערצמודיהנהוהאצויווקיחבודיאביוךקיחב

לאודיבשיוךקיחלאךדיבשהרמאיו7גלשכ

אלםאהיהו8ורשבכהבשהנהווקיחמהאצויווקיח

ונימאהו‐‐ןושארהתאהלקלועמשיאלוךלונימאי

ינשלםגונימאיאלםאהיהו9ןורחאהתאהלקל

ימיממתחקלו‐‐ךלקלןועמשיאלוהלאהתותאה

ראיהןמחקתרשאםימהויהוהשביהתכפשוראיה

ינדאיבהוהילאהשמרמאיו10תשביבםדלויהו

זאמםגםשלשמםגלומתמםגיכנאםירבדשיאאל

11יכנאןושלדבכוהפדבכיכךדבעלאךרבד

םלאםושיימואםדאלהפםשימוילאהוהירמאיו

ךלהתעו12הוהייכנאאלה‐‐רועואחקפואשרחוא

רמאיו13רבדתרשאךיתירוהוךיפםעהיהאיכנאו

השמבהוהיףארחיו14חלשתדיבאנחלשינדאיב

רבדירבדיכיתעדי‐‐יולהךיחאןרהאאלהרמאיו

15ובלבחמשוךארוךתארקלאציאוההנהםגואוה
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היהאיכנאוויפבםירבדהתאתמשווילאתרבדו

16ןושעתרשאתאםכתאיתירוהווהיפםעוךיפםע

התאוהפלךלהיהיאוההיהוםעהלאךלאוהרבדו

רשאךדיבחקתהזההטמהתאו17םיהלאלולהיהת

ונתחרתילאבשיוהשמךליו18תתאהתאובהשעת

םירצמברשאיחאלאהבושאואנהכלאולרמאיו

םולשלךלהשמלורתירמאיוםייחםדועההאראו

ותמיכםירצמבשךלןידמבהשמלאהוהירמאיו19

תאהשמחקיו20ךשפנתאםישקבמהםישנאהלכ

םירצמהצראבשיורמחהלעםבכריווינבתאוותשא

הוהירמאיו21ודיבםיהלאההטמתאהשמחקיו

םיתפמהלכהארהמירצמבושלךתכלבהשמלא

תאקזחאינאוהערפינפלםתישעוךדיביתמשרשא

הכהערפלאתרמאו22םעהתאחלשיאלוובל

תאחלשךילארמאו23לארשיירכבינבהוהירמא

ךנבתאגרהיכנאהנה‐‐וחלשלןאמתוינדבעיוינב

שקביוהוהיוהשגפיוןולמבךרדביהיו24ךרכב

עגתוהנבתלרעתאתרכתורצהרפצחקתו25ותימה

זאונממףריו26ילהתאםימדןתחיכרמאתווילגרל

ךלןרהאלאהוהירמאיו27תלומלםימדןתחהרמא

‐םיהלאהרהבוהשגפיוךליוהרבדמההשמתארקל

רשאהוהיירבדלכתאןרהאלהשמדגיו28ולקשיו‐

ןרהאוהשמךליו29והוצרשאתתאהלכתאווחלש

תא‐‐ןרהארבדיו30לארשיינבינקזלכתאופסאיו

תתאהשעיוהשמלאהוהירבדרשאםירבדהלכ

ינבתאהוהידקפיכועמשיוםעהןמאיו31םעהיניעל

ווחתשיוודקיוםינעתאהאריכולארשי

רמאהכהערפלאורמאיוןרהאוהשמואברחאו5

רבדמבילוגחיוימעתאחלשלארשייהלאהוהי

חלשלולקבעמשארשאהוהיימ‐‐הערפרמאיו2

אללארשיתאםגוהוהיתאיתעדיאללארשיתא

אנהכלנונילעארקנםירבעהיהלאורמאיו3חלשא

ןפ‐‐וניהלאהוהילהחבזנורבדמבםימיתשלשךרד

םירצמךלמםהלארמאיו4ברחבוארבדבונעגפי

וכלוישעממםעהתאועירפתןרהאוהשמהמל

ץראהםעהתעםיברןההערפרמאיו5םכיתלבסל

אוההםויבהערפוציו6םתלבסמםתאםתבשהו

ןופסאתאל7רמאלוירטשתאוםעבםישגנהתא

םהםשלשלומתכ‐‐םינבלהןבללםעלןבתתתל

רשאםינבלהתנכתמתאו8ןבתםהלוששקווכלי

וערגתאל‐‐םהילעומישתםשלשלומתםישעםה

הכלנרמאלםיקעצםהןכלע‐‐םהםיפרניכונממ

ושעיוםישנאהלעהדבעהדבכת9וניהלאלהחבזנ

וירטשוםעהישגנואציו10רקשירבדבועשילאוהב

םכלןתנינניאהערפרמאהכרמאלםעהלאורמאיו

יכואצמתרשאמןבתםכלוחקוכלםתא11ןבת

ץראלכבםעהץפיו12רבדםכתדבעמערגנןיא

רמאלםיצאםישגנהו13ןבתלשקששקלםירצמ

14ןבתהתויהברשאכומויבםוירבדםכישעמולכ

הערפישגנםהלעומשרשאלארשיינבירטשוכיו

‐‐םשלשלומתכןבללםכקחםתילכאלעודמרמאל

וקעציולארשיינבירטשואביו15םויהםגלומתםג

ןיאןבת16ךידבעלהכהשעתהמלרמאלהערפלא

ךידבעהנהוושעונלםירמאםינבלוךידבעלןתנ

ןכלעםיפרנםתאםיפרנרמאיו17ךמעתאטחוםיכמ

ודבעוכלהתעו18הוהילהחבזנהכלנםירמאםתא

ירטשואריו19ונתתםינבלןכתוםכלןתניאלןבתו

םכינבלמוערגתאלרמאלערב‐‐םתאלארשיינב

םיבצנןרהאתאוהשמתאועגפיו20ומויבםוירבד

אריםהלאורמאיו21הערפתאמםתאצבםתארקל

יניעבונחירתאםתשאבהרשאטפשיוםכילעהוהי

בשיו22ונגרהלםדיבברחתתלוידבעיניעבוהערפ

‐הזהםעלהתערההמלינדארמאיוהוהילאהשמ

רבדלהערפלאיתאבזאמו23ינתחלשהזהמל‐

ךמעתאתלצהאללצהוהזהםעלערהךמשב

השעארשאהארתהתעהשמלאהוהירמאיו6

םשרגיהקזחדיבוםחלשיהקזחדיביכהערפל

הוהיינאוילארמאיוהשמלאםיהלארבדיו2וצראמ

ידשלאב‐‐בקעילאוקחצילאםהרבאלאאראו3

יתירבתאיתמקהםגו4םהליתעדונאלהוהיימשו
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רשאםהירגמץראתא‐‐ןענכץראתאםהלתתלםתא

רשאלארשיינבתקאנתאיתעמשינאםגו5הבורג

רמאןכל6יתירבתארכזאוםתאםידבעמםירצמ

תלבסתחתמםכתאיתאצוהוהוהיינאלארשיינבל

עורזבםכתאיתלאגוםתדבעמםכתאיתלצהוםירצמ

םעלילםכתאיתחקלו7םילדגםיטפשבוהיוטנ

םכיהלאהוהיינאיכםתעדיוםיהלאלםכליתייהו

םכתאיתאבהו8םירצמתולבסתחתמםכתאאיצומה

םהרבאלהתאתתלידיתאיתאשנרשאץראהלא

9הוהיינאהשרומםכלהתאיתתנובקעילוקחציל

השמלאועמשאלולארשיינבלאןכהשמרבדיו

השמלאהוהירבדיו10השקהדבעמוחוררצקמ

תאחלשיוםירצמךלמהערפלארבדאב11רמאל

רמאלהוהיינפלהשמרבדיו12וצראמלארשיינב

ינאוהערפינעמשיךיאוילאועמשאללארשיינבןה

םוציוןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13םיתפשלרע

תאאיצוהל‐‐םירצמךלמהערפלאולארשיינבלא

םתבאתיבישארהלא14םירצמץראמלארשיינב

‐‐ימרכוןרצחאולפוךונחלארשירכבןבוארינב

דהאוןימיולאומיןועמשינבו15ןבוארתחפשמהלא

ןועמשתחפשמהלאתינענכהןבלואשורחצוןיכיו

יררמותהקוןושרג‐‐םתדלתליולינבתומשהלאו16

ןושרגינב17הנשתאמוםישלשועבשיולייחינשו

רהציוםרמע‐‐תהקינבו18םתחפשמליעמשוינבל

תאמוםישלשושלשתהקייחינשולאיזעוןורבחו

יולהתחפשמהלאישומוילחמיררמינבו19הנש

השאלולותדדדבכויתאםרמעחקיו20םתדלתל

עבשםרמעייחינשוהשמתאוןרהאתאולדלתו

ירכזוגפנוחרק‐‐רהציינבו21הנשתאמוםישלשו

ןרהאחקיו23ירתסוןפצלאולאשימ‐‐לאיזעינבו22

השאלול‐‐ןושחנתוחאבדנימעתבעבשילאתא

רמתיאתאורזעלאתאאוהיבאתאובדנתאולדלתו

תחפשמהלאףסאיבאוהנקלאוריסאחרקינבו24

וללאיטופתונבמולחקלןרהאןברזעלאו25יחרקה

‐‐םיולהתובאישארהלאסחניפתאולדלתוהשאל

םהלהוהירמארשא‐‐השמוןרהאאוה26םתחפשמל

27םתאבצלעםירצמץראמלארשיינבתאואיצוה

תאאיצוהלםירצמךלמהערפלאםירבדמהםה

םויביהיו28ןרהאוהשמאוהםירצממלארשיינב

לאהוהירבדיו29םירצמץראב‐‐השמלאהוהירבד

תאםירצמךלמהערפלארבדהוהיינארמאלהשמ

ןההוהיינפלהשמרמאיו30ךילארבדינארשאלכ

הערפילאעמשיךיאוםיתפשלרעינא

הערפלםיהלאךיתתנהארהשמלאהוהירמאיו7

רשאלכתארבדתהתא2ךאיבנהיהיךיחאןרהאו

ינבתאחלשוהערפלארבדיךיחאןרהאוךוצא

יתיברהוהערפבלתאהשקאינאו3וצראמלארשי

םכלאעמשיאלו4םירצמץראביתפומתאויתתאתא

תאיתאבצתאיתאצוהוםירצמבידיתאיתתנוהערפ

ועדיו5םילדגםיטפשבםירצמץראמלארשיינבימע

יתאצוהוםירצמלעידיתאיתטנבהוהיינאיכםירצמ

רשאכ‐‐ןרהאוהשמשעיו6םכותמלארשיינבתא

ןרהאוהנשםינמשןבהשמו7ושעןכםתאהוהיהוצ

רמאיו8הערפלאםרבדב‐‐הנשםינמשושלשןב

םכלארבדייכ9רמאלןרהאלאוהשמלאהוהי

תאחקןרהאלאתרמאותפומםכלונתרמאלהערפ

השמאביו10ןינתליהי‐‐הערפינפלךלשהוךטמ

ךלשיוהוהיהוצרשאכןכושעיוהערפלאןרהאו

ןינתליהיו‐‐וידבעינפלוהערפינפלוהטמתאןרהא

םהםגושעיוםיפשכמלוםימכחלהערפםגארקיו11

והטמשיאוכילשיו12ןכ‐‐םהיטהלבםירצמימטרח

קזחיו13םתטמתאןרהאהטמעלביוםנינתלויהיו

רמאיו14הוהירבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבל

ךל15םעהחלשלןאמהערפבלדבכהשמלאהוהי

ותארקלתבצנוהמימהאציהנהרקבבהערפלא

ךדיבחקתשחנלךפהנרשאהטמהוראיהתפשלע

ךילאינחלשםירבעהיהלאהוהיוילאתרמאו16

תעמשאלהנהורבדמבינדבעיוימעתאחלשרמאל

הנההוהיינאיכעדתתאזבהוהירמאהכ17הכדע

‐‐ראיברשאםימהלעידיברשאהטמבהכמיכנא
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ראיהשאבותומתראיברשאהגדהו18םדלוכפהנו

הוהירמאיו19ראיהןמםימתותשלםירצמואלנו

ימימלעךדיהטנוךטמחקןרהאלארמאהשמלא

לכלעוםהימגאלעוםהיראילעםתרהנלעםירצמ

םירצמץראלכבםדהיהוםדויהיו‐‐םהימימהוקמ

הוצרשאכןרהאוהשמןכושעיו20םינבאבוםיצעבו

יניעלראיברשאםימהתאךיוהטמבםריוהוהי

ראיברשאםימהלכוכפהיווידבעיניעלוהערפ

אלוראיהשאביוהתמראיברשאהגדהו21םדל

לכבםדהיהיוראיהןמםימתותשלםירצמולכי

םהיטלבםירצמימטרחןכושעיו22םירצמץרא

23הוהירבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיו

24תאזלםגובלתשאלוותיבלאאביוהערפןפיו

אליכתותשלםימראיהתביבסםירצמלכורפחיו

ירחאםימיתעבשאלמיו25ראיהימיממתתשלולכי

ראיהתאהוהיתוכה

וילאתרמאוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו8

התאןאמםאו2ינדבעיוימעתאחלשהוהירמאהכ

3םיעדרפצב‐‐ךלובגלכתאףגניכנאהנהחלשל

רדחבוךתיבבואבוולעוםיעדרפצראיהץרשו

ךירונתבוךמעבוךידבעתיבבוךתטמלעוךבכשמ

ולעי‐‐ךידבעלכבוךמעבוהכבו4ךיתוראשמבו

ןרהאלארמאהשמלאהוהירמאיו5םיעדרפצה

לעוםיראיהלעתרהנהלעךטמבךדיתאהטנ

טיו6םירצמץראלעםיעדרפצהתאלעהוםימגאה

סכתועדרפצהלעתוםירצמימימלעודיתאןרהא

ולעיוםהיטלבםימטרחהןכושעיו7םירצמץראתא

השמלהערפארקיו8םירצמץראלעםיעדרפצהתא

םיעדרפצהרסיוהוהילאוריתעהרמאיוןרהאלו

רמאיו9הוהילוחבזיוםעהתאהחלשאוימעמוינממ

ךידבעלוךלריתעאיתמלילעראפתההערפלהשמ

ראיבקרךיתבמוךממםיעדרפצהתירכהלךמעלו

ןעמל‐‐ךרבדכרמאיורחמלרמאיו10הנראשת

ךממםיעדרפצהורסו11וניהלאהוהיכןיאיכעדת

אציו12הנראשתראיבקרךמעמוךידבעמוךיתבמו

לעהוהילאהשמקעציוהערפםעמןרהאוהשמ

הוהישעיו13הערפלםשרשאםיעדרפצהרבד

תרצחהןמםיתבהןמםיעדרפצהותמיוהשמרבדכ

שאבתוםרמחםרמחםתאורבציו14תדשהןמו

תאדבכהוהחורההתיהיכהערפאריו15ץראה

רמאיו16הוהירבדרשאכםהלאעמשאלוובל

תאךהוךטמתאהטנןרהאלארמאהשמלאהוהי

ןכושעיו17םירצמץראלכבםנכלהיהוץראהרפע

יהתוץראהרפעתאךיווהטמבודיתאןרהאטיו

לכבםינכהיהץראהרפעלכהמהבבוםדאבםנכה

איצוהלםהיטלבםימטרחהןכושעיו18םירצמץרא

המהבבוםדאבםנכהיהתוולכיאלוםינכהתא

אוהםיהלאעבצאהערפלאםמטרחהורמאיו19

הוהירבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיו

ינפלבציתהורקבבםכשההשמלאהוהירמאיו20

הוהירמאהכוילאתרמאוהמימהאצויהנה‐‐הערפ

‐‐ימעתאחלשמךניאםאיכ21ינדבעיוימעחלש

ברעהתאךיתבבוךמעבוךידבעבוךבחילשמיננה

םהרשאהמדאהםגוברעהתאםירצמיתבואלמו

ימערשאןשגץראתאאוההםויביתילפהו22הילע

ינאיכעדתןעמל‐‐ברעםשתויהיתלבלהילעדמע

ךמעןיבוימעןיבתדפיתמשו23ץראהברקבהוהי

דבכברעאביוןכהוהישעיו24הזהתאההיהירחמל

תחשתםירצמץראלכבווידבעתיבוהערפהתיב

ןרהאלוהשמלאהערפארקיו25ברעהינפמץראה

השמרמאיו26ץראב‐‐םכיהלאלוחבזוכלרמאיו

הוהילחבזנםירצמתבעותיכןכתושעלןוכנאל

אלו‐‐םהיניעלםירצמתבעותתאחבזנןהוניהלא

ונחבזורבדמבךלנםימיתשלשךרד27ונלקסי

הערפרמאיו28ונילארמאירשאכוניהלאהוהיל

‐‐רבדמבםכיהלאהוהילםתחבזוםכתאחלשאיכנא

רמאיו29ידעבוריתעהתכללוקיחרתאלקחרהקר

רסוהוהילאיתרתעהוךמעמאצוייכנאהנההשמ

הערפףסילאקררחמומעמווידבעמהערפמברעה

השמאציו30הוהילחבזלםעהתאחלשיתלבללתה
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השמרבדכהוהישעיו31הוהילארתעיוהערפםעמ

32דחאראשנאלומעמווידבעמהערפמברעהרסיו

תאחלשאלותאזהםעפבםגובלתאהערפדבכיו

םעה

וילאתרבדוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו9

ינדבעיוימעתאחלשםירבעהיהלאהוהירמאהכ

הנה3םבקיזחמךדועוחלשלהתאןאמםאיכ2

םירמחבםיסוסבהדשברשאךנקמבהיוההוהידי

הלפהו4דאמדבכרבד‐‐ןאצבורקבבםילמגב

תומיאלוםירצמהנקמןיבולארשיהנקמןיב‐‐הוהי

רמאלדעומהוהיםשיו5רבדלארשיינבללכמ

תאהוהישעיו6ץראב‐‐הזהרבדההוהיהשעירחמ

הנקממוםירצמהנקמלכתמיותרחממהזהרבדה

אלהנהו‐‐הערפחלשיו7דחאתמאללארשיינב

אלוהערפבלדבכיודחאדעלארשיהנקממתמ

וחקןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו8םעהתאחלש

המימשההשמוקרזוןשבכחיפםכינפחאלמםכל

היהוםירצמץראלכלעקבאלהיהו9הערפיניעל

לכב‐‐תעבעבאחרפןיחשלהמהבהלעוםדאהלע

ינפלודמעיוןשבכהחיפתאוחקיו10םירצמץרא

תעבעבאןיחשיהיוהמימשההשמותאקרזיוהערפ

דמעלםימטרחהולכיאלו11המהבבוםדאבחרפ

םמטרחבןיחשההיהיכןיחשהינפמ‐‐השמינפל

עמשאלוהערפבלתאהוהיקזחיו12םירצמלכבו

הוהירמאיו13השמלאהוהירבדרשאכםהלא

תרמאוהערפינפלבציתהורקבבםכשההשמלא

ימעתאחלשםירבעהיהלאהוהירמאהכוילא

יתפגמלכתאחלשינאתאזהםעפביכ14ינדבעיו

ינמכןיאיכעדתרובעב‐‐ךמעבוךידבעבוךבללא

תאוךתואךאוידיתאיתחלשהתעיכ15ץראהלכב

תאזרובעבםלואו16ץראהןמדחכתורבדבךמע

ימשרפסןעמלויחכתאךתארהרובעבךיתדמעה

םחלשיתלבלימעבללותסמךדוע17ץראהלכב

אלרשאדאמדבכדרברחמתעכריטממיננה18

19התעדעוהדסוהםויהןמלםירצמבוהמכהיה

הדשבךלרשאלכתאוךנקמתאזעהחלשהתעו

ףסאיאלוהדשבאצמירשאהמהבהוםדאהלכ

רבדתאאריה20ותמודרבהםהלעדריו‐‐התיבה

לאוהנקמתאווידבעתאסינה‐‐הערפידבעמהוהי

בזעיו‐‐הוהירבדלאובלםשאלרשאו21םיתבה

השמלאהוהירמאיו22הדשבוהנקמתאווידבעתא

םירצמץראלכבדרביהיוםימשהלעךדיתאהטנ

ץראב‐‐הדשהבשעלכלעוהמהבהלעוםדאהלע

ןתנהוהיוםימשהלעוהטמתאהשמטיו23םירצמ

לעדרבהוהירטמיוהצראשאךלהתודרבותלק

דרבהךותבתחקלתמשאו‐‐דרביהיו24םירצמץרא

זאמםירצמץראלכבוהמכהיהאלרשא‐‐דאמדבכ

לכתאםירצמץראלכבדרבהךיו25יוגלהתיה

הדשהבשעלכתאוהמהבדעוםדאמהדשברשא

ץראבקר26רבשהדשהץעלכתאודרבההכה

חלשיו27דרבהיהאל‐‐לארשיינבםשרשאןשג

יתאטחםהלארמאיוןרהאלוהשמלארקיוהערפ

לאוריתעה28םיעשרהימעוינאוקידצההוהיםעפה

םכתאהחלשאודרבוםיהלאתלקתיהמברוהוהי

תאיתאצכהשמוילארמאיו29דמעלןופסתאלו

דרבהוןולדחיתולקההוהילאיפכתאשרפאריעה

התאו30ץראההוהיליכעדתןעמלדועהיהיאל

31םיהלאהוהיינפמןואריתםרטיכ‐‐יתעדיךידבעו

התשפהוביבאהרעשהיכהתכנהרעשהוהתשפהו

33הנהתליפאיכוכנאלתמסכהוהטחהו32לעבג

הוהילאויפכשרפיוריעהתאהערפםעמהשמאציו

אריו34הצראךתנאלרטמודרבהותולקהולדחיו

אטחלףסיו‐‐תלקהודרבהורטמהלדחיכהערפ

חלשאלוהערפבלקזחיו35וידבעואוהובלדבכיו

השמדיבהוהירבדרשאכלארשיינבתא

ינאיכהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו10

יתתאיתשןעמלוידבעבלתאוובלתאיתדבכה

תאךנבןבוךנבינזאברפסתןעמלו2וברקבהלא

םביתמשרשאיתתאתאוםירצמביתללעתהרשא

הערפלאןרהאוהשמאביו3הוהיינאיכםתעדיו
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יתמדעםירבעהיהלאהוהירמאהכוילאורמאיו

התאןאמםאיכ4ינדבעיוימעחלשינפמתנעלתנאמ

5ךלבגבהברארחמאיבמיננה‐‐ימעתאחלשל

לכאוץראהתאתארללכויאלוץראהןיעתאהסכו

תאלכאודרבהןמםכלתראשנההטלפהרתיתא

יתבוךיתבואלמו6הדשהןמםכלחמצהץעהלכ

ךיתבאואראלרשאםירצמלכיתבוךידבעלכ

הזהםויהדעהמדאהלעםתויהםוימךיתבאתובאו

דעוילאהערפידבעורמאיו7הערפםעמאציוןפיו

ודבעיוםישנאהתאחלש‐‐שקומלונלהזהיהייתמ

8םירצמהדבאיכעדתםרטהםהיהלאהוהיתא

םהלארמאיוהערפלאןרהאתאוהשמתאבשויו

רמאיו9םיכלההימוימםכיהלאהוהיתאודבעוכל

וננאצבונתונבבוונינבבךלנונינקזבוונירענבהשמ

יהיםהלארמאיו10ונלהוהיגחיכ‐‐ךלנונרקבבו

וארםכפטתאוםכתאחלשארשאכםכמעהוהיןכ

ודבעוםירבגהאנוכלןכאל11םכינפדגנהעריכ

תאמםתאשרגיוםישקבמםתאהתאיכ‐‐הוהיתא

ץראלעךדיהטנהשמלאהוהירמאיו12הערפינפ

לכתאלכאיוםירצמץראלעלעיוהבראבםירצמ

השמטיו13דרבהריאשהרשאלכתאץראהבשע

ץראבםידקחורגהנהוהיוםירצמץראלעוהטמתא

םידקהחורו‐‐היהרקבההלילהלכואוההםויהלכ

םירצמץראלכלעהבראהלעיו14הבראהתאאשנ

היהאלוינפל‐‐דאמדבכםירצמלובגלכבחניו

ןיעתאסכיו15ןכהיהיאלוירחאווהמכהבראןכ

ץראהבשעלכתאלכאיוץראהךשחתוץראהלכ

לכרתונאלודרבהריתוהרשאץעהירפלכתאו

רהמיו16םירצמץראלכבהדשהבשעבוץעבקרי

הוהיליתאטחרמאיוןרהאלוהשמלארקלהערפ

םעפהךאיתאטחאנאשהתעו17םכלו‐‐םכיהלא

תומהתאקרילעמרסיוםכיהלאהוהילוריתעהו

ךפהיו19הוהילארתעיוהערפםעמאציו18הזה

המיוהעקתיוהבראהתאאשיודאמקזחםיחורהוהי

קזחיו20םירצמלובגלכבדחאהבראראשנאלףוס

רמאיו21לארשיינבתאחלשאלוהערפבלתאהוהי

ץראלעךשחיהיוםימשהלעךדיהטנהשמלאהוהי

םימשהלעודיתאהשמטיו22ךשחשמיוםירצמ

23םימיתשלשםירצמץראלכבהלפאךשחיהיו

תשלש‐‐ויתחתמשיאומקאלוויחאתאשיאואראל

ארקיו24םתבשומברואהיהלארשיינבלכלוםימי

םכנאצקר‐‐הוהיתאודבעוכלרמאיוהשמלאהערפ

םגהשמרמאיו25םכמעךליםכפטםגגציםכרקבו

26וניהלאהוהילונישעותלעוםיחבזונדיבןתתהתא

חקנונממיכ‐‐הסרפראשתאלונמעךליוננקמםגו

תאדבענהמעדנאלונחנאווניהלאהוהיתאדבעל

אלוהערפבלתאהוהיקזחיו27המשונאבדעהוהי

ךלרמשהילעמךלהערפולרמאיו28םחלשלהבא

רמאיו29תומתינפךתארםויביכ‐‐ינפתוארףסתלא

ךינפתוארדועףסאאלתרבדןכהשמ

איבאדחאעגנדועהשמלאהוהירמאיו11

הזמםכתאחלשיןכירחא‐‐םירצמלעוהערפלע

ינזאבאנרבד2הזמםכתאשרגישרגהלכ‐‐וחלשכ

ילכהתוערתאמהשאווהערתאמשיאולאשיוםעה

םירצמיניעבםעהןחתאהוהיןתיו3בהזילכוףסכ

ידבעיניעבםירצמץראבדאמלודגהשמשיאהםג

תצחכהוהירמאהכהשמרמאיו4םעהיניעבוהערפ

ץראברוכבלכתמו5םירצמךותבאצויינאהלילה

רוכבדעואסכלעבשיההערפרוכבמ‐‐םירצמ

התיהו6המהברוכבלכוםיחרהרחארשאהחפשה

התיהנאלוהמכרשאםירצמץראלכבהלדגהקעצ

בלכץרחיאללארשיינבלכלו7ףסתאלוהמכו

הלפירשאןועדתןעמל‐‐המהבדעושיאמלונשל

ךידבעלכודריו8לארשיןיבוםירצמןיבהוהי

רשאםעהלכוהתאאצרמאלילווחתשהוילאהלא

9ףאירחבהערפםעמאציואצאןכירחאוךילגרב

ןעמל‐‐הערפםכילאעמשיאלהשמלאהוהירמאיו

תאושעןרהאוהשמו10םירצמץראביתפומתובר

בלתאהוהיקזחיוהערפינפל‐‐הלאהםיתפמהלכ

וצראמלארשיינבתאחלשאלוהערפ
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םירצמץראבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12

אוהןושארםישדחשארםכלהזהשדחה2רמאל

לארשיתדעלכלאורבד3הנשהישדחלםכל

תיבלהששיאםהלוחקיוהזהשדחלרשעברמאל

‐‐השמתויהמתיבהטעמיםאו4תיבלהש‐‐תבא

שיאתשפנתסכמבותיבלאברקהונכשואוהחקלו

הנשןברכזםימתהש5השהלעוסכתולכאיפל

םכלהיהו6וחקתםיזעהןמוםישבכהןמםכלהיהי

וטחשוהזהשדחלםוירשעהעבראדעתרמשמל

ןמוחקלו7םיברעהןיב‐‐לארשיתדעלהקלכותא

םיתבהלע‐‐ףוקשמהלעותזוזמהיתשלעונתנוםדה

הלילברשבהתאולכאו8םהבותאולכאירשא

ולכאתלא9והלכאיםיררמלעתוצמושאילצהזה

לעושארשאילצםאיכםימבלשבמלשבואנונממ

רתנהורקבדעונממוריתותאלו10וברקלעוויערכ

‐‐ותאולכאתהככו11ופרשתשאברקבדעונממ

םכדיבםכלקמוםכילגרבםכילענםירגחםכינתמ

יתרבעו12הוהילאוהחספןוזפחבותאםתלכאו

ץראברוכבלכיתיכהוהזההלילבםירצמץראב

השעאםירצמיהלאלכבוהמהבדעוםדאמםירצמ

םיתבהלעתאלםכלםדההיהו13הוהיינאםיטפש

אלוםכלעיתחספוםדהתאיתיארוםשםתארשא

14םירצמץראביתכהבתיחשמלףגנםכבהיהי

הוהילגחותאםתגחוןורכזלםכלהזהםויההיהו

תוצמםימיתעבש15והגחתםלועתקחםכיתרדל

יכםכיתבמראשותיבשתןושארהםויבךא‐‐ולכאת

םוימ‐‐לארשימאוההשפנההתרכנוץמחלכאלכ

שדקארקמןושארהםויבו16יעבשהםוידעןשארה

אלהכאלמלכםכלהיהישדקארקמיעיבשהםויבו

השעיודבלאוהשפנלכללכאירשאךא‐‐םהבהשעי

הזהםויהםצעביכתוצמהתאםתרמשו17םכל

תאםתרמשוםירצמץראמםכיתואבצתאיתאצוה

העבראבןשארב18םלועתקח‐‐םכיתרדלהזהםויה

דחאהםוידעתצמולכאתברעבשדחלםוירשע

אצמיאלראש‐‐םימיתעבש19ברעב‐‐שדחלםירשעו

אוההשפנההתרכנותצמחמלכאלכיכםכיתבב

תצמחמלכ20ץראהחרזאבורגב‐‐לארשיתדעמ

ארקיו21תוצמולכאתםכיתבשומלכבולכאתאל

םכלוחקווכשמםהלארמאיולארשיינקזלכלהשמ

תדגאםתחקלו22חספהוטחשו‐‐םכיתחפשמלןאצ

ףוקשמהלאםתעגהוףסברשאםדבםתלבטובוזא

ואצתאלםתאוףסברשאםדהןמתזוזמהיתשלאו

תאףגנלהוהירבעו23רקבדע‐‐ותיבחתפמשיא

תזוזמהיתשלעוףוקשמהלעםדהתאהארוםירצמ

לאאבלתיחשמהןתיאלוחתפהלעהוהיחספו

ךלקחלהזהרבדהתאםתרמשו24ףגנלםכיתב

רשאץראהלאואבתיכהיהו25םלועדעךינבלו

הדבעהתאםתרמשורבדרשאכ‐‐םכלהוהיןתי

הדבעההמםכינבםכילאורמאייכהיהו26תאזה

רשאהוהילאוהחספחבזםתרמאו27םכלתאזה

םירצמתאופגנבםירצמבלארשיינביתבלעחספ

ושעיווכליו28ווחתשיוםעהדקיוליצהוניתבתאו

ושעןכןרהאוהשמתאהוהיהוצרשאכלארשיינב

ץראברוכבלכהכההוהיוהלילהיצחביהיו29

יבשהרוכבדעואסכלעבשיההערפרכבמםירצמ

הערפםקיו30המהברוכבלכורובהתיבברשא

הלדגהקעציהתוםירצמלכווידבעלכואוההליל

השמלארקיו31תמםשןיארשאתיבןיאיכםירצמב

םתאםג‐‐ימעךותמואצומוקרמאיוהלילןרהאלו

םג32םכרבדכהוהיתאודבעוכלולארשיינבםג

םתכרבווכלוםתרבדרשאכוחקםכרקבםגםכנאצ

ןמםחלשלרהמלםעהלעםירצמקזחתו33יתאםג

וקצבתאםעהאשיו34םיתמונלכורמאיכץראה

םמכשלעםתלמשבתררצםתראשמץמחיםרט

םירצממולאשיוהשמרבדכושעלארשיינבו35

םעהןחתאןתנהוהיו36תלמשובהזילכוףסכילכ

ועסיו37םירצמתאולצניוםולאשיו‐‐םירצמיניעב

ילגרףלאתואמששכהתכסססמערמלארשיינב

ןאצוםתאהלעברברעםגו38ףטמדבלםירבגה

ואיצוהרשאקצבהתאופאיו39דאמדבכהנקמרקבו
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םירצממושרגיכץמחאליכ‐‐תוצמתגעםירצממ

בשומו40םהלושעאלהדצםגוהמהמתהלולכיאלו

עבראוהנשםישלש‐‐םירצמבובשירשאלארשיינב

הנשתואמעבראוהנשםישלשץקמיהיו41הנשתואמ

ץראמהוהיתואבצלכואציהזהםויהםצעביהיו

ץראמםאיצוהלהוהילאוהםירמשליל42םירצמ

ינבלכלםירמשהוהילהזההלילהאוהםירצמ

תאזןרהאוהשמלאהוהירמאיו43םתרדללארשי

דבעלכו44ובלכאיאלרכנןבלכחספהתקח

בשות45ובלכאיזאותאהתלמו‐‐ףסכתנקמשיא

איצותאללכאידחאתיבב46ובלכאיאלריכשו

47ובורבשתאלםצעוהצוחרשבהןמתיבהןמ

השעורגךתארוגייכו48ותאושעילארשיתדעלכ

היהוותשעלברקיזאורכזלכוללומה‐‐הוהילחספ

תחאהרות49ובלכאיאללרעלכוץראהחרזאכ

ינבלכושעיו50םככותברגהרגלוחרזאלהיהי

ושעןכןרהאתאוהשמתאהוהיהוצרשאכלארשי

לארשיינבתאהוהיאיצוההזהםויהםצעביהיו51

םתאבצלע‐‐םירצמץראמ

רוכבלכילשדק2רמאלהשמלאהוהירבדיו13

3אוהילהמהבבוםדאב‐‐לארשיינבבםחרלכרטפ

םתאצירשאהזהםויהתארוכזםעהלאהשמרמאיו

םכתאהוהיאיצוהדיקזחביכםידבעתיבמםירצממ

ביבאהשדחבםיאציםתאםויה4ץמחלכאיאלוהזמ

ירמאהויתחהוינענכהץראלאהוהיךאיבייכהיהו5

ץראךלתתלךיתבאלעבשנרשאיסוביהויוחהו

הזהשדחבתאזההדבעהתאתדבעושבדובלחתבז

7הוהילגחיעיבשהםויבותצמלכאתםימיתעבש6

אלוץמחךלהאריאלוםימיהתעבשתאלכאיתוצמ

אוההםויבךנבלתדגהו8ךלבגלכב‐‐ראשךלהארי

9םירצממיתאצבילהוהיהשעהזרובעברמאל

היהתןעמלךיניעןיבןורכזלוךדילעתואלךלהיהו

םירצממהוהיךאצוההקזחדיביכךיפבהוהיתרות

המימיםימימהדעומלתאזההקחהתאתרמשו10

עבשנרשאכינענכהץראלאהוהיךאבייכהיהו11

םחררטפלכתרבעהו12ךלהנתנוךיתבאלוךל

‐‐םירכזהךלהיהירשאהמהברגשרטפלכוהוהיל

הדפתאלםאוהשבהדפתרמחרטפלכו13הוהיל

יכהיהו14הדפתךינבבםדארוכבלכוותפרעו

קזחב‐‐וילאתרמאותאזהמרמאל‐‐רחמךנבךלאשי

יכיהיו15םידבעתיבמםירצממהוהיונאיצוהדי

ץראברוכבלכהוהיגרהיוונחלשלהערפהשקה

חבזינאןכלעהמהברוכבדעוםדארכבמםירצמ

16הדפאינברוכבלכוםירכזהםחררטפלכהוהיל

דיקזחביכךיניעןיבתפטוטלוהכדילעתואלהיהו

םעהתאהערפחלשביהיו17םירצממהוהיונאיצוה

יכאוהבורקיכםיתשלפץראךרדםיהלאםחנאלו

ובשו‐‐המחלמםתארבםעהםחניןפםיהלארמא

םירבדמהךרדםעהתאםיהלאבסיו18המירצמ

חקיו19םירצמץראמלארשיינבולעםישמחוףוס

ינבתאעיבשהעבשהיכומעףסויתומצעתאהשמ

םתילעהוםכתאםיהלאדקפידקפרמאללארשי

םתאבונחיותכסמועסיו20םכתאהזמיתמצעתא

דומעבםמויםהינפלךלההוהיו21רבדמההצקב

‐‐םהלריאהלשאדומעבהלילוךרדהםתחנלןנע

דומעוםמויןנעהדומעשימיאל22הלילוםמויתכלל

םעהינפל‐‐הלילשאה

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ןיבולדגמןיבתריחהיפינפלונחיוובשיולארשי

הערפרמאו3םיהלעונחתוחכנןפצלעבינפלםיה

רבדמהםהילערגסץראבםהםיכבנלארשיינבל

הדבכאוםהירחאףדרוהערפבלתאיתקזחו4

ןכושעיוהוהיינאיכםירצמועדיווליחלכבוהערפב

הערפבבלךפהיוםעהחרביכםירצמךלמלדגיו5

תאונחלשיכונישעתאזהמורמאיוםעהלאוידבעו

חקלומעתאוובכרתארסאיו6ונדבעמלארשי

םירצמבכרלכורוחבבכרתואמששחקיו7ומע

ךלמהערפבלתאהוהיקזחיו8ולכלעםשלשו

םיאצילארשיינבולארשיינבירחאףדריוםירצמ

םתואוגישיוםהירחאםירצמופדריו9המרדיב
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לע‐‐וליחווישרפוהערפבכרסוסלכםיהלעםינח

ינבואשיובירקההערפו10ןפצלעבינפלתריחהיפ

וארייוםהירחאעסנםירצמהנהוםהיניעתאלארשי

השמלאורמאיו11הוהילאלארשיינבוקעציודאמ

רבדמבתומלונתחקלםירצמבםירבקןיאילבמה

הזאלה12םירצממונאיצוהלונלתישעתאזהמ

ונממלדחרמאלםירצמבךילאונרבדרשארבדה

ונתממםירצמתאדבעונלבוטיכםירצמתאהדבענו

ובציתה‐‐ואריתלאםעהלאהשמרמאיו13רבדמב

רשאיכםויהםכלהשעירשאהוהיתעושיתאוארו

דעדועםתארלופסתאל‐‐םויהםירצמתאםתיאר

רמאיו15ןושרחתםתאוםכלםחליהוהי14םלוע

לארשיינבלארבדילאקעצתהמהשמלאהוהי

‐‐םיהלעךדיתאהטנוךטמתאםרההתאו16ועסיו

ינאו17השביבםיהךותבלארשיינבואביווהעקבו

הדבכאוםהירחאואביוםירצמבלתאקזחמיננה

םירצמועדיו18וישרפבוובכרבוליחלכבוהערפב

19וישרפבוובכרבהערפבידבכהבהוהיינאיכ

ךליולארשיהנחמינפלךלההםיהלאהךאלמעסיו

םהירחאמדמעיוםהינפמןנעהדומעעסיוםהירחאמ

יהיולארשיהנחמןיבוםירצמהנחמןיבאביו20

הזלאהזברקאלוהלילהתאראיוךשחהוןנעה

הוהיךלויוםיהלעודיתאהשמטיו21הלילהלכ

םיהתאםשיוהלילהלכהזעםידקחורבםיהתא

ךותבלארשיינבואביו22םימהועקביוהברחל

םלאמשמוםנימימהמוחםהלםימהוהשביבםיה

הערפסוסלכ‐‐םהירחאואביוםירצמופדריו23

רקבהתרמשאביהיו24םיהךותלאוישרפוובכר

םהיוןנעושאדומעבםירצמהנחמלאהוהיףקשיו

והגהניוויתבכרמןפאתארסיו25םירצמהנחמתא

הוהייכ‐‐לארשיינפמהסונאםירצמרמאיותדבכב

תאהטנהשמלאהוהירמאיו26םירצמבםהלםחלנ

לעוובכרלעםירצמלעםימהובשיוםיהלעךדי

תונפלםיהבשיוםיהלעודיתאהשמטיו27וישרפ

תאהוהירעניוותארקלםיסנםירצמוונתיאלרקב

בכרהתאוסכיוםימהובשיו28םיהךותבםירצמ

םיבםהירחאםיאבההערפליחלכלםישרפהתאו

השביבוכלהלארשיינבו29דחאדעםהבראשנאל

30םלאמשמוםנימימהמחםהלםימהוםיהךותב

אריוםירצמדימ‐‐לארשיתאאוההםויבהוהיעשויו

לארשיאריו31םיהתפשלעתמםירצמתאלארשי

םעהוארייוםירצמבהוהיהשערשאהלדגהדיהתא

ודבעהשמבוהוהיבונימאיוהוהיתא

תאזההרישהתאלארשיינבוהשמרישיזא15

סוסהאגהאגיכהוהילהרישארמאלורמאיוהוהיל

הזהעושיליליהיוהיתרמזויזע2םיבהמרובכרו

המחלמשיאהוהי3והנממראויבאיהלאוהונאוילא

רחבמוםיבהריוליחוהערפתבכרמ4ומשהוהי

תלוצמבודריומיסכיתמהת5ףוסםיבועבטוישלש

ץערתהוהיךנימיחכבירדאנהוהיךנימי6ןבאומכ

‐‐ךנרחחלשתךימקסרהתךנואגברבו7ביוא

דנומכובצנםימומרענךיפאחורבו8שקכומלכאי

גישאףדראביוארמא9םיבלבתמהתואפקםילזנ

ומשירותיברחקירא‐‐ישפנומאלמתללשקלחא

םימבתרפועכוללצםיומסכךחורבתפשנ10ידי

רדאנהכמכימהוהיםלאבהכמכימ11םירידא

ומעלבת‐‐ךנימיתיטנ12אלפהשעתלהתארונשדקב

הונלאךזעבתלהנתלאגוזםעךדסחבתיחנ13ץרא

15תשלפיבשיזחאליחןוזגריםימעועמש14ךשדק

וגמנדערומזחאיבאומיליא‐‐םודאיפולאולהבנזא

לדגבדחפוהתמיאםהילעלפת16ןענכיבשילכ

וזםערבעידעהוהיךמערבעידעןבאכומדיךעורז

ךתבשלןוכמ‐‐ךתלחנרהבומעטתוומאבת17תינק

ךלמיהוהי18ךידיוננוכינדאשדקמהוהיתלעפ

וישרפבוובכרבהערפסוסאביכ19דעוםלעל

וכלהלארשיינבוםיהימתאםהלעהוהיבשיוםיב

ןרהאתוחאהאיבנהםירמחקתו20םיהךותבהשביב

םיפתבהירחאםישנהלכןאצתוהדיב‐‐ףתהתא

האגיכהוהילורישםירמםהלןעתו21תלחמבו

לארשיתאהשמעסיו22םיבהמרובכרוסוסהאג
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םימיתשלשוכליורושרבדמלאואציוףוסםימ

ולכיאלו‐‐התרמואביו23םימואצמאלורבדמב

הרמהמשארקןכלעםהםירמיכהרממםימתתשל

קעציו25התשנהמרמאלהשמלעםעהונליו24

וקתמיוםימהלאךלשיוץעהוהיוהרויוהוהילא

םארמאיו26והסנםשוטפשמוקחולםשםשםימה

השעתויניעברשיהוךיהלאהוהילוקלעמשתעומש

רשאהלחמהלכ‐‐ויקחלכתרמשוויתוצמלתנזאהו

27ךאפרהוהיינאיכךילעםישאאלםירצמביתמש

םיעבשוםימתניעהרשעםיתשםשו‐‐המליאואביו

םימהלעםשונחיוםירמת

לאלארשיינבתדעלכואביוםליאמועסיו16

םוירשעהשמחב‐‐יניסןיבוםליאןיברשאןיסרבדמ

)ונוליו(וניליו2םירצמץראמםתאצלינשהשדחל

רבדמב‐‐ןרהאלעוהשמלעלארשיינבתדעלכ

הוהידיבונתומןתיימלארשיינבםהלאורמאיו3

םחלונלכאברשבהריסלעונתבשבםירצמץראב

תאתימהלהזהרבדמהלאונתאםתאצוהיכעבשל

יננההשמלאהוהירמאיו4בערבהזהלהקהלכ

רבדוטקלוםעהאציוםימשהןמםחלםכלריטממ

היהו5אלםאיתרותבךליהונסנאןעמלומויבםוי

לעהנשמהיהוואיבירשאתאוניכהויששהםויב

ינבלכלאןרהאוהשמרמאיו6םויםויוטקלירשא

ץראמםכתאאיצוההוהייכםתעדיו‐‐ברעלארשי

תאועמשבהוהידובכתאםתיארורקבו7םירצמ

ונילע)ונילת(ונולתיכהמונחנוהוהילעםכיתנלת

לכאלרשבברעבםכלהוהיתתבהשמרמאיו8

רשאםכיתנלתתאהוהיעמשבעבשלרקבבםחלו

לעיכםכיתנלתונילעאלהמונחנווילעםנילמםתא

ינבתדעלכלארמאןרהאלאהשמרמאיו9הוהי

10םכיתנלתתאעמשיכהוהיינפלוברקלארשי

לאונפיולארשיינבתדעלכלאןרהארבדכיהיו

הוהירבדיו11ןנעבהארנהוהידובכהנהורבדמה

‐‐לארשיינבתנולתתאיתעמש12רמאלהשמלא

רקבבורשבולכאתםיברעהןיברמאלםהלארבד

יהיו13םכיהלאהוהיינאיכםתעדיוםחלועבשת

התיהרקבבוהנחמהתאסכתוולשהלעתו‐‐ברעב

הנהולטהתבכשלעתו14הנחמלביבסלטהתבכש

ץראהלערפככקד‐‐ספסחמקדרבדמהינפלע

‐‐אוהןמויחאלאשיאורמאיולארשיינבואריו15

םחלהאוהםהלאהשמרמאיואוההמועדיאליכ

הוצרשארבדההז16הלכאלםכלהוהיןתנרשא

רפסמתלגלגלרמעולכאיפלשיאונממוטקלהוהי

ינבןכושעיו17וחקתולהאברשאלשיא‐‐םכיתשפנ

‐‐רמעבודמיו18טיעממהוהברמהוטקליולארשי

יפלשיאריסחהאלטיעממהוהברמהףידעהאלו

ונממרתוילאשיאםהלאהשמרמאיו19וטקלולכא

ונממםישנאורתויוהשמלאועמשאלו20רקבדע

21השמםהלעףצקיושאביוםיעלותםריורקבדע

שמשהםחוולכאיפכשיארקבברקבבותאוטקליו

רמעהינש‐‐הנשמםחלוטקליששהםויביהיו22סמנו

רמאיו23השמלודיגיוהדעהיאישנלכואביודחאל

הוהילשדקתבשןותבש‐‐הוהירבדרשאאוהםהלא

תאוולשבולשבתרשאתאוופאופאתרשאתארחמ

וחיניו24רקבהדעתרמשמלםכלוחינהףדעהלכ

המרושיאבהאלוהשמהוצרשאכרקבהדעותא

תבשיכםויהוהלכאהשמרמאיו25ובהתיהאל

םימיתשש26הדשבוהאצמתאלםויההוהילםויה

יהיו27ובהיהיאלתבשיעיבשהםויבווהטקלת

רמאיו28ואצמאלוטקללםעהןמואצייעיבשהםויב

יתרותויתוצמרמשלםתנאמהנאדעהשמלאהוהי

םכלןתנאוהןכלע‐‐תבשהםכלןתנהוהייכואר29

שיאאצילאויתחתשיאובשםימויםחליששהםויב

יעבשהםויבםעהותבשיו30יעיבשהםויב‐‐ומקממ

ןבלדגערזכאוהוןמומשתאלארשיתיבוארקיו31

רשארבדההזהשמרמאיו32שבדבתחיפצכומעטו

םכיתרדלתרמשמלונממרמעהאלמ‐‐הוהיהוצ

רבדמבםכתאיתלכאהרשאםחלהתאואריןעמל

לאהשמרמאיו33םירצמץראמםכתאיאיצוהב

חנהוןמרמעהאלמהמשןתותחאתנצנצחקןרהא
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הוצרשאכ34םכיתרדלתרמשמלהוהיינפלותא

35תרמשמלתדעהינפלןרהאוהחיניוהשמלאהוהי

לאםאבדע‐‐הנשםיעבראןמהתאולכאלארשיינבו

ץראהצקלאםאבדע‐‐ולכאןמהתאתבשונץרא

אוההפיאהתירשערמעהו36ןענכ

‐םהיעסמלןיסרבדממלארשיינבתדעלכועסיו17

2םעהתתשלםימןיאוםידיפרבונחיוהוהייפלע‐

רמאיוהתשנוםימונלונתורמאיוהשמםעםעהבריו

3הוהיתאןוסנתהמידמעןובירתהמהשמםהל

המלרמאיוהשמלעםעהןליוםימלםעהםשאמציו

ינקמתאוינבתאויתאתימהלםירצממונתילעההז

םעלהשעאהמרמאלהוהילאהשמקעציו4אמצב

רבעהשמלאהוהירמאיו5ינלקסוטעמדועהזה

תיכהרשאךטמולארשיינקזמךתאחקוםעהינפל

ךינפלדמעיננה6תכלהוךדיבחק‐‐ראיהתאוב

םימונממואציורוצבתיכהוברחברוצהלעםש

ארקיו7לארשיינקזיניעלהשמןכשעיוםעההתשו

לעולארשיינבבירלעהבירמוהסמםוקמהםש

8ןיאםאונברקבהוהישיהרמאלהוהיתאםתסנ

השמרמאיו9םדיפרבלארשיםעםחליוקלמעאביו

רחמקלמעבםחלהאצוםישנאונלרחבעשוהילא

10ידיבםיהלאההטמוהעבגהשארלעבצניכנא

קלמעבםחלהל‐‐השמולרמארשאכעשוהישעיו

רשאכהיהו11העבגהשארולערוחוןרהאהשמו

רבגוודיחינירשאכולארשירבגו‐‐ודיהשמםירי

ויתחתומישיוןבאוחקיוםידבכהשמידיו12קלמע

הזמודחאהזמוידיבוכמתרוחוןרהאוהילעבשיו

עשוהישלחיו13שמשהאבדעהנומאוידייהיודחא

השמלאהוהירמאיו14ברחיפלומעתאוקלמעתא

החמיכעשוהיינזאבםישורפסבןורכזתאזבתכ

השמןביו15םימשהתחתמקלמערכזתאהחמא

היסכלעדייכרמאיו16יסנהוהיומשארקיוחבזמ

רדרדמ‐‐קלמעבהוהילהמחלמ

רשאלכתאהשמןתחןידמןהכורתיעמשיו18

תאהוהיאיצוהיכומעלארשילוהשמלםיהלאהשע

הרפצתאהשמןתחורתיחקיו2םירצממלארשי

םשרשאהינבינשתאו3היחולשרחא‐‐השמתשא

םשו4הירכנץראביתייהרגרמאיכ‐‐םשרגדחאה

ברחמינלציוירזעביבאיהלאיכ‐‐רזעילאדחאה

השמלא‐‐ותשאווינבוהשמןתחורתיאביו5הערפ

רמאיו6םיהלאהרה‐‐םשהנחאוהרשארבדמהלא

הינבינשו‐‐ךתשאוךילאאבורתיךנתחינאהשמלא

ולקשיווחתשיוונתחתארקלהשמאציו7המע

רפסיו8הלהאהואביוםולשלוהערלשיאולאשיו

םירצמלוהערפלהוהיהשערשאלכתאונתחלהשמ

ךרדבםתאצמרשאהאלתהלכתאלארשיתדואלע

השערשאהבוטהלכלע‐‐ורתידחיו9הוהיםלציו

רמאיו10םירצמדימוליצהרשאלארשילהוהי

דימוםירצמדימםכתאליצהרשאהוהיךורבורתי

התע11םירצמדיתחתמםעהתאליצהרשאהערפ

רשארבדביכםיהלאהלכמהוהילודגיכיתעדי

‐‐םיחבזוהלעהשמןתחורתיחקיו12םהילעודז

םעםחללכאללארשיינקזלכוןרהאאביוםיהלאל

השמבשיותרחממיהיו13םיהלאהינפל‐‐השמןתח

דערקבהןמהשמלעםעהדמעיוםעהתאטפשל

םעלהשעאוהרשאלכתאהשמןתחאריו14ברעה

עודמ‐‐םעלהשעהתארשאהזהרבדההמרמאיו

דערקבןמךילעבצנםעהלכוךדבלבשויהתא

שרדלםעהילאאבייכונתחלהשמרמאיו15ברע

ןיביתטפשוילאאברבדםהלהיהייכ16םיהלא

ויתרותתאוםיהלאהיקחתאיתעדוהווהערןיבושיא

התארשארבדהבוטאלוילאהשמןתחרמאיו17

ךמערשאהזהםעהםגהתאםג‐‐לבתלבנ18השע

התע19ךדבלוהשעלכותאלרבדהךממדבכיכ

םעלהתאהיהךמעםיהלאיהיוךצעיאילקבעמש

םיהלאהלאםירבדהתאהתאתאבהוםיהלאהלומ

תעדוהותרותהתאוםיקחהתאםהתאהתרהזהו20

21ןושעירשאהשעמהתאוהבוכליךרדהתאםהל

ישנאםיהלאיאריליחישנאםעהלכמהזחתהתאו

תואמירשםיפלאירשםהלעתמשועצביאנש‐‐תמא
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תעלכבםעהתאוטפשו22תרשעירשוםישמחירש

ןטקהרבדהלכוךילאואיבילדגהרבדהלכהיהו

רבדהתאםא23ךתאואשנוךילעמלקהוםהוטפשי

הזהםעהלכםגודמעתלכיוםיהלאךוצוהשעתהזה

שעיוונתחלוקלהשמעמשיו24םולשבאביומקמלע

לארשילכמליחישנאהשמרחביו25רמארשאלכ

תואמירשםיפלאירש‐‐םעהלעםישארםתאןתיו

תעלכבםעהתאוטפשו26תרשעירשוםישמחירש

ןטקהרבדהלכוהשמלאןואיביהשקהרבדהתא

וצראלאולךליוונתחתאהשמחלשיו27םהוטופשי

‐םירצמץראמלארשיינבתאצלישילשהשדחב19

ואביוםידיפרמועסיו2יניסרבדמואבהזהםויב‐

3רההדגנלארשיםשןחיורבדמבונחיויניסרבדמ

רההןמהוהיוילאארקיוםיהלאהלאהלעהשמו

לארשיינבלדיגתובקעיתיבלרמאתהכרמאל

םכתאאשאוםירצמליתישערשאםתיארםתא4

עומשםאהתעו5ילאםכתאאבאוםירשניפנכלע

הלגסילםתייהו‐‐יתירבתאםתרמשוילקבועמשת

תכלממילויהתםתאו6ץראהלכיליכםימעהלכמ

ינבלארבדתרשאםירבדההלאשודקיוגוםינהכ

םהינפלםשיוםעהינקזלארקיוהשמאביו7לארשי

לכונעיו8הוהיוהוצרשאהלאהםירבדהלכתא

בשיוהשענהוהירבדרשאלכורמאיוודחיםעה

השמלאהוהירמאיו9הוהילאםעהירבדתאהשמ

םעהעמשירובעבןנעהבעבךילאאביכנאהנה

תאהשמדגיוםלועלונימאיךבםגוךמעירבדב

לאךלהשמלאהוהירמאיו10הוהילאםעהירבד

ויהו11םתלמשוסבכורחמוםויהםתשדקוםעה

יניעלהוהידריישלשהםויביכישילשהםוילםינכנ

ביבסםעהתאתלבגהו12יניסרהלע‐‐םעהלכ

עגנהלכוהצקבעגנורהבתולעםכלורמשהרמאל

ואלקסילוקסיכדיובעגתאל13תמויתומרהב

לביהךשמבהיחיאלשיאםאהמהבםא‐‐הרייהרי

שדקיוםעהלארההןמהשמדריו14רהבולעיהמה

םינכנויהםעהלארמאיו15םתלמשוסבכיוםעהתא

ישילשהםויביהיו16השאלאושגתלאםימיתשלשל

רההלעדבכןנעוםיקרבותלקיהיורקבהתיהב

הנחמברשאםעהלכדרחיודאמקזחרפשלקו

הנחמהןמםיהלאהתארקלםעהתאהשמאצויו17

ינפמולכןשעיניסרהו18רההתיתחתבובציתיו

ןשבכהןשעכונשעלעיושאבהוהיוילעדרירשא

קזחוךלוהרפשהלוקיהיו19דאמרההלכדרחיו

הוהידריו20לוקבוננעיםיהלאהורבדיהשמדאמ

לאהשמלהוהיארקיורההשארלאיניסרהלע

דרהשמלאהוהירמאיו21השמלעיורההשאר

ברונממלפנותוארלהוהילאוסרהיןפםעבדעה

ץרפיןפושדקתיהוהילאםישגנהםינהכהםגו22

םעהלכויאלהוהילאהשמרמאיו23הוהיםהב

לבגהרמאלונבהתדעההתאיכיניסרהלאתלעל

תילעודרךלהוהיוילארמאיו24ותשדקורההתא

תלעלוסרהילאםעהוםינהכהוךמעןרהאוהתא

רמאיוםעהלאהשמדריו25םבץרפיןפ‐‐הוהילא

םהלא

רמאלהלאהםירבדהלכתאםיהלארבדיו20

םירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהייכנא2

3ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאלםידבעתיבמ

לעממםימשברשאהנומתלכולספךלהשעתאל

אל4ץראלתחתמםימברשאו‐‐תחתמץראברשאו

לאךיהלאהוהייכנאיכםדבעתאלוםהלהוחתשת

םיעברלעוםישלשלעםינבלעתבאןועדקפ‐‐אנק

יתוצמירמשלויבהאל‐‐םיפלאלדסחהשעו5יאנשל

הוהיהקניאליכאושלךיהלאהוהיםשתאאשתאל6

תבשהםויתארוכז7אושלומשתאאשירשאתא

םויו9ךתכאלמלכתישעודבעתםימיתשש8ושדקל

הכאלמלכהשעתאלךיהלאהוהילתבש‐‐יעיבשה

רשאךרגוךתמהבוךתמאוךדבעךתבוךנבוהתא

תאוםימשהתאהוהיהשעםימיתששיכ10ךירעשב

יעיבשהםויבחניוםברשאלכתאוםיהתאץראה

תאדבכ11והשדקיו‐‐תבשהםויתאהוהיךרבןכלע

רשאהמדאהלעךימיןוכראיןעמל‐‐ךמאתאוךיבא
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בנגתאלףאנתאלחצרתאל12ךלןתנךיהלאהוהי

אלךערתיבדמחתאל13רקשדעךערבהנעתאל

רשאלכוורמחוורושוותמאוודבעוךערתשאדמחת

םדיפלהתאותלוקהתאםיארםעהלכו14ךערל

ודמעיוועניוםעהאריוןשערההתאורפשהלוקתאו

העמשנוונמעהתארבדהשמלאורמאיו15קחרמ

לאהשמרמאיו16תומנןפםיהלאונמערבדילאו

םיהלאהאבםכתאתוסנרובעבליכואריתלאםעה

17ואטחתיתלבל‐‐םכינפלעותאריהיהתרובעבו

םשרשאלפרעהלאשגנהשמוקחרמםעהדמעיו

ינבלארמאתהכהשמלאהוהירמאיו18םיהלאה

19םכמעיתרבדםימשהןמיכ‐‐םתיארםתאלארשי

םכלושעתאלבהזיהלאוףסכיהלאיתאןושעתאל

תאוךיתלעתאוילעתחבזוילהשעתהמדאחבזמ20

ריכזארשאםוקמהלכבךרקבתאוךנאצתאךימלש

םינבאחבזמםאו21ךיתכרבוךילאאובאימשתא

הילעתפנהךברחיכתיזגןהתאהנבתאלילהשעת

אלרשאיחבזמלעתלעמבהלעתאלו22הללחתו

וילעךתורעהלגת

הנקתיכ2םהינפלםישתרשאםיטפשמההלאו21

םנחישפחלאצי‐‐תעבשבודבעיםינשששירבעדבע

האציואוההשאלעבםאאציופגבאביופגבםא3

ואםינבולהדליוהשאולןתיוינדאםא4ומעותשא

5ופגבאציאוהוהינדאלהיהתהידליוהשאה‐‐תונב

תאויתשאתאינדאתאיתבהאדבעהרמאירמאםאו

ושיגהוםיהלאהלאוינדאושיגהו6ישפחאצאאלינב

עצרמבונזאתאוינדאעצרוהזוזמהלאואתלדהלא

אל‐‐המאלותבתאשיארכמייכו7םלעלודבעו

רשאהינדאיניעבהערםא8םידבעהתאצכאצת

הרכמללשמיאלירכנםעלהדפהו‐‐הדעי)ול(אל

השעיתונבהטפשמכ‐‐הנדעייונבלםאו9הבודגבב

אלהתנעוהתוסכהראש‐‐ולחקיתרחאםא10הל

ןיאםנחהאציוהלהשעיאל‐‐הלאשלשםאו11ערגי

הדצאלרשאו13תמויתומתמושיאהכמ12ףסכ

המשסונירשאםוקמךליתמשו‐‐ודילהנאםיהלאהו

יחבזמםעמ‐‐המרעבוגרהלוהערלעשיאדזייכו14

שיאבנגו16תמויתומומאוויבאהכמו15תומלונחקת

ומאוויבאללקמו17תמויתומודיבאצמנוורכמו

והערתאשיאהכהו‐‐םישנאןבירייכו18תמויתומ

םוקיםא19בכשמללפנותומיאלוףרגאבואןבאב

ותבשקרהכמההקנו‐‐ותנעשמלעץוחבךלהתהו

ותמאתאואודבעתאשיאהכייכו20אפריאפרוןתי

םימויואםויםאךא21םקניםקנ‐‐ודיתחתתמוטבשב

ופגנוםישנאוצנייכו22אוהופסכיכםקיאל‐‐דמעי

שנעישונע‐‐ןוסאהיהיאלוהידליואציוהרההשא

םאו23םיללפבןתנוהשאהלעבוילעתישירשאכ

ןשןיעתחתןיע24שפנתחתשפנהתתנו‐‐היהיןוסא

היוכתחתהיוכ25לגרתחתלגרדיתחתדיןשתחת

שיאהכייכו26הרובחתחתהרובחעצפתחתעצפ

ונחלשיישפחלהתחשו‐‐ותמאןיעתאואודבעןיעתא

ישפחל‐‐ליפיותמאןשואודבעןשםאו27וניעתחת

השאתאואשיאתארושחגייכו28ונשתחתונחלשי

לעבוורשבתאלכאיאלורושהלקסילוקס‐‐תמו

דעוהוםשלשלמתמאוהחגנרושםאו29יקנרושה

לקסירושה‐‐השאואשיאתימהוונרמשיאלווילעבב

ןידפןתנו‐‐וילעתשוירפכםא30תמויוילעבםגו

‐‐חגיתבואחגיןבוא31וילעתשוירשאלככושפנ

‐‐המאוארושהחגידבעםא32ולהשעיהזהטפשמכ

יכו33לקסירושהווינדאלןתיםילקשםישלשףסכ

לפנוונסכיאלו‐‐רבשיאהרכייכוארובשיאחתפי

בישיףסכםלשירובהלעב34רומחוארושהמש

רושתאשיארושףגייכו35ולהיהיתמהווילעבל

םגוופסכתאוצחויחהרושהתאורכמו‐‐תמווהער

לומתמאוהחגנרושיכעדונוא36ןוצחיתמהתא

תחתרושםלשיםלש‐‐וילעבונרמשיאלוםשלש

ולהיהיתמהורושה

השמח‐‐ורכמואוחבטוהשוארוששיאבנגייכ22

םא2השהתחתןאצעבראורושהתחתםלשירקב

םא3םימדולןיא‐‐תמוהכהובנגהאצמיתרתחמב

ולןיאםא‐‐םלשיםלשולםימדוילעשמשההחרז



60תומש

רושמהבנגהודיבאצמתאצמהםא4ותבנגברכמנו

שיארעבייכ5םלשיםינשםייח‐‐השדערומחדע

‐‐רחאהדשברעבוהריעבתאחלשוםרכואהדש

האצמושאאצתיכ6םלשיומרכבטימווהדשבטימ

םלשיםלש‐‐הדשהואהמקהואשידגלכאנוםיצק

ואףסכוהערלאשיאןתייכ7הרעבהתארעבמה

םלשיבנגהאצמיםא‐‐שיאהתיבמבנגורמשלםילכ

לאתיבהלעבברקנובנגהאצמיאלםא8םינש

לכלע9והערתכאלמבודיחלשאלםאםיהלאה

לכלעהמלשלעהשלערומחלערושלעעשפרבד

רבדאביםיהלאהדע‐‐הזאוהיכרמאירשאהדבא

יכ10והערלםינשםלשיםיהלאןעישרירשאםהינש

‐המהבלכוהשוארושוארומחוהערלאשיאןתי

תעבש11הארןיאהבשנוארבשנואתמורמשל‐

תכאלמבודיחלשאלםא‐‐םהינשןיבהיהתהוהי

‐‐ומעמבנגיבנגםאו12םלשיאלווילעבחקלווהער

הפרטהדעוהאביףרטיףרטםא13וילעבלםלשי

תמוארבשנווהערםעמשיאלאשייכו14םלשיאל

םלשיאלומעוילעבםא15םלשיםלשומעןיאוילעב

הלותבשיאהתפייכו16ורכשבאבאוהריכשםא

השאלולהנרהמירהמהמעבכשו‐‐השראאלרשא

רהמכלקשיףסכ‐‐ולהתתלהיבאןאמיןאמםא17

המהבםעבכשלכ19היחתאלהפשכמ18תלותבה

ודבלהוהיליתלב‐‐םרחיםיהלאלחבז20תמויתומ

ץראבםתייהםירגיכונצחלתאלוהנותאלרגו21

הנעתהנעםא23ןונעתאלםותיוהנמלאלכ22םירצמ

24ותקעצעמשאעמשילאקעציקעצםאיכ‐‐ותא

תונמלאםכישנויהוברחבםכתאיתגרהויפאהרחו

ינעהתאימעתאהולתףסכםא25םימתיםכינבו

םא26ךשנוילעןומישתאלהשנכולהיהתאל‐‐ךמע

27ולונבישתשמשהאבדע‐‐ךערתמלשלבחתלבח

‐‐בכשיהמבורעלותלמשאוההדבלהתוסכאוהיכ

אלםיהלא28ינאןונחיכיתעמשוילאקעצייכהיהו

אלךעמדוךתאלמ29ראתאלךמעבאישנוללקת

ךנאצלךרשלהשעתןכ30ילןתתךינברוכברחאת

31ילונתתינימשהםויבומאםעהיהיםימיתעבש

ולכאתאלהפרטהדשברשבוילןויהתשדקישנאו

ותאןוכלשתבלכל

תיהלעשרםעךדיתשתלאאושעמשאשתאל23

לעהנעתאלותערלםיברירחאהיהתאל2סמחדע

ובירברדהתאללדו3תטהל‐‐םיברירחאתטנלבר

ונבישתבשההעת‐‐ורמחואךביארושעגפתיכ4

תלדחוואשמתחתץברךאנשרומחהארתיכ5ול

ךניבאטפשמהטתאל6ומעבזעתבזע‐‐ולבזעמ

גרהתלאקידצויקנוקחרתרקשרבדמ7ובירב

רועידחשהיכחקתאלדחשו8עשרקידצאאליכ

םתאוץחלתאלרגו9םיקידצירבדףלסיוםיחקפ

10םירצמץראבםתייהםירגיכ‐‐רגהשפנתאםתעדי

11התאובתתאתפסאוךצראתאערזתםינשששו

םרתיוךמעיניבאולכאוהתשטנוהנטמשתתעיבשהו

תשש12ךתיזלךמרכלהשעתןכהדשהתיחלכאת

חוניןעמל‐‐תבשתיעיבשהםויבוךישעמהשעתםימי

רשאלכבו13רגהוךתמאןבשפניוךרמחוךרוש

וריכזתאלםירחאםיהלאםשוורמשתםכילאיתרמא

תא15הנשבילגחתםילגרשלש14ךיפלעעמשיאל

רשאכתוצמלכאתםימיתעבש‐‐רמשתתוצמהגח

אלוםירצממתאציוביכביבאהשדחדעומלךתיוצ

רשאךישעמירוכבריצקהגחו16םקירינפוארי

תאךפסאבהנשהתאצבףסאהגחוהדשבערזת

לכהארי‐‐הנשבםימעפשלש17הדשהןמךישעמ

םדץמחלעחבזתאל18הוהיןדאהינפלאךרוכז

ירוכבתישאר19רקבדעיגחבלחןיליאלויחבז

בלחבידגלשבתאלךיהלאהוהיתיבאיבתךתמדא

ךרדבךרמשלךינפלךאלמחלשיכנאהנה20ומא

וינפמרמשה21יתנכהרשאםוקמהלאךאיבהלו

ימשיכםכעשפלאשיאליכוברמתלאולקבעמשו

רשאלכתישעוולקבעמשתעומשםאיכ22וברקב

יכ23ךיררצתאיתרצוךיביאתאיתביאו‐‐רבדא

יזרפהויתחהוירמאהלאךאיבהוךינפליכאלמךלי

הוחתשתאל24ויתדחכהויסוביהויוחהינענכהו
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סרהיכםהישעמכהשעתאלוםדבעתאלוםהיהלאל

הוהיתאםתדבעו25םהיתבצמרבשתרבשוםסרהת

הלחמיתרסהוךימימתאוךמחלתאךרבוםכיהלא

תאךצראבהרקעוהלכשמהיהתאל26ךברקמ

יתמהוךינפלחלשאיתמיאתא27אלמאךימירפסמ

ךיביאלכתאיתתנוםהבאבתרשאםעהלכתא

תאהשרגוךינפלהערצהתאיתחלשו28ףרעךילא

ונשרגאאל29ךינפלמ‐‐יתחהתאוינענכהתאיוחה

ךילעהברוהממשץראההיהתןפתחאהנשבךינפמ

רשאדעךינפמונשרגאטעמטעמ30הדשהתיח

ףוסםימךלבגתאיתשו31ץראהתאתלחנוהרפת

םכדיבןתאיכרהנהדערבדממוםיתשלפםידעו

םהלתרכתאל32ךינפמומתשרגוץראהיבשיתא

ךתאואיטחיןפךצראבובשיאל33תירבםהיהלאלו

שקומלךלהיהייכםהיהלאתאדבעתיכיל

בדנןרהאוהתאהוהילאהלערמאהשמלאו24

קחרמםתיוחתשהולארשיינקזמםיעבשואוהיבאו

אלםעהוושגיאלםהוהוהילאודבלהשמשגנו2

הוהיירבדלכתאםעלרפסיוהשמאביו3ומעולעי

לכורמאיודחאלוקםעהלכןעיוםיטפשמהלכתאו

לכתאהשמבתכיו4השענהוהירבדרשאםירבדה

םיתשורההתחתחבזמןביורקבבםכשיוהוהיירבד

תאחלשיו5לארשייטבשרשעםינשלהבצמהרשע

םימלשםיחבזוחבזיותלעולעיולארשיינבירענ

תנגאבםשיוםדהיצחהשמחקיו6םירפ‐‐הוהיל

ארקיותירבהרפסחקיו7חבזמהלעקרזםדהיצחו

8עמשנוהשענהוהירבדרשאלכורמאיוםעהינזאב

םדהנהרמאיוםעהלעקרזיוםדהתאהשמחקיו

הלאהםירבדהלכלעםכמעהוהיתרכרשאתירבה

ינקזמםיעבשואוהיבאובדנ‐‐ןרהאוהשמלעיו9

השעמכוילגרתחתולארשייהלאתאואריו10לארשי

יליצאלאו11רהטלםימשהםצעכוריפסהתנבל

ולכאיוםיהלאהתאוזחיוודיחלשאללארשיינב

היהו‐‐הרההילאהלעהשמלאהוהירמאיו12ותשיו

רשאהוצמהוהרותהוןבאהתחלתאךלהנתאוםש

לעיוותרשמעשוהיוהשמםקיו13םתרוהליתבתכ

ונלובשרמאםינקזהלאו14םיהלאהרהלאהשמ

םכמערוחוןרהאהנהוםכילאבושנרשאדעהזב

רההלאהשמלעיו15םהלאשגיםירבדלעבימ

יניסרהלעהוהידובכןכשיו16רההתאןנעהסכיו

יעיבשהםויבהשמלאארקיוםימיתששןנעהוהסכיו

שארבתלכאשאכהוהידובכהארמו17ןנעהךותמ

לעיוןנעהךותבהשמאביו18לארשיינביניעלרהה

הלילםיעבראוםויםיעברארהבהשמיהיורההלא

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו25

ובלונבדירשאשיאלכתאמהמורתילוחקיולארשי

םתאמוחקתרשאהמורתהתאזו3יתמורתתאוחקת

ששוינשתעלותוןמגראותלכתו4תשחנוףסכובהז

םיטשיצעוםישחתתרעוםימדאמםליאתרעו5םיזעו

םימסהתרטקלוהחשמהןמשלםימשבראמלןמש6

ילושעו8ןשחלודפאלםיאלמינבאוםהשינבא7

ךתואהארמינארשאלככ9םכותביתנכשושדקמ

10ושעתןכווילכלכתינבתתאוןכשמהתינבתתא

יצחוהמאווכראיצחוםיתמאםיטשיצעןוראושעו

תיבמרוהטבהזותאתיפצו11ותמקיצחוהמאוובחר

תקציו12ביבסבהזרזוילעתישעוונפצתץוחמו

יתשוויתמעפעבראלעהתתנובהזתעבטעבראול

תינשהועלצלעתעבטיתשותחאהועלצלעתעבט

תאבהו14בהזםתאתיפצוםיטשיצעידבתישעו13

ןראהתאתאשלןראהתעלצלעתעבטבםידבהתא

16ונממורסיאלםידבהויהיןראהתעבטב15םהב

תישעו17ךילאןתארשאתדעהתא‐‐ןראהלאתתנו

יצחוהמאוהכראיצחוםיתמארוהטבהזתרפכ

םתאהשעתהשקמבהזםיברכםינשתישעו18הבחר

הזמהצקמדחאבורכהשעו19תרפכהתוצקינשמ

םיברכהתאושעתתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכו

הלעמלםיפנכישרפםיברכהויהו20ויתוצקינשלע

לאויחאלאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככס

לעתרפכהתאתתנו21םיברכהינפויהי‐‐תרפכה

ןתארשאתדעהתאןתת‐‐ןראהלאוהלעמלמןראה
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תרפכהלעמךתאיתרבדוםשךליתדעונו22ךילא

רשאלכתא‐‐תדעהןוראלערשאםיברכהינשןיבמ

םיטשיצעןחלשתישעו23לארשיינבלאךתואהוצא

תיפצו24ותמקיצחוהמאוובחרהמאווכראםיתמא

ולתישעו25ביבסבהזרזולתישעורוהטבהזותא

ביבסותרגסמלבהזרזתישעוביבסחפטתרגסמ

לעתעבטהתאתתנובהזתעבטעבראולתישעו26

תרגסמהתמעל27וילגרעבראלרשאתאפהעברא

28ןחלשהתאתאשלםידבלםיתבל‐‐תעבטהןייהת

אשנובהזםתאתיפצוםיטשיצעםידבהתאתישעו

ויתושקוויתפכוויתרעקתישעו29ןחלשהתאםב

30םתאהשעתרוהטבהזןהבךסירשאויתיקנמו

תישעו31דימתינפלםינפםחלןחלשהלעתתנו

הנקוהכריהרונמההשעתהשקמרוהטבהזתרנמ

םינקהששו32ויהיהנממהיחרפוהירתפכהיעיבג

השלשודחאההדצמהרנמינקהשלשהידצמםיאצי

םידקשמםיעבגהשלש33ינשההדצמהרנמינק

םידקשמםיעבגהשלשוחרפורתפכדחאההנקב

ןמםיאציהםינקהתששלןכחרפורתפכדחאההנקב

הירתפכ‐‐םידקשמםיעבגהעבראהרנמבו34הרנמה

רתפכוהנממםינקהינשתחתרתפכו35היחרפו

‐‐הנממםינקהינשתחתרתפכוהנממםינקהינשתחת

םתנקוםהירתפכ36הרנמהןמםיאציהםינקהתששל

תאתישעו37רוהטבהזתחאהשקמהלכויהיהנממ

הינפרבעלעריאהוהיתרנתאהלעהוהעבשהיתרנ

רוהטבהזרככ39רוהטבהזהיתתחמוהיחקלמו38

השעוהארו40הלאהםילכהלכתא‐‐התאהשעי

רהבהארמהתארשא‐‐םתינבתב

תלכתורזשמששתעירירשעהשעתןכשמהתאו26

םתאהשעתבשחהשעמםיברכ‐‐ינשתעלתוןמגראו

בחרוהמאבםירשעוהנמשתחאההעיריהךרא2

תעיריהלכלתחאהדמתחאההעיריההמאבעברא

שמחוהתחאלאהשאתרבחןייהתתעיריהשמח3

לעתלכתתאללתישעו4התחאלאהשאתרבחתעירי

תפשבהשעתןכותרבחבהצקמתחאההעיריהתפש

תאללםישמח5תינשהתרבחמבהנוציקההעיריה

הצקבהשעתתאללםישמחותחאההעיריבהשעת

השאתאללהתליבקמתינשהתרבחמברשאהעיריה

תאתרבחובהזיסרקםישמחתישעו6התחאלא

7דחאןכשמההיהוםיסרקבהתחאלאהשאתעיריה

הרשעיתשעןכשמהלעלהאלםיזעתעיריתישעו

םישלשתחאההעיריהךרא8םתאהשעתתעירי

תחאהדמתחאההעיריההמאבעבראבחרוהמאב

דבלתעיריהשמחתאתרבחו9תעיריהרשעיתשעל

תיששההעיריהתאתלפכודבלתעיריהששתאו

תפשלעתאללםישמחתישעו10להאהינפלומלא

לעתאללםישמחותרבחבהנציקהתחאההעיריה

תשחניסרקתישעו11תינשהתרבחההעיריהתפש

תאתרבחותאללבםיסרקהתאתאבהוםישמח

‐להאהתעיריבףדעהחרסו12דחאהיהולהאה

13ןכשמהירחאלעחרסתתפדעההעיריהיצח‐

להאהתעיריךראבףדעבהזמהמאהוהזמהמאהו

14ותסכל‐‐הזמוהזמןכשמהידצלעחורסהיהי

הסכמוםימדאמםליאתרעלהאלהסכמתישעו

ןכשמלםישרקהתאתישעו15הלעמלמםישחתתרע

המאושרקהךראתומארשע16םידמעםיטשיצע

שרקלתודייתש17דחאהשרקהבחרהמאהיצחו

ישרקלכלהשעתןכהתחאלאהשאתבלשמ‐‐דחאה

שרקםירשעןכשמלםישרקהתאתישעו18ןכשמה

תחתהשעתףסכינדאםיעבראו19הנמיתהבגנתאפל

יתשלדחאהשרקהתחתםינדאינששרקהםירשע

ויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדאינשוויתדי

שרקםירשעןופצתאפלתינשהןכשמהעלצלו20

שרקהתחתםינדאינשףסכםהינדאםיעבראו21

יתכרילו22דחאהשרקהתחתםינדאינשודחאה

םישרקינשו23םישרקהששהשעתהמיןכשמה

םמאתויהיו24םיתכריב‐‐ןכשמהתעצקמלהשעת

תחאהתעבטהלאושארלעםימתויהיודחיוהטמלמ

הנמשויהו25ויהיתעצקמהינשלםהינשלהיהיןכ

םינדאינשםינדארשעהששףסכםהינדאוםישרק
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26דחאהשרקהתחתםינדאינשודחאהשרקהתחת

ןכשמהעלצישרקלהשמחםיטשיצעםחירבתישעו

תינשהןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו27דחאה

28המיםיתכרילןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו

לאהצקהןמחרבמםישרקהךותבןכיתהחירבהו

םהיתעבטתאובהזהפצתםישרקהתאו29הצקה

בהזםחירבהתאתיפצוםחירבלםיתב‐‐בהזהשעת

רהבתיארהרשא‐‐וטפשמכןכשמהתאתמקהו30

ששו‐‐ינשתעלותוןמגראותלכתתכרפתישעו31

התאהתתנו32םיברכהתאהשעיבשחהשעמרזשמ

‐‐בהזםהיוובהזםיפצמםיטשידומעהעבראלע

תחתתכרפהתאהתתנו33ףסכינדאהעבראלע

תודעהןוראתאתכרפלתיבמהמשתאבהוםיסרקה

םישדקהשדקןיבושדקהןיבםכלתכרפההלידבהו

םישדקהשדקב‐‐תדעהןוראלעתרפכהתאתתנו34

חכנהרנמהתאותכרפלץוחמןחלשהתאתמשו35

לעןתת‐‐ןחלשהוהנמיתןכשמהעלצלעןחלשה

ןמגראותלכתלהאהחתפלךסמתישעו36ןופצעלצ

ךסמלתישעו37םקרהשעמרזשמששוינשתעלותו

תקציובהזםהיוובהזםתאתיפצוםיטשידומעהשמח

תשחנינדאהשמחםהל

ךראתומאשמחםיטשיצעחבזמהתאתישעו27

תומאשלשוחבזמההיהיעוברבחרתומאשמחו

ןייהתונממ‐‐ויתנפעבראלעויתנרקתישעו2ותמק

ונשדלויתריסתישעו3תשחנותאתיפצוויתנרק

השעתוילכלכלויתתחמוויתגלזמוויתקרזמוויעיו

לעתישעותשחנתשרהשעמרבכמולתישעו4תשחנ

התתנו5ויתוצקעבראלעתשחנתעבטעבראתשרה

דעתשרההתיהוהטמלמ‐‐חבזמהבכרכתחתהתא

םיטשיצעידבחבזמלםידבתישעו6חבזמהיצח

ויהותעבטבוידבתאאבוהו7תשחנםתאתיפצו

בובנ8ותאתאשב‐‐חבזמהתעלציתשלעםידבה

9ושעיןכרהבךתאהארהרשאכותאהשעתתחל

םיעלקהנמיתבגנתאפל‐‐ןכשמהרצחתאתישעו

10תחאההאפלךראהמאבהאמרזשמששרצחל

םידמעהיוותשחנםירשעםהינדאוםירשעוידמעו

םיעלקךראבןופצתאפלןכו11ףסכםהיקשחו

תשחנםירשעםהינדאוםירשעודמעוךראהאמ

תאפלרצחהבחרו12ףסכםהיקשחוםידמעהיוו

םהינדאוהרשעםהידמעהמאםישמחםיעלקםי

םישמח‐‐החרזמהמדקתאפלרצחהבחרו13הרשע

םהידמעףתכלםיעלקהמאהרשעשמחו14המא

הרשעשמח‐‐תינשהףתכלו15השלשםהינדאוהשלש

רעשלו16השלשםהינדאוהשלשםהידמעםיעלק

ינשתעלותוןמגראותלכתהמאםירשעךסמרצחה

םהינדאוהעבראםהידמעםקרהשעמ‐‐רזשמששו

ףסכםיקשחמביבסרצחהידומעלכ17העברא

המאבהאמרצחהךרא18תשחנםהינדאוףסכםהיוו

רזשמשש‐‐תומאשמחהמקוםישמחבםישמחבחרו

לכוותדבעלכבןכשמהילכלכל19תשחנםהינדאו

תאהוצתהתאו20תשחנרצחהתדתילכוויתדתי

רואמל‐‐תיתכךזתיזןמשךילאוחקיולארשיינב

רשאתכרפלץוחמדעומלהאב21דימתרנתלעהל

‐‐רקבדעברעמוינבוןרהאותאךרעיתדעהלע

לארשיינבתאמםתרדלםלועתקחהוהיינפל

וינבתאוךיחאןרהאתאךילאברקההתאו28

אוהיבאובדנ‐‐ןרהאילונהכל‐‐לארשיינבךותמותא

ןרהאלשדקידגבתישעו2ןרהאינברמתיאורזעלא

ימכחלכלארבדתהתאו3תראפתלודובכלךיחא

ןרהאידגבתאושעוהמכחחורויתאלמרשאבל

ןשחושעירשאםידגבההלאו4ילונהכל‐‐ושדקל

ידגבושעוטנבאותפנצמץבשתתנתכוליעמודופאו

תאוחקיםהו5ילונהכל‐‐וינבלוךיחאןרהאלשדק

תאוינשהתעלותתאוןמגראהתאותלכתהתאובהזה

תעלותןמגראותלכתבהזדפאהתאושעו6ששה

תרבחתפתכיתש7בשחהשעמ‐‐רזשמששוינש

רשאותדפאבשחו8רבחו‐‐ויתוצקינשלאולהיהי

תעלותוןמגראותלכתבהזהיהיונממוהשעמכוילע

תחתפוםהשינבאיתשתאתחקלו9רזשמששו‐‐ינש

ןבאהלעםתמשמהשש10לארשיינבתומשםהילע



64תומש

‐‐תינשהןבאהלעםירתונההששהתומשתאותחאה

תאחתפתםתחיחותפ‐‐ןבאשרחהשעמ11םתדלותכ

תוצבשמתבסמלארשיינבתמשלעםינבאהיתש

תפתכלעםינבאהיתשתאתמשו12םתאהשעתבהז

םתומשתאןרהאאשנולארשיינבלןרכזינבאדפאה

תצבשמתישעו13ןרכזל‐‐ויפתכיתשלעהוהיינפל

םתאהשעתתלבגמרוהטבהזתרשרשיתשו14בהז

תצבשמהלעתתבעהתרשרשתאהתתנותבעהשעמ

דפאהשעמכ‐‐בשחהשעמטפשמןשחתישעו15

‐‐רזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתבהזונשעת

ובחרתרזווכראתרזלופכהיהיעובר16ותאהשעת

םדארוטןבאםירוטהעבראןבאתאלמובתאלמו17

ךפנ‐‐ינשהרוטהו18דחאהרוטה‐‐תקרבוהדטפ

המלחאוובשםשל‐‐ישילשהרוטהו19םלהיוריפס

םיצבשמהפשיוםהשושישרת‐‐יעיברהרוטהו20

ינבתמשלעןייהתםינבאהו21םתאולמבויהיבהז

שיאםתוחיחותפםתמשלע‐‐הרשעםיתשלארשי

ןשחהלעתישעו22טבשרשעינשלןייהתומשלע

לעתישעו23רוהטבהזתבעהשעמתלבגתשרש

לעתועבטהיתשתאתתנובהזתועבטיתשןשחה

לעבהזהתתבעיתשתאהתתנו24ןשחהתוצקינש

יתשתוצקיתשתאו25ןשחהתוצקלא‐‐תעבטהיתש

תופתכלעהתתנותוצבשמהיתשלעןתתתתבעה

תמשובהזתועבטיתשתישעו26וינפלומלאדפאה

רבעלארשאותפשלע‐‐ןשחהתוצקינשלעםתא

םתאהתתנובהזתועבטיתשתישעו27התיבדפאה

תמעלוינפלוממהטמלמדופאהתופתכיתשלע

ןשחהתאוסכריו28דופאהבשחללעממ‐‐ותרבחמ

לעתויהלתלכתליתפבדופאהתעבטלאותעבטמ

אשנו29דופאהלעמןשחהחזיאלודופאהבשח

‐ובללעטפשמהןשחבלארשיינבתומשתאןרהא

תתנו30דימתהוהיינפלןרכזלשדקהלאואבב‐

לעויהוםימתהתאוםירואהתאטפשמהןשחלא

ינבטפשמתאןרהאאשנוהוהיינפלואבבןרהאבל

ליעמתאתישעו31דימת‐‐הוהיינפלובללעלארשי

הפשוכותבושאריפהיהו32תלכתלילכדופאה

אל‐‐ולהיהיארחתיפכגראהשעמביבסויפלהיהי

תעלותוןמגראותלכתינמרוילושלעתישעו33ערקי

34ביבסםכותבבהזינמעפוביבסוילושלע‐‐ינש

ליעמהילושלעןומרובהזןמעפןומרובהזןמעפ

לאואבבולוקעמשנותרשלןרהאלעהיהו35ביבס

ץיצתישעו36תומיאלו‐‐ותאצבוהוהיינפלשדקה

37הוהילשדקםתחיחותפוילעתחתפורוהטבהז

לומלאתפנצמהלעהיהותלכתליתפלעותאתמשו

ןרהאאשנוןרהאחצמלעהיהו38היהיתפנצמהינפ

תנתמלכללארשיינבושידקירשאםישדקהןועתא

הוהיינפלםהלןוצרלדימתוחצמלעהיהוםהישדק

השעתטנבאוששתפנצמתישעוששתנתכהתצבשו39

םהלתישעותנתכהשעתןרהאינבלו40םקרהשעמ

41תראפתלודובכלםהלהשעתתועבגמוםיטנבא

תחשמוותאוינבתאוךיחאןרהאתאםתאתשבלהו

השעו42ילונהכו‐‐םתאתשדקוםדיתאתאלמוםתא

דעוםינתממהורערשבתוסכלדביסנכמםהל

להאלאםאבבוינבלעוןרהאלעויהו43ויהיםיכרי

ואשיאלושדקבתרשלחבזמהלאםתשגבואדעומ

וירחאוערזלוולםלועתקחותמוןוע

ןהכל‐‐םתאשדקלםהלהשעתרשארבדההזו29

םחלו2םמימת‐‐םינשםליאורקבןבדחארפחקליל

םיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתצמתלחותוצמ

לסלעםתואתתנו3םתאהשעתםיטחתלסןמשב

םליאהינשתאו‐‐רפהתאולסבםתאתברקהודחא

דעומלהאחתפלאבירקתוינבתאוןרהאתאו4

תשבלהוםידגבהתאתחקלו5םימבםתאתצחרו

דפאהתאודפאהליעמתאותנתכהתאןרהאתא

תפנצמהתמשו6דפאהבשחבולתדפאוןשחהתאו

תחקלו7תפנצמהלעשדקהרזנתאתתנוושארלע

תאו8ותאתחשמוושארלעתקציוהחשמהןמשתא

טנבאםתאתרגחו9תנתכםתשבלהובירקתוינב

הנהכםהלהתיהותעבגמםהלתשבחווינבוןרהא

תאתברקהו10וינבדיוןרהאדיתאלמוםלועתקחל
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לעםהידיתאוינבוןרהאךמסודעומלהאינפלרפה

להאחתפהוהיינפלרפהתאתטחשו11רפהשאר

חבזמהתנרקלעהתתנורפהםדמתחקלו12דעומ

13חבזמהדוסילאךפשתםדהלכתאוךעבצאב

תרתיהתאוברקהתאהסכמהבלחהלכתאתחקלו

ןהילערשאבלחהתאותילכהיתשתאודבכהלע

תאוורעתאורפהרשבתאו14החבזמהתרטקהו

תאו15אוהתאטחהנחמלץוחמשאבףרשתושרפ

לע‐‐םהידיתאוינבוןרהאוכמסוחקתדחאהליאה

תקרזוומדתאתחקלוליאהתאתטחשו16ליאהשאר

תצחרוויחתנלחתנת‐‐ליאהתאו17ביבסחבזמהלע

תרטקהו18ושארלעוויחתנלעתתנוויערכווברק

חוחינחירהוהילאוההלעהחבזמהליאהלכתא

ןרהאךמסוינשהליאהתאתחקלו19אוההוהילהשא

ליאהתאתטחשו20ליאהשארלעםהידיתאוינבו

ךונתלעוןרהאןזאךונתלעהתתנוומדמתחקלו

םלגרןהבלעותינמיהםדיןהבלעותינמיהוינבןזא

תחקלו21ביבסחבזמהלעםדהתאתקרזותינמיה

לעתיזהוהחשמהןמשמוחבזמהלערשאםדהןמ

שדקוותאוינבידגבלעווינבלעווידגבלעוןרהא

ליאהןמתחקלו22ותאוינבידגבווינבווידגבואוה

תאוברקהתאהסכמהבלחהתאוהילאהובלחה

ןהילערשאבלחהתאותילכהיתשתאודבכהתרתי

תחאםחלרככו23אוהםיאלמליאיכןימיהקושתאו

רשאתוצמהלסמדחאקיקרו‐‐תחאןמשםחלתלחו

וינביפכלעוןרהאיפכלע‐‐לכהתמשו24הוהיינפל

םדימםתאתחקלו25הוהיינפלהפונתםתאתפנהו

הוהיינפלחוחינחירלהלעהלעהחבזמהתרטקהו

םיאלמהליאמהזחהתאתחקלו26הוהילאוההשא

ךלהיהוהוהיינפלהפונתותאתפנהוןרהאלרשא

המורתהקושתאוהפונתההזחתאתשדקו27הנמל

ןרהאלרשאמ‐‐םיאלמהליאמםרוהרשאוףנוהרשא

תאמםלועקחלוינבלוןרהאלהיהו28וינבלרשאמו

ינבתאמהיהיהמורתואוההמורתיכלארשיינב

ידגבו29הוהילםתמורת‐‐םהימלשיחבזמלארשי

םהבהחשמלוירחאוינבלויהיןרהאלרשאשדקה

ןהכהםשבליםימיתעבש30םדיתאםבאלמלו

שדקבתרשלדעומלהאלאאבירשאוינבמ‐‐ויתחת

םקמבורשבתאתלשבוחקתםיאלמהליאתאו31

םחלהתאוליאהרשבתאוינבוןרהאלכאו32שדק

רפכרשאםתאולכאו33דעומלהאחתפלסברשא

יכלכאיאלרזוםתאשדקלםדיתאאלמלםהב

דע‐‐םחלהןמוםיאלמהרשבמרתויםאו34םהשדק

אוהשדקיכלכאיאלשאברתונהתאתפרשורקבה

הכתאיתיוצרשאלככהככוינבלוןרהאלתישעו35

לעםוילהשעתתאטחרפו36םדיאלמתםימיתעבש

תחשמווילעךרפכבחבזמהלעתאטחוםירפכה

תשדקוחבזמהלערפכתםימיתעבש37ושדקלותא

שדקיחבזמבעגנהלכםישדקשדקחבזמההיהוותא

םינשהנשינבםישבכחבזמהלעהשעתרשאהזו38

תאורקבבהשעתדחאהשבכהתא39דימתםויל

לולבתלסןרשעו40םיברעהןיבהשעתינשהשבכה

שבכל‐‐ןייןיההתעיברךסנוןיההעברתיתכןמשב

תחנמכםיברעהןיבהשעתינשהשבכהתאו41דחאה

הוהילהשאחחינחירלהלהשעתהכסנכורקבה

הוהיינפלדעומלהאחתפםכיתרדלדימתתלע42

יתדענו43םשךילארבדלהמשםכלדעוארשא

להאתאיתשדקו44ידבכבשדקנולארשיינבלהמש

ילןהכלשדקאוינבתאוןרהאתאוחבזמהתאודעומ

46םיהלאלםהליתייהולארשיינבךותביתנכשו45

ץראמםתאיתאצוהרשאםהיהלאהוהיינאיכועדיו

םהיהלאהוהיינאםכותבינכשלםירצמ

השעתםיטשיצעתרטקרטקמחבזמתישעו30

םיתמאוהיהיעוברובחרהמאווכראהמא2ותא

תאווגגתארוהטבהזותאתיפצו3ויתנרקונממותמק

ביבסבהזרזולתישעוויתנרקתאו‐‐ביבסויתריק

יתשלעורזלתחתמולהשעתבהזתעבטיתשו4

םידבלםיתבלהיהווידצינשלעהשעת‐‐ויתעלצ

םיטשיצעםידבהתאתישעו5המהבותאתאשל

רשאתכרפהינפלותאהתתנו6בהזםתאתיפצו
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רשאתדעהלערשאתרפכהינפל‐‐תדעהןראלע

םימסתרטקןרהאוילעריטקהו7המשךלדעוא

תלעהבו8הנריטקי‐‐תרנהתאוביטיהברקבברקבב

דימתתרטק‐‐הנריטקיםיברעהןיבתרנהתאןרהא

הרזתרטקוילעולעתאל9םכיתרדלהוהיינפל

לעןרהארפכו10וילעוכסתאלךסנוהחנמוהלעו

הנשבתחאםירפכהתאטחםדמהנשבתחאויתנרק

11הוהילאוהםישדקשדק‐‐םכיתרדלוילערפכי

שארתאאשתיכ12רמאלהשמלאהוהירבדיו

הוהילושפנרפכשיאונתנוםהידקפללארשיינב

הז13םתאדקפבףגנםהבהיהיאלוםתאדקפב

לקשבלקשהתיצחמ‐‐םידקפהלערבעהלכונתי

המורתלקשהתיצחמ‐‐לקשההרגםירשעשדקה

הנשםירשעןבמםידקפהלערבעהלכ14הוהיל

לדהוהבריאלרישעה15הוהיתמורתןתי‐‐הלעמו

הוהיתמורתתאתתל‐‐לקשהתיצחממטיעמיאל

תאמםירפכהףסכתאתחקלו16םכיתשפנלערפכל

ינבלהיהודעומלהאתדבעלעותאתתנולארשיינב

17םכיתשפנלערפכלהוהיינפלןורכזללארשי

ונכותשחנרויכתישעו18רמאלהשמלאהוהירבדיו

חבזמהןיבודעומלהאןיבותאתתנוהצחרל‐‐תשחנ

םהידיתאונממוינבוןרהאוצחרו19םימהמשתתנו

‐‐םימוצחרידעומלהאלאםאבב20םהילגרתאו

השאריטקהלתרשלחבזמהלאםתשגבואותמיאלו

התיהוותמיאלוםהילגרוםהידיוצחרו21הוהיל

לאהוהירבדיו22םתרדלוערזלוולםלועקחםהל

רורדרמשארםימשבךלחקהתאו23רמאלהשמ

הנקוםיתאמוםישמחותיצחמםשבןמנקותואמשמח

לקשבתואמשמחהדקו24םיתאמוםישמחםשב

‐‐שדקתחשמןמשותאתישעו25ןיהתיזןמשושדקה

26היהישדקתחשמןמשחקרהשעמתחקרמחקר

תאו27תדעהןוראתאודעומלהאתאובתחשמו

תאוהילכתאוהרנמהתאווילכלכתאוןחלשה

תאווילכלכתאוהלעהחבזמתאו28תרטקהחבזמ

לכםישדקשדקויהוםתאתשדקו29ונכתאוריכה

תשדקוחשמתוינבתאוןרהאתאו30שדקיםהבעגנה

ןמשרמאלרבדתלארשיינבלאו31ילןהכלםתא

םדארשבלע32םכיתרדל‐‐ילהזהיהישדקתחשמ

שדקאוהשדקוהמכושעתאלותנכתמבוךסייאל

ונממןתירשאווהמכחקרירשאשיא33םכלהיהי

ךלחקהשמלאהוהירמאיו34וימעמתרכנו‐‐רזלע

דבבדבהכזהנבלוםימסהנבלחותלחשוףטנםימס

חלממחקורהשעמחקרתרטקהתאתישעו35היהי

ינפלהנממהתתנוקדההנממתקחשו36שדקרוהט

םישדקשדקהמשךלדעוארשאדעומלהאבתדעה

אלהתנכתמב‐‐השעתרשאתרטקהו37םכלהיהת

השעירשאשיא38הוהילךלהיהתשדקםכלושעת

וימעמתרכנו‐‐הבחירהלהומכ

םשביתארקהאר2רמאלהשמלאהוהירבדיו31

ותאאלמאו3הדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצב

הכאלמלכבותעדבוהנובתבוהמכחבםיהלאחור

5תשחנבוףסכבובהזבתושעלתבשחמבשחל4

לכבתושעלץעתשרחבותאלמלןבאתשרחבו

ךמסיחאןבבאילהאתאותאיתתנהנהינאו6הכאלמ

תאושעוהמכחיתתנבלםכחלכבלבוןדהטמל

תדעלןראהתאודעומלהאתא7ךתיוצרשאלכ

תאו8להאהילכלכתאווילערשאתרפכהתאו

הילכלכתאוהרהטההרנמהתאווילכתאוןחלשה

וילכלכתאוהלעהחבזמתאו9תרטקהחבזמתאו

ידגבתאודרשהידגבתאו10ונכתאורויכהתאו

ןמשתאו11ןהכלוינבידגבתאוןהכהןרהאלשדקה

ךתיוצרשאלככשדקלםימסהתרטקתאוהחשמה

לארבדהתאו13רמאלהשמלאהוהירמאיו12ושעי

אוהתואיכורמשתיתתבשתאךארמאללארשיינב

םכשדקמהוהיינאיכתעדל‐‐םכיתרדלםכיניבויניב

היללחמםכלאוהשדקיכתבשהתאםתרמשו14

שפנההתרכנוהכאלמהבהשעהלכיכ‐‐תמויתומ

םויבוהכאלמהשעיםימיתשש15הימעברקמאוהה

הכאלמהשעהלכהוהילשדקןותבשתבשיעיבשה

תבשהתאלארשיינבורמשו16תמויתומתבשהםויב
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ןיבויניב17םלועתירבםתרדלתבשהתאתושעל

הוהיהשעםימיתששיכםלעלאוהתוא‐‐לארשיינב

18שפניותבשיעיבשהםויבוץראהתאוםימשהתא

תחלינשיניסרהבותארבדלותלככהשמלאןתיו

םיהלאעבצאבםיבתכןבאתחל‐‐תדעה

להקיורההןמתדרלהשמששביכםעהאריו32

םיהלאונלהשעםוקוילאורמאיוןרהאלעםעה

ונלעהרשאשיאההשמהזיכ‐‐ונינפלוכלירשא

םהלארמאיו2ולהיההמונעדיאלםירצמץראמ

םכינבםכישנינזאברשאבהזהימזנוקרפןרהא

ימזנתאםעהלכוקרפתיו3ילאואיבהוםכיתנבו

םדימחקיו4ןרהאלאואיביוםהינזאברשאבהזה

הלא‐‐ורמאיוהכסמלגעוהשעיוטרחבותארציו

אריו5םירצמץראמךולעהרשאלארשיךיהלא

הוהילגחרמאיוןרהאארקיווינפלחבזמןביוןרהא

בשיוםימלשושגיותלעולעיותרחממומיכשיו6רחמ

השמלאהוהירבדיו7קחצלומקיוותשולכאלםעה

8םירצמץראמתילעהרשאךמעתחשיכ‐‐דרךל

הכסמלגעםהלושע‐‐םתיוצרשאךרדהןמרהמורס

לארשיךיהלאהלאורמאיוולוחבזיוולווחתשיו

השמלאהוהירמאיו9םירצמץראמךולעהרשא

התעו10אוהףרעהשקםעהנהוהזהםעהתאיתיאר

יוגלךתואהשעאוםלכאוםהביפארחיוילהחינה

המלרמאיוויהלאהוהיינפתאהשמלחיו11לודג

םירצמץראמתאצוהרשאךמעבךפאהרחיהוהי

רמאלםירצמורמאיהמל12הקזחדיבולודגחכב

ינפלעמםתלכלוםירהבםתאגרהלםאיצוההערב

13ךמעלהערהלעםחנהוךפאןורחמבושהמדאה

תעבשנרשאךידבעלארשילוקחצילםהרבאלרכז

יבכוככםכערזתאהבראםהלארבדתוךבםהל

םכערזלןתאיתרמארשאתאזהץראהלכוםימשה

רבדרשאהערהלעהוהיםחניו14םלעלולחנו

תחלינשורההןמהשמדריוןפיו15ומעלתושעל

הזמוהזמ‐‐םהירבעינשמםיבתכתחלודיבתדעה

בתכמהוהמהםיהלאהשעמ‐‐תחלהו16םיבתכםה

עשוהיעמשיו17תחלהלעתורח‐‐אוהםיהלאבתכמ

המחלמלוקהשמלארמאיוהערבםעהלוקתא

תונעלוקןיאוהרובגתונעלוקןיארמאיו18הנחמב

לאברקרשאכיהיו19עמשיכנאתונעלוקהשולח

ךלשיוהשמףארחיותלחמולגעהתאאריוהנחמה

תאחקיו20רההתחתםתארבשיותחלהתאודימ

רזיוקדרשאדעןחטיושאבףרשיוושערשאלגעה

לאהשמרמאיו21לארשיינבתאקשיוםימהינפלע

האטחוילעתאבהיכהזהםעהךלהשעהמןרהא

תעדיהתאינדאףארחילאןרהארמאיו22הלדג

םיהלאונלהשע‐‐ילורמאיו23אוהערביכםעהתא

ץראמונלעהרשאשיאההשמהזיכונינפלוכלירשא

בהזימלםהלרמאו24ולהיההמונעדיאל‐‐םירצמ

הזהלגעהאציושאבוהכלשאוילונתיווקרפתה

ןרהאהערפיכאוהערפיכםעהתאהשמאריו25

רמאיוהנחמהרעשבהשמדמעיו26םהימקבהצמשל

םהלרמאיו27יולינבלכוילאופסאיוילאהוהילימ

וכרילעוברחשיאומישלארשייהלאהוהירמאהכ

ויחאתאשיאוגרהוהנחמברעשלרעשמובושוורבע

רבדכיולינבושעיו28וברקתאשיאווהערתאשיאו

29שיאיפלאתשלשכאוההםויבםעהןמלפיוהשמ

ונבבשיאיכהוהילםויהםכדיואלמהשמרמאיו

תרחממיהיו30הכרבםויהםכילעתתלו‐‐ויחאבו

התעוהלדגהאטחםתאטחםתאםעהלאהשמרמאיו

בשיו31םכתאטחדעבהרפכאילואהוהילאהלעא

הלדגהאטחהזהםעהאטחאנארמאיוהוהילאהשמ

םאוםתאטחאשתםאהתעו32בהזיהלאםהלושעיו

לאהוהירמאיו33תבתכרשאךרפסמאנינחמ‐‐ןיא

החנךלהתעו34ירפסמונחמאילאטחרשאימהשמ

ךינפלךלייכאלמהנה‐‐ךליתרבדרשאלאםעהתא

תאהוהיףגיו35םתאטחםהלעיתדקפוידקפםויבו

ןרהאהשערשאלגעהתאושערשאלעםעה

םעהוהתא‐‐הזמהלעךלהשמלאהוהירבדיו33

יתעבשנרשאץראהלאםירצמץראמתילעהרשא

2הננתאךערזלרמאלבקעילוקחצילםהרבאל
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ירמאהינענכהתאיתשרגוךאלמךינפליתחלשו

בלחתבזץראלא3יסוביהויוחהיזרפהויתחהו

‐‐התאףרעהשקםעיכךברקבהלעאאליכשבדו

‐הזהערהרבדהתאםעהעמשיו4ךרדבךלכאןפ

הוהירמאיו5וילעוידעשיאותשאלוולבאתיו‐

‐‐ףרעהשקםעםתאלארשיינבלארמאהשמלא

ךידעדרוההתעוךיתילכוךברקבהלעאדחאעגר

לארשיינבולצנתיו6ךלהשעאהמהעדאוךילעמ

הטנולהאהתאחקיהשמו7ברוחרהמםידעתא

להאולארקוהנחמהןמקחרההנחמלץוחמול

רשאדעומלהאלאאציהוהישקבמלכהיהודעומ

לכומוקילהאהלאהשמתאצכהיהו8הנחמלץוחמ

דעהשמירחאוטיבהוולהאחתפשיאובצנוםעה

דומעדריהלהאההשמאבכהיהו9הלהאהואב

לכהארו10השמםערבדולהאהחתפדמעוןנעה

םעהלכםקולהאהחתפדמעןנעהדומעתאםעה

םינפהשמלאהוהירבדו11ולהאחתפשיאווחתשהו

הנחמהלאבשווהערלאשיארבדירשאכםינפלא

12להאהךותמשימיאלרענןונןבעשוהיותרשמו

תאלעהילארמאהתאהארהוהילאהשמרמאיו

ימעחלשתרשאתאינתעדוהאלהתאוהזהםעה

13יניעבןחתאצמםגוםשבךיתעדיתרמאהתאו

ךכרדתאאנינעדוהךיניעבןחיתאצמאנםאהתעו

יוגהךמעיכהארוךיניעבןחאצמאןעמלךעדאו

םאוילארמאיו15ךליתחנהווכליינפרמאיו14הזה

אופאעדויהמבו16הזמונלעתלאםיכלהךינפןיא

ונמעךתכלבאולה‐‐ךמעוינאךיניעבןחיתאצמיכ

17המדאהינפלערשאםעהלכמךמעוינאונילפנו

תרבדרשאהזהרבדהתאםגהשמלאהוהירמאיו

רמאיו18םשבךעדאויניעבןחתאצמיכהשעא

לעיבוטלכריבעאינארמאיו19ךדבכתאאנינארה

ןחארשאתאיתנחוךינפלהוהיםשביתארקוךינפ

תאתארללכותאלרמאיו20םחרארשאתאיתמחרו

םוקמהנההוהירמאיו21יחוםדאהינאריאליכינפ

ךיתמשוידבכרבעבהיהו22רוצהלעתבצנויתא

יתרסהו23ירבעדעךילעיפכיתכשורוצהתרקנב

ואריאלינפוירחאתאתיארויפכתא

םינבאתחלינשךללספהשמלאהוהירמאיו34

ויהרשאםירבדהתאתחלהלעיתבתכוםינשארכ

רקבלןוכנהיהו2תרבשרשאםינשארהתחלהלע

רההשארלעםשילתבצנויניסרהלארקבבתילעו

םגרההלכבארילאשיאםגוךמעהלעיאלשיאו3

ינשלספיו4אוההרההלומלאוערילארקבהוןאצה

רהלאלעיורקבבהשמםכשיוםינשארכםינבאתחל

םינבאתחלינשודיבחקיוותאהוהיהוצרשאכיניס

6הוהיםשבארקיוםשומעבציתיוןנעבהוהידריו5

‐ןונחוםוחרלאהוהיהוהיארקיווינפלעהוהירבעיו

אשנםיפלאלדסחרצנ7תמאודסחברוםיפאךרא‐

לעתובאןועדקפ‐‐הקניאלהקנוהאטחועשפוןוע

רהמיו8םיעברלעוםישלשלעםינבינבלעוםינב

ןחיתאצמאנםארמאיו9וחתשיוהצראדקיוהשמ

ףרעהשקםעיכונברקבינדאאנךליינדאךיניעב

הנהרמאיו10ונתלחנוונתאטחלווננועלתחלסואוה

אלרשאתאלפנהשעאךמעלכדגנתירבתרכיכנא

רשאםעהלכהארוםיוגהלכבוץראהלכבוארבנ

ינארשאאוהארוניכהוהיהשעמתאוברקבהתא

יננהםויהךוצמיכנארשאתא‐‐ךלרמש11ךמעהשע

יוחהויזרפהויתחהוינענכהוירמאהתאךינפמשרג

ץראהבשוילתירבתרכתןפךלרמשה12יסוביהו

יכ13ךברקבשקומלהיהיןפהילעאבהתארשא

וירשאתאוןורבשתםתבצמתאוןוצתתםתחבזמתא

אנקהוהייכרחאלאלהוחתשתאליכ14ןותרכת

ץראהבשוילתירבתרכתןפ15אוהאנקלאומש

תלכאוךלארקוםהיהלאלוחבזוםהיהלאירחאונזו

ירחאויתנבונזוךינבלויתנבמתחקלו16וחבזמ

הכסמיהלא17ןהיהלאירחאךינבתאונזהוןהיהלא

םימיתעבש‐‐רמשתתוצמהגחתא18ךלהשעתאל

יכביבאהשדחדעומלךתיוצרשאתוצמלכאת

לכוילםחררטפלכ19םירצממתאציביבאהשדחב

השבהדפתרומחרטפו20השורושרטפרכזתךנקמ
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אלוהדפתךינברוכבלכותפרעוהדפתאלםאו

יעיבשהםויבודבעתםימיתשש21םקירינפוארי

השעתתעבשגחו22תבשתריצקבושירחבתבשת

23הנשהתפוקת‐‐ףיסאהגחוםיטחריצקירוכבךל

ןדאהינפתאךרוכזלכהארי‐‐הנשבםימעפשלש

יתבחרהוךינפמםיוגשירואיכ24לארשייהלאהוהי

תוארלךתלעבךצראתאשיאדמחיאלוךלבגתא

טחשתאל25הנשבםימעפשלשךיהלאהוהיינפתא

26חספהגחחבזרקבלןיליאלויחבזםדץמחלע

אלךיהלאהוהיתיבאיבתךתמדאירוכבתישאר

בתכהשמלאהוהירמאיו27ומאבלחבידגלשבת

הלאהםירבדהיפלעיכהלאהםירבדהתאךל

הוהיםעםשיהיו28לארשיתאו‐‐תירבךתאיתרכ

םימולכאאלםחל‐‐הלילםיעבראוםויםיעברא

תרשע‐‐תירבהירבדתאתחלהלעבתכיוהתשאל

תחלינשויניסרהמהשמתדרביהיו29םירבדה

יכעדיאלהשמורההןמותדרבהשמדיבתדעה

ינבלכוןרהאאריו30ותאורבדב‐‐וינפרועןרק

וילאתשגמוארייווינפרועןרקהנהוהשמתאלארשי

םיאשנהלכוןרהאוילאובשיוהשמםהלאארקיו31

ינבלכושגנןכירחאו32םהלאהשמרבדיוהדעב

יניסרהבותאהוהירבדרשאלכתא‐‐םוציולארשי

אבבו34הוסמוינפלעןתיוםתארבדמהשמלכיו33

ותאצדעהוסמהתאריסיותארבדלהוהיינפלהשמ

ינבוארו35הוצירשאתאלארשיינבלארבדואציו

השמבישהוהשמינפרועןרקיכהשמינפתאלארשי

ותארבדלואבדעוינפלעהוסמהתא

רמאיו‐‐לארשיינבתדעלכתאהשמלהקיו35

םתאתשעלהוהיהוצרשאםירבדההלאםהלא

היהייעיבשהםויבוהכאלמהשעתםימיתשש2

הכאלמובהשעהלכהוהילןותבשתבששדקםכל

תבשהםויבםכיתבשמלכבשאורעבתאל3תמוי

הזרמאללארשיינבתדעלכלאהשמרמאיו4

המורתםכתאמוחק5רמאלהוהיהוצרשארבדה

בהזהוהיתמורתתאהאיביובלבידנלכהוהיל

םיזעוששוינשתעלותוןמגראותלכתו6תשחנוףסכו

8םיטשיצעוםישחתתרעוםימדאמםליאתרעו7

םימסהתרטקלוהחשמהןמשלםימשבורואמלןמשו

לכו10ןשחלודופאלםיאלמינבאו‐‐םהשינבאו9

11הוהיהוצרשאלכתאושעיוואביםכבבלםכח

תאוויסרקתאוהסכמתאוולהאתא‐‐ןכשמהתא

ןראהתא12וינדאתאווידמעתאוחירבתאוישרק

ןחלשהתא13ךסמהתכרפתאותרפכהתאוידבתאו

תרנמתאו14םינפהםחלתאווילכלכתאווידבתאו

15רואמהןמשתאוהיתרנתאוהילכתאורואמה

תאוהחשמהןמשתאווידבתאותרטקהחבזמתאו

תא16ןכשמהחתפלחתפהךסמתאוםימסהתרטק

וידבתאולרשאתשחנהרבכמתאוהלעהחבזמ

רצחהיעלקתא17ונכתאוריכהתאוילכלכתאו

תא18רצחהרעשךסמתאוהינדאתאווידמעתא

תא19םהירתימתאורצחהתדתיתאוןכשמהתדתי

ןרהאלשדקהידגבתאשדקבתרשלדרשהידגב

ינבתדעלכואציו20ןהכלוינבידגבתאוןהכה

ובלואשנרשאשיאלכואביו21השמינפלמלארשי

הוהיתמורתתאואיבהותאוחורהבדנרשאלכו

שדקהידגבלוותדבעלכלודעומלהאתכאלמל

חחואיבהבלבידנלכםישנהלעםישנאהואביו22

ףינהרשאשיאלכובהזילכלכזמוכותעבטוםזנו

תלכתותאאצמנרשאשיאלכו23הוהילבהזתפונת

םימדאמםליאתרעוםיזעוששו‐‐ינשתעלותוןמגראו

תשחנוףסכתמורתםירמלכ24ואיבהםישחתתרעו

םיטשיצעותאאצמנרשאלכוהוהיתמורתתאואיבה

בלתמכחהשאלכו25ואיבה‐‐הדבעהתכאלמלכל

תאןמגראהתאותלכתהתאהוטמואיביוווטהידיב

ןבלאשנרשא‐‐םישנהלכו26ששהתאוינשהתעלות

תא‐‐ואיבהםאשנהו27םיזעהתאווטהמכחבהנתא

תאו28ןשחלודופאלםיאלמהינבאתאוםהשהינבא

תרטקלוהחשמהןמשלו‐‐רואמלןמשהתאוםשבה

איבהלםתאםבלבדנרשאהשאושיאלכ29םימסה

‐‐השמדיבתושעלהוהיהוצרשאהכאלמהלכל
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לאהשמרמאיו30הוהילהבדנלארשיינבואיבה

ןבירואןבלאלצבםשבהוהיארקוארלארשיינב

המכחבםיהלאחורותאאלמיו31הדוהיהטמלרוח

‐‐תבשחמבשחלו32הכאלמלכבותעדבוהנובתב

תאלמלןבאתשרחבו33תשחנבוףסכבובהזבתשעל

תרוהלו34תבשחמתכאלמלכבתושעלץעתשרחבו

35ןדהטמלךמסיחאןבבאילהאואוהובלבןתנ

בשחושרחתכאלמלכתושעלבלתמכחםתאאלמ

גראוששבוינשהתעלותבןמגראבותלכתבםקרו

תבשחמיבשחוהכאלמלכישע

בלםכחשיאלכובאילהאולאלצבהשעו36

תשעלתעדלהמהבהנובתוהמכחהוהיןתנרשא

הוהיהוצרשאלכל‐‐שדקהתדבעתכאלמלכתא

לכלאובאילהאלאולאלצבלאהשמארקיו2

רשאלכ‐‐ובלבהמכחהוהיןתנרשאבלםכחשיא

וחקיו3התאתשעלהכאלמהלאהברקלובלואשנ

לארשיינבואיבהרשאהמורתהלכתאהשמינפלמ

וילאואיבהםהוהתאתשעל‐‐שדקהתדבעתכאלמל

םישעהםימכחהלכואביו4רקבברקבב‐‐הבדנדוע

רשאותכאלממשיאשיא‐‐שדקהתכאלמלכתא

םעהםיברמרמאלהשמלאורמאיו5םישעהמה

תשעלהוהיהוצרשאהכאלמלהדבעהידמאיבהל

שיארמאלהנחמבלוקוריבעיוהשמוציו6התא

אלכיושדקהתמורתלהכאלמדועושעילאהשאו

‐הכאלמהלכלםידהתיההכאלמהו7איבהמםעה

ישעבבלםכחלכושעיו8רתוהוהתאתושעל‐

תלכתורזשמששתעירירשע‐‐ןכשמהתאהכאלמה

םתאהשעבשחהשעמםיברכ‐‐ינשתעלותוןמגראו

בחרוהמאבםירשעוהנמשתחאההעיריהךרא9

תעיריהלכלתחאהדמתחאההעיריההמאבעברא

שמחותחאלאתחאתעיריהשמחתארבחיו10

לעתלכתתאללשעיו11תחאלאתחארבחתעירי

תפשבהשעןכתרבחמבהצקמתחאההעיריהתפש

תאללםישמח12תינשהתרבחמבהנוציקההעיריה

הצקבהשעתאללםישמחותחאההעיריבהשע

‐‐תאללהתליבקמתינשהתרבחמברשאהעיריה

תארבחיובהזיסרקםישמחשעיו13תחאלאתחא

דחאןכשמהיהיוםיסרקבתחאלאתחאתעיריה

הרשעיתשעןכשמהלעלהאלםיזעתעירישעיו14

םישלשתחאההעיריהךרא15םתאהשעתעירי

תחאהדמתחאההעיריהבחרתומאעבראוהמאב

תעיריהשמחתארבחיו16תעיריהרשעיתשעל

םישמחתאללשעיו17דבלתעיריהששתאודבל

תאללםישמחותרבחמבהנציקההעיריהתפשלע

יסרקשעיו18תינשהתרבחההעיריהתפשלעהשע

שעיו19דחאתיהללהאהתארבחלםישמחתשחנ

םישחתתרעהסכמוםימדאמםליאתרעלהאלהסכמ

םיטשיצעןכשמלםישרקהתאשעיו20הלעמלמ

המאהיצחוהמאושרקהךראתמארשע21םידמע

תבלשמדחאהשרקלתדייתש22דחאהשרקהבחר

תאשעיו23ןכשמהישרקלכלהשעןכתחאלאתחא

24הנמיתבגנתאפלםישרקםירשעןכשמלםישרקה

ינשםישרקהםירשעתחתהשע‐‐ףסכינדאםיעבראו

םינדאינשוויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדא

ןכשמהעלצלו25ויתדייתשלדחאהשרקהתחת

םיעבראו26םישרקםירשעהשעןופצתאפלתינשה

ינשודחאהשרקהתחתםינדאינש‐‐ףסכםהינדא

המיןכשמהיתכרילו27דחאהשרקהתחתםינדא

תעצקמלהשעםישרקינשו28םישרקהששהשע

ויהיודחיוהטמלמםמאותויהו29םיתכריב‐‐ןכשמה

םהינשלהשעןכתחאהתעבטהלאושארלאםימת

ףסכםהינדאוםישרקהנמשויהו30תעצקמהינשל

שרקהתחתםינדאינשםינדאינש‐‐םינדארשעהשש

עלצישרקלהשמח‐‐םיטשיצעיחירבשעיו31דחאה

ןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו32תחאהןכשמה

המיםיתכרילןכשמהישרקלםחירבהשמחותינשה

םישרקהךותבחרבלןכיתהחירבהתאשעיו33

תאובהזהפצםישרקהתאו34הצקהלאהצקהןמ

םחירבהתאףציוםחירבלםיתב‐‐בהזהשעםתעבט

ינשתעלותוןמגראותלכתתכרפהתאשעיו35בהז
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הלשעיו36םיברכהתאהשעבשחהשעמרזשמששו

םהלקציובהזםהיוובהזםפציוםיטשידומעהעברא

תלכתלהאהחתפלךסמשעיו37ףסכינדאהעברא

תאו38םקרהשעמרזשמששוינשתעלותוןמגראו

םהיקשחוםהישארהפצוםהיוותאוהשמחוידומע

תשחנהשמחםהינדאובהז

יצחוםיתמאםיטשיצעןראהתאלאלצבשעיו37

והפציו2ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאווכרא

קציו3ביבסבהזרזולשעיוץוחמותיבמרוהטבהז

תעבטיתשוויתמעפעבראלעבהזתעבטעבראול

שעיו4תינשהועלצלעתעבטיתשותחאהועלצלע

םידבהתאאביו5בהזםתאףציוםיטשיצעידב

שעיו6ןראהתאתאשלןראהתעלצלעתעבטב

יצחוהמאוהכראיצחוםיתמארוהטבהזתרפכ

ינשמםתאהשעהשקמבהזםיברכינששעיו7הבחר

דחאבורכוהזמהצקמדחאבורכ8תרפכהתוצק

ותווצקינשמםיברכהתאהשעתרפכהןמהזמהצקמ

הלעמלםיפנכישרפםיברכהויהיו9)ויתוצק(

ויחאלאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככס

יצעןחלשהתאשעיו10םיברכהינפויה‐‐תרפכהלא

11ותמקיצחוהמאוובחרהמאווכראםיתמאםיטש

ולשעיו12ביבסבהזרזולשעיורוהטבהזותאףציו

13ביבסותרגסמלבהזרזשעיוביבסחפטתרגסמ

עבראלעתעבטהתאןתיובהזתעבטעבראולקציו

ויהתרגסמהתמעל14וילגרעבראלרשאתאפה

תאשעיו15ןחלשהתאתאשלםידבלםיתבתעבטה

ןחלשהתאתאשלבהזםתאףציוםיטשיצעםידבה

תאוויתרעקתאןחלשהלערשאםילכהתאשעיו16

בהז‐‐ןהבךסירשאתושקהתאוויתיקנמתאוויתפכ

תאהשעהשקמרוהטבהזהרנמהתאשעיו17רוהט

הנממהיחרפוהירתפכהיעיבג‐‐הנקוהכריהרנמה

הרנמינקהשלשהידצמםיאציםינקהששו18ויה

השלש19ינשההדצמהרנמינקהשלשודחאההדצמ

השלשוחרפורתפכדחאההנקבםידקשמםיעבג

תששלןכחרפורתפכדחאהנקבםידקשמםיעבג

םיעבגהעבראהרנמבו20הרנמהןמםיאציהםינקה

םינקהינשתחתרתפכו21היחרפוהירתפכ‐‐םידקשמ

תחתרתפכוהנממםינקהינשתחתרתפכוהנממ

22הנממםיאציהםינקהתששל‐‐הנממםינקהינש

בהזתחאהשקמהלכויההנממםתנקוםהירתפכ

היתתחמוהיחקלמוהעבשהיתרנתאשעיו23רוהט

לכתאוהתאהשערוהטבהזרככ24רוהטבהז

וכראהמאםיטשיצעתרטקהחבזמתאשעיו25הילכ

26ויתנרקויהונממ‐‐ותמקםיתמאועוברובחרהמאו

תאו‐‐ביבסויתריקתאווגגתארוהטבהזותאףציו

בהזתעבטיתשו27ביבסבהזרזולשעיוויתנרק

‐‐וידצינשלעויתעלציתשלעורזלתחתמולהשע

םידבהתאשעיו28םהבותאתאשלםידבלםיתבל

החשמהןמשתאשעיו29בהזםתאףציוםיטשיצע

חקרהשעמ‐‐רוהטםימסהתרטקתאושדק

תומאשמחםיטשיצעהלעהחבזמתאשעיו38

2ותמקתומאשלשועוברובחרתומאשמחווכרא

ףציוויתנרקויהונממ‐‐ויתנפעבראלעויתנרקשעיו

תאותריסהתאחבזמהילכלכתאשעיו3תשחנותא

לכתתחמהתאותגלזמהתאתקרזמהתאוםיעיה

תשרהשעמרבכמחבזמלשעיו4תשחנהשעוילכ

עבראקציו5ויצחדעהטמלמובכרכתחתתשחנ

םידבלםיתבתשחנהרבכמל‐‐תוצקהעבראבתעבט

אביו7תשחנםתאףציוםיטשיצעםידבהתאשעיו6

ותאתאשלחבזמהתעלצלעתעבטבםידבהתא

תשחנרויכהתאשעיו8ותאהשעתחלבובנםהב

חתפואבצרשאתאבצהתארמב‐‐תשחנונכתאו

יעלקהנמיתבגנתאפלרצחהתאשעיו9דעומלהא

םירשעםהידומע10המאבהאמרזשמששרצחה

11ףסכםהיקשחוםידומעהיוותשחנםירשעםהינדאו

םהינדאוםירשעםהידומע‐‐המאבהאמןופצתאפלו

תאפלו12ףסכםהיקשחוםידומעהיוותשחנםירשע

םהינדאוהרשעםהידומע‐‐המאבםישמחםיעלקםי

המדקתאפלו13ףסכםהיקושחוםידמעהיווהרשע

לאהמאהרשעשמחםיעלק14המאםישמחהחרזמ
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ףתכלו15השלשםהינדאוהשלשםהידומעףתכה

הרשעשמחםיעלקרצחהרעשלהזמוהזמתינשה

יעלקלכ16השלשםהינדאוהשלשםהידמעהמא

יוותשחנםידמעלםינדאהו17רזשמששביבסרצחה

םהוףסכםהישאריופצוףסכםהיקושחוםידומעה

רצחהרעשךסמו18רצחהידמעלכףסכםיקשחמ

רזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת‐‐םקרהשעמ

תמעלתומאשמחבחרבהמוקוךראהמאםירשעו

העבראםהינדאוהעבראםהידמעו19רצחהיעלק

20ףסכםהיקשחוםהישאריופצוףסכםהיוותשחנ

הלא21תשחנ‐‐ביבסרצחלוןכשמלתדתיהלכו

השמיפלעדקפרשאתדעהןכשמןכשמהידוקפ

לאלצבו22ןהכהןרהאןברמתיאדיבםיולהתדבע

הוצרשאלכתאהשעהדוהיהטמלרוחןבירואןב

‐ןדהטמלךמסיחאןבבאילהאותאו23השמתאהוהי

ינשהתעלותבוןמגראבותלכתבםקרובשחושרח‐

תכאלמלכבהכאלמליושעהבהזהלכ24ששבו

עבשורככםירשעועשתהפונתהבהזיהיו‐‐שדקה

ידוקפףסכו25שדקהלקשבלקשםישלשותואמ

םיעבשוהשמחותואמעבשוףלאורככתאמהדעה

לקשהתיצחמתלגלגלעקב26שדקהלקשב‐‐לקש

םירשעןבמםידקפהלערבעהלכל‐‐שדקהלקשב

שמחוםיפלאתשלשוףלאתואמששלהלעמוהנש

תאתקצלףסכהרככתאמיהיו27םישמחותואמ

תאמלםינדאתאמתכרפהינדאתאושדקהינדא

השמחותואמהעבשוףלאהתאו28ןדאלרככרככה

קשחוםהישארהפצוםידומעלםיווהשעםיעבשו

עבראוםיפלאורככםיעבשהפונתהתשחנו29םתא

תאודעומלהאחתפינדאתאהבשעיו30לקשתואמ

לכתאוולרשאתשחנהרבכמתאותשחנהחבזמ

רעשינדאתאוביבסרצחהינדאתאו31חבזמהילכ

רצחהתדתילכתאוןכשמהתדתילכתאורצחה

ביבס

ידגבושעינשהתעלותוןמגראהותלכתהןמו39

ןרהאלרשאשדקהידגבתאושעיושדקבתרשלדרש

בהזדפאהתאשעיו2השמתאהוהיהוצרשאכ

ועקריו3רזשמששו‐‐ינשתעלותוןמגראותלכת

תלכתהךותבתושעלםליתפץצקובהזהיחפתא

‐‐ששהךותבוינשהתעלותךותבוןמגראהךותבו

ותווצקינשלע‐‐תרבחולושעתפתכ4בשחהשעמ

אוהונממוילערשאותדפאבשחו5רבח)ויתוצק(

‐‐רזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתבהזוהשעמכ

םהשהינבאתאושעיו6השמתאהוהיהוצרשאכ

תומשלעםתוחיחותפתחתפמבהזתצבשמתבסמ

ןורכזינבא‐‐דפאהתפתכלעםתאםשיו7לארשיינב

תאשעיו8השמתאהוהיהוצרשאכלארשיינבל

ןמגראותלכתבהזדפאהשעמכבשחהשעמןשחה

תאושעלופכהיהעובר9רזשמששו‐‐ינשתעלותו

‐‐ובואלמיו10לופכובחרתרזווכראתרז‐‐ןשחה

רוטה‐‐תקרבוהדטפםדארוטןבאירוטהעברא

רוטהו12םלהיוריפסךפנ‐‐ינשהרוטהו11דחאה

‐‐יעיברהרוטהו13המלחאוובשםשל‐‐ישילשה

14םתאלמבבהזתצבשמתבסומהפשיוםהששישרת

לע‐‐הרשעםיתשהנהלארשיינבתמשלעםינבאהו

טבשרשעםינשלומשלעשיאםתחיחותפםתמש

בהזתבעהשעמתלבגתרשרשןשחהלעושעיו15

בהזתעבטיתשובהזתצבשמיתשושעיו16רוהט

ונתיו17ןשחהתוצקינשלעתעבטהיתשתאונתיו

ןשחהתוצקלע‐‐תעבטהיתשלעבהזהתתבעהיתש

תצבשמהיתשלעונתנתתבעהיתשתוצקיתשתאו18

יתשושעיו19וינפלומלאדפאהתפתכלעםנתיו

‐‐ותפשלעןשחהתוצקינשלעומישיובהזתעבט

בהזתעבטיתשושעיו20התיבדפאהרבעלארשא

תמעלוינפלוממהטמלמדפאהתפתכיתשלעםנתיו

ןשחהתאוסכריו21דפאהבשחללעממ‐‐ותרבחמ

לעתיהלתלכתליתפבדפאהתעבטלאויתעבטמ

הוצרשאכ‐‐דפאהלעמןשחהחזיאלודפאהבשח

גראהשעמדפאהליעמתאשעיו22השמתאהוהי

הפשארחתיפכוכותבליעמהיפו23תלכתלילכ

ינומרליעמהילושלעושעיו24ערקיאלביבסויפל
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ינמעפושעיו25רזשמ‐‐ינשתעלותוןמגראותלכת

ילושלעםינמרהךותבםינמעפהתאונתיורוהטבהז

ןמעפןמרוןמעפ26םינמרהךותב‐‐ביבסליעמה

הוהיהוצרשאכתרשלביבסליעמהילושלעןמרו

ןרהאלגראהשעמששתנתכהתאושעיו27השמתא

ששתעבגמהיראפתאוששתפנצמהתאו28וינבלו

רזשמששטנבאהתאו29רזשמששדבהיסנכמתאו

הוצרשאכםקרהשעמ‐‐ינשתעלותוןמגראותלכתו

רוהטבהזשדקהרזנץיצתאושעיו30השמתאהוהי

31הוהילשדק‐‐םתוחיחותפבתכמוילעובתכיו

הלעמלמתפנצמהלעתתלתלכתליתפוילעונתיו

ןכשמתדבעלכ‐‐לכתו32השמתאהוהיהוצרשאכ

תאהוהיהוצרשאלככ‐‐לארשיינבושעיודעומלהא

להאהתאהשמלאןכשמהתאואיביו33ושעןכהשמ

34וינדאווידמעווחירבוישרקויסרקוילכלכתאו

תרעהסכמתאוםימדאמהםליאהתרועהסכמתאו

תאותדעהןוראתא35ךסמהתכרפתאוםישחתה

תאווילכלכתאןחלשהתא36תרפכהתאווידב

תרנהיתרנתאהרהטההרנמהתא37םינפהםחל

תאו38רואמהןמשתאוהילכלכתאו‐‐הכרעמה

תאוםימסהתרטקתאוהחשמהןמשתאובהזהחבזמ

רבכמתאותשחנהחבזמתא39להאהחתפךסמ

תאוריכהתאוילכלכתאווידבתאולרשאתשחנה

תאוהינדאתאוהידמעתארצחהיעלקתא40ונכ

לכתאוהיתדתיווירתימתארצחהרעשלךסמה

דרשהידגבתא41דעומלהאל‐‐ןכשמהתדבעילכ

ידגבתאוןהכהןרהאלשדקהידגבתאשדקבתרשל

ינבושעןכהשמתאהוהיהוצרשאלככ42ןהכלוינב

הכאלמהלכתאהשמאריו43הדבעהלכתאלארשי

םתאךרביוושעןכהוהיהוצרשאכ‐‐התאושעהנהו

השמ

שדחהםויב2רמאלהשמלאהוהירבדיו40

דעומלהאןכשמתאםיקתשדחלדחאבןושארה

תאןראהלעתכסותודעהןוראתאםשתמשו3

תאבהווכרעתאתכרעוןחלשהתאתאבהו4תכרפה

חבזמתאהתתנו5היתרנתאתילעהוהרנמהתא

חתפהךסמתאתמשותדעהןוראינפלתרטקלבהזה

ןכשמחתפינפלהלעהחבזמתאהתתנו6ןכשמל

ןיבודעומלהאןיבריכהתאתתנו7דעומלהא

תתנוביבסרצחהתאתמשו8םימםשתתנוחבזמה

החשמהןמשתאתחקלו9רצחהרעשךסמתא

תאוותאתשדקווברשאלכתאוןכשמהתאתחשמו

תאוהלעהחבזמתאתחשמו10שדקהיהווילכלכ

םישדקשדקחבזמההיהוחבזמהתאתשדקווילכלכ

תברקהו12ותאתשדקוונכתאוריכהתאתחשמו11

םתאתצחרודעומלהאחתפלאוינבתאוןרהאתא

תחשמושדקהידגבתאןרהאתאתשבלהו13םימב

תשבלהובירקתוינבתאו14ילןהכוותאתשדקוותא

םהיבאתאתחשמרשאכםתאתחשמו15תנתכםתא

‐‐םלועתנהכלםתחשמםהלתיהלהתיהוילונהכו

ןכ‐‐ותאהוהיהוצרשאלככהשמשעיו16םתרדל

דחאב‐‐תינשההנשבןושארהשדחביהיו17השע

ןתיוןכשמהתאהשמםקיו18ןכשמהםקוהשדחל

תאםקיוויחירבתאןתיווישרקתאםשיווינדאתא

תאםשיוןכשמהלעלהאהתאשרפיו19וידומע

תאהוהיהוצרשאכ‐‐הלעמלמוילעלהאההסכמ

תאםשיוןראהלאתדעהתאןתיוחקיו20השמ

הלעמלמןראהלעתרפכהתאןתיוןראהלעםידבה

ךסמהתכרפתאםשיוןכשמהלאןראהתאאביו21

22השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐תודעהןוראלעךסיו

הנפצןכשמהךרילעדעומלהאבןחלשהתאןתיו

‐‐הוהיינפלםחלךרעוילעךרעיו23תכרפלץוחמ

להאבהרנמהתאםשיו24השמתאהוהיהוצרשאכ

תרנהלעיו25הבגנןכשמהךרילעןחלשהחכנדעומ

תאםשיו26השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐הוהיינפל

וילערטקיו27תכרפהינפלדעומלהאבבהזהחבזמ

תאםשיו28השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐םימסתרטק

חתפםשהלעהחבזמתאו29ןכשמלחתפהךסמ

‐‐החנמהתאוהלעהתאוילעלעיודעומלהאןכשמ

להאןיבריכהתאםשיו30השמתאהוהיהוצרשאכ
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וצחרו31הצחרלםימהמשןתיוחבזמהןיבודעומ

32םהילגרתאוםהידיתאוינבוןרהאוהשמונממ

וצחרי‐‐חבזמהלאםתברקבודעומלהאלאםאבב

ביבסרצחהתאםקיו33השמתאהוהיהוצרשאכ

השמלכיורצחהרעשךסמתאןתיוחבזמלוןכשמל

הוהידובכודעומלהאתאןנעהסכיו34הכאלמהתא

להאלאאובלהשמלכיאלו35ןכשמהתאאלמ

ןכשמהתאאלמהוהידובכוןנעהוילעןכשיכ‐‐דעומ

לכבלארשיינבועסיןכשמהלעמןנעהתולעהבו36

םוידעועסיאלו‐‐ןנעההלעיאלםאו37םהיעסמ

היהתשאוםמויןכשמהלעהוהיןנעיכ38ותלעה

םהיעסמלכבלארשיתיבלכיניעל‐‐ובהליל
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ארקיו
דעומלהאמוילאהוהירבדיוהשמלאארקיו1

םדאםהלאתרמאולארשיינבלארבד2רמאל

רקבהןמהמהבהןמ‐‐הוהילןברקםכמבירקייכ

ונברקהלעםא3םכנברקתאובירקתןאצהןמו

דעומלהאחתפלאונבירקיםימתרכזרקבהןמ

שארלעודיךמסו4הוהיינפלונצרלותאבירקי

רקבהןבתאטחשו5וילערפכלולהצרנוהלעה

וקרזוםדהתאםינהכהןרהאינבובירקהוהוהיינפל

6דעומלהאחתפרשאביבסחבזמהלעםדהתא

ינבונתנו7היחתנלהתאחתנוהלעהתאטישפהו

8שאהלעםיצעוכרעוחבזמהלע‐‐שאןהכהןרהא

תאושארהתאםיחתנהתאםינהכהןרהאינבוכרעו

9חבזמהלערשאשאהלערשאםיצעהלע‐‐רדפה

לכהתאןהכהריטקהוםימבץחריויערכווברקו

ןאצהןמםאו10הוהילחוחינחירהשאהלעהחבזמה

םימתרכז‐‐הלעלםיזעהןמואםיבשכהןמונברק

ינפל‐‐הנפצחבזמהךרילעותאטחשו11ונבירקי

‐‐חבזמהלעומדתאםינהכהןרהאינבוקרזוהוהי

ךרעוורדפתאוושארתאוויחתנלותאחתנו12ביבס

חבזמהלערשאשאהלערשאםיצעהלעםתאןהכה

תאןהכהבירקהוםימבץחריםיערכהוברקהו13

חחינחירהשאאוההלע‐‐החבזמהריטקהולכה

ןמבירקהוהוהילונברקהלעףועהןמםאו14הוהיל

ןהכהובירקהו15ונברקתא‐‐הנויהינבןמואםירתה

הצמנוהחבזמהריטקהוושארתאקלמוחבזמהלא

התצנבותארמתאריסהו16חבזמהריקלעומד

ןשדהםוקמלא‐‐המדקחבזמהלצאהתאךילשהו

ןהכהותאריטקהולידביאלויפנכבותאעסשו17

השאאוההלעשאהלערשאםיצעהלעהחבזמה

הוהיל‐‐חחינחיר

היהיתלס‐‐הוהילהחנמןברקבירקתיכשפנו2

האיבהו2הנבלהילעןתנוןמשהילעקציוונברק

התלסמוצמקאלמםשמץמקוםינהכהןרהאינבלא

התרכזאתאןהכהריטקהוהתנבללכלעהנמשמו

ןמתרתונהו3הוהילחחינחירהשא‐‐החבזמה

4הוהיישאמםישדקשדקוינבלוןרהאל‐‐החנמה

תצמתולחתלס‐‐רונתהפאמהחנמןברקברקתיכו

החנמםאו5ןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולב

6היהתהצמןמשבהלולבתלס‐‐ךנברקתבחמהלע

םאו7אוההחנמןמשהילעתקציוםיתפהתאתותפ

תאבהו8השעתןמשבתלס‐‐ךנברקתשחרמתחנמ

לאהבירקהוהוהיל‐‐הלאמהשעירשאהחנמהתא

החנמהןמןהכהםירהו9חבזמהלאהשיגהוןהכה

הוהילחחינחירהשא‐‐החבזמהריטקהוהתרכזאתא

םישדקשדקוינבלוןרהאל‐‐החנמהןמתרתונהו10

אל‐‐הוהילובירקתרשאהחנמהלכ11הוהיישאמ

ונממוריטקתאלשבדלכוראשלכיכץמחהשעת

לאוהוהילםתאובירקתתישארןברק12הוהילהשא

ךתחנמןברקלכו13חחינחירלולעיאלחבזמה

לעמךיהלאתירבחלמתיבשתאלוחלמתחלמב

בירקתםאו14חלמבירקתךנברקלכלעךתחנמ

למרכשרגשאביולקביבא‐‐הוהילםירוכבתחנמ

תמשוןמשהילעתתנו15ךירוכבתחנמתאבירקת

התרכזאתאןהכהריטקהו16אוההחנמהנבלהילע

הוהילהשא‐‐התנבללכלעהנמשמוהשרגמ

בירקמאוהרקבהןמםא‐‐ונברקםימלשחבזםאו3

ךמסו2הוהיינפלונבירקיםימתהבקנםארכזםא

ינבוקרזודעומלהאחתפוטחשוונברקשארלעודי

בירקהו3ביבס‐‐חבזמהלעםדהתאםינהכהןרהא

תאהסכמהבלחהתא‐‐הוהילהשאםימלשהחבזמ

יתשתאו4ברקהלערשאבלחהלכתאוברקה

תאוםילסכהלערשאןהלערשאבלחהתאותילכה

ותאוריטקהו5הנריסיתוילכהלעדבכהלעתרתיה

רשאםיצעהלערשאהלעהלעהחבזמהןרהאינב

ונברקןאצהןמםאו6הוהילחחינחירהשא‐‐שאהלע

7ונבירקיםימתהבקנוארכז‐‐הוהילםימלשחבזל

ינפלותאבירקהו‐‐ונברקתאבירקמאוהבשכםא

ינפלותאטחשוונברקשארלעודיתאךמסו8הוהי
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ביבס‐‐חבזמהלעומדתאןרהאינבוקרזודעומלהא

הילאהובלח‐‐הוהילהשאםימלשהחבזמבירקהו9

תאהסכמהבלחהתאוהנריסיהצעהתמעלהמימת

יתשתאו10ברקהלערשאבלחהלכתאוברקה

תאוםילסכהלערשאןהלערשאבלחהתאותילכה

וריטקהו11הנריסיתילכהלעדבכהלעתרתיה

‐‐ונברקזעםאו12הוהילהשאםחל‐‐החבזמהןהכה

טחשוושארלעודיתאךמסו13הוהיינפלובירקהו

לעומדתאןרהאינבוקרזודעומלהאינפלותא

‐‐הוהילהשאונברקונממבירקהו14ביבס‐‐חבזמה

רשאבלחהלכתאוברקהתאהסכמהבלחהתא

ןהלערשאבלחהתאותילכהיתשתאו15ברקהלע

תילכהלעדבכהלעתרתיהתאוםילסכהלערשא

חירלהשאםחל‐‐החבזמהןהכהםריטקהו16הנריסי

לכבםכיתרדלםלועתקח17הוהילבלחלכחחינ

ולכאתאלםדלכובלחלכ‐‐םכיתבשומ

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו4

רשאהוהיתוצמלכמהגגשבאטחתיכשפנ‐‐רמאל

חישמהןהכהםא3הנהמתחאמהשעוהנישעתאל

רפאטחרשאותאטחלעבירקהוםעהתמשאלאטחי

לארפהתאאיבהו4תאטחל‐‐הוהילםימתרקבןב

שארלעודיתאךמסוהוהיינפל‐‐דעומלהאחתפ

חישמהןהכהחקלו5הוהיינפלרפהתאטחשורפה

ןהכהלבטו6דעומלהאלאותאאיבהורפהםדמ

הוהיינפלםימעפעבשםדהןמהזהוםדבועבצאתא

תונרקלעםדהןמןהכהןתנו7שדקהתכרפינפתא

דעומלהאברשאהוהיינפלםימסהתרטקחבזמ

רשאהלעהחבזמדוסילאךפשירפהםדלכתאו

םיריתאטחהרפבלחלכתאו8דעומלהאחתפ

בלחהלכתאוברקהלעהסכמהבלחהתא‐‐ונממ

רשאבלחהתאותילכהיתשתאו9ברקהלערשא

לעדבכהלעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהילע

םימלשהחבזרושמםרוירשאכ10הנריסיתוילכה

רפהרועתאו11הלעהחבזמלעןהכהםריטקהו

ושרפווברקוויערכלעוושארלעורשבלכתאו

םוקמלאהנחמלץוחמלארפהלכתאאיצוהו12

לעשאבםיצעלעותאףרשוןשדהךפשלארוהט

םלענווגשילארשיתדעלכםאו13ףרשיןשדהךפש

רשאהוהיתוצמלכמתחאושעולהקהיניעמרבד

ואטחרשאתאטחההעדונו14ומשאו‐‐הנישעתאל

ואיבהותאטחלרקבןברפלהקהובירקהו‐‐הילע

םהידיתאהדעהינקזוכמסו15דעומלהאינפלותא

הוהיינפלרפהתאטחשוהוהיינפל‐‐רפהשארלע

דעומלהאלארפהםדמחישמהןהכהאיבהו16

םימעפעבשהזהוםדהןמועבצאןהכהלבטו17

תנרקלעןתיםדהןמו18תכרפהינפתאהוהיינפל

לכתאודעומלהאברשאהוהיינפלרשאחבזמה

להאחתפרשאהלעהחבזמדוסילאךפשיםדה

החבזמהריטקהוונממםיריובלחלכתאו19דעומ

ולהשעיןכתאטחהרפלהשערשאכ‐‐רפלהשעו20

רפהתאאיצוהו21םהלחלסנוןהכהםהלערפכו

רפהתאףרשרשאכותאףרשוהנחמלץוחמלא

השעואטחיאישנרשא22אוהלהקהתאטחןושארה

‐הגגשבהנישעתאלרשאויהלאהוהיתוצמלכמתחא

איבהו‐‐הבאטחרשאותאטחוילאעדוהוא23םשאו‐

שארלעודיךמסו24םימתרכזםיזעריעשונברקתא

ינפלהלעהתאטחשירשאםוקמבותאטחשוריעשה

ועבצאבתאטחהםדמןהכהחקלו25אוהתאטחהוהי

דוסילאךפשיומדתאוהלעהחבזמתנרקלעןתנו

בלחכהחבזמהריטקיובלחלכתאו26הלעהחבזמ

27ולחלסנוותאטחמןהכהוילערפכוםימלשהחבז

תחאהתשעבץראהםעמהגגשבאטחתתחאשפנםאו

וילאעדוהוא28םשאו‐‐הנישעתאלרשאהוהיתוצממ

המימתםיזעתריעשונברקאיבהו‐‐אטחרשאותאטח

שארלעודיתאךמסו29אטחרשאותאטחלעהבקנ

חקלו30הלעהםוקמבתאטחהתאטחשותאטחה

תאוהלעהחבזמתנרקלעןתנוועבצאבהמדמןהכה

הבלחלכתאו31חבזמהדוסילאךפשיהמדלכ

ריטקהוםימלשהחבזלעמבלחרסוהרשאכריסי

ןהכהוילערפכוהוהילחחינחירלהחבזמהןהכה
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הבקנ‐‐תאטחלונברקאיבישבכםאו32ולחלסנו

תאטחהשארלעודיתאךמסו33הנאיביהמימת

הלעהתאטחשירשאםוקמבתאטחלהתאטחשו

תנרקלעןתנוועבצאבתאטחהםדמןהכהחקלו34

35חבזמהדוסילאךפשיהמדלכתאוהלעהחבזמ

חבזמבשכהבלחרסוירשאכריסיהבלחלכתאו

הוהיישאלעהחבזמהםתאןהכהריטקהוםימלשה

ולחלסנואטחרשאותאטחלעןהכהוילערפכו

הארואדעאוהוהלאלוקהעמשואטחתיכשפנו5

לכבעגתרשאשפנוא2ונועאשנודיגיאולםאעדיוא

המהבתלבנבואהאמטהיחתלבנבואאמטרבד

אמטאוהוונממםלענואמטץרשתלבנבואהאמט

רשאותאמטלכלםדאתאמטבעגייכוא3םשאו

יכשפנוא4םשאועדיאוהוונממםלענוהבאמטי

רשאלכלביטיהלואערהלםיתפשבאטבלעבשת

םשאועדיאוהוונממםלענו‐‐העבשבםדאהאטבי

‐‐הדותהוהלאמתחאלםשאייכהיהו5הלאמתחאל

ותאטחלעהוהילומשאתאאיבהו6הילעאטחרשא

‐‐םיזעתריעשואהבשכןאצהןמהבקנאטחרשא

ודיעיגתאלםאו7ותאטחמןהכהוילערפכותאטחל

ינשואםירתיתשאטחרשאומשאתאאיבהו‐‐השיד

איבהו8הלעלדחאותאטחלדחאהוהילהנויינב

הנושארתאטחלרשאתאבירקהוןהכהלאםתא

םדמהזהו9לידביאלוופרעלוממושארתאקלמו

דוסילאהצמיםדבראשנהוחבזמהריקלעתאטחה

טפשמכהלעהשעיינשהתאו10אוהתאטחחבזמה

םאו11ולחלסנואטחרשאותאטחמןהכהוילערפכו

איבהו‐‐הנויינבינשלואםירתיתשלודיגישתאל

אלתאטחלתלסהפאהתרישעאטחרשאונברקתא

אוהתאטחיכ‐‐הנבלהילעןתיאלוןמשהילעםישי

וצמקאולמהנממןהכהץמקוןהכהלאהאיבהו12

תאטחהוהיישאלעהחבזמהריטקהוהתרכזאתא

תחאמאטחרשאותאטחלעןהכהוילערפכו13אוה

הוהירבדיו14החנמכןהכלהתיהוולחלסנו‐‐הלאמ

הגגשבהאטחולעמלעמתיכשפנ15רמאלהשמלא

ןמםימתליאהוהילומשאתאאיבהוהוהיישדקמ

16םשאל‐‐שדקהלקשבםילקשףסכךכרעבןאצה

ףסויותשימחתאוםלשישדקהןמאטחרשאתאו

‐‐םשאהליאבוילערפכיןהכהוןהכלותאןתנווילע

לכמתחאהתשעואטחתיכשפנםאו17ולחלסנו

אשנוםשאועדיאלוהנישעתאלרשאהוהיתוצמ

לא‐‐םשאלךכרעבןאצהןמםימתליאאיבהו18ונוע

אלאוהוגגשרשאותגגשלעןהכהוילערפכוןהכה

הוהילםשאםשאאוהםשא19ולחלסנו‐‐עדי

הלעמואטחתיכשפנ2רמאלהשמלאהוהירבדיו6

ואדיתמושתבואןודקפבותימעבשחכוהוהיבלעמ

הבשחכוהדבאאצמוא3ותימעתאקשעואלזגב

‐‐םדאההשעירשאלכמתחאלערקשלעעבשנו

הלזגהתאבישהו‐‐םשאואטחייכהיהו4הנהבאטחל

רשאןודקפהתאואקשערשאקשעהתאואלזגרשא

רשאלכמוא5אצמרשאהדבאהתאואותאדקפה

ףסיויתשמחוושארבותאםלשו‐‐רקשלוילעעבשי

ומשאתאו6ותמשאםויבוננתיולאוהרשאלוילע

לאםשאלךכרעבןאצהןמםימתליאהוהילאיבי

לעולחלסנוהוהיינפלןהכהוילערפכו7ןהכה

לאהוהירבדיו8הבהמשאלהשעירשאלכמתחא

תרותתאזרמאלוינבתאוןרהאתאוצ9רמאלהשמ

הלילהלכחבזמהלעהדקומלעהלעהאוההלעה

ודמןהכהשבלו10ובדקותחבזמהשאורקבהדע

רשאןשדהתאםירהוורשבלעשבלידביסנכמודב

חבזמהלצאומשוחבזמהלעהלעהתאשאהלכאת

תאאיצוהוםירחאםידגבשבלווידגבתאטשפו11

לעשאהו12רוהטםוקמלאהנחמלץוחמלאןשדה

םיצעןהכההילערעבוהבכתאלובדקותחבזמה

יבלחהילעריטקהוהלעההילעךרעורקבברקבב

14הבכתאל‐‐חבזמהלעדקותדימתשא13םימלשה

הוהיינפלןרהאינבהתאברקההחנמהתרותתאזו

החנמהתלסמוצמקבונממםירהו15חבזמהינפלא

ריטקהוהחנמהלערשאהנבלהלכתאוהנמשמו

הנממתרתונהו16הוהיל‐‐התרכזאחחינחירחבזמה
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רצחבשדקםוקמבלכאתתוצמוינבוןרהאולכאי

יתתנםקלחץמחהפאתאל17הולכאידעומלהא

לכ18םשאכותאטחכאוהםישדקשדקישאמהתא

ישאמםכיתרדלםלועקח‐‐הנלכאיןרהאינבברכז

השמלאהוהירבדיו19שדקיםהבעגירשאלכהוהי

הוהילובירקירשאוינבוןרהאןברקהז20רמאל

דימתהחנמתלסהפאהתרישע‐‐ותאחשמהםויב

ןמשבתבחמלע21ברעבהתיצחמורקבבהתיצחמ

בירקתםיתפתחנמיניפתהנאיבתתכברמ‐‐השעת

השעיוינבמויתחתחישמהןהכהו22הוהילחחינחיר

ןהכתחנמלכו23רטקתלילכהוהילםלועקחהתא

רמאלהשמלאהוהירבדיו24לכאתאלהיהתלילכ

תאטחהתרותתאזרמאלוינבלאוןרהאלארבד25

‐הוהיינפלתאטחהטחשתהלעהטחשתרשאםוקמב

הנלכאיהתאאטחמהןהכה26אוהםישדקשדק‐

עגירשאלכ27דעומלהארצחבלכאתשדקםוקמב

הזירשא‐‐דגבהלעהמדמהזירשאושדקיהרשבב

לשבתרשאשרחילכו28שדקםוקמבסבכתהילע

םימבףטשוקרמוהלשבתשחנילכבםאורבשיוב

30אוהםישדקשדקהתאלכאיםינהכברכזלכ29

רפכלדעומלהאלאהמדמאבוירשאתאטחלכו

ףרשתשאבלכאתאל‐‐שדקב

רשאםוקמב2אוהםישדקשדקםשאהתרותתאזו7

קרזיומדתאוםשאהתאוטחשיהלעהתאוטחשי

תא‐‐ונממבירקיובלחלכתאו3ביבסחבזמהלע

יתשתאו4ברקהתאהסכמהבלחהתאוהילאה

םילסכהלערשאןהילערשאבלחהתאותילכה

ריטקהו5הנריסיתילכהלעדבכהלעתרתיהתאו

לכ6אוהםשאהוהילהשאהחבזמהןהכהםתא

םישדקשדקלכאישודקםוקמבונלכאיםינהכברכז

רשאןהכהםהלתחאהרות‐‐םשאכתאטחכ7אוה

שיאתלעתאבירקמה‐‐ןהכהו8היהיולוברפכי

החנמלכו9היהיולןהכלבירקהרשאהלעהרוע

‐‐תבחמלעותשחרמבהשענלכורונתבהפאתרשא

הלולבהחנמלכו10היהתולהתאבירקמהןהכל

11ויחאכשיאהיהתןרהאינבלכל‐‐הברחוןמשב

םא12הוהילבירקירשאםימלשהחבזתרותתאזו

תולחהדותהחבזלעבירקהו‐‐ונבירקיהדותלע

תלסוןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתוצמ

ץמחםחלתלחלע13ןמשבתלולבתלחתכברמ

ונממבירקהו14וימלשתדותחבזלעונברקבירקי

םדתאקרזהןהכלהוהילהמורתןברקלכמדחא

םויב‐‐וימלשתדותחבזרשבו15היהיול‐‐םימלשה

רדנםאו16רקבדעונממחיניאללכאיונברק

לכאיוחבזתאובירקהםויב‐‐ונברקחבזהבדנוא

‐‐חבזהרשבמרתונהו17לכאיונממרתונהותרחממו

רשבמלכאילכאהםאו18ףרשישאבישילשהםויב

אלותאבירקמה‐‐הצריאלישילשהםויבוימלשחבז

אשתהנועונממתלכאהשפנהוהיהילוגפולבשחי

ףרשישאב‐‐לכאיאלאמטלכבעגירשארשבהו19

לכאתרשאשפנהו20רשבלכאירוהטלכ‐‐רשבהו

‐‐וילעותאמטוהוהילרשאםימלשהחבזמרשב

לכבעגתיכשפנו21הימעמאוההשפנההתרכנו

ץקשלכבואהאמטהמהבבואםדאתאמטבאמט

התרכנו‐‐הוהילרשאםימלשהחבזרשבמלכאואמט

רמאלהשמלאהוהירבדיו22הימעמאוההשפנה

בשכורושבלחלכרמאללארשיינבלארבד23

השעיהפרטבלחוהלבנבלחו24ולכאתאל‐‐זעו

בלחלכאלכיכ25והלכאתאללכאוהכאלמלכל

התרכנו‐‐הוהילהשאהנממבירקירשאהמהבהןמ

לכבולכאתאלםדלכו26הימעמתלכאהשפנה

לכלכאתרשאשפנלכ27המהבלוףועלםכיתבשומ

לאהוהירבדיו28הימעמאוההשפנההתרכנו‐‐םד

בירקמהרמאללארשיינבלארבד29רמאלהשמ

חבזמהוהילונברקתאאיבי‐‐הוהילוימלשחבזתא

לעבלחהתאהוהיישאתאהניאיבתוידי30וימלש

הוהיינפלהפונתותאףינהלהזחהתא‐‐ונאיביהזחה

הזחההיהוהחבזמהבלחהתאןהכהריטקהו31

ןהכלהמורתונתתןימיהקושתאו32וינבלוןרהאל

תאוםימלשהםדתאבירקמה33םכימלשיחבזמ
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34הנמלןימיהקושהיהתולןרהאינבמ‐‐בלחה

תאמיתחקלהמורתהקושתאוהפונתההזחתאיכ

ןהכהןרהאלםתאןתאוםהימלשיחבזמלארשיינב

תחשמתאז35לארשיינבתאמםלועקחלוינבלו

םתאבירקהםויבהוהיישאמוינבתחשמוןרהא

וחשמםויבםהלתתלהוהיהוצרשא36הוהילןהכל

תאז37םתרדלםלועתקח‐‐לארשיינבתאמםתא

‐םיאולמלוםשאלותאטחלוהחנמלהלעלהרותה

רהבהשמתאהוהיהוצרשא38םימלשהחבזלו‐

םהינברקתאבירקהללארשיינבתאותוצםויביניס

יניסרבדמב‐‐הוהיל

ןרהאתאחק2רמאלהשמלאהוהירבדיו8

תאוהחשמהןמשתאוםידגבהתאוותאוינבתאו

תאו3תוצמהלסתאוםיליאהינשתאותאטחהרפ

השמשעיו4דעומלהאחתפלאלהקההדעהלכ

להאחתפלאהדעהלהקתוותאהוהיהוצרשאכ

הוצרשארבדההזהדעהלאהשמרמאיו5דעומ

ץחריווינבתאוןרהאתאהשמברקיו6תושעלהוהי

טנבאבותארגחיותנתכהתאוילעןתיו7םימבםתא

ותארגחיודפאהתאוילעןתיוליעמהתאותאשבליו

ןשחהתאוילעםשיו8ובולדפאיודפאהבשחב

תאםשיו9םימתהתאוםירואהתאןשחהלאןתיו

וינפלומלאתפנצמהלעםשיוושארלעתפנצמה

השמתאהוהיהוצרשאכשדקהרזנבהזהץיצתא

ןכשמהתאחשמיוהחשמהןמשתאהשמחקיו10

חבזמהלעונממזיו11םתאשדקיווברשאלכתאו

תאווילכלכתאוחבזמהתאחשמיוםימעפעבש

לעהחשמהןמשמקציו12םשדקל‐‐ונכתאוריכה

ינבתאהשמברקיו13ושדקלותאחשמיוןרהאשאר

םהלשבחיוטנבאםתארגחיותנתכםשבליוןרהא

רפתאשגיו14השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐תועבגמ

רפשארלעםהידיתאוינבוןרהאךמסיותאטחה

תונרקלעןתיוםדהתאהשמחקיוטחשיו15תאטחה

םדהתאוחבזמהתאאטחיוועבצאבביבסחבזמה

חקיו16וילערפכלוהשדקיוחבזמהדוסילאקצי

תאודבכהתרתיתאוברקהלערשאבלחהלכתא

17החבזמההשמרטקיוןהבלחתאותילכהיתש

שאבףרש‐‐ושרפתאוורשבתאוורעתאורפהתאו

תאברקיו18השמתאהוהיהוצרשאכהנחמלץוחמ

שארלע‐‐םהידיתאוינבוןרהאוכמסיוהלעהליא

ביבסחבזמהלעםדהתאהשמקרזיוטחשיו19ליאה

שארהתאהשמרטקיוויחתנלחתנ‐‐ליאהתאו20

םיערכהתאוברקהתאו21רדפהתאוםיחתנהתאו

הלעהחבזמהליאהלכתאהשמרטקיוםימבץחר

תאהוהיהוצרשאכהוהילאוההשאחחינחירלאוה

וכמסיוםיאלמהליאינשהליאהתאברקיו22השמ

‐‐טחשיו23ליאהשארלע‐‐םהידיתאוינבוןרהא

לעותינמיהןרהאןזאךונתלעןתיוומדמהשמחקיו

תאברקיו24תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהב

תינמיהםנזאךונתלעםדהןמהשמןתיוןרהאינב

קרזיותינמיהםלגרןהבלעותינמיהםדיןהבלעו

בלחהתאחקיו25ביבסחבזמהלעםדהתאהשמ

תרתיתאוברקהלערשאבלחהלכתאוהילאהתאו

26ןימיהקושתאוןהבלחתאותילכהיתשתאודבכה

תחאהצמתלחחקלהוהיינפלרשאתוצמהלסמו

םיבלחהלעםשיודחאקיקרו‐‐תחאןמשםחלתלחו

לעוןרהאיפכלע‐‐לכהתאןתיו27ןימיהקושלעו

השמחקיו28הוהיינפלהפונתםתאףניווינביפכ

םיאלמהלעהלעהחבזמהרטקיוםהיפכלעמםתא

תאהשמחקיו29הוהילאוההשאחחינחירלםה

השמלםיאלמהליאמהוהיינפלהפונתוהפיניוהזחה

השמחקיו30השמתאהוהיהוצרשאכהנמלהיה

ןרהאלעזיוחבזמהלערשאםדהןמוהחשמהןמשמ

תאשדקיוותאוינבידגבלעווינבלעווידגבלע

רמאיו31ותאוינבידגבתאווינבתאווידגבתאןרהא

להאחתפרשבהתאולשבוינבלאוןרהאלאהשמ

םיאלמהלסברשאםחלהתאוותאולכאתםשודעומ

רתונהו32והלכאיוינבוןרהארמאליתיוצרשאכ

דעומלהאחתפמו33ופרשתשאב‐‐םחלבורשבב

יכםכיאלמימיתאלמםוידע‐‐םימיתעבשואצתאל
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‐הזהםויבהשערשאכ34םכדיתאאלמיםימיתעבש

דעומלהאחתפו35םכילערפכלתשעלהוהיהוצ‐

תרמשמתאםתרמשוםימיתעבשהלילוםמויובשת

תא‐‐וינבוןרהאשעיו36יתיוצןכיכותומתאלוהוהי

השמדיבהוהיהוצרשאםירבדהלכ

ינקזלו‐‐וינבלוןרהאלהשמארקינימשהםויביהיו9

תאטחלרקבןבלגעךלחקןרהאלארמאיו2לארשי

ינבלאו3הוהיינפלברקהוםמימת‐‐הלעלליאו

לגעותאטחלםיזעריעשוחקרמאלרבדתלארשי

םימלשלליאורושו4הלעלםמימתהנשינבשבכו

הוהיםויהיכןמשבהלולבהחנמוהוהיינפלחבזל

להאינפלאהשמהוצרשאתאוחקיו5םכילאהארנ

רמאיו6הוהיינפלודמעיוהדעהלכוברקיודעומ

םכילאאריו‐‐ושעתהוהיהוצרשארבדההזהשמ

חבזמהלאברקןרהאלאהשמרמאיו7הוהידובכ

םעהדעבוךדעברפכוךתלעתאוךתאטחתאהשעו

8הוהיהוצרשאכםדעברפכוםעהןברקתאהשעו

רשאתאטחהלגעתאטחשיוחבזמהלאןרהאברקיו

ועבצאלבטיווילאםדהתאןרהאינבוברקיו9ול

דוסילאקציםדהתאוחבזמהתונרקלעןתיוםדב

ןמתרתיהתאותילכהתאובלחהתאו10חבזמה

הוהיהוצרשאכהחבזמהריטקה‐‐תאטחהןמדבכה

ץוחמשאבףרשרועהתאורשבהתאו11השמתא

וילאןרהאינבואצמיוהלעהתאטחשיו12הנחמל

הלעהתאו13ביבסחבזמהלעוהקרזיוםדהתא

חבזמהלערטקיושארהתאו‐‐היחתנלוילאואיצמה

הלעהלערטקיוםיערכהתאוברקהתאץחריו14

ריעשתאחקיוםעהןברקתאברקיו15החבזמה

16ןושארכוהאטחיווהטחשיוםעלרשאתאטחה

החנמהתאברקיו17טפשמכהשעיוהלעהתאברקיו

תלעדבלמ‐‐חבזמהלערטקיוהנממופכאלמיו

םימלשהחבזליאהתאורושהתאטחשיו18רקבה

והקרזיווילאםדהתאןרהאינבואצמיוםעלרשא

‐ליאהןמורושהןמםיבלחהתאו19ביבסחבזמהלע

ומישיו20דבכהתרתיותילכהוהסכמהוהילאה‐

21החבזמהםיבלחהרטקיותוזחהלעםיבלחהתא

ינפלהפונתןרהאףינהןימיהקושתאותוזחהתאו

םעהלאודיתאןרהאאשיו22השמהוצרשאכ‐‐הוהי

23םימלשהו‐‐הלעהותאטחהתשעמדריוםכרביו

תאוכרביוואציודעומלהאלאןרהאוהשמאביו

ינפלמשאאצתו24םעהלכלאהוהידובכאריוםעה

אריוםיבלחהתאוהלעהתאחבזמהלעלכאתוהוהי

םהינפלעולפיוונריוםעהלכ

ונתיוותתחמשיאאוהיבאובדנןרהאינבוחקיו10

שאהוהיינפלובירקיותרטקהילעומישיושאןהב

הוהיינפלמשאאצתו2םתאהוצאלרשא‐‐הרז

ןרהאלאהשמרמאיו3הוהיינפלותמיוםתואלכאתו

לכינפלעושדקאיברקברמאלהוהירבדרשאאוה

לאולאשימלאהשמארקיו4ןרהאםדיודבכאםעה

ואשוברקםהלארמאיוןרהאדדלאיזעינבןפצלא

וברקיו5הנחמלץוחמלאשדקהינפתאמםכיחאתא

השמרבדרשאכ‐‐הנחמלץוחמלאםתנתכבםאשיו

וינברמתיאלורזעלאלוןרהאלאהשמרמאיו6

ותמתאלוומרפתאלםכידגבווערפתלאםכישאר

וכבי‐‐לארשיתיבלכםכיחאוףצקיהדעהלכלעו

אלדעומלהאחתפמו7הוהיףרשרשאהפרשהתא

ושעיוםכילעהוהיתחשמןמשיכ‐‐ותמתןפואצת

רכשוןיי9רמאלןרהאלאהוהירבדיו8השמרבדכ

אלו‐‐דעומלהאלאםכאבבךתאךינבוהתאתשתלא

שדקהןיבלידבהלו10םכיתרדלםלועתקחותמת

ינבתאתרוהלו11רוהטהןיבואמטהןיבולחהןיבו

דיבםהילאהוהירבדרשאםיקחהלכתא‐‐לארשי

רמתיאלאורזעלאלאוןרהאלאהשמרבדיו12השמ

הוהיישאמתרתונההחנמהתאוחקםירתונהוינב

13אוהםישדקשדקיכחבזמהלצאתוצמהולכאו

אוהךינבקחוךקחיכשודקםוקמבהתאםתלכאו

קושתאוהפונתההזחתאו14יתיוצןכיכהוהיישאמ

ךיתנבוךינבוהתא‐‐רוהטםוקמבולכאתהמורתה

לארשיינבימלשיחבזמונתנךינבקחוךקחיכךתא

ואיביםיבלחהישאלעהפונתההזחוהמורתהקוש15
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קחלךתאךינבלוךלהיהוהוהיינפלהפונתףינהל

שרדתאטחהריעשתאו16הוהיהוצרשאכםלוע

רמתיאלעורזעלאלעףצקיוףרשהנהו‐‐השמשרד

תאםתלכאאלעודמ17רמאלםרתונהןרהאינב

התאואוהםישדקשדקיכ‐‐שדקהםוקמבתאטחה

ינפלםהילערפכלהדעהןועתאתאשלםכלןתנ

לוכאהמינפשדקהלאהמדתאאבוהאלןה18הוהי

לאןרהארבדיו19יתיוצרשאכשדקבהתאולכאת

ינפלםתלעתאוםתאטחתאובירקהםויהןההשמ

בטייהםויהתאטחיתלכאוהלאכיתאהנארקתוהוהי

ויניעבבטייוהשמעמשיו20הוהייניעב

2םהלארמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו11

ולכאתרשאהיחהתאזרמאללארשיינבלאורבד

הסרפתסרפמלכ3ץראהלערשאהמהבהלכמ

ולכאתהתא‐‐המהבבהרגתלעמתסרפעסשתעסשו

יסרפממוהרגהילעממולכאתאלהזתאךא4

ונניאהסרפואוההרגהלעמיכלמגהתאהסרפה

הרגהלעמיכןפשהתאו5םכלאוהאמט‐‐סירפמ

תבנראהתאו6םכלאוהאמטסירפיאלהסרפואוה

אוההאמטהסירפהאלהסרפואוההרגתלעמיכ

עסשעסשואוההסרפסירפמיכריזחהתאו7םכל

אלםרשבמ8םכלאוהאמטרגיאלהרגאוהוהסרפ

הזתא9םכלםהםיאמטועגתאלםתלבנבוולכאת

תשקשקוריפנסולרשאלכםימברשאלכמולכאת

ןיארשאלכו10ולכאתםתא‐‐םילחנבוםימיבםימב

םימהץרשלכמםילחנבוםימיבתשקשקוריפנסול

ץקשו11םכלםהץקש‐‐םימברשאהיחהשפנלכמו

וצקשתםתלבנתאוולכאתאלםרשבמםכלויהי

אוהץקש‐‐םימבתשקשקוריפנסולןיארשאלכ12

ץקשולכאיאלףועהןמוצקשתהלאתאו13םכל

‐‐האדהתאו14הינזעהתאוסרפהתאורשנהתאםה

תבתאו16ונימלברעלכתא15הנימלהיאהתאו

17והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאוהנעיה

תמשנתהתאו18ףושניהתאוךלשהתאוסוכהתאו

הנימלהפנאההדיסחהתאו19םחרהתאותאקהתאו

ךלההףועהץרשלכ20ףלטעהתאותפיכודהתאו

לכמולכאתהזתאךא21םכלאוהץקש‐‐עבראלע

םיערכ)ול(אלרשאעבראלעךלההףועהץרש

םהמהלאתא22ץראהלעןהברתנלוילגרללעממ

תאווהנימלםעלסהתאוונימלהבראהתא‐‐ולכאת

ףועהץרשלכו23והנימלבגחהתאווהנימללגרחה

הלאלו24םכלאוהץקש‐‐םילגרעבראולרשא

לכו25ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכואמטת

לכל26ברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐םתלבנמאשנה

תעסשהנניאעסשוהסרפתסרפמאוהרשאהמהבה

םהבעגנהלכםכלםהםיאמט‐‐הלעמהנניאהרגו

לעתכלהההיחהלכבויפכלעךלוהלכו27אמטי

דעאמטיםתלבנבעגנהלכםכלםהםיאמט‐‐עברא

דעאמטווידגבסבכי‐‐םתלבנתאאשנהו28ברעה

ץרשבאמטהםכלהזו29םכלהמהםיאמטברעה

30והנימלבצהורבכעהודלחהץראהלעץרשה

הלא31תמשנתהוטמחהוהאטלהוחכהוהקנאהו

אמטיםתמבםהבעגנהלכץרשהלכבםכלםיאמטה

אמטיםתמבםהמוילעלפירשאלכו32ברעהדע

רשאילכלכקשוארועואדגבואץעילכלכמ

רהטוברעהדעאמטואבויםימבםהבהכאלמהשעי

רשאלכוכותלאםהמלפירשא‐‐שרחילכלכו33

לכאירשאלכאהלכמ34ורבשתותאואמטיוכותב

התשירשאהקשמלכואמטי‐‐םימוילעאובירשא

‐אמטיוילעםתלבנמלפירשאלכו35אמטיילכלכב

ךא36םכלויהיםיאמטוםהםיאמטץתיםיריכורונת‐

אמטיםתלבנבעגנורוהטהיהיםימהוקמרובוןיעמ

‐‐ערזירשאעורזערזלכלעםתלבנמלפייכו37

‐וילעםתלבנמלפנוערזלעםימןתייכו38אוהרוהט

םכלאיהרשאהמהבהןמתומייכו39םכלאוהאמט‐

לכאהו40ברעהדעאמטיהתלבנבעגנה‐‐הלכאל

תאאשנהוברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐התלבנמ

ץרשהלכו41ברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐התלבנ

ךלוהלכ42לכאיאלאוהץקש‐‐ץראהלעץרשה

םילגרהברמלכדעעבראלעךלוהלכוןוחגלע
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ץקשיכםולכאתאל‐‐ץראהלעץרשהץרשהלכל

ץרשהץרשהלכבםכיתשפנתאוצקשתלא43םה

םכיהלאהוהיינאיכ44םבםתמטנוםהבואמטתאלו

ואמטתאלוינאשודקיכםישדקםתייהוםתשדקתהו

יכ45ץראהלעשמרהץרשהלכבםכיתשפנתא

םכלתיהלםירצמץראמםכתאהלעמההוהיינא

תרותתאז46ינאשודקיכםישדקםתייהוםיהלאל

לכלוםימבתשמרההיחהשפנלכוףועהוהמהבה

ןיבואמטהןיבלידבהל47ץראהלעתצרשהשפנ

לכאתאלרשאהיחהןיבותלכאנההיחהןיבורהטה

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו12

האמטו‐‐רכזהדליועירזתיכהשארמאללארשי

ינימשהםויבו3אמטתהתודתדנימיכםימיתעבש

בשתםימיתשלשוםויםישלשו4ותלרערשבלומי

אבתאלשדקמהלאועגתאלשדקלכבהרהטימדב

םיעבשהאמטודלתהבקנםאו5הרהטימיתאלמדע

6הרהטימדלעבשתםימיתששוםויםיששוהתדנכ

ותנשןבשבכאיבתתבלואןבלהרהטימיתאלמבו

דעומלהאחתפלא‐‐תאטחלרתואהנויןבוהלעל

הרהטוהילערפכוהוהיינפלובירקהו7ןהכהלא

8הבקנלוארכזלתדליהתרותתאזהימדרקממ

ינשואםירתיתשהחקלו‐‐השידהדיאצמתאלםאו

ןהכההילערפכותאטחלדחאוהלעלדחאהנויינב

הרהטו

יכםדא2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13

רועבהיהותרהבואתחפסואתאשורשברועבהיהי

דחאלאואןהכהןרהאלאאבוהו‐‐תערצעגנלורשב

רשבהרועבעגנהתאןהכההארו3םינהכהוינבמ

‐‐ורשברועמקמעעגנההארמוןבלךפהעגנברעשו

תרהבםאו4ותאאמטוןהכהוהארואוהתערצעגנ

רועהןמהארמןיאקמעוורשברועבאוההנבל

תעבשעגנהתאןהכהריגסהו‐‐ןבלךפהאלהרעשו

דמעעגנההנהויעיבשהםויבןהכהוהארו5םימי

תעבשןהכהוריגסהו‐‐רועבעגנההשפאלויניעב

הנהותינשיעיבשהםויבותאןהכההארו6תינשםימי

תחפסמןהכהורהטו‐‐רועבעגנההשפאלועגנהההכ

תחפסמההשפתהשפםאו7רהטווידגבסבכואוה

תינשהארנוותרהטלןהכהלאותארהירחארועב

‐‐רועבתחפסמההתשפהנהוןהכההארו8ןהכהלא

םדאבהיהתיכתערצעגנ9אוהתערצןהכהואמטו

הנבלתאשהנהוןהכההארו10ןהכהלאאבוהו

תאשביחרשבתיחמוןבלרעשהכפהאיהורועב

אלןהכהואמטוורשברועבאוהתנשונתערצ11

תערצהחרפתחורפםאו12אוהאמטיכונרגסי

דעוושארמעגנהרועלכתאתערצההתסכורועב

הנהוןהכההארו13ןהכהיניעהארמלכל‐‐וילגר

ולכעגנהתארהטו‐‐ורשבלכתאתערצההתסכ

יחרשבובתוארהםויבו14אוהרוהטןבלךפה

רשבהואמטויחהרשבהתאןהכההארו15אמטי

יחהרשבהבושייכוא16אוהתערצאוהאמטיחה

הנהוןהכהוהארו17ןהכהלאאבוןבללךפהנו

18אוהרוהטעגנהתאןהכהרהטו‐‐ןבללעגנהךפהנ

םוקמבהיהו19אפרנוןיחשורעבובהיהייכרשבו

הארנותמדמדאהנבלתרהבואהנבלתאשןיחשה

רועהןמלפשהארמהנהוןהכההארו20ןהכהלא

ןיחשבאוהתערצעגנןהכהואמטו‐‐ןבלךפההרעשו

ןבלרעשהבןיאהנהוןהכההנאריםאו21החרפ

ןהכהוריגסהו‐‐ההכאיהורועהןמהנניאהלפשו

ןהכהאמטו‐‐רועבהשפתהשפםאו22םימיתעבש

‐התשפאלתרהבהדמעתהיתחתםאו23אוהעגנותא

היהייכרשבוא24ןהכהורהטואוהןיחשהתברצ‐

הנבלתרהבהוכמהתיחמהתיהושאתוכמורעב

ךפהנהנהוןהכההתאהארו25הנבלוא‐‐תמדמדא

אוהתערצ‐‐רועהןמקמעהארמותרהבבןבלרעש

26אוהתערצעגנןהכהותאאמטוהחרפהוכמב

הלפשוןבלרעשתרהבבןיאהנהוןהכההנאריםאו

םימיתעבשןהכהוריגסהו‐‐ההכאוהורועהןמהנניא

‐‐רועבהשפתהשפםאיעיבשהםויבןהכהוהארו27

דמעתהיתחתםאו28אוהתערצעגנותאןהכהאמטו

אוההוכמהתאש‐‐ההכאוהורועבהתשפאלתרהבה
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השאואשיאו29אוההוכמהתברציכ‐‐ןהכהורהטו

עגנהתאןהכההארו30ןקזבואשארבעגנובהיהייכ

אמטו‐‐קדבהצרעשובורועהןמקמעוהארמהנהו

יכו31אוהןקזהואשארהתערצאוהקתנןהכהותא

ןמקמעוהארמןיאהנהוקתנהעגנתאןהכההארי

קתנהעגנתאןהכהריגסהו‐‐ובןיארחשרעשורועה

יעיבשהםויבעגנהתאןהכההארו32םימיתעבש

הארמובהצרעשובהיהאלוקתנההשפאלהנהו

אלקתנהתאו‐‐חלגתהו33רועהןמקמעןיאקתנה

34תינשםימיתעבשקתנהתאןהכהריגסהוחלגי

השפאלהנהויעיבשהםויבקתנהתאןהכההארו

ותארהטו‐‐רועהןמקמעונניאוהארמורועבקתנה

קתנההשפיהשפםאו35רהטווידגבסבכוןהכה

קתנההשפהנהוןהכהוהארו36ותרהטירחארועב

םאו37אוהאמטבהצהרעשלןהכהרקביאל‐‐רועב

‐קתנהאפרנובחמצרחשרעשוקתנהדמעויניעב

היהייכהשאואשיאו38ןהכהורהטואוהרוהט‐

ןהכההארו39תנבלתרהב‐‐תרהבםרשברועב

חרפאוהקהבתנבלתוהכ‐‐תרהבםרשברועבהנהו

אוהחרק‐‐ושארטרמייכשיאו40אוהרוהטרועב

אוהחבג‐‐ושארטרמיוינפתאפמםאו41אוהרוהט

ןבלעגנתחבגבואתחרקבהיהייכו42אוהרוהט

43ותחבגבואותחרקבאוהתחרפתערצ‐‐םדמדא

תמדמדאהנבלעגנהתאשהנהוןהכהותאהארו

שיא44רשברועתערצהארמכ‐‐ותחבגבואותחרקב

ועגנושארבןהכהונאמטיאמטאוהאמטאוהעורצ

ושארוםימרפויהיוידגבעגנהוברשאעורצהו45

לכ46ארקיאמטאמטוהטעיםפשלעועורפהיהי

ץוחמבשידדבאוהאמט‐‐אמטיובעגנהרשאימי

דגבבתערצעגנובהיהייכדגבהו47ובשומהנחמל

םיתשפלברעבואיתשבוא48םיתשפדגבבוארמצ

עגנההיהו49רועתכאלמלכבוארועבוארמצלו

ברעבואיתשבוארועבואדגבבםדמדאואקרקרי

50ןהכהתאהארהואוהתערצעגנ‐‐רועילכלכבוא

םימיתעבשעגנהתאריגסהועגנהתאןהכההארו

דגבבעגנההשפיכיעיבשהםויבעגנהתאהארו51

רועההשעירשאלכלרועבואברעבואיתשבוא

תאףרשו52אוהאמטעגנהתראממתערצ‐‐הכאלמל

םיתשפבוארמצבברעהתאואיתשהתאואדגבה

תערציכעגנהובהיהירשארועהילכלכתאוא

אלהנהוןהכההאריםאו53ףרשתשאבאוהתראממ

רועילכלכבואברעבואיתשבואדגבבעגנההשפ

תעבשוריגסהועגנהוברשאתאוסבכוןהכההוצו54

הנהועגנהתאסבכהירחאןהכההארו55תינשםימי

שאבאוהאמט‐‐השפאלעגנהווניעתאעגנהךפהאל

הארםאו56ותחבגבואותחרקבאוהתתחפונפרשת

ןמותאערקו‐‐ותאסבכהירחאעגנהההכהנהוןהכה

םאו57ברעהןמואיתשהןמוארועהןמואדגבה

‐רועילכלכבואברעבואיתשבואדגבבדועהארת

דגבהו58עגנהוברשאתאונפרשתשאבאוהתחרפ‐

רסוסבכתרשארועהילכלכואברעהואיתשהוא

תערצעגנתרותתאז59רהטותינשסבכו‐‐עגנהםהמ

ילכלכואברעהואיתשהואםיתשפהוארמצהדגב

ואמטלואורהטל‐‐רוע

תרותהיהתתאז2רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ןהכהאציו3ןהכהלאאבוהוותרהטםויבערצמה

תערצהעגנאפרנהנהוןהכההארוהנחמלץוחמלא

םירפציתשרהטמלחקלוןהכההוצו4עורצהןמ

ןהכההוצו5בזאותעלותינשוזראץעותורהטתויח

םייחםימלעשרחילכלא‐‐תחאהרופצהתאטחשו

ינשתאוזראהץעתאוהתאחקיהיחהרפצהתא6

היחהרפצהתאוםתואלבטובזאהתאותעלותה

לעהזהו7םייחהםימהלעהטחשהרפצהםדב

תאחלשוורהטוםימעפעבש‐‐תערצהןמרהטמה

וידגבתארהטמהסבכו8הדשהינפלעהיחהרפצה

אובירחאורהטוםימבץחרוורעשלכתאחלגו

היהו9םימיתעבשולהאלץוחמבשיוהנחמהלא

ונקזתאוושארתאורעשלכתאחלגייעיבשהםויב

וידגבתאסבכוחלגיורעשלכתאוויניעתבגתאו

חקיינימשהםויבו10רהטו‐‐םימבורשבתאץחרו
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המימתהתנשתבתחאהשבכוםמימתםישבכינש

דחאגלוןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעהשלשו

‐רהטמהשיאהתארהטמהןהכהדימעהו11ןמש

ןהכהחקלו12דעומלהאחתפהוהיינפלםתאו‐

ןמשהגלתאו‐‐םשאלותאבירקהודחאהשבכהתא

שבכהתאטחשו13הוהיינפלהפונתםתאףינהו

םוקמב‐‐הלעהתאותאטחהתאטחשירשאםוקמב

םישדקשדק‐‐ןהכלאוהםשאהתאטחכיכשדקה

ךונתלעןהכהןתנוםשאהםדמןהכהחקלו14אוה

ןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיהרהטמהןזא

ףכלעקציוןמשהגלמןהכהחקלו15תינמיהולגר

תינמיהועבצאתאןהכהלבטו16תילאמשהןהכה

ןמשהןמהזהותילאמשהופכלערשאןמשהןמ

רשאןמשהרתימו17הוהיינפלםימעפעבשועבצאב

לעותינמיהרהטמהןזאךונתלעןהכהןתיופכלע

םשאהםדלע‐‐תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהב

שארלעןתיןהכהףכלערשאןמשברתונהו18

ןהכההשעו19הוהיינפלןהכהוילערפכורהטמה

טחשירחאוותאמטמרהטמהלערפכותאטחהתא

החנמהתאוהלעהתאןהכההלעהו20הלעהתא

אוהלדםאו21רהטוןהכהוילערפכוהחבזמה

רפכלהפונתלםשאדחאשבכחקלו‐‐תגשמודיןיאו

ןמשגלו‐‐החנמלןמשבלולבדחאתלסןורשעווילע

היהוודיגישתרשאהנויינבינשואםירתיתשו22

ינימשהםויבםתאאיבהו23הלעדחאהותאטחדחא

הוהיינפלדעומלהאחתפלאןהכהלא‐‐ותרהטל

ףינהוןמשהגלתאוםשאהשבכתאןהכהחקלו24

םשאהשבכתאטחשו25הוהיינפלהפונתןהכהםתא

רהטמהןזאךונתלעןתנוםשאהםדמןהכהחקלו

תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיה

27תילאמשהןהכהףכלעןהכהקציןמשהןמו26

ופכלערשאןמשהןמתינמיהועבצאבןהכההזהו

ןמןהכהןתנו28הוהיינפלםימעפעבש‐‐תילאמשה

לעותינמיהרהטמהןזאךונתלעופכלערשאןמשה

םדםוקמלע‐‐תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהב

לעןתיןהכהףכלערשאןמשהןמרתונהו29םשאה

תאהשעו30הוהיינפלוילערפכל‐‐רהטמהשאר

31ודיגישתרשאמהנויהינבןמואםירתהןמדחאה

‐‐הלעדחאהתאותאטחדחאהתאודיגישתרשאתא

תאז32הוהיינפלרהטמהלעןהכהרפכוהחנמהלע

ותרהטבודיגישתאלרשאתערצעגנוברשאתרות

ואבתיכ34רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו33

עגניתתנוהזחאלםכלןתנינארשאןענכץראלא

תיבהולרשאאבו35םכתזחאץראתיבבתערצ

ןהכההוצו36תיבבילהארנעגנכרמאלןהכלדיגהו

אלועגנהתאתוארלןהכהאביםרטבתיבהתאונפו

תאתוארלןהכהאביןכרחאותיבברשאלכאמטי

תיבהתריקבעגנההנהועגנהתאהארו37תיבה

ןמלפשןהיארמותמדמדאואתקרקריתרורעקש

ריגסהותיבהחתפלאתיבהןמןהכהאציו38ריקה

יעיבשהםויבןהכהבשו39םימיתעבשתיבהתא

ןהכההוצו40תיבהתריקבעגנההשפהנהוהארו

ןהתאוכילשהועגנהןהברשאםינבאהתאוצלחו

עצקיתיבהתאו41אמטםוקמלאריעלץוחמלא

ץוחמלאוצקהרשארפעהתאוכפשוביבסתיבמ

ואיבהותורחאםינבאוחקלו42אמטםוקמלאריעל

43תיבהתאחטוחקירחארפעוםינבאהתחתלא

םינבאהתאץלחרחאתיבבחרפועגנהבושיםאו

ןהכהאבו44חוטהירחאותיבהתאתוצקהירחאו

אוהתראממתערצ‐‐תיבבעגנההשפהנהוהארו

ויצעתאווינבאתאתיבהתאץתנו45אוהאמטתיבב

םוקמלאריעלץוחמלאאיצוהותיבהרפעלכתאו

אמטי‐‐ותאריגסהימילכתיבהלאאבהו46אמט

לכאהווידגבתאסבכיתיבבבכשהו47ברעהדע

הארוןהכהאביאבםאו48וידגבתאסבכיתיבב

‐‐תיבהתאחטהירחאתיבבעגנההשפאלהנהו

אטחלחקלו49עגנהאפרניכתיבהתאןהכהרהטו

50בזאותעלותינשוזראץעוםירפציתשתיבהתא

51םייחםימלעשרחילכלאתחאהרפצהתאטחשו

תאותעלותהינשתאובזאהתאוזראהץעתאחקלו
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םימבוהטוחשהרפצהםדבםתאלבטוהיחהרפצה

‐תיבהתאאטחו52םימעפעבשתיבהלאהזהוםייחה

זראהץעבוהיחהרפצבוםייחהםימבורופצהםדב‐

לאהיחהרפצהתאחלשו53תעלותהינשבו‐‐בזאבו

רהטותיבהלערפכוהדשהינפלא‐‐ריעלץוחמ

תערצלו55קתנלותערצהעגנלכלהרותהתאז54

תרוהל57תרהבלותחפסלותאשלו56תיבלודגבה

תערצהתרותתאזרהטהםויבואמטהםויב

ורבד2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו15

בזהיהייכשיאשיאםהלאםתרמאולארשיינבלא

ררובוזבותאמטהיהתתאזו3אוהאמטובוז‐‐ורשבמ

4אוהותאמט‐‐ובוזמורשבםיתחהואובוזתאורשב

ילכהלכואמטי‐‐בזהוילעבכשירשאבכשמהלכ

סבכי‐‐ובכשמבעגירשאשיאו5אמטיוילעבשירשא

ילכהלעבשיהו6ברעהדעאמטוםימבץחרווידגב

אמטוםימבץחרווידגבסבכי‐‐בזהוילעבשירשא

ץחרווידגבסבכי‐‐בזהרשבבעגנהו7ברעהדע

סבכו‐‐רוהטבבזהקרייכו8ברעהדעאמטוםימב

בכרמהלכו9ברעהדעאמטוםימבץחרווידגב

רשאלכבעגנהלכו10אמטי‐‐בזהוילעבכרירשא

סבכי‐‐םתואאשונהוברעהדעאמטי‐‐ויתחתהיהי

ובעגירשאלכו11ברעהדעאמטוםימבץחרווידגב

םימבץחרווידגבסבכו‐‐םימבףטשאלוידיובזה

רבשיבזהובעגירשאשרחילכו12ברעהדעאמטו

‐ובוזמבזהרהטייכו13םימבףטשי‐‐ץעילכלכו

ץחרווידגבסבכוותרהטלםימיתעבשולרפסו‐

ולחקיינימשהםויבו14רהטוםייחםימבורשב

חתפלאהוהיינפלאבוהנויינבינשואםירתיתש

דחא‐‐ןהכהםתאהשעו15ןהכהלאםנתנודעומלהא

ובוזמהוהיינפלןהכהוילערפכוהלעדחאהותאטח

תאםימבץחרו‐‐ערזתבכשונממאצתיכשיאו16

רשארועלכודגבלכו17ברעהדעאמטוורשבלכ

ברעהדעאמטוםימבסבכו‐‐ערזתבכשוילעהיהי

וצחרו‐‐ערזתבכשהתאשיאבכשירשאהשאו18

םדהבזהיהתיכהשאו19ברעהדעואמטוםימב

לכוהתדנבהיהתםימיתעבש‐‐הרשבבהבזהיהי

וילעבכשתרשאלכו20ברעהדעאמטיהבעגנה

עגנהלכו21אמטיוילעבשתרשאלכואמטיהתדנב

ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי‐‐הבכשמב

וידגבסבכיוילעבשתרשאילכלכב‐‐עגנהלכו22

אוהבכשמהלעםאו23ברעהדעאמטוםימבץחרו

דעאמטיובועגנב‐‐וילעתבשיאוהרשאילכהלעוא

‐‐וילעהתדניהתוהתאשיאבכשיבכשםאו24ברעה

אמטיוילעבכשירשאבכשמהלכוםימיתעבשאמטו

התדנתעאלבםיברםימיהמדבוזבוזייכהשאו25

התדנימיכהתאמטבוזימילכהתדנלעבוזתיכוא

וילעבכשתרשאבכשמהלכ26אוההאמט‐‐היהת

רשאילכהלכוהלהיהיהתדנבכשמכ‐‐הבוזימילכ

עגונהלכו27התדנתאמטכהיהיאמט‐‐וילעבשת

ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכואמטיםב

רחאוםימיתעבשהלהרפסו‐‐הבוזמהרהטםאו28

ינשואםירתיתשהלחקתינימשהםויבו29רהטת

דעומלהאחתפלאןהכהלאםתואהאיבהוהנויינב

הלעדחאהתאותאטחדחאהתאןהכההשעו30

םתרזהו31התאמטבוזמהוהיינפלןהכההילערפכו

םאמטבםתאמטבותמיאלוםתאמטמלארשיינבתא

אצתרשאובזהתרותתאז32םכותברשאינכשמתא

בזהוהתדנבהודהו33הבהאמטלערזתבכשונממ

האמטםעבכשירשאשיאלוהבקנלורכזלובוזתא

‐‐ןרהאינבינשתומירחאהשמלאהוהירבדיו16

השמלאהוהירמאיו2ותמיוהוהיינפלםתברקב

שדקהלאתעלכבאבילאוךיחאןרהאלארבד

אלוןראהלערשאתרפכהינפלא‐‐תכרפלתיבמ

ןרהאאביתאזב3תרפכהלעהאראןנעביכתומי

תנתכ4הלעלליאותאטחלרקבןברפבשדקהלא

טנבאבוורשבלעויהידביסנכמושבלישדקדב

ץחרוםהשדקידגבףנצידבתפנצמבורגחידב

חקילארשיינבתדעתאמו5םשבלוורשבתאםימב

בירקהו6הלעלדחאליאותאטחלםיזעיריעשינש

ותיבדעבוודעברפכוולרשאתאטחהרפתאןרהא
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הוהיינפלםתאדימעהוםריעשהינשתאחקלו7

‐תולרגםריעשהינשלעןרהאןתנו8דעומלהאחתפ

בירקהו9לזאזעלדחאלרוגוהוהילדחאלרוג‐

והשעוהוהיללרוגהוילעהלערשאריעשהתאןרהא

לזאזעללרוגהוילעהלערשאריעשהו10תאטח

לזאזעלותאחלשל‐‐וילערפכלהוהיינפליחדמעי

ולרשאתאטחהרפתאןרהאבירקהו11הרבדמה

ולרשאתאטחהרפתאטחשוותיבדעבוודעברפכו

ינפלמחבזמהלעמשאילחגהתחמהאלמחקלו12

תיבמאיבהוהקדםימסתרטקוינפחאלמוהוהי

הסכוהוהיינפלשאהלעתרטקהתאןתנו13תכרפל

14תומיאלו‐‐תודעהלערשאתרפכהתאתרטקהןנע

המדקתרפכהינפלעועבצאבהזהורפהםדמחקלו

15ועבצאב‐‐םדהןמםימעפעבשהזיתרפכהינפלו

ומדתאאיבהוםעלרשאתאטחהריעשתאטחשו

םדלהשערשאכומדתאהשעותכרפלתיבמלא

לערפכו16תרפכהינפלותרפכהלעותאהזהורפה

םתאטחלכלםהיעשפמולארשיינבתאמטמשדקה

17םתאמטךותבםתאןכשהדעומלהאלהשעיןכו

‐שדקברפכלואבבדעומלהאבהיהיאלםדאלכו

להקלכדעבוותיבדעבוודעברפכוותאצדע‐

רפכו‐‐הוהיינפלרשאחבזמהלאאציו18לארשי

תונרקלעןתנוריעשהםדמורפהםדמחקלווילע

עבשועבצאבםדהןמוילעהזהו19ביבסחבזמה

הלכו20לארשיינבתאמטמושדקוורהטוםימעפ

בירקהוחבזמהתאודעומלהאתאושדקהתארפכמ

שארלעודייתשתאןרהאךמסו21יחהריעשהתא

לארשיינבתנועלכתאוילעהדותהויחהריעשה

שארלעםתאןתנוםתאטחלכלםהיעשפלכתאו

ריעשהאשנו22הרבדמהיתעשיאדיבחלשוריעשה

ריעשהתאחלשוהרזגץראלאםתנועלכתאוילע

ידגבתאטשפודעומלהאלאןרהאאבו23רבדמב

ץחרו24םשםחינהושדקהלאואבבשבלרשאדבה

אציווידגבתאשבלושודקםוקמבםימבורשבתא

םעהדעבוודעברפכוםעהתלעתאוותלעתאהשעו

תאחלשמהו26החבזמהריטקיתאטחהבלחתאו25

םימבורשבתאץחרווידגבסבכי‐‐לזאזעלריעשה

תאותאטחהרפתאו27הנחמהלאאוביןכירחאו

‐‐שדקברפכלםמדתאאבוהרשאתאטחהריעש

תאוםתרעתאשאבופרשוהנחמלץוחמלאאיצוי

ץחרווידגבסבכי‐‐םתאףרשהו28םשרפתאוםרשב

התיהו29הנחמהלאאוביןכירחאוםימבורשבתא

ונעתשדחלרושעביעיבשהשדחבםלועתקחלםכל

רגהוחרזאה‐‐ושעתאלהכאלמלכוםכיתשפנתא

רהטלםכילערפכיהזהםויביכ30םככותברגה

תבש31ורהטתהוהיינפלםכיתאטחלכמםכתא

םלועתקח‐‐םכיתשפנתאםתינעוםכלאיהןותבש

ודיתאאלמירשאוותאחשמירשאןהכהרפכו32

33שדקהידגבדבהידגבתאשבלוויבאתחתןהכל

חבזמהתאודעומלהאתאושדקהשדקמתארפכו

התיהו34רפכילהקהםעלכלעוםינהכהלעורפכי

לכמלארשיינבלערפכלםלועתקחלםכלתאז

השמתאהוהיהוצרשאכשעיוהנשבתחא‐‐םתאטח

ןרהאלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו17

רבדההזםהילאתרמאולארשיינבלכלאווינבלאו

רשאלארשיתיבמשיאשיא3רמאלהוהיהוצרשא

ץוחמטחשירשאואהנחמבזעואבשכוארושטחשי

בירקהלואיבהאלדעומלהאחתפלאו4הנחמל

אוההשיאלבשחיםד‐‐הוהיןכשמינפלהוהילןברק

רשאןעמל5ומעברקמאוההשיאהתרכנוךפשםד

ינפלעםיחבזםהרשאםהיחבזתאלארשיינבואיבי

ןהכהלאדעומלהאחתפלאהוהילםאיבהוהדשה

תאןהכהקרזו6םתוא‐‐הוהילםימלשיחבזוחבזו

בלחהריטקהודעומלהאחתפהוהיחבזמלעםדה

םהיחבזתאדועוחבזיאלו7הוהילחחינחירל

תאזהיהתםלועתקחםהירחאםינזםהרשאםריעשל

לארשיתיבמשיאשיא‐‐רמאתםהלאו8םתרדלםהל

9חבזואהלעהלעירשאםכותברוגירשארגהןמו

‐‐הוהילותאתושעלונאיביאלדעומלהאחתפלאו

לארשיתיבמשיאשיאו10וימעמאוההשיאהתרכנו
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ינפיתתנו‐‐םדלכלכאירשאםכותברגהרגהןמו

11המעברקמהתאיתרכהוםדהתאתלכאהשפנב

חבזמהלעםכלויתתנינאואוהםדברשבהשפניכ

ןכלע12רפכישפנבאוהםדהיכםכיתשפנלערפכל

רגהוםדלכאתאלםכמשפנלכלארשיינבליתרמא

לארשיינבמשיאשיאו13םדלכאיאלםככותברגה

רשאףועואהיחדיצדוצירשאםכותברגהרגהןמו

רשבלכשפניכ14רפעבוהסכוומדתאךפשו‐‐לכאי

אלרשבלכםדלארשיינבלרמאואוהושפנבומד

תרכיוילכאלכאוהומדרשבלכשפניכולכאת

רגבוחרזאבהפרטוהלבנלכאתרשאשפנלכו15

16רהטו‐‐ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכו

ונועאשנו‐‐ץחריאלורשבוסבכיאלםאו

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו18

השעמכ3םכיהלאהוהיינאםהלאתרמאולארשי

ץראהשעמכוושעתאלהבםתבשירשאםירצמץרא

םהיתקחבוושעתאלהמשםכתאאיבמינארשאןענכ

תכללורמשתיתקחתאוושעתיטפשמתא4וכלתאל

תאויתקחתאםתרמשו5םכיהלאהוהיינאםהב

6הוהיינאםהביחוםדאהםתאהשעירשאיטפשמ

הורעתולגלוברקתאלורשבראשלכלאשיאשיא

ךמאהלגתאלךמאתורעוךיבאתורע7הוהיינא

הלגתאלךיבאתשאתורע8התורעהלגתאלאוה

ךמאתבואךיבאתבךתוחאתורע9אוהךיבאתורע

תורע10ןתורעהלגתאל‐‐ץוחתדלומואתיבתדלומ

הנהךתורעיכןתורעהלגתאלךתבתבואךנבתב

‐‐אוהךתוחאךיבאתדלומךיבאתשאתבתורע11

ראשהלגתאלךיבאתוחאתורע12התורעהלגתאל

ךמאראשיכהלגתאלךמאתוחאתורע13אוהךיבא

ברקתאלותשאלאהלגתאלךיבאיחאתורע14אוה

אוהךנבתשאהלגתאלךתלכתורע15אוהךתדד

תורעהלגתאלךיחאתשאתורע16התורעהלגתאל

הנבתבתאהלגתאלהתבוהשאתורע17אוהךיחא

המזהנההראש‐‐התורעתולגלחקתאלהתבתבתאו

התורעתולגלררצלחקתאלהתחאלאהשאו18אוה

ברקתאל‐‐התאמטתדנבהשאלאו19הייחב‐‐הילע

ךתבכשןתתאל‐‐ךתימעתשאלאו20התורעתולגל

ךלמלריבעהלןתתאלךערזמו21הבהאמטלערזל

אל‐‐רכזתאו22הוהיינאךיהלאםשתאללחתאלו

אלהמהבלכבו23אוההבעותהשאיבכשמבכשת

המהבינפלדמעתאלהשאוהבהאמטלךתבכשןתת

לכביכהלאלכבואמטתלא24אוהלבת‐‐העברל

אמטתו25םכינפמחלשמינארשאםיוגהואמטנהלא

26היבשיתאץראהאקתוהילעהנועדקפאוץראה

לכמושעתאלויטפשמתאויתקחתאםתאםתרמשו

יכ27םככותברגהרגהוחרזאההלאהתבעותה

םכינפלרשאץראהישנאושעלאהתבעותהלכתא

םכאמטבםכתאץראהאיקתאלו28ץראהאמטתו

רשאלכיכ29םכינפלרשאיוגהתאהאקרשאכהתא

תשעהתושפנהותרכנו‐‐הלאהתבעותהלכמהשעי

תושעיתלבליתרמשמתאםתרמשו30םמעברקמ

םהבואמטתאלוםכינפלושענרשאתבעותהתוקחמ

םכיהלאהוהיינא

תדעלכלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו19

ינאשודקיכויהתםישדק‐‐םהלאתרמאולארשיינב

יתתבשתאוואריתויבאוומאשיא3םכיהלאהוהי

םלילאהלאונפתלא4םכיהלאהוהיינאורמשת

יכו5םכיהלאהוהיינאםכלושעתאלהכסמיהלאו

םויב6והחבזתםכנצרל‐‐הוהילםימלשחבזוחבזת

שאבישילשהםוידערתונהותרחממולכאיםכחבז

אוהלוגפ‐‐ישילשהםויבלכאילכאהםאו7ףרשי

ללחהוהישדקתאיכאשיונועוילכאו8הצריאל

ריצקתאםכרצקבו9הימעמאוההשפנההתרכנו

ךריצקטקלורצקלךדשתאפהלכתאלםכצרא

אלךמרכטרפוללועתאלךמרכו10טקלתאל

אל11םכיהלאהוהיינאםתאבזעתרגלוינעלטקלת

אלו12ותימעבשיאורקשתאלוושחכתאלוובנגת

הוהיינאךיהלאםשתאתללחורקשלימשבועבשת

ריכשתלעפןילתאללזגתאלוךערתאקשעתאל13

ןתתאלרועינפלו‐‐שרחללקתאל14רקבדע‐‐ךתא
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לועושעתאל15הוהיינאךיהלאמתאריולשכמ

קדצבלודגינפרדהתאלולדינפאשתאל‐‐טפשמב

דמעתאלךימעבליכרךלתאל16ךתימעטפשת

ךבבלבךיחאתאאנשתאל17הוהיינאךערםדלע

אל18אטחוילעאשתאלוךתימעתאחיכותחכוה

ינאךומכךערלתבהאוךמעינבתארטתאלוםקת

םיאלכעיברתאלךתמהב‐‐ורמשתיתקחתא19הוהי

הלעיאלזנטעשםיאלכדגבוםיאלכערזתאלךדש

אוהוערזתבכשהשאתאבכשייכשיאו20ךילע

השפחואהתדפנאלהדפהושיאלתפרחנהחפש

21השפחאליכותמויאלהיהתתרקב‐‐הלןתנאל

ליא‐‐דעומלהאחתפלאהוהילומשאתאאיבהו

לעהוהיינפלםשאהליאבןהכהוילערפכו22םשא

23אטחרשאותאטחמולחלסנואטחרשאותאטח

םתלרעו‐‐לכאמץעלכםתעטנוץראהלאואבתיכו

אל‐‐םילרעםכלהיהיםינששלשוירפתאותלרע

םילולהשדק‐‐וירפלכהיהיתעיברההנשבו24לכאי

ףיסוהלוירפתאולכאתתשימחההנשבו25הוהיל

לעולכאתאל26םכיהלאהוהיינאותאובתםכל

םכשארתאפופקתאל27וננועתאלוושחנתאלםדה

ונתתאלשפנלטרשו28ךנקזתאפתאתיחשתאלו

לא29הוהיינאםכבונתתאלעקעקתבתכוםכרשבב

האלמוץראההנזתאלוהתונזהלךתבתאללחת

ואריתישדקמוורמשתיתתבשתא30המזץראה

לאםינעדיהלאותבאהלאונפתלא31הוהיינא

הבישינפמ32םכיהלאהוהיינאםהבהאמטלושקבת

33הוהיינאךיהלאמתאריוןקזינפתרדהוםוקת

חרזאכ34ותאונותאל‐‐םכצראברגךתארוגייכו

יכ‐‐ךומכולתבהאוםכתארגהרגהםכלהיהיםכמ

אל35םכיהלאהוהיינאםירצמץראבםתייהםירג

ינזאמ36הרושמבולקשמבהדמבטפשמבלועושעת

ינאםכלהיהי‐‐קדצןיהוקדצתפיאקדצינבאקדצ

37םירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהי

םתאםתישעויטפשמלכתאויתקחלכתאםתרמשו

הוהיינא

לארשיינבלאו2רמאלהשמלאהוהירבדיו20

לארשיברגהרגהןמולארשיינבמשיאשיארמאת

והמגריץראהםעתמויתומךלמלוערזמןתירשא

ותאיתרכהואוההשיאבינפתאןתאינאו3ןבאב

תאאמטןעמל‐‐ךלמלןתנוערזמיכומעברקמ

םעומילעיםלעהםאו4ישדקםשתאללחלוישדקמ

‐ךלמלוערזמותתבאוההשיאהןמםהיניעתאץראה

אוההשיאבינפתאינאיתמשו5ותאתימהיתלבל‐

תונזלוירחאםינזהלכתאוותאיתרכהוותחפשמבו

לאהנפתרשאשפנהו6םמעברקמ‐‐ךלמהירחא

ינפתאיתתנו‐‐םהירחאתנזלםינעדיהלאותבאה

‐‐םתשדקתהו7ומעברקמותאיתרכהואוההשפנב

תאםתרמשו8םכיהלאהוהיינאיכםישדקםתייהו

שיאשיאיכ9םכשדקמהוהיינאםתאםתישעויתקח

ומאוויבאתמויתומ‐‐ומאתאוויבאתאללקירשא

רשאשיאתשאתאףאנירשאשיאו10ובוימדללק

שיאו11תפאנהוףאנהתמויתומ‐‐והערתשאתאףאני

ותמויתומהלגויבאתורע‐‐ויבאתשאתאבכשירשא

‐‐ותלכתאבכשירשאשיאו12םבםהימדםהינש

רשאשיאו13םבםהימדושעלבתםהינשותמויתומ

תומםהינשושעהבעות‐‐השאיבכשמרכזתאבכשי

תאוהשאתאחקירשאשיאו14םבםהימדותמוי

היהתאלוןהתאוותאופרשישאבאוההמז‐‐המא

‐‐המהבבותבכשןתירשאשיאו15םככותבהמז

ברקתרשאהשאו16וגרהתהמהבהתאותמויתומ

תאוהשאהתאתגרהו‐‐התאהעברלהמהבלכלא

תאחקירשאשיאו17םבםהימדותמויתומהמהבה

איהוהתורעתאהארוומאתבואויבאתבותחא

םמעינביניעלותרכנו‐‐אוהדסחותורעתאהארת

תאבכשירשאשיאו18אשיונועהלגותחאתורע

אוהוהרעההרקמתאהתורעתאהלגוהודהשא

םמעברקמםהינשותרכנו‐‐הימדרוקמתאהתלג

תאיכהלגתאלךיבאתוחאוךמאתוחאתורעו19

‐ותדדתאבכשירשאשיאו20ואשיםנועהרעהוראש

שיאו21ותמיםירירעואשיםאטחהלגודדתורע‐
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הלגויחאתורעאוההדנ‐‐ויחאתשאתאחקירשא

יטפשמלכתאויתקחלכתאםתרמשו22ויהיםירירע

איבמינארשאץראהםכתאאיקתאלוםתאםתישעו

רשאיוגהתקחבוכלתאלו23הבתבשלהמשםכתא

24םבץקאוושעהלאלכתאיכםכינפמחלשמינא

םכלהננתאינאוםתמדאתאושריתםתאםכלרמאו

םכיהלאהוהיינאשבדובלחתבזץראהתאתשרל

ןיבםתלדבהו25םימעהןמםכתאיתלדבהרשא

רהטלאמטהףועהןיבוהאמטלהרהטההמהבה

רשאלכבוףועבוהמהבבםכיתשפנתאוצקשתאלו

םתייהו26אמטלםכליתלדבהרשאהמדאהשמרת

םימעהןמםכתאלדבאוהוהיינאשודקיכםישדקיל

‐ינעדיואבואםהבהיהייכהשאואשיאו27ילתויהל

םבםהימדםתאומגריןבאבותמויתומ‐

ינבםינהכהלארמאהשמלאהוהירמאיו21

םאיכ2וימעבאמטיאלשפנלםהלאתרמאוןרהא

ויחאלוותבלוונבלוויבאלוומאלוילאברקהוראשל

התיהאלרשאוילאהבורקההלותבהותחאלו3

ולחהל‐‐וימעבלעבאמטיאל4אמטיהל‐‐שיאל

םנקזתאפוםשארבהחרק)וחרקי(החרקיאל5

ויהיםישדק6תטרשוטרשיאל‐‐םרשבבווחלגיאל

הוהיישאתאיכםהיהלאםשוללחיאלוםהיהלאל

הנזהשא7שדקויהו‐‐םבירקמםהםהיהלאםחל

יכוחקיאלהשיאמהשורגהשאווחקיאלהללחו

אוהךיהלאםחלתאיכ‐‐ותשדקו8ויהלאלאוהשדק

9םכשדקמהוהיינאשודקיכ‐‐ךלהיהישדקבירקמ

תללחמאיההיבאתא‐‐תונזללחתיכןהכשיאתבו

לעקצוירשאויחאמלודגהןהכהו10ףרשתשאב

‐‐םידגבהתאשבללודיתאאלמוהחשמהןמשושאר

תשפנלכלעו11םרפיאלוידגבוערפיאלושארתא

אלשדקמהןמו12אמטיאלומאלוויבאלאביאלתמ

תחשמןמשרזניכויהלאשדקמתאללחיאלואצי

14חקיהילותבבהשאאוהו13הוהיינא‐‐וילעויהלא

םאיכחקיאלהלאתאהנזהללחוהשורגוהנמלא

יכוימעבוערזללחיאלו15השאחקיוימעמהלותב

17רמאלהשמלאהוהירבדיו16ושדקמהוהיינא

היהירשאםתרדלךערזמשיארמאלןרהאלארבד

שיאלכיכ18ויהלאםחלבירקהלברקיאל‐‐םומוב

ואםרחואחספוארועשיאברקיאלםומוברשא

דירבשואלגררבשובהיהירשאשיאוא19עורש

תפליואברגואוניעבללבתואקדואןבגוא20

ןרהאערזמםומוברשאשיאלכ21ךשאחורמוא

תא‐‐ובםומהוהיישאתאבירקהלשגיאל‐‐ןהכה

ישדקמויהלאםחל22בירקהלשגיאלויהלאםחל

אלתכרפהלאךא23לכאיםישדקהןמוםישדקה

תאללחיאלוובםומיכ‐‐שגיאלחבזמהלאואבי

ןרהאלאהשמרבדיו24םשדקמהוהיינאיכישדקמ

לארשיינבלכלאווינבלאו

ןרהאלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו22

תאוללחיאלולארשיינבישדקמורזניווינבלאו

רמא3הוהיינאילםישדקמםהרשא‐‐ישדקםש

םכערזלכמברקירשאשיאלכםכיתרדלםהלא

ותאמטוהוהיללארשיינבושידקירשאםישדקהלא

שיאשיא4הוהיינא‐‐ינפלמאוההשפנההתרכנווילע

דעלכאיאלםישדקב‐‐בזואעורצאוהוןרהאערזמ

אצתרשאשיאואשפנאמטלכבעגנהורהטירשא

רשאץרשלכבעגירשאשיאוא5ערזתבכשונממ

שפנ6ותאמטלכלולאמטירשאםדאבואולאמטי

םישדקהןמלכאיאלוברעהדעהאמטוובעגתרשא

רחאורהטושמשהאבו7םימבורשבץחרםאיכ

אלהפרטוהלבנ8אוהומחליכםישדקהןמלכאי

אלויתרמשמתאורמשו9הוהיינאהבהאמטללכאי

םשדקמהוהיינאוהללחייכובותמואטחוילעואשי

לכאיאלריכשוןהכבשותשדקלכאיאלרזלכו10

ובלכאיאוה‐‐ופסכןינקשפנהנקייכןהכו11שדק

היהתיכ‐‐ןהכתבו12ומחלבולכאיםהותיבדיליו

תבו13לכאתאלםישדקהתמורתבאוהרזשיאל

לאהבשו‐‐הלןיאערזוהשורגוהנמלאהיהתיכןהכ

אלרזלכולכאתהיבאםחלמהירוענכהיבאתיב

ותישמחףסיו‐‐הגגשבשדקלכאייכשיאו14ובלכאי
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ישדקתאוללחיאלו15שדקהתאןהכלןתנווילע

םתואואישהו16הוהילומירירשאתא‐‐לארשיינב

םשדקמהוהיינאיכםהישדקתאםלכאבהמשאןוע

לאוןרהאלארבד18רמאלהשמלאהוהירבדיו17

תיבמשיאשיאםהלאתרמאולארשיינבלכלאווינב

לכלונברקבירקירשאלארשיברגהןמולארשי

הלעלהוהילובירקירשאםתובדנלכלוםהירדנ

20םיזעבוםיבשכברקבב‐‐רכזםימתםכנצרל19

םכלהיהיןוצרלאליכובירקתאלםומוברשאלכ

רדנאלפלהוהילםימלשחבזבירקייכשיאו21

לכןוצרלהיהיםימת‐‐ןאצבוארקבבהבדנלוא

תלביואץורחוארובשואתרוע22ובהיהיאלםומ

אלהשאוהוהילהלאובירקתאל‐‐תפליואברגוא

עורשהשורושו23הוהיל‐‐חבזמהלעםהמונתת

ךועמו24הצריאלרדנלוותאהשעתהבדנ‐‐טולקו

אלםכצראבוהוהילובירקתאלתורכוקותנותותכו

‐‐םכיהלאםחלתאובירקתאלרכנןבדימו25ושעת

26םכלוצריאלםבםומםהבםתחשמיכהלאלכמ

זעואבשכוארוש27רמאלהשמלאהוהירבדיו

ינימשהםוימוומאתחתםימיתעבשהיהודלוייכ

‐‐השוארושו28הוהילהשאןברקלהצריהאלהו

חבזוחבזתיכו29דחאםויבוטחשתאלונבתאוותא

לכאיאוההםויב30וחבזתםכנצרל‐‐הוהילהדות

יתוצמםתרמשו31הוהיינארקבדעונממוריתותאל

ישדקםשתאוללחתאלו32הוהיינאםתאםתישעו

33םכשדקמהוהיינאלארשיינבךותביתשדקנו

םיהלאלםכלתויהלםירצמץראמםכתאאיצומה

הוהיינא

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו23

םתאוארקתרשאהוהיידעומםהלאתרמאולארשי

השעתםימיתשש3ידעומםההלא‐‐שדקיארקמ

לכשדקארקמןותבשתבשיעיבשהםויבוהכאלמ

םכיתבשומלכבהוהילאוהתבשושעתאלהכאלמ

םתאוארקתרשאשדקיארקמהוהיידעומהלא4

‐‐שדחלרשעהעבראבןושארהשדחב5םדעומב

שדחלםוירשעהשמחבו6הוהילחספםיברעהןיב

7ולכאתתוצמםימיתעבשהוהילתוצמהגחהזה

תכאלמלכםכלהיהישדקארקמןושארהםויב

תעבשהוהילהשאםתברקהו8ושעתאלהדבע

הדבעתכאלמלכשדקארקמיעיבשהםויבםימי

לארבד10רמאלהשמלאהוהירבדיו9ושעתאל

רשאץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשיינב

רמעתאםתאבהו‐‐הריצקתאםתרצקוםכלןתנינא

ינפלרמעהתאףינהו11ןהכהלאםכריצקתישאר

םתישעו12ןהכהונפיניתבשהתרחממםכנצרלהוהי

הלעלותנשןבםימתשבכרמעהתאםכפינהםויב

ןמשבהלולבתלסםינרשעינשותחנמו13הוהיל

14ןיההתעיברןייהכסנוחחינחיר‐‐הוהילהשא

דע‐‐הזהםויהםצעדעולכאתאללמרכוילקוםחלו

םכיתרדלםלועתקחםכיהלאןברקתאםכאיבה

תבשהתרחממםכלםתרפסו15םכיתבשמלכב

תמימתתותבשעבשהפונתהרמעתאםכאיבהםוימ

םישמחורפסתתעיבשהתבשהתרחממדע16הנייהת

םכיתבשוממ17הוהילהשדחהחנמםתברקהוםוי

הנייהתתלס‐‐םינרשעינשםיתשהפונתםחלואיבת

םחלהלעםתברקהו18הוהילםירוכבהניפאתץמח

דחארקבןברפוהנשינבםמימתםישבכתעבש

השאםהיכסנוםתחנמוהוהילהלעויהיםינשםליאו

תאטחלדחאםיזעריעשםתישעו19הוהילחחינחיר

ןהכהףינהו20םימלשחבזלהנשינבםישבכינשו

ינשלעהוהיינפלהפונתםירכבהםחללעםתא

םצעבםתארקו21ןהכלהוהילויהישדקםישבכ

הדבעתכאלמלכ‐‐םכלהיהישדקארקמהזהםויה

22םכיתרדלםכיתבשומלכבםלועתקחושעתאל

ךדשתאפהלכתאלםכצראריצקתאםכרצקבו

בזעתרגלוינעלטקלתאלךריצקטקלוךרצקב

השמלאהוהירבדיו23םכיהלאהוהיינאםתא

יעיבשהשדחברמאללארשיינבלארבד24רמאל

ארקמהעורתןורכז‐‐ןותבשםכלהיהישדחלדחאב

השאםתברקהוושעתאלהדבעתכאלמלכ25שדק
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רושעבךא27רמאלהשמלאהוהירבדיו26הוהיל

שדקארקמאוהםירפכהםויהזהיעיבשהשדחל

השאםתברקהוםכיתשפנתאםתינעוםכלהיהי

יכהזהםויהםצעבושעתאלהכאלמלכו28הוהיל

םכיהלאהוהיינפלםכילערפכלאוהםירפכםוי

‐‐הזהםויהםצעבהנעתאלרשאשפנהלכיכ29

הכאלמלכהשעתרשאשפנהלכו30הימעמהתרכנו

ברקמאוההשפנהתאיתדבאהו‐‐הזהםויהםצעב

םכיתרדלםלועתקחושעתאלהכאלמלכ31המע

םתינעוםכלאוהןותבשתבש32םכיתבשמלכב

ברעדעברעמ‐‐ברעבשדחלהעשתבםכיתשפנתא

34רמאלהשמלאהוהירבדיו33םכתבשותבשת

שדחלםוירשעהשמחברמאללארשיינבלארבד

םויב35הוהילםימיתעבשתוכסהגחהזהיעיבשה

ושעתאלהדבעתכאלמלכשדקארקמןושארה

ינימשהםויבהוהילהשאובירקתםימיתעבש36

תרצעהוהילהשאםתברקהוםכלהיהישדקארקמ

ידעומהלא37ושעתאלהדבעתכאלמלכ‐‐אוה

השאבירקהלשדקיארקמםתאוארקתרשאהוהי

38ומויבםוירבד‐‐םיכסנוחבזהחנמוהלעהוהיל

לכדבלמוםכיתונתמדבלמוהוהיתתבשדבלמ

39הוהילונתתרשאםכיתבדנלכדבלמוםכירדנ

תאםכפסאביעיבשהשדחלםוירשעהשמחבךא

םויבםימיתעבשהוהיגחתאוגחתץראהתאובת

םכלםתחקלו40ןותבשינימשהםויבוןותבשןושארה

תבעץעףנעוםירמתתפכרדהץעירפןושארהםויב

םימיתעבש‐‐םכיהלאהוהיינפלםתחמשולחניברעו

םלועתקחהנשבםימיתעבשהוהילגחותאםתגחו41

ובשתתכסב42ותאוגחתיעיבשהשדחבםכיתרדל

ןעמל43תכסבובשילארשיבחרזאהלכםימיתעבש

לארשיינבתאיתבשוהתוכסביכםכיתרדועדי

44םכיהלאהוהיינאםירצמץראמםתואיאיצוהב

לארשיינבלאהוהיידעמתאהשמרבדיו

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו24

רנתלעהלרואמל‐‐תיתכךזתיזןמשךילאוחקיו

ותאךרעידעומלהאבתדעהתכרפלץוחמ3דימת

םלועתקחדימת‐‐הוהיינפלרקבדעברעמןרהא

תורנהתאךרעיהרהטההרנמהלע4םכיתרדל

םיתשהתאתיפאו‐‐תלסתחקלו5דימתהוהיינפל

תמשו6תחאההלחההיהיםינרשעינשתולחהרשע

רהטהןחלשהלעתכרעמהששתוכרעמםיתשםתוא

התיהוהכזהנבלתכרעמהלעתתנו7הוהיינפל

םויבתבשהםויב8הוהילהשאהרכזאלםחלל

לארשיינבתאמדימת‐‐הוהיינפלונכרעיתבשה

םוקמבוהלכאווינבלוןרהאלהתיהו9םלועתירב

10םלועקח‐‐הוהיישאמולאוהםישדקשדקיכשדק

ינבךותבירצמשיאןבאוהותילארשיהשאןבאציו

11ילארשיהשיאותילארשיהןבהנחמבוצניולארשי

ואיביוללקיוםשהתאתילארשיההשאהןבבקיו

12ןדהטמלירבדתבתימלשומאםשוהשמלאותא

רבדיו13הוהייפלעםהלשרפלרמשמבוהחיניו

ץוחמלאללקמהתאאצוה14רמאלהשמלאהוהי

ומגרוושארלעםהידיתאםיעמשהלכוכמסוהנחמל

שיארמאלרבדתלארשיינבלאו15הדעהלכותא

הוהיםשבקנו16ואטחאשנוויהלאללקייכשיא

‐‐חרזאכרגכהדעהלכובומגריםוגרתמויתומ

תומ‐‐םדאשפנלכהכייכשיאו17תמויםשובקנב

19שפנתחתשפנ‐‐הנמלשיהמהבשפנהכמו18תמוי

20ולהשעיןכהשערשאכ‐‐ותימעבםומןתייכשיאו

ןתירשאכ‐‐ןשתחתןשןיעתחתןיערבשתחתרבש

הכמוהנמלשיהמהבהכמו21ובןתניןכםדאבםומ

היהיחרזאכרגכםכלהיהידחאטפשמ22תמויםדא

לארשיינבלאהשמרבדיו23םכיהלאהוהיינאיכ

ןבאותאומגריוהנחמלץוחמלאללקמהתאואיצויו

השמתאהוהיהוצרשאכושעלארשיינבו

רבד2רמאליניסרהבהשמלאהוהירבדיו25

ץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשיינבלא

שש3הוהילתבשץראההתבשו‐‐םכלןתנינארשא

תאתפסאוךמרכרמזתםינשששוךדשערזתםינש

‐‐ץראלהיהיןותבשתבשתעיבשההנשבו4התאובת
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תא5רמזתאלךמרכוערזתאלךדשהוהילתבש

רצבתאלךריזניבנעתאורוצקתאלךריצקחיפס

םכלץראהתבשהתיהו6ץראלהיהיןותבשתנש

ךבשותלוךריכשלוךתמאלוךדבעלוךל‐‐הלכאל

היהתךצראברשאהיחלו‐‐ךתמהבלו7ךמעםירגה

‐םינשתתבשעבשךלתרפסו8לכאלהתאובתלכ

תתבשעבשימיךלויהוםימעפעבשםינשעבש‐

העורתרפושתרבעהו9הנשםיעבראועשתםינשה

וריבעתםירפכהםויבשדחלרושעביעבשהשדחב

םישמחהתנשתאםתשדקו10םכצראלכברפוש

אוהלבויהיבשילכלץראברורדםתארקוהנש

ותחפשמלאשיאוותזחאלאשיאםתבשוםכלהיהת

םכלהיהת‐‐הנשםישמחהתנשאוהלבוי11ובשת

תאורצבתאלוהיחיפסתאורצקתאלו‐‐וערזתאל

‐הדשהןמםכלהיהתשדקאוהלבוייכ12הירזנ

ובשתתאזהלבויהתנשב13התאובתתאולכאת‐

הנקואךתימעלרכממורכמתיכו14ותזחאלאשיא

םינשרפסמב15ויחאתאשיאונותלא‐‐ךתימעדימ

תאובתינשרפסמבךתימעתאמהנקתלבויהרחא

טעמיפלוותנקמהברתםינשהבריפל16ךלרכמי

רכמאוהתאובתרפסמיכותנקמטיעמתםינשה

יכךיהלאמתאריוותימעתאשיאונותאלו17ךל

יטפשמתאויתקחתאםתישעו18םכיהלאהוהיינא

19חטבלץראהלעםתבשיו‐‐םתאםתישעוורמשת

חטבלםתבשיועבשלםתלכאוהירפץראההנתנו

אלןהתעיבשההנשבלכאנהמורמאתיכו20הילע

יתכרבתאיתיוצו21ונתאובתתאףסאנאלוערזנ

םינשהשלשלהאובתהתאתשעותיששההנשבםכל

האובתהןמםתלכאותנימשההנשהתאםתערזו22

ןשיולכאת‐‐התאובתאובדעתעישתההנשהדעןשי

םירגיכץראהיליכ‐‐תתמצלרכמתאלץראהו23

הלאגםכתזחאץראלכבו24ידמעםתאםיבשותו

אבו‐‐ותזחאמרכמוךיחאךומייכ25ץראלונתת

אליכשיאו26ויחארכממתאלאגווילאברקהולאג

בשחו27ותלאגידכאצמוודיהגישהולאגולהיהי

רכמרשאשיאלףדעהתאבישהוורכממינשתא

‐ולבישהידודיהאצמאלםאו28ותזחאלבשוול

אציולבויהתנשדעותאהנקהדיבורכממהיהו‐

ריעבשומתיברכמייכשיאו29ותזחאלבשולביב

היהתםימיורכממתנשםתדעותלאגהתיהו‐‐המוח

‐‐המימתהנשולתאלמדעלאגיאלםאו30ותלאג

תתימצלהמח)ול(אלרשאריעברשאתיבהםקו

םירצחהיתבו31לביבאציאלויתרדלותאהנקל

בשחיץראההדשלע‐‐ביבסהמחםהלןיארשא

ירעיתב‐‐םיולהירעו32אצילביבוולהיהתהלאג

ןמלאגירשאו33םיוללהיהתםלועתלאגםתזחא

ירעיתביכלביבותזחאריעותיברכממאציוםיולה

שרגמהדשו34לארשיינבךותבםתזחאאוהםיולה

ךומייכו35םהלאוהםלועתזחאיכרכמיאלםהירע

ךמעיחובשותורגובתקזחהו‐‐ךמעודיהטמוךיחא

יחוךיהלאמתאריותיברתוךשנותאמחקתלא36

תיברמבוךשנבולןתתאל‐‐ךפסכתא37ךמעךיחא

יתאצוהרשאםכיהלאהוהיינא38ךלכאןתתאל

תויהלןענכץראתאםכלתתל‐‐םירצמץראמםכתא

‐‐ךלרכמנוךמעךיחאךומייכו39םיהלאלםכל

היהיבשותכריכשכ40דבעתדבעובדבעתאל

אוה‐‐ךמעמאציו41ךמעדבעילביהתנשדעךמע

42בושיויתבאתזחאלאוותחפשמלאבשוומעוינבו

אלםירצמץראמםתאיתאצוהרשאםהידבעיכ

תאריוךרפבובהדרתאל43דבעתרכממורכמי

םיוגהתאמךלויהירשאךתמאוךדבעו44ךיהלאמ

ינבמםגו45המאודבעונקתםהמ‐‐םכיתביבסרשא

רשאםתחפשממוונקתםהמםכמעםירגהםיבשותה

46הזחאלםכלויהוםכצראבודילוהרשאםכמע

‐‐הזחאתשרלםכירחאםכינבלםתאםתלחנתהו

ויחאבשיאלארשיינבםכיחאבוודבעתםהבםלעל

ךמעבשותורגדיגישתיכו47ךרפבובהדרתאל

רקעלואךמעבשותרגלרכמנוומעךיחאךמו

ויחאמדחאולהיהתהלאגרכמנירחא48רגתחפשמ

ורשבראשמואונלאגיודדןבואודדוא49ונלאגי
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םעבשחו50לאגנוודיהגישהואונלאגיותחפשממ

ףסכהיהולביהתנשדעולורכמהתנשמוהנק

םא51ומעהיהיריכשימיכםינשרפסמבורכממ

ותנקמףסכמותלאגבישיןהיפל‐‐םינשבתוברדוע

ולבשחו‐‐לביהתנשדעםינשבראשנטעמםאו52

היהיהנשבהנשריכשכ53ותלאגתאבישיוינשיפכ

‐‐הלאבלאגיאלםאו54ךיניעלךרפבונדריאלומע

לארשיינביליכ55ומעוינבואוהלביהתנשבאציו

םירצמץראמםתואיתאצוהרשאםהידבע‐‐םידבע

םכיהלאהוהיינא

ומיקתאלהבצמולספוםלילאםכלושעתאל26

תוחתשהלםכצראבונתתאלתיכשמןבאוםכל

ורמשתיתתבשתא2םכיהלאהוהיינאיכהילע

תאווכלתיתקחבםא3הוהיינאואריתישדקמו

םתעבםכימשגיתתנו4םתאםתישעוורמשתיתוצמ

גישהו5וירפןתיהדשהץעוהלוביץראההנתנו

םתלכאוערזתאגישיריצבוריצבתאשידםכל

יתתנו6םכצראבחטבלםתבשיועבשלםכמחל

הערהיחיתבשהודירחמןיאוםתבכשוץראבםולש

תאםתפדרו7םכצראברבעתאלברחוץראהןמ

השמחםכמופדרו8ברחלםכינפלולפנוםכיביא

םכינפלםכיביאולפנוופדריהבברםכמהאמוהאמ

יתיברהוםכתאיתירפהו‐‐םכילאיתינפו9ברחל

ןשונןשיםתלכאו10םכתאיתירבתאיתמיקהוםכתא

אלוםככותבינכשמיתתנו11ואיצותשדחינפמןשיו

םכליתייהוםככותביתכלהתהו12םכתאישפנלעגת

םכיהלאהוהיינא13םעלילויהתםתאוםיהלאל

םידבעםהלתיהמםירצמץראמםכתאיתאצוהרשא

םאו14תויממוקםכתאךלואוםכלעתטמרבשאו

15הלאהתוצמהלכתאושעתאלוילועמשתאל

םכשפנלעגתיטפשמתאםאווסאמתיתקחבםאו

יתירבתאםכרפהליתוצמלכתאתושעיתלבל

הלהבםכילעיתדקפהוםכלתאזהשעאינאףא16

שפנתבידמוםיניעתולכמתחדקהתאותפחשהתא

ינפיתתנו17םכיביאוהלכאוםכערזקירלםתערזו

םתסנוםכיאנשםכבודרוםכיביאינפלםתפגנוםכב

ילועמשתאל‐‐הלאדעםאו18םכתאףדרןיאו

יתרבשו19םכיתאטחלעעבשםכתאהרסיליתפסיו

םכצראתאולזרבכםכימשתאיתתנוםכזעןואגתא

תאםכצראןתתאלוםכחכקירלםתו20השחנכ

ימעוכלתםאו21וירפןתיאלץראהץעוהלובי

עבשהכמםכילעיתפסיו‐‐ילעמשלובאתאלוירק

הלכשוהדשהתיחתאםכביתחלשהו22םכיתאטחכ

ומשנוםכתאהטיעמהוםכתמהבתאהתירכהוםכתא

ימעםתכלהוילורסותאל‐‐הלאבםאו23םכיכרד

םכתאיתיכהוירקבםכמעינאףאיתכלהו24ירק

ברחםכילעיתאבהו25םכיתאטחלעעבשינאםג

רבדיתחלשוםכירעלאםתפסאנותירבםקנתמקנ

הטמםכלירבשב26ביואדיבםתתנוםככותב

ובישהודחארונתבםכמחלםישנרשעופאוםחל

‐‐תאזבםאו27ועבשתאלוםתלכאולקשמבםכמחל

םכמעיתכלהו28ירקבימעםתכלהוילועמשתאל

םכיתאטחלעעבשינאףאםכתאיתרסיוירקתמחב

30ולכאתםכיתנברשבוםכינברשבםתלכאו29

יתתנוםכינמחתאיתרכהוםכיתמבתאיתדמשהו

םכתאישפנהלעגוםכילולגירגפלעםכירגפתא

םכישדקמתאיתומשהוהברחםכירעתאיתתנו31

ץראהתאינאיתמשהו32םכחחינחירבחיראאלו

הרזאםכתאו33הבםיבשיהםכיביאהילעוממשו

הממשםכצראהתיהוברחםכירחאיתקירהוםיוגב

היתתבשתאץראההצרתזא34הברחויהיםכירעו

ץראהתבשתזאםכיביאץראבםתאוהמשהימילכ

רשאתאתבשתהמשהימילכ35היתתבשתאתצרהו

םיראשנהו36הילעםכתבשבםכיתתבשבהתבשאל

ףדרוםהיביאתצראבםבבלבךרמיתאבהו‐‐םכב

ףדרןיאוולפנוברחתסנמוסנוףדנהלעלוקםתא

היהתאלוןיאףדרוברחינפמכויחאבשיאולשכו37

הלכאוםיוגבםתדבאו38םכיביאינפלהמוקתםכל

םנועבוקמיםכבםיראשנהו39םכיביאץראםכתא

40וקמיםתאםתבאתנועבףאוםכיביאתצראב
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ולעמרשאםלעמבםתבאןועתאוםנועתאודותהו

םמעךלאינאףא41ירקבימעוכלהרשאףאויב

םבבלענכיזאואםהיביאץראבםתאיתאבהוירקב

בוקעייתירבתאיתרכזו42םנועתאוצריזאולרעה

‐‐רכזאםהרבאיתירבתאףאוקחצייתירבתאףאו

היתתבשתאץרתוםהמבזעתץראהו43רכזאץראהו

יטפשמב‐‐ןעיבוןעיםנועתאוצריםהוםהמהמשהב

םתויהבתאזםגףאו44םשפנהלעגיתקחתאווסאמ

‐‐םתלכלםיתלעגאלוםיתסאמאלםהיביאץראב

יתרכזו45םהיהלאהוהיינאיכםתאיתירברפהל

םירצמץראמםתאיתאצוהרשאםינשארתירבםהל

הלא46הוהיינא‐‐םיהלאלםהלתויהלםיוגהיניעל

ןיבווניבהוהיןתנרשאתרותהוםיטפשמהוםיקחה

השמדיביניסרהב‐‐לארשיינב

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו27

ךכרעב‐‐רדנאלפייכשיאםהלאתרמאולארשי

הנשםירשעןבמרכזהךכרעהיהו3הוהילתשפנ

‐‐ףסכלקשםישמחךכרעהיהוהנשםיששןבדעו

םישלשךכרעהיהו‐‐אוההבקנםאו4שדקהלקשב

היהו‐‐הנשםירשעןבדעוםינששמחןבמםאו5לקש

6םילקשתרשעהבקנלוםילקשםירשערכזהךכרע

רכזהךכרעהיהו‐‐םינששמחןבדעושדחןבמםאו

םילקשתשלשךכרעהבקנלוףסכםילקשהשמח

היהו‐‐רכזםאהלעמוהנשםיששןבמםאו7ףסכ

םאו8םילקשהרשעהבקנלולקשרשעהשמחךכרע

ותאךירעהוןהכהינפלודימעהו‐‐ךכרעמאוהךמ

9ןהכהונכירעי‐‐רדנהדיגישתרשאיפלעןהכה

רשאלכהוהילןברקהנממובירקירשא‐‐המהבםאו

רימיאלוונפילחיאל10שדקהיהיהוהילונממןתי

המהברימירמהםאובוטבערוא‐‐ערבבוטותא

לכםאו11שדקהיהיותרומתואוההיהוהמהבב

‐הוהילןברקהנממובירקיאלרשאהאמטהמהב

ןהכהךירעהו12ןהכהינפלהמהבהתאדימעהו‐

םאו13היהיןכןהכהךכרעכערןיבובוטןיבהתא

שדקייכשיאו14ךכרעלעותשימחףסיו‐‐הנלאגילאג

ןיבובוטןיבןהכהוכירעהו‐‐הוהילשדקותיבתא

‐שידקמהםאו15םוקיןכןהכהותאךירעירשאכער

היהו‐‐וילעךכרעףסכתישימחףסיוותיבתאלאגי‐

היהו‐‐הוהילשיאשידקיותזחאהדשמםאו16ול

ףסכלקשםישמחבםירעשרמחערזוערזיפלךכרע

םאו18םוקיךכרעכ‐‐והדששידקילביהתנשמםא17

ףסכהתאןהכהולבשחו‐‐והדששידקילביהרחא

19ךכרעמערגנולביהתנשדעתרתונהםינשהיפלע

תישמחףסיוותאשידקמההדשהתאלאגילאגםאו

הדשהתאלאגיאלםאו20ולםקו‐‐וילעךכרעףסכ

21דועלאגיאל‐‐רחאשיאלהדשהתארכמםאו

םרחההדשכ‐‐הוהילשדקלביבותאצבהדשההיהו

אלרשאותנקמהדשתאםאו22ותזחאהיהתןהכל

תאןהכהולבשחו23הוהילשידקי‐‐ותזחאהדשמ

םויבךכרעהתאןתנולביהתנשדעךכרעהתסכמ

רשאלהדשהבושילבויהתנשב24הוהילשדקאוהה

‐‐ךכרעלכו25ץראהתזחאולרשאל‐‐ותאמוהנק

ךא26לקשההיהיהרגםירשעשדקהלקשבהיהי

ותאשיאשידקיאל‐‐המהבבהוהילרכבירשארוכב

האמטההמהבבםאו27אוההוהילהשםארושםא

רכמנולאגיאלםאווילעותשמחףסיוךכרעבהדפו

לכמהוהילשיאםרחירשאםרחלכךא28ךכרעב

אלורכמיאל‐‐ותזחאהדשמוהמהבוםדאמולרשא

םרחלכ29הוהילאוהםישדקשדקםרחלכלאגי

לכו30תמויתומהדפיאל‐‐םדאהןמםרחירשא

אוההוהיל‐‐ץעהירפמץראהערזמץראהרשעמ

ותישמח‐‐ורשעממשיאלאגילאגםאו31הוהילשדק

רבעירשאלכןאצורקברשעמלכו32וילעףסי

רקביאל33הוהילשדקהיהיירישעה‐‐טבשהתחת

אוההיהוונרימירמהםאוונרימיאלוערלבוטןיב

רשאתוצמההלא34לאגיאלשדקהיהיותרומתו

יניסרהבלארשיינבלא‐‐השמתאהוהיהוצ
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רבדמב
דעומלהאביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו1

ץראמםתאצלתינשההנשבינשהשדחלדחאב

לארשיינבתדעלכשארתאואש2רמאל‐‐םירצמ

רכזלכתומשרפסמב‐‐םתבאתיבלםתחפשמל

אבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמ3םתלגלגל

םכתאו4ןרהאוהתאםתאבצלםתאודקפת‐‐לארשיב

אוהויתבאתיבלשארשיא‐‐הטמלשיאשיאויהי

ןבוארלםכתאודמעירשאםישנאהתומשהלאו5

ידשירוצןבלאימלשןועמשל6רואידשןברוצילא

ןבלאנתנרכששיל8בדנימעןבןושחנהדוהיל7

םירפאל‐‐ףסויינבל10ןלחןבבאילאןלובזל9רעוצ

11רוצהדפןבלאילמגהשנמלדוהימעןבעמשילא

13ידשימעןברזעיחאןדל12ינעדגןבןדיבאןמינבל

לאועדןבףסילאדגל14ןרכעןבלאיעגפרשאל

)יאורק(יאירקהלא16ןניעןבעריחאילתפנל15

םהלארשייפלאישארםתובאתוטמיאישנהדעה

ובקנרשאהלאהםישנאהתאןרהאוהשמחקיו17

ינשהשדחלדחאבוליהקההדעהלכתאו18תמשב

תומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמלעודליתיו

הוצרשאכ19םתלגלגל‐‐הלעמוהנשםירשעןבמ

ינבויהיו20יניסרבדמבםדקפיוהשמתאהוהי

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותלארשירכבןבואר

הנשםירשעןבמרכזלכ‐‐םתלגלגלתומשרפסמב

‐‐ןבוארהטמלםהידקפ21אבצאצילכהלעמו

ןועמשינבל22תואמשמחוףלאםיעבראוהשש

רפסמבוידקפםתבאתיבלםתחפשמלםתדלות

לכהלעמוהנשםירשעןבמרכזלכ‐‐םתלגלגלתומש

םישמחוהעשת‐‐ןועמשהטמלםהידקפ23אבצאצי

םתחפשמלםתדלותדגינבל24תואמשלשוףלא

‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבאתיבל

םיעבראוהשמח‐‐דגהטמלםהידקפ25אבצאצילכ

םתדלותהדוהיינבל26םישמחותואמששוףלא

םירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

‐הדוהיהטמלםהידקפ27אבצאצילכ‐‐הלעמוהנש

רכששיינבל28תואמששוףלאםיעבשוהעברא‐

ןבמתמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמלםתדלות

הטמלםהידקפ29אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשע

ינבל30תואמעבראוףלאםישמחוהעברא‐‐רכששי

תמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןלובז

םהידקפ31אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמ

32תואמעבראוףלאםישמחוהעבש‐‐ןלובזהטמל

תיבלםתחפשמלםתדלותםירפאינבלףסויינבל

אצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

שמחוףלאםיעברא‐‐םירפאהטמלםהידקפ33אבצ

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותהשנמינבל34תואמ

אצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמב

ףלאםישלשוםינש‐‐השנמהטמלםהידקפ35אבצ

תיבלםתחפשמלםתדלותןמינבינבל36םיתאמו

לכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

םישלשוהשמח‐‐ןמינבהטמלםהידקפ37אבצאצי

םתחפשמלםתדלותןדינבל38תואמעבראוףלא

‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל

ףלאםיששוםינש‐‐ןדהטמלםהידקפ39אבצאצילכ

תיבלםתחפשמלםתדלותרשאינבל40תואמעבשו

אצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

ףלאםיעבראודחא‐‐רשאהטמלםהידקפ41אבצ

תיבלםתחפשמלםתדלותילתפנינב42תואמשמחו

אצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

ףלאםישמחוהשלש‐‐ילתפנהטמלםהידקפ43אבצ

ןרהאוהשמדקפרשאםידקפההלא44תואמעבראו

ויתבאתיבלדחאשיאשיארשעםינש‐‐לארשייאישנו

ןבמםתבאתיבללארשיינבידוקפלכויהיו45ויה

ויהיו46לארשיבאבצאצילכהלעמוהנשםירשע

שמחוםיפלאתשלשוףלאתואמשש‐‐םידקפהלכ

ודקפתהאל‐‐םתבאהטמלםיולהו47םישמחותואמ

הטמתאךא49רמאלהשמלאהוהירבדיו48םכותב

לארשיינבךותבאשתאלםשארתאודקפתאליול

לכלעותדעהןכשמלעםיולהתאדקפההתאו50

תאוןכשמהתאואשיהמה‐‐ולרשאלכלעווילכ
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עסנבו51ונחיןכשמלביבסווהתרשיםהווילכלכ

ותאומיקיןכשמהתנחבוםיולהותאודירויןכשמה

לעשיאלארשיינבונחו52תמויברקהרזהוםיולה

ביבסונחיםיולהו53םתאבצלולגדלעשיאווהנחמ

לארשיינבתדעלעףצקהיהיאלותדעהןכשמל

ינבושעיו54תודעהןכשמתרמשמתאםיולהורמשו

ושעןכ‐‐השמתאהוהיהוצרשאלככלארשי

לעשיא2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו2

ביבסדגנמלארשיינבונחיםתבאתיבלתתאבולגד

הנחמלגדהחרזמהמדקםינחהו3ונחידעומלהאל

בדנימעןבןושחנהדוהיינבלאישנוםתאבצלהדוהי

5תואמששוףלאםיעבשוהעברא‐‐םהידקפוואבצו4

לאנתנרכששיינבלאישנורכששיהטמוילעםינחהו

ףלאםישמחוהעברא‐‐וידקפוואבצו6רעוצןב

באילאןלובזינבלאישנוןלובזהטמ7תואמעבראו

עבראוףלאםישמחוהעבש‐‐וידקפוואבצו8ןלחןב

םינמשוףלאתאמהדוהיהנחמלםידקפהלכ9תואמ

הנשארםתאבצל‐‐תואמעבראוםיפלאתששוףלא

אישנוםתאבצלהנמיתןבוארהנחמלגד10ועסי

‐‐וידקפוואבצו11רואידשןברוצילאןבוארינבל

הטמוילעםנוחהו12תואמשמחוףלאםיעבראוהשש

13ידשירוצןבלאימלשןועמשינבלאישנוןועמש

תואמשלשוףלאםישמחוהעשת‐‐םהידקפוואבצו

15לאוערןבףסילאדגינבלאישנודגהטמו14

תואמששוףלאםיעבראוהשמח‐‐םהידקפוואבצו

ףלאתאמןבוארהנחמלםידקפהלכ16םישמחו

םתאבצל‐‐םישמחותואמעבראוףלאםישמחודחאו

ךותבםיולההנחמדעומלהאעסנו17ועסיםינשו

18םהילגדלודילעשיאועסיןכונחירשאכתנחמה

םירפאינבלאישנוהמיםתאבצלםירפאהנחמלגד

םיעברא‐‐םהידקפוואבצו19דוהימעןבעמשילא

ינבלאישנוהשנמהטמוילעו20תואמשמחוףלא

םינש‐‐םהידקפוואבצו21רוצהדפןבלאילמגהשנמ

ינבלאישנוןמינבהטמו22םיתאמוףלאםישלשו

השמח‐‐םהידקפוואבצו23ינעדגןבןדיבאןמינב

הנחמלםידקפהלכ24תואמעבראוףלאםישלשו

םתאבצל‐‐האמוםיפלאתנמשוףלאתאמםירפא

אישנוםתאבצלהנפצןדהנחמלגד25ועסיםישלשו

‐‐םהידקפוואבצו26ידשימעןברזעיחאןדינבל

הטמוילעםינחהו27תואמעבשוףלאםיששוםינש

ואבצו28ןרכעןבלאיעגפרשאינבלאישנורשא

הטמו29תואמשמחוףלאםיעבראודחא‐‐םהידקפו

ואבצו30ןניעןבעריחאילתפנינבלאישנוילתפנ

לכ31תואמעבראוףלאםישמחוהשלש‐‐םהידקפו

ףלאםישמחוהעבשוףלאתאמ‐‐ןדהנחמלםידקפה

ינבידוקפהלא32םהילגדלועסיהנרחאלתואמששו

‐‐םתאבצלתנחמהידוקפלכםתבאתיבללארשי

םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשוףלאתואמשש

רשאכלארשיינבךותבודקפתהאל‐‐םיולהו33

רשאלככלארשיינבושעיו34השמתאהוהיהוצ

שיא‐‐ועסנןכוםהילגדלונחןכהשמתאהוהיהוצ

ויתבאתיבלעויתחפשמל

תאהוהירבדםויבהשמוןרהאתדלותהלאו3

בדנרכבהןרהאינבתומשהלאו2יניסרהב‐‐השמ

ןרהאינבתומשהלא3רמתיאורזעלאאוהיבאו

בדנתמיו4ןהכלםדיאלמרשא‐‐םיחשמהםינהכה

הוהיינפלהרזשאםברקהבהוהיינפלאוהיבאו

רמתיאורזעלאןהכיוםהלויהאלםינבויניסרבדמב

6רמאלהשמלאהוהירבדיו5םהיבאןרהאינפלע

ןהכהןרהאינפלותאתדמעהויולהטמתאברקה

לכתרמשמתאוותרמשמתאורמשו7ותאותרשו

ןכשמהתדבעתאדבעל‐‐דעומלהאינפלהדעה

ינבתרמשמתאודעומלהאילכלכתאורמשו8

םיולהתאהתתנו9ןכשמהתדבעתאדבעל‐‐לארשי

לארשיינבתאמולהמהםנותנםנותנוינבלוןרהאל

רזהוםתנהכתאורמשודקפתוינבתאוןרהאתאו10

ינאו12רמאלהשמלאהוהירבדיו11תמויברקה

לכתחתלארשיינבךותמםיולהתאיתחקלהנה

יכ13םיולהילויהולארשיינבמםחררטפרוכב

םירצמץראברוכבלכיתכהםויב‐‐רוכבלכיל
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ילהמהבדעםדאמלארשיברוכבלכיליתשדקה

יניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו14הוהיינאויהי

םתחפשמלםתבאתיבליולינבתאדקפ15רמאל

םתאדקפיו16םדקפתהלעמושדחןבמרכזלכ

יולינבהלאויהיו17הוצרשאכהוהייפלעהשמ

ןושרגינבתומשהלאו18יררמותהקוןושרג‐‐םתמשב

‐‐םתחפשמלתהקינבו19יעמשוינבל‐‐םתחפשמל

‐םתחפשמליררמינבו20לאיזעוןורבחרהציוםרמע

21םתבאתיבליולהתחפשמםההלאישומוילחמ‐

םההלאיעמשהתחפשמוינבלהתחפשמ‐‐ןושרגל

ןבמרכזלכרפסמבםהידקפ22ינשרגהתחפשמ

23תואמשמחוםיפלאתעבשםהידקפהלעמושדח

תיבאישנו24המיונחיןכשמהירחאינשרגהתחפשמ

ןושרגינבתרמשמו25לאלןבףסילאינשרגלבא

להאחתפךסמו‐‐והסכמלהאהוןכשמהדעומלהאב

לערשארצחהחתפךסמתאורצחהיעלקו26דעומ

27ותדבעלכלוירתימתאוביבסחבזמהלעוןכשמה

תחפשמוירהציהתחפשמוימרמעהתחפשמתהקלו

יתהקהתחפשמםההלאילאיזעהתחפשמוינרבחה

םיפלאתנמש‐‐הלעמושדחןבמרכזלכרפסמב28

תהקינבתחפשמ29שדקהתרמשמירמשתואמששו

תחפשמלבאתיבאישנו30הנמיתןכשמהךרילעונחי

ןחלשהוןראהםתרמשמו31לאיזעןבןפצילאיתהקה

םהבותרשירשאשדקהילכותחבזמהוהרנמהו

ןברזעלאיולהיאישנאישנו32ותדבעלכו‐‐ךסמהו

‐‐יררמל33שדקהתרמשמירמשתדקפןהכהןרהא

תחפשמםההלאישומהתחפשמוילחמהתחפשמ

‐הלעמושדחןבמרכזלכרפסמבםהידקפו34יררמ

תחפשמלבאתיבאישנו35םיתאמוםיפלאתשש‐

הנפצונחיןכשמהךרילעליחיבאןבלאירוציררמ

ויחירבוןכשמהישרק‐‐יררמינבתרמשמתדקפו36

רצחהידמעו37ותדבעלכו‐‐וילכלכווינדאווידמעו

ינפלםינחהו38םהירתימוםתדתיוםהינדאוביבס

ןרהאוהשמהחרזמדעומלהאינפלהמדקןכשמה

לארשיינבתרמשמלשדקמהתרמשמםירמשוינבו

השמדקפרשאםיולהידוקפלכ39תמויברקהרזהו

שדחןבמרכזלכםתחפשמל‐‐הוהייפלעןרהאו

השמלאהוהירמאיו40ףלאםירשעוםינשהלעמו

אשוהלעמושדחןבמלארשיינבלרכזרכבלכדקפ

הוהיינאילםיולהתאתחקלו41םתמשרפסמתא

תחתםיולהתמהבתאולארשיינבברכבלכתחת

רשאכהשמדקפיו42לארשיינבתמהבברוכבלכ

לכיהיו43לארשיינבברוכבלכתאותאהוהיהוצ

םהידקפל‐‐הלעמושדחןבמתמשרפסמברכזרוכב

רבדיו44םיתאמוםיעבשוהשלשףלאםירשעוםינש

רוכבלכתחתםיולהתאחק45רמאלהשמלאהוהי

ויהוםתמהבתחתםיולהתמהבתאולארשיינבב

םיעבשהוהשלשהייודפתאו46הוהיינאםיולהיל

47לארשיינברוכבמםיולהלעםיפדעה‐‐םיתאמהו

שדקהלקשבתלגלגל‐‐םילקשתשמחתשמחתחקלו

ןרהאלףסכההתתנו48לקשההרגםירשעחקת

ףסכתאהשמחקיו49םהבםיפדעהייודפ‐‐וינבלו

רוכבתאמ50םיולהייודפלעםיפדעהתאמ‐‐םוידפה

שלשוםיששוהשמחףסכהתאחקל‐‐לארשיינב

ףסכתאהשמןתיו51שדקהלקשב‐‐ףלאותואמ

הוהיהוצרשאכהוהייפלע‐‐וינבלוןרהאלםידפה

השמתא

תאאשנ2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו4

םתבאתיבלםתחפשמל‐‐יולינבךותמתהקינבשאר

לכ‐‐הנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ3

תדבעתאז4דעומלהאבהכאלמתושעלאבצלאב

ןרהאאבו5םישדקהשדק‐‐דעומלהאבתהקינב

‐הבוסכוךסמהתכרפתאודרוהוהנחמהעסנבוינבו

ושרפושחתרועיוסכוילעונתנו6תדעהןראתא‐

ןחלשלעו7וידבומשוהלעמלמתלכתלילכדגב

תאותרעקהתאוילעונתנותלכתדגבושרפיםינפה

דימתהםחלוךסנהתושקתאותיקנמהתאותפכה

ותאוסכוינשתעלותדגבםהילעושרפו8היהיוילע

תלכתדגבוחקלו9וידבתאומשושחתרועהסכמב

תאוהיחקלמתאוהיתרנתאורואמהתרנמתאוסכו
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םהבהלותרשירשאהנמשילכלכתאוהיתתחמ

שחתרועהסכמלאהילכלכתאוהתאונתנו10

תלכתדגבושרפיבהזהחבזמלעו11טומהלעונתנו

וחקלו12וידבתאומשושחתרועהסכמבותאוסכו

לאונתנושדקבםבותרשירשאתרשהילכלכתא

לעונתנושחתרועהסכמבםתואוסכותלכתדגב

14ןמגראדגבוילעושרפוחבזמהתאונשדו13טומה

תאםהבוילעותרשירשאוילכלכתאוילעונתנו

לכ‐‐תקרזמהתאוםיעיהתאותגלזמהתאתתחמה

וידבומשו‐‐שחתרועיוסכוילעושרפוחבזמהילכ

ילכלכתאושדקהתאתסכלוינבוןרהאהלכו15

תאשלתהקינבואביןכירחאוהנחמהעסנבשדקה

להאבתהקינבאשמהלאותמושדקהלאועגיאלו

רואמהןמשןהכהןרהאןברזעלאתדקפו16דעומ

תדקפהחשמהןמשודימתהתחנמוםימסהתרטקו

הוהירבדיו17וילכבושדקבוברשאלכוןכשמהלכ

טבשתאותירכתלא18רמאלןרהאלאוהשמלא

ויחוםהלושעתאזו19םיולהךותמיתהקהתחפשמ

ואביוינבוןרהאםישדקהשדקתאםתשגבותמיאלו

אלו20ואשמלאוותדבעלעשיאשיאםתואומשו

לאהוהירבדיו21ותמושדקהתאעלבכתוארלואבי

תיבלםהםג‐‐ןושרגינבשארתאאשנ22רמאלהשמ

ןבדעהלעמוהנשםישלשןבמ23םתחפשמלםתבא

דבעלאבצאבצלאבהלכםתואדקפת‐‐הנשםישמח

‐‐ינשרגהתחפשמתדבעתאז24דעומלהאבהדבע

להאתאוןכשמהתעיריתאואשנו25אשמלודבעל

הלעמלמוילערשאשחתההסכמווהסכמדעומ

תאורצחהיעלקתאו26דעומלהאחתפ‐‐ךסמתאו

חבזמהלעוןכשמהלערשארצחהרעשחתפךסמ

לכתאוםתדבעילכלכתאוםהירתימתאוביבס

היהתוינבוןרהאיפלע27ודבעוםהלהשעירשא

םתדבעלכלוםאשמלכלינשרגהינבתדבעלכ

תדבעתאז28םאשמלכתאתרמשמבםהלעםתדקפו

דיב‐‐םתרמשמודעומלהאב‐‐ינשרגהינבתחפשמ

םתחפשמל‐‐יררמינב29ןהכהןרהאןברמתיא

הלעמוהנשםישלשןבמ30םתאדקפתםתבאתיבל

דבעלאבצלאבהלכםדקפת‐‐הנשםישמחןבדעו

לכלםאשמתרמשמתאזו31דעומלהאתדבעתא

וידומעוויחירבוןכשמהישרקדעומלהאבםתדבע

םתדתיוםהינדאוביבסרצחהידומעו32וינדאו

ודקפתתמשבוםתדבעלכלוםהילכלכלםהירתימו

ינבתחפשמתדבעתאז33םאשמתרמשמילכתא

ןברמתיאדיב‐‐דעומלהאבםתדבעלכליררמ

תאהדעהיאישנוןרהאוהשמדקפיו34ןהכהןרהא

םישלשןבמ35םתבאתיבלוםתחפשמליתהקהינב

אבצלאבהלכ‐‐הנשםישמחןבדעוהלעמוהנש

‐‐םתחפשמלםהידקפויהיו36דעומלהאבהדבעל

תחפשמידוקפהלא37םישמחותואמעבשםיפלא

ןרהאוהשמדקפרשאדעומלהאבדבעהלכיתהקה

םתוחפשמלןושרגינבידוקפו38השמדיבהוהייפלע

ןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ39םתבאתיבלו

40דעומלהאבהדבעלאבצלאבהלכ‐‐הנשםישמח

ששוםיפלא‐‐םתבאתיבלםתחפשמלםהידקפויהיו

לכןושרגינבתחפשמידוקפהלא41םישלשותואמ

יפלעןרהאוהשמדקפרשא‐‐דעומלהאבדבעה

תיבלםתחפשמליררמינבתחפשמידוקפו42הוהי

םישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ43םתבא

ויהיו44דעומלהאבהדבעלאבצלאבהלכ‐‐הנש

הלא45םיתאמוםיפלאתשלש‐‐םתחפשמלםהידקפ

לעןרהאוהשמדקפרשאיררמינבתחפשמידוקפ

השמדקפרשאםידקפהלכ46השמדיבהוהייפ

תיבלוםתחפשמלםיולהתא‐‐לארשייאישנוןרהאו

הנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ47םתבא

להאב‐‐אשמתדבעוהדבעתדבעדבעלאבהלכ

תואמשמחוםיפלאתנמש‐‐םהידקפויהיו48דעומ

שיאשיא‐‐השמדיבםתואדקפהוהייפלע49םינמשו

השמתאהוהיהוצרשאוידקפוואשמלעוותדבעלע

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו5

3שפנלאמטלכובזלכועורצלכהנחמהןמוחלשיו

םוחלשתהנחמלץוחמלאוחלשתהבקנדערכזמ
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ושעיו4םכותבןכשינארשאםהינחמתאואמטיאלו

רשאכהנחמלץוחמלאםתואוחלשיולארשיינבןכ

הוהירבדיו5לארשיינבושעןכהשמלאהוהירבד

יכהשאואשיאלארשיינבלארבד6רמאלהשמלא

המשאוהוהיבלעמלעמלםדאהתאטחלכמושעי

בישהוושערשאםתאטחתאודותהו7אוההשפנה

םשארשאלןתנווילעףסיותשימחוושארבומשאתא

םשאה‐‐וילאםשאהבישהללאגשיאלןיאםאו8ול

רפכירשאםירפכהליאדבלמןהכלהוהילבשומה

רשאלארשיינבישדקלכלהמורתלכו9וילעוב

ויהיולוישדקתאשיאו10היהיול‐‐ןהכלובירקי

השמלאהוהירבדיו11היהיולןהכלןתירשאשיא

שיאםהלאתרמאולארשיינבלארבד12רמאל

שיאבכשו13לעמובהלעמוותשאהטשתיכשיא

איהוהרתסנוהשיאיניעמםלענוערזתבכשהתא

חורוילערבעו14השפתנאלאוהוהבןיאדעוהאמטנ

חורוילערבעואהאמטנאוהוותשאתאאנקוהאנק

שיאהאיבהו15האמטנאלאיהוותשאתאאנקוהאנק

תרישעהילעהנברקתאאיבהוןהכהלאותשאתא

וילעןתיאלוןמשוילעקציאלםירעשחמקהפיאה

ןועתרכזמןורכזתחנמאוהתאנקתחנמיכ‐‐הנבל

חקלו17הוהיינפלהדמעהוןהכההתאבירקהו16

היהירשארפעהןמושרחילכבםישדקםימןהכה

דימעהו18םימהלאןתנוןהכהחקיןכשמהעקרקב

השאהשארתאערפוהוהיינפלהשאהתאןהכה

דיבואוהתאנקתחנמןורכזהתחנמתאהיפכלעןתנו

התאעיבשהו19םירראמהםירמהימויהיןהכה

אלםאוךתאשיאבכשאלםאהשאהלארמאוןהכה

םירראמהםירמהיממיקנה‐‐ךשיאתחתהאמטתיטש

ןתיותאמטניכו‐‐ךשיאתחתתיטשיכתאו20הלאה

ןהכהעיבשהו21ךשיאידעלבמותבכשתאךבשיא

הוהיןתיהשאלןהכהרמאוהלאהתעבשבהשאהתא

תאהוהיתתב‐‐ךמעךותבהעבשלוהלאלךתוא

םירראמהםימהואבו22הבצךנטבתאותלפנךכרי

השאההרמאוךרילפנלוןטבתובצלךיעמבהלאה

רפסב‐‐ןהכההלאהתלאהתאבתכו23ןמאןמא

ימתאהשאהתאהקשהו24םירמהימלאהחמו

םירמלםירראמהםימההבואבוםירראמהםירמה

ףינהותאנקהתחנמתאהשאהדימןהכהחקלו25

26חבזמהלאהתאבירקהוהוהיינפלהחנמהתא

החבזמהריטקהוהתרכזאתאהחנמהןמןהכהץמקו

םימהתאהקשהו27םימהתאהשאהתאהקשירחאו

הבואבו‐‐השיאבלעמלעמתוהאמטנםאהתיהו

הכריהלפנוהנטבהתבצוםירמלםירראמהםימה

האמטנאלםאו28המעברקבהלאלהשאההתיהו

תרותתאז29ערזהערזנוהתקנו‐‐אוההרהטוהשאה

וא30האמטנוהשיאתחתהשאהטשתרשאתאנקה

ותשאתאאנקו‐‐האנקחורוילערבעתרשאשיא

לכתאןהכההלהשעוהוהיינפלהשאהתאדימעהו

אשתאוהההשאהוןועמשיאההקנו31תאזההרותה

הנועתא

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו6

‐‐ריזנרדנרדנלאלפייכהשאואשיאםהלאתרמאו

רכשץמחוןייץמחריזירכשוןיימ3הוהילריזהל

םיחלםיבנעוהתשיאלםיבנעתרשמלכוהתשיאל

ןפגמהשעירשאלכמורזנימילכ4לכאיאלםישביו

ורזנרדנימילכ5לכאיאל‐‐גזדעוםינצרחמןייה

ריזירשאםמיהתאלמדעושארלערבעיאלרעת

ימילכ6ושאררעשערפלדג‐‐היהישדקהוהיל

ומאלוויבאל7אביאלתמשפנלעהוהילוריזה

ויהלארזניכםתמבםהלאמטיאל‐‐ותחאלוויחאל

תומייכו9הוהילאוהשדקורזנימילכ8ושארלע

ושארחלגו‐‐ורזנשאראמטוםאתפעתפבוילעתמ

ינימשהםויבו10ונחלגייעיבשהםויבותרהטםויב

חתפלא‐‐ןהכהלאהנויינבינשואםירתיתשאבי

הלעלדחאותאטחלדחאןהכההשעו11דעומלהא

ושארתאשדקושפנהלעאטחרשאמוילערפכו

שבכאיבהוורזנימיתאהוהילריזהו12אוההםויב

13ורזנאמטיכולפיםינשארהםימיהוםשאלותנשןב

לאותאאיביורזנימיתאלמםויבריזנהתרותתאזו
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שבכהוהילונברקתאבירקהו14דעומלהאחתפ

התנשתבתחאהשבכוהלעלדחאםימתותנשןב

לסו15םימלשלםימתדחאליאותאטחלהמימת

םיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתלחתלסתוצמ

הוהיינפלןהכהבירקהו16םהיכסנוםתחנמוןמשב

חבזהשעיליאהתאו17ותלעתאוותאטחתאהשעו

ותחנמתאןהכההשעותוצמהלסלעהוהילםימלש

שארתא‐‐דעומלהאחתפריזנהחלגו18וכסנתאו

רשאשאהלעןתנוורזנשאררעשתאחקלוורזנ

הלשבערזהתאןהכהחקלו19םימלשהחבזתחת

דחאהצמקיקרולסהןמתחאהצמתלחוליאהןמ

ףינהו20ורזנתאוחלגתהרחאריזנהיפכלעןתנו

לעןהכלאוהשדק‐‐הוהיינפלהפונתןהכהםתוא

ןייריזנההתשירחאוהמורתהקושלעוהפונתההזח

ורזנלעהוהילונברקרדירשאריזנהתרותתאז21

השעיןכ‐‐רדירשאורדניפכודיגישתרשאדבלמ

רבד23רמאלהשמלאהוהירבדיו22ורזנתרותלע

לארשיינבתאוכרבתהכרמאלוינבלאוןרהאלא

וינפהוהיראי25ךרמשיוהוהיךכרבי24םהלרומא

27םולשךלםשיוךילאוינפהוהיאשי26ךנחיוךילא

םכרבאינאולארשיינבלעימשתאומשו

חשמיוןכשמהתאםיקהלהשמתולכםויביהיו7

לכתאוחבזמהתאווילכלכתאוותאשדקיוותא

לארשייאישנובירקיו2םתאשדקיוםחשמיווילכ

לעםידמעהםהתטמהיאישנםהםתבאתיבישאר

בצתלגעששהוהיינפלםנברקתאואיביו3םידקפה

דחאלרושוםיאשנהינשלעהלגע‐‐רקברשעינשו

השמלאהוהירמאיו4ןכשמהינפלםתואובירקיו

דעומלהאתדבעתאדבעלויהוםתאמחק5רמאל

השמחקיו6ותדבעיפכשיאםיולהלאםתואהתתנו

תא7םיולהלאםתואןתיורקבהתאותלגעהתא

יפכןושרגינבלןתנ‐‐רקבהתעבראתאותולגעהיתש

ןתנ‐‐רקבהתנמשתאותלגעהעבראתאו8םתדבע

9ןהכהןרהאןברמתיאדיבםתדבעיפכיררמינבל

ואשיףתכבםהלעשדקהתדבעיכןתנאלתהקינבלו

ותאחשמהםויבחבזמהתכנחתאםיאשנהובירקיו10

רמאיו11חבזמהינפלםנברקתאםאישנהובירקיו

ובירקיםוילדחאאישנםוילדחאאישנהשמלאהוהי

םויבבירקמהיהיו12חבזמהתכנחלםנברקתא

הדוהיהטמלבדנימעןבןושחנונברקתא‐‐ןושארה

הלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברקו13

םהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמ

הרשעתחאףכ14החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמ

שבכדחאליארקבןבדחארפ15תרטקהאלמבהז

תאטחלדחאםיזעריעש16הלעל‐‐ותנשןבדחא

םידותעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו17

ןבןושחנןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמח

אישנ‐‐רעוצןבלאנתנבירקהינשהםויב18בדנימע

םישלשתחאףסכתרעקונברקתאברקה19רכששי

לקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמו

20החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקה

רקבןבדחארפ21תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ

םיזעריעש22הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליא

םליאםינשרקבםימלשהחבזלו23תאטחלדחא

ןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמח

‐‐ןלובזינבלאישנישילשהםויב24רעוצןבלאנתנ

םישלשתחאףסכתרעקונברק25ןלחןבבאילא

לקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמו

החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקה

ןבדחארפ27תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ26

ריעש28הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקב

םינשרקבםימלשהחבזלו29תאטחלדחאםיזע

השמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליא

ינבלאישניעיברהםויב30ןלחןבבאילאןברקהז

ףסכתרעקונברק31רואידשןברוצילא‐‐ןבואר

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

33תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ32החנמל‐

‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

םימלשהחבזלו35תאטחלדחאםיזעריעש34הלעל
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ינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

םויב36רואידשןברוצילאןברקהזהשמחהנש

37ידשירוצןבלאימלש‐‐ןועמשינבלאישנישימחה

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק

םיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

בהזהרשעתחאףכ38החנמל‐‐ןמשבהלולבתלס

שבכדחאליארקבןבדחארפ39תרטקהאלמ

תאטחלדחאםיזעריעש40הלעל‐‐ותנשןבדחא

םידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו41

לאימלשןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמח

ףסילא‐‐דגינבלאישניששהםויב42ידשירוצןב

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק43לאועדןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

ףכ44החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

רקבןבדחארפ45תרטקהאלמבהזהרשעתחא

םיזעריעש46הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליא

םליאםינשרקבםימלשהחבזלו47תאטחלדחא

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמח

ינבלאישניעיבשהםויב48לאועדןבףסילאןברק

ףסכתרעקונברק49דוהימעןבעמשילא‐‐םירפא

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

51תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ50החנמל‐

‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

םימלשהחבזלו53תאטחלדחאםיזעריעש52הלעל

ינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

םויב54דוהימעןבעמשילאןברקהזהשמחהנש

55רוצהדפןבלאילמג‐‐השנמינבלאישנינימשה

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק

םיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

בהזהרשעתחאףכ56החנמל‐‐ןמשבהלולבתלס

שבכדחאליארקבןבדחארפ57תרטקהאלמ

תאטחלדחאםיזעריעש58הלעל‐‐ותנשןבדחא

םידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו59

ןבלאילמגןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמח

ןדיבא‐‐ןמינבינבלאישניעישתהםויב60רוצהדפ

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק61ינעדגןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ62החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

ליארקבןבדחארפ63תרטקהאלמבהזהרשע

דחאםיזעריעש64הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחא

השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו65תאטחל

ןדיבאןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע

ןברזעיחא‐‐ןדינבלאישנירישעהםויב66ינעדגןב

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק67ידשימע

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ68החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ69תרטקהאלמבהזהרשע

תאטחלדחאםיזעריעש70הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכ

םידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו71

ןברזעיחאןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמח

‐‐רשאינבלאישנםוירשעיתשעםויב72ידשימע

םישלשתחאףסכתרעקונברק73ןרכעןבלאיעגפ

לקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמו

74החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקה

רקבןבדחארפ75תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ

םיזעריעש76הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליא

םליאםינשרקבםימלשהחבזלו77תאטחלדחא

ןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמח

ינבלאישנםוירשעםינשםויב78ןרכעןבלאיעגפ

תחאףסכתרעקונברק79ןניעןבעריחא‐‐ילתפנ

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלש

‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

רפ81תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ80החנמל

הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחא

רקבםימלשהחבזלו83תאטחלדחאםיזעריעש82

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינש

חבזמהתכנחתאז84ןניעןבעריחאןברקהזהשמח

םיתשףסכתרעקלארשייאישנתאמותאחשמהםויב

הרשעםיתשבהזתופכרשעםינשףסכיקרזמהרשע
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קרזמהםיעבשוףסכתחאההרעקההאמוםישלש85

לקשבתואמעבראוםיפלאםילכהףסכלכדחאה

הרשעתרטקתאלמהרשעםיתשבהזתופכ86שדקה

םירשעתופכהבהזלכשדקהלקשבףכההרשע

םינשםליאםירפרשעםינשהלעלרקבהלכ87האמו

יריעשוםתחנמו‐‐רשעםינשהנשינבםישבכרשע

םימלשהחבזרקבלכו88תאטחלרשעםינשםיזע

םיששםידתעםיששםליאםירפהעבראוםירשע

חשמהירחאחבזמהתכנחתאזםיששהנשינבםישבכ

עמשיוותארבדלדעומלהאלאהשמאבבו89ותא

ןראלערשאתרפכהלעמוילארבדמלוקהתא

וילארבדיוםיברכהינשןיבמתדעה

ןרהאלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו8

הרונמהינפלומלאתרנהתאךתלעהבוילאתרמאו

ינפלומלא‐‐ןרהאןכשעיו3תורנהתעבשוריאי

4השמתאהוהיהוצרשאכהיתרנהלעההרונמה

החרפדעהכרידעבהזהשקמהרנמההשעמהזו

ןכ‐‐השמתאהוהיהארהרשאהארמכאוההשקמ

6רמאלהשמלאהוהירבדיו5הרנמהתאהשע

הכו7םתאתרהטולארשיינבךותמםיולהתאחק

וריבעהותאטחימםהילעהזהםרהטלםהלהשעת

וחקלו8ורהטהוםהידגבוסבכוםרשבלכלערעת

ןבינשרפוןמשבהלולבתלסותחנמורקבןברפ

להאינפלםיולהתאתברקהו9תאטחלחקתרקב

תברקהו10לארשיינבתדעלכתא‐‐תלהקהודעומ

לעםהידיתאלארשיינבוכמסוהוהיינפלםיולהתא

הוהיינפלהפונתםיולהתאןרהאףינהו11םיולה

םיולהו12הוהיתדבעתאדבעלויהולארשיינבתאמ

דחאהתאהשעוםירפהשארלעםהידיתאוכמסי

13םיולהלערפכלהוהילהלעדחאהתאותאטח

תפנהווינבינפלוןרהאינפלםיולהתאתדמעהו

ינבךותמםיולהתאתלדבהו14הוהילהפונתםתא

דבעלםיולהואביןכירחאו15םיולהילויהולארשי

יכ16הפונתםתאתפנהוםתאתרהטודעומלהאתא

תרטפתחתלארשיינבךותמילהמהםינתנםינתנ

יכ17ילםתאיתחקל‐‐לארשיינבמלכרוכבםחרלכ

יתכהםויבהמהבבוםדאבלארשיינבברוכבלכיל

חקאו18ילםתאיתשדקהםירצמץראברוכבלכ

תאהנתאו19לארשיינבברוכבלכתחתםיולהתא

דבעללארשיינבךותמוינבלוןרהאלםינתנםיולה

ינבלערפכלודעומלהאבלארשיינבתדבעתא

לארשיינבתשגבףגנלארשיינבבהיהיאלולארשי

לארשיינבתדעלכוןרהאוהשמשעיו20שדקהלא

ושעןכ‐‐םיוללהשמתאהוהיהוצרשאלככםיולל

םהידגבוסבכיוםיולהואטחתיו21לארשיינבםהל

ןרהאםהילערפכיוהוהיינפלהפונתםתאןרהאףניו

םתדבעתאדבעלםיולהואבןכירחאו22םרהטל

הוהיהוצרשאכוינבינפלוןרהאינפלדעומלהאב

לאהוהירבדיו23םהלושעןכםיולהלעהשמתא

םירשעושמחןבמםיוללרשאתאז24רמאלהשמ

25דעומלהאתדבעבאבצאבצלאוביהלעמוהנש

דועדבעיאלוהדבעהאבצמבושיהנשםישמחןבמו

הדבעותרמשמרמשלדעומלהאבויחאתאתרשו26

םתרמשמבםיוללהשעתהככדבעיאל

תינשההנשביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו9

ושעיו2רמאל‐‐ןושארהשדחבםירצמץראמםתאצל

םוירשעהעבראב3ודעומבחספהתאלארשיינב

לככודעמב‐‐ותאושעתםיברעהןיבהזהשדחב

לאהשמרבדיו4ותאושעתויטפשמלככוויתקח

ןושארבחספהתאושעיו5חספהתשעללארשיינב

יניסרבדמב‐‐םיברעהןיבשדחלםוירשעהעבראב

לארשיינבושעןכ‐‐השמתאהוהיהוצרשאלככ

ולכיאלוםדאשפנלםיאמטויהרשאםישנאיהיו6

ינפלוהשמינפלוברקיואוההםויבחספהתשעל

וילאהמההםישנאהורמאיו7אוההםויב‐‐ןרהא

בירקהיתלבלערגנהמלםדאשפנלםיאמטונחנא

רמאיו8לארשיינבךותבודעמבהוהיןברקתא

9םכלהוהיהוציהמהעמשאוודמעהשמםהלא

לארשיינבלארבד10רמאלהשמלאהוהירבדיו

הקחרךרדבואשפנלאמטהיהייכשיאשיארמאל
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ינשהשדחב11הוהילחספהשעוםכיתרדלואםכל

תוצמלעותאושעי‐‐םיברעהןיבםוירשעהעבראב

םצעורקבדעונממוריאשיאל12והלכאיםיררמו

שיאהו13ותאושעיחספהתקחלככובורבשיאל

‐‐חספהתושעללדחוהיהאלךרדבורוהטאוהרשא

בירקהאלהוהיןברקיכהימעמאוההשפנההתרכנו

רגםכתארוגייכו14אוההשיאהאשיואטח‐‐ודעמב

השעיןכוטפשמכוחספהתקחכ‐‐הוהילחספהשעו

םויבו15ץראהחרזאלורגלוםכלהיהיתחאהקח

תדעהלהאלןכשמהתאןנעההסכןכשמהתאםיקה

16רקבדע‐‐שאהארמכןכשמהלעהיהיברעבו

יפלו17הלילשאהארמוונסכיןנעהדימתהיהיןכ

לארשיינבועסיןכירחאו‐‐להאהלעמןנעהתולעה

18לארשיינבונחיםש‐‐ןנעהםשןכשירשאםוקמבו

לכונחיהוהייפלעולארשיינבועסיהוהייפלע

ךיראהבו19ונחי‐‐ןכשמהלעןנעהןכשירשאימי

תאלארשיינבורמשו‐‐םיברםימיןכשמהלעןנעה

םימיןנעההיהירשאשיו20ועסיאלוהוהיתרמשמ

ועסיהוהייפלעוונחיהוהייפלעןכשמהלע‐‐רפסמ

ןנעההלענורקבדעברעמןנעההיהירשאשיו21

22ועסנוןנעההלענוהלילוםמויואועסנורקבב

ןכשמהלעןנעהךיראהבםימיואשדחואםימיוא

ועסיותלעהבוועסיאלולארשיינבונחיוילעןכשל

תרמשמתאועסיהוהייפלעוונחיהוהייפלע23

השמדיבהוהייפלעורמשהוהי

יתשךלהשע2רמאלהשמלאהוהירבדיו10

ארקמלךלויהוםתאהשעתהשקמ‐‐ףסכתרצוצח

ךילאודעונו‐‐ןהבועקתו3תונחמהתאעסמלוהדעה

‐‐ועקתיתחאבםאו4דעומלהאחתפלאהדעהלכ

םתעקתו5לארשייפלאישארםיאישנהךילאודעונו

םתעקתו6המדקםינחהתונחמהועסנו‐‐העורת

העורתהנמיתםינחהתונחמהועסנו‐‐תינשהעורת

אלוועקתת‐‐להקהתאליהקהבו7םהיעסמלועקתי

ויהותורצצחבועקתיםינהכהןרהאינבו8ועירת

המחלמואבתיכו9םכיתרדלםלועתקחלםכל

תרצצחבםתערהו‐‐םכתאררצהרצהלעםכצראב

םכיביאמםתעשונוםכיהלאהוהיינפלםתרכזנו

‐‐םכישדחישארבוםכידעומבוםכתחמשםויבו10

םכימלשיחבזלעוםכיתלעלעתרצצחבםתעקתו

םכיהלאהוהיינאםכיהלאינפלןורכזלםכלויהו

שדחבםירשעב‐‐ינשהשדחבתינשההנשביהיו11

לארשיינבועסיו12תדעהןכשמלעמןנעההלענ

ןראפרבדמבןנעהןכשיויניסרבדממםהיעסמל

עסיו14השמדיבהוהייפלעהנשארבועסיו13

‐ואבצלעוםתאבצל‐‐הנשארבהדוהיינבהנחמלגד

רכששיינבהטמ‐‐אבצלעו15בדנימעןבןושחנ‐

באילאןלובזינבהטמ‐‐אבצלעו16רעוצןבלאנתנ

יררמינבוןושרגינבועסנוןכשמהדרוהו17ןלחןב

םתאבצל‐‐ןבוארהנחמלגדעסנו18ןכשמהיאשנ

ינבהטמ‐‐אבצלעו19רואידשןברוצילא‐‐ואבצלעו

דגינבהטמאבצלעו20ידשירוצןבלאימלשןועמש

שדקמהיאשנםיתהקהועסנו21לאועדןבףסילא

ינבהנחמלגדעסנו22םאבדעןכשמהתאומיקהו

23דוהימעןבעמשילא‐‐ואבצלעוםתאבצל‐‐םירפא

24רוצהדפןבלאילמגהשנמינבהטמ‐‐אבצלעו

עסנו25ינועדגןבןדיבאןמינבינבהטמ‐‐אבצלעו

לעוםתאבצלתנחמהלכלףסאמ‐‐ןדינבהנחמלגד

ינבהטמ‐‐אבצלעו26ידשימעןברזעיחא‐‐ואבצ

ילתפנינבהטמ‐‐אבצלעו27ןרכעןבלאיעגפרשא

םתאבצללארשיינביעסמהלא28ןניעןבעריחא

ןתחינידמהלאוערןבבבחלהשמרמאיו29ועסיו

ותאהוהירמארשאםוקמהלאונחנאםיעסנהשמ

לעבוטרבדהוהייכךלונבטהוונתאהכלםכלןתא

לאויצראלאםאיכךלאאלוילארמאיו30לארשי

ןכלעיכונתאבזעתאנלארמאיו31ךלאיתדלומ

יכהיהו32םיניעלונלתייהורבדמבונתנחתעדי

‐ונמעהוהיביטיירשאאוההבוטההיהוונמעךלת

םימיתשלשךרדהוהירהמועסיו33ךלונבטהו‐

םימיתשלשךרדםהינפלעסנהוהיתירבןוראו

םעסנבםמויםהילעהוהיןנעו34החונמםהלרותל
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המוקהשמרמאיוןראהעסנביהיו35]הנחמהןמ

החנבו36ךינפמךיאנשמוסניוךיביאוצפיוהוהי

]לארשייפלאתובברהוהיהבושרמאי

הוהיעמשיוהוהיינזאבערםיננאתמכםעהיהיו11

הנחמההצקבלכאתוהוהישאםברעבתוופארחיו

עקשתוהוהילאהשמללפתיוהשמלאםעהקעציו2

םבהרעביכהרעבתאוההםוקמהםשארקיו3שאה

ובשיוהואתוואתהוברקברשאףספסאהו4הוהישא

ונרכז5רשבונלכאיימורמאיולארשיינבםגוכביו

תאוםיאשקהתאםנחםירצמבלכאנרשאהגדהתא

6םימושהתאוםילצבהתאוריצחהתאוםיחטבאה

ןמהו7וניניעןמהלאיתלב‐‐לכןיאהשביונשפנהתעו

וטקלוםעהוטש8חלדבהןיעכוניעואוהדגערזכ

ותאושעורורפבולשבוהכדמבוכדואםיחרבונחטו

לעלטהתדרבו9ןמשהדשלםעטכומעטהיהותוגע

םעהתאהשמעמשיו10וילעןמהדריהלילהנחמה

הוהיףארחיוולהאחתפלשיא‐‐ויתחפשמלהכב

המלהוהילאהשמרמאיו11ערהשמיניעבודאמ

תאםושלךיניעבןחיתצמאלהמלוךדבעלתערה

םעהלכתאיתירהיכנאה12ילע‐‐הזהםעהלכאשמ

ךקיחבוהאשילארמאתיכוהיתדלייכנאםא‐‐הזה

תעבשנרשאהמדאהלעקניהתאןמאהאשירשאכ

וכבייכהזהםעהלכלתתלרשבילןיאמ13ויתבאל

יכנאלכואאל14הלכאנורשבונלהנתרמאלילע

םאו15ינממדבכיכהזהםעהלכתאתאשלידבל

ךיניעבןחיתאצמםא‐‐גרהאנינגרהילהשעתאהככ

הפסאהשמלאהוהירמאיו16יתערבהאראלאו

ינקזםהיכתעדירשאלארשיינקזמשיאםיעבשיל

םשובציתהודעומלהאלאםתאתחקלווירטשוםעה

חורהןמיתלצאוםשךמעיתרבדויתדריו17ךמע

םעהאשמבךתאואשנוםהילעיתמשוךילערשא

ושדקתהרמאתםעהלאו18ךדבלהתאאשתאלו

רמאלהוהיינזאבםתיכביכ‐‐רשבםתלכאורחמל

םכלהוהיןתנוםירצמבונלבוטיכרשבונלכאיימ

אלוםימויאלוןולכאתדחאםויאל19םתלכאורשב

דע20םויםירשעאלוםימיהרשעאלוםימיהשמח

ארזלםכלהיהוםכפאמאצירשאדעםימישדח

וינפלוכבתוםכברקברשאהוהיתאםתסאמיכןעי

ששהשמרמאיו21םירצממונאציהזהמלרמאל

תרמאהתאווברקביכנארשאםעהילגרףלאתואמ

טחשירקבוןאצה22םימישדחולכאוםהלןתארשב

אצמוםהלףסאיםיהיגדלכתאםאםהלאצמוםהל

התערצקתהוהידיההשמלאהוהירמאיו23םהל

לארבדיו‐‐השמאציו24אלםאירבדךרקיההארת

םעהינקזמשיאםיעבשףסאיוהוהיירבדתאםעה

רבדיוןנעבהוהידריו25להאהתביבסםתאדמעיו

שיאםיעבשלעןתיווילערשאחורהןמלצאיווילא

26ופסיאלוואבנתיוחורהםהילעחונכיהיוםינקזה

ינשהםשודדלאדחאהםשהנחמבםישנאינשוראשיו

ואציאלוםיבתכבהמהוחורהםהלעחנתודדימ

השמלדגיורענהץריו27הנחמבואבנתיוהלהאה

עשוהיןעיו28הנחמבםיאבנתמדדימודדלארמאיו

םאלכהשמינדארמאיו‐‐וירחבמהשמתרשמןונןב

הוהיםעלכןתיימוילהתאאנקמההשמולרמאיו29

השמףסאיו30םהילעוחורתאהוהיןתייכ‐‐םיאיבנ

הוהיתאמעסנחורו31לארשיינקזואוה‐‐הנחמהלא

הכםויךרדכהנחמהלעשטיוםיהןמםיולשזגיו

ינפלעםיתמאכו‐‐הנחמהתוביבסהכםויךרדכו

לכוהלילהלכואוההםויהלכםעהםקיו32ץראה

הרשעףסאטיעממה‐‐ולשהתאופסאיותרחמהםוי

רשבה33הנחמהתוביבסחוטשםהלוחטשיוםירמח

ךיוםעבהרחהוהיףאותרכיםרט‐‐םהינשןיבונדוע

םוקמהםשתאארקיו34דאמהברהכמםעבהוהי

םיואתמהםעהתאורבקםשיכהואתהתורבקאוהה

תורצחבויהיותורצחםעהועסנהואתהתורבקמ35

השאהתודאלעהשמבןרהאוםירמרבדתו12

קרהורמאיו2חקלתישכהשאיכחקלרשאתישכה

הוהיעמשיורבדונבםגאלה‐‐הוהירבדהשמבךא

ינפלערשאםדאהלכמ‐‐דאמונעהשמשיאהו3

לאוןרהאלאוהשמלאםאתפהוהירמאיו4המדאה
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םתשלשואציודעומלהאלאםכתשלשואצםירמ

ארקיולהאהחתפדמעיוןנעדומעבהוהידריו5

ירבדאנועמשרמאיו6םהינשואציוםירמוןרהא

םולחבעדותאוילאהארמבהוהי‐‐םכאיבנהיהיםא

אוהןמאניתיבלכבהשמידבעןכאל7וברבדא

תנמתותדיחבאלוהארמווברבדאהפלאהפ8

השמבידבעברבדלםתאריאלעודמוטיביהוהי

להאהלעמרסןנעהו10ךליוםבהוהיףארחיו9

הנהוםירמלאןרהאןפיוגלשכתערצמםירמהנהו

תשתאנלא‐‐ינדאיבהשמלאןרהארמאיו11תערצמ

יהתאנלא12ונאטחרשאוונלאונרשאתאטחונילע

13ורשביצחלכאיוומאםחרמותאצברשאתמכ

14הלאנאפראנלארמאלהוהילאהשמקעציו

אלה‐‐הינפבקריקריהיבאוהשמלאהוהירמאיו

הנחמלץוחמםימיתעבשרגסתםימיתעבשםלכת

תעבשהנחמלץוחמםירמרגסתו15ףסאתרחאו

ועסנרחאו16םירמףסאהדעעסנאלםעהוםימי

ןראפרבדמבונחיותורצחמםעה

םישנאךלחלש2רמאלהשמלאהוהירבדיו13

שיאלארשיינבלןתנינארשאןענכץראתאורתיו

3םהבאישנלכ‐‐וחלשתויתבאהטמלדחאשיאדחא

םלכהוהייפלעןראפרבדממהשמםתאחלשיו

הטמלםתומשהלאו4המהלארשיינבישארםישנא

6ירוחןבטפשןועמשהטמל5רוכזןבעומשןבואר

לאגירכששיהטמל7הנפיןבבלכהדוהיהטמל

ןמינבהטמל9ןונןבעשוהםירפאהטמל8ףסויןב

11ידוסןבלאידגןלובזהטמל10אופרןביטלפ

ןדהטמל12יסוסןבידג‐‐השנמהטמלףסויהטמל

14לאכימןברותסרשאהטמל13ילמגןבלאימע

ןבלאואגדגהטמל15יספוןביבחנילתפנהטמל

תארותלהשמחלשרשאםישנאהתומשהלא16יכמ

חלשיו17עשוהיןונןבעשוהלהשמארקיוץראה

ולעםהלארמאיוןענכץראתארותלהשמםתא

המץראהתאםתיארו18רההתאםתילעובגנבהז

טעמההפרהאוהקזחה‐‐הילעבשיהםעהתאואוה

הבוטה‐‐הבבשיאוהרשאץראההמו19ברםאאוה

‐‐הנהבבשויאוהרשאםירעההמוהערםאאוה

אוההנמשהץראההמו20םירצבמבםאםינחמבה

םתחקלוםתקזחתהוןיאםאץעהבשיההזרםא

ורתיוולעיו21םיבנעירוכבימי‐‐םימיהוץראהירפמ

ולעיו22תמחאבלבחרדעןצרבדממץראהתא

ידיליימלתויששןמיחאםשוןורבחדעאביובגנב

23םירצמןעצינפלהתנבנםינשעבשןורבחוקנעה

לוכשאוהרומזםשמותרכיולכשאלחנדעואביו

ןמוםינמרהןמוםינשבטומבוהאשיודחאםיבנע

תודאלעלוכשאלחנארקאוההםוקמל24םינאתה

רותמובשיו25לארשיינבםשמותרכרשאלוכשאה

לאוהשמלאואביווכליו26םויםיעבראץקמץראה

‐‐ןראפרבדמלאלארשיינבתדעלכלאוןרהא

תאםואריוהדעהלכתאורבדםתאובישיוהשדק

רשאץראהלאונאבורמאיוולורפסיו27ץראהירפ

ספא28הירפהזו‐‐אוהשבדובלחתבזםגוונתחלש

דאמתלדגתורצבםירעהוץראבבשיהםעהזעיכ

בגנהץראבבשויקלמע29םשוניארקנעהידליםגו

לעבשויינענכהורהבבשויירמאהויסוביהויתחהו

השמלאםעהתאבלכסהיו30ןדריהדילעוםיה

31הללכונלוכייכ‐‐התאונשריוהלענהלערמאיו

לאתולעללכונאלורמאומעולערשאםישנאהו

ורתרשאץראהתבדואיציו32ונממאוהקזחיכםעה

הבונרבערשאץראהרמאללארשיינבלאהתא

רשאםעהלכואוההיבשויתלכאץראהתארותל

םיליפנהתאוניארםשו33תודמישנאהכותבוניאר

ונייהןכוםיבגחכוניניעביהנוםילפנהןמ‐‐קנעינב

םהיניעב

םעהוכביוםלוקתאונתיוהדעהלכאשתו14

ינבלכןרהאלעוהשמלעונליו2אוהההלילב

ץראבונתמולהדעהלכםהלאורמאיולארשי

איבמהוהיהמלו3ונתמולהזהרבדמבואםירצמ

ויהיונפטוונישנ‐‐ברחבלפנלתאזהץראהלאונתא

לאשיאורמאיו4המירצמבושונלבוטאולהזבל
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ןרהאוהשמלפיו5המירצמהבושנושארהנתנויחא

ןבעשוהיו6לארשיינבתדעלהקלכינפלםהינפלע

םהידגבוערק‐‐ץראהתאםירתהןמהנפיןבבלכוןונ

רשאץראהרמאללארשיינבתדעלכלאורמאיו7

םא8דאמדאמץראההבוט‐‐התארותלהבונרבע

הנתנותאזהץראהלאונתאאיבהו‐‐הוהיונבץפח

לאהוהיבךא9שבדובלחתבזאוהרשאץראונל

םהונמחליכץראהםעתאואריתלאםתאוודרמת

ורמאיו10םאריתלאונתאהוהיוםהילעמםלצרס

הארנהוהידובכוםינבאבםתאםוגרלהדעהלכ

לאהוהירמאיו11לארשיינבלכלאדעומלהאב

ונימאיאלהנאדעוהזהםעהינצאניהנאדעהשמ

רבדבונכא12וברקביתישערשאתותאהלכביב

רמאיו13ונממםוצעולודגיוגלךתאהשעאוונשרואו

תאךחכבתילעהיכםירצמועמשוהוהילאהשמ

תאזהץראהבשוילאורמאו14וברקמהזהםעה

ןיעבןיערשאהזהםעהברקבהוהיהתאיכועמש

התאןנעדמעבוםהלעדמעךננעוהוהיהתאהארנ

תאהתמהו15הלילשאדומעבוםמויםהינפלךלה

תאועמשרשאםיוגהורמאודחאשיאכהזהםעה

םעהתאאיבהלהוהיתלכייתלבמ16רמאלךעמש

17רבדמבםטחשיוםהלעבשנרשאץראהלאהזה

הוהי18רמאלתרבדרשאכינדאחכאנלדגיהתעו

‐‐הקניאלהקנועשפוןועאשנדסחברוםיפאךרא

19םיעברלעוםישלשלעםינבלעתובאןועדקפ

התאשנרשאכוךדסחלדגכ‐‐הזהםעהןועלאנחלס

יתחלסהוהירמאיו20הנהדעוםירצממהזהםעל

לכתאהוהידובכאלמיוינאיחםלואו21ךרבדכ

יתתאתאוידבכתאםיארהםישנאהלכיכ22ץראה

רשעהזיתאוסניורבדמבוםירצמביתישערשא

רשאץראהתאואריםא23ילוקבועמשאלוםימעפ

בלכידבעו24הואריאליצאנמלכוםתבאליתעבשנ

ויתאיבהו‐‐ירחאאלמיוומעתרחאחורהתיהבקע

יקלמעהו25הנשרויוערזוהמשאברשאץראהלא

‐‐רבדמהםכלועסוונפרחמקמעבבשויינענכהו

רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו26ףוסםיךרד

םינילמהמהרשאתאזההערההדעליתמדע27

‐‐ילעםינילמהמהרשאלארשיינבתונלתתאילע

רשאכאלםאהוהיםאנינאיחםהלארמא28יתעמש

ולפיהזהרבדמב29םכלהשעאןכינזאבםתרבד

הנשםירשעןבמםכרפסמלכלםכידקפלכוםכירגפ

ץראהלאואבתםתאםא30ילעםתנילהרשאהלעמו

בלכםאיכ‐‐הבםכתאןכשלידיתאיתאשנרשא

זבלםתרמארשא‐‐םכפטו31ןונןבעשוהיוהנפיןב

םתסאמרשאץראהתאועדיו‐‐םתאיתאיבהוהיהי

םכינבו33הזהרבדמבולפי‐‐םתאםכירגפו32הב

‐םכיתונזתאואשנוהנשםיעברארבדמבםיערויהי

רשאםימיהרפסמב34רבדמבםכירגפםתדע‐

הנשלםויהנשלםוי‐‐םויםיעבראץראהתאםתרת

יתאונתתאםתעדיוהנשםיעבראםכיתנועתאואשת

הדעהלכלהשעאתאזאלםאיתרבדהוהיינא35

םשוומתיהזהרבדמבילעםידעונהתאזההערה

ץראהתארותלהשמחלשרשאםישנאהו36ותמי

איצוהלהדעהלכתאוילע)וניליו(ונוליוובשיו

ץראהתבדיאצומםישנאהותמיו37ץראהלעהבד

ןבבלכוןונןבעשוהיו38הוהיינפלהפגמב‐‐הער

ץראהתארותלםיכלההםההםישנאהןמויחהנפי

לארשיינבלכלאהלאהםירבדהתאהשמרבדיו39

שארלאולעיורקבבומכשיו40דאמםעהולבאתיו

‐‐הוהירמארשאםוקמהלאונילעווננהרמאלרהה

תאםירבעםתאהזהמלהשמרמאיו41ונאטחיכ

הוהיןיאיכולעתלא42חלצתאלאוהוהוהייפ

יקלמעהיכ43םכיביאינפלופגנתאלוםכברקב

םתבשןכלעיכברחבםתלפנוםכינפלםשינענכהו

תולעלולפעיו44םכמעהוהיהיהיאלוהוהיירחאמ

ברקמושמאלהשמוהוהיתירבןוראורההשארלא

אוההרהבבשיהינענכהויקלמעהדריו45הנחמה

המרחהדעםותכיוםוכיו

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו15

םכיתבשומץראלאואבתיכםהלאתרמאולארשי
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ואהלעהוהילהשאםתישעו3םכלןתנינארשא

תושעל‐‐םכידעמבואהבדנבוארדנאלפלחבז

בירקהו4ןאצהןמוארקבהןמהוהילחחינחיר

לולבןורשעתלסהחנמ‐‐הוהילונברקבירקמה

השעתןיההתיעיברךסנלןייו5ןמשןיההתיעברב

השעתליאלוא6דחאהשבכל‐‐חבזלואהלעהלע

ןיההתישלשןמשבהלולבםינרשעינשתלסהחנמ

הוהילחחינחירבירקת‐‐ןיההתישלשךסנלןייו7

וארדנאלפלחבזואהלערקבןבהשעתיכו8

תלסהחנמרקבהןבלעבירקהו9הוהילםימלש

בירקתןייו10ןיההיצחןמשבלולבםינרשעהשלש

השעיהככ11הוהילחחינחירהשא‐‐ןיההיצחךסנל

ואםישבכבהשלואדחאהליאלואדחאהרושל

דחאלושעתהככ‐‐ושעתרשארפסמכ12םיזעב

בירקהלהלאתאהככהשעיחרזאהלכ13םרפסמכ

רשאוארגםכתארוגייכו14הוהילחחינחירהשא

‐הוהילחחינחירהשאהשעוםכיתרדלםככותב

םכלתחאהקחלהקה15השעיןכושעתרשאכ‐

ינפלהיהירגכםככםכיתרדלםלועתקחרגהרגלו

רגלוםכלהיהידחאטפשמותחאהרות16הוהי

רבד18רמאלהשמלאהוהירבדיו17םכתארגה

ץראהלאםכאבבםהלאתרמאולארשיינבלא

םחלמםכלכאבהיהו19המשםכתאאיבמינארשא

‐‐םכתסרעתישאר20הוהילהמורתומירת‐‐ץראה

21התאומירתןכןרגתמורתכהמורתומירתהלח

םכיתרדל‐‐המורתהוהילונתתםכיתסרעתישארמ

רשאהלאהתוצמהלכתאושעתאלו‐‐וגשתיכו22

םכילאהוהיהוצרשאלכתא23השמלאהוהירבד

םכיתרדל‐‐האלהוהוהיהוצרשאםויהןמהשמדיב

לכושעוהגגשלהתשענהדעהיניעמםאהיהו24

הוהילחחינחירלהלעלדחארקבןברפהדעה

25תטחלדחאםיזעריעשוטפשמכוכסנוותחנמו

םהלחלסנו‐‐לארשיינבתדעלכלעןהכהרפכו

הוהילהשאםנברקתאואיבהםהו‐‐אוההגגשיכ

תדעלכלחלסנו26םתגגשלעהוהיינפלםתאטחו

27הגגשבםעהלכליכםכותברגהרגלולארשיינב

התנשתבזעהבירקהו‐‐הגגשבאטחתתחאשפנםאו

האטחבתגגשהשפנהלעןהכהרפכו28תאטחל

חרזאה29ולחלסנווילערפכלהוהיינפל‐‐הגגשב

םכלהיהיתחאהרות‐‐םכותברגהרגלולארשיינבב

ןמהמרדיבהשעתרשאשפנהו30הגגשבהשעל

שפנההתרכנוףדגמאוההוהיתא‐‐רגהןמוחרזאה

ותוצמתאוהזבהוהירבדיכ31המעברקמאוהה

ויהיו32הבהנועאוההשפנהתרכתתרכהרפה

םויב‐‐םיצעששקמשיאואצמיורבדמבלארשיינב

לא‐‐םיצעששקמותאםיאצמהותאובירקיו33תבשה

רמשמבותאוחיניו34הדעהלכלאוןרהאלאוהשמ

השמלאהוהירמאיו35ולהשעיהמשרפאליכ

ץוחמהדעהלכםינבאבותאםוגרשיאהתמויתומ

הנחמלץוחמלאהדעהלכותאואיציו36הנחמל

37השמתאהוהיהוצרשאכתמיוםינבאבותאומגריו

לארשיינבלארבד38רמאלהשמלאהוהירמאיו

םהידגביפנכלעתציצםהלושעוםהלאתרמאו

היהו39תלכתליתפףנכהתציצלעונתנוםתרדל

הוהיתוצמלכתאםתרכזוותאםתיארותציצלםכל

םכיניעירחאוםכבבלירחאורותתאלוםתאםתישעו

תאםתישעוורכזתןעמל40םהירחאםינזםתארשא

הוהיינא41םכיהלאלםישדקםתייהויתוצמלכ

תויהלםירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלא

םכיהלאהוהיינאםיהלאלםכל

םריבאוןתדויולןבתהקןברהציןבחרקחקיו16

ינפלומקיו2ןבוארינב‐‐תלפןבןואובאילאינב

יאישנםיתאמוםישמחלארשיינבמםישנאוהשמ

לעוהשמלעולהקיו3םשישנאדעומיארקהדע

םלכהדעהלכיכ‐‐םכלברםהלאורמאיוןרהא

הוהילהקלעואשנתתעודמוהוהיםכותבוםישדק

לאוחרקלארבדיו5וינפלעלפיוהשמעמשיו4

תאוולרשאתאהוהיעדיורקברמאלותדעלכ

וילאבירקיוברחבירשאתאווילאבירקהושודקה

ונתו7ותדעלכוחרקתותחמםכלוחקושעתאז6
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היהורחמהוהיינפלתרטקןהילעומישושאןהב

יולינבםכלברשודקהאוההוהירחבירשאשיאה

טעמה9יולינבאנועמשחרקלאהשמרמאיו8

לארשיתדעמםכתאלארשייהלאלידבהיכםכמ

הוהיןכשמתדבעתאדבעל‐‐וילאםכתאבירקהל

לכתאוךתאברקיו10םתרשלהדעהינפלדמעלו

לכוהתאןכל11הנהכםגםתשקבוךתאיולינבךיחא

ונולתיכאוההמןרהאוהוהילעםידענה‐‐ךתדע

םריבאלוןתדלארקלהשמחלשיו12וילע)ונילת(

ונתילעהיכטעמה13הלענאלורמאיובאילאינב

ררתשתיכרבדמבונתימהלשבדובלחתבזץראמ

שבדובלחתבזץראלאאלףא14ררתשהםגונילע

םישנאהיניעהםרכוהדשתלחנונלןתתוונתאיבה

לארמאיודאמהשמלרחיו15הלענאל‐‐רקנתםהה

יתאשנםהמדחארומחאלםתחנמלאןפתלאהוהי

חרקלאהשמרמאיו16םהמדחאתאיתערהאלו

רחמןרהאוםהוהתאהוהיינפלויהךתדעלכוהתא

םתברקהותרטקםהילעםתתנוותתחמשיאוחקו17

התאותתחמםיתאמוםישמחותתחמשיאהוהיינפל

םהילעונתיוותתחמשיאוחקיו18ותתחמשיאןרהאו

‐‐דעומלהאחתפודמעיותרטקםהילעומישיושא

הדעהלכתאחרקםהילעלהקיו19ןרהאוהשמו

הדעהלכלאהוהידובכאריודעומלהאחתפלא

ולדבה21רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו20

לעולפיו22עגרכםתאהלכאותאזההדעהךותמ

שיאהרשבלכלתחורהיהלאלאורמאיוםהינפ

לאהוהירבדיו23ףצקתהדעהלכלעואטחידחא

ביבסמולעהרמאלהדעהלארבד24רמאלהשמ

ןתדלאךליוהשמםקיו25םריבאוןתדחרקןכשמל

הדעהלארבדיו26לארשיינקזוירחאוכליוםריבאו

הלאהםיעשרהםישנאהילהאלעמאנורוסרמאל

27םתאטחלכבופסתןפםהלרשאלכבועגתלאו

ןתדוביבסמ‐‐םריבאוןתדחרקןכשמלעמולעיו

םהינבוםהישנוםהילהאחתפםיבצנואציםריבאו

ינחלשהוהייכןועדתתאזבהשמרמאיו28םפטו

םא29יבלמאליכהלאהםישעמהלכתאתושעל

דקפיםדאהלכתדקפוהלאןותמיםדאהלכתומכ

הוהיארביהאירבםאו30ינחלשהוהיאל‐‐םהילע

רשאלכתאוםתאהעלבוהיפתאהמדאההתצפו

םישנאהוצאניכםתעדיו‐‐הלאשםייחודריוםהל

Sheol)הוהיתאהלאה h7585)31תארבדלותלככיהיו

םהיתחתרשאהמדאהעקבתוהלאהםירבדהלכ

םהיתבתאוםתאעלבתוהיפתאץראהחתפתו32

ודריו33שוכרהלכתאוחרקלרשאםדאהלכתאו

ץראהםהילעסכתוהלאש‐‐םייחםהלרשאלכוםה

Sheol)להקהךותמודבאיו h7585)34רשאלארשילכו

35ץראהונעלבתןפורמאיכםלקלוסנ‐‐םהיתביבס

םיתאמוםישמחהתאלכאתוהוהיתאמהאצישאו

רמאלהשמלאהוהירבדיו36תרטקהיבירקמשיא

תתחמהתאםריוןהכהןרהאןברזעלאלארמא37

תא38ושדקיכהאלההרזשאהתאוהפרשהןיבמ

יעקרםתאושעוםתשפנבהלאהםיאטחהתותחמ

ושדקיוהוהיינפלםבירקהיכ‐‐חבזמליופצםיחפ

תאןהכהרזעלאחקיו39לארשיינבלתואלויהיו

יופצםועקריוםיפרשהובירקהרשאתשחנהתותחמ

ברקיאלרשאןעמללארשיינבלןורכז40חבזמל

תרטקריטקהלאוהןרהאערזמאלרשארזשיא

הוהירבדרשאכותדעכוחרקכהיהיאלוהוהיינפל

תרחממלארשיינבתדעלכונליו41ולהשמדיב

הוהיםעתאםתמהםתארמאלןרהאלעוהשמלע

לאונפיוןרהאלעוהשמלעהדעהלהקהביהיו42

אביו43הוהידובכאריוןנעהוהסכהנהודעומלהא

לאהוהירבדיו44דעומלהאינפלאןרהאוהשמ

םתאהלכאותאזההדעהךותמומרה45רמאלהשמ

חקןרהאלאהשמרמאיו46םהינפלעולפיועגרכ

תרטקםישוחבזמהלעמשאהילעןתוהתחמהתא

ףצקהאצייכםהילערפכוהדעהלאהרהמךלוהו

רבדרשאכןרהאחקיו47ףגנהלחההוהיינפלמ

ןתיוםעבףגנהלחההנהולהקהךותלאץריוהשמ

ןיבוםיתמהןיבדמעיו48םעהלערפכיותרטקהתא
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העבראהפגמבםיתמהויהיו49הפגמהרצעתוםייחה

חרקרבדלעםיתמהדבלמ‐‐תואמעבשוףלארשע

הפגמהודעומלהאחתפלאהשמלאןרהאבשיו50

הרצענ

ינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו17

לכתאמבאתיבלהטמהטמםתאמחקולארשי

ומשתאשיאתוטמרשעםינש‐‐םתבאתיבלםהאישנ

יולהטמלעבתכתןרהאםשתאו3והטמלעבתכת

להאבםתחנהו4םתובאתיבשארלדחאהטמיכ

היהו5המשםכלדעוארשאתודעהינפל‐‐דעומ

תאילעמיתכשהוחרפיוהטמ‐‐וברחבארשאשיאה

רבדיו6םכילעםנילמםהרשאלארשיינבתונלת

הטמםהיאישנלכוילאונתיולארשיינבלאהשמ

םינש‐‐םתבאתיבלדחאאישנלהטמדחאאישנל

תאהשמחניו7םתוטמךותבןרהאהטמותוטמרשע

אביותרחממיהיו8תדעהלהאבהוהיינפלתטמה

תיבלןרהאהטמחרפהנהותודעהלהאלאהשמ

השמאציו9םידקשלמגיוץיצץציוחרפאציויול

ואריולארשיינבלכלאהוהיינפלמתטמהלכתא

תאבשההשמלאהוהירמאיו10והטמשיאוחקיו

ירמינבלתואלתרמשמלתודעהינפלןרהאהטמ

רשאכהשמשעיו11ותמיאלוילעמםתנולתלכתו

השמלאלארשיינבורמאיו12השעןכותאהוהיהוצ

ברקהברקהלכ13ונדבאונלכונדבאונעוגןהרמאל

עוגלונמתםאהתומיהוהיןכשמלא

ךיבאתיבוךינבוהתאןרהאלאהוהירמאיו18

ואשתךתאךינבוהתאושדקמהןועתאואשתךתא

ךיבאטבשיולהטמךיחאתאםגו2םכתנהכןועתא

ךתאךינבוהתאוךותרשיוךילעווליוךתאברקה

לכתרמשמוךתרמשמורמשו3תדעהלהאינפל

אלווברקיאלחבזמהלאושדקהילכלאךאלהאה

תרמשמתאורמשו‐‐ךילעוולנו4םתאםגםהםגותמי

5םכילאברקיאלרזולהאהתדבעלכלדעומלהא

אלוחבזמהתרמשמתאושדקהתרמשמתאםתרמשו

תאיתחקלהנהינאו6לארשיינבלעףצקדועהיהי

םינתנהנתמםכל‐‐לארשיינבךותמםיולהםכיחא

ךינבוהתאו7דעומלהאתדבעתאדבעלהוהיל

תיבמלוחבזמהרבדלכלםכתנהכתאורמשתךתא

רזהוםכתנהכתאןתאהנתמתדבעםתדבעו‐‐תכרפל

ךליתתנהנהינאוןרהאלאהוהירבדיו8תמויברקה

םיתתנךללארשיינבישדקלכליתמורתתרמשמתא

שדקמךלהיהיהז9םלועקחל‐‐ךינבלוהחשמל

לכלוםתחנמלכלםנברקלכשאהןמםישדקה

םישדקשדק‐‐ילובישירשאםמשאלכלוםתאטח

רכזלכונלכאתםישדקהשדקב10ךינבלואוהךל

םנתמתמורתךלהזו11ךלהיהישדקותאלכאי

ךיתנבלוךינבלוםיתתנךל‐‐לארשיינבתפונתלכל

לכ12ותאלכאיךתיבברוהטלכםלועקחלךתא

ונתירשאםתישאר‐‐ןגדושוריתבלחלכורהציבלח

רשאםצראברשאלכירוכב13םיתתנךלהוהיל

14ונלכאיךתיבברוהטלכהיהיךל‐‐הוהילואיבי

לכלםחררטפלכ15היהיךללארשיבםרחלכ

ךלהיהי‐‐המהבבוםדאבהוהילובירקירשארשב

המהבהרוכבתאוםדאהרוכבתאהדפתהדפךא

ךכרעבהדפתשדחןבמויודפו16הדפתהאמטה

17אוההרגםירשעשדקהלקשבםילקשתשמחףסכ

‐הדפתאלזערוכבואבשכרוכבוארושרוכבךא

םבלחתאוחבזמהלעקרזתםמדתאםהשדק‐

ךלהיהיםרשבו18הוהילחחינחירלהשא‐‐ריטקת

תמורתלכ19היהיךלןימיהקושכוהפונתההזחכ

ךליתתנ‐‐הוהיללארשיינבומירירשאםישדקה

םלועחלמתירבםלועקחלךתאךיתנבלוךינבלו

לאהוהירמאיו20ךתאךערזלוךלהוהיינפלאוה

םכותבךלהיהיאלקלחולחנתאלםצראבןרהא

יולינבלו21לארשיינבךותבךתלחנוךקלחינא

םתדבעףלחהלחנללארשיברשעמלכיתתנהנה

וברקיאלו22דעומלהאתדבעתאםידבעםהרשא

תומלאטחתאשלדעומלהאלאלארשיינבדוע

ואשיםהודעומלהאתדבעתאאוהיולהדבעו23
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אללארשיינבךותבוםכיתרדלםלועתקחםנוע

ומירירשאלארשיינברשעמתאיכ24הלחנולחני

יתרמאןכלעהלחנלםיולליתתנהמורתהוהיל

רבדיו25הלחנולחניאללארשיינבךותבםהל

תרמאורבדתםיולהלאו26רמאלהשמלאהוהי

רשארשעמהתאלארשיינבתאמוחקתיכםהלא

תמורתונממםתמרהו‐‐םכתלחנבםתאמםכליתתנ

‐‐םכתמורתםכלבשחנו27רשעמהןמרשעמהוהי

םתאםגומירתןכ28בקיהןמהאלמכוןרגהןמןגדכ

ינבתאמוחקתרשאםכיתרשעמלכמהוהיתמורת

ןהכהןרהאלהוהיתמורתתאונממםתתנולארשי

לכמהוהיתמורתלכתאומירתםכיתנתמלכמ29

םכמירהבםהלאתרמאו30ונממושדקמתא‐‐ובלח

תאובתכוןרגתאובתכםיוללבשחנוונממובלחתא

רכשיכםכתיבוםתאםוקמלכבותאםתלכאו31בקי

ואשתאלו32דעומלהאבםכתדבעףלחםכלאוה

ינבישדקתאוונממובלחתאםכמירהבאטחוילע

ותומתאלווללחתאללארשי

תאז2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו19

ינבלארבדרמאלהוהיהוצרשאהרותהתקח

ןיארשאהמימתהמדאהרפךילאוחקיולארשי

לאהתאםתתנו3לעהילעהלעאלרשאםומהב

טחשוהנחמלץוחמלאהתאאיצוהוןהכהרזעלא

ועבצאב‐‐המדמןהכהרזעלאחקלו4וינפלהתא

5םימעפעבש‐‐המדמדעומלהאינפחכנלאהזהו

המדתאוהרשבתאוהרעתאויניעלהרפהתאףרשו

ינשו‐‐בוזאוזראץעןהכהחקלו6ףרשיהשרפלע

וידגבסבכו7הרפהתפרשךותלאךילשהותעלות

אמטוהנחמהלאאבירחאוםימבורשבץחרוןהכה

םימבוידגבסבכי‐‐התאףרשהו8ברעהדעןהכה

רוהטשיאףסאו9ברעהדעאמטוםימבורשבץחרו

רוהטםוקמבהנחמלץוחמחינהוהרפהרפאתא

תאטח‐‐הדנימלתרמשמללארשיינבתדעלהתיהו

אמטווידגבתאהרפהרפאתאףסאהסבכו10אוה

‐םכותברגהרגלולארשיינבלהתיהוברעהדע

אמטו‐‐םדאשפנלכלתמבעגנה11םלועתקחל‐

םויבוישילשהםויבובאטחתיאוה12םימיתעבש

םויבוישילשהםויבאטחתיאלםאורהטי‐‐יעיבשה

םדאהשפנבתמבעגנהלכ13רהטיאל‐‐יעיבשה

התרכנו‐‐אמטהוהיןכשמתאאטחתיאלותומירשא

אמטוילעקרזאלהדנימיכלארשימאוההשפנה

תומייכםדאהרותהתאז14ובותאמטדוע‐‐היהי

אמטילהאברשאלכולהאהלאאבהלכלהאב

ליתפדימצןיארשאחותפילכלכו15םימיתעבש

ללחבהדשהינפלעעגירשאלכו16אוהאמט‐‐וילע

תעבשאמטי‐‐רבקבואםדאםצעבואתמבואברח

וילעןתנותאטחהתפרשרפעמאמטלוחקלו17םימי

שיאםימבלבטובוזאחקלו18ילכלאםייחםימ

תושפנהלעוםילכהלכלעולהאהלעהזהורוהט

ואתמבואללחבואםצעבעגנהלעוםשויהרשא

םויבוישילשהםויבאמטהלערהטההזהו19רבקב

םימבץחרווידגבסבכויעיבשהםויבואטחויעיבשה

התרכנואטחתיאלואמטירשאשיאו20ברעברהטו

ימאמטהוהישדקמתאיכלהקהךותמאוההשפנה

תקחלםהלהתיהו21אוהאמט‐‐וילעקרזאלהדנ

הדנהימבעגנהווידגבסבכיהדנהימהזמוםלוע

אמטיאמטהובעגירשאלכו22ברעהדעאמטי

ברעהדעאמטתתעגנהשפנהו

שדחבןצרבדמהדעהלכלארשיינבואביו20

םשרבקתוםירמםשתמתושדקבםעהבשיוןושארה

ןרהאלעוהשמלעולהקיוהדעלםימהיהאלו2

עוגבונעוגולורמאלורמאיוהשמםעםעהבריו3

הוהילהקתאםתאבההמלו4הוהיינפלוניחא

המלו5ונריעבוונחנאםשתומלהזהרבדמהלא

הזהערהםוקמהלאונתאאיבהלםירצממונתילעה

6תותשלןיאםימוןומרוןפגוהנאתוערזםוקמאל

דעומלהאחתפלאלהקהינפמןרהאוהשמאביו

רבדיו7םהילאהוהידובכאריוםהינפלעולפיו

תאלהקהוהטמהתאחק8רמאלהשמלאהוהי

םהיניעלעלסהלאםתרבדוךיחאןרהאוהתאהדעה
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תאתיקשהועלסהןמםימםהלתאצוהווימימןתנו

ינפלמהטמהתאהשמחקיו9םריעבתאוהדעה

‐להקהתאןרהאוהשמולהקיו10והוצרשאכהוהי

ןמה‐‐םירמהאנועמשםהלרמאיועלסהינפלא‐

ךיוודיתאהשמםריו11םימםכלאיצונהזהעלסה

תשתוםיברםימואציוםימעפ‐‐והטמבעלסהתא

ןעיןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12םריעבוהדעה

אלןכל‐‐לארשיינביניעלינשידקהליבםתנמאהאל

13םהליתתנרשאץראהלאהזהלהקהתאואיבת

שדקיוהוהיתאלארשיינבובררשאהבירמימהמה

הכםודאךלמלאשדקמםיכאלמהשמחלשיו14םב

רשאהאלתהלכתאתעדיהתאלארשיךיחארמא

םירצמבבשנוהמירצמוניתבאודריו15ונתאצמ

קעצנו16וניתבאלוםירצמונלועריוםיברםימי

םירצממונאציוךאלמחלשיוונלקעמשיוהוהילא

אנהרבענ17ךלובגהצקריעשדקבונחנאהנהו

ראבימהתשנאלוםרכבוהדשברבענאלךצראב

רבענרשאדעלואמשוןימיהטנאלךלנךלמהךרד

ברחבןפ‐‐יברבעתאלםודאוילארמאיו18ךלבג

הלסמבלארשיינבוילאורמאיו19ךתארקלאצא

ןיאקרםרכמיתתנוינקמוינאהתשנךימימםאוהלענ

םודאאציורבעתאלרמאיו20הרבעאילגרברבד

תאןתנםודאןאמיו21הקזחדיבודבכםעבותארקל

שדקמועסיו22וילעמלארשיטיוולבגברבעלארשי

הוהירמאיו23רההרההדעהלכלארשיינבואביו

םודאץראלובגלערההרהבןרהאלאוהשמלא

ץראהלאאביאליכוימעלאןרהאףסאי24רמאל

ימליפתאםתירמרשאלע‐‐לארשיינבליתתנרשא

םתאלעהוונברזעלאתאוןרהאתאחק25הבירמ

םתשבלהווידגבתאןרהאתאטשפהו26רההרה

השמשעיו27םשתמוףסאיןרהאוונברזעלאתא

הדעהלכיניעלרההרהלאולעיוהוהיהוצרשאכ

תאםתאשבליווידגבתאןרהאתאהשמטשפיו28

השמדריורההשארבםשןרהאתמיוונברזעלא

ןרהאעוגיכהדעהלכואריו29רההןמרזעלאו

לארשיתיבלכםויםישלשןרהאתאוכביו

אביכבגנהבשידרעךלמינענכהעמשיו21

ונממבשיולארשיבםחליוםירתאהךרדלארשי

ןתתןתנםארמאיוהוהילרדנלארשירדיו2יבש

עמשיו3םהירעתאיתמרחהו‐‐ידיבהזהםעהתא

תאוםהתאםרחיוינענכהתאןתיולארשילוקבהוהי

רההרהמועסיו4המרחםוקמהםשארקיוםהירע

םעהשפנרצקתוםודאץראתאבבסלףוסםיךרד

ונתילעההמלהשמבוםיהלאבםעהרבדיו5ךרדב

ונשפנוםימןיאוםחלןיאיכרבדמבתומלםירצממ

םישחנהתאםעבהוהיחלשיו6לקלקהםחלבהצק

אביו7לארשימברםעתמיוםעהתאוכשניוםיפרשה

‐ךבוהוהיבונרבדיכונאטחורמאיוהשמלאםעה

ללפתיושחנהתאונילעמרסיוהוהילאללפתה‐

ףרשךלהשעהשמלאהוהירמאיו8םעהדעבהשמ

9יחוותאהארוךושנהלכהיהוסנלעותאםישו

ךשנםאהיהוסנהלעוהמשיותשחנשחנהשמשעיו

ועסיו10יחותשחנהשחנלאטיבהו‐‐שיאתאשחנה

ייעבונחיותבאמועסיו11תבאבונחיולארשיינב

12שמשהחרזממבאומינפלערשארבדמבםירבעה

רבעמונחיוועסנםשמ13דרזלחנבונחיוועסנםשמ

ןונראיכירמאהלבגמאציהרבדמברשאןונרא

רמאיןכלע14ירמאהןיבובאומןיבבאומלובג

םילחנהתאוהפוסבבהותאהוהיתמחלמרפסב

ןעשנורעתבשלהטנרשאםילחנהדשאו15ןונרא

רמארשאראבהאוההראבםשמו16באומלובגל

רישיזא17םימםהלהנתאוםעהתאףסאהשמלהוהי

ראב18הלונעראבילעתאזההרישהתאלארשי

םתנעשמבקקחמבםעהיבידנהורכםירשהורפח

תומבלאילחנמולאילחנהנתממו19הנתמרבדממו

הגספהשאר‐‐באומהדשברשאאיגהתומבמו20

לאםיכאלמלארשיחלשיו21ןמישיהינפלעהפקשנו

הטנאלךצראבהרבעא22רמאלירמאהךלמןחיס

ךלנךלמהךרדבראבימהתשנאל‐‐םרכבוהדשב
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רבעלארשיתאןחיסןתנאלו23ךלבגרבענרשאדע

לארשיתארקלאציוומעלכתאןחיסףסאיוולבגב

לארשיוהכיו24לארשיבםחליוהצהיאביוהרבדמה

‐ןומעינבדעקבידעןנראמוצראתאשרייוברחיפל

םירעהלכתאלארשיחקיו25ןומעינבלובגזעיכ‐

לכבוןובשחבירמאהירעלכבלארשיבשיוהלאה

אוהואוהירמאהךלמןחיסריע‐‐ןובשחיכ26היתנב

ודימוצראלכתאחקיוןושארהבאומךלמבםחלנ

הנבתןובשחואבםילשמהורמאיןכלע27ןנראדע

הבהלןובשחמהאצישאיכ28ןוחיסריעןנוכתו

יוא29ןנראתומבילעבבאומרעהלכאןחיסתירקמ

ויתנבוםטילפוינבןתנשומכםעתדבאבאומךל

דעןובשחדבאםרינו30ןוחיסירמאךלמלתיבשב

לארשיבשיו31אבדימדערשאחפנדעםישנוןביד

ודכליורזעיתאלגרלהשמחלשיו32ירמאהץראב

ונפיו33םשרשאירמאהתא)שרויו(שרייוהיתנב

אוהםתארקלןשבהךלמגועאציוןשבהךרדולעיו

השמלאהוהירמאיו34יערדא‐‐המחלמלומעלכו

תאוומעלכתאוותאיתתנךדיביכ‐‐ותאאריתלא

ירמאהךלמןחיסלתישערשאכ‐‐ולתישעווצרא

ומעלכתאווינבתאוותאוכיו35ןובשחבבשוירשא

וצראתאושרייודירשולריאשהיתלבדע

רבעמבאומתוברעבונחיולארשיינבועסיו22

השערשאלכתארופצןבקלבאריו2וחריןדריל

בריכ‐‐דאמםעהינפמבאומרגיו3ירמאללארשי

לאבאומרמאיו4לארשיינבינפמבאומץקיואוה

ךחלכוניתביבסלכתאלהקהוכחליהתעןידמינקז

באומלךלמרופצןבקלבוהדשהקריתארושה

רעבןבםעלבלאםיכאלמחלשיו5אוההתעב

רמאלולארקל‐‐ומעינבץרארהנהלערשאהרותפ

אוהוץראהןיעתאהסכהנהםירצממאציםעהנה

יכהזהםעהתאילהראאנהכלהתעו6ילממבשי

ץראהןמונשרגאוובהכנלכואילוא‐‐ינממאוהםוצע

7ראויראתרשאוךרבמךרבתרשאתאיתעדייכ

לאואביוםדיבםימסקוןידמינקזובאומינקזוכליו

ונילםהילארמאיו8קלבירבדוילאורבדיוםעלב

הוהירבדירשאכרבדםכתאיתבשהוהלילההפ

לאםיהלאאביו9םעלבםעבאומירשובשיוילא

םעלברמאיו10ךמעהלאהםישנאהימרמאיוםעלב

11ילאחלשבאומךלמרפצןבקלבםיהלאהלא

התעץראהןיעתאסכיוםירצממאציהםעההנה

12ויתשרגוובםחלהללכואילוא‐‐ותאילהבקהכל

תאראתאלםהמעךלתאלםעלבלאםיהלארמאיו

לארמאיורקבבםעלבםקיו13אוהךורביכםעה

ךלהליתתלהוהיןאמיכםכצראלאוכלקלבירש

ןאמורמאיוקלבלאואביובאומירשומוקיו14םכמע

םיברםירשחלשקלבדועףסיו15ונמעךלהםעלב

הכולורמאיוםעלבלאואביו16הלאמםידבכנו

דבכיכ17ילאךלהמענמתאנלארופצןבקלברמא

אנהכלוהשעאילארמאתרשאלכודאמךדבכא

ידבעלארמאיוםעלבןעיו18הזהםעהתאילהבק

לכואאל‐‐בהזוףסכותיבאלמקלבילןתיםאקלב

הלודגואהנטקתושעליהלאהוהייפתארבעל

המהעדאוהלילה‐‐םתאםגהזבאנובשהתעו19

הלילםעלבלאםיהלאאביו20ימערבדהוהיףסי

םתאךלםוקםישנאהואבךלארקלםאולרמאיו

םקיו21השעתותא‐‐ךילארבדארשארבדהתאךאו

22באומירשםעךליוונתאתאשבחיורקבבםעלב

הוהיךאלמבציתיואוהךלוהיכםיהלאףארחיו

ומעוירענינשוונתאלעבכראוהוולןטשלךרדב

וברחוךרדבבצנהוהיךאלמתאןותאהארתו23

ךיוהדשבךלתוךרדהןמןותאהטתוודיבהפולש

ךאלמדמעיו24ךרדההתטהלןותאהתאםעלב

ארתו25הזמרדגוהזמרדג‐‐םימרכהלועשמבהוהי

תאץחלתוריקהלאץחלתוהוהיךאלמתאןותאה

ךאלמףסויו26התכהלףסיוריקהלאםעלבלגר

תוטנלךרדןיארשארצםוקמבדמעיורובעהוהי

ץברתוהוהיךאלמתאןותאהארתו27לואמשוןימי

28לקמבןותאהתאךיוםעלבףארחיוםעלבתחת

יתישעהמםעלבלרמאתוןותאהיפתאהוהיחתפיו
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ןותאלםעלברמאיו29םילגרשלשהזינתיכהיכךל

ךיתגרההתעיכידיבברחשיוליבתללעתהיכ

רשאךנתאיכנאאולהםעלבלאןותאהרמאתו30

יתנכסהןכסהה‐‐הזהםויהדעךדועמילעתבכר

םעלביניעתאהוהילגיו31אלרמאיוהכךלתושעל

ודיבהפלשוברחוךרדבבצנהוהיךאלמתאאריו

לעהוהיךאלמוילארמאיו32ויפאלוחתשיודקיו

יתאצייכנאהנהםילגרשולשהזךנתאתאתיכההמ

ינפלטתוןותאהינארתו33ידגנלךרדהטרייכןטשל

הכתאםגהתעיכינפמהתטנילואםילגרשלשהז

הוהיךאלמלאםעלברמאיו34יתייחההתואויתגרה

ךרדביתארקלבצנהתאיכיתעדיאליכ‐‐יתאטח

ךאלמרמאיו35ילהבושאךיניעבערםאהתעו

רבדהתאספאוםישנאהםעךלםעלבלאהוהי

ירשםעםעלבךליורבדתותאךילארבדארשא

לאותארקלאציוםעלבאביכקלבעמשיו36קלב

37לובגההצקברשאןנראלובגלערשאבאומריע

ארקלךילאיתחלשחלשאלהםעלבלאקלברמאיו

38ךדבכלכואאלםנמאהילאתכלהאלהמל‐‐ךל

לכיההתע‐‐ךילאיתאבהנהקלבלאםעלברמאיו

‐‐יפבםיהלאםישירשארבדההמואמרבדלכוא

תוצחתירקואביוקלבםעםעלבךליו39רבדאותא

רשאםירשלוםעלבלחלשיוןאצורקבקלבחבזיו40

תומבוהלעיוםעלבתאקלבחקיו‐‐רקבביהיו41ותא

םעההצקםשמאריולעב

העבשהזבילהנבקלבלאםעלברמאיו23

םיליאהעבשוםירפהעבשהזבילןכהותחבזמ

םעלבוקלבלעיוםעלברבדרשאכקלבשעיו2

לעבציתהקלבלםעלברמאיו3חבזמבליאורפ

המרבדויתארקלהוהיהרקיילואהכלאוךתלע

םעלבלאםיהלארקיו4יפשךליוךליתדגהוינארי

ליאורפלעאויתכרעתחבזמהתעבשתאוילארמאיו

לאבושרמאיוםעלביפברבדהוהיםשיו5חבזמב

‐ותלעלעבצנהנהווילאבשיו6רבדתהכוקלב

םראןמרמאיוולשמאשיו7באומירשלכואוה‐

ילהראהכל‐‐םדקיררהמבאומךלמקלבינחני

המולאהבקאלבקאהמ8לארשיהמעזהכלובקעי

תועבגמוונאראםירצשארמיכ9הוהיםעזאלםעזא

ימ10בשחתיאלםיוגבוןכשידדבלםעןהונרושא

ישפנתמתלארשיעברתארפסמובקעירפעהנמ

לאקלברמאיו11והמכיתירחאיהתוםירשיתומ

תכרבהנהוךיתחקליביאבקלילתישעהמםעלב

‐‐יפבהוהיםישירשאתאאלהרמאיוןעיו12ךרב

יתאאנךלקלבוילארמאיו13רבדלרמשאותא

הארתוהצקספא‐‐םשמונארתרשארחאםוקמלא

םיפצהדשוהחקיו14םשמילונבקוהארתאלולכו

ליאורפלעיותחבזמהעבשןביוהגספהשארלא

יכנאוךתלעלעהכבציתהקלבלארמאיו15חבזמב

ויפברבדםשיוםעלבלאהוהירקיו16הכהרקא

בצנונהווילאאביו17רבדתהכוקלבלאבושרמאיו

רבדהמקלבולרמאיוותאבאומירשוותלעלע

הניזאהעמשוקלבםוקרמאיוולשמאשיו18הוהי

םחנתיוםדאןבובזכיולאשיאאל19רפצונבידע

ךרבהנה20הנמיקיאלורבדוהשעיאלורמאאוהה

בקעיבןואטיבהאל21הנבישאאלוךרבויתחקל

תעורתוומעויהלאהוהילארשיבלמעהאראלו

ולםארתפעותכ‐‐םירצממםאיצומלא22ובךלמ

רמאיתעכלארשיבםסקאלובקעיבשחנאליכ23

םוקיאיבלכםעןה24לאלעפהמלארשילובקעיל

םיללחםדוףרטלכאידעבכשיאלאשנתייראכו

ונבקתאלבקםגםעלבלאקלברמאיו25התשי

קלבלארמאיוםעלבןעיו26ונכרבתאלךרבםג

ותאהוהירבדירשאלכרמאלךילאיתרבדאלה

לאךחקאאנהכלםעלבלאקלברמאיו27השעא

םשמילותבקוםיהלאהיניעברשייילוארחאםוקמ

ינפלעףקשנהרועפהשארםעלבתאקלבחקיו28

העבשהזבילהנבקלבלאםעלברמאיו29ןמישיה

30םליאהעבשוםירפהעבשהזבילןכהותחבזמ

חבזמבליאורפלעיוםעלברמארשאכקלבשעיו
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תאךרבלהוהייניעבבוטיכםעלבאריו24

תשיוםישחנתארקלםעפבםעפכךלהאלולארשי

תאאריוויניעתאםעלבאשיו2וינפרבדמהלא

אשיו3םיהלאחורוילעיהתוויטבשלןכשלארשי

םתשרבגהםאנורעבונבםעלבםאנרמאיוולשמ

לפנהזחיידשהזחמרשאלאירמאעמש‐‐םאנ4ןיעה

לארשיךיתנכשמבקעיךילהאובטהמ5םיניעיולגו

הוהיעטנםילהאכרהנילעתנגכויטנםילחנכ6

םיברםימבוערזווילדמםימלזי7םימילעםיזראכ

םירצממואיצומלא8ותכלמאשנתווכלמגגאמםריו

‐םרגיםהיתמצעווירצםיוגלכאיולםארתפעותכ

ונמיקיימאיבלכויראכבכשערכ9ץחמיויצחו‐

לאקלבףארחיו10רוראךירראוךורבךיכרבמ

בקלםעלבלאקלברמאיוויפכתאקפסיוםעלב

11םימעפשלשהזךרבתכרבהנהוךיתארקיביא

הנהוךדבכאדבכיתרמאךמוקמלאךלחרבהתעו

םגאלהקלבלאםעלברמאיו12דובכמהוהיךענמ

םא13רמאליתרבד‐‐ילאתחלשרשאךיכאלמלא

תארבעללכואאל‐‐בהזוףסכותיבאלמקלבילןתי

הוהירבדירשאיבלמהערואהבוטתושעלהוהייפ

ךצעיאהכלימעלךלוהיננההתעו14רבדאותא

אשיו15םימיהתירחאבךמעלהזהםעההשעירשא

םתשרבגהםאנורעבונבםעלבםאנרמאיוולשמ

הזחמןוילעתעדעדיולאירמאעמשםאנ16ןיעה

ונרושאהתעאלוונארא17םיניעיולגולפנהזחיידש

לארשימטבשםקובקעימבכוכךרדבורקאלו

םודאהיהו18תשינבלכרקרקובאומיתאפץחמו

19ליחהשעלארשיוויביא‐‐ריעשהשריהיהוהשרי

קלמעתאאריו20ריעמדירשדיבאהובקעימדריו

ידעותירחאוקלמעםיוגתישאררמאיוולשמאשיו

ךבשומןתיארמאיוולשמאשיויניקהתאאריו21דבא

המדע‐‐ןיקרעבלהיהיםאיכ22ךנקעלסבםישו

ומשמהיחיימיוארמאיוולשמאשיו23ךבשתרושא

אוהםגורבעונעורושאונעוםיתכדימםיצו24לא

קלבםגוומקמלבשיוךליוםעלבםקיו25דבאידע

וכרדלךלה

תונבלאתונזלםעהלחיוםיטשבלארשיבשיו25

םעהלכאיוןהיהלאיחבזלםעלןארקתו2באומ

רחיורועפלעבללארשידמציו3ןהיהלאלווחתשיו

לכתאחקהשמלאהוהירמאיו4לארשיבהוהיףא

ןורחבשיושמשהדגנהוהילםתואעקוהוםעהישאר

לארשייטפשלאהשמרמאיו5לארשימהוהיףא

שיאהנהו6רועפלעבלםידמצנהוישנאשיאוגרה

יניעלתינידמהתאויחאלאברקיואבלארשיינבמ

חתפםיכבהמהולארשיינבתדעלכיניעלוהשמ

ןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפאריו7דעומלהא

שיארחאאביו8ודיבחמרחקיוהדעהךותמםקיו

לארשישיאתא‐‐םהינשתארקדיוהבקהלאלארשי

לארשיינבלעמהפגמהרצעתוהתבקלאהשאהתאו

10ףלאםירשעוהעברא‐‐הפגמבםיתמהויהיו9

ןברזעלאןבסחניפ11רמאלהשמלאהוהירבדיו

ואנקבלארשיינבלעמיתמחתאבישהןהכהןרהא

יתאנקבלארשיינבתאיתילכאלוםכותביתאנקתא

התיהו13םולשיתירבתאולןתניננהרמאןכל12

אנקרשאתחת‐‐םלועתנהכתירבוירחאוערזלוול

לארשישיאםשו14לארשיינבלערפכיוויהלאל

אישנאולסןבירמז‐‐תינידמהתאהכהרשאהכמה

יבזכתינידמההכמההשאהםשו15ינעמשלבאתיב

רבדיו16אוהןידמבבאתיבתומאשאררוצתב

םתיכהוםינידמהתארורצ17רמאלהשמלאהוהי

ולכנרשאםהילכנבםכלםהםיררציכ18םתוא

ןידמאישנתביבזכרבדלעורועפרבדלעםכל

רועפרבדלעהפגמהםויבהכמהםתחא

לאוהשמלאהוהירמאיוהפגמהירחאיהיו26

תדעלכשארתאואש2רמאלןהכהןרהאןברזעלא

םתבאתיבל‐‐הלעמוהנשםירשעןבמלארשיינב

ןהכהרזעלאוהשמרבדיו3לארשיבאבצאצילכ

ןבמ4רמאלוחריןדרילעבאומתברעב‐‐םתא
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ינבוהשמתאהוהיהוצרשאכהלעמוהנשםירשע

לארשירוכבןבואר5םירצמץראמםיאציהלארשי

תחפשמאולפליכנחהתחפשמךונחןבוארינב

תחפשמימרכלינורצחהתחפשמןרצחל6יאלפה

םהידקפויהיוינבוארהתחפשמהלא7ימרכה

ינבו8םישלשותואמעבשוףלאםיעבראוהשלש

אוהםריבאוןתדולאומנבאילאינבו9באילאאולפ

לעוצהרשאהדעה)יאירק(יאורקםריבאוןתד

10הוהילעםתצהבחרקתדעבןרהאלעוהשמ

תומב‐‐חרקתאוםתאעלבתוהיפתאץראהחתפתו

ויהיושיאםיתאמוםישמחתאשאהלכאבהדעה

‐םתחפשמלןועמשינב12ותמאלחרקינבו11סנל

ינימיהתחפשמןימילילאומנהתחפשמלאומנל‐

לואשליחרזהתחפשמחרזל13יניכיהתחפשמןיכיל

םינש‐‐ינעמשהתחפשמהלא14ילואשהתחפשמ

ןופצל‐‐םתחפשמלדגינב15םיתאמוףלאםירשעו

תחפשמינושליגחהתחפשמיגחלינופצהתחפשמ

17ירעהתחפשמירעלינזאהתחפשמינזאל16ינושה

ילאראהתחפשמ‐‐ילאראלידוראהתחפשמדוראל

ףלאםיעברא‐‐םהידקפלדגינבתחפשמהלא18

ןנואורעתמיוןנואורעהדוהיינב19תואמשמחו

הלשל‐‐םתחפשמלהדוהיינבויהיו20ןענכץראב

תחפשמחרזליצרפהתחפשמץרפלינלשהתחפשמ

ינרצחהתחפשמןרצחל‐‐ץרפינבויהיו21יחרזה

הדוהיתחפשמהלא22ילומחהתחפשמלומחל

ינב23תואמשמחוףלאםיעבשוהשש‐‐םהידקפל

הופליעלותהתחפשמעלות‐‐םתחפשמלרכששי

ןרמשליבשיהתחפשמבושיל24ינופהתחפשמ

‐םהידקפלרכששיתחפשמהלא25ינרמשהתחפשמ

ןלובזינב26תואמשלשוףלאםיששוהעברא‐

תחפשמןולאלידרסהתחפשמדרסל‐‐םתחפשמל

תחפשמהלא27ילאלחיהתחפשמ‐‐לאלחילינלאה

ינב28תואמשמחוףלאםישש‐‐םהידקפלינלובזה

ריכמלהשנמינב29םירפאוהשנמ‐‐םתחפשמלףסוי

דעלגלדעלגתאדילוהריכמויריכמהתחפשמ

תחפשמרזעיא‐‐דעלגינבהלא30ידעלגהתחפשמ

תחפשמ‐‐לאירשאו31יקלחהתחפשמקלחלירזעיאה

תחפשמעדימשו32ימכשהתחפשמםכשוילארשאה

רפחןבדחפלצו33ירפחהתחפשמרפחויעדימשה

‐‐דחפלצתונבםשותונבםאיכ‐‐םינבולויהאל

תחפשמהלא34הצרתוהכלמהלגחהענוהלחמ

תואמעבשוףלאםישמחוםינשםהידקפוהשנמ

תחפשמחלתושל‐‐םתחפשמלםירפאינבהלא35

ינחתהתחפשמןחתלירכבהתחפשמרכבליחלתשה

הלא37ינרעהתחפשמןרעל‐‐חלתושינבהלאו36

ףלאםישלשוםינשםהידקפלםירפאינבתחפשמ

ןמינבינב38םתחפשמלףסויינבהלאתואמשמחו

תחפשמלבשאליעלבהתחפשמעלבל‐‐םתחפשמל

םפופשל39ימריחאהתחפשמםריחאלילבשאה

ויהיו40ימפוחהתחפשמםפוחלימפושהתחפשמ

תחפשמןמענלידראהתחפשמ‐‐ןמענודראעלבינב

השמחםהידקפוםתחפשמלןמינבינבהלא41ימענה

‐‐םתחפשמלןדינבהלא42תואמששוףלאםיעבראו

םתחפשמלןדתחפשמהלאימחושהתחפשמםחושל

םיששוהעברא‐‐םהידקפלימחושהתחפשמלכ43

הנמיל‐‐םתחפשמלרשאינב44תואמעבראוףלא

תחפשמהעירבליושיהתחפשמיושילהנמיהתחפשמ

ירבחהתחפשמרבחל‐‐העירבינבל45יעירבה

רשאתבםשו46ילאיכלמהתחפשמ‐‐לאיכלמל

השלש‐‐םהידקפלרשאינבתחפשמהלא47חרש

‐‐םתחפשמלילתפנינב48תואמעבראוףלאםישמחו

49ינוגהתחפשמינוגלילאצחיהתחפשמלאצחיל

הלא50ימלשהתחפשמםלשלירציהתחפשמרציל

םיעבראוהשמחםהידקפוםתחפשמלילתפנתחפשמ

שש‐‐לארשיינבידוקפהלא51תואמעבראוףלא

הוהירבדיו52םישלשותואמעבשףלאוףלאתואמ

‐‐הלחנבץראהקלחתהלאל53רמאלהשמלא

טיעמתטעמלוותלחנהברתברל54תומשרפסמב

קלחילרוגבךא55ותלחנןתיוידקפיפלשיאותלחנ

לרוגהיפלע56ולחניםתבאתוטמתומשלץראהתא
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יולהידוקפהלאו57טעמלברןיב‐‐ותלחנקלחת

תחפשמתהקלינשרגהתחפשמןושרגל‐‐םתחפשמל

יולתחפשמהלא58יררמהתחפשמיררמליתהקה

ילחמהתחפשמינרבחהתחפשמינבלהתחפשמ

םרמעתאדלוהתהקויחרקהתחפשמישומהתחפשמ

התאהדלירשאיולתבדבכויםרמעתשאםשו59

תאוהשמתאוןרהאתאםרמעלדלתוםירצמביולל

תאאוהיבאתאובדנתאןרהאלדלויו60םתחאםירמ

םבירקהבאוהיבאובדנתמיו61רמתיאתאורזעלא

םירשעוהשלשםהידקפויהיו62הוהיינפלהרזשא

ךותבודקפתהאליכהלעמושדחןבמרכזלכ‐‐ףלא

לארשיינבךותבהלחנםהלןתנאליכלארשיינב

תאודקפרשא‐‐ןהכהרזעלאוהשמידוקפהלא63

הלאבו64וחריןדרילעבאומתברעבלארשיינב

ודקפרשא‐‐ןהכהןרהאוהשמידוקפמשיאהיהאל

םהלהוהירמאיכ65יניסרבדמבלארשיינבתא

ןבבלכםאיכ‐‐שיאםהמרתונאלורבדמבותמיתומ

ןונןבעשוהיוהנפי

ןבדעלגןברפחןבדחפלצתונבהנברקתו27

תומשהלאוףסויןבהשנמתחפשמלהשנמןבריכמ

הנדמעתו2הצרתוהכלמוהלגחוהענהלחמ‐‐ויתנב

לכוםאישנהינפלוןהכהרזעלאינפלוהשמינפל

רבדמבתמוניבא3רמאלדעומלהאחתפ‐‐הדעה

תדעבהוהילעםידעונההדעהךותבהיהאלאוהו

ערגיהמל4ולויהאלםינבותמואטחביכחרק

הזחאונלהנתןבולןיאיכותחפשמךותמוניבאםש

6הוהיינפלןטפשמתאהשמברקיו5וניבאיחאךותב

‐תרבדדחפלצתונבןכ7רמאלהשמלאהוהירמאיו

תרבעהוםהיבאיחאךותבהלחנתזחאםהלןתתןתנ‐

רמאלרבדתלארשיינבלאו8ןהלןהיבאתלחנתא

ותבלותלחנתאםתרבעהו‐‐ולןיאןבותומייכשיא

םאו10ויחאלותלחנתאםתתנו‐‐תבולןיאםאו9

םאו11ויבאיחאלותלחנתאםתתנו‐‐םיחאולןיא

ברקהוראשלותלחנתאםתתנו‐‐ויבאלםיחאןיא

תקחללארשיינבלהתיהוהתאשריוותחפשממוילא

לאהוהירמאיו12השמתאהוהיהוצרשאכטפשמ

רשאץראהתאהארוהזהםירבעהרהלאהלעהשמ

ךימעלאתפסאנוהתאהתיארו13לארשיינבליתתנ

יפםתירמרשאכ14ךיחאןרהאףסאנרשאכהתאםג

םהיניעלםימבינשידקהלהדעהתבירמבןצרבדמב

הוהילאהשמרבדיו15ןצרבדמשדקתבירמימםה

שיארשבלכלתחורהיהלאהוהידקפי16רמאל

םהינפלאבירשאוםהינפלאצירשא17הדעהלע

ןאצכהוהיתדעהיהתאלוםאיבירשאוםאיצוירשאו

ךלחקהשמלאהוהירמאיו18הערםהלןיארשא

ךדיתאתכמסוובחוררשאשיא‐‐ןונןבעשוהיתא

לכינפלוןהכהרזעלאינפלותאתדמעהו19וילע

‐‐וילעךדוהמהתתנו20םהיניעלותאהתיוצוהדעה

רזעלאינפלו21לארשיינבתדעלכועמשיןעמל

לעהוהיינפלםירואהטפשמבוללאשודמעיןהכה

לכו‐‐ותאלארשיינבלכואוהואביויפלעוואציויפ

תאחקיוותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו22הדעה

הדעהלכינפלוןהכהרזעלאינפלוהדמעיועשוהי

דיבהוהירבדרשאכוהוציווילעוידיתאךמסיו23

השמ

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו28

יחחינחירישאלימחלינברקתאםהלאתרמאו

השאההז‐‐םהלתרמאו3ודעומבילבירקהלורמשת

םינשםמימתהנשינבםישבכהוהילובירקתרשא

תאורקבבהשעתדחאשבכהתא4דימתהלעםויל

הפיאהתירישעו5םיברעהןיבהשעתינשהשבכה

תלע6ןיההתעיברתיתכןמשבהלולבהחנמלתלס

7הוהילהשאחחינחירליניסרהבהישעה‐‐דימת

ךסנךסהשדקבדחאהשבכלןיההתעיברוכסנו

םיברעהןיבהשעתינשהשבכהתאו8הוהיל‐‐רכש

הוהילחחינחירהשאהשעתוכסנכורקבהתחנמכ

ינשוםמימתהנשינבםישבכינש‐‐תבשהםויבו9

תבשתלע10וכסנו‐‐ןמשבהלולבהחנמתלסםינרשע

‐‐םכישדחישארבו11הכסנודימתהתלעלעותבשב

דחאליאוםינשרקבינבםירפהוהילהלעובירקת
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םינרשעהשלשו12םמימתהעבשהנשינבםישבכ

םינרשעינשודחאהרפלןמשבהלולבהחנמתלס

ןרשעו13דחאהליאלןמשבהלולבהחנמתלס

הלעדחאהשבכלןמשבהלולבהחנמתלסןורשע

היהיןיההיצחםהיכסנו14הוהילהשאחחינחיר

ןיי‐‐שבכלןיההתעיברוליאלןיההתשילשורפל

םיזעריעשו15הנשהישדחלושדחבשדחתלעתאז

וכסנוהשעידימתהתלעלעהוהילתאטחלדחא

חספשדחל‐‐םוירשעהעבראבןושארהשדחבו16

תעבשגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו17הוהיל

לכשדקארקמןושארהםויב18לכאיתוצמםימי

הלעהשאםתברקהו19ושעתאלהדבעתכאלמ

םישבכהעבשודחאליאוםינשרקבינבםירפהוהיל

הלולבתלס‐‐םתחנמו20םכלויהיםמימתהנשינב

‐‐ליאלםינרשעינשורפלםינרשעהשלשןמשב

תעבשל‐‐דחאהשבכלהשעתןורשעןורשע21ושעת

23םכילערפכלדחאתאטחריעשו22םישבכה

תאושעת‐‐דימתהתלעלרשארקבהתלעדבלמ

השאםחל‐‐םימיתעבשםוילושעתהלאכ24הלא

25וכסנוהשעידימתהתלועלעהוהילחחינחיר

תכאלמלכםכלהיהישדקארקמ‐‐יעיבשהםויבו

החנמםכבירקהבםירוכבהםויבו26ושעתאלהדבע

לכםכלהיהישדקארקמםכיתעבשב‐‐הוהילהשדח

חירלהלועםתברקהו27ושעתאלהדבעתכאלמ

העבשדחאליאםינשרקבינבםירפ‐‐הוהילחחינ

ןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו28הנשינבםישבכ

דחאהליאלםינרשעינשדחאהרפלםינרשעהשלש

30םישבכהתעבשל‐‐דחאהשבכלןורשעןורשע29

דימתהתלעדבלמ31םכילערפכלדחאםיזעריעש

םהיכסנוםכלויהיםמימתושעת‐‐ותחנמו

היהישדקארקמשדחלדחאביעיבשהשדחבו29

היהיהעורתםויושעתאלהדבעתכאלמלכ‐‐םכל

רקבןברפ‐‐הוהילחחינחירלהלעםתישעו2םכל

3םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאדחא

ינשרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו

תעבשלדחאהשבכלדחאןורשעו4ליאלםינרשע

6םכילערפכלתאטחדחאםיזעריעשו5םישבכה

התחנמודימתהתלעוהתחנמושדחהתלעדבלמ

רושעבו7הוהילהשאחחינחירלםטפשמכםהיכסנו

םתינעוםכלהיהישדקארקמהזהיעיבשהשדחל

םתברקהו8ושעתאלהכאלמלכםכיתשפנתא

דחאליאדחארקבןברפחחינחירהוהילהלע

‐‐םתחנמו9םכלויהיםמימתהעבשהנשינבםישבכ

םינרשעינשרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלס

תעבשל‐‐דחאהשבכלןורשעןורשע10דחאהליאל

תאטחדבלמתאטחדחאםיזעריעש11םישבכה

השמחבו12םהיכסנוהתחנמודימתהתלעוםירפכה

לכ‐‐םכלהיהישדקארקמיעיבשהשדחלםוירשע

םימיתעבשהוהילגחםתגחוושעתאלהדבעתכאלמ

ינבםירפ‐‐הוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו13

העבראהנשינבםישבכםינשםליארשעהשלשרקב

ןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו14ויהיםמימתרשע

ינשםירפרשעהשלשלדחאהרפלםינרשעהשלש

ןורשעןורשעו15םליאהינשלדחאהליאלםינרשע

םיזעריעשו16םישבכרשעהעבראל‐‐דחאהשבכל

17הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמתאטחדחא

םינשםליא‐‐רשעםינשרקבינבםירפינשהםויבו

םתחנמו18םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכ

טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנו

דימתהתלעדבלמתאטחדחאםיזעריעשו19

רשעיתשעםירפישילשהםויבו20םהיכסנוהתחנמו

21םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכםינשםליא

‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו

דימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו22טפשמכ‐

םליאהרשעםירפיעיברהםויבו23הכסנוהתחנמו

םתחנמ24םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכםינש

טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנו

התחנמדימתהתלעדבלמתאטחדחאםיזעריעשו25

םינשםליאהעשתםירפישימחהםויבו26הכסנו

םתחנמו27םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכ
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טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנו

התחנמודימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו28

םישבכםינשםליאהנמשםירפיששהםויבו29הכסנו

םהיכסנוםתחנמו30םמימתרשעהעבראהנשינב

ריעשו31טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפל

32היכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחאתאטח

ינבםישבכםינשםליאהעבשםירפיעיבשהםויבו

םירפלםהכסנוםתחנמו33םמימתרשעהעבראהנש

ריעשו34םטפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאל

35הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחאתאטח

הדבעתכאלמלכםכלהיהתתרצע‐‐ינימשהםויב

‐‐הוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו36ושעתאל

37םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאדחארפ

‐‐םרפסמבםישבכלוליאלרפלםהיכסנוםתחנמ

דימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו38טפשמכ

‐‐םכידעומבהוהילושעתהלא39הכסנוהתחנמו

םכיתחנמלוםכיתלעלםכיתבדנוםכירדנמדבל

לארשיינבלאהשמרמאיו40םכימלשלוםכיכסנלו

השמתאהוהיהוצרשאלככ

לארשיינבלתוטמהישארלאהשמרבדיו30

רדנרדייכשיא2הוהיהוצרשארבדההזרמאל

אל‐‐ושפנלערסארסאלהעבשעבשהואהוהיל

רדתיכהשאו3השעיויפמאציהלככורבדלחי

עמשו4הירענבהיבאתיבברסאהרסאוהוהילרדנ

שירחהוהשפנלעהרסארשאהרסאוהרדנתאהיבא

לעהרסארשארסאלכוהירדנלכומקו‐‐היבאהל

לכ‐‐ועמשםויבהתאהיבאאינהםאו5םוקיהשפנ

הוהיוםוקיאלהשפנלעהרסארשאהירסאוהירדנ

שיאלהיהתויהםאו6התאהיבאאינהיכהלחלסי

השפנלעהרסארשאהיתפשאטבמואהילעהירדנו

הירדנומקוהלשירחהוועמשםויבהשיאעמשו7

עמשםויבםאו8ומקי‐‐השפנלעהרסארשאהרסאו

תאוהילערשאהרדנתארפהוהתואאיניהשיא

חלסיהוהיו‐‐השפנלעהרסארשאהיתפשאטבמ

השפנלעהרסארשאלכ‐‐השורגוהנמלארדנו9הל

לערסאהרסאואהרדנהשיאתיבםאו10הילעםוקי

אינהאלהלשרחהוהשיאעמשו11העבשבהשפנ

השפנלעהרסארשארסאלכוהירדנלכומקו‐‐התא

לכ‐‐ועמשםויבהשיאםתארפירפהםאו12םוקי

השיאםוקיאלהשפנרסאלוהירדנלהיתפשאצומ

רסאתעבשלכורדנלכ13הלחלסיהוהיוםרפה

שרחהםאו14ונרפיהשיאוונמיקיהשיא‐‐שפנתנעל

ואהירדנלכתאםיקהוםוילאםוימהשיאהלשירחי

הלשרחהיכםתאםיקה‐‐הילערשאהירסאלכתא

אשנו‐‐ועמשירחאםתארפירפהםאו15ועמשםויב

ןיבהשמתאהוהיהוצרשאםיקחההלא16הנועתא

היבאתיבהירענבותבלבאןיב‐‐ותשאלשיא

ינבתמקנםקנ2רמאלהשמלאהוהירבדיו31

רבדיו3ךימעלאףסאתרחאםינידמהתאמלארשי

אבצלםישנאםכתאמוצלחהרמאלםעהלאהשמ

הטמלףלא4ןידמבהוהיתמקנתתלןידמלעויהיו

5אבצלוחלשתלארשיתוטמלכל‐‐הטמלףלא

ףלארשעםינש‐‐הטמלףלאלארשייפלאמורסמיו

אבצלהטמלףלאהשמםתאחלשיו6אבציצולח

שדקהילכואבצלןהכהרזעלאןבסחניפתאוםתא

הוצרשאכןידמלעואבציו7ודיבהעורתהתורצצחו

וגרהןידמיכלמתאו8רכזלכוגרהיוהשמתאהוהי

תאורוחתאורוצתאוםקרתאויואתאםהיללחלע

וגרהרועבןבםעלבתאוןידמיכלמתשמח‐‐עבר

תאוםפטתאוןידמישנתאלארשיינבובשיו9ברחב

10וזזבםליחלכתאוםהנקמלכתאוםתמהבלכ

ופרש‐‐םתריטלכתאוםתבשומבםהירעלכתאו

םדאב‐‐חוקלמהלכתאוללשהלכתאוחקיו11שאב

לאוןהכהרזעלאלאוהשמלאואביו12המהבבו

‐‐ללשהתאוחוקלמהתאויבשהתאלארשיינבתדע

13וחריןדרילערשאבאומתברעלאהנחמהלא

םתארקל‐‐הדעהיאישנלכוןהכהרזעלאוהשמואציו

ירשליחהידוקפלעהשמףצקיו14הנחמלץוחמלא

15המחלמהאבצמםיאבהתואמהירשוםיפלאה

ויההנהןה16הבקנלכםתייחההשמםהילארמאיו
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לעהוהיבלעמרסמלםעלברבדבלארשיינבל

לכוגרההתעו17הוהיתדעבהפגמהיהתורועפרבד

18וגרה‐‐רכזבכשמלשיאתעדיהשאלכוףטברכז

םכלויחה‐‐רכזבכשמועדיאלרשאםישנבףטהלכו

שפנגרהלכםימיתעבש‐‐הנחמלץוחמונחםתאו19

‐יעיבשהםויבוישילשהםויבואטחתתללחבעגנלכו

השעמלכורועילכלכודגבלכו20םכיבשוםתא‐

ןהכהרזעלארמאיו21ואטחתת‐‐ץעילכלכוםיזע

הרותהתקחתאזהמחלמלםיאבהאבצהישנאלא

ףסכהתאובהזהתאךא22השמתאהוהיהוצרשא

לכ23תרפעהתאולידבהתאלזרבהתאתשחנהתא

ימבךא‐‐רהטושאבוריבעתשאבאבירשארבד

24םימבוריבעתשאבאביאלרשאלכואטחתיהדנ

ואבתרחאוםתרהטויעיבשהםויבםכידגבםתסבכו

תאאש26רמאלהשמלאהוהירמאיו25הנחמהלא

רזעלאוהתא‐‐המהבבוםדאביבשהחוקלמשאר

ןיבחוקלמהתאתיצחו27הדעהתובאישארוןהכה

28הדעהלכןיבו‐‐אבצלםיאציההמחלמהישפת

םיאציההמחלמהישנאתאמהוהילסכמתמרהו

רקבהןמוםדאהןמתואמהשמחמשפנדחא‐‐אבצל

התתנווחקתםתיצחממ29ןאצהןמוםירמחהןמו

לארשיינבתצחממו30הוהיתמורתןהכהרזעלאל

ןמרקבהןמםדאהןמםישמחהןמזחאדחאחקת

םיוללםתאהתתנוהמהבהלכמ‐‐ןאצהןמוםירמחה

רזעלאוהשמשעיו31הוהיןכשמתרמשמירמש

רתי‐‐חוקלמהיהיו32השמתאהוהיהוצרשאכןהכה

םיעבשוףלאתואמששןאצאבצהםעוזזברשאזבה

34ףלאםיעבשוםינשרקבו33םיפלאתשמחו‐‐ףלא

םישנהןמ‐‐םדאשפנו35ףלאםיששודחאםירמחו

ףלאםישלשוםינששפנלכרכזבכשמועדיאלרשא

ןאצהרפסמאבצבםיאציהקלח‐‐הצחמהיהתו36

שמחוםיפלאתעבשוףלאםישלשוףלאתואמשלש

שמחתואמשש‐‐ןאצהןמהוהילסכמהיהיו37תואמ

הוהילםסכמוףלאםישלשוהשש‐‐רקבהו38םיעבשו

תואמשמחוףלאםישלשםירמחו39םיעבשוםינש

רשעהששםדאשפנו40םיששודחאהוהילםסכמו

השמןתיו41שפנםישלשוםינש‐‐הוהילםסכמוףלא

הוצרשאכ‐‐ןהכהרזעלאלהוהיתמורתסכמתא

הצחרשאלארשיינבתיצחממו42השמתאהוהי

ןמהדעהתצחמיהתו43םיאבצהםישנאהןמהשמ

םיפלאתעבשףלאםישלשוףלאתואמשלש‐‐ןאצה

םירמחו45ףלאםישלשוהששרקבו44תואמשמחו

רשעהששםדאשפנו46תואמשמחוףלאםישלש

דחאזחאהתאלארשיינבתצחממהשמחקיו47ףלא

םיוללםתאןתיוהמהבהןמוםדאהןמ‐‐םישמחהןמ

השמתאהוהיהוצרשאכהוהיןכשמתרמשמירמש

ירש‐‐אבצהיפלאלרשאםידקפההשמלאוברקיו48

ואשנךידבעהשמלאורמאיו49תואמהירשוםיפלאה

ונממדקפנאלוונדיברשאהמחלמהישנאשארתא

בהזילכאצמרשאשיאהוהיןברקתאברקנו50שיא

וניתשפנלערפכל‐‐זמוכוליגעתעבטדימצוהדעצא

‐‐בהזהתאןהכהרזעלאוהשמחקיו51הוהיינפל

רשאהמורתהבהזלכיהיו52השעמילכלכםתאמ

םישמחותואמעבשףלארשעהשש‐‐הוהילומירה

ישנא53תואמהירשתאמוםיפלאהירשתאמלקש

תאןהכהרזעלאוהשמחקיו54ולשיאוזזבאבצה

להאלאותאואביותואמהוםיפלאהירשתאמבהזה

הוהיינפללארשיינבלןורכזדעומ

םוצע‐‐דגינבלוןבוארינבלהיהברהנקמו32

םוקמההנהודעלגץראתאורזעיץראתאואריודאמ

לאורמאיוןבוארינבודגינבואביו2הנקמםוקמ

3רמאלהדעהיאישנלאוןהכהרזעלאלאוהשמ

םבשוהלעלאוןובשחוהרמנורזעיוןבידותורטע

‐לארשיתדעינפלהוהיהכהרשאץראה4ןעבוובנו

ונאצמםאורמאיו5הנקמךידבעלואוההנקמץרא‐

הזחאלךידבעלתאזהץראהתאןתי‐‐ךיניעבןח

ינבלודגינבלהשמרמאיו6ןדריהתאונרבעתלא

7הפובשתםתאוהמחלמלואביםכיחאהןבואר

רבעמ‐‐לארשיינבבלתא)ןואינת(ןואונתהמלו

םכיתבאושעהכ8הוהיםהלןתנרשאץראהלא
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ולעיו9ץראהתאתוארלענרבשדקמםתאיחלשב

ינבבלתאואיניוץראהתאואריולוכשאלחנדע

10הוהיםהלןתנרשאץראהלאאביתלבל‐‐לארשי

ואריםא11רמאלעבשיואוההםויבהוהיףארחיו

הלעמוהנשםירשעןבמםירצממםילעהםישנאה

בקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאהמדאהתא

יזנקההנפיןבבלכיתלב12ירחאואלמאליכ

הוהיףארחיו13הוהיירחאואלמיכןונןבעשוהיו

לכםתדע‐‐הנשםיעברארבדמבםעניולארשיב

תחתםתמקהנהו14הוהייניעבערההשעהרודה

ןורחלעדועתופסלםיאטחםישנאתוברת‐‐םכיתבא

דועףסיווירחאמןבושתיכ15לארשילא‐‐הוהיףא

וילאושגיו16הזהםעהלכלםתחשורבדמבוחינהל

ונפטלםירעוהפוננקמלהנבנןאצתרדגורמאיו

םארשאדעלארשיינבינפלםישחץלחנונחנאו17

ינפמרצבמהירעבונפטבשיוםמוקמלאםנאיבה

ינבלחנתהדע‐‐וניתבלאבושנאל18ץראהיבשי

ןדרילרבעמםתאלחננאליכ19ותלחנשיאלארשי

החרזמןדריהרבעמונילאונתלחנהאביכהאלהו

םאהזהרבדהתאןושעתםאהשמםהילארמאיו20

ץולחלכםכלרבעו21המחלמלהוהיינפלוצלחת

22וינפמויביאתאושירוהדעהוהיינפלןדריהתא

םיקנםתייהו‐‐ובשתרחאוהוהיינפלץראההשבכנו

‐‐הזחאלםכלתאזהץראההתיהולארשימוהוהימ

הוהילםתאטחהנהןכןושעתאלםאו23הוהיינפל

םירעםכלונב24םכתאאצמתרשאםכתאטחועדו

רמאיו25ושעתםכיפמאציהוםכאנצלתרדגוםכפטל

רשאכושעיךידבערמאלהשמלאןבוארינבודגינב

ויהי‐‐ונתמהבלכווננקמונישנונפט26הוצמינדא

אבצץולחלכורבעיךידבעו27דעלגהירעבםש

םהלוציו28רבדינדארשאכהמחלמל‐‐הוהיינפל

ישארתאוןונןבעשוהיתאוןהכהרזעלאתאהשמ

םהלאהשמרמאיו29לארשיינבלתוטמהתובא

לכןדריהתאםכתאןבוארינבודגינבורבעיםא

‐‐םכינפלץראההשבכנוהוהיינפלהמחלמלץולח

ורבעיאלםאו30הזחאלדעלגהץראתאםהלםתתנו

ונעיו31ןענכץראבםככתבוזחאנו‐‐םכתאםיצולח

לאהוהירבדרשאתארמאלןבוארינבודגינב

הוהיינפלםיצולחרבענונחנ32השענןכךידבע

ןתיו33ןדרילרבעמונתלחנתזחאונתאוןענכץרא

ןבהשנמטבשיצחלוןבוארינבלודגינבלהשמםהל

גועתכלממתאוירמאהךלמןחיסתכלממתאףסוי

ביבסץראהירע‐‐תלבגבהירעלץראהןשבהךלמ

תאו35רערעתאותרטעתאוןבידתאדגינבונביו34

תאוהרמנתיבתאו36ההבגיורזעיתאוןפושתרטע

תאונבןבוארינבו37ןאצתרדגורצבמירעןרהתיב

לעבתאוובנתאו38םיתירקתאואלעלאתאוןובשח

תומשתאתמשבוארקיוהמבשתאו‐‐םשתבסומןועמ

‐הדעלגהשנמןבריכמינבוכליו39ונברשאםירעה

תאהשמןתיו40הברשאירמאהתאשרויוהדכליו‐

השנמןבריאיו41הבבשיוהשנמןבריכמלדעלגה

42ריאיתוחןהתאארקיוםהיתוחתאדכליוךלה

חבנהלארקיוהיתנבתאותנקתאדכליוךלהחבנו

ומשב

‐‐םירצמץראמואצירשאלארשיינביעסמהלא33

םהיאצומתאהשמבתכיו2ןרהאוהשמדיבםתאבצל

םהיאצומלםהיעסמהלאוהוהייפלע‐‐םהיעסמל

םוירשעהשמחבןושארהשדחבססמערמועסיו3

דיבלארשיינבואציחספהתרחממןושארהשדחל

רשאתאםירבקמםירצמו4םירצמלכיניעל‐‐המר

הוהיהשעםהיהלאבורוכבלכ‐‐םהבהוהיהכה

6תכסבונחיוססמערמלארשיינבועסיו5םיטפש

ועסיו7רבדמההצקברשאםתאבונחיותכסמועסיו

ןופצלעבינפלערשאתריחהיפלעבשיוםתאמ

ךותבורבעיותריחהינפמועסיו8לדגמינפלונחיו

םתארבדמבםימיתשלשךרדוכליוהרבדמהםיה

םליאבוהמליאואביוהרממועסיו9הרמבונחיו

10םשונחיו‐‐םירמתםיעבשוםימתניעהרשעםיתש

ונחיוףוסםימועסיו11ףוסםילעונחיוםליאמועסיו

13הקפדבונחיוןיסרבדממועסיו12ןיסרבדמב
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ונחיושולאמועסיו14שולאבונחיוהקפדמועסיו

ועסיו15תותשלםעלםימםשהיהאלוםדיפרב

יניסרבדממועסיו16יניסרבדמבונחיוםדיפרמ

ונחיוהואתהתרבקמועסיו17הואתהתרבקבונחיו

ועסיו19המתרבונחיותרצחמועסיו18תרצחב

ונחיוץרפןמרמועסיו20ץרפןמרבונחיוהמתרמ

הסרמועסיו22הסרבונחיוהנבלמועסיו21הנבלב

24רפשרהבונחיוהתלהקמועסיו23התלהקבונחיו

ונחיוהדרחמועסיו25הדרחבונחיורפשרהמועסיו

ועסיו27תחתבונחיותלהקממועסיו26תלהקמב

29הקתמבונחיוחרתמועסיו28חרתבונחיותחתמ

ונחיוהנמשחמועסיו30הנמשחבונחיוהקתממועסיו

ועסיו32ןקעיינבבונחיותורסממועסיו31תורסמב

דגדגהרחמועסיו33דגדגהרחבונחיוןקעיינבמ

35הנרבעבונחיוהתבטימועסיו34התבטיבונחיו

רבגןיצעמועסיו36רבגןיצעבונחיוהנרבעמועסיו

רהבונחיושדקמועסיו37שדקאוהןצרבדמבונחיו

רהלאןהכהןרהאלעיו38םודאץראהצקברהה

תאצלםיעבראהתנשבםשתמיו‐‐הוהייפלערהה

דחאבישימחהשדחבםירצמץראמלארשיינב

ותמבהנשתאמוםירשעושלשןבןרהאו39שדחל

בגנבבשיאוהודרעךלמינענכהעמשיו40רההרהב

רההרהמועסיו41לארשיינבאבב‐‐ןענכץראב

ועסיו43ןנופבונחיוהנמלצמועסיו42הנמלצבונחיו

םירבעהייעבונחיותבאמועסיו44תבאבונחיוןנופמ

ועסיו46דגןבידבונחיוםייעמועסיו45באומלובגב

ןמלעמועסיו47המיתלבדןמלעבונחיודגןבידמ

ועסיו48ובנינפלםירבעהירהבונחיוהמיתלבד

וחריןדרילעבאומתברעבונחיוםירבעהירהמ

םיטשהלבאדעתמשיהתיבמןדריהלעונחיו49

באומתברעבהשמלאהוהירבדיו50באומתברעב

תרמאולארשיינבלארבד51רמאלוחריןדרילע

52ןענכץראלאןדריהתאםירבעםתאיכםהלא

תאםתדבאוםכינפמץראהיבשילכתאםתשרוהו

לכתאוודבאתםתכסמימלצלכתאוםתיכשמלכ

הבםתבשיוץראהתאםתשרוהו53ודימשתםתומב

םתלחנתהו54התאתשרלץראהתאיתתנםכליכ

ותלחנתאוברתברלםכיתחפשמללרוגבץראהתא

המשולאצירשאלא‐‐ותלחנתאטיעמתטעמלו

אלםאו55ולחנתתםכיתבאתוטמלהיהיוללרוגה

וריתותרשאהיהו‐‐םכינפמץראהיבשיתאושירות

‐םכתאוררצוםכידצבםנינצלוםכיניעבםיכשלםהמ

יתימדרשאכהיהו56הבםיבשיםתארשאץראהלע‐

םכלהשעא‐‐םהלתושעל

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו34

תאזןענכץראהלאםיאבםתאיכםהלאתרמאו

3היתלבגלןענכץראהלחנבםכללפתרשאץראה

היהוםודאידילעןצרבדממבגנתאפםכלהיהו

םכלבסנו4המדקחלמהםיהצקמבגנלובגםכל

)ויהו(היהוהנצרבעוםיברקעהלעמלבגנמלובגה

רבעורדארצחאציוענרבשדקלבגנמויתאצות

ויהוםירצמהלחנןומצעמלובגהבסנו5הנמצע

לודגהםיהםכלהיהוםילובגו6המיהויתאצות

לובגםכלהיהיהזו7םילובגםכלהיהיהזלובגו

רההרהמ8רההרהםכלואתתלדגהםיהןמןופצ

אציו9הדדצלבגהתאצותויהותמחאבלואתת

םכלהיהיהזןניערצחויתאצותויהוהנרפזלבגה

רצחמהמדקלובגלםכלםתיואתהו10ןופצלובג

ןיעלםדקמהלברהםפשמלבגהדריו11המפשןניע

דריו12המדקתרנכםיףתכלעהחמולבגהדריו

היהתתאזחלמהםיויתאצותויהוהנדריהלובגה

ינבתאהשמוציו13ביבסהיתלבגלץראהםכל

לרוגבהתאולחנתתרשאץראהתאזרמאללארשי

14הטמהיצחותוטמהתעשתלתתלהוהיהוצרשא

ינבהטמוםתבאתיבלינבוארהינבהטמוחקליכ

15םתלחנוחקלהשנמהטמיצחוםתבאתיבלידגה

ןדרילרבעמםתלחנוחקלהטמהיצחותוטמהינש

רמאלהשמלאהוהירבדיו16החרזמהמדק‐‐וחרי

ץראהתאםכלולחנירשאםישנאהתומשהלא17

דחאאישנדחאאישנו18ןונןבעשוהיוןהכהרזעלא
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םישנאהתומשהלאו19ץראהתאלחנלוחקת‐‐הטממ

ןועמשינבהטמלו20הנפיןבבלכהדוהיהטמל

ןולסכןבדדילאןמינבהטמל21דוהימעןבלאומש

ףסויינבל23ילגיןביקב‐‐אישנןדינבהטמלו22

ינבהטמלו24דפאןבלאינח‐‐אישנהשנמינבהטמל

ןלובזינבהטמלו25ןטפשןבלאומק‐‐אישנםירפא

‐‐אישנרכששיינבהטמלו26ךנרפןבןפצילא‐‐אישנ

ןבדוהיחא‐‐אישנרשאינבהטמלו27ןזעןבלאיטלפ

דוהימעןבלאהדפ‐‐אישנילתפנינבהטמלו28ימלש

ץראבלארשיינבתאלחנלהוהיהוצרשאהלא29

ןענכ

ןדרילעבאומתברעבהשמלאהוהירבדיו35

תלחנמםיוללונתנולארשיינבתאוצ2רמאלוחרי

ונתתםהיתביבסםירעלשרגמותבשלםירעםתזחא

ויהיםהישרגמותבשלםהלםירעהויהו3םיולל

רשאםירעהישרגמו4םתיחלכלוםשכרלוםתמהבל

5ביבסהמאףלאהצוחוריעהריקמ‐‐םיוללונתת

תאוהמאבםיפלאהמדקתאפתאריעלץוחמםתדמו

המאבםיפלאםיתאפתאוהמאבםיפלאבגנתאפ

היהיהזךותבריעהו‐‐המאבםיפלאןופצתאפתאו

‐םיוללונתתרשאםירעהתאו6םירעהישרגמםהל

חצרההמשסנלונתתרשאטלקמהירעששתא‐

רשאםירעהלכ7ריעםיתשוםיעבראונתתםהילעו

ןהישרגמתאוןהתאריעהנמשוםיעברא‐‐םיוללונתת

ברהתאמ‐‐לארשיינבתזחאמונתתרשאםירעהו8

רשאותלחניפכשיאוטיעמתטעמהתאמווברת

רמאלהשמלאהוהירבדיו9םיוללוירעמןתיולחני

םירבעםתאיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד10

ירעםירעםכלםתירקהו11ןענכהצראןדריהתא

הגגשבשפנהכמחצרהמשסנוםכלהנייהתטלקמ

חצרהתומיאלולאגמטלקמלםירעהםכלויהו12

‐‐ונתתרשאםירעהו13טפשמלהדעהינפלודמעדע

ונתתםירעהשלשתא14םכלהנייהתטלקמירעשש

ירעןענכץראבונתתםירעהשלשתאוןדרילרבעמ

םכותבבשותלורגלולארשיינבל15הנייהתטלקמ

לכהמשסונל‐‐טלקמלהלאהםירעהששהנייהת

חצרתמיווהכהלזרבילכבםאו16הגגשבשפנהכמ

הבתומירשאדיןבאבםאו17חצרהתמויתומאוה

ילכבוא18חצרהתמויתומאוהחצר‐‐תמיווהכה

תמויתומאוהחצר‐‐תמיווהכהובתומירשאדיץע

ובועגפבחצרהתאתימיאוהםדהלאג19חצרה

וילעךילשהואונפדהיהאנשבםאו20ונתמיאוה

תמויתומ‐‐תמיוודיבוהכההביאבוא21תמיוהידצב

ובועגפב‐‐חצרהתאתימיםדהלאגאוהחצרהכמה

לכוילעךילשהואופדההביאאלבעתפבםאו22

אלבהבתומירשאןבאלכבוא23הידצאלבילכ

שקבמאלוולביואאלאוהו‐‐תמיווילעלפיותואר

לע‐‐םדהלאגןיבוהכמהןיבהדעהוטפשו24ותער

דימחצרהתאהדעהוליצהו25הלאהםיטפשמה

רשאוטלקמריעלאהדעהותאובישהוםדהלאג

חשמרשאלדגהןהכהתומדעהבבשיוהמשסנ

לובגתאחצרהאציאציםאו26שדקהןמשבותא

םדהלאגותאאצמו27המשסונירשאוטלקמריע

‐חצרהתאםדהלאגחצרווטלקמריעלובגלץוחמ

ןהכהתומדעבשיוטלקמריעביכ28םדולןיא‐

ץראלאחצרהבושי‐‐לדגהןהכהתומירחאולדגה

םכיתרדלטפשמתקחלםכלהלאויהו29ותזחא

חצריםידעיפל‐‐שפנהכמלכ30םכיתבשומלכב

אלו31תומלשפנבהנעיאלדחאדעוחצרהתא

תומיכתומלעשראוהרשאחצרשפנלרפכוחקת

בושלוטלקמריעלאסונלרפכוחקתאלו32תמוי

ץראהתאופינחתאלו33ןהכהתומדעץראבתבשל

ץראלוץראהתאףינחיאוהםדהיכהבםתארשא

34וכפשםדבםאיכהבךפשרשאםדלרפכיאל

ינארשא‐‐הבםיבשיםתארשאץראהתאאמטתאלו

לארשיינבךותבןכש‐‐הוהיינאיכהכותבןכש

ןבדעלגינבתחפשמלתובאהישארוברקיו36

ינפלורבדיוףסויינבתחפשממ‐‐השנמןבריכמ

2לארשיינבלתובאישאר‐‐םיאשנהינפלוהשמ

הלחנבץראהתאתתלהוהיהוצינדאתאורמאיו
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תלחנתאתתלהוהיבהוצינדאולארשיינבללרוגב

ינביטבשינבמדחאלויהו3ויתנבלוניחאדחפלצ

ףסונווניתבאתלחנמןתלחנהערגנוםישנללארשי

ונתלחנלרגמוםהלהנייהתרשאהטמהתלחנלע

ןתלחנהפסונולארשיינבללביההיהיםאו4ערגי

הטמתלחנמוםהלהנייהתרשאהטמהתלחנלע

יפלעלארשיינבתאהשמוציו5ןתלחנערגיוניתבא

רבדההז6םירבדףסויינבהטמןכרמאלהוהי

םהיניעבבוטלרמאלדחפלצתונבלהוהיהוצרשא

הנייהת‐‐םהיבאהטמתחפשמלךאםישנלהנייהת

הטמלאהטממלארשיינבלהלחנבסתאלו7םישנל

לכו8לארשיינבוקבדיויתבאהטמתלחנבשיאיכ

תחפשממדחאל‐‐לארשיינבתוטממהלחנתשריתב

שיאלארשיינבושרייןעמלהשאלהיהתהיבאהטמ

רחאהטמלהטממהלחנבסתאלו9ויתבאתלחנ

רשאכ10לארשיינבתוטמוקבדיותלחנבשיאיכ

הנייהתו11דחפלצתונבושעןכהשמתאהוהיהוצ

ינבלדחפלצתונב‐‐הענוהכלמוהלגחוהצרתהלחמ

ויהףסויןבהשנמינבתחפשממ12םישנלןהידד

הלא13ןהיבאתחפשמהטמלעןתלחניהתוםישנל

ינבלא‐‐השמדיבהוהיהוצרשאםיטפשמהותוצמה

וחריןדרילעבאומתברעבלארשי
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םירבד
לארשילכלאהשמרבדרשאםירבדההלא1

ןראפןיבףוסלומהברעברבדמבןדריהרבעב

םוירשעדחא2בהזידו‐‐תרצחוןבלולפתןיבו

םיעבראביהיו3ענרבשדקדעריעשרהךרדברחמ

לאהשמרבדשדחלדחאבשדחרשעיתשעבהנש

ירחא4םהלאותאהוהיהוצרשאלככלארשיינב

תאו‐‐ןובשחבבשוירשאירמאהךלמןחיסתאותכה

רבעב5יערדאבתרתשעבבשוירשאןשבהךלמגוע

הרותהתאראבהשמליאוהבאומץראבןדריה

רמאלברחבונילארבדוניהלאהוהי6רמאלתאזה

רהואבוםכלועסוונפ7הזהרהבתבשםכלבר

בגנבוהלפשבורהבהברעבוינכשלכלאוירמאה

לדגהרהנהדעןונבלהוינענכהץרא‐‐םיהףוחבו

תאושרוואבץראהתאםכינפליתתנהאר8תרפרהנ

קחצילםהרבאלםכיתבאלהוהיעבשנרשאץראה

םכלארמאו9םהירחאםערזלוםהלתתלבקעילו

הוהי10םכתאתאשידבללכואאלרמאלאוההתעב

םימשהיבכוככםויהםכנהוםכתאהברהםכיהלא

ףלא‐‐םככםכילעףסיםכתובאיהלאהוהי11ברל

אשאהכיא12םכלרבדרשאכםכתאךרביוםימעפ

םישנאםכלובה13םכבירוםכאשמוםכחרטידבל

םכישארבםמישאוםכיטבשל‐‐םיעדיוםינבנוםימכח

תושעלתרבדרשארבדהבוטורמאתויתאונעתו14

םיעדיוםימכחםישנאםכיטבשישארתאחקאו15

תואמירשוםיפלאירשםכילעםישארםתואןתאו

16םכיטבשלםירטשותרשעירשוםישמחירשו

םכיחאןיבעמשרמאלאוההתעבםכיטפשתאהוצאו

וריכתאל17ורגןיבוויחאןיבושיאןיבקדצםתטפשו

ינפמורוגתאל‐‐ןועמשתלדגכןטקכטפשמבםינפ

םכמהשקירשארבדהואוהםיהלאלטפשמהיכשיא

תאאוההתעבםכתאהוצאו18ויתעמשוילאןוברקת

לכתאךלנוברחמעסנו19ןושעתרשאםירבדהלכ

רהךרדםתיאררשאאוההארונהולודגהרבדמה

שדקדעאבנוונתאוניהלאהוהיהוצרשאכירמאה

הוהירשאירמאהרהדעםתאבםכלארמאו20ענרב

תא‐‐ךינפלךיהלאהוהיןתנהאר21ונלןתנוניהלא

‐‐ךלךיתבאיהלאהוהירבדרשאכשרהלעץראה

ורמאתוםכלכילאןוברקתו22תחתלאואריתלא

ובשיוץראהתאונלורפחיוונינפלםישנאהחלשנ

םירעהתאוהבהלענרשאךרדהתא‐‐רבדונתא

םכמחקאורבדהיניעבבטייו23ןהילאאבנרשא

ולעיוונפיו24טבשלדחאשיאםישנארשעםינש

וחקיו25התאולגריולכשאלחנדעואביוהרהה

רבדונתאובשיוונילאודרויוץראהירפמםדיב

26ונלןתנוניהלאהוהירשאץראההבוטורמאיו

27םכיהלאהוהייפתאורמתותלעלםתיבאאלו

ונאיצוהונתאהוהיתאנשבורמאתוםכילהאבונגרתו

28ונדימשהלירמאהדיבונתאתתל‐‐םירצמץראמ

םערמאלונבבלתאוסמהוניחאםילעונחנאהנא

ינבםגוםימשבתרוצבותלדגםירעונממםרולודג

אלוןוצרעתאלםכלארמאו29םשוניארםיקנע

אוהםכינפלךלההםכיהלאהוהי30םהמןוארית

םכיניעל‐‐םירצמבםכתאהשערשאלככםכלםחלי

ךיהלאהוהיךאשנרשאתיאררשארבדמבו31

דעםתכלהרשאךרדהלכב‐‐ונבתאשיאאשירשאכ

םנימאמםכניא‐‐הזהרבדבו32הזהםוקמהדעםכאב

םכלרותלךרדבםכינפלךלהה33םכיהלאהוהיב

רשאךרדבםכתארלהלילשאבםכתנחל‐‐םוקמ

םכירבדלוקתאהוהיעמשיו34םמויןנעבוהבוכלת

הלאהםישנאבשיאהאריםא35רמאלעבשיוףצקיו

יתעבשנרשאהבוטהץראהתא‐‐הזהערהרודה

ולוהנאריאוההנפיןבבלכיתלוז36םכיתבאלתתל

אלמרשאןעי‐‐וינבלוהבךרדרשאץראהתאןתא

רמאלםכללגבהוהיףנאתהיבםג37הוהיירחא

ךינפלדמעהןונןבעשוהי38םשאבתאלהתאםג

לארשיתאהנלחניאוהיכקזחותאהמשאביאוה

אלרשאםכינבוהיהיזבלםתרמארשאםכפטו39

הננתאםהלוהמשואביהמה‐‐ערובוטםויהועדי

ךרדהרבדמהועסוםכלונפםתאו40הושרייםהו



םירבד 125

ונחנא‐‐הוהילונאטחילאורמאתוונעתו41ףוסםי

ורגחתווניהלאהוהיונוצרשאלככונמחלנוהלענ

רמאיו42הרההתלעלוניהתוותמחלמילכתאשיא

ינניאיכ‐‐ומחלתאלוולעתאלםהלרמאילאהוהי

םכילארבדאו43םכיביאינפלופגנתאלוםכברקב

הרההולעתוודזתוהוהייפתאורמתוםתעמשאלו

ופדריוםכתארקלאוההרהבבשיהירמאהאציו44

ריעשבםכתאותכיוםירבדההנישעתרשאכםכתא

הוהיעמשאלוהוהיינפלוכבתוובשתו45המרחדע

םימישדקבובשתו46םכילאןיזאהאלוםכלקב

םתבשירשאםימיכםיבר

הוהירבדרשאכףוסםיךרדהרבדמהעסנוןפנו2

ילאהוהירמאיו2םיברםימיריעשרהתאבסנוילא

4הנפצםכלונפהזהרההתאבסםכלבר3רמאל

ינבםכיחאלובגבםירבעםתארמאלוצםעהתאו

5דאמםתרמשנוםכמוארייוריעשבםיבשיהושע

ךרדמדעםצראמםכלןתאאליכ‐‐םבורגתתלא

לכא6ריעשרהתאיתתנושעלהשרייכלגרףכ

םתאמורכתםימםגוםתלכאוףסכבםתאמורבשת

השעמלכבךכרבךיהלאהוהייכ7םתיתשו‐‐ףסכב

םיעבראהזהזהלדגהרבדמהתאךתכלעדי‐‐ךדי

תאמרבענו8רבדתרסחאל‐‐ךמעךיהלאהוהיהנש

תליאמהברעהךרדמריעשבםיבשיהושעינבוניחא

רמאיו9באומרבדמךרדרבענוןפנורבגןיצעמו

יכהמחלמםברגתתלאובאומתארצתלאילאהוהי

רעתאיתתנטולינבליכ‐‐השריוצראמךלןתאאל

םרוברולודגםע‐‐הבובשיםינפלםימאה10השרי

םיבאמהוםיקנעכםהףאובשחיםיאפר11םיקנעכ

ינבוםינפלםירחהובשיריעשבו12םימאםהלוארקי

רשאכםתחתובשיוםהינפמםודימשיוםושרייושע

התע13םהלהוהיןתנרשאותשריץראללארשיהשע

14דרזלחנתארבענודרזלחנתא‐‐םכלורבעוומק

תאונרבערשאדעענרבשדקמונכלהרשאםימיהו

ישנארודהלכםתדע‐‐הנשהנמשוםישלשדרזלחנ

15םהלהוהיעבשנרשאכהנחמהברקמהמחלמה

םמתדעהנחמהברקמםמהלםבהתיההוהידיםגו

ברקמ‐‐תומלהמחלמהישנאלכומתרשאכיהיו16

תאםויהרבעהתא18רמאלילאהוהירבדיו17םעה

םרצתלא‐‐ןומעינבלומתברקו19רעתאבאומלובג

‐‐השריךלןומעינבץראמןתאאליכםברגתתלאו

ףאבשחתםיאפרץרא20השריהיתתנטולינבליכ

םהלוארקיםינמעהוםינפלהבובשיםיאפראוה

הוהיםדימשיוםיקנעכםרוברולודגםע21םימזמז

ינבלהשערשאכ22םתחתובשיוםשרייוםהינפמ

םהינפמירחהתאדימשהרשא‐‐ריעשבםיבשיהושע

םיבשיהםיועהו23הזהםויהדעםתחתובשיוםשרייו

םדימשהרתפכמםיאציהםירתפכ‐‐הזעדעםירצחב

האר‐‐ןנראלחנתאורבעוועסומוק24םתחתובשיו

וצראתאוירמאהןובשחךלמןחיסתאךדיביתתנ

תתלחאהזהםויה25המחלמוברגתהושרלחה

רשא‐‐םימשהלכתחתםימעהינפלעךתאריוךדחפ

םיכאלמחלשאו26ךינפמולחווזגרוךעמשןועמשי

םולשירבדןובשחךלמןוחיסלאתומדקרבדממ

אלךלאךרדבךרדבךצראבהרבעא27רמאל

יתלכאוינרבשתףסכבלכא28לואמשוןימירוסא

29ילגרבהרבעאקריתיתשוילןתתףסכבםימו

םיבאומהוריעשבםיבשיהושעינבילושערשאכ

ץראהלאןדריהתארבעארשאדע‐‐רעבםיבשיה

ךלמןחיסהבאאלו30ונלןתנוניהלאהוהירשא

וחורתאךיהלאהוהיהשקהיכובונרבעהןובשח

רמאיו31הזהםויכךדיבותתןעמלובבלתאץמאו

וצראתאוןחיסתאךינפלתתיתלחההארילאהוהי

ונתארקלןחיסאציו32וצראתאתשרלשרלחה

וניהלאהוהיוהנתיו33הצהי‐‐המחלמלומעלכואוה

תאדכלנו34ומעלכתאוונבתאוותאךנוונינפל

םישנהוםתמריעלכתאםרחנואוההתעבוירעלכ

ונלונזזבהמהבהקר35דירשונראשהאלףטהו

תפשלערשארערעמ36ונדכלרשאםירעהללשו

התיהאלדעלגהדעולחנברשאריעהוןנראלחנ

וניהלאהוהיןתנלכהתאונממהבגשרשאהירק
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לחנדילכתברקאלןומעינבץראלאקר37ונינפל

וניהלאהוהיהוצרשאלכורההירעוקבי

ןשבהךלמגועאציוןשבהךרדלענוןפנו3

רמאיו2יערדא‐‐המחלמלומעלכואוהונתארקל

לכתאוותאיתתנךדיביכ‐‐ותאאריתלאילאהוהי

ךלמןחיסלתישערשאכ‐‐ולתישעווצראתאוומע

ונדיבוניהלאהוהיןתיו3ןובשחבבשוירשאירמאה

יתלבדעוהכנוומעלכתאו‐‐ןשבהךלמגועתאםג

‐‐אוההתעבוירעלכתאדכלנו4דירשולריאשה

לכריעםיששםתאמונחקלאלרשאהירקהתיהאל

תרצבםירעהלאלכ5ןשבבגועתכלממבגראלבח

הברהיזרפהירעמדבלחירבוםיתלד‐‐ההבגהמוח

ןובשחךלמןחיסלונישערשאכ‐‐םתואםרחנו6דאמ

המהבהלכו7ףטהוםישנהםתמריעלכםרחה

ץראהתאאוההתעבחקנו8ונלונוזבםירעהללשו

ןנראלחנמ‐‐ןדריהרבעברשאירמאהיכלמינשדימ

ירמאהוןירשןומרחלוארקיםינדיצ9ןומרחרהדע

לכודעלגהלכורשימהירעלכ10רינשולוארקי

11ןשבבגועתכלממירע‐‐יערדאוהכלסדעןשבה

הנה‐‐םיאפרהרתימראשנןשבהךלמגועקריכ

עשתןומעינבתברבאוההלהלזרבשרעושרע

תאו12שיאתמאב‐‐הבחרתומאעבראוהכראתומא

לחנלערשארערעמאוההתעבונשריתאזהץראה

13ידגלוינבוארליתתנ‐‐וירעודעלגהרהיצחוןנרא

טבשיצחליתתנ‐‐גועתכלממןשבהלכודעלגהרתיו

ץראארקיאוההןשבהלכלבגראהלבחלכהשנמה

דעבגראלבחלכתאחקלהשנמןבריאי14םיאפר

ןשבהתאומשלעםתאארקיויתכעמהוירושגהלובג

דעלגהתאיתתנריכמלו15הזהםויהדעריאיתוח

ןנראלחנדעודעלגהןמיתתנידגלוינבוארלו16

17ןומעינבלובגלחנהקבידעו‐‐לבגולחנהךות

םיהברעהםידעותרנכמ‐‐לבגוןדריהוהברעהו

תעבםכתאוצאו18החרזמהגספהתדשאתחתחלמה

תאזהץראהתאםכלןתנםכיהלאהוהירמאלאוהה

לארשיינבםכיחאינפלורבעתםיצולח‐‐התשרל

יכיתעדיםכנקמוםכפטוםכישנקר19ליחינבלכ

דע20םכליתתנרשאםכירעבובשי‐‐םכלברהנקמ

ץראהתאםהםגושריוםככםכיחאלהוהיחינירשא

םתבשוןדריהרבעבםהלןתנםכיהלאהוהירשא

יתיוצעושוהיתאו21םכליתתנרשאותשרילשיא

השערשאלכתאתארהךיניערמאלאוההתעב

הוהיהשעיןכ‐‐הלאהםיכלמהינשלםכיהלאהוהי

םואריתאל22המשרבעהתארשאתוכלממהלכל

לאןנחתאו23םכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכ

תולחההתאהוהיינדא24רמאלאוההתעבהוהי

רשא‐‐הקזחהךדיתאוךלדגתאךדבעתאתוארהל

ךתרובגכוךישעמכהשעירשאץראבוםימשבלאימ

רבעברשאהבוטהץראהתאהאראואנהרבעא25

יבהוהירבעתיו26ןנבלהוהזהבוטהרההןדריה

לא‐‐ךלברילאהוהירמאיוילאעמשאלוםכנעמל

הגספהשארהלע27הזהרבדבדועילארבדףסות

ךיניעבהארו‐‐החרזמוהנמיתוהנפצוהמיךיניעאשו

והקזחועשוהיתאוצו28הזהןדריהתארבעתאליכ

םתואליחניאוהוהזהםעהינפלרבעיאוהיכוהצמאו

רועפתיבלומאיגבבשנו29הארתרשאץראהתא

םיטפשמהלאוםיקחהלאעמשלארשיהתעו4

םתאבוויחתןעמל‐‐תושעלםכתאדמלמיכנארשא

םכלןתנםכיתבאיהלאהוהירשאץראהתאםתשריו

אלוםכתאהוצמיכנארשארבדהלעופסתאל2

רשאםכיהלאהוהיתוצמתארמשל‐‐ונממוערגת

השערשאתאתוארהםכיניע3םכתאהוצמיכנא

לעבירחאךלהרשאשיאהלכיכרועפלעבבהוהי

םיקבדהםתאו4ךברקמךיהלאהוהיודימשה‐‐רועפ

יתדמלהאר5םויהםכלכםייח‐‐םכיהלאהוהיב

תושעליהלאהוהיינוצרשאכםיטפשמוםיקחםכתא

6התשרלהמשםיאבםתארשאץראהברקב‐‐ןכ

יניעלםכתניבוםכתמכחאוהיכ‐‐םתישעוםתרמשו

ורמאוהלאהםיקחהלכתאןועמשירשאםימעה

לודגיוגימיכ7הזהלודגהיוגהןובנוםכחםעקר

לכבוניהלאהוהיכוילאםיברקםיהלאולרשא
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םיטפשמוםיקחולרשאלודגיוגימו8וילאונארק

םכינפלןתניכנארשאתאזההרותהלככםקידצ

חכשתןפדאמךשפנרמשוךלרמשהקר9םויה

לכךבבלמורוסיןפוךיניעואררשאםירבדהתא

רשאםוי10ךינבינבלוךינבלםתעדוהוךייחימי

ילאהוהירמאבברחבךיהלאהוהיינפלתדמע

ןודמלירשאירבדתאםעמשאוםעהתאיללהקה

תאוהמדאהלעםייחםהרשאםימיהלכיתאהאריל

רההורההתחתןודמעתוןוברקתו11ןודמליםהינב

רבדיו12לפרעוןנעךשח‐‐םימשהבלדעשאברעב

םיעמשםתאםירבדלוקשאהךותמםכילאהוהי

ותירבתאםכלדגיו13לוקיתלוזםיארםכניאהנומתו

םבתכיוםירבדהתרשע‐‐תושעלםכתאהוצרשא

אוההתעבהוהיהוציתאו14םינבאתוחלינשלע

ץראב‐‐םתאםכתשעלםיטפשמוםיקחםכתאדמלל

דאמםתרמשנו15התשרלהמשםירבעםתארשא

הוהירבדםויבהנומתלכםתיאראליכםכיתשפנל

םתישעו‐‐ןותחשתןפ16שאהךותמברחבםכילא

17הבקנוארכזתינבתלמסלכתנומתלספםכל

ףנכרופצלכתינבתץראברשאהמהבלכתינבת

תינבתהמדאבשמרלכתינבת18םימשבףועתרשא

ךיניעאשתןפו19ץראלתחתמםימברשאהגדלכ

םיבכוכהתאוחריהתאושמשהתאתיארוהמימשה

‐םתדבעוםהלתיוחתשהותחדנוםימשהאבצלכ

תחתםימעהלכלםתאךיהלאהוהיקלחרשא‐

רוכמםכתאאצויוהוהיחקלםכתאו20םימשהלכ

21הזהםויכהלחנםעלולתויהלםירצממלזרבה

ירבעיתלבלעבשיוםכירבדלעיבףנאתההוהיו

הוהירשאהבוטהץראהלאאביתלבלוןדריהתא

תאזהץראבתמיכנאיכ22הלחנךלןתנךיהלא

ץראהתאםתשריוםירבעםתאוןדריהתארבעינניא

תירבתאוחכשתןפםכלורמשה23תאזההבוטה

לספםכלםתישעוםכמעתרכרשאםכיהלאהוהי

ךיהלאהוהייכ24ךיהלאהוהיךוצרשאלכתנומת

םינבינבוםינבדילותיכ25אנקלאאוההלכאשא

לכתנומתלספםתישעוםתחשהוץראבםתנשונו

יתדיעה26וסיעכהלךיהלאהוהייניעבערהםתישעו

ןודבאתדבאיכץראהתאוםימשהתאםויהםכב

המשןדריהתאםירבעםתארשאץראהלעמרהמ

27ןודמשתדמשהיכהילעםימיןכיראתאלהתשרל

םיוגברפסמיתמםתראשנוםימעבםכתאהוהיץיפהו

םיהלאםשםתדבעו28המשםכתאהוהיגהנירשא

ןועמשיאלוןואריאלרשא‐‐ןבאוץעםדאידיהשעמ

הוהיתאםשמםתשקבו29ןחיריאלוןולכאיאלו

ךשפנלכבוךבבללכבונשרדתיכתאצמוךיהלא

תירחאבהלאהםירבדהלכךואצמו‐‐ךלרצב30

יכ31ולקבתעמשוךיהלאהוהידעתבשוםימיה

אלוךתיחשיאלוךפריאלךיהלאהוהיםוחרלא

אנלאשיכ32םהלעבשנרשאךיתבאתירבתאחכשי

ארברשאםויהןמלךינפלויהרשאםינשארםימיל

הצקדעוםימשההצקמלוץראהלעםדאםיהלא

והמכעמשנהואהזהלודגהרבדכהיהנהםימשה

רשאכשאהךותמרבדמםיהלאלוקםעעמשה33

ולתחקלאובלםיהלאהסנהוא34יחיו‐‐התאתעמש

דיבוהמחלמבוםיתפומבותתאבתסמביוגברקמיוג

השערשאלככםילדגםיארומבוהיוטנעורזבוהקזח

תארההתא35ךיניעל‐‐םירצמבםכיהלאהוהיםכל

ןמ36ודבלמדועןיאםיהלאהאוההוהייכתעדל

ךארהץראהלעוךרסילולקתאךעימשהםימשה

תחתו37שאהךותמתעמשוירבדוהלודגהושאתא

וינפבךאצויווירחאוערזברחביוךיתבאתאבהאיכ

םימצעוםילדגםיוגשירוהל38םירצממלדגהוחכב

‐‐הלחנםצראתאךלתתלךאיבהלךינפמ‐‐ךממ

הוהייכךבבללאתבשהוםויהתעדיו39הזהםויכ

ןיאתחתמץראהלעולעממםימשבםיהלאהאוה

ךוצמיכנארשאויתוצמתאוויקחתאתרמשו40דוע

ךיראתןעמלו‐‐ךירחאךינבלוךלבטיירשאםויה

םימיהלכךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלעםימי

החרזמןדריהרבעבםירעשלשהשמלידביזא41

ילבבוהערתאחצרירשאחצורהמשסנל42שמש
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ןמתחאלאסנוםשלשלמתמולאנשאלאוהותעד

רשימהץראברבדמברצבתא43יחו‐‐לאהםירעה

ןשבבןלוגתאוידגלדעלגבתמארתאוינבוארל

לארשיינבינפלהשמםשרשאהרותהתאזו44ישנמל

השמרבדרשא‐‐םיטפשמהוםיקחהותדעההלא45

ןדריהרבעב46םירצממםתאצבלארשיינבלא

רשאירמאהךלמןחיסץראברועפתיבלומאיגב

םתאצבלארשיינבוהשמהכהרשא‐‐ןובשחבבשוי

ןשבהךלמגועץראתאווצראתאושרייו47םירצממ

48שמשחרזמ‐‐ןדריהרבעברשאירמאהיכלמינש

אוה‐‐ןאישרהדעוןנראלחנתפשלערשארערעמ

םידעוהחרזמןדריהרבעהברעהלכו49ןומרח

הגספהתדשאתחת‐‐הברעה

עמשםהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו5

רבדיכנארשאםיטפשמהתאוםיקחהתאלארשי

הוהי2םתשעלםתרמשוםתאםתדמלוםויהםכינזאב

וניתבאתאאל3ברחב‐‐תירבונמעתרכוניהלא

הפהלאונחנאונתאיכתאזהתירבהתאהוהיתרכ

‐רהבםכמעהוהירבדםינפבםינפ4םייחונלכםויה

אוההתעבםכיניבוהוהיןיבדמעיכנא5שאהךותמ‐

שאהינפמםתארייכהוהירבדתאםכלדיגהל

רשאךיהלאהוהייכנא6רמאלרהבםתילעאלו

ךלהיהיאלםידבעתיבמםירצמץראמךיתאצוה

הנומתלכלספךלהשעתאל7ינפלעםירחאםיהלא

םימברשאו‐‐תחתמץראברשאולעממםימשברשא

יכםדבעתאלוםהלהוחתשתאל8ץראלתחתמ

םינבלעתובאןועדקפ‐‐אנקלאךיהלאהוהייכנא

‐םיפלאלדסחהשעו9יאנשלםיעברלעוםישלשלעו

םשתאאשתאל10)יתוצמ(ותוצמירמשלויבהאל‐

אשירשאתאהוהיהקניאליכאושלךיהלאהוהי

רשאכושדקלתבשהםויתארומש11אושלומשתא

לכתישעודבעתםימיתשש12ךיהלאהוהיךוצ

אלךיהלאהוהילתבש‐‐יעיבשהםויו13ךתכאלמ

ךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאהכאלמלכהשעת

‐‐ךירעשברשאךרגוךתמהבלכוךרמחוךרושו

דבעיכתרכזו14ךומכךתמאוךדבעחוניןעמל

דיבםשמךיהלאהוהיךאציוםירצמץראבתייה

תושעלךיהלאהוהיךוצןכלעהיוטנערזבוהקזח

רשאכךמאתאוךיבאתאדבכ15תבשהםויתא

ךלבטייןעמלוךימיןכיראיןעמל‐‐ךיהלאהוהיךוצ

חצרתאל16ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלע

אלו17אושדעךערבהנעתאלובנגתאלוףאנתאלו

ודבעווהדשךערתיבהואתתאלוךערתשאדמחת

םירבדהתא18ךערלרשאלכוורמחוורושותמאו

שאהךותמרהבםכלהקלכלאהוהירבדהלאה

ינשלעםבתכיוףסיאלולודגלוק‐‐לפרעהוןנעה

לוקהתאםכעמשכיהיו19ילאםנתיוםינבאתחל

ישארלכילאןוברקתושאברעברההוךשחהךותמ

וניהלאהוהיונארהןהורמאתו20םכינקזוםכיטבש

םויהשאהךותמונעמשולקתאוולדגתאוודבכתא

התעו21יחוםדאהתאםיהלארבדייכוניארהזה

םיפסיםאתאזההלדגהשאהונלכאתיכתומנהמל

יכ22ונתמו‐‐דועוניהלאהוהילוקתאעמשלונחנא

ךותמרבדמםייחםיהלאלוקעמשרשארשבלכימ

רמאירשאלכתאעמשוהתאברק23יחיו‐‐ונמכשאה

רבדירשאלכתאונילארבדתתאווניהלאהוהי

תאהוהיעמשיו24ונישעוונעמשו‐‐ךילאוניהלאהוהי

יתעמשילאהוהירמאיוילאםכרבדבםכירבדלוק

וביטיה‐‐ךילאורבדרשאהזהםעהירבדלוקתא

הארילםהלהזםבבלהיהוןתיימ25ורבדרשאלכ

בטייןעמלםימיהלכ‐‐יתוצמלכתארמשלויתא

םכלובושםהלרמאךל26םלעלםהינבלוםהל

ךילאהרבדאוידמעדמעהפהתאו27םכילהאל

םדמלתרשאםיטפשמהוםיקחהוהוצמהלכתא

םתרמשו28התשרלםהלןתניכנארשאץראבושעו

ורסתאלםכתאםכיהלאהוהיהוצרשאכתושעל

םכיהלאהוהיהוצרשאךרדהלכב29לאמשוןימי

םימיםתכראהוםכלבוטוןויחתןעמלוכלת‐‐םכתא

ןושריתרשאץראב
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הוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחההוצמהתאזו6

םתארשאץראבתושעל‐‐םכתאדמללםכיהלא

ךיהלאהוהיתאאריתןעמל2התשרלהמשםירבע

התאךוצמיכנארשאויתוצמוויתקחלכתארמשל

3ךימיןכראיןעמלו‐‐ךייחימילכךנבןבוךנבו

רשאוךלבטיירשאתושעלתרמשולארשיתעמשו

ץרא‐‐ךלךיתבאיהלאהוהירבדרשאכדאמןוברת

הוהיוניהלאהוהילארשיעמש4שבדובלחתבז

לכבוךבבללכבךיהלאהוהיתאתבהאו5דחא

יכנארשאהלאהםירבדהויהו6ךדאמלכבוךשפנ

םבתרבדוךינבלםתננשו7ךבבללע‐‐םויהךוצמ

ךמוקבוךבכשבוךרדבךתכלבוךתיבבךתבשב

9ךיניעןיבתפטטלויהוךדילעתואלםתרשקו8

ךאיבייכהיהו10ךירעשבוךתיבתוזזמלעםתבתכו

םהרבאלךיתבאלעבשנרשאץראהלאךיהלאהוהי

רשאתבטותלדגםירעךלתתל‐‐בקעילוקחציל

תאלמאלרשאבוטלכםיאלמםיתבו11תינבאל

רשאםיתיזוםימרכתבצחאלרשאםיבוצחתרבו

תאחכשתןפךלרמשה12תעבשותלכאותעטנאל

13םידבעתיבמםירצמץראמךאיצוהרשאהוהי

14עבשתומשבודבעתותאואריתךיהלאהוהיתא

רשאםימעהיהלאמ‐‐םירחאםיהלאירחאןוכלתאל

ןפךברקבךיהלאהוהיאנקלאיכ15םכיתוביבס

המדאהינפלעמךדימשהוךבךיהלאהוהיףאהרחי

17הסמבםתיסנרשאכםכיהלאהוהיתאוסנתאל16

ויקחוויתדעוםכיהלאהוהיתוצמתאןורמשתרומש

ןעמל‐‐הוהייניעבבוטהורשיהתישעו18ךוצרשא

עבשנרשאהבטהץראהתאתשריותאבוךלבטיי

רשאכךינפמךיביאלכתאףדהל19ךיתבאלהוהי

תדעההמרמאלרחמךנבךלאשייכ20הוהירבד

21םכתאוניהלאהוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחהו

ונאיציוםירצמבהערפלונייהםידבעךנבלתרמאו

םיתפמותתואהוהיןתיו22הקזחדיבםירצממהוהי

וניניעל‐‐ותיבלכבוהערפבםירצמבםיערוםילדג

תאונלתתלונתאאיבהןעמל‐‐םשמאיצוהונתואו23

תאתושעלהוהיונוציו24וניתבאלעבשנרשאץראה

בוטל‐‐וניהלאהוהיתאהארילהלאהםיקחהלכ

היהתהקדצו25הזהםויהכונתיחלםימיהלכונל

הוהיינפלתאזההוצמהלכתאתושעלרמשניכונל

ונוצרשאכ‐‐וניהלא

אבהתארשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכ7

ישגרגהויתחהךינפמםיברםיוגלשנוהתשרלהמש

םיוגהעבש‐‐יסוביהויוחהויזרפהוינענכהוירמאהו

‐‐ךינפלךיהלאהוהיםנתנו2ךממםימוצעוםיבר

תירבםהלתרכתאלםתאםירחתםרחהםתיכהו

ותבוונבלןתתאלךתבםבןתחתתאלו3םנחתאלו

ודבעוירחאמךנבתאריסייכ4ךנבלחקתאל

5רהמךדימשהוםכבהוהיףאהרחוםירחאםיהלא

םתבצמווצתתםהיתחבזמ‐‐םהלושעתהכםאיכ

שאבןופרשתםהיליספוןועדגתםהרישאוורבשת

הוהירחבךבךיהלאהוהילהתאשודקםעיכ6

לערשאםימעהלכמהלגסםעלולתויהלךיהלא

הוהיקשחםימעהלכמםכברמאל7המדאהינפ

8םימעהלכמטעמהםתאיכםכברחביו‐‐םכב

רשאהעבשהתאורמשמוםכתאהוהיתבהאמיכ

ךדפיוהקזחדיבםכתאהוהיאיצוהםכיתבאלעבשנ

תעדיו9םירצמךלמהערפדימםידבעתיבמ

רמש‐‐ןמאנהלאהםיהלאהאוהךיהלאהוהייכ

10רודףלאלותוצמירמשלוויבהאלדסחהותירבה

ואנשלרחאיאלודיבאהלוינפלאויאנשלםלשמו

םיקחהתאוהוצמהתאתרמשו11ולםלשיוינפלא

12םתושעל‐‐םויהךוצמיכנארשאםיטפשמהתאו

םתרמשוהלאהםיטפשמהתאןועמשתבקעהיהו

תירבהתאךלךיהלאהוהירמשו‐‐םתאםתישעו

ךכרבוךבהאו13ךיתבאלעבשנרשאדסחהתאו

ךשריתוךנגדךתמדאירפוךנטבירפךרבוךברהו

המדאהלעךנאצתרתשעוךיפלארגשךרהציו

לכמהיהתךורב14ךלתתלךיתבאלעבשנרשא

ריסהו15ךתמהבבוהרקעורקעךבהיהיאלםימעה

רשאםיערהםירצמיודמלכוילחלכךממהוהי
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תלכאו16ךיאנשלכבםנתנוךבםמישיאלתעדי

סוחתאל‐‐ךלןתנךיהלאהוהירשאםימעהלכתא

אוהשקומיכםהיהלאתאדבעתאלוםהילעךניע

ינממהלאהםיוגהםיברךבבלברמאתיכ17ךל

רכזתרכזםהמאריתאל18םשירוהללכואהכיא

םירצמלכלוהערפלךיהלאהוהיהשערשאתא

םיתפמהותתאהוךיניעואררשאתלדגהתסמה19

ךיהלאהוהיךאצוהרשאהיוטנהערזהוהקזחהדיהו

אריהתארשאםימעהלכלךיהלאהוהיהשעיןכ

םבךיהלאהוהיחלשיהערצהתאםגו20םהינפמ

ץרעתאל21ךינפמ‐‐םירתסנהוםיראשנהדבאדע

22ארונולודגלאךברקבךיהלאהוהייכםהינפמ

טעמטעמ‐‐ךינפמלאהםיוגהתאךיהלאהוהילשנו

23הדשהתיחךילעהברתןפרהמםתלכלכותאל

דעהלדגהמוהמםמהוךינפלךיהלאהוהיםנתנו

םמשתאתדבאהוךדיבםהיכלמןתנו24םדמשה

ךדמשהדעךינפבשיאבציתיאלםימשהתחתמ

ףסכדמחתאלשאבןופרשתםהיהלאיליספ25םתא

הוהיתבעותיכובשקותןפ‐‐ךלתחקלוםהילעבהזו

םרחתייהוךתיבלאהבעותאיבתאלו26אוהךיהלא

אוהםרחיכונבעתתבעתוונצקשתץקשוהמכ

תושעלןורמשת‐‐םויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ8

רשאץראהתאםתשריוםתאבוםתיברוןויחתןעמל

רשאךרדהלכתאתרכזו2םכיתבאלהוהיעבשנ

ןעמלרבדמב‐‐הנשםיעבראהזךיהלאהוהיךכילוה

‐ותוצמרמשתהךבבלברשאתאתעדלךתסנלךתנע

אלרשאןמהתאךלכאיוךבעריוךנעיו3אלםא‐

לעאליכךעידוהןעמלךיתבאןועדיאלותעדי

הוהייפאצומלכלעיכ‐‐םדאההיחיודבלםחלה

אלךלגרוךילעמהתלבאלךתלמש4םדאההיחי

רשאכיכךבבלםעתעדיו5הנשםיעבראהז‐‐הקצב

תאתרמשו6ךרסימךיהלאהוהיונבתאשיארסיי

יכ7ותאהארילוויכרדבתכללךיהלאהוהיתוצמ

‐‐םימילחנץראהבוטץראלאךאיבמךיהלאהוהי

הרעשוהטחץרא8רהבוהעקבבםיאציתמהתותניע

רשאץרא9שבדוןמשתיזץראןומרוהנאתוןפגו

ץראהבלכרסחתאל‐‐םחלהבלכאתתנכסמבאל

תלכאו10תשחנבצחתהיררהמולזרבהינבארשא

הבטהץראהלעךיהלאהוהיתאתכרבו‐‐תעבשו

ךיהלאהוהיתאחכשתןפךלרמשה11ךלןתנרשא

ךוצמיכנארשאויתקחוויטפשמוויתוצמרמשיתלבל

תבשיוהנבתםיבטםיתבותעבשולכאתןפ12םויה

לכוךלהבריבהזוףסכוןיבריךנאצוךרקבו13

ךיהלאהוהיתאתחכשוךבבלםרו14הבריךלרשא

ךכילומה15םידבעתיבמםירצמץראמךאיצומה

רשאןואמצוברקעוףרששחנארונהולדגהרבדמב

ךלכאמה16שימלחהרוצמםימךלאיצומהםימןיא

ןעמלוךתנעןעמלךיתבאןועדיאלרשארבדמבןמ

יחכךבבלבתרמאו17ךתירחאבךבטיהל‐‐ךתסנ

הוהיתאתרכזו18הזהליחהתאילהשעידיםצעו

םיקהןעמלליחתושעלחכךלןתנהאוהיכ‐‐ךיהלא

םאהיהו19הזהםויכךיתבאלעבשנרשאותירבתא

םיהלאירחאתכלהוךיהלאהוהיתאחכשתחכש

םויהםכביתדעה‐‐םהלתיוחתשהוםתדבעוםירחא

‐‐םכינפמדיבאמהוהירשאםיוגכ20ןודבאתדבאיכ

םכיהלאהוהילוקבןועמשתאלבקעןודבאתןכ

אבלןדריהתאםויהרבעהתאלארשיעמש9

תרצבותלדגםירע‐‐ךממםימצעוםילדגםיוגתשרל

תעדיהתארשאםיקנעינבםרולודגםע2םימשב

םויהתעדיו3קנעינבינפלבציתיימ‐‐תעמשהתאו

אוה‐‐הלכאשאךינפלרבעהאוהךיהלאהוהייכ

םתדבאהוםתשרוהוךינפלםעינכיאוהוםדימשי

ךבבלברמאתלא4ךלהוהירבדרשאכרהמ

יתקדצברמאלךינפלמםתאךיהלאהוהיףדהב

םיוגהתעשרבותאזהץראהתאתשרלהוהיינאיבה

רשיבוךתקדצבאל5ךינפמםשירומהוהיהלאה

םיוגהתעשרביכםצראתאתשרלאבהתאךבבל

תאםיקהןעמלוךינפמםשירומךיהלאהוהיהלאה

קחצילםהרבאלךיתבאלהוהיעבשנרשארבדה

ןתנךיהלאהוהיךתקדצבאליכתעדיו6בקעילו
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השקםעיכהתשרל‐‐תאזההבוטהץראהתאךל

הוהיתאתפצקהרשאתאחכשתלארכז7התאףרע

םירצמץראמתאצירשאםויהןמלרבדמבךיהלא

8הוהיםעםתייהםירממהזהםוקמהדעםכאבדע

דימשהלםכבהוהיףנאתיוהוהיתאםתפצקהברחבו

תחולםינבאהתחולתחקלהרההיתלעב9םכתא

םיעברארהבבשאוםכמעהוהיתרכרשאתירבה

יתיתשאלםימויתלכאאלםחל‐‐הלילםיעבראוםוי

םיבתכ‐‐םינבאהתחולינשתאילאהוהיןתיו10

רבדרשאםירבדהלככםהילעוםיהלאעבצאב

ץקמיהיו11להקהםויב‐‐שאהךותמרהבםכמעהוהי

ינשתאילאהוהיןתנהלילםיעבראוםויםיעברא

םוקילאהוהירמאיו12תירבהתוחל‐‐םינבאהתחל

םירצממתאצוהרשאךמעתחשיכ‐‐הזמרהמדר

13הכסמםהלושע‐‐םתיוצרשאךרדהןמרהמורס

םעהנהוהזהםעהתאיתיאררמאלילאהוהירמאיו

תאהחמאוםדימשאוינממףרה14אוהףרעהשק

ונממברוםוצעיוגלךתואהשעאוםימשהתחתמםמש

תחולינשושאברעברההורההןמדראוןפאו15

הוהילםתאטחהנהואראו16ידייתשלעתירבה

ןמ‐‐רהמםתרסהכסמלגעםכלםתישע‐‐םכיהלא

תחלהינשבשפתאו17םכתאהוהיהוצרשאךרדה

לפנתאו18םכיניעלםרבשאוידייתשלעמםכלשאו

‐‐הלילםיעבראוםויםיעבראהנשארכהוהיינפל

רשאםכתאטחלכלעיתיתשאלםימויתלכאאלםחל

יתרגייכ19וסיעכהלהוהייניעבערהתושעלםתאטח

דימשהלםכילעהוהיףצקרשאהמחהוףאהינפמ

ןרהאבו20אוההםעפבםגילאהוהיעמשיוםכתא

ןרהאדעבםגללפתאוודימשהל‐‐דאמהוהיףנאתה

לגעהתאםתישערשאםכתאטחתאו21אוההתעב

דעבטיהןוחטותאתכאושאבותאףרשאויתחקל

ןמדריהלחנהלאורפעתאךלשאורפעלקדרשא

םיפצקמ‐‐הואתהתרבקבוהסמבוהרעבתבו22רהה

ענרבשדקמםכתאהוהיחלשבו23הוהיתאםתייה

ורמתוםכליתתנרשאץראהתאושרוולערמאל

םתעמשאלוולםתנמאהאלוםכיהלאהוהייפתא

25םכתאיתעדםוימהוהיםעםתייהםירממ24ולקב

םיעבראתאוםויהםיעבראתאהוהיינפללפנתאו

םכתאדימשהלהוהירמאיכיתלפנתהרשא‐‐הלילה

ךמעתחשתלאהוהיינדארמאוהוהילאללפתאו26

םירצממתאצוהרשא‐‐ךלדגבתידפרשאךתלחנו

בקעילוקחצילםהרבאל‐‐ךידבעלרכז27הקזחדיב

28ותאטחלאוועשרלאוהזהםעהישקלאןפתלא

הוהיתלכיילבמםשמונתאצוהרשאץראהורמאיןפ

םתואותאנשמוםהלרבדרשאץראהלאםאיבהל

רשאךתלחנוךמעםהו29רבדמבםתמהלםאיצוה

היוטנהךערזבולדגהךחכבתאצוה

תחולינשךללספילאהוהירמאאוההתעב10

ןוראךלתישעוהרההילאהלעוםינשארכםינבא

לעויהרשאםירבדהתאתחלהלעבתכאו2ץע

שעאו3ןוראבםתמשותרבשרשאםינשארהתחלה

םינשארכםינבאתחלינשלספאוםיטשיצעןורא

תחלהלעבתכיו4ידיבתחלהינשוהרההלעאו

הוהירבדרשאםירבדהתרשעתאןושארהבתכמכ

ילאהוהיםנתיולהקהםויבשאהךותמרהבםכילא

רשאןוראבתחלהתאםשאורההןמדראוןפאו5

ועסנלארשיינבו6הוהיינוצרשאכםשויהיויתישע

םשרבקיוןרהאתמםשהרסומ‐‐ןקעיינבתראבמ

ןמוהדגדגהועסנםשמ7ויתחתונברזעלאןהכיו

לידבהאוההתעב8םימילחנץראהתבטיהדגדגה

‐‐הוהיתירבןוראתאתאשליולהטבשתאהוהי

הזהםויהדעומשבךרבלוותרשלהוהיינפלדמעל

הוהיויחאםע‐‐הלחנוקלחיוללהיהאלןכלע9

יכנאו10ולךיהלאהוהירבדרשאכותלחנאוה

םיעבראוםויםיעברא‐‐םינשארהםימיכרהביתדמע

הוהיהבאאל‐‐אוההםעפבםגילאהוהיעמשיוהליל

ינפלעסמלךלםוקילאהוהירמאיו11ךתיחשה

םתבאליתעבשנרשאץראהתאושרייוואביוםעה

לאשךיהלאהוהיהמ‐‐לארשיהתעו12םהלתתל

לכבתכללךיהלאהוהיתאהארילםאיכךמעמ
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לכבךיהלאהוהיתאדבעלוותאהבהאלוויכרד

תאוהוהיתוצמתארמשל13ךשפנלכבוךבבל

הוהילןה14ךלבוטל‐‐םויהךוצמיכנארשאויתקח

15הברשאלכוץראהםימשהימשוםימשהךיהלא

םערזברחביוםתואהבהאלהוהיקשחךיתבאבקר

תאםתלמו16הזהםויכ‐‐םימעהלכמםכבםהירחא

הוהייכ17דועושקתאל‐‐םכפרעוםכבבלתלרע

לאהםינדאהינדאוםיהלאהיהלאאוה‐‐םכיהלא

דחשחקיאלוםינפאשיאלרשאארונהורבגהלדגה

םחלולתתלרגבהאוהנמלאוםותיטפשמהשע18

ץראבםתייהםירגיכרגהתאםתבהאו19הלמשו

ובודבעתותאאריתךיהלאהוהיתא20םירצמ

‐‐ךיהלאאוהוךתלהתאוה21עבשתומשבוקבדת

רשאהלאהתארונהתאותלדגהתאךתאהשערשא

המירצמךיתבאודרישפנםיעבשב22ךיניעואר

ברלםימשהיבכוככךיהלאהוהיךמשהתעו

ויתקחוותרמשמתרמשוךיהלאהוהיתאתבהאו11

אליכםויהםתעדיו2םימיהלכ‐‐ויתוצמוויטפשמו

רסומתאואראלרשאוועדיאלרשאםכינבתא

היוטנהוערזוהקזחהודיתא‐‐ולדגתאםכיהלאהוהי

‐‐םירצמךותבהשערשאוישעמתאוויתתאתאו3

ליחלהשערשאו4וצראלכלוםירצמךלמהערפל

לעףוסםיימתאףיצהרשאובכרלוויסוסלםירצמ

הזהםויהדעהוהיםדבאיוםכירחאםפדרבםהינפ

הזהםוקמהדעםכאבדערבדמבםכלהשערשאו5

ןבוארןבבאילאינבםריבאלוןתדלהשערשאו6

תאוםהיתבתאוםעלבתוהיפתאץראההתצפרשא

לכברקבםהילגרברשאםוקיהלכתאו‐‐םהילהא

לדגההוהיהשעמלכתאתארהםכיניעיכ7לארשי

ךוצמיכנארשאהוצמהלכתאםתרמשו8השערשא

רשאץראהתאםתשריוםתאבווקזחתןעמל‐‐םויה

םימיוכיראתןעמלו9התשרלהמשםירבעםתא

םהלתתלםכיתבאלהוהיעבשנרשאהמדאהלע

התארשאץראהיכ10שבדובלחתבזץרא‐‐םערזלו

םתאצירשאאוהםירצמץראכאל‐‐התשרלהמשאב

קריהןגכךלגרבתיקשהוךערזתאערזתרשאםשמ

םירהץרא‐‐התשרלהמשםירבעםתארשאץראהו11

הוהירשאץרא12םימהתשתםימשהרטמלתעקבו

תישרמ‐‐הבךיהלאהוהייניעדימתהתאשרדךיהלא

לאועמשתעמשםאהיהו13הנשתירחאדעוהנשה

תאהבהאל‐‐םויהםכתאהוצמיכנארשאיתוצמ

םכשפנלכבוםכבבללכבודבעלוםכיהלאהוהי

תפסאושוקלמוהרויותעבםכצרארטמיתתנו14

ךתמהבלךדשבבשעיתתנו15ךרהציוךשריתוךנגד

םכבבלהתפיןפםכלורמשה16תעבשותלכאו

םהלםתיוחתשהוםירחאםיהלאםתדבעוםתרסו

היהיאלוםימשהתארצעוםכבהוהיףאהרחו17

הרהמםתדבאוהלוביתאןתתאלהמדאהורטמ

תאםתמשו18םכלןתנהוהירשאהבטהץראהלעמ

םתאםתרשקוםכשפנלעוםכבבללעהלאירבד

םתדמלו19םכיניעןיבתפטוטלויהוםכדילעתואל

ךתכלבוךתיבבךתבשבםברבדלםכינבתאםתא

ךתיבתוזוזמלעםתבתכו20ךמוקבוךבכשבוךרדב

המדאהלעםכינבימיוםכימיובריןעמל21ךירעשבו

םימשהימיכ‐‐םהלתתלםכיתבאלהוהיעבשנרשא

הוצמהלכתאןורמשתרמשםאיכ22ץראהלע

תאהבהאלהתשעל‐‐םכתאהוצמיכנארשאתאזה

23ובהקבדלו‐‐ויכרדלכבתכללםכיהלאהוהי

םתשריוםכינפלמהלאהםיוגהלכתאהוהישירוהו

ךרדתרשאםוקמהלכ24םכמםימצעוםילדגםיוג

ןמןונבלהורבדמהןמהיהיםכל‐‐ובםכלגרףכ

25םכלבגהיהי‐‐ןורחאהםיהדעותרפרהנרהנה

הוהיןתיםכארומוםכדחפםכינפבשיאבציתיאל

רשאכהבוכרדתרשאץראהלכינפלעםכיהלא

הכרבםויה‐‐םכינפלןתניכנאהאר26םכלרבד

הוהיתוצמלאועמשתרשא‐‐הכרבהתא27הללקו

הללקהו28םויהםכתאהוצמיכנארשאםכיהלא

ןמםתרסוםכיהלאהוהיתוצמלאועמשתאלםא

ירחאתכללםויהםכתאהוצמיכנארשאךרדה

ךאיבייכהיהו29םתעדיאלרשא‐‐םירחאםיהלא
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‐‐התשרלהמשאבהתארשאץראהלאךיהלאהוהי

רהלעהללקהתאוםיזרגרהלעהכרבהתאהתתנו

אובמךרדירחאןדריהרבעבהמהאלה30לביע

לצאלגלגהלומ‐‐הברעבבשיהינענכהץראבשמשה

תשרלאבלןדריהתאםירבעםתאיכ31הרמינולא

התאםתשריוםכלןתנםכיהלאהוהירשאץראהתא

תאוםיקחהלכתאתושעלםתרמשו32הבםתבשיו

םויהםכינפלןתניכנארשאםיטפשמה

תושעלןורמשתרשאםיטפשמהוםיקחההלא12

לכהתשרלךלךיתבאיהלאהוהיןתנרשאץראב

ןודבאתדבא2המדאהלעםייחםתארשא‐‐םימיה

םתארשאםיוגהםשודבערשאתומקמהלכתא

לעוםימרהםירההלעםהיהלאתא‐‐םתאםישרי

םתחבזמתאםתצתנו3ןנערץעלכתחתותועבגה

יליספושאבןופרשתםהירשאוםתבצמתאםתרבשו

4אוההםוקמהןמםמשתאםתדבאוןועדגתםהיהלא

רשאםוקמהלאםאיכ5םכיהלאהוהילןכןושעתאל

‐םשומשתאםושלםכיטבשלכמםכיהלאהוהירחבי

םכיתלעהמשםתאבהו6המשתאבוושרדתונכשל‐

םכירדנוםכדיתמורתתאוםכיתרשעמתאוםכיחבזו

םשםתלכאו7םכנאצוםכרקבתרכבוםכיתבדנו

םתאםכדיחלשמלכבםתחמשוםכיהלאהוהיינפל

‐ןושעתאל8ךיהלאהוהיךכרברשא‐‐םכיתבו

רשיהלכשיאםויההפםישעונחנארשאלככ‐

לאוהחונמהלא‐‐התעדעםתאבאליכ9ויניעב

תאםתרבעו10ךלןתנךיהלאהוהירשאהלחנה

ליחנמםכיהלאהוהירשאץראבםתבשיוןדריה

םתבשיוביבסמםכיביאלכמםכלחינהוםכתא

ובםכיהלאהוהירחבירשאםוקמההיהו11חטב

הוצמיכנארשאלכתאואיבתהמש‐‐םשומשןכשל

םכדיתמרתוםכיתרשעמםכיחבזוםכיתלועםכתא

םתחמשו12הוהילורדתרשאםכירדנרחבמלכו

םכידבעוםכיתנבוםכינבוםתא‐‐םכיהלאהוהיינפל

קלחולןיאיכםכירעשברשאיולהוםכיתהמאו

לכבךיתלעהלעתןפךלרמשה13םכתאהלחנו

הוהירחבירשאםוקמבםאיכ14הארתרשאםוקמ

לכהשעתםשוךיתלעהלעתםש‐‐ךיטבשדחאב

תלכאוחבזתךשפנתואלכבקר15ךוצמיכנארשא

ךירעשלכב‐‐ךלןתנרשאךיהלאהוהיתכרבכרשב

אלםדהקר16ליאכויבצכונלכאירוהטהואמטה

לכאללכותאל17םימכונכפשתץראהלעולכאת

ךרקבתרכבוךרהציוךשריתוךנגדרשעמךירעשב

18ךדיתמורתוךיתבדנורדתרשאךירדנלכוךנאצו

רחבירשאםוקמבונלכאתךיהלאהוהיינפלםאיכ

ךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתא‐‐ובךיהלאהוהי

לכבךיהלאהוהיינפלתחמשוךירעשברשאיולהו

ךימילכיולהתאבזעתןפךלרמשה19ךדיחלשמ

רשאכךלבגתאךיהלאהוהיביחרייכ20ךתמדאלע

לכאלךשפנהואתיכרשבהלכאתרמאוךלרבד

ךממקחרייכ21רשבלכאתךשפנתואלכב‐‐רשב

תחבזוםשומשםושלךיהלאהוהירחבירשאםוקמה

‐‐ךתיוצרשאכךלהוהיןתנרשאךנאצמוךרקבמ

לכאירשאכךא22ךשפנתואלכבךירעשבתלכאו

ודחירוהטהואמטהונלכאתןכ‐‐ליאהתאויבצהתא

אוהםדהיכםדהלכאיתלבלקזחקר23ונלכאי

ונלכאתאל24רשבהםעשפנהלכאתאלושפנה

בטייןעמל‐‐ונלכאתאל25םימכונכפשתץראהלע

26הוהייניעברשיההשעתיכךירחאךינבלוךל

לאתאבואשתךירדנוךלויהירשאךישדקקר

רשבהךיתלעתישעו27הוהירחבירשאםוקמה

לעךפשיךיחבזםדוךיהלאהוהיחבזמלעםדהו

תעמשורמש28לכאתרשבהוךיהלאהוהיחבזמ

בטייןעמלךוצמיכנארשאהלאהםירבדהלכתא

רשיהובוטההשעתיכ‐‐םלועדעךירחאךינבלוךל

תאךיהלאהוהיתירכייכ29ךיהלאהוהייניעב

תשריוךינפמ‐‐םתואתשרלהמשאבהתארשאםיוגה

םהירחאשקנתןפךלרמשה30םצראבתבשיוםתא

רמאלםהיהלאלשרדתןפוךינפמםדמשהירחא

ןכהשעאוםהיהלאתאהלאהםיוגהודבעיהכיא

תבעותלכיכךיהלאהוהילןכהשעתאל31ינאםג
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תאוםהינבתאםגיכ‐‐םהיהלאלושעאנשרשאהוהי

רשארבדהלכתא32םהיהלאלשאבופרשיםהיתנב

וילעףסתאלתושעלורמשתותא‐‐םכתאהוצמיכנא

ונממערגתאלו

ךילאןתנוםולחםלחואאיבנךברקבםוקייכ13

ךילארבדרשאתפומהותואהאבו2תפומואתוא

‐‐םתעדיאלרשאםירחאםיהלאירחאהכלנרמאל

לאואאוההאיבנהירבדלאעמשתאל3םדבענו

םכתאםכיהלאהוהיהסנמיכאוההםולחהםלוח

םכבבללכבםכיהלאהוהיתאםיבהאםכשיהתעדל

ותאווכלתםכיהלאהוהיירחא4םכשפנלכבו

ודבעתותאוועמשתולקבוורמשתויתוצמתאווארית

אוההםולחהםלחואאוההאיבנהו5ןוקבדתובו

םכתאאיצומהםכיהלאהוהילעהרסרבדיכתמוי

ןמךחידהל‐‐םידבעתיבמךדפהוםירצמץראמ

ערהתרעבוהבתכללךיהלאהוהיךוצרשאךרדה

ואךתבואךנבואךמאןבךיחאךתיסייכ6ךברקמ

הכלנרמאלרתסב‐‐ךשפנכרשאךערואךקיחתשא

ךיתבאוהתאתעדיאלרשאםירחאםיהלאהדבענו

ךילאםיברקהםכיתביבסרשאםימעהיהלאמ7

8ץראההצקדעוץראההצקמ‐‐ךממםיקחרהוא

וילעךניעסוחתאלווילאעמשתאלוולהבאתאל

ךדיונגרהתגרהיכ9וילעהסכתאלולמחתאלו

10הנרחאבםעהלכדיוותימהלהנושארבובהיהת

הוהילעמךחידהלשקביכתמוםינבאבותלקסו

לכו11םידבעתיבמםירצמץראמךאיצומהךיהלא

ערהרבדכתושעלופסויאלוןואריוועמשי‐‐לארשי

הוהירשאךירעתחאבעמשתיכ12ךברקב‐‐הזה

ינבםישנאואצי13רמאל‐‐םשתבשלךלןתנךיהלא

הכלנרמאלםריעיבשיתאוחידיוךברקמלעילב

תשרדו14םתעדיאלרשא‐‐םירחאםיהלאהדבענו

התשענרבדהןוכנתמאהנהובטיהתלאשותרקחו

ריעהיבשיתאהכתהכה15ךברקבתאזההבעותה

תאוהברשאלכתאוהתאםרחהברחיפל‐‐אוהה

ךותלאץבקתהללשלכתאו16ברחיפלהתמהב

לילכהללשלכתאוריעהתאשאבתפרשוהבחר

17דועהנבתאלםלועלתהתיהוךיהלאהוהיל

הוהיבושיןעמל‐‐םרחהןמהמואמךדיבקבדיאלו

רשאכךברהוךמחרוםימחרךלןתנוופאןורחמ

רמשלךיהלאהוהילוקבעמשתיכ18ךיתבאלעבשנ

רשיהתושעל‐‐םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתא

ךיהלאהוהייניעב

אלוודדגתתאלםכיהלאהוהילםתאםינב14

התאשודקםעיכ2תמל‐‐םכיניעןיבהחרקומישת

הלגסםעלולתויהלהוהירחבךבוךיהלאהוהיל

לכלכאתאל3המדאהינפלערשאםימעהלכמ

םיבשכהשרושולכאתרשאהמהבהתאז4הבעות

6רמזוואתוןשידווקאורומחיויבצוליא5םיזעהשו

תוסרפיתשעסשתעסשוהסרפתסרפמהמהבלכו

אלהזתאךא7ולכאתהתא‐‐המהבבהרגתלעמ

תאהעוסשההסרפהיסירפממוהרגהילעממולכאת

המההרגהלעמיכןפשהתאותבנראהתאולמגה

יכריזחהתאו8םכלםהםיאמט‐‐וסירפהאלהסרפו

םרשבמםכלאוהאמט‐‐הרגאלואוההסרפסירפמ

לכמולכאתהזתא9ועגתאלםתלבנבוולכאתאל

10ולכאתתשקשקוריפנסולרשאלכםימברשא

אמט‐‐ולכאתאלתשקשקוריפנסולןיארשאלכו

אלרשאהזו12ולכאתהרהטרופצלכ11םכלאוה

תאוהארהו13הינזעהוסרפהורשנהםהמולכאת

תבתאו15ונימלברעלכתאו14הנימלהידהוהיאה

תא16והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאוהנעיה

המחרהתאותאקהו17תמשנתהוףושניהתאוסוכה

תפיכודהוהנימלהפנאהוהדיסחהו18ךלשהתאו

ולכאיאלםכלאוהאמטףועהץרשלכו19ףלטעהו

רגלהלבנלכולכאתאל21ולכאתרוהטףועלכ20

םעיכ‐‐ירכנלרכמואהלכאוהננתתךירעשברשא

ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהילהתאשודק

הנשהדשהאציהךערזתאובתלכתארשעתרשע22

רחבירשאםוקמבךיהלאהוהיינפלתלכאו23הנש

תרכבוךרהציוךשריתךנגדרשעמםשומשןכשל
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‐ךיהלאהוהיתאהארילדמלתןעמלךנאצוךרקב

לכותאליכךרדהךממהברייכו24םימיהלכ‐

ךיהלאהוהירחבירשאםוקמהךממקחרייכ‐‐ותאש

התתנו25ךיהלאהוהיךכרבייכםשומשםושל

רשאםוקמהלאתכלהוךדיבףסכהתרצוףסכב

רשאלכבףסכההתתנו26ובךיהלאהוהירחבי

רשאלכבורכשבוןייבוןאצבורקבבךשפנהואת

תחמשוךיהלאהוהיינפלםשתלכאוךשפנךלאשת

ןיאיכונבזעתאלךירעשברשאיולהו27ךתיבוהתא

תאאיצותםינששלשהצקמ28ךמעהלחנוקלחול

29ךירעשבתחנהואוהההנשבךתאובתרשעמלכ

םותיהורגהוךמעהלחנוקלחולןיאיכיולהאבו

ךכרביןעמל‐‐ועבשוולכאוךירעשברשאהנמלאהו

השעתרשאךדיהשעמלכבךיהלאהוהי

רבדהזו2הטמשהשעתםינשעבשץקמ15

והערבהשירשאודיהשמלעבלכטומש‐‐הטמשה

הוהילהטמשארקיכויחאתאווהערתאשגיאל

טמשתךיחאתאךלהיהירשאושגתירכנהתא3

ךכרביךרביכןויבאךבהיהיאליכספא4ךדי

התשרלהלחנךלןתנךיהלאהוהירשאץראבהוהי

רמשלךיהלאהוהילוקבעמשתעומשםאקר5

םויהךוצמיכנארשאתאזההוצמהלכתאתושעל

תטבעהוךלרבדרשאכךכרבךיהלאהוהייכ6

ךבוםיברםיוגבתלשמוטבעתאלהתאוםיברםיוג

דחאבךיחאדחאמןויבאךבהיהייכ7ולשמיאל

ץמאתאל‐‐ךלןתנךיהלאהוהירשאךצראבךירעש

יכ8ןויבאהךיחאמךדיתאץפקתאלוךבבלתא

ורסחמידונטיבעתטבעהוולךדיתאחתפתחתפ

ךבבלםערבדהיהיןפךלרמשה9ולרסחירשא

הערוהטמשהתנשעבשהתנשהברקרמאללעילב

לאךילעארקוולןתתאלוןויבאהךיחאבךניע

ךבבלעריאלוולןתתןותנ10אטחךבהיהוהוהי

ךיהלאהוהיךכרביהזהרבדהללגביכולךתתב

ןויבאלדחיאליכ11ךדיחלשמלכבוךשעמלכב

תאחתפתחתפרמאלךוצמיכנאןכלעץראהברקמ

ךלרכמייכ12ךצראבךניבאלוךינעלךיחאלךדי

הנשבוםינשששךדבעו‐‐הירבעהואירבעהךיחא

ישפחונחלשתיכו13ךמעמישפחונחלשתתעיבשה

ךנאצמולקינעתקינעה14םקירונחלשתאל‐‐ךמעמ

ולןתתךיהלאהוהיךכרברשאךבקימוךנרגמו

הוהיךדפיוםירצמץראבתייהדבעיכתרכזו15

16םויה‐‐הזהרבדהתאךוצמיכנאןכלעךיהלא

תאוךבהאיכךמעמאצאאלךילארמאייכהיהו

התתנועצרמהתאתחקלו17ךמעולבוטיכךתיב

השעתךתמאלףאוםלועדבעךלהיהותלדבוונזאב

‐‐ךמעמישפחותאךחלשבךניעבהשקיאל18ןכ

הוהיךכרבוםינשששךדבעריכשרכשהנשמיכ

דלוירשארוכבהלכ19השעתרשאלכבךיהלא

אלךיהלאהוהילשידקת‐‐רכזהךנאצבוךרקבב

הוהיינפל20ךנאצרוכבזגתאלוךרושרכבבדבעת

‐‐הוהירחבירשאםוקמבהנשבהנשונלכאתךיהלא

םומלכרועואחספםומובהיהייכו21ךתיבוהתא

‐‐ונלכאתךירעשב22ךיהלאהוהילונחבזתאל‐‐ער

אלומדתאקר23ליאכויבצכודחירוהטהואמטה

םימכונכפשתץראהלעלכאת

ךיהלאהוהילחספתישעוביבאהשדחתארומש16

‐‐םירצממךיהלאהוהיךאיצוהביבאהשדחביכ

םוקמברקבוןאצךיהלאהוהילחספתחבזו2הליל

ץמחוילעלכאתאל3םשומשןכשלהוהירחבירשא

ןוזפחביכינעםחלתוצמוילעלכאתםימיתעבש

ץראמךתאצםויתארכזתןעמל‐‐םירצמץראמתאצי

ךלבגלכבראשךלהאריאלו4ךייחימילכםירצמ

ברעבחבזתרשארשבהןמןיליאלוםימיתעבש

חספהתאחבזללכותאל5רקבל‐‐ןושארהםויב

לאםאיכ6ךלןתנךיהלאהוהירשאךירעשדחאב

חבזתםש‐‐ומשןכשלךיהלאהוהירחבירשאםוקמה

םירצממךתאצדעומשמשהאובכברעבחספהתא

ובךיהלאהוהירחבירשאםוקמבתלכאותלשבו7

לכאתםימיתשש8ךילהאלתכלהורקבבתינפו

השעתאל‐‐ךיהלאהוהילתרצעיעיבשהםויבותוצמ
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שמרחלחהמךלרפסתתעבשהעבש9הכאלמ

תועבשגחתישעו10תועבשהעבשרפסללחתהמקב

רשאכןתתרשאךדיתבדנתסמ‐‐ךיהלאהוהיל

ךיהלאהוהיינפלתחמשו11ךיהלאהוהיךכרבי

ךירעשברשאיולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתא

רשאםוקמב‐‐ךברקברשאהנמלאהוםותיהורגהו

דבעיכתרכזו12םשומשןכשלךיהלאהוהירחבי

גח13הלאהםיקחהתאתישעותרמשוםירצמבתייה

ךבקימוךנרגמ‐‐ךפסאבםימיתעבשךלהשעתתכסה

ךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאךגחבתחמשו14

תעבש15ךירעשברשאהנמלאהוםותיהורגהויולהו

הוהירחבירשאםוקמבךיהלאהוהילגחתםימי

השעמלכבוךתאובתלכבךיהלאהוהיךכרבייכ

האריהנשבםימעפשולש16חמשךאתייהוךידי

‐‐רחבירשאםוקמבךיהלאהוהיינפתאךרוכזלכ

האריאלותוכסהגחבותועבשהגחבותוצמהגחב

הוהיתכרבכודיתנתמכשיא17םקירהוהיינפתא

לכבךלןתתםירטשוםיטפש18ךלןתנרשאךיהלא

תאוטפשוךיטבשלךלןתנךיהלאהוהירשאךירעש

םינפריכתאלטפשמהטתאל19קדצטפשמםעה

ףלסיוםימכחיניערועידחשהיכ‐‐דחשחקתאלו

תשריוהיחתןעמל‐‐ףדרתקדצקדצ20םקידצירבד

ךלעטתאל21ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהתא

השעתרשא‐‐ךיהלאהוהיחבזמלצאץעלכהרשא

ךיהלאהוהיאנשרשאהבצמךלםיקתאלו22ךל

היהירשאהשורושךיהלאהוהילחבזתאל17

2אוהךיהלאהוהיתבעותיכעררבדלכ‐‐םומוב

ךיהלאהוהירשאךירעשדחאבךברקבאצמייכ

הוהייניעבערהתאהשעירשאהשאואשיאךלןתנ

םירחאםיהלאדבעיוךליו3ותירברבעל‐‐ךיהלא

‐‐םימשהאבצלכלואחרילואשמשלוםהלוחתשיו

הנהו‐‐בטיהתשרדותעמשוךלדגהו4יתיוצאלרשא

5לארשיבתאזההבעותההתשענרבדהןוכנתמא

ושערשאאוהההשאהתאואאוההשיאהתאתאצוהו

תאואשיאהתא‐‐ךירעשלאהזהערהרבדהתא

ואםידעםינשיפלע6ותמוםינבאבםתלקסוהשאה

7דחאדעיפלעתמויאלתמהתמוי‐‐םידעהשלש

םעהלכדיוותימהלהנשארבובהיהתםידעהדי

רבדךממאלפייכ8ךברקמערהתרעבוהנרחאב

‐‐עגנלעגנןיבוןידלןידןיבםדלםדןיבטפשמל

רשאםוקמהלא‐‐תילעותמקוךירעשבתבירירבד

לאוםיולהםינהכהלאתאבו9ובךיהלאהוהירחבי

תאךלודיגהותשרדוםההםימיבהיהירשאטפשה

ךלודיגירשארבדהיפלעתישעו10טפשמהרבד

תושעלתרמשוהוהירחבירשאאוההםוקמהןמ

לעוךורוירשאהרותהיפלע11ךורוירשאלככ

רבדהןמרוסתאלהשעת‐‐ךלורמאירשאטפשמה

השעירשאשיאהו12לאמשוןימי‐‐ךלודיגירשא

תאםשתרשלדמעהןהכהלאעמשיתלבלןודזב

תרעבואוההשיאהתמו‐‐טפשהלאואךיהלאהוהי

ןודיזיאלוואריוועמשיםעהלכו13לארשימערה

ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאבתיכ14דוע

לככךלמילעהמישאתרמאוהבהתבשיוהתשריו

רשאךלמךילעםישתםוש15יתביבסרשאםיוגה

‐ךלמךילעםישתךיחאברקמובךיהלאהוהירחבי

16אוהךיחאאלרשאירכנשיאךילעתתללכותאל‐

המירצמםעהתאבישיאלוםיסוסולהבריאלקר

בושלןופסתאלםכלרמאהוהיוסוסתוברהןעמל

ובבלרוסיאלוםישנולהבריאלו17דועהזהךרדב

אסכלעותבשכהיהו18דאמולהבריאלבהזוףסכו

רפסלעתאזההרותההנשמתאולבתכו‐‐ותכלממ

ימילכובארקוומעהתיהו19םיולהםינהכהינפלמ

תארמשלויהלאהוהיתאהארילדמליןעמל‐‐וייח

20םתשעלהלאהםיקחהתאותאזההרותהירבדלכ

ןימיהוצמהןמרוסיתלבלוויחאמובבלםוריתלבל

וינבואוהותכלממלעםימיךיראיןעמל‐‐לואמשו

לארשיברקב

קלחיולטבשלכםיולהםינהכלהיהיאל18

הלחנו2ןולכאיותלחנוהוהיישאלארשיםע‐‐הלחנו

רבדרשאכותלחנאוההוהיויחאברקבולהיהיאל



םירבד 137

יחבזתאמםעהתאמםינהכהטפשמהיהיהזו3ול

םייחלהוערזהןהכלןתנוהשםארושםא‐‐חבזה

תישארוךרהציוךשריתךנגדתישאר4הבקהו

לכמ‐‐ךיהלאהוהירחבוביכ5ולןתת‐‐ךנאצזג

םימיהלכוינבואוההוהיםשבתרשלדמעלךיטבש

אוהרשאלארשילכמךירעשדחאמיולהאבייכו6

רחבירשאםוקמהלאושפנתואלכבאבוםשרג

םיולהויחאלככ‐‐ויהלאהוהיםשבתרשו7הוהי

דבלולכאיקלחכקלח8הוהיינפלםשםידמעה

רשאץראהלאאבהתאיכ9תובאהלעוירכממ

תבעותכתושעלדמלתאל‐‐ךלןתנךיהלאהוהי

שאבותבוונבריבעמךבאצמיאל10םההםיוגה

לאשורבחרבחו11ףשכמושחנמוןנועמםימסקםסק

לכהוהיתבעותיכ12םיתמהלאשרדוינעדיובוא

שירומךיהלאהוהיהלאהתבעותהללגבוהלאהשע

יכ14ךיהלאהוהיםעהיהתםימת13ךינפמםתוא

לאוםיננעמלא‐‐םתואשרויהתארשאהלאהםיוגה

15ךיהלאהוהיךלןתנןכאל‐‐התאוועמשיםימסק

וילאךיהלאהוהיךלםיקיינמכךיחאמךברקמאיבנ

ברחבךיהלאהוהיםעמתלאשרשאלככ16ןועמשת

יהלאהוהילוקתאעמשלףסאאלרמאללהקהםויב

17תומאאלודועהאראאלתאזההלדגהשאהתאו

םיקאאיבנ18ורבדרשאוביטיהילאהוהירמאיו

רבדוויפבירבדיתתנוךומכםהיחאברקמםהל

אלרשאשיאההיהו19ונוצארשאלכתאםהילא

ומעמשרדאיכנא‐‐ימשברבדירשאירבדלאעמשי

רשאתאימשברבדרבדלדיזירשאאיבנהךא20

‐‐םירחאםיהלאםשברבדירשאורבדלויתיוצאל

תאעדנהכיאךבבלברמאתיכו21אוההאיבנהתמו

םשבאיבנהרבדירשא22הוהיורבדאלרשארבדה

אלרשארבדהאוה‐‐אביאלורבדההיהיאלוהוהי

ונממרוגתאלאיבנהורבדןודזבהוהיורבד

הוהירשאםיוגהתאךיהלאהוהיתירכייכ19

םהירעבתבשיוםתשריוםצראתאךלןתנךיהלא

‐‐ךצראךותבךללידבתםירעשולש2םהיתבבו

ךרדהךלןיכת3התשרלךלןתנךיהלאהוהירשא

ךיהלאהוהיךליחנירשאךצראלובגתאתשלשו

סונירשאחצרהרבדהזו4חצרלכהמשסונלהיהו

אנשאלאוהותעדילבבוהערתאהכירשאיחוהמש

בטחלרעיבוהערתאאבירשאו5םשלשלמתמול

ןמלזרבהלשנוץעהתרכלןזרגבודיהחדנוםיצע

םירעהתחאלאסוניאוהתמווהערתאאצמוץעה

םחייכחצרהירחאםדהלאגףדריןפ6יחו‐‐הלאה

ןיאולושפנוהכהוךרדההברייכוגישהוובבל

לע7םושלשלומתמולאוהאנשאליכתומטפשמ

םאו8ךללידבתםירעשלשרמאלךוצמיכנאןכ

ךיתבאלעבשנרשאכךלבגתאךיהלאהוהיביחרי

יכ9ךיתבאלתתלרבדרשאץראהלכתאךלןתנו

ךוצמיכנארשאהתשעלתאזההוצמהלכתארמשת

לכויכרדבתכללוךיהלאהוהיתאהבהאלםויה

הלאהשלשהלעםירעשלשדועךלתפסיו‐‐םימיה

ךיהלאהוהירשאךצראברקביקנםדךפשיאלו10

אנששיאהיהייכו11םימדךילעהיהוהלחנךלןתנ

לאסנותמושפנוהכהווילעםקוולבראווהערל

ותאוחקלווריעינקזוחלשו12לאהםירעהתחא

ךניעסוחתאל13תמו‐‐םדהלאגדיבותאונתנוםשמ

גיסתאל14ךלבוטולארשימיקנהםדתרעבווילע

לחנתרשאךתלחנב‐‐םינשארולבגרשאךערלובג

םוקיאל15התשרלךלןתנךיהלאהוהירשאץראב

רשאאטחלכבתאטחלכלוןועלכלשיאבדחאדע

םוקי‐‐םידעהשלשיפלעואםידעינשיפלעאטחי

17הרסובתונעלשיאבסמחדעםוקייכ16רבד

ינפלהוהיינפלבירהםהלרשאםישנאהינשודמעו

ושרדו18םההםימיבויהירשאםיטפשהוםינהכה

ויחאבהנערקשדעהרקשדעהנהובטיהםיטפשה

ערהתרעבוויחאלתושעלםמזרשאכולםתישעו19

תושעלופסיאלוואריוועמשיםיראשנהו20ךברקמ

שפנךניעסוחתאלו21ךברקב‐‐הזהערהרבדכדוע

לגרבלגרדיבדיןשבןשןיעבןיעשפנב
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םעבכרוסוסתיארוךביאלעהמחלמלאצתיכ20

ךלעמהךמעךיהלאהוהייכםהמאריתאל‐‐ךממבר

שגנוהמחלמהלאםכברקכהיהו2םירצמץראמ

םתאלארשיעמשםהלארמאו3םעהלארבדוןהכה

םכבבלךרילאםכיביאלעהמחלמלםויהםיברק

הוהייכ4םהינפמ‐‐וצרעתלאווזפחתלאוואריתלא

םכיביאםעםכלםחלהל‐‐םכמעךלההםכיהלא

ימרמאלםעהלאםירטשהורבדו5םכתאעישוהל

ותיבלבשיוךליוכנחאלושדחתיבהנברשאשיאה

שיאהימו6ונכנחירחאשיאוהמחלמבתומיןפ

תומיןפותיבלבשיוךלי‐‐וללחאלוםרכעטנרשא

שרארשאשיאהימו7ונללחירחאשיאוהמחלמב

המחלמבתומיןפותיבלבשיוךלי‐‐החקלאלוהשא

םעהלארבדלםירטשהופסיו8הנחקירחאשיאו

ותיבלבשיוךליבבלהךרואריהשיאהימורמאו

םירטשהתלככהיהו9ובבלכויחאבבלתאסמיאלו

יכ10םעהשארבתואבצירשודקפוםעהלארבדל

םולשלהילאתארקו‐‐הילעםחלהלריעלאברקת

םעהלכהיהוךלהחתפוךנעתםולשםאהיהו11

םילשתאלםאו12ךודבעו‐‐סמלךלויהיהבאצמנה

הנתנו13הילעתרצו‐‐המחלמךמעהתשעוךמע

ברחיפלהרוכזלכתאתיכהוךדיבךיהלאהוהי

ריעבהיהירשאלכוהמהבהוףטהוםישנהקר14

ןתנרשאךיביאללשתאתלכאוךלזבת‐‐הללשלכ

תקחרהםירעהלכלהשעתןכ15ךלךיהלאהוהי

קר16הנההלאהםיוגהירעמאלרשאדאמךממ

‐הלחנךלןתנךיהלאהוהירשאהלאהםימעהירעמ

יתחהםמירחתםרחהיכ17המשנלכהיחתאל‐

ךוצרשאכ‐‐יסוביהויוחהיזרפהוינענכהירמאהו

תושעלםכתאודמליאלרשאןעמל18ךיהלאהוהי

הוהילםתאטחוםהיהלאלושערשאםתבעותלככ

םחלהלםיברםימיריעלארוצתיכ19םכיהלא

‐‐ןזרגוילעחדנלהצעתאתיחשתאלהשפתלהילע

הדשהץעםדאהיכתרכתאלותאולכאתונממיכ

ץעאליכעדתרשאץעקר20רוצמבךינפמאבל

ריעהלערוצמתינבותרכותיחשתותא‐‐אוהלכאמ

התדרדע‐‐המחלמךמעהשעאוהרשא

ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאבללחאצמייכ21

ךינקזואציו2והכהימעדונאלהדשבלפנהתשרל

היהו3ללחהתביבסרשאםירעהלאודדמוךיטפשו

אוההריעהינקזוחקלו‐‐ללחהלאהברקהריעה

לעבהכשמאלרשאהבדבעאלרשארקבתלגע

ןתיאלחנלאהלגעהתאאוההריעהינקזודרוהו4

הלגעהתאםשופרעוערזיאלוובדבעיאלרשא

הוהירחבםביכ‐‐יולינבםינהכהושגנו5לחנב

היהיםהיפלעוהוהיםשבךרבלוותרשלךיהלא

לאםיברקהאוההריעהינקזלכו6עגנלכובירלכ

לחנבהפורעההלגעהלעםהידיתאוצחרי‐‐ללחה

הזהםדהתא)וכפש(הכפשאלונידיורמאוונעו7

הוהיתידפרשאלארשיךמעלרפכ8ואראלוניניעו

םדהםהלרפכנולארשיךמעברקביקנםדןתתלאו

רשיההשעתיכךברקמ‐‐יקנהםדהרעבתהתאו9

הוהיונתנוךיביאלעהמחלמלאצתיכ10הוהייניעב

תשאהיבשבתיארו11ויבשתיבשו‐‐ךדיבךיהלא

התאבהו12השאלךלתחקלוהבתקשחוראתתפי

הינרפצתאהתשעוהשארתאהחלגוךתיבךותלא

ךתיבבהבשיוהילעמהיבשתלמשתאהריסהו13

אובתןכרחאוםימיחריהמאתאוהיבאתאהתכבו

אלםאהיהו14השאלךלהתיהוהתלעבוהילא

ףסכבהנרכמתאלרכמוהשפנלהתחלשוהבתצפח

שיאלןייהתיכ15התינערשאתחתהברמעתתאל

םינבולודליוהאונשתחאהוהבוהאתחאהםישניתש

היהו16האינשלרכבהןבההיהוהאונשהוהבוהאה

לכויאל‐‐ולהיהירשאתאוינבתאוליחנהםויב

17רכבההאונשהןבינפלעהבוהאהןבתארכבל

לכבםינשיפולתתלריכיהאונשהןברכבהתאיכ

18הרכבהטפשמולונאתישאראוהיכולאצמירשא

ויבאלוקבעמשונניא‐‐הרומוררוסןבשיאלהיהייכ

ובושפתו19םהילאעמשיאלוותאורסיוומאלוקבו

ומקמרעשלאווריעינקזלאותאואיצוהוומאוויבא
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עמשונניא‐‐הרמוררוסהזוננבוריעינקזלאורמאו20

םינבאבוריעישנאלכוהמגרו21אבסוללוזונלקב

22ואריוועמשילארשילכוךברקמערהתרעבותמו

ותאתילתותמוהו‐‐תומטפשמאטחשיאבהיהייכו

ונרבקתרובקיכץעהלעותלבנןילתאל23ץעלע

תאאמטתאלויולתםיהלאתללקיכ‐‐אוההםויב

הלחנךלןתנךיהלאהוהירשאךתמדא

םיחדנוישתאואךיחארושתאהארתאל22

בורקאלםאו2ךיחאלםבישתבשהםהמתמלעתהו

היהוךתיבךותלאותפסאו‐‐ותעדיאלוךילאךיחא

השעתןכו3ולותבשהוותאךיחאשרדדעךמע

תדבאלכלהשעתןכוותלמשלהשעתןכוורמחל

םלעתהללכותאלהתאצמוונממדבאתרשאךיחא

ךרדבםילפנורושואךיחארומחתאהארתאל4

רבגילכהיהיאל5ומעםיקתםקהםהמתמלעתהו

הוהיתבעותיכהשאתלמשרבגשבליאלוהשאלע

ךינפלרופצןקארקייכ6הלאהשעלכךיהלא

םאהוםיציבואםיחרפאץראהלעואץעלכבךרדב

םאהחקתאל‐‐םיציבהלעואםיחרפאהלעתצבר

חקתםינבהתאוםאהתאחלשתחלש7םינבהלע

תיבהנבתיכ8םימיתכראהוךלבטייןעמלךל

יכךתיבבםימדםישתאלוךגגלהקעמתישעושדח

שדקתןפםיאלכךמרכערזתאל9ונממלפנהלפי

שרחתאל10םרכהתאובתוערזתרשאערזההאלמה

םיתשפורמצזנטעששבלתאל11ודחירמחבורושב

ךתוסכתופנכעבראלעךלהשעתםילדג12ודחי

האנשוהילאאבוהשאשיאחקייכ13הבהסכתרשא

רמאוערםשהילעאצוהוםירבדתלילעהלםשו14

הליתאצמאלוהילאברקאויתחקלתאזההשאהתא

ילותבתאואיצוהוהמאורענהיבאחקלו15םילותב

רענהיבארמאו16הרעשה‐‐ריעהינקזלארענה

האנשיו‐‐השאלהזהשיאליתתניתבתאםינקזהלא

יתאצמאלרמאלםירבדתלילעםשאוההנהו17

ינפלהלמשהושרפויתבילותבהלאוםילותבךתבל

ורסיושיאהתאאוההריעהינקזוחקלו18ריעהינקז

יכ‐‐הרענהיבאלונתנוףסכהאמותאושנעו19ותא

השאלהיהתולולארשיתלותבלעערםשאיצוה

רבדההיהתמאםאו20וימילכהחלשללכויאל

לארענהתאואיצוהו21רענלםילותבואצמנאלהזה

‐‐התמוםינבאבהריעישנאהולקסוהיבאתיבחתפ

תרעבוהיבאתיבתונזללארשיבהלבנהתשעיכ

תלעבהשאםעבכששיאאצמייכ22ךברקמערה

השאהוהשאהםעבכשהשיאה‐‐םהינשםגותמולעב

השראמהלותברענהיהייכ23לארשימערהתרעבו

תאםתאצוהו24המעבכשוריעבשיאהאצמושיאל

םינבאבםתאםתלקסואוההריעהרעשלאםהינש

תאוריעבהקעצאלרשארבדלערענהתא‐‐ותמו

ערהתרעבווהערתשאתאהנערשארבדלעשיאה

השראמהרענהתאשיאהאצמיהדשבםאו25ךברקמ

בכשרשאשיאהתמוהמעבכשושיאההבקיזחהו

אטחרענלןיארבדהשעתאלרענלו26ודבל‐‐המע

ןכ‐‐שפנוחצרווהערלעשיאםוקירשאכיכתומ

השראמהרענההקעצהאצמהדשביכ27הזהרבדה

אלרשאהלותברענשיאאצמייכ28הלעישומןיאו

בכשהשיאהןתנו29ואצמנוהמעבכשוהשפתוהשרא

תחתהשאלהיהתולוףסכםישמח‐‐רענהיבאלהמע

תאשיאחקיאל30וימילכהחלשלכויאל‐‐הנערשא

ויבאףנכהלגיאלוויבאתשא

הוהילהקבהכפשתורכואכדעוצפאביאל23

אביאלירישערודםגהוהילהקברזממאביאל2

הוהילהקביבאומוינומעאביאל3הוהילהקבול

4םלועדעהוהילהקבםהלאביאלירישערודםג

ךרדבםימבוםחלבםכתאומדקאלרשארבדלע

ןבםעלבתאךילערכשרשאוםירצממםכתאצב

הוהיהבאאלו5ךללקל‐‐םירהנםרארותפמרועב

תאךלךיהלאהוהיךפהיוםעלבלאעמשלךיהלא

שרדתאל6ךיהלאהוהיךבהאיכהכרבלהללקה

יכימדאבעתתאל7םלועלךימילכםתבטוםמלש

םינב8וצראבתייהרגיכירצמבעתתאלאוהךיחא

9הוהילהקבםהלאבי‐‐ישילשרודםהלודלוירשא
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10עררבדלכמ‐‐תרמשנוךיביאלעהנחמאצתיכ

‐‐הלילהרקמרוהטהיהיאלרשאשיאךבהיהייכ

11הנחמהךותלאאביאלהנחמלץוחמלאאציו

לאאבישמשהאבכוםימבץחריברעתונפלהיהו

תאציוהנחמלץוחמךלהיהתדיו12הנחמהךות

ךתבשבהיהוךנזאלעךלהיהתדתיו13ץוחהמש

הוהייכ14ךתאצתאתיסכותבשוהבהתרפחוץוח

ךיביאתתלוךליצהלךנחמברקבךלהתמךיהלא

רבדתורעךבהאריאלושודקךינחמהיהוךינפל

לצנירשאוינדאלאדבעריגסתאל15ךירחאמבשו

רשאםוקמבךברקבבשיךמע16וינדאםעמךילא

היהתאל17וננותאלולבוטב‐‐ךירעשדחאברחבי

18לארשיינבמשדקהיהיאלולארשיתונבמהשדק

‐‐ךיהלאהוהיתיבבלכריחמוהנוזןנתאאיבתאל

אל19םהינשםגךיהלאהוהיתבעותיכרדנלכל

רשארבדלכךשנלכאךשנףסכךשנךיחאלךישת

ךכרביןעמל‐‐ךישתאלךיחאלוךישתירכנל20ךשי

התארשאץראהלעךדיחלשמלכבךיהלאהוהי

אלךיהלאהוהילרדנרדתיכ21התשרלהמשאב

ךמעמךיהלאהוהיונשרדישרדיכומלשלרחאת

אטחךבהיהיאל‐‐רדנללדחתיכו22אטחךבהיהו

הוהילתרדנרשאכתישעורמשתךיתפשאצומ23

םרכבאבתיכ24ךיפבתרבדרשאהבדנךיהלא

ןתתאלךילכלאוךעבשךשפנכםיבנעתלכאוךער

שמרחוךדיבתלילמתפטקוךערתמקבאבתיכ25

ךערתמקלעףינתאל

ןחאצמתאלםאהיהוהלעבוהשאשיאחקייכ24

תתירכרפסהלבתכו‐‐רבדתורעהבאצמיכויניעב

הכלהוותיבמהאציו2ותיבמהחלשוהדיבןתנו

הלבתכוןורחאהשיאההאנשו3רחאשיאלהתיהו

תומייכואותיבמהחלשוהדיבןתנותתירכרפס

הלעבלכויאל4השאלולהחקלרשאןורחאהשיאה

השאלולתויהלהתחקלבושלהחלשרשאןושארה

אלוהוהיינפלאוההבעותיכ‐‐האמטהרשאירחא

5הלחנךלןתנךיהלאהוהירשאץראהתאאיטחת

רבעיאלואבצבאציאל‐‐השדחהשאשיאחקייכ

תאחמשותחאהנשותיבלהיהייקנרבדלכלוילע

אוהשפניכבכרוםיחרלבחיאל6חקלרשאותשא

לארשיינבמויחאמשפנבנגשיאאצמייכ7לבח

ערהתרעבואוההבנגהתמו‐‐ורכמווברמעתהו

תושעלודאמרמשלתערצהעגנברמשה8ךברקמ

‐‐םתיוצרשאכםיולהםינהכהםכתאורוירשאלככ

ךיהלאהוהיהשערשאתארוכז9תושעלורמשת

ךערבהשתיכ10םירצממםכתאצבךרדבםירמל

11וטבעטבעלותיבלאאבתאל‐‐המואמתאשמ

ךילאאיצויובהשנהתארשאשיאהודמעתץוחב

בכשתאל‐‐אוהינעשיאםאו12הצוחהטובעהתא

שמשהאובכטובעהתאולבישתבשה13וטבעב

הוהיינפלהקדצהיהתךלוךכרבוותמלשבבכשו

ךרגמואךיחאמןויבאוינעריכשקשעתאל14ךיהלא

אובתאלוורכשןתתומויב15ךירעשבךצראברשא

אלוושפנתאאשנאוהוילאואוהינעיכשמשהוילע

תובאותמויאל16אטחךבהיהוהוהילאךילעארקי

ותמויואטחבשיאתובאלעותמויאלםינבוםינבלע

18הנמלאדגבלבחתאלוםותירגטפשמהטתאל17

ךיהלאהוהיךדפיוםירצמבתייהדבעיכתרכזו

יכ19הזהרבדהתאתושעלךוצמיכנאןכלעםשמ

בושתאלהדשברמעתחכשוךדשבךריצקרצקת

ךכרביןעמלהיהיהנמלאלוםותילרגל‐‐ותחקל

אלךתיזטבחתיכ20ךידיהשעמלכבךיהלאהוהי

רצבתיכ21היהיהנמלאלוםותילרגלךירחאראפת

היהיהנמלאלוםותילרגלךירחאללועתאלךמרכ

יכנאןכלעםירצמץראבתייהדבעיכתרכזו22

הזהרבדהתאתושעלךוצמ

טפשמהלאושגנוםישנאןיבבירהיהייכ25

2עשרהתאועישרהוקידצהתאוקידצהוםוטפשו

וינפלוהכהוטפשהוליפהו‐‐עשרהתוכהןבםאהיהו

ףיסיןפףיסיאלונכיםיעברא3רפסמבותעשרידכ

אל4ךיניעלךיחאהלקנוהברהכמהלאלעותכהל

דחאתמוודחיםיחאובשייכ5ושידברושםסחת
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שיאלהצוחהתמהתשאהיהתאל‐‐ולןיאןבוםהמ

היהו6המביוהשאלולהחקלוהילעאביהמבירז

החמיאלותמהויחאםשלעםוקי‐‐דלתרשארוכבה

ותמביתאתחקלשיאהץפחיאלםאו7לארשימומש

ימביןאמהרמאוםינקזהלאהרעשהותמביהתלעו

וארקו8ימביהבאאל‐‐לארשיבםשויחאלםיקהל

יתצפחאלרמאודמעווילאורבדווריעינקזול

הצלחוםינקזהיניעלוילאותמביהשגנו9התחקל

הככהרמאוהתנעווינפבהקריוולגרלעמולענ

ומשארקנו10ויחאתיבתאהנביאלרשאשיאלהשעי

שיאודחיםישנאוצנייכ11לענהץולחתיבלארשיב

והכמדימהשיאתאליצהלדחאהתשאהברקוויחאו

אלהפכתאהתצקו12וישבמבהקיזחהוהדיהחלשו

הלודגןבאוןבאךסיכבךלהיהיאל13ךניעסוחת

הלודגהפיאוהפיאךתיבבךלהיהיאל14הנטקו

המלשהפיאךלהיהיקדצוהמלשןבא15הנטקו

רשאהמדאהלעךימיוכיראיןעמל‐‐ךלהיהיקדצו

לכךיהלאהוהיתבעותיכ16ךלןתנךיהלאהוהי

ךלהשערשאתארוכז17לועהשעלכהלאהשע

ךרדבךרקרשא18םירצממםכתאצבךרדבקלמע

אלועגיוףיעהתאו‐‐ךירחאםילשחנהלכךבבנזיו

לכמךלךיהלאהוהיחינהבהיהו19םיהלאארי

הלחנךלןתנךיהלאהוהירשאץראבביבסמךיביא

אלםימשהתחתמקלמערכזתאהחמת‐‐התשרל

חכשת

ןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאובתיכהיהו26

לכתישארמתחקלו2הבתבשיוהתשריוהלחנךל

ךיהלאהוהירשאךצראמאיבתרשאהמדאהירפ

רחבירשאםוקמהלאתכלהואנטבתמשו‐‐ךלןתנ

רשאןהכהלאתאבו3םשומשןכשלךיהלאהוהי

הוהילםויהיתדגהוילאתרמאוםההםימיבהיהי

וניתבאלהוהיעבשנרשאץראהלאיתאביכךיהלא

ינפל‐‐וחינהוךדימאנטהןהכהחקלו4ונלתתל

ךיהלאהוהיינפלתרמאותינעו5ךיהלאהוהיחבזמ

טעמיתמבםשרגיוהמירצמדריויבאדבאימרא

םירצמהונתאועריו6ברוםוצעלודגיוגלםשיהיו

הוהילאקעצנו7השקהדבעונילעונתיוונונעיו

ונינעתאאריוונלקתאהוהיעמשיווניתבאיהלא

דיבםירצממהוהיונאצויו8ונצחלתאוונלמעתאו

םיתפמבותותאבו‐‐לדגארמבוהיוטנערזבוהקזח

תאזהץראהתאונלןתיוהזהםוקמהלאונאביו9

תישארתאיתאבההנההתעו10שבדובלחתבזץרא

הוהיינפלותחנהוהוהיילהתתנרשאהמדאהירפ

תחמשו11ךיהלאהוהיינפלתיוחתשהוךיהלא

התאךתיבלו‐‐ךיהלאהוהיךלןתנרשאבוטהלכב

לכתארשעלהלכתיכ12ךברקברשארגהויולהו

התתנורשעמהתנש‐‐תשילשההנשבךתאובתרשעמ

13ועבשוךירעשבולכאוהנמלאלוםותילרגליולל

תיבהןמשדקהיתרעבךיהלאהוהיינפלתרמאו

ךתוצמלככהנמלאלוםותילרגלויוללויתתנםגו

אל14יתחכשאלוךיתוצממיתרבעאלינתיוצרשא

יתתנאלואמטבונממיתרעבאלוונממינאביתלכא

לככיתישע‐‐יהלאהוהילוקביתעמשתמלונממ

םימשהןמךשדקןועממהפיקשה15ינתיוצרשא

התתנרשאהמדאהתאולארשיתאךמעתאךרבו

שבדובלחתבזץראוניתבאלתעבשנרשאכ‐‐ונל

םיקחהתאתושעלךוצמךיהלאהוהיהזהםויה16

לכבםתואתישעותרמשוםיטפשמהתאו‐‐הלאה

תויהלםויהתרמאההוהיתא17ךשפנלכבוךבבל

ויתוצמוויקחרמשלוויכרדבתכללוםיהלאלךל

תויהלםויהךרימאההוהיו18ולקבעמשלו‐‐ויטפשמו

19ויתוצמלכרמשלוךלרבדרשאכהלגסםעלול

םשלוהלהתלהשערשאםיוגהלכלעןוילעךתתלו

רשאכךיהלאהוהילשדקםעךתיהלותראפתלו

רבד

תארמשרמאלםעהתאלארשיינקזוהשמוציו27

םויבהיהו2םויהםכתאהוצמיכנארשאהוצמהלכ

ךיהלאהוהירשאץראהלאןדריהתאורבעתרשא

3דישבםתאתדשותולדגםינבאךלתמקהו‐‐ךלןתנ

ךרבעב‐‐תאזההרותהירבדלכתאןהילעתבתכו
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ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאבתרשאןעמל

ךיתבאיהלאהוהירבדרשאכשבדובלחתבזץרא

םינבאהתאומיקתןדריהתאםכרבעבהיהו4ךל

תדשולביערהבםויהםכתאהוצמיכנארשאהלאה

חבזמךיהלאהוהילחבזמםשתינבו5דישבםתוא

הנבתתומלשםינבא6לזרבםהילעףינתאלםינבא

הוהילתלועוילעתילעהוךיהלאהוהיחבזמתא

ינפלתחמשוםשתלכאוםימלשתחבזו7ךיהלא

ירבדלכתאםינבאהלעתבתכו8ךיהלאהוהי

םינהכהוהשמרבדיו9בטיהראב‐‐תאזההרותה

לארשיעמשותכסהרמאללארשילכלאםיולה

לוקבתעמשו10ךיהלאהוהילםעלתייהנהזהםויה

יכנארשאויקחתאוותוצמתאתישעוךיהלאהוהי

12רמאלאוההםויבםעהתאהשמוציו11םויהךוצמ

םכרבעבםיזרגרהלעםעהתאךרבלודמעיהלא

ןמינבוףסויורכששיוהדוהיויולוןועמשןדריהתא

דגןבוארלביערהבהללקהלעודמעיהלאו13

לכלאורמאוםיולהונעו14ילתפנוןדןלובזורשאו

לספהשעירשאשיאהרורא15םרלוק‐‐לארשישיא

ונעורתסבםשו‐‐שרחידיהשעמהוהיתבעותהכסמו

רמאוומאוויבאהלקמרורא16ןמאורמאוםעהלכ

םעהלכרמאווהערלובגגיסמרורא17ןמאםעהלכ

19ןמאםעהלכרמאוךרדברועהגשמרורא18ןמא

םעהלכרמאוהנמלאו‐‐םותירגטפשמהטמרורא

ויבאףנכהלגיכ‐‐ויבאתשאםעבכשרורא20ןמא

רמאוהמהבלכםעבכשרורא21ןמאםעהלכרמאו

ואויבאתב‐‐ותחאםעבכשרורא22ןמאםעהלכ

ותנתחםעבכשרורא23ןמאםעהלכרמאוומאתב

רמאורתסבוהערהכמרורא24ןמאםעהלכרמאו

יקנםדשפנתוכהלדחשחקלרורא25ןמאםעהלכ

ירבדתאםיקיאלרשארורא26ןמאםעהלכרמאו

ןמאםעהלכרמאוםתואתושעל‐‐תאזההרותה

רמשלךיהלאהוהילוקבעמשתעומשםאהיהו28

ךנתנו‐‐םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתאתושעל

ךילעואבו2ץראהייוגלכלעןוילעךיהלאהוהי

הוהילוקבעמשתיכךגישהוהלאהתוכרבהלכ

ךורב4הדשבהתאךורבוריעבהתאךורב3ךיהלא

ךיפלארגש‐‐ךתמהבירפוךתמדאירפוךנטבירפ

ךורב6ךתראשמוךאנטךורב5ךנאצתורתשעו

ךיביאתאהוהיןתי7ךתאצבהתאךורבוךאבבהתא

ךילאואצידחאךרדבךינפלםיפגנךילעםימקה

תאךתאהוהיוצי8ךינפלוסוניםיכרדהעבשבו

ץראב‐‐ךכרבוךדיחלשמלכבוךימסאבהכרבה

שודקםעלולהוהיךמיקי9ךלןתנךיהלאהוהירשא

ךיהלאהוהיתוצמתארמשתיכךלעבשנרשאכ

הוהיםשיכץראהימעלכוארו10ויכרדבתכלהו

ירפבהבוטלהוהיךרתוהו11ךממואריוךילעארקנ

המדאהלע‐‐ךתמדאירפבוךתמהבירפבוךנטב

ךלהוהיחתפי12ךלתתלךיתבאלהוהיעבשנרשא

ותעבךצרארטמתתלםימשהתאבוטהורצואתא

התאוםיברםיוגתיולהוךדיהשעמלכתאךרבלו

קרתייהובנזלאלושארלהוהיךנתנו13הולתאל

הוהיתוצמלאעמשתיכהטמלהיהתאלוהלעמל

אלו14תושעלורמשל‐‐םויהךוצמיכנארשאךיהלא

‐‐םויהםכתאהוצמיכנארשאםירבדהלכמרוסת

15םדבעל‐‐םירחאםיהלאירחאתכלללואמשוןימי

תושעלרמשלךיהלאהוהילוקבעמשתאלםאהיהו

ואבו‐‐םויהךוצמיכנארשאויתקחוויתוצמלכתא

ריעבהתארורא16ךוגישהוהלאהתוללקהלכךילע

רורא18ךתראשמוךאנטרורא17הדשבהתארוראו

ךנאצתרתשעוךיפלארגש‐‐ךתמדאירפוךנטבירפ

חלשי20ךתאצבהתארוראוךאבבהתארורא19

לכבתרעגמהתאוהמוהמהתאהראמהתאךבהוהי

רהמךדבאדעוךדמשהדע‐‐השעתרשאךדיחלשמ

ךבהוהיקבדי21ינתבזערשאךיללעמערינפמ

התארשאהמדאהלעמךתאותלכדע‐‐רבדהתא

תחדקבותפחשבהוהיהככי22התשרלהמשאב

ךופדרוןוקריבוןופדשבוברחבורחרחבותקלדבו

ץראהותשחנךשארלערשאךימשויהו23ךדבאדע

קבאךצרארטמתאהוהיןתי24לזרבךיתחתרשא
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הוהיךנתי25ךדמשהדעךילעדריםימשהןמרפעו

העבשבווילאאצתדחאךרדב‐‐ךיביאינפלףגנ

ץראהתוכלממלכלהועזלתייהווינפלסונתםיכרד

תמהבלוםימשהףועלכללכאמלךתלבנהתיהו26

םירצמןיחשבהוהיהככי27דירחמןיאוץראה

לכותאלרשא‐‐סרחבוברגבו)םירחטבו(םילפעבו

בבלןוהמתבוןורועבוןועגשבהוהיהככי28אפרהל

הלפאברועהששמירשאכםירהצבששממתייהו29

לכלוזגוקושעךאתייהוךיכרדתאחילצתאלו

הנלגשירחאשיאושראתהשא30עישומןיאו‐‐םימיה

אלועטתםרכובבשתאלוהנבתתיב‐‐)הנבכשי(

‐‐ונממלכאתאלוךיניעלחובטךרוש31ונללחת

ךיביאלתונתנךנאצךלבושיאלוךינפלמלוזגךרמח

ךיניעורחאםעלםינתנךיתנבוךינב32עישומךלןיאו

ירפ33ךדילאלןיאוםויהלכםהילאתולכותואר

קרתייהותעדיאלרשאםעלכאיךעיגילכוךתמדא

ךיניעהארממעגשמתייהו34םימיהלכ‐‐ץוצרוקושע

םיכרבהלעערןיחשבהוהיהככי35הארתרשא

דעוךלגרףכמ‐‐אפרהללכותאלרשאםיקשהלעו

םיקתרשאךכלמתאוךתאהוהיךלוי36ךדקדק

תדבעוךיתבאוהתאתעדיאלרשאיוגלאךילע

לשמלהמשלתייהו37ןבאוץעםירחאםיהלאםש

ערז38המשהוהיךגהנירשאםימעהלכב‐‐הנינשלו

הבראהונלסחייכףסאתטעמוהדשהאיצותבר

יכרגאתאלוהתשתאלןייותדבעועטתםימרכ39

ןמשוךלובגלכבךלויהיםיתיז40תעלתהונלכאת

ויהיאלודילותתונבוםינב41ךתיזלשייכךוסתאל

שרייךתמדאירפוךצעלכ42יבשבוכלייכךל

הלעמךילעהלעיךברקברשארגה43לצלצה

אלהתאוךוליאוה44הטמהטמדרתהתאוהלעמ

ךילעואבו45בנזלהיהתהתאושארלהיהיאוהונולת

יכךדמשהדעךוגישהוךופדרוהלאהתוללקהלכ

ויתקחוויתוצמרמשל‐‐ךיהלאהוהילוקבתעמשאל

םלועדעךערזבותפומלותואלךבויהו46ךוצרשא

החמשבךיהלאהוהיתאתדבעאלרשאתחת47

רשאךיביאתאתדבעו48לכברמ‐‐בבלבוטבו

לכרסחבוםריעבואמצבובערבךבהוהיונחלשי

אשי49ךתאודימשהדעךראוצלעלזרבלעןתנו

רשנההאדירשאכץראההצקמקחרמיוגךילעהוהי

אשיאלרשאםינפזעיוג50ונשלעמשתאלרשאיוג

ירפוךתמהבירפלכאו51ןחיאלרענוןקזלםינפ

שוריתןגדךלריאשיאלרשאךדמשהדעךתמדא

ךתאודיבאהדע‐‐ךנאצתרתשעוךיפלארגשרהציו

תהבגהךיתמחתדרדעךירעשלכבךלרצהו52

ךלרצהוךצראלכבןהבחטבהתארשאתורצבהו

53ךלךיהלאהוהיןתנרשאךצראלכבךירעשלכב

ךלןתנרשאךיתנבוךינברשבךנטבירפתלכאו

54ךביאךלקיצירשאקוצמבורוצמב‐‐ךיהלאהוהי

תשאבוויחאבוניעערת‐‐דאמגנעהוךבךרהשיאה

םהמדחאלתתמ55ריתוירשאוינברתיבווקיח

רוצמב‐‐לכולריאשהילבמלכאירשאוינברשבמ

הכרה56ךירעשלכבךביאךלקיצירשאקוצמבו

ץראהלעגצההלגרףכהתסנאלרשאהגנעהוךב

התבבוהנבבוהקיחשיאבהניעערת‐‐ךרמוגנעתהמ

דלתרשאהינבבוהילגרןיבמתצויההתילשבו57

רשאקוצמבורוצמב‐‐רתסבלכרסחבםלכאתיכ

תאתושעלרמשתאלםא58ךירעשבךביאךלקיצי

הארילהזהרפסבםיבתכהתאזההרותהירבדלכ

59ךיהלאהוהיתא‐‐הזהארונהודבכנהםשהתא

תלדגתוכמךערזתוכמתאוךתכמתאהוהיאלפהו

לכתאךבבישהו60םינמאנוםיערםילחותונמאנו

לכםג61ךבוקבדוםהינפמתרגירשאםירצמהודמ

‐תאזההרותהרפסבבותכאלרשאהכמלכוילח

יתמבםתראשנו62ךדמשהדעךילעהוהיםלעי‐

אליכברלםימשהיבכוככםתייהרשאתחתטעמ

הוהיששרשאכהיהו63ךיהלאהוהילוקבתעמש

הוהישישיןכ‐‐םכתאתוברהלוםכתאביטיהלםכילע

לעמםתחסנוםכתאדימשהלוםכתאדיבאהלםכילע

הוהיךציפהו64התשרלהמשאבהתארשאהמדאה

תדבעוץראההצקדעוץראההצקמםימעהלכב
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‐‐ךיתבאוהתאתעדיאלרשאםירחאםיהלאםש

חונמהיהיאלועיגרתאלםההםיוגבו65ןבאוץע

םיניעןוילכוזגרבלםשךלהוהיןתנוךלגרףכל

תדחפודגנמךלםיאלתךייחויהו66שפנןובאדו

ןתיימרמאתרקבב67ךייחבןימאתאלוםמויוהליל

רשאךבבלדחפמ‐‐רקבןתיימרמאתברעבוברע

הוהיךבישהו68הארתרשאךיניעהארממודחפת

דועףיסתאלךליתרמארשאךרדבתוינאבםירצמ

תוחפשלוםידבעלךיביאלםשםתרכמתהוהתארל

הנקןיאו

השמתאהוהיהוצרשאתירבהירבדהלא29

תירבהדבלמבאומץראב‐‐לארשיינבתאתרכל

לארשילכלאהשמארקיו2ברחבםתאתרכרשא

הוהיהשערשאלכתאםתיארםתאםהלארמאיו

לכלווידבעלכלוהערפלםירצמץראבםכיניעל

תתאה‐‐ךיניעואררשאתלדגהתוסמה3וצרא

בלםכלהוהיןתנאלו4םההםילדגהםיתפמהו

5הזהםויהדעעמשלםינזאותוארלםיניעותעדל

םכיתמלשולבאלרבדמבהנשםיעבראםכתאךלואו

אלםחל6ךלגרלעמהתלבאלךלענוםכילעמ

ינאיכועדתןעמל‐‐םתיתשאלרכשוןייוםתלכא

ןחיסאציוהזהםוקמהלאואבתו7םכיהלאהוהי

‐‐המחלמלונתארקלןשבהךלמגועוןובשחךלמ

‐‐ידגלוינבוארלהלחנלהנתנוםצראתאחקנו8םכנו

תאזהתירבהירבדתאםתרמשו9ישנמהטבשיצחלו

10ןושעתרשאלכתאוליכשתןעמל‐‐םתאםתישעו

םכישארםכיהלאהוהיינפלםכלכםויהםיבצנםתא

םכפט11לארשישיאלכםכירטשוםכינקזםכיטבש

דעךיצעבטחמךינחמברקברשאךרגו‐‐םכישנ

ותלאבו‐‐ךיהלאהוהיתירבבךרבעל12ךימימבאש

םיקהןעמל13םויהךמעתרכךיהלאהוהירשא

רשאכ‐‐םיהלאלךלהיהיאוהוםעלולםויהךתא

קחצילםהרבאלךיתבאלעבשנרשאכוךלרבד

תירבהתאתרכיכנא‐‐םכדבלםכתאאלו14בקעילו

ונמעהפונשירשאתאיכ15תאזההלאהתאותאזה

ונמעהפונניארשאתאווניהלאהוהיינפלםויהדמע

םירצמץראבונבשירשאתאםתעדיםתאיכ16םויה

וארתו17םתרבערשאםיוגהברקבונרבערשאתאו

רשאבהזוףסכןבאוץע‐‐םהיללגתאוםהיצוקשתא

ואהחפשמואהשאואשיאםכבשיןפ18םהמע

תכללוניהלאהוהיםעמםויההנפובבלרשאטבש

הרפשרשםכבשיןפםההםיוגהיהלאתאדבעל

תאזההלאהירבדתאועמשבהיהו19הנעלו‐‐שאר

תוררשביכ‐‐ילהיהיםולשרמאלובבלבךרבתהו

הבאיאל20האמצהתאהורהתופסןעמלךלאיבל

אוההשיאבותאנקוהוהיףאןשעיזאיכ‐‐ולחלסהוהי

הוהיהחמוהזהרפסבהבותכההלאהלכובהצברו

לכמהערלהוהיולידבהו21םימשהתחתמומשתא

רפסבהבותכהתירבהתולאלככ‐‐לארשייטבש

רשאםכינבןורחאהרודהרמאו22הזההרותה

הקוחרץראמאבירשאירכנהוםכירחאמומוקי

הלחרשאהיאלחתתאואוההץראהתוכמתאוארו

ערזתאל‐‐הצראלכהפרשחלמותירפג23הבהוהי

םדסתכפהמכבשעלכהבהלעיאלוחמצתאלו

ותמחבוופאבהוהיךפהרשאםייבצוהמדאהרמעו

ץראלהככהוהיהשעהמלעםיוגהלכורמאו24

רשאלע‐‐ורמאו25הזהלודגהףאהירחהמתאזה

םמעתרכרשאםתבאיהלאהוהיתירבתאובזע

םיהלאודבעיווכליו26םירצמץראמםתאואיצוהב

אלוםועדיאלרשאםיהלאםהלווחתשיוםירחא

הילעאיבהלאוההץראבהוהיףארחיו27םהלקלח

הוהיםשתיו28הזהרפסבהבותכההללקהלכתא

לאםכלשיולודגףצקבוהמחבוףאבםתמדאלעמ

וניהלאהוהיל‐‐תרתסנה29הזהםויכתרחאץרא

ירבדלכתאתושעל‐‐םלועדעונינבלוונלתלגנהו

תאזההרותה

הכרבההלאהםירבדהלכךילעואבייכהיהו30

לכבךבבללאתבשהוךינפליתתנרשאהללקהו

דעתבשו2המשךיהלאהוהיךחידהרשאםיוגה

ךוצמיכנארשאלככולקבתעמשוךיהלאהוהי
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הוהיבשו3ךשפנלכבוךבבללכבךינבוהתאםויה

םימעהלכמךצבקובשוךמחרוךתובשתאךיהלא

ךחדנהיהיםא4המשךיהלאהוהיךציפהרשא

ךחקיםשמוךיהלאהוהיךצבקיםשמ‐‐םימשההצקב

‐‐ךיתבאושרירשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבהו5

ךיהלאהוהילמו6ךיתבאמךברהוךבטיהוהתשריו

ךיהלאהוהיתאהבהאלךערזבבלתאוךבבלתא

הוהיןתנו7ךייחןעמל‐‐ךשפנלכבוךבבללכב

ךיאנשלעוךיביאלעהלאהתולאהלכתאךיהלא

תישעוהוהילוקבתעמשובושתהתאו8ךופדררשא

הוהיךריתוהו9םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתא

ךתמהבירפבוךנטבירפבךדיהשעמלכבךיהלא

ךילעשושלהוהיבושייכהבטל‐‐ךתמדאירפבו

הוהילוקבעמשתיכ10ךיתבאלעששרשאכבוטל

הרותהרפסבהבותכהויתקחוויתוצמרמשלךיהלא

לכבוךבבללכבךיהלאהוהילאבושתיכהזה

‐‐םויהךוצמיכנארשאתאזההוצמהיכ11ךשפנ

םימשבאל12אוההקחראלוךממאוהתאלפנאל

ונעמשיוונלהחקיוהמימשהונלהלעיימרמאלאוה

רבעיימרמאלאוהםילרבעמאלו13הנשענוהתא

14הנשענוהתאונעמשיוונלהחקיוםיהרבעלאונל

ותשעלךבבלבוךיפבדאמרבדהךילאבורקיכ

תאובוטהתאוםייחהתאםויהךינפליתתנהאר15

תאהבהאלםויהךוצמיכנארשא16ערהתאותומה

ויתקחוויתוצמרמשלוויכרדבתכללךיהלאהוהי

ץראבךיהלאהוהיךכרבו‐‐תיברותייחוויטפשמו

אלוךבבלהנפיםאו17התשרלהמשאבהתארשא

םתדבעו‐‐םירחאםיהלאלתיוחתשהותחדנועמשת

ןכיראתאלןודבאתדבאיכםויהםכליתדגה18

אובלןדריהתארבעהתארשאהמדאהלעםימי

תאוםימשהתאםויהםכביתדעה19התשרלהמש

הללקהוהכרבהךינפליתתנתומהוםייחה‐‐ץראה

הבהאל20ךערזוהתאהיחתןעמל‐‐םייחבתרחבו

אוהיכובהקבדלוולקבעמשלךיהלאהוהיתא

הוהיעבשנרשאהמדאהלעתבשל‐‐ךימיךראוךייח

םהלתתלבקעילוקחצילםהרבאלךיתבאל

לכלאהלאהםירבדהתארבדיוהשמךליו31

יכנאהנשםירשעוהאמןבםהלארמאיו2לארשי

ילארמאהוהיואובלותאצלדועלכואאל‐‐םויה

רבעאוהךיהלאהוהי3הזהןדריהתארבעתאל

םתשריו‐‐ךינפלמהלאהםיוגהתאדימשיאוהךינפל

השעו4הוהירבדרשאכךינפלרבעאוהעשוהי

ירמאהיכלמגועלוןוחיסלהשערשאכםהלהוהי

םכינפלהוהיםנתנו5םתאדימשהרשא‐‐םצראלו

וקזח6םכתאיתיוצרשאהוצמהלככ‐‐םהלםתישעו

ךיהלאהוהייכםהינפמוצרעתלאוואריתלאוצמאו

השמארקיו7ךבזעיאלוךפריאל‐‐ךמעךלההאוה

יכ‐‐ץמאוקזחלארשילכיניעלוילארמאיועשוהיל

הוהיעבשנרשאץראהלאהזהםעהתאאובתהתא

אוההוהיו8םתואהנליחנתהתאוםהלתתלםתבאל

ךבזעיאלוךפריאל‐‐ךמעהיהיאוהךינפלךלהה

תאזההרותהתאהשמבתכיו9תחתאלואריתאל

תירבןוראתאםיאשנהיולינבםינהכהלאהנתיו

רמאלםתואהשמוציו10לארשיינקזלכלאוהוהי

11תוכסהגחב‐‐הטמשהתנשדעמבםינשעבשץקמ

םוקמבךיהלאהוהיינפתאתוארללארשילכאובב

‐‐לארשילכדגנתאזההרותהתאארקתרחבירשא

ףטהוםישנהוםישנאהםעהתאלהקה12םהינזאב

ואריוודמליןעמלוועמשיןעמל‐‐ךירעשברשאךרגו

הרותהירבדלכתאתושעלורמשוםכיהלאהוהיתא

האריל‐‐ודמלוועמשיועדיאלרשאםהינבו13תאזה

לעםייחםתארשאםימיהלכםכיהלאהוהיתא

התשרלהמשןדריהתאםירבעםתארשאהמדאה

ארק‐‐תומלךימיוברקןההשמלאהוהירמאיו14

השמךליוונוצאודעומלהאבובציתהועשוהיתא

להאבהוהיאריו15דעומלהאבובציתיועשוהיו

16להאהחתפלעןנעהדומעדמעיוןנעדומעב

םעהםקוךיתבאםעבכשךנההשמלאהוהירמאיו

המשאבאוהרשאץראהרכניהלאירחאהנזוהזה
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17ותאיתרכרשאיתירבתארפהוינבזעווברקב

םהמינפיתרתסהוםיתבזעואוההםויבוביפאהרחו

םויברמאותורצותוברתוערוהאצמולכאלהיהו

תוערהינואצמיברקביהלאןיאיכלעאלהאוהה

לכלעאוההםויבינפריתסארתסהיכנאו18הלאה

התעו19םירחאםיהלאלאהנפיכהשערשאהערה

לארשיינבתאהדמלותאזההרישהתאםכלובתכ

‐‐דעלתאזההרישהילהיהתןעמלםהיפבהמיש

יתעבשנרשאהמדאהלאונאיבאיכ20לארשיינבב

לאהנפוןשדועבשולכאושבדובלחתבזויתבאל

21יתירבתארפהוינוצאנוםודבעוםירחאםיהלא

הרישההתנעותורצותוברתוערותאןאצמתיכהיהו

תאיתעדייכוערזיפמחכשתאליכדעלוינפלתאזה

ץראהלאונאיבאםרטבםויההשעאוהרשאורצי

םויבתאזההרישהתאהשמבתכיו22יתעבשנרשא

ןונןבעשוהיתאוציו23לארשיינבתאהדמליואוהה

לאלארשיינבתאאיבתהתאיכ‐‐ץמאוקזחרמאיו

יהיו24ךמעהיהאיכנאוםהליתעבשנרשאץראה

רפסלע‐‐תאזההרותהירבדתאבתכלהשמתולככ

תירבןוראיאשנםיולהתאהשמוציו25םמתדע

ותאםתמשוהזההרותהרפסתאחקל26רמאלהוהי

27דעלךבםשהיהוםכיהלאהוהיתירבןוראדצמ

ינדועבןההשקהךפרעתאוךירמתאיתעדייכנאיכ

ירחאיכףאוהוהיםעםתיהםירממםויהםכמעיח

םכירטשוםכיטבשינקזלכתאילאוליהקה28יתומ

םבהדיעאוהלאהםירבדהתאםהינזאבהרבדאו

יכיתומירחאיתעדייכ29ץראהתאוםימשהתא

םכתאיתיוצרשאךרדהןמםתרסוןותחשתתחשה

תאושעתיכ‐‐םימיהתירחאבהערהםכתאתארקו

רבדיו30םכידיהשעמבוסיעכהלהוהייניעבערה

‐‐תאזההרישהירבדתאלארשילהקלכינזאבהשמ

םמתדע

יפירמאץראהעמשתוהרבדאוםימשהוניזאה32

ילעםריעשכיתרמאלטכלזתיחקלרטמכףרעי2

ובהארקאהוהיםשיכ3בשעילעםיביברכואשד

טפשמויכרדלכיכולעפםימתרוצה4וניהלאללדג

וינבאלולתחש5אוהרשיוקידצלועןיאוהנומאלא

םע‐‐תאזולמגתהוהילה6לתלתפושקערודםמומ

7ךננכיוךשעאוהךנקךיבאאוהאולהםכחאלולבנ

ךדגיוךיבאלאשרדורדתונשוניבםלועתומירכז

ינבודירפהבםיוגןוילעלחנהב8ךלורמאיוךינקז

קלחיכ9לארשיינברפסמלםימעתלבגבציםדא

רבדמץראבוהאצמי10ותלחנלבחבקעיומעהוהי

ןושיאכוהנרצי‐‐והננוביוהנבבסיןמשילליוהתבו

ויפנכשרפיףחריוילזוגלעונקריעירשנכ11וניע

ומעןיאוונחנידדבהוהי12ותרבאלעוהאשיוהחקי

לכאיוץרא)יתמב(יתומבלעוהבכרי13רכנלא

14רוצשימלחמןמשועלסמשבדוהקניוידשתבונת

ןשבינבםיליאוםירכבלחםעןאצבלחורקבתאמח

רמחהתשתבנעםדוהטחתוילכבלחםעםידותעו

הולאשטיותישכתיבעתנמשטעביוןורשיןמשיו15

תבעותבםירזבוהאנקי16ותעשירוצלבניווהשע

םועדיאלםיהלא‐‐הלאאלםידשלוחבזי17והסיעכי

ךדלירוצ18םכיתבאםורעשאלואבברקמםישדח

סעכמץאניוהוהיאריו19ךללחמלאחכשתוישת

המהארא‐‐םהמינפהריתסארמאיו20ויתנבווינב

םה21םבןמאאלםינבהמהתכפהתרודיכםתירחא

אלבםאינקאינאוםהילבהבינוסעכלאאלבינואנק

דעדקיתויפאבהחדקשאיכ22םסיעכאלבניוגבםע

םירהידסומטהלתוהלביוץראלכאתותיתחתלואש

(Sheol h7585)23יזמ24םבהלכאיצחתוערומילעהפסא

םבחלשאתמהבןשוירירמבטקוףשרימחלובער

םירדחמוברחלכשתץוחמ25רפעילחזתמחםע

26הביששיאםעקנוי‐‐הלותבםגרוחבםגהמיא

סעכילול27םרכזשונאמהתיבשאםהיאפאיתרמא

אלוהמרונדיורמאיןפומירצורכניןפ‐‐רוגאביוא

םהבןיאוהמהתוצעדבאיוגיכ28תאזלכלעפהוהי

30םתירחאלוניביתאזוליכשיומכחול29הנובת

יכאלםאהבברוסיניםינשוףלאדחאףדריהכיא

םרוצונרוצכאליכ31םריגסההוהיוםרכמםרוצ
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הרמעתמדשמוםנפגםדסןפגמיכ32םילילפוניביאו

םנינתתמח33ומלתררמתלכשא‐‐שוריבנעומבנע

םותחידמעסמכאוהאלה34רזכאםינתפשארוםניי

בורקיכםלגרטומתתעלםלשוםקניל35יתרצואב

לעוומעהוהיןידייכ36ומלתדתעשחוםדיאםוי

בוזעורוצעספאודיתלזאיכהארייכםחנתיוידבע

בלחרשא38ובויסחרוצ‐‐ומיהלאיארמאו37

יהי‐‐םכרזעיוומוקיםכיסנןייותשיולכאיומיחבז

םיהלאןיאואוהינאינאיכהתעואר39הרתסםכילע

ידימןיאואפראינאויתצחמהיחאותימאינאידמע

םלעליכנאיחיתרמאוידיםימשלאאשאיכ40ליצמ

םקנבישאידיטפשמבזחאתויברחקרביתונשםא41

יברחוםדמיצחריכשא42םלשאיאנשמלוירצל

43ביואתוערפשארמהיבשוללחםדמרשבלכאת

וירצלבישיםקנוםוקיוידבעםדיכומעםיוגונינרה

ירבדלכתארבדיוהשמאביו44ומעותמדארפכו

לכיו45ןונןבעשוהואוהםעהינזאב‐‐תאזההרישה

לארשילכלא‐‐הלאהםירבדהלכתארבדלהשמ

רשאםירבדהלכלםכבבלומישםהלארמאיו46

רמשלםכינבתאםוצתרשאםויהםכבדיעמיכנא

רבדאליכ47תאזההרותהירבדלכתאתושעל

וכיראתהזהרבדבוםכייחאוהיכ‐‐םכמאוהקר

המשןדריהתאםירבעםתארשאהמדאהלעםימי

הזהםויהםצעבהשמלאהוהירבדיו48התשרל

רשאובנרההזהםירבעהרהלאהלע49רמאל

ןענכץראתאהארווחריינפלערשאבאומץראב

רשארהבתמו50הזחאללארשיינבלןתנינארשא

ןרהאתמרשאכךימעלאףסאהוהמשהלעהתא

םתלעמרשאלע51וימעלאףסאיורההרהבךיחא

לע‐‐ןצרבדמשדקתבירמימבלארשיינבךותביב

דגנמיכ52לארשיינבךותביתואםתשדקאלרשא

ינארשאץראהלא‐‐אובתאלהמשוץראהתאהארת

לארשיינבלןתנ

תא‐‐םיהלאהשיאהשמךרברשאהכרבהתאזו33

חרזואביניסמהוהירמאיו2ותומינפללארשיינב

שדקתבברמהתאוןראפרהמעיפוה‐‐ומלריעשמ

לכםימעבבחףא3ומל)תדשא(תדשאונימימ

הרות4ךיתרבדמאשיךלגרלוכתםהוךדיבוישדק

ךלמןורשיביהיו5בקעיתלהקהשרומהשמונלהוצ

ןבואריחי6לארשייטבשדחיםעישארףסאתהב

רמאיוהדוהילתאזו7רפסמויתמיהיותמילאו

ולברוידיונאיבתומעלאוהדוהילוקהוהיעמש

שיאלךירואוךימתרמאיוללו8היהתוירצמרזעו

9הבירמימלעוהבירתהסמבותיסנרשאךדיסח

ריכהאלויחאתאוויתיאראלומאלוויבאלרמאה

10ורצניךתירבוךתרמאורמשיכעדיאלונבתאו

הרוטקומישילארשילךתרותובקעילךיטפשמורוי

לעפווליחהוהיךרב11ךחבזמלעלילכוךפאב

12ןומוקיןמויאנשמווימקםינתמץחמהצרתוידי

וילעףפחוילעחטבלןכשיהוהידידי‐‐רמאןמינבל

הוהיתכרבמרמאףסוילו13ןכשויפתכןיבוםויהלכ

דגממו14תחתתצברםוהתמולטמםימשדגממוצרא

םדקיררהשארמו15םיחרישרגדגממושמשתאובת

ינכשןוצרוהאלמוץראדגממו16םלועתועבגדגממו

רוכב17ויחאריזנדקדקלוףסוישארלהתאובתהנס

ודחיחגניםימעםהב‐‐וינרקםארינרקוולרדהורוש

18השנמיפלאםהוםירפאתובברםהוץראיספא

ךילהאברכששיוךתאצבןלובזחמשרמאןלובזלו

םימיעפשיכקדציחבזוחבזיםש‐‐וארקירהםימע19

דגביחרמךורברמאדגלו20לוחינומטינפשווקניי

ולתישאראריו21דקדקףאעורזףרטוןכשאיבלכ

הוהיתקדצ‐‐םעישאראתיוןופסקקחמתקלחםשיכ

הירארוגןדרמאןדלו22לארשיםעויטפשמוהשע

ןוצרעבשילתפנ‐‐רמאילתפנלו23ןשבהןמקנזי

רמארשאלו24השריםורדוםיהוהיתכרבאלמו

25ולגרןמשבלבטוויחאיוצריהירשאםינבמךורב

ןורשילאכןיא26ךאבדךימיכוךלענמתשחנולזרב

יהלאהנעמ27םיקחשותואגבוךרזעבםימשבכר

רמאיוביואךינפמשרגיוםלועתערזתחתמוםדק

ץראלאבקעיןיעדדבחטבלארשיןכשיו28דמשה
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ימלארשיךירשא29לטופרעיוימשףאשוריתוןגד

ךתואגברחרשאוךרזעןגמהוהיבעשונםעךומכ

ךרדתומיתומבלעהתאוךלךיביאושחכיו

הגספהשארובנרהלאבאומתברעמהשמלעיו34

תאץראהלכתאהוהיוהאריווחריינפלערשא

השנמוםירפאץראתאוילתפנלכתאו2ןדדעדעלגה

תאובגנהתאו3ןורחאהםיהדעהדוהיץראלכתאו

רמאיו4רעצדע‐‐םירמתהריעוחריתעקברככה

קחצילםהרבאליתעבשנרשאץראהתאזוילאהוהי

המשוךיניעבךיתיארההננתאךערזלרמאלבקעילו

‐‐באומץראבהוהידבעהשמםשתמיו5רבעתאל

תיבלומבאומץראביגבותארבקיו6הוהייפלע

השמו7הזהםויהדעותרבקתאשיאעדיאלורועפ

סנאלווניעהתהכאלותמב‐‐הנשםירשעוהאמןב

באומתברעבהשמתאלארשיינבוכביו8החל

ןונןבעשוהיו9השמלבאיכבימיומתיוםויםישלש

ועמשיווילעוידיתאהשמךמסיכ‐‐המכחחוראלמ

10השמתאהוהיהוצרשאכושעיולארשיינבוילא

הוהיועדירשאהשמכלארשיבדועאיבנםקאלו

וחלשרשאםיתפומהותתאהלכל11םינפלאםינפ

וידבעלכלוהערפל‐‐םירצמץראבתושעלהוהי

לודגהארומהלכלוהקזחהדיהלכלו12וצראלכלו

לארשילכיניעלהשמהשערשא
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עשוהי
לאהוהירמאיוהוהידבע‐‐השמתומירחאיהיו1

תמידבעהשמ2רמאלהשמתרשמןונןבעשוהי

הזהםעהלכוהתאהזהןדריהתארבעםוקהתעו

לכ3לארשיינבלםהלןתניכנארשאץראהלא

רשאכויתתנםכל‐‐ובםכלגרףכךרדתרשאםוקמ

רהנהדעוהזהןונבלהורבדמהמ4השמלאיתרבד

לודגהםיהדעוםיתחהץראלכתרפרהנלודגה

ךינפלשיאבציתיאל5םכלובגהיהי‐‐שמשהאובמ

אלךמעהיהאהשמםעיתייהרשאכךייחימילכ

תאליחנתהתאיכץמאוקזח6ךבזעאאלוךפרא

םהלתתלםתובאליתעבשנרשאץראהתאהזהםעה

‐‐הרותהלככתושעלרמשלדאמץמאוקזחקר7

לואמשוןימיונממרוסתלאידבעהשמךוצרשא

הרותהרפסשומיאל8ךלתרשאלכבליכשתןעמל

תושעלרמשתןעמלהלילוםמויובתיגהוךיפמהזה

ליכשתזאוךכרדתאחילצתזאיכובבותכהלככ

יכתחתלאוץרעתלאץמאוקזחךיתיוצאולה9

תאעשוהיוציו10ךלתרשאלכבךיהלאהוהיךמע

תאווצוהנחמהברקבורבע11רמאלםעהירטש

םימיתשלשדועביכהדיצםכלוניכהרמאלםעה

ץראהתאתשרלאובלהזהןדריהתאםירבעםתא

ינבוארלו12התשרלםכלןתנםכיהלאהוהירשא

13רמאלעשוהירמא‐‐השנמהטבשיצחלוידגלו

הוהידבעהשמםכתאהוצרשארבדהתארוכז

ץראהתאםכלןתנוםכלחינמםכיהלאהוהירמאל

ןתנרשאץראבובשיםכינקמוםכפטםכישנ14תאזה

ינפלםישמחורבעתםתאוןדריהרבעבהשמםכל

רשאדע15םתואםתרזעוליחהירובגלכםכיחא

ץראהתאהמהםגושריוםככםכיחאלהוהיחיני

םכתשריץראלםתבשוםהלןתנםכיהלאהוהירשא

רבעבהוהידבעהשמםכלןתנרשאהתואםתשריו

לכרמאלעשוהיתאונעיו16שמשהחרזמןדריה

לככ17ךלנונחלשתרשאלכלאוהשענונתיוצרשא

הוהיהיהיקרךילאעמשנןכהשמלאונעמשרשא

רשאשיאלכ18השמםעהיהרשאכךמעךיהלא

‐ונוצתרשאלכלךירבדתאעמשיאלוךיפתאהרמי

ץמאוקזחקרתמוי‐

םישנאםינשםיטשהןמןונןבעשוהיחלשיו2

וחיריתאוץראהתאוארוכלרמאלשרחםילגרמ

המשובכשיו‐‐בחרהמשוהנוזהשאתיבואביווכליו

הנהואבםישנאהנהרמאלוחיריךלמלרמאיו2

ךלמחלשיו3ץראהתארפחל‐‐לארשיינבמהלילה

ךילאםיאבהםישנאהיאיצוהרמאלבחרלאוחירי

חקתו4ואבץראהלכתארפחליכ‐‐ךתיבלואברשא

ילאואבןכרמאתוונפצתוםישנאהינשתאהשאה

רוגסלרעשהיהיו5המהןיאמיתעדיאלוםישנאה

םישנאהוכלההנאיתעדיאל‐‐ואציםישנאהוךשחב

הגגהםתלעהאיהו6םוגישתיכםהירחארהמופדר

םישנאהו7גגהלעהלתוכרעהץעהיתשפבםנמטתו

רעשהותורבעמהלעןדריהךרדםהירחאופדר

המהו8םהירחאםיפדרהואצירשאכירחא‐‐ורגס

לארמאתו9גגהלעםהילעהתלעאיהוןובכשיםרט

הלפניכוץראהתאםכלהוהיןתניכיתעדי‐‐םישנאה

יכ10םכינפמץראהיבשילכוגמניכוונילעםכתמיא

םכינפמףוסםיימתאהוהישיבוהרשאתאונעמש

ירמאהיכלמינשלםתישערשאוםירצממםכתאצב

םתמרחהרשא‐‐גועלוןחיסלןדריהרבעברשא

שיאבחורדועהמקאלוונבבלסמיועמשנו11םתוא

לעממםימשבםיהלאאוה‐‐םכיהלאהוהייכםכינפמ

יכהוהיבילאנועבשההתעו12תחתמץראהלעו

יבאתיבםעםתאםגםתישעודסחםכמעיתישע

ימאתאויבאתאםתיחהו13תמאתואילםתתנודסח

םהלרשאלכתאו)יתויחא(יתוחאתאויחאתאו

םישנאההלורמאיו14תוממוניתשפנתאםתלצהו

הזונרבדתאודיגתאלםאתומלםכיתחתונשפנ

תמאודסחךמעונישעוץראהתאונלהוהיתתבהיהו

המוחהריקבהתיביכןולחהדעבלבחבםדרותו15

ןפוכלהרההםהלרמאתו16תבשויאיההמוחבו

דעםימיתשלשהמשםתבחנוםיפדרהםכבועגפי
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הילאורמאיו17םככרדלוכלתרחאוםיפדרהבוש

ונתעבשהרשאהזהךתעבשמונחנאםיקנםישנאה

הזהינשהטוחתוקתתאץראבםיאבונחנאהנה18

ךמאתאוךיבאתאוובונתדרוהרשאןולחבירשקת

19התיבהךילאיפסאתךיבאתיבלכתאוךיחאתאו

‐ושארבומדהצוחהךתיביתלדמאצירשאלכהיהו

ונשארבומד‐‐תיבבךתאהיהירשאלכוםיקנונחנאו‐

ונייהו‐‐הזונרבדתאידיגתםאו20ובהיהתדיםא

םכירבדכרמאתו21ונתעבשהרשאךתעבשמםיקנ

ןולחבינשהתוקתתארשקתווכליוםחלשתואוהןכ

ובשדעםימיתשלשםשובשיוהרההואביווכליו22

23ואצמאלוךרדהלכבםיפדרהושקביוםיפדרה

לאואביוורבעיורההמודריוםישנאהינשובשיו

24םתואתואצמהלכתא‐‐ולורפסיוןונןבעשוהי

ץראהלכתאונדיבהוהיןתניכעשוהילאורמאיו

ונינפמץראהיבשילכוגמנםגו

דעואביוםיטשהמועסיורקבבעשוהיםכשיו3

ורבעיםרטםשונליולארשיינבלכואוה‐‐ןדריה

ברקבםירטשהורבעיוםימיתשלשהצקמיהיו2

ןוראתאםכתארכרמאלםעהתאווציו3הנחמה

‐‐ותאםיאשנםיולהםינהכהוםכיהלאהוהיתירב

קוחרךא4וירחאםתכלהוםכמוקממועסתםתאו

וברקתלאהדמבהמאםיפלאכוינבוםכיניבהיהי

יכ‐‐הבוכלתרשאךרדהתאועדתרשאןעמלוילא

עשוהירמאיו5םושלשלומתמךרדבםתרבעאל

‐םכברקבהוהיהשעירחמיכושדקתהםעהלא

ואשרמאלםינהכהלאעשוהירמאיו6תואלפנ‐

ןוראתאואשיוםעהינפלורבעותירבהןוראתא

עשוהילאהוהירמאיו7םעהינפלוכליותירבה

ןועדירשאלארשילכיניעבךלדגלחאהזהםויה

הוצתהתאו8ךמעהיהאהשמםעיתייהרשאכיכ

דעםכאבכרמאלתירבהןוראיאשנםינהכהתא

לאעשוהירמאיו9ודמעתןדריבןדריהימהצק

םכיהלאהוהיירבדתאועמשו‐‐הנהושגלארשיינב

םכברקביחלאיכןועדתתאזב‐‐עשוהירמאיו10

יוחהתאויתחהתאוינענכהתאםכינפמשירוישרוהו

הנה11יסוביהוירמאהוישגרגהתאויזרפהתאו

ןדריבםכינפלרבעץראהלכןודאתירבהןורא

‐‐לארשייטבשמשיארשעינשםכלוחקהתעו12

ילגרתופכחונכהיהו13טבשלדחאשיאדחאשיא

ןדריהימבץראהלכןודאהוהיןוראיאשנםינהכה

דנודמעיוהלעמלמםידריהםימהןותרכיןדריהימ

ןדריהתארבעלםהילהאמםעהעסנביהיו14דחא

אובכו15םעהינפל‐‐תירבהןוראהיאשנםינהכהו

ןוראהיאשנםינהכהילגרוןדריהדעןוראהיאשנ

לכויתודגלכלעאלמןדריהוםימההצקבולבטנ

דנומקהלעמלמםידריהםימהודמעיו16ריצקימי

דצמרשאריעה)םדאמ(םדאבדאמקחרהדחא

ותרכנומתחלמהםיהברעהםילעםידריהוןתרצ

ןוראהיאשנםינהכהודמעיו17וחירידגנורבעםעהו

לארשילכוןכה‐‐ןדריהךותבהברחבהוהיתירב

תארבעליוגהלכומתרשאדעהברחבםירבע

ןדריה

רמאיוןדריהתארובעליוגהלכומתרשאכיהיו4

רשעםינשםעהןמםכלוחק2רמאלעשוהילאהוהי

רמאלםתואווצו3טבשמדחאשיאדחאשיא‐‐םישנא

ןיכהםינהכהילגרבצממןדריהךותמהזמםכלואש

םתחנהוםכמעםתואםתרבעהוםינבאהרשעםיתש

עשוהיארקיו4הלילהובונילתרשאןולמבםתוא

שיא‐‐לארשיינבמןיכהרשאשיארשעהםינשלא

ינפלורבעעשוהיםהלרמאיו5טבשמדחאשיאדחא

שיאםכלומירהוןדריהךותלאםכיהלאהוהיןורא

ןעמל6לארשיינביטבשרפסמלומכשלעתחאןבא

רחמםכינבןולאשייכםכברקב‐‐תואתאזהיהת

רשאםהלםתרמאו7םכלהלאהםינבאההמרמאל

ורבעב‐‐הוהיתירבןוראינפמןדריהימימותרכנ

ןורכזלהלאהםינבאהויהוןדריהימותרכנןדריב

רשאכלארשיינבןכושעיו8םלועדע‐‐לארשיינבל

ןדריהךותמםינבאהרשעיתשואשיועשוהיהוצ

לארשיינביטבשרפסמלעשוהילאהוהירבדרשאכ
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הרשעםיתשו9םשםוחניוןולמהלאםמעםורבעיו

ילגרבצמתחת‐‐ןדריהךותבעשוהיםיקהםינבא

10הזהםויהדעםשויהיותירבהןוראיאשנםינהכה

םתדעןדריהךותבםידמעןוראהיאשנםינהכהו

םעהלארבדלעשוהיתאהוהיהוצרשארבדהלכ

ורבעיוםעהורהמיועשוהיתאהשמהוצרשאלככ

הוהיןורארבעיורובעלםעהלכםתרשאכיהיו11

יצחודגינבוןבוארינבורבעיו12םעהינפלםינהכהו

רבדרשאכ‐‐לארשיינבינפלםישמחהשנמהטבש

ורבע‐‐אבצהיצולחףלאםיעבראכ13השמםהילא

אוההםויב14וחיריתוברעלאהמחלמלהוהיינפל

ותאואריולארשילכיניעבעשוהיתאהוהילדג

לאהוהירמאיו15וייחימילכהשמתאוארירשאכ

תודעהןוראיאשנםינהכהתאהוצ16רמאלעשוהי

רמאלםינהכהתאעשוהיוציו17ןדריהןמולעיו

םינהכה)תולעכ(תולעביהיו18ןדריהןמולע

ילגרתופכוקתנןדריהךותמהוהיתירבןוראיאשנ

וכליוםמוקמלןדריהימובשיוהברחהלאםינהכה

ןדריהןמולעםעהו19ויתודגלכלעםושלשלומתכ

חרזמהצקבלגלגבונחיוןושארהשדחלרושעב

וחקלרשאהלאהםינבאההרשעםיתשתאו20וחירי

ינבלארמאיו21לגלגבעשוהיםיקה‐‐ןדריהןמ

םתובאתארחמםכינבןולאשירשארמאללארשי

םכינבתאםתעדוהו22הלאהםינבאההמרמאל

רשא23הזהןדריהתאלארשירבעהשביברמאל

דע‐‐םכינפמןדריהימתאםכיהלאהוהישיבוה

רשאףוסםילםכיהלאהוהיהשערשאכםכרבע

ץראהימעלכתעדןעמל24ונרבעדעונינפמשיבוה

הוהיתאםתאריןעמל‐‐איההקזחיכהוהידיתא

םימיהלכםכיהלא

ןדריהרבעברשאירמאהיכלמלכעמשכיהיו5

שיבוהרשאתאםיהלערשאינענכהיכלמלכוהמי

ונרבעדעלארשיינבינפמןדריהימתאהוהי

ינפמחורדועםבהיהאלוםבבלסמיו)םרבע(

השעעשוהילאהוהירמאאיההתעב2לארשיינב

3תינשלארשיינבתאלמבושוםירצתוברחךל

לארשיינבתאלמיוםירצתוברחעשוהיולשעיו

לכעשוהילמרשארבדההזו4תולרעהתעבגלא

ותמהמחלמהישנאלכםירכזהםירצממאציהםעה

ויהםילמיכ5םירצממםתאצבךרדברבדמב

ךרדברבדמבםידליהםעהלכוםיאציהםעהלכ

וכלההנשםיעבראיכ6ולמאל‐‐םירצממםתאצב

המחלמהישנאיוגהלכםתדערבדמבלארשיינב

רשאהוהילוקבועמשאלרשאםירצממםיאציה

רשאץראהתאםתוארהיתלבלםהלהוהיעבשנ

7שבדובלחתבזץראונלתתלםתובאלהוהיעבשנ

םילרעיכעשוהילמםתאםתחתםיקהםהינבתאו

יוגהלכומתרשאכיהיו8ךרדבםתואולמאליכויה

הוהירמאיו9םתויחדעהנחמבםתחתובשיולומהל

םכילעמםירצמתפרחתאיתולגםויהעשוהילא

ונחיו10הזהםויהדעלגלגאוההםוקמהםשארקיו

רשעהעבראבחספהתאושעיולגלגבלארשיינב

רובעמולכאיו11וחיריתוברעב‐‐ברעבשדחלםוי

הזהםויהםצעביולקותוצמ‐‐חספהתרחממץראה

אלוץראהרובעמםלכאבתרחממןמהתבשיו12

ןענכץראתאובתמולכאיוןמלארשיינבלדועהיה

ויניעאשיווחיריבעשוהיתויהביהיו13איהההנשב

ךליוודיבהפולשוברחוודגנלדמעשיאהנהואריו

רמאיו14ונירצלםאהתאונלהולרמאיווילאעשוהי

עשוהילפיויתאבהתע‐‐הוהיאבצרשינאיכאל

לארבדמינדאהמולרמאיווחתשיוהצראוינפלא

ךלענלשעשוהילאהוהיאבצרשרמאיו15ודבע

אוהשדקוילעדמעהתארשאםוקמהיכךלגרלעמ

ןכעשוהישעיו

אצויןיאלארשיינבינפמתרגסמותרגסוחיריו6

ךדיביתתנהארעשוהילאהוהירמאיו2אבןיאו

תאםתבסו3ליחהירובג‐‐הכלמתאווחיריתא

תחאםעפריעהתאףיקה‐‐המחלמהישנאלכריעה

העבשואשיםינהכהעבשו4םימיתששהשעתהכ

ובסתיעיבשהםויבוןוראהינפלםילבויהתורפוש
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5תורפושבועקתיםינהכהוםימעפעבשריעהתא

תא)םכעמשכ(םכעמשבלבויהןרקבךשמבהיהו

הלפנוהלודגהעורתםעהלכועירירפושהלוק

ארקיו6ודגנשיאםעהולעוהיתחתריעהתמוח

ןוראתאואשםהלארמאיוםינהכהלאןונןבעשוהי

םילבויתורפושהעבשואשיםינהכהעבשותירבה

ורבעםעהלא)רמאיו(ורמאיו7הוהיןוראינפל

יהיו8הוהיןוראינפלרבעי‐‐ץולחהוריעהתאובסו

העבשםיאשנםינהכההעבשוםעהלאעשוהירמאכ

תורפושבועקתוורבעהוהיינפלםילבויהתורפוש

ינפל‐‐ךלהץולחהו9םהירחאךלההוהיתירבןוראו

ירחאךלהףסאמהותורפושה)יעקת(ועקתםינהכה

עשוהיהוצםעהתאו10תורפושבעוקתוךולהןוראה

אציאלוםכלוקתאועימשתאלוועירתאלרמאל

םתעירהו‐‐ועירהםכילאירמאםוידערבדםכיפמ

ואביותחאםעפףקהריעהתאהוהיןוראבסיו11

ואשיורקבבעשוהיםכשיו12הנחמבוניליוהנחמה

םיאשנםינהכההעבשו13הוהיןוראתאםינהכה

ךולהםיכלההוהיןוראינפלםילביהתורפושהעבש

ךלהףסאמהוםהינפלךלהץולחהותורפושבועקתו

14תורפושבעוקתו)ךולה(ךלוההוהיןוראירחא

הנחמהובשיותחאםעפינשהםויבריעהתאובסיו

ומכשיויעיבשהםויביהיו15םימיתששושעהכ

עבשהזהטפשמכריעהתאובסיורחשהתולעכ

16םימעפעבשריעהתאובבסאוההםויבקרםימעפ

רמאיותורפושבםינהכהועקתתיעיבשהםעפביהיו

17ריעהתאםכלהוהיןתניכועירהםעהלאעשוהי

בחרקרהוהילהברשאלכואיהםרחריעההתיהו

התאבחהיכ‐‐תיבבהתארשאלכואיההיחתהנוזה

ןמורמשםתאקרו18ונחלשרשאםיכאלמהתא

תאםתמשוםרחהןמםתחקלוומירחתןפםרחה

בהזוףסכלכו19ותואםתרכעוםרחללארשיהנחמ

אוביהוהירצואהוהילאוהשדק‐‐לזרבותשחנילכו

תאםעהעמשכיהיותורפשבועקתיוםעהעריו20

המוחהלפתוהלודגהעורתםעהועיריורפושהלוק

ריעהתאודכליוודגנשיאהריעהםעהלעיוהיתחת

רענמהשאדעושיאמריעברשאלכתאומירחיו21

םינשלו22ברחיפלרומחוהשורושדעוןקזדעו

תיבואבעשוהירמאץראהתאםילגרמהםישנאה

רשאלכתאוהשאהתאםשמואיצוהוהנוזההשאה

םילגרמהםירענהואביו23הלםתעבשנרשאכהל

לכתאוהיחאתאוהמאתאוהיבאתאובחרתאואיציו

ץוחמ‐‐םוחיניוואיצוההיתוחפשמלכתאוהלרשא

קרהברשאלכושאבופרשריעהו24לארשיהנחמל

תיברצואונתנ‐‐לזרבהותשחנהילכובהזהוףסכה

רשאלכתאוהיבאתיבתאוהנוזהבחרתאו25הוהי

הזהםויהדעלארשיברקבבשתועשוהיהיחההל

לגרלעשוהיחלשרשאםיכאלמהתאהאיבחהיכ

רורארמאלאיההתעבעשוהיעבשיו26וחיריתא

תאתאזהריעהתאהנבוםוקירשאהוהיינפלשיאה

יהיו27היתלדביציוריעצבוהנדסייורכבב‐‐וחירי

ץראהלכבועמשיהיועשוהיתאהוהי

ימרכןבןכעחקיוםרחבלעמלארשיינבולעמיו7

ףארחיוםרחהןמהדוהיהטמלחרזןבידבזןב

וחירימםישנאעשוהיחלשיו2לארשיינבבהוהי

םהילארמאיולאתיבלםדקמןואתיבםערשאיעה

ולגריוםישנאהולעיוץראהתאולגרוולערמאל

לכלעילאוילאורמאיועשוהילאובשיו3יעהתא

וכיוולעישיאםיפלאתשלשכואשיאםיפלאכ‐‐םעה

4המהטעמיכםעהלכתאהמשעגיתלאיעהתא

ינפלוסניושיאםיפלאתשלשכהמשםעהןמולעיו

שיאהששוםישלשכיעהישנאםהמוכיו5יעהישנא

סמיודרומבםוכיוםירבשהדערעשהינפלםופדריו

לפיוויתלמשעשוהיערקיו6םימליהיוםעהבבל

ינקזואוה‐‐ברעהדעהוהיןוראינפלהצראוינפלע

ההאעשוהירמאיו7םשארלערפעולעיולארשי

תאהזהםעהתאריבעהתרבעההמלהוהיינדא

ונלאוהולוונדיבאהלירמאהדיבונתאתתלןדריה

רשאירחא‐‐רמאהמינדאיב8ןדריהרבעבבשנו

לכוינענכהועמשיו9ויביאינפלףרעלארשיךפה
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ץראהןמונמשתאותירכהוונילעובסנוץראהיבשי

עשוהילאהוהירמאיו10לודגהךמשלהשעתהמו

םגולארשיאטח11ךינפלעלפנהתאהזהמלךלםק

םרחהןמוחקלםגוםתואיתיוצרשאיתירבתאורבע

ינבולכיאלו12םהילכבומשםגוושחכםגוובנגםגו

םהיביאינפלונפיףרע‐‐םהיביאינפלםוקללארשי

ודימשתאלםאםכמעתויהלףיסואאלםרחלויהיכ

ושדקתהתרמאוםעהתאשדקםק13םכברקמםרחה

ךברקבםרחלארשייהלאהוהירמאהכיכרחמל

םכריסהדעךיביאינפלםוקללכותאל‐‐לארשי

היהוםכיטבשלרקבבםתברקנו14םכברקמםרחה

החפשמהותוחפשמלברקיהוהיונדכלירשאטבשה

ונדכלירשאתיבהוםיתבלברקתהוהיהנדכלירשא

ףרשי‐‐םרחבדכלנההיהו15םירבגלברקיהוהי

יכוהוהיתירבתארבעיכולרשאלכתאוותאשאב

ברקיורקבבעשוהיםכשיו16לארשיבהלבנהשע

תאברקיו17הדוהיטבשדכליוויטבשללארשיתא

תאברקיויחרזהתחפשמתאדכליוהדוהיתחפשמ

תאברקיו18ידבזדכליוםירבגליחרזהתחפשמ

‐‐חרזןבידבזןבימרכןבןכעדכליוםירבגלותיב

אנםישינבןכעלאעשוהירמאיו19הדוהיהטמל

אנדגהוהדותולןתו‐‐לארשייהלאהוהילדובכ

עשוהיתאןכעןעיו20ינממדחכתלאתישעהמיל

תאזכולארשייהלאהוהיליתאטחיכנאהנמארמאיו

רענשתרדאללשב)אראו(האראו21יתישעתאזכו

דחאבהזןושלוףסכםילקשםיתאמוהבוטתחא

םינומטםנהוםחקאוםדמחאוולקשמםילקשםישמח

עשוהיחלשיו22היתחתףסכהוילהאהךותבץראב

ףסכהוולהאבהנומטהנהוהלהאהוצריוםיכאלמ

לאועשוהילאםואביולהאהךותמםוחקיו23היתחת

תאעשוהיחקיו24הוהיינפלםקציולארשיינבלכ

בהזהןושלתאותרדאהתאוףסכהתאוחרזןבןכע

ונאצתאוורמחתאוורושתאוויתנבתאווינבתאו

ולעיוומעלארשילכוולרשאלכתאוולהאתאו

ךרכעיונתרכעהמעשוהירמאיו25רוכעקמעםתא

ופרשיוןבאלארשילכותאומגריוהזהםויבהוהי

לגוילעומיקיו26םינבאבםתאולקסיושאבםתא

לעופאןורחמהוהיבשיוהזהםויהדעלודגםינבא

הזהםויהדערוכעקמעאוההםוקמהםשארקןכ

חק‐‐תחתלאואריתלאעשוהילאהוהירמאיו8

יתתנהאריעההלעםוקוהמחלמהםעלכתאךמע

2וצראתאווריעתאוומעתאויעהךלמתאךדיב

‐‐הכלמלווחירילתישערשאכהכלמלויעלתישעו

ריעלבראךלםישםכלוזבתהתמהבוהללשקר

יעהתולעלהמחלמהםעלכועשוהיםקיו3הירחאמ

םחלשיוליחהירובגשיאףלאםישלשעשוהירחביו

ריעלםיבראםתאואררמאלםתאוציו4הליל

םתייהודאמריעהןמוקיחרתלא‐‐ריעהירחאמ

לאברקניתארשאםעהלכוינאו5םינכנםכלכ

ונסנוהנשארברשאכונתארקלואצייכהיהוריעה

‐‐ריעהןמםתואונקיתהדעונירחאואציו6םהינפל

7םהינפלונסנוהנשארברשאכונינפלםיסנורמאייכ

הוהיהנתנוריעהתאםתשרוהוברואהמומקתםתאו

ותיצתריעהתאםכשפתכהיהו8םכדיבםכיהלא

9םכתאיתיוצוארושעתהוהירבדכ‐‐שאבריעהתא

לאתיבןיבובשיובראמהלאוכליועשוהיםחלשיו

ךותבאוהההלילבעשוהיןליויעלםימיעהןיבו

אוהלעיוםעהתאדקפיורקבבעשוהיםכשיו10םעה

המחלמהםעהלכו11יעה‐‐םעהינפללארשיינקזו

יעלןופצמונחיוריעהדגנואביוושגיוולעותארשא

םשיושיאםיפלאתשמחכחקיו12יעהןיבווניביגהו

ומישיו13ריעלםימ‐‐יעהןיבולאתיבןיבבראםתוא

םימובקעתאוריעלןופצמרשאהנחמהלכתאםעה

יהיו14קמעהךותבאוהההלילבעשוהיךליוריעל

ריעהישנאואציוומיכשיוורהמיויעהךלמתוארכ

ינפל‐‐דעומלומעלכואוההמחלמללארשיתארקל

15ריעהירחאמולבראיכעדיאלאוהוהברעה

רבדמהךרדוסניוםהינפללארשילכועשוהיועגניו

םהירחאףדרל)יעב(ריעברשאםעהלכוקעזיו16

ראשנאלו17ריעהןמוקתניועשוהיירחאופדריו
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ובזעיולארשיירחאואציאלרשאלאתיבויעבשיא

רמאיו18לארשיירחאופדריוהחותפריעהתא

‐‐יעהלאךדיברשאןודיכבהטנעשוהילאהוהי

לאודיברשאןודיכבעשוהיטיוהננתאךדיביכ

תוטנכוצוריוומוקממהרהמםקברואהו19ריעה

ריעהתאותיציוורהמיוהודכליוריעהואביוודי

הלעהנהוואריוםהירחאיעהישנאונפיו20שאב

הנהסונלםידיםהבהיהאלוהמימשהריעהןשע

עשוהיו21ףדורהלאךפהנרבדמהסנהםעהוהנהו

הלעיכוריעהתאבראהדכליכוארלארשילכו

ןמואציהלאו22יעהישנאתאוכיוובשיוריעהןשע

הלאוהזמהלאךותבלארשילויהיוםתארקלריעה

23טילפודירשולריאשהיתלבדעםתואוכיוהזמ

24עשוהילאותאוברקיויחושפתיעהךלמתאו

הדשביעהיבשילכתאגרהללארשיתולככיהיו

דעברחיפלםלכולפיוובםופדררשארבדמב

25ברחיפלהתאוכיויעהלארשילכובשיוםמת

םינש‐‐השאדעושיאמאוההםויבםילפנהלכיהיו

רשאודיבישהאלעשוהיו26יעהישנאלכףלארשע

27יעהיבשילכתאםירחהרשאדעןודיכבהטנ

‐‐לארשיםהלוזזבאיההריעהללשוהמהבהקר

עשוהיףרשיו28עשוהיתאהוצרשאהוהירבדכ

29הזהםויהדעהממשםלועלתהמישיויעהתא

אובכוברעהתעדעץעהלעהלתיעהךלמתאו

וכילשיוץעהןמותלבנתאודיריועשוהיהוצשמשה

לודגםינבאלגוילעומיקיוריעהרעשחתפלאהתוא

יהלאהוהילחבזמעשוהיהנביזא30הזהםויהדע

תאהוהידבעהשמהוצרשאכ31לביערהבלארשי

םינבאחבזמ‐‐השמתרותרפסבבותככלארשיינב

תולעוילעולעיולזרבןהילעףינהאלרשאתומלש

‐‐םינבאהלעםשבתכיו32םימלשוחבזיוהוהיל

33לארשיינבינפלבתכרשאהשמתרותהנשמתא

הזמוהזמםידמעויטפשוםירטשווינקזולארשילכו

רגכהוהיתירבןוראיאשנםיולהםינהכהדגנןוראל

רהלומלאויצחהוםיזרגרהלומלאויצח‐‐חרזאכ

םעהתאךרבלהוהידבעהשמהוצרשאכלביע

ירבדלכתאארקןכירחאו34הנשארב‐‐לארשי

הרותהרפסבבותכהלככ‐‐הללקהוהכרבההרותה

ארקאלרשא‐‐השמהוצרשאלכמרבדהיהאל35

ךלההרגהוףטהוםישנהולארשילהקלכדגנעשוהי

םברקב

רהבןדריהרבעברשאםיכלמהלכעמשכיהיו9

‐‐ןונבלהלומלאלודגהםיהףוחלכבוהלפשבו

וצבקתיו2יסוביהויוחהיזרפהינענכהירמאהויתחה

3דחאהפ‐‐לארשיםעועשוהיםעםחלהלודחי

‐‐וחירילעשוהיהשערשאתאועמשןועבגיבשיו

וחקיווריטציווכליוהמרעבהמהםגושעיו4יעלו

םיעקבמוםילבןייתודאנוםהירומחלםילבםיקש

תומלשוםהילגרבתואלטמותולבתולענו5םיררצמו

וכליו6םידקנהיהשביםדיצםחללכוםהילעתולב

שיאלאווילאורמאיולגלגההנחמהלאעשוהילא

7תירבונלותרכהתעוונאבהקוחרץראמלארשי

יברקבילואיוחהלאלארשישיא)רמאיו(ורמאיו

ורמאיו8תירבךל)תרכא(תורכאךיאובשויהתא

םתאימעשוהיםהילארמאיוונחנאךידבעעשוהילא

ואבדאמהקוחרץראמוילאורמאיו9ואבתןיאמו

לכתאוועמשונעמשיכךיהלאהוהיםשלךידבע

יכלמינשלהשערשאלכתאו10םירצמבהשערשא

גועלוןובשחךלמןוחיסל‐‐ןדריהרבעברשאירמאה

וניניקזונילאורמאיו11תורתשעברשאןשבהךלמ

וכלוךרדלהדיצםכדיבוחקרמאלונצראיבשילכו

ותרכהתעוונחנאםכידבעםהילאםתרמאוםתארקל

םויבוניתבמותאונדיטצהםחונמחלהז12תירבונל

13םידקנהיהושביהנההתעוםכילאתכללונתאצ

ועקבתההנהוםישדחונאלמרשאןייהתודאנהלאו

14דאמךרדהברמולבונילענווניתומלשהלאו

15ולאשאלהוהייפתאוםדיצמםישנאהוחקיו

םתויחלתירבםהלתרכיוםולשעשוהיםהלשעיו

םימיתשלשהצקמיהיו16הדעהיאישנםהלועבשיו

םהםיברקיכועמשיותירבםהלותרכרשאירחא
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ואביולארשיינבועסיו17םיבשיםהוברקבווילא

הריפכהוןועבגםהירעוישילשהםויב‐‐םהירעלא

יכלארשיינבםוכהאלו18םירעיתירקותוראבו

ונליולארשייהלאהוהיבהדעהיאישנםהלועבשנ

לכלאםיאישנהלכורמאיו19םיאישנהלעהדעהלכ

התעולארשייהלאהוהיבםהלונעבשנונחנאהדעה

םתואהיחהוםהלהשענתאז20םהבעגנללכונאל

םהלונעבשנרשאהעובשהלעףצקונילעהיהיאלו

םיצעיבטחויהיוויחיםיאישנהםהילאורמאיו21

22םיאישנהםהלורבדרשאכהדעהלכלםימיבאשו

םתימרהמלרמאלםהילארבדיועשוהיםהלארקיו

ונברקבםתאודאמםכמונחנאםיקוחררמאלונתא

דבעםכמתרכיאלוםתאםירוראהתעו23םיבשי

תאונעיו24יהלאתיבל‐‐םימיבאשוםיצעיבטחו

הוצרשאתאךידבעלדגהדגהיכורמאיועשוהי

ץראהלכתאםכלתתלודבעהשמתאךיהלאהוהי

דאמארינוםכינפמץראהיבשילכתאדימשהלו

התעו25הזהרבדהתאהשענוםכינפמוניתשפנל

26השעונלתושעלךיניעברשיכובוטכךדיבוננה

םוגרהאלולארשיינבדימםתואלציוןכםהלשעיו

‐‐םימיבאשוםיצעיבטחאוההםויבעשוהיםנתיו27

רשאםוקמהלאהזהםויהדעהוהיחבזמלוהדעל

רחבי

דכליכםלשוריךלמקדצינדאעמשכיהיו10

הכלמלווחירילהשערשאכ‐‐המירחיויעהתאעשוהי

תאןועבגיבשיומילשהיכוהכלמלויעלהשעןכ

הלודגריעיכ‐‐דאמוארייו2םברקבויהיולארשי

יעהןמהלודגאיהיכוהכלממהירעתחאכןועבג

םלשוריךלמקדצינדאחלשיו3םירבגהישנאלכו

לאותומריךלמםארפלאוןורבחךלמםהוהלא

ולע4רמאל‐‐ןולגעךלמריבדלאושיכלךלמעיפי

עשוהיתאהמילשהיכןועבגתאהכנוינרזעוילא

ירמאהיכלמתשמחולעיוופסאיו5לארשיינבתאו

שיכלךלמתומריךלמןורבחךלמםלשוריךלמ

ומחליוןועבגלעונחיוםהינחמלכוםה‐‐ןולגעךלמ

הנחמהלאעשוהילאןועבגישנאוחלשיו6הילע

ונילאהלעךידבעמךידיףרתלארמאלהלגלגה

יכלמלכונילאוצבקניכ‐‐ונרזעוונלהעישוהוהרהמ

לכואוהלגלגהןמעשוהילעיו7רההיבשיירמאה

לאהוהירמאיו8ליחהירובגלכוומעהמחלמהםע

שיאדמעיאלםיתתנךדיביכםהמאריתלאעשוהי

הלילהלכםאתפעשוהיםהילאאביו9ךינפבםהמ

םכיולארשיינפלהוהיםמהיו10לגלגהןמהלע

ןרוחתיבהלעמךרדםפדריוןועבגבהלודגהכמ

לארשיינפמםסנביהיו11הדקמדעוהקזעדעםכיו

םינבאםהילעךילשההוהיוןרוחתיבדרומבםה

ותמרשאםיברותמיו‐‐הקזעדעםימשהןמתולדג

זא12ברחבלארשיינבוגרהרשאמדרבהינבאב

ינפלירמאהתאהוהיתתםויבהוהילעשוהירבדי

םודןועבגבשמשלארשייניעלרמאיולארשיינב

םקידעדמעחריושמשהםדיו13ןוליאקמעבחריו

דמעיורשיהרפסלעהבותכאיהאלה‐‐ויביאיוג

אלו14םימתםויכאובלץאאלוםימשהיצחבשמשה

שיאלוקבהוהיעמשלוירחאווינפלאוההםויכהיה

לארשילכועשוהיבשיו15לארשילםחלנהוהייכ

םיכלמהתשמחוסניו16הלגלגההנחמהלאומע

רמאלעשוהילדגיו17הדקמבהרעמבואבחיוהלאה

הדקמבהרעמבםיאבחנםיכלמהתשמחואצמנ

הרעמהיפלאתולדגםינבאולגעשוהירמאיו18

‐‐ודמעתלאםתאו19םרמשלםישנאהילעודיקפהו

אובלםונתתלאםתואםתבנזוםכיביאירחאופדר

יהיו20םכדיבםכיהלאהוהיםנתניכםהירעלא

הלודגהכמםתוכהללארשיינבועשוהיתולככ

ירעלאואביוםהמודרשםידירשהוםמתדע‐‐דאמ

עשוהילאהנחמהלאםעהלכובשיו21רצבמה

ונשלתא‐‐שיאללארשיינבלץרחאלםולשבהדקמ

ילאואיצוהוהרעמהיפתאוחתפעשוהירמאיו22

‐‐ןכושעיו23הרעמהןמ‐‐הלאהםיכלמהתשמחתא

הרעמהןמהלאהםיכלמהתשמחתאוילאואיציו

תומריךלמתאןורבחךלמתאםלשוריךלמתא
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תאםאיצוהכיהיו24ןולגעךלמתאשיכלךלמתא

שיאלכלאעשוהיארקיועשוהילאהלאהםיכלמה

ותאאוכלהההמחלמהישנאיניצקלארמאיולארשי

הלאהםיכלמהיראוצלעםכילגרתאומישוברק

רמאיו25םהיראוצלעםהילגרתאומישיווברקיו

יכ‐‐וצמאווקזחותחתלאוואריתלאעשוהיםהילא

םימחלנםתארשאםכיביאלכלהוהיהשעיהככ

לעםלתיוםתימיוןכירחאעשוהיםכיו26םתוא

יהיו27ברעהדעםיצעהלעםיולתויהיוםיצעהשמח

םיצעהלעמםודיריועשוהיהוצשמשהאובתעל

םינבאומשיוםשואבחנרשאהרעמהלאםכלשיו

הדקמתאו28הזהםויהםצעדעהרעמהיפלעתולדג

‐‐הכלמתאוברחיפלהכיואוההםויבעשוהידכל

דירשריאשהאלהברשאשפנהלכתאוםתואםרחה

רבעיו29וחיריךלמלהשערשאכהדקמךלמלשעיו

םעםחליוהנבל‐‐הדקממומעלארשילכועשוהי

הכלמתאולארשידיבהתואםגהוהיןתיו30הנבל

ריאשהאלהברשאשפנהלכתאוברחיפלהכיו

31וחיריךלמלהשערשאכהכלמלשעיודירשהב

ןחיוהשיכל‐‐הנבלמומעלארשילכועשוהירבעיו

לארשידיבשיכלתאהוהיןתיו32הבםחליוהילע

רשאשפנהלכתאוברחיפלהכיוינשהםויבהדכליו

ךלמםרההלעזא33הנבללהשערשאלככ‐‐הב

יתלבדעומעתאועשוהיוהכיושיכלתארזעלרזג

ומעלארשילכועשוהירבעיו34דירשולריאשה

הודכליו35הילעומחליוהילעונחיוהנלגע‐‐שיכלמ

הברשאשפנהלכתאו‐‐ברחיפלהוכיואוההםויב

לעיו36שיכללהשערשאלככםירחהאוההםויב

ומחליוהנורבח‐‐הנולגעמומעלארשילכועשוהי

לכתאוהכלמתאוברחיפלהוכיוהודכליו37הילע

לככדירשריאשהאלהברשאשפנהלכתאוהירע

רשאשפנהלכתאוהתואםרחיוןולגעלהשערשא

םחליוהרבדומעלארשילכועשוהיבשיו38הב

םוכיוהירעלכתאוהכלמתאוהדכליו39הילע

ריאשהאלהברשאשפנלכתאומירחיוברחיפל

הכלמלוהרבדלהשעןכןורבחלהשערשאכדירש

תאעשוהיהכיו40הכלמלוהנבללהשערשאכו

לכתאותודשאהוהלפשהובגנהורההץראהלכ

םירחההמשנהלכתאודירשריאשהאל‐‐םהיכלמ

שדקמעשוהיםכיו41לארשייהלאהוהיהוצרשאכ

לכתאו42ןועבגדעוןשגץראלכתאוהזעדעוענרב

יכתחאםעפעשוהידכלםצראתאוהלאהםיכלמה

עשוהיבשיו43לארשילםחלנלארשייהלאהוהי

הלגלגההנחמהלאומעלארשילכו

בבוילאחלשיורוצחךלמןיביעמשכיהיו11

לאו2ףשכאךלמלאוןורמשךלמלאוןודמךלמ

‐‐תורנכבגנהברעבורהבןופצמרשאםיכלמה

םימוחרזממינענכה3םימרודתופנבוהלפשבו

תחתיוחהורהביסוביהויזרפהויתחהוירמאהו

‐‐םמעםהינחמלכוםהואציו4הפצמהץראבןומרח

ברבכרוסוסוברלםיהתפשלערשאלוחכברםע

ודחיונחיוואביוהלאהםיכלמהלכודעויו5דאמ

לאהוהירמאיו6לארשיםעםחלהלםורמימלא

יכנאתאזהתעכרחמיכ‐‐םהינפמאריתלאעשוהי

רקעתםהיסוסתאלארשיינפלםיללחםלכתאןתנ

םעלכועשוהיאביו7שאבףרשתםהיתבכרמתאו

םהבולפיוםאתפ‐‐םורמימלעםהילעומעהמחלמה

ןודיצדעםופדריוםוכיולארשידיבהוהיםנתיו8

החרזמהפצמתעקבדעוםימתופרשמדעוהבר

עשוהיםהלשעיו9דירשםהלריאשהיתלבדעםכיו

םהיתבכרמתאורקעםהיסוסתאהוהיולרמארשאכ

רוצחתאדכליואיההתעבעשוהיבשיו10שאבףרש

לכשאראיה‐‐םינפלרוצחיכברחבהכההכלמתאו

יפלהברשאשפנהלכתאוכיו11הלאהתוכלממה

שאבףרשרוצחתאוהמשנלכרתונאל‐‐םרחהברח

דכלםהיכלמלכתאוהלאהםיכלמהירעלכתאו12

השמהוצרשאכםתואםירחה‐‐ברחיפלםכיועשוהי

אל‐‐םלתלעתודמעהםירעהלכקר13הוהידבע

עשוהיףרשהדבלרוצחתאיתלוזלארשיםפרש

ינבםהלוזזבהמהבהוהלאהםירעהללשלכו14
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םדמשהדעברחיפלוכהםדאהלכתאקרלארשי

תאהוהיהוצרשאכ15המשנלכוריאשהאל‐‐םתוא

‐עשוהיהשעןכועשוהיתאהשמהוצןכודבעהשמ

16השמתאהוהיהוצרשאלכמרבדריסהאל‐

בגנהלכתאורההתאזהץראהלכתאעשוהיחקיו

תאוהברעהתאוהלפשהתאוןשגהץראלכתאו

ריעשהלועהקלחהרההןמ17התלפשולארשירה

תאוןומרחרהתחתןונבלהתעקבבדגלעבדעו

השעםיברםימי18םתימיוםכיודכלםהיכלמלכ

התיהאל19המחלמ‐‐הלאהםיכלמהלכתאעשוהי

יבשייוחהיתלבלארשיינבלאהמילשהרשאריע

התיההוהיתאמיכ20המחלמבוחקללכהתאןועבג

ןעמללארשיתאהמחלמהתארקלםבלתאקזחל

םדימשהןעמליכהנחתםהלתויהיתלבלםמירחה

איההתעבעשוהיאביו21השמתאהוהיהוצרשאכ

ןמרבדןמןורבחןמרההןמםיקנעהתאתרכיו

םהירעםעלארשירהלכמוהדוהירהלכמובנע

לארשיינבץראבםיקנערתונאל22עשוהיםמירחה

תאעשוהיחקיו23וראשנ‐‐דודשאבותגבהזעבקר

עשוהיהנתיוהשמלאהוהירבדרשאלככץראהלכ

הטקשץראהוםהיטבשלםתקלחמכלארשילהלחנל

המחלממ

ושריולארשיינבוכהרשאץראהיכלמהלאו12

ןונראלחנמ‐‐שמשההחרזמןדריהרבעבםצראתא

ךלמןוחיס2החרזמהברעהלכוןומרחרהדע

תפשלערשארעורעמלשמ‐‐ןובשחבבשויהירמאה

לחנהקבידעודעלגהיצחולחנהךותוןונראלחנ

דעוהחרזמתורנכםידעהברעהו3ןומעינבלובג

תומשיהתיבךרדהחרזמחלמהםיהברעהםי

ןשבהךלמגועלובגו4הגספהתודשאתחת‐‐ןמיתמו

לשמו5יערדאבותורתשעבבשויה‐‐םיאפרהרתימ

ירושגהלובגדעןשבהלכבוהכלסבוןומרחרהב

6ןובשחךלמןוחיסלובג‐‐דעלגהיצחויתכעמהו

דבעהשמהנתיוםוכהלארשיינבוהוהידבעהשמ

7השנמהטבשיצחלוידגלוינבוארלהשריהוהי

לארשיינבועשוהיהכהרשאץראהיכלמהלאו

דעוןונבלהתעקבבדגלעבמהמיןדריהרבעב

יטבשלעשוהיהנתיוהריעשהלעהקלחהרהה

הברעבוהלפשבורהב8םתקלחמכ‐‐השרילארשי

ינענכהוירמאהיתחה‐‐בגנבורבדמבותודשאבו

יעהךלמדחאוחיריךלמ9יסוביהויוחהיזרפה

ךלמדחאםלשוריךלמ10דחאלאתיבדצמרשא

12דחאשיכלךלמדחאתומריךלמ11דחאןורבח

דחארבדךלמ13דחארזגךלמדחאןולגעךלמ

דחאדרעךלמדחאהמרחךלמ14דחארדגךלמ

הדקמךלמ16דחאםלדעךלמדחאהנבלךלמ15

רפחךלמדחאחופתךלמ17דחאלאתיבךלמדחא

ךלמ19דחאןורשלךלמדחאקפאךלמ18דחא

ןוארמןורמשךלמ20דחארוצחךלמדחאןודמ

ודגמךלמדחאךנעתךלמ21דחאףשכאךלמדחא

23דחאלמרכלםענקיךלמדחאשדקךלמ22דחא

24דחאלגלגלםיוגךלמדחארודתפנלרודךלמ

דחאוםישלשםיכלמלכדחאהצרתךלמ

התאוילאהוהירמאיוםימיבאבןקזעשוהיו13

התשרלדאמהברההראשנץראהוםימיבתאבהתנקז

לכוםיתשלפהתולילגלכתראשנהץראהתאז2

לובגדעוםירצמינפלערשארוחישהןמ3ירושגה

םיתשלפינרסתשמחבשחתינענכל‐‐הנופצןורקע

4םיועהוינורקעהויתגהינולקשאהידודשאהויתזעה

דע‐‐םינדיצלרשאהרעמוינענכהץראלכןמיתמ

ןונבלהלכוילבגהץראהו5ירמאהלובגדעהקפא

אובלדע‐‐ןומרחרהתחתדגלעבמשמשהחרזמ

לכםימתפרשמדעןונבלהןמרההיבשילכ6תמח

הלפהקרלארשיינבינפמםשירואיכנא‐‐םינדיצ

תאקלחהתעו7ךיתיוצרשאכהלחנבלארשיל

טבשהיצחוםיטבשהתעשתל‐‐הלחנבתאזהץראה

ןתנרשא‐‐םתלחנוחקלידגהוינבוארהומע8השנמה

השמםהלןתנרשאכהחרזמןדריהרבעבהשמםהל

ריעהוןונראלחנתפשלערשארעורעמ9הוהידבע

10ןובידדע‐‐אבדימרשימהלכולחנהךותברשא
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דע‐‐ןובשחבךלמרשאירמאהךלמןוחיסירעלכו

לכויתכעמהוירושגהלובגודעלגהו11ןומעינבלובג

גועתוכלממלכ12הכלסדע‐‐ןשבהלכוןומרחרה

רתימראשנאוהיערדאבותורתשעבךלמרשאןשבב

לארשיינבושירוהאלו13םשריוהשמםכיוםיאפרה

ברקבתכעמורושגבשיויתכעמהתאוירושגהתא

הלחנןתנאליולהטבשלקר14הזהםויהדעלארשי

15ולרבדרשאכותלחנאוהלארשייהלאהוהיישא

םהליהיו16םתחפשמלןבוארינבהטמלהשמןתיו

רשאריעהוןונראלחנתפשלערשארעורעמלובגה

לכוןובשח17אבדימלע‐‐רשימהלכולחנהךותב

ןועמלעבתיבולעבתומבוןבידרשימברשאהירע

תרצוהמבשוםיתירקו19תעפמותמדקוהצהיו18

תיבוהגספהתודשאורועפתיבו20קמעהרהברחשה

ךלמןוחיסתוכלממלכורשימהירעלכו21תומשיה

תאוותאהשמהכהרשאןובשחבךלמרשאירמאה

תאורוחתאורוצתאוםקרתאויואתאןידמיאישנ

רועבןבםעלבתאו22ץראהיבשיןוחיסיכיסנעבר

יהיו23םהיללחלאברחבלארשיינבוגרה‐‐םסוקה

ןבוארינבתלחנתאזלובגוןדריה‐‐ןבוארינבלובג

הטמלהשמןתיו24ןהירצחוםירעהםתוחפשמל

רזעי‐‐לובגהםהליהיו25םתחפשמלדגינבלדג

רשארעורעדעןומעינבץראיצחודעלגהירעלכו

םינטבוהפצמהתמרדעןובשחמו26הברינפלע

תיבוםרהתיבקמעבו27רבדללובגדעםינחממו

ןובשחךלמןוחיסתוכלממרתיןופצותוכסוהרמנ

28החרזמןדריהרבעתרנכםיהצקדע‐‐לבגוןדריה

ןתיו29םהירצחוםירעהםתחפשמלדגינבתלחנתאז

‐השנמינבהטמיצחליהיוהשנמטבשיצחלהשמ

לכןשבהלכםינחממםלובגיהיו30םתוחפשמל‐

‐ןשבברשאריאיתוחלכוןשבהךלמגועתוכלממ

ירעיערדאותורתשעודעלגהיצחו31ריעםישש‐

ינביצחלהשנמןבריכמינבלןשבבגועתוכלממ

תוברעבהשמלחנרשאהלא32םתוחפשמלריכמ

‐‐יולהטבשלו33החרזמוחיריןדרילרבעמבאומ

םתלחנאוהלארשייהלאהוהיהלחנהשמןתנאל

םהלרבדרשאכ

רשא‐‐ןענכץראבלארשיינבולחנרשאהלאו14

תובאישארוןונןבעשוהיוןהכהרזעלאםתואולחנ

הוהיהוצרשאכםתלחנלרוגב2לארשיינבלתוטמה

השמןתניכ3הטמהיצחותוטמהתעשתלהשמדיב

‐םיוללוןדרילרבעמהטמהיצחותוטמהינשתלחנ

תוטמינשףסויינבויהיכ4םכותבהלחנןתנאל‐

םאיכץראבםיוללקלחונתנאלוםירפאוהשנמ

רשאכ5םנינקלוםהינקמלםהישרגמותבשלםירע

תאוקלחיולארשיינבושעןכהשמתאהוהיהוצ

רמאיולגלגבעשוהילאהדוהיינבושגיו6ץראה

רשארבדהתאתעדיהתאיזנקההנפיןבבלכוילא

לעויתודאלעםיהלאהשיאהשמלאהוהירבד

חלשביכנאהנשםיעבראןב7ענרבשדקב‐‐ךיתודא

ץראהתאלגרל‐‐ענרבשדקמיתאהוהידבעהשמ

ולערשאיחאו8יבבלםערשאכרבדותאבשאו

הוהיירחאיתאלמיכנאוםעהבלתאויסמהימע

ץראהאלםארמאלאוההםויבהשמעבשיו9יהלא

דעךינבלוהלחנלהיהתךלהבךלגרהכרדרשא

היחההנההתעו10יהלאהוהיירחאתאלמיכםלוע

זאמהנששמחוםיעבראהזרבדרשאכיתואהוהי

לארשיךלהרשאהשמלאהזהרבדהתאהוהירבד

הנשםינמשושמחןבםויהיכנאהנההתעורבדמב

‐‐השמיתואחלשםויברשאכקזחםויהינדוע11

התעו12אובלותאצלוהמחלמלהתעיחככוזאיחככ

יכאוההםויבהוהירבדרשאהזהרההתאילהנת

תולדגםירעוםשםיקנעיכאוההםויבתעמשהתא

הוהירבדרשאכםיתשרוהויתואהוהיילוא‐‐תורצב

הנפיןבבלכלןורבחתאןתיועשוהיוהכרביו13

יזנקההנפיןבבלכלןורבחהתיהןכלע14הלחנל

יהלאהוהיירחאאלמרשאןעי‐‐הזהםויהדעהלחנל

םדאהעבראתירקםינפלןורבחםשו15לארשי

המחלממהטקשץראהואוהםיקנעבלודגה
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לאםתחפשמל‐‐הדוהיינבהטמללרוגהיהיו15

םהליהיו2ןמיתהצקמהבגנןצרבדמםודאלובג

3הבגנהנפהןשלהןמחלמהםיהצקמבגנלובג

בגנמהלעוהנצרבעוםיברקעהלעמלבגנמלאאציו

העקרקהבסנוהרדאהלעוןורצחרבעוענרבשדקל

תואצת)ויהו(היהוםירצמלחנאציוהנומצערבעו4

םיהמדקלובגו5בגנלובגםכלהיהיהזהמילובגה

ןושלמהנופצתאפללובגוןדריההצקדעחלמה

רבעוהלגחתיבלובגההלעו6ןדריההצקמםיה

ןבוארןבןהבןבאלובגההלעוהברעהתיבלןופצמ

לאהנפהנופצורוכעקמעמהרבדלובגההלעו7

לחנלבגנמרשאםימדאהלעמלחכנרשאלגלגה

ןיעלאויתאצתויהושמשןיעימלאלובגהרבעו

‐‐בגנמיסוביהףתכלאםנהןביגלובגההלעו8לגר

ינפלערשארההשארלאלובגההלעוםלשוריאיה

ראתו9הנופצםיאפרקמעהצקברשאהמיםנהיג

ירעלאאציוחותפנימןיעמלארההשארמלובגה

10םירעיתירקאיההלעבלובגהראתוןורפערה

ףתכלארבעוריעשרהלאהמיהלעבמלובגהבסנו

רבעושמשתיבדריוןולסכאיההנופצמםירעירה

ראתוהנופצןורקעףתכלאלובגהאציו11הנמת

ויהולאנביאציוהלעבהרהרבעוהנורכשלובגה

לובגולודגההמיהםילובגו12המילובגהתואצת

ןבבלכלו13םתחפשמל‐‐ביבסהדוהיינבלובגהז

‐‐עשוהילהוהייפלאהדוהיינבךותבקלחןתנהנפי

םשמשריו14ןורבחאיהקנעהיבאעבראתירקתא

תאוןמיחאתאויששתא‐‐קנעהינבהשולשתאבלכ

םשורבדיבשילאםשמלעיו15קנעהידיליימלת

תאהכירשאבלכרמאיו16רפסתירקםינפלרבד

17השאליתבהסכעתאוליתתנו‐‐הדכלורפסתירק

הסכעתאולןתיובלכיחאזנקןבלאינתעהדכליו

תאמלואשלוהתיסתוהאובביהיו18השאלותב

המבלכהלרמאיורומחהלעמחנצתוהדשהיבא

ינתתנבגנהץראיכהכרבילהנתרמאתו19ךל

תלגתאותוילעתלגתאהלןתיוםימתלגילהתתנו

םתחפשמל‐‐הדוהיינבהטמתלחנתאז20תויתחת

לובגלאהדוהיינבהטמלהצקמםירעהויהיו21

הנומידוהניקו22רוגיורדעולאצבק‐‐הבגנבםודא

25תולעבוםלטוףיז24ןנתיורוצחושדקו23הדעדעו

עמשוםמא26רוצחאיהןורצחתוירקוהתדחרוצחו

רצחו28טלפתיבוןומשחוהדגרצחו27הדלומו

30םצעוםייעוהלעב29היתויזבועבשראבולעוש

32הנסנסוהנמדמוגלקצו31המרחוליסכודלותלאו

עשתוםירשעםירעלכןומרוןיעוםיחלשותואבלו

חונזו34הנשאוהערצולואתשא‐‐הלפשב33ןהירצחו

הקזעוהכושםלדעותומרי35םניעהוחופתםינגןיעו

עבראםירעםיתרדגוהרדגהוםיתידעוםירעשו36

ןעלדו38דגלדגמוהשדחוןנצ37ןהירצחוהרשע

ןובכו40ןולגעותקצבושיכל39לאתקיוהפצמהו

הדקמוהמענוןוגדתיבתורדגו41שילתכוסמחלו

43ןשעורתעוהנבל42ןהירצחוהרשעששםירע

םירעהשארמוביזכאוהליעקו44ביצנוהנשאוחתפיו

ןורקעמ46הירצחוהיתנבוןורקע45ןהירצחועשת

דודשא47ןהירצחודודשאדילערשאלכהמיו

םירצמלחנדע‐‐הירצחוהיתונבהזעהירצחוהיתונב

ריתיורימש‐‐רהבו48לובגו)לודגה(לובגהםיהו

המתשאובנעו50רבדאיההנסתירקוהנדו49הכושו

ןהירצחוהרשעתחאםירעהלגוןלחוןשגו51םינעו

חופתתיבו)םוניו(םיניו53ןעשאוהמורוברא52

רעיצו‐‐ןורבחאיהעבראתירקוהטמחו54הקפאו

56הטויוףיזולמרכןועמ55ןהירצחועשתםירע

םירעהנמתוהעבגןיקה57חונזוםעדקיולאערזיו

תרעמו59רודגורוצתיבלוחלח58ןהירצחורשע

לעבתירק60ןהירצחוששםירעןקתלאותונעתיבו

61ןהירצחוםיתשםירעהברהו‐‐םירעיתירקאיה

ריעוןשבנהו62הככסוןידמהברעהתיב‐‐רבדמב

יסוביהתאו63ןהירצחוששםירעידגןיעוחלמה

םשירוהלהדוהיינב)ולכי(ולכויאלםלשורייבשוי

הזהםויהדעםלשוריבהדוהיינבתאיסוביהבשיו
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וחיריימלוחיריןדרימףסויינבללרוגהאציו16

אציו2לאתיב‐‐רהבוחירימהלערבדמההחרזמ

דריו3תורטעיכראהלובגלארבעוהזוללאתיבמ

‐‐ןותחתןרוחתיבלובגדעיטלפיהלובגלאהמי

השנמףסויינבולחניו4המיותאצתויהורזגדעו

לובגיהיוםתחפשמלםירפאינבלובגיהיו5םירפאו

ןוילעןרוחתיבדערדאתורטעהחרזמםתלחנ

לובגהבסנוןופצמתתמכמההמיהלובגהאציו6

דריו7החוניחרזממותוארבעוהלשתנאתהחרזמ

8ןדריהאציווחיריבעגפוהתרענותורטעהחונימ

המיהויתאצתויהוהנקלחנהמילובגהךליחופתמ

םירעהו9םתחפשמל‐‐םירפאינבהטמתלחנתאז

לכ‐‐השנמינבתלחנךותבםירפאינבלתולדבמה

בשויהינענכהתאושירוהאלו10ןהירצחוםירעה

יהיוהזהםויהדעםירפאברקבינענכהבשיורזגב

דבעסמל

‐ףסוירוכבאוהיכהשנמהטמללרוגהיהיו17

שיאהיהאוהיכדעלגהיבאהשנמרוכבריכמל‐

השנמינבליהיו2ןשבהודעלגהוליהיוהמחלמ

ינבלוקלחינבלורזעיבאינבל‐‐םתחפשמלםירתונה

הלאעדימשינבלורפחינבלוםכשינבלולאירשא

דחפלצלו3םתחפשמל‐‐םירכזהףסויןבהשנמינב

‐‐םינבולויהאלהשנמןבריכמןבדעלגןברפחןב

הלגחהענוהלחמ‐‐ויתנבתומשהלאותונבםאיכ

ינפלוןהכהרזעלאינפלהנברקתו4הצרתוהכלמ

תאהוצהוהירמאלםיאישנהינפלוןונןבעשוהי

יפלאםהלןתיווניחאךותבהלחנונלתתלהשמ

השנמילבחולפיו5ןהיבאיחאךותבהלחנהוהי

ןדרילרבעמרשאןשבהודעלגהץראמדבל‐‐הרשע

דעלגהץראווינבךותבהלחנולחנהשנמתונביכ6

רשאמהשנמלובגיהיו7םירתונההשנמינבלהתיה

ןימיהלאלובגהךלהוםכשינפלערשאתתמכמה

חופתוחופתץראהתיההשנמל8חופתןיעיבשילא

לחנלובגהדריו9םירפאינבלהשנמלובגלא

ירעךותבםירפאלהלאהםירעלחנלהבגנהנק

המיהויתאצתיהיולחנלןופצמהשנמלובגוהשנמ

ולובגםיהיהיוהשנמלהנופצוםירפאלהבגנ10

השנמליהיו11חרזממרכששיבוןופצמןועגפירשאבו

היתונבוםעלביוהיתונבוןאשתיברשאבורכששיב

יבשיוהיתונבורדןיעיבשיוהיתונבוראדיבשיתאו

12תפנהתשלש‐‐היתונבוודגמיבשיוהיתנבוךנעת

לאויוהלאהםירעהתאשירוהלהשנמינבולכיאלו

לארשיינבוקזחיכיהיו13תאזהץראבתבשלינענכה

ורבדיו14ושירוהאלשרוהוסמלינענכהתאונתיו

לרוגהלחנילהתתנעודמרמאלעשוהיתאףסויינב

ינכרבהכדערשאדעברםעינאודחאלבחודחא

הלעהתאברםעםאעשוהיםהילארמאיו15הוהי

יכםיאפרהויזרפהץראבםשךלתארבוהרעיהךל

ונלאצמיאלףסויינבורמאיו16םירפארהךלץא

קמעהץראבבשיהינענכהלכבלזרבבכרורהה

17לאערזיקמעברשאלוהיתונבוןאשתיבברשאל

רמאלהשנמלוםירפאלףסויתיבלאעשוהירמאיו

18דחאלרוגךלהיהיאל‐‐ךללודגחכוהתאברםע

ויתאצתךלהיהוותארבואוהרעייכךלהיהירהיכ

אוהקזחיכ‐‐וללזרבבכריכינענכהתאשירותיכ

םשוניכשיוהלשלארשיינבתדעלכולהקיו18

ינבבורתויו2םהינפלהשבכנץראהודעומלהאתא

3םיטבשהעבש‐‐םתלחנתאוקלחאלרשאלארשי

םיפרתמםתאהנאדעלארשיינבלאעשוהירמאיו

יהלאהוהיםכלןתנרשאץראהתאתשרלאובל

םחלשאוטבשלםישנאהשלשםכלובה4םכיתובא

‐‐םתלחניפלהתואובתכיוץראבוכלהתיוומקיו

הדוהיםיקלחהעבשלהתאוקלחתהו5ילאואביו

םלובגלעודמעיףסויתיבובגנמולובגלעדמעי

םיקלחהעבשץראהתאובתכתםתאו6ןופצמ

הוהיינפלהפלרוגםכליתיריוהנהילאםתאבהו

הוהיתנהכיכםכברקבםיוללקלחןיאיכ7וניהלא

םתלחנוחקלהשנמהטבשיצחוןבוארודגוותלחנ

הוהידבעהשמםהלןתנרשאהחרזמןדרילרבעמ

בתכלםיכלההתאעשוהיוציווכליוםישנאהומקיו8
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התואובתכוץראבוכלהתהווכלרמאלץראהתא

9הלשבהוהיינפללרוגםכלךילשאהפוילאובושו

העבשלםירעלהובתכיוץראבורבעיוםישנאהוכליו

10הלשהנחמהלאעשוהילאואביורפסלעםיקלח

קלחיוהוהיינפלהלשבלרוגעשוהיםהלךלשיו

11םתקלחמכלארשיינבלץראהתאעשוהיםש

לובגאציוםתחפשמל‐‐ןמינבינבהטמלרוגלעיו

םהליהיו12ףסויינבןיבוהדוהיינבןיבםלרוג

ףתכלאלובגההלעוןדריהןמהנופצתאפללובגה

ויתאצת)ויהו(היהוהמירהבהלעוןופצמוחירי

ףתכלאהזוללובגהםשמרבעו13ןואתיבהרבדמ

לערדאתורטעלובגהדריולאתיבאיה‐‐הבגנהזול

לובגהראתו14ןותחתןורחתיבלבגנמרשארהה

ןורחתיבינפלערשארההןמהבגנםיתאפלבסנו

תירקאיהלעבתירקלאויתאצת)ויהו(היהוהבגנ

הבגנתאפו15םיתאפתאזהדוהיינבריעםירעי

ימןיעמלאאציוהמילובגהאציוםירעיתירקהצקמ

ןביגינפלערשארהההצקלאלובגהדריו16חותפנ

ףתכלאםנהיגדריוהנופצםיאפרקמעברשאםנה

ןיעאציוןופצמראתו17לגרןיעדריוהבגניסוביה

דריוםימדאהלעמחכנרשאתולילגלאאציושמש

הברעהלומףתכלארבעו18ןבוארןבןהבןבא

תיבףתכלאלובגהרבעו19התברעהדריוהנופצ

לובגה)תואצת(ויתואצת)ויהו(היהוהנופצהלגח

הזהבגנןדריההצקלאהנופצחלמהםיןושללא

תאזהמדקתאפלותאלבגיןדריהו20בגנלובג

ויהו21םתחפשמל‐‐ביבסהיתלובגלןמינבינבתלחנ

תיבווחיריםהיתוחפשמל‐‐ןמינבינבהטמלםירעה

לאתיבוםירמצוהברעהתיבו22ץיצקקמעוהלגח

)הנמעה(ינמעהרפכו24הרפעוהרפהוםיועהו23

ןועבג25ןהירצחוהרשעםיתשםירעעבגוינפעהו

27הצמהוהריפכהוהפצמהו26תוראבוהמרהו

איהיסוביהוףלאהעלצו28הלארתולאפריוםקרו

ןהירצחוהרשעעבראםירע‐‐תירקתעבגםלשורי

םתחפשמלןמינבינבתלחנתאז

ןועמשינבהטמל‐‐ןועמשלינשהלרוגהאציו19

הדוהיינבתלחנךותבםתלחניהיוםתוחפשמל

3הדלומועבשועבשראב‐‐םתלחנבםהליהיו2

5המרחולותבודלותלאו4םצעוהלבולעושרצחו

תואבלתיבו6הסוסרצחותובכרמהתיבוגלקצו

רתעוןומרןיע7ןהירצחוהרשעשלשםירעןחורשו

רשאםירצחהלכו8ןהירצחועבראםירעןשעו

בגנתמארראבתלעבדעהלאהםירעהתוביבס

ינבלבחמ9םתחפשמל‐‐ןועמשינבהטמתלחנתאז

ברהדוהיינבקלחהיהיכןועמשינבתלחנהדוהי

לרוגהלעיו10םתלחנךותבןועמשינבולחניוםהמ

דעםתלחנלובגיהיוםתחפשמלןלובזינבלישילשה

תשבדבעגפוהלערמוהמילםלובגהלעו11דירש

דירשמבשו12םענקיינפלערשאלחנהלאעגפו

לאאציורבתתלסכלובגלעשמשהחרזמהמדק

התגהחרזמהמדקרבעםשמו13עיפיהלעותרבדה

ותאבסנו14הענהראתמהןומראציוןיצקהתערפח

תטקו15לאחתפייגויתאצתויהוןתנחןופצמלובגה

הרשעםיתשםירעםחלתיבוהלאדיוןורמשוללהנו

םירעה‐‐םתוחפשמלןלובזינבתלחנתאז16ןהירצחו

יעיברהלרוגהאצי‐‐רכששיל17ןהירצחוהלאה

הלאערזי‐‐םלובגיהיו18םתוחפשמלרכששיינבל

תיברהו20תרחנאוןאישוםירפחו19םנושותלוסכהו

ץצפתיבוהדחןיעוםינגןיעותמרו21ץבאוןוישקו

תיבו)המיצחשו(המוצחשורובתבלובגהעגפו22

הרשעששםירעןדריהםלובגתואצתויהושמש

םתחפשמל‐‐רכששיינבהטמתלחנתאז23ןהירצחו

ינבהטמלישימחהלרוגהאציו24ןהירצחוםירעה

ןטבוילחותקלח‐‐םלובגיהיו25םתוחפשמלרשא

המיהלמרכבעגפולאשמודעמעוךלמלאו26ףשכאו

עגפוןגדתיבשמשהחרזמבשו27תנבלרוחישבו

אציולאיענוקמעהתיבהנופצלאחתפייגבוןולבזב

דעהנקוןומחובחרוןרבעו28לאמשמלובכלא

רצרצבמריעדעוהמרהלובגהבשו29הברןודיצ

לבחמהמיהויתאצת)ויהו(ויהיוהסחלובגהבשו
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םיתשוםירשעםירעבחרוקפאוהמעו30הביזכא

םתחפשמל‐‐רשאינבהטמתלחנתאז31ןהירצחו

לרוגהאציילתפנינבל32ןהירצחוהלאהםירעה

ףלחמםלובגיהיו33םתחפשמלילתפנינבל‐‐יששה

יהיוםוקלדע‐‐לאנביובקנהימדאוםיננעצבןולאמ

אציורובתתונזאהמילובגהבשו34ןדריהויתאצת

םימעגפרשאבובגנמןולבזבעגפוהקקוחםשמ

םידצה‐‐רצבמירעו35שמשהחרזמןדריההדוהיבו

37רוצחוהמרהוהמדאו36תרנכותקרתמחורצ

םרחלאלדגמוןואריו38רוצחןיעויערדאושדקו

ןהירצחוהרשעעשתםירעשמשתיבותנעתיבו

םירעהםתחפשמל‐‐ילתפנינבהטמתלחנתאז39

לרוגהאציםתחפשמלןדינבהטמל40ןהירצחו

ריעולואתשאוהערצ‐‐םתלחנלובגיהיו41יעיבשה

התנמתוןוליאו43הלתיוןוליאוןיבלעשו42שמש

קרבינבודהיו45תלעבוןותבגוהקתלאו44ןורקעו

47ופילומלובגהםעןוקרהוןוקריהימו46ןומרתגו

םשלםעומחליוןדינבולעיוםהמןדינבלובגאציו

ובשיוהתואושריוברחיפלהתואוכיוהתואודכליו

תלחנתאז48םהיבאןדםשכןדםשללוארקיוהב

49ןהירצחוהלאהםירעהםתחפשמל‐‐ןדינבהטמ

לארשיינבונתיוהיתלובגלץראהתאלחנלולכיו

ולונתנהוהייפלע50םכותבןונןבעשוהילהלחנ

םירפארהבחרסתנמתתא‐‐לאשרשאריעהתא

ולחנרשאתלחנההלא51הבבשיוריעהתאהנביו

ינבתוטמלתובאהישארוןונןבעשוהיוןהכהרזעלא

דעומלהאחתפ‐‐הוהיינפלהלשבלרוגבלארשי

ץראהתאקלחמולכיו

ינבלארבד2רמאלעשוהילאהוהירבדיו20

יתרבדרשאטלקמהירעתאםכלונתרמאללארשי

הגגשבשפנהכמחצורהמשסונל3השמדיבםכילא

לאסנו4םדהלאגמטלקמלםכלויהותעדילבב

רבדוריעהרעשחתפדמעוהלאהםירעהמתחא

הריעהותאופסאווירבדתאאיההריעהינקזינזאב

םדהלאגףדרייכו5םמעבשיוםוקמולונתנוםהילא

הכהתעדילבביכודיבחצרהתאורגסיאלווירחא

בשיו6םושלשלומתמולאוהאנשאלווהערתא

תומדעטפשמלהדעהינפלודמעדעאיההריעב

חצורהבושיזאםההםימיבהיהירשאלודגהןהכה

7םשמסנרשאריעהלא‐‐ותיבלאווריעלאאבו

רהבםכשתאוילתפנרהבלילגבשדקתאושדקיו

8הדוהירהבןורבחאיהעבראתירקתאוםירפא

רבדמברצבתאונתנהחרזמוחיריןדרילרבעמו

דגהטממדעלגבתמארתאוןבוארהטממרשימב

ירעויההלא9השנמהטממןשבב)ןלוג(ןולגתאו

סונלםכותברגהרגלולארשיינבלכלהדעומה

םדהלאגדיבתומיאלוהגגשבשפנהכמלכהמש

הדעהינפלודמעדע

לאוןהכהרזעלאלאםיולהתובאישארושגיו21

2לארשיינבלתוטמהתובאישארלאוןונןבעשוהי

הוצהוהירמאלןענכץראבהלשבםהילאורבדיו

ונתמהבלןהישרגמותבשלםירעונלתתלהשמדיב

תאהוהייפלאםתלחנמםיולללארשיינבונתיו3

תחפשמללרוגהאציו4ןהישרגמתאוהלאהםירעה

הדוהיהטממםיולהןמןהכהןרהאינבליהיויתהקה

שלשםירע‐‐לרוגבןמינבהטממוינעמשההטממו

םירפאהטמתחפשממםירתונהתהקינבלו5הרשע

6רשעםירע‐‐לרוגבהשנמהטמיצחמוןדהטממו

רשאהטממורכששיהטמתוחפשממןושרגינבלו

םירע‐‐לרוגבןשבבהשנמהטמיצחמוילתפנהטממו

ןבוארהטממםתחפשמליררמינבל7הרשעשלש

ונתיו8הרשעםיתשםירע‐‐ןלובזהטממודגהטממו

ןהישרגמתאוהלאהםירעהתאםיולללארשיינב

הטממונתיו9לרוגבהשמדיבהוהיהוצרשאכ

הלאהםירעהתא‐‐ןועמשינבהטממוהדוהיינב

תוחפשממןרהאינבליהיו10םשבןהתאארקירשא

11הנשיארלרוגההיהםהליכיולינבמיתהקה

‐‐ןורבחאיהקונעהיבאעבראתירקתאםהלונתיו

ריעההדשתאו12היתביבסהשרגמתאוהדוהירהב

ינבלו13ותזחאבהנפיןבבלכלונתנהירצחתאו
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ןורבחתא‐‐חצרהטלקמריעתאונתנןהכהןרהא

תאורתיתאו14השרגמתאוהנבלתאוהשרגמתאו

תאוןלחתאו15השרגמתאועמתשאתאוהשרגמ

השרגמתאוןיעתאו16השרגמתאורבדתאוהשרגמ

םירעהשרגמתאושמשתיבתאהשרגמתאוהטיתאו

תאןימינבהטממו17הלאהםיטבשהינשתאמ‐‐עשת

תותנעתא18השרגמתאועבגתאהשרגמתאוןועבג

עבראםירעהשרגמתאוןומלעתאוהשרגמתאו

םירעהרשעשלש‐‐םינהכהןרהאינבירעלכ19

םירתונהםיולהתהקינבתוחפשמלו20ןהישרגמו

ונתיו21םירפאהטממםלרוגירעיהיותהקינבמ

‐‐השרגמתאוםכשתאחצרהטלקמריעתאםהל

תאוםיצבקתאו22השרגמתאורזגתאוםירפארהב

23עבראםירעהשרגמתאוןרוחתיבתאוהשרגמ

תאוןותבגתאהשרגמתאואקתלאתא‐‐ןדהטממו

תאוןומרתגתאהשרגמתאוןוליאתא24השרגמ

תא‐‐השנמהטמתיצחממו25עבראםירעהשרגמ

םירעהשרגמתאוןומרתגתאוהשרגמתאוךנעת

תהקינבתוחפשמלןהישרגמורשעםירעלכ26םיתש

הטמיצחמ‐‐םיולהתחפשממןושרגינבלו27םירתונה

ןשבב)ןלוג(ןולגתאחצרהטלקמריעתאהשנמ

םיתשםירעהשרגמתאוהרתשעבתאוהשרגמתאו

תרבדתאהשרגמתאוןוישקתארכששיהטממו28

םינגןיעתאהשרגמתאותומריתא29השרגמתאו

לאשמתארשאהטממו30עבראםירעהשרגמתאו

תאותקלחתא31השרגמתאוןודבעתאהשרגמתאו

הטממו32עבראםירעהשרגמתאובחרתאוהשרגמ

תאולילגבשדקתאחצרהטלקמריעתאילתפנ

תאוןתרקתאוהשרגמתאוראדתמחתאוהשרגמ

‐‐םתחפשמלינשרגהירעלכ33שלשםירעהשרגמ

יררמינבתוחפשמלו34ןהישרגמוריעהרשעשלש

תאוםענקיתאןלובזהטמתאמ‐‐םירתונהםיולה

תאוהנמדתא35השרגמתאוהתרקתאהשרגמ

הטממו36עבראםירעהשרגמתאוללהנתאהשרגמ

השרגמתאודעלגבתמרתאחצרהטלקמריעתאדג

תאהשרגמתאוןובשחתא37השרגמתאוםינחמתאו

ינבלםירעהלכ38עבראםירעלכהשרגמתאורזעי

יהיוםיולהתוחפשממםירתונהםתחפשמליררמ

ךותבםיולהירעלכ39הרשעםיתשםירע‐‐םלרוג

40ןהישרגמוהנמשוםיעבראםירע‐‐לארשיינבתזחא

היתביבסהישרגמוריעריע‐‐הלאהםירעההנייהת

לכתאלארשילהוהיןתיו41הלאהםירעהלכלןכ

42הבובשיוהושריוםתובאלתתלעבשנרשאץראה

אלוםתובאלעבשנרשאלככביבסמםהלהוהיחניו

ןתנםהיביאלכתא‐‐םהיביאלכמםהינפבשיאדמע

רשאבוטהרבדהלכמ‐‐רבדלפנאל43םדיבהוהי

אבלכהלארשיתיבלאהוהירבד

הטמיצחלוידגלוינבוארלעשוהיארקיזא22

רשאלכתאםתרמשםתא‐‐םהילארמאיו2השנמ

לכלילוקבועמשתוהוהידבעהשמםכתאהוצ

םימיהזםכיחאתאםתבזעאל3םכתאיתיוצרשא

הוהיתוצמתרמשמתא‐‐םתרמשוהזהםויהדעםיבר

רשאכםכיחאלםכיהלאהוהיחינההתעו4םכיהלא

ץראלאםכילהאלםכלוכלוונפהתעוםהלרבד

ןדריהרבעבהוהידבעהשמםכלןתנרשאםכתזחא

הרותהתאוהוצמהתאתושעלדאמורמשקר5

הוהיתאהבהאלהוהידבעהשמםכתאהוצרשא

הקבדלוויתוצמרמשלוויכרדלכבתכללוםכיהלא

םכרביו6םכשפנלכבוםכבבללכבודבעלווב

טבשיצחלו7םהילהאלאוכליוםחלשיועשוהי

םהיחאםעעשוהיןתנויצחלוןשבבהשמןתנהשנמה

לאעשוהיםחלשיכםגוהמיןדריה)רבעב(רבעמ

םיסכנברמאלםהילארמאיו8םכרביו‐‐םהילהא

ףסכבדאמברהנקמבוםכילהאלאובושםיבר

וקלחדאמהברהתומלשבולזרבבותשחנבובהזבו

ןבוארינבוכליוובשיו9םכיחאםעםכיביאללש

הלשמלארשיינבתאמהשנמהטבשיצחודגינבו

ץראלאדעלגהץראלאתכלל‐‐ןענכץראברשא

ואביו10השמדיבהוהייפלעהבוזחאנרשאםתזחא

ןבוארינבונביוןענכץראברשאןדריהתולילגלא
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‐‐ןדריהלעחבזמםשהשנמהטבשיצחודגינבו

הנהרמאללארשיינבועמשיו11הארמללודגחבזמ

חבזמהתאהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונב

ינברבעלאןדריהתולילגלא‐‐ןענכץראלומלא

ינבתדעלכולהקיולארשיינבועמשיו12לארשי

ינבוחלשיו13אבצלםהילעתולעלהלשלארשי

טבשיצחלאודגינבלאוןבוארינבלאלארשי

ןהכהרזעלאןבסחניפתאדעלגהץראלא‐‐השנמ

תיבלדחאאישנדחאאישנ‐‐ומעםיאשנהרשעו14

המהםתובאתיבשארשיאולארשיתוטמלכלבא

דגינבלאוןבוארינבלאואביו15לארשייפלאל

םתאורבדיודעלגהץראלא‐‐השנמטבשיצחלאו

רשאהזהלעמההמהוהיתדעלכורמאהכ16רמאל

‐‐הוהיירחאמםויהבושללארשייהלאבםתלעמ

טעמה17הוהיבםויהםכדרמלחבזמםכלםכתונבב

הזהםויהדעונממונרהטהאלרשארועפןועתאונל

ירחאמםויהובשתםתאו18הוהיתדעבףגנהיהיו

לכלארחמוהוהיבםויהודרמתםתאהיהוהוהי

םכתזחאץראהאמטםאךאו19ףצקילארשיתדע

ןכשמםשןכשרשאהוהיתזחאץראלאםכלורבע

לאונתאוודרמתלאהוהיבוונכותבוזחאהוהוהי

הוהיחבזמידעלבמחבזמםכלםכתנבבודרמת

לכלעוםרחבלעמלעמחרזןבןכעאולה20וניהלא

21ונועבעוגאלדחאשיאאוהוףצקהיהלארשיתדע

ורבדיוהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונעיו

םיהלאלאהוהיםיהלאלא22לארשייפלאישארתא

לעמבםאודרמבםאעדיאוהלארשיועדיאוההוהי

חבזמונלתונבל23הזהםויהונעישותלאהוהיב

החנמוהלועוילעתולעהלםאוהוהיירחאמבושל

24שקביאוההוהי‐‐םימלשיחבזוילעתושעלםאו

רחמרמאלתאזתאונישערבדמהגאדמאלםאו

יהלאהוהילוםכלהמרמאלונינבלםכינבורמאי

ןבוארינבםכיניבוונניבהוהיןתנלובגו25לארשי

ותיבשהוהוהיבקלחםכלןיא‐‐ןדריהתאדגינבו

‐‐רמאנו26הוהיתאארייתלבלונינבתאםכינב

חבזלאלוהלועלאלחבזמהתאתונבלונלאנהשענ

ונירחאוניתורדןיבוםכיניבווניניבאוהדעיכ27

וניחבזבווניתולעבוינפלהוהיתדבעתאדבעל

םכלןיאונינבלרחמםכינבורמאיאלוונימלשבו

לאוונילאורמאייכהיהו‐‐רמאנו28הוהיבקלח

רשאהוהיחבזמתינבתתאוארונרמאורחמוניתרד

וניניבאוהדעיכ‐‐חבזלאלוהלועלאלוניתובאושע

בושלוהוהיבדרמלונממונלהלילח29םכיניבו

‐חבזלוהחנמלהלעלחבזמתונבלהוהיירחאמםויה

עמשיו30ונכשמינפלרשאוניהלאהוהיחבזמדבלמ‐

רשאלארשייפלאישארוהדעהיאישנוןהכהסחניפ

ינבודגינבוןבוארינבורבדרשאםירבדהתאותא

רזעלאןבסחניפרמאיו31םהיניעבבטייוהשנמ

םויההשנמינבלאודגינבלאוןבוארינבלאןהכה

לעמההוהיבםתלעמאלרשאהוהיונכותביכונעדי

בשיו32הוהידימ‐‐לארשיינבתאםתלצהזאהזה

ןבוארינבתאמםיאישנהוןהכהרזעלאןבסחניפ

ינבלא‐‐ןענכץראלאדעלגהץראמדגינבתאמו

ינביניעברבדהבטייו33רבדםתואובשיולארשי

תולעלורמאאלולארשיינבםיהלאוכרביולארשי

ינבוןבוארינברשאץראהתאתחשלאבצלםהילע

יכחבזמלדגינבוןבוארינבוארקיו34הבםיבשידג

םיהלאההוהייכוניתניבאוהדע

הוהיחינהרשאירחאםיברםימימיהיו23

2םימיבאבןקזעשוהיוביבסמםהיביאלכמלארשיל

ויטפשלווישארלווינקזל‐‐לארשילכלעשוהיארקיו

םתאו3םימיביתאביתנקזינא‐‐םהלארמאיווירטשלו

םיוגהלכלםכיהלאהוהיהשערשאלכתאםתיאר

4םכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכםכינפמ‐‐הלאה

‐‐הלחנבהלאהםיראשנהםיוגהתאםכליתלפהואר

םיהויתרכהרשאםיוגהלכוןדריהןמםכיטבשל

םפדהיאוהםכיהלאהוהיו5שמשהאובמלודגה

םצראתאםתשריוםכינפלמםתאשירוהוםכינפמ

‐‐דאמםתקזחו6םכלםכיהלאהוהירבדרשאכ

השמתרותרפסבבותכהלכתאתושעלורמשל
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םיוגבאביתלבל7לואמשוןימיונממרוסיתלבל

אלםהיהלאםשבוםכתאהלאהםיראשנההלאה

8םהלווחתשתאלוםודבעתאלוועיבשתאלווריכזת

םויהדעםתישערשאכוקבדתםכיהלאהוהיבםאיכ

םתאוםימוצעוםילדגםיוגםכינפמהוהישרויו9הזה

םכמדחאשיא10הזהםויהדעםכינפבשיאדמעאל

רשאכםכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכףלאףדרי

תאהבהאלםכיתשפנלדאמםתרמשנו11םכלרבד

רתיבםתקבדוובושתבושםאיכ12םכיהלאהוהי

םהבםתנתחתהוםכתאהלאהםיראשנההלאהםיוגה

ףיסויאליכועדתעודי13םכבםהוםהבםתאבו

םכינפלמהלאהםיוגהתאשירוהלםכיהלאהוהי

םיננצלוםכידצבטטשלושקומלוחפלםכלויהו

רשאתאזההבוטההמדאהלעמםכדבאדעםכיניעב

םויהךלוהיכנאהנהו14םכיהלאהוהיםכלןתנ

םכשפנלכבוםכבבללכבםתעדיוץראהלכךרדב

רשאםיבוטהםירבדהלכמדחארבדלפנאליכ

לפנאלםכלואבלכה‐‐םכילעםכיהלאהוהירבד

רבדהלכםכילעאברשאכהיהו15דחארבדונממ

הוהיאיביןכםכילאםכיהלאהוהירבדרשאבוטה

לעמםכתואודימשהדע‐‐ערהרבדהלכתאםכילע

םכיהלאהוהיםכלןתנרשאתאזההבוטההמדאה

םכתאהוצרשאםכיהלאהוהיתירבתאםכרבעב16

‐םהלםתיוחתשהוםירחאםיהלאםתדבעוםתכלהו

ץראהלעמהרהמםתדבאוםכבהוהיףאהרחו‐

םכלןתנרשאהבוטה

ארקיוהמכשלארשייטבשלכתאעשוהיףסאיו24

ובציתיווירטשלוויטפשלווישארלולארשיינקזל

רמאהכםעהלכלאעשוהירמאיו2םיהלאהינפל

םכיתובאובשירהנהרבעבלארשייהלאהוהי

םיהלאודבעיורוחניבאוםהרבאיבאחרתםלועמ

רהנהרבעמםהרבאתאםכיבאתאחקאו3םירחא

וערזתא)הבראו(בראוןענכץראלכבותאךלואו

ושעתאובקעיתאקחצילןתאו4קחציתאולןתאו

וינבובקעיוותואתשרלריעשרהתאושעלןתאו

תאףגאוןרהאתאוהשמתאחלשאו5םירצמודרי

6םכתאיתאצוהרחאווברקביתישערשאכםירצמ

ופדריוהמיהואבתוםירצממםכיתובאתאאיצואו

7ףוסםי‐‐םישרפבובכרבםכיתובאירחאםירצמ

םירצמהןיבוםכיניבלפאמםשיוהוהילאוקעציו

רשאתאםכיניעהניארתווהסכיוםיהתאוילעאביו

האבאו8םיברםימירבדמבובשתוםירצמביתישע

ןדריהרבעבבשויהירמאהץראלאםכתא)אבאו(

םצראתאושריתוםכדיבםתואןתאוםכתאומחליו

באומךלמרופצןבקלבםקיו9םכינפמםדימשאו

‐‐רועבןבםעלבלארקיוחלשיולארשיבםחליו

ךרביוםעלבלעמשליתיבאאלו10םכתאללקל

ןדריהתאורבעתו11ודימםכתאלצאוםכתאךורב

ירמאהוחיריילעבםכבומחליווחירילאואבתו

ןתאויסוביהויוחהישגרגהויתחהוינענכהויזרפהו

שרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו12םכדיבםתוא

אלוךברחבאלירמאהיכלמינשםכינפמםתוא

םירעוהבתעגיאלרשאץראםכלןתאו13ךתשקב

אלרשאםיתיזוםימרכםהבובשתוםתינבאלרשא

ודבעוהוהיתאואריהתעו14םילכאםתאםתעטנ

ודבערשאםיהלאתאוריסהותמאבוםימתב‐‐ותא

15הוהיתאודבעוםירצמבורהנהרבעבםכיתובא

תאםויהםכלורחבהוהיתאדבעלםכיניעבערםאו

רשאםכיתובאודבערשאםיהלאתאםא‐‐ןודבעתימ

רשאירמאהיהלאתאםאורהנה)רבעמ(רבעב

16הוהיתאדבעניתיבויכנאוםצראבםיבשיםתא

דבעל‐‐הוהיתאבזעמונלהלילחרמאיוםעהןעיו

ונתאהלעמהאוהוניהלאהוהייכ17םירחאםיהלא

השערשאוםידבעתיבמםירצמץראמוניתובאתאו

לכבונרמשיוהלאהתולדגהתותאהתאוניניעל

ונרבערשאםימעהלכבוהבונכלהרשאךרדה

ירמאהתאוםימעהלכתאהוהישרגיו18םברקב

אוהיכהוהיתאדבענונחנאםגונינפמ‐‐ץראהבשי

תאדבעלולכותאלםעהלאעשוהירמאיו19וניהלא

אשיאלאוהאונקלאאוהםישדקםיהלאיכ‐‐הוהי



166עשוהי

םתדבעוהוהיתאובזעתיכ20םכיתואטחלוםכעשפל

רשאירחאםכתאהלכוםכלערהובשורכניהלא

הוהיתאיכאלעשוהילאםעהרמאיו21םכלביטיה

יכםכבםתאםידעםעהלאעשוהירמאיו22דבענ

םידעורמאיוותואדבעלהוהיתאםכלםתרחבםתא

וטהוםכברקברשארכנהיהלאתאוריסההתעו23

לאםעהורמאיו24לארשייהלאהוהילאםכבבלתא

תרכיו25עמשנולוקבודבענוניהלאהוהיתאעשוהי

טפשמוקחולםשיואוההםויבםעלתירבעשוהי

רפסבהלאהםירבדהתאעשוהיבתכיו26םכשב

הלאהתחתםשהמיקיוהלודגןבאחקיוםיהלאתרות

הנהםעהלכלאעשוהירמאיו27הוהישדקמברשא

לכתאהעמשאיהיכ‐‐הדעלונבהיהתתאזהןבאה

ןפהדעלםכבהתיהוונמערבדרשאהוהיירמא

שיאםעהתאעשוהיחלשיו28םכיהלאבןושחכת

ןבעשוהיתמיוהלאהםירבדהירחאיהיו29ותלחנל

ותאורבקיו30םינשרשעוהאמןב‐‐הוהידבעןונ

ןופצמםירפארהברשאחרסתנמתבותלחנלובגב

עשוהיימילכהוהיתאלארשידבעיו31שעגרהל

רשאועשוהיירחאםימיוכיראהרשאםינקזהימילכו

תאו32לארשילהשערשאהוהיהשעמלכתאועדי

ורבקםירצממלארשיינבולעהרשאףסויתומצע

רומחינבתאמבקעיהנקרשאהדשהתקלחבםכשב

33הלחנלףסויינבלויהיוהטישקהאמבםכשיבא

ונבסחניפתעבגבותאורבקיותמןרהאןברזעלאו

םירפארהבולןתנרשא
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םיטפוש
הוהיבלארשיינבולאשיועשוהיתומירחאיהיו1

2ובםחלהלהלחתבינענכהלאונלהלעיימרמאל

3ודיבץראהתאיתתנהנההלעיהדוהיהוהירמאיו

המחלנוילרגביתאהלעויחאןועמשלהדוהירמאיו

ןועמשותאךליוךלרוגבךתאינאםגיתכלהוינענכב

םדיביזרפהוינענכהתאהוהיןתיוהדוהילעיו4

ינדאתאואצמיו5שיאםיפלאתרשעקזבבםוכיו

6יזרפהתאוינענכהתאוכיוובומחליוקזבבקזב

תאוצצקיו‐‐ותואוזחאיווירחאופדריוקזבינדאסניו

םיכלמםיעבשקזבינדארמאיו7וילגרווידיתונהב

תחתםיטקלמויהםיצצקמםהילגרוםהידיתונהב

והאיביוםיהלאילםלשןכיתישערשאכ‐‐ינחלש

םלשוריבהדוהיינבומחליו8םשתמיוםלשורי

9שאבוחלשריעהתאוברחיפלהוכיוהתואודכליו

רההבשוי‐‐ינענכבםחלהלהדוהיינבודרירחאו

בשויהינענכהלאהדוהיךליו10הלפשהובגנהו

יששתאוכיועבראתירקםינפלןורבחםשוןורבחב

ריבדיבשוילאםשמךליו11ימלתתאוןמיחאתאו

רשאבלכרמאיו12רפסתירקםינפלריבדםשו

יתבהסכעתאוליתתנו‐‐הדכלורפסתירקתאהכי

ונממןטקהבלכיחאזנקןבלאינתעהדכליו13השאל

והתיסתוהאובביהיו14השאלותבהסכעתאולןתיו

רמאיורומחהלעמחנצתוהדשההיבאתאמלאשל

ץראיכהכרבילהבהולרמאתו15ךלהמבלכהל

תלגתאבלכהלןתיוםימתלגילהתתנוינתתנבגנה

ולעהשמןתחיניקינבו16תיתחתתלגתאותילע

רשאהדוהירבדמהדוהיינבתאםירמתהריעמ

תאהדוהיךליו17םעהתאבשיוךליודרעבגנב

התואומירחיותפצבשויינענכהתאוכיוויחאןועמש

הזעתאהדוהידכליו18המרחריעהםשתאארקיו

תאוןורקעתאוהלובגתאוןולקשאתאוהלובגתאו

יכרההתאשריוהדוהיתאהוהייהיו19הלובג

20םהללזרבבכריכקמעהיבשיתאשירוהלאל

םשמשרויוהשמרבדרשאכןורבחתאבלכלונתיו

םלשוריבשייסוביהתאו21קנעהינבהשלשתא

ןמינבינבתאיסוביהבשיוןמינבינבושירוהאל

םהםגףסויתיבולעיו22הזהםויהדעםלשוריב

םשולאתיבבףסויתיבוריתיו23םמעהוהיולאתיב

ריעהןמאצוישיאםירמשהואריו24זולםינפלריעה

דסחךמעונישעוריעהאובמתאאנונארהולורמאיו

תאוברחיפלריעהתאוכיוריעהאובמתאםאריו25

ץראשיאהךליו26וחלשותחפשמלכתאושיאה

םויהדעהמשאוה‐‐זולהמשארקיוריעןביוםיתחה

היתונבתאוןאשתיבתאהשנמשירוהאלו27הזה

תאורוד)יבשוי(בשויתאוהיתנבתאוךנעתתאו

ודגמיבשויתאוהיתנבתאוםעלבייבשויתאוהיתונב

יהיו28תאזהץראבתבשלינענכהלאויוהיתונבתאו

אלשירוהוסמלינענכהתאםשיולארשיקזחיכ

רזגבבשויהינענכהתאשירוהאלםירפאו29ושירוה

תאשירוהאלןלובז30רזגבוברקבינענכהבשיו

וברקבינענכהבשיוללהניבשויתאוןורטקיבשוי

יבשויתאווכעיבשיתאשירוהאלרשא31סמלויהיו

קיפאתאוהבלחתאוביזכאתאובלחאתאוןודיצ

ץראהיבשיינענכהברקבירשאהבשיו32בחרתאו

תיביבשיתאשירוהאלילתפנ33ושירוהאליכ

יבשיינענכהברקבבשיותנעתיביבשיתאושמש

34סמלםהלויהתנעתיבושמשתיביבשיוץראה

תדרלונתנאליכהרההןדינבתאירמאהוצחליו

ןוליאבסרחרהבתבשלירמאהלאויו35קמעל

לובגו36סמלויהיוףסויתיבדידבכתוםיבלעשבו

הלעמועלסהמ‐‐םיברקעהלעממירמאה

רמאיוםיכבהלאלגלגהןמהוהיךאלמלעיו2

רשאץראהלאםכתאאיבאוםירצממםכתאהלעא

םכתאיתירברפאאלרמאוםכיתבאליתעבשנ

‐תאזהץראהיבשוילתירבותרכתאלםתאו2םלועל

תאזהמילוקבםתעמשאלוןוצתתםהיתוחבזמ‐

ויהוםכינפמםתואשרגאאליתרמאםגו3םתישע

רבדכיהיו4שקומלםכלויהיםהיהלאוםידצלםכל

לארשיינבלכלאהלאהםירבדהתאהוהיךאלמ
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אוההםוקמהםשוארקיו5וכביוםלוקתאםעהואשיו

םעהתאעשוהיחלשיו6הוהילםשוחבזיוםיכב

7ץראהתאתשרלותלחנלשיאלארשיינבוכליו

םינקזהימילכועשוהיימילכהוהיתאםעהודבעיו

לכתאואררשאעושוהיירחאםימיוכיראהרשא

עשוהיתמיו8לארשילהשערשאלודגההוהיהשעמ

ותואורבקיו9םינשרשעוהאמןבהוהידבעןונןב

רהלןופצמםירפארהבסרחתנמתבותלחנלובגב

םקיוויתובאלאופסאנאוההרודהלכםגו10שעג

תאםגוהוהיתאועדיאלרשאםהירחארחארוד

תאלארשיינבושעיו11לארשילהשערשאהשעמה

תאובזעיו12םילעבהתאודבעיוהוהייניעבערה

וכליוםירצמץראמםתואאיצומהםתובאיהלאהוהי

םהיתוביבסרשאםימעהיהלאמםירחאםיהלאירחא

הוהיתאובזעיו13הוהיתאוסעכיוםהלווחתשיו

לארשיבהוהיףארחיו14תורתשעלולעבלודבעיו

םהיביואדיבםרכמיוםתואוסשיוםיסשדיבםנתיו

לכב15םהיביואינפלדמעלדועולכיאלוביבסמ

הוהירבדרשאכהערלםבהתיההוהידיואצירשא

הוהיםקיו16דאמםהלרציוםהלהוהיעבשנרשאכו

םהיטפשלאםגו17םהיסשדימםועישויוםיטפש

םהלווחתשיוםירחאםיהלאירחאונזיכ‐‐ועמשאל

תוצמעמשלםתובאוכלהרשאךרדהןמרהמורס

היהוםיטפשםהלהוהיםיקהיכו18ןכושעאל‐‐הוהי

טפושהימילכםהיביאדימםעישוהוטפשהםעהוהי

19םהיקחדוםהיצחלינפמםתקאנמהוהיםחנייכ

תכללםתובאמותיחשהוובשיטפושהתומבהיהו

אלםהלתוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחא

הוהיףארחיו20השקהםכרדמוםהיללעממוליפה

יתירבתאהזהיוגהורבערשאןעירמאיולארשיב

ינאםג21ילוקלועמשאלוםתובאתאיתיוצרשא

בזערשאםיוגהןמםהינפמשיאשירוהלףיסואאל

םירמשהלארשיתאםבתוסנןעמל22תמיועשוהי

‐‐םתובאורמשרשאכםבתכללהוהיךרדתאםה

םשירוהיתלבלהלאהםיוגהתאהוהיחניו23אלםא

עשוהידיבםנתנאלורהמ

לארשיתאםבתוסנלהוהיחינהרשאםיוגההלאו3

קר2ןענכתומחלמלכתאועדיאלרשאלכתא

קר‐‐המחלמםדמלללארשיינבתורדתעדןעמל

לכוםיתשלפינרסתשמח3םועדיאלםינפלרשא

לעברהמ‐‐ןונבלהרהבשייוחהוינדיצהוינענכה

‐‐לארשיתאםבתוסנלויהיו4תמחאובלדעןומרח

םתובאתאהוצרשאהוהיתוצמתאועמשיהתעדל

יתחהינענכהברקבובשילארשיינבו5השמדיב

םהיתונבתאוחקיו6יסוביהויוחהויזרפהוירמאהו

תאודבעיוםהינבלונתנםהיתונבתאוםישנלםהל

הוהייניעבערהתאלארשיינבושעיו7םהיהלא

תאוםילעבהתאודבעיוםהיהלאהוהיתאוחכשיו

ןשוכדיבםרכמיולארשיבהוהיףארחיו8תורשאה

תאלארשיינבודבעיוםירהנםראךלמםיתעשר

לאלארשיינבוקעזיו9םינשהנמשםיתעשרןשוכ

תא‐‐םעישיולארשיינבלעישומהוהיםקיוהוהי

וילעיהתו10ונממןטקהבלכיחאזנקןבלאינתע

הוהיןתיוהמחלמלאציולארשיתאטפשיוהוהיחור

ןשוכלעודיזעתוםראךלמםיתעשרןשוכתאודיב

לאינתעתמיוהנשםיעבראץראהטקשתו11םיתעשר

הוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו12זנקןב

יכלעלארשילעבאומךלמןולגעתאהוהיקזחיו

ןומעינבתאוילאףסאיו13הוהייניעבערהתאושע

םירמתהריעתאושרייולארשיתאךיוךליוקלמעו

הנומשבאומךלמןולגעתאלארשיינבודבעיו14

הוהיםקיוהוהילאלארשיינבוקעזיו15הנשהרשע

דירטאשיאינימיהןבארגןבדוהאתאעישומםהל

ךלמןולגעלהחנמודיבלארשיינבוחלשיוונימי

הכראדמג‐‐תויפינשהלוברחדוהאולשעיו16באומ

תאברקיו17ונימיךרילעוידמלתחתמהתוארגחיו

דאמאירבשיאןולגעובאומךלמןולגעלהחנמה

תאחלשיוהחנמהתאבירקהלהלכרשאכיהיו18

תארשאםיליספהןמבשאוהו19החנמהיאשנםעה
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‐סהרמאיוךלמהךילאילרתסרבדרמאיולגלגה

וילאאבדוהאו20וילעםידמעהלכוילעמואציו‐

דוהארמאיוודבלולרשאהרקמהתילעבבשיאוהו

חלשיו21אסכהלעמםקיוךילאילםיהלארבד

ונימיךרילעמברחהתאחקיוולאמשדיתאדוהא

רגסיובהלהרחאבצנהםגאביו22ונטבבהעקתיו

אציוונטבמברחהףלשאליכ‐‐בהלהדעבבלחה

תותלדרגסיוהנורדסמהדוהאאציו23הנדשרפה

ואריוואבוידבעואציאוהו24לענו‐‐ודעבהילעה

אוהךיסמךאורמאיותולענהילעהתותלדהנהו

הנהושובדעוליחיו25הרקמהרדחבוילגרתא

וחתפיוחתפמהתאוחקיוהילעהתותלדחתפונניא

דעטלמנדוהאו26תמהצראלפנםהינדאהנהו

התריעשהטלמיוםיליספהתארבעאוהוםהמהמתה

ומעודריוםירפארהברפושבעקתיוואובביהיו27

םהלארמאיו28םהינפלאוהורההןמלארשיינב

םכדיבבאומתאםכיביאתאהוהיןתניכירחאופדר

אלובאומלןדריהתורבעמתאודכליווירחאודריו

תרשעכאיההתעבבאומתאוכיו29רבעלשיאונתנ

שיאטלמנאלוליחשיאלכוןמשלכ‐‐שיאםיפלא

טקשתולארשידיתחתאוההםויבבאומענכתו30

ךיותנעןברגמשהיהוירחאו31הנשםינומשץראה

םגעשויורקבהדמלמבשיאתואמששםיתשלפתא

לארשיתאאוה

דוהאוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו4

ךלמרשאןענכךלמןיבידיבהוהיםרכמיו2תמ

3םיוגהתשרחבבשויאוהוארסיסואבצרשורוצחב

לזרבבכרתואמעשתיכהוהילאלארשיינבוקעציו

4הנשםירשעהקזחבלארשיינבתאץחלאוהוול

תאהטפשאיה‐‐תודיפלתשאהאיבנהשאהרובדו

הרובדרמתתחתתבשויאיהו5איההתעבלארשי

ינבהילאולעיוםירפארהב‐‐לאתיבןיבוהמרהןיב

םעניבאןבקרבלארקתוחלשתו6טפשמללארשי

יהלאהוהיהוצאלהוילארמאתוילתפנשדקמ

תרשעךמעתחקלורובתרהבתכשמוךללארשי

ךילאיתכשמו7ןולבזינבמוילתפנינבמשיאםיפלא

תאוובכרתאוןיביאבצרשארסיסתאןושיקלחנלא

יכלתםאקרבהילארמאיו8ךדיבוהיתתנוונומה

רמאתו9ךלאאלימעיכלתאלםאויתכלהוימע

ךרדהלעךתראפתהיהתאליכספאךמעךלאךלה

ארסיסתאהוהירכמיהשאדיביכ‐‐ךלוההתארשא

תאקרבקעזיו10השדקקרבםעךלתוהרובדםקתו

יפלאתרשעוילגרבלעיוהשדקילתפנתאוןלובז

ןיקמדרפניניקהרבחו11הרובדומעלעתושיא

םינעצבןוליאדעולהאטיוהשמןתחבבחינבמ

הלעיכארסיסלודגיו12שדקתארשא)םיננעצב(

לכתאארסיסקעזיו13רובתרהםעניבאןבקרב

‐‐ותארשאםעהלכתאולזרבבכרתואמעשתובכר

לאהרבדרמאתו14ןושיקלחנלאםיוגהתשרחמ

‐ךדיבארסיסתאהוהיןתנרשאםויההזיכםוקקרב

תרשעורובתרהמקרבדריוךינפלאציהוהיאלה‐

לכתאוארסיסתאהוהיםהיו15וירחאשיאםיפלא

דריוקרבינפל‐‐ברחיפלהנחמהלכתאובכרה

ףדרקרבו16וילגרבסניוהבכרמהלעמארסיס

לכלפיוםיוגהתשרחדעהנחמהירחאובכרהירחא

ארסיסו17דחאדעראשנאל‐‐ברחיפלארסיסהנחמ

ןיבםולשיכיניקהרבחתשאלעילהאלאוילגרבסנ

לעיאצתו18יניקהרבחתיבןיבורוצחךלמןיבי

לאילאהרוסינדאהרוסוילארמאתוארסיסתארקל

רמאיו19הכימשבוהסכתוהלהאההילארסיוארית

דואנתאחתפתויתאמציכםימטעמאניניקשההילא

חתפדמעהילארמאיו20והסכתו‐‐והקשתובלחה

‐‐שיאהפשיהרמאוךלאשואבישיאםאהיהולהאה

להאהדתיתארבחתשאלעיחקתו21ןיאתרמאו

עקתתוטאלבוילאאובתוהדיבתבקמהתאםשתו

תמיוףעיוםדרנאוהוץראבחנצתוותקרבדתיהתא

ותארקללעיאצתוארסיסתאףדרקרבהנהו22

שקבמהתארשאשיאהתאךאראוךלולרמאתו

23ותקרבדתיהותמלפנארסיסהנהו‐‐הילאאביו

ינבינפלןענכךלמןיביתאאוההםויבםיהלאענכיו
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ןיבילעהשקוךולהלארשיינבדיךלתו24לארשי

ןענכךלמןיביתאותירכהרשאדע‐‐ןענכךלמ

רמאלאוההםויבםעניבאןבקרבוהרובדרשתו5

3הוהיוכרבםעבדנתהבלארשיבתוערפערפב2

הרישאיכנאהוהיליכנאםינזרוניזאהםיכלמועמש

ריעשמךתאצבהוהי4לארשייהלאהוהילרמזא

םגופטנםימשםגהשערץראםודאהדשמךדעצב

ינפמ‐‐יניסהזהוהיינפמולזנםירה5םימופטנםיבע

לעיימיבתנעןברגמשימיב6לארשייהלאהוהי

תולקלקעתוחראוכלי‐‐תוביתניכלהותוחראולדח

הרובדיתמקשדע‐‐ולדחלארשיבןוזרפולדח7

םחלזאםישדחםיהלארחבי8לארשיבםאיתמקש

לארשיבףלאםיעבראבחמרוהאריםאןגמםירעש

הוהיוכרבםעבםיבדנתמהלארשייקקוחליבל9

לעיכלהוןידמלעיבשיתורחצתונתאיבכר10

ונתיםשםיבאשמןיבםיצצחמלוקמ11וחיש‐‐ךרד

םירעשלודריזאלארשיבונוזרפתקדצהוהיתוקדצ

רישירבדירועירועהרובדירועירוע12הוהיםע

דירשדריזא13םעניבאןבךיבשהבשוקרבםוק

םירפאינמ14םירובגבילדריהוהיםעםירידאל

ריכמינמךיממעבןימינבךירחאקלמעבםשרש

ירשו15רפסטבשבםיכשמןלובזמוםיקקחמודרי

חלשקמעבקרבןכרכששיוהרבדםערכששיב

תבשיהמל16בליקקחםילדגןבוארתוגלפבוילגרב

ןבוארתוגלפלםירדעתוקרשעמשלםיתפשמהןיב

המלןדוןכשןדריהרבעבדעלג17בלירקחםילודג

18ןוכשיויצרפמלעוםימיףוחלבשירשאתוינארוגי

הדשימורמלעילתפנו‐‐תומלושפנףרחםעןולבז

ךנעתבןענכיכלמומחלנזאומחלנםיכלמואב19

ומחלנםימשןמ20וחקלאלףסכעצבודגמימלע

ןושיקלחנ21ארסיסםעומחלנםתולסממםיבכוכה

זא22זעישפניכרדתןושיקלחנםימודקלחנםפרג

ורוא23ויריבאתורהדתורהדמסוסיבקעומלה

ואבאליכהיבשירוראורא‐‐הוהיךאלמרמאזורמ

‐םישנמךרבת24םירובגבהוהיתרזעלהוהיתרזעל

םימ25ךרבתלהאבםישנמיניקהרבחתשאלעי‐

26האמחהבירקהםירידאלפסבהנתנבלחלאש

המלהוםילמעתומלהלהנימיוהנחלשתדתילהדי

ןיב27ותקרהפלחוהצחמוושארהקחמארסיס

רשאבלפנערכהילגרןיבבכשלפנערכהילגר

םאבביתוהפקשנןולחהדעב28דודשלפנםשערכ

עודמ‐‐אובלובכרששבעודמבנשאהדעבארסיס

ףאהנינעתהיתורשתומכח29ויתובכרמימעפורחא

ללשוקלחיואצמיאלה30הלהירמאבישתאיה

ארסיסלםיעבצללש‐‐רבגשארלםיתמחרםחר

ןכ31ללשיראוצלםיתמקרעבצהמקרםיעבצללש

ותרבגבשמשהתאצכויבהאוהוהיךיביואלכודבאי

הנשםיעבראץראהטקשתו

הוהיםנתיוהוהייניעבערהלארשיינבושעיו6

לארשילעןידמדיזעתו2םינשעבשןידמדיב

רשאתורהנמהתאלארשיינבםהלושעןידמינפמ

ערזםאהיהו3תודצמהתאותורעמהתאוםירהב

4וילעולעוםדקינבוקלמעוןידמהלעו‐‐לארשי

הזעךאובדעץראהלוביתאותיחשיוםהילעונחיו

יכ5רומחורושוהשולארשיבהיחמוריאשיאלו

הבראידכ)ואבו(ואביםהילהאוולעיםהינקמוםה

התחשלץראבואביורפסמןיאםהילמגלוםהלוברל

לארשיינבוקעזיוןידמינפמדאמלארשילדיו6

לעהוהילאלארשיינבוקעזיכיהיו7הוהילא

לארשיינבלאאיבנשיאהוהיחלשיו8ןידמתודא

יתילעהיכנאלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיו

לצאו9םידבעתיבמםכתאאיצאוםירצממםכתא

םתואשרגאוםכיצחללכדימוםירצמדימםכתא

ינאםכלהרמאו10םצראתאםכלהנתאוםכינפמ

םתארשאירמאהיהלאתאואריתאל‐‐םכיהלאהוהי

ךאלמאביו11ילוקבםתעמשאלוםצראבםיבשוי

שאוילרשאהרפעברשאהלאהתחתבשיוהוהי

ינפמסינהלתגבםיטחטבחונבןועדגוירזעהיבא

ךמעהוהיוילארמאיוהוהיךאלמוילאאריו12ןידמ

הוהישיוינדאיבןועדגוילארמאיו13ליחהרובג
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רשאויתאלפנלכהיאותאזלכונתאצמהמלוונמע

הוהיונלעהםירצממאלהרמאלוניתובאונלורפס

הוהיוילאןפיו14ןידמףכבוננתיוהוהיונשטנהתעו

ןידמףכמלארשיתאתעשוהוהזךחכבךלרמאיו

תאעישואהמבינדאיבוילארמאיו15ךיתחלשאלה

תיבבריעצהיכנאוהשנמבלדהיפלאהנהלארשי

תאתיכהוךמעהיהאיכהוהיוילארמאיו16יבא

ןחיתאצמאנםאוילארמאיו17דחאשיאכןידמ

אנלא18ימערבדמהתאשתואילתישעוךיניעב

יתחנהויתחנמתאיתאצהוךילאיאבדעהזמשמת

שעיואבןועדגו19ךבושדעבשאיכנארמאיוךינפל

קרמהולסבםשרשבהתוצמחמקתפיאוםיזעידג

רמאיו20שגיוהלאהתחתלאוילאאצויורורפבםש

חנהותוצמהתאורשבהתאחקםיהלאהךאלמוילא

חלשיו21ןכשעיוךופשקרמהתאוזלהעלסהלא

רשבבעגיוודיברשאתנעשמההצקתאהוהיךאלמ

תאורשבהתאלכאתורוצהןמשאהלעתותוצמבו

יכןועדגאריו22ויניעמךלההוהיךאלמותוצמה

יכ‐‐הוהיינדאההאןועדגרמאיואוההוהיךאלמ

רמאיו23םינפלאםינפהוהיךאלמיתיארןכלע

םשןביו24תומתאלאריתלאךלםולשהוהיול

םויהדעםולשהוהיולארקיוהוהילחבזמןועדג

אוהההלילביהיו25ירזעהיבאתרפעבונדוע‐‐הזה

רפוךיבאלרשארושהרפתאחקהוהיולרמאיו

ךיבאלרשאלעבהחבזמתאתסרהוםינשעבשינשה

הוהילחבזמתינבו26תרכתוילערשאהרשאהתאו

תאתחקלוהכרעמב‐‐הזהזועמהשארלעךיהלא

תרכתרשאהרשאהיצעבהלועתילעהוינשהרפה

רבדרשאכשעיווידבעמםישנאהרשעןועדגחקיו27

ישנאתאוויבאתיבתאארירשאכיהיוהוהיוילא

ריעהישנאומיכשיו28הלילשעיו‐‐םמויתושעמריעה

וילערשאהרשאהולעבהחבזמץתנהנהורקבב

29יונבהחבזמהלעהלעהינשהרפהתאוהתרכ

ושרדיוהזהרבדההשעימוהערלאשיאורמאיו

30הזהרבדההשעשאויןבןועדגורמאיו‐‐ושקביו

יכתמיוךנבתאאצוהשאוילאריעהישנאורמאיו

וילערשאהרשאהתרכיכולעבהחבזמתאץתנ

ןובירתםתאהוילעודמערשאלכלשאוירמאיו31

דעתמויולבירירשאותואןועישותםתאםאלעבל

32וחבזמתאץתניכולבריאוהםיהלאםארקבה

לעבהובברירמאללעבריאוההםויבולארקיו

םדקינבוקלמעוןידמלכו33וחבזמתאץתניכ

חורו34לאערזיקמעבונחיוורבעיוודחיופסאנ

רזעיבאקעזיורפושבעקתיוןועדגתאהשבלהוהי

אוהםגקעזיוהשנמלכבחלשםיכאלמו35וירחא

ולעיוילתפנבוןולבזבורשאבחלשםיכאלמווירחא

עישומךשיםאםיהלאהלאןועדגרמאיו36םתארקל

תאגיצמיכנאהנה37תרבדרשאכ‐‐לארשיתאידיב

לעוהדבלהזגהלעהיהילטםאןרגב‐‐רמצהתזג

לארשיתאידיבעישותיכיתעדיו‐‐ברחץראהלכ

הזגהתארזיותרחממםכשיו‐‐ןכיהיו38תרבדרשאכ

לאןועדגרמאיו39םימלפסהאולמהזגהןמלטץמיו

הסנאםעפהךאהרבדאויבךפארחילאםיהלאה

לעוהדבלהזגהלאברחאניהי‐‐הזגבםעפהקראנ

אוהההלילבןכםיהלאשעיו40לטהיהיץראהלכ

לטהיהץראהלכלעוהדבלהזגהלאברחיהיו

ותארשאםעהלכוןועדגאוהלעבריםכשיו7

תעבגמןופצמולהיהןידמהנחמודרחןיעלעונחיו

רשאםעהברןועדגלאהוהירמאיו2קמעבהרומה

לארשיילעראפתיןפםדיבןידמתאיתתמךתא

םעהינזאבאנארקהתעו3ילהעישוהידירמאל

בשיודעלגהרהמרפציובשידרחואריימרמאל

4וראשנםיפלאתרשעוףלאםינשוםירשעםעהןמ

לאםתואדרוהברםעהדועןועדגלאהוהירמאיו

ךליהזךילארמארשאהיהוםשךלונפרצאוםימה

ךליאלהזךילארמארשאלכוךתאךליאוהךתא

רמאיוםימהלאםעהתאדרויו5ךליאלאוהךמע

רשאכםימהןמונושלבקלירשאלכןועדגלאהוהי

ויכרבלעערכירשאלכודבלותואגיצתבלכהקלי

‐‐םהיפלאםדיבםיקקלמהרפסמיהיו6תותשל
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םהיכרבלעוערכםעהרתילכושיאתואמשלש

תואמשלשבןועדגלאהוהירמאיו7םימתותשל

ךדיבןידמתאיתתנוםכתאעישואםיקקלמהשיאה

םעההדצתאוחקיו8ומקמלשיאוכלי‐‐םעהלכו

שיאחלשלארשישיאלכתאוםהיתרפושתאוםדיב

היהןידמהנחמוקיזחהשיאהתואמשלשבווילהאל

וילארמאיואוהההלילביהיו9קמעבתחתמול

התאאריםאו10ךדיבויתתניכהנחמבדרםוקהוהי

תעמשו11הנחמהלאךרענהרפוהתאדר‐‐תדרל

דריוהנחמבתדריוךידיהנקזחתרחאוורבדיהמ

12הנחמברשאםישמחההצקלאורענהרפואוה

הבראכקמעבםילפנםדקינבלכוקלמעוןידמו

ברלםיהתפשלעשלוחכרפסמןיאםהילמגלוברל

רמאיוםולחוהערלרפסמשיאהנהו‐‐ןועדגאביו13

ךפהתמםירעשםחללילצהנהויתמלחםולחהנה

והכפהיולפיווהכיולהאהדעאביוןידמהנחמב

יתלבתאזןיארמאיווהערןעיו14להאהלפנוהלעמל

םיהלאהןתנלארשישיאשאויןבןועדגברחםא

ןועדגעמשכיהיו15הנחמהלכתאוןידמתאודיב

הנחמלאבשיווחתשיו‐‐ורבשתאוםולחהרפסמתא

הנחמתאםכדיבהוהיןתניכומוקרמאיולארשי

ןתיוםישארהשלששיאהתואמשלשתאץחיו16ןידמ

םידכהךותבםידפלוםיקירםידכוםלכדיבתורפוש

אביכנאהנהוושעתןכווארתינממםהילארמאיו17

יתעקתו18ןושעתןכהשעארשאכהיהוהנחמההצקב

םגתורפושבםתעקתויתארשאלכויכנא‐‐רפושב

19ןועדגלוהוהילםתרמאוהנחמהלכתוביבסםתא

שארהנחמההצקבותארשאשיאהאמוןועדגאביו

םירמשהתאומיקהםקהךא‐‐הנוכיתהתרמשאה

ועקתיו20םדיברשאםידכהץופנותורפושבועקתיו

וקיזחיוםידכהורבשיותורפושבםישארהתשלש

עוקתלתורפושהםנימידיבוםידפלבםלואמשדיב

ויתחתשיאודמעיו21ןועדגלוהוהילברחוארקיו

)וסוניו(וסיניוועיריוהנחמהלכץריוהנחמלביבס

ברחתאהוהיםשיותורפושהתואמשלשועקתיו22

הטשהתיבדעהנחמהסניוהנחמהלכבווהערבשיא

קעציו23תבטלעהלוחמלבאתפשדע‐‐התררצ

ופדריוהשנמלכןמורשאןמוילתפנמלארשישיא

םירפארהלכבןועדגחלשםיכאלמו24ןידמירחא

דעםימהתאםהלודכלוןידמתארקלודררמאל

ודכליוםירפאשיאלכקעציוןדריהתאוהרבתיב

ירשינשודכליו25ןדריהתאוהרבתיבדעםימהתא

ברוערוצבברועתאוגרהיובאזתאוברעתאןידמ

ברעשארוןידמלאופדריובאזבקיבוגרהבאזתאו

ןדרילרבעמןועדגלאואיבה‐‐באזו

ונלתישעהזהרבדההמםירפאשיאוילאורמאיו8

ןוביריוןידמבםחלהלתכלהיכונלתוארקיתלבל

םככהתעיתישעהמםהילארמאיו2הקזחבותא

םכדיב3רזעיבאריצבמ‐‐םירפאתוללעבוטאלה

יתלכיהמובאזתאוברעתאןידמירשתאםיהלאןתנ

הזהרבדהורבדבוילעמםחורהתפרזאםככתושע

שיאהתואמשלשואוהרבעהנדריהןועדגאביו4

אנונתתוכסישנאלרמאיו5םיפדרוםיפיעותארשא

יכנאו‐‐םהםיפיעיכילגרברשאםעלםחלתורככ

ירשרמאיו6ןידמיכלמענמלצוחבזירחאףדר

ךאבצלןתניכךדיבהתעענמלצוחבזףכהתוכס

תאוחבזתאהוהיתתבןכל‐‐ןועדגרמאיו7םחל

רבדמהיצוקתאםכרשבתאיתשדוידיבענמלצ

םהילארבדיולאונפםשמלעיו8םינקרבהתאו

9תוכסישנאונערשאכלאונפישנאותואונעיותאזכ

ץתאםולשביבושברמאללאונפישנאלםגרמאיו

םהינחמורקרקבענמלצוחבזו10הזהלדגמהתא

הנחמלכמםירתונהלכ‐‐ףלארשעתשמחכםמע

ברחףלששיאףלאםירשעוהאמםילפנהוםדקינב

חבנלםדקמםילהאבינוכשהךרדןועדגלעיו11

וסניו12חטבהיההנחמהוהנחמהתאךיוההבגיו

יכלמינשתאדכליוםהירחאףדריוענמלצוחבז

13דירחההנחמהלכוענמלצתאוחבזתאןידמ

סרחההלעמלמהמחלמהןמשאויןבןועדגבשיו

וילאבתכיווהלאשיותוכסישנאמרענדכליו14
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15שיאהעבשוםיעבש‐‐הינקזתאותוכסירשתא

רשאענמלצוחבזהנהרמאיותוכסישנאלאאביו

ךדיבהתעענמלצוחבזףכהרמאליתואםתפרח

ריעהינקזתאחקיו16םחלםיפעיהךישנאלןתניכ

ישנאתאםהבעדיוםינקרבהתאורבדמהיצוקתאו

ריעהישנאתאגרהיוץתנלאונפלדגמתאו17תוכס

רשאםישנאההפיאענמלצלאוחבזלארמאיו18

ינבראתכדחאםהומכךומכורמאיורובתבםתגרה

םתיחהולהוהייחםהימאינביחארמאיו19ךלמה

םוקורוכברתילרמאיו20םכתאיתגרהאל‐‐םתוא

רענונדועיכארייכוברחרענהףלשאלוםתואגרה

שיאכיכ‐‐ונבעגפוהתאםוקענמלצוחבזרמאיו21

חקיוענמלצתאוחבזתאגרהיוןועדגםקיוותרובג

שיאורמאיו22םהילמגיראוצברשאםינרהשהתא

ןבםגךנבםגהתאםגונבלשמןועדגלאלארשי

אלןועדגםהלארמאיו23ןידמדימונתעשוהיכךנב

םכבלשמיהוהיםכבינבלשמיאלוםכבינאלשמא

ילונתוהלאשםכמהלאשאןועדגםהלארמאיו24

25םהםילאעמשייכםהלבהזימזניכוללשםזנשיא

המשוכילשיוהלמשהתאושרפיוןתנןותנורמאיו

לאשרשאבהזהימזנלקשמיהיו26וללשםזנשיא

תופיטנהוםינרהשהןמדבל‐‐בהזתואמעבשוףלא

תוקנעהןמדבלוןידמיכלמלעשןמגראהידגבו

גציודופאלןועדגותואשעיו27םהילמגיראוצברשא

יהיוםשוירחאלארשילכונזיוהרפעבוריעבותוא

לארשיינבינפלןידמענכיו28שקומלותיבלוןועדגל

הנשםיעבראץראהטקשתוםשארתאשלופסיאלו

30ותיבבבשיושאויןבלעבריךליו29ןועדגימיב

תוברםישניכוכרייאציםינבםיעבשויהןועדגלו

ןבאיהםגולהדליםכשברשאושגליפו31ולויה

הבישבשאויןבןועדגתמיו32ךלמיבאומשתאםשיו

33ירזעהיבאהרפעבויבאשאוירבקברבקיוהבוט

ירחאונזיולארשיינבובושיוןועדגתמרשאכיהיו

אלו34םיהלאלתירבלעבםהלומישיוםילעבה

דימםתואליצמהםהיהלאהוהיתאלארשיינבורכז

לעבריתיבםעדסחושעאלו35ביבסמםהיביאלכ

לארשיםעהשערשא‐‐הבוטהלככןועדג

ומאיחאלאהמכשלעבריןבךלמיבאךליו9

2רמאלומאיבאתיבתחפשמלכלאוםהילארבדיו

לשמה‐‐םכלבוטהמםכשילעבלכינזאבאנורבד

שיאםכבלשמםאלעבריינבלכשיאםיעבשםכב

יחאורבדיו3ינאםכרשבוםכמצעיכםתרכזודחא

הלאהםירבדהלכתאםכשילעבלכינזאבוילעומא

ולונתיו4אוהוניחאורמאיכךלמיבאירחאםבלטיו

ךלמיבאםהברכשיותירבלעבתיבמףסכםיעבש

ויבאתיבאביו5וירחאוכליוםיזחפוםיקירםישנא

לעשיאםיעבשלעבריינבויחאתאגרהיוהתרפע

6אבחניכ‐‐ןטקהלעבריןבםתוירתויותחאןבא

וכילמיווכליואולמתיבלכוםכשילעבלכופסאיו

7םכשברשאבצמןולאםע‐‐ךלמלךלמיבאתא

ולוקאשיוםיזרגרהשארבדמעיוךליוםתוילודגיו

עמשיוםכשילעבילאועמשםהלרמאיוארקיו

םהילעחשמלםיצעהוכלהךולה8םיהלאםכילא

רמאיו9ונילע)הכלמ(הכולמתיזלורמאיוךלמ

םיהלאודבכייברשאינשדתאיתלדחהתיזהםהל

םיצעהורמאיו10םיצעהלעעונליתכלהוםישנאו

הנאתהםהלרמאתו11ונילעיכלמתאיכלהנאתל

עונליתכלהוהבוטהיתבונתתאויקתמתאיתלדחה

יכולמתאיכלןפגלםיצעהורמאיו12םיצעהלע

תאיתלדחהןפגהםהלרמאתו13ונילע)יכלמ(

לעעונליתכלהוםישנאוםיהלאחמשמהישורית

ךלמהתאךלדטאהלאםיצעהלכורמאיו14םיצעה

םתאתמאבםאםיצעהלאדטאהרמאיו15ונילע

‐‐ןיאםאוילצבוסחואבםכילעךלמליתאםיחשמ

התעו16ןונבלהיזראתאלכאתודטאהןמשאאצת

ךלמיבאתאוכילמתוםתישעםימתבותמאבםא

לומגכםאוותיבםעולעבריםעםתישעהבוטםאו

תאךלשיוםכילעיבאםחלנרשא17ולםתישעוידי

לעםתמקםתאו18ןידמדימםכתאלציודגנמושפנ

ןבאלעשיאםיעבשוינבתאוגרהתוםויהיבאתיב
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םכשילעבלעותמאןבךלמיבאתאוכילמתותחא

םעםתישעםימתבותמאבםאו19אוהםכיחאיכ

חמשיוךלמיבאבוחמש‐‐הזהםויהותיבםעולעברי

לכאתוךלמיבאמשאאצת‐‐ןיאםאו20םכבאוהםג

םכשילעבמשאאצתואולמתיבתאוםכשילעבתא

חרביוםתויסניו21ךלמיבאתאלכאתואולמתיבמו

רשיו22ויחאךלמיבאינפמםשבשיוהראבךליו

חורםיהלאחלשיו23םינששלשלארשילעךלמיבא

םכשילעבודגביוםכשילעבןיבוךלמיבאןיבהער

םמדולעבריינבםיעבשסמחאובל24ךלמיבאב

ילעבלעוםתואגרהרשאםהיחאךלמיבאלעםושל

ולומישיו25ויחאתאגרהלוידיתאוקזחרשאםכש

לכתאולזגיוםירההישארלעםיבראמםכשילעב

לעגאביו26ךלמיבאלדגיוךרדבםהילערבעירשא

םכשילעבובוחטביוםכשבורבעיוויחאודבעןב

ושעיווכרדיוםהימרכתאורצביוהדשהואציו27

וללקיוותשיוולכאיוםהיהלאתיבואביוםילולה

ימוךלמיבאימדבעןבלעגרמאיו28ךלמיבאתא

ודבעודיקפלבזולעבריןבאלה‐‐ונדבעניכםכש

ימו29ונחנאונדבענעודמוםכשיבארומחישנאתא

רמאיוךלמיבאתאהריסאוידיבהזהםעהתאןתי

ריעהרשלבזעמשיו30האצוךאבצהברךלמיבאל

םיכאלמחלשיו31ופארחיודבעןבלעגירבדתא

ויחאודבעןבלעגהנהרמאלהמרתבךלמיבאלא

םוקהתעו32ךילעריעהתאםירצםנהוהמכשםיאב

היהו33הדשבבראוךתארשאםעהוהתאהליל

הנהוריעהלעתטשפוםיכשתשמשהחרזכרקבב

רשאכולתישעוךילאםיאציותארשאםעהואוה

הלילומערשאםעהלכוךלמיבאםקיו34ךדיאצמת

ןבלעגאציו35םישארהעבראםכשלעובראיו

םעהוךלמיבאםקיוריעהרעשחתפדמעיודבע

לארמאיוםעהתאלעגאריו36בראמהןמותארשא

לבזוילארמאיוםירההישארמדרויםעהנהלבז

לעגדועףסיו37םישנאכהארהתאםירההלצתא

שארוץראהרובטםעמםידרויםעהנהרמאיורבדל

לבזוילארמאיו38םיננועמןולאךרדמאבדחא

ונדבעניכךלמיבאימרמאתרשאךיפאופאהיא

ובםחלהוהתעאנאצובהתסאמרשאםעההזאלה

40ךלמיבאבםחליוםכשילעבינפללעגאציו39

דעםיברםיללחולפיווינפמסניוךלמיבאוהפדריו

לבזשרגיוהמוראבךלמיבאבשיו41רעשהחתפ

אציותרחממיהיו42םכשבתבשמויחאתאולעגתא

םצחיוםעהתאחקיו43ךלמיבאלודגיוהדשהםעה

אציםעההנהואריוהדשבבראיוםישארהשלשל

םישארהוךלמיבאו44םכיוםהילעםקיוריעהןמ

םישארהינשוריעהרעשחתפודמעיווטשפומערשא

םחלנךלמיבאו45םוכיו‐‐הדשברשאלכלעוטשפ

רשאםעהתאוריעהתאדכליואוההםויהלכריעב

לכועמשיו46חלמהערזיוריעהתאץתיוגרההב

47תירבלאתיבחירצלאואביוםכשלדגמילעב

48םכשלדגמילעבלכוצבקתהיכךלמיבאלדגיו

ותארשאםעהלכואוהןומלצרהךלמיבאלעיו

םיצעתכושתרכיוודיבתומדרקהתאךלמיבאחקיו

המומערשאםעהלארמאיוומכשלעםשיוהאשיו

םעהלכםגותרכיו49ינומכושעורהמ‐‐יתישעםתיאר

חירצהלעומישיוךלמיבאירחאוכליוהכוששיא

ישנאלכםגותמיושאבחירצהתאםהילעותיציו

לאךלמיבאךליו50השאושיא‐‐ףלאכםכשלדגמ

ךותבהיהזעלדגמו51הדכליוץבתבןחיוץבת

ריעהילעבלכוםישנהוםישנאהלכהמשוסניוריעה

דעךלמיבאאביו52לדגמהגגלעולעיוםדעבורגסיו

שאבופרשללדגמהחתפדעשגיוובםחליולדגמה

ךלמיבאשארלע‐‐בכרחלפתחאהשאךלשתו53

וילכאשנרענהלאהרהמארקיו54ותלגלגתאץרתו

השאילורמאיןפ‐‐ינתתומוךברחףלשולרמאיו

לארשישיאואריו55תמיוורענוהרקדיווהתגרה

םיהלאבשיו56ומקמלשיאוכליוךלמיבאתמיכ

םיעבשתאגרהלויבאלהשערשאךלמיבאתערתא

םשארבםיהלאבישהםכשישנאתערלכתאו57ויחא

לעבריןבםתויתללקםהילאאבתו
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עלותלארשיתאעישוהלךלמיבאירחאםקיו10

רהברימשבבשיאוהורכששישיא‐‐ודודןבהאופןב

תמיוהנששלשוםירשעלארשיתאטפשיו2םירפא

תאטפשיוידעלגהריאיוירחאםקיו3רימשברבקיו

םינבםישלשוליהיו4הנשםיתשוםירשעלארשי

םהלםהלםיריעםישלשוםיריעםישלשלעםיבכר

5דעלגהץראברשאהזהםויהדעריאיתוחוארקי

תושעללארשיינבופיסיו6ןומקברבקיוריאיתמיו

תורתשעהתאוםילעבהתאודבעיוהוהייניעבערה

באומיהלאתאוןודיציהלאתאוםראיהלאתאו

תאובזעיוםיתשלפיהלאתאוןומעינביהלאתאו

םרכמיולארשיבהוהיףארחיו7והודבעאלוהוהי

תאוצצריווצעריו8ןומעינבדיבוםיתשלפדיב

לכתאהנשהרשעהנמשאיהההנשבלארשיינב

רשאירמאהץראב‐‐ןדריהרבעברשאלארשיינב

םגםחלהלןדריהתאןומעינבורבעיו9דעלגב

דאמלארשילרצתוםירפאתיבבוןימינבבוהדוהיב

יכו‐‐ךלונאטחרמאלהוהילאלארשיינבוקעזיו10

הוהירמאיו11םילעבהתאדבענווניהלאתאונבזע

ןומעינבןמוירמאהןמוםירצממאלהלארשיינבלא

םכתאוצחלןועמוקלמעוםינודיצו12םיתשלפןמו

םתבזעםתאו13םדימםכתאהעישואוילאוקעצתו

עישוהלףיסואאלןכלםירחאםיהלאודבעתויתוא

םבםתרחברשאםיהלאהלאוקעזווכל14םכתא

לארשיינבורמאיו15םכתרצתעבםכלועישויהמה

ךיניעבבוטהלככונלהתאהשע‐‐ונאטחהוהילא

רכנהיהלאתאוריסיו16הזהםויהאנונליצהךא

לארשילמעבושפנרצקתוהוהיתאודבעיוםברקמ

לארשיינבופסאיודעלגבונחיוןומעינבוקעציו17

והערלאשיאדעלגירשםעהורמאיו18הפצמבונחיו

שארלהיהי‐‐ןומעינבבםחלהללחירשאשיאהימ

דעלגיבשילכל

הנוזהשאןבאוהוליחרובגהיהידעלגהחתפיו11

םינבולדעלגתשאדלתו2חתפיתאדעלגדלויו

אלולורמאיוחתפיתאושרגיוהשאהינבולדגיו

חרביו3התאתרחאהשאןביכ‐‐וניבאתיבבלחנת

חתפילאוטקלתיובוטץראבבשיוויחאינפמחתפי

ןומעינבומחליוםימימיהיו4ומעואציוםיקירםישנא

לארשיםעןומעינבומחלנרשאכיהיו5לארשיםע

ורמאיו6בוטץראמחתפיתאתחקלדעלגינקזוכליו

ןומעינבבהמחלנוןיצקלונלהתייהוהכל‐‐חתפיל

יתואםתאנשםתאאלהדעלגינקזלחתפירמאיו7

רשאכהתעילאםתאבעודמויבאתיבמינושרגתו

התעןכלחתפילאדעלגינקזורמאיו8םכלרצ

תייהוןומעינבבתמחלנוונמעתכלהוךילאונבש

ינקזלאחתפירמאיו9דעלגיבשילכלשארלונל

ןתנוןומעינבבםחלהליתואםתאםיבישמםאדעלג

ורמאיו10שארלםכלהיהאיכנא‐‐ינפלםתואהוהי

םא‐‐וניתוניבעמשהיהיהוהיחתפילאדעלגינקז

דעלגינקזםעחתפיךליו11השענןכךרבדכאל

חתפירבדיוןיצקלושארלםהילעותואםעהומישיו

חתפיחלשיו12הפצמבהוהיינפלוירבדלכתא

יכךלוילהמרמאלןומעינבךלמלאםיכאלמ

ןומעינבךלמרמאיו13יצראבםחלהלילאתאב

ותולעביצראתאלארשיחקליכחתפייכאלמלא

הבישההתעוןדריהדעוקביהדעוןונראמםירצממ

םיכאלמחלשיוחתפידועףסויו14םולשבןהתא

אלחתפירמאהכולרמאיו15ןומעינבךלמלא

יכ16ןומעינבץראתאובאומץראתאלארשיחקל

ףוסםידערבדמבלארשיךליוםירצממםתולעב

םודאךלמלאםיכאלמלארשיחלשיו17השדקאביו

םגוםודאךלמעמשאלוךצראבאנהרבעארמאל

18שדקבלארשיבשיוהבאאלוחלשבאומךלמלא

באומץראתאוםודאץראתאבסיורבדמבךליו

ןונרארבעבןונחיובאומץראלשמשחרזממאביו

חלשיו19באומלובגןונראיכבאומלובגבואבאלו

ןובשחךלמירמאהךלמןוחיסלאםיכאלמלארשי

אלו20ימוקמדעךצראבאנהרבענלארשיולרמאיו

תאןוחיסףסאיוולבגברבעלארשיתאןוחיסןימאה

הוהיןתיו21לארשיםעםחליוהצהיבונחיוומעלכ
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‐‐לארשידיבומעלכתאוןוחיסתאלארשייהלא

ץראהבשויירמאהץראלכתאלארשישרייוםוכיו

דעוןונראמ‐‐ירמאהלובגלכתאושרייו22איהה

יהלאהוהיהתעו23ןדריהדעורבדמהןמוקביה

התאולארשיומעינפמירמאהתאשירוהלארשי

ותוא‐‐ךיהלאשומכךשירוירשאתאאלה24ונשרית

ותוא‐‐ונינפמוניהלאהוהישירוהרשאלכתאושרית

ךלמרופצןבקלבמהתאבוטבוטההתעו25שרינ

26םבםחלנםחלנםאלארשיםעברבורהבאומ

היתונבבורוערעבוהיתונבבוןובשחבלארשיתבשב

‐‐הנשתואמשלשןונראידילערשאםירעהלכבו

ךליתאטחאליכנאו27איההתעבםתלצהאלעודמו

טפשההוהיטפשייבםחלהלהעריתאהשעהתאו

ךלמעמשאלו28ןומעינבןיבולארשיינבןיבםויה

לעיהתו29וילאחלשרשאחתפיירבדלאןומעינב

רבעיוהשנמתאודעלגהתארבעיוהוהיחורחתפי

רדיו30ןומעינברבעדעלגהפצממודעלגהפצמתא

ןומעינבתאןתתןותנםארמאיוהוהילרדנחתפי

יתארקליתיביתלדמאצירשאאצויההיהו31ידיב

והיתילעהוהוהילהיהו‐‐ןומעינבמםולשביבושב

םנתיוםבםחלהלןומעינבלאחתפירבעיו32הלע

םירשעתינמךאבדעורעורעמםכיו33ודיבהוהי

ינבוענכיודאמהלודגהכמםימרכלבאדעוריע

ותיבלאהפצמהחתפיאביו34לארשיינבינפמןומע

איהקרותולחמבוםיפתבותארקלתאציותבהנהו

התואותוארכיהיו35תבואןבונממולןיאהדיחי

ינתערכהערכהיתבההארמאיווידגבתאערקיו

לכואאלוהוהילאיפיתיצפיכנאוירכעבתייהתאו

‐‐הוהילאךיפתאהתיצפיבאוילארמאתו36בושל

הוהיךלהשערשאירחאךיפמאצירשאכילהשע

השעיהיבאלארמאתו37ןומעינבמ‐‐ךיביאמתומקנ

הכלאוםישדחםינשינממהפרההזהרבדהיל

יתיערויכנאילותבלעהכבאוםירההלעיתדריו

םישדחינשהתואחלשיויכלרמאיו38)יתוערו(

39םירההלעהילותבלעךבתוהיתוערואיהךלתו

תאהלשעיוהיבאלאבשתוםישדחםינשץקמיהיו

לארשיבקחיהתושיאהעדיאלאיהורדנרשאורדנ

תבלתונתללארשיתונבהנכלתהמימיםימימ40

הנשבםימיתעברא‐‐ידעלגהחתפי

חתפילורמאיוהנופצרבעיוםירפאשיאקעציו12

תכללתארקאלונלוןומעינבבםחלהלתרבעעודמ

םהילאחתפירמאיו2שאבךילעףרשנךתיב‐‐ךמע

םכתאקעזאודאמןומעינבוימעוינאיתייהבירשיא

עישומךניאיכהאראו3םדימיתואםתעשוהאלו

הוהיםנתיוןומעינבלאהרבעאויפכבישפנהמישאו

ץבקיו4יבםחלהל‐‐הזהםויהילאםתילעהמלוידיב

ישנאוכיוםירפאתאםחליודעלגישנאלכתאחתפי

דעלג‐‐םתאםירפאיטילפורמאיכםירפאתאדעלג

תורבעמתאדעלגדכליו5השנמךותבםירפאךותב

הרבעאםירפאיטילפורמאייכהיהוםירפאלןדריה

6אלרמאיוהתאיתרפאהדעלגישנאולורמאיו

ןיכיאלותלבסרמאיותלבשאנרמאולורמאיו

ןדריהתורבעמלאוהוטחשיוותואוזחאיוןכרבדל

7ףלאםינשוםיעבראםירפאמאיההתעבלפיו

ידעלגהחתפיתמיוםינשששלארשיתאחתפיטפשיו

ןצבאלארשיתאוירחאטפשיו8דעלגירעברבקיו

חלשתונבםישלשוםינבםישלשוליהיו9םחלתיבמ

תאטפשיוץוחהןמוינבלאיבהתונבםישלשוהצוחה

םחלתיבברבקיוןצבאתמיו10םינשעבשלארשי

טפשיוינלובזהןוליאלארשיתאוירחאטפשיו11

רבקיוינלובזהןוליאתמיו12םינשרשעלארשיתא

לארשיתאוירחאטפשיו13ןלובזץראבןוליאב

םינבםיעבראוליהיו14ינותערפהללהןבןודבע

תאטפשיוםריעםיעבשלעםיבכרםינבינבםישלשו

ינותערפהללהןבןודבעתמיו15םינשהנמשלארשי

יקלמעהרהבםירפאץראבןותערפברבקיו

הוהייניעבערהתושעללארשיינבופיסיו13

שיאיהיו2הנשםיעבראםיתשלפדיבהוהיםנתיו

הרקעותשאוחונמומשוינדהתחפשממהערצמדחא

הילארמאיוהשאהלאהוהיךאלמאריו3הדליאלו
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4ןבתדליותירהותדליאלוהרקעתאאנהנה

לכילכאתלאורכשוןיייתשתלאואנירמשההתעו

לעהלעיאלהרומוןבתדליוהרהךנהיכ5אמט

לחיאוהוןטבהןמרענההיהיםיהלאריזניכ‐‐ושאר

השאהאבתו6םיתשלפדימ‐‐לארשיתאעישוהל

והארמוילאאבםיהלאהשיארמאלהשיאלרמאתו

יאוהיתלאשאלודאמארונםיהלאהךאלמהארמכ

הרהךנהילרמאיו7ילדיגהאלומשתאואוההזמ

לכילכאתלאורכשוןיייתשתלאהתעוןבתדליו

םוידעןטבהןמרענההיהיםיהלאריזניכ‐‐האמט

שיא‐‐ינודאיברמאיוהוהילאחונמרתעיו8ותומ

המונרויוונילאדועאנאוביתחלשרשאםיהלאה

אביוחונמלוקבםיהלאהעמשיו9דלויהרענלהשענ

הדשבתבשויאיהוהשאהלאדועםיהלאהךאלמ

דגתוץרתוהשאהרהמתו10המעןיאהשיאחונמו

אברשאשיאהילאהארנהנה‐‐וילארמאתוהשיאל

לאאביוותשאירחאחונמךליוםקיו11ילאםויב

השאהלאתרבדרשאשיאההתאהולרמאיושיאה

היהיהמךירבדאביהתעחונמרמאיו12ינארמאיו

חונמלאהוהיךאלמרמאיו13והשעמורענהטפשמ

אצירשאלכמ14רמשתהשאהלאיתרמארשאלכמ

האמטלכותשתלארכשוןייולכאתאלןייהןפגמ

לאחונמרמאיו15רמשתהיתיוצרשאלכלכאתלא

םיזעידגךינפלהשענוךתואאנהרצענהוהיךאלמ

לכאאלינרצעתםאחונמלאהוהיךאלמרמאיו16

עדיאליכהנלעתהוהילהלעהשעתםאוךמחלב

ךאלמלאחונמרמאיו17אוההוהיךאלמיכחונמ

18ךונדבכו)ךרבד(ךירבדאבייכךמשימהוהי

אוהו‐‐ימשללאשתהזהמלהוהיךאלמולרמאיו

לעיוהחנמהתאוםיזעהידגתאחונמחקיו19יאלפ

םיארותשאוחונמותושעלאלפמוהוהילרוצהלע

לעיוהמימשהחבזמהלעמבהלהתולעביהיו20

ולפיוםיארותשאוחונמוחבזמהבהלבהוהיךאלמ

הארהלהוהיךאלמדועףסיאלו21הצראםהינפלע

אוההוהיךאלמיכחונמעדיזאותשאלאוחונמלא

וניארםיהלאיכתומנתומותשאלאחונמרמאיו22

חקלאלונתימהלהוהיץפחולותשאולרמאתו23

אלתעכוהלאלכתאונארהאלוהחנמוהלעונדימ

ומשתאארקתוןבהשאהדלתו24תאזכונעימשה

הוהיחורלחתו25הוהיוהכרביורענהלדגיוןושמש

לאתשאןיבוהערצןיבןדהנחמבומעפל

תונבמהתנמתבהשאאריוהתנמתןושמשדריו14

יתיארהשארמאיוומאלוויבאלדגיולעיו2םיתשלפ

השאלילהתואוחקהתעוםיתשלפתונבמהתנמתב

ימעלכבוךיחאתונבבןיאהומאוויבאולרמאיו3

םילרעהםיתשלפמהשאתחקלךלוההתאיכ‐‐השא

הרשיאיהיכילחקהתואויבאלאןושמשרמאיו

הנאתיכ‐‐איההוהימיכועדיאלומאוויבאו4יניעב

םילשמםיתשלפאיההתעבוםיתשלפמשקבמאוה

ואביוהתנמתומאוויבאוןושמשדריו5לארשיב

6ותארקלגאשתויראריפכהנהוהתנמתימרכדע

המואמוידגהעסשכוהעסשיוהוהיחורוילעחלצתו

7השערשאתאומאלוויבאלדיגהאלוודיבןיא

םימימבשיו8ןושמשיניעברשיתוהשאלרבדיודריו

תדעהנהוהיראהתלפמתאתוארלרסיוהתחקל

ךליוויפכלאוהדריו9שבדוהיראהתיוגבםירובד

ולכאיוםהלןתיוומאלאוויבאלאךליולכאוךולה

דריו10שבדההדרהיראהתיוגמיכםהלדיגהאלו

ושעיןכיכהתשמןושמשםששעיוהשאהלאוהיבא

םיערמםישלשוחקיוותואםתוארכיהיו11םירוחבה

הדיחםכלאנהדוחאןושמשםהלרמאיו12ותאויהיו

‐‐םתאצמוהתשמהימיתעבשילהתואודיגתדגהםא

םידגבתפלחםישלשוםינידסםישלשםכליתתנו

םישלשילםתאםתתנו‐‐ילדיגהלולכותאלםאו13

הדוח‐‐ולורמאיוםידגבתופילחםישלשוםינידס

לכאמאצילכאהמםהלרמאיו14הנעמשנוךתדיח

םימיתשלשהדיחהדיגהלולכיאלוקותמאציזעמו

תאיתפןושמשתשאלורמאיויעיבשהםויביהיו15

תיבתאוךתואףרשנןפ‐‐הדיחהתאונלדגיוךשיא

תשאךבתו16אלהונלםתארקונשרילהשאבךיבא
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הדיחה‐‐ינתבהאאלוינתאנשקררמאתווילעןושמש

יבאלהנההלרמאיוהתדגהאלילוימעינבלתדח

תעבשוילעךבתו17דיגאךלו‐‐יתדגהאלימאלו

דגיויעיבשהםויביהיוהתשמהםהלהיהרשאםימיה

ורמאיו18המעינבלהדיחהדגתווהתקיצהיכהל

הסרחהאביםרטביעיבשהםויבריעהישנאול

אלול‐‐םהלרמאיויראמזעהמושבדמקותמהמ

וילעחלצתו19יתדיחםתאצמאליתלגעבםתשרח

חקיושיאםישלשםהמךיוןולקשאדריוהוהיחור

רחיוהדיחהידיגמלתופילחהןתיוםתוצילחתא

והערמלןושמשתשאיהתו20והיבאתיבלעיוופא

ולהעררשא

תאןושמשדקפיוםיטחריצקימיבםימימיהיו15

אלוהרדחהיתשאלאהאבארמאיוםיזעידגבותשא

אנשיכיתרמארמאהיבארמאיו2אובלהיבאונתנ

הבוטהנטקההתוחאאלהךערמלהננתאוהתאנש

יתיקנןושמשםהלרמאיו3היתחתךלאניהתהנממ

ןושמשךליו4הערםמעינאהשעיכםיתשלפמםעפה

לאבנזןפיוםידפלחקיוםילעושתואמשלשדכליו

רעביו5ךותבתובנזהינשןיבדחאדיפלםשיובנז

שידגמרעביוםיתשלפתומקבחלשיוםידיפלבשא

תאזהשעימםיתשלפורמאיו6תיזםרכדעוהמקדעו

הנתיוותשאתאחקליכינמתהןתחןושמשורמאיו

שאבהיבאתאוהתואופרשיוםיתשלפולעיווהערמל

יתמקנםאיכתאזכןושעתםאןושמשםהלרמאיו7

הכמךרילעקושםתואךיו8לדחארחאוםכב

םיתשלפולעיו9םטיעעלסףיעסבבשיודריוהלודג

הדוהישיאורמאיו10יחלבושטניוהדוהיבונחיו

ונילעןושמשתארוסאלורמאיוונילעםתילעהמל

םיפלאתשלשודריו11ונלהשערשאכולתושעל

ןושמשלורמאיוםטיעעלסףיעסלאהדוהימשיא

תישעתאזהמוםיתשלפונבםילשמיכתעדיאלה

12םהליתישעןכילושערשאכ‐‐םהלרמאיוונל

רמאיוםיתשלפדיבךתתלונדריךרסאלולורמאיו

ורמאיו13םתאיבןועגפתןפילועבשהןושמשםהל

אלתמהוםדיבךונתנוךרסאנרסאיכאלרמאלול

ןמוהולעיוםישדחםיתבעםינשבוהרסאיוךתימנ

ותארקלועירהםיתשלפויחלדעאבאוה14עלסה

לערשאםיתבעההנייהתוהוהיחורוילעחלצתו

לעמוירוסאוסמיושאבורעברשאםיתשפכויתועורז

החקיוודיחלשיוהירטרומחיחלאצמיו15וידי

רומחהיחלב‐‐ןושמשרמאיו16שיאףלאהבךיו

יהיו17שיאףלאיתיכהרומחהיחלבםיתרמחרומח

אוההםוקמלארקיוודימיחלהךלשיורבדלותלככ

התארמאיוהוהילאארקיודאמאמציו18יחלתמר

התעותאזההלדגההעושתהתאךדבעדיבתתנ

םיהלאעקביו19םילרעהדיביתלפנואמצבתומא

בשתותשיוםימונממואציויחלברשאשתכמהתא

דעיחלברשאארוקהןיעהמשארקןכלעיחיווחור

םירשעםיתשלפימיבלארשיתאטפשיו20הזהםויה

הנש

הילאאביוהנוזהשאםשאריוהתזעןושמשךליו16

לכולובראיוובסיוהנהןושמשאברמאלםיתזעל2

דערמאלהלילהלכושרחתיוריעהרעשבהלילה

הלילהיצחדעןושמשבכשיו3והנגרהורקבהרוא

יתשבוריעהרעשתותלדבזחאיוהלילהיצחבםקיו

לאםלעיוויפתכלעםשיוחירבהםעםעסיותוזזמה

בהאיוןכירחאיהיו4ןורבחינפלערשארההשאר

ינרסהילאולעיו5הלילדהמשוקרשלחנבהשא

לודגוחכהמביארוותואיתפהלורמאיוםיתשלפ

שיאךלןתנונחנאוותונעלוהונרסאווללכונהמבו

הדיגהןושמשלאהלילדרמאתו6ףסכהאמוףלא

רמאיו7ךתונעלרסאתהמבולודגךחכהמבילאנ

רשאםיחלםירתיהעבשבינרסאיםאןושמשהילא

הלולעיו8םדאהדחאכיתייהויתילחו‐‐וברחאל

וברחאלרשא‐‐םיחלםירתיהעבשםיתשלפינרס

וילארמאתורדחבהלבשיבראהו9םהבוהרסאתו

קתנירשאכםירתיהתאקתניוןושמשךילעםיתשלפ

רמאתו10וחכעדונאלושאוחירהבתרענהליתפ

םיבזכילארבדתויבתלתההנהןושמשלאהלילד
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םא‐‐הילארמאיו11רסאתהמבילאנהדיגההתע

םהבהשענאלרשאםישדחםיתבעבינורסאירוסא

הלילדחקתו12םדאהדחאכיתייהויתילחוהכאלמ

םיתשלפוילארמאתוםהבוהרסאתוםישדחםיתבע

ויתערזלעמםקתניורדחבבשיבראהוןושמשךילע

תלתההנהדעןושמשלאהלילדרמאתו13טוחכ

רמאיורסאתהמבילהדיגה‐‐םיבזכילארבדתויב

תכסמהםעישארתופלחמעבשתאיגראתםא‐‐הילא

ןושמשךילעםיתשלפוילארמאתודתיבעקתתו14

15תכסמהתאוגראהדתיהתאעסיוותנשמץקייו

הזיתאןיאךבלוךיתבהארמאתךיאוילארמאתו

לודגךחכהמבילתדגהאלויבתלתהםימעפשלש

והצלאתו‐‐םימיהלכהירבדבולהקיצהיכיהיו16

רמאיוובללכתאהלדגיו17תומלושפנרצקתו

ינאםיהלאריזניכ‐‐ישארלעהלעאלהרומהל

יתייהויתילחויחכינממרסויתחלגםאימאןטבמ

ובללכתאהלדיגהיכהלילדארתו18םדאהלככ

יכםעפהולערמאלםיתשלפינרסלארקתוחלשתו

םיתשלפינרסהילאולעוובללכתא)יל(הלדיגה

ארקתוהיכרבלעוהנשיתו19םדיבףסכהולעיו

ותונעללחתוושארתופלחמעבשתאחלגתושיאל

ןושמשךילעםיתשלפרמאתו20וילעמוחכרסיו

אלאוהורענאוםעפבםעפכאצארמאיוותנשמץקיו

ורקניוםיתשלפוהוזחאיו21וילעמרסהוהייכעדי

יהיוםיתשחנבוהורסאיוהתזעותואודירויוויניעתא

ושאררעשלחיו22)םירוסאה(םיריסאהתיבבןחוט

חבזחבזלופסאנםיתשלפינרסו23חלגרשאכחמצל

וניהלאןתנ‐‐ורמאיוהחמשלו‐‐םהיהלאןוגדללודג

וללהיוםעהותאואריו24ונביואןושמשתאונדיב

ונביואתאונדיבוניהלאןתנורמאיכםהיהלאתא

יהיו25וניללחתאהברהרשאוונצראבירחמתאו

קחשיוןושמשלוארקורמאיוםבל)בוטכ(בוטיכ

)םירוסאה(םיריסאהתיבמןושמשלוארקיוונל

רמאיו26םידומעהןיבותואודימעיוםהינפלקחציו

ינשמיהויתואהחינהודיבקיזחמהרענהלאןושמש

ןעשאוםהילעןוכנתיבהרשאםידמעהתא)ינשימהו(

ינרסלכהמשוםישנהוםישנאהאלמתיבהו27םהילע

םיארההשאושיאםיפלאתשלשכגגהלעוםיתשלפ

ינדארמאיוהוהילאןושמשארקיו28ןושמשקוחשב

םיהלאההזהםעפהךאאנינקזחואנינרכזהוהי

תפליו29םיתשלפמיניעיתשמתחאםקנהמקנאו

םהילעןוכנתיבהרשאךותהידומעינשתאןושמש

רמאיו30ולאמשבדחאוונימיבדחא‐‐םהילעךמסיו

תיבהלפיוחכבטיוםיתשלפםעישפנתומתןושמש

רשאםיתמהויהיווברשאםעהלכלעוםינרסהלע

ויחאודריו31וייחבתימהרשאמםיברותומבתימה

ןיבותואורבקיוולעיוותאואשיווהיבאתיבלכו

תאטפשאוהוויבאחונמרבקבלאתשאןיבוהערצ

הנשםירשעלארשי

רמאיו2והיכימומשוםירפארהמשיאיהיו17

)תאו(יתאוךלחקלרשאףסכההאמוףלאומאל

ויתחקלינאיתאףסכההנהינזאבתרמאםגותילא

האמוףלאתאבשיו3הוהילינבךורבומארמאתו

ףסכהתאיתשדקהשדקהומארמאתוומאלףסכה

ונבישאהתעוהכסמולספתושעלינבלידימהוהיל

ףסכםיתאמומאחקתוומאלףסכהתאבשיו4ךל

והיכימתיבביהיוהכסמולספוהשעיוףרוצלוהנתתו

םיפרתודופאשעיוםיהלאתיבולהכימשיאהו5

םההםימיב6ןהכלוליהיווינבמדחאדיתאאלמיו

יהיו7השעיויניעברשיהשיאלארשיבךלמןיא

יולאוהוהדוהיתחפשממהדוהיםחלתיבמרענ

הדוהיםחלתיבמריעהמשיאהךליו8םשרגאוהו

הכימתיבדעםירפארהאביואצמירשאברוגל

רמאיואובתןיאמהכימולרמאיו9וכרדתושעל

רוגלךלהיכנאוהדוהיםחלתיבמיכנאיולוילא

ילהיהוידמעהבשהכימולרמאיו10אצמארשאב

ךרעוםימילףסכתרשעךלןתאיכנאוןהכלובאל

תאתבשליולהלאויו11יולהךליוךתיחמוםידגב

תאהכימאלמיו12וינבמדחאכולרענהיהיושיאה

13הכימתיבביהיוןהכלרענהוליהיויולהדי
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ילהיהיכילהוהיביטיייכיתעדיהתע‐‐הכימרמאיו

ןהכליולה

םההםימיבולארשיבךלמןיאםההםימיב18

דעולהלפנאליכ‐‐תבשלהלחנולשקבמינדהטבש

ינבוחלשיו2הלחנבלארשייטבשךותבאוההםויה

ליחינבםישנאםתוצקמםישנאהשמחםתחפשממןד

ורמאיוהרקחלוץראהתאלגרללאתשאמוהערצמ

תיבדעםירפארהואביוץראהתאורקחוכלםהלא

תאוריכההמהוהכימתיבםעהמה3םשוניליוהכימ

םלהךאיבהימולורמאיוםשורוסיויולהרענהלוק

הזכ‐‐םהלארמאיו4הפךלהמוהזבהשעהתאהמו

ורמאיו5ןהכלוליהאוינרכשיוהכימילהשעהזכו

רשאונכרדחלצתה‐‐העדנוםיהלאבאנלאשול

םולשלוכלןהכהםהלרמאיו6הילעםיכלהונחנא

תשמחוכליו7הבוכלתרשאםככרדהוהיחכנ

הברקברשאםעהתאואריוהשילואביוםישנאה

םילכמןיאוחטבוטקשםינדצטפשמכחטבלתבשוי

רבדוםינדיצמהמהםיקוחרורצעשרויץראברבד

לאתשאוהערצםהיחאלאואביו8םדאםעםהלןיא

הלענוהמוקורמאיו9םתאהמםהיחאםהלורמאיו

םתאודאמהבוטהנהוץראהתאוניאריכםהילע

ץראהתאתשרלאבלתכללולצעתלא‐‐םישחמ

‐‐םידיתבחרץראהוחטבםעלאואבתםכאבכ10

רוסחמםשןיארשאםוקמםכדיבםיהלאהנתניכ

ינדהתחפשממםשמועסיו11ץראברשארבדלכ

המחלמילכרוגחשיאתואמששלאתשאמוהערצמ

וארקןכלעהדוהיב‐‐םירעיתירקבונחיוולעיו12

ירחאהנה‐‐הזהםויהדעןדהנחמאוההםוקמל

דעואביוםירפארהםשמורבעיו13םירעיתירק

תאלגרלםיכלההםישנאהתשמחונעיו14הכימתיב

םיתבבשייכםתעדיהםהיחאלאורמאיושילץראה

המועדהתעוהכסמולספוםיפרתודופאהלאה

תיביולהרענהתיבלאואביוהמשורוסיו15ושעת

םירוגחשיאתואמששו16םולשלולולאשיוהכימ

17ןדינבמרשא‐‐רעשהחתפםיבצנםתמחלמילכ

ואב‐‐ץראהתאלגרלםיכלההםישנאהתשמחולעיו

תאוםיפרתהתאודופאהתאולספהתאוחקלהמש

שיאהתואמששורעשהחתפבצנןהכהוהכסמה

וחקיוהכימתיבואבהלאו18המחלמהילכרוגחה

רמאיוהכסמהתאוםיפרתהתאודופאהלספתא

םיששרחהולורמאיו19םישעםתאהמןהכהםהילא

בוטהןהכלובאלונלהיהוונמעךלוךיפלעךדי

טבשלןהכךתויהואדחאשיאתיבלןהכךתויה

תאחקיוןהכהבלבטייו20לארשיבהחפשמלו

21םעהברקבאביולספהתאוםיפרתהתאודופאה

‐הדובכהתאוהנקמהתאוףטהתאומישיווכליוונפיו

רשאםישנאהוהכימתיבמוקיחרההמה22םהינפל‐

ןדינבתאוקיבדיווקעזנהכימתיבםערשאםיתבב

המהכימלורמאיוםהינפובסיוןדינבלאוארקיו23

םתחקליתישערשאיהלאתארמאיו24תקעזניכךל

המילאורמאתהזהמודועילהמו‐‐וכלתוןהכהתאו

ןפ‐‐ונמעךלוקעמשתלאןדינבוילאורמאיו25ךל

ךתיבשפנוךשפנהתפסאושפנירמםישנאםכבועגפי

המהםיקזחיכהכימאריוםכרדלןדינבוכליו26

השערשאתאוחקלהמהו27ותיבלאבשיוןפיוונממ

םעלעשיללעואביוולהיהרשאןהכהתאוהכימ

שאבופרשריעהתאוברחיפלםתואוכיוחטבוטקש

םהלןיארבדוןודיצמאיההקוחריכליצמןיאו28

ריעהתאונביובוחרתיבלרשאקמעבאיהוםדאםע

םהיבאןדםשבןדריעהםשוארקיו29הבובשיו

30הנשארלריעהםששילםלואולארשילדלוירשא

ןבםשרגןבןתנוהיולספהתאןדינבםהלומיקיו

תולגםוידעינדהטבשלםינהכויהוינבואוההשנמ

לכהשערשאהכימלספתאםהלומישיו31ץראה

הלשבםיהלאהתיבתויהימי

שיאיהיולארשיבןיאךלמוםההםימיביהיו19

תיבמשגליפהשאולחקיוםירפארהיתכריברגיול

תיבלאותאמךלתוושגליפוילעהנזתו2הדוהיםחל

העבראםימיםשיהתוהדוהיםחלתיבלאהיבא

הבללערבדלהירחאךליוהשיאםקיו3םישדח
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והאיבתוםירמחדמצוומעורענו)הבישהל(ובישהל

קזחיו4ותארקלחמשיוהרענהיבאוהאריוהיבאתיב

ולכאיוםימיתשלשותאבשיוהרענהיבאונתחוב

רקבבומיכשיויעיברהםויביהיו5םשוניליוותשיו

תפךבלדעסונתחלאהרענהיבארמאיותכללםקיו

ותשיו‐‐ודחיםהינשולכאיוובשיו6וכלתרחאו‐‐םחל

ךבלבטייוןילואנלאוהשיאהלאהרענהיבארמאיו

8םשןליובשיוונתחוברצפיותכללשיאהםקיו7

הרענהיבארמאיותכללישימחהםויברקבבםכשיו

ולכאיוםויהתוטנדעוהמהמתהוךבבלאנדעס

רמאיוורענוושגליפואוהתכללשיאהםקיו9םהינש

ונילבורעלםויההפראנהנההרענהיבאונתחול

םתמכשהוךבבלבטייוהפןילםויהתונחהנהאנ

שיאההבאאלו10ךלהאלתכלהוםככרדלרחמ

ומעוםלשוריאיהסוביחכנדעאביוךליוםקיוןולל

סוביםעםה11ומעושגליפוםישובחםירומחדמצ

הרוסנואנהכלוינדאלארענהרמאיודאמדרםויהו

וינדאוילארמאיו12הבןילנו‐‐תאזהיסוביהריעלא

הנהלארשיינבמאלרשאירכנריעלארוסנאל

דחאבהברקנוךלורענלרמאיו13העבגדעונרבעו

אבתווכליוורבעיו14המרבואהעבגבונלותומקמה

םשורסיו15ןמינבלרשאהעבגהלצאשמשהםהל

שיאןיאוריעהבוחרבבשיואביוהעבגבןוללאובל

ןמאבןקזשיאהנהו16ןוללהתיבהםתואףסאמ

אוהוםירפארהמשיאהוברעבהדשהןמוהשעמ

אריוויניעאשיו17ינימיינבםוקמהישנאוהעבגברג

ןקזהשיאהרמאיוריעהבחרב‐‐חראהשיאהתא

ונחנאםירבעוילארמאיו18אובתןיאמוךלתהנא

יכנאםשמ‐‐םירפארהיתכרידעהדוהיםחלתיבמ

ךלהינאהוהיתיבתאוהדוהיםחלתיבדעךלאו

אופסמםגןבתםגו19התיבהיתואףסאמשיאןיאו

םערענלוךתמאלוילשיןייוםחלםגוונירומחלשי

ןקזהשיאהרמאיו20רבדלכרוסחמןיאךידבע

ןלתלאבוחרבקרילעךרוסחמלכקרךלםולש

וצחריוםירומחל)לביו(לוביוותיבלוהאיביו21

הנהוםבלתאםיביטימהמה22ותשיוולכאיוםהילגר

םיקפדתמתיבהתאובסנלעילבינבישנאריעהישנא

רמאלןקזהתיבהלעבשיאהלאורמאיותלדהלע

אציו23ונעדנוךתיבלאאברשאשיאהתאאצוה

לאיחאלאםהלארמאיותיבהלעבשיאהםהילא

ושעתלא‐‐יתיבלאהזהשיאהאברשאירחאאנוערת

והשגליפוהלותבהיתבהנה24תאזההלבנהתא

םכיניעבבוטהםהלושעוםתואונעוםתואאנהאיצוא

ובאאלו25תאזההלבנהרבדושעתאלהזהשיאלו

םהילאאציוושגליפבשיאהקזחיוולעמשלםישנאה

רקבהדעהלילהלכהבוללעתיוהתואועדיוץוחה

השאהאבתו26רחשה)תולעכ(תולעבהוחלשיו

‐םשהינודארשאשיאהתיבחתפלפתורקבהתונפל

תיבהתותלדחתפיורקבבהינדאםקיו27רואהדע‐

חתפתלפנושגליפהשאההנהווכרדלתכללאציו

הכלנוימוקהילארמאיו28ףסהלעהידיותיבה

ומקמלךליושיאהםקיורומחהלעהחקיוהנעןיאו

ושגליפבקזחיותלכאמהתאחקיוותיבלאאביו29

לכבהחלשיוםיחתנרשעםינשלהימצעלהחתניו

אלוהתיהנאלרמאוהארהלכהיהו30לארשילובג

םירצמץראמלארשיינבתולעםוימלתאזכהתארנ

ורבדווצעהילעםכלומישהזהםויהדע

דחאשיאכהדעהלהקתולארשיינבלכואציו20

הפצמההוהילא‐‐דעלגהץראועבשראבדעוןדמל

םעלהקב‐‐לארשייטבשלכםעהלכתונפובציתיו2

3ברחףלשילגרשיאףלאתואמעבראםיהלאה

ורמאיוהפצמהלארשיינבולעיכןמינבינבועמשיו

ןעיו4תאזההערההתיהנהכיאורבדלארשיינב

התעבגהרמאיו‐‐החצרנההשאהשיאיולהשיאה

ילעומקיו5ןוללישגליפוינאיתאבןמינבלרשא

ומדיתואהלילתיבהתאילעובסיוהעבגהילעב

החתנאוישגליפבזחאו6תמתוונעישגליפתאוגרהל

הלבנוהמזושעיכלארשיתלחנהדשלכבהחלשאו

רבדםכלובה‐‐לארשיינבםכלכהנה7לארשיב

אלרמאלדחאשיאכםעהלכםקיו8םלההצעו
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הז‐‐התעו9ותיבלשיארוסנאלוולהאלשיאךלנ

ונחקלו10לרוגבהילעהעבגלהשענרשארבדה

ףלאלהאמולארשייטבשלכלהאמלםישנאהרשע

עבגלםאובלתושעל‐‐םעלהדצתחקלהבברלףלאו

ףסאיו11לארשיבהשערשאהלבנהלככןמינב

12םירבחדחאשיאכריעהלאלארשישיאלכ

רמאלןמינביטבשלכבםישנאלארשייטבשוחלשיו

תאונתהתעו13םכבהתיהנרשאתאזההערההמ

הערהרעבנוםתימנוהעבגברשאלעילבינבםישנאה

םהיחאלוקבעמשלןמינב)ינב(ובאאלולארשימ

התעבגהםירעהןמןמינבינבופסאיו14לארשיינב

ןמינבינבודקפתיו15לארשיינבםעהמחלמלתאצל

ףלששיאףלאהששוםירשעםירעהמאוההםויב

שיאתואמעבשודקפתההעבגהיבשימדבל‐‐ברח

רטארוחבשיאתואמעבשהזהםעהלכמ16רוחב

אטחיאלו‐‐הרעשהלאןבאבעלקהזלכונימידי

תואמעבראןמינבמדבלודקפתהלארשישיאו17

ומקיו18המחלמשיאהזלכברחףלששיאףלא

לארשיינבורמאיוםיהלאבולאשיולאתיבולעיו

רמאיוןמינבינבםעהמחלמלהלחתבונלהלעיימ

רקבבלארשיינבומוקיו19הלחתבהדוהיהוהי

םעהמחלמללארשישיאאציו20העבגהלעונחיו

21העבגהלאהמחלמלארשישיאםתאוכרעיוןמינב

םויבלארשיבותיחשיוהעבגהןמןמינבינבואציו

םעהקזחתיו22הצרא‐‐שיאףלאםירשעוםינשאוהה

וכרערשאםוקמבהמחלמךרעלופסיולארשישיא

ינפלוכביולארשיינבולעיו23ןושארהםויבםש

תשגלףיסואהרמאלהוהיבולאשיוברעהדעהוהי

24וילאולעהוהירמאיויחאןמינבינבםעהמחלמל
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ינבבותיחשיוינשהםויבהעבגהןמםתארקלןמינב

הלאלכהצראשיאףלארשעתנמשדועלארשי

ואביוםעהלכולארשיינבלכולעיו26ברחיפלש

אוההםויבומוציוהוהיינפלםשובשיווכביולאתיב

ולאשיו27הוהיינפלםימלשותולעולעיוברעהדע

םימיבםיהלאהתירבןוראםשוהוהיבלארשיינב

םימיבוינפלדמעןרהאןברזעלאןבסחניפו28םהה

ינבםעהמחלמלתאצלדועףסואהרמאלםהה

וננתארחמיכולעהוהירמאיולדחאםאיחאןמינב

30ביבסהעבגהלאםיבראלארשיםשיו29ךדיב

וכרעיוישילשהםויבןמינבינבלאלארשיינבולעיו

תארקלןמינבינבואציו31םעפבםעפכהעבגהלא

םיללחםעהמתוכהלולחיוריעהןמוקתנהםעה

תחאולאתיבהלעתחארשאתולסמבםעפבםעפכ

ינבורמאיו32לארשיבשיאםישלשכהדשבהתעבג

ורמאלארשיינבוהנשארבכונינפלםהםיפגנןמינב

שיאלכו33תולסמהלאריעהןמוהונקתנוהסוננ

לארשיבראורמתלעבבוכרעיוומוקממומקלארשי

תרשעהעבגלדגנמואביו34עבגהרעממומקממחיגמ

םהוהדבכהמחלמהולארשילכמרוחבשיאםיפלא
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ךפהלארשישיאו41המימשהריעהלילכהלעהנהו
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שיאםיפלאתשמחתולסמבוהללעיוןומרהעלסלא
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46שיאםיפלאונממוכיוםעדגדעוירחאוקיבדיו

שיאףלאהשמחוםירשעןמינבמםילפנהלכיהיו

ונפיו47ליחישנאהלאלכתאאוההםויב‐‐ברחףלש
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לאובשלארשישיאו48םישדחהעבראןומרעלסב
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שאבוחלשתואצמנהםירעהלכםגאצמנהלכ

אלונממשיארמאלהפצמבעבשנלארשישיאו21

ובשיולאתיבםעהאביו2השאלןמינבלותבןתי

יכבוכביוםלוקואשיוםיהלאהינפלברעהדעםש
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יהיו4דחאטבשלארשימםויהדקפהללארשיב
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ורמאיוויחאןמינבלאלארשיינבומחניו6תמוי

םהלהשענהמ7לארשימדחאטבשםויהעדגנ

תתיתלבלהוהיבונעבשנונחנאוםישנלםירתונל

יטבשמדחאימ‐‐ורמאיו8םישנלוניתונבמםהל

אבאלהנהוהפצמההוהילאהלעאלרשאלארשי

דקפתיו9להקהלא‐‐דעלגשיבימהנחמהלאשיא

וחלשיו10דעלגשבייבשוימשיאםשןיאהנהוםעה

ווציוליחהינבמ‐‐שיאףלארשעםינשהדעהםש

יפלדעלגשבייבשויתאםתיכהווכלרמאלםתוא

לכושעתרשארבדההזו11ףטהוםישנהוברח

ואצמיו12ומירחת‐‐רכזבכשמתעדיהשאלכורכז

רשאהלותבהרענתואמעבראדעלגשיבייבשוימ

הנחמהלאםתואואביורכזבכשמלשיאהעדיאל

ורבדיוהדעהלכוחלשיו13ןענכץראברשאהלש

םולשםהלוארקיוןומרעלסברשאןמינבינבלא

רשאםישנהםהלונתיואיההתעבןמינבבשיו14

םחנםעהו15ןכםהלואצמאלודעלגשביישנמויח

ורמאיו16לארשייטבשבץרפהוהיהשעיכןמינבל

הדמשניכםישנלםירתונלהשענהמהדעהינקז

אלוןמינבלהטילפתשריורמאיו17השאןמינבמ

םהלתתללכונאלונחנאו18לארשימטבשהחמי

רורארמאללארשיינבועבשניכוניתונבמ‐‐םישנ

םימימולשבהוהיגחהנהורמאיו19ןמינבלהשאןתנ

הלסמלשמשההחרזמלאתיבלהנופצמרשאהמימי

)ווציו(וציו20הנובללבגנמו‐‐המכשלאתיבמהלעה

םתיארו21םימרכבםתבראווכלרמאלןמינבינבתא

םתאציותולחמבלוחלולישתונבואציםאהנהו

ולישתונבמותשאשיאםכלםתפטחוםימרכהןמ

םהיחאואםתובאואבייכהיהו22ןמינבץראםתכלהו

יכ‐‐םתואונונחםהילאונרמאוונילא)בירל(בורל

םתתנםתאאליכהמחלמבותשאשיאונחקלאל

םישנואשיוןמינבינבןכושעיו23ומשאתתעכםהל

לאובושיווכליוולזגרשאתוללחמהןמםרפסמל

םשמוכלהתיו24םהבובשיוםירעהתאונביוםתלחנ

ואציוותחפשמלווטבשלשיאאיההתעבלארשיינב

לארשיבךלמןיאםההםימיב25ותלחנלשיאםשמ

השעיויניעברשיהשיא
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תינשהםשוהנחתחאםש‐‐םישניתשולו2יתרפא

הלעו3םידליןיאהנחלוםידליהננפליהיוהננפ

חבזלותוחתשהלהמימיםימימוריעמאוההשיאה

סחנפוינפחילעינבינשםשוהלשבתואבצהוהיל

הננפלןתנוהנקלאחבזיוםויהיהיו4הוהילםינהכ

הנמןתיהנחלו5תונמ‐‐היתונבוהינבלכלוותשא

6המחררגסהוהיובהאהנחתאיכםיפאתחא

הוהירגסיכהמערהרובעבסעכםגהתרצהתסעכו

תיבבהתלעידמהנשבהנשהשעיןכו7המחרדעב

הלרמאיו8לכאתאלוהכבתוהנסעכתןכ‐‐הוהי

המלוילכאתאלהמלויכבתהמלהנחהשיאהנקלא

םקתו9םינבהרשעמךלבוטיכנאאולהךבבלערי

בשיןהכהילעוהתשירחאוהלשבהלכאירחאהנח

שפנתרמאיהו10הוהילכיהתזוזמלעאסכהלע

רמאתורדנרדתו11הכבתהכבוהוהילעללפתתו

אלוינתרכזוךתמאינעבהארתהארםאתואבצהוהי

ויתתנו‐‐םישנאערזךתמאלהתתנוךתמאתאחכשת

היהו12ושארלעהלעיאלהרומווייחימילכהוהיל

13היפתארמשילעוהוהיינפלללפתהלהתברהיכ

הלוקותוענהיתפשקר‐‐הבללעתרבדמאיההנחו

ילעהילארמאיו14הרכשלילעהבשחיועמשיאל

הנחןעתו15ךילעמךנייתאיריסהןירכתשתיתמדע

אלרכשוןייויכנאחורתשקהשאינדאאלרמאתו

תאןתתלא16הוהיינפלישפנתאךפשאויתיתש

יתרבדיסעכויחישברמיכלעילבתבינפלךתמא

לארשייהלאוםולשליכלרמאיוילעןעיו17הנהדע

אצמתרמאתו18ומעמתלאשרשאךתלשתאןתי

לכאתוהכרדלהשאהךלתוךיניעבןחךתחפש

ינפלווחתשיורקבבומכשיו19דועהלויהאלהינפו

הנקלאעדיוהתמרהםתיבלאואביוובשיוהוהי

םימיהתופקתליהיו20הוהיהרכזיוותשאהנחתא

הוהימיכלאומשומשתאארקתוןבדלתוהנחרהתו

הוהילחבזלותיבלכוהנקלאשיאהלעיו21ויתלאש

הרמאיכהתלעאלהנחו22ורדנתאוםימיהחבזתא

הוהיינפתאהארנוויתאבהורענהלמגידעהשיאל

ישעהשיאהנקלאהלרמאיו23םלועדעםשבשיו

תאהוהיםקיךא‐‐ותאךלמגדעיבשךיניעבבוטה

24ותאהלמגדעהנבתאקניתוהשאהבשתוורבד

תחאהפיאוהשלשםירפבותלמגרשאכהמעוהלעתו

25רענרענהוולשהוהיתיבוהאבתוןיילבנוחמק

יברמאתו26ילעלארענהתאואביורפהתאוטחשיו

הזבהכמעתבצנההשאהינאינדאךשפניחינדא

ןתיויתללפתההזהרענהלא27הוהילאללפתהל

יכנאםגו28ומעמיתלאשרשאיתלאשתאילהוהי

לואשאוההיהרשאםימיהלכהוהילוהתלאשה

הוהילםשוחתשיוהוהיל

ינרקהמרהוהיביבלץלערמאתוהנחללפתתו2

ןיא2ךתעושיביתחמשיכיביואלעיפבחרהוהיב

לא3וניהלאכרוצןיאוךתלבןיאיכהוהיכשודק

לאיכםכיפמקתעאציההבגההבגורבדתוברת

םירבגתשק4תוללעונכתנ)ולו(אלוהוהיתועד

ורכשנםחלבםיעבש5ליחורזאםילשכנוםיתח

םינבתברוהעבשהדליהרקעדעולדחםיבערו

Sheol)לעיולואשדירומהיחמותיממהוהי6הללמא

h7585)78םמורמףאליפשמרישעמושירומהוהי

םעבישוהלןויבאםיריתפשאמלדרפעמםיקמ

תשיוץראיקצמהוהיליכםלחנידובכאסכוםיבידנ

ךשחבםיעשרורמשיודיסחילגר9לבתםהילע

ולעובירמותחיהוהי10שיארבגיחכבאליכומדי

וכלמלזעןתיוץראיספאןידיהוהי‐‐םעריםימשב

ותיבלעהתמרההנקלאךליו11וחישמןרקםריו

12ןהכהילעינפתאהוהיתאתרשמהיהרענהו

טפשמו13הוהיתאועדיאללעילבינבילעינבו

ןהכהרענאבוחבזחבזשיאלכ‐‐םעהתאםינהכה

הכהו14ודיבםינשהשלשגלזמהורשבהלשבכ

הלעירשאלכ‐‐רורפבואתחלקבואדודבוארויכב

םיאבהלארשילכלושעיהככובןהכהחקיגלזמה
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רענאבובלחהתאןורטקיםרטבםג15הלשבםש

ןהכלתולצלרשבהנתחבזהשיאלרמאוןהכה

וילארמאיו16יחםאיכלשבמרשבךממחקיאלו
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ינפתאדאמהלודגםירענהתאטחיהתו17הקזחב

לאומשו18הוהיתחנמתאםישנאהוצאניכהוהי

ןטקליעמו19דבדופארוגחרענהוהיינפתאתרשמ

התולעב‐‐המימיםימימולהתלעהוומאולהשעת

תאילעךרבו20םימיהחבזתאחבזלהשיאתא

השאהןמערזךלהוהיםשירמאוותשאתאוהנקלא

ומוקמלוכלהוהוהיללאשרשאהלאשהתחתתאזה

םינבהשלשדלתורהתוהנחתאהוהידקפיכ21

ןקזילעו22הוהיםעלאומשרענהלדגיותונביתשו

תאולארשילכלוינבןושעירשאלכתאעמשודאמ

23דעומלהאחתפתואבצהםישנהתאןובכשירשא

יכנארשאהלאהםירבדכןושעתהמלםהלרמאיו

לא24הלאםעהלכתאמםיערםכירבדתאעמש

םירבעמעמשיכנארשאהעמשההבוטאוליכינב

םאוםיהלאוללפושיאלשיאאטחיםא25הוהיםע

לוקלועמשיאלוולללפתיימשיאאטחיהוהיל

ךלהלאומשרענהו26םתימהלהוהיץפחיכםהיבא
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הלגנההוהירמאהכוילארמאיוילעלאםיהלא

הערפתיבלםירצמבםתויהבךיבאתיבלאיתילגנ

תולעלןהכליללארשייטבשלכמותארחבו28

הנתאוינפלדופאתאשלתרטקריטקהליחבזמלע

וטעבתהמל29לארשיינבישאלכתאךיבאתיבל

ךינבתאדבכתוןועמיתיוצרשאיתחנמבויחבזב

ימעללארשיתחנמלכתישארמםכאירבהלינממ

ךתיביתרמארומאלארשייהלאהוהיםאנןכל30

הוהיםאנהתעוםלועדעינפלוכלהתיךיבאתיבו

םימיהנה31ולקייזבודבכאידבכמיכילהלילח

תויהמ‐‐ךיבאתיבערזתאוךערזתאיתעדגוםיאב

תאביטיירשאלכבןועמרצתטבהו32ךתיבבןקז

אלשיאו33םימיהלכךתיבבןקזהיהיאלולארשי

בידאלוךיניעתאתולכליחבזמםעמךלתירכא

ךלהזו34םישנאותומיךתיבתיברמלכוךשפנתא

םויבסחניפוינפחלא‐‐ךינבינשלאאבירשאתואה

רשאכןמאנןהכיליתמיקהו35םהינשותומידחא

ךלהתהוןמאנתיבוליתינבוהשעיישפנבויבבלב

ךתיבברתונהלכהיהו36םימיהלכיחישמינפל

רמאוםחלרככוףסכתרוגאלולתוחתשהלאובי

םחלתפלכאל‐‐תונהכהתחאלאאנינחפס

רבדוילעינפלהוהיתאתרשמלאומשרענהו3

םויביהיו2ץרפנןוזחןיא‐‐םההםימיברקיהיההוהי

לכויאלתוהכולחהוניעוומוקמבבכשילעואוהה

לכיהבבכשלאומשוהבכיםרטםיהלארנו3תוארל

לאומשלאהוהיארקיו4םיהלאןוראםשרשאהוהי

ילתארקיכיננהרמאיוילעלאץריו5יננהרמאיו

הוהיףסיו6בכשיוךליובכשבושיתארקאלרמאיו

רמאיוילעלאךליולאומשםקיולאומשדועארק

7בכשבושינביתארקאלרמאיוילתארקיכיננה

רבדוילאהלגיםרטוהוהיתאעדיםרטלאומשו

ךליוםקיותשילשבלאומשארקהוהיףסיו8הוהי

הוהייכילעןביוילתארקיכיננהרמאיוילעלא

םאהיהובכשךללאומשלילערמאיו9רענלארק

ךליוךדבעעמשיכהוהירבדתרמאוךילאארקי

ארקיובציתיוהוהיאביו10ומוקמבבכשיולאומש

יכרבדלאומשרמאיולאומשלאומשםעפבםעפכ

השעיכנאהנהלאומשלאהוהירמאיו11ךדבעעמש

12וינזאיתשהנילצת‐‐ועמשלכרשאלארשיברבד

לאיתרבדרשאלכתאילעלאםיקאאוההםויב

ותיבתאינאטפשיכוליתדגהו13הלכולחה‐‐ותיב

אלווינבםהלםיללקמיכעדירשאןועב‐‐םלועדע

ןוערפכתיםאילעתיבליתעבשנןכלו14םבההכ

לאומשבכשיו15םלועדע‐‐החנמבוחבזבילעתיב

ארילאומשוהוהיתיבתותלדתאחתפיורקבהדע

לאומשתאילעארקיו16ילעלאהארמהתאדיגהמ

רבדההמרמאיו17יננהרמאיוינבלאומשרמאיו
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ךלהשעיהכינממדחכתאנלא‐‐ךילארבדרשא

רבדהלכמרבדינממדחכתםאףיסויהכוםיהלא

םירבדהלכתאלאומשולדגיו18ךילארבדרשא

19השעיוניעבבוטהאוההוהי‐‐רמאיוונממדחכאלו

וירבדלכמליפהאלוומעהיההוהיולאומשלדגיו

ןמאניכעבשראבדעוןדמלארשילכעדיו20הצרא

יכהלשבהארהלהוהיףסיו21הוהילאיבנללאומש

הוהירבדבולשבלאומשלאהוהיהלגנ

לארשיאציולארשילכללאומשרבדיהיו4

רזעהןבאהלעונחיוהמחלמלםיתשלפתארקל

תארקלםיתשלפוכרעיו2קפאבונחםיתשלפו

םיתשלפינפללארשיףגניוהמחלמהשטתולארשי

אביו3שיאםיפלאתעבראכהדשבהכרעמבוכיו

הוהיונפגנהמללארשיינקזורמאיוהנחמהלאםעה

תירבןוראתאהלשמונילאהחקנםיתשלפינפלםויה

םעהחלשיו4וניביאףכמונעשיוונברקבאביוהוהי

בשיתואבצהוהיתירבןוראתאםשמואשיוהלש

‐‐םיהלאהתירבןוראםעילעינבינשםשוםיברכה

הנחמהלאהוהיתירבןוראאובכיהיו5סחניפוינפח

ועמשיו6ץראהםהתוהלודגהעורתלארשילכועריו

העורתהלוקהמורמאיוהעורתהלוקתאםיתשלפ

הוהיןוראיכ‐‐ועדיוםירבעההנחמבתאזההלודגה

םיהלאאבורמאיכ‐‐םיתשלפהואריו7הנחמהלאאב

לומתאתאזכהתיהאליכונליואורמאיוהנחמהלא

םירידאהםיהלאהדימונליציימ‐‐ונליוא8םשלש

לכבםירצמתאםיכמהםיהלאהםההלאהלאה

ןפ‐‐םיתשלפםישנאלויהווקזחתה9רבדמב‐‐הכמ

םישנאלםתייהוםכלודבערשאכםירבעלודבעת

וסניולארשיףגניוםיתשלפומחליו10םתמחלנו

לארשימלפיודאמהלודגהכמהיהתווילהאלשיא

ילעינבינשוחקלנםיהלאןוראו11ילגרףלאםישלש

אביוהכרעמהמןמינבשיאץריו12סחניפוינפחותמ

13ושארלעהמדאוםיערקוידמואוההםויבהלש

‐‐הפצמךרד)די(ךיאסכהלעבשיילעהנהואוביו

דיגהלאבשיאהוםיהלאהןוראלעדרחובלהיהיכ

הקעצהלוקתאילעעמשיו14ריעהלכקעזתוריעב

דגיואביורהמשיאהוהזהןומההלוקהמרמאיו

אלוהמקויניעוהנשהנמשוםיעשתןבילעו15ילעל

ןמאבהיכנאילעלאשיאהרמאיו16תוארללוכי

המרמאיוםויהיתסנהכרעמהןמינאוהכרעמה

לארשיסנרמאיורשבמהןעיו17ינברבדההיה

ינשםגוםעבהתיההלודגהפגמםגוםיתשלפינפל

יהיו18החקלנםיהלאהןוראוסחניפוינפחותמךינב

תינרחאאסכהלעמלפיוםיהלאהןוראתאוריכזהכ

שיאהןקזיכ‐‐תמיוותקרפמרבשתורעשהדידעב

ותלכו19הנשםיעבראלארשיתאטפשאוהודבכו

חקלהלאהעומשהתאעמשתותללהרהסחניפתשא

יכדלתוערכתוהשיאוהימחתמוםיהלאהןורא

תובצנההנרבדתוהתומתעכו20הירצהילעוכפהנ

הבלהתשאלוהתנעאלותדליןביכיאריתלאהילע

לארשימדובכהלגרמאלדובכיארענלארקתו21

רמאתו22השיאוהימחלאוםיהלאהןוראחקלהלא

םיהלאהןוראחקלניכלארשימדובכהלג

ןבאמוהאביוםיהלאהןוראתאוחקלםיתשלפו5

םיהלאהןוראתאםיתשלפוחקיו2הדודשארזעה

ומכשיו3ןוגדלצאותאוגיציוןוגדתיבותאואביו

ינפלהצראוינפללפנןוגדהנהותרחממםידודשא

ומכשיו4ומוקמלותאובשיוןוגדתאוחקיוהוהיןורא

ןוראינפלהצראוינפללפנןוגדהנהותרחממרקבב

‐ןתפמהלאתותרכוידיתופכיתשוןוגדשארוהוהי

ןוגדינהכוכרדיאלןכלע5וילעראשנןוגדקר‐

דעדודשאב‐‐ןוגדןתפמלעןוגדתיבםיאבהלכו

םמשיוםידודשאהלאהוהידידבכתו6הזהםויה

הילובגתאודודשאתא)םירחטב(םילפעבםתאךיו

יהלאןוראבשיאלורמאוןכיכדודשאישנאואריו7

8וניהלאןוגדלעוונילעודיהתשקיכ‐‐ונמעלארשי

ורמאיוםהילאםיתשלפינרסלכתאופסאיווחלשיו

ןוראבסיתגורמאיולארשייהלאןוראלהשענהמ

יהיו9לארשייהלאןוראתאובסיולארשייהלא

הלודגהמוהמריעבהוהידייהתוותאובסהירחא
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םהלורתשיולודגדעוןטקמריעהישנאתאךיודאמ

ןורקעםיהלאהןוראתאוחלשיו10)םירחט(םילפע

םינרקעהוקעזיוןורקעםיהלאהןוראאובכיהיו

תאוינתימהללארשייהלאןוראתאילאובסהרמאל

ורמאיוםיתשלפינרסלכתאופסאיווחלשיו11ימע

תימיאלוומוקמלבשיולארשייהלאןוראתאוחלש

הדבכריעהלכבתומתמוהמהתיהיכימעתאויתא

וכהותמאלרשאםישנאהו12םשםיהלאהדידאמ

םימשהריעהתעושלעתו)םירחטב(םילפעב

2םישדחהעבשםיתשלפהדשבהוהיןוראיהיו6

השענהמרמאלםימסקלוםינהכלםיתשלפוארקיו

ורמאיו3ומוקמלונחלשנהמבונעדוההוהיןוראל

ותאוחלשתלאלארשייהלאןוראתאםיחלשמםא

עדונוואפרתזאםשאולובישתבשהיכ‐‐םקיר

םשאההמורמאיו4םכמודירוסתאלהמלםכל

השמחםיתשלפינרסרפסמורמאיוולבישנרשא

הפגמיכבהזירבכעהשמחובהז)ירחט(ילפע

םכילפעימלצםתישעו5םכינרסלוםלכלתחא

ץראהתאםתיחשמהםכירבכעימלצו)םכירחט(

םכילעמודיתאלקיילואדובכלארשייהלאלםתתנו

תאודבכתהמלו6םכצראלעמוםכיהלאלעמו

אולהםבלתאהערפוםירצמודבכרשאכםכבבל

ושעווחקהתעו7וכליוםוחלשיוםהבללעתהרשאכ

הלעאלרשאתולעתורפיתשותחאהשדחהלגע

םתבישהוהלגעבתורפהתאםתרסאולעםהילע

הוהיןוראתאםתחקלו8התיבהםהירחאמםהינב

םתבשהרשאבהזהילכתאוהלגעהלאותאםתתנו

9ךלהוותאםתחלשוודצמזגראבומישתםשאול

השעאוה‐‐שמשתיבהלעיולובגךרדםאםתיארו

אליכונעדיואלםאותאזההלודגההערהתאונל

ןכםישנאהושעיו10ונלהיהאוההרקמ‐‐ונבהעגנודי

םהינבתאוהלגעבםורסאיותולעתורפיתשוחקיו

תאוהלגעהלאהוהיןוראתאומשיו11תיבבולכ

12םהירחטימלצתאובהזהירבכעתאוזגראה

הלסמבשמשתיבךרדלעךרדבתורפההנרשיו

ינרסולואמשוןימיורסאלוועגוךלהוכלהתחא

תיבו13שמשתיבלובגדעםהירחאםיכלהםיתשלפ

םהיניעתאואשיוקמעבםיטחריצקםירצקשמש

לאהאבהלגעהו14תוארלוחמשיוןוראהתאואריו

הלודגןבאםשוםשדמעתוישמשהתיבעשוהיהדש

הוהילהלעולעהתורפהתאוהלגעהיצעתאועקביו

ותארשאזגראהתאוהוהיןוראתאודירוהםיולהו15

תיבישנאוהלודגהןבאהלאומשיובהזילכוברשא

16הוהיל‐‐אוההםויבםיחבזוחבזיותולעולעהשמש

אוההםויבןורקעובשיווארםיתשלפינרסהשמחו

םשאםיתשלפובישהרשאבהזהירחטהלאו17

תגלדחאןולקשאלדחאהזעלדחאדודשאלהוהיל

ירעלכרפסמבהזהירבכעו18דחאןורקעלדחא

רפכדעורצבמריעמ‐‐םינרסהתשמחלםיתשלפ

ןוראתאהילעוחינהרשאהלודגהלבאדעויזרפה

ךיו19ישמשהתיבעשוהיהדשבהזהםויהדעהוהי

םיעבשםעבךיוהוהיןוראבואריכשמשתיבישנאב

הוהיהכהיכםעהולבאתיושיאףלאםישמחשיא

לכויימשמשתיבישנאורמאיו20הלודגהכמםעב

הלעיימלאוהזהשודקהםיהלאההוהיינפלדמעל

םירעיתירקיבשוילאםיכאלמוחלשיו21ונילעמ

ותאולעהודר‐‐הוהיןוראתאםיתשלפובשהרמאל

םכילא

הוהיןוראתאולעיוםירעיתירקישנאואביו7

ונברזעלאתאוהעבגבבדניבאתיבלאותאואביו

ןוראהתבשםוימיהיו2הוהיןוראתארמשלושדק

והניוהנשםירשעויהיוםימיהובריוםירעיתירקב

לכלאלאומשרמאיו3הוהיירחאלארשיתיבלכ

לאםיבשםתאםכבבללכבםארמאללארשיתיב

תורתשעהוםככותמרכנהיהלאתאוריסההוהי

םכתאלציוודבלוהדבעוהוהילאםכבבלוניכהו

תאוםילעבהתאלארשיינבוריסיו4םיתשלפדימ

לאומשרמאיו5ודבלהוהיתאודבעיותרתשעה

לאםכדעבללפתאוהתפצמהלארשילכתאוצבק

ינפלוכפשיוםימובאשיוהתפצמהוצבקיו6הוהי
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הוהילונאטחםשורמאיואוההםויבומוציוהוהי

ועמשיו7הפצמבלארשיינבתאלאומשטפשיו

ינרסולעיוהתפצמהלארשיינבוצבקתהיכםיתשלפ

ינפמואריולארשיינבועמשיולארשילאםיתשלפ

שרחתלאלאומשלאלארשיינבורמאיו8םיתשלפ

9םיתשלפדימונעשיווניהלאהוהילאקעזמונממ

הלוע)והלעיו(הלעיודחאבלחהלטלאומשחקיו

לארשידעבהוהילאלאומשקעזיוהוהיללילכ

םיתשלפוהלועההלעמלאומשיהיו10הוהיוהנעיו

םויבלודגלוקבהוהיםעריולארשיבהמחלמלושגנ

11לארשיינפלופגניוםמהיוםיתשלפלעאוהה

םיתשלפתאופדריוהפצמהןמלארשיישנאואציו

תחאןבאלאומשחקיו12רכתיבלתחתמדעםוכיו

ןבאהמשתאארקיוןשהןיבוהפצמהןיבםשיו

םיתשלפהוענכיו13הוהיונרזעהנהדערמאיורזעה

הוהידייהתולארשילובגבאובלדועופסיאלו

רשאםירעההנבשתו14לאומשימילכםיתשלפב

דעוןורקעמלארשיללארשיתאמםיתשלפוחקל

םולשיהיוםיתשלפדימלארשיליצהןלובגתאותג

לארשיתאלאומשטפשיו15ירמאהןיבולארשיןיב

לאתיבבבסוהנשבהנשידמךלהו16וייחימילכ

תומוקמהלכתא‐‐לארשיתאטפשוהפצמהולגלגהו

תאטפשםשוותיבםשיכהתמרהותבשתו17הלאה

הוהילחבזמםשןביולארשי

םיטפשוינבתאםשיולאומשןקזרשאכיהיו8

‐היבאוהנשמםשולאוירוכבהונבםשיהיו2לארשיל

וטיווכרדבוינבוכלהאלו3עבשראבבםיטפש‐

לכוצבקתיו4טפשמוטיו‐‐דחשוחקיועצבהירחא

וילאורמאיו5התמרהלאומשלאואביולארשיינקז

המישהתעךיכרדבוכלהאלךינבותנקזהתאהנה

יניעברבדהעריו6םיוגהלככ‐‐ונטפשלךלמונל

ללפתיוונטפשלךלמונלהנתורמארשאכלאומש

לוקבעמשלאומשלאהוהירמאיו7הוהילאלאומש

יתאיכוסאמךתאאליכךילאורמאירשאלכלםעה

םוימושערשאםישעמהלככ8םהילעךלממוסאמ

ודבעיוינבזעיוהזהםויהדעוםירצממםתואיתלעה

עמשהתעו9ךלםגםישעהמהןכ‐‐םירחאםיהלא

טפשמםהלתדגהוםהבדיעתדעהיכךאםלוקב

לכתאלאומשרמאיו10םהילעךלמירשאךלמה

‐‐רמאיו11ךלמותאמםילאשהםעהלאהוהיירבד

םכינבתאםכילעךלמירשאךלמהטפשמהיהיהז

ותבכרמינפלוצרווישרפבוותבכרמבולםשוחקי

ושירחשרחלוםישמחירשוםיפלאירשולםושלו12

ובכרילכוותמחלמילכתושעלווריצקרצקלו

תופאלותוחבטלותוחקרלחקיםכיתונבתאו13

‐‐םיבוטהםכיתיזוםכימרכתאוםכיתודשתאו14

ןתנורשעיםכימרכוםכיערזו15וידבעלןתנוחקי

םכיתוחפשתאוםכידבעתאו16וידבעלוויסירסל

השעוחקי‐‐םכירומחתאוםיבוטהםכירוחבתאו

םידבעלולויהתםתאורשעיםכנאצ17ותכאלמל

םתרחברשאםככלמינפלמאוההםויבםתקעזו18

םעהונאמיו19אוההםויבםכתאהוהיהנעיאלוםכל

היהיךלמםאיכאלורמאיולאומשלוקבעמשל

ונכלמונטפשוםיוגהלככונחנאםגונייהו20ונילע

תאלאומשעמשיו21ונתמחלמתאםחלנוונינפלאציו

הוהירמאיו22הוהיינזאבםרבדיוםעהירבדלכ

רמאיוךלמםהלתכלמהוםלוקבעמשלאומשלא

וריעלשיאוכללארשיישנאלאלאומש

לאיבאןבשיקומשו)ןימינבמ(ןימיןבמשיאיהיו9

ליחרובגינימישיאןב‐‐חיפאןבתרוכבןברורצןב

ינבמשיאןיאובוטורוחבלואשומשוןבהיהולו2

3םעהלכמהבגהלעמוומכשמונממבוטלארשי

לאשיקרמאיולואשיבאשיקלתונתאההנדבאתו

ךלםוקוםירענהמדחאתאךתאאנחקונבלואש

ץראברבעיוםירפארהברבעיו4תנתאהתאשקב

רבעיוןיאוםילעשץראבורבעיוואצמאלוהשלש

לואשוףוצץראבואבהמה5ואצמאלוינימיץראב

יבאלדחיןפ‐‐הבושנוהכלומערשאורענלרמא

םיהלאשיאאנהנהולרמאיו6ונלגאדותונתאהןמ

אוביאוברבדירשאלכדבכנשיאהותאזהריעב
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ונכלהרשאונכרדתאונלדיגיילוא‐‐םשהכלנהתע

‐שיאלאיבנהמוךלנהנהוורענללואשרמאיו7הילע

שיאלאיבהלןיאהרושתוונילכמלזאםחלהיכ‐

לואשתאתונעלרענהףסיו8ונתאהמםיהלאה

שיאליתתנוףסכלקשעברידיבאצמנהנהרמאיו

הכלארשיבםינפל9ונכרדתאונלדיגהוםיהלאה

דעהכלנווכלםיהלאשורדלותכלבשיאהרמא

רמאיו10הארהםינפלארקיםויהאיבנליכהארה

ריעהלאוכליוהכלנהכלךרבדבוטורענללואש

ריעההלעמבםילעהמה11םיהלאהשיאםשרשא

ןהלורמאיוםימבאשלתואציתורענואצמהמהו

הנהשיהנרמאתוםתואהנינעתו12הארההזבשיה

םויהחבזיכ‐‐ריעלאבםויהיכהתערהמךינפל

םרטבותאןואצמתןכריעהםכאבכ13המבבםעל

יכ‐‐ואבדעםעהלכאיאליכלכאלהתמבההלעי

ולעהתעוםיארקהולכאיןכירחאחבזהךרביאוה

םיאבהמהריעהולעיו14ותאןואצמתםויהכותאיכ

המבהתולעלםתארקלאצילאומשהנהוריעהךותב

לואשאובינפלדחאםוילאומשןזאתאהלגהוהיו15

ןמינבץראמשיאךילאחלשארחמתעכ16רמאל

דימימעתאעישוהולארשיימעלעדיגנלותחשמו

17ילאותקעצהאביכימעתאיתיאריכםיתשלפ

רשאשיאההנה‐‐והנעהוהיולואשתאהארלאומשו

לאומשתאלואששגיו18ימעברצעיהזךילאיתרמא

הארהתיבהזיאילאנהדיגהרמאיורעשהךותב

הלע‐‐הארהיכנארמאיולואשתאלאומשןעיו19

לכורקבבךיתחלשוםויהימעםתלכאוהמבהינפל

םויהךלתודבאהתונתאלו20ךלדיגאךבבלברשא

ימלוואצמניכםהלךבלתאםשתלא‐‐םימיהתשלש

ןעיו21ךיבאתיבלכלוךלאולה‐‐לארשיתדמחלכ

לארשייטבשינטקמיכנאינימיןבאולהרמאיולואש

המלוןמינביטבשתוחפשמלכמהרעצהיתחפשמו

לואשתאלאומשחקיו22הזהרבדכילאתרבד

שארבםוקמםהלןתיוהתכשלםאיביוורענתאו

חבטללאומשרמאיו23שיאםשלשכהמהוםיאורקה

םישךילאיתרמארשא‐‐ךליתתנרשאהנמהתאהנת

םשיוהילעהוקושהתאחבטהםריו24ךמעהתא

יכ‐‐לכאךינפלםישראשנההנהרמאיולואשינפל

םעלואשלכאיויתארקםעהרמאלךלרומשדעומל

םערבדיוריעההמבהמודריו25אוההםויבלאומש

ארקיורחשהתולעכיהיוומכשיו26גגהלעלואש

ךחלשאוהמוקרמאל)הגגה(גגהלואשלאלאומש

המה27הצוחה‐‐לאומשואוהםהינשואציולואשםקיו

רמאלואשלארמאלאומשוריעההצקבםידרוי

ךעימשאוםויכדמעהתאורבעיוונינפלרבעיורענל

םיהלארבדתא

‐ושארלעקציוןמשהךפתאלאומשחקיו10

ותלחנלעהוהיךחשמיכאולה‐‐רמאיווהקשיו‐

םישנאינשתאצמוידמעמםויהךתכלב2דיגנל

ךילאורמאוחצלצבןמינבלובגבלחרתרבקםע

ךיבאשטנהנהושקבלתכלהרשאתונתאהואצמנ

3ינבלהשעאהמרמאלםכלגאדותונתאהירבדתא

ךואצמורובתןולאדעתאבוהאלהוםשמתפלחו

דחאלאתיבםיהלאהלאםילעםישנאהשלשםש

םחלתורככתשלשאשנדחאוםיידגהשלשאשנ

יתשךלונתנוםולשלךלולאשו4ןיילבנאשנדחאו

םיהלאהתעבגאובתןכרחא5םדימתחקלוםחל

תעגפוריעהםשךאבכיהיוםיתשלפיבצנםשרשא

לילחוףתולבנםהינפלוהמבהמםידריםיאבנלבח

הוהיחורךילעהחלצו6םיאבנתמהמהורונכו

הניאבתיכהיהו7רחאשיאלתכפהנוםמעתיבנתהו

אצמתרשאךלהשעךל‐‐הלאהתותאה)הנאבת(

הנהולגלגהינפלתדריו8ךמעםיהלאהיכךדי

םימלשיחבזחבזלתולעתולעהלךילאדרייכנא

תאךליתעדוהוךילאיאובדעלחותםימיתעבש

לאומשםעמתכללומכשותנפהכהיהו9השעתרשא

הלאהתותאהלכואביורחאבלםיהלאולךפהיו

םיאבנלבחהנהוהתעבגהםשואביו10אוההםויב

םכותבאבנתיוםיהלאחורוילעחלצתוותארקל

םעהנהוואריוםשלשלומתאמועדוילכיהיו11
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ןבלהיההזהמוהערלאשיאםעהרמאיואבנםיאבנ

רמאיוםשמשיאןעיו12םיאיבנבלואשםגה‐‐שיק

םיאבנבלואשםגהלשמלהתיהןכלעםהיבאימו

לואשדודרמאיו14המבהאביותובנתהמלכיו13

תונתאהתאשקבלרמאיוםתכלהןאורענלאווילא

לואשדודרמאיו15לאומשלאאובנוןיאיכהארנו

לואשרמאיו16לאומשםכלרמאהמילאנהדיגה

רבדתאותונתאהואצמניכונלדיגהדגהודודלא

קעציו17לאומשרמארשאולדיגהאלהכולמה

ינבלארמאיו18הפצמההוהילאםעהתאלאומש

יתילעהיכנאלארשייהלאהוהירמאהכלארשי

דימוםירצמדימםכתאליצאוםירצממלארשיתא

םתסאמםויהםתאו19םכתאםיצחלהתוכלממהלכ

םכיתוערלכמםכלעישומאוהרשאםכיהלאתא

התעוונילעםישתךלמיכולורמאתוםכיתרצו

ברקיו20םכיפלאלוםכיטבשלהוהיינפלובציתה

21ןמינבטבשדכליולארשייטבשלכתאלאומש

תחפשמדכלתוותחפשמלןמינבטבשתאברקיו

22אצמנאלווהשקביושיקןבלואשדכליוירטמה

הוהירמאיושיאםלהדועאבההוהיבדועולאשיו

םשמוהחקיווצריו23םילכהלאאבחנאוההנה

24הלעמוומכשמםעהלכמהבגיוםעהךותבבציתיו

וברחברשאםתיארהםעהלכלאלאומשרמאיו

ורמאיוםעהלכועריוםעהלכבוהמכןיאיכהוהי

טפשמתאםעהלאלאומשרבדיו25ךלמהיחי

לאומשחלשיוהוהיינפלחניורפסבבתכיוהכלמה

ותיבלךלה‐‐לואשםגו26ותיבלשיאםעהלכתא

27םבלבםיהלאעגנרשאליחה‐‐ומעוכליוהתעבג

ולואיבהאלווהזביוהזונעשיהמורמאלעילבינבו

שירחמכיהיוהחנמ

לכורמאיודעלגשיבילעןחיוינומעהשחנלעיו11

רמאיו2ךדבענותירבונלתרכשחנלאשיביישנא

לכםכלרוקנבםכלתרכאתאזבינומעהשחנםהילא

וילאורמאיו3לארשילכלעהפרחהיתמשוןימיןיע

םיכאלמהחלשנוםימיתעבשונלףרהשיביינקז

4ךילאונאציוונתאעישומןיאםאולארשילובגלכב

ינזאבםירבדהורבדיולואשתעבגםיכאלמהואביו

אבלואשהנהו5וכביוםלוקתאםעהלכואשיוםעה

וכבייכםעלהמלואשרמאיוהדשהןמרקבהירחא

םיהלאחורחלצתו6שיביישנאירבדתא‐‐ולורפסיו

רחיוהלאהםירבדהתא)ועמשכ(ועמשבלואשלע

לכבחלשיווהחתניורקבדמצחקיו7דאמופא

אציונניארשארמאלםיכאלמהדיבלארשילובג

לפיוורקבלהשעיהכלאומשרחאולואשירחא

קזבבםדקפיו8דחאשיאכואציוםעהלעהוהידחפ

םישלשהדוהישיאוףלאתואמשלשלארשיינבויהיו

שיאלןורמאתהכםיאבהםיכאלמלורמאיו9ףלא

)םחכ(םחבהעושתםכלהיהתרחמדעלגשיבי

וחמשיו‐‐שיביישנאלודיגיוםיכאלמהואביושמשה

ונלםתישעוםכילאאצנרחמשיביישנאורמאיו10

תאלואשםשיותרחממיהיו11םכיניעבבוטהלככ

תרמשאבהנחמהךותבואביוםישארהשלשםעה

וצפיוםיראשנהיהיוםויהםחדעןומעתאוכיורקבה

לאומשלאםעהרמאיו12דחיםינשםבוראשנאלו

13םתימנוםישנאהונתונילעךלמילואשרמאהימ

השעםויהיכהזהםויבשיאתמויאללואשרמאיו

וכלםעהלאלאומשרמאיו14לארשיבהעושתהוהי

םעהלכוכליו15הכולמהםששדחנולגלגההכלנו

וחבזיולגלגבהוהיינפללואשתאםשוכלמיולגלגה

לכולואשםשחמשיוהוהיינפלםימלשםיחבזםש

דאמדעלארשיישנא

יתעמשהנהלארשילכלאלאומשרמאיו12

2ךלמםכילעךילמאוילםתרמארשאלכלםכלקב

יתבשויתנקזינאוםכינפלךלהתמךלמההנההתעו

דעירענמםכינפליתכלהתהינאוםכתאםנהינבו

רושתאוחישמדגנוהוהידגניבונעיננה3הזהםויה

ימתאיתקשעימתאויתחקלימרומחויתחקלימ

בישאווביניעםילעאורפכיתחקלימדימויתוצר

תחקלאלוונתוצראלוונתקשעאלורמאיו4םכל

דעוםכבהוהידעםהילארמאיו5המואמשיאדימ
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רמאיוהמואמידיבםתאצמאליכ‐‐הזהםויהוחישמ

תאהשערשאהוהיםעהלאלאומשרמאיו6דע

ץראמםכיתבאתאהלעהרשאוןרהאתאוהשמ

הוהיינפל‐‐םכתאהטפשאוובציתההתעו7םירצמ

8םכיתובאתאוםכתאהשערשאהוהיתוקדצלכתא

הוהילאםכיתובאוקעזיו‐‐םירצמבקעיאברשאכ

םכיתבאתאואיצויוןרהאתאוהשמתאהוהיחלשיו

הוהיתאוחכשיו9הזהםוקמבםובשיוםירצממ

רוצחאבצרשארסיסדיבםתארכמיוםהיהלא

וקעזיו10םבומחליובאומךלמדיבוםיתשלפדיבו

הוהיתאונבזעיכונאטח)ורמאיו(רמאיוהוהילא

ונליצההתעותורתשעהתאוםילעבהתאדבענו

תאולעבריתאהוהיחלשיו11ךדבענו‐‐וניביאדימ

םכיביאדימםכתאלציולאומשתאוחתפיתאוןדב

ןומעינבךלמשחניכוארתו12חטבובשתוביבסמ

הוהיוונילעךלמיךלמיכאלילורמאתוםכילעאב

‐‐םתרחברשאךלמההנההתעו13םככלמםכיהלא

ואריתםא14ךלמםכילעהוהיןתנהנהוםתלאשרשא

תאורמתאלוולוקבםתעמשוותאםתדבעוהוהיתא

םכילעךלמרשאךלמהםגוםתאםגםתיהו‐‐הוהייפ

הוהילוקבועמשתאלםאו15םכיהלאהוהירחא

םכיתבאבוםכבהוהידיהתיהו‐‐הוהייפתאםתירמו

רשאהזהלודגהרבדהתאוארוובציתההתעםג16

ארקא‐‐םויהםיטחריצקאולה17םכיניעלהשעהוהי

הברםכתעריכוארוועדורטמותולקןתיוהוהילא

ארקיו18ךלמםכללואשלהוהייניעבםתישערשא

אוההםויברטמותלקהוהיןתיוהוהילאלאומש

ורמאיו19לאומשתאוהוהיתאדאמםעהלכארייו

הוהילאךידבעדעבללפתהלאומשלאםעהלכ

הערוניתאטחלכלעונפסייכתומנלאו‐‐ךיהלא

‐ואריתלאםעהלאלאומשרמאיו20ךלמונללאשל

ורוסתלאךאתאזההערהלכתאםתישעםתא‐

אלו21םכבבללכבהוהיתאםתדבעוהוהיירחאמ

‐וליציאלווליעויאלרשאוהתהירחאיכורוסת

רובעב‐‐ומעתאהוהישטיאליכ22המהוהתיכ‐

23םעלולםכתאתושעלהוהיליאוהיכלודגהומש

ללפתהללדחמ‐‐הוהילאטחמילהלילחיכנאםג

ךא24הרשיהוהבוטהךרדבםכתאיתירוהוםכדעב

יכםכבבללכב‐‐תמאבותאםתדבעוהוהיתאוארי

םתאםג‐‐וערתערהםאו25םכמעלדגהרשאתאואר

ופסתםככלמםג

לארשילעךלמםינשיתשווכלמבלואשהנשןב13

םעויהיולארשימםיפלאתשלשלואשולרחביו2

םעויהףלאולאתיברהבושמכמבםיפלאלואש

וילהאלשיאחלשםעהרתיוןימינבתעבגבןתנוי

ועמשיועבגברשאםיתשלפביצנתאןתנויךיו3

ועמשירמאלץראהלכברפושבעקתלואשוםיתשלפ

תאלואשהכהרמאלועמשלארשילכו4םירבעה

וקעציוםיתשלפבלארשישאבנםגוםיתשלפביצנ

םחלהלופסאנםיתשלפו5לגלגהלואשירחאםעה

םישרפםיפלאתששובכרףלאםישלשלארשיםע

שמכמבונחיוולעיוברלםיהתפשלערשאלוחכםעו

יכולרציכוארלארשישיאו6ןואתיבתמדק

םיעלסבוםיחוחבותורעמבםעהואבחתיוםעהשגנ

דגץראןדריהתאורבעםירבעו7תורבבוםיחרצבו

וירחאודרחםעהלכולגלגבונדועלואשודעלגו

לאומשרשאדעומלםימיתעבש)לחויו(לחייו8

רמאיו9וילעמםעהץפיולגלגהלאומשאבאלו

10הלעהלעיוםימלשהוהלעהילאושגה‐‐לואש

אציואבלאומשהנהוהלעהתולעהלותלככיהיו

תישעהמלאומשרמאיו11וכרבלותארקללואש

אלהתאוילעמםעהץפניכיתיאריכלואשרמאיו

רמאו12שמכמםיפסאנםיתשלפוםימיהדעומלתאב

יתילחאלהוהיינפולגלגהילאםיתשלפודריהתע

לואשלאלאומשרמאיו13הלעההלעאוקפאתאו

יכךוצרשאךיהלאהוהיתוצמתאתרמשאלתלכסנ

14םלועדעלארשילאךתכלממתאהוהיןיכההתע

ובבלכשיאולהוהישקבםוקתאלךתכלממהתעו

רשאתאתרמשאליכ‐‐ומעלעדיגנלהוהיוהוציו

ןמינבתעבג‐‐לגלגהןמלעיולאומשםקיו15הוהיךוצ
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שיאתואמששכומעםיאצמנהםעהתאלואשדקפיו

עבגבםיבשיםמעאצמנהםעהוונבןתנויולואשו16

הנחממתיחשמהאציו17שמכמבונחםיתשלפוןמינב

ךרדלאהנפידחאשארהםישארהשלשםיתשלפ

תיבךרדהנפידחאשארהו18לעושץראלאהרפע

יגלעףקשנהלובגהךרדהנפידחאשארהוןורח

ץראלכבאצמיאלשרחו19הרבדמהםיעבצה

םירבעהושעיןפ‐‐םיתשלפ)ורמא(רמאיכלארשי

שוטלל‐‐םיתשלפהלארשילכודריו20תינחואברח

ותשרחמתאוומדרקתאוותאתאוותשרחמתאשיא

שלשלוםיתאלותשרחמלםיפהריצפההתיהו21

םויבהיהו22ןברדהביצהלוםימדרקהלוןושלק

תארשאםעהלכדיבתינחוברחאצמנאלותמחלמ

אציו23ונבןתנוילולואשלאצמתוןתנויתאולואש

שמכמרבעמלאםיתשלפבצמ

אשנרענהלאלואשןבןתנוירמאיוםויהיהיו14

רבעמרשאםיתשלפבצמלאהרבענוהכלוילכ

העבגההצקבבשוילואשו2דיגהאלויבאלוזלה

תואמששכומערשאםעהוןורגמברשאןומרהתחת

ןבסחניפןבדובכיאיחאבוטחאןבהיחאו3שיא

יכעדיאלםעהודופאאשנ‐‐ולשבהוהיןהכילע

רבעלןתנוישקברשאתורבעמהןיבו4ןתנויךלה

עלסהןשוהזמרבעהמעלסהןש‐‐םיתשלפבצמלע

ןשה5הנסדחאהםשוץצובדחאהםשוהזמרבעהמ

עבגלומבגנמדחאהושמכמלומןופצמקוצמדחאה

הרבענוהכלוילכאשנרענהלאןתנוהירמאיו6

יכונלהוהיהשעיילוא‐‐הלאהםילרעהבצמלא

רמאיו7טעמבואברבעישוהלרוצעמהוהילןיא

יננהךלהטנךבבלברשאלכהשעוילכאשנול

לאםירבעונחנאהנהןתנוהירמאיו8ךבבלכךמע

ומדונילאורמאיהכםא9םהילאונילגנוםישנאה

םהילאהלענאלווניתחתונדמעו‐‐םכילאונעיגהדע

הוהיםנתניכ‐‐ונילעוונילעולעורמאיהכםאו10

םיתשלפבצמלאםהינשולגיו11תואהונלהזוונדיב

רשאםירחהןמםיאציםירבעהנה‐‐םיתשלפורמאיו

אשנתאוןתנויתאהבצמהישנאונעיו12םשואבחתה

רמאיורבדםכתאהעידונוונילאולעורמאיווילכ

דיבהוהיםנתניכ‐‐ירחאהלעוילכאשנלאןתנוי

וילכאשנווילגרלעווידילעןתנוילעיו13לארשי

14וירחאתתוממוילכאשנוןתנויינפלולפיווירחא

‐‐וילכאשנוןתנויהכהרשאהנשארההכמהיהתו

הדרחיהתו15הדשדמצהנעמיצחבכשיאםירשעכ

ודרחתיחשמהובצמה‐‐םעהלכבוהדשבהנחמב

ואריו16םיהלאתדרחליהתוץראהזגרתוהמהםג

ךליוגומנןומהההנהוןמינבתעבגבלואשלםיפצה

וארואנודקפותארשאםעללואשרמאיו17םלהו

18וילכאשנוןתנויןיאהנהוודקפיוונמעמךלהימ

היהיכםיהלאהןוראהשיגההיחאללואשרמאיו

דעיהיו19לארשיינבו‐‐אוההםויבםיהלאהןורא

םיתשלפהנחמברשאןומההוןהכהלאלואשרבד

20ךדיףסאןהכהלאלואשרמאיוברוךולהךליו

המחלמהדעואביוותארשאםעהלכולואשקעזיו

דאמהלודגהמוהמ‐‐והערבשיאברחהתיההנהו

רשאםושלשלומתאכםיתשלפלויהםירבעהו21

לארשיםעתויהלהמהםגוביבסהנחמבםמעולע

םיאבחתמהלארשישיאלכו22ןתנויולואשםערשא

המהםגוקבדיוםיתשלפוסניכועמשםירפארהב

תאאוההםויבהוהיעשויו23המחלמבםהירחא

לארשישיאו24ןואתיבתאהרבע‐‐המחלמהולארשי

שיאהרורארמאלםעהתאלואשלאיואוההםויבשגנ

םעטאלויביאמיתמקנוברעהדעםחללכאירשא

לעשבדיהיורעיבואבץראהלכו25םחלםעהלכ

ןיאושבדךלההנהורעיהלאםעהאביו26הדשהינפ

אלןתנויו27העבשהתאםעהארייכויפלאודיגישמ

הטמההצקתאחלשיוםעהתאויבאעיבשהבעמש

לאודיבשיושבדהתרעיבהתואלבטיוודיברשא

רמאיוםעהמשיאןעיו28ויניע)הנראתו(הנארתוויפ

רשאשיאהרורארמאלםעהתאךיבאעיבשהעבשה

יבארכעןתנוירמאיו29םעהףעיוםויהםחללכאי

שבדטעמיתמעטיכ‐‐יניעוראיכאנוארץראהתא
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ויביאללשמםעהםויהלכאלכאאוליכףא30הזה

וכיו31םיתשלפבהכמהתבראלהתעיכאצמרשא

דאמםעהףעיוהנליאשמכממםיתשלפבאוההםויב

ןאצוחקיו)ללשה(ללשלאםעה)טעיו(שעיו32

33םדהלעםעהלכאיוהצראוטחשיורקבינבורקבו

לכאלהוהילםיאטחםעההנהרמאללואשלודיגיו

34הלודגןבאםויהילאולגםתדגברמאיוםדהלע

שיאילאושיגהםהלםתרמאוםעבוצפלואשרמאיו

ואטחתאלוםתלכאוהזבםתטחשווהיששיאוורוש

ודיבורוששיאםעהלכושגיוםדהלאלכאלהוהיל

ותאהוהילחבזמלואשןביו35םשוטחשיו‐‐הלילה

ירחאהדרנלואשרמאיו36הוהילחבזמתונבללחה

ראשנאלורקבהרואדעםהבהזבנוהלילםיתשלפ

ןהכהרמאיוהשעךיניעבבוטהלכורמאיושיאםהב

םיהלאבלואשלאשיו37םיהלאהלאםלההברקנ

והנעאלולארשידיבםנתתהםיתשלפירחאדראה

םעהתונפלכםלהושג‐‐לואשרמאיו38אוההםויב

יכ39םויהתאזהתאטחההתיההמב‐‐וארוועדו

ינבןתנויבונשיםאיכ‐‐לארשיתאעישומההוהייח

לכלארמאיו40םעהלכמוהנעןיאותומיתומיכ

היהנינבןתנויוינאודחארבעלויהתםתאלארשי

ךיניעבבוטהלואשלאםעהורמאיודחארבעל

הבה‐‐לארשייהלאהוהילאלואשרמאיו41השע

‐‐לואשרמאיו42ואציםעהולואשוןתנוידכליוםימת

לואשרמאיו43ןתנוידכליוינבןתנויןיבויניבוליפה

רמאיוןתנויולדגיוהתישעהמילהדיגהןתנוילא

‐‐שבדטעמידיברשאהטמההצקביתמעטםעט

ףסויהכוםיהלאהשעיהכלואשרמאיו44תומאיננה

ןתנויהלואשלאםעהרמאיו45ןתנויתומתתומיכ

‐לארשיבתאזההלודגההעושיההשערשאתומי

יכהצראושארתרעשמלפיםאהוהייחהלילח‐

אלוןתנויתאםעהודפיוהזהםויההשעםיהלאםע

וכלהםיתשלפוםיתשלפירחאמלואשלעיו46תמ

םחליולארשילעהכולמהדכללואשו47םמוקמל

יכלמבוםודאבוןומעינבבובאומבויביאלכבביבס

ליחשעיו48עישריהנפירשאלכבוםיתשלפבוהבוצ

ויהיו49והסשדימלארשיתאלציוקלמעתאךיו

םש‐‐ויתנביתשםשועושיכלמויושיוןתנוילואשינב

לואשתשאםשו50לכימהנטקהםשוברמהריכבה

דודרנןברניבאואבצרשםשוץעמיחאתבםעניחא

לאיבאןברנבאיבארנולואשיבאשיקו51לואש

לואשימילכםיתשלפלעהקזחהמחלמהיהתו52

וילאוהפסאיוליחןבלכורובגשיאלכלואשהארו

ךחשמלהוהיחלשיתאלואשלאלאומשרמאיו15

ירבדלוקלעמשהתעולארשילעומעלעךלמל

השערשאתאיתדקפתואבצהוהירמאהכ2הוהי

םירצממותלעבךרדבולםשרשא‐‐לארשילקלמע

רשאלכתאםתמרחהוקלמעתאהתיכהוךלהתע3

דעוללעמהשאדעשיאמהתמהווילעלמחתאלוול

לואשעמשיו4רומחדעולמגמהשדעורושמקנוי

תרשעוילגרףלאםיתאמםיאלטבםדקפיוםעהתא

קלמעריעדעלואשאביו5הדוהישיאתאםיפלא

ודרורסוכליניקהלאלואשרמאיו6לחנבבריו

לכםעדסחהתישעהתאוומעךפסאןפיקלמעךותמ

קלמעךותמיניקרסיוםירצממםתולעבלארשיינב

ינפלערשארושךאובהליוחמקלמעתאלואשךיו7

םעהלכתאויחקלמעךלמגגאתאשפתיו8םירצמ

לעוגגאלעםעהולואשלמחיו9ברחיפלםירחה

לכלעוםירכהלעוםינשמהורקבהוןאצהבטימ

סמנוהזבמנהכאלמהלכוםמירחהובאאלובוטה

11רמאללאומשלאהוהירבדיהיו10ומירחההתא

ירחאמבשיכ‐‐ךלמללואשתאיתכלמהיכיתמחנ

הוהילאקעזיולאומשלרחיוםיקהאלירבדתאו

רקבבלואשתארקללאומשםכשיו12הלילהלכ

ביצמהנהוהלמרכהלואשאברמאללאומשלדגיו

לאלאומשאביו13לגלגהדריורבעיובסיודיול

יתמיקה‐‐הוהילהתאךורבלואשולרמאיולואש

הזהןאצהלוקהמולאומשרמאיו14הוהירבדתא

לואשרמאיו15עמשיכנארשארקבהלוקוינזאב

ןאצהבטימלעםעהלמחרשאםואיבהיקלמעמ
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ונמרחהרתויהתאוךיהלאהוהילחבזןעמלרקבהו

רשאתאךלהדיגאוףרהלואשלאלאומשרמאיו16

רבדול)רמאיו(ורמאיוהלילהילאהוהירבד

שארךיניעבהתאןטקםאאולה‐‐לאומשרמאיו17

לארשילעךלמלהוהיךחשמיוהתאלארשייטבש

תאהתמרחהוךלרמאיוךרדבהוהיךחלשיו18

19םתאםתולכדעובתמחלנוקלמעתאםיאטחה

שעתוללשהלאטעתוהוהילוקבתעמשאלהמלו

רשאלאומשלאלואשרמאיו20הוהייניעבערה

הוהיינחלשרשאךרדבךלאוהוהילוקביתעמש

21יתמרחהקלמעתאוקלמעךלמגגאתאאיבאו

חבזלםרחהתישאררקבוןאצללשהמםעהחקיו

הוהילץפחהלאומשרמאיו22לגלגבךיהלאהוהיל

חבזמעמשהנההוהילוקבעמשכםיחבזותולעב

ירמםסקתאטחיכ23םיליאבלחמבישקהלבוט

ךסאמיוהוהירבדתאתסאמןעירצפהםיפרתוןואו

יתרבעיכיתאטחלאומשלאלואשרמאיו24ךלממ

עמשאוםעהתאיתארייכךירבדתאוהוהייפתא

הוחתשאוימעבושויתאטחתאאנאשהתעו25םלוקב

יכךמעבושאאללואשלאלאומשרמאיו26הוהיל

לעךלמתויהמהוהיךסאמיוהוהירבדתאהתסאמ

וליעמףנכבקזחיותכלללאומשבסיו27לארשי

תוכלממתאהוהיערקלאומשוילארמאיו28ערקיו

םגו29ךממבוטהךערלהנתנוםויהךילעמלארשי

אוהםדאאליכםחניאלורקשיאללארשיחצנ

ימעינקזדגנאנינדבכהתע‐‐יתאטחרמאיו30םחנהל

31ךיהלאהוהיליתיוחתשהוימעבושולארשידגנו

32הוהיללואשוחתשיולואשירחאלאומשבשיו

ךליוקלמעךלמגגאתאילאושיגהלאומשרמאיו

רמאיו33תומהרמרסןכאגגארמאיותנדעמגגאוילא

םישנמלכשתןכךברחםישנהלכשרשאכ‐‐לאומש

ךליו34לגלגבהוהיינפלגגאתאלאומשףסשיוךמא

35לואשתעבגותיבלאהלעלואשוהתמרהלאומש

יכותומםוידעלואשתאתוארללאומשףסיאלו

תאךילמהיכםחנהוהיולואשלאלאומשלבאתה

לארשילעלואש

לאלבאתמהתאיתמדעלאומשלאהוהירמאיו16

ןמשךנרקאלמלארשילעךלממויתסאמינאולואש

ילוינבביתיאריכ‐‐ימחלהתיבישילאךחלשאךלו

ינגרהולואשעמשוךלאךיאלאומשרמאיו2ךלמ

חבזלתרמאוךדיבחקתרקבתלגעהוהירמאיו

תאךעידואיכנאוחבזבישילתארקו3יתאבהוהיל

שעיו4ךילארמארשאתאילתחשמוהשעתרשא

ודרחיוםחלתיבאביוהוהירבדרשאתאלאומש

םולשרמאיו5ךאובםלשרמאיוותארקלריעהינקז

שדקיוחבזביתאםתאבוושדקתהיתאבהוהילחבזל

אריוםאובביהיו6חבזלםהלארקיווינבתאוישיתא

הוהירמאיו7וחישמהוהידגנךארמאיובאילאתא

יכ‐‐ותמוקהבגלאווהארמלאטבתלאלאומשלא

האריםדאהיכ‐‐םדאההארירשאאליכוהיתסאמ

בדניבאלאישיארקיו8בבללהאריהוהיוםיניעל

הוהירחבאלהזבםגרמאיולאומשינפלוהרבעיו

10הוהירחבאלהזבםגרמאיוהמשישירבעיו9

לאומשרמאיולאומשינפלוינבתעבשישירבעיו

לאלאומשרמאיו11הלאבהוהירחבאלישילא

הערהנהוןטקהראשדוערמאיוםירענהומתהישי

בסנאליכונחקוהחלשישילאלאומשרמאיוןאצב

הפיםעינומדאאוהווהאיביוחלשיו12הפואבדע

13אוההזיכוהחשמםוקהוהירמאיויארבוטוםיניע

ויחאברקבותאחשמיוןמשהןרקתאלאומשחקיו

םקיוהלעמואוההםויהמדודלאהוהיחורחלצתו

לואשםעמהרסהוהיחורו14התמרהךליולאומש

לואשידבעורמאיו15הוהיתאמהערחורותתעבו

אנרמאי16ךתעבמהערםיהלאחוראנהנהוילא

רונכבןגנמעדישיאושקבי‐‐ךינפלךידבעוננדא

בוטוודיבןגנו‐‐הערםיהלאחורךילעתויהבהיהו

ביטימשיאילאנוארוידבעלאלואשרמאיו17ךל

הנהרמאיוםירענהמדחאןעיו18ילאםתואיבהוןגנל

שיאוליחרובגוןגנעדיימחלהתיבישילןביתיאר
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חלשיו19ומעהוהיוראתשיאורבדןובנוהמחלמ

ךנבדודתאילאהחלשרמאיוישילאםיכאלמלואש

םיזעידגוןיידאנוםחלרומחישיחקיו20ןאצברשא

לאדודאביו21לואשלאונבדודדיבחלשיודחא

םילכאשנוליהיודאמוהבהאיווינפלדמעיולואש

יכינפלדודאנדמעירמאלישילאלואשחלשיו22

לואשלאםיהלאחורתויהבהיהו23יניעבןחאצמ

ולבוטולואשלחורוודיבןגנורונכהתאדודחקלו

הערהחורוילעמהרסו

ופסאיוהמחלמלםהינחמתאםיתשלפופסאיו17

ספאבהקזעןיבוהכושןיבונחיוהדוהילרשאהכש

הלאהקמעבונחיוופסאנלארשישיאולואשו2םימד

םידמעםיתשלפו3םיתשלפתארקלהמחלמוכרעיו

איגהוהזמרההלאםידמעלארשיוהזמרההלא

ומשתילגםיתשלפתונחממםינבהשיאאציו4םהיניב

ושארלעתשחנעבוכו5תרזותומאששוהבגתגמ

תשמח‐‐ןוירשהלקשמושובלאוהםישקשקןוירשו

ןודיכווילגרלעתשחנתחצמו6תשחנםילקשםיפלא

םיגרארונמכותינח)ץעו(ץחו7ויפתכןיבתשחנ

הנצהאשנולזרבםילקשתואמששותינחתבהלו

רמאיולארשיתכרעמלאארקיודמעיו8וינפלךלה

יתשלפהיכנאאולההמחלמךרעלואצתהמלםהל

םא9ילאדריושיאםכלורב‐‐לואשלםידבעםתאו

םאוםידבעלםכלונייהו‐‐ינכהויתאםחלהללכוי

םתדבעוםידבעלונלםתייהו‐‐ויתיכהווללכואינא

תוכרעמתאיתפרחינאיתשלפהרמאיו10ונתא

עמשיו11דחיהמחלנושיאילונתהזהםויהלארשי

ותחיוהלאהיתשלפהירבדתאלארשילכולואש

םחלתיבמהזהיתרפאשיאןבדודו12דאמואריו

ןקזלואשימיבשיאהוםינבהנמשולוישיומשוהדוהי

וכלה‐‐םילדגהישיינבתשלשוכליו13םישנאבאב

וכלהרשאוינבתשלשםשוהמחלמללואשירחא

ישלשהובדניבאוהנשמורוכבהבאילא‐‐המחלמב

ירחאוכלהםילדגההשלשוןטקהאוהדודו14המש

ןאצתאתוערללואשלעמבשוךלהדודו15לואש

בציתיוברעהוםכשהיתשלפהשגיו16םחלתיבויבא

ךיחאלאנחקונבדודלישירמאיו17םויםיעברא

הנחמהץרהוהזהםחלהרשעוהזהאילקהתפיא

רשלאיבתהלאהבלחהיצרחתרשעתאו18ךיחאל

19חקתםתברעתאוםולשלדקפתךיחאתאוףלאה

םימחלנהלאהקמעבלארשישיאלכוהמהולואשו

לעןאצהתאשטיורקבבדודםכשיו20םיתשלפםע

ליחהוהלגעמהאביוישיוהוצרשאכךליואשיורמש

לארשיךרעתו21המחלמבוערהוהכרעמהלאאציה

תאדודשטיו22הכרעמתארקלהכרעמםיתשלפו

הכרעמהץריוםילכהרמושדילעוילעמםילכה

הנהוםמערבדמאוהו23םולשלויחאללאשיואביו

תורעממתגמומשיתשלפהתילגהלועםינבהשיא

עמשיוהלאהםירבדכרבדיוםיתשלפ)תוכרעממ(

וינפמוסניושיאהתאםתוארבלארשישיאלכו24דוד

שיאהםתיארהלארשישיארמאיו25דאמוארייו

שיאההיהוהלעלארשיתאףרחליכ‐‐הזההלעה

ולןתיותבתאולודגרשעךלמהונרשעיונכירשא

לאדודרמאיו26לארשיבישפחהשעיויבאתיבתאו

רשאשיאלהשעיהמרמאלומעםידמעהםישנאה

יכלארשילעמהפרחריסהוזלהיתשלפהתאהכי

םייחםיהלאתוכרעמףרחיכהזהלרעהיתשלפהימ

שיאלהשעיהכרמאלהזהרבדכםעהולרמאיו27

לאורבדבלודגהויחאבאילאעמשיו28ונכירשא

תדריהזהמלרמאיודודבבאילאףארחיוםישנאה

יתעדיינא‐‐רבדמבהנההןאצהטעמתשטנימלעו

המחלמהתוארןעמליכךבבלערתאוךנדזתא

רבדאולההתעיתישעהמדודרמאיו29תדרי

הזהרבדכרמאיורחאלומלאולצאמבסיו30אוה

םירבדהועמשיו31ןושארהרבדכרבדםעהוהבשיו

דודרמאיו32והחקיולואשינפלודגיודודרבדרשא

םחלנוךליךדבעוילעםדאבללפילאלואשלא

לכותאלדודלאלואשרמאיו33הזהיתשלפהםע

התארעניכומעםחלהלהזהיתשלפהלאתכלל

לואשלאדודרמאיו34וירענמהמחלמשיאאוהו
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בודהתאויראהאבוןאצבויבאלךדבעהיההער

יתלצהוויתכהווירחאיתאציו35רדעהמהשאשנו

םג36ויתימהוויתכהוונקזביתקזחהו‐‐ילעםקיוויפמ

לרעהיתשלפההיהוךדבעהכהבדהםגיראהתא

37םייחםיהלאתכרעמףרחיכםהמדחאכהזה

בדהדימויראהדימינלצהרשאהוהידודרמאיו

דודלאלואשרמאיוהזהיתשלפהדימינליציאוה

וידמדודתאלואששבליו38ךמעהיהיהוהיוךל

רגחיו39ןוירשותאשבליוושארלעתשחנעבוקןתנו

הסנאליכתכלללאיווידמללעמוברחתאדוד

אליכהלאבתכלללכואאללואשלאדודרמאיו

ולרחביוודיבולקמחקיו40וילעמדודםרסיויתיסנ

םיערהילכבםתאםשיולחנהןמםינבאיקלחהשמח

41יתשלפהלאשגיוודיבועלקו‐‐טוקליבוולרשא

הנצהאשנשיאהודודלאברקוךלהיתשלפהךליו

היהיכוהזביודודתאהאריויתשלפהטביו42וינפל

דודלאיתשלפהרמאיו43הארמהפיםעינמדאורענ

יתשלפהללקיותולקמבילאאבהתאיכיכנאבלכה

‐ילאהכלדודלאיתשלפהרמאיו44ויהלאבדודתא

45הדשהתמהבלוםימשהףועלךרשבתאהנתאו‐

תינחבוברחבילאאבהתאיתשלפהלאדודרמאיו

יהלאתואבצהוהיםשבךילאאביכנאוןודיכבו

הוהיךרגסיהזהםויה46תפרחרשאלארשיתוכרעמ

רגפיתתנוךילעמךשארתאיתרסהוךתיכהוידיב

ץראהתיחלוםימשהףועלהזהםויהםיתשלפהנחמ

לכועדיו47לארשילםיהלאשייכץראהלכועדיו

יכהוהיעישוהיתינחבוברחבאליכהזהלהקה

םקיכהיהו48ונדיבםכתאןתנוהמחלמההוהיל

ץריודודרהמיודודתארקלברקיוךליויתשלפה

ודיתאדודחלשיו49יתשלפהתארקלהכרעמה

לאיתשלפהתאךיועלקיוןבאםשמחקיוילכהלא

50הצראוינפלעלפיווחצמבןבאהעבטתווחצמ

יתשלפהתאךיוןבאבועלקביתשלפהןמדודקזחיו

לאדמעיודודץריו51דודדיבןיאברחווהתמיו

והתתמיוהרעתמהפלשיווברחתאחקיויתשלפה

םרובגתמיכםיתשלפהואריוושארתאהבתרכיו

ופדריוועריוהדוהיולארשיישנאומקיו52וסניו

ולפיוןורקעירעשדעואיגךאובדעםיתשלפהתא

ןורקעדעותגדעוםירעשךרדבםיתשלפיללח

וסשיוםיתשלפירחאקלדמלארשיינבובשיו53

והאביויתשלפהשארתאדודחקיו54םהינחמתא

תאלואשתוארכו55ולהאבםשוילכתאוםלשורי

אבצהרשרנבאלארמאיתשלפהתארקלאצידוד

םאךלמהךשפניחרנבארמאיורנבארענההזימןב

םלעההזימןבהתאלאשךלמהרמאיו56יתעדי

רנבאותאחקיויתשלפהתאתוכהמדודבושכו57

רמאיו58ודיביתשלפהשארולואשינפלוהאביו

ישיךדבעןבדודרמאיורענההתאימןבלואשוילא

ימחלהתיב

הרשקנןתנוהישפנולואשלארבדלותלככיהיו18

והחקיו2ושפנכןתנוהי)והבהאיו(ובהאיודודשפנב

תרכיו3ויבאתיבבושלונתנאלואוההםויבלואש

טשפתיו4ושפנכותאותבהאבתירבדודוןתנוהי

דעווידמודודלוהנתיווילערשאליעמהתאןתנוהי

רשאלכבדודאציו5ורגחדעוותשקדעווברח

המחלמהישנאלעלואשוהמשיוליכשילואשונחלשי

יהיו6לואשידבעיניעבםגוםעהלכיניעבבטייו

םישנההנאצתויתשלפהתאתוכהמדודבושבםאובב

תארקלתולחמהו)רישל(רושללארשיירעלכמ

הנינעתו7םישלשבוהחמשבםיפתב‐‐ךלמהלואש

דודוופלאבלואשהכהןרמאתותוקחשמהםישנה

הזהרבדהויניעבעריודאמלואשלרחיו8ויתבברב

ולדועוםיפלאהונתנילותובברדודלונתנרמאיו

םויהמדודתא)ןיוע(ןועלואשיהיו9הכולמהךא

םיהלאחורחלצתותרחממיהיו10האלהואוהה

ודיבןגנמדודותיבהךותבאבנתיולואשלאהער

תינחהתאלואשלטיו11לואשדיבתינחהוםויבםויכ

םימעפוינפמדודבסיוריקבודודבהכארמאיו

םעמוומעהוהיהיהיכדודינפלמלואשאריו12

ףלארשולוהמשיוומעמלואשוהרסיו13רסלואש
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ליכשמוכרדלכלדודיהיו14םעהינפלאביואציו

רגיודאמליכשמאוהרשאלואשאריו15ומעהוהיו

אוהיכדודתאבהאהדוהיולארשילכו16וינפמ

יתבהנהדודלאלואשרמאיו17םהינפלאבואצוי

ןבלילהיהךא‐‐השאלךלןתאהתאברמהלודגה

ידייהתלארמאלואשוהוהיתומחלמםחלהוליח

ימלואשלאדודרמאיו18םיתשלפדיוביהתווב

ןתחהיהאיכ‐‐לארשיביבאתחפשמייחימויכנא

דודל‐‐לואשתבברמתאתתתעביהיו19ךלמל

לכימבהאתו20השאליתלחמהלאירדעלהנתנאיהו

ויניעברבדהרשיולואשלודגיודודתאלואשתב

וביהתושקומלוליהתוולהננתאלואשרמאיו21

ןתחתתםיתשבדודלאלואשרמאיוםיתשלפדי

טלבדודלאורבדודבעתאלואשוציו22םויהיב

התעוךובהאוידבעלכוךלמהךבץפחהנהרמאל

תאדודינזאבלואשידבעורבדיו23ךלמבןתחתה

ןתחתהםכיניעבהלקנהדודרמאיוהלאהםירבדה

‐וללואשידבעודגיו24הלקנושרשיאיכנאוךלמב

לואשרמאיו25דודרבדהלאהםירבדכרמאל‐

האמביכרהמבךלמלץפחןיאדודלורמאתהכ

בשחלואשוךלמהיביאבםקנהלםיתשלפתולרע

דודלוידבעודגיו26םיתשלפדיבדודתאליפהל

ןתחתהלדודיניעברבדהרשיוהלאהםירבדהתא

וישנאואוהךליודודםקיו27םימיהואלמאלוךלמב

םהיתלרעתאדודאביושיאםיתאמםיתשלפבךיו

תאלואשולןתיוךלמבןתחתהלךלמלםואלמיו

דודםעהוהייכעדיולואשאריו28השאלותבלכימ

ינפמארללואשףסאיו29והתבהאלואשתבלכימו

ואציו30םימיהלכדודתאביאלואשיהיודוע‐‐דוד

ידבעלכמדודלכשםתאצידמיהיוםיתשלפירש

דאמומשרקייולואש

תימהלוידבעלכלאוונבןתנוילאלואשרבדיו19

דגיו2דאמדודבץפחלואשןבןתנוהיודודתא

התעוךתימהליבאלואששקבמרמאלדודלןתנוהי

אצאינאו3תאבחנורתסבתבשיורקבבאנרמשה

רבדאינאוםשהתארשאהדשביבאדיליתדמעו

ןתנוהירבדיו4ךליתדגהוהמיתיארויבאלאךב

ךלמהאטחילאוילארמאיוויבאלואשלאבוטדודב

ךלבוטוישעמיכוךלאטחאוליכדודבודבעב

שעיויתשלפהתאךיוופכבושפנתאםשיו5דאמ

המלוחמשתותיאר‐‐לארשילכלהלודגהעושתהוהי

לואשעמשיו6םנחדודתאתימהליקנםדבאטחת

ארקיו7תמויםאהוהייחלואשעבשיוןתנוהילוקב

הלאהםירבדהלכתאןתנוהיולדגיודודלןתנוהי

לומתאכוינפליהיולואשלאדודתאןתנוהיאביו

םחליודודאציותויהלהמחלמהףסותו8םושלש

יהתו9וינפמוסניוהלודגהכמםהבךיוםיתשלפב

ותינחובשיותיבבאוהולואשלאהערהוהיחור

תינחבתוכהללואששקביו10דיבןגנמדודוודיב

ריקבתינחהתאךיולואשינפמרטפיוריקבודודב

םיכאלמלואשחלשיו11אוההלילבטלמיוסנדודו

דודלדגתורקבבותימהלוורמשלדודתיבלא

הלילהךשפנתאטלממךניאםארמאלותשאלכימ

ןולחהדעבדודתאלכימדרתו12תמומהתארחמ

םשתוםיפרתהתאלכימחקתו13טלמיוחרביוךליו

סכתוויתשארמהמשםיזעהריבכתאוהטמהלא

רמאתודודתאתחקלםיכאלמלואשחלשיו14דגבב

תאתוארלםיכאלמהתאלואשחלשיו15אוההלח

ואביו16ותמהלילאהטמבותאולעהרמאלדוד

םיזעהריבכוהטמהלאםיפרתההנהוםיכאלמה

ינתימרהככהמללכימלאלואשרמאיו17ויתשארמ

אוהלואשלאלכימרמאתוטלמיויביאתאיחלשתו

טלמיוחרבדודו18ךתימאהמלינחלשילארמא

השערשאלכתאולדגיוהתמרהלאומשלאאביו

19)תוינב(תיונבובשיולאומשואוהךליולואשול

20המרב)תוינב(תיונבדודהנהרמאללואשלדגיו

תקהלתאאריודודתאתחקלםיכאלמלואשחלשיו

לעיהתוםהילעבצנדמעלאומשוםיאבנםיאיבנה

ודגיו21המהםגואבנתיוםיהלאחורלואשיכאלמ

ףסיוהמהםגואבנתיוםירחאםיכאלמחלשיולואשל
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22המהםגואבנתיוםישלשםיכאלמחלשיולואש

וכשברשאלודגהרובדעאביוהתמרהאוהםגךליו

תיונבהנהרמאיודודולאומשהפיארמאיולאשיו

המרב)תוינ(תיונלאםשךליו23המרב)תוינב(

דעאבנתיוךולהךליוםיהלאחוראוהםגוילעיהתו

וידגבאוהםגטשפיו24המרב)תוינב(תיונבואב

אוההםויהלכםרעלפיולאומשינפלאוהםגאבנתיו

םאיבנבלואשםגה‐‐ורמאיןכלעהלילהלכו

רמאיואביוהמרב)תוינמ(תוונמדודחרביו20

ינפליתאטחהמוינועהמיתישעהמןתנוהיינפל

אלהלילחולרמאיו2ישפנתאשקבמיכ‐‐ךיבא

ואלודגרבדיבא)השעיאל(השעולהנה‐‐תומת

ינממיבאריתסיעודמוינזאתאהלגיאלוןטקרבד

עדירמאיודודדועעבשיו3תאזןיאהזהרבדהתא

תאזעדילארמאיוךיניעבןחיתאצמיכךיבאעדי

עשפכיכ‐‐ךשפניחוהוהייחםלואובצעיןפןתנוהי

רמאתהמדודלאןתנוהירמאיו4תומהןיבויניב

שדחהנהןתנוהילאדודרמאיו5ךלהשעאוךשפנ

ינתחלשולוכאלךלמהםעבשאבשייכנאורחמ

ינדקפידקפםא6תישלשהברעהדעהדשביתרתסנו

םחלתיבץורלדודינממלאשנלאשנתרמאוךיבא

הכםא7החפשמהלכלםשםימיהחבזיכ‐‐וריע

עד‐‐ולהרחיהרחםאוךדבעלםולשבוטרמאי

יכךדבעלעדסחתישעו8ומעמהערההתלכיכ

ןועיבשיםאוךמעךדבעתאתאבההוהיתירבב

רמאיו9ינאיבתהזהמלךיבאדעוהתאינתימה

הערההתלכיכעדאעדיםאיכךלהלילחןתנוהי

רמאיו10ךלדיגאהתאאלו‐‐ךילעאובליבאםעמ

השקךיבאךנעיהמואילדיגיימןתנוהילאדוד

ואציוהדשהאצנוהכלדודלאןתנוהירמאיו11

יהלאהוהידודלאןתנוהירמאיו12הדשהםהינש

הנהותישלשהרחמתעכיבאתארקחאיכלארשי

13ךנזאתאיתילגוךילאחלשאזאאלו‐‐דודלאבוט

יבאלאבטיייכףיסיהכוןתנוהילהוהיהשעיהכ

תכלהוךיתחלשוךנזאתאיתילגו‐‐ךילעהערהתא

אלו14יבאםעהיהרשאכךמעהוהייהיוםולשל

תומאאלוהוהידסחידמעהשעתאלויחינדועםא

אלוםלועדעיתיבםעמךדסחתאתירכתאלו15

המדאהינפלעמשיאדודיביאתאהוהיתרכהב

יביאדימהוהישקבודודתיבםעןתנוהיתרכיו16

ותאותבהאבדודתאעיבשהלןתנוהיףסויו17דוד

שדחרחמןתנוהיולרמאיו18ובהאושפנתבהאיכ

תאבודאמדרתתשלשו19ךבשומדקפייכתדקפנו

תבשיוהשעמהםויבםשתרתסנרשאםוקמהלא

הרואהדצםיצחהתשלשינאו20לזאהןבאהלצא

אצמךלרענהתאחלשאהנהו21הרטמלילחלשל

ךממםיצחההנהרענלרמארמאםאםיצחהתא

22הוהייח‐‐רבדןיאוךלםולשיכהאבוונחקהנהו

יכךל‐‐האלהוךממםיצחההנהםלעלרמאהכםאו

הנההתאוינאונרבדרשא‐‐רבדהו23הוהיךחלש

יהיוהדשבדודרתסיו24םלועדעךניבויניבהוהי

בשיו25לוכאלםחלה)לא(לעךלמהבשיושדחה

םקיוריקהבשומלאםעפבםעפכובשומלעךלמה

26דודםוקמדקפיולואשדצמרנבאבשיוןתנוהי

הרקמרמאיכאוההםויבהמואמלואשרבדאלו

תרחממיהיו27רוהטאליכאוהרוהטיתלבאוה

ןתנוהילאלואשרמאיודודםוקמדקפיוינשהשדחה

םחלהלאםויהםגלומתםגישיןבאבאלעודמונב

דעידמעמדודלאשנלאשנלואשתאןתנוהיןעיו28

ונלהחפשמחבזיכאנינחלשרמאיו29םחלתיב

ךיניעבןחיתאצמםאהתעויחאילהוצאוהוריעב

ןחלשלאאבאלןכלעיחאתאהאראואנהטלמא

תוענןבולרמאיוןתנוהיבלואשףארחיו30ךלמה

ךתשבלישיןבלהתארחביכיתעדיאולהתודרמה

יחישיןברשאםימיהלכיכ31ךמאתורעתשבלו

חקוחלשהתעוךתוכלמוהתאןוכתאלהמדאהלע

ויבאלואשתאןתנוהיןעיו32אוהתומןביכ‐‐ילאותא

תאלואשלטיו33השעהמתמויהמלוילארמאיו

םעמאיההלכיכןתנוהיעדיוותכהלוילעתינחה

ןחלשהםעמןתנוהיםקיו34דודתאתימהלויבא
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בצעניכ‐‐םחלינשהשדחהםויבלכאאלוףאירחב

ןתנוהיאציורקבביהיו35ויבאומלכהיכדודלא

ץר‐‐ורענלרמאיו36ומעןטקרענודודדעומלהדשה

אוהוץררענההרומיכנארשאםיצחהתאאנאצמ

יצחהםוקמדערענהאביו37ורבעהליצחההרי

רמאיורענהירחאןתנוהיארקיוןתנוהיהרירשא

רענהירחאןתנוהיארקיו38האלהוךממיצחהאולה

יצחהתאןתנוהירענטקליודמעתלאהשוחהרהמ

המואמעדיאלרענהו39וינדאלאאביו)םיצחה(

תאןתנוהיןתיו40רבדהתאועדידודוןתנוהיךא

41ריעהאיבהךלולרמאיוולרשארענהלאוילכ

הצראויפאללפיובגנהלצאמםקדודואברענה

שיאוכביווהערתאשיאוקשיוםימעפשלשוחתשיו

ךלדודלןתנוהירמאיו42לידגהדודדעוהערתא

רמאלהוהיםשבונחנאונינשונעבשנרשאםולשל

םלועדעךערזןיבויערזןיבוךניבויניבהיהיהוהי

ריעהאבןתנוהיוךליוםקיוא

דרחיוןהכהךלמיחאלאהבנדודאביו21

ךדבלהתאעודמולרמאיודודתארקלךלמיחא

ךלמהןהכהךלמיחאלדודרמאיו2ךתאןיאשיאו

רבדהתאהמואמעדילאשיאילארמאיורבדינוצ

יתעדויםירענהתאוךתיוצרשאוךחלשיכנארשא

השמחךדיתחתשיהמהתעו3ינומלאינלפםוקמלא

רמאיודודתאןהכהןעיו4אצמנהואידיבהנת‐‐םחל

םאשישדקםחלםאיכידיתחתלאלחםחלןיא

רמאיוןהכהתאדודןעיו5השאמךאםירענהורמשנ

ויהיויתאצבםשלשלומתכונלהרצעהשאםאיכול

שדקיםויהיכףאו‐‐לחךרדאוהושדקםירענהילכ

יכםחלםשהיהאליכשדקןהכהולןתיו6ילכב

םחלםושלהוהיינפלמםירסומהםינפהםחלםא

אוההםויבלואשידבעמשיאםשו7וחקלהםויבםח

םיערהריבא‐‐ימדאהגאדומשוהוהיינפלרצענ

תחתהפשיןיאוךלמיחאלדודרמאיו8לואשלרשא

יתחקלאלילכםגויברחםגיכברחואתינחךדי

ברחןהכהרמאיו9ץוחנךלמהרבדהיהיכידיב

איההנההלאהקמעבתיכהרשאיתשלפהתילג

חקךלחקתהתאםא‐‐דופאהירחאהלמשבהטול

הננתהומכןיאדודרמאיוהזבהתלוזתרחאןיאיכ

אביולואשינפמאוההםויבחרביודודםקיו10יל

אולהוילאשיכאידבעורמאיו11תגךלמשיכאלא

רמאלתולחמבונעיהזלאולהץראהךלמדודהז

תאדודםשיו12ותבברבדודוופלאבלואשהכה

ךלמשיכאינפמדאמאריוובבלבהלאהםירבדה

לעותיוםדיבללהתיוםהיניעבומעטתאונשיו13תג

לאשיכארמאיו14ונקזלאורירדרויורעשהתותלד

15ילאותאואיבתהמלעגתשמשיאוארתהנהוידבע

הזהילעעגתשהלהזתאםתאבהיכינאםיעגשמרסח

יתיבלאאובי

ועמשיוםלדעתרעמלאטלמיוםשמדודךליו22

וילאוצבקתיו2המשוילאודריוויבאתיבלכוויחא

רמשיאלכואשנולרשאשיאלכוקוצמשיאלכ

3שיאתואמעבראכומעויהיורשלםהילעיהיושפנ

באומךלמלארמאיובאומהפצמםשמדודךליו

ילהשעיהמעדארשאדעםכתאימאויבאאנאצי

ימילכומעובשיובאומךלמינפתאםחניו4םיהלא

אלדודלאאיבנהדגרמאיו5הדוצמבדודתויה

דודךליוהדוהיץראךלתאבוךל‐‐הדוצמבבשת

םישנאודודעדוניכ‐‐לואשעמשיו6תרחרעיאביו

המרבלשאהתחתהעבגבבשוילואשוותארשא

לואשרמאיו7וילעםיבצנוידבעלכוודיבותינחו

םכלכלםגינימיינבאנועמשוילעםיבצנהוידבעל

םיפלאירשםישיםכלכל‐‐םימרכותודשישיןבןתי

ינזאתאהלגןיאוילעםכלכםתרשקיכ8תואמירשו

תאהלגוילעםכמהלחןיאוישיןבםעינבתרכב

9הזהםויכבראלילעידבעתאינבםיקהיכינזא

רמאיו‐‐לואשידבעלעבצנאוהוימדאהגאדןעיו

בוטחאןבךלמיחאלאהבנאבישיןבתאיתיאר

תילגברחתאוולןתנהדיצוהוהיבוללאשיו10

ךלמיחאתאארקלךלמהחלשיו11ולןתנ‐‐יתשלפה

רשא‐‐םינהכהויבאתיבלכתאוןהכהבוטיחאןב
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אנעמשלואשרמאיו12ךלמהלאםלכואביובנב

לואשולארמאיו13ינדאיננהרמאיובוטיחאןב

ברחוםחלולךתתב‐‐ישיןבוהתאילעםתרשקהמל

ןעיו14הזהםויכבראלילאםוקלםיהלאבוללואשו

דודכךידבעלכבימורמאיוךלמהתאךלמיחא

15ךתיבבדבכנוךתעמשמלארסוךלמהןתחוןמאנ

הלילחםיהלאבול)לאשל(לואשליתלחהםויה

יכ‐‐יבאתיבלכברבדודבעבךלמהםשילאיל

רמאיו16לודגואןטקרבדתאזלכבךדבעעדיאל

17ךיבאתיבלכוהתאךלמיחאתומתתומךלמה

ינהכותימהוובסוילעםיבצנהםיצרלךלמהרמאיו

ולגאלואוהחרביכועדייכודודםעםדיםגיכהוהי

םדיתאחלשלךלמהידבעובאאלו)ינזא(ונזאתא

בס)גאודל(גיודלךלמהרמאיו18הוהיינהכבעגפל

עגפיוימדאה)גאוד(גיודבסיוםינהכבעגפוהתא

אשנשיאהשמחוםינמשאוההםויבתמיוםינהכבאוה

שיאמברחיפלהכהםינהכהריעבנתאו19דבדופא

ברחיפלהשורומחורושוקנוידעוללועמהשאדעו

רתיבאומשובוטחאןבךלמיחאלדחאןבטלמיו20

לואשגרהיכדודלרתיבאדגיו21דודירחאחרביו

םויביתעדירתיבאלדודרמאיו22הוהיינהכתא

לואשלדיגידגהיכימדאה)גאוד(גיודםשיכאוהה

אריתלאיתאהבש23ךיבאתיבשפנלכביתבסיכנא

תרמשמיכךשפנתאשקביישפנתאשקבירשאיכ

ידמעהתא

םימחלנםיתשלפהנהרמאלדודלודגיו23

הוהיבדודלאשיו2תונרגהתאםיסשהמהוהליעקב

הוהירמאיוהלאהםיתשלפביתיכהוךלאהרמאל

3הליעקתאתעשוהוםיתשלפבתיכהוךלדודלא

םיאריהדוהיבהפונחנאהנהוילאדודישנאורמאיו

ףסויו4םיתשלפתוכרעמלאהלעקךלניכףאו

דרםוקרמאיוהוהיוהנעיוהוהיבלואשלדודדוע

דודךליו5ךדיבםיתשלפתאןתנינאיכ‐‐הליעק

ךיוםהינקמתאגהניוםיתשלפבםחליוהליעקושנאו

יהיו6הליעקיבשיתאדודעשיוהלודגהכמםהב

דופאהליעק‐‐דודלאךלמיחאןברתיבאחרבב

רמאיוהליעקדודאביכלואשלדגיו7ודיבדרי

ריעבאובלרגסניכ‐‐ידיבםיהלאותארכנלואש

המחלמלםעהלכתאלואשעמשיו8חירבוםיתלד

‐‐דודעדיו9וישנאלאודודלארוצלהליעקתדרל

ןהכהרתיבאלארמאיוהערהשירחמלואשוילעיכ

עמשלארשייהלאהוהידודרמאיו10דופאההשיגה

תחשל‐‐הליעקלאאובללואששקבמיכךדבעעמש

דריהודיבהליעקילעבינרגסיה11ירובעבריעל

אנדגהלארשייהלאהוהי‐‐ךדבעעמשרשאכלואש

ילעבורגסיה‐‐דודרמאיו12דריהוהירמאיוךדבעל

וריגסיהוהירמאיולואשדיבישנאתאויתאהליעק

הלעקמואציושיאתואמששכוישנאודודםקיו13

דודטלמניכדגהלואשלווכלהתירשאבוכלהתיו

תודצמברבדמבדודבשיו14תאצללדחיוהליעקמ

אלוםימיהלכלואשוהשקביוףיזרבדמברהבבשיו

שקבללואשאצייכדודאריו15ודיבםיהלאונתנ

ןבןתנוהיםקיו16השרחבףיזרבדמבדודוושפנתא

םיהלאבודיתאקזחיוהשרחדודלאךליולואש

לואשדיךאצמתאליכאריתלאוילארמאיו17

הנשמלךלהיהאיכנאולארשילעךלמתהתאויבא

ינפלתירבםהינשותרכיו18ןכעדייבאלואשםגו

ולעיו19ותיבלךלהןתנוהיוהשרחבדודבשיוהוהי

רתתסמדודאולהרמאלהתעבגהלואשלאםיפז

ןימימרשאהליכחהתעבגב‐‐השרחבתודצמבונמע

דר‐‐תדרלךלמהךשפנתואלכלהתעו20ןומישיה

םתאםיכורבלואשרמאיו21ךלמהדיבוריגסהונלו

וארוועדודועוניכהאנוכל22ילעםתלמחיכהוהיל

ילארמאיכםשוהארימ‐‐ולגרהיהתרשאומוקמתא

רשאםיאבחמהלכמועדווארו23אוהםרעיםורע

היהוםכתאיתכלהוןוכנלאילאםתבשוםשאבחתי

24הדוהייפלאלכבותאיתשפחו‐‐ץראבונשיםא

רבדמבוישנאודודולואשינפלהפיזוכליוומוקיו

וישנאולואשךליו25ןומישיהןימילא‐‐הברעבןועמ

ןועמרבדמבבשיועלסהדריודודלודגיושקבל
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ךליו26ןועמרבדמדודירחאףדריולואשעמשיו

יהיוהזמרההדצמוישנאודודוהזמרההדצמלואש

םירטעוישנאולואשולואשינפמתכללזפחנדוד

לואשלאאבךאלמו27םשפתלוישנאלאודודלא

28ץראהלעםיתשלפוטשפיכהכלוהרהמרמאל

םיתשלפתארקלךליודודירחאףדרמלואשבשיו

לעיו29תוקלחמהעלסאוההםוקמלוארקןכלע

ידגןיעתודצמבבשיוםשמדוד

ולודגיוםיתשלפירחאמלואשבשרשאכיהיו24

תשלשלואשחקיו2ידגןיערבדמבדודהנהרמאל

דודתאשקבלךליולארשילכמ‐‐רוחבשיאםיפלא

ןאצהתורדגלאאביו3םילעיהירוצינפלעוישנאו

וילגרתאךסהללואשאביוהרעמםשוךרדהלע

ישנאורמאיו4םיבשיהרעמהיתכריבוישנאודודו

יכנאהנהךילאהוהירמארשאםויההנהוילאדוד

בטירשאכולתישעוךדיב)ךביא(ךיביאתאןתנ

‐לואשלרשאליעמהףנכתאתרכיודודםקיוךיניעב

רשאלע‐‐ותאדודבלךיוןכירחאיהיו5טלב‐

הלילחוישנאלרמאיו6לואשלרשאףנכתאתרכ

חישמלינדאלהזהרבדהתאהשעאםאהוהימיל

דודעסשיו7אוההוהיחישמיכובידיחלשל‐‐הוהי

לואשולואשלאםוקלםנתנאלוםירבדבוישנאתא

אציוןכירחאדודםקיו8ךרדבךליוהרעמהמםק

רמאללואשירחאארקיו)הרעמהמ(הרעמהןמ

הצראםיפאדודדקיווירחאלואשטביוךלמהינדא

ירבדתאעמשתהמללואשלדודרמאיו9וחתשיו

הזהםויההנה10ךתערשקבמדודהנהרמאלםדא

הרעמבידיבםויההוהיךנתנרשאתאךיניעואר

‐ינדאבידיחלשאאלרמאוךילעסחתוךגרהלרמאו

ףנכתאהארםג‐‐האריבאו11אוההוהיחישמיכ‐

ךיתגרהאלוךליעמףנכתאיתרכביכידיבךליעמ

‐‐ךליתאטחאלועשפוהערידיבןיאיכהארועד

ךניבויניבהוהיטפשי12התחקלישפנתאהדצהתאו

רמאירשאכ13ךבהיהתאלידיוךממהוהיינמקנו

14ךבהיהתאלידיועשראציםיעשרמינמדקהלשמ

ירחאףדרהתאימירחאלארשיךלמאציימירחא

טפשוןידלהוהיהיהו15דחאשערפירחאתמבלכ

יהיו16ךדימינטפשיויבירתאבריואריוךניבויניב

לואשלאהלאהםירבדהתארבדלדודתולככ

ךביוולקלואשאשיודודינבהזךלקהלואשרמאיו

ינתלמגהתאיכינממהתאקידצדודלארמאיו17

תדגה)התאו(תאו18הערהךיתלמגינאוהבוטה

ינרגסרשאתא‐‐הבוטיתאהתישערשאתאםויה

וביאתאשיאאצמייכו19ינתגרהאלוךדיבהוהי

םויהתחתהבוטךמלשיהוהיוהבוטךרדבוחלשו

ךלמיכיתעדיהנההתעו20ילהתישערשאהזה

העבשההתעו21לארשיתכלממךדיבהמקוךולמת

תאדימשתםאוירחאיערזתאתירכתםאהוהיביל

לאלואשךליולואשלדודעבשיו22יבאתיבמימש

הדוצמהלעולעוישנאודודוותיב

ולודפסיולארשילכוצבקיו‐‐לאומשתמיו25

רבדמלאדריודודםקיוהמרבותיבבוהרבקיו

דאמלודגשיאהולמרכבוהשעמוןועמבשיאו2ןראפ

ונאצתאזזגביהיוםיזעףלאוםיפלאתשלשןאצולו

השאהוליגבאותשאםשולבנשיאהםשו3למרכב

אוהוםיללעמערוהשקשיאהוראתתפיולכשתבוט

תאלבנזזגיכרבדמבדודעמשיו4)יבלכ(ובלכ

םירענלדודרמאיוםירענהרשעדודחלשיו5ונאצ

םולשלימשבולםתלאשולבנלאםתאבוהלמרכולע

רשאלכוםולשךתיבוםולשהתאויחלהכםתרמאו6

םיערההתעךלםיזזגיכיתעמשהתעו7םולשךל

םהלדקפנאלוםונמלכהאל‐‐ונמעויהךלרשא

ודיגיוךירענתאלאש8למרכבםתויהימילכהמואמ

ונבבוטםוילעיכ‐‐ךיניעבןחםירענהואצמיוךל

9דודלךנבלוךידבעלךדיאצמתרשאתאאנהנת

הלאהםירבדהלככלבנלאורבדיודודירענואביו

ימרמאיודודידבעתאלבנןעיו10וחוניודודםשב

שיאםיצרפתמהםידבעוברםויהישיןבימודוד

יתחבטתאוימימתאוימחלתאיתחקלו11וינדאינפמ

יאיתעדיאלרשאםישנאליתתנויזזגליתחבטרשא
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ואביוובשיוםכרדלדודירענוכפהיו12המההזמ

וישנאלדודרמאיו13הלאהםירבדהלככולודגיו

םגרגחיווברחתאשיאורגחיווברחתאשיאורגח

שיאתואמעבראכדודירחאולעיווברחתאדוד

דיגהלבנתשאליגיבאלו14םילכהלעובשיםיתאמו

םיכאלמדודחלשהנהרמאלםירענהמדחארענ

םישנאהו15םהבטעיוונינדאתאךרבלרבדמהמ

לכהמואמונדקפאלוונמלכהאלודאמונלםיבט

ונילעויההמוח16הדשבונתויהבםתאונכלהתהימי

17ןאצהםיערםמעונתויהימילכםמויםגהלילםג

ונינדאלאהערההתלכיכ‐‐ישעתהמיארויעדהתעו

רהמתו18וילארבדמלעילבןבאוהוותיבלכלעו

ןייילבנםינשוםחלםיתאמחקתו)ליגיבא(ליגובא

האמוילקםיאסשמחו)תויושע(תוושעןאצשמחו

רמאתו19םירמחהלעםשתוםילבדםיתאמוםיקמצ

לבנהשיאלוהאבםכירחאיננהינפלורבעהירענל

תדריורומחהלעתבכראיההיהו20הדיגהאל

שגפתוהתארקלםידריוישנאודודהנהורההרתסב

רשאלכתאיתרמשרקשלךארמאדודו21םתא

בשיוהמואמולרשאלכמדקפנאלורבדמבהזל

דודיביאלםיהלאהשעיהכ22הבוטתחתהעריל

ןיתשמרקבהדעולרשאלכמריאשאםאףיסיהכו

לעמדרתורהמתודודתאליגיבאארתו23ריקב

24ץראוחתשתוהינפלעדודיפאללפתורומחה

אנרבדתוןועהינדאינאיברמאתווילגרלעלפתו

םישיאנלא25ךתמאירבדתאעמשוךינזאבךתמא

ומשכיכלבנלעהזהלעילבהשיאלאובלתאינדא

יתיאראל‐‐ךתמאינאוומעהלבנוומשלבנ‐‐אוהןכ

יחוהוהייחינדאהתעו26תחלשרשאינדאירענתא

ךלךדיעשוהוםימדבאובמהוהיךענמרשאךשפנ

הערינדאלאםישקבמהוךיביאלבנכויהיהתעו

ינדאלךתחפשאיבהרשאתאזההכרבההתעו27

אנאש28ינדאילגרבםיכלהתמהםירענלהנתנו

ןמאנתיבינדאלהוהיהשעיהשעיכךתמאעשפל

ךבאצמתאלהערוםחלנינדאהוהיתומחלמיכ

התיהוךשפנתאשקבלוךפדרלםדאםקיו29ךימימ

ךיהלאהוהיתאםייחהרורצבהרורצינדאשפנ

יכהיהו30עלקהףכךותבהנעלקיךיביאשפנתאו

‐‐ךילעהבוטהתארבדרשאלככינדאלהוהיהשעי

הקופלךלתאזהיהתאלו31לארשילעדיגנלךוצו

ינדאעישוהלוםנחםדךפשלוינדאלבללושכמלו

דודרמאיו32ךתמאתאתרכזוינדאלהוהיבטיהוול

םויהךחלשרשאלארשייהלאהוהיךורבלגיבאל

ינתלכרשאתאהכורבוךמעטךורבו33יתארקלהזה

הוהייחםלואו34ילידיעשהוםימדבאובמהזהםויה

תרהמילוליכךתאערהמינענמרשאלארשייהלא

דעלבנלרתונםאיכ‐‐יתארקל)תאבתו(יתאבתו

רשאתאהדימדודחקיו35ריקבןיתשמרקבהרוא

יתעמשיאר‐‐ךתיבלםולשלילערמאהלוולהאיבה

ולהנהולבנלאליגיבאאבתו36ךינפאשאוךלוקב

אוהווילעבוטלבנבלוךלמההתשמכותיבבהתשמ

דע‐‐לודגוןטקרבדולהדיגהאלודאמדערכש

ולדגתולבנמןייהתאצברקבביהיו37רקבהרוא

היהאוהווברקבובלתמיוהלאהםירבדהתאותשא

תמיולבנתאהוהיףגיוםימיהתרשעכיהיו38ןבאל

רשאהוהיךורברמאיולבנתמיכדודעמשיו39

הערמךשחודבעתאולבנדימיתפרחבירתאבר

רבדיודודחלשיוושארבהוהיבישהלבנתערתאו

לאדודידבעואביו40השאלולהתחקלליגיבאב

ונחלשדודרמאלהילאורבדיוהלמרכה‐‐ליגיבא

הצראםיפאוחתשתוםקתו41השאלולךתחקלךילא

ינדאידבעילגרץחרלהחפשלךתמאהנהרמאתו

שמחורומחהלעבכרתוליגיבאםקתורהמתו42

דודיכאלמירחאךלתוהלגרלתוכלהההיתרענ

לאערזימדודחקלםעניחאתאו43השאלוליהתו

לכימתאןתנלואשו44םישנלולןהיתשםגןייהתו

םילגמרשאשילןביטלפלדודתשא‐‐ותב

אולהרמאלהתעבגהלואשלאםיפזהואביו26

םקיו2ןמישיהינפלעהליכחהתעבגברתתסמדוד

שיאםיפלאתשלשותאוףיזרבדמלאדריולואש
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ןחיו3ףיזרבדמבדודתאשקבל‐‐לארשיירוחב

לע‐‐ןמישיהינפלערשאהליכחהתעבגבלואש

וירחאלואשאביכאריורבדמבבשידודוךרדה

לואשאביכעדיוםילגרמדודחלשיו4הרבדמה

םשהנחרשאםוקמהלאאביודודםקיו5ןוכנלא

לואשםשבכשרשאםוקמהתאדודאריולואש

םעהולגעמבבכשלואשוואבצרשרנןברנבאו

יתחהךלמיחאלארמאיודודןעיו6ותביבסםינח

יתאדריימרמאלבאוייחאהיורצןבישיבאלאו

7ךמעדראינאישיבארמאיוהנחמהלאלואשלא

בכשלואשהנהוהלילםעהלאישיבאודודאביו

רנבאוותשארמץראבהכועמותינחולגעמבןשי

רגסדודלאישיבארמאיו8ותביבסםיבכשםעהו

תינחבאנונכאהתעוךדיבךביואתאםויהםיהלא

לאדודרמאיו9ולהנשאאלותחאםעפץראבו

‐הוהיחישמבודיחלשימיכוהתיחשתלאישיבא

ואונפגיהוהיםאיכהוהייחדודרמאיו10הקנו‐

הלילח11הפסנודריהמחלמבואתמואוביומוי

תאאנחקהתעוהוהיחישמבידיחלשמהוהימיל

ונלהכלנו‐‐םימהתחפצתאוותשארמרשאתינחה

יתשארמםימהתחפצתאותינחהתאדודחקיו12

יכץיקמןיאועדויןיאוהארןיאוםהלוכליולואש

רבעיו13םהילעהלפנהוהיתמדרתיכ‐‐םינשיםלכ

םוקמהברקחרמרההשארלעדמעיורבעהדוד

רמאלרנןברנבאלאוםעהלאדודארקיו14םהיניב

תארקהתאימרמאיורנבאןעיורנבאהנעתאולה

ימוהתאשיאאולהרנבאלאדודרמאיו15ךלמהלא

יכךלמהךינדאלאתרמשאלהמלולארשיבךומכ

בוטאל16ךינדאךלמהתאתיחשהלםעהדחאאב

רשאםתאתומינביכהוהייח‐‐תישערשאהזהרבדה

יאהארהתעוהוהיחישמלעםכינדאלעםתרמשאל

רכיו17ותשארמרשא‐‐םימהתחפצתאוךלמהתינח

רמאיודודינבהזךלוקהרמאיודודלוקתאלואש

ףדרינדאהזהמלרמאיו18ךלמהינדאילוקדוד

התעו19הערידיבהמויתישעהמיכודבעירחא

ךתיסההוהיםאודבעירבדתאךלמהינדאאנעמשי

הוהיינפלםהםירוראםדאהינבםאוהחנמחרייב

ךלרמאלהוהיתלחנבחפתסהמםויהינושרגיכ

דגנמהצראימדלפילאהתעו20םירחאםיהלאדבע

דחאשערפתאשקבללארשיךלמאצייכהוהיינפ

יתאטחלואשרמאיו21םירהבארקהףדרירשאכ

הרקירשאתחתדועךלעראאליכדודינבבוש

הברההגשאויתלכסההנההזהםויהךיניעבישפנ

ךלמה)תינח(תינחההנהרמאיודודןעיו22דאמ

שיאלבישיהוהיו23החקיוםירענהמדחארבעיו

דיבםויההוהיךנתנרשא‐‐ותנמאתאוותקדצתא

רשאכהנהו24הוהיחישמבידיחלשליתיבאאלו

יניעבישפנלדגתןכיניעב‐‐הזהםויהךשפנהלדג

ךורבדודלאלואשרמאיו25הרצלכמינלציוהוהי

ךליולכותלכיםגוהשעתהשעםג‐‐דודינבהתא

ומוקמלבשלואשווכרדלדוד

דיבדחאםויהפסאהתעובללאדודרמאיו27

םיתשלפץראלאטלמאטלמהיכבוטילןיאלואש

לארשילובגלכבדועינשקבללואשינממשאונו

שיאתואמששואוהרבעיו‐‐דודםקיו2ודימיתטלמנו

דודבשיו3תגךלמךועמןבשיכאלאומערשא

וישניתשודודותיבושיאוישנאואוהתגבשיכאםע

4תילמרכהלבנתשאליגיבאותלאערזיהםעניחא

דוע)ףסי(ףסויאלותגדודחרביכלואשלדגיו

ןחיתאצמאנםאשיכאלאדודרמאיו5ושקבל

םשהבשאו‐‐הדשהירעתחאבםוקמילונתיךיניעב

שיכאולןתיו6ךמעהכלממהריעבךדבעבשיהמלו

הדוהייכלמלגלקצהתיהןכלגלקצתאאוההםויב

דודבשירשאםימיהרפסמיהיו7הזהםויהדע

דודלעיו8םישדחהעבראוםימי‐‐םיתשלפהדשב

יקלמעהו)ירזגהו(יזרגהוירושגהלאוטשפיווישנאו

דעוהרושךאובםלועמרשאץראהתובשיהנהיכ

שיאהיחיאלוץראהתאדודהכהו9םירצמץרא

בשיוםידגבוםילמגוםירמחורקבוןאצחקלוהשאו

רמאיוםויהםתטשפלאשיכארמאיו10שיכאלאאביו
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יניקהבגנלאוילאמחריהבגנלעוהדוהיבגנלעדוד

ודגיןפ‐‐רמאלתגאיבהלדודהיחיאלהשאושיאו11

םימיהלכוטפשמהכודודהשעהכרמאלונילע

רמאלדודבשיכאןמאיו12םיתשלפהדשבבשירשא

םלועדבעלילהיהולארשיבומעבשיאבהשאבה

םהינחמתאםיתשלפוצבקיוםההםימיביהיו28

עדידודלאשיכארמאיולארשיבםחלהלאבצל

דודרמאיו2ךישנאוהתאהנחמבאצתיתאיכעדת

רמאיוךדבעהשעירשאתאעדתהתאןכלשיכאלא

3םימיהלכךמישאישארלרמשןכלדודלאשיכא

המרבוהרבקיולארשילכולודפסיו‐‐תמלאומשו

ץראהמ‐‐םינעדיהתאותובאהריסהלואשווריעבו

לואשץבקיוםנושבונחיוואביוםיתשלפוצבקיו4

הנחמתאלואשאריו5עבלגבונחיולארשילכתא

הוהיבלואשלאשיו6דאמובלדרחיואריוםיתשלפ

7םאיבנבםגםירואבםגתומלחבםג‐‐הוהיוהנעאלו

הכלאובואתלעבתשאילושקבוידבעללואשרמאיו

תשאהנהוילאוידבעורמאיוהבהשרדאוהילא

םידגבשבליולואששפחתיו8רודןיעבבואתלעב

השאהלאואביוומעםישנאינשואוהךליוםירחא

תאילילעהובואבילאנ)ימסק(ימוסקרמאיוהליל

תעדיהתאהנהוילאהשאהרמאתו9ךילארמארשא

תאותובאהתאתירכהרשאלואשהשערשאתא

ינתימהלישפנבשקנתמהתאהמלוץראהןמינעדיה

ךרקיםאהוהייחרמאלהוהיבלואשהלעבשיו10

ךלהלעאימתאהשאהרמאתו11הזהרבדבןוע

לאומשתאהשאהארתו12ילילעהלאומשתארמאיו

רמאללואשלאהשאהרמאתולודגלוקבקעזתו

לאךלמההלרמאיו13לואשהתאוינתימרהמל

םיהלאלואשלאהשאהרמאתותיארהמיכיארית

רמאתווראתהמהלרמאיו14ץראהןמםילעיתיאר

לאומשיכלואשעדיוליעמהטעאוהוהלעןקזשיא

לאלאומשרמאיו15וחתשיוהצראםיפאדקיואוה

רצלואשרמאיויתאתולעהלינתזגרההמללואש

אלוילעמרסםיהלאויבםימחלנםיתשלפודאמיל

ךלהארקאותומלחבםגםיאיבנהדיבםגדועיננע

ינלאשתהמלולאומשרמאיו16השעאהמינעידוהל

רשאכולהוהישעיו17ךרעיהיוךילעמרסהוהיו

הנתיוךדימהכלממהתאהוהיערקיוידיברבד

אלוהוהילוקבתעמשאלרשאכ18דודלךערל

ךלהשעהזהרבדהןכלעקלמעבופאןורחתישע

דיבךמעלארשיתאםגהוהיןתיו19הזהםויההוהי

לארשיהנחמתאםגימעךינבוהתארחמוםיתשלפ

אלמלפיולואשרהמיו20םיתשלפדיבהוהיןתי

אלחכםגלאומשירבדמדאמאריוהצראותמוק

21הלילהלכוםויהלכםחללכאאליכ‐‐ובהיה

רמאתודאמלהבניכארתולואשלאהשאהאובתו

יפכבישפנםישאוךלוקבךתחפשהעמשהנהוילא

עמשהתעו22ילאתרבדרשאךירבדתאעמשאו

םחלתפךינפלהמשאוךתחפשלוקבהתאםגאנ

רמאיוןאמיו23ךרדבךלתיכחכךביהיולוכאו

םלקלעמשיוהשאהםגווידבעובוצרפיולכאאל

קברמלגעהשאלו24הטמהלאבשיוץראהמםקיו

תוצמוהפתושלתוחמקחקתווהחבזתורהמתותיבב

וכליוומקיוולכאיווידבעינפלולואשינפלשגתו25

אוהההלילב

לארשיוהקפאםהינחמלכתאםיתשלפוצבקיו29

םירבעםיתשלפינרסו2לאערזיברשאןיעבםינח

םע‐‐הנרחאבםירבעוישנאודודוםיפלאלותואמל

הלאהםירבעההמםיתשלפירשורמאיו3שיכא

דבעדודהזאולהםיתשלפירשלאשיכארמאיו

םינשהזואםימיהזיתאהיהרשאלארשיךלמלואש

4הזהםויהדעולפנםוימהמואמוביתאצמאלו

םיתשלפירשולורמאיוםיתשלפירשוילעופצקיו

אלוםשותדקפהרשאומוקמלאבשיושיאהתאבשה

המחלמבןטשלונלהיהיאלוהמחלמבונמעדרי

םישנאהישארבאולה‐‐וינדאלאהזהצרתיהמבו

רמאלתולחמבולונעירשאדודהזאולה5םהה

לאשיכאארקיו6ותבברבדודוויפלאבלואשהכה

יניעבבוטוהתארשייכהוהייחוילארמאיודוד
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הערךביתאצמאליכ‐‐הנחמביתאךאבוךתאצ

אלםינרסהיניעבוהזהםויהדעילאךאבםוימ

ערהשעתאלוםולשבךלובושהתעו7התאבוט

המיכשיכאלאדודרמאיו8םיתשלפינרסיניעב

דעךינפליתייהרשאםוימךדבעבתאצמהמויתישע

9ךלמהינדאיביאביתמחלנואובאאליכהזהםויה

יניעבהתאבוטיכיתעדידודלארמאיושיכאןעיו

הלעיאלורמאםיתשלפירשךאםיהלאךאלמכ

ךינדאידבעורקבבםכשההתעו10המחלמבונמע

11וכלוםכלרואורקבבםתמכשהוךתאואברשא

ץראלאבושלרקבבתכללוישנאואוהדודםכשיו

לאערזיולעםיתשלפוםיתשלפ

ישילשהםויב‐‐גלקצוישנאודודאבביהיו30

ופרשיוגלקצתאוכיוגלקצלאובגנלאוטשפיקלמעו

לודגדעוןטקמהברשאםישנהתאובשיו2שאבהתא

וישנאודודאביו3םכרדלוכליווגהניושיאותימהאל

םהיתנבוםהינבוםהישנושאבהפורשהנהוריעהלא

וכביו‐‐םלוקתאותארשאםעהודודאשיו4ובשנ

‐ובשנדודישניתשו5תוכבלחכםהבןיארשאדע

6ילמרכהלבנתשאליגיבאותילערזיהםעניחא‐

שפנהרמיכ‐‐ולקסלםעהורמאיכדאמדודלרצתו

הוהיבדודקזחתיוויתנבלעוונבלעשיאםעהלכ

ךלמיחאןבןהכהרתיבאלאדודרמאיו7ויהלא

דודלאדופאהתארתיבאשגיודופאהילאנהשיגה

הזהדודגהירחאףדרארמאלהוהיבדודלאשיו8

9ליצתלצהוגישתגשהיכףדרולרמאיוונגשאה

לחנדעואביוותארשאשיאתואמששואוהדודךליו

עבראואוהדודףדריו10ודמעםירתונהורושבה

תארבעמורגפרשאשיאםיתאמודמעיושיאתואמ

ותאוחקיוהדשבירצמשיאואצמיו11רושבהלחנ

ונתיו12םימוהקשיולכאיוםחלולונתיודודלא

וילאוחורבשתולכאיוםיקמצינשוהלבדחלפול

השלשוםימיהשלשםימהתשאלוםחללכאאליכ

רמאיוהתאהזמיאוהתאימלדודולרמאיו13תוליל

יכינדאינבזעיויקלמעשיאלדבעיכנאירצמרענ

לעויתרכהבגנונטשפונחנא14השלשםויהיתילח

שאבונפרשגלקצתאובלכבגנלעו‐‐הדוהילרשא

רמאיוהזהדודגהלאינדרותהדודוילארמאיו15

דיבינרגסתםאוינתימתםאםיהלאבילהעבשה

םישטנהנהווהדריו16הזהדודגהלאךדרואוינדא

ללשהלכבםיגגחוםיתשוםילכאץראהלכינפלע

17הדוהיץראמוםיתשלפץראמוחקלרשאלודגה

טלמנאלוםתרחמלברעהדעוףשנהמדודםכיו

ובכררשארענשיאתואמעבראםאיכשיאםהמ

וחקלרשאלכתאדודלציו18וסניוםילמגהלע

םהלרדענאלו19דודליצהוישניתשתאוקלמע

דעוללשמותונבוםינבדעולודגהדעוןטקהןמ

דודחקיו20דודבישהלכהםהלוחקלרשאלכ

ורמאיואוהההנקמהינפלוגהנרקבהוןאצהלכתא

רשאםישנאהםיתאמלאדודאביו21דודללשהז

ואציורושבהלחנבםבישיודודירחאתכלמורגפ

תאדודשגיוותארשאםעהתארקלודודתארקל

לעילבוערשיאלכןעיו22םולשלםהללאשיוםעה

אלרשאןעיורמאיודודםעוכלהרשאםישנאהמ

םאיכונלצהרשאללשהמםהלןתנאלימעוכלה

דודרמאיו23וכליווגהניווינבתאוותשאתאשיא

ונתארמשיוונלהוהיןתנרשאתאיחאןכושעתאל

םכלעמשיימו24ונדיבונילעאבהדודגהתאןתיו

בשיהקלחכוהמחלמבדריהקלחכיכהזהרבדל

הלעמואוההםויהמיהיו25וקלחיודחי‐‐םילכהלע

אביו26הזהםויהדעלארשילטפשמלוקחלהמשיו

והערלהדוהיינקזלללשהמחלשיוגלקצלאדוד

רשאל27הוהייביאללשמהכרבםכלהנהרמאל

רשאלו28רתיברשאלובגנתומרברשאלולאתיבב

רשאלו29עמתשאברשאלותומפשברשאלורערעב

יניקהירעברשאלוילאמחריהירעברשאלולכרב

ךתעברשאלוןשערובברשאלוהמרחברשאלו30

םשךלהתהרשאתומקמהלכלוןורבחברשאלו31

וישנאואוהדוד
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לארשיישנאוסניולארשיבםימחלנםיתשלפו31

וקבדיו2עבלגהרהבםיללחולפיוםיתשלפינפמ

ןתנוהיתאםיתשלפוכיווינבתאולואשתאםיתשלפ

דבכתו3לואשינב‐‐עושיכלמתאובדניבאתאו

תשקבםישנאםירומהוהאצמיולואשלאהמחלמה

ףלשוילכאשנללואשרמאיו4םירומהמדאמלחיו

ינרקדוהלאהםילרעהואוביןפהבינרקדוךברח

חקיודאמארייכוילכאשנהבאאלויבוללעתהו

תמיכוילכאשנאריו5הילעלפיוברחהתאלואש

לואשתמיו6ומעתמיווברחלעאוהםגלפיולואש

‐‐אוההםויבוישנאלכםגוילכאשנווינבתשלשו

רשאוקמעהרבעברשאלארשיישנאואריו7ודחי

וינבולואשותמיכולארשיישנאוסניכןדריהרבעב

ןהבובשיוםיתשלפואביווסניוםירעהתאובזעיו

םיללחהתאטשפלםיתשלפואביותרחממיהיו8

עבלגהרהבםילפנוינבתשלשתאולואשתאואצמיו

ץראבוחלשיווילכתאוטשפיוושארתאותרכיו9

10םעהתאו‐‐םהיבצעתיברשבלביבסםיתשלפ

תמוחבועקתותיוגתאותורתשעתיבוילכתאומישיו

ושערשאתאדעלגשיבייבשיוילאועמשיו11ןשתיב

לכוכליוליחשיאלכומוקיו12לואשלםיתשלפ

תמוחמוינבתיוגתאולואשתיוגתאוחקיוהלילה

תאוחקיו13םשםתאופרשיוהשביואביוןשתיב

תעבשומציוהשביבלשאהתחתורבקיוםהיתמצע

םימי
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בלאומש
קלמעהתאתוכהמבשדודולואשתומירחאיהיו1

ישילשהםויביהיו2םינשםימיגלקצבדודבשיו

םיערקוידגבולואשםעמהנחמהןמאבשיאהנהו

הצראלפיודודלאואבביהיוושארלעהמדאו

וילארמאיואובתהזמיאדודולרמאיו3וחתשיו

היההמדודוילארמאיו4יתטלמנלארשיהנחממ

המחלמהןמםעהסנרשארמאיוילאנדגהרבדה

ונבןתנוהיולואשםגוותמיוםעהןמלפנהברהםגו

יכתעדיךיאולדיגמהרענהלאדודרמאיו5ותמ

ארקנולדיגמהרענהרמאיו6ונבןתנוהיולואשתמ

הנהוותינחלעןעשנלואשהנהועבלגהרהביתירקנ

ינאריווירחאןפיו7והקבדהםישרפהילעבובכרה

רמאיוהתאימילרמאיו8יננהרמאוילאארקיו

ילעאנדמעילארמאיו9יכנאיקלמעוילא)רמאו(

דמעאו10יבישפנדועלכיכץבשהינזחאיכ‐‐ינתתמו

ולפנירחאהיחיאליכיתעדייכ‐‐והתתמאווילע

וערזלערשאהדעצאוושארלערשארזנהחקאו

םערקיוודגבבדודקזחיו11הנהינדאלאםאיבאו

ומציווכביוודפסיו12ותארשאםישנאהלכםגו

הוהיםעלעוונבןתנוהילעולואשלעברעהדע

לאדודרמאיו13ברחבולפניכ‐‐לארשיתיבלעו

יקלמערגשיאןברמאיוהתאהזמיאולדיגמהרענה

ךדיחלשלתאריאלךיאדודוילארמאיו14יכנא

םירענהמדחאלדודארקיו15הוהיחישמתאתחשל

דודוילארמאיו16תמיווהכיוובעגפשגרמאיו

יכנארמאלךבהנעךיפיכךשארלע)ךמד(ךימד

תאזההניקהתאדודןנקיו17הוהיחישמתאיתתמ

הדוהיינבדמללרמאיו18ונבןתנוהילעולואשלע

לעלארשייבצה19רשיהרפסלעהבותכהנהתשק

לאתגבודיגתלא20םירובגולפנךיאללחךיתומב

םיתשלפתונבהנחמשתןפןולקשאתצוחבורשבת

לאולטלאעבלגבירה21םילרעהתונבהנזלעתןפ

‐‐םירובגןגמלעגנםשיכתמורתידשו‐‐םכילערטמ

בלחמםיללחםדמ22ןמשבחישמילבלואשןגמ

אללואשברחורוחאגושנאלןתנוהיתשק‐‐םירובג

םמיענהוםיבהאנהןתנוהיולואש23םקירבושת

תויראמולקםירשנמודרפנאלםתומבוםהייחב

םכשבלמההניכבלואשלא‐‐לארשיתונב24ורבג

ךיא25ןכשובללעבהזידעהלעמהםינדעםעינש

ללחךיתומבלעןתנוהי‐‐המחלמהךותבםירבגולפנ

התאלפנדאמילתמענ‐‐ןתנוהייחאךילעילרצ26

ודבאיוםירובגולפנךיא27םישנתבהאמילךתבהא

המחלמילכ

הלעאהרמאלהוהיבדודלאשיוןכירחאיהיו2

דודרמאיוהלעוילאהוהירמאיוהדוהיירעתחאב

יתשםגודודםשלעיו2הנרבחרמאיוהלעאהנא

ילמרכהלבנתשאליגיבאותילערזיהםעניחא‐‐וישנ

ירעבובשיוותיבושיאדודהלעהומערשאוישנאו3

ךלמלדודתאםשוחשמיוהדוהיישנאואביו4ןורבח

דעלגשיביישנארמאלדודלודגיוהדוהיתיבלע

ישנאלאםיכאלמדודחלשיו5לואשתאורבקרשא

רשאהוהילםתאםיכרבםהילארמאיודעלגשיבי

ורבקתולואשםעםכינדאםעהזהדסחהםתישע

יכנאםגותמאודסחםכמעהוהישעיהתעו6ותא

7הזהרבדהםתישערשאתאזההבוטהםכתאהשעא

םכינדאתמיכ‐‐ליחינבלויהוםכידיהנקזחתהתעו

8םהילע‐‐ךלמלהדוהיתיבוחשמיתאםגולואש

שיאתאחקל‐‐לואשלרשאאבצרשרנןברנבאו

דעלגהלאוהכלמיו9םינחמוהרבעיולואשןבתשב

ןמינבלעוםירפאלעולאערזילאוירושאהלאו

ןבתשבשיאהנשםיעבראןב10הלכלארשילעו

תיבךאךלמםינשםיתשולארשילעוכלמבלואש

היהרשאםימיהרפסמיהיו11דודירחאויההדוהי

הששוםינשעבש‐‐הדוהיתיבלעןורבחבךלמדוד

לואשןבתשבשיאידבעורנןברנבאאציו12םישדח

ואצידודידבעוהיורצןבבאויו13הנועבגםינחממ

הכרבהלעהלאובשיוודחיןועבגתכרבלעםושגפיו

באוילארנבארמאיו14הזמהכרבהלעהלאוהזמ

15ומקיבאוירמאיוונינפלוקחשיוםירענהאנומוקי
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תשבשיאלוןמינבלרשעםינש‐‐רפסמבורבעיוומקיו

שארבשיאוקזחיו16דודידבעמרשעםינשולואשןב

םוקמלארקיוודחיולפיווהערדצבוברחווהער

המחלמהיהתו17ןועבגברשאםירצהתקלחאוהה

לארשיישנאורנבאףגניואוההםויבדאמדעהשק

באוי‐‐היורצינבהשלשםשויהיו18דודידבעינפל

םיבצהדחאכוילגרבלקלאהשעולאהשעוישיבאו

הטנאלורנבאירחאלאהשעףדריו19הדשברשא

ןפיו20רנבאירחאמלואמשהלעוןימיהלעתכלל

יכנארמאיולאהשעהזהתאהרמאיווירחארנבא

ךלאמשלעואךנימילעךלהטנרנבאולרמאיו21

הבאאלוותצלחתאךלחקוםירענהמדחאךלזחאו

לארמאלרנבאדועףסיו22וירחאמרוסללאהשע

אשאךיאוהצראהככאהמלירחאמךלרוסלאהשע

ירחאברנבאוהכיורוסלןאמיו23ךיחאבאוילאינפ

תמיוםשלפיווירחאמתינחהאצתושמחהלאתינחה

לאהשעםשלפנרשאםוקמהלאאבהלכיהיוותחת

רנבאירחאישיבאובאויופדריו24ודמעיו‐‐תמיו

ינפלערשאהמאתעבגדעואבהמהו‐‐האבשמשהו

ירחאןמינבינבוצבקתיו25ןועבגרבדמךרדחיג

תחאהעבגשארלעודמעיותחאהדגאלויהיורנבא

‐‐ברחלכאתחצנלהרמאיובאוילארנבאארקיו26

אליתמדעוהנורחאבהיהתהרמיכהתעדיאולה

יח‐‐באוירמאיו27םהיחאירחאמבושלםעלרמאת

םעההלענרקבהמזאיכתרבדאלוליכםיהלאה

לכודמעיורפושבבאויעקתיו28ויחאירחאמשיא

דועופסיאלולארשיירחאדועופדריאלוםעה

הלילהלכהברעבוכלהוישנאורנבאו29םחלהל

ואביוןורתבהלכוכליוןדריהתאורבעיואוהה

םעהלכתאץבקיורנבאירחאמבשבאויו30םינחמ

31לאהשעו‐‐שיארשעהעשתדודידבעמודקפיו

תואמשלשרנבאישנאבוןמינבמוכהדודידבעו

רבקבוהרבקיולאהשעתאואשיו32ותמשיאםיששו

וישנאובאויהלילהלכוכליוםחלתיברשאויבא

ןורבחבםהלראיו

תיבןיבולואשתיבןיבהכראהמחלמהיהתו3

2םילדוםיכלהלואשתיבוקזחוךלהדודודוד

ורוכביהיוןורבחבםינבדודל)ודלויו(ודליו

לגיבאלבאלכוהנשמו3תלאערזיהםעניחאלןונמא

ןבםולשבאישלשהוילמרכהלבנתשא)ליגיבאל(

תיגחןבהינדאיעיברהו4רושגךלמימלתתבהכעמ

הלגעלםערתייששהו5לטיבאןבהיטפשישימחהו

תויהביהיו6ןורבחבדודלודליהלאדודתשא

היהרנבאודודתיבןיבולואשתיבןיבהמחלמה

תבהפצרהמשושגלפלואשלו7לואשתיבבקזחתמ

8יבאשגליפלאהתאבעודמרנבאלארמאיוהיא

שארהרמאיותשבשיאירבדלעדאמרנבאלרחיו

תיבםעדסחהשעאםויההדוהילרשאיכנאבלכ

דיבךתיצמהאלווהערמלאוויחאלאךיבאלואש

םיהלאהשעיהכ9םויההשאהןועילעדקפתודוד

‐‐דודלהוהיעבשנרשאכיכולףיסיהכורנבאל

לואשתיבמהכלממהריבעהל10ולהשעאןכיכ

ןדמ‐‐הדוהילעולארשילעדודאסכתאםיקהלו

רבדרנבאתאבישהלדועלכיאלו11עבשראבדעו

ותחתדודלאםיכאלמרנבאחלשיו12ותאותארימ

ידיהנהויתאךתירבהתרכרמאלץראימלרמאל

ינא‐‐בוטרמאיו13לארשילכתאךילאבסהלךמע

ךתאמלאשיכנאדחארבדךאתירבךתאתרכא

תאךאיבהינפלםאיכ‐‐ינפתאהארתאלרמאל

דודחלשיו14ינפתאתוארלךאבבלואשתבלכימ

יתשאתאהנתרמאללואשןבתשבשיאלאםיכאלמ

15םיתשלפתולרעהאמביליתשרארשאלכימתא

ןבלאיטלפםעמ‐‐שיאםעמהחקיותשבשיאחלשיו

‐‐הירחאהכבוךולההשיאהתאךליו16)שיל(שול

רבדו17בשיובושךלרנבאוילארמאיוםירחבדע

םשלשםגלומתםגרמאללארשיינקזםעהיהרנבא

ושעהתעו18םכילעךלמלדודתאםישקבמםתייה

עישוהידבעדודדיברמאלדודלארמאהוהייכ

19םהיביאלכדימוםיתשלפדימלארשיימעתא

רבדלרנבאםגךליוןימינבינזאברנבאםגרבדיו
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לארשייניעבבוטרשאלכתאןורבחבדודינזאב

ןורבחדודלארנבאאביו20ןמינבתיבלכיניעבו

רשאםישנאלורנבאלדודשעיוםישנאםירשעותאו

הכלאוהמוקאדודלארנבארמאיו21התשמותא

ךתאותרכיולארשילכתאךלמהינדאלאהצבקאו

דודחלשיוךשפנהואתרשאלכבתכלמותירב

אבבאויודודידבעהנהו22םולשבךליורנבאתא

דודםעונניארנבאוואיבהםמעברללשודודגהמ

אבצהלכובאויו23םולשבךליווחלשיכ‐‐ןורבחב

רנןברנבאאברמאלבאוילודגיוואבותארשא

לאבאויאביו24םולשבךליווהחלשיוךלמהלא

המלךילארנבאאבהנההתישעהמרמאיוךלמה

יכרנןברנבאתאתעדי25ךולהךליוותחלשהז

)ךאבומ(ךאובמתאוךאצומתאתעדלואבךתתפל

דודםעמבאויאציו26השעהתארשאלכתאתעדלו

הרסהרובמותאובשיורנבאירחאםיכאלמחלשיו

לאבאויוהטיוןורבחרנבאבשיו27עדיאלדודו

תמיו‐‐שמחהםשוהכיוילשבותארבדלרעשהךות

יקנרמאיוןכירחאמדודעמשיו28ויחאלאהשעםדב

ןברנבאימדמ‐‐םלועדעהוהיםעמיתכלממויכנא

תרכילאוויבאתיבלכלאובאוישארלעולחי29רנ

‐‐ברחבלפנוךלפבקיזחמוערצמובזבאויתיבמ

לערנבאלוגרהויחאישיבאובאויו30םחלרסחו

המחלמב‐‐ןועבגבםהיחאלאהשעתאתימהרשא

וערקותארשאםעהלכלאובאוילאדודרמאיו31

דודךלמהורנבאינפלודפסוםיקשורגחוםכידגב

אשיוןורבחברנבאתאורבקיו32הטמהירחאךלה

33םעהלכוכביורנבארבקלאךביוולוקתאךלמה

רנבאתומילבנתומכהרמאיורנבאלאךלמהןנקיו

לופנכושגהםיתשחנלאלךילגרותורסאאלךדי34

35וילעתוכבלםעהלכופסיותלפנהלועינבינפל

םויהדועב‐‐םחלדודתאתורבהלםעהלכאביו

יכףיסיהכוםיהלאילהשעיהכרמאלדודעבשיו

לכו36המואמלכואםחלםעטאשמשהאובינפלםא

ךלמההשערשאלככםהיניעבבטייווריכהםעה

לארשילכוםעהלכועדיו37בוטםעהלכיניעב

רנבאתאתימהלךלמהמהתיהאליכאוההםויב

יכ‐‐ועדתאולהוידבעלאךלמהרמאיו38רנןב

ךרםויהיכנאו39לארשיבהזהםויהלפנלודגורש

ינממםישקהיורצינבהלאהםישנאהוךלמחושמו

ותערכהערההשעלהוהיםלשי

וידיופריוןורבחברנבאתמיכלואשןבעמשיו4

ויהםידודגירשםישנאינשו2ולהבנלארשילכו

ןומרינבבכרינשהםשוהנעבדחאהםשלואשןב

3ןמינבלעבשחתתוראבםגיכןמינבינבמ‐‐יתראבה

הזהםויהדעםירגםשויהיוהמיתגםיתראבהוחרביו

היהםינששמחןבםילגרהכנןבלואשןבןתנוהילו4

ותנמאוהאשתולאערזימןתנוהיולואשתעמשאבב

5תשביפמומשוחספיולפיוסונלהזפחביהיוסנתו

םויהםחכואביוהנעבובכריתראבהןומרינבוכליו

6םירהצהבכשמתאבכשאוהותשבשיאתיבלא

שמחהלאוהכיוםיטחיחקלתיבהךותדעואבהנהו

לעבכשאוהותיבהואביו7וטלמנויחאהנעבובכרו

ושארתאוריסיווהתמיווהכיוובכשמרדחבותטמ

8הלילהלכהברעהךרדוכליוושארתאוחקיו

לאורמאיוןורבחדודלאתשבשיאשארתאואביו

שקברשאךביאלואשןבתשבשיאשארהנהךלמה

הזהםויהתומקנךלמהינדאלהוהיןתיוךשפנתא

ויחאהנעבתאובכרתאדודןעיו9וערזמולואשמ

הדפרשאהוהייחםהלרמאיו‐‐יתראבהןומרינב

תמהנהרמאלילדיגמהיכ10הרצלכמישפנתא

והגרהאוובהזחאוויניעברשבמכהיהאוהולואש

םיעשרםישנאיכףא11הרשבוליתתלרשא‐‐גלקצב

אולההתעוובכשמלע‐‐ותיבבקידצשיאתאוגרה

12ץראהןמםכתאיתרעבוםכדימומדתאשקבא

תאוםהידיתאוצצקיוםוגרהיוםירענהתאדודוציו

שיאשארתאוןורבחבהכרבהלעולתיוםהילגר

ןורבחברנבארבקבורבקיווחקלתשב

ורמאיוהנורבח‐‐דודלאלארשייטבשלכואביו5

םגלומתאםג2ונחנאךרשבוךמצעוננהרמאל
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איצומהתייההתאונילעךלמלואשתויהבםושלש

התאךלהוהירמאיולארשיתאיבמהו)איצומה(

לעדיגנלהיהתהתאולארשיתאימעתאהערת

הנורבחךלמהלאלארשיינקזלכואביו3לארשי

הוהיינפלןורבחבתירבדודךלמהםהלתרכיו

הנשםישלשןב4לארשילעךלמלדודתאוחשמיו

לעךלמןורבחב5ךלמהנשםיעבראוכלמבדוד

ךלמםלשוריבוםישדחהששוםינשעבשהדוהי

ךליו6הדוהיולארשילכלעהנששלשוםישלש

רמאיוץראהבשוייסביהלאםלשוריוישנאוךלמה

םירועהךריסהםאיכהנהאובתאלרמאלדודל

תאדודדכליו7הנהדודאוביאלרמאלםיחספהו

אוההםויבדודרמאיו8דודריעאיה‐‐ןויצתדצמ

םירועהתאוםיחספהתאורונצבעגיויסביהכמלכ

אלחספורועורמאיןכלעדודשפנ)יאונש(ואנש

ריעהלארקיוהדצמבדודבשיו9תיבהלאאובי

דודךליו10התיבואולמהןמביבסדודןביודוד

םריחחלשיו11ומעתואבציהלאהוהיולודגוךולה

ץעישרחוםיזראיצעודודלאםיכאלמרצךלמ

וניכהיכדודעדיו12דודלתיבונביוריקןבאישרחו

ומערובעבותכלממאשניכולארשילעךלמלהוהי

םלשורימםישנוםישגלפדועדודחקיו13לארשי

14תונבוםינבדודלדועודלויוןורבחמואבירחא

ןתנובבושועומשםלשוריב‐‐ולםידליהתומשהלאו

עמשילאו16עיפיוגפנועושילאורחביו15המלשו

תאוחשמיכםיתשלפועמשיו17טלפילאועדילאו

תאשקבלםיתשלפלכולעיולארשילעךלמלדוד

ואבםיתשלפו18הדוצמהלאדריודודעמשיודוד

רמאלהוהיבדודלאשיו19םיאפרקמעבושטניו

לאהוהירמאיוידיבםנתתהםיתשלפלאהלעאה

אביו20ךדיבםיתשלפהתאןתאןתניכהלעדוד

תאהוהיץרפרמאיודודםשםכיוםיצרפלעבבדוד

‐‐אוההםוקמהםשארקןכלעםימץרפכינפליביא

דודםאשיוםהיבצעתאםשובזעיו21םיצרפלעב

קמעבושטניותולעלםיתשלפדועופסיו22וישנאו

בסההלעתאלרמאיוהוהיבדודלאשיו23םיאפר

ךעמשביהיו24םיאכבלוממםהלתאבוםהירחאלא

ץרחתזא‐‐םיאכבהישארבהדעצלוקתא)ךעמשכ(

25םיתשלפהנחמבתוכהלךינפלהוהיאציזאיכ

עבגמםיתשלפתאךיוהוהיוהוצרשאכןכדודשעיו

רזגךאבדע

ףלאםישלשלארשיברוחבלכתאדודדועףסיו6

‐‐הדוהיילעבמותארשאםעהלכודודךליוםקיו2

םשםשארקנרשאםיהלאהןוראתאםשמתולעהל

ןוראתאובכריו3וילעםיברכהבשיתואבצהוהי

רשאבדניבאתיבמוהאשיוהשדחהלגעלאםיהלאה

הלגעהתאםיגהנבדניבאינבויחאואזעוהעבגב

םעהעבגברשאבדניבאתיבמוהאשיו4השדח

לכודודו5ןוראהינפלךלהויחאוםיהלאהןורא

םישורביצעלכבהוהיינפלםיקחשמלארשיתיב

6םילצלצבוםיענענמבוםיפתבוםילבנבותורנכבו

זחאיוםיהלאהןוראלאהזעחלשיוןוכנןרגדעואביו

םשוהכיוהזעבהוהיףארחיו7רקבהוטמשיכ‐‐וב

רחיו8םיהלאהןוראםעםשתמיולשהלעםיהלאה

םוקמלארקיוהזעבץרפהוהיץרפרשאלעדודל

הוהיתאדודאריו9הזהםויהדעהזעץרפאוהה

אלו10הוהיןוראילאאוביךיארמאיואוההםויב

דודריעלע‐‐הוהיןוראתאוילאריסהלדודהבא

הוהיןוראבשיו11יתגהםדאדבעתיבדודוהטיו

תאהוהיךרביוםישדחהשלש‐‐יתגהםדאדבעתיב

רמאלדודךלמלדגיו12ותיבלכתאוםדאדבע

רובעבולרשאלכתאוםדאדבעתיבתאהוהיךרב

תיבמםיהלאהןוראתאלעיודודךליוםיהלאהןורא

יאשנודעציכיהיו13החמשב‐‐דודריעםדאדבע

דודו14אירמורושחבזיוםידעצהשש‐‐הוהיןורא

15דבדופארוגחדודוהוהיינפלזעלכברכרכמ

העורתבהוהיןוראתאםילעמלארשיתיבלכודודו

לכימודודריעאבהוהיןוראהיהו16רפושלוקבו

דודךלמהתאארתוןולחהדעבהפקשנלואשתב

תאואביו17הבלבולזבתוהוהיינפלרכרכמוזזפמ
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הטנרשאלהאהךותבומוקמבותאוגציוהוהיןורא

לכיו18םימלשוהוהיינפלתולעדודלעיודודול

םשבםעהתאךרביוםימלשהוהלועהתולעהמדוד

לארשיןומהלכלםעהלכלקלחיו19תואבצהוהי

דחארפשאותחאםחלתלחשיאלהשאדעושיאמל

דודבשיו20ותיבלשיאםעהלכךליותחאהשישאו

דודתארקללואשתבלכימאצתוותיבתאךרבל

םויההלגנרשאלארשיךלמםויהדבכנהמרמאתו

21םיקרהדחאתולגנתולגהכוידבעתוהמאיניעל

ךיבאמיברחברשאהוהיינפללכימלאדודרמאיו

לארשילעהוהיםעלעדיגניתאתוצלותיבלכמו

לפשיתייהותאזמדועיתלקנו22הוהיינפליתקחשו

23הדבכאםמעתרמארשאתוהמאהםעויניעב

התומםוידע‐‐דליהלהיהאללואשתבלכימלו

ביבסמולחינההוהיוותיבבךלמהבשייכיהיו7

יכנאאנהאראיבנהןתנלאךלמהרמאיו2ויביאלכמ

העיריהךותבבשיםיהלאהןוראוםיזראתיבבבשוי

יכהשעךלךבבלברשאלכךלמהלאןתנרמאיו3

ןתנלאהוהירבדיהיואוהההלילביהיו4ךמעהוהי

הוהירמאהכדודלאידבעלאתרמאוךל5רמאל

תיבביתבשיאליכ6יתבשלתיבילהנבתהתאה

הזהםויהדעוםירצממלארשיינבתאיתלעהםוימל

יתכלהתהרשאלכב7ןכשמבולהאבךלהתמהיהאו

לארשייטבשדחאתאיתרבדרבדהלארשיינבלכב

אלהמלרמאללארשיתאימעתאתוערליתיוצרשא

דודלידבעלרמאתהכהתעו8םיזראתיבילםתינב

רחאמהונהןמךיתחקלינאתואבצהוהירמאהכ

ךמעהיהאו9לארשילעימעלעדיגנתויהל‐‐ןאצה

יתשעוךינפמךיביאלכתאהתרכאותכלהרשאלכב

םוקמיתמשו10ץראברשאםילדגהםשכלודגםשךל

דועזגריאלוויתחתןכשוויתעטנולארשילימעל

ןמלו11הנושארברשאכותונעלהלועינבופיסיאלו

ךליתחינהולארשיימעלעםיטפשיתיוצרשאםויה

12הוהיךלהשעיתיביכהוהיךלדיגהוךיביאלכמ

ךערזתאיתמיקהוךיתבאתאתבכשוךימיואלמייכ

אוה13ותכלממתאיתניכהוךיעממאצירשאךירחא

14םלועדעותכלממאסכתאיתננכוימשלתיבהנבי

ותועהברשא‐‐ןבלילהיהיאוהובאלולהיהאינא

אלידסחו15םדאינביעגנבוםישנאטבשבויתחכהו

יתרסהרשאלואשםעמיתרסהרשאכונממרוסי

ךינפלםלועדעךתכלממוךתיבןמאנו16ךינפלמ

הלאהםירבדהלככ17םלועדעןוכנהיהיךאסכ

ךלמהאביו18דודלאןתנרבדןכ‐‐הזהןויזחהלככו

ימוהוהיינדאיכנאימרמאיוהוהיינפלבשיודוד

ךיניעבתאזדועןטקתו19םלהדעינתאבהיכ‐‐יתיב

תאזוקוחרמלךדבעתיבלאםגרבדתוהוהיינדא

רבדלדועדודףיסויהמו20הוהיינדאםדאהתרות

רובעב21הוהיינדאךדבעתאתעדיהתאוךילא

עידוהל‐‐תאזההלודגהלכתאתישעךבלכוךרבד

ךומכןיאיכםיהלאהוהיתלדגןכלע22ךדבעתא

ימו23ונינזאבונעמשרשאלכבךתלוזםיהלאןיאו

םיהלאוכלהרשא‐‐ץראבדחאיוגלארשיכךמעכ

הלודגהםכלתושעלוםשולםושלוםעלולתודפל

םירצממךלתידפרשאךמעינפמךצראלתוארנו

‐‐םעלךללארשיךמעתאךלןנוכתו24ויהלאוםיוג

התעו25םיהלאלםהלתייההוהיהתאוםלועדע

ותיבלעוךדבעלעתרבדרשארבדהםיהלאהוהי

דעךמשלדגיו26תרבדרשאכהשעוםלועדעםקה

תיבולארשילעםיהלאתואבצהוהירמאלםלוע

תואבצהוהיהתאיכ27ךינפלןוכנהיהידודךדבע

הנבאתיברמאלךדבעןזאתאהתילגלארשייהלא

תאךילאללפתהלובלתאךדבעאצמןכלעךל

םיהלאהאוההתאהוהיינדאהתעו28תאזההלפתה

תאזההבוטהתאךדבעלארבדתותמאויהיךירבדו

םלועלתויהלךדבעתיבתאךרבולאוההתעו29

ךרביךתכרבמותרבדהוהיינדאהתאיכךינפל

םלועלךדבעתיב

םעינכיוםיתשלפתאדודךיוןכירחאיהיו8

תאךיו2םיתשלפדימהמאהגתמתאדודחקיו

ינשדדמיוהצראםתואבכשהלבחבםדדמיובאומ
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באומיהתותויחהללבחהאלמותימהלםילבח

ןברזעדדהתאדודךיו3החנמיאשנםידבעלדודל

4)תרפ(רהנבודיבישהלותכלבהבוצךלמבחר

םירשעוםישרפתואמעבשוףלאונממדודדכליו

ונממרתויובכרהלכתאדודרקעיוילגרשיאףלא

ךלמרזעדדהלרזעלקשמדםראאבתו5בכרהאמ

םשיו6שיאףלאםינשוםירשעםראבדודךיוהבוצ

םידבעלדודלםראיהתוקשמדםראבםיבצנדוד

7ךלהרשאלכבדודתאהוהיעשיוהחנמיאשונ

רזעדדהידבעלאויהרשאבהזהיטלשתאדודחקיו

חקלרזעדדהירעיתרבמוחטבמו8םלשוריםאיביו

ךלמיעתעמשיו9דאמהברה‐‐תשחנדודךלמה

יעתחלשיו10רזעדדהליחלכתאדודהכהיכתמח

וכרבלוםולשלוללאשלדודךלמהלאונבםרויתא

תומחלמשיאיכ‐‐והכיורזעדדהבםחלנרשאלע

‐‐בהזילכוףסכילכויהודיבורזעדדההיהיעת

םעהוהילדודךלמהשידקהםתאםג11תשחנילכו

שבכרשאםיוגהלכמשידקהרשאבהזהוףסכה

קלמעמוםיתשלפמוןומעינבמובאוממוםראמ12

םשדודשעיו13הבוצךלמבחרןברזעדדהללשמו

ףלארשעהנומש‐‐חלמאיגבםראתאותוכהמובשב

לכיהיוםיבצנםשםודאלכבםיבצנםודאבםשיו14

רשאלכבדודתאהוהיעשויודודלםידבעםודא

השעדודיהיולארשילכלעדודךלמיו15ךלה

אבצהלעהיורצןבבאויו16ומעלכל‐‐הקדצוטפשמ

בוטיחאןבקודצו17ריכזמדוליחאןבטפשוהיו

ןבוהינבו18רפוסהירשוםינהכרתיבאןבךלמיחאו

ויהםינהכדודינבויתלפהויתרכהועדיוהי

לואשתיבלרתונרשאדועשייכה‐‐דודרמאיו9

דבעלואשתיבלו2ןתנוהירובעבדסחומעהשעאו

וילאךלמהרמאיודודלאולוארקיואביצומשו

דועספאהךלמהרמאיו3ךדבערמאיואביצהתאה

אביצרמאיוםיהלאדסחומעהשעאולואשתיבלשיא

ולרמאיו4םילגרהכנןתנוהילןבדועךלמהלא

תיבאוההנהךלמהלאאביצרמאיואוההפיאךלמה

והחקיודודךלמהחלשיו5רבדולבלאימעןבריכמ

ןבתשביפמאביו6רבדולמ‐‐לאימעןבריכמתיבמ

רמאיווחתשיווינפלעלפיודודלאלואשןבןתנוהי

דודולרמאיו7ךדבעהנהרמאיותשביפמדוד

ןתנוהירובעבדסחךמעהשעאהשעיכאריתלא

התאוךיבאלואשהדשלכתאךליתבשהוךיבא

המרמאיווחתשיו8דימת‐‐ינחלשלעםחללכאת

ארקיו9ינומכרשאתמהבלכהלאתינפיכךדבע

היהרשאלכוילארמאיו‐‐לואשרענאביצלאךלמה

תאולתדבעו10ךינדאןבליתתנותיבלכלולואשל

ךינדאןבלהיהותאבהוךידבעוךינבוהתאהמדאה

לעםחלדימתלכאיךינדאןבתשביפמוולכאוםחל

11םידבעםירשעו‐‐םינברשעהשמחאביצלוינחלש

ךלמהינדאהוצירשאלככךלמהלאאביצרמאיו

ינחלשלעלכאתשביפמוךדבעהשעיןכודבעתא

אכימומשוןטקןבתשביפמלו12ךלמהינבמדחאכ

תשביפמו13תשביפמלםידבעאביצתיבבשומלכו

לכאאוהדימתךלמהןחלשלעיכםלשוריבבשי

וילגריתשחספאוהו

ןונחךלמיוןומעינבךלמתמיוןכירחאיהיו10

ןבןונחםעדסחהשעאדודרמאיו2ויתחתונב

ומחנלדודחלשיודסחידמעויבאהשערשאכשחנ

ןומעינבץראדודידבעואביוויבאלאוידבעדיב

דבכמהםהינדאןונחלאןומעינבירשורמאיו3

אולהםימחנמךלחלשיכ‐‐ךיניעבךיבאתאדוד

דודחלשהכפהלוהלגרלוריעהתארקחרובעב

חלגיודודידבעתאןונחחקיו4ךילאוידבעתא

םהיתותשדעיצחבםהיודמתאתרכיוםנקזיצחתא

םישנאהויהיכםתארקלחלשיודודלודגיו5םחלשיו

חמצידעוחריבובשךלמהרמאיודאמםימלכנ

דודבושאבניכןומעינבואריו6םתבשוםכנקז

תאובוחרתיבםראתאורכשיוןומעינבוחלשיו

ףלאהכעמךלמתאוילגרףלאםירשעאבוצםרא

דודעמשיו7שיאףלארשעםינשבוטשיאושיא

ינבואציו8םירבגהאבצהלכתאובאויתאחלשיו
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בוחרואבוצםראורעשהחתפהמחלמוכרעיוןומע

התיהיכבאויאריו9הדשבםדבלהכעמובוטשיאו

ירוחבלכמרחביורוחאמוםינפמהמחלמהינפוילא

רתיתאו10םראתארקלךרעיו)לארשי(לארשיב

ןומעינבתארקלךרעיוויחאישבאדיבןתנםעה

העושילילהתיהו‐‐ינממםראקזחתםארמאיו11

12ךלעישוהליתכלהוךממוקזחיןומעינבםאו

השעיהוהיווניהלאירעדעבוונמעדעבקזחתנוקזח

המחלמלומערשאםעהובאוישגיו13ויניעבבוטה

וסניוםראסניכוארןומעינבו14וינפמוסניוםראב

ןומעינבלעמבאויבשיוריעהואביוישיבאינפמ

ופסאיולארשיינפלףגניכםראאריו15םלשוריאביו

רבעמרשאםראתאאציורזעדדהחלשיו16דחי

םהינפלרזעדדהאבצרשךבושוםליחואביורהנה

ןדריהתארבעיולארשילכתאףסאיודודלדגיו17

18ומעומחליודודתארקלםראוכרעיוהמאלחאביו

תואמעבשםראמדודגרהיולארשיינפמםראסניו

הכהואבצרשךבושתאוםישרפףלאםיעבראובכר

ופגניכרזעדדהידבעםיכלמהלכואריו19םשתמיו

םראואריוםודבעיולארשיתאומלשיולארשיינפל

ןומעינבתאדועעישוהל

חלשיוםיכאלמהתאצתעלהנשהתבושתליהיו11

ותחשיולארשילכתאוומעוידבעתאובאויתאדוד

2םלשוריבבשוידודוהברלעורציוןומעינבתא

גגלעךלהתיוובכשמלעמדודםקיוברעהתעליהיו

תבוטהשאהוגגהלעמתצחרהשאאריוךלמהתיב

אולהרמאיוהשאלשרדיודודחלשיו3דאמהארמ

חלשיו4יתחההירואתשא‐‐םעילאתבעבשתבתאז

איהוהמעבכשיווילאאובתוהחקיוםיכאלמדוד

השאהרהתו5התיבלאבשתוהתאמטמתשדקתמ

דודחלשיו6יכנאהרהרמאתודודלדגתוחלשתו

תאבאויחלשיויתחההירואתאילאחלשבאוילא

םולשלדודלאשיווילאהירואאביו7דודלאהירוא

דודרמאיו8המחלמהםולשלוםעהםולשלובאוי

תיבמהירואאציוךילגרץחרוךתיבלדרהירואל

הירואבכשיו9ךלמהתאשמוירחאאצתוךלמה

ותיבלאדריאלווינדאידבעלכתאךלמהתיבחתפ

רמאיוותיבלאהירואדריאלרמאלדודלודגיו10

תדריאלעודמ‐‐אבהתאךרדמאולההירואלאדוד

לארשיוןוראהדודלאהירוארמאיו11ךתיבלא

לעינדאידבעובאויינדאותוכסבםיבשיהדוהיו

תותשלולכאליתיבלאאובאינאוםינחהדשהינפ

רבדהתאהשעאםאךשפניחוךיחיתשאםעבכשלו

רחמו‐‐םויהםגהזבבשהירואלאדודרמאיו12הזה

תרחממואוההםויבםלשוריבהירואבשיוךחלשא

אציווהרכשיו‐‐תשיווינפללכאיודודולארקיו13

אלותיבלאווינדאידבעםעובכשמבבכשלברעב

חלשיובאוילארפסדודבתכיורקבביהיו14דרי

הירואתאובהרמאלרפסבבתכיו15הירואדיב

הכנווירחאמםתבשוהקזחההמחלמהינפלומלא

הירואתאןתיוריעהלאבאוירומשביהיו16תמו

ישנאואציו17םשליחישנאיכעדירשאםוקמהלא

תמיודודידבעמםעהןמלפיובאויתאומחליוריעה

לכתאדודלדגיובאויחלשיו18יתחההירואםג

ךתולככרמאלךאלמהתאוציו19המחלמהירבד

םאהיהו20ךלמהלארבדל‐‐המחלמהירבדלכתא

ריעהלאםתשגנעודמךלרמאוךלמהתמחהלעת

ימ21המוחהלעמורירשאתאםתעדיאולהםחלהל

הכילשההשאאולהתשבריןבךלמיבאתאהכה

םתשגנהמלץבתבתמיוהמוחהלעמבכרחלפוילע

22תמיתחההירואךדבעםג‐‐תרמאוהמוחהלא

באויוחלשרשאלכתאדודלדגיואביוךאלמהךליו

םישנאהונילעורבגיכדודלאךאלמהרמאיו23

רעשהחתפדעםהילעהיהנוהדשהונילאואציו

ותומיוהמוחהלעמךידבעלאםיארומהואריו24

רמאיו25תמ‐‐יתחההירואךדבעםגוךלמהידבעמ

ךיניעבערילאבאוילארמאתהכךאלמהלאדוד

קזחהברחהלכאתהזכוהזכיכ‐‐הזהרבדהתא

תשאעמשתו26והקזחוהסרהוריעהלאךתמחלמ

רבעיו27הלעבלעדפסתוהשיאהירואתמיכהירוא
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השאלוליהתוותיבלאהפסאיודודחלשיולבאה

הוהייניעבדודהשערשארבדהעריוןבולדלתו

רמאיווילאאביודודלאןתנתאהוהיחלשיו12

שארדחאורישעדחאתחאריעבויהםישנאינשול

ןיאשרלו3דאמהברה‐‐רקבוןאצהיהרישעל2

לדגתוהיחיוהנקרשאהנטקתחאהשבכםאיכלכ

וקיחבוהתשתוסכמולכאתותפמודחיוינבםעוומע

למחיורישעהשיאלךלהאביו4תבכוליהתובכשת

תאחקיוולאבהחראלתושעלורקבמוונאצמתחקל

רחיו5וילאאבהשיאלהשעיושארהשיאהתשבכ

תומןביכהוהייחןתנלארמאיודאמשיאבדודףא

בקעםיתעבראםלשיהשבכהתאו6תאזהשעהשיאה

רמאיו7למחאלרשאלעוהזהרבדהתאהשערשא

לארשייהלאהוהירמאהכשיאההתאדודלאןתנ

דימךיתלצהיכנאולארשילעךלמלךיתחשמיכנא

ךינדאישנתאוךינדאתיבתאךלהנתאו8לואש

‐‐טעמםאוהדוהיולארשיתיבתאךלהנתאוךקיחב

הוהירבדתאתיזבעודמ9הנהכוהנהכךלהפסאו

תיכהיתחההירואתא)יניעב(וניעבערהתושעל

ברחבתגרהותאוהשאלךלתחקלותשאתאוברחב

םלועדע‐‐ךתיבמברחרוסתאלהתעו10ןומעינב

תויהליתחההירואתשאתאחקתוינתזביכבקע

הערךילעםיקמיננההוהירמאהכ11השאלךל

בכשוךיערליתתנוךיניעלךישנתאיתחקלוךתיבמ

רתסבתישעהתאיכ12תאזהשמשהיניעלךישנםע

שמשהדגנולארשילכדגנהזהרבדהתאהשעאינאו

לאןתנרמאיוהוהיליתאטחןתנלאדודרמאיו13

יכספא14תומתאל‐‐ךתאטחריבעההוהיםגדוד

דוליהןבהםגהזהרבדבהוהייביאתאתצאנץאנ

תאהוהיףגיוותיבלאןתנךליו15תומיתומ‐‐ךל

שקביו16שנאיו‐‐דודלהירואתשאהדלירשאדליה

ןלואבוםוצדודםציורענהדעבםיהלאהתאדוד

ןמומיקהלוילעותיבינקזומקיו17הצראבכשו

םויביהיו18םחלםתאארבאלוהבאאלוץראה

יכולדיגהלדודידבעואריודליהתמיויעיבשה

וילאונרבדיחדליהתויהבהנהורמאיכדליהתמ

השעודליהתמוילארמאנךיאוונלוקבעמשאלו

יכדודןביוםישחלתמוידבעיכדודאריו19הער

ורמאיודליהתמהוידבעלאדודרמאיודליהתמ

ותלמשףלחיוךסיוץחריוץראהמדודםקיו20תמ

ומישיולאשיוותיבלאאביווחתשיוהוהיתיבאביו

הזהרבדההמוילאוידבעורמאיו21לכאיוםחלול

רשאכוךבתותמציחדליהרובעבהתישערשא

דליהדועב‐‐רמאיו22םחללכאתותמקדליהתמ

)יננחו(יננחיעדויימיתרמאיכהכבאויתמציח

לכואה‐‐םצינאהזהמלתמהתעו23דליהיחוהוהי

24ילאבושיאלאוהווילאךלהינאדועובישהל

המעבכשיוהילאאביוותשאעבשתבתאדודםחניו

ובהאהוהיוהמלשומשתא)ארקתו(ארקיוןבדלתו

‐‐הידידיומשתאארקיואיבנהןתנדיבחלשיו25

תאדכליוןומעינבתברבבאויםחליו26הוהירובעב

רמאיודודלאםיכאלמבאויחלשיו27הכולמהריע

ףסאהתעו28םימהריעתאיתדכלםגהברביתמחלנ

תאינאדכלאןפהדכלוריעהלעהנחוםעהרתיתא

םעהלכתאדודףסאיו29הילעימשארקנוריעה

תרטעתאחקיו30הדכליוהבםחליוהתברךליו

יהתוהרקיןבאובהזרככהלקשמוושארלעמםכלמ

תאו31דאמהברהאיצוהריעהללשודודשארלע

לזרבהיצרחבוהרגמבםשיואיצוההברשאםעה

ןכו)ןבלמב(ןכלמבםתואריבעהולזרבהתרזגמבו

םלשוריםעהלכודודבשיוןומעינבירעלכלהשעי

‐הפיתוחאדודןבםולשבאלוןכירחאיהיו13

ןונמאלרציו2דודןבןונמאהבהאיורמתהמשו‐

אלפיואיההלותביכ‐‐ותחארמתרובעבתולחתהל

ומשוערןונמאלו3המואמהלתושעלןונמאיניעב

דאמםכחשיאבדנויודודיחאהעמשןבבדנוי

רקבבךלמהןבלדהככהתאעודמולרמאיו4

תוחארמתתאןונמאולרמאיוילדיגתאולה‐‐רקבב

לעבכשבדנוהיולרמאיו5בהאינאיחאםלשבא

וילאתרמאוךתוארלךיבאאבולחתהוךבכשמ
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תאיניעלהתשעוםחלינרבתויתוחארמתאנאבת

בכשיו6הדימיתלכאוהארארשאןעמלהירבה

לאןונמארמאיוותוארלךלמהאביולחתיוןונמא

תובבליתשיניעלבבלתויתחארמתאנאובתךלמה

רמאלהתיבהרמתלאדודחלשיו7הדימהרבאו

ךלתו8הירבהולישעוךיחאןונמאתיבאניכל

קצבהתאחקתובכשאוהו‐‐היחאןונמאתיברמת

9תובבלהתאלשבתוויניעלבבלתו)שלתו(שולתו

רמאיולוכאלןאמיווינפלקצתותרשמהתאחקתו

10וילעמשיאלכואציוילעמשיאלכואיצוהןונמא

הרבאורדחההירבהיאיבהרמתלאןונמארמאיו

אבתוהתשערשאתובבלהתארמתחקתוךדימ

הבקזחיולכאלוילאשגתו11הרדחההיחאןונמאל

לאולרמאתו12יתוחאימעיבכשיאובהלרמאיו

השעתלאלארשיבןכהשעיאליכ‐‐יננעתלאיחא

התאויתפרחתאךילואהנאינאו13תאזההלבנהתא

לאאנרבדהתעולארשיבםילבנהדחאכהיהת

הלוקבעמשלהבאאלו14ךממינענמיאליכךלמה

האנשןונמאהאנשיו15התאבכשיוהנעיוהנממקזחיו

הבהאמהאנשרשאהאנשההלודגיכ‐‐דאמהלודג

ולרמאתו16יכלימוקןונמאהלרמאיוהבהארשא

תישערשאתרחאמתאזההלודגההערהתדואלא

ורענתאארקיו17הלעמשלהבאאלוינחלשלימע

לענוהצוחהילעמתאזתאאנוחלשרמאיוותרשמ

ןשבלתןכיכםיספתנתכהילעו18הירחאתלדה

ותרשמהתואאציוםיליעמתלותבהךלמהתונב

לערפארמתחקתו19הירחאתלדהלענוץוחה

לעהדיםשתוהערקהילערשאםיספהתנתכוהשאר

םולשבאהילארמאיו20הקעזוךולהךלתוהשאר

ישירחהיתוחאהתעוךמעהיהךיחאןונימאההיחא

רמתבשתוהזהרבדלךבלתאיתישתלאאוהךיחא

עמש‐‐דודךלמהו21היחאםולשבאתיבהממשו

רבדאלו22דאמולרחיוהלאהםירבדהלכתא

םולשבאאנשיכבוטדעוערמלןונמאםעםולשבא

יהיו23ותחארמתתאהנערשארבדלעןונמאתא

רוצחלעבבםולשבאלםיזזגויהיוםימיםיתנשל

24ךלמהינבלכלםולשבאארקיוםירפאםערשא

ךדבעלםיזזגאנהנהרמאיוךלמהלאםולשבאאביו

לאךלמהרמאיו25ךדבעםעוידבעוךלמהאנךלי

ךילעדבכנאלוונלכךלנאנלאינבלאםולשבא

םולשבארמאיו26והכרביותכללהבאאלוובץרפיו

ךליהמלךלמהולרמאיויחאןונמאונתאאנךליאלו

תאוןונמאתאותאחלשיוםולשבאובץרפיו27ךמע

ואררמאלוירענתאםולשבאוציו28ךלמהינבלכ

ןונמאתאוכהםכילאיתרמאוןייבןונמאבלבוטכאנ

‐‐םכתאיתיוציכנאיכאולהואריתלא‐‐ותאםתמהו

ןונמאלםולשבאירענושעיו29ליחינבלויהווקזח

ובכריוךלמהינבלכומקיוםולשבאהוצרשאכ

העמשהוךרדבהמהיהיו30וסניו‐‐ודרפלעשיא

ךלמהינבלכתאםולשבאהכהרמאלדודלאהאב

וידגבתאערקיוךלמהםקיו31דחאםהמרתונאלו

ןעיו32םידגביערקםיבצנוידבעלכוהצראבכשיו

תאינדארמאילארמאיודודיחאהעמשןבבדנוי

יכתמודבלןונמאיכ‐‐ותימהךלמהינבםירענהלכ

ותחארמתתאותנעםוימהמושהתיהםולשבאיפלע

רמאלרבדובללאךלמהינדאםשילאהתעו33

חרביו34תמודבלןונמאםאיכותמךלמהינבלכ

ברםעהנהואריווניעתאהפצהרענהאשיוםולשבא

לאבדנוירמאיו35רההדצמוירחאךרדמםיכלה

36היהןכךדבערבדכואבךלמהינבהנהךלמה

םלוקואשיוואבךלמהינבהנהורבדלותלככיהיו

37דאמלודגיכבוכבוידבעלכוךלמהםגווכביו

)דוהימע(רוחימעןבימלתלאךליוחרבםולשבאו

םולשבאו38םימיהלכונבלעלבאתיורושגךלמ

דודלכתו39םינששלשםשיהיורושגךליוחרב

תמיכןונמאלעםחניכםולשבאלאתאצלךלמה

2םולשבאלעךלמהבליכהירצןבבאויעדיו14

רמאיוהמכחהשאםשמחקיוהעוקתבאויחלשיו

יכוסתלאולבאידגבאנישבלואנילבאתההילא

תמלעתלבאתמםיברםימיהזהשאכתייהוןמש
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םשיוהזהרבדכוילאתרבדוךלמהלאתאבו3

תיעקתההשאהרמאתו4היפבםירבדהתאבאוי

רמאתווחתשתוהצראהיפאלעלפתוךלמהלא

לבארמאתוךלהמךלמההלרמאיו5ךלמההעשוה

םינבינשךתחפשלו6ישיאתמיו‐‐ינאהנמלאהשא

דחאהוכיוםהיניבליצמןיאוהדשבםהינשוצניו

לעהחפשמהלכהמקהנהו7ותאתמיודחאהתא

ויחאשפנבוהתמנוויחאהכמתאינתורמאיוךתחפש

יתלחגתאובכושרויהתאםגהדימשנוגרהרשא

תיראשוםשישיאל)םיש(םושיתלבלהראשנרשא

ךתיבליכלהשאהלאךלמהרמאיו8המדאהינפלע

ךלמהלאתיעוקתההשאהרמאתו9ךילעהוצאינאו

ואסכוךלמהויבאתיבלעוןועהךלמהינדאילע

אלוילאותאבהוךילארבדמהךלמהרמאיו10יקנ

הוהיתאךלמהאנרכזירמאתו11ךבתעגלדועףיסי

אלותחשלםדהלאג)תברהמ(תיברהמךיהלא

ךנבתרעשמלפיםאהוהייחרמאיוינבתאודימשי

ינדאלאךתחפשאנרבדתהשאהרמאתו12הצרא

המלוהשאהרמאתו13ירבדרמאיורבדךלמה

רבדהךלמהרבדמוםיהלאםעלעתאזכהתבשח

תומיכ14וחדנתאךלמהבישהיתלבלםשאכהזה

אשיאלוופסאיאלרשאהצראםירגנהםימכו‐‐תומנ

15חדנונממחדייתלבלתובשחמבשחושפנםיהלא

רבדהתאינדאךלמהלארבדליתאברשאהתעו

לאאנהרבדאךתחפשרמאתוםעהינארייכ‐‐הזה

עמשייכ16ותמארבדתאךלמההשעיילואךלמה

יתאדימשהלשיאהףכמותמאתאליצהלךלמה

היהיךתחפשרמאתו17םיהלאתלחנמדחיינבתאו

ןכםיהלאהךאלמכיכהחנמלךלמהינדארבדאנ

יהיךיהלאהוהיוערהובוטהעמשלךלמהינדא

ידחכתאנלאהשאהלארמאיוךלמהןעיו18ךמע

רבדיהשאהרמאתוךתאלאשיכנארשארבדינממ

לכבךתאבאוידיהךלמהרמאיו19ךלמהינדאאנ

םאךלמהינדאךשפניחרמאתוהשאהןעתותאז

‐‐ךלמהינדארבדרשאלכמלימשהלוןימהלשא

תאךתחפשיפבםשאוהוינוצאוהבאויךדבעיכ

רבדהינפתאבבסרובעבל20הלאהםירבדהלכ

תמכחכםכחינדאוהזהרבדהתאבאויךדבעהשע

רמאיו21ץראברשאלכתאתעדלםיהלאהךאלמ

ךלוהזהרבדהתאיתישעאנהנהבאוילאךלמה

וינפלאבאוילפיו22םולשבאתארענהתאבשה

םויהבאוירמאיוךלמהתאךרביווחתשיוהצרא

רשאךלמהינדאךיניעבןחיתאצמיכךדבעעדי

באויםקיו23)ךדבע(ודבערבדתאךלמההשע

רמאיו24םלשוריםולשבאתאאביוהרושגךליו

םולשבאבסיוהאריאלינפוותיבלאבסיךלמה

היהאלםולשבאכו25האראלךלמהינפוותיבלא

דעוולגרףכמדאמללהל‐‐לארשילכבהפישיא

היהוושארתאוחלגבו26םומובהיהאלודקדק

לקשווחלגווילעדבכיכחלגירשאםימילםימיץקמ

ודלויו27ךלמהןבאבםילקשםיתאמושאררעשתא

איהרמתהמשותחאתבוםינבהשולשםולשבאל

םלשוריבםולשבאבשיו28הארמתפיהשאהתיה

םולשבאחלשיו29האראלךלמהינפוםימיםיתנש

וילאאובלהבאאלוךלמהלאותאחלשלבאוילא

וידבעלארמאיו30אובלהבאאלותינשדועחלשיו

היתצוהווכל‐‐םירעשםשולוידילאבאויתקלחואר

‐‐הקלחהתאםולשבאידבעותציושאב)הותיצהו(

רמאיוהתיבהםולשבאלאאביובאויםקיו31שאב

32שאבילרשאהקלחהתאךידבעותיצההמלוילא

רמאלךילאיתחלשהנהבאוילאםולשבארמאיו

יתאבהמלרמאלךלמהלאךתאהחלשאוהנהאב

ךלמהינפהאראהתעוםשינאדעילבוט‐‐רושגמ

ולדגיוךלמהלאבאויאביו33ינתמהוןועיבשיםאו

לעולוחתשיוךלמהלאאביוםולשבאלאארקיו

םולשבאלךלמהקשיוךלמהינפלהצראויפא

םיססוהבכרמםולשבאולשעיוןכירחאמיהיו15

לעדמעוםולשבאםיכשהו2וינפלםיצרשיאםישמחו

אובלבירולהיהירשאשיאהלכיהיורעשהךרדדי

הזמיארמאיווילאםולשבאארקיוטפשמלךלמהלא
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רמאיו3ךדבעלארשייטבשדחאמרמאיוהתאריע

ןיאעמשוםיחכנוםיבוטךירבדהארםולשבאוילא

טפשינמשיימםולשבארמאיו4ךלמהתאמךל

‐‐טפשמובירולהיהירשאשיאלכאוביילעוץראב

חלשוולתוחתשהלשיאברקבהיהו5ויתקדצהו

רבדכםולשבאשעיו6ולקשנוולקיזחהוודיתא

בנגיוךלמהלאטפשמלואבירשאלארשילכלהזה

םיעבראץקמיהיו7לארשיישנאבלתאםולשבא

םלשאואנהכלאךלמהלאםולשבארמאיוהנש

רדנרדניכ8ןורבחבהוהיליתרדנרשאירדנתא

)בושי(בישיםארמאלםראברושגביתבשבךדבע

ולרמאיו9הוהיתאיתדבעוםלשוריהוהיינבישי

חלשיו10הנורבחךליוםקיוםולשבךלךלמה

םכעמשכרמאללארשייטבשלכבםילגרמםולשבא

11ןורבחבםולשבאךלמםתרמאורפשהלוקתא

םיארקםלשורימשיאםיתאמוכלהםולשבאתאו

םולשבאחלשיו12רבדלכועדיאלוםמתלםיכלהו

וחבזבהלגמוריעמדודץעויינליגהלפתיחאתא

תאברוךלוהםעהוץמארשקהיהיוםיחבזהתא

שיאבלהיהרמאלדודלאדיגמהאביו13םולשבא

רשאוידבעלכלדודרמאיו14םולשבאירחאלארשי

הטילפונלהיהתאליכ‐‐החרבנוומוקםלשוריבותא

חידהוונגשהורהמיןפתכללורהמםלשבאינפמ

ורמאיו15ברחיפלריעההכהוהערהתאונילע

ךלמהינדארחבירשאלככךלמהלאךלמהידבע

בזעיווילגרבותיבלכוךלמהאציו16ךידבעהנה

אציו17תיבהרמשל‐‐םישגלפםישנרשעתאךלמה

לכו18קחרמהתיבודמעיווילגרבםעהלכוךלמה

לכויתלפהלכויתרכהלכוודילעםירבעוידבע

םירבעתגמולגרבואברשאשיאתואמששםיתגה

המליתגהיתאלאךלמהרמאיו19ךלמהינפלע

התאירכניכךלמהםעבשובושונתאהתאםגךלת

ךעונאםויהוךאובלומת20ךמוקמלהתאהלגםגו

ךלוהינארשאלעךלוהינאותכללונמע)ךעינא(

תאיתאןעיו21תמאודסחךמעךיחאתאבשהובוש

םוקמבםאיכךלמהינדאיחוהוהייחרמאיוךלמה

םשיכםייחלםאתומלםאךלמהינדאםשהיהירשא

רבעיורבעוךליתאלאדודרמאיו22ךדבעהיהי

ץראהלכו23ותארשאףטהלכווישנאלכויתגהיתא

לחנברבעךלמהוםירבעםעהלכולודגלוקםיכוב

24רבדמהתאךרדינפלעםירבעםעהלכוןורדק

תירבןוראתאםיאשנותאםיולהלכוקודצםגהנהו

דע‐‐רתיבאלעיוםיהלאהןוראתאוקציוםיהלאה

קודצלךלמהרמאיו25ריעהןמרובעלםעהלכםת

יניעבןחאצמאםאריעהםיהלאהןוראתאבשה

רמאיהכםאו26והונתאוותאינארהוינבשהו‐‐הוהי

27ויניעבבוטרשאכילהשעי‐‐יננהךביתצפחאל

ריעההבשהתאהאורהןהכהקודצלאךלמהרמאיו

‐‐םכינבינשרתיבאןבןתנוהיוךנבץעמיחאוםולשב

)תוברעב(תורבעבהמהמתמיכנאואר28םכתא

בשיו29ילדיגהלםכמעמרבדאובדע‐‐רבדמה

םשובשיוםלשוריםיהלאהןוראתארתיבאוקודצ

ולשארוהכובוהלעםיתיזההלעמבהלעדודו30

שיאופחותארשאםעהלכוףחיךלהאוהויופח

לפתיחארמאלדיגהדודו31הכבוהלעולעוושאר

תצעתאאנלכסדודרמאיוםולשבאםעםירשקב

הוחתשירשאשארהדעאבדודיהיו32הוהילפתיחא

ותנתכעורקיכראהישוחותארקלהנהוםיהלאלםש

יתאתרבעםאדודולרמאיו33ושארלעהמדאו

םולשבאלתרמאובושתריעהםאו34אשמלילעתיהו

התעוזאמינאוךיבאדבע‐‐היהאךלמהינאךדבע

אולהו35לפתיחאתצעתאילהתרפהוךדבעינאו

רשארבדהלכהיהוםינהכהרתיבאוקודצםשךמע

םינהכהרתיבאלוקודצלדיגת‐‐ךלמהתיבמעמשת

ןתנוהיוקודצלץעמיחא‐‐םהינבינשםמעםשהנה36

ועמשתרשארבדלכילאםדיבםתחלשורתיבאל

םלשוריאוביםולשבאוריעהדודהערישוחאביו37

תשביפמרענאביצהנהושארהמטעמרבעדודו16

םחלםיתאמםהילעוםישבחםירמחדמצוותארקל

לאךלמהרמאיו2ןיילבנו‐‐ץיקהאמוםיקומצהאמו
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ךלמהתיבלםירומחהאביצרמאיוךלהלאהמאביצ

םירענהלוכאלץיקהו)םחלהו(םחלהלובכרל

ןבהיאוךלמהרמאיו3רבדמבףעיהתותשלןייהו

‐‐םלשוריבבשויהנהךלמהלאאביצרמאיוךינדא

יבאתוכלממתאלארשיתיבילובישיםויהרמאיכ

תשביפמלרשאלכךלהנהאבצלךלמהרמאיו4

ךלמהינדאךיניעבןחאצמאיתיוחתשהאביצרמאיו

אצוישיאםשמהנהוםירוחבדעדודךלמהאבו5

אוציאציארגןביעמשומשולואשתיבתחפשממ

ךלמהידבעלכתאודודתאםינבאבלקסיו6ללקמו

הכו7ולאמשמוונימימםירבגהלכוםעהלכודוד

לעילבהשיאוםימדהשיאאצאצוללקביעמשרמא

תכלמרשאלואשתיבימדלכהוהיךילעבישה8

ךנהוךנבםולשבאדיבהכולמהתאהוהיןתיוותחת

היורצןבישיבארמאיו9התאםימדשיאיכךתערב

ינדאתאהזהתמהבלכהללקיהמלךלמהלא

ךלמהרמאיו10ושארתאהריסאואנהרבעאךלמה

הוהי)יכ(יכוללקי)הכ(יכהירצינבםכלוילהמ

11ןכהתישעעודמרמאיימודודתאללקולרמא

רשאינבהנהוידבעלכלאוישיבאלאדודרמאיו

וחנהינימיהןבהתעיכףאוישפנתאשקבמיעממאצי

ינועבהוהיהאריילוא12הוהיולרמאיכ‐‐ללקיוול

הזהםויהותללקתחתהבוטילהוהיבישהו)יניעב(

רההעלצבךלהיעמשוךרדבוישנאודודךליו13

רפעוותמעלםינבאבלקסיוללקיוךולהותמעל

שפניוםיפיעותארשאםעהלכוךלמהאביו14רפעב

םלשוריואבלארשישיאםעהלכוםולשבאו15םש

העריכראהישוחאברשאכיהיו16ותאלפתיחאו

ךלמהיחיםולשבאלאישוחרמאיוםולשבאלא‐‐דוד

תאךדסחהזישוחלאםולשבארמאיו17ךלמהיחי

לאישוחרמאיו18ךערתאתכלהאלהמלךער

שיאלכוהזהםעהוהוהירחברשאיכאלםלשבא

ימלתינשהו19בשאותאוהיהא)ול(אל‐‐לארשי

ךיבאינפליתדבערשאכונבינפלאולה‐‐דבעאינא

ובהלפתיחאלאםולשבארמאיו20ךינפלהיהאןכ

םלשבאלאלפתיחארמאיו21השענהמהצעםכל

עמשותיבהרומשלחינהרשאךיבאישגלפלאאוב

רשאלכידיוקזחוךיבאתאתשאבניכלארשילכ

םולשבאאביוגגהלעלהאהםולשבאלוטיו22ךתא

לפתיחאתצעו23לארשילכיניעלויבאישגלפלא

רבדב)שיא(לאשירשאכםההםימיבץעירשא

םלשבאלםגדודלםגלפתיחאתצעלכןכםיהלאה

םינשאנהרחבאםולשבאלאלפתיחארמאיו17

2הלילהדודירחאהפדראוהמוקאושיאףלארשע

סנוותאיתדרחהוםידיהפרועגיאוהווילעאובאו

הבישאו3ודבלךלמהתאיתיכהוותארשאםעהלכ

שקבמהתארשאשיאה‐‐לכהבושכךילאםעהלכ

םלשבאיניעברבדהרשייו4םולשהיהיםעהלכ

םגאנארקםולשבארמאיו5לארשיינקזלכיניעבו

ישוחאביו6אוהםגויפבהמהעמשנויכראהישוחל

הזהרבדכרמאלוילאםולשבארמאיוםולשבאלא

רבדהתאןיאםאורבדתאהשענהלפתיחארבד

רשאהצעההבוטאלםולשבאלאישוחרמאיו7

תעדיהתאישוחרמאיו8תאזהםעפבלפתיחאץעי

המהשפנירמוהמהםירבגיכוישנאתאוךיבאתא

תאןיליאלוהמחלמשיאךיבאוהדשבלוכשבדכ

דחאבואםיתחפהתחאבאבחנאוההתעהנה9םעה

רמאועמשהעמשוהלחתבםהבלפנכהיהותמוקמה

ןבםגאוהו10םלשבאירחארשאםעבהפגמהתיה

לכעדייכסמיסמה‐‐היראהבלכובלרשאליח

יתצעייכ11ותארשאליחינבוךיבארובגיכלארשי

עבשראבדעוןדמלארשילכךילעףסאיףסאה

12ברקבםיכלהךינפוברלםיהלערשאלוחכ

םשאצמנרשאתמוקמה)דחאב(תחאבוילאונאבו

רתונאלוהמדאהלעלטהלפירשאכוילעונחנו

ריעלאםאו13דחאםגותארשאםישנאהלכבווב

םילבחאיההריעהלאלארשילכואישהו‐‐ףסאי

רורצםגםשאצמנאלרשאדעלחנהדעותאונבחסו

ישוחתצעהבוטלארשישיאלכוםולשבארמאיו14

תצעתארפהלהוצהוהיולפתיחאתצעמיכראה
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םולשבאלאהוהיאיבהרובעבלהבוטהלפתיחא

רתיבאלאוקודצלאישוחרמאיו15הערהתא

תאוםלשבאתאלפתיחאץעיתאזכותאזכםינהכה

וחלשהתעו16ינאיתצעיתאזכותאזכולארשיינקז

תוברעבהלילהןלתלארמאלדודלודיגהוהרהמ

לכלוךלמלעלביןפ‐‐רובעתרובעםגורבדמה

לגרןיעבםידמעץעמיחאוןתנוהיו17ותארשאםעה

ךלמלודיגהווכליםהוםהלהדיגהוהחפשההכלהו

םתאאריו18הריעהאובלתוארהלולכויאליכדוד

תיבלאואביוהרהמםהינשוכליוםלשבאלדגיורענ

חקתו19םשודריו‐‐ורצחבראבולוםירוחבבשיא

וילעחטשתוראבהינפלעךסמהתאשרפתוהשאה

לאםולשבאידבעואביו20רבדעדונאלותופרה

רמאתוןתנוהיוץעמיחאהיאורמאיוהתיבההשאה

ואצמאלוושקביוםימהלכימורבעהשאהםהל

ראבהמולעיוםתכלירחאיהיו21םלשוריובשיו

ורבעוומוקדודלאורמאיודודךלמלודגיווכליו

םקיו22לפתיחאםכילעץעיהככיכ‐‐םימהתאהרהמ

רואדעןדריהתאורבעיוותארשאםעהלכודוד

23ןדריהתארבעאלרשארדענאלדחאדערקבה

רומחהתאשבחיוותצעהתשענאליכהארלפתיחאו

תמיוקנחיוותיבלאוציווריעלאותיבלאךליוםקיו

רבעםלשבאוהמינחמאבדודו24ויבארבקברבקיו

אשמעתאו25ומעלארשישיאלכואוה‐‐ןדריהתא

שיאןבאשמעואבצהלע‐‐באויתחתםלשבאםש

שחנתבלגיבאלאאברשאילארשיהארתיומשו

ץראםלשבאולארשיןחיו26באויםאהיורצתוחא

תברמשחנןביבשוהמינחמדודאובכיהיו27דעלגה

ידעלגהילזרבורבדאלמלאימעןבריכמוןומעינב

םירעשוםיטחורצויילכותופסובכשמ28םילגרמ

ןאצוהאמחושבדו29ילקוםישדעולופוילקוחמקו

יכלוכאלותארשאםעלודודלושיגהרקבתופשו

רבדמבאמצוףיעובערםעה‐‐ורמא

ירשםהילעםשיוותארשאםעהתאדודדקפיו18

תישלשהםעהתאדודחלשיו2תואמירשוםיפלא

באוייחאהיורצןבישיבאדיבתישלשהובאוידיב

אציםעהלאךלמהרמאיויתגהיתאדיבתשלשהו

סוננסנםאיכאצתאלםעהרמאיו3םכמעינאםגאצא

ונילאומישיאלוניצחותמיםאובלונילאומישיאל

היהתיכבוטהתעוםיפלאהרשעונמכהתעיכ‐‐בל

ךלמהםהילארמאיו4)רוזעל(ריזעלריעמונל

רעשהדילאךלמהדמעיוהשעאםכיניעבבטיירשא

באויתאךלמהוציו5םיפלאלותואמלואציםעהלכו

םולשבאלרענלילטאלרמאליתאתאוישיבאתאו

לע‐‐םירשהלכתאךלמהתוצבועמשםעהלכו

לארשיתארקלהדשהםעהאציו6םולשבארבד

לארשיםעםשופגניו7םירפארעיבהמחלמהיהתו

‐‐אוההםויבהלודגהפגמהםשיהתודודידבעינפל

לע)תצופנ(תוצפנהמחלמהםשיהתו8ףלאםירשע

הלכארשאמםעבלכאלרעיהבריוץראהלכינפ

דודידבעינפלםולשבאארקיו9אוההםויבברחה

ךבושתחתדרפהאביודרפהלעבכרםולשבאו

םימשהןיבןתיוהלאבושארקזחיוהלודגההלאה

שיאאריו10רבעויתחתרשאדרפהוץראהןיבו

יולתםלשבאתאיתיארהנהרמאיובאוילדגיודחא

תיארהנהוולדיגמהשיאלבאוירמאיו11הלאב

הרשעךלתתלילעוהצראםשותיכהאלעודמו

)אולו(אלובאוילאשיאהרמאיו12תחאהרגחוףסכ

ןבלאידיחלשאאלףסכףלאיפכלעלקשיכנא

יתאתאוישיבאתאוךתאךלמההוצונינזאביכךלמה

ושפנביתישעוא13םולשבאברענבימורמשרמאל

התאוךלמהןמדחכיאלרבדלכורקש)ישפנב(

ךינפלהליחאןכאלבאוירמאיו14דגנמבציתת

‐םולשבאבלבםעקתיוופכבםיטבשהשלשחקיו

יאשנםירענהרשעובסיו15הלאהבלביחונדוע‐

באויעקתיו16והתמיוםולשבאתאוכיובאויילכ

באויךשחיכלארשיירחאףדרמםעהבשיורפשב

לארעיבותאוכלשיוםולשבאתאוחקיו17םעהתא

לכודאמלודגםינבאלגוילעובציולודגהתחפה

ולבציוחקלםלשבאו18ולהאלשיאוסנ‐‐לארשי
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ןבילןיארמאיכ‐‐ךלמהקמעברשאתבצמתאויחב

הלארקיוומשלעתבצמלארקיוימשריכזהרובעב

רמאקודצןבץעמיחאו19הזהםויהדעםולשבאדי

דימהוהיוטפשיכךלמהתאהרשבאואנהצורא

םויההתאהרשבשיאאלבאויולרמאיו20ויביא

לעיכרשבתאלהזהםויהורחאםויבתרשבוהזה

דגהךלישוכלבאוירמאיו21תמךלמהןב)ןכ(

ףסיו22ץריובאוילישוכוחתשיוהתיאררשאךלמל

הצראהמיהיובאוילארמאיוקודצןבץעמיחאדוע

ץרהתאהזהמלבאוירמאיוישוכהירחאינאםגאנ

רמאיוץוראהמיהיו23תאצמהרושבןיאהכלוינב

24ישוכהתארבעיורככהךרדץעמיחאץריוץורול

רעשהגגלאהפצהךליוםירעשהינשןיבבשוידודו

ודבלץרשיאהנהואריוויניעתאאשיוהמוחהלא

ודבלםאךלמהרמאיוךלמלדגיוהפצהארקיו25

שיאהפצהאריו26ברקוךולהךליוויפבהרושב

ץרשיאהנהרמאיורעשהלאהפצהארקיוץררחא

ינאהפצהרמאיו27רשבמהזםגךלמהרמאיוודבל

קודצןבץעמיחאתצרמכןושארהתצורמתאהאר

אוביהבוטהרושבלאוהזבוטשיאךלמהרמאיו

וחתשיוםולשךלמהלארמאיוץעמיחאארקיו28

רשאךיהלאהוהיךורברמאיוהצראויפאלךלמל

29ךלמהינדאבםדיתאואשנרשאםישנאהתארגס

ץעמיחארמאיוםולשבאלרענלםולשךלמהרמאיו

תאובאויךלמהדבעתאחלשללודגהןומההיתיאר

בציתהבסךלמהרמאיו30המיתעדיאלוךדבע

ישוכהרמאיואבישוכההנהו31דמעיובסיוהכ

לכדימםויההוהיךטפשיכ‐‐ךלמהינדארשבתי

םולשהישוכהלאךלמהרמאיו32ךילעםימקה

ינדאיביארענכויהיישוכהרמאיוםולשבאלרענל

ךלמהזגריו33הערלךילעומקרשאלכוךלמה

ינבותכלברמאהכוךביו‐‐רעשהתילעלעלעיו

ךיתחתינאיתומןתיימםולשבאינבינבםולשבא

ינבינבםולשבא

םולשבאלעלבאתיוהכבךלמההנהבאוילדגיו19

יכםעהלכל‐‐לבאלאוההםויבהעשתהיהתו2

ונבלעךלמהבצענרמאלאוההםויבםעהעמש

בנגתירשאכריעהאובלאוההםויבםעהבנגתיו3

תאטאלךלמהו4המחלמבםסונב‐‐םימלכנהםעה

ינבםולשבאםולשבאינבלודגלוקךלמהקעזיווינפ

םויהתשבהרמאיותיבהךלמהלאבאויאביו5ינב

שפנתאוםויהךשפנתאםיטלממהךידבעלכינפתא

תאהבהאל6ךישגלפשפנוךישנשפנוךיתנבוךינב

ךלןיאיכםויהתדגהיכךיבהאתאאנשלוךיאנש

םולשבא)אול(אליכםויהיתעדייכ‐‐םידבעוםירש

אצםוקהתעו7ךיניעברשיזאיכםיתמםויהונלכויח

אצויךניאיכיתעבשנהוהיביכךידבעבללערבדו

הערהלכמתאזךלהערוהלילהךתאשיאןיליםא

בשיוךלמהםקיו8התעדעךירענמךילעהאברשא

בשויךלמההנהרמאלודיגהםעהלכלורעשב

שיאסנלארשיוךלמהינפלםעהלכאביורעשב

רמאללארשייטבשלכבןודנםעהלכיהיו9וילהאל

םיתשלפףכמונטלמאוהווניביאףכמונליצהךלמה

רשאםולשבאו10םולשבאלעמץראהןמחרבהתעו

‐םישרחמםתאהמלהתעוהמחלמבתמונילעונחשמ

לאוקודצלאחלשדודךלמהו11ךלמהתאבישהל‐

רמאלהדוהיינקזלאורבדרמאלםינהכהרתיבא

רבדוותיבלאךלמהתאבישהלםינרחאויהתהמל

ימצעםתאיחא12ותיבלאךלמהלאאבלארשילכ

ךלמהתאבישהלםינרחאויהתהמלוםתאירשבו

השעיהכהתאירשבוימצעאולהורמתאשמעלו13

ינפלהיהתאבצרשאלםאףיסויהכוםיהלאיל

הדוהישיאלכבבלתאטיו14באויתחתםימיהלכ

ךידבעלכוהתאבושךלמהלאוחלשיודחאשיאכ

הלגלגהאבהדוהיוןדריהדעאביוךלמהבשיו15

ןדריהתאךלמהתאריבעהלךלמהתארקלתכלל

םירוחבמרשאינימיהןבארגןביעמשרהמיו16

ףלאו17דודךלמהתארקלהדוהישיאםעדריו

רשעתשמחולואשתיברענאביצוןמינבמומעשיא
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18ךלמהינפלןדריהוחלצוותאוידבעםירשעווינב

בוטהתושעלוךלמהתיבתאריבעלהרבעההרבעו

ןדריבורבעבךלמהינפללפנארגןביעמשווניעב

רכזתלאוןועינדאילבשחילאךלמהלארמאיו19

ךלמהינדאאצירשאםויבךדבעהועהרשאתא

יכךדבעעדייכ20ובללאךלמהםושל‐‐םלשורימ

ףסויתיבלכלןושארםויהיתאבהנהויתאטחינא

היורצןבישיבאןעיו21ךלמהינדאתארקלתדרל

חישמתאללקיכיעמשתמויאלתאזתחתהרמאיו

ויהתיכ‐‐היורצינבםכלוילהמדודרמאיו22הוהי

אולהיכ‐‐לארשיבשיאתמויםויהןטשלםויהיל

ךלמהרמאיו23לארשילעךלמינאםויהיכיתעדי

ןבתשבפמו24ךלמהולעבשיותומתאליעמשלא

השעאלווילגרהשעאלוךלמהתארקלדרילואש

דעךלמהתכלםויהןמלסבכאלוידגבתאוומפש

תארקלםלשוריאביכיהיו25םולשבאברשאםויה

תשביפמימעתכלהאלהמלךלמהולרמאיוךלמה

ךדבערמאיכינמרידבעךלמהינדארמאיו26

‐ךלמהתאךלאוהילעבכראורומחהילהשבחא

ךלמהינדאלאךדבעבלגריו27ךדבעחספיכ‐

ךיניעבבוטההשעוםיהלאהךאלמכךלמהינדאו

ינדאלתומישנאםאיכיבאתיבלכהיהאליכ28

ילשיהמוךנחלשילכאבךדבעתאתשתוךלמה

ךלמהולרמאיו29ךלמהלאדועקעזלוהקדצדוע

וקלחתאביצוהתא‐‐יתרמאךירבדדוערבדתהמל

לכהתאםגךלמהלאתשביפמרמאיו30הדשהתא

ותיבלא‐‐םולשבךלמהינדאאברשאירחאחקי

ךלמהתארבעיוםילגרמדריידעלגהילזרבו31

ןקזילזרבו32)ןדריה(ןדריבתאוחלשלןדריה

ותבישבךלמהתאלכלכאוהוהנשםינמשןבדאמ

לאךלמהרמאיו33דאמאוהלודגשיאיכםינחמב

םלשוריבידמעךתאיתלכלכויתארבעהתאילזרב

הלעאיכייחינשימיהמכךלמהלאילזרברמאיו34

עדאהםויהיכנאהנשםינמשןב35םלשוריךלמהתא

רשאתאולכארשאתאךדבעםעטיםאערלבוטןיב

היהיהמלותורשוםירשלוקבדועעמשאםאהתשא

רבעיטעמכ36ךלמהינדאלאאשמלדועךדבע

ךלמהינלמגיהמלוךלמהתא‐‐ןדריהתאךדבע

רבקםעיריעבתמאוךדבעאנבשי37תאזההלומגה

ךלמהינדאםערבעיםהמכךדבעהנהוימאויבא

יתאךלמהרמאיו38ךיניעבבוטרשאתאולהשעו

לכוךיניעבבוטהתאולהשעאינאוםהמכרבעי

תאםעהלכרבעיו39ךלהשעאילערחבתרשא

והכרביוילזרבלךלמהקשיורבעךלמהוןדריה

רבעןהמכוהלגלגהךלמהרבעיו40ומקמלבשיו

םגוךלמהתא)ורבעה(ורבעיוהדוהיםעלכוומע

לאםיאבלארשישיאלכהנהו41לארשיםעיצח

שיאוניחאךובנגעודמךלמהלאורמאיוךלמה

לכוןדריהתאותיבתאוךלמהתאורבעיוהדוהי

לארשישיאלעהדוהישיאלכןעיו42ומעדודישנא

הזהרבדהלעךלהרחהזהמלוילאךלמהבורקיכ

שיאןעיו43ונלאשנתאשנםאךלמהןמונלכאלוכאה

ךלמבילתודירשערמאיוהדוהישיאתאלארשי

ירבדהיהאלוינתלקהעודמוךממינאדודבםגו

הדוהישיארבדשקיויכלמתאבישהלילןושאר

לארשישיארבדמ

‐‐ירכבןבעבשומשולעילבשיאארקנםשו20

אלודודבקלחונלןיארמאיורפשבעקתיוינימישיא

לכלעיו2לארשיוילהאלשיא‐‐ישיןבבונלהלחנ

שיאוירכבןבעבשירחאדודירחאמלארשישיא

אביו3םלשורידעוןדריהןמםכלמבוקבדהדוהי

םישנרשעתאךלמהחקיוםלשוריותיבלאדוד

תרמשמתיבםנתיותיבהרמשלחינהרשאםישגלפ

םוידעתוררצהנייהתואבאלםהילאוםלכלכיו

ילקעזהאשמעלאךלמהרמאיו4תויחתונמלאןתמ

ךליו5דמעהפהתאוםימיתשלשהדוהישיאתא

דעומהןמ)רחויו(רחייוהדוהיתאקיעזהלאשמע

ונלעריהתעישיבאלאדודרמאיו6ודעירשא

ךינדאידבעתאחקהתאםולשבאןמירכבןבעבש

7ונניעליצהותורצבםירעולאצמןפ‐‐וירחאףדרו
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םירבגהלכויתלפהויתרכהובאויישנאוירחאואציו

םה8ירכבןבעבשירחאףדרלםלשורימואציו

םהינפלאבאשמעוןועבגברשאהלודגהןבאהםע

לעתדמצמברחרוגחולעוושבלודמרוגחבאויו

אשמעלבאוירמאיו9לפתואציאוהוהרעתבוינתמ

‐‐אשמעןקזבבאויןימידיזחתויחאהתאםולשה

באוידיברשאברחברמשנאלאשמעו10ולקשנל

‐‐ולהנשאלוהצראויעמךפשיושמחהלאהבוהכיו

ירכבןבעבשירחאףדרויחאישיבאובאויותמיו

ץפחרשאימרמאיובאויירענמוילעדמעשיאו11

ללגתמאשמעו12באויירחא‐‐דודלרשאימובאויב

בסיוםעהלכדמעיכשיאהאריוהלסמהךותבםדב

רשאכדגבוילעךלשיוהדשההלסמהןמאשמעתא

‐‐הלסמהןמהגהרשאכ13דמעווילעאבהלכהאר

ירכבןבעבשירחאףדרלבאויירחאשיאלכרבע

לכו‐‐הכעמתיבוהלבאלארשייטבשלכברבעיו14

ואביו15וירחאףאואביו)ולהקיו(והלקיוםירבה

לאהללסוכפשיוהכעמהתיבהלבאבוילעורציו

םתיחשמבאויתארשאםעהלכולחבדמעתוריעה

ועמשריעהןמהמכחהשאארקתו16המוחהליפהל

ךילאהרבדאוהנהדעברקבאוילאאנורמאועמש

רמאיובאויהתאההשאהרמאתוהילאברקיו17

יכנאעמשרמאיוךתמאירבדעמשולרמאתוינא

לואשרמאלהנשארבורבדירבדרמאלרמאתו18

לארשיינומאימלשיכנא19ומתהןכולבאבולאשי

עלבתהמל‐‐לארשיבםאוריעתימהלשקבמהתא

ילהלילחהלילחרמאיובאויןעיו20הוהיתלחנ

רהמשיאיכרבדהןכאל21תיחשאםאועלבאםא

ונת‐‐דודבךלמבודיאשנומשירכבןבעבשםירפא

באוילאהשאהרמאתוריעהלעמהכלאוודבלותא

השאהאובתו22המוחהדעבךילאךלשמושארהנה

ירכבןבעבששארתאותרכיוהתמכחבםעהלכלא

שיאריעהלעמוצפיורפשבעקתיובאוילאוכלשיו

לכלאבאויו23ךלמהלאםלשוריבשבאויווילהאל

)יתרכה(ירכהלעעדיוהיןבהינבולארשיאבצה

דוליחאןבטפשוהיוסמהלעםרדאו24יתלפהלעו

םינהכרתיבאוקודצורפס)אושו(אישו25ריכזמה

דודלןהכהיהיראיהאריעםגו26

הנשירחאהנשםינששלשדודימיבבעריהיו21

לאולואשלאהוהירמאיוהוהיינפתאדודשקביו

ארקיו2םינעבגהתאתימהרשאלעםימדהתיב

ינבמאלםינעבגהוםהילארמאיוםינעבגלךלמה

ועבשנלארשיינבוירמאהרתימםאיכהמהלארשי

לארשיינבלותאנקבםתכהללואששקביוםהל

םכלהשעאהמםינעבגהלאדודרמאיו3הדוהיו

ולורמאיו4הוהיתלחנתאוכרבורפכאהמבו

ותיבםעולואשםעבהזוףסכ)ונל(ילןיאםינעבגה

םירמאםתאהמרמאיולארשיבתימהלשיאונלןיאו

ונלכרשאשיאהךלמהלאורמאיו5םכלהשעא

6לארשילבגלכבבציתהמונדמשנונלהמדרשאו

הוהילםונעקוהווינבמםישנאהעבשונל)ןתוי(ןתני

7ןתאינאךלמהרמאיוהוהיריחבלואשתעבגב

לעלואשןבןתנוהיןבתשביפמלעךלמהלמחיו

ןבןתנוהיןיבודודןיב‐‐םתניברשאהוהיתעבש

רשאהיאתבהפצרינבינשתאךלמהחקיו8לואש

תשמחתאותשבפמתאוינמראתאלואשלהדלי

ילזרבןבלאירדעלהדלירשאלואשתבלכימינב

ינפלרהבםעיקיוםינעבגהדיבםנתיו9יתלחמה

)המהו(םהודחי)םתעבש(םיתעבשולפיוהוהי

ריצק)תלחתב(תלחתםינשארבריצקימיבותמה

הלוהטתוקשהתאהיאתבהפצרחקתו10םירעש

ןמםהילעםימךתנדעריצקתלחתמרוצהלא

תאוםמויםהילעחונלםימשהףועהנתנאלוםימשה

הפצרהתשערשאתאדודלדגיו11הלילהדשהתיח

תומצעתאחקיודודךליו12לואששגלפהיאתב

‐‐דעלגשיביילעבתאמונבןתנוהיתומצעתאולואש

)םואלת(םולתרשאןשתיבבחרמםתאובנגרשא

םיתשלפתוכהםויב)םיתשלפהמש(םיתשלפהםש

תאולואשתומצעתאםשמלעיו13עבלגבלואשתא

14םיעקומהתומצעתאופסאיוונבןתנוהיתומצע
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ןמינבץראבונבןתנוהיולואשתומצעתאורבקיו

ךלמההוצרשאלכושעיוויבאשיקרבקבעלצב

המחלמדועיהתו15ןכירחאץראלםיהלארתעיו

ומחליוומעוידבעודודדריולארשיתאםיתשלפל

רשאבנב)יבשיו(ובשיו16דודףעיו‐‐םיתשלפתא

תשחנלקשמתואמשלשוניקלקשמוהפרהידיליב

ולרזעיו17דודתאתוכהלרמאיוהשדחרוגחאוהו

ועבשנזאוהתמיויתשלפהתאךיוהיורצןבישיבא

המחלמלונתאדועאצתאלרמאלולדודישנא

דועיהתוןכירחאיהיו18לארשירנתאהבכתאלו

תאיתשחהיכבסהכהזאםיתשלפםעבוגבהמחלמה

בוגבהמחלמהדועיהתו19הפרהידליברשאףס

ימחלהתיבםיגראירעיןבןנחלאךיוםיתשלפםע

דועיהתו20םיגרארונמכותינחץעויתגהתילגתא

וידיתעבצאו)ןודמ(ןידמשיאיהיותגבהמחלמ

םגורפסמעבראוםירשעששוששוילגרתעבצאו

ןתנוהיוהכיולארשיתאףרחיו21הפרהלדליאוה

ודליהלאתעבראתא22דודיחא)העמש(יעמשןב

וידבעדיבודודדיבולפיותגבהפרהל

תאזההרישהירבדתאהוהילדודרבדיו22

2לואשףכמוויביאלכףכמותאהוהיליצהםויב

ירוציהלא3יליטלפמויתדצמויעלסהוהירמאיו

סמחמיעשמיסונמויבגשמיעשיןרקוינגמובהסחא

ינפפאיכ5עשואיביאמוהוהיארקאללהמ4ינעשת

ינבסלואשילבח6ינתעבילעילבילחנתומירבשמ

Sheol)תומישקמינמדק h7585)7הוהיארקאילרצב

וינזאביתעושוילוקולכיהמעמשיוארקאיהלאלאו

םימשהתודסומץראהשערתו)שעגתיו(שעגתו8

ויפמשאוופאבןשעהלע9ולהרחיכושעגתיווזגרי

לפרעודריוםימשטיו10ונממורעבםילחגלכאת

יפנכלעאריוףעיובורכלעבכריו11וילגרתחת

יבעםימתרשחתוכסויתביבסךשחתשיו12חור

םימשןמםערי14שאילחגורעבודגנהגנמ13םיקחש

קרבםציפיוםיצחחלשיו15ולוקןתיןוילעוהוהי

לבתתודסמולגיםייקפאואריו16)םהיו(םמהיו

ינחקיםורממחלשי17ופאחורתמשנמהוהיתרעגב

וצמאיכיאנשמזעיביאמינליצי18םיברםיממינשמי

20ילןעשמהוהייהיוידיאםויבינמדקי19ינממ

הוהיינלמגי21יבץפחיכינצלחייתאבחרמלאציו

הוהייכרדיתרמשיכ22ילבישיידירבכיתקדצכ

אלויתקחוידגנלוטפשמלכיכ23יהלאמיתעשראלו

25ינועמהרמתשאוולםימתהיהאו24הנממרוסא

דיסחםע26ויניעדגנלירבכיתקדצכילהוהיבשיו

םעורבתתרבנםע27םמתתםימתרובגםעדסחתת

םימרלעךיניעועישותינעםעתאו28לפתתשקע

יכ30יכשחהיגיהוהיוהוהיירינהתאיכ29ליפשת

םימתלאה31רושגלדאיהלאבדודגץוראהכב

ובםיסחהלכלאוהןגמ‐‐הפורצהוהיתרמאוכרד

וניהלאידעלבמרוצימוהוהיידעלבמלאימיכ32

הושמ34)יכרד(וכרדםימתרתיוליחיזועמלאה33

דמלמ35ינדמעייתמבלעותוליאכ)ילגר(וילגר

ילןתתו36יתערזהשוחנתשקתחנוהמחלמלידי

אלוינתחתידעצביחרת37ינברתךתנעוךעשיןגמ

בושאאלוםדימשאויביאהפדרא38ילסרקודעמ

תחתולפיוןומוקיאלוםצחמאוםלכאו39םתולכדע

41ינתחתימקעירכתהמחלמלליחינרזתו40ילגר

ןיאוועשי42םתימצאויאנשמףרעילהתתיביאו

טיטכץרארפעכםקחשאו43םנעאלוהוהילאעישמ

ינרמשתימעיבירמינטלפתו44םעקראםקדאתוצוח

ושחכתירכנינב45ינדבעייתעדיאלםעםיוגשארל

ורגחיוולבירכנינב46ילועמשיןזאעומשליל

רוציהלאםריוירוצךורבוהוהייח47םתורגסממ

49ינתחתםימעדירמוילתמקנןתנהלאה48יעשי

ינליצתםיסמחשיאמינממורתימקמויביאמיאיצומו

לידגמ51רמזאךמשלוםיוגבהוהיךדואןכלע50

דודלוחישמלדסחהשעווכלמתועושי)לודגמ(

םלועדעוערזלו

ישיןבדודםאנםינרחאהדודירבדהלאו23

תורמזםיענובקעייהלאחישמ‐‐לעםקהרבגהםאנו

רמא3ינושללעותלמויברבדהוהיחור2לארשי
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קידצ‐‐םדאבלשומלארשירוצרבדיללארשייהלא

אלרקבשמשחרזירקברואכו4םיהלאתארילשומ

םעיתיבןכאליכ5ץראמאשדרטממהגנמתובע

יכ‐‐הרמשולכבהכורעילםשםלועתירביכלא

דנמץוקכלעילבו6חימציאליכץפחלכויעשילכ

לזרבאלמיםהבעגישיאו7וחקידיבאליכםהלכ

תומשהלא8תבשבופרשיףורששאבותינחץעו

ישלשהשארינמכחתתבשבבשידודלרשאםירבגה

ללחתואמהנמשלע‐‐)ינצעה(ונצעהונידעאוה

ןב)ודד(ידדןברזעלאורחאו9)תחא(דחאםעפב

םפרחבדודםע)םירבגה(םירבגהשלשביחחא

לארשישיאולעיוהמחלמלםשופסאנםיתשלפב

קבדתוודיהעגייכדעםיתשלפבךיוםקאוה10

אוההםויבהלודגהעושתהוהישעיוברחהלאודי

אגאןבהמשוירחאו11טשפלךאוירחאובשיםעהו

הדשהתקלחםשיהתוהיחלםיתשלפופסאיויררה

בציתיו12םיתשלפינפמסנםעהוםישדעהאלמ

הוהישעיוםיתשלפתאךיוהליציוהקלחהךותב

םישלשהמ)השלש(םישלשודריו13הלודגהעושת

תיחוםלדעתרעמלא‐‐דודלאריצקלאואביושאר

הדוצמבזאדודו14םיאפרקמעבהנחםיתשלפ

ימרמאיודודהואתיו15םחלתיבזאםיתשלפבצמו

ועקביו16רעשברשאםחלתיבראבמםימינקשי

ראבמםימובאשיוםיתשלפהנחמבםירבגהתשלש

הבאאלודודלאואביוואשיורעשברשאםחלתיב

הוהיילהלילחרמאיו17הוהילםתאךסיוםתותשל

אלוםתושפנבםיכלההםישנאהםדהתאזיתשעמ

ישיבאו18םירבגהתשלשושעהלאםתותשלהבא

)השלשה(ישלשהשאראוההיורצןבבאוייחא

םשולוללחתואמשלשלעותינחתאררועאוהו

רשלםהליהיודבכניכההשלשהןמ19השלשב

יחשיאןבעדיוהיןבוהינבו20אבאלהשלשהדעו

לאראינשתאהכהאוהלאצבקמםילעפבר)ליח(

ךותב)יראה(היראהתאהכהודריאוהובאומ

רשאירצמשיאתאהכהאוהו21גלשהםויבראבה

טבשבוילאדריותינחירצמהדיבוהארמ)שיא(

הלא22ותינחבוהגרהיוירצמהדימתינחהתאלזגיו

23םירבגההשלשבםשולועדיוהיןבוהינבהשע

דודוהמשיואבאלהשלשהלאודבכנםישלשהןמ

ןבןנחלאםישלשבבאוייחאלאהשע24ותעמשמלא

ץלח26ידרחהאקילאידרחההמש25םחלתיבודד

יתתנעהרזעיבא27יעוקתהשקעןבאריעיטלפה

בלח29יתפטנהירהמיחחאהןומלצ28יתשחהינבמ

30ןמינבינבתעבגמיבירןביתאיתפטנההנעבןב

יתברעהןובלעיבא31שעגילחנמידהינתערפוהינב

ןתנוהיןשיינבינבלעשהאבחילא32ימחרבהתומזע

טלפילא34ירראהררשןבםאיחאיררהההמש33

35ינלגהלפתיחאןבםעילאיתכעמהןביבסחאןב

ןתנןבלאגי36יבראהירעפילמרכה)ירצח(ורצח

יאשנ‐‐יתראבהירחנינמעהקלצ37ידגהינבהבצמ

ירתיהברגירתיהאריע38הירצןבבאויילכ)אשנ(

העבשוםישלשלכ‐‐יתחההירוא39

דודתאתסיולארשיבתורחלהוהיףאףסיו24

רמאיו2הדוהיתאולארשיתאהנמךלרמאלםהב

יטבשלכבאנטושותארשאליחהרשבאוילאךלמה

יתעדיוםעהתאודקפועבשראבדעוןדמלארשי

הוהיףסויוךלמהלאבאוירמאיו3םעהרפסמתא

ינדאיניעוםימעפהאמםהכוםהכםעהלאךיהלא

4הזהרבדבץפחהמלךלמהינדאותוארךלמה

באויאציוליחהירשלעובאוילאךלמהרבדקזחיו

לארשיתאםעהתאדקפלךלמהינפלליחהירשו

רשאריעהןימירעורעבונחיוןדריהתאורבעיו5

ץראלאוהדעלגהואביו6רזעילאו‐‐דגהלחנהךותב

ואביו7ןודיצלאביבסוןעיהנדואביוישדחםיתחת

הדוהיבגנלאואציוינענכהויוחהירעלכורצרצבמ

העשתהצקמואביוץראהלכבוטשיו8עבשראב

רפסמתאבאויןתיו9םלשורי‐‐םויםירשעוםישדח

ףלאתואמהנמשלארשייהתוךלמהלאםעהדקפמ

שיאףלאתואמשמחהדוהישיאוברחףלשליחשיא

רמאיוםעהתארפסןכירחאותאדודבלךיו10
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הוהיהתעויתישערשאדאמיתאטחהוהילאדוד

דודםקיו11דאמיתלכסניכךדבעןועתאאנרבעה

רמאלדודהזחאיבנהדגלאהיההוהירבדורקבב

יכנאשלש‐‐הוהירמאהכדודלאתרבדוךולה12

אביו13ךלהשעאוםהמתחאךלרחבךילעלטונ

םינשעבשךלאובתהולרמאיוולדגיודודלאדג

אוהוךירצינפלךסנםישדחהשלשםאךצראבבער

עדהתע‐‐ךצראברבדםימיתשלשתויהםאוךפדר

רצדגלאדודרמאיו14רבדיחלשבישאהמהארו

םדאדיבוומחרםיבריכהוהידיבאנהלפנדאמיל

דעורקבהמלארשיברבדהוהיןתיו15הלפאלא

םיעבשעבשראבדעוןדמםעהןמתמיודעומתע

התחשלםלשוריךאלמהודיחלשיו16שיאףלא

םעבתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלאהוהיםחניו

הנרואהןרגםעהיההוהיךאלמוךדיףרההתעבר

תאותארבהוהילאדודרמאיו17יסביה)הנוראה(

יכנאויתאטחיכנאהנהרמאיוםעבהכמהךאלמה

תיבבויבךדיאניהתושעהמןאצההלאויתיועה

הלעולרמאיואוההםויבדודלאדגאביו18יבא

19יסביה)הנורא(הינראןרגבחבזמהוהילםקה

הנוראףקשיו20הוהיהוצרשאכדגרבדכדודלעיו

הנוראאציווילעםירבעוידבעתאוךלמהתאאריו

אבעודמהנורארמאיו21הצראויפאךלמלוחתשיו

תאךמעמתונקלדודרמאיוודבעלאךלמהינדא

םעהלעמהפגמהרצעתוהוהילחבזמתונבלןרגה

בוטהךלמהינדאלעיוחקידודלאהנורארמאיו22

םיצעלרקבהילכוםיגרמהוהלעלרקבההארוניעב

לאהנורארמאיוךלמל‐‐ךלמההנוראןתנלכה23

הנוראלאךלמהרמאיו24ךצריךיהלאהוהיךלמה

הוהילהלעאאלוריחמבךתואמהנקאונקיכאל

ףסכברקבהתאוןרגהתאדודןקיוםנחתולעיהלא

לעיוהוהילחבזמדודםשןביו25םישמחםילקש

לעמהפגמהרצעתוץראלהוהירתעיוםימלשותולע

לארשי
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אםיכלמ
אלוםידגבבוהסכיוםימיבאבןקזדודךלמהו1

הרענךלמהינדאלושקביוידבעולורמאיו2ולםחי

הבכשותנכסוליהתוךלמהינפלהדמעוהלותב

לכבהפיהרענושקביו3ךלמהינדאלםחוךקיחב

התאואביותימנושהגשיבאתאואצמיולארשילובג

תנכסךלמליהתודאמדעהפיהרענהו4ךלמל

אשנתמתיגחןבהינדאו5העדיאלךלמהווהתרשתו

שיאםישמחוםישרפובכרולשעיוךלמאינארמאל

עודמרמאלוימימויבאובצעאלו6וינפלםיצר

ירחאהדליותאודאמראתבוטאוהםגותישעהככ

םעוהיורצןבבאויםע‐‐וירבדויהיו7םולשבא

ןהכהקודצו8הינדאירחאורזעיוןהכהרתיבא

םירובגהויערויעמשואיבנהןתנועדיוהיןבוהינבו

ןאצוהינדאחבזיו9והינדאםעויהאל‐‐דודלרשא

ארקיולגרןיעלצארשאתלחזהןבאםעאירמורקבו

ךלמהידבעהדוהיישנאלכלוךלמהינבויחאלכתא

המלשתאוםירובגהתאווהינבואיבנהןתנתאו10

המלשםאעבשתבלאןתנרמאיו11ארקאל‐‐ויחא

ונינדאותיגחןבוהינדאךלמיכתעמשאולהרמאל

תאיטלמוהצעאנךצעיאיכלהתעו12עדיאלדוד

דודךלמהלאיאבויכל13המלשךנבשפנתאוךשפנ

ךתמאלתעבשנךלמהינדאהתאאלהוילאתרמאו

יאסכלעבשיאוהוירחאךלמיךנבהמלשיכרמאל

םע‐‐םשתרבדמךדועהנה14והינדאךלמעודמו

אבתו15ךירבדתאיתאלמוךירחאאובאינאוךלמה

גשיבאודאמןקזךלמהוהרדחהךלמהלאעבשתב

וחתשתועבשתבדקתו16ךלמהתאתרשמתימנושה

התאינדאולרמאתו17ךלהמךלמהרמאיוךלמל

ךלמיךנבהמלשיכךתמאלךיהלאהוהיבתעבשנ

ךלמהינדאהנההתעו18יאסכלעבשיאוהוירחא

אירמורושחבזיו19תעדיאלךלמהינדאהתעו

ןהכהרתיבאלוךלמהינבלכלארקיוברלןאצו

התאו20ארקאלךדבעהמלשלואבצהרשבאילו

ימ‐‐םהלדיגהלךילעלארשילכיניעךלמהינדא

ינדאבכשכהיהו21וירחאךלמהינדאאסכלעבשי

22םיאטח‐‐המלשינבוינאיתייהוויתבאםעךלמה

23אבאיבנהןתנוךלמהםעתרבדמהנדועהנהו

ךלמהינפלאביואיבנהןתנהנהרמאלךלמלודיגיו

ינדאןתנרמאיו24הצראויפאלעךלמלוחתשיו

לעבשיאוהוירחאךלמיוהינדאתרמאהתאךלמה

ברלןאצואירמורושחבזיוםויהדרייכ25יאסכ

ןהכהרתיבאלואבצהירשלוךלמהינבלכלארקיו

והינדאךלמהיחיורמאיווינפלםיתשוםילכאםנהו

עדיוהיןבוהינבלוןהכהקדצלוךדבעינאילו26

ךלמהינדאתאמםא27ארקאל‐‐ךדבעהמלשלו

)ךדבע(ךידבעתאתעדוהאלוהזהרבדההיהנ

ךלמהןעיו28וירחאךלמהינדאאסכלעבשיימ

ךלמהינפלאבתועבשתבלילוארקרמאיודוד

הוהייחרמאיוךלמהעבשיו29ךלמהינפלדמעתו

יתעבשנרשאכיכ30הרצלכמישפנתאהדפרשא

ךלמיךנבהמלשיכרמאללארשייהלאהוהיבךל

םויההשעאןכיכיתחתיאסכלעבשיאוהוירחא

ךלמלוחתשתוץראםיפאעבשתבדקתו31הזה

ךלמהרמאיו32םלעלדודךלמהינדאיחי‐‐רמאתו

והינבלואיבנהןתנלוןהכהקודצלילוארקדוד

םהלךלמהרמאיו33ךלמהינפלואביועדיוהיןב

המלשתאםתבכרהוםכינדאידבעתאםכמעוחק

34ןוחגלאותאםתדרוהוילרשאהדרפהלעינב

לע‐‐ךלמלאיבנהןתנוןהכהקודצםשותאחשמו

35המלשךלמהיחיםתרמאורפושבםתעקתולארשי

יתחתךלמיאוהויאסכלעבשיואבווירחאםתילעו

ןעיו36הדוהילעולארשילעדיגנתויהליתיוצותאו

הוהירמאיןכןמארמאיוךלמהתאעדיוהיןבוהינב

ךלמהינדאםעהוהיהיהרשאכ37ךלמהינדאיהלא

ינדאאסכמואסכתאלדגיוהמלשםע)היהי(יהיןכ

ןבוהינבואיבנהןתנוןהכהקודצדריו38דודךלמה

תדרפלעהמלשתאובכריויתלפהויתרכהועדיוהי

ןהכהקודצחקיו39ןוחגלעותאוכליודודךלמה

ועקתיוהמלשתאחשמיולהאהןמןמשהןרקתא
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ולעיו40המלשךלמהיחיםעהלכורמאיורפושב

םיחמשוםיללחבםיללחמםעהווירחאםעהלכ

והינדאעמשיו41םלוקבץראהעקבתוהלודגהחמש

באויעמשיולכאלולכםהוותארשאםיארקהלכו

42המוההירקהלוקעודמרמאיורפושהלוקתא

רמאיואבןהכהרתיבאןבןתנויהנהורבדמונדוע

ןתנויןעיו43רשבתבוטוהתאליחשיאיכאבוהינדא

תאךילמהדודךלמהונינדאלבאוהינדאלרמאיו

ןתנתאוןהכהקודצתאךלמהותאחלשיו44המלש

ובכריויתלפהויתרכהועדיוהיןבוהינבואיבנה

ןהכהקודצותאוחשמיו45ךלמהתדרפלעותא

םהתוםיחמשםשמולעיוןוחגבךלמלאיבנהןתנו

המלשבשיםגו46םתעמשרשאלוקהאוההירקה

תאךרבלךלמהידבעואבםגו47הכולמהאסכלע

תא)םיהלא(ךיהלאבטיירמאלדודךלמהונינדא

וחתשיוךאסכמואסכתאלדגיוךמשמהמלשםש

ךורבךלמהרמאהככםגו48בכשמהלעךלמה

יניעו‐‐יאסכלעבשיםויהןתנרשאלארשייהלאהוהי

והינדאלרשאםיארקהלכומקיוודרחיו49תואר

םקיוהמלשינפמאריוהינדאו50וכרדלשיאוכליו

רמאלהמלשלדגיו51חבזמהתונרקבקזחיוךליו

תונרקבזחאהנהוהמלשךלמהתאאריוהינדאהנה

תימיםאהמלשךלמהםויכילעבשירמאלחבזמה

ליחןבלהיהיםא‐‐המלשרמאיו52ברחבודבעתא

תמוובאצמתהערםאוהצראותרעשמלפיאל

אביוחבזמהלעמוהדרויוהמלשךלמהחלשיו53

ךתיבלךלהמלשולרמאיוהמלשךלמלוחתשיו

רמאלונבהמלשתאוציותומלדודימיוברקיו2

שיאלתייהותקזחוץראהלכךרדבךלהיכנא2

ויכרדבתכללךיהלאהוהיתרמשמתאתרמשו3

תרותבבותככויתודעוויטפשמוויתוצמויתקחרמשל

רשאלכתאוהשעתרשאלכתאליכשתןעמל‐‐השמ

רבדרשאורבדתאהוהיםיקיןעמל4םשהנפת

ינפלתכללםכרדתאךינבורמשיםארמאלילע

ךלתרכיאל‐‐רמאלםשפנלכבוםבבללכבתמאב

רשאתאתעדיהתאםגו5לארשיאסכלעמשיא

תואבצירשינשלהשערשאהיורצןבבאויילהשע

םשיוםגרהיורתיןבאשמעלורנןברנבאללארשי

רשאותרגחבהמחלמימדןתיוםלשבהמחלמימד

אלוךתמכחכתישעו6וילגרברשאולענבווינתמב

Sheol)לאשםלשבותבישדרות h7585)7ילזרבינבלו

וברקןכיכךנחלשילכאבויהודסחהשעתידעלגה

יעמשךמעהנהו8ךיחאםולשבאינפמיחרבבילא

תצרמנהללקינללקאוהוםירחבמינימיהןבארגןב

עבשאוןדריהיתארקלדריאוהוםינחמיתכלםויב

והקנתלאהתעו9ברחבךתימאםארמאלהוהיבול

תדרוהוולהשעתרשאתאתעדיוהתאםכחשיאיכ

Sheol)לואשםדבותבישתא h7585)10םעדודבכשיו

דודךלמרשאםימיהו11דודריעברבקיוויתבא

םינשעבשךלמןורבחבהנשםיעבראלארשילע

בשי‐‐המלשו12םינששלשוםישלשךלמםלשוריבו

והינדאאביו13דאמותכלמןכתוויבאדודאסכלע

ךאבםולשהרמאתוהמלשםאעבשתבלאתיגחןב

רבדרמאתוךילאילרבדרמאיו14םולשרמאיו

ומשילעוהכולמההתיהיליכתעדיתארמאיו15

יחאליהתוהכולמהבסתוךלמלםהינפלארשילכ

לאשיכנאתחאהלאשהתעו16ולהתיההוהימיכ

רמאיו17רבדוילארמאתוינפתאיבשתלא‐‐ךתאמ

ןתיוךינפתאבישיאליכךלמההמלשלאנירמא

עבשתברמאתו18השאלתימנושהגשיבאתאיל

עבשתבאבתו19ךלמהלאךילערבדאיכנאבוט

ךלמהםקיווהינדאלעולרבדלהמלשךלמהלא

םאלאסכםשיוואסכלעבשיוהלוחתשיוהתארקל

יכנאהנטקתחאהלאשרמאתו20ונימילבשתוךלמה

ילאשךלמההלרמאיוינפתאבשתלא‐‐ךתאמתלאש

גשיבאתאןתירמאתו21ךינפתאבישאאליכימא

המלשךלמהןעיו22השאלךיחאוהינדאלתימנשה

תימנשהגשיבאתאתלאשתאהמלוומאלרמאיו

לודגהיחאאוהיכהכולמהתאולילאשווהינדאל

עבשיו23היורצןבבאוילוןהכהרתיבאלוולוינממ
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הכוםיהלאילהשעיהכרמאלהוהיבהמלשךלמה

התעו24הזהרבדהתאוהינדארבדושפנביכףיסוי

אסכלע)ינבישויו(יניבישויוינניכהרשאהוהייח

םויהיכרבדרשאכתיבילהשערשאויבאדוד

ןבוהינבדיבהמלשךלמהחלשיו25והינדאתמוי

ךלמהרמאןהכהרתיבאלו26תמיוובעגפיועדיוהי

אלהזהםויבוהתאתומשיאיכ‐‐ךידשלעךלתתנע

יכויבאדודינפלהוהיינדאןוראתאתאשניכךתימא

תאהמלששרגיו27יבאהנעתהרשאלכבתינעתה

רשאהוהירבדתאאלמלהוהילןהכתויהמרתיבא

באוידעהאבהעמשהו28הלשבילעתיבלערבד

הטנאלםולשבאירחאוהינדאירחאהטנבאוייכ

דגיו29חבזמהתונרקבקזחיוהוהילהאלאבאויסניו

לצאהנהוהוהילהאלאבאויסניכהמלשךלמל

ךל‐‐רמאלעדיוהיןבוהינבתאהמלשחלשיוחבזמה

הכוילארמאיוהוהילהאלאוהינבאביו30ובעגפ

והינבבשיותומאהפיכאלרמאיואצךלמהרמא

31יננעהכובאוירבדהכרמאלרבדךלמהתא

ותרבקוובעגפורבדרשאכהשעךלמהולרמאיו

תיבלעמוילעמבאויךפשרשאםנחימדתריסהו

ינשבעגפרשאושארלעומדתאהוהיבישהו32יבא

דודיבאו‐‐ברחבםגרהיוונממםיבטוםיקדצםישנא

אשמעתאולארשיאבצרשרנןברנבאתאעדיאל

באוישארבםהימדובשו33הדוהיאבצרשרתיןב

ואסכלוותיבלווערזלודודלוםלעלוערזשארבו

ןבוהינבלעיו34הוהיםעמ‐‐םלועדעםולשהיהי

35רבדמבותיבברבקיווהתמיוובעגפיועדיוהי

אבצהלע‐‐ויתחתעדיוהיןבוהינבתאךלמהןתיו

חלשיו36רתיבאתחתךלמהןתנןהכהקודצתאו

םלשוריבתיבךלהנבולרמאיויעמשלארקיוךלמה

םויבהיהו37הנאוהנאםשמאצתאלוםשתבשיו

תומתתומיכעדתעדי‐‐ןורדקלחנתאתרבעוךתאצ

רבדהבוטךלמליעמשרמאיו38ךשארבהיהיךמד

יעמשבשיוךדבעהשעיןכךלמהינדארבדרשאכ

וחרביוםינששלשץקמיהיו39םיברםימיםלשוריב

ודיגיותגךלמהכעמןבשיכאלאיעמשלםידבעינש

שבחיויעמשםקיו40תגבךידבעהנהרמאליעמשל

ךליווידבעתאשקבלשיכאלאהתגךליוורמחתא

ךלהיכהמלשלדגיו41תגמוידבעתאאביויעמש

ארקיוךלמהחלשיו42בשיותגםלשורימיעמש

ךבדעאוהוהיבךיתעבשהאולהוילארמאיויעמשל

תומיכעדתעדיהנאוהנאתכלהוךתאצםויברמאל

אל‐‐עודמו43יתעמשרבדהבוטילארמאתותומת

ךילעיתיוצרשאהוצמהתאוהוהיתעבשתאתרמש

הערהלכתאתעדיהתאיעמשלאךלמהרמאיו44

הוהיבישהויבאדודלתישערשאךבבלעדירשא

דודאסכוךורבהמלשךלמהו45ךשארבךתערתא

תאךלמהוציו46םלועדע‐‐הוהיינפלןוכנהיהי

הנוכנהכלממהותמיוובעגפיואציועדיוהיןבוהינב

המלשדיב

תאחקיוםירצמךלמהערפתאהמלשןתחתיו3

תאתונבלותלכדעדודריעלאהאיביוהערפתב

קר2ביבסםלשוריתמוחתאוהוהיתיבתאוותיב

דעהוהיםשלתיבהנבנאליכתומבבםיחבזמםעה

תוקחבתכללהוהיתאהמלשבהאיו3םההםימיה

ךליו4ריטקמוחבזמאוה‐‐תומבבקרויבאדוד

ףלאהלודגההמבהאיהיכםשחבזלהנעבגךלמה

הארנןועבגב5אוההחבזמהלעהמלשהלעיתולע

לאשםיהלארמאיוהלילהםולחב‐‐המלשלאהוהי

דודךדבעםעתישעהתאהמלשרמאיו6ךלןתאהמ

הקדצבותמאבךינפלךלהרשאכלודגדסחיבא

הזהלודגהדסחהתאולרמשתוךמעבבלתרשיבו

הוהיהתעו7הזהםויכואסכלעבשיןבולןתתו

יכנאויבאדודתחתךדבעתאתכלמההתאיהלא

רשאךמעךותב‐‐ךדבעו8אבותאצעדאאלןטקרענ

תתנו9ברמרפסיאלוהנמיאלרשאברםעתרחב

ערלבוטןיבןיבהלךמעתאטפשלעמשבלךדבעל

רבדהבטייו10הזהדבכהךמעתאטפשללכויימיכ

רמאיו11הזהרבדהתאהמלשלאשיכינדאיניעב

אלוהזהרבדהתאתלאשרשאןעיוילאםיהלא
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תלאשאלורשעךלתלאשאלוםיברםימיךלתלאש

הנה12טפשמעמשלןיבהךלתלאשוךיביאשפנ

רשאןובנוםכחבלךליתתנהנהךירבדכיתישע

םגו13ךומכםוקיאלךירחאוךינפלהיהאלךומכ

אלרשאדובכםגרשעםגךליתתנתלאשאלרשא

יכרדבךלתםאו14ךימילכםיכלמבשיאךומכהיה

יתכראהו‐‐ךיבאדיודךלהרשאכיתוצמויקחרמשל

םלשוריאוביוםולחהנהוהמלשץקיו15ךימיתא

םימלששעיותולעלעיוינדאתירבןוראינפלדמעיו

םישנםיתשהנאבתזא16וידבעלכלהתשמשעיו

השאהרמאתו17וינפלהנדמעתוךלמהלא‐‐תונז

דחאתיבבתבשיתאזההשאהוינאינדאיבתחאה

דלתויתדללישילשהםויביהיו18תיבבהמעדלאו

יתלוזתיבבונתארזןיאודחיונחנאותאזההשאהםג

הלילתאזההשאהןבתמיו19תיבבונחנאםיתש

תאחקתוהלילהךותבםקתו20וילעהבכשרשא

הנבתאוהקיחבוהביכשתוהנשיךתמאוילצאמינב

ינבתאקיניהלרקבבםקאו21יקיחבהביכשהתמה

רשאינבהיהאלהנהורקבבוילאןנובתאותמהנהו

ךנבויחהינביכאלתרחאההשאהרמאתו22יתדלי

הנרבדתויחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמה

יחהינבהזתרמאתאז‐‐ךלמהרמאיו23ךלמהינפל

24יחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבו

ךלמהינפלברחהואביוברחילוחקךלמהרמאיו

תאונתוםינשליחהדליהתאורזגךלמהרמאיו25

רשאהשאהרמאתו26תחאליצחהתאותחאליצחה

רמאתוהנבלעהימחרורמכניכךלמהלאיחההנב

והתימתלאתמהויחהדוליהתאהלונתינדאיב

ךלמהןעיו27ורזג‐‐היהיאלךלםגילםגתרמאתאזו

איהוהתימתאלתמהויחהדוליהתאהלונתרמאיו

טפשרשאטפשמהתאלארשילכועמשיו28ומא

םיהלאתמכחיכואריכךלמהינפמואריוךלמה

טפשמתושעלוברקב

הלאו2לארשילכלעךלמהמלשךלמהיהיו4

ףרחילא3ןהכהקודצןבוהירזעולרשאםירשה

ריכזמהדוליחאןבטפשוהיםירפסאשישינבהיחאו

םינהכרתיבאוקודצואבצהלעעדיוהיןבוהינבו4

הערןהכןתנןבדובזוםיבצנהלעןתנןבוהירזעו5

לעאדבעןבםרינדאותיבהלערשיחאו6ךלמה

לארשילכלעםיבצנרשעםינשהמלשלו7סמה

לעהיהיהנשבשדחותיבתאוךלמהתאולכלכו

רהברוחןבםתומשהלאו8לכלכל)דחאה(דחא

ןוליאושמשתיבוםיבלעשבוץקמברקדןב9םירפא

רפחץראלכוהכשולתובראבדסחןב10ןנחתיב

התיההמלשתבתפטראדתפנלכבדניבאןב11

תיבלכוודגמוךנעתדוליחאןבאנעב12השאלול

ןאשתיבמלאערזילתחתמהנתרצלצארשאןאש

תמרברבגןב13םעמקילרבעמדעהלוחמלבאדע

לבחולדעלגברשאהשנמןבריאיתוחולדעלג

חירבוהמוחתולדגםירעםישש‐‐ןשבברשאבגרא

ילתפנבץעמיחא15המינחמאדעןבבדניחא14תשחנ

ןבאנעב16השאל‐‐המלשתבתמשבתאחקלאוהםג

18רכששיבחורפןבטפשוהי17תולעבורשאבישוח

‐‐דעלגץראביראןברבג19ןמינבבאלאןביעמש

דחאביצנוןשבהךלמגעוירמאהךלמןוחיסץרא

לערשאלוחכםיברלארשיוהדוהי20ץראברשא

היההמלשו21םיחמשוםיתשוםילכאברלםיה

דעוםיתשלפץרארהנהןמ‐‐תוכלממהלכבלשומ

ימילכהמלשתאםידבעוהחנמםישגמםירצמלובג

תלסרכםישלשדחאםוילהמלשםחליהיו22וייח

רקבםירשעוםיארברקבהרשע23חמקרכםיששו

םירברבורומחיויבצוליאמדבלןאצהאמו‐‐יער

חספתמרהנהרבעלכבהדראוהיכ24םיסובא

לכמולהיהםולשורהנהרבעיכלמלכב‐‐הזעדעו

שיאחטבללארשיוהדוהיבשיו25ביבסמ‐‐וירבע

ימילכ‐‐עבשראבדעוןדמותנאתתחתוונפגתחת

‐‐םיסוסתוראףלאםיעבראהמלשליהיו26המלש

םיבצנהולכלכו27םישרפףלארשעםינשוובכרמל

ןחלשלאברקהלכתאוהמלשךלמהתאהלאה

םירעשהו28רבדורדעיאלושדחשיא‐‐המלשךלמה
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היהירשאםוקמהלאואבי‐‐שכרלוםיסוסלןבתהו

המלשלהמכחםיהלאןתיו29וטפשמכשיאםש

תפשלערשאלוחכ‐‐בלבחרודאמהברההנובתו

לכמוםדקינבלכתמכחמהמלשתמכחברתו30םיה

יחרזאהןתיאמםדאהלכמםכחיו31םירצמתמכח

םיוגהלכבומשיהיולוחמינבעדרדולכלכוןמיהו

השמחורישיהיולשמםיפלאתשלשרבדיו32ביבס

דעוןונבלברשאזראהןמםיצעהלערבדיו33ףלאו

ףועהלעוהמהבהלערבדיוריקבאצירשאבוזאה

עמשלםימעהלכמואביו34םיגדהלעושמרהלעו

ועמשרשאץראהיכלמלכתאמ‐‐המלשתמכחתא

ותמכחתא

יכהמלשלאוידבעתארוצךלמםריחחלשיו5

היהבהאיכוהיבאתחתךלמלוחשמותאיכעמש

םריחלאהמלשחלשיו2םימיהלכ‐‐דודלםריח

תונבללכיאליכיבאדודתאתעדיהתא3רמאל

‐‐והבבסרשאהמחלמהינפמויהלאהוהיםשלתיב

התעו4)ילגר(ולגרתופכתחתםתאהוהיתתדע

5ערעגפןיאוןטשןיאביבסמיליהלאהוהיחינה

רבדרשאכיהלאהוהיםשלתיבתונבל‐‐רמאיננהו

לעךיתחתןתארשאךנברמאליבאדודלאהוהי

ותרכיוהוצהתעו6ימשלתיבההנביאוהךאסכ

רכשוךידבעםעויהיידבעוןונבלהןמםיזראיל

יכתעדיהתאיכרמאתרשאלככךלןתאךידבע

עמשכיהיו7םינדצכ‐‐םיצעתרכלעדישיאונבןיא

ךורברמאיודאמחמשיו‐‐המלשירבדתאםריח

הזהברהםעהלעםכחןבדודלןתנרשאםויההוהי

רשאתאיתעמשרמאלהמלשלאםריחחלשיו8

םיזראיצעבךצפחלכתאהשעאינאילאתחלש

ינאוהמיןונבלהןמודריידבע9םישורביצעבו

ילאחלשתרשאםוקמהדעםיבתורבדםמישא

תתליצפחתאהשעתהתאואשתהתאו‐‐םשםיתצפנו

יצעוםיזראיצעהמלשלןתנםוריחיהיו10יתיבםחל

םירשעםריחלןתנהמלשו11וצפחלכ‐‐םישורב

תיתכןמשרכםירשעוותיבלתלכמםיטחרכףלא

המכחןתנהוהיו12הנשבהנשםריחלהמלשןתיהכ

ןיבוםריחןיבםלשיהיוולרבדרשאכהמלשל

סמהמלשךלמהלעיו13םהינשתירבותרכיוהמלש

םחלשיו14שיאףלאםישלשסמהיהיולארשילכמ

ויהישדח‐‐תופילחשדחבםיפלאתרשעהנונבל

15סמהלעםרינדאוותיבבםישדחםינשןונבלב

ףלאםינמשולבסאשנףלאםיעבשהמלשליהיו

לערשאהמלשלםיבצנהירשמדבל16רהבבצח

םעבםידרה‐‐תואמשלשוםיפלאתשלשהכאלמה

תולדגםינבאועסיוךלמהוציו17הכאלמבםישעה

ינבולספיו18תיזגינבא‐‐תיבהדסילתורקיםינבא

םינבאהוםיצעהוניכיוםילבגהו‐‐םוריחינבוהמלש

תיבהתונבל

ינבתאצלהנשתואמעבראוהנשםינומשביהיו6

אוהוזשדחבתיעיברההנשבםירצמץראמלארשי

תיבהןביולארשילעהמלשךלמלינשהשדחה

םישש‐‐הוהילהמלשךלמההנברשאתיבהו2הוהיל

3ותמוקהמאםישלשוובחרםירשעווכראהמא

לעוכראהמאםירשע‐‐תיבהלכיהינפלעםלואהו

שעיו4תיבהינפלעובחרהמאברשעתיבהבחרינפ

עוציתיבהריקלעןביו5םימוטאםיפקשינולחתיבל

ריבדלולכיהלביבסתיבהתוריקתאביבס)עיצי(

שמחהנתחתה)עיציה(עוציה6ביבסתועלצשעיו

תישילשהוהבחרהמאבששהנכיתהוהבחרהמאב

הצוחביבסתיבלןתנתוערגמיכהבחרהמאבעבש

ןבא‐‐ותנבהבתיבהו7תיבהתוריקבזחאיתלבל

אללזרבילכלכןזרגהותובקמוהנבנעסמהמלש

ףתכלאהנכיתהעלצהחתפ8ותנבהבתיבבעמשנ

הנכיתהןמוהנכיתהלעולעיםילולבותינמיהתיבה

תיבהתאןפסיווהלכיותיבהתאןביו9םישלשהלא

לע)עיציה(עוציהתאןביו10םיזראבתרדשוםיבג

יצעבתיבהתאזחאיוותמוקתומאשמחתיבהלכ

תיבה12רמאלהמלשלאהוהירבדיהיו11םיזרא

יטפשמתאויתקחבךלתםאהנבהתארשאהזה

יתמקהו‐‐םהבתכלליתוצמלכתאתרמשוהשעת
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יתנכשו13ךיבאדודלאיתרבדרשאךתאירבדתא

ןביו14לארשיימעתאבזעאאלולארשיינבךותב

תיבהתוריקתאןביו15והלכיותיבהתאהמלש

תוריקדעתיבהעקרקמ‐‐םיזראתועלצבהתיבמ

תועלצבתיבהעקרקתאףציותיבמץעהפצןפסה

)יתכרימ(יתוכרימהמאםירשעתאןביו16םישורב

ןביותוריקהדעעקרקהןמםיזראתועלצבתיבה

המאבםיעבראו17םישדקהשדקלריבדלתיבמול

המינפתיבהלאזראו18ינפללכיההאוה‐‐תיבההיה

הארנןבאןיאזראלכהםיצצירוטפוםיעקפתעלקמ

תאםשןתתלןיכההמינפמתיבהךותבריבדו19

ךראהמאםירשעריבדהינפלו20הוהיתירבןורא

בהזוהפציוותמוקהמאםירשעובחרהמאםירשעו

המינפמתיבהתאהמלשףציו21זראחבזמףציורוגס

ינפלבהז)תוקותרב(תוקיתרברבעיורוגסבהז

דעבהזהפצתיבהלכתאו22בהזוהפציוריבדה

23בהזהפצריבדלרשאחבזמהלכותיבהלכםת

ותמוקתומארשעןמשיצעםיבורכינשריבדבשעיו

ףנכתומאשמחותחאהבורכהףנכתומאשמחו24

תוצקדעוויפנכתוצקמתומארשעתינשהבורכה

בצקותחאהדמינשהבורכההמאברשעו25ויפנכ

רשעדחאהבורכהתמוק26םיברכהינשלדחא

ךותבםיבורכהתאןתיו27ינשהבורכהןכוהמאב

ףנכעגתוםיברכהיפנכתאושרפיוימינפהתיבה

ינשהריקבתעגנינשהבורכהףנכוריקבדחאה

ףציו28ףנכלאףנכתעגנתיבהךותלאםהיפנכו

בסמתיבהתוריקלכתאו29בהזםיבורכהתא

‐םיצצירוטפותרמתוםיבורכתועלקמיחותפעלק

‐‐בהזהפצתיבהעקרקתאו30ןוציחלוםינפלמ‐

תותלדהשעריבדהחתפתאו31ןוציחלוהמינפל

יצעתותלדיתשו32תישמחתוזוזמליאהןמשיצע

ירוטפותרמתוםיבורכתועלקמםהילעעלקוןמש

תאתורמתהלעוםיבורכהלעדריובהזהפצוםיצצ

תאמןמשיצעתוזוזמלכיההחתפלהשעןכו33בהזה

תלדהםיעלצינשםישורביצעתותלדיתשו34תיעבר

35םילילגתינשהתלדהםיעלקינשוםילילגתחאה

רשימבהזהפצוםיצצירטפותורמתוםיבורכעלקו

ירוטהשלשתימינפהרצחהתאןביו36הקחמהלע

תיבדסיתיעיברההנשב37םיזראתתרכרוטותיזג

אוהלובחריבהרשעתחאההנשבו38וזחריב‐‐הוהי

וטפשמלכלווירבדלכלתיבההלכינימשהשדחה

םינשעבשוהנביו

תאלכיוהנשהרשעשלשהמלשהנבותיבתאו7

וכראהמאהאמןונבלהרעיתיבתאןביו2ותיבלכ

העבראלעותמוקהמאםישלשוובחרהמאםישמחו

ןפסו3םידומעהלעםיזראתותרכוםיזראידומעירוט

םיעבראםידומעהלערשאתועלצהלעלעממזראב

םירוטהשלשםיפקשו4רוטהרשעהשמח‐‐השמחו

תוזוזמהוםיחתפהלכו5םימעפשלשהזחמלאהזחמו

6םימעפשלשהזחמלאהזחמלומוףקשםיעבר

םישלשווכראהמאםישמחהשעםידומעהםלואתאו

7םהינפלעבעוםידמעוםהינפלעםלואוובחרהמא

ןופסוהשעטפשמהםלאםשטפשירשאאסכהםלואו

םשבשירשאותיבו8עקרקהדעעקרקהמזראב

תיבוהיההזההשעמכםלואלתיבמתרחאהרצח

לכ9הזהםלואכהמלשחקלרשאהערפתבלהשעי

תיבמהרגמבתוררגמתיזגתודמכתרקיםינבאהלא

הלודגהרצחהדעץוחמותוחפטהדעדסממוץוחמו

רשעינבא‐‐תולדגםינבאתורקיםינבאדסימו10

תורקיםינבאהלעמלמו11תומאהנמשינבאותומא

השלשביבסהלודגהרצחו12זראו‐‐תיזגתודמכ

הוהיתיברצחלוםיזראתתרכרוטותיזגםירוט

חקיוהמלשךלמהחלשיו13תיבהםלאלותימינפה

ילתפנהטממאוההנמלאהשאןב14רצמםריחתא

תאוהמכחהתאאלמיותשחנשרחירצשיאויבאו

אוביותשחנבהכאלמלכתושעלתעדהתאוהנובתה

תארציו15ותכאלמלכתאשעיוהמלשךלמהלא

דומעהתמוקהמאהרשעהנמשתשחנםידומעהינש

ינשהדומעהתאבסיהמאהרשעםיתשטוחודחאה

קצמ‐‐םידומעהישארלעתתלהשעתרתכיתשו16
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תומאשמחותחאהתרתכהתמוקתומאשמחתשחנ

םילדגהכבשהשעמםיכבש17תינשהתרתכהתמוק

‐‐םידומעהשארלערשאתרתכלתורשרשהשעמ

שעיו18תינשהתרתכלהעבשותחאהתרתכלהעבש

תחאההכבשהלעביבסםירוטינשוםידומעהתא

השעןכוםינמרהשארלערשאתרתכהתאתוסכל

‐‐םידומעהשארלערשאתרתכו19תינשהתרתכל

ינשלעתרתכו20תומאעבראםלואבןשושהשעמ

הכבשרבעלרשאןטבהתמעלמלעממםגםידומעה

תרתכהלעביבסםירטםיתאמםינומרהו)הכבשה(

תאםקיולכיההםלאלםידמעהתאםקיו21תינשה

דומעהתאםקיוןיכיומשתאארקיוינמיהדומעה

םידומעהשארלעו22זעבומשתאארקיוילאמשה

תאשעיו23םידומעהתכאלמםתתוןשושהשעמ

ביבסלגעותפשדעותפשמהמאברשעקצומםיה

בסיהמאבםישלש)וקו(הוקוותמוקהמאבשמחו

םיבבסביבסותפשלתחתמםיעקפו24ביבסותא

םירוטינשביבסםיהתאםיפקמהמאברשע‐‐ותא

רקברשעינשלעדמע25ותקציבםיקציםיעקפה

םינפהשלשוהמיםינפהשלשוהנופצםינפהשלש

לכוהלעמלמםהילעםיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנ

תפשהשעמכותפשוחפטויבעו26התיבםהירחא

תונכמהתאשעיו27ליכיתבםיפלאןשושחרפסוכ

עבראותחאההנוכמהךראהמאבעבראתשחנרשע

השעמהזו28התמוקהמאבשלשוהבחרהמאב

לעו29םיבלשהןיבתרגסמוםהלתרגסמהנוכמה

םיבורכורקבתויראםיבלשהןיברשאתורגסמה

תוילרקבלותויראלתחתמולעממןכםיבלשהלעו

תחאההנוכמלתשחנינפואהעבראו30דרומהשעמ

תחתמםהלתפתכויתמעפהעבראותשחנינרסו

תיבמוהיפו31תוילשיארבעמתוקציתופתכהריכל

יצחוהמאןכהשעמלגעהיפוהמאבהלעמותרתכל

אלתועברמםהיתרגסמותועלקמהיפלעםגוהמאה

תודיותורגסמלתחתמלםינפואהתעבראו32תולגע

יצחוהמאדחאהןפואהתמוקוהנוכמבםינפואה

הבכרמהןפואהשעמכםינפואההשעמו33המאה

34קצומלכה‐‐םהירשחוםהיקשחוםהיבגוםתודי

ןמתחאההנכמהתונפעבראלא‐‐תופתכעבראו

‐‐המוקהמאהיצחהנוכמהשארבו35היפתכהנכמה

36הנממהיתרגסמוהיתדיהנכמהשארלעוביבסלגע

)היתרגסמ(היתרגסמולעוהיתדיתחלהלעחתפיו

37ביבסתוילושיארעמכ‐‐תרמתותויראםיבורכ

תחאהדמדחאקצומתונכמהרשעתאהשעתאזכ

תשחנתוריכהרשעשעיו38הנהלכל‐‐דחאבצק

רויכההמאבעבראדחאהרויכהליכיתבםיעברא

תונכמהרשעלתחאההנוכמהלעדחארויכ‐‐דחאה

שמחוןימימתיבהףתכלעשמחתונכמהתאןתיו39

תיבהףתכמןתנםיהתאוולאמשמתיבהףתכלע

תוריכהתא‐‐םוריחשעיו40בגנלוממ‐‐המדקתינמיה

תאתושעלםריחלכיותוקרזמהתאוםיעיהתאו

41הוהיתיבהמלשךלמלהשערשאהכאלמהלכ

םידומעהשארלערשאתרתכהתלגוםינשםידמע

תרתכהתולגיתשתאתוסכל‐‐םיתשתוכבשהוםיתש

תואמעבראםינמרהתאו42םידומעהשארלערשא

תחאההכבשלםינמרםירוטינש‐‐תוכבשהיתשל

םידומעהינפלערשאתרתכהתולגיתשתאתוסכל

תונכמהלעהרשעתריכהתאורשעתונכמהתאו43

45םיהתחתרשעםינשרקבהתאודחאהםיהתאו44

םילכהלכתאותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריסהתאו

תיבהמלשךלמלםריחהשערשא)הלאה(להאה

ךלמהםקציןדריהרככב46טרממתשחנ‐‐הוהי

המלשחניו47ןתרצןיבותוכסןיבהמדאההבעמב

לקשמרקחנאל‐‐דאמדאמברמםילכהלכתא

הוהיתיברשאםילכהלכתא‐‐המלששעיו48תשחנה

םינפהםחלוילערשאןחלשהתאובהזהחבזמתא

ינפללואמשמשמחוןימימשמחתורנמהתאו49בהז

בהזםיחקלמהותרנהוחרפהורוגסבהז‐‐ריבדה

‐תותחמהותופכהותוקרזמהותורמזמהותופסהו50

שדקלימינפהתיבהתותלדלתותפהורוגסבהז‐

לכםלשתו51בהז‐‐לכיהלתיבהיתלדלםישדקה
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אביוהוהיתיבהמלשךלמההשערשאהכאלמה

תאובהזהתאוףסכהתאויבאדודישדקתאהמלש

הוהיתיבתורצאבןתנ‐‐םילכה

ישארלכתאלארשיינקזתאהמלשלהקיזא8

‐‐המלשךלמהלאלארשיינבלתובאהיאישנתוטמה

‐‐דודריעמהוהיתירבןוראתאתולעהלםלשורי

לארשישיאלכהמלשךלמהלאולהקיו2ןויצאיה

לכואביו3יעיבשהשדחהאוה‐‐גחבםינתאהחריב

ןוראתאולעיו4ןוראהתאםינהכהואשיולארשיינקז

להאברשאשדקהילכלכתאודעומלהאתאוהוהי

תדעלכוהמלשךלמהו5םיולהוםינהכהםתאולעיו

ןאצםיחבזמ‐‐ןוראהינפלותאוילעםידעונהלארשי

םינהכהואביו6ברמונמיאלוורפסיאלרשארקבו

לא‐‐תיבהריבדלאומוקמלאהוהיתירבןוראתא

םיבורכהיכ7םיבורכהיפנכתחתלאםישדקהשדק

לעםיברכהוכסיוןוראהםוקמלאםיפנכםישרפ

ואריוםידבהוכראיו8הלעמלמוידבלעוןוראה

ואריאלוריבדהינפלעשדקהןמםידבהישאר

ינשקרןוראבןיא9הזהםויהדעםשויהיוהצוחה

תרכרשא‐‐ברחבהשמםשחנהרשאםינבאהתוחל

יהיו10םירצמץראמםתאצבלארשיינבםעהוהי

11הוהיתיבתאאלמןנעהושדקהןמםינהכהתאצב

אלמיכןנעהינפמתרשלדמעלםינהכהולכיאלו

הוהיהמלשרמאזא12הוהיתיבתאהוהידובכ

ןוכמ‐‐ךללבזתיביתינבהנב13לפרעבןכשלרמא

לכתאךרביווינפתאךלמהבסיו14םימלועךתבשל

ךורברמאיו15דמעלארשילהקלכולארשילהק

ודיבויבאדודתאויפברבדרשאלארשייהלאהוהי

תאימעתאיתאצוהרשאםויהןמ16רמאלאלמ

לארשייטבשלכמריעביתרחבאלםירצממלארשי

לעתויהלדודברחבאוםשימשתויהלתיבתונבל

תיבתונבל‐‐יבאדודבבלםעיהיו17לארשיימע

יבאדודלאהוהירמאיו18לארשייהלאהוהיםשל

יכתביטה‐‐ימשלתיבתונבלךבבלםעהיהרשאןעי

םאיכתיבההנבתאלהתאקר19ךבבלםעהיה

םקיו20ימשלתיבההנביאוהךיצלחמאציהךנב

בשאויבאדודתחתםקאורבדרשאורבדתאהוהי

םשלתיבההנבאוהוהירבדרשאכלארשיאסכלע

רשאןוראלםוקמםשםשאו21לארשייהלאהוהי

םתאואיצוהבוניתבאםעתרכרשאהוהיתירבםש

דגנהוהיחבזמינפלהמלשדמעיו22םירצמץראמ

הוהירמאיו23םימשהויפכשרפיולארשילהקלכ

לעולעממםימשבםיהלאךומכןיאלארשייהלא

םיכלההךידבעלדסחהותירבהרמשתחתמץראה

תאיבאדודךדבעלתרמשרשא24םבללכבךינפל

הזהםויכתאלמךדיבוךיפברבדתוולתרבדרשא

תאיבאדודךדבעלרמשלארשייהלאהוהיהתעו25

בשיינפלמשיאךלתרכיאלרמאלולתרבדרשא

תכללםכרדתאךינבורמשיםאקרלארשיאסכלע

ןמאי‐‐לארשייהלאהתעו26ינפלתכלהרשאכינפל

27יבאדודךדבעלתרבדרשא)ךרבד(ךירבדאנ

ימשוםימשההנהץראהלעםיהלאבשיםנמאהיכ

יתינברשאהזהתיבהיכףא‐‐ךולכלכיאלםימשה

יהלאהוהי‐‐ותנחתלאוךדבעתלפתלאתינפו28

ללפתמךדבערשאהלפתהלאוהנרהלאעמשל

הזהתיבהלאתחתפךניעתויהל29םויהךינפל

‐‐םשימשהיהיתרמארשאםוקמהלאםויוהליל

םוקמהלאךדבעללפתירשאהלפתהלאעמשל

רשאלארשיךמעוךדבעתנחתלאתעמשו30הזה

ךתבשםוקמלאעמשתהתאוהזהםוקמהלאוללפתי

שיאאטחירשאתא31תחלסותעמשוםימשהלא

‐ךחבזמינפלהלאאבוותלאהלהלאובאשנווהערל

תאתטפשותישעוםימשהעמשתהתאו32הזהתיבב‐

קידצהלוושארבוכרדתתלעשרעישרהל‐‐ךידבע

ינפללארשיךמעףגנהב33ותקדצכולתתלקידצ

ךמשתאודוהוךילאובשוךלואטחירשא‐‐ביוא

עמשתהתאו34הזהתיבבךילאוננחתהווללפתהו

לאםתבשהולארשיךמעתאטחלתחלסוםימשה

אלוםימשרצעהב35םתובאלתתנרשאהמדאה

הזהםוקמהלאוללפתהוךלואטחייכרטמהיהי
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התאו36םנעתיכןובושיםתאטחמוךמשתאודוהו

‐‐לארשיךמעוךידבעתאטחלתחלסוםימשהעמשת

רטמהתתנוהבוכלירשאהבוטהךרדהתאםרותיכ

היהייכבער37הלחנלךמעלהתתנרשאךצראלע

יכליסחהבראןוקריןופדשהיהייכרבדץראב

הלחמלכעגנלכ‐‐וירעשץראבוביאולרצייכהיהי

לכלםדאהלכלהיהתרשאהנחתלכהלפתלכ38

ויפכשרפוובבלעגנשיאןועדירשא‐‐לארשיךמע

ךתבשןוכמםימשהעמשתהתאו39הזהתיבהלא

תאעדתרשאויכרדלככשיאלתתנותישעותחלסו

םדאהינבלכבבלתאךדבלתעדיהתאיכובבל

ינפלעםייחםהרשאםימיהלכךואריןעמל40

רשאירכנהלאםגו41וניתבאלהתתנרשא‐‐המדאה

ךמשןעמלהקוחרץראמאבואוהלארשיךמעמאל

ךערזוהקזחהךדיתאולודגהךמשתאןועמשייכ42

עמשתהתא43הזהתיבהלאללפתהואבוהיוטנה

ךילאארקירשאלככתישעוךתבשןוכמםימשה

הארילךמשתאץראהימעלכןועדיןעמל‐‐ירכנה

תיבהלעארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכךתא

וביאלעהמחלמלךמעאצייכ44יתינברשאהזה

ריעהךרדהוהילאוללפתהוםחלשתרשאךרדב

תעמשו45ךמשליתנברשאתיבהוהבתרחברשא

46םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתאםימשה

םבתפנאואטחיאלרשאםדאןיאיכךלואטחייכ

ביואהץראלאםהיבשםובשוביואינפלםתתנו

רשאץראבםבללאובישהו47הבורקואהקוחר

רמאלםהיבשץראבךילאוננחתהוובשוםשובשנ

לכבוםבבללכבךילאובשו48ונעשרוניועהוונאטח

ךילאוללפתהוםתאובשרשאםהיביאץראבםשפנ

תרחברשאריעהםתובאלהתתנרשאםצראךרד

םימשהתעמשו49ךמשל)יתינב(תינברשאתיבהו

םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתאךתבשןוכמ

רשאםהיעשפלכלוךלואטחרשאךמעלתחלסו50

יכ51םומחרוםהיבשינפלםימחרלםתתנוךבועשפ

רוכךותמםירצממתאצוהרשאםהךתלחנוךמע

לאוךדבעתנחתלאתחתפךיניעתויהל52לזרבה

ךילאםארקלכבםהילאעמשללארשיךמעתנחת

ץראהימעלכמהלחנלךלםתלדבההתאיכ53

וניתבאתאךאיצוהבךדבעהשמדיבתרבדרשאכ

ללפתהלהמלשתולככיהיו54הוהיינדא‐‐םירצממ

ינפלמםקתאזההנחתהוהלפתהלכתאהוהילא

55םימשהתושרפויפכוויכרבלעערכמהוהיחבזמ

רמאללודגלוקלארשילהקלכתאךרביו‐‐דמעיו

לככלארשיומעלהחונמןתנרשאהוהיךורב56

רשאבוטהורבדלכמדחארבדלפנאלרבדרשא

רשאכונמעוניהלאהוהייהי57ודבעהשמדיברבד

תוטהל58ונשטילאוונבזעילאוניתבאםעהיה

ויקחוויתוצמרמשלוויכרדלכבתכלל‐‐וילאונבבל

הלאירבדויהיו59וניתבאתאהוצרשאויטפשמו

וניהלאהוהילאםיברקהוהיינפליתננחתהרשא

‐לארשיומעטפשמוודבעטפשמתושעלהלילוםמוי

הוהייכץראהימעלכתעדןעמל60ומויבםוירבד‐

הוהיםעםלשםכבבלהיהו61דועןיאםיהלאהאוה

62הזהםויכויתוצמרמשלוויקחבתכללוניהלא

63הוהיינפלחבזםיחבזומעלארשילכוךלמהו

רקבהוהילחבזרשאםימלשהחבזתאהמלשחבזיו

תאוכנחיוףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשוםירשע

שדקאוההםויב64לארשיינבלכוךלמההוהיתיב

השעיכ‐‐הוהיתיבינפלרשארצחהךותתאךלמה

יכםימלשהיבלחתאוהחנמהתאוהלעהתאםש

הלעהתאליכהמןטקהוהיינפלרשאתשחנהחבזמ

תעבהמלששעיו65םימלשהיבלחתאוהחנמהתאו

אובלמלודגלהקומעלארשילכוגחהתאאיהה

םימיתעבשוניהלאהוהיינפלםירצמלחנדעתמח

חלשינימשהםויב66םוירשעהעברא‐‐םימיתעבשו

םיחמשםהילהאלוכליוךלמהתאוכרביוםעהתא

ודבעדודלהוהיהשערשאהבוטהלכלעבליבוטו

ומעלארשילו

תיבתאוהוהיתיבתאתונבלהמלשתולככיהיו9

אריו2תושעלץפחרשאהמלשקשחלכתאוךלמה
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3ןועבגבוילאהארנרשאכתינשהמלשלאהוהי

ךתנחתתאוךתלפתתאיתעמשוילאהוהירמאיו

רשאהזהתיבהתאיתשדקה‐‐ינפלהתננחתהרשא

םשיבלויניעויהוםלועדעםשימשםושלהתנב

דודךלהרשאכינפלךלתםאהתאו4םימיהלכ

‐ךיתיוצרשאלככתושעלרשיבובבלםתבךיבא

ךתכלממאסכתאיתמקהו5רמשתיטפשמויקח‐

ךיבאדודלעיתרבדרשאכםלעל‐‐לארשילע

בושםא6לארשיאסכלעמשיאךלתרכיאלרמאל

יתקחיתוצמורמשתאלוירחאמםכינבוםתאןובשת

םירחאםיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשא

ינפלעמלארשיתאיתרכהו7םהלםתיוחתשהו

יתשדקהרשאתיבהתאוםהליתתנרשאהמדאה

הנינשלולשמללארשיהיהוינפלעמחלשאימשל

וילערבעלכןוילעהיהיהזהתיבהו8םימעהלכב

ץראלהככהוהיהשעהמלעורמאוקרשוםשי

הוהיתאובזערשאלעורמאו9הזהתיבלותאזה

וקזחיוםירצמץראמםתבאתאאיצוהרשאםהיהלא

לעםדבעיוםהל)ווחתשיו(וחתשיוםירחאםיהלאב

יהיו10תאזההערהלכתאםהילעהוהיאיבהןכ

‐‐םיתבהינשתאהמלשהנברשאהנשםירשעהצקמ

אשנרצךלמםריח11ךלמהתיבתאוהוהיתיבתא

לכל‐‐בהזבוםישורביצעבוםיזראיצעבהמלשתא

ץראבריעםירשעםריחלהמלשךלמהןתיזאוצפח

רשאםירעהתאתוארלרצמםריחאציו12לילגה

םירעההמ‐‐רמאיו13ויניעבורשיאלוהמלשולןתנ

לובכץראםהלארקיויחאילהתתנרשאהלאה

םירשעוהאמךלמלםריחחלשיו14הזהםויהדע

המלשךלמההלעהרשאסמהרבדהזו15בהזרככ

תמוחתאואולמהתאוותיבתאוהוהיתיבתאתונבל

ךלמהערפ16רזגתאוודגמתאורצחתאוםלשורי

ינענכהתאושאבהפרשיורזגתאדכליוהלעםירצמ

המלשתשאותבלםיחלשהנתיוגרהריעבבשיה

תאו18ןותחתןרחתיבתאורזגתאהמלשןביו17

תאו19ץראברבדמב)רמדת(רמתתאותלעב

בכרהירעתאוהמלשלויהרשאתונכסמהירעלכ

תונבלקשחרשאהמלשקשחתאוםישרפהירעתאו

םעהלכ20ותלשממץראלכבוןונבלבוםלשוריב

רשאיסוביהויוחהיזרפהיתחהירמאהןמרתונה

םהירחאורתנרשאםהינב21המהלארשיינבמאל

םלעיוםמירחהללארשיינבולכיאלרשאץראב

אללארשיינבמו22הזהםויהדעדבעסמלהמלש

וירשווידבעוהמחלמהישנאםהיכדבעהמלשןתנ

רשאםיבצנהירשהלא23וישרפוובכרירשווישילשו

םידרה‐‐תואמשמחוםישמחהמלשלהכאלמהלע

ריעמהתלעהערפתבךא24הכאלמבםישעהםעב

25אולמהתאהנבזאהלהנברשאהתיבלאדוד

לעםימלשותולעהנשבםימעפשלשהמלשהלעהו

הוהיינפלרשאותאריטקהוהוהילהנברשאחבזמה

ןויצעבהמלשךלמההשעינאו26תיבהתאםלשו

27םודאץראב‐‐ףוסםיתפשלעתולאתארשארבג

‐‐םיהיעדיתוינאישנאוידבעתאינאבםריחחלשיו

בהזםשמוחקיו‐‐הריפואואביו28המלשידבעםע

המלשךלמהלאואביורככםירשעותואמעברא

םשל‐‐המלשעמשתאתעמשאבשתכלמו10

ליחבהמלשוריאבתו2תודיחבותסנלאבתוהוהי

ןבאודאמברבהזוםימשבםיאשנםילמגדאמדבכ

רשאלכתאוילארבדתוהמלשלאאבתוהרקי

הירבדלכתאהמלשהלדגיו3הבבלםעהיה

4הלדיגהאלרשאךלמהןמםלענרבדהיהאל

רשאתיבהוהמלשתמכחלכתאאבשתכלמארתו

ותרשמדמעמווידבעבשומוונחלשלכאמו5הנב

אלוהוהיתיבהלעירשאותלעוויקשמוםהישבלמו

היהתמאךלמהלארמאתו6חורדועהבהיה

ךתמכחלעוךירבדלע‐‐יצראביתעמשרשארבדה

הניארתויתאברשאדעםירבדליתנמאהאלו7

לאבוטוהמכחתפסוהיצחהילדגהאלהנהויניע

ךידבעירשאךישנאירשא8יתעמשרשאהעומשה

ךתמכחתאםיעמשהדימתךינפלםידמעההלא

לעךתתלךבץפחרשאךורבךיהלאהוהייהי9
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ךמישיוםלעללארשיתאהוהיתבהאב‐‐לארשיאסכ

האמךלמלןתתו10הקדצוטפשמתושעלךלמל

הרקיןבאו‐‐דאמהברהםימשבובהזרככםירשעו

אבשתכלמהנתנרשאברלדועאוההםשבכאבאל

ריפואמבהזאשנרשאםריחינאםגו11המלשךלמל

הרקיןבאו‐‐דאמהברהםיגמלאיצעריפאמאיבה

הוהיתיבלדעסמםיגמלאהיצעתאךלמהשעיו12

יצעןכאבאלםירשלםילבנותורנכוךלמהתיבלו

המלשךלמהו13הזהםויהדעהארנאלוםיגמלא

דבלמהלאשרשאהצפחלכתאאבשתכלמלןתנ

הצראלךלתוןפתוהמלשךלמהדיכהלןתנרשא

המלשלאברשאבהזהלקשמיהיו14הידבעואיה

דבל15בהזרככששוםיששתואמשש‐‐תחאהנשב

ברעהיכלמלכוםילכרהרחסמוםירתהישנאמ

בהזהנצםיתאמהמלשךלמהשעיו16ץראהתוחפו

שלשו17תחאההנצהלעהלעיבהזתואמששטוחש

לעהלעיבהזםינמתשלש‐‐טוחשבהזםינגמתואמ

שעיו18ןונבלהרעיתיבךלמהםנתיותחאהןגמה

תולעמשש19זפומבהזוהפציולודגןשאסכךלמה

לאהזמוהזמתדיווירחאמהסכללגעשארוהסכל

20תודיהלצאםידמעתויראםינשותבשהםוקמ

הזמ‐‐תולעמהששלעםשםידמעםיירארשעםינשו

הקשמילכלכו21תוכלממלכלןכהשענאלהזמו

בהזןונבלהרעיתיבילכלכובהזהמלשךלמה

22המואמל‐‐המלשימיבבשחנאלףסכןיארוגס

שלשלתחאםריחינאםעםיבךלמלשישרתינאיכ

םיבהנשףסכובהזתאשנשישרתינאאובתםינש

יכלמלכמהמלשךלמהלדגיו23םייכתוםיפקו

תאםישקבמ‐‐ץראהלכו24המכחלורשעל‐‐ץראה

25ובלבםיהלאןתנרשאותמכחתאעמשלהמלשינפ

תומלשובהזילכוףסכילכותחנמשיאםיאבמהמהו

26הנשבהנשרבד‐‐םידרפוםיסוסםימשבוקשנו

תואמעבראוףלאוליהיוםישרפובכרהמלשףסאיו

םעובכרהירעבםחניוםישרפףלארשעםינשובכר

םלשוריבףסכהתאךלמהןתיו27םלשוריבךלמה

‐‐הלפשברשאםימקשכןתנםיזראהתאוםינבאכ

‐הוקמוםירצממהמלשלרשאםיסוסהאצומו28ברל

אצתוהלעתו29ריחמבהוקמוחקיךלמהירחס‐

םישמחבסוסוףסכתואמששבםירצממהבכרמ

םדיב‐‐םראיכלמלוםיתחהיכלמלכלןכוהאמו

ואצי

תאו‐‐תוברתוירכנםישנבהאהמלשךלמהו11

2תיתחתינדצתימדאתוינמעתויבאומהערפתב

ואבתאללארשיינבלאהוהירמארשאםיוגהןמ

ירחאםכבבלתאוטיןכאםכבואביאלםהוםהב

םישנוליהיו3הבהאלהמלשקבדםהב‐‐םהיהלא

תאוישנוטיותואמשלשםישגלפותואמעבשתורש

ירחאובבלתאוטהוישנהמלשתנקזתעליהיו4ובל

ויהלאהוהיםעםלשובבלהיהאלוםירחאםיהלא

יהלאתרתשעירחא‐‐המלשךליו5ויבאדיודבבלכ

ערההמלששעיו6םינמעץקשםכלמירחאוםינדצ

זא7ויבאדודכהוהיירחאאלמאלוהוהייניעב

לערשארהבבאומץקששומכלהמבהמלשהנבי

לכלהשעןכו8ןומעינבץקשךלמלוםלשוריינפ

ףנאתיו9ןהיהלאלתוחבזמותוריטקמתוירכנהוישנ

לארשייהלאהוהיםעמובבלהטניכהמלשבהוהי

הזהרבדהלעוילאהוצו10םימעפוילאהארנה

רשאתארמשאלוםירחאםיהלאירחאתכליתלבל

תאזהתיהרשאןעיהמלשלהוהירמאיו11הוהיהוצ

ערק‐‐ךילעיתיוצרשאיתקחויתירבתרמשאלוךמע

ךא12ךדבעלהיתתנוךילעמהכלממהתאערקא

הנערקאךנבדימךיבאדודןעמלהנשעאאלךימיב

ןתאדחאטבשערקאאלהכלממהלכתאקר13

14יתרחברשאםלשוריןעמלוידבעדודןעמלךנבל

ךלמהערזמימדאהדדהתאהמלשלןטשהוהיםקיו

באויתולעבםודאתאדודתויהביהיו15םודאבאוה

םודאברכזלכךיוםיללחהתארבקלאבצהרש

דעלארשילכובאויםשבשיםישדחתששיכ16

םישנאואוהדדאחרביו17םודאברכזלכתירכה

רענדדהוםירצמאובל‐‐ותאויבאידבעמםיימדא
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םמעםישנאוחקיוןראפואביוןידממומקיו18ןטק

ולןתיוםירצמךלמהערפלאםירצמואביוןראפמ

ןחדדהאצמיו19ולןתנץראוולרמאםחלותיב

תוחאותשאתוחאתאהשאולןתיודאמהערפיניעב

תבנגתאסינפחתתוחאולדלתו20הריבגהסינפחת

תיבתבנגיהיוהערפתיבךותבסנפחתוהלמגתוונב

יכםירצמבעמשדדהו21הערפינבךותבהערפ

רמאיואבצהרשבאויתמיכוויתבאםעדודבכש

ולרמאיו22יצראלאךלאוינחלשהערפלאדדה

לאתכללשקבמךנהוימערסחהתאהמיכהערפ

םיהלאםקיו23ינחלשתחלשיכאלרמאיוךצרא

רזעדדהתאמחרברשאעדילאןבןוזרתאןטשול

רשיהיוםישנאוילעץבקיו24וינדא‐‐הבוצךלמ

וכלמיוהבובשיוקשמדוכליוםתאדודגרהבדודג

תאוהמלשימילכלארשילןטשיהיו25קשמדב

26םראלעךלמיולארשיבץקיודדהרשאהערה

העורצומאםשוהדרצהןמיתרפאטבנןבםעבריו

הזו27ךלמבדיםריוהמלשלדבעהנמלאהשא

‐‐אולמהתאהנבהמלשךלמבדיםירהרשארבדה

רובגםעברישיאהו28ויבאדודריעץרפתארגס

דקפיואוההכאלמהשעיכרענהתאהמלשאריוליח

םעבריואיההתעביהיו29ףסויתיבלבסלכלותא

ךרדבאיבנהינלישההיחאותאאצמיוםלשורימאצי

הדשבםדבלםהינשוהשדחהמלשבהסכתמאוהו

‐‐הערקיווילערשאהשדחההמלשבהיחאשפתיו30

הרשעךלחקםעברילרמאיו31םיערקרשעםינש

תאערקיננהלארשייהלאהוהירמאהכיכםיערק

םיטבשההרשעתאךליתתנוהמלשדימהכלממה

ןעמלודודידבעןעמל‐‐ולהיהידחאהטבשהו32

לארשייטבשלכמהביתרחברשאריעהםלשורי

ןינדציהלאתרתשעלווחתשיוינובזערשאןעי33

אלוןומעינביהלאםכלמלובאומיהלאשומכל

‐יטפשמויתקחויניעברשיהתושעליכרדבוכלה

יכודימהכלממהלכתאחקאאלו34ויבאדודכ‐

יתרחברשאידבעדודןעמלוייחימילכונתשאאישנ

הכולמהיתחקלו35יתקחויתוצמרמשרשאותא

ןתאונבלו36םיטבשהתרשעתאךלהיתתנוונבדימ

םימיהלכידבעדיודלרינתויהןעמל‐‐דחאטבש

םשימשםושליליתרחברשאריעהםלשוריבינפל

תייהוךשפנהואתרשאלכבתכלמו‐‐חקאךתאו37

ךוצארשאלכתאעמשתםאהיהו38לארשילעךלמ

יתוקחרומשליניעברשיהתישעויכרדבתכלהו

יתינבוךמעיתייהו‐‐ידבעדודהשערשאכיתוצמו

לארשיתאךליתתנודודליתינברשאכןמאנתיבךל

40םימיהלכאלךא‐‐תאזןעמלדודערזתאהנעאו39

חרביוםעבריםקיוםעבריתאתימהלהמלששקביו

תומדעםירצמביהיוםירצמךלמקשישלאםירצמ

‐‐ותמכחוהשערשאלכוהמלשירבדרתיו41המלש

םימיהו42המלשירבדרפסלעםיבתכםהאולה

םיעברא‐‐לארשילכלעםלשוריבהמלשךלמרשא

דודריעברבקיוויתבאםעהמלשבכשיו43הנש

ויתחתונבםעבחרךלמיוויבא

לארשילכאבםכשיכםכשםעבחרךליו12

ונדועאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2ותאךילמהל

םעבריבשיוהמלשךלמהינפמחרברשאםירצמב

םעברי)אביו(ואביוולוארקיווחלשיו3םירצמב

ךיבא4רמאלםעבחרלאורבדיולארשילהקלכו

השקהךיבאתדבעמלקההתעהתאוונלעתאהשקה

םהילארמאיו5ךדבענו‐‐ונילעןתנרשאדבכהולעמו

ץעויו6םעהוכליוילאובושו‐‐םימיהשלשדעוכל

ינפתאםידמעויהרשאםינקזהתאםעבחרךלמה

בישהלםיצעונםתאךיארמאליחותיהבויבאהמלש

םארמאלוילא)ורבדיו(רבדיו7רבדהזהםעהתא

תרבדוםתינעוםתדבעוהזהםעלדבעהיהתםויה

8םימיהלכםידבעךלויהו‐‐םיבוטםירבדםהילא

םידליהתאץעויווהצעירשאםינקזהתצעתאבזעיו

םהילארמאיו9וינפלםידמעהרשאותאולדגרשא

ורבדרשא‐‐הזהםעהתארבדבישנוםיצעונםתאהמ

10ונילעךיבאןתנרשאלעהןמלקהרמאלילא

רמאתהכרמאלותאולדגרשאםידליהוילאורבדיו
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תאדיבכהךיבארמאלךילאורבדרשאהזהםעל

הבעינטקםהילארבדתהכונילעמלקההתאוונלע

ינאודבכלעםכילעסימעהיבאהתעו11יבאינתממ

רסיאינאוםיטושבםכתארסייבאםכלעלעףיסוא

םעבחרלאםעהלכוםעבריוביו12םיברקעבםכתא

ילאובושרמאלךלמהרבדרשאכישילשהםויב

תאבזעיוהשקםעהתאךלמהןעיו13ישילשהםויב

תצעכםהילארבדיו14והצעירשאםינקזהתצע

ףיסאינאוםכלעתאדיבכהיבארמאלםידליה

םכתארסיאינאוםיטושבםכתארסייבאםכלעלע

הבסהתיהיכםעהלאךלמהעמשאלו15םיברקעב

דיבהוהירבדרשאורבדתאםיקהןעמלהוהיםעמ

לארשילכאריו16טבנןבםעברילאינלישההיחא

רבדךלמהתאםעהובשיוםהלאךלמהעמשאליכ

ךילהאלישיןבבהלחנאלודודבקלחונלהמרמאל

וילהאללארשיךליודודךתיבהארהתעלארשי

םהילעךלמיו‐‐הדוהיירעבםיבשיהלארשיינבו17

לערשאםרדאתאםעבחרךלמהחלשיו18םעבחר

םעבחרךלמהותמיוןבאובלארשילכומגריוסמה

ועשפיו19םלשוריסונלהבכרמבתולעלץמאתה

לכעמשכיהיו20הזהםויהדעדודתיבבלארשי

הדעהלאותאוארקיווחלשיוםעבריבשיכלארשי

דודתיבירחאהיהאללארשילכלעותאוכילמיו

םעבחר)אביו(ואביו21ודבלהדוהיטבשיתלוז

ןמינבטבשתאוהדוהיתיבלכתאלהקיוםלשורי

םעםחלהל‐‐המחלמהשערוחבףלאםינמשוהאמ

המלשןבםעבחרלהכולמהתאבישהללארשיתיב

רמאלםיהלאהשיאהיעמשלאםיהלאהרבדיהיו22

לכלאוהדוהיךלמהמלשןבםעבחרלארמא23

הוהירמאהכ24רמאלםעהרתיוןימינבוהדוהיתיב

ובושלארשיינבםכיחאםעןומחלתאלוולעתאל

תאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכ‐‐ותיבלשיא

םעבריןביו25הוהירבדכתכללובשיוהוהירבד

תאןביוםשמאציוהבבשיוםירפארהבםכשתא

הכלממהבושתהתעובלבםעברירמאיו26לאונפ

תיבבםיחבזתושעלהזהםעההלעיםא27דודתיבל

לאםהינדאלאהזהםעהבלבשוםלשוריבהוהי

ךלמםעבחרלאובשוינגרהוהדוהיךלמםעבחר

רמאיובהזילגעינששעיו‐‐ךלמהץעויו28הדוהי

לארשיךיהלאהנה‐‐םלשוריתולעמםכלברםהלא

תיבבדחאהתאםשיו29םירצמץראמךולעהרשא

תאטחלהזהרבדהיהיו30ןדבןתנדחאהתאולא

תומבתיבתאשעיו31ןדדעדחאהינפלםעהוכליו

שעיו32יולינבמויהאלרשאםעהתוצקמםינהכשעיו

שדחלםוירשעהשמחבינימשהשדחבגחםעברי

תיבבהשעןכ‐‐חבזמהלעלעיוהדוהיברשאגחכ

תאלאתיבבדימעהוהשערשאםילגעלחבזללא

השערשאחבזמהלעלעיו33השערשאתומבהינהכ

שדחב‐‐ינימשהשדחבםוירשעהשמחבלאתיבב

לעיולארשיינבלגחשעיו)ובלמ(דבלמאדברשא

ריטקהלחבזמהלע

לא‐‐הוהירבדבהדוהימאבםיהלאשיאהנהו13

ארקיו2ריטקהלחבזמהלעדמעםעבריולאתיב

רמאהכחבזמחבזמרמאיוהוהירבדבחבזמהלע

ךילעחבזוומשוהישאידודתיבלדלונןבהנההוהי

ופרשיםדאתומצעוךילעםירטקמהתומבהינהכתא

רשאתפומההזרמאלתפומאוההםויבןתנו3ךילע

וילערשאןשדהךפשנוערקנחבזמההנההוהירבד

ארקרשאםיהלאהשיארבדתאךלמהעמשכיהיו4

לעמודיתאםעבריחלשיולאתיבבחבזמהלע

אלווילעחלשרשאודישביתווהשפתרמאלחבזמה

ןמןשדהךפשיוערקנחבזמהו5וילאהבישהללכי

6הוהירבדב‐‐םיהלאהשיאןתנרשאתפומכחבזמה

ינפתאאנלחםיהלאהשיאלארמאיוךלמהןעיו

שיאלחיוילאידיבשתוידעבללפתהוךיהלאהוהי

יהתווילאךלמהדיבשתוהוהיינפתאםיהלאה

יתאהאבםיהלאהשיאלאךלמהרבדיו7הנשארבכ

םיהלאהשיארמאיו8תתמךלהנתאוהדעסוהתיבה

אלוךמעאבאאלךתיביצחתאילןתתםאךלמהלא

הוצןכיכ9הזהםוקמבםימהתשאאלוםחללכא
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התשתאלוםחללכאתאלרמאלהוהירבדביתא

ךרדבךליו10תכלהרשאךרדבבושתאלוםימ

איבנו11לאתיבלאהבאברשאךרדבבשאלורחא

לכתאולרפסיוונבאוביולאתיבבבשיןקזדחא

תאלאתיבבםויהםיהלאהשיאהשערשאהשעמה

12םהיבאלםורפסיוךלמהלארבדרשאםירבדה

וינבואריוךלהךרדההזיאםהיבאםהלארבדיו

הדוהימאברשאםיהלאהשיאךלהרשאךרדהתא

רומחהולושבחיורומחהילושבחוינבלארמאיו13

והאצמיוםיהלאהשיאירחאךליו14וילעבכריו

םיהלאהשיאהתאהוילארמאיוהלאהתחתבשי

יתאךלוילארמאיו15ינארמאיו‐‐הדוהימתאברשא

‐ךתאבושללכואאלרמאיו16םחללכאוהתיבה

םימךתאהתשאאלוםחללכאאלוךתאאובלו‐

לכאתאלהוהירבדבילארבדיכ17הזהםוקמב

רשאךרדבתכללבושתאלםימםשהתשתאלוםחל

רבדךאלמוךומכאיבנינאםגולרמאיו18הבתכלה

לכאיוךתיבלאךתאוהבשהרמאלהוהירבדבילא

םחללכאיוותאבשיו19ולשחכםימתשיוםחל

יהיוןחלשהלאםיבשיםהיהיו20םימתשיו‐‐ותיבב

שיאלאארקיו21ובישהרשאאיבנהלאהוהירבד

יכןעיהוהירמאהכרמאלהדוהימאברשאםיהלאה

הוהיךוצרשאהוצמהתאתרמשאלוהוהייפתירמ

רשאםוקמבםימתשתוםחללכאתובשתו22ךיהלא

אובתאל‐‐םימתשתלאוםחללכאתלאךילארבד

‐‐םחלולכאירחאיהיו23ךיתבארבקלאךתלבנ

ובישהרשאאיבנלרומחהולשבחיוותותשירחאו

ותלבניהתווהתימיוךרדבהיראוהאצמיוךליו24

דמעהיראהוהלצאדמערומחהוךרדבתכלשמ

הלבנהתאואריוםירבעםישנאהנהו25הלבנהלצא

ואביוהלבנהלצאדמעהיראהתאוךרדבתכלשמ

עמשיו26הבבשיןקזהאיבנהרשאריעבורבדיו

אוהםיהלאהשיארמאיוךרדהןמובישהרשאאיבנה

והרבשיוהיראלהוהיוהנתיוהוהייפתאהרמרשא

וינבלארבדיו27ולרבדרשאהוהירבדכוהתמיו

תאאצמיוךליו28ושבחיורומחהתאילושבחרמאל

לצאםידמעהיראהורומחוךרדבתכלשמותלבנ

תארבשאלוהלבנהתאהיראהלכאאלהלבנה

והחניוםיהלאהשיאתלבנתאאיבנהאשיו29רומחה

דפסלןקזהאיבנהריעלאאביווהבישיו‐‐רומחהלא

יוהוילעודפסיוורבקבותלבנתאחניו30ורבקלו

רמאלוינבלארמאיוותאורבקירחאיהיו31יחא

רובקםיהלאהשיארשארבקביתאםתרבקויתומב

היהיהיהיכ32יתמצעתאוחינהויתמצעלצאוב

תיבברשאחבזמהלעהוהירבדבארקרשארבדה

רחא33ןורמשירעברשאתומבהיתבלכלעולא

שעיובשיוהערהוכרדמםעבריבשאלהזהרבדה

יהיוודיתאאלמיץפחה‐‐תומבינהכםעהתוצקמ

םעבריתיבתאטחלהזהרבדביהיו34תומבינהכ

המדאהינפלעמדימשהלודיחכהלו

רמאיו2םעבריןבהיבאהלחאיההתעב14

יתאיכועדיאלותינתשהואנימוקותשאלםעברי

‐איבנההיחאםשהנההלשתכלהוםעבריתשא)תא(

ךדיבתחקלו3הזהםעהלעךלמלילערבדאוה‐

אוהוילאתאבו‐‐שבדקבקבוםידקנוםחלהרשע

םקתוםעבריתשאןכשעתו4רענלהיהיהמךלדיגי

תוארללכיאלוהיחאוהיחאתיבאבתוהלשךלתו

תשאהנהוהיחאלארמאהוהיו5ובישמויניעומקיכ

‐אוההלחיכהנבלאךמעמרבדשרדלהאבםעברי

6הרכנתמאיהוהאבכיהיוהילארבדתהזכוהזכ‐

רמאיוחתפבהאבהילגרלוקתאוהיחאעמשכיהיו

חולשיכנאוהרכנתמתאהזהמלםעבריתשאיאב

יהלאהוהירמאהכםעברילירמאיכל7השקךילא

לעדיגנךנתאוםעהךותמךיתמרהרשאןעילארשי

הנתאודודתיבמהכלממהתאערקאו8לארשיימע

רשאויתוצמרמשרשאדודידבעכתייהאלוךל

ערתו9יניעברשיהקרתושעלובבללכבירחאךלה

םיהלאךלהשעתוךלתוךינפלויהרשאלכמתושעל

10ךוגירחאתכלשהיתאוינסיעכהלתוכסמוםירחא

םעבריליתרכהוםעבריתיבלאהעראיבמיננהןכל
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תיבירחאיתרעבולארשיבבוזעורוצעריקבןיתשמ

םעברילתמה11ומתדעללגהרעבירשאכםעברי

םימשהףועולכאיהדשבתמהוםיבלכהולכאיריעב

ךילגרהאבבךתיבליכלימוקתאו12רבדהוהייכ

ורבקולארשילכולודפסו13דליהתמוהריעה

אצמנןעירבקלאםעברילאביודבלהזיכ‐‐ותא

םעבריתיבב‐‐לארשייהלאהוהילאבוטרבדוב

תאתירכירשאלארשילעךלמולהוהיםיקהו14

הוהיהכהו15התעםגהמוםויההזםעבריתיב

לארשיתאשתנוםימבהנקהדונירשאכלארשיתא

םרזוםהיתובאלןתנרשאתאזההבוטההמדאהלעמ

םיסיעכמ‐‐םהירשאתאושערשאןעירהנלרבעמ

םעבריתואטחללגב‐‐לארשיתאןתיו16הוהיתא

תשאםקתו17לארשיתאאיטחהרשאואטחרשא

תיבהףסבהאבאיההתצרתאבתוךלתוםעברי

רבדכלארשילכולודפסיוותאורבקיו18תמרענהו

רתיו19איבנהוהיחאודבעדיברבדרשאהוהי

לעםיבותכםנהךלמרשאוםחלנרשאםעבריירבד

רשאםימיהו20לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

ויתבאםעבכשיוהנשםיתשוםירשעםעבריךלמ

ךלמהמלשןבםעבחרו21ויתחתונבבדנךלמיו

עבשווכלמבםעבחרהנשתחאוםיעבראןבהדוהיב

הוהירחברשאריעהםלשוריבךלמהנשהרשע

המענומאםשולארשייטבשלכמםשומשתאםושל

ותאואנקיוהוהייניעבערההדוהישעיו22תינמעה

ונביו23ואטחרשאםתאטחבםתבאושערשאלכמ

העבגלכלעםירשאותובצמותומבםהלהמהםג

ץראבהיהשדקםגו24ןנערץעלכתחתוההבג

ינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתבעותהלככושע

הלעםעבחרךלמלתישימחההנשביהיו25לארשי

תאחקיו26םלשורילעםירצמךלמ)קשיש(קשוש

לכהתאוךלמהתיבתורצואתאוהוהיתיבתורצא

27המלשהשערשאבהזהינגמלכתאחקיוחקל

דילעדיקפהותשחנינגמםתחתםעבחרךלמהשעיו

ידמיהיו28ךלמהתיבחתפםירמשהםיצרהירש

אתלאםובישהוםיצרהםואשי‐‐הוהיתיבךלמהאב

אלההשערשאלכוםעבחרירבדרתיו29םיצרה

הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכהמה

םימיהלכםעבריןיבוםעבחרןיבהתיההמחלמו30

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעםעבחרבכשיו31

ויתחתונבםיבאךלמיותינמעההמענומאםשודוד

ךלמטבנןבםעבריךלמלהרשעהנמשתנשבו15

םשוםלשוריבךלמםינששלש2הדוהילעםיבא

ויבאתואטחלכבךליו3םולשיבאתבהכעמומא

ויהלאהוהיםעםלשובבלהיהאלווינפלהשערשא

ולויהלאהוהיןתנדודןעמליכ4ויבאדודבבלכ

תאדימעהלווירחאונבתאםיקהלםלשוריברינ

אלוהוהייניעברשיהתאדודהשערשא5םלשורי

הירוארבדבקר‐‐וייחימילכוהוצרשאלכמרס

םעבריןיבוםעבחרןיבהתיההמחלמו6יתחה

‐השערשאלכוםיבאירבדרתיו7וייחימילכ

יכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולה‐

בכשיו8םעבריןיבוםיבאןיבהתיההמחלמוהדוהי

אסאךלמיודודריעבותאורבקיוויתבאםעםיבא

לארשיךלמםעברילםירשעתנשבו9ויתחתונב

ךלמהנשתחאוםיעבראו10הדוהיךלמאסאךלמ

אסאשעיו11םולשיבאתבהכעמומאםשוםלשוריב

ןמםישדקהרבעיו12ויבאדודכהוהייניעברשיה

םגו13ויתבאושערשאםיללגהלכתארסיוץראה

תצלפמהתשערשאהריבגמהרסיוומאהכעמתא

ןורדקלחנבףרשיוהתצלפמתאאסאתרכיוהרשאל

‐הוהיםעםלשהיהאסאבבלקרורסאלתומבהו14

)ישדקו(ושדקוויבאישדקתאאביו15וימילכ‐

ןיבהתיההמחלמו16םילכובהזוףסכהוהיתיב

לעיו17םהימילכ‐‐לארשיךלמאשעבןיבואסא

יתלבל‐‐המרהתאןביוהדוהילעלארשיךלמאשעב

תאאסאחקיו18הדוהיךלמאסאלאבואציתת

תאוהוהיתיבתורצואבםירתונהבהזהוףסכהלכ

םחלשיווידבעדיבםנתיו)ךלמה(ךלמתיבתורצוא

ךלמןויזחןבןמרבטןבדדהןבלאאסאךלמה
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ןיבךניבויניבתירב19רמאלקשמדבבשיהםרא

‐‐בהזוףסכדחשךליתחלשהנהךיבאןיבויבא

הלעיולארשיךלמאשעבתאךתירבתאהרפהךל

תאחלשיואסאךלמהלאדדהןבעמשיו20ילעמ

ןויעתאךיולארשיירעלעולרשאםיליחהירש

לכלעתורנכלכתאוהכעמתיבלבאתאוןדתאו

תאתונבמלדחיואשעבעמשכיהיו21ילתפנץרא

לכתאעימשהאסאךלמהו22הצרתבבשיוהמרה

רשאהיצעתאוהמרהינבאתאואשיויקנןיאהדוהי

תאוןמינבעבגתאאסאךלמהםבןביואשעבהנב

לכוותרובגלכואסאירבדלכרתיו23הפצמה

םיבותכהמהאלה‐‐הנברשאםירעהוהשערשא

ותנקזתעלקרהדוהייכלמלםימיהירבדרפסלע

םערבקיוויתבאםעאסאבכשיו24וילגרתאהלח

ויתחתונבטפשוהיךלמיוויבאדודריעבויתבא

םיתשתנשבלארשילעךלמםעבריןבבדנו25

שעיו26םיתנשלארשילעךלמיוהדוהיךלמאסאל

רשאותאטחבוויבאךרדבךליוהוהייניעבערה

היחאןבאשעבוילערשקיו27לארשיתאאיטחה

םיתשלפלרשאןותבגבאשעבוהכיורכששיתיבל

‐אשעבוהתמיו28ןותבגלעםירצלארשילכובדנו

29ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאלשלשתנשב‐

לכריאשהאל‐‐םעבריתיבלכתאהכהוכלמכיהיו

רבדרשא‐‐הוהירבדכודמשהדעםעברילהמשנ

רשאםעבריתואטחלע30ינלישההיחאודבעדיב

סיעכהרשא‐‐וסעכבלארשיתאאיטחהרשאואטח

רשאלכובדנירבדרתיו31לארשייהלאהוהיתא

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשע

ךלמאשעבןיבואסאןיבהתיההמחלמו32לארשי

‐הדוהיךלמאסאלשלשתנשב33םהימילכ‐‐לארשי

םירשעהצרתבלארשילכלעהיחאןבאשעבךלמ‐

ךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו34הנשעבראו

לארשיתאאיטחהרשאותאטחבוםעברי

אשעבלעיננחןבאוהילאהוהירבדיהיו16

דיגנךנתאורפעהןמךיתמירהרשאןעי2רמאל

ימעתאאטחתוםעבריךרדבךלתולארשיימעלע

ירחאריעבמיננה3םתאטחבינסיעכהללארשי

םעבריתיבכךתיבתאיתתנוותיבירחאואשעב

תמהוםיבלכהולכאיריעבאשעבלתמה4טבנןב

אשעבירבדרתיו5םימשהףועולכאיהדשבול

ירבדרפסלעםיבותכםהאלהותרובגוהשערשאו

ויתבאםעאשעבבכשיו6לארשייכלמל‐‐םימיה

דיבםגו7ויתחתונבהלאךלמיוהצרתברבקיו

לאואשעבלאהיההוהירבדאיבנהיננחןבאוהי

וסיעכהלהוהייניעבהשערשאהערהלכלעוותיב

ותאהכהרשאלעוםעבריתיבכתויהלוידיהשעמב

ךלמהדוהיךלמאסאלהנשששוםירשעתנשב8

רשקיו9םיתנש‐‐הצרתבלארשילעאשעבןבהלא

הצרתבאוהובכרהתיצחמרשירמזודבעוילע

10הצרתבתיבהלערשאאצראתיברוכשהתש

אסאלעבשוםירשעתנשבוהתימיווהכיוירמזאביו

ותבשכוכלמביהיו11ויתחתךלמיוהדוהיךלמ

ולריאשהאל‐‐אשעבתיבלכתאהכהואסכלע

תיבלכתאירמזדמשיו12והערווילאגוריקבןיתשמ

אוהידיבאשעבלארבדרשאהוהירבדכאשעב

‐‐ונבהלאתואטחואשעבתואטחלכלא13איבנה

תאסיעכהללארשיתאואיטחהרשאוואטחרשא

לכוהלאירבדרתיו14םהילבהבלארשייהלאהוהי

‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולההשערשא

אסאלהנשעבשוםירשעתנשב15לארשייכלמל‐

םעהוהצרתבםימיתעבשירמזךלמהדוהיךלמ

םינחהםעהעמשיו16םיתשלפלרשאןותבגלעםינח

לכוכלמיוךלמהתאהכהםגוירמזרשקרמאל

‐אוההםויבלארשילעאבצרשירמעתאלארשי

ןותבגמומעלארשילכוירמעהלעיו17הנחמב‐

ריעההדכלניכירמזתוארכיהיו18הצרתלעורציו

ךלמתיבתאוילעףרשיוךלמהתיבןומראלאאביו

ערהתושעלאטחרשאויתאטחלע19תמיושאב

רשאותאטחבוםעבריךרדבתכלל‐‐הוהייניעב

ורשקוירמזירבדרתיו20לארשיתאאיטחהלהשע
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‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהרשקרשא

יצחיצחללארשיםעהקלחיזא21לארשייכלמל

ירחאיצחהווכילמהלתניגןבינבתירחאהיהםעה

רשאםעהתאירמעירחארשאםעהקזחיו22ירמע

תנשב23ירמעךלמיוינבתתמיותניגןבינבתירחא

לעירמעךלמהדוהיךלמאסאלהנשתחאוםישלש

24םינשששךלמהצרתבהנשהרשעםיתשלארשי

ןביוףסכםירככב‐‐רמשתאמןורמשרההתאןקיו

רמשםשלעהנברשאריעהםשתאארקיורההתא

הוהייניעבערהירמעהשעיו25ןורמשרההינדא

ןבםעבריךרדלכבךליו26וינפלרשאלכמעריו

לארשיתאאיטחהרשא)ותאטחבו(ויתאטחבוטבנ

רתיו27םהילבהב‐‐לארשייהלאהוהיתאסיעכהל

םהאלההשערשאותרובגוהשערשאירמעירבד

28לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכ

באחאךלמיוןורמשברבקיוויתבאםעירמעבכשיו

תנשבלארשילעךלמירמעןבבאחאו29ויתחתונב

באחאךלמיוהדוהיךלמאסאלהנשהנמשוםישלש

30הנשםיתשוםירשעןורמשבלארשילעירמעןב

רשאלכמ‐‐הוהייניעבערהירמעןבבאחאשעיו

טבנןבםעבריתואטחבותכללקנהיהיו31וינפל

ךליוםינדיצךלמלעבתאתבלבזיאתאהשאחקיו

תיבלעבלחבזמםקיו32ולוחתשיולעבהתאדבעיו

הרשאהתאבאחאשעיו33ןורמשבהנברשאלעבה

לארשייהלאהוהיתאסיעכהלתושעלבאחאףסויו

לאיחהנבוימיב34וינפלויהרשאלארשייכלמלכמ

ביגשבוהדסיורכבםריבאבהחיריתא‐‐ילאהתיב

רשאהוהירבדכהיתלדביצהוריעצ)בוגשבו(

ןונןבעשוהידיברבד

באחאלאדעלגיבשתמיבשתהוהילארמאיו17

היהיםאוינפליתדמערשאלארשייהלאהוהייח

רבדיהיו2ירבדיפלםאיכ‐‐רטמולטהלאהםינשה

תרתסנוהמדקךלתינפוהזמךל3רמאלוילאהוהי

התשתלחנהמהיהו4ןדריהינפלערשאתירכלחנב

רבדכשעיוךליו5םשךלכלכליתיוצםיברעהתאו

6ןדריהינפלערשאתירכלחנבבשיוךליוהוהי

רשבוםחלורקבברשבוםחלולםיאבמםיברעהו

לחנהשבייוםימיץקמיהיו7התשילחנהןמוברעב

9רמאלוילאהוהירבדיהיו8ץראבםשגהיהאליכ

יתיוצהנהםשתבשיוןודיצלרשאהתפרצךלםוק

התפרצךליוםקיו10ךלכלכלהנמלאהשאםש

תששקמהנמלאהשאםשהנהוריעהחתפלאאביו

ילכבםימטעמילאניחקרמאיוהילאארקיוםיצע

יחקלרמאיוהילאארקיותחקלךלתו11התשאו

םאךיהלאהוהייחרמאתו12ךדיבםחלתפילאנ

ןמשטעמודכבחמקףכאלמםאיכגועמילשי

והיתישעויתאבוםיצעםינשתששקמיננהותחפצב

לאוהילאהילארמאיו13ונתמווהנלכאוינבלויל

הנטקהגעםשמילישעךאךרבדכישעיאביארית

14הנרחאבישעתךנבלוךלוילתאצוהוהנשארב

הלכתאלחמקהדכלארשייהלאהוהירמאהכיכ

‐םשגהוהי)תת(ןתתםוידערסחתאלןמשהתחפצו

לכאתווהילארבדכהשעתוךלתו15המדאהינפלע‐

אלחמקהדכ16םימיהתיבו)אוהואיה(איהואוה

רבדרשאהוהירבדכ‐‐רסחאלןמשהתחפצוהתלכ

ןבהלחהלאהםירבדהרחאיהיו17והילאדיב

אלרשאדעדאמקזחוילחיהיותיבהתלעבהשאה

ךלוילהמוהילאלארמאתו18המשנובהרתונ

תאתימהלוינועתאריכזהלילאתאבםיהלאהשיא

הקיחמוהחקיוךנבתאילינתהילארמאיו19ינב

לעוהבכשיוםשבשיאוהרשאהילעהלאוהלעיו

לעםגה‐‐יהלאהוהירמאיוהוהילאארקיו20ותטמ

תאתימהלתוערההמעררוגתמינארשאהנמלאה

לאארקיוםימעפשלשדליהלעדדמתיו21הנב

לעהזהדליהשפנאנבשתיהלאהוהירמאיוהוהי

דליהשפנבשתווהילאלוקבהוהיעמשיו22וברק

ןמוהדריודליהתאוהילאחקיו23יחיווברקלע

יחיארוהילארמאיוומאלוהנתיוהתיבההילעה

יכיתעדיהזהתעוהילאלאהשאהרמאתו24ךנב

תמאךיפבהוהירבדוהתאםיהלאשיא
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והילאלאהיההוהירבדוםיברםימייהיו18

הנתאובאחאלאהארהךלרמאלתישילשההנשב

באחאלאתוארהלוהילאךליו2המדאהינפלערטמ

והידבעלאבאחאארקיו3ןורמשבקזחבערהו

4דאמ‐‐הוהיתאאריהיהוהידבעותיבהלערשא

והידבעחקיוהוהייאיבנתאלבזיאתירכהביהיו

םלכלכוהרעמבשיאםישמחםאיבחיוםיאיבנהאמ

לאץראבךלוהידבעלאבאחארמאיו5םימוםחל

ריצחאצמנילואםילחנהלכלאוםימהיניעמלכ

וקלחיו6המהבהמתירכנאולודרפוסוסהיחנו

דחאךרדבךלהבאחאהברבעלץראהתאםהל

והידבעיהיו7ודבלדחאךרדבךלהוהידבעוודבל

וינפלעלפיווהרכיוותארקלוהילאהנהוךרדב

ךלינאולרמאיו8והילאינדאהזהתאהרמאיו

יכיתאטחהמרמאיו9והילאהנהךינדאלרמא

הוהייח10ינתימהל‐‐באחאדיבךדבעתאןתנהתא

םשינדאחלשאלרשאהכלממויוגשיםאךיהלא

יוגהתאוהכלממהתאעיבשהוןיאורמאוךשקבל

ךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו11הכאצמיאליכ

ךאשיהוהיחורוךתאמךלאינאהיהו12והילאהנה

ךאצמיאלובאחאלדיגהליתאבועדאאלרשאלע

ינדאלדגהאלה13ירענמהוהיתאאריךדבעוינגרהו

אבחאוהוהייאיבנתאלבזיאגרהביתישערשאתא

הרעמבשיאםישמחםישמחשיאהאמהוהייאיבנמ

רמאךלרמאהתאהתעו14םימוםחלםלכלכאו

הוהייחוהילארמאיו15ינגרהווהילאהנהךינדאל

ךליו16וילאהאראםויהיכוינפליתדמערשאתואבצ

תארקלבאחאךליוולדגיובאחאתארקלוהידבע

באחארמאיווהילאתאבאחאתוארכיהיו17והילא

תאיתרכעאלרמאיו18לארשירכעהזהתאהוילא

תוצמתאםכבזעב‐‐ךיבאתיבוהתאםאיכלארשי

ילאץבקחלשהתעו19םילעבהירחאךלתוהוהי

לעבהיאיבנתאולמרכהרהלא‐‐לארשילכתא

תואמעבראהרשאהיאיבנוםישמחותואמעברא

לארשיינבלכבבאחאחלשיו20לבזיאןחלשילכא

והילאשגיו21למרכהרהלאםיאיבנהתאץבקיו

יתשלעםיחספםתאיתמדערמאיוםעהלכלא

לעבהםאווירחאוכלםיהלאההוהיםא‐‐םיפעסה

והילארמאיו22רבדותאםעהונעאלווירחאוכל

לעבהיאיבנוידבלהוהילאיבניתרתונינאםעהלא

םירפםינשונלונתיו23שיאםישמחותואמעברא

םיצעהלעומישיווהחתניודחאהרפהםהלורחביו

לעיתתנודחאהרפהתאהשעאינאוומישיאלשאו

ינאוםכיהלאםשבםתארקו24םישאאלשאוםיצעה

אוהשאבהנעירשאםיהלאההיהוהוהיםשבארקא

רמאיו25רבדהבוטורמאיוםעהלכןעיוםיהלאה

ושעודחאהרפהםכלורחבלעבהיאיבנלוהילא

אלשאוםכיהלאםשבוארקוםיברהםתאיכהנשאר

וארקיוושעיוםהלןתנרשארפהתאוחקיו26ומישת

וננעלעבהרמאלםירהצהדעורקבהמלעבהםשב

27השערשאחבזמהלעוחספיוהנעןיאולוקןיאו

לוקבוארקרמאיווהילאםהבלתהיוםירהצביהיו

ולךרדיכוולגישיכוחישיכ‐‐אוהםיהלאיכלודג

ודדגתיולודגלוקבוארקיו28ץקיואוהןשיילוא

29םהילעםדךפשדע‐‐םיחמרבותוברחבםטפשמכ

ןיאוהחנמהתולעלדעואבנתיוםירהצהרבעכיהיו

םעהלכלוהילארמאיו30בשקןיאוהנעןיאולוק

הוהיחבזמתאאפריווילאםעהלכושגיוילאושג

רפסמכםינבאהרשעםיתשוהילאחקיו31סורהה

רמאלוילאהוהירבדהיהרשא‐‐בקעיינביטבש

םשבחבזמםינבאהתאהנביו32ךמשהיהילארשי

33חבזמלביבסערזםיתאסתיבכהלעתשעיוהוהי

34םיצעהלעםשיורפהתאחתניוםיצעהתאךרעיו

לעוהלעהלעוקציוםימםידכהעבראואלמרמאיו

וכליו35ושלשיוושלשרמאיוונשיוונשרמאיוםיצעה

יהיו36םימאלמהלעתהתאםגוחבזמלביבסםימה

יהלאהוהירמאיואיבנהוהילאשגיוהחנמהתולעב

םיהלאהתאיכעדויםויהלארשיוקחציםהרבא

תאיתישע)ךרבדבו(ךירבדבוךדבעינאולארשיב

הזהםעהועדיויננעהוהייננע37הלאהםירבדהלכ
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תינרחאםבלתאתבסההתאוםיהלאההוהיהתאיכ

תאוםיצעהתאוהלעהתאלכאתוהוהישאלפתו38

הכחלהלעתברשאםימהתאורפעהתאוםינבאה

אוההוהי‐‐ורמאיוםהינפלעולפיוםעהלכאריו39

םהלוהילארמאיו40םיהלאהאוההוהיםיהלאה

םושפתיו‐‐םהמטלמילאשיאלעבהיאיבנתאושפת

רמאיו41םשםטחשיוןושיקלחנלאוהילאםדרויו

42םשגהןומהלוקיכהתשולכאהלעבאחאלוהילא

שארלאהלעוהילאותותשלולכאלבאחאהלעיו

רמאיו43וכרבןיבוינפםשיוהצרארהגיולמרכה

רמאיוטביולעיוםיךרדטבהאנהלעורענלא

תיעבשביהיו44םימעפעבשבשרמאיוהמואמןיא

הלערמאיוםימהלעשיאףככהנטקבעהנהרמאיו

יהיו45םשגההכרצעיאלודרורסאבאחאלארמא

יהיוחורוםיבעורדקתהםימשהוהכדעוהכדע

הוהידיו46הלאערזיךליובאחאבכריולודגםשג

דעבאחאינפלץריווינתמסנשיווהילאלאהתיה

הלאערזיהכאב

והילאהשערשאלכתאלבזיאלבאחאדגיו19

חלשתו2ברחבםיאיבנהלכתאגרהרשאלכתאו

הכוםיהלאןושעיהכרמאלוהילאלאךאלמלבזיא

םהמדחאשפנכךשפנתאםישארחמתעכיכןופסוי

רשאעבשראבאביוושפנלאךליוםקיואריו3

ךרדרבדמבךלהאוהו4םשורענתאחניוהדוהיל

ושפנתאלאשיו)דחא(תחאםתרתחתבשיואביוםוי

יכנאבוטאליכישפנחקהוהיהתעבררמאיותומל

ךאלמהזהנהודחאםתרתחתןשייובכשיו5יתבאמ

ויתשארמהנהוטביו6לוכאםוקולרמאיוובעגנ

בכשיובשיותשיולכאיוםימתחפצוםיפצרתגע

לכאםוקרמאיוובעגיותינשהוהיךאלמבשיו7

חכבךליוהתשיולכאיוםקיו8ךרדהךממבריכ

רהדעהלילםיעבראוםויםיעבראאיהההליכאה

הנהוםשןליוהרעמהלאםשאביו9ברחםיהלאה

רמאיו10והילאהפךלהמולרמאיווילאהוהירבד

ינבךתירבובזעיכתואבציהלאהוהיליתאנקאנק

ברחבוגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמתא‐‐לארשי

רמאיו11התחקלישפנתאושקביוידבלינארתואו

חורורבעהוהיהנהוהוהיינפלרהבתדמעואצ

הוהיינפלםיעלסרבשמוםירהקרפמקזחוהלודג

12הוהישערבאלשערחורהרחאוהוהיחורבאל

הממדלוקשאהרחאוהוהישאבאלשאשערהרחאו

אציוותרדאבוינפטליווהילאעמשכיהיו13הקד

הפךלהמרמאיולוקוילאהנהוהרעמהחתפדמעיו

יכתואבציהלאהוהיליתאנקאנקרמאיו14והילא

תאווסרהךיתחבזמתא‐‐לארשיינבךתירבובזע

ישפנתאושקביוידבלינארתואוברחבוגרהךיאיבנ

הרבדמךכרדלבושךלוילאהוהירמאיו15התחקל

תאו16םראלע‐‐ךלמללאזחתאתחשמותאבוקשמד

עשילאתאולארשילעךלמלחשמתישמנןבאוהי

היהו17ךיתחתאיבנלחשמתהלוחמלבאמטפשןב

אוהיברחמטלמנהואוהיתימי‐‐לאזחברחמטלמנה

לכםיפלאתעבשלארשיביתראשהו18עשילאתימי

אלרשאהפהלכולעבלוערכאלרשאםיכרבה

אוהוטפשןבעשילאתאאצמיוםשמךליו19ולקשנ

רשעהםינשבאוהווינפלםידמצרשעםינששרח

תאבזעיו20וילאותרדאךלשיווילאוהילארבעיו

ימאלויבאלאנהקשארמאיווהילאירחאץריורקבה

21ךליתישעהמיכבושךלולרמאיוךירחאהכלאו

ילכבווהחבזיורקבהדמצתאחקיווירחאמבשיו

ךליוםקיוולכאיוםעלןתיורשבהםלשברקבה

והתרשיו‐‐והילאירחא

םישלשווליחלכתאץבקםראךלמדדהןבו20

ןורמשלערציולעיובכרוסוסוותאךלמםינשו

לארשיךלמבאחאלאםיכאלמחלשיו2הבםחליו

ילךבהזוךפסכדדהןברמאהכולרמאיו3הריעה

לארשיךלמןעיו4םהילםיבוטהךינבוךישנואוה

5ילרשאלכוינאךלךלמהינדאךרבדכרמאיו

יכרמאלדדהןברמאהכורמאיוםיכאלמהובשיו

ילךינבוךישנוךבהזוךפסכרמאלךילאיתחלש

ושפחוךילאידבעתאחלשארחמתעכםאיכ6ןתת
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ךיניעדמחמלכהיהוךידבעיתבתאוךתיבתא

ינקזלכללארשיךלמארקיו7וחקלוםדיבומישי

חלשיכשקבמהזהעריכוארואנועדרמאיוץראה

8ונממיתענמאלויבהזלויפסכלוינבלוישנלילא

אולועמשתלאםעהלכוםינקזהלכוילאורמאיו

ךלמהינדאלורמאדדהןביכאלמלרמאיו9הבאת

רבדהוהשעאהנשארבךדבעלאתחלשרשאלכ

רבדוהבשיוםיכאלמהוכליותושעללכואאלהזה

םיהלאילןושעיהכרמאיודדהןבוילאחלשיו10

םעהלכלםילעשלןורמשרפעקפשיםאופסויהכו

לאורבדרמאיולארשיךלמןעיו11ילגרברשא

הזהרבדהתאעמשכיהיו12חתפמכרגחללהתי

וידבעלארמאיותוכסבםיכלמהואוההתשאוהו

לאשגנדחאאיבנהנהו13ריעהלעומישיוומיש

תאתיארההוהירמאהכרמאיולארשיךלמבאחא

תעדיוםויהךדיבונתניננההזהלודגהןומההלכ

רמאהכרמאיוימבבאחארמאיו14הוהיינאיכ

המחלמהרסאיימרמאיותונידמהירשירענבהוהי

ויהיותונידמהירשירענתאדקפיו15התארמאיו

םעהלכתאדקפםהירחאוםישלשוםינשםיתאמ

ןבוםירהצבואציו16םיפלאתעבש‐‐לארשיינבלכ

םינשוםישלשםיכלמהואוהתוכסברוכשהתשדדה

הנשארב‐‐תונידמהירשירענואציו17ותארזע‐‐ךלמ

ןורמשמואציםישנארמאלולודיגיודדהןבחלשיו

המחלמלםאוםייחםושפתואציםולשלםארמאיו18

ירשירענריעהןמואציהלאו19םושפתםייחואצי

וסניוושיאשיאוכיו20םהירחארשאליחהותונידמה

לעםראךלמדדהןבטלמיולארשיםפדריוםרא

תאוסוסהתאךיולארשיךלמאציו21םישרפוסוס

לאאיבנהשגיו22הלודגהכמםראבהכהובכרה

רשאתאהארועדוקזחתהךלולרמאיולארשיךלמ

23ךילעהלעםראךלמהנשהתבושתליכהשעת

םהיהלאםירהיהלאוילאורמאםראךלמידבעו

אלםא‐‐רושימבםתאםחלנםלואוונממוקזחןכלע

שיאםיכלמהרסההשעהזהרבדהתאו24םהמקזחנ

ליחךלהנמתהתאו25םהיתחתתוחפםישוומקממ

המחלנובכרכבכרוסוסכסוסוךתואמלפנהליחכ

שעיוםלקלעמשיוםהמקזחנאלםא‐‐רושימבםתוא

םראתאדדהןבדקפיוהנשהתבושתליהיו26ןכ

לארשיינבו27לארשיםעהמחלמלהקפאלעיו

לארשיינבונחיוםתארקלוכליוולכלכוודקפתה

שגיו28ץראהתאואלמםראוםיזעיפשחינשכםדגנ

רמאהכרמאיולארשיךלמלארמאיוםיהלאהשיא

יהלאאלוהוהיםירהיהלאםראורמארשאןעיהוהי

ךדיבהזהלודגהןומההלכתאיתתנו‐‐אוהםיקמע

תעבשהלאחכנהלאונחיו29הוהיינאיכםתעדיו

ינבוכיוהמחלמהברקתויעיבשהםויביהיוםימי

וסניו30דחאםויבילגרףלאהאמםראתאלארשי

םירשעלעהמוחהלפתוריעהלאהקפאםירתונה

ריעהלאאביוסנדדהןבוםירתונהשיאףלאהעבשו

יכונעמשאנהנהוידבעוילאורמאיו31רדחברדח

םיקשאנהמישנםהדסחיכלמיכלארשיתיביכלמ

ילוא‐‐לארשיךלמלאאצנוונשארבםילבחוונינתמב

םילבחוםהינתמבםיקשורגחיו32ךשפנתאהיחי

ןבךדבעורמאיולארשיךלמלאואביוםהישארב

33אוהיחאיחונדועהרמאיוישפנאניחתרמאדדה

ךיחאורמאיוונממהוטלחיוורהמיוושחניםישנאהו

והלעיודדהןבוילאאציווהחקואברמאיודדהןב

יבאחקלרשאםירעהוילארמאיו34הבכרמהלע

םשרשאכקשמדבךלםישתתוצחובישאךיבאתאמ

תירבולתרכיוךחלשאתירבבינאוןורמשביבא

והערלארמאםיאיבנהינבמדחאשיאו35והחלשיו

רמאיו36ותכהלשיאהןאמיואניניכה‐‐הוהירבדב

יתאמךלוהךנההוהילוקבתעמשאלרשאןעיול

37והכיוהיראהוהאצמיוולצאמךליוהיראהךכהו

הכהשיאהוהכיואניניכהרמאיורחאשיאאצמיו

שפחתיוךרדהלעךלמלדמעיואיבנהךליו38עצפו

לאקעצאוהורבעךלמהיהיו39ויניעלערפאב

שיאהנהוהמחלמהברקבאציךדבערמאיוךלמה

םא‐‐הזהשיאהתארמשרמאיושיאילאאביורס
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ףסכרככואושפנתחתךשפנהתיהודקפידקפה

ונניאאוהו‐‐הנהוהנההשעךדבעיהיו40לוקשת

תצרחהתאךטפשמןכלארשיךלמוילארמאיו

רכיוויניע)ילעמ(לעמרפאהתארסיו‐‐רהמיו41

וילארמאיו42אוהםיאיבנהמיכלארשיךלמותא

התיהו‐‐דימימרחשיאתאתחלשןעיהוהירמאהכ

לארשיךלמךליו43ומעתחתךמעוושפנתחתךשפנ

הנורמשאביוףעזורסותיבלע

תובנלהיהםרכהלאהםירבדהרחאיהיו21

ךלמבאחאלכיהלצא‐‐לאערזיברשאילאערזיה

תאילהנתרמאלתובנלאבאחארבדיו2ןורמש

הנתאויתיבלצאבורקאוהיכקריןגליליהיוךמרכ

הנתאךיניעבבוטםאונממבוטםרכויתחתךל

הלילחבאחאלאתובנרמאיו3הזריחמףסכךל

באחאאביו4ךליתבאתלחנתאיתתמהוהימיל

תובנוילארבדרשארבדהלעףעזורסותיבלא

בכשיויתובאתלחנתאךלןתאאלרמאיוילאערזיה

וילאאבתו5םחללכאאלווינפתאבסיוותטמלע

ךניאוהרסךחורהזהמוילארבדתוותשאלבזיא

ילאערזיהתובנלארבדאיכהילארבדיו6םחללכא

התאץפחםאואףסכבךמרכתאילהנתולרמאו

7ימרכתאךלןתאאלרמאיוויתחתםרכךלהנתא

הכולמהשעתהתעהתאותשאלבזיאוילארמאתו

תאךלןתאינא‐‐ךבלבטיוםחללכאםוקלארשילע

באחאםשבםירפסבתכתו8ילאערזיהתובנםרכ

םינקזהלא)םירפס(םירפסהחלשתוומתחבםתחתו

בתכתו9תובנתאםיבשיהוריעברשאםירחהלאו

שארבתובנתאובישהוםוצוארקרמאלםירפסב

והדעיוודגנלעילבינבםישנאםינשובישוהו10םעה

תמיווהלקסווהאיצוהוךלמוםיהלאתכרברמאל

םיבשיהרשאםירחהוםינקזהוריעישנאושעיו11

בותכרשאכ‐‐לבזיאםהילאהחלשרשאכוריעב

תאובישהוםוצוארק12םהילאהחלשרשאםירפסב

לעילבינבםישנאהינשואביו13םעהשארבתובנ

םעהדגנתובנתאלעילבהישנאוהדעיוודגנובשיו

ריעלץוחמוהאציוךלמוםיהלאתובנךרברמאל

רמאללבזיאלאוחלשיו14תמיוםינבאבוהלקסיו

תובנלקסיכלבזיאעמשכיהיו15תמיותובנלקס

תובנםרכתאשרםוקבאחאלאלבזיארמאתותמיו

יחתובנןיאיכ‐‐ףסכבךלתתלןאמרשאילאערזיה

באחאםקיותובנתמיכבאחאעמשכיהיו16תמיכ

רבדיהיו17ותשרל‐‐ילאערזיהתובנםרכלאתדרל

תארקלדרםוק18רמאליבשתהוהילאלאהוהי

תובנםרכבהנהןורמשברשא‐‐לארשיךלמבאחא

רמאהכרמאלוילאתרבדו19ותשרלםשדרירשא

רמאהכרמאלוילאתרבדותשריםגותחצרההוהי

וקליתובנםדתאםיבלכהוקקלרשאםוקמבהוהי

והילאלאבאחארמאיו20התאםגךמדתאםיבלכה

תושעלךרכמתהןעי‐‐יתאצמרמאיויביאינתאצמה

יתרעבוהערךילאיבמיננה21הוהייניעבערה

בוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאליתרכהוךירחא

טבנןבםעבריתיבכךתיבתאיתתנו22לארשיב

אטחתותסעכהרשאסעכהלאהיחאןבאשעבתיבכו

םיבלכהרמאלהוהירבד‐‐לבזיאלםגו23לארשיתא

ריעבבאחאלתמה24לאערזילחבלבזיאתאולכאי

25םימשהףועולכאיהדשבתמהוםיבלכהולכאי

יניעבערהתושעלרכמתהרשאבאחאכהיהאלקר

דאמבעתיו26ותשאלבזיאותאהתסהרשא‐‐הוהי

רשאירמאהושערשאלככ‐‐םיללגהירחאתכלל

באחאעמשכיהיו27לארשיינבינפמהוהישירוה

ורשבלעקשםשיווידגבערקיוהלאהםירבדהתא

לאהוהירבדיהיו28טאךלהיוקשבבכשיוםוציו

ינפלמבאחאענכניכתיארה29רמאליבשתהוהילא

איבאונבימיב‐‐וימיבהערהיבאאלינפמענכניכןעי

ותיבלעהערה

ןיבוםראןיבהמחלמןיאםינששלשובשיו22

ךלמטפשוהידריותישילשההנשביהיו2לארשי

לאלארשיךלמרמאיו3לארשיךלמלאהדוהי

‐םישחמונחנאודעלגתמרונליכםתעדיהוידבע

טפשוהילארמאיו4םראךלמדימהתאתחקמ‐
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לאטפשוהירמאיודעלגתמרהמחלמליתאךלתה

ךיסוסכיסוסכךמעכימעכךומכינומכלארשיךלמ

םויכאנשרדלארשיךלמלאטפשוהירמאיו5

םיאיבנהתאלארשיךלמץבקיו6הוהירבדתא

תמרלעךלאהםהלארמאיושיאתואמעבראכ

דיבינדאןתיוהלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלג

דועהוהילאיבנהפןיאהטפשוהירמאיו7ךלמה

דועטפשוהילאלארשיךלמרמאיו8ותאמהשרדנו

אליכויתאנשינאוותאמהוהיתאשרדלדחאשיא

רמאיוהלמיןבוהיכימ‐‐ערםאיכבוטילעאבנתי

לארשיךלמארקיו9ןכךלמהרמאילאטפשוהי

10הלמיןבוהיכימהרהמרמאיודחאסירסלא

לעשיאםיבשיהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמו

לכוןורמשרעשחתפןרגבםידגבםישבלמואסכ

ןבהיקדצולשעיו11םהינפלםיאבנתמ‐‐םיאיבנה

חגנתהלאבהוהירמאהכרמאיולזרבינרקהנענכ

רמאלןכםיאבנ‐‐םיאבנהלכו12םתלכדעםראתא

13ךלמהדיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלע

רמאלוילארבדוהיכימארקלךלהרשאךאלמהו

אניהיךלמהלאבוטדחאהפםיאיבנהירבדאנהנה

14בוטתרבדו‐‐םהמדחארבדכ)ךרבד(ךירבד

ילאהוהירמאירשאתאיכ‐‐הוהייחוהיכימרמאיו

וילאךלמהרמאיוךלמהלאאוביו15רבדאותא

לדחנםאהמחלמלדעלגתמרלאךלנהוהיכימ

16ךלמהדיבהוהיןתנוחלצהוהלעוילארמאיו

רשאךעיבשמינאםימעפהמכדעךלמהוילארמאיו

יתיאררמאיו17הוהיםשב‐‐תמאקרילארבדתאל

ןיארשאןאצכםירההלאםיצפנלארשילכתא

שיאובושיהלאלםינדאאלהוהירמאיוהערםהל

טפשוהילאלארשיךלמרמאיו18םולשבותיבל

19ערםאיכבוטילעאבנתיאולךילאיתרמאאולה

לעבשיהוהיתאיתיארהוהירבדעמשןכלרמאיו

ולאמשמוונימימוילעדמעםימשהאבצלכוואסכ

תמרבלפיולעיובאחאתאהתפיימהוהירמאיו20

חורהאציו21הכברמאהזוהכבהזרמאיודעלג

וילאהוהירמאיוונתפאינארמאיוהוהיינפלדמעיו

ויאיבנלכיפברקשחוריתייהואצארמאיו22המב

הנההתעו23ןכהשעואצ‐‐לכותםגוהתפתרמאיו

רבדהוהיוהלאךיאיבנלכיפברקשחורהוהיןתנ

והיכימתאהכיוהנענכןבוהיקדצשגיו24הערךילע

רבדליתאמהוהיחוררבעהזיארמאיויחלהלע

רשאאוההםויבהארךנהוהיכימרמאיו25ךתוא

חקלארשיךלמרמאיו26הבחהלרדחברדחאבת

ןבשאוילאוריעהרשןמאלאוהבישהווהיכימתא

תיבהזתאומישךלמהרמאהכתרמאו27ךלמה

םולשביאבדעץחלםימוץחלםחלוהלכאהואלכה

רבדאלםולשבבושתבושםא‐‐והיכימרמאיו28

לארשיךלמלעיו29םלכםימעועמשרמאיויבהוהי

ךלמרמאיו30דעלגתמרהדוהיךלמטפשוהיו

התאוהמחלמבאבושפחתהטפשוהילאלארשי

המחלמבאוביולארשיךלמשפחתיוךידגבשבל

םישלשולרשאבכרהירשתאהוצםראךלמו31

תאםאיכלודגתאוןטקתאומחלתאלרמאלםינשו

תאבכרהירשתוארכיהיו32ודבללארשיךלמ

וילעורסיואוהלארשיךלמךאורמאהמהוטפשוהי
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וכליטפשוהילאבאחאןבוהיזחארמאזא49רבג

בכשיו50טפשוהיהבאאלותוינאבךידבעםעידבע
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ויבאהשע
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תמיוםירהצהדעהיכרבלעבשיוומאלאוהאיביו‐

רגסתוםיהלאהשיאתטמלעוהבכשתולעתו21

אנהחלשרמאתוהשיאלאארקתו22אצתוודעב

שיאדעהצוראותונתאהתחאוםירענהןמדחאיל

יתכלה)תא(יתאעודמרמאיו23הבושאוםיהלאה

םולשרמאתותבשאלושדחאל‐‐םויהוילא)תכלה(

רצעתלאךלוגהנהרענלארמאתוןותאהשבחתו24

שיאלאאבתוךלתו25ךליתרמאםאיכבכרליל

םיהלאהשיאתוארכיהיולמרכהרהלא‐‐םיהלאה

26זלהתימנושההנהורעניזחיגלארמאיודגנמהתא

םולשהךלםולשההלרמאוהתארקלאנץורהתע

שיאלאאבתו27םולשרמאתודלילםולשהךשיאל

הפדהליזחיגשגיווילגרבקזחתורההלאםיהלאה

הלהרמהשפניכהלהפרהםיהלאהשיארמאיו

יתלאשהרמאתו28ילדיגהאלוינממםילעההוהיו

רמאיו29יתאהלשתאליתרמאאלהינדאתאמןב

אצמתיכךלוךדיביתנעשמחקוךינתמרגחיזחיגל

תמשווננעתאלשיאךכרבייכוונכרבתאלשיא

הוהייחרענהםארמאתו30רענהינפלעיתנעשמ

רבעיזחגו31הירחאךליוםקיוךבזעאםאךשפניחו

ןיאולוקןיאורענהינפלעתנעשמהתאםשיוםהינפל

32רענהץיקהאלרמאלולדגיוותארקלבשיובשק

ותטמלעבכשמתמרענההנהוהתיבהעשילאאביו

הוהילאללפתיוםהינשדעבתלדהרגסיואביו33

לעויניעוויפלעויפםשיודליהלעבכשיולעיו34

35דליהרשבםחיווילערהגיוופכלעויפכוויניע

רהגיולעיוהנהתחאוהנהתחאתיבבךליובשיו

תארענהחקפיוםימעפעבשדערענהררוזיווילע

תאזהתימנשהלאארקרמאיויזחיגלאארקיו36ויניע

לעלפתואבתו37ךנביאשרמאיווילאאבתוהארקיו

עשילאו38אצתוהנבתאאשתוהצראוחתשתווילגר

וינפלםיבשיםיאיבנהינבוץראבבערהוהלגלגהבש

ינבלדיזנלשבוהלודגהריסהתפשורענלרמאיו
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אצמיותראטקללהדשהלאדחאאציו39םיאיבנה

אביוודגבאלמהדשתעקפונממטקליוהדשןפג

םישנאלוקציו40ועדיאליכ‐‐דיזנהריסלאחלפיו

תומורמאיווקעצהמהודיזנהמםלכאכיהיולוכאל

וחקורמאיו41לכאלולכיאלוםיהלאהשיאריסב

היהאלוולכאיוםעלקצרמאיוריסהלאךלשיוחמק

שיאלאביוהשלשלעבמאבשיאו42ריסבעררבד

למרכוםירעשםחלםירשעםירוכבםחלםיהלאה

המותרשמרמאיו43ולכאיוםעלןתרמאיוונלקצב

הכיכ‐‐ולכאיוםעלןתרמאיושיאהאמינפלהזןתא

ורתויוולכאיוםהינפלןתיו44רתוהולכאהוהירמא

הוהירבדכ

ינפללודגשיאהיהםראךלמאבצרשןמענו5

שיאהוםראלהעושתהוהיןתנוביכ‐‐םינפאשנווינדא

ובשיוםידודגואציםראו2ערצמ‐‐ליחרובגהיה

3ןמענתשאינפליהתוהנטקהרענלארשיץראמ

רשאאיבנהינפלינדאילחאהתרבגלארמאתו

וינדאלדגיואביו4ותערצמותאףסאיזאןורמשב

לארשיץראמרשאהרענההרבדתאזכותאזכרמאל

ךלמלארפסהחלשאואבךלםראךלמרמאיו5

םיפלאתששוףסכירככרשעודיבחקיוךליולארשי

ךלמלארפסהאביו6םידגבתופילחרשעובהז

הנהךילאהזהרפסהאובכהתעורמאללארשי

יהיו7ותערצמותפסאוידבעןמענתאךילאיתחלש

רמאיווידגבערקיורפסהתאלארשיךלמארקכ

ףסאלילאחלשהזיכתויחהלותימהלינאםיהלאה

8ילאוההנאתמיכוארואנועדךאיכותערצמשיא

לארשיךלמערקיכםיהלאהשיאעשילאעמשכיהיו

ךידגבתערקהמלרמאלךלמהלאחלשיווידגבתא

ןמענאביו9לארשיבאיבנשייכעדיו‐‐ילאאנאבי

חלשיו10עשילאלתיבהחתפדמעיוובכרבווסוסב

םימעפעבשתצחרוךולהרמאלךאלמעשילאוילא

ךליוןמענףצקיו11רהטוךלךרשבבשיוןדריב

םשבארקודמעואוציאציילאיתרמאהנהרמאיו

12ערצמהףסאוםוקמהלאודיףינהוויהלאהוהי

לכמקשמדתורהנרפרפו)הנמא(הנבאבוטאלה

ךליוןפיויתרהטוםהבץחראאלה‐‐לארשיימימ

רבדיבאורמאיווילאורבדיווידבעושגיו13המחב

רמאיכףאוהשעתאולהךילארבדאיבנהלודג

םימעפעבשןדריבלבטיודריו14רהטוץחרךילא

‐ןטקרענרשבכורשבבשיוםיהלאהשיארבדכ

והנחמלכואוהםיהלאהשיאלאבשיו15רהטיו‐

םיהלאןיאיכיתעדיאנהנהרמאיווינפלדמעיואביו

תאמהכרבאנחקהתעולארשיבםאיכץראהלכב

חקאםאוינפליתדמערשאהוהייחרמאיו16ךדבע

אנןתיאלוןמענרמאיו17ןאמיותחקלוברצפיו

דועהשעיאוליכהמדאםידרפדמצאשמךדבעל

18הוהילםאיכ‐‐םירחאםיהלאלחבזוהלעךדבע

ןומרתיבינדאאובב‐‐ךדבעלהוהיחלסיהזהרבדל

תיביתיוחתשהוידילעןעשנאוהוהמשתוחתשהל

ךדבעלהוהיאנחלסיןמרתיביתיוחתשהבןמר

תרבכותאמךליוםולשלךלולרמאיו19הזהרבדב

הנהםיהלאהשיאעשילארעניזחיגרמאיו20ץרא

רשאתאודימתחקמהזהימראהןמענתאינדאךשח

ותאמיתחקלווירחאיתצרםאיכהוהייחאיבה

ץרןמענהאריוןמענירחאיזחיגףדריו21המואמ

22םולשהרמאיוותארקלהבכרמהלעמלפיווירחא

ילאואבהזהתעהנהרמאלינחלשינדאםולשרמאיו

םהלאנהנתםיאיבנהינבמםירפארהמםירענינש

לאוהןמענרמאיו23םידגבתופלחיתשוףסכרככ

םיטרחינשבףסכםירככרציוובץרפיוםירככחק

24וינפלואשיווירענינשלאןתיוםידגבתופלחיתשו

תאחלשיותיבבדקפיוםדימחקיולפעהלאאביו

רמאיווינדאלאדמעיואבאוהו25וכליוםישנאה

ךדבעךלהאלרמאיויזחג)ןיאמ(ןאמעשילאוילא

ךפהרשאכךלהיבלאלוילארמאיו26הנאוהנא

ףסכהתאתחקלתעהךתארקלותבכרמלעמשיא

םידבעורקבוןאצוםימרכוםיתיזוםידגבתחקלו

םלועלךערזבוךבקבדתןמענתערצו27תוחפשו

גלשכערצמוינפלמאציו
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םוקמהאנהנהעשילאלאםיאיבנהינבורמאיו6

דעאנהכלנ2ונממרצ‐‐ךינפלםשםיבשיונחנארשא

םשונלהשענותחאהרוקשיאםשמהחקנוןדריה

אנלאוהדחאהרמאיו3וכלרמאיוםשתבשלםוקמ

ואביוםתאךליו4ךלאינארמאיוךידבעתאךלו

הרוקהליפמדחאהיהיו5םיצעהורזגיוהנדריה

ינדאההארמאיוקעציוםימהלאלפנלזרבהתאו

והאריולפנהנאםיהלאהשיארמאיו6לואשאוהו

7לזרבהףציוהמשךלשיוץעבצקיוםוקמהתא

היהםראךלמו8והחקיוודיחלשיוךלםרהרמאיו

ינלפםוקמלארמאלוידבעלאץעויולארשיבםחלנ

לארשיךלמלאםיהלאהשיאחלשיו9יתנחתינמלא

םיתחנםראםשיכהזהםוקמהרבעמרמשהרמאל

שיאולרמארשאםוקמהלאלארשיךלמחלשיו10

11םיתשאלותחאאלםשרמשנו‐‐הריהזהוםיהלאה

וידבעלאארקיוהזהרבדהלעםראךלמבלרעסיו

ךלמלאונלשמימילודיגתאולהםהילארמאיו

יכךלמהינדאאולוידבעמדחארמאיו12לארשי

תאלארשיךלמלדיגילארשיברשאאיבנהעשילא

וכלרמאיו13ךבכשמרדחברבדתרשאםירבדה

הנהרמאלולדגיווהחקאוחלשאואוההכיאוארו

ואביודבכליחובכרוםיסוסהמשחלשיו14ןתדב

םיהלאהשיאתרשמםכשיו15ריעהלעופקיוהליל

בכרוסוסוריעהתאבבוסליחהנהואציוםוקל

לארמאיו16השענהכיאינדאההאוילאורענרמאיו

ללפתיו17םתוארשאמונתארשאםיבריכארית

חקפיוהאריוויניעתאאנחקפהוהירמאיועשילא

בכרוםיסוסאלמרהההנהואריורענהיניעתאהוהי

עשילאללפתיווילאודריו18עשילאתביבסשא

םכיוםירונסבהזהיוגהתאאנךהרמאיוהוהילא

הזאלעשילאםהלארמאיו19עשילארבדכםירונסב

לאםכתאהכילואוירחאוכל‐‐ריעההזאלוךרדה

םאבכיהיו20הנורמשםתואךליוןושקבתרשאשיאה

ואריוהלאיניעתאחקפהוהיעשילארמאיוןורמש

21ןורמשךותבהנהוואריוםהיניעתאהוהיחקפיו

הכאהםתואותארכעשילאלאלארשיךלמרמאיו

ךברחבתיבשרשאההכתאלרמאיו22יבאהכא

ולכאיוםהינפלםימוםחלםישהכמהתאךתשקבו

הלודגהרכםהלהרכיו23םהינדאלאוכליוותשיו

ופסיאלוםהינדאלאוכליוםחלשיוותשיוולכאיו

ןכירחאיהיו24לארשיץראבאובלםראידודגדוע

רציולעיווהנחמלכתאםראךלמדדהןבץבקיו

םירצהנהוןורמשבלודגבעריהיו25ןורמשלע

בקהעברוףסכםינמשברומחשארתויהדעהילע

לארשיךלמיהיו26ףסכהשמחבםינוי)בד(ירח

העישוהרמאלוילאהקעצהשאוהמחהלערבע

ךעישואןיאמהוהיךעשוילארמאיו27ךלמהינדא

ךלהמךלמההלרמאיו28בקיהןמואןרגהןמה

ונלכאנוךנבתאינתילאהרמאתאזההשאהרמאתו

והלכאנוינבתאלשבנו29רחמלכאנינבתאוםויה

אבחתוונלכאנוךנבתאינתרחאהםויבהילארמאו

ערקיוהשאהירבדתאךלמהעמשכיהיו30הנבתא

קשההנהוםעהאריוהמחהלערבעאוהווידגבתא

הכוםיהלאילהשעיהכרמאיו31תיבמורשבלע

32םויה‐‐וילעטפשןבעשילאשארדמעיםאףסוי

שיאחלשיוותאםיבשיםינקזהוותיבבבשיעשילאו

םינקזהלארמאאוהווילאךאלמהאביםרטבוינפלמ

ישארתאריסהלהזהחצרמהןבחלשיכםתיארה

תלדבותאםתצחלותלדהורגסךאלמהאבכואר

םמערבדמונדוע33וירחאוינדאילגרלוקאולה

תאמהערהתאזהנהרמאיווילאדריךאלמההנהו

דועהוהילליחואהמ‐‐הוהי

תעכהוהירמאהכהוהירבדועמשעשילארמאיו7

רעשב‐‐לקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסרחמ

שיאתאודילעןעשנךלמלרשאשילשהןעיו2ןורמש

היהיהםימשבתובראהשעהוהיהנהרמאיוםיהלאה

לכאתאלםשמוךיניעבהארהכנהרמאיוהזהרבדה

ורמאיורעשהחתפםיערצמויהםישנאהעבראו3

םא4ונתמדעהפםיבשיונחנאהמוהערלאשיא

ונבשיםאוםשונתמוריעבבערהוריעהאובנונרמא
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וניחיםא‐‐םראהנחמלאהלפנווכלהתעוונתמוהפ

הנחמלאאובלףשנבומקיו5ונתמוונתימיםאוהיחנ

6שיאםשןיאהנהוםראהנחמהצקדעואביוםרא

לוק‐‐סוסלוקבכרלוקםראהנחמתאעימשהינדאו

ךלמונילערכשהנהויחאלאשיאורמאיולודגליח

אובל‐‐םירצמיכלמתאוםיתחהיכלמתאלארשי

תאוםהילהאתאובזעיוףשנבוסוניוומוקיו7ונילע

לאוסניואיהרשאכהנחמהםהירמחתאוםהיסוס

ואביוהנחמההצקדעהלאהםיערצמהואביו8םשפנ

בהזוףסכםשמואשיוותשיוולכאיודחאלהאלא

ואשיורחאלהאלאואביוובשיוונמטיווכליוםידגבו

ונחנאןכאלוהערלאשיאורמאיו9ונמטיווכליוםשמ

וניכחוםישחמונחנאואוההרשבםויהזהםויהםישע

הדיגנוהאבנווכלהתעוןוועונאצמורקבהרואדע

םהלודיגיוריעהרעשלאוארקיוואביו10ךלמהתיב

לוקושיאםשןיאהנהוםראהנחמלאונאברמאל

רשאכםילהאורוסארומחהורוסאסוסהםאיכםדא

12המינפךלמהתיבודיגיוםירעשהארקיו11המה

םכלאנהדיגאוידבעלארמאיוהלילךלמהםקיו

ןמואציוונחנאםיבעריכועדיםראונלושערשאתא

ואצייכרמאל)הדשב(הדשהבהבחהלהנחמה

דחאןעיו13אבנריעהלאוםייחםשפתנוריעהןמ

םיראשנהםיסוסהןמהשמחאנוחקיורמאיווידבעמ

רשאלארשי)ןומה(ןומההלככםנההבוראשנרשא

החלשנוומתרשאלארשיןומהלככםנההבוראשנ

ירחאךלמהחלשיוםיסוסבכרינשוחקיו14הארנו

דעםהירחאוכליו15וארווכל‐‐רמאלםראהנחמ

רשאםילכוםידגבהאלמךרדהלכהנהוןדריה

םיכאלמהובשיו)םזפחב(םזפחהבםראוכילשה

יהיוםראהנחמתאוזביו‐‐םעהאציו16ךלמלודגיו

הוהירבדכ‐‐לקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאס

לעודילעןעשנרשאשילשהתאדיקפהךלמהו17

שיארבדרשאכתמיורעשבםעהוהסמריורעשה

רבדכיהיו18וילאךלמהתדרברבדרשאםיהלאה

לקשבםירעשםיתאסרמאלךלמהלאםיהלאהשיא

19ןורמשרעשברחמתעכהיהילקשבתלסהאסו

השעהוהיהנהורמאיוםיהלאהשיאתאשילשהןעיו

הארךנהרמאיוהזהרבדכהיהיהםימשבתוברא

ותאוסמריוןכוליהיו20לכאתאלםשמוךיניעב

תמיורעשבםעה

רמאלהנבתאהיחהרשאהשאהלארבדעשילאו8

יכירוגתרשאבירוגוךתיבו)תא(יתאיכלוימוק

2םינשעבשץראהלאאבםגובערלהוהיארק

איהךלתוםיהלאהשיארבדכשעתוהשאהםקתו

הצקמיהיו3םינשעבשםיתשלפץראברגתוהתיבו

קעצלאצתוםיתשלפץראמהשאהבשתוםינשעבש

לארבדמךלמהו4הדשלאוהתיבלאךלמהלא

לכתאילאנהרפסרמאלםיהלאהשיארעניזחג

ךלמלרפסמאוהיהיו5עשילאהשערשאתולדגה

תאהיחהרשאהשאההנהותמהתאהיחהרשאתא

רמאיוהדשלעוהתיבלעךלמהלאתקעצהנב

היחהרשאהנבהזוהשאהתאז‐‐ךלמהינדאיזחג

הלןתיוולרפסתוהשאלךלמהלאשיו6עשילא

תאוהלרשאלכתאבישהרמאלדחאסירסךלמה

7התעדעוץראהתאהבזעםוימהדשהתאובתלכ

ולדגיוהלחםראךלמדדהןבוקשמדעשילאאביו

לאךלמהרמאיו8הנהדעםיהלאהשיאאברמאל

םיהלאהשיאתארקלךלוהחנמךדיבחקלאהזח

9הזילחמהיחאהרמאלותואמהוהיתאתשרדו

קשמדבוטלכוודיבהחנמחקיוותארקללאזחךליו

ןבךנברמאיווינפלדמעיואביולמגםיעבראאשמ

ילחמהיחאהרמאלךילאינחלשםראךלמדדה

היח)ול(אלרמאךלעשילאוילארמאיו10הז

וינפתאדמעיו11תומיתומיכהוהיינארהוהיחת

עודמלאזחרמאיו12םיהלאהשיאךביושבדעםשיו

ינבלהשעתרשאתאיתעדייכרמאיוהכבינדא

ברחבםהירחבושאבחלשתםהירצבמהערלארשי

רמאיו13עקבתםהיתרהושטרתםהיללעוגרהת

לודגהרבדההשעייכבלכהךדבעהמיכ‐‐לאהזח

םראלעךלמךתאהוהיינארהעשילארמאיוהזה
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המולרמאיווינדאלאאביועשילאתאמךליו14

יהיו15היחתהיחילרמארמאיועשילאךלרמא

וינפלעשרפיוםימבלבטיורבכמהחקיותרחממ

םרוילשמחתנשבו16ויתחתלאהזחךלמיותמיו

ךלמ‐‐הדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמבאחאןב

םיתשוםישלשןב17הדוהיךלמטפשוהיןבםרוהי

םלשוריבךלמ)םינש(הנשהנמשווכלמבהיההנש

‐‐באחאתיבושערשאכלארשייכלמךרדבךליו18

19הוהייניעבערהשעיוהשאלולהתיהבאחאתביכ

ודבעדודןעמלהדוהיתאתיחשהלהוהיהבאאלו

וימיב20םימיהלכ‐‐וינבלרינולתתלולרמארשאכ

21ךלמםהילעוכלמיוהדוהידיתחתמםודאעשפ

הלילםקאוהיהיוומעבכרהלכוהריעצםרוירבעיו

םעהסניובכרהירשתאווילאביבסהםודאתאהכיו

הזהםויהדעהדוהידיתחתמםודאעשפיו22וילהאל

לכוםרויירבדרתיו23איההתעבהנבלעשפתזא

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשערשא

םערבקיוויתבאםעםרויבכשיו24הדוהייכלמל

תנשב25ויתחתונבוהיזחאךלמיודודריעבויתבא

ךלמלארשיךלמבאחאןבםרוילהנשהרשעםיתש

םיתשוםירשעןב26הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחא

םשוםלשוריבךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנש

ךרדבךליו27לארשיךלמירמעתבוהילתעומא

ןתחיכבאחאתיבכהוהייניעבערהשעיובאחאתיב

המחלמלבאחאןבםרויתאךליו28אוהבאחאתיב

תאםימראוכיודעלגתמרב‐‐םראךלמלאזחםע

ןמלאערזיבאפרתהלךלמהםרויבשיו29םרוי

לאהזחתאומחלהבהמרבםימראוהכירשאםיכמה

תוארלדריהדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאוםראךלמ

אוההלחיכ‐‐לאערזיבבאחאןבםרויתא

רמאיוםיאיבנהינבמדחאלארקאיבנהעשילאו9

תמרךלוךדיבהזהןמשהךפחקוךינתמרגחול

ןבטפשוהיןבאוהיםשהארוהמשתאבו2דעלג

רדחותאתאיבהוויחאךותמותמקהותאבוישמנ

תרמאוושארלעתקציוןמשהךפתחקלו3רדחב

תחתפולארשילאךלמלךיתחשמהוהירמאהכ

איבנהרענהרענהךליו4הכחתאלוהתסנותלדה

רבדרמאיוםיבשיליחהירשהנהואביו5דעלגתמר

ךילארמאיוונלכמימלאאוהירמאיורשהךילאיל

רמאיוושארלאןמשהקציוהתיבהאביוםקיו6רשה

לאךלמלךיתחשמלארשייהלאהוהירמאהכול

ךינדאבאחאתיבתא‐‐התיכהו7לארשילאהוהיםע

‐‐הוהיידבעלכימדוםיאיבנהידבעימדיתמקנו

באחאליתרכהובאחאתיבלכדבאו8לבזיאדימ

תיבתאיתתנו9לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמ

10היחאןבאשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכבאחא

רבקןיאו‐‐לאערזיקלחבםיבלכהולכאילבזיאתאו

רמאיווינדאידבעלאאציאוהיו11סניותלדהחתפיו

םהילארמאיוךילאהזהעגשמהאבעודמםולשהול

דגהרקשורמאיו12וחישתאושיאהתאםתעדיםתא

רמאהכרמאלילארמאתאזכותאזכרמאיוונלאנ

שיאוחקיוורהמיו13לארשילאךלמלךיתחשמהוהי

רפושבועקתיותולעמהםרגלאויתחתומישיוודגב

ןבטפשוהיןבאוהירשקתיו14אוהיךלמורמאיו

לכואוהדעלגתמרברמשהיהםרויוםרוילא‐‐ישמנ

ךלמהםרוהיבשיו15םראךלמלאזחינפמלארשי

םימראוהכירשאםיכמהןמלאערזיבאפרתהל

שיםאאוהירמאיוםראךלמלאזחתאומחלהב

)דיגהל(דיגלתכללריעהןמטילפאצילא‐‐םכשפנ

בכשםרוייכהלאערזיךליואוהיבכריו16לאערזיב

17םרויתאתוארלדריהדוהיךלמהיזחאוהמש

תעפשתאאריולאערזיבלדגמהלעדמעהפצהו

חקםרוהירמאיוהארינאתעפשרמאיוואבבאוהי

בכרךליו18םולשהרמאיו‐‐םתארקלחלשובכר

רמאיוםולשהךלמהרמאהכרמאיוותארקלסוסה

רמאלהפצהדגיוירחאלאבסםולשלוךלהמאוהי

ינשסוסבכרחלשיו19בשאלוםהדעךאלמהאב

אוהירמאיוםולשךלמהרמאהכרמאיוםהלאאביו

רמאלהפצהדגיו20ירחאלאבסםולשלוךלהמ

‐‐ישמנןבאוהיגהנמכגהנמהובשאלוםהילאדעאב
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ובכררסאיורסאםרוהירמאיו21גהניןועגשביכ

שיאהדוהיךלמוהיזחאולארשיךלמםרוהיאציו

תובנתקלחבוהאצמיואוהיתארקלואציוובכרב

רמאיואוהיתאםרוהיתוארכיהיו22ילאערזיה

ךמאלבזיאינונזדע‐‐םולשההמרמאיואוהיםולשה

לארמאיוסניווידיםרוהיךפהיו23םיברההיפשכו

תאךיותשקבודיאלמאוהיו24היזחאהמרמוהיזחא

25ובכרבערכיוובלמיצחהאציוויערזןיבםרוהי

הדשתקלחבוהכלשהאשהשלשרקדבלארמאיו

םידמצםיבכרתאהתאוינארכזיכילאערזיהתובנ

26הזהאשמהתאוילעאשנהוהיוויבאבאחאירחא

םאנשמאיתיארוינבימדתאותובנימדתאאלםא

אשהתעוהוהיםאנתאזההקלחבךליתמלשוהוהי

הדוהיךלמהיזחאו27הוהירבדכ‐‐הקלחבוהכלשה

םגרמאיואוהיוירחאףדריוןגהתיבךרדסניוהאר

םעלביתארשארוגהלעמבהבכרמהלאוהכהותא

המלשוריוידבעותאובכריו28םשתמיוודגמסניו

תנשבו29דודריעבויתבאםעותרבקבותאורבקיו

לעהיזחאךלמבאחאןבםרוילהנשהרשעתחא

םשתוהעמשלבזיאוהלאערזיאוהיאוביו30הדוהי

ןולחהדעבףקשתוהשארתאבטיתוהיניעךופב

וינדאגרהירמזםולשהרמאתורעשבאבאוהיו31

ופיקשיוימיתאימרמאיוןולחהלאוינפאשיו32

)הוטמש(והטמשרמאיו33םיסירסהשלשםינשוילא

34הנסמריוםיסוסהלאוריקהלאהמדמזיוהוטמשיו

תאזההרוראהתאאנודקפרמאיותשיולכאיואביו

ואצמאלוהרבקלוכליו35איהךלמתביכ‐‐הורבקו

ובשיו36םידיהתופכו‐‐םילגרהותלגלגהםאיכהב

ודבעדיברבדרשאאוההוהירבדרמאיוולודיגיו

םיבלכהולכאילאערזיקלחברמאליבשתהוהילא

ןמדכלבזיאתלבנ)התיהו(תיהו37לבזיארשבתא

תאזורמאיאלרשאלאערזיקלחב‐‐הדשהינפלע

לבזיא

אוהיבתכיוןורמשבםינבםיעבשבאחאלו10

לאוםינקזהלאערזיירשלאןורמשחלשיוםירפס

םכילאהזהרפסהאבכהתעו2רמאלבאחאםינמאה

ריעוםיסוסהובכרהםכתאוםכינדאינבםכתאו

םכינדאינבמרשיהובוטהםתיארו3קשנהורצבמ

4םכינדאתיבלעומחלהוויבאאסכלעםתמשו

ודמעאלםיכלמהינשהנהורמאיודאמדאמואריו

תיבהלערשאחלשיו5ונחנאדמענךיאווינפל

רמאלאוהילאםינמאהוםינקזהוריעהלערשאו

ךלמנאלהשענונילארמאתרשאלכוונחנאךידבע

תינשרפסםהילאבתכיו6השעךיניעבבוטהשיא

ישארתאוחקםיעמשםתאילקלוםתאילםארמאל

ינבוהלאערזירחמתעכילאואבוםכינדאינבישנא

7םתואםילדגמריעהילדגתאשיאםיעבשךלמה

וטחשיוךלמהינבתאוחקיוםהילארפסהאבכיהיו

וילאוחלשיוםידודבםהישארתאומישיושיאםיעבש

ישארואיבהרמאלולדגיוךאלמהאביו8הלאערזי

‐‐רעשהחתפםירבצינשםתאומישרמאיוךלמהינב

לכלארמאיודמעיואציורקבביהיו9רקבהדע

והגרהאוינדאלעיתרשקינאהנהםתאםיקדצםעה

רבדמלפיאליכאופאועד10הלאלכתאהכהימו

הוהיובאחאתיבלעהוהירבדרשאהצראהוהי

אוהיךיו11והילאודבעדיברבדרשאתא‐‐השע

וילדגלכולאערזיבבאחאתיבלםיראשנהלכתא

םקיו12דירשולריאשהיתלבדע‐‐וינהכוויעדימו

13ךרדבםיערהדקעתיבאוה‐‐ןורמשךליואביו

םתאימרמאיוהדוהיךלמוהיזחאיחאתאאצמאוהיו

ךלמהינבםולשלדרנוונחנאוהיזחאיחאורמאיו

םייחםושפתיוםייחםושפתרמאיו14הריבגהינבו

אלושיאםינשוםיעבראדקעתיברובלאםוטחשיו

ןבבדנוהיתאאצמיוםשמךליו15םהמשיאריאשה

ךבבלתאשיהוילארמאיווהכרביוותארקלבכר

הנתשיושיבדנוהירמאיוךבבלםעיבבלרשאכרשי

רמאיו16הבכרמהלאוילאוהלעיוודיןתיוךדיתא

17ובכרבותאובכריוהוהיליתאנקבהארויתאהכל

ןורמשבבאחאלםיראשנהלכתאךיוןורמשאביו

18והילאלארבדרשאהוהירבדכ‐‐ודמשהדע
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תאדבעבאחאםהלארמאיוםעהלכתאאוהיץבקיו

יאיבנלכהתעו19הברהונדבעיאוהיטעמלעבה

דקפילאשיאילאוארקוינהכלכווידבעלכלעבה

אוהיוהיחיאלדקפירשאלכ‐‐לעבליללודגחבזיכ

רמאיו20לעבהידבעתאדיבאהןעמלהבקעבהשע

לכבאוהיחלשיו21וארקיו‐‐לעבלהרצעושדקאוהי

רשאשיאראשנאלולעבהידבעלכואביולארשי

הפלהפלעבהתיבאלמיולעבהתיבואביואבאל

ידבעלכלשובלאצוההחתלמהלערשאלרמאיו22

ןבבדנוהיואוהיאביו23שובלמהםהלאציולעבה

ןפוארוושפחלעבהידבעלרמאיולעבהתיבבכר

םדבללעבהידבעםאיכ‐‐הוהיידבעמםכמעהפשי

ץוחבולםשאוהיותולעוםיחבזתושעלואביו24

רשאםישנאהןמטלמירשאשיאהרמאיושיאםינמש

ותלככיהיו25ושפנתחתושפנםכידילעאיבמינא

ואבםישלשלוםיצרלאוהירמאיוהלעהתושעל

םיצרהוכלשיוברחיפלםוכיואצילאשיאםוכה

תאואציו26לעבהתיבריעדעוכליוםישלשהו

לעבהתבצמתאוצתיו27הופרשיולעבהתיבתובצמ

)תואצומל(תוארחמלוהמשיולעבהתיבתאוצתיו

קר29לארשימלעבהתאאוהידמשיו28םויהדע

אל‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברייאטח

רשאולאתיברשאבהזהילגעםהירחאמאוהירס

תושעלתביטהרשאןעיאוהילאהוהירמאיו30ןדב

באחאתיבלתישעיבבלברשאלככ‐‐יניעברשיה

אלאוהיו31לארשיאסכלעךלובשיםיעברינב

ובבללכב‐‐לארשייהלאהוהיתרותבתכללרמש

לארשיתאאיטחהרשאםעבריתואטחלעמרסאל

םכיולארשיבתוצקלהוהילחה‐‐םההםימיב32

שמשהחרזמןדריהןמ33לארשילובגלכבלאזח

רערעמ‐‐ישנמהוינבוארהוידגהדעלגהץראלכתא

אוהיירבדרתיו34ןשבהודעלגהוןנראלחנלערשא

לעםיבותכםהאולהותרובגלכוהשערשאלכו

םעאוהיבכשיו35לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

ויתחתונבזחאוהיךלמיוןורמשבותאורבקיוויתבא

הנמשוםירשע‐‐לארשילעאוהיךלמרשאםימיהו36

ןורמשבהנש

הנבתמיכ)התאר(התארווהיזחאםאהילתעו11

עבשוהיחקתו2הכלממהערזלכתאדבאתוםקתו

היזחאןבשאויתאוהיזחאתוחאםרויךלמהתב

‐)םיתמומה(םיתתוממהךלמהינבךותמותאבנגתו

ינפמותאורתסיותוטמהרדחבותקנימתאוותא‐

ששאבחתמהוהיתיבהתאיהיו3תמוהאלווהילתע

תיעיבשההנשבו4ץראהלעתכלמהילתעוםינש

ירכל)תואמה(תויאמהירשתאחקיועדיוהיחלש

תירבםהלתרכיוהוהיתיבוילאםתאאביוםיצרלו

5ךלמהןבתאםתאאריוהוהיתיבבםתאעבשיו

םכמתישלשהןושעתרשארבדההזרמאלםוציו

תישלשהו6ךלמהתיבתרמשמירמשותבשהיאב

םתרמשוםיצרהרחארעשבתישלשהורוסרעשב

יאצילכםכבתודיהיתשו7חסמתיבהתרמשמתא

8ךלמהלאהוהיתיבתרמשמתאורמשותבשה

לאאבהוודיבוילכושיאביבסךלמהלעםתפקהו

ושעיו9ואבבוותאצבךלמהתאויהותמויתורדשה

ןהכהעדיוהיהוצרשאלככ)תואמה(תויאמהירש

תבשהיאציםעתבשהיאבוישנאתאשיאוחקיו

תויאמהירשלןהכהןתיו10ןהכהעדיוהילאואביו

‐‐דודךלמלרשאםיטלשהתאותינחהתא)תואמה(

ודיבוילכושיאםיצרהודמעיו11הוהיתיבברשא

חבזמלתילאמשהתיבהףתכדעתינמיהתיבהףתכמ

ןתיוךלמהןבתאאצויו12ביבסךלמהלע‐‐תיבלו

וכיווהחשמיוותאוכלמיותודעהתאורזנהתאוילע

לוקתאהילתעעמשתו13ךלמהיחיורמאיו‐‐ףכ

הנהוארתו14הוהיתיבםעהלאאבתוםעהןיצרה

תורצצחהוםירשהוטפשמכדומעהלעדמעךלמה

תורצצחבעקתוחמשץראהםעלכוךלמהלא

וציו15רשקרשקארקתוהידגבתאהילתעערקתו

ליחהידקפ)תואמה(תויאמהירשתאןהכהעדיוהי

אבהותרדשלתיבמלאהתאואיצוהםהילארמאיו

הוהיתיבתמותלאןהכהרמאיכברחבתמההירחא
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תיבםיסוסהאובמךרדאובתוםידיהלומשיו16

ןיבתירבהתאעדיוהיתרכיו17םשתמותוךלמה

ןיבוהוהילםעלתויהלםעהןיבוךלמהןיבוהוהי

לעבהתיבץראהםעלכואביו18םעהןיבוךלמה

ןתמתאובטיהורבשוימלצתאוותחבזמתאוהצתיו

תדקפןהכהםשיותוחבזמהינפלוגרהלעבהןהכ

תאוירכהתאותואמהירשתאחקיו19הוהיתיבלע

תיבמךלמהתאודיריוץראהםעלכתאוםיצרה

לעבשיוךלמהתיבםיצרהרעשךרדואוביוהוהי

הטקשריעהוץראהםעלכחמשיו20םיכלמהאסכ

ןב21)ךלמה(ךלמתיבברחבותימהוהילתעתאו

וכלמבשאוהיםינשעבש

הנשםיעבראושאוהיךלמאוהילעבשתנשב12

שעיו2עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריבךלמ

עדיוהיוהרוהרשאוימילכהוהייניעברשיהשאוהי

םיחבזמםעהדועורסאלתומבהקר3ןהכה

לכםינהכהלאשאוהירמאיו4תומבבםירטקמו

שיא‐‐רבועףסכהוהיתיבאבוירשאםישדקהףסכ

שיאבללעהלעירשאףסכלכוכרעתושפנףסכ

תאמשיאםינהכהםהלוחקי5הוהיתיבאיבהל

אצמירשאלכלתיבהקדבתאוקזחיםהוורכמ

ךלמל‐‐הנששלשוםירשעתנשביהיו6קדבםש

ארקיו7תיבהקדבתאםינהכהוקזחאלשאוהי

םהלארמאיוםינהכלוןהכהעדיוהילשאוהיךלמה

וחקתלאהתעותיבהקדבתאםיקזחמםכניאעודמ

ותאיו8והנתתתיבהקדבליכםכירכמתאמףסכ

תאקזחיתלבלוםעהתאמףסכתחקיתלבלםינהכה

רחבקיודחאןוראןהכהעדיוהיחקיו9תיבהקדב

אובב)ןימימ(ןימיבחבזמהלצאותאןתיוותלדב

לכתאףסהירמשםינהכההמשונתנוהוהיתיבשיא

ףסכהבריכםתוארכיהיו10הוהיתיבאבומהףסכה

תאונמיוורציולודגהןהכהוךלמהרפסלעיוןוראב

ןכתמהףסכהתאונתנו11הוהיתיבאצמנהףסכה

)םידקפמה(םידקפההכאלמהישע)ידי(דילע

תיבםישעהםינבלוץעהישרחלוהאיצויוהוהיתיב

ינבאוםיצעתונקלוןבאהיבצחלוםירדגלו12הוהי

לעאצירשאלכלוהוהיתיבקדבתאקזחלבצחמ

ףסכתופסהוהיתיבהשעיאלךא13הקזחלתיבה

ןמ‐‐ףסכילכובהזילכלכתורצצחתוקרזמתורמזמ

והנתיהכאלמהישעליכ14הוהיתיבאבומהףסכה

םישנאהתאובשחיאלו15הוהיתיבתאובוקזחו

יכהכאלמהישעלתתלםדילעףסכהתאונתירשא

אבויאלתואטחףסכוםשאףסכ16םישעםההנמאב

םראךלמלאזחהלעיזא17ויהיםינהכלהוהיתיב

לעתולעלוינפלאזחםשיוהדכליותגלעםחליו

םישדקהלכתאהדוהיךלמשאוהיחקיו18םלשורי

יכלמויתבאוהיזחאוםרוהיוטפשוהיושידקהרשא

תיבתורצאבאצמנהבהזהלכתאווישדקתאוהדוהי

לעמלעיוםראךלמלאזחלחלשיוךלמהתיבוהוהי

אולההשערשאלכושאויירבדרתיו19םלשורי

הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה

אלמתיבשאויתאוכיורשקורשקיווידבעומקיו20

רמשןבדבזוהיותעמשןברכזויו21אלסדריה

דודריעבויתבאםעותאורבקיותמיווהכהוידבע

ויתחתונבהיצמאךלמיו

ךלמוהיזחאןבשאוילהנששלשוםירשעתנשב13

עבשןורמשבלארשילעאוהיןבזחאוהיךלמ‐‐הדוהי

תאטחרחאךליוהוהייניעבערהשעיו2הנשהרשע

הנממרסאל‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

םראךלמלאזחדיבםנתיולארשיבהוהיףארחיו3

תאזחאוהילחיו4םימיהלכ‐‐לאזחןבדדהןבדיבו

לארשיץחלתאהאריכהוהיוילאעמשיוהוהיינפ

עישומלארשילהוהיןתיו5םראךלמםתאץחליכ

םהילהאבלארשיינבובשיוםראדיתחתמואציו

םעבריתיבתאטחמורסאלךא6םושלשלומתכ

הדמעהרשאהםגוךלההב‐‐לארשיתאיטחהרשא

םישמחםאיכםעזחאוהילריאשהאליכ7ןורמשב

םדבאיכילגרםיפלאתרשעובכרהרשעוםישרפ

זחאוהיירבדרתיו8שדלרפעכםמשיוםראךלמ

רפסלעםיבותכםהאולהותרובגוהשערשאלכו
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םעזחאוהיבכשיו9לארשייכלמל‐‐םימיהירבד

10ויתחתונבשאויךלמיוןורמשבוהרבקיוויתבא

ךלמ‐‐הדוהיךלמשאוילהנשעבשוםישלשתנשב

הרשעששןורמשבלארשילעזחאוהיןבשאוהי

תואטחלכמרסאלהוהייניעבערההשעיו11הנש

ךלההב‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

רשאותרובגוהשערשאלכושאויירבדרתיו12

לעםיבותכםהאלההדוהיךלמהיצמאםעםחלנ

םעשאויבכשיו13לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

םעןורמשבשאוירבקיוואסכלעבשיםעבריוויתבא

ובתומירשאוילחתאהלחעשילאו14לארשייכלמ

יבארמאיווינפלעךביולארשיךלמשאויוילאדריו

תשקחקעשילאולרמאיו15וישרפולארשיבכריבא

לארשיךלמלרמאיו16םיצחותשקוילאחקיוםיצחו

לעוידיעשילאםשיוודיבכריותשקהלעךדיבכרה

רמאיוחתפיו‐‐המדקןולחהחתפרמאיו17ךלמהידי

העושתץחוהוהילהעושתץחרמאיורויוהריעשילא

חקרמאיו18הלכדעקפאבםראתאתיכהוםראב

ךיוהצראךהלארשיךלמלרמאיוחקיוםיצחה

םיהלאהשיאוילעףצקיו19דמעיוםימעפשלש

םראתאתיכהזאםימעפששואשמחתוכהלרמאיו

תמיו20םראתאהכתםימעפשלשהתעוהלכדע

21הנשאבץראבואביבאומידודגווהרבקיועשילא

וכילשיודודגהתאוארהנהושיאםירבקםהיהיו

תומצעבשיאהעגיוךליועשילארבקבשיאהתא

ץחלםראךלמלאזחו22וילגרלעםקיויחיועשילא

םמחריוםתאהוהיןחיו23זחאוהיימילכלארשיתא

בקעיוקחציםהרבאתאותירבןעמלםהילאןפיו

התעדעוינפלעמםכילשהאלוםתיחשההבאאלו

25ויתחתונבדדהןבךלמיוםראךלמלאזחתמיו24

דדהןבדימםירעהתאחקיוזחאוהיןבשאוהיבשיו

שלשהמחלמבויבאזחאוהידימחקלרשאלאזחןב

לארשיירעתאבשיושאויוהכהםימעפ

ךלמלארשיךלמזחאויןבשאוילםיתשתנשב14

הנששמחוםירשעןב2הדוהיךלמשאויןבוהיצמא

םשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמבהיה

רשיהשעיו3םלשוריןמ)ןדעוהי(ןידעוהיומא

שאויהשערשאלככויבאדודכאלקר‐‐הוהייניעב

םיחבזמםעהדועורסאלתומבהקר4השעויבא

ודיבהכלממההקזחרשאכיהיו5תומבבםירטקמו

ינבתאו6ויבאךלמהתאםיכמהוידבעתאךיו

הוצרשאהשמתרותרפסבבותככתימהאלםיכמה

ותמויאלםינבוםינבלעתובאותמויאלרמאלהוהי

הכהאוה7)תמוי(תומיואטחבשיאםאיכ‐‐תובאלע

תאשפתוםיפלאתרשע)חלמ(חלמהיגבםודאתא

הזהםויהדעלאתקיהמשתאארקיוהמחלמבעלסה

ןבזחאוהיןבשאוהילאםיכאלמהיצמאחלשזא8

חלשיו9םינפהארתנהכלרמאללארשיךלמאוהי

רמאלהדוהיךלמוהיצמאלאלארשיךלמשאוהי

רמאלןונבלברשאזראהלאחלשןונבלברשאחוחה

רשאהדשהתיחרבעתוהשאלינבלךתבתאהנת

םודאתאתיכההכה10חוחהתאסמרתוןונבלב

הערבהרגתתהמלוךתיבבבשודבכהךבלךאשנו

‐‐והיצמאעמשאלו11ךמעהדוהיוהתאהתלפנו

והיצמאואוהםינפוארתיולארשיךלמשאוהילעיו

הדוהיףגניו12הדוהילרשאשמשתיבבהדוהיךלמ

ךלמוהיצמאתאו13ולהאלשיאוסניולארשיינפל

‐לארשיךלמשאוהישפתוהיזחאןבשאוהיןבהדוהי

תמוחבץרפיוםלשורי)אביו(ואביושמשתיבב‐

תואמעבראהנפהרעשדעםירפארעשבםלשורי

םילכהלכתאוףסכהובהזהלכתאחקלו14המא

ינבתאוךלמהתיבתורצאבוהוהיתיבםיאצמנה

רשאשאוהיירבדרתיו15הנורמשבשיותוברעתה

הדוהיךלמוהיצמאםעםחלנרשאוותרובגוהשע

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלה

ןורמשברבקיוויתבאםעשאוהיבכשיו16לארשי

יחיו17ויתחתונבםעבריךלמיולארשייכלמםע

ןבשאוהיתומירחאהדוהיךלמשאויןבוהיצמא

ירבדרתיו18הנשהרשעשמח‐‐לארשיךלמזחאוהי

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבתכםהאלהוהיצמא
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סניוםלשוריברשקוילעורשקיו19הדוהייכלמל

ואשיו20םשוהתמיוהשיכלוירחאוחלשיוהשיכל

ריעבויתבאםעםלשוריברבקיוםיסוסהלעותא

ששןבאוהוהירזעתאהדוהיםעלכוחקיו21דוד

הנבאוה22והיצמאויבאתחתותאוכלמיוהנשהרשע

ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבשיותליאתא

ךלמשאויןבוהיצמאלהנשהרשעשמחתנשב23

ןורמשבלארשיךלמשאויןבםעבריךלמ‐‐הדוהי

רסאלהוהייניעבערהשעיו24הנשתחאוםיעברא

לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעבריתואטחלכמ

םידעתמחאובלמלארשילובגתאבישהאוה25

דיברבדרשאלארשייהלאהוהירבדכ‐‐הברעה

יכ26רפחהתגמרשאאיבנהיתמאןבהנויודבע

ספאורוצעספאודאמהרמלארשיינעתאהוהיהאר

תאתוחמל‐‐הוהירבדאלו27לארשילרזעןיאובוזע

ןבםעברידיבםעישויוםימשהתחתמלארשיםש

ותרובגוהשערשאלכוםעבריירבדרתיו28שאוי

הדוהילתמחתאוקשמדתאבישהרשאוםחלנרשא

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהלארשיב

יכלמםעויתבאםעםעבריבכשיו29לארשייכלמל

ויתחתונבהירכזךלמיולארשי

לארשיךלמםעברילהנשעבשוםירשעתנשב15

הרשעששןב2הדוהיךלמהיצמאןבהירזעךלמ

םלשוריבךלמהנשםיתשוםישמחווכלמבהיההנש

הוהייניעברשיהשעיו3םלשורימוהילכיומאםשו

ורסאלתומבהקר4ויבאוהיצמאהשערשאלככ

תאהוהיעגניו5תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדוע

תישפחהתיבבבשיוותמםוידעערצמיהיוךלמה

רתיו6ץראהםעתאטפשתיבהלעךלמהןבםתויו

לעםיבותכםהאלההשערשאלכווהירזעירבד

םעהירזעבכשיו7הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

םתויךלמיודודריעבויתבאםעותאורבקיוויתבא

ךלמוהירזעלהנשהנמשוםישלשתנשב8ויתחתונב

‐ןורמשבלארשילעםעבריןבוהירכזךלמהדוהי

ושערשאכהוהייניעבערהשעיו9םישדחהשש‐

איטחהרשאטבנןבםעבריתואטחמרסאלויתבא

לבקוהכיושביןבםלשוילערשקיו10לארשיתא

םנההירכזירבדרתיו11ויתחתךלמיווהתימיוםע

אוה12לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכ

ובשיםיעיברינברמאלאוהילארבדרשאהוהירבד

ךלמשיביןבםולש13ןכיהיולארשיאסכלעךל

ךלמיוהדוהיךלמהיזעלהנשעשתוםישלשתנשב

אביוהצרתמידגןבםחנמלעיו14ןורמשבםימיחרי

ךלמיווהתימיוןורמשבשיביןבםולשתאךיוןורמש

םנהרשקרשאורשקוםולשירבדרתיו15ויתחת

זא16לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכ

הילובגתאוהברשאלכתאוחספתתאםחנמהכי

17עקבהיתורההלכתאךיוחתפאליכ‐‐הצרתמ

ךלמהדוהיךלמהירזעלהנשעשתוםישלשתנשב

שעיו18ןורמשב‐‐םינשרשעלארשילעידגןבםחנמ

טבנןבםעבריתואטחלעמרסאלהוהייניעבערה

ךלמלופאב19וימילכ‐‐לארשיתאאיטחהרשא

‐‐ףסכרככףלאלופלםחנמןתיוץראהלערושא

םחנמאציו20ודיבהכלממהקיזחהלותאוידיתויהל

ךלמלתתלליחהירובגלכלעלארשילעףסכהתא

ךלמבשיודחאשיאלףסכםילקשםישמחרושא

לכוםחנמירבדרתיו21ץראבםשדמעאלורושא

‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולההשערשא

ךלמיוויתבאםעםחנמבכשיו22לארשייכלמל‐

ךלמהירזעלהנשםישמחתנשב23ויתחתונבהיחקפ

‐ןורמשבלארשילעםחנמןבהיחקפךלמהדוהי

תואטחמרסאלהוהייניעבערהשעיו24םיתנש‐

וילערשקיו25לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

תיבןומראבןורמשבוהכיוושילשוהילמרןבחקפ

שיאםישמחומעוהיראהתאובגראתא)ךלמה(ךלמ

ירבדרתיו26ויתחתךלמיווהתמיוםידעלגינבמ

ירבדרפסלעםיבותכםנההשערשאלכוהיחקפ

הנשםיתשוםישמחתנשב27לארשייכלמל‐‐םימיה

לארשילעוהילמרןבחקפךלמהדוהיךלמהירזעל

אלהוהייניעבערהשעיו28הנשםירשע‐‐ןורמשב



בםיכלמ 261

לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעבריתואטחןמרס

ךלמרסאלפתלגתאבלארשיךלמחקפימיב29

תאוחוניתאוהכעמתיבלבאתאוןויעתאחקיורושא

ץראלכהלילגהתאודעלגהתאורוצחתאושדק

לעהלאןבעשוהרשקרשקיו30הרושאםלגיוילתפנ

תנשב‐‐ויתחתךלמיווהתימיווהכיווהילמרןבחקפ

רשאלכוחקפירבדרתיו31היזעןבםתוילםירשע

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשע

לארשיךלמוהילמרןבחקפלםיתשתנשב32לארשי

שמחוםירשעןב33הדוהיךלמוהיזעןבםתויךלמ

םלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנש

הוהייניעברשיהשעיו34קודצתבאשוריומאםשו

אלתומבהקר35השעויבאוהיזעהשערשאלככ

הנבאוהתומבבםירטקמוםיחבזמםעהדוע‐‐ורס

רשאםתויירבדרתיו36ןוילעה‐‐הוהיתיברעשתא

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשע

הדוהיבחילשהלהוהילחה‐‐םההםימיב37הדוהי

םתויבכשיו38והילמרןבחקפתאוםראךלמןיצר

ךלמיוויבאדודריעבויתבאםערבקיוויתבאםע

ויתחתונבזחא

ךלמוהילמרןבחקפלהנשהרשעעבשתנשב16

וכלמבזחאהנשםירשעןב2הדוהיךלמםתויןבזחא

יניעברשיההשעאלוםלשוריבךלמהנשהרשעששו

לארשייכלמךרדבךליו3ויבאדודכ‐‐ויהלאהוהי

שירוהרשאםיוגהתובעתכשאבריבעהונבתאםגו

לעותומבברטקיוחבזיו4לארשיינבינפמםתאהוהי

םראךלמןיצרהלעיזא5ןנערץעלכתחתותועבגה

המחלמל‐‐םלשורילארשיךלמוהילמרןבחקפו

בישהאיההתעב6םחלהלולכיאלוזחאלעורציו

םידוהיהתאלשניוםראלתליאתאםראךלמןיצר

דעםשובשיותליאואב)םימדאו(םימראותוליאמ

רסלפתלגתלאםיכאלמזחאחלשיו7הזהםויה

ףכמינעשוהוהלעינאךנבוךדבערמאלרושאךלמ

זחאחקיו8ילעםימוקהלארשיךלמףכמוםראךלמ

תיבתורצאבוהוהיתיבאצמנהבהזהתאוףסכהתא

ךלמוילאעמשיו9דחשרושאךלמלחלשיוךלמה

הריקהלגיוהשפתיוקשמדלארושאךלמלעיורושא

תלגתתארקלזחאךלמהךליו10תימהןיצרתאו

רשאחבזמהתאאריוקשמודרושאךלמרסאלפ

תומדתאןהכההירואלאזחאךלמהחלשיוקשמדב

ןהכההירואןביו11והשעמלכל‐‐ותינבתתאוחבזמה

ןכקשמדמזחאךלמהחלשרשאלככחבזמהתא

אביו12קשמדמזחאךלמהאובדעןהכההירואהשע

ךלמהברקיוחבזמהתאךלמהאריוקשמדמךלמה

ותחנמתאוותלעתארטקיו13וילעלעיוחבזמהלע

לעולרשאםימלשהםדתאקרזיווכסנתאךסיו

ברקיוהוהיינפלרשאתשחנהחבזמהתאו14חבזמה

ותאןתיוהוהיתיבןיבמוחבזמהןיבמתיבהינפתאמ

זחאךלמה)הוציו(והוציו15הנופצחבזמהךרילע

תארטקהלודגהחבזמהלערמאלןהכההירואתא

תאוךלמהתלעתאוברעהתחנמתאורקבהתלע

לכוםהיכסנוםתחנמוץראהםעלכתלעתאוותחנמ

היהיתשחנהחבזמוקרזתוילעחבזםדלכוהלעםד

ךלמההוצרשאלככןהכההירואשעיו16רקבליל

רסיותנוכמהתורגסמהתאזחאךלמהץצקיו17זחא

רקבהלעמדרוהםיהתאוריכה)תא(תאוםהילעמ

18םינבאתפצרמלעותאןתיוהיתחתרשאתשחנה

אובמתאותיבבונברשאתבשה)ךסומ(ךסימתאו

19רושאךלמינפמהוהיתיבבסה‐‐הנוציחהךלמה

רפסלעםיבותכםהאלההשערשאזחאירבדרתיו

ויתבאםעזחאבכשיו20הדוהייכלמל‐‐םימיהירבד

ויתחתונבוהיקזחךלמיודודריעבויתבאםערבקיו

ךלמהדוהיךלמזחאלהרשעםיתשתנשב17

שעיו2םינשעשת‐‐לארשילעןורמשבהלאןבעשוה

ויהרשאלארשייכלמכאלקרהוהייניעבערה

וליהיורושאךלמרסאנמלשהלעוילע3וינפל

עשוהברושאךלמאצמיו4החנמולבשיודבעעשוה

אלוםירצמךלמאוסלאםיכאלמחלשרשארשק

ךלמוהרצעיוהנשבהנשכרושאךלמלהחנמהלעה

לכברושאךלמלעיו5אלכתיבוהרסאיורושא
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תנשב6םינששלשהילערציוןורמשלעיוץראה

תאלגיוןורמשתארושאךלמדכלעשוהלתיעשתה

‐‐ןזוגרהנרובחבוחלחבםתואבשיוהרושאלארשי

םהיהלאהוהיללארשיינבואטחיכיהיו7ידמירעו

ךלמהערפדיתחתמםירצמץראמםתאהלעמה

םיוגהתוקחבוכליו8םירחאםיהלאוארייוםירצמ

לארשייכלמולארשיינבינפמהוהישירוהרשא

לעןכאלרשאםירבדלארשיינבואפחיו9ושערשא

לדגממםהירעלכבתומבםהלונביוםהיהלאהוהי

םירשאותובצמםהלובציו10רצבמריעדעםירצונ

םשורטקיו11ןנערץעלכתחתוההבגהעבגלכלע

ושעיוםהינפמהוהיהלגהרשאםיוגכתומבלכב

םיללגהודבעיו12הוהיתאסיעכהלםיערםירבד

13הזהרבדהתאושעתאלםהלהוהירמארשא

)יאיבנ(ואיבנלכדיבהדוהיבולארשיבהוהידעיו

יתוצמורמשוםיערהםכיכרדמובשרמאלהזחלכ

רשאו‐‐םכיתבאתאיתיוצרשאהרותהלככיתוקח

ועמשאלו14םיאיבנהידבעדיבםכילאיתחלש

הוהיבונימאהאלרשאםתובאףרעכםפרעתאושקיו

תאתרכרשאותירבתאוויקחתאוסאמיו15םהיהלא

לבההירחאוכליוםבדיעהרשאויתודעתאוםתובא

הוהיהוצרשאםתביבסרשאםיוגהירחאוולבהיו

הוהיתוצמלכתאובזעיו16םהכתושעיתלבלםתא

ושעיוםילגע)ינש(םינשהכסמםהלושעיוםהיהלא

לעבהתאודבעיוםימשהאבצלכלווחתשיוהרישא

ומסקיושאבםהיתונבתאוםהינבתאוריבעיו17

‐‐הוהייניעבערהתושעלורכמתיוושחניוםימסק

לעמםרסיולארשיבדאמהוהיףנאתיו18וסיעכהל

‐הדוהיםג19ודבלהדוהיטבשקרראשנאלוינפ

תוקחבוכליוםהיהלאהוהיתוצמתארמשאל‐

לארשיערזלכבהוהיסאמיו20ושערשאלארשי

יכ21וינפמםכילשהרשאדע‐‐םיסשדיבםנתיוםנעיו

ןבםעבריתאוכילמיודודתיבלעמלארשיערק

הוהיירחאמלארשיתאםעברי)חדיו(אדיוטבנ

לכבלארשיינבוכליו22הלודגהאטחםאיטחהו

רשאדע23הנממורסאלהשערשאםעבריתואטח

דיברבדרשאכוינפלעמלארשיתאהוהיריסה

הרושאותמדאלעמלארשילגיוםיאיבנהוידבעלכ

התוכמולבבמרושאךלמאביו24הזהםויהדע

ינבתחתןורמשירעבבשיוםיורפסותמחמואועמו

תלחתביהיו25הירעבובשיוןורמשתאושריולארשי

תאםהבהוהיחלשיוהוהיתאואריאלםשםתבש

רושאךלמלורמאיו26םהבםיגרהויהיותויראה

אלןורמשירעבבשותותילגהרשאםיוגהרמאל

תויראהתאםבחלשיוץראהיהלאטפשמתאועדי

טפשמתאםיעדיםניארשאכםתואםיתיממםנהו

המשוכילהרמאלרושאךלמוציו27ץראהיהלא

םשובשיווכליוםשמםתילגהרשאםינהכהמדחא

םינהכהמדחאאביו28ץראהיהלאטפשמתאםריו

םתאהרומיהיולאתיבבבשיוןורמשמולגהרשא

וחיניוויהלאיוגיוגםישעויהיו29הוהיתאוארייךיא

םהירעביוגיוגםינרמשהושערשאתומבהתיבב

תונבתוכסתאושעלבבישנאו30םשםיבשיםהרשא

אמישאתאושעתמחישנאולגרנתאושעתוכישנאו

תאםיפרשםיורפסהוקתרתתאוזחבנושעםיועהו31

יהלא(םירפסהלאךלמנעוךלמרדאלשאבםהינב

םתוצקמםהלושעיוהוהיתאםיאריויהיו32)םיורפס

תא33תומבהתיבבםהלםישעויהיותומבינהכ

טפשמכםידבעויהםהיהלאתאוםיאריויההוהי

םישעםההזהםויהדע34םשמםתאולגהרשאםיוגה

םישעםניאוהוהיתאםיאריםניאםינשארהםיטפשמכ

הוהיהוצרשאהוצמכוהרותכוםטפשמכוםתקחכ

הוהיתרכיו35לארשיומשםשרשאבקעיינבתא

םירחאםיהלאואריתאלרמאלםוציותירבםתא

םהלוחבזתאלוםודבעתאלו‐‐םהלווחתשתאלו

םירצמץראמםכתאהלעהרשאהוהיתאםאיכ36

ווחתשתולוואריתותא‐‐היוטנעורזבולודגחכב

הרותהוםיטפשמהתאוםיקחהתאו37וחבזתולו

םימיהלכתושעלןורמשת‐‐םכלבתכרשאהוצמהו

יתרכרשאתירבהו38םירחאםיהלאואריתאלו
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יכ39םירחאםיהלאואריתאלווחכשתאלםכתא

דימםכתאליציאוהו‐‐ואריתםכיהלאהוהיתאםא

ןושארהםטפשמכםאיכועמשאלו40םכיביאלכ

תאוהוהיתאםיאריהלאהםיוגהויהיו41םישעםה

רשאכםהינבינבוםהינבםגםידבעויהםהיליספ

הזהםויהדעםישעםהםתבאושע

לארשיךלמהלאןבעשוהלשלשתנשביהיו18

שמחוםירשעןב2הדוהיךלמזחאןבהיקזחךלמ

םלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמבהיההנש

הוהייניעברשיהשעיו3הירכזתביבאומאםשו

תומבהתאריסהאוה4ויבאדודהשערשאלככ

שחנתתכוהרשאהתאתרכותבצמהתארבשו

ינבויההמההםימיהדעיכהשמהשערשאתשחנה

יהלאהוהיב5ןתשחנולארקיוולםירטקמלארשי

הדוהייכלמלכבוהמכהיהאלוירחאוחטבלארשי

וירחאמרסאלהוהיבקבדיו6וינפלויהרשאו

הוהיהיהו7השמתאהוהיהוצרשאויתוצמרמשיו

אלורושאךלמבדרמיוליכשיאצירשאלכבומע

הילובגתאוהזעדעםיתשלפתאהכהאוה8ודבע

תיעיברההנשביהיו9רצבמריעדעםירצונלדגממ

הלאןבעשוהלתיעיבשההנשהאיה‐‐והיקזחךלמל

‐‐ןורמשלערושאךלמרסאנמלשהלעלארשיךלמ

ששתנשבםינששלשהצקמהדכליו10הילערציו

הדכלנלארשיךלמעשוהלעשתתנשאיההיקזחל

םחניוהרושאלארשיתארושאךלמלגיו11ןורמש

אלרשאלע12ידמירעו‐‐ןזוגרהנרובחבוחלחב

תאותירבתאורבעיוםהיהלאהוהילוקבועמש

ושעאלוועמשאלוהוהידבעהשמהוצרשאלכ

בירחנסהלעהיקזחךלמלהנשהרשעעבראבו13

14םשפתיו‐‐תורצבההדוהיירעלכלערושאךלמ

השיכלרושאךלמלאהדוהיךלמהיקזחחלשיו

אשאילעןתתרשאתא‐‐ילעמבושיתאטחרמאל

תואמשלשהדוהיךלמהיקזחלערושאךלמםשיו

לכתאהיקזחןתיו15בהזרככםישלשוףסכרככ

16ךלמהתיבתורצאבוהוהיתיבאצמנהףסכה

תאוהוהילכיהתותלדתאהיקזחץצקאיההתעב

ךלמלםנתיוהדוהיךלמהיקזחהפצרשאתונמאה

סירסברתאוןתרתתארושאךלמחלשיו17רושא

‐דבכליחבוהיקזחךלמהלאשיכלןמהקשברתאו

ודמעיוואביוולעיוםלשוריואביוולעיוםלשורי‐

18סבכהדשתלסמברשאהנוילעההכרבהתלעתב

והיקלחןבםיקילאםהלאאציוךלמהלאוארקיו

ריכזמהףסאןבחאויורפסההנבשותיבהלערשא

הכוהיקזחלאאנורמאהקשברםהילארמאיו19

הזהןוחטבההמרושאךלמלודגהךלמהרמא

הרובגוהצע‐‐םיתפשרבדךאתרמא20תחטברשא

הנההתע21יבתדרמיכתחטבימלעהתעהמחלמל

םירצמלעהזהץוצרההנקהתנעשמלעךלתחטב

ךלמהערפןכהבקנוופכבאבווילעשיאךמסירשא

לאילאןורמאתיכו22וילעםיחטבהלכלםירצמ

תאוהיקזחריסהרשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהי

ינפלםלשורילוהדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמב

אנברעתההתעו23םלשוריבווחתשתהזהחבזמה

םאםיסוסםיפלאךלהנתאורושאךלמתאינדאתא

ינפתאבישתךיאו24םהילעםיבכרךלתתללכות

םירצמלעךלחטבתוםינטקה‐‐ינדאידבעדחאתחפ

לעיתילעהוהיידעלבמההתע25םישרפלובכרל

ץראהלעהלעילארמאהוהיותחשהלהזהםוקמה

הנבשווהיקלחןבםיקילארמאיו26התיחשהותאזה

יכ‐‐תימראךידבעלאאנרבדהקשברלאחאויו

םעהינזאבתידוהיונמערבדתלאוונחנאםיעמש

ךינדאלעההקשברםהילארמאיו27המחהלערשא

אלההלאהםירבדהתארבדלינדאינחלשךילאו

םהירחתאלכאלהמחהלעםיבשיהםישנאהלע

םכמע)םהילגרימימ(םהינשתאתותשלו)םתאוצ(

רבדיותידוהילודגלוקבארקיוהקשברדמעיו28

הכ29רושאךלמלודגהךלמהרבדועמשרמאיו

ליצהללכויאליכוהיקזחםכלאשילאךלמהרמא

הוהילאוהיקזחםכתאחטבילאו30ודימםכתא

תאזהריעהתאןתנתאלוהוהיונליצילצהרמאל
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רמאהכיכוהיקזחלאועמשתלא31רושאךלמדיב

ונפגשיאולכאוילאואצוהכרביתאושערושאךלמ

יתחקלויאבדע32ורבימשיאותשוותנאתשיאו

םחלץראשוריתוןגדץראםכצראכץראלאםכתא

לאוותמתאלוויחושבדורהציתיזץראםימרכו

ונליציהוהירמאלםכתאתיסייכוהיקזחלאועמשת

ךלמדימוצראתאשיאםיוגהיהלאוליצהלצהה33

‐‐םיורפסיהלאהיאדפראותמחיהלאהיא34רושא

יהלאלכבימ35ידימןורמשתאוליצהיכהועוענה

הוהיליצייכידימםצראתאוליצהרשאתוצראה

רבדותאונעאלוםעהושירחהו36ידימםלשוריתא

םיקילאאביו37והנעתאלרמאלאיהךלמהתוצמיכ

ףסאןבחאויורפסהאנבשותיבהלערשאהיקלחןב

ירבדולודגיוםידגביעורק‐‐והיקזחלאריכזמה

הקשבר

וידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו19

רשאםיקילאתאחלשיו2הוהיתיבאביוקשבסכתיו

םיסכתמםינהכהינקזתאורפסהאנבשותיבהלע

הכוילאורמאיו3ץומאןבאיבנהוהיעשילא‐‐םיקשב

יכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםויוהיקזחרמא

הוהיעמשיילוא4הדללןיאחכורבשמדעםינבואב

רושאךלמוחלשרשאהקשברירבדלכתאךיהלא

עמשרשאםירבדבחיכוהויחםיהלאףרחלוינדא

5האצמנהתיראשהדעבהלפתתאשנוךיהלאהוהי

םהלרמאיו6והיעשילא‐‐והיקזחךלמהידבעואביו

לאהוהירמאהכםכינדאלאןורמאתהכוהיעשי

ךלמירענופדגרשאתעמשרשאםירבדהינפמארית

וצראלבשוהעומשעמשוחורובןתניננה7יתארושא

תאאצמיוהקשברבשיו8וצראבברחבויתלפהו

9שיכלמעסניכעמשיכהנבללעםחלנרושאךלמ

םחלהלאציהנהרמאלשוכךלמהקהרתלאעמשיו

הכ10רמאלוהיקזחלאםיכאלמחלשיובשיוךתא

ךאשילארמאלהדוהיךלמוהיקזחלאןורמאת

םלשוריןתנתאלרמאלובחטבהתארשאךיהלא

ושערשאתאתעמשהתאהנה11רושאךלמדיב

לצנתהתאוםמירחהל‐‐תוצראהלכלרושאיכלמ

תאיתובאותחשרשאםיוגהיהלאםתאוליצהה12

ויא13רשאלתברשאןדעינבוףצרוןרחתאוןזוג

הועוענהםיורפסריעלךלמודפראךלמותמחךלמ

םארקיוםיכאלמהדימםירפסהתאוהיקזחחקיו14

ללפתיו15הוהיינפלוהיקזחוהשרפיוהוהיתיבלעיו

בשילארשייהלאהוהירמאיוהוהיינפלוהיקזח

תוכלממלכלךדבלםיהלאהאוההתאםיברכה

הטה16ץראהתאוםימשהתאתישעהתאץראה

תאעמשוהארוךיניעהוהיחקפעמשוךנזאהוהי

םנמא17יחםיהלאףרחלוחלשרשאבירחנסירבד

18םצראתאו‐‐םיוגהתארושאיכלמובירחההוהי

םאיכהמהםיהלאאליכשאבםהיהלאתאונתנו

הוהיהתעו19םודבאיו‐‐ןבאוץעםדאידיהשעמ

ץראהתוכלממלכועדיוודימאנונעישוהוניהלא

ןבוהיעשיחלשיו20ךדבלםיהלאהוהיהתאיכ

לארשייהלאהוהירמאהכרמאלוהיקזחלאץומא

21יתעמשרושאךלמברחנסלאילאתללפתהרשא

ךלהגעלךלהזבוילעהוהירבדרשארבדההז

םלשוריתבהעינהשארךירחא‐‐ןויצתבתלותב

אשתולוקתומירהימלעותפדגותפרחימתא22

תפרחךיכאלמדיב23לארשישודקלעךיניעםורמ

םורמיתילעינאיבכר)ברב(בכרברמאתוינדא

וישרברוחבמויזראתמוקתרכאוןונבליתכריםירה

יתיתשויתרקינא24ולמרכרעיהצקןולמהאובאו

אלה25רוצמיראילכימעפףכבברחאוםירזםימ

היתרציוםדקימימליתישעהתאקוחרמלתעמש

תורצבםירעםיצנםילגתושהליהתו‐‐היתאיבההתע

קריוהדשבשעויהושביוותח‐‐דיירצקןהיבשיו26

ךתאצוךתבשו27המקינפלהפדשותוגגריצחאשד

ילאךזגרתהןעי28ילאךזגרתהתאויתעדיךאבו

ךיתפשביגתמוךפאביחחיתמשו‐‐ינזאבהלעךננאשו

לוכא‐‐תואהךלהזו29הבתאברשאךרדבךיתבשהו

תישילשההנשבושיחסתינשההנשבוחיפסהנשה

הפסיו30םירפולכאו‐‐םימרכועטנוורצקווערז
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ירפהשעוהטמלשרש‐‐הראשנההדוהיתיבתטילפ

רהמהטילפותיראשאצתםלשורימיכ31הלעמל

רמאהכןכל32תאזהשעת)תואבצ(הוהיתאנקןויצ

אלותאזהריעהלאאביאלרושאךלמלאהוהי

הללסהילעךפשיאלוןגמהנמדקיאלוץחםשהרוי

אלתאזהריעהלאובושיהבאבירשאךרדב33

‐‐העישוהלתאזהריעהלאיתונגו34הוהיםאנאבי

אציואוהההלילביהיו35ידבעדודןעמלוינעמל

השמחוםינומשהאמרושאהנחמבךיוהוהיךאלמ

עסיו36םיתמםירגפםלכהנהורקבבומיכשיוףלא

יהיו37הונינבבשיורושאךלמבירחנסבשיוךליו

רצארשוךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמאוה

ךלמיוטרראץראוטלמנהמהוברחבוהכה)וינב(

ויתחתונבןדחרסא

וילאאביותומלוהיקזחהלחםההםימיב20

הוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומאןבוהיעשי

וינפתאבסיו2היחתאלוהתאתמיכ‐‐ךתיבלוצ

רכזהוהיהנא3רמאלהוהילא‐‐ללפתיוריקהלא

םלשבבלבותמאבךינפליתכלהתהרשאתאאנ

יהיו4לודגיכבוהיקזחךביויתישעךיניעבבוטהו

‐‐הוהירבדוהנכיתה)רצח(ריעהאציאל‐‐והיעשי

ימעדיגנוהיקזחלאתרמאובוש5רמאלוילאהיה

ךתלפתתאיתעמשךיבאדודיהלאהוהירמאהכ

הלעתישילשהםויב‐‐ךלאפריננהךתעמדתאיתיאר

ףכמוהנשהרשעשמחךימילעיתפסהו6הוהיתיב

ריעהלעיתונגותאזהריעהתאוךליצארושאךלמ

וחקוהיעשירמאיו7ידבעדודןעמלוינעמל‐‐תאזה

רמאיו8יחיוןיחשהלעומישיווחקיוםינאתתלבד

יתילעוילהוהיאפרייכתואהמוהיעשילאוהיקזח

ךלהזוהיעשירמאיו9הוהיתיבישילשהםויב

רבדרשארבדהתאהוהיהשעייכהוהיתאמתואה

10תולעמרשעבושיםאתולעמרשעלצהךלה

יכאלתולעמרשעתוטנללצללקנוהיקזחירמאיו

והיעשיארקיו11תולעמרשעתינרחאלצהבושי

הדרירשאתולעמבלצהתאבשיוהוהילאאיבנה

איההתעב12תולעמרשע‐‐תינרחאזחאתולעמב

םירפסלבבךלמןדאלבןבןדאלבךדארבחלש

עמשיו13והיקזחהלחיכעמשיכוהיקזחלא‐‐החנמו

ףסכהתאהתכנתיבלכתאםאריווהיקזחםהילע

תיבתאובוטהןמשתאוםימשבהתאובהזהתאו

רבדהיהאלויתרצואבאצמנרשאלכתאווילכ

14ותלשממלכבו‐‐ותיבבוהיקזחםארהאלרשא

המוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנהוהיעשיאביו

והיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאהםישנאהורמא

ךתיבבוארהמרמאיו15לבבמואבהקוחרץראמ

רבדהיהאל‐‐ואריתיבברשאלכתאוהיקזחרמאיו

לאוהיעשירמאיו16יתרצאבםתיארהאלרשא

לכאשנוםיאבםימיהנה17הוהירבדעמשוהיקזח

הלבבהזהםויהדעךיתבאורצארשאוךתיבברשא

ךממואצירשאךינבמו18הוהירמארבדרתויאל

ךלמלכיהבםיסירסויהו)וחקי(חקי‐‐דילותרשא

הוהירבדבוטוהיעשילאוהיקזחרמאיו19לבב

ימיבהיהיתמאוםולשםאאולהרמאיותרבדרשא

תאהשערשאוותרובגלכווהיקזחירבדרתיו20

אלההריעהםימהתאאביוהלעתהתאוהכרבה

21הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה

ויתחתונבהשנמךלמיוויתבאםעוהיקזחבכשיו

םישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב21

שעיו2הביצפחומאםשוםלשוריבךלמהנששמחו

הוהישירוהרשאםיוגהתבעותכ‐‐הוהייניעבערה

דבארשאתומבהתאןביובשיו3לארשיינבינפמ

רשאכהרשאשעיולעבלתחבזמםקיוויבאוהיקזח

םימשהאבצלכלוחתשיולארשיךלמבאחאהשע

רמארשאהוהיתיבבתחבזמהנבו4םתאדבעיו

לכלתוחבזמןביו5ימשתאםישאםלשוריבהוהי

תאריבעהו6הוהיתיבתורצחיתשבםימשהאבצ

תושעלהברהםינעדיובואהשעושחנוןנועושאבונב

הרשאהלספתאםשיו7סיעכהל‐‐הוהייניעבערה

המלשלאודודלאהוהירמארשאתיבב‐‐השערשא

יטבשלכמיתרחברשאםלשוריבוהזהתיבבונב
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לגרדינהלףיסאאלו8םלועלימשתאםישאלארשי

ורמשיםאקרםתובאליתתנרשאהמדאהןמלארשי

הוצרשאהרותהלכלוםיתיוצרשאלככתושעל

תאתושעלהשנמםעתיוועמשאלו9השמידבעםתא

10לארשיינבינפמהוהידימשהרשאםיוגהןמערה

רשאןעי11רמאלםיאיבנהוידבעדיבהוהירבדיו

לכמערה‐‐הלאהתובעתההדוהיךלמהשנמהשע

הדוהיתאםגאטחיווינפלרשאירמאהושערשא

איבמיננהלארשייהלאהוהירמאהכןכל12וילולגב

‐‐)העמש(ויעמשלכרשאהדוהיוםלשורילעהער

ןורמשוקתאםלשורילעיתיטנו13וינזאיתשהנלצת

רשאכםלשוריתאיתיחמובאחאתיבתלקשמתאו

תאיתשטנו14הינפלעךפהוהחמתחלצהתאהחמי

הסשמלוזבלויהוםהיביאדיבםיתתנויתלחנתיראש

ויהיויניעבערהתאושערשאןעי15םהיביאלכל

םירצממםתובאואצירשאםויהןמ‐‐יתאםיסעכמ

דאמהברההשנמךפשיקנםדםגו16הזהםויהדעו

ותאטחמדבל‐‐הפלהפםלשוריתאאלמרשאדע

הוהייניעבערהתושעלהדוהיתאאיטחהרשא

רשאותאטחוהשערשאלכוהשנמירבדרתיו17

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהאטח

ןגבותיבןגברבקיוויתבאםעהשנמבכשיו18הדוהי

הנשםיתשוםירשעןב19ויתחתונבןומאךלמיואזע

ומאםשוםלשוריבךלמםינשםיתשווכלמבןומא

הוהייניעבערהשעיו20הבטיןמץורחתבתמלשמ

רשאךרדהלכבךליו21ויבאהשנמהשערשאכ

וחתשיוויבאדבערשאםיללגהתאדבעיוויבאךלה

ךרדבךלהאלוויתבאיהלאהוהיתאבזעיו22םהל

ךלמהתאותימיווילעןומאידבעורשקיו23הוהי

ךלמהלעםירשקהלכתאץראהםעךיו24ותיבב

25ויתחתונבוהישאיתאץראהםעוכילמיוןומא

רפסלעםיבותכםהאלההשערשאןומאירבדרתיו

ותרבקבותארבקיו26הדוהייכלמל‐‐םימיהירבד

ויתחתונבוהישאיךלמיואזעןגב

הנשתחאוםישלשווכלמבוהישאיהנשהנמשןב22

2תקצבמהידעתבהדידיומאםשוםלשוריבךלמ

אלוויבאדודךרדלכבךליוהוהייניעברשיהשעיו

ךלמלהנשהרשעהנמשביהיו3לואמשוןימירס

םלשמןבוהילצאןבןפשתאךלמהחלשוהישאי

ןהכהוהיקלחלאהלע4רמאלהוהיתיברפסה

ופסארשא‐‐הוהיתיבאבומהףסכהתאםתיולודגה

ישעדילע)והונתיו(הנתיו5םעהתאמףסהירמש

ותאונתיוהוהי)תיב(תיבבםידקפמההכאלמה

תיבהקדבקזחלהוהיתיבברשאהכאלמהישעל

ינבאוםיצעתונקלוםירדגלוםינבלוםישרחל6

ףסכהםתאבשחיאלךא7תיבהתאקזחלבצחמ

והיקלחרמאיו8םישעםההנומאביכםדילעןתנה

יתאצמהרותהרפסרפסהןפשלעלודגהןהכה

והארקיוןפשלארפסהתאהיקלחןתיוהוהיתיבב

רבדךלמהתאבשיוךלמהלארפסהןפשאביו9

והנתיותיבבאצמנהףסכהתאךידבעוכיתהרמאיו

דגיו10הוהיתיבםידקפמההכאלמהישעדילע

ןהכההיקלחילןתנרפסרמאלךלמלרפסהןפש

תאךלמהעמשכיהיו11ךלמהינפלןפשוהארקיו

ךלמהוציו12וידגבתאערקיוהרותהרפסירבד

רובכעתאוןפשןבםקיחאתאוןהכההיקלחתא

‐‐ךלמהדבעהישעתאורפסהןפשתאוהיכימןב

דעבוםעהדעבוידעבהוהיתאושרדוכל13רמאל

הלודגיכהזהאצמנהרפסהירבדלעהדוהילכ

ועמשאלרשאלעונבהתצנאיהרשאהוהיתמח

בותכהלככתושעלהזהרפסהירבדלעוניתבא

ןפשורובכעוםקיחאוןהכהוהיקלחךליו14ונילע

ןבהוקתןבםלשתשאהאיבנההדלחלאהישעו

הנשמבםלשוריבתבשיאיהוםידגבהרמשסחרח

יהלאהוהירמאהכםהילארמאתו15הילאורבדיו

רמאהכ16ילאםכתאחלשרשאשיאלורמאלארשי

‐‐ויבשילעוהזהםוקמהלאהעראיבמיננההוהי

תחת17הדוהיךלמארקרשארפסהירבדלכתא

ינסיעכהןעמלםירחאםיהלאלורטקיוינובזערשא
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אלוהזהםוקמביתמחהתצנוםהידיהשעמלכב

תאשרדלםכתאחלשההדוהיךלמלאו18הבכת

לארשייהלאהוהירמאהכוילאורמאתהכהוהי

ינפמענכתוךבבלךרןעי19תעמשרשאםירבדה

ויבשילעוהזהםוקמהלעיתרבדרשאךעמשבהוהי

הכבתוךידגבתאערקתוהללקלוהמשלתויהל

ךפסאיננהןכל20הוהיםאניתעמשיכנאםגוינפל

הניארתאלוםולשבךיתרבקלאתפסאנוךיתבאלע

הזהםוקמהלעאיבמינארשאהערהלכבךיניע

רבדךלמהתאובשיו

הדוהיינקזלכוילאופסאיוךלמהחלשיו23

הדוהישיאלכוהוהיתיבךלמהלעיו2םלשוריו

םעהלכוםיאיבנהוםינהכהוותאםלשורייבשילכו

ירבדלכתאםהינזאבארקיולודגדעוןטקמל

לעךלמהדמעיו3הוהיתיבבאצמנהתירבהרפס

רחאתכללהוהיינפלתירבהתאתרכיודומעה

בללכבויתקחתאוויתודעתאוויתוצמרמשלוהוהי

םיבתכהתאזהתירבהירבדתאםיקהלשפנלכבו

ךלמהוציו4תירבבםעהלכדמעיוהזהרפסהלע

ירמשתאוהנשמהינהכתאולודגהןהכהוהיקלחתא

םיושעהםילכהלכתאהוהילכיהמאיצוהלףסה

ץוחמםפרשיוםימשהאבצלכלוהרשאלולעבל

5לאתיבםרפעתאאשנוןורדקתומדשבםלשוריל

רטקיוהדוהייכלמונתנרשאםירמכהתאתיבשהו

םירטקמהתאוםלשורייבסמוהדוהיירעבתומבב

6םימשהאבצלכלותולזמלוחרילושמשללעבל

לחנלאםלשורילץוחמהוהיתיבמהרשאהתאאציו

ךלשיורפעלקדיוןורדקלחנבהתאףרשיוןורדק

םישדקהיתבתאץתיו7םעהינברבקלעהרפעתא

‐‐םיתבםשתוגראםישנהרשאהוהיתיבברשא

אמטיוהדוהיירעמםינהכהלכתאאביו8הרשאל

ראבדעעבגמםינהכההמשורטקרשאתומבהתא

עשוהירעשחתפרשאםירעשהתומבתאץתנועבש

אלךא9ריעהרעשבשיאלואמשלערשאריעהרש

םאיכםלשוריבהוהיחבזמלאתומבהינהכולעי

יגברשאתפתהתאאמטו10םהיחאךותבתוצמולכא

ותבתאוונבתאשיאריבעהליתלבלםנה)ןב(ינב

יכלמונתנרשאםיסוסהתאתבשיו11ךלמל‐‐שאב

ךלמןתנתכשללאהוהיתיבאבמשמשלהדוהי

שאבףרששמשהתובכרמתאוםירורפברשאסירסה

ושערשאזחאתילעגגהלערשאתוחבזמהתאו12

יתשבהשנמהשערשאתוחבזמהתאוהדוהייכלמ

תאךילשהוםשמץריוךלמהץתנ‐‐הוהיתיבתורצח

ינפלערשאתומבהתאו13ןורדקלחנלאםרפע

המלשהנברשאתיחשמהרהלןימימרשאםלשורי

ץקששומכלוםינדיצץקשתרתשעללארשיךלמ

רבשו14ךלמהאמט‐‐ןומעינבתבעותםכלמלובאומ

םמוקמתאאלמיוםירשאהתאתרכיותובצמהתא

המבהלאתיבברשאחבזמהתאםגו15םדאתומצע

‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעבריהשערשא

המבהתאףרשיוץתנהמבהתאואוההחבזמהתאםג

תאאריווהישאיןפיו16הרשאףרשורפעלקדה

ןמתומצעהתאחקיוחלשיורהבםשרשאםירבקה

הוהירבדכ‐‐והאמטיוחבזמהלעףרשיוםירבקה

הלאהםירבדהתאארקרשאםיהלאהשיאארקרשא

וילאורמאיוהארינארשאזלהןויצההמ‐‐רמאיו17

הדוהימאברשאםיהלאהשיארבקהריעהישנא

תיבחבזמהלעתישערשאהלאהםירבדהתאארקיו

וטלמיוויתומצעענילאשיאולוחינהרמאיו18לא

19ןורמשמאברשאאיבנהתומצעתא‐‐ויתומצע

ושערשאןורמשירעברשאתומבהיתבלכתאםגו

‐‐םהלשעיווהישאיריסה‐‐סיעכהללארשייכלמ

לכתאחבזיו20לאתיבבהשערשאםישעמהלככ

תומצעתאףרשיותוחבזמהלעםשרשאתומבהינהכ

םעהלכתאךלמהוציו21םלשוריבשיוםהילעםדא

רפסלעבותככ‐‐םכיהלאהוהילחספושערמאל

םיטפשהימימהזהחספכהשענאליכ22הזהתירבה

יכלמו‐‐לארשייכלמימילכולארשיתאוטפשרשא

והישאיךלמלהנשהרשעהנמשבםאיכ23הדוהי

תובאהתאםגו24םלשוריב‐‐הוהילהזהחספההשענ
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לכתאוםיללגהתאוםיפרתהתאוםינעדיהתאו

רעב‐‐םלשוריבוהדוהיץראבוארנרשאםיצקשה

לעםיבתכההרותהירבדתאםיקהןעמלוהישאי

והמכו25הוהיתיבןהכהוהיקלחאצמרשארפסה

ובבללכבהוהילאבשרשאךלמוינפלהיהאל

אלוירחאוהשמתרותלככ‐‐ודאמלכבוושפנלכבו

רשאלודגהופאןורחמהוהיבשאלךא26והמכםק

וסיעכהרשאםיסעכהלכלע‐‐הדוהיבופאהרח

ינפלעמריסאהדוהיתאםגהוהירמאיו27השנמ

תאזהריעהתאיתסאמולארשיתאיתרסהרשאכ

היהייתרמארשאתיבהתאוםלשוריתאיתרחברשא

אלההשערשאלכווהישאיירבדרתיו28םשימש

29הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה

‐‐רושאךלמלעםירצמךלמהכנהערפהלעוימיב

והתימיוותארקלוהישאיךלמהךליותרפרהנלע

ודגממתמוידבעוהבכריו30ותאותארכודגמב

ץראהםעחקיוותרבקבוהרבקיוםלשוריוהאביו

תחתותאוכילמיוותאוחשמיווהישאיןבזחאוהיתא

השלשווכלמבזחאוהיהנששלשוםירשעןב31ויבא

והימריתבלטומחומאםשוםלשוריבךלמםישדח

ויתבאושערשאלככהוהייניעבערהשעיו32הנבלמ

ךלמבתמחץראבהלברבהכנהערפוהרסאיו33

רככהאמץראהלעשנעןתיוםלשוריב)ךלממ(

ןבםיקילאתאהכנהערפךלמיו34בהזרככוףסכ

תאוםיקיוהיומשתאבסיוויבאוהישאיתחתוהישאי

בהזהוףסכהו35םשתמיוםירצמאביוחקלזחאוהי

תאתתלץראהתאךירעהךא‐‐הערפלםיקיוהיןתנ

תאוףסכהתאשגנוכרעכשיאהערפיפלעףסכה

םירשעןב36הכנהערפלתתלץראהםעתאבהזה

ךלמהנשהרשעתחאווכלמבםיקיוהיהנששמחו

ןמהידפתב)הדובז(הדיבזומאםשוםלשוריב

ויתבאושערשאלככהוהייניעבערהשעיו37המור

וליהיולבבךלמרצאנדכבנהלעוימיב24

חלשיו2ובדרמיובשיוםינששלשדבעםיקיוהי

ידודגתאוםראידודגתאוםידשכידודגתאובהוהי

ודיבאהלהדוהיבםחלשיוןומעינבידודגתאובאומ

לעךא3םיאיבנהוידבעדיברבדרשא‐‐הוהירבדכ

תאטחב‐‐וינפלעמריסהלהדוהיבהתיההוהייפ

אלמיוךפשרשאיקנהםדםגו4השערשאלככהשנמ

רתיו5חלסלהוהיהבאאלויקנםדםלשוריתא

לעםיבותכםהאלההשערשאלכוםיקיוהיירבד

םיקיוהיבכשיו6הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

דועףיסהאלו7ויתחתונבןיכיוהיךלמיוויתבאםע

לחנמלבבךלמחקליכוצראמתאצלםירצמךלמ

8םירצמךלמלהתיהרשאלכתרפרהנדעםירצמ

םישדחהשלשווכלמבןיכיוהיהנשהרשעהנמשןב

םלשורימןתנלאתבאתשחנומאםשוםלשוריבךלמ

10ויבאהשערשאלככהוהייניעבערהשעיו9

לבבךלמרצאנדכבנידבע)ולע(הלע‐‐איההתעב

ךלמרצאנדכבנאביו11רוצמבריעהאבתוםלשורי

ןיכיוהיאציו12הילעםירצוידבעוריעהלעלבב

וירשווידבעוומאואוהלבבךלמלעהדוהיךלמ

13וכלמלהנמשתנשבלבבךלמותאחקיוויסירסו

תיבתורצואוהוהיתיבתורצואלכתאםשמאצויו

המלשהשערשאבהזהילכלכתאץצקיוךלמה

הלגהו14הוהירבדרשאכהוהילכיהבלארשיךלמ

ליחהירובגלכתאוםירשהלכתאוםלשורילכתא

רגסמהושרחהלכוהלוגםיפלא)תרשע(הרשע

ןיכיוהיתאלגיו15ץראהםעתלדתלוזראשנאל

תאוויסירסתאוךלמהישנתאוךלמהםאתאוהלבב

16הלבבםלשורימהלוגךילוהץראה)יליא(ילוא

רגסמהושרחהוםיפלאתעבשליחהישנאלכתאו

לבבךלמםאיביוהמחלמישעםירובגלכה‐‐ףלא

ודדהינתמתאלבבךלמךלמיו17הלבבהלוג

הנשתחאוםירשעןב18והיקדצומשתאבסיוויתחת

םשוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמבוהיקדצ

שעיו19הנבלמוהימריתב)לטומח(לטימחומא

ףאלעיכ20םיקיוהיהשערשאלככהוהייניעבערה

לעמםתאוכלשהדעהדוהיבוםלשוריבהתיההוהי

לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפ
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ירישעהשדחבוכלמלתיעישתהתנשביהיו25

לכואוהלבבךלמרצאנדכבנאבשדחלרושעב

ביבסקידהילעונביוהילעןחיוםלשורילעוליח

ךלמלהנשהרשעיתשעדערוצמבריעהאבתו2

היהאלוריעבבערהקזחיושדחלהעשתב3והיקדצ

המחלמהישנאלכוריעהעקבתו4ץראהםעלםחל

ךלמהןגלערשאםיתמחהןיברעשךרדהלילה

ופדריו5הברעהךרדךליוביבסריעהלעםידשכו

וחריתוברעבותאוגשיוךלמהרחאםידשכליח

ותאולעיוךלמהתאושפתיו6וילעמוצפנ‐‐וליחלכו

ינבתאו7טפשמותאורבדיוהתלברלבבךלמלא

והרסאיורועוהיקדציניעתאוויניעלוטחשוהיקדצ

העבשבישימחהשדחבו8לבבוהאביוםיתשחנב

רצאנדכבנךלמלהנשהרשעעשתתנשאיה‐‐שדחל

‐‐לבבךלמדבעםיחבטברןדארזובנאבלבבךלמ

תאוךלמהתיבתאוהוהיתיבתאףרשיו9םלשורי

תאו10שאבףרשלודגתיבלכתאוםלשורייתבלכ

בררשאםידשכליחלכוצתנ‐‐ביבסםלשוריתמוח

םילפנהתאוריעבםיראשנהםעהרתיתאו11םיחבט

הלגה‐‐ןומההרתיתאולבבךלמהלעולפנרשא

ברריאשהץראהתלדמו12םיחבטברןדארזובנ

רשאתשחנהידומעתאו13םיבגילוםימרכלםיחבט

תיבברשאתשחנהםיתאותונכמהתאוהוהיתיב

תאו14הלבבםתשחנתאואשיוםידשכורבש‐‐הוהי

לכתאותופכהתאותורמזמהתאוםיעיהתאותריסה

תותחמהתאו15וחקל‐‐םבותרשירשאתשחנהילכ

חקל‐‐ףסכףסכרשאובהזבהזרשאתוקרזמהתאו

תונכמהודחאהםיהםינשםידומעה16םיחבטבר

תשחנללקשמהיהאל‐‐הוהיתיבלהמלשהשערשא

דומעהתמוקהמאהרשעהנמש17הלאהםילכהלכ

המאשלשתרתכהתמוקותשחנוילעתרתכודחאה

תשחנלכהביבסתרתכהלעםינמרוהכבשו)תומא(

םיחבטברחקיו18הכבשהלעינשהדומעלהלאכו

תאוהנשמןהכוהינפצתאושארהןהכהירשתא

דחאסירסחקלריעהןמו19ףסהירמשתשלש

םישנאהשמחוהמחלמהישנאלעדיקפאוהרשא

רשרפסהתאוריעבואצמנרשאךלמהינפיארמ

ץראהםעמשיאםיששוץראהםעתאאבצמהאבצה

םיחבטברןדארזובנםתאחקיו20ריעבםיאצמנה

ךלמםתאךיו21התלברלבבךלמלעםתאךליו

לעמהדוהילגיותמחץראבהלברבםתימיולבב

ריאשהרשאהדוהיץראבראשנהםעהו22ותמדא

והילדגתאםהילעדקפיו‐‐לבבךלמרצאנדכובנ

המהםיליחהירשלכועמשיו23ןפשןבםקיחאןב

לאואביווהילדגתאלבבךלמדיקפהיכםישנאהו

חרקןבןנחויוהינתנןבלאעמשיוהפצמהוהילדג

המה‐‐יתכעמהןבוהינזאיויתפטנהתמחנתןבהירשו

רמאיוםהישנאלווהילדגםהלעבשיו24םהישנאו

ודבעוץראבובשםידשכהידבעמואריתלאםהל

יעיבשהשדחביהיו25םכלבטיו‐‐לבבךלמתא

הכולמהערזמעמשילאןבהינתנןבלאעמשיאב

םידוהיהתאותמיווהילדגתאוכיוותאםישנאהרשעו

לכומקיו26הפצמבותאויהרשאםידשכהתאו

םירצמואביוםיליחהירשולודגדעוןטקמםעה

הנשעבשוםישלשביהיו27םידשכינפמוארייכ

םירשעבשדחרשעםינשבהדוהיךלמןיכיוהיתולגל

תנשבלבבךלמךדרמליואאשנשדחלהעבשו

28אלכתיבמ‐‐הדוהיךלמןיכיוהישארתאוכלמ

םיכלמהאסכלעמואסכתאןתיותובטותארבדיו

םחללכאוואלכידגבתאאנשו29לבבבותארשא

הנתנדימתתחראותחראו30וייחימילכוינפלדימת

ויחימילכומויבםוירבד‐‐ךלמהתאמול
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העשי
הדוהילעהזחרשאץומאןבוהיעשיןוזח1

הדוהייכלמוהיקזחיזחאםתויוהיזעימיב‐‐םלשוריו

יתלדגםינברבדהוהייכץראיניזאהוםימשועמש2

סובארומחווהנקרושעדי3יבועשפםהויתממורו

אטחיוגיוה4ןנובתהאלימעעדיאללארשיוילעב

תאובזעםיתיחשמםינבםיערמערז‐‐ןועדבכםע

המלע5רוחאורזנ‐‐לארשישודקתאוצאנהוהי

6יודבבללכוילחלשארלכהרסופיסותדועוכת

הכמוהרובחועצפםתמובןיאשארדעולגרףכמ

םכצרא7ןמשבהככראלוושבחאלוורזאלהירט

םירזםכדגנלםכתמדאשאתופרשםכירעהממש

ןויצתבהרתונו8םירזתכפהמכהממשוהתאםילכא

ילול9הרוצנריעכהשקמבהנולמכםרכבהכסכ

ונייהםדסכ‐‐טעמכדירשונלריתוהתואבצהוהי

וניזאהםדסיניצקהוהירבדועמש10ונימדהרמעל

רמאיםכיחבזברילהמל11הרמעםעוניהלאתרות

םירפםדוםיאירמבלחוםיליאתולעיתעבשהוהי

‐‐ינפתוארלואבתיכ12יתצפחאלםידותעוםישבכו

איבהופיסותאל13ירצחסמרםכדימתאזשקבימ

ארקתבשושדחילאיההבעותתרטק‐‐אושתחנמ

םכידעומוםכישדח14הרצעוןואלכואאלארקמ

םכשרפבו15אשניתיאלנחרטלילעויהישפנהאנש

ינניאהלפתוברתיכםג‐‐םכמיניעםילעאםכיפכ

ערוריסה‐‐וכזהוצחר16ואלמםימדםכידיעמש

ושרדבטיהודמל17ערהולדחיניעדגנמםכיללעמ

אנוכל18הנמלאובירםותיוטפשץומחורשאטפשמ

גלשכםינשכםכיאטחויהיםאהוהירמאיהחכונו

ובאתםא19ויהירמצכעלותכומידאיםאוניבלי

‐‐םתירמוונאמתםאו20ולכאתץראהבוט‐‐םתעמשו

הנוזלהתיההכיא21רבדהוהייפיכולכאתברח

התעו‐‐הבןיליקדצטפשמיתאלמהנמאנהירק

23םימבלוהמךאבסםיגיסלהיהךפסכ22םיחצרמ

ףדרודחשבהאולכ‐‐םיבנגירבחוםיררוסךירש

םהילאאוביאלהנמלאבירווטפשיאלםותיםינמלש

יוהלארשיריבא‐‐תואבצהוהיןודאהםאנןכל24

ךילעידיהבישאו25יביואמהמקנאוירצמםחנא

הבישאו26ךילידבלכהריסאוךיגיסרבכףרצאו

ארקיןכירחאהלחתבכךיצעיוהנשארבכךיטפש

הדפתטפשמבןויצ27הנמאנהירק‐‐קדצהריעךל

יבזעוודחיםיאטחוםיעשפרבשו28הקדצבהיבשו

‐ורפחתוםתדמחרשאםיליאמושבייכ29ולכיהוהי

הלעתלבנהלאכויהתיכ30םתרחברשאתונגהמ‐

ולעפותרענלןסחההיהו31הלןיאםימרשאהנגכו

הבכמןיאוודחיםהינשורעבוץוצינל

הדוהילעץומאןבוהיעשיהזחרשארבדה2

תיברההיהיןוכנםימיהתירחאבהיהו2םלשוריו

לכוילאורהנותועבגמאשנוםירההשארבהוהי

לאהלענווכלורמאוםיברםימעוכלהו3םיוגה

הכלנוויכרדמונריובקעייהלאתיבלאהוהירה

4םלשורימהוהירבדוהרותאצתןויצמיכויתחראב

םתוברחותתכוםיברםימעלחיכוהוםיוגהןיבטפשו

יוגלאיוגאשיאל‐‐תורמזמלםהיתותינחוםיתאל

הכלנווכל‐‐בקעיתיב5המחלמדועודמליאלוברח

ואלמיכ‐‐בקעיתיבךמעהתשטניכ6הוהירואב

7וקיפשיםירכנידליבוםיתשלפכםיננעוםדקמ

אלמתוויתרצאלהצקןיאובהזוףסכוצראאלמתו

וצראאלמתו8ויתבכרמלהצקןיאוםיסוסוצרא

9ויתעבצאושערשאלווחתשיוידיהשעמלםילילא

רוצבאוב10םהלאשתלאושיאלפשיוםדאחשיו

יניע11ונאגרדהמוהוהידחפינפמרפעבןמטהו

ודבלהוהיבגשנוםישנאםורחשולפשםדאתוהבג

םרו‐‐האגלכלעתואבצהוהילםוייכ12אוההםויב

םימרהןונבלהיזראלכלעו13לפשואשנלכלעו

םירההלכלעו14ןשבהינולאלכלעוםיאשנהו

הבגלדגמלכלעו15תואשנהתועבגהלכלעוםימרה

לעושישרתתוינאלכלעו16הרוצבהמוחלכלעו

םורלפשוםדאהתוהבגחשו17הדמחהתויכשלכ

םילילאהו18אוההםויבודבלהוהיבגשנוםישנא

‐רפעתולחמבוםירצתורעמבואבו19ףלחילילכ
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ץראהץרעלומוקבונואגרדהמוהוהידחפינפמ‐

תאוופסכילילאתאםדאהךילשיאוההםויב20

תורפרפחלתוחתשהלולושערשא‐‐ובהזילילא

‐םיעלסהיפעסבוםירצהתורקנבאובל21םיפלטעלו

22ץראהץרעלומוקבונואגרדהמוהוהידחפינפמ‐

בשחנהמביכופאבהמשנרשאםדאהןמםכלולדח

אוה

םלשורימריסמתואבצהוהיןודאההנהיכ3

ןעשמלכוםחלןעשמלכהנעשמוןעשמהדוהימו

ןקזוםסקואיבנוטפושהמחלמשיאורובג2םימ

ןובנוםישרחםכחוץעויוםינפאושנוםישמחרש3

םבולשמיםילולעתוםהירשםירעניתתנו4שחל

רענהובהריוהערבשיאושיאבשיאםעהשגנו5

תיבויחאבשיאשפתייכ6דבכנבהלקנהוןקזב

תאזההלשכמהוונלהיהתןיצקהכלהלמשויבא

שבחהיהאאלרמאלאוההםויבאשי7ךדיתחת

8םעןיצקינמישתאלהלמשןיאוםחלןיאיתיבבו

םהיללעמוםנושליכלפנהדוהיוםלשוריהלשכיכ

םבהתנעםהינפתרכה9ודובכינעתורמלהוהילא

ולמגיכםשפנליואודחכאלודיגהםדסכםתאטחו

םהיללעמירפיכבוטיכקידצורמא10הערםהל

ימע12ולהשעיוידילומגיכערעשרליוא11ולכאי

םיעתמךירשאמימעובולשמםישנוללועמוישגנ

ןידלדמעוהוהיבירלבצנ13ועלבךיתחראךרדו

םתאווירשוומעינקזםעאוביטפשמבהוהי14םימע

המ(םכלמ15םכיתבבינעהתלזגםרכהםתרעב

הוהיינדאםאנונחטתםיינעינפוימעואכדת)םכל

הנכלתוןויצתונבוהבגיכןעיהוהירמאיו16תואבצ

ףפטוךולהםיניעתורקשמוןורג)תויוטנ(תווטנ

דקדקינדאחפשו17הנסכעתםהילגרבוהנכלת

ריסיאוההםויב18הרעיןהתפהוהיוןויצתונב

19םינרהשהו‐‐םיסיבשהוםיסכעהתראפתתאינדא

תודעצהוםיראפה20תולערהותורישהותופטנה

ימזנותועבטה21םישחלהושפנהיתבוםירשקהו

םיטירחהותוחפטמהותופטעמהותוצלחמה22ףאה

היהו24םידידרהותופינצהוםינידסהוםינילגהו23

השעמתחתוהפקנהרוגחתחתוהיהיקמםשבתחת

25יפיתחתיכקשתרגחמליגיתפתחתוהחרקהשקמ

ולבאוונאו26המחלמבךתרובגוולפיברחבךיתמ

בשתץראלהתקנוהיחתפ

רמאלאוההםויבדחאשיאבםישנעבשוקיזחהו4

‐ונילעךמשארקיקרשבלנונתלמשולכאנונמחל

יבצלהוהיחמצהיהיאוההםויב2ונתפרחףסא‐

לארשיתטילפלתראפתלוןואגלץראהירפודובכלו

רמאישודק‐‐םלשוריברתונהוןויצבראשנההיהו3

תאינדאץחרםא4םלשוריבםייחלבותכהלכול

חורב‐‐הברקמחידיםלשוריימדתאוןויצתונבתאצ

ןויצרהןוכמלכלעהוהיארבו5רעבחורבוטפשמ

יכהלילהבהלשאהגנוןשעוםמויןנעהארקמלעו

ברחמםמוילצלהיהתהכסו6הפחדובכלכלע

רטממוםרזמרותסמלוהסחמלו

היהםרכומרכלידודתרישידידילאנהרישא5

קרשוהעטיווהלקסיווהקזעיו2ןמשןבןרקבידידיל

םיבנעתושעלוקיוובבצחבקיםגווכותבלדגמןביו

‐‐הדוהישיאוםלשוריבשויהתעו3םישאבשעיו

ימרכלדועתושעלהמ4ימרכןיבויניבאנוטפש

םישאבשעיוםיבנעתושעליתיוקעודמוביתישעאלו

ימרכלהשעינארשאתאםכתאאנהעידואהתעו5

סמרמלהיהוורדגץרפרעבלהיהוותכושמרסה

רימשהלעורדעיאלורמזיאלהתבוהתישאו6

םרכיכ7רטמוילעריטמהמהוצאםיבעהלעותישו

ויעושעשעטנהדוהישיאולארשיתיבתואבצהוהי

יוה8הקעצהנהוהקדצלחפשמהנהוטפשמלוקיו

םוקמספאדעובירקיהדשבהדש‐‐תיבבתיביעיגמ

תואבצהוהיינזאב9ץראהברקבםכדבלםתבשוהו

ןיאמםיבוטוםילדג‐‐ויהיהמשלםיברםיתבאלםא

רמחערזותחאתבושעיםרכידמצתרשעיכ10בשוי

ירחאמופדרירכשרקבבימיכשמיוה11הפיאהשעי

‐‐ןייולילחוףתלבנורונכהיהו12םקילדיןייףשנב
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ואראלוידיהשעמווטיביאלהוהילעפתאוםהיתשמ

ונומהובעריתמודובכותעדילבמימעהלגןכל13

היפהרעפוהשפנלואשהביחרהןכל14אמצהחצ

Sheol)הבזלעוהנואשוהנומהוהרדהדריוקחילבל

h7585)15הנלפשתםיהבגיניעושיאלפשיוםדאחשיו

שדקנשודקהלאהוטפשמבתואבצהוהיהבגיו16

םירגםיחמתוברחוםרבדכםישבכוערו17הקדצב

הלגעהתובעכואושהילבחבןועהיכשמיוה18ולכאי

הארנןעמל‐‐והשעמהשיחירהמיםירמאה19האטח

יוה20העדנו‐‐לארשישודקתצעהאובתוברקתו

רואורואלךשחםימשערבוטלובוטערלםירמאה

םימכחיוה21רמלקותמוקותמלרמםימשךשחל

ןייתותשלםירובגיוה22םינבנםהינפדגנוםהיניעב

דחשבקעעשריקידצמ23רכשךסמלליחישנאו

שאןושלשקלכאכןכל24ונממוריסיםיקידצתקדצו

קבאכםחרפוהיהיקמכםשרשהפריהבהלששחו

תרמאתאותואבצהוהיתרותתאוסאמיכהלעי

טיוומעבהוהיףאהרחןכלע25וצאנלארשישודק

החוסכםתלבניהתוםירההוזגריווהכיווילעודי

26היוטנודידועוופאבשאלתאזלכבתוצוחברקב

הנהוץראההצקמולקרשוקוחרמםיוגלסנאשנו

אלוםוניאלובלשוכןיאוףיעןיא27אובילקהרהמ

28וילענךורשקתנאלוויצלחרוזאחתפנאלוןשיי

ויסוסתוסרפתוכרדויתתשקלכוםינונשויצחרשא

גאשואיבלכולהגאש29הפוסכוילגלגוובשחנרצכ

ליצמןיאוטילפיוףרטזחאיוםהניוםיריפככ)גאשי(

הנהוץראלטבנוםיתמהנכאוההםויבוילעםהניו30

היפירעבךשחרואורצךשח

לעבשיינדאתאהאראווהיזעךלמהתומתנשב6

םיפרש2לכיההתאםיאלמוילושואשנוםראסכ

םיתשבדחאלםיפנכששםיפנכששוללעממםידמע

3ףפועיםיתשבו‐‐וילגרהסכיםיתשבווינפהסכי

תואבצהוהישודקשודקשודקרמאוהזלאהזארקו

לוקמםיפסהתומאועניו4ודובכץראהלכאלמ

יכיתימדניכיליוארמאו5ןשעאלמיתיבהוארוקה

יכנאםיתפשאמטםעךותבויכנאםיתפשאמטשיא

ילאףעיו6יניעואר‐‐תואבצהוהיךלמהתאיכבשוי

לעמחקל‐‐םיחקלמבהפצרודיבוםיפרשהןמדחא

ךיתפשלעהזעגנהנהרמאיו‐‐יפלעעגיו7חבזמה

רמאינדאלוקתאעמשאו8רפכתךתאטחוךנוערסו

רמאיו9ינחלשיננהרמאוונלךליימוחלשאימתא

וארווניבתלאועומשועמשהזהםעלתרמאוךל

דבכהוינזאוהזהםעהבלןמשה10ועדתלאוואר

ןיביובבלועמשיוינזאבוויניעבהאריןפעשהויניעו

רשאדערמאיוינדאיתמדערמאו11ולאפרו‐‐בשו

המדאהוםדאןיאמםיתבובשויןיאמםירעואשםא

הבוזעההברוםדאהתאהוהיקחרו12הממשהאשת

רעבלהתיהוהבשוהירשעהבדועו13ץראהברקב

שדקערז‐‐םבתבצמתכלשברשאןולאכוהלאכ

התבצמ

הדוהיךלמוהיזעןבםתויןבזחאימיביהיו7

לארשיךלמוהילמרןבחקפוםראךלמןיצרהלע

2הילעםחלהללכיאלוהילעהמחלמלםלשורי

ובבלעניוםירפאלעםראהחנרמאלדודתיבלדגיו

לאהוהירמאיו3חורינפמרעייצעעונכומעבבלו

לאךנבבושיראשוהתאזחאתארקלאנאצוהיעשי

סבוכהדשתלסמלא‐‐הנוילעההכרבהתלעתהצק

לאךבבלואריתלאטקשהורמשהוילאתרמאו4

ףאירחב‐‐הלאהםינשעהםידואהתובנזינשמךרי

הער‐‐םראךילעץעייכןעי5והילמרןבוםראוןיצר

הנציקנוהדוהיבהלענ6רמאלוהילמרןבוםירפא

7לאבטןבתאהכותבךלמךילמנוונילאהנעקבנו

שאריכ8היהתאלוםוקתאלהוהיינדארמאהכ

שמחוםיששדועבוןיצרקשמדשארוקשמדםרא

שארוןורמשםירפאשארו9םעמםירפאתחיהנש

10ונמאתאליכונימאתאלםאוהילמרןבןורמש

םעמתואךללאש11רמאלזחאלארבדהוהיףסויו

רמאיו12הלעמלהבגהואהלאשקמעהךיהלאהוהי

אנועמשרמאיו13הוהיתאהסנאאלולאשאאלזחא

תאםגואלתיכםישנאתואלהםכמטעמהדודתיב
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המלעההנהתוא‐‐םכלאוהינדאןתיןכל14יהלא

שבדוהאמח15לאונמעומשתארקוןבתדליוהרה

םרטביכ16בוטברוחבוערבסואמותעדל‐‐לכאי

רשאהמדאהבזעתבוטברחבו‐‐ערבסאמרענהעדי

ךמעלעוךילעהוהיאיבי17היכלמינשינפמץקהתא

םירפארוסםוימלואבאלרשאםימיךיבאתיבלעו

קרשיאוההםויבהיהו18רושאךלמתאהדוהילעמ

רשא‐‐הרובדלוםירצמיראיהצקברשאבובזלהוהי

יקיקנבותותבהילחנבםלכוחנוואבו19רושאץראב

םויב20םיללהנהלכבוםיצוצענהלכבוםיעלסה

ךלמברהנירבעבהריכשהרעתבינדאחלגיאוהה

21הפסתןקזהתאםגוםילגרהרעשושארהתארושא

22ןאציתשורקבתלגעשיאהיחיאוההםויבהיהו

שבדוהאמחיכהאמחלכאי‐‐בלחתושעברמהיהו

‐‐אוההםויבהיהו23ץראהברקברתונהלכלכאי

ףסכףלאבןפגףלאםשהיהירשאםוקמלכהיהי

המשאוביתשקבוםיצחב24היהיתישלורימשל

רשאםירההלכו25ץראהלכהיהתתישורימשיכ

תישורימשתאריהמשאובתאל‐‐ןורדעירדעמב

השסמרמלורושחלשמלהיהו

וילעבתכולודגןוילגךלחקילאהוהירמאיו8

םידעילהדיעאו2זבשחללשרהמלשונאטרחב

3והיכרביןבוהירכזתאוןהכההירואתא‐‐םינמאנ

ילאהוהירמאיוןבדלתורהתוהאיבנהלאברקאו

רענהעדיםרטביכ4זבשחללשרהמומשארק

ןורמשללשתאוקשמדליחתאאשי‐‐ימאויבאארק

6רמאלדועילארבדהוהיףסיו5רושאךלמינפל

טאלםיכלההחלשהימתאהזהםעהסאמיכןעי

הלעמינדאהנהןכלו7והילמרןבוןיצרתאשושמו

ךלמתא‐‐םיברהוםימוצעהרהנהימתאםהילע

לעךלהוויקיפאלכלעהלעוודובכלכתאורושא

עיגיראוצדערבעוףטשהדוהיבףלחו8ויתודגלכ

וער9לאונמעךצראבחראלמויפנכתוטמהיהו

ותחוורזאתהץראיקחרמלכוניזאהוותחוםימע

םוקיאלורבדורבדרפתוהצעוצע10ותחוורזאתה

דיהתקזחכילאהוהירמאהכיכ11לאונמעיכ

ןורמאתאל12רמאלהזהםעהךרדבתכלמינרסיו

אלוארומתאורשקהזהםעהרמאירשאלכלרשק

ושידקתותאתואבצהוהיתא13וצירעתאלווארית

ןבאלושדקמלהיהו14םכצרעמאוהוםכארומאוהו

‐שקומלוחפללארשייתבינשללושכמרוצלוףגנ

ורבשנוולפנוםיברםבולשכו15םלשוריבשויל‐

ידמלבהרותםותחהדועתרוצ16ודכלנוושקונו

יתיוקובקעיתיבמוינפריתסמההוהיליתיכחו17

תותאלהוהיילןתנרשאםידליהויכנאהנה18ול

רהבןכשהתואבצהוהיםעמ‐‐לארשיבםיתפומלו

לאותובאהלאושרדםכילאורמאייכו19ןויצ

ויהלאלאםעאולהםיגהמהוםיפצפצמהםינעדיה

הדועתלוהרותל20םיתמהלאםייחהדעבשרדי

רבעו21רחשולןיארשאהזהרבדכורמאיאלםא

וכלמבללקוףצקתהובערייכהיהובערוהשקנהב

הרצהנהוטיביץראלאו22הלעמלהנפו‐‐ויהלאבו

חדנמהלפאוהקוצףועמהכשחו

לקהןושארהתעכהלקצומרשאלףעומאליכ9

ךרד‐‐דיבכהןורחאהוילתפנהצראוןולבזהצרא

ךשחבםיכלההםעה2םיוגהלילגןדריהרבעםיה

3םהילעהגנרואתומלצץראביבשילודגרואואר

ךינפלוחמשהחמשהתלדגה)ול(אליוגהתיברה

תאיכ4ללשםקלחבוליגירשאכריצקבתחמשכ

םויכתתחה‐‐ובשגנהטבשומכשהטמתאוולבסלע

םימדבהללוגמהלמשושערבןאסןואסלכיכ5ןידמ

ןתנןבונלדלידלייכ6שאתלכאמהפרשלהתיהו

ץעויאלפומשארקיוומכשלעהרשמהיהתוונל

)הברמל(הברםל7םולשרשדעיבארובגלא

ותכלממלעודודאסכלעץקןיאםולשלוהרשמה

דעוהתעמהקדצבוטפשמבהדעסלוהתאןיכהל

חלשרבד8תאזהשעתתואבצהוהיתאנקםלוע

םירפאולכםעהועדיו9לארשיבלפנובקעיבינדא

םינבל10רמאלבבללדגבוהואגבןורמשבשויו

בגשיו11ףילחנםיזראוועדגםימקשהנבנתיזגוולפנ



274העשי

םרא12ךסכסיויביאתאווילעןיצרירצתאהוהי

הפלכבלארשיתאולכאיורוחאמםיתשלפוםדקמ

בשאלםעהו13היוטנודידועוופאבשאלתאזלכב

הוהיתרכיו14ושרדאלתואבצהוהיתאווהכמהדע

אושנוןקז15דחאםוי‐‐ןומגאוהפכבנזושארלארשימ

ויהיו16בנזהאוהרקשהרומאיבנושארהאוהםינפ

ןכלע17םיעלבמוירשאמוםיעתמהזהםעהירשאמ

ויתונמלאתאווימתיתאוינדאחמשיאלוירוחבלע

לכבהלבנרבדהפלכוערמוףנחולכיכ‐‐םחריאל

שאכהרעביכ18היוטנודידועוופאבשאלתאז

וכבאתיורעיהיכבסבתצתולכאתתישורימשהעשר

יהיוץראםתענתואבצהוהיתרבעב19ןשעתואג

רזגיו20ולמחיאלויחאלאשיאשאתלכאמכםעה

רשבשיאועבשאלולואמשלעלכאיובערוןימילע

‐‐השנמתאםירפאוםירפאתאהשנמ21ולכאיוערז

ודידועוופאבשאלתאזלכבהדוהילעהמהודחי

היוטנ

ובתכלמעםיבתכמוןואיקקחםיקקחהיוה10

תויהל‐‐ימעיינעטפשמלזגלוםילדןידמתוטהל2

םוילושעתהמו3וזביםימותיתאוםללשתונמלא

הרזעלוסונתימלעאובתקחרממהאושלוהדקפ

תחתוריסאתחתערכיתלב4םכדובכובזעתהנאו

היוטנודידועוופאבשאלתאזלכבולפיםיגורה

יוגב6ימעזםדיבאוההטמויפאטבשרושאיוה5

ללשללשל‐‐ונוצאיתרבעםעלעוונחלשאףנח

7תוצוחרמחכסמרמ)ומושלו(ומישלוזבזבלו

דימשהליכבשחיןכאלובבלוהמדיןכאלאוהו

ירשאלהרמאייכ8טעמאלםיוגתירכהלוובבלב

דפראכאלםאונלכשימכרככאלה9םיכלמודחי

ידיהאצמרשאכ10ןורמשקשמדכאלםאתמח

11ןורמשמוםלשורימםהיליספולילאהתכלממל

השעאןכהילילאלו‐‐ןורמשליתישערשאכאלה

לכתאינדאעצבייכהיהו12היבצעלוםלשוריל

בבללדגירפלעדקפא‐‐םלשוריבוןויצרהבוהשעמ

חכברמאיכ13ויניעםורתראפתלעורושאךלמ

םימעתלובגריסאויתונבניכיתמכחבויתישעידי

ריבאכדירואויתשוש)םהיתדותעו(םהיתדיתעו

םיציבףסאכוםימעהליחלידיןקכאצמתו14םיבשוי

הצפוףנכדדנהיהאלויתפסאינאץראהלכתובזע

םאובבצחהלעןזרגהראפתיה15ףצפצמוהפ

וימירמתאוטבשףינהכופינמלערושמהלדגתי

תואבצהוהיןודאהחלשיןכל16ץעאלהטמםירהכ

17שאדוקיכדקידקיודבכתחתוןוזר‐‐וינמשמב

הלכאוהרעבוהבהללושודקושאללארשירואהיהו

ולמרכוורעידובכו18דחאםויב‐‐ורימשוותיש

ץעראשו19ססנססמכהיהוהלכירשבדעושפנמ

אלאוההםויבהיהו20םבתכירענוויהירפסמורעי

לעןעשהלבקעיתיבתטילפולארשיראשדועףיסוי

ראש21תמאב‐‐לארשישודקהוהילעןעשנווהכמ

ךמעהיהיםאיכ22רובגלאלא‐‐בקעיראשבושי

ףטושץורחןוילכובבושיראש‐‐םיהלוחכלארשי

השעתואבצהוהיינדא‐‐הצרחנוהלכיכ23הקדצ

תואבצהוהיינדארמאהכןכל24ץראהלכברקב

והטמוהככיטבשברושאמןויצבשיימעאריתלא

הלכורעזמטעמדועיכ25םירצמךרדבךילעאשי

תואבצהוהיוילעררועו26םתילבתלעיפאוםעז

ואשנוםיהלעוהטמוברוערוצבןידמתכמכטוש

לעמולבסרוסיאוההםויבהיהו27םירצמךרדב

אב28ןמשינפמלעלבחוךראוצלעמולעוךמכש

ורבע29וילכדיקפישמכמלןורגמברבעתיעלע

הסנלואשתעבג‐‐המרההדרחונלןולמעבגהרבעמ

31תותנעהינעהשיליבישקהםילגתבךלוקילהצ30

בנבםויהדוע32וזיעהםיבגהיבשיהנמדמהדדנ

33םלשוריתעבגןויצ)תב(תיברהודיףפנידמעל

ימרוהצרעמבהראפףעסמתואבצהוהיןודאההנה

רעיהיכבסףקנו34ולפשיםיהבגהוםיעודגהמוקה

לופירידאבןונבלהולזרבב

החנו2הרפיוישרשמרצנוישיעזגמרטחאציו11

הרובגוהצעחורהניבוהמכחחור‐‐הוהיחורוילע

אלוהוהיתאריבוחירהו3הוהיתאריותעדחור
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טפשו4חיכויוינזאעמשמלאלוטופשיויניעהארמל

ץראהכהוץראיונעלרושימבחיכוהוםילדקדצב

קדצהיהו5עשרתימיויתפשחורבוויפטבשב

שבכםעבאזרגו6ויצלחרוזאהנומאהווינתמרוזא

ןטקרענוודחיאירמוריפכולגעוץבריידגםערמנו

ןהידליוצבריודחיהניערתבדוהרפו7םבגהנ

ןתפרחלעקנויעשעשו8ןבתלכאירקבכהיראו

אלוועריאל9הדהודילומגינועפצתרואמלעו

הוהיתאהעדץראההאלמיכישדקרהלכבותיחשי

רשאישישרשאוההםויבהיהו10םיסכמםילםימכ

דובכותחנמהתיהוושרדיםיוגוילאםימעסנלדמע

תאתונקלודיתינשינדאףיסויאוההםויבהיהו11

סורתפמוםירצממורושאמראשירשא‐‐ומעראש

סנאשנו12םיהייאמותמחמורענשמוםליעמושוכמו

עבראמץבקיהדוהיתוצפנולארשייחדנףסאוםיוגל

הדוהייררצוםירפאתאנקהרסו13ץראהתופנכ

תארציאלהדוהיוהדוהיתאאנקיאלםירפאותרכי

ינבתאוזביודחיהמיםיתשלפףתכבופעו14םירפא

15םתעמשמןומעינבוםדיחולשמבאומוםודאםדק

רהנהלעודיףינהוםירצמםיןושלתאהוהיםירחהו

16םילענבךירדהוםילחנהעבשלוהכהווחורםיעב

רשאכרושאמראשירשאומעראשל‐‐הלסמהתיהו

םירצמץראמותלעםויבלארשילהתיה

בשייבתפנאיכהוהיךדואאוההםויבתרמאו12

יכדחפאאלוחטבאיתעושילאהנה2ינמחנתוךפא

םימםתבאשו3העושיליליהיוהוהיהיתרמזויזע

ודוהאוההםויבםתרמאו4העושיהיניעממןוששב

יכוריכזהויתלילעםימעבועידוהומשבוארקהוהיל

)תעדומ(תעדימהשעתואגיכהוהיורמז5ומשבגשנ

לודגיכןויצתבשויינרוילהצ6ץראהלכבתאז

לארשישודקךברקב

לע2ץומאןבוהיעשיהזחרשא‐‐לבבאשמ13

ואביודיופינהםהללוקומירהסנואשהפשנרה

ירובגיתארקםגישדקמליתיוצינא3םיבידניחתפ

ברםעתומדםירהבןומהלוק4יתואגיזילעיפאל

דקפמתואבצהוהי‐‐םיפסאנםיוגתוכלממןואשלוק

םימשההצקמקחרמץראמםיאב5המחלמאבצ

בורקיכוליליה6ץראהלכלבחלומעזילכוהוהי

הניפרתםידילכןכלע7אוביידשמדשכהוהיםוי

ןוזחאיםילבחוםיריצ‐‐ולהבנו8סמישונאבבללכו

םיבהלינפוהמתיוהערלאשיאןוליחיהדלויכ

‐‐ףאןורחוהרבעוירזכאאבהוהיםויהנה9םהינפ

יבכוכיכ10הנממדימשיהיאטחוהמשלץראהםושל

ותאצבשמשהךשחםרואולהיאלםהיליסכוםימשה

לעוהערלבתלעיתדקפו11ורואהיגיאלחריו

ליפשאםיצירעתואגוםידזןואגיתבשהוםנועםיעשר

םימשןכלע13ריפואםתכמםדאוזפמשונאריקוא12

תואבצהוהיתרבעב‐‐המוקממץראהשערתוזיגרא

ץבקמןיאוןאצכוחדמיבצכהיהו14ופאןורחםויבו

אצמנהלכ15וסוניוצראלאשיאוונפיומעלאשיא

ושטריםהיללעו16ברחבלופיהפסנהלכורקדי

17)הנבכשת(הנלגשתםהישנוםהיתבוסשיםהיניעל

בהזוובשחיאלףסכרשאידמתאםהילעריעמיננה

ןטבירפוהנשטרתםירענתותשקו18ובוצפחיאל

לבבהתיהו19םניעסוחתאלםינבלעומחריאל

םיהלאתכפהמכםידשכןואגתראפתתוכלממיבצ

דעןכשתאלוחצנלבשתאל20הרמעתאוםדסתא

21םשוצבריאלםיערויברעםשלהיאלורודורוד

תונבםשונכשוםיחאםהיתבואלמוםייצםשוצברו

ויתונמלאבםייאהנעו22םשודקריםיריעשוהנעי

וכשמיאלהימיוהתעאובלבורקוגנעילכיהבםינתו

לארשיבדוערחבובקעיתאהוהיםחרייכ14

תיבלעוחפסנוםהילערגההולנוםתמדאלעםחינהו

םולחנתהוםמוקמלאםואיבהוםימעםוחקלו2בקעי

ויהותוחפשלוםידבעלהוהיתמדאלעלארשיתיב

הוהיחינהםויבהיהו3םהישגנבודרוםהיבשלםיבש

דבערשאהשקההדבעהןמו‐‐ךזגרמוךבצעמךל

ךיאתרמאו‐‐לבבךלמלעהזהלשמהתאשנו4ךב

‐‐םיעשרהטמהוהירבש5הבהדמהתבששגנתבש

הרסיתלבתכמהרבעבםימעהכמ6םילשמטבש
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לכהטקשהחנ7ךשחילבףדרמםיוגףאבהדר

ןונבליזראךלוחמשםישורבםג8הנרוחצפץראה

תחתמלואש9ונילעתרכההלעיאלתבכשזאמ

ידותעלכםיאפרךלררועךאובתארקל‐‐ךלהזגר

Sheol)םיוגיכלמלכםתואסכמםיקה‐‐ץרא h7585)10

ונילאונומכתילחהתאםגךילאורמאיוונעיםלכ

עציךיתחתךילבנתימהךנואגלואשדרוה11תלשמנ

Sheol)העלותךיסכמוהמר h7585)12םימשמתלפנךיא

התאו13םיוגלעשלוחץראלתעדגנרחשןבלליה

לאיבכוכללעממ‐‐הלעאםימשהךבבלבתרמא

הלעא14ןופציתכריבדעומרהבבשאויאסכםירא

לאדרותלואשלאךא15ןוילעלהמדאבעיתמבלע

Sheol)רוביתכרי h7585)16ךילאוחיגשיךילאךיאר

17תוכלממשיערמץראהזיגרמשיאההזהוננובתי

התיבחתפאלויריסאסרהוירעורבדמכלבתםש

ותיבבשיאדובכבובכש‐‐םלכםיוגיכלמלכ18

םיגרהשבל‐‐בעתנרצנכךרבקמתכלשההתאו19

אל20סבומרגפכרובינבאלאידרויברחינעטמ

אלתגרהךמעתחשךצראיכהרובקבםתאדחת

ןועבחבטמוינבלוניכה21םיערמערזםלועלארקי

םירעלבתינפואלמוץראושריוומקילבםתובא

לבבליתרכהותואבצהוהיםאנםהילעיתמקו22

שרומלהיתמשו23הוהיםאנ‐‐דכנוןינוראשוםש

הוהיםאנדמשהאטאטמבהיתאטאטוםימימגאודפק

רשאכאלםארמאלתואבצהוהיעבשנ24תואבצ

רבשל25םוקתאיהיתצעירשאכוהתיהןכיתימד

ולעםהילעמרסוונסובאירהלעויצראברושא

לכלעהצועיההצעהתאז26רוסיומכשלעמולבסו

הוהייכ27םיוגהלכלעהיוטנהדיהתאזוץראה

תנשב28הנבישיימוהיוטנהודיורפיימוץעיתואבצ

תשלפיחמשתלא29הזהאשמההיהזחאךלמהתומ

עפצאצישחנשרשמיכךכמטבשרבשניכךלכ

םינויבאוםילדירוכבוערו30ףפועמףרשוירפו

31גרהיךתיראשוךשרשבערביתמהווצבריחטבל

ןשעןופצמיכךלכתשלפגומנריעיקעזרעשיליליה

יכיוגיכאלמהנעיהמו32וידעומבדדובןיאואב

ומעיינעוסחיהבוןויצדסיהוהי

‐‐המדנבאומרעדדשלילביכבאומאשמ15

ןבידותיבההלע2המדנבאומריקדדשלילביכ

לכב‐‐לילייבאומאבדימלעוובנלעיכבלתומבה

לעקשורגחויתצוחב3העורגןקזלכהחרקוישאר

קעזתו4יכבבדרילילייהלכהיתבחרבוהיתוגג

יצלחןכלעםלוקעמשנץהידעהלעלאוןובשח

החירבקעזיבאומליבל5ולהעריושפנ‐‐ועיריבאומ

הלעייכבבתיחולההלעמיכהישלשתלגערעצדע

םירמנימיכ6ורעעירבשתקעזםינרוחךרדיכ‐‐וב

7היהאלקריאשדהלכריצחשבייכויהיתומשמ

םואשיםיברעהלחנלע‐‐םתדקפוהשעהרתיןכלע

התלליםילגאדעבאומלובגתאהקעזההפיקהיכ8

תישאיכםדואלמןומידימיכ9התלליםיליאראבו

תיראשלוהיראבאומתטילפל‐‐תופסונןומידלע

המדא

תברהלאהרבדמעלסמץראלשמרכוחלש16

באומתונבהנייהת‐‐חלשמןקדדונףועכהיהו2ןויצ

הלילפושעהצע)יאיבה(ואיבה3ןונראלתרבעמ

לאדדנ‐‐םיחדנירתסםירהצךותבךלצלילכיתיש

דדושינפמומלרתסיוהבאומיחדנךבורוגי4ילגת

ןכוהו5ץראהןמסמרומתדשהלכץמהספאיכ

שרדוטפשדודלהאבתמאבוילעבשיואסכדסחב

ותואגדאמאגבאומןואגונעמש6קדצרהמוטפשמ

‐באומלבאומלילייןכל7וידבןכאלותרבעוונואגו

8םיאכנךאוגהתתשרחריקישישאללילייהלכ‐

ומלהםיוגילעבהמבשןפגללמאןובשחתומדשיכ

ושטנהיתוחלשרבדמועתועגנרזעידע‐‐היקורש

ךויראהמבשןפגרזעייכבבהכבאןכלע9םיורבע

ךריצקלעוךציקלעיכהלעלאוןובשחיתעמד

םימרכבולמרכהןמליגוהחמשףסאנו10לפנדדיה

דדיה‐‐ךרדהךרדיאלםיבקיבןייעעריאלןנריאל

ריקליברקוומהירונככבאומליעמןכלע11יתבשה
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אבוהמבהלעבאומהאלניכהארניכהיהו12שרח

רבדרשארבדההז13לכויאלוללפתהלושדקמלא

שלשברמאלהוהירבדהתעו14זאמ‐‐באומלאהוהי

ברהןומההלכבבאומדובכהלקנוריכשינשכםינש

ריבכאולרעזמטעמראשו

התיהוריעמרסומקשמדהנהקשמדאשמ17

הנייהתםירדעלרערעירעתובזע2הלפמיעמ

הכלממוםירפאמרצבמתבשנו3דירחמןיאווצברו

הוהיםאנויהילארשיינבדובככםראראשוקשמדמ

ןמשמובקעידובכלדיאוההםויבהיהו4תואבצ

םילבשוערזוהמקריצקףסאכהיהו5הזריורשב

ראשנו6םיאפרקמעבםילבשטקלמכהיהורוצקי

שארבםירגרגהשלשםינשתיזףקנכתללועוב

יהלאהוהיםאנ‐‐הירפהיפעסבהשמחהעברארימא

ויניעווהשעלעםדאההעשיאוההםויב7לארשי

תוחבזמהלאהעשיאלו8הניארתלארשישודקלא

םירשאהוהאריאלויתעבצאושערשאווידיהשעמ

שרחהתבוזעכוזועמירעויהיאוההםויב9םינמחהו

10הממשהתיהולארשיינבינפמובזערשארימאהו

ןכלעתרכזאלךזעמרוצוךעשייהלאתחכשיכ

ךעטנםויב11ונערזתרזתרמזוםינמעניעטניעטת

הלחנםויבריצקדניחירפתךערזרקבבויגשגשת

םימיתומהכםיברםימעןומהיוה12שונאבאכו

13ןואשיםיריבכםימןואשכםימאלןואשוןוימהי

קחרממסנווברעגוןואשיםיברםימןואשכםימאל

תעל14הפוסינפללגלגכוחורינפלםירהץמכףדרו

וניסושקלחהזונניארקבםרטבההלבהנהוברע

וניזזבללרוגו

שוכירהנלרבעמרשאםיפנכלצלצץראיוה18

וכלםימינפלעאמגילכבוםיריצםיבחלשה2

ןמארונםעלאטרומוךשממיוגלאםילקםיכאלמ

וצראםירהנואזברשאהסובמווקוקיוג‐‐האלהואוה

וארתםירהסנאשנכץראינכשולבתיבשילכ3

הטוקשאילאהוהירמאהכיכ4ועמשתרפושעקתכו

בעכרואילעחצםחכינוכמבהטיבאו)הטקשא(

למגרסבוחרפםתכריצקינפליכ5ריצקםחבלט

תושיטנהתאותורמזמבםילזלזהתרכוהצנהיהי

ץראהתמהבלוםירהטיעלודחיובזעי6זתהריסה

תעב7ףרחתוילעץראהתמהבלכוטיעהוילעץקו

םעמוטרומוךשממםעתואבצהוהילישלבויאיהה

ואזברשאהסובמווקוקיוגהאלהואוהןמארונ

ןויצרהתואבצהוהיםשםוקמלאוצראםירהנ

אבולקבעלעבכרהוהיהנהםירצמאשמ19

סמיםירצמבבלווינפמםירצמילילאוענוםירצמ

שיאומחלנוםירצמבםירצמיתכסכסו2וברקב

3הכלממבהכלממריעבריעוהערבשיאוויחאב

לאושרדועלבאותצעווברקבםירצמחורהקבנו

4םינעדיהלאותובאהלאוםיטאהלאוםילילאה

לשמיזעךלמוהשקםינדאדיבםירצמתאיתרכסו

רהנוםיהמםימותשנו5תואבצהוהיןודאהםאנםב

יראיוברחווללדתורהנוחינזאהו6שביוברחי

רואייפלערואילעתורע7ולמקףוסוהנקרוצמ

ולבאוםיגידהונאו8ונניאוףדנשביירואיערזמלכו

םימינפלעתרמכמישרפוהכחרואיביכילשמלכ

10ירוחםיגראותוקירשםיתשפידבעושבו9וללמא

ךא11שפנימגארכשישעלכםיאכדמהיתתשויהו

ךיאהרעבנהצעהערפיצעיימכחןעצירשםילוא

םיא12םדקיכלמןבינאםימכחןבהערפלאורמאת

תואבצהוהיץעיהמועדיוךלאנודיגיוךימכחאופא

תאועתהףנירשואשנןעצירשולאונ13םירצמלע

םיעועחורהברקבךסמהוהי14היטבשתנפםירצמ

ואיקברוכשתועתהכוהשעמלכבםירצמתאועתהו

בנזושארהשעירשאהשעמםירצמלהיהיאלו15

דרחוםישנכםירצמהיהיאוההםויב16ןומגאוהפכ

ףינמאוהרשאתואבצהוהידיתפונתינפמדחפו

רשאלכאגחלםירצמלהדוהיתמדאהתיהו17וילע

רשאתואבצהוהיתצעינפמ‐‐דחפיוילאהתאריכזי

ץראבםירעשמחויהיאוההםויב18וילעץעויאוה

תואבצהוהילתועבשנוןענכתפשתורבדמםירצמ
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חבזמהיהיאוההםויב19תחאלרמאיסרההריע

הוהילהלובגלצאהבצמוםירצמץראךותבהוהיל

יכםירצמץראבתואבצהוהילדעלותואלהיהו20

ברועישומםהלחלשיוםיצחלינפמהוהילאוקעצי

תאםירצמועדיוםירצמלהוהיעדונו21םליצהו

הוהילרדנורדנוהחנמוחבזודבעואוההםויבהוהי

דעובשואופרוףגנםירצמתאהוהיףגנו22ומלשו

הלסמהיהתאוההםויב23םאפרוםהלרתענוהוהי

רושאבםירצמוםירצמברושאאבוהרושאםירצממ

לארשיהיהיאוההםויב24רושאתאםירצמודבעו

25ץראהברקבהכרברושאלוםירצמלהישילש

םירצמימעךורברמאלתואבצהוהיוכרברשא

לארשייתלחנורושאידיהשעמו

ךלמןוגרסותאחלשבהדודשאןתרתאבתנשב20

הוהירבדאיההתעב2הדכליודודשאבםחליורושא

לעמקשהתחתפוךלרמאלץומאןבוהיעשידיב

םורעךלהןכשעיוךלגרלעמץלחתךלענוךינתמ

םורעוהיעשיידבעךלהרשאכהוהירמאיו3ףחיו

ןכ4שוכלעוםירצמלעתפומותואםינששלש‐‐ףחיו

םירענשוכתולגתאוםירצמיבשתארושאךלמגהני

ותחו5םירצמתורעתשיפושחוףחיוםורע‐‐םינקזו

בשירמאו6םתראפתםירצמןמוםטבמשוכמ‐‐ושבו

םשונסנרשאונטבמהכהנהאוההםויבהזהיאה

ונחנאטלמנךיאורושאךלמינפמלצנהלהרזעל

רבדממףלחלבגנבתופוסכםירבדמאשמ21

דגובדגובהילדגההשקתוזח2הארונץראמאב

יתבשההתחנאלכידמירוצםליעילעדדושדדושהו

יריצכינוזחאםיריצ‐‐הלחלחינתמואלמןכלע3

יבבלהעת4תוארמיתלהבנעמשמיתיוענהדלוי

ךרע5הדרחלילםשיקשחףשנתאינתתעבתוצלפ

וחשמםירשהומוקהתשלוכאתיפצההפצןחלשה

רשאהפצמהדמעהךלינדאילארמאהכיכ6ןגמ

רומחבכר‐‐םישרפדמצבכרהארו7דיגיהארי

לע‐‐היראארקיו8בשקברבשקבישקהולמגבכר

יכנאיתרמשמלעוםמוידימתדמעיכנאינדאהפצמ

םישרפדמצשיאבכראבהזהנהו9תולילהלכבצנ

רבשהיהלאיליספלכולבבהלפנהלפנרמאיוןעיו

הוהיתאמיתעמשרשאינרגןבויתשדמ10ץראל

ילאהמודאשמ11םכליתדגה‐‐לארשייהלאתואבצ

רמא12לילמהמרמשהלילמהמרמשריעשמארק

ויתאובשויעבןויעבתםאהלילםגורקבהתארמש

14םינדדתוחראונילתברעברעיבברעבאשמ13

ומדקומחלבאמיתץראיבשיםימויתהאמצתארקל

ינפמוהשוטנברחינפמודדנתוברחינפמיכ15דדנ

ינדארמאהכיכ16המחלמדבכינפמוהכורדתשק

17רדקדובכלכהלכוריכשינשכהנשדועבילא

הוהייכוטעמירדקינבירובגתשקרפסמראשו

רבדלארשייהלא

תוגגלךלכתילעיכאופאךלהמןויזחאיגאשמ22

אלךיללחהזילעהירק‐‐הימוהריעהאלמתואשת2

דחיודדנךיניצקלכ3המחלמיתמאלוברחיללח

4וחרבקוחרמודחיורסאךיאצמנלכורסאתשקמ

ינמחנלוציאתלאיכבבררמאינמועשיתרמאןכלע

הכובמוהסובמוהמוהמםוייכ5ימעתבדשלע

לאעושורקרקרקמןויזחיגב‐‐תואבצהוהיינדאל

ריקוםישרפםדאבכרבהפשאאשנםליעו6רהה

םישרפהובכרואלמךיקמערחבמיהיו7ןגמהרע

םויבטבתוהדוהיךסמתאלגיו8הרעשהותשתש

םתיארדודריעיעיקבתאו9רעיהתיבקשנלאאוהה

תאו10הנותחתההכרבהימתאוצבקתוובריכ

המוחהרצבלםיתבהוצתתוםתרפסםלשורייתב

הנשיההכרבהימלםיתמחהןיבםתישעהוקמו11

12םתיאראלקוחרמהרציוהישעלאםתטבהאלו

דפסמלויכבלאוההםויב‐‐תואבצהוהיינדאארקיו

רקבגרההחמשוןוששהנהו13קשרגחלוהחרקלו

רחמיכותשולוכאןייתותשורשבלכאןאצטחשו

ןועהרפכיםאתואבצהוהיינזאבהלגנו14תומנ

הכ15תואבצהוהיינדארמאןותמתדעםכלהזה

לעהזהןכסהלאאבךלתואבצהוהיינדארמא

יכהפךלימוהפךלהמ16תיבהלערשאאנבש
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עלסביקקחורבקםורמיבצחרבקהפךלתבצח

ךטעורבגהלטלטךלטלטמהוהיהנה17ולןכשמ

תבחרץראלארודכהפנצךפנציףונצ18הטע

תיבןולק‐‐ךדובכתובכרמהמשותומתהמשםידי

20ךסרהיךדמעממוךבצממךיתפדהו19ךינדא

והיקלחןבםיקילאלידבעליתארקואוההםויבהיהו

ןתאךתלשממוונקזחאךטנבאוךתנתכויתשבלהו21

22הדוהיתיבלוםלשוריבשוילבאלהיהוודיב

רגסורגסןיאוחתפוומכשלעדודתיבחתפמיתתנו

אסכלהיהוןמאנםוקמבדתיויתעקתו23חתפןיאו

ויבאתיבדובכלכוילעולתו24ויבאתיבלדובכ

תונגאהילכמ‐‐ןטקהילכלכתועפצהוםיאצאצה

תואבצהוהיםאנאוההםויב25םילבנהילכלכדעו

הלפנוהעדגנוןמאנםוקמבהעוקתהדתיהשומת

רבדהוהייכ‐‐הילערשאאשמהתרכנו

תיבמדדשיכשישרתתוינאוליליהרצאשמ23

רחסיאיבשיומד2ומלהלגנםיתכץראמאובמ

ריצקרחשערזםיברםימבו3ךואלמםירבעןודיצ

רמאיכ‐‐ןודיצישוב4םיוגרחסיהתוהתאובתרואי

יתלדגאלויתדליאלויתלחאלרמאלםיהזועמםי

םירצמלעמשרשאכ5תולותביתממור‐‐םירוחב

7יאיבשיוליליההשישרתורבע6רצעמשכוליחי

הילגרהולביהתמדקםדקימימהזילעםכלתאזה

רשאהריטעמהרצלעתאזץעיימ8רוגלקוחרמ

תואבצהוהי9ץראידבכנהינענכםירשהירחס

10ץראידבכנלכלקהליבצלכןואגללחל‐‐הצעי

הטנודי11דועחזמןיאשישרתתבראיכךצראירבע

דמשלןענכלאהוצהוהיתוכלממזיגרהםיהלע

הקשעמהזולעלדועיפיסותאלרמאיו12הינזעמ

םשםג‐‐ירבעימוק)םיתכ(םייתכןודיצתבתלותב

‐‐היהאלםעההזםידשכץראןה13ךלחוניאל

וררוע)וינוחב(ויניחבומיקהםייצלהדסירושא

יכשישרתתוינאוליליה14הלפמלהמש‐‐היתונמרא

םיעבשרצתחכשנואוההםויבהיהו15ןכזעמדדש

רצלהיהיהנשםיעבשץקמדחאךלמימיכהנש

החכשנהנוזריעיבסרונכיחק16הנוזהתרישכ

ץקמהיהו17ירכזתןעמלרישיברהןגניביטיה

התנזוהננתאלהבשורצתאהוהידקפיהנשםיעבש

הרחסהיהו18המדאהינפלעץראהתוכלממלכתא

םיבשיליכןסחיאלורצאיאל‐‐הוהילשדקהננתאו

קיתעהסכמלוהעבשללכאלהרחסהיהיהוהיינפל

ץיפהוהינפהועוהקלובוץראהקקובהוהיהנה24

החפשכוינדאכדבעכןהככםעכהיהו2היבשי

רשאכהשנכהולכהולמכרכומכהנוקכהתרבגכ

רבדהוהייכזבתזובהוץראהקובתקובה3ובאשנ

הלבנהללמאץראההלבנהלבא4הזהרבדהתא

תחתהפנחץראהו5ץראהםעםורמוללמאלבת

6םלועתירבורפהקחופלחתרותורבעיכהיבשי

ורחןכלעהביבשיומשאיוץראהלכאהלאןכלע

הללמאשוריתלבא7רעזמשונאראשנוץראיבשי

ןואשלדחםיפתשושמתבש8בליחמשלכוחנאנןפג

רמיןייותשיאלרישב9רונכשושמתבשםיזילע

אובמתיבלכרגסוהתתירקהרבשנ10ויתשלרכש

שושמהלגהחמשלכהברעתוצוחבןייהלעהחוצ11

הכיכ13רעשתכיהיאשוהמשריעבראשנ12ץראה

תללועכתיזףקנכםימעהךותבץראהברקבהיהי

הוהיןואגבונריםלוקואשיהמה14ריצבהלכםא

םשםיהייאבהוהיודבכםיראבןכלע15םימולהצ

יבצונעמשתרמזץראהףנכמ16לארשייהלאהוהי

דגבוודגבםידגביליואיליזריליזררמאוקידצל

18ץראהבשויךילעחפותחפודחפ17ודגבםידגוב

ךותמהלועהותחפהלאלפידחפהלוקמסנההיהו

ושעריווחתפנםורממתובראיכחפבדכליתחפה

הררופתהרופץראההעערתההער19ץראידסומ

רוכשכץראעונתעונ20ץראהטטומתהטומץרא

אלוהלפנוהעשפהילעדבכוהנולמכהדדונתהו

אבצלעהוהידקפיאוההםויבהיהו21םוקףיסת

22המדאהלעהמדאהיכלמלעוםורמבםורמה

ברמורגסמלעורגסורובלעריסאהפסאופסאו
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ךלמיכהמחההשובוהנבלההרפחו23ודקפיםימי

דובכוינקזדגנוםלשוריבוןויצרהבתואבצהוהי

תישעיכךמשהדואךממורא‐‐התאיהלאהוהי25

לגלריעמתמשיכ2ןמאהנומאקחרמתוצעאלפ

אלםלועלריעמםירזןומראהלפמלהרוצבהירק

םיצירעםיוגתירקזעםעךודבכיןכלע3הנבי

ולרצבןויבאלזועמלדלזועמתייהיכ4ךואריי

5ריקםרזכםיצירעחוריכברחמלצםרזמהסחמ

רימזבעלצבברחעינכתםירזןואשןויצבברחכ

רהבםימעהלכלתואבצהוהיהשעו6הנעיםיצירע

םיחממםינמשםירמשהתשמםינמשהתשמהזה

טולהטולהינפהזהרהבעלבו7םיקקזמםירמש

עלב8םיוגהלכלעהכוסנההכסמהוםימעהלכלע

םינפלכלעמהעמדהוהיינדאהחמוחצנלתומה

9רבדהוהייכ‐‐ץראהלכלעמריסיומעתפרחו

הזונעישויוולוניוקהזוניהלאהנהאוההםויברמאו

דיחונתיכ10ותעושיבהחמשנוהליגנולוניוקהוהי

ןבתמשודהכויתחתבאומשודנו‐‐הזהרהבהוהי

שרפירשאכוברקבוידישרפו11הנמדמ)ומב(ימב

12וידיתובראםעותואגליפשהותוחשלהחשה

דע‐‐ץראלעיגהליפשהחשהךיתמוחבגשמרצבמו

רפע

ריעהדוהיץראבהזהרישהרשויאוההםויב26

אביוםירעשוחתפ2לחותומוחתישיהעושיונלזע

םולשםולשרצתךומסרצי3םינמארמשקידציוג

רוצהוהיהיביכדעידעהוהיבוחטב4חוטבךביכ

הנליפשיהבגשנהירקםורמיבשיחשהיכ5םימלוע

לגרהנסמרת6רפעדעהנעיגיץראדעהליפשי

רשיםירשימקידצלחרא7םילדימעפינעילגר

‐‐ךוניוקהוהיךיטפשמחראףא8סלפתקידצלגעמ

ףאהלילבךתיואישפנ9שפנתואתךרכזלוךמשל

קדצ‐‐ץראלךיטפשמרשאכיכךרחשאיברקביחור

ץראבקדצדמללבעשרןחי10לבתיבשיודמל

ךדיהמרהוהי11הוהיתואגהארילבולועיתוחכנ

םלכאתךירצשאףאםעתאנקושביווזחיןויזחילב

ונלתלעפונישעמלכםגיכונלםולשתפשתהוהי12

ריכזנךבדבלךתלוזםינדאונולעבוניהלאהוהי13

תדקפןכלומקילבםיאפר‐‐ויחילבםיתמ14ךמש

הוהייוגלתפסי15ומלרכזלכדבאתוםדימשתו

רצבהוהי16ץראיוצקלכתקחרתדבכניוגלתפסי

בירקתהרהומכ17ומלךרסומשחלןוקצךודקפ

18הוהיךינפמונייהןכ‐‐הילבחבקעזתליחתתדלל

לבוץראהשענלבתעושיחורונדליומכונלחונירה

וציקהןומוקייתלבנךיתמויחי19לבתיבשיולפי

ליפתםיאפרץראוךלטתרואלטיכרפעינכשוננרו

ךדעב)ךתלד(ךיתלדרגסוךירדחבאבימעךל20

הנהיכ21םעז)רבעי(רובעידעעגרטעמכיבח

התלגווילעץראהבשיןועדקפלומוקממאציהוהי

היגורהלעדועהסכתאלוהימדתאץראה

הלודגהוהשקהוברחבהוהידקפיאוההםויב27

ןותלקעשחנןתיוללעוחרבשחנןתיוללעהקזחהו

ונערמחםרכאוההםויב2םיברשאןינתהתאגרהו

הילעדקפיןפהנקשאםיעגרלהרצנהוהיינא3הל

תישרימשיננתיימילןיאהמח4הנרצאםויוהליל

יזועמבקזחיוא5דחיהנתיצאהבהעשפא‐‐המחלמב

בקעישרשיםיאבה6ילהשעיםולשילםולשהשעי

תכמכה7הבונתלבתינפואלמולארשיחרפוץיצי

החלשבהאסאסב8גרהויגרהגרהכםאוהכהוהכמ

תאזבןכל9םידקםויבהשקהוחורבהגההנבירת

לכומושבותאטחרסהירפלכהזובקעיןוערפכי

םינמחוםירשאומקיאלתוצפנמרגינבאכחבזמינבא

םשרבדמכבזענוחלשמהונדדבהרוצבריעיכ10

הריצקשביב11היפעסהלכוץבריםשולגעהערי

תוניבםעאליכהתואתוריאמתואבםישנהנרבשת

היהו12וננחיאלורציווהשעונמחריאלןכלע‐‐אוה

םירצמלחנדערהנהתלבשמהוהיטבחיאוההםויב

םויבהיהו13לארשיינבדחאדחאלוטקלתםתאו

רושאץראבםידבאהואבולודגרפושבעקתיאוהה
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שדקהרהבהוהילווחתשהוםירצמץראבםיחדנהו

םלשוריב

יבצלבנץיצוםירפאירכשתואגתרטעיוה28

2ןייימולהםינמשאיגשארלערשא‐‐ותראפת

םרזכבטקרעשדרבםרזכינדאלץמאוקזחהנה

םילגרב3דיב‐‐ץראלחינהםיפטשםיריבכםימ

תציצהתיהו4םירפאירוכשתואגתרטעהנסמרת

הרוכבכ‐‐םינמשאיגשארלערשאותראפתיבצלבנ

ופכבהדועבהתואהארההארירשאץיקםרטב

תרטעלתואבצהוהיהיהיאוההםויב5הנעלבי

‐‐טפשמחורלו6ומעראשל‐‐הראפתתריפצלויבצ

7הרעשהמחלמיבישמהרובגלוטפשמהלעבשויל

רכשבוגשאיבנוןהכועתרכשבווגשןייבהלאםגו

הילילפוקפהארבוגשרכשהןמועתןייהןמועלבנ

ימתא9םוקמילבהאצאיקואלמתונחלשלכיכ8

יקיתעבלחמילומג‐‐העומשןיביימתאוהעדהרוי

םשריעז‐‐וקלוקוקלוקוצלוצוצלוציכ10םידשמ

לארבדיתרחאןושלבוהפשיגעלביכ11םשריעז

וחינההחונמהתאזםהילארמארשא12הזהםעה

םהלהיהו13עומשאובאאלוהעגרמהתאזוףיעל

םשריעזוקלוקוקלוקוצלוצוצלוצהוהירבד

ושקונוורבשנורוחאולשכווכליןעמל‐‐םשריעז

ילשמ‐‐ןוצלישנאהוהירבדועמשןכל14ודכלנו

תירבונתרכםתרמאיכ15םלשוריברשאהזהםעה

יכףטוש)טוש(טישהזחונישעלואשםעותומתא

רקשבוונסחמבזכונמשיכונאוביאל)רבעי(רבע

Sheol)ונרתסנ h7585)16דסייננההוהיינדארמאהכןכל

ןימאמה‐‐דסומדסומתרקיתנפןחבןבאןבאןויצב

העיותלקשמלהקדצווקלטפשמיתמשו17שיחיאל

םכתירברפכו18ופטשיםימרתסובזכהסחמדרב

יכףטושטושםוקתאללואשתאםכתוזחותומתא

Sheol)סמרמלולםתייהורבעי h7585)19ורבעידמ

היהוהלילבוםויברבעירקבברקבביכםכתאחקי

ערתשהמעצמהרצקיכ20העומשןיבההעוזקר

הוהיםוקיםיצרפרהכיכ21סנכתהכהרצהכסמהו

דבעלווהשעמרזוהשעמתושעל‐‐זגריןועבגבקמעכ

וקזחיןפוצצולתתלאהתעו22ותדבעהירכנותדבע

הוהיינדאתאמיתעמשהצרחנוהלכיכםכירסומ

ובישקהילוקועמשווניזאה23ץראהלכלע‐‐תואבצ

חתפיערזלשרחהשרחיםויהלכה24יתרמאועמשו

ןמכוחצקץיפהוהינפהושםאאולה25ותמדאדדשיו

26ותלבגתמסכוןמסנהרעשוהרושהטחםשוקרזי

שדויץורחבאליכ27ונרויויהלאטפשמלורסיו

חצקטבחיהטמביכבסויןמכלעהלגעןפואוחצק

ונשודישודאחצנלאליכקדויםחל28טבשבןמכו

םעמתאזםג29ונקדיאלוישרפוותלגעלגלגםמהו

הישותלידגההצעאלפההאציתואבצהוהי

הנשופסדודהנחתירקלאיראלאיראיוה29

התיהולאיראליתוקיצהו2ופקניםיגחהנשלע

ךילערודכיתינחו3לאיראכילהתיהוהינאוהינאת

תלפשו4תרצמךילעיתמיקהובצמךילעיתרצו

ץראמבואכהיהוךתרמאחשתרפעמוירבדתץראמ

ןומהקדקבאכהיהו5ףצפצתךתרמארפעמוךלוק

6םאתפעתפלהיהוםיצירעןומהרבעץמכוךירז

לודגלוקושערבוםערבדקפתתואבצהוהיםעמ

ןוזחםולחכהיהו7הלכואשאבהלוהרעסוהפוס

היבצלכולאיראלעםיאבצהםיוגהלכןומההליל

בערהםלחירשאכהיהו8הלםיקיצמהוהתדצמו

אמצהםלחירשאכוושפנהקירוץיקהולכואהנהו

היהיןכ‐‐הקקושושפנוףיעהנהוץיקהוהתשהנהו

והמהמתה9ןויצרהלעםיאבצהםיוגהלכןומה

10רכשאלווענןייאלוורכשועשוועשעתשהוהמתו

םכיניעתאםצעיוהמדרתחורהוהיםכילעךסניכ

םכליהתו11הסכםיזחהםכישארתאוםיאיבנהתא

לאותאונתירשאםותחהרפסהירבדכלכהתוזח

לכואאלרמאוהזאנארקרמאל)רפס(רפסהעדוי

רפסעדיאלרשאלערפסהןתנו12אוהםותחיכ

רמאיו13רפסיתעדיאלרמאוהזאנארק‐‐רמאל

ובלוינודבכויתפשבוויפבהזהםעהשגניכןעיינדא

14הדמלמםישנאתוצמיתאםתארייהתו‐‐ינממקחר
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אלפואלפה‐‐הזהםעהתאאילפהלףסוייננהןכל

יוה15רתתסתוינבנתניבווימכחתמכחהדבאו

םהישעמךשחמבהיהוהצערתסלהוהימםיקימעמה

רמחכםא‐‐םככפה16ונעדיימוונארימורמאיו

רציוינשעאלוהשעלהשעמרמאייכבשחירציה

בשורעזמטעמדועאולה17ןיבהאלורצילרמא

םויבועמשו18בשחירעיללמרכהולמרכלןונבל

םירועיניעךשחמולפאמורפסירבדםישרחהאוהה

םדאינויבאוהחמשהוהיבםיונעופסיו19הניארת

ותרכנוץלהלכוץירעספאיכ20וליגילארשישודקב

רעשבחיכומלורבדבםדאיאיטחמ21ןואידקשלכ

תיבלאהוהירמאהכןכל22קידצוהתבוטיוןושקי

בקעישוביהתעאלםהרבאתאהדפרשאבקעי

ידיהשעמוידליותארביכ23ורוחיוינפהתעאלו

תאובקעישודקתאושידקהוימשושידקי‐‐וברקב

םינגורוהניבחוריעתועדיו24וצירעילארשייהלא

חקלודמלי

אלוהצעתושעלהוהיםאנםיררוסםינביוה30

לעתאטחתופסןעמל‐‐יחוראלוהכסמךסנלוינמ

זועלולאשאליפוםירצמתדרלםיכלהה2תאטח

זועמםכלהיהו3םירצמלצבתוסחלוהערפזועמב

ויהיכ4המלכלםירצמלצבתוסחהותשבלהערפ

םעלעשיאבהלכ5ועיגיסנחויכאלמווירשןעצב

םגותשבליכליעוהלאלורזעלאלומלוליעויאל

איבלהקוצוהרצץראבבגנתומהבאשמ6הפרחל

םיריעףתכלעואשיףפועמףרשוהעפאםהמשילו

וליעויאלםעלעםתרצואםילמגתשבדלעוםהליח

םהבהרתאזליתארקןכלורזעיקירולבהםירצמו7

הקחרפסלעו‐‐םתאחוללעהבתכאובהתע8תבש

אוהירמםעיכ9םלועדעדעלןורחאםויליהתו

רשא10הוהיתרותעומשובאאלםינבםישחכםינב

תוחכנונלוזחתאלםיזחלווארתאלםיארלורמא

וטהךרדינמורוס11תולתהמוזחתוקלחונלורבד

הכןכל12לארשישודקתאונינפמותיבשהחראינמ

וחטבתוהזהרבדבםכסאמןעילארשישודקרמא

הזהןועהםכלהיהיןכל13וילעונעשתוזולנוקשעב

עתפלםאתפרשא‐‐הבגשנהמוחבהעבנלפנץרפכ

‐‐תותכםירצוילבנרבשכהרבשו14הרבשאובי

דוקימשאתותחלשרחותתכמבאצמיאלולמחיאל

שודקהוהיינדארמאהכיכ15אבגמםימףשחלו

היהתהחטבבוטקשהב‐‐ןועשותתחנוהבושבלארשי

סוננסוסלעיכאלורמאתו16םתיבאאלוםכתרובג

17םכיפדרולקיןכלעבכרנלקלעוןוסונתןכלע

וסנתהשמחתרעגינפמ‐‐דחאתרעגינפמדחאףלא

העבגהלעסנכורההשארלעןרתכםתרתונםאדע

יכםכמחרלםוריןכלוםכננחלהוהיהכחיןכלו18

ןויצבםעיכ19וליכוחלכירשאהוהיטפשמיהלא

‐‐ךקעזלוקלךנחיןונחהכבתאלוכבםלשוריבבשי

ץחלםימורצםחלינדאםכלןתנו20ךנעותעמשכ

21ךירומתאתוארךיניעויהוךירומדועףנכיאלו

וכלךרדההזרמאלךירחאמרבדהנעמשתךינזאו

יליספיופצתאםתאמטו22וליאמשתיכוונימאתיכוב

אצהודומכםרזתךבהזתכסמתדפאתאוךפסכ

המדאהתאערזתרשאךערזרטמןתנו23ולרמאת

ךינקמהעריןמשוןשדהיהוהמדאהתאובתםחלו

ידבעםיריעהוםיפלאהו24בחרנרכאוההםויב

הרזמבותחרבהרזרשא‐‐ולכאיץימחלילבהמדאה

םיגלפהאשנהעבגלכלעוהבגרהלכלעהיהו25

רואהיהו26םילדגמלפנבברגרהםויב‐‐םימילבי

רואכםיתעבשהיהיהמחהרואוהמחהרואכהנבלה

ץחמוומערבשתאהוהישבחםויב‐‐םימיהתעבש

ופארעבקחרממאבהוהיםשהנה27אפריותכמ

תלכאשאכונושלוםעזואלמויתפשהאשמדבכו

םיוגהפנהלהצחיראוצדעףטושלחנכוחורו28

היהירישה29םימעייחללעהעתמןסרואושתפנב

לילחבךלוהכבבלתחמשוגחשדקתהלילכםכל

הוהיעימשהו30לארשירוצלאהוהירהבאובל

שאבהלוףאףעזבהאריועורזתחנוולוקדוהתא

תחיהוהילוקמיכ31דרבןבאוםרזוץפנהלכוא

הדסומהטמרבעמלכהיהו32הכיטבשברושא
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תומחלמבותורנכבוםיפתבוילעהוהיחינירשא

םגהתפתלומתאמךורעיכ33)םב(הבםחלנהפונת

שאהתרדמבחרהקימעהןכוהךלמל)איה(אוה

הבהרעבתירפגלחנכהוהיתמשנ‐‐הברהםיצעו

ונעשיםיסוסלעהרזעלםירצמםידריהיוה31

‐‐דאמומצעיכםישרפלעובריכבכרלעוחטביו

םגו2ושרדאלהוהיתאולארשישודקלעועשאלו

תיבלעםקוריסהאלוירבדתאועראביוםכחאוה

לאאלוםדאםירצמו3ןואילעפתרזעלעוםיערמ

רזועלשכוודיהטיהוהיוחוראלורשבםהיסוסו

ילאהוהירמאהכיכ4ןוילכיםלכודחיו‐‐רזעלפנו

ארקירשאופרטלעריפכהוהיראההגהירשאכ

ןכהנעיאלםנומהמותחיאלםלוקמםיעראלמוילע

5התעבגלעוןויצרהלעאבצלתואבצהוהידרי

ןונגםלשורילעתואבצהוהיןגיןכ‐‐תופעםירפצכ

‐‐הרסוקימעהרשאלובוש6טילמהוחספליצהו

ופסכילילאשיאןוסאמיאוההםויביכ7לארשיינב

לפנו8אטחםכידיםכלושערשא‐‐ובהזילילאו

ולסנוונלכאתםדאאלברחושיאאלברחברושא

רובעירוגממועלסו9ויהיסמלוירוחבוברחינפמ

ולרונתוןויצבולרוארשאהוהיםאנוירשסנמותחו

םלשוריב

2ורשיטפשמלםירשלוךלמךלמיקדצלןה32

ןויצבםימיגלפכםרזרתסוחוראבחמכשיאהיהו

םיאריניעהניעשתאלו3הפיעץראבדבכעלסלצכ

תעדלןיביםירהמנבבלו4הנבשקתםיעמשינזאו

דועארקיאל5תוחצרבדלרהמתםיגלעןושלו

הלבנלבניכ6עושרמאיאליליכלובידנלבנל

הוהילארבדלוףנחתושעל‐‐ןואהשעיובלורבדי

ילכו7ריסחיאמצהקשמובערשפנקירהלהעות

ירמאב)םיינע(םיונעלבחלץעיתומזאוהםיערוילכ

אוהוץעיתובידנבידנו8טפשמןויבארבדבורקש

ילוקהנעמשהנמק‐‐תוננאשםישנ9םוקיתובידנלע

הנזגרתהנשלעםימי10יתרמאהנזאה‐‐תוחטבתונב

תוננאשודרח11אוביילבףסאריצבהלכיכתוחטב

לע12םיצלחלעהרוגחוהרעוהטשפתוחטבהזגר

תמדאלע13הירפןפגלעדמחידשלעםידפסםידש

הירקשושמיתבלכלעיכהלעתרימשץוקימע

היהןחבולפעבזעריעןומהשטנןומראיכ14הזילע

םירדעהערמםיארפשושמ‐‐םלועדעתורעמדעב

למרכלרבדמהיהוםורממחורונילעהרעידע15

רבדמבןכשו16בשחירעיל)למרכהו(למרכו

הקדצההשעמהיהו17בשתלמרכבהקדצוטפשמ

18םלועדעחטבוטקשה‐‐הקדצהתדבעוםולש

תחונמבוםיחטבמתונכשמבוםולשהונבימעבשיו

ריעהלפשתהלפשבורעיהתדרבדרבו19תוננאש

רושהלגריחלשמםימלכלעיערזםכירשא20

רומחהו

ובודגבאלודגובודודשאלהתאודדושיוה33

הוהי2ךבודגבידגבלךתלנכדשותדדושךמתהכ

תעבונתעושיףאםירקבלםערזהיהוניוקךלוננח

םיוגוצפנךתממורמםימעודדנןומהלוקמ3הרצ

ובקקשםיבגקשמכ‐‐ליסחהףסאםכללשףסאו4

הקדצוטפשמןויצאלמםורמןכשיכהוהיבגשנ5

תאריתעדותמכחתעושיןסחךיתעתנומאהיהו6

יכאלמהצחוקעצםלאראןה7ורצואאיההוהי

רפהחרארבעתבשתולסמומשנ8ןויכבירמםולש

ץראהללמאלבא9שונאבשחאלםירעסאמתירב

ןשברענוהברעכןורשההיהלמקןונבלריפחה

התע‐‐םמוראהתעהוהירמאיםוקאהתע10למרכו

םכלכאתשאםכחורשקודלתששחורהת11אשנא

ותצישאבםיחוסכםיצוקדישתופרשמםימעויהו12

14יתרבגםיבורקועדויתישערשאםיקוחרועמש13

ונלרוגיימםיפנחהדערהזחאםיאטחןויצבודחפ

תוקדצךלה15םלועידקומונלרוגיימ‐‐הלכואשא

ךמתמויפכרענתוקשעמעצבבסאמםירשימרבדו

ערבתוארמויניעםצעוםימדעמשמונזאםטאדחשב

ןתנומחלובגשמםיעלסתודצמןכשיםימורמאוה16

הניארתךיניעהניזחתויפיבךלמ17םינמאנוימימ
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לקשהיארפסהיאהמיאהגהיךבל18םיקחרמץרא

םעהארתאלזעונםעתא19םילדגמהתארפסהיא

ןויצהזח20הניבןיאןושלגעלנעומשמהפשיקמע

להאןנאשהונםלשוריהניארתךיניעונדעומתירק

וקתנילבוילבחלכוחצנלויתדתיעסילבןעצילב

יבחרםיראיםירהנםוקמונלהוהירידאםשםאיכ21

יכ22ונרבעיאלרידאיצוטישינאובךלתלבםידי

ונעישויאוהונכלמהוהיונקקחמהוהיונטפשהוהי

זאסנושרפלבםנרתןכוקזחילבךילבחושטנ23

רמאילבו24זבוזזבםיחספהברמללשדעקלח

ןועאשנהבבשיהםעהיתילחןכש

ץראהעמשתובישקהםימאלועמשלםיוגוברק34

לכלעהוהילףצקיכ2היאצאצלכולבתהאלמו

3חבטלםנתנםמירחהםאבצלכלעהמחוםיוגה

םירהוסמנוםשאבהלעיםהירגפווכלשיםהיללחו

םימשהרפסכולגנוםימשהאבצלכוקמנו4םמדמ

הנאתמתלבנכוןפגמהלעלבנכ‐‐לוביםאבצלכו

לעודרתםודאלעהנהיברחםימשבהתוריכ5

הנשדהםדהאלמהוהילברח6טפשמלימרחםע

יכםיליאתוילכבלחמםידותעוםירכםדמבלחמ

ודריו7םודאץראבלודגחבטוהרצבבהוהילחבז

םדמםצראהתורוםיריבאםעםירפוםמעםימאר

םימולשתנש‐‐הוהילםקנםוייכ8ןשדיבלחמםרפעו

תירפגלהרפעותפזלהילחנוכפהנו9ןויצבירל

הבכתאלםמויוהליל10הרעבתפזלהצראהתיהו

םיחצנחצנל‐‐ברחתרודלרודמהנשעהלעיםלועל

ברעוףושניודופקותאקהושריו11הברבעןיא

ןיאוהירח12והבינבאווהתוקהילעהטנוהבונכשי

התלעו13ספאויהיהירשלכווארקיהכולמםש

הונהתיהוהירצבמבחוחושומקםיריסהיתנמרא

ריעשוםייאתאםייצושגפו14הנעיתונבלריצחםינת

הלהאצמותילילהעיגרהםשךאארקיוהערלע

הלצבהרגדוהעקבוטלמתוזופקהננקהמש15חונמ

רפסלעמושרד16התוערהשאתוידוצבקנםשךא

אלהתוערהשאהרדענאלהנהמתחא‐‐וארקוהוהי

ליפהאוהו17ןצבקאוהוחורוהוצאוהיפיכודקפ

‐‐הושרייםלועדעוקבםהלהתקלחודיולרוגןהל

הבונכשירודורודל

תלצבחכחרפתוהברעלגתוהיצורבדמםוששי35

ןתנןונבלהדובכ‐‐ןנרותליגףאלגתוחרפתחרפ2

רדההוהידובכואריהמהןורשהולמרכהרדההל

4וצמאתולשכםיכרבותופרםידיוקזח3וניהלא

םקנםכיהלאהנהואריתלאוקזחבלירהמנלורמא

הנחקפתזא5םכעשיואוביאוהםיהלאלומג‐‐אובי

ליאכגלדיזא6הנחתפתםישרחינזאוםירועיניע

םילחנוםימרבדמבועקבניכםלאןושלןרתוחספ

םימיעובמלןואמצוםגאלברשההיהו7הברעב

לולסמםשהיהו8אמגוהנקלריצחהצברםינתהונב

אוהואמטונרבעיאל‐‐הלארקישדקהךרדוךרדו

היראםשהיהיאל9ועתיאלםיליואוךרדךלהומל

םילואגוכלהוםשאצמתאל‐‐הנלעילבתויחץירפו

םלועתחמשוהנרבןויצואבוןובשיהוהיייודפו10

החנאוןוגיוסנווגישיהחמשוןוששםשארלע

הלעוהיקזחךלמלהנשהרשעעבראביהיו36

‐‐תורצבההדוהיירעלכלערושאךלמבירחנס

שיכלמהקשברתארושאךלמחלשיו2םשפתיו

דמעיודבכליחבוהיקזחךלמהלאהמלשורי

3סבוכהדשתלסמבהנוילעההכרבהתלעתב

אנבשו‐‐תיבהלערשאוהיקלחןבםיקילאוילאאציו

הקשברםהילארמאיו4ריכזמהףסאןבחאויורפסה

ךלמלודגהךלמהרמאהכוהיקזחלאאנורמא

רבדךאיתרמא5תחטברשאהזהןוחטבההמרושא

יכתחטבימלעהתעהמחלמלהרובגוהצעםיתפש

הזהץוצרההנקהתנעשמלעתחטבהנה6יבתדרמ

הבקנוופכבאבווילעשיאךמסירשאםירצמלע

יכו7וילעםיחטבהלכלםירצמךלמהערפןכ

רשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהילאילארמאת

הדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמבתאוהיקזחריסה

ברעתההתעו8ווחתשתהזהחבזמהינפלםלשורילו

‐‐םיסוסםיפלאךלהנתאורושאךלמהינדאתאאנ
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תאבישתךיאו9םהילעםיבכרךלתתללכותםא

לעךלחטבתוםינטקה‐‐ינדאידבעדחאתחפינפ

הוהיידעלבמההתעו10םישרפלובכרלםירצמ

ילארמאהוהיהתיחשהלתאזהץראהלעיתילע

םיקילארמאיו11התיחשהותאזהץראהלאהלע

‐תימראךידבעלאאנרבדהקשברלאחאויואנבשו

ינזאבתידוהיונילארבדתלאוונחנאםיעמשיכ‐

ךינדאלאההקשבררמאיו12המוחהלערשאםעה

אלההלאהםירבדהתארבדלינדאינחלשךילאו

םהיארחתאלכאלהמוחהלעםיבשיהםישנאהלע

םכמע)םהילגרימימ(םהינישתאתותשלו)םתאוצ(

‐‐רמאיותידוהילודגלוקבארקיוהקשברדמעיו13

רמאהכ14רושאךלמלודגהךלמהירבדתאועמש

םכתאליצהללכויאליכוהיקזחםכלאשילאךלמה

לצהרמאלהוהילאוהיקזחםכתאחטבילאו15

רושאךלמדיבתאזהריעהןתנתאלהוהיונליצי

רושאךלמהרמאהכיכוהיקזחלאועמשתלא16

ותנאתשיאוונפגשיאולכאוילאואצוהכרביתאושע

ץראלאםכתאיתחקלויאבדע17ורובימשיאותשו

ןפ18םימרכוםחלץראשוריתוןגדץראםכצראכ

יהלאוליצההונליציהוהירמאלוהיקזחםכתאתיסי

יהלאהיא19רושאךלמדימוצראתאשיאםיוגה

ןורמשתאוליצהיכוםיורפסיהלאהיא‐‐דפראותמח

וליצהרשאהלאהתוצראהיהלאלכבימ20ידימ

21ידימםלשוריתאהוהיליצייכידימםצראתא

רמאלאיהךלמהתוצמיכרבדותאונעאלוושירחיו

תיבהלערשאוהיקלחןבםיקילאאביו22והנעתאל

‐‐והיקזחלאריכזמהףסאןבחאויורפסהאנבשו

הקשברירבדתאולודיגיוםידגביעורק

וידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו37

םיקילאתאחלשיו2הוהיתיבאביוקשבסכתיו

םינהכהינקזתאורפוסהאנבשתאותיבהלערשא

ורמאיו3איבנהץומאןבוהיעשילא‐‐םיקשבםיסכתמ

םויההצאנוהחכותוהרצםויוהיקזחרמאהכוילא

ילוא4הדללןיאחכורבשמדעםינבואביכהזה

וחלשרשאהקשברירבדתאךיהלאהוהיעמשי

םירבדבחיכוהויחםיהלאףרחלוינדארושאךלמ

תיראשהדעבהלפתתאשנוךיהלאהוהיעמשרשא

והיעשילא‐‐והיקזחךלמהידבעואביו5האצמנה

םכינדאלאןורמאתהכוהיעשיםהילארמאיו6

תעמשרשאםירבדהינפמאריתלאהוהירמאהכ

חורובןתוניננה7יתוארושאךלמירענופדגרשא

8וצראבברחבויתלפהווצראלאבשוהעומשעמשו

הנבללעםחלנרושאךלמתאאצמיוהקשברבשיו

ךלמהקהרתלעעמשיו9שיכלמעסניכעמשיכ

םיכאלמחלשיועמשיוךתאםחלהלאצירמאלשוכ

ךלמוהיקזחלאןורמאתהכ10רמאלוהיקזחלא

ובחטובהתארשאךיהלאךאשילארמאלהדוהי

הנה11רושאךלמדיבםלשוריןתנתאלרמאל

‐‐תוצראהלכלרושאיכלמושערשאתעמשהתא

םיוגהיהלאםתואוליצהה12לצנתהתאוםמירחהל

ןדעינבוףצרוןרחתאוןזוגתאיתובאותיחשהרשא

ךלמודפראךלמותמחךלמהיא13רשלתברשא

םירפסהתאוהיקזחחקיו14הועוענהםיורפסריעל

והשרפיוהוהיתיבלעיווהארקיוםיכאלמהדימ

רמאלהוהילאוהיקזחללפתיו15הוהיינפלוהיקזח

אוההתאםיברכהבשילארשייהלאתואבצהוהי16

תאתישעהתאץראהתוכלממלכלךדבלםיהלאה

הוהיחקפעמשוךנזאהוהיהטה17ץראהתאוםימשה

חלשרשאבירחנסירבדלכתאעמשוהארוךניע

רושאיכלמובירחההוהיםנמא18יחםיהלאףרחל

שאבםהיהלאתאןתנו19םצראתאו‐‐תוצראהלכתא

‐‐ןבאוץעםדאידיהשעמםאיכהמהםיהלאאליכ

ועדיוודימונעישוהוניהלאהוהיהתעו20םודבאיו

חלשיו21ךדבלהוהיהתאיכץראהתוכלממלכ

הוהירמאהכרמאלוהיקזחלאץומאןבוהיעשי

ךלמבירחנסלאילאתללפתהרשאלארשייהלא

הגעלךלהזבוילעהוהירבדרשארבדההז22רושא

םלשוריתבהעינהשארךירחא‐‐ןויצתבתלותבךל

אשתולוקהתומירהימלעותפדגותפרחימתא23
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תפרחךידבעדיב24לארשישודקלאךיניעםורמ

יתכריםירהםורמיתילעינאיבכרברברמאתוינדא

םורמאובאווישרברחבמויזראתמוקתרכאוןונבל

ברחאוםימיתיתשויתרקינא25ולמרכרעיוצק

קוחרמלתעמשאולה26רוצמיראילכימעפףכב

יהתו‐‐היתאבההתעהיתרציוםדקימימיתישעהתוא

ירצקןהיבשיו27תורצבםירעםיצנםילגתואשהל

תוגגריצחאשדקריוהדשבשעויהושבוותחדי

יתעדיךאובוךתאצוךתבשו28המקינפלהמדשו

הלעךננאשוילאךזגרתהןעי29ילאךזגרתהתאו

ךיתבישהוךיתפשביגתמוךפאביחחיתמשו‐‐ינזאב

הנשהלוכא‐‐תואהךלהזו30הבתאברשאךרדב

וערזתישילשההנשבוסיחשתינשההנשבוחיפס

הפסיו31םירפ)ולכאו(לוכאו‐‐םימרכועטנוורצקו

ירפהשעוהטמלשרש‐‐הראשנההדוהיתיבתטילפ

רהמהטילפותיראשאצתםלשורימיכ32הלעמל

רמאהכןכל33תאזהשעתתואבצהוהיתאנקןויצ

אלותאזהריעהלאאוביאלרושאךלמלאהוהי

הללסהילעךפשיאלוןגמהנמדקיאלוץחםשהרוי

אוביאלתאזהריעהלאובושיהבאברשאךרדב34

ינעמל‐‐העישוהלתאזהריעהלעיתונגו35הוהיםאנ

הנחמבהכיוהוהיךאלמאציו36ידבעדודןעמלו

הנהורקבבומיכשיוףלאהשמחוםינמשוהאמרושא

ךלמבירחנסבשיוךליועסיו37םיתמםירגפםלכ

ךרסנתיבהוחתשמאוהיהיו38הונינבבשיורושא

המהוברחבוהכהוינברצארשוךלמרדאוויהלא

ויתחתונבןדחרסאךלמיוטרראץראוטלמנ

וילאאוביותומלוהיקזחהלחםההםימיב38

וצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומאןבוהיעשי

וינפוהיקזחבסיו2היחתאלוהתאתמיכ‐‐ךתיבל

אנרכזהוהיהנארמאיו3הוהילאללפתיוריקהלא

בוטהוםלשבלבותמאבךינפליתכלהתהרשאתא

רבדיהיו4לודגיכבוהיקזחךביויתישעךיניעב

הכוהיקזחלאתרמאוךולה5רמאלוהיעשילאהוהי

יתיארךתלפתתאיתעמשךיבאדודיהלאהוהירמא

6הנשהרשעשמחךימילעףסוייננהךתעמדתא

לעיתונגותאזהריעהתאוךליצארושאךלמףכמו

השעירשאהוהיתאמתואהךלהזו7תאזהריעה

לצתאבישמיננה8רבדרשאהזהרבדהתאהוהי

‐‐תינרחאשמשבזחאתולעמבהדרירשאתולעמה

רשאתולעמבתולעמרשעשמשהבשתותולעמרשע

יחיוותלחבהדוהיךלמוהיקזחלבתכמ9הדרי

לואשירעשב‐‐הכלאימיימדביתרמאינא10וילחמ

Sheol)יתונשרתייתדקפ h7585)11האראאליתרמא

יבשויםעדועםדאטיבאאלםייחהץראבהיהי

גראכיתדפקיערלהאכ‐‐ינמהלגנועסנירוד12לדח

יתיוש13ינמילשתהלילדעםוימינעצביהלדמייח

הלילדעםוימיתומצעלכרבשיןכיראכרקבדע

ולדהנויכהגהאףצפצאןכרוגעסוסכ14ינמילשת

רמאורבדאהמ15ינברעילהקשעינדאםורמליניע

ינדא16ישפנרמלעיתונשלכהדדאהשעאוהויל

17יניחהוינמילחתויחורייחןהבלכלוויחיםהילע

ילבתחשמישפנתקשחהתאורמילרמםולשלהנה

ךדותלואשאליכ18יאטחלכךוגירחאתכלשהיכ

Sheol)ךתמאלארובידרויורבשיאלךללהיתומ

h7585)19עידויםינבלבאםויהינומכךדויאוהיחיח

ונייחימילכןגנניתונגנוינעישוהלהוהי20ךתמאלא

םינאתתלבדואשיוהיעשירמאיו21הוהיתיבלע

יכתואהמוהיקזחרמאיו22יחיוןיחשהלעוחרמיו

הוהיתיבהלעא

ךלמןדאלבןבןדאלבךדרמחלשאיההתעב39

קזחיוהלחיכעמשיווהיקזחלא‐‐החנמוםירפסלבב

תאהתכנתיבתאםאריווהיקזחםהילעחמשיו2

תאובוטהןמשהתאוםימשבהתאובהזהתאוףסכה

היהאלויתרצאבאצמנרשאלכתאווילכתיבלכ

3ותלשממלכבו‐‐ותיבבוהיקזחםארהאלרשארבד

המוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנהוהיעשיאביו

והיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאהםישנאהורמא

ךתיבבוארהמרמאיו4לבבמילאואבהקוחרץראמ

רבדהיהאל‐‐ואריתיבברשאלכתאוהיקזחרמאיו
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לאוהיעשירמאיו5יתרצואבםיתיארהאלרשא

םיאבםימיהנה6תואבצהוהירבדעמשוהיקזח

םויהדעךיתבאורצארשאוךתיבברשאלכאשנו

רשאךינבמו7הוהירמארבדרתויאללבבהזה

לכיהבםיסירסויהווחקי‐‐דילותרשאךממואצי

הוהירבדבוטוהיעשילאוהיקזחרמאיו8לבבךלמ

ימיבתמאוםולשהיהייכרמאיותרבדרשא

לעורבד2םכיהלארמאי‐‐ימעומחנומחנ40

הצרניכהאבצהאלמיכ‐‐הילאוארקוםלשוריבל

לוק3היתאטחלכבםילפכהוהידימהחקליכהנוע

הלסמהברעבורשיהוהיךרדונפרבדמב‐‐ארוק

היהוולפשיהעבגורהלכואשניאיגלכ4וניהלאל

הוהידובכהלגנו5העקבלםיסכרהורושימלבקעה

ארקרמאלוק6רבדהוהייפיכודחירשבלכוארו

ץיצכודסחלכוריצחרשבהלכארקאהמרמאו

ובהבשנהוהיחוריכץיצלבנריצחשבי7הדשה

וניהלארבדוץיצלבנריצחשבי8םעהריצחןכא

ןויצתרשבמךלילעהבגרהלע9םלועלםוקי

יאריתלאימירהםלשוריתרשבמךלוקחכבימירה

הוהיינדאהנה10םכיהלאהנההדוהיירעלירמא

ותלעפוותאורכשהנהולהלשמוערזואוביקזחב

םיאלטץבקיוערזבהעריורדעהערכ11וינפל

םימשוםימולעשבדדמימ12להניתולעאשיוקיחבו

םירהסלפבלקשוץראהרפעשלשבלכוןכתתרזב

ותצעשיאוהוהיחורתאןכתימ13םינזאמבתועבגו

טפשמחראבוהדמליווהניביוץעונימתא14ונעידוי

רמכםיוגןה15ונעידויתונובתךרדותעדוהדמליו

16לוטיקדכםייאןהובשחנםינזאמקחשכוילדמ

םיוגהלכ17הלועידןיא‐‐ותיחורעבידןיאןונבלו

ןוימדתימלאו18ולובשחנוהתוספאמודגנןיאכ

ףרצושרחךסנלספה19ולוכרעתתומדהמולא

המורתןכסמה20ףרוצףסכתוקתרוונעקריבהזב

לספןיכהלולשקביםכחשרחרחביבקריאלץע

דגהאולהועמשתאולהועדתאולה21טומיאל

בשיה22ץראהתודסומםתוניבהאולהםכלשארמ

םימשקדכהטונהםיבגחכהיבשיוץראהגוחלע

יטפשןיאלםינזורןתונה23תבשללהאכםחתמיו

ףא‐‐וערזלבףאועטנלבףא24השעוהתכץרא

הרעסוושביוםהבףשנםגוםעזגץראבשרשלב

26שודקרמאי‐‐הושאוינוימדתימלאו25םאשתשקכ

רפסמבאיצומההלאארבימוארוםכיניעםורמואש

שיאחכץימאוםינואברמארקיםשבםלכלםאבצ

הרתסנלארשירבדתובקעירמאתהמל27רדענאל

תעדיאולה28רובעייטפשמיהלאמוהוהימיכרד

‐ץראהתוצקארובהוהיםלועיהלאתעמשאלםא

ףעילןתנ29ותנובתלרקחןיאעגייאלוףעייאל‐

ועגיוםירענופעיו30הבריהמצעםינואןיאלוחכ

ולעיחכופילחיהוהייוקו31ולשכילושכםירוחבו

ופעייאלווכליועגייאלווצוריםירשנכרבא

ושגיחכופילחיםימאלוםייאילאושירחה41

חרזממריעהימ2הברקנטפשמלודחיורבדיזא

‐‐דריםיכלמוםיוגוינפלןתיולגרלוהארקיקדצ

רובעיםפדרי3ותשקףדנשקכוברחרפעכןתי

ארקהשעולעפימ4אוביאלוילגרבחראםולש

5אוהינאםינרחאתאוןושארהוהיינאשארמתורדה

6ןויתאיווברקודרחיץראהתוצקואריוםייאואר

שרחקזחיו7קזחרמאיויחאלוורזעיוהערתאשיא

קבדלרמאםעפםלוהתאשיטפקילחמףרצתא

לארשיהתאו8טומיאלםירמסמבוהקזחיואוהבוט

רשא9יבהאםהרבאערזךיתרחברשאבקעיידבע

רמאוךיתארקהיליצאמוץראהתוצקמךיתקזחה

אריתלא10ךיתסאמאלוךיתרחבהתאידבעךל

ףאךיתצמאךיהלאינאיכעתשתלאינאךמעיכ

ומלכיוושביןה11יקדצןימיבךיתכמתףא‐‐ךיתרזע

12ךבירישנאודבאיוןיאכויהיךבםירחנהלכ

ספאכוןיאכויהיךתצמישנאםאצמתאלוםשקבת

ךנימיקיזחמ‐‐ךיהלאהוהיינאיכ13ךתמחלמישנא

תעלותיאריתלא14ךיתרזעינאאריתלאךלרמאה

שודקךלאגוהוהיםאנךיתרזעינאלארשייתמבקעי

לעב‐‐שדחץורחגרומלךיתמשהנה15לארשי
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16םישתץמכתועבגוקדתוםירהשודתתויפיפ

ליגתהתאוםתואץיפתהרעסוםאשתחורוםרזת

םינויבאהוםיינעה17ללהתתלארשישודקבהוהיב

הוהיינאהתשנאמצבםנושל‐‐ןיאוםימםישקבמ

םייפשלעחתפא18םבזעאאללארשייהלאםנעא

םימםגאלרבדמםישאתוניעמתועקבךותבותורהנ

הטשזרארבדמבןתא19םימיאצומלהיצץראו

‐‐רושאתורהדתשורבהברעבםישאןמשץעוסדהו

יכ‐‐ודחיוליכשיוומישיוועדיוואריןעמל20ודחי

וברק21הארבלארשישודקותאזהתשעהוהידי

בקעיךלמרמאיםכיתומצעושיגההוהירמאיםכביר

המתונשארההנירקתרשאתאונלודיגיוושיגי22

תואבהואןתירחאהעדנוונבלהמישנוודיגההנה

םיהלאיכהעדנורוחאלתויתאהודיגה23ונעימשה

ודחי)הארנו(ארנוהעתשנווערתווביטיתףאםתא

םכברחביהבעותעפאמםכלעפוןיאמםתאןה24

ימשבארקישמשחרזממתאיוןופצמיתוריעה25

דיגהימ26טיטסמרירצויומכורמחומכםינגסאביו

ףאדיגמןיאףאקידצרמאנוםינפלמוהעדנושארמ

ןויצלןושאר27םכירמאעמשןיאףא‐‐עימשמןיא

שיאןיאואראו28ןתארשבמםלשורילוםנההנה

ןואםלכןה29רבדובישיוםלאשאוץעויןיאוהלאמו

םהיכסנוהתוחורםהישעמספא

יתתנישפנהתצריריחבובךמתאידבעןה42

אשיאלוקעציאל2איצויםיוגלטפשמוילעיחור

התשפורובשיאלץוצרהנק3ולוקץוחבעימשיאלו

אלוההכיאל4טפשמאיצויתמאלהנבכיאלההכ

5ולחייםייאותרותלוטפשמץראבםישידעץורי

ץראהעקרםהיטונוםימשהארובהוהילאהרמאהכ

6הבםיכלהלחורוהילעםעלהמשנןתנהיאצאצו

ךנתאוךרצאוךדיבקזחאוקדצבךיתארקהוהיינא

איצוהלתורועםיניעחקפל7םיוגרואל‐‐םעתירבל

אוההוהיינא8ךשחיבשיאלכתיבמריסארגסממ

9םיליספליתלהתוןתאאלרחאלידובכוימש

הנחמצתםרטבדיגמינאתושדחוואבהנהתונשארה

הצקמותלהתשדחרישהוהילוריש10םכתאעימשא

רבדמואשי11םהיבשיוםייאואלמוםיהידרויץראה

םירהשארמעלסיבשיונרירדקבשתםירצחוירעו

13ודיגיםייאבותלהתודובכהוהילומישי12וחוצי

ףאעיריהאנקריעיתומחלמשיאכאצירובגכהוהי

שירחא‐‐םלועמיתישחה14רבגתיויביאלע‐‐חירצי

בירחא15דחיףאשאוםשאהעפאהדלויכקפאתא

םייאלתורהניתמשושיבואםבשעלכותועבגוםירה

‐ועדיאלךרדבםירועיתכלוהו16שיבואםימגאו

םהינפלךשחמםישאםכירדאועדיאלתוביתנב‐

אלוםתישעםירבדההלא‐‐רושימלםישקעמורואל

לספבםיחטבהתשבושבירוחאוגסנ17םיתבזע

ועמשםישרחה18וניהלאםתאהכסמלםירמאה

שרחוידבעםאיכרועימ19תוארלוטיבהםירועהו

הוהידבעכרועוםלשמכרועימחלשאיכאלמכ

אלוםינזאחוקפרמשתאלותובר)תואר(תיאר20

רידאיוהרותלידגיוקדצןעמלץפחהוהי21עמשי

יתבבוםלכםירוחבחפהיוסשוזוזבםעאוהו22

רמאןיאוהסשמליצמןיאוזבלויהואבחהםיאלכ

24רוחאלעמשיובשקיתאזןיזאיםכבימ23בשה

םיזזבללארשיובקעי)הסשמל(הסושמלןתנימ

אלוךולהויכרדבובאאלוולונאטחוזהוהיאולה

המחלמזוזעוופאהמחוילעךפשיו25ותרותבועמש

לעםישיאלווברעבתועדיאלוביבסמוהטהלתו

בל

לארשיךרציובקעיךארבהוהירמאהכהתעו43

יכ2התאילךמשביתארקךיתלאגיכאריתלא

ךלתיכךופטשיאלתורהנבוינאךתאםימברבעת

הוהיינאיכ3ךברעבתאלהבהלוהוכתאלשאומב

םירצמךרפכיתתנךעישומלארשישודקךיהלא

ינאותדבכניניעבתרקירשאמ4ךיתחתאבסושוכ

5ךשפנתחתםימאלוךיתחתםדאןתאוךיתבהא

ברעממוךערזאיבאחרזממינאךתאיכאריתלא

יאיבהיאלכתלאןמיתלוינתןופצלרמא6ךצבקא

ימשבארקנהלכ7ץראההצקמיתונבוקוחרמינב
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רועםעאיצוה8ויתישעףאויתרציויתארבידובכלו

ודחיוצבקנםיוגהלכ9ומלםינזאוםישרחושיםיניעו

ונעימשיתונשארותאזדיגיםהבימ‐‐םימאלופסאיו

ידעםתא10תמאורמאיוועמשיווקדציוםהידעונתי

ונימאתוועדתןעמליתרחברשאידבעוהוהיםאנ

אלירחאולארצונאלינפל‐‐אוהינאיכוניבתויל

יכנא12עישומידעלבמןיאוהוהייכנאיכנא11היהי

ידעםתאורזםכבןיאו‐‐יתעמשהויתעשוהויתדגה

ליצמידימןיאואוהינאםוימםג13לאינאוהוהיםאנ

שודקםכלאגהוהירמאהכ14הנבישיימולעפא

םיחירביתדרוהוהלבביתחלשםכנעמללארשי

םכשודקהוהיינא15םתנרתוינאבםידשכוםלכ

םיבןתונההוהירמאהכ16םככלמלארשיארוב

ליחסוסובכראיצומה17הביתנםיזעםימבוךרד

לא18ובכהתשפכוכעדומוקילבובכשיודחיזוזעו

השעיננה19וננבתתלאתוינמדקותונשארורכזת

רבדמבםישאףאהועדתאולהחמצתהתעהשדח

םינתהדשהתיחינדבכת20תורהנןומשיבךרד

ןמישיבתורהנםימרבדמביתתניכהנעיתונבו

יתלהתיליתרציוזםע21יריחבימעתוקשהל

לארשייבתעגייכבקעיתארקיתאאלו22ורפסי

אלינתדבכאלךיחבזוךיתלעהשילתאיבהאל23

תינקאל24הנובלבךיתעגוהאלוהחנמבךיתדבעה

ינתדבעהךאינתיורהאלךיחבזבלחוהנקףסכביל

החמאוהיכנאיכנא25ךיתנועבינתעגוהךיתואטחב

הטפשנינריכזה26רכזאאלךיתאטחוינעמלךיעשפ

אטחןושארהךיבא27קדצתןעמלהתארפסדחי

םרחלהנתאושדקירשללחאו28יבועשפךיצילמו

םיפודגללארשיובקעי

הכ2וביתרחבלארשיוידבעבקעיעמשהתעו44

ידבעאריתלאךרזעיןטבמךרציוךשעהוהירמא

םילזנואמצלעםימקצאיכ3וביתרחבןורשיובקעי

4ךיאצאצלעיתכרבוךערזלעיחורקצאהשבילע

רמאיהז5םימילבילעםיברעכריצחןיבבוחמצו

הוהילודיבתכיהזובקעיםשבארקיהזוינאהוהיל

לארשיךלמהוהירמאהכ6הנכילארשיםשבו

ידעלבמוןורחאינאוןושארינאתואבצהוהיולאגו

ימושמילהכרעיוהדיגיוארקיינומכימו7םיהלאןיא

ודחפתלא8ומלודיגיהנאבתרשאותויתאוםלועםע

ידעםתאויתדגהוךיתעמשהזאמאלה‐‐והרתלאו

לספירצי9יתעדילברוצןיאוידעלבמהולאשיה

לבהמהםהידעווליעוילבםהידומחווהתםלכ

‐‐ךסנלספולארציימ10ושביןעמל‐‐ועדילבווארי

המהםישרחוושביוירבחלכןה11ליעוהיתלבל

שרח12דחיושביודחפיודמעיםלכוצבקתיםדאמ

והלעפיווהרציתובקמבוםחפבלעפודצעמלזרב

13ףעייוםימהתשאלחכןיאובערםג‐‐וחכעורזב

תועצקמבוהשעידרשבוהראתיוקהטנםיצעשרח

םדאתראפתכשיאתינבתכוהשעיווהראתיהגוחמבו

ןולאוהזרתחקיו‐‐םיזראולתרכל14תיבתבשל

היהו15לדגיםשגוןראעטנרעייצעבולץמאיו

םחלהפאוקישיףאםחיוםהמחקיורעבלםדאל

ויצח16ומלדגסיולספוהשעוחתשיולאלעפיףא

עבשיוילצהלצילכאירשבויצחלעשאומבףרש

ותיראשו17רואיתיאריתומחחאהרמאיוםחיףא

ללפתיווחתשיוול)דגסי(דוגסיולספלהשעלאל

וניביאלוועדיאל18התאילאיכינליצהרמאיווילא

בישיאלו19םתבלליכשהמםהיניעתוארמחטיכ

יתפרשויצחרמאלהנובתאלותעדאלוובללא

לכאורשבהלצאםחלוילחגלעיתיפאףאושאומב

רפאהער20דוגסאץעלובלהשעאהבעותלורתיו

אולהרמאיאלוושפנתאליציאלווהטהלתוהבל

התאידבעיכלארשיובקעיהלארכז21ינימיברקש

בעכיתיחמ22ינשנתאללארשיהתאילדבעךיתרצי

ונר23ךיתלאגיכילאהבושךיתואטחןנעכוךיעשפ

םירהוחצפץראתויתחתועירההוהיהשעיכםימש

לארשיבובקעיהוהילאגיכובץעלכורעיהנר

יכנאןטבמךרציוךלאגהוהירמאהכ24ראפתי

יתאימץראהעקרידבלםימשהטנ‐‐לכהשעהוהי

בישמללוהיםימסקוםידבתותארפמ25)יתאמ(
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תצעוודבערבדםיקמ26לכסיםתעדורוחאםימכח

הדוהיירעלובשותםלשורילרמאהםילשיויכאלמ

יברחהלוצלרמאה27םמוקאהיתוברחוהנינבת

יצפחלכויערשרוכלרמאה28שיבואךיתרהנו

דסותלכיהוהנבתםלשורילרמאלוםלשי

יתקזחהרשאשרוכלוחישמלהוהירמאהכ45

חתפל‐‐חתפאםיכלמינתמוםיוגוינפלדרלונימיב

ךלאךינפלינא2ורגסיאלםירעשוםיתלדוינפל

יחירבורבשאהשוחנתותלד)רשיא(רשואםירודהו

םירתסמינמטמוךשחתורצואךליתתנו3עדגאלזרב

לארשייהלא‐‐ךמשבארוקההוהיינאיכעדתןעמל

ךמשבךלארקאויריחבלארשיובקעיידבעןעמל4

ןיאיתלוזדועןיאוהוהיינא5ינתעדיאלוךנכא

שמשחרזממועדיןעמל6ינתעדיאלוךרזאאםיהלא

רצוי7דועןיאוהוהיינאידעלבספאיכהברעממו

השעהוהיינאערארובוםולשהשעךשחארובורוא

קדצולזיםיקחשולעממםימשופיערה8הלאלכ

הוהיינא‐‐דחיחימצתהקדצועשיורפיוץראחתפת

המדאישרחתאשרח‐‐ורציתאבריוה9ויתארב

ולםידיןיאךלעפוהשעתהמורצילרמחרמאיה

11ןיליחתהמהשאלודילותהמבאלרמאיוה10

ינולאשתויתאהורציולארשישודקהוהירמאהכ

םדאוץראיתישעיכנא12ינוצתידילעפלעוינבלע

13יתיוצםאבצלכוםימשוטנידיינאיתארבהילע

הנביאוהרשיאויכרדלכוקדצבוהתריעהיכנא

הוהירמאדחשבאלוריחמבאל‐‐חלשייתולגויריע

שוכרחסוםירצמעיגיהוהירמאהכ14תואבצ

וכליךירחאויהיךלוורבעיךילעהדמישנאםיאבסו

ךבךאוללפתיךילאווחתשיךילאוורבעיםיקזב

‐‐רתתסמלאהתאןכא15םיהלאספאדועןיאולא

ודחיםלכומלכנםגוושוב16עישומלארשייהלא

הוהיבעשונלארשי17םיריצישרחהמלכבוכלה

דעימלועדעומלכתאלוושבתאלםימלועתעושת

רציםיהלאהאוהםימשהארובהוהירמאהכיכ18

הרציתבשלהארבוהתאל‐‐הננוכאוההשעוץראה

ץראםוקמביתרבדרתסבאל19דועןיאוהוהיינא

הוהיינאינושקבוהתבקעיערזליתרמאאל‐‐ךשח

ושגנתהואבווצבקה20םירשימדיגמקדצרבד

םלספץעתאםיאשנהועדיאלםיוגהיטילפודחי

וצעויףאושיגהוודיגה21עישויאללאלאםיללפתמו

הוהיינאאולההדיגהזאמםדקמתאזעימשהימודחי

יתלוזןיאעישומוקידצלא‐‐ידעלבמםיהלאדועןיאו

דועןיאולאינאיכץראיספאלכועשוהוילאונפ22

יליכבושיאלורבדהקדציפמאצי‐‐יתעבשניב23

רמאילהוהיבךא24ןושללכעבשתךרבלכערכת

הוהיב25ובםירחנהלכושביואוביוידעזעותוקדצ

לארשיערזלכוללהתיווקדצי

המהבלוהיחלםהיבצעויה‐‐ובנסרקלבערכ46

ודחיוערכוסרק2הפיעלאשמתוסומעםכיתאשנ

ילאועמש3הכלהיבשבםשפנואשמטלמולכיאל

ןטבינמםיסמעה‐‐לארשיתיבתיראשלכובקעיתיב

הבישדעואוהינאהנקזדעו4םחרינמםיאשנה

5טלמאולבסאינאואשאינאויתישעינאלבסאינא

בהזםילזה6המדנוינולשמתווושתוינוימדתימל

לאוהשעיוףרוצורכשיולקשיהנקבףסכוסיכמ

והחיניווהלבסיףתכלעוהאשי7ווחתשיףאודגסי

אלווילאקעציףאשימיאלומוקממ‐‐דמעיוויתחת

ובישהוששאתהותאזורכז8ונעישויאלותרצמהנעי

לאיכנאיכםלועמתונשארורכז9בללעםיעשופ

תירחאתישארמדיגמ10ינומכספאוםיהלאדועןיאו

יצפחלכוםוקתיתצערמאושענאלרשאםדקמו

ותצעשיאקחרמץראמטיעחרזממארק11השעא

12הנשעאףאיתרצי‐‐הנאיבאףאיתרבדףא)יתצע(

יתברק13הקדצמםיקוחרה‐‐בליריבאילאועמש

ןויצביתתנורחאתאליתעושתוקחרתאליתקדצ

יתראפתלארשילהעושת

ץראליבש‐‐לבבתבתלותברפעלעיבשוידר47

הכרךלוארקייפיסותאליכםידשכתבאסכןיא

לבשיפשחךתמצילגחמקינחטוםיחריחק2הגנעו

ךתפרחהארתםג‐‐ךתורעלגת3תורהנירבעקושילג
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‐‐ומשתואבצהוהיונלאג4םדאעגפאאלוחקאםקנ

םידשכתבךשחביאבוםמודיבש5לארשישודק

יתפצק6תוכלממתרבגךלוארקייפיסותאליכ

םהלתמשאלךדיבםנתאויתלחניתללחימעלע

םלועלירמאתו7דאמךלעתדבכהןקזלע‐‐םימחר

תרכזאלךבללעהלאתמשאלדע‐‐תרבגהיהא

חטבלתבשויההנידעתאזיעמשהתעו8התירחא

אלוהנמלאבשאאלדועיספאוינאהבבלבהרמאה

דחאםויבעגרהלאיתשךלהנאבתו9לוכשעדא

תמצעבךיפשכברבךילעואבםמתכןמלאולוכש

‐ינארןיאתרמאךתערביחטבתו10דאמךירבח

ינאךבלבירמאתוךתבבושאיהךתעדוךתמכח‐

לפתוהרחשיעדתאלהערךילעאבו11דועיספאו

האשםאתפךילעאבתוהרפכילכותאלהוהךילע

רשאבךיפשכברבוךירבחבאנידמע12יעדתאל

13יצורעתילואליעוהילכותילואךירוענמתעגי

)ירבה(ורבהךעישויואנודמעיךיתצעברבתיאלנ

ואבירשאמםישדחלםיעדומםיבכוכבםיזחהםימש

םשפנתאוליציאלםתפרששאשקכויההנה14ךילע

ןכ15ודגנתבשלרואםמחלתלחגןיאהבהלדימ

‐‐ועתורבעלשיאךירוענמךירחסתעגירשאךלויה

ךעישומןיא

יממולארשיםשבםיארקנהבקעיתיבתאזועמש48

לארשייהלאבוהוהיםשבםיעבשנהואציהדוהי

שדקהריעמיכ2הקדצבאלותמאבאל‐‐וריכזי

ומשתואבצהוהיוכמסנלארשייהלאלעווארקנ

םאתפםעימשאוואצייפמויתדגהזאמתונשארה3

לזרבדיגוהתאהשקיכיתעדמ4הנאבתויתישע

אובתםרטבזאמךלדיגאו5השוחנךחצמוךפרע

6םוציכסנוילספוםשעיבצערמאתןפ‐‐ךיתעמשה

תושדחךיתעמשהודיגתאולהםתאוהלכהזחתעמש

זאמאלווארבנהתע7םתעדיאלותורצנוהתעמ

םג8ןיתעדיהנהרמאתןפ‐‐םתעמשאלוםויינפלו

יכךנזאהחתפאלזאמםג‐‐תעדיאלםגתעמשאל

ןעמל9ךלארקןטבמעשפודוגבתדוגביתעדי

ךתירכהיתלבל‐‐ךלםטחאיתלהתויפאךיראאימש

11ינערוכבךיתרחבףסכבאלוךיתפרצהנה10

אלרחאלידובכולחיךיאיכהשעאינעמלינעמל

ינאאוהינאיארקמלארשיובקעיילאעמש12ןתא

ינימיוץראהדסיידיףא13ןורחאינאףאןושאר

וצבקה14ודחיודמעיםהילאינאארקםימשהחפט

‐‐ובהאהוהיהלאתאדיגהםהבימועמשוםכלכ

יתרבדינאינא15םידשכוערזולבבבוצפחהשעי

ילאוברק16וכרדחילצהוויתאבהויתארקףא

התויהתעמ‐‐יתרבדרתסבשארמאלתאזועמש

רמאהכ17וחורו‐‐ינחלשהוהיינדאהתעוינאםש

ךדמלמךיהלאהוהיינאלארשישודקךלאגהוהי

יתוצמלתבשקהאול18ךלתךרדבךכירדמליעוהל

לוחכיהיו19םיהילגכךתקדצוךמולשרהנכיהיו

דמשיאלותרכיאלויתעמכךיעמיאצאצוךערז

הנרלוקבםידשכמוחרבלבבמואצ20ינפלמומש

ורמאץראההצקדעהואיצוהתאזועימשהודיגה

‐םכילוהתוברחבואמצאלו21בקעיודבעהוהילאג

ןיא22םימובזיו‐‐רוצעקביוומלליזהרוצמםימ‐

םיעשרלהוהירמאםולש

הוהיקוחרמםימאלובישקהוילאםייאועמש49

ברחכיפםשיו2ימשריכזהימאיעממינארקןטבמ

ותפשאברורבץחלינמישיוינאיבחהודילצבהדח

ךברשאלארשי‐‐התאידבעילרמאיו3ינריתסה

יחכלבהווהתליתעגיקירליתרמאינאו4ראפתא

התעו5יהלאתאיתלעפוהוהיתאיטפשמןכאיתילכ

וילאבקעיבבושלולדבעלןטבמירצויהוהירמא

יהלאוהוהייניעבדבכאוףסאי)ול(אללארשיו

תאםיקהלדבעילךתויהמלקנרמאיו6יזעהיה

ךיתתנובישהללארשי)ירוצנו(יריצנובקעייטבש

רמאהכ7ץראההצקדעיתעושיתויהלםיוגרואל

דבעליוגבעתמלשפנהזבלושודקלארשילאגהוהי

הוהיןעמל‐‐ווחתשיוםירשומקוואריםיכלמםילשמ

תעבהוהירמאהכ8ךרחביולארשישדקןמאנרשא

ךנתאוךרצאוךיתרזעהעושיםויבוךיתינעןוצר
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9תוממשתולחנליחנהלץראםיקהלםעתירבל

םיכרדלעולגהךשחברשאלואצםירוסאלרמאל

ואמציאלוובעריאל10םתיערמםייפשלכבווערי

יעובמלעוםגהניםמחרמיכשמשוברשםכיאלו

12ןומרייתלסמוךרדלירהלכיתמשו11םלהניםימ

הלאוםימוןופצמהלאהנהוואביקוחרמהלאהנה

)וחצפו(וחצפיץראיליגוםימשונר13םיניסץראמ

רמאתו14םחריויינעוומעהוהיםחניכהנרםירה

הלועהשאחכשתה15ינחכשינדאוהוהיינבזעןויצ

ךחכשאאליכנאוהנחכשתהלאםגהנטבןבםחרמ

ורהמ17דימתידגנךיתמוחךיתקחםיפכלעןה16

ביבסיאש18ואציךממךיבירחמוךיסרהמךינב

יכהוהיםאנינאיחךלואבוצבקנםלכיארוךיניע

ךיתברחיכ19הלככםירשקתוישבלתידעכםלכ

וקחרובשוימירצתהתעיכךתסרהץראוךיתממשו

ילרצךילכשינבךינזאבורמאידוע20ךיעלבמ

ילדליימךבבלבתרמאו21הבשאוילהשגםוקמה

ימהלאוהרוסוהלגהדומלגוהלוכשינאוהלאתא

רמאהכ22םההפיאהלאידבליתראשנינאןה‐‐לדג

םיראםימעלאוידיםיוגלאאשאהנההוהיינדא

23הנאשנתףתכלעךיתנבוןצחבךינבואיבהויסנ

ץראםיפא‐‐ךיתקינימםהיתורשוךינמאםיכלמויהו

הוהיינאיכתעדיווכחליךילגררפעוךלווחתשי

יבשםאוחוקלמרובגמחקיה24יוקושביאלרשא

חקירובגיבשםגהוהירמאהכיכ25טלמיקידצ

ךינבתאוביראיכנאךביריתאוטלמיץירעחוקלמו

סיסעכוםרשבתאךינומתאיתלכאהו26עישואיכנא

ךעישומהוהיינאיכרשבלכועדיוןורכשיםמד

בקעיריבאךלאגו

רשאםכמאתותירכרפסהזיאהוהירמאהכ50

ןהולםכתאיתרכמרשאישונמימואהיתחלש

עודמ2םכמאהחלשםכיעשפבוםתרכמנםכיתנועב

ידיהרצקרוצקה‐‐הנועןיאויתארקשיאןיאויתאב

בירחאיתרעגבןהליצהלחכיבןיאםאותודפמ

תמתוםימןיאמםתגדשאבתרבדמתורהנםישאםי

4םתוסכםישאקשותורדקםימששיבלא3אמצב

ףעיתאתועלתעדלםידומלןושלילןתנהוהיינדא

םידומלכעמשלןזאילריעירקבברקבבריעירבד

אלרוחאיתירמאליכנאוןזאילחתפהוהיינדא5

אלינפםיטרמלייחלוםיכמליתתניוג6יתגוסנ

ןכלעילרזעיהוהיינדאו7קרותומלכמיתרתסה

אליכעדאושימלחכינפיתמשןכלעיתמלכנאל

ימדחיהדמעניתאביריימ‐‐יקידצמבורק8שובא

אוהימילרזעיהוהיינדאןה9ילאשגייטפשמלעב

םכבימ10םלכאישעולבידגבכםלכןהינעישרי

ןיאוםיכשחךלהרשא‐‐ודבעלוקבעמשהוהיארי

םכלכןה11ויהלאבןעשיוהוהיםשבחטביולהגנ

תוקיזבוםכשארואבוכלתוקיזירזאמשאיחדק

ןובכשתהבצעמלםכלתאזהתיהידימ‐‐םתרעב

וטיבההוהיישקבמקדציפדרילאועמש51

וטיבה2םתרקנרובתבקמלאוםתבצחרוצלא

דחאיכםכללוחתהרשלאוםכיבאםהרבאלא

םחנןויצהוהיםחניכ3והבראווהכרבאוויתארק

הוהיןגכהתברעוןדעכהרבדמםשיוהיתברחלכ

ובישקה4הרמזלוקוהדותהבאצמיהחמשוןושש

אצתיתאמהרותיכוניזאהילאימואלוימעילא

יעשיאצייקדצבורק5עיגראםימערואליטפשמו

ןולחיייערזלאוווקיםייאילאוטפשיםימעיערזו

יכתחתמץראהלאוטיבהוםכיניעםימשלואש6

ומכהיבשיו‐‐הלבתדגבכץראהווחלמנןשעכםימש

תחתאליתקדצוהיהתםלועליתעושיוןותומיןכ

ואריתלאםבלביתרותםעקדציעדיילאועמש7

םלכאידגבכיכ8ותחתלאםתפדגמושונאתפרח

יתעושיוהיהתםלועליתקדצוססםלכאירמצכושע

ירוע‐‐הוהיעורזזעישבלירועירוע9םירודרודל

תבצחמהאיהתאאולהםימלועתורדםדקימיכ

ימםיתברחמהאיהתאאולה10ןינתתללוחמבהר

םילואגרבעלךרד‐‐םייקמעמהמשההברםוהת

םלועתחמשוהנרבןויצואבוןובושיהוהיייודפו11

יכנא12החנאוןוגיוסנןוגישיהחמשוןוששםשארלע
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ןבמותומישונאמיאריתותאימםכמחנמאוהיכנא

םימשהטונךשעהוהיחכשתו13ןתניריצחםדא

קיצמהתמחינפמםויהלכדימתדחפתוץראדסיו

העצרהמ14קיצמהתמחהיאותיחשהלןנוכרשאכ

יכנאו15ומחלרסחיאלותחשלתומיאלוחתפהל

ומשתואבצהוהיוילגומהיוםיהעגרךיהלאהוהי

םימשעטנלךיתיסכידילצבוךיפבירבדםשאו16

יררועתה17התאימעןויצלרמאלוץראדסילו

סוכתאהוהידימתיתשרשאםלשוריימוקיררועתה

ןיא18תיצמ‐‐תיתשהלערתהסוכתעבקתאותמח

לכמהדיבקיזחמןיאוהדליםינבלכמהללהנמ

דשהךלדוניימךיתארקהנהםיתש19הלדגםינב

ובכשופלעךינב20ךמחנאימברחהובערהורבשהו

הוהיתמחםיאלמהרמכמאותכ‐‐תוצוחלכשארב

אלותרכשוהינעתאזאניעמשןכל21ךיהלאתרעג

הנהומעביריךיהלאוהוהיךינדארמאהכ22ןיימ

יתמחסוכתעבקתא‐‐הלערתהסוכתאךדימיתחקל

רשאךיגומדיבהיתמשו23דועהתותשליפיסותאל

ץוחכוךוגץראכימישתוהרבענויחשךשפנלורמא

םירבעל

ךתראפתידגבישבלןויצךזעישבלירועירוע52

לרעדועךבאביףיסויאליכ‐‐שדקהריעםלשורי

וחתפתהםלשורייבשימוקרפעמירענתה2אמטו

הכיכ3ןויצתבהיבשךראוצירסומ)יחתפתה(

הכיכ4ולאגתףסכבאלוםתרכמנםנחהוהירמא

םשרוגלהנשארבימעדריםירצמהוהיינדארמא

יכהוהיםאנהפילהמהתעו5וקשעספאברושאו

לכדימתוהוהיםאנוליליהיולשמםנחימעחקל

אוההםויבןכלימשימעעדיןכל6ץאנמימשםויה

ילגרםירההלעוואנהמ7יננהרבדמהאוהינאיכ

רמאהעושיעימשמ‐‐בוטרשבמםולשעימשמרשבמ

וננריודחילוקואשנךיפצלוק8ךיהלאךלמןויצל

ודחיוננרוחצפ9ןויצהוהיבושבואריןיעבןיעיכ

10םלשורילאגומעהוהיםחניכםלשוריתוברח

לכוארוםיוגהלכיניעלושדקעורזתאהוהיףשח

םשמואצורוסורוס11וניהלאתעושיתאץראיספא

יכ12הוהיילכיאשנורבה‐‐הכותמואצועגתלאאמט

םכינפלךלהיכןוכלתאלהסונמבוואצתןוזפחבאל

ידבעליכשיהנה13לארשייהלאםכפסאמוהוהי

םיברךילעוממשרשאכ14דאמהבגואשנוםורי

הזיןכ15םדאינבמוראתווהארמשיאמתחשמןכ

רפסאלרשאיכםהיפםיכלמוצפקיוילעםיברםיוג

וננובתהועמשאלרשאווארםהל

התלגנימלעהוהיעורזוונתעמשלןימאהימ53

ולראתאל‐‐היצץראמשרשכווינפלקנויכלעיו2

לדחוהזבנ3והדמחנוהארמאלווהארנורדהאלו

ונממםינפרתסמכוילחעודיותובאכמשיאםישיא

וניבאכמואשנאוהונילחןכא4והנבשחאלוהזבנ

אוהו5הנעמוםיהלאהכמעוגנוהנבשחונחנאוםלבס

וילעונמולשרסומוניתנועמאכדמונעשפמללחמ

וכרדלשיאוניעתןאצכונלכ6ונלאפרנותרבחבו

הנענאוהושגנ7ונלכןועתאובעיגפההוהיוונינפ

היזזגינפללחרכולבויחבטלהשכויפחתפיאלו

תאוחקלטפשממורצעמ8ויפחתפיאלוהמלאנ

עגנימעעשפמםייחץראמרזגניכחחושיימורוד

אללעויתמברישעתאוורבקםיעשרתאןתיו9ומל

‐ילחהואכדץפחהוהיו10ויפבהמרמאלוהשעסמח

ץפחוםימיךיראיערזהאריושפנםשאםישתםא‐

ותעדב‐‐עבשיהאריושפנלמעמ11חלציודיבהוהי

ןכל12לבסיאוהםתנועוםיברלידבעקידצקידצי

רשאתחתללשקלחיםימוצעתאוםיברבולקלחא

םיבראטחאוהוהנמנםיעשפתאוושפנתומלהרעה

עיגפיםיעשפלואשנ

אלילהצוהנריחצפהדליאלהרקעינר54

הוהירמאהלועבינבמהממושינבםיבריכהלח

לא‐‐וטיךיתונכשמתועיריוךלהאםוקמיביחרה2

ןימייכ3יקזחךיתדתיוךירתימיכיראהיכשחת

ובישויתומשנםירעושרייםיוגךערזויצרפתלואמשו

יריפחתאליכימלכתלאוישובתאליכיאריתלא4
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ירכזתאלךיתונמלאתפרחויחכשתךימולעתשביכ

שודקךלאגוומשתואבצהוהיךישעךילעביכ5דוע

הבוזעהשאכיכ6ארקיץראהלכיהלאלארשי

סאמתיכםירוענתשאוהוהיךארקחורתבוצעו

םילדגםימחרבוךיתבזעןטקעגרב7ךיהלארמא

דסחבוךממעגרינפיתרתסהףצקףצשב8ךצבקא

ילתאזחנימיכ9הוהיךלאגרמא‐‐ךיתמחרםלוע

יתעבשנןכ‐‐ץראהלעדועחנימרבעמיתעבשנרשא

תועבגהוושומיםירההיכ10ךברעגמוךילעףצקמ

אלימולשתירבושומיאלךתאמידסחו‐‐הניטומת

המחנאלהרעסהינע11הוהיךמחרמרמאטומת

12םיריפסבךיתדסיוךינבאךופבץיברמיכנאהנה

לכוחדקאינבאלךירעשוךיתשמשדכדכיתמשו

ברוהוהיידומלךינבלכו13ץפחינבאלךלובג

אליכקשעמיקחריננוכתהקדצב14ךינבםולש

רוגירוגןה15ךילאברקתאליכהתחממויארית

יכנא)הנה(ןה16לופיךילעךתארגימ‐‐יתואמספא

והשעמלילכאיצומוםחפשאבחפנ‐‐שרחיתארב

ךילערצויילכלכ17לבחלתיחשמיתארביכנאו

תאזיעישרתטפשמלךתאםוקתןושללכוחלציאל

הוהיםאנ‐‐יתאמםתקדצוהוהיידבעתלחנ

וכלףסכולןיארשאוםימלוכלאמצלכיוה55

ןייריחמאולבוףסכאולבורבשוכלוולכאוורבש

אולבםכעיגיוםחלאולבףסכולקשתהמל2בלחו

ןשדבגנעתתובוטולכאוילאעומשועמשהעבשל

םכשפניחתוועמשילאוכלוםכנזאוטה3םכשפנ

ןה4םינמאנהדודידסחםלועתירבםכלהתרכאו

עדתאליוגןה5םימאלהוצמודיגנויתתנםימואלדע

ךיהלאהוהיןעמל‐‐וצוריךילאךועדיאליוגוארקת

ואצמהבהוהיושרד6ךראפיכלארשישודקלו

ןואשיאווכרדעשרבזעי7בורקותויהבוהארק

יכוניהלאלאווהמחריוהוהילאבשיוויתבשחמ

אלוםכיתובשחמיתובשחמאליכ8חולסלהברי

ןכ‐‐ץראמםימשוהבגיכ9הוהיםאנ‐‐יכרדםכיכרד

יכ10םכיתבשחממיתבשחמוםכיכרדמיכרדוהבג

‐‐בושיאלהמשוםימשהןמגלשהוםשגהדרירשאכ

ערזןתנוהחימצהוהדילוהוץראהתאהורהםאיכ

אליפמאצירשאירבדהיהיןכ11לכאלםחלוערזל

חילצהויתצפחרשאתאהשעםאיכםקירילאבושי

ןולבותםולשבוואצתהחמשביכ12ויתחלשרשא

הדשהיצעלכוהנרםכינפלוחצפיתועבגהוםירהה

)תחתו(תחתשורבהלעיץוצענהתחת13ףכואחמי

אלםלועתואלםשלהוהילהיהוסדההלעידפרסה

תרכי

יכהקדצושעוטפשמורמשהוהירמאהכ56

שונאירשא2תולגהליתקדצואובליתעושיהבורק

וללחמתבשרמש‐‐הבקיזחיםדאןבותאזהשעי

רכנהןברמאילאו3ערלכתושעמודירמשו

לעמהוהיינלידבילדבהרמאלהוהילאהולנה

הכיכ4שביץעינאןהסירסהרמאילאוומע

ורחבויתותבשתאורמשירשאםיסירסלהוהירמא

יתיבבםהליתתנו5יתירבבםיקיזחמויתצפחרשאב

ולןתאםלועםשתונבמוםינבמבוט‐‐םשודייתמוחבו

ותרשלהוהילעםיולנהרכנהינבו6תרכיאלרשא

רמשלכ‐‐םידבעלולתויהלהוהיםשתאהבהאלו

רהלאםיתואיבהו7יתירבבםיקיזחמווללחמתבש

םהיחבזוםהיתלוע‐‐יתלפתתיבבםיתחמשוישדק

לכלארקיהלפתתיביתיביכיחבזמלעןוצרל

דועלארשייחדנץבקמהוהיינדאםאנ8םימעה

לכלכאלויתאידשותיחלכ9ויצבקנלוילעץבקא

םיבלכםלכ‐‐ועדיאלםלכםירועופצ10רעיבותיח

11םונליבהאםיבכשםיזהחבנלולכויאלםימלא

אלםיערהמהוהעבשועדיאלשפניזעםיבלכהו

12והצקמועצבלשיאונפםכרדלםלכןיבהועדי

לודגרחמםויהזכהיהורכשהאבסנוןייהחקאויתא

דאמרתי

דסחישנאובללעםששיאןיאודבאקידצה57

2קידצהףסאנהערהינפמיכןיבמןיאבםיפסאנ

םתאו3וחכנךלהםתובכשמלעוחוניםולשאובי

‐וגנעתתימלע4הנזתוףאנמערזהננעינבהנהוברק
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ידליםתאאולהןושלוכיראתהפוביחרתימלע‐

ןנערץעלכתחתםילאבםימחנה5רקשערזעשפ

יקלחב6םיעלסהיפעסתחתםילחנבםידליהיטחש

תילעהךסנתכפשםהלםגךלרוגםהםהךקלחלחנ

תמשאשנוהבגרהלע7םחנאהלאלעה‐‐החנמ

תלדהרחאו8חבזחבזלתילעםשםגךבכשמ

תבחרהילעתותילגיתאמיכךנורכזתמשהזוזמהו

9תיזחדיםבכשמתבהא‐‐םהמךלתרכתוךבכשמ

דעךירציחלשתוךיחקריברתוןמשבךלמלירשתו

Sheol)לואשדעיליפשתוקחרמ h7585)10ךכרדברב

תילחאלןכלעתאצמךדיתיחשאונתרמאאלתעגי

תרכזאליתואויבזכתיכיאריתותגאדימתאו11

אליתואוםלעמוהשחמינאאלהךבללעתמשאל

ךוליעויאלוךישעמתאוךתקדצדיגאינא12יארית

לבהחקיחוראשיםלכתאוךיצובקךליציךקעזב13

ולסרמאו14ישדקרהשרייוץראלחנייבהסוחהו

רמאהכיכ15ימעךרדמלושכמומירהךרדונפולס

ןוכשאשודקוםורמ‐‐ומששודקודעןכשאשנוםר

תויחהלוםילפשחורתויחהלחורלפשואכדתאו

ףוצקאחצנלאלוביראםלועלאליכ16םיאכדנבל

ועצבןועב17יתישעינאתומשנוףוטעיינפלמחוריכ

ובלךרדבבבושךליוףצקאורתסהוהכאויתפצק

ולםימחנםלשאווהחנאווהאפראויתיארויכרד18

םולשםולשםיתפש)בינ(בונארוב19וילבאלו

םיעשרהו20ויתאפרו‐‐הוהירמאבורקלוקוחרל

טיטושפרוימימושרגיולכויאלטקשהיכשרגנםיכ

םיעשרליהלארמאםולשןיא21

דגהוךלוקםרהרפושכךשחתלאןורגבארק58

םויםוייתואו2םתאטחבקעיתיבלוםעשפימעל

השעהקדצרשאיוגכןוצפחייכרדתעדוןושרדי

תברקקדציטפשמינולאשיבזעאלויהלאטפשמו

ונשפנונינעתיאראלוונמצהמל3ןוצפחיםיהלא

םכיבצעלכוץפחואצמתםכמצםויבןהעדתאלו

עשרףרגאבתוכהלוומוצתהצמובירלןה4ושגנת

היהיהזכה5םכלוקםורמבעימשהלםויכומוצתאל

ושארןמגאכףכלהושפנםדאתונעםוי‐‐והרחבאםוצ

הוהילןוצרםויוםוצארקתהזלה‐‐עיצירפאוקשו

רתהעשרתובצרחחתפ‐‐והרחבאםוצהזאולה6

וקתנתהטומלכוםישפחםיצוצרחלשוהטומתודגא

תיבאיבתםידורמםיינעוךמחלבערלסרפאולה7

עקביזא8םלעתתאלךרשבמוותיסכוםרעהארתיכ

ךינפלךלהוחמצתהרהמךתכראוךרוארחשכ

עושתהנעיהוהיוארקתזא9ךפסאיהוהידובכךקדצ

רבדועבצאחלשהטומךכותמריסתםאיננהרמאיו

חרזועיבשתהנענשפנוךשפנבערלקפתו10ןוא

דימתהוהיךחנו11םירהצכךתלפאוךרואךשחב

ןגכתייהוץילחיךיתמצעוךשפנתוחצחצבעיבשהו

ךממונבו12וימימובזכיאלרשאםימאצומכוהור

רדגךלארקוםמוקתרודורודידסומםלועתוברח

ךלגרתבשמבישתםא13תבשלתוביתנבבשמץרפ

שודקלגנעתבשלתארקוישדקםויבךצפחתושע

ךצפחאוצממךיכרדתושעמותדבכודבכמהוהי

לעךיתבכרהוהוהילעגנעתתזא14רבדרבדו

‐‐ךיבאבקעיתלחנךיתלכאהוץרא)יתמב(יתומב

רבדהוהייפיכ

ונזאהדבכאלועישוהמהוהידיהרצקאלןה59

ןיבלםכניבםילדבמויהםכיתנועםאיכ2עומשמ

3עומשמ‐‐םכמםינפוריתסהםכיתואטחוםכיהלא

םכיתותפשןועבםכיתועבצאוםדבולאגנםכיפכיכ

קדצבארקןיא4הגהתהלועםכנושל‐‐רקשורבד

ורהאושרבדווהתלעחוטבהנומאבטפשנןיאו

שיבכעירוקוועקבינועפציציב5ןואדילוהולמע

6העפאעקבתהרוזהותומיםהיציבמלכאהוגראי

םהישעמםהישעמבוסכתיאלודגבלויהיאלםהירוק

וצריערלםהילגר7םהיפכבסמחלעפוןואישעמ

דש‐‐ןואתובשחמםהיתובשחמיקנםדךפשלורהמיו

טפשמןיאוועדיאלםולשךרד8םתולסמברבשו

אלהבךרדלכ‐‐םהלושקעםהיתוביתנםתולגעמב

ונגישתאלוונממטפשמקחרןכלע9םולשעדי

ךלהנתולפאבתוהגנלךשחהנהורואלהוקנהקדצ
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ונלשכהששגנםיניעןיאכוריקםירועכהששגנ10

םיבדכהמהנ11םיתמכםינמשאבףשנכםירהצב

העושילןיאוטפשמלהוקנהגהנהגהםינויכוונלכ

התנעוניתואטחוךדגנוניעשפובריכ12ונממהקחר

שחכועשפ13םונעדיוניתנועוונתאוניעשפיכונב

וגהוורההרסוקשערבדוניהלארחאמגוסנוהוהיב

קוחרמהקדצוטפשמרוחאגסהו14רקשירבדבלמ

אובללכותאלהחכנותמאבוחרבהלשכיכדמעת

הוהיאריוללותשמערמרסותרדענתמאהיהתו15

םמותשיושיאןיאיכאריו16טפשמןיאיכויניעבעריו

והתכמסאיהותקדצווערזולעשותועיגפמןיאיכ

שבליוושארבהעושיעבוכוןירשכהקדצשבליו17

תולמגלעכ18האנקליעמכטעיותשבלתםקנידגב

לומגםייאלויביאללומגוירצלהמח‐‐םלשילעכ

שמשחרזממוהוהיםשתאברעממואריו19םלשי

20ובהססנהוהיחוררצרהנכאובייכודובכתא

ינאו21הוהיםאנ‐‐בקעיבעשפיבשלולאוגןויצלאבו

ירבדוךילערשאיחור‐‐הוהירמאםתואיתירבתאז

יפמוךערזיפמוךיפמושומיאלךיפביתמשרשא

םלועדעוהתעמהוהירמאךערזערז

חרזךילעהוהידובכוךרואאביכירואימוק60

ךילעוםימאללפרעוץראהסכיךשחההנהיכ2

ךרואלםיוגוכלהו3האריךילעודובכוהוהיחרזי

םלכ‐‐יארוךיניעביבסיאש4ךחרזהגנלםיכלמו

דצלעךיתונבוואביקוחרמךינבךלואבוצבקנ

יכךבבלבחרודחפותרהנויארתזא5הנמאת

תעפש6ךלואביםיוגליחםיןומהךילעךפהי

ואביאבשמםלכ‐‐הפיעוןידמירכבךסכתםילמג

ןאצלכ7ורשביהוהיתלהתוואשיהנובלובהז

ןוצרלעולעיךנותרשיתויבניליאךלוצבקירדק

הניפועתבעכהלאימ8ראפאיתראפתתיבויחבזמ

שישרתתוינאוווקיםייאיליכ9םהיתבראלאםינויכו

‐‐םתאםבהזוםפסכקוחרמךינבאיבהלהנשארב

ונבו10ךראפיכלארשישודקלוךיהלאהוהיםשל

ךיתיכהיפצקביכךנותרשיםהיכלמוךיתמחרכנינב

הלילוםמוידימתךירעשוחתפו11ךיתמחרינוצרבו

12םיגוהנםהיכלמוםיוגליחךילאאיבהלורגסיאל

םיוגהוודבאיךודבעיאלרשאהכלממהויוגהיכ

רהדתשורבאוביךילאןונבלהדובכ13וברחיברח

דבכאילגרםוקמוישדקמםוקמראפל‐‐ודחירושאתו

תופכלעווחתשהוךינעמינבחוחשךילאוכלהו14

שודקןויצהוהיריעךלוארקוךיצאנמלכךילגר

רבועןיאוהאונשוהבוזעךתויהתחת15לארשי

בלחתקניו16רודורודשושמםלועןואגלךיתמשו

ךעישומהוהיינאיכתעדיויקניתםיכלמדשוםיוג

תחתובהזאיבאתשחנהתחת17בקעיריבאךלאגו

םינבאהתחתותשחנםיצעהתחתוףסכאיבאלזרבה

אל18הקדצךישגנוםולשךתדקפיתמשולזרב

תארקוךילובגברבשודשךצראבסמחדועעמשי

דועךלהיהיאל19הלהתךירעשוךיתמוחהעושי

היהוךלריאיאלחריההגנלוםמוירואלשמשה

אוביאל20ךתראפתלךיהלאוםלוערואלהוהיךל

רואלךלהיהיהוהייכףסאיאלךחריוךשמשדוע

םלועלםיקידצםלכךמעו21ךלבאימיומלשוםלוע

22ראפתהלידיהשעמ)יעטמ(ועטמרצנץראושריי

התעבהוהיינאםוצעיוגלריעצהוףלאלהיהיןטקה

הנשיחא

רשבליתאהוהיחשמןעי‐‐ילעהוהיינדאחור61

רורדםיובשלארקלבלירבשנלשבחלינחלשםיונע

םויוהוהילןוצרתנשארקל2חוקחקפםירוסאלו

ןויצילבאלםושל3םילבאלכםחנלוניהלאלםקנ

‐‐לבאתחתןוששןמשרפאתחתראפםהלתתל

קדצהיליאםהלארקוההכחורתחתהלהתהטעמ

תוממשםלועתוברחונבו4ראפתהלהוהיעטמ

5רודורודתוממשברחירעושדחווממוקיםינשאר

םכימרכוםכירכארכנינבוםכנאצוערוםירזודמעו

םכלרמאיוניהלאיתרשמ‐‐וארקתהוהיינהכםתאו6

םכתשבתחת7ורמיתתםדובכבוולכאתםיוגליח

ושרייהנשמםצראבןכלםקלחונריהמלכוהנשמ

טפשמבהאהוהיינאיכ8םהלהיהתםלועתחמש
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םלועתירבותמאבםתלעפיתתנוהלועבלזגאנש

ךותבםהיאצאצוםערזםיוגבעדונו9םהלתורכא

10הוהיךרבערזםהיכםוריכיםהיארלכםימעה

ינשיבלהיכ‐‐יהלאבישפנלגתהוהיבשישאשוש

הלככוראפןהכיןתחכינטעיהקדצליעמעשיידגב

היעורזהנגכוהחמצאיצותץראכיכ11הילכהדעת

לכדגנהלהתוהקדצחימציהוהיינדאןכ‐‐חימצת

םיוגה

טוקשאאלםלשוריןעמלוהשחאאלןויצןעמל62

וארו2רעבידיפלכהתעושיוהקדצהגנכאצידע

שדחםשךלארקוךדובכםיכלמלכוךקדצםיוג

הוהידיבתראפתתרטעתייהו3ונבקיהוהייפרשא

ךלרמאיאל4ךיהלאףכבהכולמ)ףינצו(ףונצו

ךליכ‐‐הממשדוערמאיאלךצראלוהבוזעדוע

ךבהוהיץפחיכהלועבךצראלוהביצפחארקי

ךינבךולעביהלותברוחבלעבייכ5לעבתךצראו

ךיתמוחלע6ךיהלאךילעשישיהלכלעןתחשושמו

דימתהלילהלכוםויהלכ‐‐םירמשיתדקפהםלשורי

ונתתלאו7םכלימדלא‐‐הוהיתאםירכזמהושחיאל

ץראב‐‐הלהתםלשוריתאםישידעוןנוכידעולימד

דועךנגדתאןתאםאוזעעורזבוונימיבהוהיעבשנ8

תעגירשאךשוריתרכנינבותשיםאוךיביאללכאמ

ויצבקמוהוהיתאוללהווהלכאיויפסאמיכ9וב

ונפםירעשבורבעורבע10ישדקתורצחבוהתשי

לעסנומירהןבאמולקסהלסמהולסולסםעהךרד

ורמאץראההצקלאעימשההוהיהנה11םימעה

ותלעפוותאורכשהנהאבךעשיהנהןויצתבל

ארקיךלוהוהיילואגשדקהםעםהלוארקו12וינפל

הבזענאלריעהשורד

הזהרצבמםידגבץומחםודאמאבהזימ63

ברהקדצברבדמינאוחכברבהעצושובלברודה

3תגבךרדכךידגבוךשובללםדאעודמ2עישוהל

םכרדאויתאשיאןיאםימעמוידבליתכרדהרופ

ישובלמלכוידגבלעםחצנזיויתמחבםסמראויפאב

טיבאו5האבילואגתנשויבלבםקנםוייכ4יתלאגא

יתמחויערזילעשותוךמוסןיאוםמותשאורזעןיאו

יתמחבםרכשאויפאבםימעסובאו6ינתכמסאיה

הוהיתלהתריכזאהוהיידסח7םחצנץראלדירואו

רשאלארשיתיבלבוטברוהוהיונלמגרשאלכלעכ

המהימעךארמאיו8וידסחברכווימחרכםלמג

אלםתרצלכב9עישומלםהליהיוורקשיאלםינב

ותלמחבוותבהאב‐‐םעישוהוינפךאלמורצ)ול(

ורמהמהו10םלועימילכםאשניוםלטניוםלאגאוה

םבםחלנאוהביואלםהלךפהיוושדקחורתאובצעו

יערתאםימםלעמההיאומעהשמםלועימירכזיו11

ןימילךילומ12ושדקחורתאוברקבםשההיא‐‐ונאצ

םשולתושעלםהינפמםימעקובותראפתעורזהשמ

14ולשכיאלרבדמבסוסכתומהתבםכילומ13םלוע

ךמעתגהנןכ‐‐ונחינתהוהיחורדרתהעקבבהמהבכ

לבזמהארוםימשמטבה15תראפתםשךלתושעל

ךיעמןומהךתרובגוךתאנקהיאךתראפתוךשדק

םהרבאיכ‐‐וניבאהתאיכ16וקפאתהילאךימחרו

ונלאגוניבאהוהיהתאונריכיאללארשיוונעדיאל

חישקתךיכרדמהוהיונעתתהמל17ךמשםלועמ

18ךתלחניטבשךידבעןעמלבושךתארימונבל

ונייה19ךשדקמוססובונירצךשדקםעושרירעצמל

אולםהילעךמשארקנאל‐‐םבתלשמאלםלועמ

ולזנםירהךינפמתדריםימשתערק

עידוהלשאהעבתםימםיסמהשאחדקכ642

אלתוארונךתושעב3וזגריםיוגךינפמךירצלךמש

אלועמשאלםלועמו4ולזנםירהךינפמתדריהוקנ

ולהכחמלהשעי‐‐ךתלוזםיהלאהתאראלןיעוניזאה

התאןהךורכזיךיכרדבקדצהשעוששתאתעגפ5

ונלכאמטכיהנו6עשונוםלועםהבאטחנותפצק

וננועוונלכהלעכלבנווניתקדצלכםידעדגבכו

ךבקיזחהלררועתמךמשבארוקןיאו7ונאשיחורכ

הוהיהתעו8וננועדיבונגומתוונממךינפתרתסהיכ

ךדיהשעמוונרציהתאורמחהונחנאהתאוניבא

ןוערכזתדעללאודאמדעהוהיףצקתלא9ונלכ
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ןויצרבדמויהךשדקירע10ונלכךמעאנטבהןה

ונתראפתוונשדקתיב11הממשםלשוריהתיהרבדמ

ונידמחמלכושאתפרשלהיה‐‐וניתבאךוללהרשא

וננעתוהשחתהוהיקפאתתהלאלעה12הברחלהיה

דאמדע

ינשקבאלליתאצמנולאשאולליתשרדנ65

יתשרפ2ימשבארקאליוגלאיננהיננהיתרמא

בוטאלךרדהםיכלהה‐‐ררוסםעלאםויהלכידי

‐‐ינפלעיתאםיסעכמהםעה3םהיתבשחמרחא

םיבשיה4םינבלהלעםירטקמותונגבםיחבזדימת

קרפוריזחהרשבםילכאהוניליםירוצנבוםירבקב

שגתלאךילאברקםירמאה5םהילכםילגפ)קרמו(

6םויהלכתדקישאיפאבןשעהלאךיתשדקיכיב

יתמלשויתמלשםאיכהשחאאלינפלהבותכהנה

הוהירמאודחיםכיתובאתנועוםכיתנוע7םקיחלע

יתדמוינופרחתועבגהלעוםירההלעורטקרשא

הוהירמאהכ8םקיח)לא(לעהנשארםתלעפ

יכוהתיחשתלארמאולוכשאבשוריתהאצמירשאכ

לכהתיחשהיתלבלידבעןעמלהשעאןכ‐‐ובהכרב

הושריוירהשרויהדוהימוערזבקעימיתאצוהו9

ןאצהונלןורשההיהו10המשונכשיידבעויריחב

םתאו11ינושרדרשאימעלרקבץברלרוכעקמעו

דגלםיכרעה‐‐ישדקרהתאםיחכשההוהייבזע

ברחלםכתאיתינמו12ךסממינמלםיאלממהוןחלש

יתרבדםתינעאלויתארקןעי‐‐וערכתחבטלםכלכו

יתצפחאלרשאבויניעבערהושעתוםתעמשאלו

ולכאיידבעהנההוהיינדארמאהכןכל13םתרחב

הנהואמצתםתאוותשיידבעהנה‐‐ובערתםתאו

בוטמונריידבעהנה14ושבתםתאווחמשיידבע

15וליליתחוררבשמובלבאכמוקעצתםתאובל

הוהיינדאךתימהויריחבלהעובשלםכמשםתחנהו

ץראבךרבתמהרשא16רחאםשארקיוידבעלו

ןמאיהלאבעבשיץראבעבשנהוןמאיהלאבךרבתי

יכ17יניעמורתסניכותונשארהתורצהוחכשניכ

הנרכזתאלוהשדחץראוםישדחםימשארוביננה

וליגוושישםאיכ18בללעהנילעתאלותונשארה

םלשוריתאארוביננהיכארובינארשאדעידע

ימעביתששוםלשוריביתלגו19שושמהמעוהליג

היהיאל20הקעזלוקויכבלוקדועהבעמשיאלו

יכוימיתאאלמיאלרשאןקזוםימילועדועםשמ

ללקיהנשהאמןבאטוחהותומיהנשהאמןברענה

אל22םירפולכאוםימרכועטנוובשיוםיתבונבו21

ימיץעהימיכיכלכאירחאוועטיאלבשירחאוונבי

אלוקירלועגייאל23יריחבולביםהידיהשעמוימע

םהיאצאצוהמההוהייכורבערזיכהלהבלודלי

םירבדמםהדועהנעאינאווארקיםרטהיהו24םתא

רקבכהיראודחאכועריהלטובאז25עמשאינאו

לכבותיחשיאלוועריאלומחלרפעשחנוןבתלכאי

הוהירמאישדקרה

ילגרםדהץראהויאסכםימשההוהירמאהכ66

תאו2יתחונמםוקמהזיאוילונבתרשאתיבהזיא

הזלאוהוהיםאנהלאלכויהיוהתשעידיהלאלכ

טחוש3ירבדלעדרחוחורהכנוינעלא‐‐טיבא

החנמהלעמבלכףרעהשהחבוזשיאהכמרושה

ורחבהמהםג‐‐ןואךרבמהנבלריכזמריזחםד

רחבאינאםג4הצפחםשפנםהיצוקשבוםהיכרדב

ןיאויתארקןעי‐‐םהלאיבאםתרוגמוםהיללעתב

אלרשאבויניעבערהושעיוועמשאלויתרבדהנוע

ורבדלאםידרחההוהירבדועמש5ורחביתצפח

‐הוהידבכיימשןעמלםכידנמםכיאנשםכיחאורמא

לוקריעמןואשלוק6ושביםהוםכתחמשבהארנו‐

ליחתםרטב7ויביאללומגםלשמהוהילוקלכיהמ

עמשימ8רכזהטילמהוהללבחאוביםרטבהדלי

דלויםאדחאםויבץראלחויה‐‐הלאכהארימתאזכ

ינאה9הינבתאןויצהדליםגהלחיכתחאםעפיוג

יתרצעודילומהינאםאהוהירמאידילואאלוריבשא

היבהאלכהבוליגוםלשוריתאוחמש10ךיהלארמא

וקניתןעמל11הילעםילבאתמהלכשושמהתאושיש

זיזמםתגנעתהווצמתןעמלהימחנתדשמםתעבשו

רהנכהילאהטניננההוהירמאהכיכ12הדובכ
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ואשנתדצלעםתקניו‐‐םיוגדובכףטושלחנכוםולש

‐‐ונמחנתומארשאשיאכ13ועשעשתםיכרבלעו

ששוםתיארו14ומחנתםלשוריבוםכמחנאיכנאןכ

הוהידיהעדונוהנחרפתאשדכםכיתומצעוםכבל

אובישאבהוהיהנהיכ15ויביאתאםעזווידבעתא

יבהלבותרעגוופאהמחבבישהל‐‐ויתבכרמהפוסכו

וברורשבלכתאוברחבוטפשנהוהישאביכ16שא

תונגהלאםירהטמהוםישדקתמה17הוהייללח

ץקשהוריזחהרשבילכאךותב)תחא(דחארחא

םהישעמיכנאו18הוהיםאנופסיודחי‐‐רבכעהו

תונשלהוםיוגהלכתאץבקלהאב‐‐םהיתבשחמו

םהמיתחלשותואםהביתמשו19ידובכתאוארוואבו

לבת‐‐תשקיכשמדולולופשישרתםיוגהלאםיטילפ

ואראלויעמשתאועמשאלרשאםיקחרהםייאהןויו

תאואיבהו20םיוגבידובכתאודיגהו‐‐ידובכתא

בכרבוםיסוסבהוהילהחנמםיוגהלכמםכיחאלכ

‐םלשוריישדקרהלעתורכרכבוםידרפבוםיבצבו

ילכבהחנמהתאלארשיינבואיבירשאכהוהירמא‐

רמאםיוללםינהכלחקאםהמםגו21הוהיתיברוהט

השדחהץראהוםישדחהםימשהרשאכיכ22הוהי

םכערזדמעיןכהוהיםאנ‐‐ינפלםידמעהשעינארשא

ותבשבתבשידמוושדחבשדחידמהיהו23םכמשו

ואציו24הוהירמאינפלתוחתשהלרשבלכאובי

אלםתעלותיכיבםיעשפהםישנאהירגפב‐‐וארו

רשבלכלןוארדויהוהבכתאלםשאותומת
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הימרי
תותנעברשאםינהכהןמוהיקלחןבוהימריירבד1

והישאיימיבוילאהוהירבדהיהרשא2ןמינבץראב

3וכלמלהנשהרשעשלשבהדוהיךלמןומאןב

םתדעהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיימיביהיו

‐‐הדוהיךלמוהישאיןבוהיקדצלהנשהרשעיתשע

הוהירבדיהיו4ישימחהשדחבםלשוריתולגדע

ךיתעדיןטבב)ךרצא(ךרוצאםרטב5רמאלילא

6ךיתתנםיוגלאיבנךיתשדקהםחרמאצתםרטבו

רעניכרבדיתעדיאלהנההוהיינדאההארמאו

לכלעיכיכנארענרמאתלאילאהוהירמאיו7יכנא

לא8רבדתךוצארשאלכתאוךלתךחלשארשא

חלשיו9הוהיםאנךלצהלינאךתאיכםהינפמארית

יתתנהנהילאהוהירמאיויפלעעגיוודיתאהוהי

םיוגהלעהזהםויהךיתדקפההאר10ךיפבירבד

‐‐סורהלודיבאהלוץותנלושותנלתוכלממהלעו

התאהמרמאלילאהוהירבדיהיו11עוטנלותונבל

הוהירמאיו12הארינאדקשלקמרמאווהימריהאר

13ותשעלירבדלעינאדקשיכתוארלתבטיהילא

רמאוהארהתאהמרמאלתינשילאהוהירבדיהיו

הוהירמאיו14הנופצינפמוינפוהארינאחופנריס

יכ15ץראהיבשילכלעהערהחתפתןופצמילא

הוהיםאנ‐‐הנופצתוכלממתוחפשמלכלארקיננה

לכלעוםלשוריירעשחתפואסכשיאונתנוואבו

יטפשמיתרבדו16הדוהיירעלכלעוביבסהיתמוח

םיהלאלורטקיוינובזערשא‐‐םתערלכלעםתוא

ךינתמרזאתהתאו17םהידיישעמלווחתשיוםירחא

תחתלאךוצאיכנארשאלכתאםהילאתרבדותמקו

םויהךיתתנהנהינאו18םהינפלךתחאןפ‐‐םהינפמ

לכלע‐‐תשחנתומחלולזרבדומעלורצבמריעל

19ץראהםעלוהינהכלהירשלהדוהייכלמלץראה

הוהיםאנינאךתאיכךלולכויאלוךילאומחלנו

ךליצהל

ינזאבתארקוךלה2רמאלילאהוהירבדיהיו2

ךירוענדסחךליתרכזהוהירמאהכרמאלםלשורי

אלץראברבדמבירחאךתכל‐‐ךיתלולכתבהא

לכהתאובתתישארהוהיללארשישדק3העורז

ועמש4הוהיםאנםהילאאבתהערומשאיוילכא

הכ5לארשיתיבתוחפשמלכובקעיתיבהוהירבד

ילעמוקחריכ‐‐לועיבםכיתובאואצמהמהוהירמא

הוהיהיא‐‐ורמאאלו6ולבהיולבההירחאוכליו

רבדמבונתאךילומהםירצמץראמונתאהלעמה

אלץראב‐‐תומלצוהיצץראבהחושוהברעץראב

לאםכתאאיבאו7םשםדאבשיאלושיאהברבע

תאואמטתוואבתוהבוטוהירפלכאללמרכהץרא

ורמאאלםינהכה8הבעותלםתמשיתלחנויצרא

ועשפםיערהוינועדיאלהרותהישפתוהוהיהיא

9וכלהולעויאלירחאולעבבואבנםיאבנהויב

ביראםכינבינבתאוהוהיםאנ‐‐םכתאביראדעןכל

וננובתהווחלשרדקווארוםייתכייאורבעיכ10

םיהלאיוגרימיהה11תאזכהתיהןהוארודאמ

12ליעויאולבודובכרימהימעוםיהלאאלהמהו

13הוהיםאנדאמוברחורעשותאזלעםימשומש

םייחםימרוקמובזעיתאימעהשעתוערםיתשיכ

ולכיאלרשאםירבשנתראב‐‐תוראבםהלבצחל

עודמאוהתיבדיליםא‐‐לארשידבעה14םימה

ותישיוםלוקונתנםירפכוגאשיוילע15זבלהיה

ינבםג16בשיילבמ)ותצנ(התצנוירעהמשלוצרא

תאזאולה17דקדקךוערי)סחנפחתו(סנפחתוףנ

ךרדבךכלומתעבךיהלאהוהיתאךבזעךלהשעת

המורוחשימתותשלםירצמךרדלךלהמהתעו18

ךתערךרסית19רהנימתותשלרושאךרדלךל

תאךבזערמועריכיארויעדוךחכותךיתובשמו

תואבצהוהיינדאםאנךילאיתדחפאלוךיהלאהוהי

ירמאתוךיתורסומיתקתנךלעיתרבשםלועמיכ20

תחתוההבגהעבגלכלעיכ)רובעא(דובעאאל

קרושךיתעטניכנאו21הנזהעצתאןנערץעלכ

22הירכנןפגהירוסילתכפהנךיאותמאערזהלכ
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ךנועםתכנ‐‐תירבךליברתורתנביסבכתםאיכ

ירחאיתאמטנאלירמאתךיא23הוהיינדאםאנינפל

תישעהמיעדאיגבךכרדיאר‐‐יתכלהאלםילעבה

רבדמדמלהרפ24היכרדתכרשמהלקהרכב

הנבישיימהתנאת‐‐חורהפאש)השפנ(ושפנתואב

יענמ25הנואצמיהשדחבופעייאלהישקבמלכ

‐‐שאונירמאתוהאמצמ)ךנורגו(ךנרוגוףחימךלגר

יכבנגתשבכ26ךלאםהירחאוםירזיתבהאיכאול

םהירשםהיכלמהמהלארשיתיבושיבהןכאצמי

ןבאלוהתאיבאץעלםירמא27םהיאיבנוםהינהכו

תעבוםינפאלוףרעילאונפיכ)ונתדלי(ינתדליתא

רשאךיהלאהיאו28ונעישוהוהמוקורמאיםתער

רפסמיכךתערתעבךועישויםאומוקי‐‐ךלתישע

םכלכילאובירתהמל29הדוהיךיהלאויהךירע

רסומםכינבתאיתיכהאושל30הוהיםאניבםתעשפ

31תיחשמהיראכםכיאיבנםכברחהלכאוחקלאל

לארשיליתייהרבדמההוהירבדוארםתארודה

אובנאול‐‐ונדרימעורמאעודמהילפאמץראםא

הירשקהלכהידעהלותבחכשתה32ךילאדוע

ךכרדיבטיתהמ33רפסמןיאםימיינוחכשימעו

תא)תדמל(יתדמלתוערהתאםגןכלהבהאשקבל

םייקנםינויבאתושפנםדואצמנךיפנכבםג34ךיכרד

יכירמאתו35הלאלכלעיכםיתאצמתרתחמבאל

ךרמאלעךתואטפשניננהינממופאבשךאיתיקנ

םגךכרדתאתונשלדאמילזתהמ36יתאטחאל

הזתאמםג37רושאמתשברשאכישבתםירצממ

אלוךיחטבמבהוהיסאמיכךשארלעךידיויאצת

םהליחילצת

התיהוותאמהכלהוותשאתאשיאחלשיןהרמאל3

ץראהףנחתףונחאולה‐‐דועהילאבושיהרחאשיאל

2הוהיםאנילאבושו‐‐םיברםיערתינזתאואיהה

‐‐)תבכש(תלגשאלהפיאיארוםיפשלעךיניעיאש

ץראיפינחתורבדמביברעכםהלתבשיםיכרדלע

היהאולשוקלמוםיבברוענמיו3ךתערבוךיתונזב

התעמאולה4םלכהתנאמךלהיההנוזהשאחצמו

רטניה5התאירענףולאיבאיל)תארק(יתארק

תוערהישעתותרבדהנהחצנלרמשיםאםלועל

תיארהךלמהוהישאיימיבילאהוהירמאיו6לכותו

הבגרהלכלעאיההכלהלארשיהבשמהתשערשא

התושעירחארמאו7םשינזתו‐‐ןנערץעלכתחתלאו

)ארתו(הארתוהבשאלו‐‐בושתילאהלאלכתא

רשאתודאלכלעיכאראו8הדוהיהתוחאהדוגב

היתתירכרפסתאןתאוהיתחלשלארשיהבשמהפאנ

םגןזתוךלתו‐‐התוחאהדוהיהדגבהאריאלוהילא

תאףאנתוץראהתאףנחתוהתונזלקמהיהו9איה

הדוגבילאהבשאלתאזלכבםגו10ץעהתאוןבאה

11הוהיםאנרקשבםאיכהבללכב‐‐הדוהיהתוחא

הדגבמלארשיהבשמהשפנהקדצילאהוהירמאיו

הנופצהלאהםירבדהתאתארקוךלה12הדוהי

ינפליפאאול‐‐הוהיםאנלארשיהבשמהבושתרמאו

ךא13םלועלרוטאאלהוהיםאנינאדיסחיכםכב

ךיכרדתאירזפתותעשפךיהלאהוהיביכךנועיעד

הוהיםאנםתעמשאלילוקבוןנערץעלכתחתםירזל

םכביתלעביכנאיכהוהיםאנםיבבושםינבובוש14

יתאבהוהחפשממםינשוריעמדחאםכתאיתחקלו

םכתאוערויבלכםיערםכליתתנו15ןויצםכתא

םימיבץראבםתירפווברתיכהיהו16ליכשהוהעד

הוהיתירבןוראדועורמאיאל‐‐הוהיםאנהמהה

השעיאלוודקפיאלוובורכזיאלובללעהלעיאלו

ווקנוהוהיאסכםלשורילוארקיאיההתעב17דוע

‐‐דועוכליאלוםלשורילהוהיםשלםיוגהלכהילא

תיבוכליהמההםימיב18ערהםבלתוררשירחא

לעןופצץראמודחיואביולארשיתיבלעהדוהי

יתרמאיכנאו19םכיתובאתאיתלחנהרשאץראה

יבצתלחנהדמחץראךלןתאוםינבבךתישאךיא

ירחאמויל)יארקת(וארקתיבארמאוםיוגתואבצ

ןכהערמהשאהדגבןכא20)יבושת(ובושתאל

םייפשלעלוק21הוהיםאנלארשיתיביבםתדגב

םכרדתאוועהיכלארשיינבינונחתיכבעמשנ

הפראםיבבושםינבובוש22םהיהלאהוהיתאוחכש



302הימרי

ןכא23וניהלאהוהיהתאיכךלונתאוננהםכיתבושמ

תעושתוניהלאהוהיבןכאםירהןומהתועבגמרקשל

ונירוענמ‐‐וניתובאעיגיתאהלכאתשבהו24לארשי

25םהיתונבתאוםהינבתאםרקבתאוםנאצתא

וניהלאהוהיליכ‐‐ונתמלכונסכתוונתשבבהבכשנ

אלוהזהםויהדעוונירוענמוניתובאוונחנאונאטח

וניהלאהוהילוקבונעמש

ריסתםאובושתילאהוהיםאנלארשיבושתםא4

תמאבהוהייחתעבשנו2דונתאלוינפמךיצוקש

יכ3וללהתיובוםיוגובוכרבתהוהקדצבוטפשמב

רינםכלורינםלשורילוהדוהישיאלהוהירמאהכ

תולרעורסהוהוהילולמה4םיצקלאוערזתלאו

שאכאצתןפםלשורייבשיוהדוהישיאםכבבל

ודיגה5םכיללעמערינפמ‐‐הבכמןיאוהרעבויתמח

)ועקת(ועקתוורמאוועימשהםלשוריבוהדוהיב

לאהאובנוופסאהורמאוואלמוארקץראברפוש

העריכודמעתלאוזיעההנויצסנואש6רצבמהירע

וכבסמהיראהלע7לודגרבשו‐‐ןופצמאיבמיכנא

המשלךצראםושל‐‐ומקממאציעסנםיוגתיחשמו

ודפסםיקשורגחתאזלע8בשויןיאמהניצתךירע

םויבהיהו9ונממהוהיףאןורחבשאליכוליליהו

ומשנוםירשהבלוךלמהבלדבאיהוהיםאנאוהה

הוהיינדאההארמאו10והמתיםיאבנהוםינהכה

םולשרמאלםלשורילוהזהםעלתאשהאשהןכא

רמאיאיההתעב11שפנהדעברחהעגנוםכלהיהי

ךרדרבדמבםיפשחצחורםלשורילוהזהםעל

הלאמאלמחור12רבהלאולותורזלאול‐‐ימעתב

הנה13םתואםיטפשמרבדאינאםגהתעילאובי

ויסוסםירשנמולק‐‐ויתובכרמהפוסכוהלעיםיננעכ

ןעמלםלשוריךבלהערמיסבכ14ונדדשיכונליוא

לוקיכ15ךנואתובשחמךברקבןילתיתמדעיעשות

םיוגלוריכזה16םירפארהמןואעימשמוןדמדיגמ

קחרמהץראמםיאבםירצנםלשורילעועימשההנה

הילעויהידשירמשכ17םלוקהדוהיירעלעונתיו

ךיללעמוךכרד18הוהיםאנהתרמיתאיכביבסמ

יעמ19ךבלדעעגניכרמיכךתערתאזךלהלאושע

אל‐‐יבלילהמהיבלתוריק)הליחא(הלוחאיעמ

תעורתישפנ)תעמש(יתעמשרפושלוקיכשרחא

ץראהלכהדדשיכארקנרבשלערבש20המחלמ

‐‐סנהאראיתמדע21יתעיריעגרילהאודדשםאתפ

םינב‐‐ועדיאליתואימעליואיכ22רפושלוקהעמשא

ערהלהמהםימכחהמהםינובנאלוהמהםילכס

והתהנהוץראהתאיתיאר23ועדיאלביטיהלו

הנהוםירההיתיאר24םרואןיאוםימשהלאווהבו

ןיאהנהויתיאר25ולקלקתהתועבגהלכוםישער

למרכההנהויתיאר26ודדנםימשהףועלכוםדאה

27ופאןורחינפמ‐‐הוהיינפמוצתנוירעלכורבדמה

אלהלכוץראהלכהיהתהממשהוהירמאהכיכ

‐‐לעממםימשהורדקוץראהלבאתתאזלע28השעא

29הנממבושאאלויתמחנאלויתמזיתרבדיכלע

םיבעבואב‐‐ריעהלכתחרבתשקהמרושרפלוקמ

30שיאןהבבשויןיאוהבוזעריעהלכולעםיפכבו

ידעתיכינשישבלתיכישעתהמדודש)תאו(יתאו

וסאמיפיתתאושל‐‐ךיניעךופביערקתיכבהזידע

יתעמשהלוחכלוקיכ31ושקביךשפנםיבגעךב

היפכשרפתחפיתתןויצתבלוק‐‐הריכבמכהרצ

םיגרהלישפנהפיעיכילאניוא

ושקבוועדואנוארוםלשוריתוצוחבוטטוש5

שקבמטפשמהשעשיםאשיאואצמתםאהיתובוחרב

רקשלןכלורמאיהוהייחםאו2הלחלסאו‐‐הנומא

םתאהתיכה‐‐הנומאלאולהךיניעהוהי3ועבשי

עלסמםהינפוקזחרסומתחקונאמםתילכולחאלו

יכ‐‐ולאונםהםילדךאיתרמאינאו4בושלונאמ

לאילהכלא5םהיהלאטפשמהוהיךרדועדיאל

הוהיךרדועדיהמהיכ‐‐םתואהרבדאוםילדגה

תורסומוקתנלעורבשודחיהמהךאםהיהלאטפשמ

‐‐םדדשיתוברעבאזרעימהיראםכהןכלע6

ובריכףרטיהנהמאצויהלכםהירעלעדקשרמנ

)חלסא(חולסאתאזליא7םהיתובשמומצעםהיעשפ

םתואעבשאוםיהלאאלבועבשיוינובזעךינב‐‐ךל
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ויהםיכשמםינזימםיסוס8ודדוגתיהנוזתיבוופאניו

דקפאאולהלאלעה9ולהציוהערתשאלאשיא

ולע10ישפנםקנתתאלהזכרשאיוגבםאוהוהיםאנ

היתושיטנוריסהושעתלאהלכוותחשוהיתורשב

לארשיתיביבודגבדוגביכ11המההוהילאוליכ

אולורמאיוהוהיבושחכ12הוהיםאנ‐‐הדוהיתיבו

הארנאולבערוברחוהערונילעאובתאלואוה

השעיהכםהבןיארבדהוחורלויהיםיאיבנהו13

םכרבדןעיתואבציהלאהוהירמאהכןכל14םהל

הזהםעהושאלךיפבירבדןתניננההזהרבדהתא

תיבקחרממיוגםכילעאיבמיננה15םתלכאו‐‐םיצע

יוג‐‐אוהםלועמיוגאוהןתיאיוגהוהיםאנלארשי

רבקכותפשא16רבדיהמעמשתאלוונשלעדתאל

ולכאיךמחלוךריצקלכאו17םירובגםלכחותפ

ךתנאתוךנפגלכאיךרקבוךנאצלכאי‐‐ךיתונבוךינב

18ברחב‐‐הנהבחטבהתארשאךירצבמירעששרי

19הלכםכתאהשעאאלהוהיםאנהמההםימיבםגו

תאונלוניהלאהוהיהשעהמתחתורמאתיכהיהו

ודבעתויתואםתבזערשאכםהילאתרמאוהלאלכ

םכלאלץראבםירזודבעתןכ‐‐םכצראברכניהלא

רמאלהדוהיבהועימשהובקעיתיבבתאזודיגה20

אלוםהלםיניעבלןיאולכסםעתאזאנועמש21

םאנואריתאליתואה22ועמשיאלוםהלםינזאוארי

םיללובגלוחיתמשרשאוליחתאלינפמםאהוהי

וילגומהוולכויאלוושעגתיווהנרבעיאלוםלועקח

ורסהרומוררוסבלהיההזהםעלו23והנרבעיאלו

וניהלאהוהיתאאנארינםבבלבורמאאולו24וכליו

תוקחתעבשותעבשוקלמו)הרוי(הריוםשגןתנה

םכיתואטחוהלאוטהםכיתונוע25ונלרמשיריצק

ךשכרושיםיעשרימעבואצמניכ26םכמבוטהוענמ

אלמבולככ27ודכליםישנאתיחשמוביצהםישוקי

ורישעיוולדגןכלעהמרמםיאלמםהיתבןכףוע

ןידונדאלןיד‐‐ערירבדורבעםגותשעונמש28

הלאלעה29וטפשאלםינויבאטפשמווחילציוםותי

םקנתתאלהזכרשאיוגבםאהוהיםאנדקפאאל

ואבנםיאבנה31ץראבהתיהנהרורעשוהמש30ישפנ

המוןכובהאימעוםהידילעודריםינהכהורקשב

התירחאלושעת

ועקתעוקתבוםלשוריברקמןמינבינבוזעה6

הפקשנהעריכתאשמואשםרכהתיבלעורפוש

3ןויצתביתימדהגנעמהוהונה2לודגרבשוןופצמ

ביבסםילהאהילעועקתםהירדעוםיערואביהילא

הלענוומוקהמחלמהילעושדק4ודיתאשיאוער

5ברעיללצוטנייכםויההנפיכונליואםירהצב

רמאהכיכ6היתונמראהתיחשנוהלילבהלענוומוק

הללסםלשורילעוכפשוהצעותרכתואבצהוהי

רובריקהכ7הברקבקשעהלכדקפהריעהאיה

לעהבעמשידשוסמחהתערהרקהןכהימימ)ריב(

ישפנעקתןפ‐‐םלשוריירסוה8הכמוילח‐‐דימתינפ

רמאהכ9הבשונאולץראהממשךמישאןפךממ

בשהלארשיתיראשןפגכוללועיללועתואבצהוהי

הדיעאוהרבדאימלע10תולסלסלערצובכךדי

הנהבישקהלולכויאלוםנזאהלרעהנה‐‐ועמשיו

תאו11ובוצפחיאל‐‐הפרחלםהלהיההוהירבד

ץוחבללועלעךפש‐‐ליכהיתיאלניתאלמהוהיתמח

ןקזודכליהשאםעשיאםגיכודחיםירוחבדוסלעו

םישנותודשםירחאלםהיתבובסנו12םימיאלמםע

יכ13הוהיםאנץראהיבשילעידיתאהטאיכודחי

‐‐ןהכדעואיבנמועצבעצובולכםלודגדעוםנטקמ

‐‐הלקנלעימערבשתאואפריו14רקשהשעולכ

הבעותיכושיבה15םולשןיאוםולשםולשרמאל

ולפיןכל‐‐ועדיאלםילכהםגושוביאלשובםגושע

רמאהכ16הוהירמאולשכיםיתדקפתעבםילפנב

םלועתובתנלולאשווארוםיכרדלעודמעהוהי

םכשפנלעוגרמואצמוהבוכלובוטהךרדהזיא

ובישקהםיפצםכילעיתמקהו17ךלנאלורמאיו

םיוגהועמשןכל18בישקנאלורמאיורפושלוקל

יכנאהנה‐‐ץראהיעמש19םברשאתאהדעיעדו

ירבדלעיכםתובשחמירפהזהםעהלאהעראיבמ

הנובלילהזהמל20הבוסאמיויתרותוובישקהאל
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אלםכיתולעקחרמץראמבוטההנקואובתאבשמ

הוהירמאהכןכל21ילוברעאלםכיחבזוןוצרל

םינבותובאםבולשכוםילשכמהזהםעהלאןתניננה

הנההוהירמאהכ22)ודבאו(ודבאי‐‐וערוןכשודחי

23ץראיתכרימרועילודגיוגוןופצץראמאבםע

םיכםלוקומחריאלואוהירזכאוקיזחיןודיכותשק

ךילעהמחלמלשיאכךורעובכריםיסוסלעוהמהי

‐ונתקזחההרצונידיופרועמשתאונעמש24ןויצתב

ךרדבוהדשה)ואצת(יאצתלא25הדלויכליח‐

תב26ביבסמרוגמביאלברחיכ)וכלת(יכלתלא

ךלישעדיחילבא‐‐רפאבישלפתהוקשירגחימע

ןוחב27ונילעדדשהאביםאתפיכםירורמתדפסמ

םלכ28םכרדתאתנחבועדתורצבמימעבךיתתנ

םיתיחשמםלכלזרבותשחנליכריכלהםיררוסירס

אושל‐‐תרפע)םתשאמ(םתשאמחפמרחנ29המה

םהלוארקסאמנףסכ30וקתנאלםיערוףורצףרצ

םהבהוהיסאמיכ

רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה7

הזהרבדהתאםשתארקוהוהיתיברעשבדמע2

םירעשבםיאבההדוהילכהוהירבדועמשתרמאו

תואבצהוהירמאהכ3הוהילתוחתשהלהלאה

הנכשאוםכיללעמוםכיכרדוביטיהלארשייהלא

רקשהירבדלאםכלוחטבתלא4הזהםוקמבםכתא

יכ5המההוהילכיההוהילכיההוהילכיהרמאל

ושעםאםכיללעמתאוםכיכרדתאוביטיתביטיהםא

הנמלאוםותירג6והערןיבושיאןיבטפשמושעת

ירחאוהזהםוקמבוכפשתלאיקנםדווקשעתאל

םכתאיתנכשו7םכלערלוכלתאלםירחאםיהלא

םלועןמלםכיתובאליתתנרשאץראב‐‐הזהםוקמב

‐‐רקשהירבדלעםכלםיחטבםתאהנה8םלועדעו

רטקורקשלעבשהוףאנוחצרבנגה9ליעוהיתלבל

םתעדיאלרשא‐‐םירחאםיהלאירחאךלהולעבל

ימשארקנרשאהזהתיבבינפלםתדמעוםתאבו10

תובעותהלכתאתושעןעמל‐‐ונלצנםתרמאווילע

ארקנרשאהזהתיבההיהםיצרפתרעמה11הלאה

12הוהיםאניתיארהנהיכנאםגםכיניעב‐‐וילעימש

ימשיתנכשרשאולישברשאימוקמלאאנוכליכ

תערינפמוליתישערשאתאוארוהנושארבםש

םישעמהלכתאםכתושעןעיהתעו13לארשיימע

אלורבדוםכשהםכילארבדאוהוהיםאנ‐‐הלאה

תיבליתישעו14םתינעאלוםכתאארקאוםתעמש

םוקמלוובםיחטבםתארשאוילעימשארקנרשא

15ולשליתישערשאכ‐‐םכיתובאלוםכליתתנרשא

לכתאיתכלשהרשאכינפלעמםכתאיתכלשהו

דעבללפתתלאהתאו16םירפאערזלכתאםכיחא

עגפתלאו‐‐הלפתוהנרםדעבאשתלאוהזהםעה

םישעהמההמהארךניאה17ךתאעמשינניאיכיב

םיטקלמםינבה18םלשוריתוצחבוהדוהיירעב

קצבתושלםישנהושאהתאםירעבמתובאהוםיצע

םיהלאלםיכסנךסהוםימשהתכלמלםינוכתושעל

םאנםיסעכמםהיתאה19ינסעכהןעמל‐‐םירחא

רמאהכןכל20םהינפתשבןעמלםתאאולההוהי

לעהזהםוקמהלאתכתניתמחויפאהנההוהיינדא

המדאהירפלעוהדשהץעלעוהמהבהלעוםדאה

יהלאתואבצהוהירמאהכ21הבכתאלוהרעבו

יכ22רשבולכאוםכיחבזלעופסםכיתולעלארשי

איצוהםויבםיתיוצאלוםכיתובאתאיתרבדאל

חבזוהלועירבדלע‐‐םירצמץראמםתוא)יאיצוה(

ועמשרמאלםתואיתיוצהזהרבדהתאםאיכ23

םעלילויהתםתאוםיהלאלםכליתייהו‐‐ילוקב

בטייןעמלםכתאהוצארשאךרדהלכבםתכלהו

תוצעמבוכליוםנזאתאוטהאלוועמשאלו24םכל

ןמל25םינפלאלורוחאלויהיוערהםבלתוררשב

םויהדעםירצמץראמםכיתובאואצירשאםויה

םכשהםויםיאיבנהידבעלכתאםכילאחלשאו‐‐הזה

ושקיוםנזאתאוטהאלוילאועמשאולו26חלשו

לכתאםהילאתרבדו27םתובאמוערה‐‐םפרעתא

אלוםהילאתארקוךילאועמשיאלוהלאהםירבדה

ועמשאולרשאיוגההזםהילאתרמאו28הכונעי

הנומאההדבארסומוחקלאלוויהלאהוהילוקב
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םיפשלעיאשויכילשהוךרזניזג29םהיפמהתרכנו

ינבושעיכ30ותרבערודתאשטיוהוהיסאמיכהניק

רשאתיבבםהיצוקשומשהוהיםאניניעבערההדוהי

רשאתפתהתומבונבו31ואמטל‐‐וילעימשארקנ

‐‐שאבםהיתנבתאוםהינבתאףרשלםנהןבאיגב

םימיהנהןכל32יבללעהתלעאלויתיוצאלרשא

יכםנהןבאיגותפתהדוערמאיאלוהוהיםאנםיאב

התיהו33םוקמןיאמתפתבורבקוהגרההאיגםא

ץראהתמהבלוםימשהףועללכאמלהזהםעהתלבנ

םלשוריתוצחמוהדוהיירעמיתבשהו34דירחמןיאו

הברחליכהלכלוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוק

ץראההיהת

תומצעתא)ואיצוי(ואיציוהוהיםאנאיההתעב8

םינהכהתומצעתאווירשתומצעתאוהדוהייכלמ

‐‐םלשורייבשויתומצעתאוםיאיבנהתומצעתאו

םימשהאבצלכלוחרילושמשלםוחטשו2םהירבקמ

םהירחאוכלהרשאוםודבערשאוםובהארשא

אלוופסאיאלםהלווחתשהרשאוםושרדרשאו

םייחמתומרחבנו3ויהיהמדאהינפלעןמדלורבקי

‐תאזההערההחפשמהןמםיראשנהתיראשהלכל

םאנםשםיתחדהרשאםיראשנהתומקמהלכב‐

ולפיההוהירמאהכםהילאתרמאו4תואבצהוהי

םעההבבושעודמ5בושיאלובושיםאומוקיאלו

ונאמ‐‐תמרתבוקיזחהתחצנהבשמ‐‐םלשוריהזה

שיאןיא‐‐ורבדיןכאולעמשאויתבשקה6בושל

םתוצרמבבשהלכיתישעהמרמאלותערלעםחנ

הדיסחםג7המחלמבףטושסוסכ)םתצורמב(

ורמשרוגעו)סיסו(סוסורתוהידעומהעדיםימשב

הכיא8הוהיטפשמתאועדיאל‐‐ימעוהנאבתעתא

הנהןכאונתאהוהיתרותוונחנאםימכחורמאת

ותחםימכחושבה9םירפסרקשטעהשערקשל

10םהלהמתמכחווסאמהוהירבדבהנהודכליו

‐‐םישרוילםהיתודשםירחאלםהישנתאןתאןכל

‐‐ןהכדעואיבנמעצבעצבהלכלודגדעוןטקמיכ

‐‐הלקנלעימעתברבשתאופריו11רקשהשעהלכ

ושעהבעותיכושבה12םולשןיאוםולשםולשרמאל

םילפנבולפיןכל‐‐ועדיאלםלכהוושביאלשובםג

םאנםפיסאףסא13הוהירמאולשכיםתדקפתעב

‐לבנהלעהוהנאתבםינאתןיאוןפגבםיבנעןיאהוהי

ופסאה‐‐םיבשיונחנאהמלע14םורבעיםהלןתאו‐

וניהלאהוהייכםשהמדנורצבמהירעלאאובנו

םולשלהוק15הוהילונאטחיכשארימונקשיוונמדה

תרחנעמשנןדמ16התעבהנהוהפרמתעלבוטןיאו

ואוביוץראהלכהשערויריבאתולהצמלוקמ‐‐ויסוס

חלשמיננהיכ17הביבשיוריע‐‐האולמוץראולכאיו

םכתאוכשנושחלםהלןיארשאםינעפצםישחנםכב

הנה19יודיבלילעןוגיילעיתיגילבמ18הוהיםאנ

ןויצבןיאהוהיהםיקחרמץראמימעתבתעושלוק

ילבהב‐‐םהילספבינוסעכהעודמהבןיאהכלמםא

21ונעשונאולונחנאוץיקהלכריצקרבע20רכנ

22ינתקזחההמשיתרדקיתרבשהימעתברבשלע

התלעאלעודמיכםשןיאאפרםאדעלגבןיאירצה

ימעתבתכרא

םמויהכבאוהעמדרוקמיניעוםימישארןתיימ9

ןולמרבדמביננתיימ2ימעתביללחתאהלילו

םיפאנמםלכיכםתאמהכלאוימעתאהבזעאוםיחרא

אלורקשםתשקםנושלתאוכרדיו3םידגבתרצע

יתאוואציהערלאהערמיכץראבורבגהנומאל

לכלעוורמשהוהערמשיא4הוהיםאנועדיאל

ליכרערלכובקעיבוקעחאלכיכוחטבתלאחא

ודמלורבדיאלתמאוולתהיוהערבשיאו5ךלהי

המרמךותבךתבש6ואלנהועהרקשרבדםנושל

רמאהכןכל7הוהיםאניתואתעדונאמהמרמב

השעאךיאיכםיתנחבוםפרוציננהתואבצהוהי

רבדהמרמםנושל)טוחש(טחושץח8ימעתבינפמ

9ובראםישיוברקבורבדיוהערתאםולשויפב

הזכרשאיוגבםאהוהיםאנםבדקפאאלהלאלעה

לעויהנויכבאשאםירההלע10ישפנםקנתתאל

ועמשאלורבעשיאילבמותצניכ‐‐הניקרבדמתואנ

11וכלהודדנהמהבדעוםימשהףועמהנקמלוק
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הדוהיירעתאוםינתןועמםילגלםלשוריתאיתתנו

תאןביוםכחהשיאהימ12בשויילבמהממשןתא

הדבאהמלעהדגיווילאהוהייפרבדרשאותאז

‐‐הוהירמאיו13רבעילבמרבדמכהתצנץראה

ועמשאלוםהינפליתתנרשאיתרותתאםבזעלע

‐‐םבלתוררשירחאוכליו14הבוכלהאלוילוקב

רמאהכןכל15םתובאםודמלרשאםילעבהירחאו

הזהםעהתאםליכאמיננהלארשייהלאתואבצהוהי

אלרשאםיוגבםיתוצפהו16שארימםיתיקשהוהנעל

דעברחהתאםהירחאיתחלשוםתובאוהמהועדי

וארקווננובתהתואבצהוהירמאהכ17םתואיתולכ

הנאובתווחלשתומכחהלאוהניאובתותוננוקמל

העמדוניניעהנדרתויהנונילעהנשתוהנרהמתו18

ךיאןויצמעמשניהנלוקיכ19םימולזיוניפעפעו

וניתונכשמוכילשהיכץראונבזעיכדאמונשבונדדש

רבדםכנזאחקתוהוהירבדםישנהנעמשיכ20

יכ21הניקהתוערהשאויהנםכיתונבהנדמלוויפ

ללועתירכהל‐‐וניתונמראבאבונינולחבתומהלע

הלפנוהוהיםאנהכרבד22תובחרמםירוחבץוחמ

ירחאמרימעכוהדשהינפלעןמדכםדאהתלבנ

םכחללהתילאהוהירמאהכ23ףסאמןיאורצקה

ללהתילאותרובגברובגהללהתילאוותמכחב

לכשהללהתמהללהתיתאזבםאיכ24ורשעברישע

הקדצוטפשמדסחהשעהוהיינאיכ‐‐יתואעדיו

םיאבםימיהנה25הוהיםאניתצפחהלאביכץראב

םירצמלע26הלרעבלומלכלעיתדקפוהוהיםאנ

לכלעובאומלעוןומעינבלעוםודאלעוהדוהילעו

םילרעםיוגהלכיכ‐‐רבדמבםיבשיההאפיצוצק

בלילרעלארשיתיבלכו

תיב‐‐םכילעהוהירבדרשארבדהתאועמש10

ודמלתלאםיוגהךרדלאהוהירמאהכ2לארשי

3המהמםיוגהותחייכותחתלאםימשהתותאמו

השעמותרכרעימץעיכאוהלבהםימעהתוקחיכ

תורמסמבוהפייבהזבוףסכב4דצעמבשרחידי

אלוהמההשקמרמתכ5קיפיאולוםוקזחיתובקמבו

יכםהמואריתלאודעציאליכאושניאושנורבדי

לודגהוהיךומכןיאמ6םתואןיאביטיהםגוועריאל

םיוגהךלמךאריאלימ7הרובגבךמשלודגוהתא

םתוכלמלכבוםיוגהימכחלכביכהתאיךליכ

ץעםילבהרסומולסכיוורעביתחאבו8ךומכןיאמ

השעמ‐‐זפואמבהזואבוישישרתמעקרמףסכ9אוה

םימכחהשעמםשובלןמגראותלכתףרוצידיושרח

ךלמוםייחםיהלאאוהתמאםיהלאהוהיו10םלכ

11ומעזםיוגולכיאלוץראהשערתופצקמםלוע

ודבעאלאקראואימשידאיהלאםוהלןורמאתהנדכ

ץראהשע12הלאאימשתוחתןמואעראמודבאי

13םימשהטנותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכב

ץראהצקמםיאשנהלעיוםימשבםימןומהותתלוקל

ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרב)ץראה(

יכלספמףרוצלכשיבהתעדמםדאלכרעבנ14

םיעתעתהשעמהמהלבה15םבחוראלווכסנרקש

רצוייכבקעיקלחהלאכאל16ודבאיםתדקפתעב

17ומשתואבצהוהיותלחנטבשלארשיואוהלכה

הכיכ18רוצמב)תבשי(יתבשי‐‐ךתענכץראמיפסא

תאזהםעפבץראהיבשויתאעלוקיננההוהירמא

הלחנירבשלעיליוא19ואצמיןעמלםהליתרצהו

דדשילהא20ונאשאוילחהזךאיתרמאינאויתכמ

ילהאדועהטנןיא‐‐םניאוינאציינבוקתנירתימלכו

אלהוהיתאוםיערהורעבניכ21יתועיריםיקמו

לוק22הצופנםתיערמלכווליכשהאלןכלעושרד

תאםושלןופצץראמלודגשערוהאבהנההעומש

אליכהוהייתעדי23םינתןועמ‐‐הממשהדוהיירע

ינרסי24ודעצתאןיכהוךלהשיאלאלוכרדםדאל

ךתמחךפש25ינטעמתןפךפאבלאטפשמבךאהוהי

ךמשברשאתוחפשמלעוךועדיאלרשאםיוגהלע

והונתאווהלכיווהלכאובקעיתאולכאיכוארקאל

ומשה

רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה11

שיאלאםתרבדותאזהתירבהירבדתאועמש2

רמאהכםהילאתרמאו3םלשורייבשילעוהדוהי
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תאעמשיאלרשא‐‐שיאהרוראלארשייהלאהוהי

םויבםכיתובאתאיתיוצרשא4תאזהתירבהירבד

רמאללזרבהרוכמםירצמץראמםתואיאיצוה

םכתאהוצארשאלככםתואםתישעוילוקבועמש

ןעמל5םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעלילםתייהו

תתלםכיתובאליתעבשנרשאהעובשהתאםיקה

רמאוןעאוהזהםויכ‐‐שבדובלחתבזץראםהל

םירבדהלכתאארקילאהוהירמאיו6הוהיןמא

ועמשרמאלםלשוריתוצחבוהדוהיירעבהלאה

דעהיכ7םתואםתישעותאזהתירבהירבדתא

םירצמץראמםתואיתולעהםויבםכיתובאביתדעה

8ילוקבועמשרמאלדעהוםכשההזהםויהדעו

תורירשבשיאוכליוםנזאתאוטהאלוועמשאלו

תאזהתירבהירבדלכתאםהילעאיבאוערהםבל

אצמנילאהוהירמאיו9ושעאלו‐‐תושעליתיוצרשא

תנועלעובש10םלשורייבשיבוהדוהישיאברשק

המהוירבדתאעומשלונאמרשאםינשארהםתובא

לארשיתיבורפהםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלה

11םתובאתאיתרכרשאיתירבתאהדוהיתיבו

אלרשאהערםהילאאיבמיננההוהירמאהכןכל

12םהילאעמשאאלוילאוקעזוהנממתאצלולכוי

םיהלאהלאוקעזוםלשורייבשיוהדוהיירעוכלהו

תעבםהלועישויאלעשוהוםהלםירטקמםהרשא

רפסמוהדוהיךיהלאויהךירערפסמיכ13םתער

רטקלתוחבזמ‐‐תשבלתוחבזמםתמשםלשוריתוצח

אשתלאוהזהםעהדעבללפתתלאהתאו14לעבל

‐‐ילאםארקתעבעמשינניאיכהלפתוהנרםדעב

התמזמההתושעיתיבבידידילהמ15םתערדעב

יזלעתזאיכתעריכךילעמורבעישדקרשבוםיברה

לוקל‐‐ךמשהוהיארקראתירפהפיןנערתיז16

הוהיו17ויתוילדוערוהילעשאתיצההלדגהלומה

תיבתערללגבהערךילערבדךתואעטונהתואבצ

רטקל‐‐ינסעכהלםהלושערשאהדוהיתיבולארשי

םהיללעמינתיארהזאהעדאוינעידוההוהיו18לעבל

ילעיכיתעדיאלוחובטללבויףולאשבככינאו19

ץראמונתרכנוומחלבץעהתיחשנתובשחמובשח

קדצטפשתואבצהוהיו20דוערכזיאלומשו‐‐םייח

תאיתילגךילאיכםהמךתמקנהאראבלותוילכןחב

םישקבמהתותנעישנאלעהוהירמאהכןכל21יביר

תומתאלוהוהיםשבאבנתאלרמאלךשפנתא

םהילעדקפיננהתואבצהוהירמאהכןכל22ונדיב

בערבותמיםהיתונבוםהינבברחבותמיםירוחבה

ישנאלאהעראיבאיכםהלהיהתאלתיראשו23

םתדקפתנשתותנע

םיטפשמךאךילאביראיכהוהיהתאקידצ12

ידגבלכולשהחלצםיעשרךרדעודמךתארבדא

התאבורקירפושעםגוכלי‐‐ושרשםגםתעטנ2דגב

‐‐ינתעדיהוהיהתאו3םהיתוילכמקוחרוםהיפב

םשדקהוהחבטלןאצכםקתהךתאיבלתנחבוינארת

הדשהלכבשעוץראהלבאתיתמדע4הגרהםויל

ורמאיכ‐‐ףועותומהבהתפסהביבשיתערמשביי

ךואליוהתצרםילגרתאיכ5ונתירחאתאהאריאל

חטובהתאםולשץראבוםיסוסהתאהרחתתךיאו

ךיבאתיבוךיחאםגיכ6ןדריהןואגבהשעתךיאו

לאאלמךירחאוארקהמהםג‐‐ךבודגבהמהםג

‐‐יתיבתאיתבזע7תובוטךילאורבדייכםבןמאת

8היביאףכבישפנתודדיתאיתתניתלחנתאיתשטנ

ןכלעהלוקבילעהנתנרעיבהיראכיתלחנילהתיה

הילעביבסטיעהיליתלחנעובצטיעה9היתאנש

םיער10הלכאלויתה‐‐הדשהתיחלכופסאוכל

תקלחתאונתניתקלחתאוססבימרכותחשםיבר

ילעהלבא‐‐הממשלהמש11הממשרבדמליתדמח

12בללעםששיאןיאיכץראהלכהמשנהממש

הוהילברחיכםידדשואברבדמבםיפשלכלע

לכלםולשןיאץראההצקדעוץראהצקמהלכא

ושבוולעויאלולחנורצקםיצקוםיטחוערז13רשב

לעהוהירמאהכ14הוהיףאןורחמםכיתאובתמ

תאיתלחנהרשאהלחנבםיעגנהםיערהינכשלכ

תיבתאוםתמדאלעמםשתניננהלארשיתאימע

בושאםתואישתנירחאהיהו15םכותמשותאהדוהי
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16וצראלשיאוותלחנלשיאםיתבשהוםיתמחרו

ימשבעבשהלימעיכרדתאודמלידמלםאהיהו

ונבנו‐‐לעבבעבשהלימעתאודמלרשאכהוהייח

אוההיוגהתאיתשתנוועמשיאלםאו17ימעךותב

הוהיםאנ‐‐דבאושותנ

םיתשפרוזאךלתינקוךולהילאהוהירמאהכ13

רוזאהתאהנקאו2והאבתאלםימבוךינתמלעותמשו

תינשילאהוהירבדיהיו3ינתמלעםשאוהוהירבדכ

ךינתמלערשאתינקרשארוזאהתאחק4רמאל

ךלאו5עלסהקיקנבםשוהנמטוהתרפךלםוקו

ץקמיהיו6יתואהוהיהוצרשאכתרפבוהנמטאו

םשמחקוהתרפךלםוקילאהוהירמאיוםיברםימי

‐‐התרפךלאו7םשונמטלךיתיוצרשארוזאהתא

המשויתנמטרשאםוקמהןמרוזאהתאחקאורפחאו

הוהירבדיהיו8לכלחלציאלרוזאהתחשנהנהו

ןואגתאתיחשאהככהוהירמאהכ9רמאלילא

ערההזהםעה10ברה‐‐םלשוריןואגתאוהדוהי

םבלתוררשבםיכלההירבדתאעומשלםינאמה

םהלתוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכליו

רשאכיכ11לכלחלציאלרשאהזהרוזאכיהיו

לכתאילאיתקבדהןכשיאינתמלארוזאהקבדי

ילתויהלהוהיםאנהדוהיתיבלכתאולארשיתיב

תרמאו12ועמשאלותראפתלוהלהתלוםשלוםעל

לארשייהלאהוהירמאהכהזהרבדהתאםהילא

יכעדנאלעדיה‐‐ךילאורמאוןייאלמילבנלכ

הוהירמאהכםהילאתרמאו13ןייאלמילבנלכ

םיכלמהתאותאזהץראהיבשילכתאאלממיננה

םיאבנהתאוםינהכהתאוואסכלעדודלםיבשיה

לאשיאםיתצפנו14ןורכש‐‐םלשורייבשילכתאו

לומחאאלהוהיםאנ‐‐ודחיםינבהותובאהוויחא

לאוניזאהוועמש15םתיחשהמםחראאלוסוחאאלו

דובכםכיהלאהוהילונת16רבדהוהייכוהבגת

ףשנירהלעםכילגרופגנתיםרטבוךשחיםרטב

לפרעל)תישו(תישיתומלצלהמשורואלםתיוקו

ינפמישפנהכבתםירתסמבהועמשתאלםאו17

רדעהבשניכהעמדיניעדרתועמדתעמדוהוג

דרייכובשוליפשההריבגלוךלמלרמא18הוהי

ןיאוורגסבגנהירע19םכתראפתתרטעםכיתושארמ

)ואש(יאש20םימולשתלגההלכהדוהיתלגהחתפ

ןתנרדעההיאןופצמםיאבה)וארו(יארוםכיניע

תאוךילעדקפייכירמאתהמ21ךתראפתןאצ‐‐ךל

ךוזחאיםילבחאולהשארלםיפלאךילעםתאתדמל

ינארקעודמךבבלבירמאתיכו22הדלתשאומכ

ךפהיה23ךיבקעוסמחנךילושולגנךנועברבהלא

ביטיהלולכותםתאםגויתרברבחרמנוורועישוכ

הז25רבדמחורלרבועשקכםציפאו24ערהידמל

יתואתחכשרשאהוהיםאניתאמךידמתנמךלרוג

ךינפלעךילושיתפשחינאםגו26רקשביחטבתו

לעךתונזתמזךיתולהצמוךיפאנ27ךנולקהארנו

אל‐‐םלשוריךליואךיצוקשיתיארהדשבתועבג

דעיתמירחאירהטת

ירבדלעוהימרילאהוהירבדהיהרשא14

ץראלורדקוללמאהירעשוהדוהיהלבא2תורצבה

םהירועצוחלשםהירדאו3התלעםלשוריתחוצו

ובשםימואצמאלםיבגלעואבםימל)םהיריעצ(

רובעב4םשארופחוומלכהוושב‐‐םקירםהילכ

םירכאושבץראבםשגהיהאליכהתחהמדאה

יכבוזעוהדליהדשבתליאםגיכ5םשארופח

חורופאשםיפשלעודמעםיארפו6אשדהיהאל

‐‐ונבונעונינועםא7בשעןיאיכםהיניעולכםינתכ

ונאטחךלוניתבושמובריכךמשןעמלהשעהוהי

רגכהיהתהמל‐‐הרצתעבועישומלארשיהוקמ8

םהדנשיאכהיהתהמל9ןוללהטנחראכוץראב

ךמשוהוהיונברקבהתאועישוהללכויאלרובגכ

הזהםעלהוהירמאהכ10ונחנתלא‐‐ארקנונילע

‐‐םצראלהוהיווכשחאלםהילגר‐‐עונלובהאןכ

ילאהוהירמאיו11םתאטחדקפיוםנוערכזיהתע

ינניאומצייכ12הבוטלהזהםעהדעבללפתתלא

יכםצרינניאהחנמוהלעולעייכוםתנרלאעמש

רמאו13םתואהלכמיכנארבדבובערבוברחב
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וארתאלםהלםירמאםיאבנההנההוהיינדאההא

םכלןתאתמאםולשיכםכלהיהיאלבערוברח

םיאבנםיאבנהרקשילאהוהירמאיו14הזהםוקמב

םהילאיתרבדאלוםיתיוצאלוםיתחלשאל‐‐ימשב

)תימרתו(תומרתו)לילאו(לולאוםסקורקשןוזח

לעהוהירמאהכןכל15םכלםיאבנתמהמהםבל

םירמאהמהוםיתחלשאלינאוימשבםיאבנהםיאבנה

ומתיבערבוברחבתאזהץראבהיהיאלבערוברח

ויהיםהלםיאבנהמהרשאםעהו16המההםיאבנה

ןיאוברחהובערהינפמםלשוריתוצחבםיכלשמ

יתכפשוםהיתנבוםהינבוםהישנהמה‐‐המהלרבקמ

הזהרבדהתאםהילאתרמאו17םתערתאםהילע

רבשיכהנימדתלאוםמויוהלילהעמדיניעהנדרת

18דאמהלחנהכמ‐‐ימעתבתלותבהרבשנלודג

ריעהיתאבםאוברחיללחהנהוהדשהיתאציםא

ץראלאורחסןהכםגאיבנםגיכבעריאולחתהנהו

הלעגןויצבםאהדוהיתאתסאמסאמה19ועדיאלו

ןיאוםולשלהוקאפרמונלןיאוונתיכהעודמ‐‐ךשפנ

ונעשרהוהיונעדי20התעבהנהואפרמתעלובוט

לאךמשןעמלץאנתלא21ךלונאטחיכוניתובאןוע

שיה22ונתאךתירברפתלארכזךדובכאסכלבנת

אלהםיבברונתיםימשהםאוםימשגמםיוגהילבהב

תאתישעהתאיכ‐‐ךלהוקנווניהלאהוהיאוההתא

הלאלכ

ינפללאומשוהשמדמעיםאילאהוהירמאיו15

יכהיהו2ואציוינפלעמחלשהזהםעהלאישפנןיא

הוהירמאהכםהילאתרמאואצנהנאךילאורמאי

בערלרשאוברחלברחלרשאותומלתומלרשא

עבראםהילעיתדקפו3יבשליבשלרשאובערל

םיבלכהתאוגרהלברחהתאהוהיםאנתוחפשמ

לכאלץראהתמהבתאוםימשהףועתאובחסל

תוכלממלכל)הועזל(העוזלםיתתנו4תיחשהלו

רשאלעהדוהיךלמוהיקזחיןבהשנמללגב‐‐ץראה

דוניימוםלשוריךילעלמחיימיכ5םלשוריבהשע

םאניתאתשטנתא6ךלםלשללאשלרוסיימוךל

יתיאלנךתיחשאוךילעידיתאטאויכלתרוחאהוהי

יתדבאיתלכשץראהירעשבהרזמבםרזאו7םחנה

ותונמלאילומצע8ובשאולםהיכרדמימעתא

םירהצבדדשרוחבםאלעםהליתאבהםימילוחמ

תדליהללמא9תולהבוריעםאתפהילעיתלפה

‐‐םמוידעבהשמש)אב(האבהשפנהחפנהעבשה

‐‐םהיביאינפלןתאברחלםתיראשוהרפחוהשוב

שיאובירשיאינתדלייכ‐‐ימאיליוא10הוהיםאנ

ינוללקמהלכיבושנאלויתישנאלץראהלכלןודמ

םאבוטל)ךיתירש(ךתורשאלםאהוהירמא11

12ביאהתא‐‐הרצתעבוהערתעבךביתעגפהאול

ךיתורצואוךליח13תשחנוןופצמלזרבלזרבעריה

14ךילובגלכבוךיתואטחלכבוריחמבאלןתאזבל

החדקשאיכתעדיאלץראבךיביאתאיתרבעהו

ינדקפוינרכזהוהיתעדיהתא15דקותםכילעיפאב

יתאשעדינחקתךפאךראללא‐‐יפדרמילםקנהו

ךירבדיהיוםלכאוךירבדואצמנ16הפרחךילע

ךמשארקניכיבבלתחמשלוןוששליל)ךרבד(

םיקחשמדוסביתבשיאל17תואבציהלאהוהיילע

המל18ינתאלמםעזיכיתבשידדבךדיינפמזלעאו

היהתויה‐‐אפרההנאמהשונאיתכמוחצניבאכהיה

םאהוהירמאהכןכל19ונמאנאלםימבזכאומכיל

יפכללוזמרקיאיצותםאודמעתינפלךבישאובושת

20םהילאבושתאלהתאוךילאהמהובשיהיהת

ךילאומחלנוהרוצבתשחנתמוחלהזהםעלךיתתנו

םאנךליצהלוךעישוהלינאךתאיכךלולכויאלו

םיצרעףכמךיתדפוםיערדימךיתלצהו21הוהי

השאךלחקתאל2רמאלילאהוהירבדיהיו16

רמאהכיכ3הזהםוקמבתונבוםינבךלויהיאלו

לעוהזהםוקמבםידוליהתונבהלעוםינבהלעהוהי

‐‐םתואםידלומהםתובאלעוםתואתודליהםתמא

אלוודפסיאלותמיםיאלחתיתוממ4תאזהץראב

בערבוברחבוויהיהמדאהינפלעןמדל‐‐ורבקי

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנהתיהוולכי

לאוחזרמתיבאובתלאהוהירמאהכיכ5ץראה
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ימולשתאיתפסאיכםהלדנתלאודופסלךלת

םימחרהתאודסחהתא‐‐הוהיםאנהזהםעהתאמ

אלוורבקיאלתאזהץראבםינטקוםילדגותמו6

וסרפיאלו7םהלחרקיאלודדגתיאלו‐‐םהלודפסי

סוכםתואוקשיאלותמלעומחנללבאלעםהל

אובתאלהתשמתיבו8ומאלעוויבאלעםימוחנת

הוהירמאהכיכ9תותשלולכאלםתואתבשל

הזהםוקמהןמתיבשמיננהלארשייהלאתואבצ

ןתחלוקהחמשלוקוןוששלוק‐‐םכימיבוםכיניעל

םירבדהלכתאהזהםעלדיגתיכהיהו10הלכלוקו

לכתאונילעהוהירבדהמלעךילאורמאוהלאה

רשאונתאטחהמווננועהמותאזההלודגההערה

ובזערשאלעםהילאתרמאו11וניהלאהוהילונאטח

םירחאםיהלאירחאוכליוהוהיםאניתואםכיתובא

אליתרותתאוובזעיתאוםהלווחתשיוםודבעיו

םכנהוםכיתובאמתושעלםתערהםתאו12ורמש

ילאעמשיתלבלערהובלתוררשירחאשיאםיכלה

רשאץראהלעתאזהץראהלעמםכתאיתלטהו13

םיהלאתאםשםתדבעוםכיתובאוםתאםתעדיאל

ןכל14הנינחםכלןתאאלרשאהלילוםמויםירחא

רשאהוהייחדוערמאיאלוהוהיםאנםיאבםימיהנה

הוהייחםאיכ15םירצמץראמלארשיינבתאהלעה

תוצראהלכמוןופצץראמלארשיינבתאהלעהרשא

יתתנרשאםתמדאלעםיתבשהוהמשםחידהרשא

םאנםיבר)םיגידל(םיגודלחלשיננה16םתובאל

םודצוםידיצםיברלחלשאןכירחאוםוגידו‐‐הוהי

יכ17םיעלסהיקיקנמוהעבגלכלעמורהלכלעמ

םנועןפצנאלוינפלמורתסנאלםהיכרדלכלעיניע

לעםתאטחוםנועהנשמהנושאריתמלשו18יניעדגנמ

ואלמםהיתובעותוםהיצוקשתלבנביצראתאםללח

ךילאהרצםויב‐‐יסונמויזעמויזעהוהי19יתלחנתא

וניתובאולחנרקשךאורמאיוץראיספאמואביםיוג

המהוםיהלאםדאולהשעיה20ליעומםבןיאולבה

םעידואתאזהםעפבםעידומיננהןכל21םיהלאאל

הוהיימשיכועדיויתרובגתאוידיתא

רימשןרפצב‐‐לזרבטעבהבותכהדוהיתאטח17

רכזכ2םכיתוחבזמתונרקלוםבלחוללעהשורח

תועבגלעןנערץעלעםהירשאוםתוחבזמםהינב

זבלךיתורצואלכךליח‐‐הדשביררה3תוהבגה

ךבוהתטמשו4ךילובגלכבתאטחבךיתמבןתא

ץראבךיביאתאךיתדבעהוךליתתנרשאךתלחנמ

5דקותםלועדעיפאבםתחדקשאיכתעדיאלרשא

םשוםדאבחטבירשארבגהרוראהוהירמאהכ

הברעברערעכהיהו6ובלרוסיהוהיןמווערזרשב

ץרארבדמבםיררחןכשובוטאובייכהאריאלו

הוהיבחטבירשארבגהךורב7בשתאלוהחלמ

לעוםימלעלותשץעכהיהו8וחטבמהוהיהיהו

םחאבייכ)הארי(אריאלווישרשחלשילבוי

שימיאלוגאדיאלתרצבתנשבוןנערוהלעהיהו

10ונעדיימאוהשנאולכמבלהבקע9ירפתושעמ

וכרדכשיאלתתלותוילכןחבבלרקחהוהיינא

אלורשעהשעדליאלורגדארק11ויללעמירפכ

אסכ12לבנהיהיותירחאבוונבזעיומייצחבטפשמב

לארשיהוקמ13ונשדקמםוקמ‐‐ןושארמםורמדובכ

ובתכיץראב)ירוסו(ירוסיושביךיבזעלכהוהי

הוהיינאפר14הוהיתאםייחםימרוקמובזעיכ

המההנה15התאיתלהתיכהעשואוינעישוהאפראו

יתצאאלינאו16אנאוביהוהירבדהיאילאםירמא

תעדיהתא‐‐יתיואתהאלשונאםויוךירחאהערמ

התחמלילהיהתלא17היהךינפחכניתפשאצומ

‐ינאהשבאלאויפדרושבי18הערםויבהתאיסחמ

הערםויםהילעאיבהינאהתחאלאוהמהותחי‐

ךלהילאהוהירמאהכ19םרבשןורבשהנשמו

יכלמובואבירשא)םעה(םעינברעשבתדמעו

תרמאו20םלשוריירעשלכבוובואצירשאוהדוהי

הדוהילכוהדוהייכלמהוהירבדועמשםהילא

הכ21הלאהםירעשבםיאבה‐‐םלשורייבשילכו

םויבאשמואשתלאוםכיתושפנבורמשההוהירמא

אשמואיצותאלו22םלשוריירעשבםתאבהותבשה

םתשדקוושעתאלהכאלמלכותבשהםויבםכיתבמ
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ועמשאלו23םכיתובאתאיתיוצרשאכתבשהםויתא

עמושיתלבלםפרעתאושקיוםנזאתאוטהאלו

ןועמשתעמשםאהיהו24רסומתחקיתלבלו)עומש(

תאזהריעהירעשבאשמאיבהיתלבלהוהיםאנילא

הבתושעיתלבלתבשהםויתאשדקלותבשהםויב

םירשוםיכלמתאזהריעהירעשבואבו25הכאלמלכ

המהםיסוסבובכרבםיבכרדודאסכלעםיבשי

ריעההבשיוםלשורייבשיוהדוהישיא‐‐םהירשו

םלשוריתוביבסמוהדוהיירעמואבו26םלועלתאזה

םיאבמבגנהןמורההןמוהלפשהןמוןמינבץראמו

27הוהיתיבהדותיאבמו‐‐הנובלוהחנמוחבזוהלוע

יתלבלותבשהםויתאשדקלילאועמשתאלםאו

יתצהותבשהםויבםלשוריירעשבאבואשמתאש

הבכתאלו‐‐םלשוריתונמראהלכאוהירעשבשא

2רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה18

3ירבדתאךעימשאהמשורצויהתיבתדריוםוק

לעהכאלמהשע)אוההנהו(והנהורצויהתיבדראו

דיב‐‐רמחבהשעאוהרשאילכהתחשנו4םינבאה

רצויהיניעברשירשאכרחאילכוהשעיובשורצויה

הזהרצויכה6רומאלילאהוהירבדיהיו5תושעל

הנההוהיםאנ‐‐לארשיתיבםכלתושעללכואאל

עגר7לארשיתיבידיבםתאןכרצויהדיברמחכ

8דיבאהלוץותנלושותנלהכלממלעויוגלערבדא

לעיתמחנו‐‐וילעיתרבדרשאותערמאוההיוגהבשו

יוגלערבדאעגרו9ולתושעליתבשחרשאהערה

)ערה(הערההשעו10עוטנלותונבלהכלממלעו

רשאהבוטהלעיתמחנו‐‐ילוקבעמשיתלבליניעב

הדוהישיאלאאנרמאהתעו11ותואביטיהליתרמא

יכנאהנההוהירמאהכרמאלםלשורייבשוילעו

אנובושהבשחמםכילעבשחוהערםכילערצוי

12םכיללעמוםכיכרדוביטיהוהערהוכרדמשיא

תוררששיאוךלנוניתובשחמירחאיכשאונורמאו

אנולאשהוהירמאהכןכל13השענערהובל

תלותבדאמהתשעתררעשהלאכעמשימםיוגב

םימושתניםאןונבלגלשידשרוצמבזעיה14לארשי

ורטקיאושלימעינחכשיכ15םילזונ‐‐םירקםירז

ךרדתוביתנתכללםלועיליבשםהיכרדבםולשכיו

)תקירש(תקורשהמשלםצראםושל16הלולסאל

םידקחורכ17ושארבדיניוםשיהילערבועלכםלוע

םדיאםויבםאראםינפאלוףרעביואינפלםציפא

אליכ‐‐תובשחמוהימרילעהבשחנווכלורמאיו18

וכלאיבנמרבדוםכחמהצעוןהכמהרותדבאת

הבישקה19וירבדלכלאהבישקנלאוןושלבוהכנו

הבוטתחתםלשיה20יבירילוקלעמשוילאהוהי

רבדלךינפלידמערכזישפנלהחושורכיכהער

תאןתןכל21םהמךתמחתאבישהלהבוטםהילע

םהישנהניהתוברחידילעםרגהובערלםהינב

םהירוחבתומיגרהויהיםהישנאותונמלאותולכש

איבתיכםהיתבמהקעזעמשת22המחלמבברחיכמ

ינדכלל)החוש(החישורכיכםאתפדודגםהילע

םתצעלכתאתעדיהוהיהתאו23ילגרלונמטםיחפו

לאךינפלמםתאטחוםנועלערפכתלא‐‐תומלילע

השעךפאתעבךינפלםילשכמ)ויהיו(ויהויחמת

םהב

שרחרצויקבקבתינקוךלההוהירמאהכ19

םנהןבאיגלאתאציו2םינהכהינקזמוםעהינקזמו

תאםשתארקו)תיסרחה(תוסרחהרעשחתפרשא

רבדועמשתרמאו3ךילארבדארשאםירבדה

הוהירמאהכםלשורייבשיוהדוהייכלמהוהי

םוקמהלעהעראיבמיננהלארשייהלאתואבצ

ינבזערשאןעי4וינזאהנלצתהעמשלכרשאהזה

םירחאםיהלאלובורטקיוהזהםוקמהתאורכניו

ואלמוהדוהייכלמוםהיתובאוהמהםועדיאלרשא

לעבהתומבתאונבו5םיקנםדהזהםוקמהתא

יתיוצאלרשאלעבלתולע‐‐שאבםהינבתאףרשל

םימיהנהןכל6יבללעהתלעאלויתרבדאלו

תפתהדועהזהםוקמלארקיאלוהוהיםאנםיאב

תצעתאיתקבו7הגרההאיגםאיכ‐‐םנהןבאיגו

ינפלברחבםיתלפהוהזהםוקמבםלשוריוהדוהי

לכאמלםתלבנתאיתתנוםשפנישקבמדיבוםהיביא
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ריעהתאיתמשו8ץראהתמהבלוםימשהףועל

לעקרשיוםשיהילערבעלכהקרשלוהמשלתאזה

רשבתאוםהינברשבתאםיתלכאהו9התכמלכ

רשאקוצמבורוצמבולכאיוהעררשבשיאוםהיתנב

‐קבקבהתרבשו10םשפנישקבמוםהיביאםהלוקיצי

הכםהילאתרמאו11ךתואםיכלההםישנאהיניעל‐

ריעהתאוהזהםעהתארבשאהככתואבצהוהירמא

לכויאלרשארצויהילכתארבשירשאכתאזה

12רובקלםוקמןיאמורבקיתפתבודועהפרהל

תאתתלוויבשוילו‐‐הוהיםאנהזהםוקמלהשעאןכ

יכלמיתבוםלשורייתבויהו13תפתכתאזהריעה

רשאםיתבהלכל‐‐םיאמטהתפתהםוקמכהדוהי

םיכסנךסהוםימשהאבצלכלםהיתגגלעורטק

וחלשרשאתפתהמוהימריאביו14םירחאםיהלאל

לארמאיוהוהיתיברצחבדמעיואבנהלםשהוהי

יננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ15םעהלכ

רשאהערהלכתאהירעלכלעותאזהריעהלאיבמ

תאעומשיתלבלםפרעתאושקהיכהילעיתרבד

ירבד

דיגנדיקפאוהוןהכהרמאןברוחשפעמשיו20

2הלאהםירבדהתאאבנוהימריתאהוהיתיבב

תכפהמהלעותאןתיואיבנהוהימריתארוחשפהכיו

יהיו3הוהיתיבברשאןוילעהןמינברעשברשא

רמאיותכפהמהןמוהימריתארוחשפאציותרחממ

רוגמםאיכ‐‐ךמשהוהיארקרוחשפאלוהימריוילא

לכלוךלרוגמלךנתניננההוהירמאהכיכ4ביבסמ

לכתאותוארךיניעו‐‐םהיביאברחבולפנוךיבהא

ברחבםכהוהלבבםלגהולבבךלמדיבןתאהדוהי

לכתאוהעיגילכתאותאזהריעהןסחלכתאיתתנו5

םהיביאדיבןתאהדוהייכלמתורצואלכתאוהרקי

לכורוחשפהתאו6הלבבםואיבהוםוחקלוםוזזבו

םשותומתםשואובתלבבויבשבוכלתךתיביבשי

7רקשבםהלתאבנרשאךיבהאלכוהתא‐‐רבקת

לכקוחשליתייהלכותוינתקזחתפאוהוהיינתיתפ

דשוסמחקעזארבדאידמיכ8ילגעלהלכםויה

םויהלכסלקלוהפרחלילהוהירבדהיהיכארקא

היהוומשבדוערבדאאלוונרכזאאליתרמאו9

אלולכלכיתיאלנויתמצעברצעתרעבשאכיבלב

ודיגהביבסמרוגמםיברתבדיתעמשיכ10לכוא

הלכונוהתפיילואיעלצירמשימלששונאלכונדיגנו

לעץירערובגכיתואהוהיו11ונממונתמקנהחקנוול

וליכשהאליכדאמושבולכיאלוולשכייפדרןכ

קידצןחבתואבצהוהיו12חכשתאלםלועתמלכ

יתילגךילאיכםהמךתמקנהאראבלותוילכהאר

תאליצהיכהוהיתאוללה‐‐הוהילוריש13יבירתא

וביתדלירשאםויהרורא14םיערמדימןויבאשפנ

שיאהרורא15ךורביהילאימאינתדלירשאםוי

חמש‐‐רכזןבךלדלירמאליבאתארשברשא

הוהיךפהרשאםירעכאוההשיאההיהו16והחמש

17םירהצתעבהעורתורקבבהקעזעמשוםחנאלו

המחרוירבקימאיליהתוםחרמינתתומאלרשא

ןוגיולמעתוארליתאציםחרמהזהמל18םלועתרה

ימיתשבבולכיו

חלשב‐‐הוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה21

הינפצתאוהיכלמןברוחשפתאוהיקדצךלמהוילא

יכהוהיתאונדעבאנשרד2רמאלןהכההישעמןב

הוהיהשעיילואונילעםחלנלבבךלמרצארדכובנ

והימרירמאיו3ונילעמהלעיוויתאלפנלככונתוא

יהלאהוהירמאהכ4והיקדצלאןרמאתהכםהילא

רשאםכדיברשאהמחלמהילכתאבסמיננהלארשי

םירצהםידשכהתאולבבךלמתאםבםימחלנםתא

ריעהךותלאםתואיתפסאוהמוחלץוחמםכילע

הקזחעורזבוהיוטנדיבםכתאינאיתמחלנו5תאזה

ריעהיבשויתאיתיכהו6לודגףצקבוהמחבוףאבו

7ותמילודגרבדבהמהבהתאוםדאהתאותאזה

הדוהיךלמוהיקדצתאןתאהוהיםאנןכירחאו

ןמתאזהריעבםיראשנהתאוםעהתאווידבעתאו

ךלמרצארדכובנדיבבערהןמוברחהןמרבדה

יפלםכהוםשפנישקבמדיבוםהיביאדיבולבב

לאו8םחריאלולמחיאלוםהילעסוחיאל‐‐ברח
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תאםכינפלןתניננההוהירמאהכרמאתהזהםעה

תאזהריעבבשיה9תומהךרדתאוםייחהךרד

םידשכהלעלפנואצויהורבדבובערבוברחבתומי

ללשלושפנולהתיהו)היחו(היחיםכילעםירצה

םאנ‐‐הבוטלאלוהערלתאזהריעבינפיתמשיכ10

ךלמתיבלו11שאבהפרשוןתנתלבבךלמדיבהוהי

הוהירמאהכדודתיב12הוהירבדועמשהדוהי

אצתןפקשועדימלוזגוליצהוטפשמרקבלוניד

םהיללעמערינפמהבכמןיאוהרעבויתמחשאכ

‐‐רשימהרוצקמעהתבשיךילאיננה13)םכיללעמ(

וניתונועמבאוביימוונילעתחיימםירמאההוהיםאנ

יתצהוהוהיםאנםכיללעמירפכםכילעיתדקפו14

היביבסלכהלכאוהרעיבשא

תרבדוהדוהיךלמתיבדרהוהירמאהכ22

ךלמהוהירבדעמשתרמאו2הזהרבדהתאםש

םיאבהךמעוךידבעוהתאדודאסכלעבשיההדוהי

הקדצוטפשמושעהוהירמאהכ3הלאהםירעשב

לאונתלאהנמלאוםותירגוקושעדימלוזגוליצהו

ושעםאיכ4הזהםוקמבוכפשתלאיקנםדווסמחת

םיכלמהזהתיבהירעשבואבו‐‐הזהרבדהתאושעת

אוהםיסוסבובכרבםיבכרואסכלעדודלםיבשי

‐‐הלאהםירבדהתאועמשתאלםאו5ומעוודבעו

6הזהתיבההיהיהברחליכהוהיםאניתעבשניב

ילהתאדעלגהדוהיךלמתיבלעהוהירמאהכיכ

הבשונאלםירערבדמךתישאאלםאןונבלהשאר

ותרכווילכושיאםיתחשמךילעיתשדקו7)ובשונ(

לעםיברםיוגורבעו8שאהלעוליפהוךיזרארחבמ

הוהיהשעהמלעוהערלאשיאורמאותאזהריעה

ובזערשאלע‐‐ורמאו9תאזההלודגהריעלהככ

םירחאםיהלאלווחתשיוםהיהלאהוהיתירבתא

וכבוכבולודנתלאותמלוכבתלא10םודבעיו

יכ11ותדלומץראתאהארודועבושיאליכ‐‐ךלהל

ךלמההדוהיךלמוהישאיןבםלשלאהוהירמאהכ

בושיאלהזהםוקמהןמאצירשאויבאוהישאיתחת

תאותומיםש‐‐ותאולגהרשאםוקמביכ12דועםש

קדצאלבותיבהנביוה13דועהאריאלתאזהץראה

אלולעפוםנחדבעיוהערבטפשמאלבויתוילעו

םיחורמתוילעותודמתיבילהנבארמאה14ולןתי

ךלמתה15רששבחושמוזראבןופסוינולחולערקו

השעוהתשולכאאולהךיבאזראבהרחתמהתאיכ

בוטזאןויבאוינעןידןד16ולבוטזא‐‐הקדצוטפשמ

ךבלוךיניעןיאיכ17הוהיםאניתאתעדהאיהאולה

לעוקשעהלעוךופשליקנהםדלעוךעצבלעםאיכ

םיקיוהילאהוהירמאהכןכל18תושעלהצורמה

יוהויחאיוהולודפסיאלהדוהיךלמוהישאיןב

תרובק19הדהיוהוןודאיוהולודפסיאלתוחא

20םלשוריירעשלהאלהמךלשהובוחסרבקירומח

םירבעמיקעצוךלוקינתןשבבויקעצוןונבלהילע

ךיתולשבךילאיתרבד21ךיבהאמלכורבשניכ

תעמשאליכךירוענמךכרדהזעמשאאלתרמא

וכלייבשבךיבהאמוחורהערתךיערלכ22ילוקב

)תבשי(יתבשי23ךתערלכמתמלכנוישבתזאיכ

ךלאבבתנחנהמםיזראב)תננקמ(יתננקמןונבלב

היהיםאיכהוהיםאנינאיח24הדליכליחםילבח

יכינימידילעםתוחהדוהיךלמםיקיוהיןבוהינכ

רשאדיבוךשפנישקבמדיבךיתתנו25ךנקתאםשמ

דיבולבבךלמרצארדכובנדיבו‐‐םהינפמרוגיהתא

לעךתדלירשאךמאתאוךתאיתלטהו26םידשכה

לעו27ותומתםשוםשםתדליאלרשאתרחאץראה

המשםשבושל‐‐םשפנתאםיאשנמםהרשאץראה

םאוהינכהזהשיאהץופנהזבנבצעה28ובושיאל

לעוכלשהווערזואוהולטוהעודמובץפחןיאילכ

רבדיעמש‐‐ץראץראץרא29ועדיאלרשאץראה

‐‐ירירעהזהשיאהתאובתכהוהירמאהכ30הוהי

לעבשישיאוערזמחלציאליכוימיבחלציאלרבג

הדוהיבדועלשמודודאסכ

‐יתיערמןאצתאםיצפמוםידבאמםיעריוה23

לעלארשייהלאהוהירמאהכןכל2הוהיםאנ‐

םוחדתוינאצתאםתצפהםתאימעתאםיערהםיערה

םכיללעמערתאםכילעדקפיננהםתאםתדקפאלו
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תוצראהלכמינאצתיראשתאץבקאינאו3הוהיםאנ

ורפוןהונלעןהתאיתבשהוםשםתאיתחדהרשא

דועוארייאלוםוערוםיערםהילעיתמקהו4וברו

םאנםיאבםימיהנה5הוהיםאנודקפיאלוותחיאלו

ליכשהוךלמךלמוקידצחמצדודליתמקהוהוהי

הדוהיעשותוימיב6ץראבהקדצוטפשמהשעו

ונקדצהוהיוארקירשאומשהזוחטבלןכשילארשיו

יחדועורמאיאלוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל7

יכ8םירצמץראמלארשיינבתאהלעהרשאהוהי

תיבערזתאאיבהרשאוהלעהרשאהוהייחםא

םיתחדהרשאתוצראהלכמוהנופצץראמלארשי

יברקביבלרבשנםיאבנל9םתמדאלעובשיוםש

ןייורבערבגכורוכששיאכיתייה‐‐יתומצעלכופחר

האלמםיפאנמיכ10ושדקירבדינפמוהוהיינפמ

רבדמתואנושביץראההלבאהלאינפמיכ‐‐ץראה

םגאיבנםגיכ11ןכאלםתרובגוהערםתצורמיהתו

ןכל12הוהיםאנםתעריתאצמיתיבבםגופנחןהכ

ולפנווחדיהלפאבתוקלקלחכםהלםכרדהיהי

13הוהיםאנםתדקפתנשהערםהילעאיבאיכהב

תאועתיולעבבואבנההלפתיתיארןורמשיאיבנבו

הרורעשיתיארםלשורייאבנבו14לארשיתאימע

ובשיתלבלםיערמידיוקזחורקשבךלהוףואנ

15הרמעכהיבשיוםדסכםלכילויהותערמשיא

ליכאמיננהםיאבנהלעתואבצהוהירמאהכןכל

םלשורייאיבנתאמיכשארימםיתקשהוהנעלםתוא

לאתואבצהוהירמאהכ16ץראהלכלהפנחהאצי

םילבהמ‐‐םכלםיאבנהםיאבנהירבדלעועמשת

םירמא17הוהייפמאלורבדיםבלןוזחםכתאהמה

ךלהלכוםכלהיהיםולשהוהירבדיצאנמלרומא

ימיכ18הערםכילעאובתאלורמאובלתוררשב

בישקהימורבדתאעמשיואריוהוהידוסבדמע

האציהמחהוהיתרעסהנה19עמשיו)ורבד(ירבד

ףאבושיאל20לוחיםיעשרשארלעללוחתמרעסו

םימיהתירחאבובלתומזמומיקהדעוותשעדעהוהי

וצרםהוםיאבנהתאיתחלשאל21הניבהבוננובתת

‐ידוסבודמעםאו22ואבנםהוםהילאיתרבדאל

ערמוערהםכרדמםובשיוימעתאירבדועמשיו‐

יהלאאלוהוהיםאנינאברקמיהלאה23םהיללעמ

םאנונאראאלינאוםירתסמבשיארתסיםא24קחרמ

הוהיםאנאלמינאץראהתאוםימשהתאאולההוהי

רקשימשבםיאבנהםיאבנהורמארשאתאיתעמש25

‐‐םיאבנהבלבשיהיתמדע26יתמלחיתמלחרמאל

חיכשהלםיבשחה27םבלתמרתיאיבנורקשהיאבנ

‐‐והערלשיאורפסירשאםתמולחבימשימעתא

רשאאיבנה28לעבבימשתאםתובאוחכשרשאכ

ירבדרבדיותאירבדרשאוםולחרפסיםולחותא

ירבדהכאולה29הוהיםאנרבהתאןבתלהמתמא

לעיננהןכל30עלסץצפישיטפכוהוהיםאנשאכ

יננה31והערתאמשיאירבדיבנגמהוהיםאנםיאבנה

32םאנומאניוםנושלםיחקלההוהיםאנםאיבנהלע

ועתיוםורפסיוהוהיםאנרקשתומלחיאבנלעיננה

אלוםיתחלשאליכנאוםתוזחפבוםהירקשבימעתא

יכו33הוהיםאנ‐‐הזהםעלוליעויאלליעוהוםיתיוצ

אשמהמרמאלןהכואאיבנהואהזהםעהךלאשי

םאנםכתאיתשטנואשמהמתאםהילאתרמאו‐‐הוהי

‐הוהיאשמרמאירשאםעהוןהכהואיבנהו34הוהי

ורמאתהכ35ותיבלעואוההשיאהלעיתדקפו‐

רבדהמוהוהיהנעהמויחאלאשיאווהערלעשיא

היהיאשמהיכדועורכזתאלהוהיאשמו36הוהי

הוהיםייחםיהלאירבדתאםתכפהוורבדשיאל

הוהיךנעהמאיבנהלארמאתהכ37וניהלאתואבצ

הכןכלורמאתהוהיאשמםאו38הוהירבדהמו

‐‐הוהיאשמהזהרבדהתאםכרמאןעיהוהירמא

ןכל39הוהיאשמורמאתאלרמאלםכילאחלשאו

רשאריעהתאוםכתאיתשטנואשנםכתאיתישנויננה

םכילעיתתנו40ינפלעמ‐‐םכיתובאלוםכליתתנ

חכשתאלרשאםלועתומלכוםלועתפרח

םידעומםינאתיאדודינשהנהוהוהיינארה24

לבבךלמרצארדכובנתולגהירחאהוהילכיהינפל

הדוהיירשתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבוהינכיתא



הימרי 315

דודה2לבבםאביוםלשורימרגסמהתאושרחהתאו

דחאדודהותורכבהינאתכדאמתובטםינאתדחא

רמאיו3ערמהנלכאתאלרשאדאמתוערםינאת

םינאתהםינאתרמאווהימריהארהתאהמילאהוהי

אלרשאדאמתוערתוערהודאמתובטתובטה

רמאהכ5רמאלילאהוהירבדיהיו4ערמהנלכאת

תאריכאןכהלאהתובטהםינאתכלארשייהלאהוהי

‐םידשכץראהזהםוקמהןמיתחלשרשאהדוהיתולג

לעםיתבשהוהבוטלםהילעיניעיתמשו6הבוטל‐

שותאאלוםיתעטנוסרהאאלוםיתינבותאזהץראה

ילויהוהוהיינאיכיתאתעדלבלםהליתתנו7

לכבילאובשייכםיהלאלםהלהיהאיכנאוםעל

יכערמהנלכאתאלרשאתוערהםינאתכו8םבל

תאוהדוהיךלמוהיקדצתאןתאןכהוהירמאהכ

תאזהץראבםיראשנהםלשוריתיראשתאווירש

)הועזל(העוזלםיתתנו9םירצמץראבםיבשיהו

הנינשללשמלוהפרחלץראהתוכלממלכלהערל

יתחלשו10םשםחידארשאתומקמהלכבהללקלו

לעמםמתדערבדהתאובערהתאברחהתאםב

םהיתובאלוםהליתתנרשאהמדאה

הדוהיםעלכלעוהימרילעהיהרשארבדה25

איההדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברההנשב

רשא2לבבךלמרצארדכובנלתינשארההנשה

יבשילכלאוהדוהיםעלכלעאיבנהוהימרירבד

ןבוהישאילהנשהרשעשלשןמ3רמאלםלשורי

םירשעושלשהזהזהםויהדעוהדוהיךלמןומא

רבדוםיכשאםכילארבדאוילאהוהירבדהיההנש

וידבעלכתאםכילאהוהיחלשו4םתעמשאלו

תאםתיטהאלוםתעמשאלו‐‐חלשוםכשהםיאבנה

הערהוכרדמשיאאנובושרמאל5עמשלםכנזא

םכלהוהיןתנרשאהמדאהלעובשוםכיללעמערמו

ירחאוכלתלאו6םלועדעוםלועןמל‐‐םכיתובאלו

וסיעכתאלוםהלתוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלא

םתעמשאלו7םכלעראאלוםכידיהשעמביתוא

השעמב)ינסיעכה(ינוסעכהןעמלהוהיםאנילא

ןעיתואבצהוהירמאהכןכל8םכלערלםכידי

תאיתחקלוחלשיננה9ירבדתאםתעמשאלרשא

ךלמרצארדכובנלאוהוהיםאנןופצתוחפשמלכ

לעוהיבשילעותאזהץראהלעםיתאבהוידבעלבב

המשלםיתמשו‐‐םיתמרחהוביבסהלאהםיוגהלכ

ןוששלוקםהמיתדבאהו10םלועתוברחלוהקרשלו

רואוםיחרלוק‐‐הלכלוקוןתחלוקהחמשלוקו

ודבעוהמשלהברחלתאזהץראהלכהתיהו11רנ

היהו12הנשםיעבש‐‐לבבךלמתאהלאהםיוגה

יוגהלעולבבךלמלעדקפאהנשםיעבשתואלמכ

יתמשוםידשכץראלעו‐‐םנועתאהוהיםאנאוהה

ץראהלע)יתאבהו(יתואבהו13םלועתוממשלותא

בותכהלכתא‐‐הילעיתרבדרשאירבדלכתאאיהה

יכ14םיוגהלכלעוהימריאבנרשאהזהרפסב

יתמלשוםילודגםיכלמוםיברםיוגהמהםגםבודבע

הוהירמאהכיכ15םהידיהשעמכוםלעפכםהל

ידימתאזההמחהןייהסוכתאחקילאלארשייהלא

ךתואחלשיכנארשאםיוגהלכתאותאהתיקשהו

רשאברחהינפמוללהתהוושעגתהוותשו16םהילא

הקשאוהוהידימסוכהתאחקאו17םתניבחלשיכנא

םלשוריתא18םהילאהוהיינחלשרשאםיוגהלכתא

םתאתתלהירשתאהיכלמתאוהדוהיירעתאו

תא19הזהםויכ‐‐הללקלוהקרשלהמשלהברחל

ומעלכתאווירשתאווידבעתאוםירצמךלמהערפ

לכתאוץועהץראיכלמלכתאוברעהלכתאו20

ןורקעתאוהזעתאוןולקשאתאוםיתשלפץראיכלמ

ינבתאובאומתאוםודאתא21דודשאתיראשתאו

תאוןודיציכלמלכתאורציכלמלכתאו22ןומע

אמיתתאוןדדתאו23םיהרבעברשאיאהיכלמ

ברעיכלמלכתאו24האפיצוצקלכתאוזובתאו

לכתאו25רבדמבםינכשהברעהיכלמלכתאו

ידמיכלמלכתאוםליעיכלמלכתאוירמזיכלמ

לאשיאםיקחרהוםיברקהןופצהיכלמלכתאו26

המדאהינפלערשאץראהתוכלממהלכתאוויחא

רמאהכםהילאתרמאו27םהירחאהתשיךששךלמו
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ולפנוויקוורכשוותשלארשייהלאתואבצהוהי

28םכיניבחלשיכנארשאברחהינפמ‐‐ומוקתאלו

תרמאותותשל‐‐ךדימסוכהתחקלונאמייכהיהו

הנהיכ29ותשתותש‐‐תואבצהוהירמאהכםהילא

םתאוערהללחמיכנאהילעימשארקנרשאריעב

יבשילכלעארקינאברחיכ‐‐וקנתאלוקנתהקנה

לכתאםהילאאבנתהתאו30תואבצהוהיםאנץראה

גאשיםורממהוהיםהילאתרמאוהלאהםירבדה

דדיהוהונלעגאשיגאש‐‐ולוקןתיושדקןועממו

דעןואשאב31ץראהיבשילכלאהנעיםיכרדכ

לכלאוהטפשנםיוגבהוהילביריכ‐‐ץראההצק

הוהירמאהכ32הוהיםאנברחלםנתנםיעשרהרשב

רועילודגרעסויוגלאיוגמתאציהערהנהתואבצ

הצקמאוההםויבהוהייללחויהו33ץראיתכרימ

אלוופסאיאלוודפסיאלץראההצקדעוץראה

םיערהוליליה34ויהיהמדאהינפלעןמדל‐‐ורבקי

חובטלםכימיואלמיכ‐‐ןאצהירידאושלפתהווקעזו

ןמסונמדבאו35הדמחילככםתלפנוםכיתוצופתו

םיערהתקעצלוק36ןאצהירידאמהטילפוםיערה

37םתיערמתאהוהידדשיכ‐‐ןאצהירידאתלליו

ריפככבזע38הוהיףאןורחינפמםולשהתואנומדנו

ינפמוהנויהןורחינפמהמשלםצראהתיהיכ‐‐וכס

ופאןורח

ךלמ‐‐והישאיןבםיקיוהיתוכלממתישארב26

רמאהכ2רמאלהוהיתאמהזהרבדההיההדוהי

הדוהיירעלכלעתרבדוהוהיתיברצחבדמעהוהי

רשאםירבדהלכתאהוהיתיבתוחתשהלםיאבה

‐ועמשיילוא3רבדערגתלאםהילארבדלךיתיוצ

רשאהערהלאיתמחנוהערהוכרדמשיאובשיו‐

תרמאו4םהיללעמערינפמםהלתושעלבשחיכנא

תכללילאועמשתאלםאהוהירמאהכםהילא

ידבעירבדלעעמשל5םכינפליתתנרשאיתרותב

אלוחלשוםכשהוםכילאחלשיכנארשאםיאבנה

ריעהתאוהלשכהזהתיבהתאיתתנו6םתעמש

ועמשיו7ץראהיוגלכלהללקלןתא)תאזה(התאזה

תארבדמוהימריתאםעהלכוםיאבנהוםינהכה

והימריתולככיהיו8הוהיתיבבהלאהםירבדה

םעהלכלארבדלהוהיהוצרשאלכתארבדל

תומ‐‐רמאלםעהלכוםיאיבנהוםינהכהותאושפתיו

היהיולשכרמאלהוהיםשבתיבנעודמ9תומת

לכלהקיובשויןיאמברחתתאזהריעהוהזהתיבה

תאהדוהיירשועמשיו10הוהיתיבבוהימרילאםעה

ובשיוהוהיתיבךלמהתיבמולעיוהלאהםירבדה

םיאבנהוםינהכהורמאיו11שדחההוהירעשחתפב

הזהשיאלתומטפשמרמאלםעהלכלאוםירשהלא

12םכינזאבםתעמשרשאכתאזהריעהלאאבניכ

רמאלםעהלכלאוםירשהלכלאוהימרירמאיו

תאתאזהריעהלאוהזהתיבהלאאבנהלינחלשהוהי

םכיכרדוביטיההתעו13םתעמשרשאםירבדהלכ

‐הוהיםחניוםכיהלאהוהילוקבועמשוםכיללעמו

םכדיביננהינאו14םכילערבדרשאהערהלא‐

םאיכועדתעדיךא15םכיניעברשיכובוטכילושע

לאוםכילעםינתנםתאיקנםדיכ‐‐יתאםתאםיתממ

םכילעהוהיינחלשתמאביכהיבשילאותאזהריעה

ורמאיו16הלאהםירבדהלכתאםכינזאברבדל

שיאלןיאםיאיבנהלאוםינהכהלאםעהלכוםירשה

17ונילארבדוניהלאהוהיםשביכתומטפשמהזה

םעהלהקלכלאורמאיוץראהינקזמםישנאומקיו

ימיבאבנהיהיתשרומה)הכימ(היכימ18רמאל

רמאלהדוהיםעלכלארמאיוהדוהיךלמוהיקזח

םילשוריושרחתהדשןויצתואבצהוהירמאהכ

והתמהתמהה19רעיתומבלתיבהרהוהיהתםייע

‐‐הוהיתאאריאלההדוהילכוהדוהיךלמוהיקזח

רבדרשאהערהלאהוהיםחניוהוהיינפתאלחיו

20וניתושפנלע‐‐הלודגהערםישעונחנאוםהילע

והיעמשןבוהירואהוהיםשבאבנתמהיהשיאםגו

ץראהלעותאזהריעהלעאבניוםירעיהתירקמ

םיקיוהיךלמהעמשיו21והימריירבדלככתאזה

ךלמהשקביווירבדתאםירשהלכווירובגלכו

22םירצמאביוחרביואריווהירואעמשיוותימה
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ןבןתנלאתאםירצמ‐‐םישנאםיקיוהיךלמהחלשיו

והירואתאואיצויו23םירצמלאותאםישנאורובכע

ברחבוהכיוםיקיוהיךלמהלאוהאביוםירצממ

םקיחאדיךא24םעהינבירבקלאותלבנתאךלשיו

םעהדיבותאתתיתלבל‐‐והימריתאהתיהןפשןב

ותימהל

ךלמ‐‐והישואיןבםקיוהיתכלממתישארב27

2רמאלהוהיתאמהימרילאהזהרבדההיההדוהי

לעםתתנותוטמותורסומךלהשעילאהוהירמאהכ

לאובאומךלמלאוםודאךלמלאםתחלשו3ךראוצ

דיב‐‐ןודיצךלמלאורצךלמלאוןומעינבךלמ

4הדוהיךלמוהיקדצלאםלשוריםיאבהםיכאלמ

תואבצהוהירמאהכרמאלםהינדאלאםתאתיוצו

יתישעיכנא5םכינדאלאורמאתהכלארשייהלא

ץראהינפלערשאהמהבהתאוםדאהתאץראהתא

רשירשאלהיתתנוהיוטנהיעורזבולודגהיחכב

דיבהלאהתוצראהלכתאיתתניכנאהתעו6יניעב

יתתנהדשהתיחתאםגוידבעלבבךלמרצאנדכובנ

‐ונבןבתאוונבתאוםיוגהלכותאודבעו7ודבעלול

םיכלמוםיברםיוגובודבעואוהםגוצראתעאבדע‐

תאותאודבעיאלרשאהכלממהויוגההיהו8םילדג

וראוצתאןתיאלרשאתאולבבךלמרצאנדכובנ

לעדקפארבדבובערבוברחב‐‐לבבךלמלעב

לאםתאו9ודיבםתאימתדעהוהיםאנאוההיוגה

לאוםכיתמלחלאוםכימסקלאוםכיאיבנלאועמשת

רמאלםכילאםירמאםהרשא‐‐םכיפשכלאוםכיננע

םכלםיאבנםהרקשיכ10לבבךלמתאודבעתאל

םכתאיתחדהוםכתמדאלעמםכתאקיחרהןעמל

ךלמלעבוראוצתאאיבירשאיוגהו11םתדבאו

הדבעוהוהיםאנותמדאלעויתחנהוודבעו‐‐לבב

לככיתרבדהדוהיךלמהיקדצלאו12הבבשיו

ךלמלעבםכיראוצתאואיבהרמאלהלאהםירבדה

ךמעוהתאותומתהמל13ויחו‐‐ומעוותאודבעולבב

רשאיוגהלאהוהירבדרשאכ‐‐רבדבובערבברחב

ירבדלאועמשתלאו14לבבךלמתאדבעיאל

ךלמתאודבעתאלרמאלםכילאםירמאהםיאבנה

םאנםיתחלשאליכ15םכלםיאבנםהרקשיכלבב

םכתאיחידהןעמלרקשלימשבםיאבנםהוהוהי

םינהכהלאו16םכלםיאבנהםיאבנהוםתא‐‐םתדבאו

לאהוהירמאהכרמאליתרבדהזהםעהלכלאו

הנהרמאלםכלםיאבנהםכיאיבנירבדלאועמשת

רקשיכהרהמהתעהלבבמםיבשומהוהיתיבילכ

ךלמתאודבעםהילאועמשתלא17םכלםיאבנהמה

םיאבנםאו18הברחתאזהריעההיהתהמלויחולבב

תואבצהוהיבאנועגפי‐‐םתאהוהירבדשיםאוםה

ךלמתיבוהוהיתיבבםירתונהםילכהואביתלבל

תואבצהוהירמאהכיכ19הלבבםלשוריבוהדוהי

םילכהרתילעו‐‐תונכמהלעוםיהלעוםידמעהלא

רצאנדכובנםחקלאלרשא20תאזהריעבםירתונה

םיקיוהיןב)הינכי(הינוכיתאותולגבלבבךלמ

הדוהיירחלכתאוהלבבםלשורימהדוהיךלמ

‐לארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ21םלשוריו

הדוהיךלמתיבוהוהיתיבםירתונהםילכהלע‐

ידקפםוידע‐‐ויהיהמשוואבויהלבב22םלשוריו

הזהםוקמהלאםיתבישהוםיתילעהוהוהיםאנםתא

ךלמהיקדצתכלממתישארבאיהההנשביהיו28

רמאישימחהשדחבתיעברה)הנשב(תנשבהדוהי

הוהיתיבבןועבגמרשאאיבנהרוזעןבהיננחילא

תואבצהוהירמאהכ2רמאלםעהלכוםינהכהיניעל

3לבבךלמלעתאיתרבשרמאל‐‐לארשייהלא

לכתאהזהםוקמהלאבישמינאםימיםיתנשדועב

ןמלבבךלמרצאנדכובנחקלרשא‐‐הוהיתיבילכ

םיקיוהיןבהינכיתאו4לבבםאיביוהזהםוקמה

ינאהלבבםיאבההדוהיתולגלכתאוהדוהיךלמ

לעתארבשאיכהוהיםאנ‐‐הזהםוקמהלאבישמ

איבנההיננחלאאיבנההימרירמאיו5לבבךלמ

6הוהיתיבבםידמעהםעהלכיניעלוםינהכהיניעל

תאהוהיםקיהוהיהשעיןכןמאאיבנההימרירמאיו

הלוגהלכוהוהיתיבילכבישהלתאבנרשאךירבד

הזהרבדהאנעמשךא7הזהםוקמהלאלבבמ
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םיאיבנה8םעהלכינזאבוךינזאברבדיכנארשא

תוצראלאואבניוםלועהןמ‐‐ךינפלוינפלויהרשא

רבדלוהערלוהמחלמלתולדגתוכלממלעותובר

עדויאיבנהרבדאבב‐‐םולשלאבנירשאאיבנה9

איבנההיננחחקיו10תמאבהוהיוחלשרשאאיבנה

11והרבשיואיבנההימריראוצלעמהטומהתא

הככהוהירמאהכרמאלםעהלכיניעלהיננחרמאיו

םיתנשדועבלבבךלמרצאנדכבנלעתארבשא

וכרדלאיבנההימריךליוםיוגהלכראוצלעמםימי

איבנההיננחרובשירחאהימרילאהוהירבדיהיו12

ךולה13רמאלאיבנההימריראוצלעמהטומהתא

ץעתטומהוהירמאהכרמאלהיננחלאתרמאו

רמאהכיכ14לזרבתוטמןהיתחתתישעותרבש

ראוצלעיתתנלזרבלעלארשייהלאתואבצהוהי

‐‐לבבךלמרצאנדכבנתאדבעלהלאהםיוגהלכ

הימרירמאיו15וליתתנהדשהתיחתאםגווהדבעו

ךחלשאלהיננחאנעמשאיבנההיננחלאאיבנה

ןכל16רקשלעהזהםעהתאתחטבההתאו‐‐הוהי

הנשההמדאהינפלעמךחלשמיננההוהירמאהכ

איבנההיננחתמיו17הוהילאתרבדהרסיכתמהתא

יעיבשהשדחבאיהההנשב

איבנההימריחלשרשארפסהירבדהלאו29

לאוםינהכהלאוהלוגהינקזרתילא‐‐םלשורימ

רצאנדכובנהלגהרשאםעהלכלאוםיאיבנה

הריבגהוךלמההינכיתאצירחא2הלבבםלשורימ

‐‐רגסמהושרחהוםלשוריוהדוהיירשםיסירסהו

היקלחןבהירמגוןפשןבהשעלאדיב3םלשורימ

ךלמרצאנדכובנלאהדוהיךלמהיקדצחלשרשא

יהלאתואבצהוהירמאהכ4רמאלהלבב‐‐לבב

5הלבבםלשורימיתילגהרשא‐‐הלוגהלכללארשי

םישנוחק6ןירפתאולכאותונגועטנוובשוםיתבונב

םכיתונבתאוםישנםכינבלוחקותונבוםינבודילוהו

וטעמתלאוםשוברותונבוםינבהנדלתוםישנאלונת

המשםכתאיתילגהרשאריעהםולשתאושרדו7

םכלהיהיהמולשביכהוהילאהדעבוללפתהו

לאלארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ8םולש

לאוםכימסקוםכברקברשאםכיאיבנםכלואישי

רקשביכ9םימלחמםתארשאםכיתמלחלאועמשת

10הוהיםאנםיתחלשאלימשבםכלםיאבנםה

הנשםיעבשלבבלתאלמיפליכהוהירמאהכיכ

בישהלבוטהירבדתאםכילעיתמקהוםכתאדקפא

תבשחמהתאיתעדייכנאיכ11הזהםוקמהלאםכתא

םולשתובשחמהוהיםאנ‐‐םכילעבשחיכנארשא

םתארקו12הוקתותירחאםכלתתלהערלאלו

13םכילאיתעמשוילאםתללפתהוםתכלהויתא

םכבבללכבינשרדתיכםתאצמויתאםתשקבו

םכתיבשתאיתבשוהוהיםאנםכליתאצמנו14

תומוקמהלכמוםיוגהלכמםכתאיתצבקו)םכתובש(

‐‐םכתאיתבשהוהוהיםאנםשםכתאיתחדהרשא

םתרמאיכ15םשמםכתאיתילגהרשאםוקמהלא

הוהירמאהכיכ16הלבבםיאבנהוהיונלםיקה

בשויהםעהלכלאודודאסכלאבשויהךלמהלא

17הלוגבםכתאואציאלרשאםכיחאתאזהריעב

תאברחהתאםבחלשמיננהתואבצהוהירמאהכ

רשאםירעשהםינאתכםתואיתתנורבדהתאובערה

בערבברחבםהירחאיתפדרו18ערמהנלכאתאל

ץראהתוכלממלכל)הועזל(העוזלםיתתנורבדבו

רשאםיוגהלכבהפרחלוהקרשלוהמשלוהלאל

םאנירבדלאועמשאלרשאתחת19םשםיתחדה

םכשהםיאבנהידבעתאםהילאיתחלשרשא‐‐הוהי

רבדועמשםתאו20הוהיםאנםתעמשאלוחלשו

הכ21הלבבםלשורימיתחלשרשא‐‐הלוגהלכהוהי

הילוקןבבאחאלאלארשייהלאתואבצהוהירמא

יננהרקשימשבםכלםיאבנההישעמןבוהיקדצלאו

םכיניעלםכהולבבךלמרצארדכובנדיבםתאןתנ

לבבברשאהדוהיתולגלכלהללקםהמחקלו22

ךלמםלקרשאבחאכווהיקדצכהוהיךמשירמאל

תאופאניולארשיבהלבנושערשאןעי23שאבלבב

םתיוצאולרשארקשימשברבדורבדיוםהיערישנ

והיעמשלאו24הוהיםאנדעו)עדויה(עדיוהיכנאו
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יהלאתואבצהוהירמאהכ25רמאלרמאתימלחנה

םירפסהכמשבתחלשהתארשאןעירמאל‐‐לארשי

הישעמןבהינפצלאוםלשוריברשאםעהלכלא

תחתןהכךנתנהוהי26רמאלםינהכהלכלאוןהכה

עגשמשיאלכלהוהיתיבםידקפתויהלןהכהעדיוהי

התעו27קניצהלאותכפהמהלאותאהתתנואבנתמו

28םכלאבנתמה‐‐יתתנעהוהימריבתרעגאלהמל

ונבאיההכרא‐‐רמאללבבונילאחלשןכלעיכ

ארקיו29ןהירפתאולכאותונגועטנוובשוםיתב

30איבנהוהימריינזאבהזהרפסהתאןהכההינפצ

לכלעחלש31רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו

ןעיימלחנההיעמשלאהוהירמאהכרמאלהלוגה

םכתאחטביוויתחלשאלינאוהיעמשםכלאבנרשא

היעמשלעדקפיננההוהירמאהכןכל32רקשלע

םעהךותבבשוישיאולהיהיאל‐‐וערזלעוימלחנה

הוהיםאנימעלהשעינארשאבוטבהאריאלוהזה

הוהילערבדהרסיכ

רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה30

תאךלבתכרמאללארשייהלאהוהירמאהכ2

הנהיכ3רפסלא‐‐ךילאיתרבדרשאםירבדהלכ

לארשיימעתובשתאיתבשוהוהיםאנםיאבםימי

יתתנרשאץראהלאםיתבשהוהוהירמאהדוהיו

הוהירבדרשאםירבדההלאו4הושריו‐‐םתובאל

הדרחלוקהוהירמאהכיכ5הדוהילאו‐‐לארשילא

דליםאוארואנולאש6םולשןיאודחפ‐‐ונעמש

הדלויכויצלחלעוידירבגלכיתיארעודמרכז

‐‐אוההםויהלודגיכיוה7ןוקרילםינפלכוכפהנו

היהו8עשויהנממובקעילאיההרצתעווהמכןיאמ

ךראוצלעמולערבשאתואבצהוהיםאנאוההםויב

ודבעו9םירזדועובודבעיאלוקתנאךיתורסומו

םהלםיקארשאםכלמדודתאוםהיהלאהוהיתא

תחתלאוהוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתאו10

ץראמךערזתאוקוחרמךעישומיננהיכ‐‐לארשי

ךתאיכ11דירחמןיאוןנאשוטקשובקעיבשוםיבש

םיוגהלכבהלכהשעאיכךעישוהלהוהיםאנינא

ךיתרסיוהלכהשעאאלךתאךאםשךיתוצפהרשא

שונאהוהירמאהכיכ12ךקנאאלהקנוטפשמל

תואפררוזמלךנידןדןיא13ךתכמהלחנ‐‐ךרבשל

ושרדיאלךתואךוחכשךיבהאמלכ14ךלןיאהלעת

ומצעךנועברלע‐‐ירזכארסומךיתיכהביואתכמיכ

לעךבאכמשונאךרבשלעקעזתהמ15ךיתאטח

לכןכל16ךלהלאיתישע‐‐ךיתאטחומצעךנועבר

ךיסאשויהווכלייבשבםלכךירצלכוולכאיךילכא

ךלהכראהלעאיכ17זבלןתאךיזזבלכוהסשמל

‐‐ךלוארקהחדניכהוהיםאנךאפראךיתוכממו

בשיננההוהירמאהכ18הלןיאשרדאיהןויצ

לעריעהתנבנוםחראויתנכשמובוקעיילהאתובש

הדותםהמאציו19בשיוטפשמלעןומראוהלת

אלוםיתדבכהווטעמיאלוםיתברהוםיקחשמלוקו

יתדקפוןוכתינפלותדעוםדקכוינבויהו20ורעצי

וברקמולשמוונממורידאהיהו21ויצחללכלע

ובלתאברעהזאוהימיכילאשגנוויתברקהואצי

היהאיכנאוםעלילםתייהו22הוהיםאנ‐‐ילאתשגל

רעס‐‐האציהמחהוהיתרעסהנה23םיהלאלםכל

ףאןורחבושיאל24לוחיםיעשרשארלעררוגתמ

םימיהתירחאבובלתומזמומיקהדעוותשעדעהוהי

הבוננובתת

לכלםיהלאלהיהאהוהיםאנאיההתעב31

הוהירמאהכ2םעלילויהיהמהולארשיתוחפשמ

ועיגרהלךולהברחידירשםערבדמבןחאצמ

ךיתבהאםלועתבהאוילהארנהוהיקוחרמ3לארשי

תלותבתינבנוךנבאדוע4דסחךיתכשמןכלע

5םיקחשמלוחמבתאציוךיפתידעתדועלארשי

וללחוםיעטנועטנןורמשירהבםימרכיעטתדוע

הלענוומוקםירפארהבםירצנוארקםוישייכ6

בקעילונרהוהירמאהכיכ7וניהלאהוהילאןויצ

ורמאווללהועימשהםיוגהשארבולהצוהחמש

איבמיננה8לארשיתיראשתאךמעתאהוהיעשוה

רועםב‐‐ץראיתכרימםיתצבקוןופצץראמםתוא

9הנהובושילודגלהקודחיתדליוהרהחספו
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םימילחנלאםכילוא‐‐םליבואםינונחתבוואבייכבב

באללארשיליתייהיכהבולשכיאלרשיךרדב

ודיגהוםיוגהוהירבדועמש10אוהירכבםירפאו

ורמשוונצבקילארשיהרזמורמאוקחרממםייאב

דימולאגובקעיתאהוהיהדפיכ11ורדעהערכ

בוטלאורהנוןויצםורמבוננרוואבו12ונממקזח

רקבוןאצינבלעורהצילעושריתלעוןגדלעהוהי

זא13דועהבאדלופיסויאלוהורןגכםשפנהתיהו

יתכפהוודחיםינקזוםירחבולוחמבהלותבחמשת

יתיורו14םנוגימםיתחמשוםיתמחנוןוששלםלבא

15הוהיםאנועבשייבוטתאימעוןשדםינהכהשפנ

‐‐םירורמתיכביהנעמשנהמרבלוקהוהירמאהכ

ונניאיכהינבלעםחנהלהנאמהינבלעהכבמלחר

העמדמךיניעויכבמךלוקיענמהוהירמאהכ16

17ביואץראמובשוהוהיםאנךתלעפלרכששייכ

18םלובגלםינבובשוהוהיםאנךתירחאלהוקתשיו

אללגעכרסואוינתרסידדונתמםירפאיתעמשעומש

ירחאיכ19יהלאהוהיהתאיכהבושאוינבשהדמל

םגויתשבךרילעיתקפסיעדוהירחאויתמחניבוש

םירפאילריקיןבה20ירוענתפרחיתאשניכיתמלכנ

דועונרכזארכזובירבדידמיכ‐‐םיעשעשדליםא

יביצה21הוהיםאנונמחראםחר‐‐וליעמומהןכלע

ךרדהלסמלךבליתש‐‐םירורמתךלימשםיניצךל

ךירעלאיבשלארשיתלותביבוש)תכלה(יתכלה

ארביכהבבושהתבהןיקמחתתיתמדע22הלא

רמאהכ23רבגבבוסתהבקנץראבהשדחהוהי

הזהרבדהתאורמאידועלארשייהלאתואבצהוהי

הוהיךכרביםתובשתאיבושבוירעבוהדוהיץראב

וירעלכוהדוהיהבובשיו24שדקהרהקדצהונ

הפיעשפניתיורהיכ25רדעבועסנוםירכאודחי

האראויתציקהתאזלע26יתאלמהבאדשפנלכו

יתערזוהוהיםאנםיאבםימיהנה27ילהברעיתנשו

המהבערזוםדאערזהדוהיתיבתאולארשיתיבתא

‐סרהלוץותנלושותנלםהילעיתדקשרשאכהיהו28

עוטנלותונבלםהילעדקשאןכערהלודיבאהלו‐

ולכאתובאדועורמאיאל‐‐םההםימיב29הוהיםאנ

לכתומיונועבשיאםאיכ30הניהקתםינבינשורסב

םיאבםימיהנה31וינשהניהקתרסבהלכאהםדאה

‐‐הדוהיתיבתאולארשיתיבתאיתרכוהוהיםאנ

םתובאתאיתרכרשאתירבכאל32השדחתירב

המהרשאםירצמץראמםאיצוהלםדיביקיזחהםויב

יכ33הוהיםאנ‐‐םביתלעביכנאויתירבתאורפה

םימיהירחאלארשיתיבתאתרכארשאתירבהתאז

םבללעוםברקביתרותתאיתתנהוהיםאנםהה

34םעלילויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוהנבתכא

רמאלויחאתאשיאווהערתאשיאדועודמליאלו

םלודגדעוםנטקמליתואועדיםלוכיכהוהיתאועד

דוערכזאאלםתאטחלוםנועלחלסאיכ‐‐הוהיםאנ

חריתקחםמוירואלשמשןתנהוהירמאהכ35

תואבצהוהיוילגומהיוםיהעגרהלילרואלםיבכוכו

םגהוהיםאנ‐‐ינפלמהלאהםיקחהושמיםא36ומש

הכ37םימיהלכ‐‐ינפליוגתויהמותבשילארשיערז

ידסומורקחיוהלעמלמםימשודמיםאהוהירמא

לכלעלארשיערזלכבסאמאינאםגהטמלץרא

הוהיםאנ)םיאב(םימיהנה38הוהיםאנ‐‐ושערשא

39הנפהרעשלאננחלדגממהוהילריעההתנבנו

בסנוברגתעבגלעודגנהדמה)וק(הוקדועאציו

תומרשהלכוןשדהוםירגפהקמעהלכו40התעג

םיסוסהרעשתנפדעןורדקלחנדע)תומדשה(

םלועלדועסרהיאלושתניאלהוהילשדק‐‐החרזמ

תנשבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה32

הנשהאיה‐‐הדוהיךלמוהיקדצלתירשעה)הנשב(

לבבךלמליחזאו2רצארדכובנלהנשהרשעהנמש

רצחבאולכהיהאיבנהוהימריוםלשורילעםירצ

והיקדצואלכרשא3הדוהיךלמתיברשאהרטמה

רמאהכרמאלאבנהתאעודמרמאלהדוהיךלמ

הדכלולבבךלמדיבתאזהריעהתאןתניננההוהי

יכםידשכהדימטלמיאלהדוהיךלמוהיקדצו4

ויניעוויפםעויפרבדולבבךלמדיבןתניןתנה

היהיםשווהיקדצתאךלוילבבו5הניארתוניעתא
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אלםידשכהתאומחלתיכהוהיםאנותאידקפדע

7רמאלילאהוהירבדהיהוהימרירמאיו6וחילצת

ךלהנקרמאלךילאאבךדדםלשןבלאמנחהנה

תונקלהלאגהטפשמךליכ‐‐תותנעברשאידשתא

רצחלאהוהירבדכידדןבלאמנחילאאביו8

רשאתותנעברשאידשתאאנהנקילארמאיוהרטמה

הנקהלאגהךלוהשריהטפשמךליכןימינבץראב

תאמהדשהתאהנקאו9אוההוהירבדיכעדאוךל

ףסכהתאולהלקשאותותנעברשאידדןבלאמנח

םתחאורפסבבתכאו10ףסכההרשעוםילקשהעבש

רפסתאחקאו11םינזאמבףסכהלקשאוםידעדעאו

12יולגהתאוםיקחהוהוצמהםותחהתאהנקמה

היסחמןבהירנןבךורבלאהנקמהרפסהתאןתאו

רפסבםיבתכהםידעהיניעלוידדלאמנחיניעל

הרטמהרצחבםיבשיהםידוהיהלכיניעל‐‐הנקמה

הוהירמאהכ14רמאלםהיניעלךורבתאהוצאו13

תאהלאהםירפסהתאחוקללארשייהלאתואבצ

הזהיולגהרפסתאוםותחהתאוהזההנקמהרפס

יכ15םיברםימיודמעיןעמל‐‐שרחילכבםתתנו

םיתבונקידועלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

הוהילאללפתאו16תאזהץראבםימרכותודשו

רמאלהירנןבךורבלאהנקמהרפסתאיתתירחא

תאוםימשהתאתישעהתאהנההוהיינדאההא17

ךממאלפיאלהיוטנהךערזבולודגהךחכבץראה

לאתובאןועםלשמוםיפלאלדסחהשע18רבדלכ

תואבצהוהירובגהלודגהלאהםהירחאםהינבקיח

תוחקפךיניערשא‐‐הילילעהברוהצעהלדג19ומש

ירפכוויכרדכשיאלתתלםדאינביכרדלכלע

םירצמץראבםיתפמותותאתמשרשא20ויללעמ

םויכםשךלהשעתוםדאבולארשיבוהזהםויהדע

‐‐םירצמץראמלארשיתאךמעתאאצתו21הזה

ארומבוהיוטנעורזאבוהקזחדיבוםיתפומבותותאב

תעבשנרשאתאזהץראהתאםהלןתתו22לודג

ואביו23שבדובלחתבזץרא‐‐םהלתתלםתובאל

)ךתרותבו(ךתורתבוךלוקבועמשאלוהתאושריו

ושעאלתושעלםהלהתיוצרשאלכתא‐‐וכלהאל

ואבתוללסההנה24תאזההערהלכתאםתאארקתו

םימחלנהםידשכהדיבהנתנריעהוהדכללריעה

היהתרבדרשאורבדהובערהוברחהינפמהילע

ךלהנקהוהיינדאילאתרמאהתאו25הארךנהו

םידשכהדיבהנתנריעהוםידעדעהוףסכבהדשה

הוהיינאהנה27רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו26

רמאהכןכל28רבדלכאלפיינממה‐‐רשבלכיהלא

דיבוםידשכהדיבתאזהריעהתאןתניננההוהי

םידשכהואבו29הדכלו‐‐לבבךלמרצארדכובנ

תאזהריעהתאותיצהותאזהריעהלעםימחלנה

םהיתוגגלעורטקרשאםיתבהתאוהופרשושאב

ינסעכהןעמל‐‐םירחאםיהלאלםיכסנוכסהולעבל

‐יניעבערהםישעךאהדוהיינבולארשיינבויהיכ30

השעמביתאםיסעכמךאלארשיינביכםהיתרענמ‐

ילהתיהיתמחלעויפאלעיכ31הוהיםאנ‐‐םהידי

‐‐הזהםויהדעוהתואונברשאםויהןמלתאזהריעה

ינבולארשיינבתערלכלע32ינפלעמהריסהל

םהירשםהיכלמהמהינסעכהלושערשאהדוהי

ונפיו33םלשורייבשיוהדוהישיאוםהיאיבנוםהינהכ

םניאודמלוםכשהםתאדמלוםינפאלוףרעילא

רשאתיבבםהיצוקשומישיו34רסומתחקלםיעמש

לעבהתומבתאונביו35ואמטל‐‐וילעימשארקנ

םהיתונבתאוםהינבתאריבעהלםנהןבאיגברשא

תושעליבללעהתלעאלוםיתיוצאלרשאךלמל

ןכלהתעו36הדוהיתאיטחהןעמל‐‐תאזההבעותה

רשא‐‐תאזהריעהלאלארשייהלאהוהירמאהכ

בערבוברחבלבבךלמדיבהנתנםירמאםתא

םיתחדהרשאתוצראהלכמםצבקמיננה37רבדבו

םוקמהלאםיתבשהולודגףצקבויתמחבויפאבםש

םהלהיהאינאוםעלילויהו38חטבלםיתבשהוהזה

הארילדחאךרדודחאבלםהליתתנו39םיהלאל

40םהירחאםהינבלוםהלבוטל‐‐םימיהלכיתוא

םהירחאמבושאאלרשאםלועתירבםהליתרכו

רוסיתלבלםבבלבןתאיתאריתאוםתואיביטיהל
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ץראבםיתעטנוםתואביטהלםהילעיתששו41ילעמ

רמאהכיכ42ישפנלכבויבללכב‐‐תמאבתאזה

הערהלכתאהזהםעהלאיתאבהרשאכהוהי

הבוטהלכתאםהילעאיבמיכנאןכ‐‐תאזההלודגה

‐תאזהץראבהדשההנקנו43םהילערבדיכנארשא

המהבוםדאןיאמאיההממשםירמאםתארשא‐

רפסבבותכוונקיףסכבתודש44םידשכהדיבהנתנ

םלשורייביבסבוןמינבץראבםידעדעהוםותחו

בגנהירעבוהלפשהירעבורההירעבוהדוהיירעבו

הוהיםאנםתובשתאבישאיכ

ונדועאוהותינשוהימרילאהוהירבדיהיו33

השעהוהירמאהכ2רמאלהרטמהרצחברוצע

ךנעאוילאארק3ומשהוהי‐‐הניכהלהתוארצויהוהי

רמאהכיכ4םתעדיאלתורצבותולדגךלהדיגאו

יתבלעותאזהריעהיתבלעלארשייהלאהוהי

5ברחהלאותוללסהלאםיצתנה‐‐הדוהייכלמ

םדאהירגפתאםאלמלוםידשכהתאםחלהלםיאב

ריעהמינפיתרתסהרשאויתמחבויפאביתיכהרשא

אפרמוהכראהלהלעמיננה6םתערלכלעתאזה

יתבשהו7תמאוםולשתרתעםהליתילגוםיתאפרו

הנשארבכםיתנבולארשיתובשתאוהדוהיתובשתא

לוכליתחלסוילואטחרשאםנועלכמםיתרהטו8

9יבועשפרשאוילואטחרשאםהיתונוע)לכל(

ייוגלכלתראפתלוהלהתלןוששםשלילהתיהו

השעיכנארשאהבוטהלכתאועמשירשא‐‐ץראה

רשאםולשהלכלעוהבוטהלכלעוזגרוודחפוםתוא

הזהםוקמבעמשידועהוהירמאהכ10הלהשעיכנא

‐המהבןיאמוםדאןיאמאוהברחםירמאםתארשא

םדאןיאמתומשנהםלשוריתוצחבוהדוהיירעב‐

החמשלוקוןוששלוק11המהבןיאמובשויןיאמו

תואבצהוהיתאודוהםירמאלוקהלכלוקוןתחלוק

הוהיתיבהדותםיאבמודסחםלועליכהוהיבוטיכ

12הוהירמאהנשארבכץראהתובשתאבישאיכ

ברחההזהםוקמבהיהידועתואבצהוהירמאהכ

םיצברמםיערהונ‐‐וירעלכבוהמהבדעוםדאןיאמ

ץראבובגנהירעבוהלפשהירעברההירעב13ןאצ

הנרבעתדע‐‐הדוהיירעבוםלשורייביבסבוןמינב

םאנםיאבםימיהנה14הוהירמאהנומידילעןאצה

תיבלאיתרבדרשאבוטהרבדהתאיתמקהוהוהי

איההתעבוםההםימיב15הדוהיתיבלעולארשי

ץראבהקדצוטפשמהשעוהקדצחמצדודלחימצא

חטבלןוכשתםלשוריוהדוהיעשותםההםימיב16

הוהירמאהכיכ17ונקדצהוהיהלארקירשאהזו

18לארשיתיבאסכלעבשישיא‐‐דודלתרכיאל

הלועהלעמינפלמשיאתרכיאלםיולהםינהכלו

רבדיהיו19םימיהלכ‐‐חבזהשעוהחנמריטקמו

תאורפתםאהוהירמאהכ20רומאלוהימרילאהוהי

םמויתויהיתלבלוהלילהיתירבתאוםויהיתירב

תויהמידבעדודתארפתיתירבםג21םתעבהלילו

22יתרשמםינהכהםיולהתאוואסכלעךלמןבול

ןכ‐‐םיהלוחדמיאלוםימשהאבצרפסיאלרשא

23יתאיתרשמםיולהתאוידבעדודערזתאהברא

המתיאראולה24רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו

רחברשאתוחפשמהיתשרמאלורבדהזהםעה

יוגדועתויהמןוצאניימעתאוםסאמיוםהבהוהי

‐‐הלילוםמוייתירבאלםאהוהירמאהכ25םהינפל

דודובוקעיערזםג26יתמשאלץראוםימשתוקח

םהרבאערזלאםילשמוערזמתחקמסאמאידבע

םיתמחרוםתובשתא)בישא(בושאיכבקעיוקחשי

הוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה34

ץראתוכלממלכווליחלכולבבךלמרצארדכובנו

לעוםלשורילעםימחלנםימעהלכוודיתלשממ

ךלהלארשייהלאהוהירמאהכ2רמאל‐‐הירעלכ

רמאהכוילאתרמאוהדוהיךלמוהיקדצלאתרמאו

הפרשולבבךלמדיבתאזהריעהתאןתניננההוהי

ודיבושפתתשפתיכ‐‐ודימטלמתאלהתאו3שאב

ךיפתאוהיפוהניארתלבבךלמיניעתאךיניעוןתנת

והיקדצהוהירבדעמשךא4אובתלבבו‐‐רבדי

5ברחבתומתאלךילעהוהירמאהכהדוהיךלמ

םינשארהםיכלמהךיתובאתופרשמכותומתםולשב
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יכךלודפסיןודאיוהוךלופרשיןכךינפלויהרשא

איבנהוהימרירבדיו6הוהיםאניתרבדינארבד

הלאהםירבדהלכתאהדוהיךלמוהיקדצלא

לעוםלשורילעםימחלנלבבךלמליחו7םלשוריב

הנהיכהקזעלאושיכללאתורתונההדוהיירעלכ

היהרשארבדה8רצבמירעהדוהיירעבוראשנ

והיקדצךלמהתרכירחא‐‐הוהיתאמוהימרילא

רורדםהלארקלםלשוריברשאםעהלכתאתירב

ירבעהותחפשתאשיאוודבעתאשיאחלשל9

והיחאידוהיבםבדבעיתלבלםישפח‐‐הירבעהו

תירבבואברשאםעהלכוםירשהלכועמשיו10שיא

יתלבלםישפחותחפשתאשיאוודבעתאשיאחלשל

ןכירחאובושיו11וחלשיוועמשיודועםבדבע

םישפחוחלשרשאתוחפשהתאוםידבעהתאובשיו

רבדיהיו12תוחפשלוםידבעל)םושבכיו(םושיבכיו

הוהירמאהכ13רמאלהוהיתאמוהימרילאהוהי

םויבםכיתובאתאתירביתרכיכנאלארשייהלא

14רמאלםידבעתיבמםירצמץראמםתואיאצוה

רשאירבעהויחאתאשיאוחלשתםינשעבשץקמ

אלוךמעמישפחותחלשוםינשששךדבעוךלרכמי

םתאובשתו15םנזאתאוטהאלוילאםכיתובאועמש

והערלשיארורדארקליניעברשיהתאושעתוםויה

16וילעימשארקנרשאתיבבינפלתירבותרכתו

תאשיאוודבעתאשיאובשתוימשתאוללחתוובשתו

‐‐םתאושבכתוםשפנלםישפחםתחלשרשאותחפש

הוהירמאהכןכל17תוחפשלוםידבעלםכלתויהל

שיאוויחאלשיארורדארקלילאםתעמשאלםתא

לאברחהלאהוהיםאנרורדםכלארקיננהוהערל

לכל)הועזל(העוזלםכתאיתתנובערהלאורבדה

תאםירבעהםישנאהתאיתתנו18ץראהתוכלממ

ותרכרשאתירבהירבדתאומיקהאלרשאיתרב

19וירתבןיבורבעיוםינשלותרכרשאלגעה‐‐ינפל

םעלכוםינהכהוםיסרסהםלשוריירשוהדוהיירש

דיבםתואיתתנו20לגעהירתבןיבםירבעה‐‐ץראה

לכאמלםתלבנהתיהוםשפנישקבמדיבוםהיביא

ךלמוהיקדצתאו21ץראהתמהבלוםימשהףועל

םשפנישקבמדיבוםהיביאדיבןתאוירשתאוהדוהי

הוצמיננה22םכילעמםילעהלבבךלמליחדיבו

הילעומחלנותאזהריעהלאםיתבשהוהוהיםאנ

הממשןתאהדוהיירעתאושאבהפרשוהודכלו

בשיןיאמ

ימיבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה35

לאךולה2רמאלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהי

לאהוהיתיבםתואבהוםתואתרבדוםיבכרהתיב

הינזאיתאחקאו3ןייםתואתיקשהותוכשלהתחא

תאו‐‐וינבלכתאוויחאתאוהינצבחןבוהימריןב

תכשללאהוהיתיבםתאאבאו4םיבכרהתיבלכ

תכשללצארשא‐‐םיהלאהשיאוהילדגיןבןנחינב

רמשםלשןבוהישעמתכשלללעממרשאםירשה

םיאלמםיעבגםיבכרהתיבינבינפלןתאו5ףסה

התשנאלורמאיו6ןייותשםהילארמאותוסכו‐‐ןיי

אלרמאלונילעהוצוניבאבכרןבבדנוייכןיי

ונבתאלתיבו7םלועדעםכינבוםתאןייותשת

יכםכלהיהיאלוועטתאלםרכווערזתאלערזו

םיברםימיויחתןעמלםכימילכובשתםילהאב

לוקבעמשנו8םשםירגםתארשאהמדאהינפלע

תותשיתלבלונוצרשאלכלוניבאבכרןבבדנוהי

תונביתלבלו9וניתנבוונינבונישנונחנא‐‐ונימילכןיי

בשנו10ונלהיהיאלערזוהדשוםרכוונתבשלםיתב

11וניבאבדנויונוצרשאלככשענועמשנוםילהאב

רמאנוץראהלאלבבךלמרצארדכובנתולעביהיו

ליחינפמוםידשכהליחינפמםלשוריאובנוואב

והימרילאהוהירבדיהיו12םלשוריבבשנוםרא

ךלהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ13רמאל

וחקתאולהםלשורייבשוילוהדוהישיאלתרמאו

ירבדתאםקוה14הוהיםאנירבדלאעמשלרסומ

ןייתותשיתלבלוינבתאהוצרשאבכרןבבדנוהי

םהיבאתוצמתאועמשיכ‐‐הזהםויהדעותשאלו

ילאםתעמשאלו‐‐רבדוםכשהםכילאיתרבדיכנאו

חלשוםכשהםיאבנהידבעלכתאםכילאחלשאו15
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םכיללעמוביטיהוהערהוכרדמשיאאנובשרמאל

לאובשוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלתלאו

תאםתיטהאלוםכיתבאלוםכליתתנרשאהמדאה

ןבבדנוהיינבומיקהיכ16ילאםתעמשאלוםכנזא

ועמשאלהזהםעהוםוצרשאםהיבאתוצמתאבכר

לארשייהלאתואבציהלאהוהירמאהכןכל17ילא

לכתאםלשורייבשוילכלאוהדוהילאאיבמיננה

אלוםהילאיתרבדןעיםהילעיתרבדרשאהערה

רמאםיבכרהתיבלו18ונעאלוםהלארקאוועמש

רשאןעילארשייהלאתואבצהוהירמאהכוהימרי

לכתאורמשתוםכיבאבדנוהיתוצמלעםתעמש

רמאהכןכל19םכתאהוצרשאלככושעתוויתוצמ

ןבבדנוילשיאתרכיאללארשייהלא‐‐תואבצהוהי

םימיהלכ‐‐ינפלדמעבכר

ךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברההנשביהיו36

רמאלהוהיתאמוהימרילאהזהרבדההיההדוהי

םירבדהלכתאהילאתבתכורפסתלגמךלחק2

לכלעוהדוהילעולארשילעךילאיתרבדרשא

הזהםויהדעווהישאיימימךילאיתרבדםוימ‐‐םיוגה

יכנארשאהערהלכתאהדוהיתיבועמשיילוא3

הערהוכרדמשיאובושיןעמל‐‐םהלתושעלבשח

ךורבתאוהימריארקיו4םתאטחלוםנועליתחלסו

הוהיירבדלכתאוהימרייפמךורבבתכיוהירנןב

תאוהימריהוציו5רפסתלגמלע‐‐וילארבדרשא

6הוהיתיבאובללכואאל‐‐רוצעינארמאלךורב

ירבדתאיפמתבתכרשאהלגמבתארקוהתאתאבו

לכינזאבםגוםוצםויב‐‐הוהיתיבםעהינזאבהוהי

םתנחתלפתילוא7םארקתםהירעמםיאבההדוהי

ףאהלודגיכהערהוכרדמשיאובשיוהוהיינפל

ןבךורבשעיו8הזהםעהלאהוהירבדרשאהמחהו

רפסבארקל‐‐איבנהוהימריוהוצרשאלככהירנ

םיקיוהילתישמחההנשביהיו9הוהיתיבהוהיירבד

םוצוארקיעשתהשדחבהדוהיךלמוהישאיןב

ירעמםיאבהםעהלכוםלשוריבםעהלכהוהיינפל

ירבדתארפסבךורבארקיו10םלשוריב‐‐הדוהי

רפסהןפשןבוהירמגתכשלב‐‐הוהיתיבוהימרי

לכינזאבשדחההוהיתיברעשחתפןוילעהרצחב

ירבדלכתאןפשןבוהירמגןבוהיכמעמשיו11םעה

תכשללעךלמהתיבדריו12רפסהלעמ‐‐הוהי

רפסהעמשילאםיבשויםירשהלכםשהנהורפסה

ןבוהירמגורובכעןבןתנלאווהיעמשןבוהילדו

םהלדגיו13םירשהלכו‐‐והיננחןבוהיקדצוןפש

רפסבךורבארקבעמשרשאםירבדהלכתאוהיכמ

ידוהיתאךורבלאםירשהלכוחלשיו14םעהינזאב

רשאהלגמהרמאלישוכןבוהימלשןבוהינתנןב

ןבךורבחקיוךלוךדיבהנחקםעהינזאבהבתארק

‐‐וילאורמאיו15םהילאאביוודיבהלגמהתאוהירנ

יהיו16םהינזאבךורבארקיוונינזאבהנארקואנבש

ורמאיווהערלאשיאודחפםירבדהלכתאםעמשכ

הלאהםירבדהלכתאךלמלדיגנדיגהךורבלא

תבתכךיא‐‐ונלאנדגהרמאלולאש‐‐ךורבתאו17

ךורבםהלרמאיו18ויפמהלאהםירבדהלכתא

לעבתכינאוהלאהםירבדהלכתאילאארקיויפמ

רתסהךלךורבלאםירשהורמאיו19וידברפסה

לאואביו20םתאהפיאעדילאשיאווהימריוהתא

עמשילאתכשלבודקפההלגמהתאוהרצחךלמה

חלשיו21םירבדהלכתאךלמהינזאבודיגיורפסה

תכשלמהחקיוהלגמהתאתחקלידוהיתאךלמה

ינזאבוךלמהינזאבידוהיהארקיורפסהעמשילא

בשויךלמהו22ךלמהלעמםידמעהםירשהלכ

תרעבמוינפלחאהתאויעישתהשדחבףרחהתיב

הערקיהעבראותותלדשלשידוהיאורקכיהיו23

םתדעחאהלארשאשאהלאךלשהורפסהרעתב

אלוודחפאלו24חאהלערשאשאהלעהלגמהלכ

לכתאםיעמשהוידבעלכוךלמה‐‐םהידגבתאוערק

ועגפהוהירמגווהילדוןתנלאםגו25הלאהםירבדה

26םהילאעמשאלוהלגמהתאףרשיתלבלךלמב

ןבוהירשתאוךלמהןבלאמחריתאךלמההוציו

ךורבתאתחקללאדבעןבוהימלשתאולאירזע

רבדיהיו27הוהיםרתסיואיבנהוהימריתאורפסה
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תאוהלגמהתאךלמהףרשירחא‐‐והימרילאהוהי

בוש28רמאלוהימרייפמךורבבתכרשאםירבדה

םירבדהלכתאהילעבתכותרחאהלגמךלחק

ףרשרשאהנשארההלגמהלעויהרשאםינשארה

הדוהיךלמםיקיוהילעו29הדוהיךלמםיקיוהי

תאזההלגמהתאתפרשהתאהוהירמאהכרמאת

לבבךלמאוביאברמאלהילעתבתכעודמרמאל

המהבוםדאהנממתיבשהותאזהץראהתאתיחשהו

אלהדוהיךלמםיקיוהילעהוהירמאהכןכל30

תכלשמהיהתותלבנודודאסכלעבשויולהיהי

לעווילעיתדקפו31הלילבחרקלוםויבברחל

יבשילעוםהילעיתאבהוםנועתאוידבעלעווערז

יתרבדרשאהערהלכתאהדוהישיאלאוםלשורי

תרחאהלגמחקלוהימריו32ועמשאלו‐‐םהילא

יפמהילעבתכיורפסהוהירנןבךורבלאהנתיו

ךלמםיקיוהיףרשרשארפסהירבדלכתאוהימרי

המהכםיברםירבדםהילעףסונדועושאבהדוהי

ןבוהינכתחתוהישאיןבוהיקדצ‐‐ךלמךלמיו37

ץראבלבבךלמרצארדכובנךילמהרשאםיקיוהי

ירבדלאץראהםעווידבעואוהעמשאלו2הדוהי

ךלמהחלשיו3איבנהוהימרידיברבדרשא‐‐הוהי

הישעמןבוהינפצתאוהימלשןבלכוהיתאוהיקדצ

לאונדעבאנללפתהרמאלאיבנהוהימרילאןהכה

ונתנאלוםעהךותבאציואבוהימריו4וניהלאהוהי

םירצממאציהערפליחו5)אולכה(אילכהתיבותא

ולעיוםעמשתאםלשורילעםירצהםידשכהועמשיו

איבנהוהימרילאהוהירבדיהיו6םלשורילעמ

לאורמאתהכלארשייהלאהוהירמאהכ7רמאל

ליחהנהינשרדלילאםכתאחלשההדוהיךלמ

ובשו8םירצמוצראלבשהרזעלםכלאציההערפ

שאבהפרשוהדכלותאזהריעהלעומחלנוםידשכה

וכליךלהרמאלםכיתשפנואשתלאהוהירמאהכ9

ליחלכםתיכהםאיכ10וכליאליכםידשכהונילעמ

‐םירקדמםישנאםבוראשנוםכתאםימחלנהםידשכ

11שאבתאזהריעהתאופרשוומוקיולהאבשיא‐

ליחינפמ‐‐םלשורילעמםידשכהליחתולעהבהיהו

ןמינבץראתכללםלשורימוהימריאציו12הערפ

םשוןמינברעשבאוהיהיו13םעהךותבםשמקלחל

שפתיוהיננחןבהימלשןבהייאריומשותדקפלעב

14לפנהתאםידשכהלארמאלאיבנהוהימריתא

עמשאלו‐‐םידשכהלעלפנינניארקשוהימרירמאיו

15םירשהלאוהאביווהימריבהייארישפתיווילא

תיבותואונתנוותאוכהווהימרילעםירשהופצקיו

אלכהתיבלושעותאיכ‐‐רפסהןתנוהיתיברוסאה

םשבשיותוינחהלאורובהתיבלאוהימריאביכ16

והחקיווהיקדצךלמהחלשיו17םיברםימיוהימרי

תאמרבדשיהרמאיורתסבותיבבךלמהוהלאשיו

ןתנתלבבךלמדיברמאיושיוהימרירמאיוהוהי

ךליתאטחהמוהיקדצךלמהלאוהימרירמאיו18

19אלכהתיבלאיתואםתתניכהזהםעלוךידבעלו

אביאלרמאלםכלואבנרשאםכיאיבנ)היאו(ויאו

אנעמשהתעו20תאזהץראהלעוםכילעלבבךלמ

תיבינבשתלאוךינפליתנחתאנלפתךלמהינדא

והיקדצךלמההוציו21םשתומאאלורפסהןתנוהי

םחלרככולןתנוהרטמהרצחבוהימריתאודקפיו

בשיוריעהןמםחלהלכםתדעםיפאהץוחמםויל

הרטמהרצחבוהימרי

לכויורוחשפןבוהילדגוןתמןבהיטפשעמשיו38

רשא‐‐םירבדהתאהיכלמןברוחשפווהימלשןב

הוהירמאהכ2רמאלםעהלכלארבדמוהימרי

אציהורבדבובערבברחבתומיתאזהריעבבשיה

ללשלושפנולהתיהו)היחו(היחיםידשכהלא

דיבתאזהריעהןתנתןתנההוהירמאהכ3יחו

ךלמהלאםירשהורמאיו4הדכלו‐‐לבבךלמליח

ידיתאאפרמאוהןכלעיכ‐‐הזהשיאהתאאנתמוי

לכידיתאותאזהריעבםיראשנההמחלמהישנא

הזהשיאהיכהלאהםירבדכםהילארבדלםעה

רמאיו5הערלםאיכ‐‐הזהםעלםולשלשרדונניא

לכויךלמהןיאיכםכדיבאוההנהוהיקדצךלמה

רובהלאותאוכלשיווהימריתאוחקיו6רבדםכתא
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תאוחלשיוהרטמהרצחברשאךלמהןבוהיכלמ

עבטיוטיטםאיכםימןיארובבוםילבחבוהימרי

סירסשיאישוכהךלמדבעעמשיו7טיטבוהימרי

רובהלאוהימריתאונתניכךלמהתיבבאוהו

תיבמךלמדבעאציו8ןמינברעשבבשויךלמהו

וערהךלמהינדא9רמאלךלמהלארבדיוךלמה

תאאיבנהוהימרילושערשאלכתאהלאהםישנאה

יכבערהינפמויתחתתמיורובהלאוכילשהרשא

ךלמדבעתאךלמההוציו10ריעבדועםחלהןיא

תילעהוםישנאםישלשהזמךדיבחקרמאלישוכה

דבעחקיו11תומיםרטברובהןמאיבנהוהימריתא

תחתלאךלמהתיבאביוודיבםישנאהתאךלמ

יולבו)תובחס(תובחסהיולבםשמחקיורצואה

12םילבחברובהלאוהימרילאםחלשיוםיחלמ

יאולבאנםישוהימרילאישוכהךלמדבערמאיו

םילבחלתחתמךידיתולצאתחתםיחלמהותובחסה

ולעיוםילבחבוהימריתאוכשמיו13ןכוהימרישעיו

חלשיו14הרטמהרצחבוהימריבשיורובהןמותא

אובמלאוילאאיבנהוהימריתאחקיווהיקדצךלמה

והימרילאךלמהרמאיוהוהיתיבברשאישילשה

רמאיו15רבדינממדחכתלא‐‐רבדךתאינאלאש

ינתימתתמהאולהךלדיגאיכוהיקדצלאוהימרי

לאוהיקדצךלמהעבשיו16ילאעמשתאלךצעיאיכו

תאונלהשערשאתאהוהייחרמאלרתסב‐‐והימרי

הלאהםישנאהדיבךנתאםאוךתימאםאתאזהשפנה

והיקדצלאוהימרירמאיו17ךשפנתאםישקבמרשא

אציםאלארשייהלאתואבציהלאהוהירמאהכ

תאזהריעהוךשפנהתיחולבבךלמירשלאאצת

אצתאלםאו18ךתיבוהתאהתיחושאבףרשתאל

םידשכהדיבתאזהריעההנתנו‐‐לבבךלמירשלא

ךלמהרמאיו19םדימטלמתאלהתאושאבהופרשו

ולפנרשאםידוהיהתאגאדינאוהימרילאוהיקדצ

20יבוללעתהוםדיביתאונתיןפ‐‐םידשכהלא

רשאלהוהילוקבאנעמשונתיאלוהימרירמאיו

ןאמםאו21ךשפניחתוךלבטייו‐‐ךילארבדינא

לכהנהו22הוהיינארהרשארבדההז‐‐תאצלהתא

לאתואצומהדוהיךלמתיבבוראשנרשאםישנה

ישנאךלולכיוךותיסהתרמאהנהולבבךלמירש

ךישנלכתאו23רוחאוגסנךלגרץבבועבטהךמלש

םדימטלמתאלהתאוםידשכהלאםיאצומךינבתאו

שאבףרשתתאזהריעהתאושפתתלבבךלמדיביכ

םירבדבעדילאשיאוהימרילאוהיקדצרמאיו24

יתרבדיכםירשהועמשייכו25תומתאלו‐‐הלאה

תרבדהמונלאנהדיגהךילאורמאוךילאואבוךתא

רבדהמוךתימנאלוונממדחכתלאךלמהלא

ינפליתנחתינאליפמםהילאתרמאו26ךלמהךילא

ואביו27םשתומלןתנוהיתיבינבישהיתלבלךלמה

לככםהלדגיוותאולאשיווהימרילאםירשהלכ

אליכונממושרחיוךלמההוצרשאהלאהםירבדה

םוידעהרטמהרצחבוהימריבשיו28רבדהעמשנ

םלשוריהדכלנרשאכהיהוםלשוריהדכלנרשא

שדחבהדוהיךלמוהיקדצלתיעשתההנשב39

לאוליחלכולבבךלמרצארדכובנאבירשעה

והיקדצלהנשהרשעיתשעב2הילעורציוםלשורי

ואביו3ריעההעקבהשדחלהעשתביעיברהשדחב

רצארשלגרנ‐‐ךותהרעשבובשיולבבךלמירשלכ

גמבררצארשלגרנסירסברםיכסרשובנרגמס

והיקדצםאררשאכיהיו4לבבךלמירשתיראשלכו

הלילואציווחרביוהמחלמהישנאלכוהדוהיךלמ

אציוםיתמחהןיברעשבךלמהןגךרדריעהןמ

וגשיוםהירחאםידשכליחופדריו5הברעהךרד

לאוהלעיוותואוחקיווחריתוברעבוהיקדצתא

רבדיותמחץראבהתלברלבבךלמרצארדכובנ

והיקדצינבתאלבבךלמטחשיו6םיטפשמותא

לבבךלמטחשהדוהיירחלכתאוויניעל‐‐הלברב

איבלםיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניעתאו7

ופרשםעהתיבתאוךלמהתיבתאו8הלבבותא

רתיתאו9וצתנםלשוריתומחתאושאבםידשכה

וילעולפנרשאםילפנהתאוריעבםיראשנהםעה

םיחבטברןדארזובנהלגה‐‐םיראשנהםעהרתיתאו
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ריאשההמואמםהלןיארשאםילדהםעהןמו10לבב

םימרכםהלןתיוהדוהיץראבםיחבטברןדארזובנ

לבבךלמרצארדכובנוציו11אוההםויבםיבגיו

ונחק12רמאלםיחבטברןדארזובנדיבוהימרילע

רשאכםאיכערהמואמולשעתלאווילעםישךיניעו

ברןדארזובנחלשיו13ומעהשעןכ‐‐ךילארבדי

‐גמבררצארשלגרנוסירסברןבזשובנוםיחבט

והימריתאוחקיווחלשיו14לבבךלמיברלכו‐

ןבםקיחאןבוהילדגלאותאונתיוהרטמהרצחמ

לאו15םעהךותבבשיותיבהלאוהאצוהלןפש

הרטמהרצחברוצעותיהבהוהירבדהיהוהימרי

רמאלישוכהךלמדבעלתרמאוךולה16רמאל

תאיבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

ךינפלויהוהבוטלאלוהערלתאזהריעהלאירבד

אלוהוהיםאנאוההםויבךיתלצהו17אוההםויב

טלמיכ18םהינפמרוגיהתארשאםישנאהדיבןתנת

יכללשלךשפנךלהתיהולפתאלברחבוךטלמא

הוהיםאניבתחטב

רחאהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה40

ותחקב‐‐המרהןמםיחבטברןדארזובנותאחלש

םלשוריתולגלכךותבםיקזאברוסאאוהוותא

והימרילםיחבטברחקיו2הלבבםילגמההדוהיו

לאתאזההערהתארבדךיהלאהוהי‐‐וילארמאיו

םתאטחיכרבדרשאכהוהישעיואביו3הזהםוקמה

)רבדה(רבדםכלהיהוולוקבםתעמשאלוהוהיל

רשאםיקזאהןמםויהךיתחתפהנההתעו4הזה

םישאואבלבביתאאובלךיניעבבוטםא‐‐ךדילע

לדחלבביתאאובלךיניעבערםאוךילעיניעתא

ךיניעברשיהלאובוטלאךינפלץראהלכהאר

ןבהילדגלאהבשובושיאלונדועו5ךלהמשתכלל

הדוהיירעבלבבךלמדיקפהרשאןפשןבםקיחא

תכללךיניעברשיהלכלאואםעהךותבותאבשו

אביו6והחלשיותאשמוהחראםיחבטברולןתיוךל

ותאבשיוהתפצמהםקיחאןבהילדגלאוהימרי

םיליחהירשלכועמשיו7ץראבםיראשנהםעהךותב

תאלבבךלמדיקפהיכםהישנאוהמההדשברשא

םישנוםישנאותאדיקפהיכוץראבםקיחאןבוהילדג

לאואביו8הלבבולגהאלרשאמץראהתלדמוףטו

ןתנויוןנחויווהינתנןבלאעמשיוהתפצמההילדג

יתפטנה)יפיע(יפועינבותמחנתןבהירשוחרקינב

םהלעבשיו9םהישנאוהמה‐‐יתכעמהןבוהינזיו

ואריתלארמאלםהישנאלוןפשןבםקיחאןבוהילדג

‐לבבךלמתאודבעוץראבובשםידשכהדובעמ

ינפלדמעלהפצמבבשייננהינאו10םכלבטייו‐

ןמשוץיקוןייופסאםתאוונילאואבירשאםידשכה

לכםגו11םתשפתרשאםכירעבובשוםכילכבומשו

לכברשאוםודאבוןומעינבבובאומברשאםידוהיה

יכוהדוהילתיראשלבבךלמןתניכועמשתוצראה

ובשיו12ןפשןבםקיחאןבוהילדגתאםהילעדיקפה

ץראואביוםשוחדנרשאתומקמהלכמםידוהיהלכ

הברהץיקוןייופסאיוהתפצמהוהילדגלאהדוהי

‐הדשברשאםיליחהירשלכוחרקןבןנחויו13דאמ

עדתעדיהוילאורמאיו14התפצמהוהילדגלאואב‐

הינתנןבלאעמשיתאחלשןומעינבךלמסילעביכ

15םקיחאןבוהילדגםהלןימאהאלושפנךתכהל

רמאלהפצמברתסבוהילדגלארמאחרקןבןנחויו

עדיאלשיאוהינתנןבלאעמשיתאהכאואנהכלא

ךילאםיצבקנההדוהילכוצפנושפנהככיהמל

לאםקיחאןבוהילדגרמאיו16הדוהיתיראשהדבאו

יכהזהרבדהתא)השעת(שעתלאחרקןבןנחוי

לאעמשילארבדהתארקש

ןבהינתנןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו41

םישנאהרשעוךלמהיברוהכולמהערזמעמשילא

םשולכאיוהתפצמה‐‐םקיחאןבוהילדגלאותא

תרשעוהינתנןבלאעמשיםקיו2הפצמבודחיםחל

ןבםקיחאןבוהילדגתאוכיוותאויהרשאםישנאה

ץראבלבבךלמדיקפהרשאותאתמיו‐‐ברחבןפש

הפצמבוהילדגתאותאויהרשאםידוהיהלכתאו3

המחלמהישנאתא‐‐םשואצמנרשאםידשכהתאו

והילדגתאתימהלינשהםויביהיו4לאעמשיהכה



328הימרי

ןורמשמוולשמםכשמםישנאואביו5עדיאלשיאו

החנמוםידדגתמוםידגביערקוןקזיחלגמשיאםינמש

ןבלאעמשיאציו6הוהיתיבאיבהלםדיבהנובלו

יהיוהכבוךלהךלההפצמהןמםתארקלהינתנ

םקיחאןבוהילדגלאואבםהילארמאיוםתאשגפכ

ןבלאעמשיםטחשיוריעהךותלאםאובכיהיו7

8ותארשאםישנאהואוה‐‐רובהךותלאהינתנ

לאלאעמשילאורמאיוםבואצמנםישנאהרשעו

ןמשוםירעשוםיטחהדשבםינמטמונלשייכ‐‐ונתמת

רשארובהו9םהיחאךותבםתימהאלולדחיושבדו

הכהרשאםישנאהירגפלכתאלאעמשיםשךילשה

אשעבינפמאסאךלמההשערשאאוה‐‐והילדגדיב

10םיללח‐‐והינתנןבלאעמשיאלמותאלארשיךלמ

תאהפצמברשאםעהתיראשלכתאלאעמשיבשיו

רשאהפצמבםיראשנהםעהלכתאוךלמהתונב

םקיחאןבוהילדגתאםיחבטברןדארזובנדיקפה

ןומעינבלארבעלךליוהינתנןבלאעמשיםבשיו

ותארשאםיליחהירשלכוחרקןבןנחויעמשיו11

וחקיו12הינתנןבלאעמשיהשערשאהערהלכתא

הינתנןבלאעמשיםעםחלהלוכליוםישנאהלכתא

תוארכיהיו13ןועבגברשאםיברםימלאותאואצמיו

לכתאוחרקןבןנחויתאלאעמשיתארשאםעהלכ

םעהלכובסיו14וחמשיו‐‐ותארשאםיליחהירש

ןנחוילאוכליוובשיוהפצמהןמלאעמשיהבשרשא

םישנאהנמשבטלמנהינתנןבלאעמשיו15חרקןב

חרקןבןנחויחקיו16ןומעינבלאךליוןנחויינפמ

רשאםעהתיראשלכתאותארשאםיליחהירשלכו

הכהרחאהפצמהןמהינתנןבלאעמשיתאמבישה

םישנוהמחלמהישנאםירבג‐‐םקיחאןבהילדגתא

תורגבובשיווכליו17ןועבגמבישהרשאםיסרסוףטו

אובלתכלל‐‐םחלתיבלצארשא)םהמכ(םהומכ

הכהיכםהינפמוארייכםידשכהינפמ18םירצמ

דיקפהרשאםקיחאןבוהילדגתאהינתנןבלאעמשי

ץראבלבבךלמ

הינזיוחרקןבןנחויוםיליחהירשלכושגיו42

לאורמאיו2לודגדעוןטקמםעהלכו‐‐היעשוהןב

ונדעבללפתהוךינפלונתנחתאנלפתאיבנהוהימרי

ונראשניכתאזהתיראשהלכדעבךיהלאהוהילא

הוהיונלדגיו3ונתאתוארךיניערשאכהברהמטעמ

רשארבדהתאוהבךלנרשאךרדהתאךיהלא

יננה‐‐יתעמשאיבנהוהימריםהילארמאיו4השענ

רבדהלכהיהוםכירבדכםכיהלאהוהילאללפתמ

רבדםכמענמאאל‐‐םכלדיגאםכתאהוהיהנעירשא

תמאדעלונבהוהייהיוהימרילאורמאהמהו5

ךיהלאהוהיךחלשירשארבדהלככאלםאןמאנו

וניהלאהוהילוקב‐‐ערםאובוטםא6השענןכ‐‐ונילא

רשאןעמלעמשנוילאךתאםיחלש)ונחנא(ונארשא

ץקמיהיו7וניהלאהוהילוקבעמשניכונלבטיי

לאארקיו8והימרילאהוהירבדיהיוםימיתרשע

לכלוותארשאםיליחהירשלכלאוחרקןבןנחוי

רמאהכםהילארמאיו9לודגדעוןטקמל‐‐םעה

ליפהלוילאיתאםתחלשרשאלארשייהלאהוהי

יתינבו‐‐תאזהץראבובשתבושםא10וינפלםכתנחת

יתמחניכשותאאלוםכתאיתעטנוסרהאאלוםכתא

ךלמינפמואריתלא11םכליתישערשאהערהלא

םאנונממואריתלאוינפמםיאריםתארשאלבב

םכתאליצהלוםכתאעישוהלינאםכתאיכ‐‐הוהי

םכתאבישהוםכתאםחרוםימחרםכלןתאו12ודימ

תאזהץראבבשנאלםתאםירמאםאו13םכתמדאלא

יכאלרמאל14םכיהלאהוהילוקבעמשיתלבל

רפושלוקוהמחלמהארנאלרשאאובנםירצמץרא

ןכל‐‐התעו15בשנםשובערנאלםחללועמשנאל

תואבצהוהירמאהכהדוהיתיראשהוהירבדועמש

םירצמאבלםכינפןומשתםושםתאםאלארשייהלא

םיאריםתארשאברחההתיהו16םשרוגלםתאבו

רשאבערהוםירצמץראבםכתאגישתםשהנממ

םשו‐‐םירצמםכירחאקבדיםשונממםיגאדםתא

אובלםהינפתאומשרשאםישנאהלכויהיו17ותמת

אלורבדבובערבברחבותומי‐‐םשרוגלםירצמ
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איבמינארשאהערהינפמטילפודירשםהלהיהי

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ18םהילע

ךתתןכםלשורייבשילעיתמחויפאךתנרשאכ

המשלוהלאלםתייהוםירצמםכאבבםכילעיתמח

19הזהםוקמהתאדועוארתאלוהפרחלוהללקלו

םירצמואבתלאהדוהיתיראשםכילעהוהירבד

םיתעתהיכ20םויהםכביתדיעהיכועדתעדי

לאיתאםתחלשםתאיכ‐‐םכיתושפנב)םתיעתה(

וניהלאהוהילאונדעבללפתהרמאלםכיהלאהוהי

ונישעו‐‐ונלדגהןכוניהלאהוהירמאירשאלככו

םכיהלאהוהילוקבםתעמשאלוםויהםכלדגאו21

יכועדתעדיהתעו22םכילאינחלשרשאלכלו

םתצפחרשאםוקמב‐‐ותומתרבדבובערבברחב

םשרוגלאובל

תאםעהלכלארבדלוהימריתולככיהיו43

םהיהלאהוהיוחלשרשאםהיהלאהוהיירבדלכ

ןבהירזערמאיו2הלאהםירבדהלכתא‐‐םהילא

םירמאםידזהםישנאהלכוחרקןבןנחויוהיעשוה

וניהלאהוהיךחלשאל‐‐רבדמהתארקשוהימרילא

הירנןבךורביכ3םשרוגלםירצמואבתאלרמאל

תימהלםידשכהדיבונתאתתןעמל‐‐ונבךתאתיסמ

חרקןבןנחויעמשאלו4לבבונתאתולגהלוונתא

ץראבתבשלהוהילוקב‐‐םעהלכוםיליחהירשלכו

תאםיליחהירשלכוחרקןבןנחויחקיו5הדוהי

וחדנרשאםיוגהלכמובשרשא‐‐הדוהיתיראשלכ

םישנהתאוםירבגהתא6הדוהיץראברוגלםש

חינהרשאשפנהלכתאוךלמהתונבתאוףטהתאו

ןפשןבםקיחאןבוהילדגתאםיחבטברןדארזובנ

ץראואביו7והירנןבךורבתאואיבנהוהימריתאו

סחנפחתדעואביוהוהילוקבועמשאליכםירצמ

9רמאלסחנפחתבוהימרילאהוהירבדיהיו8

רשאןבלמבטלמבםתנמטותולדגםינבאךדיבחק

10םידוהיםישנאיניעל‐‐סחנפחתבהערפתיבחתפב

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכםהילאתרמאו

ידבעלבבךלמרצארדכובנתאיתחקלוחלשיננה

הטנויתנמטרשאהלאהםינבאללעממואסכיתמשו

הכהו)אבו(האבו11םהילע)ורירפש(ורורפשתא

יבשליבשלרשאותומלתומלרשא‐‐םירצמץראתא

םירצמיהלאיתבבשאיתצהו12ברחלברחלרשאו

הטעירשאכםירצמץראתאהטעוםבשוםפרשו

תובצמתארבשו13םולשבםשמאציוודגבתאהערה

םירצמיהלאיתבתאוםירצמץראברשאשמשתיב

שאבףרשי

םידוהיהלכלאוהימרילאהיהרשארבדה44

סחנפחתבולדגמבםיבשיה‐‐םירצמץראבםיבשיה

תואבצהוהירמאהכ2רמאלסורתפץראבוףנבו

יתאבהרשאהערהלכתאםתיארםתאלארשייהלא

םויההברחםנהוהדוהיירעלכלעוםלשורילע

ינסעכהלושערשאםתערינפמ3בשויםהבןיאוהזה

םועדיאלרשא‐‐םירחאםיהלאלדבעלרטקלתכלל

ידבעלכתאםכילאחלשאו4םכיתבאוםתאהמה

רבדתאושעתאנלארמאלחלשוםיכשהםיאיבנה

תאוטהאלוועמשאלו5יתאנשרשא‐‐תאזההבעתה

םירחאםיהלאלרטקיתלבל‐‐םתערמבושלםנזא

תוצחבוהדוהיירעברעבתויפאויתמחךתתו6

התעו7הזהםויכהממשלהברחלהנייהתוםלשורי

םתאהמללארשייהלאתואבציהלאהוהירמאהכ

שיאםכלתירכהלםכתשפנלאהלודגהערםישע

םכלריתוהיתלבל‐‐הדוהיךותמקנויוללועהשאו

םיהלאלרטקלםכידיישעמבינסעכהל8תיראש

‐‐םשרוגלםיאבםתארשאםירצמץראבםירחא

הפרחלוהללקלםכתויהןעמלוםכלתירכהןעמל

תאוםכיתובאתוערתאםתחכשה9ץראהיוגלכב

תאוםכתערתאווישנתוערתאוהדוהייכלמתוער

םלשוריתוצחבוהדוהיץראבושערשא‐‐םכישנתער

יתרותבוכלהאלוואריאלוהזהםויהדעואכדאל10

ןכל11םכיתובאינפלוםכינפליתתנרשאיתקחבו

ינפםשיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

תאיתחקלו12הדוהילכתאתירכהלו‐‐הערלםכב

םירצמץראאובלםהינפומשרשאהדוהיתיראש
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בערבברחבולפיםירצמץראבלכומתוםשרוגל

הלאלויהוותמיבערבוברחבלודגדעוןטקמומתי

םיבשויהלעיתדקפו13הפרחלוהללקלוהמשל

ברחב‐‐םלשורילעיתדקפרשאכםירצמץראב

תיראשלדירשוטילפהיהיאלו14רבדבובערב

ץראבושלוםירצמץראבםשרוגלםיאבההדוהי

‐םשתבשלבושלםשפנתאםיאשנמהמהרשאהדוהי

לכוהימריתאונעיו15םיטלפםאיכובושיאליכ‐

םירחאםיהלאלםהישנתורטקמיכםיעדיהםישנאה

םיבשיהםעהלכולודגלהקתודמעהםישנהלכו

תרבדרשארבדה16רמאלסורתפבםירצמץראב

השענהשעיכ17ךילאםיעמשונניא‐‐הוהיםשבונילא

םימשהתכלמלרטקלוניפמאצירשארבדהלכתא

וניכלמוניתבאוונחנאונישערשאכםיכסנהלךיסהו

םחלעבשנוםלשוריתוצחבוהדוהיירעבונירשו

רטקלונלדחזאןמו18וניאראלהערוםיבוטהיהנו

ברחבולכונרסח‐‐םיכסנהלךסהוםימשהתכלמל

םימשהתכלמלםירטקמונחנאיכו19ונמתבערבו

םינוכהלונישעונישנאידעלבמהםיכסנהלךסהלו

לכלאוהימרירמאיו20םיכסנהלךסהוהבצעהל

ותאםינעהםעהלכלעוםישנהלעוםירבגהלעםעה

ירעבםתרטקרשארטקהתאאולה21רמאלרבד

םכיכלמםכיתובאוםתאםלשוריתוצחבוהדוהי

ובללעהלעתוהוהירכזםתאץראהםעוםכירשו

םכיללעמערינפמתאשלדועהוהילכויאלו22

הברחלםכצראיהתוםתישערשאתבעותהינפמ

רשאינפמ23הזהםויהכ‐‐בשויןיאמהללקלוהמשלו

לוקבםתעמשאלוהוהילםתאטחרשאוםתרטק

לעםתכלהאלויתודעבוויתקחבוותרתבוהוהי

רמאיו24הזהםויכ‐‐תאזההערהםכתאתארקןכ

הוהירבדועמשםישנהלכלאוםעהלכלאוהימרי

הוהירמאהכ25םירצמץראברשאהדוהילכ

הנרבדתוםכישנוםתארמאללארשייהלאתואבצ

ונירדנתאהשענהשערמאלםתאלמםכידיבוםכיפב

םיכסנהלךסהלוםימשהתכלמלרטקלונרדנרשא

םכירדנתאהנישעתהשעוםכירדנתאהנמיקתםיקה

ץראבםיבשיההדוהילכהוהירבדועמשןכל26

םאהוהירמאלודגהימשביתעבשניננהםירצמ

יחרמאהדוהישיאלכיפבארקנימשדועהיהי

םהילעדקשיננה27םירצמץראלכבהוהיינדא

ץראברשאהדוהישיאלכומתוהבוטלאלוהערל

ברחיטילפו28םתולכדע‐‐בערבוברחבםירצמ

ועדיורפסמיתמ‐‐הדוהיץראםירצמץראןמןובשי

םשרוגלםירצמץראלםיאבההדוהיתיראשלכ

םאנתואהםכלתאזו29םהמוינממםוקיימרבד

יכועדתןעמל‐‐הזהםוקמבםכילעינאדקפיכהוהי

יננההוהירמאהכ30הערלםכילעירבדומוקיםוק

דיבוויביאדיבםירצמךלמערפחהערפתאןתנ

הדוהיךלמוהיקדצתאיתתנרשאכושפנישקבמ

ושפנשקבמו‐‐וביאלבבךלמרצארדכובנדיב

ךורבלאאיבנהוהימרירבדרשארבדה45

יפמרפסלעהלאהםירבדהתאובתכב‐‐הירנןב

ךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברההנשבוהימרי

ךילעלארשייהלאהוהירמאהכ2רמאלהדוהי

יבאכמלעןוגיהוהיףסייכילאניואתרמא3ךורב

וילארמאתהכ4יתאצמאלהחונמויתחנאביתעגי

רשאתאוסרהינאיתינברשאהנההוהירמאהכ

ךלשקבתהתאו5איהץראהלכתאושתנינאיתעטנ

םאנרשבלכלעהעראיבמיננהיכשקבתלאתולדג

רשאתומקמהלכלעללשלךשפנתאךליתתנוהוהי

םשךלת

לעאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא46

רשאםירצמךלמוכנהערפליחלעםירצמל2םיוגה

רצארדכובנהכהרשא‐‐שמכרכבתרפרהנלעהיה

ךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעיברהתנשבלבבךלמ

םיסוסהורסא4המחלמלושגוהנצוןגמוכרע3הדוהי

םיחמרהוקרמםיעבוכבובציתהוםישרפהולעו

רוחאםיגסנםיתחהמהיתיארעודמ5תנירסהושבל

םאנביבסמרוגמ‐‐ונפהאלווסנסונמוותכיםהירובגו

דילעהנופצרובגהטלמילאולקהסונילא6הוהי
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תורהנכהלעיראיכהזימ7ולפנוולשכתרפרהנ

ושעגתיתורהנכוהלעיראיכםירצמ8וימימושעגתי

הביבשיוריעהדיבאץראהסכאהלעארמאיוםימ

‐‐םירובגהואציובכרהוללהתהוםיסוסהולע9

10תשקיכרדישפתםידולוןגמישפתטופושוכ

םקנהלהמקנםויתואבצהוהיינדאלאוההםויהו

חבזיכםמדמהתורוהעבשוברחהלכאווירצמ

ילע11תרפרהנלא‐‐ןופצץראבתואבצהוהיינדאל

יתיברהאושלםירצמתבתלותבירציחקודעלג

ךנולקםיוגועמש12ךלןיאהלעתתואפר)תיברה(

וידחיולשכרובגברובגיכץראההאלמךתחוצו

והימרילאהוהירבדרשארבדה13םהינשולפנ

ץראתאתוכהללבבךלמרצארדכובנאובל‐‐איבנה

ועימשהולודגמבועימשהוםירצמבודיגה14םירצמ

הלכאיכ‐‐ךלןכהובציתהורמאסחנפחתבוףנב

הוהייכדמעאלךיריבאףחסנעודמ15ךיביבסברח

ורמאיווהערלאשיאלפנםגלשוכהברה16ופדה

ברחינפמונתדלומץראלאוונמעלאהבשנוהמוק

ריבעהןואשםירצמךלמהערפםשוארק17הנויה

יכומשתואבצהוהי‐‐ךלמהםאנינאיח18דעומה

ישעהלוגילכ19אוביםיבלמרככוםירהברובתכ

ןיאמהתצנוהיהתהמשלףניכםירצמתבתבשויךל

21אבאבןופצמץרקםירצמהיפהפיהלגע20בשוי

וסנונפההמהםגיכקברמילגעכהברקבהירכשםג

םתדקפתעםהילעאבםדיאםוייכודמעאלוידחי

ואבתומדרקבו‐‐וכליליחביכךלישחנכהלוק22

אליכהוהיםאנהרעיותרכ23םיצעיבטחכהל

השיבה24רפסמםהלןיאוהבראמובריכרקחי

תואבצהוהירמא25ןופצםעדיבהנתנםירצמתב

הערפלעואנמןומאלאדקופיננהלארשייהלא

‐‐הערפלעוהיכלמלעוהיהלאלעוםירצמלעו

דיבוםשפנישקבמדיבםיתתנו26ובםיחטבהלעו

ןכשתןכירחאווידבעדיבולבבךלמרצארדכובנ

בקעיידבעאריתלאהתאו27הוהיםאנםדקימיכ

ךערזתאוקוחרמךעשומיננהיכ‐‐לארשיתחתלאו

28דירחמןיאוןנאשוטקשובוקעיבשוםיבשץראמ

יכינאךתאיכ‐‐הוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתא

אלךתאוהמשךיתחדהרשאםיוגהלכבהלכהשעא

ךקנאאלהקנוטפשמלךיתרסיוהלכהשעא

לאאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא47

הוהירמאהכ2הזעתאהערפהכיםרטבםיתשלפ

ץראופטשיוףטושלחנלויהוןופצמםילעםימהנה

בשוילכלליהוםדאהוקעזוהביבשיוריעהאולמו

ובכרלשערמויריבאתוסרפתטעשלוקמ3ץראה

4םידיןויפרמםינבלאתובאונפהאל‐‐וילגלגןומה

רצלתירכהלםיתשלפלכתאדודשלאבהםויהלע

םיתשלפתאהוהידדשיכרזעדירשלכןודיצלו

התמדנהזעלאהחרקהאב5רותפכיאתיראש

ברחיוה6ידדוגתתיתמדעםקמעתיראשןולקשא

יעגרה‐‐ךרעתלאיפסאהיטקשתאלהנאדעהוהיל

לאוןולקשאלאהלהוצהוהיויטקשתךיא7ימדו

הדעיםשםיהףוח

יוהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכבאומל48

השיבהםיתירקהדכלנהשיבההדדשיכובנלא

ובשחןובשחב‐‐באומתלהתדועןיא2התחובגשמה

ךירחאימדתןמדמםגיוגמהנתירכנווכלהערהילע

4לודגרבשודש‐‐םינורחמהקעצלוק3ברחךלת

יכ5)היריעצ(הירועצהקעזועימשהבאומהרבשנ

דרומביכיכבהלעייכבב)תיחלה(תוחלההלעמ

םכשפנוטלמוסנ6ועמשרבשתקעצירצםינרוח

ךישעמבךחטבןעייכ7רבדמברעורעכהנייהתו

הלוגב)שומכ(שימכאציוידכלתתאםגךיתורצואבו

ריעלכלאדדשאביו8)ודחי(דחיוירשווינהכ

רשא‐‐רשימהדמשנוקמעהדבאוטלמתאלריעו

הירעואצתאצניכבאומלץיצונת9הוהירמא

תכאלמהשערורא10ןהבבשויןיאמהנייהתהמשל

באומןנאש11םדמוברחענמרוראוהימר‐‐הוהי

לאילכמקרוהאלווירמשלאאוהטקשווירוענמ

אלוחירוובומעטדמעןכלעךלהאלהלוגבוילכ

וליתחלשוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל12רמנ
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באומשבו13וצפניםהילבנווקיריוילכווהעצוםיעצ

14םחטבמלאתיבמלארשיתיבושברשאכשומכמ

15המחלמלליחישנאוונחנאםירובגורמאתךיא

חבטלודריוירוחברחבמוהלעהירעובאומדדש

באומדיאבורק16ומשתואבצהוהי‐‐ךלמהםאנ

לכוויביבסלכולודנ17דאמהרהמותערואובל

הראפתלקמ‐‐זעהטמרבשנהכיאורמאומשיעדי

ןובידתבתבשיאמצב)יבשו(יבשידובכמידר18

ךרדלא19ךירצבמתחשךבהלעבאומדדשיכ

ירמאהטלמנוסנילאשרעורעתבשוייפצוידמע

)וליליה(יליליההתחיכבאומשיבה20התיהנהמ

טפשמו21באומדדשיכןונראבודיגה)וקעזו(יקעזו

תעפומלעוהצהילאוןולחלא‐‐רשימהץראלאאב

םיתלבדתיבלעוובנלעוןובידלעו22)תעפימ(

לעו24ןועמתיבלעולומגתיבלעוםיתירקלעו23

תוקחרה‐‐באומץראירעלכלעוהרצבלעותוירק

םאנ‐‐הרבשנוערזובאומןרקהעדגנ25תוברקהו

באומקפסולידגההוהילעיכוהריכשה26הוהי

ךלהיהקחשהאולםאו27אוהםגקחשלהיהוואיקב

ובךירבדידמיכ)אצמנ(האצמנםיבנגבםאלארשי

ויהובאומיבשיעלסבונכשוםירעובזע28דדונתת

האגבאומןואגונעמש29תחפיפירבעבןנקתהנויכ

םאניתעדיינא30ובלםרוותואגוונואגווהבגדאמ

לעןכלע31ושעןכאלוידבןכאלוותרבעהוהי

שרחריקישנאלאקעזאהלכבאומלוליליאבאומ

ךיתשיטנהמבשןפגהךלהכבארזעייכבמ32הגהי

דדשךריצבלעוךציקלע‐‐ועגנרזעיםידעםיורבע

ןייובאומץראמולמרכמליגוהחמשהפסאנו33לפנ

34דדיהאלדדיהדדיהךרדיאל‐‐יתבשהםיבקימ

רעצמ‐‐םלוקונתנץהידעהלעלאדעןובשחתקעזמ

תומשמלםירמנימםגיכהישלשתלגעםינרחדע

ריטקמוהמבהלעמהוהיםאנבאומליתבשהו35ויהי

יבלוהמהיםיללחכבאומליבלןכלע36ויהלאל

השעתרתיןכלעהמהיםילילחכשרחריקישנאלא

םידילכלעהערגןקזלכוהחרקשארלכיכ37ודבא

היתבחרבובאומתוגגלכלע38קשםינתמלעותדדג

‐‐ובץפחןיאילככבאומתאיתרבשיכדפסמהלכ

באומףרעהנפהךיאוליליההתחךיא39הוהיםאנ

יכ40ויביבסלכלהתחמלוקחשלבאומהיהושוב

באומלאויפנכשרפוהאדירשנכהנההוהירמאהכ

ירובגבלהיהוהשפתנתודצמהותוירקההדכלנ41

באומדמשנו42הרצמהשאבלכאוההםויבבאומ

ךילע‐‐חפותחפודחפ43לידגההוהילעיכםעמ

לפידחפהינפמ)סנה(סינה44הוהיםאנבאומבשוי

הילאאיבאיכחפבדכליתחפהןמהלעהותחפהלא

ודמעןובשחלצב45הוהיםאנםתדקפתנשבאומלא

ןוחיסןיבמהבהלוןובשחמאצישאיכםיסנחכמ

באומךליוא46ןואשינבדקדקובאומתאפלכאתו

היבשבךיתנבויבשבךינבוחקליכשומכםעדבא

דעהוהיםאנםימיהתירחאבבאומתובשיתבשו47

באומטפשמהנה

לארשילןיאםינבההוהירמאהכןומעינבל49

וירעבומעודגתאםכלמשריעודמ‐‐ולןיאשרויםא

לאיתעמשהוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל2בשי

הממשלתלהתיהוהמחלמתעורתןומעינבתבר

רמאוישריתאלארשישריוהנתצתשאבהיתנבו

תונבהנקעציעהדדשיכןובשחיליליה3הוהי

יכתורדגבהנטטושתהוהנדפסםיקשהנרגח‐‐הבר

יללהתתהמ4וידחיוירשווינהכךליהלוגבםכלמ

היתרצאבהחטבההבבושהתבהךקמעבז‐‐םיקמעב

הוהיינדאםאנדחפךילעאיבמיננה5ילאאוביימ

ץבקמןיאווינפלשיאםתחדנוךיביבסלכמ‐‐תואבצ

םאנ‐‐ןומעינבתובשתאבישאןכירחאו6דדנל

המכחדועןיאהתואבצהוהירמאהכםודאל7הוהי

ונפהוסנ8םתמכחהחרסנםינבמהצעהדבאןמיתב

וילעיתאבהושעדיאיכןדדיבשיתבשלוקימעה

תוללועוראשיאלךלואבםירצבםא9ויתדקפתע

יתפשחינאיכ10םידותיחשההלילבםיבנגםא

דדשלכויאלהבחנווירתסמתאיתילגושעתא

היחאינאךימתיהבזע11ונניאווינכשוויחאווערז
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רשאהנההוהירמאהכיכ12וחטבתילעךיתונמלאו

הקנאוההתאוותשיותשסוכהתותשלםטפשמןיא

יתעבשניביכ13התשתהתשיכהקנתאלהקנת

היהתהללקלוברחלהפרחלהמשליכהוהיםאנ

העומש14םלועתוברחלהנייהתהירעלכוהרצב

ואבווצבקתהחולשםיוגבריצוהוהיתאמיתעמש

‐‐םיוגבךיתתנןטקהנהיכ15המחלמלומוקוהילע

ינכשךבלןודזךתאאישהךתצלפת16םדאביוזב

ךנקרשנכהיבגתיכהעבגםורמישפתעלסהיוגחב

לכהמשלםודאהתיהו17הוהיםאנךדירואםשמ

תכפהמכ18התוכמלכלעקרשיוםשיהילערבע

שיאםשבשיאלהוהירמא‐‐הינכשוהרמעוםדס

ןואגמהלעיהיראכהנה19םדאןבהברוגיאלו

ימוהילעמונציראהעיגראיכ‐‐ןתיאהונלאןדריה

הערהזימוינדיעיימוינומכימיכדקפאהילארוחב

ץעירשאהוהיתצעועמשןכל20ינפלדמעירשא

םאןמיתיבשילאבשחרשאויתובשחמוםודאלא

םהונםהילעםישיאלםאןאצהיריעצםובחסיאול

עמשנףוסםיבהקעצץראההשערםלפנלוקמ21

לעויפנכשרפיוהאדיוהלעירשנכהנה22הלוק

השאבלכאוההםויבםודאירובגבלהיהוהרצב

הערהעמשיכ‐‐דפראותמחהשובקשמדל23הרצמ

קשמדהתפר24לכויאלטקשההגאדםיבוגמנועמש

התזחאםילבחוהרצהקיזחהטטרוסונלהתנפה

‐‐)תלהת(הלהתריעהבזעאלךיא25הדלויכ

לכוהיתבחרבהירוחבולפיןכל26ישושמתירק

27תואבצהוהיםאנאוההםויבומדיהמחלמהישנא

דדהןבתונמראהלכאוקשמדתמוחבשאיתצהו

רוצארדכובנהכהרשארוצחתוכלממלורדקל28

ולעומוקהוהירמאהכ‐‐לבבךלמ)רצארדכובנ(

וחקיםנאצוםהילהא29םדקינבתאודדשורדקלא

וארקוםהלואשיםהילמגוםהילכלכוםהיתועירי

תבשלוקימעהדאמודנוסנ30ביבסמרוגמםהילע

רצארדכובנםכילעץעייכהוהיםאנ‐‐רוצחיבשי

31הבשחמ)םכילע(םהילעבשחוהצעלבבךלמ

אלהוהיםאנ‐‐חטבלבשויוילשיוגלאולעומוק

זבלםהילמגויהו32ונכשידדבולחירבאלוםיתלד

האפיצוצקחורלכלםיתרזוללשלםהינקמןומהו

רוצחהתיהו33הוהיםאנםדיאתאאיבאוירבעלכמו

אלושיאםשבשיאלםלועדע‐‐הממשםינתןועמל

והימרילאהוהירבדהיהרשא34םדאןבהברוגי

‐הדוהיךלמהיקדצתוכלמתישארבםליעלאאיבנה

תשקתארבשיננהתואבצהוהירמאהכ35רמאל‐

עבראםליעלאיתאבהו36םתרובגתישארםליע

תוחרהלכלםיתרזוםימשהתוצקעבראמתוחור

םלועיחדנםשאוביאלרשאיוגההיהיאלוהלאה

ינפלוםהיביאינפלםליעתאיתתחהו37)םליע(

םאנ‐‐יפאןורחתאהערםהילעיתאבהוםשפנישקבמ

םתואיתולכדעברחהתאםהירחאיתחלשוהוהי

םירשוךלמםשמיתדבאהוםליעביאסכיתמשו38

תא)בישא(בושאםימיהתירחאבהיהו39הוהיםאנ

הוהיםאנ‐‐םליע)תובש(תיבש

ץראלא‐‐לבבלאהוהירבדרשארבדה50

ועימשהוםיוגבודיגה2איבנהוהימרידיבםידשכ

שיבהלבבהדכלנורמאודחכתלאועימשהסנואשו

הלעיכ3הילולגותחהיבצעושיבהךדרמתחלב

היהיאלוהמשלהצראתאתישיאוהןופצמיוגהילע

המההםימיב4וכלהודנהמהבדעוםדאמהבבשוי

ינבוהמהלארשיינבואביהוהיםאנאיההתעבו

םהיהלאהוהיתאווכליוכבוךולהודחיהדוהי

לאוולנוואבםהינפהנהךרדולאשיןויצ5ושקבי

)ויה(היהתודבאןאצ6חכשתאלםלועתירבהוהי

רהמ)םובבוש(םיבבושםירהםועתהםהיער‐‐ימע

םולכאםהיאצומלכ7םצברוחכשוכלההעבגלא

הונהוהילואטחרשאתחתםשאנאלורמאםהירצו

ץראמולבבךותמודנ8הוהיםהיתובאהוקמוקדצ

הנהיכ9ןאצינפלםידותעכויהו)ואצ(ואציםידשכ

ץראמםילדגםיוגלהקלבבלעהלעמוריעמיכנא

ליכשמרובגכויצחדכלתםשמהלוכרעוןופצ

היללשלכללשלםידשכהתיהו10םקירבושיאל
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יזלעתיכ)וחמשת(יחמשתיכ11הוהיםאנועבשי

השדהלגעכ)ושופת(ישופתיכיתלחניסש)וזלעת(

דאמםכמאהשוב12םירבאכ)ולהצתו(ילהצתו

הברעוהיצרבדמםיוגתירחאהנהםכתדלויהרפח

רבעלכהלכהממשהתיהובשתאלהוהיףצקמ13

לבבלעוכרע14היתוכמלכלעקרשיוםשילבבלע

יכץחלאולמחתלאהילאודיתשקיכרדלכביבס

ולפנהדיהנתנביבסהילעועירה15האטחהוהיל

הוהיתמקניכהיתומוחוסרהנ)היתוישא(היתיושא

ערוזותרכ16הלושעהתשערשאכהבומקנהאיה

שיאהנויהברחינפמ‐‐ריצקתעבלגמשפתולבבמ

לארשיהרוזפהש17וסניוצראלשיאוונפיומעלא

ןורחאההזורושאךלמולכאןושארהוחידהתוירא

הוהירמאהכןכל18לבבךלמרצארדכובנומצע

לאולבבךלמלאדקפיננהלארשייהלאתואבצ

תאיתבבשו19רושאךלמלאיתדקפרשאכ‐‐וצרא

םירפארהבוןשבהולמרכההערווהונלאלארשי

םאנאיההתעבוםההםימיב20ושפנעבשתדעלגהו

הדוהיתאטחתאוונניאולארשיןועתאשקביהוהי

ץראהלע21ריאשארשאלחלסאיכהניאצמתאלו

םרחהוברחדוקפיבשוילאוהילעהלעםיתרמ

לוק22ךיתיוצרשאלככהשעוהוהיםאנםהירחא

שיטפרבשיועדגנךיא23לודגרבשו‐‐ץראבהמחלמ

ךליתשקי24םיוגבלבבהמשלהתיהךיאץראהלכ

‐‐תשפתנםגותאצמנתעדיאלתאולבבתדכלנםגו

תאאצויוורצואתאהוהיחתפ25תירגתההוהיביכ

ץראב‐‐תואבצהוהיינדאלאיההכאלמיכומעזילכ

ומכהולסהיסבאמוחתפץקמהלואב26םידשכ

לכוברח27תיראשהליהתלאהומירחהוםימרע

םתדקפתעםמויאביכםהילעיוהחבטלודריהירפ

תאןויצבדיגהללבבץראמםיטלפוםיסנלוק28

לבבלאועימשה29ולכיהתמקנ‐‐וניהלאהוהיתמקנ

)הל(יהילאביבסהילעונחתשקיכרדלכםיבר

יכהלושעהתשערשאלככהלעפכהלומלשהטילפ

הירוחבולפיןכל30לארשישודקלאהדזהוהילא

םאנאוההםויבומדיהתמחלמישנאלכוהיתבחרב

אביכתואבצהוהיינדאםאנןודזךילאיננה31הוהי

םיקמולןיאולפנוןודזלשכו32ךיתדקפתעךמוי

רמאהכ33ויתביבסלכהלכאווירעבשאיתצהו

ודחיהדוהיינבולארשיינבםיקושעתואבצהוהי

קזחםלאג34םחלשונאמםבוקיזחהםהיבשלכו

עיגרהןעמלםבירתאביריביר‐‐ומשתואבצהוהי

םידשכלעברח35לבביבשילזיגרהוץראהתא

36הימכחלאוהירשלאולבביבשילאוהוהיםאנ

ברח37ותחוהירובגלאברחולאנוםידבהלאברח

‐הכותברשאברעהלכלאוובכרלאוויסוסלא

לאברח38וזזבוהיתרצואלאברחםישנלויהו‐

39וללהתיםימיאבואיהםילספץראיכושביוהימימ

אלוהנעיתונבהבובשיוםייאתאםייצובשיןכל

תכפהמכ40רדורודדעןוכשתאלוחצנלדועבשת

הוהיםאנ‐‐הינכשתאוהרמעתאוםדסתאםיהלא

אבםעהנה41םדאןבהברוגיאלושיאםשבשיאל

ץראיתכרימורעיםיברםיכלמולודגיוגוןופצמ

םלוק‐‐ומחריאלוהמהירזכאוקיזחיןדיכותשק42

המחלמלשיאכךורעובכריםיסוסלעוהמהיםיכ

ופרוםעמשתאלבבךלמעמש43לבבתבךילע

היראכהנה44הדלויכליח‐‐והתקיזחההרצוידי

םצוראהעגראיכ‐‐ןתיאהונלאןדריהןואגמהלעי

ינומכימיכדקפאהילארוחבימוהילעמ)םצירא(

ועמשןכל45ינפלדמעירשאהערהזימוינדעויימו

בשחרשאויתובשחמולבבלאץעירשאהוהיתצע

אלםאןאצהיריעצםובחסיאלםאםידשכץראלא

ץראההשערנלבבהשפתנלוקמ46הונםהילעםישי

עמשנםיוגבהקעזו

בליבשילאולבבלעריעמיננההוהירמאהכ51

וקקביוהורזוםירזלבבליתחלשו2תיחשמחור‐‐ימק

ךרדילא3הערםויבביבסמהילעויהיכהצראתא

לאולמחתלאוונירסבלעתילאוותשקךרדהךרדי

ץראבםיללחולפנו4האבצלכומירחה‐‐הירחב

לארשיןמלאאליכ5היתוצוחבםירקדמוםידשכ
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םשאהאלמםצראיכתואבצהוהימ‐‐ויהלאמהדוהיו

‐‐ושפנשיאוטלמולבבךותמוסנ6לארשישודקמ

אוהלומג‐‐הוהילאיההמקנתעיכהנועבומדתלא

לכתרכשמ‐‐הוהידיבלבבבהזסוכ7הלםלשמ

םאתפ8םיוגוללהתיןכלעםיוגותשהניימץראה

‐הבואכמלירצוחקהילעוליליהרבשתולבבהלפנ

הובזע‐‐התפרנאלולבבתאונאפר9אפרתילוא‐

אשנוהטפשמםימשהלאעגניכוצראלשיאךלנו

הרפסנוואבוניתקדצתאהוהיאיצוה10םיקחשדע

ואלמםיצחהורבה11וניהלאהוהיהשעמתאןויצב

לבבלעיכידמיכלמחורתאהוהיריעה‐‐םיטלשה

ולכיהתמקנאיההוהיתמקניכהתיחשהלותמזמ

ומיקה‐‐רמשמהוקיזחהסנואשלבבתמוחלא12

תאהשעםג‐‐הוהיםמזםגיכםיבראהוניכהםירמש

םימלע)תנכש(יתנכש13לבביבשילארבדרשא

עבשנ14ךעצבתמאךצקאבתרצואתברםיבר

ונעוקליכםדאךיתאלמםאיכושפנבתואבצהוהי

ותמכחבלבתןיכמוחכבץראהשע15דדיהךילע

םימשבםימןומהותתלוקל16םימשהטנותנובתבו

אצויוהשערטמלםיקרבץראהצקמםיאשנלעיו

ףרצלכשיבהתעדמםדאלכרעבנ17ויתרצאמחור

השעמהמהלבה18םבחוראלווכסנרקשיכלספמ

בוקעיקלחהלאכאל19ודבאיםתדקפתעבםיעתעת

20ומשתואבצהוהיותלחנטבשו‐‐אוהלכהרצוייכ

יתחשהוםיוגךביתצפנוהמחלמילכילהתאץפמ

ךביתצפנוובכרוסוסךביתצפנו21תוכלממךב

ךביתצפנוהשאושיאךביתצפנו22ובכרובכר

ךביתצפנו23הלותבורוחבךביתצפנורענוןקז

תוחפךביתצפנוודמצורכאךביתצפנוורדעוהער

תאםידשכיבשוילכלולבבליתמלשו24םינגסו

25הוהיםאנםכיניעל‐‐ןויצבושערשאםתערלכ

לכתאתיחשמההוהיםאנתיחשמהרהךילאיננה

םיעלסהןמךיתלגלגוךילעידיתאיתיטנוץראה

ןבאוהנפלןבאךממוחקיאלו26הפרשרהלךיתתנו

סנואש27הוהיםאנהיהתםלועתוממשיכתודסומל

ועימשה‐‐םיוגהילעושדקםיוגברפושועקתץראב

רספטהילעודקפזנכשאוינמטרראתוכלממהילע

יכלמתאםיוגהילעושדק28רמסקליכסוסולעה

ותלשממץראלכתאוהינגסלכתאוהיתוחפתאידמ

תובשחמלבבלעהמקיכלחתוץראהשערתו29

ולדח30בשויןיאמהמשללבבץראתאםושלהוהי

םתרובגהתשנ‐‐תודצמבובשיםחלהללבבירובג

ץר31היחירבורבשנהיתנכשמותיצהםישנלויה

ךלמלדיגהל‐‐דיגמתארקלדיגמוץוריץרתארקל

תאוושפתנתורבעמהו32הצקמוריעהדכלניכלבב

הכיכ33ולהבנהמחלמהישנאושאבופרשםימגאה

תעןרגכלבבתבלארשייהלאתואבצהוהירמא

ונלכא34הלריצקהתעהאבוטעמדועהכירדה

לבבךלמרצארדכובנ)ינממה(ונממה)ינלכא(

אלמןינתכ)ינעלב(ונעלבקירילכ)ינגיצה(ונגיצה

לעיראשויסמח35)ינחידה(ונחידהינדעמושרכ

רמאתםידשכיבשילאימדוןויצתבשירמאתלבב

ךבירתאבריננההוהירמאהכןכל36םלשורי

תאיתשבהוהמיתאיתברחהוךתמקנתאיתמקנו

הקרשוהמשםינתןועמםילגללבבהתיהו37הרוקמ

תויראירוגכורענוגאשיםירפככודחי38בשויןיאמ

וזלעיןעמלםיתרכשהוםהיתשמתאתישאםמחב39

םדירוא40הוהיםאנ‐‐וציקיאלוםלועתנשונשיו

הדכלנךיא41םידותעםעםיליאכ‐‐חובטלםירככ

לבבהמשלהתיהךיאץראהלכתלהתשפתתוךשש

43התסכנוילגןומהבםיהלבבלעהלע42םיוגב

ןהבבשיאלץראהברעוהיצץראהמשלהירעויה

לבלעיתדקפו44םדאןבןהברבעיאלושיאלכ

דועוילאורהניאלוויפמועלבתאיתאצהולבבב

וטלמוימעהכותמואצ45הלפנלבבתמוחםגםיוג

םכבבלךריןפו46הוהיףאןורחמ‐‐ושפנתאשיא

העומשההנשבאבוץראבתעמשנההעומשבואריתו

לשמלעלשמוץראבסמחוהעומשההנשבוירחאו

לכולבביליספלעיתדקפוםיאבםימיהנהןכל47

לעוננרו48הכותבולפיהיללחלכושובתהצרא



336הימרי

הלאוביןופצמיכםהברשאלכוץראוםימשלבב

םגלארשייללחלפנללבבםג49הוהיםאנםידדושה

וכלהברחמםיטלפ50ץראהלכיללחולפנלבבל

לעהלעתםלשוריוהוהיתאקוחרמורכזודמעתלא

ונינפהמלכהתסכהפרחונעמשיכונשב51םכבבל

םימיהנהןכל52הוהיתיבישדקמלעםירזואביכ

הצראלכבוהיליספלעיתדקפוהוהיםאנםיאב

םורמרצבתיכוםימשהלבבהלעתיכ53ללחקנאי

הקעזלוק54הוהיםאנ‐‐הלםידדשואבייתאמהזע

תאהוהידדשיכ55םידשכץראמלודגרבשולבבמ

םיברםימכםהילגומהולודגלוקהנממדבאולבב

ודכלנודדושלבבלעהילעאביכ56םלוקןואשןתנ

םלשהוהיתולמגלאיכםתותשקהתתחהירובג

הינגסוהיתוחפהימכחוהירשיתרכשהו57םלשי

הוהי‐‐ךלמהםאנוציקיאלוםלועתנשונשיוהירובגו

לבבתומחתואבצהוהירמאהכ58ומשתואבצ

ותצישאבםיהבגההירעשורערעתתרערעהבחרה

רבדה59ופעיושאידבםימאלוקירידבםימעועגיו

היסחמןבהירנןבהירשתאאיבנהוהימריהוצרשא

תיעברהתנשבלבבהדוהיךלמוהיקדצתאותכלב

לכתאוהימריבתכיו60החונמרשהירשווכלמל

לכתאדחארפסלא‐‐לבבלאאובתרשאהערה

והימרירמאיו61לבבלאםיבתכההלאהםירבדה

םירבדהלכתאתארקותיארו‐‐לבבךאבכהירשלא

הזהםוקמהלאתרבדהתאהוהיתרמאו62הלאה

המהבדעוםדאמלבשויובתויהיתלבלותירכהל

תאארקלךתלככהיהו63היהתםלועתוממשיכ

תרפךותלאותכלשהוןבאוילערשקתהזהרפסה

הערהינפמםוקתאלולבבעקשתהככתרמאו64

והימריירבדהנהדעופעיו‐‐הילעאיבמיכנארשא

תחאווכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב52

)לטומח(לטימחומאםשוםלשוריבךלמהנשהרשע

רשאלככהוהייניעבערהשעיו2הנבלמוהימריתב

הדוהיוםלשוריבהתיההוהיףאלעיכ3םקיוהיהשע

ךלמבוהיקדצדרמיווינפלעמםתואוכילשהדע

ירישעהשדחבוכלמלתיעשתההנשביהיו4לבב

לכואוהלבבךלמרצארדכובנאבשדחלרושעב

ביבסקידהילעונביוהילעונחיוםלשורילעוליח

ךלמלהנשהרשעיתשעדערוצמבריעהאבתו5

בערהקזחיושדחלהעשתביעיברהשדחב6והיקדצ

לכוריעהעקבתו7ץראהםעלםחלהיהאלוריעב

רעשךרדהלילריעהמואציווחרביהמחלמהישנא

ריעהלעםידשכוךלמהןגלערשאםיתמחהןיב

ירחאםידשכליחופדריו8הברעהךרדוכליוביבס

‐‐וליחלכווחריתברעבוהיקדצתאוגישיוךלמה

ךלמלאותאולעיוךלמהתאושפתיו9וילעמוצפנ

10םיטפשמותארבדיותמחץראבהתלברלבב

לכתאםגוויניעלוהיקדצינבתאלבבךלמטחשיו

רועוהיקדציניעתאו11התלברבטחשהדוהיירש

והנתיוהלבבלבבךלמוהאביוםיתשחנבוהרסאיו

ישימחהשדחבו12ותומםוידעתדקפה)תיב(תיבב

ךלמלהנשהרשעעשתתנשאיהשדחלרושעב

םיחבטברןדארזובנאב‐‐לבבךלמרצארדכובנ

תיבתאףרשיו13םלשוריבלבבךלמינפלדמע

לכתאוםלשורייתבלכתאוךלמהתיבתאוהוהי

ביבסםלשוריתומחלכתאו14שאבףרשלודגהתיב

תולדמו15םיחבטברתארשאםידשכליחלכוצתנ

רשאםילפנהתאוריעבםיראשנהםעהרתיתאוםעה

ןדארזובנהלגה‐‐ןומאהרתיתאולבבךלמלאולפנ

ברןדארזובנריאשה‐‐ץראהתולדמו16םיחבטבר

רשאתשחנהידומעתאו17םיבגילוםימרכלםיחבט

תיבברשאתשחנהםיתאותונכמהתאוהוהיתיבל

18הלבבםתשחנלכתאואשיוםידשכורבש‐‐הוהי

תקרזמהתאותורמזמהתאוםיעיהתאותורסהתאו

‐םהבותרשירשאתשחנהילכלכתאותופכהתאו

תוקרזמהתאותותחמהתאוםיפסהתאו19וחקל‐

תויקנמהתאותופכהתאותורנמהתאותוריסהתאו

20םיחבטברחקל‐‐ףסכףסכרשאובהזבהזרשא

תשחנרשעםינשרקבהודחאםיהםינשםידומעה

תיבלהמלשךלמההשערשאתונכמהתחתרשא
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21הלאהםילכהלכםתשחנללקשמהיהאל‐‐הוהי

דמעה)תמוק(המוקהמאהרשעהנמשםידומעהו

עבראויבעוונבסיהמאהרשעםיתשטוחודחאה

תרתכהתמוקותשחנוילעתרתכו22בובנתועבצא

ביבסתרתוכהלעםינומרוהכבשותומאשמחתחאה

ויהיו23םינומרוינשהדומעלהלאכותשחנלכה

לעהאמםינומרהלכהחורהששוםיעשת‐‐םינמרה

ןהכהירשתאםיחבטברחקיו24ביבסהכבשה

ירמשתשלשתאו‐‐הנשמהןהכהינפצתאושארה

דיקפהיהרשאדחאסירסחקלריעהןמו25ףסה

ךלמהינפיארמםישנאהעבשוהמחלמהישנאלע

םעתאאבצמהאבצהרשרפסתאוריעבואצמנרשא

ריעהךותבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששוץראה

לאםתואךליוםיחבטברןדארזובנםתואחקיו26

םתמיולבבךלמםתואהכיו27התלברלבבךלמ

הז28ותמדאלעמהדוהילגיותמחץראבהלברב

םידוהי‐‐עבשתנשברצארדכובנהלגהרשאםעה

הרשעהנומשתנשב29השלשוםירשעוםיפלאתשלש

םישלשתואמהנמששפנ‐‐םלשורימרצארדכובנל

הלגהרצארדכובנלםירשעושלשתנשב30םינשו

םיעבראתואמעבששפנםידוהיםיחבטברןדארזובנ

יהיו31תואמששוםיפלאתעבראשפנלכהשמחו

םינשבהדוהיךלמןכיוהיתולגלהנשעבשוםישלשב

ךדרמליואאשנשדחלהשמחוםירשעבשדחרשע

הדוהיךלמןיכיוהישארתאותכלמתנשבלבבךלמ

תובטותארבדיו32)אולכה(אילכהתיבמותאאציו

רשא)םיכלמה(םיכלמאסכללעממואסכתאןתיו

וינפלםחללכאוואלכידגבתאהנשו33לבבבותא

ולהנתנדימתתחראותחראו34ויחימילכדימת

ימילכותומםוידע‐‐ומויבםוירבדלבבךלמתאמ

וייח
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לאקזחי
ינאושדחלהשמחביעיברבהנשםישלשביהיו1

האראוםימשהוחתפנרבכרהנלעהלוגהךותב

תישימחההנשהאיה‐‐שדחלהשמחב2םיהלאתוארמ

לאקזחילאהוהירבדהיההיה3ןיכיויךלמהתולגל

יהתורבכרהנלע‐‐םידשכץראבןהכהיזובןב

ןמהאבהרעסחורהנהואראו4הוהידיםשוילע

‐הכותמוביבסולהגנותחקלתמשאולודגןנעןופצה

עבראתומד‐‐הכותמו5שאהךותמלמשחהןיעכ‐

םינפהעבראו6הנהלםדאתומד‐‐ןהיארמהזותויח

לגרםהילגרו7םהלתחאלםיפנכעבראותחאל

תשחנןיעכםיצצנולגעלגרףככםהילגרףכוהרשי

תעבראלעםהיפנכתחתמםדא)ידיו(ודיו8ללק

השאתרבח9םתעבראלםהיפנכוםהינפוםהיעבר

רבעלאשיאןתכלבובסיאלםהיפנכהתוחאלא

לאהיראינפוםדאינפםהינפתומדו10וכליוינפ

ינפוןתעבראללואמשהמרושינפוםתעבראלןימיה

הלעמלמתודרפםהיפנכוםהינפו11ןתעבראלרשנ

הנהיתיוגתאתוסכמםיתשושיאתורבחםיתששיאל

המשהיהירשאלאוכליוינפרבעלאשיאו12

תויחהתומדו13ןתכלבובסיאלוכליתכללחורה

איה‐‐םידפלההארמכתורעבשאילחגכםהיארמ

קרבאצוישאהןמושאלהגנותויחהןיבתכלהתמ

תויחהאראו15קזבההארמכבושואוצרתויחהו14

16וינפתעבראלתויחהלצאץראבדחאןפואהנהו

דחאתומדושישרתןיעכםהישעמוםינפואההארמ

ןפואההיהירשאכםהישעמוםהיארמוןתעבראל

אלוכליםתכלבןהיעברתעבראלע17ןפואהךותב

םתבגוםהלהאריוםהלהבגו‐‐ןהיבגו18ןתכלבובסי

וכליתויחהתכלבו19ןתעבראל‐‐ביבסםיניעתאלמ

ואשניץראהלעמתויחהאשנהבוםלצאםינפואה

המשוכליתכללחורהםשהיהירשאלע20םינפואה

היחהחוריכםתמעלואשניםינפואהותכללחורה

םאשנהבוודמעיםדמעבווכליםתכלב21םינפואב

היחהחוריכ‐‐םתמעלםינפואהואשניץראהלעמ

חרקהןיעכעיקרהיחהישארלעתומדו22םינפואב

עיקרהתחתו23הלעמלמםהישארלעיוטנ‐‐ארונה

תוסכמםיתששיאלהתוחאלאהשאתורשיםהיפנכ

24םהיתיוגתאהנהלתוסכמםיתששיאלוהנהל

ידשלוקכםיברםימלוקכםהיפנכלוקתאעמשאו

הניפרתםדמעבהנחמלוקכהלמהלוק‐‐םתכלב

םשארלערשאעיקרללעמ‐‐לוקיהיו25ןהיפנכ

לערשאעיקרללעממו26ןהיפנכהניפרתםדמעב

אסכהתומדלעואסכתומדריפסןבאהארמכםשאר

ןיעכאראו27הלעמלמוילעםדאהארמכתומד

וינתמהארממביבסהלתיבשאהארמכלמשח

שאהארמכיתיארהטמלווינתמהארממוהלעמלו

םויבןנעבהיהירשאתשקההארמכ28ביבסולהגנו

דובכתומדהארמאוה‐‐ביבסהגנההארמןכםשגה

רבדמלוקעמשאוינפלעלפאוהאראוהוהי

ךתארבדאוךילגרלעדמעםדאןבילארמאיו2

ילגרלעינדמעתוילארבדרשאכחוריבאבתו2

חלושםדאןבילארמאיו3ילארבדמתאעמשאו

רשאםידרומהםיוגלא‐‐לארשיינבלאךתואינא

4הזהםויהםצעדעיבועשפםתובאוהמהיבודרמ

םהילאךתואחלושינא‐‐בליקזחוםינפישקםינבהו

ועמשיםאהמהו5הוהיינדארמאהכםהילאתרמאו

היהאיבניכועדיו‐‐המהירמתיביכולדחיםאו

םהירבדמוםהמאריתלאםדאןבהתאו6םכותב

התאםיברקעלאוךתואםינולסוםיברסיכאריתלא

תיביכתחתלאםהינפמואריתלאםהירבדמבשוי

םאוועמשיםאםהילאירבדתאתרבדו7המהירמ

ינארשאתאעמשםדאןבהתאו8המהירמיכולדחי

‐‐ךיפהצפירמהתיבכירמיהתלא‐‐ךילארבדמ

החולשדיהנהוהאראו9ךילאןתנינארשאתאלכאו

איהוינפלהתואשרפיו10רפסתלגמובהנהוילא

יהוהגהוםינקהילאבותכורוחאוםינפהבותכ

לוכאלוכאאצמתרשאתאםדאןב‐‐ילארמאיו3

חתפאו2לארשיתיבלארבדךלותאזההלגמהתא

םדאןבילארמאיו3תאזההלגמהתאינליכאיויפתא
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ינארשאתאזההלגמהתאאלמתךיעמולכאתךנטב

רמאיו4קותמלשבדכיפביהתוהלכאוךילאןתנ

ירבדבתרבדולארשיתיבלאאבךלםדאןבילא

התא‐‐ןושלידבכוהפשיקמעםעלאאליכ5םהילא

יקמעםיברםימעלאאל6לארשיתיבלאחולש

אלםאםהירבדעמשתאלרשאןושלידבכוהפש

אללארשיתיבו7ךילאועמשיהמהךיתחלשםהילא

לכיכילאעמשלםיבאםניאיכ‐‐ךילאעמשלובאי

יתתנהנה8המהבלישקוחצמיקזחלארשיתיב

תמעלקזחךחצמתאוםהינפתמעלםיקזחךינפתא

אריתאלךחצמיתתנרצמקזחרימשכ9םחצמ

רמאיו10המהירמתיביכםהינפמתחתאלוםתוא

חקךילארבדארשאירבדלכתא‐‐םדאןבילא

ינבלאהלוגהלאאבךלו11עמשךינזאבוךבבלב

ינדארמאהכםהילאתרמאוםהילאתרבדוךמע

עמשאו‐‐חורינאשתו12ולדחיםאוועמשיםאהוהי

13ומוקממהוהידובכךורבלודגשערלוקירחא

לוקוהתוחאלאהשאתוקישמתויחהיפנכלוקו

ינתאשנחורו14לודגשערלוקוםתמעלםינפואה

הקזחילעהוהידיויחורתמחברמךלאוינחקתו

רבכרהנלאםיבשיהביבאלתהלוגהלאאובאו15

תעבשםשבשאוםשםיבשויהמה‐‐)בשאו(רשאו

יהיוםימיתעבשהצקמיהיו16םכותבםימשמםימי

תיבלךיתתנהפצםדאןב17רמאלילאהוהירבד

18ינממםתואתרהזהורבדיפמתעמשולארשי

תרבדאלוותרהזהאלותומתתומעשרלירמאב

ונועבעשראוה‐‐ותיחלהעשרהוכרדמעשרריהזהל

אלועשרתרהזהיכהתאו19שקבאךדימומדותומי

התאותומיונועבאוה‐‐העשרהוכרדמוועשרמבש

לועהשעווקדצמקידצבושבו20תלצהךשפנתא

ותאטחבותרהזהאליכתומיאוהוינפללושכמיתתנו

שקבאךדימומדוהשערשאותקדצןרכזתאלותומי

אוהו‐‐קידצאטחיתלבלקידצותרהזהיכהתאו21

22תלצהךשפנתאהתאורהזניכהיחיויחאטחאל

העקבהלאאצםוקילארמאיוהוהידיםשילעיהתו

הנהוהעקבהלאאצאוםוקאו23ךתוארבדאםשו

רהנלעיתיאררשאדובככדמעהוהידובכםש

ילגרלעינדמעתוחוריבאבתו24ינפלעלפאורבכ

התאו25ךתיבךותברגסהאבילארמאיויתארבדיו

אלוםהבךורסאוםיתובעךילעונתנהנהםדאןב

אלותמלאנוךכחלאקיבדאךנושלו26םכותבאצת

ירבדבו27המהירמתיביכחיכומשיאלםהלהיהת

ינדארמאהכםהילאתרמאוךיפתאחתפאךתוא

המהירמתיביכלדחילדחהועמשיעמשההוהי

ךינפלהתואהתתנוהנבלךלחקםדאןבהתאו4

רוצמהילעהתתנו2םלשוריתאריעהילעתוקחו

הילעהתתנוהללסהילעתכפשוקידהילעתינבו

ךלחקהתאו3ביבסםירכהילעםישותונחמ

ריעהןיבוךניבלזרבריקהתואהתתנולזרבתבחמ

‐‐הילעתרצורוצמבהתיהוהילאךינפתאהתניכהו

ילאמשהךדצלעבכשהתאו4לארשיתיבלאיהתוא

רשאםימיהרפסמוילעלארשיתיבןועתאתמשו

ינשתאךליתתנינאו5םנועתאאשתוילעבכשת

ןועתאשנוםויםיעשתותואמשלשםימירפסמלםנוע

ינימיהךדצלעתבכשוהלאתאתילכו6לארשיתיב

םויםיעברא‐‐הדוהיתיבןועתאתאשנותינש)ינמיה(

םלשורירוצמלאו7ךלויתתנהנשלםויהנשלםוי

יתתנהנהו8הילעתאבנוהפושחךערזוךינפןיכת

ךתולכדעךדצלאךדצמךפהתאלוםיתובעךילע

םישדעולופוםירעשוןיטחךלחקהתאו9ךרוצמימי

םתואתישעודחאילכבםתואהתתנוםימסכוןחדו

ךדצלעבכושהתארשאםימיהרפסמםחללךל

רשאךלכאמו10ונלכאת‐‐םויםיעשתותואמשלש

תעדעתעמםויללקשםירשעלוקשמב‐‐ונלכאת

דעתעמןיההתיששהתשתהרושמבםימו11ונלכאת

תאציללגבאיהוהנלכאתםירעשתגעו12התשתתע

ולכאיהככהוהירמאיו13םהיניעלהנגעת‐‐םדאה

14םשםחידארשאםיוגבאמטםמחלתאלארשיינב

הלבנוהאמטמאלישפנהנההוהיינדאההארמאו

רשביפבאבאלוהתעדעוירוענמיתלכאאלהפרטו
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)יעיפצ(יעופצתאךליתתנהאר‐‐ילארמאיו15לוגפ

16םהילעךמחלתאתישעוםדאהיללגתחתרקבה

םלשוריבםחלהטמרבשיננהםדאןבילארמאיו

ןוממשבוהרושמבםימוהגאדבולקשמבםחלולכאו

ויחאושיאומשנוםימוםחלורסחיןעמל17ותשי

םנועבוקמנו

םיבלגהרעתהדחברחךלחקםדאןבהתאו5

ךלתחקלוךנקזלעוךשארלעתרבעהוךלהנחקת

ךותבריעבתרואבתישלש2םתקלחולקשמינזאמ

הכתתישלשהתאתחקלורוצמהימיתאלמכריעה

קיראברחוחורלהרזתתישלשהוהיתוביבסברחב

םתואתרצורפסמבטעמםשמתחקלו3םהירחא

שאהךותלאםתואתכלשהוחקתדועםהמו4ךיפנכב

5לארשיתיבלכלאשאאצתונממשאבםתאתפרשו

היתמשםיוגהךותבםלשוריתאזהוהיינדארמאהכ

ןמהעשרליטפשמתארמתו6תוצראהיתוביבסו

יכהיתוביבסרשאתוצראהןמיתוקחתאוםיוגה

רמאהכןכל7םהבוכלהאליתוקחווסאמיטפשמב

םכיתוביבסרשאםיוגהןמםכנמהןעיהוהיינדא

יטפשמכוםתישעאליטפשמתאוםתכלהאליתוקחב

רמאהכןכל8םתישעאלםכיתוביבסרשאםיוגה

םיטפשמךכותביתישעוינאםגךילעיננההוהיינדא

תאויתישעאלרשאתאךביתישעו9םיוגהיניעל

ןכל10ךיתבעותלכןעי‐‐דועוהמכהשעאאלרשא

יתישעוםתובאולכאיםינבוךכותבםינבולכאיתובא

ןכל11חורלכלךתיראשלכתאיתירזוםיטפשךב

תאמטישדקמתאןעיאלםאהוהיינדאםאנינאיח

סוחתאלוערגאינאםגוךיתבעותלכבוךיצוקשלכב

ותומירבדבךיתשלש12לומחאאלינאםגויניע

ךיתוביבסולפיברחבתישלשהוךכותבולכיבערבו

13םהירחאקיראברחוהרזאחורלכלתישילשהו

ינאיכועדיויתמחנהו‐‐םביתמחיתוחנהויפאהלכו

ךנתאו14םביתמחיתולכביתאנקביתרבדהוהי

לכיניעלךיתוביבסרשאםיוגבהפרחלוהברחל

םיוגלהמשמורסומהפודגוהפרחהתיהו15רבוע

המחבוףאבםיטפשךביתושעבךיתוביבסרשא

יצחתאיחלשב16יתרבדהוהיינא‐‐המחתוחכתבו

חלשארשאתיחשמלויהרשאםהבםיערהבערה

םכליתרבשוםכילעףסאבערו‐‐םכתחשלםתוא

ךלכשוהערהיחובערםכילעיתחלשו17םחלהטמ

הוהיינאךילעאיבאברחוךברבעיםדורבדו

יתרבד

ךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו6

לארשיירה‐‐תרמאו3םהילאאבנהולארשיירהלא

םירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדארבדועמש

איבמינאיננה)תויאיגלו(תואיגלוםיקיפאלתועבגלו

םכיתוחבזמומשנו4םכיתומביתדבאוברחםכילע

5םכילולגינפלםכיללחיתלפהוםכינמחורבשנו

תאיתירזוםהילולגינפללארשיינבירגפתאיתתנו

םכיתובשומלכב6םכיתוחבזמתוביבסםכיתומצע

וברחיןעמל‐‐הנמשיתתומבהוהנברחתםירעה

ועדגנוםכילולגותבשנוורבשנוםכיתוחבזמומשאיו

םתעדיוםככותבללחלפנו7םכישעמוחמנוםכינמח

‐‐ברחיטילפםכלתויהביתרתוהו8הוהיינאיכ

יתואםכיטילפורכזו9תוצראבםכיתורזהבםיוגב

הנוזהםבלתאיתרבשנרשאםשובשנרשאםיוגב

םהילולגירחאתונזהםהיניעתאוילעמרסרשא

םהיתבעותלכלושערשאתוערהלאםהינפבוטקנו

תושעליתרבדםנחלאאלהוהיינאיכועדיו10

ךפכבהכההוהיינדארמאהכ11תאזההערהםהל

תיבתוערתובעותלכלאחארמאוךלגרבעקרו

קוחרה12ולפי‐‐רבדבובערבברחברשאלארשי

רוצנהוראשנהולופיברחבבורקהותומירבדב

הוהיינאיכםתעדיו13םביתמחיתילכותומיבערב

םהיתוחבזמתוביבסםהילולגךותבםהיללחתויהב

לכתחתוםירההישארלכבהמרהעבגלכלא

םשונתנרשאםוקמהתבעהלאלכתחתוןנערץע

םהילעידיתאיתיטנו14םהילולגלכלחחינחיר

לכבהתלבדרבדממהמשמוהממשץראהתאיתתנו

הוהיינאיכועדיוםהיתובשומ
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רמאהכםדאןבהתאו2רמאלילאהוהירבדיהיו7

תעבראלעץקהאבץק‐‐לארשיתמדאלהוהיינדא

יפאיתחלשוךילעץקההתע3ץראהתופנכ)עברא(

ךיתובעותלכתאךילעיתתנוךיכרדכךיתטפשוךב

ךילעךיכרדיכלומחאאלוךילעיניעסוחתאלו4

5הוהיינאיכםתעדיוןייהתךכותבךיתובעותוןתא

אבץק6האבהנההערתחאהערהוהיינדארמאהכ

ךילאהריפצההאב7האבהנהךילאץיקהץקהאב

דהאלו‐‐המוהמםויהבורקתעהאבץראהבשוי

יפאיתילכוךילעיתמחךופשאבורקמהתע8םירה

ךיתובעותלכתאךילעיתתנוךיכרדכךיתטפשוךב

ןתאךילעךיכרדכלומחאאלויניעסוחתאלו9

הכמהוהיינאיכםתעדיוןייהתךכותבךיתובעותו

חרפהטמהץצ‐‐הרפצההאציהאבהנהםויההנה10

םנומהמאלוםהמאלעשרהטמלםקסמחה11ןודזה

‐‐םויהעיגהתעהאב12םהבהנאלו‐‐םהמהמאלו

לכלאןורחיכלבאתילארכמהוחמשילאהנוקה

םייחבדועובושיאלרכממהלארכמהיכ13הנומה

ותיחונועבשיאובושיאלהנומהלכלאןוזחיכםתיח

ךלהןיאולכהןיכהועוקתבועקת14וקזחתיאל

ץוחבברחה15הנומהלכלאינורחיכהמחלמל

רשאותומיברחבהדשברשאתיבמבערהורבדהו

ויהוםהיטילפוטלפו16ונלכאירבדובערריעב

17ונועבשיא‐‐תומהםלכתויאגהינויכםירההלא

ורגחו18םימהנכלתםיכרבלכוהניפרתםידיהלכ

לכבוהשובםינפלכלאותוצלפםתואהתסכוםיקש

םבהזווכילשיתוצוחבםפסכ19החרקםהישאר

םויבםליצהללכויאלםבהזוםפסכ‐‐היהיהדנל

יכואלמיאלםהיעמוועבשיאלםשפנהוהיתרבע

ימלצווהמשןואגלוידעיבצו20היהםנועלושכמ

21הדנלםהלויתתנןכלעובושעםהיצוקשםתבעות

הוללחוללשלץראהיעשרלוזבלםירזהדיבויתתנו

ינופצתאוללחוםהמינפיתובסהו22)והוללחו(

ץראהיכקותרההשע23הוללחוםיצירפהבואבו

יתאבהו24סמחהאלמריעהוםימדטפשמהאלמ

ולחנוםיזעןואגיתבשהוםהיתבתאושריוםיוגיער

הוה26ןיאוםולשושקבואבהדפק25םהישדקמ

ןוזחושקבוהיהתהעומשלאהעמשואובתהוהלע

ךלמה27םינקזמהצעוןהכמדבאתהרותו‐‐איבנמ

הנלהבתץראהםעידיוהממששבליאישנולבאתי

יכועדיוםטפשאםהיטפשמבוםתאהשעאםכרדמ

הוהיינא

בשויינאשדחלהשמחביששבתיששההנשביהיו8

דיםשילעלפתוינפלםיבשויהדוהיינקזויתיבב

הארממ‐‐שאהארמכתומדהנהוהאראו2הוהיינדא

ןיעכרהזהארמכהלעמלווינתממושאהטמלווינתמ

ישארתציצבינחקיודיתינבתחלשיו3הלמשחה

יתאאבתוםימשהןיבוץראהןיבחוריתאאשתו

תימינפהרעשחתפלאםיהלאתוארמבהמלשורי

4הנקמההאנקהלמסבשומםשרשאהנופצהנופה

יתיאררשאהארמכלארשייהלאדובכ‐‐םשהנהו

ךרדךיניעאנאשםדאןב‐‐ילארמאיו5העקבב

רעשלןופצמהנהוהנופצךרדיניעאשאוהנופצ

םדאןב‐‐ילארמאיו6האבבהזההאנקהלמסחבזמה

תולדגתובעותםישע)םההמ(םהמהתאהארה

ישדקמלעמהקחרלהפםישעלארשיתיברשא

לאיתאאביו7תולדגתובעותהארתבושתדועו

רמאיו8ריקבדחארחהנהוהאראורצחהחתפ

חתפהנהוריקברתחאוריקבאנרתחםדאןבילא

תוערהתובעותהתאהארואבילארמאיו9דחא

תינבתלכהנהוהאראואובאו10הפםישעםהרשא

הקחמ‐‐לארשיתיבילולגלכוץקשהמהבושמר

תיבינקזמשיאםיעבשו11ביבסביבסריקהלע

םהינפלםידמעםכותבדמעןפשןבוהינזאיולארשי

רמאיו12הלעתרטקהןנערתעוודיבותרטקמשיאו

םישעלארשיתיבינקזרשאםדאןבתיארהילא

הארהוהיןיאםירמאיכותיכשמירדחבשיאךשחב

בושתדועילארמאיו13ץראהתאהוהיבזע‐‐ונתא

יתאאביו14םישעהמהרשאתולדגתובעותהארת

םשהנהוהנופצהלארשאהוהיתיברעשחתפלא
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תיארהילארמאיו15זומתהתאתוכבמתובשיםישנה

16הלאמתולדגתובעותהארתבושתדועםדאןב

חתפהנהותימינפההוהיתיברצחלאיתאאביו

השמחוםירשעכחבזמהןיבוםלואהןיבהוהילכיה

המהוהמדקםהינפוהוהילכיהלאםהירחאשיא

ןבתיארהילארמאיו17שמשלהמדקםתיוחתשמ

רשאתובעותהתאתושעמהדוהיתיבללקנה‐‐םדא

ינסיעכהלובשיוסמחץראהתאואלמיכהפושע

השעאינאםגו18םפאלאהרומזהתאםיחלשםנהו

לוקינזאבוארקולמחאאלויניעסוחתאלהמחב

םתואעמשאאלולודג

ריעהתודקפוברקרמאללודגלוקינזאבארקיו9

םיאבםישנאהששהנהו2ודיבותחשמילכשיאו

ילכשיאוהנופצהנפמרשאןוילעהרעשךרדמ

רפסהתסקוםידבשבלםכותבדחאשיאוודיבוצפמ

דובכו3תשחנהחבזמלצאודמעיוואביווינתמב

לאוילעהיהרשאבורכהלעמהלענלארשייהלא

רשאםידבהשבלהשיאהלאארקיותיבהןתפמ

ךותברבעולאהוהירמאיו4וינתמברפסהתסק

םישנאהתוחצמלעותתיותהוםלשוריךותבריעה

הכותבתושענהתובעותהלכלעםיקנאנהוםיחנאנה

לעוכהווירחאריעבורבעינזאברמאהלאלו5

רוחבןקז6ולמחתלאו)םכניע(םכיניעסחת)לא(

רשאשיאלכלעותיחשמלוגרהתםישנוףטוהלותבו

םישנאבולחיוולחתישדקממוושגתלאותהוילע

תאואמטםהילארמאיו7תיבהינפלרשאםינקזה

וכהוואציוואצ‐‐םיללחתורצחהתאואלמותיבה

ינפלעהלפאוינאראשאנוםתוכהכיהיו8ריעב

לכתאהתאתיחשמההוהיינדאההארמאוקעזאו

9םלשורילעךתמחתאךכפשבלארשיתיראש

דאמדאמבלודגהדוהיולארשיתיבןועילארמאיו

בזעורמאיכהטמהאלמריעהוםימדץראהאלמתו

סוחתאל‐‐ינאםגו10הארהוהיןיאוץראהתאהוהי

שיאההנהו11יתתנםשארבםכרדלמחאאלויניע

רמאלרבדבישמוינתמבתסקהרשאםידבהשבל

ינתיוצ)רשאלככ(רשאכיתישע

םיברכהשארלערשאעיקרהלאהנהוהאראו10

רמאיו2םהילעהארנ‐‐אסכתומדהארמכריפסןבאכ

לאלגלגלתוניבלאאברמאיוםידבהשבלשיאהלא

םיברכלתוניבמשאילחגךינפחאלמובורכלתחת

ןימימםידמעםיברכהו3יניעלאביוריעהלעקרזו

4תימינפהרצחהתאאלמןנעהושיאהואבב‐‐תיבל

אלמיותיבהןתפמלעבורכהלעמהוהידובכםריו

5הוהידובכהגנתאהאלמרצחהוןנעהתאתיבה

לוקכהנציחהרצחהדעעמשנ‐‐םיבורכהיפנכלוקו

םידבהשבלשיאהתאותוצביהיו6ורבדבידשלא

אביוםיבורכלתוניבמלגלגלתוניבמשאחקרמאל

תוניבמודיתאבורכהחלשיו7ןפואהלצאדמעיו

לאןתיואשיוםיברכהתוניברשאשאהלאםיבורכל

תינבת‐‐םיברכלאריו8אציוחקיוםידבהשבלינפח

םינפואהעבראהנהוהאראו9םהיפנכתחתםדאדי

ןפואודחאבורכהלצאדחאןפוא‐‐םיבורכהלצא

ןבאןיעכםינפואההארמודחאבורכהלצאדחא

רשאכםתעבראלדחאתומד‐‐םהיארמו10שישרת

תעבראלאםתכלב11ןפואהךותבןפואההיהי

רשאםוקמהיכםתכלבובסיאל‐‐וכליםהיעבר

לכו12םתכלבובסיאל‐‐וכליוירחאשארההנפי

םיאלמםינפואהו‐‐םהיפנכוםהידיוםהבגוםרשב

םהל‐‐םינפואל13םהינפואםתעבראלביבסםיניע

דחאהינפדחאלםינפהעבראו14ינזאבלגלגהארוק

היראינפישילשהוםדאינפינשהינפובורכהינפ

היחהאיה‐‐םיבורכהומריו15רשנינפיעיברהו

וכליםיבורכהתכלבו16רבכרהנביתיאררשא

םורלםהיפנכתאםיבורכהתאשבוםלצאםינפואה

17םלצאמםהםגםינפואהובסיאלץראהלעמ

היחהחוריכםתואומוריםמורבוודמעיםדמעב

דמעיותיבהןתפמלעמהוהידובכאציו18םהב

ומוריוםהיפנכתאםיבורכהואשיו19םיבורכהלע

דמעיוםתמעלםינפואהוםתאצביניעלץראהןמ
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לארשייהלאדובכוינומדקההוהיתיברעשחתפ

תחתיתיאררשאהיחהאיה20הלעמלמםהילע

21המהםיבורכיכעדאורבכרהנב‐‐לארשייהלא

דחאלםיפנכעבראודחאלםינפהעבראהעברא

המה‐‐םהינפתומדו22םהיפנכתחתםדאידיתומדו

שיאםתואוםהיארמרבכרהנלעיתיאררשאםינפה

וכליוינפרבעלא

הוהיתיברעשלאיתאאבתוחוריתאאשתו11

םירשערעשהחתפבהנהוהמידקהנופהינומדקה

תאורזעןבהינזאיתאםכותבהאראושיאהשמחו

‐‐םדאןבילארמאיו2םעהירש‐‐והינבןבוהיטלפ

ריעבערתצעםיצעיהוןואםיבשחהםישנאההלא

ריסהאיהםיתבתונבבורקבאלםירמאה3תאזה

םדאןבאבנהםהילעאבנהןכל4רשבהונחנאו

רמאהכרמאילארמאיוהוהיחורילעלפתו5

ינאםכחורתולעמולארשיתיבםתרמאןכהוהי

םתאלמותאזהריעבםכיללחםתיברה6היתעדי

םכיללחהוהיינדארמאהכןכל7ללחהיתצוח

םכתאוריסהאיהורשבההמההכותבםתמשרשא

םאנםכילעאיבאברחוםתאריברח8הכותמאיצוה

םכתאיתתנוהכותמםכתאיתאצוהו9הוהיינדא

לעולפתברחב10םיטפשםכביתישעוםירזדיב

11הוהיינאיכםתעדיוםכתאטופשאלארשילובג

רשבלהכותבויהתםתאוריסלםכלהיהתאלאיה

ינאיכםתעדיו12םכתאטפשאלארשילובגלא

םתישעאליטפשמוםתכלהאליקחברשאהוהי

יהיו13םתישעםכיתוביבסרשאםיוגהיטפשמכו

קעזאוינפלעלפאותמהינבןבוהיטלפויאבנהכ

תאהשעהתאהלכ‐‐הוהיינדאההארמאולודגלוק

ןב15רמאלילאהוהירבדיהיו14לארשיתיראש

הלכלארשיתיבלכוךתלאגישנאךיחאךיחאםדא

ונל‐‐הוהילעמוקחרםלשורייבשיםהלורמארשא

ינדארמאהכרמאןכל16השרומלץראההנתנאיה

תוצראבםיתוציפהיכוםיוגבםיתקחרהיכהוהי

ןכל17םשואברשאתוצראבטעמשדקמלםהליהאו

םימעהןמםכתאיתצבקוהוהיינדארמאהכרמא

יתתנוםהבםתוצפנרשאתוצראהןמםכתאיתפסאו

לכתאוריסהוהמשואבו18לארשיתמדאתאםכל

בלםהליתתנו19הנממ‐‐היתובעותלכתאוהיצוקש

ןבאהבליתרסהוםכברקבןתאהשדחחורודחא

וכלייתקחבןעמל20רשבבלםהליתתנוםרשבמ

היהאינאו‐‐םעלילויהוםתאושעוורמשייטפשמתאו

םבלםהיתובעותוםהיצוקשבללאו21םיהלאלםהל

ואשיו22הוהיינדאםאניתתנםשארבםכרד‐‐ךלה

יהלאדובכוםתמעלםינפואהוםהיפנכתאםיבורכה

לעמהוהידובכלעיו23הלעמלמםהילעלארשי

חורו24ריעלםדקמרשארההלעדמעיוריעהךות

חורבהארמבהלוגהלאהמידשכינאבתוינתאשנ

לארבדאו25יתיאררשאהארמהילעמלעיוםיהלא

ינארהרשאהוהיירבדלכתאהלוגה

ךותבםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו12

אלותוארלםהלםיניערשאבשיהתאירמהתיב

3םהירמתיביכ‐‐ועמשאלועמשלםהלםינזאואר

םהיניעלםמויהלגוהלוגילכךלהשעםדאןבהתאו

ואריילוא‐‐םהיניעלרחאםוקמלאךמוקממתילגו

‐‐םמויהלוגילככךילכתאצוהו4המהירמתיביכ

5הלוגיאצומכםהיניעלברעבאצתהתאוםהיניעל

לעםהיניעל6ובתאצוהוריקבךלרתחםהיניעל

הארתאלוהסכתךינפ‐‐איצותהטלעבאשתףתכ

ןכשעאו7לארשיתיבלךיתתנתפומיכץראהתא

ברעבוםמויהלוגילככיתאצוהילכיתיוצרשאכ

יתאשנףתכלעיתאצוההטלעבדיבריקביליתרתח

ןב9רמאלרקבבילאהוהירבדיהיו8םהיניעל

המירמהתיבלארשיתיבךילאורמאאלהםדא

אישנההוהיינדארמאהכםהילארמא10השעהתא

המהרשאלארשיתיבלכוםלשוריבהזהאשמה

השעיןכיתישערשאכםכתפומינארמא11םכותב

לאםכותברשאאישנהו12וכלייבשבהלוגב‐‐םהל

וינפובאיצוהלורתחיריקב‐‐אציוהטלעבאשיףתכ

13ץראהתאאוהןיעלהאריאלרשאןעי‐‐הסכי
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ותאיתאבהויתדוצמבשפתנווילעיתשרתאיתשרפו

לכו14תומיםשוהאריאלהתואוםידשכץראהלבב

ברחוחורלכלהרזאויפגאלכוהרזעויתביבסרשא

םתואיציפהבהוהיינאיכועדיו15םהירחאקירא

ישנאםהמיתרתוהו16תוצראבםתואיתירזוםיוגב

לכתאורפסיןעמל‐‐רבדמובערמברחמרפסמ

17הוהיינאיכועדיוםשואברשאםיוגבםהיתובעות

שערבךמחלםדאןב18רמאלילאהוהירבדיהיו

לאתרמאו19התשתהגאדבוהזגרבךימימולכאת

לאםלשורייבשוילהוהיינדארמאהכץראהםע

ןוממשבםהימימוולכאיהגאדבםמחללארשיתמדא

םיבשיהלכסמחמהאלממהצראםשתןעמל‐‐ותשי

הממשץראהוהנברחתתובשונהםירעהו20הב

ילאהוהירבדיהיו21הוהיינאיכםתעדיוהיהת

תמדאלעםכלהזהלשמההמםדאןב22רמאל

ןכל23ןוזחלכדבאוםימיהוכראירמאללארשי

לשמהתאיתבשההוהיינדארמאהכםהילארמא

םהילארבדםאיכלארשיבדועותאולשמיאלוהזה

לכדועהיהיאליכ24ןוזחלכרבדוםימיהוברק

ינאיכ25לארשיתיבךותבקלחםסקמו‐‐אושןוזח

ךשמתאל‐‐השעיורבדרבדארשאתארבדאהוהי

םאנויתישעורבדרבדאירמהתיבםכימיביכדוע

םדאןב27רמאלילאהוהירבדיהיו26הוהיינדא

םימילהזחאוהרשאןוזחהםירמאלארשיתיבהנה

םהילארמאןכל28אבנאוהתוקוחרםיתעלוםיבר

רשא‐‐ירבדלכדועךשמתאלהוהיינדארמאהכ

הוהיינדאםאנהשעיורבדרבדא

לאאבנהםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו13

ועמשםבלמיאיבנלתרמאוםיאבנהלארשייאיבנ

םיאיבנהלעיוההוהיינדארמאהכ3הוהירבד

4ואריתלבלוםחוררחאםיכלהרשאםילבנה

םתילעאל5ויהלארשיךיאיבנ‐‐תוברחבםילעשכ

המחלמבדמעללארשיתיבלערדגורדגתותוצרפב

הוהיםאנםירמאה‐‐בזכםסקואושוזח6הוהיםויב

אושהזחמאולה7רבדםיקלולחיוםחלשאלהוהיו

ינאוהוהיםאנםירמאוםתרמאבזכםסקמוםתיזח

םכרבדןעיהוהיינדארמאהכןכל8יתרבדאל

9הוהיינדאםאנםכילאיננהןכל‐‐בזכםתיזחואוש

בזכםימסקהואושםיזחהםיאיבנהלאידיהתיהו

לאוובתכיאללארשיתיבבתכבוויהיאלימעדוסב

10הוהיינדאינאיכםתעדיוואביאללארשיתמדא

אוהוםולשןיאו‐‐םולשרמאלימעתאועטהןעיבוןעי

לפתיחטלארמא11לפתותאםיחטםנהוץיחהנב

הנלפתשיבגלאינבאהנתאוףטושםשגהיהלפיו

רמאיאולהריקהלפנהנהו12עקבתתורעסחורו

ינדארמאהכןכל13םתחטרשאחיטההיאםכילא

יפאבףטשםשגויתמחבתורעסחוריתעקבוהוהי

תאיתסרהו14הלכלהמחבשיבגלאינבאוהיהי

הלגנו‐‐ץראהלאוהיתעגהולפתםתחטרשאריקה

הוהיינאיכםתעדיוהכותבםתילכוהלפנוודסי

רמאולפתותאםיחטבוריקביתמחתאיתילכו15

לארשייאיבנ16ותאםיחטהןיאוריקהןיאםכל

םלשןיאוםלשןוזחהלםיזחהוםלשורילאםיאבנה

תונבלאךינפםישםדאןבהתאו17הוהיינדאםאנ

הכתרמאו18ןהילעאבנהוןהבלמתואבנתמהךמע

יליצאלכלעתותסכתורפתמליוההוהיינדארמא

דדוצל‐‐המוקלכשארלעתוחפסמהתושעוידי

הנייחתהנכלתושפנוימעלהנדדוצתתושפנהתושפנ

יתותפבוםירעשילעשבימעלאיתאהנללחתו19

תושפנתויחלוהנתומתאלרשאתושפנתימהלםחל

ןכל20בזכיעמשימעל‐‐םכבזכבהנייחתאלרשא

הנתארשאהנכיתותסכלאיננההוהיינדארמאהכ

לעמםתאיתערקותוחרפלתושפנהתאםשתודדצמ

תודדצמםתארשאתושפנהתאיתחלשוםכיתעורז

יתלצהוםכיתחפסמתאיתערקו21תחרפלםישפנתא

ןתעדיוהדוצמלןכדיבדועויהיאלוןכדימימעתא

אלינאורקשקידצבלתואכהןעי22הוהיינאיכ

ערהוכרדמבושיתלבלעשרידיקזחלוויתבאכה

הנמסקתאלםסקוהניזחתאלאושןכל23ותיחהל

הוהיינאיכןתעדיוןכדימימעתאיתלצהודוע
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2ינפלובשיולארשיינקזמםישנאילאאוביו14

הלאהםישנאהםדאןב3רמאלילאהוהירבדיהיו

םהינפחכנונתנםנועלושכמוםבללעםהילולגולעה

םהילאתרמאוםתוארבדןכל4םהלשרדאשרדאה

הלעירשאלארשיתיבמשיאשיאהוהיינדארמאהכ

אבווינפחכנםישיונועלושכמוובללאוילולגתא

וילולגברב‐‐)אב(הבוליתינענהוהיינאאיבנהלא

ילעמורזנרשאםבלבלארשיתיבתאשפתןעמל5

רמאהכלארשיתיבלארמאןכל6םלכםהילולגב

לכלעמוםכילולגלעמובישהוובושהוהיינדא

לארשיתיבמשיאשיאיכ7םכינפובישהםכיתבעות

וילולגלעיוירחאמרזניולארשיברוגירשארגהמו

איבנהלאאבווינפחכנםישיונועלושכמוובללא

שיאבינפיתתנו8יבולהנענהוהיינא‐‐יבולשרדל

ימעךותמויתרכהוםילשמלותואלוהיתמשהואוהה

‐‐רבדרבדוהתפייכאיבנהו9הוהיינאיכםתעדיו

וילעידיתאיתיטנואוההאיבנהתאיתיתפהוהיינא

ןועכםנועואשנו10לארשיימעךותמויתדמשהו

תיבדועועתיאלןעמל11היהיאיבנהןועכ‐‐שרדה

ילויהוםהיעשפלכבדועואמטיאלוירחאמלארשי

יהיו12הוהיינדאםאנ‐‐םיהלאלםהלהיהאינאוםעל

ילאטחתיכץראםדאןב13רמאלילאהוהירבד

םחלהטמהליתרבשוהילעידייתיטנולעמלעמל

ויהו14המהבוםדאהנממיתרכהובערהביתחלשהו

)לאינד(לאנדחנ‐‐הכותבהלאהםישנאהתשלש

15הוהיינדאםאנםשפנולצניםתקדצבהמהבויאו

הממשהתיהוהתלכשוץראבריבעאהערהיחול

הלאהםישנאהתשלש16היחהינפמרבועילבמ

תונבםאוםינבםאהוהיינדאםאנינאיח‐‐הכותב

17הממשהיהתץראהוולצניםדבלהמהוליצי

רבעתברחיתרמאואיההץראהלעאיבאברחוא

םישנאהתשלשו18המהבוםדאהנממיתרכהוץראב

םינבוליציאלהוהיינדאםאנינאיח‐‐הכותבהלאה

ץראהלאחלשארבדוא19ולצניםדבלםהיכתונבו

םדאהנממתירכהלםדבהילעיתמחיתכפשואיהה

ינאיח‐‐הכותבבויאו)לאינד(לאנדחנו20המהבו

םתקדצבהמהוליציתבםאןבםאהוהיינדאםאנ

תעבראיכףאהוהיינדארמאהכיכ21םשפנוליצי

לאיתחלשרבדוהערהיחובערוברחםיערהיטפש

הרתונהנהו22המהבוםדאהנממתירכהל‐‐םלשורי

םכילאםיאצויםנה‐‐תונבוםינבםיאצומההטלפהב

הערהלעםתמחנוםתולילעתאוםכרדתאםתיארו

הילעיתאבהרשאלכתא‐‐םלשורילעיתאבהרשא

םתולילעתאוםכרדתאוארתיכםכתאומחנו23

‐‐הביתישערשאלכתאיתישעםנחאליכםתעדיו

הוהיינדאםאנ

היהיהמםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו15

3רעיהיצעבהיהרשאהרומזה‐‐ץעלכמןפגהץע

דתיונממוחקיםאהכאלמלתושעלץעונממחקיה

תאהלכאלןתנשאלהנה4ילכלכוילעתולתל

הכאלמלחלציה‐‐רחנוכותושאההלכאויתוצקינש

שאיכףאהכאלמלהשעיאלםימתותויהבהנה5

רמאהכןכל6הכאלמלדועהשענורחיווהתלכא

ויתתנרשארעיהץעבןפגהץערשאכהוהיינדא

תאיתתנו7םלשורייבשיתאיתתנןכ‐‐הלכאלשאל

ינאיכםתעדיוםלכאתשאהוואצישאהמ‐‐םהבינפ

‐‐הממשץראהתאיתתנו8םהבינפתאימושבהוהי

הוהיינדאםאנלעמולעמןעי

עדוהםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו16

ינדארמאהכתרמאו3היתבעותתאםלשוריתא

ינענכהץראמךיתדלמוךיתרכמםלשורילהוהי

תדלוהםויבךיתודלומו4תיתחךמאוירמאהךיבא

חלמהויעשמלתצחראלםימבוךרשתרכאלךתוא

ןיעךילעהסחאל5תלתחאללתחהותחלמהאל

לאיכלשתוךילעהלמחל‐‐הלאמתחאךלתושעל

רבעאו6ךתאתדלהםויבךשפנלעגבהדשהינפ

ייחךימדבךלרמאוךימדבתססובתמךאראוךילע

ךיתתנהדשהחמצכהבבר7ייחךימדבךלרמאו

ךרעשוונכנםידשםיידעידעביאבתוילדגתויברתו
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הנהוךאראוךילערבעאו8הירעוםרעתאוחמצ

ךתורעהסכאוךילעיפנכשרפאוםידדתעךתע

ייהתו‐‐הוהיינדאםאנךתאתירבבאובאוךלעבשאו

ךכסאוךילעמךימדףטשאוםימבךצחראו9יל

ךשבחאושחתךלענאוהמקרךשיבלאו10ןמשב

לעםידימצהנתאוידעךדעאו11ישמךסכאוששב

םיליגעוךפאלעםזנןתאו12ךנורגלעדיברוךידי

ףסכובהזידעתו13ךשארבתראפתתרטעוךינזאלע

ןמשושבדותלסהמקרוישמו)שש(יששךשובלמו

הכולמליחלצתודאמדאמביפיתו)תלכא(יתלכא

ירדהבאוהלילכיכךיפיבםיוגבםשךלאציו14

ךיפיביחטבתו15הוהיינדאםאנ‐‐ךילעיתמשרשא

ולרבועלכלעךיתונזתתאיכפשתוךמשלעינזתו

ינזתותואלטתומבךלישעתוךידגבמיחקתו16יהי

ךתראפתילכיחקתו17היהיאלותואבאלםהילע

רכזימלצךלישעתוךליתתנרשאיפסכמויבהזמ

ינמשוםיסכתוךתמקרידגבתאיחקתו18םבינזתו

יתתנרשאימחלו19םהינפל)תתנ(יתתניתרטקו

םהינפלוהיתתנוךיתלכאהשבדוןמשותלסךל

ךינבתאיחקתו20הוהיינדאםאניהיוחחינחירל

‐לוכאלםהלםיחבזתוילתדלירשאךיתונבתאו

ינבתאיטחשתו21)ךיתונזתמ(ךתונזתמטעמה‐

ךיתבעותלכתאו22םהלםתואריבעהבםינתתו

ךתויהב‐‐ךירוענימיתא)תרכז(יתרכזאלךיתנזתו

ירחאיהיו23תייהךמדבתססובתמהירעוםריע

ךלינבתו24הוהיינדאםאנךליואיואךתערלכ

ךרדשארלכלא25בוחרלכבהמרךלישעתובג

ךילגרתאיקשפתוךיפיתאיבעתתוךתמרתינב

ינזתו26)ךיתונזת(ךתונזתתאיברתורבועלכל

ךתנזתתאיברתורשבילדגךינכשםירצמינבלא

ךנתאוךקחערגאוךילעידייתיטנהנהו27ינסיעכהל

ךכרדמתומלכנה‐‐םיתשלפתונבךיתואנששפנב

םינזתוךתעבשיתלבמרושאינבלאינזתו28המז

ןענכץראלאךתונזתתאיברתו29תעבשאלםגו

ךתבלהלמאהמ30תעבשאלתאזבםגוהמידשכ

השאהשעמהלאלכתאךתושעב‐‐הוהיינדאםאנ

ךתמרוךרדלכשארבךבגךיתונבב31תטלשהנוז

הנוזכ)תייה(יתייהאלובוחרלכב)תישע(יתישע

תאחקתהשיאתחת‐‐תפאנמההשאה32ןנתאסלקל

לכלךינדנתאתתנתאוהדנונתיתונזלכל33םירז

ךיתונזתבביבסמךילאאובלםתואידחשתוךיבהאמ

הנוזאלךירחאוךיתונזתבםישנהןמךפהךביהיו34

ןכל35ךפהליהתו‐‐ךלןתנאלןנתאוןנתאךתתבו

ךפשהןעיהוהיינדארמאהכ36הוהירבדיעמשהנוז

לכלעוךיבהאמלעךיתונזתבךתורעהלגתוךתשחנ

ןכל37םהלתתנרשאךינבימדכוךיתובעותילולג

תאוםהילעתברערשאךיבהאמלכתאץבקמיננה

ךילעםתאיתצבקותאנשרשאלכלעתבהארשאלכ

ךתורעלכתאוארוםהלאךתורעיתילגוביבסמ

םדךיתתנוםדתכפשותופאניטפשמךיתטפשו38

וצתנוךבגוסרהוםדיבךתאיתתנו39האנקוהמח

ךתראפתילכוחקלוךידגבךתואוטישפהוךיתמר

ךתואומגרולהקךילעולעהו40הירעוםריעךוחינהו

ושעושאבךיתבופרשו41םתוברחבךוקתבוןבאב

םגוהנוזמךיתבשהותוברםישניניעלםיטפשךב

יתאנקהרסוךביתמחיתחנהו42דועינתתאלןנתא

יתרכזאלרשאןעי43דועסעכאאלויתטקשוךממ

ינאםגוהלאלכביליזגרתוךירוענימיתא)תרכז(

יתישעאלוהוהיינדאםאניתתנשארבךכרדאה

לשמהלכהנה44ךיתבעותלכלעהמזהתא)תישע(

תלעגתאךמאתב45התבהמאכרמאללשמיךילע

ןהישנאולעגרשאתאךתוחאתוחאוהינבוהשיא

הלודגהךתוחאו46ירמאןכיבאותיתחןכמא‐‐ןהינבו

ךתוחאוךלואמשלעתבשויההיתונבואיהןורמש

אלו47היתונבוםדס‐‐ךנימימתבשויהךממהנטקה

טעמכ)תישע(יתישעןהיתובעותכותכלהןהיכרדב

הוהיינדאםאנינאיח48ךיכרדלכבןהמיתחשתוטק

תאתישערשאכ‐‐היתונבואיהךתוחאםדסהתשעםא

תעבשןואגךתוחאםדסןועהיההזהנה49ךיתונבו

ןויבאוינעדיוהיתונבלוהלהיהטקשהתולשוםחל
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ריסאוינפלהבעותהנישעתוהניהבגתו50הקיזחהאל

אלךיתאטחיצחכןורמשו51יתיאררשאכןהתא

ךתוחאתאיקדצתוהנהמךיתובעותתאיברתוהאטח

52)תישע(יתישערשאךיתבעותלכב)ךיתוחא(

ךיתאטחבךתוחאלתללפרשאךתמלכיאשתאםג

יאשוישובתאםגוךממהנקדצתןהמתבעתהרשא

‐‐ןהתיבשתאיתבשו53ךתויחאךתקדצבךתמלכ

)תובש(תיבשתאוהיתונבוםדס)תובש(תיבשתא

הנהכותבךיתיבש)תובשו(תיבשוהיתונבוןורמש

‐‐תישערשאלכמתמלכנוךתמלכיאשתןעמל54

ןתמדקלןבשתהיתונבוםדסךיתוחאו55ןתאךמחנב

הניבשתךיתונבותאוןתמדקלןבשתהיתונבוןורמשו

ךיפבהעומשלךתוחאםדסהתיהאולו56ןכתמדקל

תפרחתעומכךתערהלגתםרטב57ךינואגםויב

תוטאשהםיתשלפתונבהיתוביבסלכוםראתונב

‐םיתאשנתאךיתובעותתאוךתמזתא58ביבסמךתוא

)יתישעו(תישעוהוהיינדארמאהכיכ59הוהיםאנ‐

60תירברפהלהלאתיזברשא‐‐תישערשאכךתוא

יתומיקהוךירוענימיבךתואיתירבתאינאיתרכזו

ךתחקבתמלכנוךיכרדתאתרכזו61םלועתירבךל

יתתנוךממתונטקהלאךממתולדגהךיתוחאתא

תאינאיתמיקהו62ךתירבמאלותונבלךלןהתא

תשבוירכזתןעמל63הוהיינאיכתעדיוךתאיתירב

ירפכב‐‐ךתמלכינפמהפןוחתפדועךלהיהיאלו

הוהיינדאםאנתישערשאלכלךל

הדיחדוחםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו17

ינדארמאהכתרמאו3לארשיתיבלאלשמלשמו

אלמרבאהךראםיפנכהלודגלודגהרשנההוהי

תאחקיוןונבלהלאאב‐‐המקרהולרשאהצונה

לאוהאיביוףטקויתוקינישארתא4זראהתרמצ

ץראהערזמחקיו5ומשםילכרריעבןענכץרא

6ומשהפצפצםיברםימלעחקערזהדשבוהנתיו

ויתוילדתונפלהמוקתלפשתחרסןפגליהיוחמציו

םידבשעתו‐‐ןפגליהתוויהיויתחתוישרשווילא

ברוםיפנכלודגלודגדחארשניהיו7תוארפחלשתו

ויתוילדווילעהישרשהנפכתאזהןפגההנהוהצונ

הדשלא8העטמתוגרעמהתואתוקשהלולהחלש

תאשלוףנעתושעל‐‐הלותשאיהםיברםימלאבוט

‐‐הוהיינדארמאהכרמא9תרדאןפגלתויהלירפ

שביוססוקיהירפתאוקתניהישרשתאאולהחלצת

ברםעבוהלודגערזבאלושביתהחמציפרטלכ

אלהחלצתההלותשהנהו10הישרשמהתואתואשמל

החמצתגרעלעשבישביתםידקהחורהבתעגכ

תיבלאנרמא12רמאלילאהוהירבדיהיו11שבית

לבבךלמאבהנהרמאהלאהמםתעדיאלהירמה

וילאםתואאביוהירשתאוהכלמתאחקיוםלשורי

אביותירבותאתרכיוהכולמהערזמחקיו13הלבב

הכלממתויהל14חקלץראהיליאתאוהלאבותא

15הדמעלותירבתארמשלאשנתהיתלבלהלפש

םעוםיסוסולתתלםירצמויכאלמחלשלובדרמיו

16טלמנותירברפהוהלאהשעהטלמיהחלציהבר

ךילממהךלמהםוקמבאלםאהוהיינדאםאנינאיח

ותא‐‐ותירבתארפהרשאוותלאתאהזברשאותא

השעיברלהקבולודגליחבאלו17תומילבבךותב

‐‐קידתונבבוהללסךפשבהמחלמבהערפותוא

תירברפהלהלאהזבו18תוברתושפנתירכהל

רמאהכןכל19טלמיאלהשעהלאלכוודיןתנהנהו

רשאיתירבוהזברשאיתלאאלםאינאיחהוהיינדא

שפתנויתשרוילעיתשרפו20ושארבויתתנו‐‐ריפה

ולעמםשותאיתטפשנוהלבבוהיתואיבהויתדוצמב

ברחבויפגאלכבוחרבמלכתאו21יבלעמרשא

הוהיינאיכםתעדיוושרפיחורלכלםיראשנהוולפי

תרמצמינאיתחקלוהוהיינדארמאהכ22יתרבד

יתלתשוףטקאךרויתוקנישארמיתתנוהמרהזראה

ונלתשאלארשיםורמרהב23לולתוהבגרהלעינא

ויתחתונכשורידאזראלהיהוירפהשעוףנעאשנו

לכועדיו24הנכשתויתוילדלצב‐‐ףנכלכרופצלכ

יתהבגההבגץעיתלפשההוהיינאיכהדשהיצע

הוהיינאשביץעיתחרפהוחלץעיתשבוהלפשץע

יתישעויתרבד
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םתאםכלהמ2רמאלילאהוהירבדיהיו18

תובארמאללארשיתמדאלעהזהלשמהתאםילשמ

ינדאםאנינאיח3הניהקתםינבהינשורסבולכאי

לארשיב‐‐הזהלשמהלשמדועםכלהיהיםאהוהי

ילןבהשפנכובאהשפנכהנהילתושפנהלכןה4

קידצהיהייכשיאו5תומתאיהתאטחהשפנההנה

אלויניעולכאאלםירההלא6הקדצוטפשמהשעו

אמטאלוהערתשאתאולארשיתיבילולגלאאשנ

בוחותלבח‐‐הנויאלשיאו7ברקיאלהדנהשאלאו

הסכיםריעוןתיבערלומחללזגיאלהלזגבישי

ודיבישילועמ‐‐חקיאלתיברתוןתיאלךשנב8דגב

ךלהייתוקחב9שיאלשיאןיבהשעיתמאטפשמ

םאנהיחיהיחאוהקידצתמאתושעלרמשיטפשמו

חאהשעוםדךפשץירפןבדילוהו10הוהיינדא

םגיכ‐‐השעאלהלאלכתאאוהו11הלאמדחאמ

ןויבאוינע12אמטוהערתשאתאולכאםירההלא

אשנםילולגהלאובישיאללבחלזגתולזג‐‐הנוה

אליחוחקלתיברתוןתנךשנב13השעהבעותויניע

ובוימדתמויתומ‐‐השעהלאהתובעותהלכתאהיחי

רשאויבאתאטחלכתאאריוןבדילוההנהו14היהי

לכאאלםירההלע15ןהכהשעיאלוהאריוהשע

והערתשאתאלארשיתיבילולגלאאשנאלויניעו

אלהלזגולבחאללבח‐‐הנוהאלשיאו16אמטאל

בישהינעמ17דגבהסכםורעוןתנבערלומחללזג

ךלהיתוקחבהשעיטפשמ‐‐חקלאלתיברתוךשנודי

קשעיכויבא18היחיהיח‐‐ויבאןועבתומיאלאוה

הנהווימעךותבהשעבוטאלרשאוחאלזגלזגקשע

באהןועבןבהאשנאלעדמםתרמאו19ונועבתמ

השעיורמשיתוקחלכתאהשעהקדצוטפשמןבהו

אלןבתומתאיהתאטחהשפנה20היחיהיח‐‐םתא

קידצהתקדצ‐‐ןבהןועבאשיאלבאובאהןועבאשי

21היהתוילע)עשרה(עשרתעשרוהיהתוילע

תארמשוהשערשאותאטחלכמבושייכעשרהו

תומיאלהיחיהיח‐‐הקדצוטפשמהשעויתוקחלכ

רשאותקדצבולורכזיאלהשערשאויעשפלכ22

הוהיינדאםאנעשרתומץפחאץפחה23היחיהשע

ותקדצמקידצבושבו24היחוויכרדמובושבאולה

‐יחוהשעיעשרההשערשאתובעותהלככלועהשעו

לעמרשאולעמבהנרכזתאלהשערשאותקדצלכ‐

ןכתיאלםתרמאו25תומיםבאטחרשאותאטחבו

אלהןכתיאליכרדהלארשיתיבאנועמשינדאךרד

השעוותקדצמקידצבושב26ונכתיאלםכיכרד

בושבו27תומיהשערשאולועבםהילעתמולוע

אוה‐‐הקדצוטפשמשעיוהשערשאותעשרמעשר

ויעשפלכמ)בשיו(בושיוהאריו28היחיושפנתא

לארשיתיבורמאו29תומיאלהיחיויח‐‐השערשא

‐‐לארשיתיבונכתיאליכרדהינדאךרדןכתיאל

טפשאויכרדכשיאןכל30ןכתיאלםכיכרדאלה

לכמובישהוובושהוהיינדאםאנ‐‐לארשיתיבםכתא

וכילשה31ןועלושכמלםכלהיהיאלוםכיעשפ

םכלושעוםבםתעשפרשאםכיעשפלכתאםכילעמ

יכ32לארשיתיבותמתהמלוהשדחחורושדחבל

ויחוובישהוהוהיינדאםאנתמהתומבץפחאאל

המתרמאו2לארשייאישנלאהניקאשהתאו19

התברםירפכךותבהצברתויראןיבאיבלךמא

ףרטלדמליוהיהריפכהירגמדחאלעתו3הירוג

שפתנםתחשבםיוגוילאועמשיו4לכאםדאףרט

הלחוניכארתו5םירצמץראלאםיחחבוהאביו

6והתמשריפכהירגמדחאחקתוהתוקתהדבא

ףרטףרטלדמליוהיהריפכתויראךותבךלהתיו

םשתובירחהםהירעוויתונמלאעדיו7לכאםדא

ביבסםיוגוילעונתיו8ותגאשלוקמהאלמוץרא

והנתיו9שפתנםתחשבםתשרוילעושרפיותונידממ

תודצמבוהאבילבבךלמלאוהאביוםיחחברגוסב

ךמא10לארשיירהלאדועולוקעמשיאלןעמל

םיממהתיההפנעוהירפהלותשםימלעךמדבןפגכ

הבגתוםילשמיטבשלאזעתוטמהלויהיו11םיבר

12ויתילדברבוהבגבאריוםיתבעןיבלעותמוק

שיבוהםידקהחורוהכלשהץראלהמחבשתתו

התעו13והתלכאשאהזעהטמושביווקרפתההירפ
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הטממשאאצתו14אמצוהיצץראברבדמבהלותש

לושמלטבשזעהטמהבהיהאלוהלכאהירפהידב

הניקליהתואיההניק

ואבשדחלרושעבישמחבתיעיבשההנשביהיו20

2ינפלובשיוהוהיתאשרדללארשיינקזמםישנא

ינקזתארבדםדאןב3רמאלילאהוהירבדיהיו

שרדלההוהיינדארמאהכםהלאתרמאולארשי

הוהיינדאםאנםכלשרדאםאינאיחםיאבםתאיתא

םתובאתבעותתאםדאןבטופשתהםתאטפשתה4

םויבהוהיינדארמאהכםהילאתרמאו5םעידוה

םהלעדואובקעיתיבערזלידיאשאולארשיבירחב

םכיהלאהוהיינארמאלםהלידיאשאוםירצמץראב

םירצמץראמםאיצוהלםהלידייתאשנאוההםויב6

איהיבצ‐‐שבדובלחתבזםהליתרתרשאץראלא

וכילשהויניעיצוקששיאםהלארמאו7תוצראהלכל

ורמיו8םכיהלאהוהיינאואמטתלאםירצמילולגבו

אלםהיניעיצוקשתאשיא‐‐ילאעמשלובאאלויב

ךפשלרמאוובזעאלםירצמילולגתאווכילשה

םירצמץראךותבםהביפאתולכלםהילעיתמח

רשאםיוגהיניעללחהיתלבלימשןעמלשעאו9

םאיצוהלםהיניעלםהילאיתעדונרשא‐‐םכותבהמה

לאםאבאוםירצמץראמםאיצואו10םירצמץראמ

יתעדוהיטפשמתאויתוקחתאםהלןתאו11רבדמה

תאםגו12םהביחוםדאהםתואהשעירשאםתוא

תעדל‐‐םהיניבויניבתואלתויהלםהליתתניתותבש

רבדמבלארשיתיביבורמיו13םשדקמהוהיינאיכ

םתאהשעירשאוסאמיטפשמתאווכלהאליתוקחב

ךפשלרמאודאמוללחיתתבשתאוםהביחוםדאה

ימשןעמלהשעאו14םתולכל‐‐רבדמבםהילעיתמח

15םהיניעלםיתאצוהרשאםיוגהיניעללחהיתלבל

םתואאיבהיתלבלרבדמב‐‐םהלידייתאשנינאםגו

לכלאיהיבצ‐‐שבדובלחתבזיתתנרשאץראהלא

וכלהאליתוקחתאווסאמיטפשמבןעי16תוצראה

ךלהםבלםהילולגירחאיכוללחיתותבשתאוםהב

הלכםתואיתישעאלוםתחשמםהילעיניעסחתו17

םכיתובאיקוחברבדמבםהינבלארמאו18רבדמב

לאםהילולגבוורמשתלאםהיטפשמתאווכלתלא

יטפשמתאווכליתוקחבםכיהלאהוהיינא19ואמטת

תואלויהוושדקיתותבשתאו20םתואושעוורמש

ורמיו21םכיהלאהוהיינאיכתעדל‐‐םכיניבויניב

ורמשאליטפשמתאווכלהאליתוקחבםינבהיב

תא‐‐םהביחוםדאהםתואהשעירשאםתואתושעל

יפאתולכלםהילעיתמחךפשלרמאווללחיתותבש

‐‐ימשןעמלשעאוידיתאיתבשהו22רבדמב‐‐םב

םהיניעלםתואיתאצוהרשאםיוגהיניעללחהיתלבל

םתאץיפהלרבדמב‐‐םהלידיתאיתאשנינאםג23

ושעאליטפשמןעי24תוצראבםתואתורזלוםיוגב

םתובאילולגירחאווללחיתותבשתאווסאמיתוקחו

םיבוטאלםיקחםהליתתנינאםגו25םהיניעויה

םתונתמבםתואאמטאו26םהבויחיאל‐‐םיטפשמו

ועדירשאןעמל‐‐םמשאןעמלםחררטפלכריבעהב

םדאןבלארשיתיבלארבדןכל27הוהיינארשא

ופדגתאזדועהוהיינדארמאהכםהילאתרמאו

ץראהלאםאיבאו28לעמיבםלעמבםכיתובאיתוא

העבגלכואריוםהלהתואתתלידיתאיתאשנרשא

םשונתיוםהיחבזתאםשוחבזיותבעץעלכוהמר

םשוכיסיוםהיחוחינחירםשומישיוםנברקסעכ

םתארשאהמבההמ‐‐םהלארמאו29םהיכסנתא

ןכל30הזהםויהדעהמבהמשארקיוםשםיאבה

ךרדבההוהיינדארמאהכלארשיתיבלארמא

31םינזםתאםהיצוקשירחאוםיאמטנםתאםכיתובא

םיאמטנםתאשאבםכינבריבעהבםכיתנתמתאשבו

לארשיתיבםכלשרדאינאוםויהדעםכילולגלכל

לעהלעהו32םכלשרדאםאהוהיינדאםאנינאיח

םיוגכהיהנםירמאםתארשאהיהתאלויה‐‐םכחור

םאנינאיח33ןבאוץעתרשל‐‐תוצראהתוחפשמכ

המחבוהיוטנעורזבוהקזחדיבאלםאהוהיינדא

םימעהןמםכתאיתאצוהו34םכילעךולמא‐‐הכופש

דיב‐‐םבםתצופנרשאתוצראהןמםכתאיתצבקו

םכתאיתאבהו35הכופשהמחבוהיוטנעורזבוהקזח
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םינפלאםינפםשםכתאיתטפשנוםימעהרבדמלא

‐םירצמץרארבדמבםכיתובאתאיתטפשנרשאכ36

םכתאיתרבעהו37הוהיינדאםאנםכתאטפשאןכ‐

יתורבו38תירבהתרסמבםכתאיתאבהוטבשהתחת

איצואםהירוגמץראמ‐‐יבםיעשופהוםידרמהםכמ

ינאיכםתעדיואוביאללארשיתמדאלאוםתוא

שיאהוהיינדארמאהכלארשיתיבםתאו39הוהי

תאוילאםיעמשםכניאםארחאוודבעוכלוילולג

40םכילולגבוםכיתונתמבדועוללחתאלישדקםש

‐‐הוהיינדאםאנלארשיםורמרהבישדקרהביכ

‐‐םצראםשץראבהלכלארשיתיבלכינדבעיםש

םכיתואשמתישארתאוםכיתמורתתאשורדאםשו

יאיצוהבםכתאהצראחחינחירב41םכישדקלכב

רשאתוצראהןמםכתאיתצבקוםימעהןמםכתא

םתעדיו42םיוגהיניעלםכביתשדקנוםבםתצפנ

לא‐‐לארשיתמדאלאםכתאיאיבהבהוהיינאיכ

43םכיתובאלהתואתתלידיתאיתאשנרשאץראה

רשאםכיתולילעלכתאוםכיכרדתאםשםתרכזו

רשאםכיתוערלכבםכינפבםתטקנוםבםתאמטנ

ןעמלםכתאיתושעבהוהיינאיכםתעדיו44םתישע

תותחשנהםכיתולילעכוםיערהםכיכרדכאלימש

ילאהוהירבדיהיו45הוהיינדאםאנ‐‐לארשיתיב

לאףטהוהנמיתךרדךינפםישםדאןב46רמאל

בגנהרעילתרמאו47בגנהדשהרעילאאבנהוםורד

שאךבתיצמיננההוהיינדארמאהכהוהירבדעמש

תבהלהבכתאלשביץעלכוחלץעלכךבהלכאו

לכוארו48הנופצבגנמםינפלכהבוברצנותבהלש

ההארמאו49הבכתאלהיתרעבהוהיינאיכרשב

אוהםילשמלשממאלהילםירמאהמההוהיינדא

ךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו21

תמדאלאאבנהוםישדקמלאףטהוםלשורילא

יננההוהירמאהכלארשיתמדאלתרמאו3לארשי

קידצךממיתרכהוהרעתמיברחיתאצוהוךילא

אצתןכלעשרוקידצךממיתרכהרשאןעי4עשרו

לכועדיו5ןופצבגנמ‐‐רשבלכלאהרעתמיברח

בושתאלהרעתמיברחיתאצוההוהיינאיכרשב

תורירמבוםינתמןורבשבחנאהםדאןבהתאו6דוע

התאהמלעךילאורמאייכהיהו7םהיניעלחנאת

לכופרובללכסמנוהאביכהעומשלאתרמאוחנאנ

הנה‐‐םימהנכלתםיכרבלכוחורלכהתהכוםידי

ילאהוהירבדיהיו8הוהיינדאםאנהתיהנוהאב

רמאינדארמאהכתרמאואבנה‐‐םדאןב9רמאל

חבטחבטןעמל10הטורמםגוהדחוהברחברח

ינבטבששישנואהטרמקרבהלהיהןעמלהדחוה

איהףכבשפתלהטרמלהתאןתיו11ץעלכתסאמ

12גרוהדיבהתואתתלהטרמאיהוברחהדחוה

לכבאיהימעבהתיהאיהיכ‐‐םדאןבלליהוקעז

קפסןכלימעתאויהברחלאירוגמלארשייאישנ

היהיאלתסאמטבשםגםאהמו‐‐ןחביכ13ךרילא

לאףכךהואבנה‐‐םדאןבהתאו14הוהיינדאםאנ

ברחאיה‐‐םיללחברחהתשילשברחלפכתוףכ

הברהובלגומלןעמל15םהלתרדחהלודגהללח

חאברחתחבאיתתנםהירעשלכלע‐‐םילשכמה

ימישהינמיהידחאתה16חבטלהטעמקרבלהיושע

יפכלאיפכהכאינאםגו17תודעמךינפהנאילימשה

הוהירבדיהיו18יתרבדהוהיינאיתמחיתחינהו

םיכרדםינשךלםישםדאןבהתאו19רמאלילא

דיוםהינשואצידחאץראמ‐‐לבבךלמברחאובל

ברחאובל‐‐םישתךרד20ארבריעךרדשארבארב

יכ21הרוצבםלשוריבהדוהיתאוןומעינבתברתא

‐‐םיכרדהינששארבךרדהםאלאלבבךלמדמע

דבכבהארםיפרתבלאשםיצחבלקלקםסקםסקל

חתפלםירכםושלםלשוריםסקההיהונימיב22

לעםירכםושל‐‐העורתבלוקםירהלחצרבהפ

םוסקכםהלהיהו23קידתונבלהללסךפשלםירעש

ריכזמאוהוםהלתועבשיעבשםהיניעבאוש)םסקכ(

םכרכזהןעיהוהיינדארמאהכןכל24שפתהלןוע

לכבםכיתואטחתוארהלםכיעשפתולגהבםכנוע

ללחהתאו25ושפתתףכבםכרכזהןעי‐‐םכיתולילע

26ץקןועתעבומויאברשאלארשיאישנעשר
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הרטעהםירהותפנצמהריסההוהיינדארמאהכ

הוע27ליפשההבגהוהבגההלפשה‐‐תאזאלתאז

ולרשאאבדעהיהאלתאזםגהנמישאהועהוע

הכתרמאואבנהםדאןבהתאו28ויתתנוטפשמה

תרמאוםתפרחלאוןומעינבלאהוהיינדארמא

קרבןעמלליכהלהטורמחבטלהחותפברחברח

לאךתואתתל‐‐בזכךלםסקבאושךלתוזחב29

30ץקןועתעבםמויאברשאםיעשריללחיראוצ

ךיתורכמץראבתארבנרשאםוקמבהרעתלאבשה

חיפאיתרבעשאבימעזךילעיתכפשו31ךתאטפשא

32תיחשמישרחםירעבםישנאדיבךיתתנוךילע

ירכזתאלץראהךותבהיהיךמדהלכאלהיהתשאל

יתרבדהוהיינאיכ

םדאןבהתאו2רמאלילאהוהירבדיהיו22

לכתאהתעדוהוםימדהריעתאטפשתהטפשתה

תכפשריעהוהיינדארמאהכתרמאו3היתובעות

4האמטלהילעםילולגהתשעוהתעאובלהכותבםד

תאמטתישערשאךילולגבותמשאתכפשרשאךמדב

הפרחךיתתנןכלעךיתונשדעאובתוךימייבירקתו

תוקחרהותוברקה5תוצראהלכלהסלקוםיוגל

הנה6המוהמהתברםשהתאמט‐‐ךבוסלקתיךממ

בא7םדךפשןעמלךבויהוערזלשיאלארשייאישנ

הנמלאוםותיךכותבקשעבושערגלךבולקהםאו

ישנא9תללחיתתבשתאותיזבישדק8ךבונוה

ךבולכאםירההלאוםדךפשןעמלךבויהליכר

הדנהתאמטךבהלגבאתורע10ךכותבושעהמז

שיאוהבעותהשעוהערתשאתאשיאו11ךבונע

הנעויבאתבותחאתאשיאוהמזבאמטותלכתא

תיברתוךשנםדךפשןעמלךבוחקלדחש12ךב

ינדאםאנתחכשיתאוקשעבךיעריעצבתותחקל

לעותישערשאךעצבלאיפכיתיכההנהו13הוהי

הנקזחתםאךבלדמעיה14ךכותבויהרשאךמד

יתרבדהוהיינאךתואהשעינארשאםימילךידי

תוצראבךיתירזוםיוגבךתואיתוציפהו15יתישעו

תעדיוםיוגיניעלךבתלחנו16ךממךתאמטיתמתהו

םדאןב18רמאלילאהוהירבדיהיו17הוהיינאיכ

לידבותשחנםלכ)גיסל(גוסללארשיתיבילויה

הכןכל19ויהףסכםיגס‐‐רוכךותבתרפועולזרבו

ץבקיננהןכלםיגסלםכלכתויהןעיהוהיינדארמא

לזרבותשחנוףסכתצבק20םלשוריךותלאםכתא

ךיתנהלשאוילעתחפלרוכךותלאלידבותרפועו

21םכתאיתכתהויתחנהויתמחבויפאבץבקאןכ

םתכתנויתרבעשאבםכילעיתחפנוםכתאיתסנכו

הכותבוכתתןכרוכךותבףסכךותהכ22הכותב

יהיו23םכילעיתמחיתכפשהוהיינאיכםתעדיו

ץראתאהלרמא‐‐םדאןב24רמאלילאהוהירבד

היאיבנרשק25םעזםויבהמשגאלאיההרהטמאל

רקיוןסחולכאשפנףרטףרטגאושיראכהכותב

יתרותוסמחהינהכ26הכותבוברההיתונמלא‐‐וחקי

אמטהןיבוולידבהאללחלשדקןיב‐‐ישדקוללחיו

לחאוםהיניעומילעהיתותבשמוועידוהאלרוהטל

ךפשל‐‐ףרטיפרטםיבאזכהברקבהירש27םכותב

וחטהיאיבנו28עצבעצבןעמלתושפנדבאלםד

הכםירמאבזכםהלםימסקואושםיזח‐‐לפתםהל

וקשעץראהםע29רבדאלהוהיוהוהיינדארמא

אלבוקשערגהתאוונוהןויבאוינעולזגולזגוקשע

ינפלץרפבדמעורדגרדגשיאםהמשקבאו30טפשמ

ךפשאו31יתאצמאלוהתחשיתלבל‐‐ץראהדעב

םשארבםכרדםיתילכיתרבעשאבימעזםהילע

הוהיינדאםאניתתנ

םיתש‐‐םדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו23

ןהירוענבםירצמבהנינזתו3ויהתחאםאתונבםישנ

ןתומשו4ןהילותבידדושעםשוןהידשוכעמהמשונז

הנדלתוילהנייהתוהתוחאהבילהאוהלודגההלהא

הבילהאםלשוריוהלהאןורמש‐‐ןתומשותונבוםינב

רושאלאהיבהאמלעבגעתויתחתהלהאןזתו5

םלכדמחירוחבםינגסותוחפתלכתישבל6םיבורק

ינברחבמםהילעהיתונזתןתתו7םיסוסיבכרםישרפ

האמטנםהילולגלכבהבגערשאלכבוםלכרושא

ובכשהתואיכ‐‐הבזעאלםירצממהיתונזתתאו8
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םתונזתוכפשיוהילותבידדושעהמהוהירוענב

רשארושאינבדיב‐‐היבהאמדיבהיתתנןכל9הילע

וחקלהיתונבוהינב‐‐התורעולגהמה10םהילעהבגע

הבושעםיטופשוםישנלםשיהתווגרהברחבהתואו

תאוהנממהתבגעתחשתוהבילהאהתוחאארתו11

תוחפהבגערושאינבלא12התוחאינונזמ‐‐היתונזת

‐םיסוסיבכרםישרפלולכמישבלםיברקםינגסו

דחאךרדהאמטניכאראו13םלכדמחירוחב‐

הקחמישנאארתוהיתונזתלאףסותו14ןהיתשל

רששבםיקקח)םידשכ(םיידשכימלצריקהלע

‐םהישארבםילובטיחורסםהינתמברוזאירוגח15

ץראםידשכלבבינבתומדםלכםישלשהארמ‐

היניעהארמלםהילע)הבגעתו(בגעתו16םתדלומ

ינבהילאואביו17המידשכםהילאםיכאלמחלשתו

אמטתוםתונזתבהתואואמטיוםידדבכשמללבב

תאלגתוהיתונזתלגתו18םהמהשפנעקתו‐‐םב

לעמישפנהעקנרשאכהילעמישפנעקתוהתורע

הירוענימיתארכזלהיתונזתתאהברתו19התוחא

םהישגלפלעהבגעתו20םירצמץראבהתנזרשא

21םתמרזםיסוסתמרזוםרשבםירומחרשברשא

ןעמלךידדםירצממתושעבךירוענתמזתאידקפתו

הוהיינדארמאהכהבילהאןכל22ךירוענידש

ךשפנהעקנרשאתאךילעךיבהאמתאריעמיננה

םידשכלכולבבינב23ביבסמךילעםיתאבהוםהמ

דמחירוחבםתוארושאינבלכעוקועושודוקפ

םיסוסיבכרםיאורקוםישלש‐‐םלכםינגסותוחפ

‐םימעלהקבולגלגובכרןצהךילעואבו24םלכ

םהינפליתתנוביבסךילעומישיעבוקוןגמוהנצ‐

ושעוךביתאנקיתתנו25םהיטפשמבךוטפשוטפשמ

ברחבךתירחאווריסיךינזאוךפא‐‐המחבךתוא

שאבלכאתךתירחאווחקיךיתונבוךינבהמהלופת

27ךתראפתילכוחקלוךידגבתאךוטישפהו26

אלוםירצמץראמךתונזתאוךממךתמזיתבשהו

יכ28דועירכזתאלםירצמוםהילאךיניעיאשת

דיב‐‐תאנשרשאדיבךנתניננההוהיינדארמאהכ

וחקלוהאנשבךתואושעו29םהמךשפנהעקנרשא

ךינונזתורעהלגנוהירעוםריעךובזעוךעיגילכ

םיוגירחאךתונזבךלהלאהשע30ךיתונזתוךתמזו

תכלהךתוחאךרדב31םהילולגבתאמטנרשאלע

ךתוחאסוכהוהיינדארמאהכ32ךדיבהסוכיתתנו

הברמגעללוקחצלהיהתהבחרהוהקמעהיתשת

סוכהממשוהמשסוכיאלמתןוגיוןורכש33ליכהל

הישרחתאותיצמוהתואתיתשו34ןורמשךתוחא

הוהיינדאםאניתרבדינאיכיקתנתךידשו‐‐ימרגת

יכילשתויתואתחכשןעיהוהיינדארמאהכןכל35

36ךיתונזתתאוךתמזיאשתאםגוךוגירחאיתוא

תאוהלהאתאטופשתהםדאןבילאהוהירמאיו

םדוופאניכ37ןהיתובעותתאןהלדגהוהבילהא

ילודלירשאןהינבתאםגוופאנןהילולגתאוןהידיב

תאואמטילושעתאזדוע38הלכאלםהלוריבעה

םטחשבו39וללחיתותבשתאואוההםויבישדקמ

אוההםויבישדקמלאואביוםהילולגלםהינבתא

הנחלשתיכףאו40יתיבךותבושעהכהנהווללחל

םהילאחולשךאלמרשא‐‐קחרממםיאבםישנאל

41ידעתידעוךיניעתלחכתצחררשאלואבהנהו

יתרטקוהינפלךורעןחלשוהדובכהטמלעתבשיו

םישנאלאוהבולשןומהלוקו42הילעתמשינמשו

ונתיורבדממ)םיאבס(םיאבוסםיאבומםדאברמ

43ןהישארלעתראפתתרטעוןהידילאםידימצ

התונזת)ונזי(הנזי)התע(תעםיפואנהלבלרמאו

לאואבןכהנוזהשאלאאובכהילאאוביו44איהו

םקידצםישנאו45המזהתשא‐‐הבילהאלאוהלהא

תוכפשטפשמותופאנטפשמ‐‐םהתואוטפשיהמה

ינדארמאהכיכ46ןהידיבםדוהנהתפאניכםד

47זבלוהועזלןהתאןתנולהקםהילעהלעההוהי

םהינבםתוברחבןהתואארבולהקןבאןהילעומגרו

המזיתבשהו48ופרשישאבןהיתבווגרהיםהיתונבו

49הנכתמזכהנישעתאלוםישנהלכורסונוץראהןמ

םתעדיוהניאשתןכילולגיאטחוןכילעהנכתמזונתנו

הוהיינדאינאיכ
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שדחבתיעישתההנשבילאהוהירבדיהיו24

)בתכ(בותכםדאןב2רמאלשדחלרושעבירישעה

לבבךלמךמסהזהםויהםצעתא‐‐םויהםשתאךל

ירמהתיבלאלשמו3הזהםויהםצעבםלשורילא

ריסהתפשהוהיינדארמאהכםהילאתרמאולשמ

בוטחתנלכהילאהיחתנףסא4םימובקציםגותפש

םגוחוקלןאצהרחבמ5אלמםימצערחבמףתכוךרי

הימצעולשבםגהיחתרחתרהיתחתםימצעהרוד

‐םימדהריעיואהוהיינדארמאהכןכל6הכותב

הנממהאציאלהתאלחוהבהתאלחרשאריס‐

יכ7לרוגהילעלפנאלהאיצוההיחתנלהיחתנל

והתכפשאלוהתמשעלסחיחצלעהיההכותבהמד

םקנלהמחתולעהל8רפעוילעתוסכלץראהלע

9תוסכהיתלבל‐‐עלסחיחצלעהמדתאיתתנםקנ

לידגאינאםגםימדהריעיואהוהיינדארמאהכןכל

רשבהםתהשאהקלדהםיצעההברה10הרודמה

לעהדימעהו11ורחיתומצעהוהחקרמהחקרהו

הכותבהכתנוהתשחנהרחוםחתןעמלהקרהילחג

אצתאלותאלהםינאת12התאלחםתת‐‐התאמט

ןעיהמזךתאמטב13התאלחשאבהתאלחתברהנממ

דעדועירהטתאלךתאמטמ‐‐תרהטאלוךיתרהט

יתישעוהאביתרבדהוהיינא14ךביתמחתאיחינה

ךיתולילעכוךיכרדכםחנאאלוסוחאאלוערפאאל

רמאלילאהוהירבדיהיו15הוהיינדאםאנךוטפש

הפגמבךיניעדמחמתאךממחקליננהםדאןב16

קנאה17ךתעמדאובתאולוהכבתאלודפסתאלו

ךילענוךילעשובחךראפ‐‐השעתאללבאםיתמםד

אלםישנאםחלוםפשלעהטעתאלוךילגרבםישת

ברעביתשאתמתורקבבםעהלארבדאו18לכאת

אלהםעהילאורמאיו19יתיוצרשאכרקבבשעאו

םהילארמאו20השעהתאיכונלהלאהמונלדיגת

הכלארשיתיבלרמא21רמאלילאהיה‐‐הוהירבד

םכזעןואגישדקמתאללחמיננההוהיינדארמא

רשאםכיתונבוםכינבוםכשפנלמחמוםכיניעדמחמ

םפשלעיתישערשאכםתישעו22ולפיברחבםתבזע

לעםכראפו23ולכאתאלםישנאםחלווטעתאל

וכבתאלוודפסתאל‐‐םכילגרבםכילענוםכישאר

היהו24ויחאלאשיאםתמהנוםכיתנועבםתקמנו

‐‐האובבושעתהשערשאלככתפומלםכללאקזחי

אולה‐‐םדאןבהתאו25הוהיינדאינאיכםתעדיו

דמחמתאםתראפתשושמםזועמתאםהמיתחקםויב

םויב26םהיתונבוםהינבםשפנאשמתאוםהיניע

םויב27םינזאתועמשהלךילאטילפהאוביאוהה

דועםלאתאלורבדתוטילפהתאךיפחתפיאוהה

הוהיינאיכועדיותפומלםהלתייהו

םישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו25

ןומעינבלתרמאו3םהילעאבנהוןומעינבלאךינפ

ךרמאןעיהוהיינדארמאהכהוהיינדארבדועמש

המשניכלארשיתמדאלאולחניכישדקמלאחאה

ךנתניננהןכל4הלוגבוכלהיכהדוהיתיבלאו

ךבונתנוךבםהיתוריטובשיוהשרומלםדקינבל

5ךבלחותשיהמהוךירפולכאיהמהםהינכשמ

ץברמלןומעינבתאוםילמגהונלהברתאיתתנו

ןעיהוהיינדארמאהכיכ6הוהיינאיכםתעדיוןאצ

לאשפנבךטאשלכבחמשתולגרבךעקרודיךאחמ

ךיתתנוךילעידיתאיתיטניננהןכל7לארשיתמדא

ךיתדבאהוםימעהןמךיתרכהוםיוגל)זבל(גבל

רמאהכ8הוהיינאיכתעדיוךדימשאתוצראהןמ

םיוגהלככהנהריעשובאומרמאןעיהוהיינדא

‐םירעהמבאומףתכתאחתפיננהןכל9הדוהיתיב

ןועמלעב‐‐תמישיהתיבץראיבצוהצקמוירעמ‐

ןומעינבלעםדקינבל10)המיתירקו(המתירקו

םיוגבןומעינברכזתאלןעמלהשרומלהיתתנו

הכ12הוהיינאיכועדיוםיטפשהשעאבאומבו11

תיבלםקנםקנבםודאתושעןעיהוהיינדארמא

רמאהכןכל13םהבומקנוםושאומשאיו‐‐הדוהי

םדאהנממיתרכהוםודאלעידייתטנוהוהיינדא

14ולפיברחבהנדדוןמיתמהברחהיתתנוהמהבו

םודאבושעולארשיימעדיבםודאביתמקנתאיתתנו

הכ15הוהיינדאםאנ‐‐יתמקנתאועדיויתמחכויפאכ
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ומקניוהמקנבםיתשלפתושעןעיהוהיינדארמא

הכןכל16םלועתביאתיחשמלשפנבטאשבםקנ

יתרכהוםיתשלפלעידיהטוניננההוהיינדארמא

יתישעו17םיהףוחתיראשתאיתדבאהוםיתרכתא

הוהיינאיכועדיוהמחתוחכותבתולדגתומקנםב

םביתמקנתאיתתב

היהשדחלדחאבהנשהרשעיתשעביהיו26

רצהרמארשאןעיםדאןב2רמאלילאהוהירבד

ילאהבסנםימעהתותלדהרבשנ‐‐חאהםלשורילע

ךילעיננההוהיינדארמאהכןכל3הברחההאלמא

וילגלםיהתולעהכםיברםיוגךילעיתילעהורצ

הרפעיתיחסוהילדגמוסרהורצתומחותחשו4

היהתםימרחחטשמ5עלסחיחצלהתואיתתנוהנממ

זבלהתיהוהוהיינדאםאניתרבדינאיכ‐‐םיהךותב

יכועדיוהנגרהתברחבהדשברשאהיתונבו6םיוגל

רצלאאיבמיננההוהיינדארמאהכיכ7הוהיינא

סוסב‐‐םיכלמךלמןופצמלבבךלמרצארדכובנ

הדשבךיתונב8ברםעולהקוםישרפבובכרבו

םיקהוהללסךילעךפשוקידךילעןתנוגרהיברחב

‐‐ךיתלדגמוךיתומחבןתיולבקיחמו9הנצךילע

לוקמםקבאךסכיויסוסתעפשמ10ויתוברחבץתי

ךירעשבואבבךיתומוחהנשערתבכרולגלגושרפ

לכתאסמריויסוסתוסרפב11העקבמריעיאובמכ

דרתץראלךזעתובצמוגרהיברחבךמעךיתוצוח

יתבוךיתומוחוסרהוךתלכרוזזבוךליחוללשו12

ומישיםימךותבךרפעוךיצעוךינבאווצתיךתדמח

14דועעמשיאלךירונכלוקוךירישןומהיתבשהו13

הנבתאל‐‐היהתםימרחחטשמעלסחיחצלךיתתנו

רמאהכ15הוהיינדאםאניתרבדהוהיינאיכדוע

גרהבללחקנאבךתלפמלוקמאלהרוצלהוהיינדא

לכםתואסכלעמודריו16םייאהושעריךכותבגרה

םתמקרידגבתאוםהיליעמתאוריסהוםיהיאישנ

םיעגרלודרחוובשיץראהלעושבליתודרחוטשפי

ךיאךלורמאוהניקךילעואשנו17ךילעוממשו

הקזחהתיהרשאהללההריעהםימימתבשונתדבא

18היבשוילכלםתיתחונתנרשאהיבשיואיהםיב

רשאםייאהולהבנוךתלפמםויןיאהודרחיהתע

ךתאיתתבהוהיינדארמאהכיכ19ךתאצמםיב

ךילעתולעהבובשונאלרשאםירעכתברחנריע

תאךיתדרוהו20םיברהםימהךוסכוםוהתתא

תויתחתץראבךיתבשוהוםלועםעלארובידרוי

יתתנויבשתאלןעמל‐‐רובידרויתאםלועמתוברחכ

אלוישקבתוךניאוךנתאתוהלב21םייחץראביבצ

הוהיינדאםאנ‐‐םלועלדועיאצמת

אשםדאןבהתאו2רמאלילאהוהירבדיהיו27

לע)תבשיה(יתבשיהרוצלתרמאו3הניקרצלע

רמאהכםיברםייאלאםימעהתלכרםיתאובמ

בלב4יפיתלילכינאתרמאתארוצהוהיינדא

ונברינשמםישורב5ךיפיוללכךינבךילובגםימי

ןרתתושעלוחקלןונבלמזראםיתחללכתאךל

ןשושעךשרקךיטושמושעןשבמםינולא6ךילע

היהםירצממהמקרבשש7םיתכייאמםירשאתב

השילאייאמןמגראותלכתסנלךלתויהלךשרפמ

ךימכחךלםיטשויהדוראוןודיציבשי8ךסכמהיה

ויההימכחולבגינקז9ךילבחהמהךבויהרוצ

ךבויהםהיחלמוםיהתוינאלכךקדביקיזחמךב

ישנאךליחבויהטופודולוסרפ10ךברעמברעל

ינב11ךרדהונתנהמהךבולתעבוכוןגמךתמחלמ

ךיתולדגמבםידמגוביבסךיתומוחלעךליחודורא

וללכהמה‐‐ביבסךיתומוחלעולתםהיטלשויה

לזרבףסכבןוהלכברמךתרחסשישרת12ךיפי

המהךשמולבתןוי13ךינובזעונתנתרפועולידב

תיבמ14ךברעמונתנתשחנילכוםדאשפנבךילכר

15ךינובזעונתנםידרפוםישרפוםיסוסהמרגות

ןשתונרקךדיתרחסםיברםייאךילכרןדדינב

ךתרחסםרא16ךרכשאובישה)םינבהו(םינבוהו

דכדכותמארוץובוהמקרוןמגראךפנבךישעמברמ

ךילכרהמהלארשיץראוהדוהי17ךינובזעבונתנ

18ךברעמונתנירצוןמשושבדוגנפותינמיטחב

ןובלחןייבןוהלכברמךישעמברבךתרחסקשמד
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לזרבונתנךינובזעבלזואמןויוןדו19רחצרמצו

ידגבבךתלכרןדד20היהךברעמבהנקוהדקתושע

ירחסהמהרדקיאישנלכוברע21הבכרלשפח

ילכר22ךירחסםבםידותעוםליאוםירכבךדי

ןבאלכבוםשבלכשארבךילכרהמההמערואבש

ילכרןדעוהנכוןרח23ךינובזעונתנבהזוהרקי

םיללכמבךילכרהמה24ךתלכרדמלכרושאאבש

םישבחםילבחבםימרביזנגבוהמקרותלכתימולגב

ךברעמךיתורששישרתתוינא25ךתלכרמבםיזראו

םיברםימב26םימיבלבדאמידבכתויאלמתו

27םימיבלבךרבשםידקהחורךתאםיטשהךואבה

ךקדביקיזחמךילבחוךיחלמךברעמךינובזעוךנוה

לכבוךברשאךתמחלמישנאלכוךברעמיברעו

ךתלפמםויבםימיבלבולפיךכותברשאךלהק

ודריו29תושרגמושעריךילבחתקעזלוקל28

לאםיהילבחלכםיחלמ‐‐טושמישפתלכםהיתוינאמ

הרמוקעזיוםלוקבךילעועימשהו30ודמעיץראה

וחירקהו31ושלפתירפאבםהישארלערפעולעיו

דפסמשפנרמבךילאוכבוםיקשורגחוהחרקךילא

רוצכימךילעוננוקוהניקםהינבךילאואשנו32רמ

תעבשהםימימךינובזעתאצב33םיהךותבהמדכ

ץראיכלמתרשעהךיברעמוךינוהברבםיברםימע

ךלהקלכוךברעמםימיקמעמבםימימתרבשנתע34

םהיכלמוךילעוממשםייאהיבשילכ35ולפנךכותב

ךילעוקרשםימעבםירחס36םינפומעררעשורעש

םלועדעךניאותייהתוהלב

רמאםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו28

רמאתוךבלהבגןעיהוהיינדארמאהכרצדיגנל

םדאהתאוםימיבלביתבשיםיהלאבשומ‐‐ינאלא

התאםכחהנה3םיהלאבלכךבלןתתולאאלו

ךתמכחב4ךוממעאלםותסלכ)לאינדמ(לאנדמ

ךיתורצואבףסכובהזשעתוליחךלתישעךתנובתבו

ךבבלהבגיוךליחתיברהךתלכרבךתמכחברב5

ךבבלתאךתתןעיהוהיינדארמאהכןכל6ךליחב

םיוגיצירע‐‐םירזךילעאיבמיננהןכל7םיהלאבלכ

8ךתעפיוללחוךתמכחיפילעםתוברחוקירהו

רמאה9םימיבלבללחיתוממהתמוךודרויתחשל

לאאלוםדאהתאוךגרהינפלינאםיהלארמאת

יכםירזדיבתומתםילרעיתומ10ךיללחמדיב

ילאהוהירבדיהיו11הוהיינדאםאניתרבדינא

ולתרמאורוצךלמלעהניקאשםדאןב12רמאל

המכחאלמתינכתםתוחהתאהוהיינדארמאהכ

הרקיןבאלכתייהםיהלאןגןדעב13יפילילכו

ריפסהפשיוםהששישרתםלהיוהדטפםדאךתכסמ

םויבךבךיבקנוךיפתתכאלמבהזותקרבוךפנ

ךיתתנוךכוסהחשממ‐‐בורכתא14וננוכךארבה

15תכלהתהשאינבאךותב‐‐תייהםיהלאשדקרהב

התלועאצמנדעךארבהםוימךיכרדבהתאםימת

ךללחאואטחתו‐‐סמחךכותולמךתלכרברב16ךב

שאינבאךותמךכסהבורכךדבאוםיהלארהמ

לעךתעפילעךתמכחתחשךיפיבךבלהבג17

18ךבהוארל‐‐ךיתתנםיכלמינפלךיתכלשהץרא

שאאצואוךישדקמתללחךתלכרלועבךינועברמ

לכיניעלץראהלערפאלךנתאוךתלכאאיהךכותמ

תייהתוהלבךילעוממשםימעבךיעדוילכ19ךיאר

ןב21רמאלילאהוהירבדיהיו20םלועדעךניאו

הכתרמאו22הילעאבנהוןודיצלאךינפםישםדא

ךכותביתדבכנוןודיצךילעיננההוהיינדארמא

הביתשדקנו‐‐םיטפשהביתושעבהוהיינאיכועדיו

ללחללפנוהיתוצוחבםדורבדהביתחלשו23

אלו24הוהיינאיכועדיוביבסמהילעברחבהכותב

לכמבאכמץוקוריאממןולסלארשיתיבלדועהיהי

25הוהיינדאינאיכועדיוםתואםיטאשהםתביבס

םימעהןמלארשיתיבתאיצבקבהוהיינדארמאהכ

לעובשיוםיוגהיניעלםביתשדקנוםבוצפנרשא

הילעובשיו26בקעילידבעליתתנרשאםתמדא

יתושעבחטבלובשיוםימרכועטנוםיתבונבוחטבל

ינאיכועדיו‐‐םתוביבסמםתאםיטאשהלכבםיטפש

םהיהלאהוהי
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‐‐שדחלרשעםינשבירשעבתירשעההנשב29

לעךינפםיש‐‐םדאןב2רמאלילאהוהירבדהיה

3הלכםירצמלעווילעאבנהוםירצמךלמהערפ

הערפךילעיננההוהיינדארמאהכתרמאורבד

רשאויראיךותבץברהלודגהםינתהםירצמךלמ

)םיחח(םייחחיתתנו4ינתישעינאויראיילרמא

ךיתילעהוךיתשקשקבךיראיתגדיתקבדהוךייחלב

קבדתךיתשקשקבךיראיתגדלכתאוךיראיךותמ

לעךיראיתגדלכתאוךתואהרבדמהךיתשטנו5

ץראהתיחל‐‐ץבקתאלוףסאתאללופתהדשהינפ

םירצמיבשילכועדיו6הלכאלךיתתנםימשהףועלו

7לארשיתיבלהנקתנעשמםתויהןעיהוהיינאיכ

לכםהלתעקבוץורת)ףכב(ךפכבךבםשפתב

םינתמלכםהלתדמעהורבשתךילעםנעשהבוףתכ

ברחךילעאיבמיננההוהיינדארמאהכןכל8

םירצמץראהתיהו9המהבוםדאךממיתרכהו

ילראירמאןעיהוהיינאיכועדיוהברחוהממשל

תאיתתנוךיראילאוךילאיננהןכל10יתישעינאו

דעוהנוסלדגממהממשברחתוברחלםירצמץרא

המהבלגרוםדאלגרהברבעתאל11שוכלובג

תאיתתנו12הנשםיעבראבשתאלוהברבעתאל

ךותבהירעותומשנתוצראךותבהממשםירצמץרא

תאיתצפהוהנשםיעבראהממשןייהתתוברחמםירע

ינדארמאהכיכ13תוצראבםיתירזוםיוגבםירצמ

םימעהןמםירצמתאץבקאהנשםיעבראץקמהוהי

יתבשהוםירצמתובשתאיתבשו14המשוצפנרשא

הכלממםשויהוםתרוכמץראלעסורתפץראםתא

דועאשנתתאלוהלפשהיהתתוכלממהןמ15הלפש

אלו16םיוגבתודריתלבל‐‐םיתטעמהוםיוגהלע

םתונפבןועריכזמחטבמללארשיתיבלדועהיהי

םירשעביהיו17הוהיינדאינאיכועדיוםהירחא

ילאהוהירבדהיהשדחלדחאבןושארבהנשעבשו

תאדיבעהלבבךלמרצארדכובנםדאןב18רמאל

ףתכלכוחרקמשארלכ‐‐רצלאהלודגהדבעוליח

הדבעהלערצמוליחלוולהיהאלרכשוהטורמ

ןתניננההוהיינדארמאהכןכל19הילעדבערשא

הנמהאשנוםירצמץראתאלבבךלמרצארדכובנל

ותלעפ20וליחלרכשהתיהוהזבזזבוהללשללשו

ושערשאםירצמץראתאוליתתנהבדבערשא

תיבלןרקחימצאאוההםויב21הוהיינדאםאניל

הוהיינאיכועדיוםכותבהפןוחתפןתאךלולארשי

אבנה‐‐םדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו30

יכ3םוילההוליליההוהיינדארמאהכתרמאו

היהיםיוגתעןנעםויהוהילםויבורקוםויבורק

לפנבשוכבהלחלחהתיהוםירצמבברחהאבו4

שוכ5היתודסיוסרהנוהנומהוחקלוםירצמבללח

םתא‐‐תירבהץראינבובוכוברעהלכודולוטופו

םירצמיכמסולפנוהוהירמאהכ6ולפיברחב

םאנ‐‐הבולפיברחבהנוסלדגממהזעןואגדריו

ךותבוירעותומשנתוצראךותבומשנו7הוהיינדא

יתתבהוהיינאיכועדיו8הנייהתתוברחנםירע

ואציאוההםויב9הירזעלכורבשנוםירצמבשא

התיהוחטבשוכתאדירחהלםיצבינפלמםיכאלמ

רמאהכ10האבהנהיכםירצמםויבםהבהלחלח

רצארדכובנדיבםירצמןומהתאיתבשהוהוהיינדא

םיאבומ‐‐םיוגיצירעותאומעואוה11לבבךלמ

ואלמוםירצמלעםתוברחוקירהוץראהתחשל

תאיתרכמוהברחםיראייתתנו12ללחץראהתא

‐‐םירזדיבהאלמוץראיתמשהוםיערדיבץראה

יתדבאהוהוהיינדארמאהכ13יתרבדהוהיינא

םירצמץראמאישנוףנמםילילאיתבשהוםילולג

יתמשהו14םירצמץראבהארייתתנודועהיהיאל

15אנבםיטפשיתישעוןעצבשאיתתנוסורתפתא

ןומהתאיתרכהוםירצמזועמןיסלעיתמחיתכפשו

אנוןיס)לוחת(ליחתלוח‐‐םירצמבשאיתתנו16אנ

תסביפוןואירוחב17םמויירצףנועקבהלהיהת

ךשחסחנפחתבו18הנכלתיבשבהנהוולפיברחב

ןואגהבתבשנוםירצמתוטמתאםשירבשבםויה

יתישעו19הנכלתיבשבהיתונבוהנסכיןנעאיההזע

תחאביהיו20הוהיינאיכועדיוםירצמבםיטפש
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הוהירבדהיהשדחלהעבשבןושארבהנשהרשע

םירצמךלמהערפעורזתאםדאןב21רמאלילא

לותחםושלתואפרתתלהשבחאלהנהויתרבש

ינדארמאהכןכל22ברחבשפתל‐‐הקזחלהשבחל

ויתערזתאיתרבשוםירצמךלמהערפלאיננההוהי

ודימברחהתאיתלפהותרבשנהתאוהקזחהתא

24תוצראבםתירזוםיוגבםירצמתאיתוצפהו23

ודיביברחתאיתתנולבבךלמתוערזתאיתקזחו

25וינפלללחתוקאנקאנוהערפתוערזתאיתרבשו

הנלפתהערפתוערזולבבךלמתוערזתאיתקזחהו

הטנולבבךלמדיביברחיתתבהוהיינאיכועדיו

םיוגבםירצמתאיתוצפהו26םירצמץראלאהתוא

הוהיינאיכועדיותוצראבםתואיתירזו

שדחלדחאבישילשבהנשהרשעתחאביהיו31

לארמאםדאןב2רמאלילאהוהירבדהיה

ךלדגבתימדימלאונומהלאוםירצמךלמהערפ

‐‐לצמשרחוףנעהפיןונבלבזרארושאהנה3

והולדגםימ4ותרמצהתיהםיתבעןיבוהמוקהבגו

תאוהעטמתוביבסךלההיתרהנתאוהתממרםוהת

אהבגןכלע5הדשהיצעלכלאהחלשהיתלעת

הנכראתוויתפערסהניברתוהדשהיצעלכמותמק

ףועלכוננקויתפעסב6וחלשב‐‐םיברםיממותראפ

ולצבוהדשהתיחלכודליויתראפתחתוםימשה

יכויתוילדךראבולדגבףייו7םיברםיוגלכובשי

ןגבוהממעאלםיזרא8םיברםימלאושרשהיה

ויהאלםינמרעוויתפעסלאומדאלםישורב‐‐םיהלא

9ויפיבוילאהמדאל‐‐םיהלאןגבץעלכויתארפכ

רשאןדעיצעלכוהאנקיוויתוילדברבויתישעהפי

רשאןעיהוהיינדארמאהכןכל10םיהלאהןגב

ובבלםרוםיתובעןיבלאותרמצןתיוהמוקבתהבג

ועשרכולהשעיושעםיוגליאדיב‐‐והנתאו11והבגב

לאוהשטיוםיוגיצירעםירזוהתרכיו12והתשרג

ויתארפהנרבשתוויתוילדולפנתויאגלכבוםירהה

והשטיוץראהימעלכולצמודריוץראהיקיפאלכב

ויהויתארפלאוםימשהףועלכונכשיותלפמלע13

לכםתמוקבוהבגיאלרשאןעמל14הדשהתיחלכ

אלוםיתבעןיבלאםתרמצתאונתיאלוםימיצע

תומלונתנםלכיכםימיתשלכםהבגבםהילאודמעי

הכ15רובידרוילא‐‐םדאינבךותבתיתחתץראלא

יתסכיתלבאההלואשותדרםויבהוהיינדארמא

םיברםימואלכיוהיתורהנענמאוםוהתתאוילע

Sheol)הפלעוילעהדשהיצעלכוןונבלוילערדקאו

h7585)16ותאידרוהבםיוגיתשערהותלפמלוקמ

יצעלכתיתחתץראבומחניורובידרויתאהלואש

Sheol)םימיתשלכןונבלבוטורחבמ‐‐ןדע h7585)17

ובשיוערזוברחיללחלא‐‐הלואשודריותאםהםג

Sheol)םיוגךותבולצב h7585)18הככתימדימלא

לאןדעיצעתאתדרוהוןדעיצעבלדגבודובכב

‐‐ברחיללחתאבכשתםילרעךותבתיתחתץרא

הוהיינדאםאנהנומהלכוהערפאוה

דחאבשדחרשעינשבהנשהרשעיתשביהיו32

אשםדאןב2רמאלילאהוהירבדהיהשדחל

םיוגריפכוילאתרמאוםירצמךלמהערפלעהניק

חלדתוךיתורהנבחגתוםימיבםינתכהתאותימדנ

הוהיינדארמאהכ3םתורהנספרתוךילגרבםימ

ךולעהוםיברםימעלהקביתשרתאךילעיתשרפו

ךליטאהדשהינפלעץראבךיתשטנו4ימרחב

תיחךממיתעבשהוםימשהףועלכךילעיתנכשהו

יתאלמוםירההלעךרשבתאיתתנו5ץראהלכ

לאךמדמךתפצץראיתיקשהו6ךתומרתויאגה

םימשךתובכביתיסכו7ךממןואלמיםיקפאוםירהה

אלחריוונסכאןנעבשמשםהיבככתאיתרדקהו

ךילעםרידקאםימשברואירואמלכ8ורואריאי

בל‐‐יתסעכהו9הוהיינדאםאנךצראלעךשחיתתנו

רשאתוצראלעםיוגבךרבשיאיבהבםיברםימע

םהיכלמוםיברםימעךילעיתומשהו10םתעדיאל

ודרחוםהינפלעיברחיפפועברעשךילעורעשי

ינדארמאהכיכ11ךתלפמםויבושפנלשיאםיעגרל

םירובגתוברחב12ךאובתלבבךלמברחהוהי

םירצמןואגתאודדשוםלכםיוגיצירעךנומהליפא
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לעמהתמהבלכתאיתדבאהו13הנומהלכדמשנו

המהבתוסרפודועםדאלגרםחלדתאלוםיברםימ

ןמשכםתורהנוםהימימעיקשאזא14םחלדתאל

םירצמץראתאיתתב15הוהיינדאםאנ‐‐ךילוא

יבשוילכתאיתוכהב‐‐האלממץראהמשנוהממש

םיוגהתונבהוננוקואיההניק16הוהיינאיכועדיוהב

התואהננוקתהנומהלכלעוםירצמלעהתואהננוקת

רשעהשמחבהנשהרשעיתשביהיו17הוהיינדאםאנ

ההנ‐‐םדאןב18רמאלילאהוהירבדהיהשדחל

םרדאםיוגתונבוהתואוהדרוהוםירצמןומהלע

הדרתמעניממ19רובידרויתא‐‐תויתחתץראלא

ברחולפיברחיללחךותב20םילרעתאהבכשהו

םירובגילאולורבדי21הינומהלכוהתואוכשמהנתנ

יללחםילרעהובכשודריוירזעתא‐‐לואשךותמ

Sheol)ברח h7585)22ויתוביבסהלהקלכורושאםש

ונתנרשא23ברחבםילפנהםיללחםלכויתרבק

התרבקתוביבסהלהקיהיורוביתכריבהיתרבק

ץראבתיתחונתנרשאברחבםילפנםיללחםלכ

םלכהתרבקתוביבסהנומהלכוםליעםש24םייח

ץראלאםילרעודרירשאברחבםילפנהםיללח

םתמלכואשיוםייחץראבםתיתחונתנרשאתויתחת

לכבהלבכשמונתנםיללחךותב25רובידרויתא

ברחיללחםילרעםלכהתרבקויתוביבס‐‐הנומה

ידרויתאםתמלכואשיוםייחץראבםתיתחןתניכ

הנומהלכולבתךשמםש26ןתנםיללחךותברוב

ונתניכברחיללחמםילרעםלכהיתורבקויתוביבס

םילפנםירובגתאובכשיאלו27םייחץראבםתיתח

תאונתיוםתמחלמילכבלואשודרירשאםילרעמ

‐םתומצעלעםתנועיהתוםהישארתחתםתוברח

Sheol)םייחץראבםירובגתיתחיכ‐ h7585)28התאו

המש29ברחיללחתא‐‐בכשתורבשתםילרעךותב

תאםתרובגבונתנרשאהיאישנלכוהיכלמםודא

30רובידריתאוובכשיםילרעתאהמהברחיללח

םיללחתאודרירשאינדצלכוםלכןופציכיסנהמש

יללחתאםילרעובכשיוםישובםתרובגמםתיתחב

האריםתוא31רובידרויתאםתמלכואשיוברח

לכוהערפברחיללח‐‐הנומהלכלעםחנוהערפ

)יתיתח(ותיתחתאיתתניכ32הוהיינדאםאנוליח

ברחיללחתאםילרעךותבבכשהוםייחץראב

הוהיינדאםאנ‐‐הנומהלכוהערפ

לארבדםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו33

ברחהילעאיבאיכץראםהילאתרמאוךמעינב

םהלותאונתנוםהיצקמדחאשיאץראהםעוחקלו

רפושבעקתוץראהלעהאבברחהתאהארו3הפצל

אלורפושהלוקתאעמשהעמשו4םעהתאריהזהו

תא5היהיושארבומד‐‐והחקתוברחאובתורהזנ

רהזנאוהוהיהיובומדרהזנאלועמשרפושהלוק

אלוהאבברחהתאהארייכהפצהו6טלמושפנ

םהמחקתוברחאובתורהזנאלםעהורפושבעקת

7שרדאהפצהדימומדוחקלנונועבאוה‐‐שפנ

יפמתעמשולארשיתיבלךיתתנהפצםדאןבהתאו

תומעשרעשרלירמאב8ינממםתאתרהזהורבד

עשראוה‐‐וכרדמעשרריהזהלתרבדאלותומת

עשרתרהזהיכהתאו9שקבאךדימומדותומיונועב

תומיונועבאוה‐‐וכרדמבשאלוהנממבושלוכרדמ

תיבלארמאםדאןבהתאו10תלצהךשפנהתאו

ונילעוניתאטחווניעשפיכרמאלםתרמאןכלארשי

ינאיחםהילארמא11היחנךיאוםיקמנונחנאםבו

בושבםאיכעשרהתומבץפחאםאהוהיינדאםאנ

המלוםיערהםכיכרדמובושובושהיחווכרדמעשר

ינבלארמאםדאןבהתאו12לארשיתיב‐‐ותומת

תעשרוועשפםויבונליצתאלקידצהתקדצךמע

אלקידצוועשרמובושםויבהבלשכיאלעשרה

היחקידצלירמאב13ותאטחםויב‐‐הבתויחללכוי

אלותקדצלכ‐‐לועהשעוותקדצלעחטבאוהוהיחי

עשרלירמאבו14תומיובהשערשאולועבוהנרכזת

לבח15הקדצוטפשמהשעוותאטחמבשותומתתומ

יתלבלךלהםייחהתוקחבםלשיהלזגעשרבישי

אטחרשאותאטחלכ16תומיאלהיחיויח‐‐לועתושע

ורמאו17היחיויחהשעהקדצוטפשמולהנרכזתאל
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18ןכתיאלםכרדהמהוינדאךרדןכתיאלךמעינב

בושבו19םהבתמו‐‐לועהשעוותקדצמקידצבושב

היחיאוהםהילע‐‐הקדצוטפשמהשעוותעשרמעשר

טופשאויכרדכשיאינדאךרדןכתיאלםתרמאו20

ירשעבהנשהרשעיתשביהיו21לארשיתיבםכתא

םלשורימטילפהילאאבונתולגל‐‐שדחלהשמחב

ינפלברעבילאהתיההוהידיו22ריעההתכהרמאל

חתפיורקבבילאאובדעיפתאחתפיוטילפהאוב

רמאלילאהוהירבדיהיו23דועיתמלאנאלויפ

לארשיתמדאלעהלאהתוברחהיבשיםדאןב24

ץראהתאשרייוםהרבאהיהדחארמאלםירמא

רמאןכל25השרומלץראההנתנונלםיברונחנאו

םכניעוולכאתםדהלעהוהיינדארמאהכםהלא

26ושריתץראהווכפשתםדו‐‐םכילולגלאואשת

תשאתאשיאוהבעותןתישעםכברחלעםתדמע

הכםהלארמאתהכ27ושריתץראהוםתאמטוהער

ברחבתוברחברשאאלםאינאיחהוהיינדארמא

רשאוולכאלויתתנהיחלהדשהינפלערשאוולפי

ץראהתאיתתנו28ותומירבדבתורעמבותודצמב

לארשיירהוממשוהזעןואגתבשנוהמשמוהממש

ץראהתאיתתבהוהיינאיכועדיו29רבועןיאמ

ןבהתאו30ושערשאםתבעותלכלעהמשמוהממש

יחתפבותוריקהלצאךבםירבדנהךמעינב‐‐םדא

ואברמאלויחאתאשיאדחאתאדחרבדוםיתבה

ךילאואוביו31הוהיתאמאצויהרבדההמועמשואנ

םתואוךירבדתאועמשוימעךינפלובשיוםעאובמכ

םעצבירחאםישעהמהםהיפבםיבגעיכושעיאל

בטמולוקהפיםיבגערישכםהלךנהו32ךלהםבל

האבבו33םתואםניאםישעוךירבדתאועמשוןגנ

םכותבהיהאיבניכועדיו‐‐האבהנה

לעאבנהםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו34

רמאהכםיערלםהילאתרמאואבנהלארשייעור

‐‐םתואםיערויהרשאלארשייעריוההוהיינדא

תאוולכאתבלחהתא3םיערהועריןאצהאולה

4וערתאלןאצהוחבזתהאירבהושבלתרמצה

םתאפראלהלוחהתאוםתקזחאלתולחנהתא

תאוםתבשהאלתחדנהתאוםתשבחאלתרבשנלו

ךרפבוםתאםתידרהקזחבוםתשקבאלתדבאה

תיחלכלהלכאלהנייהתוהערילבמהניצופתו5

לכלעוםירההלכבינאצוגשי6הניצופתוהדשה

שרודןיאוינאצוצפנץראהינפלכלעוהמרהעבג

ינאיח8הוהירבדתאועמשםיערןכל7שקבמןיאו

הנייהתוזבלינאצתויהןעיאלםאהוהיינדאםאנ

ושרדאלוהערןיאמהדשהתיחלכלהלכאלינאצ

9ועראלינאצתאוםתואםיערהועריוינאצתאיער

הוהיינדארמאהכ10הוהירבדועמש‐‐םיערהןכל

םיתבשהוםדימינאצתאיתשרדוםיערהלאיננה

ינאציתלצהוםתואםיערהדועועריאלוןאצתוערמ

ינדארמאהכיכ11הלכאלםהלןייהתאלוםהיפמ

תרקבכ12םיתרקבוינאצתאיתשרדוינאיננההוהי

רקבאןכ‐‐תושרפנונאצךותבותויהםויבורדעהער

םשוצפנרשאתמוקמהלכמםהתאיתלצהוינאצתא

םיתצבקוםימעהןמםיתאצוהו13לפרעוןנעםויב

לאםיתיערוםתמדאלאםיתואיבהותוצראהןמ

הערמב14ץראהיבשומלכבוםיקיפאבלארשיירה

םשםהונהיהילארשיםורמירהבוםתאהעראבוט

ירהלאהניערתןמשהערמובוטהונבהנצברת

הוהיינדאםאנםציבראינאוינאצהעראינא15לארשי

תרבשנלובישאתחדנהתאושקבאתדבאהתא16

הקזחהתאוהנמשהתאוקזחאהלוחהתאושבחא

ינדארמאהכינאצהנתאו17טפשמבהנעראדימשא

םידותעלוםיליאלהשלהשןיבטפשיננההוהי

םכיערמרתיווערתבוטההערמהםכמטעמה18

םירתונהתאו‐‐ותשתםימעקשמוםכילגרבוסמרת

הניערתםכילגרסמרמ‐‐ינאצו19ןושפרתםכילגרב

‐הוהיינדארמאהכןכל20הניתשתםכילגרשפרמו

השןיבוהירבהשןיביתטפשו‐‐ינאיננהםהילא‐

וחגנתםכינרקבוופדהתףתכבודצבןעי21הזר

הצוחהלאהנתואםתוציפהרשאדע‐‐תולחנהלכ

יתטפשוזבלדועהנייהתאלוינאצליתעשוהו22



360לאקזחי

הערודחאהערםהילעיתמקהו23השלהשןיב

ןהלהיהיאוהוםתאהעריאוהדיודידבעתא‐‐ןהתא

דודידבעוםיהלאלםהלהיהאהוהיינאו24הערל

תירבםהליתרכו25יתרבדהוהיינאםכותבאישנ

רבדמבובשיוץראהןמהערהיחיתבשהוםולש

יתעבגתוביבסוםתואיתתנו26םירעיבונשיוחטבל

27ויהיהכרבימשגותעבםשגהיתדרוהוהכרב

לעויהוהלוביןתתץראהווירפתאהדשהץעןתנו

תוטמתאירבשבהוהיינאיכועדיוחטבלםתמדא

דועויהיאלו28םהבםידבעהדימםיתלצהוםלע

ןיאוחטבלובשיוםלכאתאלץראהתיחוםיוגלזב

יפסאדועויהיאלוםשלעטמםהליתמקהו29דירחמ

יכועדיו30םיוגהתמלכדועואשיאלוץראבבער

םאנ‐‐לארשיתיבימעהמהוםתא‐‐םהיהלאהוהיינא

ינאםתאםדאיתיערמןאצינאצןתאו31הוהיינדא

הוהיינדאםאנ‐‐םכיהלא

ךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו35

ינדארמאהכולתרמאו3וילעאבנהוריעשרהלע

ךיתתנוךילעידייתיטנוריעשרהךילאיננההוהי

הממשהתאוםישאהברחךירע4המשמוהממש

םלועתביאךלתויהןעי5הוהיינאיכתעדיוהיהת

תעבםדיאתעב‐‐ברחידילעלארשיינבתארגתו

ךשעאםדליכהוהיינדאםאנינאיחןכל6ץקןוע

תאיתתנו7ךפדריםדותאנשםדאלםאךפדריםדו

בשורבעונממיתרכהוהממשוהממשלריעשרה

לכוךיתואיגוךיתועבגויללחוירהתאיתאלמו8

ךנתאםלועתוממש9םהבולפיברחיללחךיקיפא

10הוהיינאיכםתעדיו)הנבושת(הנבשיתאלךירעו

‐הנייהתילתוצראהיתשתאוםיוגהינשתאךרמאןעי

הוהיינדאםאנינאיחןכל11היהםשהוהיוהונשריו‐

םבךיתאנשמהתישערשאךתאנקכוךפאכיתישעו

הוהיינאיכתעדיו12ךטפשארשאכםביתעדונו

לארשיירהלעתרמארשאךיתוצאנלכתאיתעמש

ולידגתו13הלכאלונתנונל)וממש(הממשרמאל

14יתעמשינאםכירבדילעםתרתעהוםכיפבילע

השעאהממשץראהלכחמשכהוהיינדארמאהכ

‐הממשרשאלעלארשיתיבתלחנלךתחמשכ15ךל

הלכםודאלכוריעשרההיהתהממשךלהשעאןכ‐

הוהיינאיכועדיו

‐‐תרמאולארשיירהלאאבנהםדאןבהתאו36

הוהיינדארמאהכ2הוהירבדועמשלארשיירה

השרומלםלועתומבוחאהםכילעביואהרמאןעי

ןעיהוהיינדארמאהכתרמאואבנהןכל3ונלהתיה

השרומםכתויהלביבסמםכתאףאשותומשןעיב

ןכל4םעתבדוןושלתפשלעולעתוםיוגהתיראשל

ינדארמאהכהוהיינדארבדועמשלארשיירה

תוברחלותויאגלוםיקיפאלתועבגלוםירהלהוהי

געללוזבלויהרשאתובזענהםירעלותוממשה

ינדארמאהכןכל5ביבסמרשאםיוגהתיראשל

םיוגהתיראשלעיתרבדיתאנקשאבאלםאהוהי

השרומלםהליצראתאונתנרשאאלכםודאלעו

6זבלהשרגמןעמל‐‐שפנטאשבבבללכתחמשב

תועבגלוםירהלתרמאולארשיתמדאלעאבנהןכל

יתאנקביננההוהיינדארמאהכתויאגלוםיקיפאל

הכןכל7םתאשנםיוגתמלכןעייתרבדיתמחבו

םיוגהאלםאידיתאיתאשנינאהוהיינדארמא

ירהםתאו8ואשיםתמלכהמהביבסמםכלרשא

יכלארשיימעלואשתםכירפוונתתםכפנעלארשי

םתדבענוםכילאיתינפוםכילאיננהיכ9אובלוברק

לארשיתיבלכםדאםכילעיתיברהו10םתערזנו

יתיברהו11הנינבתתוברחהוםירעהובשנוהלכ

םכתאיתבשוהוורפווברוהמהבוםדאםכילע

ינאיכםתעדיוםכיתשארמיתבטיהוםכיתומדקכ

ךושריולארשיימעתאםדאםכילעיתכלוהו12הוהי

הכ13םלכשלדועףסותאלוהלחנלםהלתייהו

יתאםדאתלכאםכלםירמאןעיהוהיינדארמא

אלםדאןכל14תייה)ךייוג(ךיוגתלכשמו)תא(

‐‐דוע)ילכשת(ילשכתאל)ךייוגו(ךיוגודועילכאת

םיוגהתמלכדועךילאעימשאאלו15הוהיינדאםאנ

ילשכתאל)ךייוגו(ךיוגודועיאשתאלםימעתפרחו



לאקזחי 361

17רמאלילאהוהירבדיהיו16הוהיינדאםאנדוע

התואואמטיוםתמדאלעםיבשילארשיתיבםדאןב

ינפלםכרדהתיההדנהתאמטכםתולילעבוםכרדב

לעוכפשרשאםדהלעםהילעיתמחךפשאו18

ורזיוםיוגבםתאץיפאו19הואמטםהילולגבוץראה

לאאוביו20םיתטפשםתולילעכוםכרדכתוצראב

רמאב‐‐ישדקםשתאוללחיוםשואברשאםיוגה

םשלעלמחאו21ואציוצראמוהלאהוהיםעםהל

המשואברשאםיוגבלארשיתיבוהללחרשאישדק

אלהוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמאןכל22

רשאישדקםשלםאיכלארשיתיבהשעינאםכנעמל

ימשתאיתשדקו23םשםתאברשאםיוגבםתללח

ועדיוםכותבםתללחרשאםיוגבללחמהלודגה

םכבישדקהבהוהיינדאםאנהוהיינאיכםיוגה

םכתאיתצבקוםיוגהןמםכתאיתחקלו24םהיניעל

יתקרזו25םכתמדאלאםכתאיתאבהותוצראהלכמ

לכמוםכיתואמטלכמםתרהטוםירוהטםימםכילע

חורושדחבלםכליתתנו26םכתארהטאםכילולג

םכרשבמןבאהבלתאיתרסהוםכברקבןתאהשדח

םכברקבןתאיחורתאו27רשבבלםכליתתנו

םתישעוורמשתיטפשמווכלתיקחברשאתאיתישעו

ילםתייהוםכיתבאליתתנרשאץראבםתבשיו28

םכתאיתעשוהו29םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעל

אלוותאיתיברהוןגדהלאיתארקוםכיתואמטלכמ

תבונתוץעהירפתאיתיברהו30בערםכילעןתא

םיוגב‐‐בערתפרחדועוחקתאלרשאןעמלהדשה

אלרשאםכיללעמוםיערהםכיכרדתאםתרכזו31

םכיתובעותלעוםכיתנועלעםכינפבםתטקנוםיבוט

םכלעדוי‐‐הוהיינדאםאנהשעינאםכנעמלאל32

ינדארמאהכ33לארשיתיבםכיכרדמומלכהוושוב

יתבשוהו‐‐םכיתונועלכמםכתאירהטםויבהוהי

דבעתהמשנהץראהו34תוברחהונבנוםירעהתא

ורמאו35רבועלכיניעלהממשהתיהרשאתחת

תוברחהםירעהוןדעןגכהתיההמשנהוזלהץראה

םיוגהועדיו36ובשיתורוצבתוסרהנהותומשנהו

תוסרהנהיתינבהוהיינאיכםכיתוביבסוראשירשא

רמאהכ37יתישעויתרבדהוהיינאהמשנהיתעטנ

םהלתושעללארשיתיבלשרדאתאזדועהוהיינדא

םלשוריןאצכםישדקןאצכ38םדאןאצכםתאהברא

ןאצתואלמתוברחהםירעההנייהתןכ‐‐הידעומב

הוהיינאיכועדיוםדא

ינחיניוהוהיחורבינאצויוהוהידיילעהתיה37

םהילעינריבעהו2תומצעהאלמאיהוהעקבהךותב

הנהוהעקבהינפלעדאמתוברהנהוביבסביבס

תומצעההנייחתהםדאןב‐‐ילארמאיו3דאמתושבי

אבנהילארמאיו4תעדיהתאהוהיינדארמאוהלאה

תושביהתומצעה‐‐םהילאתרמאוהלאהתומצעהלע

הלאהתומצעלהוהיינדארמאהכ5הוהירבדועמש

םכילעיתתנו6םתייחו‐‐חורםכבאיבמינאהנה

יתתנורועםכילעיתמרקורשבםכילעיתלעהוםידיג

רשאכיתאבנו7הוהיינאיכםתעדיוםתייחוחורםכב

תומצעוברקתושערהנהויאבנהכלוקיהיויתיוצ

הלערשבוםידגםהילעהנהויתיארו8ומצעלאםצע

רמאיו9םהבןיאחורוהלעמלמרועםהילעםרקיו

חורהלאתרמאוםדאןבאבנהחורהלאאבנהילא

יחפוחורהיאבתוחורעבראמהוהיינדארמאהכ

אובתוינוצרשאכיתאבנהו10ויחיוהלאהםיגורהב

דאמלודגליח‐‐םהילגרלעודמעיוויחיוחורהםהב

תיבלכהלאהתומצעהםדאןבילארמאיו11דאמ

הדבאווניתומצעושביםירמאהנההמהלארשי

הכםהילאתרמאואבנהןכל12ונלונרזגנ‐‐ונתוקת

יתילעהוםכיתורבקתאחתפינאהנההוהיינדארמא

תמדאלאםכתאיתאבהוימעםכיתורבקמםכתא

םכיתורבקתאיחתפבהוהיינאיכםתעדיו13לארשי

יחוריתתנו14ימע‐‐םכיתורבקמםכתאיתולעהבו

םתעדיוםכתמדאלעםכתאיתחנהוםתייחוםכב

רבדיהיו15הוהיםאנ‐‐יתישעויתרבדהוהיינאיכ

דחאץעךלחקםדאןבהתאו16רמאלילאהוהי

ץעחקלוורבחלארשיינבלוהדוהילוילעבתכו

לארשיתיבלכוםירפאץעףסוילוילעבותכודחא
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ויהודחאץעל‐‐ךלדחאלאדחאםתאברקו17ורבח

רמאלךמעינבךילאורמאירשאכו18ךדיבםידחאל

רמאהכםהלארבד19ךלהלאהמונלדיגתאולה

םירפאדיברשאףסויץעתאחקלינאהנההוהיינדא

הדוהיץעתאוילעםתואיתתנוורבחלארשייטבשו

םיצעהויהו20ידיבדחאויהודחאץעלםתישעו

םהילארבדו21םהיניעל‐‐ךדיבםהילעבתכתרשא

ןיבמלארשיינבתאחקלינאהנההוהיינדארמאהכ

יתאבהוביבסמםתאיתצבקוםשוכלהרשאםיוגה

ץראבדחאיוגלםתאיתישעו22םתמדאלאםתוא

היהיאלוךלמלםלכלהיהידחאךלמולארשיירהב

תוכלממיתשלדועוצחיאלוםיוגינשלדוע)ויהי(

לכבוםהיצוקשבוםהילולגבדועואמטיאלו23דוע

ואטחרשאםהיתבשומלכמםתאיתעשוהוםהיעשפ

םהלהיהאינאוםעלילויהוםתואיתרהטוםהב

היהידחאהעורוםהילעךלמדודידבעו24םיהלאל

25םתואושעוורמשייתוקחווכלייטפשמבוםלכל

ובשירשאבקעילידבעליתתנרשאץראהלעובשיו

םהינבינבוםהינבוהמההילעובשיוםכיתובאהב

יתרכו26םלועלםהלאישנידבעדודוםלועדע

םיתתנוםתואהיהיםלועתירבםולשתירבםהל

27םלועלםכותבישדקמתאיתתנוםתואיתיברהו

ויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוםהילעינכשמהיהו

‐לארשיתאשדקמהוהיינאיכםיוגהועדיו28םעליל

םלועלםכותבישדקמתויהב‐

ךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו38

וילעאבנהולבתוךשמשאראישנ‐‐גוגמהץראגוגלא

אישנ‐‐גוגךילאיננההוהיינדארמאהכתרמאו3

ךייחלבםיחחיתתנוךיתבבושו4לבתוךשמשאר

ישבלםישרפוםיסוסךליחלכתאוךתואיתאצוהו

5םלכתוברחישפתןגמוהנצברלהק‐‐םלכלולכמ

‐היפגאלכורמג6עבוכוןגמםלכםתאטופושוכסרפ

םיברםימעויפגאלכתאוןופציתכריהמרגותתיב‐

ךילעםילהקנהךלהקלכוהתא‐‐ךלןכהוןכה7ךתא

תירחאב‐‐דקפתםיברםימימ8רמשמלםהלתייהו

םימעמתצבקמברחמתבבושמץראלאאובתםינשה

איהודימתהברחלויהרשאלארשיירהלעםיבר

האשכתילעו9םלכחטבלובשיוהאצוהםימעמ

ךיפגאלכוהתא‐‐היהתץראהתוסכלןנעכאובת

םויבהיהוהוהיינדארמאהכ10ךתואםיברםימעו

11הערתבשחמתבשחוךבבללעםירבדולעיאוהה

יבשיםיטקשהאובא‐‐תוזרפץראלעהלעאתרמאו

ןיאםיתלדוחירבוהמוחןיאבםיבשיםלכחטבל

תוברחלעךדיבישהל‐‐זבזבלוללשללשל12םהל

יבשיןינקוהנקמהשעםיוגמףסאמםעלאותובשונ

לכושישרתירחסוןדדואבש13ץראהרובטלע

זבזבלהאבהתאללשללשלהךלורמאיהיריפכ

ןינקוהנקמתחקלבהזוףסכתאשל‐‐ךלהקתלהקה

גוגלתרמאוםדאןבאבנהןכל14לודגללשללשל

ימעתבשבאוההםויבאולההוהיינדארמאהכ

‐ןופציתכרימךמוקממתאבו15עדת‐‐חטבללארשי

לודגלהקםלכםיסוסיבכרךתאםיברםימעוהתא‐

ץראהתוסכלןנעכלארשיימעלעתילעו16ברליחו

ןעמליצראלעךיתואבהוהיהתםימיהתירחאב

רמאהכ17גוגםהיניעלךבישדקהביתאםיוגהתעד

םינומדקםימיביתרבדרשאאוההתאההוהיינדא

‐‐םינשםההםימיבםיאבנהלארשייאיבנידבעדיב

אובםויבאוההםויבהיהו18םהילעךתאאיבהל

יתמחהלעתהוהיינדאםאנ‐‐לארשיתמדאלעגוג

םויבאלםאיתרבדיתרבעשאביתאנקבו19יפאב

ושערו20לארשיתמדאלעלודגשערהיהיאוהה

שמרהלכוהדשהתיחוםימשהףועוםיהיגדינפמ

המדאהינפלערשאםדאהלכוהמדאהלעשמרה

ץראלהמוחלכותוגרדמהולפנוםירההוסרהנו

הוהיינדאםאנברחירהלכלוילעיתארקו21לופת

םדבורבדבותאיתטפשנו22היהתויחאבשיאברח

וילעריטמאתירפגושאשיבגלאינבאוףטושםשגו

יתלדגתהו23ותארשאםיברםימעלעוויפגאלעו

ינאיכועדיוםיברםיוגיניעליתעדונויתשדקתהו

הוהי
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ינדארמאהכתרמאוגוגלעאבנהםדאןבהתאו39

ךיתבבשו2לבתוךשמשאראישנ‐‐גוגךילאיננההוהי

ירהלעךתואבהוןופציתכרימךיתילעהוךיתאששו

דימךיצחוךלואמשדימךתשקיתיכהו3לארשי

ךיפגאלכוהתאלופתלארשיירהלע4ליפאךנימי

הדשהתיחוףנכלכרופצטיעלךתארשאםימעו

יתרבדינאיכלופתהדשהינפלע5הלכאלךיתתנ

םייאהיבשיבוגוגמבשאיתחלשו6הוהיינדאםאנ

ךותבעידואישדקםשתאו7הוהיינאיכועדיוחטבל

םיוגהועדיודועישדקםשתאלחאאלולארשיימע

םאנהתיהנוהאבהנה8לארשיבשודקהוהיינאיכ

ירעיבשיואציו9יתרבדרשאםויהאוההוהיינדא

םיצחבותשקבהנצוןגמוקשנבוקישהוורעבולארשי

אלו10םינשעבששאםהבורעבוחמרבודילקמבו

קשנביכ‐‐םירעיהןמובטחיאלוהדשהןמםיצעואשי

‐‐םהיזזבתאוזזבוםהיללשתאוללשושאורעבי

םוקמגוגלןתאאוההםויבהיהו11הוהיינדאםאנ

תמסחוםיהתמדקםירבעהיגלארשיברבקםש

הנומהלכתאוגוגתאםשורבקוםירבעהתאאיה

רהטןעמללארשיתיבםורבקו12גוגןומהאיגוארקו

ץראהםעלכורבקו13םישדחהעבשץראהתא

ישנאו14הוהיינדאםאנידבכהםוי‐‐םשלםהלהיהו

םירבעהתאםירבקמץראבםירבעולידבידימת

העבשהצקמ‐‐הרהטלץראהינפלעםירתונהתא

םצעהארוץראבםירבעהורבעו15ורקחיםישדח

לאםירבקמהותאורבקדע‐‐ןויצולצאהנבוםדא

17ץראהורהטוהנומהריעםשםגו16גוגןומהאיג

לכרופצלרמאהוהיינדארמאהכםדאןבהתאו

לעביבסמופסאהואבווצבקההדשהתיחלכלוףנכ

לארשיירהלעלודגחבזםכלחבזינארשאיחבז

ולכאתםירובגרשב18םדםתיתשורשבםתלכאו

םירפםידותעוםירכםיליאותשתץראהיאישנםדו

םתיתשוהעבשלבלחםתלכאו19םלכןשביאירמ

םתעבשו20םכליתחבזרשאיחבזמןורכשלםד

םאנ‐‐המחלמשיאלכורובגבכרוסוסינחלשלע

םיוגהלכוארוםיוגבידובכתאיתתנו21הוהיינדא

22םהביתמשרשאידיתאויתישערשאיטפשמתא

אוההםויהןמםהיהלאהוהיינאיכלארשיתיבועדיו

לעלארשיתיבולגםנועביכםיוגהועדיו23האלהו

םהירצדיבםנתאוםהמינפרתסאויבולעמרשא

יתישעםהיעשפכוםתאמטכ24םלכברחבולפיו

הוהיינדארמאהכןכל25םהמינפרתסאוםתא

תיבלכיתמחרובקעי)תובש(תיבשתאבישאהתע

תאוםתמלכתאושנו26ישדקםשליתאנקולארשי

חטבלםתמדאלעםתבשב‐‐יבולעמרשאםלעמלכ

םתאיתצבקוםימעהןמםתואיבבושב27דירחמןיאו

28םיברםיוגהיניעלםביתשדקנוםהיביאתוצראמ

םיוגהלאםתאיתולגהבםהיהלאהוהיינאיכועדיו

אלו29םשםהמדועריתואאלוםתמדאלעםיתסנכו

תיבלעיחורתאיתכפשרשאםהמינפדועריתסא

הוהיינדאםאנלארשי

הנשהשארבונתולגלהנששמחוםירשעב40

התכהרשארחאהנשהרשעעבראבשדחלרושעב

יתאאביוהוהידיילעהתיההזהםויהםצעב‐‐ריעה

לארשיץראלאינאיבהםיהלאתוארמב2המש

3בגנמריעהנבמכוילעודאמהבגרהלאינחיניו

תשחנהארמכוהארמשיאהנהוהמשיתואאיביו

רעשבדמעאוהוהדמההנקוודיבםיתשפליתפו

ךינזאבוךיניעבהארםדאןבשיאהילארבדיו4

ןעמליכ‐‐ךתואהארמינארשאלכלךבלםישועמש

הארהתארשאלכתאדגההנההתאבההכתוארה

ביבסביבסתיבלץוחמהמוחהנהו5לארשיתיבל

דמיוחפטוהמאבתומאששהדמההנקשיאהדיבו

לאאוביו6דחאהנקהמוקודחאהנקןינבהבחרתא

תאדמיוותולעמבלעיוהמידקהךרדוינפרשארעש

בחרדחאהנקדחאףסתאובחרדחאהנקרעשהףס

םיאתהןיבובחרדחאהנקוךראדחאהנקאתהו7

הנק‐‐תיבהמרעשהםלאלצאמרעשהףסותומאשמח

דמיו9דחאהנק‐‐תיבהמרעשהםלאתאדמיו8דחא

םלאותומאםיתשוליאותומאהנמשרעשהםלאתא
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השלשםידקהךרדרעשהיאתו10תיבהמרעשה

תחאהדמוםתשלשלתחאהדמ‐‐הפמהשלשוהפמ

רשערעשהחתפבחרתאדמיו11ופמוהפמםליאל

ינפללובגו12תומאהרשעשולשרעשהךראתומא

שש‐‐אתהוהפמלובגתחאהמאותחאהמאתואתה

אתהגגמרעשהתאדמיו13ופמתומאששוופמתומא

שעיו14חתפדגנחתפתומאשמחוםירשעבחר‐‐וגגל

ביבסרעשהרצחהליאלאוהמאםיששםיליאתא

ינפללע)ןותיאה(ןותאיהרעשהינפלעו15ביבס

תומטאתונולחו16המאםישמח‐‐ימינפהרעשהםלא

ביבסביבסרעשלהמינפלהמהילאלאוםיאתהלא

ליאלאוהמינפלביבסביבסתונולחותומלאלןכו

תוכשלהנהוהנוציחהרצחהלאינאיביו17םירמת

לאתוכשלםישלשביבסביבסרצחליושעהפצרו

ךראתמעלםירעשהףתכלאהפצרהו18הפצרה

ינפלמבחרדמיו19הנותחתההפצרה‐‐םירעשה

האמ‐‐ץוחמימינפהרצחהינפלהנותחתהרעשה

ןופצהךרדוינפרשארעשהו20ןופצהוםידקההמא

השולשואתו21ובחרווכראדדמ‐‐הנוציחהרצחל

רעשהתדמכהיהומלאווליאוופמהשלשוופמ

המאבםירשעושמחבחרווכראהמאםישמחןושארה

ךרדוינפרשארעשהתדמכורמיתוומליאוונולחו22

23םהינפלומליאוובולעיעבשתולעמבוםידקה

דמיוםידקלוןופצלרעשהדגנימינפהרצחלרעשו

םורדהךרדינכלויו24המאהאמרעשלארעשמ

תודמכומליאווליאדדמוםורדהךרדרעשהנהו

תונלחהכביבסביבסומליאלוולםינולחו25הלאה

המאםירשעושמחבחרוךראהמאםישמחהלאה

םירמתוםהינפלומלאוותולעהעבשתולעמו26

רצחלרעשו27וליאלא‐‐ופמדחאוופמדחאול

ךרדרעשהלארעשמדמיוםורדהךרדימינפה

רעשבימינפהרצחלאינאיביו28תומאהאמםורדה

29הלאהתודמכםורדהרעשהתאדמיוםורדה

ומלאלוולתונולחוהלאהתודמכומלאווליאוואתו

שמחוםירשעבחרוךראהמאםישמח‐‐ביבסביבס

םירשעושמחךרא‐‐ביבסביבסתומלאו30תומא

הנוצחהרצחלאומלאו31תומאשמחבחרוהמא

לאינאיביו32ולעמהנומשתולעמווליאלאםירמתו

תודמכרעשהתאדמיוםידקהךרדימינפהרצחה

תונולחוהלאהתודמכומלאוולאוואתו33הלאה

בחרוהמאםישמחךראביבסביבסומלאלוול

םירמתוהנוציחהרצחלומלאו34המאםירשעושמח

ינאיביו35ולעמתולעמהנמשוופמוופמולאלא

ולאואת36הלאהתודמכדדמוןופצהרעשלא

המאםישמחךראביבסביבסולתונולחוומלאו

הנוציחהרצחלוליאו37המאםירשעושמחבחרו

38ולעמתולעמהנמשוופמוופמוליאלאםירמתו

הלעהתאוחידיםשםירעשהםיליאבהחתפוהכשלו

תונחלשםינשוופמתונחלשםינשרעשהםלאבו39

לאו40םשאהותאטחהוהלועהםהילאטוחשל‐‐הפמ

םינשהנופצהרעשהחתפלהלועלהצוחמףתכה

םינשרעשהםלאלרשאתרחאהףתכהלאותונחלש

תונחלשהעבראוהפמתונחלשהעברא41תונחלש

וטחשיםהילאתונחלשהנומשרעשהףתכל‐‐הפמ

המאךראתיזגינבאהלועלתונחלשהעבראו42

תחאהמאהבגויצחותחאהמאבחרויצחותחא

‐םבהלועהתאוטחשירשאםילכהתאוחיניוםהילא

ביבס‐‐תיבבםינכומדחאחפטםיתפשהו43חבזהו‐

רעשלהצוחמו44ןברקהרשבתונחלשהלאוביבס

ףתכלארשאימינפהרצחבםירשתוכשלימינפה

רעשףתכלאדחאםורדהךרדםהינפוןופצהרעש

הכשלההזילארבדיו45ןפצהךרדינפםידקה

תיבהתרמשמירמשםינהכלםורדהךרדהינפרשא

ירמשםינהכלןופצהךרדהינפרשאהכשלהו46

יולינבמםיברקהקודצינבהמהחבזמהתרמשמ

המאהאמךרארצחהתאדמיו47ותרשל‐‐הוהילא

48תיבהינפלחבזמהותעברמ‐‐המאהאמבחרו

הפמתומאשמחםלאלאדמיותיבהםלאלאינאביו

שלשוופמתומאשלש‐‐רעשהבחרוהפמתומאשמחו

יתשעבחרוהמאםירשעםלאהךרא49ופמתומא
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לאםידמעווילאולעירשאתולעמבוהמאהרשע

הפמדחאוהפמדחאםיליאה

תומאששםיליאהתאדמיולכיההלאינאיביו41

בחרו2להאהבחר‐‐ופמבחרתומאששוופמבחר

ופמתומאשמחחתפהתופתכותומארשעחתפה

בחרוהמאםיעבראוכראדמיוופמתומאשמחו

םיתשחתפהליאדמיוהמינפלאבו3המאםירשע

4תומאעבשחתפהבחרותומאששחתפהותומא

‐‐המאםירשעבחרוהמאםירשעוכראתאדמיו

דמיו5םישדקהשדקהזילארמאיולכיההינפלא

ביבסתומאעבראעלצהבחרותומאששתיבהריק

שולשעלצלאעלצתועלצהו6ביבס‐‐תיבלביבס

תועלצלתיבלרשאריקבתואבוםימעפםישלשו

ריקבםיזוחאויהיאלוםיזוחאתויהל‐‐ביבסביבס

יכתועלצלהלעמלהלעמלהבסנוהבחרו7תיבה

‐‐תיבלביבסביבסהלעמלהלעמלתיבהבסומ

לעהלעיהנותחתהןכוהלעמלתיבלבחרןכלע

ביבסביבסהבגתיבליתיארו8הנוכיתלהנוילעה

תומאששהנקהולמתועלצה)תודסומ(תודסימ

שמחץוחהלאעלצלרשאריקהבחר9הליצא

ןיבו10תיבלרשאתועלצתיבחנמרשאותומא

ביבסביבס‐‐תיבלביבסהמאםירשעבחרתוכשלה

חתפוןופצהךרדדחאחתפ‐‐חנמלעלצהחתפו11

ביבסתומאשמחחנמהםוקמבחרוםורדלדחא

םיהךרדתאפהרזגהינפלארשאןינבהו12ביבס

ביבסבחרתומאשמחןינבהריקוהמאםיעבשבחר

ךראתיבהתאדדמו13המאםיעשתוכראוביבס

המאהאמךראהיתוריקוהינבהוהרזגהוהמאהאמ

15המאהאמםידקלהרזגהותיבהינפבחרו14

הירחאלערשאהרזגהינפלאןינבהךראדדמו

לכיההוהמאהאמ‐‐ופמוופמ)אהיקיתאו(אהיקותאו

תומטאהםינולחהוםיפסה16רצחהימלאוימינפה

ביבסץעףיחשףסהדגנםתשלשלביבסםיקיתאהו

לע17תוסכמתונלחהותונולחהדעץראהוביבס

ריקהלכלאוץוחלוימינפהתיבהדעוחתפהלעמ

םיבורכיושעו18תודמ‐‐ןוציחבוימינפבביבסביבס

בורכלםינפםינשובורכלבורכןיבהרמתוםירמתו

הרמתהלאריפכינפוופמהרמתהלאםדאינפו19

דעץראהמ20ביבסביבסתיבהלכלאיושעופמ

לכיההריקוםיושעםירמתהוםיבורכהחתפהלעמ

הארמכהארמהשדקהינפוהעברתזוזמלכיהה21

תומאםיתשוכראוהבגתומאשולשץעחבזמה22

הז‐‐ילארבדיוץעויתריקווכראוולויתועצקמו

לכיהלתותלדםיתשו23הוהיינפלרשאןחלשה

תובסומםיתשתותלדלתותלדםיתשו24שדקלו

25תרחאלתותלדיתשותחאתלדלםיתש‐‐תותלד

םירמתוםיבורכלכיההתותלדלאןהילאהיושעו

ץוחהמםלואהינפלאץעבעותוריקלםיושערשאכ

תופתכלאופמוופמםירמתותומטאםינולחו26

םיבעהותיבהתועלצוםלואה

ןופצהךרדךרדה‐‐הנוציחהרצחהלאינאצויו42

‐‐ןינבהדגנרשאוהרזגהדגנרשאהכשלהלאינאביו

ןופצהחתפהאמהתומאךראינפלא2ןופצהלא

רצחלרשאםירשעהדגנ3תומאםישמחבחרהו

לאקיתא‐‐הנוציחהרצחלרשאהפצרדגנוימינפה

רשעךלהמתוכשלהינפלו4םישלשבקיתאינפ

םהיחתפותחאהמאךרד‐‐תימינפהלאבחרתומא

םיקיתאולכוייכתורצקתנוילעהתוכשלהו5ןופצל

תושלשמיכ6ןינב‐‐תונוכתהמותונתחתהמהנהמ

לצאנןכלעתורצחהידומעכםידומעןהלןיאוהנה

ץוחלרשארדגו7ץראהמ‐‐תונכיתהמותונותחתהמ

‐תוכשלהינפלאהנוצחהרצחהךרדתוכשלהתמעל

רצחלרשאתוכשלהךראיכ8המאםישמחוכרא‐

המאהאמלכיההינפלעהנהוהמאםישמח‐‐הנוצחה

אובמה‐‐הלאה)תוכשלהתחתמו(תוכשלהתחתמו9

10הנצחהרצחהמהנהלואבבםידקהמ)איבמה(

לאוהרזגהינפלאםידקהךרדרצחהרדגבחרב

תוכשלההארמכםהינפלךרדו11תוכשל‐‐ןינבהינפ

ןהיאצומלכוןבחרןכןכראכןופצהךרדרשא

ךרדרשאתוכשלהיחתפכו12ןהיחתפכוןהיטפשמכו
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הניגהתרדגהינפבךרדךרדשארבחתפםורדה

ןופצהתוכשלילארמאיו13ןאובבםידקהךרד

שדקהתוכשלהנההרזגהינפלארשאםורדהתוכשל

ישדקהוהילםיבורקרשאםינהכהםשולכאירשא

תאטחהוהחנמהוםישדקהישדקוחיניםשםישדקה

ואציאלוםינהכהםאבב14שדקםוקמהיכ‐‐םשאהו

רשאםהידגבוחיניםשוהנוציחהרצחהלאשדקהמ

םידגב)ושבלו(ושבליהנהשדקיכןהבותרשי

תיבהתודמתאהלכו15םעלרשאלאוברקוםירחא

םידקהךרדוינפרשארעשהךרדינאיצוהוימינפה

‐הדמההנקבםידקהחורדדמ16ביבסביבסודדמו

דדמ17ביבסהדמההנקבםינק)תואמ(תומאשמח‐

18ביבסהדמההנקבםינקתואמשמח‐‐ןופצהחור

הדמההנקבםינקתואמשמח‐‐דדמםורדהחורתא

הנקבםינקתואמשמחדדמםיהחורלאבבס19

‐ביבסביבסולהמוחודדמתוחורעבראל20הדמה

ןיבלידבהלתואמשמחבחרותואמשמחךרא‐

לחלשדקה

םידקהךרדהנפרשארעש‐‐רעשהלאינכלויו43

ולוקוםידקהךרדמאבלארשייהלאדובכהנהו2

הארמכו3ודבכמהריאהץראהוםיברםימלוקכ

תחשליאבביתיאררשאהארמכיתיאררשאהארמה

רבכרהנלאיתיאררשאהארמכתוארמוריעהתא

ךרדתיבהלאאבהוהידובכו4ינפלאלפאו

ינאבתו‐‐חורינאשתו5םידקהךרדוינפרשארעש

6תיבההוהידובכאלמהנהוימינפהרצחהלא

7ילצאדמעהיהשיאותיבהמילארבדמעמשאו

תופכםוקמתאויאסכםוקמתאםדאןבילארמאיו

אלוםלועללארשיינבךותבםשןכשארשאילגר

םהיכלמוהמהישדקםשלארשיתיבדועואמטי

תאםפסםתתב8םתומבםהיכלמירגפבוםתונזב

ואמטוםהיניבויניבריקהויתזוזמלצאםתזוזמויפס

9יפאבםתאלכאוושערשאםתובעותבישדקםשתא

יתנכשוינממ‐‐םהיכלמירגפוםתונזתאוקחריהתע

לארשיתיבתאדגהםדאןבהתא10םלועלםכותב

םאו11תינכתתאודדמוםהיתונועמומלכיותיבהתא

ויאצומוותנוכתותיבהתרוצושערשאלכמומלכנ

לכוותרוצלכוויתקחלכתאוותרוצלכוויאבומו

לכתאורמשיוםהיניעלבתכוםתואעדוהותרות

תיבהתרותתאז12םתואושעו‐‐ויתקחלכתאוותרוצ

הנה‐‐םישדקשדקביבסביבסולבגלכרההשארלע

המאתומאבחבזמהתודמהלאו13תיבהתרותתאז

התפשלאהלובגובחרהמאוהמאהקיחוחפטוהמא

ץראהקיחמו14חבזמהבגהזודחאהתרזביבס

תחאהמאבחרותומאםיתשהנותחתההרזעהדע

תומאעבראהלודגההרזעהדעהנטקההרזעהמו

ליאראהמותומאעבראלארההו15המאהבחרו

הרשעםיתשליאראהו16עבראתונרקההלעמלו

ויעברתעבראלאעוברבחרהרשעםיתשבךרא

בחרהרשעעבראבךראהרשעעבראהרזעהו17

המאהיצחהתואביבסלובגהוהיעברתעבראלא

רמאיו18םידקתונפוהתלעמוביבסהמאהלקיחהו

חבזמהתוקחהלאהוהיינדארמאהכםדאןבילא

םדוילעקרזלוהלועוילעתולעהל‐‐ותושעהםויב

קודצערזמםהרשאםיולהםינהכהלאהתתנו19

רקבןברפינתרשל‐‐הוהיינדאםאנילאםיברקה

ויתנרקעבראלעהתתנוומדמתחקלו20תאטחל

תאטחוביבסלובגהלאוהרזעהתונפעבראלאו

ופרשותאטחהרפהתאתחקלו21והתרפכוותוא

בירקתינשהםויבו22שדקמלץוחמתיבהדקפמב

רשאכחבזמהתאואטחותאטחלםימתםיזעריעש

רקבןברפבירקת‐‐אטחמךתולכב23רפבואטח

הוהיינפלםתברקהו24םימתןאצהןמליאוםימת

הלעםתואולעהוחלמםהילעםינהכהוכילשהו

רפוםוילתאטחריעשהשעתםימיתעבש25הוהיל

םימיתעבש26ושעיםימימתןאצהןמליאורקבןב

תאולכיו27ודיואלמוותאורהטוחבזמהתאורפכי

לעםינהכהושעיהאלהוינימשהםויבהיהוםימיה

םכתאיתאצרוםכימלשתאוםכיתולועתאחבזמה

הוהיינדאםאנ
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הנפהןוציחהשדקמהרעשךרדיתאבשיו44

רוגסהזהרעשההוהיילארמאיו2רוגסאוהוםידק

לארשייהלאהוהייכ‐‐ובאביאלשיאוחתפיאלהיהי

ובבשיאוהאישנאישנהתא3רוגסהיהוובאב

רעשהםלואךרדמהוהיינפל‐‐םחל)לכאל(לוכאל

לאןופצהרעשךרדינאיביו4אציוכרדמואובי

הוהיתיבתאהוהידובכאלמהנהואראותיבהינפ

ךבלםישםדאןבהוהיילארמאיו5ינפלאלפאו

רבדמינארשאלכתאעמשךינזאבוךיניעבהארו

ךבלתמשוותרותלכלוהוהיתיבתוקחלכלךתא

ירמלאתרמאו6שדקמהיאצומלכבתיבהאובמל

לכמםכלברהוהיינדארמאהכלארשיתיבלא

ילרערכנינבםכאיבהב7לארשיתיבםכיתובעות

‐יתיבתאוללחלישדקמבתויהלרשבילרעובל

יתירבתאורפיוםדובלחימחלתאםכבירקהב‐

ישדקתרמשמםתרמשאלו8םכיתובעותלכלא

רמאהכ9םכל‐‐ישדקמביתרמשמירמשלןומישתו

אוביאלרשבלרעובללרערכנןבלכהוהיינדא

לארשיינבךותברשא‐‐רכנןבלכלישדקמלא

לארשיתועתבילעמוקחררשאםיולהםאיכ10

ויהו11םנועואשנוםהילולגירחאילעמועתרשא

םיתרשמותיבהירעשלאתודקפםיתרשמישדקמב

םעלחבזהתאוהלועהתאוטחשיהמהתיבהתא

ותרשירשאןעי12םתרשלםהינפלודמעיהמהו

ןועלושכמללארשיתיבלויהוםהילולגינפלםתוא

13םנועואשנוהוהיינדאםאנםהילעידייתאשנןכלע

ישדקלאישדקלכלעתשגלוילןהכלילאושגיאלו

יתתנו14ושערשאםתובעותוםתמלכואשנוםישדקה

רשאלכלוותדבעלכל‐‐תיבהתרמשמירמשםתוא

ורמשרשאקודצינבםיולהםינהכהו15ובהשעי

המה‐‐ילעמלארשיינבתועתבישדקמתרמשמתא

בלחילבירקהלינפלודמעוינתרשלילאוברקי

המהוישדקמלאואביהמה16הוהיינדאםאנ‐‐םדו

17יתרמשמתאורמשוינתרשל‐‐ינחלשלאוברקי

םיתשפידגבתימינפהרצחהירעשלאםאובבהיהו

רצחהירעשבםתרשברמצםהילעהלעיאלוושבלי

םשארלעויהיםיתשפיראפ18התיבותימינפה

19עזיבורגחיאלםהינתמלעויהיםיתשפיסנכמו

הנוציחהרצחהלאהנוציחהרצחהלאםתאצבו

םבםתרשמהמהרשאםהידגבתאוטשפיםעהלא

םירחאםידגבושבלושדקהתכשלבםתואוחינהו

וחלגיאלםשארו20םהידגבבםעהתאושדקיאלו

אלןייו21םהישארתאומסכיםוסכוחלשיאלערפו

הנמלאו22תימינפהרצחהלאםאובבןהכלכותשי

ערזמתלותבםאיכםישנלםהלוחקיאלהשורגו

וחקיןהכמהנמלאהיהתרשאהנמלאהולארשיתיב

רוהטלאמטןיבולחלשדקןיבורויימעתאו23

‐‐)טפשמל(טפשלודמעיהמהבירלעו24םעדוי

יתקחתאויתרותתאו)והטפשי(והטפשויטפשמב

תמלאו25ושדקייתותבשתאוורמשיידעומלכב

תבלוןבלוםאלובאלםאיכהאמטלאוביאלםדא

ירחאו26ואמטי‐‐שיאלהתיהאלרשאתוחאלוחאל

שדקהלאואבםויבו27ולורפסיםימיתעבש‐‐ותרהט

‐‐ותאטחבירקישדקבתרשלתימינפהרצחהלא

םתלחנינאהלחנלםהלהתיהו28הוהיינדאםאנ

החנמה29םתזחאינא‐‐לארשיבםהלונתתאלהזחאו

לארשיבםרחלכוםולכאיהמהםשאהותאטחהו

לכתמורתלכולכירוכבלכתישארו30היהיםהל

םכיתוסרעתישארוהיהיםינהכל‐‐םכיתומורתלכמ

הלבנלכ31ךתיבלאהכרבחינהלןהכלונתת

םינהכהולכאיאל‐‐המהבהןמוףועהןמהפרטו

המורתומירתהלחנבץראהתאםכליפהבו45

ףלאםירשעוהשמחךרא‐‐ץראהןמשדקהוהיל

2ביבסהלובגלכבאוהשדקףלאהרשעבחרוךרא

עברמתואמשמחבתואמשמחשדקהלאהזמהיהי

תאזההדמהןמו3ביבסולשרגמהמאםישמחוביבס

תרשעבחרוףלאםירשעו)השמח(שמחךראדומת

ןמשדק4םישדקשדקשדקמההיהיובוםיפלא

םיברקההיהישדקמהיתרשמםינהכלאוהץראה

שדקמוםיתבלםוקמםהלהיהוהוהיתאתרשל
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םיפלאתרשעוךראףלאםירשעוהשמחו5שדקמל

‐הזחאלםהלתיבהיתרשמםיולל)היהו(היהיבחר

םיפלאתשמחונתתריעהתזחאו6תכשלםירשע‐

‐שדקהתמורתתמעלףלאםירשעוהשמחךראובחר

תמורתלהזמוהזמאישנלו7היהילארשיתיבלכל‐

ינפלאושדקהתמורתינפלאריעהתזחאלושדקה

ךראוהמידקהמדקתאפמוהמיםיתאפמריעהתזחא

8המידקלובגלאםילובגמםיקלחהדחאתומעל

יאישנדועונויאלולארשיבהזחאלולהיהיץראל

הכ9םהיטבשללארשיתיבלונתיץראהוימעתא

דשוסמח‐‐לארשייאישנםכלברהוהיינדארמא

לעמםכיתשרגומירהושעהקדצוטפשמווריסה

תבוקדצתפיאוקדצינזאמ10הוהיינדאםאנימע

תאשל‐‐היהידחאןכתתבהוהפיאה11םכליהיקדצ

רמחהלאהפיאהרמחהתרישעותבהרמחהרשעמ

םילקשםירשעהרגםירשעלקשהו12ותנכתמהיהי

הנמה‐‐לקשהשמחוהרשעםילקשםירשעוהשמח

הפיאהתיששומירתרשאהמורתהתאז13םכלהיהי

14םירעשהרמחמהפיאהםתיששוםיטחהרמחמ

תרשע‐‐רכהןמתבהרשעמןמשהתבהןמשהקחו

ןמתחאהשו15רמחםיתבהתרשעיכרמחםיתבה

הלועלוהחנמללארשיהקשממםיתאמהןמןאצה

םעהלכ16הוהיינדאםאנםהילערפכל‐‐םימלשלו

לעו17לארשיבאישנלתאזההמורתהלאויהיץראה

םישדחבוםיגחבךסנהוהחנמהותולועההיהיאישנה

תאהשעיאוהלארשיתיבידעומלכבתותבשבו

רפכלםימלשהתאוהלועהתאוהחנמהתאותאטחה

ןושארבהוהיינדארמאהכ18לארשיתיבדעב

תאתאטחוםימתרקבןברפחקתשדחלדחאב

תזוזמלאןתנותאטחהםדמןהכהחקלו19שדקמה

‐‐תזוזמלעוחבזמלהרזעהתונפעבראלאותיבה

שדחבהעבשבהשעתןכו20תימינפהרצחהרעש

ןושארב21תיבהתאםתרפכויתפמוהגששיאמ

‐‐גחחספהםכלהיהישדחלםוירשעהעבראב

אוההםויבאישנההשעו22לכאיתוצמםימיתועבש

ימיתעבשו23תאטחרפ‐‐ץראהםעלכדעבוודעב

םיליאתעבשוםירפתעבשהוהילהלועהשעיגחה

םוילםיזעריעשתאטחוםימיהתעבשםוילםמימת

ןיהןמשוהשעי‐‐ליאלהפיאורפלהפיאהחנמו24

השעיגחבשדחלםוירשעהשמחביעיבשב25הפיאל

ןמשכוהחנמכוהלעכתאטחכםימיהתעבשהלאכ

הנפהתימינפהרצחהרעשהוהיינדארמאהכ46

חתפיתבשהםויבוהשעמהימיתששרוגסהיהיםידק

רעשהםלואךרדאישנהאבו2חתפישדחהםויבו

ותלועתאםינהכהושעורעשהתזוזמלעדמעוץוחמ

רעשהואציורעשהןתפמלעהוחתשהווימלשתאו

רעשהחתפץראהםעווחתשהו3ברעהדערגסיאל

רשאהלעהו4הוהיינפל‐‐םישדחבותותבשבאוהה

‐םמימתםישבכהששתבשהםויבהוהילאישנהברקי

החנמםישבכלוליאלהפיאהחנמו5םימתליאו‐

ןברפשדחהםויבו6הפיאלןיהןמשוודיתתמ

הפיאו7ויהיםמימתליאוםישבכתששוםמימתרקב

גישתרשאכםישבכלוהחנמהשעיליאלהפיאורפל

םלואךרד‐‐אישנהאובבו8הפיאלןיהןמשוודי

ינפלץראהםעאובבו9אציוכרדבואובירעשה

אציתוחתשהלןופצרעשךרדאבהםידעומבהוהי

רעשךרדאציבגנרעשךרדאבהובגנרעשךרד

וחכניכ‐‐ובאברשארעשהךרדבושיאלהנופצ

םתאצבואוביםאובבםכותב‐‐אישנהו10)אצי(ואצי

רפלהפיאהחנמההיהתםידעומבוםיגחבו11ואצי

הפיאלןיהןמשוודיתתמםישבכלוליאלהפיאו

הבדנםימלשואהלועהבדנאישנההשעייכו12

תאהשעוםידקהנפהרעשהתאולחתפוהוהיל

רגסואציותבשהםויבהשעירשאכוימלשתאוותלע

השעתםימתותנשןבשבכו13ותאצירחארעשהתא

החנמו14ותאהשעתרקבברקבבהוהיל‐‐םוילהלוע

תישילשןמשוהפיאהתיששרקבברקבבוילעהשעת

דימתםלועתוקח‐‐הוהילהחנמתלסהתאסרלןיהה

ןמשהתאוהחנמהתאושבכהתא)ושעי(ושעו15

הוהיינדארמאהכ16דימתתלוערקבברקבב
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וינבלאיהותלחנ‐‐וינבמשיאלהנתמאישנהןתייכ

ותלחנמהנתמןתייכו17הלחנבאיהםתזחאהיהת

תבשורורדהתנשדעולהתיהו‐‐וידבעמדחאל

אישנהחקיאלו18היהתםהלוינב‐‐ותלחנךאאישנל

תאלחניותזחאמ‐‐םתזחאמםתנוהלםעהתלחנמ

ינאיביו19ותזחאמשיאימעוצפיאלרשאןעמלוינב

שדקהתוכשלהלארעשהףתכלערשאאובמב

םתכריבםוקמםשהנהוהנופצתונפהםינהכהלא

רשאםוקמההז‐‐ילארמאיו20המי)םיתכריב(

ופאירשאתאטחהתאוםשאהתאםינהכהםשולשבי

שדקלהנוציחהרצחהלאאיצוהיתלבלהחנמהתא

לאינרבעיוהנוציחהרצחהלאינאיצויו21םעהתא

רצחהעצקמברצחהנהורצחהיעוצקמתעברא

רצחהתועצקמתעבראב22רצחהעצקמברצח

הדמבחרםישלשוךראםיעברא‐‐תורטקתורצח

ביבסםהבביבסרוטו23תועצקהמםתעבראלתחא

24ביבסתוריטהתחתמיושעתולשבמוםתעבראל

םשולשבירשאםילשבמהתיבהלאילארמאיו

םעהחבזתאתיבהיתרשמ

תחתמםיאציםימהנהותיבהחתפלאינבשיו47

םידריםימהוםידקתיבהינפיכהמידקתיבהןתפמ

ינאצויו2חבזמלבגנמתינמיהתיבהףתכמתחתמ

ץוחהרעשלאץוחךרדינבסיוהנופצרעשךרד

תינמיהףתכהןמםיכפמםימהנהוםידקהנופהךרד

המאבףלאדמיוודיבוקוםידקשיאהתאצב3

םימבינרבעיוףלאדמיו4םיספאימםימבינרבעיו

‐ףלאדמיו5םינתמימינרבעיוףלאדמיוםיכרבםימ

לחנוחשימםימהואגיכרבעללכואאלרשאלחנ‐

ינכלויוםדאןבתיארהילארמאיו6רבעיאלרשא

לחנהתפשלאהנהו‐‐ינבושב7לחנהתפשינבשיו

הלאהםימהילארמאיו8הזמוהזמדאמברץע

ואבוהברעהלעודריוהנומדקההלילגהלאםיאצוי

לכהיהו9םימהואפרנוםיאצומההמיהלאהמיה

םילחנםשאובירשאלכלאץרשירשאהיחשפנ

הלאהםימההמשואביכדאמהברהגדההיהוהיחי

ודמעיהיהו10לחנההמשאובירשאלכ‐‐יחוואפריו

חוטשמ‐‐םילגעןיעדעוידגןיעמםיגודוילע)ודמע(

לודגהםיהתגדכםתגדהיהתהנימלויהיםימרחל

12ונתנחלמלואפריאלוויאבגוותאצב11דאמהבר

אללכאמץעלכהזמוהזמותפשלעהלעילחנהלעו

וימימיכ‐‐רכביוישדחלוירפםתיאלווהלעלובי

לכאמלוירפ)היהו(ויהוםיאצויהמהשדקמהןמ

רשאלובגהגהוהיינדארמאהכ13הפורתלוהלעו

ףסוי‐‐לארשייטבשרשעינשלץראהתאולחנתת

יתאשנרשאויחאכשיאהתואםתלחנו14םילבח

‐םכלתאזהץראההלפנוםכיתבאלהתתלידיתא

םיהןמהנופצתאפלץראהלובגהזו15הלחנב‐

התורבתמח16הדדצאובל‐‐ןלתחךרדהלודגה

רצחתמחלובגןיבוקשמדלובגןיברשאםירבס

םיהןמלובגהיהו17ןרוחלובגלארשאןוכיתה

תאותמחלובגוהנופצןופצוקשמדלובגןוניערצח

קשמדןיבמוןרוחןיבמםידקתאפו18ןופצתאפ

לעלובגמ‐‐ןדריהלארשיץראןיבמודעלגהןיבמו

בגנתאפו19המידקתאפתאוודמתינומדקהםיה

םיהלאהלחנשדקתובירמימדערמתמהנמית

לודגהםיהםיתאפו20הבגנהנמיתתאפתאולודגה

םתקלחו21םיתאפתאזתמחאובלחכנדעלובגמ

ולפתהיהו22לארשייטבשל‐‐םכלתאזהץראהתא

רשאםככותבםירגהםירגהלוםכלהלחנבהתוא

‐לארשיינבבחרזאכםכלויהוםככותבםינבודלוה

היהו23לארשייטבשךותבהלחנבולפיםכתא‐

ינדאםאנותלחנונתתםש‐‐ותארגהרגרשאטבשב

הוהי

ךרדדילאהנופצהצקמםיטבשהתומשהלאו48

לאהנופצקשמדלובגןניערצחתמחאובלןלתח

לובגלעו2דחאןדםיהםידקתאפולויהותמחדי

לובגלעו3דחארשא‐‐המיתאפדעםידקתאפמןד

4דחאילתפנ‐‐המיתאפדעוהמידקתאפמרשא

השנמ‐‐המיתאפדעהמדקתאפמילתפנלובגלעו

‐המיתאפדעהמדקתאפמהשנמלובגלעו5דחא
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דעוםידקתאפמםירפאלובגלעו6דחאםירפא‐

םידקתאפמןבוארלובגלעו7דחאןבואר‐‐המיתאפ

תאפמהדוהילובגלעו8דחאהדוהי‐‐המיתאפדע

ומירתרשאהמורתההיהת‐‐המיתאפדעםידק

םיקלחהדחאכךראובחרףלאםירשעוהשמח

9וכותבשדקמההיהוהמיתאפדעהמידקתאפמ

םירשעוהשמחךרא‐‐הוהילומירתרשאהמורתה

תמורתהיהתהלאלו10םיפלאתרשעבחרוףלא

המיוףלאםירשעוהשמחהנופצ‐‐םינהכלשדקה

הבגנוםיפלאתרשעבחרהמידקוםיפלאתרשעבחר

11וכותבהוהישדקמהיהוףלאםירשעוהשמחךרא

‐‐יתרמשמורמשרשאקודצינבמשדקמהםינהכל

12םיולהועתרשאכלארשיינבתועתבועתאלרשא

‐םישדקשדקץראהתמורתמהימורתםהלהתיהו

םינהכהלובגתמעלםיולהו13םיולהלובגלא‐

לכםיפלאתרשעבחרוךראףלאםירשעוהשמח

אלו14םיפלאתרשעבחרוףלאםירשעוהשמחךרא

תישאר‐‐)ריבעי(רובעיאלורמיאלוונממורכמי

בחרברתונהםיפלאתשמחו15הוהילשדקיכץראה

בשומלריעלאוהלח‐‐ףלאםירשעוהשמחינפלע

‐‐היתודמהלאו16הכותבריעההתיהושרגמלו

בגנתאפוםיפלאתעבראותואמשמחןופצתאפ

שמחםידקתאפמוםיפלאתעבראותואמשמחשמח

תעבראותואמשמחהמיתאפוםיפלאתעבראותואמ

םיתאמוםישמחהנופצ‐‐ריעלשרגמהיהו17םיפלא

המיוםיתאמוםישמחהמידקוםיתאמוםישמחהבגנו

תמורתתמעלךראברתונהו18םיתאמוםישמח

היהוהמיםיפלאתרשעוהמידקםיפלאתרשעשדקה

ידבעלםחללהתאובתהתיהושדקהתמורתתמעל

לארשייטבשלכמוהודבעי‐‐ריעהדבעהו19ריעה

םירשעוהשמחבףלאםירשעוהשמחהמורתהלכ20

תזחאלאשדקהתמורתתאומירתתיעיברףלא

שדקהתמורתלהזמוהזמאישנלרתונהו21ריעה

דעהמורתףלאםירשעוהשמחינפלאריעהתזחאלו

לעףלאםירשעוהשמחינפלעהמיוהמידקלובג

שדקהתמורתהתיהואישנלםיקלחתמעלהמילובג

ריעהתזחאמוםיולהתזחאמו22הכותבתיבהשדקמו

לובגןיבוהדוהילובגןיבהיהיאישנלרשאךותב

המידקתאפמםיטבשהרתיו23היהיאישנל‐‐ןמינב

תאפמןמינבלובגלעו24דחאןמינבהמיתאפדע

ןועמשלובגלעו25דחאןועמש‐‐המיתאפדעהמידק

לובגלעו26דחארכששי‐‐המיתאפדעהמידקתאפמ

27דחאןלובז‐‐המיתאפדעהמידקתאפמרכששי

דחאדג‐‐המיתאפדעהמדקתאפמןלובזלובגלעו

רמתמלובגהיהוהנמיתבגנתאפלאדגלובגלעו28

ץראהתאז29לודגהםיהלעהלחנשדקתבירמימ

‐‐םתוקלחמהלאולארשייטבשלהלחנמוליפתרשא

ןופצתאפמריעהתאצותהלאו30הוהיינדאםאנ

ריעהירעשו31הדמםיפלאתעבראותואמשמח

רעש‐‐הנופצהשולשםירעשלארשייטבשתומשלע

לאו32דחאיולרעשדחאהדוהירעשדחאןבואר

םירעשוםיפלאתעבראותואמשמחהמידקתאפ

ןדרעשדחאןמינברעשדחאףסוירעשו‐‐השלש

הדמםיפלאתעבראותואמשמחהבגנתאפו33דחא

דחארכששירעשדחאןועמשרעש‐‐השלשםירעשו

תעבראותואמשמחהמיתאפ34דחאןלובזרעש

רשארעשדחאדגרעש‐‐השלשםהירעשםיפלא

םשוףלארשעהנמשביבס35דחאילתפנרעשדחא

המשהוהיםוימריעה
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עשוה
היזעימיביראבןבעשוהלאהיהרשאהוהירבד1

שאויןבםעבריימיבו‐‐הדוהייכלמהיקזחיזחאםתוי

הוהירמאיועשוהבהוהירבדתלחת2לארשיךלמ

הנזיכ‐‐םינונזידליוםינונזתשאךלחקךלעשוהלא

תברמגתאחקיוךליו3הוהיירחאמץראההנזת

ארקוילאהוהירמאיו4ןבולדלתורהתוםילבד

לעלאערזיימדתאיתדקפוטעמדועיכלאערזיומש

םויבהיהו5לארשיתיבתוכלממיתבשהואוהיתיב

רהתו6לאערזיקמעבלארשיתשקתאיתרבשואוהה

אליכהמחראלהמשארקולרמאיותבדלתודוע

7םהלאשאאשניכ‐‐לארשיתיבתאםחראדועףיסוא

אלוםהיהלאהוהיבםיתעשוהוםחראהדוהיתיבתאו

םישרפבוםיסוסבהמחלמבוברחבותשקבםעישוא

ארקרמאיו9ןבדלתורהתוהמחראלתאלמגתו8

םכלהיהאאליכנאוימעאלםתאיכימעאלומש

דמיאלרשאםיהלוחכלארשיינברפסמהיהו10

ימעאלםהלרמאירשאםוקמבהיהורפסיאלו

ינבוהדוהיינבוצבקנו11יחלאינבםהלרמאיםתא

יכץראהןמולעודחאשארםהלומשוודחילארשי

לאערזיםוילודג

וביר2המחרםכיתוחאלוימעםכיחאלורמא2

רסתוהשיאאליכנאויתשאאלאיהיכ‐‐ובירםכמאב

הנטישפאןפ3הידשןיבמהיפופאנוהינפמהינונז

התשורבדמכהיתמשוהדלוהםויכהיתגצהו‐‐המרע

יכםחראאלהינבתאו4אמצבהיתמהוהיצץראכ

יכםתרוההשיבהםמאהתנזיכ5המהםינונזינב

ירמצימימוימחלינתניבהאמירחאהכלאהרמא

םיריסבךכרדתאךשיננהןכל6ייוקשוינמשיתשפו

הפדרו7אצמתאלהיתוביתנוהרדגתאיתרדגו

אצמתאלוםתשקבוםתאגישתאלוהיבהאמתא

ילבוטיכ‐‐ןושארהישיאלאהבושאוהכלאהרמאו

ןגדההליתתניכנאיכהעדיאלאיהו8התעמזא

לעבלושעבהזוהליתיברהףסכורהציהושוריתהו

ודעומבישוריתוותעבינגדיתחקלו‐‐בושאןכל9

התעו10התורעתאתוסכליתשפוירמציתלצהו

הנליציאלשיאוהיבהאמיניעלהתלבנתאהלגא

‐‐התבשוהשדחהגחהשושמלכיתבשהו11ידימ

הרמארשאהתנאתוהנפגיתמשהו12הדעומלכו

רעילםיתמשויבהאמילונתנרשאילהמההנתא

םילעבהימיתאהילעיתדקפו13הדשהתיחםתלכאו

ירחאךלתוהתילחוהמזנדעתוםהלריטקתרשא

יכנאהנהןכל14הוהיםאנהחכשיתאוהיבהאמ

יתתנו15הבללעיתרבדורבדמההיתכלהוהיתפמ

הוקתחתפלרוכעקמעתאוםשמהימרכתאהל

םירצמץראמהתולעםויכוהירוענימיכהמשהתנעו

יארקתאלוישיאיארקתהוהיםאנאוההםויבהיהו16

אלוהיפמםילעבהתומשתאיתרסהו17ילעבדועיל

אוההםויבתירבםהליתרכו18םמשבדועורכזי

תשקוהמדאהשמרוםימשהףועםעוהדשהתיחםע

חטבלםיתבכשהוץראהןמרובשאהמחלמוברחו

טפשמבוקדצבילךיתשראוםלועלילךיתשראו19

תאתעדיוהנומאבילךיתשראו20םימחרבודסחבו

תאהנעא‐‐הוהיםאנהנעאאוההםויבהיהו21הוהי

ןגדהתאהנעתץראהו22ץראהתאונעיםהוםימשה

23לאערזיתאונעיםהורהציהתאושוריתהתאו

יתרמאוהמחראלתאיתמחרוץראבילהיתערזו

יהלארמאיאוהוהתאימעימעאלל

ערתבהאהשאבהאךלדועילאהוהירמאיו3

לאםינפםהולארשיינבתאהוהיתבהאכתפאנמו

ילהרכאו2םיבנעישישאיבהאוםירחאםיהלא

3םירעשךתלוםירעשרמחוףסכרשעהשמחב

ייהתאלוינזתאל‐‐יליבשתםיברםימיהילארמאו

‐לארשיינבובשיםיברםימייכ4ךילאינאםגושיאל

דופאןיאוהבצמןיאוחבזןיאורשןיאוךלמןיא‐

הוהיתאושקבולארשיינבובשירחא5םיפרתו

ובוטלאוהוהילאודחפוםכלמדיודתאוםהיהלא

םימיהתירחאב
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םעהוהילביריכלארשיינבהוהירבדועמש4

םיהלאתעדןיאודסחןיאותמאןיאיכ‐‐ץראהיבשוי

םימדווצרפףאנובנגוחצרושחכוהלא2ץראב

בשוילכללמאוץראהלבאתןכלע3ועגנםימדב

4ופסאיםיהיגדםגוםימשהףועבוהדשהתיחבהב

ןהכיבירמכךמעושיאחכוילאוברילאשיאךא

יתימדוהלילךמעאיבנםגלשכוםויהתלשכו5

תסאמתעדההתאיכתעדהילבמימעומדנ6ךמא

ךיהלאתרותחכשתוילןהכמ)ךסאמאו(ךאסאמאו

ןולקבםדובכילואטחןכםברכ7ינאםגךינבחכשא

היהו9ושפנואשיםנועלאוולכאיימעתאטח8רימא

ולבישאויללעמוויכרדוילעיתדקפוןהככםעכ

הוהיתאיכוצרפיאלוונזהועבשיאלוולכאו10

וצעבימע12בלחקישוריתוןייותונז11רמשלובזע

תחתמונזיוהעתהםינונזחוריכולדיגיולקמולאשי

תועבגהלעווחבזיםירההישארלע13םהיהלא

ןכלעהלצבוטיכהלאוהנבלוןולאתחתורטקי

לעדוקפאאל14הנפאנתםכיתולכוםכיתונבהנינזת

םהיכ‐‐הנפאנתיכםכיתולכלעוהנינזתיכםכיתונב

ןיביאלםעווחבזיתושדקהםעוודרפיתונזהםע

לאוהדוהיםשאילאלארשיהתאהנזםא15טבלי

הוהייחועבשתלאוןואתיבולעתלאולגלגהואבת

הוהיםעריהתעלארשיררסהררסהרפכיכ16

רס18ולחנהםירפאםיבצערובח17בחרמבשבככ

חורררצ19הינגמןולקובהובהאונזההנזהםאבס

םתוחבזמושביוהיפנכבהתוא

תיבולארשיתיבובישקהוםינהכהתאזועמש5

הפצמלםתייהחפיכטפשמהםכליכ‐‐וניזאהךלמה

ינאווקימעהםיטשהטחשו2רובתלעהשורפתשרו

דחכנאללארשיוםירפאיתעדיינא3םלכלרסומ

ונתיאל4לארשיאמטנםירפאתינזההתעיכינממ

םברקבםינונזחוריכםהיהלאלאבושלםהיללעמ

לארשיווינפבלארשיןואגהנעו5ועדיאלהוהיתאו

םנאצב6םמעהדוהיםגלשכ‐‐םנועבולשכיםירפאו

םהמץלחואצמיאלו‐‐הוהיתאשקבלוכליםרקבבו

שדחםלכאיהתעודליםירזםינביכודגבהוהיב7

המרבהרצצחהעבגברפושועקת8םהיקלחתא

היהתהמשלםירפא9ןימינבךירחאןואתיבועירה

ויה10הנמאניתעדוהלארשייטבשבהחכותםויב

יתרבעםימכךופשאםהילעלובגיגיסמכהדוהיירש

ירחאךלהליאוהיכטפשמץוצרםירפאקושע11

13הדוהיתיבלבקרכוםירפאלשעכינאו12וצ

םירפאךליוורזמתאהדוהיווילחתאםירפאאריו

אפרללכויאלאוהובריךלמלאחלשיורושאלא

םירפאללחשכיכנאיכ14רוזמםכמההגיאלוםכל

ןיאואשאךלאוףרטאינאינאהדוהיתיבלריפככו

ומשאירשאדעימוקמלאהבושאךלא15ליצמ

יננרחשיםהלרצבינפושקבו

ךיונאפריוףרטאוהיכהוהילאהבושנווכל6

היחנוונמקיישילשהםויבםימימוניחי2ונשבחיו

ןוכנרחשכהוהיתאתעדלהפדרנהעדנו3וינפל

השעאהמ4ץראהרוישוקלמכונלםשגכאוביוואצמ

רקבןנעכםכדסחוהדוהיךלהשעאהמםירפאךל

םיתגרה‐‐םיאיבנביתבצחןכלע5ךלהםיכשמלטכו

יתצפחדסחיכ6אצירואךיטפשמויפירמאב

ורבעםדאכהמהו7תולעמםיהלאתעדוחבזאלו

הבקע‐‐ןואילעפתירקדעלג8יבודגבםשתירב

וחצריךרדםינהכרבחםידודגשיאיכחכו9םדמ

הירירעשיתיארלארשיתיבב10ושעהמזיכהמכש

םג11לארשיאמטנםירפאלתונזםש)הירורעש(

ימעתובשיבושבךלריצקתשהדוהי

‐‐ןורמשתוערוםירפאןועהלגנולארשיליאפרכ7

ורמאילבו2ץוחבדודגטשפאוביבנגורקשולעפיכ

דגנםהיללעמםובבסהתעיתרכזםתערלכםבבלל

4םירשםהישחכבוךלמוחמשיםתערב3ויהינפ

ריעמתובשיהפאמהרעברונתומכ‐‐םיפאנמםלכ

תמחםירשולחהונכלמםוי5ותצמחדעקצבשולמ

םבלרונתכוברקיכ6םיצצלתאודיךשמןיימ

שאכרעבאוהרקב‐‐םהפאןשיהלילהלכםבראב

לכםהיטפשתאולכאורונתכומחיםלכ7הבהל
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אוהםימעבםירפא8ילאםהבארקןיאולפנםהיכלמ

םירזולכא9הכופהילבהגעהיהםירפאללובתי

10עדיאלאוהוובהקרזהבישםגעדיאלאוהווחכ

םהיהלאהוהילאובשאלווינפבלארשיןואגהנעו

ןיאהתופהנויכםירפאיהיו11תאזלכבוהשקבאלו

שורפאוכלירשאכ12וכלהרושאוארקםירצמבל

עמשכםריסיאםדירואםימשהףועכ‐‐יתשרםהילע

ועשפיכםהלדשינממודדניכםהליוא13םתדעל

וקעזאלו14םיבזכילעורבדהמהו‐‐םדפאיכנאויב

שוריתוןגדלעםתובכשמלעוליליייכםבלבילא

ילאוםתעורזיתקזחיתרסיינאו15יבורוסיוררוגתי

ולפי‐‐הימרתשקכויהלעאלובושי16ערובשחי

םירצמץראבםגעלוזםנושלםעזמםהירשברחב

ורבעןעי‐‐הוהיתיבלערשנכרפשךכחלא8

ךונעדייהלאוקעזייל2ועשפיתרותלעויתירב

וכילמהםה4ופדריביואבוטלארשיחנז3לארשי

םהלושעםבהזוםפסכיתעדיאלוורישהינממאלו

יפאהרחןורמשךלגעחנז5תרכיןעמלםיבצע

שרח‐‐אוהולארשימיכ6ןיקנולכויאליתמדעםב

7ןורמשלגעהיהיםיבבשיכאוהםיהלאאלווהשע

ילבחמצולןיאהמקורצקיהתפוסווערזיחוריכ

לארשיעלבנ8והעלביםירזהשעיילוא‐‐חמקהשעי

רושאולעהמהיכ9ובץפחןיאילככםיוגבויההתע

ונתייכםג10םיבהאונתהםירפאולדדובארפ

םירשךלמאשממטעמולחיוםצבקאהתעםיוגב

תוחבזמולויהאטחלתוחבזמםירפאהברהיכ11

יתרות)יבר(ובר‐‐ול)בתכא(בותכא12אטחל

‐ולכאיורשבוחבזייבהבהיחבז13ובשחנרזומכ

‐‐םתואטחדקפיוםנוערכזיהתעםצראלהוהי‐

ןביווהשעתאלארשיחכשיו14ובושיםירצמהמה

שאיתחלשותורצבםירעהברההדוהיותולכיה

היתנמראהלכאווירעב

לעמתינזיכםימעכליגלאלארשיחמשתלא9

אלבקיוןרג2ןגדתונרגלכלעןנתאתבהאךיהלא

בשוהוהיץראבובשיאל3הבשחכישוריתוםערי

הוהילוכסיאל4ולכאיאמטרושאבוםירצמםירפא

לכםהלםינואםחלכםהיחבז‐‐ולוברעיאלוןיי

5הוהיתיבאוביאלםשפנלםמחליכואמטיוילכא

וכלההנהיכ6הוהיגחםוילודעומםוילושעתהמ

םפסכלדמחמםרבקתףמםצבקתםירצמדשמ

ואבהדקפהימיואב7םהילהאבחוחםשריישומק

‐חורהשיאעגשמאיבנהליואלארשיועדי‐‐םלשהימי

יהלאםעםירפאהפצ8המטשמהברוךנועברלע‐

ויהלאתיבבהמטשמ‐‐ויכרדלכלעשוקיחפאיבנ

דוקפיםנוערוכזיהעבגהימיכותחשוקימעה9

הרוכבכ‐‐לארשייתאצמרבדמבםיבנעכ10םתואטח

לעבואבהמהםכיתובאיתיארהתישארבהנאתב

םירפא11םבהאכםיצוקשויהיותשבלורזניורועפ

יכ12ןוירהמוןטבמוהדלמםדובכףפועתיףועכ

םהליואםגיכםדאמםיתלכשוםהינבתאולדגיםא

הלותשרוצליתיאררשאכםירפא13םהמירושב

הוהיםהלןת14וינבגרהלאאיצוהלםירפאוהונב

לכ15םיקמצםידשוליכשמםחרםהלןתןתתהמ

יתיבמםהיללעמערלעםיתאנשםשיכלגלגבםתער

הכה16םיררסםהירשלכםתבהאףסואאלםשרגא

ןודלייכםגןושעי)לב(ילבירפשביםשרש‐‐םירפא

ולועמשאליכיהלאםסאמי17םנטבידמחמיתמהו

םיוגבםידדנויהיו

וירפלברכולהושיירפלארשיקקובןפג10

2תובצמוביטיהוצראלבוטכ‐‐תוחבזמלהברה

דדשיםתוחבזמףרעיאוהומשאיהתעםבלקלח

ונאריאליכונלךלמןיאורמאיהתעיכ3םתובצמ

תולאםירבדורבד4ונלהשעיהמךלמהוהוהיתא

ידשימלתלעטפשמשארכחרפותירבתרכאוש

וילעלבאיכןורמשןכשורוגיןואתיבתולגעל5

םג6ונממהלגיכודובכלע‐‐וליגיוילעוירמכוומע

םירפאהנשבבריךלמלהחנמלבוירושאלותוא

הכלמןורמשהמדנ7ותצעמלארשישוביוחקי

‐לארשיתאטחןואתומבודמשנו8םימינפלעףצקכ

ונוסכםירהלורמאוםתוחבזמלעהלעירדרדוץוק‐
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לארשיתאטחהעבגהימימ9ונילעולפנתועבגלו

הולעינבלעהמחלמהעבגבםגישתאלודמעםש

יתשלםרסאבםימעםהילעופסאוםרסאויתואב10

יתבהאהדמלמהלגעםירפאו11)םתונוע(םתניע

םירפאביכראהראוצבוטלעיתרבעינאושודל

הקדצלםכלוערז12בקעיולדדשיהדוהישורחי

הוהיתאשורדלתעורינםכלורינדסחיפלורצק

התלועעשרםתשרח13םכלקדצהריואובידע

ברבךכרדבתחטביכ‐‐שחכירפםתלכאםתרצק

דשכדשויךירצבמלכוךמעבןואשםאקו14ךירובג

השטרםינבלעםאהמחלמםויבלאבראתיבןמלש

רחשבםכתערתערינפמלאתיבםכלהשעהככ15

לארשיךלמהמדנהמדנ

ינבליתארקםירצממווהבהאולארשירעניכ11

וחבזיםילעבל‐‐םהינפמוכלהןכםהלוארק2

לעםחקםירפאליתלגרתיכנאו3ןורטקיםילספלו

םכשמאםדאילבחב4םיתאפריכועדיאלוויתעורז

םהיחללעלעימירמכםהלהיהאוהבהאתותבעב

רושאוםירצמץראלאבושיאל5ליכואוילאטאו

התלכווירעבברחהלחו6בושלונאמיכוכלמאוה

יתבושמלםיאולתימעו7םהיתוצעממ‐‐הלכאווידב

םירפאךנתאךיא8םמוריאלדחי‐‐והארקילעלאו

םיאבצכךמישאהמדאכךנתאךיא‐‐לארשיךנגמא

ןורחהשעאאל9ימוחנורמכנדחייבלילעךפהנ

‐‐שיאאלויכנאלאיכםירפאתחשלבושאאליפא

וכליהוהיירחא10ריעבאובאאלושודקךברקב

ודרחי11םימםינבודרחיוגאשיאוהיכגאשיהיראכ

לעםיתבשוהורושאץראמהנויכוםירצממרופצכ

המרמבוםירפאשחכבינבבס12הוהיםאנםהיתב

ןמאנםישודקםעולאםעדרדעהדוהיולארשיתיב

בזכםויהלכ‐‐םידקףדרוחורהערםירפא12

םירצמלןמשוותרכירושאםעתירבוהברידשו

בקעילעדקפלוהדוהיםעהוהילבירו2לבוי

ויחאתאבקעןטבב3ולבישיויללעמכויכרדכ

הכבלכיוךאלמלארשיו4םיהלאתאהרשונואבו

הוהיו5ונמערבדיםשוונאצמילאתיבולןנחתיו

בושתךיהלאבהתאו6ורכזהוהי‐‐תואבצהיהלא

ןענכ7דימתךיהלאלאהוקורמשטפשמודסח

ךא‐‐םירפארמאיו8בהאקשעל‐‐המרמינזאמודיב

רשאןועילואצמיאליעיגילכילןואיתאצמיתרשע

ךבישואדעםירצמץראמךיהלאהוהייכנאו9אטח

יכנאוםיאיבנהלעיתרבדו10דעומימיכםילהאב

ךאןואדעלגםא11המדאםיאיבנהדיבויתיברהןוזח

לעםילגכםתוחבזמםגוחבזםירושלגלגבויהאוש

לארשידבעיוםראהדשבקעיחרביו12ידשימלת

לארשיתאהוהיהלעהאיבנבו13רמשהשאבוהשאב

םירורמתםירפאסיעכה14רמשנאיבנבוםירצממ

וינדאולבישיותפרחושוטיוילעוימדו

םשאיולארשיבאוהאשנתתרםירפארבדכ13

הכסמםהלושעיואטחלופסויהתעו2תמיולעבב

םהםהלהלכםישרחהשעמםיבצעםנובתכםפסכמ

רקבןנעכויהיןכל3ןוקשיםילגעםדאיחבזםירמא

הבראמןשעכוןרגמרעסיץמכךלהםיכשמלטכו

יתלוזםיהלאוםירצמץראמךיהלאהוהייכנאו4

‐‐רבדמבךיתעדיינא5יתלבןיאעישומועדתאל

םבלםריוועבש‐‐ועבשיוםתיערמכ6תובאלתץראב

ךרדלערמנכ‐‐לחשומכםהליהאו7ינוחכשןכלע

םלכאוםבלרוגסערקאולוכשבדכםשגפא8רושא

יכלארשיךתחש9םעקבתהדשהתיחאיבלכםש

ךירעלכבךעישויואופאךכלמיהא10ךרזעביב

ןתא11םירשוךלמילהנתתרמארשא‐‐ךיטפשו

םירפאןוערורצ12יתרבעבחקאויפאבךלמךל

אלןבאוהולואביהדלויילבח13ותאטחהנופצ

לואשדימ14םינברבשמבדמעיאלתעיכםכח

ךבטקיהאתומךירבדיהאםלאגאתוממםדפא

Sheol)יניעמרתסיםחנ‐‐לואש h7585)15ןיבאוהיכ

שוביוהלערבדממהוהיחורםידקאוביאירפיםיחא

הדמחילכלכרצואהסשיאוה‐‐וניעמברחיוורוקמ

‐‐ולפיברחבהיהלאבהתרמיכןורמשםשאת16

ועקביויתוירהוושטריםהיללע
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ךנועבתלשכיכךיהלאהוהידעלארשיהבוש14

לכוילאורמאהוהילאובושוםירבדםכמעוחק2

רושא3וניתפשםירפהמלשנובוטחקוןועאשת

וניהלאדוערמאנאלובכרנאלסוסלעונעישויאל

‐םתבושמאפרא4םותיםחריךברשא‐‐ונידיהשעמל

לארשיללטכהיהא5ונממיפאבשיכהבדנםבהא‐

יהיוויתוקניוכלי6ןונבלכוישרשךיוהנשושכחרפי

ויחיולצביבשיובשי7ןונבלכולחירוודוהתיזכ

דועילהמםירפא8ןונבלןייכורכזןפגכוחרפיוןגד

ינממ‐‐ןנערשורבכינאונרושאויתינעינאםיבצעל

םירשייכםעדיוןובנהלאןביוםכחימ9אצמנךירפ

םבולשכיםיעשפוםבוכליםיקדצוהוהייכרד
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לאוי
ועמש2לאותפןבלאוילאהיהרשאהוהירבד1

תאזהתיההץראהיבשוילכוניזאהוםינקזהתאז

ורפסםכינבלהילע3םכיתבאימיבםאוםכימיב

לכאםזגהרתי4רחארודלםהינבוםהינבלםכינבו

לכאקליהרתיוקליהלכאהבראהרתיוהבראה

ןיייתשלכולליהווכבוםירוכשוציקה5ליסחה

יצראלעהלעיוגיכ6םכיפמתרכניכסיסעלע

7ולאיבלתועלתמוהיראינשוינשרפסמןיאוםוצע

ךילשהוהפשחףשחהפצקליתנאתוהמשלינפגםש

לעבלעקשתרגחהלותבכילא8היגירשוניבלה

םינהכהולבאהוהיתיבמךסנוהחנמתרכה9הירוענ

ןגדדדשיכהמדאהלבאהדשדדש10הוהייתרשמ

וליליהםירכאושיבה11רהציללמאשוריתשיבוה

12הדשריצקדבאיכהרעשלעוהטחלעםימרכ

חופתורמתםגןומרהללמאהנאתהוהשיבוהןפגה

13םדאינבןמןושששיבהיכ‐‐ושביהדשהיצעלכ

ונילואב‐‐חבזמיתרשמוליליהםינהכהודפסוורגח

החנמםכיהלאתיבמענמניכיהלאיתרשמםיקשב

יבשילכםינקזופסא‐‐הרצעוארקםוצושדק14ךסנו

ההא15הוהילאוקעזוםכיהלאהוהיתיבץראה

אולה16אוביידשמדשכוהוהיםויבורקיכםויל

17ליגוהחמשוניהלאתיבמתרכנלכאוניניעדגנ

וסרהנתורצאומשנ‐‐םהיתפרגמתחתתודרפושבע

ירדעוכבנהמהבהחנאנהמ18ןגדשיבהיכתורגממ

19ומשאנןאצהירדעםגםהלהערמןיאיכ‐‐רקב

הבהלורבדמתואנהלכאשאיכארקאהוהיךילא

ךילאגורעתהדשתומהבםג20הדשהיצעלכהטהל

רבדמהתואנהלכאשאוםימיקיפאושבייכ

לכוזגרי‐‐ישדקרהבועירהוןויצברפושועקת2

ךשחםוי2בורקיכהוהיםויאביכץראהיבשי

ברםעםירההלעשרפרחשכלפרעוןנעםויהלפאו

דעףסויאלוירחאוםלועהןמהיהנאלוהמכ‐‐םוצעו

הבהלטהלתוירחאושאהלכאוינפל3רודורודינש

הטילפםגוהממשרבדמוירחאווינפלץראהןדעןגכ

ןכםישרפכווהארמםיסוסהארמכ4ולהתיהאל

‐‐ןודקריםירההישארלעתובכרמלוקכ5ןוצורי

6המחלמךורעםוצעםעכשקהלכאשאבהללוקכ

םירובגכ7רוראפוצבקםינפלכםימעוליחיוינפמ

ןוכליויכרדבשיאוהמוחולעיהמחלמישנאכןוצרי

רבגןוקחדיאלויחאשיאו8םתוחראןוטבעיאלו

ריעב9ועצביאלולפיחלשהדעבוןוכליותלסמב

ואביםינולחהדעבולעיםיתבב‐‐ןוצריהמוחבוקשי

ורדקחריושמשםימשושערץראהזגרוינפל10בנגכ

‐‐וליחינפלולוקןתנהוהיו11םהגנופסאםיבכוכו

םוילודגיכורבדהשעםוצעיכוהנחמדאמבריכ

הוהיםאנהתעםגו12ונליכיימודאמארונוהוהי

13דפסמבויכבבוםוצבוםכבבללכבידעובש

םכיהלאהוהילאובושוםכידגבלאוםכבבלוערקו

לעםחנודסחברוםיפאךרא‐‐אוהםוחרוןונחיכ

‐הכרבוירחאריאשהוםחנובושיעדויימ14הערה

ןויצברפושועקת15םכיהלאהוהילךסנוהחנמ‐

וצבקלהקושדקםעופסא16הרצעוארקםוצושדק

ורדחמןתחאציםידשיקניוםיללועופסא‐‐םינקז

םינהכהוכביחבזמלוםלואהןיב17התפחמהלכו

ןתתלאוךמעלעהוהיהסוחורמאיוהוהייתרשמ

םימעבורמאיהמל‐‐םיוגםבלשמלהפרחלךתלחנ

ומעלעלמחיווצראלהוהיאנקיו18םהיהלאהיא

ןגדהתאםכלחלשיננהומעלרמאיוהוהיןעיו19

דועםכתאןתאאלוותאםתעבשורהציהושוריתהו

ויתחדהוםכילעמקיחראינופצהתאו20םיוגבהפרח

ופסוינמדקהםיהלאוינפתא‐‐הממשוהיצץראלא

לידגהיכ‐‐ותנחצלעתוושאבהלעוןורחאהםיהלא

לידגהיכיחמשויליגהמדאיאריתלא21תושעל

תואנואשדיכידשתומהבואריתלא22תושעלהוהי

23םליחונתנןפגוהנאתוירפאשנץעיכרבדמ

םכלןתניכםכיהלאהוהיבוחמשווליגןויצינבו

‐‐שוקלמוהרומםשגםכלדרויוהקדצלהרומהתא

שוריתםיבקיהוקישהורבתונרגהואלמו24ןושארב



לאוי 377

הבראהלכארשאםינשהתאםכליתמלשו25רהציו

26םכביתחלשרשאלודגהיליחםזגהוליסחהוקליה

םכיהלאהוהיםשתאםתללהועובשולוכאםתלכאו

27םלועלימעושביאלואילפהלםכמעהשערשא

ןיאוםכיהלאהוהיינאוינאלארשיברקביכםתעדיו

ךופשאןכירחאהיהו28םלועלימעושביאלודוע

םכינקזםכיתונבוםכינבואבנורשבלכלעיחורתא

לעםגו29ואריתוניזחםכירוחב‐‐ןומלחיתומלח

יחורתאךופשאהמההםימיבתוחפשהלעוםידבעה

תורמיתושאוםדץראבוםימשבםיתפומיתתנו30

אובינפל‐‐םדלחריהוךשחלךפהישמשה31ןשע

םשבארקירשאלכהיהו32ארונהולודגההוהיםוי

הטילפהיהתםלשוריבוןויצרהביכטלמי‐‐הוהי

ארקהוהירשאםידירשבוהוהירמארשאכ

בושארשאאיההתעבו‐‐המההםימיבהנהיכ3

תאיתצבקו2םלשוריוהדוהיתובשתא)בישא(

םמעיתטפשנוטפשוהיקמעלאםיתדרוהוםיוגהלכ

תאוםיוגבורזפרשאלארשייתלחנוימעלעםש

הנוזבדליהונתיולרוגודיימעלאו3וקלחיצרא

ןודיצורצילםתאהמםגו4ותשיוןייבורכמהדליהו

םאוילעםימלשמםתאלומגהתשלפתולילגלכו

5םכשארבםכלמגבישאהרהמלקילעםתאםילמג

םתאבהםיבטהידמחמוםתחקליבהזויפסכרשא

ינבלםתרכמםלשוריינבוהדוהיינבו6םכילכיהל

‐‐םריעמיננה7םלובגלעמםקיחרהןעמלםינויה

םכלמגיתבשהוהמשםתאםתרכמרשאםוקמהןמ

ינבדיבםכיתונבתאוםכינבתאיתרכמו8םכשארב

רבדהוהייכקוחריוגלאםיאבשלםורכמוהדוהי

‐‐םירובגהוריעההמחלמושדקםיוגבתאזוארק9

תוברחלםכיתאותכ10המחלמהישנאלכולעיושגי

ושוע11ינארובגרמאישלחהםיחמרלםכיתרמזמו

הוהיתחנההמשוצבקנוביבסמםיוגהלכואבו

םשיכטפשוהיקמעלאםיוגהולעיוורועי12ךירובג

יכלגמוחלש13ביבסמ‐‐םיוגהלכתאטפשלבשא

יכםיבקיהוקישה‐‐תגהאלמיכודרואבריצקלשב

בורקיכץורחהקמעבםינומהםינומה14םתערהבר

םיבכוכוורדקחריושמש15ץורחהקמעבהוהיםוי

ולוקןתיםלשורימוגאשיןויצמהוהיו16םהגנופסא

ינבלזועמוומעלהסחמהוהיוץראוםימשושערו

ןויצבןכשםכיהלאהוהיינאיכםתעדיו17לארשי

הבורבעיאלםירזושדקםלשוריהתיהוישדקרה

תועבגהוסיסעםירההופטיאוההםויבהיהו18דוע

תיבמןיעמוםימוכליהדוהייקיפאלכובלחהנכלת

הממשלםירצמ19םיטשהלחנתאהקשהואציהוהי

הדוהיינבסמחמהיהתהממשרבדמלםודאוהיהת

בשתםלועלהדוהיו20םצראבאיקנםדוכפשרשא

הוהיויתיקנאלםמדיתיקנו21רודורודלםלשוריו

ןויצבןכש
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סומע
הזחרשאעוקתמםידקנבהיהרשאסומעירבד1

ןבםעבריימיבוהדוהיךלמהיזעימיבלארשילע

הוהי‐‐רמאיו2שערהינפלםיתנש‐‐לארשיךלמשאוי

םיערהתואנולבאוולוקןתיםלשורימוגאשיןויצמ

יעשפהשלשלעהוהירמאהכ3למרכהשארשביו

תוצרחבםשודלעונבישאאלהעבראלעוקשמד

הלכאולאזחתיבבשאיתחלשו4דעלגהתאלזרבה

יתרכהוקשמדחירביתרבשו5דדהןבתונמרא

םעולגוןדעתיבמטבשךמותוןואתעקבמבשוי

השלשלעהוהירמאהכ6הוהירמאהריקםרא

תולגםתולגהלעונבישאאלהעבראלעוהזעיעשפ

הזעתמוחבשאיתחלשו7םודאלריגסהלהמלש

ךמותודודשאמבשוייתרכהו8היתנמראהלכאו

תיראשודבאוןורקעלעידייתובישהוןולקשאמטבש

השלשלעהוהירמאהכ9הוהיינדארמא‐‐םיתשלפ

תולגםריגסהלעונבישאאלהעבראלעורציעשפ

שאיתחלשו10םיחאתירבורכזאלוםודאלהמלש

לעהוהירמאהכ11היתונמראהלכאורצתמוחב

ופדרלעונבישאאלהעבראלעוםודאיעשפהשלש

ותרבעוופאדעלףרטיווימחרתחשוויחאברחב

תונמראהלכאוןמיתבשאיתחלשו12חצנהרמש

לעוןומעינביעשפהשלשלעהוהירמאהכ13הרצב

ןעמלדעלגהתורהםעקבלעונבישאאלהעברא

הלכאוהברתמוחבשאיתצהו14םלובגתאביחרה

הפוסםויברעסבהמחלמםויבהעורתבהיתונמרא

הוהירמאודחיוירשואוההלוגבםכלמךלהו15

העבראלעובאומיעשפהשלשלעהוהירמאהכ2

2דישלםודאךלמתומצעופרשלעונבישאאל

תמותוירקהתונמראהלכאובאומבשאיתחלשו

טפושיתרכהו3רפושלוקבהעורתבבאומןואשב

רמאהכ4הוהירמאומעגורהאהירשלכוהברקמ

ונבישאאלהעבראלעוהדוהייעשפהשלשלעהוהי

םועתיוורמשאלויקחוהוהיתרותתאםסאמלע

שאיתחלשו5םהירחאםתובאוכלהרשאםהיבזכ

הוהירמאהכ6םלשוריתונמראהלכאוהדוהיב

לעונבישאאלהעבראלעולארשייעשפהשלשלע

םיפאשה7םילענרובעבןויבאוקידצףסכבםרכמ

שיאווטיםיונעךרדוםילדשארבץרארפעלע

לעו8ישדקםשתאללחןעמלהרענהלאוכליויבאו

ותשיםישונעןייוחבזמלכלצאוטיםילבחםידגב

םהינפמירמאהתאיתדמשהיכנאו9םהיהלאתיב

דימשאוםינולאכאוהןסחווהבגםיזראהבגכרשא

םכתאיתילעהיכנאו10תחתמוישרשולעממוירפ

הנשםיעברארבדמבםכתאךלואוםירצמץראמ

םיאיבנלםכינבמםיקאו11ירמאהץראתאתשרל

םאנלארשיינבתאזןיאףאהםירזנלםכירוחבמו

םתיוצםיאיבנהלעוןייםירזנהתאוקשתו12הוהי

רשאכםכיתחתקיעמיכנאהנה13ואבנתאלרמאל

לקמסונמדבאו14רימעהלהאלמההלגעהקיעת

שפתו15ושפנטלמיאלרובגווחכץמאיאלקזחו

סוסהבכרוטלמיאלוילגרבלקודמעיאלתשקה

סוניםורע‐‐םירובגבובלץימאו16ושפנטלמיאל

הוהיםאנאוההםויב

ינב‐‐םכילעהוהירבדרשאהזהרבדהתאועמש3

םירצמץראמיתילעהרשאהחפשמהלכלעלארשי

לעהמדאהתוחפשמלכמיתעדיםכתאקר2רמאל

ודחיםינשוכליה3םכיתנועלכתאםכילעדקפאןכ

ולןיאףרטורעיבהיראגאשיה4ודעונםאיתלב

לפתה5דכלםאיתלבותנעממולוקריפכןתיה

ןמחפהלעיההלןיאשקומוץראהחפלערופצ

ריעברפושעקתיםא6דוכליאלדוכלוהמדאה

השעאלהוהיוריעבהערהיהתםאודרחיאלםעו

לאודוסהלגםאיכרבדהוהיינדאהשעיאליכ7

הוהיינדאארייאלימגאשהירא8םיאיבנהוידבע

דודשאבתונמראלעועימשה9אבניאלימרבד

ירהלעופסאהורמאוםירצמץראבתונמראלעו

הברקבםיקושעוהכותבתוברתמוהמוארוןורמש

סמחםירצואההוהיםאנהחכנתושעועדיאלו10
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רצהוהיינדארמאהכןכל11םהיתונמראבדשו

12ךיתונמראוזבנוךזעךממדירוהוץראהביבסו

יתשיראהיפמהערהליצירשאכהוהירמאהכ

םיבשיהלארשיינבולצניןכ‐‐ןזאלדבואםיערכ

ודיעהוועמש13שרעקשמדבוהטמתאפבןורמשב

יכ14תואבצהיהלאהוהיינדאםאנ‐‐בקעיתיבב

תוחבזמלעיתדקפווילע‐‐לארשייעשפידקפםויב

יתיכהו15ץראלולפנוחבזמהתונרקועדגנולאתיב

םיתבופסוןשהיתבודבאוץיקהתיבלעףרחהתיב

הוהיםאנ‐‐םיבר

ןורמשרהברשאןשבהתורפהזהרבדהועמש4

םהינדאלתרמאהםינויבאתוצצרהםילדתוקשעה

הנהיכושדקבהוהיינדאעבשנ2התשנוהאיבה

ןכתירחאותונצבםכתאאשנוםכילעםיאבםימי

הנתכלשהוהדגנהשאהנאצתםיצרפו3הגודתוריסב

לגלגהועשפולאתיבואב4הוהיםאנהנומרהה

םימיתשלשלםכיחבזרקבלואיבהועשפלוברה

תובדנוארקוהדותץמחמרטקו5םכיתרשעמ

הוהיינדאםאנלארשיינבםתבהאןכיכועימשה

רסחוםכירעלכבםינשןויקנםכליתתנינאםגו6

7הוהיםאנידעםתבשאלוםכיתמוקמלכבםחל

םישדחהשלשדועבםשגהתאםכמיתענמיכנאםגו

אלתחאריעלעותחאריעלעיתרטמהוריצקל

ריטמתאלרשאהקלחורטמתתחאהקלחריטמא

תחאריעלאםירעשלשםיתשוענו8שביתהילע

הוהיםאנידעםתבשאלוועבשיאלו‐‐םימתותשל

םכיתונגתוברה‐‐ןוקריבוןופדשבםכתאיתיכה9

םתבשאלוםזגהלכאיםכיתיזוםכינאתוםכימרכו

‐‐םירצמךרדברבדםכביתחלש10הוהיםאנידע

שאבהלעאוםכיסוסיבשםעםכירוחבברחביתגרה

יתכפה11הוהיםאנידעםתבשאלוםכפאבוםכינחמ

ויהתוהרמעתאוםדסתאםיהלאתכפהמכםכב

ןכל12הוהיםאנידעםתבשאלוהפרשמלצמדואכ

ןוכהךלהשעאתאזיכבקעלארשיךלהשעאהכ

ארבוםירהרצויהנהיכ13לארשיךיהלאתארקל

לעךרדוהפיערחשהשעוחשהמםדאלדיגמוחור

ומשתואבציהלאהוהי‐‐ץראיתמב

‐הניקםכילעאשניכנארשאהזהרבדהתאועמש5

לארשיתלותבםוקףיסותאלהלפנ2לארשיתיב‐

הוהיינדארמאהכיכ3המיקמןיאהתמדאלעהשטנ

ריאשתהאמתאצויהוהאמריאשתףלאתאציהריעה

לארשיתיבלהוהירמאהכיכ4לארשיתיבלהרשע

ואבתאללגלגהולאתיבושרדתלאו5ויחוינושרד

לאתיבוהלגיהלגלגלגהיכורבעתאלעבשראבו

תיבשאכחלציןפויחוהוהיתאושרד6ןואלהיהי

הנעללםיכפהה7לאתיבלהבכמןיאוהלכאוףסוי

ךפהוליסכוהמיכהשע8וחינהץראלהקדצוטפשמ

םיהימלארוקהךישחההלילםויותומלצרקבל

לעדשגילבמה9ומשהוהי‐‐ץראהינפלעםכפשיו

רבדוחיכומרעשבואנש10אובירצבמלעדשוזע

רבתאשמולדלעםכסשובןעיןכל11ובעתיםימת

ימרכםבובשתאלוםתינבתיזגיתב‐‐ונממוחקת

םיבריתעדייכ12םנייתאותשתאלוםתעטנדמח

רפכיחקלקידציררצםכיתאטחםימצעוםכיעשפ

םדי‐‐איההתעבליכשמהןכל13וטהרעשבםינויבאו

יהיוויחתןעמלערלאובוטושרד14איההערתעיכ

ואנש15םתרמארשאכ‐‐םכתאתואבציהלאהוהיןכ

הוהיןנחיילואטפשמרעשבוגיצהובוטובהאוער

הוהירמאהכןכל16ףסויתיראש‐‐תואבציהלא

תוצוחלכבודפסמתובחרלכבינדאתואבציהלא

יעדוילאדפסמולבאלארכאוארקווהוהורמאי

רמאךברקברבעאיכדפסמםימרכלכבו17יהנ

םויםכלהזהמלהוהיםויתאםיואתמהיוה18הוהי

יראהינפמשיאסונירשאכ19רואאלוךשחאוההוהי

וכשנוריקהלעודיךמסו‐‐תיבהאבובדהועגפו

הגנאלולפאורואאלוהוהיםויךשחאלה20שחנה

םכיתרצעבחיראאלוםכיגחיתסאמיתאנש21ול

םלשוהצראאלםכיתחנמותולעילולעתםאיכ22

תרמזוךירשןומהילעמרסה23טיבאאלםכיאירמ

לחנכהקדצוטפשמםימכלגיו24עמשאאלךילבנ
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םיעברארבדמבילםתשגההחנמוםיחבזה25ןתיא

תאוםככלמתוכסתאםתאשנו26לארשיתיב‐‐הנש

27םכלםתישערשאםכיהלאבכוכ‐‐םכימלצןויכ

יהלאהוהירמאקשמדלהאלהמםכתאיתילגהו

ומשתואבצ

יבקנןורמשרהבםיחטבהוןויצבםיננאשהיוה6

הנלכורבע2לארשיתיבםהלואבוםיוגהתישאר

םיבוטהםיתשלפתגודרוהברתמחםשמוכלווארו

3םכלבגמםלובגברםא‐‐הלאהתוכלממהןמ

לעםיבכשה4סמחתבשןושגתוערםוילםידנמה

ןאצמםירכםילכאוםתושרעלעםיחרסוןשתוטמ

דיודכלבנהיפלעםיטרפה5קברמךותמםילגעו

תישארוןיייקרזמבםיתשה6רישילכםהלובשח

התעןכל7ףסוירבשלעולחנאלווחשמיםינמש

ינדאעבשנ8םיחורסחזרמרסוםילגשארבולגי

תאיכנאבאתמתואבציהלאהוהיםאנושפנבהוהי

9האלמוריעיתרגסהויתאנשויתנמראובקעיןואג

10ותמו‐‐דחאתיבבםישנאהרשעורתויםאהיהו

רמאותיבהןמםימצעאיצוהלופרסמוודודואשנו

סהרמאוספארמאוךמעדועהתיבהיתכריברשאל

הכהוהוצמהוהיהנהיכ11הוהיםשבריכזהלאליכ

ןוצריה12םיעקבןטקהתיבהוםיסיסרלודגהתיבה

שארלםתכפהיכםירקבבשורחיםאםיסוסעלסב

רבדאללםיחמשה13הנעללהקדצירפוטפשמ

יננהיכ14םינרקונלונחקלונקזחבאולה‐‐םירמאה

‐‐תואבצהיהלאהוהיםאנלארשיתיבםכילעםיקמ

הברעהלחנדעתמחאובלמםכתאוצחלויוג

תלחתביבגרצויהנהוהוהיינדאינארההכ7

םאהיהו2ךלמהיזגרחא‐‐שקלהנהושקלהתולע

חלסהוהיינדארמאוץראהבשעתאלוכאלהלכ

תאזלעהוהיםחנ3אוהןטקיכבקעיםוקיימאנ

הנהוהוהיינדאינארההכ4הוהירמאהיהתאל

הברםוהתתאלכאתוהוהיינדאשאבברלארק

םוקיימ‐‐אנלדחהוהיינדארמאו5קלחהתאהלכאו

אלאיהםגתאזלעהוהיםחנ6אוהןטקיכבקעי

בצנינדאהנהוינארההכ7הוהיינדארמאהיהת

התאהמילאהוהירמאיו8ךנאודיבוךנאתמוחלע

ברקבךנאםשיננהינדארמאיוךנארמאוסומעהאר

תומבומשנו9ולרובעדועףיסואאל‐‐לארשיימע

םעבריתיבלעיתמקווברחילארשיישדקמוקחשי

ךלמםעברילאלאתיבןהכהיצמאחלשיו10ברחב

‐‐לארשיתיבברקבסומעךילערשקרמאללארשי

רמאהכיכ11וירבדלכתאליכהלץראהלכותאל

לעמהלגיהלג‐‐לארשיוםעבריתומיברחבסומע

ךלחרבךלהזחסומעלאהיצמארמאיו12ותמדא

תיבו13אבנתםשוםחלםשלכאוהדוהיץראלא

תיבואוהךלמשדקמיכאבנהלדועףיסותאללא

איבנאלהיצמאלארמאיוסומעןעיו14אוההכלממ

םימקשסלובויכנארקוביכיכנאאיבנןבאלויכנא

ךלהוהיילארמאיוןאצהירחאמהוהיינחקיו15

התאהוהירבדעמשהתעו16לארשיימעלאאבנה

17קחשיתיבלעףיטתאלולארשילעאבנתאלרמא

ךיתנבוךינבוהנזתריעבךתשאהוהירמאהכןכל

המדאלעהתאוקלחתלבחבךתמדאוולפיברחב

ותמדאלעמהלגיהלגלארשיותומתהאמט

המרמאיו2ץיקבולכהנהוהוהיינדאינארההכ8

ילאהוהירמאיוץיקבולכרמאוסומעהארהתא

3ולרובעדועףיסואאל‐‐לארשיימעלאץקהאב

ברהוהיינדאםאנ‐‐אוההםויבלכיהתורישוליליהו

םיפאשהתאזועמש4סהךילשהםוקמלכברגפה

רבעייתמרמאל5ץרא)יינע(יונעתיבשלוןויבא

ןיטקהל‐‐רבהחתפנותבשהורבשהריבשנושדחה

תונקל6המרמינזאמתועלולקשלידגהלוהפיא

7ריבשנרבלפמוםילענרובעבןויבאוםילדףסכב

םהישעמלכחצנלחכשאםאבקעיןואגבהוהיעבשנ

התלעוהבבשוילכלבאוץראהזגרתאלתאזלעה8

םירצמרואיכ)העקשנו(הקשנוהשרגנוהלכראכ

שמשהיתאבהוהוהיינדאםאנאוההםויבהיהו9

םכיגחיתכפהו10רואםויבץראליתכשחהוםירהצב

קשםינתמלכלעיתילעהוהניקלםכירישלכולבאל
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התירחאודיחילבאכהיתמשוהחרקשארלכלעו

יתחלשהוהוהיינדאםאנםיאבםימיהנה11רמםויכ

םאיכ‐‐םימלאמצאלוםחללבעראלץראבבער

דעוןופצמוםידעםימוענו12הוהיירבדתאעמשל

13ואצמיאלוהוהירבדתאשקבלוטטושיחרזמ

‐‐םירוחבהותופיהתלותבההנפלעתתאוההםויב

ךיהלאיחורמאוןורמשתמשאבםיעבשנה14אמצב

דועומוקיאלוולפנועבשראבךרדיחוןד

רותפכהךהרמאיוחבזמהלעבצנינדאתאיתיאר9

ברחבםתירחאוםלכשארבםעצבוםיפסהושעריו

םא2טילפםהלטלמיאלוסנםהלסוניאלגרהא

‐‐םימשהולעיםאוםחקתידיםשמלואשבורתחי

Sheol)םדירואםשמ h7585)3למרכהשארבואבחיםאו

עקרקביניעדגנמורתסיםאוםיתחקלושפחאםשמ

יבשבוכליםאו4םכשנושחנהתאהוצאםשמ‐‐םיה

יתמשוםתגרהוברחהתאהוצאםשמםהיביאינפל

תואבצההוהיינדאו5הבוטלאלוהערלםהילעיניע

ראיכהתלעוהביבשוילכולבאוגומתוץראבעגונה

ותולעמםימשבהנובה6םירצמראיכהעקשוהלכ

לעםכפשיוםיהימלארקההדסיץראלעותדגאו

ינבילםתאםיישכינבכאולה7ומשהוהי‐‐ץראהינפ

ץראמיתילעהלארשיתאאולההוהיםאנלארשי

יניעהנה8ריקמםראורותפכמםייתשלפוםירצמ

ינפלעמהתאיתדמשהוהאטחההכלממבהוהיינדא

‐‐בקעיתיבתאדימשאדימשהאליכספאהמדאה

םיוגהלכביתוענהוהוצמיכנאהנהיכ9הוהיםאנ

רורצלופיאלוהרבכבעונירשאכלארשיתיבתא

אלםירמאהימעיאטחלכותומיברחב10ץרא

תאםיקאאוההםויב11הערה‐‐ונידעבםידקתושיגת

םיקאויתסרהוןהיצרפתאיתרדגותלפנהדיודתכס

םודאתיראשתאושרייןעמל12םלועימיכהיתינבו

השעהוהיםאנםהילעימשארקנרשאםיוגהלכו

רצקבשרוחשגנוהוהיםאנםיאבםימיהנה13תאז

לכוסיסעםירההופיטהוערזהךשמבםיבנעךרדו

לארשיימעתובשתאיתבשו14הנגגומתתתועבגה

םנייתאותשוםימרכועטנוובשיותומשנםירעונבו

םתמדאלעםיתעטנו15םהירפתאולכאותונגושעו

רמא‐‐םהליתתנרשאםתמדאלעמדועושתניאלו

ךיהלאהוהי



382הידבע

הידבע
העומשםודאלהוהיינדארמאהכהידבעןוזח1

המוקנוומוק‐‐חלשםיוגבריצוהוהיתאמונעמש

התאיוזבםיוגבךיתתנןטקהנה2המחלמלהילע

ותבשםורמעלסיוגחבינכשךאישהךבלןודז3דאמ

ןיבםאורשנכהיבגתםא4ץראינדרויימובלברמא

םיבנגםא5הוהיםאנךדירואםשמ‐‐ךנקםישםיבכוכ

ובנגיאולההתימדנךיא‐‐הלילידדושםאךלואב

ךיא6תוללעוריאשיאולהךלואבםירצבםאםיד

ישנאלכךוחלשלובגהדע7וינפצמועבנושעושפחנ

ומישיךמחלךמלשישנאךלולכיךואישה‐‐ךתירב

םאנאוההםויבאולה8ובהנובתןיא‐‐ךיתחתרוזמ

9ושערהמהנובתוםודאמםימכחיתדבאהוהוהי

לטקמושערהמשיאתרכיןעמלןמיתךירובגותחו

םלועלתרכנוהשובךסכתבקעיךיחאסמחמ10

םירכנווליחםירזתובשםויבדגנמךדמעםויב11

דחאכהתאםג‐‐לרוגודיםלשורילעוורעשואב

חמשתלאוורכנםויבךיחאםויבארתלאו12םהמ

13הרצםויבךיפלדגתלאוםדבאםויבהדוהיינבל

התאםגארתלאםדיאםויבימערעשבאובתלא

ודיאםויבוליחבהנחלשתלאוודיאםויבותערב

לאוויטילפתאתירכהלקרפהלעדמעתלאו14

לעהוהיםויבורקיכ15הרצםויבוידירשרגסת

ךשארבבושיךלמגךלהשעיתישערשאכםיוגהלכ

םיוגהלכותשיישדקרהלעםתיתשרשאכיכ16

היהתןויצרהבו17ויהאולכויהוועלוותשודימת

18םהישרומתאבקעיתיבושריושדקהיהוהטילפ

שקלושעתיבוהבהלףסויתיבושאבקעיתיבהיהו

יכושעתיבלדירשהיהיאלוםולכאוםהבוקלדו

תאהלפשהוושערהתאבגנהושריו19רבדהוהי

ןורמשהדשתאוםירפאהדשתאושריוםיתשלפ

לארשיינבלהזהלחהתלגו20דעלגהתאןמינבו

‐‐דרפסברשאםלשוריתלגותפרצדעםינענכרשא

טפשלןויצרהבםיעשומולעו21בגנהירעתאושרי

הכולמההוהילהתיהוושערהתא
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הנוי
ךלםוק2רמאליתמאןבהנוילאהוהירבדיהיו1

םתערהתלעיכהילעארקו‐‐הלודגהריעההונינלא

דריוהוהיינפלמהשישרתחרבלהנויםקיו3ינפל

הבדריוהרכשןתיושישרתהאבהינאאצמיוופי

חורליטההוהיו4הוהיינפלמהשישרתםהמעאובל

הבשחהינאהוםיבלודגרעסיהיוםיהלאהלודג

ויהלאלאשיאוקעזיוםיחלמהוארייו5רבשהל

םהילעמלקהלםיהלאהינאברשאםילכהתאולטיו

ברקיו6םדריובכשיוהניפסהיתכרילאדריהנויו

ארקםוקםדרנךלהמולרמאיולבחהברוילא

7דבאנאלוונלםיהלאהתשעתיילוא‐‐ךיהלאלא

העדנותולרוגהליפנווכלוהערלאשיאורמאיו

לרוגהלפיותולרוגולפיוונלתאזההערהימלשב

ימלרשאבונלאנהדיגה‐‐וילאורמאיו8הנוילע

ךצראהמ‐‐אובתןיאמוךתכאלמהמונלתאזההערה

תאויכנאירבעםהילארמאיו9התאםעהזמיאו

תאוםיהתאהשערשאאריינאםימשהיהלאהוהי

וילאורמאיוהלודגהאריםישנאהוארייו10השביה

אוההוהיינפלמיכםישנאהועדייכתישעתאזהמ

ךלהשענהמוילאורמאיו11םהלדיגהיכ‐‐חרב

רמאיו12רעסוךלוהםיהיכונילעמםיהקתשיו

םכילעמםיהקתשיוםיהלאינליטהוינואשםהילא

13םכילעהזהלודגהרעסהילשביכינאעדוייכ

םיהיכולכיאלו‐‐השביהלאבישהלםישנאהורתחיו

הנאורמאיוהוהילאוארקיו14םהילערעסוךלוה

ונילעןתתלאוהזהשיאהשפנבהדבאנאנלאהוהי

ואשיו15תישעתצפחרשאכהוהיהתאיכאיקנםד

וארייו16ופעזמםיהדמעיוםיהלאוהלטיוהנויתא

הוהילחבזוחבזיוהוהיתאהלודגהאריםישנאה

הנויתאעלבללודגגדהוהיןמיו17םירדנורדיו

תולילהשלשוםימיהשלשגדהיעמבהנוייהיו

רמאיו2הגדהיעממויהלאהוהילאהנויללפתיו2

יתעושלואשןטבמיננעיו‐‐הוהילאילהרצמיתארק

Sheol)ילוקתעמש h7585)3בבלבהלוצמינכילשתו

4ורבעילעךילגוךירבשמלכינבבסירהנוםימי

לאטיבהלףיסואךאךיניעדגנמיתשרגניתרמאינאו

ףוסינבבסיםוהתשפנדעםימינופפא5ךשדקלכיה

היחרבץראהיתדריםירהיבצקל6ישארלשובח

ףטעתהב7יהלאהוהיייחתחשמלעתוםלועלידעב

לאיתלפתךילאאובתויתרכזהוהיתאישפנילע

9ובזעיםדסח‐‐אושילבהםירמשמ8ךשדקלכיה

המלשאיתרדנרשאךלהחבזאהדותלוקבינאו

לאהנויתאאקיוגדלהוהירמאיו10הוהילהתעושי

השביה

לאךלםוק2רמאלתינשהנוילאהוהירבדיהיו3

רשאהאירקהתאהילאארקוהלודגהריעההונינ

רבדכ‐‐הונינלאךליוהנויםקיו3ךילארבדיכנא

תשלשךלהמ‐‐םיהלאלהלודגריעהתיההונינוהוהי

ארקיודחאםויךלהמריעבאובלהנוילחיו4םימי

ישנאונימאיו5תכפהנהונינוםויםיעבראדוערמאיו

דעוםלודגמםיקשושבליוםוצוארקיוםיהלאבהונינ

רבעיוואסכמםקיוהונינךלמלארבדהעגיו6םנטק

רמאיוקעזיו7רפאהלעבשיוקשסכיווילעמותרדא

המהבהוםדאהרמאלוילדגוךלמהםעטמהונינב

לאםימווערילא‐‐המואמומעטילאןאצהורקבה

לאוארקיוהמהבהוםדאהםיקשוסכתיו8ותשי

סמחהןמוהערהוכרדמשיאובשיוהקזחבםיהלא

בשוםיהלאהםחנובושיעדויימ9םהיפכברשא

םהישעמתאםיהלאהאריו10דבאנאלוופאןורחמ

רשאהערהלעםיהלאהםחניוהערהםכרדמובשיכ

השעאלו‐‐םהלתושעלרבד

לאללפתיו2ולרחיוהלודגהערהנוילאעריו4

לעיתויהדעירבדהזאולההוהיהנארמאיוהוהי

יכיתעדייכהשישרתחרבליתמדקןכלע‐‐יתמדא

לעםחנודסחברוםיפאךראםוחרוןונחלאהתא

בוטיכינממישפנתאאנחקהוהיהתעו3הערה

אציו5ךלהרחבטיהההוהירמאיו4ייחמיתומ



384הנוי

הכסםשולשעיוריעלםדקמבשיוריעהןמהנוי

6ריעבהיהיהמהארירשאדעלצבהיתחתבשיו

לצתויהלהנויללעמלעיוןויקיקםיהלאהוהיןמיו

ןויקיקהלעהנויחמשיוותערמולליצהלושארלע

רחשהתולעבתעלותםיהלאהןמיו7הלודגהחמש

שמשהחרזכיהיו8שבייוןויקיקהתאךתותרחמל

שארלעשמשהךתותישירחםידקחורםיהלאןמיו

יתומבוטרמאיותומלושפנתאלאשיוףלעתיוהנוי

לעךלהרחבטיהההנוילאםיהלארמאיו9ייחמ

‐הוהירמאיו10תומדעילהרחבטיהרמאיוןויקיקה

ותלדגאלוובתלמעאלרשאןויקיקהלעתסחהתא‐

סוחאאלינאו11דבאהלילןבוהיההלילןבש

םיתשמהברההבשירשא‐‐הלודגהריעההונינלע

ולאמשלונימיןיבעדיאלרשאםדאוברהרשע

הברהמהבו
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הכימ
ימיביתשרמההכימלאהיהרשאהוהירבד1

ןורמשלעהזחרשא‐‐הדוהייכלמהיקזחיזחאםתוי

האלמוץראיבישקהםלכםימעועמש2םלשוריו

יכ3ושדקלכיהמינדאדעלםכבהוהיינדאיהיו

)יתמב(יתומבלעךרדודריוומוקממאציהוהיהנה

גנודכועקבתיםיקמעהוויתחתםירההוסמנו4ץרא

לכבקעיעשפב5דרומבםירגמםימכשאהינפמ

ןורמשאולהבקעיעשפימלארשיתיבתואטחבותאז

יעלןורמשיתמשו6םלשוריאולההדוהיתומבימו

הלגאהידסיוהינבאיגליתרגהוםרכיעטמלהדשה

לכושאבופרשיהיננתאלכוותכיהיליספלכו7

ןנתאדעוהצבקהנוזןנתאמיכהממשםישאהיבצע

ללישהכליאהליליאוהדפסאתאזלע8ובושיהנוז

הנעיתונבכלבאוםינתכדפסמהשעאםורעו)ללוש(

רעשדעעגנ‐‐הדוהידעהאביכהיתוכמהשונאיכ9

וכבתלאוכב‐‐ודיגתלאתגב10םלשורידעימע

ירבע11)ישלפתה(יתשלפתהרפעהרפעלתיבב

‐‐ןנאצתבשויהאציאלתשבהירעריפשתבשויםכל

בוטלהלחיכ12ותדמעםכמחקילצאהתיבדפסמ

13םלשורירעשלהוהיתאמערדרייכתורמתבשוי

תאטחתישארשיכלתבשוישכרלהבכרמהםתר

ינתתןכל14לארשייעשפואצמנךביכןויצתבלאיה

יכלמלבזכאלביזכאיתבתגתשרומלעםיחולש

םלדעדעהשרמתבשויךליבאשריהדע15לארשי

ךיגונעתינבלעיזגויחרק16לארשידובכאובי

ךממולגיכרשנכךתחרקיבחרה

רואבםתובכשמלעערילעפוןואיבשחיוה2

ולזגותודשודמחו2םדילאלשייכהושעירקבה

הכןכל3ותלחנושיאוותיבורבגוקשעוואשנוםיתבו

רשאהערתאזההחפשמהלעבשחיננההוהירמא

תעיכ‐‐המורוכלתאלוםכיתראוצםשמושימתאל

יהנההנולשמםכילעאשיאוההםויב4איההער

ילשימיךיארימיימעקלח‐‐ונדשנדודשרמאהיהנ

לבחךילשמךלהיהיאלןכל5קלחיונידשבבושל

הלאלופטיאלןופיטיופטתלא6הוהילהקבלרוגב

‐‐הוהיחוררצקהבקעיתיברומאה7תומלכגסיאל

8ךלהרשיהםעוביטייירבדאולהויללעמהלאםא

ןוטשפתרדאהמלשלוממםמוקיביואלימעלומתאו

תיבמןושרגתימעישנ9המחלמיבושחטבםירבעמ

ומוק10םלועלירדהוחקתהיללעלעמהיגנעת

לבחולבחתהאמטרובעבהחונמהתאזאליכוכלו

ןיילךלףטאבזכרקשוחורךלהשיאול11ץרמנ

בקעיףסאאףסא12הזהםעהףיטמהיהורכשלו

ןאצכונמישאדחי‐‐לארשיתיראשץבקאץבקךלכ

הלע13םדאמהנמיהתורבדהךותברדעכהרצב

רבעיוובואציורעשורבעיווצרפ‐‐םהינפלץרפה

םשארבהוהיוםהינפלםכלמ

לארשיתיביניצקובקעיישאראנועמשרמאו3

העריבהאובוטיאנש2טפשמהתאתעדלםכלאולה

3םתומצעלעמםראשוםהילעמםרועילזג)ער(

תאווטישפהםהילעמםרועוימעראשולכארשאו

ךותברשבכוריסברשאכושרפווחצפםהיתמצע

רתסיוםתואהנעיאלוהוהילאוקעזיזא4תחלק

הכ5םהיללעמוערהרשאכאיההתעבםהמוינפ

םיכשנה‐‐ימעתאםיעתמהםיאיבנהלעהוהירמא

ושדקוםהיפלעןתיאלרשאוםולשוארקוםהינשב

םכלהכשחוןוזחמםכלהלילןכל6המחלמוילע

7םויהםהילערדקוםיאיבנהלעשמשההאבוםסקמ

יכםלכםפשלעוטעוםימסקהורפחוםיזחהושבו

חורתאחכיתאלמיכנאםלואו8םיהלאהנעמןיא

לארשילוועשפבקעילדיגהל‐‐הרובגוטפשמוהוהי

תיביניצקובקעיתיבישארתאזאנועמש9ותאטח

10ושקעיהרשיהלכתאוטפשמםיבעתמה‐‐לארשי

דחשבהישאר11הלועבםלשוריוםימדבןויצהנב

לעוומסקיףסכבהיאיבנוורויריחמבהינהכווטפשי

ונילעאובתאלונברקבהוהיאולהרמאלונעשיהוהי

ןייעםלשוריושרחתהדשןויצםכללגבןכל12הער

רעיתומבלתיבהרהוהיהת
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ןוכנהוהיתיברההיהיםימיהתירחאבהיהו4

2םימעוילעורהנותועבגמאוהאשנוםירההשארב

לאוהוהירהלאהלענווכלורמאוםיברםיוגוכלהו

יכויתחראבהכלנוויכרדמונרויובקעייהלאתיב

ןיבטפשו3םלשורימהוהירבדוהרותאצתןויצמ

ותתכוקוחרדעםימצעםיוגלחיכוהוםיברםימע

ואשיאל‐‐תורמזמלםהיתתינחוםיתאלםהיתברח

ובשיו4המחלמדועןודמליאלוברחיוגלאיוג

הוהייפיכדירחמןיאו‐‐ותנאתתחתוונפגתחתשיא

ויהלאםשבשיאוכליםימעהלכיכ5רבדתואבצ

םויב6דעוםלועל‐‐וניהלאהוהיםשבךלנונחנאו

רשאוהצבקאהחדנהוהעלצההפסאהוהיםאנאוהה

יוגלהאלהנהותיראשלהעלצהתאיתמשו7יתערה

םלועדעוהתעמןויצרהבםהילעהוהיךלמוםוצע

האבוהתאתךידע‐‐ןויצתבלפערדעלדגמהתאו8

המלהתע9םלשוריתבלתכלממהנשארההלשממה

ךקיזחהיכ‐‐דבאךצעויםאךבןיאךלמהעריעירת

התעיכהדלויכןויצתביחגוילוח10הדלויכליח

‐ילצנתםשלבבדעתאבוהדשבתנכשוהירקמיאצת

ךילעופסאנהתעו11ךיביאףכמהוהיךלאגיםש‐

המהו12וניניעןויצבזחתוףנחתםירמאה‐‐םיברםיוג

םצבקיכותצעוניבהאלוהוהיתובשחמועדיאל

םישאךנרקיכןויצתבישודוימוק13הנרגרימעכ

םיברםימעתוקדהוהשוחנםישאךיתסרפולזרב

ץראהלכןודאלםליחוםעצבהוהיליתמרחהו

וכיטבשבונילעםשרוצמדודגתבידדגתתהתע5

התרפאםחלתיבהתאו2לארשיטפשתאיחלהלע

לשומתויהלאציילךממ‐‐הדוהייפלאבתויהלריעצ

דעםנתיןכל3םלועימימםדקמויתאצומולארשיב

4לארשיינבלעןובושיויחארתיוהדליהדלויתע

ובשיוויהלאהוהיםשןואגב‐‐הוהיזעבהערודמעו

רושאםולשהזהיהו5ץראיספאדעלדגיהתעיכ

וילעונמקהווניתונמראבךרדייכוונצראבאובייכ

רושאץראתאוערו6םדאיכיסנהנמשוםיערהעבש

יכ‐‐רושאמליצהוהיחתפבדרמנץראתאוברחב

בקעיתיראשהיהו7ונלובגבךרדייכוונצראבאובי

ילעםיביברכהוהיתאמלטכםיברםימעברקב

8םדאינבללחייאלושיאלהוקיאלרשא‐‐בשע

היראכםיברםימעברקבםיוגבבקעיתיראשהיהו

רבעםארשא‐‐ןאצירדעבריפככרעיתומהבב

לכוךירצלעךדיםרת9ליצמןיאוףרטוסמרו

יתרכהוהוהיםאנאוההםויבהיהו10ותרכיךיביא

ירעיתרכהו11ךיתבכרמיתדבאהוךברקמךיסוס

ךדימםיפשכיתרכהו12ךירצבמלכיתסרהוךצרא

ךיתובצמוךיליספיתרכהו13ךלויהיאלםיננועמו

יתשתנו14ךידיהשעמלדועהוחתשתאלוךברקמ

ףאביתישעו15ךירעיתדמשהוךברקמךירישא

ועמשאלרשאםיוגהתא‐‐םקנהמחבו

םירההתאבירםוקרמאהוהירשאתאאנועמש6

הוהיבירתאםירהועמש2ךלוקתועבגההנעמשתו

םעוומעםעהוהילביריכץראידסומםינתאהו

ךיתאלההמוךליתישעהמימע3חכותילארשי

םידבעתיבמוםירצמץראמךיתלעהיכ4יבהנע

ימע5םירמוןרהאהשמתאךינפלחלשאוךיתידפ

םעלבותאהנעהמובאומךלמקלבץעיהמאנרכז

תוקדצתעדןעמללגלגהדעםיטשהןמ‐‐רועבןב

ונמדקאהםורמיהלאלףכאהוהיםדקאהמב6הוהי

יפלאבהוהיהצריה7הנשינבםילגעבתולועב

ירפיעשפירוכבןתאהןמשילחנתובברבםיליא

הוהיהמובוטהמםדאךלדיגה8ישפנתאטחינטב

ענצהודסחתבהאוטפשמתושעםאיכךממשרוד

האריהישותוארקיריעלהוהילוק9ךיהלאםעתכל

‐עשרתיבשאהדוע10הדעיימוהטמועמשךמש

ינזאמבהכזאה11המועזןוזרתפיאועשרתורצא‐

סמחואלמהירישערשא12המרמינבאסיכבועשר

ינאםגו13םהיפבהימרםנושלורקשורבדהיבשיו

לכאתהתא14ךתאטחלעםמשה‐‐ךתוכהיתילחה

רשאוטילפתאלוגסתוךברקבךחשיועבשתאלו

התארוצקתאלוערזתהתא15ןתאברחלטלפת

16ןייהתשתאלושוריתוןמשךוסתאלותיזךרדת
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וכלתובאחאתיבהשעמלכוירמעתוקחרמתשיו

הקרשלהיבשיוהמשלךתאיתתןעמל‐‐םתוצעמב

ואשתימעתפרחו

ןיאריצבתללעכץיקיפסאכיתייהיכיליללא7

ןמדיסחדבא2ישפנהתואהרוכבלוכאללוכשא

תאשיאובראיםימדלםלכןיאםדאברשיוץראה

לאשרשהביטיהלםיפכערהלע3םרחודוציוהיחא

הותבעיו‐‐אוהושפנתוהרבדלודגהוםולשבטפשהו

האבךתדקפךיפצמםויהכוסממרשיקדחכםבוט4

וחטבתלאערבונימאתלא5םתכובמהיהתהתע

לבנמןביכ6ךיפיחתפרמשךקיחתבכשמףולאב

ותיבישנאשיאיביאהתמחבהלכהמאבהמקתבבא

ינעמשייעשייהלאלהליחואהפצאהוהיבינאו7

בשאיכיתמקיתלפניכיליתביאיחמשתלא8יהלא

דעוליתאטחיכאשאהוהיףעז9ילרואהוהיךשחב

הארארואלינאיצוי‐‐יטפשמהשעויבירבירירשא

ילאהרמאה‐‐השובהסכתויתביאארתו10ותקדצב

סמרמלהיהתהתעהבהניארתיניעךיהלאהוהיויא

קחריאוההםויךירדגתונבלםוי11תוצוחטיטכ

רוצמירעורושאינמלאוביךידעואוהםוי12קח

התיהו13רההרהוםימםיורהנדעורוצמינמלו

הער14םהיללעמירפמהיבשילעהממשלץראה

ךותברעידדבלינכש‐‐ךתלחנןאצךטבשבךמע

ךתאצימיכ15םלועימיכדעלגוןשבוערילמרכ

לכמושביוםיוגוארי16תואלפנונאראםירצמץראמ

וכחלי17הנשרחתםהינזאהפלעדיומישיםתרובג

הוהילאםהיתרגסממוזגריץראילחזכ‐‐שחנכרפע

ןועאשנךומכלאימ18ךממואריוודחפיוניהלא

יכופאדעלקיזחהאלותלחנתיראשלעשפלערבעו

ךילשתווניתנועשבכיונמחריבושי19אוהדסחץפח

דסחבקעילתמאןתת20םתואטחלכםיתולצמב

םדקימימוניתבאלתעבשנרשאםהרבאל
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םוחנ
אונקלא2ישקלאהםוחנןוזחרפס‐‐הונינאשמ1

וירצלהוהיםקנהמחלעבוהוהיםקנהוהיםקנו

)לדגו(לודגוםיפאךראהוהי3ויביאלאוהרטונו

ןנעווכרדהרעשבוהפוסבהוהיהקניאלהקנוחכ

בירחהתורהנהלכווהשביוםיברעוג4וילגרקבא

ושערםירה5ללמאןונבלחרפולמרכוןשבללמא

לכולבתווינפמץראהאשתווגגמתהתועבגהוונממ

ופאןורחבםוקיימודומעיימומעזינפל6הביבשוי

הוהיבוט7ונממוצתנםירצהושאכהכתנותמח

הלכרבעףטשבו8וביסחעדיוהרצםויבזועמל

לאןובשחתהמ9ךשחףדריויביאוהמוקמהשעי

יכ10הרצםימעפםוקתאלהשעאוההלכ‐‐הוהי

שבישקכ‐‐ולכאםיאובסםאבסכוםיכבסםיריסדע

12לעילבץעי‐‐הערהוהילעבשחאציךממ11אלמ

רבעווזוגנןכוםיברןכוםימלשםאהוהירמאהכ

ךילעמוהטמרבשאהתעו13דועךנעאאל‐‐ךתנעו

ךמשמערזיאלהוהיךילעהוצו14קתנאךיתרסומו

‐ךרבקםישאהכסמולספתירכאךיהלאתיבמדוע

עימשמרשבמילגרםירההלעהנה15תולקיכ‐

דועףיסויאליכךירדנימלשךיגחהדוהייגח‐‐םולש

תרכנהלכלעילבךב)רבעל(רובעל

קזחךרדהפצהרוצמרוצנךינפלעץיפמהלע2

ןואגכבקעיןואגתאהוהיבשיכ2דאמחכץמאםינתמ

והירבגןגמ3ותחשםהירמזוםיקקבםוקקביכלארשי

םויבבכרהתדלפשאבםיעלתמליחישנאםדאמ

בכרהוללוהתיתוצוחב4ולערהםישרבהווניכה

םיקרבכ‐‐םידיפלכןהיארמתובחרבןוקשקתשי

)םתכילהב(םתוכלהבולשכי‐‐וירידארכזי5וצצורי

וחתפנתורהנהירעש6ךכסהןכהוהתמוחורהמי

תוגהנמהיתהמאוהתלעההתלגבצהו7גומנלכיההו

םימתכרבכהונינו8ןהבבללעתפפתמםינוילוקכ

ףסכוזב9הנפמןיאוודמעודמעםיסנהמהואיהימימ

10הדמחילכלכמדבכ‐‐הנוכתלהצקןיאובהזוזב

הלחלחוםיכרבקפוסמנבלוהקלבמוהקובמוהקוב

ןועמהיא11רוראפוצבקםלכינפוםינתמלכב

איבלהיראךלהרשא‐‐םירפכלאוההערמותוירא

ויתורגידבףרטהירא12דירחמןיאוהירארוגםש

13הפרטויתנעמווירחףרטאלמיוויתאבללקנחמו

הבכרןשעביתרעבהותואבצהוהיםאנךילאיננה

עמשיאלוךפרטץראמיתרכהוברחלכאתךיריפכו

הככאלמלוקדוע

שימיאל‐‐האלמקרפשחכהלכםימדריעיוה3

הבכרמורהדסוסוןפואשערלוקוטושלוק2ףרט

ברותינחקרבוברחבהלוהלעמשרפ3הדקרמ

)ולשכו(ולשכיהיוגלהצקןיאורגפדבכוללח

םיפשכתלעבןחתבוטהנוזינונזברמ4םתיוגב

ךילאיננה5היפשכבתוחפשמוהינונזבםיוגתרכמה

יתיארהוךינפלעךילושיתילגותואבצהוהיםאנ

םיצקשךילעיתכלשהו6ךנולקתוכלממוךרעמםיוג

ךממדודיךיארלכהיהו7יארכךיתמשוךיתלבנו

םימחנמשקבאןיאמהלדוניימהונינהדדשרמאו

ביבסםימםיראיבהבשיהןומאאנמיבטיתה8ךל

םירצמוהמצעשוכ9התמוחםימםיליחרשא‐‐הל

הלגלאיהםג10ךתרזעבויהםיבולוטופהצקןיאו

לעותוצוחלכשארבושטריהיללעםג‐‐יבשבהכלה

תאםג11םיקזבוקתרהילודגלכולרוגודיהידבכנ

לכ12ביואמזועמישקבתתאםגהמלעניהתירכשת

יפלעולפנוועוניםאםירוכבםעםינאת‐‐ךירצבמ

וחתפנחותפךיביאלךברקבםישנךמעהנה13לכוא

ךליבאשרוצמימ14ךיחירבשאהלכאךצראירעש

ןבלמיקיזחהרמחביסמרוטיטביאבךירצבמיקזח

קליכךלכאתברחךתירכת‐‐שאךלכאתםש15

ךילכרתיברה16הבראכידבכתהקליכדבכתה

הבראכךירזנמ17ףעיוטשפקליםימשהיבכוכמ

שמש‐‐הרקםויבתורדגבםינוחהיבגבוגכךירספטו

ךלמךיערומנ18םיאומוקמעדונאלודדונוהחרז

ץבקמןיאוםירההלעךמעושפנךירידאונכשירושא
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ךעמשיעמשלכךתכמהלחנךרבשלההכןיא19

דימתךתערהרבעאלימלעיכ‐‐ךילעףכועקת
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קוקבח
הוהיהנאדע2איבנהקוקבחהזחרשאאשמה1

3עישותאלוסמחךילאקעזאעמשתאלויתעוש

יהיוידגנלסמחודשוטיבתלמעוןואינארתהמל

חצנלאציאלוהרותגופתןכלע4אשיןודמוביר

טפשמאציןכלעקידצהתאריתכמעשריכטפשמ

לעפיכוהמתוהמתהווטיבהוםיוגבואר5לקעמ

תאםיקמיננהיכ6רפסייכונימאתאלםכימיבלעפ

ץראיבחרמלךלוההרהמנהורמהיוגהםידשכה

וטפשמונממאוהארונוםיא7ולאלתונכשמתשרל

ברעיבאזמודחוויסוסםירמנמולקו8אציותאשו

שחרשנכופעי‐‐ואביקוחרמוישרפווישרפושפו

ףסאיוהמידקםהינפתמגמאוביסמחלהלכ9לוכאל

ולקחשמםינזרוסלקתיםיכלמבאוהו10יבשלוחכ

ףלחזא11הדכליורפערבציוקחשירצבמלכלאוה

םדקמהתאאולה12והלאלוחכוזםשאורבעיוחור

רוצוותמשטפשמלהוהיתומנאל‐‐ישדקיהלאהוהי

לאטיבהוערתוארמםיניערוהט13ותדסיחיכוהל

עלבבשירחת‐‐םידגובטיבתהמללכותאללמע

אלשמרכ‐‐םיהיגדכםדאהשעתו14ונממקידצעשר

והפסאיוומרחבוהרגי‐‐הלעההכחבהלכ15ובלשמ

ומרחלחבזיןכלע16ליגיוחמשיןכלעותרמכמב

הארבולכאמווקלחןמשהמהביכותרמכמלרטקיו

לומחיאלםיוגגרהלדימתוומרחקיריןכלעה17

הפצאורוצמלעהבציתאוהדמעאיתרמשמלע2

יננעיו2יתחכותלעבישאהמויברבדיהמתוארל

ץוריןעמל‐‐תוחלהלעראבוןוזחבתכרמאיוהוהי

םאבזכיאלוץקלחפיודעומלןוזחדועיכ3ובארוק

הלפעהנה4רחאיאלאביאביכ‐‐ולהכחהמהמתי

ןייהיכףאו5היחיותנומאבקידצוובושפנהרשיאל

ושפנלואשכביחרהרשאהוניאלוריהירבגדגב

ץבקיוםיוגהלכוילאףסאיועבשיאלותומכאוהו

Sheol)םימעהלכוילא h7585)6וילעםלכהלאאולה

אלהברמהיוהרמאיוולתודיחהצילמוואשילשמ

ומוקיעתפאולה7טיטבעוילעדיבכמויתמדע‐‐ול

התאיכ8ומלתוסשמלתייהוךיעזעזמוצקיוךיכשנ

םדאימדמםימערתילכךולשיםיברםיוגתולש

‐‐ערעצבעצביוה9הביבשילכוהירקץראסמחו

תצעי10ערףכמלצנהלונקםורמבםושלותיבל

יכ11ךשפנאטוחוםיברםימעתוצקךתיבלתשב

ריעהנביוה12הננעיץעמסיפכוקעזתריקמןבא

הוהיתאמהנהאולה13הלועבהירקןנוכוםימדב

14ופעיקירידבםימאלושאידבםימעועגייותואבצ

לעוסכיםימכהוהידובכתאתעדלץראהאלמתיכ

ןעמל‐‐רכשףאוךתמחחפסמוהערהקשמיוה15םי

םגהתשדובכמןולקתעבש16םהירועמלעטיבה

לעןולקיקוהוהיןימיסוכךילעבוסתלרעהוהתא

ןתיחיתומהבדשוךסכיןונבלסמחיכ17ךדובכ

המ18הביבשילכוהירקץראסמחוםדאימדמ

יכרקשהרומוהכסמ‐‐ורציולספיכלספליעוה

יוה19םימלאםילילאתושעלוילעורצירציחטב

הנה‐‐הרויאוהםמודןבאלירועהציקהץעלרמא

הוהיו20וברקבןיאחורלכוףסכובהזשופתאוה

ץראהלכוינפמסהושדקלכיהב

יתעמשהוהי2תוניגשלע‐‐איבנהקוקבחלהלפת3

ברקבוהייחםינשברקבךלעפהוהי‐‐יתאריךעמש

אוביןמיתמהולא3רוכזתםחרזגרבעידותםינש

ותלהתוודוהםימשהסכהלסןראפרהמשודקו

םשוולודימםינרקהיהתרואכהגנו4ץראההאלמ

6וילגרלףשראציורבדךליוינפל5הזעןויבח

דעיררהוצצפתיוםיוגרתיוהארץראדדמיודמע

יתיארןואתחת7ולםלועתוכילהםלועתועבגוחש

הרחםירהנבה8ןידמץראתועיריןוזגריןשוכילהא

לעבכרתיכךתרבעםיבםאךפאםירהנבםא‐‐הוהי

תועבשךתשקרועתהירע9העושיךיתבכרמךיסוס

וליחיךואר10ץראעקבתתורהנהלסרמאתוטמ

אשנוהידיםורולוקםוהתןתנרבעםימםרזםירה

קרבהגנלוכלהיךיצחרואלהלבזדמעחרישמש11

תאצי13םיוגשודתףאבץראדעצתםעזב12ךתינח
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עשרתיבמשארתצחמךחישמתאעשילךמעעשיל

וזרפשארויטמבתבקנ14הלסראוצדעדוסיתורע

15רתסמבינעלכאלומכםתצילעינציפהלורעסי

זגרתויתעמש16םיברםימרמחךיסוסםיבתכרד

יתחתוימצעבבקראובי‐‐יתפשוללצלוקלינטב

יכ17ונדוגיםעלתולעלהרצםוילחונארשאזגרא

תיזהשעמשחכ‐‐םינפגבלוביןיאוחרפתאלהנאת

רקבןיאוןאצהלכממרזגלכאהשעאלתומדשו

יעשייהלאבהליגאהזולעאהוהיבינאו18םיתפרב

יתומבלעותוליאכילגרםשיויליחינדאהוהי19

יתוניגנבחצנמלינכרדי
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הינפצ
ןבישוכןבהינפצלאהיהרשאהוהירבד1

ןומאןבוהישאיימיב‐‐היקזחןבהירמאןבהילדג

םאנ‐‐המדאהינפלעמלכףסאףסא2הדוהיךלמ

םיהיגדוםימשהףועףסאהמהבוםדאףסא3הוהי

לעמםדאהתאיתרכהוםיעשרהתאתולשכמהו

לעוהדוהילעידייתיטנו4הוהיםאנ‐‐המדאהינפ

ראשתאהזהםוקמהןמיתרכהוםלשורייבשוילכ

םיוחתשמהתאו5םינהכהםעםירמכהםשתא‐‐לעבה

םיעבשנהםיוחתשמהתאוםימשהאבצלתוגגהלע

הוהיירחאמםיגוסנהתאו6םכלמבםיעבשנהוהוהיל

ינדאינפמסה7והשרדאלוהוהיתאושקבאלרשאו

שידקהחבזהוהיןיכהיכהוהיםויבורקיכהוהי

לעוםירשהלעיתדקפוהוהיחבזםויבהיהו8ויארק

יתדקפו9ירכנשובלמםישבלהלכלעו‐‐ךלמהינב

תיבםיאלממהאוההםויב‐‐ןתפמהלעגלודהלכלע

הוהיםאנאוההםויבהיהו10המרמוסמחםהינדא

לודגרבשוהנשמהןמהלליוםיגדהרעשמהקעצלוק

םעלכהמדניכשתכמהיבשיוליליה11תועבגהמ

שפחאאיההתעבהיהו12ףסכיליטנלכותרכנןענכ

לעםיאפקהםישנאהלעיתדקפותורנבםלשוריתא

13עריאלוהוהיביטייאלםבבלבםירמאהםהירמש

אלוםיתבונבוהממשלםהיתבוהסשמלםליחהיהו

םויבורק14םנייתאותשיאלוםימרכועטנוובשי

חרצרמהוהיםוילוקדאמרהמובורקלודגההוהי

הקוצמוהרצםויאוההםויההרבעםוי15רובגםש

16לפרעוןנעםויהלפאוךשחםויהאושמוהאשםוי

תונפהלעותורצבהםירעהלעהעורתורפושםוי

הוהיליכ‐‐םירועכוכלהוםדאליתרצהו17תוהבגה

םפסכםג18םיללגכםמחלורפעכםמדךפשוואטח

שאבוהוהיתרבעםויבםליצהללכויאלםבהזםג

תאהשעיהלהבנךאהלכיכץראהלכלכאתותאנק

ץראהיבשילכ

קחתדלםרטב2ףסכנאליוגה‐‐ושוקווששוקתה2

‐‐הוהיףאןורחםכילעאוביאלםרטבםוירבעץמכ

הוהיתאושקב3הוהיףאםויםכילעאוביאלםרטב

ושקבקדצושקבולעפוטפשמרשאץראהיונעלכ

הבוזעהזעיכ4הוהיףאםויבורתסתילוא‐‐הונע

הושרגיםירהצבדודשאהממשלןולקשאוהיהת

רבדםיתרכיוג‐‐םיהלבחיבשייוה5רקעתןורקעו

ןיאמךיתדבאהוםיתשלפץראןענכםכילעהוהי

7ןאצתורדגו‐‐םיערתרכתונםיהלבחהתיהו6בשוי

יתבבןועריםהילע‐‐הדוהיתיבתיראשללבחהיהו

בשוםהיהלאהוהיםדקפייכ‐‐ןוצבריברעבןולקשא

ינביפדגובאומתפרחיתעמש8)םתיבש(םתובש

יחןכל9םלובגלעולידגיוימעתאופרחרשא‐‐ןומע

םדסכבאומיכלארשייהלאתואבצהוהיםאנינא

חלמהרכמולורחקשממהרמעכןומעינבוהיהת

םולחנייוגרתיוםוזביימעתיראשםלועדעהממשו

הוהיםעלעולדגיוופרחיכםנואגתחתםהלתאז10

יהלאלכתאהזריכםהילעהוהיארונ11תואבצ

םג12םיוגהייאלכומוקממשיאולווחתשיוץראה

ןופצלעודיטיו13המהיברחיללחםישוכםתא
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לאאיבנהיגחדיבהוהירבדהיה‐‐שדחלדחא

ןבעשוהילאוהדוהיתחפלאיתלאשןבלבברז

תואבצהוהירמאהכ2רמאללודגהןהכהקדצוהי

הוהיתיבתעאבתעאלורמאהזהםעהרמאל

תעה4רמאלאיבנהיגחדיבהוהירבדיהיו3תונבהל

5ברחהזהתיבהו‐‐םינופסםכיתבבתבשלםתאםכל

םכיכרדלעםכבבלומישתואבצהוהירמאהכהתעו

ותשהעבשלןיאולוכאטעמאבהוהברהםתערז6

רכתשמ‐‐רכתשמהוולםחלןיאושובלהרכשלןיאו

םכבבלומישתואבצהוהירמאהכ7בוקנרורצלא

תיבהונבוץעםתאבהורההולע8םכיכרדלע

לאהנפ9הוהירמא)הדבכאו(דבכאוובהצראו

ןעיוביתחפנותיבהםתאבהוטעמלהנהוהברה

םתאוברחאוהרשאיתיבןעי‐‐תואבצהוהיםאנהמ

לטמםימשואלכםכילעןכלע10ותיבלשיאםיצר

לעוץראהלעברחארקאו11הלוביהאלכץראהו

רשאלעורהציהלעושוריתהלעוןגדהלעוםירהה

עיגילכלעוהמהבהלעוםדאהלעוהמדאהאיצות

קדצוהיןבעשוהיולאיתלשןבלבברזעמשיו12םיפכ

םהיהלאהוהילוקבםעהתיראשלכולודגהןהכה

םהיהלאהוהיוחלשרשאכאיבנהיגחירבדלעו

הוהיךאלמיגחרמאיו13הוהיינפמםעהוארייו

14הוהיםאנםכתאינארמאלםעל‐‐הוהיתוכאלמב

הדוהיתחפלאיתלשןבלבברזחורתאהוהירעיו

לכחורתאולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיחורתאו

תואבצהוהיתיבבהכאלמושעיוואביוםעהתיראש

תנשביששבשדחלהעבראוםירשעםויב15םהיהלא

ךלמהשוירדלםיתש

הוהירבדהיה‐‐שדחלדחאוםירשעביעיבשב2

ןבלבברזלאאנרמא2רמאלאיבנהיגחדיב

ןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהיתחפלאיתלש

ראשנהםכבימ3רמאלםעהתיראשלאו‐‐לודגה

םתאהמוןושארהודובכבהזהתיבהתאהאררשא

התעו4םכיניעבןיאכוהמכאולה‐‐התעותאםיאר

ןהכהקדצוהיןבעשוהיקזחוהוהיםאנלבברזקזח

ינאיכושעו‐‐הוהיםאנץראהםעלכקזחולודגה

םכתאיתרכרשארבדהתא5תואבצהוהיםאנםכתא

ואריתלא‐‐םככותבתדמעיחורוםירצממםכתאצב

ינאואיהטעמתחאדועתואבצהוהירמאהכיכ6

7הברחהתאוםיהתאוץראהתאוםימשהתאשיערמ

יתאלמוםיוגהלכתדמחואבוםיוגהלכתאיתשערהו

ףסכהיל8תואבצהוהירמא‐‐דובכהזהתיבהתא

תיבהדובכהיהילודג9תואבצהוהיםאנ‐‐בהזהילו

םוקמבותואבצהוהירמא‐‐ןושארהןמןורחאההזה

העבראוםירשעב10תואבצהוהיםאנםולשןתאהזה

יגחלאהוהירבדהיה‐‐שוירדלםיתשתנשביעישתל

תאאנלאשתואבצהוהירמאהכ11רמאלאיבנה

ףנכבשדקרשבשיאאשיןה12רמאלהרותםינהכה

לאוןייהלאודיזנהלאוםחלהלאופנכבעגנוודגב

אלורמאיוםינהכהונעיושדקיה‐‐לכאמלכלאוןמש

ונעיואמטיההלאלכבשפנאמטעגיםאיגחרמאיו13

הזהםעהןכרמאיויגחןעיו14אמטיורמאיוםינהכה

םהידיהשעמלכןכוהוהיםאנינפלהזהיוגהןכו

םכבבלאנומישהתעו15אוהאמטםשובירקירשאו

לכיהבןבאלאןבאםושםרטמהלעמוהזהםויהןמ

הרשעהתיהוםירשעתמרעלאאבםתויהמ16הוהי

17םירשעהתיהוהרופםישמחףשחלבקיהלאאב

השעמלכתא‐‐דרבבוןוקריבוןופדשבםכתאיתיכה

םכבבלאנומיש18הוהיםאנילאםכתאןיאוםכידי

יעישתלהעבראוםירשעםוימהלעמוהזהםויהןמ

19םכבבלומיש‐‐הוהילכיהדסירשאםויהןמל

ץעוןומרהוהנאתהוןפגהדעוהרוגמבערזהדועה

הוהירבדיהיו20ךרבאהזהםויהןמ‐‐אשנאלתיזה

רמא21רמאלשדחלהעבראוםירשעביגחלאתינש

םימשהתאשיערמינארמאלהדוהיתחפלבברזלא

קזחיתדמשהותוכלממאסכיתכפהו22ץראהתאו

םיסוסודריוהיבכרוהבכרמיתכפהוםיוגהתוכלממ



יגח 395

הוהיםאנאוההםויב23ויחאברחבשיאםהיבכרו

הוהיםאנידבעלאיתלאשןבלבברזךחקאתואבצ
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הכרא‐‐הפעהלגמהארינארמאוהארהתאהמילא

תאז‐‐ילארמאיו3המאברשעהבחרוהמאבםירשע

הזמבנגהלכיכץראהלכינפלעתאצויההלאה

היתאצוה4הקנהומכהזמעבשנהלכוהקנהומכ

עבשנהתיבלאובנגהתיבלאהאבותואבצהוהיםאנ

תאוויצעתאוותלכוותיבךותבהנלורקשלימשב

אנאש‐‐ילארמאיויברבדהךאלמהאציו5וינבא

רמאיואיההמרמאו6תאזהתאצויההמהארוךיניע

7ץראהלכבםניעתאזרמאיותאצויההפיאהתאז

ךותבתבשויתחאהשאתאזותאשנתרפערככהנהו

ךותלאהתאךלשיוהעשרהתאזרמאיו8הפיאה

יניעאשאו9היפלאתרפועהןבאתאךלשיוהפיאה

הנהלוםהיפנכבחורותואצויםישנםיתשהנהואראו

ץראהןיבהפיאהתאהנאשתוהדיסחהיפנככםיפנכ

המההנאיברבדהךאלמהלארמאו10םימשהןיבו

תיבהלתונבלילארמאיו11הפיאהתאתוכלומ

התנכמלעםשהחינהוןכוהורענשץראב

תובכרמעבראהנהוהאראויניעאשאובשאו6

2תשחנירהםירההוםירההינשןיבמתואצי

תינשההבכרמבוםימדאםיסוסהנשארההבכרמב

םינבלםיסוסתישלשההבכרמבו3םירחשםיסוס

ןעאו4םיצמאםידרבםיסוסתיעברההבכרמבו

ןעיו5ינדאהלאהמיברבדהךאלמהלארמאו

תואצויםימשהתוחורעבראהלאילארמאיוךאלמה

םיסוסההברשא6ץראהלכןודאלעבציתהמ

לאואציםינבלהוןופצץראלאםיאציםירחשה

םיצמאהו7ןמיתהץראלאואצי‐‐םידרבהוםהירחא

וכלרמאיוץראבךלהתהלתכללושקביוואצי

רבדיויתאקעזיו8ץראבהנכלהתתוץראבוכלהתה

תאוחינה‐‐ןופצץראלאםיאצויההאררמאלילא

10רמאלילאהוהירבדיהיו9ןופצץראביחור

היעדיתאמוהיבוטתאמוידלחמהלוגהתאמחוקל

הינפצןבהישאיתיבתאבואוההםויבהתאתאבו

תורטעתישעובהזוףסכתחקלו11לבבמואברשא

12לודגהןהכה‐‐קדצוהיןבעשוהישארבתמשו

הנהרמאלתואבצהוהירמאהכרמאלוילאתרמאו
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13הוהילכיהתאהנבוחמציויתחתמוומשחמצשיא

לשמובשיודוהאשיאוהוהוהילכיהתאהנביאוהו

ןיבהיהתםולשתצעוואסכלעןהכהיהוואסכלע

היעדילוהיבוטלוםלחלהיהתתרטעהו14םהינש

םיקוחרו15הוהילכיהבןורכזל‐‐הינפצןבןחלו

ינחלשתואבצהוהייכםתעדיוהוהילכיהבונבוואבי

םכיהלאהוהילוקבןועמשתעומשםאהיהוםכילא

הוהירבדהיהךלמהשוירדלעבראתנשביהיו7

חלשיו2ולסכב‐‐יעשתהשדחלהעבראבהירכזלא

ינפתאתולחל‐‐וישנאוךלמםגרורצארשלאתיב

לאותואבצהוהיתיבלרשאםינהכהלארמאל3הוהי

רשאכרזנה‐‐ישמחהשדחבהכבאהרמאלםיאיבנה

ילאתואבצהוהירבדיהיו4םינשהמכהזיתישע

רמאלםינהכהלאוץראהםעלכלארמא5רמאל

‐‐הנשםיעבשהזויעיבשבוישימחבדופסוםתמציכ

םתאאולה‐‐ותשתיכוולכאתיכו6ינאינתמצםוצה

ארקרשאםירבדהתאאולה7םיתשהםתאוםילכאה

תבשיםלשוריתויהבםינשארהםיאיבנהדיבהוהי

יהיו8בשיהלפשהובגנהוהיתביבסהירעוהולשו

תואבצהוהירמאהכ9רמאלהירכזלאהוהירבד

תאשיאושעםימחרודסחווטפשתמאטפשמרמאל

שיאתערווקשעתלאינעורגםותיוהנמלאו10ויחא

ונתיובישקהלונאמיו11םכבבלבובשחתלאויחא

ומשםבלו12עומשמודיבכהםהינזאותררסףתכ

חלשרשאםירבדהתאוהרותהתאעומשמרימש

ףצקיהיוםינשארהםיאיבנהדיבוחורבתואבצהוהי

ועמשאלוארקרשאכיהיו13תואבצהוהיתאמלודג

םרעסאו14תואבצהוהירמאעמשאאלווארקיןכ

םהירחאהמשנץראהוםועדיאלרשאםיוגהלכלע

המשלהדמחץראומישיובשמורבעמ

הוהירמאהכ2רמאלתואבצהוהירבדיהיו8

יתאנקהלודגהמחוהלודגהאנקןויצליתאנקתואבצ

ךותביתנכשוןויצלאיתבשהוהירמאהכ3הל

תואבצהוהירהותמאהריעםלשוריהארקנוםלשורי

םינקזובשידעתואבצהוהירמאהכ4שדקהרה

ברמודיבותנעשמשיאוםלשוריתובחרבתונקזו

םיקחשמתודליוםידליואלמיריעהתובחרו5םימי

יניעבאלפייכתואבצהוהירמאהכ6היתבחרב

םאנאלפייניעבםג‐‐םההםימיבהזהםעהתיראש

תאעישומיננהתואבצהוהירמאהכ7תואבצהוהי

םתאיתאבהו8שמשהאובמץראמוחרזמץראמימע

םהלהיהאינאוםעלילויהוםלשוריךותבונכשו

תואבצהוהירמאהכ9הקדצבותמאב‐‐םיהלאל

םירבדהתאהלאהםימיבםיעמשהםכידיהנקזחת

תואבצהוהיתיבדסיםויברשאםיאיבנהיפמ‐‐הלאה

םדאהרכשםההםימיהינפליכ10תונבהללכיהה

םולשןיאאבלואצוילוהנניאהמהבהרכשוהיהנאל

התעו11והערבשיאםדאהלכתאחלשאורצהןמ

םאנ‐‐הזהםעהתיראשלינאםינשארהםימיכאל

הירפןתתןפגהםולשהערזיכ12תואבצהוהי

יתלחנהוםלטונתיםימשהוהלוביתאןתתץראהו

רשאכהיהו13הלאלכתא‐‐הזהםעהתיראשתא

ןכ‐‐לארשיתיבוהדוהיתיבםיוגבהללקםתייה

םכידיהנקזחתואריתלאהכרבםתייהוםכתאעישוא

ערהליתממזרשאכתואבצהוהירמאהכיכ14

אלותואבצהוהירמאיתאםכיתבאףיצקהבםכל

תאביטיהלהלאהםימיביתממזיתבשןכ15יתמחנ

םירבדההלא16ואריתלאהדוהיתיבתאוםלשורי

טפשמותמא‐‐והערתאשיאתמאורבדושעתרשא

לאוהערתערתאשיאו17םכירעשבוטפשםולש

תאיכובהאתלארקשתעבשוםכבבלבובשחת

הוהירבדיהיו18הוהיםאניתאנשרשאהלאלכ

םוצתואבצהוהירמאהכ19רמאלילאתואבצ

ירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחהםוצויעיברה

םיבוטםידעמלוהחמשלוןוששלהדוהיתיבלהיהי

דעתואבצהוהירמאהכ20ובהאםולשהותמאהו

יבשויוכלהו21תוברםירעיבשיוםימעואבירשא

הוהיינפתאתולחלךולההכלנרמאלתחאלאתחא

םימעואבו22ינאםגהכלאתואבצהוהיתאשקבלו

םלשוריבתואבצהוהיתאשקבלםימוצעםיוגוםיבר
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םימיבתואבצהוהירמאהכ23הוהיינפתאתולחלו

םיוגהתונשללכמםישנאהרשעוקיזחירשאהמהה

יכ‐‐םכמעהכלנרמאלידוהישיאףנכבוקיזחהו

םכמעםיהלאונעמש

יכותחנמקשמדוךרדחץראבהוהירבדאשמ9

לבגתתמחםגו2לארשייטבשלכוםדאןיעהוהיל

הלרוצמרצןבתו3דאמהמכחיכןודיצורצהב

ינדאהנה4תוצוחטיטכץורחורפעכףסכרבצתו

ארת5לכאתשאבאיהוהליחםיבהכהוהנשרוי

שיבהיכןורקעודאמליחתוהזעואריתוןולקשא

בשיו6בשתאלןולקשאוהזעמךלמדבאוהטבמ

וימדיתרסהו7םיתשלפןואגיתרכהודודשאברזממ

היהווניהלאלאוהםגראשנווינשןיבמויצקשוויפמ

הבצמיתיבליתינחו8יסוביכןורקעוהדוהיבףלאכ

יתיארהתעיכשגנדועםהילערבעיאלובשמורבעמ

הנהםלשוריתביעירהןויצתבדאמיליג9יניעב

רומחלעבכרוינעאוהעשונוקידצךלאוביךכלמ

סוסוםירפאמבכריתרכהו10תונתאןבריעלעו

םיוגלםולשרבדוהמחלמתשקהתרכנוםלשורימ

םדבתאםג11ץראיספאדערהנמוםידעםימולשמו

ובוש12ובםימןיארובמךיריסאיתחלשךתירב

ךלבישאהנשמדיגמםויהםגהוקתהיריסאןורצבל

יתררועוםירפאיתאלמתשקהדוהייליתכרדיכ13

הוהיו14רובגברחכךיתמשוןויךינבלעןויצךינב

רפושבהוהיינדאווצחקרבכאציוהאריםהילע

םהילעןגיתואבצהוהי15ןמיתתורעסבךלהועקתי

ואלמוןייומכומהותשועלקינבאושבכוולכאו

םויבםהיהלאהוהיםעישוהו16חבזמתויוזכ‐‐קרזמכ

ותמדאלעתוססונתמרזנינבאיכומעןאצכ‐‐אוהה

בבונישוריתוםירוחבןגד‐‐ויפיהמוובוטהמיכ17

תולתב

השעהוהישוקלמתעברטמהוהימולאש10

יכ2הדשבבשעשיאלםהלןתיםשגרטמוםיזיזח

אושהתומלחורקשוזחםימסוקהוןואורבדםיפרתה

ןיאיכונעיןאצומכועסנןכלעןומחנילבהורבדי

יכדוקפאםידותעהלעויפאהרחםיערהלע3הער

םתואםשוהדוהיתיבתאורדעתאתואבצהוהידקפ

ונממדתיונממהנפונממ4המחלמבודוהסוסכ

םירבגכויהו5ודחישגונלכאציונממהמחלמתשק

םמעהוהייכומחלנוהמחלמבתוצוחטיטבםיסוב

תאוהדוהיתיבתאיתרבגו6םיסוסיבכרושיבהו

רשאכויהוםיתמחריכםיתובשוהועישואףסויתיב

רובגכויהו7םנעאו‐‐םהיהלאהוהיינאיכםיתחנזאל

לגיוחמשוואריםהינבוןייומכםבלחמשוםירפא

וברוםיתידפיכםצבקאוםהלהקרשא8הוהיבםבל

ויחוינורכזיםיקחרמבוםימעבםערזאו9וברומכ

רושאמוםירצמץראמםיתובשהו10ובשוםהינבתא

אצמיאלוםאיבאןונבלודעלגץראלאוםצבקא

לכושיבהוםילגםיבהכהוהרצםיברבעו11םהל

12רוסיםירצמטבשורושאןואגדרוהוראיתולוצמ

הוהיםאנוכלהתיומשבוהוהיבםיתרבגו

לליה2ךיזראבשאלכאתוךיתלדןונבלחתפ11

ינולאוליליהודדשםירדארשאזראלפניכשורב

תללילוק3)ריצבה(רוצבהרעידרייכןשב

דדשיכםיריפכתגאשלוקםתרדאהדדשיכםיערה

ןאצתאהעריהלאהוהירמאהכ4ןדריהןואג

רמאיןהירכמוומשאיאלוןגרהיןהינקרשא5הגרהה

יכ6ןהילעלומחיאלםהיערורשעאוהוהיךורב

יכנאהנהוהוהיםאנ‐‐ץראהיבשילעדועלומחאאל

ותתכווכלמדיבווהערדיבשיאםדאהתאאיצממ

הגרההןאצתאהעראו7םדימליצאאלוץראהתא

יתארקדחאלתולקמינשילחקאוןאצהיינעןכל

דחכאו8ןאצהתאהעראוםילבחיתארקדחאלוםענ

םגוםהבישפנרצקתודחאחריבםיערהתשלשתא

התמהםכתאהעראאלרמאו9יבהלחבםשפנ

תאהשאהנלכאתתוראשנהודחכתתדחכנהותומת

‐ותאעדגאוםענתאילקמתאחקאו10התועררשב

11םימעהלכתאיתרכרשאיתירבתאריפהל‐

יתאםירמשהןאצהיינעןכועדיואוההםויברפתו

םכיניעבבוטםאםהילארמאו12אוההוהירבדיכ
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םישלשירכשתאולקשיוולדחאלםאו‐‐ירכשובה

רדארצויהלאוהכילשהילאהוהירמאיו13ףסכ

ףסכהםישלשהחקאוםהילעמיתרקירשארקיה

ילקמתאעדגאו14רצויהלאהוהיתיבותאךילשאו

ןיבוהדוהיןיבהוחאהתארפהל‐‐םילבחהתאינשה

הערילכךלחקדועילאהוהירמאיו15לארשי

אלתודחכנהץראבהערםיקמיכנאהנהיכ16ילוא

אלהבצנהאפריאלתרבשנהושקביאלרענהדקפי

יוה17קרפיןהיסרפולכאיהאירבהרשבולכלכי

ונימיןיעלעוועורזלעברחןאצהיבזעלילאהיער

ההכתההכונימיןיעושביתשוביוערז

םימשהטנהוהיםאנלארשילעהוהירבדאשמ12

תאםשיכנאהנה2וברקבםדאחוררציוץראדסיו

הדוהילעםגוביבס‐‐םימעהלכללערףסםלשורי

םישאאוההםויבהיהו3םלשורילערוצמבהיהי

היסמעלכ‐‐םימעהלכלהסמעמןבאםלשוריתא

םויב4ץראהייוגלכהילעופסאנווטרשיטורש

ןועגשבובכרוןוהמתבסוסלכהכאהוהיםאנאוהה

הכאםימעהסוסלכויניעתאחקפאהדוהיתיבלעו

יבשיילהצמאםבלבהדוהייפלאורמאו5ןורועב

םישאאוההםויב6םהיהלאתואבצהוהיבםלשורי

רימעבשאדיפלכוםיצעבשארויככהדוהייפלאתא

ביבסםימעהלכתאלואמשלעוןימילעולכאו

הוהיעשוהו7םלשוריבהיתחתדועםלשוריהבשיו

תראפתלדגתאלןעמלהנשארבהדוהיילהאתא

םויב8הדוהילע‐‐םלשוריבשיתראפתודיודתיב

םהבלשכנההיהוםלשוריבשוידעבהוהיןגיאוהה

הוהיךאלמכםיהלאכדיודתיבודיודכאוההםויב

לכתאדימשהלשקבאאוההםויבהיהו9םהינפל

דיודתיבלעיתכפשו10םלשורילעםיאבהםיוגה

תאילאוטיבהוםינונחתוןחחורםלשוריבשוילעו

רמהודיחיהלעדפסמכוילעודפסוורקדרשא

דפסמהלדגיאוההםויב11רוכבהלערמהכוילע

הדפסו12ןודגמתעקבבןומרדדהדפסמכםלשוריב

דיודתיבתחפשמדבלתוחפשמתוחפשמץראה

םהישנודבלןתנתיבתחפשמ‐‐דבלםהישנודבל

תחפשמדבלםהישנודבליולתיבתחפשמ13דבל

‐תוראשנהתוחפשמהלכ14דבלםהישנודבליעמשה

דבלםהישנודבלתחפשמתחפשמ‐

יבשילודיודתיבלחתפנרוקמהיהיאוההםויב13

םאנאוההםויבהיהו2הדנלותאטחל‐‐םלשורי

ץראהןמםיבצעהתומשתאתירכאתואבצהוהי

האמטהחורתאוםיאיבנהתאםגודועורכזיאלו

וילאורמאודועשיאאבנייכהיהו3ץראהןמריבעא

הוהיםשבתרבדרקשיכהיחתאלוידליומאוויבא

אוההםויבהיהו4ואבנהבוידליומאווהיבאוהרקדו

ושבליאלוותאבנהב‐‐וניזחמשיאםיאיבנהושבי

שיאיכנאאיבנאלרמאו5שחכןעמלרעשתרדא

וילארמאו6ירוענמיננקהםדאיכיכנאהמדאדבע

תיביתיכהרשארמאוךידיןיבהלאהתוכמההמ

םאנ‐‐יתימערבגלעויערלעירועברח7יבהאמ

יתבשהוןאצהןיצופתוהערהתאךהתואבצהוהי

םינשיפהוהיםאנץראהלכבהיהו8םירעצהלעידי

תאיתאבהו9הברתויתישלשהוועוגיותרכיהב

םיתנחבוףסכהתאףרצכםיתפרצושאבתישלשה

‐‐ותאהנעאינאוימשבארקיאוהבהזהתאןחבכ

יהלאהוהירמאיאוהואוהימעיתרמא

2ךברקבךללשקלחוהוהילאבםויהנה14

הדכלנוהמחלמלםלשורילאםיוגהלכתאיתפסאו

אציו)הנבכשת(הנלגשתםישנהוםיתבהוסשנוריעה

3ריעהןמתרכיאלםעהרתיוהלוגבריעהיצח

ברקםויבומחלהםויכםההםיוגבםחלנוהוהיאציו

לערשאםיתיזהרהלעאוההםויבוילגרודמעו4

החרזמויצחמםיתיזהרהעקבנוםדקמםלשוריינפ

ויצחוהנופצרההיצחשמודאמהלודגאיגהמיו

םתסנולצאלאםירהיגעיגייכירהאיגםתסנו5הבגנ

אבוהדוהיךלמהיזעימיבשערהינפמםתסנרשאכ

אלאוההםויבהיהו6ךמעםישדקלכיהלאהוהי

דחאםויהיהו7)ןואפקו(ןואפקיתורקירואהיהי
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ברעתעלהיהוהלילאלוםויאל‐‐הוהילעדויאוה

םלשורימםייחםימואציאוההםויבהיהו8רואהיהי

ץיקבןורחאהםיהלאםיצחוינומדקהםיהלאםיצח

םויבץראהלכלעךלמלהוהיהיהו9היהיףרחבו

ץראהלכבוסי10דחאומשו‐‐דחאהוהיהיהיאוהה

הבשיוהמארוםלשוריבגנןומרלעבגמהברעכ

דעןושארהרעשםוקמדעןמינברעשמלהיתחת

ובשיו11ךלמהיבקידעלאננחלדגמוםינפהרעש

12חטבלםלשוריהבשיודועהיהיאלםרחוהב

רשאםימעהלכתאהוהיףגירשאהפגמההיהתתאזו

וילגרלעדמעאוהוורשבקמהםלשורילעואבצ

היהו13םהיפבקמתונושלוןהירחבהנקמתויניעו

וקיזחהוםהבהברהוהיתמוהמהיהתאוההםויב

‐הדוהיםגו14והערדילעודיהתלעווהערדישיא

בהזביבסםיוגהלכליחףסאוםלשוריבםחלת‐

סוסהתפגמהיהתןכו15דאמברל‐‐םידגבוףסכו

תונחמבהיהירשאהמהבהלכורומחהולמגהדרפה

םיוגהלכמרתונהלכהיהו16תאזההפגמכ‐‐המהה

תוחתשהלהנשבהנשידמולעוםלשורילעםיאבה

רשאהיהו17תוכסהגחתאגחלותואבצהוהיךלמל

תוחתשהלםלשורילאץראהתוחפשמתאמהלעיאל

םאו18םשגההיהיםהילעאלו‐‐תואבצהוהיךלמל

היהתםהילעאלוהאבאלוהלעתאלםירצמתחפשמ

גחלולעיאלרשאםיוגהתאהוהיףגירשאהפגמה

לכתאטחוםירצמתאטחהיהתתאז19תוכסהגחתא

אוההםויב20תוכסהגחתאגחלולעיאלרשאםיוגה

תוריסההיהוהוהילשדקסוסהתולצמלעהיהי

ריסלכהיהו21חבזמהינפלםיקרזמכהוהיתיבב

לכואבותואבצהוהילשדקהדוהיבוםלשוריב

דועינענכהיהיאלוםהבולשבוםהמוחקלוםיחבזה

אוההםויבתואבצהוהיתיבב
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יכאלמ
יתבהא2יכאלמדיבלארשילאהוהירבדאשמ1

חאאולהונתבהאהמבםתרמאוהוהירמאםכתא

ושעתאו3בקעיתאבהאוהוהיםאנבקעילושע

תונתלותלחנתאוהממשוירהתאםישאויתאנש

‐‐תוברחהנבנובושנוונששרםודארמאתיכ4רבדמ

וארקוסורהאינאוונביהמהתואבצהוהירמאהכ

5םלועדעהוהיםעזרשאםעהוהעשרלובגםהל

לובגללעמהוהילדגיורמאתםתאוהניארתםכיניעו

היאינאבאםאווינדאדבעובאדבכיןב6לארשי

תואבצהוהירמאיארומהיאינאםינודאםאוידובכ

ךמשתאוניזבהמבםתרמאוימשיזובםינהכהםכל

ךונלאגהמבםתרמאולאגמםחליחבזמלעםישיגמ7

רועןושיגתיכו8אוההזבנהוהיןחלשםכרמאב

והבירקהערןיאהלחוחספושיגתיכוערןיאחבזל

תואבצהוהירמא‐‐ךינפאשיהואךצריהךתחפלאנ

אשיה‐‐תאזהתיהםכדימוננחיולאינפאנולחהתעו9

רגסיוםכבםגימ10תואבצהוהירמאםינפםכמ

רמאםכבץפחילןיאםנחיחבזמוריאתאלוםיתלד

חרזממיכ11םכדימהצראאלהחנמותואבצהוהי

רטקמםוקמלכבוםיוגבימשלודגואובמדעושמש

רמאםיוגבימשלודגיכהרוהטהחנמוימשלשגמ

ןחלשםכרמאב‐‐ותואםיללחמםתאו12תואבצהוהי

הנהםתרמאו13ולכאהזבנובינואוהלאגמינדא

םתאבהותואבצהוהירמאותואםתחפהוהאלתמ

החנמהתאםתאבהוהלוחהתאוחספהתאולוזג

שיולכונרוראו14הוהירמאםכדימהתואהצראה

לודגךלמיכינדאלתחשמחבזורדנורכזורדעב

םיוגבארונימשותואבצהוהירמאינא

אלםא2םינהכה‐‐תאזההוצמהםכילאהתעו2

רמאימשלדובכתתלבללעומישתאלםאוועמשת

תאיתוראוהראמהתאםכביתחלשותואבצהוהי

יננה3בללעםימשםכניאיכהיתוראםגוםכיתוכרב

םכיגחשרפםכינפלעשרפיתירזוערזהתאםכלרעג

תאםכילאיתחלשיכ‐‐םתעדיו4וילאםכתאאשנו

תואבצהוהירמאיולתאיתירבתויהלתאזההוצמה

ארומולםנתאוםולשהוםייחהותאהתיהיתירב5

והיפבהתיהתמאתרות6אוהתחנימשינפמוינארייו

יתאךלהרושימבוםולשבויתפשבאצמנאלהלועו

הרותותעדורמשיןהכיתפשיכ7ןועמבישהםיברו

םתאו8אוהתואבצהוהיךאלמיכוהיפמושקבי

תירבםתחשהרותבםיברםתלשכהךרדהןמםתרס

םיזבנםכתאיתתנינאםגו9תואבצהוהירמאיולה

יכרדתאםירמשםכניארשאיפכםעהלכל‐‐םילפשו

אולהונלכלדחאבאאולה10הרותבםינפםיאשנו

תירבללחל‐‐ויחאבשיאדגבנעודמונארבדחאלא

לארשיבהתשענהבעותוהדוהיהדגב11וניתבא

לעבובהארשאהוהישדקהדוהיללחיכםלשוריבו

הנעורעהנשעירשאשיאלהוהיתרכי12רכנלאתב

תינשתאזו13תואבצהוהילהחנמשיגמובקעיילהאמ

ןיאמהקנאויכבהוהיחבזמתאהעמדתוסכ‐‐ושעת

םתרמאו14םכדימןוצרתחקלוהחנמהלאתונפדוע

ךירוענתשאןיבוךניבדיעההוהייכלעהמלע

ךתירבתשאוךתרבחאיהוהבהתדגבהתארשא

שקבמדחאההמוולחורראשוהשעדחאאלו15

לאךירוענתשאבוםכחורבםתרמשנוםיהלאערז

הסכולארשייהלאהוהירמאחלשאנשיכ16דגבי

םכחורבםתרמשנותואבצהוהירמאושובללעסמח

המבםתרמאוםכירבדבהוהיםתעגוה17ודגבתאלו

םהבוהוהייניעבבוטערהשעלכםכרמאבונעגוה

טפשמהיהלאהיאואץפחאוה

אוביםאתפוינפלךרדהנפויכאלמחלשיננה3

תירבהךאלמוםישקבמםתארשאןודאהולכיהלא

2תואבצהוהירמא‐‐אבהנהםיצפחםתארשא

יכותוארהבדמעהימוואובםויתאלכלכמימו

ףרצמבשיו3םיסבכמתירבכוףרצמשאכאוה

ףסככובהזכםתאקקזויולינבתארהטוףסכרהטמו

הוהילהברעו4הקדצבהחנמישיגמהוהילויהו

5תינמדקםינשכוםלועימיכ‐‐םלשוריוהדוהיתחנמ
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םיפשכמברהממדעיתייהוטפשמלםכילאיתברקו

ריכשרכשיקשעבורקשלםיעבשנבוםיפאנמבו

תואבצהוהירמא‐‐ינואריאלורגיטמוםותיוהנמלא

םתילכאלבקעיינבםתאויתינשאלהוהיינאיכ6

ובוש‐‐םתרמשאלויקחמםתרסםכיתבאימימל7

המבםתרמאותואבצהוהירמאםכילאהבושאוילא

יתאםיעבקםתאיכםיהלאםדאעבקיה8בושנ

הראמב9המורתהורשעמהךונעבקהמבםתרמאו

ואיבה10ולכיוגה‐‐םיעבקםתאיתאוםיראנםתא

יתיבבףרטיהיורצואהתיבלארשעמהלכתא

חתפאאלםאתואבצהוהירמאתאזבאנינונחבו

דעהכרבםכליתקירהוםימשהתובראתאםכל

תאםכלתחשיאלולכאבםכליתרעגו11ידילב

הוהירמאהדשבןפגהםכללכשתאלוהמדאהירפ

ץראםתאויהתיכםיוגהלכםכתאורשאו12תואבצ

רמאםכירבדילעוקזח13תואבצהוהירמאץפח

אושםתרמא14ךילעונרבדנהמםתרמאוהוהי

ונכלהיכוותרמשמונרמשיכעצבהמוםיהלאדבע

םירשאמונחנאהתעו15תואבצהוהיינפמתינרדק

זא16וטלמיוםיהלאונחבםגהעשרישעונבנםגםידז

עמשיוהוהיבשקיווהערלאשיאהוהייאריורבדנ

17ומשיבשחלוהוהייארילוינפלןורכזרפסבתכיו

הלגסהשעינארשאםוילתואבצהוהירמאילויהו

ותאדבעהונבלעשיאלמחירשאכ‐‐םהילעיתלמחו

םיהלאדבעןיב‐‐עשרלקידצןיבםתיארוםתבשו18

ודבעאלרשאל

לכוםידזלכויהורונתכרעבאבםויההנהיכ4

הוהירמאאבהםויהםתאטהלושקהעשרהשע

םכלהחרזו2ףנעושרשםהלבזעיאלרשאתואבצ

םתשפוםתאציוהיפנכבאפרמוהקדצשמשימשיארי

תחתרפאויהייכ‐‐םיעשרםתוסעו3קברמילגעכ

תואבצהוהירמאהשעינארשאםויבםכילגרתופכ

לעברחבותואיתיוצרשאידבעהשמתרותורכז4

תאםכלחלשיכנאהנה5םיטפשמוםיקחלארשילכ

6ארונהולודגההוהיםויאובינפל‐‐איבנההילא

ןפ‐‐םתובאלעםינבבלוםינבלעתובאבלבישהו

םרחץראהתאיתיכהואובא



404םיליהת

םיליהת
ךרדבוםיעשרתצעבךלהאלרשא‐‐שיאהירשא1

םאיכ2בשיאלםיצלבשומבודמעאלםיאטח

3הלילוםמויהגהיותרותבווצפחהוהיתרותב

‐ותעבןתיוירפרשאםימ‐יגלפ‐לעלותשץעכ‐‐היהו

ןכ‐אל4חילציהשעי‐רשאלכולובי‐אלוהלעו‐

‐אלןכ‐לע5חורונפדת‐רשאץמכ‐םאיכםיעשרה

‐יכ6םיקידצתדעבםיאטחוטפשמב‐‐םיעשרומקי

דבאתםיעשרךרדוםיקידצךרדהוהיעדוי

‐יכלמובציתי2קיר‐וגהיםימאלוםיוגושגרהמל2

3וחישמ‐לעוהוהי‐לעדחי‐ודסונםינזורו‐‐ץרא

בשוי4ומיתבעונממהכילשנוומיתורסומ‐תאהקתננ

ופאבומילארבדיזא5ומל‐געליינדאקחשיםימשב

‐רהןויצ‐לעיכלמיתכסנינאו6ומלהביונורחבו

‐‐התאינבילארמאהוהיקח‐לאהרפסא7ישדק

ךתלחנםיוגהנתאו‐‐ינממלאש8ךיתדליםויהינא

רצויילככלזרבטבשבםערת9ץרא‐יספאךתזחאו

11ץראיטפשורסוהוליכשהםיכלמהתעו10םצפנת

‐ןפרב‐וקשנ12הדערבוליגוהאריבהוהי‐תאודבע

‐לכירשאופאטעמכרעבי‐יכ‐‐ךרדודבאתוףנאי

וביסוח

הוהיבונבםולשבאינפמוחרבבדודלרומזמ3

ישפנלםירמאםיבר2ילעםימקםיברירצובר‐המ

ידעבןגמהוהיהתאו3הלסםיהלאבולהתעושיןיא

יננעיוארקאהוהי‐לאילוק4ישארםירמוידובכ

יכ‐‐יתוציקההנשיאויתבכשינא5הלסושדקרהמ

ביבסרשא‐‐םעתובברמאריא‐אל6ינכמסיהוהי

‐תאתיכה‐יכ‐‐יהלאינעישוההוהיהמוק7ילעותש

העושיההוהיל8תרבשםיעשרינשיחליביא‐לכ

הלסךתכרבךמע‐לע

יהלאיננעיארקבבדודלרומזמתוניגנבחצנמל4

שיאינב2יתלפתעמשויננחילתבחרהרצב‐‐יקדצ

בזכושקבתקירןובהאת‐‐המלכלידובכהמ‐דע

עמשיהוהיולדיסחהוהיהלפה‐יכ‐‐ועדו3הלס

‐לעםכבבלבורמאואטחת‐לאווזגר4וילאיארקב

‐לאוחטבוקדצ‐יחבזוחבז5הלסומדוםכבכשמ

רואונילעהסנבוט‐ונארי‐ימםירמאםיבר6הוהי

םשוריתוםנגדתעמיבלבהחמשהתתנ7הוהיךינפ

הוהיהתא‐יכןשיאוהבכשאודחיםולשב8ובר

ינבישותחטבלדדבל

הניזאהירמאבדודלרומזמתוליחנה‐לאחצנמל5

יהלאויכלמ‐‐יעושלוקלהבישקה2יגיגההניבהוהי

רקבילוקעמשתרקב‐‐הוהי3ללפתאךילא‐יכ

אלהתאעשרץפחלאאליכ4הפצאוךל‐ךרעא

‐לכתאנשךיניעדגנלםיללוהובציתי‐אל5ערךרגי

בעתיהמרמוםימד‐שיאבזכירבדדבאת6ןואילעפ

‐לאהוחתשאךתיבאובאךדסחברב‐‐ינאו7הוהי

ןעמל‐‐ךתקדצבינחנהוהי8ךתאריבךשדק‐לכיה

והיפבןיאיכ9ךכרדינפל)רשיה(רשוהיררוש

ןוקילחיםנושלםנרגחותפ‐רבקתווהםברק‐‐הנוכנ

םהיעשפברבםהיתוצעממולפי‐‐םיהלאםמישאה10

םלועלךביסוח‐לכוחמשיו11ךבורמ‐יכ‐‐ומחידה

התא‐יכ12ךמשיבהאךבוצלעיוומילעךסתו‐‐וננרי

ונרטעתןוצרהנצכ‐‐הוהיקידצךרבת

הוהיבדודלרומזמתינימשה‐לעתוניגנבחצנמל6

הוהייננח2ינרסיתךתמחב‐לאוינחיכותךפאב‐לא

ישפנו3ימצעולהבניכ‐‐הוהיינאפרינא‐ללמאיכ

הוהיהבוש4יתמ‐דעהוהי)התאו(תאודאמהלהבנ

תומבןיאיכ5ךדסחןעמלינעישוהישפנהצלח

Sheol)ךל‐הדויימלואשבךרכז h7585)6יתחנאביתעגי‐

7הסמאישרעיתעמדביתטמהליל‐לכבהחשא‐

ינממורוס8יררוצ‐לכבהקתעיניעסעכמהששע

הוהיעמש9ייכבלוקהוהיעמש‐יכןואילעפ‐לכ

‐לכ‐‐דאמולהביוושבי10חקייתלפתהוהייתנחת

עגרושביובשייביא

‐ןבשוכ‐ירבד‐לע‐‐הוהילרש‐רשאדודלןויגש7

יפדר‐לכמינעישוהיתיסחךביהלאהוהיבינימי
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3ליצמןיאוקרפישפנהיראכףרטי‐ןפ2ינליצהו

‐םא4יפכבלוע‐שי‐םאתאזיתישע‐םאיהלאהוהי

ביואףדרי5םקיריררוצהצלחאוערימלושיתלמג

הלסןכשירפעלידובכוייחץראלסמריו‐‐גשיוישפנ

הרועויררוצתורבעבאשנה‐‐ךפאבהוהיהמוק6

הילעוךבבוסתםימאלתדעו7תיוצטפשמילא

יקדצכהוהיינטפשםימעןידיהוהי8הבושםורמל

ןחבוקידצןנוכתו‐‐םיעשרעראנרמגי9ילעימתכו

עישומםיהלא‐לעינגמ10קידצםיהלא‐‐תוילכותובל

םוי‐לכבםעזלאוקידצטפושםיהלא11בל‐ירשי

13הננוכיוךרדותשקשוטליוברחבושיאל‐םא12

‐לבחיהנה14לעפיםיקלדלויצחתומילכןיכהולו

לפיווהרפחיוהרכרוב15רקשדליולמעהרהוןוא

וסמחודקדקלעוושארבולמעבושי16לעפיתחשב

ןוילעהוהי‐םשהרמזאווקדצכהוהיהדוא17דרי

‐ונינדאהוהיבדודלרומזמתיתגה‐לעחצנמל8

‐לעךדוההנתרשאץראה‐לכבךמשרידא‐המ‐

ךיררוצןעמלזע‐תדסי‐‐םיקניוםיללועיפמ2םימשה

השעמךימשהארא‐יכ3םקנתמוביואתיבשהל

שונא‐המ4התננוכרשאםיבכוכוחרי‐‐ךיתעבצא

טעמוהרסחתו5ונדקפתיכםדא‐ןבוונרכזת‐יכ

ישעמבוהלישמת6והרטעתרדהודובכוםיהלאמ

םגוםלכםיפלאוהנצ7וילגר‐תחתהתשלכךידי

םימיתוחרארבעםיהיגדוםימשרופצ8ידשתומהב

ץראה‐לכבךמשרידא‐המונינדאהוהי9

הוהיהדואבדודלרומזמןבלתומ‐לעחצנמל9

הצלעאוהחמשא2ךיתואלפנ‐לכהרפסאיבל‐לכב

ולשכירוחאיביוא‐בושב3ןוילעךמשהרמזאךב

אסכלתבשיינידויטפשמתישע‐יכ4ךינפמודבאיו

תיחמםמשעשרתדבאםיוגתרעג5קדצטפוש

‐תשתנםירעוחצנל‐‐תוברחומתביואה6דעוםלועל

טפשמלןנוכבשיםלועלהוהיו7המהםרכזדבא‐

םירשימבםימאלןידיקדצבלבת‐טפשיאוהו8ואסכ

וחטביו10הרצבתותעלבגשמךדלבגשמהוהייהיו9

‐‐ורמז11הוהיךישרדתבזע‐אליכךמשיעדויךב

שרד‐יכ12ויתולילעםימעבודיגהןויצבשיהוהיל

13)םיונע(םיינעתקעצחכש‐אלרכזםתואםימד

14תומירעשמיממורמיאנשמיינעהאר‐‐הוהיינננח

הליגא‐‐ןויצ‐תבירעשבךיתלהת‐לכהרפסאןעמל

ונמטוז‐תשרבושעתחשבםיוגועבט15ךתעושיב

ויפכלעפבהשעטפשמ‐‐הוהיעדונ16םלגרהדכלנ

‐לכהלואשלםיעשרובושי17הלסןויגהעשרשקונ

Sheol)םיהלאיחכשםיוג h7585)18חכשיחצנלאליכ

הוהיהמוק19דעלדבאת)םיינע(םיונעתוקתןויבא

הוהיהתיש20ךינפ‐לעםיוגוטפשישונאזעי‐לא

הלסהמהשונא‐‐םיוגועדיםהל‐‐הרומ

הרצבתותעלםילעתקוחרבדמעתהוהיהמל10

3ובשחוזתומזמבושפתיינעקלדיעשרתואגב2

4הוהיץאנךרבעצבוושפנתואת‐לעעשרללה‐יכ

ויתומזמ‐לכםיהלאןיאשרדי‐לבופאהבגכ‐‐עשר

‐לכודגנמךיטפשמםורמ‐‐תע‐לכבוכרדוליחי5

רדורדלטומא‐לבובלברמא6םהבחיפיויררוצ

תחתךתותומרמו‐‐אלמוהיפהלא7ערב‐אלרשא

םירתסמב‐‐םירצחבראמבבשי8ןואולמעונושל

היראכרתסמבבראי9ונפציהכלחלויניעיקנגרהי

ותשרבוכשמבינעףטחיינעףוטחלבראי‐‐הכסב

לח(םיאכלחוימוצעבלפנוחשי)הכדי(הכדו10

האר‐לבוינפריתסהלאחכשובלברמא11)םיאכ

םיינעחכשת‐לאךדיאשנלא‐‐הוהיהמוק12חצנל

אלובלברמאםיהלאעשרץאנהמ‐לע13)םיונע(

תתל‐‐טיבתסעכולמעהתא‐יכהתאר14שרדת

רבש15רזועתייההתאםותיהכלחבזעיךילעךדיב

ךלמהוהי16אצמת‐לבועשר‐שורדתערועשרעורז

תעמשםיונעתואת17וצראמםיוגודבאדעוםלוע

‐לבךדוםותיטפשל18ךנזאבישקתםבלןיכתהוהי

ץראה‐ןמשונאץרעל‐‐דועףיסוי

ישפנלורמאתךיא‐‐יתיסחהוהיבדודלחצנמל11

ןוכרדיםיעשרההנהיכ2רופצםכרה)ידונ(ודונ

‐ירשיללפא‐ומבתוריל‐‐רתי‐לעםצחוננוכתשק

הוהי4לעפ‐המקידצ‐‐ןוסרהיתותשהיכ3בל
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ויפעפע‐‐וזחיויניעואסכםימשבהוהי‐‐ושדקלכיהב

‐‐סמחבהאועשרוןחביקידצהוהי5םדאינבונחבי

חורותירפגושאםיחפםיעשר‐לערטמי6ושפנהאנש

רשיבהאתוקדצהוהיקידצ‐יכ7םסוכתנמ‐‐תופעלז

ומינפוזחי

העישוהבדודלרומזמתינימשה‐לעחצנמל12

אוש2םדאינבמםינומאוספ‐יכדיסחרמג‐יכהוהי

ורבדיבלובלב‐‐תוקלחתפשוהער‐תאשיא‐‐ורבדי

תולדגתרבדמןושל‐‐תוקלחיתפש‐לכהוהיתרכי3

ונלןודאימונתאוניתפש‐‐ריבגנוננשללורמארשא4

הוהירמאיםוקאהתעםינויבאתקנאמםיינעדשמ5

תורהטתורמאהוהיתורמא6ולחיפיעשיבתישא

הוהי‐התא7םיתעבשקקזמץראללילעבףורצףסכ

םיעשרביבס8םלועלוזרודה‐ןמונרצתםרמשת

םדאינבלתולזםרכןוכלהתי

ינחכשתהוהיהנא‐דע2דודלרומזמחצנמל13

תישאהנא‐דע3ינממךינפ‐תאריתסתהנא‐דעחצנ

יביאםוריהנא‐דעםמוייבבלבןוגי‐‐ישפנבתוצע

ןשיא‐ןפיניעהריאהיהלאהוהייננעהטיבה4ילע

טומאיכוליגיירצויתלכייביארמאי‐ןפ5תומה

הרישאךתעושיביבללגי‐‐יתחטבךדסחבינאו6

ילעלמגיכהוהיל

םיהלאןיאובלבלבנרמאדודלחצנמל14

‐‐הוהי2בוט‐השעןיא‐‐הלילעוביעתהותיחשה

‐‐ליכשמשיהתוארלםדא‐ינב‐לעףיקשהםימשמ

‐השעןיאוחלאנודחירסלכה3םיהלא‐תאשרד

ימעילכאןוא‐ילעפ‐לכועדיאלה4דחא‐םגןיא‐‐בוט

םיהלא‐יכדחפודחפםש5וארקאלהוהיםחלולכא

ימ7והסחמהוהייכושיבתינע‐תצע6קידצרודב

לגיומעתובשהוהיבושבלארשיתעושיןויצמןתי

לארשיחמשיבקעי

ןכשי‐ימךלהאברוגי‐ימהוהידודלרומזמ15

תמארבדוקדצלעפוםימתךלוה2ךשדקרהב

הערוהערלהשע‐אל‐‐ונשל‐לעלגר‐אל3ובבלב

‐תאו‐‐סאמנויניעבהזבנ4וברק‐לעאשנ‐אלהפרחו

‐אלופסכ5רמיאלוערהלעבשנדבכיהוהייארי

אל‐‐הלא‐השעחקלאליקנ‐לעדחשו‐‐ךשנבןתנ

םלועלטומי

תרמא2ךביתיסח‐יכלאינרמשדודלםתכמ16

‐רשאםישודקל3ךילע‐לביתבוטהתאינדאהוהיל

םתובצעוברי4םב‐יצפח‐לכירידאוהמהץראב

‐תאאשא‐לבוםדמםהיכסנךיסא‐לבורהמרחא

התא‐‐יסוכויקלח‐תנמהוהי5יתפש‐לעםתומש

תלחנ‐ףאםימענביל‐ולפנםילבח6ילרוגךימות

תוליל‐ףאינצעירשאהוהי‐תא‐‐ךרבא7ילעהרפש

ינימימיכדימתידגנלהוהייתיוש8יתוילכינורסי

ןכשיירשב‐ףאידובכלגיו‐‐יבלחמשןכל9טומא‐לב

ךדיסחןתת‐אללואשלישפנבזעת‐אליכ10חטבל

Sheol)תחשתוארל h7585)11עבשםייחחראינעידות

חצנךנימיבתומענךינפ‐תאתוחמש

יתנרהבישקה‐‐קדצהוהיהעמשדודלהלפת17

יטפשמךינפלמ2המרמיתפשאלביתלפתהניזאה

‐הלילתדקפיבלתנחב3םירשימהניזחתךיניעאצי

תולעפל4יפ‐רבעי‐לביתמזאצמת‐לבינתפרצ‐

ךמת5ץירפתוחראיתרמשינא‐‐ךיתפשרבדבםדא

‐יכךיתארק‐ינא6ימעפוטומנ‐לבךיתולגעמבירשא

ךידסחהלפה7יתרמאעמשילךנזא‐טהלאיננעת

ןושיאכינרמש8ךנימיבםיממוקתממ‐‐םיסוחעישומ

ינודשוזםיעשרינפמ9ינריתסתךיפנכלצבןיע‐תב

ורבדומיפורגסומבלח10ילעופיקישפנביביא

ותישיםהיניע)ונובבס(ינובבסהתעונירשא11תואגב

ריפככוףרטלףוסכיהיראכ‐‐ונימד12ץראבתוטנל

והעירכהוינפהמדק‐‐הוהיהמוק13םירתסמבבשי

םיתממהוהיךדיםיתממ14ךברחעשרמישפנהטלפ

םנטבאלמת)ךנופצו(ךניפצוםייחבםקלח‐‐דלחמ

קדצב‐‐ינא15םהיללועלםרתיוחינהו‐‐םינבועבשי

ךתנומתץיקהבהעבשאךינפהזחא
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הוהילרבדרשאדודל‐‐הוהידבעלחצנמל18

ףכמותואהוהי‐ליצהםויב‐‐תאזההרישהירבד‐תא

2יקזחהוהיךמחרא‐‐רמאיובלואשדימוויביא‐לכ

וב‐הסחאירוצילאיטלפמו‐‐יתדוצמויעלסהוהי

יביא‐ןמוהוהיארקאללהמ3יבגשמיעשי‐ןרקוינגמ

5ינותעבילעילבילחנותומ‐ילבחינופפא4עשוא

Sheol)תומישקומינומדקינובבסלואשילבח h7585)6

ולכיהמעמשיעושאיהלא‐לאו‐‐הוהיארקאיל‐רצב

שערתושעגתו7וינזאבאובתוינפליתעושוילוק

8ולהרח‐יכושעגתיווזגריםירהידסומו‐‐ץראה

ונממורעבםילחגלכאתויפמ‐שאו‐‐ופאבןשעהלע

‐לעבכריו10וילגרתחתלפרעודריוםימשטיו9

‐ורתסךשחתשי11חור‐יפנכ‐לעאדיוףעיובורכ

הגנמ12םיקחשיבעםימ‐תכשחותכסויתוביבס‐

םימשבםעריו13שא‐ילחגודרב‐‐ורבעויבעודגנ

ויצחחלשיו14שא‐ילחגודרבולקןתיןוילעו‐‐הוהי

ולגיוםימיקיפאואריו15םמהיוברםיקרבוםציפיו

16ךפאחורתמשנמ‐‐הוהיךתרעגמלבתתודסומ

ינליצי17םיברםיממינשמיינחקיםורממחלשי

ידיא‐םויבינומדקי18ינממוצמא‐יכיאנשמוזעיביאמ

יכינצלחיבחרמלינאיצויו19ילןעשמלהוהי‐יהיו

21ילבישיידירבכיקדצכהוהיינלמגי20יבץפח

‐לכיכ22יהלאמיתעשר‐אלוהוהייכרדיתרמש‐יכ

םימתיהאו23ינמריסא‐אלויתקחוידגנלויטפשמ

ידירבכיקדצכילהוהי‐בשיו24ינועמרמתשאוומע

םמתתםימתרבג‐םעדסחתתדיסח‐םע25ויניעדגנל

‐םעהתא‐יכ27לתפתתשקע‐םעוררבתתרבנ‐םע26

ירנריאתהתא‐יכ28ליפשתתומרםיניעועישותינע

יהלאבודודגץראךב‐יכ29יכשחהיגייהלאהוהי

הפורצהוהי‐תרמאוכרדםימתלאה30רוש‐גלדא

הוהיידעלבמהולאימיכ31ובםיסחהלכלאוהןגמ

ןתיוליחינרזאמהלאה32וניהלאיתלוזרוצימו

ינדימעייתמבלעותוליאכילגרהושמ33יכרדםימת

יתעורזהשוחנ‐תשקהתחנוהמחלמלידידמלמ34

ינברתךתונעוינדעסתךנימיוךעשיןגמיל‐ןתתו35

ףודרא37ילסרקודעמאלויתחתידעצביחרת36

‐אלוםצחמא38םתולכ‐דעבושא‐אלוםגישאויביוא

המחלמלליחינרזאתו39ילגרתחתולפיםוקולכי

יאנשמוףרעילהתתניביאו40יתחתימקעירכת

42םנעאלוהוהי‐לעעישומ‐ןיאוועושי41םתימצא

43םקיראתוצוחטיטכחור‐ינפ‐לערפעכםקחשאו

יתעדי‐אלםעםיוגשארלינמישתםע‐יבירמינטלפת

יל‐ושחכירכנ‐ינבילועמשיןזאעמשל44ינודבעי

הוהי‐יח46םהיתורגסממוגרחיוולבירכנ‐ינב45

תומקנןתונה‐‐לאה47יעשייהולאםוריוירוצךורבו

ימק‐ןמףאיביאמיטלפמ48יתחתםימערבדיויל

םיוגבךדואןכ‐לע49ינליצתסמחשיאמינממורת

השעווכלמתועושילדגמ50הרמזאךמשלוהוהי

םלוע‐דעוערזלודודל‐‐וחישמלדסח

‐דובכםירפסמםימשהבדודלרומזמחצנמל19

רמאעיביםוילםוי2עיקרהדיגמוידיהשעמולא

םירבדןיאורמא‐ןיא3תעד‐הוחיהליללהלילו

לבתהצקבוםוקאציץראה‐לכב4םלוקעמשנילב

אציןתחכ‐‐אוהו5םהבלהא‐םששמשלםהילמ

םימשההצקמ6חראץורלרובגכשישיותפחמ

7ותמחמרתסנןיאוםתוצק‐לעותפוקתו‐‐ואצומ

הנמאנהוהיתודעשפנתבישמהמימתהוהיתרות

תוצמבל‐יחמשמםירשיהוהיידוקפ8יתפתמיכחמ

תדמוע‐‐הרוהטהוהיתארי9םיניעתריאמהרבהוהי

‐‐םידמחנה10ודחיוקדצתמאהוהי‐יטפשמדעל

‐םג11םיפוצתפנושבדמםיקותמוברזפמובהזמ

ןיבי‐ימתואיגש12ברבקעםרמשבםהברהזנךדבע

‐ולשמי‐לא‐‐ךדבעךשחםידזמםג13ינקנתורתסנמ

יפ‐ירמאןוצרלויהי14ברעשפמיתיקנוםתיאזאיב

ילאגוירוצהוהיךינפליבלןויגהו

הרצםויבהוהיךנעיבדודלרומזמחצנמל20

ןויצמושדקמךרזע‐חלשי2בקעייהלאםשךבגשי

‐ןתי4הלסהנשדיךתלועוךתחנמ‐לכרכזי3ךדעסי

‐‐ךתעושיבהננרנ5אלמיךתצע‐לכוךבבלכךל

התע6ךיתולאשמ‐לכהוהיאלמילגדנוניהלא‐םשבו
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‐‐ושדקימשמוהנעיוחישמהוהיעישוהיכ‐‐יתעדי

ונחנאוםיסוסבהלאובכרבהלא7ונימיעשיתורבגב

ונחנאוולפנווערכהמה8ריכזנוניהלאהוהי‐םשב

‐םויבוננעיךלמההעישוההוהי9דדועתנוונמק

ונארק

ךלמ‐חמשיךזעבהוהיבדודלרומזמחצנמל21

ולהתתנובלתואת2דאמ)לגי(ליגי‐המךתעושיבו

תוכרבונמדקת‐יכ3הלסתענמ‐לבויתפשתשראו

התתנ‐‐ךממלאשםייח4זפתרטעושארלתישתבוט

דוהךתעושיבודובכלודג5דעוםלועםימיךראול

והדחתדעלתוכרבוהתישת‐יכ6וילעהושתרדהו

דסחבוהוהיבחטבךלמה‐יכ7ךינפ‐תאהחמשב

אצמתךנימיךיביא‐לכלךדיאצמת8טומי‐לבןוילע

ופאבהוהיךינפתעל‐‐שארונתכומתישת9ךיאנש

םערזודבאתץראמומירפ10שאםלכאתוםעלבי

ולכוי‐לבהמזמובשחהערךילעוטנ‐יכ11םדאינבמ

13םהינפ‐לעןנוכתךירתימבםכשומתישתיכ12

ךתרובגהרמזנוהרישנךזעבהוהיהמור

ילאבדודלרומזמרחשהתליא‐לעחצנמל22

2יתגאשירבדיתעושימקוחרינתבזעהמלילא

3ילהימד‐אלוהלילוהנעתאלוםמויארקא‐‐יהלא

וניתבאוחטבךב4לארשיתולהתבשוי‐‐שודקהתאו

‐אלווחטבךבוטלמנווקעזךילא5ומטלפתווחטב

7םעיוזבוםדאתפרחשיא‐אלותעלותיכנאו6ושוב

‐לאלג8שארועיניהפשבוריטפיילוגעלייאר‐לכ

ןטבמיחגהתא‐יכ9ובץפחיכוהליציוהטלפיהוהי

ןטבמםחרמיתכלשהךילע10ימאידש‐לעיחיטבמ

‐יכהבורקהרצ‐יכינממקחרת‐לא11התאילאימא

13ינורתכןשביריבאםיברםירפינובבס12רזועןיא

‐‐יתכפשנםימכ14גאשוףרטהיראםהיפילעוצפ

יעמךותבסמנגנודכיבלהיהיתומצע‐לכודרפתהו

תומ‐רפעלויחוקלמקבדמינושלויחכשרחכשבי15

ינופיקהםיערמתדעםיבלכינובבסיכ16ינתפשת

וטיביהמהיתומצע‐לכרפסא17ילגרוידייראכ

לרוגוליפיישובל‐לעוםהלידגבוקלחי18יב‐וארי

20השוחיתרזעליתוליאקחרת‐לאהוהיהתאו19

יפמינעישוה21יתדיחיבלכ‐דימישפנברחמהליצה

יחאלךמשהרפסא22ינתינעםימרינרקמוהירא

‐לכ‐‐והוללההוהייארי23ךללהאלהקךותב

יכ24לארשיערז‐לכונממורוגווהודבכבקעיערז

ונממוינפריתסה‐אלו‐‐ינעתונעץקשאלוהזב‐אל

ירדנ‐‐ברלהקביתלהתךתאמ25עמשוילאועושבו

הוהיוללהי‐‐ועבשיוםיונעולכאי26ויארידגנםלשא

‐‐הוהי‐לאובשיוורכזי27דעלםכבבליחיוישרד

יכ28םיוגתוחפשמ‐לכךינפלווחתשיוץרא‐יספא‐לכ

‐לכווחתשיוולכא29םיוגבלשמוהכולמההוהיל

אלושפנורפעידרוי‐לכוערכיוינפל‐‐ץרא‐ינשד

ודיגיוואבי31רודלינדאלרפסיונדבעיערז30היח

השעיכדלונםעלותקדצ

אשדתואנב2רסחאאליערהוהידודלרומזמ23

ינחניבבושיישפנ3ינלהניתוחנמימ‐לעינציברי

תומלצאיגבךלא‐יכםג4ומשןעמלקדצ‐ילגעמב

המהךתנעשמוךטבשידמעהתא‐יכ‐‐עראריא‐אל

ןמשבתנשדיררצדגנ‐‐ןחלשינפלךרעת5ינמחני

ימי‐לכ‐‐ינופדרידסחובוטךא6היוריסוכישאר

םימיךראלהוהי‐תיבביתבשוייח

יבשיולבתהאולמוץראההוהילרומזמדודל24

3הננוכיתורהנ‐לעוהדסיםימי‐לעאוה‐יכ2הב

יקנ4ושדקםוקמבםוקי‐ימוהוהי‐רהבהלעי‐ימ

עבשנאלוישפנאושלאשנ‐אלרשאבבל‐רבוםיפכ

ועשייהלאמהקדצוהוהיתאמהכרבאשי5המרמל

םירעשואש7הלסבקעיךינפישקבמושרדרודהז6

ימ8דובכהךלמאוביוםלועיחתפואשנהוםכישאר

המחלמרובגהוהירובגוזוזעהוהידובכהךלמהז

ךלמאביוםלועיחתפואשוםכישארםירעשואש9

אוה‐‐תואבצהוהידובכהךלמהזאוהימ10דובכה

הלסדובכהךלמ

יתחטבךב‐‐יהלא2אשאישפנהוהיךילאדודל25

אלךיוק‐לכםג3יליביואוצלעי‐לאהשובא‐לא
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ינעידוההוהיךיכרד4םקירםידגובהושביושבי

‐יכ‐‐ינדמלוךתמאבינכירדה5ינדמלךיתוחרא

ךימחר‐רכז6םויה‐לכיתיוקךתואיעשייהלאהתא

‐‐יעשפוירוענתואטח7המהםלועמיכךידסחוהוהי

8הוהיךבוטןעמל‐‐התא‐יל‐רכזךדסחכרכזת‐לא

ךרדי9ךרדבםיאטחהרויןכ‐לעהוהירשיו‐בוט

הוהיתוחרא‐לכ10וכרדםיונעדמליוטפשמבםיונע

הוהיךמש‐ןעמל11ויתדעוותירבירצנל‐‐תמאודסח

‐‐הוהיארישיאההז‐ימ12אוה‐בריכינועלתחלסו

שרייוערזוןילתבוטבושפנ13רחביךרדבונרוי

יניע15םעידוהלותירבוויארילהוהידוס14ץרא

‐הנפ16ילגרתשרמאיצוי‐אוהיכהוהי‐לאדימת

וביחרהיבבלתורצ17ינאינעודיחי‐יכיננחוילא

‐לכלאשוילמעויינעהאר18ינאיצוהיתוקוצממ

20ינואנשסמחתאנשוובר‐יכיביא‐האר19יתואטח

‐םת21ךביתיסח‐יכשובא‐לאינליצהוישפנהרמש

‐‐לארשי‐תאםיהלאהדפ22ךיתיוקיכינורצירשיו

ויתורצלכמ

הוהיבויתכלהימתבינא‐יכ‐‐הוהיינטפשדודל26

)הפרצ(הפורצינסנוהוהייננחב2דעמאאליתחטב

ךתמאביתכלהתהויניעדגנלךדסח‐יכ3יבלויתוילכ

5אובאאלםימלענםעואוש‐יתמ‐םעיתבשי‐אל4

ץחרא6בשאאלםיעשר‐םעוםיערמלהקיתאנש

לוקבעמשל7הוהיךחבזמ‐תאהבבסאויפכןויקנב

ןועמיתבהא‐‐הוהי8ךיתואלפנ‐לכרפסלוהדות

םיאטח‐םעףסאת‐לא9ךדובכןכשמםוקמוךתיב

םנימיוהמזםהידיב‐רשא10ייחםימדישנא‐םעוישפנ

ילגר12יננחוינדפךלאימתבינאו11דחשהאלמ

הוהיךרבאםילהקמברושימבהדמע

‐זועמהוהיאריאיממ‐‐יעשיוירואהוהידודל27

‐תאלכאל‐‐םיערמילעברקב2דחפאיממייח

הנחת‐םא3ולפנוולשכהמהיליביאוירצירשב

‐‐המחלמילעםוקת‐םאיבלאריי‐אל‐‐הנחמילע

התוא‐‐הוהי‐תאמיתלאשתחא4חטובינאתאזב

‐םענבתוזחלייחימי‐לכהוהי‐תיבביתבששקבא

הערםויב‐‐הכסביננפצייכ5ולכיהברקבלוהוהי

םוריהתעו6ינממורירוצבולהארתסבינרתסי

העורתיחבזולהאבהחבזאויתוביבסיביאלעישאר

יננחוארקאילוקהוהי‐עמש7הוהילהרמזאוהרישא

שקבאהוהיךינפ‐תאינפושקב‐‐יבלרמאךל8יננעו

יתרזעךדבעףאב‐טתלא‐‐ינממךינפרתסת‐לא9

יבא‐יכ10יעשייהלאינבזעת‐לאוינשטת‐לאתייה

ינחנוךכרדהוהיינרוה11ינפסאיהוהיוינובזעימאו

ירצשפנביננתת‐לא12יררושןעמל‐‐רושימחראב

יתנמאה‐‐אלול13סמחחפיורקש‐ידעיב‐ומקיכ

קזחהוהי‐לאהוק14םייחץראבהוהי‐בוטבתוארל

הוהי‐לאהוקוךבלץמאיו

ינממשרחת‐לאירוצ‐‐ארקאהוהיךילאדודל28

לוקעמש2רובידרוי‐םעיתלשמנוינממהשחת‐ןפ

3ךשדקריבד‐לאידייאשנבךילאיעושבינונחת

םולשירבדןוא‐ילעפ‐םעוםיעשר‐םעינכשמת‐לא

ערכוםלעפכםהל‐ןת4םבבלבהערוםהיער‐םע

5םהלםלומגבשהםהלןתםהידיהשעמכםהיללעמ

םסרהיוידיהשעמ‐לאו‐‐הוהיתלעפ‐לאוניביאליכ

הוהי7ינונחתלוקעמש‐יכהוהיךורב6םנביאלו

ירישמויבלזלעיויתרזענויבלחטבוב‐‐ינגמויזע

9אוהוחישמתועושיזועמוומל‐זעהוהי8ונדוהא

םאשנוםערוךתלחנ‐תאךרבו‐‐ךמע‐תאהעישוה

םלועה‐דע

הוהילובהםילאינבהוהילובהדודלרומזמ29

הוהילווחתשהומשדובכהוהילובה2זעודובכ

םיערהדובכה‐לאםימה‐לעהוהילוק3שדק‐תרדהב

רדהבהוהילוקחכבהוהי‐לוק4םיברםימ‐לעהוהי

ןונבלהיזרא‐תאהוהירבשיוםיזרארבשהוהילוק5

7םימאר‐ןבומכןירשוןונבללגע‐ומכםדיקריו6

רבדמליחיהוהילוק8שאתובהלבצחהוהי‐לוק

‐תוליאללוחיהוהילוק9שדקרבדמהוהיליחי

הוהי10דובכרמאולכ‐‐ולכיהבותורעיףשחיו‐

ומעלזע‐‐הוהי11םלועלךלמהוהיבשיובשילובמל

םולשבומע‐תאךרביהוהיןתי
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הוהיךממוראבדודלתיבהתכנח‐רישרומזמ30

יתעוש‐‐יהלאהוהי2יליביאתחמש‐אלוינתילדיכ

ינתייחישפנלואש‐ןמתילעה‐‐הוהי3ינאפרתוךילא

Sheol)רוב)‐ידרימ(‐ידרוימ h7585)4הוהילורמז

םייח‐‐ופאבעגריכ5ושדקרכזלודוהווידיסח

יתרמאינאו6הנררקבלויכבןיליברעבונוצרב

התדמעהךנוצרב‐‐הוהי7םלועלטומא‐לב‐‐יולשב

הוהיךילא8להבניתייהךינפתרתסהזע‐יררהל

‐לאיתדרבימדבעצב‐המ9ןנחתאינדא‐לאוארקא

יננחוהוהי‐עמש10ךתמאדיגיהרפעךדויהתחש

תחתפיללוחמלידפסמתכפה11ילרזע‐היההוהי

םדיאלו‐‐דובכךרמזיןעמל12החמשינרזאתויקש

ךדואםלועליהלאהוהי

‐לאיתיסחהוהי‐ךבבדודלרומזמחצנמל31

‐ךנזאילאהטה2ינטלפךתקדצבםלועלהשובא

תודוצמתיבל‐‐זועמ‐רוצלילהיהינליצההרהמ‐

ינחנתךמשןעמלוהתאיתדוצמויעלס‐יכ3ינעישוהל

5יזועמהתא‐יכילונמטוזתשרמ‐‐ינאיצות4ינלהנתו

יתאנש6תמאלא‐‐הוהייתואתידפיחורדיקפאךדיב

הליגא7יתחטבהוהי‐לאינאואוש‐ילבהםירמשה

תורצבתעדייינע‐תאתיאררשאךדסחבהחמשאו

ילגרבחרמבתדמעהביוא‐דיבינתרגסהאלו8ישפנ

ינטבוישפניניעסעכבהששעיל‐רציכהוהייננח9

יחכינועבלשכהחנאביתונשו‐‐ייחןוגיבולכיכ10

‐דאמינכשלוהפרחיתייהיררצ‐לכמ11וששעימצעו

יתחכשנ12ינממודדנ‐‐ץוחביאריעדימלדחפו‐

‐םיברתבדיתעמשיכ13דבאילככיתייהבלמתמכ

וממזישפנתחקלילעדחיםדסוהבביבסמרוגמ‐

15התאיהלאיתרמאהוהייתחטבךילעינאו14

הריאה16יפדרמויביוא‐דימינליצהיתתעךדיב

השובא‐לא‐‐הוהי17ךדסחבינעישוהךדבע‐לעךינפ

Sheol)לואשלומדיםיעשרושביךיתארקיכ h7585)18

הואגב‐‐קתעקידצ‐לעתורבדהרקש‐יתפשהנמלאת

תלעפךיארילתנפצ‐רשאךבוט‐ברהמ19זובו

‐ךינפרתסבםריתסת20םדאינבדגנךבםיסחל

ךורב21תונשלבירמהכסבםנפצתשיא‐יסכרמ‐

יתרמאינאו22רוצמריעבילודסחאילפהיכהוהי

ינונחתלוקתעמש‐‐ןכאךיניעדגנמיתזרגנ‐‐יזפחב

םינומאוידיסח‐לכהוהי‐תאובהא23ךילאיעושב

ץמאיווקזח24הואגהשערתי‐לעםלשמוהוהירצנ

הוהילםילחימה‐לכ‐‐םכבבל

2האטחיוסכעשפ‐יושנירשאליכשמדודל32

3הימרוחורבןיאוןועולהוהיבשחיאל‐‐םדאירשא

םמוייכ4םויה‐לכיתגאשב‐‐ימצעולביתשרחה‐יכ

ץיקינברחב‐‐ידשלךפהנךדיילעדבכת‐‐הלילו

הדואיתרמא‐‐יתיסכ‐אלינועוךעידואיתאטח5הלס

‐לע6הלסיתאטחןועתאשנהתאוהוהיליעשפילע

ףטשלקראצמתעל‐‐ךילאדיסח‐לכללפתיתאז

רצמ‐‐ילרתסהתא7ועיגיאלוילא‐‐םיברםימ

‐‐ךרואוךליכשא8הלסינבבוסתטלפינרינרצת

סוסכויהת‐לא9יניעךילעהצעיאךלתוז‐ךרדב

ברקלבםולבלוידעןסרו‐גתמבןיבהןיא‐‐דרפכ

דסח‐‐הוהיבחטובהועשרלםיבואכמםיבר10ךילא

‐לכונינרהוםיקידצוליגוהוהיבוחמש11ונבבוסי

בל‐ירשי

2הלהתהואנםירשילהוהיבםיקידצוננר33

ול‐וריש3ול‐ורמזרושעלבנברונכבהוהילודוה

הוהי‐רבדרשי‐יכ4העורתבןגנוביטיהשדחריש

הוהידסחטפשמוהקדצבהא5הנומאבוהשעמ‐לכו

ויפחורבוושענםימשהוהירבדב6ץראההאלמ

תומוהתתורצואבןתנםיהימדנכסנכ7םאבצ‐לכ

לבתיבשי‐לכורוגיונממץראה‐לכהוהימואריי8

ריפההוהי10דמעיוהוצ‐אוהיהיורמאאוהיכ9

םלועלהוהיתצע11םימעתובשחמאינהםיוג‐תצע

‐רשאיוגהירשא12רדורדלובלתובשחמדמעת

טיבהםימשמ13ולהלחנלרחבםעהויהלאהוהי

‐‐חיגשהותבש‐ןוכממ14םדאהינב‐לכ‐תאהארהוהי

‐לאןיבמהםבלדחירציה15ץראהיבשי‐לכלא

‐אלרובגליח‐ברבעשונךלמה‐ןיא16םהישעמ‐לכ

אלוליחברבוהעושתלסוסהרקש17חכ‐ברבלצני
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19ודסחלםילחימלויארי‐לאהוהיןיעהנה18טלמי

התכחונשפנ20בערבםתויחלוםשפנתוממליצהל

םשביכונבלחמשיוב‐יכ21אוהוננגמוונרזעהוהיל

ונלחירשאכונילעהוהיךדסח‐יהי22ונחטבושדק

ךל

והשרגיוךלמיבאינפלומעט‐תאותונשב‐‐דודל34

יפבותלהתדימתתע‐לכבהוהי‐תאהכרבאבךליו

ולדג3וחמשיוםיונעועמשיישפנללהתתהוהיב2

הוהי‐תאיתשרד4ודחיומשהממורנויתאהוהיל

ורהנווילאוטיבה5ינליצהיתורוגמ‐לכמויננעו

‐לכמועמשהוהיוארקינעהז6ורפחי‐לאםהינפו

ויארילביבסהוהי‐ךאלמהנח7ועישוהויתורצ

‐הסחירבגהירשאהוהיבוט‐יכוארוומעט8םצלחיו

10ויארילרוסחמןיא‐יכוישדקהוהי‐תאוארי9וב

בוט‐לכורסחי‐אלהוהיישרדוובערוושרםיריפכ

‐ימ12םכדמלאהוהיתארייל‐ועמשםינב‐וכל11

רצנ13בוטתוארלםימיבהאםייחץפחהשיאה

‐השעוערמרוס14המרמרבדמךיתפשוערמךנושל

םיקידצ‐לאהוהייניע15והפדרוםולששקבבוט

תירכהלערישעבהוהיינפ16םתעוש‐לאוינזאו

םליצהםתורצ‐לכמועמשהוהיווקעצ17םרכזץראמ

19עישויחור‐יאכד‐תאובל‐ירבשנלהוהיבורק18

‐לכרמש20הוהיונליציםלכמוקידצתוערתובר

הערעשרתתומת21הרבשנאלהנהמתחאויתומצע

אלווידבעשפנהוהיהדפ22ומשאיקידציאנשו

ובםיסחה‐לכומשאי

2ימחל‐תאםחליבירי‐תאהוהיהבירדודל35

רגסותינחקרהו3יתרזעבהמוקוהנצוןגמקזחה

ומלכיוושבי4ינאךתעשיישפנלרמאיפדרתארקל

ויהי5יתעריבשח‐‐ורפחיורוחאוגסיישפנישקבמ

ךשחםכרד‐יהי6החודהוהיךאלמוחור‐ינפלץמכ

תחשיל‐ונמטםנח‐יכ7םפדרהוהיךאלמותקלקלחו

עדי‐אלהאושוהאובת8ישפנלורפחםנחםתשר

ישפנו9הב‐לפיהאושבודכלתןמט‐רשאותשרו

‐הנרמאתיתומצעלכ10ותעושיבשישתהוהיבליגת

ןויבאוינעוונממקזחמינעליצמךומכימהוהי‐

ינולאשייתעדי‐אלרשאסמחידעןומוקי11ולזגמ

ינאו13ישפנללוכשהבוטתחתהערינומלשי12

‐לעיתלפתוישפנםוצביתינע‐‐קשישובלםתולחב

םא‐לבאכיתכלהתהילחאכ‐ערכ14בושתיקיח

ילעופסאנופסאנווחמשיעלצבו15יתוחשרדק

‐גועמיגעליפנחב16ומד‐אלווערקיתעדיאלוםיכנ

ישפנהבישההארתהמכינדא17ומינשילעקרח‐

םעבברלהקבךדוא18יתדיחיםיריפכמםהיאשמ

םנחיאנשרקשיביאיל‐וחמשי‐לא19ךללהאםוצע

‐‐ץרא‐יעגרלעוורבדיםולשאליכ20ןיע‐וצרקי

ורמאםהיפילעוביחריו21ןובשחיתומרמירבד

שרחת‐לאהוהיהתיאר22ונניעהתארחאהחאה

יטפשמלהציקהוהריעה23ינממקחרת‐לאינדא

‐לאויהלאהוהיךקדצכינטפש24יבירלינדאויהלא

ורמאי‐לאונשפנחאהםבלבורמאי‐לא25יל‐וחמשי

‐ושבלייתעריחמש‐‐ודחיורפחיוושבי26והונעלב

יצפחוחמשיוונרי27ילעםילידגמה‐‐המלכותשב

28ודבעםולשץפחההוהילדגידימתורמאיויקדצ

ךתלהתםויה‐לכךקדצהגהתינושלו

עשרלעשפ‐םאנבדודלהוהי‐דבעלחצנמל36

קילחה‐יכ2ויניעדגנלםיהלאדחפ‐ןיאיבלברקב

המרמוןואויפ‐ירבד3אנשלונועאצמלויניעבוילא

בציתיובכשמ‐לע‐‐בשחיןוא4ביטיהלליכשהללדח

ךדסחםימשהבהוהי5סאמיאלערבוט‐אלךרד‐לע

ךיטפשמ‐‐לא‐יררהכךתקדצ6םיקחש‐דעךתנומא

ךדסחרקי‐המ7הוהיעישותהמהבוםדאהברםוהת

ןשדמןיורי8ןויסחיךיפנכלצב‐‐םדאינבוםיהלא

ךרואבםייחרוקמךמע‐יכ9םקשתךינדעלחנוךתיב

‐ירשילךתקדצוךיעדילךדסחךשמ10רוא‐הארנ

12ינדנת‐לאםיעשר‐דיוהואגלגרינאובת‐לא11בל

םוקולכי‐אלווחדןואילעפולפנםש

ישעבאנקת‐לאםיערמברחתת‐לאדודל37

ןולוביאשדקריכוולמיהרהמריצחכיכ2הלוע
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4הנומאהערוץרא‐ןכשבוט‐השעוהוהיבחטב3

‐לעלוג5ךבלתלאשמךל‐ןתיוהוהי‐לעגנעתהו

רואכאיצוהו6השעיאוהווילעחטבוךכרדהוהי

ול‐ללוחתהו‐‐הוהילםוד7םירהצכךטפשמוךקדצ

ףרה8תומזמהשעשיאבוכרדחילצמברחתת‐לא

םיערמ‐יכ9ערהל‐ךארחתת‐לאהמחבזעוףאמ

ןיאוטעמדועו10ץרא‐ושרייהמההוהייוקוןותרכי

ץרא‐ושרייםיונעו11ונניאוומוקמ‐לעתננובתהועשר

קרחוקידצלעשרםמז12םולשבר‐לעוגנעתהו

14ומויאבי‐יכהאר‐יכול‐קחשיינדא13וינשוילע

ןויבאוינעליפהלםתשקוכרדו‐‐םיעשרוחתפברח

םתותשקוםבלבאובתםברח15ךרד‐ירשיחובטל

םיברםיעשרןומהמ‐‐קידצלטעמ‐בוט16הנרבשת

הוהיםיקידצךמוסוהנרבשתםיעשרתועורזיכ17

19היהתםלועלםתלחנוםמימתימיהוהיעדוי18

םיעשריכ20ועבשיןובערימיבוהערתעבושבי‐אל

21ולכןשעבולכםירכרקיכהוהייביאוודבאי

ויכרבמיכ22ןתונוןנוחקידצוםלשיאלועשרהול

רבג‐ידעצמהוהימ23ותרכיויללקמוץראושריי

ךמוסהוהי‐יכלטוי‐אללפי‐יכ24ץפחיוכרדווננוכ

בזענקידציתיאר‐אלויתנקז‐םג‐‐יתייהרענ25ודי

וערזוהולמוןנוחםויה‐לכ26םחל‐שקבמוערזו

יכ28םלועלןכשובוט‐השעוערמרוס27הכרבל

ורמשנםלועלוידיסח‐תאבזעי‐אלוטפשמבהאהוהי

ונכשיוץרא‐ושרייםיקידצ29תרכנםיעשרערזו

רבדתונושלוהמכחהגהיקידצ‐יפ30הילעדעל

32וירשאדעמתאלובלבויהלאתרות31טפשמ

ונבזעי‐אלהוהי33ותימהלשקבמוקידצלעשרהפוצ

רמשוהוהי‐לאהוק34וטפשהבונעישריאלוודיב

35הארתםיעשרתרכהבץראתשרלךממוריווכרד

רבעיו36ןנערחרזאכהרעתמוץירעעשריתיאר

הארוםת‐רמש37אצמנאלווהשקבאוונניאהנהו

ודחיודמשנםיעשפו38םולששיאלתירחא‐יכרשי

הוהימםיקידצתעושתו39התרכנםיעשרתירחא

םטלפיםטלפיוהוהיםרזעיו40הרצתעבםזועמ

ובוסח‐יכ‐‐םעישויוםיעשרמ

ךפצקב‐לא‐‐הוהיבריכזהלדודלרומזמ38

תחנתויבותחנךיצח‐יכ2ינרסיתךתמחבוינחיכות

םולש‐ןיאךמעזינפמירשבבםתמ‐ןיא3ךדיילע

אשמכישארורבעיתנועיכ4יתאטחינפמימצעב

יתלואינפמיתרובחוקמנושיאבה5ינממודבכידבכ

7יתכלהרדקםויה‐לכדאמ‐דעיתחשיתיוענ6

יתוגופנ8ירשבבםתמןיאוהלקנואלמילסכ‐יכ

ךדגנינדא9יבלתמהנמיתגאשדאמ‐דעיתיכדנו

רחרחסיבל10הרתסנ‐אלךממיתחנאויתואת‐לכ

‐יערויבהא11יתאןיאםה‐םגיניע‐רואויחכינבזע

ושקניו12ודמעקחרמיבורקוודמעייעגנדגנמ‐

‐לכתומרמותווהורבדיתערישרדוישפנישקבמ

‐חתפיאלםלאכועמשאאלשרחכינאו13וגהיםויה

15תוחכותויפבןיאועמש‐אלרשאשיאכ‐‐יהאו14ויפ

‐יכ16יהלאינדאהנעתהתאיתלחוההוהיךל‐יכ

‐יכ17ולידגהילעילגרטומביל‐וחמשי‐ןפיתרמא

דיגאינוע‐יכ18דימתידגניבואכמוןוכנעלצלינא

רקשיאנשוברוומצעםייחיביאו19יתאטחמגאדא

‐יפודרתחתינונטשי‐‐הבוטתחתהערימלשמו20

קחרת‐לאיהלאהוהיינבזעת‐לא21בוט)‐יפדר(

יתעושתינדאיתרזעלהשוח22ינממ

בדודלרומזמ)ןותודיל(ןותידילחצנמל39

יפלהרמשאינושלבאוטחמיכרדהרמשא‐‐יתרמא

יתישחההימודיתמלאנ2ידגנלעשרדעב‐‐םוסחמ

‐רעבתיגיגהב‐‐יברקביבל‐םח3רכעניבאכובוטמ

ימיתדמו‐‐יצקהוהיינעידוה4ינושלביתרבדשא

‐‐ימיהתתנתוחפטהנה5ינאלדח‐המהעדאאיה‐המ

6הלסבצנםדא‐לכלבה‐לכךאךדגנןיאכידלחו

‐אלורבציןוימהילבה‐ךא‐‐שיא‐ךלהתיםלצב‐ךא

ךליתלחות‐‐ינדאיתיוק‐המהתעו7םפסא‐ימעדי

9ינמישת‐לאלבנתפרחינליצהיעשפ‐לכמ8איה

ילעמרסה10תישעהתאיכיפ‐חתפאאליתמלאנ
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ןוע‐לעתוחכותב11יתילכינאךדיתרגתמךעגנ

הלסםדא‐לכלבהךאודומחשעכסמתו‐‐שיאתרסי

יתעמד‐לא‐‐הניזאהיתעושוהוהייתלפתהעמש12

עשה13יתובא‐לככבשותךמעיכנארגיכשרחת‐לא

ינניאוךלאםרטב‐‐הגילבאוינממ

ילאטיוהוהייתיוקהוקברומזמדודלחצנמל40

םקיוןויהטיטמ‐‐ןואשרובמינלעיו2יתעושעמשיו

הלהת‐‐שדחרישיפבןתיו3ירשאןנוכילגרעלס‐לע

ירשא4הוהיבוחטביווארייוםיברואריוניהלאל

םיבהר‐לאהנפ‐אלווחטבמהוהיםש‐רשא‐‐רבגה

ךיתאלפנ‐‐יהלאהוהיהתאתישעתובר5בזכיטשו

הרבדאוהדיגא‐‐ךילאךרעןיאונילאךיתבשחמו

תירכםינזא‐‐תצפח‐אלהחנמוחבז6רפסמומצע

יתאב‐הנהיתרמאזא7תלאשאלהאטחוהלועיל

יתצפחיהלאךנוצר‐תושעל8ילעבותכרפס‐תלגמב

הנה‐‐ברלהקבקדציתרשב9יעמךותבךתרותו

יתיסכ‐אלךתקדצ10תעדיהתאהוהיאלכאאליתפש

יתדחכ‐אליתרמאךתעושתוךתנומא‐‐יבלךותב

אלכת‐אל‐‐הוהיהתא11ברלהקלךתמאוךדסח

‐ופפאיכ12ינורצידימתךתמאוךדסחינממךימחר

יתלכי‐אלויתנועינוגישה‐‐רפסמןיא‐דעתוערילע

הוהיהצר13ינבזעיבלוישארתורעשמומצעתוארל

‐‐דחיורפחיוושבי14השוחיתרזעלהוהיינליצהל

יתעריצפח‐‐ומלכיורוחאוגסיהתופסלישפנישקבמ

16חאהחאהילםירמאה‐‐םתשבבקע‐לעומשי15

לדגידימתורמאיךישקבמ‐לכ‐‐ךבוחמשיוושישי

‐בשחיינדא‐‐ןויבאוינעינאו17ךתעושתיבהא‐‐הוהי

רחאת‐לאיהלאהתאיטלפמויתרזעיל

לד‐לאליכשמירשאבדודלרומזמחצנמל41

‐‐והיחיווהרמשיהוהי2הוהיוהטלמיהערםויב

‐הוהי3ויביאשפנבוהנתת‐לאוץראב)רשאו(רשאי

‐ינא4וילחבתכפהובכשמ‐לכיודשרע‐לעונדעסי‐

‐‐יביוא5ךליתאטח‐יכישפנהאפריננחהוהייתרמא

תוארלאב‐םאו6ומשדבאותומייתמילערורמאי

‐‐דחי7רבדיץוחלאציולןוא‐ץבקיובל‐‐רבדיאוש

‐רבד8ילהערובשחי‐‐ילעיאנש‐לכושחלתיילע

שיא‐םג9םוקלףיסוי‐אלבכשרשאוובקוצילעילב

בקעילעלידגהימחללכוא‐‐וביתחטב‐רשאימולש

תאזב11םהלהמלשאוינמיקהויננחהוהיהתאו10

‐‐ינאו12ילעיביאעירי‐אליכיבתצפח‐יכיתעדי

הוהיךורב13םלועלךינפלינביצתויבתכמתימתב

ןמאוןמאםלועהדעוםלועהמ‐‐לארשייהלא

‐לעגרעתליאכבחרק‐ינבלליכשמחצנמל42

האמצ2םיהלאךילאגרעתישפנןכ‐‐םימ‐יקיפא

םיהלאינפהאראואובאיתמיחלאל‐‐םיהלאלישפנ

‐לכילארמאבהלילוםמויםחליתעמדיל‐התיה3

‐ישפנילעהכפשאוהרכזאהלא4ךיהלאהיאםויה

הנר‐לוקבםיהלאתיב‐דעםדדאךסברבעאיכ‐

ילעימהתו‐‐ישפניחחותשת‐המ5גגוחןומההדותו

‐יהלא6וינפתועושי‐‐ונדואדוע‐יכםיהלאלילחוה

ןדריץראמךרכזא‐‐ןכ‐לעחחותשתישפנילע‐

לוקלארוקםוהת‐לא‐םוהת7רעצמרהמםינומרחו

הוציםמוי8ורבעילעךילגוךירבשמ‐לכךירונצ

9ייחלאלהלפת‐‐ימעהרישהלילבוודסחהוהי

‐ךלארדק‐המלינתחכשהמל‐‐יעלסלאלהרמוא

יררוצינופרח‐‐יתומצעבחצרב10ביואץחלב‐

יחחותשת‐המ11ךיהלאהיאםויה‐לכילאםרמאב

‐ונדואדוע‐יכםיהלאליליחוהילעימהת‐המו‐‐ישפנ

יהלאוינפתעושי‐

דיסח‐אליוגמ‐‐יבירהבירוםיהלאינטפש43

‐‐יזועמיהלאהתא‐יכ2ינטלפתהלועוהמרמשיאמ

‐חלש3ביואץחלבךלהתארדק‐המלינתחנזהמל

‐לאוךשדק‐רה‐לאינואיביינוחניהמהךתמאוךרוא

תחמשלא‐לא‐‐םיהלאחבזמ‐לאהאובאו4ךיתונכשמ

יחחותשת‐המ5יהלאםיהלא‐‐רונכבךדואויליג

‐ונדואדוע‐יכםיהלאליליחוהילעימהת‐המו‐‐ישפנ

יהלאוינפתעושי‐
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ונינזאבםיהלאבליכשמחרק‐ינבלחצנמל44

ימיבםהימיבתלעפלעפונל‐ורפסוניתובא‐‐ונעמש

םימאלערתםעטתו‐‐תשרוהםיוגךדיהתא2םדק

‐אלםעורזוץראושריםברחבאליכ3םחלשתו

םתיצריכ‐‐ךינפרואוךעורזוךנימי‐יכומל‐העישוה

ךב5בקעיתועושיהוצםיהלאיכלמאוה‐התא4

חטבאיתשקבאליכ6ונימקסובנךמשבחגננונירצ

וניאנשמוונירצמונתעשוהיכ7ינעישותאליברחו

םלועלךמשוםויה‐לכונללהםיהלאב8תושיבה

וניתואבצבאצת‐אלוונמילכתותחנז‐ףא9הלסהדונ

וננתת11ומלוסשוניאנשמורצ‐ינמרוחאונבישת10

ןוה‐אלבךמע‐רכמת12ונתירזםיוגבולכאמןאצכ

געלונינכשלהפרחונמישת13םהיריחמבתיבר‐אלו

שאר‐דונמםיוגבלשמונמישת14וניתוביבסלסלקו

ינתסכינפתשבוידגניתמלכםויה‐לכ15םימאלב

‐לכ17םקנתמוביואינפמףדגמוףרחמלוקמ16

‐אל18ךתירבבונרקש‐אלוךונחכשאלוונתאבתאז

ונתיכדיכ19ךחראינמונירשאטתוונבלרוחאגוסנ

םשונחכש‐םא20תומלצבונילעסכתוםינתםוקמב

‐רקחיםיהלאאלה21רזלאלוניפכשרפנווניהלא

‐לכונגרהךילע‐יכ22בלתומלעתעדיאוה‐יכתאז

ינדאןשיתהמלהרוע23החבטןאצכונבשחנםויה

חכשתריתסתךינפ‐המל24חצנלחנזת‐לאהציקה

ץראלהקבדונשפנרפעלהחשיכ25ונצחלוונינע

ךדסחןעמלונדפוונלהתרזעהמוק26וננטב

רישליכשמחרק‐ינבלםינשש‐לעחצנמל45

ךלמלישעמינארמא‐‐בוטרבדיבלשחרבתדידי

קצוה‐‐םדאינבמתיפיפי2ריהמרפוסטעינושל

‐רוגח3םלועלםיהלאךכרבןכ‐לעךיתותפשבןח

חלצךרדהו4ךרדהוךדוה‐‐רובגךרי‐לעךברח

ךנימיתוארונךרותוקדצ‐הונעותמא‐רבד‐לע‐‐בכר

ךלמהיביואבלבולפיךיתחתםימעםינונשךיצח5

ךתוכלמטבשרשימטבשדעוםלועםיהלאךאסכ6

םיהלאךחשמןכ‐לעעשר‐אנשתוקדצתבהא7

תועיצקתולהאו‐רמ8ךרבחמ‐‐ןוששןמשךיהלא

םיכלמתונב9ךוחמשינמןשילכיה‐ןמךיתדגב‐לכ

‐יעמש10ריפואםתכבךנימיללגשהבצנךיתורקיב

ואתיו11ךיבאתיבוךמעיחכשוךנזאיטהויארותב

רצ‐תבו12ול‐יוחתשהוךינדאאוה‐יכךיפיךלמה

‐תבהדובכ‐לכ13םעירישע‐‐ולחיךינפהחנמב

תומקרל14השובלבהזתוצבשממהמינפךלמ

ךלתואבומ‐‐היתוערהירחאתולותבךלמללבות

16ךלמלכיהבהניאבתליגותחמשבהנלבות15

ץראה‐לכבםירשלומתישתךינבויהיךיתבאתחת

ךודוהיםימעןכ‐לערדורד‐לכבךמשהריכזא17

דעוםלעל

םיהלאברישתומלע‐לע‐‐חרק‐ינבלחצנמל46

ןכ‐לע2דאמאצמנתורצבהרזעזעוהסחמונל

3םימיבלבםירהטומבוץרארימהבארינ‐אל

‐‐רהנ4הלסותואגבםירהושעריוימימורמחיומהי

םיהלא5ןוילעינכשמשדקםיהלא‐ריעוחמשיויגלפ

ומה6רקבתונפלםיהלאהרזעיטומת‐לבהברקב

תואבצהוהי7ץראגומתולוקבןתנתוכלממוטמםיוג

תולעפמוזח‐וכל8הלסבקעייהלאונל‐בגשמונמע

‐דעתומחלמתיבשמ9ץראבתומשםש‐רשא‐‐הוהי

שאבףרשיתולגעתינחץצקורבשיתשקץראההצק

םוראםיוגבםוראםיהלאיכנא‐יכועדוופרה10

בקעייהלאונל‐בגשמונמעתואבצהוהי11ץראב

הלס

ףכ‐ועקתםימעה‐לכברומזמחרק‐ינבלחצנמל47

ךלמארונןוילעהוהי‐יכ2הנרלוקבםיהלאלועירה

םימאלווניתחתםימערבדי3ץראה‐לכ‐לעלודג

בקעיןואגתאונתלחנ‐תאונל‐רחבי4ונילגרתחת

לוקבהוהיהעורתבםיהלאהלע5הלסבהא‐רשא

יכ7ורמזונכלמלורמזורמזםיהלאורמז6רפוש

םיהלאךלמ8ליכשמורמז‐‐םיהלאץראה‐לכךלמ

םימעיבידנ9ושדקאסכ‐לעבשיםיהלאםיוג‐לע

‐‐ץרא‐ינגמםיהלאליכםהרבאיהלאםע‐‐ופסאנ

הלענדאמ
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ללהמוהוהילודגבחרק‐ינבלרומזמריש48

‐לכשושמףונהפי2ושדק‐רהוניהלאריעב‐‐דאמ

םיהלא3ברךלמתירקןופציתכריןויצ‐רהץראה

ודעונםיכלמההנה‐יכ4בגשמלעדונהיתונמראב

הדער6וזפחנולהבנוהמתןכוארהמה5ודחיורבע

תוינארבשת‐‐םידקחורב7הדלויכליחםשםתזחא

תואבצהוהי‐ריעב‐‐וניארןכונעמשרשאכ8שישרת

ונימד9הלסםלוע‐דעהננוכיםיהלאוניהלאריעב

ןכ‐‐םיהלאךמשכ10ךלכיהברקב‐‐ךדסחםיהלא

רהחמשי11ךנימיהאלמקדצץרא‐יוצק‐לעךתלהת

ןויצובס12ךיטפשמןעמלהדוהיתונבהנלגת‐‐ןויצ

וגספ‐‐הליחלםכבלותיש13הילדגמורפסהופיקהו

םיהלאהזיכ14ןורחארודלורפסתןעמלהיתונמרא

תומ‐לעונגהניאוהדעוםלוע‐‐וניהלא

‐לכתאז‐ועמשברומזמחרק‐ינבלחצנמל49

‐ינב‐םגםדאינב‐םג2דלחיבשי‐לכוניזאהםימעה

יבלתוגהותומכחרבדייפ3ןויבאורישעדחי‐‐שיא

5יתדיחרונכבחתפאינזאלשמלהטא4תונובת

םיחטבה6ינבוסייבקעןוע‐‐ערימיבאריאהמל

הדפיהדפאל‐‐חא7וללהתיםרשעברבוםליח‐לע

לדחוםשפנןוידפרקיו8ורפכםיהלאלןתי‐אלשיא

הארייכ10תחשההאריאלחצנלדוע‐יחיו9םלועל

םירחאלובזעוודבאירעבוליסכדחי‐‐ותומיםימכח

רדורודלםתנכשמ‐‐םלועלומיתבםברק11םליח

ןילי‐לברקיבםדאו12תומדאילעםתומשבוארק

םהירחאוומללסכםכרדהז13ומדנתומהבכלשמנ

םעריתומ‐‐ותשלואשלןאצכ14הלסוצריםהיפב

תולבל)םרוצו(םריצו‐‐רקבלםירשיםבודריו

Sheol)וללבזמלואש h7585)15ישפנהדפי‐‐םיהלא‐ךא

Sheol)הלסינחקייכלואש‐דימ h7585)16יכארית‐לא‐

חקיותומבאליכ17ותיבדובכהברי‐יכשיארשעי

ךרביוייחבושפנ‐יכ18ודובכוירחאדרי‐אללכה

חצנ‐דעויתובארוד‐דעאובת19ךלביטית‐יכךדויו

תומהבכלשמנןיביאלורקיבםדא20רוא‐ואריאל

ומדנ

ץרא‐ארקיורבד‐‐הוהיםיהלאלאףסאלרומזמ50

םיהלא‐‐יפי‐ללכמןויצמ2ואבמ‐דעשמש‐חרזממ

לכאתוינפל‐שאשרחי‐לאווניהלאאבי3עיפוה

‐לאולעמםימשה‐לאארקי4דאמהרעשנויביבסו

‐ילעיתירביתרכ‐‐ידיסחיל‐ופסא5ומעןידלץראה

הלסאוהטפשםיהלא‐יכוקדצםימשודיגיו6חבז

םיהלאךבהדיעאולארשי‐‐הרבדאוימעהעמש7

ידגנלךיתלועוךחיכואךיחבז‐לעאל8יכנאךיהלא

10םידותעךיתאלכממרפךתיבמחקא‐אל9דימת

יתעדי11ףלא‐יררהבתומהברעי‐ותיח‐לכיל‐יכ

רמא‐אלבערא‐םא12ידמעידשזיזוםירהףוע‐לכ

םדוםיריבארשבלכואה13האלמולבתיל‐יכךל

ןוילעלםלשוהדותםיהלאלחבז14התשאםידותע

16ינדבכתוךצלחאהרצםויבינארקו15ךירדנ

יתירבאשתויקחרפסלךל‐המםיהלארמאעשרלו

ךירחאירבדךלשתורסומתאנשהתאו17ךיפ‐ילע

ךיפ19ךקלחםיפאנמםעוומעץרתובנגתיאר‐םא18

ךיחאבבשת20המרמדימצתךנושלוהערבתחלש

‐‐יתשרחהותישעהלא21יפד‐ןתתךמא‐ןבברבדת

22ךיניעלהכרעאוךחיכואךומכהיהא‐תויהתימד

חבז23ליצמןיאוףרטא‐ןפהולאיחכשתאזאנ‐וניב

םיהלאעשיבונארא‐‐ךרדםשויננדבכיהדות

‐‐איבנהןתנוילא‐אובבבדודלרומזמחצנמל51

ברכךדסחכםיהלאיננחגעבש‐תב‐לאאב‐רשאכ

ינועמינסבכ)ברה(הברה2יעשפהחמךימחר

ידגניתאטחועדאינאיעשפ‐יכ3ינרהטיתאטחמו

ןעמליתישעךיניעבערהויתאטחךדבלךל4דימת

יתללוחןוועב‐ןה5ךטפשבהכזת‐‐ךרבדבקדצת

םתסבותוחטבתצפחתמא‐ןה6ימאינתמחיאטחבו

ינסבכתרהטאובוזאבינאטחת7ינעידותהמכח

תומצעהנלגתהחמשוןוששינעימשת8ןיבלאגלשמו

בל10החמיתנוע‐לכויאטחמךינפרתסה9תיכד

11יברקבשדחןוכנחורוםיהלאיל‐ארברוהט

12ינממחקת‐לאךשדקחורוךינפלמינכילשת‐לא

הדמלא13ינכמסתהבידנחורוךעשיןוששילהבישה
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םימדמינליצה14ובושיךילאםיאטחוךיכרדםיעשפ

ינדא15ךתקדצינושלןנרתיתעושתיהלא‐‐םיהלא

חבזץפחת‐אליכ16ךתלהתדיגייפוחתפתיתפש

הרבשנחורםיהלאיחבז17הצרתאלהלועהנתאו

הביטיה18הזבתאלםיהלא‐‐הכדנורבשנ‐בל

ץפחתזא19םלשוריתומוחהנבתןויצ‐תאךנוצרב

םירפךחבזמ‐לעולעיזאלילכוהלועקדצ‐יחבז

‐‐ימדאהגאודאובבבדודלליכשמחצנמל52

גךלמיחאתיב‐לאדודאב‐‐ולרמאיולואשלדגיו

תווה2םויה‐לכלאדסחרובגההערבללהתת‐המ

ערתבהא3הימרהשעשטלמרעתכךנושלבשחת

עלב‐ירבד‐לכתבהא4הלסקדצרבדמרקשבוטמ

להאמךחסיוךתחיחצנלךצתילא‐םג5המרמןושל

וילעווארייוםיקידצואריו6הלסםייחץראמךשרשו

חטביווזועמםיהלאםישיאל‐‐רבגההנה7וקחשי

םיהלאתיבב‐‐ןנערתיזכינאו8ותוהבזעיורשעברב

יכםלועלךדוא9דעוםלועםיהלא‐דסחביתחטב

ךידיסחדגנבוט‐יכךמשהוקאותישע

לבנרמאבדודלליכשמתלחמ‐לעחצנמל53

‐השעןיא‐‐לועוביעתהוותיחשהםיהלאןיאובלב

תוארלםדא‐ינב‐לעףיקשהםימשמ‐‐םיהלא2בוט

וחלאנודחיגסולכ3םיהלא‐תאשרד‐‐ליכשמשיה

ילכאןוא‐ילעפועדיאלה4דחא‐םגןיאבוט‐השעןיא

‐‐דחפודחפםש5וארקאלםיהלאםחלולכאימע

התשבהךנחתומצערזפ‐‐םיהלא‐יכדחפ‐היה‐אל

בושבלארשיתועשיןויצמןתיימ6םסאמםיהלא‐יכ

לארשיחמשיבקעילגיומעתובשםיהלא

םיפיזהאבבבדודלליכשמתניגנבחצנמל54

ךמשבםיהלאגונמערתתסמדודאלהלואשלורמאיו

יתלפתעמשםיהלא2יננידתךתרובגבוינעישוה

ושקבםיצירעו‐‐ילעומקםירזיכ3יפ‐ירמאלהניזאה

רזעםיהלאהנה4הלסםדגנלםיהלאומשאלישפנ

יררשלערה)בישי(בושי5ישפניכמסבינדאיל

ךמשהדואךל‐החבזאהבדנב6םתימצהךתמאב

התאריביאבוינליצההרצ‐לכמיכ7בוט‐יכהוהי

יניע

םיהלאהניזאהבדודלליכשמתניגנבחצנמל55

יננעוילהבישקה2יתנחתמםלעתת‐לאויתלפת

עשרתקעינפמ‐‐ביואלוקמ3המיהאויחישבדירא

יברקבליחייבל4ינומטשיףאבוןואילעוטימי‐יכ

ינסכתויבאבידערוהארי5ילעולפנתומתומיאו

הנכשאוהפועאהנויכרבאיל‐ןתי‐ימ‐‐רמאו6תוצלפ

טלפמהשיחא8הלסרבדמבןילאדדנקיחראהנה7

‐יכםנושלגלפינדאעלב9רעסמהעסחורמ‐‐יל

‐לעהבבוסי‐‐הלילוםמוי10ריעבבירוסמחיתיאר

שימי‐אלוהברקבתווה11הברקבלמעוןואוהיתמוח

‐אלאשאוינפרחיביוא‐אליכ12המרמוךתהבחרמ

יכרעכשונאהתאו13ונממרתסאולידגהילעיאנשמ

םיהלאתיבבדוסקיתמנודחירשא14יעדימויפולא

לואשודרי‐‐ומילע)תומישי(תומישי15שגרבךלהנ

Sheol)םברקבםרוגמבתוער‐יכםייח h7585)16לאינא‐

םירהצורקבוברע17ינעישויהוהיוארקאםיהלא

ישפנםולשבהדפ18ילוקעמשיוהמהאוהחישא

‐םנעיולאעמשי19ידמעויהםיברב‐יכיל‐ברקמ

ואריאלוומלתופילחןיארשאהלסםדקבשיו‐

וקלח21ותירבללחוימלשבוידיחלש20םיהלא

המהוןמשמוירבדוכרובל‐ברקו‐‐ויפתאמחמ

‐אלךלכלכיאוהו‐‐ךבהיהוהי‐לעךלשה22תוחתפ

םדרותםיהלאהתאו23קידצל‐‐טומםלועלןתי

ינאוםהימיוצחי‐אלהמרמוםימדישנא‐‐תחשראבל

ךב‐חטבא

םתכמדודל‐‐םיקחרםלאתנוי‐לעחצנמל56

ינפאש‐יכםיהלאיננחבתגבםיתשלפותואזחאב

םויה‐לכיררושופאש2ינצחליםחלםויה‐לכשונא

ךילאינא‐‐אריאםוי3םורמילםימחלםיבר‐יכ

אליתחטבםיהלאבורבדללהאםיהלאב4חטבא

ילעובצעיירבדםויה‐לכ5ילרשבהשעי‐המאריא

המה‐‐)ונופצי(וניפציורוגי6ערלםתבשחמ‐לכ

ףאבומל‐טלפןוא‐לע7ישפנווקרשאכורמשייבקע
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יתעמדהמישהתא‐התרפסידנ8םיהלאדרוהםימע

םויברוחאיביואובושיזא9ךתרפסבאלהךדאנב

רבדללהאםיהלאב10ילםיהלא‐יכיתעדי‐הזארקא

‐המאריאאליתחטבםיהלאב11רבדללהאהוהיב

ךלתדותםלשאךירדנםיהלאילע12ילםדאהשעי

ךלהתהליחדמילגראלה‐‐תוממישפנתלצהיכ13

םייחהרואב‐‐םיהלאינפל

‐ינפמוחרבב‐‐םתכמדודלתחשת‐לאחצנמל57

היסחךביכ‐‐יננחםיהלאיננחבהרעמבלואש

ארקא2תווהרבעידע‐‐הסחאךיפנכ‐לצבוישפנ

‐ינעישויוםימשמחלשי3ילערמגלאלןוילעםיהלאל

ישפנ4ותמאוודסחםיהלאחלשיהלסיפאשףרח‐

תינחםהינש‐‐םדא‐ינבםיטהלהבכשא‐‐םאבלךותב

םיהלאםימשה‐לעהמור5הדחברחםנושלוםיצחו

ףפכ‐‐ימעפלוניכהתשר6ךדובכץראה‐לכלע

יבלןוכנ7הלסהכותבולפנהחישינפלורכישפנ

‐‐ידובכהרוע8הרמזאוהרישאיבלןוכנםיהלא

ינדאםימעבךדוא9רחשהריעארונכולבנההרוע

‐דעוךדסחםימש‐דעלדג‐יכ10םימאלבךרמזא

‐לכלעםיהלאםימש‐לעהמור11ךתמאםיקחש

ךדובכץראה

‐‐םנמאהבםתכמדודלתחשת‐לאחצנמל58

‐ףא2םדאינבוטפשתםירשימןורבדתקדצםלא

3ןוסלפתםכידיסמח‐‐ץראבןולעפתתלועבלב

‐תמח4בזכירבדןטבמועתםחרמםיעשרורז

5ונזאםטאישרחןתפ‐ומכשחנ‐תמחתומדכומל

םכחמםירבחרבוחםישחלמלוקלעמשי‐אלרשא

ץתנםיריפכתועתלמומיפבומינשסרה‐‐םיהלא6

ומכוצחךרדיומל‐וכלהתיםימ‐ומכוסאמי7הוהי

וזח‐לבתשאלפנךלהיסמתלולבשומכ8וללמתי

ןורח‐ומכיח‐ומכדטאםכתריסוניביםרטב9שמש

םדבץחריוימעפםקנהזח‐יכקידצחמשי10ונרעשי

םיהלא‐שיךאקידצלירפ‐ךאםדארמאיו11עשרה

ץראבםיטפש

לואשחלשבםתכמדודלתחשת‐לאחצנמל59

יהלאיביאמינליצהבותימהלתיבה‐תאורמשיו

םימדישנאמוןואילעפמינליצה2ינבגשתיממוקתממ

‐אלםיזעילעורוגי‐‐ישפנלובראהנהיכ3ינעישוה

הרועוננוכיוןוצריןוע‐ילב4הוהייתאטח‐אלויעשפ

יהלאתואבצםיהלא‐הוהיהתאו5הארויתארקל

ידגב‐לכןחת‐לאםיוגה‐לכדקפלהציקה‐‐לארשי

7ריעובבוסיובלככומהיברעלובושי6הלסןוא

עמשימ‐יכםהיתותפשבתוברח‐‐םהיפבןועיביהנה

ךילאוזע9םיוג‐לכלגעלתומל‐קחשתהוהיהתאו8

)ידסח(ודסחיהלא10יבגשמםיהלא‐יכהרמשא

וחכשיןפםגרהת‐לא11יררשבינאריםיהלאינמדקי

‐תאטח12ינדאוננגמומדירוהוךליחבומעינה‐‐ימע

שחכמוהלאמוםנואגבודכליוומיתפש‐רבדומיפ

םיהלא‐יכ‐‐ועדיוומניאוהלכהמחבהלכ13ורפסי

ומהיברעלובשיו14הלסץראהיספאלבקעיבלשמ

‐‐לכאל)ןועיני(ןועוניהמה15ריעובבוסיובלככ

רקבלןנראו‐‐ךזערישאינאו16וניליוועבשיאל‐םא

יזע17יל‐רצםויבסונמוילבגשמתייה‐יכךדסח

ידסחיהלאיבגשמםיהלא‐יכהרמזאךילא

בדמללדודלםתכמתודעןשוש‐לעחצנמל60

באויבשיוהבוצםרא‐תאו‐‐םירהנםראתאותוצהב

םיהלאגףלארשעםינש‐‐חלמ‐איגבםודא‐תאךיו

ץראהתשערה2ונלבבושתתפנאונתצרפונתחנז

השקךמעתיארה3הטמ‐יכהירבשהפרהתמצפ

‐‐ססונתהלסנךיארילהתתנ4הלערתןייונתיקשה

ךנימיהעישוהךידידיןוצלחיןעמל5הלסטשקינפמ

הקלחאהזלעא‐‐ושדקברבדםיהלא6)יננעו(וננעו

םירפאוהשנמילודעלגיל7דדמאתוכסקמעוםכש

‐לע‐‐יצחרריסבאומ8יקקחמהדוהיישארזועמ

ינלביימ9יעעורתהתשלפילעילענךילשאםודא

םיהלאהתא‐אלה10םודא‐דעינחנימרוצמריע

תרזעונל‐הבה11וניתואבצבםיהלאאצת‐אלוונתחנז

אוהוליח‐השענםיהלאב12םדאתעושתאושורצמ

ונירצסובי
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יתנרםיהלאהעמשבדודלתניגנ‐לעחצנמל61

ףטעב‐‐ארקאךילאץראההצקמ2יתלפתהבישקה

ילהסחמתייה‐יכ3ינחנתינממםורי‐רוצביבל

הסחאםימלועךלהאבהרוגא4ביואינפמזע‐לדגמ

ירדנלתעמשםיהלאהתא‐יכ5הלסךיפנכרתסב

ףיסותךלמ‐ימי‐לעםימי6ךמשיאריתשריתתנ

דסחםיהלאינפלםלועבשי7רדורד‐ומכויתונש

ימלשל‐‐דעלךמשהרמזאןכ8והרצניןמתמאו

םויםויירדנ

‐לאךאבדודלרומזמ‐‐ןותודי‐לעחצנמל62

ירוצאוה‐ךא2יתעושיונממישפנהימודםיהלא

‐לעותתוהתהנא‐דע3הברטומא‐אליבגשמיתעושיו

ךא4היוחדהרדגיוטנריקכםכלכוחצרת‐‐שיא

םברקבווכרביויפבבזכוצרי‐‐חידהלוצעיותאשמ

יתוקתונממ‐יכישפנימודםיהלאלךא5הלס‐וללקי

םיהלא‐לע7טומאאליבגשמיתעושיוירוצאוה‐ךא6

‐לכבובוחטב8םיהלאביסחמיזע‐רוצידובכויעשי

הלסונל‐הסחמםיהלאםכבבלוינפל‐וכפש‐‐םעתע

תולעלםינזאמבשיא‐ינבבזכ‐‐םדא‐ינבלבהךא9

‐לאלזגבוקשעבוחטבת‐לא10דחילבהמהמה

רבדתחא11בלותישת‐לא‐‐בוני‐יכליחולבהת

ינדא‐ךלו12םיהלאלזעיכיתעמשוז‐םיתש‐‐םיהלא

והשעמכשיאלםלשתהתא‐יכדסח

םיהלאבהדוהירבדמבותויהבדודלרומזמ63

ירשבךלהמכ‐‐ישפנךלהאמצךרחשא‐‐התאילא

תוארל‐‐ךתיזחשדקבןכ2םימ‐ילבףיעוהיצ‐ץראב

4ךנוחבשייתפשםייחמךדסחבוט‐יכ3ךדובכוךזע

ןשדובלחומכ5יפכאשאךמשבייחבךכרבאןכ

‐לעךיתרכז‐םא6יפ‐ללהיתוננריתפשוישפנעבשת

ילהתרזעתייה‐יכ7ךב‐הגהאתורמשאב‐‐יעוצי

הכמתיבךירחאישפנהקבד8ןנראךיפנכלצבו

תויתחתבואביישפנושקביהאושל‐‐המהו9ךנימי

11ויהיםילעשתנמברח‐ידי‐לעוהריגי10ץראה

יכובעבשנה‐לכללהתיםיהלאבחמשיךלמהו

רקש‐ירבודיפרכסי

יחישבילוקםיהלא‐עמשבדודלרומזמחצנמל64

תשגרמםיערמדוסמינריתסת2ייחרצתביואדחפמ

רבדםצחוכרדםנושלברחכוננשרשא3ןואילעפ

5וארייאלווהריםאתפםתםירתסמבתריל4רמ

ימורמאםישקומןומטלורפסי‐‐עררבדומל‐וקזחי

ברקושפחמשפחונמת‐‐תלועושפחי6ומל‐הארי

םתוכמויה‐‐םואתפץחםיהלאםריו7קמעבלושיא

9םבהאר‐לכודדנתיםנושלומילעוהולישכיו8

וליכשהוהשעמוםיהלאלעפודיגיוםדא‐לכוארייו

בל‐ירשי‐לכוללהתיוובהסחוהוהיבקידצחמשי10

הלהתהימדךלברישדודלרומזמחצנמל65

ךידע‐‐הלפתעמש2רדנ‐םלשיךלוןויצבםיהלא

התאוניעשפינמורבגתנועירבד3ואבירשב‐לכ

העבשנךירצחןכשי‐‐ברקתורחבתירשא4םרפכת

‐‐וננעתקדצבתוארונ5ךלכיהשדקךתיבבוטב

ןיכמ6םיקחרםיוץרא‐יוצק‐לכחטבמונעשייהלא

ןואש‐‐םימיןואשחיבשמ7הרובגברזאנוחכבםירה

ךיתתואמ‐‐תוצקיבשיוארייו8םימאלןומהוםהילג

תברהקקשתוץראהתדקפ9ןינרתברעורקביאצומ

ןכ‐יכםנגדןיכתםימאלמםיהלאגלפ‐‐הנרשעת

הנגגמתםיביברבהדודגתחנהורהימלת10הניכת

ןופעריךילגעמוךתבוטתנשתרטע11ךרבתהחמצ

13הנרגחתתועבגליגורבדמתואנופערי12ןשד

‐ףאועעורתירב‐ופטעיםיקמעו‐‐ןאצהםירכושבל

ורישי

2ץראה‐לכםיהלאלועירהרומזמרישחצנמל66

םיהלאלורמא3ותלהתדובכומישומש‐דובכורמז

‐לכ4ךיביאךלושחכיךזעברבךישעמארונ‐המ

וכל5הלסךמשורמזיךל‐ורמזיו‐‐ךלווחתשיץראה

6םדאינב‐לעהלילעארונםיהלאתולעפמוארו

7וב‐החמשנםשלגרבורבעירהנב‐‐השבילםיךפה

םיררוסההניפצתםיוגבויניע‐‐םלועותרובגבלשמ
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וניהלאםימעוכרב8הלסומל)ומורי(ומירי‐לא

ןתנ‐אלוםייחבונשפנםשה9ותלהתלוקועימשהו

‐ףרצכונתפרצםיהלאונתנחב‐יכ10ונלגרטומל

12ונינתמבהקעומתמשהדוצמבונתאבה11ףסכ

ונאיצותוםימבושאב‐ונאבונשארלשונאתבכרה

14ירדנךלםלשאתולועבךתיבאובא13היורל

םיחימתולע15יל‐רצביפ‐רבדויתפשוצפ‐רשא

םידותע‐םערקבהשעאםיליאתרטק‐םעךל‐הלעא

רשאםיהלאיארי‐לכהרפסאוועמש‐וכל16הלס

18ינושלתחתםמורויתארק‐יפוילא17ישפנלהשע

עמשןכא19ינדאעמשיאל‐‐יבלביתיאר‐םאןוא

רשא‐‐םיהלאךורב20יתלפתלוקבבישקהםיהלא

יתאמודסחויתלפתריסה‐אל

וננחיםיהלאברישרומזמתניגנבחצנמל67

ךכרדץראבתעדל2הלסונתאוינפראיונכרביו

םימעךודויםיהלאםימעךודוי3ךתעושיםיוג‐לכב

רשימםימעטפשת‐יכםימאלוננריווחמשי4םלכ

ךודויםיהלאםימעךודוי5הלסםחנתץראבםימאלו

וניהלאםיהלאונכרביהלוביהנתנץרא6םלכםימע

ץרא‐יספא‐לכותואוארייוםיהלאונכרבי7

וצופיםיהלאםוקיברישרומזמדודלחצנמל68

ףדנתןשעףדנהכ2וינפמויאנשמוסוניוויביוא

3םיהלאינפמםיעשרודבאי‐‐שא‐ינפמגנודסמהכ

החמשבושישיוםיהלאינפלוצלעיוחמשי‐‐םיקידצו

‐‐תוברעבבכרלולסומשורמז‐‐םיהלאלוריש4

‐‐תונמלאןידוםימותייבא5וינפלוזלעוומשהיב

‐‐התיבםידיחיבישומםיהלא6ושדקןועמבםיהלא

7החיחצונכשםיררוסךאתורשוכבםיריסאאיצומ

8הלסןומישיבךדעצבךמעינפלךתאצב‐‐םיהלא

‐‐יניסהזםיהלאינפמ‐‐ופטנםימש‐ףאהשערץרא

םיהלאףינתתובדנםשג9לארשייהלאםיהלאינפמ

ןיכתהב‐ובשיךתיח10התננוכהתאהאלנוךתלחנ

תורשבמהרמא‐ןתיינדא11םיהלאינעלךתבוטב

קלחתתיב‐תונוןודדיןודדיתואבציכלמ12בראבצ

ףסכבהפחנהנוייפנכםיתפשןיבןובכשת‐םא13ללש

‐הבםיכלמידששרפב14ץורחקרקריבהיתורבאו

םיננבגרהןשב‐רהםיהלא‐רה15ןומלצבגלשת‐

דמח‐‐רההםיננבגםירה‐‐ןודצרתהמל16ןשב‐רה

םיהלאבכר17חצנלןכשיהוהי‐ףאותבשלםיהלא

תילע18שדקביניסםבינדאןאנשיפלאםיתבר

םיררוסףאוםדאבתונתמתחקל‐‐יבשתיבשםורמל

‐‐ונל‐סמעיםויםויינדאךורב19םיהלאהיןכשל

הוהילותועשומללאונללאה20הלסונתעושילאה

ויביאשארץחמי‐‐םיהלא‐ךא21תואצתתומל‐‐ינדא

ןשבמינדארמא22וימשאבךלהתמ‐‐רעשדקדק

םדב‐‐ךלגרץחמתןעמל23םיתולצממבישאבישא

םיהלאךיתוכילהואר24והנמםיביאמ‐‐ךיבלכןושל

םינגנרחאםירשומדק25שדקביכלמילאתוכילה

ינדאםיהלאוכרבתולהקמב26תופפותתומלעךותב

הדוהיירש‐‐םדרריעצןמינבםש27לארשירוקממ

ךזעךיהלאהוצ28ילתפנירשןולבזירשםתמגר

‐‐םלשורי‐לעךלכיהמ29ונלתלעפוז‐‐םיהלאהזוע

םיריבאתדעהנקתיחרעג30ישםיכלמוליבויךל

תוברקםימערזבףסכ‐יצרבספרתמ‐‐םימעילגעב

וידיץירתשוכםירצמינמםינמשחויתאי31וצפחי

ינדאורמזםיהלאלורישץראהתוכלממ32םיהלאל

זעלוקולוקבןתיןה‐‐םדק‐ימשימשבבכרל33הלס

םיקחשבוזעוותואגלארשי‐לעםיהלאלזעונת34

זעןתנאוה‐‐לארשילאךישדקממםיהלאארונ35

םיהלאךורבםעלתומצעתו

יכ‐‐םיהלאינעישוהבדודלםינשוש‐לעחצנמל69

דמעמןיאו‐‐הלוצמןויביתעבט2שפנ‐דעםימואב

יארקביתעגי3ינתפטשתלבשוםימ‐יקמעמביתאב

תורעשמובר4יהלאללחימ‐‐יניעולכינורגרחנ

רשא‐‐רקשיביאיתימצמומצעםנחיאנש‐‐ישאר

יתלואלתעדיהתא‐‐םיהלא5בישאזאיתלזג‐אל

ינדא‐‐ךיוקיבושבי‐לא6ודחכנ‐אלךממיתומשאו

לארשייהלא‐‐ךישקבמיבומלכי‐לאתואבצהוהי

רזומ8ינפהמלכהתסכהפרחיתאשנךילע‐יכ7

ינתלכאךתיבתאנק‐יכ9ימאינבלירכנויחאליתייה
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ישפנםוצבהכבאו10ילעולפנךיפרוחתופרחו

םהליהאוקשישובלהנתאו11ילתופרחליהתו

רכשיתושתוניגנורעשיבשייבוחישי12לשמל

‐ברבםיהלא‐‐ןוצרתעהוהיךל‐יתלפתינאו13

העבטא‐לאוטיטמינליצה14ךעשיתמאביננעךדסח

תלבשינפטשת‐לא15םימיקמעממויאנשמהלצנא

היפראבילע‐רטאת‐לאוהלוצמינעלבת‐לאו‐‐םימ

ילאהנפךימחרברכךדסחבוט‐יכהוהייננע16

18יננערהמיל‐רצ‐יכךדבעמךינפרתסת‐לאו17

‐תעדיהתא19ינדפיביאןעמלהלאגישפנ‐לאהברק

הפרח20יררוצ‐לכךדגניתמלכויתשבויתפרח‐

אלוםימחנמלוןיאודונלהוקאוהשונאו‐‐יבלהרבש

ץמחינוקשייאמצלושאריתורבבונתיו21יתאצמ

23שקומלםימולשלוחפלםהינפלםנחלש‐יהי22

24דעמהדימתםהינתמותוארמםהיניעהנכשחת

םתריט‐יהת25םגישיךפאןורחוךמעזםהילע‐ךפש

תיכה‐רשאהתא‐יכ26בשייהי‐לאםהילהאבהמשנ

םנוע‐לעןוע‐הנת27ורפסיךיללחבואכמ‐לאוופדר

םיקידצםעוםייחרפסמוחמי28ךתקדצבואבי‐לאו

ינבגשתםיהלאךתעושיבאוכוינעינאו29ובתכי‐לא

31הדותבונלדגאורישבםיהלא‐םשהללהא30

םיונעואר32סירפמןרקמרפרושמהוהילבטיתו

‐לאעמש‐יכ33םכבבליחיוםיהלאישרדוחמשי

םימשוהוללהי34הזבאלויריסא‐תאוהוהיםינויבא

ןויצעישויםיהלאיכ35םבשמר‐לכוםימיץראו

וידבעערזו36הושריוםשובשיוהדוהיירעהנביו

הב‐ונכשיומשיבהאוהולחני

הוהיינליצהלםיהלאריכזהלדודלחצנמל70

רוחאוגסיישפנישקבמורפחיוושבי2השוחיתרזעל

םירמאה‐‐םתשבבקע‐לעובושי3יתעריצפחומלכיו

ורמאיוךישקבמ‐לכ‐‐ךבוחמשיוושישי4חאהחאה

‐‐ןויבאוינעינאו5ךתעושייבהא‐‐םיהלאלדגידימת

רחאת‐לאהוהיהתאיטלפמוירזעיל‐השוחםיהלא

ךתקדצב2םלועלהשובא‐לאיתיסחהוהי‐ךב71

ילהיה3ינעישוהוךנזאילא‐הטהינטלפתוינליצת

יעלס‐יכינעישוהלתיוצדימת‐‐אובלןועמרוצל

לועמףכמעשרדימינטלפ‐‐יהלא4התאיתדוצמו

6ירוענמיחטבמהוהיינדאיתוקתהתא‐יכ5ץמוחו

יתלהתךביזוגהתאימאיעממ‐‐ןטבמיתכמסנךילע

אלמי8זע‐יסחמהתאוםיברליתייהתפומכ7דימת

תעלינכילשת‐לא9ךתראפתםויה‐לכךתלהתיפ

יליביואורמא‐יכ10ינבזעת‐לאיחכתולככהנקז

ופדרובזעםיהלארמאל11ודחיוצעונישפנירמשו

ינממקחרת‐לאםיהלא12ליצמןיא‐יכוהושפתו

ישפנינטשולכיושבי13)השוח(השיחיתרזעליהלא

לחיאדימתינאו14יתערישקבמ‐‐המלכוהפרחוטעי

‐לכ‐‐ךתקדצרפסייפ15ךתלהת‐לכ‐לעיתפסוהו

תורבגב‐‐אובא16תורפסיתעדיאליכךתעושתםויה

ינתדמלםיהלא17ךדבלךתקדצריכזאהוהיינדא

הנקז‐דעםגו18ךיתואלפנדיגאהנה‐דעוירוענמ

רודלךעורזדיגא‐דעינבזעת‐לאםיהלא‐‐הבישו

םורמ‐דעםיהלאךתקדצו19ךתרובגאובי‐לכל

ונתיארהרשא20ךומכימםיהלאתולדגתישע‐רשא

)יניחת(וניחתבושתתוערו‐‐תוברתורצ)ינתיארה(

בסתויתלדגברת21ינלעתבושתץראהתומהתמו

יהלאךתמא‐‐לבנ‐ילכבךדואינא‐םג22ינמחנת

יכיתפשהננרת23לארשישודק‐‐רונכבךלהרמזא

םויה‐לכ‐‐ינושל‐םג24תידפרשאישפנוךל‐הרמזא

יתערישקבמורפח‐יכושב‐יכךתקדצהגהת

ךתקדצוןתךלמלךיטפשמ‐‐םיהלאהמלשל72

ואשי3טפשמבךיינעוקדצבךמעןידי2ךלמ‐ןבל

‐םע‐יינעטפשי4הקדצבתועבגוםעלםולשםירה

שמש‐םעךואריי5קשועאכדיוןויבאינבלעישוי‐

םיביברכזג‐לערטמכדרי6םירודרודחריינפלו

ילב‐דעםולשברוקידצוימיב‐חרפי7ץראףיזרז

וינפל9ץרא‐יספא‐דערהנמוםי‐דעםימדריו8חרי

שישרתיכלמ10וכחלירפעויביאוםייצוערכי

ובירקירכשאאבסואבשיכלמובישיהחנמםייאו

‐יכ12והודבעיםיוג‐לכםיכלמ‐לכול‐ווחתשיו11

לד‐לעסחי13ולרזע‐ןיאוינעועושמןויבאליצי
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לאגיסמחמוךותמ14עישויםינויבאתושפנוןויבאו

אבשבהזמול‐ןתיו‐‐יחיו15ויניעבםמדרקייוםשפנ

‐תספיהי16והנכרביםויה‐לכדימתודעבללפתיו

וציציווירפןונבלכשעריםירהשארב‐‐ץראברב

שמש‐ינפל‐‐םלועלומשיהי17ץראהבשעכריעמ

18והורשאיםיוג‐לכובוכרבתיוומש)ןוני(ןיני

ודבלתואלפנהשעלארשייהלא‐‐םיהלאהוהיךורב

לכ‐תאודובכאלמיוםלועל‐‐ודובכםשךורבו19

ישי‐ןבדוד‐‐תולפתולכ20ןמאוןמא‐‐ץראה

ירבל‐‐םיהלאלארשילבוטךאףסאלרומזמ73

הכפשןיאכילגר)ויטנ(יוטנטעמכ‐‐ינאו2בבל

םיעשרםולשםיללוהביתאנק‐יכ3ירשא)וכפש(

למעב5םלואאירבוםתומלתובצרחןיאיכ4הארא

הואגומתקנעןכל6ועגניאלםדא‐םעוומניאשונא

תויכשמורבעומניעבלחמאצי7ומלסמחתיש‐ףטעי

9ורבדיםורממקשעערבורבדיווקימי8בבל

בישיןכל10ץראבךלהתםנושלוםהיפםימשבותש

הכיאורמאו11ומלוצמיאלמימוםלהומע)בושי(

יולשוםיעשרהלא‐הנה12ןוילעבהעדשיולא‐עדי

ןויקנבץחראויבבליתיכזקיר‐ךא13ליח‐וגשהםלוע

‐םא15םירקבליתחכותוםויה‐לכעוגניהאו14יפכ

הבשחאו16יתדגבךינברודהנהומכהרפסאיתרמא

‐לאאובא‐דע17יניעב)אוה(איהלמעתאזתעדל

תישתתוקלחבךא18םתירחאלהניבאלא‐ישדקמ

ופסעגרכהמשלויהךיא19תואושמלםתלפהומל

םמלצריעבינדא‐‐ץיקהמםולחכ20תוהלב‐ןמומת

‐ינאו22ןנותשאיתוילכויבבלץמחתייכ21הזבת

ךמעדימתינאו23ךמעיתייהתומהבעדאאלורעב

ינחקתדובכרחאוינחנתךתצעב24ינימי‐דיבתזחא

הלכ26ץראביתצפח‐אלךמעוםימשביל‐ימ25

27םלועלםיהלא‐‐יקלחויבבל‐רוציבבלויראש

ינאו28ךממהנוז‐לכהתמצהודבאיךיקחרהנה‐יכ

רפסליסחמהוהיינדאביתשבוט‐יל‐‐םיהלאתברק

ךיתוכאלמ‐לכ

ןשעיחצנלתחנזםיהלאהמלףסאלליכשמ74

תלאג‐‐םדקתינקךתדערכז2ךתיערמןאצבךפא

ךימעפהמירה3ובתנכשהזןויצ‐רהךתלחנטבש

ךיררצוגאש4שדקבביואערה‐לכחצנתואשמל

איבמכעדוי5תותאםתתואומשךדעומברקב

היחותפ)התעו(תעו6תומדרקץע‐ךבסבהלעמל

ךשדקמשאבוחלש7ןומלהיתופליכולישכב‐‐דחי

דחיםנינםבלבורמא8ךמש‐ןכשמוללחץראל

‐ןיאוניאראלוניתתוא9ץראבלא‐ידעומ‐לכופרש

םיהלאיתמ‐דע10המ‐דעעדיונתא‐אלואיבנדוע

ךדיבישתהמל11חצנלךמשביואץאנירצףרחי

יכלמםיהלאו12הלכ)ךקיח(ךקוחברקמךנימיו

תררופהתא13ץראהברקבתועושילעפםדקמ

תצצרהתא14םימה‐לעםינינתישארתרבשםיךזעב

תעקבהתא15םייצלםעללכאמוננתתןתיולישאר

ךל‐ףאםויךל16ןתיאתורהנתשבוההתאלחנוןיעמ

‐לכתבצההתא17שמשורואמתוניכההתאהליל

ביוא‐‐תאז‐רכז18םתרציהתאףרחוץיקץראתולובג

שפנתיחלןתת‐לא19ךמשוצאנלבנםעוהוהיףרח

יכתירבלטבה20חצנלחכשת‐לאךיינעתיחךרות

ינעםלכנךדבשי‐לא21סמחתואנץרא‐יכשחמואלמ

רכזךבירהבירםיהלאהמוק22ךמשוללהיןויבאו

ךיררצלוקחכשת‐לא23םויה‐לכלבנ‐ינמךתפרח

דימתהלעךימקןואש

ונידוהברישףסאלרומזמתחשת‐לאחצנמל75

2ךיתואלפנורפסךמשבורקוונידוה‐‐םיהלאךל

‐לכוץראםיגמנ3טפשאםירשימינאדעומחקאיכ

םיללוהליתרמא4הלסהידומעיתנכתיכנאהיבשי

ומירת‐לא5ןרקומירת‐לאםיעשרלוולהת‐לא

אצוממאליכ6קתעראוצבורבדתםכנרקםורמל

הזטפשםיהלא‐יכ7םירהרבדממאלוברעממו

אלמרמחןייוהוהי‐דיבסוכיכ8םיריהזוליפשי

ץרא‐יעשרלכותשיוצמיהירמש‐ךאהזמרגיו‐‐ךסמ

ינרק‐לכו10בקעייהלאלהרמזאםלעלדיגאינאו9

קידצתונרקהנממורתעדגאםיעשר
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הדוהיבעדונברישףסאלרומזמתניגנבחצנמל76

ותנועמווכוסםלשביהיו2ומשלודגלארשיבםיהלא

המחלמוברחוןגמתשק‐יפשררבשהמש3ןויצב

וללותשא5ףרט‐יררהמ‐‐רידאהתארואנ4הלס

םהידיליח‐ישנא‐לכואצמ‐אלוםתנשומנ‐‐בליריבא

ארונהתא7סוסובכרוםדרנבקעייהלאךתרעגמ6

תעמשהםימשמ8ךפאזאמךינפלדמעי‐ימו‐‐התא

‐‐םיהלאטפשמל‐םוקב9הטקשוהאריץראןיד

ךדותםדאתמח‐יכ10הלסץרא‐יונע‐לכעישוהל

םכיהלאהוהילומלשוורדנ11רגחתתמחתיראש

םידיגנחוררצבי12ארומלישוליבי‐‐ויביבס‐לכ

ץרא‐יכלמלארונ

ברומזמףסאל)ןותודי(ןותידי‐לעחצנמל77

ילאןיזאהוםיהלא‐לאילוקהקעצאוםיהלא‐לאילוק

גופתאלו‐‐הרגנהלילידייתשרדינדאיתרצםויב2

החישאהימהאוםיהלאהרכזא3ישפנםחנההנאמ

יתמעפניניעתורמשתזחא4הלסיחורףטעתתו

6םימלועתונש‐‐םדקמםימייתבשח5רבדאאלו

7יחורשפחיוהחישאיבבל‐םעהלילביתניגנהרכזא

ספאה8דועתוצרלףיסי‐אלוינדאחנזיםימלועלה

‐םאלאתונחחכשה9רדורדלרמארמגודסחחצנל

ןימיתונש‐‐איהיתולחרמאו10הלסוימחרףאבץפק

םדקמהרכזא‐יכהי‐יללעמ)רוכזא(ריכזא11ןוילע

13החישאךיתולילעבוךלעפ‐לכביתיגהו12ךאלפ

התא14םיהלאכלודגלא‐ימךכרדשדקבםיהלא

עורזבתלאג15ךזעםימעבתעדוהאלפהשעלאה

ךואר‐‐םיהלאםימךואר16הלסףסויובקעי‐ינבךמע

לוק‐‐תובעםימומרז17תומהתוזגריףאוליחיםימ

‐לגלגבךמערלוק18וכלהתיךיצצח‐ףאםיקחשונתנ

םיב19ץראהשערתוהזגרלבתםיקרבוריאה‐

ךיתובקעוםיברםימב)ךליבשו(ךיליבשו‐‐ךכרד

ןרהאוהשמ‐דיב‐‐ךמעןאצכתיחנ20ועדנאל

םכנזאוטהיתרותימעהניזאהףסאלליכשמ78

םדק‐ינמתודיחהעיבאיפלשמבהחתפא2יפ‐ירמאל

דחכנאל4ונל‐ורפסוניתובאוםעדנוונעמשרשא3

וזוזעוהוהיתולהתםירפסמןורחארודל‐‐םהינבמ

םשהרותובקעיבתודעםקיו5השערשאויתאלפנו

םהינבלםעידוהל‐‐וניתובא‐תאהוצרשאלארשיב

ורפסיוומקיודלויםינב‐‐ןורחארודועדיןעמל6

‐יללעמוחכשיאלוםלסכםיהלאבומישיו7םהינבל

ררוסרוד‐‐םתובאכויהיאלו8ורצניויתוצמולא

9וחורלא‐תאהנמאנ‐אלוובלןיכה‐אלרודהרמו

אל10ברקםויבוכפהתשק‐ימוריקשונםירפא‐ינב

וחכשיו11תכללונאמותרותבוםיהלאתירבורמש

השעםתובאדגנ12םארהרשאויתואלפנוויתולילע

םריבעיוםיעקב13ןעצ‐הדשםירצמץראבאלפ

הלילה‐לכוםמויןנעבםחניו14דנ‐ומכםימ‐בציו

תומהתכקשיורבדמבםירצעקבי15שארואב

17םימתורהנכדרויועלסמםילזונאצויו16הבר

‐וסניו18היצבןוילעתורמל‐‐ול‐אטחלדועופיסויו

םיהלאבורבדיו19םשפנללכא‐לאשל‐‐םבבלבלא

‐הכהןה20רבדמבןחלשךרעל‐‐לאלכויהורמא

תתלכויםחל‐םגהופטשיםילחנו‐‐םימובוזיורוצ

שאורבעתיו‐‐הוהיעמשןכל21ומעלראשןיכי‐םא

ונימאהאליכ22לארשיבהלעףא‐םגובקעיבהקשנ

לעממםיקחשוציו23ותעושיבוחטבאלוםיהלאב

‐ןגדולכאלןמםהילערטמיו24חתפםימשיתלדו

חלשהדיצשיאלכאםיריבאםחל25ומלןתנםימש

ןמיתוזעבגהניוםימשבםידקעסי26עבשלםהל

ףנכףועםימילוחכוראשרפעכםהילערטמיו27

ולכאיו29ויתנכשמלביבסוהנחמברקבלפיו28

םתואתמורז‐אל30םהלאביםתואתודאמועבשיו

גרהיוםהבהלעםיהלאףאו31םהיפבםלכאדוע

‐ואטחתאז‐לכב32עירכהלארשיירוחבוםהינמשמב

םהימילבהב‐לכיו33ויתואלפנבונימאה‐אלודוע

‐ורחשוובשווהושרדוםגרה‐םא34הלהבבםתונשו

36םלאגןוילעלאוםרוצםיהלא‐יכורכזיו35לא

ןוכנ‐אלםבלו37ול‐ובזכיםנושלבוםהיפבוהותפיו

‐‐ןוערפכיםוחראוהו38ותירבבונמאנאלוומע
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ותמח‐לכריעי‐אלוופאבישהלהברהותיחשי‐אלו

המכ40בושיאלוךלוהחורהמהרשב‐יכרכזיו39

לאוסניוובושיו41ןומישיבוהוביצעירבדמבוהורמי

םדפ‐רשאםויודי‐תאורכז‐אל42וותהלארשישודקו

‐הדשבויתפומוויתותאםירצמבםש‐רשא43רצ‐ינמ

45ןויתשי‐לבםהילזנוםהיראיםדלךפהיו44ןעצ

ןתיו46םתיחשתועדרפצוםלכאיוברעםהבחלשי

םנפגדרבבגרהי47הבראלםעיגיוםלוביליסחל

םהינקמוםריעבדרבלרגסיו48למנחבםתומקשו

הרצוםעזוהרבע‐‐ופאןורחםב‐חלשי49םיפשרל

ךשח‐אלופאלביתנסלפי50םיעריכאלמתחלשמ

רוכב‐לכךיו51ריגסהרבדלםתיחוםשפנתוממ

ומעןאצכעסיו52םח‐ילהאבםינואתישארםירצמב

‐תאוודחפאלוחטבלםחניו53רבדמברדעכםגהניו

הז‐רהושדקלובג‐לאםאיביו54םיההסכםהיביוא

לבחבםליפיו‐‐םיוגםהינפמשרגיו55ונימיהתנק

ורמיווסניו56לארשייטבשםהילהאבןכשיוהלחנ

ודגביווגסיו57ורמשאלויתודעוןוילעםיהלא‐תא

םתומבבוהוסיעכיו58הימרתשקכוכפהנםתובאכ

סאמיורבעתיוםיהלאעמש59והואינקיםהיליספבו

61םדאבןכשלהאולשןכשמשטיו60לארשיבדאמ

ומעברחלרגסיו62רצ‐דיבותראפתווזעיבשלןתיו

אלויתלותבושא‐הלכאוירוחב63רבעתהותלחנבו

65הניכבתאלויתנמלאוולפנברחבוינהכ64וללוה

רוחאוירצ‐ךיו66ןיימןנורתמרובגכינדאןשיכץקיו

טבשבוףסוילהאבסאמיו67ומלןתנםלועתפרח

רה‐תאהדוהיטבש‐תארחביו68רחבאלםירפא

הדסיץראכושדקמםימר‐ומכןביו69בהארשאןויצ

ןאצתאלכממוהחקיוודבעדודברחביו70םלועל

לארשיבוומעבקעיבתוערלואיבהתולערחאמ71

םחניויפכתונובתבוובבלםתכםעריו72ותלחנ

ואמט‐‐ךתלחנבםיוגואבםיהלאףסאלרומזמ79

‐תאונתנ2םייעלםלשורי‐תאומשךשדקלכיהתא

ךידיסחרשבםימשהףועללכאמ‐‐ךידבעתלבנ

ןיאוםלשוריתוביבס‐‐םימכםמדוכפש3ץרא‐ותיחל

5וניתוביבסלסלקוגעלונינכשלהפרחונייה4רבוק

6ךתאנקשא‐ומכרעבתחצנלףנאתהוהיהמ‐דע

‐תוכלממלעוךועדי‐אלרשאםיוגהלא‐‐ךתמחךפש

והונ‐תאובקעי‐תאלכאיכ7וארקאלךמשברשא‐

ונומדקירהמםינשארתנועונל‐רכזת‐לא8ומשה

‐לע‐‐ונעשייהלאונרזע9דאמונולדיכ‐‐ךימחר

ןעמלוניתאטח‐לערפכוונליצהוךמש‐דובכרבד

םייגבעדויםהיהלאהיא‐‐םיוגהורמאיהמל10ךמש

אובת11ךופשהךידבע‐םדתמקנוניניעל)םיוגב(

התומתינברתוה‐‐ךעורזלדגכריסאתקנאךינפל

רשאםתפרחםקיח‐לאםיתעבשונינכשלבשהו12

ךלהדונ‐‐ךתיערמןאצוךמעונחנאו13ינדאךופרח

ךתלהתרפסנ‐‐רדורדלםלועל

הערברומזמףסאלתודעםינשש‐לאחצנמל80

העיפוהםיבורכהבשיףסויןאצכגהנ‐‐הניזאהלארשי

ךתרובג‐תאהררוע‐‐השנמוןמינבוםירפאינפל2

ךינפראהוונבישהםיהלא3ונלהתעשילהכלו

תלפתבתנשעיתמ‐דע‐‐תואבצםיהלאהוהי4העשונו

שילשתועמדבומקשתוהעמדםחלםתלכאה5ךמע

םיהלא7ומל‐וגעליוניביאוונינכשלןודמונמישת6

םירצממןפג8העשונוךינפראהוונבישהתואבצ

הישרששרשתוהינפלתינפ9העטתוםיוגשרגתעיסת

11לא‐יזראהיפנעוהלצםירהוסכ10ץרא‐אלמתו

המל12היתוקנוירהנ‐לאוםי‐דעהריצקחלשת

ריזחהנמסרכי13ךרדירבע‐לכהוראוהירדגתצרפ

טבהאנ‐בושתואבצםיהלא14הנעריידשזיזורעימ

ךנימיהעטנ‐רשאהנכו15תאזןפגדקפוהארוםימשמ

תרעגמהחוסכשאבהפרש16ךלהתצמאןב‐לעו

םדא‐ןב‐לעךנימישיא‐לעךדי‐יהת17ודבאיךינפ

19ארקנךמשבווניחתךממגוסנ‐אלו18ךלתצמא

העשונוךינפראהונבישהתואבצםיהלאהוהי

םיהלאלונינרהבףסאלתיתגה‐לעחצנמל81

רונכףת‐ונתוהרמז‐ואש2בקעייהלאלועירהונזוע

ונגחםוילהסכברפוששדחבועקת3לבנ‐םעםיענ

תודע5בקעייהלאלטפשמאוהלארשילקחיכ4
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‐אלתפשםירצמץרא‐לעותאצב‐‐ומשףסוהיב

דודמויפכומכשלבסמיתוריסה6עמשאיתעדי

םעררתסבךנעאךצלחאותארקהרצב7הנרבעת

ךבהדיעאוימעעמש8הלסהבירמימ‐לעךנחבא

אלורזלאךבהיהי‐אל9יל‐עמשת‐םאלארשי

ךלעמה‐‐ךיהלאהוהייכנא10רכנלאלהוחתשת

ימעעמש‐אלו11והאלמאוךיפ‐בחרהםירצמץראמ

תורירשבוהחלשאו12ילהבא‐אללארשיוילוקל

לארשיילעמשימע‐‐ול13םהיתוצעומבוכליםבל

םהירצלעועינכאםהיביואטעמכ14וכלהייכרדב

םלועלםתעיהיוול‐ושחכיהוהייאנשמ15ידיבישא

ךעיבשאשבדרוצמוהטחבלחמוהליכאיו16

ברקבלא‐תדעבבצנםיהלאףסאלרומזמ82

םיעשרינפולוע‐וטפשתיתמ‐דע2טפשיםיהלא

4וקידצהשרוינעםותיולד‐וטפש3הלס‐ואשת

אלוועדיאל5וליצהםיעשרדימןויבאולד‐וטלפ

‐ינא6ץראידסומ‐לכוטומיוכלהתיהכשחב‐‐וניבי

םדאכןכא7םכלכןוילעינבוםתאםיהלאיתרמא

הטפשםיהלאהמוק8ולפתםירשהדחאכוןותומת

םיוגה‐לכבלחנתהתא‐יכץראה

‐לאךל‐ימד‐לאםיהלאבףסאלרומזמריש83

ןוימהיךיביואהנה‐יכ2לאטקשת‐לאושרחת

וצעיתיודוסומירעיךמע‐לע3שארואשנךיאנשמו

רכזי‐אלויוגמםדיחכנווכל‐‐ורמא4ךינופצ‐לע

תירבךילעודחיבלוצעוניכ5דועלארשי‐םש

לבג7םירגהובאומםילאעמשיוםודאילהא6ותרכי

הולנרושא‐םג8רוציבשי‐םעתשלפקלמעוןומעו

ןידמכםהל‐השע9הלסטול‐ינבלעורזויהםמע

ויהראד‐ןיעבודמשנ10ןושיקלחנבןיביכארסיסכ

חבזכובאזכוברעכומיבידנומתיש11המדאלןמד

‐‐ונלהשרינורמארשא12ומיכיסנ‐לכענמלצכו

‐ינפלשקכלגלגכומתישיהלא13םיהלאתואנתא

ןכ15םירהטהלתהבהלכורעי‐רעבתשאכ14חור

םהינפאלמ16םלהבתךתפוסבוךרעסבםפדרת

דע‐ידעולהביוושבי17הוהיךמשושקביוןולק

ךדבלהוהיךמשהתא‐יכ‐‐ועדיו18ודבאיוורפחיו

ץראה‐לכ‐לעןוילע

‐המברומזמחרק‐ינבלתיתגה‐לעחצנמל84

התלכ‐םגוהפסכנ2תואבצהוהי‐‐ךיתונכשמתודידי

יח‐לאלאוננרי‐‐ירשבויבלהוהיתורצחל‐‐ישפנ

התש‐רשא‐‐הלןקרורדותיבהאצמרופצ‐םג3

4יהלאויכלמ‐‐תואבצהוהיךיתוחבזמ‐תאהיחרפא

םדאירשא5הלסךוללהידוע‐‐ךתיביבשויירשא

‐‐אכבהקמעבירבע6םבבלבתולסמךבול‐זוע

ליחמוכלי7הרומהטעיתוכרב‐םגוהותישיןיעמ

תואבצםיהלאהוהי8ןויצבםיהלא‐לאהאריליח‐לא

הארוננגמ9הלסבקעייהלאהניזאהיתלפתהעמש

ךירצחבםוי‐בוטיכ10ךחישמינפטבהוםיהלא

‐ילהאברודמיהלאתיבבףפותסה‐‐יתרחבףלאמ

ןתידובכוןחםיהלאהוהי‐‐ןגמושמשיכ11עשר

‐‐תואבצהוהי12םימתבםיכלהלבוט‐ענמיאלהוהי

ךבחטבםדאירשא

ךצראהוהיתיצרברומזמחרק‐ינבלחצנמל85

‐לכתיסכךמעןועתאשנ2בקעי)תיבש(תובשתבש

ןורחמתובישהךתרבע‐לכתפסא3הלסםתאטח

םלועלה5ונמעךסעכרפהוונעשייהלאונבוש4ךפא

בושתהתא‐אלה6רדורדלךפאךשמתונב‐ףנאת

ךעשיוךדסחהוהיונארה7ךב‐וחמשיךמעווניחת

רבדייכהוהילאהרבדי‐המ‐‐העמשא8ונל‐ןתת

ךא9הלסכלובושי‐לאווידיסח‐לאוומע‐לא‐‐םולש

‐דסח10ונצראבדובכןכשלועשיויארילבורק

חמצתץראמתמא11וקשנםולשוקדצושגפנתמאו

ןתתונצראובוטהןתיהוהי‐םג12ףקשנםימשמקדצו

וימעפךרדלםשיוךלהיוינפלקדצ13הלובי

ינע‐יכ‐‐יננעךנזאהוהי‐הטהדודלהלפת86

ךדבעעשוהינאדיסח‐יכישפנהרמש2ינאןויבאו

ארקאךילאיכינדאיננח3ךילאחטובה‐‐יהלאהתא

אשאישפנינדאךילאיכךדבעשפנחמש4םויה‐לכ

6ךיארק‐לכלדסח‐ברוחלסובוטינדאהתא‐יכ5
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םויב7יתונונחתלוקבהבישקהויתלפתהוהיהניזאה

ינדאםיהלאבךומכ‐ןיא8יננעתיכךארקאיתרצ

ווחתשיוואובי‐‐תישערשאםיוג‐לכ9ךישעמכןיאו

השעוהתאלודג‐יכ10ךמשלודבכיוינדאךינפל

‐‐ךכרדהוהיינרוה11ךדבלםיהלאהתאתואלפנ

ינדאךדוא12ךמשהאריליבבלדחיךתמאבךלהא

ךדסח‐יכ13םלועלךמשהדבכאויבבל‐לכב‐‐יהלא

Sheol)היתחתלואשמישפנתלצהוילעלודג h7585)14

אלוישפנושקבםיצירעתדעוילע‐ומקםידזםיהלא

םיפאךראןונחוםוחר‐לאינדאהתאו15םדגנלךומש

ךדבעלךזע‐הנתיננחוילאהנפ16תמאודסח‐ברו

ואריוהבוטלתואימע‐השע17ךתמא‐ןבלהעישוהו

ינתמחנוינתרזעהוהיהתא‐יכ‐‐ושביויאנש

שדק‐יררהבותדוסירישרומזמחרק‐ינבל87

3בקעיתונכשמלכמ‐‐ןויצירעשהוהיבהא2

בהרריכזא4הלסםיהלאהריע‐‐ךברבדמתודבכנ

5םש‐דליהזשוכ‐םערצותשלפהנהיעדיל‐‐לבבו

6ןוילעהננוכיאוהוהב‐דלישיאושיא‐‐רמאיןויצלו

םירשו7הלסםש‐דליהזםימעבותכברפסי‐‐הוהי

ךביניעמ‐לכ‐‐םיללחכ

תונעלתלחמ‐לעחצנמלחרק‐ינבלרומזמריש88

‐םוי‐‐יתעושייהלאהוהיביחרזאהןמיהלליכשמ

ךנזאהטהיתלפתךינפלאובת2ךדגנהלילביתקעצ

ועיגהלואשלייחוישפנתוערבהעבש‐יכ3יתנרל

(Sheol h7585)4ןיארבגכיתייהרובידרוי‐םעיתבשחנ‐

אלרשא‐‐רבקיבכשםיללחומכישפחםיתמב5ליא

תויתחתרובבינתש6ורזגנךדימהמהודועםתרכז

ךירבשמ‐לכוךתמחהכמסילע7תולצמבםיכשחמב

ומלתובעותינתשינממיעדימתקחרה8הלסתינע

הוהיךיתארקינע‐ינמהבאדיניע9אצאאלואלכ

אלפ‐השעתםיתמלה10יפכךילאיתחטשםוי‐לכב

ךדסחרבקברפסיה11הלסךודויומוקיםיאפר‐םא

ךתקדצוךאלפךשחבעדויה12ןודבאבךתנומא

יתלפתרקבבויתעושהוהיךילאינאו13הישנץראב

15ינממךינפריתסתישפנחנזתהוהיהמל14ךמדקת

ורבעילע16הנופאךימאיתאשנרענמעוגוינאינע

םויה‐לכםימכינובס17ינתותמצךיתועבךינורח

יעדימערובהאינממתקחרה18דחיילעופיקה

ךשחמ

םלועהוהיידסחביחרזאהןתיאלליכשמ89

‐יתרמא‐יכ2יפבךתנומאעידוארדורדלהרישא

יתרכ3םהבךתנומאןכתםימשהנבידסחםלוע‐

ןיכאםלוע‐דע4ידבעדודליתעבשניריחבלתירב

םימשודויו5הלסךאסכרודו‐רדליתינבוךערז

קחשבימיכ6םישדקלהקבךתנומא‐ףאהוהיךאלפ

ץרענלא7םילאינבבהוהילהמדיהוהילךרעי

יהלאהוהי8ויביבס‐לכ‐לעארונוהברםישדק‐דוסב

התא9ךיתוביבסךתנומאוהיןיסחךומכ‐ימ‐‐תואבצ

התא10םחבשתהתאוילגאושבםיהתואגבלשומ

ךל11ךיביואתרזפךזעעורזבבהרללחכתאכד

ןופצ12םתדסיהתאהאלמולבתץראךל‐ףאםימש

ךל13וננריךמשבןומרחורובתםתארבהתאןימיו

טפשמוקדצ14ךנימיםורתךדיזעתהרובג‐םעעורז

םעהירשא15ךינפומדקיתמאודסחךאסכןוכמ

ןוליגיךמשב16ןוכלהיךינפ‐רואבהוהיהעורתיעדי

התאומזעתראפת‐יכ17ומוריךתקדצבוםויה‐לכ

וננגמהוהיליכ18ונינרק)םורת(םירתךנוצרבו

‐ךידיסחלןוזחבתרבדזא19ונכלמלארשישודקלו

םעמרוחביתומירהרובג‐לערזעיתיושרמאתו‐

רשא21ויתחשמישדקןמשבידבעדודיתאצמ20

ובביואאישי‐אל22ונצמאתיעורז‐ףאומעןוכתידי

ויאנשמווירצוינפמיתותכו23וננעיאלהלוע‐ןבו

25ונרקםורתימשבוומעידסחויתנומאו24ףוגא

יבאינארקיאוה26ונימיתורהנבוודיםיביתמשו

ןוילעוהנתארוכבינא‐ףא27יתעושירוצוילאהתא

ידסחול)‐רמשא(‐רומשאםלועל28ץרא‐יכלמל

ימיכואסכווערזדעליתמשו29ולתנמאניתירבו

31ןוכליאליטפשמבויתרותוינבובזעי‐םא30םימש

טבשביתדקפו32ורמשיאליתוצמווללחייתקח‐םא

‐אלוומעמריפא‐אלידסחו33םנועםיעגנבוםעשפ
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אליתפשאצומויתירבללחא‐אל34יתנומאברקשא

וערז36בזכאדודל‐םאישדקביתעבשנתחא35הנשא

םלועןוכיחריכ37ידגנשמשכואסכוהיהיםלועל

תרבעתהסאמתותחנזהתאו38הלסןמאנקחשבדעו

ורזנץראלתללחךדבעתירבהתראנ39ךחישמ‐םע

והסש41התחמוירצבמתמשויתרדג‐לכתצרפ40

ןימיתומירה42וינכשלהפרחהיהךרדירבע‐לכ

אלווברחרוצבישת‐ףא43ויביוא‐לכתחמשהוירצ

ץראלואסכוורהטמתבשה44המחלמבותמיקה

השובוילעתיטעהוימולעימיתרצקה45התרגמ

שא‐ומכרעבתחצנלרתסתהוהיהמ‐דע46הלס

‐לכתארבאוש‐המ‐לעדלח‐המינא‐רכז47ךתמח

ושפנטלמיתומ‐האריאלוהיחירבגימ48םדא‐ינב

Sheol)הלסלואש‐דימ h7585)49םינשארהךידסחהיא

תפרחינדארכז50ךתנומאבדודלתעבשנינדא

ופרחרשא51םימעםיבר‐לכיקיחביתאשךידבע

הוהיךורב52ךחישמתובקעופרחרשאהוהיךיביוא

ןמאוןמאםלועל

התאןועמ‐‐ינדאםיהלאה‐שיאהשמלהלפת90

ץראללוחתו‐‐ודליםירהםרטב2רדורדבונלתייה

‐דעשונאבשת3לאהתאםלוע‐דעםלועמולבתו

‐‐ךיניעבםינשףלאיכ4םדא‐ינבובושרמאתואכד

הנשםתמרז5הלילבהרומשאורבעייכלומתאםויכ

ברעלףלחוץיצירקבב6ףלחיריצחכרקבבויהי

8ונלהבנךתמחבוךפאבונילכ‐יכ7שביוללומי

יכ9ךינפרואמלונמלעךדגנלוניתנוע)התש(תש

‐ימי10הגה‐ומכונינשונילכךתרבעבונפונימי‐לכ

‐‐הנשםינומשתרובגבםאוהנשםיעבשםהבוניתונש

ךפאזעעדוי‐ימ11הפענושיחזג‐יכןואולמעםבהרו

בבלאבנועדוהןכונימיתונמל12ךתרבעךתאריכו

14ךידבע‐לעםחנהויתמ‐דעהוהיהבוש13המכח

15ונימי‐לכבהחמשנוהננרנוךדסחרקבבונעבש

‐לאהארי16הערוניארתונשונתינעתומיכונחמש

ינדאםעניהיו17םהינב‐לעךרדהוךלעפךידבע

ונידיהשעמוונילעהננוכונידיהשעמוונילע‐‐וניהלא

והננוכ

‐‐רמא2ןנולתיידשלצבןוילערתסבבשי91

ךליציאוהיכ3וב‐חטבאיהלאיתדוצמויסחמהוהיל

‐תחתו‐‐ךלךסיותרבאב4תווהרבדמשוקיחפמ

דחפמארית‐אל5ותמאהרחסוהנצהסחתויפנכ

בטקמךלהילפאברבדמ6םמויףועיץחמהליל

ךילאךנימימהבברו‐‐ףלאךדצמלפי7םירהצדושי

9הארתםיעשרתמלשוטיבתךיניעבקר8שגיאל

הנאת‐אל10ךנועמתמשןוילעיסחמהוהיהתא‐יכ

‐הוציויכאלמיכ11ךלהאבברקי‐אלעגנוהערךילא

ףגת‐ןפךנואשיםיפכ‐לע12ךיכרד‐לכבךרמשלךל

ריפכסמרתךרדתןתפולחש‐לע13ךלגרןבאב

15ימשעדי‐יכוהבגשאוהטלפאוקשחיביכ14ןינתו

והדבכאווהצלחאהרצביכנא‐ומע‐‐והנעאוינארקי

יתעושיבוהאראווהעיבשאםימיךרא16

הוהילתודהלבוטבתבשהםוילרישרומזמ92

ךתנומאוךדסחרקבבדיגהל2ןוילעךמשלרמזלו

יכ4רונכבןויגהילעלבנ‐ילעורושע‐ילע3תולילב

ולדג‐המ5ןנראךידיישעמבךלעפבהוהיינתחמש

אלרעב‐שיא6ךיתבשחמוקמעדאמהוהיךישעמ

בשעומכםיעשרחרפב7תאז‐תאןיבי‐אלליסכועדי

‐םורמהתאו8דע‐ידעםדמשהלןואילעפ‐לכוציציו

ךיביאהנה‐יכ‐‐הוהיךיביאהנהיכ9הוהיםלעל‐

ינרקםיארכםרתו10ןואילעפ‐לכודרפתיודבאי

ילעםימקבירושביניעטבתו11ןנערןמשביתלב

זראכחרפירמתכקידצ12ינזאהנעמשת‐‐םיערמ

וניהלאתורצחבהוהיתיבבםילותש13הגשיןונבלב

15ויהיםיננערוםינשדהבישבןובונידוע14וחירפי

וב)התלוע(התלע‐אלוירוצהוהירשי‐יכדיגהל

‐ףארזאתהזעהוהישבלשבלתואגךלמהוהי93

3התאםלועמזאמךאסכןוכנ2טומת‐לבלבתןוכת

תורהנואשיםלוקתורהנואשנ‐‐הוהיתורהנואשנ

רידאםי‐ירבשמםירידא‐‐םיברםימתולקמ4םיכד
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שדק‐הואנךתיבל‐‐דאמונמאנךיתדע5הוהיםורמב

םימיךראלהוהי

טפשאשנה2עיפוהתומקנלאהוהיתומקנ‐לא94

‐דעהוהיםיעשריתמ‐דע3םיאג‐לעלומגבשהץראה

‐לכורמאתיקתעורבדיועיבי4וזלעיםיעשריתמ

הנמלא6ונעיךתלחנוואכדיהוהיךמע5ןואילעפ

‐אלוהי‐האריאלורמאיו7וחצריםימותיווגרהירגו

יתמםיליסכוםעבםירעבוניב8בקעייהלאןיבי

טיביאלהןיערצי‐םאעמשיאלהןזאעטנה9וליכשת

‐‐הוהי11תעדםדאדמלמהחיכויאלהםיוגרסיה10

‐רשארבגהירשא12לבההמה‐יכםדאתובשחמעדי

ימימולטיקשהל13ונדמלתךתרותמוהיונרסית

ומעהוהישטי‐אליכ14תחשעשרלהרכידע‐‐ער

וירחאוטפשמבושיקדצ‐דע‐יכ15בזעיאלותלחנו

ילבציתי‐ימםיערמ‐םעילםוקי‐ימ16בל‐ירשי‐לכ

הנכשטעמכ‐‐ילהתרזעהוהיילול17ןואילעפ‐םע

הוהיךדסחילגרהטמיתרמא‐םא18ישפנהמוד

ועשעשיךימוחנת‐‐יברקביפערשברב19ינדעסי

21קח‐ילעלמערציתווהאסכךרבחיה20ישפנ

ילהוהייהיו22ועישרייקנםדוקידצשפנ‐לעודוגי

‐‐םנואתאםהילעבשיו23יסחמרוצליהלאובגשמל

וניהלאהוהיםתימציםתימציםתערבו

המדקנ2ונעשירוצלהעירנהוהילהננרנוכל95

הוהילודגלאיכ3ולעירנתורמזבהדותבוינפ

ץרא‐ירקחמודיברשא4םיהלא‐לכ‐לעלודגךלמו

תשביווהשעאוהוםיהול‐רשא5ולםירהתפעותו

הוהי‐ינפלהכרבנהערכנוהוחתשנואב6ורציוידי

ודיןאצוותיערמםעונחנאו‐‐וניהלאאוהיכ7ונשע

הבירמכםכבבלושקת‐לא8ועמשתולקב‐םאםויה

‐םגינונחבםכיתובאינוסנרשא9רבדמבהסמםויכ

םערמאו‐‐רודבטוקאהנשםיעברא10ילעפואר

יתעבשנ‐רשא11יכרדועדי‐אלםהוםהבבליעת

יתחונמ‐לאןואבי‐םאיפאב

2ץראה‐לכהוהילוריששדחרישהוהילוריש96

3ותעושיםויל‐םוימורשבומשוכרבהוהילוריש

לודגיכ4ויתואלפנםימעה‐לכבודובכםיוגבורפס

‐לכיכ5םיהלא‐לכ‐לעאוהארונדאמללהמוהוהי

רדהו‐דוה6השעםימשהוהיוםילילאםימעהיהלא

תוחפשמהוהילובה7ושדקמבתראפתוזעוינפל

ומשדובכהוהילובה8זעודובכהוהילובהםימע

‐תרדהבהוהילווחתשה9ויתורצחלואבוהחנמ‐ואש

‐ךלמהוהיםיוגבורמא10ץראה‐לכוינפמוליחשדק

11םירשימבםימעןידיטומת‐לבלבתןוכת‐ףא‐

זלעי12ואלמוםיהםעריץראהלגתוםימשהוחמשי

הוהיינפל13רעי‐יצע‐לכוננריזאוב‐רשא‐לכוידש

םימעוקדצבלבת‐טפשיץראהטפשלאביכ‐‐אביכ

ותנומאב

ןנע2םיברםייאוחמשיץראהלגתךלמהוהי97

וינפלשא3ואסכןוכמטפשמוקדצויביבסלפרעו

התארלבתויקרבוריאה4וירצביבסטהלתוךלת

ינפלמהוהיינפלמוסמנגנודכ‐‐םירה5ץראהלחתו

םימעה‐לכוארווקדצםימשהודיגה6ץראה‐לכןודא

םילילאבםיללהתמה‐‐לספידבע‐לכושבי7ודובכ

הנלגתוןויצחמשתוהעמש8םיהלא‐לכול‐ווחתשה

הוהיהתא‐יכ9הוהיךיטפשמןעמל‐‐הדוהיתונב

10םיהלא‐לכ‐לעתילענדאמץראה‐לכ‐לעןוילע

םיעשרדימוידיסחתושפנרמשער‐ואנשהוהייבהא

וחמש12החמשבל‐ירשילוקידצלערזרוא11םליצי

ושדקרכזלודוהוהוהיבםיקידצ

השעתואלפנ‐יכ‐‐שדחרישהוהילורישרומזמ98

ותעושיהוהיעידוה2ושדקעורזוונימיול‐העישוה

תיבל‐‐ותנומאוודסחרכז3ותקדצהלגםיוגהיניעל

4וניהלאתעושיתא‐‐ץרא‐יספא‐לכוארלארשי

ורמז5ורמזווננרווחצפץראה‐לכהוהילועירה

לוקותורצצחב6הרמזלוקורונכברונכבהוהיל

ואלמוםיהםערי7הוהיךלמהינפלועירה‐‐רפוש

9וננריםירהדחיףכ‐ואחמיתורהנ8הביבשיולבת
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קדצבלבת‐טפשיץראהטפשלאביכ‐‐הוהיינפל

םירשימבםימעו

ץראהטונתםיבורכבשיםימעוזגריךלמהוהי99

ודוי3םימעה‐לכ‐לעאוהםרולודגןויצבהוהי2

בהאטפשמךלמזעו4אוהשודקארונולודגךמש

תישעהתאבקעיבהקדצוטפשמםירשימתננוכהתא

שודקוילגרםדהלווחתשהווניהלאהוהיוממור5

םיארקומשיארקבלאומשווינהכבןרהאוהשמ6אוה

ורמשםהילארבדיןנעדומעב7םנעיאוהוהוהי‐לא

לאםתינעהתאוניהלאהוהי8ומל‐ןתנקחוויתדע

הוהיוממור9םתולילע‐לעםקנוםהלתייהאשנ

וניהלאהוהישודק‐יכושדקרהלווחתשהווניהלא

2ץראה‐לכהוהילועירההדותלרומזמ100

יכ‐‐ועד3הננרבוינפלואבהחמשבהוהי‐תאודבע

ומע‐‐ונחנא)ולו(אלוונשע‐אוהםיהלאאוההוהי

הלהתבויתרצח‐‐הדותבוירעשואב4ותיערמןאצו

‐דעוודסחםלועלהוהיבוט‐יכ5ומשוכרבול‐ודוה

ותנומארדורד

הוהיךלהרישאטפשמו‐דסחרומזמדודל101

ילאאובתיתמ‐‐םימתךרדבהליכשא2הרמזא

דגנלתישא‐אל3יתיבברקביבבל‐םתבךלהתא

4יבקבדיאליתאנשםיטס‐השעלעילב‐רבד‐‐יניע

)ינשלמ(ינשולמ5עדאאלערינממרוסישקעבבל

‐בבלבחרוםיניע‐הבגתימצאותוא‐‐והעררתסב

ידמעתבשל‐‐ץרא‐ינמאנביניע6לכואאלותא‐

ברקבבשי‐אל7ינתרשיאוה‐‐םימתךרדבךלה

8יניעדגנלןוכי‐אל‐‐םירקשרבדהימרהשע‐‐יתיב

הוהי‐ריעמתירכהלץרא‐יעשר‐לכתימצאםירקבל

ןואילעפ‐לכ

וחישךפשיהוהיינפלו‐‐ףטעי‐יכינעלהלפת102

רתסת‐לא2אובתךילאיתעושויתלפתהעמשהוהיב

ארקאםויבךנזאילא‐הטהיל‐רצםויב‐‐ינממךינפ

ורחנדקומכיתומצעוימיןשעבולכ‐יכ3יננערהמ

5ימחללכאמיתחכש‐יכיבלשביובשעכ‐הכוה4

תאקליתימד6ירשבלימצעהקבד‐‐יתחנאלוקמ

רופצכ‐‐היהאויתדקש7תוברחסוככיתייהרבדמ

יביללוהמיביואינופרחםויה‐לכ8גג‐לעדדוב

יתכסמיכבביוקשויתלכאםחלכרפא‐יכ9ועבשנ

ימי11ינכילשתוינתאשניכ‐‐ךפצקוךמעז‐ינפמ10

םלועלהוהיהתאו12שביאבשעכינאויוטנלצכ

ןויצםחרתםוקתהתא13רדורדלךרכזובשת

‐תאךידבעוצר‐יכ14דעומאב‐יכהננחלתע‐יכ

הוהיםש‐תאםיוגוארייו15וננחיהרפע‐תאוהינבא

‐‐ןויצהוהיהנב‐יכ16ךדובכ‐תאץראהיכלמ‐לכו

הזב‐אלורערעהתלפת‐לאהנפ17ודובכבהארנ

ארבנםעוןורחארודלתאזבתכת18םתלפת‐תא

‐לאםימשמהוהיושדקםורממףיקשה‐יכ19הי‐ללהי

21התומתינבחתפלריסאתקנאעמשל20טיבהץרא

ץבקהב22םלשוריבותלהתוהוהיםשןויצברפסל

ךרדבהנע23הוהי‐תאדבעלתוכלממוודחיםימע

ימייצחבינלעתלאילא‐‐רמא24ימירצק)יחכ(וחכ

השעמותדסיץראהםינפל25ךיתונשםירודרודב

דגבכםלכודמעתהתאו‐‐ודבאיהמה26םימשךידי

ךיתונשואוה‐התאו27ופלחיוםפילחתשובלכולבי

ןוכיךינפלםערזוונוכשיךידבע‐ינב28ומתיאל

‐תאיברק‐לכוהוהי‐תאישפניכרבדודל103

‐לכיחכשת‐לאוהוהי‐תאישפניכרב2ושדקםש

יכיאולחת‐לכלאפרהיכנוע‐לכלחלסה3וילומג

5םימחרודסחיכרטעמהיכייחתחשמלאוגה4

השע6יכירוענרשנכשדחתתךידעבוטבעיבשמה

ויכרדעידוי7םיקושע‐לכלםיטפשמוהוהיתוקדצ

הוהיןונחוםוחר8ויתולילעלארשיינבלהשמל

םלועלאלוביריחצנל‐אל9דסח‐ברוםיפאךרא

ונילעלמגוניתנועכאלוונלהשעוניאטחכאל10רוטי

ויארי‐לעודסחרבג‐‐ץראה‐לעםימשהבגכיכ11

וניעשפ‐תאונממקיחרה‐‐ברעממחרזמקחרכ12

‐יכ14ויארי‐לעהוהיםחר‐‐םינב‐לעבאםחרכ13

ריצחכשונא15ונחנארפע‐יכרוכזונרציעדיאוה

ונניאווב‐הרבעחוריכ16ץיציןכהדשהץיצכוימי
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‐דעוםלועמהוהידסחו17ומוקמדועונריכי‐אלו

ותירבירמשל18םינבינבלותקדצוויארי‐לע‐‐םלוע

ואסכןיכהםימשב‐‐הוהי19םתושעלוידקפירכזלו

ירבגויכאלמהוהיוכרב20הלשמלכבותוכלמו

‐לכהוהיוכרב21ורבדלוקבעמשלורבדישעחכ

‐וישעמ‐לכהוהיוכרב22ונוצרישעויתרשמ‐‐ויאבצ

הוהי‐תאישפניכרבותלשממתומקמ‐לכב‐

דאמתלדגיהלאהוהיהוהי‐תאישפניכרב104

םימשהטונהמלשכרוא‐הטע2תשבלרדהודוה

ובוכרםיבע‐םשהויתוילעםימבהרקמה3העיריכ

ויתרשמתוחורויכאלמהשע4חור‐יפנכ‐לעךלהמה

דעוםלועטומת‐לבהינוכמ‐לעץרא‐דסי5טהלשא

‐ןמ7םימודמעיםירה‐לעותיסכשובלכםוהת6

ודריםירהולעי8ןוזפחיךמערלוק‐ןמןוסוניךתרעג

‐לבתמש‐לובג9םהלתדסיהזםוקמ‐לא‐‐תועקב

םיניעמחלשמה10ץראהתוסכלןובשי‐לבןורבעי

ידשותיח‐לכוקשי11ןוכלהיםירהןיבםילחנב

ןוכשיםימשה‐ףועםהילע12םאמצםיארפורבשי

ירפמויתוילעמםירההקשמ13לוק‐ונתיםיאפעןיבמ

בשעוהמהבלריצחחימצמ14ץראהעבשתךישעמ

חמשיןייו15ץראה‐ןמםחלאיצוהלםדאהתדבעל

שונא‐בבלםחלוןמשמםינפליהצהל‐‐שונא‐בבל

עטנרשאןונבליזרא‐‐הוהייצעועבשי16דעסי

18התיבםישורבהדיסחוננקיםירפצםש‐רשא17

השע19םינפשלהסחמםיעלסםילעילםיהבגהםירה

יהיוךשח‐תשת20ואובמעדישמשםידעומלחרי

םיגאשםיריפכה21רעי‐ותיח‐לכשמרת‐וב‐‐הליל

ןופסאישמשהחרזת22םלכאלאמשקבלוףרטל

ותדבעלוולעפלםדאאצי23ןוצבריםתנועמ‐לאו

המכחבםלכ‐‐הוהיךישעמובר‐המ24ברע‐ידע

בחרו‐‐לודגםיההז25ךנינקץראההאלמתישע

26תולדג‐םעתונטקתויחרפסמןיאושמר‐םשםידי

םלכ27וב‐קחשלתרצי‐הזןתיולןוכלהיתוינאםש

ןוטקליםהלןתת28ותעבםלכאתתל‐‐ןורבשיךילא

ףסתןולהביךינפריתסת29בוטןועבשיךדיחתפת

ןוארביךחורחלשת30ןובושיםרפע‐לאוןועוגיםחור

חמשיםלועלהוהידובכיהי31המדאינפשדחתו

םירהבעגידערתוץראלטיבמה32וישעמבהוהי

ידועביהלאלהרמזאייחבהוהילהרישא33ונשעיו

םיאטחומתי35הוהיבחמשאיכנאיחישוילעברעי34

הוהי‐תאישפניכרב‐‐םניאדועםיעשרוץראה‐ןמ

הי‐וללה

םימעבועידוהומשבוארקהוהילודוה105

3ויתואלפנ‐לכבוחישול‐ורמזול‐וריש2ויתולילע

ושרד4הוהיישקבמבלחמשיושדקםשבוללהתה

‐רשאויתואלפנ‐‐ורכז5דימתוינפושקבוזעוהוהי

ינבודבעםהרבאערז6ויפ‐יטפשמוויתפמהשע

ויטפשמץראה‐לכבוניהלאהוהיאוה7ויריחבבקעי

רשא9רודףלאלהוצרבדותירבםלועלרכז8

בקעילהדימעיו10קחשילותעובשוםהרבא‐תאתרכ

‐תאןתאךל‐‐רמאל11םלועתירבלארשילקחל

טעמכרפסמיתמםתויהב12םכתלחנלבחןענכ‐ץרא

םע‐לאהכלמממיוג‐לאיוגמוכלהתיו13הבםירגו

םיכלמםהילעחכויוםקשעלםדאחינה‐אל14רחא

בערארקיו16וערת‐לאיאיבנלויחישמבועגת‐לא15

שיאםהינפלחלש17רבשםחל‐הטמ‐לכץראה‐לע

לזרב)ולגר(וילגרלבכבונע18ףסוירכמנדבעל

והתפרצהוהיתרמא‐‐ורבד‐אבתע‐דע19ושפנהאב

ומש21והחתפיוםימעלשמוהריתיוךלמחלש20

ושפנבוירשרסאל22ונינק‐לכבלשמוותיבלןודא

‐ץראברגבקעיוםירצמלארשיאביו23םכחיוינקזו

ךפה25וירצמוהמצעיודאמומע‐תארפיו24םח

ודבעהשמחלש26וידבעבלכנתהלומעאנשלםבל

םיתפמוויתותאירבדםב‐ומש27וב‐רחברשאןרהא

וירבד‐תאורמ‐אלוךשחיוךשחחלש28םחץראב

םתגד‐תאתמיוםדלםהימימ‐תאךפה29)ורבד(

רמא31םהיכלמירדחבםיעדרפצםצראץרש30

שאדרבםהימשגןתנ32םלובג‐לכבםינכברעאביו

םלובגץערבשיוםתנאתוםנפגךיו33םצראבתובהל

‐לכלכאיו35רפסמןיאוקליוהבראאביורמא34
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רוכב‐לכךיו36םתמדאירפלכאיוםצראבבשע

בהזוףסכבםאיצויו37םנוא‐לכלתישארםצראב

לפנ‐יכםתאצבםירצמחמש38לשוכויטבשבןיאו

הלילריאהלשאוךסמלןנעשרפ39םהילעםדחפ

רוצחתפ41םעיבשיםימשםחלוולשאביולאש40

ושדקרבד‐תארכז‐יכ42רהנתויצבוכלהםימובוזיו

‐תאהנרבןוששבומעאצויו43ודבעםהרבא‐תא

ושרייםימאללמעוםיוגתוצראםהלןתיו44ויריחב

הי‐וללהורצניויתרותו‐‐ויקחורמשירובעב45

םלועליכ‐‐בוט‐יכהוהילודוההי‐וללה106

ותלהת‐לכעימשיהוהיתורובגללמי‐‐ימ2ודסח

ינרכז4תע‐לכבהקדצהשעטפשמירמשירשא3

תבוטבתוארל5ךתעושיבינדקפךמעןוצרבהוהי

6ךתלחנ‐םעללהתהלךיוגתחמשבחמשל‐‐ךיריחב

םירצמבוניתובא7ונעשרהוניועהוניתובא‐םעונאטח

ךידסחבר‐תאורכזאל‐‐ךיתואלפנוליכשה‐אל

עידוהל‐‐ומשןעמלםעישויו8ףוס‐םיבםי‐לעורמיו

תומהתבםכילויוברחיוףוס‐םיברעגיו9ותרובג‐תא

11ביואדימםלאגיואנושדימםעישויו10רבדמכ

ונימאיו12רתונאלםהמדחאםהירצםימ‐וסכיו

וכח‐אלוישעמוחכשורהמ13ותלהתורישיוירבדב

15ןומישיבלא‐וסניורבדמבהואתוואתיו14ותצעל

השמלואנקיו16םשפנבןוזרחלשיוםתלאשםהלןתיו

ןתדעלבתוץרא‐חתפת17הוהישודקןרהאלהנחמב

הבהלםתדעבשא‐רעבתו18םריבאתדע‐לעסכתו

הכסמלווחתשיוברחבלגע‐ושעי19םיעשרטהלת

21בשעלכארושתינבתבםדובכ‐תאורימיו20

תואלפנ22םירצמבתולדגהשע‐‐םעישומלאוחכש

םדימשהלרמאיו23ףוס‐םי‐לעתוארונםחץראב

ותמחבישהלוינפלץרפבדמע‐‐וריחבהשמילול

ורבדלונימאה‐אלהדמחץראבוסאמיו24תיחשהמ

ודיאשיו26הוהילוקבועמשאלםהילהאבונגריו25

םיוגבםערזליפהלו27רבדמבםתואליפהל‐‐םהל

ולכאיורועפלעבלודמציו28תוצראבםתורזלו

הפגמםב‐ץרפתוםהיללעמבוסיעכיו29םיתמיחבז

בשחתו31הפגמהרצעתוללפיוסחניפדמעיו30

ימ‐לעופיצקיו32םלוע‐דערדורדלהקדצלול

וחור‐תאורמה‐יכ33םרובעבהשמלעריוהבירמ

רמארשא‐‐םימעה‐תאודימשה‐אל34ויתפשבאטביו

36םהישעמודמליוםיוגבוברעתיו35םהלהוהי

‐תאוחבזיו37שקומלםהלויהיוםהיבצע‐תאודבעיו

‐םדיקנםדוכפשיו38םידשל‐‐םהיתונב‐תאוםהינב

ףנחתוןענכיבצעלוחבזרשא‐‐םהיתונבוםהינב

םהיללעמבונזיוםהישעמבואמטיו39םימדבץראה

םנתיו41ותלחנ‐תאבעתיוומעבהוהיףא‐רחיו40

םהיביואםוצחליו42םהיאנשםהבולשמיוםיוג‐דיב

ורמיהמהוםליציתוברםימעפ43םדיתחתוענכיו

ועמשב‐‐םהלרצבאריו44םנועבוכמיוםתצעב

46ודסחברכםחניוותירבםהלרכזיו45םתנר‐תא

ונעישוה47םהיבוש‐לכינפל‐‐םימחרלםתואןתיו

ךשדקםשלתודהלםיוגה‐ןמונצבקווניהלאהוהי

‐ןמלארשייהלאהוהיךורב48ךתלהתבחבתשהל

הי‐וללהןמאםעה‐לכרמאו‐‐םלועהדעוםלועה

ורמאי2ודסחםלועליכבוט‐יכהוהילודה107

םצבקתוצראמו3רצ‐דימםלאגרשא‐‐הוהיילואג

ןומישיברבדמבועת4םימוןופצמברעממוחרזממ

‐‐םיאמצ‐םגםיבער5ואצמאלבשומריעךרד

םהלרצבהוהי‐לאוקעציו6ףטעתתםהבםשפנ

תכלל‐‐הרשיךרדבםכירדיו7םליציםהיתוקוצממ

ינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי8בשומריע‐לא

בוט‐אלמהבערשפנוהקקששפנעיבשה‐יכ9םדא

ורמה‐יכ11לזרבוינעיריסאתומלצוךשחיבשי10

ולשכםבללמעבענכיו12וצאנןוילעתצעולא‐ירמא

םהיתוקצממםהלרצבהוהי‐לאוקעזיו13רזעןיאו

קתניםהיתורסומותומלצוךשחמםאיצוי14םעישוי

רבש‐יכ16םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי15

ךרדמםילוא17עדגלזרביחירבותשחנתותלד

םשפנבעתתלכא‐לכ18ונעתיםהיתנועמוםעשפ

םהלרצבהוהי‐לאוקעזיו19תומירעש‐דעועיגיו

טלמיוםאפריוורבדחלשי20םעישויםהיתוקצממ
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םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי21םתותיחשמ

ידרוי]23הנרבוישעמורפסיוהדותיחבזוחבזיו22

וארהמה]24םיברםימבהכאלמישעתוינאבםיה

דמעיו‐‐רמאיו]25הלוצמבויתואלפנוהוהיישעמ

תומוהתודריםימשולעי]26וילגםמורתוהרעסחור

‐לכורוכשכועוניווגוחי]27גגומתתהערבםשפנ

םהלרצבהוהי‐לאוקעציו]28עלבתתםתמכח

ושחיוהממדלהרעסםקי29םאיצויםהיתקוצממו

31םצפחזוחמ‐לאםחניווקתשי‐יכוחמשיו30םהילג

והוממוריו32םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי

תורהנםשי33והוללהיםינקזבשומבוםע‐להקב

החלמלירפץרא34ןואמצלםימיאצמורבדמל

היצץראוםימ‐םגאלרבדמםשי35הביבשויתערמ

בשומריעוננוכיוםיבערםשבשויו36םימיאצמל

38האובתירפושעיוםימרכועטיותודשוערזיו37

וטעמיו39טיעמיאלםתמהבודאמובריוםכרביו

םיבידנ‐לעזובךפש]40ןוגיוהעררצעמ‐‐וחשיו

םשיוינועמןויבאבגשיו41ךרד‐אלוהתבםעתיו

הלוע‐לכווחמשיוםירשיוארי42תוחפשמןאצכ

ידסחוננובתיוהלא‐רמשיוםכח‐ימ43היפהצפק

הוהי

הרישאםיהלאיבלןוכנדודלרומזמריש108

רחשהריעארונכולבנההרוע2ידובכ‐ףאהרמזאו

לודג‐יכ4םימאלבךרמזאוהוהיםימעבךדוא3

‐לעהמור5ךתמאםיקחש‐דעוךדסחםימש‐לעמ

ןוצלחיןעמל6ךדובכץראה‐לכלעוםיהלאםימש

‐‐ושדקברבדםיהלא7יננעוךנימיהעישוהךידידי

ילדעלגיל8דדמאתוכסקמעוםכשהקלחאהזלעא

ריסבאומ9יקקחמהדוהיישארזועמםירפאוהשנמ

10עעורתאתשלפ‐ילעילענךילשאםודא‐לע‐‐יצחר

םיהלא‐אלה11םודא‐דעינחנימרצבמריעינלביימ

תרזעונל‐הבה12וניתאבצבםיהלאאצת‐אלוונתחנז

אוהוליח‐השענםיהלאב13םדאתעושתאושורצמ

ונירצסובי

שרחת‐לאיתלהתיהלארומזמדודלחצנמל109

ןושליתאורבדוחתפילע‐‐המרמ‐יפועשריפיכ2

‐תחת4םנחינומחליוינובבסהאנשירבדו3רקש

תחתהערילעומישיו5הלפתינאוינונטשייתבהא

ןטשועשרוילעדקפה6יתבהאתחתהאנשוהבוט

היהתותלפתועשראציוטפשהב7ונימי‐לעדמעי

‐ויהי9רחאחקיותדקפםיטעמוימי‐ויהי8האטחל

ולאשווינבועוניעונו10הנמלאותשאוםימותיוינב

וזביוול‐רשא‐לכלהשונשקני11םהיתוברחמושרדו

ןנוחיהי‐לאודסחךשמול‐יהי‐לא12ועיגיםירז

חמירחארודבתירכהלותירחא‐יהי13וימותיל

‐לאומאתאטחוהוהי‐לא‐‐ויתבאןוערכזי14םמש

16םרכזץראמתרכיודימתהוהי‐דגנויהי15חמת

‐‐ןויבאוינע‐שיאףדריודסחתושערכזאלרשא‐‐ןעי

‐אלווהאובתוהללקבהאיו17תתומלבבלהאכנו

ודמכהללקשבליו18ונממקחרתוהכרבבץפח

דגבכול‐יהת19ויתומצעבןמשכווברקבםימכאבתו

תאמינטשתלעפתאז20הרגחידימתחזמלוהטעי

‐‐ינדאהוהיהתאו21ישפנ‐לעערםירבדהוהוהי

ינע‐יכ22ינליצהךדסחבוט‐יכךמשןעמליתא‐השע

יתכלהנותוטנכ‐לצכ23יברקבללחיבלויכנאןויבאו

שחכירשבוםוצמולשכיכרב24הבראכיתרעננ

םשארןועיניינואריםהלהפרחיתייהינאו25ןמשמ

ךדי‐יכועדיו27ךדסחכינעישוהיהלאהוהיינרזע26

ךרבתהתאוהמה‐וללקי28התישעהוהיהתאתאז

וטעיוהמלכינטושושבלי29חמשיךדבעו‐‐ושביוומק

םיברךותבויפבדאמהוהיהדוא30םתשבליעמכ

יטפשמעישוהל‐‐ןויבאןימילדמעי‐יכ31ונללהא

ושפנ

‐דעינימילבש‐‐ינדאלהוהיםאנרומזמדודל110

הוהיחלשי‐‐ךזע‐הטמ2ךילגרלםדהךיביאתישא

ךליחםויבתבדנךמע3ךיביאברקבהדרןויצמ

עבשנ4ךיתדלילטךלרחשמםחרמשדק‐ירדהב

‐יכלמיתרבד‐לעםלועלןהכ‐התא‐‐םחניאלוהוהי

ןידי6םיכלמופא‐םויבץחמךנימי‐לעינדא5קדצ
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לחנמ7הברץרא‐לעשארץחמתויוגאלמםיוגב

שארםיריןכ‐לעהתשיךרדב

םירשידוסבבבל‐לכבהוהיהדואהי‐וללה111

םהיצפח‐לכלםישורדהוהיישעמםילדג2הדעו

השערכז4דעלתדמעותקדצוולעפרדהו‐דוה3

רכזיויארילןתנףרט5הוהיםוחרוןונחויתואלפנל

םהלתתל‐‐ומעלדיגהוישעמחכ6ותירבםלועל

‐לכםינמאנטפשמותמאוידיישעמ7םיוגתלחנ

9רשיותמאבםיושעםלועלדעלםיכומס8וידוקפ

ארונושודקותירבםלועל‐הוצ‐‐ומעלחלשתודפ

‐לכלבוטלכש‐‐הוהיתאריהמכחתישאר10ומש

דעלתדמעותלהתםהישע

ויתוצמבהוהי‐תאארישיא‐ירשאהי‐וללה112

ךרביםירשירודוערזהיהיץראברובג2דאמץפח

ךשחבחרז4דעלתדמעותקדצוותיבברשעו‐ןוה3

הולמוןנוחשיא‐בוט5קידצוםוחרוןונחםירשילרוא

רכזלטומי‐אלםלועל‐יכ6טפשמבוירבדלכלכי

ובלןוכנארייאלהערהעומשמ7קידצהיהיםלוע

הארי‐רשאדעארייאלובלךומס8הוהיבחטב

ונרקדעלתדמעותקדצ‐‐םינויבאלןתנרזפ9וירצב

סמנוקרחיוינש‐‐סעכוהאריעשר10דובכבםורת

דבאתםיעשרתואת

הוהיםש‐תאוללההוהיידבעוללההי‐וללה113

‐חרזממ3םלוע‐דעוהתעמ‐‐ךרבמהוהיםשיהי2

םיוג‐לכ‐לעםר4הוהיםשללהמ‐‐ואובמ‐דעשמש

יהיבגמה‐‐וניהלאהוהיכימ5ודובכםימשהלעהוהי

ימיקמ7ץראבוםימשב‐‐תוארליליפשמה6תבשל

םיבידנ‐םעיבישוהל8ןויבאםיריתפשאמלדרפעמ

םינבה‐םא‐‐תיבהתרקעיבישומ9ומעיבידנםע

הי‐וללההחמש

זעלםעמבקעיתיבםירצממלארשיתאצב114

םיה3ויתולשממלארשיושדקלהדוהיהתיה2

םיליאכודקרםירהה4רוחאלבסיןדריהסניוהאר

בסתןדריהסונתיכםיהךל‐המ5ןאצ‐ינבכתועבג

7ןאצ‐ינבכתועבגםיליאכודקרתםירהה6רוחאל

יכפהה8בקעיהולאינפלמץראילוחןודאינפלמ

םימ‐וניעמלשימלחםימ‐םגארוצה

‐‐דובכןתךמשל‐יכונל‐אלהוהיונלאל115

אנ‐היאםיוגהורמאיהמל2ךתמא‐לעךדסח‐לע

4השעץפח‐רשאלכ‐‐םימשבוניהלאו3םהיהלא

אלוםהל‐הפ5םדאידיהשעמבהזוףסכםהיבצע

ועמשיאלוםהלםינזא6ואריאלוםהלםיניעורבדי

םהילגר‐‐ןושימיאלוםהידי7ןוחיריאלוםהלףא

‐םהישעויהיםהומכ8םנורגבוגהי‐אלוכלהיאלו

םרזעהוהיבחטבלארשי9םהבחטב‐רשאלכ‐

אוהםנגמוםרזעהוהיבוחטבןרהאתיב10אוהםנגמו

הוהי12אוהםנגמוםרזעהוהיבוחטבהוהייארי11

תיב‐תאךרבילארשיתיב‐תאךרביךרביונרכז

14םילדגה‐םעםינטקה‐‐הוהייאריךרבי13ןרהא

םתאםיכורב15םכינבלעוםכילעםכילעהוהיףסי

הוהילםימשםימשה16ץראוםימשהשע‐‐הוהיל

אלוהי‐וללהיםיתמהאל17םדא‐ינבלןתנץראהו

םלוע‐דעוהתעמ‐‐היךרבנונחנאו18המודידרי‐לכ

הי‐וללה

‐יכ2ינונחתילוק‐תא‐‐הוהיעמשי‐יכיתבהא116

ירצמו‐‐תומ‐ילבחינופפא3ארקאימיבוילונזאהטה

Sheol)אצמאןוגיוהרצינואצמלואש h7585)4םשבו‐

קידצוהוהיןונח5ישפנהטלמהוהיהנאארקאהוהי

עישוהיילויתלדהוהיםיאתפרמש6םחרמוניהלאו

יכ8יכילעלמגהוהי‐יכיכיחונמלישפניבוש7

יחדמילגר‐תאהעמד‐ןמיניע‐תאתוממישפנתצלח

יתנמאה10םייחהתוצראב‐‐הוהיינפלךלהתא9

‐לכיזפחביתרמאינא11דאמיתינעינארבדאיכ

13ילעיהולומגת‐לכ‐‐הוהילבישא‐המ12בזכםדאה

הוהילירדנ14ארקאהוהיםשבואשאתועושי‐סוכ

התומה‐‐הוהייניעברקי15ומע‐לכלאנ‐הדגנםלשא

‐ןבךדבע‐ינאךדבעינא‐יכהוהיהנא16וידיסחל

םשבוהדותחבזחבזא‐ךל17ירסומלתחתפךתמא



םיליהת 433

ומע‐לכלאנ‐הדגנםלשאהוהילירדנ18ארקאהוהי

הי‐וללהםלשורייככותב‐‐הוהיתיבתורצחב19

2םימאה‐לכוהוחבשםיוג‐לכהוהי‐תאוללה117

הי‐וללהםלועלהוהי‐תמאו‐‐ודסחונילערבגיכ

‐רמאי2ודסחםלועליכבוט‐יכהוהילודוה118

יכןרהא‐תיבאנ‐ורמאי3ודסחםלועליכלארשיאנ

ודסחםלועליכהוהייאריאנ‐ורמאי4ודסחםלועל

אלילהוהי6היבחרמביננעהייתארקרצמה‐ןמ5

האראינאוירזעבילהוהי7םדאילהשעי‐המאריא

בוט9םדאבחטבמ‐‐הוהיבתוסחלבוט8יאנשב

ינובבסםיוג‐לכ10םיבידנבחטבמ‐‐הוהיבתוסחל

הוהיםשבינובבס‐םגינובס11םלימאיכהוהיםשב

םשבםיצוקשאכוכעד‐‐םירובדכינובס12םלימאיכ

14ינרזעהוהיולפנלינתיחדהחד13םלימאיכהוהי

‐העושיוהנרלוק15העושיליל‐יהיוהיתרמזויזע

הוהיןימי16ליחהשעהוהיןימיםיקידצילהאב‐

היחא‐יכתומא‐אל17ליחהשעהוהיןימיהממור

19יננתנאלתומלוהיינרסירסי18היישעמרפסאו

רעשה‐הז20היהדואםב‐אבאקדצ‐ירעשיל‐וחתפ

יל‐יהתוינתינעיכךדוא21ובואביםיקידצהוהיל

23הנפשארלהתיה‐‐םינובהוסאמןבא22העושיל

םויה‐הז24וניניעבתאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמ

העישוההוהיאנא25ובהחמשנוהליגנהוהיהשע

הוהיםשבאבהךורב26אנהחילצההוהיאנאאנ

גח‐ורסאונל‐ראיו‐‐הוהילא27הוהיתיבמםכונכרב

יהלאךדואוהתאילא28חבזמהתונרקדע‐‐םיתבעב

ודסחםלועליכבוט‐יכהוהילודוה29ךממורא

הוהיתרותבםיכלהה‐‐ךרד‐ימימתירשא119

‐אלףא3והושרדיבל‐לכבויתדעירצנירשא2

‐‐ךידקפהתיוצהתא4וכלהויכרדבהלועולעפ

זא6ךיקחרמשל‐‐יכרדונכיילחא5דאמרמשל

רשיבךדוא7ךיתוצמ‐לכ‐לאיטיבהב‐‐שובא‐אל

‐לארמשאךיקח‐תא8ךקדציטפשמידמלב‐‐בבל

רמשל‐‐וחרא‐תארענ‐הכזיהמב9דאמ‐דעינבזעת

ךיתוצממינגשת‐לאךיתשרדיבל‐לכב10ךרבדכ

12ךל‐אטחאאלןעמל‐‐ךתרמאיתנפציבלב11

‐יתרפסיתפשב13ךיקחינדמל‐‐הוהיהתאךורב

לעכ‐‐יתששךיתודעךרדב14ךיפ‐יטפשמלכ‐

16ךיתחראהטיבאוהחישאךידוקפב15ןוה‐לכ

ךדבע‐לעלמג17ךרבדחכשאאלעשעתשאךיתקחב

תואלפנ‐‐הטיבאויניע‐לג18ךרבדהרמשאוהיחא

ךיתוצמינממרתסת‐לאץראביכנארג19ךתרותמ

21תע‐לכבךיטפשמ‐לא‐‐הבאתלישפנהסרג20

ילעמלג22ךיתוצממםיגשה‐‐םירוראםידזתרעג

יבםירשובשיםג23יתרצנךיתדעיכזובוהפרח

‐יעשעשךיתדע‐םג24ךיקחבחישיךדבע‐‐ורבדנ

26ךרבדכיניחישפנרפעלהקבד25יתצעישנא‐

ךידוקפ‐ךרד27ךיקחינדמליננעתויתרפסיכרד

הגותמישפנהפלד28ךיתואלפנבהחישאוינניבה

יננחךתרותוינממרסהרקש‐ךרד29ךרבדכינמיק

יתקבד31יתיושךיטפשמיתרחבהנומא‐ךרד30

ץוראךיתוצמ‐ךרד32ינשיבת‐לאהוהיךיתודעב

הנרצאוךיקחךרדהוהיינרוה33יבלביחרתיכ

בל‐לכבהנרמשאוךתרותהרצאוינניבה34בקע

‐טה36יתצפחוב‐יכךיתוצמביתנבינכירדה35

תוארמיניערבעה37עצב‐לאלאוךיתודע‐לאיבל

רשא‐‐ךתרמאךדבעלםקה38יניחךכרדבאוש

ךיטפשמיכיתרגירשאיתפרחרבעה39ךתאריל

41יניחךתקדצבךידקפליתבאתהנה40םיבוט

יפרחהנעאו42ךתרמאכךתעושתהוהיךדסחינאביו

תמא‐רבדיפמלצת‐לאו43ךרבדביתחטב‐יכרבד

ךתרותהרמשאו44יתלחיךטפשמליכדאמ‐דע

ךידקפיכהבחרבהכלהתאו45דעוםלועל‐‐דימת

שובאאלוםיכלמדגנךיתדעבהרבדאו46יתשרד

‐יפכ‐אשאו48יתבהארשאךיתוצמבעשעתשאו47

‐רכז49ךיקחבהחישאויתבהארשאךיתוצמ‐לא‐

יינעביתמחנתאז50ינתלחירשאלע‐‐ךדבעלרבד

ךתרותמדאמ‐דעינצילהםידז51ינתיחךתרמאיכ

53םחנתאוהוהיםלועמךיטפשמיתרכז52יתיטנאל



434םיליהת

‐ויהתורמז54ךתרותיבזע‐‐םיעשרמינתזחאהפעלז

הוהיךמשהלילביתרכז55ירוגמתיבב‐‐ךיקחיל

57יתרצנךידקפיכיל‐התיהתאז56ךתרותהרמשאו

ךינפיתילח58ךירבדרמשל‐‐יתרמאהוהייקלח

הבישאויכרדיתבשח59ךתרמאכיננחבל‐לכב

רמשל‐‐יתהמהמתהאלויתשח60ךיתדע‐לאילגר

62יתחכשאלךתרותינדועםיעשרילבח61ךיתוצמ

ךקדציטפשמלעךלתודוהלםוקא‐‐הליל‐תוצח

64ךידוקפירמשלוךוארירשא‐לכלינארבח63

תישעבוט65ינדמלךיקחץראההאלמהוהיךדסח

ינדמלתעדוםעטבוט66ךרבדכהוהי‐‐ךדבע‐םע

התעוגגשינאהנעאםרט67יתנמאהךיתוצמביכ

ךיקחינדמלביטמוהתא‐בוט68יתרמשךתרמא

ךידוקפרצאבל‐לכבינאםידזרקשילעולפט69

יל‐בוט71יתעשעשךתרותינאםבלבלחכשפט70

‐ךיפ‐תרותיל‐בוט72ךיקחדמלאןעמל‐‐יתינע‐יכ

ינניבהינוננוכיוינושעךידי73ףסכובהזיפלאמ‐

ךרבדליכוחמשיוינואריךיארי74ךיתוצמהדמלאו

ינתינעהנומאוךיטפשמקדצ‐יכהוהייתעדי75יתלחי

ינואבי77ךדבעלךתרמאכ‐‐ינמחנלךדסחאנ‐יהי76

‐יכםידזושבי78יעשעשךתרות‐יכהיחאוךימחר

ךיאריילובושי79ךידוקפבחישאינאינותוערקש

‐‐ךיקחבםימתיבל‐יהי80ךיתדע)יעדיו(ועדיו

ךרבדלישפנךתעושתלהתלכ81שובאאלןעמל

ינמחנתיתמרמאל‐‐ךתרמאליניעולכ82יתלחי

84יתחכשאלךיקח‐‐רוטיקבדאנכיתייה‐יכ83

‐ורכ85טפשמיפדרבהשעתיתמךדבע‐ימיהמכ

ךיתוצמ‐לכ86ךתרותכאלרשא‐‐תוחישםידזיל

ינאוץראבינולכטעמכ87ינרזעינופדררקשהנומא

תודעהרמשאויניחךדסחכ88ךידקפיתבזע‐אל

רדל90םימשבבצנךרבד‐‐הוהיםלועל89ךיפ

ודמעךיטפשמל91דמעתוץראתננוכךתנומארדו

זא‐‐יעשעשךתרותילול92ךידבעלכהיכםויה

םביכךידוקפחכשא‐אלםלועל93יינעביתדבא

יל95יתשרדךידוקפיכינעישוהינא‐ךל94ינתייח

הלכת‐לכל96ןנובתאךיתדעינדבאלםיעשרווק

ךתרותיתבהא‐המ97דאמךתוצמהבחרץקיתיאר

יכךתוצמינמכחתיביאמ98יתחישאיהםויה‐לכ

ךיתודעיכיתלכשהידמלמ‐לכמ99יל‐איהםלועל

101יתרצנךידוקפיכןנובתאםינקזמ100ילהחיש

102ךרבדרמשאןעמל‐‐ילגריתאלכערחרא‐לכמ

וצלמנ‐המ103ינתרוההתא‐יכיתרס‐אלךיטפשממ

לעןנובתאךידוקפמ104יפלשבדמ‐‐ךתרמאיכחל

רואוךרבדילגרל‐רנ105רקשחרא‐לכיתאנשןכ

ךקדציטפשמרמשל‐‐המיקאויתעבשנ106יתביתנל

יפתובדנ108ךרבדכיניחהוהידאמ‐דעיתינענ107

דימתיפכבישפנ109ינדמלךיטפשמוהוהיאנ‐הצר

ךידוקפמוילחפםיעשרונתנ110יתחכשאלךתרותו

יבלןושש‐יכםלועלךיתודעיתלחנ111יתיעתאל

113בקעםלועל‐‐ךיקחתושעליבליתיטנ112המה

התאינגמוירתס114יתבהאךתרותויתאנשםיפעס

תוצמהרצאוםיערמינממ‐ורוס115יתלחיךרבדל

ירבשמינשיבת‐לאוהיחאוךתרמאכינכמס116יהלא

תילס118דימתךיקחבהעשאוהעשואוינדעס117

תבשה‐‐םיגס119םתימרתרקש‐יכךיקחמםיגוש‐לכ

ךדחפמרמס120ךיתדעיתבהאןכלץרא‐יעשר‐לכ

‐לבקדצוטפשמיתישע121יתאריךיטפשממוירשב

םידזינקשעי‐לאבוטלךדבעברע122יקשעלינחינת

‐םעהשע124ךקדצתרמאלוךתעושילולכיניע123

ינניבהינא‐ךדבע125ינדמלךיקחוךדסחכךדבע

ךתרותורפה‐‐הוהילתושעלתע126ךיתדעהעדאו

‐לכןכ‐לע128זפמובהזמ‐‐ךיתוצמיתבהאןכ‐לע127

תואלפ129יתאנשרקשחרא‐לכיתרשילכידוקפ

ריאיךירבדחתפ130ישפנםתרצנןכ‐לעךיתודע

ךיתוצמליכהפאשאויתרעפ‐יפ131םייתפןיבמ

133ךמשיבהאלטפשמכ‐‐יננחוילא‐הנפ132יתבאי

ינדפ134ןוא‐לכיב‐טלשת‐לאוךתרמאבןכהימעפ

ךדבעבראהךינפ135ךידוקפהרמשאוםדאקשעמ

‐אללע‐‐יניעודריםימ‐יגלפ136ךיקח‐תאינדמלו

138ךיטפשמרשיוהוהיהתאקידצ137ךתרותורמש
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‐יכיתאנקינתתמצ139דאמהנומאוךיתדעקדצתיוצ

ךדבעודאמךתרמאהפורצ140ירצךירבדוחכש

142יתחכשאלךידקפהזבנויכנאריעצ141הבהא

קוצמו‐רצ143תמאךתרותוםלועלקדצךתקדצ

םלועלךיתודעקדצ144יעשעשךיתוצמינואצמ

ךיקחהוהייננעבל‐לכביתארק145היחאוינניבה

147ךיתדעהרמשאוינעישוהךיתארק146הרצא

יתלחי)ךרבדל(ךירבדלהעושאוףשנביתמדק

ילוק149ךתרמאבחישל‐‐תורמשאיניעומדק148

יפדרוברק150יניחךטפשמכהוהיךדסחכהעמש

ךיתוצמ‐לכוהוהיהתאבורק151וקחרךתרותמהמז

153םתדסיםלועליכךיתדעמיתעדיםדק152תמא

הביר154יתחכשאלךתרות‐יכינצלחויינע‐האר

העושיםיעשרמקוחר155יניחךתרמאלינלאגויביר

ךיטפשמכהוהיםיברךימחר156ושרדאלךיקחיכ

158יתיטנאלךיתודעמירצויפדרםיבר157יניח

ורמשאלךתרמארשא‐‐הטטוקתאוםידגביתיאר

160יניחךדסחכהוהייתבהאךידוקפ‐יכהאר159

םירש161ךקדצטפשמ‐לכםלועלותמאךרבד‐שאר

שש162יבלדחפ)ךרבדמו(ךירבדמוםנחינופדר

יתאנשרקש163ברללשאצומכ‐‐ךתרמא‐לעיכנא

לע‐‐ךיתללהםויבעבש164יתבהאךתרותהבעתאו

ומל‐ןיאוךתרותיבהאלברםולש165ךקדציטפשמ

167יתישעךיתוצמוהוהיךתעושיליתרבש166לושכמ

ךידוקפיתרמש168דאמםבהאוךיתדעישפנהרמש

ךינפליתנרברקת169ךדגניכרד‐לכיכךיתדעו

ךתרמאכךינפליתנחתאובת170ינניבהךרבדכהוהי

ךיקחינדמלתיכהלהתיתפשהנעבת171ינליצה

‐יהת173קדצךיתוצמ‐לכיכךתרמאינושלןעת172

ךתעושיליתבאת174יתרחבךידוקפיכינרזעלךדי

ךטפשמוךללהתוישפנ‐יחת175יעשעשךתרותוהוהי

ךיתוצמיכךדבעשקבדבאהשכ‐‐יתיעת176ינרזעי

יתחכשאל

יתארק‐‐ילהתרצבהוהי‐לאתולעמהריש120

הימרןושלמרקש‐תפשמישפנהליצה‐‐הוהי2יננעיו

רובגיצח4הימרןושל‐‐ךלףיסי‐המוךלןתי‐המ3

ךשמיתרג‐יכיל‐היוא5םימתרילחגםעםינונש

םע‐‐ישפנהל‐הנכשתבר6רדקילהא‐םעיתנכש

המחלמלהמהרבדאיכוםולש‐ינא7םולשאנוש

ןיאמ‐‐םירהה‐לאיניעאשאתולעמלריש121

‐לא3ץראוםימשהשע‐‐הוהיםעמירזע2ירזעאבי

אלוםוני‐אלהנה4ךרמשםוני‐לאךלגרטומלןתי

די‐לעךלצהוהיךרמשהוהי5לארשירמוש‐‐ןשיי

הוהי7הלילבחריוהככי‐אלשמשהםמוי6ךנימי

ךתאצ‐רמשיהוהי8ךשפנ‐תארמשיער‐לכמךרמשי

םלוע‐דעוהתעמ‐‐ךאובו

תיב‐‐ילםירמאביתחמשדודלתולעמהריש122

םלשוריךירעשב‐‐ונילגרויהתודמע2ךלנהוהי

םשש4ודחיהל‐הרבחשריעכ‐‐היונבהםלשורי3

םשלתודהללארשילתודע‐‐הי‐יטבשםיטבשולע

תיבלתואסכטפשמלתואסכובשיהמשיכ5הוהי

‐יהי7ךיבהאוילשיםלשוריםולשולאש6דוד

‐יערויחאןעמל8ךיתונמראבהולשךליחבםולש

‐‐וניהלאהוהי‐תיבןעמל9ךבםולשאנ‐הרבדא‐

ךלבוטהשקבא

יבשיה‐‐יניע‐תאיתאשנךילאתולעמהריש123

יניעכ‐‐םהינודאדי‐לאםידבעיניעכהנה2םימשב

דע‐‐וניהלאהוהי‐לאוניניעןכהתרבגדי‐לאהחפש

תבר4זובונעבשבר‐יכוננחהוהיוננח3וננחיש

יאגל(םינויאגלזובהםיננאשהגעלהונשפנהל‐העבש

)םינוי

‐ונלהיהשהוהיילולדודלתולעמהריש124

םוקב‐‐ונלהיהשהוהיילול2לארשיאנ‐רמאי‐

4ונבםפאתורחב‐‐ונועלבםייחיזא3םדאונילע

רבעיזא5ונשפנ‐לערבעהלחנ‐‐ונופטשםימהיזא

וננתנאלש‐‐הוהיךורב6םינודיזהםימה‐‐ונשפנ‐לע

םישקויחפמהטלמנרופצכ‐‐ונשפנ7םהינשלףרט

השע‐‐הוהיםשבונרזע8ונטלמנונחנאורבשנחפה

ץראוםימש



436םיליהת

ןויצ‐רהכ‐‐הוהיבםיחטבהתולעמהריש125

הלביבסםירה‐‐םלשורי2בשיםלועלטומי‐אל

חוניאליכ3םלוע‐דעוהתעמ‐‐ומעלביבסהוהיו

וחלשי‐אלןעמלםיקידצהלרוגלע‐‐עשרהטבש

םיבוטלהוהיהביטיה4םהידיהתלועבםיקידצה

םכילוי‐‐םתולקלקעםיטמהו5םתובלבםירשילו

לארשי‐לעםולשןואהילעפ‐תאהוהי

‐‐ןויצתביש‐תאהוהיבושבתולעמהריש126

הנרוננושלו‐‐וניפקוחשאלמיזא2םימלחכונייה

3הלא‐םעתושעלהוהילידגה‐‐םיוגבורמאיזא

הוהיהבוש4םיחמשונייה‐‐ונמעתושעלהוהילידגה

םיערזה5בגנבםיקיפאכ‐‐)ונתיבש(ונתובש‐תא

‐ךשמאשנ‐‐הכבוךליךולה6ורצקיהנרב‐‐העמדב

ויתמלאאשנ‐‐הנרבאבי‐אבערזה

‐תיבהנבי‐אלהוהי‐םאהמלשלתולעמהריש127

דקשאושריע‐רמשי‐אלהוהי‐םאובוינובולמעאוש‐

ילכא‐‐תבש‐ירחאמםוקימיכשמםכלאוש2רמוש

הוהיתלחנהנה3אנשודידילןתיןכםיבצעהםחל

ינבןכ‐‐רובג‐דיבםיצחכ4ןטבהירפרכשםינב

םהמותפשא‐תאאלמרשא‐‐רבגהירשא5םירוענה

רעשבםיביוא‐תאורבדי‐יכ‐‐ושבי‐אל

ךלהה‐‐הוהיארי‐לכירשאתולעמהריש128

ךלבוטוךירשאלכאתיכךיפכעיגי2ויכרדב

ילתשכךינבךתיביתכריב‐‐הירפןפגכךתשא3

ארי‐‐רבגךרביןכ‐יכהנה4ךנחלשלביבס‐‐םיתיז

לכ‐‐םלשוריבוטבהארוןויצמהוהיךכרבי5הוהי

לארשי‐לעםולשךינבלםינב‐הארו6ךייחימי

אנ‐רמאי‐‐ירוענמינוררצתברתולעמהריש129

‐לע3ילולכי‐אלםגירוענמינוררצתבר2לארשי

4)םתינעמל(םתונעמלוכיראהםישרחושרחיבג

‐רוחאוגסיוושבי5םיעשרתובעץצקקידצהוהי

ףלשתמדקש‐‐תוגגריצחכויהי6ןויציאנשלכ‐

ורמאאלו8רמעמונצחורצוקופכאלמאלש7שבי

םשבםכתאונכרבםכילאהוהי‐תכרב‐‐םירבעה

הוהי

2הוהיךיתארקםיקמעממתולעמהריש130

לוקל‐‐תובשקךינזאהנייהתילוקבהעמשינדא

‐יכ4דמעיימינדא‐‐הי‐רמשתתונוע‐םא3ינונחת

ישפנהתוקהוהייתיוק5ארותןעמל‐‐החילסהךמע

רקבלםירמשמ‐‐ינדאלישפנ6יתלחוהורבדלו

הוהי‐םע‐יכהוהי‐לאלארשילחי7רקבלםירמש

‐‐לארשי‐תאהדפיאוהו8תודפומעהברהודסחה

ויתנועלכמ

‐אלו‐‐יבלהבג‐אלהוהידודלתולעמהריש131

‐םא2ינממתואלפנבותולדגביתכלה‐אלויניעומר

ילעלמגכומאילעלמגכישפנ‐‐יתממודויתיושאל

םלוע‐דעוהתעמ‐‐הוהי‐לאלארשילחי3ישפנ

‐לכתא‐‐דודלהוהי‐רוכזתולעמהריש132

‐םא3בקעיריבאלרדנהוהילעבשנרשא2ותונע

םא4יעוצישרע‐לעהלעא‐םאיתיבלהאבאבא

םוקמאצמא‐דע5המונתיפעפעליניעלתנשןתא

התרפאבהונעמש‐הנה6בקעיריבאלתונכשמהוהיל

הוחתשנויתונכשמלהאובנ7רעי‐ידשבהונאצמ

ךזעןוראוהתאךתחונמלהוהיהמוק8וילגרםדהל

דודרובעב10וננריךידיסחוקדצ‐ושבליךינהכ9

דודלהוהי‐עבשנ11ךחישמינפבשת‐לא‐‐ךדבע

‐אסכלתישא‐‐ךנטבירפמהנממבושי‐אל‐‐תמא

‐םגםדמלאוזיתדעו‐‐יתירבךינבורמשי‐םא12ךל

הוהירחב‐יכ13ךל‐אסכלובשי‐‐דע‐ידעםהינב

‐הפדע‐ידעיתחונמ‐תאז14ולבשומלהואןויצב

עיבשאהינויבאךרבאךרבהדיצ15היתואיכבשא

17וננריןנרהידיסחועשישיבלאהינהכו16םחל

ויביוא18יחישמלרניתכרעדודלןרקחימצאםש

ורזנץיציוילעותשבשיבלא

‐‐םיענ‐המובוט‐המהנהדודלתולעמהריש133

‐לעדרי‐‐שארה‐לעבוטהןמשכ2דחי‐םגםיחאתבש

‐‐ןומרח‐לטכ3ויתודמיפ‐לעדרישןרהא‐ןקזןקזה
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‐‐הכרבה‐תאהוהיהוצםשיכןויציררה‐לעדריש

םלועה‐דעםייח

ידבע‐לכהוהי‐תאוכרבהנהתולעמהריש134

םכדי‐ואש2תולילבהוהי‐תיבבםידמעה‐‐הוהי

םימשהשעןויצמהוהיךכרבי3הוהי‐תאוכרבושדק

ץראו

ידבעוללההוהיםש‐תאוללההי‐וללה135

וניהלאתיבתורצחב‐‐הוהיתיבבםידמעש2הוהי

‐יכ4םיעניכומשלורמזהוהיבוט‐יכהי‐וללה3

‐יכיתעדיינאיכ5ותלגסללארשיהיולרחבבקעי

הוהיץפח‐רשאלכ6םיהלא‐לכמונינדאוהוהילודג

הלעמ7תומהת‐לכוםימיב‐‐ץראבוםימשבהשע

חור‐אצומהשערטמלםיקרבץראההצקמםיאשנ

המהב‐דעםדאמ‐‐םירצמירוכבהכהש8ויתורצואמ

‐לכבוהערפבםירצמיככותב‐‐םיתפמותתואחלש9

11םימוצעםיכלמגרהוםיברםיוגהכהש10וידבע

תוכלממלכלוןשבהךלמגועלוירמאהךלמןוחיסל

13ומעלארשילהלחנ‐‐הלחנםצראןתנו12ןענכ

ןידי‐יכ14רדו‐רדלךרכזהוהיםלועלךמשהוהי

בהזוףסכםיוגהיבצע15םחנתיוידבע‐לעוומעהוהי

םהלםיניעורבדיאלוםהל‐הפ16םדאידיהשעמ

חור‐שי‐ןיאףאוניזאיאלוםהלםינזא17ואריאלו

םהבחטב‐רשאלכ‐‐םהישעויהיםהומכ18םהיפב

‐תאוכרבןרהאתיבהוהי‐תאוכרבלארשיתיב19

וכרבהוהייאריהוהי‐תאוכרביולהתיב20הוהי

‐וללהםלשוריןכש‐‐ןויצמהוהיךורב21הוהי‐תא

הי

ודוה2ודסחםלועליכבוט‐יכהוהילודוה136

ינדאלודוה3ודסחםלועליכםיהלאהיהלאל

תולדגתואלפנהשעל4ודסחםלועליכםינדאה

יכהנובתבםימשההשעל5ודסחםלועליכודבל

םלועליכםימה‐לעץראהעקרל6ודסחםלועל

‐תא8ודסחםלועליכםילדגםירואהשעל7ודסח

חריה‐תא9ודסחםלועליכםויבתלשממלשמשה

הכמל10ודסחםלועליכהלילבתולשממלםיבכוכו

לארשיאצויו11ודסחםלועליכםהירוכבבםירצמ

יכהיוטנעורזבוהקזחדיב12ודסחםלועליכםכותמ

ודסחםלועליכםירזגלףוס‐םירזגל13ודסחםלועל

רענו15ודסחםלועליכוכותבלארשיריבעהו14

ךילומל16ודסחםלועליכףוס‐םיבוליחוהערפ

םילדגםיכלמהכמל17ודסחםלועליכרבדמבומע

םלועליכםירידאםיכלמגרהיו18ודסחםלועליכ

20ודסחםלועליכירמאהךלמןוחיסל19ודסח

םצראןתנו21ודסחםלועליכןשבהךלמגועלו

יכודבעלארשילהלחנ22ודסחםלועליכהלחנל

ודסחםלועליכונלרכזונלפשבש23ודסחםלועל

‐לכלםחלןתנ25ודסחםלועליכונירצמונקרפיו24

םלועליכםימשהלאלודוה26ודסחםלועליכרשב

ודסח

ונרכזבוניכב‐םגונבשיםש‐‐לבבתורהנלע137

םשיכ3וניתורנכונילת‐‐הכותבםיברע‐לע2ןויצ‐תא

ונלורישהחמשוניללותו‐‐ריש‐ירבדוניבושונולאש

רכנתמדאלעהוהי‐ריש‐תארישנ‐‐ךיא4ןויצרישמ

ינושל‐קבדת6ינימיחכשת‐‐םלשוריךחכשא‐םא5

‐םלשורי‐תאהלעאאל‐םאיכרכזאאל‐םא‐‐יכחל

םויתא‐‐םודאינבלהוהירכז7יתחמששארלע‐

לבב‐תב8הבדוסיהדע‐‐ורעורעםירמאהםלשורי

9ונלתלמגשךלומג‐תא‐‐ךל‐םלשישירשאהדודשה

עלסה‐לא‐‐ךיללע‐תאץפנוזחאישירשא

ךרמזאםיהלאדגניבל‐לכבךדואדודל138

‐לע‐‐ךמש‐תאהדואוךשדקלכיה‐לאהוחתשא2

3ךתרמאךמש‐לכ‐לעתלדגה‐יכךתמא‐לעוךדסח

הוהיךודוי4זעישפנבינבהרתיננעתויתארקםויב

יכרדבורישיו5ךיפ‐ירמאועמשיכץרא‐יכלמ‐לכ

הארילפשוהוהיםר‐יכ6הוהידובכלודג‐יכהוהי

יניחת‐‐הרצברקבךלא‐םא7עדייקחרממהבגו

רמגיהוהי8ךנימיינעישותוךדיחלשתיביאףאלע

ףרת‐לאךידיישעמםלועלךדסחהוהיידעב
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2עדתוינתרקחהוהירומזמדודלחצנמל139

יחרא3קוחרמיערלהתנבימוקויתבשתעדיהתא

ינושלבהלמןיאיכ4התנכסהיכרד‐לכותירזיעברו
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למגתיכ‐‐םיקידצורתכייבךמש‐תאתודוהל‐‐ישפנ

ילע

‐לאהניזאה‐‐יתלפתעמשהוהידודלרומזמ143
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תינבתתובטחמ‐‐תיוזכוניתונבםהירוענבםילדגמ

וננואצןז‐לאןזמםיקיפמ‐‐םיאלמוניוזמ13לכיה
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ויהלאהוהישםעהירשאולהככשםעה
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קידצ17ןוצריח‐לכלעיבשמוךדי‐תאחתופ16ותעב

הוהיבורק18וישעמ‐לכבדיסחוויכרד‐לכבהוהי

ויארי‐ןוצר19תמאבוהארקירשאלכל‐‐ויארק‐לכל

‐תאהוהירמוש20םעישויועמשיםתעוש‐תאוהשעי

הוהיתלהת21דימשיםיעשרה‐לכתאוויבהא‐לכ

דעוםלועל‐‐ושדקםשרשב‐לכךרביויפ‐רבדי

הוהיהללהא2הוהי‐תאישפניללההי‐וללה146

‐‐םיבידנבוחטבת‐לא3ידועביהלאלהרמזאייחב

ותמדאלבשיוחוראצת4העושתולןיאשםדא‐ןבב

ורזעבבקעילאש‐‐ירשא5ויתנתשעודבאאוההםויב

םיה‐תא‐‐ץראוםימשהשע6ויהלאהוהי‐לעורבש

טפשמהשע7םלועלתמארמשהםב‐רשא‐לכ‐תאו

םירוסאריתמהוהיםיבערלםחלןתנ‐‐םיקושעל

בהאהוהיםיפופכףקזהוהי‐‐םירועחקפהוהי8

דדועיהנמלאוםותי‐‐םירג‐תארמשהוהי9םיקידצ

ךיהלא‐‐םלועלהוהיךלמי10תועיםיעשרךרדו

הי‐וללהרדורדלןויצ
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3סנכילארשייחדנהוהיםלשוריהנוב2הלהת

רפסמהנומ4םתובצעלשבחמובלירובשלאפרה

‐ברוונינודאלודג5ארקיתומשםלכלםיבכוכל

ליפשמהוהיםיונעדדועמ6רפסמןיאותנובתלחכ

וניהלאלורמזהדותבהוהילונע7ץרא‐ידעםיעשר

רטמץראלןיכמה‐‐םיבעבםימשהסכמה8רונכב
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םילחימה‐תא‐‐ויארי‐תאהוהיהצור11הצרישיאה

ןויצךיהלאיללההוהי‐תאםלשורייחבש12ודסחל
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בויא
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יפלוכהםירענהתאוםוחקיוםילמגהלעוטשפיו
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רפעמאצי‐אליכ6םליחםימצףאשווהחקיםינצמ
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ךיפכעיגיסאמת‐יכ‐‐קשעתיכךלבוטה3ינבירת

תוארכ‐םאךלרשביניעה4תעפוהםיעשרתצע‐לעו

רבגימיכךיתונש‐םאךימישונאימיכה5הארתשונא

‐יכךתעד‐לע7שורדתיתאטחלוינועלשקבת‐יכ6

ינושעיוינובצעךידי8ליצמךדימןיאועשראאל

‐לאוינתישערמחכ‐יכאנ‐רכז9ינעלבתוביבסדחי

ינאיפקתהנבגכוינכיתתבלחכאלה10ינבישתרפע

12ינככשתםידיגותומצעבוינשיבלתרשבורוע11

13יחורהרמשךתדקפוידמעתישעדסחוםייח

יתאטח‐םא14ךמעתאז‐יכיתעדיךבבלבתנפצהלאו

‐‐יליללאיתעשרםא15ינקנתאלינועמוינתרמשו

האגיו16יינעהארוןולקעבשישאראשא‐אליתקדצו

ידגנךידעשדחת17יב‐אלפתתבשתוינדוצתלחשכ

םחרמהמלו18ימעאבצותופילחידמעךשעכברתו

היהאיתייה‐אלרשאכ19ינארת‐אלןיעועוגאינתאצה

)לדחו(לדחיימיטעמ‐אלה20לבוארבקלןטבמ

אלוךלאםרטב21טעמהגילבאוינממ)תישו(תישי

ומכהתפעץרא22תומלצוךשחץרא‐לא‐‐בושא

לפא‐ומכעפתוםירדסאלותומלצ‐‐לפא

הנעיאלםירבדברה2רמאיויתמענהרפצןעיו11

געלתוושירחיםיתמךידב3קדציםיתפששיא‐םאו

5ךיניעביתייהרבויחקלךזרמאתו4םלכמןיאו

‐דגיו6ךמעויתפשחתפיורבדהולאןתיימ‐‐םלואו

‐יכ‐‐עדוהישותלםילפכ‐יכ‐‐המכחתומלעתךל
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‐דעםאאצמתהולארקחה7ךנועמהולאךלהשי

הקמעלעפת‐המםימשיהבג8אצמתידשתילכת

Sheol)עדת‐המלואשמ h7585)9הדמץראמהכרא

ונבישיימוליהקיוריגסיוףלחי‐םא10םי‐ינמהבחרו

שיאו12ןנובתיאלוןוא‐אריואוש‐יתמעדיאוה‐יכ11

תוניכההתא‐םא13דלויםדאארפריעובבליבובנ

והקיחרהךדיבןוא‐םא14ךיפכוילאתשרפוךבל

םוממךינפאשתזא‐יכ15הלועךילהאבןכשת‐לאו

םימכחכשתלמעהתא‐יכ16אריתאלוקצמתייהו

רקבכהפעתדלחםוקיםירהצמו17רכזתורבע

19בכשתחטבלתרפחוהוקתשי‐יכתחטבו18היהת

םיעשריניעו20םיברךינפולחודירחמןיאותצברו

שפנ‐חפמםתוקתוםהנמדבאסונמוהנילכת

םכמעוםע‐םתאיכםנמא2רמאיובויאןעיו12

יכנאלפנ‐אל‐‐םכומכבבליל‐םג3המכחתומת

‐‐היהאוהערלקחש4הלא‐ומכןיא‐ימ‐תאוםכמ

זובדיפל5םימתקידצקוחשוהנעיוהולאלארק

םילהאוילשי6לגרידעומלןוכנ‐‐ןנאשתותשעל

הולאאיבהרשאל‐‐לאיזיגרמלתוחטבוםידדשל

םימשהףועוךרתותומהבאנ‐לאש‐‐םלואו7ודיב

9םיהיגדךלורפסיוךרתוץראלחישוא8ךל‐דגיו

רשא10תאזהתשעהוהי‐דייכהלא‐לכבעדי‐אלימ

ןילמןזא‐אלה11שיא‐רשב‐לכחורויח‐לכשפנודיב

ךראוהמכחםישישיב12ול‐םעטילכאךחוןחבת

14הנובתוהצעולהרובגוהמכחומע13הנובתםימי

ןה15חתפיאלושיא‐לערגסיהנביאלוסורהיןה

זעומע16ץראוכפהיוםחלשיוושביוםימברצעי

םיטפשוללושםיצעויךילומ17הגשמוגגשולהישותו

םהינתמברוזארסאיוחתפםיכלמרסומ18ללוהי

הפשריסמ20ףלסיםינתאוללושםינהכךילומ19

םיבידנ‐לעזובךפוש21חקיםינקזםעטוםינמאנל

אציוךשח‐ינמתוקמעהלגמ22הפרםיקיפאחיזמו

םיוגלחטשםדבאיוםיוגלאיגשמ23תומלצרואל

‐אלוהתבםעתיוץראה‐םעישארבל‐‐ריסמ24םחניו

רוכשכםעתיורוא‐אלוךשח‐וששמי25ךרד

2הלןבתוינזאהעמשיניעהתארלכ‐ןה13

‐םלוא3םכמיכנאלפנ‐אלינא‐םגיתעדיםכתעדכ

םלואו4ץפחאלא‐לאחכוהורבדאידש‐לאינא‐

שרחהןתי‐ימ5םכלכללאיאפררקש‐ילפטםתא

יתחכותאנ‐ועמש6המכחלםכליהתוןושירחת

ולוהלועורבדתלאלה7ובישקהיתפשתוברו

בוטה9ןובירתלאל‐םאןואשתוינפה8הימרורבדת

חכוה10ובולתהתשונאבלתהכ‐םאםכתארקחי‐יכ

ותאשאלה11ןואשתםינפרתסב‐םא‐‐םכתאחיכוי

‐ילשמםכינרכז12םכילעלפיודחפוםכתאתעבת

‐הרבדאוינממושירחה13םכיבגרמח‐יבגלרפא

ישפנוינשבירשבאשאהמ‐לע14המילערבעיוינא

יכרד‐ךאלחיא)ול(אלינלטקיןה15יפכבםישא

וינפלאל‐יכהעושיליל‐אוה‐םג16חיכואוינפ‐לא

18םכינזאביתוחאויתלמעומשועמש17אוביףנח

אוה‐ימ19קדצאינא‐יכיתעדיטפשמיתכרעאנ‐הנה

‐לאםיתש‐ךא20עוגאושירחאהתע‐יכידמעבירי

קחרהילעמךפכ21רתסאאלךינפמזאידמעשעת

רבדא‐ואהנעאיכנאוארקו22ינתעבת‐לאךתמאו

יתאטחויעשפ‐‐תואטחותונועילהמכ23ינבישהו

25ךלביואלינבשחתוריתסתךינפ‐המל24ינעידה

בתכת‐יכ26ףדרתשבישק‐תאוץורעתףדנהלעה

‐ילגרדסבםשתו27ירוענתונועינשירותותוררמילע

אוהו28הקחתתילגרישרש‐לעיתחרא‐לכרומשתו‐

שעולכאדגבכהלביבקרכ

ץיצכ2זגר‐עבשוםימירצק‐‐השאדוליםדא14

תחקפהז‐לע‐ףא3דומעיאלולצכחרביולמיואצי

‐‐אמטמרוהטןתי‐ימ4ךמעטפשמבאיבתיתאוךניע

וקחךתאוישדח‐רפסמ‐‐וימיםיצורחםא5דחאאל

הצרי‐דע‐‐לדחיווילעמהעש6רבעיאלותישע

ףילחידועותרכי‐םאהוקתץעלשייכ7ומויריכשכ

תומירפעבוושרשץראבןיקזי‐םא8לדחתאלותקניו

רבגו10עטנ‐ומכריצקהשעוחרפיםימחירמ9ועזג

רהנוםי‐ינמםימ‐ולזא11ויאוםדאעוגיושלחיותומי

םימשיתלב‐דעםוקי‐אלובכששיאו12שביוברחי
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‐‐יננפצתלואשבןתיימ13םתנשמורעי‐אלווציקיאל

Sheol)ינרכזתוקחילתישתךפאבוש‐דעינריתסת

h7585)14לחיאיאבצימי‐לכהיחיהרבגתומי‐םא‐‐

ךידיהשעמלךנעאיכנאוארקת15יתפילחאוב‐דע

יתאטח‐לערמשת‐אלרופסתידעצהתע‐יכ16ףסכת

‐רהםלואו18ינוע‐לעלפטתויעשפרורצבםתח17

‐םימוקחשםינבא19ומקממקתעירוצולובילפונ

20תדבאהשונאתוקתוץרא‐רפעהיחיפס‐ףטשת‐

ודבכי21והחלשתווינפהנשמךלהיוחצנלוהפקתת

וילעורשב‐ךא22ומלןיבי‐אלוורעציועדיאלווינב

לבאתוילעושפנובאכי

‐תעדהנעיםכחה2רמאיוינמיתהזפילאןעיו15

ןוכסי‐אלרבדבחכוה3ונטבםידקאלמיוחור

ערגתוהארירפתהתא‐ףא4םבליעוי‐אלםילמו

ןושלרחבתוךיפךנועףלאייכ5לא‐ינפלהחיש

7ךב‐ונעיךיתפשוינא‐אלוךיפךעישרי6םימורע

דוסבה8תללוחתועבגינפלודלותםדאןושיארה

עדנאלותעדי‐המ9המכחךילאערגתועמשתהולא

ריבכ‐‐ונבשישי‐םגבש‐םג10אוהונמע‐אלוןיבת

טאלרבדולאתומוחנתךממטעמה11םימיךיבאמ

בישת‐יכ13ךיניעןומזרי‐המוךבלךחקי‐המ12ךמע

‐יכשונא‐המ14ןילמךיפמתאצהוךחורלא‐לא

ןימאיאלושדקבןה15השאדוליקדצי‐יכוהכזי

‐שיאחלאנובעתנ‐יכףא16ויניעבוכז‐אלםימשו

הרפסאויתיזח‐הזויל‐עמשךוחא17הלועםימכהתש

םהל19םתובאמודחכאלוודיגיםימכח‐רשא18

ימי‐לכ20םכותברזרבע‐אלוץראההנתנםדבל

‐לוק21ץירעלונפצנםינשרפסמוללוחתמאוהעשר

בושןימאי‐אל22ונאובידדושםולשבוינזאבםידחפ

אוהדדנ23ברח‐ילאאוה)יופצו(ופצוךשח‐ינמ

רצוהתעבי24ךשח‐םויודיבןוכנ‐יכעדיהיאםחלל

‐לאהטנ‐יכ25רודיכלדיתעךלמכוהפקתתהקוצמו

יבעבראוצבוילאץורי26רבגתיידש‐לאוודילא

‐ילעהמיפשעיוובלחבוינפהסכ‐יכ27וינגמיבג

ומלובשי‐אלםיתב‐‐תודחכנםירעןוכשיו28לסכ

וליחםוקי‐אלורשעי‐אל29םילגלודתעתהרשא

ותקני‐‐ךשח‐ינמרוסי‐אל30םלנמץראלהטי‐אלו

העתנושבןמאי‐לא31ויפחורברוסיותבהלששבית

אלותפכואלמתומוי‐אלב32ותרומתהיהתאוש‐יכ

‐יכ34ותצנתיזכךלשיוורסבןפגכסמחי33הננער

למעהרה35דחש‐ילהאהלכאשאודומלגףנחתדע

המרמןיכתםנטבוןואדליו

ימחנמתוברהלאכיתעמש2רמאיובויאןעיו16

יכךצירמי‐המואחור‐ירבדלץקה3םכלכלמע

תחתםכשפנשיולהרבדאםככ‐‐יכנאםג4הנעת

ומבםכילעהעינאוםילמבםכילעהריבחא‐‐ישפנ

‐םא6ךשחייתפשדינויפ‐ומבםכצמאא5ישאר

‐ךא7ךלהיינמ‐המהלדחאויבאכךשחי‐אלהרבדא

היהדעלינטמקתו8יתדע‐לכתומשהינאלההתע

קרח‐‐ינמטשיוףרטופא9הנעיינפבישחכיבםקיו

‐‐םהיפבילעורעפ10ילויניעשטליירצוינשבילע

לאלאינריגסי11ןואלמתיילעדחיייחלוכההפרחב

‐‐ינרפרפיויתייהולש12ינטריםיעשרידי‐לעוליוע

ובסי13הרטמלולינמיקיוינצפצפיויפרעבזחאו

ץראלךפשילמחיאלויתוילכחלפי‐‐ויברילע

רובגכילעץריץרפ‐ינפ‐לעץרפינצרפי14יתררמ

ינפ16ינרקרפעביתללעוידלגילעיתרפתקש15

17תומלציפעפעלעויכב‐ינמ)ורמרמח(הרמרמח

ימדיסכת‐לאץרא18הכזיתלפתויפכבסמח‐אללע

ידעםימשב‐הנההתע‐םג19יתקעזלםוקמיהי‐לאו

יניעהפלדהולא‐לאיעריצילמ20םימרמבידהשו

תונש‐יכ22והערלםדא‐ןבוהולא‐םערבגלחכויו21

ךלהאבושא‐אלחראוויתאירפסמ

אל‐םא2ילםירבקוכעזנימיהלבחיחור17

ינברעאנ‐המיש3יניעןלתםתורמהבוידמעםילתה

‐לעלכשמתנפצםבל‐יכ4עקתיידילאוהימךמע

הנלכתוינביניעוםיערדיגיקלחל5םמרתאלןכ

הכתו7היהאםינפלתפתוםימעלשמלינגיצהו6

תאז‐לעםירשיומשי8םלכלצכירציויניעשעכמ
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םידי‐רהטווכרדקידצזחאיו9ררעתיףנח‐לעיקנו

אצמא‐אלואנואבוובשתםלכ‐‐םלואו10ץמאףיסי

12יבבלישרומ‐‐וקתניתמזורבעימי11םכחםכב

הוקא‐םא13ךשח‐ינפמבורקרואומישיםוילהליל

Sheol)יעוצייתדפרךשחביתיבלואש h7585)14תחשל

יתוקתופאהיאו15המרליתחאוימאהתאיבאיתארק

‐לעדחי‐םאהנדרתלאשידב16הנרושיימיתוקתו

Sheol)תחנרפע h7585)

יצנקןומישתהנא‐דע2רמאיויחשהדדלבןעיו18

המהבכונבשחנעודמ3רבדנרחאווניבתןילמל

בזעתךנעמלהופאבושפנףרט4םכיניעבונימטנ

‐אלוךעדיםיעשררואםג5ומקממרוצ‐קתעיוץרא

7ךעדיוילעורנוולהאבךשחרוא6ושאביבשהגי

תשרבחלש‐יכ8ותצעוהכילשתוונואידעצורצי

קזחיחפבקעבזחאי9ךלהתיהכבש‐לעווילגרב

ביתנילעותדכלמוולבחץראבןומט10םימצוילע

‐יהי12וילגרלוהציפהותוהלבוהתעבביבס11

לכאיורועידבלכאי13ועלצלןוכנדיאוונאבער

והדעצתווחטבמולהאמקתני14תומרוכבוידב

‐לעהרזיול‐ילבמולהאבןוכשת15תוהלבךלמל

וריצקלמילעממוושביוישרשתחתמ16תירפגוהונ

18ץוח‐ינפ‐לעולםש‐אלוץרא‐ינמדבא‐ורכז17

ולןינאל19והדנילבתמוךשח‐לארואמוהפדהי

ומשנומוי‐לע20וירוגמבדירשןיאוומעבדכנ‐אלו

לועתונכשמהלא‐ךא21רעשוזחאםינמדקוםינרחא

לא‐עדי‐אלםוקמהזו

יננואכדתוישפנןויגותהנא‐דע2רמאיובויאןעיו19

‐ורכהתושבת‐אלינומילכתםימעפרשעהז3םילמב

םנמא‐םא5יתגושמןילתיתאיתיגשםנמא‐ףאו4יל

הולא‐יכופא‐ועד6יתפרחילעוחיכותוולידגתילע

הנעאאלוסמחקעצאןה7ףיקהילעודוצמוינתוע

יתוביתנלעורובעאאלורדגיחרא8טפשמןיאועושא

ישארתרטערסיוטישפהילעמידובכ9םישיךשח

ילערחיו11יתוקתץעכעסיוךלאוביבסינצתי10

ולסיו‐‐וידודגואבידחי12וירצכולינבשחיוופא

קיחרהילעמיחא13ילהאלביבסונחיוםכרדילע

15ינוחכשיעדימויבורקולדח14ינממורז‐ךאיעדיו

םהיניעביתייהירכנינבשחתרזליתהמאויתיבירג

יחור17ול‐ןנחתאיפ‐ומבהנעיאלויתארקידבעל16

יבוסאמםיליוע‐םג18ינטבינבליתנחויתשאלהרז

יתבהא‐הזוידוסיתמ‐לכינובעת19יב‐ורבדיוהמוקא

הטלמתאוימצעהקבדירשבבוירועב20יב‐וכפהנ

יבהעגנהולא‐דייכיערםתאיננחיננח21ינשרועב

‐ימ23ועבשתאלירשבמולא‐ומכינפדרתהמל22

‐טעב24וקחיורפסבןתי‐ימילמןובתכיוופאןתי

ילאגיתעדיינאו25ןובצחירוצבדעל‐‐תרפעולזרב

תאז‐ופקנירוערחאו26םוקירפע‐לעןורחאויח

ואריניעו‐‐יל‐הזחאינארשא27הולאהזחאירשבמו

ול‐ףדרנ‐המורמאתיכ28יקחביתילכולכרז‐אלו

המח‐יכ‐‐ברח‐ינפמםכלורוג29יב‐אצמנרבדשרשו

)ןודש(ןידשןועדתןעמלברחתונוע

ינובישייפעשןכל2רמאיויתמענהרפצןעיו20

יתניבמחורועמשאיתמלכרסומ3יבישוחרובעבו

5ץרא‐ילעםדאםישינמדע‐ינמתעדיתאזה4יננעי

‐םא6עגר‐ידעףנחתחמשובורקמםיעשרתננריכ

חצנלוללגכ7עיגיבעלושארוואישםימשלהלעי

והאצמיאלוףועיםולחכ8ויאורמאיויארדבאי

‐אלוףיסותאלוותפזשןיע9הלילןויזחכדדיו

הנבשתוידיוםילדוצריוינב10ומוקמונרושתדוע

בכשתרפע‐לעומעוומולעואלמויתומצע11ונוא

13ונשלתחתהנדיחכי‐‐הערויפבקיתמת‐םא12

ומחל14וכחךותבהנענמיוהנבזעיאלוהילעלמחי

ונאקיועלבליח15וברקבםינתפתרורמךפהנויעמב

ןושלוהגרהתקנייםינתפ‐שאר16לאונשריונטבמ

האמחושבדילחנירהנ‐‐תוגלפבארי‐לא17העפא

19סלעיאלוותרומתליחכעלביאלועגיבישמ18

עדי‐אליכ20והנביאלולזגתיבםילדבזעץצר‐יכ

ולכאלדירש‐ןיא21טלמיאלודומחבונטבבולש

די‐לכולרציוקפשתואלמב22ובוטליחי‐אלןכ‐לע
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ופאןורחוב‐חלשי‐‐ונטבאלמליהי23ונאבתלמע

והפלחתלזרבקשנמחרבי24ומוחלבומילערטמיו

ךלהיותררממקרבוהוגמאציוףלש25השוחנתשק

שאוהלכאתוינופצלןומטךשח‐לכ26םימאוילע

ץראוונועםימשולגי27ולהאבדירשעריחפנ‐אל

הז29ופאםויבתורגנותיבלובילגי28ולהממוקתמ

לאמורמאתלחנוםיהלאמ‐‐עשרםדא‐קלח

תאז‐יהתויתלמעומשועמש2רמאיובויאןעיו21

גיעלתירבדרחאורבדאיכנאוינואש3םכיתמוחנת

‐ונפ5יחוררצקת‐אלעודמ‐םאויחישםדאליכנאה4

יתלהבנויתרכז‐םאו6הפ‐לעדיומישוומשהוילא

ורבג‐םגוקתעויחיםיעשרעודמ7תוצלפירשבזחאו

9םהיניעלםהיאצאצוםמעםהינפלןוכנםערז8ליח

ורוש10םהילעהולאטבשאלודחפמםולשםהיתב

וחלשי11לכשתאלוותרפטלפתלעגיאלורבע

רונכוףתכואשי12ןודקריםהידליוםהיליועןאצכ

םהימיבוטב)ולכי(ולבי13בגועלוקלוחמשיו

Sheol)ותחילואשעגרבו h7585)14רוסלאלורמאיו

ונדבענ‐יכידש‐המ15ונצפחאלךיכרדתעדוונממ

תצעםבוטםדיבאלןה16וב‐עגפניכליעונ‐המו

אביו‐‐ךעדיםיעשר‐רנהמכ17ינמהקחרםיעשר

‐ינפלןבתכויהי18ופאבקלחיםילבחםדיאומילע

םלשיונואוינבל‐ןפציהולא19הפוסותבנגץמכוחור

יכ21התשיידשתמחמוודיכוניעוארי20עדיווילא

לאלה22וצצחוישדחרפסמווירחאותיבבוצפח‐המ

ומתםצעבתומי‐‐הז23טופשיםימראוהותעד‐דמלי

ויתומצעחמובלחואלמויניטע24וילשוןנאלשולכ

26הבוטבלכא‐אלוהרמשפנבתומי‐‐הזו25הקשי

יתעדיןה27םהילעהסכתהמרוובכשירפע‐לעדחי

היאורמאתיכ28וסמחתילעתומזמוםכיתובשחמ

םתלאשאלה29םיעשרתונכשמלהאהיאובידנ‐תיב

ךשחידיאםויליכ30ורכנתאלםתתאוךרדירבוע

‐אוהווכרדוינפ‐לעדיגי‐ימ31ולבויתורבעםוילער

שידג‐לעולבויתורבקלאוהו32ול‐םלשיימהשע

ךושמיםדא‐לכוירחאולחנ‐יבגרול‐וקתמ33דוקשי

םכיתבושתולבהינומחנתךיאו34רפסמןיאוינפלו

לעמ‐ראשנ

‐‐רבג‐ןכסילאלה2רמאיוינמתהזפילאןעיו22

‐םאוקדצתיכידשלץפחה3ליכשמומילעןכסי‐יכ

ךמעאוביךחיכיךתארימה4ךיכרדםתת‐יכעצב

‐יכ6ךיתנועלץק‐ןיאוהברךתעראלה5טפשמב

םימ‐אל7טישפתםימורעידגבוםנחךיחאלבחת

ץראהולעורזשיאו8םחל‐ענמתבערמוהקשתףיע

תוערזוםקירתחלשתונמלא9הבבשיםינפאושנו

דחפךלהביוםיחפךיתוביבסןכ‐לע10אכדיםימתי

12ךסכתםימ‐תעפשוהארת‐אלךשח‐וא11םאתפ

ומר‐יכםיבכוכשארהארוםימשהבגהולא‐אלה

םיבע14טופשילפרעדעבהלאעדי‐המתרמאו13

םלועחראה15ךלהתיםימשגוחוהאריאלוול‐רתס

תע‐אלווטמק‐רשא16ןוא‐יתמוכרדרשא‐‐רומשת

‐המוונממרוסלאלםירמאה17םדוסיקצוירהנ

םיעשרתצעובוטםהיתבאלמאוהו18ומלידשלעפי

20ומל‐געלייקנווחמשיוםיקידצוארי19ינמהקחר

ומעאנ‐ןכסה21שאהלכאםרתיוונמיקדחכנאל‐םא

םישוהרותויפמאנ‐חק22הבוטךתאובתםהבםלשו

קיחרתהנבתידש‐דעבושת‐םא23ךבבלבוירמא

םילחנרוצבורצברפע‐לע‐תישו24ךלהאמהלוע

זא‐יכ26ךלתופעותףסכוךירצבידשהיהו25ריפוא

וילאריתעת27ךינפהולא‐לאאשתוגנעתתידש‐לע

‐לעוךלםקיורמא‐רזגתו28םלשתךירדנוךעמשיו

םיניעחשוהוגרמאתווליפשה‐יכ29רואהגנךיכרד

ךיפכרבבטלמנויקנ‐יאטלמי30עשוי

הדבכידייחשירמםויה‐םג2רמאיובויאןעיו23

ותנוכת‐דעאובאוהאצמאויתעדיןתי‐ימ3יתחנא‐לע

העדא5תוחכותאלמאיפוטפשמוינפלהכרעא4

ביריחכ‐ברבה6ילרמאי‐המהניבאויננעיםילמ

ומעחכונרשי‐‐םש7יבםשיאוה‐ךאאלידמע

רוחאוונניאוךלהאםדקןה8יטפשמחצנלהטלפאו

ןימיףטעיזחא‐אלוותשעבלואמש9ולןיבא‐אלו

11אצאבהזכיננחבידמעךרדעדי‐יכ10האראאלו
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תוצמ12טא‐אלויתרמשוכרדילגרהזחאורשאב

אוהו13ויפ‐ירמאיתנפציקחמשימאאלוויתפש

םילשייכ14שעיוהתואושפנוונבישיימודחאב

ןנובתאלהבאוינפמןכ‐לע15ומעתוברהנהכויקח

‐יכ17ינליהבהידשויבלךרהלאו16ונממדחפאו

לפא‐הסכינפמוךשח‐ינפמיתמצנאל

וזח‐אלועדיוםיתעונפצנ‐אלידשמ‐‐עודמ24

םימותירומח3ועריוולזגרדעוגישיתולבג2וימי

דחיךרדמםיניבאוטי4הנמלארושולבחיוגהני

םלעפבואצי‐‐רבדמבםיארפןה5ץרא‐יינעואבח

ולילבהדשב6םירענלםחלולהברעףרטלירחשמ

וניליםורע7ושקליעשרםרכו)ורוצקי(וריצקי

ובטריםירהםרזמ8הרקבתוסכןיאושובלילבמ

ינע‐לעוםותידשמולזגי9רוצ‐וקבחהסחמילבמו

רמעואשנםיבערושובלילבוכלהםורע10ולבחי

ריעמ12ואמציווכרדםיבקיוריהציםתרוש‐ןיב11

םישי‐אלהולאועושתםיללח‐שפנו‐‐וקאניםיתמ

אלוויכרדוריכה‐אלרוא‐ידרמב‐‐ויההמה13הלפת

ןויבאוינע‐לטקי‐‐חצורםוקירואל14ויתביתנבובשי

‐אל‐‐רמאלףשנהרמשףאנןיעו15בנגכיהיהלילבו

םיתבךשחברתח16םישיםינפרתסוןיעינרושת

ומלרקבודחייכ17רואועדי‐אלומל‐ומתחםמוי

‐ינפ‐לעאוה‐לק18תומלצתוהלבריכי‐יכתומלצ

19םימרכךרדהנפי‐אלץראבםתקלחללקת‐‐םימ

Sheol)ואטחלואשגלש‐ימימולזגיםח‐םגהיצ h7585)20

ץעכרבשתורכזי‐אלדוע‐‐המרוקתמםחרוהחכשי

22ביטייאלהנמלאודלתאלהרקעהער21הלוע

ול‐ןתי23ןייחבןימאי‐אלוםוקיוחכבםיריבאךשמו

ונניאוטעמומור24םהיכרד‐לעוהיניעוןעשיוחטבל

אל‐םאו25ולמיתלבששארכוןוצפקילככוכמהו

יתלמלאלםשיוינביזכיימופא

ומעדחפולשמה2רמאיויחשהדדלבןעיו25

ימ‐לעווידודגלרפסמשיה3וימורמבםולשהשע

הכזי‐המולא‐םעשונאקדצי‐המו4והרואםוקי‐אל

וכז‐אלםיבכוכוליהאיאלוחרי‐דעןה5השאדולי

העלותםדא‐ןבוהמרשונא‐יכףא6ויניעב

תעשוהחכ‐אללתרזע‐המ2רמאיובויאןעיו26

ברלהישתוהמכחאללתצעי‐המ3זע‐אלעורז

5ךממהאציימ‐תמשנוןילמתדגהימ‐תא4תעדוה

לואשםורע6םהינכשוםימתחתמ‐‐וללוחיםיאפרה

Sheol)ןודבאלתוסכןיאוודגנ h7585)7לעןופצהטנ‐

‐אלוויבעבםימ‐ררצ8המילב‐לעץראהלתוהת

וננעוילעזשרפהסכ‐ינפזחאמ9םתחתןנעעקבנ

11ךשח‐םערואתילכת‐דע‐‐םימ‐ינפ‐לעגח‐קח10

עגרוחכב12ותרעגמוהמתיוופפוריםימשידומע

םימשוחורב13בהרץחמ)ותנובתבו(ותנבותבוםיה

‐‐וכרדתוצקהלא‐ןה14חרבשחנודיהללחהרפש

ןנובתיימותרובגםערווב‐עמשנרבדץמש‐המו

ריסהלא‐יח2רמאיוולשמתאשבויאףסיו27

חורויביתמשנדוע‐לכ‐יכ3ישפנרמהידשויטפשמ

‐םאינושלוהלועיתפשהנרבדת‐םא4יפאבהולא

‐‐עוגא‐דעםכתאקידצא‐םאילהלילח5הימרהגהי

הפראאלויתקזחהיתקדצב6ינממיתמתריסא‐אל

יממוקתמויביאעשרכיהי7ימימיבבלףרחי‐אל

ושפנהולאלשייכעצבייכףנחתוקת‐המיכ8לועכ

‐לע‐םא10הרצוילעאובת‐יכ‐‐לאעמשיותקעצה9

‐דיבםכתאהרוא11תע‐לכבהולאארקיגנעתיידש

םתיזחםכלכםתא‐ןה12דחכאאלידש‐םערשאלא

לא‐םעעשרםדא‐קלחהז13ולבהתלבההז‐המלו

‐ומלוינבוברי‐םא14וחקיידשמםיצירעתלחנו

ורבקיתומבוידירש15םחל‐ועבשיאלויאצאצוברח

רמחכוףסכרפעכרבצי‐םא16הניכבתאלויתנמלאו

18קלחייקנףסכושבליקידצוןיכי17שובלמןיכי

אלובכשירישע19רצנהשעהכסכוותיבשעכהנב

הלילתוהלבםימכוהגישת20ונניאוחקפויניעףסאי

22ומקממוהרעשיוךליוםידקוהאשי21הפוסותבנג

קפשי23חרביחורבודימלמחיאלווילעךלשיו

ומקממוילעקרשיוומיפכומילע
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לזרב2וקזיבהזלםוקמואצומףסכלשייכ28

‐לכלוךשחלםשץק3השוחנקוציןבאוחקירפעמ

‐םעמלחנץרפ4תומלצולפאןבארקוחאוהתילכת

הנממ‐‐ץרא5וענשונאמולדלגר‐ינמםיחכשנה‐‐רג

הינבאריפס‐םוקמ6שא‐ומכךפהנהיתחתוםחל‐אצי

ןיעותפזשאלוטיעועדי‐אלביתנ7ולבהזתרפעו

לחשוילעהדע‐אלץחש‐ינבוהוכירדה‐אל8היא

תורוצב10םירהשרשמךפהודיחלששימלחב9

שבחתורהניכבמ11וניעהתאררקי‐לכועקבםיראי

הזיאואצמתןיאמהמכחהו12רואאציהמלעתו

ץראבאצמתאלוהכרעשונאעדי‐אל13הניבםוקמ

15ידמעןיארמאםיואיה‐יבאלרמאםוהת14םייחה

‐אל16הריחמףסכלקשיאלוהיתחתרוגסןתי‐אל

הנכרעי‐אל17ריפסורקיםהשבריפואםתכבהלסת

אלשיבגותומאר18זפ‐ילכהתרומתותיכוכזובהז

שוכ‐תדטפהנכרעי‐אל19םינינפמהמכחךשמורכזי

הזיאואובתןיאמהמכחהו20הלסתאלרוהטםתכב

םימשהףועמויח‐לכיניעמהמלענו21הניבםוקמ

23העמשונעמשונינזאבורמאתומוןודבא22הרתסנ

אוה‐יכ24המוקמ‐תאעדיאוהוהכרדןיבהםיהלא

תושעל25האריםימשה‐לכתחתטיביץראה‐תוצקל

קחרטמלותשעב26הדמבןכתםימולקשמחורל

‐םגוהניכההרפסיוהארזא27תולקזיזחלךרדו

המכחאיהינדאתאריןה‐‐םדאלרמאיו28הרקח

הניבערמרוסו

‐יחריכיננתי‐ימ2רמאיוולשמתאשבויאףסיו29

ורואלישארילעורנולהב3ינרמשיהולאימיכםדק

הולאדוסביפרחימיביתייהרשאכ4ךשחךלא

ץחרב6ירעניתוביבסידמעידשדועב5ילהאילע

יתאצב7ןמש‐יגלפידמעקוצירוצוהמחביכילה

םירענינואר8יבשומןיכאבוחרבתרק‐ילערעש

ףכוםילמבורצעםירש9ודמעומקםישישיוואבחנו

םכחלםנושלוואבחנםידיגנ‐לוק10םהיפלומישי

ינדיעתוהתארןיעוינרשאתוהעמשןזאיכ11הקבד

תכרב13ולרזע‐אלוםותיועושמינעטלמא‐יכ12

יתשבלקדצ14ןנראהנמלאבלואבתילעדבא

רועליתייהםיניע15יטפשמףינצוליעמכינשבליו

‐אלברוםינויבאליכנאבא16ינאחספלםילגרו

וינשמולועתועלתמהרבשאו17והרקחאיתעדי

םימיהבראלוחכועוגאינק‐םערמאו18ףרטךילשא

ידובכ20יריצקבןילילטוםימ‐ילאחותפישרש19

ולחיוועמש‐יל21ףילחתידיביתשקוידמעשדח

ףטתומילעוונשיאלירבדירחא22יתצעומלומדיו

24שוקלמלורעפםהיפוילרטמכולחיו23יתלמ

רחבא25ןוליפיאלינפרואוונימאיאלםהלאקחשא

םילבארשאכדודגבךלמכןוכשאושארבשאוםכרד

םחני

‐רשאםימילינממםיריעצ‐‐ילעוקחשהתעו30

םהידיחכ‐םג2ינאציבלכ‐םעתישל‐‐םתובאיתסאמ

דומלגןפכבורסחב3חלכדבאומילעילהמל

חולמםיפטקה4האשמוהאוששמא‐‐היצםיקרעה

ועיריושרגיוג‐ןמ5םמחלםימתרשרשוחיש‐ילע

7םיפכורפעירחןכשלםילחנץורעב6בנגכומילע

ינב‐םגלבנ‐ינב8וחפסילורחתחתוקהניםיחיש‐ןיב

יהאויתייהםתניגנהתעו9ץראה‐ןמואכנ‐‐םש‐ילב

קרוכשח‐אלינפמוינמוקחרינובעת10הלמלםהל

12וחלשינפמןסרויננעיוחתפ)ירתי(ורתי‐יכ11

תוחראילעולסיווחלשילגרומוקיחחרפןימי‐לע

14ומלרזעאלוליעייתוהליתביתנוסתנ13םדיא

ילעךפהה15ולגלגתההאשתחתויתאיבחרץרפכ

16יתעשיהרבעבעכויתבדנחורכףדרתתוהלב

‐‐הליל17ינע‐ימיינוזחאיישפנךפתשתילע‐‐התעו

שפחתיחכ‐ברב18ןובכשיאליקרעוילעמרקנימצע

לשמתאורמחלינרה19ינרזאייתנתכיפכישובל

ןנבתתויתדמעיננעתאלוךילאעושא20רפאורפעכ

ינאשת22ינמטשתךדיםצעבילרזכאלךפהת21יב

יתעדי‐יכ23)הישת(הושתינגגמתוינביכרתחור‐לא

‐חלשייעב‐אלךא24יח‐לכלדעומתיבוינבישתתומ

םוי‐השקליתיכבאל‐םא25עושןהלודיפב‐םאדי

הלחיאועראביויתיוקבוטיכ26ןויבאלישפנהמגע
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‐ימיינמדקומד‐אלווחתריעמ27לפאאביורואל

29עושאלהקביתמקהמחאלביתכלהרדק28ינע

ילעמרחשירוע30הנעיתונבלערוםינתליתייהחא

לוקליבגעוירנכלבאליהיו31ברח‐ינמהרח‐ימצעו

םיכב

המו2הלותב‐לעןנובתאהמויניעליתרכתירב31

דיא‐אלה3םימרממידשתלחנולעממהולאקלח

‐לכויכרדהאריאוה‐אלה4ןואילעפלרכנולועל

המרמ‐לעשחתואוש‐םעיתכלה‐םא5רופסיידעצ

םא7יתמתהולאעדיוקדצ‐ינזאמבינלקשי6ילגר

יפכבויבלךלהיניערחאוךרדהינמירשאהטת

‐םא9ושרשייאצאצולכאירחאוהערזא8םואמקבד

ןחטת10יתבראיערחתפ‐לעוהשא‐לעיבלהתפנ

)איה(אוה‐יכ11ןירחאןוערכיהילעויתשארחאל

ןודבא‐דעאיהשאיכ12םילילפןוע)אוהו(איהוהמז

טפשמ‐‐סאמא‐םא13שרשתיתאובת‐לכבולכאת

לאםוקי‐יכהשעאהמו14ידמעםברביתמאוידבע

וננכיווהשעינשעןטבב‐אלה15ונבישאהמדקפי‐יכו

הנמלאיניעוםילדץפחמענמא‐םא16דחאםחרב

יכ18הנממםותילכא‐אלוידבליתפלכאו17הלכא

הארא‐םא19הנחנאימאןטבמובאכינלדגירוענמ

ינוכרבאל‐םא20ןויבאלתוסכןיאושובלילבמדבוא

ידיםותי‐לעיתופינה‐םא21םמחתיישבכזגמווצלח

יערזאולופתהמכשמיפתכ22יתרזערעשבהארא‐יכ

אלותאשמולאדיאילאדחפיכ23רבשתהנקמ

יחטבמיתרמאםתכלוילסכבהזיתמש‐םא24לכוא

‐םא26ידיהאצמריבכ‐יכויליחבר‐יכחמשא‐םא25

יבלרתסבתפיו27ךלהרקיחריולהייכרואהארא

לאליתשחכ‐יכילילפןועאוה‐םג28יפלידיקשתו

ואצמ‐יכיתררעתהויאנשמדיפבחמשא‐םא29לעממ

31ושפנהלאבלאשל‐‐יכחאטחליתתנ‐אלו30ער

32עבשנאלורשבמןתי‐ימילהאיתמורמאאל‐םא

יתיסכ‐םא33חתפאחראליתלדרגןילי‐אלץוחב

ןומהץורעאיכ34ינועיבחבןומטל‐‐יעשפםדאכ

ימ35חתפאצא‐אלםדאוינתחיתוחפשמ‐זובו‐‐הבר

שיאבתכרפסויננעיידשיות‐ןה‐‐ילעמשיל‐ןתי

ילתורטעונדנעאונאשאימכש‐לעאל‐םא36יביר

ילע‐םא38ונברקאדיגנ‐ומכונדיגאידעצרפסמ37

יתלכאהחכ‐םא39ןויכביהימלתדחיוקעזתיתמדא

‐חוחאציהטחתחת40יתחפההילעבשפנוףסכ‐ילב

בויאירבדומתהשאבהרעש‐תחתו‐

בויא‐תאתונעמ‐‐הלאהםישנאהתשלשותבשיו32

לאכרב‐ןבאוהילאףארחיו2ויניעבקידצאוהיכ

וקדצ‐לע‐‐ופאהרחבויאבםר‐תחפשממ‐‐יזובה

רשאלעופאהרחויערתשלשבו3םיהלאמושפנ

הכח‐‐והילאו4בויא‐תאועישריו‐‐הנעמואצמ‐אל

אריו5םימילונממהמה‐םינקזיכםירבדבבויא‐תא

ופארחיוםישנאהתשלשיפבהנעמןיאיכ‐‐אוהילא

ינאריעצרמאיו‐‐יזובהלאכרבןבאוהילאןעיו6

יעדתוחמאריאויתלחזןכ‐לעםישישיםתאוםימיל

8המכחועידיםינשברוורבדיםימייתרמא7םכתא

םיבר‐אל9םניבתידשתמשנושונאבאיה‐חורןכא

יל‐העמשיתרמאןכל10טפשמוניביםינקזוומכחי

‐דעןיזא‐‐םכירבדליתלחוהןה11ינא‐ףאיעדהוחא

הנהוןנובתאםכידעו12ןילמןורקחת‐דעםכיתנובת

ורמאת‐ןפ13םכמוירמאהנוע‐‐חיכומבויאלןיא

ןילמילאךרע‐אלו14שיא‐אלונפדילאהמכחונאצמ

וקיתעהדועונע‐אלותח15ונבישאאלםכירמאבו

ונע‐אלודמעיכורבדיאל‐יכיתלחוהו16םילמםהמ

יכ18ינא‐ףאיעדהוחאיקלחינא‐ףאהנעא17דוע

ןייכ‐‐ינטב‐הנה19ינטבחורינתקיצהםילמיתלמ

יל‐חוריוהרבדא20עקביםישדחתובאכחתפי‐אל

םדא‐לאושיא‐ינפאשאאנ‐לא21הנעאויתפשחתפא

ינשעינאשיטעמכהנכאיתעדיאליכ22הנכאאל

הניזאהירבד‐לכוילמבויאאנ‐עמש‐‐םלואו33

יבל‐רשי3יכחבינושלהרבדיפיתחתפאנ‐הנה2

תמשנוינתשעלא‐חור4וללמרורביתפשתעדוירמא

6הבציתהינפלהכרעינבישהלכות‐םא5יניחתידש

יתמאהנה7ינא‐םגיתצרקרמחמלאלךיפכינא‐ןה

ינזאבתרמאךא8דבכי‐אלךילעיפכאוךתעבתאל
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ןועאלויכנאףחעשפ‐ילבינאךז9עמשאןילמלוקו

םשי11ולביואלינבשחיאצמיילעתואונתןה10יל

תקדצ‐אלתאז‐ןה12יתחרא‐לכרמשיילגרדסב

יכתובירוילאעודמ13שונאמהולאהברי‐יכךנעא

םיתשבולא‐רבדיתחאב‐יכ14הנעיאלוירבד‐לכ

‐לעהמדרתלפנב‐‐הלילןויזחםולחב15הנרושיאל

םישנאןזאהלגיזא16בכשמילעתומונתבםישנא

רבגמהוגוהשעמםדאריסהל17םתחיםרסמבו

חלשברבעמותיחותחש‐ינמושפנךשחי18הסכי

וימצע)בורו(בירוובכשמ‐לעבואכמבחכוהו19

לכי21הואתלכאמושפנוםחלותיחותמהזו20ןתא

ברקתו22ואראלויתמצע)ופשו(יפשויארמורשב

‐ךאלמוילעשי‐םא23םיתממלותיחוושפנתחשל

‐וננחיו24ורשיםדאלדיגהלףלא‐ינמדחאץילמ‐

שפטר25רפכיתאצמתחשתדרמוהעדפרמאיו‐

הולא‐לארתעי26וימולעימילבושירענמורשב

רשי27ותקדצשונאלבשיוהעורתבוינפאריווהצריו

28ילהוש‐אלויתיועהרשיויתאטחרמאיוםישנא‐לע

רואב)ותיחו(יתיחותחשברבעמ)ושפנ(ישפנהדפ

‐םעשולשםימעפ‐‐לא‐לעפיהלא‐לכ‐ןה29הארת

31םייחהרואברואל‐‐תחש‐ינמושפנבישהל30רבג

‐שי‐םא32רבדאיכנאושרחהיל‐עמשבויאבשקה

התאןיא‐םא33ךקדציתצפח‐יכרבדינבישהןילמ

המכחךפלאאושרחהיל‐עמש

םיעדיוילמםימכחועמש2רמאיואוהילאןעיו34

4לכאלםעטיךחוןחבתןילמןזא‐יכ3ילוניזאה

רמא‐יכ5בוט‐המוניניבהעדנונל‐הרחבנטפשמ

בזכאיטפשמ‐לע6יטפשמריסהלאויתקדצבויא

םימכגעל‐התשיבויאכרבג‐ימ7עשפ‐ילביצחשונא

עשר‐ישנא‐םעתכללוןואילעפ‐םעהרבחלחראו8

ןכל10םיהלא‐םעותצרב‐‐רבג‐ןכסיאלרמא‐יכ9

לועמידשועשרמלאלהללחיל‐ועמש‐‐בבלישנא

‐ףא12ונאצמישיאחראכוול‐םלשיםדאלעפיכ11

דקפ‐ימ13טפשמתועי‐אלידשועישרי‐אללאםנמא

ובלוילאםישי‐םא14הלכלבתםשימוהצראוילע

םדאודחירשב‐לכעוגי15ףסאיוילאותמשנווחור

לוקלהניזאהתאז‐העמשהניב‐םאו16בושירפע‐לע

ריבכקידצ‐םאושובחיטפשמאנושףאה17ילמ

19םיבידנ‐לאעשר‐‐לעילבךלמלרמאה18עישרת

‐יכלד‐ינפלעוש‐רכנאלוםירשינפאשנ‐אלרשא

םעושעגיהלילתוצחו‐‐ותמיעגר20םלכוידיהשעמ

שיא‐יכרד‐לעויניע‐יכ21דיבאלריבאוריסיוורבעיו

רתסהל‐‐תומלצןיאוךשח‐ןיא22האריוידעצ‐לכו

‐לאךלהל‐‐דועםישישיא‐לעאליכ23ןואילעפםש

םירחאדמעיורקח‐אלםיריבכערי24טפשמבלא

ואכדיוהלילךפהוםהידבעמריכי‐‐ןכל25םתחת

‐לערשא27םיארםוקמב‐‐םקפסםיעשר‐תחת26

איבהל28וליכשהאלויכרד‐לכווירחאמורסןכ

ימוטקשיאוהו29עמשיםיינעתקעצולד‐תקעצוילע

דחיםדא‐לעויוג‐לעוונרושיימוםינפרתסיו‐‐עשרי

רמאהלא‐לא‐יכ31םעישקממ‐‐ףנחםדאךלממ30

‐םאינרההתאהזחאידעלב32לבחאאל‐‐יתאשנ

‐‐תסאמ‐יכהנמלשיךמעמה33ףיסאאליתלעפלוע

בבלישנא34רבדתעדי‐המוינא‐אלורחבתהתא‐יכ

רבדיתעדב‐אלבויא35ילעמשםכחרבגוילורמאי

‐לעחצנ‐דעבויאןחבי‐‐יבא36ליכשהבאלוירבדו

וניניבעשפותאטח‐לעףיסייכ37ןוא‐ישנאבתבשת

לאלוירמאבריוקופסי

טפשמלתבשחתאזה2רמאיווהילאןעיו35

ליעא‐המךל‐ןכסי‐המרמאת‐יכ3לאמיקדצתרמא

טבה5ךמעךיער‐תאו‐‐ןילמךבישאינא4יתאטחמ

‐המתאטח‐םא6ךממוהבגםיקחשרושוהארוםימש

‐המתקדצ‐םא7ול‐השעת‐המךיעשפוברווב‐לעפת

‐ןבלוךעשרךומכ‐שיאל8חקיךדימ‐המואול‐ןתת

עורזמועושיוקיעזיםיקושעברמ9ךתקדצםדא

הלילבתורמזןתנישעהולאהיא‐‐רמא‐אלו10םיבר

םש12ונמכחיםימשהףועמוץראתומהבמונפלמ11

‐אלאוש‐ךא13םיערןואגינפמ‐‐הנעיאלווקעצי

ונרושתאלרמאת‐יכףא14הנרושיאלידשולאעמשי

‐אלוופאדקפןיא‐יכ‐‐התעו15ולללוחתווינפלןיד
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תעד‐ילבבוהיפ‐הצפילבהבויאו16דאמשפבעדי

רבכיןילמ

יכךוחאוריעזיל‐רתכ2רמאיואוהילאףסיו36

‐ןתאילעפלוקוחרמליעדאשא3םילמהולאלדוע

‐ןה5ךמעתועדםימתילמרקש‐אלםנמא‐יכ4קדצ

עשרהיחי‐אל6בלחכריבכסאמיאלוריבכלא

םיכלמ‐תאוויניעקידצמערגי‐אל7ןתיםיינעטפשמו

םיקזבםירוסא‐םאו8והבגיוחצנלםבישיואסכל

יכםהיעשפוםלעפםהלדגיו9ינע‐ילבחבןודכלי

11ןואמןובושי‐יכרמאיורסומלםנזאלגיו10ורבגתי

םימיענבםהינשובוטבםהימיולכיודבעיוועמשי‐םא

תעד‐ילבבועוגיוורבעיחלשבועמשיאל‐םאו12

תמת14םרסאיכועושיאלףאומישיבל‐יפנחו13

לגיווינעבינעץלחי15םישדקבםתיחוםשפנרענב

קצומ‐אלבחר‐‐רצ‐יפמךתיסהףאו16םנזאץחלב

תאלמעשר‐ןידו17ןשדאלמךנחלשתחנוהיתחת

‐ברוקפסבךתיסי‐ןפהמח‐יכ18וכמתיטפשמוןיד

‐יצמאמלכורצבאלךעושךרעיה19ךטי‐לארפכ

21םתחתםימעתולעל‐‐הלילהףאשת‐לא20חכ

‐ןה22ינעמתרחבהז‐לע‐יכןוא‐לאןפת‐לארמשה

וכרדוילעדקפ‐ימ23הרומוהמכימוחכבביגשילא

רשא‐‐ולעפאיגשת‐יכרכז24הלועתלעפרמא‐ימו

26קוחרמטיבישונאוב‐וזחםדא‐לכ25םישנאוררש

ערגייכ27רקח‐אלווינשרפסמעדנאלואיגשלא‐ןה

ופעריםיקחשולזי‐רשא28ודאלרטמוקזיםימ‐יפטנ

ותכסתואשתבע‐ישרפמןיבי‐םאףא29ברםדאילע

ןידיםב‐יכ31הסכםיהישרשוורואוילעשרפ‐ןה30

וציורוא‐הסכםיפכ‐לע32ריבכמללכא‐ןתיםימע

הלוע‐לעףאהנקמוערוילעדיגי33עיגפמבהילע

עומשועמש2ומוקממרתיויבלדרחיתאזל‐ףא37

והרשיםימשה‐לכ‐תחת3אציויפמהגהוולקזגרב

םערי‐‐לוק‐גאשיוירחא4ץראהתופנכ‐לעורואו

לאםערי5ולוקעמשי‐יכםבקעיאלוונואגלוקב

‐רמאיגלשליכ6עדנאלותולדגהשעתואלפנולוקב

‐לכ‐דיב7וזעתורטמםשגורטמםשגוץרא‐אוה‐

היחאובתו8והשעמישנא‐לכתעדל‐‐םותחיםדא

הפוסאובתרדחה‐ןמ9ןכשתהיתנועמבוברא‐ומב

םימבחרוחרק‐ןתילא‐תמשנמ10הרקםירזממו

אוהו12ורואןנעץיפיבעחירטיירב‐ףא11קצומב

םוצירשאלכםלעפלותלובחתבךפהתמתובסמ

‐םא‐‐וצראל‐םאטבשל‐םא13הצראלבתינפ‐לע
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ןולקםירמםיליסכוולחניםימכח

2הניבתעדלובישקהובארסומםינבועמש4

ןב‐יכ3ובזעת‐לאיתרותםכליתתנבוטחקליכ

ילרמאיו‐‐ינריו4ימאינפלדיחיוךריבאליתייה

המכחהנק5היחויתוצמרמשךבלירבד‐ךמתי

הבזעת‐לא6יפ‐ירמאמטת‐לאוחכשת‐לאהניבהנק

המכחהנקהמכחתישאר7ךרצתוהבהאךרמשתו

ךדבכתךממורתוהלסלס8הניבהנקךנינק‐לכבו

תראפתתרטעןח‐תיולךשארלןתת9הנקבחתיכ

םייחתונשךלובריוירמאחקוינבעמש10ךנגמת

רשי‐ילגעמבךיתכרדהךיתירההמכחךרדב11

13לשכתאלץורת‐םאוךדעצרצי‐אלךתכלב12

חראב14ךייחאיה‐יכהרצנףרת‐לארסומבקזחה

והערפ15םיערךרדברשאת‐לאואבת‐לאםיעשר

אל‐םאונשיאליכ16רבעווילעמהטשוב‐רבעת‐לא

יכ17)ולישכי(ולושכיאל‐םאםתנשהלזגנווערי

םיקידצחראו18ותשיםיסמחןייועשרםחלומחל

םיעשרךרד19םויהןוכנ‐דערואוךלוההגנרואכ

הבישקהירבדלינב20ולשכיהמבועדיאלהלפאכ

ךותבםרמשךיניעמוזילי‐לא21ךנזא‐טהירמאל

אפרמורשב‐לכלוםהיאצמלםהםייח‐יכ22ךבבל

24םייחתואצותונממ‐יכךבלרצנרמשמ‐לכמ23

25ךממקחרהםיתפשתוזלוהפתושקעךממרסה

לגעמסלפ26ךדגנורשייךיפעפעווטיביחכנלךיניע

רסהלואמשוןימי‐טת‐לא27ונכיךיכרד‐לכוךלגר

ערמךלגר

רמשל2ךנזא‐טהיתנובתלהבישקהיתמכחלינב5

יתפשהנפטתתפניכ3ורצניךיתפשתעדותומזמ

הדחהנעלכהרמהתירחאו4הכחןמשמקלחוהרז

וכמתיהידעצלואשתומתודריהילגר5תויפברחכ

(Sheol h7585)6אלהיתלגעמוענסלפת‐ןפםייחחרא

8יפ‐ירמאמורוסת‐לאויל‐ועמשםינבהתעו7עדת

9התיבחתפ‐לאברקת‐לאוךכרדהילעמקחרה

ועבשי‐ןפ10ירזכאלךיתנשוךדוהםירחאלןתת‐ןפ

ךתירחאבתמהנו11ירכנתיבבךיבצעוךחכםירז

רסומיתאנשךיא‐‐תרמאו12ךראשוךרשבתולכב

ידמלמלוירומלוקביתעמש‐אלו13יבלץאנתחכותו

להקךותב‐‐ער‐לכביתייהטעמכ14ינזאיתיטה‐אל

16ךראבךותמםילזנוךרובמםימ‐התש15הדעו

‐ויהי17םימ‐יגלפתובחרבהצוחךיתניעמוצופי

ךורבךרוקמ‐יהי18ךתאםירזלןיאוךדבלךל

הידדןח‐תלעיוםיבהאתליא19ךרוענתשאמחמשו

הגשתהמלו20דימתהגשתהתבהאבתע‐לכבךורי

‐‐הוהייניעחכניכ21הירכנקחקבחתוהרזבינב

ונדכלי‐‐ויתנווע22סלפמויתלגעמ‐לכושיא‐יכרד

ןיאבתומי‐‐אוה23ךמתיותאטחילבחבועשרה‐תא

הגשיותלואברבורסומ

תשקונ2ךיפכרזלתעקתךערלתברע‐םאינב6

ינבאופאתאזהשע3ךיפ‐ירמאבתדכלנךיפ‐ירמאב

4ךיערבהרוספרתהךלךער‐ףכבתאביכ‐‐לצנהו

יבצכלצנה5ךיפעפעלהמונתוךיניעלהנשןתת‐לא

הארלצעהלמנ‐לא‐ךל6שוקידימרופצכודימ

ןיכת8לשמורטש‐‐ןיצקהל‐ןיארשא7םכחוהיכרד

לצעיתמ‐דע9הלכאמריצקבהרגאהמחלץיקב

תומונתטעמתונשטעמ10ךתנשמםוקתיתמבכשת



458יֵלְׁשִמ

ךרסחמוךשארךלהמכ‐אבו11בכשלםידיקבחטעמ

13הפתושקעךלוהןואשיאלעילבםדא12ןגמשיאכ

תוכפהת14ויתעבצאבהרמולגרבללמוניעבץרק

15חלשי)םינידמ(םינדמתע‐לכבערשרח‐‐ובלב

16אפרמןיאורבשיעתפודיאאוביםאתפ‐‐ןכ‐לע

17ושפנ)תבעות(תובעותעבשוהוהיאנשהנה‐שש

‐‐בל18יקנ‐םדתוכפשםידיורקשןושלתומרםיניע

19הערלץורלתורהממםילגרןואתובשחמשרח

רצנ20םיחאןיבםינדמחלשמורקשדעםיבזכחיפי

‐לעםרשק21ךמאתרותשטת‐לאוךיבאתוצמינב

החנתךכלהתהב22ךתרגרג‐לעםדנעדימתךבל

23ךחישתאיהתוציקהוךילערמשתךבכשב‐‐ךתא

24רסומתוחכותםייחךרדורואהרותוהוצמרניכ

דמחת‐לא25הירכנןושלתקלחמערתשאמךרמשל

השא‐דעביכ26היפעפעבךחקת‐לאוךבבלבהיפי

27דוצתהרקישפנ‐‐שיאתשאוםחל‐רככ‐דעהנוז

‐םא28הנפרשתאלוידגבווקיחבשאשיאהתחיה

אבה‐‐ןכ29הניוכתאלוילגרוםילחגה‐לעשיאךלהי

וזובי‐אל30הבעגנה‐לכהקני‐אלוהערתשא‐לא

םלשיאצמנו31בערייכושפנאלמל‐‐בונגייכבנגל

בל‐רסחהשאףאנ32ןתיותיבןוה‐לכ‐תאםיתעבש

ותפרחואצמיןולקו‐עגנ33הנשעיאוהושפנתיחשמ

םקנםויבלומחי‐אלורבג‐תמחהאנק‐יכ34החמתאל

דחש‐הברתיכהבאי‐אלורפכ‐לכינפאשי‐אל35

יתוצמרמש2ךתאןפצתיתוצמוירמארמשינב7

ךיתעבצא‐לעםרשק3ךיניעןושיאכיתרותוהיחו

עדמותאיתחאהמכחלרמא4ךבלחול‐לעםבתכ

הירמאהירכנמהרזהשאמךרמשל5ארקתהניבל

7יתפקשניבנשאדעב‐‐יתיבןולחביכ6הקילחה

רבע8בל‐רסחרענ‐‐םינבבהניבאםיאתפבאראו

םויברעב‐ףשנב9דעציהתיבךרדוהנפלצאקושב

הנוזתישותארקלהשאהנהו10הלפאוהלילןושיאב

ונכשי‐אלהתיבבתררסואיההימה11בלתרצנו

הנפ‐לכלצאותובחרבםעפ‐‐ץוחבםעפ12הילגר

רמאתוהינפהזעהולהקשנוובהקיזחהו13בראת

ןכ‐לע15ירדניתמלשםויהילעםימלשיחבז14ול

םידברמ16ךאצמאוךינפרחשלךתארקליתאצי

‐יבכשמיתפנ17םירצמןוטאתובטחישרעיתדבר

רקבה‐דעםידדהורנהכל18ןומנקוםילהארמ‐

ךרדבךלהותיבבשיאהןיאיכ19םיבהאבהסלעתנ

אביאסכהםוילודיבחקלףסכה‐רורצ20קוחרמ

22ונחידתהיתפשקלחבהחקלברבותטה21ותיב

‐לאסכעכואביחבט‐לארושכםאתפהירחאךלוה

‐לארופצרהמכ‐‐ודבכץחחלפידע23ליוארסומ

יל‐ועמשםינבהתעו24אוהושפנב‐יכעדי‐אלוחפ

‐לאךבלהיכרד‐לאטשי‐לא25יפ‐ירמאלובישקהו

םימצעוהליפהםיללחםיבר‐יכ26היתוביתנבעתת

תומ‐ירדח‐לאתודריהתיבלואשיכרד27היגרה‐לכ

(Sheol h7585)

‐שארב2הלוקןתתהנובתוארקתהמכח‐אלה8

םירעש‐דיל3הבצנתוביתנתיבךרד‐ילעםימרמ

ארקאםישיאםכילא4הנרתםיחתפאובמתרק‐יפל

םיליסכוהמרעםיאתפוניבה5םדאינב‐לאילוקו

יתפשחתפמורבדאםידיגנ‐יכועמש6בלוניבה

עשריתפשתבעותויכחהגהיתמא‐יכ7םירשימ

םלכ9שקעולתפנםהבןיאיפ‐ירמא‐לכקדצב8

‐לאוירסומ‐וחק10תעדיאצמלםירשיוןיבמלםיחכנ

םינינפמהמכחהבוט‐יכ11רחבנץורחמתעדוףסכ

המרעיתנכשהמכח‐ינא12הב‐וושיאלםיצפח‐לכו

ןואגוהאגער‐תאנשהוהיתארי13אצמאתומזמתעדו

ינאהישותוהצע‐יל14יתאנשתוכפהתיפוערךרדו

וקקחיםינזרווכלמיםיכלמיב15הרובגילהניב

17קדציטפש‐לכםיבידנוורשיםירשיב16קדצ

‐רשע18יננאצמיירחשמובהא)יבהא(היבהאינא

זפמוץורחמיירפבוט19הקדצוקתעןוהיתאדובכו

ךותבךלהאהקדצ‐חראב20רחבנףסכמיתאובתו

אלמאםהיתרצאושייבהאליחנהל21טפשמתוביתנ

23זאמוילעפמםדקוכרדתישאריננק‐‐הוהי22

תומהת‐ןיאב24ץרא‐ימדקמ‐‐שארמיתכסנםלועמ

םירהםרטב25םימ‐ידבכנתוניעמןיאביתללוח
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ץראהשעאל‐דע26יתללוחתועבגינפלועבטה

ינאםשםימשוניכהב27לבתתורפעשארותוצוחו

לעממםיקחשוצמאב28םוהתינפ‐לעגוחוקחב

‐ורבעיאלםימווקחםילומושב29םוהתתוניעזוזעב

היהאוןומאולצאהיהאו30ץראידסומוקוחבויפ

תקחשמ31תע‐לכבוינפלתקחשמםויםויםיעושעש

םינבהתעו32םדאינב‐תאיעשעשווצראלבתב

ומכחורסומועמש33ורמשייכרדירשאויל‐ועמש

יתתלד‐לעדקשליל‐עמשםדאירשא34וערפת‐לאו

)אצמ(יאצמיאצמיכ35יחתפתזוזמרמשל‐‐םויםוי

יאנשמ‐לכושפנסמחיאטחו36הוהימןוצרקפיוםייח

תומובהא

החבט2העבשהידומעהבצחהתיבהתנבתומכח9

היתרענהחלש3הנחלשהכרעףאהנייהכסמהחבט

‐רסחהנהרסייתפ‐ימ4תרקימרמיפג‐לע‐‐ארקת

6יתכסמןייבותשוימחלבומחלוכל5ולהרמאבל

חקל‐‐ץלרסי7הניבךרדבורשאוויחוםיאתפובזע

ךאנשי‐ןפץלחכות‐לא8ומומעשרלחיכומוןולקול

עדוהדוע‐םכחיוםכחלןת9ךבהאיוםכחלחכוה

תעדוהוהיתאריהמכחתלחת10חקלףסויוקידצל

תונשךלופיסויוךימיוברייב‐יכ11הניבםישדק

13אשתךדבלתצלוךלתמכחתמכח‐םא12םייח

הבשיו14המהעדי‐לבותויתפהימהתוליסכתשא

‐ירבעלארקל15תרקימרמאסכ‐לע‐‐התיבחתפל

‐רסחוהנהרסייתפ‐ימ16םתוחראםירשימהךרד

םירתסםחלווקתמיםיבונג‐םימ17ולהרמאובל

היארקלואשיקמעבםשםיאפר‐יכעדי‐אלו18םעני

(Sheol h7585)

תגותליסכןבובא‐חמשיםכחןבהמלשילשמ10

תוממליצתהקדצועשרתורצואוליעוי‐אל2ומא

4ףדהיםיעשרתוהוקידצשפנהוהיביערי‐אל3

ץיקברגא5רישעתםיצורחדיוהימר‐ףכהשע‐‐שאר

שארלתוכרב6שיבמןבריצקבםדרנליכשמןב

הכרבלקידצרכז7סמחהסכיםיעשריפוקידצ

םיתפשליואותוצמחקיבל‐םכח8בקריםיעשרםשו

10עדויויכרדשקעמוחטבךליםתבךלוה9טבלי

םייחרוקמ11טבליםיתפשליואותבצעןתיןיעץרק

םינדמררעתהאנש12סמחהסכיםיעשריפוקידציפ

אצמתןובניתפשב13הבהאהסכתםיעשפ‐לכלעו

‐יפותעד‐ונפציםימכח14בל‐רסחוגלטבשוהמכח

םילדתתחמוזעתירקרישעןוה15הברקהתחמליוא

17תאטחלעשרתאובתםייחלקידצתלעפ16םשיר

הסכמ18העתמתחכותבזעורסומרמושםייחלחרא

ברב19ליסכאוההבדאצומורקש‐יתפשהאנש

ףסכ20ליכשמויתפשךשוחועשפ‐לדחיאלםירבד

קידציתפש21טעמכםיעשרבלקידצןושלרחבנ

הוהיתכרב22ותומיבל‐רסחבםיליואוםיברוערי

ליסכלקוחשכ23המעבצעףסוי‐אלורישעתאיה

איהעשרתרוגמ24הנובתשיאלהמכחוהמזתושע

עשרןיאוהפוסרובעכ25ןתיםיקידצתואתוונאובת

םיניעלןשעכו‐‐םינשלץמחכ26םלועדוסיקידצו

תונשוםימיףיסותהוהיתארי27ויחלשללצעהןכ

תוקתוהחמשםיקידצתלחות28הנרצקתםיעשר

ילעפלהתחמוהוהיךרדםתלזועמ29דבאתםיעשר

ץרא‐ונכשיאלםיעשרוטומי‐לבםלועלקידצ30ןוא

יתפש32תרכתתוכפהתןושלוהמכחבוניקידצ‐יפ31

תוכפהתםיעשריפוןוצרןועדיקידצ

2ונוצרהמלשןבאוהוהיתבעותהמרמינזאמ11

םירשיתמת3המכחםיעונצ‐תאוןולקאביוןודז‐אב

ןוהליעוי‐אל4)םדשי(םדשוםידגבףלסוםחנת

רשיתםימתתקדצ5תוממליצתהקדצוהרבעםויב

םליצתםירשיתקדצ6עשרלפיותעשרבווכרד

הוקתדבאתעשרםדאתומב7ודכליםידגבתוהבו

עשראביוץלחנהרצמקידצ8הדבאםינואתלחותו

םיקידצתעדבווהערתחשיףנח‐‐הפב9ויתחת

םיעשרדבאבוהירקץלעתםיקידצבוטב10וצלחי

סרהתםיעשריפבותרקםורתםירשיתכרבב11הנר

ךלוה13שירחיתונובתשיאובל‐רסחוהערל‐זב12

ןיאב14רבדהסכמחור‐ןמאנודוס‐הלגמליכר

‐יכעורי‐ער15ץעויברבהעושתוםע‐לפיתולבחת
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דובכךמתתןח‐תשא16חטובםיעקתאנשורזברע

רכעודסחשיאושפנלמג17רשע‐וכמתיםיצירעו

הקדצערזורקש‐תלעפהשע‐‐עשר18ירזכאוראש

ותומלהערףדרמוםייחלהקדצ‐ןכ19תמארכש

די21ךרדימימתונוצרובל‐ישקעהוהיתבעות20

בהזםזנ22טלמנםיקידצערזוערהקני‐אלדיל

םיקידצתואת23םעטתרסוהפיהשא‐‐ריזחףאב

דועףסונורזפמשי24הרבעםיעשרתוקתבוט‐ךא

הורמוןשדתהכרב‐שפנ25רוסחמל‐ךארשימךשחו

שארלהכרבוםואלוהבקירבענמ26ארויאוה‐םג

ונאובתהערשרדוןוצרשקביבוטרחש27ריבשמ

29וחרפיםיקידצהלעכולופיאוהורשעבחטוב28

‐ירפ30בל‐םכחלליואדבעוחור‐לחניותיברכע

ץראבקידצןה31םכחתושפנחקלוםייחץעקידצ

אטוחועשר‐יכףאםלשי

‐בוט2רעבתחכותאנושותעדבהארסומבהא12

םדאןוכי‐אל3עישריתומזמשיאוהוהימןוצרקיפי‐

תרטעליח‐תשא4טומי‐לבםיקידצשרשועשרב

םיקידצתובשחמ5השיבמויתומצעבבקרכוהלעב

‐בראםיעשרירבד6המרמםיעשרתולבחתטפשמ

תיבוםניאוםיעשרךופה7םליציםירשייפוםד

היהיבל‐הוענושיא‐ללהיולכש‐יפל8דמעיםיקידצ

םחל‐רסחודבכתממ‐‐ולדבעוהלקנבוט9זובל

11ירזכאםיעשרימחרוותמהבשפנקידצעדוי10

12בל‐רסחםיקירףדרמוםחל‐עבשיותמדאדבע

עשפב13ןתיםיקידצשרשוםיערדוצמעשרדמח

שיא‐יפירפמ14קידצהרצמאציוערשקומםיתפש

ךרד15ול)בישי(בושיםדא‐ידילומגובוט‐עבשי

םויב‐‐ליוא16םכחהצעלעמשוויניעברשיליוא

קדצדיגיהנומאחיפי17םורעןולקהסכווסעכעדוי

ןושלוברחתורקדמכהטובשי18המרמםירקשדעו

העיגרא‐דעודעלןוכתתמא‐תפש19אפרמםימכח

םולשיצעילוערישרח‐בלבהמרמ20רקשןושל

ערואלמםיעשרוןוא‐לכקידצלהנאי‐אל21החמש

23ונוצרהנומאישעורקש‐יתפשהוהיתבעות22

‐די24תלואארקיםיליסכבלותעדהסכםורעםדא

שיא‐בלבהגאד25סמלהיהתהימרולושמתםיצורח

ךרדוקידצוהערמרתי26הנחמשיבוטרבדוהנחשי

רקיםדא‐ןוהוודיצהימרךרחי‐אל27םעתתםיעשר

תומ‐לאהביתנךרדוםייחהקדצ‐חראב28ץורח

ירפמ2הרעגעמש‐אלץלובארסומםכחןב13

רמשויפרצנ3סמחםידגבשפנובוטלכאישיא‐יפ

לצעושפנןיאוהואתמ4ול‐התחמויתפשקשפושפנ

עשרוקידצאנשירקש‐רבד5ןשדתםיצרחשפנו

ףלסתהעשרוךרד‐םתרצתהקדצ6ריפחיושיאבי

רפכ8ברןוהוששורתמלכןיאורשעתמשי7תאטח

םיקידצ‐רוא9הרעגעמש‐אלשרוורשעשיא‐שפנ

‐תאוהצמןתיןודזב‐קר10ךעדיםיעשררנוחמשי

הברידי‐לעץבקוטעמילבהמןוה11המכחםיצעונ

13האבהואתםייחץעובל‐הלחמהכשממתלחות12

תרות14םלשיאוההוצמאריווללבחירבדלזב

‐ןתיבוט‐לכש15תומישקממרוסל‐‐םייחרוקמםכח

ליסכותעדבהשעיםורע‐לכ16ןתיאםידגבךרדוןח

םינומאריצוערבלפיעשרךאלמ17תלואשרפי

דבכיתחכותרמשורסומערופןולקושיר18אפרמ

ערמרוסםיליסכתבעותושפנלברעתהיהנהואת19

הערו)םכחי(םכחוםימכח‐תא)ךלוה(ךולה20

םיקידצ‐תאוהערףדרתםיאטח21עוריםיליסכ

ליחקידצלןופצוםינב‐ינבליחני‐‐בוט22בוט‐םלשי

טפשמאלבהפסנשיוםישאררינלכא‐בר23אטוח

‐‐קידצ25רסומורחשובהאוונבאנושוטבשךשוח24

רסחתםיעשרןטבוושפנעבשללכא

ונסרהתהידיבתלואוהתיבהתנבםישנתומכח14

‐יפב3והזובויכרדזולנוהוהיאריורשיבךלוה2

םיפלאןיאב4םרומשתםימכחיתפשוהואגרטחליוא

אלםינומאדע5רושחכבתואובת‐ברורבסובא

ןיאוהמכחץל‐שקב6רקשדעםיבזכחיפיובזכי

תעדי‐לבוליסכשיאלדגנמךל7לקנןובנלתעדו

םיליסכתלואווכרדןיבהםורעתמכח8תעד‐יתפש

‐בל10ןוצרםירשיןיבוםשאץיליםילוא9המרמ
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תיב11רזברעתי‐אלותחמשבוושפנתרמעדוי‐

רשיךרדשי12חירפיםירשילהאודמשיםיעשר

‐באכיקחשב‐םג13תומ‐יכרדהתירחאושיא‐ינפל

בלגוסעבשיויכרדמ14הגותהחמשהתירחאובל

ןיביםורעורבד‐לכלןימאייתפ15בוטשיאוילעמו

חטובורבעתמליסכוערמרסואריםכח16ורשאל

ולחנ18אנשיתומזמשיאותלואהשעיםיפא‐רצק17

ינפלםיערוחש19תעדורתכיםימורעותלואםיאתפ

שראנשיוהערל‐םג20קידצירעש‐לעםיעשרוםיבוט

םיינעןנוחמואטוחוהערל‐זב21םיבררישעיבהאו

תמאודסחוערישרחועתי‐אולה22וירשא)םיונע(

םיתפש‐רבדורתומהיהיבצע‐לכב23בוטישרח

םיליסכתלואםרשעםימכחתרטע24רוסחמל‐ךא

26המרמםיבזכחפיותמאדעתושפנליצמ25תלוא

תארי27הסחמהיהיוינבלוזע‐חטבמהוהיתאריב

םע‐ברב28תומישקממרוסל‐‐םייחרוקמהוהי

םיפאךרא29ןוזרתתחמםאלספאבוךלמ‐תרדה

בלםירשבייח30תלואםירמחור‐רצקוהנובת‐בר

והשעףרחלדקשע31האנקתומצעבקרואפרמ

ותומבהסחועשרהחדיותערב32ןויבאןנחודבכמו

עדותםיליסכברקבוהמכחחונתןובנבלב33קידצ

‐ןוצר35תאטחםימאלדסחויוג‐םמורתהקדצ34

שיבמהיהתותרבעוליכשמדבעלךלמ

2ףא‐הלעיבצע‐רבדוהמחבישיךר‐הנעמ15

3תלואעיביםיליסכיפותעדביטיתםימכחןושל

אפרמ4םיבוטוםיערתופצהוהייניעםוקמ‐לכב

ץאני‐‐ליוא5חורברבשהבףלסוםייחץעןושל

ברןסחקידצתיב6םירעיתחכותרמשוויבארסומ

בלותעדורזיםימכחיתפש7תרכענעשרתאובתבו

תלפתוהוהיתבעותםיעשרחבז8ןכ‐אלםיליסכ

הקדצףדרמועשרךרדהוהיתבעות9ונוצרםירשי

11תומיתחכותאנושחראבזעלעררסומ10בהאי

Sheol)םדא‐ינבתובל‐יכףאהוהידגנןודבאולואש

h7585)12ךליאלםימכח‐לאולחכוהץל‐בהאיאל

14האכנחורבל‐תבצעבוםינפבטייחמשבל13

תלואהעריםיליסכ)יפו(ינפותעד‐שקביןובנבל

‐בוט16דימתהתשמבל‐בוטוםיערינעימי‐לכ15

בוט17ובהמוהמובררצואמ‐‐הוהיתאריבטעמ

שיא18וב‐האנשוסובארושמ‐‐םש‐הבהאוקריתחרא

לצעךרד19בירטיקשיםיפאךראוןודמהרגיהמח

‐חמשיםכחןב20הללסםירשיחראוקדחתכשמכ

‐רסחלהחמשתלוא21ומאהזובםדאליסכובא

ןיאבתובשחמרפה22תכל‐רשייהנובתשיאובל

ויפ‐הנעמבשיאלהחמש23םוקתםיצעויברבודוס

‐‐ליכשמלהלעמלםייחחרא24בוט‐המותעברבדו

Sheol)הטמלואשמרוסןעמל h7585)25חסיםיאגתיב

ערתובשחמהוהיתבעות26הנמלאלובגבציוהוהי

אנושועצבעצובותיברכע27םענ‐ירמאםירהטו

עיביםיעשריפותונעלהגהיקידצבל28היחיתנתמ

עמשיםיקידצתלפתוםיעשרמהוהיקוחר29תוער

31םצע‐ןשדתהבוטהעומשבל‐חמשיםיניע‐רואמ30

ערופ32ןילתםימכחברקבםייחתחכותתעמש‐‐ןזא

תארי33בלהנוקתחכותעמושוושפנסאומרסומ

הונעדובכינפלוהמכחרסומהוהי

‐לכ2ןושלהנעמהוהימובל‐יכרעמםדאל16

הוהי‐לאלג3הוהיתוחורןכתוויניעבךזשיא‐יכרד

‐םגווהנעמלהוהילעפלכ4ךיתבשחמונכיוךישעמ

דילדיבל‐הבג‐לכהוהיתבעות5הערםוילעשר

רוסהוהיתאריבוןוערפכיתמאודסחב6הקניאל

8ותאםלשיויביוא‐םגשיא‐יכרדהוהיתוצרב7ערמ

בל9טפשמאלבתואובתברמ‐‐הקדצבטעמ‐בוט

‐יתפש‐לעםסק10ודעצןיכיהוהיווכרדבשחיםדא

‐‐טפשמינזאמוסלפ11ויפ‐לעמיאלטפשמבךלמ

תושעםיכלמתבעות12סיכ‐ינבא‐לכוהשעמהוהיל

קדצ‐יתפשםיכלמןוצר13אסכןוכיהקדצביכעשר

שיאותומ‐יכאלמךלמ‐תמח14בהאיםירשירבדו

בעכונוצרוםייחךלמ‐ינפ‐רואב15הנרפכיםכח

הניבתונקוץורחמבוט‐המ‐‐המכח‐הנק16שוקלמ

ושפנרמשערמרוסםירשיתלסמ17ףסכמרחבנ

חורהבגןולשכינפלוןואגרבש‐ינפל18וכרדרצנ
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‐תאללשקלחמ)םיונע(םיינע‐תאחור‐לפשבוט19

הוהיבחטובובוט‐אצמירבד‐לעליכשמ20םיאג

ףיסיםיתפשקתמוןובנארקיבל‐םכחל21וירשא

תלואםילוארסומווילעבלכשםייחרוקמ22חקל

24חקלףיסיויתפש‐לעווהיפליכשיםכחבל23

25םצעלאפרמושפנלקותמםענ‐ירמאשבד‐ףוצ

שפנ26תומ‐יכרדהתירחאושיא‐ינפלרשיךרדשי

הרכלעילבשיא27והיפוילעףכא‐יכולהלמעלמע

תוכפהתשיא28תברצשאכ)ותפש(ויתפש‐לעוהער

התפיסמחשיא29ףולאדירפמןגרנוןודמחלשי

בשחלויניעהצע30בוט‐אלךרדבוכילוהווהער

תראפתתרטע31הערהלכויתפשץרקתוכפהת

רובגמםיפאךראבוט32אצמתהקדצךרדבהביש

לרוגה‐תאלטויקיחב33ריעדכלמוחורבלשמו

וטפשמ‐לכהוהימו

‐יחבזאלמתיבמ‐‐הב‐הולשוהברחתפבוט17

םיחאךותבושיבמןבבלשמי‐‐ליכשמ‐דבע2ביר

תובלןחבובהזלרוכוףסכלףרצמ3הלחנקלחי

ןושל‐לעןיזמרקשןוא‐תפש‐לעבישקמערמ4הוהי

6הקניאלדיאלחמשוהשעףרחשרלגעל5תוה

‐אל7םתובאםינבתראפתוםינבינבםינקזתרטע

‐ןבא8רקש‐תפשבידנל‐יכףארתי‐תפשלבנלהואנ

9ליכשיהנפירשא‐לכ‐לאוילעביניעבדחשהןח

ףולאדירפמרבדבהנשוהבהאשקבמעשפ‐הסכמ

‐ךא11האמליסכתוכהמ‐‐ןיבמבהרעגתחת10

בדשוגפ12וב‐חלשיירזכאךאלמוער‐שקביירמ

תחתהערבישמ13ותלואבליסכ‐לאושיאבלוכש

םימרטופ14ותיבמהער)שומת(שימת‐אל‐‐הבוט

עשרקידצמ15שוטנבירהעלגתהינפלוןודמתישאר

הז‐המל16םהינש‐םגהוהיתבעות‐‐קידצעישרמו

תע‐לכב17ןיא‐בלוהמכחתונקל‐‐ליסכ‐דיבריחמ

עקותבל‐רסחםדא18דלויהרצלחאוערהבהא

הצמבהאעשפבהא19והערינפלהברעברעףכ

בוט‐אצמיאלבל‐שקע20רבש‐שקבמוחתפהיבגמ

ולהגותלליסכדלי21הערבלופיונושלבךפהנו

האכנחורוההגביטייחמשבל22לבניבאחמשי‐אלו

תוחראתוטהל‐‐חקיעשרקחמדחש23םרג‐שבית

ץרא‐הצקבליסכיניעוהמכחןיבמינפ‐תא24טפשמ

שונעםג26ותדלוילרממוליסכןבויבאלסעכ25

ךשוח27רשי‐לעםיבידנתוכהל‐‐בוט‐אלקידצל

םג28הנובתשיאחור)‐רקי(‐רקותעדעדויוירמא

ןובנויתפשםטאבשחיםכחשירחמליוא

‐אל2עלגתיהישות‐לכבדרפנשקביהואתל18

‐אובב3ובלתולגתהב‐םאיכהנובתבליסכץפחי

ירבדםיקמעםימ4הפרחןולק‐םעוזוב‐םגאבעשר

‐אלעשר‐ינפתאש5המכחרוקמעבנלחנשיא‐יפ

בירבואביליסכיתפש6טפשמבקידצתוטהל‐‐בוט

ויתפשוול‐התחמליסכ‐יפ7ארקיתומלהמלויפו

‐ירדחודריםהוםימהלתמכןגרנירבד8ושפנשקומ

תיחשמלעבלאוהחא‐‐ותכאלמבהפרתמםג9ןטב

ןוה11בגשנוקידצץורי‐ובהוהיםשזע‐לדגמ10

רבש‐ינפל12ותכשמבהבגשנהמוחכווזעתירקרישע

םרטברבדבישמ13הונעדובכינפלושיא‐בלהבגי

לכלכישיא‐חור14המלכוול‐איהתלוא‐‐עמשי

תעד‐הנקיןובנבל15הנאשיימהאכנחורווהלחמ

ינפלוולביחריםדאןתמ16תעד‐שקבתםימכחןזאו

)‐אבו(‐אביובירבןושארהקידצ17ונחניםילדג

םימוצעןיבולרוגהתיבשיםינידמ18ורקחווהער

)םינידמו(םינודמוזע‐תירקמעשפנ‐‐חא19דירפי

תאובתונטבעבשתשיא‐יפירפמ20ןומראחירבכ

לכאיהיבהאוןושל‐דיבםייחותומ21עבשיויתפש

23הוהימןוצרקפיובוטאצמהשאאצמ22הירפ

םיערשיא24תוזעהנעירישעושר‐רבדיםינונחת

חאמקבדבהאשיועערתהל

ליסכאוהוויתפששקעמ‐‐ומתבךלוהשר‐בוט19

3אטוחםילגרבץאובוט‐אלשפנתעד‐אלבםג2

‐ןוה4ובלףעזיהוהי‐לעווכרדףלסתםדאתלוא

םירקשדע5דרפיוהערמלדוםיברםיערףיסי‐

‐ינפולחיםיבר6טלמיאלםיבזכחיפיוהקניאל

‐‐והאנששר‐יחאלכ7ןתמשיאלערה‐לכובידנ
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)‐ול(‐אלםירמאףדרמונממוקחרוהערמיכףא

בוט‐אצמלהנובתרמשושפנבהאבל‐הנק8המה

‐אל10דבאיםיבזכחיפיוהקניאלםירקשדע9

לכש11םירשבלשמדבעל‐יכףאגונעתליסכלהואנ

םהנ12עשפ‐לערבעותראפתוופאךיראהםדא

ויבאלתוה13ונוצרבשע‐לעלטכוךלמףעזריפככ

תלחנןוהותיב14השאינידמדרטףלדוליסכןב

המדרתליפתהלצע15תלכשמהשאהוהימותובא

הזובושפנרמשהוצמרמש16בערתהימרשפנו

ולמגולדןנוחהוהיהולמ17)תומי(תמויויכרד

‐לאותימה‐לאוהוקתשי‐יכךנברסי18ול‐םלשי

‐םאיכשנעאשנהמח)‐לדג(‐לרג19ךשפנאשת

ןעמל‐‐רסומלבקוהצעעמש20ףסותדועוליצת

תצעושיא‐בלבתובשחמתובר21ךתירחאבםכחת

שיאמשר‐בוטוודסחםדאתואת22םוקתאיההוהי

ערדקפי‐לבןיליעבשוםייחלהוהיתארי23בזכ

הנבישיאלוהיפ‐לא‐םגתחלצבודילצעןמט24

26תעדןיביןובנלחיכוהוםרעייתפוהכתץל25
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םיטפשםיצללונוכנ29ןוא‐עלביםיעשריפוטפשמ

םיליסכוגלתומלהמו

םהנ2םכחיאלובהגש‐לכורכשהמהןייהץל20

שיאלדובכ3ושפנאטוחורבעתמךלמתמיאריפככ

שרחי‐אללצעףרחמ4עלגתיליוא‐לכובירמתבש

‐בלבהצעםיקמעםימ5ןיאוריצקב)לאשו(לאשי

ודסחשיאארקי‐‐םדא‐בר6הנלדיהנובתשיאושיא

ירשאקידצומתבךלהתמ7אצמיימםינומאשיאו

ויניעבהרזמ‐‐ןיד‐אסכ‐לעבשויךלמ8וירחאוינב
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ילכוםינינפ‐ברובהזשי15ללהתיזאוללזאוהנוקה

םירכנדעבורזברע‐יכודגב‐חקל16תעד‐יתפשרקי
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תולבחתבוןוכתהצעבתובשחמ18ץצחוהיפ‐אלמי
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הוקער‐המלשארמאת‐לא22ךרבתאלהתירחאו

ינזאמוןבאוןבאהוהיתבעות23ךלעשיוהוהיל

ןיבי‐המםדאורבג‐ידעצמהוהימ24בוט‐אלהמרמ

26רקבלםירדנרחאושדקעליםדאשקומ25וכרד

הוהירנ27ןפואםהילעבשיוםכחךלמםיעשרהרזמ

‐ורציתמאודסח28ןטב‐ירדח‐לכשפחםדאתמשנ

םחכםירוחבתראפת29ואסכדסחבדעסוךלמ

)קורמת(קירמתעצפתורבח30הבישםינקזרדהו
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םיניע‐םור4חבזמהוהילרחבנ‐‐טפשמוהקדצהשע
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יהת‐לא26ךשפנלשקומתחקלוותחראףלאת‐ןפ
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יֵלְׁשִמ 465
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רצ‐‐הרצםויבתיפרתה10ץלםדאלתבעותותאטח
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אלךתוקתותירחאשיותאצמ‐םאךשפנל‐‐המכח
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קידצ‐‐עשרלרמא24בוט‐לבטפשמבםינפ‐רכה

םיחיכומלו25םימאלוהומעזיםימעוהבקיהתא

בישמקשיםיתפש26בוט‐תכרבאובתםהילעוםעני

הדשבהדתעו‐‐ךתכאלמץוחבןכה27םיחכנםירבד

ךערבםנח‐דעיהת‐לא28ךתיבתינבורחאךל

ןכיל‐השערשאכ‐‐רמאת‐לא29ךיתפשבתיתפהו

לצע‐שיאהדש‐לע30ולעפכשיאלבישאול‐השעא

ולכהלעהנהו31בל‐רסחםדאםרכ‐לעויתרבע

32הסרהנוינבארדגוםילרחוינפוסכ‐‐םינשמק

טעמ33רסומיתחקליתיאריבלתישאיכנאהזחאו

‐אבו34בכשלםידיקבחטעמתומונתטעמתונש

ןגמשיאכךירסחמוךשירךלהתמ

היקזחישנאוקיתעהרשא‐‐המלשילשמהלא‐םג25

םיכלמדבכורבדרתסהםיהלאדבכ2הדוהי‐ךלמ

ןיאםיכלמבלוקמעלץראוםורלםימש3רבדרקח

עשרוגה5ילכףרצלאציוףסכמםיגיסוגה4רקח

ךלמ‐ינפלרדהתת‐לא6ואסכקדצבןוכיוךלמ‐ינפל

‐הלעךל‐רמאבוטיכ7דמעת‐לאםילדגםוקמבו

‐לא8ךיניעואררשא‐‐בידנינפלךליפשהמהנה

םילכהב‐‐התירחאבהשעת‐המןפרהמברלאצת

לגת‐לארחאדוסוךער‐תאבירךביר9ךערךתא

בהזיחופת11בושתאלךתבדועמשךדסחי‐ןפ10

בהזםזנ12וינפא‐לערבדרבד‐‐ףסכתויכשמב

גלשתנצכ13תעמשןזא‐לעםכחחיכומ‐‐םתכ‐ילחו

14בישיוינדאשפנוויחלשלןמאנריצ‐‐ריצקםויב

15רקש‐תתמבללהתמשיא‐‐ןיאםשגוחורוםיאישנ

16םרג‐רבשתהכרןושלוןיצקהתפיםיפאךראב

רקה17ותאקהוונעבשת‐ןפךידלכאתאצמשבד

ברחוץיפמ18ךאנשוךעבשי‐ןפךערתיבמךלגר

לגרוהערןש19רקשדעוהערבהנעשיא‐‐ןונשץחו

םויבדגב‐הדעמ20הרצםויבדגובחטבמ‐‐תדעומ

‐םא21ער‐בללעםירשברשורתנ‐לעץמח‐‐הרק

יכ22םימוהקשהאמצ‐םאוםחלוהלכאהךאנשבער

חור23ךל‐םלשיהוהיוושאר‐לעהתחהתא‐‐םילחג

בוט24רתסןושלםימעזנםינפוםשגללוחתןופצ

רבחתיבו)םינידמ(םינודמתשאמ‐‐גג‐תנפ‐לעתבש

ץראמהבוטהעומשוהפיעשפנ‐לעםירקםימ25
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םיקשוילד7ליסכ‐דיבםירבדחלש‐‐התשסמח

‐‐המגרמבןבארורצכ8םיליסכיפבלשמוחספמ
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קוחשמסעכבוט3ובללאןתייחהוםדאהלכףוס

בלולבאתיבבםימכחבל4בלבטייםינפערביכ

שיאמ‐‐םכחתרעגעמשלבוט5החמשתיבבםיליסכ

ןכריסהתחתםיריסהלוקכיכ6םיליסכרישעמש

םכחללוהיקשעהיכ7לבההזםגוליסכהקחש

ותישארמרבדתירחאבוט8הנתמבלתאדבאיו

סועכלךחורבלהבתלא9חורהבגמחורךראבוט

‐‐היההמרמאתלא10חוניםיליסכקיחבסעכיכ

המכחמאליכהלאמםיבוטויהםינשארהםימיהש

יארלרתיוהלחנםעהמכחהבוט11הזלעתלאש

תעדןורתיוףסכהלצבהמכחהלצביכ12שמשה

יכםיהלאההשעמתאהאר13הילעבהיחתהמכחה

בוטבהיההבוטםויב14ותוערשאתאןקתללכויימ

םיהלאההשעהזתמעלהזתאםגהארהערםויבו

תא15המואמוירחאםדאהאצמיאלשתרבדלע

שיווקדצבדבאקידצשיילבהימיביתיארלכה

לאוהברהקידציהתלא16ותערבךיראמעשר

לאוהברהעשרתלא17םמושתהמלרתויםכחתת

זחאתרשאבוט18ךתעאלבתומתהמללכסיהת

תאאציםיהלאארייכךדיתאחנתלאהזמםגוהזב

רשאםיטילשהרשעמ‐‐םכחלזעתהמכחה19םלכ

השעירשא‐‐ץראבקידצןיאםדאיכ20ריעבויה

לאורבדירשאםירבדהלכלםג21אטחיאלובוט

םגיכ22ךללקמךדבעתאעמשתאלרשאךבלןתת

תללק)התא(תאםגרשאךבלעדיתוברםימעפ

איהוהמכחאיתרמאהמכחביתיסנהזלכ23םירחא

ונאצמיימקמעקמעוהיהשהמקוחר24ינממהקוחר

ןובשחוהמכחשקבורותלותעדליבלוינאיתובס25

רמינאאצומו26תוללוהתולכסהולסכעשרתעדלו
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‐‐הבלםימרחוםידוצמאיהרשאהשאהתאתוממ

אטוחוהנממטלמיםיהלאהינפלבוטהידיםירוסא

תחאלתחאתלהקהרמאיתאצמהזהאר27הבדכלי

יתאצמאלוישפנהשקבדוערשא28ןובשחאצמל

יתאצמאלהלאלכבהשאו‐‐יתאצמףלאמדחאםדא

םדאהתאםיהלאההשערשאיתאצמהזהארדבל29

םיברתונבשחושקבהמהורשי

ריאתםדאתמכחרבדרשפעדויימוםכחהכימ8

תרבדלעורמשךלמיפינא2אנשיוינפזעווינפ

דמעתלאךלתוינפמלהבתלא3םיהלאתעובש

ךלמרבדרשאב4השעיץפחירשאלכיכעררבדב

עדיאלהוצמרמוש5השעתהמולרמאיימוןוטלש

שיץפחלכליכ6םכחבלעדיטפשמותעועררבד

עדיונניאיכ7וילעהברםדאהתעריכטפשמותע

טילשםדאןיא8ולדיגיימהיהירשאכיכהיהישהמ

ןיאותומהםויבןוטלשןיאוחורהתאאולכלחורב

תא9וילעבתאעשרטלמיאלוהמחלמבתחלשמ

השענרשאהשעמלכליבלתאןותנויתיארהזלכ

ולערל‐‐םדאבםדאהטלשרשאתעשמשהתחת

שודקםוקממוואבוםירבקםיעשריתיארןכבו10

11לבההזםגושעןכרשאריעבוחכתשיווכלהי

ןכלעהרהמהערההשעמםגתפהשענןיארשא

אטחרשא12ערתושעל‐‐םהבםדאהינבבלאלמ

היהירשאינאעדויםגיכולךיראמו‐‐תאמערהשע

אלבוטו13וינפלמואריירשאםיהלאהיארילבוט

אריונניארשא‐‐לצכםימיךיראיאלועשרלהיהי

רשאץראהלעהשענרשאלבהשי14םיהלאינפלמ

שיוםיעשרההשעמכםהלאעיגמרשאםיקידצשי

םגשיתרמאםיקידצההשעמכםהלאעיגמשםיעשר

בוטןיארשאהחמשהתאינאיתחבשו15לבההז

חומשלותותשלולכאלםאיכשמשהתחתםדאל

‐‐םיהלאהולןתנרשאוייחימיולמעבונוליאוהו

המכחתעדליבלתאיתתנרשאכ16שמשהתחת

םויבםגיכץראהלעהשענרשאןינעהתאתוארלו

לכתאיתיארו17הארונניאויניעבהנש‐‐הלילבו

השעמהתאאוצמלםדאהלכויאליכםיהלאההשעמ

שקבלםדאהלמעירשאלשבשמשהתחתהשענרשא

אצמללכויאלתעדלםכחהרמאיםאםגואצמיאלו

הזלכתארובלויבללאיתתנהזלכתאיכ9

םגםיהלאהדיבםהידבעוםימכחהוםיקידצהרשא

לכה2םהינפללכה‐‐םדאהעדויןיאהאנשםגהבהא

רוהטלובוטלעשרלוקידצלדחאהרקמלכלרשאכ

עבשנה‐‐אטחכבוטכחבזונניארשאלוחבזלואמטלו

תחתהשענרשאלכבערהז3אריהעובשרשאכ

אלמםדאהינבבלםגולכלדחאהרקמיכ‐‐שמשה

4םיתמהלאוירחאוםהייחבםבבלבתוללוהוער

ןוחטבשיםייחהלכלא)רבחי(רחבירשאימיכ

םייחהיכ5תמההיראהןמבוטאוהיחבלכליכ

דועןיאוהמואמםיעדויםניאםיתמהוותמישםיעדוי

םתאנשםגםתבהאםג6םרכזחכשניכ‐‐רכשםהל

םלועלדועםהלןיאקלחוהדבארבכםתאנקםג

החמשבלכאךל7שמשהתחתהשענרשאלכב

םיהלאההצררבכיכךנייבוטבלבהתשוךמחל

לעןמשוםינבלךידגבויהיתעלכב8ךישעמתא

תבהארשאהשאםעםייחהאר9רסחילאךשאר

ימילכשמשהתחתךלןתנרשאךלבהייחימילכ

למעהתארשאךלמעבוםייחבךקלחאוהיכךלבה

‐‐ךחכבתושעלךדיאצמתרשאלכ10שמשהתחת

רשאלואשבהמכחותעדוןובשחוהשעמןיאיכהשע

Sheol)המשךלההתא h7585)11שמשהתחתהארויתבש

אלםגוהמחלמהםירובגלאלוץורמהםילקלאליכ

ןחםיעדילאלםגורשעםינבנלאלםגוםחלםימכחל

תאםדאהעדיאלםגיכ12םלכתאהרקיעגפותעיכ

תוזחאהםירפצכוהערהדוצמבםיזחאנשםיגדכותע

לופתשכהערתעלםדאהינבםישקויםהכחפב

שמשהתחתהמכחיתיארהזםג13םאתפםהילע

אבוטעמהבםישנאוהנטקריע14ילאאיההלודגו

םידוצמהילעהנבוהתאבבסולודגךלמהילא

תאאוהטלמוםכחןכסמשיאהבאצמו15םילדג

אוההןכסמהשיאהתארכזאלםדאוותמכחבריעה
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ןכסמהתמכחוהרובגמהמכחהבוטינאיתרמאו16

תחנבםימכחירבד17םיעמשנםניאוירבדוהיוזב

המכחהבוט18םיליסכבלשומתקעזמ‐‐םיעמשנ

הברההבוטדבאידחאאטוחוברקילכמ

המכחמרקיחקורןמשעיבישיאביתומיבובז10

ליסכבלוונימילםכחבל2טעמתולכסדובכמ

ךלה)לכסשכ(לכסהשכךרדבםגו3ולאמשל

לשומהחורםא4אוהלכסלכלרמאורסחובל

םיאטחחיניאפרמיכחנתלאךמוקמךילעהלעת

אצישהגגשכ‐‐שמשהתחתיתיארהערשי5םילודג

םירישעוםיברםימורמבלכסהןתנ6טילשהינפלמ

םיכלהםירשוםיסוסלעםידבעיתיאר7ובשילפשב

רדגץרפולופיובץמוגרפח8ץראהלעםידבעכ

ןכסיםיצעעקובםהבבצעיםינבאעיסמ9שחנונכשי

םיליחולקלקםינפאלאוהולזרבהההקםא10םב

אולבשחנהךשיםא11המכחרישכהןורתיורבגי

ןחםכחיפירבד12ןושלהלעבלןורתיןיאושחל

תולכסוהיפירבדתלחת13ונעלבתליסכתותפשו

םירבדהברילכסהו14הערתוללוהוהיפתירחאו

ימוירחאמהיהירשאוהיהישהמםדאהעדיאל

תכללעדיאלרשא‐‐ונעגיתםיליסכהלמע15ולדיגי

רקבבךירשורענךכלמשץראךליא16ריעלא

תעבךירשוםירוחןבךכלמשץראךירשא17ולכאי

הרקמהךמיםיתלצעב18יתשבאלוהרובגבולכאי

ןייוםחלםישעקוחשל19תיבהףלדיםידיתולפשבו

ךלמךעדמבםג20לכהתאהנעיףסכהוםייחחמשי

ףועיכרישעללקתלאךבכשמירדחבוללקתלא

דיגי)םיפנכ(םיפנכהלעבולוקהתאךילויםימשה

רבד

ונאצמתםימיהברביכםימהינפלעךמחלחלש11

היהיהמעדתאליכהנומשלםגוהעבשלקלחןת2

ץראהלעםשגםיבעהואלמיםא3ץראהלעהער

לופישםוקמ‐‐ןופצבםאוםורדבץעלופיםאווקירי

אלםיבעבהארוערזיאלחוררמש4אוהיםשץעה

םימצעכחורהךרדהמעדויךניארשאכ5רוצקי

רשאםיהלאההשעמתאעדתאלהככהאלמהןטבב

חנתלאברעלוךערזתאערזרקבב6לכהתאהשעי

םהינשםאוהזואהזהרשכיהזיאעדויךניאיכךדי

תאתוארלםיניעלבוטורואהקותמו7םיבוטדחאכ

חמשיםלכבםדאההיחיהברהםינשםאיכ8שמשה

9לבהאבשלכויהיהברהיכךשחהימיתארכזיו

ךיתורוחבימיבךבלךביטיוךיתודליברוחבחמש

הלאלכלעיכעדוךיניעיארמבוךבליכרדבךלהו

רבעהוךבלמסעכרסהו10טפשמבםיהלאהךאיבי

לבהתורחשהותודליהיכךרשבמהער

אלרשאדעךיתרוחבימיבךיארובתארכזו12

םהבילןיארמאתרשאםינשועיגהוהערהימיואבי

חריהורואהושמשהךשחתאלרשאדע2ץפח

ועזישםויב3םשגהרחאםיבעהובשוםיבכוכהו

יכתונחטהולטבוליחהישנאותועתהותיבהירמש

קושבםיתלדורגסו4תובראבתוארהוכשחווטעמ

לכוחשיורופצהלוקלםוקיוהנחטהלוקלפשב

ץאניוךרדבםיתחתחוואריהבגמםג5רישהתונב

םדאהךלהיכהנויבאהרפתובגחהלבתסיודקשה

אלרשאדע6םידפוסהקושבובבסוומלועתיבלא

רבשתובהזהתלגץורתוףסכהלבח)קתרי(קחרי

רפעהבשיו7רובהלאלגלגהץרנועובמהלעדכ

רשאםיהלאהלאבושתחורהוהיהשכץראהלע

רתיו9לבהלכהתלהוקהרמאםילבהלבה8הנתנ

רקחוןזאוםעהתאתעדדמלדועםכחתלהקהיהש

ץפחירבדאצמלתלהקשקב10הברהםילשמןקת

תונברדכםימכחירבד11תמאירבדרשיבותכו

12דחאהערמונתנתופסאילעבםיעוטנתורמשמכו

ץקןיאהברהםירפסתושערהזהינבהמהמרתיו

תאעמשנלכהרבדףוס13רשבתעגיהברהגהלו

יכ14םדאהלכהזיכרומשויתוצמתאואריםיהלאה

םאםלענלכלעטפשמבאביםיהלאההשעמלכתא

ערםאובוט
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הכיא
הנמלאכהתיה‐‐םעיתברריעהדדבהבשיהכיא1

הכבתוכב2סמלהתיה‐‐תונידמביתרשםיוגביתבר

היבהאלכמםחנמהלןיא‐‐היחללעהתעמדוהלילב

הדוהיהתלג3םיביאלהלויההבודגבהיערלכ

חונמהאצמאלםיוגבהבשיאיה‐‐הדבעברמוינעמ

תולבאןויציכרד4םירצמהןיבהוגישההיפדרלכ

םיחנאנהינהכןיממושהירעשלכ‐‐דעומיאבילבמ

היביאשארלהירצויה5הלרמאיהותוגונהיתלותב

וכלההיללועהיעשפברלעהגוההוהייכולש

הרדהלכןויצ)תבמ(תבןמאציו6רצינפליבש

חכאלבוכליוהערמואצמאלםיליאכהירשויה

לכ‐‐הידורמוהינעימיםלשוריהרכז7ףדורינפל

ןיאורצדיבהמעלפנבםדקימימויהרשאהידמחמ

האטחאטח8התבשמלעוקחשםירצהואר‐‐הלרזוע

יכהוליזההידבכמלכהתיההדינלןכלעםלשורי

התאמט9רוחאבשתוהחנאנאיהםגהתורעואר

םחנמןיאםיאלפדרתוהתירחאהרכזאלהילושב

שרפודי10ביואלידגהיכיינעתאהוהיהארהל

‐‐השדקמואבםיוגהתאריכהידמחמלכלערצ

םיחנאנהמעלכ11ךללהקבואביאלהתיוצרשא

לכאב)םהידמחמ(םהידומחמונתנםחלםישקבמ

הללוזיתייהיכהטיבהוהוהיהארשפנבישהל

שיםאוארווטיבה‐‐ךרדירבעלכםכילאאול12

םויבהוהיהגוהרשאילללוערשאיבאכמכבואכמ

שרפהנדריויתמצעבשאחלשםורממ13ופאןורח

םויהלכהממשיננתנ‐‐רוחאינבישהילגרלתשר

‐‐יראוצלעולעוגרתשיודיביעשפלעדקשנ14הוד

לכהלס15םוקלכואאלידיבינדאיננתניחכלישכה

תגירוחברבשלדעומילעארקיברקבינדאיריבא

היכובינאהלאלע16הדוהיתבתלותבלינדאךרד

ישפנבישמםחנמינממקחריכ‐‐םימהדרייניעיניע

הידיבןויצהשרפ17ביוארבגיכםיממושינבויה

התיהוירצויביבסבקעילהוהיהוצ‐‐הלםחנמןיא

והיפיכהוהיאוהקידצ18םהיניבהדנלםלשורי

‐‐יבאכמוארו)םימעה(םימעלכאנועמשיתירמ

המהיבהאמליתארק19יבשבוכלהירוחבויתלותב

ובישיוומללכאושקביכועוגריעבינקזוינהכינומר

ךפהנ‐‐ורמרמחיעמילרציכהוהיהאר20םשפנתא

תיבבברחהלכשץוחמיתירמורמיכיברקביבל

יביאלכ‐‐ילםחנמןיאינאהחנאניכועמש21תומכ

ויהיותארקםויתאבהתישעהתאיכוששיתערועמש

רשאכומלללועוךינפלםתערלכאבת22ינמכ

יודיבלויתחנאתובריכיעשפלכלעילתללוע

םימשמךילשה‐‐ןויצתבתאינדאופאבביעיהכיא2

2ופאםויבוילגרםדהרכזאלולארשיתראפתץרא

סרה‐‐בקעיתואנלכתאלמח)אלו(אלינדאעלב

הכלממללחץראלעיגההדוהיתבירצבמותרבעב

רוחאבישה‐‐לארשיןרקלכףאירחבעדג3הירשו

הלכאהבהלשאכבקעיברעביוביואינפמונימי

לכגרהיורצכונימיבצנביואכותשקךרד4ביבס

היה5ותמחשאכךפשןויצתבלהאבןיעידמחמ

תחשהיתונמראלכעלב‐‐לארשיעלבביואכינדא

ןגכסמחיו6הינאוהינאתהדוהיתבבבריווירצבמ

ץאניותבשודעומןויצבהוהיחכשודעמתחשוכש

‐ושדקמראנוחבזמינדאחנז7ןהכוךלמופאםעזב

תיבבונתנלוקהיתונמראתמוחביואדיבריגסה‐

‐ןויצתבתמוחתיחשהלהוהיבשח8דעומםויכהוהי

ודחיהמוחולחלבאיועלבמודיבישהאלוקהטנ‐

היחירברבשודבאהירעשץראבועבט9וללמא

ואצמאלהיאיבנםג‐‐הרותןיאםיוגבהירשוהכלמ

ולעה‐‐ןויצתבינקזומדיץראלובשי10הוהימןוזח

ןשארץראלודירוהםיקשורגחםשארלערפע

‐יעמורמרמחיניעתועמדבולכ11םלשוריתלותב

ללועףטעבימעתברבשלעידבכץראלךפשנ‐

ןייוןגדהיאורמאיםתמאל12הירקתובחרבקנויו

םשפנךפתשהב‐‐ריעתובחרבללחכםפטעתהב

תבהךלהמדאהמךדיעאהמ13םתמאקיחלא

יכןויצתבתלותבךמחנאוךלהושאהמ‐‐םלשורי

אושךלוזחךיאיבנ14ךלאפריימךרבשםיכלודג
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)ךתובש(ךתיבשבישהלךנועלעולגאלולפתו

םיפכךילעוקפס15םיחודמואושתואשמךלוזחיו

םלשוריתבלעםשארועניווקרש‐‐ךרדירבעלכ

16ץראהלכלשושמ‐‐יפיתלילכורמאישריעהתאזה

ורמאןשוקרחיווקרש‐‐ךיביאלכםהיפךילעוצפ

הוהיהשע17וניארונאצמוהניוקשםויההזךאונעלב

סרה‐‐םדקימימהוצרשאותרמאעצבםמזרשא

קעצ18ךירצןרקםירהביואךילעחמשיולמחאלו

העמדלחנכידירוהןויצתבתמוחינדאלאםבל

ךניעתבםדתלאךלתגופינתתלא‐‐הלילוםמוי

יכפש‐‐תורמשאשארל)הלילב(לילבינרימוק19

שפנלעךיפכוילאיאשינדאינפחכנךבלםימכ

האר20תוצוחלכשארבבערבםיפוטעה‐‐ךיללוע

םירפםישנהנלכאתםאהכתללועימלהטיבהוהוהי

21איבנוןהכינדאשדקמבגרהיםאםיחפטיללע

ולפנירוחבויתלותבןקזורענתוצוחץראלובכש

ארקת22תלמחאלתחבטךפאםויבתגרהברחב

הוהיףאםויבהיהאלוביבסמירוגמדעומםויכ

םלכיביאיתיברויתחפטרשאדירשוטילפ

גהניתוא2ותרבעטבשבינעהאררבגהינא3

םויהלכודיךפהיבשייבךא3רואאלוךשחךליו

ףקיוילעהנב5יתומצערבשירועוירשבהלב4

רדג7םלועיתמכינבישוהםיכשחמב6האלתושאר

עושאוקעזאיכםג8יתשחנדיבכהאצאאלוידעב

בד10הועיתביתנתיזגביכרדרדג9יתלפתםתש

ררוסיכרד11םירתסמב)ירא(היראילאוהברא

ארטמכינביציוותשקךרד12םמשינמשינחשפיו

לכלקחשיתייה14ותפשאינביתילכבאיבה13ץחל

ינורהםירורמבינעיבשה15םויהלכםתניגנימע

חנזתו17רפאבינשיפכהינשץצחבסרגיו16הנעל

יתלחותויחצנדבארמאו18הבוטיתישנישפנםולשמ

רוכזתרוכז20שארוהנעלידורמויינערכז19הוהימ

יבללאבישאתאז21ישפנילע)חושתו(חישתו

ולכאליכונמתאליכהוהיידסח22ליחואןכלע

יקלח24ךתנומאהברםירקבלםישדח23וימחר

ווקלהוהיבוט25ולליחואןכלעישפנהרמאהוהי

27הוהיתעושתלםמודוליחיובוט26ונשרדתשפנל

יכםדיודדבבשי28וירוענבלעאשייכרבגלבוט

ןתי30הוקתשיילואוהיפרפעבןתי29וילעלטנ

ינדאםלועלחנזיאליכ31הפרחבעבשייחלוהכמל

ובלמהנעאליכ33וידסחברכםחרוהגוהםאיכ32

35ץראיריסאלכוילגרתחתאכדל34שיאינבהגיו

ובירבםדאתועל36ןוילעינפדגנרבגטפשמתוטהל

38הוצאלינדאיהתורמאהזימ37האראלינדא

םדאןנואתיהמ39בוטהותוערהאצתאלןוילעיפמ

הבושנוהרקחנווניכרדהשפחנ40ואטחלערבגיח

42םימשבלאלאםיפכלאונבבלאשנ41הוהידע

ףאבהתוכס43תחלסאלהתאונירמוונעשפונחנ

רובעמךלןנעבהתוכס44תלמחאלתגרהונפדרתו

וצפ46םימעהברקבונמישתסואמויחס45הלפת

תאשהונלהיהתחפודחפ47וניביאלכםהיפונילע

49ימעתברבשלעיניעדרתםימיגלפ48רבשהו

אריוףיקשידע50תוגפהןיאמהמדתאלוהרגניניע

52יריעתונבלכמישפנלהללועיניע51םימשמהוהי

ודיוייחרובבותמצ53םנחיביארופצכינודצדוצ

יתארק55יתרזגניתרמאישארלעםימופצ54יבןבא

םלעתלאתעמשילוק56תויתחתרובמהוהיךמש

תרמאךארקאםויבתברק57יתעושליתחורלךנזא

התיאר59ייחתלאגישפניבירינדאתבר58אריתלא

לכ‐‐םתמקנלכהתיאר60יטפשמהטפשיתתועהוהי

םתבשחמלכהוהיםתפרחתעמש61ילםתבשחמ

םתבש63םויהלכילעםנויגהוימקיתפש62ילע

הוהילומגםהלבישת64םתניגנמינאהטיבהםתמיקו

66םהלךתלאתבלתנגמםהלןתת65םהידיהשעמכ

הוהיימשתחתמםדימשתוףאבףדרת

ינבאהנכפתשתבוטהםתכהאנשיבהזםעויהכיא4

םיאלסמהםירקיהןויצינב2תוצוחלכשארבשדק

3רצויידיהשעמשרחילבנלובשחנהכיא‐‐זפב

ימעתבןהירוגוקיניהדשוצלח)םינת(ןינתםג

קנויןושלקבד4רבדמב)םינעיכ(םינעיכרזכאל
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5םהלןיאשרפםחלולאשםיללועאמצבוכחלא

עלותילעםינמאהתוצוחבומשנםינדעמלםילכאה

םדסתאטחמימעתבןועלדגיו6תותפשאוקבח

היריזנוכז7םידיהבולחאלועגרומכהכופהה

8םתרזגריפסםינינפמםצעומדאבלחמוחצגלשמ

לעםרועדפצתוצוחבורכנאלםראתרוחשמךשח

יללחמברחיללחויהםיבוט9ץעכהיהשביםמצע

םישנידי10ידשתבונתמםירקדמובזיםהשבער

תברבשבומלתורבלויהןהידליולשב‐‐תוינמחר

שאתציוופאןורחךפשותמחתאהוהיהלכ11ימע

לכוץראיכלמונימאהאל12היתדסילכאתוןויצב

13םלשוריירעשבביואורצאבייכלבתיבשי)לכ(

םדהברקבםיכפשההינהכתנועהיאיבנתואטחמ

ולכויאלבםדבולאגנתוצוחבםירועוענ14םיקידצ

לאורוסורוסומלוארקאמטורוס15םהישבלבועגי

ינפ16רוגלופסויאלםיוגבורמאוענםגוצניכ‐‐ועגת

ואשנאלםינהכינפםטיבהלףיסויאלםקלחהוהי

הנילכת)ונידוע(הנידוע17וננחאל)םינקזו(םינקז

עשויאליוגלאוניפצונתיפצבלבהונתרזעלאוניניע

ואלמונצקברקוניתבחרבתכלמונידעצודצ18

םימשירשנמוניפדרויהםילק19ונצקאביכונימי

וניפאחור20ונלוברארבדמבונקלדםירההלע

היחנולצבונרמארשאםתותיחשבדכלנהוהיחישמ

)תבשוי(יתבשויםודאתביחמשוישיש21םיוגב

22ירעתתוירכשת‐‐סוכרבעתךילעםגץועץראב

תבךנועדקפךתולגהלףיסויאל‐‐ןויצתבךנועםת

ךיתאטחלעהלגםודא

הארו)הטיבה(טיבהונלהיההמהוהירכז5

םירכנלוניתבםירזלהכפהנונתלחנ2ונתפרחתא

4תונמלאכוניתמאבא)ןיאו(ןיאונייהםימותי3

ונראוצלע5ואביריחמבוניצעוניתשףסכבונימימ

דיונתנםירצמ6ונלחנוה)אלו(אלונעגיונפדרנ

ונחנא)םניאו(םניאואטחוניתבא7םחלעבשלרושא

קרפונבולשמםידבע8ונלבסםהיתנוע)ונחנאו(

רבדמהברחינפמונמחלאיבנונשפנב9םדימןיא

םישנ11בערתופעלזינפמורמכנרונתכונרוע10

ולתנםדיבםירש12הדוהיירעבתלתבונעןויצב

םירענוואשנןוחטםירוחב13ורדהנאלםינקזינפ

15םתניגנמםירוחבותבשרעשמםינקז14ולשכץעב

תרטעהלפנ16ונלחמלבאלךפהנונבלשושמתבש

‐‐ונבלהודהיההזלע17ונאטחיכונלאניואונשאר

םילעושםמששןויצרהלע18וניניעוכשחהלאלע

רודורודלךאסכבשתםלועלהוהיהתא19ובוכלה

ונבישה21םימיךראלונבזעתונחכשתחצנלהמל20

יכ22םדקכונימישדח)הבושנו(בושנוךילאהוהי

דאמדעונילעתפצקונתסאמסאמםא
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רתסא
ודהמךלמהשורושחאאוהשורושחאימיביהיו1

‐םההםימיב2הנידמהאמוםירשעועבש‐‐שוכדעו

רשאותוכלמאסכלעשורושחאךלמהתבשכ‐

התשמהשעוכלמלשולשתנשב3הריבהןשושב

ירשוםימתרפהידמוסרפליחוידבעווירשלכל

ותוכלמדובכרשעתאותארהב4וינפל‐‐תונידמה

תאמוםינומשםיברםימיותלודגתראפתרקיתאו

םעהלכלךלמההשעהלאהםימיהתאולמבו5םוי

‐התשמןטקדעולודגמלהריבהןשושבםיאצמנה

ספרכרוח6ךלמהןתיבתנגרצחבםימיתעבש‐

ףסכילילגלעןמגראוץובילבחבזוחאתלכתו

‐ששוטהבתפצרלעףסכובהזתוטמששידומעו

םילכמםילכובהזילכבתוקשהו7תרחסורדו‐

תדכהיתשהו8ךלמהדיכברתוכלמןייוםינוש

תושעל‐‐ותיבברלכלעךלמהדסיןכיכסנאןיא

התשמהתשעהכלמהיתשוםג9שיאושיאןוצרכ

םויב10שורושחאךלמלרשאתוכלמהתיב‐‐םישנ

אתזבןמוהמלרמא‐‐ןייבךלמהבלבוטכיעיבשה

םיסירסהתעבשסכרכורתזאתגבאואתגבאנוברח

תאאיבהל11שורושחאךלמהינפתאםיתרשמה

תוארהלתוכלמרתכב‐‐ךלמהינפלהכלמהיתשו

12איההארמתבוטיכהיפיתאםירשהוםימעה

דיברשאךלמהרבדבאובליתשוהכלמהןאמתו

13ובהרעבותמחודאמךלמהףצקיוםיסירסה

ךלמהרבדןכיכםיתעהיעדיםימכחלךלמהרמאיו

רתשאנשרכוילאברקהו14ןידותדיעדילכינפל

סרפירשתעבש‐‐ןכוממאנסרמסרמשישרתאתמדא

15תוכלמבהנשארםיבשיהךלמהינפיארידמו

התשעאלרשאלע‐‐יתשוהכלמבתושעלהמתדכ

רמאיו16םיסירסהדיבשורושחאךלמהרמאמתא

ךלמהלעאלםירשהוךלמהינפל)ןכוממ(ןכמומ

לכלעוםירשהלכלעיכהכלמהיתשוהתועודבל

יכ17שורושחאךלמהתונידמלכברשאםימעה

ןהילעבתוזבהלםישנהלכלעהכלמהרבדאצי

תאאיבהלרמאשורושחאךלמהםרמאבןהיניעב

הנרמאתהזהםויהו18האבאלו‐‐וינפלהכלמהיתשו

לכלהכלמהרבדתאועמשרשאידמוסרפתורש

בוטךלמהלעםא19ףצקוןויזבידכוךלמהירש

אלוידמוסרפיתדבבתכיווינפלמתוכלמרבדאצי

שורושחאךלמהינפליתשואובתאלרשארובעי

עמשנו20הנממהבוטההתוערלךלמהןתיהתוכלמו

איההבריכותוכלמלכבהשעירשאךלמהםגתפ

21ןטקדעולודגמל‐‐ןהילעבלרקיונתיםישנהלכו

רבדכךלמהשעיוםירשהוךלמהיניעברבדהבטייו

לא‐‐ךלמהתונידמלכלאםירפסחלשיו22ןכוממ

תויהלונושלכםעוםעלאוהבתככהנידמוהנידמ

ומעןושלכרבדמוותיבבררששיאלכ

‐שורושחאךלמהתמחךשכהלאהםירבדהרחא2

הילערזגנרשאתאוהתשערשאתאויתשותארכז‐

תורענךלמלושקביויתרשמךלמהירענורמאיו2

לכבםידיקפךלמהדקפיו3הארמתובוטתולותב

תבוטהלותבהרענלכתאוצבקיוותוכלמתונידמ

אגהדילאםישנהתיבלאהריבהןשושלאהארמ

הרענהו4ןהיקרמתןותנוםישנהרמשךלמהסירס

בטייויתשותחתךלמת‐‐ךלמהיניעבבטיתרשא

ןשושבהיהידוהישיא5ןכשעיוךלמהיניעברבדה

שיא‐‐שיקןביעמשןבריאיןביכדרמומשוהריבה

התלגהרשאהלגהםעםילשורימהלגהרשא6ינימי

ךלמרצנדכובנהלגהרשא‐‐הדוהיךלמהינכיםע

ןיאיכ‐‐ודדתברתסאאיההסדהתאןמאיהיו7לבב

תומבוהארמתבוטוראתתפיהרענהוםאובאהל

עמשהביהיו8תבלוליכדרמהחקלהמאוהיבא

ןשושלאתוברתורענץבקהבוותדוךלמהרבד

לאךלמהתיבלארתסאחקלתויגהדילאהריבה

אשתוויניעבהרענהבטיתו9םישנהרמשיגהדי

הלתתלהתונמתאוהיקורמתתאלהביווינפלדסח

ךלמהתיבמהלתתלתויארהתורענהעבשתאו

הדיגהאל10םישנהתיבבוטלהיתורענתאוהנשיו

הילעהוציכדרמיכהתדלומתאוהמעתארתסא
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ךלהתמיכדרמ‐‐םויוםוילכבו11דיגתאלרשא

המורתסאםולשתאתעדלםישנהתיברצחינפל

ךלמהלאאובלהרענוהרענרתעיגהבו12הבהשעי

‐שדחרשעםינשםישנהתדכהלתויהץקמשורושחא

רמהןמשבםישדחהששןהיקורמימיואלמיןכיכ‐

הזבו13םישנהיקורמתבוםימשבבםישדחהששו

הלןתנירמאתרשאלכתא‐‐ךלמהלאהאבהרענה

ברעב14ךלמהתיבדעםישנהתיבמהמעאובל

לאינשםישנהתיבלאהבשאיהרקבבוהאבאיה

אובתאלםישגליפהרמשךלמהסירסזגשעשדי

םשבהארקנוךלמההבץפחםאיכךלמהלאדוע

רשאיכדרמדדליחיבאתברתסארתעיגהבו15

םאיכ‐‐רבדהשקבאלךלמהלאאובלתבלולחקל

יהתוםישנהרמשךלמהסירסיגהרמאירשאתא

לארתסאחקלתו16היארלכיניעבןחתאשנרתסא

אוהירישעהשדחבותוכלמתיבלאשורושחאךלמה

ךלמהבהאיו17ותוכלמלעבשתנשב‐‐תבטשדח

לכמוינפלדסחוןחאשתוםישנהלכמרתסאתא

תחתהכילמיוהשארבתוכלמרתכםשיותולותבה

‐‐וידבעווירשלכללודגהתשמךלמהשעיו18יתשו

תאשמןתיוהשעתונידמלהחנהורתסאהתשמתא

בשייכדרמותינשתולותבץבקהבו19ךלמהדיכ

המעתאוהתדלומתדגמרתסאןיא20ךלמהרעשב

רתסאיכדרמרמאמתאויכדרמהילעהוצרשאכ

יכדרמוםההםימיב21ותאהנמאבהתיהרשאכהשע

ךלמהיסירסינששרתוןתגבףצקךלמהרעשבבשוי

22שרושחאךלמבדיחלשלושקביוףסהירמשמ

רמאתוהכלמהרתסאלדגיויכדרמלרבדהעדויו

אצמיורבדהשקביו23יכדרמםשבךלמלרתסא

ינפל‐‐םימיהירבדרפסבבתכיוץעלעםהינשולתיו

ךלמה

תאשורושחאךלמהלדגהלאהםירבדהרחא3

לעמואסכתאםשיווהאשניו‐‐יגגאהאתדמהןבןמה

רעשברשאךלמהידבעלכו2ותארשאםירשהלכ

ךלמהולהוצןכיכ‐‐ןמהלםיוחתשמוםיערכךלמה

ךלמהידבעורמאיו3הוחתשיאלוערכיאל‐‐יכדרמו

תארבועהתאעודמיכדרמל‐‐ךלמהרעשברשא

םויוםויוילא)םרמאכ(םרמאביהיו4ךלמהתוצמ

ירבדודמעיהתוארלןמהלודיגיוםהילאעמשאלו

יכ‐‐ןמהאריו5ידוהיאוהרשאםהלדיגהיכ‐‐יכדרמ

זביו6המחןמהאלמיוולהוחתשמוערכיכדרמןיא

םעתאולודיגהיכ‐‐ודבליכדרמבדיחלשלויניעב

רשאםידוהיהלכתאדימשהלןמהשקביויכדרמ

ןושארהשדחב7יכדרמםע‐‐שורושחאתוכלמלכב

שורושחאךלמלהרשעםיתשתנשבןסינשדחאוה

שדחמוםוילםוימןמהינפללרוגהאוהרופליפה

ךלמלןמהרמאיו8רדאשדחאוה‐‐רשעםינששדחל

םימעהןיבדרפמורזפמדחאםעונשי‐‐שורושחא

יתדתאוםעלכמתונשםהיתדוךתוכלמתונידמלכב

לעםא9םחינהלהושןיאךלמלוםישעםניאךלמה

ףסכרככםיפלאתרשעוםדבאלבתכיבוטךלמה

ךלמהיזנגלאאיבהלהכאלמהישעידילעלוקשא

ןבןמהלהנתיוודילעמותעבטתאךלמהרסיו10

ןמהלךלמהרמאיו11םידוהיהררצ‐‐יגגאהאתדמה

12ךיניעבבוטכובתושעלםעהוךלןותנףסכה

רשעהשולשבןושארהשדחבךלמהירפסוארקיו

ינפרדשחאלאןמההוצרשאלככבתכיוובםוי

ירשלאוהנידמוהנידמלערשאתוחפהלאוךלמה

ונושלכםעוםעוהבתככהנידמוהנידמםעוםע

13ךלמהתעבטבםתחנובתכנשרושחאךלמהםשב

‐‐ךלמהתונידמלכלאםיצרהדיבםירפסחולשנו

דעורענמםידוהיהלכתאדבאלוגרהלדימשהל

םינששדחלרשעהשולשבדחאםויבםישנוףטןקז

בתכהןגשתפ14זובלםללשורדאשדחאוהרשע

‐םימעהלכליולגהנידמוהנידמלכבתדןתנהל

םיפוחדואציםיצרה15הזהםוילםידתעתויהל‐

ןמהוךלמהוהריבהןשושבהנתנתדהוךלמהרבדב

הכובנןשושריעהותותשלובשי

יכדרמערקיוהשענרשאלכתאעדייכדרמו4

קעזיוריעהךותבאציורפאוקששבליווידגבתא
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יכךלמהרעשינפלדעאוביו2הרמוהלודגהקעז

הנידמלכבו3קששובלבךלמהרעשלאאובלןיא

לודגלבא‐‐עיגמותדוךלמהרבדרשאםוקמהנידמו

4םיברלעצירפאוקשדפסמויכבוםוצוםידוהיל

ודיגיוהיסירסורתסאתורענ)הנאובתו(הניאובתו

שיבלהלםידגבחלשתודאמהכלמהלחלחתתוהל

ארקתו5לבקאלו‐‐וילעמוקשריסהלויכדרמתא

הינפלדימעהרשאךלמהיסירסמךתהלרתסא

אציו6הזהמלעוהזהמתעדל‐‐יכדרמלעוהוצתו

רעשינפלרשאריעהבוחרלא‐‐יכדרמלאךתה

תשרפתאווהרקרשאלכתאיכדרמולדגיו7ךלמה

םיידוהיבךלמהיזנגלעלוקשלןמהרמארשאףסכה

רשאתדהבתכןגשתפתאו8םדבאל‐‐)םידוהיב(

רתסאתאתוארהל‐‐ולןתנםדימשהלןשושבןתנ

ולןנחתהלךלמהלאאובלהילעתווצלוהלדיגהלו

רתסאלדגיוךתהאוביו9המעלע‐‐וינפלמשקבלו

והוצתוךתהלרתסארמאתו10יכדרמירבדתא

ךלמהתונידמםעוךלמהידבעלכ11יכדרמלא

לאךלמהלאאובירשאהשאושיאלכרשאםיעדי

דבלתימהלותדתחאארקיאלרשאתימינפהרצחה

ינאוהיחובהזהטיברשתאךלמהולטישוירשאמ

ודיגיו12םויםישולשהז‐‐ךלמהלאאובליתארקנאל

בישהליכדרמרמאיו13רתסאירבדתאיכדרמל

לכמךלמהתיבטלמהלךשפנבימדתלארתסאלא

חור‐‐תאזהתעבישירחתשרחהםאיכ14םידוהיה

ךיבאתיבותאורחאםוקממםידוהילדומעיהלצהו

15תוכלמלתעגהתאזכתעלםא‐‐עדויימוודבאת

לכתאסונכךל16יכדרמלאבישהלרתסארמאתו

לאוולכאתלאוילעומוצוןשושבםיאצמנהםידוהיה

ןכםוצאיתרענוינאםג‐‐םויוהלילםימיתשלשותשת

יתדבארשאכותדכאלרשאךלמהלאאובאןכבו

וילעהתוצרשאלככשעיויכדרמרבעיו17יתדבא

רתסא

דמעתותוכלמרתסאשבלתוישילשהםויביהיו5

ךלמהוךלמהתיבחכנתימינפהךלמהתיברצחב

חתפחכנתוכלמהתיבבותוכלמאסכלעבשוי

תדמעהכלמהרתסאתאךלמהתוארכיהיו2תיבה

תארתסאלךלמהטשויוויניעבןחהאשנ‐‐רצחב

שארבעגתורתסאברקתוודיברשאבהזהטיברש

הכלמהרתסאךלהמךלמההלרמאיו3טיברשה

רמאתו4ךלןתניותוכלמהיצחדעךתשקבהמו

לאםויהןמהוךלמהאובי‐‐בוטךלמהלעםארתסא

תאורהמ‐‐ךלמהרמאיו5וליתישערשאהתשמה

לאןמהוךלמהאביורתסארבדתאתושעלןמה

רתסאלךלמהרמאיו6רתסאהתשערשאהתשמה

דעךתשקבהמוךלןתניוךתלאשהמןייההתשמב

יתלאשרמאתורתסאןעתו7שעתותוכלמהיצח

ךלמהלעםאוךלמהיניעבןחיתאצמםא8יתשקבו

ךלמהאובי‐‐יתשקבתאתושעלויתלאשתאתתלבוט

השעארחמוםהלהשעארשאהתשמהלאןמהו

בלבוטוחמשאוההםויבןמהאציו9ךלמהרבדכ

עזאלוםקאלוךלמהרעשביכדרמתאןמהתוארכו

ןמהקפאתיו10המחיכדרמלעןמהאלמיו‐‐ונממ

ותשאשרזתאוויבהאתאאביוחלשיוותיבלאאוביו

לכתאווינבברוורשעדובכתאןמהםהלרפסיו11

ידבעוםירשהלעואשנרשאתאוךלמהולדגרשא

הכלמהרתסאהאיבהאלףא‐‐ןמהרמאיו12ךלמה

םגויתואםאיכהתשערשאהתשמהלאךלמהםע

הושונניאהזלכו13ךלמהםעהלאורקינארחמל

בשוי‐‐ידוהיהיכדרמתאהארינארשאתעלכביל

ויבהאלכוותשאשרזולרמאתו14ךלמהרעשב

ולתיוךלמלרמארקבבוהמאםישמחהבגץעושעי

חמשהתשמהלאךלמהםעאבווילעיכדרמתא

ץעהשעיוןמהינפלרבדהבטייו

תאאיבהלרמאיוךלמהתנשהדדנאוהההלילב6

ךלמהינפלםיארקנויהיוםימיהירבדתונרכזהרפס

שרתואנתגבלעיכדרמדיגהרשאבותכאצמיו2

חלשלושקברשאףסהירמשמ‐‐ךלמהיסירסינש

רקיהשענהמ‐‐ךלמהרמאיו3שורושחאךלמבדי

ויתרשמךלמהירענורמאיוהזלעיכדרמלהלודגו
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ןמהורצחבימךלמהרמאיו4רבדומעהשענאל

תולתלךלמלרמאלהנוציחהךלמהתיברצחלאב

ירענורמאיו5ולןיכהרשאץעהלעיכדרמתא

אוביךלמהרמאיורצחבדמעןמההנה‐‐וילאךלמה

רשאשיאבתושעלהמךלמהולרמאיוןמהאוביו6

ךלמהץפחיימלובלבןמהרמאיוורקיבץפחךלמה

שיאךלמהלאןמהרמאיו7ינממרתוירקיתושעל

רשאתוכלמשובלואיבי8ורקיבץפחךלמהרשא

רשאוךלמהוילעבכררשאסוסוךלמהובשבל

דילעסוסהושובלהןותנו9ושארבתוכלמרתכןתנ

רשאשיאהתאושיבלהוםימתרפהךלמהירשמשיא

ריעהבוחרבסוסהלעוהביכרהוורקיבץפחךלמה

ורקיבץפחךלמהרשאשיאלהשעיהככוינפלוארקו

סוסהתאושובלהתאחקרהמןמהלךלמהרמאיו10

רעשבבשויהידוהיהיכדרמלןכהשעותרבדרשאכ

ןמהחקיו11תרבדרשאלכמרבדלפתלאךלמה

והביכריויכדרמתאשבליוסוסהתאושובלהתא

רשאשיאלהשעיהככוינפלארקיוריעהבוחרב

ךלמהרעשלאיכדרמבשיו12ורקיבץפחךלמה

ןמהרפסיו13שאריופחולבאותיבלאףחדנןמהו

ורמאיווהרקרשאלכתאויבהאלכלוותשאשרזל

רשאיכדרמםידוהיהערזמםאותשאשרזווימכחול

וינפללופתלופניכ‐‐וללכותאלוינפללפנלתולחה

ולהביוועיגהךלמהיסירסוומעםירבדמםדוע14

רתסאהתשערשאהתשמהלאןמהתאאיבהל

2הכלמהרתסאםעתותשלןמהוךלמהאביו7

‐‐ןייההתשמבינשהםויבםגרתסאלךלמהרמאיו

ךתשקבהמוךלןתנתוהכלמהרתסאךתלאשהמ

‐רמאתוהכלמהרתסאןעתו3שעתותוכלמהיצחדע

בוטךלמהלעםאוךלמהךיניעבןחיתאצמםא‐

ינאונרכמניכ4יתשקבבימעויתלאשבישפנילןתנת

תוחפשלוםידבעלולאודבאלוגורהלדימשהלימעו

5ךלמהקזנבהושרצהןיאיכ‐‐יתשרחהונרכמנ

ימהכלמהרתסאלרמאיושורושחאךלמהרמאיו

6ןכתושעלובלואלמרשאאוההזיאוהזאוה

ןמהוהזהערהןמהביואורצשיא‐‐רתסארמאתו

ותמחבםקךלמהו7הכלמהוךלמהינפלמתעבנ

לעשקבלדמעןמהוןתיבהתנגלאןייההתשממ

הערהוילאהתלכיכהאריכ‐‐הכלמהרתסאמושפנ

התשמתיבלאןתיבהתנגמבשךלמהו8ךלמהתאמ

רמאיוהילערתסארשאהטמהלעלפנןמהוןייה

אצירבדהתיבבימעהכלמהתאשובכלםגהךלמה

ןמדחאהנוברחרמאיו9ופחןמהינפוךלמהיפמ

ןמההשערשאץעההנהםגךלמהינפלםיסירסה

‐‐ןמהתיבבדמעךלמהלעבוטרבדרשאיכדרמל

ולתיו10וילעוהלתךלמהרמאיוהמאםישמחהבג

ךלמהתמחויכדרמלןיכהרשאץעהלעןמהתא

הככש

הכלמהרתסאלשורושחאךלמהןתנאוההםויב8

יכדרמו)םידוהיה(םיידוהיהררצןמהתיבתא

2הלאוההמרתסאהדיגהיכ‐‐ךלמהינפלאב

הנתיוןמהמריבעהרשאותעבטתאךלמהרסיו

3ןמהתיבלעיכדרמתארתסאםשתויכדרמל

וילגרינפללפתוךלמהינפלרבדתורתסאףסותו

תאויגגאהןמהתערתאריבעהלולןנחתתוךבתו

ךלמהטשויו4םידוהיהלעבשחרשאותבשחמ

ינפלדמעתורתסאםקתובהזהטברשתארתסאל

ןחיתאצמםאובוטךלמהלעםארמאתו5ךלמה

‐‐ויניעבינאהבוטוךלמהינפלרבדהרשכווינפל

אתדמהןבןמהתבשחמםירפסהתאבישהלבתכי

לכברשאםידוהיהתאדבאלבתכרשאיגגאה

רשאהערביתיארולכואהככיאיכ6ךלמהתונידמ

7יתדלומןדבאביתיארולכואהככיאוימעתאאצמי

יכדרמלוהכלמהרתסאלשרושחאךלמהרמאיו

לעולתותאורתסאליתתנןמהתיבהנהידוהיה

8)םידוהיב(םיידוהיבודיחלשרשאלע‐‐ץעה

ךלמהםשבםכיניעבבוטכםידוהיהלעובתכםתאו

ךלמהםשבבתכנרשאבתכיכךלמהתעבטבומתחו

ירפסוארקיו9בישהלןיא‐‐ךלמהתעבטבםותחנו

ןויסשדחאוהישילשהשדחבאיההתעבךלמה
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לאיכדרמהוצרשאלככבתכיוובםירשעוהשולשב

תונידמהירשותוחפהוםינפרדשחאהלאוםידוהיה

הנידמהאמוםירשעועבששוכדעוודהמרשא

‐םידוהיהלאוונשלכםעוםעוהבתככהנידמוהנידמ

שרושחאךלמהםשבבתכיו10םנושלכוםבתככ‐

םיצרהדיבםירפסחלשיוךלמהתעבטבםתחיו

םיכמרהינב‐‐םינרתשחאהשכרהיבכרםיסוסב

ריעוריעלכברשאםידוהילךלמהןתנרשא11

דבאלוגרהלודימשהל‐‐םשפנלעדמעלולהקהל

םללשוםישנוףטםתאםירצההנידמוםעליחלכתא

‐‐שורושחאךלמהתונידמלכבדחאםויב12זובל

13רדאשדחאוהרשעםינששדחלרשעהשולשב

יולגהנידמוהנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ

םידותע)םידוהיה(םיידוהיהתויהלוםימעהלכל
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םיפוחדוםילהבמואציםינרתשחאהשכרהיבכר

יכדרמו15הריבהןשושבהנתנתדהוךלמהרבדב
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רקיוןששוהחמשוהרואהתיהםידוהיל16החמשו

רשאםוקמריעוריעלכבוהנידמוהנידמלכבו17

התשמםידוהילןוששוהחמשעיגמותדוךלמהרבד
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םויוהתשמוהחמשרדאשדחלרשעהעבראםויתא

תאיכדרמבתכיו20והערלשיאתונמחלשמובוט
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תאזהתרגאהירבדלכלעןכלע‐‐רופהםשלע

לבקוומיק27םהילאעיגההמוהככלעוארהמו

םיולנהלכלעוםערזלעוםהילעםידוהיה)ולבקו(

הלאהםימיהינשתאםישעתויהל‐‐רובעיאלוםהילע

הלאהםימיהו28הנשוהנשלכבםנמזכוםבתככ

החפשמוהחפשמרודורודלכבםישענוםירכזנ
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ןיברעתמ‐‐אניטףסחבברעמאלזרפתיזח)ידו(יד

אההנדםעהנדןיקבדןוהלאלואשנאערזבןוהל

ידןוהימויבו44אפסחםעברעתמאלאלזרפידכ

אלןימלעלידוכלמאימשהלאםיקיןונאאיכלמ

ףיסתוקדתקבתשתאלןרחאםעלהתוכלמולבחתת

ידלבקלכ45אימלעלםוקתאיהואתוכלמןילאלכ

תקדהוןידיבאלידןבאתרזגתאארוטמידתיזח

עדוהברהלא‐‐אבהדואפסכאפסחאשחנאלזרפ

ןמיהמואמלחביציוהנדירחאאוהלידהמאכלמל

יהופנאלעלפנרצנדכובנאכלמןידאב46הרשפ

הנע47הלהכסנלרמאןיחחינוהחנמודגסלאינדלו

הלאאוהןוכהלאידטשקןמרמאולאינדלאכלמ

אזראלגמלתלכיידןיזרהלגו‐‐ןיכלמארמוןיהלא
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ןאיגשןברברןנתמויברלאינדלאכלמןידא48הנד

‐‐ןינגסברולבבתנידמלכלעהטלשהוהלבהי

ינמואכלמןמאעבלאינדו49לבבימיכחלכלע

וגנדבעוךשימךרדשללבבתנידמידאתדיבעלע

אכלמערתבלאינדו

ןימאהמורבהדידםלצדבעאכלמרצנדכובנ3

תנידמבארודתעקבבהמיקאתשןימאהיתפןיתש

אינפרדשחאלשנכמלחלשאכלמרצנדכובנו2לבב

איתפתאירבתדאירבדגאירזגרדאאתוחפואינגס

םיקהידאמלצתכנחלאתמל‐‐אתנידמינטלשלכו

אינפרדשחאןישנכתמןידאב3אכלמרצנדכובנ

איתפתאירבתדאירבדגאירזגרדאאתוחפואינגס

רצנדכובנםיקהידאמלצתכנחלאתנידמינטלשלכו

םיקהידאמלצלבקל)ןימיקו(ןימאקואכלמ

איממעןירמאןוכלליחבארקאזורכו4רצנדכבנ

אתיקורשמאנרקלקןועמשתידאנדעב5אינשלואימא

לכואינפמוסןירתנספאכבש)סרתק(סרתיק

םיקהידאבהדםלצלןודגסתוןולפת‐‐ארמזינז

אתעשהב‐‐דגסיולפיאלידןמו6אכלמרצנדכובנ

הבהנדלבקלכ7אתדקיארונןותאאוגלאמרתי

אתיקורשמאנרקלקאיממעלכןיעמשידכאנמז

‐‐ארמזינזלכוןירטנספאכבש)סרתק(סרתיק

אבהדםלצלןידגסאינשלואימאאיממעלכןילפנ

אנמזהבהנדלבקלכ8אכלמרצנדכובנםיקהיד

9אידוהיידןוהיצרקולכאוןיאדשכןירבגוברק

10ייחןימלעלאכלמאכלמרצנדכובנלןירמאוונע

עמשיידשנאלכידםעטתמשאכלמ)תנא(התנא

ןירתנספאכבש)סרתק(סרתיקאתיקרשמאנרקלק

םלצלדגסיולפי‐‐ארמזינזלכו)הינפוסו(הינפיסו

ןותאאוגלאמרתי‐‐דגסיולפיאלידןמו11אבהד

לעןוהתיתינמידןיאדוהיןירבגיתיא12אתדקיארונ

אירבג‐‐וגנדבעוךשימךרדשלבבתנידמתדיבע

ךיהלאלםעטאכלמ)ךלע(ךילעומשאלךלא

אלתמיקהידאבהדםלצלוןיחלפאל)ךהלאל(

היתיהלרמאאמחוזגרברצנדכובנןידאב13ןידגס

םדקויתיהךלאאירבגןידאבוגנדבעוךשימךרדשל

ךרדשאדצהןוהלרמאורצנדכובנהנע14אכלמ

םלצלוןיחלפןוכיתיאאליהלאלוגנדבעוךשימ

ןידיתעןוכיתיאןהןעכ15ןידגסאלתמיקהידאבהד

סרתיקאתיקורשמאנרקלקןועמשתידאנדעביד

ארמזינזלכוהינפמוסוןירתנספאכבש)סרתק(

הבןודגסתאלןהותדבעידאמלצלןודגסתוןולפת

הלאאוהןמואתדקיארונןותאאוגלןומרתתאתעש

וגנדבעוךשימךרדשונע16ידיןמןוכנבזישייד

הנדלעאנחנאןיחשחאל‐‐רצנדכובנאכלמלןירמאו

‐‐ןיחלפאנחנאידאנהלאיתיאןה17ךתובתהלםגתפ

אכלמךדיןמואתדקיארונןותאןמאנתובזישללכי

ךיהלאלידאכלמךלאוהלעידיאלןהו18בזישי

אבהדםלצלוןיחלפ)אנתיא(אניתיאאל)ךהלאל(

אמחילמתהרצנדכובנןידאב19דגסנאלתמיקהיד

דבעוךשימךרדשלע)ינתשא(ונתשאיהופנאםלצו

הזחידלעהעבשדחאנותאלאזמלרמאוהנעוגנ

התפכלרמאהליחבידליחירבגןירבגלו20היזמל

אתדקיארונןותאלאמרמל‐‐וגנדבעוךשימךרדשל

ןוהישיטפןוהילברסבותפכךלאאירבגןידאב21

ןותאאוגלוימרוןוהישבלוןוהתלברכו)ןוהישטפ(

אכלמתלמידןמהנדלבקלכ22אתדקיארונ

וקסהידךלאאירבגהריתיהזאאנותאוהפצחמ

23ארונידאביבשןומהלטקוגנדבעוךשימךרדשל

ולפנ‐‐וגנדבעוךשימךרדשןוהתלתךלאאירבגו

רצנדכובנןידא24ןיתפכמאתדקיארונןותאאוגל

יהורבדהלרמאוהנעהלהבתהבםקוהותאכלמ

ןינעןיתפכמארונאוגלאנימרהתלתןירבגאלה

הנאאהרמאוהנע25אכלמאביציאכלמלןירמאו

אללבחוארונוגבןיכלהמןירשהעבראןירבגהזח

רבלהמד)האעיבר(איעיברידהורוןוהביתיא

ארונןותאערתלרצנדכובנברקןידאב26ןיהלא

ידיהודבעוגנדבעוךשימךרדשרמאוהנעאתדקי

ךרדשןיקפנןידאבותאווקפ)האלע(אילעאהלא

אינפרדשחאןישנכתמו27ארונאוגןמ‐‐וגנדבעוךשימ
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ידךלאאירבגלןיזח‐‐אכלמירבדהואתוחפואינגס

ךרחתהאלןוהשאררעשוןוהמשגבארונטלשאל

הנע28ןוהבתדעאלרונחירוונשאלןוהילברסו

דבעוךשימךרדשידןוההלאךירברמאורצנדכובנ

וצחרתהידיהודבעלבזישוהכאלמחלשידוגנ

יד)ןוהמשג(ןוהימשגובהיווינשאכלמתלמויהולע

29ןוההלאלןהלהלאלכלןודגסיאלוןוחלפיאל

הלשרמאיידןשלוהמאםעלכידםעטםישינמו

ןימדהאוגנדבעוךשימךרדשידןוההלאלע)ולש(

הלאיתיאאלידלבקלכהותשיילונהתיבודבעתי

חלצהאכלמןידאב30הנדכהלצהללכיידןרחא

לבבתנידמב‐‐וגנדבעוךשימךרדשל

ידאינשלואימאאיממעלכלאכלמרצנדכובנ4

איתא2אגשיןוכמלש‐‐אעראלכב)ןיריד(ןיראד

רפש‐‐)האלע(אילעאהלאימעדבעידאיהמתו

המכיהוהמתוןיברברהמכיהותא3היוחהלימדק

4רדורדםעהנטלשוםלעתוכלמהתוכלמןיפיקת

5ילכיהבןנערויתיבבתיוההלשרצנדכובנהנא

ישאריוזחויבכשמלעןירהרהויננלחדיותיזחםלח

ימיכחלכלימדקהלענהלםעטםישינמו6יננלהבי

)ןילע(ןיללעןידאב7יננעדוהיאמלחרשפידלבב

רמאאמלחואירזגו)יאדשכ(אידשכאיפשאאימטרח

ןירחאדעו8ילןיעדוהמאלהרשפוןוהימדקהנא

ידויהלאםשכרצאשטלבהמשידלאינדימדקלע

9תרמאיהומדקאמלחוהבןישידקןיהלאחור

ןיהלאחורידתעדיהנאיד‐‐אימטרחבררצאשטלב

תיזחידימלחיוזחךלסנאאלזרלכוךבןישידק

‐‐תיוההזחיבכשמלעישאריוזחו10רמאהרשפו

ףקתואנליאהבר11איגשהמורואעראוגבןליאולאו

היפע12אעראלכףוסלהתוזחואימשלאטמיהמורו

ללטתיהותחתהבאלכלןוזמואיגשהבנאוריפש

הנמואימשירפצ)ןרודי(ןורדייהופנעבוארבתויח

יבכשמלעישאריוזחבתיוההזח13ארשבלכןיזתי

רמאןכוליחבארק14תחנאימשןמשידקוריעולאו

הבנאורדבוהיפעורתאיהופנעוצצקואנליאודג

םרב15יהופנעןמאירפצויהותחתןמאתויחדנת

שחנולזרפידרוסאבווקבשאעראביהושרשרקע

הקלחאתויחםעועבטציאימשלטבוארבידאאתדב

בבלוןונשי)אשנא(אשונאןמהבבל16אעראבשעב

תרזגב17יהולעןופלחיןינדעהעבשוהלבהיתיהויח

ידתרבדדעאתלאשןישידקרמאמואמגתפןיריע

אשונאתוכלמב)האלע(אילעטילשידאייחןועדני

הילעםיקיםישנאלפשוהננתיאבציידןמלו)אשנא(

רצנדכובנאכלמהנאתיזחאמלחהנד18)הלע(

לכידלבקלכרמאארשפרצאשטלב)תנאו(התנאו

התנאוינתועדוהלארשפןילכיאליתוכלמימיכח

ןידא19ךבןישידקןיהלאחורידלהכ)תנאו(

הדחהעשכםמותשארצאשטלבהמשידלאינד

אמלחרצאשטלברמאואכלמהנעהנלהבייהניערו

אמלחיארמרמאורצאשטלבהנעךלהבילאארשפו

אנליא20)ךרעל(ךירעלהרשפו)ךאנשל(ךיאנשל

התוזחואימשלאטמיהמורוףקתוהברידתיזחיד

אלכלןוזמואיגשהבנאוריפשהיפעו21אעראלכל

ירפצןנכשייהופנעבוארבתויחרודתיהותחתהב

)תבר(תיברידאכלמאוה)תנא(התנא22אימש

ףוסלךנטלשואימשלתטמותברךתוברותפקתו

אימשןמתחנשידקוריעאכלמהזחידו23אערא

אעראביהושרשרקעםרביהולבחואנליאודגרמאו

לטבוארבידאאתדבשחנולזרפידרוסאבווקבש

העבשידדעהקלחארבתויחםעועבטציאימש

אילעתרזגואכלמארשפהנד24יהולעןופלחיןינדע

ןידרטךלו25אכלמיארמלעתטמידאיה)האלע(

ןירותכאבשעוךרדמהוהלארבתויחםעואשנאןמ

ןינדעהעבשוןיעבצמךלאימשלטמוןומעטיךל

אילעטילשידעדנתידדע)ךלע(ךילעןופלחי

ידו26הננתיאבציידןמלואשנאתוכלמב)האלע(

ךלךתוכלמאנליאידיהושרשרקעקבשמלורמא

יכלמאכלמןהל27אימשןטלשידעדנתידןמ‐‐אמיק

קרפהקדצב)ךאטחו(ךיטחו)ךלע(ךילערפשי

אלכ28ךתולשלהכראהוהתןהןינעןחמבךתיועו



לאינד 493

רשעירתןיחריתצקל29אכלמרצנדכובנלעאטמ

אכלמהנע30הוהךלהמלבבידאתוכלמלכיהלע

תיבלהתינבהנאידאתברלבבאיהאדאלהרמאו

םפבאתלמדוע31ירדהרקילוינסחףקתבוכלמ

אכלמרצנדכובנןירמאךללפנאימשןמלק‐‐אכלמ

תויחםעוןידרטךלאשנאןמו32ךנמתדעאתוכלמ

ןינדעהעבשוןומעטיךלןירותכאבשעךרדמארב

אילעטילשידעדנתידדע)ךלע(ךילעןופלחי

הב33הננתיאבציידןמלואשנאתוכלמב)האלע(

דירטאשנאןמורצנדכובנלעתפסאתלמאתעש

דע‐‐עבטציהמשגאימשלטמולכאיןירותכאבשעו

תצקלו34ןירפצכיהורפטוהברןירשנכהרעשיד

ילעיעדנמותלטנאימשליניערצנדכובנהנאאימוי

תחבשאמלעיחלותכרב)האלעלו(אילעלובותי

רדורדםעהתוכלמוםלעןטלשהנטלשידתרדהו

היבצמכוןיבישחהלכאערא)יריד(יראדלכו35

יתיאאלואערא)ירידו(יראדואימשליחבדבע

אנמזהב36תדבעהמהלרמאיוהדיבאחמייד

בותייויזוירדהיתוכלמרקילוילעבותייעדנמ

תנקתהיתוכלמלעוןועביינברברוירבדהילוילע

חבשמרצנדכבנהנאןעכ37ילתפסוההריתיוברו

טשקיהודבעמלכידאימשךלמלרדהמוםמורמו

הלפשהללכיהוגבןיכלהמידוןידהתחראו

יהונברברלברםחלדבעאכלמרצאשלב5

רמארצאשלב2התשארמחאפלאלבקלוףלא

קפנהידאפסכואבהדינאמלהיתיהלארמחםעטב

ןוהבןותשיוםלשוריבידאלכיהןמיהובארצנדכובנ

ויתיהןידאב3התנחלוהתלגשיהונברברואכלמ

ידאהלאתיבידאלכיהןמוקפנהידאבהדינאמ

התלגשיהונברברואכלמןוהבויתשאוםלשוריב

אפסכואבהדיהלאלוחבשוארמחויתשא4התנחלו

)הקפנ(וקפנהתעשהב5אנבאואעא‐‐אלזרפאשחנ

ידאריגלעאתשרבנלבקלןבתכושנאדיידןעבצא

הבתכידאדיספהזחאכלמואכלמידאלכיהלתכ

ירטקוהנולהבייהניערויהונשיהויזאכלמןידא6

אכלמארק7ןשקנאדלאדהתבכראוןירתשמהצרח

הנעאירזגו)יאדשכ(אידשכאיפשאלהלעהלליחב

הבתכהרקיידשנאלכידלבבימיכחלרמאואכלמ

)אכינמהו(אכונמהושבליאנוגראיננוחיהרשפוהנד

ןידא8טלשיאתוכלמביתלתוהראוצלעאבהדיד

אבתכןילהכאלואכלמימיכחלכ)ןילע(ןיללע

ןידא9אכלמלהעדוהל)הרשפו(ארשפוארקמל

יהולעןינשיהויזולהבתמאיגשרצאשלבאכלמ

אכלמילמלבקל‐‐אתכלמ10ןישבתשמיהונברברו

אתכלמתנע)תלע(תללעאיתשמתיבליהונברברו

ךיויזוךנויערךולהבילא‐‐ייחןימלעלאכלמתרמאו

חורידךתוכלמברבגיתיא11ונתשילא)ךויזו(

המכחוונתלכשווריהנךובאימויבוהבןישידקןיהלא

‐‐ךובארצנדכבנאכלמוהבתחכתשהןיהלאתמכחכ

אכלמךובאהמיקהןירזגןיאדשכןיפשאןימטרחבר

רשפמונתלכשועדנמוהריתיחורידלבקלכ12

הבתחכתשהןירטקארשמוןדיחאתיוחאוןימלח

לאינדןעכרצאשטלבהמשםשאכלמידלאינדב

םדקלעהלאינדןידאב13הוחהיהרשפוירקתי

אוה)תנא(התנאלאינדלרמאואכלמהנעאכלמ

יבאאכלמיתיהידדוהיידאתולגינבןמידלאינד

ךבןיהלאחוריד)ךלע(ךילעתעמשו14דוהיןמ

ןעכו15ךבתחכתשההריתיהמכחוונתלכשווריהנו

ןורקיהנדהבתכידאיפשאאימיכחימדקולעה

16היוחהלאתלמרשפןילהכאלוינתעדוהלהרשפו

ןירשפ)לוכת(לכותיד)ךלע(ךילעתעמשהנאו

אבתכ)לוכת(לכותןהןעכארשמלןירטקורשפמל

אכנומהושבלתאנוגרא‐‐ינתועדוהלהרשפוארקמל

אתוכלמבאתלתוךראוצלעאבהדיד)אכינמהו(

ךתנתמאכלמםדקרמאולאינדהנעןידאב17טלשת

ארקאאבתכםרבבהןרחאלךתיבזבנוןיוהלךל

אכלמ)תנא(התנא18הנעדוהאארשפואכלמל

ארדהוארקיואתוברואתוכלמ)האלע(אילעאהלא

‐‐הלבהיידאתוברןמו19ךובארצנדכבנלבהי

ןילחדו)ןיעיז(ןיעאזווהאינשלואימאאיממעלכ



494לאינד

אבצהוהידולטקהוהאבצאוהידיהומדקןמ

אבצאוהידוםירמהוהאבצהוהידואחמהוה

הדזהלתפקתהחורוהבבלםרידכו20לפשמאוה

ינבןמו21הנמוידעההרקיוהתוכלמאסרכןמתחנה

אידרעםעו)ויוש(יושאתויחםעהבבלודירטאשנא

המשגאימשלטמוהנומעטיןירותכאבשעהרדמ

)האלע(אילעאהלאטילשידעדיידדעעבטצי

22)הלע(הילעםיקהיאבציידןמלואשנאתוכלמב

לכךבבלתלפשהאלרצאשלבהרב)תנאו(התנאו

תממורתהאימשארמלעו23תעדיהנדלכידלבק

התנאו)ךמדק(ךימדקויתיההתיבידאינאמלו

ךתנחלוךתלגש)ךנברברו(ךינברברו)תנאו(

אלזרפאשחנאבהדואפסכיהלאלוןוהבןיתשארמח

תחבשןיעדיאלוןיעמשאלוןיזחאלידאנבאואעא

תרדהאל‐‐הלךתחראלכוהדיבךתמשנידאהלאלו

אבתכואדיידאספחילשיהומדקןמןידאב24

לקתאנמאנמםישרידאבתכהנדו25םישרהנד

ךתוכלמאהלאהנמ‐‐אנמאתלמרשפהנד26ןיסרפו

28ריסחתחכתשהואינזאמבתליקת‐‐לקת27המלשהו

ןידאב29סרפוידמלתביהיוךתוכלמתסירפ‐‐סרפ

אכונמהואנוגראלאינדלושבלהורצאשלברמא

ידיהולעוזרכהוהראוצלעאבהדיד)אכינמהו(

ליטקאילילבהב30אתוכלמבאתלתטילשאוהל

אידמשוירדו31)האדשכ(אידשכאכלמרצשאלב

ןיתרתוןיתשןינשרבכ‐‐אתוכלמלבק)האדמ(

אינפרדשחאלאתוכלמלעםיקהושוירדםדקרפש6

ןוהנמאלעו2אתוכלמלכבןוהליד‐‐ןירשעוהאמ

אינפרדשחאןוהלידןוהנמדחלאינדידהתלתןיכרס

ןידא3קזנאוהלאלאכלמואמעטןוהלןיבהיןילא

אינפרדשחאואיכרסלעחצנתמאוההנדלאינד

התומקהלתישעאכלמוהבאריתיחורידלבקלכ

ווהאינפרדשחאואיכרסןידא4אתוכלמלכלע

לכואתוכלמדצמ‐‐לאינדלהחכשהלהלעןיעב

ןמיהמידלבקלכהחכשהלןילכיאלהתיחשוהלע

ןידא5יהולעתחכתשהאלהתיחשוולשלכואוה

לכהנדלאינדלחכשהנאלידןירמאךלאאירבג

איכרסןידא6ההלאתדביהולעאנחכשהןהלאלע

הלןירמאןכואכלמלעושגרהןלאאינפרדשחאו

אתוכלמיכרסלכוטעיתא7ייחןימלעלאכלמשוירד

םיקהמיקלאתוחפואירבדהאינפרדשחאואינגס

הלאלכןמועבאעביידלכידרסאהפקתלואכלמ

בגלאמרתי‐‐אכלמךנמןהלןיתלתןימוידעשנאו

אלידאבתכםשרתוארסאםיקתאכלמןעכ8אתוירא

‐הנדלבקלכ9אדעתאלידסרפוידמתדכהינשהל

עדיידכלאינדו10ארסאואבתכםשרשוירדאכלמ‐

התילעבהלןחיתפןיוכוהתיבללעאבתכםישריד

יהוכרבלעךרבאוהאמויבהתלתןינמזוםלשורידגנ

דבעאוהידלבקלכההלאםדקאדומואלצמו

וחכשהוושגרהךלאאירבגןידא11הנדתמדקןמ

וברקןידאב12ההלאםדקןנחתמוהעב‐‐לאינדל

תמשררסאאלה‐‐אכלמרסאלעאכלמםדקןירמאו

ןיתלתןימוידעשנאוהלאלכןמאעביידשנאלכיד

רמאואכלמהנעאתויראבוגלאמרתיאכלמךנמןהל

ןידאב13אדעתאליד‐‐סרפוידמתדכאתלמאביצי

ידאתולגינבןמידלאינדיד‐‐אכלמםדקןירמאוונע

ארסאלעוםעטאכלמ)ךלע(ךילעםשאלדוהי

ןידא14התועבאעבאמויבהתלתןינמזותמשריד

לאינדלעויהולעשאבאיגשעמשאתלמידכאכלמ

רדתשמאוהאשמשילעמדעוהתובזישללבםש

אכלמלעושגרהךלאאירבגןידאב15התולצהל

לכידסרפוידמלתדידאכלמעדאכלמלןירמאו

ןידאב16הינשהלאלםיקהיאכלמידםיקורסא

הנעאתויראידאבגלומרולאינדלויתיהורמאאכלמ

הלחלפ)תנא(התנאידךהלאלאינדלרמאואכלמ

לעתמשוהדחןבאתיתיהו17ךנבזישיאוהארידתב

יהונברברתקזעבוהתקזעבאכלמהמתחואבגםפ

הלכיהלאכלמלזאןידא18לאינדבובצאנשתאליד

יהולעתדנהתנשויהומדקלענהאלןוחדותוטתבו

‐הלהבתהבואהגנבםוקיארפרפשבאכלמןידאב19

לאינדל‐‐אבגלהברקמכו20לזאאתויראידאבגל‐
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דבעלאינדלאינדלרמאואכלמהנעקעזביצעלקב

ארידתבהלחלפ)תנא(התנאידךהלא‐‐איחאהלא

אכלמםעלאינדןידא21אתויראןמךתובזישללכיה

רגסוהכאלמחלשיהלא22ייחןימלעלאכלמללמ

וכזיהומדקידלבקלכינולבחאלו‐‐אתויראםפ

אלהלובחאכלמ)ךמדק(ךימדקףאוילתחכתשה

לאינדלויהולעבאטאיגשאכלמןידאב23תדבע

לבחלכואבגןמלאינדקסהואבגןמהקסנהלרמא

אכלמרמאו24ההלאבןמיהיד‐‐הבחכתשהאל

בוגלולאינדידיהוצרקולכאידךלאאירבגויתיהו

תיעראלוטמאלוןוהישנוןוהינבןונאומראתוירא

25וקדהןוהימרגלכואתויראןוהבוטלשידדעאבג

אינשלואימאאיממעלכלבתכאכלמשוירדןידאב

ןמ26אגשיןוכמלש‐‐אעראלכב)ןיריד(ןיראדיד

ןיעאזןוהליתוכלמןטלשלכביד‐‐םעטםישימדק

אוהידלאינדידההלאםדקןמןילחדו)ןיעיז(

לבחתתאלידהתוכלמוןימלעלםיקואיחאהלא

ןיהמתוןיתאדבעו‐‐לצמובזישמ27אפוסדעהנטלשו

28אתויראדיןמלאינדלבזישידאעראבואימשב

שרוכתוכלמבושוירדתוכלמבחלצההנדלאינדו

)האסרפ(איסרפ

םלחלאינדלבבךלמרצשאלבלהדחתנשב7

שארבתכאמלחןידאבהבכשמלעהשאריוזחוהזח

םעיוזחבתיוההזחרמאולאינדהנע2רמאןילמ

3אבראמילןחיגמאימשיחורעבראוראואיליל

אדןמאדןינשאמיןמןקלסןברברןויחעבראו

דעתיוההזחהלרשנידןיפגוהיראכאתימדק4

ןילגרלעואעראןמתליטנו)הפג(היפגוטירמיד

ירחאהויחוראו5הלביהישנאבבלותמיקהשנאכ

ןיעלעתלתותמקהדחרטשלובדלהימדהנינת

ילכאימוקהלןירמאןכו)הנש(הינשןיבהמפב

רמנכירחאוראותיוההזחהנדרתאב6איגשרשב

העבראו)הבג(היבגלעףועידעבראןיפגהלו

הזחהנדרתאב7הלביהיןטלשואתויחלןישאר

)האעיבר(היעיברהויחוראואיליליוזחבתיוה

הללזרפידןינשוהריתיאפיקתוינתמיאוהליחד

)הלגרב(הילגרבאראשוהקדמוהלכאןברבר

)המדק(הימדקידאתויחלכןמהינשמאיהוהספר

ןרקולאואינרקבתיוהלכתשמ8הלרשעןינרקו

אינרקןמתלתו)ןהיניב(ןוהיניבתקלסהריעזירחא

)המדק(הימדקןמ)הרקעתא(ורקעתאאתימדק

ןברברללממםפואדאנרקבאשנאיניעכןיניעולאו

בתיןימויקיתעווימרןוסרכידדעתיוההזח9

היסרכאקנרמעכהשאררעשורוחגלתכהשובל

דגנרונידרהנ10קלדרוניהולגלגרונידןיבבש

הנושמשי)ןיפלא(םיפלאףלאיהומדקןמקפנו

ןירפסובתיאנידןומוקייהומדק)ןבבר(ןוברוברו

אתברבראילמלקןמןידאב‐‐תיוההזח11וחיתפ

אתויחתליטקידדעתיוההזחהללממאנרקיד

אתויחראשו12אשאתדקילתביהיוהמשגדבוהו

ןמזדעןוהלתביהיןייחבהכראוןוהנטלשוידעה

אימשיננעםעוראואיליליוזחבתיוההזח13ןדעו

יהומדקוהטמאימויקיתעדעואוההתאשנארבכ

איממעלכווכלמורקיוןטלשבהיהלו14יהוברקה

אלידםלעןטלשהנטלשןוחלפיהלאינשלואימא

הנאיחורתירכתא15לבחתתאלידהתוכלמוהדעי

דחלעתברק16יננלהביישאריוזחוהנדנוגבלאינד

ילרמאוהנדלכלעהנמאעבאאביציואימאקןמ

ןינאידאתברבראתויחןילא17יננעדוהיאילמרשפו

ןולבקיו18אעראןמןומוקיןיכלמהעברא‐‐עברא

אמלעדעאתוכלמןונסחיוןינוילעישידקאתוכלמ

אתויחלעאבצילתיבצןידא19אימלעםלעדעו

הליחד)ןהלכ(ןוהלכןמהינשתוהידאתיעיבר

יד)הרפטו(הירפטולזרפיד)הנש(הינשהריתי

הספר)הלגרב(הילגרבאראשוהקדמהלכאשחנ

ולפנותקלסידירחאוהשארבידרשעאינרקלעו20

ןיניעוןכדאנרקותלת)המדק(הימדקןמ)הלפנו(

הזח21התרבחןמברהוזחוןברברללממםפוהל

ןהלהלכיוןישידקםעברקאדבעןכדאנרקו‐‐תיוה

ןינוילעישידקלבהיאנידואימויקיתעהתאידדע22
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אתויחרמאןכ23ןישידקונסחהאתוכלמוהטמאנמזו

אעראבאוהת)האעיבר(היעיברוכלמאתיעיבר

הנשודתואעראלכלכאתואתוכלמלכןמאנשתיד

ןיכלמהרשעאתוכלמהנמ‐‐רשעאינרקו24הנקדתו

אימדקןמאנשיאוהוןהירחאםוקיןרחאוןומקי

)האלע(אילעדצלןילמו25לפשהיןיכלמהתלתו

ןינמזהינשהלרבסיואלביןינוילעישידקלוללמי

אנידו26ןדעגלפוןינדעוןדעדעהדיבןובהיתיותדו

אפוסדעהדבוהלוהדמשהלןודעהיהנטלשובתי

לכתוחתתוכלמידאתוברואנטלשואתוכלמו27

תוכלמהתוכלמןינוילעישידקםעלתביהיאימש

הכדע28ןועמתשיוןוחלפיהלאינטלשלכוםלע

יויזויננלהביינויעראיגשלאינדהנאאתלמידאפוס

תרטניבלבאתלמוילעןונתשי

הארנןוזח‐‐ךלמהרצשאלבתוכלמלשולשתנשב8

האראו2הלחתבילאהארנהירחאלאינדינאילא

םליעברשאהריבהןשושבינאויתארביהיוןוזחב

3ילואלבואלעיתייהינאוןוזחבהאראוהנידמה

לבאהינפלדמעדחאליאהנהוהאראויניעאשאו

תינשהןמההבגתחאהותוהבגםינרקהוםינרקולו

המיחגנמליאהתאיתיאר4הנרחאבהלעההבגהו

ליצמןיאווינפלודמעיאלתויחלכוהבגנוהנופצו

הנהוןיבמיתייהינאו5לידגהוונצרכהשעוודימ

עגונןיאוץראהלכינפלעברעמהןמאבםיזעהריפצ

ליאהדעאביו6ויניעןיבתוזחןרק‐‐ריפצהוץראב

וילאץריולבאהינפלדמעיתיאררשאםינרקהלעב

וילארמרמתיוליאהלצאעיגמויתיארו7וחכתמחב

ליאבחכהיהאלווינרקיתשתארבשיוליאהתאךיו

ליצמהיהאלווהסמריוהצראוהכילשיווינפלדמעל

ומצעכודאמדעלידגהםיזעהריפצו8ודימליאל

היתחתעבראתוזחהנלעתוהלדגהןרקההרבשנ

תחאןרקאציםהמתחאהןמו9םימשהתוחורעבראל

יבצהלאוחרזמהלאובגנהלארתילדגתוהריעצמ

ןמואבצהןמהצראלפתוםימשהאבצדעלדגתו10

ונממולידגהאבצהרשדעו11םסמרתוםיבכוכה

אבצו12ושדקמןוכמךלשהודימתה)םרוה(םירה

התשעוהצראתמאךלשתועשפבדימתהלעןתנת

דחארמאיורבדמשודקדחאהעמשאו13החילצהו

עשפהודימתהןוזחהיתמדערבדמהינומלפלשודק

ברעדע‐‐ילארמאיו14סמרמאבצושדקותת‐‐םמש

יתארביהיו15שדקקדצנותואמשלשוםיפלארקב

ידגנלדמעהנהוהניבהשקבאוןוזחהתא‐‐לאינדינא

ארקיוילואןיבםדאלוקעמשאו16רבגהארמכ

לצאאביו17הארמהתאזלהלןבהלאירבגרמאיו

ןבןבהילארמאיוינפלעהלפאויתעבנואבבוידמע

לעיתמדרנימעורבדבו18ןוזחהץקתעליכםדא

יננהרמאיו19ידמעלעינדימעיו‐‐יבעגיוהצראינפ

ץקדעומליכםעזהתירחאבהיהירשאתאךעידומ

סרפוידמיכלמ‐‐םינרקהלעבתיאררשאליאה20

ןיברשאהלודגהןרקהוןויךלמריעשהריפצהו21

הנדמעתו‐‐תרבשנהו22ןושארהךלמהאוהויניע

וחכבאלוהנדמעייוגמתויכלמעבראהיתחתעברא

זעךלמדמעי‐‐םיעשפהםתהכםתוכלמתירחאבו23

תואלפנווחכבאלווחכםצעו24תודיחןיבמוםינפ

םישדקםעוםימוצעתיחשהוהשעוחילצהותיחשי

לידגיובבלבוודיבהמרמחילצהוולכשלעו25

ספאבודמעיםירשרשלעוםיברתיחשיהולשבו

תמארמאנרשארקבהוברעההארמו26רבשידי

לאינדינאו27םיברםימיליכןוזחהםתסהתאואוה

ךלמהתכאלמתאהשעאוםוקאוםימייתילחנויתייהנ

ןיבמןיאוהארמהלעםמותשאו

רשאידמערזמ‐‐שורושחאןבשוירדלתחאתנשב9

ינאוכלמלתחאתנשב2םידשכתוכלמלעךלמה

רבדהיהרשאםינשהרפסמםירפסביתניבלאינד

םלשוריתוברחלתואלמלאיבנההימרילאהוהי

שקבלםיהלאהינדאלאינפתאהנתאו3הנשםיעבש

הוהילהללפתאו4רפאוקשוםוצב‐‐םינונחתוהלפת

ארונהולודגהלאהינדאאנאהרמאוהדותאויהלא

ונאטח5ויתוצמירמשלוויבהאלדסחהותירבהרמש

ךתוצממרוסוונדרמו)ונעשרה(ונעשרהווניועו
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רשאםיאיבנהךידבעלאונעמשאלו6ךיטפשממו

םעלכלאו‐‐וניתבאוונירשוניכלמלאךמשבורבד

הזהםויכםינפהתשבונלוהקדצהינדאךל7ץראה

םיברקהלארשילכלוםלשורייבשילוהדוהישיאל

םלעמבםשםתחדהרשאתוצראהלכבםיקחרהו

וניכלמלםינפהתשבונלהוהי8ךבולעמרשא

וניהלאינדאל9ךלונאטחרשאוניתבאלוונירשל

לוקבונעמשאלו10ובונדרמיכתוחלסהוםימחרה

דיבונינפלןתנרשאויתרותבתכלל‐‐וניהלאהוהי

רוסוךתרותתאורבעלארשילכו11םיאיבנהוידבע

העבשהוהלאהונילעךתתוךלקבעומשיתלבל

ונאטחיכ‐‐םיהלאהדבעהשמתרותבהבותכרשא

לעוונילערבדרשא)ורבד(וירבדתאםקיו12ול

רשאהלדגהערונילעאיבהל‐‐ונוטפשרשאוניטפש

םלשוריבהתשענרשאכםימשהלכתחתהתשענאל

תאזההערהלכתאהשמתרותבבותכרשאכ13

בושלוניהלאהוהיינפתאונילחאלוונילעהאב

הערהלעהוהידקשיו14ךתמאבליכשהלווננועמ

וישעמלכלעוניהלאהוהיקידציכונילעהאיביו

וניהלאינדאהתעו15ולקבונעמשאלוהשערשא

שעתוהקזחדיבםירצמץראמךמעתאתאצוהרשא

ךתקדצלככינדא16ונעשרונאטחהזהםויכםשךל

יכךשדקרהםלשוריךריעמךתמחוךפאאנבשי

לכלהפרחלךמעוםלשוריוניתבאתונועבווניאטחב

ךדבעתלפתלאוניהלאעמשהתעו17וניתביבס

ןעמל‐‐םמשהךשדקמלעךינפראהווינונחתלאו

ךיניע)חקפ(החקפ‐‐עמשוךנזאיהלאהטה18ינדא

אליכהילעךמשארקנרשאריעהווניתממשהארו

לעיכ‐‐ךינפלונינונחתםיליפמונחנאוניתקדצלע

ינדאהחלסינדאהעמשינדא19םיברהךימחר

ךמשיכ‐‐יהלאךנעמלרחאתלאהשעוהבישקה

ללפתמורבדמינאדועו20ךמעלעוךריעלעארקנ

יתנחתליפמולארשיימעתאטחויתאטחהדותמו

רבדמינאדועו21יהלאשדקרהלע‐‐יהלאהוהיינפל

הלחתבןוזחביתיאררשאלאירבגשיאהוהלפתב

ימערבדיוןביו22ברעתחנמתעכילאעגנףעיבףעמ

תלחתב23הניבךליכשהליתאציהתעלאינד‐‐רמאיו

התאתודומחיכ‐‐דיגהליתאבינאורבדאציךינונחת

לעךתחנםיעבשםיעבש24הארמבןבהורבדבןיבו

)םתהלו(םתחלועשפהאלכלךשדקריעלעוךמע

םימלעקדצאיבהלוןוערפכלו)תאטח(תואטח

עדתו25םישדקשדקחשמלואיבנוןוזחםתחלו

דעםלשוריתונבלובישהלרבדאצמןמלכשתו

בושתםינשוםיששםיעבשוהעבשםיעבש‐‐דיגנחישמ

םיעבשהירחאו26םיתעהקוצבוץורחובוחרהתנבנו

תיחשישדקהוריעהוולןיאוחישמתרכיםינשוםישש

תצרחנהמחלמץקדעוףטשבוצקואבהדיגנםע

יצחודחאעובשםיברלתירבריבגהו27תוממש

םמשמםיצוקשףנכלעוהחנמוחבזתיבשיעובשה

םמשלעךתתהצרחנוהלכדעו

הלגנרבדסרפךלמשרוכלשולשתנשב10

רבדהתמאורצשאטלבומשארקנרשאלאינדל

םימיב2הארמבולהניבורבדהתאןיבולודגאבצו

3םימיםיעבשהשלשלבאתמיתייהלאינדינא‐‐םהה

‐‐יפלאאבאלןייורשבויתלכאאלתודמחםחל

םויבו4םימיםיעבשתשלשתאלמדעיתכסאלךוסו

דילעיתייהינאוןושארהשדחלהעבראוםירשע

הנהואראויניעתאאשאו5לקדחאוה‐‐לודגהרהנה

6זפואםתכבםירגחוינתמוםידבשובלדחאשיא

ידיפלכויניעוקרבהארמכוינפושישרתכותיוגו

וירבדלוקוללקתשחנןיעכויתלגרמוויתערזושא

הארמהתאידבללאינדינאיתיארו7ןומהלוקכ

לבאהארמהתאואראלימעויהרשאםישנאהו

ינאו8אבחהבוחרביוםהילעהלפנהלדגהדרח

אלותאזההלדגההארמהתאהאראוידבליתראשנ

יתרצעאלותיחשמלילעךפהנידוהוחכיבראשנ

וירבדלוקתאיעמשכווירבדלוקתאעמשאו9חכ

העגנדיהנהו10הצראינפוינפלעםדרניתייהינאו

לאינדילארמאיו11ידיתופכויכרבלעינעינתויב

דמעוךילארבדיכנארשאםירבדבןבהתודמחשיא
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תאימעורבדבוךילאיתחלשהתעיכ‐‐ךדמעלע

אריתלאילארמאיו12דיערמיתדמעהזהרבדה

ןיבהלךבלתאתתנרשאןושארהםויהןמיכ‐‐לאינד

יתאבינאוךירבדועמשנךיהלאינפלתונעתהלו

םירשעידגנלדמעסרפתוכלמרשו13ךירבדב

אבםינשארהםירשהדחאלאכימהנהוםוידחאו

יתאבו14סרפיכלמלצאםשיתרתונינאוינרזעל

דועיכםימיהתירחאבךמעלהרקירשאתאךניבהל

ינפיתתנ‐‐הלאהםירבדכימעורבדבו15םימילןוזח

יתפשלעעגנםדאינבתומדכהנהו16יתמלאנוהצרא

ינדאידגנלדמעהלאהרמאוהרבדאויפחתפאו

לכויךיהו17חכיתרצעאלוילעיריצוכפהנהארמב

דמעיאלהתעמינאוהזינדאםערבדלהזינדאדבע

הארמכיבעגיוףסיו18יבהראשנאלהמשנוחכיב

םולשתודמחשיאאריתלארמאיו19ינקזחיוםדא

רבדיהרמאויתקזחתהימעורבדכוקזחוקזח‐‐ךל

ךילאיתאבהמלתעדיהרמאיו20ינתקזחיכינדא

רשהנהואצויינאוסרפרשםעםחלהלבושאהתעו

ןיאותמאבתכבםושרהתאךלדיגאלבא21אבןוי

םכרשלאכימםאיכהלאלעימעקזחתמדחא

קיזחמלידמע‐‐ידמהשוירדלתחאתנשבינאו11

השלשדועהנהךלדיגאתמאהתעו2ולזועמלו

לכמלודגרשערישעייעיברהוסרפלםידמעםיכלמ

דמעו3ןויתוכלמתאלכהריעיורשעבותקזחכו

ודמעכו4ונוצרכהשעוברלשממלשמורובגךלמ

אלוםימשהתוחורעבראלץחתוותוכלמרבשת

ותוכלמשתנתיכ‐‐לשמרשאולשמכאלוותירחאל

וירשןמובגנהךלמקזחיו5הלאדבלמםירחאלו

םינשץקלו6ותלשממברלשממלשמווילעקזחיו

תושעלןופצהךלמלאאובתבגנהךלמתבוורבחתי

ןתנתווערזודמעיאלועורזהחוכרצעתאלוםירשימ

רצנמדמעו7םיתעבהקזחמוהדליהוהיאיבמואיה

ןופצהךלמזועמבאביוליחהלאאביוונכהישרש

םעםהיכסנםעםהיהלאםגו8קיזחהוםהבהשעו

םינשאוהוםירצמאבי‐‐יבשבבהזוףסכםתדמחילכ

בשובגנהךלמתוכלמבאבו9ןופצהךלממדמעי

םיברםיליחןומהופסאוורגתיונבו10ותמדאלא

הזעמדע)הרגתיו(ורגתיובשיורבעוףטשואובאבו

ךלמםעומעםחלנואציובגנהךלמרמרמתיו11

אשנו12ודיבןומההןתנוברןומהדימעהוןופצה

13זועיאלותואברליפהוובבל)םרו(םוריןומהה

ץקלוןושארהןמברןומהדימעהוןופצהךלמבשו

14ברשוכרבולודגליחבאובאוביםינשםיתעה

יצירפינבובגנהךלמלעודמעיםיברםההםיתעבו

ןופצהךלמאביו15ולשכנו‐‐ןוזחדימעהלואשניךמע

אלבגנהתוערזותורצבמריעדכלוהללוסךפשיו

וילאאבהשעיו16דמעלחכןיאווירחבמםעוודמעי

הלכויבצהץראבדמעיווינפלדמועןיאוונוצרכ

םירשיוותוכלמלכףקתבאובלוינפםשיו17ודיב

דמעתאלוהתיחשהלולןתיםישנהתבוהשעו‐‐ומע

םיברדכלוםייאלוינפ)םשיו(בשיו18היהתולאלו

19ולבישיותפרחיתלבולותפרחןיצקתיבשהו

20אצמיאלולפנולשכנווצראיזועמלוינפבשיו

םידחאםימיבותוכלמרדהשגונריבעמונכלעדמעו

הזבנונכלעדמעו21המחלמבאלוםיפאבאלורבשי

תוכלמקיזחהוהולשבאבותוכלמדוהוילעונתנאלו

ורבשיווינפלמופטשיףטשהתוערזו22תוקלקלחב

המרמהשעיוילאתורבחתהןמו23תירבדיגנםגו

אוביהנידמינמשמבוהולשב24יוגטעמבםצעוהלעו

ללשוהזבויתבאתובאוויתבאושעאלרשאהשעו

דעוויתבשחמבשחיםירצבמלעורוזביםהלשוכרו

לודגליחבבגנהךלמלעובבלווחכרעיו25תע

דעםוצעולודגליחבהמחלמלהרגתיבגנהךלמו

ילכאו26תובשחמוילעובשחייכדמעיאלודאמ

םיברםיללחולפנוףוטשיוליחווהורבשיוגבתפ

דחאןחלשלעוערמלםבבלםיכלמהםהינשו27

בשיו28דעומלץקדועיכחלצתאלוורבדיבזכ

בשוהשעושדקתירבלעובבלולודגשוכרבוצרא

הנשארכהיהתאלובגנבאבובושידעומל29וצראל

לעםעזובשוהאכנוםיתכםייצובואבו30הנורחאכו
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31שדקתירביבזעלעןביובשוהשעושדוקתירב

וריסהוזועמהשדקמהוללחוודמעיונממםיערזו

ףינחיתירביעישרמו32םמשמץוקשהונתנודימתה

םעיליכשמו33ושעווקזחיויהלאיעדיםעותוקלחב

‐‐הזבבויבשבהבהלבוברחבולשכנוםיברלוניבי

םיברםהילעוולנוטעמרזעורזעיםלשכהבו34םימי

םהבףורצלולשכיםיליכשמהןמו35תוקלקלחב

השעו36דעומלדועיכץקתעדע‐‐ןבללוררבלו

לאלעולאלכלעלדגתיוםמורתיוךלמהונצרכ

הצרחניכםעזהלכדעחילצהותואלפנרבדיםילא

םישנתדמחלעוןיביאלויתבאיהלאלעו37התשענ

הלאלו38לדגתילכלעיכןיביאלהולאלכלעו

ויתבאוהעדיאלרשאהולאלודבכיונכלעםיזעמ

השעו39תודמחבו‐‐הרקיןבאבוףסכבובהזבדבכי

)ריכי(ריכהרשארכנהולאםעםיזעמירצבמל

ריחמבקלחיהמדאוםיברבםלישמהודובכהברי

ךלמוילערעתשיובגנהךלמומעחגנתיץקתעבו40

תוצראבאבותוברתוינאבוםישרפבובכרבןופצה

הלאוולשכיתוברויבצהץראבאבו41רבעוףטשו

חלשיו42ןומעינבתישארובאומוםודא‐‐ודימוטלמי

43הטילפלהיהתאלםירצמץראותוצראבודי

‐‐םירצמתודמחלכבוףסכהובהזהינמכמבלשמו

חרזממוהלהביתועמשו44וידעצמבםישכוםיבלו

םיברםירחהלודימשהלהלדגאמחבאציוןופצמו

דעאבושדקיבצרהלםימיןיבונדפאילהאעטיו45

ולרזועןיאווצק

לעדמעהלודגהרשהלאכימדמעיאיההתעבו12

דעיוגתויהמהתיהנאלרשאהרצתעהתיהוךמעינב

בותכאצמנהלכךמעטלמיאיההתעבואיההתעה

ייחלהלאוציקירפעתמדאינשימםיברו2רפסב

‐‐םילכשמהו3םלועןוארדלתופרחלהלאוםלוע

םלועלםיבכוככםיברהיקידצמועיקרהרהזכורהזי

דע‐‐רפסהםתחוםירבדהםתסלאינדהתאו4דעו

ינאיתיארו5תעדההברתוםיברוטטשיץקתע

תפשלהנהדחאםידמעםירחאםינשהנהולאינד

שובלשיאלרמאיו6ראיהתפשלהנהדחאוראיה

תואלפהץקיתמדעראיהימימללעממרשאםידבה

ימימללעממרשאםידבהשובלשיאהתאעמשאו7

יחבעבשיוםימשהלאולאמשוונימיםריוראיה

דיץפנתולככויצחוםידעומדעומליכםלועה

ןיבאאלויתעמשינאו8הלאלכהנילכת‐‐שדקםע

לאינדךלרמאיו9הלאתירחאהמינדא‐‐הרמאו

וררבתי10ץקתעדעםירבדהםימתחוםימתסיכ

וניביאלוםיעשרועישרהוםיברופרציוונבלתיו

דימתהרסוהתעמו11וניביםילכשמהוםיעשרלכ

ירשא12םיעשתוםיתאמףלאםימי‐‐םמשץוקשתתלו

השמחוםישלשתואמשלשףלא‐‐םימילעיגיוהכחמה

ןימיהץקלךלרגלדמעתוחונתוץקלךלהתאו13
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ארזע
הוהירבדתולכלסרפךלמשרוכלתחאתנשבו1

סרפךלמשרכחורתאהוהיריעההימרייפמ

הכ2רמאלבתכמבםגוותוכלמלכבלוקרבעיו

ילןתנץראהתוכלממלכ‐‐סרפךלמשרכרמא

תיבולתונבלילעדקפאוהוםימשהיהלאהוהי

יהיומעלכמםכבימ3הדוהיברשאםלשוריב

תיבתאןביוהדוהיברשאםלשוריללעיוומעויהלא

םלשוריברשאםיהלאהאוה‐‐לארשייהלאהוהי

‐‐םשרגאוהרשאתומקמהלכמראשנהלכו4

המהבבושוכרבובהזבוףסכבומקמישנאוהואשני

ומוקיו5םלשוריברשאםיהלאהתיבל‐‐הבדנהםע

לכלםיולהוםינהכהוןמינבוהדוהילתובאהישאר

הוהיתיבתאתונבלתולעלוחורתאםיהלאהריעה

ילכבםהידיבוקזחםהיתביבסלכו6םלשוריברשא

לכלעדבל‐‐תונדגמבוהמהבבושוכרבבהזבףסכ

הוהיתיבילכתאאיצוהשרוכךלמהו7בדנתה

ויהלאתיבבםנתיוםלשורימרצנדכובנאיצוהרשא

רבזגהתדרתמדילעסרפךלמשרוכםאיצויו8

םרפסמהלאו9הדוהילאישנהרצבששלםרפסיו

םיפלחמףלאףסכילטרגאםישלשבהזילטרגא

ףסכירופכ‐‐םישלשבהזירופכ10םירשעוהעשת

לכ11ףלאםירחאםילכהרשעותואמעבראםינשמ

לכהתואמעבראוםיפלאתשמחףסכלובהזלםילכ

םלשוריללבבמ‐‐הלוגהתולעהםערצבששהלעה

הלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמהינבהלאו2

ובושיולבבללבבךלמ)רצנדכובנ(רוצנדכובנ

לבברזםעואברשא2וריעלשיאהדוהיוםלשוריל

‐‐יוגברפסמןשלביכדרמהילערהירשהימחנעושי

‐‐שערפינב3לארשיםעישנארפסמהנעבםוחר

תואמשלשהיטפשינב4םינשוםיעבשהאמםיפלא

6םיעבשוהשמחתואמעבשחראינב5םינשוםיעבש

תואמהנמשםיפלא‐‐באויעושיינבלבאומתחפינב

העבראוםישמחםיתאמףלא‐‐םליעינב7רשעםינשו

עבשיכזינב9השמחוםיעבראותואמעשתאותזינב8

11םינשוםיעבראתואמששינבינב10םיששותואמ

ףלא‐‐דגזעינב12השלשוםירשעתואמששיבבינב

םיששתואמשש‐‐םקינדאינב13םינשוםירשעםיתאמ

ןידעינב15הששוםישמחםיפלאיוגבינב14הששו

היקזחילרטאינב16העבראוםישמחתואמעברא

השלשוםירשעתואמשלשיצבינב17הנמשוםיעשת

םיתאמםשחינב19רשעםינשוהאמהרויינב18

ינב21השמחוםיעשתרבגינב20השלשוםירשע

םישמחהפטנישנא22השלשוםירשעהאמםחלתיב

תומזעינב24הנמשוםירשעהאמתותנעישנא23הששו

תוראבוהריפכםירעתירקינב25םינשוםיעברא

ששעבגוהמרהינב26השלשוםיעבראותואמעבש

םינשוםירשעהאמסמכמישנא27דחאוםירשעתואמ

ינב29השלשוםירשעםיתאמיעהולאתיבישנא28

הששוםישמחהאמשיבגמינב30םינשוםישמחובנ

32העבראוםישמחםיתאמףלא‐‐רחאםליעינב31

ונואודידחדלינב33םירשעותואמשלשםרחינב

תואמשלשוחריינב34השמחוםירשעתואמעבש

ששוםיפלאתשלש‐‐האנסינב35השמחוםיעברא

עשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה36םישלשותואמ

םינשוםישמחףלארמאינב37השלשוםיעבשתואמ

ינב39העבשוםיעבראםיתאמףלא‐‐רוחשפינב38

לאימדקועושיינבםיולה40רשעהעבשוףלאםרח

ףסאינב‐‐םיררשמה41העבראוםיעבשהיודוהינבל

ינבםולשינבםירעשהינב42הנמשוםירשעהאמ

לכה‐‐יבשינבאטיטחינבבוקעינבןמלטינברטא

אפושחינבאחיצינבםיניתנה43העשתוםישלשהאמ

ינב45ןודפינבאהעיסינבסרקינב44תועבטינב

ילמשינבבגחינב46בוקעינבהבגחינבהנבל

48היארינברחגינבלדגינב47ןנחינב)ימלש(

ינבחספינבאזעינב49םזגינבאדוקנינבןיצרינב

)םיסופנ(םיסיפנינבםינועמינבהנסאינב50יסב

תולצבינב52רוחרחינבאפוקחינבקובקבינב51

ינבארסיסינבסוקרבינב53אשרחינבאדיחמינב
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ינבהמלשידבעינב55אפיטחינבחיצנינב54חמת

ןוקרדינבהלעיינב56אדורפינבתרפסהינביטס

‐םייבצהתרכפינבליטחינבהיטפשינב57לדגינב

שלשהמלשידבעינבו‐‐םיניתנהלכ58ימאינב‐

לתחלמלתמםילעההלאו59םינשוםיעשתתואמ

םתובאתיבדיגהלולכיאלורמאןדאבורכאשרח

ינבהיבוטינבהילדינב60םהלארשימםא‐‐םערזו

ינב‐‐םינהכהינבמו61םינשוםישמחתואמשש‐‐אדוקנ

ילזרבתונבמחקלרשאילזרבינבץוקהינבהיבח

םבתכושקבהלא62םמשלעארקיוהשאידעלגה

רמאיו63הנהכהןמולאגיוואצמנאלו‐‐םישחיתמה

‐‐םישדקהשדקמולכאיאלרשאםהלאתשרתה

‐דחאכלהקהלכ64םימתלוםירואלןהכדמעדע

דבלמ65םיששתואמשלשםיפלאאוברעברא‐

תואמשלשםיפלאתעבש‐‐הלאםהיתהמאוםהידבע

66םיתאמתוררשמוםיררשמםהלוהעבשוםישלש

םיתאמםהידרפהששוםישלשתואמעבשםהיסוס

םישלשתואמעברא‐‐םהילמג67השמחוםיעברא

68םירשעותואמעבשםיפלאתשש‐‐םירמחהשמחו

‐‐םלשוריברשאהוהיתיבלםאובבתובאהישארמו

םחככ69ונוכמלעודימעהלםיהלאהתיבלובדנתה

תואברששםינומכרדבהזהכאלמהרצואלונתנ

70האמםינהכתנתכוםיפלאתשמחםינמףסכוףלאו

םירעושהוםיררשמהוםעהןמוםיולהוםינהכהובשיו

םהירעבלארשילכוםהירעב‐‐םיניתנהו

ופסאיוםירעבלארשיינבויעיבשהשדחהעגיו3

קדצויןבעושיםקיו2םלשורילאדחאשיאכםעה

ונביוויחאולאיתלאשןבלבברזוםינהכהויחאו

בותככתולעוילעתולעהל‐‐לארשייהלאחבזמתא

ויתנוכמלעחבזמהוניכיו3םיהלאהשיאהשמתרותב

וילע)ולעיו(לעיותוצראהימעמםהילעהמיאביכ

גחתאושעיו4ברעלורקבלתולעהוהילתולע

רבדטפשמכרפסמבםויבםויתלעובותככתוכסה

לכלוםישדחלודימתתלעןכירחאו5ומויבםוי

הוהילהבדנבדנתמלכלוםישדקמההוהיידעומ

תולעתולעהלולחהיעיבשהשדחלדחאםוימ6

םיבצחל‐‐ףסכונתיו7דסיאלהוהילכיהוהוהיל

םירצלוםינדצלןמשוהתשמולכאמוםישרחלו

ןוישרכאופיםילאןונבלהןמםיזראיצעאיבהל

לאםאובלתינשההנשבו8םהילעסרפךלמשרוכ

לבברזולחה‐‐ינשהשדחבםלשורילםיהלאהתיב

םינהכהםהיחאראשוקדצויןבעושיולאיתלאשןב

תאודימעיוםלשורייבשהמםיאבהלכוםיולהו

תכאלמלעחצנלהלעמוהנשםירשעןבמםיולה

ינבוינבולאימדקויחאווינבעושידמעיו9הוהיתיב

םיהלאהתיבבהכאלמההשעלעחצנלדחאכהדוהי

םינבהודסיו10םיולהםהיחאוםהינבדדנחינב

תורצצחבםישבלמםינהכהודימעיוהוהילכיהתא

ידילעהוהיתאללהל‐‐םיתלצמבףסאינבםיולהו

יכהוהילתדוהבוללהבונעיו11לארשיךלמדיוד

ועירהםעהלכולארשילעודסחםלועליכ‐‐בוט

12הוהיתיבדסוהלעהוהילללהבהלודגהעורת

רשאםינקזהתובאהישארוםיולהוםינהכהמםיברו

םהיניעבתיבההז‐‐ודסיבןושארהתיבהתאואר

םירהלהחמשבהעורתבםיברולודגלוקבםיכב

לוקלהחמשהתעורתלוקםיריכמםעהןיאו13לוק

עמשנלוקהוהלודגהעורתםיעירמםעהיכםעהיכב

קוחרמלדע

םינובהלוגהינביכןמינבוהדוהיירצועמשיו4

לאולבברזלאושגיו2לארשייהלאהוהיללכיה

םככיכ‐‐םכמעהנבנםהלורמאיותובאהישאר

רסאימימםיחבזונחנא)ולו(אלוםכיהלאלשורדנ

םהלרמאיו3הפונתאהלעמהרושאךלמןדח

םכלאל‐‐לארשילתובאהישארראשועושיולבברז

הוהילהנבנדחיונחנאיכוניהלאלתיבתונבלונלו

סרפךלמשרוכךלמהונוצרשאכלארשייהלא

םיהלבמוהדוהיםעידיםיפרמ‐‐ץראהםעיהיו4

םיצעויםהילעםירכסו5תונבלםתוא)םילהבמו(

תוכלמדעוסרפךלמשרוכימילכ‐‐םתצערפהל

תלחתבשורושחאתוכלמבו6סרפךלמשוירד
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7םלשוריוהדוהייבשילעהנטשובתכ‐‐ותוכלמ

ראשולאבטתדרתמםלשבבתכאתששחתראימיבו

בותכןותשנהבתכוסרפךלמאתששחתראלעותונכ

ישמשוםעטלעבםוחר8תימראםגרתמותימרא

אתששחתראל‐‐םלשורילעהדחהרגאובתכארפס

ארפסישמשוםעטלעבםוחרןידא9אמנכאכלמ

איסרפאאילפרטאיכתסרפאואיניד‐‐ןוהתונכראשו

)איהד(אוהדאיכנשושאילבב)איוכרא(יוכרא

אריקיואבררפנסאילגהידאימאראשו10אימלע

הרהנרבעראשו‐‐ןירמשידהירקבומהבתוהו

לעיהולעוחלשידאתרגאןגשרפהנד11תנעכו

הרהנרבעשנא)ךדבע(ךידבע‐‐אכלמאתששחתרא

ןמוקלסידאידוהיידאכלמלאוהלעידי12תנעכו

אתשיאבואתדרמאתירקםלשורילותאאנילעךתול

וטיחיאישאו)וללכשאירושו(וללכשאירושוןינב

אנבתתךדאתירקןהידאכלמלאוהלעידיןעכ13

םתפאוןונתניאלךלהוולבהדנמ‐‐ןוללכתשיאירושו

אנחלמאלכיהחלמידלבקלכןעכ14קזנהתםיכלמ

אנחלש‐‐הנדלעאזחמלאנלךיראאלאכלמתורעו

ידאינרכדרפסברקבייד15אכלמלאנעדוהו

ךדאתירקידעדנתואינרכדרפסבחכשהתוךתהבא

ןידבערודתשאוןנדמוןיכלמתקזנהמואדרמאירק

16תברחהךדאתירק‐‐הנדלעאמלעתמויןמהוגב

אנבתתךדאתירקןהידאכלמלהנחנאןיעדוהמ

אלארהנרבעבקלח‐‐הנדלבקלןוללכתשיהירושו

םעטלעבםוחרלעאכלמחלשאמגתפ17ךליתיא

ראשו‐‐ןירמשבןיבתיידןוהתונכראשוארפסישמשו

‐‐אנילעןותחלשידאנותשנ18תעכוםלשהרהנרבע

וחכשהוורקבוםעטםישינמו19ימדקירקשרפמ

האשנתמןיכלמלעאמלעתמויןמךדאתירקיד

לעווהןיפיקתןיכלמו20הבדבעתמרודתשאודרמו

ךלהוולבהדמוהרהנרבעלכבןיטילשוםלשורי

ךלאאירבגאלטבלםעטומישןעכ21ןוהלבהיתמ

ןיריהזו22םשתיאמעטינמדעאנבתתאלךדאתירקו

תקזנהלאלבחאגשיהמלהנדלעדבעמלולשווה

אתששחתראידאנותשנןגשרפידןמןידא23ןיכלמ

ולזאןוהתונכוארפסישמשוםוחרםדקירקאכלמ

ערדאבומהולטבואידוהילעםלשורילוליהבב

םלשוריבידאהלאתיבתדיבעתלטבןידאב24ליחו

ךלמשוירדתוכלמלןיתרתתנשדעאלטבתוהו

סרפ

איאיבנאודערבהירכזוהאיבניגחיבנתהו5

לארשיהלאםשב‐‐םלשוריבודוהיבידאידוהילע

עושיולאיתלאשרבלבברזומקןידאב2ןוהילע

םלשוריבידאהלאתיבאנבמלוירשוקדצוירב

אנמזהב3ןוהלןידעסמאהלאידאיאיבנןוהמעו

‐‐ינזוברתשוהרהנרבעתחפינתתןוהילעהתא

אתיבםעטםכלםשןמ‐‐םהלןירמאןכוןוהתונכו

אנרמאאמנכןידא4הללכשלהנדאנרשאואנבלהנד

ןיעו5ןינבאנינבהנדידאירבגתהמשןונאןמםהל

אמעטדעומהולטבאלואידוהייבשלעתוהםההלא

ןגשרפ6הנדלעאנותשנןוביתיןידאוךהישוירדל

ינזוברתשוהרהנרבעתחפינתתחלשידאתרגא

7אכלמשוירדלע‐‐הרהנרבעבידאיכסרפאהתונכו

אכלמשוירדלהוגבביתכהנדכויהולעוחלשאמגתפ

דוהילאנלזאידאכלמלאוהלעידי8אלכאמלש

ללגןבאאנבתמאוהואבראהלאתיבלאתנידמ

אדבעתמאנרפסאךדאתדיבעואילתכבםשתמעאו

אמנכךלאאיבשלאנלאשןידא9םהדיבחלצמו

הינבמלהנדאתיבםעטםכלםשןמםהלאנרמא

םהלאנלאשםהתהמשףאו10הללכשלהנדאנרשאו

11םהישארבידאירבגםשבתכניד‐‐ךתועדוהל

ידיהודבעומהאנחנארממלאנוביתהאמגתפאמנכו

תמדקמהנבאוהידאתיבןינבואעראואימשהלא

12הללכשויהנבברלארשילךלמוןאיגשןינשהנד

דיבומהבהי‐‐אימשהלאלאנתהבאוזגרהידןמןהל

הנדהתיבו)האדסכ(אידסכלבבךלמרצנדכובנ

שרוכלהדחתנשבםרב13לבבלילגההמעוהרתס

הנדאהלאתיבםעטםשאכלמשרוכ‐‐לבבידאכלמ

אפסכוהבהדידאהלאתיבידאינאמףאו14אנבל
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לביהוםלשוריבידאלכיהןמקפנהרצנדכובניד

ןמאכלמשרוכומהקפנה‐‐לבבידאלכיהלומה

המשהחפידהמשרצבששלוביהיולבבידאלכיה

ומהתחאלזאאשאינאמ)לא(הלא‐‐הלרמאו15

הרתאלעאנבתיאהלאתיבוםלשוריבידאלכיהב

אהלאתיבידאישאבהיאתאךדרצבששןידא16

17םלשאלואנבתמןעכדעוןידאןמוםלשוריביד

אכלמידאיזנגתיבברקבתיבטאכלמלעןהןעכו

םעטםישאכלמשרוכןמידיתיאןהלבבבידהמת

לעאכלמתוערוםלשוריבךדאהלאתיבאנבמל

אנילעחלשיהנד

אירפסתיבבורקבוםעטםשאכלמשוירדןידאב6

אתמחאבחכתשהו2לבבב‐‐המתןיתחהמאיזנגיד

ביתכןכוהדחהלגמ‐‐אתנידמידמבידאתריבב

אכלמשרוכאכלמשרוכלהדחתנשב3הנורכדהוגב

רתאאנבתיאתיבםלשוריבאהלאתיב‐‐םעטםש

ןיתשןימאהמורןילבוסמיהושאוןיחבדןיחבדיד

ךבדנואתלתללגןבאידןיכבדנ4ןיתשןימאהיתפ

ףאו5בהיתתאכלמתיבןמ‐‐אתקפנותדחעאיד

קפנהרצנדכובנידאפסכוהבהדידאהלאתיבינאמ

ךהיוןוביתהי‐‐לבבללביהוםלשוריבידאלכיהןמ

אהלאתיבבתחתוהרתאלםלשוריבידאלכיהל

ןוהתונכוינזוברתשהרהנרבעתחפינתתןעכ6

7המתןמווהןיקיחר‐‐הרהנרבעבידאיכסרפא

יבשלואידוהיתחפךדאהלאתיבתדיבעלוקבש

םישינמו8הרתאלעןונביךדאהלאתיבאידוהי

אנבמלךלאאידוהייבשםעןודבעתידאמל‐‐םעט

הרהנרבעתדמידאכלמיסכנמוךדאהלאתיב

אלידךלאאירבגלאבהיתמאוהתאתקפנאנרפסא

ןולעלןירמאוןירכדוןירותינבוןחשחהמו9אלטבל

אינהכרמאמכחשמורמחחלמןיטנחאימשהלאל

ולשאליד‐‐םויבםויםהלבהיתמאוהלםלשוריביד

ןילצמואימשהלאלןיחוחינןיברקהמןוהליד10

ידשנאלכיד‐‐םעטםישינמו11יהונבואכלמייחל

אחמתיףיקזוהתיבןמעאחסנתיהנדאמגתפאנשהי

ןכשידאהלאו12הנדלעדבעתיולונהתיבויהלע

הינשהלהדיחלשיידםעוךלמלכרגמיהמתהמש

שוירדהנאםלשוריביד‐‐ךדאהלאתיבהלבחל

רבעתחפינתתןידא13דבעתיאנרפסאםעטתמש

שוירדחלשידלבקלןוהתונכו‐‐ינזוברתשהרהנ

ןינבאידוהייבשו14ודבעאנרפסא‐‐אמנכאכלמ

ונבואודערבהירכזוהאיבניגחתאובנבןיחלצמו

שוירדושרוכםעטמולארשיהלאםעטןמוללכשו

םוידעהנדהתיבאיצישו15סרפךלמאתששחתראו

שוירדתוכלמלתשתנשאיהיד‐‐רדאחרילהתלת

ינבראשואיולואינהכלארשיינבודבעו16אכלמ

וברקהו17הודחב‐‐הנדאהלאתיבתכנחאתולג

ןיתאמןירכדהאמןירותהנדאהלאתיבתכנחל

)האטחל(איטחלןיזעיריפצוהאמעבראןירמא

18לארשייטבשןינמל‐‐רשעירתלארשילכלע

לעןוהתקלחמבאיולוןוהתגלפבאינהכומיקהו

ושעיו19השמרפסבתככםלשוריבידאהלאתדיבע

ןושארהשדחלרשעהעבראב‐‐חספהתאהלוגהינב

םירוהטםלכ‐‐דחאכםיולהוםינהכהורהטהיכ20

םינהכהםהיחאלוהלוגהינבלכלחספהוטחשיו

לכוהלוגהמםיבשהלארשיינבולכאיו21םהלו

יהלאהוהילשרדל‐‐םהלאץראהיוגתאמטמלדבנה

יכהחמשבםימיתעבשתוצמגחושעיו22לארשי

קזחל‐‐םהילערושאךלמבלבסהוהוהיםחמש

לארשייהלאםיהלאהתיבתכאלמבםהידי

אתסשחתראתוכלמבהלאהםירבדהרחאו7

ןב2היקלחןבהירזעןבהירשןבארזע‐‐סרפךלמ

הירזעןבהירמאןב3בוטיחאןבקודצןבםולש

עושיבאןב5יקבןביזעןבהיחרזןב4תוירמןב

אוה6שארהןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפןב

רשאהשמתרותבריהמרפסאוהולבבמהלעארזע

הוהידיכךלמהולןתיולארשייהלאהוהיןתנ

ןמולארשיינבמולעיו7ותשקבלכ‐‐וילעויהלא

לא‐‐םיניתנהוםירעשהוםיררשמהוםיולהוםינהכה

אביו8ךלמהאתסשחתראלעבשתנשבםלשורי
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9ךלמלתיעיבשהתנשאיהישימחהשדחבםלשורי

לבבמהלעמהדסיאוה‐‐ןושארהשדחלדחאביכ

ויהלאדיכםלשורילאאבישימחהשדחלדחאבו

תרותתאשרדלובבלןיכהארזעיכ10וילעהבוטה

הזו11טפשמוקחלארשיבדמללותשעלוהוהי

ארזעלאתסשחתראךלמהןתנרשאןותשנהןגשרפ

לארשילע‐‐ויקחוהוהיתוצמירבדרפסרפסהןהכה

רפסאנהכארזעלאיכלמךלמ‐‐אתסשחתרא12

‐םעטםישינמ13תנעכו‐‐רימגאימשהלאידאתד

יהונהכולארשיאמעןמיתוכלמבבדנתמלכיד‐

ןמידלבקלכ14ךהיךמעםלשורילךהמלאיולו

דוהילעהרקבלחילשיהטעיתעבשואכלמםדק

ףסכהלביהלו15ךדיבידךהלאתדב‐‐םלשורילו

ידלארשיהלאלובדנתהיהוטעיואכלמיד‐‐בהדו

לכבחכשהתידבהדוףסכלכו16הנכשמםלשוריב

ןיבדנתמאינהכואמעתובדנתהםע‐‐לבבתנידמ

אנרפסאהנדלבקלכ17םלשוריבידםההלאתיבל

ןוהתחנמוןירמאןירכדןירותהנדאפסכבאנקת

ידםכהלאתיבידהחבדמלע‐‐ומהברקתוןוהיכסנו

)ךחא(ךיחאלעו)ךלע(ךילעידהמו18םלשוריב

םכהלאתוערכדבעמל‐‐הבהדואפסכראשבבטיי

‐ךהלאתיבןחלפלךלןיבהיתמידאינאמו19ןודבעת

תיבתוחשחראשו20םלשוריהלאםדקםלשה‐

21אכלמיזנגתיבןמןתנת‐‐ןתנמלךללפיידךהלא

אירבזגלכל‐‐םעטםישאכלמאתסשחתראהנאינמו

רפסאנהכארזעןוכנלאשיידלכידהרהנרבעביד

ףסכדע22דבעתיאנרפסא‐‐אימשהלאידאתד

ןיתברמחדעוהאמןירוכןיטנחדעוהאמןירככ

לכ23בתכאלידחלמוהאמחשמןיתבדעוהאמ

הלאתיבלאדזרדאדבעתיאימשהלאםעטןמיד

יהונבואכלמתוכלמלעףצקאוהלהמלידאימש

איערתאירמזאיולואינהכלכידןיעדוהמםכלו24

אלךלהוולבהדנמ‐‐הנדאהלאתיביחלפואיניתנ

ךהלאתמכחכארזעתנאו25םהילעאמרמלטילש

)ןיניד(ןינאדןוהלידןינידוןיטפשינמךדיביד

ידוךהלאיתדיעדילכלהרהנרבעבידאמעלכל

ידאתדדבעאוהלאלידלכו26ןועדוהתעדיאל

דבעתמאוהלהנידאנרפסא‐‐אכלמידאתדוךהלא

ןיסכנשנעלןה)ישרשל(ושרשלןהתומלןההנמ

תאזכןתנרשא‐‐וניתבאיהלאהוהיךורב27ןירוסאלו

28םלשוריברשאהוהיתיבתאראפלךלמהבלב

ךלמהירשלכלוויצעויוךלמהינפלדסחהטהילעו

הצבקאוילעיהלאהוהידיכיתקזחתהינאוםירבגה

ימעתולעלםישארלארשימ

ימעםילעהםשחיתהוםהיתבאישארהלאו8

סחניפינבמ2לבבמ‐‐ךלמהאתסשחתראתוכלמב

ינבמ3שוטחדיודינבמלאינדרמתיאינבמםשרג

האמםירכזלשחיתהומעוהירכזשערפינבמהינכש

ומעוהיחרזןביניעוהילאבאומתחפינבמ4םישמחו

שלשומעולאיזחיןבהינכשינבמ5םירכזהםיתאמ

םישמחומעוןתנויןבדבעןידעינבמו6םירכזהתואמ

םיעבשומעוהילתעןבהיעשיםליעינבמו7םירכזה

םינמשומעולאכימןבהידבזהיטפשינבמו8םירכזה

םיתאמומעולאיחיןבהידבעבאויינבמ9םירכזה

ומעוהיפסויןבתימולשינבמו10םירכזהרשעהנמשו

ומעויבבןבהירכזיבבינבמו11םירכזהםיששוהאמ

ןטקהןבןנחוידגזעינבמו12םירכזההנמשוםירשע

‐‐םינרחאםקינדאינבמו13םירכזההרשעוהאמומעו

םיששםהמעוהיעמשולאיעיטלפילאםתומשהלאו

ומעו)רוכזו(דובזויתועיוגבינבמו14םירכזה

לאאבהרהנהלאםצבקאו15םירכזהםיעבש

םינהכבוםעבהניבאוהשלשםימיםשהנחנואוהא

רזעילאלהחלשאו16םשיתאצמאליולינבמו

ןתנלוןתנלאלובירילוןתנלאלוהיעמשללאיראל

םיניבמןתנלאלוביריוילוםישאר‐‐םלשמלוהירכזלו

איפסכבשארהודאלעםתוא)הוצאו(האצואו17

ויחאודאלארבדלםירבדםהיפבהמישאוםוקמה

ונלאיבהל‐‐םוקמהאיפסכב)םיניתנה(םינותנה

וניהלאדיכונלואיביו18וניהלאתיבלםיתרשמ

לארשיןביולןבילחמינבמ‐‐לכששיאונילעהבוטה
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ותאו‐‐היבשחתאו19רשעהנמשויחאווינבוהיברשו

םיניתנהןמו20םירשעםהינבוויחאיררמינבמהיעשי

םיתאמםיניתנ‐‐םיולהתדבעלםירשהודיודןתנש

לעםוצםשארקאו21תומשבובקנםלכםירשעו

ךרדונממשקבל‐‐וניהלאינפלתונעתהלאוהארהנה

ןמלואשליתשביכ22ונשוכרלכלוונפטלוונלהרשי

ונרמאיכךרדבביואמונרזעל‐‐םישרפוליחךלמה

וזעוהבוטלוישקבמלכלעוניהלאדירמאלךלמל

לעוניהלאמהשקבנוהמוצנו23ויבזעלכלעופאו

םינשםינהכהירשמהלידבאו24ונלרתעיותאז

25הרשעםהיחאמםהמעוהיבשחהיברשל‐‐רשע

תאובהזהתאוףסכהתאםהל)הלקשאו(הלוקשאו

ויצעיוךלמהומירההוניהלאתיבתמורת‐‐םילכה

ףסכםדילעהלקשאו26םיאצמנהלארשילכווירשו

םירככלהאמףסכילכוםישמחותואמששםירככ

םינכרדאלםירשעבהזירפכו27רככהאמבהז

28בהזכתדומח‐‐םינשהבוטבהצמתשחנילכוףלא

ףסכהושדקםילכהוהוהילשדקםתאםהלאהרמאו

ורמשוודקש29םכיתבאיהלאהוהילהבדנבהזהו

תובאהירשוםיולהוםינהכהירשינפלולקשתדע

ולבקו30הוהיתיבתוכשלהםלשוריב‐‐לארשיל

איבהל‐‐םילכהובהזהוףסכהלקשמםיולהוםינהכה

םינשבאוהארהנמהעסנו31וניהלאתיבלםלשוריל

וניהלאדיוםלשוריתכלל‐‐ןושארהשדחלרשע

32ךרדהלעברואוביואףכמונליציוונילעהתיה

יעיברהםויבו33השלשםימיםשבשנוםלשוריאובנו

דילעוניהלאתיבבםילכהובהזהוףסכהלקשנ

םהמעוסחניפןברזעלאומעוןהכההירואןבתומרמ

רפסמב34םיולה‐‐יונבןבהידעונועושיןבדבזוי

םיאבה35איההתעבלקשמהלכבתכיולכללקשמב

לארשייהלאלתולעובירקההלוגהינביבשהמ

הששוםיעשתםיליאלארשילכלערשעםינשםירפ

לכהרשעםינשתאטחיריפצהעבשוםיעבשםישבכ

ינפרדשחאלךלמהיתדתאונתיו36הוהילהלוע

תיבתאוםעהתאואשנורהנהרבעתווחפוךלמה

םיהלאה

אל‐‐רמאלםירשהילאושגנהלאתולככו9

תוצראהימעמםיולהוםינהכהולארשיםעהולדבנ

ינמעהיסוביהיזרפהיתחהינענכלםהיתבעתכ

םהלםהיתנבמואשניכ2ירמאהוירצמהיבאמה

דיותוצראהימעבשדקהערזוברעתהוםהינבלו

יעמשכו3הנושאר‐‐הזהלעמבהתיהםינגסהוםירשה

הטרמאויליעמוידגבתאיתערקהזהרבדהתא

לכופסאיילאו4םמושמהבשאוינקזוישאררעשמ

בשיינאוהלוגהלעמלע‐‐לארשייהלאירבדבדרח

יתמקברעהתחנמבו5ברעהתחנמלדעםמושמ

יכרבלעהערכאויליעמוידגביערקבויתינעתמ

יתשביהלאהרמאו6יהלאהוהילאיפכהשרפאו

וברוניתנועיכךילאינפיהלאםירהל‐‐יתמלכנו

ימימ7םימשלדעהלדגונתמשאושארהלעמל

וניתנועבוהזהםויהדע‐‐הלדגהמשאבונחנאוניתבא

ברחבתוצראהיכלמדיבונינהכוניכלמונחנאונתנ

טעמכהתעו8הזהםויהכ‐‐םינפתשבבוהזבבויבשב

ונלריאשהלוניהלאהוהיתאמהנחתהתיהעגר

וניניעריאהל‐‐ושדקםוקמבדתיונלתתלוהטילפ

םידבעיכ9ונתדבעבטעמהיחמונתתלווניהלא

דסחונילעטיווניהלאונבזעאלונתדבעבו‐‐ונחנא

תיבתאםמורלהיחמונלתתלסרפיכלמינפל

הדוהיברדגונלתתלוויתברחתאדימעהלווניהלא

יכתאזירחאוניהלארמאנהמהתעו10םלשוריבו

םיאיבנהךידבעדיבתיוצרשא11ךיתוצמונבזע

הדנץראהתשרלםיאבםתארשאץראה‐‐רמאל

הואלמרשאםהיתבעותבתוצראהימעתדנבאיה

ונתתלאםכיתונבהתעו12םתאמטב‐‐הפלאהפמ

ושרדתאלוםכינבלואשתלאםהיתנבוםהינבל

תאםתלכאווקזחתןעמל‐‐םלועדעםתבוטוםמלש

ירחאו13םלועדעםכינבלםתשרוהוץראהבוט

הלדגהונתמשאבוםיערהונישעמבונילעאבהלכ

ונלהתתנווננועמהטמלתכשחוניהלאהתאיכ
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ןתחתהלוךיתוצמרפהלבושנה14תאזכהטילפ

ןיאלהלכדעונבףנאתאולההלאהתובעתהימעב

יכ‐‐התאקידצלארשייהלאהוהי15הטילפותיראש

יכוניתמשאבךינפלוננההזהםויהכהטילפונראשנ

תאזלעךינפלדומעלןיא

ינפללפנתמוהכבותדותהכוארזעללפתהכו10

דאמברלהקלארשימוילאוצבקנםיהלאהתיב

2הכבהברהםעהוכביכ‐‐םידליוםישנוםישנא

רמאיו)םליע(םלועינבמלאיחיןבהינכשןעיו

תוירכנםישנבשנווניהלאבונלעמונחנא‐‐ארזעל

התעו3תאזלעלארשילהוקמשיהתעוץראהימעמ

םהמדלונהוםישנלכאיצוהלוניהלאלתירבתרכנ

השעיהרותכווניהלאתוצמבםידרחהוינדאתצעב

םקיו5השעוקזחךמעונחנאורבדהךילעיכםוק4

לארשילכוםיולהםינהכהירשתאעבשיוארזע

תיבינפלמארזעםקיו6ועבשיו‐‐הזהרבדכתושעל

ךליובישילאןבןנחוהיתכשללאךליוםיהלאה

לעלבאתמיכ‐‐התשאלםימולכאאלםחלםש

לכלםלשוריוהדוהיבלוקוריבעיו7הלוגהלעמ

אוביאלרשאלכו8םלשוריץבקהל‐‐הלוגהינב

לכםרחי‐‐םינקזהוםירשהתצעכםימיהתשלשל

ישנאלכוצבקיו9הלוגהלהקמלדביאוהוושוכר

שדחאוהםימיהתשלשלםלשוריןמינבוהדוהי

תיבבוחרבםעהלכובשיושדחבםירשעב‐‐יעישתה

םקיו10םימשגהמורבדהלעםידיערמםיהלאה

םישנובישתוםתלעמםתאםהלארמאיוןהכהארזע

הדותונתהתעו11לארשיתמשאלעףיסוהל‐‐תוירכנ

ימעמולדבהוונוצרושעו‐‐םכיתבאיהלאהוהיל

ורמאיולהקהלכונעיו12תוירכנהםישנהןמוץראה

13תושעלונילע)ךרבדכ(ךירבדכןכלודגלוק

ץוחבדומעלחכןיאוםימשגתעהוברםעהלבא

וניברהיכ‐‐םינשלאלודחאםוילאלהכאלמהו

להקהלכלונירשאנודמעי14הזהרבדבעשפל

םיתעלאביתוירכנםישנבישההונירעברשאלכו

בישהלדעהיטפשוריעוריעינקזםהמעוםינמזמ

ןבןתנויךא15הזהרבדלדע‐‐ונממוניהלאףאןורח

יתבשוםלשמותאזלעודמעהוקתןבהיזחיולאהשע

ארזעולדביוהלוגהינבןכושעיו16םרזעיולה

תומשבםלכוםתבאתיבלתובאהישארםישנאןהכה

17רבדהשוירדלירישעהשדחלדחאםויבובשיו

דחאםוידעתוירכנםישנובישההםישנא‐‐לכבולכיו

ובישהרשאםינהכהינבמאצמיו18ןושארהשדחל

הישעמ‐‐ויחאוקדצויןבעושיינבמתוירכנםישנ

םהישנאיצוהלםדיונתיו19הילדגוביריורזעילאו

יננחרמאינבמו20םתמשאלעןאצליאםימשאו

לאיחיוהיעמשוהילאוהישעמ‐‐םרחינבמו21הידבזו

לאעמשיהישעמיניעוילא‐‐רוחשפינבמו22היזעו

יעמשודבזוי‐‐םיולהןמו23השעלאודבזוילאנתנ

ןמו24רזעילאוהדוהיהיחתפאטילקאוההילקו

ירואוםלטוםלשםירעשהןמובישילאםיררשמה

ןמימוהיכלמוהיזיוהימרשערפינבמ‐‐לארשימו25

הירכזהינתמ‐‐םליעינבמו26הינבוהיכלמורזעלאו

ינעוילא‐‐אותזינבמו27הילאותומיריוידבעולאיחיו

‐‐יבבינבמו28אזיזעודבזותומריוהינתמבישילא

ךולמםלשמ‐‐ינבינבמו29ילתעיבזהיננחןנחוהי

תחפינבמו30)תומרו(תומרילאשובושיהידעו

יונבולאלצבהינתמהישעמהינבללכואנדעבאומ

היעמשהיכלמהישירזעילא‐‐םרחינבו31השנמו

ינתמ‐‐םשחינבמ33הירמשךולמןמינב32ןועמש

ינבינבמ34יעמשהשנמימריטלפילאדבזהתתמ

36)והולכ(יהולכהידבהינב35לאואוםרמעידעמ

38)ישעיו(ושעיוינתמהינתמ37בישילאתומרמהינו

יבדנכמ40הידעוןתנוהימלשו39יעמשיונבוינבו

הירמאםולש42הירמשוהימלשולארזע41ירשישש

)ידי(ודיאניבזדבזהיתתמלאיעי‐‐ובנינבמ43ףסוי

שיותוירכנםישנ)ואשנ(יאשנהלאלכ44הינבלאויו

םינבומישיוםישנםהמ
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הימחנ
תנשולסכשדחביהיוהילכחןבהימחנירבד1

דחאיננחאביו2הריבהןשושביתייהינאוםירשע

םידוהיהלעםלאשאוהדוהימ‐‐םישנאואוהיחאמ

ורמאיו3םלשורילעו‐‐יבשהןמוראשנרשאהטילפה

הערבהנידמבםשיבשהןמוראשנרשאםיראשנה‐‐יל

ותצנהירעשותצרפמםלשוריתמוחוהפרחבוהלדג

הכבאויתבשיהלאהםירבדהתאיעמשכיהיו4שאב

םימשהיהלאינפלללפתמוםציהאוםימיהלבאתאו

ארונהולודגהלאה‐‐םימשהיהלאהוהיאנארמאו5

אניהת6ויתוצמירמשלוויבהאלדסחותירבהרמש

ךדבעתלפתלאעמשלתוחותפךיניעותבשקךנזא

ינבלע‐‐הלילוםמויםויהךינפלללפתמיכנארשא

רשאלארשיינבתואטחלעהדותמוךידבעלארשי

ךלונלבחלבח7ונאטחיבאתיבוינאוךלונאטח

םיטפשמהתאוםיקחהתאותוצמהתאונרמשאלו

רשארבדהתאאנרכז8ךדבעהשמתאתיוצרשא

ץיפאינא‐‐ולעמתםתארמאלךדבעהשמתאתיוצ

םתישעויתוצמםתרמשו‐‐ילאםתבשו9םימעבםכתא

םצבקאםשמםימשההצקבםכחדנהיהיםאםתא

יתרחברשאםוקמהלא)םיתאיבהו(םיתאובהו

תידפרשא‐‐ךמעוךידבעםהו10םשימשתאןכשל

ךנזאאניהתינדאאנא11הקזחהךדיבולודגהךחכב

םיצפחהךידבעתלפתלאוךדבעתלפתלאתבשק

והנתוםויהךדבעלאנהחילצהוךמשתאהאריל

ךלמלהקשמיתייהינאוהזהשיאהינפלםימחרל

‐ךלמהאתסשחתראלםירשעתנשןסינשדחביהיו2

עריתייהאלוךלמלהנתאוןייהתאאשאווינפלןיי‐

ךניאהתאוםיערךינפעודמךלמהילרמאיו2וינפל

רמאו3דאמהברהאריאובלערםאיכהזןיא‐‐הלוח

רשאינפועריאלעודמהיחיםלועלךלמהךלמל

שאבולכאהירעשוהברחיתבאתורבקתיבריעה

ללפתאושקבמהתאהזהמלעךלמהילרמאיו4

בוטךלמהלעםא‐‐ךלמלרמאו5םימשהיהלאלא

לאהדוהילאינחלשתרשאךינפלךדבעבטייםאו

לגשהוךלמהילרמאיו6הננבאו‐‐יתבאתורבקריע

בטייובושתיתמו‐‐ךכלהמהיהייתמדעולצאתבשוי

‐ךלמלרמואו7ןמזולהנתאוינחלשיוךלמהינפל

רבעתווחפלעילונתיתורגאבוטךלמהלעםא‐

8הדוהילאאובארשאדעינוריבעירשארהנה

ילןתירשאךלמלרשאסדרפהרמשףסאלאתרגאו

תמוחלותיבלרשאהריבהירעשתאתורקלםיצע

דיכךלמהילןתיווילאאובארשאתיבלוריעה

רהנהרבעתווחפלאאובאו9ילעהבוטהיהלא

ירשךלמהימעחלשיוךלמהתורגאתאםהלהנתאו

דבעההיבוטוינרחהטלבנסעמשיו10םישרפוליח

שקבלםדאאברשאהלדגהערםהלעריוינמעה

םשיהאוםלשורילאאובאו11לארשיינבלהבוט

אלוימעטעמםישנאוינאהלילםוקאו12השלשםימי

םלשורילתושעליבללאןתניהלאהמםדאליתדגה

13הבבכרינארשאהמהבהםאיכימעןיאהמהבו

רעשלאוןינתהןיעינפלאוהלילאיגהרעשבהאצאו

םיצורפמהרשאםלשוריתמוחברבשיהאותפשאה

רעשלארבעאו14שאבולכאהירעשו)םיצורפםה(

רבעלהמהבלםוקמןיאוךלמהתכרבלאוןיעה

המוחברבשיהאוהליללחנבהלעיהאו15יתחת

ועדיאלםינגסהו16בושאו‐‐איגהרעשבאובאובושאו

םירחלוםינהכלוםידוהילוהשעינאהמויתכלההנא

17יתדגהאלןכדע‐‐הכאלמההשערתילוםינגסלו

רשאהבונחנארשאהערהםיארםתאםהלארמואו

תאהנבנווכלשאבותצנהירעשוהברחםלשורי

תאםהלדיגאו18הפרחדועהיהנאלוםלשוריתמוח

רשאךלמהירבדףאוילעהבוטאיהרשאיהלאדי

הבוטלםהידיוקזחיוונינבוםוקנורמאיוילרמא

םשגוינומעהדבעההיבטוינרחהטלבנסעמשיו19

הזהרבדההמורמאיוונילעוזביוונלוגעליויברעה

בישאו20םידרמםתאךלמהלעה‐‐םישעםתארשא

חילציאוהםימשהיהלאםהלרמואורבדםתוא



508הימחנ

הקדצוקלחןיאםכלוונינבוםוקנוידבעונחנאוונל

םלשוריב‐‐ןורכזו

ונביוםינהכהויחאולודגהןהכהבישילאםקיו3

דעוויתתלדודימעיווהושדקהמה‐‐ןאצהרעשתא

ודילעו2לאננחלדגמדעוהושדקהאמהלדגמ

תאו3ירמאןברוכזהנבודילעווחריישנאונב

ודימעיו‐‐והורקהמההאנסהינבונבםיגדהרעש

ןבתומרמקיזחהםדילעו4ויחירבווילוענמויתתלד

ןבהיכרבןבםלשמקיזחהםדילעוץוקהןבהירוא

םדילעו5אנעבןבקודצקיזחהםדילעולאבזישמ

תדבעבםרוצואיבהאלםהירידאוםיעוקתהוקיזחה

חספןבעדיויוקיזחההנשיהרעשתאו6םהינדא

ויתתלדודימעיו‐‐והורקהמההידוסבןבםלשמו

ינעבגההיטלמקיזחהםדילעו7ויחירבווילענמו

רבעתחפאסכל‐‐הפצמהוןועבגישנאיתנרמהןודיו

םיפרוצהיהרחןבלאיזעקיזחהודילע8רהנה

דעםלשוריובזעיוםיחקרהןבהיננחקיזחהודילעו

רשרוחןבהיפרקיזחהםדילעו9הבחרההמוחה

ףמורחןבהידיקיזחהםדילעו10םלשוריךלפיצח

הדמ11הינבשחןבשוטחקיזחהודילעוותיבדגנו

תאובאומתחפןבבושחוםרחןבהיכלמקיזחהתינש

שחולהןבםולשקיזחהודילעו12םירונתהלדגמ

איגהרעשתא13ויתונבואוהםלשוריךלפיצחרש

ויתתלדודימעיווהונבהמה‐‐חונזיבשיוןונחקיזחה

תופשהרעשדעהמוחבהמאףלאוויחירבווילענמ

רשבכרןבהיכלמקיזחהתופשאהרעשתאו14

וילענמויתתלדדימעיו‐‐וננביאוהםרכהתיבךלפ

רשהזחלכןבןולשקיזחהןיעהרעשתאו15ויחירבו

)דימעיו(ודימעיוונללטיווננביאוה‐‐הפצמהךלפ

ןגלחלשהתכרבתמוחתאוויחירבווילענמויתתלד

וירחא16דיודריעמתודרויהתולעמהדעוךלמה

‐‐רוצתיבךלפיצחרשקובזעןבהימחנקיזחה

תיבדעוהיושעההכרבהדעודיודירבקדגנדע

לעינבןבםוחרםיולהוקיזחהוירחא17םירבגה

18וכלפל‐‐הליעקךלפיצחרשהיבשחקיזחהודי

ךלפיצחרשדדנחןביובםהיחאוקיזחהוירחא

‐‐הפצמהרשעושיןברזעודילעקזחיו19הליעק

הרחהוירחא20עצקמהקשנהתלעדגנמתינשהדמ

‐‐עוצקמהןמתינשהדמ)יכז(יבזןבךורבקיזחה

קיזחהוירחא21לודגהןהכהבישילאתיבחתפדע

תיבחתפמתינשהדמ‐‐ץוקהןבהירואןבתומרמ

וקיזחהוירחאו22בישילאתיבתילכתדעובישילא

בושחוןמינבקיזחהוירחא23רככהישנאםינהכה

‐היננעןבהישעמןבהירזעקיזחהוירחאםתיבדגנ

הדמ‐‐דדנחןביונבקיזחהוירחא24ותיבלצא‐

ללפ25הנפהדעועוצקמהדעהירזעתיבמתינש

ךלמהתיבמאצויהלדגמהועוצקמהדגנמיזואןב

שערפןבהידפוירחאהרטמהרצחלרשאןוילעה

םימהרעשדגנדעלפעבםיבשיויה‐‐םיניתנהו26

םיעקתהוקיזחהוירחא27אצויהלדגמהוחרזמל

תמוחדעואצויהלודגהלדגמהדגנמתינשהדמ

שיא‐‐םינהכהוקיזחהםיסוסהרעשלעמ28לפעה

ותיבדגנרמאןבקודצקיזחהוירחא29ותיבדגנל

30חרזמהרעשרמשהינכשןבהיעמשקיזחהוירחאו

ףלצןבןונחוהימלשןבהיננחקיזחה)וירחא(ירחא

דגנ‐‐היכרבןבםלשמקיזחהוירחאינשהדמ‐‐יששה

‐יפרצהןבהיכלמקיזחה)וירחא(ירחא31ותכשנ

דעודקפמהרעשדגנםילכרהוםיניתנהתיבדע‐

וקיזחהןאצהרעשלהנפהתילעןיבו32הנפהתילע

םילכרהוםיפרצה

המוחהתאםינובונחנאיכטלבנסעמשרשאכיהיו4

רמאיו2םידוהיהלעגעליוהברהסעכיוולרחיו

םיללמאהםידוהיההמרמאיוןורמשליחוויחאינפל

תאויחיהםויבולכיהוחבזיהםהלובזעיהםישע

היבוטו3תופורשהמהורפעהתומרעמםינבאה

הלעיםא‐‐םינובםהרשאםגרמאיוולצאינמעה

ונייהיכוניהלאעמש4םהינבאתמוחץרפולעוש

ץראבהזבלםנתוםשארלאםתפרחבשהוהזוב

לאךינפלמםתאטחוםנועלעסכתלאו5היבש

המוחהתאהנבנו6םינובהדגנלוסיעכהיכהחמת
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7תושעלםעלבליהיוהיצחדעהמוחהלכרשקתו

םינמעהוםיברעהוהיבוטוטלבנסעמשרשאכיהיו

יכ‐‐םלשוריתומחלהכוראהתלעיכםידודשאהו

םלכורשקיו8דאמםהלרחיוםתסהלםיצרפהולחה

9העותולתושעלוםלשוריבםחלהלאובלודחי

הלילוםמויםהילערמשמדימענווניהלאלאללפתנו

רפעהולבסהחכלשכהדוהירמאיו10םהינפמ

ונירצורמאיו11המוחבתונבללכונאלונחנאוהברה

םונגרהוםכותלאאובנרשאדעואריאלוועדיאל

םידוהיהואברשאכיהיו12הכאלמהתאונתבשהו

תומקמהלכמםימעפרשעונלורמאיוםלצאםיבשיה

םוקמלתויתחתמדימעאו13ונילעובושתרשא

תאדימעאו)םיחחצב(םייחחצב‐‐המוחלירחאמ

םהיתתשקוםהיחמרםהיתברחםעתוחפשמלםעה

לאוםינגסהלאוםירחהלארמאוםוקאואראו14

ארונהולודגהינדאתאםהינפמואריתלא‐‐םעהרתי

םכישנםכיתנבוםכינבםכיחאלעומחלהוורכז

רפיוונלעדוניכוניביואועמשרשאכיהיו15םכיתבו

המוחהלאונלכ)בשנו(בושנוםתצעתאםיהלאה

ירעניצחאוההםויהןמיהיו16ותכאלמלאשיא

םינגמהםיחמרהוםיקיזחמםיצחוהכאלמבםישע

הדוהיתיבלכירחא‐‐םירשהוםינירשהותותשקהו

תחאבםישמעלבסבםיאשנהוהמוחבםינובה17

‐‐םינובהו18חלשהתקזחמתחאוהכאלמבהשעודי

רפושבעקותהוםינובווינתמלעםירוסאוברחשיא

‐םעהרתילאוםינגסהלאוםירחהלארמאו19ילצא

המוחהלעםידרפנונחנאוהבחרוהברההכאלמה‐

לוקתאועמשתרשאםוקמב20ויחאמשיאםיקוחר

ונחנאו21ונלםחליוניהלאונילאוצבקתהמשרפושה

תולעמםיחמרבםיקיזחמםיצחוהכאלמבםישע

יתרמאאיההתעבםג22םיבכוכהתאצדערחשה

הלילהונלויהוםלשוריךותבוניליורענושיא‐‐םעל

ישנאוירענויחאוינאןיאו23הכאלמםויהורמשמ

שיאונידגבםיטשפונחנאןיא‐‐ירחארשארמשמה

םימהוחלש

םהיחאלאהלודגםהישנוםעהתקעציהתו5

םיברונחנאוניתנבוונינבםירמארשאשיו2םידוהיה

וניתדשםירמארשאשיו3היחנוהלכאנוןגדהחקנו

4בערבןגדהחקנוםיברעונחנאוניתבוונימרכו

וניתדשךלמהתדמלףסכוניולםירמארשאשיו

ונינבםהינבכונרשבוניחארשבכהתעו5ונימרכו

םידבעלוניתנבתאוונינבתאםישבכונחנאהנהו

ונימרכווניתדשוונדילאלןיאותושבכנוניתנבמשיו

םתקעזתאיתעמשרשאכדאמילרחיו6םירחאל

תאהביראוילעיבלךלמיו7הלאהםירבדהתאו

ויחאבשיאאשמםהלהרמאוםינגסהתאוםירחה

8הלודגהלהקםהילעןתאו)םישנ(םיאשנםתא

םירכמנהםידוהיהוניחאתאונינקונחנאםהלהרמאו

ונלורכמנוםכיחאתאורכמתםתאםגוונבידכםיוגל

בוטאל)רמאו(רמאיו9רבדואצמאלוושירחיו

וכלתוניהלאתאריבאולהםישעםתארשארבדה

םהבםישנירענויחאינאםגו10וניביואםיוגהתפרחמ

םהלאנובישה11הזהאשמהתאאנהבזענןגדוףסכ

תאמוםהיתבו‐‐םהיתיזםהימרכםהיתדשםויהכ

םהבםישנםתארשארהציהושוריתהןגדהוףסכה

התארשאכהשענןכ‐‐שקבנאלםהמובישנורמאיו12

רבדכתושעלםעיבשאוםינהכהתאארקאורמוא

תאםיהלאהרעניהככהרמאויתרענינצחםג13הזה

ועיגימוותיבמהזהרבדהתאםיקיאלרשאשיאהלכ

וללהיוןמאלהקהלכורמאיוקרורוענהיהיהככו

הוצרשאםוימםג14הזהרבדכםעהשעיוהוהיתא

דעוםירשעתנשמהדוהיץראבםחפתויהליתוא

םיתשםינשךלמהאתסשחתראלםיתשוםישלשתנש

תוחפהו15יתלכאאלהחפהםחליחאוינא‐‐הרשע

םהמוחקיוםעהלעודיבכהינפלרשאםינשארה

םהירענםג‐‐םיעבראםילקשףסכרחאןייוםחלב

םיהלאתאריינפמןכיתישעאלינאוםעהלעוטלש

ונינקאלהדשויתקזחהתאזההמוחהתכאלמבםגו16

םידוהיהו17הכאלמהלעםשםיצובק‐‐ירענלכו

םיוגהןמונילאםיאבהושיאםישמחוהאמםינגסהו
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םוילהשענהיהרשאו18ינחלשלע‐‐וניתביבסרשא

ןיבוילושענםירפצותוררבששןאצדחארושדחא

אלהחפהםחלהזםעוהברהלןיילכבםימיתרשע

ילהרכז19הזהםעהלעהדבעההדבכיכ‐‐יתשקב

הזהםעהלעיתישערשאלכ‐‐הבוטליהלא

יברעהםשגלוהיבוטוטלבנסלעמשנרשאכיהיו6

‐ץרפהברתונאלוהמוחהתאיתינביכוניביארתילו

2םירעשביתדמעהאלתותלדאיההתעהדעםג‐

ודחיהדעונוהכלרמאלילאםשגוטלבנסחלשיו

הערילתושעלםיבשחהמהוונואתעקבבםיריפכב

הלודגהכאלמ‐‐רמאלםיכאלמםהילעהחלשאו3

הכאלמהתבשתהמלתדרללכואאלוהשעינא

רבדכילאוחלשיו4םכילאיתדריוהפרארשאכ

חלשיו5הזהרבדכםתואבישאוםימעפעבראהזה

תרגאוורענתא‐‐תישימחםעפהזהרבדכטלבנסילא

רמאומשגועמשנםיוגבהבבותכ6ודיבהחותפ

הנובהתאןכלעדורמלםיבשחםידוהיהוהתא

7הלאהםירבדכ‐‐ךלמלםהלהוההתאוהמוחה

רמאלםלשוריבךילעארקלתדמעהםיאיבנםגו

הלאהםירבדכךלמלעמשיהתעוהדוהיבךלמ

אל‐‐רמאלוילאהחלשאו8ודחיהצעונוהכלהתעו

התאךבלמיכרמואהתארשאהלאהםירבדכהיהנ

םהידיופרירמאלונתואםיארימםלכיכ9םאדוב

ינאו10ידיתאקזחהתעוהשעתאלוהכאלמהןמ

רוצעאוהו‐‐לאבטיהמןבהילדןבהיעמשתיביתאב

הרגסנולכיההךותלאםיהלאהתיבלאדעונרמאיו

ךגרהלםיאבהלילוךגרהלםיאביכ‐‐לכיההתותלד

לאאבירשאינומכימוחרביינומכשיאההרמאו11

םיהלאאלהנהוהריכאו12אובאאליחולכיהה

ורכשטלבנסוהיבוטוילערבדהאובנהיכוחלש

יתאטחוןכהשעאואריאןעמלאוהרוכשןעמל13

יהלאהרכז14ינופרחיןעמלערםשלםהלהיהו

האיבנההידעונלםגוהלאוישעמכטלבנסלוהיבוטל

םלשתו15יתואםיארימויהרשאםיאיבנהרתילו

םויםינשוםישמחל‐‐לולאלהשמחוםירשעבהמוחה

רשאםיוגהלכואריווניביואלכועמשרשאכיהיו16

וניהלאתאמיכ‐‐ועדיוםהיניעבדאמולפיווניתביבס

ירחםיברמםההםימיבםג17תאזההכאלמההתשענ

היבוטלרשאוהיבוטלעתוכלוהםהיתרגאהדוהי

‐‐ולהעובשילעבהדוהיבםיבריכ18םהילאתואב

תאחקל‐‐ונבןנחוהיוחראןבהינכשלאוהןתחיכ

ינפלםירמאויהויתבוטםג19היכרבןבםלשמתב

ינארילהיבוטחלשתורגאולםיאיצומויהירבדו

תותלדהדימעאוהמוחההתנבנרשאכיהיו7

תאהוצאו2םיולהוםיררשמהוםירעושהודקפיו

אוהיכםלשורילע‐‐הריבהרשהיננחתאויחאיננח

)רמאו(רמאיו3םיברמםיהלאהתאאריותמאשיאכ

דעושמשהםחדעםלשוריירעשוחתפיאלםהל

תורמשמדימעהווזחאותותלדהופיגיםידמעםה

ריעהו4ותיבדגנשיאוורמשמבשיא‐‐םלשורייבשי

םיתבןיאוהכותבטעמםעהוהלדגוםידיתבחר

םירחהתאהצבקאויבללאיהלאןתיו5םיונב

שחיהרפסאצמאושחיתהלםעהתאוםינגסהתאו

הנידמהינבהלא6ובבותכאצמאוהנושארבםילועה

ךלמרצנדכובנהלגהרשאהלוגהיבשמםילעה

םיאבה7וריעלשיאהדוהילוםלשורילובושיולבב

יכדרמינמחנהימערהירזעהימחנעושילבברזםע

םעישנארפסמהנעבםוחנ‐‐יוגבתרפסמןשלב

9םינשוםיעבשוהאמםיפלא‐‐שערפינב8לארשי

חראינב10םינשוםיעבשתואמשלשהיטפשינב

עושיינבלבאומתחפינב11םינשוםישמחתואמשש

‐‐םליעינב12רשעהנמשתואמהנמשוםיפלא‐‐באויו

תואמהנמשאותזינב13העבראוםישמחםיתאמףלא

ינב15םיששותואמעבשיכזינב14השמחוםיעברא

תואמששיבבינב16הנמשוםיעבראתואמששיונב

םירשעתואמשלשםיפלא‐‐דגזעינב17הנמשוםירשע

19העבשוםיששתואמשש‐‐םקינדאינב18םינשו

תואמששןידעינב20העבשוםיששםיפלאיוגבינב

22הנמשוםיעשתהיקזחלרטאינב21השמחוםישמח

שלשיצבינב23הנמשוםירשעתואמשלשםשחינב
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רשעםינשהאמףירחינב24העבראוםירשעתואמ

הפטנוםחלתיבישנא26השמחוםיעשתןועבגינב25

הנמשוםירשעהאמתותנעישנא27הנמשוםינמשהאמ

תירקישנא29םינשוםיעבראתומזעתיבישנא28

השלשוםיעבראתואמעבשתוראבוהריפכםירעי

ישנא31דחאוםירשעתואמששעבגוהמרהישנא30

האמיעהולאתיבישנא32םינשוםירשעוהאמסמכמ

34םינשוםישמחרחאובנישנא33השלשוםירשע

ינב35העבראוםישמחםיתאמףלא‐‐רחאםליעינב

תואמשלשוחריינב36םירשעותואמשלשםרח

תואמעבשונאודידחדלינב37השמחוםיעברא

תואמעשתםיפלאתשלש‐‐האנסינב38דחאוםירשעו

תואמעשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה39םישלשו

41םינשוםישמחףלארמאינב40השלשוםיעבש

ינב42העבשוםיעבראםיתאמףלא‐‐רוחשפינב

לאימדקלעושיינבםיולה43רשעהעבשףלאםרח

ינב‐‐םיררשמה44העבראוםיעבשהודוהלינבל

ינבםלשינבםירעשה45הנמשוםיעבראהאמףסא

האמ‐‐יבשינבאטיטחינבבוקעינבןמלטינברטא

ינבאפשחינבאחצינבםיניתנה46הנמשוםישלש

הנבלינב48ןודפינבאעיסינבסריקינב47תועבט

50רחגינבלדגינבןנחינב49ימלשינבאבגחינב

ינבאזעינבםזגינב51אדוקנינבןיצרינבהיארינב

)םיסשיפנ(םיסשופנינבםינועמינביסבינב52חספ

תילצבינב54רוחרחינבאפוקחינבקובקבינב53

ינבארסיסינבסוקרבינב55אשרחינבאדיחמינב

ינבהמלשידבעינב57אפיטחינבחיצנינב56חמת

ןוקרדינבאלעיינב58אדירפינבתרפסינביטוס

‐םייבצהתרכפינבליטחינבהיטפשינב59לדגינב

שלשהמלשידבעינבו‐‐םיניתנהלכ60ןומאינב‐

לתחלמלתמםילועההלאו61םינשוםיעשתתואמ

םתבאתיבדיגהלולכיאלורמאוןודאבורכאשרח

ינבהיבוטינבהילדינב62םהלארשימםא‐‐םערזו

ינבםינהכהןמו63םינשוםיעבראותואמשש‐‐אדוקנ

ילזרבתונבמחקלרשאילזרבינבץוקהינבהיבח

םבתכושקבהלא64םמשלעארקיוהשאידעלגה

רמאיו65הנהכהןמולאגיואצמנאלו‐‐םישחיתמה

‐‐םישדקהשדקמולכאיאלרשאםהלאתשרתה

‐דחאכלהקהלכ66םימתוםירואלןהכהדמעדע

דבלמ67םיששותואמשלשםיפלאאוברעברא‐

תואמשלשםיפלאתעבש‐‐הלאםהיתהמאוםהידבע

םיתאמ‐‐תוררשמוםיררשמםהלוהעבשוםישלש

םישלשתואמעבראםילמג68השמחוםיעבראו

69םירשעותואמעבשםיפלאתשש‐‐םירמחהשמחו

ןתנאתשרתה‐‐הכאלמלונתנתובאהישארתצקמו

תונתכםישמחתוקרזמףלאםינמכרדבהזרצואל

ונתנתובאהישארמו70תואמשמחוםישלשםינהכ

ףסכותובריתשםינומכרדבהז‐‐הכאלמהרצואל

בהז‐‐םעהתיראשונתנרשאו71םיתאמוםיפלאםינמ

םינהכתנתכוםיפלאםינמףסכואובריתשםינמכרד

םירעושהוםיולהוםינהכהובשיו72העבשוםישש

םהירעב‐‐לארשילכוםיניתנהוםעהןמוםיררשמהו

םהירעבלארשיינבויעיבשהשדחהעגיו

ינפלרשאבוחרהלאדחאשיאכםעהלכופסאיו8

רפסתאאיבהל‐‐רפסהארזעלורמאיוםימהרעש

ארזעאיביו2לארשיתאהוהיהוצרשאהשמתרות

לכוהשאדעושיאמלהקהינפלהרותהתאןהכה

ובארקיו3יעיבשהשדחלדחאםויב‐‐עמשלןיבמ

דערואהןמםימהרעשינפלרשאבוחרהינפל

לכינזאוםיניבמהוםישנהוםישנאהדגנ‐‐םויהתיצחמ

לדגמלערפסהארזעדמעיו4הרותהרפסלאםעה

הינעועמשוהיתתמולצאדמעיורבדלושערשאץע

הידפולאמשמוונימילעהישעמוהיקלחוהירואו

5םלשמהירכז‐‐הנדבשחוםשחוהיכלמולאשימו

םעהלכלעמיכםעהלכיניעלרפסהארזעחתפיו

הוהיתאארזעךרביו6םעהלכודמעוחתפכוהיה

םהידילעמבןמאןמאםעהלכונעיולודגהםיהלאה

ינבועושיו7הצראםיפאהוהילווחתשיוודקיו

הירזעאטילקהישעמהידוהיתבשבוקעןימיהיברשו

הרותלםעהתאםיניבמ‐‐םיולהוהיאלפןנחדבזוי
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םיהלאהתרותברפסבוארקיו8םדמעלעםעהו

אוההימחנרמאיו9ארקמבוניביולכשםושושרפמ

תאםיניבמהםיולהורפסהןהכהארזעואתשרתה

לא‐‐םכיהלאהוהילאוהשדקםויהםעהלכלםעה

תאםעמשכםעהלכםיכוביכוכבתלאוולבאתת

ותשוםינמשמולכאוכלםהלרמאיו10הרותהירבד

םויהשודקיכ‐‐ולןוכנןיאלתונמוחלשוםיקתממ

11םכזעמאיההוהיתודחיכובצעתלאוונינדאל

שדקםויהיכ‐‐וסהרמאלםעהלכלםישחמםיולהו

חלשלותותשלולכאלםעהלכוכליו12ובצעתלאו

רשאםירבדבוניבהיכהלודגהחמשתושעלותונמ

לכלתובאהישארופסאנינשהםויבו13םהלועידוה

לאליכשהלו‐‐רפסהארזעלאםיולהוםינהכהםעה

הוהיהוצרשאהרותבבותכואצמיו14הרותהירבד

שדחבגחבתוכסבלארשיינבובשירשאהשמדיב

םהירעלכבלוקוריבעיוועימשירשאו15יעיבשה

ץעילעותיזילעואיבהורההואצ‐‐רמאלםלשוריבו

תכסתשעלתבעץעילעוםירמתילעוסדהילעוןמש

לעשיאתוכסםהלושעיוואיביוםעהואציו16בותככ

בוחרבו‐‐םיהלאהתיבתורצחבוםהיתרצחבווגג

להקהלכושעיו17םירפארעשבוחרבוםימהרעש

ושעאליכ‐‐תוכסבובשיותוכסיבשהןמםיבשה

יהתואוההםויהדעלארשיינבןכןונןבעושיימימ

םיהלאהתרותרפסבארקיו18דאמהלודגהחמש

ושעיוןורחאהםויהדעןושארהםויהןמ‐‐םויבםוי

טפשמכתרצעינימשהםויבוםימיתעבשגח

ינבופסאנהזהשדחלהעבראוםירשעםויבו9

ערזולדביו2םהילעהמדאוםיקשבוםוצבלארשי

םהיתאטחלעודותיוודמעיורכנינבלכמלארשי

רפסבוארקיוםדמעלעומוקיו3םהיתבאתונועו

םידותמתיעברוםויהתיעברםהיהלאהוהיתרות

םיולההלעמלעםקיו4םהיהלאהוהילםיוחתשמו

וקעזיויננכינב‐‐היברשינבהינבשלאימדקינבועושי

עושיםיולהורמאיו5םהיהלאהוהילאלודגלוקב

היחתפהינבשהידוההיברשהינבשחינבלאימדקו

םלועהדעםלועהןמםכיהלאהוהיתאוכרבומוק

6הלהתוהכרבלכלעםמורמוךדבכםשוכרביו

םימשהתאתישע)התא(תא‐‐ךדבלהוהיאוההתא

םימיההילערשאלכוץראהםאבצלכוםימשהימש

םימשהאבצוםלכתאהיחמהתאוםהברשאלכו

תרחברשאםיהלאההוהיאוההתא7םיוחתשמךל

םהרבאומשתמשוםידשכרואמותאצוהוםרבאב

תירבהומעתורכוךינפלןמאנובבלתאתאצמו8

יסוביהויזרפהוירמאהיתחהינענכהץראתאתתל

התאקידציכךירבדתאםקתווערזלתתלישגרגהו

תעמשםתקעזתאוםירצמבוניתבאינעתאארתו9

וידבעלכבוהערפבםיתפמותתאןתתו10ףוסםילע

ךלשעתוםהילעודיזהיכתעדייכ‐‐וצראםעלכבו

ךותבורבעיוםהינפלתעקבםיהו11הזהםויהכםש

‐ןבאומכתלוצמבתכלשהםהיפדרתאוהשביבםיה

דומעבוםמויםתיחנהןנעדומעבו12םיזעםימב‐

13הבוכלירשאךרדהתאםהלריאהלהלילשא

םהלןתתוםימשמםהמערבדותדרייניסרהלעו

14םיבוטתוצמוםיקח‐‐תמאתורותוםירשיםיטפשמ

הרותוםיקחותווצמוםהלתעדוהךשדקתבשתאו

התתנםימשמםחלו15ךדבעהשמדיבםהלתיוצ

רמאתוםאמצלםהלתאצוהעלסמםימוםבערלםהל

ךדיתאתאשנרשאץראהתאתשרלאובלםהל

אלוםפרעתאושקיוודיזהוניתבאוםהו16םהלתתל

ךיתאלפנורכזאלועמשלונאמיו17ךיתוצמלאועמש

בושלשארונתיוםפרעתאושקיוםהמעתישערשא

םוחרוןונחתוחילסהולאהתאוםירמבםתדבעל

ףא18םתבזעאלו‐‐)דסח(דסחוברוםיפאךרא

רשאךיהלאהזורמאיוהכסמלגעםהלושעיכ

ךימחרבהתאו19תולדגתוצאנושעיוםירצממךלעה

רסאלןנעהדומעתארבדמבםתבזעאלםיברה

שאהדומעתאוךרדהבםתחנהלםמויבםהילעמ

20הבוכלירשאךרדהתאוםהלריאהלהלילב

םהיפמתענמאלךנמוםליכשהלתתנהבוטהךחורו

םתלכלכהנשםיעבראו21םאמצלםהלהתתנםימו
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אלםהילגרוולבאלםהיתמלשורסחאלרבדמב

האפלםקלחתוםיממעותוכלממםהלןתתו22וקצב

ץראתאוןובשחךלמץראתאוןוחיסץראתאושרייו

םימשהיבכככתיברהםהינבו23ןשבהךלמגוע

תשרלאובלםהיתבאלתרמארשאץראהלאםאיבתו

םהינפלענכתוץראהתאושרייוםינבהואביו24

םהיכלמתאוםדיבםנתתוםינענכהץראהיבשיתא

ודכליו25םנוצרכםהבתושעלץראהיממעתאו

לכםיאלמםיתבושרייוהנמשהמדאותרוצבםירע

ברללכאמץעוםיתיזוםימרכםיבוצחתורבבוט

26לודגהךבוטבונדעתיוונימשיוועבשיוולכאיו

תאוםוגירחאךתרותתאוכלשיוךבודרמיוורמיו

ושעיוךילאםבישהלםבודיעהרשאוגרהךיאיבנ

תעבוםהלורציוםהירצדיבםנתתו27תלודגתוצאנ

ךימחרכועמשתםימשמהתאוךילאוקעציםתרצ

28םהירצדימםועישויוםיעישומםהלןתתםיברה

דיבםבזעתוךינפלערתושעלובושי‐‐םהלחונכו

םימשמהתאוךוקעזיוובושיוםהבודריוםהיביא

םהבדעתו29םיתעתוברךימחרכםליצתועמשת

ךיתוצמלועמשאלוודיזההמהוךתרותלאםבישהל

םהבהיחוםדאהשעירשאםבואטחךיטפשמבו

ךשמתו30ועמשאלוושקהםפרעותררוסףתכונתיו

אלוךיאיבנדיבךחורבםבדעתותוברםינשםהילע

םיברהךימחרבו31תצראהימעדיבםנתתווניזאה

התאםוחרוןונחלאיכםתבזעאלוהלכםתישעאל

רמושארונהורובגהלודגהלאהוניהלאהתעו32

האלתהלכתאךינפלטעמילא‐‐דסחהותירבה

וניאיבנלוונינהכלוונירשלוניכלמלונתאצמרשא

הזהםויהדערושאיכלמימימךמעלכלווניתבאלו

תישעתמאיכונילעאבהלכלעקידצהתאו33

וניתבאוונינהכונירשוניכלמתאו34ונעשרהונחנאו

ךיתודעלוךיתוצמלאובישקהאלוךתרותושעאל

ברהךבוטבוםתוכלמבםהו35םהבתדיעהרשא

תתנרשאהנמשהוהבחרהץראבוםהלתתנרשא

36םיערהםהיללעממובשאלוךודבעאל‐‐םהינפל

וניתבאלהתתנרשאץראהוםידבעםויהונחנאהנה

הילעםידבעונחנאהנה‐‐הבוטתאוהירפתאלכאל

‐‐ונילעהתתנרשאםיכלמלהברמהתאובתו37

םנוצרכונתמהבבוםילשמונתיוגלעווניתואטחב

הנמאםיתרכונחנאתאזלכבו38ונחנאהלדגהרצבו

ונינהכוניולונירשםותחהלעוםיבתכו

הילכחןבאתשרתההימחנםימותחהלעו10

הירמארוחשפ3הימריהירזעהירש2היקדצו

הידבעתומרמםרח5ךולמהינבששוטח4היכלמ

היזעמ8ןמימהיבאםלשמ7ךורבןותנגלאינד6

הינזאןבעושיוםיולהו9םינהכההלאהיעמשיגלב

הידוההינבש‐‐םהיחאו10לאימדקדדנחינבמיונב

רוכז12היבשחבוחראכימ11ןנחהיאלפאטילק

שערפםעהישאר14ונינבינבהידוה13הינבשהיברש

הינדא16יבבדגזעינב15ינבאותזםליעבאומתחפ

19יצבםשחהידוה18רוזעהיקזחרטא17ןידעיוגב

21ריזחםלשמשעיפגמ20)יבינ(יבונתותנעףירח

עשוה23הינעןנחהיטלפ22עודיקודצלאבזישמ

הנבשחםוחר25קבושאחלפשחולה24בושחהיננח

ראשו28הנעבםרחךולמ27ןנעןנחהיחאו26הישעמ

םיניתנהםיררשמהםירעושהםיולהםינהכהםעה

םהישנםיהלאהתרותלאתוצראהימעמלדבנהלכו

םהיחאלעםיקיזחמ29ןיבמעדוילכםהיתנבוםהינב

תרותבתכללהעובשבוהלאבםיאבוםהירידא

רומשלוםיהלאהדבעהשמדיבהנתנרשאםיהלאה

ויקחוויטפשמוונינדאהוהיתוצמלכתאתושעלו

םהיתנבתאוץראהימעלוניתנבןתנאלרשאו30

תוחקמהתאםיאיבמהץראהימעו31ונינבלחקנאל

תבשבםהמחקנאל‐‐רוכמלתבשהםויברבשלכו

דילכאשמותיעיבשההנשהתאשטנושדקםויבו

לקשהתישילשונילעתתלתוצמונילעונדמעהו32

תחנמותכרעמהםחלל33וניהלאתיבתדבעלהנשב

םידעומלםישדחהתותבשהדימתהתלועלודימתה

תכאלמלכולארשילערפכל‐‐תואטחלוםישדקלו

םיצעהןברקלעונלפהתולרוגהו34וניהלאתיב
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תיבלוניהלאתיבלאיבהל‐‐םעהוםיולהםינהכה

חבזמלערעבלהנשבהנשםינמזמםיתעלוניתבא

ירוכבתאאיבהלו35הרותבבותככוניהלאהוהי

תיבלהנשבהנש‐‐ץעלכירפלכירוכבוונתמדא

תאוהרותבבותככונתמהבוונינבתורכבתאו36הוהי

םינהכלוניהלאתיבלאיבהלונינאצוונירקבירוכב

וניתסירעתישארתאו37וניהלאתיבבםיתרשמה

םינהכלאיבנרהציושוריתץעלכירפווניתמורתו

םהוםיוללונתמדארשעמווניהלאתיבתוכשללא

ןבןהכההיהו38ונתדבעירעלכבםירשעמהםיולה

רשעמתאולעיםיולהוםיולהרשעבםיולהםעןרהא

יכ39רצואהתיבלתוכשלהלאוניהלאתיבלרשעמה

תמורתתאיולהינבולארשיינבואיביתוכשלהלא

םינהכהושדקמהילכםשורהציהושוריתהןגדה

תיבתאבזענאלוםיררשמהוםירעושהוםיתרשמה

וניהלא

וליפהםעהראשוםלשוריבםעהירשובשיו11

םלשוריבתבשלהרשעהןמדחאאיבהלתולרוג

‐‐םעהוכרביו2םירעבתודיהעשתושדקהריע

הלאו3םלשוריבתבשלםיבדנתמהםישנאהלכל

הדוהיירעבוםלשוריבובשירשאהנידמהישאר

םיולהוםינהכהלארשיםהירעבותזחאבשיאובשי

ינבמובשיםלשוריבו4המלשידבעינבוםיניתנהו

ןבהיזעןבהיתעהדוהיינבמןמינבינבמוהדוהי

ץרפינבמ‐‐לאללהמןבהיטפשןבהירמאןבהירכז

ןבהידעןבהיזחןבהזחלכןבךורבןבהישעמו5

םיבשיהץרפינבלכ6ינלשהןב‐‐הירכזןבביריוי

7ליחישנאהנמשוםיששתואמעברא‐‐םלשוריב

ןבהידפןבדעויןבםלשמןבאלסןמינבינבהלאו

וירחאו8היעשיןב‐‐לאיתיאןבהישעמןבהילוק

ירכזןבלאויו9הנמשוםירשעתואמעשת‐‐ילסיבג

10הנשמריעהלעהאונסהןבהדוהיוםהילעדיקפ

היקלחןבהירש11ןיכיביריויןבהיעדיםינהכהןמ

תיבדגנ‐‐בוטיחאןבתוירמןבקודצןבםלשמןב

הנמש‐‐תיבלהכאלמההשעםהיחאו12םיהלאה

ןבהיללפןבםחריןבהידעוםינשוםירשעתואמ

םישארויחאו13היכלמןברוחשפןבהירכזןביצמא

ןבלארזעןביסשמעוםינשוםיעבראםיתאמתובאל

האמליחירבגםהיחאו14רמאןבתומלשמןביזחא

15םילודגהןבלאידבזםהילעדיקפוהנמשוםירשע

ןבהיבשחןבםקירזעןבבושחןבהיעמשםיולהןמו

תיבלהנציחההכאלמהלעדבזויויתבשו16ינוב

ידבזןבאכימןבהינתמו17םיולהישארמםיהלאה

הנשמהיקבקבוהלפתלהדוהיהלחתהשארףסאןב

18)ןותודי(ןותידיןבללגןבעומשןבאדבעוויחאמ

19העבראוםינמשםיתאמשדקהריעבםיולהלכ

‐‐םירעשבםירמשהםהיחאוןומלטבוקעםירעושהו

םיולהםינהכהלארשיראשו20םינשוםיעבשהאמ

םיבשיםיניתנהו21ותלחנבשיאהדוהיירעלכב

םיולהדיקפו22םיניתנהלעאפשגואחיצולפעב

אכימןבהינתמןבהיבשחןבינבןביזע‐‐םלשוריב

23םיהלאהתיבתכאלמדגנלםיררשמהףסאינבמ

םוירבדםיררשמהלעהנמאוםהילעךלמהתוצמיכ

הדוהיןבחרזינבמלאבזישמןבהיחתפו24ומויב

‐םתדשבםירצחהלאו25םעלרבדלכלךלמהדיל

ןבידבוהיתנבועבראהתירקבובשיהדוהיינבמ‐

תיבבוהדלמבועושיבו26הירצחולאצבקיבוהיתנבו

גלקצבו28היתנבועבשראבבולעושרצחבו27טלפ

תומריבוהערצבוןומרןיעבו29היתנבבוהנכמבו

היתנבוהקזעהיתדשושיכלםהירצחוםלדעחנז30

עבגמןמינבינבו31םנהאיגדעעבשראבמונחיו

33היננעבנתותנע32היתנבולאתיבוהיעושמכמ

יגונואודל35טלבנםיעבצדידח34םיתגהמררוצח

ןימינבלהדוהיתוקלחמ‐‐םיולהןמו36םישרחה

ןבלבברזםעולערשאםיולהוםינהכההלאו12

ךולמהירמא2ארזעהימריהירשעושיולאיתלאש

ןימימ5היבאיותנגאודע4תמרמםחרהינכש3שוטח

קומעולס7היעדיביריויוהיעמש6הגלבהידעמ

עושיימיבםהיחאוםינהכהישארהלאהיעדיהיקלח

הינתמהדוהי‐‐היברשלאימדקיונבעושיםיולהו8
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םהיחא)ינעו(ונעוהיקבקבו9ויחאואוהתודיהלע

םיקיויוםיקיויתאדילוהעושיו10תורמשמלםדגנל

דילוהעדיויו11עדיויתאבישילאובישילאתאדילוה

ויהםיקיויימיבו12עודיתאדילוהןתנויוןתנויתא

13היננחהימרילהירמהירשלתובאהישארםינהכ

)וכילמל(יכולמל14ןנחוהיהירמאלםלשמארזעל

16יקלחתוירמלאנדעםרחל15ףסויהינבשלןתנוי

ירכזהיבאל17םלשמןותנגלהירכז)אודעל(אידעל

היעמשלעומשהגלבל18יטלפהידעומל‐‐ןימינמל

ילקילסל20יזעהיעדילינתמביריוילו19ןתנוהי

22לאנתנהיעדילהיבשחהיקלחל21רבעקומעל

םיבותכ‐‐עודיוןנחויועדיויבישילאימיבםיולה

ינב23יסרפהשוירדתוכלמלעםינהכהותובאישאר

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכתובאהישאריול

היבשחםיולהישארו24בישילאןבןנחויימידעו

ללהלםדגנלםהיחאולאימדקןבעושיוהיברש

תמעלרמשמ‐‐םיהלאהשיאדיודתוצמבתודוהל

ןומלטםלשמהידבעהיקבקבוהינתמ25רמשמ

26םירעשהיפסאברמשמםירעושםירמש‐‐בוקע

הימחנימיבוקדצויןבעושיןבםיקיויימיבהלא

םלשוריתמוחתכנחבו27רפוסהןהכהארזעוהחפה

‐‐םלשורילםאיבהלםתמוקמלכמםיולהתאושקב

םילבנםיתלצמרישבותודותבוהחמשוהכנחתשעל

תוביבסרככהןמוםיררשמהינבופסאיו28תורנכבו

תודשמולגלגהתיבמו29יתפטנירצחןמוםלשורי

תוביבסםיררשמהםהלונבםירצחיכתומזעועבג

םעהתאורהטיוםיולהוםינהכהורהטיו30םלשורי

הדוהיירשתאהלעאו31המוחהתאוםירעשהתאו

תכלהתותלודגתדותיתשהדימעאוהמוחללעמ

םהירחאךליו32תפשאהרעשלהמוחללעמןימיל

םלשמוארזעהירזעו33הדוהיירשיצחוהיעשוה

םינהכהינבמו35הימריוהיעמשוןמינבוהדוהי34

ןבהינתמןבהיעמשןבןתנויןבהירכז‐‐תורצצחב

לארזעוהיעמשויחאו36ףסאןברוכזןבהיכימ

דיודרישילכביננחהדוהיולאנתניעמיללגיללמ

רעשלעו37םהינפלרפוסהארזעוםיהלאהשיא

המוחלהלעמבדיודריעתולעמלעולעםדגנוןיעה

הדותהו38חרזמםימהרעשדעודיודתיבללעמ

לעמםעהיצחוהירחאינאולאומלתכלוההתינשה

הבחרההמוחהדעוםירונתהלדגמללעמהמוחהל

רעשלעוהנשיהרעשלעוםירפארעשללעמו39

ןאצהרעשדעוהאמהלדגמולאננחלדגמוםיגדה

תדותהיתשהנדמעתו40הרטמהרעשבודמעו

םינהכהו41ימעםינגסהיצחוינאוםיהלאהתיבב

‐‐היננחהירכזיניעוילאהיכימןימינמהישעמםיקילא

ןנחוהיויזעורזעלאוהיעמשוהישעמו42תורצצחב

היחרזיוםיררשמהועימשיורזעוםליעו‐‐היכלמו

וחמשיוםילודגםיחבזאוההםויבוחבזיו43דיקפה

םידליהוםישנהםגוהלודגהחמשםחמשםיהלאהיכ

םויבודקפיו44קוחרמםלשוריתחמשעמשתווחמש

תישארלתומורתלתורצואלתוכשנהלעםישנאאוהה

הרותהתואנמםירעהידשלםהבסונכל‐‐תורשעמלו

לעוםינהכהלעהדוהיתחמשיכםיוללוםינהכל

תרמשמוםהיהלאתרמשמורמשיו45םידמעהםיולה

המלשדיודתוצמכ‐‐םירעשהוםיררשמהוהרהטה

)ישאר(שאר‐‐םדקמףסאודיודימיביכ46ונב

לארשילכו47םיהלאלתודהוהלהתרישוםיררשמה

םיררשמהתוינמםינתנהימחנימיבולבברזימיב

םיולהוםיוללםישדקמוומויבםוירבד‐‐םירעשהו

ןרהאינבלםישדקמ

םעהינזאב‐‐השמרפסבארקנאוההםויב13

להקביבאומוינמעאוביאלרשאובבותכאצמנו

לארשיינבתאומדקאליכ2םלועדעםיהלאה

ךפהיווללקלםעלבתאוילערכשיוםימבוםחלב

הרותהתאםעמשכיהיו3הכרבלהללקהוניהלא

בישילא‐‐הזמינפלו4לארשימברעלכולידביו

שעיו5היבוטלבורקוניהלאתיבתכשלבןותנןהכה

החנמהתאםינתנםינפלויהםשוהלודגהכשלול

‐‐רהציהושוריתהןגדהרשעמוםילכהוהנובלה

םינהכהתמורתוםירעושהוםיררשמהוםיולהתוצמ
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םיתשוםישלשתנשביכםלשוריביתייהאלהזלכבו6

םימיץקלוךלמהלאיתאבלבבךלמאתסשחתראל

הערבהניבאוםלשורילאובאו7ךלמהןמיתלאשנ

ירצחבהכשנולתושעל‐‐היבוטלבישילאהשערשא

תיבילכלכתאהכילשאודאמילעריו8םיהלאהתיב

תוכשלהורהטיוהרמאו9הכשלהןמ‐‐ץוחההיבוט

הנובלהוהחנמהתאםיהלאהתיבילכםשהבישאו

שיאוחרביוהנתנאלםיולהתוינמיכהעדאו10

הביראו11הכאלמהישעםיררשמהוםיולהוהדשל

םצבקאוםיהלאהתיבבזענעודמהרמאוםינגסהתא

ןגדהרשעמואיבההדוהילכו12םדמעלעםדמעאו

תורצואלעהרצואו13תורצואל‐‐רהציהושוריתהו

לעוםיולהןמהידפורפוסהקודצוןהכההימלש

םהילעוובשחנםינמאניכהינתמןברוכזןבןנחםדי

חמתלאותאזלעיהלאילהרכז14םהיחאלקלחל

םימיב15וירמשמבו‐‐יהלאתיבביתישערשאידסח

םיאיבמותבשבתותגםיכרדהדוהיביתיארהמהה

םינאתוםיבנעןייףאוםירמחהלעםיסמעותומרעה

םויבדיעאותבשהםויבםלשוריםיאיבמואשמלכו

לכוגאדםיאיבמהבובשיםירצהו16דיצםרכמ

17םלשוריבוהדוהיינבלתבשבםירכומורכמ

ערהרבדההמםהלהרמאוהדוהיירחתאהביראו

18תבשהםויתאםיללחמוםישעםתארשאהזה

לכתאונילעוניהלאאביו‐‐םכיתבאושעהכאולה

ןורחםיפיסומםתאותאזהריעהלעותאזההערה

וללצרשאכיהיו19תבשהתאללחללארשילע

תותלדהורגסיוהרמאותבשהינפלםלשוריירעש

ירענמותבשהרחאדעםוחתפיאלרשאהרמאו

20תבשהםויבאשמאוביאל‐‐םירעשהלעיתדמעה

‐‐םלשורילץוחמרכממלכירכמוםילכרהוניליו

עודמםהילאהרמאוםהבהדיעאו21םיתשוםעפ

ןמםכבחלשאדיונשתםא‐‐המוחהדגנםינלםתא

רשאםיוללהרמאו22תבשבואבאלאיההתעה

םויתאשדקל‐‐םירעשהםירמשםיאבוםירהטמויהי

ךדסחברכילעהסוחויהלאילהרכזתאזםגתבשה

םישנובישהםידוהיהתאיתיארםההםימיבםג23

תויבאומ)תוינמע(תוינומע)תוידדשא(תוידודשא

רבדלםיריכמםניאותידודשארבדמיצחםהינבו24

םללקאוםמעביראו25םעוםעןושלכו‐‐תידוהי

םאםיהלאבםעיבשאוםטרמאוםישנאםהמהכאו

םכינבלםהיתנבמואשתםאוםהינבלםכיתנבונתת

לארשיךלמהמלשאטחהלאלעאולה26םכלו

היהויהלאלבוהאווהמכךלמהיהאלםיברהםיוגבו

ואיטחהותואםגלארשילכלעךלמםיהלאוהנתיו

הערהלכתאתשעלעמשנהםכלו27תוירכנהםישנה

תוירכנםישנבישהלוניהלאבלעמל‐‐תאזההלודגה

טלבנסלןתחלודגהןהכהבישילאןבעדיויינבמו28

ילאגלעיהלאםהלהרכז29ילעמוהחירבאוינרחה

רכנלכמםיתרהטו30םיולהוהנהכהתירבוהנהכה

31ותכאלמבשיאםיוללוםינהכלתורמשמהדימעאו

ילהרכזםירוכבלותונמזמםיתעבםיצעהןברקלו

הבוטליהלא
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ךונח3דרילאללהמןניק2שונאתשםדא1

גוגמורמג‐‐תפיינב5תפיוםחםשחנ4ךמלחלשותמ

תפידוזנכשא‐‐רמגינבו6סריתוךשמולבתוןויוידמו

םינדורוםיתכהשישרתוהשילאןויינבו7המרגותו

אבס‐‐שוכינבו9ןענכוטופםירצמושוכ‐‐םחינב8

ןדדואבשאמערינבואכתבסואמערואתבסוהליוחו

ץראברובגתויהללחהאוהדורמנתאדלישוכו10

תאוםימנעתאו)םידול(םיידולתאדליםירצמו11

םיחלסכתאוםיסרתפתאו12םיחתפנתאו‐‐םיבהל

דליןענכו13םירתפכתאו‐‐םיתשלפםשמואצירשא

ירמאהתאויסוביהתאו14תחתאו‐‐ורכבןודיצתא

תאו16יניסהתאויקרעהתאויוחהתאו15ישגרגהתאו

םליע‐‐םשינב17יתמחהתאוירמצהתאוידוראה

18ךשמורתגולוחוץועוםראודולודשכפראורושאו

רבעלו19רבעתאדליחלשוחלשתאדלידשכפראו

ץראההגלפנוימיביכגלפדחאהםשםינבינשדלי

ףלשתאודדומלאתאדליןטקיו20ןטקיויחאםשו

תאולזואתאוםרודהתאו21חריתאותומרצחתאו

תאו23אבשתאולאמיבאתאולביעתאו22הלקד

םש24ןטקיינבהלאלכבבויתאוהליוחתאוריפוא

27חרתרוחנגורש26וערגלפרבע25חלשדשכפרא

לאעמשיוקחצי‐‐םהרבאינב28םהרבאאוהםרבא

לאבדאורדקותויבנלאעמשירוכבםתודלתהלא29

רוטי31אמיתודדחאשמהמודועמשמ30םשבמו

הרוטקינבו32לאעמשיינבםההלאהמדקושיפנ

‐‐ןידמוןדמוןשקיוןרמזתאהדליםהרבאשגליפ

הפיעןידמינבו33ןדדואבשןשקיינבוחושוקבשיו

הרוטקינבהלאלכהעדלאועדיבאוךונחורפעו

לארשיוושעקחציינבקחציתאםהרבאדלויו34

ינב36חרקוםלעיושועיולאוערזפילא‐‐ושעינב35

קלמעוענמתוזנקםתעגויפצרמואוןמית‐‐זפילא

ריעשינבו38הזמוהמשחרזתחנ‐‐לאוערינב37

ינבו39ןשידורצאוןשידוהנעוןועבצולבושוןטול

ןילעלבושינב40ענמתןטולתוחאוםמוהוירחןטול

ינב41הנעוהיאןועבצינבוםנואויפשלביעותחנמו

42ןרכוןרתיוןבשאוןרמחןושידינבוןושידהנע

43ןראוץועןושידינבןקעיןועזוןהלברצאינב

ךלמינפלםודאץראבוכלמרשאםיכלמההלאו

הבהנדוריעםשורועבןבעלבלארשיינבלךלמ

45הרצבמחרזןבבבויויתחתךלמיועלבתמיו44

תמיו46ינמיתהץראמםשוחויתחתךלמיובבויתמיו

ןידמתאהכמהדדבןבדדהויתחתךלמיוםשוח

דדהתמיו47)תיוע(תויעוריעםשובאומהדשב

ךלמיוהלמשתמיו48הקרשממהלמשויתחתךלמיו

ךלמיולואשתמיו49רהנהתובחרמלואשויתחת

ךלמיוןנחלעבתמיו50רובכעןבןנחלעבויתחת

תבלאבטיהמותשאםשויעפוריעםשודדהויתחת

םודאיפולאויהיודדהתמיו51בהזימתבדרטמ

ףולא52תתיףולא)הולע(הילעףולאענמתףולא

ףולאזנקףולא53ןניפףולאהלאףולאהמבילהא

הלאםריעףולאלאידגמףולא54רצבמףולאןמית

םודאיפולא

רכששיהדוהיויולןועמשןבוארלארשיינבהלא2

הדוהיינב3רשאודגילתפנןמינבוףסויןד2ןולבזו

תינענכהעושתבמולדלונהשולש‐‐הלשוןנואורע

4והתימיו‐‐הוהייניעבערהדוהירוכברעיהיו

הדוהיינבלכחרזתאוץרפתאולהדליותלכרמתו

ןתיאוירמזחרזינבו6לומחוןורצחץרפינב5השמח

רכע‐‐ימרכינבו7השמחםלכ‐‐ערדולכלכוןמיהו

9הירזעןתיאינבו8םרחבלעמרשאלארשירכוע

תאוםרתאולאמחריתא‐‐ולדלונרשאןורצחינבו

תאדילוהבדנימעובדנימעתאדילוהםרו10יבולכ

אמלשתאדילוהןושחנו11הדוהיינבאישנןושחנ

דבועודבועתאדילוהזעבו12זעבתאדילוהאמלשו

‐‐באילאתאורכבתאדילוהישיאו13ישיתאדילוה

ידריעיברהלאנתנ14ישלשהאעמשוינשהבדניבאו

םהיתיחאו16יעבשהדיודיששהםצא15ישימחה

‐‐לאהשעובאויוישבאהיורצינבוליגיבאוהיורצ

רתיאשמעיבאואשמעתאהדליליגיבאו17השלש
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‐השאהבוזעתאדילוהןורצחןבבלכו18ילאעמשיה

תמתו19ןודראובבושורשיהינבהלאותועיריתאו‐

20רוחתאולדלתותרפאתאבלכולחקיוהבוזע

21לאלצבתאדילוהירואוירואתאדילוהרוחו

החקלאוהודעלגיבאריכמתבלאןורצחאברחאו

דילוהבוגשו22בוגשתאולדלתוהנשםיששןבאוהו

דעלגהץראבםירעשולשוםירשעוליהיוריאיתא

תאותנקתאםתאמריאיתוחתאםראורושגחקיו23

24דעלגיבאריכמינבהלאלכריעםישש‐‐היתנב

היבאןורצחתשאוהתרפאבלכבןורצחתומרחאו

לאמחריינבויהיו25עוקתיבארוחשאתאולדלתו

26היחאםצאוןראוהנובוםררוכבהןורצחרוכב

םאאיההרטעהמשולאמחרילתרחאהשאיהתו

רקעוןימיוץעמ‐‐לאמחרירוכבםרינבויהיו27םנוא

29רושיבאובדנימשינבועדיוימשםנואינבויהיו28

תאוןבחאתאולדלתוליהיבארושיבאתשאםשו

םינבאלדלסתמיוםיפאודלסבדנינבו30דילומ

32ילחאןששינבוןששיעשיינבויעשיםיפאינבו31

33םינבאלרתיתמיוןתנויורתיימשיחאעדיינבו

היהאלו34לאמחריינבויההלאאזזותלפןתנויינבו

עחריומשוירצמדבעןששלותונבםאיכםינבןששל

ולדלתוהשאלודבעעחרילותבתאןששןתיו35

דבזתאדילוהןתנוןתנתאדילהיתעו36יתעתא

דבועתאדילוהללפאוללפאתאדילוהדבזו37

39הירזעתאדילהאוהיואוהיתאדילוהדבועו38

40השעלאתאדילהץלחוץלחתאדילההירזעו

41םולשתאדילהימססוימססתאדילההשעלאו

עמשילאתאדילההימקיוהימקיתאדילוהםולשו

ףיזיבאאוהורכבעשימלאמחרייחאבלכינבו42

חפתוחרק‐‐ןורבחינבו43ןורבחיבאהשרמינבו

םעקרייבאםחרתאדילוהעמשו44עמשוםקרו

תיביבאןועמוןועמימשןבו45ימשתאדילוהםקרו

אצומתאוןרחתאהדליבלכשגליפהפיעו46רוצ

םתויוםגר‐‐ידהיינבו47זזגתאדילהןרחוזזגתאו

דליהכעמבלכשגליפ48ףעשוהפיעוטלפוןשיגו

אושתאהנמדמיבאףעשדלתו49הנחרתתאורבש

ויההלא50הסכעבלכתבואעבגיבאוהנבכמיבא

תירקיבאלבוש‐‐התרפארוכברוחןבבלכינב

רדגתיביבאףרחםחלתיביבאאמלש51םירעי

יצחהארהםירעיתירקיבאלבושלםינבויהיו52

יתופהוירתיה‐‐םירעיתירקתוחפשמו53תוחנמה

ילאתשאהו‐‐יתערצהואציהלאמיערשמהויתמשהו

יצחובאויתיבתורטעיתפוטנוםחלתיבאמלשינב54

)יבשי(ובשיםירפסתוחפשמו55יערצהיתחנמה

םיאבהםיניקההמהםיתכושםיתעמשםיתערתץבעי

בכרתיביבאתמחמ

רוכבהןורבחבולדלונרשאדיודינבויההלאו3

ליגיבאללאינדינשתילאערזיהםעניחאלןנמא

ימלתתבהכעמןבםולשבאלישלשה2תילמרכה

היטפשישימחה3תיגחןבהינדאיעיברהרושגךלמ

דלונהשש4ותשאהלגעלםערתייששהלטיבאל

םישדחהששוםינשעבשםשךלמיוןורבחבול

ולודלונהלאו5םלשוריבךלמהנששולשוםישלשו

תבלהעבראהמלשוןתנובבושואעמשםילשוריב

הגנו7טלפילאועמשילאורחביו6לאימעתבעוש

לכ9העשתטלפילאועדילאועמשילאו8עיפיוגפנו

ןבו10םתוחארמתוםישגליפינבדבלמ‐‐דיודינב

11ונבטפשוהיונבאסאונבהיבאםעבחרהמלש

הירזעונבוהיצמא12ונבשאויונבוהיזחאונבםרוי

14ונבהשנמונבוהיקזחונבזחא13ונבםתויונב

ןנחוירוכבה‐‐והישאיינבו15ונבוהישאיונבןומא

ינבו16םולשיעיברהוהיקדצישלשהםיקיוהיינשה

רסאהינכיינבו17ונבהיקדצונבהינכי‐‐םיקיוהי

הימקירצאנשוהידפוםריכלמו18ונבלאיתלאש

ןבויעמשולבברזהידפינבו19היבדנועמשוה

הבשחו20םתוחאתימלשוהיננחוםלשמלבברז

היננחןבו21שמח‐‐דסחבשויהידסחוהיכרבולהאו

ינבהידבעינבןנראינבהיפרינבהיעשיוהיטלפ

לאגיושוטחהיעמשינבוהיעמשהינכשינבו22הינכש

יניעוילאהירענןבו23השש‐‐טפשוהירענוחירבו
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והוידוהיניעוילאינבו24השלש‐‐םקירזעוהיקזחו

‐יננעוהילדוןנחויובוקעוהילפובישילאו)והיודוה(

העבש‐

2לבושורוחוימרכוןורצחץרפהדוהיינב4

ימוחאתאדילהתחיותחיתאדילהלבושןבהיארו

םטיעיבאהלאו3יתערצהתוחפשמהלאדהלתאו

לאונפו4ינופללצהםתוחאםשושבדיואמשיולאערזי

התרפארוכברוחינבהלאהשוחיבארזעורדגיבא

םישניתשויהעוקתיבארוחשאלו5םחלתיביבא

תאורפחתאוםזחאתאהרענולדלתו6הרענוהאלח

‐האלחינבו7הרענינבהלאירתשחאהתאוינמית

בונעתאדילוהץוקו8ןנתאו)רחצו(רחציתרצ‐

ץבעייהיו9םורהןבלחרחאתחפשמוהבבצהתאו

יתדלייכרמאלץבעיומשהארקומאוויחאמדבכנ

ךרבםארמאללארשייהלאלץבעיארקיו10בצעב

תישעוימעךדיהתיהוילובגתאתיברהוינכרבת

11לאשרשאתאםיהלאאביו‐‐יבצעיתלבלהערמ

ןותשאיבאאוהריחמתאדילוההחושיחאבולכו

הנחתתאוחספתאואפרתיבתאדילוהןותשאו12

לאינתעזנקינבו13הכרישנאהלאשחנריעיבא

הרפעתאדילוהיתנועמו14תתחלאינתעינבוהירשו

םישרחיכ‐‐םישרחאיגיבאבאויתאדילוההירשו

הלאינבוםענוהלאוריעהנפיןבבלכינבו15ויה

17לארשאואיריתהפיזוףיז‐‐לאללהיינבו16זנקו

תאוםירמתארהתוןוליורפעודרמורתי‐‐הרזעןבו

הדליהידהיהותשאו18עמתשאיבאחבשיתאוימש

לאיתוקיתאווכושיבארבחתאורודגיבאדריתא

דרמחקלרשאהערפתבהיתבינבהלאוחונזיבא

ימרגההליעקיבאםחנתוחא‐‐הידוהתשאינבו19

ןנחןבהנרוןונמא‐‐ןומישינבו20יתכעמהעמתשאו

הלשינב21תחוזןבותחוזיעשיינבו)ןוליתו(ןולותו

תוחפשמוהשרמיבאהדעלוהכליבארע‐‐הדוהיןב

אבזכישנאוםיקויו22עבשאתיבלץבהתדבעתיב

םירבדהוםחליבשיו‐‐באומלולעברשאףרשושאויו

םעהרדגוםיעטניבשיוםירצויההמה23םיקיתע

ןימיולאומנןועמשינב24םשובשיותכאלמבךלמה

ונבעמשמונבםשבמונבםלש25לואשחרזבירי

27ונביעמשונברוכזונבלאומח‐‐עמשמינבו26

םינבןיאויחאלוששתונבורשעהששםינביעמשלו

ובשיו28הדוהיינבדעוברהאלםתחפשמלכוםיבר

םצעבוההלבבו29לעושרצחוהדלומועבשראבב

תיבבו31גלקיצבוהמרחבולאותבבו30דלותבו

הלאםירעשבויארבתיבבוםיסוסרצחבותובכרמ

ןומרןיעוםטיעםהירצחו32דיודךלמדעםהירע

תוביבסרשאםהירצחלכו33שמחםירעןשעוןכתו

םהלםשחיתהוםתבשומתאזלעבדע‐‐הלאהםירעה

אוהיולאויו35היצמאןבהשויוךלמיובבושמו34

הבקעיויניעוילאו36לאישעןבהירשןבהיבשויןב

ןבאזיזו37הינבו‐‐לאמישיולאידעוהישעוהיחושיו

הלא38היעמשןבירמשןבהידיןבןולאןביעפש

םהיתובאתיבוםתוחפשמבםיאישנתומשבםיאבה

איגהחרזמלדערדגאובמלוכליו39בורלוצרפ

בוטוןמשהערמואצמיו40םנאצלהערמשקבל

םיבשיהםחןמיכהולשותטקשוםידיתבחרץראהו

ימיבתומשבםיבותכההלאואביו41םינפלםש

םיניעמהתאוםהילהאתאוכיוהדוהיךלמוהיקזחי

הזהםויהדעםמירחיוהמשואצמנרשא)םינועמה(

ינבןמםהמו42םשםנאצלהערמיכםהיתחתובשיו

היטלפותואמשמחםישנאריעשרהלוכלהןועמש

תאוכיו43םשארב‐‐יעשיינבלאיזעוהיפרוהירענו

הזהםויהדעםשובשיוקלמעלהטלפהתיראש

וללחבו‐‐רוכבהאוהיכלארשירוכבןבוארינבו5

אלולארשיןבףסויינבלותרכבהנתנויבאיעוצי

דיגנלוויחאברבגהדוהייכ2הרכבלשחיתהל

ךונחלארשירוכבןבוארינב3ףסוילהרכבהוונממ

ונבגוגונבהיעמש‐‐לאויינב4ימרכוןורצחאולפו

הראב6ונבלעבונבהיארונבהכימ5ונביעמש

אישנאוהרשאךלמרסאנלפתגלתהלגהרשא‐‐ונב

‐םתודלתלשחיתהבויתחפשמלויחאו7ינבוארל

ןבעמשןבזזעןבעלבו8והירכזולאיעישארה‐
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חרזמלו9ןועמלעבוובנדעורערעבבשויאוהלאוי

םהינקמיכתרפרהנהןמלהרבדמאובלדעבשי

םעהמחלמושעלואשימיבו10דעלגץראבובר

ינפלכלעםהילהאבובשיוםדיבולפיוםיארגהה

דע‐‐ןשבהץראבובשיםדגנלדגינבו11דעלגלחרזמ

ןשבבטפשוינעיוהנשמהםפשושארהלאוי12הכלס

עבשוםלשמולאכימםהיתובאתיבלםהיחאו13

ליחיבאינבהלא14העבש‐‐רבעועיזוןכעיוירויו

ןבישישיןבלאכימןבדעלגןבחוריןבירוחןב

תיבלשארינוגןבלאידבעןביחא15זובןב‐‐ודחי

ישרגמלכבוהיתנבבוןשבבדעלגבובשיו16םתובא

ךלמםתויימיבושחיתהםלכ17םתואצותלעןורש

ןבוארינב18לארשיךלמםעבריימיבו‐‐הדוהי

ןגמיאשנםישנאליחינבןמהשנמטבשיצחוידגו

העבראוםיעברא‐‐המחלמידומלותשקיכרדוברחו

המחלמושעיו19אבציאציםיששותואמעבשוףלא

‐םהילעורזעיו20בדונושיפנורוטיוםיאירגההםע

םיהלאליכםהמעשלכוםיאירגההםדיבונתניו‐

ובשיו21ובוחטביכםהלרותענוהמחלמבוקעז

םישמחוםיתאמןאצוףלאםישמחםהילמגםהינקמ

יכ22ףלאהאמםדאשפנוםיפלאםירומחוףלא

ובשיוהמחלמהםיהלאהמיכולפנםיברםיללח

ובשיהשנמטבשיצחינבו23הלגהדעםהיתחת

המה‐‐ןומרחרהורינשוןומרחלעבדעןשבמץראב

לאילאויעשיורפעוםתובאתיבישארהלאו24ובר

‐ליחירובגםישנאלאידחיוהיודוהוהימריולאירזעו

יהלאבולעמיו25םתובאתיבלםישארתומשישנא‐

דימשהרשאץראהימעיהלאירחאונזיוםהיתבא

לופחורתאלארשייהלארעיו26םהינפמםיהלא

םלגיורושאךלמרסנלפתגלתחורתאורושאךלמ

חלחלםאיביוהשנמטבשיצחלוידגלוינבוארל

הזהםויהדעןזוגרהנוארהורובחו

םרמע‐‐תהקינבו2יררמותהקןושרגיולינב6

םירמוהשמוןרהאםרמעינבו3לאיזעוןורבחורהצי

רזעלא4רמתיאורזעלאאוהיבאובדנ‐‐ןרהאינבו

עושיבאו5עושיבאתאדילהסחניפסחניפתאדילוה

תאדילוהיזעו6יזעתאדילוהיקבויקבתאדילוה

תאדילוהתוירמ7תוירמתאדילוההיחרזוהיחרז

דילוהבוטיחאו8בוטיחאתאדילוההירמאוהירמא

דילוהץעמיחאו9ץעמיחאתאדילוהקודצוקודצתא

תאדילוהןנחויו10ןנחויתאדילוההירזעוהירזעתא

םלשוריבהמלשהנברשאתיבבןהכרשאאוההירזע

בוטיחאתאדילוההירמאוהירמאתאהירזעדלויו11

םולשתאדילוהקודצוקודצתאדילוהבוטיחאו12

הירזעתאדילוההיקלחוהיקלחתאדילוהםולשו13

קדצוהיתאדילוההירשוהירשתאדילוההירזעו14

םלשוריוהדוהיתאהוהיתולגהב‐‐ךלהקדצוהיו15

הלאו17יררמותהקםשרגיולינב16רצאנדכבנדיב

םרמע‐‐תהקינבו18יעמשוינבלםושרגינבתומש

הלאוישמוילחמיררמינב19לאיזעוןורבחורהציו

תחיונבינבל‐‐םושרגל20םהיתבאליולהתוחפשמ

22ונבירתאיונבחרזונבודעונבחאוי21ונבהמזונב

הנקלא23ונבריסאונבחרקונבבדנימע‐‐תהקינב

ונבלאירואונבתחת24ונבריסאוונבףסיבאוונב

תומיחאוישמע‐‐הנקלאינבו25ונבלואשוונבהיזע

27ונבתחנוונביפוצהנקלא)ינב(ונב‐‐הנקלא26

רכבהלאומשינבו28ונבהנקלאונבםחריונבבאילא

הזעונביעמשונבינבלילחמיררמינב29היבאוינשו

רשאהלאו31ונבהישעונבהיגחונבאעמש30ונב

ןוראהחונממהוהיתיב‐‐רישידילעדיודדימעה

דערישבדעומלהאןכשמינפלםיתרשמויהיו32

םטפשמכודמעיוםלשוריבהוהיתיבתאהמלשתונב

‐‐יתהקהינבמםהינבוםידמעההלאו33םתדובעלע

ןבהנקלאןב34לאומשןבלאויןבררושמהןמיה

הנקלאןב)ףוצ(ףיצןב35חותןבלאילאןבםחרי

ןבהירזעןבלאויןבהנקלאןב36ישמעןבתחמןב

ןב38חרקןבףסיבאןבריסאןבתחתןב37הינפצ

דמעהףסאויחאו39לארשיןביולןבתהקןברהצי

לאכימןב40אעמשןבוהיכרבןבףסא‐‐ונימילע

42הידעןבחרזןבינתאןב41היכלמןבהישעבןב
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יולןבםשרגןבתחיןב43יעמשןבהמזןבןתיאןב

ןבישיקןבןתיא‐‐לואמשהלעםהיחאיררמינבו44

היקלחןבהיצמאןבהיבשחןב45ךולמןבידבע

ןבישומןבילחמןב47רמשןבינבןביצמאןב46

תדובעלכל‐‐םינותנםיולהםהיחאו48יולןביררמ

לעםיריטקמוינבוןרהאו49םיהלאהתיבןכשמ

שדקתכאלמלכלתרטקהחבזמלעוהלועהחבזמ

דבעהשמהוצרשאלככלארשילערפכלוםישדקה

ונבסחניפונברזעלא‐‐ןרהאינבהלאו50םיהלאה

תוירמ52ונבהיחרזונביזעונביקב51ונבעושיבא

ונבץעמיחאונבקודצ53ונבבוטיחאונבהירמאונב

ןרהאינבל‐‐םלובגבםתוריטלםתובשומהלאו54

םהלונתיו55לרוגההיהםהליכיתהקהתחפשמל

56היתביבסהישרגמתאוהדוהיץראבןורבחתא

57הנפיןבבלכלונתנ‐‐הירצחתאוריעההדשתאו

תאוןורבחתא‐‐טלקמהירעתאונתנןרהאינבלו

הישרגמתאועמתשאתאורתיתאוהישרגמתאוהנבל

59הישרגמתאוריבדתאהישרגמתאוזליחתאו58

60הישרגמתאושמשתיבתאוהישרגמתאוןשעתאו

תאותמלעתאוהישרגמתאועבגתאןמינבהטממו

שלשםהירעלכהישרגמתאותותנעתאוהישרגמ

םירתונהתהקינבלו61םהיתוחפשמבריעהרשע

‐‐לרוגבהשנמיצחהטמתיצחממהטמהתחפשממ

רכששיהטממםתוחפשמלםושרגינבלו62רשעםירע

‐‐ןשבבהשנמהטממוילתפנהטממורשאהטממו

הטממםתוחפשמליררמינבל63הרשעשלשםירע

םיתשםירע‐‐לרוגבןולבזהטממודגהטממוןבואר

תאוםירעהתאםיולללארשיינבונתיו64הרשע

הטממוהדוהיינבהטממלרוגבונתיו65םהישרגמ

רשאהלאהםירעהתא‐‐ןמינבינבהטממוןועמשינב

יהיו‐‐תהקינבתוחפשממו66תומשבםהתאוארקי

ירעתאםהלונתיו67םירפאהטממםלובגירע

רזגתאוםירפארהב‐‐הישרגמתאוםכשתאטלקמה

תיבתאוהישרגמתאוםעמקיתאו68הישרגמתאו

תאוהישרגמתאוןוליאתאו69הישרגמתאוןורוח

תאהשנמהטמתיצחממו70הישרגמתאוןומרתג

תחפשמל‐‐הישרגמתאוםעלבתאוהישרגמתאורנע

יצחתחפשממ‐‐םושרגינבל71םירתונהתהקינבל

תורתשעתאוהישרגמתאוןשבבןלוגתאהשנמהטמ

הישרגמתאושדקתארכששיהטממו72הישרגמתאו

הישרגמתאותומארתאו73הישרגמתאותרבדתא

תאולשמתארשאהטממו74הישרגמתאוםנעתאו

תאוקקוחתאו75הישרגמתאוןודבעתאוהישרגמ

תאילתפנהטממו76הישרגמתאובחרתאוהישרגמ

תאוהישרגמתאוןומחתאוהישרגמתאולילגבשדק

הטממ‐‐םירתונהיררמינבל77הישרגמתאוםיתירק

הישרגמתאורובתתאהישרגמתאוונומרתאןולבז

ןבוארהטממ‐‐ןדריהחרזמלוחריןדרילרבעמו78

הישרגמתאוהצהיתאוהישרגמתאורבדמברצבתא

הישרגמתאותעפימתאוהישרגמתאותומדקתאו79

תאוהישרגמתאודעלגבתומארתא‐‐דגהטממו80

תאוהישרגמתאוןובשחתאו81הישרגמתאוםינחמ

הישרגמתאוריזעי

‐‐ןורמשו)בושי(בישיהאופועלותרכששיינבלו7

םשביוימחיולאיריוהיפרויזעעלותינבו2העברא

ליחירובגעלותלםתובאתיבלםישארלאומשו

ףלאםינשוםירשעדיודימיבםרפסמ‐‐םתודלתל

לאכימהיחרזיינבוהיחרזייזעינבו3תואמששו

םהילעו4םלכםישאר‐‐השמחהישילאויוהידבעו

םישלשהמחלמאבצידודגםתובאתיבלםתודלתל

לכלםהיחאו5םינבוםישנוברהיכףלאהששו

ףלאהעבשוםינומשםיליחירובגרכששיתוחפשמ

7השלש‐‐לאעידיורכבועלבןמינב6לכלםשחיתה

השמחיריעותומיריולאיזעויזעוןובצאעלבינבו

םירשעםשחיתהוםיליחירובגתובאתיבישאר

הרימזרכבינבו8העבראוםישלשוףלאםינשו

תותנעוהיבאותומריוירמעויניעוילאורזעילאושעויו

םתודלתלםשחיתהו9רכבינבהלאלכתמלעו

םיתאמוףלאםירשע‐‐ליחירובגםתובאתיבישאר

ןמינבו)שועי(שיעיןהלבינבוןהלבלאעידיינבו10
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הלאלכ11רחשיחאושישרתוןתיזוהנענכודוהאו

רשעהעבש‐‐םיליחירובגתובאהישארללאעידיינב

ינבםפחוםפשו12המחלמלאבציאציםיתאמוףלא

רציוינוגולאיצחיילתפנינב13רחאינבםשחריע

הדלירשאלאירשאהשנמינב14ההלבינב‐‐םולשו

ריכמו15דעלגיבאריכמתאהדליהימראהושגליפ

םשוהכעמותחאםשוםיפשלוםיפחלהשאחקל

הכעמדלתו16תונבדחפלצלהניהתודחפלצינשה

וינבושרשויחאםשושרפומשארקתוןבריכמתשא

ריכמןבדעלגינבהלאןדבםלואינבו17םקרוםלוא

תאודוהשיאתאהדלי‐‐תכלמהותחאו18השנמןב

םכשוןיחא‐‐עדימשינבויהיו19הלחמתאורזעיבא

תחתוונבדרבוחלתושםירפאינבו20םעינאויחקלו

ונבחלתושוונבדבזו21ונבתחתוונבהדעלאוונב

ודרייכץראבםידלונהתגישנאםוגרהודעלאורזעו

םימיםהיבאםירפאלבאתיו22םהינקמתאתחקל

דלתורהתוותשאלאאביו23ומחנלויחאואביוםיבר

24ותיבבהתיההערביכהעירבומשתאארקיוןב

ןוילעהתאוןותחתהןורוחתיבתאןבתוהראשותבו

ןחתו‐‐ונבחלתוףשרוונבחפרו25הראשןזאתאו

ונבןונ27ונבעמשילאונבדוהימעונבןדעל26ונב

היתנבולאתיב‐‐םתובשמוםתזחאו28ונבעשוהי

דעהיתנבוםכשוהיתנבורזגברעמלו‐‐ןרענחרזמלו

היתנבוןאשתיבהשנמינבידילעו29היתנבוהיע

ובשיהלאבהיתונבורודהיתונבוודגמהיתנבוךנעת

יושיוהושיוהנמירשאינב30לארשיןבףסויינב

לאיכלמורבחהעירבינבו31םתוחאחרשו‐‐העירבו

טלפיתאדילוהרבחו32)תיזרב(תוזרביבאאוה

טלפיינבו33םתוחאאעושתאוםתוחתאורמושתאו

‐‐רמשינבו34טלפיינבהלאתושעולהמבוךספ

ןבו35םראו)הבחו(הבחי)הגהרו(הגהורויחא

‐‐חפוצינב36למעושלשוענמיוחפוצויחאםלה

אמשודוהורצב37הרמיוירבולעושורפנרחוחוס

אראוהפספוהנפי‐‐רתיינבו38אראבו‐‐ןרתיוהשלשו

ינבהלאלכ40איצרולאינחוחרא‐‐אלעינבו39

ישארםיליחירובגםירורבתובאהתיבישאררשא

םישנאםרפסמהמחלמבאבצבםשחיתהוםיאישנה

ףלאהששוםירשע

חרחאוינשהלבשאורכבעלבתאדילוה‐‐ןמינבו8

םינבויהיו3ישימחהאפרויעיברההחונ2ישילשה

חוחאוןמענועושיבאו4דוהיבאוארגורדא‐‐עלבל

םההלאדוחאינבהלאו6םרוחוןפופשוארגו5

ןמענו7תחנמלאםולגיועבגיבשוילתובאישאר

8דחיחאתאואזעתאדילוהוםלגהאוהארגוהיחאו

םישוח‐‐םתאוחלשןמבאומהדשבדילוהםירחשו

בבויתא‐‐ותשאשדחןמדלויו9וישנארעבתאו

תאוץועיתאו10םכלמתאואשימתאואיבצתאו

םישחמו11תובאישארוינבהלאהמרמתאוהיכש

רבעלעפלאינבו12לעפלאתאובוטיבאתאדילוה

13היתנבודלתאוונואתאהנבאוהדמשוםעשמו

המהןוליאיבשוילתובאהישארהמה‐‐עמשוהערבו

הידבזו15תומריוקששויחאו14תגיבשויתאוחירבה

17העירבינבאחויוהפשיולאכימו16רדעודרעו

בבויוהאילזיוירמשיו18רבחויקזחוםלשמוהידבזו

יתלצויניעילאו20ידבזוירכזוםיקיו19לעפלאינב

ןפשיו22יעמשינבתרמשוהיארבוהידעו21לאילאו

םליעוהיננחו24ןנחוירכזוןודבעו23לאילאורבעו

26קששינב)לאונפו(לאינפוהידפיו25היתתנעו

ירכזוהילאוהישרעיו27הילתעוהירחשוירשמשו

הלאםישארםתודלתלתובאישארהלא28םחריינב

ותשאםשוןועבגיבאובשיןועבגבו29םלשוריבובשי

31בדנולעבושיקורוצוןודבערוכבהונבו30הכעמ

ףאוהאמשתאדילוהתולקמו32רכזוויחאורודגו

רנו33םהיחאםע‐‐םלשוריבובשיםהיחאדגנהמה

דילוהלואשולואשתאדילוהשיקושיקתאדילוה

34לעבשאתאובדניבאתאועושיכלמתאוןתנוהיתא

35הכימתאדילוהלעבבירמולעבבירמןתנוהיןבו

דילוהזחאו36זחאועראתוךלמוןותיפ‐‐הכימינבו

תומזעתאותמלעתאדילוההדעוהיוהדעוהיתא

תאדילוהאצומו37אצומתאדילוהירמזוירמזתאו
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הששלצאלו38ונבלצאונבהשעלאונבהפראענב

הירעשולאעמשיוורכבםקירזעםתומשהלאו‐‐םינב

ויחאקשעינבו39לצאינבהלאלכןנחוהידבעו

ינבויהיו40ישלשהטלפילאוינשהשועי‐‐ורכבםלוא

ינבוםינבםיברמותשקיכרדליחירובגםישנאםלוא

ןמינבינבמהלאלכםישמחוהאמ‐‐םינב

יכלמרפסלעםיבותכםנהוושחיתהלארשילכו9

םיבשויהו2םלעמבלבבלולגההדוהיולארשי

םינהכהלארשיםהירעבםתזחאברשאםינשארה

ןמוהדוהיינבןמובשיםלשוריבו3םיניתנהוםיולה

דוהימעןביתוע4השנמוםירפאינבןמו‐‐ןמינבינב

ןבץרפינב)ןמינב(ןמינבןבירמאןבירמעןב

ינבןמו6וינבורוכבההישעינולישהןמו5הדוהי

ינבןמו7םיעשתותואמששםהיחאולאועיחרז

הינביו8האנסהןבהיודוהןבםלשמןבאולס‐‐ןמינב

היטפשןבםלשמוירכמןביזעןבהלאוםחריןב

תואמעשתםתודלתלםהיחאו9הינביןבלאוערןב

תיבלתובאישארםישנאהלאלכהששוםישמחו

11ןיכיוביריוהיוהיעדיםינהכהןמו10םהיתבא

ןבתוירמןבקודצןבםלשמןבהיקלחןבהירזעו

ןבםחריןבהידעו12םיהלאהתיבדיגנבוטיחא

ןבהרזחיןבלאידעןבישעמוהיכלמןברוחשפ

תיבלםישארםהיחאו13רמאןבתימלשמןבםלשמ

תכאלמליחירובג‐‐םיששותואמעבשוףלאםתובא

בושחןבהיעמשםיולהןמו14םיהלאהתיבתדובע

שרחרקבקבו15יררמינבןמהיבשחןבםקירזעןב

הידבעו16ףסאןבירכזןבאכימןבהינתמוללגו

ןבאסאןבהיכרבוןותודיןבללגןבהיעמשןב

םולשםירעשהו17יתפוטנירצחבבשויההנקלא

דעו18שארהםולשםהיחאוןמיחאוןמלטובוקעו

ינבתונחמלםירעשההמההחרזמךלמהרעשבהנה

תיבלויחאוחרקןבףסיבאןבארוקןבםולשו19יול

םיפסהירמשהדובעהתכאלמלעםיחרקהויבא

20אובמהירמשהוהיהנחמלעםהיתבאולהאל

ומעהוהי‐‐םינפלםהילעהיהדיגנרזעלאןבסחניפו

22דעומלהאלחתפרעשהימלשמןבהירכז21

רשעםינשוםיתאמםיפסבםירעשלםירורבהםלכ

לאומשודיודדסיהמהםשחיתהםהירצחבהמה

תיבלםירעשהלעםהינבוםהו23םתנומאבהארה

תוחורעבראל24תורמשמל‐‐להאהתיבלהוהי

םהיחאו25הבגנוהנופצהמיחרזמםירעשהויהי

םע‐‐תעלאתעמםימיהתעבשלאובלםהירצחב

םה‐‐םירעשהירבגתעבראהמההנומאביכ26הלא

םיהלאהתיבתורצאהלעותוכשלהלעויהוםיולה

תרמשמםהילעיכוניליםיהלאהתיבתוביבסו27

ילכלעםהמו28רקבלרקבלוחתפמהלעםהו

םהמו29םואיצוירפסמבוםואיבירפסמביכהדובעה

ןייהותלסהלעושדקהילכלכלעוםילכהלעםינממ

יחקרםינהכהינבןמו30םימשבהוהנובלהוןמשהו

רוכבהאוהםיולהןמהיתתמו31םימשבלתחקרמה

ןמו32םיתבחההשעמלעהנומאב‐‐יחרקהםלשל

תבשןיכהלתכרעמהםחללעםהיחאןמיתהקהינב

‐תכשלבםיוללתובאישארםיררשמההלאו33תבש

הכאלמבםהילעהלילוםמוייכ)םירוטפ(םיריטפ‐

הלאםישארםתודלתלםיוללתובאהישארהלא34

לאועיןועבגיבאובשיןועבגבו35םלשוריבובשי

ןודבערוכבהונבו36הכעמותשאםשו)לאיעי(

הירכזוויחאורודגו37בדנורנולעבושיקורוצו

דגנםהףאוםאמשתאדילוהתולקמו38תולקמו

דילוהרנו39םהיחאםע‐‐םלשוריבובשיםהיחא

תאדילוהלואשולואשתאדילוהשיקושיקתא

ןבו40לעבשאתאובדניבאתאועושיכלמתאוןתנוהי

ינבו41הכימתאדילוהלעבירמולעבבירמןתנוהי

הרעיתאדילוהזחאו42ערחתוךלמוןתיפ‐‐הכימ

ירמזוירמזתאותומזעתאותמלעתאדילוההרעיו

היפרואענבתאדילוהאצומו43אצומתאדילוה

הלאוםינבהששלצאלו44ונבלצאונבהשעלאונב

ןנחוהידבעוהירעשולאעמשיוורכבםקירזעםתומש

לצאינבהלא
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ינפמלארשישיאסניולארשיבומחלנםיתשלפו10

םיתשלפוקבדיו2עבלגרהבםיללחולפיוםיתשלפ

תאוןתנויתאםיתשלפוכיווינבירחאולואשירחא

המחלמהדבכתו3לואשינב‐‐עושיכלמתאובדניבא

4םירויהןמלחיותשקבםירומהוהאצמיולואשלע

ןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנלאלואשרמאיו

וילכאשנהבאאלויבוללעתהוהלאהםילרעהואבי

אריו5הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארייכ

6תמיוברחהלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכאשנ

ואריו7ותמודחיותיבלכווינבתשלשולואשתמיו

וינבולואשותמיכווסניכקמעברשאלארשישיאלכ

יהיו8םהבובשיוםיתשלפואביווסניוםהירעובזעיו

ואצמיוםיללחהתאטשפלםיתשלפואביותרחממ

‐והטישפיו9עבלגרהבםילפנוינבתאולואשתא

םיתשלפץראבוחלשיווילכתאוושארתאואשיו‐

תאומישיו10םעהתאו‐‐םהיבצעתארשבלביבס

11ןוגדתיבועקתותלגלגתאוםהיהלאתיבוילכ

םיתשלפושערשאלכתאדעלגשיבילכועמשיו

לואשתפוגתאואשיוליחשיאלכומוקיו12לואשל

םהיתומצעתאורבקיוהשיביםואיביווינבתפוגתאו

לואשתמיו13םימיתעבשומוציושביבהלאהתחת

רמשאלרשאהוהירבדלעהוהיבלעמרשאולעמב

והתימיוהוהיבשרדאלו14שורדלבואבלואשלםגו

ישיןבדיודלהכולמהתאבסיו

רמאלהנורבחדיודלאלארשילכוצבקיו11

םגםושלשםגלומתםג2ונחנאךרשבוךמצעהנה

לארשיתאאיבמהואיצומההתא‐‐ךלמלואשתויהב

תאימעתאהערתהתאךלךיהלאהוהירמאיו

לכואביו3לארשיימעלעדיגנהיהתהתאולארשי

דיודםהלתרכיוהנורבחךלמהלאלארשיינקז

לעךלמלדיודתאוחשמיוהוהיינפלןורבחבתירב

לכודיודךליו4לאומשדיבהוהירבדכלארשי

ץראהיבשייסוביהםשוסוביאיהםלשורילארשי

דכליוהנהאובתאלדיודלסובייבשיורמאיו5

‐דיודרמאיו6דיודריעאיהןויצתדצמתאדיוד

לעיורשלושארלהיהיהנושארביסוביהכמלכ‐

דיודבשיו7שארליהיוהיורצןבבאויהנושארב

ביבסמריעהןביו8דיודריעולוארקןכלעדצמב

9ריעהראשתאהיחיבאויוביבסהדעואולמהןמ

הלאו10ומעתואבצהוהיולודגוךולהדיודךליו

ותוכלמבומעםיקזחתמהדיודלרשאםירבגהישאר

11לארשילעהוהירבדכ‐‐וכילמהללארשילכםע

ינומכחןבםעבשידיודלרשאםירבגהרפסמהלאו

ותינחתאררועאוה‐‐)םישילשה(םישולשהשאר

רזעלאוירחאו12תחאםעפבללחתואמשלשלע

היהאוה13םירבגההשולשבאוהיחוחאהודודןב

המחלמלםשופסאנםיתשלפהוםימדספבדיודםע

ינפמוסנםעהוםירועשהאלמהדשהתקלחיהתו

תאוכיוהוליציוהקלחהךותבובציתיו14םיתשלפ

השולשודריו15הלודגהעושתהוהיעשויוםיתשלפ

תרעמלא‐‐דיודלארצהלעשארםישולשהןמ

זאדיודו16םיאפרקמעבהנחםיתשלפהנחמוםלדע

דיודואתיו17םחלתיבבזאםיתשלפביצנוהדוצמב

18רעשברשאםחלתיברובמםימינקשיימרמאיו

רובמםימובאשיוםיתשלפהנחמבהשלשהועקביו

הבאאלודיודלאואביוואשיורעשברשאםחלתיב

הלילחרמאיו19הוהילםתאךסניוםתותשלדיוד

התשאהלאהםישנאהםדהתאזתושעמיהלאמיל

םתותשלהבאאלוםואיבהםתושפנביכםתושפנב

אוהבאוייחאישבאו20םירובגהתשלשושעהלא

שלשלעותינחתאררועאוהוהשולשהשארהיה

השולשהןמ21השולשבםש)ולו(אלוללחתואמ

22אבאלהשולשהדעורשלםהליהיודבכנםינשב

לאצבקןמםילעפברליחשיאןבעדיוהיןבהינב

תאהכהודריאוהובאומלאיראינשתאהכהאוה

שיאהתאהכהאוהו23גלשהםויברובהךותביראה

תינחירצמהדיבוהמאבשמחהדמשיאירצמה

דימתינחהתאלזגיוטבשבוילאדריוםיגרארונמכ

עדיוהיןבוהינבהשעהלא24ותינחבוהגרהיוירצמה

דבכנונהםישולשהןמ25םירבגההשולשבםשולו
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ותעמשמלעדיודוהמישיואבאלהשלשהלאואוה

ודודןבןנחלאבאוייחאלאהשעםיליחהירובגו26

ןבאריע28ינולפהץלחירורההתומש27םחלתיבמ

יליעיתשחהיכבס29יתותנעהרזעיבאיעוקתהשקע

31יתפוטנההנעבןבדלחיתפטנהירהמ30יחוחאה

32ינתערפההינבןמינבינבתעבגמיבירןביתיא

ימורחבהתומזע33יתברעהלאיבאשעגילחנמירוח

הגשןבןתנויינוזגהםשהינב34ינבלעשהאבחילא

36רואןבלפילאיררההרכשןבםאיחא35יררהה

ןבירענילמרכהורצח37ינלפההיחאיתרכמהרפח

ינומעהקלצ39ירגהןברחבמןתניחאלאוי38יבזא

ירתיהאריע40היורצןבבאויילכאשניתרבהירחנ

ןבאנידע42ילחאןבדבזיתחההירוא41ירתיהברג

ןבןנח43םישלשוילעו‐‐ינבוארלשארינבוארהאזיש

לאועיועמשיתרתשעהאיזע44ינתמהטפשויוהכעמ

ירמשןבלאעידי45ירערעהםתוחינב)לאיעיו(

היושויויביריוםיוחמהלאילא46יציתהויחאאחיו

לאישעיודבועולאילא47יבאומההמתיוםענלאינב

היבצמה

ינפמרוצעדועגלקיצלדיודלאםיאבההלאו12

יקשנ2המחלמהירזעםירובגבהמהושיקןבלואש

‐תשקבםיצחבוםינבאבםילאמשמוםינימימתשק

ינבשאויורזעיחאשארה3ןמינבמלואשיחאמ‐

תומזעינבטלפו)לאיזיו(לאוזיויתעבגההעמשה

רובגינועבגההיעמשיו4יתתנעהאוהיוהכרבו

ןנחויולאיזחיוהימריוהםישלשהלעוםישלשב

והירמשוהילעבותומיריויזועלא5יתרדגהדבזויו

לארזעווהישיוהנקלא6)יפורחה(יפירחהוהיטפשו

ינבהידבזוהלאעויו7םיחרקה‐‐םעבשיורזעויו

דצמלדיודלאולדבנידגהןמו8רודגהןמםחרי

הנציכרע‐‐המחלמלאבצישנאליחהירבגהרבדמ

9רהמלםירההלעםיאבצכוםהינפהיראינפוחמרו

הנמשמ10ישלשהבאילאינשההידבעשארהרזע

יעבשהלאילאיששהיתע11ישמחההימרייעיברה

ירישעהוהימרי13יעישתהדבזלאינימשהןנחוי12

דחאאבצהישארדגינבמהלא14רשעיתשעינבכמ

ורבערשאםההלא15ףלאללודגהוןטקההאמל

ויתידגלכלעאלממאוהוןושארהשדחבןדריהתא

ברעמלוחרזמלםיקמעהלכתאוחירביו)ויתודג(

17דיודלדצמלדעהדוהיוןמינבינבןמואביו16

םתאבםולשלםאםהלרמאיוןעיוםהינפלדיודאציו

ינתומרלםאודחילבבלםכילעילהיהיינרזעלילא

18חכויווניתובאיהלאארייפכבסמחאלבירצל

)םישילשה(םישולשהשארישמעתאהשבלחורו

ךרזעלםולשוךלםולשםולשישיןבךמעודיודךל

דודגהישארבםנתיודיודםלבקיוךיהלאךרזעיכ

לואשלעםיתשלפםעואבבדיודלעולפנהשנממו19

םיתשלפינרסוהחלשהצעביכםרזעאלו‐‐המחלמל

ותכלב20לואשוינדאלאלופיונישארברמאל

לאעידיודבזויוחנדעהשנממוילעולפנגלקיצלא

רשאםיפלאהישאריתלצואוהילאודבזויולאכימו

ירובגיכדודגהלעדיודםעורזעהמהו21השנמל

ואביםויבםויתעליכ22אבצבםירשויהיוםלכליח

םיהלאהנחמכלודגהנחמלדע‐‐ורזעלדיודלע

דיודלעואבאבצלץולחהישארירפסמהלאו23

ינב24הוהייפכ‐‐וילאלואשתוכלמבסהלהנורבח

תואמהנומשוםיפלאתשש‐‐חמרוהנציאשנהדוהי

‐‐אבצלליחירובגןועמשינבןמ25אבציצולח

םיפלאתעברא‐‐יולהינבןמ26האמוםיפלאתעבש

תשלשומעוןרהאלדיגנהעדיוהיו27תואמששו

תיבוליחרובגרענקודצו28תואמעבשוםיפלא

לואשיחאןמינבינבןמו29םינשוםירשעםירשויבא

תרמשמםירמשםתיברמהנהדעוםיפלאתשלש

הנומשוףלאםירשעםירפאינבןמו30לואשתיב

יצחמו31םתובאתיבלתומשישנאליחירובג‐‐תואמ

תומשבובקנרשאףלארשעהנומשהשנמהטמ

הניביעדוירכששיינבמו32דיודתאךילמהלאובל

םיתאמםהישאר‐‐לארשיהשעיהמתעדלםיתעל

יכרעאבציאצויןולבזמ33םהיפלעםהיחאלכו

רדעלוףלאםישמח‐‐המחלמילכלכבהמחלמ



526אםימיהירבד

הנצבםהמעוףלאםירשילתפנמו34בלובלאלב

המחלמיכרעינדהןמו35ףלאהעבשוםישלשתינחו

יאצוירשאמו36תואמששוףלאהנומשוםירשע

ןדרילרבעמו37ףלאםיעברא‐‐המחלמךרעלאבצ

אבצילכלכבהשנמטבשיצחוידגהוינבוארהןמ

המחלמישנאהלאלכ38ףלאםירשעוהאמ‐‐המחלמ

ךילמהלהנורבחואבםלשבבלבהכרעמירדע

בללארשיתירשלכםגולארשילכלעדיודתא

םימידיודםעםשויהיו39דיודתאךילמהל‐‐דחא

םגו40םהיחאםהלוניכהיכםיתושוםילכאהשולש

םיאיבמילתפנוןולבזורכששידעםהילאםיבורקה

לכאמרקבבוםידרפבוםילמגבוםירומחבםחל

יכברל‐‐ןאצורקבוןמשוןייוםיקומצוםילבדחמק

לארשיבהחמש

לכל‐‐תואמהוםיפלאהירשםעדיודץעויו13

בוטםכילעםאלארשילהקלכלדיודרמאיו2דיגנ

םיראשנהוניחאלעהחלשנהצרפנוניהלאהוהיןמו

ירעבםיולהוםינהכהםהמעולארשיתוצראלכב

וניהלאןוראתאהבסנו3ונילאוצבקיוםהישרגמ

להקהלכורמאיו4לואשימיבוהנשרדאליכונילא

להקיו5םעהלכיניעברבדהרשייכןכתושעל

תמחאובלדעוםירצמרוחישןמלארשילכתאדיוד

דיודלעיו6םירעיתירקמםיהלאהןוראתאאיבהל

הדוהילרשאםירעיתירקלאהתלעבלארשילכו

‐םיבורכהבשויהוהיםיהלאהןוראתאםשמתולעהל

לעםיהלאהןוראתאוביכריו7םשארקנרשא‐

הלגעבםיגהנויחאואזעובדניבאתיבמהשדחהלגע

לכב‐‐םיהלאהינפלםיקחשמלארשילכודיודו8

םיתלצמבוםיפתבוםילבנבותורנכבוםירישבוזע

ודיתאאזעחלשיוןדיכןרגדעואביו9תורצצחבו

הוהיףארחיו10רקבהוטמשיכ‐‐ןוראהתאזחאל

םשתמיוןוראהלעודיחלשרשאלעוהכיואזעב

אזעבץרפהוהיץרפיכדיודלרחיו11םיהלאינפל

ארייו12הזהםויהדעאזעץרפאוההםוקמלארקיו

ילאאיבאךיהרמאלאוההםויבםיהלאהתאדיוד

וילאןוראהתאדיודריסהאלו13םיהלאהןוראתא

בשיו14יתגהםדאדבעתיבלאוהטיודיודריעלא

השלש‐‐ותיבבםדאדבעתיבםעםיהלאהןורא

רשאלכתאוםדאדבעתיבתאהוהיךרביוםישדח

ול

לאםיכאלמרצךלמ)םרוח(םריחחלשיו14

ולתונבל‐‐םיצעישרחוריקישרחוםיזראיצעודיוד

יכלארשילעךלמלהוהיוניכהיכדיודעדיו2תיב

חקיו3לארשיומערובעבותוכלמהלעמלתאשנ

תונבוםינבדועדיודדלויוםלשוריבםישנדועדיוד

עומשםלשוריבולויהרשאםידוליהתומשהלאו4

6טלפלאועושילאורחביו5המלשוןתנבבושו

8טלפילאועדילעבועמשילאו7עיפיוגפנוהגנו

לארשילכלעךלמלדיודחשמניכםיתשלפועמשיו

אציודיודעמשיודיודתאשקבלםיתשלפלכולעיו

10םיאפרקמעבוטשפיוואבםיתשלפו9םהינפל

םייתשלפלעהלעאה‐‐רמאלםיהלאבדיודלאשיו

םיתתנוהלעהוהיולרמאיוידיבםתתנו)םיתשלפ(

רמאיודיודםשםכיוםיצרפלעבבולעיו11ךדיב

ןכלעםימץרפכידיביביואתאםיהלאהץרפדיוד

םשובזעיו12םיצרפלעב‐‐אוההםוקמהםשוארק

דועופיסיו13שאבופרשיודיודרמאיוםהיהלאתא

םיהלאבדיודדועלאשיו14קמעבוטשפיוםיתשלפ

םהילעמבסהםהירחאהלעתאלםיהלאהולרמאיו

לוקתאךעמשכיהיו15םיאכבהלוממםהלתאבו

אצייכהמחלמבאצתזא‐‐םיאכבהישארבהדעצה

שעיו16םיתשלפהנחמתאתוכהלךינפלםיהלאה

םיתשלפהנחמתאוכיוםיהלאהוהוצרשאכדיוד

תוצראהלכבדיודםשאציו17הרזגדעוןועבגמ

םיוגהלכלעודחפתאןתנהוהיו

ןוראלםוקמןכיודיודריעבםיתבולשעיו15

תאתאשלאלדיודרמאזא2להאולטיוםיהלאה

תאשלהוהירחבםביכםיולהםאיכםיהלאהןורא

תאדיודלהקיו3םלועדע‐‐ותרשלוהוהיןוראתא

לאהוהיןוראתאתולעהלםלשורילאלארשילכ
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תאוןרהאינבתאדיודףסאיו4ולןיכהרשאומוקמ

םירשעוהאמויחאורשהלאירוא‐‐תהקינבל5םיולה

םירשעוםיתאמויחאורשההישע‐‐יררמינבל6

8םישלשוהאמויחאורשהלאוי‐‐םושרגינבל7

ינבל9םיתאמויחאורשההיעמש‐‐ןפצילאינבל

לאיזעינבל10םינומשויחאורשהלאילא‐‐ןורבח

דיודארקיו11רשעםינשוהאמויחאו‐‐רשהבדנימע

הישעלאירואלםיוללוםינהכהרתיבאלוקודצל

םתאםהלרמאיו12בדנימעולאילאוהיעמשלאויו

םתילעהוםכיחאוםתאושדקתהםיוללתובאהישאר

יכ13וליתוניכהלאלארשייהלאהוהיןוראתא

אליכונבוניהלאהוהיץרפ‐‐םתאאלהנושארבמל

תולעהלםיולהוםינהכהושדקתיו14טפשמכוהנשרד

תאםיולהינבואשיו15לארשייהלאהוהיןוראתא

םפתכב‐‐הוהירבדכהשמהוצרשאכםיהלאהןורא

דימעהלםיולהירשלדיודרמאיו16םהילעתוטמב

תורנכוםילבנרישילכבםיררשמהםהיחאתא

ודימעיו17החמשללוקבםירהלםיעימשמ‐‐םיתלצמו

ןמווהיכרבןבףסאויחאןמולאויןבןמיהתאםיולה

םהיחאםהמעו18והישוקןבןתיאםהיחאיררמינב

ינעולאיחיותומרימשולאיזעיוןבוהירכזםינשמה

והינקמווהלפילאווהיתתמווהישעמווהינבובאילא

ןמיהםיררשמהו19םירעשה‐‐לאיעיוםדאדבעו

הירכזו20עימשהלתשחנםיתלצמב‐‐ןתיאוףסא

והישעמובאילאוינעולאיחיותומרימשולאיזעו

והלפילאווהיתתמו21תומלעלעםילבנב‐‐והינבו

לעתורנכב‐‐והיזזעולאיעיוםדאדבעווהינקמו

רסי‐‐אשמבםיולהרשוהיננכו22חצנלתינימשה

ןוראלםירעשהנקלאוהיכרבו23אוהןיבמיכאשמב

והינבווהירכזוישמעולאנתנוטפשויווהינבשו24

תורצצחב)םירצחמ(םירצצחמםינהכהרזעילאו

ןוראלםירעשהיחיוםדאדבעוםיהלאהןוראינפל

םיכלההםיפלאהירשולארשיינקזודיודיהיו25

‐‐םדאדבעתיבןמהוהיתירבןוראתאתולעהל

ןוראיאשנםיולהתאםיהלאהרזעביהיו26החמשב

27םיליאהעבשוםירפהעבשוחבזיוהוהיתירב

תאםיאשנהםיולהלכוץובליעמבלברכמדיודו

לעוםיררשמהאשמהרשההיננכוםיררשמהוןוראה

תירבןוראתאםילעמלארשילכו28דבדופאדיוד

םיתלצמבותורצצחבורפושלוקבוהעורתבהוהי

אבהוהיתירבןוראיהיו29תורנכוםילבנבםיעמשמ

ןולחהדעבהפקשנלואשתבלכימודיודריעדע

הבלבולזבתוקחשמודקרמדיודךלמהתאארתו

ךותבותאוגיציוםיהלאהןוראתאואיביו16

םימלשותולעובירקיודיודולהטנרשאלהאה

םימלשהוהלעהתולעהמדיודלכיו2םיהלאהינפל

לארשישיאלכלקלחיו3הוהיםשבםעהתאךרביו

4השישאורפשאוםחלרככשיאל‐‐השאדעושיאמ

ריכזהלוםיתרשמ‐‐םיולהןמהוהיןוראינפלןתיו

שארהףסא5לארשייהלאהוהילללהלותודוהלו

היתתמולאיחיותומרימשולאיעיהירכזוהנשמו

םילבנילכבלאיעיוםדאדבעווהינבובאילאו

לאיזחיווהינבו6עימשמםיתלצמבףסאותורנכבו

םיהלאהתירבןוראינפלדימתתורצצחב‐‐םינהכה

‐‐הוהילתודהלשארבדיודןתנזאאוההםויב7

ועידוה‐‐ומשבוארקהוהילודוה8ויחאוףסאדיב

לכבוחיש‐‐ולורמזולוריש9ויתלילעםימעב

ישקבמבלחמשי‐‐ושדקםשבוללהתה10ויתאלפנ

ורכז12דימתוינפושקב‐‐וזעוהוהיושרד11הוהי

ערז13והיפיטפשמוויתפמ‐‐השערשאויתאלפנ

‐וניהלאהוהיאוה14ויריחבבקעיינב‐‐ודבעלארשי

רבד‐‐ותירבםלועלורכז15ויטפשמץראהלכב‐

ותעובשו‐‐םהרבאתאתרכרשא16רודףלאלהוצ

תירבלארשיל‐‐קחלבקעילהדימעיו17קחציל

19םכתלחנלבח‐‐ןענכץראןתאךלרמאל18םלוע

וכלהתיו20הבםירגוטעמכ‐‐רפסמיתמםכתויהב

שיאלחינהאל21רחאםעלאהכלמממו‐‐יוגלאיוגמ

‐‐יחישמבועגתלא22םיכלמםהילעחכויו‐‐םקשעל

ורשב‐‐ץראהלכהוהילוריש23וערתלאיאיבנבו

‐‐ודובכתאםיוגבורפס24ותעושיםוילאםוימ
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‐דאמללהמוהוהילודגיכ25ויתאלפנםימעהלכב

םימעהיהלאלכיכ26םיהלאלכלעאוהארונו‐

זע‐‐וינפלרדהודוה27השעםימשהוהיו‐‐םילילא

ובה‐‐םימעתוחפשמהוהילובה28ומקמבהודחו

החנמואשומשדובכהוהילובה29זעודובכהוהיל

וליח30שדקתרדהבהוהילווחתשה‐‐וינפלואבו

וחמשי31טומתלבלבתןוכתףא‐‐ץראהלכוינפלמ

32ךלמהוהיםיוגבורמאיו‐‐ץראהלגתוםימשה

זא33וברשאלכוהדשהץלעי‐‐ואולמוםיהםערי

ץראהתאטופשלאביכ‐‐הוהיינפלמרעיהיצעוננרי

‐‐ורמאו35ודסחםלועליכ‐‐בוטיכהוהילודוה34

תודהלםיוגהןמונליצהוונצבקוונעשייהלאונעישוה

יהלאהוהיךורב36ךתלהתבחבתשהלךשדקםשל

‐ןמאםעהלכורמאיוםלעהדעוםלועהןמ‐‐לארשי

הוהיתירבןוראינפלםשבזעיו37הוהילללהו‐

םוירבדל‐‐דימתןוראהינפלתרשלויחאלוףסאל

דבעוהנומשוםיששםהיחאוםדאדבעו38ומויב

ןהכהקודצתאו39םירעשלהסחוןותידיןבםדא

ןועבגברשאהמבב‐‐הוהיןכשמינפלםינהכהויחאו

‐‐דימתהלעהחבזמלעהוהילתולעתולעהל40

הוצרשאהוהיתרותבבותכהלכלוברעלורקבל

םירורבהראשוןותודיוןמיהםהמעו41לארשילע

42ודסחםלועליכהוהילתודהל‐‐תומשבובקנרשא

םיעימשמלםיתלצמותורצצחןותודיוןמיהםהמעו

לכוכליו43רעשלןותודיינבוםיהלאהרישילכו

ותיבתאךרבלדיודבסיוותיבלשיאםעה

לאדיודרמאיוותיבבדיודבשירשאכיהיו17

תירבןוראוםיזראהתיבבבשוייכנאהנהאיבנהןתנ

רשאלכדיודלאןתנרמאיו2תועיריתחתהוהי

אוהההלילביהיו3ךמעםיהלאהיכהשעךבבלב

דיודלאתרמאוךל4רמאלןתנלאםיהלארבדיהיו

5תבשלתיבהילהנבתהתאאלהוהירמאהכידבע

לארשיתאיתילעהרשאםויהןמתיבביתבשיאליכ

לכב6ןכשממולהאלאלהאמהיהאוהזהםויהדע

דחאתאיתרבדרבדהלארשילכביתכלהתהרשא

המלרמאלימעתאתוערליתיוצרשאלארשייטפש

ידבעלרמאתהכהתעו7םיזראתיבילםתינבאל

הונהןמךיתחקלינאתואבצהוהירמאהכדיודל

היהאו8לארשיימעלעדיגנתויהל‐‐ןאצהירחאןמ

ךינפמךיביואלכתאתירכאותכלהרשאלכבךמע

יתמשו9ץראברשאםילודגהםשכםשךליתישעו

זגריאלוויתחתןכשווהיתעטנולארשיימעלםוקמ

10הנושארברשאכותלבלהלועינבופיסויאלודוע

יתענכהולארשיימעלעםיטפשיתיוצרשאםימימלו

היהו11הוהיךלהנביתיבוךלדגאוךיביואלכתא

ךערזתאיתומיקהוךיתבאםעתכללךימיואלמיכ

אוה12ותוכלמתאיתוניכהוךינבמהיהירשאךירחא

ולהיהאינא13םלועדעואסכתאיתננכותיבילהנבי

רשאכומעמריסאאלידסחוןבלילהיהיאוהובאל

יתיבבוהיתדמעהו14ךינפלהיהרשאמיתוריסה

15םלועדעןוכנהיהיואסכוםלועהדעיתוכלמבו

ןתנרבדןכ‐‐הזהןוזחהלככוהלאהםירבדהלככ

רמאיוהוהיינפלבשיודיודךלמהאביו16דיודלא

םלהדעינתאיבהיכיתיבימוםיהלאהוהיינאימ

ךדבעתיבלערבדתוםיהלאךיניעבתאזןטקתו17

םיהלאהוהי‐‐הלעמהםדאהרותכינתיארוקוחרמל

התאוךדבעתאדובכלךילאדיודדועףיסויהמ18

תישעךבלכוךדבערובעב‐‐הוהי19תעדיךדבעתא

20תולדגהלכתאעידהלתאזההלודגהלכתא

ונעמשרשאלכבךתלוזםיהלאןיאוךומכןיאהוהי

ךלהרשאץראבדחאיוגלארשיךמעכימו21ונינזאב

‐‐תוארנותולדגםשךלםושלםעולתודפלםיהלאה

ןתתו22םיוגםירצממתידפרשאךמעינפמשרגל

תייההוהיהתאוםלועדע‐‐םעלךללארשיךמעתא

לעתרבדרשארבדה‐‐הוהיהתעו23םיהלאלםהל

תרבדרשאכהשעוםלועדעןמאיותיבלעוךדבע

תואבצהוהי‐‐רמאלםלועדעךמשלדגיוןמאיו24

ןוכנךדבעדיודתיבולארשילםיהלאלארשייהלא

תונבלךדבעןזאתאתילגיהלאהתאיכ25ךינפל

התעו26ךינפלללפתהלךדבעאצמןכלעתיבול
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הבוטהךדבעלערבדתוםיהלאהאוההתאהוהי

תויהלךדבעתיבתאךרבלתלאוההתעו27תאזה

םלועלךרבמותכרבהוהיהתאיכךינפלםלועל

םעינכיוםיתשלפתאדיודךיוןכירחאיהיו18

באומתאךיו2םיתשלפדימהיתנבותגתאחקיו

תאדיודךיו3החנמיאשנדיודלםידבעבאומויהיו

רהנבודיביצהלותכלבהתמחהבוצךלמרזעדדה

םיפלאתעבשובכרףלאונממדיודדכליו4תרפ

לכתאדיודרקעיוילגרשיאףלאםירשעוםישרפ

קשמרדםראאביו5בכרהאמונממרתויובכרה

םירשעםראבדיודךיוהבוצךלמרזעדדהלרוזעל

םראיהיוקשמרדםראבדיודםשיו6שיאףלאםינשו

לכבדיודלהוהיעשויוהחנמיאשנםידבעדיודל

לעויהרשאבהזהיטלשתאדיודחקיו7ךלהרשא

ירעןוכמותחבטמו8םלשוריםאיביורזעדדהידבע

המלשהשעהבדאמהברתשחנדיודחקלרזעדדה

עמשיו9תשחנהילכתאוםידומעהתאותשחנהםיתא

רזעדדהליחלכתאדיודהכהיכתמחךלמועת

דיודךלמהלאונבםרודהתאחלשיו10הבוצךלמ

םחלנרשאלעוכרבלוםולשלול)לאשל(לואשל

רזעדדההיהועתתומחלמשיאיכ‐‐והכיורזעדדהב

ךלמהשידקהםתאםג11תשחנו‐‐ףסכובהזילכלכו

‐‐םיוגהלכמאשנרשאבהזהוףסכהםעהוהילדיוד

12קלמעמוםיתשלפמוןומעינבמובאוממוםודאמ

הנומשחלמהאיגבםודאתאהכההיורצןבישבאו

םודאלכויהיוםיביצנםודאבםשיו13ףלארשע

14ךלהרשאלכבדיודתאהוהיעשויודיודלםידבע

‐‐הקדצוטפשמהשעיהיולארשילכלעדיודךלמיו

ןבטפשוהיואבצהלעהיורצןבבאויו15ומעלכל

ןבךלמיבאובוטיחאןבקודצו16ריכזמדוליחא

לעעדיוהיןבוהינבו17רפוסאשושוםינהכרתיבא

ךלמהדילםינשארהדיודינבויתלפהויתרכה

ךלמיוןומעינבךלמשחנתמיוןכירחאיהיו19

שחנןבןונחםעדסחהשעאדיודרמאיו2ויתחתונב

ומחנלםיכאלמדיודחלשיודסחימעויבאהשעיכ

‐‐ןונחלאןומעינבץראלאדיודידבעואביוויבאלע

תאדיודדבכמהןונחלןומעינבירשורמאיו3ומחנל

רקחלרובעבאלהםימחנמךלחלשיכךיניעבךיבא

ןונחחקיו4ךילאוידבעואבץראהלגרלוךפהלו

דעיצחבםהיודמתאתרכיוםחלגיודיודידבעתא

םישנאהלעדיודלודיגיווכליו5םחלשיוהעשפמה

רמאיודאמםימלכנםישנאהויהיכםתארקלחלשיו

6םתבשוםכנקזחמצירשאדעוחריבובשךלמה

ינבוןונחחלשיודיודםעושאבתהיכןומעינבואריו

ןמוםירהנםראןמםהלרכשלףסכרככףלאןומע

םהלורכשיו7םישרפובכרהבוצמוהכעמםרא

ומעתאוהכעמךלמתאובכרףלאםישלשוםינש

םהירעמופסאנןומעינבואבדימינפלונחיוואביו

תאובאויתאחלשיודיודעמשיו8המחלמלואביו

המחלמוכרעיוןומעינבואציו9םירובגהאבצלכ

10הדשבםדבלואברשאםיכלמהוריעהחתפ

רוחאוםינפ‐‐וילאהמחלמהינפהתיהיכבאויאריו

11םראתארקלךרעיולארשיברוחבלכמרחביו

תארקלוכרעיוויחאישבאדיבןתנםעהרתיתאו

ילתייהו‐‐םראינממקזחתםארמאיו12ןומעינב

קזח13ךיתעשוהוךממוקזחיןומעינבםאוהעושתל

בוטההוהיווניהלאירעדעבוונמעדעבהקזחתנו

‐‐םראינפלומערשאםעהובאוישגיו14השעיויניעב

םראסניכוארןומעינבו15וינפמוסוניוהמחלמל

באויאביוהריעהואביוויחאישבאינפמםהםגוסוניו

וחלשיולארשיינפלופגניכםראאריו16םלשורי

ךפושורהנהרבעמרשאםראתאואיצויוםיכאלמ

תאףסאיודיודלדגיו17םהינפלרזעדדהאבצרש

םהלאךרעיוםהלאאביוןדריהרבעיולארשילכ

סניו18ומעומחליוהמחלמםראתארקלדיודךרעיו

םיפלאתעבשםראמדיודגרהיולארשיינפלמםרא

אבצהרשךפושתאוילגרשיאףלאםיעבראובכר

לארשיינפלופגניכרזעדדהידבעואריו19תימה

תאעישוהלםראהבאאלווהדבעיודיודםעומילשיו

דועןומעינב
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גהניוםיכלמהתאצתעלהנשהתבושתתעליהיו20

אביוןומעינבץראתאתחשיואבצהליחתאבאוי

הברתאבאויךיוםלשוריבבשידיודוהברתארציו

ושארלעמםכלמתרטעתאדיודחקיו2הסרהיו

שארלעיהתוהרקיןבאהבובהזרככלקשמהאצמיו

רשאםעהתאו3דאמהברהאיצוהריעהללשודיוד

תורגמבולזרבהיצירחבוהרגמברשיואיצוההב

לכודיודבשיוןומעינבירעלכלדיודהשעיןכו

רזגבהמחלמדמעתוןכירחאיהיו4םלשוריםעה

ידילימיפסתאיתשחהיכבסהכהזאםיתשלפםע

ךיוםיתשלפתאהמחלמדועיהתו5וענכיו‐‐םיאפרה

ץעו‐‐יתגהתילגיחאימחלתא)ריעי(רועיןבןנחלא

יהיותגבהמחלמדועיהתו6םיגרארונמכותינח

אוהםגועבראוםירשעששוששויתעבצאוהדמשיא

ןבןתנוהיוהכיולארשיתאףרחיו7אפרהלדלונ

דיבולפיותגבאפרהלודלונלא8דיודיחאאעמש

וידבעדיבודיוד

תונמלדיודתאתסיולארשילעןטשדמעיו21

םעהירשלאובאוילאדיודרמאיו2לארשיתא

ואיבהוןדדעועבשראבמלארשיתאורפסוכל

לעהוהיףסויבאוירמאיו3םרפסמתאהעדאוילא

ינדאלםלכךלמהינדאאלה‐‐םימעפהאמםהכומע

המשאלהיהיהמלינדאתאזשקביהמלםידבעל

באויאציובאוילעקזחךלמהרבדו4לארשיל

תאבאויןתיו5םלשוריאביולארשילכבךלהתיו

ףלאלארשילכיהיודיודלאםעהדקפמרפסמ

עבראהדוהיוברחףלששיאףלאהאמוםיפלא

ןמינבויולו6ברחףלששיאףלאםיעבשותואמ

7באויתאךלמהרבדבעתניכםכותבדקפאל

8לארשיתאךיוהזהרבדהלעםיהלאהיניעבעריו

יתישערשאדאמיתאטחםיהלאהלאדיודרמאיו

יכךדבעןוועתאאנרבעההתעוהזהרבדהתא

רמאלדיודהזחדגלאהוהירבדיו9דאמיתלכסנ

שולשהוהירמאהכרמאלדיודלאתרבדוךל10

11ךלהשעאוהנהמתחאךלרחבךילעהטנינא

12ךללבקהוהירמאהכולרמאיודיודלאדגאביו

ינפמהפסנםישדחהשלשםאובערםינששולשםא

ברחםימיתשלשםאותגשמלךיביואברחוךירצ

לובגלכבתיחשמהוהיךאלמוץראברבדוהוהי

רמאיו13רבדיחלשתאבישאהמהארהתעולארשי

םיבריכהוהידיבאנהלפאדאמילרצדגלאדיוד

רבדהוהיןתיו14לפאלאםדאדיבודאמוימחר

חלשיו15שיאףלאםיעבשלארשימלפיולארשיב

הארתיחשהכוהתיחשהלםלשורילךאלמםיהלאה

ברתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלעםחניוהוהי

יסוביהןנראןרגםעדמעהוהיךאלמוךדיףרההתע

דמעהוהיךאלמתאאריוויניעתאדיודאשיו16

היוטנודיבהפולשוברחוםימשהןיבוץראהןיב

לעםיקשבםיסכמםינקזהודיודלפיוםלשורילע

יתרמאינאאלהםיהלאהלאדיודרמאיו17םהינפ

יתוערהערהויתאטחרשאאוהינאוםעבתונמל

תיבבויבךדיאניהתיהלאהוהיושעהמןאצההלאו

דגלארמאהוהיךאלמו18הפגמלאלךמעבויבא

הוהילחבזמםיקהלדיודהלעייכדיודלרמאל

רבדרשאדגרבדבדיודלעיו19יסביהןנראןרגב

תעבראוךאלמהתאאריוןנראבשיו20הוהיםשב

דעדיודאביו21םיטחשדןנראוםיאבחתמומעוינב

וחתשיוןרגהןמאציודיודתאאריוןנראטביוןנרא

ילהנתןנראלאדיודרמאיו22הצראםיפאדיודל

והנתאלמףסכבהוהילחבזמובהנבאוןרגהםוקמ

דיודלאןנרארמאיו23םעהלעמהפגמהרצעתויל

יתתנהארויניעבבוטהךלמהינדאשעיוךלחק

‐‐החנמלםיטחהוםיצעלםיגרומהותולעלרקבה

הנקיכאלןנראלדיודךלמהרמאיו24יתתנלכה

תולעהוהוהילךלרשאאשאאליכאלמףסכבהנקא

בהזילקשםוקמבןנראלדיודןתיו25םנחהלוע

לעיוהוהילחבזמדיודםשןביו26תואמששלקשמ

םימשהןמשאבוהנעיוהוהילאארקיוםימלשותולע

וברחבשיוךאלמלהוהירמאיו27הלעהחבזמלע

הוהיוהנעיכדיודתוארב‐‐איההתעב28הנדנלא
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רשאהוהיןכשמו29םשחבזיויסוביהןנראןרגב

המבבאיההתעב‐‐הלועהחבזמורבדמבהשמהשע

םיהלאשרדלוינפלתכללדיודלכיאלו30ןועבגב

הוהיךאלמברחינפמ‐‐תעבניכ

הזוםיהלאההוהיתיבאוההז‐‐דיודרמאיו22

תאסונכל‐‐דיודרמאיו2לארשילהלעלחבזמ

ינבאבוצחלםיבצחדמעיולארשיץראברשאםירגה

םירמסמלברללזרבו3םיהלאהתיבתונבלתיזג

תשחנודיודןיכה‐‐תורבחמלוםירעשהתותלדל

ואיבהיכרפסמןיאלםיזראיצעו4לקשמןיאברל

רמאיו5דיודל‐‐ברלםיזראיצעםירצהוםינדיצה

לידגהלהוהילתונבלתיבהוךרורענינבהמלשדיוד

אנהניכאתוצראהלכלתראפתלוםשלהלעמל

ונבהמלשלארקיו6ותומינפלברלדיודןכיוול

דיודרמאיו7לארשייהלאהוהילתיבתונבלוהוציו

תיבתונבליבבלםעהיהינא‐‐)ינב(ונבהמלשל

ברלםדרמאלהוהירבדילעיהיו8יהלאהוהיםשל

‐ימשלתיבהנבתאלתישעתולדגתומחלמותכפש

דלונןבהנה9ינפלהצראתכפשםיברםימדיכ‐

ויביואלכמוליתוחינהוהחונמשיאהיהיאוהךל

לעןתאטקשוםולשוומשהיהיהמלשיכביבסמ

ילהיהיאוהוימשלתיבהנביאוה10וימיבלארשי

‐‐לארשילעותוכלמאסכיתוניכהובאלולינאוןבל

תינבותחלצהוךמעהוהייהיינבהתע11םלועדע

ךלןתיךא12ךילערבדרשאכךיהלאהוהיתיב

תרותתארומשלולארשילעךוציוהניבולכשהוהי

תאתושעלרומשתםא‐‐חילצתזא13ךיהלאהוהי

לעהשמתאהוהיהוצרשאםיטפשמהתאוםיקחה

יינעבהנהו14תחתלאואריתלאץמאוקזחלארשי

ףלאףסכוףלאהאמםירככבהזהוהיתיבליתוניכה

ברליכלקשמןיאלזרבלותשחנלוםירככםיפלא

ךמעו15ףיסותםהילעויתוניכהםינבאוםיצעוהיה

םכחלכוץעוןבאישרחוםיבצח‐‐הכאלמישעברל

ןיאלזרבלותשחנלוףסכלבהזל16הכאלמלכב

לכלדיודוציו17ךמעהוהייהיוהשעוםוקרפסמ

םכיהלאהוהיאלה18ונבהמלשלרזעללארשיירש

ץראהיבשיתאידיבןתניכביבסמםכלחינהוםכמע

ונתהתע19ומעינפלוהוהיינפלץראההשבכנו

ונבוומוקוםכיהלאהוהילשורדלםכשפנוםכבבל

הוהיתירבןוראתאאיבהלםיהלאההוהישדקמתא

הוהיםשלהנבנהתיבלםיהלאהשדקילכו

ונבהמלשתאךלמיוםימיעבשוןקזדיודו23

םינהכהולארשיירשלכתאףסאיו2לארשילע

יהיוהלעמוהנשםישלשןבמםיולהורפסיו3םיולהו

4ףלאהנומשוםישלשםירבגלםתלגלגלםרפסמ

העבראוםירשעהוהיתיבתכאלמלעחצנלהלאמ

םיפלאתעבראו5םיפלאתששםיטפשוםירטשוףלא

םילכבהוהילםיללהמםיפלאתעבראוםירעש

ינבלתוקלחמדיודםקלחיו6ללהליתישערשא

8יעמשוןדעלינשרגל7יררמותהקןושרגליול

ינב9השלש‐‐לאויוםתזולאיחישארהןדעלינב

הלאהשלש‐‐ןרהולאיזחו)תימלש(תומלשיעמש

שועיואניזתחי‐‐יעמשינבו10ןדעללתובאהישאר

שארהתחייהיו11העבראיעמשינבהלאהעירבו

תיבלויהיוםינבוברהאלהעירבושועיוינשההזיזו

ןורבחרהציםרמעתהקינב12תחאהדקפלבא

לדביוהשמוןרהאםרמעינב13העברא‐‐לאיזעו

‐‐םלועדעוינבואוהםישדקשדקושידקהלןרהא

םלועדעומשבךרבלוותרשלהוהיינפלריטקהל

יולהטבשלעוארקיוינב‐‐םיהלאהשיאהשמו14

לאובשםושרגינב16רזעילאוםושרגהשמינב15

היהאלושארההיבחררזעילאינבויהיו17שארה

18הלעמלוברהיבחרינבוםירחאםינברזעילאל

שארהוהירי‐‐ןורבחינב19שארהתימלשרהציינב

20יעיברהםעמקיוישילשהלאיזחיינשההירמא

יררמינב21ינשההישיושארההכימ‐‐לאיזעינב

רזעלאתמיו22שיקורזעלאילחמינבישומוילחמ

םהיחאשיקינבםואשיותונבםאיכםינבולויהאלו

הלא24השולש‐‐תומריורדעוילחמישומינב23

םהידוקפלתובאהישארםהיתובאתיבליולינב
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תיבתדבעלהכאלמההשעםתלגלגלתומשרפסמב

חינהדיודרמאיכ25הלעמוהנשםירשעןבמ‐‐הוהי

םלועלדעםלשוריבןכשיוומעללארשייהלאהוהי

וילכלכתאוןכשמהתאתאשלןיא‐‐םיוללםגו26

רפסמהמהםינורחאהדיודירבדביכ27ותדבעל

םדמעמיכ28הלעמלוהנשםירשעןבמיולינב

לעותורצחהלעהוהיתיבתדבעלןרהאינבדיל

תיבתדבעהשעמו‐‐שדקלכלתרהטלעותוכשלה

יקיקרלוהחנמלתלסלותכרעמהםחללו29םיהלאה

30הדמוהרושמלכלותכברמלותבחמלותוצמה

ברעלןכוהוהילללהלותודהלרקבברקבבדמעלו

םישדחלתותבשלהוהילתולעתולעהלכלו31

הוהיינפלדימתםהילעטפשמכרפסמב‐‐םידעמלו

שדקהתרמשמתאודעומלהאתרמשמתאורמשו32

הוהיתיבתדבעל‐‐םהיחאןרהאינבתרמשמו

אוהיבאובדנ‐‐ןרהאינבםתוקלחמןרהאינבלו24

םהיבאינפלאוהיבאובדנתמיו2רמתיאורזעלא

םקלחיו3רמתיאורזעלאונהכיוםהלויהאלםינבו

רמתיאינבןמךלמיחאורזעלאינבןמקודצו‐‐דיוד

ישארלםיבררזעלאינבואצמיו4םתדבעבםתדקפל

םישאררזעלאינבלםוקלחיו‐‐רמתיאינבןמםירבגה

םתובאתיבלרמתיאינבלורשעהששתובאתיבל

ויהיכהלאםעהלאתולרוגבםוקלחיו5הנומש

רמתיאינבבורזעלאינבמםיהלאהירשושדקירש

ינפליולהןמרפוסהלאנתנןבהיעמשםבתכיו6

רתיבאןבךלמיחאוןהכהקודצוםירשהוךלמה

זחאדחאבאתיב‐‐םיוללוםינהכלתובאהישארו

ןושארהלרוגהאציו7רמתיאלזחאזחאורזעלאל

םירעשלישילשהםרחל8ינשההיעדילביריוהיל

ץוקהל10יששהןמימלישימחההיכלמל9יעברה

והינכשליעשתהעושיל11ינימשההיבאליעבשה

רשעםינשםיקילרשעיתשעבישילאל12ירשעה

14רשעהעבראבאבשילרשעהשלשהפחל13

העבשריזחל15רשעהששרמאלרשעהשמחהגלבל

רשעהעשתהיחתפל16רשעהנומשץצפהלרשע

םינשלומגלםירשעודחאןיכיל17םירשעהלאקזחיל

העבראוהיזעמלםירשעוהשלשוהילדל18םירשעו

הוהיתיבלאובלםתדבעלםתדקפהלא19םירשעו

יהלאהוהיוהוצרשאכםהיבאןרהאדיבםטפשמכ

לאבושםרמעינבלםירתונהיולינבלו20לארשי

והיבחרינבל‐‐והיבחרל21והידחילאבושינבל

תחיתומלשינבלתומלשירהציל22הישישארה

םעמקיישילשהלאיזחיינשהוהירמאוהיריינבו23

)רימש(רומשהכימינבלהכימלאיזעינב24יעיברה

יררמינב26והירכזהישיינבלהישיהכימיחא25

ונבוהיזעיל‐‐יררמינב27ונבוהיזעיינבישומוילחמ

ולהיהאלורזעלאילחמל28ירבעורוכזוםהשו

ילחמישומינבו30לאמחרישיקינבשיקל29םינב

31םהיתבאתיבלםיולהינבהלאתומיריורדעו

ינפלןרהאינבםהיחאתמעלתולרוגםהםגוליפיו

םינהכלתובאהישארוךלמיחאוקודצוךלמהדיוד

ןטקהויחאתמעלשארהתובא‐‐םיוללו

ףסאינבלהדבעלאבצהירשודיודלדביו25

םילבנבתורנכב)םיאבנה(םיאיבנהןותודיוןמיהו

2םתדבעלהכאלמישנאםרפסמיהיוםיתלצמבו

לעףסאינב‐‐הלארשאוהינתנוףסויורוכזףסאינבל

ןותודיינב‐‐ןותודיל3ךלמהידילעאבנהףסאדי

ידילעהששוהיתתמווהיבשחוהיעשיוירצווהילדג

הוהילללהותודהלעאבנהרונכבןותודיםהיבא

לאובשלאיזעוהינתמוהיקבןמיהינב‐‐ןמיהל4

רזעיתממרויתלדגהתאילאיננחהיננחתומיריו

םינבהלאלכ5תאיזחמריתוהיתולמהשקבשי

ןתיוןרקםירהל‐‐םיהלאהירבדבךלמההזחןמיהל

לכ6שולשתונבו‐‐רשעהעבראםינבןמיהלםיהלאה

םילבנםיתלצמבהוהיתיברישבםהיבאידילעהלא

ףסאךלמהידילע‐‐םיהלאהתיבתדבעלתורנכו

רישידמלמםהיחאםעםרפסמיהיו7ןמיהוןותודיו

וליפיו8הנומשוםינומשםיתאמ‐‐ןיבמהלכהוהיל

דימלתםעןיבמ‐‐לודגכןטקכתמעלתרמשמתולרוג

‐‐ינשהוהילדגףסויל‐‐ףסאלןושארהלרוגהאציו9
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ויחאווינברוכזישלשה10רשעםינשוינבוויחאואוה

12רשעםינשויחאווינב‐‐ירציליעיברה11רשעםינש

והיקביששה13רשעםינשויחאווינבוהינתנישימחה

ויחאווינבהלארשייעבשה14רשעםינשויחאווינב

רשעםינשויחאווינבוהיעשיינימשה15רשעםינש

ירישעה17רשעםינשויחאווינבוהינתמיעישתה16

וינבלארזערשעיתשע18רשעםינשויחאווינביעמש

ויחאווינבהיבשחלרשעםינשה19רשעםינשויחאו

םינשויחאווינבלאבושרשעהשלשל20רשעםינש

רשעםינשויחאווינבוהיתתמרשעהעבראל21רשע

23רשעםינשויחאווינבתומרילרשעהשמחל22

העבשל24רשעםינשויחאווינבוהיננחלרשעהששל

הנומשל25רשעםינשויחאווינבהשקבשילרשע

רשעהעשתל26רשעםינשויחאווינביננחלרשע

‐התילאלםירשעל27רשעםינשויחאווינביתולמל

ריתוהלםירשעודחאל28רשעםינשויחאווינב‐

וינביתלדגלםירשעוםינשל29רשעםינשויחאווינב

וינבתואיזחמלםירשעוהשלשל30רשעםינשויחאו

רזעיתממורלםירשעוהעבראל31רשעםינשויחאו

רשעםינשויחאווינב

ןבוהימלשמםיחרקל‐‐םירעשלתוקלחמל26

רוכבהוהירכז‐‐םינבוהימלשמלו2ףסאינבןמארק

םליע3יעיברהלאינתיישילשהוהידבזינשהלאעידי

דבעלו4יעיבשהיניעוהילאיששהןנחוהיישימחה

ישלשהחאויינשהדבזוהירוכבההיעמש‐‐םינבםדא

רכששייששהלאימע5ישימחהלאנתנויעיברהרכשו

היעמשלו6םיהלאוכרביכינימשהיתלעפיעיבשה

ליחירובגיכםהיבאתיבלםילשממהםינבדלונונב

‐‐ויחאדבזלאדבועולאפרוינתעהיעמשינב7המה

םדאדבעינבמהלאלכ8והיכמסווהילאליחינב

םישש‐‐הדבעלחכבליחשיאםהיחאוםהינבוהמה

‐ליחינבםיחאוםינבוהימלשמלו9םדאדבעלםינשו

ירמש‐‐םינביררמינבןמהסחלו10רשעהנומש‐

11שארלוהיבאוהמישיורוכבהיהאליכשארה

לכיעברהוהירכזישלשהוהילבטינשהוהיקלח

תוקלחמהלאל12רשעהשלשהסחלםיחאוםינב

םהיחאתמעל‐‐תורמשמםירבגהישארלםירעשה

לודגכןטקכתולרוגוליפיו13הוהיתיבבתרשל

החרזמלרוגהלפיו14רעשורעשל‐‐םתובאתיבל

תולרוגוליפהלכשבץעויונבוהירכזווהימלשל

תיבוינבלוהבגנםדאדבעל15הנופצולרוגאציו

תכלשרעשםעברעמלהסחלוםיפשל16םיפסאה

םיולהחרזמל17רמשמתמעלרמשמהלועההלסמב

העבראםוילהבגנלהעבראםוילהנופצלהשש

העברא‐‐ברעמלרברפל18םינשםינשםיפסאלו

ינבלםירעשהתוקלחמהלא19רברפלםינשהלסמל

תורצואלעהיחא‐‐םיולהו20יררמינבלויחרקה

ינבןדעלינב21םישדקהתורצאלוםיהלאהתיב

ילאיחי‐‐ינשרגהןדעללתובאהישארןדעללינשרגה

הוהיתיבתורצאלעויחאלאויוםתז‐‐ילאיחיינב22

ןבלאבשו24ילאיזעלינורבחלירהצילימרמעל23

‐‐רזעילאלויחאו25תורצאהלעדיגנהשמןבםושרג

תומלשוונבירכזוונבםריוונבוהיעשיוונבוהיבחר

תורצאלכלעויחאותומלשאוה26ונב)תימלשו(

תובאהישארוךלמהדיודשידקהרשאםישדקה

תומחלמהןמ27אבצהירשו‐‐תואמהוםיפלאהירשל

שידקההלכו28הוהיתיבלקזחל‐‐ושידקהללשהןמו

ןבבאויורנןברנבאושיקןבלואשוהארהלאומש

ירהציל29ויחאותימלשדילעשידקמהלכ‐‐היורצ

םירטשל‐‐לארשילעהנוציחההכאלמלוינבווהיננכ

ףלאליחינבויחאווהיבשחינורבחל30םיטפשלו

‐הברעמןדרילרבעמלארשיתדקפלעתואמעבשו

היריינורבחל31ךלמהתדבעלוהוהיתכאלמלכל‐

םיעבראהתנשב‐‐תובאלויתדלתלינורבחלשארה

ריזעיבליחירובגםהבאצמיוושרדנדיודתוכלמל

ישאר‐‐תואמעבשוםיפלאליחינבויחאו32דעלג

יצחוידגהוינבוארהלעךלמהדיודםדיקפיותובאה

ךלמהרבדוםיהלאהרבדלכלישנמהטבש

ירשותובאהישארםרפסמללארשיינבו27

ךלמהתאםיתרשמהםהירטשותואמהוםיפלאה
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לכלשדחבשדחתאציהוהאבהתוקלחמהרבדלכל

ףלאהעבראוםירשע‐‐תחאהתקלחמההנשהישדח

םעבשי‐‐ןושארהשדחלהנושארהתקלחמהלע2

ןמ3ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעולאידבזןב

ןושארהשדחל‐‐תואבצהירשלכלשארהץרפינב

ותקלחמויחוחאהידודינשהשדחהתקלחמלעו4

5ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעודיגנהתולקמו

עדיוהיןבוהינבישילשהשדחלישילשהאבצהרש

6ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעושארןהכה

ותקלחמוםישלשהלעוםישלשהרובגוהינבאוה

יחאלאהשעיעיברהשדחליעיברה7ונבדבזימע

העבראוםירשעותקלחמלעווירחאונבהידבזובאוי

חרזיהתוהמשרשהישימחהשדחלישימחה8ףלא

שדחליששה9ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו

םירשעותקלחמלעויעוקתהשקעןבאריעיששה

ינולפהץלחיעיבשהשדחליעיבשה10ףלאהעבראו

ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעוםירפאינבןמ

לעויחרזליתשחהיכבסינימשהשדחלינימשה11

שדחליעישתה12ףלאהעבראוםירשעותקלחמ

לעו)ינימיןבל(ינימינבליתותנעהרזעיבאיעישתה

שדחלירישעה13ףלאהעבראוםירשעותקלחמ

םירשעותקלחמלעויחרזליתפוטנהירהמירישעה

שדחהרשעיתשעלרשעיתשע14ףלאהעבראו

םירשעותקלחמלעוםירפאינבןמינותערפההינב

ידלחשדחהרשעםינשלרשעםינשה15ףלאהעבראו

העבראוםירשעותקלחמלעולאינתעליתפוטנה

ןברזעילאדיגנינבוארל‐‐לארשייטבשלעו16ףלא

ןבהיבשחיולל17הכעמןבוהיטפש‐‐ינועמשלירכז

דיודיחאמוהילאהדוהיל18קודצןרהאללאומק

ןבוהיעמשיןלובזל19לאכימןבירמע‐‐רכששיל

םירפאינבל20לאירזעןבתומירי‐‐ילתפנלוהידבע

והידפןבלאויהשנמטבשיצחלוהיזזעןבעשוה

‐ןמינבלוהירכזןבודיהדעלגהשנמהיצחל21

הלאםחריןבלארזעןדל22רנבאןבלאישעי‐

ןבמלםרפסמדיודאשנאלו23לארשייטבשירש

לארשיתאתוברהלהוהירמאיכהטמלוהנשםירשע

אלותונמללחההיורצןבבאוי24םימשהיבכוככ

רפסמההלעאלולארשילעףצקתאזביהיוהלכ

תורצאלעו25דיודךלמלםימיהירבדרפסמב

םירעבהדשבתורצאהלעולאידעןבתומזעךלמה

ישעלעו26והיזעןבןתנוהיתולדגמבוםירפכבו

27בולכןבירזע‐‐המדאהתדבעלהדשהתכאלמ

תורצאלםימרכבשלעויתמרהיעמש‐‐םימרכהלעו

רשאםימקשהוםיתיזהלעו28ימפשהידבזןייה

29שעויןמשהתורצאלעוירדגהןנחלעבהלפשב

לעוינורשה)יטרש(ירטשןורשבםיערהרקבהלעו

ליבוא‐‐םילמגהלעו30ילדעןבטפשםיקמעברקבה

ןאצהלעו31יתנרמהוהידחיתונתאהלעוילעמשיה

32דיודךלמלרשאשוכרהירשהלאלכירגההזיזי

לאיחיואוהרפוסוןיבמשיאץעוידיודדודןתנוהיו

ךלמלץעוילפתיחאו33ךלמהינבםעינומכחןב

ןבעדיוהילפתיחאירחאו34ךלמהעריכראהישוחו

באויךלמלאבצרשורתיבאווהינב

םיטבשהירשלארשיירשלכתאדיודלהקיו28

םיפלאהירשוךלמהתאםיתרשמהתוקלחמהירשו

םעוינבלוךלמלהנקמושוכרלכירשותואמהירשו

2םלשורילא‐‐ליחרובגלכלוםירובגהוםיסירסה

ימעויחאינועמשרמאיווילגרלעךלמהדיודםקיו

הוהיתירבןוראלהחונמתיבתונבליבבלםעינא

םיהלאהו3תונבליתוניכהווניהלאילגרםדהלו

התאתומחלמשיאיכימשלתיבהנבתאלילרמא

לכמיבלארשייהלאהוהירחביו4תכפשםימדו

הדוהיביכ‐‐םלועללארשילעךלמלתויהליבאתיב

יב‐‐יבאינבבויבאתיבהדוהיתיבבודיגנלרחב

םיבריכ‐‐ינבלכמו5לארשילכלעךילמהלהצר

אסכלעתבשל‐‐ינבהמלשברחביוהוהיילןתנםינב

אוהךנבהמלש‐‐ילרמאיו6לארשילעהוהיתוכלמ

היהאינאוןבלילוביתרחביכיתורצחויתיבהנבי

קזחיםאםלועלדעותוכלמתאיתוניכהו7באלול

לכיניעלהתעו8הזהםויכ‐‐יטפשמויתוצמתושעל
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לכושרדוורמשוניהלאינזאבוהוהילהקלארשי

הבוטהץראהתאושריתןעמל‐‐םכיהלאהוהיתוצמ

המלשהתאו9םלועדעםכירחאםכינבלםתלחנהו

שפנבוםלשבלבוהדבעוךיבאיהלאתאעדינב

תובשחמרצילכוהוהישרודתובבללכיכ‐‐הצפח

10דעלךחינזיונבזעתםאוךלאצמיונשרדתםאןיבמ

קזח‐‐שדקמלתיבתונבלךברחבהוהייכהתעהאר

תאוםלואהתינבתתאונבהמלשלדיודןתיו11השעו

תרפכהתיבו‐‐םימינפהוירדחוויתילעוויכזנגוויתב

תיבתורצחלומעחורבהיהרשאלכתינבתו12

םיהלאהתיבתורצאל‐‐ביבסתוכשלהלכלוהוהי

םיולהוםינהכהתוקלחמלו13םישדקהתורצאלו

תיבתדובעילכלכלוהוהיתיבתדובעתכאלמלכלו

הדובעוהדובעילכלכלבהזללקשמבבהזל14הוהי

15הדובעוהדובעילכלכללקשמבףסכהילכלכל

הרונמלקשמבבהזםהיתרנובהזהתורנמללקשמו

הרונמללקשמבףסכהתורנמלוהיתרנוהרונמו

לקשמבהזהתאו16הרונמוהרונמתדובעכהיתרנו

תונחלשלףסכוןחלשוןחלשלתכרעמהתונחלשל

רוהטבהזתושקהותוקרזמהותוגלזמהו17ףסכה

ףסכהירופכלורופכורופכללקשמבבהזהירופכלו

קקזמבהזתרטקהחבזמלו18רופכורופכללקשמב

םישרפלבהזםיבורכההבכרמהתינבתלולקשמב

הוהידימבתכבלכה19הוהיתירבןוראלעםיככסו

דיודרמאיו20תינבתהתוכאלמלכ‐‐ליכשהילע

תחתלאואריתלא‐‐השעוץמאוקזחונבהמלשל

ךבזעיאלוךפריאל‐‐ךמעיהלאםיהלאהוהייכ

הנהו21הוהיתיבתדובעתכאלמלכתולכלדע

םיהלאהתיבתדובעלכלםיולהוםינהכהתוקלחמ

הדובעלכלהמכחבבידנלכלהכאלמלכבךמעו

ךירבדלכלםעהלכוםירשהו

ינבהמלשלהקהלכלךלמהדיודרמאיו29

‐הלודגהכאלמהוךרורענםיהלאוברחבדחא

לככו2םיהלאהוהיליכהריבהםדאלאליכ‐

ףסכלףסכהובהזלבהזהיהלאתיבליתוניכהיחכ

ינבאםיצעלםיצעהולזרבללזרבהתשחנלתשחנהו

ינבאוהרקיןבאלכוהמקרוךופינבאםיאולמוםהש

הלגסילשייהלאתיבביתוצרבדועו3ברל‐‐שיש

יתוניכהלכמהלעמליהלאתיבליתתנףסכובהז

ריפואבהזמבהזירככםיפלאתשלש4שדקהתיבל

5םיתבהתוריקחוטלקקזמףסכרככםיפלאתעבשו

םישרחדיבהכאלמלכלוףסכלףסכלובהזלבהזל

ירשובדנתיו6הוהילםויהודיתואלמלבדנתמימו

תואמהוםיפלאהירשולארשייטבשירשותובאה

םיהלאהתיבתדובעלונתיו7ךלמהתכאלמירשלו

ףסכווברםינכרדאוםיפלאתשמחםירככבהז

םיפלאתנומשווברתשחנוםיפלאתרשעםירככ

םינבאותאאצמנהו8םירככףלאהאמלזרבוםירככ

וחמשיו9ינשרגהלאיחידילע‐‐הוהיתיברצואלונתנ

םגוהוהילובדנתהםלשבלביכםבדנתהלעםעה

תאדיודךרביו10הלודגהחמשחמשךלמהדיוד

הוהיהתאךורבדיודרמאיולהקהלכיניעלהוהי

הוהיךל11םלועדעוםלועמוניבאלארשייהלא

לכיכדוההוחצנהותראפתהוהרובגהוהלדגה

לכלאשנתמהוהכלממההוהיךלץראבוםימשב

לכבלשומהתאוךינפלמדובכהורשעהו12שארל

התעו13לכלקזחלולדגלךדיבוהרובגוחכךדיבו

14ךתראפתםשלםיללהמוךלונחנאםידומוניהלא

ךממיכתאזכבדנתהלחכרצעניכימעימוינאימיכו

םיבשותוךינפלונחנאםירגיכ15ךלונתנךדימולכה

הוהי16הוקמןיאוץראהלעונימילצכוניתבאלככ

תיבךלתונבלונניכהרשאהזהןומההלכ‐‐וניהלא

יתעדיו17לכהךלו)אוה(איהךדימךשדקםשל

רשיבינאהצרתםירשימובבלןחבהתאיכ‐‐יהלא

הפואצמנהךמעהתעוהלאלכיתבדנתהיבבל

םהרבאיהלאהוהי18ךלבדנתהלהחמשביתיאר

רצילםלועלתאזהרמשוניתבאלארשיוקחצי

ינבהמלשלו19ךילאםבבלןכהוךמעבבלתובשחמ

תושעלוךיקחוךיתודעךיתוצמרומשלםלשבבלןת

דיודרמאיו20יתוניכהרשאהריבהתונבלולכה
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לכוכרביוםכיהלאהוהיתאאנוכרבלהקהלכל

הוהילווחתשיוודקיוםהיתבאיהלאהוהיללהקה

הוהילתולעולעיוםיחבזהוהילוחבזיו21ךלמלו

םישבכףלאםילאףלאםירפ‐‐אוההםויהתרחמל

ולכאיו22לארשילכלברלםיחבזוםהיכסנוףלא

וכילמיוהלודגהחמשב‐‐אוההםויבהוהיינפלותשיו

קודצלודיגנלהוהילוחשמיודיודןבהמלשלתינש

תחתךלמלהוהיאסכלעהמלשבשיו23ןהכל

לכו24לארשילכוילאועמשיוחלציו‐‐ויבאדיוד

דיונתנ‐‐דיודךלמהינבלכםגוםירבגהוםירשה

הלעמלהמלשתאהוהילדגיו25ךלמההמלשתחת

היהאלרשאתוכלמדוהוילעןתיולארשילכיניעל

ךלמישיןבדיודו26לארשילעוינפלךלמלכלע

‐‐לארשילעךלמרשאםימיהו27לארשילכלע

םלשוריבוםינשעבשךלמןורבחבהנשםיעברא

םימיעבשהבוטהבישבתמיו28שולשוםישלשךלמ

דיודירבדו29ויתחתונבהמלשךלמיודובכורשע

ירבדלעםיבותכםנה‐‐םינרחאהוםינשארהךלמה

דגירבדלעואיבנהןתנירבדלעוהארהלאומש

ורבערשאםיתעהוותרובגוותוכלמלכםע30הזחה

תוצראהתוכלממלכלעולארשילעווילע
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בםימיהירבד
ויהלאהוהיוותוכלמלעדיודןבהמלשקזחתיו1

לארשילכלהמלשרמאיו2הלעמלוהלדגיוומע

לכלאישנלכלוםיטפשלותואמהוםיפלאהירשל

ומעלהקהלכוהמלשוכליו3תובאהישאר‐‐לארשי

םיהלאהדעומלהאהיהםשיכןועבגברשאהמבל

ןוראלבא4רבדמבהוהידבעהשמהשערשא

דיודולןיכהבםירעיתירקמדיודהלעהםיהלאה

רשאתשחנהחבזמו5םלשוריבלהאולהטניכ

הוהיןכשמינפלםש‐‐רוחןבירואןבלאלצבהשע

חבזמלעםשהמלשלעיו6להקהוהמלשוהשרדיו

תולעוילעלעיודעומלהאלרשאהוהיינפלתשחנה

רמאיוהמלשלםיהלאהארנאוהההלילב7ףלא

התאםיהלאלהמלשרמאיו8ךלןתאהמלאשול

9ויתחתינתכלמהולודגדסחיבאדיודםעתישע

התאיכיבאדיודםעךרבדןמאי‐‐םיהלאהוהיהתע

המכחהתע10ץראהרפעכברםעלעינתכלמה

ימיכהאובאוהזהםעהינפלהאצאוילןתעדמו

המלשלםיהלארמאיו11לודגההזהךמעתאטפשי

םיסכנרשעתלאשאלוךבבלםעתאזהתיהרשאןעי

תלאשאלםיברםימיםגוךיאנששפנתאודובכו

רשאימעתאטופשתרשאעדמוהמכחךללאשתו

רשעוךלןותנעדמהוהמכחה12וילעךיתכלמה

םיכלמלןכהיהאלרשא‐‐ךלןתאדובכוםיסכנו

המבלהמלשאביו13ןכהיהיאלךירחאוךינפלרשא

לעךלמיודעומלהאינפלמםלשוריןועבגברשא

ףלאוליהיוםישרפובכרהמלשףסאיו14לארשי

םחיניוםישרפףלארשעםינשובכרתואמעבראו

תאךלמהןתיו15םלשוריבךלמהםעובכרהירעב

ןתנםיזראהתאוםינבאכ‐‐םלשוריבבהזהתאוףסכה

רשאםיסוסהאצומו16ברל‐‐הלפשברשאםימקשכ

וחקיאוקמךלמהירחס‐‐אוקמוםירצממהמלשל

תואמששבהבכרמםירצממואיצויוולעיו17ריחמב

םיתחהיכלמלכלןכוהאמוםישמחבסוסוףסכ

ואיצויםדיב‐‐םראיכלמו

ותוכלמלתיבוהוהיםשלתיבתונבלהמלשרמאיו2

ףלאםינומשולבסשיאףלאםיעבשהמלשרפסיו2

ששוםיפלאתשלשםהילעםיחצנמורהבבצחשיא

רמאלרצךלמםרוחלאהמלשחלשיו3תואמ

ולתונבלםיזראולחלשתויבאדיודםעתישערשאכ

יהלאהוהיםשלתיבהנובינאהנה4ובתבשלתיב

תכרעמוםימסתרטקוינפלריטקהלולשידקהל

םישדחלותותבשלברעלורקבלתולעודימת

5לארשילעתאזםלועלוניהלאהוהיידעומלו

לכמוניהלאלודגיכלודגהנובינארשאתיבהו

םימשהיכתיבולתונבלחכרצעיימו6םיהלאה

ולהנבארשאינאימווהלכלכיאלםימשהימשו

שיאילחלשהתעו7וינפלריטקהלםאיכתיב

ןוגראבולזרבבותשחנבוףסכבובהזבתושעלםכח

םימכחהםעםיחותפחתפלעדיותלכתולימרכו

8יבאדיודןיכהרשאםלשוריבוהדוהיבימערשא

‐‐ןונבלהמםימוגלאוםישורבםיזראיצעילחלשו

ןונבליצעתורכלםיעדויךידבערשאיתעדיינאיכ

יכברלםיצעילןיכהלו9ךידבעםעידבעהנהו

םיבטחלהנהו10אלפהולודגהנובינארשאתיבה

םירכךידבעלתוכמםיטחיתתנםיצעהיתרכל

םיתבןייוףלאםירשעםירכםירעשוףלאםירשע

םרוחרמאיו11ףלאםירשעםיתבןמשוףלאםירשע

תאהוהיתבהאבהמלשלאחלשיובתכברצךלמ

הוהיךורב‐‐םרוחרמאיו12ךלמםהילעךנתנומע

רשאץראהתאוםימשהתאהשערשאלארשייהלא

הנבירשאהניבולכשעדויםכחןבךלמהדיודלןתנ

םכחשיאיתחלשהתעו13ותוכלמלתיבוהוהילתיב

ויבאוןדתונבןמהשאןב14יבאםרוחל‐‐הניבעדוי

לזרבבתשחנבףסכבובהזבתושעלעדויירצשיא

לימרכבוץובבותלכתבןמגראבםיצעבוםינבאב

ולןתנירשא‐‐תבשחמלכבשחלוחותפלכחתפלו

םיטחההתעו15ךיבאדיודינדאימכחוךימכחםע

וידבעלחלשי‐‐ינדארמארשאןייהוןמשהםירעשהו

םאיבנוךכרצלככןונבלהןמםיצעתרכנונחנאו16
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17םלשוריםתאהלעתהתאוופיםילעתודספרךל

לארשיץראברשאםיריגהםישנאהלכהמלשרפסיו

האמואצמיוויבאדיודםרפסרשארפסהירחא

םהמשעיו18תואמששוםיפלאתשלשוףלאםישמחו

תשלשורהבבצחףלאםינמשולבסףלאםיעבש

םעהתאדיבעהלםיחצנמתואמששוםיפלא

רהבםלשוריבהוהיתיבתאתונבלהמלשלחיו3

םוקמבןיכהרשא‐‐והיבאדיודלהארנרשאהירומה

ינשהשדחבתונבללחיו2יסוביהןנראןרגבדיוד

המלשדסוההלאו3ותוכלמלעבראתנשבינשב

הנושארההדמבתומאךראהםיהלאהתיבתאתונבל

לערשאםלואהו4םירשעתומאבחרוםיששתומא

הבגהוםירשעתומאתיבהבחרינפלעךראהינפ

תיבהתאו5רוהטבהזהמינפמוהפציוםירשעוהאמ

וילעלעיובוטבהזוהפחיוםישורבץעהפחלודגה

תראפתלהרקיןבאתיבהתאףציו6תרשרשוםירמת

םיפסהתורקהתיבהתאףחיו7םיורפבהזבהזהו

תוריקהלעםיבורכחתפובהז‐‐ויתותלדוויתוריקו

בחרינפלעוכרא‐‐םישדקהשדקתיבתאשעיו8

בהזוהפחיוםירשעתומאובחרוםירשעתומאתיבה

םילקשלתורמסמללקשמו9תואמששםירככלבוט

שדקתיבבשעיו10בהזהפחתוילעהובהזםישמח

םתאופציוםיעצעצהשעמ‐‐םינשםיבורכםישדקה

ףנכםירשעתומאםכרא‐‐םיבורכהיפנכו11בהז

תרחאהףנכהותיבהריקלתעגמשמחתומאלדחאה

בורכהףנכו12רחאהבורכהףנכלעיגמשמחתומא

תרחאהףנכהותיבהריקלעיגמשמחתומאדחאה

יפנכ13רחאהבורכהףנכלהקבד‐‐שמחתומא

םידמעםהוםירשעתומאםישרפהלאהםיבורכה

תלכתתכרפהתאשעיו14תיבלםהינפוםהילגרלע

שעיו15םיבורכוילעלעיוץובולימרכוןמגראו

ךראשמחוםישלשתומאםינשםידומעתיבהינפל

תורשרששעיו16שמחתומאושארלערשאתפצהו

ןתיוהאמםינומרשעיוםידמעהשארלעןתיוריבדב

דחאלכיההינפלעםידומעהתאםקיו17תורשרשב

)ינמיה(ינימיהםשארקיולואמשהמדחאוןימימ

זעבילאמשהםשוןיכי

םירשעווכראהמאםירשע‐‐תשחנחבזמשעיו4

קצומםיהתאשעיו2ותמוקתומארשעוובחרהמא

המאבשמחוביבסלוגעותפשלאותפשמהמאברשע

תומדו3ביבסותאבסיהמאבםישלשוקוותמוק

המאברשעותאםיבבוסביבסביבסולתחתםירקב

םיקוצירקבהםירוטםינשביבסםיהתאםיפיקמ

םינפהשלשרקברשעםינשלעדמוע4ותקצמב

השלשוהבגנםינפהשלשוהמיםינפהשולשוהנופצ

םהירחאלכוהלעמלמםהילעםיהוהחרזמםינפ

חרפסוכתפשהשעמכותפשו‐‐חפטויבעו5התיב

שעיו6ליכיםיפלאתשלשםיתבקיזחמהנשוש

לואמשמהשמחוןימימהשמחןתיוהרשעםירויכ

םיהוםבוחידיהלועההשעמתאםהבהצחרל

‐‐רשעבהזהתורנמתאשעיו7ובםינהכלהצחרל

8לואמשמשמחוןימימשמחלכיהבןתיוםטפשמכ

השמחוןימימהשמחלכיהבחניוהרשעתונחלששעיו

םינהכהרצחשעיו9האמבהזיקרזמשעיולואמשמ

הפצםהיתותלדוהרזעלתותלדוהלודגההרזעהו

לוממ‐‐המדקתינמיהףתכמןתנםיהתאו10תשחנ

תאוםיעיהתאותוריסהתא‐‐םרוחשעיו11הבגנ

הכאלמהתאתושעל)םרוח(םריחלכיותוקרזמה

םידומע12םיהלאהתיבבהמלשךלמלהשערשא

םיתשםידומעהשארלעתורתכהותולגהוםינש

רשאתורתכהתולגיתשתאתוסכל‐‐םיתשתוכבשהו

יתשלתואמעבראםינומרהתאו13םידומעהשארלע

תוסכל‐‐תחאההכבשלםינומרםירוטםינשתוכבשה

14םידומעהינפלערשאתורתכהתולגיתשתא

15תונכמהלעהשעתוריכהתאוהשעתונכמהתאו

תאו16ויתחתרשעםינשרקבהתאודחאםיהתא

םהילכלכתאותוגלזמהתאוםיעיהתאותוריסה

תשחנ‐‐הוהיתיבלהמלשךלמלויבאםרוחהשע

המדאהיבעבךלמהםקציןדריהרככב17קורמ

םילכהלכהמלששעיו18התדרצןיבותוכסןיב
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שעיו19תשחנהלקשמרקחנאליכדאמברלהלאה

חבזמתאוםיהלאהתיברשאםילכהלכתא‐‐המלש

תאו20םינפהםחלםהילעותונחלשהתאובהזה

בהז‐‐ריבדהינפלטפשמכםרעבלםהיתרנותורנמה

תולכמאוהבהזםיחקלמהותורנהוחרפהו21רוגס

בהזתותחמהותופכהותוקרזמהותורמזמהו22בהז

םישדקהשדקלתוימינפהויתותלדתיבהחתפורוגס

בהז‐‐לכיהלתיבהיתלדו

תיבלהמלשהשערשאהכאלמהלכםלשתו5

תאוףסכהתאוויבאדיודישדקתאהמלשאביוהוהי

זא2םיהלאהתיבתורצאבןתנ‐‐םילכהלכתאובהזה

תוטמהישארלכתאולארשיינקזתאהמלשליהקי

תאתולעהלםלשורילא‐‐לארשיינבלתובאהיאישנ

לאולהקיו3ןויצאיה‐‐דיודריעמהוהיתירבןורא

4יעבשהשדחהאוהגחבלארשישיאלכךלמה

ולעיו5ןוראהתאםיולהואשיולארשיינקזלכואביו

רשאשדקהילכלכתאודעומלהאתאוןוראהתא

המלשךלמהו6םיולהםינהכהםתאולעהלהאב

םיחבזמןוראהינפל‐‐וילעםידעונהלארשיתדעלכו

ואיביו7ברמונמיאלוורפסיאלרשארקבוןאצ

ריבדלאומוקמלאהוהיתירבןוראתאםינהכה

8םיבורכהיפנכתחתלאםישדקהשדקלא‐‐תיבה

וסכיוןוראהםוקמלעםיפנכםישרפםיבורכהויהיו

וכיראיו9הלעמלמוידבלעוןוראהלעםיבורכה

ריבדהינפלעןוראהןמםידבהישארואריוםידבה

‐ןוראבןיא10הזהםויהדעםשיהיוהצוחהואריאלו

תרכרשאברחבהשמןתנרשאתוחלהינשקר‐

תאצביהיו11םירצממםתאצבלארשיינבםעהוהי

‐ושדקתהםיאצמנהםינהכהלכיכשדקהןמםינהכה

םלכלםיררשמהםיולהו12תוקלחמלרומשלןיא‐

םישבלמםהיחאלוםהינבלוןותדילןמיהלףסאל

חבזמלחרזמםידמעתורנכוםילבנבוםיתלצמבץוב

)םירצחמ(םיררצחמםירשעוהאמלםינהכםהמעו

)םירצחמל(םירצצחמלדחאכיהיו13תורצצחב

הוהילתודהלוללהלדחאלוקעימשהלםיררשמלו

רישהילכבוםיתלצמבותורצצחבלוקםירהכו

אלמתיבהוודסחםלועליכבוטיכהוהילללהבו

תרשלדומעלםינהכהולכיאלו14הוהיתיבןנע

םיהלאהתיבתאהוהידובכאלמיכןנעהינפמ

ינאו2לפרעבןוכשלרמאהוהיהמלשרמאזא6

בסיו3םימלועךתבשלןוכמוךללבזתיביתינב

להקלכולארשילהקלכתאךרביווינפתאךלמה

רשאלארשייהלאהוהיךורברמאיו4דמועלארשי

םויהןמ5רמאלאלמוידיבויבאדיודתאויפברבד

ריעביתרחבאלםירצמץראמימעתאיתאצוהרשא

אלוםשימשתויהלתיבתונבללארשייטבשלכמ

רחבאו6לארשיימעלעדיגנתויהלשיאביתרחב

לעתויהלדיודברחבאוםשימשתויהלםלשוריב

תיבתונבליבאדיודבבלםעיהיו7לארשיימע

יבאדיודלאהוהירמאיו8לארשייהלאהוהיםשל

תוביטה‐‐ימשלתיבתונבלךבבלםעהיהרשאןעי

ךנביכתיבההנבתאלהתאקר9ךבבלםעהיהיכ

הוהיםקיו10ימשלתיבההנביאוהךיצלחמאצויה

לעבשאויבאדיודתחתםוקאורבדרשאורבדתא

הוהיםשלתיבההנבאוהוהירבדרשאכלארשיאסכ

תירבםשרשאןוראהתאםשםישאו11לארשייהלא

חבזמינפלדמעיו12לארשיינבםעתרכרשאהוהי

השעיכ13ויפכשרפיולארשילהקלכדגנהוהי

תומאשמח‐‐הרזעהךותבוהנתיותשחנרויכהמלש

דמעיוותמוקשולשתומאוובחרתומאשמחווכרא

שרפיולארשילהקלכדגנויכרבלעךרביווילע

ךומכןיאלארשייהלאהוהירמאיו14המימשהויפכ

ךידבעלדסחהותירבהרמשץראבוםימשב‐‐םיהלא

ךדבעלתרמשרשא15םבללכבךינפלםיכלהה

ךדיבוךיפברבדתוולתרבדרשאתאיבאדיוד

רמשלארשייהלאהוהיהתעו16הזהםויכתאלמ

תרכיאלרמאלולתרבדרשאתאיבאדיודךדבעל

ורמשיםאקרלארשיאסכלעבשויינפלמשיאךל

17ינפלתכלהרשאכיתרותבתכללםכרדתאךינב

תרבדרשאךרבדןמאילארשייהלאהוהיהתעו
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םדאהתאםיהלאבשיםנמאהיכ18דיודלךדבעל

ףא‐‐ךולכלכיאלםימשהימשוםימשהנהץראהלע

ךדבעתלפתלאתינפו19יתינברשאהזהתיבהיכ

הלפתהלאוהנרהלאעמשליהלאהוהי‐‐ותנחתלאו

לאתוחתפךיניעתויהל20ךינפלללפתמךדבערשא

םושלתרמארשאםוקמהלא‐‐הלילוםמויהזהתיבה

ךדבעללפתירשאהלפתהלאעומשלםשךמש

ךמעוךדבעינונחתלאתעמשו21הזהםוקמהלא

עמשתהתאוהזהםוקמהלאוללפתירשאלארשי

אטחיםא22תחלסותעמשו‐‐םימשהןמךתבשםוקממ

ינפלהלאאבוותלאהלהלאובאשנווהערלשיא

תישעוםימשהןמעמשתהתאו23הזהתיבב‐‐ךחבזמ

ושארבוכרדתתלעשרלבישהלךידבעתאתטפשו

ךמעףגניםאו24ותקדצכולתתלקידצקידצהלו

ךמשתאודוהוובשוךלואטחייכ‐‐ביואינפללארשי

עמשתהתאו25הזהתיבבךינפלוננחתהווללפתהו

םתובישהולארשיךמעתאטחלתחלסוםימשהןמ

רצעהב26םהיתבאלוםהלהתתנרשאהמדאהלא

לאוללפתהוךלואטחייכרטמהיהיאלוםימשה

יכןובושיםתאטחמ‐‐ךמשתאודוהוהזהםוקמה

ךידבעתאטחלתחלסוםימשהעמשתהתאו27םנעת

וכלירשאהבוטהךרדהלאםרותיכ‐‐לארשיךמעו

הלחנלךמעלהתתנרשאךצראלערטמהתתנוהב

ןוקריוןופדשהיהייכרבדץראבהיהייכבער28

וירעשץראבויביאולרצייכהיהייכליסחוהברא

היהירשאהנחתלכהלפתלכ29הלחמלכועגנלכ

ועגנשיאועדירשא‐‐לארשיךמעלכלוםדאהלכל

עמשתהתאו30הזהתיבהלאויפכשרפוובאכמו

לככשיאלהתתנותחלסוךתבשןוכמםימשהןמ

תאתעדיךדבלהתאיכובבלתאעדתרשאויכרד

לכךיכרדבתכללךוארייןעמל31םדאהינבבבל

התתנרשא‐‐המדאהינפלעםייחםהרשאםימיה

אוהלארשיךמעמאלרשאירכנהלאםגו32וניתבאל

הקזחהךדיולודגהךמשןעמלהקוחרץראמאבו

התאו33הזהתיבהלאוללפתהוואבוהיוטנהךעורזו

רשאלככתישעוךתבשןוכממםימשהןמעמשת

ךמשתאץראהימעלכועדיןעמלירכנהךילאארקי

ארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכךתאהארילו

המחלמלךמעאצייכ34יתינברשאהזהתיבהלע

ךרדךילאוללפתהוםחלשתרשאךרדבויביאלע

ךמשליתינברשאתיבהוהבתרחברשאתאזהריעה

תישעוםתנחתתאוםתלפתתאםימשהןמתעמשו35

אטחיאלרשאםדאןיאיכךלואטחייכ36םטפשמ

ץראלאםהיבושםובשוביואינפלםתתנוםבתפנאו

רשאץראבםבבללאובישהו37הבורקואהקוחר

רמאלםיבשץראבךילאוננחתהוובשוםשובשנ

לכבוםבללכבךילאובשו38ונעשרווניועהונאטח

ךרדוללפתהוםתאובשרשאםיבשץראבםשפנ

תיבלותרחברשאריעהוםתובאלהתתנרשאםצרא

ךתבשןוכממםימשהןמתעמשו39ךמשליתינברשא

תחלסוםטפשמתישעוםהיתנחתתאוםתלפתתא

ךיניעאנויהייהלאהתע40ךלואטחרשאךמעל

התעו41הזהםוקמהתלפתל‐‐תובשקךינזאותוחתפ

ךינהכךזעןוראוהתא‐‐ךחונלםיהלאהוהיהמוק

42בוטבוחמשיךידיסחוהעושתושבליםיהלאהוהי

דיודידסחלהרכזךחישמינפבשתלאםיהלאהוהי

ךדבע

םימשהמהדרישאהוללפתהלהמלשתולככו7

תיבהתאאלמהוהידובכוםיחבזהוהלעהלכאתו

אלמיכהוהיתיבלאאובלםינהכהולכיאלו2

םיארלארשיינבלכו3הוהיתיבתאהוהידובכ

םיפאוערכיותיבהלעהוהידובכושאהתדרב

יכבוטיכהוהילתודהוווחתשיוהפצרהלעהצרא

ינפלחבזםיחבזםעהלכוךלמהו4ודסחםלועל

םירשערקבהחבזתאהמלשךלמהחבזיו5הוהי

תיבתאוכנחיוףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשו

םתורמשמלעםינהכהו6םעהלכוךלמהםיהלאה

ךלמהדיודהשערשאהוהירישילכבםיולהוםידמע

םדיבדיודללהבודסחםלועליכהוהילתודהל

לארשילכוםדגנ)םירצחמ(םירצצחמםינהכהו
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ינפלרשארצחהךותתאהמלששדקיו7םידמע

םימלשהיבלחתאותולעהםשהשעיכהוהיתיב

ליכהללוכיאלהמלשהשערשאתשחנהחבזמיכ

המלששעיו8םיבלחהתאוהחנמהתאוהלעהתא

‐‐ומעלארשילכוםימיתעבשאיההתעבגחהתא

ושעיו9םירצמלחנדעתמחאובלמדאמלודגלהק

םימיתעבשושעחבזמהתכנחיכתרצעינימשהםויב

שדחלהשלשוםירשעםויבו10םימיתעבשגחהו

בליבוטוםיחמש‐‐םהילהאלםעהתאחלשיעיבשה

לארשילוהמלשלודיודלהוהיהשערשאהבוטהלע

תאוךלמהתיבתאוהוהיתיבתאהמלשלכיו11ומע

‐ותיבבוהוהיתיבבתושעלהמלשבללעאבהלכ

ולרמאיוהלילבהמלשלאהוהיאריו12חילצה‐

חבזתיבלילהזהםוקמביתרחבוךתלפתתאיתעמש

בגחלעהוצאןהורטמהיהיאלוםימשהרצעאןה13

ימעוענכיו14ימעברבדחלשאםאוץראהלוכאל

ובשיוינפושקביווללפתיוםהילעימשארקנרשא

חלסאוםימשהןמעמשאינאו‐‐םיערהםהיכרדמ

תוחתפויהייניעהתע15םצראתאאפראוםתאטחל

יתרחבהתעו16הזהםוקמהתלפתל‐‐תובשקינזאו

ויהוםלועדעםשימשתויהלהזהתיבהתאיתשדקהו

רשאכינפלךלתםאהתאו17םימיהלכםשיבלויניע

יקחוךיתיוצרשאלככתושעלוךיבאדיודךלה

רשאכךתוכלמאסכתאיתומיקהו18רומשתיטפשמו

לשומשיאךלתרכיאלרמאלךיבאדיודליתרכ

יתוצמויתוקחםתבזעו‐‐םתאןובושתםאו19לארשיב

םירחאםיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשא

יתתנרשאיתמדאלעמםיתשתנו20םהלםתיוחתשהו

ךילשאימשליתשדקהרשאהזהתיבהתאוםהל

תיבהו21םימעהלכבהנינשלולשמלוננתאוינפלעמ

המברמאוםשיוילערבעלכלןוילעהיהרשאהזה

ורמאו22הזהתיבלותאזהץראלהככהוהיהשע

םאיצוהרשאםהיתבאיהלאהוהיתאובזערשאלע

םהלווחתשיוםירחאםיהלאבוקיזחיוםירצמץראמ

תאזההערהלכתאםהילעאיבהןכלעםודבעיו

תיבתאהמלשהנברשאהנשםירשעץקמיהיו8

‐‐המלשלםרוחןתנרשאםירעהו2ותיבתאו‐‐הוהי

ךליו3לארשיינבתאםשבשויוםתאהמלשהנב

רמדתתאןביו4הילעקזחיוהבוצתמחהמלש

5תמחבהנברשאתונכסמהירעלכתאורבדמב

‐‐ןותחתהןורוחתיבתאוןוילעהןורוחתיבתאןביו

תאותלעבתאו6חירבוםיתלדתומוחרוצמירע

ירעלכתאוהמלשלויהרשאתונכסמהירעלכ

רשאהמלשקשחלכתאוםישרפהירעתאובכרה

ותלשממץראלכבוןונבלבוםלשוריבתונבלקשח

יוחהויזרפהוירמאהויתחהןמרתונהםעהלכ7

רשאםהינבןמ8המהלארשימאלרשאיסוביהו

לארשיינבםולכאלרשאץראבםהירחאורתונ

לארשיינבןמו9הזהםויהדעסמלהמלשםלעיו

ישנאהמהיכותכאלמלםידבעלהמלשןתנאלרשא

הלאו10וישרפוובכרירשווישילשירשוהמחלמ

םישמחהמלשךלמלרשא)םיבצנה(םיביצנהירש

המלשהלעההערפתבתאו11םעבםידרהםיתאמו

השאבשתאלרמאיכהלהנברשאתיבלדיודריעמ

האברשאהמהשדקיכ‐‐לארשיךלמדיודתיבביל

הוהילתולעהמלשהלעהזא12הוהיןוראםהילא

רבדבו13םלואהינפלהנברשאהוהיחבזמלע

םישדחלותותבשלהשמתוצמכתולעהלםויבםוי

גחבותוצמהגחב‐‐הנשבםימעפשולשתודעומלו

תאויבאדיודטפשמכדמעיו14תוכסהגחבותועבשה

םתורמשמלעםיולהוםתדבעלעםינהכהתוקלחמ

םירעשהוומויבםוירבדלםינהכהדגנתרשלוללהל

שיאדיודתוצמןכיכרעשורעשלםתוקלחמב

םיולהוםינהכהלעךלמהתוצמורסאלו15םיהלאה

דעהמלשתכאלמלכןכתו16תורצאלו‐‐רבדלכל

זא17הוהיתיבםלשותלכדעוהוהיתיבדסומםויה

‐‐םיהתפשלעתוליאלאורבגןויצעלהמלשךלה

תוינואוידבעדיבםרוחולחלשיו18םודאץראב

המלשידבעםעואביוםייעדויםידבעו)תוינא(
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בהזרככםישמחותואמעבראםשמוחקיוהריפוא

המלשךלמהלאואיביו

תוסנלאובתוהמלשעמשתאהעמשאבשתכלמו9

םילמגודאמדבכליחבםלשוריבתודיחבהמלשתא

המלשלאאובתוהרקיןבאוברלבהזוםימשבםיאשנ

הלדגיו2הבבלםעהיהרשאלכתאומערבדתו

רשאהמלשמרבדםלענאלוהירבדלכתאהמלש

‐המלשתמכחתאאבשתכלמארתו3הלדיגהאל

וידבעבשומוונחלשלכאמו4הנברשאתיבהו‐

םהישובלמוויקשמוםהישובלמוויתרשמדמעמו

5חורהבדועהיהאלוהוהיתיבהלעירשאותילעו

‐‐יצראביתעמשרשארבדהתמאךלמהלארמאתו

םהירבדליתנמאהאלו6ךתמכחלעוךירבדלע

יצחילדגהאלהנהויניעהניארתויתאברשאדע

7יתעמשרשאהעומשהלעתפסיךתמכחתיברמ

ךינפלםידמעה‐‐הלאךידבעירשאוךישנאירשא

ךורבךיהלאהוהייהי8ךתמכחתאםיעמשודימת

ךיהלאהוהילךלמלואסכלעךתתלךבץפחרשא

ךנתיוםלועלודימעהללארשיתאךיהלאתבהאב

ךלמלןתתו9הקדצוטפשמתושעלךלמלםהילע

ןבאו‐‐דאמברלםימשבובהזרככםירשעוהאמ

אבשתכלמהנתנרשאאוההםשבכהיהאלוהרקי

ידבעו)םרוח(םריחידבעםגו10המלשךלמל

םימוגלאיצעואיבה‐‐ריפואמבהזואיבהרשאהמלש

תולסמםימוגלאהיצעתאךלמהשעיו11הרקיןבאו

אלוםירשלםילבנותורנכוךלמהתיבלוהוהיתיבל

המלשךלמהו12הדוהיץראבםינפלםהכוארנ

דבלמהלאשרשאהצפחלכתאאבשתכלמלןתנ

איההצראלךלתוךפהתוךלמהלאהאיבהרשא

הנשבהמלשלאברשאבהזהלקשמיהיו13הידבעו

ישנאמדבל14בהזירככששוםיששותואמשש‐‐תחא

תוחפוברעיכלמלכוםיאיבמםירחסהוםירתה

ךלמהשעיו15המלשלףסכובהזםיאיבמץראה

טוחשבהזתואמששטוחשבהזהנצםיתאמהמלש

בהזםינגמתואמשלשו16תחאההנצהלעהלעי

םנתיותחאהןגמהלעהלעיבהזתואמשלש‐‐טוחש

ןשאסכךלמהשעיו17ןונבלהרעיתיבבךלמה

שבכואסכלתולעמששו18רוהטבהזוהפציולודג

תבשהםוקמלעהזמוהזמתודיוםיזחאמאסכלבהזב

תוירארשעםינשו19תודיהלצאםידמעתויראםינשו

ןכהשענאלהזמוהזמ‐‐תולעמהששלעםשםידמע

בהזהמלשךלמההקשמילכלכו20הכלממלכל

בשחנףסכןיארוגסבהזןונבלהרעיתיבילכלכו

תוכלהךלמלתוינאיכ21המואמל‐‐המלשימיב

הנאובתםינששולשלתחאםרוחידבעםעשישרת

םיפוקוםיבהנשףסכובהזתואשנשישרתתוינא

‐‐ץראהיכלמלכמהמלשךלמהלדגיו22םייכותו

ינפתאםישקבמץראהיכלמלכו23המכחורשעל

24ובלבםיהלאהןתנרשאותמכחתאעמשל‐‐המלש

תומלשובהזילכוףסכילכותחנמשיאםיאיבמםהו

25הנשבהנשרבד‐‐םידרפוםיסוסםימשבוקשנ

תובכרמוםיסוסתויראםיפלאתעבראהמלשליהיו

םעובכרהירעבםחיניוםישרפףלארשעםינשו

ןמ‐‐םיכלמהלכבלשומיהיו26םלשוריבךלמה

ןתיו27םירצמלובגדעוםיתשלפץראדעורהנה

םיזראהתאוםינבאכםלשוריבףסכהתאךלמה

םיסוסםיאיצומו28ברל‐‐הלפשברשאםימקשכןתנ

ירבדראשו29תוצראהלכמוהמלשלםירצממ

לעםיבותכםהאלה‐‐םינורחאהוםינשארההמלש

תוזחבוינולישההיחאתאובנלעואיבנהןתנירבד

ךלמיו30טבנןבםעברילעהזחה)ודעי(ידעי

31הנשםיעבראלארשילכלעםלשוריבהמלש

ויבאדיודריעבוהרבקיוויתבאםעהמלשבכשיו

ויתחתונבםעבחרךלמיו

לארשילכואבםכשיכהמכשםעבחרךליו10

אוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2ותאךילמהל

םעבריבשיו‐‐ךלמההמלשינפמחרברשאםירצמב

לכוםעבריאביוולוארקיווחלשיו3םירצממ

השקהךיבא4רמאלםעבחרלאורבדיולארשי

ולעמוהשקהךיבאתדובעמלקההתעוונלעתא
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דועםהלארמאיו5ךדבענו‐‐ונילעןתנרשאדבכה

ךלמהץעויו6םעהךליוילאובושו‐‐םימיתשלש

ויבאהמלשינפלםידמעויהרשאםינקזהתאםעבחר

הזהםעלבישהלםיצעונםתאךיארמאליחותיהב

םעהלבוטלהיהתםארמאלוילאורבדיו7רבד

ךלויהו‐‐םיבוטםירבדםהלאתרבדוםתיצרוהזה

רשאםינקזהתצעתאבזעיו8םימיהלכםידבע

םידמעהותאולדגרשאםידליהתאץעויווהצעי

תארבדבישנוםיצעונםתאהמםהלארמאיו9וינפל

רשאלעהןמלקהרמאלילאורבדרשאהזהםעה

ולדגרשאםידליהותאורבדיו10ונילעךיבאןתנ

רמאלךילאורבדרשאםעלרמאתהכרמאלותא

רמאתהכונילעמלקההתאוונלעתאדיבכהךיבא

סימעהיבאהתעו11יבאינתממהבעינטקםהלא

םכתארסייבאםכלעלעףיסאינאודבכלעםכילע

םעהלכוםעבריאביו12םיברקעבינאוםיטושב

רמאלךלמהרבדרשאכישלשהםויבםעבחרלא

בזעיוהשקךלמהםנעיו13ישלשהםויבילאובוש

םהלארבדיו14םינקזהתצעתאםעבחרךלמה

ףיסאינאוםכלעתאדיבכארמאלםידליהתצעכ

אלו15םיברקעבינאוםיטושבםכתארסייבאוילע

‐‐םיהלאהםעמהבסנהתיהיכםעהלאךלמהעמש

והיחאדיברבדרשאורבדתאהוהיםיקהןעמל

עמשאליכלארשילכו16טבנןבםעברילאינולשה

ונלהמרמאלךלמהתאםעהובישיוםהלךלמה

לארשיךילהאלשיאישיןבבהלחנאלודיודבקלח

17וילהאללארשילכךליודיודךתיבהארהתע

םהילעךלמיו‐‐הדוהיירעבםיבשיהלארשיינבו

לערשאםרדהתאםעבחרךלמהחלשיו18םעבחר

םעבחרךלמהותמיוןבאלארשיינבובומגריוסמה

ועשפיו19םלשוריסונלהבכרמבתולעלץמאתה

הזהםויהדעדיודתיבבלארשי

הדוהיתיבתאלהקיוםלשוריםעבחראביו11

‐‐המחלמהשערוחבףלאםינומשוהאמןמינבו

םעבחרלהכלממהתאבישהללארשיםעםחלהל

רמאלםיהלאהשיאוהיעמשלאהוהירבדיהיו2

לכלאו‐‐הדוהיךלמהמלשןבםעבחרלארמא3

אלהוהירמאהכ4רמאלןמינבוהדוהיבלארשי

יכ‐‐ותיבלשיאובושםכיחאםעומחלתאלוולעת

ובשיוהוהיירבדתאועמשיוהזהרבדההיהניתאמ

ןביוםלשוריבםעבחרבשיו5םעברילאתכלמ

םטיעתאוםחלתיבתאןביו6הדוהיברוצמלםירע

8םלדעתאווכושתאורוצתיבתאו7עוקתתאו

שיכלתאוםירודאתאו9ףיזתאוהשרמתאותגתאו

רשאןורבחתאוןוליאתאוהערצתאו10הקזעתאו

תורוצמהתאקזחיו11תורצמירעןמינבבוהדוהיב

לכבו12ןייוןמשולכאמתורצאוםידיגנםהבןתיו

יהיודאמהברהלםקזחיוםיחמרותונצריעוריע

לכברשאםיולהוםינהכהו13ןמינבוהדוהיול

םיולהובזעיכ14םלובגלכמוילעובציתה‐‐לארשי

יכםלשורילוהדוהילוכליוםתזחאוםהישרגמתא

םינהכולדמעיו15הוהילןהכמוינבוםעבריםחינזה

םהירחאו16השערשאםילגעלוםיריעשלותומבל

תאשקבלםבבלתאםינתנהלארשייטבשלכמ

יהלאהוהילחובזלםלשוריואב‐‐לארשייהלאהוהי

תאוצמאיוהדוהיתוכלמתאוקזחיו17םהיתובא

דיודךרדבוכלהיכשולשםינשלהמלשןבםעבחר

‐‐השאםעבחרולחקיו18שולשםינשל‐‐המלשו

תבליהיבאדיודןבתומירי)תב(ןבתלחמתא

הירמשתאושועיתא‐‐םינבולדלתו19ישיןבבאילא

םולשבאתבהכעמתאחקלהירחאו20םהזתאו

תימלשתאואזיזתאויתעתאוהיבאתאולדלתו

וישנלכמםולשבאתבהכעמתאםעבחרבהאיו21

םיששםישגליפואשנהרשעהנומשםישניכ‐‐וישגליפו

דמעיו22תונבםיששו‐‐םינבהנומשוםירשעדלויו

‐‐ויחאבדיגנלהכעמןבהיבאתאםעבחרשארל

תוצראלכלוינבלכמץרפיוןביו23וכילמהליכ

ןוזמהםהלןתיותורצמהירעלכלןמינבוהדוהי

םישנןומהלאשיוברל
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תאבזעותקזחכוםעבחרתוכלמןיכהכיהיו12

תישימחההנשביהיו2ומעלארשילכוהוהיתרות

םלשורילעםירצמךלמקשישהלעםעבחרךלמל

ףלאםיששבובכרםיתאמוףלאב3הוהיבולעמיכ

‐םירצממומעואברשאםעלרפסמןיאוםישרפ

תורצמהירעתאדכליו4םישוכוםייכסםיבול‐

אבאיבנההיעמשו5םלשורידעאביוהדוהילרשא

םלשורילאופסאנרשאהדוהיירשוםעבחרלא

םתבזעםתאהוהירמאהכםהלרמאיוקשישינפמ

ירשוענכיו6קשישדיבםכתאיתבזעינאףאויתא

הוהיתוארבו7הוהיקידצורמאיוךלמהולארשי

אלוענכנרמאלהיעמשלאהוהירבדהיהוענכניכ

יתמחךתתאלוהטילפלטעמכםהליתתנוםתיחשא

ועדיוםידבעלולויהייכ8קשישדיבםלשוריב

ךלמקשישלעיו9תוצראהתוכלממתדובעויתדובע

תאוהוהיתיבתורצאתאחקיוםלשורילעםירצמ

בהזהינגמתאחקיוחקללכהתאךלמהתיבתורצא

םהיתחתםעבחרךלמהשעיו10המלשהשערשא

חתפםירמשהםיצרהירשדילעדיקפהותשחנינגמ

ואבהוהיתיבךלמהאובידמיהיו11ךלמהתיב

בשוענכהבו12םיצרהאתלאםובשהוםואשנוםיצרה

היההדוהיבםגוהלכלתיחשהלאלוהוהיףאונממ

‐םלשוריבםעבחרךלמהקזחתיו13םיבוטםירבד

וכלמבםעבחרהנשתחאוםיעבראןביכךלמיו‐

רחברשאריעהםלשוריבךלמהנשהרשעעבשו

ומאםשולארשייטבשלכמםשומשתאםושלהוהי

שורדלובלןיכהאליכערהשעיו14תינמעההמענ

‐‐םינורחאהוםינשארהםעבחרירבדו15הוהיתא

הזחהודעואיבנההיעמשירבדבםיבותכםהאלה

16םימיהלכםעבריוםעבחרתומחלמושחיתהל

ךלמיודיודריעברבקיוויתבאםעםעבחרבכשיו

ויתחתונבהיבא

היבאךלמיוםעבריךלמלהרשעהנומשתנשב13

ומאםשוםלשוריבךלמםינששולש2הדוהילע

ןיבהתיההמחלמוהעבגןמלאירואתבוהיכימ

ליחבהמחלמהתאהיבארסאיו3םעבריןיבוהיבא

םעבריורוחבשיאףלאתואמעבראהמחלמירובג

רוחבשיאףלאתואמהנומשבהמחלמומעךרע

רהברשאםירמצרהללעמהיבאםקיו4ליחרובג

םכלאלה5לארשילכוםעבריינועמשרמאיוםירפא

לעדיודלהכלממןתנלארשייהלאהוהייכתעדל

םעבריםקיו6חלמתירבוינבלוולםלועללארשי

וצבקיו7וינדאלעדרמיודיודןבהמלשדבעטבנןב

םעבחרלעוצמאתיולעילבינבםיקרםישנאוילע

קזחתהאלובבלךרורענהיהםעבחרוהמלשןב

תכלממינפלקזחתהלםירמאםתאהתעו8םהינפל

בהזילגעםכמעוברןומהםתאודיודינבדיבהוהי

תאםתחדהאלה9םיהלאלםעבריםכלהשערשא

םינהכםכלושעתוםיולהוןרהאינבתאהוהיינהכ

רקבןברפבודיאלמלאבהלכ‐‐תוצראהימעכ

הוהיונחנאו10םיהלאאללןהכהיהוהעבשםליאו

ןרהאינבהוהילםיתרשמםינהכווהנבזעאלווניהלא

רקבבתולעהוהילםירטקמו11תכאלמבםיולהו

לעםחלתכרעמוםימסתרטקוברעבברעבורקבב

ברעברעבלהיתרנובהזהתרונמורוהטהןחלשה

וניהלאהוהיתרמשמתאונחנאםירמשיכ‐‐ברעב

םיהלאהשארבונמעהנהו12ותאםתבזעםתאו

לארשיינבםכילעעירהל‐‐העורתהתורצצחווינהכו

וחילצתאליכ‐‐םכיתבאיהלאהוהיםעומחלתלא

ויהיוםהירחאמאובלבראמהתאבסהםעבריו13

הנהוהדוהיונפיו14םהירחאמבראמהוהדוהיינפל

םינהכהוהוהילוקעציורוחאוםינפהמחלמהםהל

הדוהישיאועיריו15תורצצחב)םירצחמ(םירצצחמ

םעבריתאףגנםיהלאהוהדוהישיאעירהביהיו

לארשיינבוסוניו16הדוהיוהיבאינפללארשילכו

היבאםהבוכיו17םדיבםיהלאםנתיוהדוהיינפמ

תואמשמחלארשימםיללחולפיוהברהכמומעו

איההתעבלארשיינבוענכיו18רוחבשיאףלא

םהיתובאיהלאהוהילעונעשניכהדוהיינבוצמאיו

תאםירעונממדכליוםעבריירחאהיבאףדריו19
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ןורפעתאוהיתונבתאוהנשיתאוהיתונבתאולאתיב

ימיבדועםעבריחכרצעאלו20היתנבו)ןירפע(

ולאשיו‐‐והיבאקזחתיו21תמיוהוהיוהפגיווהיבא

ששוםינבםינשוםירשעדלויוהרשעעבראםישנ

‐‐וירבדוויכרדוהיבאירבדרתיו22תונבהרשע

ודעאיבנהשרדמבםיבותכ

דיודריעבותאורבקיוויתבאםעהיבאבכשיו14

םינשרשעץראההטקשוימיבויתחתונבאסאךלמיו

רסיו3ויהלאהוהייניעברשיהובוטהאסאשעיו2

עדגיותובצמהתארבשיותומבהורכנהתוחבזמתא

יהלאהוהיתאשורדלהדוהילרמאיו4םירשאהתא

ירעלכמרסיו5הוצמהוהרותהתושעלו‐‐םהיתובא

הכלממהטקשתוםינמחהתאותומבהתאהדוהי

ןיאוץראההטקשיכהדוהיבהרוצמירעןביו6וינפל

רמאיו7ולהוהיחינהיכ‐‐הלאהםינשבהמחלמומע

םילדגמוהמוחבסנוהלאהםירעהתאהנבנהדוהיל

תאונשרדיכונינפלץראהונדועםיחירבוםיתלד

8וחילציוונביוביבסמונלחניוונשרדוניהלאהוהי

תואמשלשהדוהימחמרוהנצאשנליחאסאליהיו

םינומשוםיתאמתשקיכרדוןגמיאשנןמינבמוףלא

ישוכהחרזםהילאאציו9ליחירובגהלאלכףלא

דעאביותואמשלשתובכרמוםיפלאףלאליחב

התפצאיגבהמחלמוכרעיווינפלאסאאציו10השרמ

הוהירמאיוויהלאהוהילאאסאארקיו11השרמל

יכוניהלאהוהיונרזעחכןיאלברןיברזעלךמעןיא

וניהלאהוהיהזהןומההלעונאבךמשבוונעשנךילע

םישוכהתאהוהיףגיו12שונאךמערצעילאהתא

אסאםפדריו13םישוכהוסניוהדוהיינפלואסאינפל

םהלןיאלםישוכמלפיוררגלדעומערשאםעהו

ללשואשיווהנחמינפלוהוהיינפלורבשניכהיחמ

יכ‐‐ררגתוביבסםירעהלכתאוכיו14דאמהברה

הזביכםירעהלכתאוזביוםהילעהוהידחפהיה

ןאצובשיווכההנקמילהאםגו15םהבהתיההבר

םלשוריובשיוםילמגוברל

אציו2םיהלאחורוילעהתיהדדועןבוהירזעו15

ןמינבוהדוהילכואסאינועמשולרמאיואסאינפל

םכלאצמיוהשרדתםאוומעםכתויהבםכמעהוהי

אלללארשילםיברםימיו3םכתאבזעיוהבזעתםאו

רצבבשיו4הרותאללו‐‐הרומןהכאללותמאיהלא

5םהלאצמיווהשקביולארשייהלאהוהילעול

תוברתמוהמיכאבלואצוילםולשןיאםההםיתעבו

ריעבריעויוגביוגותתכו6תוצראהיבשילכלע

ופרילאווקזחםתאו7הרצלכבםממהםיהלאיכ

םירבדהאסאעמשכו8םכתלעפלרכששייכםכידי

םיצוקשהרבעיוקזחתהאיבנהדדעהאובנהוהלאה

רהמדכלרשאםירעהןמוןמינבוהדוהיץראלכמ

9הוהיםלואינפלרשאהוהיחבזמתאשדחיוםירפא

םירפאמםהמעםירגהוןמינבוהדוהילכתאץבקיו

םתארבברללארשימוילעולפניכןועמשמוהשנמו

ישלשהשדחבםלשוריוצבקיו10ומעויהלאהוהייכ

הוהילוחבזיו11אסאתוכלמלהרשעשמחתנשל

ןאצותואמעבשרקבואיבהללשהןמאוההםויב

הוהיתאשורדל‐‐תירבבואביו12םיפלאתעבש

לכו13םשפנלכבוםבבללכבםהיתובאיהלא

ןטקןמל‐‐תמוילארשייהלאהוהילשרדיאלרשא

לוקבהוהילועבשיו14השאדעושיאמללודגדעו

וחמשיו15תורפושבותורצצחבו‐‐העורתבולודג

לכבוועבשנםבבללכביכהעובשהלעהדוהילכ

ביבסמםהלהוהיחניוםהלאצמיווהשקבםנוצר

רשאהריבגמהריסהךלמהאסאםאהכעמםגו16

קדיוהתצלפמתאאסאתרכיותצלפמהרשאלהתשע

קרלארשימורסאל‐‐תומבהו17ןורדקלחנבףרשיו

ויבאישדקתאאביו18וימילכםלשהיהאסאבבל

המחלמו19םילכובהזוףסכםיהלאהתיב‐‐וישדקו

אסאתוכלמלשמחוםישלשתנשדעהתיהאל

אשעבהלעאסאתוכלמלששוםישלשתנשב16

תתיתלבל‐‐המרהתאןביוהדוהילעלארשיךלמ

בהזוףסכאסאאציו2הדוהיךלמאסאלאבואצוי

דדהןבלאחלשיוךלמהתיבו‐‐הוהיתיבתורצאמ
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ךניבויניבתירב3רמאלקשמרדבבשויהםראךלמ

ךל‐‐בהזוףסכךליתחלשהנהךיבאןיבויבאןיבו

ילעמהלעיולארשיךלמאשעבתאךתירברפה

ירשתאחלשיואסאךלמהלאדדהןבעמשיו4

תאוןויעתאוכיולארשיירעלאולרשאםיליחה

יהיו5ילתפנירעתונכסמלכתאוםימלבאתאוןד

תאתבשיוהמרהתאתונבמלדחיואשעבעמשכ

תאואשיוהדוהילכתאחקלךלמהאסאו6ותכאלמ

םהבןביואשעבהנברשאהיצעתאוהמרהינבא

הארהיננחאבאיההתעבו7הפצמהתאועבגתא

ךלמלעךנעשהבוילארמאיוהדוהיךלמאסאלא

ליחטלמנןכלעךיהלאהוהילעתנעשנאלוםרא

ליחלויהםיבולהוםישוכהאלה8ךדימםראךלמ

לעךנעשהבודאמהברהל‐‐םישרפלובכרלברל

ץראהלכבתוטטשמויניעהוהייכ9ךדיבםנתנהוהי

יכתאזלעתלכסנ‐‐וילאםלשםבבלםעקזחתהל

הארהלאאסאסעכיו10תומחלמךמעשיהתעמ

ץצריותאזלעומעףעזביכ‐‐תכפהמהתיבוהנתיו

םינושארהאסאירבדהנהו11איההתעבםעהןמאסא

הדוהילםיכלמהרפסלעםיבותכםנה‐‐םינורחאהו

ותוכלמלעשתוםישולשתנשבאסאאלחיו12לארשיו

תאשרדאלוילחבםגווילחהלעמלדעוילגרב

תנשבתמיוויתבאםעאסאבכשיו13םיאפרביכהוהי

רשאויתרבקבוהרבקיו14וכלמלתחאוםיעברא

אלמרשאבכשמבוהביכשיודיודריעבולהרכ

ולופרשיוהשעמתחקרמבםיחקרמםינזוםימשב

דאמלדעהלודגהפרש

לארשילעקזחתיוויתחתונבטפשוהיךלמיו17

םיביצנןתיותורצבההדוהיירעלכב‐‐ליחןתיו2

3ויבאאסאדכלרשאםירפאירעבוהדוהיץראב

ויבאדיודיכרדבךלהיכטפשוהיםעהוהייהיו

שרדויבאיהלאליכ4םילעבלשרדאלוםינשארה

הוהיןכיו5לארשיהשעמכאלוךלהויתוצמבו

טפשוהילהחנמהדוהילכונתיוודיבהכלממהתא

הוהייכרדבובלהבגיו6ברלדובכורשעוליהיו

7הדוהימ‐‐םירשאהתאותומבהתאריסהדועו

הידבעלוליחןבלוירשלחלשוכלמלשולשתנשבו

הדוהיירעבדמלל‐‐והיכימלולאנתנלוהירכזלו

לאהשעווהידבזווהינתנווהיעמשםיולהםהמעו8

והיבוטווהינדאוןתנוהיו)תומרימשו(תומירמשו

םינהכהםרוהיועמשילאםהמעוםיולה‐‐הינודאבוטו

לכבובסיוהוהיתרותרפסםהמעוהדוהיבודמליו9

לכלעהוהידחפיהיו10םעבודמליוהדוהיירע

ומחלנאלוהדוהיתוביבסרשאתוצראהתוכלממ

‐החנמטפשוהילםיאיבמםיתשלפןמו11טפשוהיםע

םיליאןאצולםיאיבמםיאיברעהםגאשמףסכו‐

עבשוםיפלאתעבשםישיתותואמעבשוםיפלאתעבש

ןביוהלעמלדעלדגוךלהטפשוהייהיו12תואמ

היההברהכאלמו13תונכסמירעותוינריבהדוהיב

14םלשוריבליחירובגהמחלמישנאוהדוהיירעבול

‐םיפלאירשהדוהילםהיתובאתיבלםתדקפהלאו

15ףלאתואמשלשליחירובגומעורשההנדע‐

16ףלאםינומשוםיתאמומעורשהןנחוהיודילעו

םיתאמומעוהוהילבדנתמהירכזןבהיסמעודילעו

ומעועדילאליחרובג‐‐ןמינבןמו17ליחרובגףלא

ומעודבזוהיודילעו18ףלאםיתאמןגמותשקיקשנ

תאםיתרשמההלא19אבציצולחףלאםינומשוהאמ

לכב‐‐רצבמהירעבךלמהןתנרשאדבלמךלמה

הדוהי

באחאלןתחתיוברלדובכורשעטפשוהיליהיו18

באחאולחבזיוןורמשלבאחאלאםינשץקלדריו2

לאתולעלוהתיסיוומערשאםעלוברלרקבוןאצ

טפשוהילאלארשיךלמבאחארמאיו3דעלגתמר

ינומכולרמאיודעלגתמרימעךלתההדוהיךלמ

טפשוהירמאיו4המחלמבךמעו‐‐ימעךמעכוךומכ

5הוהירבדתאםויכאנשרדלארשיךלמלא

שיאתואמעבראםיאבנהתאלארשיךלמץבקיו

םאהמחלמלדעלגתמרלאךלנהםהלארמאיו

רמאיו6ךלמהדיבםיהלאהןתיוהלעורמאיולדחא

ותאמהשרדנודועהוהילאיבנהפןיאהטפשוהי
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דחאשיאדועטפשוהילאלארשיךלמרמאיו7

אבנתמונניאיכוהיתאנשינאוותאמהוהיתאשורדל

אלמיןבוהיכימאוה‐‐הערלוימילכיכהבוטלילע

ךלמארקיו8ןכךלמהרמאילאטפשוהירמאיו

)והיכימ(והכימרהמרמאיודחאסירסלאלארשי

םיבשויהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמו9אלמיןב

חתפ‐‐ןרגבםיבשיוםידגבםישבלמואסכלעשיא

שעיו10םהינפלםיאבנתמ‐‐םיאיבנהלכוןורמשרעש

הוהירמאהכרמאיולזרבינרקהנענכןבוהיקדצול

‐‐םיאבנהלכו11םתולכדעםראתאחגנתהלאב

הוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלערמאלןכםיאבנ

והיכימלארקלךלהרשאךאלמהו12ךלמהדיב

בוטדחאהפםיאבנהירבדהנהרמאלוילארבד

13בוטתרבדוםהמדחאכךרבדאניהיוךלמהלא

ותאיהלארמאירשאתאיכ‐‐הוהייחוהיכימרמאיו

הכימוילאךלמהרמאיוךלמהלאאביו14רבדא

ולערמאיולדחאםאהמחלמלדעלגתמרלאךלנה

המכדעךלמהוילארמאיו15םכדיבונתניווחילצהו

‐‐תמאקרילארבדתאלרשאךעיבשמינאםימעפ

לעםיצופנלארשילכתאיתיאררמאיו16הוהיםשב

אלהוהירמאיוהערןהלןיארשאןאצכ‐‐םירהה

ךלמרמאיו17םולשבותיבלשיאובושיהלאלםינדא

ילעאבנתיאלךילאיתרמאאלהטפשוהילאלארשי

יתיארהוהירבדועמשןכלרמאיו18ערלםאיכבוט

לעםידמעםימשהאבצלכוואסכלעבשויהוהיתא

ךלמבאחאתאהתפיימהוהירמאיו19ולאמשוונימי

הככרמאהז‐‐רמאיודעלגתומרבלפיולעיולארשי

רמאיוהוהיינפלדמעיוחורהאציו20הככרמאהזו

יתייהואצארמאיו21המבוילאהוהירמאיוונתפאינא

‐‐לכותםגוהתפתרמאיוויאיבנלכיפברקשחורל

יפברקשחורהוהיןתנהנההתעו22ןכהשעואצ

והיקדצשגיו23הערךילערבדהוהיוהלאךיאיבנ

ךרדההזיארמאיויחלהלעוהיכימתאךיוהנענכןב

והיכימרמאיו24ךתארבדל‐‐יתאמהוהיחוררבע

אבחהלרדחברדחאובתרשאאוההםויבהארךנה

לאוהבישהווהיכימתאוחקלארשיךלמרמאיו25

הכםתרמאו26ךלמהןבשאוילאו‐‐ריעהרשןומא

ץחלםחלוהלכאהואלכהתיבהזומישךלמהרמא

םא‐‐והיכימרמאיו27םולשביבושדעץחלםימו

ועמשרמאיויבהוהירבדאלםולשבבושתבוש

הדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמלעיו28םלכםימע

טפשוהילאלארשיךלמרמאיו29דעלגתמרלא

שפחתיוךידגבשבלהתאוהמחלמבאובושפחתה

תאהוצםראךלמו30המחלמבואביולארשיךלמ

תאןטקהתאומחלתאלרמאלולרשאבכרהירש

תוארכיהיו31ודבללארשיךלמתאםאיכלודגה

לארשיךלמורמאהמהוטפשוהיתאבכרהירש

ורזעהוהיוטפשוהיקעזיוםחלהלוילעובסיואוה

יכבכרהירשתוארכיהיו32ונממםיהלאםתיסיו

ךשמשיאו33וירחאמובושיו‐‐לארשיךלמהיהאל

ןיבוםיקבדהןיבלארשיךלמתאךיוומתלתשקב

ןמינתאצוהו)ךדי(ךידיךפהבכרלרמאיוןירשה

אוההםויבהמחלמהלעתו34יתילחהיכ‐‐הנחמה

דעםראחכנהבכרמבדימעמהיהלארשיךלמו

שמשהאובתעלתמיוברעה

‐‐םולשבותיבלאהדוהיךלמטפשוהיבשיו19

רמאיוהזחהיננחןבאוהיוינפלאאציו2םלשוריל

בהאתהוהייאנשלורזעלעשרלהטפשוהיךלמהלא

םיבוטםירבדלבא3הוהיינפלמףצקךילעתאזבו

תוניכהוץראהןמתורשאהתרעביכךמעואצמנ

םלשוריבטפשוהיבשיו4םיהלאהשרדלךבבל

לאםבישיוםירפארהדעעבשראבמםעבאציובשיו

ירעלכבץראבםיטפשדמעיו5םהיתובאיהלאהוהי

םיטפשהלארמאיו6ריעוריעל‐‐תורצבההדוהי

הוהיליכוטפשתםדאלאליכ‐‐םישעםתאהמואר

םכילעהוהידחפיהיהתעו7טפשמרבדבםכמעו

םינפאשמוהלועוניהלאהוהיםעןיאיכ‐‐ושעוורמש

םיולהןמטפשוהידימעהםלשוריבםגו8דחשחקמו

הוהיטפשמללארשילתובאהישארמוםינהכהו

ןושעתהכרמאלםהילעוציו9םלשוריובשיובירלו
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רשאבירלכו10םלשבבלבוהנומאבהוהיתאריב

םדלםדןיבםהירעבםיבשיהםכיחאמםכילעאובי

םתאםתרהזהוםיטפשמלוםיקחלהוצמלהרותןיב

הכםכיחאלעוםכילעףצקהיהוהוהילומשאיאלו

םכילעשארהןהכוהירמאהנהו11ומשאתאלוןושעת

תיבלדיגנהלאעמשיןבוהידבזוהוהירבדלכל

וקזחםכינפלםיולהםירטשוךלמהרבדלכלהדוהי

בוטהםעהוהייהיוושעו

םהמעוןומעינבובאומינבואבןכירחאיהיו20

ודיגיוואביו2המחלמל‐‐טפשוהילעםינומעהמ

םראמםילרבעמברןומהךילעאברמאלטפשוהיל

טפשוהיןתיואריו3ידגןיעאיהרמתןוצצחבםנהו

הדוהילכלעםוצארקיוהוהילשורדלוינפתא

הדוהיירעלכמםגהוהימשקבלהדוהיוצבקיו4

הדוהילהקבטפשוהידמעיו5הוהיתאשקבלואב

רמאיו6השדחהרצחהינפלהוהיתיבב‐‐םלשוריו

םימשבםיהלאאוההתאאלהוניתבאיהלאהוהי

הרובגוחכךדיבוםיוגהתוכלממלכבלשומהתאו

תאתשרוהוניהלאהתאאלה7בציתהלךמעןיאו

ערזלהנתתולארשיךמעינפלמתאזהץראהיבשי

הבךלונביוהבובשיו8םלועל‐‐ךבהאםהרבא

ברחהערונילעאובתםא9רמאלךמשלשדקמ

יכךינפלוהזהתיבהינפלהדמענבערורבדוטופש

עישותועמשתוונתרצמךילאקעזנוהזהתיבבךמש

אלרשאריעשרהובאומוןומעינבהנההתעו10

יכםירצמץראמםאבבםהבאובללארשילהתתנ

ונילעםילמג‐‐םההנהו11םודימשהאלוםהילעמורס

אלהוניהלא12ונתשרוהרשאךתשרימונשרגלאובל

אבההזהברהןומההינפלחכונבןיאיכםבטפשת

13וניניעךילעיכ‐‐השענהמעדנאלונחנאוונילע

םהינבוםהישנםפטםגהוהיינפלםידמע‐‐הדוהילכו

הינתמןבלאיעיןבהינבןבוהירכזןבלאיזחיו14

להקהךותבהוהיחורוילעהתיהףסאינבןמ‐‐יולה

ךלמהוםלשורייבשיוהדוהילכובישקהרמאיו15

לאוואריתלאםתאםכלהוהירמאהכטפשוהי

המחלמהםכלאליכ‐‐הזהברהןומההינפמותחת

הלעמבםילעםנהםהילעודררחמ16םיהלאליכ

17לאורירבדמינפלחנהףוסבםתאםתאצמוץיצה

תעושיתאוארוודמעובציתהתאזבםחלהלםכלאל

‐‐ותחתלאוואריתלאםלשוריוהדוהיםכמעהוהי

םיפאטפשוהידקיו18םכמעהוהיוםהינפלואצרחמ

הוהיינפלולפנםלשורייבשיוהדוהילכוהצרא

םיתהקהינבןמםיולהומקיו19הוהילתוחתשהל

לוקבלארשייהלאהוהילללהל‐‐םיחרקהינבןמו

עוקתרבדמלואציורקבבומיכשיו20הלעמללודג

יבשיוהדוהיינועמשרמאיוטפשוהידמעםתאצבו

ונימאהונמאתוםכיהלאהוהיבונימאה‐‐םלשורי

םיררשמדמעיוםעהלאץעויו21וחילצהוויאיבנב

ץולחהינפלתאצב‐‐שדקתרדהלםיללהמוהוהיל

ולחהתעבו22ודסחםלועליכהוהילודוהםירמאו

באומןומעינבלעםיבראמהוהיןתנהלהתוהנרב

ינבודמעיו23ופגניו‐‐הדוהילםיאבהריעשרהו

דימשהלוםירחהל‐‐ריעשרהיבשילעבאומוןומע

24תיחשמלוהערבשיאורזעריעשיבשויבםתולככו

םנהוןומההלאונפיורבדמלהפצמהלעאבהדוהיו

ומעוטפשוהיאביו25הטילפןיאוהצראםילפנםירגפ

ילכוםירגפושוכרוברלםהבואצמיוםללשתאזבל

השולשםימיויהיואשמןיאלםהלולצניותודמח

ולהקניעברהםויבו26אוהבריכ‐‐ללשהתאםיזזב

וארקןכלעהוהיתאוכרבםשיכ‐‐הכרבקמעל

ובשיו27םויהדע‐‐הכרבקמעאוההםוקמהםשתא

בושלםשארבטפשוהיוםלשוריוהדוהישיאלכ

28םהיביואמהוהיםחמשיכהחמשבםלשורילא

תיבלא‐‐תורצצחבותורנכבוםילבנבםלשוריואביו

תוצראהתוכלממלכלעםיהלאדחפיהיו29הוהי

טקשתו30לארשייביואםעהוהיםחלניכ‐‐םעמשב

ךלמיו31ביבסמויהלאולחניוטפשוהיתוכלמ

וכלמבהנששמחוםישלשןב‐‐הדוהילעטפשוהי

הבוזעומאםשוםלשוריבךלמהנששמחוםירשעו

הנממרסאלו‐‐אסאויבאךרדבךליו32יחלשתב
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דועוורסאלתומבהךא33הוהייניעברשיהתושעל

ירבדרתיו34םהיתבאיהלאלםבבלוניכהאלםעה

ירבדבםיבותכםנה‐‐םינרחאהוםינשארהטפשוהי

35לארשייכלמרפסלעהלעהרשאיננחןבאוהי

היזחאםעהדוהיךלמטפשוהירבחתאןכירחאו

ומעוהרבחיו36תושעלעישרהאוהלארשיךלמ

רבגןויצעבתוינאושעיושישרתתכללתוינאתושעל

טפשוהילעהשרממוהודדןברזעילאאבנתיו37

ךישעמתאהוהיץרפוהיזחאםעךרבחתהכרמאל

שישרתלאתכללורצעאלותוינאורבשיו

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעטפשוהיבכשיו21

טפשוהיינבםיחאולו2ויתחתונבםרוהיךלמיודיוד

לכוהיטפשולאכימווהירזעווהירכזולאיחיוהירזע

םהיבאםהלןתיו3לארשיךלמטפשוהיינבהלא

תורצמירעםעתונדגמלובהזלוףסכלתוברתונתמ

4רוכבהאוהיכםרוהילןתנהכלממהתאוהדוהיב

לכתאגרהיוקזחתיוויבאתכלממלעםרוהיםקיו

םיתשוםישלשןב5לארשיירשמםגוברחבויחא

6םלשוריבךלמםינשהנומשווכלמבםרוהיהנש

יכ‐‐באחאתיבושערשאכלארשייכלמךרדבךליו

אלו7הוהייניעבערהשעיוהשאולהתיהבאחאתב

רשאתירבהןעמל‐‐דיודתיבתאתיחשהלהוהיהבא

לכ‐‐וינבלורינולתתלרמארשאכודיודלתרכ

וכילמיוהדוהידיתחתמםודאעשפוימיב8םימיה

ומעבכרהלכווירשםעםרוהירבעיו9ךלמםהילע

ירשתאווילאבבוסהםודאתאךיוהלילםקיהיו

‐הזהםויהדעהדוהידיתחתמםודאעשפיו10בכרה

תאבזעיכודיתחתמאיההתעבהנבלעשפתזא‐

הדוהיירהבתומבהשעאוהםג11ויתבאיהלאהוהי

וילאאביו12הדוהיתאחדיוםלשורייבשיתאןזיו

יהלאהוהירמאהכרמאלאיבנהוהילאמבתכמ

טפשוהייכרדבתכלהאלרשאתחת‐‐ךיבאדיוד

יכלמךרדבךלתו13הדוהיךלמאסאיכרדבוךיבא

תונזהכםלשורייבשיתאוהדוהיתאהנזתולארשי

ךממםיבוטהךיבאתיבךיחאתאםגובאחאתיב

ךינבבוךמעב‐‐הלודגהפגמףגנהוהיהנה14תגרה

הלחמבםיברםיילחבהתאו15ךשוכרלכבוךישנבו

רעיו16םימילעםימיילחהןמךיעמואצידעךיעמ

רשאםיברעהוםיתשלפהחורתאםרוהילעהוהי

לכתאובשיוהועקביוהדוהיבולעיו17םישוכדילע

ראשנאלווישנווינבםגוךלמהתיבלאצמנהשוכרה

ופגנ‐‐תאזלכירחאו18וינבןטקזחאוהיםאיכןבול

םימימםימיליהיו19אפרמןיאלילחלויעמבהוהי

תמיווילחםעויעמואציםינשםימילץקהתאצתעכו

תפרשכהפרשומעולושעאלוםיערםיאלחתב

םינשהנומשווכלמבהיהםיתשוםישלשןב20ויתבא

דיודריעבוהרבקיוהדמחאלבךליוםלשוריבךלמ

םיכלמהתורבקבאלו

ןטקהונבוהיזחאתאםלשורייבשויוכילמיו22

םיברעבאבהדודגהגרהםינשארהלכיכ‐‐ויתחת

ןב2הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאךלמיוהנחמל

ךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנשםיתשוםיעברא

ךלהאוהםג3ירמעתבוהילתעומאםשוםלשוריב

4עישרהלותצעויהתיהומאיכבאחאתיביכרדב

ולויההמהיכבאחאתיבכהוהייניעבערהשעיו

םתצעבםג5ולתיחשמל‐‐ויבאתומירחאםיצעוי

המחלמללארשיךלמבאחאןבםרוהיתאךליוךלה

תאםימרהוכיודעלגתומרבםראךלמלאזחלע

והכהרשאםיכמהיכלאערזיבאפרתהלבשיו6םרוי

ןבוהירזעוםראךלמלאהזחתאומחלהבהמרב

באחאןבםרוהיתאתוארלדריהדוהיךלמםרוהי

תסובתהתיהםיהלאמו7אוההלחיכ‐‐לאערזיב

לאםרוהיםעאציואבבוםרוילאאובלוהיזחא

תיבתאתירכהלהוהיוחשמרשאישמנןבאוהי

אצמיובאחאתיבםעאוהיטפשהכיהיו8באחא

‐‐והיזחאלםיתרשמוהיזחאיחאינבוהדוהיירשתא

אבחתמאוהווהדכליווהיזחאתאשקביו9םגרהיו

ורמאיכוהרבקיווהתימיואוהילאוהאביוןורמשב

ובבללכבהוהיתאשרדרשאאוהטפשוהיןב

והילתעו10הכלממלחכרצעלוהיזחאתיבלןיאו
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לכתארבדתוםקתוהנבתמיכהתארוהיזחאםא

תבתעבשוהיחקתו11הדוהיתיבל‐‐הכלממהערז

ינבךותמותאבנגתווהיזחאןבשאויתאךלמה

תוטמהרדחבותקנימתאוותאןתתוםיתמומהךלמה

עדיוהיתשאםרוהיךלמהתבתעבשוהיוהריתסתו

אלו‐‐והילתעינפמוהיזחאתוחאהתיהאיהיכןהכה

ששאבחתמםיהלאהתיבבםתאיהיו12והתתימה

ץראהלעתכלמהילתעוםינש

ירשתאחקיועדיוהיקזחתהתיעבשההנשבו23

ןנחוהיןבלאעמשילוםחריןבוהירזעלתואמה

תאווהידעןבוהישעמתאודבועןבוהירזעלו

וצבקיוהדוהיבובסיו2תירבבומע‐‐ירכזןבטפשילא

לארשילתובאהישארוהדוהיירעלכמםיולהתא

תיבבתירבלהקהלכתרכיו3םלשורילאואביו

ךלמיךלמהןבהנהםהלרמאיוךלמהםעםיהלאה

ושעתרשארבדההז4דיודינבלעהוהירבדרשאכ

ירעשלםיוללוםינהכלתבשהיאבםכמתישלשה

רעשבתישלשהוךלמהתיבבתישלשהו5םיפסה

תיבאובילאו6הוהיתיבתורצחב‐‐םעהלכודוסיה

יכואביהמה‐‐םיוללםיתרשמהוםינהכהםאיכהוהי

ופיקהו7הוהיתרמשמורמשי‐‐םעהלכוהמהשדק

לאאבהוודיבוילכושיאביבסךלמהתאםיולה

ושעיו8ותאצבוואבבךלמהתאויהותמויתיבה

וחקיוןהכהעדיוהיהוצרשאלככהדוהילכוםיולה

אליכתבשהיאצויםעתבשהיאבוישנאתאשיא

ןהכהעדיוהיןתיו9תוקלחמהתאןהכהעדיוהירטפ

םיטלשהתאותונגמהתאוםיתינחהתאתואמהירשל

לכתאדמעיו10םיהלאהתיברשא‐‐דיודךלמלרשא

ףתכדעתינמיהתיבהףתכמודיבוחלששיאוםעה

ביבסךלמהלע‐‐תיבלוחבזמלתילאמשהתיבה

תאורזנהתאוילעונתיוךלמהןבתאואיצויו11

ורמאיווינבועדיוהיוהחשמיוותאוכילמיותודעה

םיצרהםעהלוקתאוהילתעעמשתו12ךלמהיחי

13הוהיתיבםעהלאאובתוךלמהתאםיללהמהו

םירשהואובמבודומעלעדמועךלמההנהוארתו

עקותוחמשץראהםעלכוךלמהלעתורצצחהו

ללהלםיעידומורישהילכבםיררושמהותורצצחב

אצויו14רשקרשקרמאתוהידגבתאוהילתעערקתו

רמאיוליחהידוקפתואמהירשתאןהכהעדיוהי

הירחאאבהותורדשהתיבמלאהואיצוהםהלא

15הוהיתיבהותימתאלןהכהרמאיכברחבתמוי

תיבםיסוסהרעשאובמלאאובתוםידיהלומישיו

ןיבווניב‐‐תירבעדיוהיתרכיו16םשהותימיוךלמה

לכואביו17הוהילםעלתויהלךלמהןיבוםעהלכ

וימלצתאוויתחבזמתאווהצתיולעבהתיבםעה

18תוחבזמהינפלוגרהלעבהןהכןתמתאוורבש

םיולהםינהכהדיבהוהיתיבתודקפעדיוהיםשיו

הוהיתולעתולעהלהוהיתיבלעדיודקלחרשא

19דיודידילע‐‐רישבוהחמשבהשמתרותבבותככ

אמטאוביאלוהוהיתיבירעשלעםירעושהדמעיו

תאוםירידאהתאותואמהירשתאחקיו20רבדלכל

ךלמהתאדרויוץראהםעלכתאוםעבםילשומה

ךלמהתיבןוילעהרעשךותבואביוהוהיתיבמ

לכוחמשיו21הכלממהאסכלעךלמהתאובישויו

ברחבותימהוהילתעתאוהטקשריעהוץראהםע

ךלמהנשםיעבראווכלמבשאיםינשעבשןב24

שאוישעיו2עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

ולאשיו3ןהכהעדיוהיימילכהוהייניעברשיה

ןכירחאיהיו4תונבוםינבדלויוםיתשםישנעדיוהי

תאץבקיו5הוהיתיבתאשדחלשאויבלםעהיה

וצבקוהדוהיירעלואצםהלרמאיוםיולהוםינהכה

הנשידמםכיהלאתיבתאקזחלףסכלארשילכמ

ארקיו6םיולהורהמאלורבדלורהמתםתאוהנשב

תשרדאלעודמולרמאיושארהעדיוהילךלמה

תאשמתאםלשורימוהדוהימאיבהלםיולהלע

7תודעהלהאל‐‐לארשיללהקהוהוהידבעהשמ

םיהלאהתיבתאוצרפהינבתעשרמהוהילתעיכ

ךלמהרמאיו8םילעבלושעהוהיתיבישדקלכםגו

ונתיו9הצוחהוהיתיברעשבוהנתיודחאןוראושעיו

השמתאשמהוהילאיבהלםלשוריבוהדוהיבלוק
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לכוחמשיו10רבדמב‐‐לארשילעםיהלאהדבע

הלכלדעןוראלוכילשיוואיביוםעהלכוםירשה

דיבךלמהתדקפלאןוראהתאאיביתעביהיו11

ךלמהרפוסאבוףסכהבריכםתוארכוםיולה

והבישיווהאשיוןוראהתאורעיושארהןהכדיקפו

12ברלףסכופסאיוםויבםוילושעהכומקמלא

תיבתדובעתכאלמהשועלאעדיוהיוךלמהוהנתיו

הוהיתיבשדחלםישרחוםיבצחםירכשויהיוהוהי

13הוהיתיבתאקזחלתשחנולזרבישרחלםגו

םדיבהכאלמלהכוראלעתוהכאלמהישעושעיו

14והצמאיו‐‐ותנכתמלעםיהלאהתיבתאודימעיו

ףסכהראשתאעדיוהיוךלמהינפלואיבהםתולככו

תופכותולעהותרשילכהוהיתיבלםילכוהשעיו

דימתהוהיתיבבתולעםילעמויהיוףסכובהזילכו

‐‐תמיוםימיעבשיועדיוהיןקזיו15עדיוהיימילכ

דיודריעבוהרבקיו16ותומבהנשםישלשוהאמןב

םיהלאהםעולארשיבהבוטהשעיכםיכלמהםע

ווחתשיוהדוהיירשואבעדיוהיתומירחאו17ותיבו

הוהיתיבתאובזעיו18םהילאךלמהעמשזאךלמל

םיבצעהתאוםירשאהתאודבעיוםהיתובאיהלא

חלשיו19תאזםתמשאבםלשוריוהדוהילעףצקיהיו

וניזאהאלוםבודיעיוהוהילאםבישהלםיאבנםהב

ןהכהעדיוהיןבהירכזתאהשבלםיהלאחורו20

המלםיהלאהרמאהכםהלרמאיוםעללעמדמעיו

םתבזעיכ‐‐וחילצתאלוהוהיתוצמתאםירבעםתא

ןבאוהמגריווילעורשקיו21םכתאבזעיוהוהיתא

שאוירכזאלו22הוהיתיברצחבךלמהתוצמב

תאגרהיוומעויבאעדיוהיהשערשאדסחהךלמה

תפוקתליהיו23שרדיוהוהיארירמאותומכוונב

םלשוריוהדוהילאואביוםראליחוילעהלעהנשה

וחלשםללשלכוםעמםעהירשלכתאותיחשיו

םראליחואבםישנארעצמביכ24קשמרדךלמל

הוהיתאובזעיכ‐‐דאמברלליחםדיבןתנהוהיו

םתכלבו25םיטפשושעשאויתאוםהיתובאיהלא

וילעורשקתהםיברםיילחמבותאובזעיכונממ

תמיוותטמלעוהגרהיוןהכהעדיוהיינבימדבוידבע

םיכלמהתורבקבוהרבקאלודיודריעבוהרבקיו

תינומעהתעמשןבדבזוילעםירשקתמההלאו26

)ברי(ברווינבו27תיבאומהתירמשןבדבזוהיו

לעםיבותכםנה‐‐םיהלאהתיבדוסיווילעאשמה

ויתחתונבוהיצמאךלמיוםיכלמהרפסשרדמ

םירשעווהיצמאךלמהנששמחוםירשעןב25

םילשורימןדעוהיומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתו

יהיו3םלשבבלבאלקרהוהייניעברשיהשעיו2

םיכמהוידבעתאגרהיווילעהכלממההקזחרשאכ

בותככיכתימהאלםהינבתאו4ויבאךלמהתא

ותומיאלרמאלהוהיהוצרשאהשמרפסבהרותב

שיאיכ‐‐תובאלעותומיאלםינבוםינבלעתובא

םדימעיוהדוהיתאוהיצמאץבקיו5ותומיואטחב

הדוהילכלתואמהירשלוםיפלאהירשלתובאתיבל

םאצמיוהלעמוהנשםירשעןבמלםדקפיוןמינבו

6הנצוחמרזחאאבצאצוירוחבףלאתואמשלש

ףסכרככהאמב‐‐ליחרובגףלאהאמלארשימרכשיו

ךמעאובילאךלמהרמאלוילאאבםיהלאהשיאו7

8םירפאינבלכלארשיםעהוהיןיאיכלארשיאבצ

םיהלאהךלישכי‐‐המחלמלקזחהשעהתאאבםאיכ

9לישכהלורוזעלםיהלאבחכשייכביואינפל

תאמלתושעלהמוםיהלאהשיאלוהיצמארמאיו

םיהלאהשיארמאיולארשידודגליתתנרשארככה

והיצמאםלידביו10הזמהברהךלתתלהוהילשי

םמוקמלתכללםירפאמוילאאברשאדודגהל

ףאירחבםמוקמלובושיוהדוהיבדאמםפארחיו

חלמהאיגךליוומעתאגהניוקזחתהוהיצמאו11

םיפלאתרשעו12םיפלאתרשעריעשינבתאךיו

םוכילשיועלסהשארלםואיביוהדוהיינבובשםייח

בישהרשאדודגהינבו13ועקבנםלכועלסהשארמ

הדוהיירעבוטשפיוהמחלמלומעתכלמוהיצמא

םיפלאתשלשםהמוכיוןורוחתיבדעוןורמשמ

תוכהמוהיצמאאובירחאיהיו14הברהזבוזביו

ולםדימעיוריעשינביהלאתאאביוםימודאתא
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ףארחיו15רטקיםהלוהוחתשיםהינפלוםיהלאל

המלולרמאיואיבנוילאחלשיווהיצמאבהוהי

ךדימםמעתאוליצהאלרשאםעהיהלאתאתשרד

‐‐ךונתנךלמלץעוילהולרמאיווילאורבדביהיו16

יכיתעדירמאיואיבנהלדחיוךוכיהמלךללדח

תעמשאלותאזתישעיכ‐‐ךתיחשהלםיהלאץעי

שאוילאחלשיוהדוהיךלמוהיצמאץעויו17יתצעל

הארתנךלרמאללארשיךלמאוהיןבזחאוהיןב

ךלמוהיצמאלאלארשיךלמשאויחלשיו18םינפ

זראהלאחלשןונבלברשאחוחהרמאלהדוהי

רבעתוהשאלינבלךתבתאהנתרמאלןונבלברשא

תרמא19חוחהתאסמרתוןונבלברשאהדשהתיח

הבשהתעדיבכהלךבלךאשנוםודאתאתיכההנה

ךמעהדוהיוהתאתלפנוהערבהרגתתהמל‐‐ךתיבב

םתתןעמלאיהםיהלאהמיכ‐‐והיצמאעמשאלו20

ךלמשאוילעיו21םודאיהלאתאושרדיכדיב

תיבבהדוהיךלמוהיצמאואוהםינפוארתיולארשי

וסניולארשיינפלהדוהיףגניו22הדוהילרשאשמש

ןבשאויןבהדוהיךלמוהיצמאתאו23וילהאלשיא

והאיביושמשתיבב‐‐לארשיךלמשאוישפתזחאוהי

דעםירפארעשמםלשוריתמוחבץרפיוםלשורי

ףסכהובהזהלכו24המאתואמעבראהנופהרעש

דבעםעםיהלאהתיבבםיאצמנהםילכהלכתאו

תוברעתהינבתאוךלמהתיבתורצואתאוםודא

הדוהיךלמשאויןבוהיצמאיחיו25ןורמשבשיו

הרשעשמח‐‐לארשיךלמזחאוהיןבשאויתומירחא

‐‐םינורחאהוםינשארהוהיצמאירבדרתיו26הנש

27לארשיוהדוהייכלמרפסלעםיבותכםנהאלה

וילעורשקיוהוהיירחאמוהיצמארסרשאתעמו

השיכלוירחאוחלשיוהשיכלסניוםלשוריברשק

םעותאורבקיוםיסוסהלעוהאשיו28םשוהתימיו

הדוהיריעבויתבא

הרשעששןבאוהווהיזעתאהדוהיםעלכוחקיו26

תאהנבאוה2והיצמאויבאתחתותאוכילמיוהנש

3ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבישיותוליא

הנשםיתשוםישמחווכלמבוהיזעהנשהרשעששןב

םלשוריןמ)הילכי(היליכיומאםשוםלשוריבךלמ

והיצמאהשערשאלככהוהייניעברשיהשעיו4

תארבןיבמהוהירכזימיבםיהלאשרדליהיו5ויבא

םיהלאהוחילצההוהיתאושרדימיבוםיהלאה

תאותגתמוחתאץרפיוםיתשלפבםחליואציו6

דודשאבםירעהנביודודשאתמוחתאוהנביתמוח

לעוםיתשלפלעםיהלאהוהרזעיו7םיתשלפבו

םינועמהו‐‐לעברוגבםיבשיה)םיברעה(םייברעה

אובלדעומשךליווהיזעלהחנמםינומעהונתיו8

םילדגמוהיזעןביו9הלעמלדעקיזחהיכםירצמ

עוצקמהלעואיגהרעשלעוהנפהרעשלעםלשוריב

‐םיברתורבבצחיורבדמבםילדגמןביו10םקזחיו

םירכארושימבוהלפשבוולהיהברהנקמיכ‐

11היההמדאבהאיכ‐‐למרכבוםירהבםימרכו

דודגלאבציאצויהמחלמהשעליחוהיזעליהיו

והישעמורפוסה)לאיעי(לאועידיבםתדקפרפסמב

רפסמלכ12ךלמהירשמוהיננחדילע‐‐רטושה

לעו13תואמששוםיפלא‐‐ליחירובגלתובאהישאר

שמחוםיפלאתעבשוףלאתואמשלשאבצליחםדי

ביואהלעךלמלרזעל‐‐ליחחכבהמחלמישועתואמ

םיעבוכוםיחמרוםינגמאבצהלכלוהיזעםהלןכיו14

םלשוריבשעיו15םיעלקינבאלו‐‐תותשקותונירשו

לעוםילדגמהלעתויהלבשוחתבשחמתונבשח

דעומשאציותולדגםינבאבוםיצחבאורילתונפה

ותקזחכו16קזחיכדערזעהלאילפהיכקוחרמל

אביוויהלאהוהיבלעמיותיחשהלדעובלהבג

אביו17תרטקהחבזמלעריטקהלהוהילכיהלא

‐‐םינומשהוהילםינהכומעוןהכהוהירזעוירחא

אלולורמאיוךלמהוהיזעלעודמעיו18ליחינב

ןרהאינבםינהכליכ‐‐הוהילריטקהלוהיזעךל

ךלאלותלעמיכשדקמהןמאצריטקהלםישדקמה

תרטקמודיבווהיזעףעזיו19םיהלאהוהימדובכל

וחצמבהחרזתערצהוםינהכהםעופעזבוריטקהל

20תרטקהחבזמללעמהוהיתיבבםינהכהינפל
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אוההנהוםינהכהלכושארהןהכוהירזעוילאןפיו

תאצלףחדנאוהםגוםשמוהולהביווחצמבערצמ

ותומםוידעערצמךלמהוהיזעיהיו21הוהיועגניכ

תיבמרזגניכ‐‐ערצמ)תישפחה(תושפחהתיבבשיו

22ץראהםעתאטפושךלמהתיבלעונבםתויוהוהי

והיעשיבתכ‐‐םינרחאהוםינשארהוהיזעירבדרתיו

ותאורבקיוויתבאםעוהיזעבכשיו23איבנהץומאןב

ורמאיכ‐‐םיכלמלרשאהרובקההדשבויתבאםע

ויתחתונבםתויךלמיואוהערוצמ

הרשעששווכלמבםתויהנששמחוםירשעןב27

שעיו2קודצתבהשוריומאםשוםלשוריבךלמהנש

אלקר‐‐ויבאוהיזעהשערשאלככהוהייניעברשיה

הנבאוה3םיתיחשמםעהדועוהוהילכיהלאאב

ברלהנבלפעהתמוחבוןוילעה‐‐הוהיתיברעשתא

תוינריבהנבםישרחבוהדוהירהבהנבםירעו4

קזחיוןומעינבךלמםעםחלנאוהו5םילדגמו

ףסכרככהאמאיהההנשבןומעינבולונתיוםהילע

םיפלאתרשעםירועשוםיטחםירכםיפלאתרשעו

6תישלשהותינשההנשבוןומעינבולובישהתאז

רתיו7ויהלאהוהיינפלויכרדןיכהיכםתויקזחתיו

לעםיבותכםנה‐‐ויכרדוויתמחלמלכוםתויירבד

הנששמחוםירשעןב8הדוהיולארשייכלמרפס

בכשיו9םלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיה

זחאךלמיודיודריעבותאורבקיוויתבאםעםתוי

ויתחתונב

הנשהרשעששווכלמבזחאהנשםירשעןב28

דיודכהוהייניעברשיההשעאלוםלשוריבךלמ

השעתוכסמםגולארשייכלמיכרדבךליו2ויבא

תארעביוםנהןבאיגבריטקהאוהו3םילעבל

ינבינפמהוהישירהרשאםיוגהתובעתכשאבוינב

תחתותועבגהלעותומבברטקיוחבזיו4לארשי

םראךלמדיבויהלאהוהיוהנתיו5ןנערץעלכ

םגוקשמרדואיביוהלודגהיבשונממובשיוובוכיו

גרהיו6הלודגהכמובךיוןתנלארשיךלמדיב

םויבףלאםירשעוהאמהדוהיבוהילמרןבחקפ

7םתובאיהלאהוהיתאםבזעבליחינבלכה‐‐דחא

תאוךלמהןבוהישעמתאםירפארובגירכזגרהיו

ובשיו8ךלמההנשמהנקלאתאותיבהדיגנםקירזע

תונבוםינבםישנףלאםיתאמםהיחאמלארשיינב

9ןורמשלללשהתאואיביוםהמוזזבברללשםגו

אבהאבצהינפלאציוומשדדעהוהילאיבנהיהםשו

םכיתובאיהלאהוהיתמחבהנהםהלרמאיוןורמשל

םימשלדעףעזבםבוגרהתוםכדיבםנתנהדוהילע

שבכלםירמאםתאםלשוריוהדוהיינבהתעו10עיגה

תומשאםכמעםתאקראלהםכלתוחפשלוםידבעל

היבשהובישהו‐‐ינועמשהתעו11םכיהלאהוהיל

12םכילעהוהיףאןורחיכםכיחאמםתיבשרשא

ןנחוהיןבוהירזעםירפאינבישארמםישנאומקיו

ןבאשמעוםלשןבוהיקזחיותומלשמןבוהיכרב

ואיבתאלםהלורמאיו13אבצהןמםיאבהלע‐‐ילדח

םירמאםתאונילעהוהיתמשאליכ‐‐הנההיבשהתא

ונלהמשאהבריכונתמשאלעוונתאטחלעףיסהל

היבשהתאץולחהבזעיו14לארשילעףאןורחו

םישנאהומקיו15להקהלכוםירשהינפלהזבהתאו

םהימרעמלכוהיבשבוקיזחיותומשבובקנרשא

םוקשיוםולכאיוםולעניוםשבליוללשהןמושיבלה

וחריםואיביולשוכלכלםירמחבםולהניוםוכסיו

איההתעב16ןורמשובושיוםהיחאלצאםירמתהריע

דועו17ולרזעל‐‐רושאיכלמלעזחאךלמהחלש

םיתשלפו18יבשובשיוהדוהיבוכיוואבםימודא

תיבתאודכליוהדוהילבגנהוהלפשהירעבוטשפ

תאוהיתונבווכושתאותורדגהתאוןוליאתאושמש

יכ19םשובשיוהיתנבתאווזמגתאוהיתונבוהנמת

יכלארשיךלמזחארובעבהדוהיתאהוהיעינכה

תגלתוילעאביו20הוהיבלעמלועמוהדוהיבעירפה

זחאקלחיכ21וקזחאלוולרציורושאךלמרסאנלפ

ךלמלןתיוםירשהוךלמהתיבתאוהוהיתיבתא

לועמלףסויוולרצהתעבו22ולהרזעלאלורושא

קשמרדיהלאלחבזיו23זחאךלמהאוההוהיב

םירזעמםהםראיכלמיהלאיכרמאיוובםיכמה
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לכלוולישכהלולויהםהוינורזעיוחבזאםהלםתא

תאץצקיוםיהלאהתיבילכתאזחאףסאיו24לארשי

שעיוהוהיתיבתותלדתארגסיוםיהלאהתיבילכ

ריעוריעלכבו25םלשוריבהנפלכבתוחבזמול

סעכיוםירחאםיהלאלרטקלתומבהשעהדוהיל

ויכרדלכווירבדרתיו26ויתבאיהלאהוהיתא

יכלמרפסלעםיבותכםנה‐‐םינורחאהוםינשארה

והרבקיוויתבאםעזחאבכשיו27לארשיוהדוהי

לארשייכלמירבקלוהאיבהאליכ‐‐םלשוריבריעב

ויתחתונבוהיקזחיךלמיו

םירשעוהנששמחוםירשעןבךלמוהיקזחי29

והירכזתבהיבאומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתו

ויבאדיודהשערשאלככהוהייניעברשיהשעיו2

חתפןושארהשדחבוכלמלהנושארההנשבאוה3

םינהכהתאאביו4םקזחיו‐‐הוהיתיבתותלדתא

םהלרמאיו5חרזמהבוחרלםפסאיוםיולהתאו

הוהיתיבתאושדקוושדקתההתעםיולהינועמש

ולעמיכ6שדקהןמהדנהתאואיצוהוםכיתבאיהלא

ובסיווהבזעיו‐‐וניהלאהוהייניעבערהושעווניתבא

תותלדורגסםג7ףרעונתיוהוהיןכשממםהינפ

הלעווריטקהאלתרטקותורנהתאובכיוםלואה

הוהיףצקיהיו8לארשייהלאלשדקבולעהאל

המשל)הועזל(העוזלםנתיוםלשוריוהדוהילע

ולפנהנהו9םכיניעבםיארםתארשאכהקרשלו

10תאזלעיבשבונישנווניתונבוונינבוברחבוניתובא

לארשייהלאהוהילתירבתורכליבבלםעהתע

םכביכולשתלאהתעינב11ופאןורחונממבשיו

םיתרשמולתויהלוותרשלוינפלדמעלהוהירחב

ןבלאויוישמעןבתחמםיולהומקיו12םירטקמו

ידבעןבשיקיררמינבןמויתהקהינבןמוהירזע

ןדעוהמזןבחאוי‐‐ינשרגהןמולאללהיןבוהירזעו

)לאיעיו(לאועיוירמשןפצילאינבןמו13חאויןב

לאוחיןמיהינבןמו14והינתמווהירכזףסאינבןמו

15לאיזעוהיעמשןותודיינבןמויעמשו)לאיחי(

ךלמהתוצמכואביוושדקתיוםהיחאתאופסאיו

םינהכהואביו16הוהיתיברהטלהוהיירבדב

האמטהלכתאואיצויורהטלהוהיתיבהמינפל

ולבקיוהוהיתיברצחלהוהילכיהבואצמרשא

דחאבולחיו17הצוחןורדקלחנלאיצוהלםיולה

ואבשדחלהנומשםויבושדקלןושארהשדחל

הנומשםימילהוהיתיבתאושדקיוהוהיםלואל

המינפואוביו18ולכןושארהשדחלרשעהששםויבו

הוהיתיבלכתאונרהטורמאיוךלמהוהיקזחלא

תכרעמהןחלשתאווילכלכתאוהלועהחבזמתא

ךלמהחינזהרשאםילכהלכתאו19וילכלכתאו

ינפלםנהוונשדקהוונכה‐‐ולעמבותוכלמבזחא

ירשתאףסאיוךלמהוהיקזחיםכשיו20הוהיחבזמ

םיליאוהעבשםירפואיביו21הוהיתיבלעיוריעה

לעתאטחלהעבשםיזעיריפצוהעבשםישבכוהעבש

ןרהאינבלרמאיוהדוהילעושדקמהלעוהכלממה

רקבהוטחשיו22הוהיחבזמלעתולעהלםינהכה

וטחשיוהחבזמהוקרזיוםדהתאםינהכהולבקיו

וקרזיוםישבכהוטחשיוהחבזמהםדהוקרזיוםילאה

ינפלתאטחהיריעשתאושיגיו23החבזמהםדה

םוטחשיו24םהילעםהידיוכמסיולהקהוךלמה

לכלערפכלהחבזמהםמדתאואטחיוםינהכה

תאטחהוהלועהךלמהרמאלארשילכליכלארשי

םילבנבםיתלצמבהוהיתיבםיולהתאדמעיו25

איבנהןתנוךלמההזחדגודיודתוצמבתורנכבו

םיולהודמעיו26ויאיבנדיבהוצמההוהידיביכ

והיקזחרמאיו27תורצצחבםינהכהודיודילכב

לחההלועהלחהתעבוחבזמהלהלעהתולעהל

לארשיךלמדיודילכידילעותורצצחהוהוהיריש

תורצצחהוררושמרישהוםיוחתשמלהקהלכו28

29הלעהתולכלדעלכה)םירצחמ(םירצצחמ

‐ותאםיאצמנהלכוךלמהוערכתולעהלתולככו

םיוללםירשהוךלמהוהיקזחירמאיו30ווחתשיו‐

דעוללהיוהזחהףסאודיודירבדבהוהילללהל

התערמאיווהיקזחיןעיו31ווחתשיוודקיוהחמשל

תיבלתודותוםיחבזואיבהוושגהוהילםכדיםתאלמ
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תולעבלבידנלכותודותוםיחבזלהקהואיביוהוהי

םיעבשרקב‐‐להקהואיבהרשאהלעהרפסמיהיו32

הלאלכהוהילהלעלםיתאמםישבכהאמםיליא

34םיפלאתשלשןאצותואמששרקב‐‐םישדקהו33

לכתאטישפהלולכיאלוטעמלויהםינהכהקר

הכאלמהתולכדעםיולהםהיחאםוקזחיותולעה

שדקתהלבבלירשיםיולהיכ‐‐םינהכהושדקתידעו

‐םיכסנבוםימלשהיבלחבברלהלעםגו35םינהכהמ

לכווהיקזחיחמשיו36הוהיתיבתדובעןוכתוהלעל‐

רבדההיהםאתפביכםעלםיהלאהןיכההלעםעה

תורגאםגוהדוהיולארשילכלעוהיקזחיחלשיו30

‐םלשוריבהוהיתיבלאובלהשנמוםירפאלעבתכ

ךלמהץעויו2לארשייהלאהוהילחספתושעל‐

שדחבחספהתושעלםלשוריבלהקהלכווירשו

אלםינהכהיכאיההתעבותשעלולכיאליכ3ינשה

רשייו4םלשורילופסאנאלםעהוידמלושדקתה

רבדודימעיו5להקהלכיניעבוךלמהיניעברבדה

אובל‐‐ןדדעועבשראבמלארשילכבלוקריבעהל

אליכםלשוריבלארשייהלאהוהילחספתושעל

ךלמהדימתורגאבםיצרהוכליו6בותככושעברל

ינברמאלךלמהתוצמכוהדוהיולארשילכבוירשו

לארשיוקחציםהרבאיהלאהוהילאובושלארשי

רושאיכלמףכמםכלתראשנההטילפהלאבשיו

הוהיבולעמרשאםכיחאכוםכיתובאכויהתלאו7

8םיארםתארשאכהמשלםנתיוםהיתובאיהלא

הוהילדיונתםכיתובאכםכפרעושקתלאהתע

הוהיתאודבעוםלועלשידקהרשאושדקמלואבו

הוהילעםכבושביכ9ופאןורחםכמבשיוםכיהלא

ץראלבושלוםהיבושינפלםימחרלםכינבוםכיחא

םינפריסיאלוםכיהלאהוהיםוחרוןונחיכתאזה

ריעמםירבעםיצרהויהיו10וילאובושתםאםכמ

םיקיחשמויהיוןולבזדעו‐‐השנמוםירפאץראבריעל

השנמורשאמםישנאךא11םבםיגעלמוםהילע

התיההדוהיבםג12םלשורילואביווענכנ‐‐ןולבזמו

ךלמהתוצמתושעלדחאבלםהלתתלםיהלאהדי

ברםעםלשוריופסאיו13הוהירבדב‐‐םירשהו

דאמברללהק‐‐ינשהשדחבתוצמהגחתאתושעל

תאוםלשוריברשאתוחבזמהתאוריסיו‐‐ומקיו14

וטחשיו15ןורדקלחנלוכילשיווריסהתורטקמהלכ

םיולהוםינהכהוינשהשדחלרשעהעבראבחספה

לעודמעיו16הוהיתיבתולעואיביוושדקתיוומלכנ

םינהכהםיהלאהשיאהשמתרותכםטפשמכםדמע

אלרשאלהקבתבריכ17םיולהדימםדהתאםיקרז

‐רוהטאללכלםיחספהתטיחשלעםיולהוושדקתה

םירפאמתברםעהתיברמיכ18הוהילשידקהל‐

חספהתאולכאיכ‐‐ורהטהאלןולבזורכששיהשנמו

הוהירמאלםהילעוהיקזחיללפתהיכבותככאלב

םיהלאהשורדלןיכהובבללכ19דעברפכיבוטה

עמשיו20שדקהתרהטכאלוויתובאיהלאהוהי

לארשיינבושעיו21םעהתאאפריווהיקזחילאהוהי

‐‐םימיתעבשתוצמהגחתאםלשוריבםיאצמנה

םיולהםויבםויהוהילםיללהמוהלודגהחמשב

בללעוהיקזחירבדיו22הוהיל‐‐זעילכבםינהכהו

תאולכאיוהוהילבוטלכשםיליכשמה‐‐םיולהלכ

םידותמוםימלשיחבזםיחבזמםימיהתעבשדעומה

תושעללהקהלכוצעויו23םהיתובאיהלאהוהיל

יכ24החמשםימיתעבשושעיוםירחאםימיתעבש

תעבשוםירפףלאלהקלםירההדוהיךלמוהיקזח

ןאצוףלאםירפלהקלומירהםירשהוןאצםיפלא

לכוחמשיו25ברלםינהכושדקתיוםיפלאתרשע

םיאבהלהקהלכוםיולהוםינהכהוהדוהילהק

םיבשויהולארשיץראמםיאבהםירגהולארשימ

ימימיכםלשוריבהלודגהחמשיהתו26הדוהיב

27םלשוריבתאזכאללארשיךלמדיודןבהמלש

םלוקבעמשיוםעהתאוכרביוםיולהםינהכהומקיו

םימשלושדקןועמלםתלפתאובתו

ירעלםיאצמנהלארשילכואציתאזלכתולככו31

תאוצתניוםירשאהועדגיותובצמהורבשיוהדוהי

םירפאבוןמינבוהדוהילכמתוחבזמהתאותומבה

‐ותזחאלשיאלארשיינבלכובושיוהלכלדעהשנמו
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םינהכהתוקלחמתאוהיקזחידמעיו2םהירעל‐

םיוללוםינהכלותדבעיפכשיאםתוקלחמלעםיולהו

ירעשבללהלותודהלותרשל‐‐םימלשלוהלעל

תולעלתולעלושוכרןמךלמהתנמו3הוהיתונחמ

‐םידעמלוםישדחלותותבשלתולעהוברעהורקבה

םלשורייבשוילםעלרמאיו4הוהיתרותבבותככ‐

הוהיתרותבוקזחיןעמל‐‐םיולהוםינהכהתנמתתל

שוריתןגדתישארלארשיינבוברהרבדהץרפכו5

ברללכהרשעמוהדשתאובתלכושבדורהציו

‐‐הדוהיירעבםיבשויההדוהיולארשיינבו6ואיבה

םישדקמהםישדקרשעמוןאצורקברשעמםהםג

שדחב7תומרעתומרעונתיוואיבהםהיהלאהוהיל

8ולכיעיבשהשדחבודוסילתומרעהולחהישלשה

תאוכרביותומרעהתאואריוםירשהווהיקזחיואביו

םינהכהלעוהיקזחישרדיו9לארשיומעתאוהוהי

ןהכהוהירזעוילארמאיו10תומרעהלע‐‐םיולהו

תיבאיבלהמורתהלחהמרמאיוקודצתיבל‐‐שארה

תאךרבהוהייכ‐‐בורלדערתוהועובשולוכאהוהי

ןיכהלוהיקזחירמאיו11הזהןומההתארתונהוומע

המורתהתאואיביו12וניכיו‐‐הוהיתיבבתוכשל

והיננוכדיגנםהילעוהנומאבםישדקהורשעמהו

והיזזעולאיחיו13הנשמוהיחאיעמשויולה)והיננכ(

תחמווהיכמסיולאילאודבזויותומיריולאהשעותחנו

ויחאיעמשו)והיננכ(והיננוכדימםידיקפ‐‐והינבו

םיהלאהתיבדיגנוהירזעוךלמהוהיקזחידקפמב

תובדנלעהחרזמלרעושהיולההנמיןבארוקו14

לעו15םישדקהישדקוהוהיתמורתתתל‐‐םיהלאה

ירעבוהינכשווהירמאוהיעמשועושיוןמינמוןדעודי

לודגכתוקלחמבםהיחאלתתלהנומאב‐‐םינהכה

םינששולשןבמםירכזלםשחיתהדבלמ16ןטקכ

‐‐ומויבםוירבדלהוהיתיבלאבהלכלהלעמלו

שחיתהתאו17םהיתוקלחמכםתורמשמבםתדובעל

הנשםירשעןבמםיולהוםהיתובאתיבלםינהכה

שחיתהלו18םהיתוקלחמבםהיתורמשמב‐‐הלעמלו

יכלהקלכל‐‐םהיתונבוםהינבוםהישנםפטלכב

םינהכהןרהאינבלו19שדקושדקתיםתנומאב

ובקנרשאםישנאריעוריעלכבםהירעשרגמידשב

שחיתהלכלוםינהכברכזלכלתונמתתל‐‐תומשב

בוטהשעיוהדוהילכבוהיקזחיתאזכשעיו20םיולב

רשאהשעמלכבו21ויהלאהוהיינפלתמאהורשיהו

שרדלהוצמבוהרותבוםיהלאהתיבתדובעבלחה

חילצהוהשעובבללכב‐‐ויהלאל

ךלמבירחנסאבהלאהתמאהוםירבדהירחא32

רמאיותורצבהםירעהלעןחיוהדוהיבאביורושא

וינפובירחנסאביכוהיקזחיאריו2וילאםעקבל

םותסלוירבגווירשםעץעויו3םלשורילעהמחלמל

וצבקיו4והורזעיוריעלץוחמרשאתוניעהימימתא

ףטושהלחנהתאותוניעמהלכתאומתסיו‐‐ברםע

ואצמורושאיכלמואוביהמלרמאלץראהךותב

הצורפההמוחהלכתאןביוקזחתיו5םיברםימ

תאקזחיותרחאהמוחההצוחלותולדגמהלעלעיו

ירשןתיו6םינגמוברלחלששעיודיודריעאולמה

ריעהרעשבוחרלאוילאםצבקיוםעהלעתומחלמ

לאוואריתלא‐‐וצמאווקזח7רמאלםבבללערבדיו

יכומערשאןומההלכינפלמורושאךלמינפמותחת

וניהלאהוהיונמעורשבעורזומע8ומעמברונמע

ירבדלעםעהוכמסיוונתמחלמםחלהלוונרזעל

ךלמבירחנסחלשהזרחא9הדוהיךלמוהיקזחי

ותלשממלכושיכללעאוהוהמילשוריוידבערושא

רשאהדוהילכלעוהדוהיךלמוהיקזחילע‐‐ומע

לערושאךלמבירחנסרמאהכ10רמאלםלשוריב

אלה11םלשוריברוצמבםיבשיוםיחטבםתאהמ

אמצבובערבתומלםכתאתתלםכתאתיסמוהיקזחי

אלה12רושאךלמףכמונליצי‐‐וניהלאהוהירמאל

רמאיוויתחבזמתאוויתמבתאריסהוהיקזחיאוה

ווחתשתדחאחבזמינפלרמאלםלשורילוהדוהיל

יתובאוינאיתישעהמועדתאלה13וריטקתוילעו

תוצראהיוגיהלאולכילוכיהתוצראהימעלכל

הלאהםיוגהיהלאלכבימ14ידימםצראתאליצהל

ידימומעתאליצהללוכירשאיתובאומירחהרשא
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לאהתעו15ידימםכתאליצהלםכיהלאלכוייכ

ונימאתלאותאזכםכתאתיסילאווהיקזחםכתאאישי

ומעליצהלהכלממויוגלכהולאלכלכויאליכ‐‐ול

םכתאוליציאלםכיהלאיכףאיתובאדימוידימ

לעוםיהלאההוהילעוידבעורבדדועו16ידימ

יהלאהוהילףרחל‐‐בתכםירפסו17ודבעוהיקזחי

רשאתוצראהייוגיהלאכרמאלוילערמאלולארשי

ומעוהיקזחייהלאליציאלןכ‐‐ידימםמעוליצהאל

םלשוריםעלעתידוהילודגלוקבוארקיו18ידימ

תאודכליןעמל‐‐םלהבלוםארילהמוחהלערשא

ימעיהלאלעכםלשורייהלאלאורבדיו19ריעה

ךלמהוהיקזחיללפתיו20םדאהידיהשעמ‐‐ץראה

21םימשהוקעזיותאזלע‐‐איבנהץומאןבוהיעשיו

רשודיגנוליחרובגלכדחכיוךאלמהוהיחלשיו

אביווצראלםינפתשבבבשיורושאךלמהנחמב

והליפהםשויעמ)יאיצימו(ואיצימוויהלאתיב

םלשורייבשיתאווהיקזחיתאהוהיעשויו22ברחב

ביבסמםלהניולכדימו‐‐רושאךלמבירחנסדימ

תונדגמוםלשורילהוהילהחנמםיאיבמםיברו23

ירחאמםיוגהלכיניעלאשניוהדוהיךלמוהיקזחיל

ללפתיותומלדעוהיקזחיהלחםההםימיב24ןכ

וילעלמגכאלו25ולןתנתפומוולרמאיוהוהילא

הדוהילעוףצקוילעיהיוובלהבגיכוהיקזחיבישה

יבשויואוהובלהבגבוהיקזחיענכיו26םלשוריו

והיקזחיימיבהוהיףצקםהילעאבאלוםלשורי

תורצאודאמהברהדובכורשעוהיקזחיליהיו27

םינגמלוםימשבלוהרקיןבאלובהזלוףסכלולהשע

שוריתוןגדתאובתל‐‐תונכסמו28הדמחילכלכלו

תרואלםירדעוהמהבוהמהבלכלתוראורהציו

ולןתניכברלרקבוןאצהנקמוולהשעםירעו29

תאםתסוהיקזחיאוהו30דאמברשוכרםיהלא

ריעלהברעמהטמלםרשייוןוילעהןוחיגימימאצומ

ירשיצילמבןכו31והשעמלכבוהיקזחיחלציודיוד

ץראבהיהרשאתפומהשרדלוילעםיחלשמהלבב

רתיו32ובבלבלכתעדלותוסנל‐‐םיהלאהובזע

ןבוהיעשיןוזחבםיבותכםנה‐‐וידסחווהיקזחיירבד

בכשיו33לארשיוהדוהייכלמרפסלעאיבנהץומא

דיודינבירבקהלעמבוהרבקיוויתבאםעוהיקזחי

ךלמיוםלשורייבשיוהדוהילכותומבולושעדובכו

ויתחתונבהשנמ

םישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב33

הוהייניעבערהשעיו2םלשוריבךלמהנששמחו

3לארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתובעותכ

םקיוויבאוהיקזחיץתנרשאתומבהתאןביובשיו

אבצלכלוחתשיותורשאשעיוםילעבלתוחבזמ

רשאהוהיתיבבתוחבזמהנבו4םתאדבעיוםימשה

תוחבזמןביו5םלועלימשהיהיםלשוריבהוהירמא

אוהו6הוהיתיבתורצחיתשבםימשהאבצלכל

ףשכושחנוןנועוםנהןביגבשאבוינבתאריבעה

‐‐הוהייניעבערהתושעלהברהינועדיובואהשעו

תיבב‐‐השערשאלמסהלספתאםשיו7וסיעכהל

ונבהמלשלאודיודלאםיהלארמארשאםיהלאה

לארשייטבשלכמיתרחברשאםלשוריבוהזהתיבב

לגרתאריסהלףיסאאלו8םוליעלימשתאםישא

קרםכיתובאליתדמעהרשאהמדאהלעמלארשי

הרותהלכלםיתיוצרשאלכתאתושעלורמשיםא

הדוהיתאהשנמעתיו9השמדיבםיטפשמהוםיקחהו

דימשהרשאםיוגהןמ‐‐ערתושעלםלשורייבשיו

לאוהשנמלאהוהירבדיו10לארשיינבינפמהוהי

אבצהירשתאםהילעהוהיאביו11ובישקהאלוומע

והרסאיוםיחחבהשנמתאודכליורושאךלמלרשא

תאהלח‐‐ולרצהכו12הלבבוהכילויוםיתשחנב

13ויתבאיהלאינפלמדאמענכיוויהלאהוהיינפ

םלשוריוהבישיוותנחתעמשיוולרתעיווילאללפתיו

ירחאו14םיהלאהאוההוהייכהשנמעדיוותוכלמל

ןוחיגלהברעמדיודריעלהנוציחהמוחהנבןכ

דאמההיבגיולפעלבבסוםיגדהרעשבאובלולחנב

15הדוהיבתורצבהםירעהלכבליחירשםשיו

לכוהוהיתיבמלמסהתאורכנהיהלאתארסיו

ךלשיוםלשוריבוהוהיתיברהבהנברשאתוחבזמה
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חבזיוהוהיחבזמתא)ןביו(ןכיו16ריעלהצוח

תאדובעלהדוהילרמאיוהדותוםימלשיחבזוילע

תומבבםיחבזםעהדועלבא17לארשייהלאהוהי

ותלפתוהשנמירבדרתיו18םהיהלאהוהילקר

הוהיםשבוילאםירבדמהםיזחהירבדוויהלאלא

ותלפתו19לארשייכלמירבדלעםנה‐‐לארשייהלא

הנברשאתומקמהוולעמוותאטחלכוולרתעהו

‐‐וענכהינפלםילספהוםירשאהדימעהותומבםהב

ויתבאםעהשנמבכשיו20יזוחירבדלעםיבותכםנה

םירשעןב21ויתחתונבןומאךלמיוותיבוהרבקיו

םלשוריבךלמםינשםיתשווכלמבןומאהנשםיתשו

לכלוויבאהשנמהשערשאכהוהייניעבערהשעיו22

םדבעיוןומאחבז‐‐ויבאהשנמהשערשאםיליספה

אוהיכויבאהשנמענכהכהוהיינפלמענכנאלו23

והתימיווידבעוילעורשקיו24המשאהברהןומא

ךלמהלעםירשקהלכתאץראהםעוכיו25ותיבב

ויתחתונבוהישאיתאץראהםעוכילמיוןומא

תחאוםישלשווכלמבוהישאיםינשהנומשןב34

ךליוהוהייניעברשיהשעיו2םלשוריבךלמהנש

הנומשבו3לואמשוןימירסאלוויבאדיודיכרדב

יהלאלשורדללחהרענונדועאוהווכלמלםינש

הדוהיתארהטללחההנשהרשעםיתשבוויבאדיוד

תוכסמהוםילספהוםירשאהותומבהןמםלשוריו

רשאםינמחהוםילעבהתוחבזמתאוינפלוצתניו4

תוכסמהוםילספהוםירשאהועדגםהילעמהלעמל

םהלםיחבזהםירבקהינפלעקרזיוקדהורבש

)םתוחבזמ(םיתוחבזמלעףרשםינהכתומצעו5

םירפאוהשנמירעבו6םלשוריתאוהדוהיתארהטיו

ביבס)םהיתברחב(םהיתברחבילתפנדעוןועמשו

תתכםילספהוםירשאהתאותוחבזמהתאץתניו7

בשיולארשיץראלכבעדגםינמחהלכוקדהל

ץראהרהטלוכלמלהרשעהנומשתנשבו8םלשוריל

רשוהישעמתאווהילצאןבןפשתאחלש‐‐תיבהו

הוהיתיבתאקזחלריכזמהזחאויןבחאויתאוריעה

תאונתיולודגהןהכהוהיקלחלאואביו9ויהלא

ירמשםיולהופסארשאםיהלאתיבאבומהףסכה

לכמולארשיתיראשלכמוםירפאוהשנמדימףסה

לעונתיו10םלשורי)ובשיו(יבשיוןמינבוהדוהי

ותאונתיוהוהיתיבבםידקפמההכאלמההשעדי

קזחלוקודבלהוהיתיבבםישערשאהכאלמהישוע

בצחמינבאתונקלםינבלוםישרחלונתיו11תיבה

ותיחשהרשאםיתבהתאתורקלותורבחמלםיצעו

הכאלמבהנומאבםישעםישנאהו12הדוהייכלמ

יררמינבןמםיולהוהידבעותחיםידקפמםהילעו

לכ‐‐םיולהוחצנלםיתהקהינבןמםלשמוהירכזו

השעלכלםיחצנמוםילבסהלעו13רישילכבןיבמ

םירטשוםירפוסםיולהמוהדובעוהדובעלהכאלמ

‐‐הוהיתיבאבומהףסכהתאםאיצוהבו14םירעושו

השמדיבהוהיתרותרפסתאןהכהוהיקלחאצמ

הרותהרפסרפוסהןפשלארמאיווהיקלחןעיו15

16ןפשלארפסהתאוהיקלחןתיוהוהיתיבביתאצמ

ךלמהתאדועבשיוךלמהלארפסהתאןפשאביו

17םישעםהךידבעדיבןתנרשאלכרמאלרבד

לעוהונתיוהוהיתיבבאצמנהףסכהתאוכיתיו

ןפשדגיו18הכאלמהישועדילעוםידקפמהדי

ןהכהוהיקלחילןתנרפס‐‐רמאלךלמלרפוסה

תאךלמהעמשכיהיו19ךלמהינפלןפשובארקיו

תאךלמהוציו20וידגבתאערקיו‐‐הרותהירבד

הכימןבןודבעתאוןפשןבםקיחאתאווהיקלח

21רמאל‐‐ךלמהדבעהישעתאורפוסהןפשתאו

לארשיבראשנהדעבוידעבהוהיתאושרדוכל

תמחהלודגיכאצמנרשארפסהירבדלעהדוהיבו

תאוניתובאורמשאלרשאלעונבהכתנרשאהוהי

22הזהרפסהלעבותכהלככתושעלהוהירבד

תשאהאיבנההדלחלאךלמהרשאווהיקלחךליו

םידגבהרמושהרסחןב)תהקת(תהקותןבםלש

תאזכהילאורבדיוהנשמבםלשוריבתבשויאיהו

ורמאלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאתו23

יננההוהירמאהכ24ילאםכתאחלשרשאשיאל

תולאהלכתאויבשוילעוהזהםוקמהלעהעראיבמ
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25הדוהיךלמינפלוארקרשארפסהלעתובותכה

‐םירחאםיהלאל)ורטקיו(וריטקיוינובזערשאתחת

םוקמביתמחךתתוםהידיישעמלכבינסיעכהןעמל‐

םכתאחלשההדוהיךלמלאו26הבכתאלוהזה

יהלאהוהירמאהכוילאורמאתהכ‐‐הוהיבשורדל

ענכתוךבבלךרןעי27תעמשרשאםירבדהלארשי

הזהםוקמהלעוירבדתאךעמשבםיהלאינפלמ

ינפלךבתוךידגבתאערקתוינפלענכתוויבשילעו

ךיתבאלאךפסאיננה28הוהיםאניתעמשינאםגו

לכבךיניעהניארתאלוםולשבךיתורבקלאתפסאנו

ויבשילעוהזהםוקמהלעאיבמינארשאהערה

תאףסאיוךלמהחלשיו29רבדךלמהתאובישיו

הוהיתיבךלמהלעיו30םלשוריוהדוהיינקזלכ

לכוםיולהוםינהכהוםלשורייבשיוהדוהישיאלכו

ירבדלכתאםהינזאבארקיוןטקדעולודגמםעה

לעךלמהדמעיו31הוהיתיבאצמנהתירבהרפס

הוהיירחאתכללהוהיינפלתירבהתאתרכיוודמע

לכבוובבללכבויקחוויתודעוויתוצמתארומשלו

רפסהלעםיבותכהתירבהירבדתאתושעל‐‐ושפנ

ושעיוןמינבוםלשוריבאצמנהלכתאדמעיו32הזה

רסיו33םהיתובאיהלאםיהלאתירבכםלשורייבשוי

ינבלרשאתוצראהלכמתובעתהלכתאוהישאי

תאדובעללארשיבאצמנהלכתאדבעיולארשי

יהלאהוהיירחאמורסאל‐‐וימילכםהיהלאהוהי

םהיתובא

וטחשיוהוהילחספםלשוריבוהישאישעיו35

םינהכהדמעיו2ןושארהשדחלרשעהעבראבחספה

רמאיו3הוהיתיבתדובעלםקזחיוםתורמשמלע

םישודקהלארשילכל)םיניבמה(םינובמהםיולל

ןבהמלשהנברשאתיבבשדקהןוראתאונתהוהיל

ודבעהתעףתכבאשמםכלןיא‐‐לארשיךלמדיוד

)וניכהו(ונוכהו4לארשיומעתאוםכיהלאהוהיתא

ךלמדיודבתכב‐‐םכיתוקלחמכםכיתובאתיבל

תגולפלשדקבודמעו5ונבהמלשבתכמבולארשי

םיוללבאתיבתקלחו‐‐םעהינבםכיחאלתובאהתיב

תושעלםכיחאלוניכהוושדקתהוחספהוטחשו6

ןאצםעהינבלוהישאיםריו7השמדיבהוהירבדכ

רפסמלאצמנהלכלםיחספללכהםיזעינבוםישבכ

ךלמהשוכרמהלאםיפלאתשלשרקבוףלאםישלש

היקלחומירה‐‐םיוללוםינהכלםעלהבדנלוירשו8

ונתנםינהכלםיהלאהתיבידיגנלאיחיווהירכזו

9תואמשלשרקבותואמששוםיפלאםיחספל

והיבשחוויחאלאנתנווהיעמשו)והיננכו(והיננוכו

םיחספלםיוללומירהםיולהירש‐‐דבזויולאיעיו

הדובעהןוכתו10תואמשמחרקבוםיפלאתשמח

םתוקלחמלעםיולהוםדמעלעםינהכהודמעיו

םדימםינהכהוקרזיוחספהוטחשיו11ךלמהתוצמכ

תוגלפמלםתתלהלעהוריסיו12םיטישפמםיולהו

רפסבבותככהוהילבירקהלםעהינבלתובאתיבל

טפשמכשאבחספהולשביו13רקבלןכוהשמ

וציריותוחלצבוםידודבותוריסבולשבםישדקהו

יכ‐‐םינהכלוםהלוניכהרחאו14םעהינבלכל

דעםיבלחהוהלועהתולעהבןרהאינבםינהכה

15ןרהאינבםינהכלוםהלוניכהםיולהוהליל

ףסאודיודתוצמכםדמעמלעףסאינבםיררשמהו

ןיארעשורעשלםירעשהוךלמההזוחןותדיוןמיהו

וניכהםיולהםהיחאיכ‐‐םתדבעלעמרוסלםהל

תושעלאוההםויבהוהיתדובעלכןוכתו16םהל

ךלמהתוצמכ‐‐הוהיחבזמלעתולעתולעהוחספה

חספהתאםיאצמנהלארשיינבושעיו17והישאי

השענאלו18םימיתעבשתוצמהגחתאואיההתעב

יכלמלכואיבנהלאומשימימלארשיבוהמכחספ

םינהכהווהישאיהשערשאחספכושעאללארשי

19םלשורייבשויואצמנהלארשיוהדוהילכוםיולהו

חספההשענ‐‐והישאיתוכלמלהנשהרשעהנומשב

תיבהתאוהישאיןיכהרשאתאזלכירחא20הזה

תרפלעשימכרכבםחלהלםירצמךלמוכנהלע

רמאלםיכאלמוילאחלשיו21והישאיותארקלאציו

יכםויההתאךילעאלהדוהיךלמךלוילהמ

ךללדחינלהבלרמאםיהלאויתמחלמתיבלא
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והישאיבסהאלו22ךתיחשילאוימערשאםיהלאמ

ירבדלאעמשאלושפחתהובםחלהליכונממוינפ

וריו23ודגמתעקבבםחלהלאביוםיהלאיפמוכנ

ינוריבעהוידבעלךלמהרמאיווהישאיךלמלםיריה

הבכרמהןמוידבעוהריבעיו24דאמיתילחהיכ

םלשוריוהכילויוולרשאהנשמהבכרלעוהביכריו

םלשוריוהדוהילכוויתבאתורבקברבקיותמיו

והישאילעוהימריןנוקיו25והישאילעםילבאתמ

והישאילעםהיתוניקבתורשהוםירשהלכורמאיו

לעםיבותכםנהולארשילעקחלםונתיוםויהדע

תרותבבותככ‐‐וידסחווהישאיירבדרתיו26תוניקה

םיבותכםנה‐‐םינרחאהוםינשארהוירבדו27הוהי

הדוהיולארשייכלמרפסלע

והכילמיווהישאיןבזחאוהיתאץראהםעוחקיו36

זחאויהנשםירשעושולשןב2םלשוריבויבאתחת

והריסיו3םלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמב

רככהאמץראהתאשנעיוםלשוריבםירצמךלמ

םיקילאתאםירצמךלמךלמיו4בהזרככוףסכ

תאוםיקיוהיומשתאבסיוםלשוריוהדוהילעויחא

םירשעןב5המירצמוהאיביווכנחקלויחאזחאוי

ךלמהנשהרשעתחאווכלמבםיקיוהיהנששמחו

הלעוילע6ויהלאהוהייניעבערהשעיוםלשוריב

וכילהלםיתשחנבוהרסאיולבבךלמרצאנדכובנ

לבבלרצאנדכובנאיבההוהיתיבילכמו7הלבב

ויתבעתוםיקיוהיירבדרתיו8לבבבולכיהבםנתיו

יכלמרפסלעםיבותכםנה‐‐וילעאצמנהוהשערשא

הנומשןב9ויתחתונבןיכיוהיךלמיוהדוהיולארשי

םימיתרשעוםישדחהשלשווכלמבןיכיוהיםינש

תבושתלו10הוהייניעבערהשעיוםלשוריבךלמ

םעהלבבוהאביורצאנדכובנךלמהחלשהנשה

לעויחאוהיקדצתאךלמיוהוהיתיבתדמחילכ

והיקדצהנשתחאוםירשעןב11םלשוריוהדוהי

ערהשעיו12םלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמב

יפמ‐‐איבנהוהימריינפלמענכנאלויהלאהוהייניעב

ועיבשהרשאדרמרצאנדכובנךלמבםגו13הוהי

לאבושמובבלתאץמאיוופרעתאשקיוםיהלאב

וברהםעהוםינהכהירשלכםג14לארשייהלאהוהי

תאואמטיוםיוגהתובעתלככלעמ)לעמל(לועמל

הוהיחלשיו15םלשוריבשידקהרשאהוהיתיב

חולשוםכשה‐‐ויכאלמדיבםהילעםהיתובאיהלא

יכאלמבםיבעלמויהיו16ונועמלעוומעלעלמחיכ

תולעדעויאבנבםיעתעתמווירבדםיזובוםיהלאה

םהילעלעיו17אפרמןיאלדע‐‐ומעבהוהיתמח

ברחבםהירוחבגרהיו)םידשכ(םיידשכךלמתא

ששיוןקזהלותבורוחבלעלמחאלוםשדקמתיבב

םילדגהםיהלאהתיבילכלכו18ודיבןתנלכה

‐‐וירשוךלמהתורצאוהוהיתיבתורצאוםינטקהו

וצתניוםיהלאהתיבתאופרשיו19לבבאיבהלכה

לכושאבופרשהיתונמראלכוםלשוריתמוחתא

לאברחהןמתיראשהלגיו20תיחשהלהידמחמילכ

סרפתוכלמךלמדעםידבעלוינבלוולויהיולבב

ץראההתצרדעוהימרייפבהוהירבדתואלמל21

םיעבשתואלמלהתבשהמשהימילכהיתותבשתא

רבדתולכלסרפךלמשרוכלתחאתנשבו22הנש

ךלמשרוכחורתאהוהיריעה‐‐והימרייפבהוהי

רמאלבתכמבםגוותוכלמלכבלוקרבעיוסרפ

ןתנץראהתוכלממלכסרפךלמשרוכרמאהכ23

תיבולתונבלילעדקפאוהוםימשהיהלאהוהייל

ויהלאהוהיומעלכמםכבימהדוהיברשאםלשוריב

לעיו‐‐ומע





.ּהָלֲעַבְלתֶטֶּׁשֻקְמהָּלַכְּכהָנָכּומ,םיִהֱאָהתֵאֵמםִיַמָּׁשַהןִמתֶדֶרי,הָׁשָדֲחַהםִיַלָׁשּורְי,ׁשֶדֹּקַהריִעתֶאיִתיִאָר

אּוהְוםַעְללּויְהִיהָּמֵה;םֶהָּמִעןֹּכְׁשִיְוםָדָאיֵנְּבםִעםיִהֱאָהןַּכְׁשִמהֵּנִה:רֵמא–אֵּסִּכַהןִמלדָּגלקיִּתְעַמָׁשְו

.םֶהָּמִעהֶיְהִיםיִהֱאָה

)21:2-3תולגתהה( 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.
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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---Hebrew-Aleppo-Codex/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

4:10ןָנָחיןזח

5:13ןָנָחיןזח

7:12ןָנָחיןזח

10:6ןָנָחיןזח

11:15ןָנָחיןזח

14:11ןָנָחיןזח

15:7ןָנָחיןזח

19:3ןָנָחיןזח

20:10ןָנָחיןזח

22:5ןָנָחיןזח

aiōnios
18:8ויתמ

19:16ויתמ

19:29ויתמ

25:41ויתמ

25:46ויתמ

3:29קראמ

10:17קראמ

10:30קראמ

10:25סָקּול

16:9סָקּול

18:18סָקּול

18:30סָקּול

3:15ןו'ג

3:16ןו'ג

3:36ןו'ג

4:14ןו'ג

4:36ןו'ג

5:24ןו'ג

5:39ןו'ג

6:27ןו'ג

6:40ןו'ג

6:47ןו'ג

6:54ןו'ג

6:68ןו'ג

10:28ןו'ג

12:25ןו'ג

12:50ןו'ג

17:2ןו'ג

17:3ןו'ג

13:46םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ
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13:48םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

2:7םיִּיִמרָה־לֶא

5:21םיִּיִמרָה־לֶא

6:22םיִּיִמרָה־לֶא

6:23םיִּיִמרָה־לֶא

16:25םיִּיִמרָה־לֶא

16:26םיִּיִמרָה־לֶא

4:17םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

4:18םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

5:1םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

6:8םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:9סינולס2

2:16סינולס2

1:16יתומיט1

6:12יתומיט1

6:16יתומיט1

6:19יתומיט1

1:9יתומיט2

2:10יתומיט2

1:2סטיִט־לֶא

3:7סטיִט־לֶא

1:15ןמיֵליִּפ־לֶא

5:9םיִרְבִעָה־לֶא

6:2םיִרְבִעָה־לֶא

9:12םיִרְבִעָה־לֶא

9:14םיִרְבִעָה־לֶא

9:15םיִרְבִעָה־לֶא

13:20םיִרְבִעָה־לֶא

5:10סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

1:11סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

1:2ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

2:25ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

3:15ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

5:11ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

5:13ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

5:20ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

1:7הָדּוהְי

1:21הָדּוהְי

14:6ןָנָחיןזח

Geenna
5:22ויתמ

5:29ויתמ

5:30ויתמ

10:28ויתמ

18:9ויתמ

23:15ויתמ

23:33ויתמ

9:43קראמ

9:45קראמ

9:47קראמ

12:5סָקּול

3:6בֹקֲעַי

Hadēs
11:23ויתמ

16:18ויתמ

10:15סָקּול

16:23סָקּול

2:27םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

2:31םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

15:55םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

1:18ןָנָחיןזח

6:8ןָנָחיןזח

20:13ןָנָחיןזח

20:14ןָנָחיןזח

Limnē Pyr
19:20ןָנָחיןזח

20:10ןָנָחיןזח

20:14ןָנָחיןזח

20:15ןָנָחיןזח

21:8ןָנָחיןזח

Sheol
37:35תישארב

42:38תישארב

44:29תישארב

44:31תישארב

16:30רבדמב

16:33רבדמב

32:22םירבד

2:6אלאומש

22:6בלאומש

2:6אםיכלמ

2:9אםיכלמ

7:9בויא

11:8בויא

14:13בויא

17:13בויא

17:16בויא

21:13בויא

24:19בויא

26:6בויא

6:5םיליהת

9:17םיליהת

16:10םיליהת

18:5םיליהת

30:3םיליהת

31:17םיליהת

49:14םיליהת

49:15םיליהת

55:15םיליהת

86:13םיליהת

88:3םיליהת

89:48םיליהת

116:3םיליהת

139:8םיליהת

141:7םיליהת

1:12יֵלְׁשִמ

5:5יֵלְׁשִמ

7:27יֵלְׁשִמ

9:18יֵלְׁשִמ

15:11יֵלְׁשִמ

15:24יֵלְׁשִמ

23:14יֵלְׁשִמ

27:20יֵלְׁשִמ

30:16יֵלְׁשִמ

9:10תֶלֶהֹק

8:6םירישהריש

5:14העשי

14:9העשי

14:11העשי

14:15העשי

28:15העשי

28:18העשי

38:10העשי

38:18העשי

57:9העשי

31:15לאקזחי

31:16לאקזחי

31:17לאקזחי

32:21לאקזחי

32:27לאקזחי

13:14עשוה

9:2סומע

2:2הנוי

2:5קוקבח

Tartaroō
2:4סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

Questioned
None yet noted
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)1:1םימורהלא(-םיִהֱאתַרׂשְבִלדַחֻיְוַחיִלָׁשתיְהִלאָרְקִנרֶׁשֲא,ַעּוׁשֵיַחיִׁשָּמַהדֶבֶע,לּואָׁשתֵאֵמ HRNT



Creation 4004 B.C.

Resurrected 33 A.D.Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
 Adam and Eve created 4004
 Tubal-cain forges metal 3300
 Enoch walks with God 3017
 Methuselah dies at age 969 2349
	 God	floods	the	Earth	 2349
 Tower of Babel thwarted 2247
 Abraham sojourns to Canaan 1922
 Jacob moves to Egypt 1706
 Moses leads Exodus from Egypt 1491
 Gideon judges Israel 1245
 Ruth embraces the God of Israel 1168
 David installed as King 1055
 King Solomon builds the Temple 1018
 Elijah defeats Baal’s prophets 896
 Jonah preaches to Nineveh 800
 Assyrians conquer Israelites 721
 King Josiah reforms Judah 630
 Babylonians capture Judah 605
 Persians conquer Babylonians 539
 Cyrus frees Jews, rebuilds Temple 537
 Nehemiah rebuilds the wall 454
 Malachi prophecies the Messiah 416
 Greeks conquer Persians 331
 Seleucids conquer Greeks  312
 Hebrew Bible translated to Greek 250
 Maccabees defeat Seleucids   165
 Romans subject Judea 63
 Herod the Great rules Judea 37
 (The Annals of the World, James Uusher) 

 Christ returns for his people
1956 Jim Elliot martyrd in Ecuador
1830 John Williams reaches Polynesia
1731 Zinzendorf leads Moravian mission
1614 Japanese kill 40,000 Christians
1572 Jesuits reach Mexico  
1517 Martin Luther leads Reformation
1455	 Gutenberg	prints	first	Bible
1323 Franciscans reach Sumatra
1276 Ramon Llull trains missionaries
1100 Crusades tarnish the church
1054 The Great Schism
997 Adalbert marytyrd in Prussia
864 Bulgarian Prince Boris converts
716 Boniface reaches Germany
635 Alopen reaches China
569 Longinus reaches Alodia / Sudan
432 Saint Patrick reaches Ireland
397	 Carthage	ratifies	Bible	Canon
341	 Ulfilas	reaches	Goth	/	Romania
325 Niceae proclaims God is Trinity
250 Denis reaches Paris, France
197 Tertullian writes Christian literature
70 Titus destroys the Jewish Temple
61 Paul imprisoned in Rome, Italy
52 Thomas reaches Malabar, India
39 Peter reaches Gentile Cornelius
33 Holy Spirit empowers the Church
 (Wikipedia, Timeline of Christian missions)



What are we? Genesis 1:26 - 2:3      Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful? Romans 5:12-19      Sin entered the world through Adam and then death through sin

Where are we?

             When are we?

Innocence Fallen Glory

Eternity
Past

Creation
4004 B.C.

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Church Age
Kingdom Age

New Heavens
and Earth

Who
are
we?

God

Father
John 10:30

God’s
perfect
fellowship

Genesis 1:31

God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light Acts 3:21

Philippians 2:11
Revelation 20:3

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ 
as Lord
in the
Holy
City

Son John 8:58
Pre-incarnate

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Holy Spirit Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Mankind

Living

Genesis 1:1

No Creation
No people

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth

Deceased
believing

Luke 16:22
Blessed in Paradise

Deceased
unbelieving

Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

Angels

Holy Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Imprisoned

Genesis 1:31

No Fall
No unholy Angels

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

Matthew 25:41
Revelation 20:10

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

Fugitive

1 Peter 5:8, Revelation 12:10

Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 20:13
Thalaasa

First
Beast Revelation 19:20

Lake of FireFalse
Prophet

Satan Revelation 20:2
Abyss

Why are we? Romans 11:25-36, Ephesian 2:7     For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all



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


)28:19ויתמ(-ׁשֶדֹּקַהַחּורְוןֵּבַהְובָאָהםֵׁשְלםָתאּוליִּבְטַה,םיִדיִמְלַתְלםיִיּגַהלָּכתֶאּוׂשֲעַוּוכְלןֵּכלַע HRNT
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