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המדקה
תירבע at AionianBible.org/Preface

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

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

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

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



׃םייחהץעךרדתארמשלתכפהתמהברחהטהלתאוםיברכהתאןדעןגלםדקמןכשיוםדאהתאשרגיו

)3:24תישארב(



תישארב 11

תישארב
2׃ץראהתאוםימשהתאםיהלאארבתישארב1

םיהלאחורוםוהתינפלעךשחווהבווהתהתיהץראהו

יהיורואיהיםיהלארמאיו3׃םימהינפלעתפחרמ

ןיבםיהלאלדביובוטיכרואהתאםיהלאאריו4׃רוא

ךשחלוםוירואלםיהלאארקיו5׃ךשחהןיבורואה

םיהלארמאיו6׃דחאםוירקביהיוברעיהיוהלילארק

7׃םימלםימןיבלידבמיהיוםימהךותבעיקריהי

תחתמרשאםימהןיבלדביועיקרהתאםיהלאשעיו

ארקיו8׃ןכיהיועיקרללעמרשאםימהןיבועיקרל

9׃ינשםוירקביהיוברעיהיוםימשעיקרלםיהלא

דחאםוקמלאםימשהתחתמםימהווקיםיהלארמאיו

ץראהשבילםיהלאארקיו10׃ןכיהיוהשביההארתו

רמאיו11׃בוטיכםיהלאאריוםימיארקםימההוקמלו

ירפץעערזעירזמבשעאשדץראהאשדתםיהלא

12׃ןכיהיוץראהלעובוערזרשאונימלירפהשע

השעץעווהנימלערזעירזמבשעאשדץראהאצותו

יהיו13׃בוטיכםיהלאאריווהנימלובוערזרשאירפ

תראמיהיםיהלארמאיו14׃ישילשםוירקביהיוברע

ויהוהלילהןיבוםויהןיבלידבהלםימשהעיקרב

עיקרבתרואמלויהו15׃םינשוםימילוםידעומלותתאל

תאםיהלאשעיו16׃ןכיהיוץראהלעריאהלםימשה

םויהתלשממללדגהרואמהתאםילדגהתראמהינש

17׃םיבכוכהתאוהלילהתלשממלןטקהרואמהתאו

18׃ץראהלעריאהלםימשהעיקרבםיהלאםתאןתיו

ךשחהןיבורואהןיבלידבהלוהלילבוםויבלשמלו

׃יעיברםוירקביהיוברעיהיו19׃בוטיכםיהלאאריו

ףפועיףועוהיחשפנץרשםימהוצרשיםיהלארמאיו20

תאםיהלאארביו21׃םימשהעיקרינפלעץראהלע

וצרשרשאתשמרההיחהשפנלכתאוםילדגהםנינתה

םיהלאאריווהנימלףנכףועלכתאוםהנימלםימה

ואלמווברוורפרמאלםיהלאםתאךרביו22׃בוטיכ

יהיוברעיהיו23׃ץראבבריףועהוםימיבםימהתא

שפנץראהאצותםיהלארמאיו24׃ישימחםוירקב

25׃ןכיהיוהנימלץראותיחושמרוהמהבהנימלהיח

הנימלהמהבהתאוהנימלץראהתיחתאםיהלאשעיו

26׃בוטיכםיהלאאריווהנימלהמדאהשמרלכתאו

תגדבודריוונתומדכונמלצבםדאהשענםיהלארמאיו

שמרהלכבוץראהלכבוהמהבבוםימשהףועבוםיה

ומלצבםדאהתאםיהלאארביו27׃ץראהלעשמרה

ךרביו28׃םתאארבהבקנורכזותאארבםיהלאםלצב

תאואלמווברוורפםיהלאםהלרמאיוםיהלאםתא

היחלכבוםימשהףועבוםיהתגדבודרוהשבכוץראה

תאםכליתתנהנהםיהלארמאיו29׃ץראהלעתשמרה

ץעהלכתאוץראהלכינפלערשאערזערזבשעלכ

לכלו30׃הלכאלהיהיםכלערזערזץעירפוברשא

ץראהלעשמורלכלוםימשהףועלכלוץראהתיח

31׃ןכיהיוהלכאלבשעקרילכתאהיחשפנוברשא

ברעיהיודאמבוטהנהוהשערשאלכתאםיהלאאריו

׃יששהםוירקביהיו

םויבםיהלאלכיו2׃םאבצלכוץראהוםימשהולכיו2

לכמיעיבשהםויבתבשיוהשערשאותכאלמיעיבשה

יעיבשהםויתאםיהלאךרביו3׃השערשאותכאלמ

םיהלאארברשאותכאלמלכמתבשוביכותאשדקיו

םויבםארבהבץראהוםימשהתודלותהלא4׃תושעל

םרטהדשהחישלכו5׃םימשוץראםיהלאהוהיתושע

ריטמהאליכחמציםרטהדשהבשעלכוץראבהיהי

׃המדאהתאדבעלןיאםדאוץראהלעםיהלאהוהי

7׃המדאהינפלכתאהקשהוץראהןמהלעידאו6

חפיוהמדאהןמרפעםדאהתאםיהלאהוהירצייו

הוהיעטיו8׃היחשפנלםדאהיהיוםייחתמשנויפאב

9׃רצירשאםדאהתאםשםשיוםדקמןדעבןגםיהלא

הארמלדמחנץעלכהמדאהןמםיהלאהוהיחמציו

׃ערובוטתעדהץעוןגהךותבםייחהץעולכאמלבוטו

היהודרפיםשמוןגהתאתוקשהלןדעמאצירהנו10

לכתאבבסהאוהןושיפדחאהםש11׃םישארהעבראל

בוטאוההץראהבהזו12׃בהזהםשרשאהליוחהץרא

אוהןוחיגינשהרהנהםשו13׃םהשהןבאוחלדבהםש

לקדחישילשהרהנהםשו14׃שוכץראלכתאבבוסה

15׃תרפאוהיעיברהרהנהורושאתמדקךלההאוה

הדבעלןדעןגבוהחניוםדאהתאםיהלאהוהיחקיו

לכמרמאלםדאהלעםיהלאהוהיוציו16׃הרמשלו

לכאתאלערובוטתעדהץעמו17׃לכאתלכאןגהץע

הוהירמאיו18׃תומתתומונממךלכאםויביכונממ



12תישארב

׃ודגנכרזעולהשעאודבלםדאהתויהבוטאלםיהלא

תאוהדשהתיחלכהמדאהןמםיהלאהוהירציו19

ולארקיהמתוארלםדאהלאאביוםימשהףועלכ

ארקיו20׃ומשאוההיחשפנםדאהולארקירשאלכו

תיחלכלוםימשהףועלוהמהבהלכלתומשםדאה

םיהלאהוהילפיו21׃ודגנכרזעאצמאלםדאלוהדשה

רשברגסיוויתעלצמתחאחקיוןשייוםדאהלעהמדרת

ןמחקלרשאעלצהתאםיהלאהוהיןביו22׃הנתחת

תאזםדאהרמאיו23׃םדאהלאהאביוהשאלםדאה

יכהשאארקיתאזלירשבמרשבוימצעמםצעםעפה

ומאתאוויבאתאשיאבזעיןכלע24׃תאזהחקלשיאמ

םימורעםהינשויהיו25׃דחארשבלויהוותשאבקבדו

׃וששבתיאלוותשאוםדאה

הוהיהשערשאהדשהתיחלכמםורעהיהשחנהו3

ולכאתאלםיהלארמאיכףאהשאהלארמאיוםיהלא

ןגהץעירפמשחנהלאהשאהרמאתו2׃ןגהץעלכמ

אלםיהלארמאןגהךותברשאץעהירפמו3׃לכאנ

שחנהרמאיו4׃ןותמתןפובועגתאלוונממולכאת

םויביכםיהלאעדייכ5׃ןותמתתומאלהשאהלא

בוטיעדיםיהלאכםתייהוםכיניעוחקפנוונממםכלכא

אוההואתיכולכאמלץעהבוטיכהשאהארתו6׃ערו

ןתתולכאתווירפמחקתוליכשהלץעהדמחנוםיניעל

ועדיוםהינשיניעהנחקפתו7׃לכאיוהמעהשיאלםג

8׃תרגחםהלושעיוהנאתהלעורפתיוםהםמריעיכ

םויהחורלןגבךלהתמםיהלאהוהילוקתאועמשיו

׃ןגהץעךותבםיהלאהוהיינפמותשאוםדאהאבחתיו

10׃הכיאולרמאיוםדאהלאםיהלאהוהיארקיו9

׃אבחאויכנאםריעיכאריאוןגביתעמשךלקתארמאיו

רשאץעהןמההתאםריעיכךלדיגהימרמאיו11

השאהםדאהרמאיו12׃תלכאונממלכאיתלבלךיתיוצ

רמאיו13׃לכאוץעהןמילהנתנאוהידמעהתתנרשא

שחנההשאהרמאתותישעתאזהמהשאלםיהלאהוהי

תישעיכשחנהלאםיהלאהוהירמאיו14׃לכאוינאישה

ךנחגלעהדשהתיחלכמוהמהבהלכמהתארוראתאז

ךניבתישאהביאו15׃ךייחימילכלכאתרפעוךלת

התאושארךפושיאוההערזןיבוךערזןיבוהשאהןיבו

ךנובצעהבראהברהרמאהשאהלא16׃בקעונפושת

לשמיאוהוךתקושתךשיאלאוםינבידלתבצעבךנרהו

ןמלכאתוךתשאלוקלתעמשיכרמאםדאלו17׃ךב

המדאההרוראונממלכאתאלרמאלךיתיוצרשאץעה

רדרדוץוקו18׃ךייחימילכהנלכאתןובצעבךרובעב

לכאתךיפאתעזב19׃הדשהבשעתאתלכאוךלחימצת

התארפעיכתחקלהנממיכהמדאהלאךבושדעםחל

אוהיכהוחותשאםשםדאהארקיו20׃בושתרפעלאו

ותשאלוםדאלםיהלאהוהישעיו21׃יחלכםאהתיה

םדאהןהםיהלאהוהירמאיו22׃םשבליורועתונתכ

ודיחלשיןפהתעוערובוטתעדלונממדחאכהיה

הוהיוהחלשיו23׃םלעליחולכאוםייחהץעמםגחקלו

24׃םשמחקלרשאהמדאהתאדבעלןדעןגמםיהלא

תאוםיברכהתאןדעןגלםדקמןכשיוםדאהתאשרגיו

׃םייחהץעךרדתארמשלתכפהתמהברחהטהל

רמאתוןיקתאדלתורהתוותשאהוחתאעדיםדאהו4

לבהתאויחאתאתדללףסתו2׃הוהיתאשיאיתינק

ץקמיהיו3׃המדאדבעהיהןיקוןאצהערלבהיהיו

איבהלבהו4׃הוהילהחנמהמדאהירפמןיקאביוםימי

לאולבהלאהוהיעשיוןהבלחמוונאצתורכבמאוהםג

דאמןיקלרחיוהעשאלותחנמלאוןיקלאו5׃ותחנמ

המלוךלהרחהמלןיקלאהוהירמאיו6׃וינפולפיו

חתפלביטיתאלםאותאשביטיתםאאולה7׃ךינפולפנ

ןיקרמאיו8׃ובלשמתהתאוותקושתךילאוץברתאטח

לבהלאןיקםקיוהדשבםתויהביהיוויחאלבהלא

רמאיוךיחאלבהיאןיקלאהוהירמאיו9׃והגרהיוויחא

ימדלוקתישעהמרמאיו10׃יכנאיחארמשהיתעדיאל

ןמהתארוראהתעו11׃המדאהןמילאםיקעצךיחא

׃ךדימךיחאימדתאתחקלהיפתאהתצפרשאהמדאה

דנוענךלהחכתתףסתאלהמדאהתאדבעתיכ12

׃אשנמינועלודגהוהילאןיקרמאיו13׃ץראבהיהת

רתסאךינפמוהמדאהינפלעמםויהיתאתשרגןה14

ולרמאיו15׃ינגרהייאצמלכהיהוץראבדנועניתייהו

תואןיקלהוהיםשיוםקיםיתעבשןיקגרהלכןכלהוהי

הוהיינפלמןיקאציו16׃ואצמלכותאתוכהיתלבל

רהתוותשאתאןיקעדיו17׃ןדעתמדקדונץראבבשיו

ונבםשכריעהםשארקיוריעהנביהיוךונחתאדלתו

לאיוחמתאדלידריעודריעתאךונחלדלויו18׃ךונח
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19׃ךמלתאדלילאשותמולאשותמתאדלילאייחמו

תינשהםשוהדעתחאהםשםישניתשךמלולחקיו

להאבשייבאהיהאוהלביתאהדעדלתו20׃הלצ

רונכשפתלכיבאהיהאוהלבויויחאםשו21׃הנקמו

לכשטלןיקלבותתאהדליאוהםגהלצו22׃בגועו

ךמלרמאיו23׃המענןיקלבותתוחאולזרבותשחנשרח

יכיתרמאהנזאהךמלישנילוקןעמשהלצוהדעוישנל

םקיםיתעבשיכ24׃יתרבחלדליויעצפליתגרהשיא

ותשאתאדועםדאעדיו25׃העבשוםיעבשךמלוןיק

רחאערזםיהלאילתשיכתשומשתאארקתוןבדלתו

ארקיוןבדליאוהםגתשלו26׃ןיקוגרהיכלבהתחת

׃הוהיםשבארקללחוהזאשונאומשתא

תומדבםדאםיהלאארבםויבםדאתדלותרפסהז5

ארקיוםתאךרביוםארבהבקנורכז2׃ותאהשעםיהלא

תאמוםישלשםדאיחיו3׃םארבהםויבםדאםמשתא

ויהיו4׃תשומשתאארקיוומלצכותומדבדלויוהנש

דלויוהנשתאמהנמשתשתאודילוהירחאםדאימי

תואמעשתיחרשאםדאימילכויהיו5׃תונבוםינב

הנשתאמוםינששמחתשיחיו6׃תמיוהנשםישלשוהנש

עבששונאתאודילוהירחאתשיחיו7׃שונאתאדלויו

לכויהיו8׃תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשוםינש

יחיו9׃תמיוהנשתואמעשתוהנשהרשעםיתשתשימי

ירחאשונאיחיו10׃ןניקתאדלויוהנשםיעשתשונא

דלויוהנשתואמהנמשוהנשהרשעשמחןניקתאודילוה

תואמעשתוםינששמחשונאימילכויהיו11׃תונבוםינב

׃לאללהמתאדלויוהנשםיעבשןניקיחיו12׃תמיוהנש

הנשםיעבראלאללהמתאודילוהירחאןניקיחיו13

ןניקימילכויהיו14׃תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשו

שמחלאללהמיחיו15׃תמיוהנשתואמעשתוםינשרשע

ירחאלאללהמיחיו16׃דריתאדלויוהנשםיששוםינש

דלויוהנשתואמהנמשוהנשםישלשדריתאודילוה

הנשםיעשתושמחלאללהמימילכויהיו17׃תונבוםינב

הנשםיששוםיתשדרייחיו18׃תמיוהנשתואמהנמשו

תאודילוהירחאדרייחיו19׃ךונחתאדלויוהנשתאמו

ימילכויהיו20׃תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשךונח

יחיו21׃תמיוהנשתואמעשתוהנשםיששוםיתשדרי

ךלהתיו22׃חלשותמתאדלויוהנשםיששושמחךונח

תואמשלשחלשותמתאודילוהירחאםיהלאהתאךונח

םיששושמחךונחימילכיהיו23׃תונבוםינבדלויוהנש

םיהלאהתאךונחךלהתיו24׃הנשתואמשלשוהנש

םינמשועבשחלשותמיחיו25׃םיהלאותאחקליכונניאו

ירחאחלשותמיחיו26׃ךמלתאדלויוהנשתאמוהנש

הנשתואמעבשוהנשםינומשוםיתשךמלתאודילוה

םיששועשתחלשותמימילכויהיו27׃תונבוםינבדלויו

םינמשוםיתשךמליחיו28׃תמיוהנשתואמעשתוהנש

הזרמאלחנומשתאארקיו29׃ןבדלויוהנשתאמוהנש

הררארשאהמדאהןמונידיןובצעמוונשעממונמחני

םיעשתושמחחנתאודילוהירחאךמליחיו30׃הוהי

ימילכיהיו31׃תונבוםינבדלויוהנשתאמשמחוהנש

יהיו32׃תמיוהנשתואמעבשוהנשםיעבשועבשךמל

׃תפיתאוםחתאםשתאחנדלויוהנשתואמשמחןבחנ

ודליתונבוהמדאהינפלעברלםדאהלחהיכיהיו6

תבטיכםדאהתונבתאםיהלאהינבואריו2׃םהל

הוהירמאיו3׃ורחברשאלכמםישנםהלוחקיוהנה

וימיויהורשבאוהםגשבםלעלםדאביחורןודיאל

םההםימיבץראבויהםילפנה4׃הנשםירשעוהאמ

םדאהתונבלאםיהלאהינבואבירשאןכירחאםגו

5׃םשהישנאםלועמרשאםירבגההמהםהלודליו

תבשחמרצילכוץראבםדאהתערהבריכהוהיאריו

םדאהתאהשעיכהוהיםחניו6׃םויהלכערקרובל

םדאהתאהחמאהוהירמאיו7׃ובללאבצעתיוץראב

שמרדעהמהבדעםדאמהמדאהינפלעמיתארברשא

ןחאצמחנו8׃םתישעיכיתמחניכםימשהףועדעו

היהםימתקידצשיאחנחנתדלותהלא9׃הוהייניעב

השלשחנדלויו10׃חנךלהתהםיהלאהתאויתרדב

ינפלץראהתחשתו11׃תפיתאוםחתאםשתאםינב

ץראהתאםיהלאאריו12׃סמחץראהאלמתוםיהלאה

13׃ץראהלעוכרדתארשבלכתיחשהיכהתחשנהנהו

ץראההאלמיכינפלאברשבלכץקחנלםיהלארמאיו

ךלהשע14׃ץראהתאםתיחשמיננהוםהינפמסמח

תיבמהתאתרפכוהבתהתאהשעתםינקרפגיצעתבת

המאתואמשלשהתאהשעתרשאהזו15׃רפכבץוחמו

׃התמוקהמאםישלשוהבחרהמאםישמחהבתהךרא

חתפוהלעמלמהנלכתהמאלאוהבתלהשעתרהצ16



14תישארב

ינאו17׃השעתםישלשוםינשםיתחתםישתהדצבהבתה

רשבלכתחשלץראהלעםימלובמהתאאיבמיננה

18׃עוגיץראברשאלכםימשהתחתמםייחחורוברשא

ךינבוהתאהבתהלאתאבוךתאיתירבתאיתמקהו

םינשרשבלכמיחהלכמו19׃ךתאךינבישנוךתשאו

20׃ויהיהבקנורכזךתאתיחהלהבתהלאאיבתלכמ

המדאהשמרלכמהנימלהמהבהןמווהנימלףועהמ

חקהתאו21׃תויחהלךילאואבילכמםינשוהנימל

םהלוךלהיהוךילאתפסאולכאירשאלכאמלכמךל

׃השעןכםיהלאותאהוצרשאלככחנשעיו22׃הלכאל

יכהבתהלאךתיבלכוהתאאבחנלהוהירמאיו7

המהבהלכמ2׃הזהרודבינפלקידציתיארךתא

המהבהןמוותשאושיאהעבשהעבשךלחקתהרוהטה

םימשהףועמםג3׃ותשאושיאםינשאוההרהטאלרשא

׃ץראהלכינפלעערזתויחלהבקנורכזהעבשהעבש

םיעבראץראהלעריטממיכנאהעבשדועםימיליכ4

יתישערשאםוקיהלכתאיתיחמוהלילםיעבראוםוי

חנו6׃הוהיוהוצרשאלככחנשעיו5׃המדאהינפלעמ

חנאביו7׃ץראהלעםימהיהלובמהוהנשתואמששןב

8׃לובמהימינפמהבתהלאותאוינבישנוותשאווינבו

ןמוהרהטהנניארשאהמהבהןמוהרוהטההמהבהןמ

לאואבםינשםינש9׃המדאהלעשמררשאלכוףועה

10׃חנתאםיהלאהוצרשאכהבקנורכזהבתהלאחנ

תנשב11׃ץראהלעויהלובמהימוםימיהתעבשליהיו

םוירשעהעבשבינשהשדחבחנייחלהנשתואמשש

תבראוהברםוהתתניעמלכועקבנהזהםויבשדחל

םויםיעבראץראהלעםשגהיהיו12׃וחתפנםימשה

םחוםשוחנאבהזהםויהםצעב13׃הלילםיעבראו

14׃הבתהלאםתאוינבישנתשלשוחנתשאוחנינבתפיו

שמרהלכוהנימלהמהבהלכוהנימלהיחהלכוהמה

לכרופצלכוהנימלףועהלכווהנימלץראהלעשמרה

רשבהלכמםינשםינשהבתהלאחנלאואביו15׃ףנכ

ואברשבלכמהבקנורכזםיאבהו16׃םייחחורוברשא

לובמהיהיו17׃ודעבהוהירגסיוםיהלאותאהוצרשאכ

הבתהתאואשיוםימהובריוץראהלעםויםיעברא

ץראהלעדאמובריוםימהורבגיו18׃ץראהלעמםרתו

לעדאמדאמורבגםימהו19׃םימהינפלעהבתהךלתו

׃םימשהלכתחתרשאםיהבגהםירההלכוסכיוץראה

׃םירההוסכיוםימהורבגהלעמלמהמאהרשעשמח20

היחבוהמהבבוףועבץראהלעשמרהרשבלכעוגיו21

רשאלכ22׃םדאהלכוץראהלעץרשהץרשהלכבו

חמיו23׃ותמהברחברשאלכמויפאבםייחחורתמשנ

המהבדעםדאמהמדאהינפלערשאםוקיהלכתא

חנךאראשיוץראהןמוחמיוםימשהףועדעושמרדע

םישמחץראהלעםימהורבגיו24׃הבתבותארשאו

׃םויתאמו

המהבהלכתאוהיחהלכתאוחנתאםיהלארכזיו8

וכשיוץראהלעחורםיהלארבעיוהבתבותארשא

אלכיוםימשהתבראוםוהתתניעמורכסיו2׃םימה

בושוךולהץראהלעמםימהובשיו3׃םימשהןמםשגה

הבתהחנתו4׃םויתאמוםישמחהצקמםימהורסחיו

׃טרראירהלעשדחלםוירשעהעבשביעיבשהשדחב

ירישעבירישעהשדחהדערוסחוךולהויהםימהו5

םיעבראץקמיהיו6׃םירההישארוארנשדחלדחאב

תאחלשיו7׃השערשאהבתהןולחתאחנחתפיוםוי

8׃ץראהלעמםימהתשבידעבושואוציאציוברעה

ינפלעמםימהולקהתוארלותאמהנויהתאחלשיו

וילאבשתוהלגרףכלחונמהנויההאצמאלו9׃המדאה

החקיוודיחלשיוץראהלכינפלעםימיכהבתהלא

םימיתעבשדועלחיו10׃הבתהלאוילאהתאאביו

וילאאבתו11׃הבתהןמהנויהתאחלשףסיוםירחא

יכחנעדיוהיפבףרטתיזהלעהנהוברעתעלהנויה

םירחאםימיתעבשדועלחייו12׃ץראהלעמםימהולק

תחאביהיו13׃דועוילאבושהפסיאלוהנויהתאחלשיו

לעמםימהוברחשדחלדחאבןושארבהנשתואמששו

ינפוברחהנהואריוהבתההסכמתאחנרסיוץראה

שדחלםויםירשעוהעבשבינשהשדחבו14׃המדאה

ןמאצ16׃רמאלחנלאםיהלארבדיו15׃ץראההשבי

היחהלכ17׃ךתאךינבישנוךינבוךתשאוהתאהבתה

שמרהשמרהלכבוהמהבבוףועברשבלכמךתארשא

׃ץראהלעוברוורפוץראבוצרשוךתאאצוהץראהלע

לכהיחהלכ19׃ותאוינבישנוותשאווינבוחנאציו18

ואציםהיתחפשמלץראהלעשמורלכףועהלכושמרה

המהבהלכמחקיוהוהילחבזמחנןביו20׃הבתהןמ
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חריו21׃חבזמבתלעלעיורהטהףועהלכמוהרוהטה

ללקלףסאאלובללאהוהירמאיוחחינהחירתאהוהי

ערםדאהבלרצייכםדאהרובעבהמדאהתאדוע

22׃יתישערשאכיחלכתאתוכהלדועףסאאלווירענמ

םויוףרחוץיקוםחורקוריצקוערזץראהימילכדע

׃ותבשיאלהלילו

וברוורפםהלרמאיווינבתאוחנתאםיהלאךרביו9

תיחלכלעהיהיםכתחוםכארומו2׃ץראהתאואלמו

המדאהשמרתרשאלכבםימשהףועלכלעוץראה

םכליחאוהרשאשמרלכ3׃ונתנםכדיבםיהיגדלכבו

רשבךא4׃לכתאםכליתתנבשעקריכהלכאלהיהי

םכיתשפנלםכמדתאךאו5׃ולכאתאלומדושפנב

ויחאשיאדימםדאהדימוונשרדאהיחלכדימשרדא

ומדםדאבםדאהםדךפש6׃םדאהשפנתאשרדא

ורפםתאו7׃םדאהתאהשעםיהלאםלצביכךפשי

לאוחנלאםיהלארמאיו8׃הבוברוץראבוצרשוברו

תאוםכתאיתירבתאםיקמיננהינאו9׃רמאלותאוינב

ףועבםכתארשאהיחהשפנלכתאו10׃םכירחאםכערז

לכלהבתהיאצילכמםכתאץראהתיחלכבוהמהבב

לכתרכיאלוםכתאיתירבתאיתמקהו11׃ץראהתיח

׃ץראהתחשללובמדועהיהיאלולובמהיממדוערשב

יניבןתנינארשאתירבהתואתאזםיהלארמאיו12

13׃םלועתרדלםכתארשאהיחשפנלכןיבוםכיניבו

׃ץראהןיבויניבתירבתואלהתיהוןנעביתתניתשקתא

15׃ןנעבתשקההתארנוץראהלעןנעיננעבהיהו14

היחשפנלכןיבוםכיניבויניברשאיתירבתאיתרכזו

׃רשבלכתחשללובמלםימהדועהיהיאלורשבלכב

ןיבםלועתירברכזלהיתיארוןנעבתשקההתיהו16

17׃ץראהלערשארשבלכבהיחשפנלכןיבוםיהלא

יניביתמקהרשאתירבהתואתאזחנלאםיהלארמאיו

ןמםיאציהחנינבויהיו18׃ץראהלערשארשבלכןיבו

הלאהשלש19׃ןענכיבאאוהםחותפיוםחוםשהבתה

המדאהשיאחנלחיו20׃ץראהלכהצפנהלאמוחנינב

׃הלהאךותבלגתיורכשיוןייהןמתשיו21׃םרכעטיו

ויחאינשלדגיוויבאתורעתאןענכיבאםחאריו22

םכשלעומישיוהלמשהתאתפיוםשחקיו23׃ץוחב

םהינפוםהיבאתורעתאוסכיותינרחאוכליוםהינש

עדיווניימחנץקייו24׃ואראלםהיבאתורעותינרחא

דבעןענכרורארמאיו25׃ןטקהונבולהשערשאתא

יהיוםשיהלאהוהיךורברמאיו26׃ויחאלהיהיםידבע

םשילהאבןכשיותפילםיהלאתפי27׃ומלדבעןענכ

תואמשלשלובמהרחאחניחיו28׃ומלדבעןענכיהיו

הנשתואמעשתחנימילכויהיו29׃הנשםישמחוהנש

׃תמיוהנשםישמחו

םינבםהלודלויותפיוםחםשחנינבתדלותהלאו10

ךשמולבתוןויוידמוגוגמורמגתפיינב2׃לובמהרחא

ןויינבו4׃המרגתותפירוזנכשארמגינבו3׃סריתו

םיוגהייאודרפנהלאמ5׃םינדדוםיתכשישרתוהשילא

שוכםחינבו6׃םהיוגבםתחפשמלונשללשיאםתצראב

התבסוהליוחואבסשוכינבו7׃ןענכוטופוםירצמו

תאדלישוכו8׃ןדדואבשהמערינבואכתבסוהמערו

דיצרבגהיהאוה9׃ץראברבגתויהללחהאוהדרמנ

10׃הוהיינפלדיצרובגדרמנכרמאיןכלעהוהיינפל

ץראבהנלכודכאוךראולבבותכלממתישאריהתו

תאוהונינתאןביורושאאציאוההץראהןמ11׃רענש

חלכןיבוהונינןיבןסרתאו12׃חלכתאוריעתבחר

םימנעתאוםידולתאדליםירצמו13׃הלדגהריעהאוה

םיחלסכתאוםיסרתפתאו14׃םיחתפנתאוםיבהלתאו

דליןענכו15׃םירתפכתאוםיתשלפםשמואצירשא

תאוירמאהתאויסוביהתאו16׃תחתאוורכבןדיצתא

תאו18׃יניסהתאויקרעהתאויוחהתאו17׃ישגרגה

תוחפשמוצפנרחאויתמחהתאוירמצהתאוידוראה

דעהררגהכאבןדיצמינענכהלובגיהיו19׃ינענכה

20׃עשלדעםיבצוהמדאוהרמעוהמדסהכאבהזע

21׃םהיוגבםתצראבםתנשללםתחפשמלםחינבהלא

22׃לודגהתפייחארבעינבלכיבאאוהםגדליםשלו

םראינבו23׃םראודולודשכפראורושאוםליעםשינב

חלשוחלשתאדלידשכפראו24׃שמורתגולוחוץוע

גלפדחאהםשםינבינשדלירבעלו25׃רבעתאדלי

דליןטקיו26׃ןטקיויחאםשוץראההגלפנוימיביכ

תאו27׃חריתאותומרצחתאוףלשתאודדומלאתא

לאמיבאתאולבועתאו28׃הלקדתאולזואתאוםרודה

הלאלכבבויתאוהליוחתאורפואתאו29׃אבשתאו

׃םדקהרההרפסהכאבאשממםבשומיהיו30׃ןטקיינב
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׃םהיוגלםתצראבםתנשללםתחפשמלםשינבהלא31

ודרפנהלאמוםהיוגבםתדלותלחנינבתחפשמהלא32

׃לובמהרחאץראבםיוגה

יהיו2׃םידחאםירבדותחאהפשץראהלכיהיו11

׃םשובשיורענשץראבהעקבואצמיוםדקמםעסנב

הפרשנוםינבלהנבלנהבהוהערלאשיאורמאיו3

םהלהיהרמחהוןבאלהנבלהםהליהתוהפרשל

ושארולדגמוריעונלהנבנהבהורמאיו4׃רמחל

5׃ץראהלכינפלעץופנןפםשונלהשענוםימשב

ינבונברשאלדגמהתאוריעהתאתארלהוהידריו

םלכלתחאהפשודחאםעןההוהירמאיו6׃םדאה

ומזירשאלכםהמרצביאלהתעותושעלםלחההזו

ועמשיאלרשאםתפשםשהלבנוהדרנהבה7׃תושעל

ץראהלכינפלעםשמםתאהוהיץפיו8׃והערתפששיא

םשיכלבבהמשארקןכלע9׃ריעהתנבלולדחיו

ינפלעהוהיםציפהםשמוץראהלכתפשהוהיללב

דלויוהנשתאמןבםשםשתדלותהלא10׃ץראהלכ

ירחאםשיחיו11׃לובמהרחאםיתנשדשכפראתא

׃תונבוםינבדלויוהנשתואמשמחדשכפראתאודילוה

13׃חלשתאדלויוהנשםישלשושמחיחדשכפראו12

עבראוםינששלשחלשתאודילוהירחאדשכפראיחיו

הנשםישלשיחחלשו14׃תונבוםינבדלויוהנשתואמ

שלשרבעתאודילוהירחאחלשיחיו15׃רבעתאדלויו

רבעיחיו16׃תונבוםינבדלויוהנשתואמעבראוםינש

ירחארבעיחיו17׃גלפתאדלויוהנשםישלשועברא

דלויוהנשתואמעבראוהנשםישלשגלפתאודילוה

19׃וערתאדלויוהנשםישלשגלפיחיו18׃תונבוםינב

הנשםיתאמוםינשעשתוערתאודילוהירחאגלפיחיו

דלויוהנשםישלשוםיתשועריחיו20׃תונבוםינבדלויו

םינשעבשגורשתאודילוהירחאועריחיו21׃גורשתא

םישלשגורשיחיו22׃תונבוםינבדלויוהנשםיתאמו

תאודילוהירחאגורשיחיו23׃רוחנתאדלויוהנש

עשתרוחניחיו24׃תונבוםינבדלויוהנשםיתאמרוחנ

ודילוהירחארוחניחיו25׃חרתתאדלויוהנשםירשעו

׃תונבוםינבדלויוהנשתאמוהנשהרשעעשתחרתתא

תאורוחנתאםרבאתאדלויוהנשםיעבשחרתיחיו26

תאםרבאתאדילוהחרתחרתתדלותהלאו27׃ןרה

לעןרהתמיו28׃טולתאדילוהןרהוןרהתאורוחנ

חקיו29׃םידשכרואבותדלומץראבויבאחרתינפ

תשאםשוירשםרבאתשאםשםישנםהלרוחנוםרבא

ירשיהתו30׃הכסייבאוהכלמיבאןרהתבהכלמרוחנ

טולתאוונבםרבאתאחרתחקיו31׃דלוהלןיאהרקע

םתאואציוונבםרבאתשאותלכירשתאוונבןבןרהןב

ובשיוןרחדעואביוןענכהצראתכללםידשכרואמ

חרתתמיוהנשםיתאמוםינששמחחרתימיויהיו32׃םש

׃ןרחב

ךתדלוממוךצראמךלךלםרבאלאהוהירמאיו12

לודגיוגלךשעאו2׃ךארארשאץראהלאךיבאתיבמו

ךיכרבמהכרבאו3׃הכרבהיהוךמשהלדגאוךכרבאו

ךליו4׃המדאהתחפשמלכךבוכרבנוראאךללקמו

ןבםרבאוטולותאךליוהוהיוילארבדרשאכםרבא

תאםרבאחקיו5׃ןרחמותאצבהנשםיעבשוםינששמח

ושכררשאםשוכרלכתאוויחאןבטולתאוותשאירש

ןענכהצראתכללואציוןרחבושערשאשפנהתאו

םכשםוקמדעץראבםרבארבעיו6׃ןענכהצראואביו

םרבאלאהוהיאריו7׃ץראבזאינענכהוהרומןולאדע

הוהילחבזמםשןביותאזהץראהתאןתאךערזלרמאיו

טיולאתיבלםדקמהרההםשמקתעיו8׃וילאהארנה

הוהילחבזמםשןביוםדקמיעהוםימלאתיבהלהא

׃הבגנהעוסנוךולהםרבאעסיו9׃הוהיםשבארקיו

יכםשרוגלהמירצמםרבאדריוץראבבעריהיו10

המירצמאובלבירקהרשאכיהיו11׃ץראבבערהדבכ

הארמתפיהשאיכיתעדיאנהנהותשאירשלארמאיו

תאזותשאורמאוםירצמהךתאוארייכהיהו12׃תא

בטייןעמלתאיתחאאנירמא13׃ויחיךתאויתאוגרהו

םרבאאובכיהיו14׃ךללגבישפנהתיחוךרובעביל

׃דאמאוההפייכהשאהתאםירצמהואריוהמירצמ

חקתוהערפלאהתאוללהיוהערפירשהתאואריו15

וליהיוהרובעבביטיהםרבאלו16׃הערפתיבהשאה

17׃םילמגותנתאותחפשוםידבעוםירמחורקבוןאצ

רבדלעותיבתאוםילדגםיעגנהערפתאהוהיעגניו

המרמאיוםרבאלהערפארקיו18׃םרבאתשאירש

המל19׃אוהךתשאיכילתדגהאלהמלילתישעתאז

ךתשאהנההתעוהשאלילהתאחקאואוהיתחאתרמא
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תאוותאוחלשיוםישנאהערפוילעוציו20׃ךלוחק

׃ולרשאלכתאוותשא

טולוולרשאלכוותשאואוהםירצממםרבאלעיו13

3׃בהזבוףסכבהנקמבדאמדבכםרבאו2׃הבגנהומע

םשהיהרשאםוקמהדעלאתיבדעובגנמויעסמלךליו

חבזמהםוקמלא4׃יעהןיבולאתיבןיבהלחתבהלהא

5׃הוהיםשבםרבאםשארקיוהנשארבםשהשערשא

6׃םילהאורקבוןאצהיהםרבאתאךלההטוללםגו

ברםשוכרהיהיכודחיתבשלץראהםתאאשנאלו

םרבאהנקמיערןיבביריהיו7׃ודחיתבשלולכיאלו

8׃ץראבבשיזאיזרפהוינענכהוטולהנקמיערןיבו

ךיניבויניבהבירמיהתאנלאטוללאםרבארמאיו

לכאלה9׃ונחנאםיחאםישנאיכךיערןיבויערןיבו

םאוהנמיאולאמשהםאילעמאנדרפהךינפלץראה

לכתאאריוויניעתאטולאשיו10׃הליאמשאוןימיה

תאוםדסתאהוהיתחשינפלהקשמהלכיכןדריהרככ

ולרחביו11׃רעצהכאבםירצמץראכהוהיןגכהרמע

שיאודרפיוםדקמטולעסיוןדריהרככלכתאטול

ירעבבשיטולוןענכץראבבשיםרבא12׃ויחאלעמ

םיאטחוםיערםדסישנאו13׃םדסדעלהאיורככה

טולדרפהירחאםרבאלארמאהוהיו14׃דאמהוהיל

הנפצםשהתארשאםוקמהןמהארוךיניעאנאשומעמ

הארהתארשאץראהלכתאיכ15׃המיוהמדקוהבגנו

רפעכךערזתאיתמשו16׃םלועדעךערזלוהננתאךל

ךערזםגץראהרפעתאתונמלשיאלכויםארשאץראה

ךליכהבחרלוהכראלץראבךלהתהםוק17׃הנמי

רשאארממינלאבבשיואביוםרבאלהאיו18׃הננתא

׃הוהילחבזמםשןביוןורבחב

רסלאךלמךוירארענשךלמלפרמאימיביהיו14

המחלמושע2׃םיוגךלמלעדתוםליעךלמרמעלרדכ

ךלמבאנשהרמעךלמעשרבתאוםדסךלמערבתא

3׃רעצאיהעלבךלמוםייבצךלמרבאמשוהמדא

םיתש4׃חלמהםיאוהםידשהקמעלאורבחהלאלכ

הנשהרשעשלשורמעלרדכתאודבעהנשהרשע

םיכלמהורמעלרדכאבהנשהרשעעבראבו5׃ודרמ

םיזוזהתאוםינרקתרתשעבםיאפרתאוכיוותארשא

םררהבירחהתאו6׃םיתירקהושבםימיאהתאוםהב

ואביוובשיו7׃רבדמהלערשאןראפליאדעריעש

םגויקלמעההדשלכתאוכיושדקאוהטפשמןיעלא

ךלמוםדסךלמאציו8׃רמתןצצחבבשיהירמאהתא

רעצאוהעלבךלמוםייבצךלמוהמדאךלמוהרמע

רמעלרדכתא9׃םידשהקמעבהמחלמםתאוכרעיו

ךויראורענשךלמלפרמאוםיוגךלמלעדתוםליעךלמ

םידשהקמעו10׃השמחהתאםיכלמהעברארסלאךלמ

המשולפיוהרמעוםדסךלמוסניורמחתראבתראב

הרמעוםדסשכרלכתאוחקיו11׃וסנהרהםיראשנהו

ןבושכרתאוטולתאוחקיו12׃וכליוםלכאלכתאו

דגיוטילפהאביו13׃םדסבבשיאוהווכליוםרבאיחא

יחאירמאהארממינלאבןכשאוהוירבעהםרבאל

םרבאעמשיו14׃םרבאתירבילעבםהורנעיחאולכשא

רשעהנמשותיבידיליויכינחתאקריוויחאהבשניכ

אוההלילםהילעקלחיו15׃ןדדעףדריותואמשלשו

׃קשמדללאמשמרשאהבוחדעםפדריוםכיווידבעו

םגובישהושכרוויחאטולתאםגושכרהלכתאבשיו16

ירחאותארקלםדסךלמאציו17׃םעהתאוםישנהתא

לאותארשאםיכלמהתאורמעלרדכתאתוכהמובוש

םלשךלמקדציכלמו18׃ךלמהקמעאוההושקמע

רמאיווהכרביו19׃ןוילעלאלןהכאוהוןייוםחלאיצוה

ךורבו20׃ץראוםימשהנקןוילעלאלםרבאךורב

21׃לכמרשעמולןתיוךדיבךירצןגמרשאןוילעלא

׃ךלחקשכרהושפנהילןתםרבאלאםדסךלמרמאיו

לאהוהילאידייתמירהםדסךלמלאםרבארמאיו22

םאולענךורשדעוטוחמםא23׃ץראוםימשהנקןוילע

׃םרבאתאיתרשעהינארמאתאלוךלרשאלכמחקא

רשאםישנאהקלחוםירענהולכארשאקרידעלב24

׃םקלחוחקיםהארממולכשארנעיתאוכלה

םרבאלאהוהירבדהיההלאהםירבדהרחא15

ךרכשךלןגמיכנאםרבאאריתלארמאלהזחמב

יכנאוילןתתהמהוהיינדאםרבארמאיו2׃דאמהברה

רמאיו3׃רזעילאקשמדאוהיתיבקשמןבוירירעךלוה

4׃יתאשרוייתיבןבהנהוערזהתתנאלילןהםרבא

רשאםאיכהזךשרייאלרמאלוילאהוהירבדהנהו

טבהרמאיוהצוחהותאאצויו5׃ךשרייאוהךיעממאצי

רמאיוםתארפסללכותםאםיבכוכהרפסוהמימשהאנ
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7׃הקדצולהבשחיוהוהיבןמאהו6׃ךערזהיהיהכול

תתלםידשכרואמךיתאצוהרשאהוהיינאוילארמאיו

המבהוהיינדארמאיו8׃התשרלתאזהץראהתאךל

תשלשמהלגעילהחקוילארמאיו9׃הנשריאיכעדא

לכתאולחקיו10׃לזוגורתושלשמליאותשלשמזעו

והערתארקלורתבשיאןתיוךותבםתארתביוהלא

בשיוםירגפהלעטיעהדריו11׃רתבאלרפצהתאו

לעהלפנהמדרתואובלשמשהיהיו12׃םרבאםתא

רמאיו13׃וילעתלפנהלדגהכשחהמיאהנהוםרבא

םהלאלץראבךערזהיהירגיכעדתעדיםרבאל

רשאיוגהתאםגו14׃הנשתואמעבראםתאונעוםודבעו

התאו15׃לודגשכרבואציןכירחאויכנאןדודבעי

רודו16׃הבוטהבישברבקתםולשבךיתבאלאאובת

17׃הנהדעירמאהןועםלשאליכהנהובושייעיבר

שאדיפלוןשערונתהנהוהיההטלעוהאבשמשהיהיו

הוהיתרכאוההםויב18׃הלאהםירזגהןיברבערשא

תאזהץראהתאיתתנךערזלרמאלתירבםרבאתא

יניקהתא19׃תרפרהנלדגהרהנהדעםירצמרהנמ

תאויזרפהתאויתחהתאו20׃ינמדקהתאויזנקהתאו

תאוישגרגהתאוינענכהתאוירמאהתאו21׃םיאפרה

׃יסוביה

תירצמהחפשהלוולהדליאלםרבאתשאירשו16

הוהיינרצעאנהנהםרבאלאירשרמאתו2׃רגההמשו

םרבאעמשיוהנממהנבאילואיתחפשלאאנאבתדלמ

תירצמהרגהתאםרבאתשאירשחקתו3׃ירשלוקל

ןתתוןענכץראבםרבאתבשלםינשרשעץקמהתחפש

רהתורגהלאאביו4׃השאלולהשיאםרבאלהתא

לאירשרמאתו5׃היניעבהתרבגלקתוהתרהיכארתו

יכארתוךקיחביתחפשיתתניכנאךילעיסמחםרבא

רמאיו6׃ךיניבויניבהוהיטפשיהיניעבלקאוהתרה

ךיניעבבוטההלישעךדיבךתחפשהנהירשלאםרבא

לעהוהיךאלמהאצמיו7׃הינפמחרבתוירשהנעתו

רגהרמאיו8׃רושךרדבןיעהלערבדמבםימהןיע

ירשינפמרמאתויכלתהנאותאבהזמיאירשתחפש

לאיבושהוהיךאלמהלרמאיו9׃תחרביכנאיתרבג

הוהיךאלמהלרמאיו10׃הידיתחתינעתהוךתרבג

הלרמאיו11׃ברמרפסיאלוךערזתאהבראהברה

יכלאעמשיומשתארקוןבתדליוהרהךנההוהיךאלמ

לכבודיםדאארפהיהיאוהו12׃ךינעלאהוהיעמש

הוהיםשארקתו13׃ןכשיויחאלכינפלעוובלכדיו

יתיארםלהםגההרמאיכיארלאהתאהילארבדה

ןיבהנהיאריחלראבראבלארקןכלע14׃יארירחא

םרבאארקיוןבםרבאלרגהדלתו15׃דרבןיבושדק

םינמשןבםרבאו16׃לאעמשירגההדלירשאונבםש

׃םרבאללאעמשיתארגהתדלבםינשששוהנש

הוהיאריוםינשעשתוהנשםיעשתןבםרבאיהיו17

היהוינפלךלהתהידשלאינאוילארמאיוםרבאלא

דאמבךתואהבראוךניבויניביתירבהנתאו2׃םימת

4׃רמאלםיהלאותארבדיווינפלעםרבאלפיו3׃דאמ

ארקיאלו5׃םיוגןומהבאלתייהוךתאיתירבהנהינא

ןומהבאיכםהרבאךמשהיהוםרבאךמשתאדוע

םיוגלךיתתנודאמדאמבךתאיתרפהו6׃ךיתתנםיוג

ךניבויניביתירבתאיתמקהו7׃ואציךממםיכלמו

ךלתויהלםלועתירבלםתרדלךירחאךערזןיבו

ךירחאךערזלוךליתתנו8׃ךירחאךערזלוםיהלאל

יתייהוםלועתזחאלןענכץראלכתאךירגמץראתא

תאהתאוםהרבאלאםיהלארמאיו9׃םיהלאלםהל

יתירבתאז10׃םתרדלךירחאךערזוהתארמשתיתירב

םכללומהךירחאךערזןיבוםכיניבויניבורמשתרשא

תירבתואלהיהוםכתלרערשבתאםתלמנו11׃רכזלכ

רכזלכםכללומיםימיתנמשןבו12׃םכיניבויניב

אלרשארכנןבלכמףסכתנקמותיבדיליםכיתרדל

ךפסכתנקמוךתיבדילילומילומה13׃אוהךערזמ

רכזלרעו14׃םלועתירבלםכרשבביתירבהתיהו

אוההשפנההתרכנוותלרערשבתאלומיאלרשא

םהרבאלאםיהלארמאיו15׃רפהיתירבתאהימעמ

16׃המשהרשיכירשהמשתאארקתאלךתשאירש

התיהוהיתכרבוןבךלהנממיתתנםגוהתאיתכרבו

וינפלעםהרבאלפיו17׃ויהיהנממםימעיכלמםיוגל

תבההרשםאודלויהנשהאמןבלהובלברמאיוקחציו

ולםיהלאהלאםהרבארמאיו18׃דלתהנשםיעשת

ךתשאהרשלבאםיהלארמאיו19׃ךינפלהיחילאעמשי

יתירבתאיתמקהוקחציומשתאתארקוןבךלתדלי

ךיתעמשלאעמשילו20׃וירחאוערזלםלועתירבלותא
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דאמדאמבותאיתיברהוותאיתירפהוותאיתכרבהנה

יתירבתאו21׃לודגיוגלויתתנודילויםאישנרשעםינש

הנשבהזהדעומלהרשךלדלתרשאקחציתאםיקא

׃םהרבאלעמםיהלאלעיוותארבדללכיו22׃תרחאה

תאוותיבידילילכתאוונבלאעמשיתאםהרבאחקיו23

תאלמיוםהרבאתיבישנאברכזלכופסכתנקמלכ

׃םיהלאותארבדרשאכהזהםויהםצעבםתלרערשב

׃ותלרערשבולמהבהנשעשתוםיעשתןבםהרבאו24

רשבתאולמהבהנשהרשעשלשןבונבלאעמשיו25

׃ונבלאעמשיוםהרבאלומנהזהםויהםצעב26׃ותלרע

רכנןבתאמףסכתנקמותיבדיליותיבישנאלכו27

׃ותאולמנ

להאהחתפבשיאוהוארממינלאבהוהיוילאאריו18

םיבצנםישנאהשלשהנהואריוויניעאשיו2׃םויהםחכ

׃הצראוחתשיולהאהחתפמםתארקלץריואריווילע

רבעתאנלאךיניעבןחיתאצמאנםאינדארמאיו3

ונעשהוםכילגרוצחרוםימטעמאנחקי4׃ךדבעלעמ

ורבעתרחאםכבלודעסוםחלתפהחקאו5׃ץעהתחת

רשאכהשעתןכורמאיוםכדבעלעםתרבעןכלעיכ

ירהמרמאיוהרשלאהלהאהםהרבארהמיו6׃תרבד

ץררקבהלאו7׃תוגעישעוישולתלסחמקםיאסשלש

רהמיורענהלאןתיובוטוךררקבןבחקיוםהרבא

השערשארקבהןבובלחוהאמחחקיו8׃ותאתושעל

9׃ולכאיוץעהתחתםהילעדמעאוהוםהינפלןתיו

10׃להאבהנהרמאיוךתשאהרשהיאוילאורמאיו

ךתשאהרשלןבהנהוהיחתעכךילאבושאבושרמאיו

הרשוםהרבאו11׃וירחאאוהולהאהחתפתעמשהרשו

12׃םישנכחראהרשלתויהללדחםימיבםיאבםינקז

הנדעילהתיהיתלבירחארמאלהברקבהרשקחצתו

הקחצהזהמלםהרבאלאהוהירמאיו13׃ןקזינדאו

הוהימאלפיה14׃יתנקזינאודלאםנמאףאהרמאלהרש

שחכתו15׃ןבהרשלוהיחתעכךילאבושאדעומלרבד

16׃תקחציכאלרמאיוהארייכיתקחצאלרמאלהרש

ךלהםהרבאוםדסינפלעופקשיוםישנאהםשמומקיו

רשאםהרבאמינאהסכמהרמאהוהיו17׃םחלשלםמע

וכרבנוםוצעולודגיוגלהיהיויהםהרבאו18׃השעינא

תאהוצירשאןעמלויתעדייכ19׃ץראהייוגלכוב

הקדצתושעלהוהיךרדורמשווירחאותיבתאווינב

רבדרשאתאםהרבאלעהוהיאיבהןעמלטפשמו

םתאטחוהבריכהרמעוםדסתקעזהוהירמאיו20׃וילע

האבההתקעצכההאראואנהדרא21׃דאמהדבכיכ

םישנאהםשמונפיו22׃העדאאלםאוהלכושעילא

שגיו23׃הוהיינפלדמעונדועםהרבאוהמדסוכליו

שיילוא24׃עשרםעקידצהפסתףאהרמאיוםהרבא

םוקמלאשתאלוהפסתףאהריעהךותבםקידצםישמח

ךלהללח25׃הברקברשאםקידצהםישמחןעמל

קידצכהיהועשרםעקידצתימהלהזהרבדכתשעמ

26׃טפשמהשעיאלץראהלכטפשהךלהללחעשרכ

ריעהךותבםקידצםישמחםדסבאצמאםאהוהירמאיו

רמאיוםהרבאןעיו27׃םרובעבםוקמהלכליתאשנו

28׃רפאורפעיכנאוינדאלארבדליתלאוהאנהנה

השמחבתיחשתההשמחםקידצהםישמחןורסחיילוא

םיעבראםשאצמאםאתיחשאאלרמאיוריעהלכתא

םשןואצמיילוארמאיווילארבדלדועףסיו29׃השמחו

רמאיו30׃םיעבראהרובעבהשעאאלרמאיוםיעברא

םישלשםשןואצמיילואהרבדאוינדאלרחיאנלא

הנהרמאיו31׃םישלשםשאצמאםאהשעאאלרמאיו

םירשעםשןואצמיילואינדאלארבדליתלאוהאנ

רחיאנלארמאיו32׃םירשעהרובעבתיחשאאלרמאיו

רמאיוהרשעםשןואצמיילואםעפהךאהרבדאוינדאל

הלכרשאכהוהיךליו33׃הרשעהרובעבתיחשאאל

׃ומקמלבשםהרבאוםהרבאלארבדל

רעשבבשיטולוברעבהמדסםיכאלמהינשואביו19

׃הצראםיפאוחתשיוםתארקלםקיוטולאריוםדס

ונילוםכדבעתיבלאאנורוסינדאאנהנהרמאיו2

ורמאיוםככרדלםתכלהוםתמכשהוםכילגרוצחרו

ואביווילאורסיודאמםברצפיו3׃ןילנבוחרביכאל

םרט4׃ולכאיוהפאתוצמוהתשמםהלשעיוותיבלא

דעורענמתיבהלעובסנםדסישנאריעהישנאוובכשי

היאולורמאיוטוללאוארקיו5׃הצקמםעהלכןקז

העדנוונילאםאיצוההלילהךילאואברשאםישנאה

7׃וירחארגסתלדהוהחתפהטולםהלאאציו6׃םתא

רשאתונביתשילאנהנה8׃וערתיחאאנלארמאיו

בוטכןהלושעוםכילאןהתאאנהאיצואשיאועדיאל
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ואבןכלעיכרבדושעתלאלאהםישנאלקרםכיניעב

רוגלאבדחאהורמאיוהאלהשגורמאיו9׃יתרקלצב

דאמטולבשיאבורצפיוםהמךלערנהתעטופשטפשיו

ואיביוםדיתאםישנאהוחלשיו10׃תלדהרבשלושגיו

םישנאהתאו11׃ורגסתלדהתאוהתיבהםהילאטולתא

ואליולודגדעוןטקמםירונסבוכהתיבהחתפרשא

הפךלימדעטוללאםישנאהורמאיו12׃חתפהאצמל

׃םוקמהןמאצוהריעבךלרשאלכוךיתנבוךינבוןתח

םתקעצהלדגיכהזהםוקמהתאונחנאםיתחשמיכ13

רבדיוטולאציו14׃התחשלהוהיונחלשיוהוהיינפתא

הזהםוקמהןמואצומוקרמאיוויתנביחקלוינתחלא

15׃וינתחיניעבקחצמכיהיוריעהתאהוהיתיחשמיכ

םוקרמאלטולבםיכאלמהוציאיוהלערחשהומכו

ןועבהפסתןפתאצמנהךיתנביתשתאוךתשאתאחק

ותשאדיבוודיבםישנאהוקזחיוהמהמתיו16׃ריעה

ץוחמוהחניווהאציווילעהוהיתלמחבויתנביתשדיבו

לעטלמהרמאיוהצוחהםתאםאיצוהכיהיו17׃ריעל

הרההרככהלכבדמעתלאוךירחאטיבתלאךשפנ

19׃ינדאאנלאםהלאטולרמאיו18׃הפסתןפטלמה

תישערשאךדסחלדגתוךיניעבןחךדבעאצמאנהנה

הרההטלמהללכואאליכנאוישפנתאתויחהלידמע

הברקתאזהריעהאנהנה20׃יתמוהערהינקבדתןפ

אוהרעצמאלההמשאנהטלמארעצמאיהוהמשסונל

רבדלםגךינפיתאשנהנהוילארמאיו21׃ישפניחתו

טלמהרהמ22׃תרבדרשאריעהתאיכפהיתלבלהזה

ןכלעהמשךאבדערבדתושעללכואאליכהמש

אבטולוץראהלעאצישמשה23׃רעוצריעהםשארק

שאותירפגהרמעלעוםדסלעריטמההוהיו24׃הרעצ

לכתאולאהםירעהתאךפהיו25׃םימשהןמהוהיתאמ

טבתו26׃המדאהחמצוםירעהיבשילכתאורככה

רקבבםהרבאםכשיו27׃חלמביצניהתווירחאמותשא

ינפלעףקשיו28׃הוהיינפתאםשדמערשאםוקמהלא

הלעהנהואריורככהץראינפלכלעוהרמעוםדס

תאםיהלאתחשביהיו29׃ןשבכהרטיקכץראהרטיק

טולתאחלשיוםהרבאתאםיהלארכזיורככהירע

׃טולןהבבשירשאםירעהתאךפהבהכפההךותמ

ארייכומעויתנביתשורהבבשיורעוצמטוללעיו30

רמאתו31׃ויתנביתשואוההרעמבבשיורעוצבתבשל

אובלץראבןיאשיאוןקזוניבאהריעצהלאהריכבה

ןייוניבאתאהקשנהכל32׃ץראהלכךרדכונילע

ןייןהיבאתאןיקשתו33׃ערזוניבאמהיחנוומעהבכשנו

עדיאלוהיבאתאבכשתוהריכבהאבתואוההלילב

לאהריכבהרמאתותרחממיהיו34׃המוקבוהבכשב

הלילהםגןייונקשניבאתאשמאיתבכשןההריעצה

הלילבםגןיקשתו35׃ערזוניבאמהיחנוומעיבכשיאבו

עדיאלוומעבכשתוהריעצהםקתוןייןהיבאתאאוהה

37׃ןהיבאמטולתונביתשןירהתו36׃המקבוהבכשב

דעבאומיבאאוהבאומומשארקתוןבהריכבהדלתו

ימעןבומשארקתוןבהדליאוהםגהריעצהו38׃םויה

׃םויהדעןומעינביבאאוה

ןיבושדקןיבבשיובגנההצראםהרבאםשמעסיו20

יתחאותשאהרשלאםהרבארמאיו2׃ררגברגיורוש

אביו3׃הרשתאחקיוררגךלמךלמיבאחלשיואוה

תמךנהולרמאיוהלילהםולחבךלמיבאלאםיהלא

אלךלמיבאו4׃לעבתלעבאוהותחקלרשאהשאהלע

אוהאלה5׃גרהתקידצםגיוגהינדארמאיוהילאברק

םתבאוהיחאהרמאאוהםגאיהואוהיתחאילרמא

םיהלאהוילארמאיו6׃תאזיתישעיפכןיקנבויבבל

ךשחאותאזתישעךבבלםתביכיתעדייכנאםגםלחב

7׃הילאעגנלךיתתנאלןכלעילוטחמךתואיכנאםג

היחוךדעבללפתיואוהאיבניכשיאהתשאבשההתעו

8׃ךלרשאלכוהתאתומתתומיכעדבישמךניאםאו

תארבדיווידבעלכלארקיורקבבךלמיבאםכשיו

9׃דאמםישנאהוארייוםהינזאבהלאהםירבדהלכ

המוונלתישעהמולרמאיוםהרבאלךלמיבאארקיו

הלדגהאטחיתכלממלעוילעתאבהיכךליתאטח

ךלמיבארמאיו10׃ידמעתישעושעיאלרשאםישעמ

רמאיו11׃הזהרבדהתאתישעיכתיארהמםהרבאלא

הזהםוקמבםיהלאתאריןיאקריתרמאיכםהרבא

אוהיבאתביתחאהנמאםגו12׃יתשארבדלעינוגרהו

יתאועתהרשאכיהיו13׃השאליליהתוימאתבאלךא

ידמעישעתרשאךדסחהזהלרמאויבאתיבמםיהלא

14׃אוהיחאילירמאהמשאובנרשאםוקמהלכלא

םהרבאלןתיותחפשוםידבעורקבוןאצךלמיבאחקיו

יצראהנהךלמיבארמאיו15׃ותשאהרשתאולבשיו
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ףלאיתתנהנהרמאהרשלו16׃בשךיניעבבוטבךינפל

ךתארשאלכלםיניעתוסכךלאוההנהךיחאלףסכ

אפריוםיהלאהלאםהרבאללפתיו17׃תחכנולכתאו

יכ18׃ודליוויתהמאוותשאתאוךלמיבאתאםיהלא

רבדלעךלמיבאתיבלםחרלכדעבהוהירצערצע

׃םהרבאתשאהרש

הרשלהוהישעיורמארשאכהרשתאדקפהוהיו21

וינקזלןבםהרבאלהרשדלתורהתו2׃רבדרשאכ

תאםהרבאארקיו3׃םיהלאותארבדרשאדעומל

למיו4׃קחציהרשולהדלירשאולדלונהונבםש

ותאהוצרשאכםימיתנמשןבונבקחציתאםהרבא

קחציתאולדלוהבהנשתאמןבםהרבאו5׃םיהלא

קחציעמשהלכםיהלאילהשעקחצהרשרמאתו6׃ונב

יכהרשםינבהקיניהםהרבאלללמימרמאתו7׃יל

םהרבאשעיולמגיודליהלדגיו8׃וינקזלןביתדלי

ןבתאהרשארתו9׃קחציתאלמגהםויבלודגהתשמ

רמאתו10׃קחצמםהרבאלהדלירשאתירצמהרגה

ןבשרייאליכהנבתאותאזההמאהשרגםהרבאל

יניעבדאמרבדהעריו11׃קחציםעינבםעתאזההמאה

םהרבאלאםיהלארמאיו12׃ונבתדואלעםהרבא

רמאתרשאלכךתמאלעורענהלעךיניעבערילא

13׃ערזךלארקיקחציביכהלקבעמשהרשךילא

םכשיו14׃אוהךערזיכונמישאיוגלהמאהןבתאםגו

םשרגהלאןתיוםימתמחוםחלחקיורקבבםהרבא

ראברבדמבעתתוךלתוהחלשיודליהתאוהמכשלע

תחתדליהתאךלשתותמחהןמםימהולכיו15׃עבש

יוחטמכקחרהדגנמהלבשתוךלתו16׃םחישהדחא

אשתודגנמבשתודליהתומבהאראלאהרמאיכתשק

ארקיורענהלוקתאםיהלאעמשיו17׃ךבתוהלקתא

רגהךלהמהלרמאיוםימשהןמרגהלאםיהלאךאלמ

אוהרשאברענהלוקלאםיהלאעמשיכיאריתלא

יוגליכובךדיתאיקיזחהורענהתאיאשימוק18׃םש

םימראבארתוהיניעתאםיהלאחקפיו19׃ונמישאלודג

יהיו20׃רענהתאקשתוםימתמחהתאאלמתוךלתו

21׃תשקהבריהיורבדמבבשיולדגיורענהתאםיהלא

׃םירצמץראמהשאומאולחקתוןראפרבדמבבשיו

ואבצרשלכיפוךלמיבארמאיואוההתעביהיו22

׃השעהתארשאלכבךמעםיהלארמאלםהרבאלא

ינינלוילרקשתםאהנהםיהלאבילהעבשההתעו23

ץראהםעוידמעהשעתךמעיתישערשאדסחכידכנלו

חכוהו25׃עבשאיכנאםהרבארמאיו24׃הבהתרגרשא

ולזגרשאםימהראבתודאלעךלמיבאתאםהרבא

תאהשעימיתעדיאלךלמיבארמאיו26׃ךלמיבאידבע

יתעמשאליכנאםגוילתדגהאלהתאםגוהזהרבדה

ךלמיבאלןתיורקבוןאצםהרבאחקיו27׃םויהיתלב

תשבכעבשתאםהרבאבציו28׃תירבםהינשותרכיו

הנההמםהרבאלאךלמיבארמאיו29׃ןהדבלןאצה

תאיכרמאיו30׃הנדבלתבצהרשאהלאהתשבכעבש

יתרפחיכהדעלילהיהתרובעבידימחקתתשבכעבש

עבשראבאוההםוקמלארקןכלע31׃תאזהראבהתא

םקיועבשראבבתירבותרכיו32׃םהינשועבשנםשיכ

33׃םיתשלפץראלאובשיוואבצרשלכיפוךלמיבא

׃םלועלאהוהיםשבםשארקיועבשראבבלשאעטיו

׃םיברםימיםיתשלפץראבםהרבארגיו34

תאהסנםיהלאהוהלאהםירבדהרחאיהיו22

אנחקרמאיו2׃יננהרמאיוםהרבאוילארמאיוםהרבא

לאךלךלוקחציתאתבהארשאךדיחיתאךנבתא

רשאםירההדחאלעהלעלםשוהלעהוהירמהץרא

ורמחתאשבחיורקבבםהרבאםכשיו3׃ךילארמא

הלעיצעעקביוונבקחציתאוותאוירענינשתאחקיו

םויב4׃םיהלאהולרמארשאםוקמהלאךליוםקיו

׃קחרמםוקמהתאאריוויניעתאםהרבאאשיוישילשה

ינאורומחהםעהפםכלובשוירענלאםהרבארמאיו5

חקיו6׃םכילאהבושנוהוחתשנוהכדעהכלנרענהו

תאודיבחקיוונבקחצילעםשיוהלעהיצעתאםהרבא

קחצירמאיו7׃ודחיםהינשוכליותלכאמהתאושאה

הנהרמאיוינביננהרמאיויבארמאיוויבאםהרבאלא

םיהלאםהרבארמאיו8׃הלעלהשההיאוםיצעהושאה

ואביו9׃ודחיםהינשוכליוינבהלעלהשהולהארי

תאםהרבאםשןביוםיהלאהולרמארשאםוקמהלא

ותאםשיוונבקחציתאדקעיוםיצעהתאךרעיוחבזמה

ודיתאםהרבאחלשיו10׃םיצעללעממחבזמהלע

ךאלמוילאארקיו11׃ונבתאטחשלתלכאמהתאחקיו

12׃יננהרמאיוםהרבאםהרבארמאיוםימשהןמהוהי
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יכהמואמולשעתלאורענהלאךדיחלשתלארמאיו

תאךנבתאתכשחאלוהתאםיהלאארייכיתעדיהתע

ליאהנהואריוויניעתאםהרבאאשיו13׃ינממךדיחי

ליאהתאחקיוםהרבאךליווינרקבךבסבזחאנרחא

םוקמהםשםהרבאארקיו14׃ונבתחתהלעלוהלעיו

׃האריהוהירהבםויהרמאירשאהאריהוהיאוהה

16׃םימשהןמתינשםהרבאלאהוהיךאלמארקיו15

רבדהתאתישערשאןעייכהוהיםאניתעבשניברמאיו

ךכרבאךרביכ17׃ךדיחיתאךנבתאתכשחאלוהזה

רשאלוחכוםימשהיבכוככךערזתאהבראהברהו

וכרבתהו18׃ויביארעשתאךערזשריוםיהתפשלע

בשיו19׃ילקבתעמשרשאבקעץראהייוגלכךערזב

בשיועבשראבלאודחיוכליוומקיווירענלאםהרבא

דגיוהלאהםירבדהירחאיהיו20׃עבשראבבםהרבא

רוחנלםינבאוהםגהכלמהדליהנהרמאלםהרבאל

יבאלאומקתאוויחאזובתאוורכבץועתא21׃ךיחא

תאוףלדיתאושדלפתאווזחתאודשכתאו22׃םרא

הדליהלאהנמשהקברתאדלילאותבו23׃לאותב

המוארהמשוושגליפו24׃םהרבאיחארוחנלהכלמ

׃הכעמתאושחתתאוםחגתאוחבטתאאוהםגדלתו

םינשעבשוהנשםירשעוהנשהאמהרשייחויהיו23

ןורבחאוהעבראתירקבהרשתמתו2׃הרשייחינש

םקיו3׃התכבלוהרשלדפסלםהרבאאביוןענכץראב

רג4׃רמאלתחינבלארבדיוותמינפלעמםהרבא

הרבקאוםכמערבקתזחאילונתםכמעיכנאבשותו

6׃ולרמאלםהרבאתאתחינבונעיו5׃ינפלמיתמ

ונירבקרחבמבונכותבהתאםיהלאאישנינדאונעמש

רבקמךממהלכיאלורבקתאונממשיאךתמתארבק

8׃תחינבלץראהםעלוחתשיוםהרבאםקיו7׃ךתמ

יתמתארבקלםכשפנתאשיםארמאלםתארבדיו

תאילןתיו9׃רחצןבןורפעבילועגפוינועמשינפלמ

אלמףסכבוהדשהצקברשאולרשאהלפכמהתרעמ

ךותבבשיןורפעו10׃רבקתזחאלםככותבילהננתי

לכלתחינבינזאבםהרבאתאיתחהןורפעןעיותחינב

יתתנהדשהינעמשינדאאל11׃רמאלוריערעשיאב

ךלהיתתנימעינביניעלהיתתנךלוברשאהרעמהוךל

רבדיו13׃ץראהםעינפלםהרבאוחתשיו12׃ךתמרבק

ינעמשולהתאםאךארמאלץראהםעינזאבןורפעלא

14׃המשיתמתאהרבקאוינממחקהדשהףסכיתתנ

ץראינעמשינדא15׃ולרמאלםהרבאתאןורפעןעיו

׃רבקךתמתאואוההמךניבויניבףסכלקשתאמעברא

תאןרפעלםהרבאלקשיוןורפעלאםהרבאעמשיו16

ףסכלקשתואמעבראתחינבינזאברבדרשאףסכה

רשאהלפכמברשאןורפעהדשםקיו17׃רחסלרבע

רשאץעהלכווברשאהרעמהוהדשהארממינפל

יניעלהנקמלםהרבאל18׃ביבסולבגלכברשאהדשב

םהרבארבקןכירחאו19׃וריערעשיאבלכבתחינב

ארממינפלעהלפכמההדשתרעמלאותשאהרשתא

רשאהרעמהוהדשהםקיו20׃ןענכץראבןורבחאוה

׃תחינבתאמרבקתזחאלםהרבאלוב

םהרבאתאךרבהוהיוםימיבאבןקזםהרבאו24

לכבלשמהותיבןקזודבעלאםהרבארמאיו2׃לכב

יהלאהוהיבךעיבשאו3׃יכריתחתךדיאנםישולרשא

תונבמינבלהשאחקתאלרשאץראהיהלאוםימשה

לאויצראלאיכ4׃וברקבבשוייכנארשאינענכה

וילארמאיו5׃קחצילינבלהשאתחקלוךלתיתדלומ

ץראהלאירחאתכללהשאההבאתאלילואדבעה

׃םשמתאצירשאץראהלאךנבתאבישאבשההתאזה

׃המשינבתאבישתןפךלרמשהםהרבאוילארמאיו6

ץראמויבאתיבמינחקלרשאםימשהיהלאהוהי7

ךערזלרמאלילעבשנרשאוילרבדרשאויתדלומ

תחקלוךינפלוכאלמחלשיאוהתאזהץראהתאןתא

ךירחאתכללהשאההבאתאלםאו8׃םשמינבלהשא

םשיו9׃המשבשתאלינבתאקרתאזיתעבשמתיקנו

לעולעבשיווינדאםהרבאךריתחתודיתאדבעה

וינדאילמגמםילמגהרשעדבעהחקיו10׃הזהרבדה

םירהנםראלאךליוםקיוודיבוינדאבוטלכוךליו

ראבלאריעלץוחמםילמגהךרביו11׃רוחנריעלא

הוהירמאיו12׃תבאשהתאצתעלברעתעלםימה

םעדסחהשעוםויהינפלאנהרקהםהרבאינדאיהלא

תונבוםימהןיעלעבצניכנאהנה13׃םהרבאינדא

רמארשארענההיהו14׃םימבאשלתאציריעהישנא

הקשאךילמגםגוהתשהרמאוהתשאוךדכאניטההילא

םעדסחתישעיכעדאהבוקחצילךדבעלתחכההתא
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תאציהקברהנהורבדלהלכםרטאוהיהיו15׃ינדא

םהרבאיחארוחנתשאהכלמןבלאותבלהדלירשא

הלותבדאמהארמתבטרענהו16׃המכשלעהדכו

ץריו17׃לעתוהדכאלמתוהניעהדרתוהעדיאלשיאו

18׃ךדכמםימטעמאניניאימגהרמאיוהתארקלדבעה

׃והקשתוהדילעהדכדרתורהמתוינדאהתשרמאתו

ולכםאדעבאשאךילמגלםגרמאתוותקשהללכתו19

לאדועץרתותקשהלאהדכרעתורהמתו20׃תתשל

האתשמשיאהו21׃וילמגלכלבאשתובאשלראבה

יהיו22׃אלםאוכרדהוהיחילצההתעדלשירחמהל

עקבבהזםזנשיאהחקיותותשלםילמגהולכרשאכ

23׃םלקשמבהזהרשעהידילעםידימצינשוולקשמ

ונלםוקמךיבאתיבשיהילאנידיגהתאימתברמאיו

רשאהכלמןביכנאלאותבתבוילארמאתו24׃ןילל

בראופסמםגןבתםגוילארמאתו25׃רוחנלהדלי

27׃הוהילוחתשיושיאהדקיו26׃ןוללםוקמםגונמע

בזעאלרשאםהרבאינדאיהלאהוהיךורברמאיו

יחאתיבהוהיינחנךרדביכנאינדאםעמותמאוודסח

׃הלאהםירבדכהמאתיבלדגתורענהץרתו28׃ינדא

הצוחהשיאהלאןבלץריוןבלומשוחאהקברלו29

ידילעםידמצהתאוםזנהתאתארכיהיו30׃ןיעהלא

רבדהכרמאלותחאהקברירבדתאועמשכוותחא

לעםילמגהלעדמעהנהושיאהלאאביושיאהילא

יכנאוץוחבדמעתהמלהוהיךורבאוברמאיו31׃ןיעה

חתפיוהתיבהשיאהאביו32׃םילמגלםוקמותיבהיתינפ

וילגרץחרלםימוםילמגלאופסמוןבתןתיוםילמגה

רמאיולכאלוינפלםשייו33׃ותארשאםישנאהילגרו

רמאיו34׃רבדרמאיוירבדיתרבדםאדעלכאאל

לדגיודאמינדאתאךרבהוהיו35׃יכנאםהרבאדבע

םילמגותחפשוםדבעובהזוףסכורקבוןאצולןתיו

התנקזירחאינדאלןבינדאתשאהרשדלתו36׃םירמחו

חקתאלרמאלינדאינעבשיו37׃ולרשאלכתאולןתיו

38׃וצראבבשייכנארשאינענכהתונבמינבלהשא

השאתחקלויתחפשמלאוךלתיבאתיבלאאלםא

40׃ירחאהשאהךלתאלילאינדאלארמאו39׃ינבל

וכאלמחלשיוינפליתכלהתהרשאהוהיילארמאיו

תיבמויתחפשממינבלהשאתחקלוךכרדחילצהוךתא

אלםאויתחפשמלאאובתיכיתלאמהקנתזא41׃יבא

רמאוןיעהלאםויהאבאו42׃יתלאמיקנתייהוךלונתי

רשאיכרדחילצמאנךשיםאםהרבאינדאיהלאהוהי

היהוםימהןיעלעבצניכנאהנה43׃הילעךלהיכנא

טעמאניניקשההילאיתרמאובאשלתאציההמלעה

ךילמגלםגוהתשהתאםגילאהרמאו44׃ךדכמםימ

ינא45׃ינדאןבלהוהיחיכהרשאהשאהאוהבאשא

הדכותאציהקברהנהויבללארבדלהלכאםרט

׃אניניקשההילארמאובאשתוהניעהדרתוהמכשלע

ךילמגםגוהתשרמאתוהילעמהדכדרותורהמתו46

רמאוהתאלאשאו47׃התקשהםילמגהםגותשאוהקשא

ולהדלירשארוחנןבלאותבתברמאתותאימתב

דקאו48׃הידילעםידימצהוהפאלעםזנהםשאוהכלמ

םהרבאינדאיהלאהוהיתאךרבאוהוהילהוחתשאו

49׃ונבלינדאיחאתבתאתחקלתמאךרדבינחנהרשא

םאוילודיגהינדאתאתמאודסחםישעםכשיםאהתעו

ןבלןעיו50׃לאמשלעואןימילעהנפאוילודיגהאל

ךילארבדלכונאלרבדהאציהוהימורמאיולאותבו

השאיהתוךלוחקךינפלהקברהנה51׃בוטואער

דבעעמשרשאכיהיו52׃הוהירבדרשאכךינדאןבל

אצויו53׃הוהילהצראוחתשיוםהירבדתאםהרבא

תנדגמוהקברלןתיוםידגבובהזילכוףסכילכדבעה

רשאםישנאהואוהותשיוולכאיו54׃המאלוהיחאלןתנ

רמאיו55׃ינדאלינחלשרמאיורקבבומוקיווניליוומע

׃ךלתרחארושעואםימיונתארענהבשתהמאוהיחא

יכרדחילצההוהיויתאורחאתלאםהלארמאיו56

הלאשנורענלארקנורמאיו57׃ינדאלהכלאוינוחלש

םעיכלתההילאורמאיוהקברלוארקיו58׃היפתא

םתחאהקברתאוחלשיו59׃ךלארמאתוהזהשיאה

תאוכרביו60׃וישנאתאוםהרבאדבעתאוהתקנמתאו

שרייוהבבריפלאלייהתאונתחאהלורמאיוהקבר

הנבכרתוהיתרענוהקברםקתו61׃ויאנשרעשתאךערז

הקברתאדבעהחקיושיאהירחאהנכלתוםילמגהלע

ץראבבשויאוהויאריחלראבאובמאבקחציו62׃ךליו

ויניעאשיוברעתונפלהדשבחושלקחציאציו63׃בגנה

ארתוהיניעתאהקבראשתו64׃םיאבםילמגהנהואריו

ימדבעהלארמאתו65׃למגהלעמלפתוקחציתא

אוהדבעהרמאיוונתארקלהדשבךלהההזלהשיאה

תאקחצילדבעהרפסיו66׃סכתתוףיעצהחקתוינדא
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הרשהלהאהקחציהאביו67׃השערשאםירבדהלכ

קחציםחניוהבהאיוהשאלוליהתוהקברתאחקיוומא

׃ומאירחא

ולדלתו2׃הרוטקהמשוהשאחקיוםהרבאףסיו25

תאוקבשיתאוןידמתאוןדמתאוןשקיתאוןרמזתא

םרושאויהןדדינבוןדדתאואבשתאדליןשקיו3׃חוש

עדיבאוךנחורפעוהפיעןידמינבו4׃םימאלוםישוטלו

לכתאםהרבאןתיו5׃הרוטקינבהלאלכהעדלאו

ןתנםהרבאלרשאםישגליפהינבלו6׃קחצילולרשא

המדקיחונדועבונבקחצילעמםחלשיותנתמםהרבא

תאמיחרשאםהרבאייחינשימיהלאו7׃םדקץראלא

םהרבאתמיועוגיו8׃םינששמחוהנשםיעבשוהנש

ותאורבקיו9׃וימעלאףסאיועבשוןקזהבוטהבישב

ןרפעהדשלאהלפכמהתרעמלאוינבלאעמשיוקחצי

הנקרשאהדשה10׃ארממינפלערשאיתחהרחצןב

11׃ותשאהרשוםהרבארבקהמשתחינבתאמםהרבא

בשיוונבקחציתאםיהלאךרביוםהרבאתומירחאיהיו

ןבלאעמשיתדלתהלאו12׃יאריחלראבםעקחצי

׃םהרבאלהרשתחפשתירצמהרגההדלירשאםהרבא

רכבםתדלותלםתמשבלאעמשיינבתומשהלאו13

המודועמשמו14׃םשבמולאבדאורדקותיבנלאעמשי

םההלא16׃המדקושיפנרוטיאמיתודדח15׃אשמו

םינשםתריטבוםהירצחבםתמשהלאולאעמשיינב

תאמלאעמשיייחינשהלאו17׃םתמאלםאישנרשע

׃וימעלאףסאיותמיועוגיוםינשעבשוהנשםישלשוהנש

הכאבםירצמינפלערשארושדעהליוחמונכשיו18

קחציתדלותהלאו19׃לפנויחאלכינפלעהרושא

ןבקחצייהיו20׃קחציתאדילוהםהרבאםהרבאןב

ןדפמימראהלאותבתבהקברתאותחקבהנשםיעברא

הוהילקחצירתעיו21׃השאלולימראהןבלתוחאםרא

הקבררהתוהוהיולרתעיואוההרקעיכותשאחכנל

המלןכםארמאתוהברקבםינבהוצצרתיו22׃ותשא

ינשהלהוהירמאיו23׃הוהיתאשרדלךלתויכנאהז

םאלמםאלוודרפיךיעממםימאלינשוךנטבבםייג

הנהותדללהימיואלמיו24׃ריעצדבעיברוץמאי

תרדאכולכינומדאןושארהאציו25׃הנטבבםמות

תזחאודיוויחאאציןכירחאו26׃ושעומשוארקיורעש

תדלבהנשםיששןבקחציובקעיומשארקיוושעבקעב

שיאדיצעדישיאושעיהיוםירענהולדגיו27׃םתא

תאקחציבהאיו28׃םילהאבשיםתשיאבקעיוהדש

בקעידזיו29׃בקעיתאתבהאהקברוויפבדיציכושע

לאושערמאיו30׃ףיעאוהוהדשהןמושעאביודיזנ

יכנאףיעיכהזהםדאהםדאהןמאנינטיעלהבקעי

תאםויכהרכמבקעירמאיו31׃םודאומשארקןכלע

המלותומלךלוהיכנאהנהושערמאיו32׃ילךתרכב

ולעבשיוםויכילהעבשהבקעירמאיו33׃הרכבילהז

דיזנוםחלושעלןתנבקעיו34׃בקעילותרכבתארכמיו

׃הרכבהתאושעזביוךליוםקיותשיולכאיוםישדע

היהרשאןושארהבערהדבלמץראבבעריהיו26

םיתשלפךלמךלמיבאלאקחציךליוםהרבאימיב

המירצמדרתלארמאיוהוהיוילאאריו2׃הררג

היהאותאזהץראברוג3׃ךילארמארשאץראבןכש

לאהתצראהלכתאןתאךערזלוךליכךכרבאוךמע

4׃ךיבאםהרבאליתעבשנרשאהעבשהתאיתמקהו

לכתאךערזליתתנוםימשהיבכוככךערזתאיתיברהו

בקע5׃ץראהייוגלכךערזבוכרבתהולאהתצראה

יתוקחיתוצמיתרמשמרמשיוילקבםהרבאעמשרשא

םוקמהישנאולאשיו7׃ררגבקחציבשיו6׃יתרותו

ינגרהיןפיתשארמאלארייכאוהיתחארמאיוותשאל

יכיהיו8׃איההארמתבוטיכהקברלעםוקמהישנא

דעבםיתשלפךלמךלמיבאףקשיוםימיהםשולוכרא

ארקיו9׃ותשאהקברתאקחצמקחציהנהואריוןולחה

תרמאךיאואוהךתשאהנהךארמאיוקחצילךלמיבא

׃הילעתומאןפיתרמאיכקחציוילארמאיואוהיתחא

דחאבכשטעמכונלתישעתאזהמךלמיבארמאיו10

תאךלמיבאוציו11׃םשאונילעתאבהוךתשאתאםעה

12׃תמויתומותשאבוהזהשיאבעגנהרמאלםעהלכ

םירעשהאמאוהההנשבאצמיואוההץראבקחציערזיו

יכדעלדגוךולהךליושיאהלדגיו13׃הוהיוהכרביו

הדבעורקבהנקמוןאצהנקמוליהיו14׃דאמלדג

ורפחרשאתראבהלכו15׃םיתשלפותאואנקיוהבר

םואלמיוםיתשלפםומתסויבאםהרבאימיבויבאידבע

תמצעיכונמעמךלקחצילאךלמיבארמאיו16׃רפע

בשיוררגלחנבןחיוקחציםשמךליו17׃דאמונממ



תישארב 25

ורפחרשאםימהתראבתארפחיוקחציבשיו18׃םש

םהרבאתומירחאםיתשלפםומתסיוויבאםהרבאימיב

ורפחיו19׃ויבאןהלארקרשאתמשכתומשןהלארקיו

וביריו20׃םייחםימראבםשואצמיולחנבקחציידבע

ראבהםשארקיוםימהונלרמאלקחצייערםעררגיער

םגוביריותרחאראבורפחיו21׃ומעוקשעתהיכקשע

ראברפחיוםשמקתעיו22׃הנטשהמשארקיוהילע

יכרמאיותובחרהמשארקיוהילעובראלותרחא

ראבםשמלעיו23׃ץראבונירפוונלהוהיביחרההתע

יהלאיכנארמאיואוהההלילבהוהיוילאאריו24׃עבש

יתיברהוךיתכרבויכנאךתאיכאריתלאךיבאםהרבא

ארקיוחבזמםשןביו25׃ידבעםהרבארובעבךערזתא

׃ראבקחציידבעםשורכיוולהאםשטיוהוהיםשב

רשלכיפווהערמתזחאוררגמוילאךלהךלמיבאו26

םתאוילאםתאבעודמקחציםהלארמאיו27׃ואבצ

יכוניארוארורמאיו28׃םכתאמינוחלשתויתאםתאנש

ךניבווניניבוניתוניבהלאאניהתרמאנוךמעהוהיהיה

אלרשאכהערונמעהשעתםא29׃ךמעתירבהתרכנו

התאםולשבךחלשנובוטקרךמעונישערשאכוךונעגנ

31׃ותשיוולכאיוהתשמםהלשעיו30׃הוהיךורבהתע

וכליוקחציםחלשיוויחאלשיאועבשיורקבבומיכשיו

ודגיוקחציידבעואביואוההםויביהיו32׃םולשבותאמ

33׃םימונאצמולורמאיוורפחרשאראבהתודאלעול

םויהדעעבשראבריעהםשןכלעהעבשהתאארקיו

תידוהיתאהשאחקיוהנשםיעבראןבושעיהיו34׃הזה

ןייהתו35׃יתחהןליאתבתמשבתאויתחהיראבתב

׃הקברלוקחצילחורתרמ

ושעתאארקיותארמויניעןיהכתוקחציןקזיכיהיו27

הנהרמאיו2׃יננהוילארמאיוינבוילארמאיולדגהונב

ךילתךילכאנאשהתעו3׃יתומםוייתעדיאליתנקזאנ

םימעטמילהשעו4׃הדיצילהדוצוהדשהאצוךתשקו

ישפנךכרבתרובעבהלכאוילהאיבהויתבהארשאכ

ונבושעלאקחצירבדבתעמשהקברו5׃תומאםרטב

לאהרמאהקברו6׃איבהלדיצדוצלהדשהושעךליו

ושעלארבדמךיבאתאיתעמשהנהרמאלהנבבקעי

הלכאוםימעטמילהשעודיצילהאיבה7׃רמאלךיחא

ילקבעמשינבהתעו8׃יתומינפלהוהיינפלהככרבאו

םשמילחקוןאצהלאאנךל9׃ךתאהוצמינארשאל

רשאכךיבאלםימעטמםתאהשעאוםיבטםיזעיידגינש

ינפלךכרבירשארבעבלכאוךיבאלתאבהו10׃בהא

שיאיחאושעןהומאהקברלאבקעירמאיו11׃ותומ

ויניעביתייהויבאינשמיילוא12׃קלחשיאיכנאורעש

ולרמאתו13׃הכרבאלוהללקילעיתאבהועתעתמכ

ךליו14׃ילחקךלוילקבעמשךאינבךתללקילעומא

15׃ויבאבהארשאכםימעטמומאשעתוומאלאביוחקיו

התארשאתדמחהלדגההנבושעידגבתאהקברחקתו

יידגתרעתאו16׃ןטקההנבבקעיתאשבלתותיבב

ןתתו17׃ויראוצתקלחלעווידילעהשיבלהםיזעה

׃הנבבקעידיבהתשערשאםחלהתאוםימעטמהתא

׃ינבהתאימיננהרמאיויבארמאיוויבאלאאביו18

רשאכיתישעךרכבושעיכנאויבאלאבקעירמאיו19

ינכרבתרובעבידיצמהלכאוהבשאנםוקילאתרבד

ינבאצמלתרהמהזהמונבלאקחצירמאיו20׃ךשפנ

לאקחצירמאיו21׃ינפלךיהלאהוהיהרקהיכרמאיו

22׃אלםאושעינבהזהתאהינבךשמאואנהשגבקעי

בקעילוקלקהרמאיווהשמיוויבאקחצילאבקעישגיו

ויחאושעידיכוידיויהיכוריכהאלו23׃ושעידיםידיהו

׃ינארמאיוושעינבהזהתארמאיו24׃והכרביותרעש

ישפנךכרבתןעמלינבדיצמהלכאוילהשגהרמאיו25

קחציוילארמאיו26׃תשיוןייולאביולכאיוולשגיו

חירתאחריוולקשיושגיו27׃ינבילהקשואנהשגויבא

רשאהדשחירכינבחירהאררמאיווהכרביווידגב

ינמשמוםימשהלטמםיהלאהךלןתיו28׃הוהיוכרב

ךלוחתשיוםימעךודבעי29׃שריתוןגדברוץראה

ךירראךמאינבךלווחתשיוךיחאלריבגהוהםימאל

ךרבלקחציהלכרשאכיהיו30׃ךורבךיכרבמורורא

ויבאקחציינפתאמבקעיאציאציךאיהיובקעיתא

אביוםימעטמאוהםגשעיו31׃ודיצמאבויחאושעו

רובעבונבדיצמלכאיויבאםקיויבאלרמאיוויבאל

רמאיוהתאימויבאקחציולרמאיו32׃ךשפנינכרבת

דעהלדגהדרחקחצידרחיו33׃ושעךרכבךנבינא

לכמלכאוילאביודיצדצהאוהאופאימרמאיודאמ

תאושעעמשכ34׃היהיךורבםגוהכרבאואובתםרטב

רמאיודאמדעהרמוהלדגהקעצקעציוויבאירבד

המרמבךיחאאברמאיו35׃יבאינאםגינכרבויבאל
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הזינבקעיובקעיומשארקיכהרמאיו36׃ךתכרבחקיו

רמאיויתכרבחקלהתעהנהוחקליתרכבתאםימעפ

ןהושעלרמאיוקחציןעיו37׃הכרבילתלצאאלה

ןגדוםידבעלוליתתנויחאלכתאוךלויתמשריבג

ושערמאיו38׃ינבהשעאהמאופאהכלוויתכמסשריתו

יבאינאםגינכרביבאךלאוהתחאהכרבהויבאלא

הנהוילארמאיוויבאקחציןעיו39׃ךביוולקושעאשיו

לעו40׃לעמםימשהלטמוךבשומהיהיץראהינמשמ

תקרפודירתרשאכהיהודבעתךיחאתאוהיחתךברח

הכרבהלעבקעיתאושעםטשיו41׃ךראוצלעמולע

יבאלבאימיוברקיובלבושערמאיוויבאוכרברשא

ושעירבדתאהקברלדגיו42׃יחאבקעיתאהגרהאו

וילארמאתוןטקההנבבקעילארקתוחלשתולדגההנב

עמשינבהתעו43׃ךגרהלךלםחנתמךיחאושעהנה

ומעתבשיו44׃הנרחיחאןבללאךלחרבםוקוילקב

ףאבושדע45׃ךיחאתמחבושתרשאדעםידחאםימי

ךיתחקלויתחלשוולתישערשאתאחכשוךממךיחא

הקבררמאתו46׃דחאםויםכינשםגלכשאהמלםשמ

השאבקעיחקלםאתחתונבינפמייחביתצקקחצילא

׃םייחילהמלץראהתונבמהלאכתחתונבמ

ולרמאיווהוציוותאךרביובקעילאקחציארקיו28

התיבםראהנדפךלםוק2׃ןענכתונבמהשאחקתאל

יחאןבלתונבמהשאםשמךלחקוךמאיבאלאותב

להקלתייהוךבריוךרפיוךתאךרביידשלאו3׃ךמא

ךתאךערזלוךלםהרבאתכרבתאךלןתיו4׃םימע

׃םהרבאלםיהלאןתנרשאךירגמץראתאךתשרל

ןבןבללאםראהנדפךליובקעיתאקחציחלשיו5

יכושעאריו6׃ושעובקעיםאהקבריחאימראהלאותב

ולתחקלםראהנדפותאחלשובקעיתאקחציךרב

השאחקתאלרמאלוילעוציוותאוכרבבהשאםשמ

הנדפךליוומאלאוויבאלאבקעיעמשיו7׃ןענכתונבמ

׃ויבאקחצייניעבןענכתונבתועריכושעאריו8׃םרא

ןבלאעמשיתבתלחמתאחקיולאעמשילאושעךליו9

בקעיאציו10׃השאלולוישנלעתויבנתוחאםהרבא

יכםשןליוםוקמבעגפיו11׃הנרחךליועבשראבמ

בכשיוויתשארמםשיוםוקמהינבאמחקיושמשהאב

ושארוהצראבצמםלסהנהוםלחיו12׃אוההםוקמב

13׃ובםידריוםילעםיהלאיכאלמהנהוהמימשהעיגמ

ךיבאםהרבאיהלאהוהיינארמאיווילעבצנהוהיהנהו

הננתאךלהילעבכשהתארשאץראהקחצייהלאו

המדקוהמיתצרפוץראהרפעכךערזהיהו14׃ךערזלו

׃ךערזבוהמדאהתחפשמלכךבוכרבנוהבגנוהנפצו

ךיתבשהוךלתרשאלכבךיתרמשוךמעיכנאהנהו15

תאיתישעםארשאדעךבזעאאליכתאזההמדאהלא

שיןכארמאיוותנשמבקעיץקייו16׃ךליתרבדרשא

המרמאיוארייו17׃יתעדיאליכנאוהזהםוקמבהוהי

רעשהזוםיהלאתיבםאיכהזןיאהזהםוקמהארונ

םשרשאןבאהתאחקיורקבבבקעיםכשיו18׃םימשה

19׃השארלעןמשקציוהבצמהתאםשיוויתשארמ

ריעהםשזולםלואולאתיבאוההםוקמהםשתאארקיו

םיהלאהיהיםארמאלרדנבקעירדיו20׃הנשארל

םחלילןתנוךלוהיכנארשאהזהךרדבינרמשוידמע

היהויבאתיבלאםולשביתבשו21׃שבללדגבולכאל

הבצמיתמשרשאתאזהןבאהו22׃םיהלאלילהוהי

׃ךלונרשעארשעילןתתרשאלכוםיהלאתיבהיהי

אריו2׃םדקינבהצראךליווילגרבקעיאשיו29

םיצברןאצירדעהשלשםשהנהוהדשבראבהנהו

לעהלדגןבאהוםירדעהוקשיאוההראבהןמיכהילע

ןבאהתאוללגוםירדעהלכהמשופסאנו3׃ראבהיפ

לעןבאהתאובישהוןאצהתאוקשהוראבהיפלעמ

םתאןיאמיחאבקעיםהלרמאיו4׃המקמלראבהיפ

ןבןבלתאםתעדיהםהלרמאיו5׃ונחנאןרחמורמאיו

ורמאיוולםולשהםהלרמאיו6׃ונעדיורמאיורוחנ

דועןהרמאיו7׃ןאצהםעהאבותבלחרהנהוםולש

׃וערוכלוןאצהוקשההנקמהףסאהתעאללודגםויה

תאוללגוםירדעהלכופסאירשאדעלכונאלורמאיו8

םמערבדמונדוע9׃ןאצהוניקשהוראבהיפלעמןבאה

יהיו10׃אוההעריכהיבאלרשאןאצהםעהאבלחרו

ןאצתאוומאיחאןבלתבלחרתאבקעיהאררשאכ

ראבהיפלעמןבאהתאלגיובקעישגיוומאיחאןבל

אשיולחרלבקעיקשיו11׃ומאיחאןבלןאצתאקשיו

יכואוההיבאיחאיכלחרלבקעידגיו12׃ךביוולקתא

תאןבלעמשכיהיו13׃היבאלדגתוץרתואוההקברןב

ולקשניוולקבחיוותארקלץריוותחאןבבקעיעמש
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׃הלאהםירבדהלכתאןבללרפסיוותיבלאוהאיביו

שדחומעבשיוהתאירשבוימצעךאןבלולרמאיו14

םנחינתדבעוהתאיחאיכהבקעילןבלרמאיו15׃םימי

הלדגהםשתונביתשןבללו16׃ךתרכשמהמילהדיגה

התיהלחרותוכרהאליניעו17׃לחרהנטקהםשוהאל

רמאיולחרתאבקעיבהאיו18׃הארמתפיוראתתפי

ןבלרמאיו19׃הנטקהךתבלחרבםינשעבשךדבעא

20׃ידמעהבשרחאשיאלהתאיתתמךלהתאיתתבוט

םידחאםימיכויניעבויהיוםינשעבשלחרבבקעידבעיו

יתשאתאהבהןבללאבקעירמאיו21׃התאותבהאב

ישנאלכתאןבלףסאיו22׃הילאהאובאוימיואלמיכ

ותבהאלתאחקיוברעביהיו23׃התשמשעיוםוקמה

הפלזתאהלןבלןתיו24׃הילאאביווילאהתאאביו

האלאוההנהורקבביהיו25׃החפשותבהאללותחפש

יתדבעלחרבאלהילתישעתאזהמןבללארמאיו

ונמוקמבןכהשעיאלןבלרמאיו26׃ינתימרהמלוךמע

הנתנותאזעבשאלמ27׃הריכבהינפלהריעצהתתל

םינשעבשדועידמעדבעתרשאהדבעבתאזתאםגךל

תאולןתיותאזעבשאלמיוןכבקעישעיו28׃תורחא

ההלבתאותבלחרלןבלןתיו29׃השאלולותבלחר

תאםגבהאיולחרלאםגאביו30׃החפשלהלותחפש

אריו31׃תורחאםינשעבשדועומעדבעיוהאלמלחר

32׃הרקעלחרוהמחרתאחתפיוהאלהאונשיכהוהי

יכהרמאיכןבוארומשארקתוןבדלתוהאלרהתו

דוערהתו33׃ישיאינבהאיהתעיכיינעבהוהיהאר

םגילןתיויכנאהאונשיכהוהיעמשיכרמאתוןבדלתו

רמאתוןבדלתודוערהתו34׃ןועמשומשארקתוהזתא

לעםינבהשלשוליתדלייכילאישיאהוליםעפההתע

םעפהרמאתוןבדלתודוערהתו35׃יולומשארקןכ

׃תדלמדמעתוהדוהיומשהארקןכלעהוהיתאהדוא

התחאבלחראנקתובקעילהדליאליכלחרארתו30

2׃יכנאהתמןיאםאוםינבילהבהבקעילארמאתו

רשאיכנאםיהלאתחתהרמאיולחרבבקעיףארחיו

הילאאבההלביתמאהנהרמאתו3׃ןטבירפךממענמ

תאולןתתו4׃הנממיכנאםגהנבאויכרבלעדלתו

ההלברהתו5׃בקעיהילאאביוהשאלהתחפשההלב

עמשםגוםיהלאיננדלחררמאתו6׃ןבבקעילדלתו

דוערהתו7׃ןדומשהארקןכלעןבילןתיוילקב

לחררמאתו8׃בקעילינשןבלחרתחפשההלבדלתו

ומשארקתויתלכיםגיתחאםעיתלתפנםיהלאילותפנ

הפלזתאחקתותדלמהדמעיכהאלארתו9׃ילתפנ

תחפשהפלזדלתו10׃השאלבקעילהתאןתתוהתחפש

׃דגומשתאארקתודגבהאלרמאתו11׃ןבבקעילהאל

רמאתו13׃בקעילינשןבהאלתחפשהפלזדלתו12

14׃רשאומשתאארקתותונבינורשאיכירשאבהאל

הדשבםיאדודאצמיוםיטחריצקימיבןבוארךליו

אנינתהאללאלחררמאתוומאהאללאםתאאביו

ישיאתאךתחקטעמההלרמאתו15׃ךנביאדודמיל

ךמעבכשיןכללחררמאתוינביאדודתאםגתחקלו

ברעבהדשהןמבקעיאביו16׃ךנביאדודתחתהלילה

ךיתרכשרכשיכאובתילארמאתוותארקלהאלאצתו

םיהלאעמשיו17׃אוההלילבהמעבכשיוינביאדודב

האלרמאתו18׃ישימחןבבקעילדלתורהתוהאללא

ומשארקתוישיאליתחפשיתתנרשאירכשםיהלאןתנ

20׃בקעיליששןבדלתוהאלדוערהתו19׃רכששי

ינלבזיםעפהבוטדבזיתאםיהלאינדבזהאלרמאתו

׃ןולבזומשתאארקתוםינבהששוליתדלייכישיא

רכזיו22׃הנידהמשתאארקתותבהדלירחאו21

׃המחרתאחתפיוםיהלאהילאעמשיולחרתאםיהלא

24׃יתפרחתאםיהלאףסארמאתוןבדלתורהתו23

25׃רחאןבילהוהיףסירמאלףסויומשתאארקתו

ןבללאבקעירמאיוףסויתאלחרהדלירשאכיהיו

תאוישנתאהנת26׃יצראלוימוקמלאהכלאוינחלש

תאתעדיהתאיכהכלאוןהבךתאיתדבערשאידלי

יתאצמאנםאןבלוילארמאיו27׃ךיתדבערשאיתדבע

הבקנרמאיו28׃ךללגבהוהיינכרביויתשחנךיניעבןח

רשאתאתעדיהתאוילארמאיו29׃הנתאוילעךרכש

היהרשאטעמיכ30׃יתאךנקמהיהרשאתאוךיתדבע

יתמהתעוילגרלךתאהוהיךרביוברלץרפיוינפלךל

בקעירמאיוךלןתאהמרמאיו31׃יתיבליכנאםגהשעא

הבושאהזהרבדהילהשעתםאהמואמילןתתאל

רסהםויהךנאצלכברבעא32׃רמשאךנאצהערא

אולטוםיבשכבםוחהשלכואולטודקנהשלכםשמ

רחמםויביתקדציבהתנעו33׃ירכשהיהוםיזעבדקנו

אולטודקנונניארשאלכךינפלירכשלעאובתיכ
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ולןהןבלרמאיו34׃יתאאוהבונגםיבשכבםוחוםיזעב

םידקעהםישיתהתאאוההםויברסיו35׃ךרבדכיהי

ןבלרשאלכתאלטהותודקנהםיזעהלכתאוםיאלטהו

תשלשךרדםשיו36׃וינבדיבןתיוםיבשכבםוחלכווב

׃תרתונהןבלןאצתאהערבקעיובקעיןיבווניבםימי

ןהבלצפיוןומרעוזולוחלהנבללקמבקעיולחקיו37

גציו38׃תולקמהלערשאןבלהףשחמתונבלתולצפ

רשאםימהתותקשבםיטהרבלצפרשאתולקמהתא

׃תותשלןאבבהנמחיוןאצהחכנלתותשלןאצהןאבת

םידקנםידקעןאצהןדלתותולקמהלאןאצהומחיו39

לאןאצהינפןתיובקעידירפהםיבשכהו40׃םיאלטו

אלוודבלםירדעולתשיוןבלןאצבםוחלכודקע

תורשקמהןאצהםחילכבהיהו41׃ןבלןאצלעםתש

הנמחילםיטהרבןאצהיניעלתולקמהתאבקעיםשו

םיפטעההיהוםישיאלןאצהףיטעהבו42׃תולקמב

יהיודאמדאמשיאהץרפיו43׃בקעילםירשקהוןבלל

׃םירמחוםילמגוםידבעותוחפשותוברןאצול

לכתאבקעיחקלרמאלןבלינבירבדתאעמשיו31

2׃הזהדבכהלכתאהשעוניבאלרשאמווניבאלרשא

3׃םושלשלומתכומעונניאהנהוןבלינפתאבקעיאריו

ךתדלומלוךיתובאץראלאבושבקעילאהוהירמאיו

הדשההאללולחרלארקיובקעיחלשיו4׃ךמעהיהאו

יכןכיבאינפתאיכנאהארןהלרמאיו5׃ונאצלא

הנתאו6׃ידמעהיהיבאיהלאוםשלשלמתכילאונניא

לתהןכיבאו7׃ןכיבאתאיתדבעיחכלכביכןתעדי

םיהלאונתנאלוםינמתרשעיתרכשמתאףלחהויב

ודליוךרכשהיהיםידקנרמאיהכםא8׃ידמעערהל

ודליוךרכשהיהיםידקערמאיהכםאוםידקנןאצהלכ

ןתיוםכיבאהנקמתאםיהלאלציו9׃םידקעןאצהלכ

הנהוםולחבאראויניעאשאוןאצהםחיתעביהיו10׃יל

11׃םידרבוםידקנםידקעןאצהלעםילעהםידתעה

׃יננהרמאובקעיםולחבםיהלאהךאלמילארמאיו

לעםילעהםידתעהלכהארוךיניעאנאשרמאיו12

ןבלרשאלכתאיתיאריכםידרבוםידקנםידקעןאצה

הבצמםשתחשמרשאלאתיבלאהיכנא13׃ךלהשע

תאזהץראהןמאצםוקהתערדנםשילתרדנרשא

הנרמאתוהאלולחרןעתו14׃ךתדלומץראלאבושו

תוירכנאולה15׃וניבאתיבבהלחנוקלחונלדועהול

לכיכ16׃ונפסכתאלוכאםגלכאיוונרכמיכולונבשחנ

התעוונינבלואוהונלוניבאמםיהלאליצהרשארשעה

אשיובקעיםקיו17׃השעךילאםיהלארמארשאלכ

והנקמלכתאגהניו18׃םילמגהלעוישנתאווינבתא

ןדפבשכררשאונינקהנקמשכררשאושכרלכתאו

ךלהןבלו19׃ןענכהצראויבאקחצילאאובלםרא

20׃היבאלרשאםיפרתהתאלחרבנגתוונאצתאזזגל

חרביכולדיגהילבלעימראהןבלבלתאבקעיבנגיו

רהנהתארבעיוםקיוולרשאלכואוהחרביו21׃אוה

יכישילשהםויבןבללדגיו22׃דעלגהרהוינפתאםשיו

ךרדוירחאףדריוומעויחאתאחקיו23׃בקעיחרב

םיהלאאביו24׃דעלגהרהבותאקבדיוםימיתעבש

ןפךלרמשהולרמאיוהלילהםלחבימראהןבללא

בקעיתאןבלגשיו25׃ערדעבוטמבקעיםערבדת

רהבויחאתאעקתןבלורהבולהאתאעקתבקעיו

יבבלתאבנגתותישעהמבקעילןבלרמאיו26׃דעלגה

חרבלתאבחנהמל27׃ברחתויבשכיתנבתאגהנתו

ףתבםירשבוהחמשבךחלשאוילתדגהאלויתאבנגתו

תלכסההתעיתנבלוינבלקשנלינתשטנאלו28׃רונכבו

םכיבאיהלאוערםכמעתושעלידילאלשי29׃ושע

בוטמבקעיםערבדמךלרמשהרמאלילארמאשמא

תיבלהתפסכנףסכניכתכלהךלההתעו30׃ערדע

ןבללרמאיובקעיןעיו31׃יהלאתאתבנגהמלךיבא

םע32׃ימעמךיתונבתאלזגתןפיתרמאיכיתארייכ

המךלרכהוניחאדגנהיחיאלךיהלאתאאצמתרשא

אביו33׃םתבנגלחריכבקעיעדיאלוךלחקוידמע

אלותהמאהיתשלהאבוהאללהאבובקעילהאבןבל

החקללחרו34׃לחרלהאבאביוהאללהאמאציואצמ

ששמיוםהילעבשתולמגהרכבםמשתוםיפרתהתא

לאהיבאלארמאתו35׃אצמאלולהאהלכתאןבל

םישנךרדיכךינפמםוקללכואאוליכינדאיניעברחי

בריובקעילרחיו36׃םיפרתהתאאצמאלושפחיויל

יכיתאטחהמיעשפהמןבללרמאיובקעיןעיוןבלב

לכמתאצמהמילכלכתאתששמיכ37׃ירחאתקלד

׃ונינשןיבוחיכויוךיחאויחאדגנהכםישךתיבילכ

ולכשאלךיזעוךילחרךמעיכנאהנשםירשעהז38

יכנאךילאיתאבהאלהפרט39׃יתלכאאלךנאציליאו
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יתייה40׃הליליתבנגוםוייתבנגהנשקבתידימהנטחא

הז41׃יניעמיתנשדדתוהלילבחרקוברחינלכאםויב

יתשבהנשהרשעעבראךיתדבעךתיבבהנשםירשעיל

תרשעיתרכשמתאףלחתוךנאצבםינשששוךיתנב

היהקחצידחפוםהרבאיהלאיבאיהלאילול42׃םינמ

האריפכעיגיתאויינעתאינתחלשםקירהתעיכיל

תונבהבקעילארמאיוןבלןעיו43׃שמאחכויוםיהלא

אוהילהארהתארשאלכוינאצןאצהוינבםינבהויתנב

׃ודלירשאןהינבלואםויההלאלהשעאהמיתנבלו

יניבדעלהיהוהתאוינאתירבהתרכנהכלהתעו44

בקעירמאיו46׃הבצמהמיריוןבאבקעיחקיו45׃ךניבו

םשולכאיולגושעיוםינבאוחקיוםינבאוטקלויחאל

ולארקבקעיואתודהשרגיןבלולארקיו47׃לגהלע

ןכלעםויהךניבויניבדעהזהלגהןבלרמאיו48׃דעלג

יניבהוהיףצירמארשאהפצמהו49׃דעלגומשארק

םאויתנבתאהנעתםא50׃והערמשיארתסניכךניבו

יניבדעםיהלאהארונמעשיאןיאיתנבלעםישנחקת

הבצמההנהוהזהלגההנהבקעילןבלרמאיו51׃ךניבו

הבצמההדעוהזהלגהדע52׃ךניבויניביתירירשא

רבעתאלהתאםאוהזהלגהתאךילארבעאאלינאםא

יהלא53׃הערלתאזההבצמהתאוהזהלגהתאילא

עבשיוםהיבאיהלאוניניבוטפשירוחניהלאוםהרבא

ארקיורהבחבזבקעיחבזיו54׃קחציויבאדחפבבקעי

םכשיו55׃רהבוניליוםחלולכאיוםחללכאלויחאל

ךליוםהתאךרביוויתונבלווינבלקשניורקבבןבל

׃ומקמלןבלבשיו

2׃םיהלאיכאלמובועגפיווכרדלךלהבקעיו32

םשארקיוהזםיהלאהנחמםאררשאכבקעירמאיו

לאוינפלםיכאלמבקעיחלשיו3׃םינחמאוההםוקמה

רמאלםתאוציו4׃םודאהדשריעשהצראויחאושע

ןבלםעבקעיךדבערמאהכושעלינדאלןורמאתהכ

דבעוןאצרומחורושיליהיו5׃התעדערחאויתרג

6׃ךיניעבןחאצמלינדאלדיגהלהחלשאוהחפשו

ושעלאךיחאלאונאברמאלבקעילאםיכאלמהובשיו

בקעיארייו7׃ומעשיאתואמעבראוךתארקלךלהםגו

תאוןאצהתאוותארשאםעהתאץחיוולרציודאמ

לאושעאוביםארמאיו8׃תונחמינשלםילמגהורקבה

9׃הטילפלראשנההנחמההיהווהכהותחאההנחמה

הוהיקחצייבאיהלאוםהרבאיבאיהלאבקעירמאיו

10׃ךמעהביטיאוךתדלומלוךצראלבושילארמאה

ךדבעתאתישערשאתמאהלכמוםידסחהלכמיתנטק

ינשליתייההתעוהזהןדריהתאיתרבעילקמביכ

ותאיכנאארייכושעדימיחאדימאנינליצה11׃תונחמ

ביטיאבטיהתרמאהתאו12׃םינבלעםאינכהואוביןפ

13׃ברמרפסיאלרשאםיהלוחכךערזתאיתמשוךמע

ושעלהחנמודיבאבהןמחקיואוהההלילבםשןליו

םיתאמםילחרםירשעםישיתוםיתאמםיזע14׃ויחא

תורפםישלשםהינבותוקינימםילמג15׃םירשעםיליאו

16׃הרשעםריעוםירשעתנתאהרשעםירפוםיעברא

ורבעוידבעלארמאיוודבלרדערדעוידבעדיבןתיו

ןושארהתאוציו17׃רדעןיבורדעןיבומישתחורוינפל

הנאוהתאימלרמאלךלאשויחאושעךשגפייכרמאל

החנמבקעילךדבעלתרמאו18׃ךינפלהלאימלוךלת

וציו19׃ונירחאאוהםגהנהוושעלינדאלהחולשאוה

ירחאםיכלההלכתאםגישילשהתאםגינשהתאםג

םכאצמבושעלאןורבדתהזהרבדכרמאלםירדעה

רמאיכונירחאבקעיךדבעהנהםגםתרמאו20׃ותא

וינפהאראןכירחאוינפלתכלהההחנמבוינפהרפכא

הלילבןלאוהווינפלעהחנמהרבעתו21׃ינפאשיילוא

וישניתשתאחקיואוההלילבםקיו22׃הנחמבאוהה

רבעמתארבעיווידלירשעדחאתאוויתחפשיתשתאו

24׃ולרשאתארבעיולחנהתאםרבעיוםחקיו23׃קבי

25׃רחשהתולעדעומעשיאקבאיוודבלבקעירתויו

בקעיךריףכעקתווכריףכבעגיווללכיאליכאריו

רמאיורחשההלעיכינחלשרמאיו26׃ומעוקבאהב

ךמשהמוילארמאיו27׃ינתכרבםאיכךחלשאאל

םאיכךמשדוערמאיבקעיאלרמאיו28׃בקעירמאיו

לאשיו29׃לכותוםישנאםעוםיהלאםעתירשיכלארשי

ימשללאשתהזהמלרמאיוךמשאנהדיגהרמאיובקעי

יכלאינפםוקמהםשבקעיארקיו30׃םשותאךרביו

ולחרזיו31׃ישפנלצנתוםינפלאםינפםיהלאיתיאר

32׃וכרילעעלצאוהולאונפתארבערשאכשמשה

ףכלערשאהשנהדיגתאלארשיינבולכאיאלןכלע

׃השנהדיגבבקעיךריףכבעגניכהזהםויהדעךריה
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עבראומעואבושעהנהואריוויניעבקעיאשיו33

לעולחרלעוהאללעםידליהתאץחיושיאתואמ

הנשארןהידליתאותוחפשהתאםשיו2׃תוחפשהיתש

׃םינרחאףסויתאולחרתאוםינרחאהידליוהאלתאו

דעםימעפעבשהצראוחתשיוםהינפלרבעאוהו3

לעלפיווהקבחיוותארקלושעץריו4׃ויחאדעותשג

םישנהתאאריוויניעתאאשיו5׃וכביווהקשיווראוצ

רשאםידליהרמאיוךלהלאימרמאיוםידליהתאו

ןהידליוהנהתוחפשהןשגתו6׃ךדבעתאםיהלאןנח

שגנרחאוווחתשיוהידליוהאלםגשגתו7׃ןיוחתשתו

הזההנחמהלכךלימרמאיו8׃ווחתשיולחרוףסוי

שיושערמאיו9׃ינדאיניעבןחאצמלרמאיויתשגפרשא

אנםאאנלאבקעירמאיו10׃ךלרשאךליהייחאבריל

יתיארןכלעיכידימיתחנמתחקלוךיניעבןחיתאצמ

יתכרבתאאנחק11׃ינצרתוםיהלאינפתארכךינפ

וברצפיולכילשייכוםיהלאיננחיכךלתאבהרשא

רמאיו13׃ךדגנלהכלאוהכלנוהעסנרמאיו12׃חקיו

תולערקבהוןאצהוםיכרםידליהיכעדיינדאוילא

ינדאאנרבעי14׃ןאצהלכותמודחאםויםוקפדוילע

רשאהכאלמהלגרליטאלהלהנתאינאוודבעינפל

15׃הריעשינדאלאאבארשאדעםידליהלגרלוינפל

המלרמאיויתארשאםעהןמךמעאנהגיצאושערמאיו

וכרדלושעאוההםויבבשיו16׃ינדאיניעבןחאצמאהז

השעוהנקמלותיבולןביוהתכסעסנבקעיו17׃הריעש

םלשבקעיאביו18׃תוכסםוקמהםשארקןכלעתכס

ינפתאןחיוםראןדפמואבבןענכץראברשאםכשריע

דימולהאםשהטנרשאהדשהתקלחתאןקיו19׃ריעה

חבזמםשבציו20׃הטישקהאמבםכשיבארומחינב

׃לארשייהלאלאולארקיו

תוארלבקעילהדלירשאהאלתבהנידאצתו34

אישניוחהרומחןבםכשהתאאריו2׃ץראהתונבב

ושפנקבדתו3׃הנעיוהתאבכשיוהתאחקיוץראה

׃רענהבללערבדיורענהתאבהאיובקעיתבהנידב

הדליהתאילחקרמאלויבארומחלאםכשרמאיו4

וינבוותבהנידתאאמטיכעמשבקעיו5׃השאלתאזה

אציו6׃םאבדעבקעישרחהוהדשבוהנקמתאויה

ואבבקעיינבו7׃ותארבדלבקעילאםכשיבארומח

דאמםהלרחיוםישנאהובצעתיוםעמשכהדשהןמ

אלןכובקעיתבתאבכשללארשיבהשעהלבניכ

ושפנהקשחינבםכשרמאלםתארומחרבדיו8׃השעי

םכיתנבונתאונתחתהו9׃השאלולהתאאנונתםכתבב

ץראהוובשתונתאו10׃םכלוחקתוניתנבתאוונלונתת

םכשרמאיו11׃הבוזחאהוהורחסוובשםכינפלהיהת

ורמאתרשאוםכיניעבןחאצמאהיחאלאוהיבאלא

רשאכהנתאוןתמורהמדאמילעוברה12׃ןתאילא

בקעיינבונעיו13׃השאלרענהתאילונתוילאורמאת

תאאמטרשאורבדיוהמרמבויבארומחתאוםכשתא

רבדהתושעללכונאלםהילאורמאיו14׃םתחאהניד

אוההפרחיכהלרעולרשאשיאלונתחאתאתתלהזה

םכללמהלונמכויהתםאםכלתואנתאזבךא15׃ונל

ונלחקנםכיתנבתאוםכלוניתנבתאונתנו16׃רכזלכ

ונילאועמשתאלםאו17׃דחאםעלונייהוםכתאונבשיו

םהירבדובטייו18׃ונכלהוונתבתאונחקלולומהל

רענהרחאאלו19׃רומחןבםכשיניעבורומחיניעב

תיבלכמדבכנאוהובקעיתבבץפחיכרבדהתושעל

ורבדיוםריערעשלאונבםכשורומחאביו20׃ויבא

םהםימלשהלאהםישנאה21׃רמאלםריעישנאלא

םידיתבחרהנהץראהוהתאורחסיוץראבובשיוונתא

׃םהלןתנוניתנבתאוםישנלונלחקנםתנבתאםהינפל

םעלתויהלונתאתבשלםישנאהונלותאיתאזבךא22

םהנקמ23׃םילמנםהרשאכרכזלכונללומהבדחא

ובשיוםהלהתואנךאםהונלאולהםתמהבלכוםנינקו

רעשיאצילכונבםכשלאורומחלאועמשיו24׃ונתא

םויביהיו25׃וריערעשיאצילכרכזלכולמיווריע

יולוןועמשבקעיינבינשוחקיוםיבאכםתויהבישילשה

לכוגרהיוחטבריעהלעואביווברחשיאהנידיחא

וחקיוברחיפלוגרהונבםכשתאורומחתאו26׃רכז

םיללחהלעואבבקעיינב27׃ואציוםכשתיבמהנידתא

םרקבתאוםנאצתא28׃םתוחאואמטרשאריעהוזביו

29׃וחקלהדשברשאתאוריעברשאתאוםהירמחתאו

לכתאווזביוובשםהישנתאוםפטלכתאוםליחלכתאו

םתרכעיוללאוןועמשלאבקעירמאיו30׃תיבברשא

יתמינאויזרפבוינענכבץראהבשיבינשיאבהליתא

ורמאיו31׃יתיבוינאיתדמשנוינוכהוילעופסאנורפסמ

׃ונתוחאתאהשעיהנוזכה
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בשולאתיבהלעםוקבקעילאםיהלארמאיו35

ינפמךחרבבךילאהארנהלאלחבזמםשהשעוםש

ומערשאלכלאוותיבלאבקעירמאיו2׃ךיחאושע

ופילחהוורהטהוםככתברשארכנהיהלאתאורסה

חבזמםשהשעאולאתיבהלענוהמוקנו3׃םכיתלמש

רשאךרדבידמעיהיויתרצםויביתאהנעהלאל

םדיברשארכנהיהלאלכתאבקעילאונתיו4׃יתכלה

הלאהתחתבקעיםתאןמטיוםהינזאברשאםימזנהתאו

רשאםירעהלעםיהלאתתחיהיוועסיו5׃םכשםערשא

הזולבקעיאביו6׃בקעיינבירחאופדראלוםהיתביבס

7׃ומערשאםעהלכואוהלאתיבאוהןענכץראברשא

ולגנםשיכלאתיבלאםוקמלארקיוחבזמםשןביו

תקנימהרבדתמתו8׃ויחאינפמוחרבבםיהלאהוילא

ומשארקיוןולאהתחתלאתיבלתחתמרבקתוהקבר

ןדפמואבבדועבקעילאםיהלאאריו9׃תוכבןולא

אלבקעיךמשםיהלאולרמאיו10׃ותאךרביוםרא

ארקיוךמשהיהילארשיםאיכבקעידועךמשארקי

הרפידשלאינאםיהלאולרמאיו11׃לארשיומשתא

׃ואציךיצלחמםיכלמוךממהיהיםיוגלהקויוגהברו

הננתאךלקחצילוםהרבאליתתנרשאץראהתאו12

םיהלאוילעמלעיו13׃ץראהתאןתאךירחאךערזלו

םוקמבהבצמבקעיבציו14׃ותארבדרשאםוקמב

הילעקציוךסנהילעךסיוןבאתבצמותארבדרשא

םשותארבדרשאםוקמהםשתאבקעיארקיו15׃ןמש

תרבכדועיהיולאתיבמועסיו16׃לאתיבםיהלא

יהיו17׃התדלבשקתולחרדלתוהתרפאאובלץראה

םגיכיאריתלאתדלימההלרמאתוהתדלבהתשקהב

ןבומשארקתוהתמיכהשפנתאצביהיו18׃ןבךלהז

ךרדברבקתולחרתמתו19׃ןימינבולארקויבאוינוא

התרבקלעהבצמבקעיבציו20׃םחלתיבאוההתרפא

טיולארשיעסיו21׃םויהדעלחרתרבקתבצמאוה

ץראבלארשיןכשביהיו22׃רדעלדגמלהאלהמהלהא

עמשיוויבאשגליפההלבתאבכשיוןבוארךליואוהה

רוכבהאלינב23׃רשעםינשבקעיינבויהיולארשי

ינב24׃ןולבזורכששיוהדוהיויולוןועמשוןבוארבקעי

׃ילתפנוןדלחרתחפשההלבינבו25׃ןמינבוףסוילחר

רשאבקעיינבהלארשאודגהאלתחפשהפלזינבו26

ארממויבאקחצילאבקעיאביו27׃םראןדפבולדלי

׃קחציוםהרבאםשרגרשאןורבחאוהעבראהתירק

קחציעוגיו29׃הנשםינמשוהנשתאמקחציימיויהיו28

ושעותאורבקיוםימיעבשוןקזוימעלאףסאיותמיו

׃וינבבקעיו

וישנתאחקלושע2׃םודאאוהושעתודלתהלאו36

תבהמבילהאתאויתחהןוליאתבהדעתאןענכתונבמ

תוחאלאעמשיתבתמשבתאו3׃יוחהןועבצתבהנע

תאהדליתמשבוזפילאתאושעלהדעדלתו4׃תויבנ

תאוםלעיתאושיעיתאהדליהמבילהאו5׃לאוער

ושעחקיו6׃ןענכץראבולודלירשאושעינבהלאחרק

תאוותיבתושפנלכתאוויתנבתאווינבתאווישנתא

ץראבשכררשאונינקלכתאוותמהבלכתאווהנקמ

םשוכרהיהיכ7׃ויחאבקעיינפמץראלאךליוןענכ

םתאתאשלםהירוגמץראהלכיאלוודחיתבשמבר

9׃םודאאוהושעריעשרהבושעבשיו8׃םהינקמינפמ

תומשהלא10׃ריעשרהבםודאיבאושעתודלתהלאו

תשאתמשבןבלאוערושעתשאהדעןבזפילאושעינב

׃זנקוםתעגוופצרמואןמיתזפילאינבויהיו11׃ושע

זפילאלדלתוושעןבזפילאלשגליפהתיהענמתו12

לאוערינבהלאו13׃ושעתשאהדעינבהלאקלמעתא

14׃ושעתשאתמשבינבויההלאהזמוהמשחרזותחנ

ושעתשאןועבצתבהנעתבהמבילהאינבויההלאו

יפולאהלא15׃חרקתאוםלעיתאושיעיתאושעלדלתו

רמואףולאןמיתףולאושערוכבזפילאינבושעינב

ףולאםתעגףולאחרקףולא16׃זנקףולאופצףולא

׃הדעינבהלאםודאץראבזפילאיפולאהלאקלמע

ףולאחרזףולאתחנףולאושעןבלאוערינבהלאו17

הלאםודאץראבלאועריפולאהלאהזמףולאהמש

ושעתשאהמבילהאינבהלאו18׃ושעתשאתמשבינב

המבילהאיפולאהלאחרקףולאםלעיףולאשועיףולא

אוהםהיפולאהלאוושעינבהלא19׃ושעתשאהנעתב

לבושוןטולץראהיבשיירחהריעשינבהלא20׃םודא

ירחהיפולאהלאןשידורצאוןושדו21׃הנעוןועבצו

םמיהוירחןטולינבויהיו22׃םודאץראבריעשינב

לביעותחנמוןולעלבושינבהלאו23׃ענמתןטולתוחאו

רשאהנעאוההנעוהיאוןועבצינבהלאו24׃םנואוופש

ןועבצלםירמחהתאותערברבדמבםמיהתאאצמ



32תישארב

26׃הנעתבהמבילהאוןשדהנעינבהלאו25׃ויבא

ינבהלא27׃ןרכוןרתיוןבשאוןדמחןשידינבהלאו

29׃ןראוץועןשידינבהלא28׃ןקעוןועזוןהלברצא

ןועבצףולאלבושףולאןטולףולאירחהיפולאהלא

הלאןשידףולארצאףולאןשדףולא30׃הנעףולא

םיכלמההלאו31׃ריעשץראבםהיפלאלירחהיפולא

32׃לארשיינבלךלמךלמינפלםודאץראבוכלמרשא

תמיו33׃הבהנדוריעםשורועבןבעלבםודאבךלמיו

בבויתמיו34׃הרצבמחרזןבבבויויתחתךלמיועלב

ךלמיוםשחתמיו35׃ינמיתהץראמםשחויתחתךלמיו

םשובאומהדשבןידמתאהכמהדדבןבדדהויתחת

׃הקרשממהלמשויתחתךלמיודדהתמיו36׃תיועוריע

38׃רהנהתובחרמלואשויתחתךלמיוהלמשתמיו37

תמיו39׃רובכעןבןנחלעבויתחתךלמיולואשתמיו

ועפוריעםשורדהויתחתךלמיורובכעןבןנחלעב

הלאו40׃בהזימתבדרטמתבלאבטיהמותשאםשו

ףולאםתמשבםתמקמלםתחפשמלושעיפולאתומש

ףולאהמבילהאףולא41׃תתיףולאהולעףולאענמת

43׃רצבמףולאןמיתףולאזנקףולא42׃ןניפףולאהלא

םתבשמלםודאיפולאהלאםריעףולאלאידגמףולא

׃םודאיבאושעאוהםתזחאץראב

הלא2׃ןענכץראבויבאירוגמץראבבקעיבשיו37

ויחאתאהערהיההנשהרשעעבשןבףסויבקעיתודלת

ויבאישנהפלזינבתאוההלבינבתארענאוהוןאצב

בהאלארשיו3׃םהיבאלאהערםתבדתאףסויאביו

תנתכולהשעוולאוהםינקזןביכוינבלכמףסויתא

ואנשיוויחאלכמםהיבאבהאותאיכויחאואריו4׃םיספ

דגיוםולחףסויםלחיו5׃םלשלורבדולכיאלוותא

אנועמשםהילארמאיו6׃ותאאנשדועופסויוויחאל

םימלאםימלאמונחנאהנהו7׃יתמלחרשאהזהםולחה

הניבסתהנהוהבצנםגויתמלאהמקהנהוהדשהךותב

ךלמהויחאולורמאיו8׃יתמלאלןיוחתשתוםכיתמלא

ותאאנשדועופסויוונבלשמתלושמםאונילעךלמת

רפסיורחאםולחדועםלחיו9׃וירבדלעוויתמלחלע

שמשההנהודועםולחיתמלחהנהרמאיוויחאלותא

לארפסיו10׃ילםיוחתשמםיבכוכרשעדחאוחריהו

הזהםולחההמולרמאיוויבאוברעגיוויחאלאוויבא

ךלתוחתשהלךיחאוךמאוינאאובנאובהתמלחרשא

וכליו12׃רבדהתארמשויבאוויחאובואנקיו11׃הצרא

לארשירמאיו13׃םכשבםהיבאןאצתאתוערלויחא

םהילאךחלשאוהכלםכשבםיערךיחאאולהףסוילא

ךיחאםולשתאהאראנךלולרמאיו14׃יננהולרמאיו

ןורבחקמעמוהחלשיורבדינבשהוןאצהםולשתאו

והלאשיוהדשבהעתהנהושיאוהאצמיו15׃המכשאביו

שקבמיכנאיחאתארמאיו16׃שקבתהמרמאלשיאה

הזמועסנשיאהרמאיו17׃םיערםההפיאילאנהדיגה

ויחארחאףסויךליוהניתדהכלנםירמאיתעמשיכ

םהילאברקיםרטבוקחרמותאואריו18׃ןתדבםאצמיו

לעבהנהויחאלאשיאורמאיו19׃ותימהלותאולכנתיו

והכלשנווהגרהנווכלהתעו20׃אבהזלהתומלחה

ויהיהמהארנווהתלכאהערהיחונרמאותורבהדחאב

ונכנאלרמאיוםדימוהלציוןבוארעמשיו21׃ויתמלח

ותאוכילשהםדוכפשתלאןבוארםהלארמאיו22׃שפנ

ןעמלובוחלשתלאדיורבדמברשאהזהרובהלא

אברשאכיהיו23׃ויבאלאובישהלםדימותאליצה

תנתכתאותנתכתאףסויתאוטישפיוויחאלאףסוי

רובהוהרבהותאוכלשיווהחקיו24׃וילערשאםיספה

ואריוםהיניעואשיוםחללכאלובשיו25׃םימובןיאקר

םיאשנםהילמגודעלגמהאבםילאעמשיתחראהנהו

רמאיו26׃המירצמדירוהלםיכלוהטלוירצותאכנ

תאוניסכווניחאתאגרהניכעצבהמויחאלאהדוהי

יכוביהתלאונדיוםילאעמשילונרכמנווכל27׃ומד

םינידמםישנאורבעיו28׃ויחאועמשיואוהונרשבוניחא

ףסויתאורכמיורובהןמףסויתאולעיווכשמיוםירחס

29׃המירצמףסויתאואיביוףסכםירשעבםילאעמשיל

תאערקיורובבףסויןיאהנהורובהלאןבוארבשיו

ינאהנאינאוונניאדליהרמאיוויחאלאבשיו30׃וידגב

ולבטיוםיזעריעשוטחשיוףסויתנתכתאוחקיו31׃אב

לאואיביוםיספהתנתכתאוחלשיו32׃םדבתנתכהתא

םאאוהךנבתנתכהאנרכהונאצמתאזורמאיוםהיבא

ףרטוהתלכאהערהיחינבתנתכרמאיוהריכיו33׃אל

וינתמבקשםשיוויתלמשבקעיערקיו34׃ףסויףרט

ויתנבלכווינבלכומקיו35׃םיברםימיונבלעלבאתיו

הלאשלבאינבלאדראיכרמאיוםחנתהלןאמיוומחנל
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Sheol)׃ויבאותאךביו h7585)36לאותאורכמםינדמהו

׃םיחבטהרשהערפסירסרפיטופלםירצמ

שיאדעטיוויחאתאמהדוהידריואוההתעביהיו38

ינענכשיאתבהדוהיםשאריו2׃הריחומשוימלדע

תאארקיוןבדלתורהתו3׃הילאאביוהחקיועושומשו

5׃ןנואומשתאארקתוןבדלתודוערהתו4׃רעומש

ביזכבהיהוהלשומשתאארקתוןבדלתודועףסתו

המשוורוכברעלהשאהדוהיחקיו6׃ותאהתדלב

והתמיוהוהייניעבערהדוהירוכברעיהיו7׃רמת

םביוךיחאתשאלאאבןנואלהדוהירמאיו8׃הוהי

ערזההיהיולאליכןנואעדיו9׃ךיחאלערזםקהוהתא

ערזןתניתלבלהצראתחשוויחאתשאלאאבםאהיהו

׃ותאםגתמיוהשערשאהוהייניעבעריו10׃ויחאל

ךיבאתיבהנמלאיבשותלכרמתלהדוהירמאיו11

ךלתוויחאכאוהםגתומיןפרמאיכינבהלשלדגידע

עושתבתמתוםימיהובריו12׃היבאתיבבשתורמת

הריחואוהונאציזזגלעלעיוהדוהיםחניוהדוהיתשא

ךימחהנהרמאלרמתלדגיו13׃התנמתימלדעהוהער

הילעמהתונמלאידגברסתו14׃ונאצזגלהתנמתהלע

ךרדלערשאםיניעחתפבבשתוףלעתתוףיעצבסכתו

׃השאלולהנתנאלאוהוהלשלדגיכהתאריכהתנמת

טיו16׃הינפהתסכיכהנוזלהבשחיוהדוהיהאריו15

עדיאליכךילאאובאאנהבהרמאיוךרדהלאהילא

רמאיו17׃ילאאובתיכילןתתהמרמאתואוהותלכיכ

ןוברעןתתםארמאתוןאצהןמםיזעידגחלשאיכנא

רמאתוךלןתארשאןוברעההמרמאיו18׃ךחלשדע

הילאאביוהלןתיוךדיברשאךטמוךליתפוךמתח

שבלתוהילעמהפיעצרסתוךלתוםקתו19׃ולרהתו

דיבםיזעהידגתאהדוהיחלשיו20׃התונמלאידגב

21׃האצמאלוהשאהדימןוברעהתחקלימלדעהוהער

םיניעבאוההשדקההיארמאלהמקמישנאתאלאשיו

לאבשיו22׃השדקהזבהתיהאלורמאיוךרדהלע

אלורמאםוקמהישנאםגוהיתאצמאלרמאיוהדוהי

היהנןפהלחקתהדוהירמאיו23׃השדקהזבהתיה

יהיו24׃התאצמאלהתאוהזהידגהיתחלשהנהזובל

ךתלכרמתהתנזרמאלהדוהילדגיוםישדחשלשמכ

25׃ףרשתוהואיצוההדוהירמאיוםינונזלהרההנהםגו

הלארשאשיאלרמאלהימחלאהחלשאיהותאצומאוה

םיליתפהותמתחהימלאנרכהרמאתוהרהיכנאול

יכינממהקדצרמאיוהדוהירכיו26׃הלאההטמהו

27׃התעדלדועףסיאלוינבהלשלהיתתנאלןכלע

התדלביהיו28׃הנטבבםימואתהנהוהתדלתעביהיו

אציהזרמאלינשודילערשקתותדלימהחקתודיןתיו

המרמאתוויחאאציהנהוודיבישמכיהיו29׃הנשאר

ויחאאצירחאו30׃ץרפומשארקיוץרפךילעתצרפ

׃חרזומשארקיוינשהודילערשא

הערפסירסרפיטופוהנקיוהמירצמדרוהףסויו39

והדרוהרשאםילאעמשיהדימירצמשיאםיחבטהרש

תיבביהיוחילצמשיאיהיוףסויתאהוהייהיו2׃המש

אוהרשאלכוותאהוהייכוינדאאריו3׃ירצמהוינדא

תרשיוויניעבןחףסויאצמיו4׃ודיבחילצמהוהיהשע

זאמיהיו5׃ודיבןתנולשילכוותיבלעוהדקפיוותא

תאהוהיךרביוולשירשאלכלעוותיבבותאדיקפה

שירשאלכבהוהיתכרביהיוףסויללגבירצמהתיב

עדיאלוףסוידיבולרשאלכבזעיו6׃הדשבותיבבול

הפיףסוייהיולכואאוהרשאםחלהםאיכהמואמותא

אשתוהלאהםירבדהרחאיהיו7׃הארמהפיוראת

8׃ימעהבכשרמאתוףסוילאהיניעתאוינדאתשא

המיתאעדיאלינדאןהוינדאתשאלארמאיוןאמיו

הזהתיבבלודגונניא9׃ידיבןתנולשירשאלכותיבב

ותשאתארשאבךתואםאיכהמואמינממךשחאלוינממ

10׃םיהלאליתאטחותאזההלדגההערההשעאךיאו

בכשלהילאעמשאלוםויםויףסוילאהרבדכיהיו

התיבהאביוהזהםויהכיהיו11׃המעתויהלהלצא

12׃תיבבםשתיבהישנאמשיאןיאוותכאלמתושעל

הדיבודגבבזעיוימעהבכשרמאלודגבבוהשפתתו

הדיבודגבבזעיכהתוארכיהיו13׃הצוחהאציוסניו

רמאלםהלרמאתוהתיבישנאלארקתו14׃הצוחהסניו

ימעבכשלילאאבונבקחצלירבעשיאונלאיבהואר

ילוקיתמירהיכועמשכיהיו15׃לודגלוקבארקאו

ודגבחנתו16׃הצוחהאציוסניוילצאודגבבזעיוארקאו

םירבדכוילארבדתו17׃ותיבלאוינדאאובדעהלצא

ונלתאבהרשאירבעהדבעהילאאברמאלהלאה

ילצאודגבבזעיוארקאוילוקימירהכיהיו18׃יבקחצל



34תישארב

רשאותשאירבדתאוינדאעמשכיהיו19׃הצוחהסניו

רחיוךדבעילהשעהלאהםירבדכרמאלוילאהרבד

םוקמרהסהתיבלאוהנתיוותאףסויינדאחקיו20׃ופא

21׃רהסהתיבבםשיהיוםירוסאךלמהירוסארשא

תיברשיניעבונחןתיודסחוילאטיוףסויתאהוהייהיו

םריסאהלכתאףסוידיברהסהתיברשןתיו22׃רהסה

׃השעהיהאוהםשםישערשאלכתאורהסהתיבברשא

רשאבודיבהמואמלכתאהאררהסהתיברשןיא23

׃חילצמהוהיהשעאוהרשאוותאהוהי

ךלמהקשמואטחהלאהםירבדהרחאיהיו40

הערפףצקיו2׃םירצמךלמלםהינדאלהפאהוםירצמ

ןתיו3׃םיפואהרשלעוםיקשמהרשלעויסירסינשלע

םוקמרהסהתיבלאםיחבטהרשתיברמשמבםתא

םתאףסויתאםיחבטהרשדקפיו4׃םשרוסאףסוירשא

םהינשםולחומלחיו5׃רמשמבםימיויהיוםתאתרשיו

הקשמהומלחןורתפכשיאדחאהלילבומלחשיא

׃רהסהתיבבםירוסארשאםירצמךלמלרשאהפאהו

7׃םיפעזםנהוםתאאריורקבבףסויםהילאאביו6

וינדאתיברמשמבותארשאהערפיסירסתאלאשיו

םולחוילאורמאיו8׃םויהםיערםכינפעודמרמאל

םיהלאלאולהףסויםהלארמאיוותאןיארתפוונמלח

ומלחתאםיקשמהרשרפסיו9׃ילאנורפסםינרתפ

השלשןפגבו10׃ינפלןפגהנהוימולחבולרמאיוףסויל

היתלכשאולישבההצנהתלעתחרפכאיהוםגירש

טחשאוםיבנעהתאחקאוידיבהערפסוכו11׃םיבנע

12׃הערפףכלעסוכהתאןתאוהערפסוכלאםתא

םימיתשלשםיגרשהתשלשונרתפהזףסויולרמאיו

ךבישהוךשארתאהערפאשיםימיתשלשדועב13׃םה

רשאןושארהטפשמכודיבהערפסוכתתנוךנכלע

ךלבטיירשאכךתאינתרכזםאיכ14׃והקשמתייה

ןמינתאצוהוהערפלאינתרכזהודסחידמעאנתישעו

אלהפםגוםירבעהץראמיתבנגבנגיכ15׃הזהתיבה

יכםיפאהרשאריו16׃רובביתאומשיכהמואמיתישע

השלשהנהוימולחבינאףאףסוילארמאיורתפבוט

הערפלכאמלכמןוילעהלסבו17׃ישארלעירחילס

ןעיו18׃ישארלעמלסהןמםתאלכאףועהוהפאהשעמ

19׃םהםימיתשלשםילסהתשלשונרתפהזרמאיוףסוי

הלתוךילעמךשארתאהערפאשיםימיתשלשדועב

םויביהיו20׃ךילעמךרשבתאףועהלכאוץעלעךתוא

וידבעלכלהתשמשעיוהערפתאתדלהםויישילשה

ךותבםיפאהרששארתאוםיקשמהרששארתאאשיו

סוכהןתיווהקשמלעםיקשמהרשתאבשיו21׃וידבע

םהלרתפרשאכהלתםיפאהרשתאו22׃הערפףכלע

׃והחכשיוףסויתאםיקשמהרשרכזאלו23׃ףסוי

דמעהנהוםלחהערפוםימיםיתנשץקמיהיו41

תופיתורפעבשתלעראיהןמהנהו2׃ראיהלע

תורפעבשהנהו3׃וחאבהניערתורשבתאירבוהארמ

תוקדוהארמתוערראיהןמןהירחאתולעתורחא

הנלכאתו4׃ראיהתפשלעתורפהלצאהנדמעתורשב

תפיתורפהעבשתארשבהתקדוהארמהתוערתורפה

הנהותינשםלחיוןשייו5׃הערפץקייותאירבהוהארמה

הנהו6׃תובטותואירבדחאהנקבתולעםילבשעבש

7׃ןהירחאתוחמצםידקתפודשותוקדםילבשעבש

תואירבהםילבשהעבשתאתוקדהםילבשההנעלבתו

םעפתורקבביהיו8׃םולחהנהוהערפץקייותואלמהו

הימכחלכתאוםירצמימטרחלכתאארקיוחלשיווחור

׃הערפלםתוארתופןיאוומלחתאםהלהערפרפסיו

ינאיאטחתארמאלהערפתאםיקשמהרשרבדיו9

רמשמביתאןתיווידבעלעףצקהערפ10׃םויהריכזמ

םולחהמלחנו11׃םיפאהרשתאויתאםיחבטהרשתיב

םשו12׃ונמלחומלחןורתפכשיאאוהוינאדחאהלילב

ונלרתפיוולרפסנוםיחבטהרשלדבעירבערענונתא

ונלרתפרשאכיהיו13׃רתפומלחכשיאוניתמלחתא

הערפחלשיו14׃הלתותאוינכלעבישהיתאהיהןכ

ויתלמשףלחיוחלגיורובהןמוהציריוףסויתאארקיו

יתמלחםולחףסוילאהערפרמאיו15׃הערפלאאביו

םולחעמשתרמאלךילעיתעמשינאוותאןיארתפו

םיהלאידעלברמאלהערפתאףסויןעיו16׃ותארתפל

ימלחבףסוילאהערפרבדיו17׃הערפםולשתאהנעי

עבשתלעראיהןמהנהו18׃ראיהתפשלעדמעיננה

הנהו19׃וחאבהניערתוראתתפיורשבתואירבתורפ

דאמראתתוערותולדןהירחאתולעתורחאתורפעבש

׃ערלםירצמץראלכבהנהכיתיאראלרשבתוקרו

תורפהעבשתאתוערהותוקרהתורפההנלכאתו20
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עדונאלוהנברקלאהנאבתו21׃תאירבהתונשארה

׃ץקיאוהלחתברשאכערןהיארמוהנברקלאואביכ

דחאהנקבתלעםילבשעבשהנהוימלחבאראו22

תופדשתוקדתומנצםילבשעבשהנהו23׃תובטותאלמ

תאתקדהםילבשהןעלבתו24׃םהירחאתוחמצםידק

דיגמןיאוםימטרחהלארמאותובטהםילבשהעבש

אוהדחאהערפםולחהערפלאףסוירמאיו25׃יל

תרפעבש26׃הערפלדיגההשעםיהלאהרשאתא

םינשעבשתבטהםילבשהעבשוהנהםינשעבשתבטה

תערהותוקרהתורפהעבשו27׃אוהדחאםולחהנה

תוקרהםילבשהעבשוהנהםינשעבשןהירחאתלעה

רשארבדהאוה28׃בערינשעבשויהיםידקהתופדש

׃הערפתאהארההשעםיהלאהרשאהערפלאיתרבד

30׃םירצמץראלכבלודגעבשתואבםינשעבשהנה29

ץראבעבשהלכחכשנוןהירחאבערינשעבשומקו

עבשהעדויאלו31׃ץראהתאבערההלכוםירצמ

׃דאמאוהדבכיכןכירחאאוההבערהינפמץראב

רבדהןוכניכםימעפהערפלאםולחהתונשהלעו32

אריהתעו33׃ותשעלםיהלאהרהממוםיהלאהםעמ

השעי34׃םירצמץראלעוהתישיוםכחוןובנשיאהערפ

םירצמץראתאשמחוץראהלעםידקפדקפיוהערפ

תבטהםינשהלכאלכתאוצבקיו35׃עבשהינשעבשב

םירעבלכאהערפדיתחתרבורבציוהלאהתאבה

בערהינשעבשלץראלןודקפללכאההיהו36׃ורמשו

37׃בערבץראהתרכתאלוםירצמץראבןייהתרשא

רמאיו38׃וידבעלכיניעבוהערפיניעברבדהבטייו

׃ובםיהלאחוררשאשיאהזכאצמנהוידבעלאהערפ

תאךתואםיהלאעידוהירחאףסוילאהערפרמאיו39

יתיבלעהיהתהתא40׃ךומכםכחוןובנןיאתאזלכ

רמאיו41׃ךממלדגאאסכהקרימעלכקשיךיפלעו

׃םירצמץראלכלעךתאיתתנהארףסוילאהערפ

דילעהתאןתיוודילעמותעבטתאהערפרסיו42

׃וראוצלעבהזהדברםשיוששידגבותאשבליוףסוי

וינפלוארקיוולרשאהנשמהתבכרמבותאבכריו43

הערפרמאיו44׃םירצמץראלכלעותאןותנוךרבא

תאוודיתאשיאםיריאלךידעלבוהערפינאףסוילא

תנפצףסויםשהערפארקיו45׃םירצמץראלכבולגר

השאלןאןהכערפיטופתבתנסאתאולןתיוחנעפ

הנשםישלשןבףסויו46׃םירצמץראלעףסויאציו

הערפינפלמףסויאציוםירצמךלמהערפינפלודמעב

ינשעבשבץראהשעתו47׃םירצמץראלכברבעיו

רשאםינשעבשלכאלכתאץבקיו48׃םיצמקלעבשה

ריעההדשלכאםירעבלכאןתיוםירצמץראבויה

לוחכרבףסוירבציו49׃הכותבןתנהיתביבסרשא

50׃רפסמןיאיכרפסללדחיכדעדאמהברהםיה

רשאבערהתנשאובתםרטבםינבינשדליףסוילו

ףסויארקיו51׃ןואןהכערפיטופתבתנסאולהדלי

תאוילמעלכתאםיהלאינשניכהשנמרוכבהםשתא

ינרפהיכםירפאארקינשהםשתאו52׃יבאתיבלכ

רשאעבשהינשעבשהנילכתו53׃יינעץראבםיהלא

אובלבערהינשעבשהנילחתו54׃םירצמץראבהיה

ץראלכבותוצראהלכבבעריהיוףסוירמארשאכ

קעציוםירצמץראלכבערתו55׃םחלהיהםירצמ

לאוכלםירצמלכלהערפרמאיוםחללהערפלאםעה

ינפלכלעהיהבערהו56׃ושעתםכלרמאירשאףסוי

םירצמלרבשיוםהברשאלכתאףסויחתפיוץראה

המירצמואבץראהלכו57׃םירצמץראבבערהקזחיו

׃ץראהלכבבערהקזחיכףסוילארבשל

וינבלבקעירמאיוםירצמברבששייכבקעיאריו42

םירצמברבששייכיתעמשהנהרמאיו2׃וארתתהמל

יחאודריו3׃תומנאלוהיחנוםשמונלורבשוהמשודר

ףסוייחאןימינבתאו4׃םירצממרברבשלהרשעףסוי

ואביו5׃ןוסאונארקיןפרמאיכויחאתאבקעיחלשאל

ץראבבערההיהיכםיאבהךותברבשללארשיינב

לכלריבשמהאוהץראהלעטילשהאוהףסויו6׃ןענכ

7׃הצראםיפאולווחתשיוףסוייחאואביוץראהםע

םתארבדיוםהילארכנתיוםרכיוויחאתאףסויאריו

ןענכץראמורמאיוםתאבןיאמםהלארמאיותושק

9׃והרכהאלםהוויחאתאףסוירכיו8׃לכארבשל

םהלארמאיוםהלםלחרשאתומלחהתאףסוירכזיו

ורמאיו10׃םתאבץראהתורעתאתוארלםתאםילגרמ

שיאינבונלכ11׃לכארבשלואבךידבעוינדאאלוילא

רמאיו12׃םילגרמךידבעויהאלונחנאםינכונחנדחא

ורמאיו13׃תוארלםתאבץראהתורעיכאלםהלא

ןענכץראבדחאשיאינבונחנאםיחאךידבערשעםינש
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םהלארמאיו14׃ונניאדחאהוםויהוניבאתאןטקההנהו

15׃םתאםילגרמרמאלםכלאיתרבדרשאאוהףסוי

םכיחאאובבםאיכהזמואצתםאהערפיחונחבתתאזב

םתאוםכיחאתאחקיודחאםכמוחלש16׃הנהןטקה

הערפיחאלםאוםכתאתמאהםכירבדונחביוורסאה

׃םימיתשלשרמשמלאםתאףסאיו17׃םתאםילגרמיכ

תאויחוושעתאזישילשהםויבףסויםהלארמאיו18

רסאידחאםכיחאםתאםינכםא19׃אריינאםיהלאה

׃םכיתבןובעררבשואיבהוכלםתאוםכרמשמתיבב

אלוםכירבדונמאיוילאואיבתןטקהםכיחאתאו20

םימשאלבאויחאלאשיאורמאיו21׃ןכושעיוותומת

ונילאוננחתהבושפנתרצוניאררשאוניחאלעונחנא

ןבוארןעיו22׃תאזההרצהונילאהאבןכלעונעמשאלו

דליבואטחתלארמאלםכילאיתרמאאולהרמאלםתא

יכועדיאלםהו23׃שרדנהנהומדםגוםתעמשאלו

בשיוךביוםהילעמבסיו24׃םתניבץילמהיכףסויעמש

ותארסאיוןועמשתאםתאמחקיוםהלארבדיוםהלא

בישהלורבםהילכתאואלמיוףסויוציו25׃םהיניעל

םהלשעיוךרדלהדצםהלתתלווקשלאשיאםהיפסכ

27׃םשמוכליוםהירמחלעםרבשתאואשיו26׃ןכ

אריוןולמבורמחלאופסמתתלוקשתאדחאהחתפיו

ויחאלארמאיו28׃ותחתמאיפבאוההנהוופסכתא

שיאודרחיוםבלאציויתחתמאבהנהםגויפסכבשוה

לאואביו29׃ונלםיהלאהשעתאזהמרמאלויחאלא

םתאתרקהלכתאולודיגיוןענכהצראםהיבאבקעי

ונתאןתיותושקונתאץראהינדאשיאהרבד30׃רמאל

ונייהאלונחנאםינכוילארמאנו31׃ץראהתאםילגרמכ

דחאהוניבאינבםיחאונחנארשעםינש32׃םילגרמ

ונילארמאיו33׃ןענכץראבוניבאתאםויהןטקהוונניא

דחאהםכיחאםתאםינכיכעדאתאזבץראהינדאשיאה

תאואיבהו34׃וכלווחקםכיתבןובערתאויתאוחינה

םינכיכםתאםילגרמאליכהעדאוילאןטקהםכיחא

םהיהיו35׃ורחסתץראהתאוםכלןתאםכיחאתאםתא

תאואריווקשבופסכרורצשיאהנהוםהיקשםיקירמ

םהלארמאיו36׃וארייוםהיבאוהמהםהיפסכתוררצ

תאוונניאןועמשוונניאףסויםתלכשיתאםהיבאבקעי

ויבאלאןבואררמאיו37׃הנלכויהילעוחקתןמינב

ותאהנתךילאונאיבאאלםאתימתינבינשתארמאל

םכמעינבדריאלרמאיו38׃ךילאונבישאינאוידילע

רשאךרדבןוסאוהארקוראשנודבלאוהותמויחאיכ

Sheol)׃הלואשןוגיביתבישתאםתדרוהוהבוכלת h7585)

תאלכאלולכרשאכיהיו2׃ץראבדבכבערהו43

ובשםהיבאםהילארמאיוםירצממואיבהרשארבשה

דעהרמאלהדוהיוילארמאיו3׃לכאטעמונלורבש

׃םכתאםכיחאיתלבינפוארתאלרמאלשיאהונבדעה

׃לכאךלהרבשנוהדרנונתאוניחאתאחלשמךשיםא4

אלונילארמאשיאהיכדרנאלחלשמךניאםאו5

המללארשירמאיו6׃םכתאםכיחאיתלבינפוארת

לואשורמאיו7׃חאםכלדועהשיאלדיגהלילםתערה

שיהיחםכיבאדועהרמאלונתדלומלוונלשיאהלאש

יכעדנעודיההלאהםירבדהיפלעולדגנוחאםכל

לארשילאהדוהירמאיו8׃םכיחאתאודירוהרמאי

םגתומנאלוהיחנוהכלנוהמוקנויתארענההחלשויבא

ונשקבתידימונברעאיכנא9׃ונפטםגהתאםגונחנא

לכךליתאטחוךינפלויתגצהוךילאויתאיבהאלםא

׃םימעפהזונבשהתעיכונהמהמתהאלוליכ10׃םימיה

ושעתאזאופאןכםאםהיבאלארשיםהלארמאיו11

טעמהחנמשיאלודירוהוםכילכבץראהתרמזמוחק

ףסכו12׃םידקשוםינטבטלותאכנשבדטעמוירצ

םכיתחתמאיפבבשומהףסכהתאוםכדיבוחקהנשמ

וחקםכיחאתאו13׃אוההגשמילואםכדיבובישת

םימחרםכלןתיידשלאו14׃שיאהלאובושומוקו

ינאוןימינבתאורחאםכיחאתאםכלחלשושיאהינפל

החנמהתאםישנאהוחקיו15׃יתלכשיתלכשרשאכ

ודריוומקיוןמינבתאוםדיבוחקלףסכהנשמותאזה

ןימינבתאםתאףסויאריו16׃ףסויינפלודמעיוםירצמ

חבטוהתיבהםישנאהתאאבהותיבלערשאלרמאיו

שעיו17׃םירהצבםישנאהולכאייתאיכןכהוחבט

התיבםישנאהתאשיאהאביוףסוירמארשאכשיאה

לעורמאיוףסויתיבואבוהיכםישנאהוארייו18׃ףסוי

םיאבומונחנאהלחתבוניתחתמאבבשהףסכהרבד

םידבעלונתאתחקלוונילעלפנתהלוונילעללגתהל

ורבדיוףסויתיבלערשאשיאהלאושגיו19׃ונירמחתאו

הלחתבונדרידריינדאיבורמאיו20׃תיבהחתפוילא

תאהחתפנוןולמהלאונאביכיהיו21׃לכארבשל
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ולקשמבונפסכותחתמאיפבשיאףסכהנהווניתחתמא

לכארבשלונדיבונדרוהרחאףסכו22׃ונדיבותאבשנו

םולשרמאיו23׃וניתחתמאבונפסכםשימונעדיאל

ןומטמםכלןתנםכיבאיהלאוםכיהלאואריתלאםכל

׃ןועמשתאםהלאאצויוילאאבםכפסכםכיתחתמאב

וצחריוםימןתיוףסויהתיבםישנאהתאשיאהאביו24

דעהחנמהתאוניכיו25׃םהירמחלאופסמןתיוםהילגר

אביו26׃םחלולכאיםשיכועמשיכםירהצבףסויאוב

התיבהםדיברשאהחנמהתאולואיביוהתיבהףסוי

םולשהרמאיוםולשלםהללאשיו27׃הצראולווחתשיו

םולשורמאיו28׃יחונדועהםתרמארשאןקזהםכיבא

ויניעאשיו29׃וחתשיוודקיויחונדועוניבאלךדבעל

ןטקהםכיחאהזהרמאיוומאןבויחאןימינבתאאריו

רהמיו30׃ינבךנחיםיהלארמאיוילאםתרמארשא

אביותוכבלשקביוויחאלאוימחרורמכניכףסוי

רמאיוקפאתיואציווינפץחריו31׃המשךביוהרדחה

םירצמלוםדבלםהלוודבלולומישיו32׃םחלומיש

תאלכאלםירצמהןולכויאליכםדבלותאםילכאה

וינפלובשיו33׃םירצמלאוההבעותיכםחלםירבעה

שיאםישנאהוהמתיוותרעצכריעצהוותרכבכרכבה

תאשמברתוםהלאוינפתאמתאשמאשיו34׃והערלא

׃ומעורכשיוותשיותודישמחםלכתאשממןמינב

תחתמאתאאלמרמאלותיבלערשאתאוציו44

יפבשיאףסכםישותאשןולכוירשאכלכאםישנאה

תחתמאיפבםישתףסכהעיבגיעיבגתאו2׃ותחתמא

3׃רבדרשאףסוירבדכשעיוורבשףסכתאוןטקה

ואציםה4׃םהירמחוהמהוחלשםישנאהורוארקבה

םוקותיבלערשאלרמאףסויווקיחרהאלריעהתא

םתמלשהמלםהלאתרמאוםתגשהוםישנאהירחאףדר

אוהוובינדאהתשירשאהזאולה5׃הבוטתחתהער

רבדיוםגשיו6׃םתישערשאםתערהובשחנישחנ

רבדיהמלוילאורמאיו7׃הלאהםירבדהתאםהלא

רבדכתושעמךידבעלהלילחהלאהםירבדכינדא

ךילאונבישהוניתחתמאיפבונאצמרשאףסכןה8׃הזה

רשא9׃בהזואףסכךינדאתיבמבנגנךיאוןענכץראמ

׃םידבעלינדאלהיהנונחנאםגותמוךידבעמותאאצמי

ותאאצמירשאאוהןכםכירבדכהתעםגרמאיו10

שיאודרויוורהמיו11׃םיקנויהתםתאודבעילהיהי

שפחיו12׃ותחתמאשיאוחתפיוהצראותחתמאתא

׃ןמינבתחתמאבעיבגהאצמיוהלכןטקבולחהלודגב

׃הריעהובשיוורמחלעשיאסמעיוםתלמשוערקיו13

ולפיוםשונדועאוהוףסויהתיבויחאוהדוהיאביו14

רשאהזההשעמההמףסויםהלרמאיו15׃הצראוינפל

16׃ינמכרשאשיאשחנישחניכםתעדיאולהםתישע

קדטצנהמורבדנהמינדאלרמאנהמהדוהירמאיו

םגינדאלםידבעוננהךידבעןועתאאצמםיהלאה

ילהלילחרמאיו17׃ודיבעיבגהאצמנרשאםגונחנא

ילהיהיאוהודיבעיבגהאצמנרשאשיאהתאזתושעמ

הדוהיוילאשגיו18׃םכיבאלאםולשלולעםתאודבע

רחילאוינדאינזאברבדךדבעאנרבדיינדאיברמאיו

וידבעתאלאשינדא19׃הערפכךומכיכךדבעבךפא

באונלשיינדאלארמאנו20׃חאואבאםכלשיהרמאל

ומאלודבלאוהרתויותמויחאוןטקםינקזדליוןקז

המישאוילאוהדרוהךידבעלארמאתו21׃ובהאויבאו

תאבזעלרענהלכויאלינדאלארמאנו22׃וילעיניע

אלםאךידבעלארמאתו23׃תמוויבאתאבזעוויבא

יהיו24׃ינפתוארלןופסתאלםכתאןטקהםכיחאדרי

רמאיו25׃ינדאירבדתאולדגנויבאךדבעלאונילעיכ

תדרללכונאלרמאנו26׃לכאטעמונלורבשובשוניבא

ינפתוארללכונאליכונדריוונתאןטקהוניחאשיםא

יבאךדבערמאיו27׃ונתאונניאןטקהוניחאושיאה

אציו28׃יתשאילהדליםינשיכםתעדיםתאונילא

׃הנהדעויתיאראלוףרטףרטךארמאויתאמדחאה

םתדרוהוןוסאוהרקוינפםעמהזתאםגםתחקלו29

Sheol)׃הלאשהערביתבישתא h7585)30לאיאבכהתעו

31׃ושפנבהרושקושפנוונתאונניארענהויבאךדבע

תבישתאךידבעודירוהותמורענהןיאיכותוארכהיהו

Sheol)׃הלאשןוגיבוניבאךדבע h7585)32ברעךדבעיכ

יתאטחוךילאונאיבאאלםארמאליבאםעמרענהתא

רענהתחתךדבעאנבשיהתעו33׃םימיהלכיבאל

לאהלעאךיאיכ34׃ויחאםעלעירענהוינדאלדבע

׃יבאתאאצמירשאערבהאראןפיתאונניארענהויבא

ארקיווילעםיבצנהלכלקפאתהלףסוילכיאלו45

ףסויעדותהבותאשיאדמעאלוילעמשיאלכואיצוה
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עמשיוםירצמועמשיויכבבולקתאןתיו2׃ויחאלא

יבאדועהףסויינאויחאלאףסוירמאיו3׃הערפתיב

רמאיו4׃וינפמולהבניכותאתונעלויחאולכיאלויח

םכיחאףסויינארמאיוושגיוילאאנושגויחאלאףסוי

רחילאוובצעתלאהתעו5׃המירצמיתאםתרכמרשא

םיהלאינחלשהיחמליכהנהיתאםתרכמיכםכיניעב

שמחדועוץראהברקבבערהםיתנשהזיכ6׃םכינפל

םכינפלםיהלאינחלשיו7׃ריצקושירחןיארשאםינש

׃הלדגהטילפלםכלתויחהלוץראבתיראשםכלםושל

ינמישיוםיהלאהיכהנהיתאםתחלשםתאאלהתעו8

׃םירצמץראלכבלשמוותיבלכלןודאלוהערפלבאל

ףסויךנברמאהכוילאםתרמאויבאלאולעוורהמ9

10׃דמעתלאילאהדרםירצמלכלןודאלםיהלאינמש

ךינבינבוךינבוהתאילאבורקתייהוןשגץראבתבשיו

יכםשךתאיתלכלכו11׃ךלרשאלכוךרקבוךנאצו

׃ךלרשאלכוךתיבוהתאשרותןפבערםינששמחדוע

רבדמהיפיכןימינביחאיניעותוארםכיניעהנהו12

תאוםירצמבידובכלכתאיבאלםתדגהו13׃םכילא

14׃הנהיבאתאםתדרוהוםתרהמוםתיאררשאלכ

׃ויראוצלעהכבןמינבוךביוויחאןמינביראוצלעלפיו

ויחאורבדןכירחאוםהילעךביוויחאלכלקשניו15

ףסוייחאואברמאלהערפתיבעמשנלקהו16׃ותא

לאהערפרמאיו17׃וידבעיניעבוהערפיניעבבטייו

וכלוםכריעבתאונעטושעתאזךיחאלארמאףסוי

ואבוםכיתבתאוםכיבאתאוחקו18׃ןענכהצראואב

בלחתאולכאוםירצמץראבוטתאםכלהנתאוילא

םירצמץראמםכלוחקושעתאזהתיוצהתאו19׃ץראה

20׃םתאבוםכיבאתאםתאשנוםכישנלוםכפטלתולגע

םכלםירצמץראלכבוטיכםכילכלעסחתלאםכניעו

לעתולגעףסויםהלןתיולארשיינבןכושעיו21׃אוה

שיאלןתנםלכל22׃ךרדלהדצםהלןתיוהערפיפ

תפלחשמחוףסכתואמשלשןתנןמינבלותלמשתופלח

בוטמםיאשנםירמחהרשעתאזכחלשויבאלו23׃תלמש

׃ךרדלויבאלןוזמוםחלורבתאשנתנתארשעוםירצמ

׃ךרדבוזגרתלאםהלארמאיווכליוויחאתאחלשיו24

׃םהיבאבקעילאןענכץראואביוםירצממולעיו25

ץראלכבלשמאוהיכויחףסוידוערמאלולודגיו26

תאוילאורבדיו27׃םהלןימאהאליכובלגפיוםירצמ

רשאתולגעהתאאריוםהלארבדרשאףסויירבדלכ

רמאיו28׃םהיבאבקעיחוריחתוותאתאשלףסויחלש

׃תומאםרטבונאראוהכלאיחינבףסוידועברלארשי

חבזיועבשהראבאביוולרשאלכולארשיעסיו46

לארשילםיהלארמאיו2׃קחציויבאיהלאלםיחבז

רמאיו3׃יננהרמאיובקעיבקעירמאיוהלילהתארמב

יכהמירצמהדרמאריתלאךיבאיהלאלאהיכנא

יכנאוהמירצמךמעדראיכנא4׃םשךמישאלודגיוגל

בקעיםקיו5׃ךיניעלעודיתישיףסויוהלעםגךלעא

םפטתאוםהיבאבקעיתאלארשיינבואשיועבשראבמ

6׃ותאתאשלהערפחלשרשאתולגעבםהישנתאו

ןענכץראבושכררשאםשוכרתאוםהינקמתאוחקיו

וינבינבווינב7׃ותאוערזלכובקעיהמירצמואביו

8׃המירצמותאאיבהוערזלכווינבתונבוויתנבותא

רכבוינבובקעיהמירצמםיאבהלארשיינבתומשהלאו

׃ימרכוןורצחואולפוךונחןבוארינבו9׃ןבוארבקעי

ןבלואשורחצוןיכיודהאוןימיולאומיןועמשינבו10

הדוהיינבו12׃יררמותהקןושרגיולינבו11׃תינענכה

ןענכץראבןנואורעתמיוחרזוץרפוהלשוןנואורע

הופועלותרכששיינבו13׃לומחוןורצחץרפינבויהיו

הלא15׃לאלחיוןולאודרסןלובזינבו14׃ןורמשובויו

ותבהנידתאוםראןדפבבקעילהדלירשאהאלינב

יגחוןויפצדגינבו16׃שלשוםישלשויתונבווינבשפנלכ

הושיוהנמירשאינבו17׃ילאראוידוראוירעןבצאוינוש

׃לאיכלמורבחהעירבינבוםתחאחרשוהעירבויושיו

תאדלתוותבהאללןבלןתנרשאהפלזינבהלא18

בקעיתשאלחרינב19׃שפנהרשעששבקעילהלא

הדלירשאםירצמץראבףסוילדלויו20׃ןמינבוףסוי

21׃םירפאתאוהשנמתאןאןהכערפיטופתבתנסאול

םיפמשארויחאןמענוארגלבשאורכבועלבןמינבינבו

שפנלכבקעילדלירשאלחרינבהלא22׃דראוםיפחו

לאצחיילתפנינבו24׃םישחןדינבו23׃רשעהעברא

לחרלןבלןתנרשאההלבינבהלא25׃םלשורציוינוגו

שפנהלכ26׃העבששפנלכבקעילהלאתאדלתוותב

בקעיינבישנדבלמוכרייאציהמירצמבקעילהאבה

םירצמבולדלירשאףסויינבו27׃ששוםישששפנלכ

׃םיעבשהמירצמהאבהבקעיתיבלשפנהלכםינששפנ
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הנשגוינפלתרוהלףסוילאוינפלחלשהדוהיתאו28

תארקללעיוותבכרמףסוירסאיו29׃ןשגהצראואביו

לעךביוויראוצלעלפיווילאאריוהנשגויבאלארשי

םעפההתומאףסוילאלארשירמאיו30׃דועויראוצ

לאףסוירמאיו31׃יחךדועיכךינפתאיתוארירחא

וילאהרמאוהערפלהדיגאוהלעאויבאתיבלאוויחא

םישנאהו32׃ילאואבןענכץראברשאיבאתיבויחא

םהלרשאלכוםרקבוםנאצוויההנקמישנאיכןאציער

׃םכישעמהמרמאוהערפםכלארקייכהיהו33׃ואיבה

התעדעוונירוענמךידבעויההנקמישנאםתרמאו34

תבעותיכןשגץראבובשתרובעבוניתבאםגונחנאםג

׃ןאצהערלכםירצמ

םנאצויחאויבארמאיוהערפלדגיוףסויאביו47

ץראבםנהוןענכץראמואבםהלרשאלכוםרקבו

ינפלםגציוםישנאהשמחחקלויחאהצקמו2׃ןשג

ורמאיוםכישעמהמויחאלאהערפרמאיו3׃הערפ

4׃וניתובאםגונחנאםגךידבעןאצהערהערפלא

ןאצלהערמןיאיכונאבץראברוגלהערפלאורמאיו

אנובשיהתעוןענכץראבבערהדבכיכךידבעלרשא

ךיבארמאלףסוילאהערפרמאיו5׃ןשגץראבךידבע

בטימבאוהךינפלםירצמץרא6׃ךילאואבךיחאו

םאוןשגץראבובשיךיחאתאוךיבאתאבשוהץראה

7׃ילרשאלעהנקמירשםתמשוליחישנאםבשיותעדי

ךרביוהערפינפלוהדמעיוויבאבקעיתאףסויאביו

ינשימיהמכבקעילאהערפרמאיו8׃הערפתאבקעי

םישלשירוגמינשימיהערפלאבקעירמאיו9׃ךייח

תאוגישהאלוייחינשימיויהםיערוטעמהנשתאמו

תאבקעיךרביו10׃םהירוגמימיביתבאייחינשימי

תאוויבאתאףסויבשויו11׃הערפינפלמאציוהערפ

ץראבץראהבטימבםירצמץראבהזחאםהלןתיוויחא

ויבאתאףסוילכלכיו12׃הערפהוצרשאכססמער

ןיאםחלו13׃ףטהיפלםחלויבאתיבלכתאוויחאתאו

ץראוםירצמץראהלתודאמבערהדבכיכץראהלכב

אצמנהףסכהלכתאףסויטקליו14׃בערהינפמןענכ

אביוםירבשםהרשארבשבןענכץראבוםירצמץראב

ץראמףסכהםתיו15׃הערפהתיבףסכהתאףסוי

רמאלףסוילאםירצמלכואביוןענכץראמוםירצמ

רמאיו16׃ףסכספאיכךדגנתומנהמלוםחלונלהבה

׃ףסכספאםאםכינקמבםכלהנתאוםכינקמובהףסוי

םחלףסויםהלןתיוףסוילאםהינקמתאואיביו17

םלהניוםירמחבורקבההנקמבוןאצההנקמבוםיסוסב

אוהההנשהםתתו18׃אוהההנשבםהנקמלכבםחלב

יכינדאמדחכנאלולורמאיותינשההנשבוילאואביו

ינפלראשנאלינדאלאהמהבההנקמוףסכהםתםא

םגךיניעלתומנהמל19׃ונתמדאוונתיוגםאיתלבינדא

היהנוםחלבונתמדאתאוונתאהנקונתמדאםגונחנא

תומנאלוהיחנוערזןתוהערפלםידבעונתמדאוונחנא

םירצמתמדאלכתאףסויןקיו20׃םשתאלהמדאהו

בערהםהלעקזחיכוהדששיאםירצמורכמיכהערפל

םירעלותאריבעהםעהתאו21׃הערפלץראהיהתו

םינהכהתמדאקר22׃והצקדעוםירצמלובגהצקמ

םקחתאולכאוהערפתאמםינהכלקחיכהנקאל

23׃םתמדאתאורכמאלןכלעהערפםהלןתנרשא

םכתמדאתאוםויהםכתאיתינקןהםעהלאףסוירמאיו

היהו24׃המדאהתאםתערזוערזםכלאההערפל

היהיתדיהעבראוהערפלתישימחםתתנותאובתב

לכאלוםכיתבברשאלוםכלכאלוהדשהערזלםכל

ונייהוינדאיניעבןחאצמנונתיחהורמאיו25׃םכפטל

הזהםויהדעקחלףסויהתאםשיו26׃הערפלםידבע

םינהכהתמדאקרשמחלהערפלםירצמתמדאלע

םירצמץראבלארשיבשיו27׃הערפלהתיהאלםדבל

בקעייחיו28׃דאמובריוורפיוהבוזחאיוןשגץראב

וייחינשבקעיימייהיוהנשהרשעעבשםירצמץראב

לארשיימיוברקיו29׃הנשתאמוםיעבראוםינשעבש

ןחיתאצמאנםאולרמאיוףסוילונבלארקיותומל

תמאודסחידמעתישעויכריתחתךדיאנםישךיניעב

ינתאשנויתבאםעיתבכשו30׃םירצמבינרבקתאנלא

׃ךרבדכהשעאיכנארמאיוםתרבקבינתרבקוםירצממ

שארלעלארשיוחתשיוולעבשיוילהעבשהרמאיו31

׃הטמה

ךיבאהנהףסוילרמאיוהלאהםירבדהירחאיהיו48

דגיו2׃םירפאתאוהשנמתאומעוינבינשתאחקיוהלח

לארשיקזחתיוךילאאבףסויךנבהנהרמאיובקעיל

הארנידשלאףסוילאבקעירמאיו3׃הטמהלעבשיו
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יננהילארמאיו4׃יתאךרביוןענכץראבזולבילא

ץראהתאיתתנוםימעלהקלךיתתנוךתיברהוךרפמ

ךינבינשהתעו5׃םלועתזחאךירחאךערזלתאזה

ילהמירצמךילאיאבדעםירצמץראבךלםידלונה

ךתדלומו6׃ילויהיןועמשוןבוארכהשנמוםירפאםה

וארקיםהיחאםשלעויהיךלםהירחאתדלוהרשא

ןענכץראבלחרילעהתמןדפמיאבבינאו7׃םתלחנב

םשהרבקאוהתרפאאבלץראתרבכדועבךרדב

ףסויינבתאלארשיאריו8׃םחלתיבאוהתרפאךרדב

ןתנרשאםהינבויבאלאףסוירמאיו9׃הלאימרמאיו

יניעו10׃םכרבאוילאאנםחקרמאיוהזבםיהלאיל

קשיווילאםתאשגיותוארללכויאלןקזמודבכלארשי

ךינפהארףסוילאלארשירמאיו11׃םהלקבחיוםהל

12׃ךערזתאםגםיהלאיתאהארההנהויתללפאל

13׃הצראויפאלוחתשיוויכרבםעמםתאףסויאצויו

לארשילאמשמונימיבםירפאתאםהינשתאףסויחקיו

חלשיו14׃וילאשגיולארשיןימימולאמשבהשנמתאו

תאוריעצהאוהוםירפאשארלעתשיוונימיתאלארשי

׃רוכבההשנמיכוידיתאלכשהשנמשארלעולאמש

יתבאוכלהתהרשאםיהלאהרמאיוףסויתאךרביו15

דעידועמיתאהערהםיהלאהקחציוםהרבאוינפל

תאךרביערלכמיתאלאגהךאלמה16׃הזהםויה

וגדיוקחציוםהרבאיתבאםשוימשםהבארקיוםירענה

ונימידיויבאתישייכףסויאריו17׃ץראהברקבברל

התאריסהלויבאדיךמתיוויניעבעריוםירפאשארלע

לאףסוירמאיו18׃השנמשארלעםירפאשארלעמ

19׃ושארלעךנימיםישרכבההזיכיבאןכאלויבא

םעלהיהיאוהםגיתעדיינביתעדירמאיוויבאןאמיו

היהיוערזוונממלדגיןטקהויחאםלואולדגיאוהםגו

ךרביךברומאלאוההםויבםכרביו20׃םיוגהאלמ

תאםשיוהשנמכוםירפאכםיהלאךמשירמאללארשי

יכנאהנהףסוילאלארשירמאיו21׃השנמינפלםירפא

׃םכיתבאץראלאםכתאבישהוםכמעםיהלאהיהותמ

דימיתחקלרשאךיחאלעדחאםכשךליתתנינאו22

׃יתשקבויברחבירמאה

םכלהדיגאוופסאהרמאיווינבלאבקעיארקיו49

ועמשווצבקה2׃םימיהתירחאבםכתאארקירשאתא

התאירכבןבואר3׃םכיבאלארשילאועמשובקעיינב

לאםימכזחפ4׃זערתיותאשרתיינואתישארויחכ

5׃הלעיעוציתללחזאךיבאיבכשמתילעיכרתות

אבתלאםדסב6׃םהיתרכמסמחילכםיחאיולוןועמש

םנצרבושיאוגרהםפאביכידבכדחתלאםלהקבישפנ

םקלחאהתשקיכםתרבעוזעיכםפארורא7׃רושורקע

ךיחאךודויהתאהדוהי8׃לארשיבםציפאובקעיב

הירארוג9׃ךיבאינבךלווחתשיךיביאףרעבךדי

ימאיבלכוהיראכץברערכתילעינבףרטמהדוהי

וילגרןיבמקקחמוהדוהימטבשרוסיאל10׃ונמיקי

הריעןפגלירסא11׃םימעתהקיולוהלישאבייכדע

׃התוסםיבנעםדבוושבלןייבסבכונתאינבהקרשלו

ףוחלןלובז13׃בלחמםינשןבלוןיימםיניעילילכח12

רכששי14׃ןדיצלעותכריותוינאףוחלאוהוןכשיםימי

בוטיכהחנמאריו15׃םיתפשמהןיבץברםרגרמח

16׃דבעסמליהיולבסלומכשטיוהמעניכץראהתאו

ילעשחנןדיהי17׃לארשייטבשדחאכומעןידיןד

׃רוחאובכרלפיוסוסיבקעךשנהחראילעןפיפשךרד

דגיאוהוונדוגידודגדג19׃הוהייתיוקךתעושיל18

21׃ךלמינדעמןתיאוהוומחלהנמשרשאמ20׃בקע

ףסויתרפןב22׃רפשירמאןתנההחלשהליאילתפנ

וברווהררמיו23׃רושילעהדעצתונבןיעילעתרפןב

יערזוזפיוותשקןתיאבבשתו24׃םיצחילעבוהמטשיו

לאמ25׃לארשיןבאהערםשמבקעיריבאידימוידי

תכרבלעמםימשתכרבךכרביוידשתאוךרזעיוךיבא

ךיבאתכרב26׃םחרוםידשתכרבתחתתצברםוהת

שארלןייהתםלועתעבגתואתדעירוהתכרבלעורבג

רקבבףרטיבאזןימינב27׃ויחאריזנדקדקלוףסוי

לארשייטבשהלאלכ28׃ללשקלחיברעלודעלכאי

שיאםתואךרביוםהיבאםהלרבדרשאתאזורשעםינש

םהלארמאיוםתואוציו29׃םתאךרבותכרבכרשא

רשאהרעמהלאיתבאלאיתאורבקימעלאףסאנינא

הלפכמההדשברשאהרעמב30׃יתחהןורפעהדשב

תאםהרבאהנקרשאןענכץראבארממינפלערשא

תאורבקהמש31׃רבקתזחאליתחהןרפעתאמהדשה

הקברתאוקחציתאורבקהמשותשאהרשתאוםהרבא

הרעמהוהדשההנקמ32׃האלתאיתרבקהמשוותשא
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ףסאיווינבתאתוצלבקעילכיו33׃תחינבתאמוברשא

׃וימעלאףסאיועוגיוהטמהלאוילגר

2׃ולקשיווילעךביוויבאינפלעףסוילפיו50

וטנחיוויבאתאטנחלםיאפרהתאוידבעתאףסויוציו

ןכיכםויםיעבראולואלמיו3׃לארשיתאםיאפרה

4׃םויםיעבשםירצמותאוכביוםיטנחהימיואלמי

םארמאלהערפתיבלאףסוירבדיוותיכבימיורבעיו

5׃רמאלהערפינזאבאנורבדםכיניעבןחיתאצמאנ

יתירכרשאירבקבתמיכנאהנהרמאלינעיבשהיבא

הרבקאואנהלעאהתעוינרבקתהמשןענכץראביל

ךיבאתארבקוהלעהערפרמאיו6׃הבושאויבאתא

ותאולעיוויבאתארבקלףסוילעיו7׃ךעיבשהרשאכ

לכו8׃םירצמץראינקזלכוותיבינקזהערפידבעלכ

ובזעםרקבוםנאצוםפטקרויבאתיבוויחאוףסויתיב

הנחמהיהיוםישרפםגבכרםגומעלעיו9׃ןשגץראב

ןדריהרבעברשאדטאהןרגדעואביו10׃דאמדבכ

לבאויבאלשעיודאמדבכולודגדפסמםשודפסיו

ןרגבלבאהתאינענכהץראהבשויאריו11׃םימיתעבש

המשארקןכלעםירצמלהזדבכלבאורמאיודטאה

ןכולוינבושעיו12׃ןדריהרבעברשאםירצמלבא

ותאורבקיוןענכהצראוינבותאואשיו13׃םוצרשאכ

הדשהתאםהרבאהנקרשאהלפכמההדשתרעמב

בשיו14׃ארממינפלעיתחהןרפעתאמרבקתזחאל

תארבקלותאםילעהלכוויחאואוההמירצמףסוי

תמיכףסוייחאואריו15׃ויבאתאורבקירחאויבא

לכתאונלבישיבשהוףסויונמטשיולורמאיוםהיבא

ךיבארמאלףסוילאווציו16׃ותאונלמגרשאהערה

אנאשאנאףסוילורמאתהכ17׃רמאלותומינפלהוצ

עשפלאנאשהתעוךולמגהעריכםתאטחוךיחאעשפ

םגוכליו18׃וילאםרבדבףסויךביוךיבאיהלאידבע

רמאיו19׃םידבעלךלוננהורמאיווינפלולפיוויחא

םתאו20׃ינאםיהלאתחתהיכואריתלאףסויםהלא

םויכהשעןעמלהבטלהבשחםיהלאהערילעםתבשח

לכלכאיכנאואריתלאהתעו21׃ברםעתיחהלהזה

בשיו22׃םבללערבדיוםתואםחניוםכפטתאוםכתא

׃םינשרשעוהאמףסוייחיוויבאתיבואוהםירצמבףסוי

השנמןבריכמינבםגםישלשינבםירפאלףסויאריו23

תמיכנאויחאלאףסוירמאיו24׃ףסוייכרבלעודלי

תאזהץראהןמםכתאהלעהוםכתאדקפידקפםיהלאו

25׃בקעילוקחצילםהרבאלעבשנרשאץראהלא

םיהלאדקפידקפרמאללארשיינבתאףסויעבשיו

האמןבףסויתמיו26׃הזמיתמצעתאםתלעהוםכתא

׃םירצמבןוראבםשייוותאוטנחיוםינשרשעו
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תומש
בקעיתאהמירצמםיאבהלארשיינבתומשהלאו1

רכששי3׃הדוהיויולןועמשןבואר2׃ואבותיבושיא

שפנלכיהיו5׃רשאודגילתפנוןד4׃ןמינבוןלובז

תמיו6׃םירצמבהיהףסויושפנםיעבשבקעיךרייאצי

ורפלארשיינבו7׃אוההרודהלכוויחאלכוףסוי

8׃םתאץראהאלמתודאמדאמבומצעיוובריווצרשיו

9׃ףסויתאעדיאלרשאםירצמלעשדחךלמםקיו

10׃ונממםוצעוברלארשיינבםעהנהומעלארמאיו

המחלמהנארקתיכהיהוהבריןפולהמכחתנהבה

׃ץראהןמהלעוונבםחלנווניאנשלעאוהםגףסונו

ןביוםתלבסבותנעןעמלםיסמירשוילעומישיו11

רשאכו12׃ססמערתאוםתפתאהערפלתונכסמירע

13׃לארשיינבינפמוצקיוץרפיןכוהבריןכותאונעי

תאוררמיו14׃ךרפבלארשיינבתאםירצמודבעיו

הדשבהדבעלכבוםינבלבורמחבהשקהדבעבםהייח

ךלמרמאיו15׃ךרפבםהבודבערשאםתדבעלכתא

םשוהרפשתחאהםשרשאתירבעהתדלימלםירצמ

ןתיארותוירבעהתאןכדליברמאיו16׃העופתינשה

׃היחואיהתבםאוותאןתמהואוהןבםאםינבאהלע

רבדרשאכושעאלוםיהלאהתאתדלימהןאריתו17

ךלמארקיו18׃םידליהתאןייחתוםירצמךלמןהילא

הזהרבדהןתישעעודמןהלרמאיותדלימלםירצמ

יכהערפלאתדלימהןרמאתו19׃םידליהתאןייחתו

אובתםרטבהנהתויחיכתירבעהתירצמהםישנכאל

בריותדלימלםיהלאבטייו20׃ודליותדלימהןהלא

םיהלאהתאתדלימהוארייכיהיו21׃דאמומצעיוםעה

ןבהלכרמאלומעלכלהערפוציו22׃םיתבםהלשעיו

׃ןויחתתבהלכווהכילשתהראיהדוליה

השאהרהתו2׃יולתבתאחקיויולתיבמשיאךליו2

׃םיחריהשלשוהנפצתואוהבוטיכותאארתוןבדלתו

הרמחתואמגתבתולחקתווניפצהדועהלכיאלו3

תפשלעףוסבםשתודליהתאהבםשתותפזבורמחב

5׃ולהשעיהמהעדלקחרמותחאבצתתו4׃ראיה

דילעתכלההיתרענוראיהלעץחרלהערפתבדרתו

התמאתאחלשתוףוסהךותבהבתהתאארתוראיה

הכברענהנהודליהתאוהארתוחתפתו6׃החקתו

ותחארמאתו7׃הזםירבעהידלימרמאתווילעלמחתו

תירבעהןמתקנימהשאךליתארקוךלאההערפתבלא

ךלתויכלהערפתבהלרמאתו8׃דליהתאךלקניתו

הערפתבהלרמאתו9׃דליהםאתאארקתוהמלעה

ךרכשתאןתאינאוילוהקניהוהזהדליהתאיכיליה

תבלוהאבתודליהלדגיו10׃והקינתודליההשאהחקתו

םימהןמיכרמאתוהשמומשארקתוןבלהליהיוהערפ

ויחאלאאציוהשמלדגיוםההםימיביהיו11׃והתישמ

׃ויחאמירבעשיאהכמירצמשיאאריוםתלבסבאריו

והנמטיוירצמהתאךיושיאןיאיכאריוהכוהכןפיו12

םיצנםירבעםישנאינשהנהוינשהםויבאציו13׃לוחב

שיאלךמשימרמאיו14׃ךערהכתהמלעשרלרמאיו

תאתגרהרשאכרמאהתאינגרהלהונילעטפשורש

עמשיו15׃רבדהעדונןכארמאיוהשמארייוירצמה

השמחרביוהשמתאגרהלשקביוהזהרבדהתאהערפ

ןהכלו16׃ראבהלעבשיוןידמץראבבשיוהערפינפמ

םיטהרהתאהנאלמתוהנלדתוהנאבתותונבעבשןידמ

םקיוםושרגיוםיערהואביו17׃ןהיבאןאצתוקשהל

ןהיבאלאוערלאהנאבתו18׃םנאצתאקשיוןעשויוהשמ

ירצמשיאןרמאתו19׃םויהאבןתרהמעודמרמאיו

׃ןאצהתאקשיוונלהלדהלדםגוםיערהדימונליצה

ןארקשיאהתאןתבזעהזהמלויאוויתנבלארמאיו20

תאןתיושיאהתאתבשלהשמלאויו21׃םחללכאיוול

יכםשרגומשתאארקיוןבדלתו22׃השמלותבהרפצ

םההםיברהםימיביהיו23׃הירכנץראביתייהרגרמא

וקעזיוהדבעהןמלארשיינבוחנאיוםירצמךלמתמיו

םיהלאעמשיו24׃הדבעהןמםיהלאהלאםתעושלעתו

קחציתאםהרבאתאותירבתאםיהלארכזיוםתקאנתא

׃םיהלאעדיולארשיינבתאםיהלאאריו25׃בקעיתאו

גהניוןידמןהכונתחורתיןאצתאהערהיההשמו3

׃הברחםיהלאהרהלאאביורבדמהרחאןאצהתא

אריוהנסהךותמשאתבלבוילאהוהיךאלמאריו2

השמרמאיו3׃לכאונניאהנסהושאברעבהנסההנהו

רעביאלעודמהזהלדגההארמהתאהאראואנהרסא

םיהלאוילאארקיותוארלרסיכהוהיאריו4׃הנסה

לארמאיו5׃יננהרמאיוהשמהשמרמאיוהנסהךותמ
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התארשאםוקמהיכךילגרלעמךילענלשםלהברקת

ךיבאיהלאיכנארמאיו6׃אוהשדקתמדאוילעדמוע

וינפהשמרתסיובקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלא

יתיארהארהוהירמאיו7׃םיהלאהלאטיבהמארייכ

ינפמיתעמשםתקעצתאוםירצמברשאימעינעתא

םירצמדימוליצהלדראו8׃ויבאכמתאיתעדייכוישגנ

ץראלאהבחרוהבוטץראלאאוההץראהןמותלעהלו

יזרפהוירמאהויתחהוינענכהםוקמלאשבדובלחתבז

האבלארשיינבתקעצהנההתעו9׃יסוביהויוחהו

10׃םתאםיצחלםירצמרשאץחלהתאיתיארםגוילא

לארשיינבימעתאאצוהוהערפלאךחלשאוהכלהתעו

ךלאיכיכנאימםיהלאהלאהשמרמאיו11׃םירצממ

רמאיו12׃םירצממלארשיינבתאאיצואיכוהערפלא

ךאיצוהבךיתחלשיכנאיכתואהךלהזוךמעהיהאיכ

13׃הזהרההלעםיהלאהתאןודבעתםירצממםעהתא

לארשיינבלאאביכנאהנהםיהלאהלאהשמרמאיו

ילורמאוםכילאינחלשםכיתובאיהלאםהליתרמאו

היהאהשמלאםיהלארמאיו14׃םהלארמאהמומשהמ

ינחלשהיהאלארשיינבלרמאתהכרמאיוהיהארשא

ינבלארמאתהכהשמלאםיהלאדוערמאיו15׃םכילא

קחצייהלאםהרבאיהלאםכיתבאיהלאהוהילארשי

רדלירכזהזוםלעלימשהזםכילאינחלשבקעייהלאו

הוהיםהלאתרמאולארשיינקזתאתפסאוךל16׃רד

בקעיוקחציםהרבאיהלאילאהארנםכיתבאיהלא

׃םירצמבםכליושעהתאוםכתאיתדקפדקפרמאל

ינענכהץראלאםירצמינעמםכתאהלעארמאו17

בלחתבזץראלאיסוביהויוחהויזרפהוירמאהויתחהו

ךלמלאלארשיינקזוהתאתאבוךלקלועמשו18׃שבדו

ונילעהרקנםיירבעהיהלאהוהיוילאםתרמאוםירצמ

הוהילהחבזנורבדמבםימיתשלשךרדאנהכלנהתעו

םירצמךלמםכתאןתיאליכיתעדיינאו19׃וניהלא

תאיתיכהוידיתאיתחלשו20׃הקזחדיבאלוךלהל

חלשיןכירחאווברקבהשעארשאיתאלפנלכבםירצמ

יכהיהוםירצמיניעבהזהםעהןחתאיתתנו21׃םכתא

תרגמוהתנכשמהשאהלאשו22׃םקירוכלתאלןוכלת

לעוםכינבלעםתמשותלמשובהזילכוףסכילכהתיב

׃םירצמתאםתלצנוםכיתנב

ילקבועמשיאלוילונימאיאלןהורמאיוהשמןעיו4

הזמהוהיוילארמאיו2׃הוהיךילאהארנאלורמאייכ

והכילשיוהצראוהכילשהרמאיו3׃הטמרמאיוךדיב

לאהוהירמאיו4׃וינפמהשמסניושחנליהיוהצרא

יהיוובקזחיוודיחלשיוובנזבזחאוךדיחלשהשמ

יהלאהוהיךילאהארניכונימאיןעמל5׃ופכבהטמל

רמאיו6׃בקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלאםתבא

האצויווקיחבודיאביוךקיחבךדיאנאבהדועולהוהי

ךקיחלאךדיבשהרמאיו7׃גלשכתערצמודיהנהו

8׃ורשבכהבשהנהווקיחמהאצויווקיחלאודיבשיו

ןושארהתאהלקלועמשיאלוךלונימאיאלםאהיהו

םגונימאיאלםאהיהו9׃ןורחאהתאהלקלונימאהו

ימיממתחקלוךלקלןועמשיאלוהלאהתותאהינשל

ראיהןמחקתרשאםימהויהוהשביהתכפשוראיה

אלינדאיבהוהילאהשמרמאיו10׃תשביבםדלויהו

ךרבדזאמםגםשלשמםגלומתמםגיכנאםירבדשיא

הוהירמאיו11׃יכנאןושלדבכוהפדבכיכךדבעלא

חקפואשרחואםלאםושיימואםדאלהפםשימוילא

םעהיהאיכנאוךלהתעו12׃הוהייכנאאלהרועוא

חלשינדאיברמאיו13׃רבדתרשאךיתירוהוךיפ

אלהרמאיוהשמבהוהיףארחיו14׃חלשתדיבאנ

הנהםגואוהרבדירבדיכיתעדייולהךיחאןרהא

וילאתרבדו15׃ובלבחמשוךארוךתארקלאציאוה

והיפםעוךיפםעהיהאיכנאוויפבםירבדהתאתמשו

לאךלאוהרבדו16׃ןושעתרשאתאםכתאיתירוהו

׃םיהלאלולהיהתהתאוהפלךלהיהיאוההיהוםעה

׃תתאהתאובהשעתרשאךדיבחקתהזההטמהתאו17

אנהכלאולרמאיוונתחרתילאבשיוהשמךליו18

םייחםדועההאראוםירצמברשאיחאלאהבושאו

השמלאהוהירמאיו19׃םולשלךלהשמלורתירמאיו

םישקבמהםישנאהלכותמיכםירצמבשךלןידמב

לעםבכריווינבתאוותשאתאהשמחקיו20׃ךשפנתא

םיהלאההטמתאהשמחקיוםירצמהצראבשיורמחה

המירצמבושלךתכלבהשמלאהוהירמאיו21׃ודיב

הערפינפלםתישעוךדיביתמשרשאםיתפמהלכהאר

לאתרמאו22׃םעהתאחלשיאלוובלתאקזחאינאו

ךילארמאו23׃לארשיירכבינבהוהירמאהכהערפ

תאגרהיכנאהנהוחלשלןאמתוינדבעיוינבתאחלש
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שקביוהוהיוהשגפיוןולמבךרדביהיו24׃ךרכבךנב

עגתוהנבתלרעתאתרכתורצהרפצחקתו25׃ותימה

זאונממףריו26׃ילהתאםימדןתחיכרמאתווילגרל

ךלןרהאלאהוהירמאיו27׃תלומלםימדןתחהרמא

םיהלאהרהבוהשגפיוךליוהרבדמההשמתארקל

רשאהוהיירבדלכתאןרהאלהשמדגיו28׃ולקשיו

ןרהאוהשמךליו29׃והוצרשאתתאהלכתאווחלש

לכתאןרהארבדיו30׃לארשיינבינקזלכתאופסאיו

יניעלתתאהשעיוהשמלאהוהירבדרשאםירבדה

לארשיינבתאהוהידקפיכועמשיוםעהןמאיו31׃םעה

׃ווחתשיוודקיוםינעתאהאריכו

רמאהכהערפלאורמאיוןרהאוהשמואברחאו5

׃רבדמבילוגחיוימעתאחלשלארשייהלאהוהי

תאחלשלולקבעמשארשאהוהיימהערפרמאיו2

3׃חלשאאללארשיתאםגוהוהיתאיתעדיאללארשי

תשלשךרדאנהכלנונילעארקנםירבעהיהלאורמאיו

וארבדבונעגפיןפוניהלאהוהילהחבזנורבדמבםימי

ןרהאוהשמהמלםירצמךלמםהלארמאיו4׃ברחב

רמאיו5׃םכיתלבסלוכלוישעממםעהתאועירפת

׃םתלבסמםתאםתבשהוץראהםעהתעםיברןההערפ

וירטשתאוםעבםישגנהתאאוההםויבהערפוציו6

םינבלהןבללםעלןבתתתלןופסאתאל7׃רמאל

תנכתמתאו8׃ןבתםהלוששקווכליםהםשלשלומתכ

םהילעומישתםשלשלומתםישעםהרשאםינבלה

רמאלםיקעצםהןכלעםהםיפרניכונממוערגתאל

םישנאהלעהדבעהדבכת9׃וניהלאלהחבזנהכלנ

םעהישגנואציו10׃רקשירבדבועשילאוהבושעיו

ןתנינניאהערפרמאהכרמאלםעהלאורמאיווירטשו

ואצמתרשאמןבתםכלוחקוכלםתא11׃ןבתםכל

ץראלכבםעהץפיו12׃רבדםכתדבעמערגנןיאיכ

ולכרמאלםיצאםישגנהו13׃ןבתלשקששקלםירצמ

וכיו14׃ןבתהתויהברשאכומויבםוירבדםכישעמ

רמאלהערפישגנםהלעומשרשאלארשיינבירטש

לומתםגםשלשלומתכןבללםכקחםתילכאלעודמ

הערפלאוקעציולארשיינבירטשואביו15׃םויהםג

ךידבעלןתנןיאןבת16׃ךידבעלהכהשעתהמלרמאל

׃ךמעתאטחוםיכמךידבעהנהוושעונלםירמאםינבלו

הכלנםירמאםתאןכלעםיפרנםתאםיפרנרמאיו17

םכלןתניאלןבתוודבעוכלהתעו18׃הוהילהחבזנ

ערבםתאלארשיינבירטשואריו19׃ונתתםינבלןכתו

תאועגפיו20׃ומויבםוירבדםכינבלמוערגתאלרמאל

21׃הערפתאמםתאצבםתארקלםיבצנןרהאתאוהשמ

םתשאבהרשאטפשיוםכילעהוהיאריםהלאורמאיו

םדיבברחתתלוידבעיניעבוהערפיניעבונחירתא

התערההמלינדארמאיוהוהילאהשמבשיו22׃ונגרהל

הערפלאיתאבזאמו23׃ינתחלשהזהמלהזהםעל

׃ךמעתאתלצהאללצהוהזהםעלערהךמשברבדל

הערפלהשעארשאהארתהתעהשמלאהוהירמאיו6

2׃וצראמםשרגיהקזחדיבוםחלשיהקזחדיביכ

אראו3׃הוהיינאוילארמאיוהשמלאםיהלארבדיו

אלהוהיימשוידשלאבבקעילאוקחצילאםהרבאלא

םהלתתלםתאיתירבתאיתמקהםגו4׃םהליתעדונ

ינאםגו5׃הבורגרשאםהירגמץראתאןענכץראתא

םתאםידבעמםירצמרשאלארשיינבתקאנתאיתעמש

הוהיינאלארשיינבלרמאןכל6׃יתירבתארכזאו

םכתאיתלצהוםירצמתלבסתחתמםכתאיתאצוהו

7׃םילדגםיטפשבוהיוטנעורזבםכתאיתלאגוםתדבעמ

יכםתעדיוםיהלאלםכליתייהוםעלילםכתאיתחקלו

׃םירצמתולבסתחתמםכתאאיצומהםכיהלאהוהיינא

תתלידיתאיתאשנרשאץראהלאםכתאיתאבהו8

השרומםכלהתאיתתנובקעילוקחצילםהרבאלהתא

לאועמשאלולארשיינבלאןכהשמרבדיו9׃הוהיינא

השמלאהוהירבדיו10׃השקהדבעמוחוררצקמהשמ

תאחלשיוםירצמךלמהערפלארבדאב11׃רמאל

ןהרמאלהוהיינפלהשמרבדיו12׃וצראמלארשיינב

לרעינאוהערפינעמשיךיאוילאועמשאללארשיינב

ינבלאםוציוןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13׃םיתפש

לארשיינבתאאיצוהלםירצמךלמהערפלאולארשי

רכבןבוארינבםתבאתיבישארהלא14׃םירצמץראמ

׃ןבוארתחפשמהלאימרכוןורצחאולפוךונחלארשי

ןבלואשורחצוןיכיודהאוןימיולאומיןועמשינבו15

יולינבתומשהלאו16׃ןועמשתחפשמהלאתינענכה

םישלשועבשיולייחינשויררמותהקוןושרגםתדלתל

18׃םתחפשמליעמשוינבלןושרגינב17׃הנשתאמו
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תהקייחינשולאיזעוןורבחורהציוםרמעתהקינבו

הלאישומוילחמיררמינבו19׃הנשתאמוםישלשושלש

ותדדדבכויתאםרמעחקיו20׃םתדלתליולהתחפשמ

םרמעייחינשוהשמתאוןרהאתאולדלתוהשאלול

׃ירכזוגפנוחרקרהציינבו21׃הנשתאמוםישלשועבש

תאןרהאחקיו23׃ירתסוןפצלאולאשימלאיזעינבו22

ולדלתוהשאלולןושחנתוחאבדנימעתבעבשילא

ינבו24׃רמתיאתאורזעלאתאאוהיבאתאובדנתא

25׃יחרקהתחפשמהלאףסאיבאוהנקלאוריסאחרק

דלתוהשאלוללאיטופתונבמולחקלןרהאןברזעלאו

26׃םתחפשמלםיולהתובאישארהלאסחניפתאול

ינבתאואיצוהםהלהוהירמארשאהשמוןרהאאוה

לאםירבדמהםה27׃םתאבצלעםירצמץראמלארשי

אוהםירצממלארשיינבתאאיצוהלםירצמךלמהערפ

ץראבהשמלאהוהירבדםויביהיו28׃ןרהאוהשמ

רבדהוהיינארמאלהשמלאהוהירבדיו29׃םירצמ

30׃ךילארבדינארשאלכתאםירצמךלמהערפלא

עמשיךיאוםיתפשלרעינאןההוהיינפלהשמרמאיו

׃הערפילא

הערפלםיהלאךיתתנהארהשמלאהוהירמאיו7

רשאלכתארבדתהתא2׃ךאיבנהיהיךיחאןרהאו

לארשיינבתאחלשוהערפלארבדיךיחאןרהאוךוצא

יתתאתאיתיברהוהערפבלתאהשקאינאו3׃וצראמ

הערפםכלאעמשיאלו4׃םירצמץראביתפומתאו

ינבימעתאיתאבצתאיתאצוהוםירצמבידיתאיתתנו

םירצמועדיו5׃םילדגםיטפשבםירצמץראמלארשי

ינבתאיתאצוהוםירצמלעידיתאיתטנבהוהיינאיכ

הוהיהוצרשאכןרהאוהשמשעיו6׃םכותמלארשי

שלשןבןרהאוהנשםינמשןבהשמו7׃ושעןכםתא

השמלאהוהירמאיו8׃הערפלאםרבדבהנשםינמשו

ונתרמאלהערפםכלארבדייכ9׃רמאלןרהאלאו

ינפלךלשהוךטמתאחקןרהאלאתרמאותפומםכל

ושעיוהערפלאןרהאוהשמאביו10׃ןינתליהיהערפ

הערפינפלוהטמתאןרהאךלשיוהוהיהוצרשאכןכ

םימכחלהערפםגארקיו11׃ןינתליהיווידבעינפלו

׃ןכםהיטהלבםירצמימטרחםהםגושעיוםיפשכמלו

תאןרהאהטמעלביוםנינתלויהיווהטמשיאוכילשיו12

רבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיו13׃םתטמ

חלשלןאמהערפבלדבכהשמלאהוהירמאיו14׃הוהי

תבצנוהמימהאציהנהרקבבהערפלאךל15׃םעה

חקתשחנלךפהנרשאהטמהוראיהתפשלעותארקל

ךילאינחלשםירבעהיהלאהוהיוילאתרמאו16׃ךדיב

תעמשאלהנהורבדמבינדבעיוימעתאחלשרמאל

הנההוהיינאיכעדתתאזבהוהירמאהכ17׃הכדע

וכפהנוראיברשאםימהלעידיברשאהטמבהכמיכנא

ואלנוראיהשאבותומתראיברשאהגדהו18׃םדל

השמלאהוהירמאיו19׃ראיהןמםימתותשלםירצמ

לעםירצמימימלעךדיהטנוךטמחקןרהאלארמא

םהימימהוקמלכלעוםהימגאלעוםהיראילעםתרהנ

׃םינבאבוםיצעבוםירצמץראלכבםדהיהוםדויהיו

ךיוהטמבםריוהוהיהוצרשאכןרהאוהשמןכושעיו20

וכפהיווידבעיניעלוהערפיניעלראיברשאםימהתא

התמראיברשאהגדהו21׃םדלראיברשאםימהלכ

יהיוראיהןמםימתותשלםירצמולכיאלוראיהשאביו

םירצמימטרחןכושעיו22׃םירצמץראלכבםדה

רבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיוםהיטלב

׃תאזלםגובלתשאלוותיבלאאביוהערפןפיו23׃הוהי

אליכתותשלםימראיהתביבסםירצמלכורפחיו24

ירחאםימיתעבשאלמיו25׃ראיהימיממתתשלולכי

׃ראיהתאהוהיתוכה

הכוילאתרמאוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו8

חלשלהתאןאמםאו2׃ינדבעיוימעתאחלשהוהירמא

ראיהץרשו3׃םיעדרפצבךלובגלכתאףגניכנאהנה

ךתטמלעוךבכשמרדחבוךתיבבואבוולעוםיעדרפצ

הכבו4׃ךיתוראשמבוךירונתבוךמעבוךידבעתיבבו

הוהירמאיו5׃םיעדרפצהולעיךידבעלכבוךמעבו

תרהנהלעךטמבךדיתאהטנןרהאלארמאהשמלא

ץראלעםיעדרפצהתאלעהוםימגאהלעוםיראיהלע

לעתוםירצמימימלעודיתאןרהאטיו6׃םירצמ

םימטרחהןכושעיו7׃םירצמץראתאסכתועדרפצה

ארקיו8׃םירצמץראלעםיעדרפצהתאולעיוםהיטלב

רסיוהוהילאוריתעהרמאיוןרהאלוהשמלהערפ

׃הוהילוחבזיוםעהתאהחלשאוימעמוינממםיעדרפצה

ךלריתעאיתמלילעראפתההערפלהשמרמאיו9
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ךיתבמוךממםיעדרפצהתירכהלךמעלוךידבעלו

ךרבדכרמאיורחמלרמאיו10׃הנראשתראיבקר

םיעדרפצהורסו11׃וניהלאהוהיכןיאיכעדתןעמל

׃הנראשתראיבקרךמעמוךידבעמוךיתבמוךממ

הוהילאהשמקעציוהערפםעמןרהאוהשמאציו12

הוהישעיו13׃הערפלםשרשאםיעדרפצהרבדלע

ןמותרצחהןמםיתבהןמםיעדרפצהותמיוהשמרבדכ

׃ץראהשאבתוםרמחםרמחםתאורבציו14׃תדשה

אלוובלתאדבכהוהחורההתיהיכהערפאריו15

השמלאהוהירמאיו16׃הוהירבדרשאכםהלאעמש

היהוץראהרפעתאךהוךטמתאהטנןרהאלארמא

ודיתאןרהאטיוןכושעיו17׃םירצמץראלכבםנכל

המהבבוםדאבםנכהיהתוץראהרפעתאךיווהטמב

ןכושעיו18׃םירצמץראלכבםינכהיהץראהרפעלכ

יהתוולכיאלוםינכהתאאיצוהלםהיטלבםימטרחה

הערפלאםימטרחהורמאיו19׃המהבבוםדאבםנכה

םהלאעמשאלוהערפבלקזחיואוהםיהלאעבצא

רקבבםכשההשמלאהוהירמאיו20׃הוהירבדרשאכ

הכוילאתרמאוהמימהאצויהנההערפינפלבציתהו

חלשמךניאםאיכ21׃ינדבעיוימעחלשהוהירמא

תאךיתבבוךמעבוךידבעבוךבחילשמיננהימעתא

רשאהמדאהםגוברעהתאםירצמיתבואלמוברעה

רשאןשגץראתאאוההםויביתילפהו22׃הילעםה

יכעדתןעמלברעםשתויהיתלבלהילעדמעימע

ןיבוימעןיבתדפיתמשו23׃ץראהברקבהוהיינא

ברעאביוןכהוהישעיו24׃הזהתאההיהירחמלךמע

תחשתםירצמץראלכבווידבעתיבוהערפהתיבדבכ

ןרהאלוהשמלאהערפארקיו25׃ברעהינפמץראה

אלהשמרמאיו26׃ץראבםכיהלאלוחבזוכלרמאיו

וניהלאהוהילחבזנםירצמתבעותיכןכתושעלןוכנ

27׃ונלקסיאלוםהיניעלםירצמתבעותתאחבזנןה

וניהלאהוהילונחבזורבדמבךלנםימיתשלשךרד

םכתאחלשאיכנאהערפרמאיו28׃ונילארמאירשאכ

וקיחרתאלקחרהקררבדמבםכיהלאהוהילםתחבזו

אצוייכנאהנההשמרמאיו29׃ידעבוריתעהתכלל

וידבעמהערפמברעהרסוהוהילאיתרתעהוךמעמ

תאחלשיתלבללתההערפףסילאקררחמומעמו

לארתעיוהערפםעמהשמאציו30׃הוהילחבזלםעה

הערפמברעהרסיוהשמרבדכהוהישעיו31׃הוהי

ובלתאהערפדבכיו32׃דחאראשנאלומעמווידבעמ

׃םעהתאחלשאלותאזהםעפבםג

הכוילאתרבדוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו9

םאיכ2׃ינדבעיוימעתאחלשםירבעהיהלאהוהירמא

היוההוהידיהנה3׃םבקיזחמךדועוחלשלהתאןאמ

רקבבםילמגבםירמחבםיסוסבהדשברשאךנקמב

לארשיהנקמןיבהוהיהלפהו4׃דאמדבכרבדןאצבו

5׃רבדלארשיינבללכמתומיאלוםירצמהנקמןיבו

הזהרבדההוהיהשעירחמרמאלדעומהוהיםשיו

לכתמיותרחממהזהרבדהתאהוהישעיו6׃ץראב

חלשיו7׃דחאתמאללארשיינבהנקממוםירצמהנקמ

בלדבכיודחאדעלארשיהנקממתמאלהנהוהערפ

לאוהשמלאהוהירמאיו8׃םעהתאחלשאלוהערפ

השמוקרזוןשבכחיפםכינפחאלמםכלוחקןרהא

םירצמץראלכלעקבאלהיהו9׃הערפיניעלהמימשה

לכבתעבעבאחרפןיחשלהמהבהלעוםדאהלעהיהו

ינפלודמעיוןשבכהחיפתאוחקיו10׃םירצמץרא

תעבעבאןיחשיהיוהמימשההשמותאקרזיוהערפ

דמעלםימטרחהולכיאלו11׃המהבבוםדאבחרפ

לכבוםמטרחבןיחשההיהיכןיחשהינפמהשמינפל

םהלאעמשאלוהערפבלתאהוהיקזחיו12׃םירצמ

השמלאהוהירמאיו13׃השמלאהוהירבדרשאכ

רמאהכוילאתרמאוהערפינפלבציתהורקבבםכשה

םעפביכ14׃ינדבעיוימעתאחלשםירבעהיהלאהוהי

ךמעבוךידבעבוךבללאיתפגמלכתאחלשינאתאזה

יתחלשהתעיכ15׃ץראהלכבינמכןיאיכעדתרובעב

16׃ץראהןמדחכתורבדבךמעתאוךתואךאוידיתא

יחכתאךתארהרובעבךיתדמעהתאזרובעבםלואו

ימעבללותסמךדוע17׃ץראהלכבימשרפסןעמלו

דאמדבכדרברחמתעכריטממיננה18׃םחלשיתלבל

׃התעדעוהדסוהםויהןמלםירצמבוהמכהיהאלרשא

לכהדשבךלרשאלכתאוךנקמתאזעהחלשהתעו19

התיבהףסאיאלוהדשבאצמירשאהמהבהוםדאה

ידבעמהוהירבדתאאריה20׃ותמודרבהםהלעדריו

רשאו21׃םיתבהלאוהנקמתאווידבעתאסינההערפ

והנקמתאווידבעתאבזעיוהוהירבדלאובלםשאל
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םימשהלעךדיתאהטנהשמלאהוהירמאיו22׃הדשב

לעוהמהבהלעוםדאהלעםירצמץראלכבדרביהיו

לעוהטמתאהשמטיו23׃םירצמץראבהדשהבשעלכ

רטמיוהצראשאךלהתודרבותלקןתנהוהיוםימשה

תחקלתמשאודרביהיו24׃םירצמץראלעדרבהוהי

ץראלכבוהמכהיהאלרשאדאמדבכדרבהךותב

םירצמץראלכבדרבהךיו25׃יוגלהתיהזאמםירצמ

בשעלכתאוהמהבדעוםדאמהדשברשאלכתא

קר26׃רבשהדשהץעלכתאודרבההכההדשה

חלשיו27׃דרבהיהאללארשיינבםשרשאןשגץראב

םעפהיתאטחםהלארמאיוןרהאלוהשמלארקיוהערפ

הוהילאוריתעה28׃םיעשרהימעוינאוקידצההוהי

ןופסתאלוםכתאהחלשאודרבוםיהלאתלקתיהמברו

תאשרפאריעהתאיתאצכהשמוילארמאיו29׃דמעל

ןעמלדועהיהיאלדרבהוןולדחיתולקההוהילאיפכ

םרטיכיתעדיךידבעוהתאו30׃ץראההוהיליכעדת

התכנהרעשהוהתשפהו31׃םיהלאהוהיינפמןוארית

תמסכהוהטחהו32׃לעבגהתשפהוביבאהרעשהיכ

תאהערפםעמהשמאציו33׃הנהתליפאיכוכנאל

רטמודרבהותולקהולדחיוהוהילאויפכשרפיוריעה

דרבהורטמהלדחיכהערפאריו34׃הצראךתנאל

בלקזחיו35׃וידבעואוהובלדבכיואטחלףסיותלקהו

דיבהוהירבדרשאכלארשיינבתאחלשאלוהערפ

׃השמ

יתדבכהינאיכהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו10

2׃וברקבהלאיתתאיתשןעמלוידבעבלתאוובלתא

יתללעתהרשאתאךנבןבוךנבינזאברפסתןעמלו

׃הוהיינאיכםתעדיוםביתמשרשאיתתאתאוםירצמב

רמאהכוילאורמאיוהערפלאןרהאוהשמאביו3

ימעחלשינפמתנעלתנאמיתמדעםירבעהיהלאהוהי

איבמיננהימעתאחלשלהתאןאמםאיכ4׃ינדבעיו

לכויאלוץראהןיעתאהסכו5׃ךלבגבהברארחמ

ןמםכלתראשנההטלפהרתיתאלכאוץראהתאתארל

ואלמו6׃הדשהןמםכלחמצהץעהלכתאלכאודרבה

ואראלרשאםירצמלכיתבוךידבעלכיתבוךיתב

םויהדעהמדאהלעםתויהםוימךיתבאתובאוךיתבא

וילאהערפידבעורמאיו7׃הערפםעמאציוןפיוהזה

תאודבעיוםישנאהתאחלששקומלונלהזהיהייתמדע

תאבשויו8׃םירצמהדבאיכעדתםרטהםהיהלאהוהי

תאודבעוכלםהלארמאיוהערפלאןרהאתאוהשמ

ונירענבהשמרמאיו9׃םיכלההימוימםכיהלאהוהי

יכךלנונרקבבווננאצבונתונבבוונינבבךלנונינקזבו

רשאכםכמעהוהיןכיהיםהלארמאיו10׃ונלהוהיגח

11׃םכינפדגנהעריכוארםכפטתאוםכתאחלשא

םתאהתאיכהוהיתאודבעוםירבגהאנוכלןכאל

לאהוהירמאיו12׃הערפינפתאמםתאשרגיוםישקבמ

ץראלעלעיוהבראבםירצמץראלעךדיהטנהשמ

ריאשהרשאלכתאץראהבשעלכתאלכאיוםירצמ

גהנהוהיוםירצמץראלעוהטמתאהשמטיו13׃דרבה

היהרקבההלילהלכואוההםויהלכץראבםידקחור

לכלעהבראהלעיו14׃הבראהתאאשנםידקהחורו

אלוינפלדאמדבכםירצמלובגלכבחניוםירצמץרא

תאסכיו15׃ןכהיהיאלוירחאווהמכהבראןכהיה

ץראהבשעלכתאלכאיוץראהךשחתוץראהלכןיע

קרילכרתונאלודרבהריתוהרשאץעהירפלכתאו

הערפרהמיו16׃םירצמץראלכבהדשהבשעבוץעב

םכיהלאהוהיליתאטחרמאיוןרהאלוהשמלארקל

הוהילוריתעהוםעפהךאיתאטחאנאשהתעו17׃םכלו

םעמאציו18׃הזהתומהתאקרילעמרסיוםכיהלא

דאמקזחםיחורהוהיךפהיו19׃הוהילארתעיוהערפ

הבראראשנאלףוסהמיוהעקתיוהבראהתאאשיו

הערפבלתאהוהיקזחיו20׃םירצמלובגלכבדחא

הטנהשמלאהוהירמאיו21׃לארשיינבתאחלשאלו

׃ךשחשמיוםירצמץראלעךשחיהיוםימשהלעךדי

לכבהלפאךשחיהיוםימשהלעודיתאהשמטיו22

אלוויחאתאשיאואראל23׃םימיתשלשםירצמץרא

רואהיהלארשיינבלכלוםימיתשלשויתחתמשיאומק

ודבעוכלרמאיוהשמלאהערפארקיו24׃םתבשומב

׃םכמעךליםכפטםגגציםכרקבוםכנאצקרהוהיתא

ונישעותולעוםיחבזונדיבןתתהתאםגהשמרמאיו25

הסרפראשתאלונמעךליוננקמםגו26׃וניהלאהוהיל

המעדנאלונחנאווניהלאהוהיתאדבעלחקנונממיכ

בלתאהוהיקזחיו27׃המשונאבדעהוהיתאדבענ

ילעמךלהערפולרמאיו28׃םחלשלהבאאלוהערפ



48תומש

׃תומתינפךתארםויביכינפתוארףסתלאךלרמשה

׃ךינפתוארדועףסאאלתרבדןכהשמרמאיו29

הערפלעאיבאדחאעגנדועהשמלאהוהירמאיו11

שרגהלכוחלשכהזמםכתאחלשיןכירחאםירצמלעו

תאמשיאולאשיוםעהינזאבאנרבד2׃הזמםכתאשרגי

הוהיןתיו3׃בהזילכוףסכילכהתוערתאמהשאווהער

ץראבדאמלודגהשמשיאהםגםירצמיניעבםעהןחתא

השמרמאיו4׃םעהיניעבוהערפידבעיניעבםירצמ

5׃םירצמךותבאצויינאהלילהתצחכהוהירמאהכ

לעבשיההערפרוכבמםירצמץראברוכבלכתמו

רוכבלכוםיחרהרחארשאהחפשהרוכבדעואסכ

רשאםירצמץראלכבהלדגהקעצהתיהו6׃המהב

לארשיינבלכלו7׃ףסתאלוהמכוהתיהנאלוהמכ

ןועדתןעמלהמהבדעושיאמלונשלבלכץרחיאל

לכודריו8׃לארשיןיבוםירצמןיבהוהיהלפירשא

םעהלכוהתאאצרמאלילווחתשהוילאהלאךידבע

׃ףאירחבהערפםעמאציואצאןכירחאוךילגרברשא

ןעמלהערפםכילאעמשיאלהשמלאהוהירמאיו9

לכתאושעןרהאוהשמו10׃םירצמץראביתפומתובר

הערפבלתאהוהיקזחיוהערפינפלהלאהםיתפמה

׃וצראמלארשיינבתאחלשאלו

םירצמץראבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12

םכלאוהןושארםישדחשארםכלהזהשדחה2׃רמאל

רשעברמאללארשיתדעלכלאורבד3׃הנשהישדחל

׃תיבלהשתבאתיבלהששיאםהלוחקיוהזהשדחל

ברקהונכשואוהחקלוהשמתיהמתיבהטעמיםאו4

׃השהלעוסכתולכאיפלשיאתשפנתסכמבותיבלא

ןמוםישבכהןמםכלהיהיהנשןברכזםימתהש5

רשעהעבראדעתרמשמלםכלהיהו6׃וחקתםיזעה

ןיבלארשיתדעלהקלכותאוטחשוהזהשדחלםוי

לעותזוזמהיתשלעונתנוםדהןמוחקלו7׃םיברעה

תאולכאו8׃םהבותאולכאירשאםיתבהלעףוקשמה

׃והלכאיםיררמלעתוצמושאילצהזההלילברשבה

שאילצםאיכםימבלשבמלשבואנונממולכאתלא9

דעונממוריתותאלו10׃וברקלעוויערכלעושאר

ולכאתהככו11׃ופרשתשאברקבדעונממרתנהורקב

םכדיבםכלקמוםכילגרבםכילענםירגחםכינתמותא

ץראביתרבעו12׃הוהילאוהחספןוזפחבותאםתלכאו

םירצמץראברוכבלכיתיכהוהזההלילבםירצמ

ינאםיטפשהשעאםירצמיהלאלכבוהמהבדעוםדאמ

םתארשאםיתבהלעתאלםכלםדההיהו13׃הוהי

ףגנםכבהיהיאלוםכלעיתחספוםדהתאיתיארוםש

םכלהזהםויההיהו14׃םירצמץראביתכהבתיחשמל

םלועתקחםכיתרדלהוהילגחותאםתגחוןורכזל

ןושארהםויבךאולכאתתוצמםימיתעבש15׃והגחת

שפנההתרכנוץמחלכאלכיכםכיתבמראשותיבשת

םויבו16׃יעבשהםוידעןשארהםוימלארשימאוהה

היהישדקארקמיעיבשהםויבושדקארקמןושארה

לכללכאירשאךאםהבהשעיאלהכאלמלכםכל

יכתוצמהתאםתרמשו17׃םכלהשעיודבלאוהשפנ

םירצמץראמםכיתואבצתאיתאצוההזהםויהםצעב

ןשארב18׃םלועתקחםכיתרדלהזהםויהתאםתרמשו

םוידעתצמולכאתברעבשדחלםוירשעהעבראב

אלראשםימיתעבש19׃ברעבשדחלםירשעודחאה

אוההשפנההתרכנותצמחמלכאלכיכםכיתבבאצמי

אלתצמחמלכ20׃ץראהחרזאבורגבלארשיתדעמ

השמארקיו21׃תוצמולכאתםכיתבשומלכבולכאת

ןאצםכלוחקווכשמםהלארמאיולארשיינקזלכל

בוזאתדגאםתחקלו22׃חספהוטחשוםכיתחפשמל

יתשלאוףוקשמהלאםתעגהוףסברשאםדבםתלבטו

חתפמשיאואצתאלםתאוףסברשאםדהןמתזוזמה

תאהארוםירצמתאףגנלהוהירבעו23׃רקבדעותיב

חתפהלעהוהיחספותזוזמהיתשלעוףוקשמהלעםדה

תאםתרמשו24׃ףגנלםכיתבלאאבלתיחשמהןתיאלו

ואבתיכהיהו25׃םלועדעךינבלוךלקחלהזהרבדה

תאםתרמשורבדרשאכםכלהוהיןתירשאץראהלא

המםכינבםכילאורמאייכהיהו26׃תאזההדבעה

הוהילאוהחספחבזםתרמאו27׃םכלתאזההדבעה

םירצמתאופגנבםירצמבלארשיינביתבלעחספרשא

ינבושעיווכליו28׃ווחתשיוםעהדקיוליצהוניתבתאו

יהיו29׃ושעןכןרהאוהשמתאהוהיהוצרשאכלארשי

רכבמםירצמץראברוכבלכהכההוהיוהלילהיצחב

רובהתיבברשאיבשהרוכבדעואסכלעבשיההערפ

וידבעלכואוההלילהערפםקיו30׃המהברוכבלכו

רשאתיבןיאיכםירצמבהלדגהקעציהתוםירצמלכו
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ומוקרמאיוהלילןרהאלוהשמלארקיו31׃תמםשןיא

תאודבעוכלולארשיינבםגםתאםגימעךותמואצ

רשאכוחקםכרקבםגםכנאצםג32׃םכרבדכהוהי

םעהלעםירצמקזחתו33׃יתאםגםתכרבווכלוםתרבד

אשיו34׃םיתמונלכורמאיכץראהןמםחלשלרהמל

לעםתלמשבתררצםתראשמץמחיםרטוקצבתאםעה

םירצממולאשיוהשמרבדכושעלארשיינבו35׃םמכש

םעהןחתאןתנהוהיו36׃תלמשובהזילכוףסכילכ

ינבועסיו37׃םירצמתאולצניוםולאשיוםירצמיניעב

םירבגהילגרףלאתואמששכהתכסססמערמלארשי

הנקמרקבוןאצוםתאהלעברברעםגו38׃ףטמדבל

תגעםירצממואיצוהרשאקצבהתאופאיו39׃דאמדבכ

המהמתהלולכיאלוםירצממושרגיכץמחאליכתוצמ

ובשירשאלארשיינבבשומו40׃םהלושעאלהדצםגו

ץקמיהיו41׃הנשתואמעבראוהנשםישלשםירצמב

הזהםויהםצעביהיוהנשתואמעבראוהנשםישלש

םירמשליל42׃םירצמץראמהוהיתואבצלכואצי

הזההלילהאוהםירצמץראמםאיצוהלהוהילאוה

הוהירמאיו43׃םתרדללארשיינבלכלםירמשהוהיל

לכאיאלרכנןבלכחספהתקחתאזןרהאוהשמלא

לכאיזאותאהתלמוףסכתנקמשיאדבעלכו44׃וב

לכאידחאתיבב46׃ובלכאיאלריכשובשות45׃וב

ורבשתאלםצעוהצוחרשבהןמתיבהןמאיצותאל

רגךתארוגייכו48׃ותאושעילארשיתדעלכ47׃וב

ותשעלברקיזאורכזלכוללומההוהילחספהשעו

הרות49׃ובלכאיאללרעלכוץראהחרזאכהיהו

ינבלכושעיו50׃םככותברגהרגלוחרזאלהיהיתחא

51׃ושעןכןרהאתאוהשמתאהוהיהוצרשאכלארשי

ץראמלארשיינבתאהוהיאיצוההזהםויהםצעביהיו

׃םתאבצלעםירצמ

רוכבלכילשדק2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו13

3׃אוהילהמהבבוםדאבלארשיינבבםחרלכרטפ

םתאצירשאהזהםויהתארוכזםעהלאהשמרמאיו

םכתאהוהיאיצוהדיקזחביכםידבעתיבמםירצממ

׃ביבאהשדחבםיאציםתאםויה4׃ץמחלכאיאלוהזמ

ירמאהויתחהוינענכהץראלאהוהיךאיבייכהיהו5

תבזץראךלתתלךיתבאלעבשנרשאיסוביהויוחהו

6׃הזהשדחבתאזההדבעהתאתדבעושבדובלח

7׃הוהילגחיעיבשהםויבותצמלכאתםימיתעבש

אלוץמחךלהאריאלוםימיהתעבשתאלכאיתוצמ

אוההםויבךנבלתדגהו8׃ךלבגלכבראשךלהארי

היהו9׃םירצממיתאצבילהוהיהשעהזרובעברמאל

תרותהיהתןעמלךיניעןיבןורכזלוךדילעתואלךל

10׃םירצממהוהיךאצוההקזחדיביכךיפבהוהי

היהו11׃המימיםימימהדעומלתאזההקחהתאתרמשו

ךיתבאלוךלעבשנרשאכינענכהץראלאהוהיךאבייכ

רטפלכוהוהילםחררטפלכתרבעהו12׃ךלהנתנו

רטפלכו13׃הוהילםירכזהךלהיהירשאהמהברגש

םדארוכבלכוותפרעוהדפתאלםאוהשבהדפתרמח

המרמאלרחמךנבךלאשייכהיהו14׃הדפתךינבב

תיבמםירצממהוהיונאיצוהדיקזחבוילאתרמאותאז

לכהוהיגרהיוונחלשלהערפהשקהיכיהיו15׃םידבע

ןכלעהמהברוכבדעוםדארכבמםירצמץראברוכב

ינברוכבלכוםירכזהםחררטפלכהוהילחבזינא

יכךיניעןיבתפטוטלוהכדילעתואלהיהו16׃הדפא

הערפחלשביהיו17׃םירצממהוהיונאיצוהדיקזחב

בורקיכםיתשלפץראךרדםיהלאםחנאלוםעהתא

ובשוהמחלמםתארבםעהםחניןפםיהלארמאיכאוה

ףוסםירבדמהךרדםעהתאםיהלאבסיו18׃המירצמ

השמחקיו19׃םירצמץראמלארשיינבולעםישמחו

לארשיינבתאעיבשהעבשהיכומעףסויתומצעתא

יתמצעתאםתילעהוםכתאםיהלאדקפידקפרמאל

׃רבדמההצקבםתאבונחיותכסמועסיו20׃םכתאהזמ

ךרדהםתחנלןנעדומעבםמויםהינפלךלההוהיו21

22׃הלילוםמויתכללםהלריאהלשאדומעבהלילו

׃םעהינפלהלילשאהדומעוםמויןנעהדומעשימיאל

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ינפלםיהןיבולדגמןיבתריחהיפינפלונחיוובשיו

לארשיינבלהערפרמאו3׃םיהלעונחתוחכנןפצלעב

תאיתקזחו4׃רבדמהםהילערגסץראבםהםיכבנ

וליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחאףדרוהערפבל

םירצמךלמלדגיו5׃ןכושעיוהוהיינאיכםירצמועדיו

ורמאיוםעהלאוידבעוהערפבבלךפהיוםעהחרביכ

תארסאיו6׃ונדבעמלארשיתאונחלשיכונישעתאזהמ
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רוחבבכרתואמששחקיו7׃ומעחקלומעתאוובכר

בלתאהוהיקזחיו8׃ולכלעםשלשוםירצמבכרלכו

לארשיינבולארשיינבירחאףדריוםירצמךלמהערפ

םתואוגישיוםהירחאםירצמופדריו9׃המרדיבםיאצי

יפלעוליחווישרפוהערפבכרסוסלכםיהלעםינח

ינבואשיובירקההערפו10׃ןפצלעבינפלתריחה

וארייוםהירחאעסנםירצמהנהוםהיניעתאלארשי

השמלאורמאיו11׃הוהילאלארשיינבוקעציודאמ

המרבדמבתומלונתחקלםירצמבםירבקןיאילבמה

רבדההזאלה12׃םירצממונאיצוהלונלתישעתאז

תאהדבענוונממלדחרמאלםירצמבךילאונרבדרשא

13׃רבדמבונתממםירצמתאדבעונלבוטיכםירצמ

תעושיתאוארוובציתהואריתלאםעהלאהשמרמאיו

םירצמתאםתיאררשאיכםויהםכלהשעירשאהוהי

םחליהוהי14׃םלועדעדועםתארלופיסתאלםויה

קעצתהמהשמלאהוהירמאיו15׃ןושירחתםתאוםכל

ךטמתאםרההתאו16׃ועסיולארשיינבלארבדילא

ךותבלארשיינבואביווהעקבוםיהלעךדיתאהטנו

ואביוםירצמבלתאקזחמיננהינאו17׃השביבםיה

׃וישרפבוובכרבוליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחא

ובכרבהערפבידבכהבהוהיינאיכםירצמועדיו18

הנחמינפלךלההםיהלאהךאלמעסיו19׃וישרפבו

דמעיוםהינפמןנעהדומעעסיוםהירחאמךליולארשי

לארשיהנחמןיבוםירצמהנחמןיבאביו20׃םהירחאמ

הזלאהזברקאלוהלילהתאראיוךשחהוןנעהיהיו

תאהוהיךלויוםיהלעודיתאהשמטיו21׃הלילהלכ

הברחלםיהתאםשיוהלילהלכהזעםידקחורבםיה

השביבםיהךותבלארשיינבואביו22׃םימהועקביו

םירצמופדריו23׃םלאמשמוםנימימהמחםהלםימהו

׃םיהךותלאוישרפוובכרהערפסוסלכםהירחאואביו

םירצמהנחמלאהוהיףקשיורקבהתרמשאביהיו24

ןפאתארסיו25׃םירצמהנחמתאםהיוןנעושאדומעב

ינפמהסונאםירצמרמאיותדבכבוהגהניוויתבכרמ

לאהוהירמאיו26׃םירצמבםהלםחלנהוהייכלארשי

לעםירצמלעםימהובשיוםיהלעךדיתאהטנהשמ

םיהבשיוםיהלעודיתאהשמטיו27׃וישרפלעוובכר

הוהירעניוותארקלםיסנםירצמוונתיאלרקבתונפל

בכרהתאוסכיוםימהובשיו28׃םיהךותבםירצמתא

םיבםהירחאםיאבההערפליחלכלםישרפהתאו

השביבוכלהלארשיינבו29׃דחאדעםהבראשנאל

עשויו30׃םלאמשמוםנימימהמחםהלםימהוםיהךותב

לארשיאריוםירצמדימלארשיתאאוההםויבהוהי

דיהתאלארשיאריו31׃םיהתפשלעתמםירצמתא

הוהיתאםעהוארייוםירצמבהוהיהשערשאהלדגה

׃ודבעהשמבוהוהיבונימאיו

הוהילתאזההרישהתאלארשיינבוהשמרישיזא15

ובכרוסוסהאגהאגיכהוהילהרישארמאלורמאיו

והונאוילאהזהעושיליליהיוהיתרמזויזע2׃םיבהמר

׃ומשהוהיהמחלמשיאהוהי3׃והנממראויבאיהלא

ועבטוישלשרחבמוםיבהריוליחוהערפתבכרמ4

6׃ןבאומכתלוצמבודריומיסכיתמהת5׃ףוסםיב

ברבו7׃ביואץערתהוהיךנימיחכבירדאנהוהיךנימי

חורבו8׃שקכומלכאיךנרחחלשתךימקסרהתךנואג

בלבתמהתואפקםילזנדנומכובצנםימומרענךיפא

ישפנומאלמתללשקלחאגישאףדראביוארמא9׃םי

םיומסכךחורבתפשנ10׃ידיומשירותיברחקירא

הוהיםלאבהכמכימ11׃םירידאםימבתרפועכוללצ

תיטנ12׃אלפהשעתלהתארונשדקברדאנהכמכימ

תלהנתלאגוזםעךדסחבתיחנ13׃ץראומעלבתךנימי

יבשיזחאליחןוזגריםימעועמש14׃ךשדקהונלאךזעב

דערומזחאיבאומיליאםודאיפולאולהבנזא15׃תשלפ

לדגבדחפוהתמיאםהילעלפת16׃ןענכיבשילכוגמנ

וזםערבעידעהוהיךמערבעידעןבאכומדיךעורז

ךתבשלןוכמךתלחנרהבומעטתוומאבת17׃תינק

םלעלךלמיהוהי18׃ךידיוננוכינדאשדקמהוהיתלעפ

בשיוםיבוישרפבוובכרבהערפסוסאביכ19׃דעו

ךותבהשביבוכלהלארשיינבוםיהימתאםהלעהוהי

הדיבףתהתאןרהאתוחאהאיבנהםירמחקתו20׃םיה

םהלןעתו21׃תלחמבוםיפתבהירחאםישנהלכןאצתו

׃םיבהמרובכרוסוסהאגהאגיכהוהילורישםירמ

רושרבדמלאואציוףוסםימלארשיתאהשמעסיו22

ואביו23׃םימואצמאלורבדמבםימיתשלשוכליו

לעםהםירמיכהרממםימתתשלולכיאלוהתרמ

המרמאלהשמלעםעהונליו24׃הרמהמשארקןכ

לאךלשיוץעהוהיוהרויוהוהילאקעציו25׃התשנ
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26׃והסנםשוטפשמוקחולםשםשםימהוקתמיוםימה

ויניעברשיהוךיהלאהוהילוקלעמשתעומשםארמאיו

הלחמהלכויקחלכתרמשוויתוצמלתנזאהוהשעת

׃ךאפרהוהיינאיכךילעםישאאלםירצמביתמשרשא

םיעבשוםימתניעהרשעםיתשםשוהמליאואביו27

׃םימהלעםשונחיוםירמת

רבדמלאלארשיינבתדעלכואביוםליאמועסיו16

שדחלםוירשעהשמחביניסןיבוםליאןיברשאןיס

לארשיינבתדעלכוניליו2׃םירצמץראמםתאצלינשה

לארשיינבםהלאורמאיו3׃רבדמבןרהאלעוהשמלע

ריסלעונתבשבםירצמץראבהוהידיבונתומןתיימ

רבדמהלאונתאםתאצוהיכעבשלםחלונלכאברשבה

לאהוהירמאיו4׃בערבהזהלהקהלכתאתימהלהזה

וטקלוםעהאציוםימשהןמםחלםכלריטממיננההשמ

היהו5׃אלםאיתרותבךליהונסנאןעמלומויבםוירבד

רשאלעהנשמהיהוואיבירשאתאוניכהויששהםויב

לארשיינבלכלאןרהאוהשמרמאיו6׃םויםויוטקלי

7׃םירצמץראמםכתאאיצוההוהייכםתעדיוברע

לעםכיתנלתתאועמשבהוהידובכתאםתיארורקבו

הוהיתתבהשמרמאיו8׃ונילעונולתיכהמונחנוהוהי

הוהיעמשבעבשלרקבבםחלולכאלרשבברעבםכל

ונילעאלהמונחנווילעםנילמםתארשאםכיתנלתתא

רמאןרהאלאהשמרמאיו9׃הוהילעיכםכיתנלת

תאעמשיכהוהיינפלוברקלארשיינבתדעלכלא

לארשיינבתדעלכלאןרהארבדכיהיו10׃םכיתנלת

רבדיו11׃ןנעבהארנהוהידובכהנהורבדמהלאונפיו

לארשיינבתנולתתאיתעמש12׃רמאלהשמלאהוהי

רקבבורשבולכאתםיברעהןיברמאלםהלארבד

ברעביהיו13׃םכיהלאהוהיינאיכםתעדיוםחלועבשת

לטהתבכשהתיהרקבבוהנחמהתאסכתוולשהלעתו

רבדמהינפלעהנהולטהתבכשלעתו14׃הנחמלביבס

לארשיינבואריו15׃ץראהלערפככקדספסחמקד

רמאיואוההמועדיאליכאוהןמויחאלאשיאורמאיו

16׃הלכאלםכלהוהיןתנרשאםחלהאוהםהלאהשמ

רמעולכאיפלשיאונממוטקלהוהיהוצרשארבדההז

17׃וחקתולהאברשאלשיאםכיתשפנרפסמתלגלגל

ודמיו18׃טיעממהוהברמהוטקליולארשיינבןכושעיו

שיאריסחהאלטיעממהוהברמהףידעהאלורמעב

רתוילאשיאםהלאהשמרמאיו19׃וטקלולכאיפל

ונממםישנאורתויוהשמלאועמשאלו20׃רקבדעונממ

21׃השמםהלעףצקיושאביוםיעלותםריורקבדע

שמשהםחוולכאיפכשיארקבברקבבותאוטקליו

רמעהינשהנשמםחלוטקליששהםויביהיו22׃סמנו

רמאיו23׃השמלודיגיוהדעהיאישנלכואביודחאל

הוהילשדקתבשןותבשהוהירבדרשאאוהםהלא

תאוולשבולשבתרשאתאוופאופאתרשאתארחמ

וחיניו24׃רקבהדעתרמשמלםכלוחינהףדעהלכ

אלהמרושיאבהאלוהשמהוצרשאכרקבהדעותא

םויהתבשיכםויהוהלכאהשמרמאיו25׃ובהתיה

והטקלתםימיתשש26׃הדשבוהאצמתאלםויההוהיל

יעיבשהםויביהיו27׃ובהיהיאלתבשיעיבשהםויבו

השמלאהוהירמאיו28׃ואצמאלוטקללםעהןמואצי

הוהייכואר29׃יתרותויתוצמרמשלםתנאמהנאדע

םחליששהםויבםכלןתנאוהןכלעתבשהםכלןתנ

׃יעיבשהםויבומקממשיאאצילאויתחתשיאובשםימוי

לארשיתיבוארקיו31׃יעבשהםויבםעהותבשיו30

׃שבדבתחיפצכומעטוןבלדגערזכאוהוןמומשתא

רמעהאלמהוהיהוצרשארבדההזהשמרמאיו32

רשאםחלהתאואריןעמלםכיתרדלתרמשמלונממ

׃םירצמץראמםכתאיאיצוהברבדמבםכתאיתלכאה

אלמהמשןתותחאתנצנצחקןרהאלאהשמרמאיו33

׃םכיתרדלתרמשמלהוהיינפלותאחנהוןמרמעה

תדעהינפלןרהאוהחיניוהשמלאהוהיהוצרשאכ34

הנשםיעבראןמהתאולכאלארשיינבו35׃תרמשמל

הצקלאםאבדעולכאןמהתאתבשונץראלאםאבדע

׃אוההפיאהתירשערמעהו36׃ןענכץרא

םהיעסמלןיסרבדממלארשיינבתדעלכועסיו17

בריו2׃םעהתתשלםימןיאוםידיפרבונחיוהוהייפלע

םהלרמאיוהתשנוםימונלונתורמאיוהשמםעםעה

םשאמציו3׃הוהיתאןוסנתהמידמעןובירתהמהשמ

ונתילעההזהמלרמאיוהשמלעםעהןליוםימלםעה

קעציו4׃אמצבינקמתאוינבתאויתאתימהלםירצממ

טעמדועהזהםעלהשעאהמרמאלהוהילאהשמ

ךתאחקוםעהינפלרבעהשמלאהוהירמאיו5׃ינלקסו
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ךדיבחקראיהתאובתיכהרשאךטמולארשיינקזמ

תיכהוברחברוצהלעםשךינפלדמעיננה6׃תכלהו

ינקזיניעלהשמןכשעיוםעההתשוםימונממואציורוצב

ינבבירלעהבירמוהסמםוקמהםשארקיו7׃לארשי

םאונברקבהוהישיהרמאלהוהיתאםתסנלעולארשי

רמאיו9׃םדיפרבלארשיםעםחליוקלמעאביו8׃ןיא

רחמקלמעבםחלהאצוםישנאונלרחבעשוהילאהשמ

שעיו10׃ידיבםיהלאההטמוהעבגהשארלעבצניכנא

ןרהאהשמוקלמעבםחלהלהשמולרמארשאכעשוהי

ודיהשמםירירשאכהיהו11׃העבגהשארולערוחו

השמידיו12׃קלמערבגוודיחינירשאכולארשירבגו

רוחוןרהאוהילעבשיוויתחתומישיוןבאוחקיוםידבכ

דעהנומאוידייהיודחאהזמודחאהזמוידיבוכמת

יפלומעתאוקלמעתאעשוהישלחיו13׃שמשהאב

רפסבןורכזתאזבתכהשמלאהוהירמאיו14׃ברח

תחתמקלמערכזתאהחמאהחמיכעשוהיינזאבםישו

16׃יסנהוהיומשארקיוחבזמהשמןביו15׃םימשה

׃רדרדמקלמעבהוהילהמחלמהיסכלעדייכרמאיו

השערשאלכתאהשמןתחןידמןהכורתיעמשיו18

לארשיתאהוהיאיצוהיכומעלארשילוהשמלםיהלא

השמתשאהרפצתאהשמןתחורתיחקיו2׃םירצממ

םשרגדחאהםשרשאהינבינשתאו3׃היחולשרחא

רזעילאדחאהםשו4׃הירכנץראביתייהרגרמאיכ

ורתיאביו5׃הערפברחמינלציוירזעביבאיהלאיכ

אוהרשארבדמהלאהשמלאותשאווינבוהשמןתח

ורתיךנתחינאהשמלארמאיו6׃םיהלאהרהםשהנח

תארקלהשמאציו7׃המעהינבינשוךתשאוךילאאב

ואביוםולשלוהערלשיאולאשיוולקשיווחתשיוונתח

הוהיהשערשאלכתאונתחלהשמרפסיו8׃הלהאה

רשאהאלתהלכתאלארשיתדואלעםירצמלוהערפל

הבוטהלכלעורתידחיו9׃הוהיםלציוךרדבםתאצמ

10׃םירצמדימוליצהרשאלארשילהוהיהשערשא

םירצמדימםכתאליצהרשאהוהיךורבורתירמאיו

׃םירצמדיתחתמםעהתאליצהרשאהערפדימו

רבדביכםיהלאהלכמהוהילודגיכיתעדיהתע11

םיחבזוהלעהשמןתחורתיחקיו12׃םהילעודזרשא

ןתחםעםחללכאללארשיינקזלכוןרהאאביוםיהלאל

טפשלהשמבשיותרחממיהיו13׃םיהלאהינפלהשמ

14׃ברעהדערקבהןמהשמלעםעהדמעיוםעהתא

המרמאיוםעלהשעאוהרשאלכתאהשמןתחאריו

ךדבלבשויהתאעודמםעלהשעהתארשאהזהרבדה

השמרמאיו15׃ברעדערקבןמךילעבצנםעהלכו

םהלהיהייכ16׃םיהלאשרדלםעהילאאבייכונתחל

תאיתעדוהווהערןיבושיאןיביתטפשוילאאברבד

אלוילאהשמןתחרמאיו17׃ויתרותתאוםיהלאהיקח

םגהתאםגלבתלבנ18׃השעהתארשארבדהבוט

והשעלכותאלרבדהךממדבכיכךמערשאהזהםעה

היהךמעםיהלאיהיוךצעיאילקבעמשהתע19׃ךדבל

לאםירבדהתאהתאתאבהוםיהלאהלומםעלהתא

תרותהתאוםיקחהתאםהתאהתרהזהו20׃םיהלאה

רשאהשעמהתאוהבוכליךרדהתאםהלתעדוהו

םיהלאיאריליחישנאםעהלכמהזחתהתאו21׃ןושעי

תואמירשםיפלאירשםהלעתמשועצביאנשתמאישנא

תעלכבםעהתאוטפשו22׃תרשעירשוםישמחירש

ןטקהרבדהלכוךילאואיבילדגהרבדהלכהיהו

רבדהתאםא23׃ךתאואשנוךילעמלקהוםהוטפשי

הזהםעהלכםגודמעתלכיוםיהלאךוצוהשעתהזה

שעיוונתחלוקלהשמעמשיו24׃םולשבאביומקמלע

לארשילכמליחישנאהשמרחביו25׃רמארשאלכ

ירשתואמירשםיפלאירשםעהלעםישארםתאןתיו

תאתעלכבםעהתאוטפשו26׃תרשעירשוםישמח

וטופשיןטקהרבדהלכוהשמלאןואיביהשקהרבדה

׃וצראלאולךליוונתחתאהשמחלשיו27׃םה

םירצמץראמלארשיינבתאצלישילשהשדחב19

ואביוםידיפרמועסיו2׃יניסרבדמואבהזהםויב

׃רההדגנלארשיםשןחיורבדמבונחיויניסרבדמ

רההןמהוהיוילאארקיוםיהלאהלאהלעהשמו3

4׃לארשיינבלדיגתובקעיתיבלרמאתהכרמאל

יפנכלעםכתאאשאוםירצמליתישערשאםתיארםתא

ילקבועמשתעומשםאהתעו5׃ילאםכתאאבאוםירשנ

יליכםימעהלכמהלגסילםתייהויתירבתאםתרמשו

שודקיוגוםינהכתכלממילויהתםתאו6׃ץראהלכ

השמאביו7׃לארשיינבלארבדתרשאםירבדההלא

הלאהםירבדהלכתאםהינפלםשיוםעהינקזלארקיו
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רשאלכורמאיוודחיםעהלכונעיו8׃הוהיוהוצרשא

׃הוהילאםעהירבדתאהשמבשיוהשענהוהירבד

ןנעהבעבךילאאביכנאהנההשמלאהוהירמאיו9

םלועלונימאיךבםגוךמעירבדבםעהעמשירובעב

לאהוהירמאיו10׃הוהילאםעהירבדתאהשמדגיו

׃םתלמשוסבכורחמוםויהםתשדקוםעהלאךלהשמ

הוהידריישילשהםויביכישילשהםוילםינכנויהו11

ביבסםעהתאתלבגהו12׃יניסרהלעםעהלכיניעל

עגנהלכוהצקבעגנורהבתולעםכלורמשהרמאל

הריואלקסילוקסיכדיובעגתאל13׃תמויתומרהב

ולעיהמהלביהךשמבהיחיאלשיאםאהמהבםאהריי

םעהתאשדקיוםעהלארההןמהשמדריו14׃רהב

תשלשלםינכנויהםעהלארמאיו15׃םתלמשוסבכיו

תיהבישילשהםויביהיו16׃השאלאושגתלאםימי

רפשלקורההלעדבכןנעוםיקרבותלקיהיורקבה

השמאצויו17׃הנחמברשאםעהלכדרחיודאמקזח

תיתחתבובציתיוהנחמהןמםיהלאהתארקלםעהתא

הוהיוילעדרירשאינפמולכןשעיניסרהו18׃רהה

19׃דאמרההלכדרחיוןשבכהןשעכונשעלעיושאב

םיהלאהורבדיהשמדאמקזחוךלוהרפושהלוקיהיו

רההשארלאיניסרהלעהוהידריו20׃לוקבוננעי

רמאיו21׃השמלעיורההשארלאהשמלהוהיארקיו

תוארלהוהילאוסרהיןפםעבדעהדרהשמלאהוהי

ושדקתיהוהילאםישגנהםינהכהםגו22׃ברונממלפנו

לכויאלהוהילאהשמרמאיו23׃הוהיםהבץרפיןפ

לבגהרמאלונבהתדעההתאיכיניסרהלאתלעלםעה

תילעודרךלהוהיוילארמאיו24׃ותשדקורההתא

לאתלעלוסרהילאםעהוםינהכהוךמעןרהאוהתא

׃םהלארמאיוםעהלאהשמדריו25׃םבץרפיןפהוהי

2׃רמאלהלאהםירבדהלכתאםיהלארבדיו20

תיבמםירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהייכנא

אל4׃ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאל3׃םידבע

רשאולעממםימשברשאהנומתלכולספךלהשעת

הוחתשתאל5׃ץראלתחתמםימברשאותחתמץראב

ןועדקפאנקלאךיהלאהוהייכנאיכםדבעתאלוםהל

השעו6׃יאנשלםיעברלעוםישלשלעםינבלעתבא

םשתאאשתאל7׃יתוצמירמשלויבהאלםיפלאלדסח

תאאשירשאתאהוהיהקניאליכאושלךיהלאהוהי

םימיתשש9׃ושדקלתבשהםויתארוכז8׃אושלומש

הוהילתבשיעיבשהםויו10׃ךתכאלמלכתישעודבעת

ךדבעךתבוךנבוהתאהכאלמלכהשעתאלךיהלא

םימיתששיכ11׃ךירעשברשאךרגוךתמהבוךתמאו

רשאלכתאוםיהתאץראהתאוםימשהתאהוהיהשע

תבשהםויתאהוהיךרבןכלעיעיבשהםויבחניוםב

ךימיןוכראיןעמלךמאתאוךיבאתאדבכ12׃והשדקיו

14׃חצרתאל13׃ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלע

17׃רקשדעךערבהנעתאל16׃בנגתאל15׃ףאנתאל

ותמאוודבעוךערתשאדמחתאלךערתיבדמחתאל

תאםיארםעהלכו18׃ךערלרשאלכוורמחוורושו

ןשערההתאורפשהלוקתאוםדיפלהתאותלוקה

רבדהשמלאורמאיו19׃קחרמודמעיוועניוםעהאריו

20׃תומנןפםיהלאונמערבדילאוהעמשנוונמעהתא

םכתאתוסנרובעבליכואריתלאםעהלאהשמרמאיו

יתלבלםכינפלעותאריהיהתרובעבוםיהלאהאב

לפרעהלאשגנהשמוקחרמםעהדמעיו21׃ואטחת

רמאתהכהשמלאהוהירמאיו22׃םיהלאהםשרשא

׃םכמעיתרבדםימשהןמיכםתיארםתאלארשיינבלא

׃םכלושעתאלבהזיהלאוףסכיהלאיתאןושעתאל23

תאוךיתלעתאוילעתחבזוילהשעתהמדאחבזמ24

תאריכזארשאםוקמהלכבךרקבתאוךנאצתאךימלש

השעתםינבאחבזמםאו25׃ךיתכרבוךילאאובאימש

׃הללחתוהילעתפנהךברחיכתיזגןהתאהנבתאליל

ךתורעהלגתאלרשאיחבזמלעתלעמבהלעתאלו26

׃וילע

הנקתיכ2׃םהינפלםישתרשאםיטפשמההלאו21

3׃םנחישפחלאציתעבשבודבעיםינשששירבעדבע

ותשאהאציואוההשאלעבםאאציופגבאביופגבםא

תונבואםינבולהדליוהשאולןתיוינדאםא4׃ומע

רמאםאו5׃ופגבאציאוהוהינדאלהיהתהידליוהשאה

אצאאלינבתאויתשאתאינדאתאיתבהאדבעהרמאי

ואתלדהלאושיגהוםיהלאהלאוינדאושיגהו6׃ישפח

7׃םלעלודבעועצרמבונזאתאוינדאעצרוהזוזמהלא

׃םידבעהתאצכאצתאלהמאלותבתאשיארכמייכו

םעלהדפהוהדעיאלרשאהינדאיניעבהערםא8
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הנדעייונבלםאו9׃הבודגבבהרכמללשמיאלירכנ

הראשולחקיתרחאםא10׃הלהשעיתונבהטפשמכ

הלהשעיאלהלאשלשםאו11׃ערגיאלהתנעוהתוסכ

13׃תמויתומתמושיאהכמ12׃ףסכןיאםנחהאציו

רשאםוקמךליתמשוודילהנאםיהלאהוהדצאלרשאו

םעמהמרעבוגרהלוהערלעשיאדזייכו14׃המשסוני

16׃תמויתומומאוויבאהכמו15׃תומלונחקתיחבזמ

ויבאללקמו17׃תמויתומודיבאצמנוורכמושיאבנגו

והערתאשיאהכהוםישנאןבירייכו18׃תמויתומומאו

םוקיםא19׃בכשמללפנותומיאלוףרגאבואןבאב

ןתיותבשקרהכמההקנוותנעשמלעץוחבךלהתהו

טבשבותמאתאואודבעתאשיאהכייכו20׃אפריאפרו

אלדמעיםימויואםויםאךא21׃םקניםקנודיתחתתמו

הרההשאופגנוםישנאוצנייכו22׃אוהופסכיכםקי

וילעתישירשאכשנעישונעןוסאהיהיאלוהידליואציו

שפנהתתנוהיהיןוסאםאו23׃םיללפבןתנוהשאהלעב

לגרדיתחתדיןשתחתןשןיעתחתןיע24׃שפנתחת

הרובחעצפתחתעצפהיוכתחתהיוכ25׃לגרתחת

ןיעתאואודבעןיעתאשיאהכייכו26׃הרובחתחת

ודבעןשםאו27׃וניעתחתונחלשיישפחלהתחשוותמא

חגייכו28׃ונשתחתונחלשיישפחלליפיותמאןשוא

אלורושהלקסילוקסתמוהשאתאואשיאתארוש

אוהחגנרושםאו29׃יקנרושהלעבוורשבתאלכאי

ואשיאתימהוונרמשיאלווילעבבדעוהוםשלשלמתמ

וילעתשוירפכםא30׃תמויוילעבםגולקסירושההשא

תבואחגיןבוא31׃וילעתשוירשאלככושפנןידפןתנו

המאוארושהחגידבעםא32׃ולהשעיהזהטפשמכחגי

יכו33׃לקסירושהווינדאלןתיםילקשםישלשףסכ

המשלפנוונסכיאלורבשיאהרכייכוארובשיאחתפי

וילעבלבישיףסכםלשירובהלעב34׃רומחוארוש

תמווהעררושתאשיארושףגייכו35׃ולהיהיתמהו

׃ןוצחיתמהתאםגוופסכתאוצחויחהרושהתאורכמו

ונרמשיאלוםשלשלומתמאוהחגנרושיכעדונוא36

׃ולהיהיתמהורושהתחתרושםלשיםלשוילעב

רקבהשמחורכמואוחבטוהשוארוששיאבנגייכ22

תרתחמבםא2׃השהתחתןאצעבראורושהתחתםלשי

שמשההחרזםא3׃םימדולןיאתמוהכהובנגהאצמי

4׃ותבנגברכמנוולןיאםאםלשיםלשולםימדוילע

השדערומחדערושמהבנגהודיבאצמתאצמהםא

חלשוםרכואהדששיארעבייכ5׃םלשיםינשםייח

ומרכבטימווהדשבטימרחאהדשברעבוהריעבתא

המקהואשידגלכאנוםיצקהאצמושאאצתיכ6׃םלשי

ןתייכ7׃הרעבהתארעבמהםלשיםלשהדשהוא

םאשיאהתיבמבנגורמשלםילכואףסכוהערלאשיא

לעבברקנובנגהאצמיאלםא8׃םינשםלשיבנגהאצמי

9׃והערתכאלמבודיחלשאלםאםיהלאהלאתיבה

המלשלעהשלערומחלערושלעעשפרבדלכלע

אביםיהלאהדעהזאוהיכרמאירשאהדבאלכלע

10׃והערלםינשםלשיםיהלאןעישרירשאםהינשרבד

המהבלכוהשוארושוארומחוהערלאשיאןתייכ

הוהיתעבש11׃הארןיאהבשנוארבשנואתמורמשל

חקלווהערתכאלמבודיחלשאלםאםהינשןיבהיהת

׃וילעבלםלשיומעמבנגיבנגםאו12׃םלשיאלווילעב

יכו14׃םלשיאלהפרטהדעוהאביףרטיףרטםא13

םלשומעןיאוילעבתמוארבשנווהערםעמשיאלאשי

אבאוהריכשםאםלשיאלומעוילעבםא15׃םלשי

בכשוהשראאלרשאהלותבשיאהתפייכו16׃ורכשב

היבאןאמיןאמםא17׃השאלולהנרהמירהמהמע

אלהפשכמ18׃תלותבהרהמכלקשיףסכולהתתל

םיהלאלחבז20׃תמויתומהמהבםעבכשלכ19׃היחת

ונצחלתאלוהנותאלרגו21׃ודבלהוהיליתלבםרחי

אלםותיוהנמלאלכ22׃םירצמץראבםתייהםירגיכ

עמשילאקעציקעצםאיכותאהנעתהנעםא23׃ןונעת

ויהוברחבםכתאיתגרהויפאהרחו24׃ותקעצעמשא

ימעתאהולתףסכםא25׃םימתיםכינבותונמלאםכישנ

׃ךשנוילעןומישתאלהשנכולהיהתאלךמעינעהתא

ונבישתשמשהאבדעךערתמלשלבחתלבחםא26

המבורעלותלמשאוההדבלהתוסכאוהיכ27׃ול

םיהלא28׃ינאןונחיכיתעמשוילאקעצייכהיהובכשי

אלךעמדוךתאלמ29׃ראתאלךמעבאישנוללקתאל

ךנאצלךרשלהשעתןכ30׃ילןתתךינברוכברחאת

ישנאו31׃ילונתתינימשהםויבומאםעהיהיםימיתעבש

בלכלולכאתאלהפרטהדשברשבוילןויהתשדק

׃ותאןוכלשת
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דעתיהלעשרםעךדיתשתלאאושעמשאשתאל23

ברלעהנעתאלותערלםיברירחאהיהתאל2׃סמח

4׃ובירברדהתאללדו3׃תטהלםיברירחאתטנל

5׃ולונבישתבשההעתורמחואךביארושעגפתיכ

בזעמתלדחוואשמתחתץברךאנשרומחהארתיכ

7׃ובירבךניבאטפשמהטתאל6׃ומעבזעתבזעול

קידצאאליכגרהתלאקידצויקנוקחרתרקשרבדמ

ףלסיוםיחקפרועידחשהיכחקתאלדחשו8׃עשר

שפנתאםתעדיםתאוץחלתאלרגו9׃םיקידצירבד

ערזתםינשששו10׃םירצמץראבםתייהםירגיכרגה

הנטמשתתעיבשהו11׃התאובתתאתפסאוךצראתא

הדשהתיחלכאתםרתיוךמעיניבאולכאוהתשטנו

ךישעמהשעתםימיתשש12׃ךתיזלךמרכלהשעתןכ

ןבשפניוךרמחוךרושחוניןעמלתבשתיעיבשהםויבו

םשוורמשתםכילאיתרמארשאלכבו13׃רגהוךתמא

שלש14׃ךיפלעעמשיאלוריכזתאלםירחאםיהלא

תעבשרמשתתוצמהגחתא15׃הנשבילגחתםילגר

יכביבאהשדחדעומלךתיוצרשאכתוצמלכאתםימי

ריצקהגחו16׃םקירינפואריאלוםירצממתאציוב

הנשהתאצבףסאהגחוהדשבערזתרשאךישעמירוכב

הנשבםימעפשלש17׃הדשהןמךישעמתאךפסאב

לעחבזתאל18׃הוהיןדאהינפלאךרוכזלכהארי

תישאר19׃רקבדעיגחבלחןיליאלויחבזםדץמח

ידגלשבתאלךיהלאהוהיתיבאיבתךתמדאירוכב

ךרמשלךינפלךאלמחלשיכנאהנה20׃ומאבלחב

וינפמרמשה21׃יתנכהרשאםוקמהלאךאיבהלוךרדב

ימשיכםכעשפלאשיאליכוברמתלאולקבעמשו

רשאלכתישעוולקבעמשתעמשםאיכ22׃וברקב

ךלייכ23׃ךיררצתאיתרצוךיביאתאיתביאורבדא

ינענכהויזרפהויתחהוירמאהלאךאיבהוךינפליכאלמ

םהיהלאלהוחתשתאל24׃ויתדחכהויסוביהויוחה

םסרהתסרהיכםהישעמכהשעתאלוםדבעתאלו

םכיהלאהוהיתאםתדבעו25׃םהיתבצמרבשתרבשו

׃ךברקמהלחמיתרסהוךימימתאוךמחלתאךרבו

ךימירפסמתאךצראבהרקעוהלכשמהיהתאל26

םעהלכתאיתמהוךינפלחלשאיתמיאתא27׃אלמא

28׃ףרעךילאךיביאלכתאיתתנוםהבאבתרשא

ינענכהתאיוחהתאהשרגוךינפלהערצהתאיתחלשו

ןפתחאהנשבךינפמונשרגאאל29׃ךינפלמיתחהתאו

טעמ30׃הדשהתיחךילעהברוהממשץראההיהת

31׃ץראהתאתלחנוהרפתרשאדעךינפמונשרגאטעמ

דערבדממוםיתשלפםידעוףוסםימךלבגתאיתשו

32׃ךינפמומתשרגוץראהיבשיתאםכדיבןתאיכרהנה

ךצראבובשיאל33׃תירבםהיהלאלוםהלתרכתאל

ךלהיהייכםהיהלאתאדבעתיכילךתאואיטחיןפ

׃שקומל

בדנןרהאוהתאהוהילאהלערמאהשמלאו24

2׃קחרמםתיוחתשהולארשיינקזמםיעבשואוהיבאו

ולעיאלםעהוושגיאלםהוהוהילאודבלהשמשגנו

לכתאוהוהיירבדלכתאםעלרפסיוהשמאביו3׃ומע

םירבדהלכורמאיודחאלוקםעהלכןעיוםיטפשמה

הוהיירבדלכתאהשמבתכיו4׃השענהוהירבדרשא

הבצמהרשעםיתשורההתחתחבזמןביורקבבםכשיו

לארשיינבירענתאחלשיו5׃לארשייטבשרשעםינשל

חקיו6׃םירפהוהילםימלשםיחבזוחבזיותלעולעיו

׃חבזמהלעקרזםדהיצחותנגאבםשיוםדהיצחהשמ

רשאלכורמאיוםעהינזאבארקיותירבהרפסחקיו7

לעקרזיוםדהתאהשמחקיו8׃עמשנוהשענהוהירבד

לעםכמעהוהיתרכרשאתירבהםדהנהרמאיוםעה

אוהיבאובדנןרהאוהשמלעיו9׃הלאהםירבדהלכ

תחתולארשייהלאתאואריו10׃לארשיינקזמםיעבשו

11׃רהטלםימשהםצעכוריפסהתנבלהשעמכוילגר

םיהלאהתאוזחיוודיחלשאללארשיינביליצאלאו

הרההילאהלעהשמלאהוהירמאיו12׃ותשיוולכאיו

הוצמהוהרותהוןבאהתחלתאךלהנתאוםשהיהו

ותרשמעשוהיוהשמםקיו13׃םתרוהליתבתכרשא

ונלובשרמאםינקזהלאו14׃םיהלאהרהלאהשמלעיו

ימםכמערוחוןרהאהנהוםכילאבושנרשאדעהזב

סכיורההלאהשמלעיו15׃םהלאשגיםירבדלעב

והסכיויניסרהלעהוהידובכןכשיו16׃רההתאןנעה

ךותמיעיבשהםויבהשמלאארקיוםימיתששןנעה

רההשארבתלכאשאכהוהידובכהארמו17׃ןנעה

לאלעיוןנעהךותבהשמאביו18׃לארשיינביניעל

׃הלילםיעבראוםויםיעברארהבהשמיהיורהה
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לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו25

תאוחקתובלונבדירשאשיאלכתאמהמורתילוחקיו

ףסכובהזםתאמוחקתרשאהמורתהתאזו3׃יתמורת

תרעו5׃םיזעוששוינשתעלותוןמגראותלכתו4׃תשחנו

ראמלןמש6׃םיטשיצעוםישחתתרעוםימדאמםליא

םהשינבא7׃םימסהתרטקלוהחשמהןמשלםימשב

יתנכשושדקמילושעו8׃ןשחלודפאלםיאלמינבאו

ןכשמהתינבתתאךתואהארמינארשאלככ9׃םכותב

םיטשיצעןוראושעו10׃ושעתןכווילכלכתינבתתאו

׃ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאווכראיצחוםיתמא

וילעתישעוונפצתץוחמותיבמרוהטבהזותאתיפצו11

לעהתתנובהזתעבטעבראולתקציו12׃ביבסבהזרז

תעבטיתשותחאהועלצלעתעבטיתשוויתמעפעברא

םתאתיפצוםיטשיצעידבתישעו13׃תינשהועלצלע

ןראהתעלצלעתעבטבםידבהתאתאבהו14׃בהז

םידבהויהיןראהתעבטב15׃םהבןראהתאתאשל

ןתארשאתדעהתאןראהלאתתנו16׃ונממורסיאל

הכראיצחוםיתמארוהטבהזתרפכתישעו17׃ךילא

השקמבהזםיברכםינשתישעו18׃הבחריצחוהמאו

דחאבורכהשעו19׃תרפכהתוצקינשמםתאהשעת

תאושעתתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכוהזמהצקמ

םיפנכישרפםיברכהויהו20׃ויתוצקינשלעםיברכה

לאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככסהלעמל

תרפכהתאתתנו21׃םיברכהינפויהיתרפכהלאויחא

ןתארשאתדעהתאןתתןראהלאוהלעמלמןראהלע

תרפכהלעמךתאיתרבדוםשךליתדעונו22׃ךילא

הוצארשאלכתאתדעהןראלערשאםיברכהינשןיבמ

םיתמאםיטשיצעןחלשתישעו23׃לארשיינבלאךתוא

בהזותאתיפצו24׃ותמקיצחוהמאוובחרהמאווכרא

תרגסמולתישעו25׃ביבסבהזרזולתישעורוהט

ולתישעו26׃ביבסותרגסמלבהזרזתישעוביבסחפט

תאפהעבראלעתעבטהתאתתנובהזתעבטעברא

תעבטהןייהתתרגסמהתמעל27׃וילגרעבראלרשא

םידבהתאתישעו28׃ןחלשהתאתאשלםידבלםיתבל

29׃ןחלשהתאםבאשנובהזםתאתיפצוםיטשיצע

ןהבךסירשאויתיקנמוויתושקוויתפכוויתרעקתישעו

םינפםחלןחלשהלעתתנו30׃םתאהשעתרוהטבהז

השעתהשקמרוהטבהזתרנמתישעו31׃דימתינפל

הנממהיחרפוהירתפכהיעיבגהנקוהכריהרונמה

הרנמינקהשלשהידצמםיאציםינקהששו32׃ויהי

השלש33׃ינשההדצמהרנמינקהשלשודחאההדצמ

םיעבגהשלשוחרפורתפכדחאההנקבםידקשמםיעבג

םינקהתששלןכחרפורתפכדחאההנקבםידקשמ

םידקשמםיעבגהעבראהרנמבו34׃הרנמהןמםיאציה

הנממםינקהינשתחתרתפכו35׃היחרפוהירתפכ

םינקהינשתחתרתפכוהנממםינקהינשתחתרתפכו

םהירתפכ36׃הרנמהןמםיאציהםינקהתששלהנממ

תישעו37׃רוהטבהזתחאהשקמהלכויהיהנממםתנקו

רבעלעריאהוהיתרנתאהלעהוהעבשהיתרנתא

בהזרככ39׃רוהטבהזהיתתחמוהיחקלמו38׃הינפ

השעוהארו40׃הלאהםילכהלכתאהתאהשעירוהט

׃רהבהארמהתארשאםתינבתב

תלכתורזשמששתעירירשעהשעתןכשמהתאו26

׃םתאהשעתבשחהשעמםיברכינשתעלתוןמגראו

בחרוהמאבםירשעוהנמשתחאההעיריהךרא2

׃תעיריהלכלתחאהדמתחאההעיריההמאבעברא

שמחוהתחאלאהשאתרבחןייהתתעיריהשמח3

לעתלכתתאללתישעו4׃התחאלאהשאתרבחתעירי

תפשבהשעתןכותרבחבהצקמתחאההעיריהתפש

תאללםישמח5׃תינשהתרבחמבהנוציקההעיריה

הצקבהשעתתאללםישמחותחאההעיריבהשעת

לאהשאתאללהתליבקמתינשהתרבחמברשאהעיריה

תעיריהתאתרבחובהזיסרקםישמחתישעו6׃התחא

תישעו7׃דחאןכשמההיהוםיסרקבהתחאלאהשא

השעתתעיריהרשעיתשעןכשמהלעלהאלםיזעתעירי

עבראבחרוהמאבםישלשתחאההעיריהךרא8׃םתא

׃תעיריהרשעיתשעלתחאהדמתחאההעיריההמאב

דבלתעיריהששתאודבלתעיריהשמחתאתרבחו9

תישעו10׃להאהינפלומלאתיששההעיריהתאתלפכו

תרבחבהנציקהתחאההעיריהתפשלעתאללםישמח

11׃תינשהתרבחההעיריהתפשלעתאללםישמחו

תאללבםיסרקהתאתאבהוםישמחתשחניסרקתישעו

תעיריבףדעהחרסו12׃דחאהיהולהאהתאתרבחו

׃ןכשמהירחאלעחרסתתפדעההעיריהיצחלהאה

להאהתעיריךראבףדעבהזמהמאהוהזמהמאהו13
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תישעו14׃ותסכלהזמוהזמןכשמהידצלעחורסהיהי

םישחתתרעהסכמוםימדאמםליאתרעלהאלהסכמ

םיטשיצעןכשמלםישרקהתאתישעו15׃הלעמלמ

המאהיצחוהמאושרקהךראתומארשע16׃םידמע

תבלשמדחאהשרקלתודייתש17׃דחאהשרקהבחר

תישעו18׃ןכשמהישרקלכלהשעתןכהתחאלאהשא

׃הנמיתהבגנתאפלשרקםירשעןכשמלםישרקהתא

ינששרקהםירשעתחתהשעתףסכינדאםיעבראו19

תחתםינדאינשוויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדא

תינשהןכשמהעלצלו20׃ויתדייתשלדחאהשרקה

ףסכםהינדאםיעבראו21׃שרקםירשעןופצתאפל

שרקהתחתםינדאינשודחאהשרקהתחתםינדאינש

׃םישרקהששהשעתהמיןכשמהיתכרילו22׃דחאה

24׃םיתכריבןכשמהתעצקמלהשעתםישרקינשו23

לאושארלעםימתויהיודחיוהטמלמםימאתויהיו

׃ויהיתעצקמהינשלםהינשלהיהיןכתחאהתעבטה

םינדארשעהששףסכםהינדאוםישרקהנמשויהו25

שרקהתחתםינדאינשודחאהשרקהתחתםינדאינש

עלצישרקלהשמחםיטשיצעםחירבתישעו26׃דחאה

ןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו27׃דחאהןכשמה

םיתכרילןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחותינשה

הצקהןמחרבמםישרקהךותבןכיתהחירבהו28׃המי

םהיתעבטתאובהזהפצתםישרקהתאו29׃הצקהלא

30׃בהזםחירבהתאתיפצוםחירבלםיתבבהזהשעת

תישעו31׃רהבתיארהרשאוטפשמכןכשמהתאתמקהו

בשחהשעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתתכרפ

ידומעהעבראלעהתאהתתנו32׃םיברכהתאהשעי

33׃ףסכינדאהעבראלעבהזםהיוובהזםיפצמםיטש

תיבמהמשתאבהוםיסרקהתחתתכרפהתאהתתנו

ןיבםכלתכרפההלידבהותודעהןוראתאתכרפל

לעתרפכהתאתתנו34׃םישדקהשדקןיבושדקה

ץוחמןחלשהתאתמשו35׃םישדקהשדקבתדעהןורא

הנמיתןכשמהעלצלעןחלשהחכנהרנמהתאותכרפל

להאהחתפלךסמתישעו36׃ןופצעלצלעןתתןחלשהו

37׃םקרהשעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת

םהיוובהזםתאתיפצוםיטשידומעהשמחךסמלתישעו

׃תשחנינדאהשמחםהלתקציובהז

ךראתומאשמחםיטשיצעחבזמהתאתישעו27

׃ותמקתומאשלשוחבזמההיהיעוברבחרתומאשמחו

ויתנרקןייהתונממויתנפעבראלעויתנרקתישעו2

ויתקרזמוויעיוונשדלויתריסתישעו3׃תשחנותאתיפצו

תישעו4׃תשחנהשעתוילכלכלויתתחמוויתגלזמו

עבראתשרהלעתישעותשחנתשרהשעמרבכמול

תחתהתאהתתנו5׃ויתוצקעבראלעתשחנתעבט

6׃חבזמהיצחדעתשרההתיהוהטמלמחבזמהבכרכ

׃תשחנםתאתיפצוםיטשיצעידבחבזמלםידבתישעו

תעלציתשלעםידבהויהותעבטבוידבתאאבוהו7

הארהרשאכותאהשעתתחלבובנ8׃ותאתאשבחבזמה

תאפלןכשמהרצחתאתישעו9׃ושעיןכרהבךתא

ךראהמאבהאמרזשמששרצחלםיעלקהנמיתבגנ

תשחנםירשעםהינדאוםירשעוידמעו10׃תחאההאפל

ךראבןופצתאפלןכו11׃ףסכםהיקשחוםידמעהיוו

תשחנםירשעםהינדאוםירשעודמעוךראהאמםיעלק

םיתאפלרצחהבחרו12׃ףסכםהיקשחוםידמעהיוו

13׃הרשעםהינדאוהרשעםהידמעהמאםישמחםיעלק

שמחו14׃המאםישמחהחרזמהמדקתאפלרצחהבחרו

םהינדאוהשלשםהידמעףתכלםיעלקהמאהרשע

םהידמעםיעלקהרשעשמחתינשהףתכלו15׃השלש

םירשעךסמרצחהרעשלו16׃השלשםהינדאוהשלש

םקרהשעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתהמא

רצחהידומעלכ17׃העבראםהינדאוהעבראםהידמע

ךרא18׃תשחנםהינדאוףסכםהיווףסכםיקשחמביבס

שמחהמקוםישמחבםישמחבחרוהמאבהאמרצחה

ןכשמהילכלכל19׃תשחנםהינדאורזשמששתומא

20׃תשחנרצחהתדתילכוויתדתילכוותדבעלכב

תיתכךזתיזןמשךילאוחקיולארשיינבתאהוצתהתאו

תכרפלץוחמדעומלהאב21׃דימתרנתלעהלרואמל

רקבדעברעמוינבוןרהאותאךרעיתדעהלערשא

׃לארשיינבתאמםתרדלםלועתקחהוהיינפל

ותאוינבתאוךיחאןרהאתאךילאברקההתאו28

רזעלאאוהיבאובדנןרהאילונהכללארשיינבךותמ

ךיחאןרהאלשדקידגבתישעו2׃ןרהאינברמתיאו

רשאבלימכחלכלארבדתהתאו3׃תראפתלודובכל

ונהכלושדקלןרהאידגבתאושעוהמכחחורויתאלמ
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תנתכוליעמודופאוןשחושעירשאםידגבההלאו4׃יל

ךיחאןרהאלשדקידגבושעוטנבאותפנצמץבשת

תאותלכתהתאובהזהתאוחקיםהו5׃ילונהכלוינבלו

דפאהתאושעו6׃ששהתאוינשהתעלותתאוןמגראה

7׃בשחהשעמרזשמששוינשתעלותןמגראותלכתבהז

בשחו8׃רבחוויתוצקינשלאולהיהיתרבחתפתכיתש

ןמגראותלכתבהזהיהיונממוהשעמכוילערשאותדפא

םהשינבאיתשתאתחקלו9׃רזשמששוינשתעלותו

לעםתמשמהשש10׃לארשיינבתומשםהילעתחתפו

תינשהןבאהלעםירתונההששהתומשתאותחאהןבאה

תאחתפתםתחיחותפןבאשרחהשעמ11׃םתדלותכ

בהזתוצבשמתבסמלארשיינבתמשלעםינבאהיתש

דפאהתפתכלעםינבאהיתשתאתמשו12׃םתאהשעת

ינפלםתומשתאןרהאאשנולארשיינבלןרכזינבא

14׃בהזתצבשמתישעו13׃ןרכזלויפתכיתשלעהוהי

תבעהשעמםתאהשעתתלבגמרוהטבהזתרשרשיתשו

תישעו15׃תצבשמהלעתתבעהתרשרשתאהתתנו

תלכתבהזונשעתדפאהשעמכבשחהשעמטפשמןשח

עובר16׃ותאהשעתרזשמששוינשתעלותוןמגראו

תאלמובתאלמו17׃ובחרתרזווכראתרזלופכהיהי

רוטהתקרבוהדטפםדארוטןבאםירוטהעבראןבא

רוטהו19׃םלהיוריפסךפנינשהרוטהו18׃דחאה

שישרתיעיברהרוטהו20׃המלחאוובשםשלישילשה

םינבאהו21׃םתאולמבויהיבהזםיצבשמהפשיוםהשו

יחותפםתמשלעהרשעםיתשלארשיינבתמשלעןייהת

לעתישעו22׃טבשרשעינשלןייהתומשלעשיאםתוח

תישעו23׃רוהטבהזתבעהשעמתלבגתשרשןשחה

לעתועבטהיתשתאתתנובהזתועבטיתשןשחהלע

לעבהזהתתבעיתשתאהתתנו24׃ןשחהתוצקינש

יתשתוצקיתשתאו25׃ןשחהתוצקלאתעבטהיתש

דפאהתופתכלעהתתנותוצבשמהיתשלעןתתתתבעה

לעםתאתמשובהזתועבטיתשתישעו26׃וינפלומלא

׃התיבדפאהרבעלארשאותפשלעןשחהתוצקינש

תופתכיתשלעםתאהתתנובהזתועבטיתשתישעו27

בשחללעממותרבחמתמעלוינפלוממהטמלמדופאה

דפאהתעבטלאותעבטמןשחהתאוסכריו28׃דופאה

ןשחהחזיאלודופאהבשחלעתויהלתלכתליתפב

ןשחבלארשיינבתומשתאןרהאאשנו29׃דופאהלעמ

הוהיינפלןרכזלשדקהלאואבבובללעטפשמה

םימתהתאוםירואהתאטפשמהןשחלאתתנו30׃דימת

טפשמתאןרהאאשנוהוהיינפלואבבןרהאבללעויהו

ליעמתאתישעו31׃דימתהוהיינפלובללעלארשיינב

היהיהפשוכותבושאריפהיהו32׃תלכתלילכדופאה

33׃ערקיאלולהיהיארחתיפכגראהשעמביבסויפל

לעינשתעלותוןמגראותלכתינמרוילושלעתישעו

בהזןמעפ34׃ביבסםכותבבהזינמעפוביבסוילוש

היהו35׃ביבסליעמהילושלעןומרובהזןמעפןומרו

הוהיינפלשדקהלאואבבולוקעמשנותרשלןרהאלע

וילעתחתפורוהטבהזץיצתישעו36׃תומיאלוותאצבו

תלכתליתפלעותאתמשו37׃הוהילשדקםתחיחותפ

היהו38׃היהיתפנצמהינפלומלאתפנצמהלעהיהו

ושידקירשאםישדקהןועתאןרהאאשנוןרהאחצמלע

דימתוחצמלעהיהוםהישדקתנתמלכללארשיינב

תישעוששתנתכהתצבשו39׃הוהיינפלםהלןוצרל

ןרהאינבלו40׃םקרהשעמהשעתטנבאוששתפנצמ

םהלהשעתתועבגמוםיטנבאםהלתישעותנתכהשעת

תאוךיחאןרהאתאםתאתשבלהו41׃תראפתלודובכל

ונהכוםתאתשדקוםדיתאתאלמוםתאתחשמוותאוינב

םינתממהורערשבתוסכלדביסנכמםהלהשעו42׃יל

לאםאבבוינבלעוןרהאלעויהו43׃ויהיםיכרידעו

ואשיאלושדקבתרשלחבזמהלאםתשגבואדעומלהא

׃וירחאוערזלוולםלועתקחותמוןוע

ןהכלםתאשדקלםהלהשעתרשארבדההזו29

םחלו2׃םמימתםינשםליאורקבןבדחארפחקליל

םיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתצמתלחותוצמ

דחאלסלעםתואתתנו3׃םתאהשעתםיטחתלסןמשב

תאו4׃םליאהינשתאורפהתאולסבםתאתברקהו

םתאתצחרודעומלהאחתפלאבירקתוינבתאוןרהא

תאןרהאתאתשבלהוםידגבהתאתחקלו5׃םימב

ולתדפאוןשחהתאודפאהתאודפאהליעמתאותנתכה

רזנתאתתנוושארלעתפנצמהתמשו6׃דפאהבשחב

תקציוהחשמהןמשתאתחקלו7׃תפנצמהלעשדקה

םתשבלהובירקתוינבתאו8׃ותאתחשמוושארלע

םהלתשבחווינבוןרהאטנבאםתאתרגחו9׃תנתכ

ןרהאדיתאלמוםלועתקחלהנהכםהלהתיהותעבגמ
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ךמסודעומלהאינפלרפהתאתברקהו10׃וינבדיו

רפהתאתטחשו11׃רפהשארלעםהידיתאוינבוןרהא

התתנורפהםדמתחקלו12׃דעומלהאחתפהוהיינפל

דוסילאךפשתםדהלכתאוךעבצאבחבזמהתנרקלע

ברקהתאהסכמהבלחהלכתאתחקלו13׃חבזמה

רשאבלחהתאותילכהיתשתאודבכהלעתרתיהתאו

ורעתאורפהרשבתאו14׃החבזמהתרטקהוןהילע

תאו15׃אוהתאטחהנחמלץוחמשאבףרשתושרפתאו

שארלעםהידיתאוינבוןרהאוכמסוחקתדחאהליאה

לעתקרזוומדתאתחקלוליאהתאתטחשו16׃ליאה

וברקתצחרוויחתנלחתנתליאהתאו17׃ביבסחבזמה

לכתאתרטקהו18׃ושארלעוויחתנלעתתנוויערכו

הוהילהשאחוחינחירהוהילאוההלעהחבזמהליאה

תאוינבוןרהאךמסוינשהליאהתאתחקלו19׃אוה

ומדמתחקלוליאהתאתטחשו20׃ליאהשארלעםהידי

תינמיהוינבןזאךונתלעוןרהאןזאךונתלעהתתנו

תאתקרזותינמיהםלגרןהבלעותינמיהםדיןהבלעו

לערשאםדהןמתחקלו21׃ביבסחבזמהלעםדה

לעווידגבלעוןרהאלעתיזהוהחשמהןמשמוחבזמה

ידגבווינבווידגבואוהשדקוותאוינבידגבלעווינב

בלחהתאוהילאהובלחהליאהןמתחקלו22׃ותאוינב

תילכהיתשתאודבכהתרתיתאוברקהתאהסכמה

םיאלמליאיכןימיהקושתאוןהילערשאבלחהתאו

קיקרותחאןמשםחלתלחותחאםחלרככו23׃אוה

לעלכהתמשו24׃הוהיינפלרשאתוצמהלסמדחא

׃הוהיינפלהפונתםתאתפנהווינביפכלעוןרהאיפכ

חירלהלעהלעהחבזמהתרטקהוםדימםתאתחקלו25

הזחהתאתחקלו26׃הוהילאוההשאהוהיינפלחוחינ

ינפלהפונתותאתפנהוןרהאלרשאםיאלמהליאמ

תאוהפונתההזחתאתשדקו27׃הנמלךלהיהוהוהי

םיאלמהליאמםרוהרשאוףנוהרשאהמורתהקוש

וינבלוןרהאלהיהו28׃וינבלרשאמוןרהאלרשאמ

היהיהמורתואוההמורתיכלארשיינבתאמםלועקחל

29׃הוהילםתמורתםהימלשיחבזמלארשיינבתאמ

החשמלוירחאוינבלויהיןרהאלרשאשדקהידגבו

ןהכהםשבליםימיתעבש30׃םדיתאםבאלמלוםהב

31׃שדקבתרשלדעומלהאלאאבירשאוינבמויתחת

32׃שדקםקמבורשבתאתלשבוחקתםיאלמהליאתאו

לסברשאםחלהתאוליאהרשבתאוינבוןרהאלכאו

אלמלםהברפכרשאםתאולכאו33׃דעומלהאחתפ

םאו34׃םהשדקיכלכאיאלרזוםתאשדקלםדיתא

תאתפרשורקבהדעםחלהןמוםיאלמהרשבמרתוי

ןרהאלתישעו35׃אוהשדקיכלכאיאלשאברתונה

אלמתםימיתעבשהכתאיתיוצרשאלככהככוינבלו

לעתאטחוםירפכהלעםוילהשעתתאטחרפו36׃םדי

םימיתעבש37׃ושדקלותאתחשמווילעךרפכבחבזמה

םישדקשדקחבזמההיהוותאתשדקוחבזמהלערפכת

חבזמהלעהשעתרשאהזו38׃שדקיחבזמבעגנהלכ

דחאהשבכהתא39׃דימתםוילםינשהנשינבםישבכ

40׃םיברעהןיבהשעתינשהשבכהתאורקבבהשעת

תיעברךסנוןיההעברתיתכןמשבלולבתלסןרשעו

ןיבהשעתינשהשבכהתאו41׃דחאהשבכלןייןיהה

חחינחירלהלהשעתהכסנכורקבהתחנמכםיברעה

דעומלהאחתפםכיתרדלדימתתלע42׃הוהילהשא

43׃םשךילארבדלהמשםכלדעוארשאהוהיינפל

תאיתשדקו44׃ידבכבשדקנולארשיינבלהמשיתדענו

ןהכלשדקאוינבתאוןרהאתאוחבזמהתאודעומלהא

׃םיהלאלםהליתייהולארשיינבךותביתנכשו45׃יל

ץראמםתאיתאצוהרשאםהיהלאהוהיינאיכועדיו46

׃םהיהלאהוהיינאםכותבינכשלםירצמ

׃ותאהשעתםיטשיצעתרטקרטקמחבזמתישעו30

ונממותמקםיתמאוהיהיעוברובחרהמאווכראהמא2

ביבסויתריקתאווגגתארוהטבהזותאתיפצו3׃ויתנרק

בהזתעבטיתשו4׃ביבסבהזרזולתישעוויתנרקתאו

ינשלעהשעתויתעלציתשלעורזלתחתמולהשעת

תישעו5׃המהבותאתאשלםידבלםיתבלהיהווידצ

ותאהתתנו6׃בהזםתאתיפצוםיטשיצעםידבהתא

רשאתרפכהינפלתדעהןראלערשאתכרפהינפל

ןרהאוילעריטקהו7׃המשךלדעוארשאתדעהלע

׃הנריטקיתרנהתאוביטיהברקבברקבבםימסתרטק

תרטקהנריטקיםיברעהןיבתרנהתאןרהאתלעהבו8

הרזתרטקוילעולעתאל9׃םכיתרדלהוהיינפלדימת

לעןרהארפכו10׃וילעוכסתאלךסנוהחנמוהלעו

הנשבתחאםירפכהתאטחםדמהנשבתחאויתנרק

רבדיו11׃הוהילאוהםישדקשדקםכיתרדלוילערפכי
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לארשיינבשארתאאשתיכ12׃רמאלהשמלאהוהי

אלוםתאדקפבהוהילושפנרפכשיאונתנוםהידקפל

לערבעהלכונתיהז13׃םתאדקפבףגנםהבהיהי

לקשההרגםירשעשדקהלקשבלקשהתיצחמםידקפה

םידקפהלערבעהלכ14׃הוהילהמורתלקשהתיצחמ

רישעה15׃הוהיתמורתןתיהלעמוהנשםירשעןבמ

תאתתללקשהתיצחממטיעמיאללדהוהבריאל

ףסכתאתחקלו16׃םכיתשפנלערפכלהוהיתמורת

להאתדבעלעותאתתנולארשיינבתאמםירפכה

לערפכלהוהיינפלןורכזללארשיינבלהיהודעומ

תישעו18׃רמאלהשמלאהוהירבדיו17׃םכיתשפנ

דעומלהאןיבותאתתנוהצחרלתשחנונכותשחנרויכ

ונממוינבוןרהאוצחרו19׃םימהמשתתנוחבזמהןיבו

וצחרידעומלהאלאםאבב20׃םהילגרתאוםהידיתא

ריטקהלתרשלחבזמהלאםתשגבואותמיאלוםימ

התיהוותמיאלוםהילגרוםהידיוצחרו21׃הוהילהשא

לאהוהירבדיו22׃םתרדלוערזלוולםלועקחםהל

רורדרמשארםימשבךלחקהתאו23׃רמאלהשמ

הנקוםיתאמוםישמחותיצחמםשבןמנקותואמשמח

שדקהלקשבתואמשמחהדקו24׃םיתאמוםישמחםשב

חקרשדקתחשמןמשותאתישעו25׃ןיהתיזןמשו

תחשמו26׃היהישדקתחשמןמשחקרהשעמתחקרמ

תאוןחלשהתאו27׃תדעהןוראתאודעומלהאתאוב

28׃תרטקהחבזמתאוהילכתאוהרנמהתאווילכלכ

29׃ונכתאוריכהתאווילכלכתאוהלעהחבזמתאו

30׃שדקיםהבעגנהלכםישדקשדקויהוםתאתשדקו

31׃ילןהכלםתאתשדקוחשמתוינבתאוןרהאתאו

היהישדקתחשמןמשרמאלרבדתלארשיינבלאו

ותנכתמבוךסייאלםדארשבלע32׃םכיתרדלילהז

רשאשיא33׃םכלהיהישדקאוהשדקוהמכושעתאל

34׃וימעמתרכנורזלעונממןתירשאווהמכחקרי

הנבלחותלחשוףטנםימסךלחקהשמלאהוהירמאיו

תרטקהתאתישעו35׃היהידבבדבהכזהנבלוםימס

הנממתקחשו36׃שדקרוהטחלממחקורהשעמחקר

דעוארשאדעומלהאבתדעהינפלהנממהתתנוקדה

רשאתרטקהו37׃םכלהיהתםישדקשדקהמשךל

׃הוהילךלהיהתשדקםכלושעתאלהתנכתמבהשעת

׃וימעמתרכנוהבחירהלהומכהשעירשאשיא38

םשביתארקהאר2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו31

ותאאלמאו3׃הדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצב

׃הכאלמלכבותעדבוהנובתבוהמכחבםיהלאחור

5׃תשחנבוףסכבובהזבתושעלתבשחמבשחל4

׃הכאלמלכבתושעלץעתשרחבותאלמלןבאתשרחבו

הטמלךמסיחאןבבאילהאתאותאיתתנהנהינאו6

רשאלכתאושעוהמכחיתתנבלםכחלכבלבוןד

תרפכהתאותדעלןראהתאודעומלהאתא7׃ךתיוצ

וילכתאוןחלשהתאו8׃להאהילכלכתאווילערשא

׃תרטקהחבזמתאוהילכלכתאוהרהטההרנמהתאו

׃ונכתאורויכהתאווילכלכתאוהלעהחבזמתאו9

תאוןהכהןרהאלשדקהידגבתאודרשהידגבתאו10

םימסהתרטקתאוהחשמהןמשתאו11׃ןהכלוינבידגב

השמלאהוהירמאיו12׃ושעיךתיוצרשאלככשדקל

תאךארמאללארשיינבלארבדהתאו13׃רמאל

םכיתרדלםכיניבויניבאוהתואיכורמשתיתתבש

תבשהתאםתרמשו14׃םכשדקמהוהיינאיכתעדל

הבהשעהלכיכתמויתומהיללחמםכלאוהשדקיכ

םימיתשש15׃הימעברקמאוההשפנההתרכנוהכאלמ

הוהילשדקןותבשתבשיעיבשהםויבוהכאלמהשעי

ורמשו16׃תמויתומתבשהםויבהכאלמהשעהלכ

תירבםתרדלתבשהתאתושעלתבשהתאלארשיינב

תששיכםלעלאוהתואלארשיינבןיבויניב17׃םלוע

יעיבשהםויבוץראהתאוםימשהתאהוהיהשעםימי

רהבותארבדלותלככהשמלאןתיו18׃שפניותבש

׃םיהלאעבצאבםיבתכןבאתחלתדעהתחלינשיניס

להקיורההןמתדרלהשמששביכםעהאריו32

רשאםיהלאונלהשעםוקוילאורמאיוןרהאלעםעה

םירצמץראמונלעהרשאשיאההשמהזיכונינפלוכלי

ימזנוקרפןרהאםהלארמאיו2׃ולהיההמונעדיאל

3׃ילאואיבהוםכיתנבוםכינבםכישנינזאברשאבהזה

לאואיביוםהינזאברשאבהזהימזנתאםעהלכוקרפתיו

הכסמלגעוהשעיוטרחבותארציוםדימחקיו4׃ןרהא

׃םירצמץראמךולעהרשאלארשיךיהלאהלאורמאיו

גחרמאיוןרהאארקיווינפלחבזמןביוןרהאאריו5

םימלשושגיותלעולעיותרחממומיכשיו6׃רחמהוהיל

לאהוהירבדיו7׃קחצלומקיוותשולכאלםעהבשיו
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8׃םירצמץראמתילעהרשאךמעתחשיכדרךלהשמ

הכסמלגעםהלושעםתיוצרשאךרדהןמרהמורס

רשאלארשיךיהלאהלאורמאיוולוחבזיוולווחתשיו

יתיארהשמלאהוהירמאיו9׃םירצמץראמךולעה

החינההתעו10׃אוהףרעהשקםעהנהוהזהםעהתא

11׃לודגיוגלךתואהשעאוםלכאוםהביפארחיויל

הרחיהוהיהמלרמאיוויהלאהוהיינפתאהשמלחיו

דיבולודגחכבםירצמץראמתאצוהרשאךמעבךפא

םאיצוההערברמאלםירצמורמאיהמל12׃הקזח

ןורחמבושהמדאהינפלעמםתלכלוםירהבםתאגרהל

קחצילםהרבאלרכז13׃ךמעלהערהלעםחנהוךפא

םהלארבדתוךבםהלתעבשנרשאךידבעלארשילו

רשאתאזהץראהלכוםימשהיבכוככםכערזתאהברא

לעהוהיםחניו14׃םלעלולחנוםכערזלןתאיתרמא

ןמהשמדריוןפיו15׃ומעלתושעלרבדרשאהערה

םהירבעינשמםיבתכתחלודיבתדעהתחלינשורהה

המהםיהלאהשעמתחלהו16׃םיבתכםההזמוהזמ

עמשיו17׃תחלהלעתורחאוהםיהלאבתכמבתכמהו

המחלמלוקהשמלארמאיוהערבםעהלוקתאעשוהי

תונעלוקןיאוהרובגתונעלוקןיארמאיו18׃הנחמב

לאברקרשאכיהיו19׃עמשיכנאתונעלוקהשולח

ודימךלשיוהשמףארחיותלחמולגעהתאאריוהנחמה

לגעהתאחקיו20׃רההתחתםתארבשיותחלהתא

ינפלערזיוקדרשאדעןחטיושאבףרשיוושערשא

המןרהאלאהשמרמאיו21׃לארשיינבתאקשיוםימה

רמאיו22׃הלדגהאטחוילעתאבהיכהזהםעהךלהשע

׃אוהערביכםעהתאתעדיהתאינדאףארחילאןרהא

הזיכונינפלוכלירשאםיהלאונלהשעילורמאיו23

היההמונעדיאלםירצמץראמונלעהרשאשיאההשמ

והכלשאוילונתיווקרפתהבהזימלםהלרמאו24׃ול

אוהערפיכםעהתאהשמאריו25׃הזהלגעהאציושאב

רעשבהשמדמעיו26׃םהימקבהצמשלןרהאהערפיכ

27׃יולינבלכוילאופסאיוילאהוהילימרמאיוהנחמה

וברחשיאומישלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיו

שיאוגרהוהנחמברעשלרעשמובושוורבעוכרילע

ינבושעיו28׃וברקתאשיאווהערתאשיאוויחאתא

יפלאתשלשכאוההםויבםעהןמלפיוהשמרבדכיול

שיאיכהוהילםויהםכדיואלמהשמרמאיו29׃שיא

תרחממיהיו30׃הכרבםויהםכילעתתלוויחאבוונבב

התעוהלדגהאטחםתאטחםתאםעהלאהשמרמאיו

בשיו31׃םכתאטחדעבהרפכאילואהוהילאהלעא

הלדגהאטחהזהםעהאטחאנארמאיוהוהילאהשמ

ןיאםאוםתאטחאשתםאהתעו32׃בהזיהלאםהלושעיו

ימהשמלאהוהירמאיו33׃תבתכרשאךרפסמאנינחמ

םעהתאהחנךלהתעו34׃ירפסמונחמאילאטחרשא

ידקפםויבוךינפלךלייכאלמהנהךליתרבדרשאלא

רשאלעםעהתאהוהיףגיו35׃םתאטחםהילעיתדקפו

׃ןרהאהשערשאלגעהתאושע

רשאםעהוהתאהזמהלעךלהשמלאהוהירבדיו33

םהרבאליתעבשנרשאץראהלאםירצמץראמתילעה

ךינפליתחלשו2׃הננתאךערזלרמאלבקעילוקחציל

יוחהיזרפהויתחהוירמאהינענכהתאיתשרגוךאלמ

ךברקבהלעאאליכשבדובלחתבזץראלא3׃יסוביהו

םעהעמשיו4׃ךרדבךלכאןפהתאףרעהשקםעיכ

5׃וילעוידעשיאותשאלוולבאתיוהזהערהרבדהתא

השקםעםתאלארשיינבלארמאהשמלאהוהירמאיו

ךידעדרוההתעוךיתילכוךברקבהלעאדחאעגרףרע

תאלארשיינבולצנתיו6׃ךלהשעאהמהעדאוךילעמ

ץוחמולהטנולהאהתאחקיהשמו7׃ברוחרהמםידע

לכהיהודעומלהאולארקוהנחמהןמקחרההנחמל

8׃הנחמלץוחמרשאדעומלהאלאאציהוהישקבמ

שיאובצנוםעהלכומוקילהאהלאהשמתאצכהיהו

היהו9׃הלהאהואבדעהשמירחאוטיבהוולהאחתפ

להאהחתפדמעוןנעהדומעדריהלהאההשמאבכ

דמעןנעהדומעתאםעהלכהארו10׃השמםערבדו

11׃ולהאחתפשיאווחתשהוםעהלכםקולהאהחתפ

שיארבדירשאכםינפלאםינפהשמלאהוהירבדו

רענןונןבעשוהיותרשמוהנחמהלאבשווהערלא

הארהוהילאהשמרמאיו12׃להאהךותמשימיאל

תאינתעדוהאלהתאוהזהםעהתאלעהילארמאהתא

ןחתאצמםגוםשבךיתעדיתרמאהתאוימעחלשתרשא

תאאנינעדוהךיניעבןחיתאצמאנםאהתעו13׃יניעב

יוגהךמעיכהארוךיניעבןחאצמאןעמלךעדאוךכרד

םאוילארמאיו15׃ךליתחנהווכליינפרמאיו14׃הזה

יכאופאעדויהמבו16׃הזמונלעתלאםיכלהךינפןיא
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ונילפנוונמעךתכלבאולהךמעוינאךיניעבןחיתאצמ

הוהירמאיו17׃המדאהינפלערשאםעהלכמךמעוינא

תאצמיכהשעאתרבדרשאהזהרבדהתאםגהשמלא

19׃ךדבכתאאנינארהרמאיו18׃םשבךעדאויניעבןח

הוהיםשביתארקוךינפלעיבוטלכריבעאינארמאיו

20׃םחרארשאתאיתמחרוןחארשאתאיתנחוךינפל

׃יחוםדאהינאריאליכינפתאתארללכותאלרמאיו

היהו22׃רוצהלעתבצנויתאםוקמהנההוהירמאיו21

ךילעיפכיתכשורוצהתרקנבךיתמשוידבכרבעב

אלינפוירחאתאתיארויפכתאיתרסהו23׃ירבעדע

׃וארי

םינבאתחלינשךללספהשמלאהוהירמאיו34

לעויהרשאםירבדהתאתחלהלעיתבתכוםינשארכ

תילעורקבלןוכנהיהו2׃תרבשרשאםינשארהתחלה

שיאו3׃רההשארלעםשילתבצנויניסרהלארקבב

ןאצהםגרההלכבארילאשיאםגוךמעהלעיאל

תחלינשלספיו4׃אוההרההלומלאוערילארקבהו

יניסרהלאלעיורקבבהשמםכשיוםינשארכםינבא

דריו5׃םינבאתחלינשודיבחקיוותאהוהיהוצרשאכ

רבעיו6׃הוהיםשבארקיוםשומעבציתיוןנעבהוהי

ךראןונחוםוחרלאהוהיהוהיארקיווינפלעהוהי

ןועאשנםיפלאלדסחרצנ7׃תמאודסחברוםיפא

םינבלעתובאןועדקפהקניאלהקנוהאטחועשפו

השמרהמיו8׃םיעברלעוםישלשלעםינבינבלעו

ךיניעבןחיתאצמאנםארמאיו9׃וחתשיוהצראדקיו

תחלסואוהףרעהשקםעיכונברקבינדאאנךליינדא

תרכיכנאהנהרמאיו10׃ונתלחנוונתאטחלווננועל

לכבוארבנאלרשאתאלפנהשעאךמעלכדגנתירב

תאוברקבהתארשאםעהלכהארוםיוגהלכבוץראה

רמש11׃ךמעהשעינארשאאוהארוניכהוהיהשעמ

ירמאהתאךינפמשרגיננהםויהךוצמיכנארשאתאךל

ןפךלרמשה12׃יסוביהויוחהויזרפהויתחהוינענכהו

היהיןפהילעאבהתארשאץראהבשוילתירבתרכת

םתבצמתאוןוצתתםתחבזמתאיכ13׃ךברקבשקומל

לאלהוחתשתאליכ14׃ןותרכתוירשאתאוןורבשת

תירבתרכתןפ15׃אוהאנקלאומשאנקהוהייכרחא

ארקוםהיהלאלוחבזוםהיהלאירחאונזוץראהבשויל

ויתנבונזוךינבלויתנבמתחקלו16׃וחבזמתלכאוךל

יהלא17׃ןהיהלאירחאךינבתאונזהוןהיהלאירחא

תעבשרמשתתוצמהגחתא18׃ךלהשעתאלהכסמ

יכביבאהשדחדעומלךתיוצרשאתוצמלכאתםימי

לכוילםחררטפלכ19׃םירצממתאציביבאהשדחב

השבהדפתרומחרטפו20׃השורושרטפרכזתךנקמ

ואריאלוהדפתךינברוכבלכותפרעוהדפתאלםאו

תבשתיעיבשהםויבודבעתםימיתשש21׃םקירינפ

ירוכבךלהשעתתעבשגחו22׃תבשתריצקבושירחב

םימעפשלש23׃הנשהתפוקתףיסאהגחוםיטחריצק

׃לארשייהלאהוהיןדאהינפתאךרוכזלכהאריהנשב

דמחיאלוךלובגתאיתבחרהוךינפמםיוגשירואיכ24

שלשךיהלאהוהיינפתאתוארלךתלעבךצראתאשיא

ןיליאלויחבזםדץמחלעטחשתאל25׃הנשבםימעפ

איבתךתמדאירוכבתישאר26׃חספהגחחבזרקבל

רמאיו27׃ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהיתיב

יפלעיכהלאהםירבדהתאךלבתכהשמלאהוהי

יהיו28׃לארשיתאותירבךתאיתרכהלאהםירבדה

לכאאלםחלהלילםיעבראוםויםיעבראהוהיםעםש

תרשעתירבהירבדתאתחלהלעבתכיוהתשאלםימו

תדעהתחלינשויניסרהמהשמתדרביהיו29׃םירבדה

וינפרועןרקיכעדיאלהשמורההןמותדרבהשמדיב

השמתאלארשיינבלכוןרהאאריו30׃ותאורבדב

םהלאארקיו31׃וילאתשגמוארייווינפרועןרקהנהו

השמרבדיוהדעבםיאשנהלכוןרהאוילאובשיוהשמ

לכתאםוציולארשיינבלכושגנןכירחאו32׃םהלא

םתארבדמהשמלכיו33׃יניסרהבותאהוהירבדרשא

ותארבדלהוהיינפלהשמאבבו34׃הוסמוינפלעןתיו

תאלארשיינבלארבדואציוותאצדעהוסמהתאריסי

רועןרקיכהשמינפתאלארשיינבוארו35׃הוצירשא

רבדלואבדעוינפלעהוסמהתאהשמבישהוהשמינפ

׃ותא

םהלארמאיולארשיינבתדעלכתאהשמלהקיו35

םימיתשש2׃םתאתשעלהוהיהוצרשאםירבדההלא

תבששדקםכלהיהייעיבשהםויבוהכאלמהשעת

ורעבתאל3׃תמויהכאלמובהשעהלכהוהילןותבש

לכלאהשמרמאיו4׃תבשהםויבםכיתבשמלכבשא
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׃רמאלהוהיהוצרשארבדההזרמאללארשיינבתדע

תאהאיביובלבידנלכהוהילהמורתםכתאמוחק5

תעלותוןמגראותלכתו6׃תשחנוףסכובהזהוהיתמורת

יצעוםישחתתרעוםימדאמםליאתרעו7׃םיזעוששוינש

תרטקלוהחשמהןמשלםימשבורואמלןמשו8׃םיטש

10׃ןשחלודופאלםיאלמינבאוםהשינבאו9׃םימסה

11׃הוהיהוצרשאלכתאושעיוואביםכבבלםכחלכו

וישרקתאוויסרקתאוהסכמתאוולהאתאןכשמהתא

וידבתאוןראהתא12׃וינדאתאווידמעתאוחירבתא

וידבתאוןחלשהתא13׃ךסמהתכרפתאותרפכהתא

רואמהתרנמתאו14׃םינפהםחלתאווילכלכתאו

חבזמתאו15׃רואמהןמשתאוהיתרנתאוהילכתאו

םימסהתרטקתאוהחשמהןמשתאווידבתאותרטקה

הלעהחבזמתא16׃ןכשמהחתפלחתפהךסמתאו

תאוילכלכתאווידבתאולרשאתשחנהרבכמתאו

הינדאתאווידמעתארצחהיעלקתא17׃ונכתאוריכה

תדתיתאוןכשמהתדתיתא18׃רצחהרעשךסמתאו

שדקבתרשלדרשהידגבתא19׃םהירתימתאורצחה

20׃ןהכלוינבידגבתאוןהכהןרהאלשדקהידגבתא

לכואביו21׃השמינפלמלארשיינבתדעלכואציו

תאואיבהותאוחורהבדנרשאלכוובלואשנרשאשיא

ידגבלוותדבעלכלודעומלהאתכאלמלהוהיתמורת

ואיבהבלבידנלכםישנהלעםישנאהואביו22׃שדקה

ףינהרשאשיאלכובהזילכלכזמוכותעבטוםזנוחח

תלכתותאאצמנרשאשיאלכו23׃הוהילבהזתפונת

םימדאמםליאתרעוםיזעוששוינשתעלותוןמגראו

תשחנוףסכתמורתםירמלכ24׃ואיבהםישחתתרעו

םיטשיצעותאאצמנרשאלכוהוהיתמורתתאואיבה

בלתמכחהשאלכו25׃ואיבההדבעהתכאלמלכל

תאןמגראהתאותלכתהתאהוטמואיביוווטהידיב

ןבלאשנרשאםישנהלכו26׃ששהתאוינשהתעלות

ינבאתאואיבהםאשנהו27׃םיזעהתאווטהמכחבהנתא

םשבהתאו28׃ןשחלודופאלםיאלמהינבאתאוםהשה

29׃םימסהתרטקלוהחשמהןמשלורואמלןמשהתאו

הכאלמהלכלאיבהלםתאםבלבדנרשאהשאושיאלכ

הבדנלארשיינבואיבההשמדיבתושעלהוהיהוצרשא

הוהיארקוארלארשיינבלאהשמרמאיו30׃הוהיל

אלמיו31׃הדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצבםשב

׃הכאלמלכבותעדבוהנובתבהמכחבםיהלאחורותא

33׃תשחנבוףסכבובהזבתשעלתבשחמבשחלו32

תכאלמלכבתושעלץעתשרחבותאלמלןבאתשרחבו

ךמסיחאןבבאילהאואוהובלבןתנתרוהלו34׃תבשחמ

תכאלמלכתושעלבלתמכחםתאאלמ35׃ןדהטמל

ששבוינשהתעלותבןמגראבותלכתבםקרובשחושרח

׃תבשחמיבשחוהכאלמלכישעגראו

רשאבלםכחשיאלכובאילהאולאלצבהשעו36

לכתאתשעלתעדלהמהבהנובתוהמכחהוהיןתנ

ארקיו2׃הוהיהוצרשאלכלשדקהתדבעתכאלמ

בלםכחשיאלכלאובאילהאלאולאלצבלאהשמ

הברקלובלואשנרשאלכובלבהמכחהוהיןתנרשא

לכתאהשמינפלמוחקיו3׃התאתשעלהכאלמהלא

שדקהתדבעתכאלמללארשיינבואיבהרשאהמורתה

4׃רקבברקבבהבדנדועוילאואיבהםהוהתאתשעל

שיאשדקהתכאלמלכתאםישעהםימכחהלכואביו

רמאלהשמלאורמאיו5׃םישעהמהרשאותכאלממשיא

הוצרשאהכאלמלהדבעהידמאיבהלםעהםיברמ

רמאלהנחמבלוקוריבעיוהשמוציו6׃התאתשעלהוהי

אלכיושדקהתמורתלהכאלמדועושעילאהשאושיא

הכאלמהלכלםידהתיההכאלמהו7׃איבהמםעה

הכאלמהישעבבלםכחלכושעיו8׃רתוהוהתאתושעל

תעלותוןמגראותלכתורזשמששתעירירשעןכשמהתא

תחאההעיריהךרא9׃םתאהשעבשחהשעמםיברכינש

תחאההעיריההמאבעבראבחרוהמאבםירשעוהנמש

תעיריהשמחתארבחיו10׃תעיריהלכלתחאהדמ

שעיו11׃תחאלאתחארבחתעירישמחותחאלאתחא

תרבחמבהצקמתחאההעיריהתפשלעתלכתתאלל

12׃תינשהתרבחמבהנוציקההעיריהתפשבהשעןכ

השעתאללםישמחותחאההעיריבהשעתאללםישמח

תאללהתליבקמתינשהתרבחמברשאהעיריההצקב

תארבחיובהזיסרקםישמחשעיו13׃תחאלאתחא

14׃דחאןכשמהיהיוםיסרקבתחאלאתחאתעריה

תעיריהרשעיתשעןכשמהלעלהאלםיזעתעירישעיו

עבראוהמאבםישלשתחאההעיריהךרא15׃םתאהשע

הרשעיתשעלתחאהדמתחאההעיריהבחרתומא

תעיריהששתאודבלתעיריהשמחתארבחיו16׃תעירי
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הנציקההעיריהתפשלעםישמחתאללשעיו17׃דבל

תרבחההעיריהתפשלעהשעתאללםישמחותרבחמב

להאהתארבחלםישמחתשחניסרקשעיו18׃תינשה

םימדאמםילאתרעלהאלהסכמשעיו19׃דחאתיהל

םישרקהתאשעיו20׃הלעמלמםישחתתרעהסכמו

שרקהךראתמארשע21׃םידמעםיטשיצעןכשמל

תדייתש22׃דחאהשרקהבחרהמאהיצחוהמאו

ישרקלכלהשעןכתחאלאתחאתבלשמדחאהשרקל

םישרקםירשעןכשמלםישרקהתאשעיו23׃ןכשמה

תחתהשעףסכינדאםיעבראו24׃הנמיתבגנתאפל

יתשלדחאהשרקהתחתםינדאינשםישרקהםירשע

25׃ויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדאינשוויתדי

׃םישרקםירשעהשעןופצתאפלתינשהןכשמהעלצלו

דחאהשרקהתחתםינדאינשףסכםהינדאםיעבראו26

ןכשמהיתכרילו27׃דחאהשרקהתחתםינדאינשו

תעצקמלהשעםישרקינשו28׃םישרקהששהשעהמי

ויהיודחיוהטמלמםמאותויהו29׃םיתכריבןכשמה

ינשלםהינשלהשעןכתחאהתעבטהלאושארלאםימת

הששףסכםהינדאוםישרקהנמשויהו30׃תעצקמה

׃דחאהשרקהתחתםינדאינשםינדאינשםינדארשע

ןכשמהעלצישרקלהשמחםיטשיצעיחירבשעיו31

תינשהןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו32׃תחאה

שעיו33׃המיםיתכרילןכשמהישרקלםחירבהשמחו

לאהצקהןמםישרקהךותבחרבלןכיתהחירבהתא

השעםתעבטתאובהזהפצםישרקהתאו34׃הצקה

תאשעיו35׃בהזםחירבהתאףציוםחירבלםיתבבהז

השעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתתכרפה

ידומעהעבראהלשעיו36׃םיברכהתאהשעבשח

ינדאהעבראםהלקציובהזםהיוובהזםפציוםיטש

תעלותוןמגראותלכתלהאהחתפלךסמשעיו37׃ףסכ

תאוהשמחוידומעתאו38׃םקרהשעמרזשמששוינש

השמחםהינדאובהזםהיקשחוםהישארהפצוםהיוו

׃תשחנ

יצחוםיתמאםיטשיצעןראהתאלאלצבשעיו37

בהזוהפציו2׃ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאווכרא

ולקציו3׃ביבסבהזרזולשעיוץוחמותיבמרוהט

לעתעבטיתשוויתמעפעבראלעבהזתעבטעברא

ידבשעיו4׃תינשהועלצלעתועבטיתשותחאהועלצ

לעתעבטבםידבהתאאביו5׃בהזםתאףציוםיטשיצע

רוהטבהזתרפכשעיו6׃ןראהתאתאשלןראהתעלצ

םיברכינששעיו7׃הבחריצחוהמאוהכראיצחוםיתמא

דחאבורכ8׃תרפכהתוצקינשמםתאהשעהשקמבהז

תאהשעתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכוהזמהצקמ

םיפנכישרפםיברכהויהיו9׃ותווצקינשמםיברכה

לאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככסהלעמל

ןחלשהתאשעיו10׃םיברכהינפויהתרפכהלאויחא

׃ותמקיצחוהמאוובחרהמאווכראםיתמאםיטשיצע

ולשעיו12׃ביבסבהזרזולשעיורוהטבהזותאףציו11

קציו13׃ביבסותרגסמלבהזרזשעיוביבסחפטתרגסמ

תאפהעבראלעתעבטהתאןתיובהזתעבטעבראול

תעבטהויהתרגסמהתמעל14׃וילגרעבראלרשא

םידבהתאשעיו15׃ןחלשהתאתאשלםידבלםיתב

שעיו16׃ןחלשהתאתאשלבהזםתאףציוםיטשיצע

תאוויתפכתאוויתרעקתאןחלשהלערשאםילכהתא

שעיו17׃רוהטבהזןהבךסירשאתושקהתאוויתיקנמ

הנקוהכריהרנמהתאהשעהשקמרוהטבהזהרנמהתא

םיאציםינקהששו18׃ויההנממהיחרפוהירתפכהיעיבג

הרנמינקהשלשודחאההדצמהרנמינקהשלשהידצמ

דחאההנקבםידקשמםיעבגהשלש19׃ינשההדצמ

רתפכדחאהנקבםידקשמםיעבגהשלשוחרפורתפכ

הרנמבו20׃הרנמהןמםיאציהםינקהתששלןכחרפו

רתפכו21׃היחרפוהירתפכםידקשמםיעבגהעברא

הנממםינקהינשתחתרתפכוהנממםינקהינשתחת

םיאציהםינקהתששלהנממםינקהינשתחתרתפכו

תחאהשקמהלכויההנממםתנקוםהירתפכ22׃הנממ

היתתחמוהיחקלמוהעבשהיתרנתאשעיו23׃רוהטבהז

׃הילכלכתאוהתאהשערוהטבהזרככ24׃רוהטבהז

המאווכראהמאםיטשיצעתרטקהחבזמתאשעיו25

ותאףציו26׃ויתנרקויהונממותמקםיתמאועוברובחר

ולשעיוויתנרקתאוביבסויתריקתאווגגתארוהטבהז

ורזלתחתמולהשעבהזתעבטיתשו27׃ביבסבהזרז

ותאתאשלםידבלםיתבלוידצינשלעויתעלציתשלע

29׃בהזםתאףציוםיטשיצעםידבהתאשעיו28׃םהב

רוהטםימסהתרטקתאושדקהחשמהןמשתאשעיו

׃חקרהשעמ
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וכראתומאשמחםיטשיצעהלעהחבזמתאשעיו38

שעיו2׃ותמקתומאשלשועוברובחרתומאשמחו

ותאףציוויתנרקויהונממויתנפעבראלעויתנרק

םיעיהתאותריסהתאחבזמהילכלכתאשעיו3׃תשחנ

השעוילכלכתתחמהתאותגלזמהתאתקרזמהתאו

תחתתשחנתשרהשעמרבכמחבזמלשעיו4׃תשחנ

עבראבתעבטעבראקציו5׃ויצחדעהטמלמובכרכ

םידבהתאשעיו6׃םידבלםיתבתשחנהרבכמלתוצקה

תעבטבםידבהתאאביו7׃תשחנםתאףציוםיטשיצע

׃ותאהשעתחלבובנםהבותאתאשלחבזמהתעלצלע

תאבצהתארמבתשחנונכתאותשחנרויכהתאשעיו8

בגנתאפלרצחהתאשעיו9׃דעומלהאחתפואבצרשא

םהידומע10׃המאבהאמרזשמששרצחהיעלקהנמית

םהיקשחוםידמעהיוותשחנםירשעםהינדאוםירשע

םירשעםהידומעהמאבהאמןופצתאפלו11׃ףסכ

׃ףסכםהיקשחוםידומעהיוותשחנםירשעםהינדאו

הרשעםהידומעהמאבםישמחםיעלקםיתאפלו12

תאפלו13׃ףסכםהיקושחוםידמעהיווהרשעםהינדאו

המאהרשעשמחםיעלק14׃המאםישמחהחרזמהמדק

ףתכלו15׃השלשםהינדאוהשלשםהידומעףתכהלא

המאהרשעשמחםיעלקרצחהרעשלהזמוהזמתינשה

רצחהיעלקלכ16׃השלשםהינדאוהשלשםהידמע

םידומעהיוותשחנםידמעלםינדאהו17׃רזשמששביבס

ףסכםיקשחמםהוףסכםהישאריופצוףסכםהיקושחו

םקרהשעמרצחהרעשךסמו18׃רצחהידמעלכ

המאםירשעורזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת

19׃רצחהיעלקתמעלתומאשמחבחרבהמוקוךרא

ףסכםהיוותשחנהעבראםהינדאוהעבראםהידמעו

ןכשמלתדתיהלכו20׃ףסכםהיקשחוםהישאריופצו

תדעהןכשמןכשמהידוקפהלא21׃תשחנביבסרצחלו

ןרהאןברמתיאדיבםיולהתדבעהשמיפלעדקפרשא

השעהדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצבו22׃ןהכה

ןבבאילהאותאו23׃השמתאהוהיהוצרשאלכתא

ןמגראבותלכתבםקרובשחושרחןדהטמלךמסיחא

הכאלמליושעהבהזהלכ24׃ששבוינשהתעלותבו

רככםירשעועשתהפונתהבהזיהיושדקהתכאלמלכב

ידוקפףסכו25׃שדקהלקשבלקשםישלשותואמעבשו

לקשםיעבשוהשמחותואמעבשוףלאורככתאמהדעה

לקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב26׃שדקהלקשב

הלעמוהנשםירשעןבמםידקפהלערבעהלכלשדקה

27׃םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשוףלאתואמששל

ינדאתאושדקהינדאתאתקצלףסכהרככתאמיהיו

תאו28׃ןדאלרככרככהתאמלםינדאתאמתכרפה

םידומעלםיווהשעםיעבשוהשמחותואמהעבשוףלאה

םיעבשהפונתהתשחנו29׃םתאקשחוםהישארהפצו

ינדאתאהבשעיו30׃לקשתואמעבראוםיפלאורככ

תשחנהרבכמתאותשחנהחבזמתאודעומלהאחתפ

ביבסרצחהינדאתאו31׃חבזמהילכלכתאוולרשא

לכתאוןכשמהתדתילכתאורצחהרעשינדאתאו

׃ביבסרצחהתדתי

דרשידגבושעינשהתעלותוןמגראהותלכתהןמו39

רשאכןרהאלרשאשדקהידגבתאושעיושדקבתרשל

ןמגראותלכתבהזדפאהתאשעיו2׃השמתאהוהיהוצ

ץצקובהזהיחפתאועקריו3׃רזשמששוינשתעלותו

ךותבוןמגראהךותבותלכתהךותבתושעלםליתפ

ולושעתפתכ4׃בשחהשעמששהךותבוינשהתעלות

וילערשאותדפאבשחו5׃רבחותווצקינשלעתרבח

ששוינשתעלותוןמגראותלכתבהזוהשעמכאוהונממ

םהשהינבאתאושעיו6׃השמתאהוהיהוצרשאכרזשמ

ינבתומשלעםתוחיחותפתחתפמבהזתצבשמתבסמ

ינבלןורכזינבאדפאהתפתכלעםתאםשיו7׃לארשי

ןשחהתאשעיו8׃השמתאהוהיהוצרשאכלארשי

ינשתעלותוןמגראותלכתבהזדפאהשעמכבשחהשעמ

וכראתרזןשחהתאושעלופכהיהעובר9׃רזשמששו

רוטןבאירוטהעבראובואלמיו10׃לופכובחרתרזו

ךפנינשהרוטהו11׃דחאהרוטהתקרבוהדטפםדא

13׃המלחאוובשםשלישילשהרוטהו12׃םלהיוריפס

תוצבשמתבסומהפשיוםהששישרתיעיברהרוטהו

הנהלארשיינבתמשלעםינבאהו14׃םתאלמבבהז

םינשלומשלעשיאםתחיחותפםתמשלעהרשעםיתש

השעמתלבגתרשרשןשחהלעושעיו15׃טבשרשע

תעבטיתשובהזתצבשמיתשושעיו16׃רוהטבהזתבע

ונתיו17׃ןשחהתוצקינשלעתעבטהיתשתאונתיובהז

׃ןשחהתוצקלעתעבטהיתשלעבהזהתתבעהיתש

תצבשמהיתשלעונתנתתבעהיתשתוצקיתשתאו18
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תעבטיתשושעיו19׃וינפלומלאדפאהתפתכלעםנתיו

רבעלארשאותפשלעןשחהתוצקינשלעומישיובהז

יתשלעםנתיובהזתעבטיתשושעיו20׃התיבדפאה

לעממותרבחמתמעלוינפלוממהטמלמדפאהתפתכ

תעבטלאויתעבטמןשחהתאוסכריו21׃דפאהבשחל

חזיאלודפאהבשחלעתיהלתלכתליתפבדפאה

שעיו22׃השמתאהוהיהוצרשאכדפאהלעמןשחה

ליעמהיפו23׃תלכתלילכגראהשעמדפאהליעמתא

ושעיו24׃ערקיאלביבסויפלהפשארחתיפכוכותב

׃רזשמינשתעלותוןמגראותלכתינומרליעמהילושלע

ךותבםינמעפהתאונתיורוהטבהזינמעפושעיו25

ןמעפ26׃םינמרהךותבביבסליעמהילושלעםינמרה

רשאכתרשלביבסליעמהילושלעןמרוןמעפןמרו

גראהשעמששתנתכהתאושעיו27׃השמתאהוהיהוצ

תעבגמהיראפתאוששתפנצמהתאו28׃וינבלוןרהאל

רזשמששטנבאהתאו29׃רזשמששדבהיסנכמתאושש

הוהיהוצרשאכםקרהשעמינשתעלותוןמגראותלכתו

ובתכיורוהטבהזשדקהרזנץיצתאושעיו30׃השמתא

וילעונתיו31׃הוהילשדקםתוחיחותפבתכמוילע

הוצרשאכהלעמלמתפנצמהלעתתלתלכתליתפ

דעומלהאןכשמתדבעלכלכתו32׃השמתאהוהי

׃ושעןכהשמתאהוהיהוצרשאלככלארשיינבושעיו

וילכלכתאולהאהתאהשמלאןכשמהתאואיביו33

תרועהסכמתאו34׃וינדאווידמעווחירבוישרקויסרק

תכרפתאוםישחתהתרעהסכמתאוםימדאמהםליאה

תא36׃תרפכהתאווידבתאותדעהןראתא35׃ךסמה

הרנמהתא37׃םינפהםחלתאווילכלכתאןחלשה

ןמשתאוהילכלכתאוהכרעמהתרנהיתרנתאהרהטה

תרטקתאוהחשמהןמשתאובהזהחבזמתאו38׃רואמה

תאותשחנהחבזמתא39׃להאהחתפךסמתאוםימסה

ריכהתאוילכלכתאווידבתאולרשאתשחנהרבכמ

הינדאתאוהידמעתארצחהיעלקתא40׃ונכתאו

לכתאוהיתדתיווירתימתארצחהרעשלךסמהתאו

דרשהידגבתא41׃דעומלהאלןכשמהתדבעילכ

ידגבתאוןהכהןרהאלשדקהידגבתאשדקבתרשל

ינבושעןכהשמתאהוהיהוצרשאלככ42׃ןהכלוינב

הכאלמהלכתאהשמאריו43׃הדבעהלכתאלארשי

םתאךרביוושעןכהוהיהוצרשאכהתאושעהנהו

׃השמ

ןושארהשדחהםויב2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו40

םשתמשו3׃דעומלהאןכשמתאםיקתשדחלדחאב

תאבהו4׃תכרפהתאןראהלעתכסותודעהןוראתא

תילעהוהרנמהתאתאבהווכרעתאתכרעוןחלשהתא

ןוראינפלתרטקלבהזהחבזמתאהתתנו5׃היתרנתא

חבזמתאהתתנו6׃ןכשמלחתפהךסמתאתמשותדעה

ןיבריכהתאתתנו7׃דעומלהאןכשמחתפינפלהלעה

רצחהתאתמשו8׃םימםשתתנוחבזמהןיבודעומלהא

ןמשתאתחקלו9׃רצחהרעשךסמתאתתנוביבס

ותאתשדקווברשאלכתאוןכשמהתאתחשמוהחשמה

תאוהלעהחבזמתאתחשמו10׃שדקהיהווילכלכתאו

׃םישדקשדקחבזמההיהוחבזמהתאתשדקווילכלכ

תברקהו12׃ותאתשדקוונכתאוריכהתאתחשמו11

םתאתצחרודעומלהאחתפלאוינבתאוןרהאתא

ותאתחשמושדקהידגבתאןרהאתאתשבלהו13׃םימב

םתאתשבלהובירקתוינבתאו14׃ילןהכוותאתשדקו

ונהכוםהיבאתאתחשמרשאכםתאתחשמו15׃תנתכ

׃םתרדלםלועתנהכלםתחשמםהלתיהלהתיהויל

17׃השעןכותאהוהיהוצרשאלככהשמשעיו16

םקוהשדחלדחאבתינשההנשבןושארהשדחביהיו

תאםשיווינדאתאןתיוןכשמהתאהשמםקיו18׃ןכשמה

תאשרפיו19׃וידומעתאםקיוויחירבתאןתיווישרק

הלעמלמוילעלהאההסכמתאםשיוןכשמהלעלהאה

לאתדעהתאןתיוחקיו20׃השמתאהוהיהוצרשאכ

לעתרפכהתאןתיוןראהלעםידבהתאםשיוןראה

תאםשיוןכשמהלאןראהתאאביו21׃הלעמלמןראה

תאהוהיהוצרשאכתודעהןוראלעךסיוךסמהתכרפ

ןכשמהךרילעדעומלהאבןחלשהתאןתיו22׃השמ

ינפלםחלךרעוילעךרעיו23׃תכרפלץוחמהנפצ

הרנמהתאםשיו24׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהי

לעיו25׃הבגנןכשמהךרילעןחלשהחכנדעומלהאב

םשיו26׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהיינפלתרנה

רטקיו27׃תכרפהינפלדעומלהאבבהזהחבזמתא

תאםשיו28׃השמתאהוהיהוצרשאכםימסתרטקוילע

ןכשמחתפםשהלעהחבזמתאו29׃ןכשמלחתפהךסמ
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הוצרשאכהחנמהתאוהלעהתאוילעלעיודעומלהא

ןיבודעומלהאןיבריכהתאםשיו30׃השמתאהוהי

השמונממוצחרו31׃הצחרלםימהמשןתיוחבזמה

להאלאםאבב32׃םהילגרתאוםהידיתאוינבוןרהאו

תאהוהיהוצרשאכוצחריחבזמהלאםתברקבודעומ

תאןתיוחבזמלוןכשמלביבסרצחהתאםקיו33׃השמ

ןנעהסכיו34׃הכאלמהתאהשמלכיורצחהרעשךסמ

לכיאלו35׃ןכשמהתאאלמהוהידובכודעומלהאתא

הוהידובכוןנעהוילעןכשיכדעומלהאלאאובלהשמ

ועסיןכשמהלעמןנעהתולעהבו36׃ןכשמהתאאלמ

אלוןנעההלעיאלםאו37׃םהיעסמלכבלארשיינב

שאוםמויןכשמהלעהוהיןנעיכ38׃ותלעהםוידעועסי

׃םהיעסמלכבלארשיתיבלכיניעלובהלילהיהת
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השעירשאלכמתחאלעולחלסנוהוהיינפלןהכה

תאוצ9׃רמאלהשמלאהוהירבדיו8׃הבהמשאל

לעהלעהאוההלעהתרותתאזרמאלוינבתאוןרהא

חבזמהשאורקבהדעהלילהלכחבזמהלעהדקומ

לעשבלידביסנכמודבודמןהכהשבלו10׃ובדקות

לעהלעהתאשאהלכאתרשאןשדהתאםירהוורשב

שבלווידגבתאטשפו11׃חבזמהלצאומשוחבזמה

לאהנחמלץוחמלאןשדהתאאיצוהוםירחאםידגב

הבכתאלובדקותחבזמהלעשאהו12׃רוהטםוקמ

הלעההילעךרעורקבברקבבםיצעןהכההילערעבו

לעדקותדימתשא13׃םימלשהיבלחהילעריטקהו

ינבהתאברקההחנמהתרותתאזו14׃הבכתאלחבזמה

וצמקבונממםירהו15׃חבזמהינפלאהוהיינפלןרהא

החנמהלערשאהנבלהלכתאוהנמשמוהחנמהתלסמ

תרתונהו16׃הוהילהתרכזאחחינחירחבזמהריטקהו

רצחבשדקםוקמבלכאתתוצמוינבוןרהאולכאיהנממ

התאיתתנםקלחץמחהפאתאל17׃הולכאידעומלהא

ינבברכזלכ18׃םשאכותאטחכאוהםישדקשדקישאמ

רשאלכהוהיישאמםכיתרדלםלועקחהנלכאיןרהא

20׃רמאלהשמלאהוהירבדיו19׃שדקיםהבעגי

חשמהםויבהוהילובירקירשאוינבוןרהאןברקהז

רקבבהתיצחמדימתהחנמתלסהפאהתרישעותא

תכברמהשעתןמשבתבחמלע21׃ברעבהתיצחמו

22׃הוהילחחינחירבירקתםיתפתחנמיניפתהנאיבת

הוהילםלועקחהתאהשעיוינבמויתחתחישמהןהכהו

׃לכאתאלהיהתלילכןהכתחנמלכו23׃רטקתלילכ

לאוןרהאלארבד25׃רמאלהשמלאהוהירבדיו24

הלעהטחשתרשאםוקמבתאטחהתרותתאזרמאלוינב

ןהכה26׃אוהםישדקשדקהוהיינפלתאטחהטחשת

להארצחבלכאתשדקםוקמבהנלכאיהתאאטחמה

המדמהזירשאושדקיהרשבבעגירשאלכ27׃דעומ

ילכו28׃שדקםוקמבסבכתהילעהזירשאדגבהלע

קרמוהלשבתשחנילכבםאורבשיובלשבתרשאשרח

םישדקשדקהתאלכאיםינהכברכזלכ29׃םימבףטשו

דעומלהאלאהמדמאבוירשאתאטחלכו30׃אוה

׃ףרשתשאבלכאתאלשדקברפכל
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םוקמב2׃אוהםישדקשדקםשאהתרותתאזו7

קרזיומדתאוםשאהתאוטחשיהלעהתאוטחשירשא

תאונממבירקיובלחלכתאו3׃ביבסחבזמהלע

תילכהיתשתאו4׃ברקהתאהסכמהבלחהתאוהילאה

תרתיהתאוםילסכהלערשאןהילערשאבלחהתאו

ןהכהםתאריטקהו5׃הנריסיתילכהלעדבכהלע

םינהכברכזלכ6׃אוהםשאהוהילהשאהחבזמה

תאטחכ7׃אוהםישדקשדקלכאישודקםוקמבונלכאי

8׃היהיולוברפכירשאןהכהםהלתחאהרותםשאכ

בירקהרשאהלעהרועשיאתלעתאבירקמהןהכהו

לכורונתבהפאתרשאהחנמלכו9׃היהיולןהכל

ולהתאבירקמהןהכלתבחמלעותשחרמבהשענ

ינבלכלהברחוןמשבהלולבהחנמלכו10׃היהת

םימלשהחבזתרותתאזו11׃ויחאכשיאהיהתןרהא

בירקהוונבירקיהדותלעםא12׃הוהילבירקירשא

תוצמיקיקרוןמשבתלולבתוצמתולחהדותהחבזלע

לע13׃ןמשבתלולבתלחתכברמתלסוןמשבםיחשמ

׃וימלשתדותחבזלעונברקבירקיץמחםחלתלח

ןהכלהוהילהמורתןברקלכמדחאונממבירקהו14

תדותחבזרשבו15׃היהיולםימלשהםדתאקרזה

16׃רקבדעונממחיניאללכאיונברקםויבוימלש

וחבזתאובירקהםויבונברקחבזהבדנוארדנםאו

רשבמרתונהו17׃לכאיונממרתונהותרחממולכאי

לכאילכאהםאו18׃ףרשישאבישילשהםויבחבזה

בירקמההצריאלישילשהםויבוימלשחבזרשבמ

הנועונממתלכאהשפנהוהיהילוגפולבשחיאלותא

שאבלכאיאלאמטלכבעגירשארשבהו19׃אשת

רשאשפנהו20׃רשבלכאירוהטלכרשבהוףרשי

וילעותאמטוהוהילרשאםימלשהחבזמרשבלכאת

אמטלכבעגתיכשפנו21׃הימעמאוההשפנההתרכנו

לכאואמטץקשלכבואהאמטהמהבבואםדאתאמטב

אוההשפנההתרכנוהוהילרשאםימלשהחבזרשבמ

ינבלארבד23׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22׃הימעמ

24׃ולכאתאלזעובשכורושבלחלכרמאללארשי

אללכאוהכאלמלכלהשעיהפרטבלחוהלבנבלחו

בירקירשאהמהבהןמבלחלכאלכיכ25׃והלכאת

26׃הימעמתלכאהשפנההתרכנוהוהילהשאהנממ

27׃המהבלוףועלםכיתבשומלכבולכאתאלםדלכו

׃הימעמאוההשפנההתרכנוםדלכלכאתרשאשפנלכ

לארשיינבלארבד29׃רמאלהשמלאהוהירבדיו28

ונברקתאאיביהוהילוימלשחבזתאבירקמהרמאל

תאהוהיישאתאהניאיבתוידי30׃וימלשחבזמהוהיל

הפונתותאףינהלהזחהתאונאיביהזחהלעבלחה

היהוהחבזמהבלחהתאןהכהריטקהו31׃הוהיינפל

המורתונתתןימיהקושתאו32׃וינבלוןרהאלהזחה

תאוםימלשהםדתאבירקמה33׃םכימלשיחבזמןהכל

תאיכ34׃הנמלןימיהקושהיהתולןרהאינבמבלחה

לארשיינבתאמיתחקלהמורתהקושתאוהפונתההזח

קחלוינבלוןהכהןרהאלםתאןתאוםהימלשיחבזמ

וינבתחשמוןרהאתחשמתאז35׃לארשיינבתאמםלוע

הוצרשא36׃הוהילןהכלםתאבירקהםויבהוהיישאמ

תקחלארשיינבתאמםתאוחשמםויבםהלתתלהוהי

תאטחלוהחנמלהלעלהרותהתאז37׃םתרדלםלוע

הוהיהוצרשא38׃םימלשהחבזלוםיאולמלוםשאלו

בירקהללארשיינבתאותוצםויביניסרהבהשמתא

׃יניסרבדמבהוהילםהינברקתא

תאוןרהאתאחק2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו8

תאטחהרפתאוהחשמהןמשתאוםידגבהתאוותאוינב

הדעהלכתאו3׃תוצמהלסתאוםיליאהינשתאו

הוצרשאכהשמשעיו4׃דעומלהאחתפלאלהקה

רמאיו5׃דעומלהאחתפלאהדעהלהקתוותאהוהי

6׃תושעלהוהיהוצרשארבדההזהדעהלאהשמ

7׃םימבםתאץחריווינבתאוןרהאתאהשמברקיו

תאותאשבליוטנבאבותארגחיותנתכהתאוילעןתיו

דפאהבשחבותארגחיודפאהתאוילעןתיוליעמה

תאןשחהלאןתיוןשחהתאוילעםשיו8׃ובולדפאיו

ושארלעתפנצמהתאםשיו9׃םימתהתאוםירואה

שדקהרזנבהזהץיצתאוינפלומלאתפנצמהלעםשיו

החשמהןמשתאהשמחקיו10׃השמתאהוהיהוצרשאכ

זיו11׃םתאשדקיווברשאלכתאוןכשמהתאחשמיו

תאוחבזמהתאחשמיוםימעפעבשחבזמהלעונממ

ןמשמקציו12׃םשדקלונכתאוריכהתאווילכלכ

ברקיו13׃ושדקלותאחשמיוןרהאשארלעהחשמה

טנבאםתארגחיותנתכםשבליוןרהאינבתאהשמ

שגיו14׃השמתאהוהיהוצרשאכתועבגמםהלשבחיו
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שארלעםהידיתאוינבוןרהאךמסיותאטחהרפתא

לעןתיוםדהתאהשמחקיוטחשיו15׃תאטחהרפ

תאוחבזמהתאאטחיוועבצאבביבסחבזמהתונרק

חקיו16׃וילערפכלוהשדקיוחבזמהדוסילאקציםדה

יתשתאודבכהתרתיתאוברקהלערשאבלחהלכתא

רפהתאו17׃החבזמההשמרטקיוןהבלחתאותילכה

הנחמלץוחמשאבףרשושרפתאוורשבתאוורעתאו

הלעהליאתאברקיו18׃השמתאהוהיהוצרשאכ

טחשיו19׃ליאהשארלעםהידיתאוינבוןרהאוכמסיו

ליאהתאו20׃ביבסחבזמהלעםדהתאהשמקרזיו

תאוםיחתנהתאושארהתאהשמרטקיוויחתנלחתנ

רטקיוםימבץחרםיערכהתאוברקהתאו21׃רדפה

השאחחינחירלאוההלעהחבזמהליאהלכתאהשמ

תאברקיו22׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהילאוה

םהידיתאוינבוןרהאוכמסיוםיאלמהליאינשהליאה

ךונתלעןתיוומדמהשמחקיוטחשיו23׃ליאהשארלע

ולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיהןרהאןזא

לעםדהןמהשמןתיוןרהאינבתאברקיו24׃תינמיה

םלגרןהבלעותינמיהםדיןהבלעותינמיהםנזאךונת

חקיו25׃ביבסחבזמהלעםדהתאהשמקרזיותינמיה

ברקהלערשאבלחהלכתאוהילאהתאובלחהתא

קושתאוןהבלחתאותילכהיתשתאודבכהתרתיתאו

הצמתלחחקלהוהיינפלרשאתוצמהלסמו26׃ןימיה

םיבלחהלעםשיודחאקיקרותחאןמשםחלתלחותחא

יפכלעוןרהאיפכלעלכהתאןתיו27׃ןימיהקושלעו

םתאהשמחקיו28׃הוהיינפלהפונתםתאףניווינב

חירלםהםיאלמהלעהלעהחבזמהרטקיוםהיפכלעמ

והפיניוהזחהתאהשמחקיו29׃הוהילאוההשאחחינ

רשאכהנמלהיההשמלםיאלמהליאמהוהיינפלהפונת

ןמוהחשמהןמשמהשמחקיו30׃השמתאהוהיהוצ

וינבלעווידגבלעןרהאלעזיוחבזמהלערשאםדה

וינבתאווידגבתאןרהאתאשדקיוותאוינבידגבלעו

וינבלאוןרהאלאהשמרמאיו31׃ותאוינבידגבתאו

תאוותאולכאתםשודעומלהאחתפרשבהתאולשב

ןרהארמאליתיוצרשאכםיאלמהלסברשאםחלה

33׃ופרשתשאבםחלבורשבברתונהו32׃והלכאיוינבו

תאלמםוידעםימיתעבשואצתאלדעומלהאחתפמו

רשאכ34׃םכדיתאאלמיםימיתעבשיכםכיאלמימי

חתפו35׃םכילערפכלתשעלהוהיהוצהזהםויבהשע

תאםתרמשוםימיתעבשהלילוםמויובשתדעומלהא

ןרהאשעיו36׃יתיוצןכיכותומתאלוהוהיתרמשמ

׃השמדיבהוהיהוצרשאםירבדהלכתאוינבו

ינקזלווינבלוןרהאלהשמארקינימשהםויביהיו9

תאטחלרקבןבלגעךלחקןרהאלארמאיו2׃לארשי

לארשיינבלאו3׃הוהיינפלברקהוםמימתהלעלליאו

ינבשבכולגעותאטחלםיזעריעשוחקרמאלרבדת

ינפלחבזלםימלשלליאורושו4׃הלעלםמימתהנש

5׃םכילאהארנהוהיםויהיכןמשבהלולבהחנמוהוהי

לכוברקיודעומלהאינפלאהשמהוצרשאתאוחקיו

רשארבדההזהשמרמאיו6׃הוהיינפלודמעיוהדעה

השמרמאיו7׃הוהידובכםכילאאריוושעתהוהיהוצ

ךתלעתאוךתאטחתאהשעוחבזמהלאברקןרהאלא

םדעברפכוםעהןברקתאהשעוםעהדעבוךדעברפכו

תאטחשיוחבזמהלאןרהאברקיו8׃הוהיהוצרשאכ

וילאםדהתאןרהאינבוברקיו9׃ולרשאתאטחהלגע

קציםדהתאוחבזמהתונרקלעןתיוםדבועבצאלבטיו

תרתיהתאותילכהתאובלחהתאו10׃חבזמהדוסילא

הוהיהוצרשאכהחבזמהריטקהתאטחהןמדבכהןמ

ץוחמשאבףרשרועהתאורשבהתאו11׃השמתא

תאוילאןרהאינבואצמיוהלעהתאטחשיו12׃הנחמל

ואיצמההלעהתאו13׃ביבסחבזמהלעוהקרזיוםדה

ץחריו14׃חבזמהלערטקיושארהתאוהיחתנלוילא

15׃החבזמההלעהלערטקיוםיערכהתאוברקהתא

םעלרשאתאטחהריעשתאחקיוםעהןברקתאברקיו

השעיוהלעהתאברקיו16׃ןושארכוהאטחיווהטחשיו

רטקיוהנממופכאלמיוהחנמהתאברקיו17׃טפשמכ

תאורושהתאטחשיו18׃רקבהתלעדבלמחבזמהלע

תאןרהאינבואצמיוםעלרשאםימלשהחבזליאה

םיבלחהתאו19׃ביבסחבזמהלעוהקרזיווילאםדה

תרתיותילכהוהסכמהוהילאהליאהןמורושהןמ

םיבלחהרטקיותוזחהלעםיבלחהתאומישיו20׃דבכה

ןרהאףינהןימיהקושתאותוזחהתאו21׃החבזמה

ודיתאןרהאאשיו22׃השמהוצרשאכהוהיינפלהפונת

׃םימלשהוהלעהותאטחהתשעמדריוםכרביוםעהלא

תאוכרביוואציודעומלהאלאןרהאוהשמאביו23
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ינפלמשאאצתו24׃םעהלכלאהוהידובכאריוםעה

אריוםיבלחהתאוהלעהתאחבזמהלעלכאתוהוהי

׃םהינפלעולפיוונריוםעהלכ

ונתיוותתחמשיאאוהיבאובדנןרהאינבוחקיו10

הרזשאהוהיינפלוברקיותרטקהילעומישיושאןהב

םתואלכאתוהוהיינפלמשאאצתו2׃םתאהוצאלרשא

רבדרשאאוהןרהאלאהשמרמאיו3׃הוהיינפלותמיו

םדיודבכאםעהלכינפלעושדקאיברקברמאלהוהי

לאיזעינבןפצלאלאולאשימלאהשמארקיו4׃ןרהא

ינפתאמםכיחאתאואשוברקםהלארמאיוןרהאדד

לאםתנתכבםאשיווברקיו5׃הנחמלץוחמלאשדקה

ןרהאלאהשמרמאיו6׃השמרבדרשאכהנחמלץוחמ

םכידגבווערפתלאםכישארוינברמתיאלורזעלאלו

לכםכיחאוףצקיהדעהלכלעוותמתאלוומרפתאל

חתפמו7׃הוהיףרשרשאהפרשהתאוכבילארשיתיב

םכילעהוהיתחשמןמשיכותמתןפואצתאלדעומלהא

9׃רמאלןרהאלאהוהירבדיו8׃השמרבדכושעיו

להאלאםכאבבךתאךינבוהתאתשתלארכשוןיי

ןיבלידבהלו10׃םכיתרדלםלועתקחותמתאלודעומ

תרוהלו11׃רוהטהןיבואמטהןיבולחהןיבושדקה

םהילאהוהירבדרשאםיקחהלכתאלארשיינבתא

לאורזעלאלאוןרהאלאהשמרבדיו12׃השמדיב

ישאמתרתונההחנמהתאוחקםירתונהוינברמתיא

13׃אוהםישדקשדקיכחבזמהלצאתוצמהולכאוהוהי

ישאמאוהךינבקחוךקחיכשדקםוקמבהתאםתלכאו

המורתהקושתאוהפונתההזחתאו14׃יתיוצןכיכהוהי

ךקחיכךתאךיתנבוךינבוהתארוהטםוקמבולכאת

המורתהקוש15׃לארשיינבימלשיחבזמונתנךינבקחו

ינפלהפונתףינהלואיביםיבלחהישאלעהפונתההזחו

׃הוהיהוצרשאכםלועקחלךתאךינבלוךלהיהוהוהי

ףצקיוףרשהנהוהשמשרדשרדתאטחהריעשתאו16

17׃רמאלםרתונהןרהאינברמתיאלעורזעלאלע

שדקיכשדקהםוקמבתאטחהתאםתלכאאלעודמ

רפכלהדעהןועתאתאשלםכלןתנהתאואוהםישדק

שדקהלאהמדתאאבוהאלןה18׃הוהיינפלםהילע

רבדיו19׃יתיוצרשאכשדקבהתאולכאתלוכאהמינפ

םתלעתאוםתאטחתאובירקהםויהןההשמלאןרהא

םויהתאטחיתלכאוהלאכיתאהנארקתוהוהיינפל

׃ויניעבבטייוהשמעמשיו20׃הוהייניעבבטייה

2׃םהלארמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו11

לכמולכאתרשאהיחהתאזרמאללארשיינבלאורבד

תעסשוהסרפתסרפמלכ3׃ץראהלערשאהמהבה

תאךא4׃ולכאתהתאהמהבבהרגתלעמתסרפעסש

למגהתאהסרפהיסירפממוהרגהילעממולכאתאלהז

5׃םכלאוהאמטסירפמונניאהסרפואוההרגהלעמיכ

אמטסירפיאלהסרפואוההרגהלעמיכןפשהתאו

הסרפואוההרגתלעמיכתבנראהתאו6׃םכלאוה

סירפמיכריזחהתאו7׃םכלאוההאמטהסירפהאל

אוהאמטרגיאלהרגאוהוהסרפעסשעסשואוההסרפ

םיאמטועגתאלםתלבנבוולכאתאלםרשבמ8׃םכל

ולרשאלכםימברשאלכמולכאתהזתא9׃םכלםה

׃ולכאתםתאםילחנבוםימיבםימבתשקשקוריפנס

םילחנבוםימיבתשקשקוריפנסולןיארשאלכו10

םהץקשםימברשאהיחהשפנלכמוםימהץרשלכמ

םתלבנתאוולכאתאלםרשבמםכלויהיץקשו11׃םכל

ץקשםימבתשקשקוריפנסולןיארשאלכ12׃וצקשת

ץקשולכאיאלףועהןמוצקשתהלאתאו13׃םכלאוה

תאוהאדהתאו14׃הינזעהתאוסרפהתאורשנהתאםה

הנעיהתבתאו16׃ונימלברעלכתא15׃הנימלהיאה

סוכהתאו17׃והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאו

תאותאקהתאותמשנתהתאו18׃ףושניהתאוךלשהתאו

תפיכודהתאוהנימלהפנאההדיסחהתאו19׃םחרה

ץקשעבראלעךלההףועהץרשלכ20׃ףלטעהתאו

ךלההףועהץרשלכמולכאתהזתאךא21׃םכלאוה

לעןהברתנלוילגרללעממםיערכאלרשאעבראלע

תאוונימלהבראהתאולכאתםהמהלאתא22׃ץראה

׃והנימלבגחהתאווהנימללגרחהתאווהנימלםעלסה

׃םכלאוהץקשםילגרעבראולרשאףועהץרשלכו23

25׃ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכואמטתהלאלו24

לכל26׃ברעהדעאמטווידגבסבכיםתלבנמאשנהלכו

תעסשהנניאעסשוהסרפתסרפמאוהרשאהמהבה

׃אמטיםהבעגנהלכםכלםהםיאמטהלעמהנניאהרגו

עבראלעתכלהההיחהלכבויפכלעךלוהלכו27

28׃ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכםכלםהםיאמט
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םיאמטברעהדעאמטווידגבסבכיםתלבנתאאשנהו

ץראהלעץרשהץרשבאמטהםכלהזו29׃םכלהמה

האטלהוחכהוהקנאהו30׃והנימלבצהורבכעהודלחה

לכץרשהלכבםכלםיאמטההלא31׃תמשנתהוטמחהו

וילעלפירשאלכו32׃ברעהדעאמטיםתמבםהבעגנה

לכקשוארועואדגבואץעילכלכמאמטיםתמבםהמ

ברעהדעאמטואבויםימבםהבהכאלמהשעירשאילכ

רשאלכוכותלאםהמלפירשאשרחילכלכו33׃רהטו

לכאירשאלכאהלכמ34׃ורבשתותאואמטיוכותב

לכבהתשירשאהקשמלכואמטיםימוילעאובירשא

רונתאמטיוילעםתלבנמלפירשאלכו35׃אמטיילכ

ןיעמךא36׃םכלויהיםיאמטוםהםיאמטץתיםיריכו

יכו37׃אמטיםתלבנבעגנורוהטהיהיםימהוקמרובו

38׃אוהרוהטערזירשאעורזערזלכלעםתלבנמלפי

׃םכלאוהאמטוילעםתלבנמלפנוערזלעםימןתייכו

עגנההלכאלםכלאיהרשאהמהבהןמתומייכו39

סבכיהתלבנמלכאהו40׃ברעהדעאמטיהתלבנב

וידגבסבכיהתלבנתאאשנהוברעהדעאמטווידגב

ץקשץראהלעץרשהץרשהלכו41׃ברעהדעאמטו

עבראלעךלוהלכוןוחגלעךלוהלכ42׃לכאיאלאוה

אלץראהלעץרשהץרשהלכלםילגרהברמלכדע

לכבםכיתשפנתאוצקשתלא43׃םהץקשיכםולכאת

ינאיכ44׃םבםתמטנוםהבואמטתאלוץרשהץרשה

ינאשודקיכםישדקםתייהוםתשדקתהוםכיהלאהוהי

׃ץראהלעשמרהץרשהלכבםכיתשפנתאואמטתאלו

םכלתיהלםירצמץראמםכתאהלעמההוהיינאיכ45

תרותתאז46׃ינאשודקיכםישדקםתייהוםיהלאל

שפנלכלוםימבתשמרההיחהשפנלכוףועהוהמהבה

רהטהןיבואמטהןיבלידבהל47׃ץראהלעתצרשה

׃לכאתאלרשאהיחהןיבותלכאנההיחהןיבו

ינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו12

תעבשהאמטורכזהדליועירזתיכהשארמאללארשי

רשבלומיינימשהםויבו3׃אמטתהתודתדנימיכםימי

הרהטימדבבשתםימיתשלשוםויםישלשו4׃ותלרע

ימיתאלמדעאבתאלשדקמהלאועגתאלשדקלכב

םיששוהתדנכםיעבשהאמטודלתהבקנםאו5׃הרהט

ימיתאלמבו6׃הרהטימדלעבשתםימיתששוםוי

הנויןבוהלעלותנשןבשבכאיבתתבלואןבלהרהט

ובירקהו7׃ןהכהלאדעומלהאחתפלאתאטחלרתוא

תרותתאזהימדרקממהרהטוהילערפכוהוהיינפל

השידהדיאצמתאלםאו8׃הבקנלוארכזלתדליה

דחאוהלעלדחאהנויינבינשואםירתיתשהחקלו

׃הרהטוןהכההילערפכותאטחל

יכםדא2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13

רועבהיהותרהבואתחפסואתאשורשברועבהיהי

דחאלאואןהכהןרהאלאאבוהותערצעגנלורשב

רשבהרועבעגנהתאןהכההארו3׃םינהכהוינבמ

ורשברועמקמעעגנההארמוןבלךפהעגנברעשו

תרהבםאו4׃ותאאמטוןהכהוהארואוהתערצעגנ

הרעשורועהןמהארמןיאקמעוורשברועבאוההנבל

5׃םימיתעבשעגנהתאןהכהריגסהוןבלךפהאל

אלויניעבדמעעגנההנהויעיבשהםויבןהכהוהארו

6׃תינשםימיתעבשןהכהוריגסהורועבעגנההשפ

עגנהההכהנהותינשיעיבשהםויבותאןהכההארו

סבכואיהתחפסמןהכהורהטורועבעגנההשפאלו

ירחארועבתחפסמההשפתהשפםאו7׃רהטווידגב

8׃ןהכהלאתינשהארנוותרהטלןהכהלאותארה

ןהכהואמטורועבתחפסמההתשפהנהוןהכההארו

לאאבוהוםדאבהיהתיכתערצעגנ9׃אוהתערצ

הכפהאיהורועבהנבלתאשהנהוןהכההארו10׃ןהכה

אוהתנשונתערצ11׃תאשביחרשבתיחמוןבלרעש

12׃אוהאמטיכונרגסיאלןהכהואמטוורשברועב

לכתאתערצההתסכורועבתערצהחרפתחורפםאו

13׃ןהכהיניעהארמלכלוילגרדעוושארמעגנהרוע

תארהטוורשבלכתאתערצההתסכהנהוןהכההארו

רשבובתוארהםויבו14׃אוהרוהטןבלךפהולכעגנה

רשבהואמטויחהרשבהתאןהכההארו15׃אמטייח

יחהרשבהבושייכוא16׃אוהתערצאוהאמטיחה

ךפהנהנהוןהכהוהארו17׃ןהכהלאאבוןבללךפהנו

יכרשבו18׃אוהרוהטעגנהתאןהכהרהטוןבללעגנה

תאשןיחשהםוקמבהיהו19׃אפרנוןיחשורעבובהיהי

20׃ןהכהלאהארנותמדמדאהנבלתרהבואהנבל

ןבלךפההרעשורועהןמלפשהארמהנהוןהכההארו

הנאריםאו21׃החרפןיחשבאיהתערצעגנןהכהואמטו
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איהורועהןמהנניאהלפשוןבלרעשהבןיאהנהוןהכה

השפתהשפםאו22׃םימיתעבשןהכהוריגסהוההכ

דמעתהיתחתםאו23׃אוהעגנותאןהכהאמטורועב

24׃ןהכהורהטואוהןיחשהתברצהתשפאלתרהבה

הוכמהתיחמהתיהושאתוכמורעבהיהייכרשבוא

ןהכההתאהארו25׃הנבלואתמדמדאהנבלתרהב

רועהןמקמעהארמותרהבבןבלרעשךפהנהנהו

תערצעגנןהכהותאאמטוהחרפהוכמבאוהתערצ

ןבלרעשתרהבבןיאהנהוןהכההנאריםאו26׃אוה

תעבשןהכהוריגסהוההכאוהורועהןמהנניאהלפשו

השפתהשפםאיעיבשהםויבןהכהוהארו27׃םימי

היתחתםאו28׃אוהתערצעגנותאןהכהאמטורועב

הוכמהתאשההכאוהורועבהתשפאלתרהבהדמעת

השאואשיאו29׃אוההוכמהתברציכןהכהורהטואוה

עגנהתאןהכההארו30׃ןקזבואשארבעגנובהיהייכ

ותאאמטוקדבהצרעשובורועהןמקמעוהארמהנהו

הארייכו31׃אוהןקזהואשארהתערצאוהקתנןהכה

רעשורועהןמקמעוהארמןיאהנהוקתנהעגנתאןהכה

׃םימיתעבשקתנהעגנתאןהכהריגסהוובןיארחש

השפאלהנהויעיבשהםויבעגנהתאןהכההארו32

ןמקמעןיאקתנההארמובהצרעשובהיהאלוקתנה

תאןהכהריגסהוחלגיאלקתנהתאוחלגתהו33׃רועה

םויבקתנהתאןהכההארו34׃תינשםימיתעבשקתנה

קמעונניאוהארמורועבקתנההשפאלהנהויעיבשה

םאו35׃רהטווידגבסבכוןהכהותארהטורועהןמ

ןהכהוהארו36׃ותרהטירחארועבקתנההשפיהשפ

בהצהרעשלןהכהרקביאלרועבקתנההשפהנהו

ובחמצרחשרעשוקתנהדמעויניעבםאו37׃אוהאמט

יכהשאואשיאו38׃ןהכהורהטואוהרוהטקתנהאפרנ

ןהכההארו39׃תנבלתרהבתרהבםרשברועבהיהי

חרפאוהקהבתנבלתוהכתרהבםרשברועבהנהו

רוהטאוהחרקושארטרמייכשיאו40׃אוהרוהטרועב

׃אוהרוהטאוהחבגושארטרמיוינפתאפמםאו41׃אוה

תערצםדמדאןבלעגנתחבגבואתחרקבהיהייכו42

ןהכהותאהארו43׃ותחבגבואותחרקבאוהתחרפ

ותחבגבואותחרקבתמדמדאהנבלעגנהתאשהנהו

אוהאמטאוהעורצשיא44׃רשברועתערצהארמכ

עגנהוברשאעורצהו45׃ועגנושארבןהכהונאמטיאמט

הטעיםפשלעועורפהיהיושארוםימרפויהיוידגב

אמטאמטיובעגנהרשאימילכ46׃ארקיאמטאמטו

היהייכדגבהו47׃ובשומהנחמלץוחמבשידדבאוה

יתשבוא48׃םיתשפדגבבוארמצדגבבתערצעגנוב

׃רועתכאלמלכבוארועבוארמצלוםיתשפלברעבוא

יתשבוארועבואדגבבםדמדאואקרקריעגנההיהו49

תאהארהואוהתערצעגנרועילכלכבואברעבוא

תעבשעגנהתאריגסהועגנהתאןהכההארו50׃ןהכה

עגנההשפיכיעיבשהםויבעגנהתאהארו51׃םימי

רועההשעירשאלכלרועבואברעבואיתשבואדגבב

תאףרשו52׃אוהאמטעגנהתראממתערצהכאלמל

ואםיתשפבוארמצבברעהתאואיתשהתאואדגבה

תראממתערציכעגנהובהיהירשארועהילכלכתא

עגנההשפאלהנהוןהכההאריםאו53׃ףרשתשאבאוה

ןהכההוצו54׃רועילכלכבואברעבואיתשבואדגבב

55׃תינשםימיתעבשוריגסהועגנהוברשאתאוסבכו

עגנהךפהאלהנהועגנהתאסבכהירחאןהכההארו

תתחפונפרשתשאבאוהאמטהשפאלעגנהווניעתא

ההכהנהוןהכההארםאו56׃ותחבגבואותחרקבאוה

וארועהןמואדגבהןמותאערקוותאסבכהירחאעגנה

יתשבואדגבבדועהארתםאו57׃ברעהןמואיתשהןמ

תאונפרשתשאבאוהתחרפרועילכלכבואברעבוא

ילכלכואברעהואיתשהואדגבהו58׃עגנהוברשא

59׃רהטותינשסבכועגנהםהמרסוסבכתרשארועה

ואיתשהואםיתשפהוארמצהדגבתערצעגנתרותתאז

׃ואמטלואורהטלרועילכלכואברעה

תרותהיהתתאז2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ןהכהאציו3׃ןהכהלאאבוהוותרהטםויבערצמה

תערצהעגנאפרנהנהוןהכההארוהנחמלץוחמלא

םירפציתשרהטמלחקלוןהכההוצו4׃עורצהןמ

ןהכההוצו5׃בזאותעלותינשוזראץעותורהטתויח

׃םייחםימלעשרחילכלאתחאהרופצהתאטחשו

ינשתאוזראהץעתאוהתאחקיהיחהרפצהתא6

םדבהיחהרפצהתאוםתואלבטובזאהתאותעלותה

רהטמהלעהזהו7׃םייחהםימהלעהטחשהרפצה

היחהרפצהתאחלשוורהטוםימעפעבשתערצהןמ

לכתאחלגווידגבתארהטמהסבכו8׃הדשהינפלע
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בשיוהנחמהלאאובירחאורהטוםימבץחרוורעש

חלגייעיבשהםויבהיהו9׃םימיתעבשולהאלץוחמ

לכתאוויניעתבגתאוונקזתאוושארתאורעשלכתא

׃רהטוםימבורשבתאץחרווידגבתאסבכוחלגיורעש

תחאהשבכוםימימתםישבכינשחקיינימשהםויבו10

הלולבהחנמתלסםינרשעהשלשוהמימתהתנשתב

תארהטמהןהכהדימעהו11׃ןמשדחאגלוןמשב

12׃דעומלהאחתפהוהיינפלםתאורהטמהשיאה

תאוםשאלותאבירקהודחאהשבכהתאןהכהחקלו

תאטחשו13׃הוהיינפלהפונתםתאףינהוןמשהגל

םוקמבהלעהתאותאטחהתאטחשירשאםוקמבשבכה

14׃אוהםישדקשדקןהכלאוהםשאהתאטחכיכשדקה

רהטמהןזאךונתלעןהכהןתנוםשאהםדמןהכהחקלו

15׃תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיה

16׃תילאמשהןהכהףכלעקציוןמשהגלמןהכהחקלו

ופכלערשאןמשהןמתינמיהועבצאתאןהכהלבטו

ינפלםימעפעבשועבצאבןמשהןמהזהותילאמשה

ךונתלעןהכהןתיופכלערשאןמשהרתימו17׃הוהי

ולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיהרהטמהןזא

ףכלערשאןמשברתונהו18׃םשאהםדלעתינמיה

׃הוהיינפלןהכהוילערפכורהטמהשארלעןתיןהכה

ותאמטמרהטמהלערפכותאטחהתאןהכההשעו19

תאוהלעהתאןהכההלעהו20׃הלעהתאטחשירחאו

אוהלדםאו21׃רהטוןהכהוילערפכוהחבזמההחנמה

וילערפכלהפונתלםשאדחאשבכחקלותגשמודיןיאו

יתשו22׃ןמשגלוהחנמלןמשבלולבדחאתלסןורשעו

תאטחדחאהיהוודיגישתרשאהנויינבינשואםירת

לאותרהטלינימשהםויבםתאאיבהו23׃הלעדחאהו

תאןהכהחקלו24׃הוהיינפלדעומלהאחתפלאןהכה

ינפלהפונתןהכהםתאףינהוןמשהגלתאוםשאהשבכ

םשאהםדמןהכהחקלוםשאהשבכתאטחשו25׃הוהי

תינמיהודיןהבלעותינמיהרהטמהןזאךונתלעןתנו

ףכלעןהכהקציןמשהןמו26׃תינמיהולגרןהבלעו

ןמתינמיהועבצאבןהכההזהו27׃תילאמשהןהכה

׃הוהיינפלםימעפעבשתילאמשהופכלערשאןמשה

רהטמהןזאךונתלעופכלערשאןמשהןמןהכהןתנו28

לעתינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיה

ןהכהףכלערשאןמשהןמרתונהו29׃םשאהםדםוקמ

השעו30׃הוהיינפלוילערפכלרהטמהשארלעןתי

׃ודיגישתרשאמהנויהינבןמואםירתהןמדחאהתא

הלעדחאהתאותאטחדחאהתאודיגישתרשאתא31

תאז32׃הוהיינפלרהטמהלעןהכהרפכוהחנמהלע

33׃ותרהטבודיגישתאלרשאתערצעגנוברשאתרות

לאואבתיכ34׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו

תערצעגניתתנוהזחאלםכלןתנינארשאןענכץרא

ןהכלדיגהותיבהולרשאאבו35׃םכתזחאץראתיבב

תיבהתאונפוןהכההוצו36׃תיבבילהארנעגנכרמאל

רשאלכאמטיאלועגנהתאתוארלןהכהאביםרטב

הארו37׃תיבהתאתוארלןהכהאביןכרחאותיבב

תקרקריתרורעקשתיבהתריקבעגנההנהועגנהתא

ןמןהכהאציו38׃ריקהןמלפשןהיארמותמדמדאוא

39׃םימיתעבשתיבהתאריגסהותיבהחתפלאתיבה

תריקבעגנההשפהנהוהארויעיבשהםויבןהכהבשו

עגנהןהברשאםינבאהתאוצלחוןהכההוצו40׃תיבה

תאו41׃אמטםוקמלאריעלץוחמלאןהתאוכילשהו

וצקהרשארפעהתאוכפשוביבסתיבמעצקיתיבה

תורחאםינבאוחקלו42׃אמטםוקמלאריעלץוחמלא

׃תיבהתאחטוחקירחארפעוםינבאהתחתלאואיבהו

םינבאהתאץלחרחאתיבבחרפועגנהבושיםאו43

ןהכהאבו44׃חוטהירחאותיבהתאתוצקהירחאו

תיבבאוהתראממתערצתיבבעגנההשפהנהוהארו

לכתאוויצעתאווינבאתאתיבהתאץתנו45׃אוהאמט

46׃אמטםוקמלאריעלץוחמלאאיצוהותיבהרפע

47׃ברעהדעאמטיותאריגסהימילכתיבהלאאבהו

תאסבכיתיבבלכאהווידגבתאסבכיתיבבבכשהו

עגנההשפאלהנהוהארוןהכהאביאבםאו48׃וידגב

יכתיבהתאןהכהרהטותיבהתאחטהירחאתיבב

ץעוםירפציתשתיבהתאאטחלחקלו49׃עגנהאפרנ

ילכלאתחאהרפצהתאטחשו50׃בזאותעלותינשוזרא

תאובזאהתאוזראהץעתאחקלו51׃םייחםימלעשרח

רפצהםדבםתאלבטוהיחהרפצהתאותעלותהינש

׃םימעפעבשתיבהלאהזהוםייחהםימבוהטוחשה

רפצבוםייחהםימבורופצהםדבתיבהתאאטחו52

תאחלשו53׃תעלותהינשבובזאבוזראהץעבוהיחה

לערפכוהדשהינפלאריעלץוחמלאהיחהרפצה

55׃קתנלותערצהעגנלכלהרותהתאז54׃רהטותיבה
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57׃תרהבלותחפסלותאשלו56׃תיבלודגבהתערצלו

׃תערצהתרותתאזרהטהםויבואמטהםויבתרוהל

לאורבד2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו15

ורשבמבזהיהייכשיאשיאםהלאםתרמאולארשיינב

תאורשבררובוזבותאמטהיהתתאזו3׃אוהאמטובוז

בכשמהלכ4׃אוהותאמטובוזמורשבםיתחהואובוז

וילעבשירשאילכהלכואמטיבזהוילעבכשירשא

םימבץחרווידגבסבכיובכשמבעגירשאשיאו5׃אמטי

בזהוילעבשירשאילכהלעבשיהו6׃ברעהדעאמטו

רשבבעגנהו7׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

קרייכו8׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכיבזה

9׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכורוהטבבזה

עגנהלכו10׃אמטיבזהוילעבכרירשאבכרמהלכו

םתואאשונהוברעהדעאמטיויתחתהיהירשאלכב

רשאלכו11׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

םימבץחרווידגבסבכוםימבףטשאלוידיובזהובעגי

רבשיבזהובעגירשאשרחילכו12׃ברעהדעאמטו

רפסוובוזמבזהרהטייכו13׃םימבףטשיץעילכלכו

םימבורשבץחרווידגבסבכוותרהטלםימיתעבשול

ינשואםירתיתשולחקיינימשהםויבו14׃רהטוםייח

לאםנתנודעומלהאחתפלאהוהיינפלאבוהנויינב

הלעדחאהותאטחדחאןהכהםתאהשעו15׃ןהכה

ונממאצתיכשיאו16׃ובוזמהוהיינפלןהכהוילערפכו

׃ברעהדעאמטוורשבלכתאםימבץחרוערזתבכש

סבכוערזתבכשוילעהיהירשארועלכודגבלכו17

התאשיאבכשירשאהשאו18׃ברעהדעאמטוםימב

יכהשאו19׃ברעהדעואמטוםימבוצחרוערזתבכש

היהתםימיתעבשהרשבבהבזהיהיםדהבזהיהת

רשאלכו20׃ברעהדעאמטיהבעגנהלכוהתדנב

׃אמטיוילעבשתרשאלכואמטיהתדנבוילעבכשת

אמטוםימבץחרווידגבסבכיהבכשמבעגנהלכו21

סבכיוילעבשתרשאילכלכבעגנהלכו22׃ברעהדע

בכשמהלעםאו23׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגב

דעאמטיובועגנבוילעתבשיאוהרשאילכהלעואאוה

וילעהתדניהתוהתאשיאבכשיבכשםאו24׃ברעה

׃אמטיוילעבכשירשאבכשמהלכוםימיתעבשאמטו

ואהתדנתעאלבםיברםימיהמדבוזבוזייכהשאו25

היהתהתדנימיכהתאמטבוזימילכהתדנלעבוזתיכ

ימילכוילעבכשתרשאבכשמהלכ26׃אוההאמט

וילעבשתרשאילכהלכוהלהיהיהתדנבכשמכהבוז

סבכואמטיםבעגונהלכו27׃התדנתאמטכהיהיאמט

הבוזמהרהטםאו28׃ברעהדעאמטוםימבץחרווידגב

ינימשהםויבו29׃רהטתרחאוםימיתעבשהלהרפסו

לאםתואהאיבהוהנויינבינשואםירתיתשהלחקת

דחאהתאןהכההשעו30׃דעומלהאחתפלאןהכה

הוהיינפלןהכההילערפכוהלעדחאהתאותאטח

אלוםתאמטמלארשיינבתאםתרזהו31׃התאמטבוזמ

תאז32׃םכותברשאינכשמתאםאמטבםתאמטבותמי

33׃הבהאמטלערזתבכשונממאצתרשאובזהתרות

רשאשיאלוהבקנלורכזלובוזתאבזהוהתדנבהודהו

׃האמטםעבכשי

ןרהאינבינשתומירחאהשמלאהוהירבדיו16

השמלאהוהירמאיו2׃ותמיוהוהיינפלםתברקב

תיבמשדקהלאתעלכבאבילאוךיחאןרהאלארבד

ןנעביכתומיאלוןראהלערשאתרפכהינפלאתכרפל

רפבשדקהלאןרהאאביתאזב3׃תרפכהלעהארא

שבלישדקדבתנתכ4׃הלעלליאותאטחלרקבןב

תפנצמבורגחידבטנבאבוורשבלעויהידביסנכמו

׃םשבלוורשבתאםימבץחרוםהשדקידגבףנצידב

תאטחלםיזעיריעשינשחקילארשיינבתדעתאמו5

רשאתאטחהרפתאןרהאבירקהו6׃הלעלדחאליאו

םריעשהינשתאחקלו7׃ותיבדעבוודעברפכוול

ןרהאןתנו8׃דעומלהאחתפהוהיינפלםתאדימעהו

דחאלרוגוהוהילדחאלרוגתולרוגםריעשהינשלע

וילעהלערשאריעשהתאןרהאבירקהו9׃לזאזעל

וילעהלערשאריעשהו10׃תאטחוהשעוהוהיללרוגה

חלשלוילערפכלהוהיינפליחדמעילזאזעללרוגה

תאטחהרפתאןרהאבירקהו11׃הרבדמהלזאזעלותא

תאטחהרפתאטחשוותיבדעבוודעברפכוולרשא

חבזמהלעמשאילחגהתחמהאלמחקלו12׃ולרשא

תיבמאיבהוהקדםימסתרטקוינפחאלמוהוהיינפלמ

הסכוהוהיינפלשאהלעתרטקהתאןתנו13׃תכרפל

14׃תומיאלותודעהלערשאתרפכהתאתרטקהןנע

המדקתרפכהינפלעועבצאבהזהורפהםדמחקלו
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15׃ועבצאבםדהןמםימעפעבשהזיתרפכהינפלו

לאומדתאאיבהוםעלרשאתאטחהריעשתאטחשו

רפהםדלהשערשאכומדתאהשעותכרפלתיבמ

שדקהלערפכו16׃תרפכהינפלותרפכהלעותאהזהו

השעיןכוםתאטחלכלםהיעשפמולארשיינבתאמטמ

אלםדאלכו17׃םתאמטךותבםתאןכשהדעומלהאל

רפכוותאצדעשדקברפכלואבבדעומלהאבהיהי

לאאציו18׃לארשילהקלכדעבוותיבדעבוודעב

רפהםדמחקלווילערפכוהוהיינפלרשאחבזמה

וילעהזהו19׃ביבסחבזמהתונרקלעןתנוריעשהםדמו

תאמטמושדקוורהטוםימעפעבשועבצאבםדהןמ

דעומלהאתאושדקהתארפכמהלכו20׃לארשיינב

ןרהאךמסו21׃יחהריעשהתאבירקהוחבזמהתאו

לכתאוילעהדותהויחהריעשהשארלעודייתשתא

ןתנוםתאטחלכלםהיעשפלכתאולארשיינבתנוע

22׃הרבדמהיתעשיאדיבחלשוריעשהשארלעםתא

חלשוהרזגץראלאםתנועלכתאוילעריעשהאשנו

טשפודעומלהאלאןרהאאבו23׃רבדמבריעשהתא

׃םשםחינהושדקהלאואבבשבלרשאדבהידגבתא

וידגבתאשבלושודקםוקמבםימבורשבתאץחרו24

דעבוודעברפכוםעהתלעתאוותלעתאהשעואציו

חלשמהו26׃החבזמהריטקיתאטחהבלחתאו25׃םעה

םימבורשבתאץחרווידגבסבכילזאזעלריעשהתא

ריעשתאותאטחהרפתאו27׃הנחמהלאאוביןכירחאו

לאאיצוישדקברפכלםמדתאאבוהרשאתאטחה

תאוםרשבתאוםתרעתאשאבופרשוהנחמלץוחמ

ורשבתאץחרווידגבסבכיםתאףרשהו28׃םשרפ

תקחלםכלהתיהו29׃הנחמהלאאוביןכירחאוםימב

םכיתשפנתאונעתשדחלרושעביעיבשהשדחבםלוע

יכ30׃םככותברגהרגהוחרזאהושעתאלהכאלמלכו

םכיתאטחלכמםכתארהטלםכילערפכיהזהםויב

םתינעוםכלאיהןותבשתבש31׃ורהטתהוהיינפל

חשמירשאןהכהרפכו32׃םלועתקחםכיתשפנתא

ידגבתאשבלוויבאתחתןהכלודיתאאלמירשאוותא

להאתאושדקהשדקמתארפכו33׃שדקהידגבדבה

להקהםעלכלעוםינהכהלעורפכיחבזמהתאודעומ

ינבלערפכלםלועתקחלםכלתאזהתיהו34׃רפכי

הוהיהוצרשאכשעיוהנשבתחאםתאטחלכמלארשי

׃השמתא

ןרהאלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו17

רבדההזםהילאתרמאולארשיינבלכלאווינבלאו

רשאלארשיתיבמשיאשיא3׃רמאלהוהיהוצרשא

ץוחמטחשירשאואהנחמבזעואבשכוארושטחשי

בירקהלואיבהאלדעומלהאחתפלאו4׃הנחמל

אוההשיאלבשחיםדהוהיןכשמינפלהוהילןברק

רשאןעמל5׃ומעברקמאוההשיאהתרכנוךפשםד

ינפלעםיחבזםהרשאםהיחבזתאלארשיינבואיבי

ןהכהלאדעומלהאחתפלאהוהילםאיבהוהדשה

םדהתאןהכהקרזו6׃םתואהוהילםימלשיחבזוחבזו

חירלבלחהריטקהודעומלהאחתפהוהיחבזמלע

רשאםריעשלםהיחבזתאדועוחבזיאלו7׃הוהילחחינ

8׃םתרדלםהלתאזהיהתםלועתקחםהירחאםינזםה

רוגירשארגהןמולארשיתיבמשיאשיארמאתםהלאו

דעומלהאחתפלאו9׃חבזואהלעהלעירשאםכותב

׃וימעמאוההשיאהתרכנוהוהילותאתושעלונאיביאל

רשאםכותברגהרגהןמולארשיתיבמשיאשיאו10

יתרכהוםדהתאתלכאהשפנבינפיתתנוםדלכלכאי

ויתתנינאואוהםדברשבהשפניכ11׃המעברקמהתא

שפנבאוהםדהיכםכיתשפנלערפכלחבזמהלעםכל

אלםכמשפנלכלארשיינבליתרמאןכלע12׃רפכי

שיאשיאו13׃םדלכאיאלםככותברגהרגהוםדלכאת

היחדיצדוצירשאםכותברגהרגהןמולארשיינבמ

יכ14׃רפעבוהסכוומדתאךפשולכאירשאףועוא

לכםדלארשיינבלרמאואוהושפנבומדרשבלכשפנ

וילכאלכאוהומדרשבלכשפניכולכאתאלרשב

חרזאבהפרטוהלבנלכאתרשאשפנלכו15׃תרכי

16׃רהטוברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכורגבו

׃ונועאשנוץחריאלורשבוסבכיאלםאו

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו18

םירצמץראהשעמכ3׃םכיהלאהוהיינאםהלאתרמאו

ינארשאןענכץראהשעמכוושעתאלהבםתבשירשא

תא4׃וכלתאלםהיתקחבוושעתאלהמשםכתאאיבמ

הוהיינאםהבתכללורמשתיתקחתאוושעתיטפשמ

השעירשאיטפשמתאויתקחתאםתרמשו5׃םכיהלא
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ראשלכלאשיאשיא6׃הוהיינאםהביחוםדאהםתא

ךיבאתורע7׃הוהיינאהורעתולגלוברקתאלורשב

8׃התורעהלגתאלאוהךמאהלגתאלךמאתורעו

תורע9׃אוהךיבאתורעהלגתאלךיבאתשאתורע

תדלומואתיבתדלומךמאתבואךיבאתבךתוחא

אלךתבתבואךנבתבתורע10׃ןתורעהלגתאלץוח

ךיבאתשאתבתורע11׃הנהךתורעיכןתורעהלגת

תורע12׃התורעהלגתאלאוהךתוחאךיבאתדלומ

תוחאתורע13׃אוהךיבאראשהלגתאלךיבאתוחא

אלךיבאיחאתורע14׃אוהךמאראשיכהלגתאלךמא

ךתלכתורע15׃אוהךתדדברקתאלותשאלאהלגת

תשאתורע16׃התורעהלגתאלאוהךנבתשאהלגתאל

אלהתבוהשאתורע17׃אוהךיחאתורעהלגתאלךיחא

התורעתולגלחקתאלהתבתבתאוהנבתבתאהלגת

ררצלחקתאלהתחאלאהשאו18׃אוההמזהנההראש

התאמטתדנבהשאלאו19׃הייחבהילעהתורעתולגל

ןתתאלךתימעתשאלאו20׃התורעתולגלברקתאל

ריבעהלןתתאלךערזמו21׃הבהאמטלערזלךתבכש

רכזתאו22׃הוהיינאךיהלאםשתאללחתאלוךלמל

אלהמהבלכבו23׃אוההבעותהשאיבכשמבכשתאל

המהבינפלדמעתאלהשאוהבהאמטלךתבכשןתת

לכביכהלאלכבואמטתלא24׃אוהלבתהעברל

אמטתו25׃םכינפמחלשמינארשאםיוגהואמטנהלא

26׃היבשיתאץראהאקתוהילעהנועדקפאוץראה

לכמושעתאלויטפשמתאויתקחתאםתאםתרמשו

תאיכ27׃םככותברגהרגהוחרזאההלאהתבעותה

אמטתוםכינפלרשאץראהישנאושעלאהתבעותהלכ

רשאכהתאםכאמטבםכתאץראהאיקתאלו28׃ץראה

לכמהשעירשאלכיכ29׃םכינפלרשאיוגהתאהאק

30׃םמעברקמתשעהתושפנהותרכנוהלאהתובעותה

תבעותהתוקחמתושעיתלבליתרמשמתאםתרמשו

׃םכיהלאהוהיינאםהבואמטתאלוםכינפלושענרשא

תדעלכלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו19

ינאשודקיכויהתםישדקםהלאתרמאולארשיינב

יתתבשתאוואריתויבאוומאשיא3׃םכיהלאהוהי

םילילאהלאונפתלא4׃םכיהלאהוהיינאורמשת

יכו5׃םכיהלאהוהיינאםכלושעתאלהכסמיהלאו

םויב6׃והחבזתםכנצרלהוהילםימלשחבזוחבזת

שאבישילשהםוידערתונהותרחממולכאיםכחבז

אלאוהלוגפישילשהםויבלכאילכאהםאו7׃ףרשי

התרכנוללחהוהישדקתאיכאשיונועוילכאו8׃הצרי

אלםכצראריצקתאםכרצקבו9׃הימעמאוההשפנה

10׃טקלתאלךריצקטקלורצקלךדשתאפהלכת

רגלוינעלטקלתאלךמרכטרפוללועתאלךמרכו

ושחכתאלוובנגתאל11׃םכיהלאהוהיינאםתאבזעת

רקשלימשבועבשתאלו12׃ותימעבשיאורקשתאלו

ךערתאקשעתאל13׃הוהיינאךיהלאםשתאתללחו

אל14׃רקבדעךתאריכשתלעפןילתאללזגתאלו

ךיהלאמתאריולשכמןתתאלרועינפלושרחללקת

אלולדינפאשתאלטפשמבלועושעתאל15׃הוהיינא

ליכרךלתאל16׃ךתימעטפשתקדצבלודגינפרדהת

אנשתאל17׃הוהיינאךערםדלעדמעתאלךימעב

אשתאלוךתימעתאחיכותחכוהךבבלבךיחאתא

תבהאוךמעינבתארטתאלוםקתאל18׃אטחוילע

ךתמהבורמשתיתקחתא19׃הוהיינאךומכךערל

םיאלכדגבוםיאלכערזתאלךדשםיאלכעיברתאל

תבכשהשאתאבכשייכשיאו20׃ךילעהלעיאלזנטעש

ואהתדפנאלהדפהושיאלתפרחנהחפשאוהוערז

׃השפחאליכותמויאלהיהתתרקבהלןתנאלהשפח

׃םשאליאדעומלהאחתפלאהוהילומשאתאאיבהו21

ותאטחלעהוהיינפלםשאהליאבןהכהוילערפכו22

ואבתיכו23׃אטחרשאותאטחמולחלסנואטחרשא

תאותלרעםתלרעולכאמץעלכםתעטנוץראהלא

הנשבו24׃לכאיאלםילרעםכלהיהיםינששלשוירפ

הנשבו25׃הוהילםילולהשדקוירפלכהיהיתעיברה

הוהיינאותאובתםכלףיסוהלוירפתאולכאתתשימחה

׃וננועתאלוושחנתאלםדהלעולכאתאל26׃םכיהלא

׃ךנקזתאפתאתיחשתאלוםכשארתאפופקתאל27

אלעקעקתבתכוםכרשבבונתתאלשפנלטרשו28

אלוהתונזהלךתבתאללחתלא29׃הוהיינאםכבונתת

ורמשתיתתבשתא30׃המזץראההאלמוץראההנזת

לאותבאהלאונפתלא31׃הוהיינאואריתישדקמו

32׃םכיהלאהוהיינאםהבהאמטלושקבתלאםינעדיה

ינאךיהלאמתאריוןקזינפתרדהוםוקתהבישינפמ

34׃ותאונותאלםכצראברגךתארוגייכו33׃הוהי
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ךומכולתבהאוםכתארגהרגהםכלהיהיםכמחרזאכ

אל35׃םכיהלאהוהיינאםירצמץראבםתייהםירגיכ

ינזאמ36׃הרושמבולקשמבהדמבטפשמבלועושעת

הוהיינאםכלהיהיקדצןיהוקדצתפיאקדצינבאקדצ

םתרמשו37׃םירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלא

׃הוהיינאםתאםתישעויטפשמלכתאויתקחלכתא

לארשיינבלאו2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו20

רשאלארשיברגהרגהןמולארשיינבמשיאשיארמאת

3׃ןבאבוהמגריץראהםעתמויתומךלמלוערזמןתי

ומעברקמותאיתרכהואוההשיאבינפתאןתאינאו

תאללחלוישדקמתאאמטןעמלךלמלןתנוערזמיכ

םהיניעתאץראהםעומילעיםלעהםאו4׃ישדקםש

׃ותאתימהיתלבלךלמלוערזמותתבאוההשיאהןמ

יתרכהוותחפשמבואוההשיאבינפתאינאיתמשו5

ברקמךלמהירחאתונזלוירחאםינזהלכתאוותא

תונזלםינעדיהלאותבאהלאהנפתרשאשפנהו6׃םמע

ברקמותאיתרכהואוההשפנבינפתאיתתנוםהירחא

׃םכיהלאהוהיינאיכםישדקםתייהוםתשדקתהו7׃ומע

׃םכשדקמהוהיינאםתאםתישעויתקחתאםתרמשו8

תמויתומומאתאוויבאתאללקירשאשיאשיאיכ9

תשאתאףאנירשאשיאו10׃ובוימדללקומאוויבא

׃תפאנהוףאנהתמויתומוהערתשאתאףאנירשאשיא

תומהלגויבאתורעויבאתשאתאבכשירשאשיאו11

ותלכתאבכשירשאשיאו12׃םבםהימדםהינשותמוי

רשאשיאו13׃םבםהימדושעלבתםהינשותמויתומ

ותמויתומםהינשושעהבעותהשאיבכשמרכזתאבכשי

המזהמאתאוהשאתאחקירשאשיאו14׃םבםהימד

15׃םככותבהמזהיהתאלוןהתאוותאופרשישאבאוה

המהבהתאותמויתומהמהבבותבכשןתירשאשיאו

התאהעברלהמהבלכלאברקתרשאהשאו16׃וגרהת

17׃םבםהימדותמויתומהמהבהתאוהשאהתאתגרהו

תאהארוומאתבואויבאתבותחאתאחקירשאשיאו

יניעלותרכנואוהדסחותורעתאהארתאיהוהתורע

בכשירשאשיאו18׃אשיונועהלגותחאתורעםמעינב

איהוהרעההרקמתאהתורעתאהלגוהודהשאתא

19׃םמעברקמםהינשותרכנוהימדרוקמתאהתלג

וראשתאיכהלגתאלךיבאתוחאוךמאתוחאתורעו

תורעותדדתאבכשירשאשיאו20׃ואשיםנועהרעה

חקירשאשיאו21׃ותמיםירירעואשיםאטחהלגודד

22׃ויהיםירירעהלגויחאתורעאוההדנויחאתשאתא

אלוםתאםתישעויטפשמלכתאויתקחלכתאםתרמשו

תבשלהמשםכתאאיבמינארשאץראהםכתאאיקת

יכםכינפמחלשמינארשאיוגהתקחבוכלתאלו23׃הב

ושריתםתאםכלרמאו24׃םבץקאוושעהלאלכתא

בלחתבזץראהתאתשרלםכלהננתאינאוםתמדאתא

׃םימעהןמםכתאיתלדבהרשאםכיהלאהוהיינאשבדו

ףועהןיבוהאמטלהרהטההמהבהןיבםתלדבהו25

ףועבוהמהבבםכיתשפנתאוצקשתאלורהטלאמטה

׃אמטלםכליתלדבהרשאהמדאהשמרתרשאלכבו

ןמםכתאלדבאוהוהיינאשודקיכםישדקילםתייהו26

ואבואםהבהיהייכהשאואשיאו27׃ילתויהלםימעה

׃םבםהימדםתאומגריןבאבותמויתומינעדי

ןרהאינבםינהכהלארמאהשמלאהוהירמאיו21

וראשלםאיכ2׃וימעבאמטיאלשפנלםהלאתרמאו

ותחאלו3׃ויחאלוותבלוונבלוויבאלוומאלוילאברקה

׃אמטיהלשיאלהתיהאלרשאוילאהבורקההלותבה

החרקהחרקיאל5׃ולחהלוימעבלעבאמטיאל4

׃תטרשוטרשיאלםרשבבווחלגיאלםנקזתאפוםשארב

תאיכםהיהלאםשוללחיאלוםהיהלאלויהיםישדק6

השא7׃שדקויהוםבירקמםהםהיהלאםחלהוהיישא

יכוחקיאלהשיאמהשורגהשאווחקיאלהללחוהנז

אוהךיהלאםחלתאיכותשדקו8׃ויהלאלאוהשדק

9׃םכשדקמהוהיינאשודקיכךלהיהישדקבירקמ

שאבתללחמאיההיבאתאתונזללחתיכןהכשיאתבו

ושארלעקצוירשאויחאמלודגהןהכהו10׃ףרשת

ושארתאםידגבהתאשבללודיתאאלמוהחשמהןמש

אלתמתשפנלכלעו11׃םרפיאלוידגבוערפיאל

אציאלשדקמהןמו12׃אמטיאלומאלוויבאלאבי

ויהלאתחשמןמשרזניכויהלאשדקמתאללחיאלו

הנמלא14׃חקיהילותבבהשאאוהו13׃הוהיינאוילע

הלותבםאיכחקיאלהלאתאהנזהללחוהשורגו

הוהיינאיכוימעבוערזללחיאלו15׃השאחקיוימעמ

לארבד17׃רמאלהשמלאהוהירבדיו16׃ושדקמ

אלםומובהיהירשאםתרדלךערזמשיארמאלןרהא
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םומוברשאשיאלכיכ18׃ויהלאםחלבירקהלברקי

שיאוא19׃עורשואםרחואחספוארועשיאברקיאל

קדואןבגוא20׃דירבשואלגררבשובהיהירשא

לכ21׃ךשאחורמואתפליואברגואוניעבללבתוא

תאבירקהלשגיאלןהכהןרהאערזמםומוברשאשיא

22׃בירקהלשגיאלויהלאםחלתאובםומהוהיישא

ךא23׃לכאיםישדקהןמוםישדקהישדקמויהלאםחל

אלוובםומיכשגיאלחבזמהלאואביאלתכרפהלא

השמרבדיו24׃םשדקמהוהיינאיכישדקמתאללחי

׃לארשיינבלכלאווינבלאוןרהאלא

ןרהאלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22

םשתאוללחיאלולארשיינבישדקמורזניווינבלאו

םהלארמא3׃הוהיינאילםישדקמםהרשאישדק

םישדקהלאםכערזלכמברקירשאשיאלכםכיתרדל

התרכנווילעותאמטוהוהיללארשיינבושידקירשא

ןרהאערזמשיאשיא4׃הוהיינאינפלמאוההשפנה

עגנהורהטירשאדעלכאיאלםישדקבבזואעורצאוהו

וא5׃ערזתבכשונממאצתרשאשיאואשפנאמטלכב

רשאםדאבואולאמטירשאץרשלכבעגירשאשיא

דעהאמטוובעגתרשאשפנ6׃ותאמטלכלולאמטי

7׃םימבורשבץחרםאיכםישדקהןמלכאיאלוברעה

׃אוהומחליכםישדקהןמלכאירחאורהטושמשהאבו

ורמשו9׃הוהיינאהבהאמטללכאיאלהפרטוהלבנ8

והללחייכובותמואטחוילעואשיאלויתרמשמתא

ןהכבשותשדקלכאיאלרזלכו10׃םשדקמהוהיינא

ופסכןינקשפנהנקייכןהכו11׃שדקלכאיאלריכשו

ןהכתבו12׃ומחלבולכאיםהותיבדיליוובלכאיאוה

13׃לכאתאלםישדקהתמורתבאוהרזשיאלהיהתיכ

לאהבשוהלןיאערזוהשורגוהנמלאהיהתיכןהכתבו

לכאיאלרזלכולכאתהיבאםחלמהירוענכהיבאתיב

ןתנווילעותישמחףסיוהגגשבשדקלכאייכשיאו14׃וב

תאלארשיינבישדקתאוללחיאלו15׃שדקהתאןהכל

םלכאבהמשאןועםתואואישהו16׃הוהילומירירשא

לאהוהירבדיו17׃םשדקמהוהיינאיכםהישדקתא

ינבלכלאווינבלאוןרהאלארבד18׃רמאלהשמ

רגהןמולארשיתיבמשיאשיאםהלאתרמאולארשי

םתובדנלכלוםהירדנלכלונברקבירקירשאלארשיב

רקבברכזםימתםכנצרל19׃הלעלהוהילובירקירשא

יכובירקתאלםומוברשאלכ20׃םיזעבוםיבשכב

םימלשחבזבירקייכשיאו21׃םכלהיהיןוצרלאל

היהיםימתןאצבוארקבבהבדנלוארדנאלפלהוהיל

ץורחוארובשואתרוע22׃ובהיהיאלםומלכןוצרל

השאוהוהילהלאובירקתאלתפליואברגואתלביוא

עורשהשורושו23׃הוהילחבזמהלעםהמונתתאל

ךועמו24׃הצריאלרדנלוותאהשעתהבדנטולקו

אלםכצראבוהוהילובירקתאלתורכוקותנותותכו

םכיהלאםחלתאובירקתאלרכנןבדימו25׃ושעת

26׃םכלוצריאלםבםומםהבםתחשמיכהלאלכמ

יכזעואבשכוארוש27׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

האלהוינימשהםוימוומאתחתםימיתעבשהיהודלוי

ונבתאוותאהשוארושו28׃הוהילהשאןברקלהצרי

הוהילהדותחבזוחבזתיכו29׃דחאםויבוטחשתאל

ונממוריתותאללכאיאוההםויב30׃וחבזתםכנצרל

ינאםתאםתישעויתוצמםתרמשו31׃הוהיינארקבדע

ינבךותביתשדקנוישדקםשתאוללחתאלו32׃הוהי

ץראמםכתאאיצומה33׃םכשדקמהוהיינאלארשי

׃הוהיינאםיהלאלםכלתויהלםירצמ

ינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23

םתאוארקתרשאהוהיידעומםהלאתרמאולארשי

הכאלמהשעתםימיתשש3׃ידעומםההלאשדקיארקמ

אלהכאלמלכשדקארקמןותבשתבשיעיבשהםויבו

ידעומהלא4׃םכיתבשומלכבהוהילאוהתבשושעת

שדחב5׃םדעומבםתאוארקתרשאשדקיארקמהוהי

׃הוהילחספםיברעהןיבשדחלרשעהעבראבןושארה

תעבשהוהילתוצמהגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו6

היהישדקארקמןושארהםויב7׃ולכאתתוצמםימי

השאםתברקהו8׃ושעתאלהדבעתכאלמלכםכל

תכאלמלכשדקארקמיעיבשהםויבםימיתעבשהוהיל

10׃רמאלהשמלאהוהירבדיו9׃ושעתאלהדבע

ץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד

רמעתאםתאבהוהריצקתאםתרצקוםכלןתנינארשא

ינפלרמעהתאףינהו11׃ןהכהלאםכריצקתישאר

םתישעו12׃ןהכהונפיניתבשהתרחממםכנצרלהוהי

הלעלותנשןבםימתשבכרמעהתאםכפינהםויב
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השאןמשבהלולבתלסםינרשעינשותחנמו13׃הוהיל

ילקוםחלו14׃ןיההתעיברןייהכסנוחחינחירהוהיל

תאםכאיבהדעהזהםויהםצעדעולכאתאללמרכו

׃םכיתבשמלכבםכיתרדלםלועתקחםכיהלאןברק

רמעתאםכאיבהםוימתבשהתרחממםכלםתרפסו15

תרחממדע16׃הנייהתתמימתתותבשעבשהפונתה

החנמםתברקהוםויםישמחורפסתתעיבשהתבשה

םיתשהפונתםחלואיבתםכיתבשוממ17׃הוהילהשדח

׃הוהילםירוכבהניפאתץמחהנייהתתלסםינרשעינש

הנשינבםמימתםישבכתעבשםחלהלעםתברקהו18

םתחנמוהוהילהלעויהיםינשםליאודחארקבןברפו

םיזעריעשםתישעו19׃הוהילחחינחירהשאםהיכסנו

20׃םימלשחבזלהנשינבםישבכינשותאטחלדחא

הוהיינפלהפונתםירוכבהםחללעםתאןהכהףינהו

םתארקו21׃ןהכלהוהילויהישדקםישבכינשלע

תכאלמלכםכלהיהישדקארקמהזהםויהםצעב

׃םכיתרדלםכיתבשומלכבםלועתקחושעתאלהדבע

ךדשתאפהלכתאלםכצראריצקתאםכרצקבו22

םתאבזעתרגלוינעלטקלתאלךריצקטקלוךרצקב

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23׃םכיהלאהוהיינא

דחאביעיבשהשדחברמאללארשיינבלארבד24

25׃שדקארקמהעורתןורכזןותבשםכלהיהישדחל

׃הוהילהשאםתברקהוושעתאלהדבעתכאלמלכ

שדחלרושעבךא27׃רמאלהשמלאהוהירבדיו26

םכלהיהישדקארקמאוהםירפכהםויהזהיעיבשה

לכו28׃הוהילהשאםתברקהוםכיתשפנתאםתינעו

אוהםירפכםוייכהזהםויהםצעבושעתאלהכאלמ

רשאשפנהלכיכ29׃םכיהלאהוהיינפלםכילערפכל

לכו30׃הימעמהתרכנוהזהםויהםצעבהנעתאל

יתדבאהוהזהםויהםצעבהכאלמלכהשעתרשאשפנה

ושעתאלהכאלמלכ31׃המעברקמאוההשפנהתא

ןותבשתבש32׃םכיתבשמלכבםכיתרדלםלועתקח

ברעבשדחלהעשתבםכיתשפנתאםתינעוםכלאוה

השמלאהוהירבדיו33׃םכתבשותבשתברעדעברעמ

םוירשעהשמחברמאללארשיינבלארבד34׃רמאל

35׃הוהילםימיתעבשתוכסהגחהזהיעיבשהשדחל

׃ושעתאלהדבעתכאלמלכשדקארקמןושארהםויב

ארקמינימשהםויבהוהילהשאובירקתםימיתעבש36

לכאוהתרצעהוהילהשאםתברקהוםכלהיהישדק

רשאהוהיידעומהלא37׃ושעתאלהדבעתכאלמ

הלעהוהילהשאבירקהלשדקיארקמםתאוארקת

תתבשדבלמ38׃ומויבםוירבדםיכסנוחבזהחנמו

לכדבלמוםכירדנלכדבלמוםכיתונתמדבלמוהוהי

םוירשעהשמחבךא39׃הוהילונתתרשאםכיתובדנ

גחתאוגחתץראהתאובתתאםכפסאביעיבשהשדחל

ינימשהםויבוןותבשןושארהםויבםימיתעבשהוהי

תפכרדהץעירפןושארהםויבםכלםתחקלו40׃ןותבש

הוהיינפלםתחמשולחניברעותבעץעףנעוםירמת

תעבשהוהילגחותאםתגחו41׃םימיתעבשםכיהלא

וגחתיעיבשהשדחבםכיתרדלםלועתקחהנשבםימי

לארשיבחרזאהלכםימיתעבשובשתתכסב42׃ותא

יתבשוהתוכסביכםכיתרדועדיןעמל43׃תכסבובשי

הוהיינאםירצמץראמםתואיאיצוהבלארשיינבתא

׃לארשיינבלאהוהיידעמתאהשמרבדיו44׃םכיהלא

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו24

׃דימתרנתלעהלרואמלתיתכךזתיזןמשךילאוחקיו

ןרהאותאךרעידעומלהאבתדעהתכרפלץוחמ3

4׃םכיתרדלםלועתקחדימתהוהיינפלרקבדעברעמ

5׃דימתהוהיינפלתורנהתאךרעיהרהטההרנמהלע

םינרשעינשתולחהרשעםיתשהתאתיפאותלסתחקלו

ששתוכרעמםיתשםתואתמשו6׃תחאההלחההיהי

לעתתנו7׃הוהיינפלרהטהןחלשהלעתכרעמה

׃הוהילהשאהרכזאלםחללהתיהוהכזהנבלתכרעמה

תאמדימתהוהיינפלונכרעיתבשהםויבתבשהםויב8

והלכאווינבלוןרהאלהתיהו9׃םלועתירבלארשיינב

קחהוהיישאמולאוהםישדקשדקיכשדקםוקמב

ירצמשיאןבאוהותילארשיהשאןבאציו10׃םלוע

שיאותילארשיהןבהנחמבוצניולארשיינבךותב

ללקיוםשהתאתילארשיההשאהןבבקיו11׃ילארשיה

הטמלירבדתבתימלשומאםשוהשמלאותאואיביו

13׃הוהייפלעםהלשרפלרמשמבוהחיניו12׃ןד

לאללקמהתאאצוה14׃רמאלהשמלאהוהירבדיו

ושארלעםהידיתאםיעמשהלכוכמסוהנחמלץוחמ

רמאלרבדתלארשיינבלאו15׃הדעהלכותאומגרו

הוהיםשבקנו16׃ואטחאשנוויהלאללקייכשיאשיא
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ובקנבחרזאכרגכהדעהלכובומגריםוגרתמויתומ

18׃תמויתומםדאשפנלכהכייכשיאו17׃תמויםש

ןתייכשיאו19׃שפנתחתשפנהנמלשיהמהבשפנהכמו

רבשתחתרבש20׃ולהשעיןכהשערשאכותימעבםומ

ןתניןכםדאבםומןתירשאכןשתחתןשןיעתחתןיע

טפשמ22׃תמויםדאהכמוהנמלשיהמהבהכמו21׃וב

׃םכיהלאהוהיינאיכהיהיחרזאכרגכםכלהיהידחא

לאללקמהתאואיצויולארשיינבלאהשמרבדיו23

רשאכושעלארשיינבוןבאותאומגריוהנחמלץוחמ

׃השמתאהוהיהוצ

לארבד2׃רמאליניסרהבהשמלאהוהירבדיו25

ינארשאץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשיינב

ערזתםינששש3׃הוהילתבשץראההתבשוםכלןתנ

4׃התאובתתאתפסאוךמרכרמזתםינשששוךדש

הוהילתבשץראלהיהיןותבשתבשתעיבשההנשבו

ךריצקחיפסתא5׃רמזתאלךמרכוערזתאלךדש

ןותבשתנשרצבתאלךריזניבנעתאורוצקתאל

ךלהלכאלםכלץראהתבשהתיהו6׃ץראלהיהי

׃ךמעםירגהךבשותלוךריכשלוךתמאלוךדבעלו

התאובתלכהיהתךצראברשאהיחלוךתמהבלו7

עבשםינשעבשםינשתתבשעבשךלתרפסו8׃לכאל

םיעבראועשתםינשהתתבשעבשימיךלויהוםימעפ

רושעביעבשהשדחבהעורתרפושתרבעהו9׃הנש

10׃םכצראלכברפושוריבעתםירפכהםויבשדחל

ץראברורדםתארקוהנשםישמחהתנשתאםתשדקו

ותזחאלאשיאםתבשוםכלהיהתאוהלבויהיבשילכל

םישמחהתנשאוהלבוי11׃ובשתותחפשמלאשיאו

אלוהיחיפסתאורצקתאלווערזתאלםכלהיהתהנש

ןמםכלהיהתשדקאוהלבוייכ12׃הירזנתאורצבת

ובשתתאזהלבויהתנשב13׃התאובתתאולכאתהדשה

הנקואךתימעלרכממורכמתיכו14׃ותזחאלאשיא

רחאםינשרפסמב15׃ויחאתאשיאונותלאךתימעדימ

׃ךלרכמיתאובתינשרפסמבךתימעתאמהנקתלבויה

טיעמתםינשהטעמיפלוותנקמהברתםינשהבריפל16

שיאונותאלו17׃ךלרכמאוהתאובתרפסמיכותנקמ

18׃םכיהלאהוהיינאיכךיהלאמתאריוותימעתא

םתאםתישעוורמשתיטפשמתאויתקחתאםתישעו

םתלכאוהירפץראההנתנו19׃חטבלץראהלעםתבשיו

לכאנהמורמאתיכו20׃הילעחטבלםתבשיועבשל

21׃ונתאובתתאףסאנאלוערזנאלןהתעיבשההנשב

האובתהתאתשעותיששההנשבםכליתכרבתאיתיוצו

םתלכאותנימשההנשהתאםתערזו22׃םינשהשלשל

התאובתאובדעתעישתההנשהדעןשיהאובתהןמ

ץראהיליכתתמצלרכמתאלץראהו23׃ןשיולכאת

םכתזחאץראלכבו24׃ידמעםתאםיבשותוםירגיכ

אבוותזחאמרכמוךיחאךומייכ25׃ץראלונתתהלאג

אליכשיאו26׃ויחארכממתאלאגווילאברקהולאג

תאבשחו27׃ותלאגידכאצמוודיהגישהולאגולהיהי

בשוולרכמרשאשיאלףדעהתאבישהוורכממינש

ורכממהיהוולבישהידודיהאצמאלםאו28׃ותזחאל

׃ותזחאלבשולביבאציולבויהתנשדעותאהנקהדיב

ותלאגהתיהוהמוחריעבשומתיברכמייכשיאו29

לאגיאלםאו30׃ותלאגהיהתםימיורכממתנשםתדע

רשאריעברשאתיבהםקוהמימתהנשולתאלמדע

31׃לביבאציאלויתרדלותאהנקלתתימצלהמחאל

ץראההדשלעביבסהמחםהלןיארשאםירצחהיתבו

יתבםיולהירעו32׃אצילביבוולהיהתהלאגבשחי

ןמלאגירשאו33׃םיוללהיהתםלועתלאגםתזחאירע

ירעיתביכלביבותזחאריעותיברכממאציוםיולה

שרגמהדשו34׃לארשיינבךותבםתזחאאוהםיולה

ךומייכו35׃םהלאוהםלועתזחאיכרכמיאלםהירע

36׃ךמעיחובשותורגובתקזחהוךמעודיהטמוךיחא

ךיחאיחוךיהלאמתאריותיברתוךשנותאמחקתלא

ןתתאלתיברמבוךשנבולןתתאלךפסכתא37׃ךמע

ץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהיינא38׃ךלכא

׃םיהלאלםכלתויהלןענכץראתאםכלתתלםירצמ

תדבעובדבעתאלךלרכמנוךמעךיחאךומייכו39

דבעילביהתנשדעךמעהיהיבשותכריכשכ40׃דבע

לאוותחפשמלאבשוומעוינבואוהךמעמאציו41׃ךמע

םתאיתאצוהרשאםהידבעיכ42׃בושיויתבאתזחא

ובהדרתאל43׃דבעתרכממורכמיאלםירצמץראמ

ךלויהירשאךתמאוךדבעו44׃ךיהלאמתאריוךרפב

45׃המאודבעונקתםהמםכיתביבסרשאםיוגהתאמ

םתחפשממוונקתםהמםכמעםירגהםיבשותהינבמםגו

46׃הזחאלםכלויהוםכצראבודילוהרשאםכמערשא
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םלעלהזחאתשרלםכירחאםכינבלםתאםתלחנתהו

הדרתאלויחאבשיאלארשיינבםכיחאבוודבעתםהב

ךיחאךמוךמעבשותורגדיגישתיכו47׃ךרפבוב

48׃רגתחפשמרקעלואךמעבשותרגלרכמנוומע

וא49׃ונלאגיויחאמדחאולהיהתהלאגרכמנירחא

ונלאגיותחפשממורשבראשמואונלאגיודדןבואודד

ורכמהתנשמוהנקםעבשחו50׃לאגנוודיהגישהוא

ימיכםינשרפסמבורכממףסכהיהולביהתנשדעול

בישיןהיפלםינשבתוברדועםא51׃ומעהיהיריכש

תנשדעםינשבראשנטעמםאו52׃ותנקמףסכמותלאג

הנשריכשכ53׃ותלאגתאבישיוינשיפכולבשחולביה

אלםאו54׃ךיניעלךרפבונדריאלומעהיהיהנשב

יליכ55׃ומעוינבואוהלביהתנשבאציוהלאבלאגי

ץראמםתואיתאצוהרשאםהידבעםידבעלארשיינב

׃םכיהלאהוהיינאםירצמ

ומיקתאלהבצמולספוםלילאםכלושעתאל26

הילעתוחתשהלםכצראבונתתאלתיכשמןבאוםכל

ישדקמוורמשתיתתבשתא2׃םכיהלאהוהיינאיכ

ורמשתיתוצמתאווכלתיתקחבםא3׃הוהיינאוארית

ץראההנתנוםתעבםכימשגיתתנו4׃םתאםתישעו

ריצבתאשידםכלגישהו5׃וירפןתיהדשהץעוהלובי

םתבשיועבשלםכמחלםתלכאוערזתאגישיריצבו

ןיאוםתבכשוץראבםולשיתתנו6׃םכצראבחטבל

רבעתאלברחוץראהןמהערהיחיתבשהודירחמ

׃ברחלםכינפלולפנוםכיביאתאםתפדרו7׃םכצראב

ופדריהבברםכמהאמוהאמהשמחםכמופדרו8

יתירפהוםכילאיתינפו9׃ברחלםכינפלםכיביאולפנו

10׃םכתאיתירבתאיתמיקהוםכתאיתיברהוםכתא

יתתנו11׃ואיצותשדחינפמןשיוןשונןשיםתלכאו

יתכלהתהו12׃םכתאישפנלעגתאלוםככותבינכשמ

13׃םעלילויהתםתאוםיהלאלםכליתייהוםככותב

םירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהיינא

םכתאךלואוםכלעתטמרבשאוםידבעםהלתיהמ

תוצמהלכתאושעתאלוילועמשתאלםאו14׃תויממוק

לעגתיטפשמתאםאווסאמתיתקחבםאו15׃הלאה

׃יתירבתאםכרפהליתוצמלכתאתושעיתלבלםכשפנ

תאהלהבםכילעיתדקפהוםכלתאזהשעאינאףא16

םתערזושפנתבידמוםיניעתולכמתחדקהתאותפחשה

םתפגנוםכבינפיתתנו17׃םכיביאוהלכאוםכערזקירל

׃םכתאףדרןיאוםתסנוםכיאנשםכבודרוםכיביאינפל

םכתאהרסיליתפסיוילועמשתאלהלאדעםאו18

תאיתתנוםכזעןואגתאיתרבשו19׃םכיתאטחלעעבש

םכחכקירלםתו20׃השחנכםכצראתאולזרבכםכימש

21׃וירפןתיאלץראהץעוהלוביתאםכצראןתתאלו

םכילעיתפסיוילעמשלובאתאלוירקימעוכלתםאו

הדשהתיחתאםכביתחלשהו22׃םכיתאטחכעבשהכמ

םכתאהטיעמהוםכתמהבתאהתירכהוםכתאהלכשו

ימעםתכלהוילורסותאלהלאבםאו23׃םכיכרדומשנו

ינאםגםכתאיתיכהוירקבםכמעינאףאיתכלהו24׃ירק

םקנתמקנברחםכילעיתאבהו25׃םכיתאטחלעעבש

םתתנוםככותברבדיתחלשוםכירעלאםתפסאנותירב

םישנרשעופאוםחלהטמםכלירבשב26׃ביואדיב

םתלכאולקשמבםכמחלובישהודחארונתבםכמחל

ימעםתכלהוילועמשתאלתאזבםאו27׃ועבשתאלו

ףאםכתאיתרסיוירקתמחבםכמעיתכלהו28׃ירקב

רשבוםכינברשבםתלכאו29׃םכיתאטחלעעבשינא

תאיתרכהוםכיתמבתאיתדמשהו30׃ולכאתםכיתנב

הלעגוםכילולגירגפלעםכירגפתאיתתנוםכינמח

תאיתומשהוהברחםכירעתאיתתנו31׃םכתאישפנ

תאינאיתמשהו32׃םכחחינחירבחיראאלוםכישדקמ

הרזאםכתאו33׃הבםיבשיהםכיביאהילעוממשוץראה

הממשםכצראהתיהוברחםכירחאיתקירהוםיוגב

היתתבשתאץראההצרתזא34׃הברחויהיםכירעו

ץראהתבשתזאםכיביאץראבםתאוהמשהימילכ

רשאתאתבשתהמשהימילכ35׃היתתבשתאתצרהו

םיראשנהו36׃הילעםכתבשבםכיתתבשבהתבשאל

םתאףדרוםהיביאתצראבםבבלבךרמיתאבהוםכב

ולשכו37׃ףדרןיאוולפנוברחתסנמוסנוףדנהלעלוק

המוקתםכלהיהתאלוןיאףדרוברחינפמכויחאבשיא

ץראםכתאהלכאוםיוגבםתדבאו38׃םכיביאינפל

םכיביאתצראבםנועבוקמיםכבםיראשנהו39׃םכיביא

תאוםנועתאודותהו40׃וקמיםתאםתבאתנועבףאו

ימעוכלהרשאףאויבולעמרשאםלעמבםתבאןוע

ץראבםתאיתאבהוירקבםמעךלאינאףא41׃ירקב

42׃םנועתאוצריזאולרעהםבבלענכיזאואםהיביא
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תאףאוקחצייתירבתאףאובוקעייתירבתאיתרכזו

בזעתץראהו43׃רכזאץראהורכזאםהרבאיתירב

םנועתאוצריםהוםהמהמשהבהיתתבשתאץרתוםהמ

ףאו44׃םשפנהלעגיתקחתאווסאמיטפשמבןעיבוןעי

םיתלעגאלוםיתסאמאלםהיביאץראבםתויהבתאזםג

45׃םהיהלאהוהיינאיכםתאיתירברפהלםתלכל

ץראמםתאיתאצוהרשאםינשארתירבםהליתרכזו

46׃הוהיינאםיהלאלםהלתיהלםיוגהיניעלםירצמ

וניבהוהיןתנרשאתרותהוםיטפשמהוםיקחההלא

׃השמדיביניסרהבלארשיינבןיבו

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו27

3׃הוהילתשפנךכרעברדנאלפייכשיאםהלאתרמאו

הנשםיששןבדעוהנשםירשעןבמרכזהךכרעהיהו

הבקנםאו4׃שדקהלקשבףסכלקשםישמחךכרעהיהו

םינששמחןבמםאו5׃לקשםישלשךכרעהיהואוה

םילקשםירשערכזהךכרעהיהוהנשםירשעןבדעו

שמחןבדעושדחןבמםאו6׃םילקשתרשעהבקנלו

הבקנלוףסכםילקשהשמחרכזהךכרעהיהוםינש

הלעמוהנשםיששןבמםאו7׃ףסכםילקשתשלשךכרע

הרשעהבקנלולקשרשעהשמחךכרעהיהורכזםא

ןהכהינפלודימעהוךכרעמאוהךמםאו8׃םילקש

ונכירעירדנהדיגישתרשאיפלעןהכהותאךירעהו

הוהילןברקהנממובירקירשאהמהבםאו9׃ןהכה

ונפילחיאל10׃שדקהיהיהוהילונממןתירשאלכ

רימירמהםאובוטבערואערבבוטותארימיאלו

םאו11׃שדקהיהיותרומתואוההיהוהמהבבהמהב

הוהילןברקהנממובירקיאלרשאהאמטהמהבלכ

התאןהכהךירעהו12׃ןהכהינפלהמהבהתאדימעהו

לאגםאו13׃היהיןכןהכהךכרעכערןיבובוטןיב

תאשדקייכשיאו14׃ךכרעלעותשימחףסיוהנלאגי

רשאכערןיבובוטןיבןהכהוכירעהוהוהילשדקותיב

ותיבתאלאגישידקמהםאו15׃םוקיןכןהכהותאךירעי

הדשמםאו16׃ולהיהווילעךכרעףסכתישימחףסיו

רמחערזוערזיפלךכרעהיהוהוהילשיאשידקיותזחא

שידקילביהתנשמםא17׃ףסכלקשםישמחבםירעש

והדששידקילביהרחאםאו18׃םוקיךכרעכוהדש

דעתרתונהםינשהיפלעףסכהתאןהכהולבשחו

הדשהתאלאגילאגםאו19׃ךכרעמערגנולביהתנש

20׃ולםקווילעךכרעףסכתישמחףסיוותאשידקמה

רחאשיאלהדשהתארכמםאוהדשהתאלאגיאלםאו

הוהילשדקלביבותאצבהדשההיהו21׃דועלאגיאל

ותנקמהדשתאםאו22׃ותזחאהיהתןהכלםרחההדשכ

ןהכהולבשחו23׃הוהילשידקיותזחאהדשמאלרשא

םויבךכרעהתאןתנולביהתנשדעךכרעהתסכמתא

רשאלהדשהבושילבויהתנשב24׃הוהילשדקאוהה

היהיךכרעלכו25׃ץראהתזחאולרשאלותאמוהנק

רשארוכבךא26׃לקשההיהיהרגםירשעשדקהלקשב

השםארושםאותאשיאשידקיאלהמהבבהוהילרכבי

ףסיוךכרעבהדפוהאמטההמהבבםאו27׃אוההוהיל

לכךא28׃ךכרעברכמנולאגיאלםאווילעותשמח

המהבוםדאמולרשאלכמהוהילשיאםרחירשאםרח

םישדקשדקםרחלכלאגיאלורכמיאלותזחאהדשמו

הדפיאלםדאהןמםרחירשאםרחלכ29׃הוהילאוה

ץעהירפמץראהערזמץראהרשעמלכו30׃תמויתומ

ורשעממשיאלאגילאגםאו31׃הוהילשדקאוההוהיל

רשאלכןאצורקברשעמלכו32׃וילעףסיותישמח

אל33׃הוהילשדקהיהיירישעהטבשהתחתרבעי

היהוונרימירמהםאוונרימיאלוערלבוטןיברקבי

רשאתוצמההלא34׃לאגיאלשדקהיהיותרומתואוה

׃יניסרהבלארשיינבלאהשמתאהוהיהוצ



86רבדמב

רבדמב
דעומלהאביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו1

םירצמץראמםתאצלתינשההנשבינשהשדחלדחאב

םתחפשמללארשיינבתדעלכשארתאואש2׃רמאל

ןבמ3׃םתלגלגלרכזלכתומשרפסמבםתבאתיבל

םתאודקפתלארשיבאבצאצילכהלעמוהנשםירשע

הטמלשיאשיאויהיםכתאו4׃ןרהאוהתאםתאבצל

רשאםישנאהתומשהלאו5׃אוהויתבאתיבלשארשיא

ןועמשל6׃רואידשןברוצילאןבוארלםכתאודמעי

8׃בדנימעןבןושחנהדוהיל7׃ידשירוצןבלאימלש

10׃ןלחןבבאילאןלובזל9׃רעוצןבלאנתנרכששיל

לאילמגהשנמלדוהימעןבעמשילאםירפאלףסויינבל

רזעיחאןדל12׃ינעדגןבןדיבאןמינבל11׃רוצהדפןב

ףסילאדגל14׃ןרכעןבלאיעגפרשאל13׃ידשימעןב

יאירקהלא16׃ןניעןבעריחאילתפנל15׃לאועדןב

17׃םהלארשייפלאישארםתובאתוטמיאישנהדעה

׃תומשבובקנרשאהלאהםישנאהתאןרהאוהשמחקיו

לעודליתיוינשהשדחלדחאבוליהקההדעהלכתאו18

הנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמ

םדקפיוהשמתאהוהיהוצרשאכ19׃םתלגלגלהלעמו

םתדלותלארשירכבןבוארינבויהיו20׃יניסרבדמב

לכםתלגלגלתומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

םהידקפ21׃אבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמרכז

ינבל22׃תואמשמחוףלאםיעבראוהששןבוארהטמל

רפסמבוידקפםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןועמש

לכהלעמוהנשםירשעןבמרכזלכםתלגלגלתומש

םישמחוהעשתןועמשהטמלםהידקפ23׃אבצאצי

תיבלםתחפשמלםתדלותדגינבל24׃תואמשלשוףלא

אצילכהלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבא

ששוףלאםיעבראוהשמחדגהטמלםהידקפ25׃אבצ

םתחפשמלםתדלותהדוהיינבל26׃םישמחותואמ

לכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל

םיעבשוהעבראהדוהיהטמלםהידקפ27׃אבצאצי

םתחפשמלםתדלותרכששיינבל28׃תואמששוףלא

לכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל

םישמחוהעברארכששיהטמלםהידקפ29׃אבצאצי

םתחפשמלםתדלותןלובזינבל30׃תואמעבראוףלא

לכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבל

םישמחוהעבשןלובזהטמלםהידקפ31׃אבצאצי

םתדלותםירפאינבלףסויינבל32׃תואמעבראוףלא

הנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

םיעבראםירפאהטמלםהידקפ33׃אבצאצילכהלעמו

םתחפשמלםתדלותהשנמינבל34׃תואמשמחוףלא

הלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבאתיבל

םישלשוםינשהשנמהטמלםהידקפ35׃אבצאצילכ

תיבלםתחפשמלםתדלותןמינבינבל36׃םיתאמוףלא

אצילכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

ףלאםישלשוהשמחןמינבהטמלםהידקפ37׃אבצ

תיבלםתחפשמלםתדלותןדינבל38׃תואמעבראו

אצילכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

עבשוףלאםיששוםינשןדהטמלםהידקפ39׃אבצ

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותרשאינבל40׃תואמ

41׃אבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמב

׃תואמשמחוףלאםיעבראודחארשאהטמלםהידקפ

רפסמבםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותילתפנינב42

םהידקפ43׃אבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמתמש

הלא44׃תואמעבראוףלאםישמחוהשלשילתפנהטמל

םינשלארשייאישנוןרהאוהשמדקפרשאםידקפה

ידוקפלכויהיו45׃ויהויתבאתיבלדחאשיאשיארשע

לכהלעמוהנשםירשעןבמםתבאתיבללארשיינב

ףלאתואמששםידקפהלכויהיו46׃לארשיבאבצאצי

הטמלםיולהו47׃םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשו

השמלאהוהירבדיו48׃םכותבודקפתהאלםתבא

אלםשארתאודקפתאליולהטמתאךא49׃רמאל

לעםיולהתאדקפההתאו50׃לארשיינבךותבאשת

ואשיהמהולרשאלכלעווילכלכלעותדעהןכשמ

ןכשמלביבסווהתרשיםהווילכלכתאוןכשמהתא

ןכשמהתנחבוםיולהותאודירויןכשמהעסנבו51׃ונחי

לארשיינבונחו52׃תמויברקהרזהוםיולהותאומיקי

ונחיםיולהו53׃םתאבצלולגדלעשיאווהנחמלעשיא

לארשיינבתדעלעףצקהיהיאלותדעהןכשמלביבס

ינבושעיו54׃תודעהןכשמתרמשמתאםיולהורמשו

׃ושעןכהשמתאהוהיהוצרשאלככלארשי



רבדמב 87

לעשיא2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו2

ביבסדגנמלארשיינבונחיםתבאתיבלתתאבולגד

הנחמלגדהחרזמהמדקםינחהו3׃ונחידעומלהאל

׃בדנימעןבןושחנהדוהיינבלאישנוםתאבצלהדוהי

5׃תואמששוףלאםיעבשוהעבראםהידקפוואבצו4

ןבלאנתנרכששיינבלאישנורכששיהטמוילעםינחהו

עבראוףלאםישמחוהעבראוידקפוואבצו6׃רעוצ

8׃ןלחןבבאילאןלובזינבלאישנוןלובזהטמ7׃תואמ

לכ9׃תואמעבראוףלאםישמחוהעבשוידקפוואבצו

תששוףלאםינמשוףלאתאמהדוהיהנחמלםידקפה

לגד10׃ועסיהנשארםתאבצלתואמעבראוםיפלא

רוצילאןבוארינבלאישנוםתאבצלהנמיתןבוארהנחמ

ףלאםיעבראוהששוידקפוואבצו11׃רואידשןב

ינבלאישנוןועמשהטמוילעםנוחהו12׃תואמשמחו

העשתםהידקפוואבצו13׃ידשירוצןבלאימלשןועמש

דגינבלאישנודגהטמו14׃תואמשלשוףלאםישמחו

םיעבראוהשמחםהידקפוואבצו15׃לאועדןבףסילא

ןבוארהנחמלםידקפהלכ16׃םישמחותואמששוףלא

םישמחותואמעבראוףלאםישמחודחאוףלאתאמ

םיולההנחמדעומלהאעסנו17׃ועסיםינשוםתאבצל

׃םהילגדלודילעשיאועסיןכונחירשאכתנחמהךותב

םירפאינבלאישנוהמיםתאבצלםירפאהנחמלגד18

ףלאםיעבראםהידקפוואבצו19׃דוהימעןבעמשילא

השנמינבלאישנוהשנמהטמוילעו20׃תואמשמחו

םישלשוםינשםהידקפוואבצו21׃רוצהדפןבלאילמג

ןבןדיבאןמינבינבלאישנוןמינבהטמו22׃םיתאמוףלא

עבראוףלאםישלשוהשמחםהידקפוואבצו23׃ינעדג

תנמשוףלאתאמםירפאהנחמלםידקפהלכ24׃תואמ

הנחמלגד25׃ועסיםישלשוםתאבצלהאמוםיפלא

׃ידשימעןברזעיחאןדינבלאישנוםתאבצלהנפצןד

27׃תואמעבשוףלאםיששוםינשםהידקפוואבצו26

ןבלאיעגפרשאינבלאישנורשאהטמוילעםינחהו

שמחוףלאםיעבראודחאםהידקפוואבצו28׃ןרכע

׃ןניעןבעריחאילתפנינבלאישנוילתפנהטמו29׃תואמ

׃תואמעבראוףלאםישמחוהשלשםהידקפוואבצו30

םישמחוהעבשוףלאתאמןדהנחמלםידקפהלכ31

ידוקפהלא32׃םהילגדלועסיהנרחאלתואמששוףלא

םתאבצלתנחמהידוקפלכםתבאתיבללארשיינב

33׃םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשוףלאתואמשש

הוהיהוצרשאכלארשיינבךותבודקפתהאלםיולהו

תאהוהיהוצרשאלככלארשיינבושעיו34׃השמתא

תיבלעויתחפשמלשיאועסנןכוםהילגדלונחןכהשמ

׃ויתבא

תאהוהירבדםויבהשמוןרהאתדלותהלאו3

בדנרוכבהןרהאינבתומשהלאו2׃יניסרהבהשמ

םינהכהןרהאינבתומשהלא3׃רמתיאורזעלאאוהיבאו

אוהיבאובדנתמיו4׃ןהכלםדיאלמרשאםיחשמה

יניסרבדמבהוהיינפלהרזשאםברקהבהוהיינפל

ןרהאינפלערמתיאורזעלאןהכיוםהלויהאלםינבו

תאברקה6׃רמאלהשמלאהוהירבדיו5׃םהיבא

7׃ותאותרשוןהכהןרהאינפלותאתדמעהויולהטמ

להאינפלהדעהלכתרמשמתאוותרמשמתאורמשו

ילכלכתאורמשו8׃ןכשמהתדבעתאדבעלדעומ

תדבעתאדבעללארשיינבתרמשמתאודעומלהא

םנותנםנותנוינבלוןרהאלםיולהתאהתתנו9׃ןכשמה

דקפתוינבתאוןרהאתאו10׃לארשיינבתאמולהמה

לאהוהירבדיו11׃תמויברקהרזהוםתנהכתאורמשו

ינבךותמםיולהתאיתחקלהנהינאו12׃רמאלהשמ

ילויהולארשיינבמםחררטפרוכבלכתחתלארשי

ץראברוכבלכיתכהםויברוכבלכיליכ13׃םיולה

המהבדעםדאמלארשיברוכבלכיליתשדקהםירצמ

יניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו14׃הוהיינאויהייל

לכםתחפשמלםתבאתיבליולינבתאדקפ15׃רמאל

השמםתאדקפיו16׃םדקפתהלעמושדחןבמרכז

םתמשביולינבהלאויהיו17׃הוצרשאכהוהייפלע

םתחפשמלןושרגינבתומשהלאו18׃יררמותהקוןושרג

רהציוםרמעםתחפשמלתהקינבו19׃יעמשוינבל

ישומוילחמםתחפשמליררמינבו20׃לאיזעוןורבח

תחפשמןושרגל21׃םתבאתיבליולהתחפשמםההלא

22׃ינשרגהתחפשמםההלאיעמשהתחפשמוינבלה

םהידקפהלעמושדחןבמרכזלכרפסמבםהידקפ

ירחאינשרגהתחפשמ23׃תואמשמחוםיפלאתעבש

ןבףסילאינשרגלבאתיבאישנו24׃המיונחיןכשמה

להאהוןכשמהדעומלהאבןושרגינבתרמשמו25׃לאל

תאורצחהיעלקו26׃דעומלהאחתפךסמווהסכמ
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ביבסחבזמהלעוןכשמהלערשארצחהחתפךסמ

ימרמעהתחפשמתהקלו27׃ותדבעלכלוירתימתאו

ילאיזעהתחפשמוינרבחהתחפשמוירהציהתחפשמו

שדחןבמרכזלכרפסמב28׃יתהקהתחפשמםההלא

׃שדקהתרמשמירמשתואמששוםיפלאתנמשהלעמו

30׃הנמיתןכשמהךרילעונחיתהקינבתחפשמ29

׃לאיזעןבןפצילאיתהקהתחפשמלבאתיבאישנו

ילכותחבזמהוהרנמהוןחלשהוןראהםתרמשמו31

אישנו32׃ותדבעלכוךסמהוםהבותרשירשאשדקה

תרמשמירמשתדקפןהכהןרהאןברזעלאיולהיאישנ

הלאישומהתחפשמוילחמהתחפשמיררמל33׃שדקה

ןבמרכזלכרפסמבםהידקפו34׃יררמתחפשמםה

באתיבאישנו35׃םיתאמוםיפלאתששהלעמושדח

ןכשמהךרילעליחיבאןבלאירוציררמתחפשמל

ןכשמהישרקיררמינבתרמשמתדקפו36׃הנפצונחי

ידמעו37׃ותדבעלכווילכלכווינדאווידמעוויחירבו

םינחהו38׃םהירתימוםתדתיוםהינדאוביבסרצחה

ןרהאוהשמהחרזמדעומלהאינפלהמדקןכשמהינפל

לארשיינבתרמשמלשדקמהתרמשמםירמשוינבו

השמדקפרשאםיולהידוקפלכ39׃תמויברקהרזהו

הלעמושדחןבמרכזלכםתחפשמלהוהייפלעןרהאו

לכדקפהשמלאהוהירמאיו40׃ףלאםירשעוםינש

רפסמתאאשוהלעמושדחןבמלארשיינבלרכזרכב

רכבלכתחתהוהיינאילםיולהתאתחקלו41׃םתמש

תמהבברוכבלכתחתםיולהתמהבתאולארשיינבב

לכתאותאהוהיהוצרשאכהשמדקפיו42׃לארשיינב

תומשרפסמברכזרוכבלכיהיו43׃לארשיינבברכב

השלשףלאםירשעוםינשםהידקפלהלעמושדחןבמ

חק45׃רמאלהשמלאהוהירבדיו44׃םיתאמוםיעבשו

םיולהתמהבתאולארשיינבברוכבלכתחתםיולהתא

ייודפתאו46׃הוהיינאםיולהילויהוםתמהבתחת

רוכבמםיולהלעםיפדעהםיתאמהוםיעבשהוהשלשה

תלגלגלםילקשתשמחתשמחתחקלו47׃לארשיינב

ףסכההתתנו48׃לקשההרגםירשעחקתשדקהלקשב

תאהשמחקיו49׃םהבםיפדעהייודפוינבלוןרהאל

תאמ50׃םיולהייודפלעםיפדעהתאמםוידפהףסכ

שלשוםיששוהשמחףסכהתאחקללארשיינברוכב

םידפהףסכתאהשמןתיו51׃שדקהלקשבףלאותואמ

׃השמתאהוהיהוצרשאכהוהייפלעוינבלוןרהאל

תאאשנ2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו4

׃םתבאתיבלםתחפשמליולינבךותמתהקינבשאר

אבלכהנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ3

ינבתדבעתאז4׃דעומלהאבהכאלמתושעלאבצל

וינבוןרהאאבו5׃םישדקהשדקדעומלהאבתהק

תאהבוסכוךסמהתכרפתאודרוהוהנחמהעסנב

דגבושרפושחתרועיוסכוילעונתנו6׃תדעהןרא

םינפהןחלשלעו7׃וידבומשוהלעמלמתלכתלילכ

תאותפכהתאותרעקהתאוילעונתנותלכתדגבושרפי

8׃היהיוילעדימתהםחלוךסנהתושקתאותיקנמה

רועהסכמבותאוסכוינשתעלותדגבםהילעושרפו

תרנמתאוסכותלכתדגבוחקלו9׃וידבתאומשושחת

לכתאוהיתתחמתאוהיחקלמתאוהיתרנתאורואמה

לכתאוהתאונתנו10׃םהבהלותרשירשאהנמשילכ

חבזמלעו11׃טומהלעונתנושחתרועהסכמלאהילכ

שחתרועהסכמבותאוסכותלכתדגבושרפיבהזה

ותרשירשאתרשהילכלכתאוחקלו12׃וידבתאומשו

רועהסכמבםתואוסכותלכתדגבלאונתנושדקבםב

וילעושרפוחבזמהתאונשדו13׃טומהלעונתנושחת

וילעותרשירשאוילכלכתאוילעונתנו14׃ןמגראדגב

תקרזמהתאוםיעיהתאותגלזמהתאתתחמהתאםהב

׃וידבומשושחתרועיוסכוילעושרפוחבזמהילכלכ

ילכלכתאושדקהתאתסכלוינבוןרהאהלכו15

אלותאשלתהקינבואביןכירחאוהנחמהעסנבשדקה

׃דעומלהאבתהקינבאשמהלאותמושדקהלאועגי

תרטקורואמהןמשןהכהןרהאןברזעלאתדקפו16

ןכשמהלכתדקפהחשמהןמשודימתהתחנמוםימסה

לאוהשמלאהוהירבדיו17׃וילכבושדקבוברשאלכו

יתהקהתחפשמטבשתאותירכתלא18׃רמאלןרהא

םתשגבותמיאלוויחוםהלושעתאזו19׃םיולהךותמ

שיאשיאםתואומשוואביוינבוןרהאםישדקהשדקתא

תאעלבכתוארלואביאלו20׃ואשמלאוותדבעלע

אשנ22׃רמאלהשמלאהוהירבדיו21׃ותמושדקה

׃םתחפשמלםתבאתיבלםהםגןושרגינבשארתא

דקפתהנשםישמחןבדעהלעמוהנשםישלשןבמ23
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24׃דעומלהאבהדבעדבעלאבצאבצלאבהלכםתוא

תאואשנו25׃אשמלודבעלינשרגהתחפשמתדבעתאז

שחתההסכמווהסכמדעומלהאתאוןכשמהתעירי

26׃דעומלהאחתפךסמתאוהלעמלמוילערשא

לערשארצחהרעשחתפךסמתאורצחהיעלקתאו

ילכלכתאוםהירתימתאוביבסחבזמהלעוןכשמה

ןרהאיפלע27׃ודבעוםהלהשעירשאלכתאוםתדבע

לכלוםאשמלכלינשרגהינבתדבעלכהיהתוינבו

28׃םאשמלכתאתרמשמבםהלעםתדקפוםתדבע

םתרמשמודעומלהאבינשרגהינבתחפשמתדבעתאז

םתחפשמליררמינב29׃ןהכהןרהאןברמתיאדיב

הלעמוהנשםישלשןבמ30׃םתאדקפתםתבאתיבל

תאדבעלאבצלאבהלכםדקפתהנשםישמחןבדעו

םתדבעלכלםאשמתרמשמתאזו31׃דעומלהאתדבע

32׃וינדאווידומעוויחירבוןכשמהישרקדעומלהאב

לכלםהירתימוםתדתיוםהינדאוביבסרצחהידומעו

תרמשמילכתאודקפתתמשבוםתדבעלכלוםהילכ

םתדבעלכליררמינבתחפשמתדבעתאז33׃םאשמ

השמדקפיו34׃ןהכהןרהאןברמתיאדיבדעומלהאב

תיבלוםתחפשמליתהקהינבתאהדעהיאישנוןרהאו

םישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ35׃םתבא

ויהיו36׃דעומלהאבהדבעלאבצלאבהלכהנש

37׃םישמחותואמעבשםיפלאםתחפשמלםהידקפ

רשאדעומלהאבדבעהלכיתהקהתחפשמידוקפהלא

ינבידוקפו38׃השמדיבהוהייפלעןרהאוהשמדקפ

הנשםישלשןבמ39׃םתבאתיבלוםתוחפשמלןושרג

הדבעלאבצלאבהלכהנשםישמחןבדעוהלעמו

םתבאתיבלםתחפשמלםהידקפויהיו40׃דעומלהאב

ינבתחפשמידוקפהלא41׃םישלשותואמששוםיפלא

ןרהאוהשמדקפרשאדעומלהאבדבעהלכןושרג

םתחפשמליררמינבתחפשמידוקפו42׃הוהייפלע

םישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ43׃םתבאתיבל

ויהיו44׃דעומלהאבהדבעלאבצלאבהלכהנש

הלא45׃םיתאמוםיפלאתשלשםתחפשמלםהידקפ

יפלעןרהאוהשמדקפרשאיררמינבתחפשמידוקפ

ןרהאוהשמדקפרשאםידקפהלכ46׃השמדיבהוהי

47׃םתבאתיבלוםתחפשמלםיולהתאלארשייאישנו

אבהלכהנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ

ויהיו48׃דעומלהאבאשמתדבעוהדבעתדבעדבעל

יפלע49׃םינמשותואמשמחוםיפלאתנמשםהידקפ

ואשמלעוותדבעלעשיאשיאהשמדיבםתואדקפהוהי

׃השמתאהוהיהוצרשאוידקפו

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו5

׃שפנלאמטלכובזלכועורצלכהנחמהןמוחלשיו

םוחלשתהנחמלץוחמלאוחלשתהבקנדערכזמ3

ושעיו4׃םכותבןכשינארשאםהינחמתאואמטיאלו

רשאכהנחמלץוחמלאםתואוחלשיולארשיינבןכ

הוהירבדיו5׃לארשיינבושעןכהשמלאהוהירבד

השאואשיאלארשיינבלארבד6׃רמאלהשמלא

המשאוהוהיבלעמלעמלםדאהתאטחלכמושעייכ

בישהוושערשאםתאטחתאודותהו7׃אוההשפנה

םשארשאלןתנווילעףסיותשימחוושארבומשאתא

םשאהוילאםשאהבישהללאגשיאלןיאםאו8׃ול

וברפכירשאםירפכהליאדבלמןהכלהוהילבשומה

ובירקירשאלארשיינבישדקלכלהמורתלכו9׃וילע

רשאשיאויהיולוישדקתאשיאו10׃היהיולןהכל

12׃רמאלהשמלאהוהירבדיו11׃היהיולןהכלןתי

הטשתיכשיאשיאםהלאתרמאולארשיינבלארבד

ערזתבכשהתאשיאבכשו13׃לעמובהלעמוותשא

הבןיאדעוהאמטנאיהוהרתסנוהשיאיניעמםלענו

ותשאתאאנקוהאנקחורוילערבעו14׃השפתנאלאוהו

איהוותשאתאאנקוהאנקחורוילערבעואהאמטנאוהו

איבהוןהכהלאותשאתאשיאהאיבהו15׃האמטנאל

קציאלםירעשחמקהפיאהתרישעהילעהנברקתא

תחנמאוהתאנקתחנמיכהנבלוילעןתיאלוןמשוילע

ינפלהדמעהוןהכההתאבירקהו16׃ןועתרכזמןורכז

רפעהןמושרחילכבםישדקםימןהכהחקלו17׃הוהי

׃םימהלאןתנוןהכהחקיןכשמהעקרקבהיהירשא

שארתאערפוהוהיינפלהשאהתאןהכהדימעהו18

אוהתאנקתחנמןורכזהתחנמתאהיפכלעןתנוהשאה

התאעיבשהו19׃םירראמהםירמהימויהיןהכהדיבו

אלםאוךתאשיאבכשאלםאהשאהלארמאוןהכה

םירראמהםירמהיממיקנהךשיאתחתהאמטתיטש

ןתיותאמטניכוךשיאתחתתיטשיכתאו20׃הלאה

ןהכהעיבשהו21׃ךשיאידעלבמותבכשתאךבשיא
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הוהיןתיהשאלןהכהרמאוהלאהתעבשבהשאהתא

ךכריתאהוהיתתבךמעךותבהעבשלוהלאלךתוא

הלאהםירראמהםימהואבו22׃הבצךנטבתאותלפנ

׃ןמאןמאהשאההרמאוךרילפנלוןטבתובצלךיעמב

ימלאהחמורפסבןהכההלאהתלאהתאבתכו23

םירראמהםירמהימתאהשאהתאהקשהו24׃םירמה

דימןהכהחקלו25׃םירמלםירראמהםימההבואבו

הוהיינפלהחנמהתאףינהותאנקהתחנמתאהשאה

תאהחנמהןמןהכהץמקו26׃חבזמהלאהתאבירקהו

תאהשאהתאהקשירחאוהחבזמהריטקהוהתרכזא

לעמתוהאמטנםאהתיהוםימהתאהקשהו27׃םימה

התבצוםירמלםירראמהםימההבואבוהשיאבלעמ

׃המעברקבהלאלהשאההתיהוהכריהלפנוהנטב

הערזנוהתקנואוההרהטוהשאההאמטנאלםאו28

השיאתחתהשאהטשתרשאתאנקהתרותתאז29׃ערז

תאאנקוהאנקחורוילערבעתרשאשיאוא30׃האמטנו

תאןהכההלהשעוהוהיינפלהשאהתאדימעהוותשא

אשתאוהההשאהוןועמשיאההקנו31׃תאזההרותהלכ

׃הנועתא

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו6

ריזנרדנרדנלאלפייכהשאואשיאםהלאתרמאו

רכשץמחוןייץמחריזירכשוןיימ3׃הוהילריזהל

םיחלםיבנעוהתשיאלםיבנעתרשמלכוהתשיאל

ןפגמהשעירשאלכמורזנימילכ4׃לכאיאלםישביו

רעתורזנרדנימילכ5׃לכאיאלגזדעוםינצרחמןייה

הוהילריזירשאםמיהתאלמדעושארלערבעיאל

הוהילוריזהימילכ6׃ושאררעשערפלדגהיהישדק

אלותחאלוויחאלומאלוויבאל7׃אביאלתמשפנלע

ורזנימילכ8׃ושארלעויהלארזניכםתמבםהלאמטי

אמטוםאתפעתפבוילעתמתומייכו9׃הוהילאוהשדק

׃ונחלגייעיבשהםויבותרהטםויבושארחלגוורזנשאר

ןהכהלאהנויינבינשואםירתיתשאביינימשהםויבו10

דחאותאטחלדחאןהכההשעו11׃דעומלהאחתפלא

ושארתאשדקושפנהלעאטחרשאמוילערפכוהלעל

שבכאיבהוורזנימיתאהוהילריזהו12׃אוההםויב

׃ורזנאמטיכולפיםינשארהםימיהוםשאלותנשןב

לאותאאיביורזנימיתאלמםויבריזנהתרותתאזו13

ןבשבכהוהילונברקתאבירקהו14׃דעומלהאחתפ

המימתהתנשתבתחאהשבכוהלעלדחאםימתותנש

תלסתוצמלסו15׃םימלשלםימתדחאליאותאטחל

םתחנמוןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתלח

ותאטחתאהשעוהוהיינפלןהכהבירקהו16׃םהיכסנו

לעהוהילםימלשחבזהשעיליאהתאו17׃ותלעתאו

חלגו18׃וכסנתאוותחנמתאןהכההשעותוצמהלס

שאררעשתאחקלוורזנשארתאדעומלהאחתפריזנה

חקלו19׃םימלשהחבזתחתרשאשאהלעןתנוורזנ

לסהןמתחאהצמתלחוליאהןמהלשבערזהתאןהכה

תאוחלגתהרחאריזנהיפכלעןתנודחאהצמקיקרו

אוהשדקהוהיינפלהפונתןהכהםתואףינהו20׃ורזנ

התשירחאוהמורתהקושלעוהפונתההזחלעןהכל

הוהילונברקרדירשאריזנהתרותתאז21׃ןייריזנה

ןכרדירשאורדניפכודיגישתרשאדבלמורזנלע

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו22׃ורזנתרותלעהשעי

ינבתאוכרבתהכרמאלוינבלאוןרהאלארבד23

ראי25׃ךרמשיוהוהיךכרבי24׃םהלרומאלארשי

ךלםשיוךילאוינפהוהיאשי26׃ךנחיוךילאוינפהוהי

׃םכרבאינאולארשיינבלעימשתאומשו27׃םולש

חשמיוןכשמהתאםיקהלהשמתולכםויביהיו7

וילכלכתאוחבזמהתאווילכלכתאוותאשדקיוותא

תיבישארלארשייאישנובירקיו2׃םתאשדקיוםחשמיו

3׃םידקפהלעםידמעהםהתטמהיאישנםהםתבא

רשעינשובצתלגעששהוהיינפלםנברקתאואיביו

םתואובירקיודחאלרושוםיאשנהינשלעהלגערקב

םתאמחק5׃רמאלהשמלאהוהירמאיו4׃ןכשמהינפל

םיולהלאםתואהתתנודעומלהאתדבעתאדבעלויהו

ןתיורקבהתאותלגעהתאהשמחקיו6׃ותדבעיפכשיא

רקבהתעבראתאותלגעהיתשתא7׃םיולהלאםתוא

תאותלגעהעבראתאו8׃םתדבעיפכןושרגינבלןתנ

ןברמתיאדיבםתדבעיפכיררמינבלןתנרקבהתנמש

םהלעשדקהתדבעיכןתנאלתהקינבלו9׃ןהכהןרהא

םויבחבזמהתכנחתאםיאשנהובירקיו10׃ואשיףתכב

11׃חבזמהינפלםנברקתאםאישנהובירקיוותאחשמה

םוילדחאאישנםוילדחאאישנהשמלאהוהירמאיו

בירקמהיהיו12׃חבזמהתכנחלםנברקתאובירקי
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׃הדוהיהטמלבדנימעןבןושחנונברקתאןושארהםויב

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברקו13

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ14׃החנמלןמשבהלולב

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ15׃תרטק

םימלשהחבזלו17׃תאטחלדחאםיזעריעש16׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידותעהשמחםליאםינשרקב

בירקהינשהםויב18׃בדנימעןבןושחנןברקהזהשמח

תרעקונברקתאברקה19׃רכששיאישנרעוצןבלאנתנ

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכ

ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

רפ21׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ20׃החנמל

22׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחא

םינשרקבםימלשהחבזלו23׃תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידותעהשמחםליא

ןלובזינבלאישנישילשהםויב24׃רעוצןבלאנתנןברק

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק25׃ןלחןבבאילא

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ26׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ27׃תרטקהאלמבהזהרשע

׃תאטחלדחאםיזעריעש28׃הלעלותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו29

30׃ןלחןבבאילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

׃רואידשןברוצילאןבוארינבלאישניעיברהםויב

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק31

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ32׃החנמלןמשבהלולב

ןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ33׃תרטק

חבזלו35׃תאטחלדחאםיזעריעש34׃הלעלותנש

םישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשה

םויב36׃רואידשןברוצילאןברקהזהשמחהנשינב

37׃ידשירוצןבלאימלשןועמשינבלאישנישימחה

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ38׃החנמלןמשבהלולב

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ39׃תרטק

םימלשהחבזלו41׃תאטחלדחאםיזעריעש40׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

יששהםויב42׃ידשירוצןבלאימלשןברקהזהשמח

ףסכתרעקונברק43׃לאועדןבףסילאדגינבלאישנ

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

רקבןבדחארפ45׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ44

דחאםיזעריעש46׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליא

השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו47׃תאטחל

ףסילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע

עמשילאםירפאינבלאישניעיבשהםויב48׃לאועדןב

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק49׃דוהימעןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ50׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ51׃תרטקהאלמבהזהרשע

׃תאטחלדחאםיזעריעש52׃הלעלותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו53

׃דוהימעןבעמשילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

׃רוצהדפןבלאילמגהשנמינבלאישנינימשהםויב54

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק55

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ56׃החנמלןמשבהלולב

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ57׃תרטק

םימלשהחבזלו59׃תאטחלדחאםיזעריעש58׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

יעישתהםויב60׃רוצהדפןבלאילמגןברקהזהשמח

ףסכתרעקונברק61׃ינעדגןבןדיבאןמינבינבלאישנ

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

ןבדחארפ63׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ62

ריעש64׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקב

םליאםינשרקבםימלשהחבזלו65׃תאטחלדחאםיזע

ןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמח

רזעיחאןדינבלאישנירישעהםויב66׃ינעדגןבןדיבא

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק67׃ידשימעןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ68׃החנמלןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ69׃תרטקהאלמבהזהרשע

׃תאטחלדחאםיזעריעש70׃הלעלותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו71
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72׃ידשימעןברזעיחאןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

׃ןרכעןבלאיעגפרשאינבלאישנםוירשעיתשעםויב

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק73

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ74׃החנמלןמשבהלולב

ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ75׃תרטק

םימלשהחבזלו77׃תאטחלדחאםיזעריעש76׃הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

רשעםינשםויב78׃ןרכעןבלאיעגפןברקהזהשמח

תרעקונברק79׃ןניעןבעריחאילתפנינבלאישנםוי

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכ

ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

רפ81׃תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ80׃החנמל

82׃הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחא

םינשרקבםימלשהחבזלו83׃תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליא

חשמהםויבחבזמהתכנחתאז84׃ןניעןבעריחאןברק

יקרזמהרשעםיתשףסכתרעקלארשייאישנתאמותא

האמוםישלש85׃הרשעםיתשבהזתופכרשעםינשףסכ

ףסכלכדחאהקרזמהםיעבשוףסכתחאההרעקה

בהזתופכ86׃שדקהלקשבתואמעבראוםיפלאםילכה

לקשבףכההרשעהרשעתרטקתאלמהרשעםיתש

הלעלרקבהלכ87׃האמוםירשעתופכהבהזלכשדקה

םינשהנשינבםישבכרשעםינשםליאםירפרשעםינש

לכו88׃תאטחלרשעםינשםיזעיריעשוםתחנמורשע

םיששםליאםירפהעבראוםירשעםימלשהחבזרקב

חבזמהתכנחתאזםיששהנשינבםישבכםיששםידתע

רבדלדעומלהאלאהשמאבבו89׃ותאחשמהירחא

לערשאתרפכהלעמוילארבדמלוקהתאעמשיוותא

׃וילארבדיוםיברכהינשןיבמתדעהןרא

תרמאוןרהאלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו8

וריאיהרונמהינפלומלאתרנהתאךתלעהבוילא

הרונמהינפלומלאןרהאןכשעיו3׃תורנהתעבש

השעמהזו4׃השמתאהוהיהוצרשאכהיתרנהלעה

אוההשקמהחרפדעהכרידעבהזהשקמהרנמה

׃הרנמהתאהשעןכהשמתאהוהיהארהרשאהארמכ

ינבךותמםיולהתאחק6׃רמאלהשמלאהוהירבדיו5

הזהםרהטלםהלהשעתהכו7׃םתאתרהטולארשי

וסבכוםרשבלכלערעתוריבעהותאטחימםהילע

תלסותחנמורקבןברפוחקלו8׃ורהטהוםהידגב

תברקהו9׃תאטחלחקתרקבןבינשרפוןמשבהלולב

ינבתדעלכתאתלהקהודעומלהאינפלםיולהתא

ינבוכמסוהוהיינפלםיולהתאתברקהו10׃לארשי

םיולהתאןרהאףינהו11׃םיולהלעםהידיתאלארשי

תדבעתאדבעלויהולארשיינבתאמהוהיינפלהפונת

השעוםירפהשארלעםהידיתאוכמסיםיולהו12׃הוהי

לערפכלהוהילהלעדחאהתאותאטחדחאהתא

וינבינפלוןרהאינפלםיולהתאתדמעהו13׃םיולה

ךותמםיולהתאתלדבהו14׃הוהילהפונתםתאתפנהו

םיולהואביןכירחאו15׃םיולהילויהולארשיינב

׃הפונתםתאתפנהוםתאתרהטודעומלהאתאדבעל

תרטפתחתלארשיינבךותמילהמהםינתנםינתניכ16

יכ17׃ילםתאיתחקללארשיינבמלכרוכבםחרלכ

יתכהםויבהמהבבוםדאבלארשיינבברוכבלכיל

תאחקאו18׃ילםתאיתשדקהםירצמץראברוכבלכ

םיולהתאהנתאו19׃לארשיינבברוכבלכתחתםיולה

תדבעתאדבעללארשיינבךותמוינבלוןרהאלםינתנ

אלולארשיינבלערפכלודעומלהאבלארשיינב

20׃שדקהלאלארשיינבתשגבףגנלארשיינבבהיהי

רשאלככםיולללארשיינבתדעלכוןרהאוהשמשעיו

21׃לארשיינבםהלושעןכםיוללהשמתאהוהיהוצ

הפונתםתאןרהאףניוםהידגבוסבכיוםיולהואטחתיו

ןכירחאו22׃םרהטלןרהאםהילערפכיוהוהיינפל

ןרהאינפלדעומלהאבםתדבעתאדבעלםיולהואב

ושעןכםיולהלעהשמתאהוהיהוצרשאכוינבינפלו

רשאתאז24׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23׃םהל

אבצאבצלאוביהלעמוהנשםירשעושמחןבמםיולל

אבצמבושיהנשםישמחןבמו25׃דעומלהאתדבעב

דעומלהאבויחאתאתרשו26׃דועדבעיאלוהדבעה

םיוללהשעתהככדבעיאלהדבעותרמשמרמשל

׃םתרמשמב

תינשההנשביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו9

ושעיו2׃רמאלןושארהשדחבםירצמץראמםתאצל

םוירשעהעבראב3׃ודעומבחספהתאלארשיינב
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ויתקחלככודעומבותאושעתםיברעהןיבהזהשדחב

לארשיינבלאהשמרבדיו4׃ותאושעתויטפשמלככו

רשעהעבראבןושארבחספהתאושעיו5׃חספהתשעל

הוצרשאלככיניסרבדמבםיברעהןיבשדחלםוי

ויהרשאםישנאיהיו6׃לארשיינבושעןכהשמתאהוהי

אוההםויבחספהתשעלולכיאלוםדאשפנלםיאמט

ורמאיו7׃אוההםויבןרהאינפלוהשמינפלוברקיו

ערגנהמלםדאשפנלםיאמטונחנאוילאהמההםישנאה

׃לארשיינבךותבודעמבהוהיןברקתאברקהיתלבל

׃םכלהוהיהוציהמהעמשאוודמעהשמםהלארמאיו8

לארשיינבלארבד10׃רמאלהשמלאהוהירבדיו9

הקחרךרדבואשפנלאמטהיהייכשיאשיארמאל

ינשהשדחב11׃הוהילחספהשעוםכיתרדלואםכל

תוצמלעותאושעיםיברעהןיבםוירשעהעבראב

אלםצעורקבדעונממוריאשיאל12׃והלכאיםיררמו

רשאשיאהו13׃ותאושעיחספהתקחלככובורבשי

התרכנוחספהתושעללדחוהיהאלךרדבורוהטאוה

ודעמבבירקהאלהוהיןברקיכהימעמאוההשפנה

חספהשעורגםכתארוגייכו14׃אוההשיאהאשיואטח

היהיתחאהקחהשעיןכוטפשמכוחספהתקחכהוהיל

ןכשמהתאםיקהםויבו15׃ץראהחרזאלורגלוםכל

לעהיהיברעבותדעהלהאלןכשמהתאןנעההסכ

ןנעהדימתהיהיןכ16׃רקבדעשאהארמכןכשמה

להאהלעמןנעהתלעהיפלו17׃הלילשאהארמוונסכי

ןנעהםשןכשירשאםוקמבולארשיינבועסיןכירחאו

לעולארשיינבועסיהוהייפלע18׃לארשיינבונחיםש

19׃ונחיןכשמהלעןנעהןכשירשאימילכונחיהוהייפ

לארשיינבורמשוםיברםימיןכשמהלעןנעהךיראהבו

םימיןנעההיהירשאשיו20׃ועסיאלוהוהיתרמשמתא

21׃ועסיהוהייפלעוונחיהוהייפלעןכשמהלערפסמ

רקבבןנעההלענורקבדעברעמןנעההיהירשאשיו

ואםימיוא22׃ועסנוןנעההלענוהלילוםמויואועסנו

ונחיוילעןכשלןכשמהלעןנעהךיראהבםימיואשדח

ונחיהוהייפלע23׃ועסיותלעהבוועסיאלולארשיינב

הוהייפלעורמשהוהיתרמשמתאועסיהוהייפלעו

׃השמדיב

יתשךלהשע2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו10

הדעהארקמלךלויהוםתאהשעתהשקמףסכתרצוצח

לכךילאודעונוןהבועקתו3׃תונחמהתאעסמלו

ודעונוועקתיתחאבםאו4׃דעומלהאחתפלאהדעה

העורתםתעקתו5׃לארשייפלאישארםיאישנהךילא

תינשהעורתםתעקתו6׃המדקםינחהתונחמהועסנו

׃םהיעסמלועקתיהעורתהנמיתםינחהתונחמהועסנו

ינבו8׃ועירתאלוועקתתלהקהתאליהקהבו7

םלועתקחלםכלויהותורצצחבועקתיםינהכהןרהא

ררצהרצהלעםכצראבהמחלמואבתיכו9׃םכיתרדל

םכיהלאהוהיינפלםתרכזנותורצצחבםתערהוםכתא

םכידעומבוםכתחמשםויבו10׃םכיביאמםתעשונו

לעוםכיתלעלעתרצצחבםתעקתוםכישדחישארבו

הוהיינאםכיהלאינפלןורכזלםכלויהוםכימלשיחבז

םירשעבינשהשדחבתינשההנשביהיו11׃םכיהלא

לארשיינבועסיו12׃תדעהןכשמלעמןנעההלענשדחב

13׃ןראפרבדמבןנעהןכשיויניסרבדממםהיעסמל

לגדעסיו14׃השמדיבהוהייפלעהנשארבועסיו

ןושחנואבצלעוםתאבצלהנשארבהדוהיינבהנחמ

ןבלאנתנרכששיינבהטמאבצלעו15׃בדנימעןב

17׃ןולחןבבאילאןלובזינבהטמאבצלעו16׃רעוצ

׃ןכשמהיאשניררמינבוןושרגינבועסנוןכשמהדרוהו

רוצילאואבצלעוםתאבצלןבוארהנחמלגדעסנו18

ןבלאימלשןועמשינבהטמאבצלעו19׃רואידשןב

׃לאועדןבףסילאדגינבהטמאבצלעו20׃ידשירוצ

ןכשמהתאומיקהושדקמהיאשנםיתהקהועסנו21

לעוםתאבצלםירפאינבהנחמלגדעסנו22׃םאבדע

השנמינבהטמאבצלעו23׃דוהימעןבעמשילאואבצ

ןדיבאןמינבינבהטמאבצלעו24׃רוצהדפןבלאילמג

תנחמהלכלףסאמןדינבהנחמלגדעסנו25׃ינועדגןב

אבצלעו26׃ידשימעןברזעיחאואבצלעוםתאבצל

הטמאבצלעו27׃ןרכעןבלאיעגפרשאינבהטמ

לארשיינביעסמהלא28׃ןניעןבעריחאילתפנינב

ינידמהלאוערןבבבחלהשמרמאיו29׃ועסיוםתאבצל

ותאהוהירמארשאםוקמהלאונחנאםיעסנהשמןתח

לעבוטרבדהוהייכךלונבטהוונתאהכלםכלןתא

לאויצראלאםאיכךלאאלוילארמאיו30׃לארשי

ןכלעיכונתאבזעתאנלארמאיו31׃ךלאיתדלומ
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ךלתיכהיהו32׃םיניעלונלתייהורבדמבונתנחתעדי

ונבטהוונמעהוהיביטיירשאאוההבוטההיהוונמע

תירבןוראוםימיתשלשךרדהוהירהמועסיו33׃ךל

׃החונמםהלרותלםימיתשלשךרדםהינפלעסנהוהי

יהיו35׃הנחמהןמםעסנבםמויםהילעהוהיןנעו34

וסניוךיביאוצפיוהוהיהמוקהשמרמאיוןראהעסנב

תובברהוהיהבושרמאיהחנבו36׃ךינפמךיאנשמ

׃לארשייפלא

הוהיעמשיוהוהיינזאבערםיננאתמכםעהיהיו11

׃הנחמההצקבלכאתוהוהישאםברעבתוופארחיו

עקשתוהוהילאהשמללפתיוהשמלאםעהקעציו2

םבהרעביכהרעבתאוההםוקמהםשארקיו3׃שאה

ובשיוהואתוואתהוברקברשאףספסאהו4׃הוהישא

ונרכז5׃רשבונלכאיימורמאיולארשיינבםגוכביו

תאוםיאשקהתאםנחםירצמבלכאנרשאהגדהתא

6׃םימושהתאוםילצבהתאוריצחהתאוםיחטבאה

ןמהו7׃וניניעןמהלאיתלבלכןיאהשביונשפנהתעו

וטקלוםעהוטש8׃חלדבהןיעכוניעואוהדגערזכ

ותאושעורורפבולשבוהכדמבוכדואםיחרבונחטו

לעלטהתדרבו9׃ןמשהדשלםעטכומעטהיהותוגע

םעהתאהשמעמשיו10׃וילעןמהדריהלילהנחמה

דאמהוהיףארחיוולהאחתפלשיאויתחפשמלהכב

תערההמלהוהילאהשמרמאיו11׃ערהשמיניעבו

לכאשמתאםושלךיניעבןחיתצמאלהמלוךדבעל

םאהזהםעהלכתאיתירהיכנאה12׃ילעהזהםעה

אשירשאכךקיחבוהאשילארמאתיכוהיתדלייכנא

ןיאמ13׃ויתבאלתעבשנרשאהמדאהלעקניהתאןמאה

ונלהנתרמאלילעוכבייכהזהםעהלכלתתלרשביל

לכתאתאשלידבליכנאלכואאל14׃הלכאנורשב

ינגרהילהשעתאהככםאו15׃ינממדבכיכהזהםעה

16׃יתערבהאראלאוךיניעבןחיתאצמםאגרהאנ

לארשיינקזמשיאםיעבשילהפסאהשמלאהוהירמאיו

לאםתאתחקלווירטשוםעהינקזםהיכתעדירשא

ךמעיתרבדויתדריו17׃ךמעםשובציתהודעומלהא

ואשנוםהילעיתמשוךילערשאחורהןמיתלצאוםש

םעהלאו18׃ךדבלהתאאשתאלוםעהאשמבךתא

ינזאבםתיכביכרשבםתלכאורחמלושדקתהרמאת

ןתנוםירצמבונלבוטיכרשבונלכאיימרמאלהוהי

אלוןולכאתדחאםויאל19׃םתלכאורשבםכלהוהי

׃םויםירשעאלוםימיהרשעאלוםימיהשמחאלוםימוי

ארזלםכלהיהוםכפאמאצירשאדעםימישדחדע20

וינפלוכבתוםכברקברשאהוהיתאםתסאמיכןעי

תואמששהשמרמאיו21׃םירצממונאציהזהמלרמאל

רשבתרמאהתאווברקביכנארשאםעהילגרףלא

םהלטחשירקבוןאצה22׃םימישדחולכאוםהלןתא

׃םהלאצמוםהלףסאיםיהיגדלכתאםאםהלאצמו

הארתהתערצקתהוהידיההשמלאהוהירמאיו23

תאםעהלארבדיוהשמאציו24׃אלםאירבדךרקיה

םתאדמעיוםעהינקזמשיאםיעבשףסאיוהוהיירבד

ןמלצאיווילארבדיוןנעבהוהידריו25׃להאהתביבס

חונכיהיוםינקזהשיאםיעבשלעןתיווילערשאחורה

םישנאינשוראשיו26׃ופסיאלוואבנתיוחורהםהילע

םהילעחנתודדימינשהםשודדלאדחאהםשהנחמב

׃הנחמבואבנתיוהלהאהואציאלוםיבתכבהמהוחורה

םיאבנתמדדימודדלארמאיוהשמלדגיורענהץריו27

רמאיווירחבמהשמתרשמןונןבעשוהיןעיו28׃הנחמב

ימוילהתאאנקמההשמולרמאיו29׃םאלכהשמינדא

30׃םהילעוחורתאהוהיןתייכםיאיבנהוהיםעלכןתי

עסנחורו31׃לארשיינקזואוההנחמהלאהשמףסאיו

םויךרדכהנחמהלעשטיוםיהןמםיולשזגיוהוהיתאמ

ינפלעםיתמאכוהנחמהתוביבסהכםויךרדכוהכ

םוילכוהלילהלכואוההםויהלכםעהםקיו32׃ץראה

םירמחהרשעףסאטיעממהולשהתאופסאיותרחמה

ןיבונדוערשבה33׃הנחמהתוביבסחוטשםהלוחטשיו

םעבהוהיךיוםעבהרחהוהיףאותרכיםרטםהינש

תורבקאוההםוקמהםשתאארקיו34׃דאמהברהכמ

תורבקמ35׃םיואתמהםעהתאורבקםשיכהואתה

׃תורצחבויהיותורצחםעהועסנהואתה

השאהתודאלעהשמבןרהאוםירמרבדתו12

קרהורמאיו2׃חקלתישכהשאיכחקלרשאתישכה

3׃הוהיעמשיורבדונבםגאלההוהירבדהשמבךא

׃המדאהינפלערשאםדאהלכמדאמונעהשמשיאהו

ואצםירמלאוןרהאלאוהשמלאםאתפהוהירמאיו4

הוהידריו5׃םתשלשואציודעומלהאלאםכתשלש
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ואציוםירמוןרהאארקיולהאהחתפדמעיוןנעדומעב

הוהיםכאיבנהיהיםאירבדאנועמשרמאיו6׃םהינש

ידבעןכאל7׃וברבדאםולחבעדותאוילאהארמב

הארמווברבדאהפלאהפ8׃אוהןמאניתיבלכבהשמ

רבדלםתאריאלעודמוטיביהוהיתנמתותדיחבאלו

רסןנעהו10׃ךליוםבהוהיףארחיו9׃השמבידבעב

לאןרהאןפיוגלשכתערצמםירמהנהולהאהלעמ

ינדאיבהשמלאןרהארמאיו11׃תערצמהנהוםירמ

12׃ונאטחרשאוונלאונרשאתאטחונילעתשתאנלא

יצחלכאיוומאםחרמותאצברשאתמכיהתאנלא

אנאפראנלארמאלהוהילאהשמקעציו13׃ורשב

אלההינפבקריקריהיבאוהשמלאהוהירמאיו14׃הל

רחאוהנחמלץוחמםימיתעבשרגסתםימיתעבשםלכת

םעהוםימיתעבשהנחמלץוחמםירמרגסתו15׃ףסאת

תורצחמםעהועסנרחאו16׃םירמףסאהדעעסנאל

׃ןראפרבדמבונחיו

םישנאךלחלש2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו13

דחאשיאלארשיינבלןתנינארשאןענכץראתאורתיו

חלשיו3׃םהבאישנלכוחלשתויתבאהטמלדחאשיא

ישארםישנאםלכהוהייפלעןראפרבדממהשמםתא

ןבעומשןבוארהטמלםתומשהלאו4׃המהלארשיינב

הדוהיהטמל6׃ירוחןבטפשןועמשהטמל5׃רוכז

הטמל8׃ףסויןבלאגירכששיהטמל7׃הנפיןבבלכ

׃אופרןביטלפןמינבהטמל9׃ןונןבעשוהםירפא

הטמלףסויהטמל11׃ידוסןבלאידגןלובזהטמל10

13׃ילמגןבלאימעןדהטמל12׃יסוסןבידגהשנמ

יבחנילתפנהטמל14׃לאכימןברותסרשאהטמל

תומשהלא16׃יכמןבלאואגדגהטמל15׃יספוןב

השמארקיוץראהתארותלהשמחלשרשאםישנאה

ץראתארותלהשמםתאחלשיו17׃עשוהיןונןבעשוהל

18׃רההתאםתילעובגנבהזולעםהלארמאיוןענכ

קזחההילעבשיהםעהתאואוההמץראהתאםתיארו

אוהרשאץראההמו19׃ברםאאוהטעמההפרהאוה

בשויאוהרשאםירעההמוהערםאאוההבוטההבבשי

הנמשהץראההמו20׃םירצבמבםאםינחמבההנהב

םתחקלוםתקזחתהוןיאםאץעהבשיההזרםאאוה

ורתיוולעיו21׃םיבנעירוכבימיםימיהוץראהירפמ

ולעיו22׃תמחאבלבחרדעןצרבדממץראהתא

קנעהידיליימלתויששןמיחאםשוןורבחדעאביובגנב

ואביו23׃םירצמןעצינפלהתנבנםינשעבשןורבחו

דחאםיבנעלוכשאוהרומזםשמותרכיולכשאלחנדע

םוקמל24׃םינאתהןמוםינמרהןמוםינשבטומבוהאשיו

ותרכרשאלוכשאהתודאלעלוכשאלחנארקאוהה

םיעבראץקמץראהרותמובשיו25׃לארשיינבםשמ

תדעלכלאוןרהאלאוהשמלאואביווכליו26׃םוי

רבדםתואובישיוהשדקןראפרבדמלאלארשיינב

ולורפסיו27׃ץראהירפתאםואריוהדעהלכתאו

שבדובלחתבזםגוונתחלשרשאץראהלאונאבורמאיו

םירעהוץראבבשיהםעהזעיכספא28׃הירפהזואוה

קלמע29׃םשוניארקנעהידליםגודאמתלדגתורצב

רהבבשויירמאהויסוביהויתחהובגנהץראבבשוי

תאבלכסהיו30׃ןדריהדילעוםיהלעבשיינענכהו

לוכייכהתאונשריוהלענהלערמאיוהשמלאםעה

לכונאלורמאומעולערשאםישנאהו31׃הללכונ

ץראהתבדואיצויו32׃ונממאוהקזחיכםעהלאתולעל

ונרבערשאץראהרמאללארשיינבלאהתאורתרשא

רשאםעהלכואוההיבשויתלכאץראהתארותלהב

ינבםיליפנהתאוניארםשו33׃תודמישנאהכותבוניאר

׃םהיניעבונייהןכוםיבגחכוניניעביהנוםילפנהןמקנע

הלילבםעהוכביוםלוקתאונתיוהדעהלכאשתו14

ורמאיולארשיינבלכןרהאלעוהשמלעונליו2׃אוהה

הזהרבדמבואםירצמץראבונתמולהדעהלכםהלא

לפנלתאזהץראהלאונתאאיבמהוהיהמלו3׃ונתמול

׃המירצמבושונלבוטאולהזבלויהיונפטוונישנברחב

׃המירצמהבושנושארהנתנויחאלאשיאורמאיו4

ינבתדעלהקלכינפלםהינפלעןרהאוהשמלפיו5

תאםירתהןמהנפיןבבלכוןונןבעשוהיו6׃לארשי

לארשיינבתדעלכלאורמאיו7׃םהידגבוערקץראה

ץראההבוטהתארותלהבונרבערשאץראהרמאל

ץראהלאונתאאיבהוהוהיונבץפחםא8׃דאמדאמ

ךא9׃שבדובלחתבזאוהרשאץראונלהנתנותאזה

יכץראהםעתאואריתלאםתאוודרמתלאהוהיב

׃םאריתלאונתאהוהיוםהילעמםלצרסםהונמחל

הוהידובכוםינבאבםתאםוגרלהדעהלכורמאיו10
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הוהירמאיו11׃לארשיינבלכלאדעומלהאבהארנ

יבונימאיאלהנאדעוהזהםעהינצאניהנאדעהשמלא

ונשרואורבדבונכא12׃וברקביתישערשאתותאהלכב

השמרמאיו13׃ונממםוצעולודגיוגלךתאהשעאו

הזהםעהתאךחכבתילעהיכםירצמועמשוהוהילא

התאיכועמשתאזהץראהבשוילאורמאו14׃וברקמ

הוהיהתאהארנןיעבןיערשאהזהםעהברקבהוהי

םמויםהינפלךלההתאןנעדמעבוםהלעדמעךננעו

דחאשיאכהזהםעהתאהתמהו15׃הלילשאדומעבו

יתלבמ16׃רמאלךעמשתאועמשרשאםיוגהורמאו

עבשנרשאץראהלאהזהםעהתאאיבהלהוהיתלכי

רשאכינדאחכאנלדגיהתעו17׃רבדמבםטחשיוםהל

ןועאשנדסחברוםיפאךראהוהי18׃רמאלתרבד

םישלשלעםינבלעתובאןועדקפהקניאלהקנועשפו

ךדסחלדגכהזהםעהןועלאנחלס19׃םיעברלעו

רמאיו20׃הנהדעוםירצממהזהםעלהתאשנרשאכו

הוהידובכאלמיוינאיחםלואו21׃ךרבדכיתחלסהוהי

תאוידבכתאםיארהםישנאהלכיכ22׃ץראהלכתא

רשעהזיתאוסניורבדמבוםירצמביתישערשאיתתא

רשאץראהתאואריםא23׃ילוקבועמשאלוםימעפ

בלכידבעו24׃הואריאליצאנמלכוםתבאליתעבשנ

לאויתאיבהוירחאאלמיוומעתרחאחורהתיהבקע

ינענכהויקלמעהו25׃הנשרויוערזוהמשאברשאץראה

׃ףוסםיךרדרבדמהםכלועסוונפרחמקמעבבשוי

יתמדע27׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו26

ינבתונלתתאילעםינילמהמהרשאתאזההערההדעל

םהלארמא28׃יתעמשילעםינילמהמהרשאלארשי

השעאןכינזאבםתרבדרשאכאלםאהוהיםאנינאיח

לכלםכידקפלכוםכירגפולפיהזהרבדמב29׃םכל

׃ילעםתנילהרשאהלעמוהנשםירשעןבמםכרפסמ

ןכשלידיתאיתאשנרשאץראהלאואבתםתאםא30

םכפטו31׃ןונןבעשוהיוהנפיןבבלכםאיכהבםכתא

ץראהתאועדיוםתאיתאיבהוהיהיזבלםתרמארשא

׃הזהרבדמבולפיםתאםכירגפו32׃הבםתסאמרשא

תאואשנוהנשםיעברארבדמבםיערויהיםכינבו33

םימיהרפסמב34׃רבדמבםכירגפםתדעםכיתונז

הנשלםויהנשלםויםויםיעבראץראהתאםתרתרשא

35׃יתאונתתאםתעדיוהנשםיעבראםכיתנועתאואשת

הערההדעהלכלהשעאתאזאלםאיתרבדהוהיינא

36׃ותמיםשוומתיהזהרבדמבילעםידעונהתאזה

ונוליוובשיוץראהתארותלהשמחלשרשאםישנאהו

ותמיו37׃ץראהלעהבדאיצוהלהדעהלכתאוילע

׃הוהיינפלהפגמבהערץראהתבדיאצומםישנאה

םההםישנאהןמויחהנפיןבבלכוןונןבעשוהיו38

םירבדהתאהשמרבדיו39׃ץראהתארותלםיכלהה

ומכשיו40׃דאמםעהולבאתיולארשיינבלכלאהלאה

םוקמהלאונילעווננהרמאלרההשארלאולעיורקבב

םתאהזהמלהשמרמאיו41׃ונאטחיכהוהירמארשא

ןיאיכולעתלא42׃חלצתאלאוהוהוהייפתאםירבע

יקלמעהיכ43׃םכיביאינפלופגנתאלוםכברקבהוהי

םתבשןכלעיכברחבםתלפנוםכינפלםשינענכהו

תולעלולפעיו44׃םכמעהוהיהיהיאלוהוהיירחאמ

ברקמושמאלהשמוהוהיתירבןוראורההשארלא

אוההרהבבשיהינענכהויקלמעהדריו45׃הנחמה

׃המרחהדעםותכיוםוכיו

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו15

ןתנינארשאםכיתבשומץראלאואבתיכםהלאתרמאו

רדנאלפלחבזואהלעהוהילהשאםתישעו3׃םכל

ןמהוהילחחינחירתושעלםכידעמבואהבדנבוא

הוהילונברקבירקמהבירקהו4׃ןאצהןמוארקבה

ךסנלןייו5׃ןמשןיההתיעברבלולבןורשעתלסהחנמ

6׃דחאהשבכלחבזלואהלעהלעהשעתןיההתיעיבר

ןמשבהלולבםינרשעינשתלסהחנמהשעתליאלוא

חחינחירבירקתןיההתישלשךסנלןייו7׃ןיההתישלש

רדנאלפלחבזואהלערקבןבהשעתיכו8׃הוהיל

תלסהחנמרקבהןבלעבירקהו9׃הוהילםימלשוא

בירקתןייו10׃ןיההיצחןמשבלולבםינרשעהשלש

השעיהככ11׃הוהילחחינחירהשאןיההיצחךסנל

׃םיזעבואםישבכבהשלואדחאהליאלואדחאהרושל

13׃םרפסמכדחאלושעתהככושעתרשארפסמכ12

חחינחירהשאבירקהלהלאתאהככהשעיחרזאהלכ

םכיתרדלםככותברשאוארגםכתארוגייכו14׃הוהיל

15׃השעיןכושעתרשאכהוהילחחינחירהשאהשעו

םכיתרדלםלועתקחרגהרגלוםכלתחאהקחלהקה

דחאטפשמותחאהרות16׃הוהיינפלהיהירגכםככ
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השמלאהוהירבדיו17׃םכתארגהרגלוםכלהיהי

םכאבבםהלאתרמאולארשיינבלארבד18׃רמאל

םכלכאבהיהו19׃המשםכתאאיבמינארשאץראהלא

םכתסרעתישאר20׃הוהילהמורתומירתץראהםחלמ

21׃התאומירתןכןרגתמורתכהמורתומירתהלח

22׃םכיתרדלהמורתהוהילונתתםכיתסרעתישארמ

רבדרשאהלאהתוצמהלכתאושעתאלווגשתיכו

דיבםכילאהוהיהוצרשאלכתא23׃השמלאהוהי

24׃םכיתרדלהאלהוהוהיהוצרשאםויהןמהשמ

רפהדעהלכושעוהגגשלהתשענהדעהיניעמםאהיהו

וכסנוותחנמוהוהילחחינחירלהלעלדחארקבןב

לכלעןהכהרפכו25׃תטחלדחאםיזעריעשוטפשמכ

תאואיבהםהואוההגגשיכםהלחלסנולארשיינבתדע

26׃םתגגשלעהוהיינפלםתאטחוהוהילהשאםנברק

לכליכםכותברגהרגלולארשיינבתדעלכלחלסנו

הבירקהוהגגשבאטחתתחאשפנםאו27׃הגגשבםעה

תגגשהשפנהלעןהכהרפכו28׃תאטחלהתנשתבזע

29׃ולחלסנווילערפכלהוהיינפלהגגשבהאטחב

היהיתחאהרותםכותברגהרגלולארשיינבבחרזאה

המרדיבהשעתרשאשפנהו30׃הגגשבהשעלםכל

שפנההתרכנוףדגמאוההוהיתארגהןמוחרזאהןמ

ותוצמתאוהזבהוהירבדיכ31׃המעברקמאוהה

ינבויהיו32׃הבהנועאוההשפנהתרכתתרכהרפה

׃תבשהםויבםיצעששקמשיאואצמיורבדמבלארשי

לאוהשמלאםיצעששקמותאםיאצמהותאובירקיו33

שרפאליכרמשמבותאוחיניו34׃הדעהלכלאוןרהא

שיאהתמויתומהשמלאהוהירמאיו35׃ולהשעיהמ

ואיציו36׃הנחמלץוחמהדעהלכםינבאבותאםוגר

םינבאבותאומגריוהנחמלץוחמלאהדעהלכותא

השמלאהוהירמאיו37׃השמתאהוהיהוצרשאכתמיו

םהלושעוםהלאתרמאולארשיינבלארבד38׃רמאל

ףנכהתציצלעונתנוםתרדלםהידגביפנכלעתציצ

םתרכזוותאםתיארותציצלםכלהיהו39׃תלכתליתפ

םכבבלירחאורתתאלוםתאםתישעוהוהיתוצמלכתא

ורכזתןעמל40׃םהירחאםינזםתארשאםכיניעירחאו

ינא41׃םכיהלאלםישדקםתייהויתוצמלכתאםתישעו

תויהלםירצמץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהי

׃םכיהלאהוהיינאםיהלאלםכל

םריבאוןתדויולןבתהקןברהציןבחרקחקיו16

השמינפלומקיו2׃ןבוארינבתלפןבןואובאילאינב

יארקהדעיאישנםיתאמוםישמחלארשיינבמםישנאו

ורמאיוןרהאלעוהשמלעולהקיו3׃םשישנאדעומ

הוהיםכותבוםישדקםלכהדעהלכיכםכלברםהלא

לעלפיוהשמעמשיו4׃הוהילהקלעואשנתתעודמו

עדיורקברמאלותדעלכלאוחרקלארבדיו5׃וינפ

רשאתאווילאבירקהושודקהתאוולרשאתאהוהי

חרקתותחמםכלוחקושעתאז6׃וילאבירקיוברחבי

ינפלתרטקןהילעומישושאןהבונתו7׃ותדעלכו

ברשודקהאוההוהירחבירשאשיאההיהורחמהוהי

׃יולינבאנועמשחרקלאהשמרמאיו8׃יולינבםכל

תדעמםכתאלארשייהלאלידבהיכםכמטעמה9

ןכשמתדבעתאדבעלוילאםכתאבירקהללארשי

תאוךתאברקיו10׃םתרשלהדעהינפלדמעלוהוהי

התאןכל11׃הנהכםגםתשקבוךתאיולינבךיחאלכ

ונולתיכאוההמןרהאוהוהילעםידענהךתדעלכו

באילאינבםריבאלוןתדלארקלהשמחלשיו12׃וילע

בלחתבזץראמונתילעהיכטעמה13׃הלענאלורמאיו

׃ררתשהםגונילעררתשתיכרבדמבונתימהלשבדו

ונלןתתוונתאיבהשבדובלחתבזץראלאאלףא14

׃הלענאלרקנתםההםישנאהיניעהםרכוהדשתלחנ

םתחנמלאןפתלאהוהילארמאיודאמהשמלרחיו15

16׃םהמדחאתאיתערהאלויתאשנםהמדחארומחאל

התאהוהיינפלויהךתדעלכוהתאחרקלאהשמרמאיו

םהילעםתתנוותתחמשיאוחקו17׃רחמןרהאוםהו

םיתאמוםישמחותתחמשיאהוהיינפלםתברקהותרטק

ותתחמשיאוחקיו18׃ותתחמשיאןרהאוהתאותתחמ

להאחתפודמעיותרטקםהילעומישיושאםהילעונתיו

הדעהלכתאחרקםהילעלהקיו19׃ןרהאוהשמודעומ

20׃הדעהלכלאהוהידובכאריודעומלהאחתפלא

ךותמולדבה21׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו

םהינפלעולפיו22׃עגרכםתאהלכאותאזההדעה

אטחידחאשיאהרשבלכלתחורהיהלאלאורמאיו

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו23׃ףצקתהדעהלכלעו

חרקןכשמלביבסמולעהרמאלהדעהלארבד24

וכליוםריבאוןתדלאךליוהשמםקיו25׃םריבאוןתד

אנורוסרמאלהדעהלארבדיו26׃לארשיינקזוירחא
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רשאלכבועגתלאוהלאהםיעשרהםישנאהילהאלעמ

חרקןכשמלעמולעיו27׃םתאטחלכבופסתןפםהל

חתפםיבצנואציםריבאוןתדוביבסמםריבאוןתד

תאזבהשמרמאיו28׃םפטוםהינבוםהישנוםהילהא

יכהלאהםישעמהלכתאתושעלינחלשהוהייכןועדת

לכתדקפוהלאןותמיםדאהלכתומכםא29׃יבלמאל

האירבםאו30׃ינחלשהוהיאלםהילעדקפיםדאה

לכתאוםתאהעלבוהיפתאהמדאההתצפוהוהיארבי

םישנאהוצאניכםתעדיוהלאשםייחודריוםהלרשא

Sheol)׃הוהיתאהלאה h7585)31תארבדלותלככיהיו

32׃םהיתחתרשאהמדאהעקבתוהלאהםירבדהלכ

תאוםהיתבתאוםתאעלבתוהיפתאץראהחתפתו

םהודריו33׃שוכרהלכתאוחרקלרשאםדאהלכ

ודבאיוץראהםהילעסכתוהלאשםייחםהלרשאלכו

Sheol)׃להקהךותמ h7585)34םהיתביבסרשאלארשילכו

האצישאו35׃ץראהונעלבתןפורמאיכםלקלוסנ

יבירקמשיאםיתאמוםישמחהתאלכאתוהוהיתאמ

לארמא37׃רמאלהשמלאהוהירבדיו36׃תרטקה

הפרשהןיבמתתחמהתאםריוןהכהןרהאןברזעלא

םיאטחהתותחמתא38׃ושדקיכהאלההרזשאהתאו

יכחבזמליופצםיחפיעקרםתאושעוםתשפנבהלאה

׃לארשיינבלתואלויהיוושדקיוהוהיינפלםבירקה

ובירקהרשאתשחנהתותחמתאןהכהרזעלאחקיו39

לארשיינבלןורכז40׃חבזמליופצםועקריוםיפרשה

אוהןרהאערזמאלרשארזשיאברקיאלרשאןעמל

ותדעכוחרקכהיהיאלוהוהיינפלתרטקריטקהל

ינבתדעלכונליו41׃ולהשמדיבהוהירבדרשאכ

םתמהםתארמאלןרהאלעוהשמלעתרחממלארשי

ןרהאלעוהשמלעהדעהלהקהביהיו42׃הוהיםעתא

׃הוהידובכאריוןנעהוהסכהנהודעומלהאלאונפיו

הוהירבדיו44׃דעומלהאינפלאןרהאוהשמאביו43

םתאהלכאותאזההדעהךותמומרה45׃רמאלהשמלא

תאחקןרהאלאהשמרמאיו46׃םהינפלעולפיועגרכ

ךלוהותרטקםישוחבזמהלעמשאהילעןתוהתחמה

ינפלמףצקהאצייכםהילערפכוהדעהלאהרהמ

ץריוהשמרבדרשאכןרהאחקיו47׃ףגנהלחההוהי

תרטקהתאןתיוםעבףגנהלחההנהולהקהךותלא

רצעתוםייחהןיבוםיתמהןיבדמעיו48׃םעהלערפכיו

עבשוףלארשעהעבראהפגמבםיתמהויהיו49׃הפגמה

לאןרהאבשיו50׃חרקרבדלעםיתמהדבלמתואמ

׃הרצענהפגמהודעומלהאחתפלאהשמ

לארשיינבלארבד2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו17

תיבלםהאישנלכתאמבאתיבלהטמהטמםתאמחקו

3׃והטמלעבתכתומשתאשיאתוטמרשעםינשםתבא

שארלדחאהטמיכיולהטמלעבתכתןרהאםשתאו

רשאתודעהינפלדעומלהאבםתחנהו4׃םתובאתיב

והטמוברחבארשאשיאההיהו5׃המשםכלדעוא

םהרשאלארשיינבתונלתתאילעמיתכשהוחרפי

וילאונתיולארשיינבלאהשמרבדיו6׃םכילעםנילמ

תיבלדחאאישנלהטמדחאאישנלהטמםהיאישנלכ

7׃םתוטמךותבןרהאהטמותוטמרשעםינשםתבא

יהיו8׃תדעהלהאבהוהיינפלתטמהתאהשמחניו

הטמחרפהנהותודעהלהאלאהשמאביותרחממ

9׃םידקשלמגיוץיצץציוחרפאציויולתיבלןרהא

לארשיינבלכלאהוהיינפלמתטמהלכתאהשמאציו

תאבשההשמלאהוהירמאיו10׃והטמשיאוחקיוואריו

לכתוירמינבלתואלתרמשמלתודעהינפלןרהאהטמ

הוהיהוצרשאכהשמשעיו11׃ותמיאלוילעמםתנולת

ןהרמאלהשמלאלארשיינבורמאיו12׃השעןכותא

ןכשמלאברקהברקהלכ13׃ונדבאונלכונדבאונעוג

׃עוגלונמתםאהתומיהוהי

ךתאךיבאתיבוךינבוהתאןרהאלאהוהירמאיו18

ןועתאואשתךתאךינבוהתאושדקמהןועתאואשת

ברקהךיבאטבשיולהטמךיחאתאםגו2׃םכתנהכ

להאינפלךתאךינבוהתאוךותרשיוךילעווליוךתא

לאךאלהאהלכתרמשמוךתרמשמורמשו3׃תדעה

םהםגותמיאלווברקיאלחבזמהלאושדקהילכ

דעומלהאתרמשמתאורמשוךילעוולנו4׃םתאםג

םתרמשו5׃םכילאברקיאלרזולהאהתדבעלכל

דועהיהיאלוחבזמהתרמשמתאושדקהתרמשמתא

םכיחאתאיתחקלהנהינאו6׃לארשיינבלעףצק

דבעלהוהילםינתנהנתמםכללארשיינבךותמםיולה

תאורמשתךתאךינבוהתאו7׃דעומלהאתדבעתא

םתדבעותכרפלתיבמלוחבזמהרבדלכלםכתנהכ

8׃תמויברקהרזהוםכתנהכתאןתאהנתמתדבע
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תרמשמתאךליתתנהנהינאוןרהאלאהוהירבדיו

החשמלםיתתנךללארשיינבישדקלכליתמורת

ןמםישדקהשדקמךלהיהיהז9׃םלועקחלךינבלו

םמשאלכלוםתאטחלכלוםתחנמלכלםנברקלכשאה

שדקב10׃ךינבלואוהךלםישדקשדקילובישירשא

11׃ךלהיהישדקותאלכאירכזלכונלכאתםישדקה

םיתתנךללארשיינבתפונתלכלםנתמתמורתךלהזו

לכאיךתיבברוהטלכםלועקחלךתאךיתנבלוךינבלו

םתישארןגדושוריתבלחלכורהציבלחלכ12׃ותא

םצראברשאלכירוכב13׃םיתתנךלהוהילונתירשא

׃ונלכאיךתיבברוהטלכהיהיךלהוהילואיבירשא

לכלםחררטפלכ15׃היהיךללארשיבםרחלכ14

ךאךלהיהיהמהבבוםדאבהוהילובירקירשארשב

האמטההמהבהרוכבתאוםדאהרוכבתאהדפתהדפ

תשמחףסכךכרעבהדפתשדחןבמויודפו16׃הדפת

רושרוכבךא17׃אוההרגםירשעשדקהלקשבםילקש

םמדתאםהשדקהדפתאלזערוכבואבשכרוכבוא

חחינחירלהשאריטקתםבלחתאוחבזמהלעקרזת

ןימיהקושכוהפונתההזחכךלהיהיםרשבו18׃הוהיל

לארשיינבומירירשאםישדקהתמורתלכ19׃היהיךל

תירבםלועקחלךתאךיתנבלוךינבלוךליתתנהוהיל

רמאיו20׃ךתאךערזלוךלהוהיינפלאוהםלועחלמ

ךלהיהיאלקלחולחנתאלםצראבןרהאלאהוהי

ינבלו21׃לארשיינבךותבךתלחנוךקלחינאםכותב

םתדבעףלחהלחנללארשיברשעמלכיתתנהנהיול

דועוברקיאלו22׃דעומלהאתדבעתאםידבעםהרשא

דבעו23׃תומלאטחתאשלדעומלהאלאלארשיינב

תקחםנועואשיםהודעומלהאתדבעתאאוהיולה

24׃הלחנולחניאללארשיינבךותבוםכיתרדלםלוע

יתתנהמורתהוהילומירירשאלארשיינברשעמתאיכ

אללארשיינבךותבםהליתרמאןכלעהלחנלםיולל

לאו26׃רמאלהשמלאהוהירבדיו25׃הלחנולחני

לארשיינבתאמוחקתיכםהלאתרמאורבדתםיולה

םתמרהוםכתלחנבםתאמםכליתתנרשארשעמהתא

םכלבשחנו27׃רשעמהןמרשעמהוהיתמורתונממ

ומירתןכ28׃בקיהןמהאלמכוןרגהןמןגדכםכתמורת

תאמוחקתרשאםכיתרשעמלכמהוהיתמורתםתאםג

׃ןהכהןרהאלהוהיתמורתתאונממםתתנולארשיינב

לכמהוהיתמורתלכתאומירתםכיתנתמלכמ29

תאםכמירהבםהלאתרמאו30׃ונממושדקמתאובלח

׃בקיתאובתכוןרגתאובתכםיוללבשחנוונממובלח

אוהרכשיכםכתיבוםתאםוקמלכבותאםתלכאו31

וילעואשתאלו32׃דעומלהאבםכתדבעףלחםכל

אללארשיינבישדקתאוונממובלחתאםכמירהבאטח

׃ותומתאלווללחת

תקחתאז2׃רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו19

וחקיולארשיינבלארבדרמאלהוהיהוצרשאהרותה

הלעאלרשאםומהבןיארשאהמימתהמדאהרפךילא

התאאיצוהוןהכהרזעלאלאהתאםתתנו3׃לעהילע

ןהכהרזעלאחקלו4׃וינפלהתאטחשוהנחמלץוחמלא

עבשהמדמדעומלהאינפחכנלאהזהוועבצאבהמדמ

הרשבתאוהרעתאויניעלהרפהתאףרשו5׃םימעפ

בוזאוזראץעןהכהחקלו6׃ףרשיהשרפלעהמדתאו

סבכו7׃הרפהתפרשךותלאךילשהותעלותינשו

הנחמהלאאובירחאוםימבורשבץחרוןהכהוידגב

םימבוידגבסבכיהתאףרשהו8׃ברעהדעןהכהאמטו

רוהטשיאףסאו9׃ברעהדעאמטוםימבורשבץחרו

התיהורוהטםוקמבהנחמלץוחמחינהוהרפהרפאתא

10׃אוהתאטחהדנימלתרמשמללארשיינבתדעל

ברעהדעאמטווידגבתאהרפהרפאתאףסאהסבכו

11׃םלועתקחלםכותברגהרגלולארשיינבלהתיהו

אוה12׃םימיתעבשאמטוםדאשפנלכלתמבעגנה

אלםאורהטייעיבשהםויבוישילשהםויבובאטחתי

לכ13׃רהטיאליעיבשהםויבוישילשהםויבאטחתי

ןכשמתאאטחתיאלותומירשאםדאהשפנבתמבעגנה

אלהדנימיכלארשימאוההשפנההתרכנואמטהוהי

םדאהרותהתאז14׃ובותאמטדועהיהיאמטוילעקרז

אמטילהאברשאלכולהאהלאאבהלכלהאבתומייכ

ליתפדימצןיארשאחותפילכלכו15׃םימיתעבש

ללחבהדשהינפלעעגירשאלכו16׃אוהאמטוילע

׃םימיתעבשאמטירבקבואםדאםצעבואתמבואברח

םימוילעןתנותאטחהתפרשרפעמאמטלוחקלו17

הזהורוהטשיאםימבלבטובוזאחקלו18׃ילכלאםייח

םשויהרשאתושפנהלעוםילכהלכלעולהאהלע

הזהו19׃רבקבואתמבואללחבואםצעבעגנהלעו
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ואטחויעיבשהםויבוישילשהםויבאמטהלערהטה

20׃ברעברהטוםימבץחרווידגבסבכויעיבשהםויב

ךותמאוההשפנההתרכנואטחתיאלואמטירשאשיאו

אמטוילעקרזאלהדנימאמטהוהישדקמתאיכלהקה

סבכיהדנהימהזמוםלועתקחלםהלהתיהו21׃אוה

עגירשאלכו22׃ברעהדעאמטיהדנהימבעגנהווידגב

׃ברעהדעאמטתתעגנהשפנהואמטיאמטהוב

שדחבןצרבדמהדעהלכלארשיינבואביו20

׃םשרבקתוםירמםשתמתושדקבםעהבשיוןושארה

3׃ןרהאלעוהשמלעולהקיוהדעלםימהיהאלו2

וניחאעוגבונעוגולורמאלורמאיוהשמםעםעהבריו

רבדמהלאהוהילהקתאםתאבההמלו4׃הוהיינפל

םירצממונתילעההמלו5׃ונריעבוונחנאםשתומלהזה

הנאתוערזםוקמאלהזהערהםוקמהלאונתאאיבהל

ינפמןרהאוהשמאביו6׃תותשלןיאםימוןומרוןפגו

דובכאריוםהינפלעולפיודעומלהאחתפלאלהקה

תאחק8׃רמאלהשמלאהוהירבדיו7׃םהילאהוהי

לאםתרבדוךיחאןרהאוהתאהדעהתאלהקהוהטמה

עלסהןמםימםהלתאצוהווימימןתנוםהיניעלעלסה

הטמהתאהשמחקיו9׃םריעבתאוהדעהתאתיקשהו

תאןרהאוהשמולהקיו10׃והוצרשאכהוהיינפלמ

ןמהםירמהאנועמשםהלרמאיועלסהינפלאלהקה

ךיוודיתאהשמםריו11׃םימםכלאיצונהזהעלסה

הדעהתשתוםיברםימואציוםימעפוהטמבעלסהתא

אלןעיןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12׃םריעבו

ואיבתאלןכללארשיינביניעלינשידקהליבםתנמאה

ימהמה13׃םהליתתנרשאץראהלאהזהלהקהתא

14׃םבשדקיוהוהיתאלארשיינבובררשאהבירמ

רמאהכםודאךלמלאשדקמםיכאלמהשמחלשיו

׃ונתאצמרשאהאלתהלכתאתעדיהתאלארשיךיחא

םיברםימיםירצמבבשנוהמירצמוניתבאודריו15

עמשיוהוהילאקעצנו16׃וניתבאלוםירצמונלועריו

שדקבונחנאהנהוםירצממונאציוךאלמחלשיוונלק

הדשברבענאלךצראבאנהרבענ17׃ךלובגהצקריע

ןימיהטנאלךלנךלמהךרדראבימהתשנאלוםרכבו

אלםודאוילארמאיו18׃ךלובגרבענרשאדעלואמשו

ינבוילאורמאיו19׃ךתארקלאצאברחבןפיברבעת

יתתנוינקמוינאהתשנךימימםאוהלענהלסמבלארשי

רבעתאלרמאיו20׃הרבעאילגרברבדןיאקרםרכמ

ןאמיו21׃הקזחדיבודבכםעבותארקלםודאאציו

׃וילעמלארשיטיוולבגברבעלארשיתאןתנםודא

׃רההרההדעהלכלארשיינבואביושדקמועסיו22

לובגלערההרהבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו23

לאאביאליכוימעלאןרהאףסאי24׃רמאלםודאץרא

יפתאםתירמרשאלעלארשיינבליתתנרשאץראה

םתאלעהוונברזעלאתאוןרהאתאחק25׃הבירמימל

תאםתשבלהווידגבתאןרהאתאטשפהו26׃רההרה

רשאכהשמשעיו27׃םשתמוףסאיןרהאוונברזעלא

טשפיו28׃הדעהלכיניעלרההרהלאולעיוהוהיהוצ

ונברזעלאתאםתאשבליווידגבתאןרהאתאהשמ

׃רההןמרזעלאוהשמדריורההשארבםשןרהאתמיו

םישלשןרהאתאוכביוןרהאעוגיכהדעהלכואריו29

׃לארשיתיבלכםוי

לארשיאביכבגנהבשידרעךלמינענכהעמשיו21

רדיו2׃יבשונממבשיולארשיבםחליוםירתאהךרד

ידיבהזהםעהתאןתתןתנםארמאיוהוהילרדנלארשי

ןתיולארשילוקבהוהיעמשיו3׃םהירעתאיתמרחהו

םוקמהםשארקיוםהירעתאוםהתאםרחיוינענכהתא

ץראתאבבסלףוסםיךרדרההרהמועסיו4׃המרח

םיהלאבםעהרבדיו5׃ךרדבםעהשפנרצקתוםודא

ןיאיכרבדמבתומלםירצממונתילעההמלהשמבו

חלשיו6׃לקלקהםחלבהצקונשפנוםימןיאוםחל

תמיוםעהתאוכשניוםיפרשהםישחנהתאםעבהוהי

ונאטחורמאיוהשמלאםעהאביו7׃לארשימברםע

ונילעמרסיוהוהילאללפתהךבוהוהיבונרבדיכ

לאהוהירמאיו8׃םעהדעבהשמללפתיושחנהתא

ךושנהלכהיהוסנלעותאםישוףרשךלהשעהשמ

סנהלעוהמשיותשחנשחנהשמשעיו9׃יחוותאהארו

תשחנהשחנלאטיבהושיאתאשחנהךשנםאהיהו

תבאמועסיו11׃תבאבונחיולארשיינבועסיו10׃יחו

חרזממבאומינפלערשארבדמבםירבעהייעבונחיו

ועסנםשמ13׃דרזלחנבונחיוועסנםשמ12׃שמשה

יכירמאהלובגמאציהרבדמברשאןונרארבעמונחיו

רמאיןכלע14׃ירמאהןיבובאומןיבבאומלובגןונרא
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׃ןונראםילחנהתאוהפוסבבהותאהוהיתמחלמרפסב

לובגלןעשנורעתבשלהטנרשאםילחנהדשאו15

השמלהוהירמארשאראבהאוההראבםשמו16׃באומ

תאלארשירישיזא17׃םימםהלהנתאוםעהתאףסא

םירשהורפחראב18׃הלונעראבילעתאזההרישה

19׃הנתמרבדממוםתנעשמבקקחמבםעהיבידנהורכ

רשאאיגהתומבמו20׃תומבלאילחנמולאילחנהנתממו

21׃ןמישיהינפלעהפקשנוהגספהשארבאומהדשב

22׃רמאלירמאהךלמןחיסלאםיכאלמלארשיחלשיו

ימהתשנאלםרכבוהדשבהטנאלךצראבהרבעא

אלו23׃ךלבגרבענרשאדעךלנךלמהךרדבראב

לכתאןחיסףסאיוולבגברבעלארשיתאןחיסןתנ

םחליוהצהיאביוהרבדמהלארשיתארקלאציוומע

וצראתאשרייוברחיפללארשיוהכיו24׃לארשיב

חקיו25׃ןומעינבלובגזעיכןומעינבדעקבידעןנראמ

ירעלכבלארשיבשיוהלאהםירעהלכתאלארשי

ןחיסריעןובשחיכ26׃היתנבלכבוןובשחבירמאה

חקיוןושארהבאומךלמבםחלנאוהואוהירמאהךלמ

םילשמהורמאיןכלע27׃ןנראדעודימוצראלכתא

האצישאיכ28׃ןוחיסריעןנוכתוהנבתןובשחואב

ילעבבאומרעהלכאןחיסתירקמהבהלןובשחמ

וינבןתנשומכםעתדבאבאומךליוא29׃ןנראתומב

דבאםרינו30׃ןוחיסירמאךלמלתיבשבויתנבוםטילפ

31׃אבדימדערשאחפנדעםישנוןובידדעןובשח

תאלגרלהשמחלשיו32׃ירמאהץראבלארשיבשיו

ונפיו33׃םשרשאירמאהתאשרייוהיתנבודכליורזעי

אוהםתארקלןשבהךלמגועאציוןשבהךרדולעיו

לאהשמלאהוהירמאיו34׃יערדאהמחלמלומעלכו

וצראתאוומעלכתאוותאיתתנךדיביכותאארית

בשוירשאירמאהךלמןחיסלתישערשאכולתישעו

יתלבדעומעלכתאווינבתאוותאוכיו35׃ןובשחב

׃וצראתאושרייודירשולריאשה

רבעמבאומתוברעבונחיולארשיינבועסיו22

השערשאלכתארופצןבקלבאריו2׃וחריןדריל

אוהבריכדאמםעהינפמבאומרגיו3׃ירמאללארשי

ןידמינקזלאבאומרמאיו4׃לארשיינבינפמבאומץקיו

קריתארושהךחלכוניתביבסלכתאלהקהוכחליהתע

חלשיו5׃אוההתעבבאומלךלמרופצןבקלבוהדשה

ץרארהנהלערשאהרותפרועבןבםעלבלאםיכאלמ

הנהםירצממאציםעהנהרמאלולארקלומעינב

אנהכלהתעו6׃ילממבשיאוהוץראהןיעתאהסכ

הכנלכואילואינממאוהםוצעיכהזהםעהתאילהרא

ךרבמךרבתרשאתאיתעדייכץראהןמונשרגאווב

םימסקוןידמינקזובאומינקזוכליו7׃ראויראתרשאו

רמאיו8׃קלבירבדוילאורבדיוםעלבלאואביוםדיב

רבדירשאכרבדםכתאיתבשהוהלילההפונילםהילא

לאםיהלאאביו9׃םעלבםעבאומירשובשיוילאהוהי

םעלברמאיו10׃ךמעהלאהםישנאהימרמאיוםעלב

הנה11׃ילאחלשבאומךלמרפצןבקלבםיהלאהלא

הבקהכלהתעץראהןיעתאסכיוםירצממאציהםעה

םיהלארמאיו12׃ויתשרגוובםחלהללכואילואותאיל

ךורביכםעהתאראתאלםהמעךלתאלםעלבלא

לאוכלקלבירשלארמאיורקבבםעלבםקיו13׃אוה

ירשומוקיו14׃םכמעךלהליתתלהוהיןאמיכםכצרא

15׃ונמעךלהםעלבןאמורמאיוקלבלאואביובאומ

16׃הלאמםידבכנוםיברםירשחלשקלבדועףסיו

אנלארופצןבקלברמאהכולורמאיוםעלבלאואביו

רשאלכודאמךדבכאדבכיכ17׃ילאךלהמענמת

ןעיו18׃הזהםעהתאילהבקאנהכלוהשעאילארמאת

ותיבאלמקלבילןתיםאקלבידבעלארמאיוםעלב

תושעליהלאהוהייפתארבעללכואאלבהזוףסכ

הלילהםתאםגהזבאנובשהתעו19׃הלודגואהנטק

לאםיהלאאביו20׃ימערבדהוהיףסיהמהעדאו

םוקםישנאהואבךלארקלםאולרמאיוהלילםעלב

21׃השעתותאךילארבדארשארבדהתאךאוםתאךל

׃באומירשםעךליוונתאתאשבחיורקבבםעלבםקיו

הוהיךאלמבציתיואוהךלוהיכםיהלאףארחיו22

23׃ומעוירענינשוונתאלעבכראוהוולןטשלךרדב

הפולשוברחוךרדבבצנהוהיךאלמתאןותאהארתו

תאםעלבךיוהדשבךלתוךרדהןמןותאהטתוודיב

לועשמבהוהיךאלמדמעיו24׃ךרדההתטהלןותאה

ךאלמתאןותאהארתו25׃הזמרדגוהזמרדגםימרכה

ריקהלאםעלבלגרתאץחלתוריקהלאץחלתוהוהי

םוקמבדמעיורובעהוהיךאלמףסויו26׃התכהלףסיו

ןותאהארתו27׃לואמשוןימיתוטנלךרדןיארשארצ
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ךיוםעלבףארחיוםעלבתחתץברתוהוהיךאלמתא

רמאתוןותאהיפתאהוהיחתפיו28׃לקמבןותאהתא

29׃םילגרשלשהזינתיכהיכךליתישעהמםעלבל

יכידיבברחשיוליבתללעתהיכןותאלםעלברמאיו

יכנאאולהםעלבלאןותאהרמאתו30׃ךיתגרההתע

ןכסהההזהםויהדעךדועמילעתבכררשאךנתא

יניעתאהוהילגיו31׃אלרמאיוהכךלתושעליתנכסה

הפלשוברחוךרדבבצנהוהיךאלמתאאריוםעלב

לעהוהיךאלמוילארמאיו32׃ויפאלוחתשיודקיוודיב

יתאצייכנאהנהםילגרשולשהזךנתאתאתיכההמ

ינפלטתוןותאהינארתו33׃ידגנלךרדהטרייכןטשל

יתגרההכתאםגהתעיכינפמהתטנילואםילגרשלשהז

יתאטחהוהיךאלמלאםעלברמאיו34׃יתייחההתואו

ערםאהתעוךרדביתארקלבצנהתאיכיתעדיאליכ

םעלבלאהוהיךאלמרמאיו35׃ילהבושאךיניעב

ותאךילארבדארשארבדהתאספאוםישנאהםעךל

אביכקלבעמשיו36׃קלבירשםעםעלבךליורבדת

ןנראלובגלערשאבאומריעלאותארקלאציוםעלב

חלשאלהםעלבלאקלברמאיו37׃לובגההצקברשא

אלםנמאהילאתכלהאלהמלךלארקלךילאיתחלש

ךילאיתאבהנהקלבלאםעלברמאיו38׃ךדבכלכוא

םיהלאםישירשארבדההמואמרבדלכואלוכיההתע

תירקואביוקלבםעםעלבךליו39׃רבדאותאיפב

םירשלוםעלבלחלשיוןאצורקבקלבחבזיו40׃תוצח

והלעיוםעלבתאקלבחקיורקבביהיו41׃ותארשא

׃םעההצקםשמאריולעבתומב

תחבזמהעבשהזבילהנבקלבלאםעלברמאיו23

קלבשעיו2׃םיליאהעבשוםירפהעבשהזבילןכהו

׃חבזמבליאורפםעלבוקלבלעיוםעלברבדרשאכ

ילואהכלאוךתלעלעבציתהקלבלםעלברמאיו3

ךליוךליתדגהוינאריהמרבדויתארקלהוהיהרקי

תעבשתאוילארמאיוםעלבלאםיהלארקיו4׃יפש

הוהיםשיו5׃חבזמבליאורפלעאויתכרעתחבזמה

בשיו6׃רבדתהכוקלבלאבושרמאיוםעלביפברבד

אשיו7׃באומירשלכואוהותלעלעבצנהנהווילא

םדקיררהמבאומךלמקלבינחניםראןמרמאיוולשמ

אלבקאהמ8׃לארשיהמעזהכלובקעיילהראהכל

םירצשארמיכ9׃הוהיםעזאלםעזאהמולאהבק

אלםיוגבוןכשידדבלםעןהונרושאתועבגמוונארא

לארשיעברתארפסמובקעירפעהנמימ10׃בשחתי

רמאיו11׃והמכיתירחאיהתוםירשיתומישפנתמת

הנהוךיתחקליביאבקלילתישעהמםעלבלאקלב

יפבהוהיםישירשאתאאלהרמאיוןעיו12׃ךרבתכרב

לאיתאאנךלקלבוילארמאיו13׃רבדלרמשאותא

אלולכוהארתוהצקספאםשמונארתרשארחאםוקמ

שארלאםיפצהדשוהחקיו14׃םשמילונבקוהארת

15׃חבזמבליאורפלעיותחבזמהעבשןביוהגספה

׃הכהרקאיכנאוךתלעלעהכבציתהקלבלארמאיו

לאבושרמאיוויפברבדםשיוםעלבלאהוהירקיו16

ירשוותלעלעבצנונהווילאאביו17׃רבדתהכוקלב

ולשמאשיו18׃הוהירבדהמקלבולרמאיוותאבאומ

שיאאל19׃רפצונבידעהניזאהעמשוקלבםוקרמאיו

רבדוהשעיאלורמאאוההםחנתיוםדאןבובזכיולא

21׃הנבישאאלוךרבויתחקלךרבהנה20׃הנמיקיאלו

ויהלאהוהילארשיבלמעהאראלובקעיבןואטיבהאל

תפעותכםירצממםאיצומלא22׃ובךלמתעורתוומע

תעכלארשיבםסקאלובקעיבשחנאליכ23׃ולםאר

איבלכםעןה24׃לאלעפהמלארשילובקעילרמאי

םיללחםדוףרטלכאידעבכשיאלאשנתייראכוםוקי

םגונבקתאלבקםגםעלבלאקלברמאיו25׃התשי

אלהקלבלארמאיוםעלבןעיו26׃ונכרבתאלךרב

׃השעאותאהוהירבדירשאלכרמאלךילאיתרבד

רחאםוקמלאךחקאאנהכלםעלבלאקלברמאיו27

קלבחקיו28׃םשמילותבקוםיהלאהיניעברשייילוא

רמאיו29׃ןמישיהינפלעףקשנהרועפהשארםעלבתא

הזבילןכהותחבזמהעבשהזבילהנבקלבלאםעלב

רמארשאכקלבשעיו30׃םיליאהעבשוםירפהעבש

׃חבזמבליאורפלעיוםעלב

לארשיתאךרבלהוהייניעבבוטיכםעלבאריו24

רבדמהלאתשיוםישחנתארקלםעפבםעפכךלהאלו

ןכשלארשיתאאריוויניעתאםעלבאשיו2׃וינפ

רמאיוולשמאשיו3׃םיהלאחורוילעיהתוויטבשל

עמשםאנ4׃ןיעהםתשרבגהםאנורעבונבםעלבםאנ

המ5׃םיניעיולגולפנהזחיידשהזחמרשאלאירמא
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ויטנםילחנכ6׃לארשיךיתנכשמבקעיךילהאובט

׃םימילעםיזראכהוהיעטנםילהאכרהנילעתנגכ

וכלמגגאמםריוםיברםימבוערזווילדמםימלזי7

ולםארתפעותכםירצממואיצומלא8׃ותכלמאשנתו

ערכ9׃ץחמיויצחוםרגיםהיתמצעווירצםיוגלכאי

ךירראוךורבךיכרבמונמיקיימאיבלכויראכבכש

רמאיוויפכתאקפסיוםעלבלאקלבףארחיו10׃רורא

ךרבתכרבהנהוךיתארקיביאבקלםעלבלאקלב

יתרמאךמוקמלאךלחרבהתעו11׃םימעפשלשהז

םעלברמאיו12׃דובכמהוהיךענמהנהוךדבכאדבכ

יתרבדילאתחלשרשאךיכאלמלאםגאלהקלבלא

לכואאלבהזוףסכותיבאלמקלבילןתיםא13׃רמאל

רשאיבלמהערואהבוטתושעלהוהייפתארבעל

הכלימעלךלוהיננההתעו14׃רבדאותאהוהירבדי

15׃םימיהתירחאבךמעלהזהםעההשעירשאךצעיא

םתשרבגהםאנורעבונבםעלבםאנרמאיוולשמאשיו

ידשהזחמןוילעתעדעדיולאירמאעמשםאנ16׃ןיעה

אלוונרושאהתעאלוונארא17׃םיניעיולגולפנהזחי

יתאפץחמולארשימטבשםקובקעימבכוכךרדבורק

היהוהשריםודאהיהו18׃תשינבלכרקרקובאומ

בקעימדריו19׃ליחהשעלארשיוויביאריעשהשרי

ולשמאשיוקלמעתאאריו20׃ריעמדירשדיבאהו

אריו21׃דבאידעותירחאוקלמעםיוגתישאררמאיו

עלסבםישוךבשומןתיארמאיוולשמאשיויניקהתא

23׃ךבשתרושאהמדעןיקרעבלהיהיםאיכ22׃ךנק

דימםיצו24׃לאומשמהיחיימיוארמאיוולשמאשיו

םקיו25׃דבאידעאוהםגורבעונעורושאונעוםיתכ

׃וכרדלךלהקלבםגוומקמלבשיוךליוםעלב

תונבלאתונזלםעהלחיוםיטשבלארשיבשיו25

םעהלכאיוןהיהלאיחבזלםעלןארקתו2׃באומ

רחיורועפלעבללארשידמציו3׃ןהיהלאלווחתשיו

לכתאחקהשמלאהוהירמאיו4׃לארשיבהוהיףא

ףאןורחבשיושמשהדגנהוהילםתואעקוהוםעהישאר

שיאוגרהלארשייטפשלאהשמרמאיו5׃לארשימהוהי

לארשיינבמשיאהנהו6׃רועפלעבלםידמצנהוישנא

לכיניעלוהשמיניעלתינידמהתאויחאלאברקיואב

אריו7׃דעומלהאחתפםיכבהמהולארשיינבתדע

הדעהךותמםקיוןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפ

הבקהלאלארשישיארחאאביו8׃ודיבחמרחקיו

התבקלאהשאהתאולארשישיאתאםהינשתארקדיו

הפגמבםיתמהויהיו9׃לארשיינבלעמהפגמהרצעתו

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו10׃ףלאםירשעוהעברא

יתמחתאבישהןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפ11

יתילכאלוםכותביתאנקתאואנקבלארשיינבלעמ

תאולןתניננהרמאןכל12׃יתאנקבלארשיינבתא

תנהכתירבוירחאוערזלוולהתיהו13׃םולשיתירב

14׃לארשיינבלערפכיוויהלאלאנקרשאתחתםלוע

ירמזתינידמהתאהכהרשאהכמהלארשישיאםשו

הכמההשאהםשו15׃ינעמשלבאתיבאישנאולסןב

׃אוהןידמבבאתיבתומאשאררוצתביבזכתינידמה

םינידמהתארורצ17׃רמאלהשמלאהוהירבדיו16

רשאםהילכנבםכלםהםיררציכ18׃םתואםתיכהו

ןידמאישנתביבזכרבדלעורועפרבדלעםכלולכנ

׃רועפרבדלעהפגמהםויבהכמהםתחא

לאוהשמלאהוהירמאיוהפגמהירחאיהיו26

תדעלכשארתאואש2׃רמאלןהכהןרהאןברזעלא

לכםתבאתיבלהלעמוהנשםירשעןבמלארשיינב

םתאןהכהרזעלאוהשמרבדיו3׃לארשיבאבצאצי

םירשעןבמ4׃רמאלוחריןדרילעבאומתברעב

לארשיינבוהשמתאהוהיהוצרשאכהלעמוהנש

ינבלארשירוכבןבואר5׃םירצמץראמםיאציה

6׃יאלפהתחפשמאולפליכנחהתחפשמךונחןבואר

7׃ימרכהתחפשמימרכלינורצחהתחפשמןרצחל

םיעבראוהשלשםהידקפויהיוינבוארהתחפשמהלא

ינבו9׃באילאאולפינבו8׃םישלשותואמעבשוףלא

יאורקםריבאוןתדאוהםריבאוןתדולאומנבאילא

םתצהבחרקתדעבןרהאלעוהשמלעוצהרשאהדעה

חרקתאוםתאעלבתוהיפתאץראהחתפתו10׃הוהילע

ויהיושיאםיתאמוםישמחתאשאהלכאבהדעהתומב

םתחפשמלןועמשינב12׃ותמאלחרקינבו11׃סנל

ןיכילינימיהתחפשמןימילילאומנהתחפשמלאומנל

תחפשמלואשליחרזהתחפשמחרזל13׃יניכיהתחפשמ

ףלאםירשעוםינשינעמשהתחפשמהלא14׃ילואשה

ינופצהתחפשמןופצלםתחפשמלדגינב15׃םיתאמו
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ינזאל16׃ינושהתחפשמינושליגחהתחפשמיגחל

תחפשמדוראל17׃ירעהתחפשמירעלינזאהתחפשמ

תחפשמהלא18׃ילאראהתחפשמילאראלידוראה

ינב19׃תואמשמחוףלאםיעבראםהידקפלדגינב

ויהיו20׃ןענכץראבןנואורעתמיוןנואורעהדוהי

ץרפלינלשהתחפשמהלשלםתחפשמלהדוהיינב

ינבויהיו21׃יחרזהתחפשמחרזליצרפהתחפשמ

׃ילומחהתחפשמלומחלינרצחהתחפשמןרצחלץרפ

ףלאםיעבשוהששםהידקפלהדוהיתחפשמהלא22

תחפשמעלותםתחפשמלרכששיינב23׃תואמשמחו

יבושיהתחפשמבושיל24׃ינופהתחפשמהופליעלותה

רכששיתחפשמהלא25׃ינרמשהתחפשמןרמשל

ינב26׃תואמשלשוףלאםיששוהעבראםהידקפל

תחפשמןולאלידרסהתחפשמדרסלםתחפשמלןלובז

תחפשמהלא27׃ילאלחיהתחפשמלאלחילינלאה

ינב28׃תואמשמחוףלאםיששםהידקפלינלובזה

ריכמלהשנמינב29׃םירפאוהשנמםתחפשמלףסוי

תחפשמדעלגלדעלגתאדילוהריכמויריכמהתחפשמ

ירזעיאהתחפשמרזעיאדעלגינבהלא30׃ידעלגה

ילארשאהתחפשמלאירשאו31׃יקלחהתחפשמקלחל

יעדימשהתחפשמעדימשו32׃ימכשהתחפשמםכשו

ויהאלרפחןבדחפלצו33׃ירפחהתחפשמרפחו

הענוהלחמדחפלצתונבםשותונבםאיכםינבול

םהידקפוהשנמתחפשמהלא34׃הצרתוהכלמהלגח

םירפאינבהלא35׃תואמעבשוףלאםישמחוםינש

תחפשמרכבליחלתשהתחפשמחלתושלםתחפשמל

חלתושינבהלאו36׃ינחתהתחפשמןחתלירכבה

םירפאינבתחפשמהלא37׃ינרעהתחפשמןרעל

ףסויינבהלאתואמשמחוףלאםישלשוםינשםהידקפל

תחפשמעלבלםתחפשמלןמינבינב38׃םתחפשמל

תחפשמםריחאלילבשאהתחפשמלבשאליעלבה

תחפשמםפוחלימפושהתחפשמםפופשל39׃ימריחאה

ידראהתחפשמןמענודראעלבינבויהיו40׃ימפוחה

םתחפשמלןמינבינבהלא41׃ימענהתחפשמןמענל

ינבהלא42׃תואמששוףלאםיעבראוהשמחםהידקפו

ןדתחפשמהלאימחושהתחפשמםחושלםתחפשמלןד

העבראםהידקפלימחושהתחפשמלכ43׃םתחפשמל

םתחפשמלרשאינב44׃תואמעבראוףלאםיששו

העירבליושיהתחפשמיושילהנמיהתחפשמהנמיל

ירבחהתחפשמרבחלהעירבינבל45׃יעירבהתחפשמ

׃חרשרשאתבםשו46׃ילאיכלמהתחפשמלאיכלמל

םישמחוהשלשםהידקפלרשאינבתחפשמהלא47

לאצחילםתחפשמלילתפנינב48׃תואמעבראוףלא

תחפשמרציל49׃ינוגהתחפשמינוגלילאצחיהתחפשמ

ילתפנתחפשמהלא50׃ימלשהתחפשמםלשלירציה

עבראוףלאםיעבראוהשמחםהידקפוםתחפשמל

ףלאוףלאתואמששלארשיינבידוקפהלא51׃תואמ

׃רמאלהשמלאהוהירבדיו52׃םישלשותואמעבש

ברל54׃תומשרפסמבהלחנבץראהקלחתהלאל53

ןתיוידקפיפלשיאותלחנטיעמתטעמלוותלחנהברת

תוטמתומשלץראהתאקלחילרוגבךא55׃ותלחנ

ברןיבותלחנקלחתלרוגהיפלע56׃ולחניםתבא

תחפשמןושרגלםתחפשמליולהידוקפהלאו57׃טעמל

׃יררמהתחפשמיררמליתהקהתחפשמתהקלינשרגה

ינרבחהתחפשמינבלהתחפשמיולתחפשמהלא58

תהקויחרקהתחפשמישומהתחפשמילחמהתחפשמ

רשאיולתבדבכויםרמעתשאםשו59׃םרמעתאדלוה

תאוןרהאתאםרמעלדלתוםירצמביוללהתאהדלי

תאובדנתאןרהאלדלויו60׃םתחאםירמתאוהשמ

אוהיבאובדנתמיו61׃רמתיאתאורזעלאתאאוהיבא

השלשםהידקפויהיו62׃הוהיינפלהרזשאםבירקהב

ודקפתהאליכהלעמושדחןבמרכזלכףלאםירשעו

ינבךותבהלחנםהלןתנאליכלארשיינבךותב

ודקפרשאןהכהרזעלאוהשמידוקפהלא63׃לארשי

הלאבו64׃וחריןדרילעבאומתברעבלארשיינבתא

תאודקפרשאןהכהןרהאוהשמידוקפמשיאהיהאל

ותמיתומםהלהוהירמאיכ65׃יניסרבדמבלארשיינב

עשוהיוהנפיןבבלכםאיכשיאםהמרתונאלורבדמב

׃ןונןב

ריכמןבדעלגןברפחןבדחפלצתונבהנברקתו27

ויתנבתומשהלאוףסויןבהשנמתחפשמלהשנמןב

ינפלהנדמעתו2׃הצרתוהכלמוהלגחוהענהלחמ

חתפהדעהלכוםאישנהינפלוןהכהרזעלאינפלוהשמ

היהאלאוהורבדמבתמוניבא3׃רמאלדעומלהא

ואטחביכחרקתדעבהוהילעםידעונההדעהךותב
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ךותמוניבאםשערגיהמל4׃ולויהאלםינבותמ

5׃וניבאיחאךותבהזחאונלהנתןבולןיאיכותחפשמ

לאהוהירמאיו6׃הוהיינפלןטפשמתאהשמברקיו

םהלןתתןתנתרבדדחפלצתונבןכ7׃רמאלהשמ

ןהיבאתלחנתאתרבעהוםהיבאיחאךותבהלחנתזחא

ןבותומייכשיארמאלרבדתלארשיינבלאו8׃ןהל

תבולןיאםאו9׃ותבלותלחנתאםתרבעהוולןיא

תאםתתנוםיחאולןיאםאו10׃ויחאלותלחנתאםתתנו

תאםתתנוויבאלםיחאןיאםאו11׃ויבאיחאלותלחנ

התיהוהתאשריוותחפשממוילאברקהוראשלותלחנ

12׃השמתאהוהיהוצרשאכטפשמתקחללארשיינבל

הארוהזהםירבעהרהלאהלעהשמלאהוהירמאיו

התאהתיארו13׃לארשיינבליתתנרשאץראהתא

14׃ךיחאןרהאףסאנרשאכהתאםגךימעלאתפסאנו

ינשידקהלהדעהתבירמבןצרבדמביפםתירמרשאכ

רבדיו15׃ןצרבדמשדקתבירמימםהםהיניעלםימב

לכלתחורהיהלאהוהידקפי16׃רמאלהוהילאהשמ

אבירשאוםהינפלאצירשא17׃הדעהלעשיארשב

הוהיתדעהיהתאלוםאיבירשאוםאיצוירשאוםהינפל

חקהשמלאהוהירמאיו18׃הערםהלןיארשאןאצכ

ךדיתאתכמסוובחוררשאשיאןונןבעשוהיתאךל

לכינפלוןהכהרזעלאינפלותאתדמעהו19׃וילע

וילעךדוהמהתתנו20׃םהיניעלותאהתיוצוהדעה

ןהכהרזעלאינפלו21׃לארשיינבתדעלכועמשיןעמל

ואציויפלעהוהיינפלםירואהטפשמבוללאשודמעי

22׃הדעהלכוותאלארשיינבלכואוהואביויפלעו

והדמעיועשוהיתאחקיוותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו

וידיתאךמסיו23׃הדעהלכינפלוןהכהרזעלאינפל

׃השמדיבהוהירבדרשאכוהוציווילע

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו28

ורמשתיחחינחירישאלימחלינברקתאםהלאתרמאו

רשאהשאההזםהלתרמאו3׃ודעומבילבירקהל

הלעםוילםינשםמימתהנשינבםישבכהוהילובירקת

ינשהשבכהתאורקבבהשעתדחאשבכהתא4׃דימת

החנמלתלסהפיאהתירישעו5׃םיברעהןיבהשעת

הישעהדימתתלע6׃ןיההתעיברתיתכןמשבהלולב

ןיההתעיברוכסנו7׃הוהילהשאחחינחירליניסרהב

שבכהתאו8׃הוהילרכשךסנךסהשדקבדחאהשבכל

השעתוכסנכורקבהתחנמכםיברעהןיבהשעתינשה

ינבםישבכינשתבשהםויבו9׃הוהילחחינחירהשא

ןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעינשוםמימתהנש

׃הכסנודימתהתלעלעותבשבתבשתלע10׃וכסנו

ינבםירפהוהילהלעובירקתםכישדחישארבו11

12׃םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאוםינשרקב

דחאהרפלןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעהשלשו

13׃דחאהליאלןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעינשו

דחאהשבכלןמשבהלולבהחנמתלסןורשעןרשעו

ןיההיצחםהיכסנו14׃הוהילהשאחחינחירהלע

ןיישבכלןיההתעיברוליאלןיההתשילשורפלהיהי

םיזעריעשו15׃הנשהישדחלושדחבשדחתלעתאז

16׃וכסנוהשעידימתהתלעלעהוהילתאטחלדחא

׃הוהילחספשדחלםוירשעהעבראבןושארהשדחבו

תוצמםימיתעבשגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו17

הדבעתכאלמלכשדקארקמןושארהםויב18׃לכאי

רקבינבםירפהוהילהלעהשאםתברקהו19׃ושעתאל

ויהיםמימתהנשינבםישבכהעבשודחאליאוםינש

םינרשעהשלשןמשבהלולבתלסםתחנמו20׃םכל

השעתןורשעןורשע21׃ושעתליאלםינרשעינשורפל

דחאתאטחריעשו22׃םישבכהתעבשלדחאהשבכל

דימתהתלעלרשארקבהתלעדבלמ23׃םכילערפכל

םחלםימיתעבשםוילושעתהלאכ24׃הלאתאושעת

25׃וכסנוהשעידימתהתלועלעהוהילחחינחירהשא

הדבעתכאלמלכםכלהיהישדקארקמיעיבשהםויבו

השדחהחנמםכבירקהבםירוכבהםויבו26׃ושעתאל

תכאלמלכםכלהיהישדקארקמםכיתעבשבהוהיל

הוהילחחינחירלהלועםתברקהו27׃ושעתאלהדבע

28׃הנשינבםישבכהעבשדחאליאםינשרקבינבםירפ

דחאהרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלסםתחנמו

דחאהשבכלןורשעןורשע29׃דחאהליאלםינרשעינש

׃םכילערפכלדחאםיזעריעש30׃םישבכהתעבשל

םכלויהיםמימתושעתותחנמודימתהתלעדבלמ31

׃םהיכסנו

היהישדקארקמשדחלדחאביעיבשהשדחבו29

׃םכלהיהיהעורתםויושעתאלהדבעתכאלמלכםכל
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דחארקבןברפהוהילחחינחירלהלעםתישעו2

םתחנמו3׃םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליא

םינרשעינשרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלס

׃םישבכהתעבשלדחאהשבכלדחאןורשעו4׃ליאל

דבלמ6׃םכילערפכלתאטחדחאםיזעריעשו5

םהיכסנוהתחנמודימתהתלעוהתחנמושדחהתלע

שדחלרושעבו7׃הוהילהשאחחינחירלםטפשמכ

םכיתשפנתאםתינעוםכלהיהישדקארקמהזהיעיבשה

חירהוהילהלעםתברקהו8׃ושעתאלהכאלמלכ

העבשהנשינבםישבכדחאליאדחארקבןברפחחינ

השלשןמשבהלולבתלסםתחנמו9׃םכלויהיםמימת

ןורשעןורשע10׃דחאהליאלםינרשעינשרפלםינרשע

דחאםיזעריעש11׃םישבכהתעבשלדחאהשבכל

התחנמודימתהתלעוםירפכהתאטחדבלמתאטח

ארקמיעיבשהשדחלםוירשעהשמחבו12׃םהיכסנו

גחםתגחוושעתאלהדבעתכאלמלכםכלהיהישדק

חחינחירהשאהלעםתברקהו13׃םימיתעבשהוהיל

םישבכםינשםליארשעהשלשרקבינבםירפהוהיל

תלסםתחנמו14׃ויהיםמימתרשעהעבראהנשינב

רשעהשלשלדחאהרפלםינרשעהשלשןמשבהלולב

ןורשעו15׃םליאהינשלדחאהליאלםינרשעינשםירפ

ריעשו16׃םישבכרשעהעבראלדחאהשבכלןורשע

17׃הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמתאטחדחאםיזע

םישבכםינשםליארשעםינשרקבינבםירפינשהםויבו

םהיכסנוםתחנמו18׃םמימתרשעהעבראהנשינב

ריעשו19׃טפשמכםרפסמבםישבכלוםליאלםירפל

׃םהיכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמתאטחדחאםיזע

םישבכםינשםליארשעיתשעםירפישילשהםויבו20

םהיכסנוםתחנמו21׃םמימתרשעהעבראהנשינב

ריעשו22׃טפשמכםרפסמבםישבכלוםליאלםירפל

23׃הכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמדחאתאטח

הנשינבםישבכםינשםליאהרשעםירפיעיברהםויבו

םליאלםירפלםהיכסנוםתחנמ24׃םמימתרשעהעברא

תאטחדחאםיזעריעשו25׃טפשמכםרפסמבםישבכלו

ישימחהםויבו26׃הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמ

רשעהעבראהנשינבםישבכםינשםליאהעשתםירפ

םישבכלוםליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו27׃םמימת

תלעדבלמדחאתאטחריעשו28׃טפשמכםרפסמב

םליאהנמשםירפיששהםויבו29׃הכסנוהתחנמודימתה

םתחנמו30׃םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכםינש

31׃טפשמכםרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנו

׃היכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו

ינבםישבכםינשםליאהעבשםירפיעיבשהםויבו32

םירפלםהכסנוםתחנמו33׃םמימתרשעהעבראהנש

תאטחריעשו34׃םטפשמכםרפסמבםישבכלוםליאל

ינימשהםויב35׃הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחא

36׃ושעתאלהדבעתכאלמלכםכלהיהתתרצע

ליאדחארפהוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו

םהיכסנוםתחנמ37׃םמימתהעבשהנשינבםישבכדחא

תאטחריעשו38׃טפשמכםרפסמבםישבכלוליאלרפל

ושעתהלא39׃הכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמדחא

םכיתלעלםכיתבדנוםכירדנמדבלםכידעומבהוהיל

לאהשמרמאיו40׃םכימלשלוםכיכסנלוםכיתחנמלו

׃השמתאהוהיהוצרשאלככלארשיינב

רמאללארשיינבלתוטמהישארלאהשמרבדיו30

הוהילרדנרדייכשיא2׃הוהיהוצרשארבדההז

ורבדלחיאלושפנלערסארסאלהעבשעבשהוא

הוהילרדנרדתיכהשאו3׃השעיויפמאציהלככ

תאהיבאעמשו4׃הירענבהיבאתיבברסאהרסאו

היבאהלשירחהוהשפנלעהרסארשאהרסאוהרדנ

5׃םוקיהשפנלעהרסארשארסאלכוהירדנלכומקו

רשאהירסאוהירדנלכועמשםויבהתאהיבאאינהםאו

היבאאינהיכהלחלסיהוהיוםוקיאלהשפנלעהרסא

אטבמואהילעהירדנושיאלהיהתויהםאו6׃התא

ועמשםויבהשיאעמשו7׃השפנלעהרסארשאהיתפש

השפנלעהרסארשאהרסאוהירדנומקוהלשירחהו

הרדנתארפהוהתואאיניהשיאעמשםויבםאו8׃ומקי

השפנלעהרסארשאהיתפשאטבמתאוהילערשא

הרסארשאלכהשורגוהנמלארדנו9׃הלחלסיהוהיו

הרסאואהרדנהשיאתיבםאו10׃הילעםוקיהשפנלע

אלהלשרחהוהשיאעמשו11׃העבשבהשפנלערסא

לעהרסארשארסאלכוהירדנלכומקוהתאאינה

ועמשםויבהשיאםתארפירפהםאו12׃םוקיהשפנ

השיאםוקיאלהשפנרסאלוהירדנלהיתפשאצומלכ

רסאתעבשלכורדנלכ13׃הלחלסיהוהיוםרפה
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שרחהםאו14׃ונרפיהשיאוונמיקיהשיאשפנתנעל

ואהירדנלכתאםיקהוםוילאםוימהשיאהלשירחי

םויבהלשרחהיכםתאםיקההילערשאהירסאלכתא

׃הנועתאאשנוועמשירחאםתארפירפהםאו15׃ועמש

ותשאלשיאןיבהשמתאהוהיהוצרשאםיקחההלא16

׃היבאתיבהירענבותבלבאןיב

ינבתמקנםקנ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו31

רבדיו3׃ךימעלאףסאתרחאםינידמהתאמלארשי

ויהיואבצלםישנאםכתאמוצלחהרמאלםעהלאהשמ

ףלאהטמלףלא4׃ןידמבהוהיתמקנתתלןידמלע

ורסמיו5׃אבצלוחלשתלארשיתוטמלכלהטמל

׃אבציצולחףלארשעםינשהטמלףלאלארשייפלאמ

סחניפתאוםתאאבצלהטמלףלאהשמםתאחלשיו6

העורתהתורצצחושדקהילכואבצלןהכהרזעלאןב

השמתאהוהיהוצרשאכןידמלעואבציו7׃ודיב

םהיללחלעוגרהןידמיכלמתאו8׃רכזלכוגרהיו

תשמחעברתאורוחתאורוצתאוםקרתאויואתא

ינבובשיו9׃ברחבוגרהרועבןבםעלבתאוןידמיכלמ

לכתאוםתמהבלכתאוםפטתאוןידמישנתאלארשי

םתבשומבםהירעלכתאו10׃וזזבםליחלכתאוםהנקמ

ללשהלכתאוחקיו11׃שאבופרשםתריטלכתאו

השמלאואביו12׃המהבבוםדאבחוקלמהלכתאו

תאויבשהתאלארשיינבתדעלאוןהכהרזעלאלאו

רשאבאומתברעלאהנחמהלאללשהתאוחוקלמה

יאישנלכוןהכהרזעלאוהשמואציו13׃וחריןדרילע

לעהשמףצקיו14׃הנחמלץוחמלאםתארקלהדעה

אבצמםיאבהתואמהירשוםיפלאהירשליחהידוקפ

16׃הבקנלכםתייחההשמםהילארמאיו15׃המחלמה

הוהיבלעמרסמלםעלברבדבלארשיינבלויההנהןה

וגרההתעו17׃הוהיתדעבהפגמהיהתורועפרבדלע

18׃וגרהרכזבכשמלשיאתעדיהשאלכוףטברכזלכ

׃םכלויחהרכזבכשמועדיאלרשאםישנבףטהלכו

שפנגרהלכםימיתעבשהנחמלץוחמונחםתאו19

יעיבשהםויבוישילשהםויבואטחתתללחבעגנלכו

םיזעהשעמלכורועילכלכודגבלכו20׃םכיבשוםתא

ישנאלאןהכהרזעלארמאיו21׃ואטחתתץעילכלכו

הוהיהוצרשאהרותהתקחתאזהמחלמלםיאבהאבצה

תאתשחנהתאףסכהתאובהזהתאךא22׃השמתא

אבירשארבדלכ23׃תרפעהתאולידבהתאלזרבה

רשאלכואטחתיהדנימבךארהטושאבוריבעתשאב

םויבםכידגבםתסבכו24׃םימבוריבעתשאבאביאל

רמאיו25׃הנחמהלאואבתרחאוםתרהטויעיבשה

יבשהחוקלמשארתאאש26׃רמאלהשמלאהוהי

׃הדעהתובאישארוןהכהרזעלאוהתאהמהבבוםדאב

םיאציההמחלמהישפתןיבחוקלמהתאתיצחו27

ישנאתאמהוהילסכמתמרהו28׃הדעהלכןיבואבצל

ןמתואמהשמחמשפנדחאאבצלםיאציההמחלמה

םתיצחממ29׃ןאצהןמוםירמחהןמורקבהןמוםדאה

תצחממו30׃הוהיתמורתןהכהרזעלאלהתתנווחקת

ןמםדאהןמםישמחהןמזחאדחאחקתלארשיינב

םתאהתתנוהמהבהלכמןאצהןמוםירמחהןמרקבה

רזעלאוהשמשעיו31׃הוהיןכשמתרמשמירמשםיולל

רתיחוקלמהיהיו32׃השמתאהוהיהוצרשאכןהכה

םיעבשוףלאתואמששןאצאבצהםעוזזברשאזבה

34׃ףלאםיעבשוםינשרקבו33׃םיפלאתשמחוףלא

רשאםישנהןמםדאשפנו35׃ףלאםיששודחאםירמחו

36׃ףלאםישלשוםינששפנלכרכזבכשמועדיאל

שלשןאצהרפסמאבצבםיאציהקלחהצחמהיהתו

37׃תואמשמחוםיפלאתעבשוףלאםישלשוףלאתואמ

38׃םיעבשושמחתואמששןאצהןמהוהילסכמהיהיו

׃םיעבשוםינשהוהילםסכמוףלאםישלשוהששרקבהו

דחאהוהילםסכמותואמשמחוףלאםישלשםירמחו39

הוהילםסכמוףלארשעהששםדאשפנו40׃םיששו

הוהיתמורתסכמתאהשמןתיו41׃שפנםישלשוםינש

תיצחממו42׃השמתאהוהיהוצרשאכןהכהרזעלאל

43׃םיאבצהםישנאהןמהשמהצחרשאלארשיינב

םישלשוףלאתואמשלשןאצהןמהדעהתצחמיהתו

םישלשוהששרקבו44׃תואמשמחוםיפלאתעבשףלא

םדאשפנו46׃תואמשמחוףלאםישלשםירמחו45׃ףלא

תאלארשיינבתצחממהשמחקיו47׃ףלארשעהשש

םתאןתיוהמהבהןמוםדאהןמםישמחהןמדחאזחאה

תאהוהיהוצרשאכהוהיןכשמתרמשמירמשםיולל

אבצהיפלאלרשאםידקפההשמלאוברקיו48׃השמ

ךידבעהשמלאורמאיו49׃תואמהירשוםיפלאהירש

ונממדקפנאלוונדיברשאהמחלמהישנאשארתאואשנ
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בהזילכאצמרשאשיאהוהיןברקתאברקנו50׃שיא

וניתשפנלערפכלזמוכוליגעתעבטדימצוהדעצא

םתאמבהזהתאןהכהרזעלאוהשמחקיו51׃הוהיינפל

ומירהרשאהמורתהבהזלכיהיו52׃השעמילכלכ

תאמלקשםישמחותואמעבשףלארשעהששהוהיל

וזזבאבצהישנא53׃תואמהירשתאמוםיפלאהירש

ירשתאמבהזהתאןהכהרזעלאוהשמחקיו54׃ולשיא

ינבלןורכזדעומלהאלאותאואביותואמהוםיפלאה

׃הוהיינפללארשי

דאמםוצעדגינבלוןבוארינבלהיהברהנקמו32

םוקמםוקמההנהודעלגץראתאורזעיץראתאואריו

השמלאורמאיוןבוארינבודגינבואביו2׃הנקמ

תורטע3׃רמאלהדעהיאישנלאוןהכהרזעלאלאו

׃ןעבוובנוםבשוהלעלאוןובשחוהרמנורזעיוןבידו

הנקמץראלארשיתדעינפלהוהיהכהרשאץראה4

ךיניעבןחונאצמםאורמאיו5׃הנקמךידבעלואוה

תאונרבעתלאהזחאלךידבעלתאזהץראהתאןתי

םכיחאהןבוארינבלודגינבלהשמרמאיו6׃ןדריה

בלתאןואונתהמלו7׃הפובשתםתאוהמחלמלואבי

8׃הוהיםהלןתנרשאץראהלארבעמלארשיינב

תאתוארלענרבשדקמםתאיחלשבםכיתבאושעהכ

ואיניוץראהתאואריולוכשאלחנדעולעיו9׃ץראה

םהלןתנרשאץראהלאאביתלבללארשיינבבלתא

םא11׃רמאלעבשיואוההםויבהוהיףארחיו10׃הוהי

הלעמוהנשםירשעןבמםירצממםילעהםישנאהוארי

יכבקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאהמדאהתא

ןבעשוהיויזנקההנפיןבבלכיתלב12׃ירחאואלמאל

םעניולארשיבהוהיףארחיו13׃הוהיירחאואלמיכןונ

ערההשעהרודהלכםתדעהנשםיעברארבדמב

םישנאתוברתםכיתבאתחתםתמקהנהו14׃הוהייניעב

יכ15׃לארשילאהוהיףאןורחלעדועתופסלםיאטח

לכלםתחשורבדמבוחינהלדועףסיווירחאמןבושת

וננקמלהנבנןאצתרדגורמאיווילאושגיו16׃הזהםעה

לארשיינבינפלםישחץלחנונחנאו17׃ונפטלםירעוהפ

רצבמהירעבונפטבשיוםמוקמלאםנאיבהםארשאדע

ינבלחנתהדעוניתבלאבושנאל18׃ץראהיבשיינפמ

ןדרילרבעמםתאלחננאליכ19׃ותלחנשיאלארשי

20׃החרזמןדריהרבעמונילאונתלחנהאביכהאלהו

וצלחתםאהזהרבדהתאןושעתםאהשמםהילארמאיו

ןדריהתאץולחלכםכלרבעו21׃המחלמלהוהיינפל

ץראההשבכנו22׃וינפמויביאתאושירוהדעהוהיינפל

לארשימוהוהימםייקנםתייהוובשתרחאוהוהיינפל

אלםאו23׃הוהיינפלהזחאלםכלתאזהץראההתיהו

אצמתרשאםכתאטחועדוהוהילםתאטחהנהןכןושעת

אציהוםכאנצלתרדגוםכפטלםירעםכלונב24׃םכתא

השמלאןבוארינבודגינברמאיו25׃ושעתםכיפמ

ונישנונפט26׃הוצמינדארשאכושעיךידבערמאל

ךידבעו27׃דעלגהירעבםשויהיונתמהבלכווננקמ

ינדארשאכהמחלמלהוהיינפלאבצץולחלכורבעי

ןבעשוהיתאוןהכהרזעלאתאהשמםהלוציו28׃רבד

השמרמאיו29׃לארשיינבלתוטמהתובאישארתאוןונ

ןדריהתאםכתאןבוארינבודגינבורבעיםאםהלא

םכינפלץראההשבכנוהוהיינפלהמחלמלץולחלכ

ורבעיאלםאו30׃הזחאלדעלגהץראתאםהלםתתנו

ינבונעיו31׃ןענכץראבםככתבוזחאנוםכתאםיצולח

ךידבעלאהוהירבדרשאתארמאלןבוארינבודג

ןענכץראהוהיינפלםיצולחרבענונחנ32׃השענןכ

השמםהלןתיו33׃ןדרילרבעמונתלחנתזחאונתאו

תאףסויןבהשנמטבשיצחלוןבוארינבלודגינבל

ןשבהךלמגועתכלממתאוירמאהךלמןחיסתכלממ

ינבונביו34׃ביבסץראהירעתלבגבהירעלץראה

ןפושתרטעתאו35׃רערעתאותרטעתאוןבידתאדג

ירעןרהתיבתאוהרמנתיבתאו36׃ההבגיורזעיתאו

תאוןובשחתאונבןבוארינבו37׃ןאצתרדגורצבמ

תבסומןועמלעבתאוובנתאו38׃םיתירקתאואלעלא

רשאםירעהתומשתאתמשבוארקיוהמבשתאוםש

שרויוהדכליוהדעלגהשנמןבריכמינבוכליו39׃ונב

ריכמלדעלגהתאהשמןתיו40׃הברשאירמאהתא

תאדכליוךלההשנמןבריאיו41׃הבבשיוהשנמןב

תאדכליוךלהחבנו42׃ריאיתוחןהתאארקיוםהיתוח

׃ומשבחבנהלארקיוהיתנבתאותנק

םירצמץראמואצירשאלארשיינביעסמהלא33

םהיאצומתאהשמבתכיו2׃ןרהאוהשמדיבםתאבצל

3׃םהיאצומלםהיעסמהלאוהוהייפלעםהיעסמל
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שדחלםוירשעהשמחבןושארהשדחבססמערמועסיו

יניעלהמרדיבלארשיינבואציחספהתרחממןושארה

הוהיהכהרשאתאםירבקמםירצמו4׃םירצמלכ

ועסיו5׃םיטפשהוהיהשעםהיהלאבורוכבלכםהב

ונחיותכסמועסיו6׃תכסבונחיוססמערמלארשיינב

יפלעבשיוםתאמועסיו7׃רבדמההצקברשאםתאב

ועסיו8׃לדגמינפלונחיוןופצלעבינפלערשאתריחה

ךרדוכליוהרבדמהםיהךותבורבעיותריחהינפמ

הרממועסיו9׃הרמבונחיוםתארבדמבםימיתשלש

םיעבשוםימתניעהרשעםיתשםליאבוהמליאואביו

11׃ףוסםילעונחיוםליאמועסיו10׃םשונחיוםירמת

ןיסרבדממועסיו12׃ןיסרבדמבונחיוףוסםימועסיו

ועסיו14׃שולאבונחיוהקפדמועסיו13׃הקפדבונחיו

׃תותשלםעלםימםשהיהאלוםדיפרבונחיושולאמ

רבדממועסיו16׃יניסרבדמבונחיוםדיפרמועסיו15

הואתהתרבקמועסיו17׃הואתהתרבקבונחיויניס

ועסיו19׃המתרבונחיותרצחמועסיו18׃תרצחבונחיו

ונחיוץרפןמרמועסיו20׃ץרפןמרבונחיוהמתרמ

הסרמועסיו22׃הסרבונחיוהנבלמועסיו21׃הנבלב

׃רפשרהבונחיוהתלהקמועסיו23׃התלהקבונחיו

הדרחמועסיו25׃הדרחבונחיורפשרהמועסיו24

ועסיו27׃תחתבונחיותלהקממועסיו26׃תלהקמבונחיו

29׃הקתמבונחיוחרתמועסיו28׃חרתבונחיותחתמ

ונחיוהנמשחמועסיו30׃הנמשחבונחיוהקתממועסיו

ועסיו32׃ןקעיינבבונחיותורסממועסיו31׃תורסמב

דגדגהרחמועסיו33׃דגדגהרחבונחיוןקעיינבמ

35׃הנרבעבונחיוהתבטימועסיו34׃התבטיבונחיו

רבגןויצעמועסיו36׃רבגןויצעבונחיוהנרבעמועסיו

רהבונחיושדקמועסיו37׃שדקאוהןצרבדמבונחיו

רהלאןהכהןרהאלעיו38׃םודאץראהצקברהה

ינבתאצלםיעבראהתנשבםשתמיוהוהייפלערהה

39׃שדחלדחאבישימחהשדחבםירצמץראמלארשי

40׃רההרהבותמבהנשתאמוםירשעושלשןבןרהאו

ןענכץראבבגנבבשיאוהודרעךלמינענכהעמשיו

42׃הנמלצבונחיורההרהמועסיו41׃לארשיינבאבב

׃תבאבונחיוןנופמועסיו43׃ןנופבונחיוהנמלצמועסיו

45׃באומלובגבםירבעהייעבונחיותבאמועסיו44

ונחיודגןבידמועסיו46׃דגןבידבונחיוםייעמועסיו

ונחיוהמיתלבדןמלעמועסיו47׃המיתלבדןמלעב

ונחיוםירבעהירהמועסיו48׃ובנינפלםירבעהירהב

תיבמןדריהלעונחיו49׃וחריןדרילעבאומתברעב

הוהירבדיו50׃באומתברעבםיטשהלבאדעתמשיה

רבד51׃רמאלוחריןדרילעבאומתברעבהשמלא

ןדריהתאםירבעםתאיכםהלאתרמאולארשיינבלא

םכינפמץראהיבשילכתאםתשרוהו52׃ןענכץראלא

ודבאתםתכסמימלצלכתאוםתיכשמלכתאםתדבאו

םתבשיוץראהתאםתשרוהו53׃ודימשתםתמבלכתאו

םתלחנתהו54׃התאתשרלץראהתאיתתנםכליכהב

ותלחנתאוברתברלםכיתחפשמללרוגבץראהתא

לרוגההמשולאצירשאלאותלחנתאטיעמתטעמלו

ושירותאלםאו55׃ולחנתתםכיתבאתוטמלהיהיול

םיכשלםהמוריתותרשאהיהוםכינפמץראהיבשיתא

רשאץראהלעםכתאוררצוםכידצבםנינצלוםכיניעב

םהלתושעליתימדרשאכהיהו56׃הבםיבשיםתא

׃םכלהשעא

לארשיינבתאוצ2׃רמאלהשמלאהוהירבדיו34

ץראהתאזןענכץראהלאםיאבםתאיכםהלאתרמאו

היהו3׃היתלבגלןענכץראהלחנבםכללפתרשא

לובגםכלהיהוםודאידילעןצרבדממבגנתאפםכל

בגנמלובגהםכלבסנו4׃המדקחלמהםיהצקמבגנ

שדקלבגנמויתאצותהיהוהנצרבעוםיברקעהלעמל

לובגהבסנו5׃הנמצערבעורדארצחאציוענרב

םילובגו6׃המיהויתאצותויהוםירצמהלחנןומצעמ

7׃םילובגםכלהיהיהזלובגולודגהםיהםכלהיהו

רהםכלואתתלדגהםיהןמןופצלובגםכלהיהיהזו

לבגהתאצותויהותמחאבלואתתרההרהמ8׃רהה

הזןניערצחויתאצותויהוהנרפזלבגהאציו9׃הדדצ

המדקלובגלםכלםתיואתהו10׃ןופצלובגםכלהיהי

םדקמהלברהםפשמלבגהדריו11׃המפשןניערצחמ

12׃המדקתרנכםיףתכלעהחמולובגהדריוןיעל

היהתתאזחלמהםיויתאצותויהוהנדריהלובגהדריו

לארשיינבתאהשמוציו13׃ביבסהיתלבגלץראהםכל

הוצרשאלרוגבהתאולחנתתרשאץראהתאזרמאל

וחקליכ14׃הטמהיצחותוטמהתעשתלתתלהוהי

תיבלידגהינבהטמוםתבאתיבלינבוארהינבהטמ
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תוטמהינש15׃םתלחנוחקלהשנמהטמיצחוםתבא

המדקוחריןדרילרבעמםתלחנוחקלהטמהיצחו

תומשהלא17׃רמאלהשמלאהוהירבדיו16׃החרזמ

עשוהיוןהכהרזעלאץראהתאםכלולחנירשאםישנאה

תאלחנלוחקתהטממדחאאישנדחאאישנו18׃ןונןב

ןבבלכהדוהיהטמלםישנאהתומשהלאו19׃ץראה

הטמל21׃דוהימעןבלאומשןועמשינבהטמלו20׃הנפי

יקבאישנןדינבהטמלו22׃ןולסכןבדדילאןמינב

ןבלאינחאישנהשנמינבהטמלףסויינבל23׃ילגיןב

25׃ןטפשןבלאומקאישנםירפאינבהטמלו24׃דפא

ינבהטמלו26׃ךנרפןבןפצילאאישנןלובזינבהטמלו

אישנרשאינבהטמלו27׃ןזעןבלאיטלפאישנרכששי

ןבלאהדפאישנילתפנינבהטמלו28׃ימלשןבדוהיחא

לארשיינבתאלחנלהוהיהוצרשאהלא29׃דוהימע

׃ןענכץראב

וחריןדרילעבאומתברעבהשמלאהוהירבדיו35

םתזחאתלחנמםיוללונתנולארשיינבתאוצ2׃רמאל

׃םיוללונתתםהיתביבסםירעלשרגמותבשלםירע

םתמהבלויהיםהישרגמותבשלםהלםירעהויהו3

םיוללונתתרשאםירעהישרגמו4׃םתיחלכלוםשכרלו

ץוחמםתדמו5׃ביבסהמאףלאהצוחוריעהריקמ

םיפלאבגנתאפתאוהמאבםיפלאהמדקתאפתאריעל

םיפלאןופצתאפתאוהמאבםיפלאםיתאפתאוהמאב

תאו6׃םירעהישרגמםהלהיהיהזךותבריעהוהמאב

ונתתרשאטלקמהירעששתאםיוללונתתרשאםירעה

7׃ריעםיתשוםיעבראונתתםהילעוחצרההמשסנל

ןהתאריעהנמשוםיעבראםיוללונתתרשאםירעהלכ

לארשיינבתזחאמונתתרשאםירעהו8׃ןהישרגמתאו

ותלחניפכשיאוטיעמתטעמהתאמווברתברהתאמ

השמלאהוהירבדיו9׃םיוללוירעמןתיולחנירשא

םתאיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד10׃רמאל

םירעםכלםתירקהו11׃ןענכהצראןדריהתאםירבע

׃הגגשבשפנהכמחצרהמשסנוםכלהנייהתטלקמירע

חצרהתומיאלולאגמטלקמלםירעהםכלויהו12

ונתתרשאםירעהו13׃טפשמלהדעהינפלודמעדע

ונתתםירעהשלשתא14׃םכלהנייהתטלקמירעשש

ירעןענכץראבונתתםירעהשלשתאוןדרילרבעמ

םכותבבשותלורגלולארשיינבל15׃הנייהתטלקמ

הכמלכהמשסונלטלקמלהלאהםירעהששהנייהת

אוהחצרתמיווהכהלזרבילכבםאו16׃הגגשבשפנ

והכההבתומירשאדיןבאבםאו17׃חצרהתמויתומ

דיץעילכבוא18׃חצרהתמויתומאוהחצרתמיו

19׃חצרהתמויתומאוהחצרתמיווהכהובתומירשא

20׃ונתימיאוהובועגפבחצרהתאתימיאוהםדהלאג

וא21׃תמיוהידצבוילעךילשהואונפדהיהאנשבםאו

לאגאוהחצרהכמהתמויתומתמיוודיבוהכההביאב

הביאאלבעתפבםאו22׃ובועגפבחצרהתאתימיםדה

לכבוא23׃הידצאלבילכלכוילעךילשהואופדה

אלאוהותמיווילעלפיותואראלבהבתומירשאןבא

הכמהןיבהדעהוטפשו24׃ותערשקבמאלוולביוא

הדעהוליצהו25׃הלאהםיטפשמהלעםדהלאגןיבו

ריעלאהדעהותאובישהוםדהלאגדימחצרהתא

רשאלדגהןהכהתומדעהבבשיוהמשסנרשאוטלקמ

לובגתאחצרהאציאציםאו26׃שדקהןמשבותאחשמ

ץוחמםדהלאגותאאצמו27׃המשסונירשאוטלקמריע

ולןיאחצרהתאםדהלאגחצרווטלקמריעלובגל

ירחאולדגהןהכהתומדעבשיוטלקמריעביכ28׃םד

ויהו29׃ותזחאץראלאחצרהבושילדגהןהכהתומ

30׃םכיתבשומלכבםכיתרדלטפשמתקחלםכלהלא

אלדחאדעוחצרהתאחצריםידעיפלשפנהכמלכ

רשאחצרשפנלרפכוחקתאלו31׃תומלשפנבהנעי

לאסונלרפכוחקתאלו32׃תמויתומיכתומלעשראוה

אלו33׃ןהכהתומדעץראבתבשלבושלוטלקמריע

תאףינחיאוהםדהיכהבםתארשאץראהתאופינחת

םדבםאיכהבךפשרשאםדלרפכיאלץראלוץראה

הבםיבשיםתארשאץראהתאאמטתאלו34׃וכפש

׃לארשיינבךותבןכשהוהיינאיכהכותבןכשינארשא

ןבדעלגינבתחפשמלתובאהישארוברקיו36

השמינפלורבדיוףסויינבתחפשממהשנמןבריכמ

תאורמאיו2׃לארשיינבלתובאישארםיאשנהינפלו

ינבללרוגבהלחנבץראהתאתתלהוהיהוצינדא

וניחאדחפלצתלחנתאתתלהוהיבהוצינדאולארשי

םישנללארשיינביטבשינבמדחאלויהו3׃ויתנבל

הטמהתלחנלעףסונווניתבאתלחנמןתלחנהערגנו
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היהיםאו4׃ערגיונתלחנלרגמוםהלהנייהתרשא

רשאהטמהתלחנלעןתלחנהפסונולארשיינבללביה

וציו5׃ןתלחנערגיוניתבאהטמתלחנמוםהלהנייהת

ינבהטמןכרמאלהוהייפלעלארשיינבתאהשמ

דחפלצתונבלהוהיהוצרשארבדההז6׃םירבדףסוי

הטמתחפשמלךאםישנלהנייהתםהיניעבבוטלרמאל

לארשיינבלהלחנבסתאלו7׃םישנלהנייהתםהיבא

ינבוקבדיויתבאהטמתלחנבשיאיכהטמלאהטממ

לארשיינבתוטממהלחנתשריתבלכו8׃לארשי

ושרייןעמלהשאלהיהתהיבאהטמתחפשממדחאל

הטממהלחנבסתאלו9׃ויתבאתלחנשיאלארשיינב

׃לארשיינבתוטמוקבדיותלחנבשיאיכרחאהטמל

11׃דחפלצתונבושעןכהשמתאהוהיהוצרשאכ10

דחפלצתונבהענוהכלמוהלגחוהצרתהלחמהנייהתו

ויהףסויןבהשנמינבתחפשממ12׃םישנלןהידדינבל

הלא13׃ןהיבאתחפשמהטמלעןתלחניהתוםישנל

ינבלאהשמדיבהוהיהוצרשאםיטפשמהותוצמה

׃וחריןדרילעבאומתברעבלארשי
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םירבד
רבעבלארשילכלאהשמרבדרשאםירבדההלא1

לפתןיבוןראפןיבףוסלומהברעברבדמבןדריה

רהךרדברחמםוירשעדחא2׃בהזידותרצחוןבלו

יתשעבהנשםיעבראביהיו3׃ענרבשדקדעריעש

לככלארשיינבלאהשמרבדשדחלדחאבשדחרשע

ךלמןחיסתאותכהירחא4׃םהלאותאהוהיהוצרשא

רשאןשבהךלמגועתאוןובשחבבשוירשאירמאה

באומץראבןדריהרבעב5׃יערדאבתרתשעבבשוי
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10׃םכתאתאשידבללכואאלרמאלאוההתעבםכלא
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ןתאוםיעדיוםימכחםישנאםכיטבשישארתאחקאו
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ןתנהאר21׃ונלןתנוניהלאהוהירשאירמאהרהדע

רבדרשאכשרהלעץראהתאךינפלךיהלאהוהי

ןוברקתו22׃תחתלאואריתלאךלךיתבאיהלאהוהי
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םתיבאאלו26׃ונלןתנוניהלאהוהירשאץראההבוט
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ותאהמשאביאוהךינפלדמעהןונןבעשוהי38׃םש
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רשאםימיכםיברםימישדקבובשתו46׃םכילאןיזאה
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7׃םתיתשוףסכבםתאמורכתםימםגוםתלכאוףסכב
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רודהלכםתדעהנשהנמשוםישלשדרזלחנתאונרבע

׃םהלהוהיעבשנרשאכהנחמהברקמהמחלמהישנא

׃םמתדעהנחמהברקמםמהלםבהתיההוהידיםגו15

׃םעהברקמתומלהמחלמהישנאלכומתרשאכיהיו16

לובגתאםויהרבעהתא18׃רמאלילאהוהירבדיו17

לאוםרצתלאןומעינבלומתברקו19׃רעתאבאומ

ינבליכהשריךלןומעינבץראמןתאאליכםברגתת

םיאפראוהףאבשחתםיאפרץרא20׃השריהיתתנטול

םע21׃םימזמזםהלוארקיםינמעהוםינפלהבובשי

םשרייוםהינפמהוהיםדימשיוםיקנעכםרוברולודג

ריעשבםיבשיהושעינבלהשערשאכ22׃םתחתובשיו

דעםתחתובשיוםשרייוםהינפמירחהתאדימשהרשא

םירתפכהזעדעםירצחבםיבשיהםיועהו23׃הזהםויה

ועסומוק24׃םתחתובשיוםדימשהרותפכמםיאציה

ךלמןחיסתאךדיביתתנהארןנראלחנתאורבעו

25׃המחלמוברגתהושרלחהוצראתאוירמאהןובשח

תחתםימעהינפלעךתאריוךדחפתתלחאהזהםויה

26׃ךינפמולחווזגרוךעמשןועמשירשאםימשהלכ

ןובשחךלמןוחיסלאתומדקרבדממםיכאלמחלשאו

ךרדבךרדבךצראבהרבעא27׃רמאלםולשירבד

ינרבשתףסכבלכא28׃לואמשוןימירוסאאלךלא

׃ילגרבהרבעאקריתיתשוילןתתףסכבםימויתלכאו

םיבאומהוריעשבםיבשיהושעינבילושערשאכ29

רשאץראהלאןדריהתארבעארשאדערעבםיבשיה

ןובשחךלמןחיסהבאאלו30׃ונלןתנוניהלאהוהי

תאץמאווחורתאךיהלאהוהיהשקהיכובונרבעה

ילאהוהירמאיו31׃הזהםויכךדיבותתןעמלובבל

שרלחהוצראתאוןחיסתאךינפלתתיתלחההאר

ומעלכואוהונתארקלןחיסאציו32׃וצראתאתשרל

ותאךנוונינפלוניהלאהוהיוהנתיו33׃הצהיהמחלמל

אוההתעבוירעלכתאדכלנו34׃ומעלכתאוונבתאו

׃דירשונראשהאלףטהוםישנהוםתמריעלכתאםרחנו

36׃ונדכלרשאםירעהללשוונלונזזבהמהבהקר35

דעולחנברשאריעהוןנראלחנתפשלערשארערעמ

ןתנלכהתאונממהבגשרשאהירקהתיהאלדעלגה

תברקאלןומעינבץראלאקר37׃ונינפלוניהלאהוהי

׃וניהלאהוהיהוצרשאלכורההירעוקבילחנדילכ

ונתארקלןשבהךלמגועאציוןשבהךרדלענוןפנו3

לאילאהוהירמאיו2׃יערדאהמחלמלומעלכואוה

וצראתאוומעלכתאוותאיתתנךדיביכותאארית

בשוירשאירמאהךלמןחיסלתישערשאכולתישעו

ךלמגועתאםגונדיבוניהלאהוהיןתיו3׃ןובשחב

׃דירשולריאשהיתלבדעוהכנוומעלכתאוןשבה

רשאהירקהתיהאלאוההתעבוירעלכתאדכלנו4

גועתכלממבגראלבחלכריעםיששםתאמונחקלאל
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םינדיצ9׃ןומרחרהדעןנראלחנמןדריהרבעברשא
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ברחבךיהלאהוהיינפלתדמערשאםוי10׃ךינבינבלו

ירבדתאםעמשאוםעהתאיללהקהילאהוהירמאב

לעםייחםהרשאםימיהלכיתאהארילןודמלירשא

תחתןודמעתוןוברקתו11׃ןודמליםהינבתאוהמדאה

׃לפרעוןנעךשחםימשהבלדעשאברעברההורהה

םתאםירבדלוקשאהךותמםכילאהוהירבדיו12

תאםכלדגיו13׃לוקיתלוזםיארםכניאהנומתוםיעמש

םבתכיוםירבדהתרשעתושעלםכתאהוצרשאותירב

דמללאוההתעבהוהיהוציתאו14׃םינבאתוחלינשלע

םתארשאץראבםתאםכתשעלםיטפשמוםיקחםכתא

יכםכיתשפנלדאמםתרמשנו15׃התשרלהמשםירבע

ברחבםכילאהוהירבדםויבהנומתלכםתיאראל

לכתנומתלספםכלםתישעוןותחשתןפ16׃שאהךותמ

רשאהמהבלכתינבת17׃הבקנוארכזתינבתלמס

תינבת18׃םימשבףועתרשאףנכרופצלכתינבתץראב

תחתמםימברשאהגדלכתינבתהמדאבשמרלכ

תאושמשהתאתיארוהמימשהךיניעאשתןפו19׃ץראל

תיוחתשהותחדנוםימשהאבצלכםיבכוכהתאוחריה

םימעהלכלםתאךיהלאהוהיקלחרשאםתדבעוםהל

םכתאאצויוהוהיחקלםכתאו20׃םימשהלכתחת
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׃הזהםויכהלחנםעלולתויהלםירצממלזרבהרוכמ

תאירבעיתלבלעבשיוםכירבדלעיבףנאתההוהיו21

ךיהלאהוהירשאהבוטהץראהלאאביתלבלוןדריה

תארבעינניאתאזהץראבתמיכנאיכ22׃הלחנךלןתנ

׃תאזההבוטהץראהתאםתשריוםירבעםתאוןדריה

רשאםכיהלאהוהיתירבתאוחכשתןפםכלורמשה23

הוהיךוצרשאלכתנומתלספםכלםתישעוםכמעתרכ

׃אנקלאאוההלכאשאךיהלאהוהייכ24׃ךיהלא

םתחשהוץראבםתנשונוםינבינבוםינבדילותיכ25

ךיהלאהוהייניעבערהםתישעולכתנומתלספםתישעו

ץראהתאוםימשהתאםויהםכביתדיעה26׃וסיעכהל

תאםירבעםתארשאץראהלעמרהמןודבאתדבאיכ

דמשהיכהילעםימיןכיראתאלהתשרלהמשןדריה

יתמםתראשנוםימעבםכתאהוהיץיפהו27׃ןודמשת

םתדבעו28׃המשםכתאהוהיגהנירשאםיוגברפסמ

ןואריאלרשאןבאוץעםדאידיהשעמםיהלאםש

םשמםתשקבו29׃ןחיריאלוןולכאיאלוןועמשיאלו

לכבוךבבללכבונשרדתיכתאצמוךיהלאהוהיתא

תירחאבהלאהםירבדהלכךואצמוךלרצב30׃ךשפנ

לאיכ31׃ולקבתעמשוךיהלאהוהידעתבשוםימיה

תאחכשיאלוךתיחשיאלוךפריאלךיהלאהוהיםוחר

םימילאנלאשיכ32׃םהלעבשנרשאךיתבאתירב

םיהלאארברשאםויהןמלךינפלויהרשאםינשאר

היהנהםימשההצקדעוםימשההצקמלוץראהלעםדא

לוקםעעמשה33׃והמכעמשנהואהזהלודגהרבדכ

34׃יחיוהתאתעמשרשאכשאהךותמרבדמםיהלא

תסמביוגברקמיוגולתחקלאובלםיהלאהסנהוא

היוטנעורזבוהקזחדיבוהמחלמבוםיתפומבותתאב

םכיהלאהוהיםכלהשערשאלככםילדגםיארומבו

אוההוהייכתעדלתארההתא35׃ךיניעלםירצמב

תאךעימשהםימשהןמ36׃ודבלמדועןיאםיהלאה

וירבדוהלודגהושאתאךארהץראהלעוךרסילולק

רחביוךיתבאתאבהאיכתחתו37׃שאהךותמתעמש

38׃םירצממלדגהוחכבוינפבךאצויווירחאוערזב

תתלךאיבהלךינפמךממםימצעוםילדגםיוגשירוהל

תבשהוםויהתעדיו39׃הזהםויכהלחנםצראתאךל

לעולעממםימשבםיהלאהאוההוהייכךבבללא

ויתוצמתאוויקחתאתרמשו40׃דועןיאתחתמץראה

ךירחאךינבלוךלבטיירשאםויהךוצמיכנארשא

ןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלעםימיךיראתןעמלו

רבעבםירעשלשהשמלידביזא41׃םימיהלכךל

תאחצרירשאחצורהמשסנל42׃שמשהחרזמןדריה

לאסנוםושלשלומתמולאנשאלאוהותעדילבבוהער

ץראברבדמברצבתא43׃יחולאהםירעהןמתחא

ןשבבןלוגתאוידגלדעלגבתמארתאוינבוארלרשימה

׃לארשיינבינפלהשמםשרשאהרותהתאזו44׃ישנמל

לאהשמרבדרשאםיטפשמהוםיקחהותדעההלא45

לומאיגבןדריהרבעב46׃םירצממםתאצבלארשיינב

ןובשחבבשוירשאירמאהךלמןחיסץראברועפתיב

ושרייו47׃םירצממםתאצבלארשיינבוהשמהכהרשא

ירמאהיכלמינשןשבהךלמגועץראתאווצראתא

תפשלערשארערעמ48׃שמשחרזמןדריהרבעברשא

רבעהברעהלכו49׃ןומרחאוהןאישרהדעוןנראלחנ

׃הגספהתדשאתחתהברעהםידעוהחרזמןדריה

לארשיעמשםהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו5

םכינזאברבדיכנארשאםיטפשמהתאוםיקחהתא

וניהלאהוהי2׃םתשעלםתרמשוםתאםתדמלוםויה

תאהוהיתרכוניתבאתאאל3׃ברחבתירבונמעתרכ

׃םייחונלכםויההפהלאונחנאונתאיכתאזהתירבה

5׃שאהךותמרהבםכמעהוהירבדםינפבםינפ4

םכלדיגהלאוההתעבםכיניבוהוהיןיבדמעיכנא

רהבםתילעאלושאהינפמםתארייכהוהירבדתא

םירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהייכנא6׃רמאל

׃ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאל7׃םידבעתיבמ

לעממםימשברשאהנומתלכלספךלהשעתאל8

אל9׃ץראלתחתמםימברשאותחתמץראברשאו

לאךיהלאהוהייכנאיכםדבעתאלוםהלהוחתשת

םיעברלעוםישלשלעוםינבלעתובאןועדקפאנק

׃ותוצמירמשלויבהאלםיפלאלדסחהשעו10׃יאנשל

הוהיהקניאליכאושלךיהלאהוהיםשתאאשתאל11

תבשהםויתארומש12׃אושלומשתאאשירשאתא

דבעתםימיתשש13׃ךיהלאהוהיךוצרשאכושדקל

ךיהלאהוהילתבשיעיבשהםויו14׃ךתכאלמלכתישעו

ךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאהכאלמלכהשעתאל

ןעמלךירעשברשאךרגוךתמהבלכוךרמחוךרושו
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ץראבתייהדבעיכתרכזו15׃ךומכךתמאוךדבעחוני

היוטנערזבוהקזחדיבםשמךיהלאהוהיךאציוםירצמ

דבכ16׃תבשהםויתאתושעלךיהלאהוהיךוצןכלע

ןכיראיןעמלךיהלאהוהיךוצרשאכךמאתאוךיבאתא

ךיהלאהוהירשאהמדאהלעךלבטייןעמלוךימי

׃בנגתאלו19׃ףאנתאלו18׃חצרתאל17׃ךלןתנ

ךערתשאדמחתאלו21׃אושדעךערבהנעתאלו20

ורמחוורושותמאוודבעווהדשךערתיבהואתתאלו

לאהוהירבדהלאהםירבדהתא22׃ךערלרשאלכו

לודגלוקלפרעהוןנעהשאהךותמרהבםכלהקלכ

23׃ילאםנתיוםינבאתחלינשלעםבתכיוףסיאלו

שאברעברההוךשחהךותמלוקהתאםכעמשכיהיו

ורמאתו24׃םכינקזוםכיטבשישארלכילאןוברקתו

ולקתאוולדגתאוודבכתאוניהלאהוהיונארהןה

תאםיהלארבדייכוניארהזהםויהשאהךותמונעמש

הלדגהשאהונלכאתיכתומנהמלהתעו25׃יחוםדאה

דועוניהלאהוהילוקתאעמשלונחנאםיפסיםאתאזה

םייחםיהלאלוקעמשרשארשבלכימיכ26׃ונתמו

תאעמשוהתאברק27׃יחיוונמכשאהךותמרבדמ

לכתאונילארבדתתאווניהלאהוהירמאירשאלכ

עמשיו28׃ונישעוונעמשוךילאוניהלאהוהירבדירשא

ילאהוהירמאיוילאםכרבדבםכירבדלוקתאהוהי

וביטיהךילאורבדרשאהזהםעהירבדלוקתאיתעמש

הארילםהלהזםבבלהיהוןתיימ29׃ורבדרשאלכ

םהלבטייןעמלםימיהלכיתוצמלכתארמשלויתא

׃םכילהאלםכלובושםהלרמאךל30׃םלעלםהינבלו

הוצמהלכתאךילאהרבדאוידמעדמעהפהתאו31

יכנארשאץראבושעוםדמלתרשאםיטפשמהוםיקחהו

הוהיהוצרשאכתושעלםתרמשו32׃התשרלםהלןתנ

ךרדהלכב33׃לאמשוןימיורסתאלםכתאםכיהלא

בוטוןויחתןעמלוכלתםכתאםכיהלאהוהיהוצרשא

׃ןושריתרשאץראבםימיםתכראהוםכל

הוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחההוצמהתאזו6

םירבעםתארשאץראבתושעלםכתאדמללםכיהלא

רמשלךיהלאהוהיתאאריתןעמל2׃התשרלהמש

ןבוךנבוהתאךוצמיכנארשאויתוצמוויתקחלכתא

לארשיתעמשו3׃ךימיןכראיןעמלוךייחימילכךנב

רשאכדאמןוברתרשאוךלבטיירשאתושעלתרמשו

4׃שבדובלחתבזץראךלךיתבאיהלאהוהירבד

הוהיתאתבהאו5׃דחאהוהיוניהלאהוהילארשיעמש

ויהו6׃ךדאמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלא

7׃ךבבללעםויהךוצמיכנארשאהלאהםירבדה

ךתכלבוךתיבבךתבשבםבתרבדוךינבלםתננשו

ויהוךדילעתואלםתרשקו8׃ךמוקבוךבכשבוךרדב

׃ךירעשבוךתיבתזוזמלעםתבתכו9׃ךיניעןיבתפטטל

עבשנרשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכהיהו10

תלדגםירעךלתתלבקעילוקחצילםהרבאלךיתבאל

רשאבוטלכםיאלמםיתבו11׃תינבאלרשאתבטו

םיתיזוםימרכתבצחאלרשאםיבוצחתרבותאלמאל

חכשתןפךלרמשה12׃תעבשותלכאותעטנאלרשא

13׃םידבעתיבמםירצמץראמךאיצוהרשאהוהיתא

14׃עבשתומשבודבעתותאואריתךיהלאהוהיתא

רשאםימעהיהלאמםירחאםיהלאירחאןוכלתאל

ןפךברקבךיהלאהוהיאנקלאיכ15׃םכיתוביבס

׃המדאהינפלעמךדימשהוךבךיהלאהוהיףאהרחי

17׃הסמבםתיסנרשאכםכיהלאהוהיתאוסנתאל16

ויקחוויתדעוםכיהלאהוהיתוצמתאןורמשתרומש

ןעמלהוהייניעבבוטהורשיהתישעו18׃ךוצרשא

עבשנרשאהבטהץראהתאתשריותאבוךלבטיי

רשאכךינפמךיביאלכתאףדהל19׃ךיתבאלהוהי

תדעההמרמאלרחמךנבךלאשייכ20׃הוהירבד

21׃םכתאוניהלאהוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחהו

ונאיצויוםירצמבהערפלונייהםידבעךנבלתרמאו

םיתפמותתואהוהיןתיו22׃הקזחדיבםירצממהוהי

23׃וניניעלותיבלכבוהערפבםירצמבםיערוםילדג

ץראהתאונלתתלונתאאיבהןעמלםשמאיצוהונתואו

לכתאתושעלהוהיונוציו24׃וניתבאלעבשנרשא

לכונלבוטלוניהלאהוהיתאהארילהלאהםיקחה

רמשניכונלהיהתהקדצו25׃הזהםויהכונתיחלםימיה

רשאכוניהלאהוהיינפלתאזההוצמהלכתאתושעל

׃ונוצ

אבהתארשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכ7

ישגרגהויתחהךינפמםיברםיוגלשנוהתשרלהמש

םיברםיוגהעבשיסוביהויוחהויזרפהוינענכהוירמאהו
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םתיכהוךינפלךיהלאהוהיםנתנו2׃ךממםימוצעו

3׃םנחתאלותירבםהלתרכתאלםתאםירחתםרחה

׃ךנבלחקתאלותבוונבלןתתאלךתבםבןתחתתאלו

הרחוםירחאםיהלאודבעוירחאמךנבתאריסייכ4

םהלושעתהכםאיכ5׃רהמךדימשהוםכבהוהיףא

ןועדגתםהרישאוורבשתםתבצמווצתתםהיתחבזמ

הוהילהתאשודקםעיכ6׃שאבןופרשתםהיליספו

לכמהלגסםעלולתויהלךיהלאהוהירחבךבךיהלא

םימעהלכמםכברמאל7׃המדאהינפלערשאםימעה

׃םימעהלכמטעמהםתאיכםכברחביוםכבהוהיקשח

רשאהעבשהתאורמשמוםכתאהוהיתבהאמיכ8

ךדפיוהקזחדיבםכתאהוהיאיצוהםכיתבאלעבשנ

הוהייכתעדיו9׃םירצמךלמהערפדימםידבעתיבמ

דסחהותירבהרמשןמאנהלאהםיהלאהאוהךיהלא

ויאנשלםלשמו10׃רודףלאלותוצמירמשלוויבהאל

׃ולםלשיוינפלאואנשלרחאיאלודיבאהלוינפלא

רשאםיטפשמהתאוםיקחהתאוהוצמהתאתרמשו11

תאןועמשתבקעהיהו12׃םתושעלםויהךוצמיכנא

הוהירמשוםתאםתישעוםתרמשוהלאהםיטפשמה

׃ךיתבאלעבשנרשאדסחהתאותירבהתאךלךיהלא

ךתמדאירפוךנטבירפךרבוךברהוךכרבוךבהאו13

לעךנאצתרתשעוךיפלארגשךרהציוךשריתוךנגד

היהתךורב14׃ךלתתלךיתבאלעבשנרשאהמדאה

15׃ךתמהבבוהרקעורקעךבהיהיאלםימעהלכמ

רשאםיערהםירצמיודמלכוילחלכךממהוהיריסהו

תאתלכאו16׃ךיאנשלכבםנתנוךבםמישיאלתעדי

ךניעסחתאלךלןתנךיהלאהוהירשאםימעהלכ

17׃ךלאוהשקומיכםהיהלאתאדבעתאלוםהילע

לכואהכיאינממהלאהםיוגהםיברךבבלברמאתיכ

השערשאתארכזתרכזםהמאריתאל18׃םשירוהל

תלדגהתסמה19׃םירצמלכלוהערפלךיהלאהוהי

ערזהוהקזחהדיהוםיתפמהותתאהוךיניעואררשא

ךיהלאהוהיהשעיןכךיהלאהוהיךאצוהרשאהיוטנה

הערצהתאםגו20׃םהינפמאריהתארשאםימעהלכל

םירתסנהוםיראשנהדבאדעםבךיהלאהוהיחלשי

ךברקבךיהלאהוהייכםהינפמץרעתאל21׃ךינפמ

לאהםיוגהתאךיהלאהוהילשנו22׃ארונולודגלא

ךילעהברתןפרהמםתלכלכותאלטעמטעמךינפמ

המוהמםמהוךינפלךיהלאהוהיםנתנו23׃הדשהתיח

תאתדבאהוךדיבםהיכלמןתנו24׃םדמשהדעהלדג

ךדמשהדעךינפבשיאבציתיאלםימשהתחתמםמש

ףסכדמחתאלשאבןופרשתםהיהלאיליספ25׃םתא

הוהיתבעותיכובשקותןפךלתחקלוםהילעבהזו

םרחתייהוךתיבלאהבעותאיבתאלו26׃אוהךיהלא

׃אוהםרחיכונבעתתבעתוונצקשתץקשוהמכ

תושעלןורמשתםויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ8

רשאץראהתאםתשריוםתאבוםתיברוןויחתןעמל

רשאךרדהלכתאתרכזו2׃םכיתבאלהוהיעבשנ

ןעמלרבדמבהנשםיעבראהזךיהלאהוהיךכילה

םאותוצמרמשתהךבבלברשאתאתעדלךתסנלךתנע

אלותעדיאלרשאןמהתאךלכאיוךבעריוךנעיו3׃אל

היחיודבלםחלהלעאליכךעדוהןעמלךיתבאןועדי

ךתלמש4׃םדאההיחיהוהייפאצומלכלעיכםדאה

5׃הנשםיעבראהזהקצבאלךלגרוךילעמהתלבאל

ךיהלאהוהיונבתאשיארסיירשאכיכךבבלםעתעדיו

ויכרדבתכללךיהלאהוהיתוצמתאתרמשו6׃ךרסימ

הבוטץראלאךאיבמךיהלאהוהייכ7׃ותאהארילו

8׃רהבוהעקבבםיאציתמהתותניעםימילחנץרא

׃שבדוןמשתיזץראןומרוהנאתוןפגוהרעשוהטחץרא

לכרסחתאלםחלהבלכאתתנכסמבאלרשאץרא9

10׃תשחנבצחתהיררהמולזרבהינבארשאץראהב

הבטהץראהלעךיהלאהוהיתאתכרבותעבשותלכאו

ךיהלאהוהיתאחכשתןפךלרמשה11׃ךלןתנרשא

ךוצמיכנארשאויתקחוויטפשמוויתוצמרמשיתלבל

13׃תבשיוהנבתםיבוטםיתבותעבשולכאתןפ12׃םויה

ךלרשאלכוךלהבריבהזוףסכוןיבריךנאצוךרקבו

ךאיצומהךיהלאהוהיתאתחכשוךבבלםרו14׃הברי

לדגהרבדמבךכילומה15׃םידבעתיבמםירצמץראמ

איצומהםימןיארשאןואמצוברקעוףרששחנארונהו

רשארבדמבןמךלכאמה16׃שימלחהרוצמםימךל

ךבטיהלךתסנןעמלוךתנעןעמלךיתבאןועדיאל

ילהשעידיםצעויחכךבבלבתרמאו17׃ךתירחאב

ןתנהאוהיכךיהלאהוהיתאתרכזו18׃הזהליחהתא

עבשנרשאותירבתאםיקהןעמלליחתושעלחכךל

הוהיתאחכשתחכשםאהיהו19׃הזהםויכךיתבאל
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תיוחתשהוםתדבעוםירחאםיהלאירחאתכלהוךיהלא

רשאםיוגכ20׃ןודבאתדבאיכםויהםכביתדעהםהל

לוקבןועמשתאלבקעןודבאתןכםכינפמדיבאמהוהי

׃םכיהלאהוהי

תשרלאבלןדריהתאםויהרבעהתאלארשיעמש9

2׃םימשבתרצבותלדגםירעךממםימצעוםילדגםיוג

ימתעמשהתאותעדיהתארשאםיקנעינבםרולודגםע

אוהךיהלאהוהייכםויהתעדיו3׃קנעינבינפלבציתי

ךינפלםעינכיאוהוםדימשיאוההלכאשאךינפלרבעה

לא4׃ךלהוהירבדרשאכרהמםתדבאהוםתשרוהו

רמאלךינפלמםתאךיהלאהוהיףדהבךבבלברמאת

תעשרבותאזהץראהתאתשרלהוהיינאיבהיתקדצב

רשיבוךתקדצבאל5׃ךינפמםשירומהוהיהלאהםיוגה

הלאהםיוגהתעשרביכםצראתאתשרלאבהתאךבבל

רבדהתאםיקהןעמלוךינפמםשירומךיהלאהוהי

6׃בקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלהוהיעבשנרשא

ץראהתאךלןתנךיהלאהוהיךתקדצבאליכתעדיו

לארכז7׃התאףרעהשקםעיכהתשרלתאזההבוטה

ןמלרבדמבךיהלאהוהיתאתפצקהרשאתאחכשת

םוקמהדעםכאבדעםירצמץראמתאצירשאםויה

תאםתפצקהברחבו8׃הוהיםעםתייהםירממהזה

הרההיתלעב9׃םכתאדימשהלםכבהוהיףנאתיוהוהי

הוהיתרכרשאתירבהתחולםינבאהתחולתחקל

אלםחלהלילםיעבראוםויםיעברארהבבשאוםכמע

תחולינשתאילאהוהיןתיו10׃יתיתשאלםימויתלכא

םירבדהלככםהילעוםיהלאעבצאבםיבתכםינבאה

׃להקהםויבשאהךותמרהבםכמעהוהירבדרשא

ילאהוהיןתנהלילםיעבראוםויםיעבראץקמיהיו11

ילאהוהירמאיו12׃תירבהתוחלםינבאהתחלינשתא

םירצממתאצוהרשאךמעתחשיכהזמרהמדרםוק

13׃הכסמםהלושעםתיוצרשאךרדהןמרהמורס

םעהנהוהזהםעהתאיתיאררמאלילאהוהירמאיו

םמשתאהחמאוםדימשאוינממףרה14׃אוהףרעהשק

15׃ונממברוםוצעיוגלךתואהשעאוםימשהתחתמ

תירבהתחלינשושאברעברההורההןמדראוןפאו

םכיהלאהוהילםתאטחהנהואראו16׃ידייתשלע

הוצרשאךרדהןמרהמםתרסהכסמלגעםכלםתישע

יתשלעמםכלשאותחלהינשבשפתאו17׃םכתאהוהי

הנשארכהוהיינפללפנתאו18׃םכיניעלםרבשאוידי

אלםימויתלכאאלםחלהלילםיעבראוםויםיעברא

יניעבערהתושעלםתאטחרשאםכתאטחלכלעיתיתש

ףצקרשאהמחהוףאהינפמיתרגייכ19׃וסיעכהלהוהי

םעפבםגילאהוהיעמשיוםכתאדימשהלםכילעהוהי

ללפתאוודימשהלדאמהוהיףנאתהןרהאבו20׃אוהה

םתישערשאםכתאטחתאו21׃אוההתעבןרהאדעבםג

בטיהןוחטותאתכאושאבותאףרשאויתחקללגעהתא

ןמדריהלחנהלאורפעתאךלשאורפעלקדרשאדע

םיפצקמהואתהתרבקבוהסמבוהרעבתבו22׃רהה

ענרבשדקמםכתאהוהיחלשבו23׃הוהיתאםתייה

יפתאורמתוםכליתתנרשאץראהתאושרוולערמאל

24׃ולקבםתעמשאלוולםתנמאהאלוםכיהלאהוהי

לפנתאו25׃םכתאיתעדםוימהוהיםעםתייהםירממ

רשאהלילהםיעבראתאוםויהםיעבראתאהוהיינפל

ללפתאו26׃םכתאדימשהלהוהירמאיכיתלפנתה

רשאךתלחנוךמעתחשתלאהוהיינדארמאוהוהילא

רכז27׃הקזחדיבםירצממתאצוהרשאךלדגבתידפ

םעהישקלאןפתלאבקעילוקחצילםהרבאלךידבעל

רשאץראהורמאיןפ28׃ותאטחלאוועשרלאוהזה

רשאץראהלאםאיבהלהוהיתלכיילבמםשמונתאצוה

29׃רבדמבםתמהלםאיצוהםתואותאנשמוםהלרבד

ךערזבולדגהךחכבתאצוהרשאךתלחנוךמעםהו

׃היוטנה

תחולינשךללספילאהוהירמאאוההתעב10

׃ץעןוראךלתישעוהרההילאהלעוםינשארכםינבא

תחלהלעויהרשאםירבדהתאתחלהלעבתכאו2

יצעןוראשעאו3׃ןוראבםתמשותרבשרשאםינשארה

הרההלעאוםינשארכםינבאתחלינשלספאוםיטש

ןושארהבתכמכתחלהלעבתכיו4׃ידיבתחלהינשו

ךותמרהבםכילאהוהירבדרשאםירבדהתרשעתא

רההןמדראוןפאו5׃ילאהוהיםנתיולהקהםויבשאה

ינוצרשאכםשויהיויתישערשאןוראבתחלהתאםשאו

םשהרסומןקעיינבתראבמועסנלארשיינבו6׃הוהי

םשמ7׃ויתחתונברזעלאןהכיוםשרבקיוןרהאתמ

8׃םימילחנץראהתבטיהדגדגהןמוהדגדגהועסנ
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ןוראתאתאשליולהטבשתאהוהילידבהאוההתעב

דעומשבךרבלוותרשלהוהיינפלדמעלהוהיתירב

ויחאםעהלחנוקלחיוללהיהאלןכלע9׃הזהםויה

יכנאו10׃ולךיהלאהוהירבדרשאכותלחנאוההוהי

םיעבראוםויםיעבראםינשארהםימיכרהביתדמע

הוהיהבאאלאוההםעפבםגילאהוהיעמשיוהליל

םעהינפלעסמלךלםוקילאהוהירמאיו11׃ךתיחשה

׃םהלתתלםתבאליתעבשנרשאץראהתאושריוואביו

םאיכךמעמלאשךיהלאהוהיהמלארשיהתעו12

ותאהבהאלוויכרדלכבתכללךיהלאהוהיתאהאריל

13׃ךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהיתאדבעלו

םויהךוצמיכנארשאויתקחתאוהוהיתוצמתארמשל

םימשהימשוםימשהךיהלאהוהילןה14׃ךלבוטל

הבהאלהוהיקשחךיתבאבקר15׃הברשאלכוץראה

םויכםימעהלכמםכבםהירחאםערזברחביוםתוא

ושקתאלםכפרעוםכבבלתלרעתאםתלמו16׃הזה

ינדאוםיהלאהיהלאאוהםכיהלאהוהייכ17׃דוע

אלוםינפאשיאלרשאארונהורבגהלדגהלאהםינדאה

ולתתלרגבהאוהנמלאוםותיטפשמהשע18׃דחשחקי

ץראבםתייהםירגיכרגהתאםתבהאו19׃הלמשוםחל

קבדתובודבעתותאאריתךיהלאהוהיתא20׃םירצמ

השערשאךיהלאאוהוךתלהתאוה21׃עבשתומשבו

22׃ךיניעואררשאהלאהתארונהתאותלדגהתאךתא

הוהיךמשהתעוהמירצמךיתבאודרישפנםיעבשב

׃ברלםימשהיבכוככךיהלא

ויתקחוותרמשמתרמשוךיהלאהוהיתאתבהאו11

אליכםויהםתעדיו2׃םימיהלכויתוצמוויטפשמו

הוהירסומתאואראלרשאוועדיאלרשאםכינבתא

תאו3׃היוטנהוערזוהקזחהודיתאולדגתאםכיהלא

ךלמהערפלםירצמךותבהשערשאוישעמתאוויתתא

ויסוסלםירצמליחלהשערשאו4׃וצראלכלוםירצמ

םפדרבםהינפלעףוסםיימתאףיצהרשאובכרלו

םכלהשערשאו5׃הזהםויהדעהוהיםדבאיוםכירחא

ןתדלהשערשאו6׃הזהםוקמהדעםכאבדערבדמב

תאץראההתצפרשאןבוארןבבאילאינבםריבאלו

םוקיהלכתאוםהילהאתאוםהיתבתאוםעלבתוהיפ

תארהםכיניעיכ7׃לארשילכברקבםהילגרברשא

תאםתרמשו8׃השערשאלדגההוהיהשעמלכתא

םתאבווקזחתןעמלםויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ

׃התשרלהמשםירבעםתארשאץראהתאםתשריו

הוהיעבשנרשאהמדאהלעםימיוכיראתןעמלו9

יכ10׃שבדובלחתבזץראםערזלוםהלתתלםכיתבאל

אוהםירצמץראכאלהתשרלהמשאבהתארשאץראה

ךלגרבתיקשהוךערזתאערזתרשאםשמםתאצירשא

התשרלהמשםירבעםתארשאץראהו11׃קריהןגכ

ץרא12׃םימהתשתםימשהרטמלתעקבוםירהץרא

הבךיהלאהוהייניעדימתהתאשרדךיהלאהוהירשא

ועמשתעמשםאהיהו13׃הנשתירחאדעוהנשהתישרמ

הוהיתאהבהאלםויהםכתאהוצמיכנארשאיתוצמלא

יתתנו14׃םכשפנלכבוםכבבללכבודבעלוםכיהלא

ךשריתוךנגדתפסאושוקלמוהרויותעבםכצרארטמ

׃תעבשותלכאוךתמהבלךדשבבשעיתתנו15׃ךרהציו

םתדבעוםתרסוםכבבלהתפיןפםכלורמשה16

הוהיףאהרחו17׃םהלםתיוחתשהוםירחאםיהלא

ןתתאלהמדאהורטמהיהיאלוםימשהתארצעוםכב

הוהירשאהבטהץראהלעמהרהמםתדבאוהלוביתא

לעוםכבבללעהלאירבדתאםתמשו18׃םכלןתנ

ןיבתפטוטלויהוםכדילעתואלםתאםתרשקוםכשפנ

ךתבשבםברבדלםכינבתאםתאםתדמלו19׃םכיניע

םתבתכו20׃ךמוקבוךבכשבוךרדבךתכלבוךתיבב

ימיוםכימיובריןעמל21׃ךירעשבוךתיבתוזוזמלע

םהלתתלםכיתבאלהוהיעבשנרשאהמדאהלעםכינב

לכתאןורמשתרמשםאיכ22׃ץראהלעםימשהימיכ

הבהאלהתשעלםכתאהוצמיכנארשאתאזההוצמה

23׃ובהקבדלוויכרדלכבתכללםכיהלאהוהיתא

םתשריוםכינפלמהלאהםיוגהלכתאהוהישירוהו

ךרדתרשאםוקמהלכ24׃םכמםימצעוםילדגםיוג

רהנהןמןונבלהורבדמהןמהיהיםכלובםכלגרףכ

בציתיאל25׃םכלבגהיהיןורחאהםיהדעותרפרהנ

ינפלעםכיהלאהוהיןתיםכארומוםכדחפםכינפבשיא

האר26׃םכלרבדרשאכהבוכרדתרשאץראהלכ

הכרבהתא27׃הללקוהכרבםויהםכינפלןתניכנא

הוצמיכנארשאםכיהלאהוהיתוצמלאועמשתרשא

הוהיתוצמלאועמשתאלםאהללקהו28׃םויהםכתא

םויהםכתאהוצמיכנארשאךרדהןמםתרסוםכיהלא



120םירבד

היהו29׃םתעדיאלרשאםירחאםיהלאירחאתכלל

המשאבהתארשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכ

הללקהתאוםיזרגרהלעהכרבהתאהתתנוהתשרל

ךרדירחאןדריהרבעבהמהאלה30׃לביערהלע

לגלגהלומהברעבבשיהינענכהץראבשמשהאובמ

אבלןדריהתאםירבעםתאיכ31׃הרמינולאלצא

םתשריוםכלןתנםכיהלאהוהירשאץראהתאתשרל

םיקחהלכתאתושעלםתרמשו32׃הבםתבשיוהתא

׃םויהםכינפלןתניכנארשאםיטפשמהתאו

תושעלןורמשתרשאםיטפשמהוםיקחההלא12

לכהתשרלךלךיתבאיהלאהוהיןתנרשאץראב

תאןודבאתדבא2׃המדאהלעםייחםתארשאםימיה

םישריםתארשאםיוגהםשודבערשאתומקמהלכ

תועבגהלעוםימרהםירההלעםהיהלאתאםתא

םתרבשוםתחבזמתאםתצתנו3׃ןנערץעלכתחתו

םהיהלאיליספושאבןופרשתםהירשאוםתבצמתא

ןושעתאל4׃אוההםוקמהןמםמשתאםתדבאוןועדגת

רחבירשאםוקמהלאםאיכ5׃םכיהלאהוהילןכ

ונכשלםשומשתאםושלםכיטבשלכמםכיהלאהוהי

םכיחבזוםכיתלעהמשםתאבהו6׃המשתאבוושרדת

םכיתבדנוםכירדנוםכדיתמורתתאוםכיתרשעמתאו

הוהיינפלםשםתלכאו7׃םכנאצוםכרקבתרכבו

רשאםכיתבוםתאםכדיחלשמלכבםתחמשוםכיהלא

םישעונחנארשאלככןושעתאל8׃ךיהלאהוהיךכרב

התעדעםתאבאליכ9׃ויניעברשיהלכשיאםויההפ

10׃ךלןתנךיהלאהוהירשאהלחנהלאוהחונמהלא

םכיהלאהוהירשאץראבםתבשיוןדריהתאםתרבעו

םתבשיוביבסמםכיביאלכמםכלחינהוםכתאליחנמ

ןכשלובםכיהלאהוהירחבירשאםוקמההיהו11׃חטב

םכתאהוצמיכנארשאלכתאואיבתהמשםשומש

רחבמלכוםכדיתמרתוםכיתרשעמםכיחבזוםכיתלוע

הוהיינפלםתחמשו12׃הוהילורדתרשאםכירדנ

םכיתהמאוםכידבעוםכיתנבוםכינבוםתאםכיהלא

13׃םכתאהלחנוקלחולןיאיכםכירעשברשאיולהו

14׃הארתרשאםוקמלכבךיתלעהלעתןפךלרמשה

הלעתםשךיטבשדחאבהוהירחבירשאםוקמבםאיכ

תואלכבקר15׃ךוצמיכנארשאלכהשעתםשוךיתלע

ןתנרשאךיהלאהוהיתכרבכרשבתלכאוחבזתךשפנ

׃ליאכויבצכונלכאירוהטהואמטהךירעשלכבךל

17׃םימכונכפשתץראהלעולכאתאלםדהקר16

ךרהציוךשריתוךנגדרשעמךירעשבלכאללכותאל

ךיתבדנורדתרשאךירדנלכוךנאצוךרקבתרכבו

םוקמבונלכאתךיהלאהוהיינפלםאיכ18׃ךדיתמורתו

ךדבעוךתבוךנבוהתאובךיהלאהוהירחבירשא

ךיהלאהוהיינפלתחמשוךירעשברשאיולהוךתמאו

לכיולהתאבזעתןפךלרמשה19׃ךדיחלשמלכב

ךלובגתאךיהלאהוהיביחרייכ20׃ךתמדאלעךימי

ךשפנהואתיכרשבהלכאתרמאוךלרבדרשאכ

קחרייכ21׃רשבלכאתךשפנתואלכברשבלכאל

םשומשםושלךיהלאהוהירחבירשאםוקמהךממ

ךתיוצרשאכךלהוהיןתנרשאךנאצמוךרקבמתחבזו

לכאירשאכךא22׃ךשפנתואלכבךירעשבתלכאו

ודחירוהטהואמטהונלכאתןכליאהתאויבצהתא

שפנהאוהםדהיכםדהלכאיתלבלקזחקר23׃ונלכאי

ץראהלעונלכאתאל24׃רשבהםעשפנהלכאתאלו

ךינבלוךלבטייןעמלונלכאתאל25׃םימכונכפשת

רשאךישדקקר26׃הוהייניעברשיההשעתיכךירחא

׃הוהירחבירשאםוקמהלאתאבואשתךירדנוךלויהי

ךיהלאהוהיחבזמלעםדהורשבהךיתלעתישעו27

׃לכאתרשבהוךיהלאהוהיחבזמלעךפשיךיחבזםדו

ךוצמיכנארשאהלאהםירבדהלכתאתעמשורמש28

בוטההשעתיכםלועדעךירחאךינבלוךלבטייןעמל

תאךיהלאהוהיתירכייכ29׃ךיהלאהוהייניעברשיהו

תשריוךינפמםתואתשרלהמשאבהתארשאםיוגה

םהירחאשקנתןפךלרמשה30׃םצראבתבשיוםתא

הכיארמאלםהיהלאלשרדתןפוךינפמםדמשהירחא

31׃ינאםגןכהשעאוםהיהלאתאהלאהםיוגהודבעי

רשאהוהיתבעותלכיכךיהלאהוהילןכהשעתאל

ופרשיםהיתנבתאוםהינבתאםגיכםהיהלאלושעאנש

םכתאהוצמיכנארשארבדהלכתא32׃םהיהלאלשאב

׃ונממערגתאלווילעףסתאלתושעלורמשתותא

ךילאןתנוםולחםלחואאיבנךברקבםוקייכ13

ךילארבדרשאתפומהותואהאבו2׃תפומואתוא

םתעדיאלרשאםירחאםיהלאירחאהכלנרמאל
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לאואאוההאיבנהירבדלאעמשתאל3׃םדבענו

תעדלםכתאםכיהלאהוהיהסנמיכאוההםולחהםלוח

לכבוםכבבללכבםכיהלאהוהיתאםיבהאםכשיה

תאוואריתותאווכלתםכיהלאהוהיירחא4׃םכשפנ

׃ןוקבדתובוודבעתותאוועמשתולקבוורמשתויתוצמ

הרסרבדיכתמויאוההםולחהםלחואאוההאיבנהו5

ךדפהוםירצמץראמםכתאאיצומהםכיהלאהוהילע

ךיהלאהוהיךוצרשאךרדהןמךחידהלםידבעתיבמ

ןבךיחאךתיסייכ6׃ךברקמערהתרעבוהבתכלל

ךשפנכרשאךערואךקיחתשאואךתבואךנבואךמא

אלרשאםירחאםיהלאהדבענוהכלנרמאלרתסב

םכיתביבסרשאםימעהיהלאמ7׃ךיתבאוהתאתעדי

הצקדעוץראההצקמךממםיקחרהואךילאםיברקה

ךניעסוחתאלווילאעמשתאלוולהבאתאל8׃ץראה

ונגרהתגרהיכ9׃וילעהסכתאלולמחתאלווילע

׃הנרחאבםעהלכדיוותימהלהנושארבובהיהתךדי

הוהילעמךחידהלשקביכתמוםינבאבותלקסו10

לכו11׃םידבעתיבמםירצמץראמךאיצומהךיהלא

הזהערהרבדכתושעלופסויאלוןואריוועמשילארשי

ןתנךיהלאהוהירשאךירעתחאבעמשתיכ12׃ךברקב

ךברקמלעילבינבםישנאואצי13׃רמאלםשתבשלךל

םיהלאהדבענוהכלנרמאלםריעיבשיתאוחידיו

בטיהתלאשותרקחותשרדו14׃םתעדיאלרשאםירחא

׃ךברקבתאזההבעותההתשענרבדהןוכנתמאהנהו

םרחהברחיפלאוההריעהיבשיתאהכתהכה15

תאו16׃ברחיפלהתמהבתאוהברשאלכתאוהתא

ריעהתאשאבתפרשוהבחרךותלאץבקתהללשלכ

אלםלועלתהתיהוךיהלאהוהיללילכהללשלכתאו

ןעמלםרחהןמהמואמךדיבקבדיאלו17׃דועהנבת

ךברהוךמחרוםימחרךלןתנוופאןורחמהוהיבושי

ךיהלאהוהילוקבעמשתיכ18׃ךיתבאלעבשנרשאכ

תושעלםויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתארמשל

׃ךיהלאהוהייניעברשיה

ומישתאלוודדגתתאלםכיהלאהוהילםתאםינב14

הוהילהתאשודקםעיכ2׃תמלםכיניעןיבהחרק

םימעהלכמהלגסםעלולתויהלהוהירחבךבוךיהלא

תאז4׃הבעותלכלכאתאל3׃המדאהינפלערשא

ליא5׃םיזעהשוםיבשכהשרושולכאתרשאהמהבה

תסרפמהמהבלכו6׃רמזוואתוןשידווקאורומחיויבצו

התאהמהבבהרגתלעמתוסרפיתשעסשתעסשוהסרפ

יסירפממוהרגהילעממולכאתאלהזתאךא7׃ולכאת

יכןפשהתאותבנראהתאולמגהתאהעוסשההסרפה

׃םכלםהםיאמטוסירפהאלהסרפוהמההרגהלעמ

אוהאמטהרגאלואוההסרפסירפמיכריזחהתאו8

הזתא9׃ועגתאלםתלבנבוולכאתאלםרשבמםכל

תשקשקוריפנסולרשאלכםימברשאלכמולכאת

ולכאתאלתשקשקוריפנסולןיארשאלכו10׃ולכאת

רשאהזו12׃ולכאתהרהטרופצלכ11׃םכלאוהאמט

תאוהארהו13׃הינזעהוסרפהורשנהםהמולכאתאל

תבתאו15׃ונימלברעלכתאו14׃הנימלהידהוהיאה

תא16׃והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאוהנעיה

תאוהמחרהתאותאקהו17׃תמשנתהוףושניהתאוסוכה

׃ףלטעהותפיכודהוהנימלהפנאהוהדיסחהו18׃ךלשה

לכ20׃ולכאיאלםכלאוהאמטףועהץרשלכו19

רשארגלהלבנלכולכאתאל21׃ולכאתרוהטףוע

התאשודקםעיכירכנלרכמואהלכאוהננתתךירעשב

רשעתרשע22׃ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהיל

תלכאו23׃הנשהנשהדשהאציהךערזתאובתלכתא

םשומשןכשלרחבירשאםוקמבךיהלאהוהיינפל

ןעמלךנאצוךרקבתרכבוךרהציוךשריתךנגדרשעמ

הברייכו24׃םימיהלכךיהלאהוהיתאהארילדמלת

םוקמהךממקחרייכותאשלכותאליכךרדהךממ

הוהיךכרבייכםשומשםושלךיהלאהוהירחבירשא

לאתכלהוךדיבףסכהתרצוףסכבהתתנו25׃ךיהלא

ףסכההתתנו26׃ובךיהלאהוהירחבירשאםוקמה

לכבורכשבוןייבוןאצבורקבבךשפנהואתרשאלכב

תחמשוךיהלאהוהיינפלםשתלכאוךשפנךלאשתרשא

ןיאיכונבזעתאלךירעשברשאיולהו27׃ךתיבוהתא

לכתאאיצותםינששלשהצקמ28׃ךמעהלחנוקלחול

אבו29׃ךירעשבתחנהואוהההנשבךתאובתרשעמ

הנמלאהוםותיהורגהוךמעהלחנוקלחולןיאיכיולה

ךיהלאהוהיךכרביןעמלועבשוולכאוךירעשברשא

׃השעתרשאךדיהשעמלכב
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הטמשהרבדהזו2׃הטמשהשעתםינשעבשץקמ15

תאשגיאלוהערבהשירשאודיהשמלעבלכטומש

שגתירכנהתא3׃הוהילהטמשארקיכויחאתאווהער

היהיאליכספא4׃ךדיטמשתךיחאתאךלהיהירשאו

ךיהלאהוהירשאץראבהוהיךכרביךרביכןויבאךב

לוקבעמשתעומשםאקר5׃התשרלהלחנךלןתנ

רשאתאזההוצמהלכתאתושעלרמשלךיהלאהוהי

רבדרשאכךכרבךיהלאהוהייכ6׃םויהךוצמיכנא

םיוגבתלשמוטבעתאלהתאוםיברםיוגתטבעהוךל

ךיחאדחאמןויבאךבהיהייכ7׃ולשמיאלךבוםיבר

אלךלןתנךיהלאהוהירשאךצראבךירעשדחאב

8׃ןויבאהךיחאמךדיתאץפקתאלוךבבלתאץמאת

ורסחמידונטיבעתטבעהוולךדיתאחתפתחתפיכ

ךבבלםערבדהיהיןפךלרמשה9׃ולרסחירשא

הערוהטמשהתנשעבשהתנשהברקרמאללעילב

הוהילאךילעארקוולןתתאלוןויבאהךיחאבךניע

ולךתתבךבבלעריאלוולןתתןותנ10׃אטחךבהיהו

ךשעמלכבךיהלאהוהיךכרביהזהרבדהללגביכ

ץראהברקמןויבאלדחיאליכ11׃ךדיחלשמלכבו

ךיחאלךדיתאחתפתחתפרמאלךוצמיכנאןכלע

ירבעהךיחאךלרכמייכ12׃ךצראבךניבאלוךינעל

ונחלשתתעיבשההנשבוםינשששךדבעוהירבעהוא

ונחלשתאלךמעמישפחונחלשתיכו13׃ךמעמישפח

רשאךבקימוךנרגמוךנאצמולקינעתקינעה14׃םקיר

תייהדבעיכתרכזו15׃ולןתתךיהלאהוהיךכרב

ךוצמיכנאןכלעךיהלאהוהיךדפיוםירצמץראב

אצאאלךילארמאייכהיהו16׃םויההזהרבדהתא

תחקלו17׃ךמעולבוטיכךתיבתאוךבהאיכךמעמ

םלועדבעךלהיהותלדבוונזאבהתתנועצרמהתא

ךחלשבךניעבהשקיאל18׃ןכהשעתךתמאלףאו

םינשששךדבעריכשרכשהנשמיכךמעמישפחותא

רוכבהלכ19׃השעתרשאלכבךיהלאהוהיךכרבו

ךיהלאהוהילשידקתרכזהךנאצבוךרקבבדלוירשא

ינפל20׃ךנאצרוכבזגתאלוךרושרכבבדבעתאל

הוהירחבירשאםוקמבהנשבהנשונלכאתךיהלאהוהי

ערםומלכרועואחספםומובהיהייכו21׃ךתיבוהתא

אמטהונלכאתךירעשב22׃ךיהלאהוהילונחבזתאל

לעלכאתאלומדתאקר23׃ליאכויבצכודחירוהטהו

׃םימכונכפשתץראה

ךיהלאהוהילחספתישעוביבאהשדחתארומש16

׃הלילםירצממךיהלאהוהיךאיצוהביבאהשדחביכ

רשאםוקמברקבוןאצךיהלאהוהילחספתחבזו2

תעבשץמחוילעלכאתאל3׃םשומשןכשלהוהירחבי

ץראמתאציןוזפחביכינעםחלתוצמוילעלכאתםימי

לכםירצמץראמךתאצםויתארכזתןעמלםירצמ

םימיתעבשךלבגלכבראשךלהאריאלו4׃ךייחימי

ןושארהםויבברעבחבזתרשארשבהןמןיליאלו

רשאךירעשדחאבחספהתאחבזללכותאל5׃רקבל

רחבירשאםוקמהלאםאיכ6׃ךלןתנךיהלאהוהי

ברעבחספהתאחבזתםשומשןכשלךיהלאהוהי

תלכאותלשבו7׃םירצממךתאצדעומשמשהאובכ

תכלהורקבבתינפוובךיהלאהוהירחבירשאםוקמב

תרצעיעיבשהםויבותוצמלכאתםימיתשש8׃ךילהאל

רפסתתעבשהעבש9׃הכאלמהשעתאלךיהלאהוהיל

׃תועבשהעבשרפסללחתהמקבשמרחלחהמךל

ךדיתבדנתסמךיהלאהוהילתועבשגחתישעו10

ינפלתחמשו11׃ךיהלאהוהיךכרבירשאכןתתרשא

רשאיולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאךיהלאהוהי

םוקמבךברקברשאהנמלאהוםותיהורגהוךירעשב

יכתרכזו12׃םשומשןכשלךיהלאהוהירחבירשא

13׃הלאהםיקחהתאתישעותרמשוםירצמבתייהדבע

׃ךבקימוךנרגמךפסאבםימיתעבשךלהשעתתכסהגח

יולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאךגחבתחמשו14

םימיתעבש15׃ךירעשברשאהנמלאהוםותיהורגהו

ךכרבייכהוהירחבירשאםוקמבךיהלאהוהילגחת

תייהוךידיהשעמלכבוךתאובתלכבךיהלאהוהי

תאךרוכזלכהאריהנשבםימעפשולש16׃חמשךא

גחבותוצמהגחברחבירשאםוקמבךיהלאהוהיינפ

17׃םקירהוהיינפתאהאריאלותוכסהגחבותועבשה

18׃ךלןתנרשאךיהלאהוהיתכרבכודיתנתמכשיא

ךיהלאהוהירשאךירעשלכבךלןתתםירטשוםיטפש

אל19׃קדצטפשמםעהתאוטפשוךיטבשלךלןתנ

דחשהיכדחשחקתאלוםינפריכתאלטפשמהטת

קדצקדצ20׃םקידצירבדףלסיוםימכחיניערועי
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ךיהלאהוהירשאץראהתאתשריוהיחתןעמלףדרת

הוהיחבזמלצאץעלכהרשאךלעטתאל21׃ךלןתנ

רשאהבצמךלםיקתאלו22׃ךלהשעתרשאךיהלא

׃ךיהלאהוהיאנש

ובהיהירשאהשורושךיהלאהוהילחבזתאל17

יכ2׃אוהךיהלאהוהיתבעותיכעררבדלכםומ

ךלןתנךיהלאהוהירשאךירעשדחאבךברקבאצמי

ךיהלאהוהייניעבערהתאהשעירשאהשאואשיא

וחתשיוםירחאםיהלאדבעיוךליו3׃ותירברבעל

אלרשאםימשהאבצלכלואחרילואשמשלוםהל

ןוכנתמאהנהובטיהתשרדותעמשוךלדגהו4׃יתיוצ

תאתאצוהו5׃לארשיבתאזההבעותההתשענרבדה

רבדהתאושערשאאוהההשאהתאואאוההשיאה

םתלקסוהשאהתאואשיאהתאךירעשלאהזהערה

תמויםידעהשלשואםידעםינשיפלע6׃ותמוםינבאב

ובהיהתםידעהדי7׃דחאדעיפלעתמויאלתמה

ערהתרעבוהנרחאבםעהלכדיוותימהלהנשארב

םדלםדןיבטפשמלרבדךממאלפייכ8׃ךברקמ

תמקוךירעשבתבירירבדעגנלעגנןיבוןידלןידןיב

תאבו9׃ובךיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאתילעו

םההםימיבהיהירשאטפשהלאוםיולהםינהכהלא

יפלעתישעו10׃טפשמהרבדתאךלודיגהותשרדו

הוהירחבירשאאוההםוקמהןמךלודיגירשארבדה

רשאהרותהיפלע11׃ךורוירשאלככתושעלתרמשו

רוסתאלהשעתךלורמאירשאטפשמהלעוךורוי

רשאשיאהו12׃לאמשוןימיךלודיגירשארבדהןמ

תאםשתרשלדמעהןהכהלאעמשיתלבלןודזבהשעי

ערהתרעבואוההשיאהתמוטפשהלאואךיהלאהוהי

14׃דועןודיזיאלוואריוועמשיםעהלכו13׃לארשימ

התשריוךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאבתיכ

רשאםיוגהלככךלמילעהמישאתרמאוהבהתבשיו

הוהירחבירשאךלמךילעםישתםוש15׃יתביבס

תתללכותאלךלמךילעםישתךיחאברקמובךיהלא

ולהבריאלקר16׃אוהךיחאאלרשאירכנשיאךילע

סוסתוברהןעמלהמירצמםעהתאבישיאלוםיסוס

17׃דועהזהךרדבבושלןופסתאלםכלרמאהוהיו

הבריאלבהזוףסכוובבלרוסיאלוםישנולהבריאלו

תאולבתכוותכלממאסכלעותבשכהיהו18׃דאמול

19׃םיולהםינהכהינפלמרפסלעתאזההרותההנשמ

הארילדמליןעמלוייחימילכובארקוומעהתיהו

תאותאזההרותהירבדלכתארמשלויהלאהוהיתא

ויחאמובבלםוריתלבל20׃םתשעלהלאהםיקחה

םימיךיראיןעמללואמשוןימיהוצמהןמרוסיתלבלו

׃לארשיברקבוינבואוהותכלממלע

הלחנוקלחיולטבשלכםיולהםינהכלהיהיאל18

היהיאלהלחנו2׃ןולכאיותלחנוהוהיישאלארשיםע

הזו3׃ולרבדרשאכותלחנאוההוהיויחאברקבול

רושםאחבזהיחבזתאמםעהתאמםינהכהטפשמהיהי

תישאר4׃הבקהוםייחלהוערזהןהכלןתנוהשםא

וביכ5׃ולןתתךנאצזגתישארוךרהציוךשריתךנגד

הוהיםשבתרשלדמעלךיטבשלכמךיהלאהוהירחב

לכמךירעשדחאמיולהאבייכו6׃םימיהלכוינבואוה

םוקמהלאושפנתואלכבאבוםשרגאוהרשאלארשי

ויחאלככויהלאהוהיםשבתרשו7׃הוהירחבירשא

ולכאיקלחכקלח8׃הוהיינפלםשםידמעהםיולה

רשאץראהלאאבהתאיכ9׃תובאהלעוירכממדבל

םיוגהתבעותכתושעלדמלתאלךלןתנךיהלאהוהי

םימסקםסקשאבותבוונבריבעמךבאצמיאל10׃םהה

ינעדיובואלאשורבחרבחו11׃ףשכמושחנמוןנועמ

הלאהשעלכהוהיתבעותיכ12׃םיתמהלאשרדו

׃ךינפמםתואשירומךיהלאהוהיהלאהתבעותהללגבו

רשאהלאהםיוגהיכ14׃ךיהלאהוהיםעהיהתםימת13

אלהתאוועמשיםימסקלאוםיננעמלאםתואשרויהתא

ינמכךיחאמךברקמאיבנ15׃ךיהלאהוהיךלןתנןכ

תלאשרשאלככ16׃ןועמשתוילאךיהלאהוהיךלםיקי

ףסאאלרמאללהקהםויבברחבךיהלאהוהיםעמ

אלתאזההלדגהשאהתאויהלאהוהילוקתאעמשל

רשאוביטיהילאהוהירמאיו17׃תומאאלודועהארא

יתתנוךומכםהיחאברקמםהלםיקאאיבנ18׃ורבד

היהו19׃ונוצארשאלכתאםהילארבדוויפבירבד

יכנאימשברבדירשאירבדלאעמשיאלרשאשיאה

ימשברבדרבדלדיזירשאאיבנהךא20׃ומעמשרדא

םיהלאםשברבדירשאורבדלויתיוצאלרשאתא

הכיאךבבלברמאתיכו21׃אוההאיבנהתמוםירחא
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רבדירשא22׃הוהיורבדאלרשארבדהתאעדנ

רבדהאוהאוביאלורבדההיהיאלוהוהיםשבאיבנה

׃ונממרוגתאלאיבנהורבדןודזבהוהיורבדאלרשא

ךיהלאהוהירשאםיוגהתאךיהלאהוהיתירכייכ19

2׃םהיתבבוםהירעבתבשיוםתשריוםצראתאךלןתנ

ךיהלאהוהירשאךצראךותבךללידבתםירעשולש

לובגתאתשלשוךרדהךלןיכת3׃התשרלךלןתנ

לכהמשסונלהיהוךיהלאהוהיךליחנירשאךצרא

תאהכירשאיחוהמשסונירשאחצרהרבדהזו4׃חצר

רשאו5׃םשלשלמתמולאנשאלאוהותעדילבבוהער

תרכלןזרגבודיהחדנוםיצעבטחלרעיבוהערתאאבי

סוניאוהתמווהערתאאצמוץעהןמלזרבהלשנוץעה

ירחאםדהלאגףדריןפ6׃יחוהלאהםירעהתחאלא

שפנוהכהוךרדההברייכוגישהוובבלםחייכחצרה

׃םושלשלומתמולאוהאנשאליכתומטפשמןיאולו

8׃ךללידבתםירעשלשרמאלךוצמיכנאןכלע7

ךיתבאלעבשנרשאכךלבגתאךיהלאהוהיביחריםאו

יכ9׃ךיתבאלתתלרבדרשאץראהלכתאךלןתנו

ךוצמיכנארשאהתשעלתאזההוצמהלכתארמשת

םימיהלכויכרדבתכללוךיהלאהוהיתאהבהאלםויה

אלו10׃הלאהשלשהלעםירעשלשדועךלתפסיו

ךלןתנךיהלאהוהירשאךצראברקביקנםדךפשי

והערלאנששיאהיהייכו11׃םימדךילעהיהוהלחנ

םירעהתחאלאסנותמושפנוהכהווילעםקוולבראו

דיבותאונתנוםשמותאוחקלווריעינקזוחלשו12׃לאה

יקנהםדתרעבווילעךניעסוחתאל13׃תמוםדהלאג

ולבגרשאךערלובגגיסתאל14׃ךלבוטולארשימ

ךיהלאהוהירשאץראבלחנתרשאךתלחנבםינשאר

ןועלכלשיאבדחאדעםוקיאל15׃התשרלךלןתנ

ואםידעינשיפלעאטחירשאאטחלכבתאטחלכלו

שיאבסמחדעםוקייכ16׃רבדםוקיםידעהשלשיפלע

בירהםהלרשאםישנאהינשודמעו17׃הרסובתונעל

םימיבויהירשאםיטפשהוםינהכהינפלהוהיינפל

רקשדעהרקשדעהנהובטיהםיטפשהושרדו18׃םהה

ויחאלתושעלםמזרשאכולםתישעו19׃ויחאבהנע

אלוואריוועמשיםיראשנהו20׃ךברקמערהתרעבו

סוחתאלו21׃ךברקבהזהערהרבדכדועתושעלופסי

׃לגרבלגרדיבדיןשבןשןיעבןיעשפנבשפנךניע

םעבכרוסוסתיארוךיביאלעהמחלמלאצתיכ20

ךלעמהךמעךיהלאהוהייכםהמאריתאלךממבר

ןהכהשגנוהמחלמהלאםכברקכהיהו2׃םירצמץראמ

םיברקםתאלארשיעמשםהלארמאו3׃םעהלארבדו

ואריתלאםכבבלךרילאםכיביאלעהמחלמלםויה

םכיהלאהוהייכ4׃םהינפמוצרעתלאווזפחתלאו

׃םכתאעישוהלםכיביאםעםכלםחלהלםכמעךלהה

הנברשאשיאהימרמאלםעהלאםירטשהורבדו5

המחלמבתומיןפותיבלבשיוךליוכנחאלושדחתיב

וללחאלוםרכעטנרשאשיאהימו6׃ונכנחירחאשיאו

7׃ונללחירחאשיאוהמחלמבתומיןפותיבלבשיוךלי

ותיבלבשיוךליהחקלאלוהשאשרארשאשיאהימו

םירטשהופסיו8׃הנחקירחאשיאוהמחלמבתומיןפ

ךליבבלהךרואריהשיאהימורמאוםעהלארבדל

היהו9׃ובבלכויחאבבלתאסמיאלוותיבלבשיו

תואבצירשודקפוםעהלארבדלםירטשהתלככ

תארקוהילעםחלהלריעלאברקתיכ10׃םעהשארב

היהוךלהחתפוךנעתםולשםאהיהו11׃םולשלהילא

אלםאו12׃ךודבעוסמלךלויהיהבאצמנהםעהלכ

הנתנו13׃הילעתרצוהמחלמךמעהתשעוךמעםילשת

14׃ברחיפלהרוכזלכתאתיכהוךדיבךיהלאהוהי

לכריעבהיהירשאלכוהמהבהוףטהוםישנהקר

הוהיןתנרשאךיביאללשתאתלכאוךלזבתהללש

דאמךממתקחרהםירעהלכלהשעתןכ15׃ךלךיהלא

םימעהירעמקר16׃הנההלאהםיוגהירעמאלרשא

לכהיחתאלהלחנךלןתנךיהלאהוהירשאהלאה

ינענכהירמאהויתחהםמירחתםרחהיכ17׃המשנ

ןעמל18׃ךיהלאהוהיךוצרשאכיסוביהויוחהיזרפהו

ושערשאםתבעותלככתושעלםכתאודמליאלרשא

ריעלארוצתיכ19׃םכיהלאהוהילםתאטחוםהיהלאל

הצעתאתיחשתאלהשפתלהילעםחלהלםיברםימי

םדאהיכתרכתאלותאולכאתונממיכןזרגוילעחדנל

יכעדתרשאץעקר20׃רוצמבךינפמאבלהדשהץע

לערוצמתינבותרכותיחשתותאאוהלכאמץעאל

׃התדרדעהמחלמךמעהשעאוהרשאריעה
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ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאבללחאצמייכ21

ךינקזואציו2׃והכהימעדונאלהדשבלפנהתשרל

היהו3׃ללחהתביבסרשאםירעהלאודדמוךיטפשו

תלגעאוההריעהינקזוחקלוללחהלאהברקהריעה

ודרוהו4׃לעבהכשמאלרשאהבדבעאלרשארקב

דבעיאלרשאןתיאלחנלאהלגעהתאאוההריעהינקז

םינהכהושגנו5׃לחנבהלגעהתאםשופרעוערזיאלווב

םשבךרבלוותרשלךיהלאהוהירחבםביכיולינב

ריעהינקזלכו6׃עגנלכובירלכהיהיםהיפלעוהוהי

הלגעהלעםהידיתאוצחריללחהלאםיברקהאוהה

םדהתאהכפשאלונידיורמאוונעו7׃לחנבהפורעה

תידפרשאלארשיךמעלרפכ8׃ואראלוניניעוהזה

םהלרפכנולארשיךמעברקביקנםדןתתלאוהוהי

רשיההשעתיכךברקמיקנהםדהרעבתהתאו9׃םדה

הוהיונתנוךיביאלעהמחלמלאצתיכ10׃הוהייניעב

תפיתשאהיבשבתיארו11׃ויבשתיבשוךדיבךיהלא

ךותלאהתאבהו12׃השאלךלתחקלוהבתקשחוראת

הריסהו13׃הינרפצתאהתשעוהשארתאהחלגוךתיב

היבאתאהתכבוךתיבבהבשיוהילעמהיבשתלמשתא

התיהוהתלעבוהילאאובתןכרחאוםימיחריהמאתאו

השפנלהתחלשוהבתצפחאלםאהיהו14׃השאלךל

רשאתחתהברמעתתאלףסכבהנרכמתאלרכמו

הבוהאתחאהםישניתששיאלןייהתיכ15׃התינע

היהוהאונשהוהבוהאהםינבולודליוהאונשתחאהו

תאוינבתאוליחנהםויבהיהו16׃האינשלרוכבהןבה

ינפלעהבוהאהןבתארכבללכויאלולהיהירשא

ריכיהאונשהןברכבהתאיכ17׃רכבההאונשהןב

ונאתישאראוהיכולאצמירשאלכבםינשיפולתתל

הרומוררוסןבשיאלהיהייכ18׃הרכבהטפשמול

עמשיאלוותאורסיוומאלוקבוויבאלוקבעמשונניא

ינקזלאותאואיצוהוומאוויבאובושפתו19׃םהילא

הזוננבוריעינקזלאורמאו20׃ומקמרעשלאווריע

והמגרו21׃אבסוללוזונלקבעמשונניאהרמוררוס

לכוךברקמערהתרעבותמוםינבאבוריעישנאלכ

תומטפשמאטחשיאבהיהייכו22׃ואריוועמשילארשי

יכץעהלעותלבנןילתאל23׃ץעלעותאתילתותמוהו

אלויולתםיהלאתללקיכאוההםויבונרבקתרובק

׃הלחנךלןתנךיהלאהוהירשאךתמדאתאאמטת

םיחדנוישתאואךיחארושתאהארתאל22

בורקאלםאו2׃ךיחאלםבישתבשהםהמתמלעתהו

ךמעהיהוךתיבךותלאותפסאוותעדיאלוךילאךיחא

ןכוורמחלהשעתןכו3׃ולותבשהוותאךיחאשרדדע

דבאתרשאךיחאתדבאלכלהשעתןכוותלמשלהשעת

רומחתאהארתאל4׃םלעתהללכותאלהתאצמוונממ

םיקתםקהםהמתמלעתהוךרדבםילפנורושואךיחא

תלמשרבגשבליאלוהשאלערבגילכהיהיאל5׃ומע

ארקייכ6׃הלאהשעלכךיהלאהוהיתבעותיכהשא

ואםיחרפאץראהלעואץעלכבךרדבךינפלרופצןק

אלםיציבהלעואםיחרפאהלעתצברםאהוםיציב

םינבהתאוםאהתאחלשתחלש7׃םינבהלעםאהחקת

תיבהנבתיכ8׃םימיתכראהוךלבטייןעמלךלחקת

לפייכךתיבבםימדםישתאלוךגגלהקעמתישעושדח

האלמהשדקתןפםיאלכךמרכערזתאל9׃ונממלפנה

רושבשרחתאל10׃םרכהתאובתוערזתרשאערזה

׃ודחיםיתשפורמצזנטעששבלתאל11׃ודחירמחבו

הסכתרשאךתוסכתופנכעבראלעךלהשעתםילדג12

הלםשו14׃האנשוהילאאבוהשאשיאחקייכ13׃הב

השאהתארמאוערםשהילעאיצוהוםירבדתלילע

15׃םילותבהליתאצמאלוהילאברקאויתחקלתאזה

ינקזלארענהילותבתאואיצוהוהמאורענהיבאחקלו

יתבתאםינקזהלארענהיבארמאו16׃הרעשהריעה

תלילעםשאוההנהו17׃האנשיוהשאלהזהשיאליתתנ

ילותבהלאוםילותבךתבליתאצמאלרמאלםירבד

ריעהינקזוחקלו18׃ריעהינקזינפלהלמשהושרפויתב

ונתנוףסכהאמותאושנעו19׃ותאורסיושיאהתאאוהה

ולולארשיתלותבלעערםשאיצוהיכהרענהיבאל

היהתמאםאו20׃וימילכהחלשללכויאלהשאלהיהת

תאואיצוהו21׃רענלםילותבואצמנאלהזהרבדה

םינבאבהריעישנאהולקסוהיבאתיבחתפלארענה

תרעבוהיבאתיבתונזללארשיבהלבנהתשעיכהתמו

לעבתלעבהשאםעבכששיאאצמייכ22׃ךברקמערה

תרעבוהשאהוהשאהםעבכשהשיאהםהינשםגותמו

שיאלהשראמהלותברענהיהייכ23׃לארשימערה

םהינשתאםתאצוהו24׃המעבכשוריעבשיאהאצמו

תאותמוםינבאבםתאםתלקסואוההריעהרעשלא

רבדלעשיאהתאוריעבהקעצאלרשארבדלערענה
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םאו25׃ךברקמערהתרעבווהערתשאתאהנערשא

שיאההבקיזחהוהשראמהרענהתאשיאהאצמיהדשב

רענלו26׃ודבלהמעבכשרשאשיאהתמוהמעבכשו

שיאםוקירשאכיכתומאטחרענלןיארבדהשעתאל

האצמהדשביכ27׃הזהרבדהןכשפנוחצרווהערלע

שיאאצמייכ28׃הלעישומןיאוהשראמהרענההקעצ

׃ואצמנוהמעבכשוהשפתוהשראאלרשאהלותברענ

ולוףסכםישמחרענהיבאלהמעבכשהשיאהןתנו29

30׃וימילכהחלשלכויאלהנערשאתחתהשאלהיהת

׃ויבאףנכהלגיאלוויבאתשאתאשיאחקיאל

2׃הוהילהקבהכפשתורכואכדעוצפאביאל23

ולאביאלירישערודםגהוהילהקברזממאביאל

רודםגהוהילהקביבאומוינומעאביאל3׃הוהילהקב

רבדלע4׃םלועדעהוהילהקבםהלאביאלירישע

םכתאצבךרדבםימבוםחלבםכתאומדקאלרשא

רותפמרועבןבםעלבתאךילערכשרשאוםירצממ

עמשלךיהלאהוהיהבאאלו5׃ךללקלםירהנםרא

הכרבלהללקהתאךלךיהלאהוהיךפהיוםעלבלא

לכםתבטוםמלששרדתאל6׃ךיהלאהוהיךבהאיכ

בעתתאלאוהךיחאיכימדאבעתתאל7׃םלועלךימי

רודםהלודלוירשאםינב8׃וצראבתייהרגיכירצמ

ךיביאלעהנחמאצתיכ9׃הוהילהקבםהלאביישילש

אלרשאשיאךבהיהייכ10׃עררבדלכמתרמשנו

אביאלהנחמלץוחמלאאציוהלילהרקמרוהטהיהי

אבכוםימבץחריברעתונפלהיהו11׃הנחמהךותלא

ץוחמךלהיהתדיו12׃הנחמהךותלאאבישמשה

ךנזאלעךלהיהתדתיו13׃ץוחהמשתאציוהנחמל

׃ךתאצתאתיסכותבשוהבהתרפחוץוחךתבשבהיהו

תתלוךליצהלךנחמברקבךלהתמךיהלאהוהייכ14

תורעךבהאריאלושודקךינחמהיהוךינפלךיביא

רשאוינדאלאדבעריגסתאל15׃ךירחאמבשורבד

םוקמבךברקבבשיךמע16׃וינדאםעמךילאלצני

אל17׃וננותאלולבוטבךירעשדחאברחבירשא

׃לארשיינבמשדקהיהיאלולארשיתונבמהשדקהיהת

ךיהלאהוהיתיבבלכריחמוהנוזןנתאאיבתאל18

אל19׃םהינשםגךיהלאהוהיתבעותיכרדנלכל

רשארבדלכךשנלכאךשנףסכךשנךיחאלךישת

ךכרביןעמלךישתאלךיחאלוךישתירכנל20׃ךשי

אבהתארשאץראהלעךדיחלשמלכבךיהלאהוהי

רחאתאלךיהלאהוהילרדנרדתיכ21׃התשרלהמש

ךבהיהוךמעמךיהלאהוהיונשרדישרדיכומלשל

אצומ23׃אטחךבהיהיאלרדנללדחתיכו22׃אטח

הבדנךיהלאהוהילתרדנרשאכתישעורמשתךיתפש

םיבנעתלכאוךערםרכבאבתיכ24׃ךיפבתרבדרשא

ךערתמקבאבתיכ25׃ןתתאלךילכלאוךעבשךשפנכ

׃ךערתמקלעףינתאלשמרחוךדיבתלילמתפטקו

ןחאצמתאלםאהיהוהלעבוהשאשיאחקייכ24

תתירכרפסהלבתכורבדתורעהבאצמיכויניעב

התיהוהכלהוותיבמהאציו2׃ותיבמהחלשוהדיבןתנו

רפסהלבתכוןורחאהשיאההאנשו3׃רחאשיאל

שיאהתומייכואותיבמהחלשוהדיבןתנותתירכ

ןושארההלעבלכויאל4׃השאלולהחקלרשאןורחאה

רשאירחאהשאלולתויהלהתחקלבושלהחלשרשא

ץראהתאאיטחתאלוהוהיינפלאוההבעותיכהאמטה

השאשיאחקייכ5׃הלחנךלןתנךיהלאהוהירשא

יקנרבדלכלוילערבעיאלואבצבאציאלהשדח

אל6׃חקלרשאותשאתאחמשותחאהנשותיבלהיהי

שיאאצמייכ7׃לבחאוהשפניכבכרוםיחרלבחי

תמוורכמווברמעתהולארשיינבמויחאמשפנבנג

תערצהעגנברמשה8׃ךברקמערהתרעבואוההבנגה

םינהכהםכתאורוירשאלככתושעלודאמרמשל

רשאתארוכז9׃תושעלורמשתםתיוצרשאכםיולה

10׃םירצממםכתאצבךרדבםירמלךיהלאהוהיהשע

טבעלותיבלאאבתאלהמואמתאשמךערבהשתיכ

איצויובהשנהתארשאשיאהודמעתץוחב11׃וטבע

בכשתאלאוהינעשיאםאו12׃הצוחהטובעהתאךילא

בכשושמשהאבכטובעהתאולבישתבשה13׃וטבעב

׃ךיהלאהוהיינפלהקדצהיהתךלוךכרבוותמלשב

רשאךרגמואךיחאמןויבאוינעריכשקשעתאל14

וילעאובתאלוורכשןתתומויב15׃ךירעשבךצראב

ארקיאלוושפנתאאשנאוהוילאואוהינעיכשמשה

לעתובאותמויאל16׃אטחךבהיהוהוהילאךילע

אל17׃ותמויואטחבשיאתובאלעותמויאלםינבוםינב

תרכזו18׃הנמלאדגבלבחתאלוםותירגטפשמהטת
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ןכלעםשמךיהלאהוהיךדפיוםירצמבתייהדבעיכ

ךריצקרצקתיכ19׃הזהרבדהתאתושעלךוצמיכנא

םותילרגלותחקלבושתאלהדשברמעתחכשוךדשב

השעמלכבךיהלאהוהיךכרביןעמלהיהיהנמלאלו

םותילרגלךירחאראפתאלךתיזטבחתיכ20׃ךידי

ךירחאללועתאלךמרכרצבתיכ21׃היהיהנמלאלו

תייהדבעיכתרכזו22׃היהיהנמלאלוםותילרגל

׃הזהרבדהתאתושעלךוצמיכנאןכלעםירצמץראב

םוטפשוטפשמהלאושגנוםישנאןיבבירהיהייכ25

ןבםאהיהו2׃עשרהתאועישרהוקידצהתאוקידצהו

ותעשרידכוינפלוהכהוטפשהוליפהועשרהתוכה

לעותכהלףיסיןפףיסיאלונכיםיעברא3׃רפסמב

רושםסחתאל4׃ךיניעלךיחאהלקנוהברהכמהלא

ןיאןבוםהמדחאתמוודחיםיחאובשייכ5׃ושידב

אביהמבירזשיאלהצוחהתמהתשאהיהתאלול

רשארוכבההיהו6׃המביוהשאלולהחקלוהילע

׃לארשימומשהחמיאלותמהויחאםשלעםוקידלת

ותמביהתלעוותמביתאתחקלשיאהץפחיאלםאו7

םשויחאלםיקהלימביןאמהרמאוםינקזהלאהרעשה

ורבדווריעינקזולוארקו8׃ימביהבאאללארשיב

ותמביהשגנו9׃התחקליתצפחאלרמאודמעווילא

וינפבהקריוולגרלעמולענהצלחוםינקזהיניעלוילא

תיבתאהנביאלרשאשיאלהשעיהככהרמאוהתנעו

יכ11׃לענהץולחתיבלארשיבומשארקנו10׃ויחא

ליצהלדחאהתשאהברקוויחאושיאודחיםישנאוצני

12׃וישבמבהקיזחהוהדיהחלשווהכמדימהשיאתא

ךסיכבךלהיהיאל13׃ךניעסוחתאלהפכתאהתצקו

הפיאךתיבבךלהיהיאל14׃הנטקוהלודגןבאוןבא

הפיאךלהיהיקדצוהמלשןבא15׃הנטקוהלודגהפיאו

המדאהלעךימיוכיראיןעמלךלהיהיקדצוהמלש

ךיהלאהוהיתבעותיכ16׃ךלןתנךיהלאהוהירשא

ךלהשערשאתארוכז17׃לועהשעלכהלאהשעלכ

ךרדבךרקרשא18׃םירצממםכתאצבךרדבקלמע

אריאלועגיוףיעהתאוךירחאםילשחנהלכךבבנזיו

ךיביאלכמךלךיהלאהוהיחינהבהיהו19׃םיהלא

התשרלהלחנךלןתנךיהלאהוהירשאץראבביבסמ

׃חכשתאלםימשהתחתמקלמערכזתאהחמת

ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאובתיכהיהו26

ירפלכתישארמתחקלו2׃הבתבשיוהתשריוהלחנ

ךלןתנךיהלאהוהירשאךצראמאיבתרשאהמדאה

ךיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאתכלהואנטבתמשו

םההםימיבהיהירשאןהכהלאתאבו3׃םשומשןכשל

לאיתאביכךיהלאהוהילםויהיתדגהוילאתרמאו

ןהכהחקלו4׃ונלתתלוניתבאלהוהיעבשנרשאץראה

תינעו5׃ךיהלאהוהיחבזמינפלוחינהוךדימאנטה

המירצמדריויבאדבאימראךיהלאהוהיינפלתרמאו

6׃ברוםוצעלודגיוגלםשיהיוטעמיתמבםשרגיו

7׃השקהדבעונילעונתיוונונעיוםירצמהונתאועריו

אריוונלקתאהוהיעמשיווניתבאיהלאהוהילאקעצנו

םירצממהוהיונאצויו8׃ונצחלתאוונלמעתאוונינעתא

׃םיתפמבותותאבולדגארמבוהיוטנערזבוהקזחדיב

ץראתאזהץראהתאונלןתיוהזהםוקמהלאונאביו9

ירפתישארתאיתאבההנההתעו10׃שבדובלחתבז

ךיהלאהוהיינפלותחנהוהוהיילהתתנרשאהמדאה

בוטהלכבתחמשו11׃ךיהלאהוהיינפלתיוחתשהו

רשארגהויולהוהתאךתיבלוךיהלאהוהיךלןתנרשא

ךתאובתרשעמלכתארשעלהלכתיכ12׃ךברקב

םותילרגליוללהתתנורשעמהתנשתשילשההנשב

הוהיינפלתרמאו13׃ועבשוךירעשבולכאוהנמלאלו

רגלויוללויתתנםגותיבהןמשדקהיתרעבךיהלא

יתרבעאלינתיוצרשאךתוצמלככהנמלאלוםותיל

אלוונממינאביתלכאאל14׃יתחכשאלוךיתוצממ

לוקביתעמשתמלונממיתתנאלואמטבונממיתרעב

ןועממהפיקשה15׃ינתיוצרשאלככיתישעיהלאהוהי

המדאהתאולארשיתאךמעתאךרבוםימשהןמךשדק

בלחתבזץראוניתבאלתעבשנרשאכונלהתתנרשא

תאתושעלךוצמךיהלאהוהיהזהםויה16׃שבדו

לכבםתואתישעותרמשוםיטפשמהתאוהלאהםיקחה

ךלתויהלםויהתרמאההוהיתא17׃ךשפנלכבוךבבל

ויטפשמוויתוצמוויקחרמשלוויכרדבתכללוםיהלאל

םעלולתויהלםויהךרימאההוהיו18׃ולקבעמשלו

ךתתלו19׃ויתוצמלכרמשלוךלרבדרשאכהלגס

תראפתלוםשלוהלהתלהשערשאםיוגהלכלעןוילע

׃רבדרשאכךיהלאהוהילשדקםעךתיהלו
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תארמשרמאלםעהתאלארשיינקזוהשמוציו27

םויבהיהו2׃םויהםכתאהוצמיכנארשאהוצמהלכ

ךיהלאהוהירשאץראהלאןדריהתאורבעתרשא

3׃דישבםתאתדשותולדגםינבאךלתמקהוךלןתנ

ןעמלךרבעבתאזההרותהירבדלכתאןהילעתבתכו

ץראךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאבתרשא

׃ךלךיתבאיהלאהוהירבדרשאכשבדובלחתבז

הלאהםינבאהתאומיקתןדריהתאםכרבעבהיהו4

םתואתדשולביערהבםויהםכתאהוצמיכנארשא

אלםינבאחבזמךיהלאהוהילחבזמםשתינבו5׃דישב

חבזמתאהנבתתומלשםינבא6׃לזרבםהילעףינת

תחבזו7׃ךיהלאהוהילתלועוילעתילעהוךיהלאהוהי

תבתכו8׃ךיהלאהוהיינפלתחמשוםשתלכאוםימלש

9׃בטיהראבתאזההרותהירבדלכתאםינבאהלע

תכסהרמאללארשילכלאםיולהםינהכהוהשמרבדיו

10׃ךיהלאהוהילםעלתייהנהזהםויהלארשיעמשו

ויקחתאוותוצמתאתישעוךיהלאהוהילוקבתעמשו

אוההםויבםעהתאהשמוציו11׃םויהךוצמיכנארשא

םיזרגרהלעםעהתאךרבלודמעיהלא12׃רמאל

ףסויורכששיוהדוהיויולוןועמשןדריהתאםכרבעב

ןבוארלביערהבהללקהלעודמעיהלאו13׃ןמינבו

לכלאורמאוםיולהונעו14׃ילתפנוןדןלובזורשאודג

לספהשעירשאשיאהרורא15׃םרלוקלארשישיא

לכונעורתסבםשושרחידיהשעמהוהיתבעותהכסמו

לכרמאוומאוויבאהלקמרורא16׃ןמאורמאוםעה

׃ןמאםעהלכרמאווהערלובגגיסמרורא17׃ןמאםעה

רורא19׃ןמאםעהלכרמאוךרדברועהגשמרורא18

20׃ןמאםעהלכרמאוהנמלאוםותירגטפשמהטמ

לכרמאוויבאףנכהלגיכויבאתשאםעבכשרורא

םעהלכרמאוהמהבלכםעבכשרורא21׃ןמאםעה

רמאוומאתבואויבאתבותחאםעבכשרורא22׃ןמא

םעהלכרמאוותנתחםעבכשרורא23׃ןמאםעהלכ

25׃ןמאםעהלכרמאורתסבוהערהכמרורא24׃ןמא

׃ןמאםעהלכרמאויקנםדשפנתוכהלדחשחקלרורא

תושעלתאזההרותהירבדתאםיקיאלרשארורא26

׃ןמאםעהלכרמאוםתוא

רמשלךיהלאהוהילוקבעמשתעומשםאהיהו28

ךנתנוםויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתאתושעל

לכךילעואבו2׃ץראהייוגלכלעןוילעךיהלאהוהי

׃ךיהלאהוהילוקבעמשתיכךגישהוהלאהתוכרבה

ירפךורב4׃הדשבהתאךורבוריעבהתאךורב3

תורתשעוךיפלארגשךתמהבירפוךתמדאירפוךנטב

ךאבבהתאךורב6׃ךתראשמוךאנטךורב5׃ךנאצ

ךילעםימקהךיביאתאהוהיןתי7׃ךתאצבהתאךורבו

םיכרדהעבשבוךילאואצידחאךרדבךינפלםיפגנ

לכבוךימסאבהכרבהתאךתאהוהיוצי8׃ךינפלוסוני

9׃ךלןתנךיהלאהוהירשאץראבךכרבוךדיחלשמ

תארמשתיכךלעבשנרשאכשודקםעלולהוהיךמיקי

ימעלכוארו10׃ויכרדבתכלהוךיהלאהוהיתוצמ

ךרתוהו11׃ךממואריוךילעארקנהוהיםשיכץראה

ךתמדאירפבוךתמהבירפבוךנטבירפבהבוטלהוהי

חתפי12׃ךלתתלךיתבאלהוהיעבשנרשאהמדאהלע

ךצרארטמתתלםימשהתאבוטהורצואתאךלהוהי

םיברםיוגתיולהוךדיהשעמלכתאךרבלוותעב

תייהובנזלאלושארלהוהיךנתנו13׃הולתאלהתאו

הוהיתוצמלאעמשתיכהטמלהיהתאלוהלעמלקר

אלו14׃תושעלורמשלםויהךוצמיכנארשאךיהלא

ןימיםויהםכתאהוצמיכנארשאםירבדהלכמרוסת

היהו15׃םדבעלםירחאםיהלאירחאתכלללואמשו

לכתאתושעלרמשלךיהלאהוהילוקבעמשתאלםא

לכךילעואבוםויהךוצמיכנארשאויתקחוויתוצמ

רוראוריעבהתארורא16׃ךוגישהוהלאהתוללקה

ירפרורא18׃ךתראשמוךאנטרורא17׃הדשבהתא

19׃ךנאצתורתשעוךיפלארגשךתמדאירפוךנטב

הוהיחלשי20׃ךתאצבהתארוראוךאבבהתארורא

חלשמלכבתרעגמהתאוהמוהמהתאהראמהתאךב

ערינפמרהמךדבאדעוךדמשהדעהשעתרשאךדי

דערבדהתאךבהוהיקבדי21׃ינתבזערשאךיללעמ

22׃התשרלהמשאבהתארשאהמדאהלעמךתאותלכ

ברחבורחרחבותקלדבותחדקבותפחשבהוהיהככי

רשאךימשויהו23׃ךדבאדעךופדרוןוקריבוןופדשבו

הוהיןתי24׃לזרבךיתחתרשאץראהותשחנךשארלע

דעךילעדריםימשהןמרפעוקבאךצרארטמתא

דחאךרדבךיביאינפלףגנהוהיךנתי25׃ךדמשה
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הועזלתייהווינפלסונתםיכרדהעבשבווילאאצת

לכללכאמלךתלבנהתיהו26׃ץראהתוכלממלכל

הוהיהככי27׃דירחמןיאוץראהתמהבלוםימשהףוע

לכותאלרשאסרחבוברגבוםילפעבוםירצמןיחשב

׃בבלןוהמתבוןורועבוןועגשבהוהיהככי28׃אפרהל

אלוהלפאברועהששמירשאכםירהצבששממתייהו29

ןיאוםימיהלכלוזגוקושעךאתייהוךיכרדתאחילצת

אלוהנבתתיבהנלגשירחאשיאושראתהשא30׃עישומ

ךיניעלחובטךרוש31׃ונללחתאלועטתםרכובבשת

ךנאצךלבושיאלוךינפלמלוזגךרמחונממלכאתאלו

םינתנךיתנבוךינב32׃עישומךלןיאוךיביאלתונתנ

ןיאוםויהלכםהילאתולכותוארךיניעורחאםעל

אלרשאםעלכאיךעיגילכוךתמדאירפ33׃ךדילאל

עגשמתייהו34׃םימיהלכץוצרוקושעקרתייהותעדי

לעערןיחשבהוהיהככי35׃הארתרשאךיניעהארממ

ךלגרףכמאפרהללכותאלרשאםיקשהלעוםיכרבה

םיקתרשאךכלמתאוךתאהוהיךלוי36׃ךדקדקדעו

םשתדבעוךיתבאוהתאתעדיאלרשאיוגלאךילע

הנינשלולשמלהמשלתייהו37׃ןבאוץעםירחאםיהלא

איצותברערז38׃המשהוהיךגהנירשאםימעהלכב

עטתםימרכ39׃הבראהונלסחייכףסאתטעמוהדשה

40׃תעלתהונלכאתיכרגאתאלוהתשתאלןייותדבעו

׃ךתיזלשייכךוסתאלןמשוךלובגלכבךלויהיםיתיז

לכ42׃יבשבוכלייכךלויהיאלודילותתונבוםינב41

ךברקברשארגה43׃לצלצהשרייךתמדאירפוךצע

אוה44׃הטמהטמדרתהתאוהלעמהלעמךילעהלעי

׃בנזלהיהתהתאושארלהיהיאוהונולתאלהתאוךולי

דעךוגישהוךופדרוהלאהתוללקהלכךילעואבו45

ויתוצמרמשלךיהלאהוהילוקבתעמשאליכךדמשה

ךערזבותפומלותואלךבויהו46׃ךוצרשאויתקחו

ךיהלאהוהיתאתדבעאלרשאתחת47׃םלועדע

ךיביאתאתדבעו48׃לכברמבבלבוטבוהחמשב

רסחבוםריעבואמצבובערבךבהוהיונחלשירשא

אשי49׃ךתאודימשהדעךראוצלעלזרבלעןתנולכ

רשנההאדירשאכץראההצקמקוחרמיוגךילעהוהי

אשיאלרשאםינפזעיוג50׃ונשלעמשתאלרשאיוג

ירפוךתמהבירפלכאו51׃ןחיאלרענוןקזלםינפ

שוריתןגדךלריאשיאלרשאךדמשהדעךתמדא

׃ךתאודיבאהדעךנאצתרתשעוךיפלארגשרהציו

תוהבגהךיתמחתדרדעךירעשלכבךלרצהו52

ךלרצהוךצראלכבןהבחטבהתארשאתורצבהו

53׃ךלךיהלאהוהיןתנרשאךצראלכבךירעשלכב

הוהיךלןתנרשאךיתנבוךינברשבךנטבירפתלכאו

שיאה54׃ךביאךלקיצירשאקוצמבורוצמבךיהלא

רתיבווקיחתשאבוויחאבוניעערתדאמגנעהוךבךרה

רשאוינברשבמםהמדחאלתתמ55׃ריתוירשאוינב

ךלקיצירשאקוצמבורוצמבלכולריאשהילבמלכאי

התסנאלרשאהגנעהוךבהכרה56׃ךירעשלכבךביא

שיאבהניעערתךרמוגנעתהמץראהלעגצההלגרףכ

הילגרןיבמתצויההתילשבו57׃התבבוהנבבוהקיח

רוצמברתסבלכרסחבםלכאתיכדלתרשאהינבבו

רמשתאלםא58׃ךירעשבךביאךלקיצירשאקוצמבו

הזהרפסבםיבותכהתאזההרותהירבדלכתאתושעל

׃ךיהלאהוהיתאהזהארונהודבכנהםשהתאהאריל

תולדגתוכמךערזתוכמתאוךתכמתאהוהיאלפהו59

לכתאךבבישהו60׃םינמאנוםיערםילחותונמאנו

לכםג61׃ךבוקבדוםהינפמתרגירשאםירצמהודמ

םלעיתאזההרותהרפסבבותכאלרשאהכמלכוילח

תחתטעמיתמבםתראשנו62׃ךדמשהדעךילעהוהי

לוקבתעמשאליכברלםימשהיבכוככםתייהרשא

ביטיהלםכילעהוהיששרשאכהיהו63׃ךיהלאהוהי

דיבאהלםכילעהוהישישיןכםכתאתוברהלוםכתא

התארשאהמדאהלעמםתחסנוםכתאדימשהלוםכתא

הצקמםימעהלכבהוהיךציפהו64׃התשרלהמשאב

רשאםירחאםיהלאםשתדבעוץראההצקדעוץראה

אלםההםיוגבו65׃ןבאוץעךיתבאוהתאתעדיאל

םשךלהוהיןתנוךלגרףכלחונמהיהיאלועיגרת

םיאלתךייחויהו66׃שפנןובאדוםיניעןוילכוזגרבל

67׃ךייחבןימאתאלוםמויוהלילתדחפודגנמךל

רקבןתיימרמאתברעבוברעןתיימרמאתרקבב

׃הארתרשאךיניעהארממודחפתרשאךבבלדחפמ

ךליתרמארשאךרדבתוינאבםירצמהוהיךבישהו68

םידבעלךיביאלםשםתרכמתהוהתארלדועףיסתאל

׃הנקןיאותוחפשלו
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תרכלהשמתאהוהיהוצרשאתירבהירבדהלא29

תרכרשאתירבהדבלמבאומץראבלארשיינבתא

םהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו2׃ברחבםתא

ץראבםכיניעלהוהיהשערשאלכתאםתיארםתא

תוסמה3׃וצראלכלווידבעלכלוהערפלםירצמ

׃םההםילדגהםיתפמהותתאהךיניעואררשאתלדגה

םינזאותוארלםיניעותעדלבלםכלהוהיןתנאלו4

הנשםיעבראםכתאךלואו5׃הזהםויהדעעמשל

התלבאלךלענוםכילעמםכיתמלשולבאלרבדמב

םתיתשאלרכשוןייוםתלכאאלםחל6׃ךלגרלעמ

םוקמהלאואבתו7׃םכיהלאהוהיינאיכועדתןעמל

ונתארקלןשבהךלמגועוןובשחךלמןחיסאציוהזה

ינבוארלהלחנלהנתנוםצראתאחקנו8׃םכנוהמחלמל

תירבהירבדתאםתרמשו9׃ישנמהטבשיצחלוידגלו

׃ןושעתרשאלכתאוליכשתןעמלםתאםתישעותאזה

םכישארםכיהלאהוהיינפלםכלכםויהםיבצנםתא10

םכפט11׃לארשישיאלכםכירטשוםכינקזםכיטבש

באשדעךיצעבטחמךינחמברקברשאךרגוםכישנ

רשאותלאבוךיהלאהוהיתירבבךרבעל12׃ךימימ

םויהךתאםיקהןעמל13׃םויהךמעתרכךיהלאהוהי

רשאכוךלרבדרשאכםיהלאלךלהיהיאוהוםעלול

םכתאאלו14׃בקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלעבשנ

׃תאזההלאהתאותאזהתירבהתאתרכיכנאםכדבל

וניהלאהוהיינפלםויהדמעונמעהפונשירשאתאיכ15

תאםתעדיםתאיכ16׃םויהונמעהפונניארשאתאו

םיוגהברקבונרבערשאתאוםירצמץראבונבשירשא

ץעםהיללגתאוםהיצוקשתאוארתו17׃םתרבערשא

השאואשיאםכבשיןפ18׃םהמערשאבהזוףסכןבאו

הוהיםעמםויההנפובבלרשאטבשואהחפשמוא

םכבשיןפםההםיוגהיהלאתאדבעלתכללוניהלא

הלאהירבדתאועמשבהיהו19׃הנעלושארהרפשרש

תוררשביכילהיהיםולשרמאלובבלבךרבתהותאזה

הבאיאל20׃האמצהתאהורהתופסןעמלךלאיבל

אוההשיאבותאנקוהוהיףאןשעיזאיכולחלסהוהי

תאהוהיהחמוהזהרפסבהבותכההלאהלכובהצברו

יטבשלכמהערלהוהיולידבהו21׃םימשהתחתמומש

׃הזההרותהרפסבהבותכהתירבהתולאלככלארשי

םכירחאמומוקירשאםכינבןורחאהרודהרמאו22

ץראהתוכמתאוארוהקוחרץראמאבירשאירכנהו

חלמותירפג23׃הבהוהיהלחרשאהיאלחתתאואוהה

לכהבהלעיאלוחמצתאלוערזתאלהצראלכהפרש

ךפהרשאםייבצוהמדאהרמעוםדסתכפהמכבשע

השעהמלעםיוגהלכורמאו24׃ותמחבוופאבהוהי

25׃הזהלודגהףאהירחהמתאזהץראלהככהוהי

רשאםתבאיהלאהוהיתירבתאובזערשאלעורמאו

ודבעיווכליו26׃םירצמץראמםתאואיצוהבםמעתרכ

אלוםועדיאלרשאםיהלאםהלווחתשיוםירחאםיהלא

הילעאיבהלאוההץראבהוהיףארחיו27׃םהלקלח

הוהיםשתיו28׃הזהרפסבהבותכההללקהלכתא

ץראלאםכלשיולודגףצקבוהמחבוףאבםתמדאלעמ

ונלתלגנהווניהלאהוהילתרתסנה29׃הזהםויכתרחא

׃תאזההרותהירבדלכתאתושעלםלועדעונינבלו

הכרבההלאהםירבדהלכךילעואבייכהיהו30

לכבךבבללאתבשהוךינפליתתנרשאהללקהו

הוהידעתבשו2׃המשךיהלאהוהיךחידהרשאםיוגה

התאםויהךוצמיכנארשאלככולקבתעמשוךיהלא

תאךיהלאהוהיבשו3׃ךשפנלכבוךבבללכבךינבו

ךציפהרשאםימעהלכמךצבקובשוךמחרוךתובש

םימשההצקבךחדנהיהיםא4׃המשךיהלאהוהי

הוהיךאיבהו5׃ךחקיםשמוךיהלאהוהיךצבקיםשמ

ךבטיהוהתשריוךיתבאושרירשאץראהלאךיהלא

תאוךבבלתאךיהלאהוהילמו6׃ךיתבאמךברהו

לכבוךבבללכבךיהלאהוהיתאהבהאלךערזבבל

תולאהלכתאךיהלאהוהיןתנו7׃ךייחןעמלךשפנ

בושתהתאו8׃ךופדררשאךיאנשלעוךיביאלעהלאה

יכנארשאויתוצמלכתאתישעוהוהילוקבתעמשו

ךדיהשעמלכבךיהלאהוהיךריתוהו9׃םויהךוצמ

יכהבוטלךתמדאירפבוךתמהבירפבוךנטבירפב

׃ךיתבאלעששרשאכבוטלךילעשושלהוהיבושי

ויתקחוויתוצמרמשלךיהלאהוהילוקבעמשתיכ10

ךיהלאהוהילאבושתיכהזההרותהרפסבהבותכה

יכנארשאתאזההוצמהיכ11׃ךשפנלכבוךבבללכב

אל12׃אוההקחראלוךממאוהתאלפנאלםויהךוצמ

ונלהחקיוהמימשהונלהלעיימרמאלאוהםימשב

ימרמאלאוהםילרבעמאלו13׃הנשענוהתאונעמשיו
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׃הנשענוהתאונעמשיוונלהחקיוםיהרבעלאונלרבעי

15׃ותשעלךבבלבוךיפבדאמרבדהךילאבורקיכ14

תומהתאובוטהתאוםייחהתאםויהךינפליתתנהאר

הוהיתאהבהאלםויהךוצמיכנארשא16׃ערהתאו

ויטפשמוויתקחוויתוצמרמשלוויכרדבתכללךיהלא

אבהתארשאץראבךיהלאהוהיךכרבותיברותייחו

תחדנועמשתאלוךבבלהנפיםאו17׃התשרלהמש

םכליתדגה18׃םתדבעוםירחאםיהלאלתיוחתשהו

רשאהמדאהלעםימיןכיראתאלןודבאתדבאיכםויה

יתדיעה19׃התשרלהמשאבלןדריהתארבעהתא

יתתנתומהוםייחהץראהתאוםימשהתאםויהםכב

היחתןעמלםייחבתרחבוהללקהוהכרבהךינפל

ולקבעמשלךיהלאהוהיתאהבהאל20׃ךערזוהתא

המדאהלעתבשלךימיךראוךייחאוהיכובהקבדלו

תתלבקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלהוהיעבשנרשא

׃םהל

לכלאהלאהםירבדהתארבדיוהשמךליו31

םויהיכנאהנשםירשעוהאמןבםהלארמאיו2׃לארשי

רבעתאלילארמאהוהיואובלותאצלדועלכואאל

אוהךינפלרבעאוהךיהלאהוהי3׃הזהןדריהתא

אוהעשוהיםתשריוךינפלמהלאהםיוגהתאדימשי

רשאכםהלהוהיהשעו4׃הוהירבדרשאכךינפלרבע

דימשהרשאםצראלוירמאהיכלמגועלוןוחיסלהשע

הוצמהלככםהלםתישעוםכינפלהוהיםנתנו5׃םתא

וצרעתלאוואריתלאוצמאווקזח6׃םכתאיתיוצרשא

אלוךפריאלךמעךלההאוהךיהלאהוהייכםהינפמ

לכיניעלוילארמאיועשוהילהשמארקיו7׃ךבזעי

ץראהלאהזהםעהתאאובתהתאיכץמאוקזחלארשי

הנליחנתהתאוםהלתתלםתבאלהוהיעבשנרשא

אלךמעהיהיאוהךינפלךלההאוההוהיו8׃םתוא

השמבתכיו9׃תחתאלואריתאלךבזעיאלוךפרי

םיאשנהיולינבםינהכהלאהנתיותאזההרותהתא

השמוציו10׃לארשיינקזלכלאוהוהיתירבןוראתא

גחבהטמשהתנשדעמבםינשעבשץקמרמאלםתוא

ךיהלאהוהיינפתאתוארללארשילכאובב11׃תוכסה

לכדגנתאזההרותהתאארקתרחבירשאםוקמב

םישנהוםישנאהםעהתאלהקה12׃םהינזאבלארשי

ודמליןעמלוועמשיןעמלךירעשברשאךרגוףטהו

ירבדלכתאתושעלורמשוםכיהלאהוהיתאואריו

ודמלוועמשיועדיאלרשאםהינבו13׃תאזההרותה

םייחםתארשאםימיהלכםכיהלאהוהיתאהאריל

׃התשרלהמשןדריהתאםירבעםתארשאהמדאהלע

תאארקתומלךימיוברקןההשמלאהוהירמאיו14

עשוהיוהשמךליוונוצאודעומלהאבובציתהועשוהי

ןנעדומעבלהאבהוהיאריו15׃דעומלהאבובציתיו

לאהוהירמאיו16׃להאהחתפלעןנעהדומעדמעיו

ירחאהנזוהזהםעהםקוךיתבאםעבכשךנההשמ

רפהוינבזעווברקבהמשאבאוהרשאץראהרכניהלא

אוההםויבוביפאהרחו17׃ותאיתרכרשאיתירבתא

תוערוהאצמולכאלהיהוםהמינפיתרתסהוםיתבזעו

יהלאןיאיכלעאלהאוההםויברמאותורצותובר

ינפריתסארתסהיכנאו18׃הלאהתוערהינואצמיברקב

םיהלאלאהנפיכהשערשאהערהלכלעאוההםויב

הדמלותאזההרישהתאםכלובתכהתעו19׃םירחא

הרישהילהיהתןעמלםהיפבהמישלארשיינבתא

רשאהמדאהלאונאיבאיכ20׃לארשיינבבדעלתאזה

הנפוןשדועבשולכאושבדובלחתבזויתבאליתעבשנ

21׃יתירבתארפהוינוצאנוםודבעוםירחאםיהלאלא

הרישההתנעותורצותוברתוערותאןאצמתיכהיהו

תאיתעדייכוערזיפמחכשתאליכדעלוינפלתאזה

רשאץראהלאונאיבאםרטבםויההשעאוהרשאורצי

אוההםויבתאזההרישהתאהשמבתכיו22׃יתעבשנ

רמאיוןונןבעשוהיתאוציו23׃לארשיינבתאהדמליו

רשאץראהלאלארשיינבתאאיבתהתאיכץמאוקזח

השמתולככיהיו24׃ךמעהיהאיכנאוםהליתעבשנ

25׃םמתדערפסלעתאזההרותהירבדתאבתכל

26׃רמאלהוהיתירבןוראיאשנםיולהתאהשמוציו

תירבןוראדצמותאםתמשוהזההרותהרפסתאחקל

יתעדייכנאיכ27׃דעלךבםשהיהוםכיהלאהוהי

םויהםכמעיחינדועבןההשקהךפרעתאוךירמתא

וליהקה28׃יתומירחאיכףאוהוהיםעםתיהםירממ

םהינזאבהרבדאוםכירטשוםכיטבשינקזלכתאילא

׃ץראהתאוםימשהתאםבהדיעאוהלאהםירבדהתא

ןמםתרסוןותחשתתחשהיכיתומירחאיתעדייכ29

תירחאבהערהםכתאתארקוםכתאיתיוצרשאךרדה
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השעמבוסיעכהלהוהייניעבערהתאושעתיכםימיה

ירבדתאלארשילהקלכינזאבהשמרבדיו30׃םכידי

׃םמתדעתאזההרישה

2׃יפירמאץראהעמשתוהרבדאוםימשהוניזאה32

אשדילעםריעשכיתרמאלטכלזתיחקלרטמכףרעי

לדגובהארקאהוהיםשיכ3׃בשעילעםיביברכו

לאטפשמויכרדלכיכולעפםימתרוצה4׃וניהלאל

םמומוינבאלולתחש5׃אוהרשיוקידצלועןיאוהנומא

אלולבנםעתאזולמגתהוהילה6׃לתלתפושקערוד

תומירכז7׃ךננכיוךשעאוהךנקךיבאאוהאולהםכח

ורמאיוךינקזךדגיוךיבאלאשרודורודתונשוניבםלוע

תלבגבציםדאינבודירפהבםיוגןוילעלחנהב8׃ךל

בקעיומעהוהיקלחיכ9׃לארשיינברפסמלםימע

ןמשילליוהתבורבדמץראבוהאצמי10׃ותלחנלבח

ונקריעירשנכ11׃וניעןושיאכוהנרציוהננוביוהנבבסי

׃ותרבאלעוהאשיוהחקיויפנכשרפיףחריוילזוגלע

לעוהבכרי13׃רכנלאומעןיאוונחנידדבהוהי12

ןמשועלסמשבדוהקניוידשתבונתלכאיוץראיתומב

םירכבלחםעןאצבלחורקבתאמח14׃רוצשימלחמ

בנעםדוהטחתוילכבלחםעםידותעוןשבינבםיליאו

תישכתיבעתנמשטעביוןורשיןמשיו15׃רמחהתשת

םירזבוהאנקי16׃ותעשירוצלבניווהשעהולאשטיו

םיהלאהלאאלםידשלוחבזי17׃והסיעכיתבעותב

18׃םכיתבאםורעשאלואבברקמםישדחםועדיאל

ץאניוהוהיאריו19׃ךללחמלאחכשתוישתךדלירוצ

האראםהמינפהריתסארמאיו20׃ויתנבווינבסעכמ

21׃םבןמאאלםינבהמהתכפהתרודיכםתירחאהמ

אלבםאינקאינאוםהילבהבינוסעכלאאלבינואנקםה

דעדקיתויפאבהחדקשאיכ22׃םסיעכאלבניוגבםע

׃םירהידסומטהלתוהלביוץראלכאתותיתחתלואש

(Sheol h7585)23יזמ24׃םבהלכאיצחתוערומילעהפסא

םעםבחלשאתומהבןשוירירמבטקוףשרימחלובער

םגהמיאםירדחמוברחלכשתץוחמ25׃רפעילחזתמח

םהיאפאיתרמא26׃הביששיאםעקנויהלותבםגרוחב

ורכניןפרוגאביואסעכילול27׃םרכזשונאמהתיבשא

יכ28׃תאזלכלעפהוהיאלוהמרונידיורמאיןפומירצ

וליכשיומכחול29׃הנובתםהבןיאוהמהתוצעדבאיוג

םינשוףלאדחאףדריהכיא30׃םתירחאלוניביתאז

יכ31׃םריגסההוהיוםרכמםרוציכאלםאהבברוסיני

םנפגםדסןפגמיכ32׃םילילפוניביאוםרוצונרוצכאל

33׃ומלתררמתלכשאשוריבנעומבנעהרמעתמדשמו

סמכאוהאלה34׃רזכאםינתפשארוםנייםנינתתמח

םלגרטומתתעלםלשוםקניל35׃יתרצואבםתחידמע

הוהיןידייכ36׃ומלתדתעשחוםדיאםויבורקיכ

רוצעספאודיתלזאיכהארייכםחנתיוידבעלעוומע

בלחרשא38׃ובויסחרוצומיהלאיארמאו37׃בוזעו

םכילעיהיםכרזעיוומוקיםכיסנןייותשיולכאיומיחבז

ינאידמעםיהלאןיאואוהינאינאיכהתעואר39׃הרתס

יכ40׃ליצמידימןיאואפראינאויתצחמהיחאותימא

יתונשםא41׃םלעליכנאיחיתרמאוידיםימשלאאשא

יאנשמלוירצלםקנבישאידיטפשמבזחאתויברחקרב

םדמרשבלכאתיברחוםדמיצחריכשא42׃םלשא

יכומעםיוגונינרה43׃ביואתוערפשארמהיבשוללח

44׃ומעותמדארפכווירצלבישיםקנוםוקיוידבעםד

םעהינזאבתאזההרישהירבדלכתארבדיוהשמאביו

םירבדהלכתארבדלהשמלכיו45׃ןונןבעשוהואוה

םכבבלומישםהלארמאיו46׃לארשילכלאהלאה

םוצתרשאםויהםכבדיעמיכנארשאםירבדהלכל

׃תאזההרותהירבדלכתאתושעלרמשלםכינבתא

הזהרבדבוםכייחאוהיכםכמאוהקררבדאליכ47

ןדריהתאםירבעםתארשאהמדאהלעםימיוכיראת

הזהםויהםצעבהשמלאהוהירבדיו48׃התשרלהמש

ץראברשאובנרההזהםירבעהרהלאהלע49׃רמאל

ינארשאןענכץראתאהארווחריינפלערשאבאומ

הלעהתארשארהבתמו50׃הזחאללארשיינבלןתנ

רההרהבךיחאןרהאתמרשאכךימעלאףסאהוהמש

לארשיינבךותביבםתלעמרשאלע51׃וימעלאףסאיו

יתואםתשדקאלרשאלעןצרבדמשדקתבירמימב

אלהמשוץראהתאהארתדגנמיכ52׃לארשיינבךותב

׃לארשיינבלןתנינארשאץראהלאאובת

ינבתאםיהלאהשיאהשמךרברשאהכרבהתאזו33

ריעשמחרזואביניסמהוהירמאיו2׃ותומינפללארשי

תדשאונימימשדקתבברמהתאוןראפרהמעיפוהומל

ךלגרלוכתםהוךדיבוישדקלכםימעבבחףא3׃ומל
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תלהקהשרומהשמונלהוצהרות4׃ךיתרבדמאשי

יטבשדחיםעישארףסאתהבךלמןורשיביהיו5׃בקעי

תאזו7׃רפסמויתמיהיותמילאוןבואריחי6׃לארשי

ונאיבתומעלאוהדוהילוקהוהיעמשרמאיוהדוהיל

ךירואוךימתרמאיוללו8׃היהתוירצמרזעוולברוידי

׃הבירמימלעוהבירתהסמבותיסנרשאךדיסחשיאל

ריכהאלויחאתאוויתיאראלומאלוויבאלרמאה9

ורוי10׃ורצניךתירבוךתרמאורמשיכעדיאלונבתאו

ךפאבהרוטקומישילארשילךתרותובקעילךיטפשמ

הצרתוידילעפווליחהוהיךרב11׃ךחבזמלעלילכו

רמאןמינבל12׃ןומוקיןמויאנשמווימקםינתמץחמ

ןיבוםויהלכוילעףפחוילעחטבלןכשיהוהידידי

דגממוצראהוהיתכרבמרמאףסוילו13׃ןכשויפיתכ

שמשתאובתדגממו14׃תחתתצברםוהתמולטמםימש

תועבגדגממוםדקיררהשארמו15׃םיחרישרגדגממו

התאובתהנסינכשןוצרוהאלמוץראדגממו16׃םלוע

ולרדהורושרוכב17׃ויחאריזנדקדקלוףסוישארל

םהוץראיספאודחיחגניםימעםהבוינרקםארינרקו

חמשרמאןלובזלו18׃השנמיפלאםהוםירפאתובבר

םשוארקירהםימע19׃ךילהאברכששיוךתאצבןלובז

׃לוחינומטינופשווקנייםימיעפשיכקדציחבזוחבזי

עורזףרטוןכשאיבלכדגביחרמךורברמאדגלו20

ןופסקקחמתקלחםשיכולתישאראריו21׃דקדקףא

22׃לארשיםעויטפשמוהשעהוהיתקדצםעישאראתיו

רמאילתפנלו23׃ןשבהןמקנזיהירארוגןדרמאןדלו

׃השריםורדוםיהוהיתכרבאלמוןוצרעבשילתפנ

לבטוויחאיוצריהירשאםינבמךורברמארשאלו24

26׃ךאבדךימיכוךילענמתשחנולזרב25׃ולגרןמשב

27׃םיקחשותואגבוךרזעבםימשבכרןורשילאכןיא

ביואךינפמשרגיוםלועתערזתחתמוםדקיהלאהנעמ

לאבקעיןיעדדבחטבלארשיןכשיו28׃דמשהרמאיו

לארשיךירשא29׃לטופרעיוימשףאשוריתוןגדץרא

ךתואגברחרשאוךרזעןגמהוהיבעשונםעךומכימ

׃ךרדתומיתומבלעהתאוךלךיביאושחכיו

הגספהשארובנרהלאבאומתברעמהשמלעיו34

דעלגהתאץראהלכתאהוהיוהאריווחריינפלערשא

לכתאוהשנמוםירפאץראתאוילתפנלכתאו2׃ןדדע

רככהתאובגנהתאו3׃ןורחאהםיהדעהדוהיץרא

וילאהוהירמאיו4׃רעצדעםירמתהריעוחריתעקב

רמאלבקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאץראהתאז

5׃רבעתאלהמשוךיניעבךיתיארההננתאךערזל

6׃הוהייפלעבאומץראבהוהידבעהשמםשתמיו

שיאעדיאלורועפתיבלומבאומץראביגבותארבקיו

הנשםירשעוהאמןבהשמו7׃הזהםויהדעותרבקתא

לארשיינבוכביו8׃החלסנאלווניעהתהכאלותמב

לבאיכבימיומתיוםויםישלשבאומתברעבהשמתא

תאהשמךמסיכהמכחחוראלמןונןבעשוהיו9׃השמ

הוהיהוצרשאכושעיולארשיינבוילאועמשיווילעוידי

רשאהשמכלארשיבדועאיבנםקאלו10׃השמתא

םיתפומהותותאהלכל11׃םינפלאםינפהוהיועדי

לכלוהערפלםירצמץראבתושעלהוהיוחלשרשא

ארומהלכלוהקזחהדיהלכלו12׃וצראלכלווידבע

׃לארשילכיניעלהשמהשערשאלודגה
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עשוהי
עשוהילאהוהירמאיוהוהידבעהשמתומירחאיהיו1

םוקהתעותמידבעהשמ2׃רמאלהשמתרשמןונןב

רשאץראהלאהזהםעהלכוהתאהזהןדריהתארבע

ךרדתרשאםוקמלכ3׃לארשיינבלםהלןתניכנא

4׃השמלאיתרבדרשאכויתתנםכלובםכלגרףכ

לכתרפרהנלודגהרהנהדעוהזהןונבלהורבדמהמ

׃םכלובגהיהישמשהאובמלודגהםיהדעוםיתחהץרא

םעיתייהרשאכךייחימילכךינפלשיאבציתיאל5

ץמאוקזח6׃ךבזעאאלוךפראאלךמעהיהאהשמ

יתעבשנרשאץראהתאהזהםעהתאליחנתהתאיכ

תושעלרמשלדאמץמאוקזחקר7׃םהלתתלםתובאל

ןימיונממרוסתלאידבעהשמךוצרשאהרותהלככ

רפסשומיאל8׃ךלתרשאלכבליכשתןעמללואמשו

רמשתןעמלהלילוםמויובתיגהוךיפמהזההרותה

זאוךכרדתאחילצתזאיכובבותכהלככתושעל

תחתלאוץרעתלאץמאוקזחךיתיוצאולה9׃ליכשת

עשוהיוציו10׃ךלתרשאלכבךיהלאהוהיךמעיכ

תאווצוהנחמהברקבורבע11׃רמאלםעהירטשתא

םתאםימיתשלשדועביכהדיצםכלוניכהרמאלםעה

רשאץראהתאתשרלאובלהזהןדריהתאםירבע

ידגלוינבוארלו12׃התשרלםכלןתנםכיהלאהוהי

תארוכז13׃רמאלעשוהירמאהשנמהטבשיצחלו

הוהירמאלהוהידבעהשמםכתאהוצרשארבדה

םכישנ14׃תאזהץראהתאםכלןתנוםכלחינמםכיהלא

רבעבהשמםכלןתנרשאץראבובשיםכינקמוםכפט

ירובגלכםכיחאינפלםישמחורבעתםתאוןדריה

םכיחאלהוהיחינירשאדע15׃םתואםתרזעוליחה

ןתנםכיהלאהוהירשאץראהתאהמהםגושריוםככ

ןתנרשאהתואםתשריוםכתשריץראלםתבשוםהל

16׃שמשהחרזמןדריהרבעבהוהידבעהשמםכל

לכלאוהשענונתיוצרשאלכרמאלעשוהיתאונעיו

ןכהשמלאונעמשרשאלככ17׃ךלנונחלשתרשא

םעהיהרשאכךמעךיהלאהוהיהיהיקרךילאעמשנ

תאעמשיאלוךיפתאהרמירשאשיאלכ18׃השמ

׃ץמאוקזחקרתמויונוצתרשאלכלךירבד

םילגרמםישנאםינשםיטשהןמןונןבעשוהיחלשיו2

ואביווכליווחיריתאוץראהתאוארוכלרמאלשרח

ךלמלרמאיו2׃המשובכשיובחרהמשוהנוזהשאתיב

לארשיינבמהלילההנהואבםישנאהנהרמאלוחירי

רמאלבחרלאוחיריךלמחלשיו3׃ץראהתארפחל

רפחליכךתיבלואברשאךילאםיאבהםישנאהיאיצוה

ונפצתוםישנאהינשתאהשאהחקתו4׃ואבץראהלכתא

׃המהןיאמיתעדיאלוםישנאהילאואבןכרמאתו

יתעדיאלואציםישנאהוךשחברוגסלרעשהיהיו5

׃םוגישתיכםהירחארהמופדרםישנאהוכלההנא

תוכרעהץעהיתשפבםנמטתוהגגהםתלעהאיהו6

ןדריהךרדםהירחאופדרםישנאהו7׃גגהלעהל

םיפדרהואצירשאכירחאורגסרעשהותורבעמהלע

לעםהילעהתלעאיהוןובכשיםרטהמהו8׃םהירחא

תאםכלהוהיןתניכיתעדיםישנאהלארמאתו9׃גגה

ץראהיבשילכוגמניכוונילעםכתמיאהלפניכוץראה

ףוסםיימתאהוהישיבוהרשאתאונעמשיכ10׃םכינפמ

יכלמינשלםתישערשאוםירצממםכתאצבםכינפמ

םתמרחהרשאגועלוןחיסלןדריהרבעברשאירמאה

שיאבחורדועהמקאלוונבבלסמיועמשנו11׃םתוא

לעממםימשבםיהלאאוהםכיהלאהוהייכםכינפמ

יכהוהיבילאנועבשההתעו12׃תחתמץראהלעו

דסחיבאתיבםעםתאםגםתישעודסחםכמעיתישע

תאוימאתאויבאתאםתיחהו13׃תמאתואילםתתנו

וניתשפנתאםתלצהוםהלרשאלכתאויתוחאתאויחא

םאתומלםכיתחתונשפנםישנאההלורמאיו14׃תוממ

ץראהתאונלהוהיתתבהיהוהזונרבדתאודיגתאל

ןולחהדעבלבחבםדרותו15׃תמאודסחךמעונישעו

רמאתו16׃תבשויאיההמוחבוהמוחהריקבהתיביכ

המשםתבחנוםיפדרהםכבועגפיןפוכלהרההםהל

17׃םככרדלוכלתרחאוםיפדרהבושדעםימיתשלש

רשאהזהךתעבשמונחנאםיקנםישנאההילאורמאיו

ינשהטוחתוקתתאץראבםיאבונחנאהנה18׃ונתעבשה

תאוךיבאתאוובונתדרוהרשאןולחבירשקתהזה

׃התיבהךילאיפסאתךיבאתיבלכתאוךיחאתאוךמא

ושארבומדהצוחהךתיביתלדמאצירשאלכהיהו19

םאונשארבומדתיבבךתאהיהירשאלכוםיקנונחנאו

םיקנונייהוהזונרבדתאידיגתםאו20׃ובהיהתדי
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אוהןכםכירבדכרמאתו21׃ונתעבשהרשאךתעבשמ

וכליו22׃ןולחבינשהתוקתתארשקתווכליוםחלשתו

םיפדרהובשדעםימיתשלשםשובשיוהרההואביו

ינשובשיו23׃ואצמאלוךרדהלכבםיפדרהושקביו

ןונןבעשוהילאואביוורבעיורההמודריוםישנאה

עשוהילאורמאיו24׃םתואתואצמהלכתאולורפסיו

ץראהיבשילכוגמנםגוץראהלכתאונדיבהוהיןתניכ

׃ונינפמ

ןדריהדעואביוםיטשהמועסיורקבבעשוהיםכשיו3

הצקמיהיו2׃ורבעיםרטםשונליולארשיינבלכואוה

ווציו3׃הנחמהברקבםירטשהורבעיוםימיתשלש

םכיהלאהוהיתירבןוראתאםכתוארכרמאלםעהתא

םכמוקממועסתםתאוותאםיאשנםיולהםינהכהו

םיפלאכוניבוםכיניבהיהיקוחרךא4׃וירחאםתכלהו

ךרדהתאועדתרשאןעמלוילאוברקתלאהדמבהמא

׃םושלשלומתמךרדבםתרבעאליכהבוכלתרשא

הוהיהשעירחמיכושדקתהםעהלאעשוהירמאיו5

רמאלםינהכהלאעשוהירמאיו6׃תואלפנםכברקב

ןוראתאואשיוםעהינפלורבעותירבהןוראתאואש

םויהעשוהילאהוהירמאיו7׃םעהינפלוכליותירבה

רשאכיכןועדירשאלארשילכיניעבךלדגלחאהזה

םינהכהתאהוצתהתאו8׃ךמעהיהאהשמםעיתייה

ןדריהימהצקדעםכאבכרמאלתירבהןוראיאשנ

הנהושגלארשיינבלאעשוהירמאיו9׃ודמעתןדריב

תאזבעשוהירמאיו10׃םכיהלאהוהיירבדתאועמשו

תאםכינפמשירוישרוהוםכברקביחלאיכןועדת

ישגרגהתאויזרפהתאויוחהתאויתחהתאוינענכה

ץראהלכןודאתירבהןוראהנה11׃יסוביהוירמאהו

שיארשעינשםכלוחקהתעו12׃ןדריבםכינפלרבע

חונכהיהו13׃טבשלדחאשיאדחאשיאלארשייטבשמ

ץראהלכןודאהוהיןוראיאשנםינהכהילגרתופכ

הלעמלמםידריהםימהןותרכיןדריהימןדריהימב

רבעלםהילהאמםעהעסנביהיו14׃דחאדנודמעיו

15׃םעהינפלתירבהןוראהיאשנםינהכהוןדריהתא

ןוראהיאשנםינהכהילגרוןדריהדעןוראהיאשנאובכו

ימילכויתודגלכלעאלמןדריהוםימההצקבולבטנ

דחאדנומקהלעמלמםידריהםימהודמעיו16׃ריצק

לעםידריהוןתרצדצמרשאריעהםדאבדאמקחרה

׃וחירידגנורבעםעהוותרכנומתחלמהםיהברעהםי

הברחבהוהיתירבןוראהיאשנםינהכהודמעיו17

רשאדעהברחבםירבעלארשילכוןכהןדריהךותב

׃ןדריהתארבעליוגהלכומת

רמאיוןדריהתארובעליוגהלכומתרשאכיהיו4

רשעםינשםעהןמםכלוחק2׃רמאלעשוהילאהוהי

רמאלםתואווצו3׃טבשמדחאשיאדחאשיאםישנא

ןיכהםינהכהילגרבצממןדריהךותמהזמםכלואש

םתחנהוםכמעםתואםתרבעהוםינבאהרשעםיתש

עשוהיארקיו4׃הלילהובונילתרשאןולמבםתוא

דחאשיאלארשיינבמןיכהרשאשיארשעהםינשלא

ןוראינפלורבעעשוהיםהלרמאיו5׃טבשמדחאשיא

תחאןבאשיאםכלומירהוןדריהךותלאםכיהלאהוהי

תאזהיהתןעמל6׃לארשיינביטבשרפסמלומכשלע

םינבאההמרמאלרחמםכינבןולאשייכםכברקבתוא

ןדריהימימותרכנרשאםהלםתרמאו7׃םכלהלאה

ןדריהימותרכנןדריבורבעבהוהיתירבןוראינפמ

8׃םלועדעלארשיינבלןורכזלהלאהםינבאהויהו

הרשעיתשואשיועשוהיהוצרשאכלארשיינבןכושעיו

רפסמלעשוהילאהוהירבדרשאכןדריהךותמםינבא

9׃םשםוחניוןולמהלאםמעםורבעיולארשיינביטבש

תחתןדריהךותבעשוהיםיקהםינבאהרשעםיתשו

םויהדעםשויהיותירבהןוראיאשנםינהכהילגרבצמ

ןדריהךותבםידמעןוראהיאשנםינהכהו10׃הזה

רבדלעשוהיתאהוהיהוצרשארבדהלכםתדע

םעהורהמיועשוהיתאהשמהוצרשאלככםעהלא

ןורארבעיורובעלםעהלכםתרשאכיהיו11׃ורבעיו

דגינבוןבוארינבורבעיו12׃םעהינפלםינהכהוהוהי

רבדרשאכלארשיינבינפלםישמחהשנמהטבשיצחו

ורבעאבצהיצולחףלאםיעבראכ13׃השמםהילא

אוההםויב14׃וחיריתוברעלאהמחלמלהוהיינפל

רשאכותאואריולארשילכיניעבעשוהיתאהוהילדג

עשוהילאהוהירמאיו15׃וייחימילכהשמתאוארי

ןמולעיותודעהןוראיאשנםינהכהתאהוצ16׃רמאל

׃ןדריהןמולערמאלםינהכהתאעשוהיוציו17׃ןדריה

ךותמהוהיתירבןוראיאשנםינהכהתולעביהיו18
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ימובשיוהברחהלאםינהכהילגרתופכוקתנןדריה

19׃ויתודגלכלעםושלשלומתכוכליוםמוקמלןדריה

לגלגבונחיוןושארהשדחלרושעבןדריהןמולעםעהו

הלאהםינבאההרשעםיתשתאו20׃וחיריחרזמהצקב

לארמאיו21׃לגלגבעשוהיםיקהןדריהןמוחקלרשא

םתובאתארחמםכינבןולאשירשארמאללארשיינב

רמאלםכינבתאםתעדוהו22׃הלאהםינבאההמרמאל

שיבוהרשא23׃הזהןדריהתאלארשירבעהשביב

רשאכםכרבעדעםכינפמןדריהימתאםכיהלאהוהי

דעונינפמשיבוהרשאףוסםילםכיהלאהוהיהשע

יכהוהידיתאץראהימעלכתעדןעמל24׃ונרבע

׃םימיהלכםכיהלאהוהיתאםתאריןעמלאיההקזח

המיןדריהרבעברשאירמאהיכלמלכעמשכיהיו5

הוהישיבוהרשאתאםיהלערשאינענכהיכלמלכו

םבבלסמיוונרבעדעלארשיינבינפמןדריהימתא

איההתעב2׃לארשיינבינפמחורדועםבהיהאלו

למבושוםירצתוברחךלהשעעשוהילאהוהירמא

םירצתוברחעשוהיולשעיו3׃תינשלארשיינבתא

רבדההזו4׃תולרעהתעבגלאלארשיינבתאלמיו

לכםירכזהםירצממאציהםעהלכעשוהילמרשא

׃םירצממםתאצבךרדברבדמבותמהמחלמהישנא

םידליהםעהלכוםיאציהםעהלכויהםילמיכ5

םיעבראיכ6׃ולמאלםירצממםתאצבךרדברבדמב

ישנאיוגהלכםתדערבדמבלארשיינבוכלההנש

הוהילוקבועמשאלרשאםירצממםיאציההמחלמה

רשאץראהתאםתוארהיתלבלםהלהוהיעבשנרשא

׃שבדובלחתבזץראונלתתלםתובאלהוהיעבשנ

םילרעיכעשוהילמםתאםתחתםיקהםהינבתאו7

יוגהלכומתרשאכיהיו8׃ךרדבםתואולמאליכויה

הוהירמאיו9׃םתויחדעהנחמבםתחתובשיולומהל

ארקיוםכילעמםירצמתפרחתאיתולגםויהעשוהילא

לארשיינבונחיו10׃הזהםויהדעלגלגאוההםוקמהםש

ברעבשדחלםוירשעהעבראבחספהתאושעיולגלגב

חספהתרחממץראהרובעמולכאיו11׃וחיריתוברעב

תרחממןמהתבשיו12׃הזהםויהםצעביולקותוצמ

ןמלארשיינבלדועהיהאלוץראהרובעמםלכאב

תויהביהיו13׃איהההנשבןענכץראתאובתמולכאיו

ודגנלדמעשיאהנהואריוויניעאשיווחיריבעשוהי

ונלהולרמאיווילאעשוהיךליוודיבהפולשוברחו

הוהיאבצרשינאיכאלרמאיו14׃ונירצלםאהתא

ולרמאיווחתשיוהצראוינפלאעשוהילפיויתאבהתע

לאהוהיאבצרשרמאיו15׃ודבעלארבדמינדאהמ

דמעהתארשאםוקמהיכךלגרלעמךלענלשעשוהי

׃ןכעשוהישעיואוהשדקוילע

ןיאואצויןיאלארשיינבינפמתרגסמותרגסוחיריו6

וחיריתאךדיביתתנהארעשוהילאהוהירמאיו2׃אב

ישנאלכריעהתאםתבסו3׃ליחהירובגהכלמתאו

תששהשעתהכתחאםעפריעהתאףיקההמחלמה

םילבויהתורפושהעבשואשיםינהכהעבשו4׃םימי

םימעפעבשריעהתאובסתיעיבשהםויבוןוראהינפל

לבויהןרקבךשמבהיהו5׃תורפושבועקתיםינהכהו

הלודגהעורתםעהלכועירירפושהלוקתאםכעמשב

ארקיו6׃ודגנשיאםעהולעוהיתחתריעהתמוחהלפנו

ןוראתאואשםהלארמאיוםינהכהלאןונןבעשוהי

ינפלםילבויתורפושהעבשואשיםינהכהעבשותירבה

ריעהתאובסוורבעםעהלאורמאיו7׃הוהיןורא

לאעשוהירמאכיהיו8׃הוהיןוראינפלרבעיץולחהו

םילבויהתורפושהעבשםיאשנםינהכההעבשוםעה

ךלההוהיתירבןוראותורפושבועקתוורבעהוהיינפל

תורפושהועקתםינהכהינפלךלהץולחהו9׃םהירחא

10׃תורפושבעוקתוךולהןוראהירחאךלהףסאמהו

תאועימשתאלוועירתאלרמאלעשוהיהוצםעהתאו

ועירהםכילאירמאםוידערבדםכיפמאציאלוםכלוק

תחאםעפףקהריעהתאהוהיןוראבסיו11׃םתעירהו

רקבבעשוהיםכשיו12׃הנחמבוניליוהנחמהואביו

םיאשנםינהכההעבשו13׃הוהיןוראתאםינהכהואשיו

ךולהםיכלההוהיןוראינפלםילביהתורפושהעבש

ךלהףסאמהוםהינפלךלהץולחהותורפושבועקתו

תאובסיו14׃תורפושבעוקתוךלוההוהיןוראירחא

תששושעהכהנחמהובשיותחאםעפינשהםויבריעה

ובסיורחשהתולעכומכשיויעיבשהםויביהיו15׃םימי

ובבסאוההםויבקרםימעפעבשהזהטפשמכריעהתא

ועקתתיעיבשהםעפביהיו16׃םימעפעבשריעהתא

ןתניכועירהםעהלאעשוהירמאיותורפושבםינהכה
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רשאלכואיהםרחריעההתיהו17׃ריעהתאםכלהוהי

התארשאלכואיההיחתהנוזהבחרקרהוהילהב

קרו18׃ונחלשרשאםיכאלמהתאהתאבחהיכתיבב

םרחהןמםתחקלוומירחתןפםרחהןמורמשםתא

לכו19׃ותואםתרכעוםרחללארשיהנחמתאםתמשו

רצואהוהילאוהשדקלזרבותשחנילכובהזוףסכ

עמשכיהיותורפשבועקתיוםעהעריו20׃אוביהוהי

לפתוהלודגהעורתםעהועיריורפושהלוקתאםעה

תאודכליוודגנשיאהריעהםעהלעיוהיתחתהמוחה

השאדעושיאמריעברשאלכתאומירחיו21׃ריעה

םינשלו22׃ברחיפלרומחוהשורושדעוןקזדעורענמ

השאהתיבואבעשוהירמאץראהתאםילגרמהםישנאה

רשאכהלרשאלכתאוהשאהתאםשמואיצוהוהנוזה

בחרתאואיציוםילגרמהםירענהואביו23׃הלםתעבשנ

לכתאוהלרשאלכתאוהיחאתאוהמאתאוהיבאתאו

24׃לארשיהנחמלץוחמםוחיניוואיצוההיתוחפשמ

ילכובהזהוףסכהקרהברשאלכושאבופרשריעהו

הנוזהבחרתאו25׃הוהיתיברצואונתנלזרבהותשחנה

בשתועשוהיהיחההלרשאלכתאוהיבאתיבתאו

םיכאלמהתאהאיבחהיכהזהםויהדעלארשיברקב

תעבעשוהיעבשיו26׃וחיריתאלגרלעשוהיחלשרשא

תאהנבוםוקירשאהוהיינפלשיאהרורארמאלאיהה

ביציוריעצבוהנדסייורכבבוחיריתאתאזהריעה

׃ץראהלכבועמשיהיועשוהיתאהוהייהיו27׃היתלד

ימרכןבןכעחקיוםרחבלעמלארשיינבולעמיו7

הוהיףארחיוםרחהןמהדוהיהטמלחרזןבידבזןב

רשאיעהוחירימםישנאעשוהיחלשיו2׃לארשיינבב

ולערמאלםהילארמאיולאתיבלםדקמןואתיבםע

ובשיו3׃יעהתאולגריוםישנאהולעיוץראהתאולגרו

ואשיאםיפלאכםעהלכלעילאוילאורמאיועשוהילא

תאהמשעגיתלאיעהתאוכיוולעישיאםיפלאתשלשכ

תשלשכהמשםעהןמולעיו4׃המהטעמיכםעהלכ

יעהישנאםהמוכיו5׃יעהישנאינפלוסניושיאםיפלא

םירבשהדערעשהינפלםופדריושיאהששוםישלשכ

עשוהיערקיו6׃םימליהיוםעהבבלסמיודרומבםוכיו

ברעהדעהוהיןוראינפלהצראוינפלעלפיוויתלמש

עשוהירמאיו7׃םשארלערפעולעיולארשיינקזואוה

תאהזהםעהתאריבעהתרבעההמלהוהיינדאההא

ונלאוהולוונדיבאהלירמאהדיבונתאתתלןדריה

ךפהרשאירחארמאהמינדאיב8׃ןדריהרבעבבשנו

יבשילכוינענכהועמשיו9׃ויביאינפלףרעלארשי

המוץראהןמונמשתאותירכהוונילעובסנוץראה

ךלםקעשוהילאהוהירמאיו10׃לודגהךמשלהשעת

תאורבעםגולארשיאטח11׃ךינפלעלפנהתאהזהמל

םגוובנגםגוםרחהןמוחקלםגוםתואיתיוצרשאיתירב

םוקללארשיינבולכיאלו12׃םהילכבומשםגוושחכ

אלםרחלויהיכםהיביאינפלונפיףרעםהיביאינפל

13׃םכברקמםרחהודימשתאלםאםכמעתויהלףיסוא

רמאהכיכרחמלושדקתהתרמאוםעהתאשדקםק

םוקללכותאללארשיךברקבםרחלארשייהלאהוהי

םתברקנו14׃םכברקמםרחהםכריסהדעךיביאינפל

ברקיהוהיונדכלירשאטבשההיהוםכיטבשלרקבב

םיתבלברקתהוהיהנדכלירשאהחפשמהותוחפשמל

דכלנההיהו15׃םירבגלברקיהוהיונדכלירשאתיבהו

תירבתארבעיכולרשאלכתאוותאשאבףרשיםרחב

רקבבעשוהיםכשיו16׃לארשיבהלבנהשעיכוהוהי

ברקיו17׃הדוהיטבשדכליוויטבשללארשיתאברקיו

תאברקיויחרזהתחפשמתאדכליוהדוהיתחפשמתא

ותיבתאברקיו18׃ידבזדכליוםירבגליחרזהתחפשמ

הטמלחרזןבידבזןבימרכןבןכעדכליוםירבגל

הוהילדובכאנםישינבןכעלאעשוהירמאיו19׃הדוהי

לאתישעהמילאנדגהוהדותולןתולארשייהלא

יכנאהנמארמאיועשוהיתאןכעןעיו20׃ינממדחכת

21׃יתישעתאזכותאזכולארשייהלאהוהיליתאטח

םילקשםיתאמוהבוטתחארענשתרדאללשבהאראו

םדמחאוולקשמםילקשםישמחדחאבהזןושלוףסכ

׃היתחתףסכהוילהאהךותבץראבםינומטםנהוםחקאו

הנומטהנהוהלהאהוצריוםיכאלמעשוהיחלשיו22

םואביולהאהךותמםוחקיו23׃היתחתףסכהוולהאב

חקיו24׃הוהיינפלםקציולארשיינבלכלאועשוהילא

ןושלתאותרדאהתאוףסכהתאוחרזןבןכעתאעשוהי

ונאצתאוורמחתאוורושתאוויתנבתאווינבתאובהזה

םתאולעיוומעלארשילכוולרשאלכתאוולהאתאו

הוהיךרכעיונתרכעהמעשוהירמאיו25׃רוכעקמע

שאבםתאופרשיוןבאלארשילכותאומגריוהזהםויב
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דעלודגםינבאלגוילעומיקיו26׃םינבאבםתאולקסיו

םוקמהםשארקןכלעופאןורחמהוהיבשיוהזהםויה

׃הזהםויהדערוכעקמעאוהה

ךמעחקתחתלאואריתלאעשוהילאהוהירמאיו8

ךדיביתתנהאריעההלעםוקוהמחלמהםעלכתא

תישעו2׃וצראתאווריעתאוומעתאויעהךלמתא

הללשקרהכלמלווחירילתישערשאכהכלמלויעל

3׃הירחאמריעלבראךלםישםכלוזבתהתמהבו

עשוהירחביויעהתולעלהמחלמהםעלכועשוהיםקיו

םתאוציו4׃הלילםחלשיוליחהירובגשיאףלאםישלש

וקיחרתלאריעהירחאמריעלםיבראםתאואררמאל

םעהלכוינאו5׃םינכנםכלכםתייהודאמריעהןמ

רשאכונתארקלואצייכהיהוריעהלאברקניתארשא

ונקיתהדעונירחאואציו6׃םהינפלונסנוהנשארב

הנשארברשאכונינפלםיסנורמאייכריעהןמםתוא

תאםתשרוהוברואהמומקתםתאו7׃םהינפלונסנו

םכשפתכהיהו8׃םכדיבםכיהלאהוהיהנתנוריעה

וארושעתהוהירבדכשאבריעהתאותיצתריעהתא

ובשיובראמהלאוכליועשוהיםחלשיו9׃םכתאיתיוצ

אוהההלילבעשוהיןליויעלםימיעהןיבולאתיבןיב

לעיוםעהתאדקפיורקבבעשוהיםכשיו10׃םעהךותב

המחלמהםעהלכו11׃יעהםעהינפללארשיינקזואוה

יגהויעלןופצמונחיוריעהדגנואביוושגיוולעותארשא

םתואםשיושיאםיפלאתשמחכחקיו12׃יעהןיבווניב

םעהומישיו13׃ריעלםימיעהןיבולאתיבןיבברא

ריעלםימובקעתאוריעלןופצמרשאהנחמהלכתא

תוארכיהיו14׃קמעהךותבאוהההלילבעשוהיךליו

תארקלריעהישנאואציוומיכשיוורהמיויעהךלמ

הברעהינפלדעומלומעלכואוההמחלמללארשי

עשוהיועגניו15׃ריעהירחאמולבראיכעדיאלאוהו

לכוקעזיו16׃רבדמהךרדוסניוםהינפללארשילכו

עשוהיירחאופדריוםהירחאףדרלריעברשאםעה

אלרשאלאתיבויעבשיאראשנאלו17׃ריעהןמוקתניו

ירחאופדריוהחותפריעהתאובזעיולארשיירחאואצי

רשאןודיכבהטנעשוהילאהוהירמאיו18׃לארשי

רשאןודיכבעשוהיטיוהננתאךדיביכיעהלאךדיב

וצוריוומוקממהרהמםקברואהו19׃ריעהלאודיב

ריעהתאותיציוורהמיוהודכליוריעהואביוודיתוטנכ

ןשעהלעהנהוואריוםהירחאיעהישנאונפיו20׃שאב

םעהוהנהוהנהסונלםידיםהבהיהאלוהמימשהריעה

לארשילכועשוהיו21׃ףדורהלאךפהנרבדמהסנה

ובשיוריעהןשעהלעיכוריעהתאבראהדכליכואר

םתארקלריעהןמואציהלאו22׃יעהישנאתאוכיו

דעםתואוכיוהזמהלאוהזמהלאךותבלארשילויהיו

יחושפתיעהךלמתאו23׃טילפודירשולריאשהיתלב

תאגרהללארשיתולככיהיו24׃עשוהילאותאוברקיו

םלכולפיוובםופדררשארבדמבהדשביעהיבשילכ

יפלהתאוכיויעהלארשילכובשיוםמתדעברחיפל

השאדעושיאמאוההםויבםילפנהלכיהיו25׃ברח

ודיבישהאלעשוהיו26׃יעהישנאלכףלארשעםינש

27׃יעהיבשילכתאםירחהרשאדעןודיכבהטנרשא

רבדכלארשיםהלוזזבאיההריעהללשוהמהבהקר

יעהתאעשוהיףרשיו28׃עשוהיתאהוצרשאהוהי

יעהךלמתאו29׃הזהםויהדעהממשםלועלתהמישיו

עשוהיהוצשמשהאובכוברעהתעדעץעהלעהלת

רעשחתפלאהתואוכילשיוץעהןמותלבנתאודיריו

זא30׃הזהםויהדעלודגםינבאלגוילעומיקיוריעה

31׃לביערהבלארשייהלאהוהילחבזמעשוהיהנבי

רפסבבותככלארשיינבתאהוהידבעהשמהוצרשאכ

ןהילעףינהאלרשאתומלשםינבאחבזמהשמתרות

בתכיו32׃םימלשוחבזיוהוהילתולעוילעולעיולזרב

ינבינפלבתכרשאהשמתרותהנשמתאםינבאהלעםש

םידמעויטפשוםירטשווינקזולארשילכו33׃לארשי

תירבןוראיאשנםיולהםינהכהדגנןוראלהזמוהזמ

לומלאויצחהוםיזרגרהלומלאויצחחרזאכרגכהוהי

םעהתאךרבלהוהידבעהשמהוצרשאכלביערה

הרותהירבדלכתאארקןכירחאו34׃הנשארבלארשי

אל35׃הרותהרפסבבותכהלככהללקהוהכרבה

דגנעשוהיארקאלרשאהשמהוצרשאלכמרבדהיה

׃םברקבךלההרגהוףטהוםישנהולארשילהקלכ

רהבןדריהרבעברשאםיכלמהלכעמשכיהיו9

יתחהןונבלהלומלאלודגהםיהףוחלכבוהלפשבו

ודחיוצבקתיו2׃יסוביהויוחהיזרפהינענכהירמאהו

ןועבגיבשיו3׃דחאהפלארשיםעועשוהיםעםחלהל
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המהםגושעיו4׃יעלווחירילעשוהיהשערשאתאועמש

םהירומחלםילבםיקשוחקיווריטציווכליוהמרעב

תולבתולענו5׃םיררצמוםיעקבמוםילבןייתודאנו

םחללכוםהילעתולבתומלשוםהילגרבתואלטמו

הנחמהלאעשוהילאוכליו6׃םידקנהיהשביםדיצ

ונאבהקוחרץראמלארשישיאלאווילאורמאיולגלגה

יוחהלאלארשישיאורמאיו7׃תירבונלותרכהתעו

ורמאיו8׃תירבךלתורכאךיאובשויהתאיברקבילוא

םתאימעשוהיםהלארמאיוונחנאךידבעעשוהילא

ואבדאמהקוחרץראמוילאורמאיו9׃ואבתןיאמו

רשאלכתאוועמשונעמשיכךיהלאהוהיםשלךידבע

ירמאהיכלמינשלהשערשאלכתאו10׃םירצמבהשע

ןשבהךלמגועלוןובשחךלמןוחיסלןדריהרבעברשא

ונצראיבשילכווניניקזונילאורמאיו11׃תורתשעברשא

םתרמאוםתארקלוכלוךרדלהדיצםכדיבוחקרמאל

הז12׃תירבונלותרכהתעוונחנאםכידבעםהילא

תכללונתאצםויבוניתבמותאונדיטצהםחונמחל

תודאנהלאו13׃םידקנהיהושביהנההתעוםכילא

וניתומלשהלאוועקבתההנהוםישדחונאלמרשאןייה

םדיצמםישנאהוחקיו14׃דאמךרדהברמולבונילענו

םולשעשוהיםהלשעיו15׃ולאשאלהוהייפתאו

16׃הדעהיאישנםהלועבשיוםתויחלתירבםהלתרכיו

תירבםהלותרכרשאירחאםימיתשלשהצקמיהיו

ועסיו17׃םיבשיםהוברקבווילאםהםיברקיכועמשיו

םהירעוישילשהםויבםהירעלאואביולארשיינב

ינבםוכהאלו18׃םירעיתירקותוראבוהריפכהוןועבג

לארשייהלאהוהיבהדעהיאישנםהלועבשניכלארשי

לאםיאישנהלכורמאיו19׃םיאישנהלעהדעהלכונליו

התעולארשייהלאהוהיבםהלונעבשנונחנאהדעהלכ

םתואהיחהוםהלהשענתאז20׃םהבעגנללכונאל

21׃םהלונעבשנרשאהעובשהלעףצקונילעהיהיאלו

יבאשוםיצעיבטחויהיוויחיםיאישנהםהילאורמאיו

ארקיו22׃םיאישנהםהלורבדרשאכהדעהלכלםימ

ונתאםתימרהמלרמאלםהילארבדיועשוהיםהל

׃םיבשיונברקבםתאודאמםכמונחנאםיקוחררמאל

םיצעיבטחודבעםכמתרכיאלוםתאםירוראהתעו23

יכורמאיועשוהיתאונעיו24׃יהלאתיבלםימיבאשו

השמתאךיהלאהוהיהוצרשאתאךידבעלדגהדגה

יבשילכתאדימשהלוץראהלכתאםכלתתלודבע

תאהשענוםכינפמוניתשפנלדאמארינוםכינפמץראה

ךיניעברשיכובוטכךדיבוננההתעו25׃הזהרבדה

ינבדימםתואלציוןכםהלשעיו26׃השעונלתושעל

יבטחאוההםויבעשוהיםנתיו27׃םוגרהאלולארשי

לאהזהםויהדעהוהיחבזמלוהדעלםימיבאשוםיצע

׃רחבירשאםוקמה

עשוהידכליכםלשוריךלמקדצינדאעמשכיהיו10

השעןכהכלמלווחירילהשערשאכהמירחיויעהתא

ויהיולארשיתאןועבגיבשיומילשהיכוהכלמלויעל

ירעתחאכןועבגהלודגריעיכדאמוארייו2׃םברקב

3׃םירבגהישנאלכויעהןמהלודגאיהיכוהכלממה

ןורבחךלמםהוהלאםלשוריךלמקדצינדאחלשיו

ריבדלאושיכלךלמעיפילאותומריךלמםארפלאו

יכןועבגתאהכנוינרזעוילאולע4׃רמאלןולגעךלמ

ולעיוופסאיו5׃לארשיינבתאועשוהיתאהמילשה

ךלמןורבחךלמםלשוריךלמירמאהיכלמתשמח

לעונחיוםהינחמלכוםהןולגעךלמשיכלךלמתומרי

עשוהילאןועבגישנאוחלשיו6׃הילעומחליוןועבג

הלעךידבעמךידיףרתלארמאלהלגלגההנחמהלא

לכונילאוצבקניכונרזעוונלהעישוהוהרהמונילא

אוהלגלגהןמעשוהילעיו7׃רההיבשיירמאהיכלמ

הוהירמאיו8׃ליחהירובגלכוומעהמחלמהםעלכו

שיאדמעיאלםיתתנךדיביכםהמאריתלאעשוהילא

הלילהלכםאתפעשוהיםהילאאביו9׃ךינפבםהמ

הכמםכיולארשיינפלהוהיםמהיו10׃לגלגהןמהלע

דעםכיוןרוחתיבהלעמךרדםפדריוןועבגבהלודג

דרומבםהלארשיינפמםסנביהיו11׃הדקמדעוהקזע

םימשהןמתולדגםינבאםהילעךילשההוהיוןרוחתיב

רשאמדרבהינבאבותמרשאםיברותמיוהקזעדע

הוהילעשוהירבדיזא12׃ברחבלארשיינבוגרה

יניעלרמאיולארשיינבינפלירמאהתאהוהיתתםויב

םדיו13׃ןוליאקמעבחריוםודןועבגבשמשלארשי

הבותכאיהאלהויביאיוגםקידעדמעחריושמשה

ץאאלוםימשהיצחבשמשהדמעיורשיהרפסלע

וירחאווינפלאוההםויכהיהאלו14׃םימתםויכאובל

15׃לארשילםחלנהוהייכשיאלוקבהוהיעמשל
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16׃הלגלגההנחמהלאומעלארשילכועשוהיבשיו

׃הדקמבהרעמבואבחיוהלאהםיכלמהתשמחוסניו

םיאבחנםיכלמהתשמחואצמנרמאלעשוהילדגיו17

לאתולדגםינבאולגעשוהירמאיו18׃הדקמבהרעמב

לאםתאו19׃םרמשלםישנאהילעודיקפהוהרעמהיפ

םונתתלאםתואםתבנזוםכיביאירחאופדרודמעת

יהיו20׃םכדיבםכיהלאהוהיםנתניכםהירעלאאובל

דעדאמהלודגהכמםתוכהללארשיינבועשוהיתולככ

21׃רצבמהירעלאואביוםהמודרשםידירשהוםמת

אלםולשבהדקמעשוהילאהנחמהלאםעהלכובשיו

וחתפעשוהירמאיו22׃ונשלתאשיאללארשיינבלץרח

הלאהםיכלמהתשמחתאילאואיצוהוהרעמהיפתא

םיכלמהתשמחתאוילאואיציוןכושעיו23׃הרעמהןמ

ןורבחךלמתאםלשוריךלמתאהרעמהןמהלאה

יהיו24׃ןולגעךלמתאשיכלךלמתאתומריךלמתא

עשוהיארקיועשוהילאהלאהםיכלמהתאםאיצוהכ

המחלמהישנאיניצקלארמאיולארשישיאלכלא

םיכלמהיראוצלעםכילגרתאומישוברקותאאוכלהה

25׃םהיראוצלעםהילגרתאומישיווברקיוהלאה

וצמאווקזחותחתלאוואריתלאעשוהיםהילארמאיו

םימחלנםתארשאםכיביאלכלהוהיהשעיהככיכ

השמחלעםלתיוםתימיוןכירחאעשוהיםכיו26׃םתוא

תעליהיו27׃ברעהדעםיצעהלעםיולתויהיוםיצע

םכלשיוםיצעהלעמםודיריועשוהיהוצשמשהאוב

יפלעתולדגםינבאומשיוםשואבחנרשאהרעמהלא

עשוהידכלהדקמתאו28׃הזהםויהםצעדעהרעמה

תאוםתואםרחההכלמתאוברחיפלהכיואוההםויב

הדקמךלמלשעיודירשריאשהאלהברשאשפנהלכ

לארשילכועשוהירבעיו29׃וחיריךלמלהשערשאכ

םגהוהיןתיו30׃הנבלםעםחליוהנבלהדקממומע

לכתאוברחיפלהכיוהכלמתאולארשידיבהתוא

רשאכהכלמלשעיודירשהבריאשהאלהברשאשפנה

ומעלארשילכועשוהירבעיו31׃וחיריךלמלהשע

תאהוהיןתיו32׃הבםחליוהילעןחיוהשיכלהנבלמ

ברחיפלהכיוינשהםויבהדכליולארשידיבשיכל

זא33׃הנבללהשערשאלככהברשאשפנהלכתאו

תאועשוהיוהכיושיכלתארזעלרזגךלמםרההלע

לכועשוהירבעיו34׃דירשולריאשהיתלבדעומע

׃הילעומחליוהילעונחיוהנלגעשיכלמומעלארשי

שפנהלכתאוברחיפלהוכיואוההםויבהודכליו35

36׃שיכללהשערשאלככםירחהאוההםויבהברשא

ומחליוהנורבחהנולגעמומעלארשילכועשוהילעיו

לכתאוהכלמתאוברחיפלהוכיוהודכליו37׃הילע

לככדירשריאשהאלהברשאשפנהלכתאוהירע

׃הברשאשפנהלכתאוהתואםרחיוןולגעלהשערשא

׃הילעםחליוהרבדומעלארשילכועשוהיבשיו38

ברחיפלםוכיוהירעלכתאוהכלמתאוהדכליו39

רשאכדירשריאשהאלהברשאשפנלכתאומירחיו

השערשאכוהכלמלוהרבדלהשעןכןורבחלהשע

רההץראהלכתאעשוהיהכיו40׃הכלמלוהנבלל

ריאשהאלםהיכלמלכתאותודשאהוהלפשהובגנהו

יהלאהוהיהוצרשאכםירחההמשנהלכתאודירש

לכתאוהזעדעוענרבשדקמעשוהיםכיו41׃לארשי

תאוהלאהםיכלמהלכתאו42׃ןועבגדעוןשגץרא

םחלנלארשייהלאהוהייכתחאםעפעשוהידכלםצרא

הנחמהלאומעלארשילכועשוהיבשיו43׃לארשיל

׃הלגלגה

ךלמבבוילאחלשיורוצחךלמןיביעמשכיהיו11

םיכלמהלאו2׃ףשכאךלמלאוןורמשךלמלאוןודמ

תופנבוהלפשבותורנכבגנהברעבורהבןופצמרשא

יזרפהויתחהוירמאהוםימוחרזממינענכה3׃םימרוד

ואציו4׃הפצמהץראבןומרחתחתיוחהורהביסוביהו

םיהתפשלערשאלוחכברםעםמעםהינחמלכוםה

הלאהםיכלמהלכודעויו5׃דאמברבכרוסוסוברל

6׃לארשיםעםחלהלםורמימלאודחיונחיוואביו

תעכרחמיכםהינפמאריתלאעשוהילאהוהירמאיו

םהיסוסתאלארשיינפלםיללחםלכתאןתניכנאתאזה

לכועשוהיאביו7׃שאבףרשתםהיתבכרמתאורקעת

ולפיוםאתפםורמימלעםהילעומעהמחלמהםע

דעםופדריוםוכיולארשידיבהוהיםנתיו8׃םהב

החרזמהפצמתעקבדעוםימתופרשמדעוהברןודיצ

עשוהיםהלשעיו9׃דירשםהלריאשהיתלבדעםכיו

םהיתבכרמתאורקעםהיסוסתאהוהיולרמארשאכ

רוצחתאדכליואיההתעבעשוהיבשיו10׃שאבףרש

לכשאראיהםינפלרוצחיכברחבהכההכלמתאו
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יפלהברשאשפנהלכתאוכיו11׃הלאהתוכלממה

׃שאבףרשרוצחתאוהמשנלכרתונאלםרחהברח

דכלםהיכלמלכתאוהלאהםיכלמהירעלכתאו12

השמהוצרשאכםתואםירחהברחיפלםכיועשוהי

אלםלתלעתודמעהםירעהלכקר13׃הוהידבע

14׃עשוהיףרשהדבלרוצחתאיתלוזלארשיםפרש

לארשיינבםהלוזזבהמהבהוהלאהםירעהללשלכו

אלםתואםדמשהדעברחיפלוכהםדאהלכתאקר

ןכודבעהשמתאהוהיהוצרשאכ15׃המשנלכוריאשה

לכמרבדריסהאלעשוהיהשעןכועשוהיתאהשמהוצ

ץראהלכתאעשוהיחקיו16׃השמתאהוהיהוצרשא

הלפשהתאוןשגהץראלכתאובגנהלכתאורההתאזה

קלחהרההןמ17׃התלפשולארשירהתאוהברעהתאו

רהתחתןונבלהתעקבבדגלעבדעוריעשהלועה

םימי18׃םתימיוםכיודכלםהיכלמלכתאוןומרח

19׃המחלמהלאהםיכלמהלכתאעשוהיהשעםיבר

יוחהיתלבלארשיינבלאהמילשהרשאריעהתיהאל

הוהיתאמיכ20׃המחלמבוחקללכהתאןועבגיבשי

ןעמללארשיתאהמחלמהתארקלםבלתאקזחלהתיה

םדימשהןעמליכהנחתםהלתויהיתלבלםמירחה

איההתעבעשוהיאביו21׃השמתאהוהיהוצרשאכ

בנעןמרבדןמןורבחןמרההןמםיקנעהתאתרכיו

םמירחהםהירעםעלארשירהלכמוהדוהירהלכמו

הזעבקרלארשיינבץראבםיקנערתונאל22׃עשוהי

לככץראהלכתאעשוהיחקיו23׃וראשנדודשאבותגב

לארשילהלחנלעשוהיהנתיוהשמלאהוהירבדרשא

׃המחלממהטקשץראהוםהיטבשלםתקלחמכ

ושריולארשיינבוכהרשאץראהיכלמהלאו12

דעןונראלחנמשמשההחרזמןדריהרבעבםצראתא

ירמאהךלמןוחיס2׃החרזמהברעהלכוןומרחרה

ןונראלחנתפשלערשארעורעמלשמןובשחבבשויה

׃ןומעינבלובגלחנהקבידעודעלגהיצחולחנהךותו

םיהברעהםידעוהחרזמתורנכםידעהברעהו3

תודשאתחתןמיתמותומשיהתיבךרדהחרזמחלמה

בשויהםיאפרהרתימןשבהךלמגועלובגו4׃הגספה

הכלסבוןומרחרהבלשמו5׃יערדאבותורתשעב

דעלגהיצחויתכעמהוירושגהלובגדעןשבהלכבו

לארשיינבוהוהידבעהשמ6׃ןובשחךלמןוחיסלובג

יצחלוידגלוינבוארלהשריהוהידבעהשמהנתיוםוכה

עשוהיהכהרשאץראהיכלמהלאו7׃השנמהטבש

ןונבלהתעקבבדגלעבמהמיןדריהרבעבלארשיינבו

יטבשלעשוהיהנתיוהריעשהלעהקלחהרההדעו

הברעבוהלפשבורהב8׃םתקלחמכהשרילארשי

יזרפהינענכהוירמאהיתחהבגנבורבדמבותודשאבו

דצמרשאיעהךלמדחאוחיריךלמ9׃יסוביהויוחה

׃דחאןורבחךלמדחאםלשוריךלמ10׃דחאלאתיב

ןולגעךלמ12׃דחאשיכלךלמדחאתומריךלמ11

׃דחארדגךלמדחארבדךלמ13׃דחארזגךלמדחא

דחאהנבלךלמ15׃דחאדרעךלמדחאהמרחךלמ14

לאתיבךלמדחאהדקמךלמ16׃דחאםלדעךלמ

קפאךלמ18׃דחארפחךלמדחאחופתךלמ17׃דחא

רוצחךלמדחאןודמךלמ19׃דחאןורשלךלמדחא

21׃דחאףשכאךלמדחאןוארמןורמשךלמ20׃דחא

דחאשדקךלמ22׃דחאודגמךלמדחאךנעתךלמ

דחארודתפנלרודךלמ23׃דחאלמרכלםענקיךלמ

םיכלמלכדחאהצרתךלמ24׃דחאלגלגלםיוגךלמ

׃דחאוםישלש

התנקזהתאוילאהוהירמאיוםימיבאבןקזעשוהיו13

תאז2׃התשרלדאמהברההראשנץראהוםימיבתאב

ןמ3׃ירושגהלכוםיתשלפהתולילגלכתראשנהץראה

הנופצןורקעלובגדעוםירצמינפלערשארוחישה

ידודשאהויתזעהםיתשלפינרסתשמחבשחתינענכל

ץראלכןמיתמ4׃םיועהוינורקעהויתגהינולקשאה

׃ירמאהלובגדעהקפאדעםינדיצלרשאהרעמוינענכה

דגלעבמשמשהחרזמןונבלהלכוילבגהץראהו5

ןמרההיבשילכ6׃תמחאובלדעןומרחרהתחת

ינפמםשירואיכנאםינדיצלכםימתפרשמדעןונבלה

7׃ךיתיוצרשאכהלחנבלארשילהלפהקרלארשיינב

םיטבשהתעשתלהלחנבתאזהץראהתאקלחהתעו

םתלחנוחקלידגהוינבוארהומע8׃השנמהטבשהיצחו

ןתנרשאכהחרזמןדריהרבעבהשמםהלןתנרשא

לחנתפשלערשארעורעמ9׃הוהידבעהשמםהל

דעאבדימרשימהלכולחנהךותברשאריעהוןונרא

ןובשחבךלמרשאירמאהךלמןוחיסירעלכו10׃ןוביד
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יתכעמהוירושגהלובגודעלגהו11׃ןומעינבלובגדע

תוכלממלכ12׃הכלסדעןשבהלכוןומרחרהלכו

ראשנאוהיערדאבותורתשעבךלמרשאןשבבגוע

ינבושירוהאלו13׃םשריוהשמםכיוםיאפרהרתימ

תכעמורושגבשיויתכעמהתאוירושגהתאלארשי

ןתנאליולהטבשלקר14׃הזהםויהדעלארשיברקב

רבדרשאכותלחנאוהלארשייהלאהוהיישאהלחנ

יהיו16׃םתחפשמלןבוארינבהטמלהשמןתיו15׃ול

ריעהוןונראלחנתפשלערשארעורעמלובגהםהל

ןובשח17׃אבדימלערשימהלכולחנהךותברשא

לעבתיבולעבתומבוןובידרשימברשאהירעלכו

המבשוםיתירקו19׃תעפמותמדקוהצהיו18׃ןועמ

הגספהתודשאורועפתיבו20׃קמעהרהברחשהתרצו

ןוחיסתוכלממלכורשימהירעלכו21׃תומשיהתיבו

ותאהשמהכהרשאןובשחבךלמרשאירמאהךלמ

רוחתאורוצתאוםקרתאויואתאןידמיאישנתאו

ןבםעלבתאו22׃ץראהיבשיןוחיסיכיסנעברתאו

23׃םהיללחלאברחבלארשיינבוגרהםסוקהרועב

ןבוארינבתלחנתאזלובגוןדריהןבוארינבלובגיהיו

דגהטמלהשמןתיו24׃ןהירצחוםירעהםתחפשמל

ירעלכורזעילובגהםהליהיו25׃םתחפשמלדגינבל

ינפלערשארעורעדעןומעינבץראיצחודעלגה

םינחממוםינטבוהפצמהתמרדעןובשחמו26׃הבר

תוכסוהרמנתיבוםרהתיבקמעבו27׃רבדללובגדע

דעלבגוןדריהןובשחךלמןוחיסתוכלממרתיןופצו

דגינבתלחנתאז28׃החרזמןדריהרבעתרנכםיהצק

טבשיצחלהשמןתיו29׃םהירצחוםירעהםתחפשמל

יהיו30׃םתוחפשמלהשנמינבהטמיצחליהיוהשנמ

ןשבהךלמגועתוכלממלכןשבהלכםינחממםלובג

דעלגהיצחו31׃ריעםיששןשבברשאריאיתוחלכו

ןבריכמינבלןשבבגועתוכלממירעיערדאותורתשעו

לחנרשאהלא32׃םתוחפשמלריכמינביצחלהשנמ

33׃החרזמוחיריןדרילרבעמבאומתוברעבהשמ

אוהלארשייהלאהוהיהלחנהשמןתנאליולהטבשלו

׃םהלרבדרשאכםתלחנ

ולחנרשאןענכץראבלארשיינבולחנרשאהלאו14

תוטמהתובאישארוןונןבעשוהיוןהכהרזעלאםתוא

השמדיבהוהיהוצרשאכםתלחנלרוגב2׃לארשיינבל

ינשתלחנהשמןתניכ3׃הטמהיצחותוטמהתעשתל

הלחנןתנאלםיוללוןדרילרבעמהטמהיצחותוטמה

אלוםירפאוהשנמתוטמינשףסויינבויהיכ4׃םכותב

םהישרגמותבשלםירעםאיכץראבםיוללקלחונתנ

ושעןכהשמתאהוהיהוצרשאכ5׃םנינקלוםהינקמל

לאהדוהיינבושגיו6׃ץראהתאוקלחיולארשיינב

תעדיהתאיזנקההנפיןבבלכוילארמאיולגלגבעשוהי

לעםיהלאהשיאהשמלאהוהירבדרשארבדהתא

יכנאהנשםיעבראןב7׃ענרבשדקבךיתודאלעויתודא

ץראהתאלגרלענרבשדקמיתאהוהידבעהשמחלשב

ימעולערשאיחאו8׃יבבלםערשאכרבדותאבשאו

9׃יהלאהוהיירחאיתאלמיכנאוםעהבלתאויסמה

הכרדרשאץראהאלםארמאלאוההםויבהשמעבשיו

תאלמיכםלועדעךינבלוהלחנלהיהתךלהבךלגר

רשאכיתואהוהיהיחההנההתעו10׃יהלאהוהיירחא

רבדהתאהוהירבדזאמהנששמחוםיעבראהזרבד

יכנאהנההתעורבדמבלארשיךלהרשאהשמלאהזה

רשאכקזחםויהינדוע11׃הנשםינומשושמחןבםויה

המחלמלהתעיחככוזאיחככהשמיתואחלשםויב

רבדרשאהזהרההתאילהנתהתעו12׃אובלותאצלו

םשםיקנעיכאוההםויבתעמשהתאיכאוההםויבהוהי

רשאכםיתשרוהויתואהוהיילואתורצבתולדגםירעו

בלכלןורבחתאןתיועשוהיוהכרביו13׃הוהירבד

הנפיןבבלכלןורבחהתיהןכלע14׃הלחנלהנפיןב

הוהיירחאאלמרשאןעיהזהםויהדעהלחנליזנקה

םדאהעבראתירקםינפלןורבחםשו15׃לארשייהלא

׃המחלממהטקשץראהואוהםיקנעבלודגה

לובגלאםתחפשמלהדוהיינבהטמללרוגהיהיו15

לובגםהליהיו2׃ןמיתהצקמהבגנןצרבדמםודא

לאאציו3׃הבגנהנפהןשלהןמחלמהםיהצקמבגנ

שדקלבגנמהלעוהנצרבעוםיברקעהלעמלבגנמ

רבעו4׃העקרקהבסנוהרדאהלעוןורצחרבעוענרב

הזהמילובגהתואצתהיהוםירצמלחנאציוהנומצע

הצקדעחלמהםיהמדקלובגו5׃בגנלובגםכלהיהי

׃ןדריההצקמםיהןושלמהנופצתאפללובגוןדריה

הברעהתיבלןופצמרבעוהלגחתיבלובגההלעו6
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הרבדלובגההלעו7׃ןבוארןבןהבןבאלובגההלעו

הלעמלחכנרשאלגלגהלאהנפהנופצורוכעקמעמ

שמשןיעימלאלובגהרבעולחנלבגנמרשאםימדא

םנהןביגלובגההלעו8׃לגרןיעלאויתאצתויהו

לאלובגההלעוםלשוריאיהבגנמיסוביהףתכלא

קמעהצקברשאהמיםנהיגינפלערשארההשאר

ימןיעמלארההשארמלובגהראתו9׃הנפצםיאפר

איההלעבלובגהראתוןורפערהירעלאאציוחותפנ

ריעשרהלאהמיהלעבמלובגהבסנו10׃םירעיתירק

תיבדריוןולסכאיההנופצמםירעירהףתכלארבעו

הנופצןורקעףתכלאלובגהאציו11׃הנמתרבעושמש

ויהולאנביאציוהלעבהרהרבעוהנורכשלובגהראתו

הזלובגולודגההמיהםילובגו12׃המילובגהתואצת

הנפיןבבלכלו13׃םתחפשמלביבסהדוהיינבלובג

תירקתאעשוהילהוהייפלאהדוהיינבךותבקלחןתנ

תאבלכםשמשריו14׃ןורבחאיהקנעהיבאעברא

ידיליימלתתאוןמיחאתאויששתאקנעהינבהשולש

תירקםינפלרבדםשורבדיבשילאםשמלעיו15׃קנעה

הדכלורפסתירקתאהכירשאבלכרמאיו16׃רפס

ןבלאינתעהדכליו17׃השאליתבהסכעתאוליתתנו

יהיו18׃השאלותבהסכעתאולןתיובלכיחאזנק

לעמחנצתוהדשהיבאתאמלואשלוהתיסתוהאובב

הכרבילהנתרמאתו19׃ךלהמבלכהלרמאיורומחה

תלגתאהלןתיוםימתלגילהתתנוינתתנבגנהץראיכ

הדוהיינבהטמתלחנתאז20׃תויתחתתלגתאותוילע

הדוהיינבהטמלהצקמםירעהויהיו21׃םתחפשמל

הניקו22׃רוגיורדעולאצבקהבגנבםודאלובגלא

םלטוףיז24׃ןנתיורוצחושדקו23׃הדעדעוהנומידו

26׃רוצחאיהןורצחתוירקוהתדחרוצחו25׃תולעבו

28׃טלפתיבוןומשחוהדגרצחו27׃הדלומועמשוםמא

׃םצעוםייעוהלעב29׃היתויזבועבשראבולעושרצחו

׃הנסנסוהנמדמוגלקצו31׃המרחוליסכודלותלאו30

עשתוםירשעםירעלכןומרוןיעוםיחלשותואבלו32

חונזו34׃הנשאוהערצולואתשאהלפשב33׃ןהירצחו

׃הקזעוהכושםלדעותומרי35׃םניעהוחופתםינגןיעו

עבראםירעםיתרדגוהרדגהוםיתידעוםירעשו36

ןעלדו38׃דגלדגמוהשדחוןנצ37׃ןהירצחוהרשע

ןובכו40׃ןולגעותקצבושיכל39׃לאתקיוהפצמהו

הדקמוהמענוןוגדתיבתורדגו41׃שילתכוסמחלו

43׃ןשעורתעוהנבל42׃ןהירצחוהרשעששםירע

םירעהשארמוביזכאוהליעקו44׃ביצנוהנשאוחתפיו

ןורקעמ46׃הירצחוהיתנבוןורקע45׃ןהירצחועשת

היתונבדודשא47׃ןהירצחודודשאדילערשאלכהמיו

םיהוםירצמלחנדעהירצחוהיתונבהזעהירצחו

הנדו49׃הכושוריתיורימשרהבו48׃לובגולובגה

ןשגו51׃םינעוהמתשאובנעו50׃רבדאיההנסתירקו

המורוברא52׃ןהירצחוהרשעתחאםירעהלגוןלחו

תירקוהטמחו54׃הקפאוחופתתיבוםיניו53׃ןעשאו

ןועמ55׃ןהירצחועשתםירערעיצוןורבחאיהעברא

ןיקה57׃חונזוםעדקיולאערזיו56׃הטויוףיזולמרכ

רוצתיבלוחלח58׃ןהירצחורשעםירעהנמתוהעבג

׃ןהירצחוששםירעןקתלאותונעתיבותרעמו59׃רודגו

םיתשםירעהברהוםירעיתירקאיהלעבתירק60

62׃הככסוןידמהברעהתיברבדמב61׃ןהירצחו

תאו63׃ןהירצחוששםירעידגןיעוחלמהריעוןשבנהו

םשירוהלהדוהיינבולכויאלםלשורייבשוייסוביה

׃הזהםויהדעםלשוריבהדוהיינבתאיסוביהבשיו

וחיריימלוחיריןדרימףסויינבללרוגהאציו16

תיבמאציו2׃לאתיברהבוחירימהלערבדמההחרזמ

לאהמידריו3׃תורטעיכראהלובגלארבעוהזוללא

ויהורזגדעוןותחתןרוחתיבלובגדעיטלפיהלובג

יהיו5׃םירפאוהשנמףסויינבולחניו4׃המיותאצת

החרזמםתלחנלובגיהיוםתחפשמלםירפאינבלובג

המיהלובגהאציו6׃ןוילעןרוחתיבדערדאתורטע

רבעוהלשתנאתהחרזמלובגהבסנוןופצמתתמכמה

התרענותורטעהחונימדריו7׃החוניחרזממותוא

המילובגהךליחופתמ8׃ןדריהאציווחיריבעגפו

םירפאינבהטמתלחנתאזהמיהויתאצתויהוהנקלחנ

ךותבםירפאינבלתולדבמהםירעהו9׃םתחפשמל

תאושירוהאלו10׃ןהירצחוםירעהלכהשנמינבתלחנ

םויהדעםירפאברקבינענכהבשיורזגבבשויהינענכה

׃דבעסמליהיוהזה

ריכמלףסוירוכבאוהיכהשנמהטמללרוגהיהיו17

וליהיוהמחלמשיאהיהאוהיכדעלגהיבאהשנמרוכב

םתחפשמלםירתונההשנמינבליהיו2׃ןשבהודעלגה
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םכשינבלולאירשאינבלוקלחינבלורזעיבאינבל

םירכזהףסויןבהשנמינבהלאעדימשינבלורפחינבלו

ןבריכמןבדעלגןברפחןבדחפלצלו3׃םתחפשמל

ויתנבתומשהלאותונבםאיכםינבולויהאלהשנמ

ינפלהנברקתו4׃הצרתוהכלמהלגחהענוהלחמ

רמאלםיאישנהינפלוןונןבעשוהיינפלוןהכהרזעלא

םהלןתיווניחאךותבהלחנונלתתלהשמתאהוצהוהי

השנמילבחולפיו5׃ןהיבאיחאךותבהלחנהוהייפלא

׃ןדרילרבעמרשאןשבהודעלגהץראמדבלהרשע

דעלגהץראווינבךותבהלחנולחנהשנמתונביכ6

רשאמהשנמלובגיהיו7׃םירתונההשנמינבלהתיה

לאןימיהלאלובגהךלהוםכשינפלערשאתתמכמה

לאחופתוחופתץראהתיההשנמל8׃חופתןיעיבשי

הבגנהנקלחנלובגהדריו9׃םירפאינבלהשנמלובג

לובגוהשנמירעךותבםירפאלהלאהםירעלחנל

םירפאלהבגנ10׃המיהויתאצתיהיולחנלןופצמהשנמ

ןופצמןועגפירשאבוולובגםיהיהיוהשנמלהנופצו

תיברשאבורכששיבהשנמליהיו11׃חרזממרכששיבו

היתונבוראדיבשיתאוהיתונבוםעלביוהיתונבוןאש

ודגמיבשיוהיתנבוךנעתיבשיוהיתנבורדןיעיבשיו

שירוהלהשנמינבולכיאלו12׃תפנהתשלשהיתונבו

13׃תאזהץראבתבשלינענכהלאויוהלאהםירעהתא

שרוהוסמלינענכהתאונתיולארשיינבוקזחיכיהיו

עודמרמאלעשוהיתאףסויינבורבדיו14׃ושירוהאל

דעברםעינאודחאלבחודחאלרוגהלחנילהתתנ

םעםאעשוהיםהילארמאיו15׃הוהיינכרבהכדערשא

יזרפהץראבםשךלתארבוהרעיהךלהלעהתאבר

אלףסויינבורמאיו16׃םירפארהךלץאיכםיאפרהו

ץראבבשיהינענכהלכבלזרבבכרורההונלאצמי

׃לאערזיקמעברשאלוהיתונבוןאשתיבברשאלקמעה

רמאלהשנמלוםירפאלףסויתיבלאעשוהירמאיו17

יכ18׃דחאלרוגךלהיהיאלךללודגחכוהתאברםע

יכויתאצתךלהיהוותארבואוהרעייכךלהיהירה

׃אוהקזחיכוללזרבבכריכינענכהתאשירות

םשוניכשיוהלשלארשיינבתדעלכולהקיו18

ינבבורתויו2׃םהינפלהשבכנץראהודעומלהאתא

3׃םיטבשהעבשםתלחנתאוקלחאלרשאלארשי

אובלםיפרתמםתאהנאדעלארשיינבלאעשוהירמאיו

4׃םכיתובאיהלאהוהיםכלןתנרשאץראהתאתשרל

וכלהתיוומקיוםחלשאוטבשלםישנאהשלשםכלובה

וקלחתהו5׃ילאואביוםתלחניפלהתואובתכיוץראב

תיבובגנמולובגלעדמעיהדוהיםיקלחהעבשלהתא

ץראהתאובתכתםתאו6׃ןופצמםלובגלעודמעיףסוי

הפלרוגםכליתיריוהנהילאםתאבהוםיקלחהעבש

יכםכברקבםיוללקלחןיאיכ7׃וניהלאהוהיינפל

וחקלהשנמהטבשיצחוןבוארודגוותלחנהוהיתנהכ

דבעהשמםהלןתנרשאהחרזמןדרילרבעמםתלחנ

םיכלההתאעשוהיוציווכליוםישנאהומקיו8׃הוהי

ובתכוץראבוכלהתהווכלרמאלץראהתאבתכל

הוהיינפללרוגםכלךילשאהפוילאובושוהתוא

םירעלהובתכיוץראבורבעיוםישנאהוכליו9׃הלשב

הנחמהלאעשוהילאואביורפסלעםיקלחהעבשל

הוהיינפלהלשבלרוגעשוהיםהלךלשיו10׃הלש

11׃םתקלחמכלארשיינבלץראהתאעשוהיםשקלחיו

םלרוגלובגאציוםתחפשמלןמינבינבהטמלרוגלעיו

תאפללובגהםהליהיו12׃ףסויינבןיבוהדוהיינבןיב

ןופצמוחיריףתכלאלובגההלעוןדריהןמהנופצ

רבעו13׃ןואתיבהרבדמויתאצתהיהוהמירהבהלעו

דריולאתיבאיההבגנהזולףתכלאהזוללובגהםשמ

ןורחתיבלבגנמרשארההלערדאתורטעלובגה

רההןמהבגנםיתאפלבסנולובגהראתו14׃ןותחת

תירקלאויתאצתהיהוהבגנןורחתיבינפלערשא

15׃םיתאפתאזהדוהיינבריעםירעיתירקאיהלעב

לאאציוהמילובגהאציוםירעיתירקהצקמהבגנתאפו

לערשארהההצקלאלובגהדריו16׃חותפנימןיעמ

םנהיגדריוהנופצםיאפרקמעברשאםנהןביגינפ

ןופצמראתו17׃לגרןיעדריוהבגניסוביהףתכלא

םימדאהלעמחכנרשאתולילגלאאציושמשןיעאציו

הברעהלומףתכלארבעו18׃ןבוארןבןהבןבאדריו

תיבףתכלאלובגהרבעו19׃התברעהדריוהנופצ

חלמהםיןושללאלובגהויתואצתהיהוהנופצהלגח

ןדריהו20׃בגנלובגהזהבגנןדריההצקלאהנופצ

היתלובגלןמינבינבתלחנתאזהמדקתאפלותאלבגי

ןמינבינבהטמלםירעהויהו21׃םתחפשמלביבס

תיבו22׃ץיצקקמעוהלגחתיבווחיריםהיתוחפשמל
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24׃הרפעוהרפהוםיועהו23׃לאתיבוםירמצוהברעה

׃ןהירצחוהרשעםיתשםירעעבגוינפעהוינמעהרפכו

׃הצמהוהריפכהוהפצמהו26׃תוראבוהמרהוןועבג25

איהיסוביהוףלאהעלצו28׃הלארתולאפריוםקרו27

תאזןהירצחוהרשעעבראםירעתירקתעבגםלשורי

׃םתחפשמלןמינבינבתלחנ

ןועמשינבהטמלןועמשלינשהלרוגהאציו19

2׃הדוהיינבתלחנךותבםתלחניהיוםתוחפשמל

רצחו3׃הדלומועבשועבשראבםתלחנבםהליהיו

גלקצו5׃המרחולותבודלותלאו4׃םצעוהלבולעוש

ןחורשותואבלתיבו6׃הסוסרצחותובכרמהתיבו

ןשעורתעוןומרןיע7׃ןהירצחוהרשעשלשםירע

תוביבסרשאםירצחהלכו8׃ןהירצחועבראםירע

תלחנתאזבגנתמארראבתלעבדעהלאהםירעה

תלחנהדוהיינבלבחמ9׃םתחפשמלןועמשינבהטמ

ינבולחניוםהמברהדוהיינבקלחהיהיכןועמשינב

ןלובזינבלישילשהלרוגהלעיו10׃םתלחנךותבןועמש

םלובגהלעו11׃דירשדעםתלחנלובגיהיוםתחפשמל

לערשאלחנהלאעגפותשבדבעגפוהלערמוהמיל

לובגלעשמשהחרזמהמדקדירשמבשו12׃םענקיינפ

רבעםשמו13׃עיפיהלעותרבדהלאאציורבתתלסכ

ראתמהןומראציוןיצקהתערפחהתגהחרזמהמדק

יגויתאצתויהוןתנחןופצמלובגהותאבסנו14׃הענה

םחלתיבוהלאדיוןורמשוללהנותטקו15׃לאחתפי

ןלובזינבתלחנתאז16׃ןהירצחוהרשעםיתשםירע

אצירכששיל17׃ןהירצחוהלאהםירעהםתוחפשמל

םלובגיהיו18׃םתוחפשמלרכששיינבליעיברהלרוגה

20׃תרחנאוןאישוםירפחו19׃םנושותלוסכהוהלאערזי

תיבוהדחןיעוםינגןיעותמרו21׃ץבאוןוישקותיברהו

ויהושמשתיבוהמוצחשורובתבלובגהעגפו22׃ץצפ

תאז23׃ןהירצחוהרשעששםירעןדריהםלובגתואצת

׃ןהירצחוםירעהםתחפשמלרכששיינבהטמתלחנ

׃םתוחפשמלרשאינבהטמלישימחהלרוגהאציו24

ךלמלאו26׃ףשכאוןטבוילחותקלחםלובגיהיו25

׃תנבלרוחישבוהמיהלמרכבעגפולאשמודעמעו

חתפייגבוןולבזבעגפוןגדתיבשמשהחרזמבשו27

׃לאמשמלובכלאאציולאיענוקמעהתיבהנופצלא

בשו29׃הברןודיצדעהנקוןומחובחרוןרבעו28

ויהיוהסחלובגהבשורצרצבמריעדעוהמרהלובגה

בחרוקפאוהמעו30׃הביזכאלבחמהמיהויתאצת

ינבהטמתלחנתאז31׃ןהירצחוםיתשוםירשעםירע

ילתפנינבל32׃ןהירצחוהלאהםירעהםתחפשמלרשא

םלובגיהיו33׃םתחפשמלילתפנינבליששהלרוגהאצי

םוקלדעלאנביובקנהימדאוםיננעצבןולאמףלחמ

רובתתונזאהמילובגהבשו34׃ןדריהויתאצתיהיו

םימעגפרשאבובגנמןולבזבעגפוהקקוחםשמאציו

רצםידצהרצבמירעו35׃שמשהחרזמןדריההדוהיבו

שדקו37׃רוצחוהמרהוהמדאו36׃תרנכותקרתמחו

תנעתיבוםרחלאלדגמוןואריו38׃רוצחןיעויערדאו

תלחנתאז39׃ןהירצחוהרשעעשתםירעשמשתיבו

הטמל40׃ןהירצחוםירעהםתחפשמלילתפנינבהטמ

לובגיהיו41׃יעיבשהלרוגהאציםתחפשמלןדינב

ןוליאוןיבלעשו42׃שמשריעולואתשאוהערצםתלחנ

ןותבגוהקתלאו44׃ןורקעוהתנמתוןוליאו43׃הלתיו

ןוקריהימו46׃ןומרתגוקרבינבודהיו45׃תלעבו

םהמןדינבלובגאציו47׃ופילומלובגהםעןוקרהו

התואוכיוהתואודכליוםשלםעומחליוןדינבולעיו

םשכןדםשללוארקיוהבובשיוהתואושריוברחיפל

םירעהםתחפשמלןדינבהטמתלחנתאז48׃םהיבאןד

היתלובגלץראהתאלחנלולכיו49׃ןהירצחוהלאה

יפלע50׃םכותבןונןבעשוהילהלחנלארשיינבונתיו

רהבחרסתנמתתאלאשרשאריעהתאולונתנהוהי

רשאתלחנההלא51׃הבבשיוריעהתאהנביוםירפא

תוטמלתובאהישארוןונןבעשוהיוןהכהרזעלאולחנ

דעומלהאחתפהוהיינפלהלשבלרוגבלארשיינב

׃ץראהתאקלחמולכיו

ינבלארבד2׃רמאלעשוהילאהוהירבדיו20

יתרבדרשאטלקמהירעתאםכלונתרמאללארשי

הגגשבשפנהכמחצורהמשסונל3׃השמדיבםכילא

תחאלאסנו4׃םדהלאגמטלקמלםכלויהותעדילבב

ינקזינזאברבדוריעהרעשחתפדמעוהלאהםירעהמ

ונתנוםהילאהריעהותאופסאווירבדתאאיההריעה

אלווירחאםדהלאגףדרייכו5׃םמעבשיוםוקמול

אלווהערתאהכהתעדילבביכודיבחצרהתאורגסי
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דעאיההריעבבשיו6׃םושלשלומתמולאוהאנש

רשאלודגהןהכהתומדעטפשמלהדעהינפלודמע

לאווריעלאאבוחצורהבושיזאםההםימיבהיהי

לילגבשדקתאושדקיו7׃םשמסנרשאריעהלאותיב

עבראתירקתאוםירפארהבםכשתאוילתפנרהב

החרזמוחיריןדרילרבעמו8׃הדוהירהבןורבחאיה

תמארתאוןבוארהטממרשימברבדמברצבתאונתנ

הלא9׃השנמהטממןשבבןולגתאודגהטממדעלגב

םכותברגהרגלולארשיינבלכלהדעומהירעויה

םדהלאגדיבתומיאלוהגגשבשפנהכמלכהמשסונל

׃הדעהינפלודמעדע

לאוןהכהרזעלאלאםיולהתובאישארושגיו21

׃לארשיינבלתוטמהתובאישארלאוןונןבעשוהי

הוצהוהירמאלןענכץראבהלשבםהילאורבדיו2

׃ונתמהבלןהישרגמותבשלםירעונלתתלהשמדיב

תאהוהייפלאםתלחנמםיולללארשיינבונתיו3

תחפשמללרוגהאציו4׃ןהישרגמתאוהלאהםירעה

הדוהיהטממםיולהןמןהכהןרהאינבליהיויתהקה

׃הרשעשלשםירעלרוגבןמינבהטממוינעמשההטממו

ןדהטממוםירפאהטמתחפשממםירתונהתהקינבלו5

ןושרגינבלו6׃רשעםירעלרוגבהשנמהטמיצחמו

ילתפנהטממורשאהטממורכששיהטמתוחפשממ

7׃הרשעשלשםירעלרוגבןשבבהשנמהטמיצחמו

הטממודגהטממוןבוארהטממםתחפשמליררמינבל

םיולללארשיינבונתיו8׃הרשעםיתשםירעןלובז

דיבהוהיהוצרשאכןהישרגמתאוהלאהםירעהתא

ןועמשינבהטממוהדוהיינבהטממונתיו9׃לרוגבהשמ

ינבליהיו10׃םשבןהתאארקירשאהלאהםירעהתא

לרוגההיהםהליכיולינבמיתהקהתוחפשממןרהא

איהקונעהיבאעבראתירקתאםהלונתיו11׃הנשיאר

הדשתאו12׃היתביבסהשרגמתאוהדוהירהבןורבח

ינבלו13׃ותזחאבהנפיןבבלכלונתנהירצחתאוריעה

תאוןורבחתאחצרהטלקמריעתאונתנןהכהןרהא

השרגמתאורתיתאו14׃השרגמתאוהנבלתאוהשרגמ

תאוהשרגמתאוןלחתאו15׃השרגמתאועמתשאתאו

תאוהטיתאוהשרגמתאוןיעתאו16׃השרגמתאורבד

ינשתאמעשתםירעהשרגמתאושמשתיבתאהשרגמ

השרגמתאוןועבגתאןמינבהטממו17׃הלאהםיטבשה

תאוהשרגמתאותותנעתא18׃השרגמתאועבגתא

ןרהאינבירעלכ19׃עבראםירעהשרגמתאוןומלע

תוחפשמלו20׃ןהישרגמוםירעהרשעשלשםינהכה

םלרוגירעיהיותהקינבמםירתונהםיולהתהקינב

תאחצרהטלקמריעתאםהלונתיו21׃םירפאהטממ

׃השרגמתאורזגתאוםירפארהבהשרגמתאוםכש

השרגמתאוןרוחתיבתאוהשרגמתאוםיצבקתאו22

השרגמתאואקתלאתאןדהטממו23׃עבראםירע

תאהשרגמתאוןוליאתא24׃השרגמתאוןותבגתא

הטמתיצחממו25׃עבראםירעהשרגמתאוןומרתג

השרגמתאוןומרתגתאוהשרגמתאוךנעתתאהשנמ

תוחפשמלןהישרגמורשעםירעלכ26׃םיתשםירע

םיולהתחפשממןושרגינבלו27׃םירתונהתהקינב

ןשבבןולגתאחצרהטלקמריעתאהשנמהטמיצחמ

28׃םיתשםירעהשרגמתאוהרתשעבתאוהשרגמתאו

תאותרבדתאהשרגמתאוןוישקתארכששיהטממו

תאוםינגןיעתאהשרגמתאותומריתא29׃השרגמ

תאולאשמתארשאהטממו30׃עבראםירעהשרגמ

השרגמתאותקלחתא31׃השרגמתאוןודבעתאהשרגמ

תאילתפנהטממו32׃עבראםירעהשרגמתאובחרתאו

תמחתאוהשרגמתאולילגבשדקתאחצרהטלקמריע

33׃שלשםירעהשרגמתאוןתרקתאוהשרגמתאוראד

׃ןהישרגמוריעהרשעשלשםתחפשמלינשרגהירעלכ

הטמתאמםירתונהםיולהיררמינבתוחפשמלו34

׃השרגמתאוהתרקתאהשרגמתאוםענקיתאןלובז

םירעהשרגמתאוללהנתאהשרגמתאוהנמדתא35

הצהיתאוהשרגמתאורצבתאןבוארהטממו36׃עברא

תאותעפימתאוהשרגמתאותומדקתא37׃השרגמתאו

חצרהטלקמריעתאדגהטממו38׃עבראםירעהשרגמ

39׃השרגמתאוםינחמתאוהשרגמתאודעלגבתמרתא

םירעלכהשרגמתאורזעיתאהשרגמתאוןובשחתא

םירתונהםתחפשמליררמינבלםירעהלכ40׃עברא

41׃הרשעםיתשםירעםלרוגיהיוםיולהתוחפשממ

םיעבראםירעלארשיינבתזחאךותבםיולהירעלכ

ריעריעהלאהםירעההנייהת42׃ןהישרגמוהנמשו

הוהיןתיו43׃הלאהםירעהלכלןכהיתביבסהישרגמו

הושריוםתובאלתתלעבשנרשאץראהלכתאלארשיל
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עבשנרשאלככביבסמםהלהוהיחניו44׃הבובשיו

לכתאםהיביאלכמםהינפבשיאדמעאלוםתובאל

רבדהלכמרבדלפנאל45׃םדיבהוהיןתנםהיביא

׃אבלכהלארשיתיבלאהוהירבדרשאבוטה

׃השנמהטמיצחלוידגלוינבוארלעשוהיארקיזא22

םכתאהוצרשאלכתאםתרמשםתאםהילארמאיו2

׃םכתאיתיוצרשאלכלילוקבועמשתוהוהידבעהשמ

הזהםויהדעםיברםימיהזםכיחאתאםתבזעאל3

התעו4׃םכיהלאהוהיתוצמתרמשמתאםתרמשו

התעוםהלרבדרשאכםכיחאלםכיהלאהוהיחינה

ןתנרשאםכתזחאץראלאםכילהאלםכלוכלוונפ

דאמורמשקר5׃ןדריהרבעבהוהידבעהשמםכל

השמםכתאהוצרשאהרותהתאוהוצמהתאתושעל

ויכרדלכבתכללוםכיהלאהוהיתאהבהאלהוהידבע

לכבוםכבבללכבודבעלוובהקבדלוויתוצמרמשלו

7׃םהילהאלאוכליוםחלשיועשוהיםכרביו6׃םכשפנ

עשוהיןתנויצחלוןשבבהשמןתנהשנמהטבשיצחלו

עשוהיםחלשיכםגוהמיןדריהרבעמםהיחאםע

םיסכנברמאלםהילארמאיו8׃םכרביוםהילהאלא

בהזבוףסכבדאמברהנקמבוםכילהאלאובושםיבר

ללשוקלחדאמהברהתומלשבולזרבבותשחנבו

דגינבוןבוארינבוכליוובשיו9׃םכיחאםעםכיביא

ץראברשאהלשמלארשיינבתאמהשנמהטבשיצחו

וזחאנרשאםתזחאץראלאדעלגהץראלאתכללןענכ

ןדריהתולילגלאואביו10׃השמדיבהוהייפלעהב

טבשיצחודגינבוןבוארינבונביוןענכץראברשא

11׃הארמללודגחבזמןדריהלעחבזמםשהשנמה

דגינבוןבוארינבונבהנהרמאללארשיינבועמשיו

לאןענכץראלומלאחבזמהתאהשנמהטבשיצחו

ינבועמשיו12׃לארשיינברבעלאןדריהתולילג

םהילעתולעלהלשלארשיינבתדעלכולהקיולארשי

ינבלאוןבוארינבלאלארשיינבוחלשיו13׃אבצל

ןבסחניפתאדעלגהץראלאהשנמטבשיצחלאודג

דחאאישנדחאאישנומעםיאשנהרשעו14׃ןהכהרזעלא

המהםתובאתיבשארשיאולארשיתוטמלכלבאתיבל

לאודגינבלאוןבוארינבלאואביו15׃לארשייפלאל

16׃רמאלםתאורבדיודעלגהץראלאהשנמטבשיצח

םתלעמרשאהזהלעמההמהוהיתדעלכורמאהכ

םכלםכתונבבהוהיירחאמםויהבושללארשייהלאב

רועפןועתאונלטעמה17׃הוהיבםויהםכדרמלחבזמ

תדעבףגנהיהיוהזהםויהדעונממונרהטהאלרשא

םתאהיהוהוהיירחאמםויהובשתםתאו18׃הוהי

׃ףצקילארשיתדעלכלארחמוהוהיבםויהודרמת

ץראלאםכלורבעםכתזחאץראהאמטםאךאו19

ונכותבוזחאהוהוהיןכשמםשןכשרשאהוהיתזחא

חבזמםכלםכתנבבודרמתלאונתאוודרמתלאהוהיבו

לעמחרזןבןכעאולה20׃וניהלאהוהיחבזמידעלבמ

שיאאוהוףצקהיהלארשיתדעלכלעוםרחבלעמ

יצחודגינבוןבוארינבונעיו21׃ונועבעוגאלדחא

לא22׃לארשייפלאישארתאורבדיוהשנמהטבש

עדיאוהלארשיועדיאוההוהיםיהלאלאהוהיםיהלא

23׃הזהםויהונעישותלאהוהיבלעמבםאודרמבםא

וילעתולעהלםאוהוהיירחאמבושלחבזמונלתונבל

אוההוהיםימלשיחבזוילעתושעלםאוהחנמוהלוע

רמאלתאזתאונישערבדמהגאדמאלםאו24׃שקבי

יהלאהוהילוםכלהמרמאלונינבלםכינבורמאירחמ

ןבוארינבםכיניבוונניבהוהיןתנלובגו25׃לארשי

םכינבותיבשהוהוהיבקלחםכלןיאןדריהתאדגינבו

ונלאנהשענרמאנו26׃הוהיתאארייתלבלונינבתא

אוהדעיכ27׃חבזלאלוהלועלאלחבזמהתאתונבל

תדבעתאדבעלונירחאוניתורדןיבוםכיניבווניניב

ורמאיאלוונימלשבווניחבזבווניתולעבוינפלהוהי

היהורמאנו28׃הוהיבקלחםכלןיאונינבלרחמםכינב

תינבתתאוארונרמאורחמוניתרדלאוונילאורמאייכ

יכחבזלאלוהלועלאלוניתובאושערשאהוהיחבזמ

הוהיבדרמלונממונלהלילח29׃םכיניבווניניבאוהדע

החנמלהלעלחבזמתונבלהוהיירחאמםויהבושלו

30׃ונכשמינפלרשאוניהלאהוהיחבזמדבלמחבזלו

לארשייפלאישארוהדעהיאישנוןהכהסחניפעמשיו

דגינבוןבוארינבורבדרשאםירבדהתאותארשא

רזעלאןבסחניפרמאיו31׃םהיניעבבטייוהשנמינבו

םויההשנמינבלאודגינבלאוןבוארינבלאןהכה

לעמההוהיבםתלעמאלרשאהוהיונכותביכונעדי

סחניפבשיו32׃הוהידימלארשיינבתאםתלצהזאהזה

דגינבתאמוןבוארינבתאמםיאישנהוןהכהרזעלאןב
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םתואובשיולארשיינבלאןענכץראלאדעלגהץראמ

םיהלאוכרביולארשיינביניעברבדהבטייו33׃רבד

תאתחשלאבצלםהילעתולעלורמאאלולארשיינב

וארקיו34׃הבםיבשידגינבוןבוארינברשאץראה

הוהייכוניתניבאוהדעיכחבזמלדגינבוןבוארינב

׃םיהלאה

לארשילהוהיחינהרשאירחאםיברםימימיהיו23

ארקיו2׃םימיבאבןקזעשוהיוביבסמםהיביאלכמ

וירטשלוויטפשלווישארלווינקזללארשילכלעשוהי

תאםתיארםתאו3׃םימיביתאביתנקזינאםהלארמאיו

םכינפמהלאהםיוגהלכלםכיהלאהוהיהשערשאלכ

יתלפהואר4׃םכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכ

ןמםכיטבשלהלחנבהלאהםיראשנהםיוגהתאםכל

׃שמשהאובמלודגהםיהויתרכהרשאםיוגהלכוןדריה

םתאשירוהוםכינפמםפדהיאוהםכיהלאהוהיו5

םכיהלאהוהירבדרשאכםצראתאםתשריוםכינפלמ

בותכהלכתאתושעלורמשלדאמםתקזחו6׃םכל

7׃לואמשוןימיונממרוסיתלבלהשמתרותרפסב

םשבוםכתאהלאהםיראשנההלאהםיוגבאוביתלבל

אלוםודבעתאלוועיבשתאלווריכזתאלםהיהלא

רשאכוקבדתםכיהלאהוהיבםאיכ8׃םהלווחתשת

םילדגםיוגםכינפמהוהישרויו9׃הזהםויהדעםתישע

10׃הזהםויהדעםכינפבשיאדמעאלםתאוםימוצעו

םחלנהאוהםכיהלאהוהייכףלאףדריםכמדחאשיא

םכיתשפנלדאמםתרמשנו11׃םכלרבדרשאכםכל

םתקבדוובושתבושםאיכ12׃םכיהלאהוהיתאהבהאל

םתנתחתהוםכתאהלאהםיראשנההלאהםיוגהרתיב

ףיסויאליכועדתעודי13׃םכבםהוםהבםתאבוםהב

ויהוםכינפלמהלאהםיוגהתאשירוהלםכיהלאהוהי

דעםכיניעבםיננצלוםכידצבטטשלושקומלוחפלםכל

הוהיםכלןתנרשאתאזההבוטההמדאהלעמםכדבא

ץראהלכךרדבםויהךלוהיכנאהנהו14׃םכיהלא

רבדלפנאליכםכשפנלכבוםכבבללכבםתעדיו

םכיהלאהוהירבדרשאםיבוטהםירבדהלכמדחא

היהו15׃דחארבדונממלפנאלםכלואבלכהםכילע

הוהירבדרשאבוטהרבדהלכםכילעאברשאכ

רבדהלכתאםכילעהוהיאיביןכםכילאםכיהלא

תאזההבוטההמדאהלעמםכתואודימשהדעערה

תירבתאםכרבעב16׃םכיהלאהוהיםכלןתנרשא

םיהלאםתדבעוםתכלהוםכתאהוצרשאםכיהלאהוהי

םתדבאוםכבהוהיףאהרחוםהלםתיוחתשהוםירחא

׃םכלןתנרשאהבוטהץראהלעמהרהמ

ארקיוהמכשלארשייטבשלכתאעשוהיףסאיו24

ינפלובציתיווירטשלוויטפשלווישארלולארשיינקזל

הוהירמאהכםעהלכלאעשוהירמאיו2׃םיהלאה

חרתםלועמםכיתובאובשירהנהרבעבלארשייהלא

חקאו3׃םירחאםיהלאודבעיורוחניבאוםהרבאיבא

לכבותואךלואורהנהרבעמםהרבאתאםכיבאתא

ןתאו4׃קחציתאולןתאווערזתאבראוןענכץרא

ריעשרהתאושעלןתאוושעתאובקעיתאקחציל

השמתאחלשאו5׃םירצמודריוינבובקעיוותואתשרל

רחאווברקביתישערשאכםירצמתאףגאוןרהאתאו

ואבתוםירצממםכיתובאתאאיצואו6׃םכתאיתאצוה

םישרפבובכרבםכיתובאירחאםירצמופדריוהמיה

ןיבוםכיניבלפאמםשיוהוהילאוקעציו7׃ףוסםי

םכיניעהניארתווהסכיוםיהתאוילעאביוםירצמה

׃םיברםימירבדמבובשתוםירצמביתישערשאתא

ןדריהרבעבבשויהירמאהץראלאםכתאהאיבאו8

םצראתאושריתוםכדיבםתואןתאוםכתאומחליו

באומךלמרופצןבקלבםקיו9׃םכינפמםדימשאו

ללקלרועבןבםעלבלארקיוחלשיולארשיבםחליו

םכתאךורבךרביוםעלבלעמשליתיבאאלו10׃םכתא

לאואבתוןדריהתאורבעתו11׃ודימםכתאלצאו

ינענכהויזרפהוירמאהוחיריילעבםכבומחליווחירי

12׃םכדיבםתואןתאויסוביהויוחהישגרגהויתחהו

ינשםכינפמםתואשרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו

םכלןתאו13׃ךתשקבאלוךברחבאלירמאהיכלמ

ובשתוםתינבאלרשאםירעוהבתעגיאלרשאץרא

14׃םילכאםתאםתעטנאלרשאםיתיזוםימרכםהב

וריסהותמאבוםימתבותאודבעוהוהיתאואריהתעו

םירצמבורהנהרבעבםכיתובאודבערשאםיהלאתא

הוהיתאדבעלםכיניעבערםאו15׃הוהיתאודבעו

רשאםיהלאתאםאןודבעתימתאםויהםכלורחב

ירמאהיהלאתאםאורהנהרבעברשאםכיתובאודבע
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׃הוהיתאדבעניתיבויכנאוםצראבםיבשיםתארשא

דבעלהוהיתאבזעמונלהלילחרמאיוםעהןעיו16

ונתאהלעמהאוהוניהלאהוהייכ17׃םירחאםיהלא

השערשאוםידבעתיבמםירצמץראמוניתובאתאו

ךרדהלכבונרמשיוהלאהתולדגהתותאהתאוניניעל

18׃םברקבונרבערשאםימעהלכבוהבונכלהרשא

ונינפמץראהבשיירמאהתאוםימעהלכתאהוהישרגיו

עשוהירמאיו19׃וניהלאאוהיכהוהיתאדבענונחנאםג

םישדקםיהלאיכהוהיתאדבעלולכותאלםעהלא

20׃םכיתואטחלוםכעשפלאשיאלאוהאונקלאאוה

םכלערהובשורכניהלאםתדבעוהוהיתאובזעתיכ

לאםעהרמאיו21׃םכלביטיהרשאירחאםכתאהלכו

םעהלאעשוהירמאיו22׃דבענהוהיתאיכאלעשוהי

דבעלהוהיתאםכלםתרחבםתאיכםכבםתאםידע

רשארכנהיהלאתאוריסההתעו23׃םידעורמאיוותוא

24׃לארשייהלאהוהילאםכבבלתאוטהוםכברקב

ולוקבודבענוניהלאהוהיתאעשוהילאםעהורמאיו

םשיואוההםויבםעלתירבעשוהיתרכיו25׃עמשנ

םירבדהתאעשוהיבתכיו26׃םכשבטפשמוקחול

םשהמיקיוהלודגןבאחקיוםיהלאתרותרפסבהלאה

לכלאעשוהירמאיו27׃הוהישדקמברשאהלאהתחת

העמשאיהיכהדעלונבהיהתתאזהןבאההנהםעה

הדעלםכבהתיהוונמערבדרשאהוהיירמאלכתא

שיאםעהתאעשוהיחלשיו28׃םכיהלאבןושחכתןפ

ןבעשוהיתמיוהלאהםירבדהירחאיהיו29׃ותלחנל

לובגבותאורבקיו30׃םינשרשעוהאמןבהוהידבעןונ

׃שעגרהלןופצמםירפארהברשאחרסתנמתבותלחנ

םינקזהימילכועשוהיימילכהוהיתאלארשידבעיו31

השעמלכתאועדירשאועשוהיירחאםימיוכיראהרשא

רשאףסויתומצעתאו32׃לארשילהשערשאהוהי

הדשהתקלחבםכשבורבקםירצממלארשיינבולעה

הטישקהאמבםכשיבארומחינבתאמבקעיהנקרשא

ורבקיותמןרהאןברזעלאו33׃הלחנלףסויינבלויהיו

׃םירפארהבולןתנרשאונבסחניפתעבגבותא



150םיטפוש

םיטפוש
הוהיבלארשיינבולאשיועשוהיתומירחאיהיו1

2׃ובםחלהלהלחתבינענכהלאונלהלעיימרמאל

3׃ודיבץראהתאיתתנהנההלעיהדוהיהוהירמאיו

המחלנוילרוגביתאהלעויחאןועמשלהדוהירמאיו

4׃ןועמשותאךליוךלרוגבךתאינאםגיתכלהוינענכב

םוכיוםדיביזרפהוינענכהתאהוהיןתיוהדוהילעיו

קזבבקזבינדאתאואצמיו5׃שיאםיפלאתרשעקזבב

קזבינדאסניו6׃יזרפהתאוינענכהתאוכיוובומחליו

׃וילגרווידיתונהבתאוצצקיוותאוזחאיווירחאופדריו

םהילגרוםהידיתונהבםיכלמםיעבשקזבינדארמאיו7

םלשןכיתישערשאכינחלשתחתםיטקלמויהםיצצקמ

ינבומחליו8׃םשתמיוםלשוריוהאיביוםיהלאיל

ריעהתאוברחיפלהוכיוהתואודכליוםלשוריבהדוהי

ינענכבםחלהלהדוהיינבודרירחאו9׃שאבוחלש

ינענכהלאהדוהיךליו10׃הלפשהובגנהורההבשוי

תאוכיועבראתירקםינפלןורבחםשוןורבחבבשויה

ריבדיבשוילאםשמךליו11׃ימלתתאוןמיחאתאוישש

הכירשאבלכרמאיו12׃רפסתירקםינפלריבדםשו

׃השאליתבהסכעתאוליתתנוהדכלורפסתירקתא

ולןתיוונממןטקהבלכיחאזנקןבלאינתעהדכליו13

לואשלוהתיסתוהאובביהיו14׃השאלותבהסכעתא

בלכהלרמאיורומחהלעמחנצתוהדשההיבאתאמ

ינתתנבגנהץראיכהכרבילהבהולרמאתו15׃ךלהמ

תלגתאותילעתלגתאבלכהלןתיוםימתלגילהתתנו

תאםירמתהריעמולעהשמןתחיניקינבו16׃תיתחת

תאבשיוךליודרעבגנברשאהדוהירבדמהדוהיינב

ינענכהתאוכיוויחאןועמשתאהדוהיךליו17׃םעה

׃המרחריעהםשתאארקיוהתואומירחיותפצבשוי

תאוןולקשאתאוהלובגתאוהזעתאהדוהידכליו18

הדוהיתאהוהייהיו19׃הלובגתאוןורקעתאוהלובג

בכריכקמעהיבשיתאשירוהלאליכרההתאשריו

השמרבדרשאכןורבחתאבלכלונתיו20׃םהללזרב

בשייסוביהתאו21׃קנעהינבהשלשתאםשמשרויו

ןמינבינבתאיסוביהבשיוןמינבינבושירוהאלםלשורי

תיבםהםגףסויתיבולעיו22׃הזהםויהדעםלשוריב

ריעהםשולאתיבבףסויתיבוריתיו23׃םמעהוהיולא

ורמאיוריעהןמאצוישיאםירמשהואריו24׃זולםינפל

םאריו25׃דסחךמעונישעוריעהאובמתאאנונארהול

תאושיאהתאוברחיפלריעהתאוכיוריעהאובמתא

ריעןביוםיתחהץראשיאהךליו26׃וחלשותחפשמלכ

שירוהאלו27׃הזהםויהדעהמשאוהזולהמשארקיו

היתנבתאוךנעתתאוהיתונבתאוןאשתיבתאהשנמ

היתנבתאוםעלבייבשויתאוהיתונבתאורודבשיתאו

ץראבתבשלינענכהלאויוהיתונבתאוודגמיבשויתאו

סמלינענכהתאםשיולארשיקזחיכיהיו28׃תאזה

ינענכהתאשירוהאלםירפאו29׃ושירוהאלשירוהו

אלןלובז30׃רזגבוברקבינענכהבשיורזגבבשויה

ינענכהבשיוללהניבשויתאוןורטקיבשויתאשירוה

תאווכעיבשיתאשירוהאלרשא31׃סמלויהיווברקב

קיפאתאוהבלחתאוביזכאתאובלחאתאוןודיציבשוי

יכץראהיבשיינענכהברקבירשאהבשיו32׃בחרתאו

תאושמשתיביבשיתאשירוהאלילתפנ33׃ושירוהאל

יבשיוץראהיבשיינענכהברקבבשיותנעתיביבשי

ירמאהוצחליו34׃סמלםהלויהתנעתיבושמשתיב

לאויו35׃קמעלתדרלונתנאליכהרההןדינבתא

דידבכתוםיבלעשבוןוליאבסרחרהבתבשלירמאה

םיברקעהלעממירמאהלובגו36׃סמלויהיוףסויתיב

׃הלעמועלסהמ

הלעארמאיוםיכבהלאלגלגהןמהוהיךאלמלעיו2

יתעבשנרשאץראהלאםכתאאיבאוםירצממםכתא

םתאו2׃םלועלםכתאיתירברפאאלרמאוםכיתבאל

ןוצתתםהיתוחבזמתאזהץראהיבשוילתירבותרכתאל

אליתרמאםגו3׃םתישעתאזהמילקבםתעמשאלו

ויהיםהיהלאוםידצלםכלויהוםכינפמםתואשרגא

םירבדהתאהוהיךאלמרבדכיהיו4׃שקומלםכל

׃וכביוםלוקתאםעהואשיולארשיינבלכלאהלאה

6׃הוהילםשוחבזיוםיכבאוההםוקמהםשוארקיו5

ותלחנלשיאלארשיינבוכליוםעהתאעשוהיחלשיו

עשוהיימילכהוהיתאםעהודבעיו7׃ץראהתאתשרל

רשאעושוהיירחאםימיוכיראהרשאםינקזהימילכו

8׃לארשילהשערשאלודגההוהיהשעמלכתאואר

9׃םינשרשעוהאמןבהוהידבעןונןבעשוהיתמיו

םירפארהבסרחתנמתבותלחנלובגבותואורבקיו
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לאופסאנאוההרודהלכםגו10׃שעגרהלןופצמ

הוהיתאועדיאלרשאםהירחארחארודםקיוויתובא

לארשיינבושעיו11׃לארשילהשערשאהשעמהתאםגו

תאובזעיו12׃םילעבהתאודבעיוהוהייניעבערהתא

וכליוםירצמץראמםתואאיצומהםתובאיהלאהוהי

םהיתוביבסרשאםימעהיהלאמםירחאםיהלאירחא

הוהיתאובזעיו13׃הוהיתאוסעכיוםהלווחתשיו

לארשיבהוהיףארחיו14׃תורתשעלולעבלודבעיו

םהיביואדיבםרכמיוםתואוסשיוםיסשדיבםנתיו

לכב15׃םהיביואינפלדמעלדועולכיאלוביבסמ

הוהירבדרשאכהערלםבהתיההוהידיואצירשא

הוהיםקיו16׃דאמםהלרציוםהלהוהיעבשנרשאכו

אלםהיטפשלאםגו17׃םהיסשדימםועישויוםיטפש

ורסםהלווחתשיוםירחאםיהלאירחאונזיכועמש

אלהוהיתוצמעמשלםתובאוכלהרשאךרדהןמרהמ

םעהוהיהיהוםיטפשםהלהוהיםיקהיכו18׃ןכושע

םחנייכטפושהימילכםהיביאדימםעישוהוטפשה

תומבהיהו19׃םהיקחדוםהיצחלינפמםתקאנמהוהי

םיהלאירחאתכללםתובאמותיחשהוובשיטפושה

םהיללעממוליפהאלםהלתוחתשהלוםדבעלםירחא

ןעירמאיולארשיבהוהיףארחיו20׃השקהםכרדמו

םתובאתאיתיוצרשאיתירבתאהזהיוגהורבערשא

שיאשירוהלףיסואאלינאםג21׃ילוקלועמשאלו

תוסנןעמל22׃תמיועשוהיבזערשאםיוגהןמםהינפמ

םבתכללהוהיךרדתאםהםירמשהלארשיתאםב

םיוגהתאהוהיחניו23׃אלםאםתובאורמשרשאכ

׃עשוהידיבםנתנאלורהמםשירוהיתלבלהלאה

לארשיתאםבתוסנלהוהיחינהרשאםיוגההלאו3

קר2׃ןענכתומחלמלכתאועדיאלרשאלכתא

רשאקרהמחלמםדמלללארשיינבתורדתעדןעמל

ינענכהלכוםיתשלפינרסתשמח3׃םועדיאלםינפל

דעןומרחלעברהמןונבלהרהבשייוחהוינדיצהו

ועמשיהתעדללארשיתאםבתוסנלויהיו4׃תמחאובל

ינבו5׃השמדיבםתובאתאהוצרשאהוהיתוצמתא

יוחהויזרפהוירמאהויתחהינענכהברקבובשילארשי

םהיתונבתאוםישנלםהלםהיתונבתאוחקיו6׃יסוביהו

לארשיינבושעיו7׃םהיהלאתאודבעיוםהינבלונתנ

ודבעיוםהיהלאהוהיתאוחכשיוהוהייניעבערהתא

לארשיבהוהיףארחיו8׃תורשאהתאוםילעבהתא

ודבעיוםירהנםראךלמםיתעשרןשוכדיבםרכמיו

ינבוקעזיו9׃םינשהנמשםיתעשרןשוכתאלארשיינב

םעישויולארשיינבלעישומהוהיםקיוהוהילאלארשי

וילעיהתו10׃ונממןטקהבלכיחאזנקןבלאינתעתא

הוהיןתיוהמחלמלאציולארשיתאטפשיוהוהיחור

ןשוכלעודיזעתוםראךלמםיתעשרןשוכתאודיב

לאינתעתמיוהנשםיעבראץראהטקשתו11׃םיתעשר

הוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו12׃זנקןב

ושעיכלעלארשילעבאומךלמןולגעתאהוהיקזחיו

קלמעוןומעינבתאוילאףסאיו13׃הוהייניעבערהתא

ודבעיו14׃םירמתהריעתאושרייולארשיתאךיוךליו

׃הנשהרשעהנומשבאומךלמןולגעתאלארשיינב

עישומםהלהוהיםקיוהוהילאלארשיינבוקעזיו15

וחלשיוונימידירטאשיאינימיהןבארגןבדוהאתא

שעיו16׃באומךלמןולגעלהחנמודיבלארשיינב

התוארגחיוהכראדמגתויפינשהלוברחדוהאול

ןולגעלהחנמהתאברקיו17׃ונימיךרילעוידמלתחתמ

הלכרשאכיהיו18׃דאמאירבשיאןולגעובאומךלמ

19׃החנמהיאשנםעהתאחלשיוהחנמהתאבירקהל

רתסרבדרמאיולגלגהתארשאםיליספהןמבשאוהו

םידמעהלכוילעמואציוסהרמאיוךלמהךילאיל

רשאהרקמהתילעבבשיאוהווילאאבדוהאו20׃וילע

לעמםקיוךילאילםיהלארבדדוהארמאיוודבלול

ברחהתאחקיוולאמשדיתאדוהאחלשיו21׃אסכה

רחאבצנהםגאביו22׃ונטבבהעקתיוונימיךרילעמ

ברחהףלשאליכבהלהדעבבלחהרגסיובהלה

רגסיוהנורדסמהדוהאאציו23׃הנדשרפהאציוונטבמ

ואבוידבעואציאוהו24׃לענוודעבהילעהתותלד

אוהךיסמךאורמאיותולענהילעהתותלדהנהוואריו

ונניאהנהושובדעוליחיו25׃הרקמהרדחבוילגרתא

הנהווחתפיוחתפמהתאוחקיוהילעהתותלדחתפ

םהמהמתהדעטלמנדוהאו26׃תמהצראלפנםהינדא

ואובביהיו27׃התריעשהטלמיוםיליספהתארבעאוהו

ןמלארשיינבומעודריוםירפארהברפושבעקתיו

ןתניכירחאופדרםהלארמאיו28׃םהינפלאוהורהה

ודכליווירחאודריוםכדיבבאומתאםכיביאתאהוהי
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וכיו29׃רבעלשיאונתנאלובאומלןדריהתורבעמתא

לכוןמשלכשיאםיפלאתרשעכאיההתעבבאומתא

תחתאוההםויבבאומענכתו30׃שיאטלמנאלוליחשיא

היהוירחאו31׃הנשםינומשץראהטקשתולארשידי

דמלמבשיאתואמששםיתשלפתאךיותנעןברגמש

׃לארשיתאאוהםגעשיורקבה

׃תמדוהאוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו4

רוצחבךלמרשאןענכךלמןיבידיבהוהיםרכמיו2

וקעציו3׃םיוגהתשרחבבשויאוהוארסיסואבצרשו

אוהווללזרבבכרתואמעשתיכהוהילאלארשיינב

הרובדו4׃הנשםירשעהקזחבלארשיינבתאץחל

תעבלארשיתאהטפשאיהתודיפלתשאהאיבנהשא

ןיבוהמרהןיבהרובדרמתתחתתבשויאיהו5׃איהה

6׃טפשמללארשיינבהילאולעיוםירפארהבלאתיב

רמאתוילתפנשדקמםעניבאןבקרבלארקתוחלשתו

רובתרהבתכשמוךללארשייהלאהוהיהוצאלהוילא

׃ןולבזינבמוילתפנינבמשיאםיפלאתרשעךמעתחקלו

ןיביאבצרשארסיסתאןושיקלחנלאךילאיתכשמו7

קרבהילארמאיו8׃ךדיבוהיתתנוונומהתאוובכרתאו

9׃ךלאאלימעיכלתאלםאויתכלהוימעיכלתםא

לעךתראפתהיהתאליכספאךמעךלאךלהרמאתו

תאהוהירכמיהשאדיביכךלוההתארשאךרדה

קעזיו10׃השדקקרבםעךלתוהרובדםקתוארסיס

תרשעוילגרבלעיוהשדקילתפנתאוןלובזתאקרב

ןיקמדרפניניקהרבחו11׃הרובדומעלעתושיאיפלא

רשאםינעצבןולאדעולהאטיוהשמןתחבבחינבמ

רהםעניבאןבקרבהלעיכארסיסלודגיו12׃שדקתא

בכרתואמעשתובכרלכתאארסיסקעזיו13׃רובת

לחנלאםיוגהתשרחמותארשאםעהלכתאולזרב

רשאםויההזיכםוקקרבלאהרבדרמאתו14׃ןושיק

דריוךינפלאציהוהיאלהךדיבארסיסתאהוהיןתנ

םהיו15׃וירחאשיאםיפלאתרשעורובתרהמקרב

ברחיפלהנחמהלכתאובכרהלכתאוארסיסתאהוהי

16׃וילגרבסניוהבכרמהלעמארסיסדריוקרבינפל

םיוגהתשרחדעהנחמהירחאובכרהירחאףדרקרבו

׃דחאדעראשנאלברחיפלארסיסהנחמלכלפיו

יניקהרבחתשאלעילהאלאוילגרבסנארסיסו17

18׃יניקהרבחתיבןיבורוצחךלמןיביןיבםולשיכ

הרוסינדאהרוסוילארמאתוארסיסתארקללעיאצתו

׃הכימשבוהסכתוהלהאההילארסיואריתלאילא

חתפתויתאמציכםימטעמאניניקשההילארמאיו19

דמעהילארמאיו20׃והסכתווהקשתובלחהדואנתא

הפשיהרמאוךלאשואובישיאםאהיהולהאהחתפ

להאהדתיתארבחתשאלעיחקתו21׃ןיאתרמאושיא

תאעקתתוטאלבוילאאובתוהדיבתבקמהתאםשתו

22׃תמיוףעיוםדרנאוהוץראבחנצתוותקרבדתיה

רמאתוותארקללעיאצתוארסיסתאףדרקרבהנהו

הילאאביושקבמהתארשאשיאהתאךאראוךלול

םיהלאענכיו23׃ותקרבדתיהותמלפנארסיסהנהו

ךלתו24׃לארשיינבינפלןענכךלמןיביתאאוההםויב

רשאדעןענכךלמןיבילעהשקוךולהלארשיינבדי

׃ןענכךלמןיביתאותירכה

2׃רמאלאוההםויבםעניבאןבקרבוהרובדרשתו5

ועמש3׃הוהיוכרבםעבדנתהבלארשיבתוערפערפב

רמזאהרישאיכנאהוהיליכנאםינזרוניזאהםיכלמ

ךדעצבריעשמךתאצבהוהי4׃לארשייהלאהוהיל

ופטנםיבעםגופטנםימשםגהשערץראםודאהדשמ

יהלאהוהיינפמיניסהזהוהיינפמולזנםירה5׃םימ

תוחראולדחלעיימיבתנעןברגמשימיב6׃לארשי

ןוזרפולדח7׃תולקלקעתוחראוכליתוביתניכלהו

׃לארשיבםאיתמקשהרובדיתמקשדעולדחלארשיב

האריםאןגמםירעשםחלזאםישדחםיהלארחבי8

לארשייקקוחליבל9׃לארשיבףלאםיעבראבחמרו

תורחצתונתאיבכר10׃הוהיוכרבםעבםיבדנתמה

םיצצחמלוקמ11׃וחישךרדלעיכלהוןידמלעיבשי

לארשיבונזרפתקדצהוהיתוקדצונתיםשםיבאשמןיב

ירועהרובדירועירוע12׃הוהיםעםירעשלודריזא

13׃םעניבאןבךיבשהבשוקרבםוקרישירבדירוע

14׃םירובגבילדריהוהיםעםירידאלדירשדריזא

ינמךיממעבןימינבךירחאקלמעבםשרשםירפאינמ

15׃רפסטבשבםיכשמןלובזמוםיקקחמודריריכמ

חלשקמעבקרבןכרכששיוהרבדםערכששיבירשו

תבשיהמל16׃בליקקחםילדגןבוארתוגלפבוילגרב

ןבוארתוגלפלםירדעתוקרשעמשלםיתפשמהןיב
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המלןדוןכשןדריהרבעבדעלג17׃בלירקחםילודג

18׃ןוכשיויצרפמלעוםימיףוחלבשירשאתוינארוגי

19׃הדשימורמלעילתפנותומלושפנףרחםעןולבז

ימלעךנעתבןענכיכלמומחלנזאומחלנםיכלמואב

םיבכוכהומחלנםימשןמ20׃וחקלאלףסכעצבודגמ

לחנםפרגןושיקלחנ21׃ארסיסםעומחלנםתולסממ

יבקעומלהזא22׃זעישפניכרדתןושיקלחנםימודק

ךאלמרמאזורמורוא23׃ויריבאתורהדתורהדמסוס

תרזעלהוהיתרזעלואבאליכהיבשירוראוראהוהי

יניקהרבחתשאלעיםישנמךרבת24׃םירובגבהוהי

לפסבהנתנבלחלאשםימ25׃ךרבתלהאבםישנמ

הנימיוהנחלשתדתילהדי26׃האמחהבירקהםירידא

הצחמוושארהקחמארסיסהמלהוםילמעתומלהל

הילגרןיבבכשלפנערכהילגרןיב27׃ותקרהפלחו

ןולחהדעב28׃דודשלפנםשערכרשאבלפנערכ

ובכרששבעודמבנשאהדעבארסיסםאבביתוהפקשנ

היתורשתומכח29׃ויתובכרמימעפורחאעודמאובל

וקלחיואצמיאלה30׃הלהירמאבישתאיהףאהנינעת

ארסיסלםיעבצללשרבגשארלםיתמחרםחרללש

ןכ31׃ללשיראוצלםיתמקרעבצהמקרםיעבצללש

ותרבגבשמשהתאצכויבהאוהוהיךיביואלכודבאי

׃הנשםיעבראץראהטקשתו

דיבהוהיםנתיוהוהייניעבערהלארשיינבושעיו6

ןידמינפמלארשילעןידמדיזעתו2׃םינשעבשןידמ

תאוםירהברשאתורהנמהתאלארשיינבםהלושע

הלעולארשיערזםאהיהו3׃תודצמהתאותורעמה

ותיחשיוםהילעונחיו4׃וילעולעוםדקינבוקלמעוןידמ

לארשיבהיחמוריאשיאלוהזעךאובדעץראהלוביתא

םהילהאוולעיםהינקמוםהיכ5׃רומחורושוהשו

ואביורפסמןיאםהילמגלוםהלוברלהבראידכואבי

וקעזיוןידמינפמדאמלארשילדיו6׃התחשלץראב

לאלארשיינבוקעזיכיהיו7׃הוהילאלארשיינב

ינבלאאיבנשיאהוהיחלשיו8׃ןידמתודאלעהוהי

יכנאלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיולארשי

9׃םידבעתיבמםכתאאיצאוםירצממםכתאיתילעה

םתואשרגאוםכיצחללכדימוםירצמדימםכתאלצאו

הוהיינאםכלהרמאו10׃םצראתאםכלהנתאוםכינפמ

םיבשויםתארשאירמאהיהלאתאואריתאלםכיהלא

בשיוהוהיךאלמאביו11׃ילוקבםתעמשאלוםצראב

ןועדגוירזעהיבאשאוילרשאהרפעברשאהלאהתחת

וילאאריו12׃ןידמינפמסינהלתגבםיטחטבחונב

רמאיו13׃ליחהרובגךמעהוהיוילארמאיוהוהיךאלמ

לכונתאצמהמלוונמעהוהישיוינדאיבןועדגוילא

רמאלוניתובאונלורפסרשאויתאלפנלכהיאותאז

ףכבוננתיוהוהיונשטנהתעוהוהיונלעהםירצממאלה

תעשוהוהזךחכבךלרמאיוהוהיוילאןפיו14׃ןידמ

יבוילארמאיו15׃ךיתחלשאלהןידמףכמלארשיתא

השנמבלדהיפלאהנהלארשיתאעישואהמבינדא

היהאיכהוהיוילארמאיו16׃יבאתיבבריעצהיכנאו

םאוילארמאיו17׃דחאשיאכןידמתאתיכהוךמע

׃ימערבדמהתאשתואילתישעוךיניעבןחיתאצמאנ

יתחנמתאיתאצהוךילאיאבדעהזמשמתאנלא18

ןועדגו19׃ךבושדעבשאיכנארמאיוךינפליתחנהו

לסבםשרשבהתוצמחמקתפיאוםיזעידגשעיואב

20׃שגיוהלאהתחתלאוילאאצויורורפבםשקרמהו

תוצמהתאורשבהתאחקםיהלאהךאלמוילארמאיו

חלשיו21׃ןכשעיוךופשקרמהתאוזלהעלסהלאחנהו

רשבבעגיוודיברשאתנעשמההצקתאהוהיךאלמ

תאורשבהתאלכאתורוצהןמשאהלעתותוצמבו

יכןועדגאריו22׃ויניעמךלההוהיךאלמותוצמה

ןכלעיכהוהיינדאההאןועדגרמאיואוההוהיךאלמ

הוהיולרמאיו23׃םינפלאםינפהוהיךאלמיתיאר

חבזמןועדגםשןביו24׃תומתאלאריתלאךלםולש

תרפעבונדועהזהםויהדעםולשהוהיולארקיוהוהיל

חקהוהיולרמאיואוהההלילביהיו25׃ירזעהיבא

תסרהוםינשעבשינשהרפוךיבאלרשארושהרפתא

וילערשאהרשאהתאוךיבאלרשאלעבהחבזמתא

זועמהשארלעךיהלאהוהילחבזמתינבו26׃תרכת

הלועתילעהוינשהרפהתאתחקלוהכרעמבהזה

םישנאהרשעןועדגחקיו27׃תרכתרשאהרשאהיצעב

ארירשאכיהיוהוהיוילארבדרשאכשעיווידבעמ

׃הלילשעיוםמויתושעמריעהישנאתאוויבאתיבתא

לעבהחבזמץתנהנהורקבבריעהישנאומיכשיו28

לעהלעהינשהרפהתאוהתרכוילערשאהרשאהו

רבדההשעימוהערלאשיאורמאיו29׃יונבהחבזמה
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רבדההשעשאויןבןועדגורמאיוושקביוושרדיוהזה

תמיוךנבתאאצוהשאוילאריעהישנאורמאיו30׃הזה

31׃וילערשאהרשאהתרכיכולעבהחבזמתאץתניכ

לעבלןובירתםתאהוילעודמערשאלכלשאוירמאיו

םארקבהדעתמויולבירירשאותואןועישותםתאםא

םויבולארקיו32׃וחבזמתאץתניכולבריאוהםיהלא

33׃וחבזמתאץתניכלעבהובברירמאללעבריאוהה

ונחיוורבעיוודחיופסאנםדקינבוקלמעוןידמלכו

עקתיוןועדגתאהשבלהוהיחורו34׃לאערזיקמעב

לכבחלשםיכאלמו35׃וירחארזעיבאקעזיורפושב

ןולבזבורשאבחלשםיכאלמווירחאאוהםגקעזיוהשנמ

םיהלאהלאןועדגרמאיו36׃םתארקלולעיוילתפנבו

הנה37׃תרבדרשאכלארשיתאידיבעישומךשיםא

הזגהלעהיהילטםאןרגברמצהתזגתאגיצמיכנא

תאידיבעישותיכיתעדיוברחץראהלכלעוהדבל

תארזיותרחממםכשיוןכיהיו38׃תרבדרשאכלארשי

ןועדגרמאיו39׃םימלפסהאולמהזגהןמלטץמיוהזגה

הסנאםעפהךאהרבדאויבךפארחילאםיהלאהלא

לכלעוהדבלהזגהלאברחאניהיהזגבםעפהקראנ

יהיואוהההלילבןכםיהלאשעיו40׃לטהיהיץראה

׃לטהיהץראהלכלעוהדבלהזגהלאברח

ונחיוותארשאםעהלכוןועדגאוהלעבריםכשיו7

הרומהתעבגמןופצמולהיהןידמהנחמודרחןיעלע

יתתמךתארשאםעהברןועדגלאהוהירמאיו2׃קמעב

העישוהידירמאללארשיילעראפתיןפםדיבןידמתא

דרחואריימרמאלםעהינזאבאנארקהתעו3׃יל

םינשוםירשעםעהןמבשיודעלגהרהמרפציובשי

ןועדגלאהוהירמאיו4׃וראשנםיפלאתרשעוףלא

םשךלונפרצאוםימהלאםתואדרוהברםעהדוע

לכוךתאךליאוהךתאךליהזךילארמארשאהיהו

דרויו5׃ךליאלאוהךמעךליאלהזךילארמארשא

קלירשאלכןועדגלאהוהירמאיוםימהלאםעהתא

לכודבלותואגיצתבלכהקלירשאכםימהןמונושלב

םיקקלמהרפסמיהיו6׃תותשלויכרבלעערכירשא

לעוערכםעהרתילכושיאתואמשלשםהיפלאםדיב

שלשבןועדגלאהוהירמאיו7׃םימתותשלםהיכרב

ןידמתאיתתנוםכתאעישואםיקקלמהשיאהתואמ

םעההדצתאוחקיו8׃ומקמלשיאוכליםעהלכוךדיב

שיאחלשלארשישיאלכתאוםהיתרפושתאוםדיב

ולהיהןידמהנחמוקיזחהשיאהתואמשלשבווילהאל

םוקהוהיוילארמאיואוהההלילביהיו9׃קמעבתחתמ

דרתדרלהתאאריםאו10׃ךדיבויתתניכהנחמבדר

רחאוורבדיהמתעמשו11׃הנחמהלאךרענהרפוהתא

לאורענהרפואוהדריוהנחמבתדריוךידיהנקזחת

ינבלכוקלמעוןידמו12׃הנחמברשאםישמחההצק

רפסמןיאםהילמגלוברלהבראכקמעבםילפנםדק

שיאהנהוןועדגאביו13׃ברלםיהתפשלעשלוחכ

לולצהנהויתמלחםולחהנהרמאיוםולחוהערלרפסמ

והכיולהאהדעאביוןידמהנחמבךפהתמםירעשםחל

רמאיווהערןעיו14׃להאהלפנוהלעמלוהכפהיולפיו

ןתנלארשישיאשאויןבןועדגברחםאיתלבתאזןיא

עמשכיהיו15׃הנחמהלכתאוןידמתאודיבםיהלאה

לאבשיווחתשיוורבשתאוםולחהרפסמתאןועדג

הנחמתאםכדיבהוהיןתניכומוקרמאיולארשיהנחמ

ןתיוםישארהשלששיאהתואמשלשתאץחיו16׃ןידמ

17׃םידכהךותבםידפלוםיקרםידכוםלכדיבתורפוש

הצקבאביכנאהנהוושעתןכווארתינממםהילארמאיו

רפושביתעקתו18׃ןושעתןכהשעארשאכהיהוהנחמה

תוביבסםתאםגתורפושבםתעקתויתארשאלכויכנא

האמוןועדגאביו19׃ןועדגלוהוהילםתרמאוהנחמהלכ

הנוכיתהתרמשאהשארהנחמההצקבותארשאשיא

ץופנותורפושבועקתיוםירמשהתאומיקהםקהךא

תורפושבםישארהתשלשועקתיו20׃םדיברשאםידכה

דיבוםידפלבםלואמשדיבוקיזחיוםידכהורבשיו

׃ןועדגלוהוהילברחוארקיועוקתלתורפושהםנימי

הנחמהלכץריוהנחמלביבסויתחתשיאודמעיו21

הוהיםשיותורפושהתואמשלשועקתיו22׃וסיניוועיריו

תיבדעהנחמהסניוהנחמהלכבווהערבשיאברחתא

קעציו23׃תבטלעהלוחמלבאתפשדעהתררצהטשה

ירחאופדריוהשנמלכןמורשאןמוילתפנמלארשישיא

רמאלםירפארהלכבןועדגחלשםיכאלמו24׃ןידמ

הרבתיבדעםימהתאםהלודכלוןידמתארקלודר

דעםימהתאודכליוםירפאשיאלכקעציוןדריהתאו

ברעתאןידמירשינשודכליו25׃ןדריהתאוהרבתיב

וגרהבאזתאוברוערוצבברועתאוגרהיובאזתאו
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לאואיבהבאזוברעשארוןידמלאופדריובאזבקיב

׃ןדרילרבעמןועדג

ונלתישעהזהרבדההמםירפאשיאוילאורמאיו8

ותאןוביריוןידמבםחלהלתכלהיכונלתוארקיתלבל

בוטאולהםככהתעיתישעהמםהילארמאיו2׃הקזחב

תאםיהלאןתנםכדיב3׃רזעיבאריצבמםירפאתוללע

זאםככתושעיתלכיהמובאזתאוברעתאןידמירש

ןועדגאביו4׃הזהרבדהורבדבוילעמםחורהתפר

םיפיעותארשאשיאהתואמשלשואוהרבעהנדריה

םעלםחלתורככאנונתתוכסישנאלרמאיו5׃םיפדרו

ענמלצוחבזירחאףדריכנאוםהםיפיעיכילגרברשא

התעענמלצוחבזףכהתוכסירשרמאיו6׃ןידמיכלמ

תתבןכלןועדגרמאיו7׃םחלךאבצלןתניכךדיב

תאםכרשבתאיתשדוידיבענמלצתאוחבזתאהוהי

רבדיולאונפםשמלעיו8׃םינקרבהתאורבדמהיצוק

ישנאונערשאכלאונפישנאותואונעיותאזכםהילא

םולשביבושברמאללאונפישנאלםגרמאיו9׃תוכס

םהינחמורקרקבענמלצוחבזו10׃הזהלדגמהתאץתא

ינבהנחמלכמםירתונהלכףלארשעתשמחכםמע

לעיו11׃ברחףלששיאףלאםירשעוהאמםילפנהוםדק

תאךיוההבגיוחבנלםדקמםילהאבינוכשהךרדןועדג

ףדריוענמלצוחבזוסוניו12׃חטבהיההנחמהוהנחמה

ענמלצתאוחבזתאןידמיכלמינשתאדכליוםהירחא

המחלמהןמשאויןבןועדגבשיו13׃דירחההנחמהלכו

והלאשיותוכסישנאמרענדכליו14׃סרחההלעמלמ

העבשוםיעבשהינקזתאותוכסירשתאוילאבתכיו

ענמלצוחבזהנהרמאיותוכסישנאלאאביו15׃שיא

ךדיבהתעענמלצוחבזףכהרמאליתואםתפרחרשא

תאוריעהינקזתאחקיו16׃םחלםיפעיהךישנאלןתניכ

׃תוכסישנאתאםהבעדיוםינקרבהתאורבדמהיצוק

רמאיו18׃ריעהישנאתאגרהיוץתנלאונפלדגמתאו17

רובתבםתגרהרשאםישנאההפיאענמלצלאוחבזלא

רמאיו19׃ךלמהינבראתכדחאםהומכךומכורמאיו

יתגרהאלםתואםתיחהולהוהייחםהימאינביחא

ףלשאלוםתואגרהםוקורוכברתילרמאיו20׃םכתא

ענמלצוחבזרמאיו21׃רענונדועיכארייכוברחרענה

גרהיוןועדגםקיוותרובגשיאכיכונבעגפוהתאםוק

יראוצברשאםינרהשהתאחקיוענמלצתאוחבזתא

םגונבלשמןועדגלאלארשישיאורמאיו22׃םהילמג

רמאיו23׃ןידמדימונתעשוהיכךנבןבםגךנבםגהתא

הוהיםכבינבלשמיאלוםכבינאלשמאאלןועדגםהלא

הלאשםכמהלאשאןועדגםהלארמאיו24׃םכבלשמי

םילאעמשייכםהלבהזימזניכוללשםזנשיאילונתו

וכילשיוהלמשהתאושרפיוןתנןותנורמאיו25׃םה

רשאבהזהימזנלקשמיהיו26׃וללשםזנשיאהמש

תופטנהוםינרהשהןמדבלבהזתואמעבשוףלאלאש

רשאתוקנעהןמדבלוןידמיכלמלעשןמגראהידגבו

ותואגציודופאלןועדגותואשעיו27׃םהילמגיראוצב

ןועדגליהיוםשוירחאלארשילכונזיוהרפעבוריעב

אלולארשיינבינפלןידמענכיו28׃שקומלותיבלו

ימיבהנשםיעבראץראהטקשתוםשארתאשלופסי

ןועדגלו30׃ותיבבבשיושאויןבלעבריךליו29׃ןועדג

31׃ולויהתוברםישניכוכרייאציםינבםיעבשויה

ומשתאםשיוןבאיהםגולהדליםכשברשאושגליפו

רבקיוהבוטהבישבשאויןבןועדגתמיו32׃ךלמיבא

רשאכיהיו33׃ירזעהיבאהרפעבויבאשאוירבקב

ומישיוםילעבהירחאונזיולארשיינבובושיוןועדגתמ

תאלארשיינבורכזאלו34׃םיהלאלתירבלעבםהל

35׃ביבסמםהיביאלכדימםתואליצמהםהיהלאהוהי

רשאהבוטהלככןועדגלעבריתיבםעדסחושעאלו

׃לארשיםעהשע

רבדיוומאיחאלאהמכשלעבריןבךלמיבאךליו9

אנורבד2׃רמאלומאיבאתיבתחפשמלכלאוםהילא

םיעבשםכבלשמהםכלבוטהמםכשילעבלכינזאב

יכםתרכזודחאשיאםכבלשמםאלעבריינבלכשיא

ינזאבוילעומאיחאורבדיו3׃ינאםכרשבוםכמצע

ירחאםבלטיוהלאהםירבדהלכתאםכשילעבלכ

ףסכםיעבשולונתיו4׃אוהוניחאורמאיכךלמיבא

םיקירםישנאךלמיבאםהברכשיותירבלעבתיבמ

תאגרהיוהתרפעויבאתיבאביו5׃וירחאוכליוםיזחפו

ןבםתוירתויותחאןבאלעשיאםיעבשלעבריינבויחא

לכוםכשילעבלכופסאיו6׃אבחניכןטקהלעברי

ןולאםעךלמלךלמיבאתאוכילמיווכליואולמתיב

רהשארבדמעיוךליוםתוילודגיו7׃םכשברשאבצמ
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ילעבילאועמשםהלרמאיוארקיוולוקאשיוםיזרג

חשמלםיצעהוכלהךולה8׃םיהלאםכילאעמשיוםכש

םהלרמאיו9׃ונילעהכולמתיזלורמאיוךלמםהילע

םישנאוםיהלאודבכייברשאינשדתאיתלדחהתיזה

יכלהנאתלםיצעהורמאיו10׃םיצעהלעעונליתכלהו

תאיתלדחההנאתהםהלרמאתו11׃ונילעיכלמתא

12׃םיצעהלעעונליתכלהוהבוטהיתבונתתאויקתמ

רמאתו13׃ונילעיכולמתאיכלןפגלםיצעהורמאיו

םישנאוםיהלאחמשמהישוריתתאיתלדחהןפגהםהל

לאםיצעהלכורמאיו14׃םיצעהלעעונליתכלהו

םיצעהלאדטאהרמאיו15׃ונילעךלמהתאךלדטאה

ילצבוסחואבםכילעךלמליתאםיחשמםתאתמאבםא

16׃ןונבלהיזראתאלכאתודטאהןמשאאצתןיאםאו

ךלמיבאתאוכילמתוםתישעםימתבותמאבםאהתעו

וידילומגכםאוותיבםעולעבריםעםתישעהבוטםאו

ושפנתאךלשיוםכילעיבאםחלנרשא17׃ולםתישע

תיבלעםתמקםתאו18׃ןידמדימםכתאלציודגנמ

תחאןבאלעשיאםיעבשוינבתאוגרהתוםויהיבא

םכיחאיכםכשילעבלעותמאןבךלמיבאתאוכילמתו

ותיבםעולעבריםעםתישעםימתבותמאבםאו19׃אוה

םאו20׃םכבאוהםגחמשיוךלמיבאבוחמשהזהםויה

תיבתאוםכשילעבתאלכאתוךלמיבאמשאאצתןיא

תאלכאתואולמתיבמוםכשילעבמשאאצתואולמ

ינפמםשבשיוהראבךליוחרביוםתויסניו21׃ךלמיבא

׃םינששלשלארשילעךלמיבארשיו22׃ויחאךלמיבא

םכשילעבןיבוךלמיבאןיבהערחורםיהלאחלשיו23

ינבםיעבשסמחאובל24׃ךלמיבאבםכשילעבודגביו

םתואגרהרשאםהיחאךלמיבאלעםושלםמדולעברי

25׃ויחאתאגרהלוידיתאוקזחרשאםכשילעבלעו

ולזגיוםירההישארלעםיבראמםכשילעבולומישיו

26׃ךלמיבאלדגיוךרדבםהילערבעירשאלכתא

ילעבובוחטביוםכשבורבעיוויחאודבעןבלעגאביו

ושעיווכרדיוםהימרכתאורצביוהדשהואציו27׃םכש

תאוללקיוותשיוולכאיוםהיהלאתיבואביוםילולה

םכשימוךלמיבאימדבעןבלעגרמאיו28׃ךלמיבא

ישנאתאודבעודיקפלבזולעבריןבאלהונדבעניכ

םעהתאןתיימו29׃ונחנאונדבענעודמוםכשיבארומח

הברךלמיבאלרמאיוךלמיבאתאהריסאוידיבהזה

ןבלעגירבדתאריעהרשלבזעמשיו30׃האצוךאבצ

המרתבךלמיבאלאםיכאלמחלשיו31׃ופארחיודבע

םירצםנהוהמכשםיאבויחאודבעןבלעגהנהרמאל

רשאםעהוהתאהלילםוקהתעו32׃ךילעריעהתא

םיכשתשמשהחרזכרקבבהיהו33׃הדשבבראוךתא

ךילאםיאציותארשאםעהואוההנהוריעהלעתטשפו

םעהלכוךלמיבאםקיו34׃ךדיאצמתרשאכולתישעו

35׃םישארהעבראםכשלעובראיוהלילומערשא

ךלמיבאםקיוריעהרעשחתפדמעיודבעןבלעגאציו

רמאיוםעהתאלעגאריו36׃בראמהןמותארשאםעהו

לבזוילארמאיוםירההישארמדרויםעהנהלבזלא

לעגדועףסיו37׃םישנאכהארהתאםירההלצתא

שארוץראהרובטםעמםידרויםעהנהרמאיורבדל

היאלבזוילארמאיו38׃םיננועמןולאךרדמאבדחא

הזאלהונדבעניכךלמיבאימרמאתרשאךיפאופא

אציו39׃ובםחלהוהתעאנאצובהתסאמרשאםעה

והפדריו40׃ךלמיבאבםחליוםכשילעבינפללעג

׃רעשהחתפדעםיברםיללחולפיווינפמסניוךלמיבא

ויחאתאולעגתאלבזשרגיוהמוראבךלמיבאבשיו41

ודגיוהדשהםעהאציותרחממיהיו42׃םכשבתבשמ

םישארהשלשלםצחיוםעהתאחקיו43׃ךלמיבאל

םהילעםקיוריעהןמאציםעההנהואריוהדשבבראיו

ודמעיווטשפומערשאםישארהוךלמיבאו44׃םכיו

הדשברשאלכלעוטשפםישארהינשוריעהרעשחתפ

דכליואוההםויהלכריעבםחלנךלמיבאו45׃םוכיו

הערזיוריעהתאץתיוגרההברשאםעהתאוריעהתא

חירצלאואביוםכשלדגמילעבלכועמשיו46׃חלמ

ילעבלכוצבקתהיכךלמיבאלדגיו47׃תירבלאתיב

םעהלכואוהןומלצרהךלמיבאלעיו48׃םכשלדגמ

תכושתרכיוודיבתומדרקהתאךלמיבאחקיוותארשא

ומערשאםעהלארמאיוומכשלעםשיוהאשיוםיצע

לכםגותרכיו49׃ינומכושעורהמיתישעםתיארהמ

חירצהלעומישיוךלמיבאירחאוכליוהכוששיאםעה

לדגמישנאלכםגותמיושאבחירצהתאםהילעותיציו

ןחיוץבתלאךלמיבאךליו50׃השאושיאףלאכםכש

המשוסניוריעהךותבהיהזעלדגמו51׃הדכליוץבתב

ולעיוםדעבורגסיוריעהילעבלכוםישנהוםישנאהלכ

ובםחליולדגמהדעךלמיבאאביו52׃לדגמהגגלע
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תחאהשאךלשתו53׃שאבופרשללדגמהחתפדעשגיו

ארקיו54׃ותלגלגתאץרתוךלמיבאשארלעבכרחלפ

ינתתומוךברחףלשולרמאיווילכאשנרענהלאהרהמ

ואריו55׃תמיוורענוהרקדיווהתגרההשאילורמאיןפ

בשיו56׃ומקמלשיאוכליוךלמיבאתמיכלארשישיא

תאגרהלויבאלהשערשאךלמיבאתערתאםיהלא

םיהלאבישהםכשישנאתערלכתאו57׃ויחאםיעבש

׃לעבריןבםתויתללקםהילאאבתוםשארב

עלותלארשיתאעישוהלךלמיבאירחאםקיו10

רהברימשבבשיאוהורכששישיאודודןבהאופןב

תמיוהנששלשוםירשעלארשיתאטפשיו2׃םירפא

תאטפשיוידעלגהריאיוירחאםקיו3׃רימשברבקיו

םינבםישלשוליהיו4׃הנשםיתשוםירשעלארשי

םהלםהלםיריעםישלשוםיריעםישלשלעםיבכר

5׃דעלגהץראברשאהזהםויהדעריאיתוחוארקי

תושעללארשיינבופסיו6׃ןומקברבקיוריאיתמיו

תורתשעהתאוםילעבהתאודבעיוהוהייניעבערה

תאובאומיהלאתאוןודיציהלאתאוםראיהלאתאו

הוהיתאובזעיוםיתשלפיהלאתאוןומעינביהלא

דיבםרכמיולארשיבהוהיףארחיו7׃והודבעאלו

לארשיינבתאוצצריווצעריו8׃ןומעינבדיבוםיתשלפ

רשאלארשיינבלכתאהנשהרשעהנמשאיהההנשב

ינבורבעיו9׃דעלגברשאירמאהץראבןדריהרבעב

תיבבוןימינבבוהדוהיבםגםחלהלןדריהתאןומע

לאלארשיינבוקעזיו10׃דאמלארשילרצתוםירפא

תאדבענווניהלאתאונבזעיכוךלונאטחרמאלהוהי

םירצממאלהלארשיינבלאהוהירמאיו11׃םילעבה

םינודיצו12׃םיתשלפןמוןומעינבןמוירמאהןמו

םכתאהעישואוילאוקעצתוםכתאוצחלןועמוקלמעו

ןכלםירחאםיהלאודבעתויתואםתבזעםתאו13׃םדימ

םיהלאהלאוקעזווכל14׃םכתאעישוהלףיסואאל

15׃םכתרצתעבםכלועישויהמהםבםתרחברשא

לככונלהתאהשעונאטחהוהילאלארשיינבורמאיו

תאוריסיו16׃הזהםויהאנונליצהךאךיניעבבוטה

למעבושפנרצקתוהוהיתאודבעיוםברקמרכנהיהלא

ינבופסאיודעלגבונחיוןומעינבוקעציו17׃לארשי

לאשיאדעלגירשםעהורמאיו18׃הפצמבונחיולארשי

שארלהיהיןומעינבבםחלהללחירשאשיאהימוהער

׃דעלגיבשילכל

הנוזהשאןבאוהוליחרובגהיהידעלגהחתפיו11

ולדגיוםינבולדעלגתשאדלתו2׃חתפיתאדעלגדלויו

תיבבלחנתאלולורמאיוחתפיתאושרגיוהשאהינב

ויחאינפמחתפיחרביו3׃התאתרחאהשאןביכוניבא

ואציוםיקירםישנאחתפילאוטקלתיובוטץראבבשיו

יהיו5׃לארשיםעןומעינבומחליוםימימיהיו4׃ומע

תחקלדעלגינקזוכליולארשיםעןומעינבומחלנרשאכ

ונלהתייהוהכלחתפילורמאיו6׃בוטץראמחתפיתא

דעלגינקזלחתפירמאיו7׃ןומעינבבהמחלנוןיצקל

םתאבעודמויבאתיבמינושרגתויתואםתאנשםתאאלה

חתפילאדעלגינקזורמאיו8׃םכלרצרשאכהתעילא

ןומעינבבתמחלנוונמעתכלהוךילאונבשהתעןכל

לאחתפירמאיו9׃דעלגיבשילכלשארלונלתייהו

ןתנוןומעינבבםחלהליתואםתאםיבישמםאדעלגינקז

ינקזורמאיו10׃שארלםכלהיהאיכנאינפלםתואהוהי

ךרבדכאלםאוניתוניבעמשהיהיהוהיחתפילאדעלג

ותואםעהומישיודעלגינקזםעחתפיךליו11׃השענןכ

ינפלוירבדלכתאחתפירבדיוןיצקלושארלםהילע

ינבךלמלאםיכאלמחתפיחלשיו12׃הפצמבהוהי

13׃יצראבםחלהלילאתאביכךלוילהמרמאלןומע

לארשיחקליכחתפייכאלמלאןומעינבךלמרמאיו

ןדריהדעוקביהדעוןונראמםירצממותולעביצראתא

חלשיוחתפידועףסויו14׃םולשבןהתאהבישההתעו

חתפירמאהכולרמאיו15׃ןומעינבךלמלאםיכאלמ

16׃ןומעינבץראתאובאומץראתאלארשיחקלאל

ףוסםידערבדמבלארשיךליוםירצממםתולעביכ

םודאךלמלאםיכאלמלארשיחלשיו17׃השדקאביו

לאםגוםודאךלמעמשאלוךצראבאנהרבעארמאל

ךליו18׃שדקבלארשיבשיוהבאאלוחלשבאומךלמ

חרזממאביובאומץראתאוםודאץראתאבסיורבדמב

לובגבואבאלוןונרארבעבןונחיובאומץראלשמש

לאםיכאלמלארשיחלשיו19׃באומלובגןונראיכבאומ

הרבענלארשיולרמאיוןובשחךלמירמאהךלמןוחיס

לארשיתאןוחיסןימאהאלו20׃ימוקמדעךצראבאנ

םחליוהצהיבונחיוומעלכתאןוחיסףסאיוולבגברבע
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תאוןוחיסתאלארשייהלאהוהיןתיו21׃לארשיםע

ץראלכתאלארשישרייוםוכיולארשידיבומעלכ

ירמאהלובגלכתאושרייו22׃איההץראהבשויירמאה

התעו23׃ןדריהדעורבדמהןמוקביהדעוןונראמ

לארשיומעינפמירמאהתאשירוהלארשייהלאהוהי

ךיהלאשומכךשירוירשאתאאלה24׃ונשריתהתאו

ונינפמוניהלאהוהישירוהרשאלכתאושריתותוא

רופצןבקלבמהתאבוטבוטההתעו25׃שרינותוא

26׃םבםחלנםחלנםאלארשיםעברבורהבאומךלמ

היתונבבורוערעבוהיתונבבוןובשחבלארשיתבשב

עודמוהנשתואמשלשןונראידילערשאםירעהלכבו

התאוךליתאטחאליכנאו27׃איההתעבםתלצהאל

ןיבםויהטפשההוהיטפשייבםחלהלהעריתאהשע

ןומעינבךלמעמשאלו28׃ןומעינבןיבולארשיינב

חורחתפילעיהתו29׃וילאחלשרשאחתפיירבדלא

הפצמתארבעיוהשנמתאודעלגהתארבעיוהוהי

רדנחתפירדיו30׃ןומעינברבעדעלגהפצממודעלג

היהו31׃ידיבןומעינבתאןתתןותנםארמאיוהוהיל

םולשביבושביתארקליתיביתלדמאצירשאאצויה

חתפירבעיו32׃הלועוהתילעהוהוהילהיהוןומעינבמ

םכיו33׃ודיבהוהיםנתיוםבםחלהלןומעינבלא

םימרכלבאדעוריעםירשעתינמךאובדעורעורעמ

34׃לארשיינבינפמןומעינבוענכיודאמהלודגהכמ

ותארקלתאציותבהנהוותיבלאהפצמהחתפיאביו

׃תבואןבונממולןיאהדיחיאיהקרותולחמבוםיפתב

יתבההארמאיווידגבתאערקיוהתואותוארכיהיו35

לאיפיתיצפיכנאוירכעבתייהתאוינתערכהערכה

תאהתיצפיבאוילארמאתו36׃בושללכואאלוהוהי

השערשאירחאךיפמאצירשאכילהשעהוהילאךיפ

היבאלארמאתו37׃ןומעינבמךיביאמתומקנהוהיךל

הכלאוםישדחםינשינממהפרההזהרבדהילהשעי

38׃יתיערויכנאילותבלעהכבאוםירההלעיתדריו

היתוערואיהךלתוםישדחינשהתואחלשיויכלרמאיו

םישדחםינשץקמיהיו39׃םירההלעהילותבלעךבתו

אלאיהורדנרשאורדנתאהלשעיוהיבאלאבשתו

הנכלתהמימיםימימ40׃לארשיבקחיהתושיאהעדי

םימיתעבראידעלגהחתפיתבלתונתללארשיתונב

׃הנשב

חתפילורמאיוהנופצרבעיוםירפאשיאקעציו12

תכללתארקאלונלוןומעינבבםחלהלתרבעעודמ

שיאםהילאחתפירמאיו2׃שאבךילעףרשנךתיבךמע

אלוםכתאקעזאודאמןומעינבוימעוינאיתייהביר

המישאועישומךניאיכהאראו3׃םדימיתואםתעשוה

המלוידיבהוהיםנתיוןומעינבלאהרבעאויפכבישפנ

תאחתפיץבקיו4׃יבםחלהלהזהםויהילאםתילע

תאדעלגישנאוכיוםירפאתאםחליודעלגישנאלכ

םירפאךותבדעלגםתאםירפאיטילפורמאיכםירפא

םירפאלןדריהתורבעמתאדעלגדכליו5׃השנמךותב

ישנאולורמאיוהרבעאםירפאיטילפורמאייכהיהו

אנרמאולורמאיו6׃אלרמאיוהתאיתרפאהדעלג

ותואוזחאיוןכרבדלןיכיאלותלבסרמאיותלבש

םירפאמאיההתעבלפיוןדריהתורבעמלאוהוטחשיו

םינשששלארשיתאחתפיטפשיו7׃ףלאםינשוםיעברא

וירחאטפשיו8׃דעלגירעברבקיוידעלגהחתפיתמיו

םינבםישלשוליהיו9׃םחלתיבמןצבאלארשיתא

ןמוינבלאיבהתונבםישלשוהצוחהחלשתונבםישלשו

רבקיוןצבאתמיו10׃םינשעבשלארשיתאטפשיוץוחה

ינלובזהןוליאלארשיתאוירחאטפשיו11׃םחלתיבב

ינלובזהןוליאתמיו12׃םינשרשעלארשיתאטפשיו

לארשיתאוירחאטפשיו13׃ןלובזץראבןוליאברבקיו

םינבםיעבראוליהיו14׃ינותערפהללהןבןודבע

תאטפשיוםריעםיעבשלעםיבכרםינבינבםישלשו

ינותערפהללהןבןודבעתמיו15׃םינשהנמשלארשי

׃יקלמעהרהבםירפאץראבןותערפברבקיו

םנתיוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו13

דחאשיאיהיו2׃הנשםיעבראםיתשלפדיבהוהי

אלוהרקעותשאוחונמומשוינדהתחפשממהערצמ

אנהנההילארמאיוהשאהלאהוהיךאלמאריו3׃הדלי

ירמשההתעו4׃ןבתדליותירהותדליאלוהרקעתא

ךנהיכ5׃אמטלכילכאתלאורכשוןיייתשתלאואנ

םיהלאריזניכושארלעהלעיאלהרומוןבתדליוהרה

דימלארשיתאעישוהללחיאוהוןטבהןמרענההיהי

שיארמאלהשיאלרמאתוהשאהאבתו6׃םיתשלפ

ארונםיהלאהךאלמהארמכוהארמוילאאבםיהלאה

׃ילדיגהאלומשתאואוההזמיאוהיתלאשאלודאמ
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ןיייתשתלאהתעוןבתדליוהרהךנהילרמאיו7

רענההיהיםיהלאריזניכהאמטלכילכאתלאורכשו

רמאיוהוהילאחונמרתעיו8׃ותומםוידעןטבהןמ

ונילאדועאנאוביתחלשרשאםיהלאהשיאינודאיב

לוקבםיהלאהעמשיו9׃דלויהרענלהשענהמונרויו

תבשויאיהוהשאהלאדועםיהלאהךאלמאביוחונמ

ץרתוהשאהרהמתו10׃המעןיאהשיאחונמוהדשב

אברשאשיאהילאהארנהנהוילארמאתוהשיאלדגתו

שיאהלאאביוותשאירחאחונמךליוםקיו11׃ילאםויב

רמאיוהשאהלאתרבדרשאשיאההתאהולרמאיו

טפשמהיהיהמךירבדאביהתעחונמרמאיו12׃ינא

רשאלכמחונמלאהוהיךאלמרמאיו13׃והשעמורענה

ןייהןפגמאצירשאלכמ14׃רמשתהשאהלאיתרמא

לכלכאתלאהאמטלכותשתלארכשוןייולכאתאל

הוהיךאלמלאחונמרמאיו15׃רמשתהיתיוצרשא

ךאלמרמאיו16׃םיזעידגךינפלהשענוךתואאנהרצענ

השעתםאוךמחלבלכאאלינרצעתםאחונמלאהוהי

׃אוההוהיךאלמיכחונמעדיאליכהנלעתהוהילהלע

ךירבדאבייכךמשימהוהיךאלמלאחונמרמאיו17

ימשללאשתהזהמלהוהיךאלמולרמאיו18׃ךונדבכו

החנמהתאוםיזעהידגתאחונמחקיו19׃יאלפאוהו

׃םיארותשאוחונמותושעלאלפמוהוהילרוצהלעלעיו

ךאלמלעיוהמימשהחבזמהלעמבהלהתולעביהיו20

םהינפלעולפיוםיארותשאוחונמוחבזמהבהלבהוהי

חונמלאהארהלהוהיךאלמדועףסיאלו21׃הצרא

רמאיו22׃אוההוהיךאלמיכחונמעדיזאותשאלאו

רמאתו23׃וניארםיהלאיכתומנתומותשאלאחונמ

הלעונדימחקלאלונתימהלהוהיץפחולותשאול

׃תאזכונעימשהאלתעכוהלאלכתאונארהאלוהחנמו

רענהלדגיוןושמשומשתאארקתוןבהשאהדלתו24

ןיבןדהנחמבומעפלהוהיחורלחתו25׃הוהיוהכרביו

׃לאתשאןיבוהערצ

תונבמהתנמתבהשאאריוהתנמתןושמשדריו14

יתיארהשארמאיוומאלוויבאלדגיולעיו2׃םיתשלפ

3׃השאלילהתואוחקהתעוםיתשלפתונבמהתנמתב

השאימעלכבוךיחאתונבבןיאהומאוויבאולרמאיו

רמאיוםילרעהםיתשלפמהשאתחקלךלוההתאיכ

4׃יניעבהרשיאיהיכילחקהתואויבאלאןושמש

שקבמאוההנאתיכאיההוהימיכועדיאלומאוויבאו

5׃לארשיבםילשמםיתשלפאיההתעבוםיתשלפמ

התנמתימרכדעואביוהתנמתומאוויבאוןושמשדריו

חורוילעחלצתו6׃ותארקלגאשתויראריפכהנהו

דיגהאלוודיבןיאהמואמוידגהעסשכוהעסשיוהוהי

רשיתוהשאלרבדיודריו7׃השערשאתאומאלוויבאל

תאתוארלרסיוהתחקלםימימבשיו8׃ןושמשיניעב

9׃שבדוהיראהתיוגבםירובדתדעהנהוהיראהתלפמ

לאוויבאלאךליולכאוךולהךליוויפכלאוהדריו

היראהתיוגמיכםהלדיגהאלוולכאיוםהלןתיוומא

ןושמשםששעיוהשאהלאוהיבאדריו10׃שבדההדר

ותואםתוארכיהיו11׃םירוחבהושעיןכיכהתשמ

ןושמשםהלרמאיו12׃ותאויהיוםיערמםישלשוחקיו

ימיתעבשילהתואודיגתדגהםאהדיחםכלאנהדוחא

םישלשוםינידסםישלשםכליתתנוםתאצמוהתשמה

םתאםתתנוילדיגהלולכותאלםאו13׃םידגבתפלח

ולורמאיוםידגבתופילחםישלשוםינידסםישלשיל

אצילכאהמםהלרמאיו14׃הנעמשנוךתדיחהדוח

תשלשהדיחהדיגהלולכיאלוקותמאציזעמולכאמ

יתפןושמשתשאלורמאיויעיבשהםויביהיו15׃םימי

תיבתאוךתואףרשנןפהדיחהתאונלדגיוךשיאתא

תשאךבתו16׃אלהונלםתארקונשרילהשאבךיבא

הדיחהינתבהאאלוינתאנשקררמאתווילעןושמש

יבאלהנההלרמאיוהתדגהאלילוימעינבלתדח

םימיהתעבשוילעךבתו17׃דיגאךלויתדגהאלימאלו

יכהלדגיויעיבשהםויביהיוהתשמהםהלהיהרשא

ישנאולורמאיו18׃המעינבלהדיחהדגתווהתקיצה

שבדמקותמהמהסרחהאביםרטביעיבשהםויבריעה

אליתלגעבםתשרחאלולםהלרמאיויראמזעהמו

ןולקשאדריוהוהיחורוילעחלצתו19׃יתדיחםתאצמ

תופילחהןתיוםתוצילחתאחקיושיאםישלשםהמךיו

תשאיהתו20׃והיבאתיבלעיוופארחיוהדיחהידיגמל

׃ולהעררשאוהערמלןושמש

תאןושמשדקפיוםיטחריצקימיבםימימיהיו15

אלוהרדחהיתשאלאהאבארמאיוםיזעידגבותשא

אנשיכיתרמארמאהיבארמאיו2׃אובלהיבאונתנ
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הנממהבוטהנטקההתחאאלהךערמלהננתאוהתאנש

םעפהיתיקנןושמשםהלרמאיו3׃היתחתךלאניהת

דכליוןושמשךליו4׃הערםמעינאהשעיכםיתשלפמ

םשיובנזלאבנזןפיוםידפלחקיוםילעושתואמשלש

םידיפלבשארעביו5׃ךותבתובנזהינשןיבדחאדיפל

םרכדעוהמקדעושידגמרעביוםיתשלפתומקבחלשיו

ןתחןושמשורמאיותאזהשעימםיתשלפורמאיו6׃תיז

םיתשלפולעיווהערמלהנתיוותשאתאחקליכינמתה

ןושמשםהלרמאיו7׃שאבהיבאתאוהתואופרשיו

ךיו8׃לדחארחאוםכביתמקנםאיכתאזכןושעתםא

עלסףיעסבבשיודריוהלודגהכמךרילעקושםתוא

10׃יחלבושטניוהדוהיבונחיוםיתשלפולעיו9׃םטיע

רוסאלורמאיוונילעםתילעהמלהדוהישיאורמאיו

ודריו11׃ונלהשערשאכולתושעלונילעןושמשתא

ורמאיוםטיעעלסףיעסלאהדוהימשיאםיפלאתשלש

תאזהמוםיתשלפונבםילשמיכתעדיאלהןושמשל

12׃םהליתישעןכילושערשאכםהלרמאיוונלתישע

רמאיוםיתשלפדיבךתתלונדריךרסאלולורמאיו

ולורמאיו13׃םתאיבןועגפתןפילועבשהןושמשםהל

ךתימנאלתמהוםדיבךונתנוךרסאנרסאיכאלרמאל

14׃עלסהןמוהולעיוםישדחםיתבעםינשבוהרסאיו

וילעחלצתוותארקלועירהםיתשלפויחלדעאבאוה

םיתשפכויתועורזלערשאםיתבעההנייהתוהוהיחור

אצמיו15׃וידילעמוירוסאוסמיושאבורעברשא

׃שיאףלאהבךיוהחקיוודיחלשיוהירטרומחיחל

יחלבםיתרמחרומחרומחהיחלבןושמשרמאיו16

ךלשיורבדלותלככיהיו17׃שיאףלאיתיכהרומחה

אמציו18׃יחלתמראוההםוקמלארקיוודימיחלה

תאךדבעדיבתתנהתארמאיוהוהילאארקיודאמ

דיביתלפנואמצבתומאהתעותאזההלדגההעושתה

ואציויחלברשאשתכמהתאםיהלאעקביו19׃םילרעה

ןיעהמשארקןכלעיחיווחורבשתותשיוםימונממ

לארשיתאטפשיו20׃הזהםויהדעיחלברשאארוקה

׃הנשםירשעםיתשלפימיב

׃הילאאביוהנוזהשאםשאריוהתזעןושמשךליו16

לכולובראיוובסיוהנהןושמשאברמאלםיתזעל2

דערמאלהלילהלכושרחתיוריעהרעשבהלילה

הלילהיצחדעןושמשבכשיו3׃והנגרהורקבהרוא

יתשבוריעהרעשתותלדבזחאיוהלילהיצחבםקיו

לאםלעיוויפתכלעםשיוחירבהםעםעסיותוזוזמה

בהאיוןכירחאיהיו4׃ןורבחינפלערשארההשאר

ינרסהילאולעיו5׃הלילדהמשוקרשלחנבהשא

המבולודגוחכהמביארוותואיתפהלורמאיוםיתשלפ

האמוףלאשיאךלןתנונחנאוותנעלוהנרסאווללכונ

המבילאנהדיגהןושמשלאהלילדרמאתו6׃ףסכ

ןושמשהילארמאיו7׃ךתונעלרסאתהמבולודגךחכ

יתילחווברחאלרשאםיחלםירתיהעבשבינרסאיםא

העבשםיתשלפינרסהלולעיו8׃םדאהדחאכיתייהו

בראהו9׃םהבוהרסאתווברחאלרשאםיחלםירתי

קתניוןושמשךילעםיתשלפוילארמאתורדחבהלבשי

אלושאוחירהבתרענהליתפקתנירשאכםירתיהתא

יבתלתההנהןושמשלאהלילדרמאתו10׃וחכעדונ

11׃רסאתהמבילאנהדיגההתעםיבזכילארבדתו

רשאםישדחםיתבעבינורסאירוסאםאהילארמאיו

׃םדאהדחאכיתייהויתילחוהכאלמםהבהשענאל

רמאתוםהבוהרסאתוםישדחםיתבעהלילדחקתו12

םקתניורדחבבשיבראהוןושמשךילעםיתשלפוילא

דעןושמשלאהלילדרמאתו13׃טוחכויתערזלעמ

רסאתהמבילהדיגהםיבזכילארבדתויבתלתההנה

םעישארתופלחמעבשתאיגראתםאהילארמאיו

ךילעםיתשלפוילארמאתודתיבעקתתו14׃תכסמה

׃תכסמהתאוגראהדתיהתאעסיוותנשמץקייוןושמש

הזיתאןיאךבלוךיתבהארמאתךיאוילארמאתו15

16׃לודגךחכהמבילתדגהאלויבתלתהםימעפשלש

רצקתווהצלאתוםימיהלכהירבדבולהקיצהיכיהיו

אלהרומהלרמאיוובללכתאהלדגיו17׃תומלושפנ

יתחלגםאימאןטבמינאםיהלאריזניכישארלעהלע

ארתו18׃םדאהלככיתייהויתילחויחכינממרסו

ינרסלארקתוחלשתוובללכתאהלדיגהיכהלילד

ולעוובללכתאהלדיגהיכםעפהולערמאלםיתשלפ

לעוהנשיתו19׃םדיבףסכהולעיוםיתשלפינרסהילא

ושארתופלחמעבשתאחלגתושיאלארקתוהיכרב

ךילעםיתשלפרמאתו20׃וילעמוחכרסיוותונעללחתו

אוהורענאוםעפבםעפכאצארמאיוותנשמץקיוןושמש

ורקניוםיתשלפוהוזחאיו21׃וילעמרסהוהייכעדיאל
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יהיוםיתשחנבוהורסאיוהתזעותואודירויוויניעתא

רשאכחמצלושאררעשלחיו22׃םיריסאהתיבבןחוט

ןוגדללודגחבזחבזלופסאנםיתשלפינרסו23׃חלג

ןושמשתאונדיבוניהלאןתנורמאיוהחמשלוםהיהלא

ורמאיכםהיהלאתאוללהיוםעהותאואריו24׃וניביוא

רשאוונצראבירחמתאוונביואתאונדיבוניהלאןתנ

וארקורמאיוםבלבוטיכיהיו25׃וניללחתאהברה

םיריסאהתיבמןושמשלוארקיוונלקחשיוןושמשל

רמאיו26׃םידומעהןיבותואודימעיוםהינפלקחציו

ינשמיהויתואהחינהודיבקיזחמהרענהלאןושמש

27׃םהילעןעשאוםהילעןוכנתיבהרשאםידמעהתא

לעוםיתשלפינרסלכהמשוםישנהוםישנאהאלמתיבהו

28׃ןושמשקוחשבםיארההשאושיאםיפלאתשלשכגגה

ינקזחואנינרכזהוהיינדארמאיוהוהילאןושמשארקיו

יתשמתחאםקנהמקנאוםיהלאההזהםעפהךאאנ

ךותהידומעינשתאןושמשתפליו29׃םיתשלפמיניע

דחאוונימיבדחאםהילעךמסיוםהילעןוכנתיבהרשא

טיוםיתשלפםעישפנתומתןושמשרמאיו30׃ולאמשב

ויהיווברשאםעהלכלעוםינרסהלעתיבהלפיוחכב

31׃וייחבתימהרשאמםיברותומבתימהרשאםיתמה

ותואורבקיוולעיוותאואשיווהיבאתיבלכוויחאודריו

תאטפשאוהוויבאחונמרבקבלאתשאןיבוהערצןיב

׃הנשםירשעלארשי

ומאלרמאיו2׃והיכימומשוםירפארהמשיאיהיו17

תרמאםגותילאיתאוךלחקלרשאףסכההאמוףלא

ינבךורבומארמאתוויתחקלינאיתאףסכההנהינזאב

ומארמאתוומאלףסכההאמוףלאתאבשיו3׃הוהיל

לספתושעלינבלידימהוהילףסכהתאיתשדקהשדקה

חקתוומאלףסכהתאבשיו4׃ךלונבישאהתעוהכסמו

הכסמולספוהשעיוףרוצלוהנתתוףסכםיתאמומא

שעיוםיהלאתיבולהכימשיאהו5׃והיכימתיבביהיו

6׃ןהכלוליהיווינבמדחאדיתאאלמיוםיפרתודופא

׃השעיויניעברשיהשיאלארשיבךלמןיאםההםימיב

יולאוהוהדוהיתחפשממהדוהיםחלתיבמרעניהיו7

הדוהיםחלתיבמריעהמשיאהךליו8׃םשרגאוהו

תושעלהכימתיבדעםירפארהאביואצמירשאברוגל

יכנאיולוילארמאיואובתןיאמהכימולרמאיו9׃וכרד

10׃אצמארשאברוגלךלהיכנאוהדוהיםחלתיבמ

יכנאוןהכלובאלילהיהוידמעהבשהכימולרמאיו

ךליוךתיחמוםידגבךרעוםימילףסכתרשעךלןתא

ולרענהיהיושיאהתאתבשליולהלאויו11׃יולה

רענהוליהיויולהדיתאהכימאלמיו12׃וינבמדחאכ

יכיתעדיהתעהכימרמאיו13׃הכימתיבביהיוןהכל

׃ןהכליולהילהיהיכילהוהיביטיי

םההםימיבולארשיבךלמןיאםההםימיב18

דעולהלפנאליכתבשלהלחנולשקבמינדהטבש

ינבוחלשיו2׃הלחנבלארשייטבשךותבאוההםויה

ליחינבםישנאםתוצקמםישנאהשמחםתחפשממןד

ורמאיוהרקחלוץראהתאלגרללאתשאמוהערצמ

תיבדעםירפארהואביוץראהתאורקחוכלםהלא

תאוריכההמהוהכימתיבםעהמה3׃םשוניליוהכימ

םלהךאיבהימולורמאיוםשורוסיויולהרענהלוק

הזכםהלארמאיו4׃הפךלהמוהזבהשעהתאהמו

ורמאיו5׃ןהכלוליהאוינרכשיוהכימילהשעהזכו

ונחנארשאונכרדחילצתההעדנוםיהלאבאנלאשול

הוהיחכנםולשלוכלןהכהםהלרמאיו6׃הילעםיכלה

ואביוםישנאהתשמחוכליו7׃הבוכלתרשאםככרד

טפשמכחטבלתבשויהברקברשאםעהתאואריוהשיל

רצעשרויץראברבדםילכמןיאוחטבוטקשםינדצ

ואביו8׃םדאםעםהלןיארבדוםינדצמהמהםיקחרו

׃םתאהמםהיחאםהלורמאיולאתשאוהערצםהיחאלא

הנהוץראהתאוניאריכםהילעהלענוהמוקורמאיו9

תשרלאבלתכללולצעתלאםישחמםתאודאמהבוט

תבחרץראהוחטבםעלאואבתםכאבכ10׃ץראהתא

רוסחמםשןיארשאםוקמםכדיבםיהלאהנתניכםידי

ינדהתחפשממםשמועסיו11׃ץראברשארבדלכ

12׃המחלמילכרוגחשיאתואמששלאתשאמוהערצמ

םוקמלוארקןכלעהדוהיבםירעיתירקבונחיוולעיו

׃םירעיתירקירחאהנההזהםויהדעןדהנחמאוהה

14׃הכימתיבדעואביוםירפארהםשמורבעיו13

שילץראהתאלגרלםיכלההםישנאהתשמחונעיו

דופאהלאהםיתבבשייכםתעדיהםהיחאלאורמאיו

ורוסיו15׃ושעתהמועדהתעוהכסמולספוםיפרתו

ולולאשיוהכימתיביולהרענהתיבלאואביוהמש
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םיבצנםתמחלמילכםירוגחשיאתואמששו16׃םולשל

םישנאהתשמחולעיו17׃ןדינבמרשארעשהחתפ

לספהתאוחקלהמשואבץראהתאלגרלםיכלהה

חתפבצנןהכהוהכסמהתאוםיפרתהתאודופאהתאו

הלאו18׃המחלמהילכרוגחהשיאהתואמששורעשה

תאוםיפרתהתאודופאהלספתאוחקיוהכימתיבואב

ורמאיו19׃םישעםתאהמןהכהםהילארמאיוהכסמה

באלונלהיהוונמעךלוךיפלעךדיםיששרחהול

ןהכךתויהואדחאשיאתיבלןהכךתויהבוטהןהכלו

תאחקיוןהכהבלבטייו20׃לארשיבהחפשמלוטבשל

21׃םעהברקבאביולספהתאוםיפרתהתאודופאה

הדובכהתאוהנקמהתאוףטהתאומישיווכליוונפיו

רשאםישנאהוהכימתיבמוקיחרההמה22׃םהינפל

23׃ןדינבתאוקיבדיווקעזנהכימתיבםערשאםיתבב

ךלהמהכימלורמאיוםהינפובסיוןדינבלאוארקיו

תאוםתחקליתישערשאיהלאתארמאיו24׃תקעזניכ

25׃ךלהמילאורמאתהזהמודועילהמווכלתוןהכה

םכבועגפיןפונמעךלוקעמשתלאןדינבוילאורמאיו

ינבוכליו26׃ךתיבשפנוךשפנהתפסאושפנירמםישנא

לאבשיוןפיוונממהמהםיקזחיכהכימאריוםכרדלןד

ןהכהתאוהכימהשערשאתאוחקלהמהו27׃ותיב

םתואוכיוחטבוטקשםעלעשיללעואביוולהיהרשא

הקוחריכליצמןיאו28׃שאבופרשריעהתאוברחיפל

רשאקמעבאיהוםדאםעםהלןיארבדוןודיצמאיה

םשוארקיו29׃הבובשיוריעהתאונביובוחרתיבל

שילםלואולארשילדלוירשאםהיבאןדםשבןדריעה

לספהתאןדינבםהלומיקיו30׃הנשארלריעהםש

טבשלםינהכויהוינבואוההשנמןבםשרגןבןתנוהיו

הכימלספתאםהלומישיו31׃ץראהתולגםוידעינדה

׃הלשבםיהלאהתיבתויהימילכהשערשא

יולשיאיהיולארשיבןיאךלמוםההםימיביהיו19

םחלתיבמשגליפהשאולחקיוםירפארהיתכריברג

היבאתיבלאותאמךלתוושגליפוילעהנזתו2׃הדוהי

׃םישדחהעבראםימיםשיהתוהדוהיםחלתיבלא

ובישהלהבללערבדלהירחאךליוהשיאםקיו3

יבאוהאריוהיבאתיבוהאיבתוםירמחדמצוומעורענו

הרענהיבאונתחובקזחיו4׃ותארקלחמשיוהרענה

יהיו5׃םשוניליוותשיוולכאיוםימיתשלשותאבשיו

יבארמאיותכללםקיורקבבומיכשיויעיברהםויב

ובשיו6׃וכלתרחאוםחלתפךבלדעסונתחלאהרענה

שיאהלאהרענהיבארמאיוותשיוודחיםהינשולכאיו

רצפיותכללשיאהםקיו7׃ךבלבטיוןילואנלאוה

ישימחהםויברקבבםכשיו8׃םשןליובשיוונתחוב

והמהמתהוךבבלאנדעסהרענהיבארמאיותכלל

אוהתכללשיאהםקיו9׃םהינשולכאיוםויהתוטנדע

הפראנהנההרענהיבאונתחולרמאיוורענוושגליפו

ךבבלבטייוהפןילםויהתונחהנהאנונילברעלםויה

הבאאלו10׃ךלהאלתכלהוםככרדלרחמםתמכשהו

םלשוריאיהסוביחכנדעאביוךליוםקיוןוללשיאה

סוביםעםה11׃ומעושגליפוםישובחםירומחדמצומעו

הרוסנואנהכלוינדאלארענהרמאיודאמדרםויהו

אלוינדאוילארמאיו12׃הבןילנותאזהיסוביהריעלא

דעונרבעוהנהלארשיינבמאלרשאירכנריעלארוסנ

ונלותומקמהדחאבהברקנוךלורענלרמאיו13׃העבג

שמשהםהלאבתווכליוורבעיו14׃המרבואהעבגב

ןוללאובלםשורסיו15׃ןמינבלרשאהעבגהלצא

םתואףסאמשיאןיאוריעהבוחרבבשיואביוהעבגב

הדשהןמוהשעמןמאבןקזשיאהנהו16׃ןוללהתיבה

םוקמהישנאוהעבגברגאוהוםירפארהמשיאהוברעב

בחרבחראהשיאהתאאריוויניעאשיו17׃ינימיינב

רמאיו18׃אובתןיאמוךלתהנאןקזהשיאהרמאיוריעה

רהיתכרידעהדוהיםחלתיבמונחנאםירבעוילא

תיבתאוהדוהיםחלתיבדעךלאויכנאםשמםירפא

ןבתםגו19׃התיבהיתואףסאמשיאןיאוךלהינאהוהי

ךתמאלוילשיןייוםחלםגוונירומחלשיאופסמםג

שיאהרמאיו20׃רבדלכרוסחמןיאךידבעםערענלו

לאבוחרבקרילעךרוסחמלכקרךלםולשןקזה

םהילגרוצחריוםירומחללוביוותיבלוהאיביו21׃ןלת

ישנאהנהוםבלתאםיביטימהמה22׃ותשיוולכאיו

לעםיקפדתמתיבהתאובסנלעילבינבישנאריעה

תאאצוהרמאלןקזהתיבהלעבשיאהלאורמאיותלדה

שיאהםהילאאציו23׃ונעדנוךתיבלאאברשאשיאה

רשאירחאאנוערתלאיחאלאםהלארמאיותיבהלעב

24׃תאזההלבנהתאושעתלאיתיבלאהזהשיאהאב

םתואונעוםתואאנהאיצואוהשגליפוהלותבהיתבהנה
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רבדושעתאלהזהשיאלוםכיניעבבוטהםהלושעו

שיאהקזחיוולעמשלםישנאהובאאלו25׃תאזההלבנה

הבוללעתיוהתואועדיוץוחהםהילאאציוושגליפב

אבתו26׃רחשהתולעבהוחלשיורקבהדעהלילהלכ

הינודארשאשיאהתיבחתפלפתורקבהתונפלהשאה

תיבהתותלדחתפיורקבבהינדאםקיו27׃רואהדעםש

תיבהחתפתלפנושגליפהשאההנהווכרדלתכללאציו

הנעןיאוהכלנוימוקהילארמאיו28׃ףסהלעהידיו

לאאביו29׃ומקמלךליושיאהםקיורומחהלעהחקיו

הימצעלהחתניוושגליפבקזחיותלכאמהתאחקיוותיב

היהו30׃לארשילובגלכבהחלשיוםיחתנרשעםינשל

םוימלתאזכהתארנאלוהתיהנאלרמאוהארהלכ

םכלומישהזהםויהדעםירצמץראמלארשיינבתולע

׃ורבדווצעהילע

דחאשיאכהדעהלהקתולארשיינבלכואציו20

׃הפצמההוהילאדעלגהץראועבשראבדעוןדמל

םעלהקבלארשייטבשלכםעהלכתונפובציתיו2

3׃ברחףלשילגרשיאףלאתואמעבראםיהלאה

ורמאיוהפצמהלארשיינבולעיכןמינבינבועמשיו

ןעיו4׃תאזההערההתיהנהכיאורבדלארשיינב

רשאהתעבגהרמאיוהחצרנההשאהשיאיולהשיאה

ילעבילעומקיו5׃ןוללישגליפוינאיתאבןמינבל

תאוגרהלומדיתואהלילתיבהתאילעובסיוהעבגה

החלשאוהחתנאוישגליפבזחאו6׃תמתוונעישגליפ

7׃לארשיבהלבנוהמזושעיכלארשיתלחנהדשלכב

8׃םלההצעורבדםכלובהלארשיינבםכלכהנה

ולהאלשיאךלנאלרמאלדחאשיאכםעהלכםקיו

השענרשארבדההזהתעו9׃ותיבלשיארוסנאלו

האמלםישנאהרשעונחקלו10׃לרוגבהילעהעבגל

תחקלהבברלףלאוףלאלהאמולארשייטבשלכל

רשאהלבנהלככןמינבעבגלםאובלתושעלםעלהדצ

שיאכריעהלאלארשישיאלכףסאיו11׃לארשיבהשע

יטבשלכבםישנאלארשייטבשוחלשיו12׃םירבחדחא

התעו13׃םכבהתיהנרשאתאזההערההמרמאלןמינב

הרעבנוםתימנוהעבגברשאלעילבינבםישנאהתאונת

ינבםהיחאלוקבעמשלןמינבובאאלולארשימהער

תאצלהתעבגהםירעהןמןמינבינבופסאיו14׃לארשי

םויבןמינבינבודקפתיו15׃לארשיינבםעהמחלמל

דבלברחףלששיאףלאהששוםירשעםירעהמאוהה

לכמ16׃רוחבשיאתואמעבשודקפתההעבגהיבשימ

עלקהזלכונימידירטארוחבשיאתואמעבשהזהםעה

ודקפתהלארשישיאו17׃אטחיאלוהרעשהלאןבאב

שיאהזלכברחףלששיאףלאתואמעבראןמינבמדבל

ורמאיוםיהלאבולאשיולאתיבולעיוומקיו18׃המחלמ

ןמינבינבםעהמחלמלהלחתבונלהלעיימלארשיינב

רקבבלארשיינבומוקיו19׃הלחתבהדוהיהוהירמאיו

םעהמחלמללארשישיאאציו20׃העבגהלעונחיו

׃העבגהלאהמחלמלארשישיאםתאוכרעיוןמינב

םויבלארשיבותיחשיוהעבגהןמןמינבינבואציו21

םעהקזחתיו22׃הצראשיאףלאםירשעוםינשאוהה

םשוכרערשאםוקמבהמחלמךרעלופסיולארשישיא

דעהוהיינפלוכביולארשיינבולעיו23׃ןושארהםויב

המחלמלתשגלףיסואהרמאלהוהיבולאשיוברעה

וברקיו24׃וילאולעהוהירמאיויחאןמינבינבםע

ןמינבאציו25׃ינשהםויבןמינבינבלאלארשיינב

לארשיינבבותיחשיוינשהםויבהעבגהןמםתארקל

׃ברחיפלשהלאלכהצראשיאףלארשעתנמשדוע

וכביולאתיבואביוםעהלכולארשיינבלכולעיו26

ולעיוברעהדעאוההםויבומוציוהוהיינפלםשובשיו

הוהיבלארשיינבולאשיו27׃הוהיינפלםימלשותולע

ןבסחניפו28׃םההםימיבםיהלאהתירבןוראםשו

ףסואהרמאלםההםימיבוינפלדמעןרהאןברזעלא

רמאיולדחאםאיחאןמינבינבםעהמחלמלתאצלדוע

םיבראלארשיםשיו29׃ךדיבוננתארחמיכולעהוהי

ןמינבינבלאלארשיינבולעיו30׃ביבסהעבגהלא

ואציו31׃םעפבםעפכהעבגהלאוכרעיוישילשהםויב

תוכהלולחיוריעהןמוקתנהםעהתארקלןמינבינב

הלעתחארשאתולסמבםעפבםעפכםיללחםעהמ

׃לארשיבשיאםישלשכהדשבהתעבגתחאולאתיב

ינבוהנשארבכונינפלםהםיפגנןמינבינבורמאיו32

33׃תולסמהלאריעהןמוהנקתנוהסוננורמאלארשי

בראורמתלעבבוכרעיוומוקממומקלארשישיאלכו

העבגלדגנמואביו34׃עבגהרעממומקממחיגמלארשי

הדבכהמחלמהולארשילכמרוחבשיאםיפלאתרשע

תאהוהיףגיו35׃הערהםהילעתעגניכועדיאלםהו
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םויבןמינבבלארשיינבותיחשיולארשיינפלןמינב

ףלשהלאלכשיאהאמוףלאהשמחוםירשעאוהה

םוקמלארשישיאונתיוופגניכןמינבינבואריו36׃ברח

37׃העבגהלאומשרשאבראהלאוחטביכןמינבל

ךיובראהךשמיוהעבגהלאוטשפיוושיחהבראהו

לארשישיאלהיהדעומהו38׃ברחיפלריעהלכתא

39׃ריעהןמןשעהתאשמםתולעהלברהבראהםע

םיללחתוכהללחהןמינבוהמחלמבלארשישיאךפהיו

אוהףגנףוגנךאורמאיכשיאםישלשכלארשישיאב

תולעלהלחהתאשמהו40׃הנשארההמחלמכונינפל

לילכהלעהנהווירחאןמינבןפיוןשעדומעריעהןמ

ןמינבשיאלהביוךפהלארשישיאו41׃המימשהריעה

לארשישיאינפלונפיו42׃הערהוילעהעגניכהאריכ

םירעהמרשאווהתקיבדההמחלמהורבדמהךרדלא

והפידרהןמינבתאורתכ43׃וכותבותואםיתיחשמ

ולפיו44׃שמשחרזממהעבגהחכנדעוהכירדההחונמ

45׃ליחישנאהלאלכתאשיאףלארשעהנמשןמינבמ

תולסמבוהללעיוןומרהעלסלאהרבדמהוסניוונפיו

ונממוכיוםעדגדעוירחאוקיבדיושיאםיפלאתשמח

השמחוםירשעןמינבמםילפנהלכיהיו46׃שיאםיפלא

׃ליחישנאהלאלכתאאוההםויבברחףלששיאףלא

שיאתואמששןומרהעלסלאהרבדמהוסניוונפיו47

ובשלארשישיאו48׃םישדחהעבראןומרעלסבובשיו

דעהמהבדעםתמריעמברחיפלםוכיוןמינבינבלא

׃שאבוחלשתואצמנהםירעהלכםגאצמנהלכ

אלונממשיארמאלהפצמבעבשנלארשישיאו21

םשובשיולאתיבםעהאביו2׃השאלןמינבלותבןתי

׃לודגיכבוכביוםלוקואשיוםיהלאהינפלברעהדע

לארשיבתאזהתיהלארשייהלאהוהיהמלורמאיו3

תרחממיהיו4׃דחאטבשלארשימםויהדקפהל

5׃םימלשותולעולעיוחבזמםשונביוםעהומיכשיו

יטבשלכמלהקבהלעאלרשאימלארשיינבורמאיו

אלרשאלהתיההלודגההעובשהיכהוהילאלארשי

ינבומחניו6׃תמויתומרמאלהפצמההוהילאהלע

דחאטבשםויהעדגנורמאיוויחאןמינבלאלארשי

ונחנאוםישנלםירתונלםהלהשענהמ7׃לארשימ

8׃םישנלוניתונבמםהלתתיתלבלהוהיבונעבשנ

הוהילאהלעאלרשאלארשייטבשמדחאימורמאיו

לאדעלגשיבימהנחמהלאשיאאבאלהנהוהפצמה

שבייבשוימשיאםשןיאהנהוםעהדקפתיו9׃להקה

ינבמשיאףלארשעםינשהדעהםשוחלשיו10׃דעלג

שבייבשויתאםתיכהווכלרמאלםתואווציוליחה

ושעתרשארבדההזו11׃ףטהוםישנהוברחיפלדעלג

ואצמיו12׃ומירחתרכזבכשמתעדיהשאלכורכזלכ

רשאהלותבהרענתואמעבראדעלגשיבייבשוימ

הנחמהלאםתואואיביורכזבכשמלשיאהעדיאל

ורבדיוהדעהלכוחלשיו13׃ןענכץראברשאהלש

14׃םולשםהלוארקיוןומרעלסברשאןמינבינבלא

ישנמויחרשאםישנהםהלונתיואיההתעבןמינבבשיו

יכןמינבלםחנםעהו15׃ןכםהלואצמאלודעלגשבי

הדעהינקזורמאיו16׃לארשייטבשבץרפהוהיהשע

17׃השאןמינבמהדמשניכםישנלםירתונלהשענהמ

׃לארשימטבשהחמיאלוןמינבלהטילפתשריורמאיו

ינבועבשניכוניתונבמםישנםהלתתללכונאלונחנאו18

גחהנהורמאיו19׃ןמינבלהשאןתנרורארמאללארשי

החרזמלאתיבלהנופצמרשאהמימיםימימולשבהוהי

׃הנובללבגנמוהמכשלאתיבמהלעההלסמלשמשה

׃םימרכבםתבראווכלרמאלןמינבינבתאוציו20

תולחמבלוחלולישתונבואציםאהנהוםתיארו21

תונבמותשאשיאםכלםתפטחוםימרכהןמםתאציו

ואםתובאואבייכהיהו22׃ןמינבץראםתכלהווליש

אליכםתואונונחםהילאונרמאוונילאבורלםהיחא

תעכםהלםתתנםתאאליכהמחלמבותשאשיאונחקל

ןמםרפסמלםישנואשיוןמינבינבןכושעיו23׃ומשאת

תאונביוםתלחנלאובושיווכליוולזגרשאתוללחמה

תעבלארשיינבםשמוכלהתיו24׃םהבובשיוםירעה

׃ותלחנלשיאםשמואציוותחפשמלווטבשלשיאאיהה

ויניעברשיהשיאלארשיבךלמןיאםההםימיב25

׃השעי
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אלאומש
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אלהמלויכבתהמלהנחהשיאהנקלאהלרמאיו8

הרשעמךלבוטיכנאאולהךבבלעריהמלוילכאת

התשירחאוהלשבהלכאירחאהנחםקתו9׃םינב

10׃הוהילכיהתזוזמלעאסכהלעבשיןהכהילעו

רדתו11׃הכבתהכבוהוהילעללפתתושפנתרמאיהו

ךתמאינעבהארתהארםאתואבצהוהירמאתורדנ

םישנאערזךתמאלהתתנוךתמאתאחכשתאלוינתרכזו

׃ושארלעהלעיאלהרומווייחימילכהוהילויתתנו

תארמשילעוהוהיינפלללפתהלהתברהיכהיהו12

תוענהיתפשקרהבללעתרבדמאיההנחו13׃היפ

הילארמאיו14׃הרכשלילעהבשחיועמשיאלהלוקו

ןעתו15׃ךילעמךנייתאיריסהןירכתשתיתמדעילע

אלרכשוןייויכנאחורתשקהשאינדאאלרמאתוהנח

ךתמאתאןתתלא16׃הוהיינפלישפנתאךפשאויתיתש

17׃הנהדעיתרבדיסעכויחישברמיכלעילבתבינפל

ךתלשתאןתילארשייהלאוםולשליכלרמאיוילעןעיו

ךיניעבןחךתחפשאצמתרמאתו18׃ומעמתלאשרשא

19׃דועהלויהאלהינפולכאתוהכרדלהשאהךלתו

םתיבלאואביוובשיוהוהיינפלווחתשיורקבבומכשיו

20׃הוהיהרכזיוותשאהנחתאהנקלאעדיוהתמרה

ומשתאארקתוןבדלתוהנחרהתוםימיהתופקתליהיו

לכוהנקלאשיאהלעיו21׃ויתלאשהוהימיכלאומש

אלהנחו22׃ורדנתאוםימיהחבזתאהוהילחבזלותיב

הארנוויתאבהורענהלמגידעהשיאלהרמאיכהתלע

הנקלאהלרמאיו23׃םלועדעםשבשיוהוהיינפתא

הוהיםקיךאותאךלמגדעיבשךיניעבבוטהישעהשיא

24׃ותאהלמגדעהנבתאקניתוהשאהבשתוורבדתא

תחאהפיאוהשלשםירפבותלמגרשאכהמעוהלעתו

25׃רענרענהוולשהוהיתיבוהאבתוןיילבנוחמק

רמאתו26׃ילעלארענהתאואיביורפהתאוטחשיו

הזבהכמעתבצנההשאהינאינדאךשפניחינדאיב

ןתיויתללפתההזהרענהלא27׃הוהילאללפתהל

יכנאםגו28׃ומעמיתלאשרשאיתלאשתאילהוהי

הוהיללואשאוההיהרשאםימיהלכהוהילוהתלאשה

׃הוהילםשוחתשיו

ינרקהמרהוהיביבלץלערמאתוהנחללפתתו2

ןיא2׃ךתעושיביתחמשיכיביואלעיפבחרהוהיב

לא3׃וניהלאכרוצןיאוךתלבןיאיכהוהיכשודק

תועדלאיכםכיפמקתעאציההבגההבגורבדתוברת

םילשכנוםיתחםירבגתשק4׃תוללעונכתנאלוהוהי

דעולדחםיבערוורכשנםחלבםיעבש5׃ליחורזא

תיממהוהי6׃הללמאםינבתברוהעבשהדליהרקע

Sheol)׃לעיולואשדירומהיחמו h7585)7שירומהוהי

תפשאמלדרפעמםיקמ8׃םמורמףאליפשמרישעמו

יכםלחנידובכאסכוםיבידנםעבישוהלןויבאםירי

ודיסחילגר9׃לבתםהילעתשיוץראיקצמהוהיל

10׃שיארבגיחכבאליכומדיךשחבםיעשרורמשי

יספאןידיהוהיםעריםימשבולעובירמותחיהוהי

הנקלאךליו11׃וחישמןרקםריווכלמלזעןתיוץרא

ינפתאהוהיתאתרשמהיהרענהוותיבלעהתמרה

׃הוהיתאועדיאללעילבינבילעינבו12׃ןהכהילע

רענאבוחבזחבזשיאלכםעהתאםינהכהטפשמו13

הכהו14׃ודיבםינשהשלשגלזמהורשבהלשבכןהכה
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יהתו17׃הקזחביתחקלאלםאוןתתהתעיכולרמאו

םישנאהוצאניכהוהיינפתאדאמהלודגםירענהתאטח

רענהוהיינפתאתרשמלאומשו18׃הוהיתחנמתא
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יתארקאלרמאיוילתארקיכיננהרמאיוילעלאץריו5

לאומשדועארקהוהיףסיו6׃בכשיוךליובכשבוש

רמאיוילתארקיכיננהרמאיוילעלאךליולאומשםקיו

הוהיתאעדיםרטלאומשו7׃בכשבושינביתארקאל

לאומשארקהוהיףסיו8׃הוהירבדוילאהלגיםרטו

ןביוילתארקיכיננהרמאיוילעלאךליוםקיותישלשב

בכשךללאומשלילערמאיו9׃רענלארקהוהייכילע

ךדבעעמשיכהוהירבדתרמאוךילאארקיםאהיהו

ארקיובציתיוהוהיאביו10׃ומוקמבבכשיולאומשךליו

עמשיכרבדלאומשרמאיולאומשלאומשםעפבםעפכ

רבדהשעיכנאהנהלאומשלאהוהירמאיו11׃ךדבע

םויב12׃וינזאיתשהנילצתועמשלכרשאלארשיב

לחהותיבלאיתרבדרשאלכתאילעלאםיקאאוהה

םלועדעותיבתאינאטפשיכוליתדגהו13׃הלכו

14׃םבההכאלווינבםהלםיללקמיכעדירשאןועב

חבזבילעתיבןוערפכתיםאילעתיבליתעבשנןכלו

חתפיורקבהדעלאומשבכשיו15׃םלועדעהחנמבו

לאהארמהתאדיגהמארילאומשוהוהיתיבתותלדתא

רמאיוינבלאומשרמאיולאומשתאילעארקיו16׃ילע

דחכתאנלאךילארבדרשארבדההמרמאיו17׃יננה

ינממדחכתםאףיסויהכוםיהלאךלהשעיהכינממ

תאלאומשולדגיו18׃ךילארבדרשארבדהלכמרבד

וניעבבוטהאוההוהירמאיוונממדחכאלוםירבדהלכ

לכמליפהאלוומעהיההוהיולאומשלדגיו19׃השעי

יכעבשראבדעוןדמלארשילכעדיו20׃הצראוירבד

הלשבהארהלהוהיףסיו21׃הוהילאיבנללאומשןמאנ

׃הוהירבדבולשבלאומשלאהוהיהלגניכ

תארקללארשיאציולארשילכללאומשרבדיהיו4

םיתשלפורזעהןבאהלעונחיוהמחלמלםיתשלפ

שטתולארשיתארקלםיתשלפוכרעיו2׃קפאבונח

הכרעמבוכיוםיתשלפינפללארשיףגניוהמחלמה

הנחמהלאםעהאביו3׃שיאםיפלאתעבראכהדשב

םיתשלפינפלםויההוהיונפגנהמללארשיינקזורמאיו

ונברקבאביוהוהיתירבןוראתאהלשמונילאהחקנ
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םשמואשיוהלשםעהחלשיו4׃וניביאףכמונעשיו

ינבינשםשוםיברכהבשיתואבצהוהיתירבןוראתא

אובכיהיו5׃סחניפוינפחםיהלאהתירבןוראםעילע

העורתלארשילכועריוהנחמהלאהוהיתירבןורא

העורתהלוקתאםיתשלפועמשיו6׃ץראהםהתוהלודג

םירבעההנחמבתאזההלודגההעורתהלוקהמורמאיו

יכםיתשלפהואריו7׃הנחמהלאאבהוהיןוראיכועדיו

התיהאליכונליואורמאיוהנחמהלאםיהלאאבורמא

םיהלאהדימונליציימונליוא8׃םשלשלומתאתאזכ

םירצמתאםיכמהםיהלאהםההלאהלאהםירידאה

םיתשלפםישנאלויהווקזחתה9׃רבדמבהכמלכב

םישנאלםתייהוםכלודבערשאכםירבעלודבעתןפ

שיאוסניולארשיףגניוםיתשלפומחליו10׃םתמחלנו

םישלשלארשימלפיודאמהלודגהכמהיהתווילהאל

ינפחותמילעינבינשוחקלנםיהלאןוראו11׃ילגרףלא

םויבהלשאביוהכרעמהמןמינבשיאץריו12׃סחניפו

הנהואוביו13׃ושארלעהמדאוםיערקוידמואוהה

לעדרחובלהיהיכהפצמךרדךיאסכהלעבשיילע

׃ריעהלכקעזתוריעבדיגהלאבשיאהוםיהלאהןורא

ןומההלוקהמרמאיוהקעצהלוקתאילעעמשיו14

םיעשתןבילעו15׃ילעלדגיואביורהמשיאהוהזה

שיאהרמאיו16׃תוארללוכיאלוהמקויניעוהנשהנמשו

יתסנהכרעמהןמינאוהכרעמהןמאבהיכנאילעלא

רמאיורשבמהןעיו17׃ינברבדההיההמרמאיוםויה

םעבהתיההלודגהפגמםגוםיתשלפינפללארשיסנ

׃החקלנםיהלאהןוראוסחניפוינפחותמךינבינשםגו

אסכהלעמלפיוםיהלאהןוראתאוריכזהכיהיו18

ןקזיכתמיוותקרפמרבשתורעשהדידעבתינרחא

19׃הנשםיעבראלארשיתאטפשאוהודבכושיאה

לאהעמשהתאעמשתותללהרהסחניפתשאותלכו

יכדלתוערכתוהשיאוהימחתמוםיהלאהןוראחקלה

תובצנההנרבדתוהתומתעכו20׃הירצהילעוכפהנ

׃הבלהתשאלוהתנעאלותדליןביכיאריתלאהילע

לאלארשימדובכהלגרמאלדובכיארענלארקתו21

הלגרמאתו22׃השיאוהימחלאוםיהלאהןוראחקלה

׃םיהלאהןוראחקלניכלארשימדובכ

ןבאמוהאביוםיהלאהןוראתאוחקלםיתשלפו5

םיהלאהןוראתאםיתשלפוחקיו2׃הדודשארזעה

ומכשיו3׃ןוגדלצאותאוגיציוןוגדתיבותאואיביו

ןוראינפלהצראוינפללפנןוגדהנהותרחממםידודשא

רקבבומכשיו4׃ומוקמלותאובשיוןוגדתאוחקיוהוהי

הוהיןוראינפלהצראוינפללפנןוגדהנהותרחממ

ןוגדקרןתפמהלאתותרכוידיתופכיתשוןוגדשארו

םיאבהלכוןוגדינהכוכרדיאלןכלע5׃וילעראשנ

דבכתו6׃הזהםויהדעדודשאבןוגדןתפמלעןוגדתיב

תאםילפעבםתאךיוםמשיוםידודשאהלאהוהידי

ורמאוןכיכדודשאישנאואריו7׃הילובגתאודודשא

לעוונילעודיהתשקיכונמעלארשייהלאןוראבשיאל

םיתשלפינרסלכתאופסאיווחלשיו8׃וניהלאןוגד

תגורמאיולארשייהלאןוראלהשענהמורמאיוםהילא

9׃לארשייהלאןוראתאובסיולארשייהלאןוראבסי

הלודגהמוהמריעבהוהידייהתוותאובסהירחאיהיו

םהלורתשיולודגדעוןטקמריעהישנאתאךיודאמ

אובכיהיוןורקעםיהלאהןוראתאוחלשיו10׃םילפע

ילאובסהרמאלםינרקעהוקעזיוןורקעםיהלאהןורא

וחלשיו11׃ימעתאוינתימהללארשייהלאןוראתא

ןוראתאוחלשורמאיוםיתשלפינרסלכתאופסאיו

יכימעתאויתאתימיאלוומקמלבשיולארשייהלא

םיהלאהדידאמהדבכריעהלכבתומתמוהמהתיה

תעושלעתוםילפעבוכהותמאלרשאםישנאהו12׃םש

׃םימשהריעה

2׃םישדחהעבשםיתשלפהדשבהוהיןוראיהיו6

השענהמרמאלםימסקלוםינהכלםיתשלפוארקיו

ורמאיו3׃ומוקמלונחלשנהמבונעדוההוהיןוראל

ותאוחלשתלאלארשייהלאןוראתאםיחלשמםא

םכלעדונוואפרתזאםשאולובישתבשהיכםקיר

רשאםשאההמורמאיו4׃םכמודירוסתאלהמל

בהזילפעהשמחםיתשלפינרסרפסמורמאיוולבישנ

׃םכינרסלוםלכלתחאהפגמיכבהזירבכעהשמחו

םתיחשמהםכירבכעימלצוםכילפעימלצםתישעו5

תאלקיילואדובכלארשייהלאלםתתנוץראהתא

המלו6׃םכצראלעמוםכיהלאלעמוםכילעמודי

םבלתאהערפוםירצמודבכרשאכםכבבלתאודבכת
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וחקהתעו7׃וכליוםוחלשיוםהבללעתהרשאכאולה

הלעאלרשאתולעתורפיתשותחאהשדחהלגעושעו

םהינבםתבישהוהלגעבתורפהתאםתרסאולעםהילע

ותאםתתנוהוהיןוראתאםתחקלו8׃התיבהםהירחאמ

ומישתםשאולםתבשהרשאבהזהילכתאוהלגעהלא

ךרדםאםתיארו9׃ךלהוותאםתחלשוודצמזגראב

הלודגההערהתאונלהשעאוהשמשתיבהלעיולובג

אוההרקמונבהעגנודיאליכונעדיואלםאותאזה

תולעתורפיתשוחקיוןכםישנאהושעיו10׃ונלהיה

תאומשיו11׃תיבבולכםהינבתאוהלגעבםורסאיו

בהזהירבכעתאוזגראהתאוהלגעהלאהוהיןורא

ךרדלעךרדבתורפההנרשיו12׃םהירחטימלצתאו

ןימיורסאלוועגוךלהוכלהתחאהלסמבשמשתיב

תיבלובגדעםהירחאםיכלהםיתשלפינרסולואמשו

ואשיוקמעבםיטחריצקםירצקשמשתיבו13׃שמש

הלגעהו14׃תוארלוחמשיוןוראהתאואריוםהיניעתא

ןבאםשוםשדמעתוישמשהתיבעשוהיהדשלאהאב

הלעולעהתורפהתאוהלגעהיצעתאועקביוהלודג

זגראהתאוהוהיןוראתאודירוהםיולהו15׃הוהיל

הלודגהןבאהלאומשיובהזילכוברשאותארשא

אוההםויבםיחבזוחבזיותולעולעהשמשתיבישנאו

םויבןורקעובשיווארםיתשלפינרסהשמחו16׃הוהיל

םשאםיתשלפובישהרשאבהזהירחטהלאו17׃אוהה

תגלדחאןולקשאלדחאהזעלדחאדודשאלהוהיל

ירעלכרפסמבהזהירבכעו18׃דחאןורקעלדחא

יזרפהרפכדעורצבמריעמםינרסהתשמחלםיתשלפ

דעהוהיןוראתאהילעוחינהרשאהלודגהלבאדעו

תיבישנאבךיו19׃ישמשהתיבעשוהיהדשבהזהםויה

םישמחשיאםיעבשםעבךיוהוהיןוראבואריכשמש

׃הלודגהכמםעבהוהיהכהיכםעהולבאתיושיאףלא

הוהיינפלדמעללכויימשמשתיבישנאורמאיו20

וחלשיו21׃ונילעמהלעיימלאוהזהשודקהםיהלאה

םיתשלפובשהרמאלםירעיתירקיבשוילאםיכאלמ

׃םכילאותאולעהודרהוהיןוראתא

ואביוהוהיןוראתאולעיוםירעיתירקישנאואביו7

ושדקונברזעלאתאוהעבגבבדניבאתיבלאותא

תירקבןוראהתבשםוימיהיו2׃הוהיןוראתארמשל

תיבלכוהניוהנשםירשעויהיוםימיהובריוםירעי

לארשיתיבלכלאלאומשרמאיו3׃הוהיירחאלארשי

תאוריסההוהילאםיבשםתאםכבבללכבםארמאל

לאםכבבלוניכהותורתשעהוםככותמרכנהיהלא

וריסיו4׃םיתשלפדימםכתאלציוודבלוהדבעוהוהי

הוהיתאודבעיותרתשעהתאוםילעבהתאלארשיינב

התפצמהלארשילכתאוצבקלאומשרמאיו5׃ודבל

ובאשיוהתפצמהוצבקיו6׃הוהילאםכדעבללפתאו

םשורמאיואוההםויבומוציוהוהיינפלוכפשיוםימ

7׃הפצמבלארשיינבתאלאומשטפשיוהוהילונאטח

ולעיוהתפצמהלארשיינבוצבקתהיכםיתשלפועמשיו

ינפמואריולארשיינבועמשיולארשילאםיתשלפינרס

שרחתלאלאומשלאלארשיינבורמאיו8׃םיתשלפ

9׃םיתשלפדימונעשיווניהלאהוהילאקעזמונממ

הוהיללילכהלועהלעיודחאבלחהלטלאומשחקיו

יהיו10׃הוהיוהנעיולארשידעבהוהילאלאומשקעזיו

לארשיבהמחלמלושגנםיתשלפוהלועההלעמלאומש

םמהיוםיתשלפלעאוההםויבלודגלוקבהוהיםעריו

הפצמהןמלארשיישנאואציו11׃לארשיינפלופגניו

חקיו12׃רכתיבלתחתמדעםוכיוםיתשלפתאופדריו

תאארקיוןשהןיבוהפצמהןיבםשיותחאןבאלאומש

וענכיו13׃הוהיונרזעהנהדערמאיורזעהןבאהמש

דייהתולארשילובגבאובלדועופסיאלוםיתשלפה

רשאםירעההנבשתו14׃לאומשימילכםיתשלפבהוהי

תגדעוןורקעמלארשיללארשיתאמםיתשלפוחקל

ןיבםולשיהיוםיתשלפדימלארשיליצהןלובגתאו

ימילכלארשיתאלאומשטפשיו15׃ירמאהןיבולארשי

לגלגהולאתיבבבסוהנשבהנשידמךלהו16׃וייח

17׃הלאהתומוקמהלכתאלארשיתאטפשוהפצמהו

ןביולארשיתאטפשםשוותיבםשיכהתמרהותבשתו

׃הוהילחבזמםש

׃לארשילםיטפשוינבתאםשיולאומשןקזרשאכיהיו8

םיטפשהיבאוהנשמםשולאוירוכבהונבםשיהיו2

עצבהירחאוטיווכרדבוינבוכלהאלו3׃עבשראבב

ואביולארשיינקזלכוצבקתיו4׃טפשמוטיודחשוחקיו

ךינבותנקזהתאהנהוילאורמאיו5׃התמרהלאומשלא

לככונטפשלךלמונלהמישהתעךיכרדבוכלהאל
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הנתורמארשאכלאומשיניעברבדהעריו6׃םיוגה

רמאיו7׃הוהילאלאומשללפתיוונטפשלךלמונל

ורמאירשאלכלםעהלוקבעמשלאומשלאהוהי

׃םהילעךלממוסאמיתאיכוסאמךתאאליכךילא

םירצממםתאיתלעהםוימושערשאםישעמהלככ8

המהןכםירחאםיהלאודבעיוינבזעיוהזהםויהדעו

דיעתדעהיכךאםלוקבעמשהתעו9׃ךלםגםישע

10׃םהילעךלמירשאךלמהטפשמםהלתדגהוםהב

םילאשהםעהלאהוהיירבדלכתאלאומשרמאיו

ךלמירשאךלמהטפשמהיהיהזרמאיו11׃ךלמותאמ

וצרווישרפבוותבכרמבולםשוחקיםכינבתאםכילע

םישמחירשוםיפלאירשולםושלו12׃ותבכרמינפל

ילכוותמחלמילכתושעלווריצקרצקלוושירחשרחלו

׃תופאלותוחבטלותוחקרלחקיםכיתונבתאו13׃ובכר

חקיםיבוטהםכיתיזוםכימרכתאוםכיתודשתאו14

ויסירסלןתנורשעיםכימרכוםכיערזו15׃וידבעלןתנו

םכירוחבתאוםכיתוחפשתאוםכידבעתאו16׃וידבעלו

םכנאצ17׃ותכאלמלהשעוחקיםכירומחתאוםיבוטה

אוההםויבםתקעזו18׃םידבעלולויהתםתאורשעי

םכתאהוהיהנעיאלוםכלםתרחברשאםככלמינפלמ

ורמאיולאומשלוקבעמשלםעהונאמיו19׃אוההםויב

לככונחנאםגונייהו20׃ונילעהיהיךלמםאיכאל

׃ונתמחלמתאםחלנוונינפלאציוונכלמונטפשוםיוגה

׃הוהיינזאבםרבדיוםעהירבדלכתאלאומשעמשיו21

םהלתכלמהוםלוקבעמשלאומשלאהוהירמאיו22

׃וריעלשיאוכללארשיישנאלאלאומשרמאיוךלמ

רורצןבלאיבאןבשיקומשוןימיןבמשיאיהיו9

היהולו2׃ליחרובגינימישיאןבחיפאןבתרוכבןב

בוטלארשיינבמשיאןיאובוטורוחבלואשומשוןב

תונתאההנדבאתו3׃םעהלכמהבגהלעמוומכשמונממ

ךתאאנחקונבלואשלאשיקרמאיולואשיבאשיקל

רבעיו4׃תנתאהתאשקבךלםוקוםירענהמדחאתא

ורבעיוואצמאלוהשלשץראברבעיוםירפארהב

5׃ואצמאלוינימיץראברבעיוןיאוםילעשץראב

הכלומערשאורענלרמאלואשוףוצץראבואבהמה

רמאיו6׃ונלגאדותונתאהןמיבאלדחיןפהבושנו

לכדבכנשיאהותאזהריעבםיהלאשיאאנהנהול

תאונלדיגיילואםשהכלנהתעאוביאוברבדירשא

הנהוורענללואשרמאיו7׃הילעונכלהרשאונכרד

ןיאהרושתוונילכמלזאםחלהיכשיאלאיבנהמוךלנ

תאתונעלרענהףסיו8׃ונתאהמםיהלאהשיאלאיבהל

שיאליתתנוףסכלקשעברידיבאצמנהנהרמאיולואש

הכלארשיבםינפל9׃ונכרדתאונלדיגהוםיהלאה

הארהדעהכלנווכלםיהלאשורדלותכלבשיאהרמא

לואשרמאיו10׃הארהםינפלארקיםויהאיבנליכ

םשרשאריעהלאוכליוהכלנהכלךרבדבוטורענל

ואצמהמהוריעההלעמבםילעהמה11׃םיהלאהשיא

׃הארההזבשיהןהלורמאיוםימבאשלתואציתורענ

התערהמךינפלהנהשיהנרמאתוםתואהנינעתו12

םכאבכ13׃המבבםעלםויהחבזיכריעלאבםויהיכ

יכלכאלהתמבההלעיםרטבותאןואצמתןכריעה

ןכירחאחבזהךרביאוהיכואבדעםעהלכאיאל

14׃ותאןואצמתםויהכותאיכולעהתעוםיארקהולכאי

אצילאומשהנהוריעהךותבםיאבהמהריעהולעיו

לאומשןזאתאהלגהוהיו15׃המבהתולעלםתארקל

חלשארחמתעכ16׃רמאללואשאובינפלדחאםוי

לארשיימעלעדיגנלותחשמוןמינבץראמשיאךילא

האביכימעתאיתיאריכםיתשלפדימימעתאעישוהו

הנהוהנעהוהיולואשתאהארלאומשו17׃ילאותקעצ

לואששגיו18׃ימעברצעיהזךילאיתרמארשאשיאה

תיבהזיאילאנהדיגהרמאיורעשהךותבלאומשתא

הלעהארהיכנארמאיולואשתאלאומשןעיו19׃הארה

לכורקבבךיתחלשוםויהימעםתלכאוהמבהינפל

םויהךלתודבאהתונתאלו20׃ךלדיגאךבבלברשא

ימלוואצמניכםהלךבלתאםשתלאםימיהתשלש

ןעיו21׃ךיבאתיבלכלוךלאולהלארשיתדמחלכ

לארשייטבשינטקמיכנאינימיןבאולהרמאיולואש

המלוןמינביטבשתוחפשמלכמהרעצהיתחפשמו

תאולואשתאלאומשחקיו22׃הזהרבדכילאתרבד

םיאורקהשארבםוקמםהלןתיוהתכשלםאיביוורענ

תאהנתחבטללאומשרמאיו23׃שיאםישלשכהמהו

׃ךמעהתאםישךילאיתרמארשאךליתתנרשאהנמה

רמאיולואשינפלםשיוהילעהוקושהתאחבטהםריו24

רמאלךלרומשדעומליכלכאךינפלםישראשנההנה

25׃אוההםויבלאומשםעלואשלכאיויתארקםעה
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ומכשיו26׃גגהלעלואשםערבדיוריעההמבהמודריו

רמאלגגהלואשלאלאומשארקיורחשהתולעכיהיו

לאומשואוהםהינשואציולואשםקיוךחלשאוהמוק

לארמאלאומשוריעההצקבםידרויהמה27׃הצוחה

םויכדמעהתאורבעיוונינפלרבעיורענלרמאלואש

׃םיהלארבדתאךעימשאו

והקשיוושארלעקציוןמשהךפתאלאומשחקיו10

ךתכלב2׃דיגנלותלחנלעהוהיךחשמיכאולהרמאיו

לובגבלחרתרבקםעםישנאינשתאצמוידמעמםויה

תכלהרשאתונתאהואצמנךילאורמאוחצלצבןמינב

םכלגאדותונתאהירבדתאךיבאשטנהנהושקבל

דעתאבוהאלהוםשמתפלחו3׃ינבלהשעאהמרמאל

םיהלאהלאםילעםישנאהשלשםשךואצמורובתןולא

תורככתשלשאשנדחאוםיידגהשלשאשנדחאלאתיב

ךלונתנוםולשלךלולאשו4׃ןיילבנאשנדחאוםחל

םיהלאהתעבגאובתןכרחא5׃םדימתחקלוםחליתש

לבחתעגפוריעהםשךאבכיהיוםיתשלפיבצנםשרשא

רונכולילחוףתולבנםהינפלוהמבהמםידריםיאיבנ

תיבנתהוהוהיחורךילעהחלצו6׃םיאבנתמהמהו

תותאההניאבתיכהיהו7׃רחאשיאלתכפהנוםמע

8׃ךמעםיהלאהיכךדיאצמתרשאךלהשעךלהלאה

תולעתולעהלךילאדרייכנאהנהולגלגהינפלתדריו

ךילאיאובדעלחותםימיתעבשםימלשיחבזחבזל

ומכשותנפהכהיהו9׃השעתרשאתאךליתעדוהו

לכואביורחאבלםיהלאולךפהיולאומשםעמתכלל

הנהוהתעבגהםשואביו10׃אוההםויבהלאהתותאה

אבנתיוםיהלאחורוילעחלצתוותארקלםיאבנלבח

הנהוואריוםושלשלומתאמועדוילכיהיו11׃םכותב

היההזהמוהערלאשיאםעהרמאיואבנםיאבנםע

רמאיוםשמשיאןעיו12׃םיאיבנבלואשםגהשיקןבל

13׃םיאבנבלואשםגהלשמלהתיהןכלעםהיבאימו

וילאלואשדודרמאיו14׃המבהאביותובנתהמלכיו

הארנותונתאהתאשקבלרמאיוםתכלהןאורענלאו

הדיגהלואשדודרמאיו15׃לאומשלאאובנוןיאיכ

ודודלאלואשרמאיו16׃לאומשםכלרמאהמילאנ

אלהכולמהרבדתאותונתאהואצמניכונלדיגהדגה

לאםעהתאלאומשקעציו17׃לאומשרמארשאולדיגה

הוהירמאהכלארשיינבלארמאיו18׃הפצמההוהי

ליצאוםירצממלארשיתאיתילעהיכנאלארשייהלא

׃םכתאםיצחלהתוכלממהלכדימוםירצמדימםכתא

םכלעישומאוהרשאםכיהלאתאםתסאמםויהםתאו19

ונילעםישתךלמיכולורמאתוםכיתרצוםכיתוערלכמ

20׃םכיפלאלוםכיטבשלהוהיינפלובציתההתעו

׃ןמינבטבשדכליולארשייטבשלכתאלאומשברקיו

תחפשמדכלתוותחפשמלןמינבטבשתאברקיו21

22׃אצמנאלווהשקביושיקןבלואשדכליוירטמה

הנההוהירמאיושיאםלהדועאבההוהיבדועולאשיו

בציתיוםשמוהחקיווצריו23׃םילכהלאאבחנאוה

רמאיו24׃הלעמוומכשמםעהלכמהבגיוםעהךותב

ןיאיכהוהיוברחברשאםתיארהםעהלכלאלאומש

25׃ךלמהיחיורמאיוםעהלכועריוםעהלכבוהמכ

רפסבבתכיוהכלמהטפשמתאםעהלאלאומשרבדיו

׃ותיבלשיאםעהלכתאלאומשחלשיוהוהיינפלחניו

רשאליחהומעוכליוהתעבגותיבלךלהלואשםגו26

הזונעשיהמורמאלעילבינבו27׃םבלבםיהלאעגנ

׃שירחמכיהיוהחנמולואיבהאלווהזביו

לכורמאיודעלגשבילעןחיוינומעהשחנלעיו11

רמאיו2׃ךדבענותירבונלתרכשחנלאשיביישנא

לכםכלרוקנבםכלתרכאתאזבינומעהשחנםהילא

וילאורמאיו3׃לארשילכלעהפרחהיתמשוןימיןיע

לכבםיכאלמהחלשנוםימיתעבשונלףרהשיביינקז

ואביו4׃ךילאונאציוונתאעישומןיאםאולארשילובג

םעהינזאבםירבדהורבדיולואשתעבגםיכאלמה

ירחאאבלואשהנהו5׃וכביוםלוקתאםעהלכואשיו

ורפסיווכבייכםעלהמלואשרמאיוהדשהןמרקבה

לואשלעםיהלאחורחלצתו6׃שיביישנאירבדתאול

דמצחקיו7׃דאמופארחיוהלאהםירבדהתאועמשב

םיכאלמהדיבלארשילובגלכבחלשיווהחתניורקב

השעיהכלאומשרחאולואשירחאאציונניארשארמאל

8׃דחאשיאכואציוםעהלעהוהידחפלפיוורקבל

שיאוףלאתואמשלשלארשיינבויהיוקזבבםדקפיו

הכםיאבהםיכאלמלורמאיו9׃ףלאםישלשהדוהי

םחבהעושתםכלהיהתרחמדעלגשיבישיאלןורמאת

10׃וחמשיושיביישנאלודיגיוםיכאלמהואביושמשה
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לככונלםתישעוםכילאאצנרחמשיביישנאורמאיו

םעהתאלואשםשיותרחממיהיו11׃םכיניעבבוטה

וכיורקבהתרמשאבהנחמהךותבואביוםישארהשלש

וראשנאלווצפיוםיראשנהיהיוםויהםחדעןומעתא

לואשרמאהימלאומשלאםעהרמאיו12׃דחיםינשםב

אללואשרמאיו13׃םתימנוםישנאהונתונילעךלמי

׃לארשיבהעושתהוהיהשעםויהיכהזהםויבשיאתמוי

םששדחנולגלגההכלנווכלםעהלאלאומשרמאיו14

לואשתאםשוכלמיולגלגהםעהלכוכליו15׃הכולמה

הוהיינפלםימלשםיחבזםשוחבזיולגלגבהוהיינפל

׃דאמדעלארשיישנאלכולואשםשחמשיו

םכלקביתעמשהנהלארשילכלאלאומשרמאיו12

התעו2׃ךלמםכילעךילמאוילםתרמארשאלכל

םנהינבויתבשויתנקזינאוםכינפלךלהתמךלמההנה

3׃הזהםויהדעירענמםכינפליתכלהתהינאוםכתא

יתחקלימרושתאוחישמדגנוהוהידגניבונעיננה

ימדימויתוצרימתאיתקשעימתאויתחקלימרומחו

אלורמאיו4׃םכלבישאווביניעםילעאורפכיתחקל

5׃המואמשיאדימתחקלאלוונתוצראלוונתקשע

אליכהזהםויהוחישמדעוםכבהוהידעםהילארמאיו

לאלאומשרמאיו6׃דערמאיוהמואמידיבםתאצמ

תאהלעהרשאוןרהאתאוהשמתאהשערשאהוהיםעה

םכתאהטפשאוובציתההתעו7׃םירצמץראמםכיתבא

תאוםכתאהשערשאהוהיתוקדצלכתאהוהיינפל

םכיתובאוקעזיוםירצמבקעיאברשאכ8׃םכיתובא

תאואיצויוןרהאתאוהשמתאהוהיחלשיוהוהילא

תאוחכשיו9׃הזהםוקמבםובשיוםירצממםכיתבא

רוצחאבצרשארסיסדיבםתארכמיוםהיהלאהוהי

לאוקעזיו10׃םבומחליובאומךלמדיבוםיתשלפדיבו

םילעבהתאדבענוהוהיתאונבזעיכונאטחרמאיוהוהי

11׃ךדבענווניביאדימונליצההתעותורתשעהתאו

לאומשתאוחתפיתאוןדבתאולעבריתאהוהיחלשיו

וארתו12׃חטבובשתוביבסמםכיביאדימםכתאלציו

ךלמיכאלילורמאתוםכילעאבןומעינבךלמשחניכ

ךלמההנההתעו13׃םככלמםכיהלאהוהיוונילעךלמי

׃ךלמםכילעהוהיןתנהנהוםתלאשרשאםתרחברשא

ולקבםתעמשוותאםתדבעוהוהיתאואריתםא14

רשאךלמהםגוםתאםגםתיהוהוהייפתאורמתאלו

ועמשתאלםאו15׃םכיהלאהוהירחאםכילעךלמ

םכבהוהידיהתיהוהוהייפתאםתירמוהוהילוקב

לודגהרבדהתאוארוובציתההתעםג16׃םכיתבאבו

םויהםיטחריצקאולה17׃םכיניעלהשעהוהירשאהזה

םכתעריכוארוועדורטמותולקןתיוהוהילאארקא

18׃ךלמםכללואשלהוהייניעבםתישערשאהבר

אוההםויברטמותלקהוהיןתיוהוהילאלאומשארקיו

לכורמאיו19׃לאומשתאוהוהיתאדאמםעהלכארייו

ךיהלאהוהילאךידבעדעבללפתהלאומשלאםעה

׃ךלמונללאשלהערוניתאטחלכלעונפסייכתומנלאו

תאםתישעםתאואריתלאםעהלאלאומשרמאיו20

םתדבעוהוהיירחאמורוסתלאךאתאזההערהלכ

והתהירחאיכורוסתאלו21׃םכבבללכבהוהיתא

שטיאליכ22׃המהוהתיכוליציאלווליעויאלרשא

תושעלהוהיליאוהיכלודגהומשרובעבומעתאהוהי

הוהילאטחמילהלילחיכנאםג23׃םעלולםכתא

הבוטהךרדבםכתאיתירוהוםכדעבללפתהללדחמ

לכבתמאבותאםתדבעוהוהיתאואריךא24׃הרשיהו

וערתערהםאו25׃םכמעלדגהרשאתאואריכםכבבל

׃ופסתםככלמםגםתאםג

׃לארשילעךלמםינשיתשווכלמבלואשהנשןב13

לואשםעויהיולארשימםיפלאתשלשלואשולרחביו2

תעבגבןתנויםעויהףלאולאתיברהבושמכמבםיפלא

תאןתנויךיו3׃וילהאלשיאחלשםעהרתיוןימינב

עקתלואשוםיתשלפועמשיועבגברשאםיתשלפביצנ

לארשילכו4׃םירבעהועמשירמאלץראהלכברפושב

שאבנםגוםיתשלפביצנתאלואשהכהרמאלועמש

5׃לגלגהלואשירחאםעהוקעציוםיתשלפבלארשי

בכרףלאםישלשלארשיםעםחלהלופסאנםיתשלפו

ברלםיהתפשלערשאלוחכםעוםישרפםיפלאתששו

וארלארשישיאו6׃ןואתיבתמדקשמכמבונחיוולעיו

םיחוחבותורעמבםעהואבחתיוםעהשגניכולרציכ

ןדריהתאורבעםירבעו7׃תורבבוםיחרצבוםיעלסבו

ודרחםעהלכולגלגבונדועלואשודעלגודגץרא

אבאלולאומשרשאדעומלםימיתעבשלחייו8׃וירחא

ילאושגהלואשרמאיו9׃וילעמםעהץפיולגלגהלאומש
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תולעהלותלככיהיו10׃הלעהלעיוםימלשהוהלעה

׃וכרבלותארקללואשאציואבלאומשהנהוהלעה

יכיתיאריכלואשרמאיותישעהמלאומשרמאיו11

םיתשלפוםימיהדעומלתאבאלהתאוילעמםעהץפנ

לגלגהילאםיתשלפודריהתערמאו12׃שמכמםיפסאנ

רמאיו13׃הלעההלעאוקפאתאויתילחאלהוהיינפו

הוהיתוצמתאתרמשאלתלכסנלואשלאלאומש

לאךתכלממתאהוהיןיכההתעיכךוצרשאךיהלא

הוהישקבםוקתאלךתכלממהתעו14׃םלועדעלארשי

תרמשאליכומעלעדיגנלהוהיוהוציוובבלכשיאול

תעבגלגלגהןמלעיולאומשםקיו15׃הוהיךוצרשאתא

תואמששכומעםיאצמנהםעהתאלואשדקפיוןמינב

עבגבםיבשיםמעאצמנהםעהוונבןתנויולואשו16׃שיא

הנחממתיחשמהאציו17׃שמכמבונחםיתשלפוןמינב

הרפעךרדלאהנפידחאשארהםישארהשלשםיתשלפ

ןורחתיבךרדהנפידחאשארהו18׃לעושץראלא

םיעבצהיגלעףקשנהלובגהךרדהנפידחאשארהו

רמאיכלארשיץראלכבאצמיאלשרחו19׃הרבדמה

לכודריו20׃תינחואברחםירבעהושעיןפםיתשלפ

תאוותאתאוותשרחמתאשיאשוטללםיתשלפהלארשי

תשרחמלםיפהריצפההתיהו21׃ותשרחמתאוומדרק

22׃ןברדהביצהלוםימדרקהלוןושלקשלשלוםיתאלו

םעהלכדיבתינחוברחאצמנאלותמחלמםויבהיהו

23׃ונבןתנוילולואשלאצמתוןתנויתאולואשתארשא

׃שמכמרבעמלאםיתשלפבצמאציו

וילכאשנרענהלאלואשןבןתנוירמאיוםויהיהיו14

ויבאלוזלהרבעמרשאםיתשלפבצמלאהרבענוהכל

רשאןומרהתחתהעבגההצקבבשוילואשו2׃דיגהאל

ןבהיחאו3׃שיאתואמששכומערשאםעהוןורגמב

ולשבהוהיןהכילעןבסחניפןבדובכיאיחאבוטחא

תורבעמהןיבו4׃ןתנויךלהיכעדיאלםעהודופאאשנ

עלסהןשםיתשלפבצמלערבעלןתנוישקברשא

ץצובדחאהםשוהזמרבעהמעלסהןשוהזמרבעהמ

שמכמלומןופצמקוצמדחאהןשה5׃הנסדחאהםשו

אשנרענהלאןתנוהירמאיו6׃עבגלומבגנמדחאהו

השעיילואהלאהםילרעהבצמלאהרבענוהכלוילכ

7׃טעמבואברבעישוהלרוצעמהוהילןיאיכונלהוהי

יננהךלהטנךבבלברשאלכהשעוילכאשנולרמאיו

לאםירבעונחנאהנהןתנוהירמאיו8׃ךבבלכךמע

דעומדונילאורמאיהכםא9׃םהילאונילגנוםישנאה

םאו10׃םהילאהלענאלווניתחתונדמעוםכילאונעיגה

ונלהזוונדיבהוהיםנתניכונילעוונילעולעורמאיהכ

םיתשלפורמאיוםיתשלפבצמלאםהינשולגיו11׃תואה

12׃םשואבחתהרשאםירחהןמםיאציםירבעהנה

ולעורמאיווילכאשנתאוןתנויתאהבצמהישנאונעיו

וילכאשנלאןתנוירמאיורבדםכתאהעידונוונילא

ןתנוילעיו13׃לארשידיבהוהיםנתניכירחאהלע

ןתנויינפלולפיווירחאוילכאשנווילגרלעווידילע

רשאהנשארההכמהיהתו14׃וירחאתתוממוילכאשנו

דמצהנעמיצחבכשיאםירשעכוילכאשנוןתנויהכה

בצמהםעהלכבוהדשבהנחמבהדרחיהתו15׃הדש

תדרחליהתוץראהזגרתוהמהםגודרחתיחשמהו

הנהוןמינבתעבגבלואשלםיפצהואריו16׃םיהלא

ותארשאםעללואשרמאיו17׃םלהוךליוגומנןומהה

אשנוןתנויןיאהנהוודקפיוונמעמךלהימוארואנודקפ

יכםיהלאהןוראהשיגההיחאללואשרמאיו18׃וילכ

דעיהיו19׃לארשיינבואוההםויבםיהלאהןוראהיה

ךליוםיתשלפהנחמברשאןומההוןהכהלאלואשרבד

קעזיו20׃ךדיףסאןהכהלאלואשרמאיוברוךולה

התיההנהוהמחלמהדעואביוותארשאםעהלכולואש

םירבעהו21׃דאמהלודגהמוהמוהערבשיאברח

הנחמבםמעולערשאםושלשלומתאכםיתשלפלויה

׃ןתנויולואשםערשאלארשיםעתויהלהמהםגוביבס

יכועמשםירפארהבםיאבחתמהלארשישיאלכו22

23׃המחלמבםהירחאהמהםגוקבדיוםיתשלפוסנ

תאהרבעהמחלמהולארשיתאאוההםויבהוהיעשויו

לואשלאיואוההםויבשגנלארשישיאו24׃ןואתיב

ברעהדעםחללכאירשאשיאהרורארמאלםעהתא

ץראהלכו25׃םחלםעהלכםעטאלויביאמיתמקנו

לאםעהאביו26׃הדשהינפלעשבדיהיורעיבואב

םעהארייכויפלאודיגישמןיאושבדךלההנהורעיה

םעהתאויבאעיבשהבעמשאלןתנויו27׃העבשהתא

תרעיבהתואלבטיוודיברשאהטמההצקתאחלשיו

םעהמשיאןעיו28׃ויניעהנארתוויפלאודיבשיושבדה

שיאהרורארמאלםעהתאךיבאעיבשהעבשהרמאיו
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רכעןתנוירמאיו29׃םעהףעיוםויהםחללכאירשא

שבדטעמיתמעטיכיניעוראיכאנוארץראהתאיבא

ויביאללשמםעהםויהלכאלכאאוליכףא30׃הזה

וכיו31׃םיתשלפבהכמהתבראלהתעיכאצמרשא

32׃דאמםעהףעיוהנליאשמכממםיתשלפבאוההםויב

וטחשיורקבינבורקבוןאצוחקיוללשלאםעהשעיו

רמאללואשלודיגיו33׃םדהלעםעהלכאיוהצרא

םתדגברמאיוםדהלעלכאלהוהילםיאטחםעההנה

םעבוצפלואשרמאיו34׃הלודגןבאםויהילאולג

םתטחשווהיששיאוורוששיאילאושיגהםהלםתרמאו

ושגיוםדהלאלכאלהוהילואטחתאלוםתלכאוהזב

ןביו35׃םשוטחשיוהלילהודיבורוששיאםעהלכ

36׃הוהילחבזמתונבללחהותאהוהילחבזמלואש

םהבהזבנוהלילםיתשלפירחאהדרנלואשרמאיו

בוטהלכורמאיושיאםהבראשנאלורקבהרואדע

37׃םיהלאהלאםלההברקנןהכהרמאיוהשעךיניעב

דיבםנתתהםיתשלפירחאדראהםיהלאבלואשלאשיו

םלהושגלואשרמאיו38׃אוההםויבוהנעאלולארשי

׃םויהתאזהתאטחההתיההמבוארוועדוםעהתונפלכ

ןתנויבונשיםאיכלארשיתאעישומההוהייחיכ39

לארמאיו40׃םעהלכמוהנעןיאותומיתומיכינב

היהנינבןתנויוינאודחארבעלויהתםתאלארשילכ

׃השעךיניעבבוטהלואשלאםעהורמאיודחארבעל

דכליוםימתהבהלארשייהלאהוהילאלואשרמאיו41

ןיבויניבוליפהלואשרמאיו42׃ואציםעהולואשוןתנוי

הדיגהןתנוילאלואשרמאיו43׃ןתנוידכליוינבןתנוי

הצקביתמעטםעטרמאיוןתנויולדגיוהתישעהמיל

לואשרמאיו44׃תומאיננהשבדטעמידיברשאהטמה

רמאיו45׃ןתנויתומתתומיכףסויהכוםיהלאהשעיהכ

הלודגההעושיההשערשאתומיןתנויהלואשלאםעה

ושארתרעשמלפיםאהוהייחהלילחלארשיבתאזה

ןתנויתאםעהודפיוהזהםויההשעםיהלאםעיכהצרא

וכלהםיתשלפוםיתשלפירחאמלואשלעיו46׃תמאלו

םחליולארשילעהכולמהדכללואשו47׃םמוקמל

יכלמבוםודאבוןומעינבבובאומבויביאלכבביבס

ליחשעיו48׃עישריהנפירשאלכבוםיתשלפבוהבוצ

ינבויהיו49׃והסשדימלארשיתאלציוקלמעתאךיו

הריכבהםשויתנביתשםשועושיכלמויושיוןתנוילואש

תבםעניחאלואשתשאםשו50׃לכימהנטקהםשוברמ

שיקו51׃לואשדודרנןברניבאואבצרשםשוץעמיחא

המחלמהיהתו52׃לאיבאןברנבאיבארנולואשיבא

שיאלכלואשהארולואשימילכםיתשלפלעהקזח

׃וילאוהפסאיוליחןבלכורובג

ךחשמלהוהיחלשיתאלואשלאלאומשרמאיו15

׃הוהיירבדלוקלעמשהתעולארשילעומעלעךלמל

קלמעהשערשאתאיתדקפתואבצהוהירמאהכ2

התע3׃םירצממותלעבךרדבולםשרשאלארשיל

אלוולרשאלכתאםתמרחהוקלמעתאהתיכהוךל

קנוידעוללעמהשאדעשיאמהתמהווילעלמחת

םעהתאלואשעמשיו4׃רומחדעולמגמהשדעורושמ

תאםיפלאתרשעוילגרףלאםיתאמםיאלטבםדקפיו

׃לחנבבריוקלמעריעדעלואשאביו5׃הדוהישיא

יקלמעךותמודרורסוכליניקהלאלואשרמאיו6

לארשיינבלכםעדסחהתישעהתאוומעךפסאןפ

תאלואשךיו7׃קלמעךותמיניקרסיוםירצממםתולעב

שפתיו8׃םירצמינפלערשארושךאובהליוחמקלמע

׃ברחיפלםירחהםעהלכתאויחקלמעךלמגגאתא

רקבהוןאצהבטימלעוגגאלעםעהולואשלמחיו9

םמירחהובאאלובוטהלכלעוםירכהלעוםינשמהו

רבדיהיו10׃ומירחההתאסמנוהזבמנהכאלמהלכו

לואשתאיתכלמהיכיתמחנ11׃רמאללאומשלאהוהי

לאומשלרחיוםיקהאלירבדתאוירחאמבשיכךלמל

תארקללאומשםכשיו12׃הלילהלכהוהילאקעזיו

הלמרכהלואשאברמאללאומשלדגיורקבבלואש

אביו13׃לגלגהדריורבעיובסיודיולביצמהנהו

הוהילהתאךורבלואשולרמאיולואשלאלאומש

ןאצהלוקהמולאומשרמאיו14׃הוהירבדתאיתמיקה

לואשרמאיו15׃עמשיכנארשארקבהלוקוינזאבהזה

רקבהוןאצהבטימלעםעהלמחרשאםואיבהיקלמעמ

רמאיו16׃ונמרחהרתויהתאוךיהלאהוהילחבזןעמל

הוהירבדרשאתאךלהדיגאוףרהלואשלאלאומש

םאאולהלאומשרמאיו17׃רבדולורמאיוהלילהילא

הוהיךחשמיוהתאלארשייטבששארךיניעבהתאןטק

ךלרמאיוךרדבהוהיךחלשיו18׃לארשילעךלמל

םתולכדעובתמחלנוקלמעתאםיאטחהתאהתמרחהו
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ללשהלאטעתוהוהילוקבתעמשאלהמלו19׃םתא

רשאלאומשלאלואשרמאיו20׃הוהייניעבערהשעתו

איבאוהוהיינחלשרשאךרדבךלאוהוהילוקביתעמש

םעהחקיו21׃יתמרחהקלמעתאוקלמעךלמגגאתא

ךיהלאהוהילחבזלםרחהתישאררקבוןאצללשהמ

םיחבזותולעבהוהילץפחהלאומשרמאיו22׃לגלגב

בלחמבישקהלבוטחבזמעמשהנההוהילוקבעמשכ

ןעירצפהםיפרתוןואוירמםסקתאטחיכ23׃םיליא

לואשרמאיו24׃ךלממךסאמיוהוהירבדתאתסאמ

ךירבדתאוהוהייפתאיתרבעיכיתאטחלאומשלא

תאאנאשהתעו25׃םלוקבעמשאוםעהתאיתארייכ

לאלאומשרמאיו26׃הוהילהוחתשאוימעבושויתאטח

ךסאמיוהוהירבדתאהתסאמיכךמעבושאאללואש

תכלללאומשבסיו27׃לארשילעךלמתויהמהוהי

ערקלאומשוילארמאיו28׃ערקיווליעמףנכבקזחיו

ךערלהנתנוםויהךילעמלארשיתוכלממתאהוהי

יכםחניאלורקשיאללארשיחצנםגו29׃ךממבוטה

אנינדבכהתעיתאטחרמאיו30׃םחנהלאוהםדאאל

הוהיליתיוחתשהוימעבושולארשידגנוימעינקזדגנ

לואשוחתשיולואשירחאלאומשבשיו31׃ךיהלא

קלמעךלמגגאתאילאושיגהלאומשרמאיו32׃הוהיל

׃תומהרמרסןכאגגארמאיותנדעמגגאוילאךליו

לכשתןכךברחםישנהלכשרשאכלאומשרמאיו33

34׃לגלגבהוהיינפלגגאתאלאומשףסשיוךמאםישנמ

׃לואשתעבגותיבלאהלעלואשוהתמרהלאומשךליו

יכותומםוידעלואשתאתוארללאומשףסיאלו35

לואשתאךילמהיכםחנהוהיולואשלאלאומשלבאתה

׃לארשילע

לאלבאתמהתאיתמדעלאומשלאהוהירמאיו16

ןמשךנרקאלמלארשילעךלממויתסאמינאולואש

ילוינבביתיאריכימחלהתיבישילאךחלשאךלו

ינגרהולואשעמשוךלאךיאלאומשרמאיו2׃ךלמ

הוהילחבזלתרמאוךדיבחקתרקבתלגעהוהירמאיו

רשאתאךעידואיכנאוחבזבישילתארקו3׃יתאב

לאומששעיו4׃ךילארמארשאתאילתחשמוהשעת

ריעהינקזודרחיוםחלתיבאביוהוהירבדרשאתא

הוהילחבזלםולשרמאיו5׃ךאובםלשרמאיוותארקל

תאוישיתאשדקיוחבזביתאםתאבוושדקתהיתאב

באילאתאאריוםאובביהיו6׃חבזלםהלארקיווינב

לאלאומשלאהוהירמאיו7׃וחישמהוהידגנךארמאיו

רשאאליכוהיתסאמיכותמוקהבגלאווהארמלאטבת

׃בבללהאריהוהיוםיניעלהאריםדאהיכםדאההארי

םגרמאיולאומשינפלוהרבעיובדניבאלאישיארקיו8

הזבםגרמאיוהמשישירבעיו9׃הוהירחבאלהזב

לאומשינפלוינבתעבשישירבעיו10׃הוהירחבאל

רמאיו11׃הלאבהוהירחבאלישילאלאומשרמאיו

ןטקהראשדוערמאיוםירענהומתהישילאלאומש

יכונחקוהחלשישילאלאומשרמאיוןאצבהערהנהו

םעינומדאאוהווהאיביוחלשיו12׃הפואבדעבסנאל

׃אוההזיכוהחשמםוקהוהירמאיויארבוטוםיניעהפי

ויחאברקבותאחשמיוןמשהןרקתאלאומשחקיו13

םקיוהלעמואוההםויהמדודלאהוהיחורחלצתו

לואשםעמהרסהוהיחורו14׃התמרהךליולאומש

לואשידבעורמאיו15׃הוהיתאמהערחורותתעבו

וננדאאנרמאי16׃ךתעבמהערםיהלאחוראנהנהוילא

תויהבהיהורונכבןגנמעדישיאושקביךינפלךידבע

רמאיו17׃ךלבוטוודיבןגנוהערםיהלאחורךילע

םתואיבהוןגנלביטימשיאילאנוארוידבעלאלואש

ישילןביתיארהנהרמאיוםירענהמדחאןעיו18׃ילא

רבדןובנוהמחלמשיאוליחרובגוןגנעדיימחלהתיב

ישילאםיכאלמלואשחלשיו19׃ומעהוהיוראתשיאו

ישיחקיו20׃ןאצברשאךנבדודתאילאהחלשרמאיו

ונבדודדיבחלשיודחאםיזעידגוןיידאנוםחלרומח

והבהאיווינפלדמעיולואשלאדודאביו21׃לואשלא

רמאלישילאלואשחלשיו22׃םילכאשנוליהיודאמ

חורתויהבהיהו23׃יניעבןחאצמיכינפלדודאנדמעי

חורוודיבןגנורונכהתאדודחקלולואשלאםיהלא

׃הערהחורוילעמהרסוולבוטולואשל

הכשופסאיוהמחלמלםהינחמתאםיתשלפופסאיו17

2׃םימדספאבהקזעןיבוהכושןיבונחיוהדוהילרשא

וכרעיוהלאהקמעבונחיוופסאנלארשישיאולואשו

רההלאםידמעםיתשלפו3׃םיתשלפתארקלהמחלמ

אציו4׃םהיניבאיגהוהזמרההלאםידמעלארשיוהזמ

ששוהבגתגמומשתילגםיתשלפתונחממםינבהשיא
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םישקשקןוירשוושארלעתשחנעבוכו5׃תרזותומא

׃תשחנםילקשםיפלאתשמחןוירשהלקשמושובלאוה

7׃ויפתכןיבתשחנןודיכווילגרלעתשחנתחצמו6

םילקשתואמששותינחתבהלוםיגרארונמכותינחץחו

תכרעמלאארקיודמעיו8׃וינפלךלההנצהאשנולזרב

אולההמחלמךרעלואצתהמלםהלרמאיולארשי

דריושיאםכלורבלואשלםידבעםתאויתשלפהיכנא

םידבעלםכלונייהוינכהויתאםחלהללכויםא9׃ילא

םתדבעוםידבעלונלםתייהוויתיכהווללכואינאםאו

לארשיתוכרעמתאיתפרחינאיתשלפהרמאיו10׃ונתא

לכולואשעמשיו11׃דחיהמחלנושיאילונתהזהםויה

׃דאמואריוותחיוהלאהיתשלפהירבדתאלארשי

ומשוהדוהיםחלתיבמהזהיתרפאשיאןבדודו12

׃םישנאבאבןקזלואשימיבשיאהוםינבהנמשולוישי

לואשירחאוכלהםילדגהישיינבתשלשוכליו13

באילאהמחלמבוכלהרשאוינבתשלשםשוהמחלמל

אוהדודו14׃המשישלשהובדניבאוהנשמורוכבה

ךלהדודו15׃לואשירחאוכלהםילדגההשלשוןטקה

שגיו16׃םחלתיבויבאןאצתאתוערללואשלעמבשו

רמאיו17׃םויםיעבראבציתיוברעהוםכשהיתשלפה

הרשעוהזהאילקהתפיאךיחאלאנחקונבדודלישי

יצרחתרשעתאו18׃ךיחאלהנחמהץרהוהזהםחל

םולשלדקפתךיחאתאוףלאהרשלאיבתהלאהבלחה

לארשישיאלכוהמהולואשו19׃חקתםתברעתאו

רקבבדודםכשיו20׃םיתשלפםעםימחלנהלאהקמעב

אביוישיוהוצרשאכךליואשיורמשלעןאצהתאשטיו

21׃המחלמבוערהוהכרעמהלאאציהליחהוהלגעמה

22׃הכרעמתארקלהכרעמםיתשלפולארשיךרעתו

ץריוםילכהרמושדילעוילעמםילכהתאדודשטיו

רבדמאוהו23׃םולשלויחאללאשיואביוהכרעמה

תגמומשיתשלפהתילגהלועםינבהשיאהנהוםמע

24׃דודעמשיוהלאהםירבדכרבדיוםיתשלפתורעממ

וארייווינפמוסניושיאהתאםתוארבלארשישיאלכו

הזההלעהשיאהםתיארהלארשישיארמאיו25׃דאמ

ונרשעיונכירשאשיאההיהוהלעלארשיתאףרחליכ

השעיויבאתיבתאוולןתיותבתאולודגרשעךלמה

םידמעהםישנאהלאדודרמאיו26׃לארשיבישפח

זלהיתשלפהתאהכירשאשיאלהשעיהמרמאלומע

יכהזהלרעהיתשלפהימיכלארשילעמהפרחריסהו

רבדכםעהולרמאיו27׃םייחםיהלאתוכרעמףרח

באילאעמשיו28׃ונכירשאשיאלהשעיהכרמאלהזה

דודבבאילאףארחיוםישנאהלאורבדבלודגהויחא

הנההןאצהטעמתשטנימלעותדריהזהמלרמאיו

ןעמליכךבבלערתאוךנדזתאיתעדיינארבדמב

התעיתישעהמדודרמאיו29׃תדריהמחלמהתואר

רמאיורחאלומלאולצאמבסיו30׃אוהרבדאולה

ועמשיו31׃ןושארהרבדכרבדםעהוהבשיוהזהרבדכ

32׃והחקיולואשינפלודגיודודרבדרשאםירבדה

ךליךדבעוילעםדאבללפילאלואשלאדודרמאיו

אלדודלאלואשרמאיו33׃הזהיתשלפהםעםחלנו

התארעניכומעםחלהלהזהיתשלפהלאתכלללכות

לואשלאדודרמאיו34׃וירענמהמחלמשיאאוהו

אשנובודהתאויראהאבוןאצבויבאלךדבעהיההער

ויפמיתלצהוויתכהווירחאיתאציו35׃רדעהמהש

תאםג36׃ויתימהוויתכהוונקזביתקזחהוילעםקיו

הזהלרעהיתשלפההיהוךדבעהכהבודהםגיראה

רמאיו37׃םייחםיהלאתכרעמףרחיכםהמדחאכ

ינליציאוהבדהדימויראהדימינלצהרשאהוהידוד

היהיהוהיוךלדודלאלואשרמאיוהזהיתשלפהדימ

לעתשחנעבוקןתנווידמדודתאלואששבליו38׃ךמע

לעמוברחתאדודרגחיו39׃ןוירשותאשבליוושאר

אללואשלאדודרמאיוהסנאליכתכלללאיווידמל

40׃וילעמדודםרסיויתיסנאליכהלאבתכלללכוא

לחנהןמםינבאיקלחהשמחולרחביוודיבולקמחקיו

ודיבועלקוטוקליבוולרשאםיערהילכבםתאםשיו

דודלאברקוךלהיתשלפהךליו41׃יתשלפהלאשגיו

תאהאריויתשלפהטביו42׃וינפלהנצהאשנשיאהו

רמאיו43׃הארמהפיםעינמדאורענהיהיכוהזביודוד

תולקמבילאאבהתאיכיכנאבלכהדודלאיתשלפה

לאיתשלפהרמאיו44׃ויהלאבדודתאיתשלפהללקיו

תמהבלוםימשהףועלךרשבתאהנתאוילאהכלדוד

ברחבילאאבהתאיתשלפהלאדודרמאיו45׃הדשה

יהלאתואבצהוהיםשבךילאאביכנאוןודיכבותינחבו

הוהיךרגסיהזהםויה46׃תפרחרשאלארשיתוכרעמ

רגפיתתנוךילעמךשארתאיתרסהוךתיכהוידיב

ץראהתיחלוםימשהףועלהזהםויהםיתשלפהנחמ
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לכועדיו47׃לארשילםיהלאשייכץראהלכועדיו

הוהיליכהוהיעישוהיתינחבוברחבאליכהזהלהקה

יתשלפהםקיכהיהו48׃ונדיבםכתאןתנוהמחלמה

הכרעמהץריודודרהמיודודתארקלברקיוךליו

חקיוילכהלאודיתאדודחלשיו49׃יתשלפהתארקל

ןבאהעבטתווחצמלאיתשלפהתאךיועלקיוןבאםשמ

יתשלפהןמדודקזחיו50׃הצראוינפלעלפיווחצמב

דיבןיאברחווהתימיויתשלפהתאךיוןבאבועלקב

וברחתאחקיויתשלפהלאדמעיודודץריו51׃דוד

ואריוושארתאהבתרכיווהתתמיוהרעתמהפלשיו

לארשיישנאומקיו52׃וסניוםרובגתמיכםיתשלפה

דעואיגךאובדעםיתשלפהתאופדריוועריוהדוהיו

תגדעוםירעשךרדבםיתשלפיללחולפיוןורקעירעש

םיתשלפירחאקלדמלארשיינבובשיו53׃ןורקעדעו

יתשלפהשארתאדודחקיו54׃םהינחמתאוסשיו

לואשתוארכו55׃ולהאבםשוילכתאוםלשוריוהאביו

אבצהרשרנבאלארמאיתשלפהתארקלאצידודתא

םאךלמהךשפניחרנבארמאיורנבארענההזימןב

57׃םלעההזימןבהתאלאשךלמהרמאיו56׃יתעדי

והאביורנבאותאחקיויתשלפהתאתוכהמדודבושכו

לואשוילארמאיו58׃ודיביתשלפהשארולואשינפל

׃ימחלהתיבישיךדבעןבדודרמאיורענההתאימןב

הרשקנןתנוהישפנולואשלארבדלותלככיהיו18

לואשוהחקיו2׃ושפנכןתנוהיובהאיודודשפנב

ןתנוהיתרכיו3׃ויבאתיבבושלונתנאלואוההםויב

תאןתנוהיטשפתיו4׃ושפנכותאותבהאבתירבדודו

דעווברחדעווידמודודלוהנתיווילערשאליעמה

לואשונחלשירשאלכבדודאציו5׃ורגחדעוותשק

לכיניעבבטייוהמחלמהישנאלעלואשוהמשיוליכשי

דודבושבםאובביהיו6׃לואשידבעיניעבםגוםעה

לארשיירעלכמםישנההנאצתויתשלפהתאתוכהמ

החמשבםיפתבךלמהלואשתארקלתולחמהורושל

הכהןרמאתותוקחשמהםישנההנינעתו7׃םישלשבו

עריודאמלואשלרחיו8׃ויתבברבדודוופלאבלואש

ונתנילותובברדודלונתנרמאיוהזהרבדהויניעב

דודתאןועלואשיהיו9׃הכולמהךאולדועוםיפלאה

םיהלאחורחלצתותרחממיהיו10׃האלהואוההםויהמ

םויכודיבןגנמדודותיבהךותבאבנתיולואשלאהער

רמאיותינחהתאלואשלטיו11׃לואשדיבתינחהוםויב

לואשאריו12׃םימעפוינפמדודבסיוריקבודודבהכא

והרסיו13׃רסלואשםעמוומעהוהיהיהיכדודינפלמ

14׃םעהינפלאביואציוףלארשולוהמשיוומעמלואש

לואשאריו15׃ומעהוהיוליכשמוכרדלכלדודיהיו

הדוהיולארשילכו16׃וינפמרגיודאמליכשמאוהרשא

לואשרמאיו17׃םהינפלאבואצויאוהיכדודתאבהא

השאלךלןתאהתאברמהלודגהיתבהנהדודלא

רמאלואשוהוהיתומחלמםחלהוליחןבלילהיהךא

לאדודרמאיו18׃םיתשלפדיוביהתוובידייהתלא

היהאיכלארשיביבאתחפשמייחימויכנאימלואש

דודללואשתבברמתאתתתעביהיו19׃ךלמלןתח

לכימבהאתו20׃השאליתלחמהלאירדעלהנתנאיהו

׃ויניעברבדהרשיולואשלודגיודודתאלואשתב

דיוביהתושקומלוליהתוולהננתאלואשרמאיו21

׃םויהיבןתחתתםיתשבדודלאלואשרמאיוםיתשלפ

הנהרמאלטלבדודלאורבדודבעתאלואשוציו22

׃ךלמבןתחתההתעוךובהאוידבעלכוךלמהךבץפח

הלאהםירבדהתאדודינזאבלואשידבעורבדיו23

שיאיכנאוךלמבןתחתהםכיניעבהלקנהדודרמאיו

םירבדכרמאלוללואשידבעודגיו24׃הלקנושר

ןיאדודלורמאתהכלואשרמאיו25׃דודרבדהלאה

םקנהלםיתשלפתולרעהאמביכרהמבךלמלץפח

׃םיתשלפדיבדודתאליפהלבשחלואשוךלמהיביאב

רבדהרשיוהלאהםירבדהתאדודלוידבעודגיו26

םקיו27׃םימיהואלמאלוךלמבןתחתהלדודיניעב

אביושיאםיתאמםיתשלפבךיווישנאואוהךליודוד

ןתיוךלמבןתחתהלךלמלםואלמיוםהיתלרעתאדוד

יכעדיולואשאריו28׃השאלותבלכימתאלואשול

לואשףסאיו29׃והתבהאלואשתבלכימודודםעהוהי

׃םימיהלכדודתאביאלואשיהיודועדודינפמארל

לכמדודלכשםתאצידמיהיוםיתשלפירשואציו30

׃דאמומשרקייולואשידבע

תימהלוידבעלכלאוונבןתנוילאלואשרבדיו19

ןתנוהידגיו2׃דאמדודבץפחלואשןבןתנוהיודודתא

רמשההתעוךתימהליבאלואששקבמרמאלדודל
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יתדמעואצאינאו3׃תאבחנורתסבתבשיורקבבאנ

יבאלאךברבדאינאוםשהתארשאהדשביבאדיל

לאבוטדודבןתנוהירבדיו4׃ךליתדגהוהמיתיארו

יכדודבודבעבךלמהאטחילאוילארמאיוויבאלואש

ושפנתאםשיו5׃דאמךלבוטוישעמיכוךלאטחאול

לכלהלודגהעושתהוהישעיויתשלפהתאךיוופכב

תאתימהליקנםדבאטחתהמלוחמשתותיארלארשי

יחלואשעבשיוןתנוהילוקבלואשעמשיו6׃םנחדוד

תאןתנוהיולדגיודודלןתנוהיארקיו7׃תמויםאהוהי

יהיולואשלאדודתאןתנוהיאביוהלאהםירבדהלכ

אציותויהלהמחלמהףסותו8׃םושלשלומתאכוינפל

׃וינפמוסניוהלודגהכמםהבךיוםיתשלפבםחליודוד

ותינחובשויותיבבאוהולואשלאהערהוהיחוריהתו9

תינחבתוכהללואששקביו10׃דיבןגנמדודוודיב

ריקבתינחהתאךיולואשינפמרטפיוריקבודודב

םיכאלמלואשחלשיו11׃אוההלילבטלמיוסנדודו

לכימדודלדגתורקבבותימהלוורמשלדודתיבלא

התארחמהלילהךשפנתאטלממךניאםארמאלותשא

חרביוךליוןולחהדעבדודתאלכימדרתו12׃תמומ

תאוהטמהלאםשתוםיפרתהתאלכימחקתו13׃טלמיו

לואשחלשיו14׃דגבבסכתוויתשארמהמשםיזעהריבכ

חלשיו15׃אוההלחרמאתודודתאתחקלםיכאלמ

ותאולעהרמאלדודתאתוארלםיכאלמהתאלואש

םיפרתההנהוםיכאלמהואביו16׃ותמהלילאהטמב

לאלואשרמאיו17׃ויתשארמםיזעהריבכוהטמהלא

רמאתוטלמיויביאתאיחלשתוינתימרהככהמללכימ

18׃ךתימאהמלינחלשילארמאאוהלואשלאלכימ

תאולדגיוהתמרהלאומשלאאביוטלמיוחרבדודו

׃תיונבובשיולאומשואוהךליולואשולהשערשאלכ

חלשיו20׃המרבתיונבדודהנהרמאללואשלדגיו19

םיאיבנהתקהלתאאריודודתאתחקלםיכאלמלואש

לואשיכאלמלעיהתוםהילעבצנדמעלאומשוםיאבנ

חלשיולואשלודגיו21׃המהםגואבנתיוםיהלאחור

חלשיולואשףסיוהמהםגואבנתיוםירחאםיכאלמ

אוהםגךליו22׃המהםגואבנתיוםישלשםיכאלמ

רמאיולאשיווכשברשאלודגהרובדעאביוהתמרה

ךליו23׃המרבתיונבהנהרמאיודודולאומשהפיא

ךליוםיהלאחוראוהםגוילעיהתוהמרבתיונלאםש

אוהםגטשפיו24׃המרבתיונבואבדעאבנתיוךולה

םויהלכםרעלפיולאומשינפלאוהםגאבנתיווידגב

׃םאיבנבלואשםגהורמאיןכלעהלילהלכואוהה

ןתנוהיינפלרמאיואביוהמרבתיונמדודחרביו20

שקבמיכךיבאינפליתאטחהמוינועהמיתישעהמ

השעולהנהתומתאלהלילחולרמאיו2׃ישפנתא

עודמוינזאתאהלגיאלוןטקרבדואלודגרבדיבא

דועעבשיו3׃תאזןיאהזהרבדהתאינממיבאריתסי

רמאיוךיניעבןחיתאצמיכךיבאעדיעדירמאיודוד

ךשפניחוהוהייחםלואובצעיןפןתנוהיתאזעדילא

המדודלאןתנוהירמאיו4׃תומהןיבויניבעשפכיכ

הנהןתנוהילאדודרמאיו5׃ךלהשעאוךשפנרמאת

ינתחלשולוכאלךלמהםעבשאבשייכנאורחמשדח

ינדקפידקפםא6׃תישלשהברעהדעהדשביתרתסנו

וריעםחלתיבץורלדודינממלאשנלאשנתרמאוךיבא

בוטרמאיהכםא7׃החפשמהלכלםשםימיהחבזיכ

הערההתלכיכעדולהרחיהרחםאוךדבעלםולש

תאבההוהיתירבביכךדבעלעדסחתישעו8׃ומעמ

ךיבאדעוהתאינתימהןועיבשיםאוךמעךדבעתא

עדיםאיכךלהלילחןתנוהירמאיו9׃ינאיבתהזהמל

התאאלוךילעאובליבאםעמהערההתלכיכעדא

המואילדיגיימןתנוהילאדודרמאיו10׃ךלדיגא

אצנוהכלדודלאןתנוהירמאיו11׃השקךיבאךנעי

דודלאןתנוהירמאיו12׃הדשהםהינשואציוהדשה

תישלשהרחמתעכיבאתארקחאיכלארשייהלאהוהי

׃ךנזאתאיתילגוךילאחלשאזאאלודודלאבוטהנהו

תאיבאלאבטיייכףיסיהכוןתנוהילהוהיהשעיהכ13

םולשלתכלהוךיתחלשוךנזאתאיתילגוךילעהערה

יחינדועםאאלו14׃יבאםעהיהרשאכךמעהוהייהיו

תרכתאלו15׃תומאאלוהוהידסחידמעהשעתאלו

תאהוהיתרכהבאלוםלועדעיתיבםעמךדסחתא

םעןתנוהיתרכיו16׃המדאהינפלעמשיאדודיביא

ןתנוהיףסויו17׃דודיביאדימהוהישקבודודתיב

18׃ובהאושפנתבהאיכותאותבהאבדודתאעיבשהל

19׃ךבשומדקפייכתדקפנושדחרחמןתנוהיולרמאיו

םשתרתסנרשאםוקמהלאתאבודאמדרתתשלשו

תשלשינאו20׃לזאהןבאהלצאתבשיוהשעמהםויב
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חלשאהנהו21׃הרטמלילחלשלהרואהדצםיצחה

הנהרענלרמארמאםאםיצחהתאאצמךלרענהתא

יחרבדןיאוךלםולשיכהאבוונחקהנהוךממםיצחה

האלהוךממםיצחההנהםלעלרמאהכםאו22׃הוהי

הנההתאוינאונרבדרשארבדהו23׃הוהיךחלשיכךל

יהיוהדשבדודרתסיו24׃םלועדעךניבויניבהוהי

ךלמהבשיו25׃לוכאלםחלהלעךלמהבשיושדחה

ןתנוהיםקיוריקהבשומלאםעפבםעפכובשומלע

רבדאלו26׃דודםוקמדקפיולואשדצמרנבאבשיו

רוהטיתלבאוההרקמרמאיכאוההםויבהמואמלואש

דקפיוינשהשדחהתרחממיהיו27׃רוהטאליכאוה

ןבאבאלעודמונבןתנוהילאלואשרמאיודודםוקמ

לואשתאןתנוהיןעיו28׃םחלהלאםויהםגלומתםגישי

ינחלשרמאיו29׃םחלתיבדעידמעמדודלאשנלאשנ

םאהתעויחאילהוצאוהוריעבונלהחפשמחבזיכאנ

אלןכלעיחאתאהאראואנהטלמאךיניעבןחיתאצמ

רמאיוןתנוהיבלואשףארחיו30׃ךלמהןחלשלאאב

ישיןבלהתארחביכיתעדיאולהתודרמהתוענןבול

ישיןברשאםימיהלכיכ31׃ךמאתורעתשבלוךתשבל

חקוחלשהתעוךתוכלמוהתאןוכתאלהמדאהלעיח

ויבאלואשתאןתנוהיןעיו32׃אוהתומןביכילאותא

תינחהתאלואשלטיו33׃השעהמתמויהמלוילארמאיו

תימהלויבאםעמאיההלכיכןתנוהיעדיוותכהלוילע

לכאאלוףאירחבןחלשהםעמןתנוהיםקיו34׃דודתא

׃ויבאומלכהיכדודלאבצעניכםחלינשהשדחהםויב

ןטקרענודודדעומלהדשהןתנוהיאציורקבביהיו35

יכנארשאםיצחהתאאנאצמץרורענלרמאיו36׃ומע

רענהאביו37׃ורבעהליצחההריאוהוץררענההרומ

ירחאןתנוהיארקיוןתנוהיהרירשאיצחהםוקמדע

ןתנוהיארקיו38׃האלהוךממיצחהאולהרמאיורענה

ןתנוהירענטקליודמעתלאהשוחהרהמרענהירחא

ךאהמואמעדיאלרענהו39׃וינדאלאאביויצחהתא

לאוילכתאןתנוהיןתיו40׃רבדהתאועדידודוןתנוהי

אברענה41׃ריעהאיבהךלולרמאיוולרשארענה

שלשוחתשיוהצראויפאללפיובגנהלצאמםקדודו

דודדעוהערתאשיאוכביווהערתאשיאוקשיוםימעפ

ונעבשנרשאםולשלךלדודלןתנוהירמאיו42׃לידגה

ןיבוךניבויניבהיהיהוהירמאלהוהיםשבונחנאונינש

׃ריעהאבןתנוהיוךליוםקיוםלועדעךערזןיבויערז

ךלמיחאדרחיוןהכהךלמיחאלאהבנדודאביו21

׃ךתאןיאשיאוךדבלהתאעודמולרמאיודודתארקל

רמאיורבדינוצךלמהןהכהךלמיחאלדודרמאיו2

ךחלשיכנארשארבדהתאהמואמעדילאשיאילא

׃ינומלאינלפםוקמלאיתעדויםירענהתאוךתיוצרשאו

ואידיבהנתםחלהשמחךדיתחתשיהמהתעו3

לאלחםחלןיארמאיודודתאןהכהןעיו4׃אצמנה

ךאםירענהורמשנםאשישדקםחלםאיכידיתחת

הרצעהשאםאיכולרמאיוןהכהתאדודןעיו5׃השאמ

אוהושדקםירענהילכויהיויתאצבםשלשלומתכונל

שדקןהכהולןתיו6׃ילכבשדקיםויהיכףאולחךרד

ינפלמםירסומהםינפהםחלםאיכםחלםשהיהאליכ

ידבעמשיאםשו7׃וחקלהםויבםחםחלםושלהוהי

ימדאהגאדומשוהוהיינפלרצענאוההםויבלואש

ןיאוךלמיחאלדודרמאיו8׃לואשלרשאםיערהריבא

אלילכםגויברחםגיכברחואתינחךדיתחתהפשי

ןהכהרמאיו9׃ץוחנךלמהרבדהיהיכידיביתחקל

איההנההלאהקמעבתיכהרשאיתשלפהתילגברח

ןיאיכחקךלחקתהתאםאדופאהירחאהלמשבהטול

םקיו10׃ילהננתהומכןיאדודרמאיוהזבהתלוזתרחא

ךלמשיכאלאאביולואשינפמאוההםויבחרביודוד

ץראהךלמדודהזאולהוילאשיכאידבעורמאיו11׃תג

דודוופלאבלואשהכהרמאלתולחמבונעיהזלאולה

אריוובבלבהלאהםירבדהתאדודםשיו12׃ותבברב

םהיניעבומעטתאונשיו13׃תגךלמשיכאינפמדאמ

לאורירדרויורעשהתותלדלעותיוםדיבללהתיו

עגתשמשיאוארתהנהוידבעלאשיכארמאיו14׃ונקז

םתאבהיכינאםיעגשמרסח15׃ילאותאואיבתהמל

׃יתיבלאאוביהזהילעעגתשהלהזתא

ועמשיוםלדעתרעמלאטלמיוםשמדודךליו22

וילאוצבקתיו2׃המשוילאודריוויבאתיבלכוויחא

שפנרמשיאלכואשנולרשאשיאלכוקוצמשיאלכ

ךליו3׃שיאתואמעבראכומעויהיורשלםהילעיהיו

יבאאנאציבאומךלמלארמאיובאומהפצמםשמדוד

םחניו4׃םיהלאילהשעיהמעדארשאדעםכתאימאו
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׃הדוצמבדודתויהימילכומעובשיובאומךלמינפתא

תאבוךלהדוצמבבשתאלדודלאאיבנהדגרמאיו5

לואשעמשיו6׃תרחרעיאביודודךליוהדוהיץראךל

תחתהעבגבבשוילואשוותארשאםישנאודודעדוניכ

7׃וילעםיבצנוידבעלכוודיבותינחוהמרבלשאה

ינימיינבאנועמשוילעםיבצנהוידבעללואשרמאיו

ירשםישיםכלכלםימרכותודשישיןבןתיםכלכלםג

תאהלגןיאוילעםכלכםתרשקיכ8׃תואמירשוםיפלא

תאהלגוילעםכמהלחןיאוישיןבםעינבתרכבינזא

ןעיו9׃הזהםויכבראלילעידבעתאינבםיקהיכינזא

תאיתיאררמאיולואשידבעלעבצנאוהוימדאהגאד

וללאשיו10׃בוטחאןבךלמיחאלאהבנאבישיןב

11׃ולןתניתשלפהתילגברחתאוולןתנהדיצוהוהיב

תאוןהכהבוטיחאןבךלמיחאתאארקלךלמהחלשיו

׃ךלמהלאםלכואביובנברשאםינהכהויבאתיבלכ

13׃ינדאיננהרמאיובוטיחאןבאנעמשלואשרמאיו12

ךתתבישיןבוהתאילעםתרשקהמללואשולארמאיו

בראלילאםוקלםיהלאבוללואשוברחוםחלול

לכבימורמאיוךלמהתאךלמיחאןעיו14׃הזהםויכ

דבכנוךתעמשמלארסוךלמהןתחוןמאנדודכךידבע

ילהלילחםיהלאבוללואשליתלחהםויה15׃ךתיבב

עדיאליכיבאתיבלכברבדודבעבךלמהםשילא

תומךלמהרמאיו16׃לודגואןטקרבדתאזלכבךדבע

ךלמהרמאיו17׃ךיבאתיבלכוהתאךלמיחאתומת

םדיםגיכהוהיינהכותימהוובסוילעםיבצנהםיצרל

ובאאלוונזאתאולגאלואוהחרביכועדייכודודםע

רמאיו18׃הוהיינהכבעגפלםדיתאחלשלךלמהידבע

ימדאהגיודבסיוםינהכבעגפוהתאבסגיודלךלמה

שיאהשמחוםינמשאוההםויבתמיוםינהכבאוהעגפיו

ברחיפלהכהםינהכהריעבנתאו19׃דבדופאאשנ

יפלהשורומחורושוקנוידעוללועמהשאדעושיאמ

ומשובוטחאןבךלמיחאלדחאןבטלמיו20׃ברח

גרהיכדודלרתיבאדגיו21׃דודירחאחרביורתיבא

םויביתעדירתיבאלדודרמאיו22׃הוהיינהכתאלואש

יתבסיכנאלואשלדיגידגהיכימדאהגיודםשיכאוהה

רשאיכאריתלאיתאהבש23׃ךיבאתיבשפנלכב

׃ידמעהתאתרמשמיכךשפנתאשקביישפנתאשקבי

הליעקבםימחלנםיתשלפהנהרמאלדודלודגיו23

רמאלהוהיבדודלאשיו2׃תונרגהתאםיסשהמהו

ךלדודלאהוהירמאיוהלאהםיתשלפביתיכהוךלאה

ישנאורמאיו3׃הליעקתאתעשוהוםיתשלפבתיכהו

ךלניכףאוםיאריהדוהיבהפונחנאהנהוילאדוד

לאשלדודדועףסויו4׃םיתשלפתוכרעמלאהלעק

ןתנינאיכהליעקדרםוקרמאיוהוהיוהנעיוהוהיב

םחליוהליעקושנאודודךליו5׃ךדיבםיתשלפתא

עשיוהלודגהכמםהבךיוםהינקמתאגהניוםיתשלפב

ךלמיחאןברתיבאחרבביהיו6׃הליעקיבשיתאדוד

אביכלואשלדגיו7׃ודיבדרידופאהליעקדודלא

רגסניכידיבםיהלאותארכנלואשרמאיוהליעקדוד

םעהלכתאלואשעמשיו8׃חירבוםיתלדריעבאובל

9׃וישנאלאודודלארוצלהליעקתדרלהמחלמל

רתיבאלארמאיוהערהשירחמלואשוילעיכדודעדיו

לארשייהלאהוהידודרמאיו10׃דופאההשיגהןהכה

תחשלהליעקלאאובללואששקבמיכךדבעעמשעמש

דריהודיבהליעקילעבינרגסיה11׃ירובעבריעל

אנדגהלארשייהלאהוהיךדבעעמשרשאכלואש

ילעבורגסיהדודרמאיו12׃דריהוהירמאיוךדבעל

13׃וריגסיהוהירמאיולואשדיבישנאתאויתאהליעק

וכלהתיוהלעקמואציושיאתואמששכוישנאודודםקיו

הליעקמדודטלמניכדגהלואשלווכלהתירשאב

רהבבשיותודצמברבדמבדודבשיו14׃תאצללדחיו

םיהלאונתנאלוםימיהלכלואשוהשקביוףיזרבדמב

דודוושפנתאשקבללואשאצייכדודאריו15׃ודיב

ךליולואשןבןתנוהיםקיו16׃השרחבףיזרבדמב

וילארמאיו17׃םיהלאבודיתאקזחיוהשרחדודלא

לעךלמתהתאויבאלואשדיךאצמתאליכאריתלא

׃ןכעדייבאלואשםגוהנשמלךלהיהאיכנאולארשי

השרחבדודבשיוהוהיינפלתירבםהינשותרכיו18

התעבגהלואשלאםיפזולעיו19׃ותיבלךלהןתנוהיו

תעבגבהשרחבתודצמבונמערתתסמדודאולהרמאל

ךשפנתואלכלהתעו20׃ןומישיהןימימרשאהליכחה

רמאיו21׃ךלמהדיבוריגסהונלודרתדרלךלמה

אנוכל22׃ילעםתלמחיכהוהילםתאםיכורבלואש

והארימולגרהיהתרשאומוקמתאוארוועדודועוניכה

לכמועדווארו23׃אוהםרעיםורעילארמאיכםש
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יתכלהוןוכנלאילאםתבשוםשאבחתירשאםיאבחמה

יפלאלכבותאיתשפחוץראבונשיםאהיהוםכתא

וישנאודודולואשינפלהפיזוכליוומוקיו24׃הדוהי

לואשךליו25׃ןומישיהןימילאהברעבןועמרבדמב

ןועמרבדמבבשיועלסהדריודודלודגיושקבלוישנאו

ךליו26׃ןועמרבדמדודירחאףדריולואשעמשיו

יהיוהזמרההדצמוישנאודודוהזמרההדצמלואש

לאםירטעוישנאולואשולואשינפמתכללזפחנדוד

רמאללואשלאאבךאלמו27׃םשפתלוישנאלאודוד

לואשבשיו28׃ץראהלעםיתשלפוטשפיכהכלוהרהמ

וארקןכלעםיתשלפתארקלךליודודירחאףדרמ

בשיוםשמדודלעיו29׃תוקלחמהעלסאוההםוקמל

׃ידגןיעתודצמב

ולודגיוםיתשלפירחאמלואשבשרשאכיהיו24

תשלשלואשחקיו2׃ידגןיערבדמבדודהנהרמאל

דודתאשקבלךליולארשילכמרוחבשיאםיפלא

ןאצהתורדגלאאביו3׃םילעיהירוצינפלעוישנאו

דודווילגרתאךסהללואשאביוהרעמםשוךרדהלע

וילאדודישנאורמאיו4׃םיבשיהרעמהיתכריבוישנאו

ךיביאתאןתניכנאהנהךילאהוהירמארשאםויההנה

תרכיודודםקיוךיניעבבטירשאכולתישעוךדיב

ךיוןכירחאיהיו5׃טלבלואשלרשאליעמהףנכתא

6׃לואשלרשאףנכתאתרכרשאלעותאדודבל

רבדהתאהשעאםאהוהימילהלילחוישנאלרמאיו

הוהיחישמיכובידיחלשלהוהיחישמלינדאלהזה

םוקלםנתנאלוםירבדבוישנאתאדודעסשיו7׃אוה

דודםקיו8׃ךרדבךליוהרעמהמםקלואשולואשלא

ינדארמאללואשירחאארקיוהרעמהןמאציוןכירחא

׃וחתשיוהצראםיפאדודדקיווירחאלואשטביוךלמה

רמאלםדאירבדתאעמשתהמללואשלדודרמאיו9

תאךיניעוארהזהםויההנה10׃ךתערשקבמדודהנה

סחתוךגרהלרמאוהרעמבידיבםויההוהיךנתנרשא

׃אוההוהיחישמיכינדאבידיחלשאאלרמאוךילע

יתרכביכידיבךליעמףנכתאהארםגהאריבאו11

הערידיבןיאיכהארועדךיתגרהאלוךליעמףנכתא

12׃התחקלישפנתאהדצהתאוךליתאטחאלועשפו

היהתאלידיוךממהוהיינמקנוךניבויניבהוהיטפשי

עשראציםיעשרמינמדקהלשמרמאירשאכ13׃ךב

ירחאלארשיךלמאציימירחא14׃ךבהיהתאלידיו

היהו15׃דחאשערפירחאתמבלכירחאףדרהתאימ

ינטפשיויבירתאבריואריוךניבויניבטפשוןידלהוהי

הלאהםירבדהתארבדלדודתולככיהיו16׃ךדימ

לואשאשיודודינבהזךלקהלואשרמאיולואשלא

התאיכינממהתאקידצדודלארמאיו17׃ךביוולק

םויהתדגהתאו18׃הערהךיתלמגינאוהבוטהינתלמג

ךדיבהוהיינרגסרשאתאהבוטיתאהתישערשאתא

ךרדבוחלשווביאתאשיאאצמייכו19׃ינתגרהאלו

התישערשאהזהםויהתחתהבוטךמלשיהוהיוהבוט

ךדיבהמקוךולמתךלמיכיתעדיהנההתעו20׃יל

תירכתםאהוהיבילהעבשההתעו21׃לארשיתכלממ

עבשיו22׃יבאתיבמימשתאדימשתםאוירחאיערזתא

לעולעוישנאודודוותיבלאלואשךליולואשלדוד

׃הדוצמה

והרבקיוולודפסיולארשילכוצבקיולאומשתמיו25

שיאו2׃ןראפרבדמלאדריודודםקיוהמרבותיבב

תשלשןאצולודאמלודגשיאהולמרכבוהשעמוןועמב

םשו3׃למרכבונאצתאזזגביהיוםיזעףלאוםיפלא

תפיולכשתבוטהשאהוליגבאותשאםשולבנשיאה

עמשיו4׃ובלכאוהוםיללעמערוהשקשיאהוראת

הרשעדודחלשיו5׃ונאצתאלבנזזגיכרבדמבדוד

לבנלאםתאבוהלמרכולעםירענלדודרמאיוםירענ

התאויחלהכםתרמאו6׃םולשלימשבולםתלאשו

יתעמשהתעו7׃םולשךלרשאלכוםולשךתיבוםולש

םונמלכהאלונמעויהךלרשאםיערההתעךלםיזזגיכ

לאש8׃למרכבםתויהימילכהמואמםהלדקפנאלו

לעיכךיניעבןחםירענהואצמיוךלודיגיוךירענתא

ךנבלוךידבעלךדיאצמתרשאתאאנהנתונבבוטםוי

םירבדהלככלבנלאורבדיודודירענואביו9׃דודל

רמאיודודידבעתאלבנןעיו10׃וחוניודודםשבהלאה

שיאםיצרפתמהםידבעוברםויהישיןבימודודימ

יתחבטתאוימימתאוימחלתאיתחקלו11׃וינדאינפמ

יאיתעדיאלרשאםישנאליתתנויזזגליתחבטרשא

ואביוובשיוםכרדלדודירענוכפהיו12׃המההזמ

וישנאלדודרמאיו13׃הלאהםירבדהלככולודגיו
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דודםגרגחיווברחתאשיאורגחיווברחתאשיאורגח

םיתאמושיאתואמעבראכדודירחאולעיווברחתא

רענדיגהלבנתשאליגיבאלו14׃םילכהלעובשי

רבדמהמםיכאלמדודחלשהנהרמאלםירענהמדחא

דאמונלםיבטםישנאהו15׃םהבטעיוונינדאתאךרבל

םתאונכלהתהימילכהמואמונדקפאלוונמלכהאלו

לכםמויםגהלילםגונילעויההמוח16׃הדשבונתויהב

ישעתהמיארויעדהתעו17׃ןאצהםיערםמעונתויהימי

לעילבןבאוהוותיבלכלעוונינדאלאהערההתלכיכ

םינשוםחלםיתאמחקתוליגובארהמתו18׃וילארבדמ

םיקמצהאמוילקםיאסשמחותוושעןאצשמחוןייילבנ

הירענלרמאתו19׃םירמחהלעםשתוםילבדםיתאמו

׃הדיגהאללבנהשיאלוהאבםכירחאיננהינפלורבע

הנהורההרתסבתדריורומחהלעתבכראיההיהו20

רמאדודו21׃םתאשגפתוהתארקלםידריוישנאודוד

דקפנאלורבדמבהזלרשאלכתאיתרמשרקשלךא

הכ22׃הבוטתחתהערילבשיוהמואמולרשאלכמ

רשאלכמריאשאםאףיסיהכודודיביאלםיהלאהשעי

דודתאליגיבאארתו23׃ריקבןיתשמרקבהדעול

הינפלעדודיפאללפתורומחהלעמדרתורהמתו

ינדאינאיברמאתווילגרלעלפתו24׃ץראוחתשתו

׃ךתמאירבדתאעמשוךינזאבךתמאאנרבדתוןועה

לעהזהלעילבהשיאלאובלתאינדאםישיאנלא25

ךתמאינאוומעהלבנוומשלבנאוהןכומשכיכלבנ

יחינדאהתעו26׃תחלשרשאינדאירענתאיתיאראל

עשוהוםימדבאובמהוהיךענמרשאךשפניחוהוהי

ינדאלאםישקבמהוךיביאלבנכויהיהתעוךלךדי

ינדאלךתחפשאיבהרשאתאזההכרבההתעו27׃הער

עשפלאנאש28׃ינדאילגרבםיכלהתמהםירענלהנתנו

תומחלמיכןמאנתיבינדאלהוהיהשעיהשעיכךתמא

םקיו29׃ךימימךבאצמתאלהערוםחלנינדאהוהי

הרורצינדאשפנהתיהוךשפנתאשקבלוךפדרלםדא

הנעלקיךיביאשפנתאוךיהלאהוהיתאםייחהרורצב

לככינדאלהוהיהשעייכהיהו30׃עלקהףכךותב

31׃לארשילעדיגנלךוצוךילעהבוטהתארבדרשא

ךפשלוינדאלבללושכמלוהקופלךלתאזהיהתאלו

תאתרכזוינדאלהוהיבטיהוולינדאעישוהלוםנחםד

לארשייהלאהוהיךורבלגיבאלדודרמאיו32׃ךתמא

הכורבוךמעטךורבו33׃יתארקלהזהםויהךחלשרשא

34׃ילידיעשהוםימדבאובמהזהםויהינתלכרשאתא

יכךתאערהמינענמרשאלארשייהלאהוהייחםלואו

רואדעלבנלרתונםאיכיתארקליתאבתותרהמילול

האיבהרשאתאהדימדודחקיו35׃ריקבןיתשמרקבה

ךלוקביתעמשיארךתיבלםולשלילערמאהלוול

התשמולהנהולבנלאליגיבאאבתו36׃ךינפאשאו

דערכשאוהווילעבוטלבנבלוךלמההתשמכותיבב

37׃רקבהרואדעלודגוןטקרבדולהדיגהאלודאמ

םירבדהתאותשאולדגתולבנמןייהתאצברקבביהיו

תרשעכיהיו38׃ןבאלהיהאוהווברקבובלתמיוהלאה

לבנתמיכדודעמשיו39׃תמיולבנתאהוהיףגיוםימיה

לבנדימיתפרחבירתאבררשאהוהיךורברמאיו

ושארבהוהיבישהלבנתערתאוהערמךשחודבעתאו

ואביו40׃השאלולהתחקלליגיבאברבדיודודחלשיו

דודרמאלהילאורבדיוהלמרכהליגיבאלאדודידבע

םיפאוחתשתוםקתו41׃השאלולךתחקלךילאונחלש

ידבעילגרץחרלהחפשלךתמאהנהרמאתוהצרא

שמחורומחהלעבכרתוליגיבאםקתורהמתו42׃ינדא

יהתודודיכאלמירחאךלתוהלגרלתוכלהההיתרענ

םגןייהתולאערזימדודחקלםעניחאתאו43׃השאלול

דודתשאותבלכימתאןתנלואשו44׃םישנלולןהיתש

׃םילגמרשאשילןביטלפל

דודאולהרמאלהתעבגהלואשלאםיפזהואביו26

לואשםקיו2׃ןמישיהינפלעהליכחהתעבגברתתסמ

ירוחבשיאםיפלאתשלשותאוףיזרבדמלאדריו

תעבגבלואשןחיו3׃ףיזרבדמבדודתאשקבללארשי

בשידודוךרדהלעןמישיהינפלערשאהליכחה

חלשיו4׃הרבדמהוירחאלואשאביכאריורבדמב

אביודודםקיו5׃ןוכנלאלואשאביכעדיוםילגרמדוד

םוקמהתאדודאריולואשםשהנחרשאםוקמהלא

לואשוואבצרשרנןברנבאולואשםשבכשרשא

לארמאיודודןעיו6׃ותביבסםינחםעהולגעמבבכש

ימרמאלבאוייחאהיורצןבישיבאלאויתחהךלמיחא

דראינאישיבארמאיוהנחמהלאלואשלאיתאדרי

בכשלואשהנהוהלילםעהלאישיבאודודאביו7׃ךמע

םעהורנבאוותשארמץראבהכועמותינחולגעמבןשי
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םיהלארגסדודלאישיבארמאיו8׃ותביבסםיבכש

םעפץראבותינחבאנונכאהתעוךדיבךביואתאםויה

והתיחשתלאישיבאלאדודרמאיו9׃ולהנשאאלותחא

יחדודרמאיו10׃הקנוהוהיחישמבודיחלשימיכ

המחלמבואתמואוביומויואונפגיהוהיםאיכהוהי

חישמבידיחלשמהוהימילהלילח11׃הפסנודרי

תחפצתאוותשארמרשאתינחהתאאנחקהתעוהוהי

תחפצתאותינחהתאדודחקיו12׃ונלהכלנוםימה

עדויןיאוהארןיאוםהלוכליולואשיתשארמםימה

׃םהילעהלפנהוהיתמדרתיכםינשיםלכיכץיקמןיאו

ברקחרמרההשארלעדמעיורבעהדודרבעיו13

רנןברנבאלאוםעהלאדודארקיו14׃םהיניבםוקמה

תארקהתאימרמאיורנבאןעיורנבאהנעתאולהרמאל

ימוהתאשיאאולהרנבאלאדודרמאיו15׃ךלמהלא

יכךלמהךינדאלאתרמשאלהמלולארשיבךומכ

בוטאל16׃ךינדאךלמהתאתיחשהלםעהדחאאב

רשאםתאתומינביכהוהייחתישערשאהזהרבדה

יאהארהתעוהוהיחישמלעםכינדאלעםתרמשאל

רכיו17׃ותשארמרשאםימהתחפצתאוךלמהתינח

דודרמאיודודינבהזךלוקהרמאיודודלוקתאלואש

ירחאףדרינדאהזהמלרמאיו18׃ךלמהינדאילוק

אנעמשיהתעו19׃הערידיבהמויתישעהמיכודבע

חרייבךתיסההוהיםאודבעירבדתאךלמהינדא

ינושרגיכהוהיינפלםהםירוראםדאהינבםאוהחנמ

םיהלאדבעךלרמאלהוהיתלחנבחפתסהמםויה

יכהוהיינפדגנמהצראימדלפילאהתעו20׃םירחא

ףדרירשאכדחאשערפתאשקבללארשיךלמאצי

יכדודינבבושיתאטחלואשרמאיו21׃םירהבארקה

הזהםויהךיניעבישפנהרקירשאתחתדועךלעראאל

הנהרמאיודודןעיו22׃דאמהברההגשאויתלכסההנה

הוהיו23׃החקיוםירענהמדחארבעיוךלמהתינחה

םויההוהיךנתנרשאותנמאתאוותקדצתאשיאלבישי

רשאכהנהו24׃הוהיחישמבידיחלשליתיבאאלודיב

הוהייניעבישפנלדגתןכיניעבהזהםויהךשפנהלדג

התאךורבדודלאלואשרמאיו25׃הרצלכמינלציו

וכרדלדודךליולכותלכיםגוהשעתהשעםגדודינב

׃ומוקמלבשלואשו

לואשדיבדחאםויהפסאהתעובללאדודרמאיו27

ינממשאונוםיתשלפץראלאטלמאטלמהיכבוטילןיא

׃ודימיתטלמנולארשילובגלכבדועינשקבללואש

לאומערשאשיאתואמששואוהרבעיודודםקיו2

אוהתגבשיכאםעדודבשיו3׃תגךלמךועמןבשיכא

תילאערזיהםעניחאוישניתשודודותיבושיאוישנאו

חרביכלואשלדגיו4׃תילמרכהלבנתשאליגיבאו

םאשיכאלאדודרמאיו5׃ושקבלדועףסויאלותגדוד

הדשהירעתחאבםוקמילונתיךיניעבןחיתאצמאנ

6׃ךמעהכלממהריעבךדבעבשיהמלוםשהבשאו

גלקצהתיהןכלגלקצתאאוההםויבשיכאולןתיו

רשאםימיהרפסמיהיו7׃הזהםויהדעהדוהייכלמל

לעיו8׃םישדחהעבראוםימיםיתשלפהדשבדודבשי

הנהיכיקלמעהויזרגהוירושגהלאוטשפיווישנאודוד

׃םירצמץראדעוהרושךאובםלועמרשאץראהתובשי

ןאצחקלוהשאושיאהיחיאלוץראהתאדודהכהו9

׃שיכאלאאביובשיוםידגבוםילמגוםירמחורקבו

בגנלעדודרמאיוםויהםתטשפלאשיכארמאיו10

השאושיאו11׃יניקהבגנלאוילאמחריהבגנלעוהדוהי

רמאלונילעודגיןפרמאלתגאיבהלדודהיחיאל

הדשבבשירשאםימיהלכוטפשמהכודודהשעהכ

שיאבהשאבהרמאלדודבשיכאןמאיו12׃םיתשלפ

׃םלועדבעלילהיהולארשיבומעב

םהינחמתאםיתשלפוצבקיוםההםימיביהיו28

עדתעדידודלאשיכארמאיולארשיבםחלהלאבצל

שיכאלאדודרמאיו2׃ךישנאוהתאהנחמבאצתיתאיכ

לאשיכארמאיוךדבעהשעירשאתאעדתהתאןכל

תמלאומשו3׃םימיהלכךמישאישארלרמשןכלדוד

לואשווריעבוהמרבוהרבקיולארשילכולודפסיו

םיתשלפוצבקיו4׃ץראהמםינעדיהתאותובאהריסה

ונחיולארשילכתאלואשץבקיוםנושבונחיוואביו

דרחיואריוםיתשלפהנחמתאלואשאריו5׃עבלגב

םגהוהיוהנעאלוהוהיבלואשלאשיו6׃דאמובל

וידבעללואשרמאיו7׃םאיבנבםגםירואבםגתומלחב

הבהשרדאוהילאהכלאובואתלעבתשאילושקב

׃רודןיעבבואתלעבתשאהנהוילאוידבעורמאיו

ינשואוהךליוםירחאםידגבשבליולואששפחתיו8
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ילאנימוסקרמאיוהלילהשאהלאואביוומעםישנא

השאהרמאתו9׃ךילארמארשאתאילילעהובואב

תירכהרשאלואשהשערשאתאתעדיהתאהנהוילא

שקנתמהתאהמלוץראהןמינעדיהתאותובאהתא

יחרמאלהוהיבלואשהלעבשיו10׃ינתימהלישפנב

ימתאהשאהרמאתו11׃הזהרבדבןועךרקיםאהוהי

השאהארתו12׃ילילעהלאומשתארמאיוךלהלעא

לואשלאהשאהרמאתולודגלוקבקעזתולאומשתא

ךלמההלרמאיו13׃לואשהתאוינתימרהמלרמאל

םיהלאלואשלאהשאהרמאתותיארהמיכיאריתלא

רמאתווראתהמהלרמאיו14׃ץראהןמםילעיתיאר

אוהלאומשיכלואשעדיוליעמהטעאוהוהלעןקזשיא

לואשלאלאומשרמאיו15׃וחתשיוהצראםיפאדקיו

דאמילרצלואשרמאיויתאתולעהלינתזגרההמל

דועיננעאלוילעמרסםיהלאויבםימחלנםיתשלפו

המינעידוהלךלהארקאותומלחבםגםאיבנהדיבםג

ךילעמרסהוהיוינלאשתהמלולאומשרמאיו16׃השעא

הוהיערקיוידיברבדרשאכולהוהישעיו17׃ךרעיהיו

אלרשאכ18׃דודלךערלהנתיוךדימהכלממהתא

ןכלעקלמעבופאןורחתישעאלוהוהילוקבתעמש

תאםגהוהיןתיו19׃הזהםויההוהיךלהשעהזהרבדה

תאםגימעךינבוהתארחמוםיתשלפדיבךמעלארשי

לואשרהמיו20׃םיתשלפדיבהוהיןתילארשיהנחמ

חכםגלאומשירבדמדאמאריוהצראותמוקאלמלפיו

21׃הלילהלכוםויהלכםחללכאאליכובהיהאל

וילארמאתודאמלהבניכארתולואשלאהשאהאובתו

תאעמשאויפכבישפנםישאוךלוקבךתחפשהעמשהנה

לוקבהתאםגאנעמשהתעו22׃ילאתרבדרשאךירבד

יכחכךביהיולוכאוםחלתפךינפלהמשאוךתחפש

וידבעובוצרפיולכאאלרמאיוןאמיו23׃ךרדבךלת

׃הטמהלאבשיוץראהמםקיוםלקלעמשיוהשאהםגו

חמקחקתווהחבזתורהמתותיבבקברמלגעהשאלו24

וידבעינפלולואשינפלשגתו25׃תוצמוהפתושלתו

׃אוהההלילבוכליוומקיוולכאיו

לארשיוהקפאםהינחמלכתאםיתשלפוצבקיו29

םירבעםיתשלפינרסו2׃לאערזיברשאןיעבםינח

׃שיכאםעהנרחאבםירבעוישנאודודוםיפלאלותואמל

שיכארמאיוהלאהםירבעההמםיתשלפירשורמאיו3

לארשיךלמלואשדבעדודהזאולהםיתשלפירשלא

המואמוביתאצמאלוםינשהזואםימיהזיתאהיהרשא

םיתשלפירשוילעופצקיו4׃הזהםויהדעולפנםוימ

ומוקמלאבשיושיאהתאבשהםיתשלפירשולורמאיו

היהיאלוהמחלמבונמעדריאלוםשותדקפהרשא

אולהוינדאלאהזהצרתיהמבוהמחלמבןטשלונל

ולונעירשאדודהזאולה5׃םההםישנאהישארב

6׃ותבברבדודוופלאבלואשהכהרמאלתולחמב

התארשייכהוהייחוילארמאיודודלאשיכאארקיו

ךביתאצמאליכהנחמביתאךאבוךתאציניעבבוטו

אלםינרסהיניעבוהזהםויהדעילאךאבםוימהער

יניעבערהשעתאלוםולשבךלובושהתעו7׃התאבוט

יתישעהמיכשיכאלאדודרמאיו8׃םיתשלפינרס

םויהדעךינפליתייהרשאםוימךדבעבתאצמהמו

ןעיו9׃ךלמהינדאיביאביתמחלנואובאאליכהזה

ךאלמכיניעבהתאבוטיכיתעדידודלארמאיושיכא

׃המחלמבונמעהלעיאלורמאםיתשלפירשךאםיהלא

ךתאואברשאךינדאידבעורקבבםכשההתעו10

אוהדודםכשיו11׃וכלוםכלרואורקבבםתמכשהו

םיתשלפוםיתשלפץראלאבושלרקבבתכללוישנאו

׃לאערזיולע

יקלמעוישילשהםויבגלקצוישנאודודאבביהיו30

התאופרשיוגלקצתאוכיוגלקצלאובגנלאוטשפ

אללודגדעוןטקמהברשאםישנהתאובשיו2׃שאב

וישנאודודאביו3׃םכרדלוכליווגהניושיאותימה

םהיתנבוםהינבוםהישנושאבהפורשהנהוריעהלא

דעוכביוםלוקתאותארשאםעהודודאשיו4׃ובשנ

םעניחאובשנדודישניתשו5׃תוכבלחכםהבןיארשא

דודלרצתו6׃ילמרכהלבנתשאליגיבאותילערזיה

שיאםעהלכשפנהרמיכולקסלםעהורמאיכדאמ

רמאיו7׃ויהלאהוהיבדודקזחתיוויתנבלעוונבלע

דפאהילאנהשיגהךלמיחאןבןהכהרתיבאלאדוד

הוהיבדודלאשיו8׃דודלאדפאהתארתיבאשגיו

ףדרולרמאיוונגשאההזהדודגהירחאףדרארמאל

תואמששואוהדודךליו9׃ליצתלצהוגישתגשהיכ

10׃ודמעםירתונהורושבהלחנדעואביוותארשאשיא
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שיאםיתאמודמעיושיאתואמעבראואוהדודףדריו

ירצמשיאואצמיו11׃רושבהלחנתארבעמורגפרשא

והקשיולכאיוםחלולונתיודודלאותאוחקיוהדשב

בשתולכאיוםיקמצינשוהלבדחלפולונתיו12׃םימ

םימיהשלשםימהתשאלוםחללכאאליכוילאוחור

התאהזמיאוהתאימלדודולרמאיו13׃תולילהשלשו

ינדאינבזעיויקלמעשיאלדבעיכנאירצמרענרמאיו

לעויתרכהבגנונטשפונחנא14׃השלשםויהיתילחיכ

15׃שאבונפרשגלקצתאובלכבגנלעוהדוהילרשא

העבשהרמאיוהזהדודגהלאינדרותהדודוילארמאיו

ךדרואוינדאדיבינרגסתםאוינתימתםאםיהלאביל

ץראהלכינפלעםישטנהנהווהדריו16׃הזהדודגהלא

וחקלרשאלודגהללשהלכבםיגגחוםיתשוםילכא

דעוףשנהמדודםכיו17׃הדוהיץראמוםיתשלפץראמ

תואמעבראםאיכשיאםהמטלמנאלוםתרחמלברעה

תאדודלציו18׃וסניוםילמגהלעובכררשארענשיא

אלו19׃דודליצהוישניתשתאוקלמעוחקלרשאלכ

ללשמותונבוםינבדעולודגהדעוןטקהןמםהלרדענ

דודחקיו20׃דודבישהלכהםהלוחקלרשאלכדעו

הזורמאיואוהההנקמהינפלוגהנרקבהוןאצהלכתא

ורגפרשאםישנאהםיתאמלאדודאביו21׃דודללש

תארקלואציורושבהלחנבםבישיודודירחאתכלמ

לאשיוםעהתאדודשגיוותארשאםעהתארקלודוד

רשאםישנאהמלעילבוערשיאלכןעיו22׃םולשלםהל

ןתנאלימעוכלהאלרשאןעיורמאיודודםעוכלה

וינבתאוותשאתאשיאםאיכונלצהרשאללשהמםהל

רשאתאיחאןכושעתאלדודרמאיו23׃וכליווגהניו

ונילעאבהדודגהתאןתיוונתארמשיוונלהוהיןתנ

דריהקלחכיכהזהרבדלםכלעמשיימו24׃ונדיב

יהיו25׃וקלחיודחיםילכהלעבשיהקלחכוהמחלמב

דעלארשילטפשמלוקחלהמשיוהלעמואוההםויהמ

ינקזלללשהמחלשיוגלקצלאדודאביו26׃הזהםויה

׃הוהייביאללשמהכרבםכלהנהרמאלוהערלהדוהי

28׃רתיברשאלובגנתומרברשאלולאתיבברשאל27

29׃עמתשאברשאלותומפשברשאלורערעברשאלו

ירעברשאלוילאמחריהירעברשאלולכרברשאלו

רשאלוןשערובברשאלוהמרחברשאלו30׃יניקה

ךלהתהרשאתומקמהלכלוןורבחברשאלו31׃ךתעב

׃וישנאואוהדודםש

ינפמלארשיישנאוסניולארשיבםימחלנםיתשלפו31

םיתשלפוקבדיו2׃עבלגהרהבםיללחולפיוםיתשלפ

בדניבאתאוןתנוהיתאםיתשלפוכיווינבתאולואשתא

לואשלאהמחלמהדבכתו3׃לואשינבעושיכלמתאו

׃םירומהמדאמלחיותשקבםישנאםירומהוהאצמיו

ןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנללואשרמאיו4

הבאאלויבוללעתהוינרקדוהלאהםילרעהואובי

׃הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארייכוילכאשנ

וברחלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכאשנאריו5

לכםגוילכאשנווינבתשלשולואשתמיו6׃ומעתמיו

רבעברשאלארשיישנאואריו7׃ודחיאוההםויבוישנא

ותמיכולארשיישנאוסניכןדריהרבעברשאוקמעה

ובשיוםיתשלפואביווסניוםירעהתאובזעיווינבולואש

םיללחהתאטשפלםיתשלפואביותרחממיהיו8׃ןהב

׃עבלגהרהבםילפנוינבתשלשתאולואשתאואצמיו

ץראבוחלשיווילכתאוטישפיוושארתאותרכיו9

ומשיו10׃םעהתאוםהיבצעתיברשבלביבסםיתשלפ

׃ןשתיבתמוחבועקתותיוגתאותורתשעתיבוילכתא

םיתשלפושערשאתאדעלגשיבייבשיוילאועמשיו11

וחקיוהלילהלכוכליוליחשיאלכומוקיו12׃לואשל

השביואביוןשתיבתמוחמוינבתיוגתאולואשתיוגתא

תחתורבקיוםהיתמצעתאוחקיו13׃םשםתאופרשיו

׃םימיתעבשומציוהשביבלשאה
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בלאומש
קלמעהתאתוכהמבשדודולואשתומירחאיהיו1

הנהוישילשהםויביהיו2׃םינשםימיגלקצבדודבשיו

המדאוםיערקוידגבולואשםעמהנחמהןמאבשיא

3׃וחתשיוהצראלפיודודלאואבביהיוושארלע

לארשיהנחממוילארמאיואובתהזמיאדודולרמאיו

ילאנדגהרבדההיההמדודוילארמאיו4׃יתטלמנ

םעהןמלפנהברהםגוהמחלמהןמםעהסנרשארמאיו

רענהלאדודרמאיו5׃ותמונבןתנוהיולואשםגוותמיו

רמאיו6׃ונבןתנוהיולואשתמיכתעדיךיאולדיגמה

לואשהנהועבלגהרהביתירקנארקנולדיגמהרענה

7׃והקבדהםישרפהילעבובכרההנהוותינחלעןעשנ

ימילרמאיו8׃יננהרמאוילאארקיוינאריווירחאןפיו

ילעאנדמעילארמאיו9׃יכנאיקלמעוילארמאיוהתא

דמעאו10׃יבישפנדועלכיכץבשהינזחאיכינתתמו

חקאוולפנירחאהיחיאליכיתעדייכוהתתמאווילע

לאםאיבאווערזלערשאהדעצאוושארלערשארזנה

םישנאהלכםגוםערקיוודגבבדודקזחיו11׃הנהינדא

לואשלעברעהדעומציווכביוודפסיו12׃ותארשא

ולפניכלארשיתיבלעוהוהיםעלעוונבןתנוהילעו

התאהזמיאולדיגמהרענהלאדודרמאיו13׃ברחב

ךיאדודוילארמאיו14׃יכנאיקלמערגשיאןברמאיו

ארקיו15׃הוהיחישמתאתחשלךדיחלשלתאריאל

16׃תמיווהכיוובעגפשגרמאיוםירענהמדחאלדוד

רמאלךבהנעךיפיכךשארלעךימדדודוילארמאיו

תאזההניקהתאדודןנקיו17׃הוהיחישמתאיתתמיכנא

הדוהיינבדמללרמאיו18׃ונבןתנוהילעולואשלע

לעלארשייבצה19׃רשיהרפסלעהבותכהנהתשק

לאתגבודיגתלא20׃םירובגולפנךיאללחךיתומב

ןפםיתשלפתונבהנחמשתןפןולקשאתצוחבורשבת

רטמלאולטלאעבלגבירה21׃םילרעהתונבהנזלעת

לואשןגמםירובגןגמלעגנםשיכתמורתידשוםכילע

תשקםירובגבלחמםיללחםדמ22׃ןמשבחישמילב

23׃םקירבושתאללואשברחורוחאגושנאלןתנוהי

אלםתומבוםהייחבםמיענהוםיבהאנהןתנוהיולואש

לאלארשיתונב24׃ורבגתויראמולקםירשנמודרפנ

בהזידעהלעמהםינדעםעינשםכשבלמההניכבלואש

ןתנוהיהמחלמהךותבםירבגולפנךיא25׃ןכשובללע

ילתמענןתנוהייחאךילעילרצ26׃ללחךיתומבלע

ולפנךיא27׃םישנתבהאמילךתבהאהתאלפנדאמ

׃המחלמילכודבאיוםירובג

תחאבהלעאהרמאלהוהיבדודלאשיוןכירחאיהיו2

הלעאהנאדודרמאיוהלעוילאהוהירמאיוהדוהיירע

םעניחאוישניתשםגודודםשלעיו2׃הנרבחרמאיו

רשאוישנאו3׃ילמרכהלבנתשאליגיבאותילערזיה

ואביו4׃ןורבחירעבובשיוותיבושיאדודהלעהומע

הדוהיתיבלעךלמלדודתאםשוחשמיוהדוהיישנא

׃לואשתאורבקרשאדעלגשיביישנארמאלדודלודגיו

םהילארמאיודעלגשיביישנאלאםיכאלמדודחלשיו5

םכינדאםעהזהדסחהםתישערשאהוהילםתאםיכרב

דסחםכמעהוהישעיהתעו6׃ותאורבקתולואשםע

םתישערשאתאזההבוטהםכתאהשעאיכנאםגותמאו

תמיכליחינבלויהוםכידיהנקזחתהתעו7׃הזהרבדה

׃םהילעךלמלהדוהיתיבוחשמיתאםגולואשםכינדא

תשבשיאתאחקללואשלרשאאבצרשרנןברנבאו8

לאודעלגהלאוהכלמיו9׃םינחמוהרבעיולואשןב

לארשילעוןמינבלעוםירפאלעולאערזילאוירושאה

לעוכלמבלואשןבתשבשיאהנשםיעבראןב10׃הלכ

׃דודירחאויההדוהיתיבךאךלמםינשםיתשולארשי

לעןורבחבךלמדודהיהרשאםימיהרפסמיהיו11

ןברנבאאציו12׃םישדחהששוםינשעבשהדוהיתיב

באויו13׃הנועבגםינחממלואשןבתשבשיאידבעורנ

ןועבגתכרבלעםושגפיוואצידודידבעוהיורצןב

׃הזמהכרבהלעהלאוהזמהכרבהלעהלאובשיוודחי

ונינפלוקחשיוםירענהאנומוקיבאוילארנבארמאיו14

רשעםינשרפסמבורבעיוומקיו15׃ומקיבאוירמאיו

16׃דודידבעמרשעםינשולואשןבתשבשיאלוןמינבל

ודחיולפיווהערדצבוברחווהערשארבשיאוקזחיו

17׃ןועבגברשאםירצהתקלחאוההםוקמלארקיו

רנבאףגניואוההםויבדאמדעהשקהמחלמהיהתו

ינבהשלשםשויהיו18׃דודידבעינפללארשיישנאו

דחאכוילגרבלקלאהשעולאהשעוישיבאובאויהיורצ

אלורנבאירחאלאהשעףדריו19׃הדשברשאםיבצה

ןפיו20׃רנבאירחאמלואמשהלעוןימיהלעתכללהטנ
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21׃יכנארמאיולאהשעהזהתאהרמאיווירחארנבא

זחאוךלאמשלעואךנימילעךלהטנרנבאולרמאיו

לאהשעהבאאלוותצלחתאךלחקוםירענהמדחאךל

רוסלאהשעלארמאלרנבאדועףסיו22׃וירחאמרוסל

באוילאינפאשאךיאוהצראהככאהמלירחאמךל

לאתינחהירחאברנבאוהכיורוסלןאמיו23׃ךיחא

יהיוותחתתמיוםשלפיווירחאמתינחהאצתושמחה

׃ודמעיותמיולאהשעםשלפנרשאםוקמהלאאבהלכ

המהוהאבשמשהורנבאירחאישיבאובאויופדריו24

׃ןועבגרבדמךרדחיגינפלערשאהמאתעבגדעואב

תחאהדגאלויהיורנבאירחאןמינבינבוצבקתיו25

באוילארנבאארקיו26׃תחאהעבגשארלעודמעיו

היהתהרמיכהתעדיאולהברחלכאתחצנלהרמאיו

׃םהיחאירחאמבושלםעלרמאתאליתמדעוהנורחאב

רקבהמזאיכתרבדאלוליכםיהלאהיחבאוירמאיו27

רפושבבאויעקתיו28׃ויחאירחאמשיאםעההלענ

ופסיאלולארשיירחאדועופדריאלוםעהלכודמעיו

הלילהלכהברעבוכלהוישנאורנבאו29׃םחלהלדוע

׃םינחמואביוןורתבהלכוכליוןדריהתאורבעיואוהה

ודקפיוםעהלכתאץבקיורנבאירחאמבשבאויו30

דודידבעו31׃לאהשעושיארשעהעשתדודידבעמ

׃ותמשיאםיששותואמשלשרנבאישנאבוןמינבמוכה

תיברשאויבארבקבוהרבקיולאהשעתאואשיו32

׃ןורבחבםהלראיווישנאובאויהלילהלכוכליוםחל

דודתיבןיבולואשתיבןיבהכראהמחלמהיהתו3

דודלודליו2׃םילדוםיכלהלואשתיבוקזחוךלהדודו

׃תלאערזיהםעניחאלןונמאורוכביהיוןורבחבםינב

ישלשהוילמרכהלבנתשאלגיבאלבאלכוהנשמו3

יעיברהו4׃רושגךלמימלתתבהכעמןבםולשבא

יששהו5׃לטיבאןבהיטפשישימחהותיגחןבהינדא

׃ןורבחבדודלודליהלאדודתשאהלגעלםערתי

דודתיבןיבולואשתיבןיבהמחלמהתויהביהיו6

המשושגלפלואשלו7׃לואשתיבבקזחתמהיהרנבאו

שגליפלאהתאבעודמרנבאלארמאיוהיאתבהפצר

רמאיותשבשיאירבדלעדאמרנבאלרחיו8׃יבא

םעדסחהשעאםויההדוהילרשאיכנאבלכשארה

דיבךתיצמהאלווהערמלאוויחאלאךיבאלואשתיב

םיהלאהשעיהכ9׃םויההשאהןועילעדקפתודוד

ןכיכדודלהוהיעבשנרשאכיכולףיסיהכורנבאל

תאםיקהלולואשתיבמהכלממהריבעהל10׃ולהשעא

11׃עבשראבדעוןדמהדוהילעולארשילעדודאסכ

12׃ותאותארימרבדרנבאתאבישהלדועלכיאלו

ץראימלרמאלותחתדודלאםיכאלמרנבאחלשיו

ךילאבסהלךמעידיהנהויתאךתירבהתרכרמאל

ךאתירבךתאתרכאינאבוטרמאיו13׃לארשילכתא

ינפתאהארתאלרמאלךתאמלאשיכנאדחארבד

תוארלךאבבלואשתבלכימתאךאיבהינפלםאיכ

לואשןבתשבשיאלאםיכאלמדודחלשיו14׃ינפתא

האמביליתשרארשאלכימתאיתשאתאהנתרמאל

שיאםעמהחקיותשבשיאחלשיו15׃םיתשלפתולרע

הכבוךולההשיאהתאךליו16׃שולןבלאיטלפםעמ

17׃בשיובושךלרנבאוילארמאיוםירחבדעהירחא

םגלומתםגרמאללארשיינקזםעהיהרנבארבדו

התעו18׃םכילעךלמלדודתאםישקבמםתייהםשלש

עישוהידבעדודדיברמאלדודלארמאהוהייכושע

19׃םהיביאלכדימוםיתשלפדימלארשיימעתא

ינזאברבדלרנבאםגךליוןימינבינזאברנבאםגרבדיו

לכיניעבולארשייניעבבוטרשאלכתאןורבחבדוד

םירשעותאוןורבחדודלארנבאאביו20׃ןמינבתיב

21׃התשמותארשאםישנאלורנבאלדודשעיוםישנא

ינדאלאהצבקאוהכלאוהמוקאדודלארנבארמאיו

לכבתכלמותירבךתאותרכיולארשילכתאךלמה

22׃םולשבךליורנבאתאדודחלשיוךשפנהואתרשא

ואיבהםמעברללשודודגהמאבבאויודודידבעהנהו

23׃םולשבךליווחלשיכןורבחבדודםעונניארנבאו

אברמאלבאוילודגיוואבותארשאאבצהלכובאויו

אביו24׃םולשבךליווהחלשיוךלמהלארנןברנבא

ךילארנבאאבהנההתישעהמרמאיוךלמהלאבאוי

רנןברנבאתאתעדי25׃ךולהךליוותחלשהזהמל

תעדלוךאובמתאוךאצומתאתעדלואבךתתפליכ

חלשיודודםעמבאויאציו26׃השעהתארשאלכתא

אלדודוהרסהרובמותאובשיורנבאירחאםיכאלמ

רעשהךותלאבאויוהטיוןורבחרנבאבשיו27׃עדי

לאהשעםדבתמיושמחהםשוהכיוילשבותארבדל

יתכלממויכנאיקנרמאיוןכירחאמדודעמשיו28׃ויחא
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שארלעולחי29׃רנןברנבאימדמםלועדעהוהיםעמ

ערצמובזבאויתיבמתרכילאוויבאתיבלכלאובאוי

ישיבאובאויו30׃םחלרסחוברחבלפנוךלפבקיזחמו

םהיחאלאהשעתאתימהרשאלערנבאלוגרהויחא

םעהלכלאובאוילאדודרמאיו31׃המחלמבןועבגב

רנבאינפלודפסוםיקשורגחוםכידגבוערקותארשא

רנבאתאורבקיו32׃הטמהירחאךלהדודךלמהו

וכביורנבארבקלאךביוולוקתאךלמהאשיוןורבחב

לבנתומכהרמאיורנבאלאךלמהןנקיו33׃םעהלכ

םיתשחנלאלךילגרותורסאאלךדי34׃רנבאתומי

תוכבלםעהלכופסיותלפנהלועינבינפללופנכושגה

דועבםחלדודתאתורבהלםעהלכאביו35׃וילע

יכףיסיהכוםיהלאילהשעיהכרמאלדודעבשיוםויה

לכו36׃המואמלכואםחלםעטאשמשהאובינפלםא

יניעבךלמההשערשאלככםהיניעבבטייווריכהםעה

אוההםויבלארשילכוםעהלכועדיו37׃בוטםעהלכ

רמאיו38׃רנןברנבאתאתימהלךלמהמהתיהאליכ

הזהםויהלפנלודגורשיכועדתאולהוידבעלאךלמה

הלאהםישנאהוךלמחושמוךרםויהיכנאו39׃לארשיב

׃ותערכהערההשעלהוהיםלשיינממםישקהיורצינב

וידיופריוןורבחברנבאתמיכלואשןבעמשיו4

ויהםידודגירשםישנאינשו2׃ולהבנלארשילכו

ןומרינבבכרינשהםשוהנעבדחאהםשלואשןב

3׃ןמינבלעבשחתתוראבםגיכןמינבינבמיתראבה

׃הזהםויהדעםירגםשויהיוהמיתגםיתראבהוחרביו

היהםינששמחןבםילגרהכנןבלואשןבןתנוהילו4

סנתוותנמאוהאשתולאערזימןתנוהיולואשתעמשאבב

ינבוכליו5׃תשביפמומשוחספיולפיוסונלהזפחביהיו

שיאתיבלאםויהםחכואביוהנעבובכריתראבהןומר

ךותדעואבהנהו6׃םירהצהבכשמתאבכשאוהותשב

ויחאהנעבובכרושמחהלאוהכיוםיטחיחקלתיבה

ובכשמרדחבותטמלעבכשאוהותיבהואביו7׃וטלמנ

וכליוושארתאוחקיוושארתאוריסיווהתמיווהכיו

תשבשיאשארתאואביו8׃הלילהלכהברעהךרד

תשבשיאשארהנהךלמהלאורמאיוןורבחדודלא

ינדאלהוהיןתיוךשפנתאשקברשאךביאלואשןב

תאדודןעיו9׃וערזמולואשמהזהםויהתומקנךלמה

יחםהלרמאיויתראבהןומרינבויחאהנעבתאובכר

ילדיגמהיכ10׃הרצלכמישפנתאהדפרשאהוהי

ובהזחאוויניעברשבמכהיהאוהולואשתמהנהרמאל

םישנאיכףא11׃הרשבוליתתלרשאגלקצבוהגרהאו

התעוובכשמלעותיבבקידצשיאתאוגרהםיעשר

׃ץראהןמםכתאיתרעבוםכדימומדתאשקבאאולה

תאוםהידיתאוצצקיוםוגרהיוםירענהתאדודוציו12

תשבשיאשארתאוןורבחבהכרבהלעולתיוםהילגר

׃ןורבחברנבארבקבורבקיווחקל

ורמאיוהנורבחדודלאלארשייטבשלכואביו5

םושלשםגלומתאםג2׃ונחנאךרשבוךמצעוננהרמאל

תאיבמהואיצומהתייההתאונילעךלמלואשתויהב

לארשיתאימעתאהערתהתאךלהוהירמאיולארשי

לאלארשיינקזלכואביו3׃לארשילעדיגנלהיהתהתאו

ןורבחבתירבדודךלמהםהלתרכיוהנורבחךלמה

ןב4׃לארשילעךלמלדודתאוחשמיוהוהיינפל

ןורבחב5׃ךלמהנשםיעבראוכלמבדודהנשםישלש

ךלמםלשוריבוםישדחהששוםינשעבשהדוהילעךלמ

ךלמהךליו6׃הדוהיולארשילכלעהנששלשוםישלש

דודלרמאיוץראהבשוייסביהלאםלשוריוישנאו

םיחספהוםירועהךריסהםאיכהנהאובתאלרמאל

ןויצתדצמתאדודדכליו7׃הנהדודאוביאלרמאל

עגיויסביהכמלכאוההםויבדודרמאיו8׃דודריעאיה

ןכלעדודשפנואנשםירועהתאוםיחספהתאורונצב

הדצמבדודבשיו9׃תיבהלאאוביאלחספורועורמאי

׃התיבואולמהןמביבסדודןביודודריעהלארקיו

11׃ומעתואבציהלאהוהיולודגוךולהדודךליו10

םיזראיצעודודלאםיכאלמרצךלמםריחחלשיו

עדיו12׃דודלתיבונביוריקןבאישרחוץעישרחו

ותכלממאשניכולארשילעךלמלהוהיוניכהיכדוד

םישנוםישגלפדועדודחקיו13׃לארשיומערובעב

םינבדודלדועודלויוןורבחמואבירחאםלשורימ

בבושועומשםלשוריבולםידליהתומשהלאו14׃תונבו

עמשילאו16׃עיפיוגפנועושילאורחביו15׃המלשוןתנו

דודתאוחשמיכםיתשלפועמשיו17׃טלפילאועדילאו

דודתאשקבלםיתשלפלכולעיולארשילעךלמל

ושטניוואבםיתשלפו18׃הדוצמהלאדריודודעמשיו
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הלעאהרמאלהוהיבדודלאשיו19׃םיאפרקמעב

הלעדודלאהוהירמאיוידיבםנתתהםיתשלפלא

לעבבדודאביו20׃ךדיבםיתשלפהתאןתאןתניכ

ינפליביאתאהוהיץרפרמאיודודםשםכיוםיצרפ

21׃םיצרפלעבאוההםוקמהםשארקןכלעםימץרפכ

דועופסיו22׃וישנאודודםאשיוםהיבצעתאםשובזעיו

דודלאשיו23׃םיאפרקמעבושטניותולעלםיתשלפ

םהלתאבוםהירחאלאבסההלעתאלרמאיוהוהיב

ישארבהדעצלוקתאךעמשביהיו24׃םיאכבלוממ

הנחמבתוכהלךינפלהוהיאציזאיכץרחתזאםיאכבה

תאךיוהוהיוהוצרשאכןכדודשעיו25׃םיתשלפ

׃רזגךאבדעעבגמםיתשלפ

׃ףלאםישלשלארשיברוחבלכתאדודדועףסיו6

הדוהיילעבמותארשאםעהלכודודךליוםקיו2

הוהיםשםשארקנרשאםיהלאהןוראתאםשמתולעהל

םיהלאהןוראתאובכריו3׃וילעםיברכהבשיתואבצ

אזעוהעבגברשאבדניבאתיבמוהאשיוהשדחהלגעלא

והאשיו4׃השדחהלגעהתאםיגהנבדניבאינבויחאו

ויחאוםיהלאהןוראםעהעבגברשאבדניבאתיבמ

םיקחשמלארשיתיבלכודודו5׃ןוראהינפלךלה

םיפתבוםילבנבותורנכבוםישורביצעלכבהוהיינפל

אזעחלשיוןוכנןרגדעואביו6׃םילצלצבוםיענענמבו

רחיו7׃רקבהוטמשיכובזחאיוםיהלאהןוראלא

םשתמיולשהלעםיהלאהםשוהכיוהזעבהוהיףא

הוהיץרפרשאלעדודלרחיו8׃םיהלאהןוראםע

׃הזהםויהדעהזעץרפאוההםוקמלארקיוהזעבץרפ

ילאאוביךיארמאיואוההםויבהוהיתאדודאריו9

הוהיןוראתאוילאריסהלדודהבאאלו10׃הוהיןורא

בשיו11׃יתגהםודאדבעתיבדודוהטיודודריעלע

ךרביוםישדחהשלשיתגהםדאדבעתיבהוהיןורא

דודךלמלדגיו12׃ותיבלכתאוםדאדבעתאהוהי

ולרשאלכתאוםדאדבעתיבתאהוהיךרברמאל

םיהלאהןוראתאלעיודודךליוםיהלאהןורארובעב

ודעציכיהיו13׃החמשבדודריעםדאדבעתיבמ

דודו14׃אירמורושחבזיוםידעצהששהוהיןוראיאשנ

דודו15׃דבדופארוגחדודוהוהיינפלזעלכברכרכמ

לוקבוהעורתבהוהיןוראתאםילעמלארשיתיבלכו

לואשתבלכימודודריעאבהוהיןוראהיהו16׃רפוש

רכרכמוזזפמדודךלמהתאארתוןולחהדעבהפקשנ

וגציוהוהיןוראתאואביו17׃הבלבולזבתוהוהיינפל

דודלעיודודולהטנרשאלהאהךותבומוקמבותא

הלועהתולעהמדודלכיו18׃םימלשוהוהיינפלתולע

קלחיו19׃תואבצהוהיםשבםעהתאךרביוםימלשהו

שיאלהשאדעושיאמללארשיןומהלכלםעהלכל

םעהלכךליותחאהשישאודחארפשאותחאםחלתלח

תבלכימאצתוותיבתאךרבלדודבשיו20׃ותיבלשיא

לארשיךלמםויהדבכנהמרמאתודודתארקללואש

דחאתולגנתולגהכוידבעתוהמאיניעלםויההלגנרשא

רחברשאהוהיינפללכימלאדודרמאיו21׃םיקרה

לעהוהיםעלעדיגניתאתוצלותיבלכמוךיבאמיב

יתייהותאזמדועיתלקנו22׃הוהיינפליתקחשולארשי

23׃הדבכאםמעתרמארשאתוהמאהםעויניעבלפש

׃התומםוידעדליהלהיהאללואשתבלכימלו

ביבסמולחינההוהיוותיבבךלמהבשייכיהיו7

יכנאאנהאראיבנהןתנלאךלמהרמאיו2׃ויביאלכמ

׃העיריהךותבבשיםיהלאהןוראוםיזראתיבבבשוי

יכהשעךלךבבלברשאלכךלמהלאןתנרמאיו3

ןתנלאהוהירבדיהיואוהההלילביהיו4׃ךמעהוהי

הוהירמאהכדודלאידבעלאתרמאוךל5׃רמאל

תיבביתבשיאליכ6׃יתבשלתיבילהנבתהתאה

הזהםויהדעוםירצממלארשיינבתאיתלעהםוימל

יתכלהתהרשאלכב7׃ןכשמבולהאבךלהתמהיהאו

לארשייטבשדחאתאיתרבדרבדהלארשיינבלכב

אלהמלרמאללארשיתאימעתאתוערליתיוצרשא

דודלידבעלרמאתהכהתעו8׃םיזראתיבילםתינב

ןאצהרחאמהונהןמךיתחקלינאתואבצהוהירמאהכ

רשאלכבךמעהיהאו9׃לארשילעימעלעדיגנתויהל

םשךליתשעוךינפמךיביאלכתאהתרכאותכלה

ימעלםוקמיתמשו10׃ץראברשאםילדגהםשכלודג

ופיסיאלודועזגריאלוויתחתןכשוויתעטנולארשיל

רשאםויהןמלו11׃הנושארברשאכותונעלהלועינב

ךיביאלכמךליתחינהולארשיימעלעםיטפשיתיוצ

ואלמייכ12׃הוהיךלהשעיתיביכהוהיךלדיגהו

רשאךירחאךערזתאיתמיקהוךיתבאתאתבכשוךימי
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תיבהנביאוה13׃ותכלממתאיתניכהוךיעממאצי

ולהיהאינא14׃םלועדעותכלממאסכתאיתננכוימשל

טבשבויתחכהוותועהברשאןבלילהיהיאוהובאל

רשאכונממרוסיאלידסחו15׃םדאינביעגנבוםישנא

ךתיבןמאנו16׃ךינפלמיתרסהרשאלואשםעמיתרסה

׃םלועדעןוכנהיהיךאסכךינפלםלועדעךתכלממו

ןתנרבדןכהזהןויזחהלככוהלאהםירבדהלככ17

ימרמאיוהוהיינפלבשיודודךלמהאביו18׃דודלא

ןטקתו19׃םלהדעינתאיבהיכיתיבימוהוהיינדאיכנא

ךדבעתיבלאםגרבדתוהוהיינדאךיניעבתאזדוע

ףיסויהמו20׃הוהיינדאםדאהתרותתאזוקוחרמל

׃הוהיינדאךדבעתאתעדיהתאוךילארבדלדועדוד

תאזההלודגהלכתאתישעךבלכוךרבדרובעב21

ןיאיכהוהיינדאתלדגןכלע22׃ךדבעתאעידוהל

23׃ונינזאבונעמשרשאלכבךתלוזםיהלאןיאוךומכ

םיהלאוכלהרשאץראבדחאיוגלארשיכךמעכימו

הלודגהםכלתושעלוםשולםושלוםעלולתודפל

םיוגםירצממךלתידפרשאךמעינפמךצראלתוארנו

םלועדעםעלךללארשיךמעתאךלןנוכתו24׃ויהלאו

םיהלאהוהיהתעו25׃םיהלאלםהלתייההוהיהתאו

םלועדעםקהותיבלעוךדבעלעתרבדרשארבדה

הוהירמאלםלועדעךמשלדגיו26׃תרבדרשאכהשעו

ןוכנהיהידודךדבעתיבולארשילעםיהלאתואבצ

תאהתילגלארשייהלאתואבצהוהיהתאיכ27׃ךינפל

תאךדבעאצמןכלעךלהנבאתיברמאלךדבעןזא

ינדאהתעו28׃תאזההלפתהתאךילאללפתהלובל

לארבדתותמאויהיךירבדוםיהלאהאוההתאהוהי

תיבתאךרבולאוההתעו29׃תאזההבוטהתאךדבע

תרבדהוהיינדאהתאיכךינפלםלועלתויהלךדבע

׃םלועלךדבעתיבךרביךתכרבמו

דודחקיוםעינכיוםיתשלפתאדודךיוןכירחאיהיו8

םדדמיובאומתאךיו2׃םיתשלפדימהמאהגתמתא

תימהלםילבחינשדדמיוהצראםתואבכשהלבחב

יאשנםידבעלדודלבאומיהתותויחהללבחהאלמו

הבוצךלמבחרןברזעדדהתאדודךיו3׃החנמ

עבשוףלאונממדודדכליו4׃רהנבודיבישהלותכלב

לכתאדודרקעיוילגרשיאףלאםירשעוםישרפתואמ

רזעלקשמדםראאבתו5׃בכרהאמונממרתויובכרה

ףלאםינשוםירשעםראבדודךיוהבוצךלמרזעדדהל

דודלםראיהתוקשמדםראבםיבצנדודםשיו6׃שיא

׃ךלהרשאלכבדודתאהוהיעשיוהחנמיאשונםידבעל

רזעדדהידבעלאויהרשאבהזהיטלשתאדודחקיו7

חקלרזעדדהירעיתרבמוחטבמו8׃םלשוריםאיביו

תמחךלמיעתעמשיו9׃דאמהברהתשחנדודךלמה

תאיעתחלשיו10׃רזעדדהליחלכתאדודהכהיכ

לעוכרבלוםולשלוללאשלדודךלמהלאונבםרוי

היהיעתתומחלמשיאיכוהכיורזעדדהבםחלנרשא

םג11׃תשחנילכובהזילכוףסכילכויהודיבורזעדדה

רשאבהזהוףסכהםעהוהילדודךלמהשידקהםתא

ינבמובאוממוםראמ12׃שבכרשאםיוגהלכמשידקה

ךלמבחרןברזעדדהללשמוקלמעמוםיתשלפמוןומע

איגבםראתאותוכהמובשבםשדודשעיו13׃הבוצ

לכבםיבצנםודאבםשיו14׃ףלארשעהנומשחלמ

הוהיעשויודודלםידבעםודאלכיהיוםיבצנםשםודא

לארשילכלעדודךלמיו15׃ךלהרשאלכבדודתא

ןבבאויו16׃ומעלכלהקדצוטפשמהשעדודיהיו

קודצו17׃ריכזמדוליחאןבטפשוהיואבצהלעהיורצ

18׃רפוסהירשוםינהכרתיבאןבךלמיחאובוטיחאןב

׃ויהםינהכדודינבויתלפהויתרכהועדיוהיןבוהינבו

השעאולואשתיבלרתונרשאדועשייכהדודרמאיו9

אביצומשודבעלואשתיבלו2׃ןתנוהירובעבדסחומע

רמאיואביצהתאהוילאךלמהרמאיודודלאולוארקיו

לואשתיבלשיאדועספאהךלמהרמאיו3׃ךדבע

ןבדועךלמהלאאביצרמאיוםיהלאדסחומעהשעאו

רמאיואוההפיאךלמהולרמאיו4׃םילגרהכנןתנוהיל

ולבלאימעןבריכמתיבאוההנהךלמהלאאביצ

לאימעןבריכמתיבמוהחקיודודךלמהחלשיו5׃רבד

דודלאלואשןבןתנוהיןבתשביפמאביו6׃רבדולמ

הנהרמאיותשביפמדודרמאיווחתשיווינפלעלפיו

ךמעהשעאהשעיכאריתלאדודולרמאיו7׃ךדבע

לואשהדשלכתאךליתבשהוךיבאןתנוהירובעבדסח

וחתשיו8׃דימתינחלשלעםחללכאתהתאוךיבא

9׃ינומכרשאתמהבלכהלאתינפיכךדבעהמרמאיו

רשאלכוילארמאיולואשרענאביצלאךלמהארקיו
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תדבעו10׃ךינדאןבליתתנותיבלכלולואשלהיה

ןבלהיהותאבהוךידבעוךינבוהתאהמדאהתאול

םחלדימתלכאיךינדאןבתשביפמוולכאוםחלךינדא

׃םידבעםירשעוםינברשעהשמחאביצלוינחלשלע

ךלמהינדאהוצירשאלככךלמהלאאביצרמאיו11

ינחלשלעלכאתשביפמוךדבעהשעיןכודבעתא

אכימומשוןטקןבתשביפמלו12׃ךלמהינבמדחאכ

תשביפמו13׃תשביפמלםידבעאביצתיבבשומלכו

אוהולכאאוהדימתךלמהןחלשלעיכםלשוריבבשי

׃וילגריתשחספ

ןונחךלמיוןומעינבךלמתמיוןכירחאיהיו10

שחנןבןונחםעדסחהשעאדודרמאיו2׃ויתחתונב

דיבומחנלדודחלשיודסחידמעויבאהשערשאכ

ורמאיו3׃ןומעינבץראדודידבעואביוויבאלאוידבע

ךיבאתאדודדבכמהםהינדאןונחלאןומעינבירש

תארוקחרובעבאולהםימחנמךלחלשיכךיניעב

4׃ךילאוידבעתאדודחלשהכפהלוהלגרלוריעה

תאתרכיוםנקזיצחתאחלגיודודידבעתאןונחחקיו

דודלודגיו5׃םחלשיוםהיתותשדעיצחבםהיודמ

רמאיודאמםימלכנםישנאהויהיכםתארקלחלשיו

ינבואריו6׃םתבשוםכנקזחמצידעוחריבובשךלמה

םראתאורכשיוןומעינבוחלשיודודבושאבניכןומע

ךלמתאוילגרףלאםירשעאבוצםראתאובוחרתיב

עמשיו7׃שיאףלארשעםינשבוטשיאושיאףלאהכעמ

ינבואציו8׃םירבגהאבצהלכתאובאויתאחלשיודוד

בוחרואבוצםראורעשהחתפהמחלמוכרעיוןומע

התיהיכבאויאריו9׃הדשבםדבלהכעמובוטשיאו

ירוחבלכמרחביורוחאמוםינפמהמחלמהינפוילא

דיבןתנםעהרתיתאו10׃םראתארקלךרעיולארשיב

קזחתםארמאיו11׃ןומעינבתארקלךרעיוויחאישבא

ךממוקזחיןומעינבםאוהעושילילהתיהוינממםרא

דעבוונמעדעבקזחתנוקזח12׃ךלעישוהליתכלהו

םעהובאוישגיו13׃ויניעבבוטההשעיהוהיווניהלאירע

ןומעינבו14׃וינפמוסניוםראבהמחלמלומערשא

באויבשיוריעהואביוישיבאינפמוסניוםראסניכואר

ינפלףגניכםראאריו15׃םלשוריאביוןומעינבלעמ

םראתאאציורזעדדהחלשיו16׃דחיופסאיולארשי

רזעדדהאבצרשךבושוםליחואביורהנהרבעמרשא

תארבעיולארשילכתאףסאיודודלדגיו17׃םהינפל

ומחליודודתארקלםראוכרעיוהמאלחאביוןדריה

עבשםראמדודגרהיולארשיינפמםראסניו18׃ומע

ואבצרשךבושתאוםישרפףלאםיעבראובכרתואמ

רזעדדהידבעםיכלמהלכואריו19׃םשתמיוהכה

ואריוםודבעיולארשיתאומלשיולארשיינפלופגניכ

׃ןומעינבתאדועעישוהלםרא

חלשיוםיכאלמהתאצתעלהנשהתבושתליהיו11

תאותחשיולארשילכתאוומעוידבעתאובאויתאדוד

יהיו2׃םלשוריבבשוידודוהברלעורציוןומעינב

תיבגגלעךלהתיוובכשמלעמדודםקיוברעהתעל

הארמתבוטהשאהוגגהלעמתצחרהשאאריוךלמה

תאזאולהרמאיוהשאלשרדיודודחלשיו3׃דאמ

דודחלשיו4׃יתחההירואתשאםעילאתבעבשתב

תשדקתמאיהוהמעבכשיווילאאובתוהחקיוםיכאלמ

דגתוחלשתוהשאהרהתו5׃התיבלאבשתוהתאמטמ

חלשבאוילאדודחלשיו6׃יכנאהרהרמאתודודל

7׃דודלאהירואתאבאויחלשיויתחההירואתאילא

םעהםולשלובאויםולשלדודלאשיווילאהירואאביו

ךתיבלדרהירואלדודרמאיו8׃המחלמהםולשלו

וירחאאצתוךלמהתיבמהירואאציוךילגרץחרו

לכתאךלמהתיבחתפהירואבכשיו9׃ךלמהתאשמ

רמאלדודלודגיו10׃ותיבלאדריאלווינדאידבע

אולההירואלאדודרמאיוותיבלאהירואדריאל

רמאיו11׃ךתיבלאתדריאלעודמאבהתאךרדמ

תוכסבםיבשיהדוהיולארשיוןוראהדודלאהירוא

אובאינאוםינחהדשהינפלעינדאידבעובאויינדאו

ךשפניחוךיחיתשאםעבכשלותותשלולכאליתיבלא

בשהירואלאדודרמאיו12׃הזהרבדהתאהשעאםא

םויבםלשוריבהירואבשיוךחלשארחמוםויהםגהזב

תשיווינפללכאיודודולארקיו13׃תרחממואוהה

וינדאידבעםעובכשמבבכשלברעבאציווהרכשיו

לארפסדודבתכיורקבביהיו14׃דריאלותיבלאו

תאובהרמאלרפסבבתכיו15׃הירואדיבחלשיובאוי

וירחאמםתבשוהקזחההמחלמהינפלומלאהירוא

הירואתאןתיוריעהלאבאוירומשביהיו16׃תמוהכנו
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ישנאואציו17׃םשליחישנאיכעדירשאםוקמהלא

םגתמיודודידבעמםעהןמלפיובאויתאומחליוריעה

ירבדלכתאדודלדגיובאויחלשיו18׃יתחההירוא

לכתאךתולככרמאלךאלמהתאוציו19׃המחלמה

הלעתםאהיהו20׃ךלמהלארבדלהמחלמהירבד

םחלהלריעהלאםתשגנעודמךלרמאוךלמהתמח

הכהימ21׃המוחהלעמורירשאתאםתעדיאולה

חלפוילעהכילשההשאאולהתשבריןבךלמיבאתא

המוחהלאםתשגנהמלץבתבתמיוהמוחהלעמבכר

ךאלמהךליו22׃תמיתחההירואךדבעםגתרמאו

רמאיו23׃באויוחלשרשאלכתאדודלדגיואביו

ונילאואציוםישנאהונילעורבגיכדודלאךאלמה

םיארומהואריו24׃רעשהחתפדעםהילעהיהנוהדשה

ךדבעםגוךלמהידבעמותומיוהמוחהלעמךדבעלא

רמאתהכךאלמהלאדודרמאיו25׃תמיתחההירוא

הזכוהזכיכהזהרבדהתאךיניעבערילאבאוילא

׃והקזחוהסרהוריעהלאךתמחלמקזחהברחהלכאת

לעדפסתוהשיאהירואתמיכהירואתשאעמשתו26

ותיבלאהפסאיודודחלשיולבאהרבעיו27׃הלעב

דודהשערשארבדהעריוןבולדלתוהשאלוליהתו

׃הוהייניעב

ולרמאיווילאאביודודלאןתנתאהוהיחלשיו12

2׃שארדחאורישעדחאתחאריעבויהםישנאינש

יכלכןיאשרלו3׃דאמהברהרקבוןאצהיהרישעל

םעוומעלדגתוהיחיוהנקרשאהנטקתחאהשבכםא

יהתובכשתוקיחבוהתשתוסכמולכאתותפמודחיוינב

ונאצמתחקללמחיורישעהשיאלךלהאביו4׃תבכול

שיאהתשבכתאחקיוולאבהחראלתושעלורקבמו

שיאבדודףארחיו5׃וילאאבהשיאלהשעיושארה

השעהשיאהתומןביכהוהייחןתנלארמאיודאמ

תאהשערשאבקעםיתעבראםלשיהשבכהתאו6׃תאז

דודלאןתנרמאיו7׃למחאלרשאלעוהזהרבדה

ךיתחשמיכנאלארשייהלאהוהירמאהכשיאההתא

הנתאו8׃לואשדימךיתלצהיכנאולארשילעךלמל

תאךלהנתאוךקיחבךינדאישנתאוךינדאתיבתאךל

9׃הנהכוהנהכךלהפסאוטעמםאוהדוהיולארשיתיב

הירואתאוניעבערהתושעלהוהירבדתאתיזבעודמ

ותאוהשאלךלתחקלותשאתאוברחבתיכהיתחה

ךתיבמברחרוסתאלהתעו10׃ןומעינבברחבתגרה

יתחההירואתשאתאחקתוינתזביכבקעםלועדע

ךילעםיקמיננההוהירמאהכ11׃השאלךלתויהל

ךיערליתתנוךיניעלךישנתאיתחקלוךתיבמהער

תישעהתאיכ12׃תאזהשמשהיניעלךישנםעבכשו

דגנולארשילכדגנהזהרבדהתאהשעאינאורתסב

ןתנרמאיוהוהיליתאטחןתנלאדודרמאיו13׃שמשה

יכספא14׃תומתאלךתאטחריבעההוהיםגדודלא

ךלדוליהןבהםגהזהרבדבהוהייביאתאתצאנץאנ

דליהתאהוהיףגיוותיבלאןתנךליו15׃תומיתומ

תאדודשקביו16׃שנאיודודלהירואתשאהדלירשא

׃הצראבכשוןלואבוםוצדודםציורענהדעבםיהלאה

אלוהבאאלוץראהןמומיקהלוילעותיבינקזומקיו17

ואריודליהתמיויעיבשהםויביהיו18׃םחלםתאארב

תויהבהנהורמאיכדליהתמיכולדיגהלדודידבע

וילארמאנךיאוונלוקבעמשאלווילאונרבדיחדליה

םישחלתמוידבעיכדודאריו19׃הערהשעודליהתמ

דליהתמהוידבעלאדודרמאיודליהתמיכדודןביו

ףלחיוךסיוץחריוץראהמדודםקיו20׃תמורמאיו

לאשיוותיבלאאביווחתשיוהוהיתיבאביוותלמש

רבדההמוילאוידבעורמאיו21׃לכאיוםחלולומישיו

רשאכוךבתותמציחדליהרובעבהתישערשאהזה

יחדליהדועברמאיו22׃םחללכאתותמקדליהתמ

׃דליהיחוהוהייננחיעדויימיתרמאיכהכבאויתמצ

ינאדועובישהללכואהםצינאהזהמלתמהתעו23

עבשתבתאדודםחניו24׃ילאבושיאלאוהווילאךלה

ומשתאארקיוןבדלתוהמעבכשיוהילאאביוותשא

תאארקיואיבנהןתנדיבחלשיו25׃ובהאהוהיוהמלש

ינבתברבבאויםחליו26׃הוהירובעבהידידיומש

םיכאלמבאויחלשיו27׃הכולמהריעתאדכליוןומע

׃םימהריעתאיתדכלםגהברביתמחלנרמאיודודלא

ןפהדכלוריעהלעהנחוםעהרתיתאףסאהתעו28

תאדודףסאיו29׃הילעימשארקנוריעהתאינאדכלא

תאחקיו30׃הדכליוהבםחליוהתברךליוםעהלכ

הרקיןבאובהזרככהלקשמוושארלעמםכלמתרטע

31׃דאמהברהאיצוהריעהללשודודשארלעיהתו

לזרבהיצרחבוהרגמבםשיואיצוההברשאםעהתאו



192בלאומש

לכלהשעיןכוןכלמבםתואריבעהולזרבהתרזגמבו

׃םלשוריםעהלכודודבשיוןומעינבירע

המשוהפיתוחאדודןבםולשבאלוןכירחאיהיו13

תולחתהלןונמאלרציו2׃דודןבןונמאהבהאיורמת

ןונמאיניעבאלפיואיההלותביכותחארמתרובעב

העמשןבבדנויומשוערןונמאלו3׃המואמהלתושעל

התאעודמולרמאיו4׃דאמםכחשיאבדנויודודיחא

ולרמאיוילדיגתאולהרקבברקבבךלמהןבלדהככ

ולרמאיו5׃בהאינאיחאםלשבאתוחארמתתאןונמא

ךתוארלךיבאאבולחתהוךבכשמלעבכשבדנוהי

התשעוםחלינרבתויתוחארמתאנאבתוילאתרמאו

6׃הדימיתלכאוהארארשאןעמלהירבהתאיניעל

לאןונמארמאיוותארלךלמהאביולחתיוןונמאבכשיו

תובבליתשיניעלבבלתויתחארמתאנאובתךלמה

יכלרמאלהתיבהרמתלאדודחלשיו7׃הדימהרבאו

תיברמתךלתו8׃הירבהולישעוךיחאןונמאתיבאנ

בבלתושולתוקצבהתאחקתובכשאוהוהיחאןונמא

קצתותרשמהתאחקתו9׃תובבלהתאלשבתוויניעל

ילעמשיאלכואיצוהןונמארמאיולוכאלןאמיווינפל

יאיבהרמתלאןונמארמאיו10׃וילעמשיאלכואציו

תובבלהתארמתחקתוךדימהרבאורדחההירבה

וילאשגתו11׃הרדחההיחאןונמאלאבתוהתשערשא

12׃יתוחאימעיבכשיאובהלרמאיוהבקזחיולכאל

לאלארשיבןכהשעיאליכיננעתלאיחאלאולרמאתו

יתפרחתאךילואהנאינאו13׃תאזההלבנהתאהשעת

לאאנרבדהתעולארשיבםילבנהדחאכהיהתהתאו

הלוקבעמשלהבאאלו14׃ךממינענמיאליכךלמה

האנשןונמאהאנשיו15׃התאבכשיוהנעיוהנממקזחיו

רשאהבהאמהאנשרשאהאנשההלודגיכדאמהלודג

תדואלאולרמאתו16׃יכלימוקןונמאהלרמאיוהבהא

ינחלשלימעתישערשאתרחאמתאזההלודגההערה

רמאיוותרשמורענתאארקיו17׃הלעמשלהבאאלו

18׃הירחאתלדהלענוהצוחהילעמתאזתאאנוחלש

תלותבהךלמהתונבןשבלתןכיכםיספתנתכהילעו

׃הירחאתלדהלענוץוחהותרשמהתואאציוםיליעמ

הילערשאםיספהתנתכוהשארלערפארמתחקתו19

20׃הקעזוךולהךלתוהשארלעהדיםשתוהערק

ךמעהיהךיחאןונימאההיחאםולשבאהילארמאיו

ךבלתאיתישתלאאוהךיחאישירחהיתוחאהתעו

21׃היחאםולשבאתיבהממשורמתבשתוהזהרבדל

׃דאמולרחיוהלאהםירבדהלכתאעמשדודךלמהו

אנשיכבוטדעוערמלןונמאםעםולשבארבדאלו22

23׃ותחארמתתאהנערשארבדלעןונמאתאםולשבא

רוצחלעבבםולשבאלםיזזגויהיוםימיםיתנשליהיו

24׃ךלמהינבלכלםולשבאארקיוםירפאםערשא

ךדבעלםיזזגאנהנהרמאיוךלמהלאםולשבאאביו

לאךלמהרמאיו25׃ךדבעםעוידבעוךלמהאנךלי

ץרפיוךילעדבכנאלוונלכךלנאנלאינבלאםולשבא

אלוםולשבארמאיו26׃והכרביותכללהבאאלווב

׃ךמעךליהמלךלמהולרמאיויחאןונמאונתאאנךלי

ינבלכתאוןונמאתאותאחלשיוםולשבאובץרפיו27

בוטכאנואררמאלוירענתאםולשבאוציו28׃ךלמה

ותאםתמהוןונמאתאוכהםכילאיתרמאוןייבןונמאבל

ינבלויהווקזחםכתאיתיוציכנאיכאולהואריתלא

םולשבאהוצרשאכןונמאלםולשבאירענושעיו29׃ליח

יהיו30׃וסניוודרפלעשיאובכריוךלמהינבלכומקיו

םולשבאהכהרמאלדודלאהאבהעמשהוךרדבהמה

ךלמהםקיו31׃דחאםהמרתונאלוךלמהינבלכתא

יערקםיבצנוידבעלכוהצראבכשיווידגבתאערקיו

רמאילארמאיודודיחאהעמשןבבדנויןעיו32׃םידגב

ודבלןונמאיכותימהךלמהינבםירענהלכתאינדא

רמתתאותנעםוימהמישהתיהםולשבאיפלעיכתמ

רמאלרבדובללאךלמהינדאםשילאהתעו33׃ותחא

חרביו34׃תמודבלןונמאםאיכותמךלמהינבלכ

ברםעהנהואריווניעתאהפצהרענהאשיוםולשבא

לאבדנוירמאיו35׃רההדצמוירחאךרדמםיכלה

יהיו36׃היהןכךדבערבדכואבךלמהינבהנהךלמה

וכביוםלוקואשיוואבךלמהינבהנהורבדלותלככ

םולשבאו37׃דאמלודגיכבוכבוידבעלכוךלמהםגו

לעלבאתיורושגךלמרוחימעןבימלתלאךליוחרב

םשיהיורושגךליוחרבםולשבאו38׃םימיהלכונב

יכםולשבאלאתאצלךלמהדודלכתו39׃םינששלש

׃תמיכןונמאלעםחנ
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׃םולשבאלעךלמהבליכהירצןבבאויעדיו14

רמאיוהמכחהשאםשמחקיוהעוקתבאויחלשיו2

ןמשיכוסתלאולבאידגבאנישבלואנילבאתההילא

לאתאבו3׃תמלעתלבאתמםיברםימיהזהשאכתייהו

םירבדהתאבאויםשיוהזהרבדכוילאתרבדוךלמה

לעלפתוךלמהלאתיעקתההשאהרמאתו4׃היפב

הלרמאיו5׃ךלמההעשוהרמאתווחתשתוהצראהיפא

׃ישיאתמיוינאהנמלאהשאלבארמאתוךלהמךלמה

ליצמןיאוהדשבםהינשוצניוםינבינשךתחפשלו6

לכהמקהנהו7׃ותאתמיודחאהתאדחאהוכיוםהיניב

והתמנוויחאהכמתאינתורמאיוךתחפשלעהחפשמה

תאובכושרויהתאםגהדימשנוגרהרשאויחאשפנב

לעתיראשוםשישיאלםושיתלבלהראשנרשאיתלחג

ינאוךתיבליכלהשאהלאךלמהרמאיו8׃המדאהינפ

ילעךלמהלאתיעוקתההשאהרמאתו9׃ךילעהוצא

10׃יקנואסכוךלמהויבאתיבלעוןועהךלמהינדא

דועףיסיאלוילאותאבהוךילארבדמהךלמהרמאיו

ךיהלאהוהיתאךלמהאנרכזירמאתו11׃ךבתעגל

רמאיוינבתאודימשיאלותחשלםדהלאגתיברהמ

השאהרמאתו12׃הצראךנבתרעשמלפיםאהוהייח

׃ירבדרמאיורבדךלמהינדאלאךתחפשאנרבדת

םיהלאםעלעתאזכהתבשחהמלוהשאהרמאתו13

ךלמהבישהיתלבלםשאכהזהרבדהךלמהרבדמו

אלרשאהצראםירגנהםימכותומנתומיכ14׃וחדנתא

חדייתלבלתובשחמבשחושפנםיהלאאשיאלוופסאי

ינדאךלמהלארבדליתאברשאהתעו15׃חדנונממ

הרבדאךתחפשרמאתוםעהינארייכהזהרבדהתא

16׃ותמארבדתאךלמההשעיילואךלמהלאאנ

דימשהלשיאהףכמותמאתאליצהלךלמהעמשייכ

ךתחפשרמאתו17׃םיהלאתלחנמדחיינבתאויתא

םיהלאהךאלמכיכהחונמלךלמהינדארבדאנהיהי

יהיךיהלאהוהיוערהובוטהעמשלךלמהינדאןכ

ידחכתאנלאהשאהלארמאיוךלמהןעיו18׃ךמע

אנרבדיהשאהרמאתוךתאלאשיכנארשארבדינממ

תאזלכבךתאבאוידיהךלמהרמאיו19׃ךלמהינדא

ןימהלשאםאךלמהינדאךשפניחרמאתוהשאהןעתו

באויךדבעיכךלמהינדארבדרשאלכמלימשהלו

׃הלאהםירבדהלכתאךתחפשיפבםשאוהוינוצאוה

תאבאויךדבעהשערבדהינפתאבבסרובעבל20

תעדלםיהלאהךאלמתמכחכםכחינדאוהזהרבדה

אנהנהבאוילאךלמהרמאיו21׃ץראברשאלכתא

׃םולשבאתארענהתאבשהךלוהזהרבדהתאיתישע

ךלמהתאךרביווחתשיוהצראוינפלאבאוילפיו22

ינדאךיניעבןחיתאצמיכךדבעעדיםויהבאוירמאיו

באויםקיו23׃ודבערבדתאךלמההשערשאךלמה

ךלמהרמאיו24׃םלשוריםולשבאתאאביוהרושגךליו

ינפוותיבלאםולשבאבסיוהאריאלינפוותיבלאבסי

לכבהפישיאהיהאלםולשבאכו25׃האראלךלמה

ובהיהאלודקדקדעוולגרףכמדאמללהללארשי

רשאםימילםימיץקמהיהוושארתאוחלגבו26׃םומ

םיתאמושאררעשתאלקשווחלגווילעדבכיכחלגי

םינבהשולשםולשבאלודלויו27׃ךלמהןבאבםילקש

28׃הארמתפיהשאהתיהאיהרמתהמשותחאתבו

אלךלמהינפוםימיםיתנשםלשוריבםולשבאבשיו

ךלמהלאותאחלשלבאוילאםולשבאחלשיו29׃האר

30׃אובלהבאאלותינשדועחלשיווילאאובלהבאאלו

םירעשםשולוידילאבאויתקלחוארוידבעלארמאיו

הקלחהתאםולשבאידבעותציושאבהיתצוהווכל

רמאיוהתיבהםולשבאלאאביובאויםקיו31׃שאב

32׃שאבילרשאהקלחהתאךדבעותיצההמלוילא

אברמאלךילאיתחלשהנהבאוילאםולשבארמאיו

רושגמיתאבהמלרמאלךלמהלאךתאהחלשאוהנה

יבשיםאוךלמהינפהאראהתעוםשינאדעילבוט

לאארקיוולדגיוךלמהלאבאויאביו33׃ינתמהוןוע

ינפלהצראויפאלעולוחתשיוךלמהלאאביוםולשבא

׃םולשבאלךלמהקשיוךלמה

םיססוהבכרמםולשבאולשעיוןכירחאמיהיו15

דמעוםולשבאםיכשהו2׃וינפלםיצרשיאםישמחו

בירולהיהירשאשיאהלכיהיורעשהךרדדילע

רמאיווילאםולשבאארקיוטפשמלךלמהלאאובל

3׃ךדבעלארשייטבשדחאמרמאיוהתאריעהזמיא

עמשוםיחכנוםיבוטךרבדהארםולשבאוילארמאיו

טפשינמשיימםולשבארמאיו4׃ךלמהתאמךלןיא

טפשמובירולהיהירשאשיאלכאוביילעוץראב

תאחלשוולתוחתשהלשיאברקבהיהו5׃ויתקדצהו
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לכלהזהרבדכםולשבאשעיו6׃ולקשנוולקיזחהוודי

םולשבאבנגיוךלמהלאטפשמלואבירשאלארשי

רמאיוהנשםיעבראץקמיהיו7׃לארשיישנאבלתא

רשאירדנתאםלשאואנהכלאךלמהלאםולשבא

יתבשבךדבערדנרדניכ8׃ןורבחבהוהיליתרדנ

םלשוריהוהיינבישיבישיםארמאלםראברושגב

םקיוםולשבךלךלמהולרמאיו9׃הוהיתאיתדבעו

יטבשלכבםילגרמםולשבאחלשיו10׃הנורבחךליו

ךלמםתרמאורפשהלוקתאםכעמשכרמאללארשי

שיאםיתאמוכלהםולשבאתאו11׃ןורבחבםולשבא

12׃רבדלכועדיאלוםמתלםיכלהוםיארקםלשורימ

וריעמדודץעויינליגהלפתיחאתאםולשבאחלשיו

ךלוהםעהוץמארשקהיהיוםיחבזהתאוחבזבהלגמ

היהרמאלדודלאדיגמהאביו13׃םולשבאתאברו

לכלדודרמאיו14׃םולשבאירחאלארשישיאבל

היהתאליכהחרבנוומוקםלשוריבותארשאוידבע

ונגשהורהמיןפתכללורהמםולשבאינפמהטילפונל

ורמאיו15׃ברחיפלריעההכהוהערהתאונילעחידהו

הנהךלמהינדארחבירשאלככךלמהלאךלמהידבע

ךלמהבזעיווילגרבותיבלכוךלמהאציו16׃ךידבע

לכוךלמהאציו17׃תיבהרמשלםישגלפםישנרשעתא

םירבעוידבעלכו18׃קחרמהתיבודמעיווילגרבםעה

שיאתואמששםיתגהלכויתלפהלכויתרכהלכוודילע

רמאיו19׃ךלמהינפלעםירבעתגמולגרבואברשא

בשובושונתאהתאםגךלתהמליתגהיתאלאךלמה

לומת20׃ךמוקמלהתאהלגםגוהתאירכניכךלמהםע

ינארשאלעךלוהינאותכללונמעךעונאםויהוךאוב

יתאןעיו21׃תמאודסחךמעךיחאתאבשהובושךלוה

םוקמבםאיכךלמהינדאיחוהוהייחרמאיוךלמהתא

םשיכםייחלםאתומלםאךלמהינדאםשהיהירשא

יתארבעיורבעוךליתאלאדודרמאיו22׃ךדבעהיהי

םיכובץראהלכו23׃ותארשאףטהלכווישנאלכויתגה

ןורדקלחנברבעךלמהוםירבעםעהלכולודגלוק

םגהנהו24׃רבדמהתאךרדינפלעםירבעםעהלכו

םיהלאהתירבןוראתאםיאשנותאםיולהלכוקודצ

םעהלכםתדערתיבאלעיוםיהלאהןוראתאוקציו

ןוראתאבשהקודצלךלמהרמאיו25׃ריעהןמרובעל

ינארהוינבשהוהוהייניעבןחאצמאםאריעהםיהלאה

השעייננהךביתצפחאלרמאיהכםאו26׃והונתאוותא

ןהכהקודצלאךלמהרמאיו27׃ויניעבבוטרשאכיל

ןתנוהיוךנבץעמיחאוםולשבריעההבשהתאהאורה

המהמתמיכנאואר28׃םכתאםכינבינשרתיבאןב

29׃ילדיגהלםכמעמרבדאובדערבדמהתורבעב

ובשיוםלשוריםיהלאהןוראתארתיבאוקודצבשיו

ולשארוהכובוהלעםיתיזההלעמבהלעדודו30׃םש

ושארשיאופחותארשאםעהלכוףחיךלהאוהויופח

םירשקבלפתיחארמאלדיגהדודו31׃הכבוהלעולעו

׃הוהילפתיחאתצעתאאנלכסדודרמאיוםולשבאםע

םיהלאלםשהוחתשירשאשארהדעאבדודיהיו32

לעהמדאוותנתכעורקיכראהישוחותארקלהנהו

׃אשמלילעתיהויתאתרבעםאדודולרמאיו33׃ושאר

ךלמהינאךדבעםולשבאלתרמאובושתריעהםאו34

התרפהוךדבעינאוהתעוזאמינאוךיבאדבעהיהא

רתיבאוקודצםשךמעאולהו35׃לפתיחאתצעתאיל

דיגתךלמהתיבמעמשתרשארבדהלכהיהוםינהכה

םהינבינשםמעםשהנה36׃םינהכהרתיבאלוקודצל

ילאםדיבםתחלשורתיבאלןתנוהיוקודצלץעמיחא

ריעהדודהערישוחאביו37׃ועמשתרשארבדלכ

׃םלשוריאביםלשבאו

תשביפמרענאביצהנהושארהמטעמרבעדודו16

םחלםיתאמםהילעוםישבחםירמחדמצוותארקל

לאךלמהרמאיו2׃ןיילבנוץיקהאמוםיקומצהאמו

ךלמהתיבלםירומחהאביצרמאיוךלהלאהמאביצ

תותשלןייהוםירענהלוכאלץיקהוםחלהלובכרל

רמאיוךינדאןבהיאוךלמהרמאיו3׃רבדמבףעיה

ובישיםויהרמאיכםלשוריבבשויהנהךלמהלאאביצ

אבצלךלמהרמאיו4׃יבאתוכלממתאלארשיתיביל

יתיוחתשהאביצרמאיותשביפמלרשאלכךלהנה

דעדודךלמהאבו5׃ךלמהינדאךיניעבןחאצמא

ומשולואשתיבתחפשממאצוישיאםשמהנהוםירוחב

דודתאםינבאבלקסיו6׃ללקמואוציאציארגןביעמש

ונימימםירבגהלכוםעהלכודודךלמהידבעלכתאו

םימדהשיאאצאצוללקביעמשרמאהכו7׃ולאמשמו

לואשתיבימדלכהוהיךילעבישה8׃לעילבהשיאו

םולשבאדיבהכולמהתאהוהיןתיוותחתתכלמרשא
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ישיבארמאיו9׃התאםימדשיאיכךתערבךנהוךנב

תאהזהתמהבלכהללקיהמלךלמהלאהיורצןב

רמאיו10׃ושארתאהריסאואנהרבעאךלמהינדא

רמאהוהייכוללקייכהירצינבםכלוילהמךלמה

רמאיו11׃ןכהתישעעודמרמאיימודודתאללקול

יעממאצירשאינבהנהוידבעלכלאוישיבאלאדוד

יכללקיוולוחנהינימיהןבהתעיכףאוישפנתאשקבמ

הוהיבישהוינועבהוהיהאריילוא12׃הוהיולרמא

וישנאודודךליו13׃הזהםויהותללקתחתהבוטיל

ללקיוךולהותמעלרההעלצבךלהיעמשוךרדב

לכוךלמהאביו14׃רפעברפעוותמעלםינבאבלקסיו

םעהלכוםולשבאו15׃םששפניוםיפיעותארשאםעה

רשאכיהיו16׃ותאלפתיחאוםלשוריואבלארשישיא

לאישוחרמאיוםולשבאלאדודהעריכראהישוחאב

לאםולשבארמאיו17׃ךלמהיחיךלמהיחיםלשבא

18׃ךערתאתכלהאלהמלךערתאךדסחהזישוח

םעהוהוהירחברשאיכאלםלשבאלאישוחרמאיו

ימלתינשהו19׃בשאותאוהיהאאללארשישיאלכוהזה

ןכךיבאינפליתדבערשאכונבינפלאולהדבעאינא

םכלובהלפתיחאלאםולשבארמאיו20׃ךינפלהיהא

לאאובםלשבאלאלפתיחארמאיו21׃השענהמהצע

לארשילכעמשותיבהרומשלחינהרשאךיבאישגלפ

וטיו22׃ךתארשאלכידיוקזחוךיבאתאתשאבניכ

ויבאישגלפלאםולשבאאביוגגהלעלהאהםולשבאל

םימיבץעירשאלפתיחאתצעו23׃לארשילכיניעל

לפתיחאתצעלכןכםיהלאהרבדבלאשירשאכםהה

׃םלשבאלםגדודלםג

רשעםינשאנהרחבאםלשבאלאלפתיחארמאיו17

אובאו2׃הלילהדודירחאהפדראוהמוקאושיאףלא

םעהלכסנוותאיתדרחהוםידיהפרועגיאוהווילע

םעהלכהבישאו3׃ודבלךלמהתאיתיכהוותארשא

היהיםעהלכשקבמהתארשאשיאהלכהבושכךילא

ינקזלכיניעבוםלשבאיניעברבדהרשייו4׃םולש

יכראהישוחלםגאנארקםולשבארמאיו5׃לארשי

םולשבאלאישוחאביו6׃אוהםגויפבהמהעמשנו

לפתיחארבדהזהרבדכרמאלוילאםולשבארמאיו

ישוחרמאיו7׃רבדהתאןיאםאורבדתאהשענה

םעפבלפתיחאץעירשאהצעההבוטאלםולשבאלא

יכוישנאתאוךיבאתאתעדיהתאישוחרמאיו8׃תאזה

ךיבאוהדשבלוכשבדכהמהשפנירמוהמהםירבג

אבחנאוההתעהנה9׃םעהתאןיליאלוהמחלמשיא

םהבלפנכהיהותמוקמהדחאבואםיתחפהתחאב

ירחארשאםעבהפגמהתיהרמאועמשהעמשוהלחתב

סמההיראהבלכובלרשאליחןבםגאוהו10׃םלשבא

רשאליחינבוךיבארובגיכלארשילכעדייכסמי

ןדמלארשילכךילעףסאיףסאהיתצעייכ11׃ותא

םיכלהךינפוברלםיהלערשאלוחכעבשראבדעו

םשאצמנרשאתמוקמהתחאבוילאונאבו12׃ברקב

וברתונאלוהמדאהלעלטהלפירשאכוילעונחנו

ףסאיריעלאםאו13׃דחאםגותארשאםישנאהלכבו

ותאונבחסוםילבחאיההריעהלאלארשילכואישהו

רמאיו14׃רורצםגםשאצמנאלרשאדעלחנהדע

תצעמיכראהישוחתצעהבוטלארשישיאלכוםולשבא

הבוטהלפתיחאתצעתארפהלהוצהוהיולפתיחא

רמאיו15׃הערהתאםולשבאלאהוהיאיבהרובעבל

ץעיתאזכותאזכםינהכהרתיבאלאוקודצלאישוח

תאזכותאזכולארשיינקזתאוםלשבאתאלפתיחא

רמאלדודלודיגהוהרהמוחלשהתעו16׃ינאיתצעי

ןפרובעתרובעםגורבדמהתוברעבהלילהןלתלא

ץעמיחאוןתנוהיו17׃ותארשאםעהלכלוךלמלעלבי

וכליםהוםהלהדיגהוהחפשההכלהולגרןיעבםידמע

׃הריעהאובלתוארהלולכויאליכדודךלמלודיגהו

הרהמםהינשוכליוםלשבאלדגיורענםתאאריו18

׃םשודריוורצחבראבולוםירוחבבשיאתיבלאואביו

חטשתוראבהינפלעךסמהתאשרפתוהשאהחקתו19

םולשבאידבעואביו20׃רבדעדונאלותופרהוילע

רמאתוןתנוהיוץעמיחאהיאורמאיוהתיבההשאהלא

ובשיוואצמאלוושקביוםימהלכימורבעהשאהםהל

ודגיווכליוראבהמולעיוםתכלירחאיהיו21׃םלשורי

םימהתאהרהמורבעוומוקדודלאורמאיודודךלמל

םעהלכודודםקיו22׃לפתיחאםכילעץעיהככיכ

אלדחאדערקבהרואדעןדריהתאורבעיוותארשא

אליכהארלפתיחאו23׃ןדריהתארבעאלרשארדענ

לאותיבלאךליוםקיורומחהתאשבחיוותצעהתשענ

24׃ויבארבקברבקיותמיוקנחיוותיבלאוציווריע
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שיאלכואוהןדריהתארבעםלשבאוהמינחמאבדודו

לעבאויתחתםלשבאםשאשמעתאו25׃ומעלארשי

לאאברשאילארשיהארתיומשושיאןבאשמעואבצה

לארשיןחיו26׃באויםאהיורצתוחאשחנתבלגיבא

יבשוהמינחמדודאובכיהיו27׃דעלגהץראםלשבאו

רבדאלמלאימעןבריכמוןומעינבתברמשחנןב

רצויילכותופסובכשמ28׃םילגרמידעלגהילזרבו

שבדו29׃ילקוםישדעולופוילקוחמקוםירעשוםיטחו

ותארשאםעלודודלושיגהרקבתופשוןאצוהאמחו

׃רבדמבאמצוףיעובערםעהורמאיכלוכאל

ירשםהילעםשיוותארשאםעהתאדודדקפיו18

דיבתישלשהםעהתאדודחלשיו2׃תואמירשוםיפלא

תשלשהובאוייחאהיורצןבישיבאדיבתישלשהובאוי

ינאםגאצאאציםעהלאךלמהרמאיויתגהיתאדיב

ומישיאלסוננסנםאיכאצתאלםעהרמאיו3׃םכמע

התעיכבלונילאומישיאלוניצחותמיםאובלונילא

׃ריזעלריעמונלהיהתיכבוטהתעוםיפלאהרשעונמכ

דמעיוהשעאםכיניעבבטיירשאךלמהםהילארמאיו4

5׃םיפלאלותואמלואציםעהלכורעשהדילאךלמה

ילטאלרמאליתאתאוישיבאתאובאויתאךלמהוציו

לכתאךלמהתוצבועמשםעהלכוםולשבאלרענל

תארקלהדשהםעהאציו6׃םולשבארבדלעםירשה

םעםשופגניו7׃םירפארעיבהמחלמהיהתולארשי

םויבהלודגהפגמהםשיהתודודידבעינפללארשי

לעתוצפנהמחלמהםשיהתו8׃ףלאםירשעאוהה

הלכארשאמםעבלכאלרעיהבריוץראהלכינפ

דודידבעינפלםולשבאארקיו9׃אוההםויבברחה

הלאהךבושתחתדרפהאביודרפהלעבכרםולשבאו

ץראהןיבוםימשהןיבןתיוהלאבושארקזחיוהלודגה

באוילדגיודחאשיאאריו10׃רבעויתחתרשאדרפהו

רמאיו11׃הלאביולתםלשבאתאיתיארהנהרמאיו

םשותיכהאלעודמותיארהנהוולדיגמהשיאלבאוי

רמאיו12׃תחאהרגחוףסכהרשעךלתתלילעוהצרא

אלףסכףלאיפכלעלקשיכנאאלובאוילאשיאה

תאוךתאךלמההוצונינזאביכךלמהןבלאידיחלשא

וא13׃םולשבאברענבימורמשרמאליתאתאוישיבא

התאוךלמהןמדחכיאלרבדלכורקשושפנביתישע

חקיוךינפלהליחאןכאלבאוירמאיו14׃דגנמבציתת

יחונדועםולשבאבלבםעקתיוופכבםיטבשהשלש

וכיובאויילכיאשנםירענהרשעובסיו15׃הלאהבלב

םעהבשיורפשבבאויעקתיו16׃והתימיוםולשבאתא

תאוחקיו17׃םעהתאבאויךשחיכלארשיירחאףדרמ

וילעובציולודגהתחפהלארעיבותאוכילשיוםולשבא

18׃ולהאלשיאוסנלארשילכודאמלודגםינבאלג

ךלמהקמעברשאתבצמתאויחבולבציוחקלםלשבאו

לעתבצמלארקיוימשריכזהרובעבןבילןיארמאיכ

ץעמיחאו19׃הזהםויהדעםלשבאדיהלארקיוומש

וטפשיכךלמהתאהרשבאואנהצורארמאקודצןב

התאהרשבשיאאלבאויולרמאיו20׃ויביאדימהוהי

יכרשבתאלהזהםויהורחאםויבתרשבוהזהםויה

ךלמלדגהךלישוכלבאוירמאיו21׃תמךלמהןבלע

דועףסיו22׃ץריובאוילישוכוחתשיוהתיאררשא

םגאנהצראהמיהיובאוילארמאיוקודצןבץעמיחא

הכלוינבץרהתאהזהמלבאוירמאיוישוכהירחאינא

ץריוץורולרמאיוץוראהמיהיו23׃תאצמהרושבןיא

ןיבבשוידודו24׃ישוכהתארבעיורככהךרדץעמיחא

אשיוהמוחהלארעשהגגלאהפצהךליוםירעשהינש

דגיוהפצהארקיו25׃ודבלץרשיאהנהואריוויניעתא

ךולהךליוויפבהרושבודבלםאךלמהרמאיוךלמל

לאהפצהארקיוץררחאשיאהפצהאריו26׃ברקו

הזםגךלמהרמאיוודבלץרשיאהנהרמאיורעשה

ןושארהתצורמתאהארינאהפצהרמאיו27׃רשבמ

הזבוטשיאךלמהרמאיוקודצןבץעמיחאתצרמכ

לארמאיוץעמיחאארקיו28׃אוביהבוטהרושבלאו

ךורברמאיוהצראויפאלךלמלוחתשיוםולשךלמה

םדיתאואשנרשאםישנאהתארגסרשאךיהלאהוהי

םולשבאלרענלםולשךלמהרמאיו29׃ךלמהינדאב

דבעתאחלשללודגהןומההיתיארץעמיחארמאיו

ךלמהרמאיו30׃המיתעדיאלוךדבעתאובאויךלמה

רמאיואבישוכההנהו31׃דמעיובסיוהכבציתהבס

לכדימםויההוהיךטפשיכךלמהינדארשבתיישוכה

רענלםולשהישוכהלאךלמהרמאיו32׃ךילעםימקה

ךלמהינדאיביארענכויהיישוכהרמאיוםולשבאל

לעלעיוךלמהזגריו33׃הערלךילעומקרשאלכו
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ינבינבםולשבאינבותכלברמאהכוךביורעשהתילע

׃ינבינבםולשבאךיתחתינאיתומןתיימםולשבא

׃םלשבאלעלבאתיוהכבךלמההנהבאוילדגיו19

עמשיכםעהלכללבאלאוההםויבהעשתהיהתו2

בנגתיו3׃ונבלעךלמהבצענרמאלאוההםויבםעה

םימלכנהםעהבנגתירשאכריעהאובלאוההםויבםעה

ךלמהקעזיווינפתאטאלךלמהו4׃המחלמבםסונב

באויאביו5׃ינבינבםולשבאםולשבאינבלודגלוק

ךידבעלכינפתאםויהתשבהרמאיותיבהךלמהלא

שפנוךיתנבוךינבשפנתאוםויהךשפנתאםיטלממה

תאאנשלוךיאנשתאהבהאל6׃ךישגלפשפנוךישנ

יכםידבעוםירשךלןיאיכםויהתדגהיכךיבהא

זאיכםיתמםויהונלכויחםולשבאאליכםויהיתעדי

יכךידבעבללערבדואצםוקהתעו7׃ךיניעברשי

הלילהךתאשיאןיליםאאצויךניאיכיתעבשנהוהיב

ךירענמךילעהאברשאהערהלכמתאזךלהערו

ודיגהםעהלכלורעשבבשיוךלמהםקיו8׃התעדע

ךלמהינפלםעהלכאביורעשבבשויךלמההנהרמאל

יטבשלכבןודנםעהלכיהיו9׃וילהאלשיאסנלארשיו

ונטלמאוהווניביאףכמונליצהךלמהרמאללארשי

10׃םולשבאלעמץראהןמחרבהתעוםיתשלפףכמ

המלהתעוהמחלמבתמונילעונחשמרשאםולשבאו

חלשדודךלמהו11׃ךלמהתאבישהלםישרחמםתא

ינקזלאורבדרמאלםינהכהרתיבאלאוקודצלא

לאךלמהתאבישהלםינרחאויהתהמלרמאלהדוהי

יחא12׃ותיבלאךלמהלאאבלארשילכרבדוותיב

תאבישהלםינרחאויהתהמלוםתאירשבוימצעםתא

הכהתאירשבוימצעאולהורמתאשמעלו13׃ךלמה

ינפלהיהתאבצרשאלםאףיסויהכוםיהלאילהשעי

הדוהישיאלכבבלתאטיו14׃באויתחתםימיהלכ

׃ךידבעלכוהתאבושךלמהלאוחלשיודחאשיאכ

הלגלגהאבהדוהיוןדריהדעאביוךלמהבשיו15

׃ןדריהתאךלמהתאריבעהלךלמהתארקלתכלל

דריוםירוחבמרשאינימיהןבארגןביעמשרהמיו16

ומעשיאףלאו17׃דודךלמהתארקלהדוהישיאםע

םירשעווינברשעתשמחולואשתיברענאביצוןמינבמ

הרבעההרבעו18׃ךלמהינפלןדריהוחלצוותאוידבע

ןביעמשווניעבבוטהתושעלוךלמהתיבתאריבעל

ךלמהלארמאיו19׃ןדריבורבעבךלמהינפללפנארג

ךדבעהועהרשאתארכזתלאוןועינדאילבשחילא

לאךלמהםושלםלשורימךלמהינדאאצירשאםויב

םויהיתאבהנהויתאטחינאיכךדבעעדייכ20׃ובל

21׃ךלמהינדאתארקלתדרלףסויתיבלכלןושאר

יעמשתמויאלתאזתחתהרמאיוהיורצןבישיבאןעיו

ינבםכלוילהמדודרמאיו22׃הוהיחישמתאללקיכ

לארשיבשיאתמויםויהןטשלםויהילויהתיכהיורצ

רמאיו23׃לארשילעךלמינאםויהיכיתעדיאולהיכ

תשבפמו24׃ךלמהולעבשיותומתאליעמשלאךלמה

השעאלווילגרהשעאלוךלמהתארקלדרילואשןב

דעךלמהתכלםויהןמלסבכאלוידגבתאוומפש

תארקלםלשוריאביכיהיו25׃םולשבאברשאםויה

26׃תשביפמימעתכלהאלהמלךלמהולרמאיוךלמה

ילהשבחאךדבערמאיכינמרידבעךלמהינדארמאיו

׃ךדבעחספיכךלמהתאךלאוהילעבכראורומחה

ךאלמכךלמהינדאוךלמהינדאלאךדבעבלגריו27

יבאתיבלכהיהאליכ28׃ךיניעבבוטההשעוםיהלאה

ילכאבךדבעתאתשתוךלמהינדאלתומישנאםאיכ

29׃ךלמהלאדועקעזלוהקדצדועילשיהמוךנחלש

התאיתרמאךירבדדוערבדתהמלךלמהולרמאיו

ךלמהלאתשביפמרמאיו30׃הדשהתאוקלחתאביצו

לאםולשבךלמהינדאאברשאירחאחקילכהתאםג

ךלמהתארבעיוםילגרמדריידעלגהילזרבו31׃ותיב

םינמשןבדאמןקזילזרבו32׃ןדריבתאוחלשלןדריה

שיאיכםינחמבותבישבךלמהתאלכלכאוהוהנש

רבעהתאילזרבלאךלמהרמאיו33׃דאמאוהלודג

לאילזרברמאיו34׃םלשוריבידמעךתאיתלכלכויתא

35׃םלשוריךלמהתאהלעאיכייחינשימיהמכךלמה

םעטיםאערלבוטןיבעדאהםויהיכנאהנשםינמשןב

דועעמשאםאהתשארשאתאולכארשאתאךדבע

לאאשמלדועךדבעהיהיהמלותורשוםירשלוקב

ךלמהתאןדריהתאךדבערבעיטעמכ36׃ךלמהינדא

ךדבעאנבשי37׃תאזההלומגהךלמהינלמגיהמלו

רבעיםהמכךדבעהנהוימאויבארבקםעיריעבתמאו

רמאיו38׃ךיניעבבוטרשאתאולהשעוךלמהינדאםע

ךיניעבבוטהתאולהשעאינאוםהמכרבעייתאךלמה
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תאםעהלכרבעיו39׃ךלהשעאילערחבתרשאלכו

בשיווהכרביוילזרבלךלמהקשיורבעךלמהוןדריה

לכוומערבעןהמכוהלגלגהךלמהרבעיו40׃ומקמל

41׃לארשיםעיצחםגוךלמהתאוריבעיוהדוהיםע

ךלמהלאורמאיוךלמהלאםיאבלארשישיאלכהנהו

תאוךלמהתאורבעיוהדוהישיאוניחאךובנגעודמ

שיאלכןעיו42׃ומעדודישנאלכוןדריהתאותיב

הזהמלוילאךלמהבורקיכלארשישיאלעהדוהי

םאךלמהןמונלכאלוכאההזהרבדהלעךלהרח

רמאיוהדוהישיאתאלארשישיאןעיו43׃ונלאשנתאשנ

ינתלקהעודמוךממינאדודבםגוךלמבילתודירשע

רבדשקיויכלמתאבישהלילןושארירבדהיהאלו

׃לארשישיארבדמהדוהישיא

שיאירכבןבעבשומשולעילבשיאארקנםשו20

הלחנאלודודבקלחונלןיארמאיורפשבעקתיוינימי

לארשישיאלכלעיו2׃לארשיוילהאלשיאישיןבבונל

וקבדהדוהישיאוירכבןבעבשירחאדודירחאמ

ותיבלאדודאביו3׃םלשורידעוןדריהןמםכלמב

חינהרשאםישגלפםישנרשעתאךלמהחקיוםלשורי

אלםהילאוםלכלכיותרמשמתיבםנתיותיבהרמשל

רמאיו4׃תויחתונמלאןתמםוידעתוררצהנייהתואב

םימיתשלשהדוהישיאתאילקעזהאשמעלאךלמה

רחייוהדוהיתאקיעזהלאשמעךליו5׃דמעהפהתאו

התעישיבאלאדודרמאיו6׃ודעירשאדעומהןמ

ידבעתאחקהתאםולשבאןמירכבןבעבשונלערי

ליצהותורצבםירעולאצמןפוירחאףדרוךינדא

לכויתלפהויתרכהובאויישנאוירחאואציו7׃ונניע

8׃ירכבןבעבשירחאףדרלםלשורימואציוםירבגה

םהינפלאבאשמעוןועבגברשאהלודגהןבאהםעםה

וינתמלעתדמצמברחרוגחולעוושבלודמרוגחבאויו

םולשהאשמעלבאוירמאיו9׃לפתואציאוהוהרעתב

10׃ולקשנלאשמעןקזבבאויןימידיזחתויחאהתא

לאהבוהכיובאוידיברשאברחברמשנאלאשמעו

ישיבאובאויותמיוולהנשאלוהצראויעמךפשיושמחה

ירענמוילעדמעשיאו11׃ירכבןבעבשירחאףדרויחא

ירחאדודלרשאימובאויבץפחרשאימרמאיובאוי

שיאהאריוהלסמהךותבםדבללגתמאשמעו12׃באוי

הדשההלסמהןמאשמעתאבסיוםעהלכדמעיכ

13׃דמעווילעאבהלכהאררשאכדגבוילעךלשיו

ףדרלבאויירחאשיאלכרבעהלסמהןמהגהרשאכ

הלבאלארשייטבשלכברבעיו14׃ירכבןבעבשירחא

15׃וירחאףאואביווהלקיוםירבהלכוהכעמתיבו

הללסוכפשיוהכעמהתיבהלבאבוילעורציוואביו

םתיחשמבאויתארשאםעהלכולחבדמעתוריעהלא

ועמשריעהןמהמכחהשאארקתו16׃המוחהליפהל

17׃ךילאהרבדאוהנהדעברקבאוילאאנורמאועמש

רמאתוינארמאיובאויהתאההשאהרמאתוהילאברקיו

רמאלרמאתו18׃יכנאעמשרמאיוךתמאירבדעמשול

ןכולבאבולאשילאשרמאלהנשארבורבדירבד

תימהלשקבמהתאלארשיינומאימלשיכנא19׃ומתה

באויןעיו20׃הוהיתלחנעלבתהמללארשיבםאוריע

21׃תיחשאםאועלבאםאילהלילחהלילחרמאיו

ומשירכבןבעבשםירפארהמשיאיכרבדהןכאל

ריעהלעמהכלאוודבלותאונתדודבךלמבודיאשנ

דעבךילאךלשמושארהנהבאוילאהשאהרמאתו

ותרכיוהתמכחבםעהלכלאהשאהאובתו22׃המוחה

רפושבעקתיובאוילאוכלשיוירכבןבעבששארתא

לאםלשוריבשבאויווילהאלשיאריעהלעמוצפיו

עדיוהיןבהינבולארשיאבצהלכלאבאויו23׃ךלמה

ןבטפשוהיוסמהלעםרדאו24׃יתלפהלעוירכהלע

׃םינהכרתיבאוקודצורפסאישו25׃ריכזמהדוליחא

׃דודלןהכהיהיראיהאריעםגו26

הנשירחאהנשםינששלשדודימיבבעריהיו21

תיבלאולואשלאהוהירמאיוהוהיינפתאדודשקביו

ךלמהארקיו2׃םינעבגהתאתימהרשאלעםימדה

המהלארשיינבמאלםינעבגהוםהילארמאיוםינעבגל

שקביוםהלועבשנלארשיינבוירמאהרתימםאיכ

רמאיו3׃הדוהיולארשיינבלותאנקבםתכהללואש

תאוכרבורפכאהמבוםכלהשעאהמםינעבגהלאדוד

םעבהזוףסכילןיאםינעבגהולורמאיו4׃הוהיתלחנ

המרמאיולארשיבתימהלשיאונלןיאוותיבםעולואש

רשאשיאהךלמהלאורמאיו5׃םכלהשעאםירמאםתא

׃לארשילבגלכבבציתהמונדמשנונלהמדרשאוונלכ

תעבגבהוהילםונעקוהווינבמםישנאהעבשונלןתני6
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ךלמהלמחיו7׃ןתאינאךלמהרמאיוהוהיריחבלואש

רשאהוהיתעבשלעלואשןבןתנוהיןבתשביפמלע

תאךלמהחקיו8׃לואשןבןתנוהיןיבודודןיבםתניב

ינמראתאלואשלהדלירשאהיאתבהפצרינבינש

הדלירשאלואשתבלכימינבתשמחתאותשבפמתאו

םינעבגהדיבםנתיו9׃יתלחמהילזרבןבלאירדעל

ותמהםהודחיםיתעבשולפיוהוהיינפלרהבםעיקיו

חקתו10׃םירעשריצקתלחתםינשארבריצקימיב

תלחתמרוצהלאהלוהטתוקשהתאהיאתבהפצר

ףועהנתנאלוםימשהןמםהילעםימךתנדעריצק

11׃הלילהדשהתיחתאוםמויםהילעחונלםימשה

׃לואששגלפהיאתבהפצרהתשערשאתאדודלדגיו

ןתנוהיתומצעתאולואשתומצעתאחקיודודךליו12

תיבבחרמםתאובנגרשאדעלגשיביילעבתאמונב

תאםיתשלפתוכהםויבםיתשלפהםשםולתרשאןש

תומצעתאולואשתומצעתאםשמלעיו13׃עבלגבלואש

תאורבקיו14׃םיעקומהתומצעתאופסאיוונבןתנוהי

שיקרבקבעלצבןמינבץראבונבןתנוהיולואשתומצע

ץראלםיהלארתעיוךלמההוצרשאלכושעיוויבא

לארשיתאםיתשלפלהמחלמדועיהתו15׃ןכירחא

16׃דודףעיוםיתשלפתאומחליוומעוידבעודודדריו

תואמשלשוניקלקשמוהפרהידיליברשאבנבובשיו

׃דודתאתוכהלרמאיוהשדחרוגחאוהותשחנלקשמ

זאוהתימיויתשלפהתאךיוהיורצןבישיבאולרזעיו17

המחלמלונתאדועאצתאלרמאלולדודישנאועבשנ

דועיהתוןכירחאיהיו18׃לארשירנתאהבכתאלו

תאיתשחהיכבסהכהזאםיתשלפםעבוגבהמחלמה

םעבוגבהמחלמהדועיהתו19׃הפרהידליברשאףס

תילגתאימחלהתיבםיגראירעיןבןנחלאךיוםיתשלפ

המחלמדועיהתו20׃םיגרארונמכותינחץעויתגה

ששוילגרתועבצאווידיתעבצאוןידמשיאיהיותגב

21׃הפרהלדליאוהםגורפסמעבראוםירשעששו

תא22׃דודיחאיעמשןבןתנוהיוהכיולארשיתאףרחיו

דיבודודדיבולפיותגבהפרהלודליהלאתעברא

׃וידבע

םויבתאזההרישהירבדתאהוהילדודרבדיו22

רמאיו2׃לואשףכמוויביאלכףכמותאהוהיליצה

ובהסחאירוציהלא3׃יליטלפמויתדצמויעלסהוהי

4׃ינעשתסמחמיעשמיסונמויבגשמיעשיןרקוינגמ

תומירבשמינפפאיכ5׃עשואיביאמוהוהיארקאללהמ

ישקמינמדקינבסלואשילבח6׃ינתעבילעילבילחנ

Sheol)׃תומ h7585)7ארקאיהלאלאוהוהיארקאילרצב

שערתושעגתו8׃וינזאביתעושוילוקולכיהמעמשיו

9׃ולהרחיכושעגתיווזגריםימשהתודסומץראה

10׃ונממורעבםילחגלכאתויפמשאוופאבןשעהלע

בורכלעבכריו11׃וילגרתחתלפרעודריוםימשטיו

תוכסויתביבסךשחתשיו12׃חוריפנכלעאריוףעיו

14׃שאילחגורעבודגנהגנמ13׃םיקחשיבעםימתרשח

םיצחחלשיו15׃ולוקןתיןוילעוהוהיםימשןמםערי

לבתתודסמולגיםייקפאואריו16׃םמהיוקרבםציפיו

ינחקיםורממחלשי17׃ופאחורתמשנמהוהיתרעגב

וצמאיכיאנשמזעיביאמינליצי18׃םיברםיממינשמי

אציו20׃ילןעשמהוהייהיוידיאםויבינמדקי19׃ינממ

יתקדצכהוהיינלמגי21׃יבץפחיכינצלחייתאבחרמל

יתעשראלוהוהייכרדיתרמשיכ22׃ילבישיידירבכ

׃הנממרוסאאלויתקחוידגנלוטפשמלכיכ23׃יהלאמ

ילהוהיבשיו25׃ינועמהרמתשאוולםימתהיהאו24

רובגםעדסחתתדיסחםע26׃ויניעדגנלירבכיתקדצכ

תאו28׃לפתתשקעםעורבתתרבנםע27׃םמתתםימת

ירינהתאיכ29׃ליפשתםימרלעךיניעועישותינעםע

יהלאבדודגץוראהכביכ30׃יכשחהיגיהוהיוהוהי

ןגמהפורצהוהיתרמאוכרדםימתלאה31׃רושגלדא

ימוהוהיידעלבמלאימיכ32׃ובםיסחהלכלאוה

םימתרתיוליחיזועמלאה33׃וניהלאידעלבמרוצ

35׃ינדמעייתומבלעותוליאכוילגרהושמ34׃וכרד

ןתתו36׃יתערזהשוחנתשקתחנוהמחלמלידידמלמ

אלוינתחתידעצביחרת37׃ינברתךתנעוךעשיןגמיל

דעבושאאלוםדימשאויביאהפדרא38׃ילסרקודעמ

׃ילגרתחתולפיוןומוקיאלוםצחמאוםלכאו39׃םתולכ

יביאו41׃ינתחתימקעירכתהמחלמלליחינרזתו40

לאעישמןיאוועשי42׃םתימצאויאנשמףרעילהתת

תוצוחטיטכץרארפעכםקחשאו43׃םנעאלוהוהי

שארלינרמשתימעיבירמינטלפתו44׃םעקראםקדא

עומשלילושחכתירכנינב45׃ינדבעייתעדיאלםעםיוג

יח47׃םתורגסממורגחיוולבירכנינב46׃ילועמשיןזא
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ןתנהלאה48׃יעשירוציהלאםריוירוצךורבוהוהי

ימקמויביאמיאיצומו49׃ינתחתםימעדירומוילתמקנ

הוהיךדואןכלע50׃ינליצתםיסמחשיאמינממורת

דסחהשעווכלמתועושילידגמ51׃רמזאךמשלוםיוגב

׃םלועדעוערזלודודלוחישמל

םאנוישיןבדודםאנםינרחאהדודירבדהלאו23

׃לארשיתורמזםיענובקעייהלאחישמלעםקהרבגה

יהלארמא3׃ינושללעותלמויברבדהוהיחור2

לשומקידצםדאבלשומלארשירוצרבדיללארשי

תובעאלרקבשמשחרזירקברואכו4׃םיהלאתארי

יכלאםעיתיבןכאליכ5׃ץראמאשדרטממהגנמ

לכויעשילכיכהרמשולכבהכורעילםשםלועתירב

אליכםהלכדנמץוקכלעילבו6׃חימציאליכץפח

שאבותינחץעולזרבאלמיםהבעגישיאו7׃וחקידיב

דודלרשאםירבגהתומשהלא8׃תבשבופרשיףורש

לעונצעהונידעאוהישלשהשארינמכחתתבשבבשי

ידדןברזעלאורחאו9׃דחאםעפבללחתואמהנמש

םיתשלפבםפרחבדודםעםירבגהשלשביחחאןב

ךיוםקאוה10׃לארשישיאולעיוהמחלמלםשופסאנ

שעיוברחהלאודיקבדתוודיהעגייכדעםיתשלפב

ךאוירחאובשיםעהואוההםויבהלודגהעושתהוהי

םיתשלפופסאיויררהאגאןבאמשוירחאו11׃טשפל

סנםעהוםישדעהאלמהדשהתקלחםשיהתוהיחל

תאךיוהליציוהקלחהךותבבציתיו12׃םיתשלפינפמ

םישלשודריו13׃הלודגהעושתהוהישעיוםיתשלפ

םלדעתרעמלאדודלאריצקלאואביושארםישלשהמ

הדוצמבזאדודו14׃םיאפרקמעבהנחםיתשלפתיחו

רמאיודודהואתיו15׃םחלתיבזאםיתשלפבצמו

ועקביו16׃רעשברשאםחלתיבראבמםימינקשיימ

ראבמםימובאשיוםיתשלפהנחמבםירבגהתשלש

הבאאלודודלאואביוואשיורעשברשאםחלתיב

הוהיילהלילחרמאיו17׃הוהילםתאךסיוםתותשל

הבאאלוםתושפנבםיכלההםישנאהםדהתאזיתשעמ

באוייחאישיבאו18׃םירבגהתשלשושעהלאםתותשל

לעותינחתאררועאוהוישלשהשאראוההיורצןב

יכההשלשהןמ19׃השלשבםשולוללחתואמשלש

ןבוהינבו20׃אבאלהשלשהדעורשלםהליהיודבכנ

ינשתאהכהאוהלאצבקמםילעפבריחשיאןבעדיוהי

ראבהךותבהיראהתאהכהודריאוהובאומלארא

הארמרשאירצמשיאתאהכהאוהו21׃גלשהםויב

תינחהתאלזגיוטבשבוילאדריותינחירצמהדיבו

ןבוהינבהשעהלא22׃ותינחבוהגרהיוירצמהדימ

דבכנםישלשהןמ23׃םירבגההשלשבםשולועדיוהי

השע24׃ותעמשמלאדודוהמשיואבאלהשלשהלאו

המש25׃םחלתיבודדןבןנחלאםישלשבבאוייחאלא

שקעןבאריעיטלפהץלח26׃ידרחהאקילאידרחה

ןומלצ28׃יתשחהינבמיתתנעהרזעיבא27׃יעוקתה

ןביתאיתפטנההנעבןבבלח29׃יתפטנהירהמיחחאה

ילחנמידהינתערפוהינב30׃ןמינבינבתעבגמיביר

אבחילא32׃ימחרבהתומזעיתברעהןובלעיבא31׃שעג

ןבםאיחאיררהההמש33׃ןתנוהיןשיינבינבלעשה

םעילאיתכעמהןביבסחאןבטלפילא34׃ירראהררש

׃יבראהירעפילמרכהורצח35׃ינלגהלפתיחאןב

ירחנינמעהקלצ37׃ידגהינבהבצמןתנןבלאגי36

ברגירתיהאריע38׃הירצןבבאויילכיאשניתראבה

׃העבשוםישלשלכיתחההירוא39׃ירתיה

םהבדודתאתסיולארשיבתורחלהוהיףאףסיו24

ךלמהרמאיו2׃הדוהיתאולארשיתאהנמךלרמאל

לארשייטבשלכבאנטושותארשאליחהרשבאוילא

רפסמתאיתעדיוםעהתאודקפועבשראבדעוןדמ

לאךיהלאהוהיףסויוךלמהלאבאוירמאיו3׃םעה

תוארךלמהינדאיניעוםימעפהאמםהכוםהכםעה

ךלמהרבדקזחיו4׃הזהרבדבץפחהמלךלמהינדאו

ינפלליחהירשובאויאציוליחהירשלעובאוילא

ןדריהתאורבעיו5׃לארשיתאםעהתאדקפלךלמה

לאודגהלחנהךותברשאריעהןימירעורעבונחיו

ואביוישדחםיתחתץראלאוהדעלגהואביו6׃רזעי

ירעלכורצרצבמואביו7׃ןודיצלאביבסוןעיהנד

וטשיו8׃עבשראבהדוהיבגנלאואציוינענכהויוחה

םויםירשעוםישדחהעשתהצקמואביוץראהלכב

ךלמהלאםעהדקפמרפסמתאבאויןתיו9׃םלשורי

שיאוברחףלשליחשיאףלאתואמהנמשלארשייהתו

ירחאותאדודבלךיו10׃שיאףלאתואמשמחהדוהי

רשאדאמיתאטחהוהילאדודרמאיוםעהתארפסןכ
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יתלכסניכךדבעןועתאאנרבעההוהיהתעויתישע

איבנהדגלאהיההוהירבדורקבבדודםקיו11׃דאמ

הוהירמאהכדודלאתרבדוךולה12׃רמאלדודהזח

׃ךלהשעאוםהמתחאךלרחבךילעלטוניכנאשלש

עבשךלאובתהולרמאיוולדגיודודלאדגאביו13

ךירצינפלךסנםישדחהשלשםאךצראבבערםינש

התעךצראברבדםימיתשלשתויהםאוךפדראוהו

רצדגלאדודרמאיו14׃רבדיחלשבישאהמהארועד

םדאדיבוומחרםיבריכהוהידיבאנהלפנדאמיל

תעדעורקבהמלארשיברבדהוהיןתיו15׃הלפאלא

ףלאםיעבשעבשראבדעוןדמםעהןמתמיודעומ

הוהיםחניוהתחשלםלשוריךאלמהודיחלשיו16׃שיא

ףרההתעברםעבתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלא

רמאיו17׃יסביההנרואהןרגםעהיההוהיךאלמוךדי

רמאיוםעבהכמהךאלמהתאותארבהוהילאדוד

יהתושעהמןאצההלאויתיועהיכנאויתאטחיכנאהנה

אוההםויבדודלאדגאביו18׃יבאתיבבויבךדיאנ

19׃יסביההינראןרגבחבזמהוהילםקההלעולרמאיו

הנוראףקשיו20׃הוהיהוצרשאכדגרבדכדודלעיו

הנוראאציווילעםירבעוידבעתאוךלמהתאאריו

אבעודמהנורארמאיו21׃הצראויפאךלמלוחתשיו

ןרגהתאךמעמתונקלדודרמאיוודבעלאךלמהינדא

רמאיו22׃םעהלעמהפגמהרצעתוהוהילחבזמתונבל

הארוניעבבוטהךלמהינדאלעיוחקידודלאהנורא

לכה23׃םיצעלרקבהילכוםיגרמהוהלעלרקבה

הוהיךלמהלאהנורארמאיוךלמלךלמההנוראןתנ

ונקיכאלהנוראלאךלמהרמאיו24׃ךצריךיהלא

םנחתולעיהלאהוהילהלעאאלוריחמבךתואמהנקא

25׃םישמחםילקשףסכברקבהתאוןרגהתאדודןקיו

רתעיוםימלשותולעלעיוהוהילחבזמדודםשןביו

׃לארשילעמהפגמהרצעתוץראלהוהי



202אםיכלמ

אםיכלמ
םחיאלוםידגבבוהסכיוםימיבאבןקזדודךלמהו1

הלותבהרענךלמהינדאלושקביוידבעולורמאיו2׃ול

םחוךקיחבהבכשותנכסוליהתוךלמהינפלהדמעו

לארשילובגלכבהפיהרענושקביו3׃ךלמהינדאל

הרענהו4׃ךלמלהתאואביותימנושהגשיבאתאואצמיו

אלךלמהווהתרשתותנכסךלמליהתודאמדעהפי

שעיוךלמאינארמאלאשנתמתיגחןבהינדאו5׃העדי

ובצעאלו6׃וינפלםיצרשיאםישמחוםישרפובכרול

ראתבוטאוהםגותישעהככעודמרמאלוימימויבא

םעוירבדויהיו7׃םולשבאירחאהדליותאודאמ

׃הינדאירחאורזעיוןהכהרתיבאםעוהיורצןבבאוי

יעמשואיבנהןתנועדיוהיןבוהינבוןהכהקודצו8

חבזיו9׃והינדאםעויהאלדודלרשאםירובגהויערו

ןיעלצארשאתלחזהןבאםעאירמורקבוןאצוהינדא

הדוהיישנאלכלוךלמהינבויחאלכתאארקיולגר

םירובגהתאווהינבואיבנהןתנתאו10׃ךלמהידבע

עבשתבלאןתנרמאיו11׃ארקאלויחאהמלשתאו

תיגחןבוהינדאךלמיכתעמשאולהרמאלהמלשםא

הצעאנךצעיאיכלהתעו12׃עדיאלדודונינדאו

לאיאבויכל13׃המלשךנבשפנתאוךשפנתאיטלמו

תעבשנךלמהינדאהתאאלהוילאתרמאודודךלמה

בשיאוהוירחאךלמיךנבהמלשיכרמאלךתמאל

תרבדמךדועהנה14׃והינדאךלמעודמויאסכלע

׃ךירבדתאיתאלמוךירחאאובאינאוךלמהםעםש

דאמןקזךלמהוהרדחהךלמהלאעבשתבאבתו15

עבשתבדקתו16׃ךלמהתאתרשמתימנושהגשיבאו

ינדאולרמאתו17׃ךלהמךלמהרמאיוךלמלוחתשתו

ךלמיךנבהמלשיכךתמאלךיהלאהוהיבתעבשנהתא

ךלמהינדאהנההתעו18׃יאסכלעבשיאוהוירחא

ןאצואירמורושחבזיו19׃תעדיאלךלמהינדאהתעו

רשבאילוןהכהרתיבאלוךלמהינבלכלארקיוברל

ךלמהינדאהתאו20׃ארקאלךדבעהמלשלואבצה

ינדאאסכלעבשיימםהלדיגהלךילעלארשילכיניע

ויתבאםעךלמהינדאבכשכהיהו21׃וירחאךלמה

תרבדמהנדועהנהו22׃םיאטחהמלשינבוינאיתייהו

הנהרמאלךלמלודיגיו23׃אבאיבנהןתנוךלמהםע

ויפאלעךלמלוחתשיוךלמהינפלאביואיבנהןתנ

והינדאתרמאהתאךלמהינדאןתנרמאיו24׃הצרא

חבזיוםויהדרייכ25׃יאסכלעבשיאוהוירחאךלמי

ירשלוךלמהינבלכלארקיוברלןאצואירמורוש

ורמאיווינפלםיתשוםילכאםנהוןהכהרתיבאלואבצה

ןהכהקדצלוךדבעינאילו26׃והינדאךלמהיחי

תאמםא27׃ארקאלךדבעהמלשלועדיוהיןבוהינבלו

ימךידבעתאתעדוהאלוהזהרבדההיהנךלמהינדא

דודךלמהןעיו28׃וירחאךלמהינדאאסכלעבשי

דמעתוךלמהינפלאבתועבשתבלילוארקרמאיו

הדפרשאהוהייחרמאיוךלמהעבשיו29׃ךלמהינפל

הוהיבךליתעבשנרשאכיכ30׃הרצלכמישפנתא

בשיאוהוירחאךלמיךנבהמלשיכרמאללארשייהלא

עבשתבדקתו31׃הזהםויההשעאןכיכיתחתיאסכלע

דודךלמהינדאיחירמאתוךלמלוחתשתוץראםיפא

ןתנלוןהכהקודצלילוארקדודךלמהרמאיו32׃םלעל

רמאיו33׃ךלמהינפלואביועדיוהיןבוהינבלואיבנה

םתבכרהוםכינדאידבעתאםכמעוחקםהלךלמה

לאותאםתדרוהוילרשאהדרפהלעינבהמלשתא

ךלמלאיבנהןתנוןהכהקודצםשותאחשמו34׃ןוחג

׃המלשךלמהיחיםתרמאורפושבםתעקתולארשילע

יתחתךלמיאוהויאסכלעבשיואבווירחאםתילעו35

ןעיו36׃הדוהילעולארשילעדיגנתויהליתיוצותאו

הוהירמאיןכןמארמאיוךלמהתאעדיוהיןבוהינב

ךלמהינדאםעהוהיהיהרשאכ37׃ךלמהינדאיהלא

ךלמהינדאאסכמואסכתאלדגיוהמלשםעיהיןכ

עדיוהיןבוהינבואיבנהןתנוןהכהקודצדריו38׃דוד

ךלמהתדרפלעהמלשתאובכריויתלפהויתרכהו

ןרקתאןהכהקודצחקיו39׃ןוחגלעותאוכליודוד

ורמאיורפושבועקתיוהמלשתאחשמיולהאהןמןמשה

וירחאםעהלכולעיו40׃המלשךלמהיחיםעהלכ

עקבתוהלודגהחמשםיחמשוםיללחבםיללחמםעהו

ותארשאםיארקהלכווהינדאעמשיו41׃םלוקבץראה

עודמרמאיורפושהלוקתאבאויעמשיולכאלולכםהו

רתיבאןבןתנויהנהורבדמונדוע42׃המוההירקהלוק

בוטוהתאליחשיאיכאבוהינדארמאיואבןהכה

ךלמהונינדאלבאוהינדאלרמאיוןתנויןעיו43׃רשבת

קודצתאךלמהותאחלשיו44׃המלשתאךילמהדוד
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יתלפהויתרכהועדיוהיןבוהינבואיבנהןתנתאוןהכה

קודצותאוחשמיו45׃ךלמהתדרפלעותאובכריו

םהתוםיחמשםשמולעיוןוחגבךלמלאיבנהןתנוןהכה

לעהמלשבשיםגו46׃םתעמשרשאלוקהאוההירקה

ונינדאתאךרבלךלמהידבעואבםגו47׃הכולמהאסכ

ךמשמהמלשםשתאךיהלאבטיירמאלדודךלמה

48׃בכשמהלעךלמהוחתשיוךאסכמואסכתאלדגיו

ןתנרשאלארשייהלאהוהיךורבךלמהרמאהככםגו

לכומקיוודרחיו49׃תואריניעויאסכלעבשיםויה

והינדאו50׃וכרדלשיאוכליווהינדאלרשאםיארקה

51׃חבזמהתונרקבקזחיוךליוםקיוהמלשינפמארי

המלשךלמהתאאריוהינדאהנהרמאלהמלשלדגיו

ךלמהםויכילעבשירמאלחבזמהתונרקבזחאהנהו

םאהמלשרמאיו52׃ברחבודבעתאתימיםאהמלש

אצמתהערםאוהצראותרעשמלפיאלליחןבלהיהי

חבזמהלעמוהדריוהמלשךלמהחלשיו53׃תמווב

׃ךתיבלךלהמלשולרמאיוהמלשךלמלוחתשיואביו

׃רמאלונבהמלשתאוציותומלדודימיוברקיו2

3׃שיאלתייהותקזחוץראהלכךרדבךלהיכנא2

רמשלויכרדבתכללךיהלאהוהיתרמשמתאתרמשו

השמתרותבבותככויתודעוויטפשמוויתוצמויתקח

׃םשהנפתרשאלכתאוהשעתרשאלכתאליכשתןעמל

םארמאלילערבדרשאורבדתאהוהיםיקיןעמל4

םבבללכבתמאבינפלתכללםכרדתאךינבורמשי

׃לארשיאסכלעמשיאךלתרכיאלרמאלםשפנלכבו

רשאהיורצןבבאויילהשערשאתאתעדיהתאםגו5

ןבאשמעלורנןברנבאללארשיתואבצירשינשלהשע

המחלמימדןתיוםלשבהמחלמימדםשיוםגרהיורתי

תישעו6׃וילגרברשאולענבווינתמברשאותרגחב

Sheol)׃לאשםלשבותבישדרותאלוךתמכחכ h7585)7

יכךנחלשילכאבויהודסחהשעתידעלגהילזרבינבלו

ךמעהנהו8׃ךיחאםולשבאינפמיחרבבילאוברקןכ

הללקינללקאוהוםירחבמינימיהןבארגןביעמש

ןדריהיתארקלדריאוהוםינחמיתכלםויבתצרמנ

התעו9׃ברחבךתימאםארמאלהוהיבולעבשאו

ולהשעתרשאתאתעדיוהתאםכחשיאיכוהקנתלא

Sheol)׃לואשםדבותבישתאתדרוהו h7585)10בכשיו

ךלמרשאםימיהו11׃דודריעברבקיוויתבאםעדוד

םינשעבשךלמןורבחבהנשםיעבראלארשילעדוד

לעבשיהמלשו12׃םינששלשוםישלשךלמםלשוריבו

ןבוהינדאאביו13׃דאמותכלמןכתוויבאדודאסכ

רמאיוךאבםולשהרמאתוהמלשםאעבשתבלאתיגח

רמאיו15׃רבדרמאתוךילאילרבדרמאיו14׃םולש

לארשילכומשילעוהכולמההתיהיליכתעדיתא

התיההוהימיכיחאליהתוהכולמהבסתוךלמלםהינפ

תאיבשתלאךתאמלאשיכנאתחאהלאשהתעו16׃ול

ךלמההמלשלאנירמארמאיו17׃רבדוילארמאתוינפ

׃השאלתימנושהגשיבאתאילןתיוךינפתאבישיאליכ

19׃ךלמהלאךילערבדאיכנאבוטעבשתברמאתו18

והינדאלעולרבדלהמלשךלמהלאעבשתבאבתו

םשיוואסכלעבשיוהלוחתשיוהתארקלךלמהםקיו

תחאהלאשרמאתו20׃ונימילבשתוךלמהםאלאסכ

הלרמאיוינפתאבשתלאךתאמתלאשיכנאהנטק

ןתירמאתו21׃ךינפתאבישאאליכימאילאשךלמה

ךלמהןעיו22׃השאלךיחאוהינדאלתימנשהגשיבאתא

תימנשהגשיבאתאתלאשתאהמלוומאלרמאיוהמלש

ינממלודגהיחאאוהיכהכולמהתאולילאשווהינדאל

ךלמהעבשיו23׃היורצןבבאוילוןהכהרתיבאלוולו

יכףיסויהכוםיהלאילהשעיהכרמאלהוהיבהמלש

הוהייחהתעו24׃הזהרבדהתאוהינדארבדושפנב

ילהשערשאויבאדודאסכלעיניבישויוינניכהרשא

ךלמהחלשיו25׃והינדאתמויםויהיכרבדרשאכתיב

רתיבאלו26׃תמיוובעגפיועדיוהיןבוהינבדיבהמלש

התאתומשיאיכךידשלעךלתתנעךלמהרמאןהכה

ינפלהוהיינדאןוראתאתאשניכךתימאאלהזהםויבו

שרגיו27׃יבאהנעתהרשאלכבתינעתהיכויבאדוד

רבדתאאלמלהוהילןהכתויהמרתיבאתאהמלש

האבהעמשהו28׃הלשבילעתיבלערבדרשאהוהי

אלםולשבאירחאוהינדאירחאהטנבאוייכבאוידע

29׃חבזמהתונרקבקזחיוהוהילהאלאבאויסניוהטנ

לצאהנהוהוהילהאלאבאויסניכהמלשךלמלדגיו

עגפךלרמאלעדיוהיןבוהינבתאהמלשחלשיוחבזמה

רמאהכוילארמאיוהוהילהאלאוהינבאביו30׃וב

ךלמהתאוהינבבשיותומאהפיכאלרמאיואצךלמה

ךלמהולרמאיו31׃יננעהכובאוירבדהכרמאלרבד
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םנחימדתריסהוותרבקוובעגפורבדרשאכהשע

הוהיבישהו32׃יבאתיבלעמוילעמבאויךפשרשא

םיבטוםיקדצםישנאינשבעגפרשאושארלעומדתא

רנןברנבאתאעדיאלדודיבאוברחבםגרהיוונממ

׃הדוהיאבצרשרתיןבאשמעתאולארשיאבצרש

דודלוםלעלוערזשארבובאוישארבםהימדובשו33

׃הוהיםעמםלועדעםולשהיהיואסכלוותיבלווערזלו

ותיבברבקיווהתמיוובעגפיועדיוהיןבוהינבלעיו34

ויתחתעדיוהיןבוהינבתאךלמהןתיו35׃רבדמב

׃רתיבאתחתךלמהןתנןהכהקודצתאואבצהלע

תיבךלהנבולרמאיויעמשלארקיוךלמהחלשיו36

היהו37׃הנאוהנאםשמאצתאלוםשתבשיוםלשוריב

תומיכעדתעדיןורדקלחנתאתרבעוךתאצםויב

בוטךלמליעמשרמאיו38׃ךשארבהיהיךמדתומת

בשיוךדבעהשעיןכךלמהינדארבדרשאכרבדה

םינששלשץקמיהיו39׃םיברםימיםלשוריביעמש

תגךלמהכעמןבשיכאלאיעמשלםידבעינשוחרביו

יעמשםקיו40׃תגבךידבעהנהרמאליעמשלודיגיו

וידבעתאשקבלשיכאלאהתגךליוורמחתאשבחיו

ךלהיכהמלשלדגיו41׃תגמוידבעתאאביויעמשךליו

יעמשלארקיוךלמהחלשיו42׃בשיותגםלשורימיעמש

רמאלךבדעאוהוהיבךיתעבשהאולהוילארמאיו

תומתתומיכעדתעדיהנאוהנאתכלהוךתאצםויב

תאתרמשאלעודמו43׃יתעמשרבדהבוטילארמאתו

רמאיו44׃ךילעיתיוצרשאהוצמהתאוהוהיתעבש

עדירשאהערהלכתאתעדיהתאיעמשלאךלמה

ךתערתאהוהיבישהויבאדודלתישערשאךבבל

ןוכנהיהידודאסכוךורבהמלשךלמהו45׃ךשארב

עדיוהיןבוהינבתאךלמהוציו46׃םלועדעהוהיינפל

׃המלשדיבהנוכנהכלממהותמיוובעגפיואציו

תבתאחקיוםירצמךלמהערפתאהמלשןתחתיו3

תאוותיבתאתונבלותלכדעדודריעלאהאיביוהערפ

םיחבזמםעהקר2׃ביבסםלשוריתמוחתאוהוהיתיב

׃םההםימיהדעהוהיםשלתיבהנבנאליכתומבב

קרויבאדודתוקחבתכללהוהיתאהמלשבהאיו3

חבזלהנעבגךלמהךליו4׃ריטקמוחבזמאוהתומבב

לעהמלשהלעיתולעףלאהלודגההמבהאיהיכםש

םולחבהמלשלאהוהיהארנןועבגב5׃אוההחבזמה

המלשרמאיו6׃ךלןתאהמלאשםיהלארמאיוהלילה

ךלהרשאכלודגדסחיבאדודךדבעםעתישעהתא

ולרמשתוךמעבבלתרשיבוהקדצבותמאבךינפל

םויכואסכלעבשיןבולןתתוהזהלודגהדסחהתא

תחתךדבעתאתכלמההתאיהלאהוהיהתעו7׃הזה

ךדבעו8׃אבותאצעדאאלןטקרעניכנאויבאדוד

רפסיאלוהנמיאלרשאברםעתרחברשאךמעךותב

ןיבהלךמעתאטפשלעמשבלךדבעלתתנו9׃ברמ

׃הזהדבכהךמעתאטפשללכויימיכערלבוטןיב

רבדהתאהמלשלאשיכינדאיניעברבדהבטייו10

רבדהתאתלאשרשאןעיוילאםיהלארמאיו11׃הזה

אלורשעךלתלאשאלוםיברםימיךלתלאשאלוהזה

12׃טפשמעמשלןיבהךלתלאשוךיביאשפנתלאש

רשאןובנוםכחבלךליתתנהנהךירבדכיתישעהנה

םגו13׃ךומכםוקיאלךירחאוךינפלהיהאלךומכ

היהאלרשאדובכםגרשעםגךליתתנתלאשאלרשא

רמשליכרדבךלתםאו14׃ךימילכםיכלמבשיאךומכ

׃ךימיתאיתכראהוךיבאדיודךלהרשאכיתוצמויקח

ינפלדמעיוםלשוריאוביוםולחהנהוהמלשץקיו15

התשמשעיוםימלששעיותולעלעיוינדאתירבןורא

ךלמהלאתונזםישנםיתשהנאבתזא16׃וידבעלכל

ינאינדאיבתחאההשאהרמאתו17׃וינפלהנדמעתו

יהיו18׃תיבבהמעדלאודחאתיבבתבשיתאזההשאהו

ודחיונחנאותאזההשאהםגדלתויתדללישילשהםויב

ןבתמיו19׃תיבבונחנאםיתשיתלוזתיבבונתארזןיא

ךותבםקתו20׃וילעהבכשרשאהלילתאזההשאה

והביכשתוהנשיךתמאוילצאמינבתאחקתוהלילה

רקבבםקאו21׃יקיחבהביכשהתמההנבתאוהקיחב

אלהנהורקבבוילאןנובתאותמהנהוינבתאקיניהל

יכאלתרחאההשאהרמאתו22׃יתדלירשאינבהיה

יחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבויחהינב

הזתרמאתאזךלמהרמאיו23׃ךלמהינפלהנרבדתו

ינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבויחהינב

ינפלברחהואביוברחילוחקךלמהרמאיו24׃יחה

ונתוםינשליחהדליהתאורזגךלמהרמאיו25׃ךלמה

רשאהשאהרמאתו26׃תחאליצחהתאותחאליצחהתא

רמאתוהנבלעהימחרורמכניכךלמהלאיחההנב
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תאזווהתימתלאתמהויחהדוליהתאהלונתינדאיב

רמאיוךלמהןעיו27׃ורזגהיהיאלךלםגילםגתרמא

28׃ומאאיהוהתימתאלתמהויחהדוליהתאהלונת

ואריוךלמהטפשרשאטפשמהתאלארשילכועמשיו

תושעלוברקבםיהלאתמכחיכואריכךלמהינפמ

׃טפשמ

הלאו2׃לארשילכלעךלמהמלשךלמהיהיו4

ףרחילא3׃ןהכהקודצןבוהירזעולרשאםירשה

׃ריכזמהדוליחאןבטפשוהיםירפסאשישינבהיחאו

׃םינהכרתיבאוקודצואבצהלעעדיוהיןבוהינבו4

הערןהכןתנןבדובזוםיבצנהלעןתנןבוהירזעו5

׃סמהלעאדבעןבםרינדאותיבהלערשיחאו6׃ךלמה

תאולכלכולארשילכלעםיבצנרשעםינשהמלשלו7

8׃לכלכלדחאלעהיהיהנשבשדחותיבתאוךלמה

ץקמברקדןב9׃םירפארהברוחןבםתומשהלאו

דסחןב10׃ןנחתיבןוליאושמשתיבוםיבלעשבו

לכבדניבאןב11׃רפחץראלכוהכשולתובראב

ןבאנעב12׃השאלולהתיההמלשתבתפטראדתפנ

הנתרצלצארשאןאשתיבלכוודגמוךנעתדוליחא

רבעמדעהלוחמלבאדעןאשתיבמלאערזילתחתמ

השנמןבריאיתוחולדעלגתמרברבגןב13׃םעמקיל

םירעםיששןשבברשאבגראלבחולדעלגברשא

׃המינחמאדעןבבדניחא14׃תשחנחירבוהמוחתולדג

המלשתבתמשבתאחקלאוהםגילתפנבץעמיחא15

ןבטפשוהי17׃תולעבורשאבישוחןבאנעב16׃השאל

ןברבג19׃ןמינבבאלאןביעמש18׃רכששיבחורפ

ןשבהךלמגעוירמאהךלמןוחיסץראדעלגץראבירא

לוחכםיברלארשיוהדוהי20׃ץראברשאדחאביצנו

המלשו21׃םיחמשוםיתשוםילכאברלםיהלערשא

דעוםיתשלפץרארהנהןמתוכלממהלכבלשומהיה

ימילכהמלשתאםידבעוהחנמםישגמםירצמלובג

תלסרכםישלשדחאםוילהמלשםחליהיו22׃וייח

יעררקבםירשעוםיארברקבהרשע23׃חמקרכםיששו

׃םיסובאםירברבורומחיויבצוליאמדבלןאצהאמו

לכבהזעדעוחספתמרהנהרבעלכבהדראוהיכ24

25׃ביבסמוירבעלכמולהיהםולשורהנהרבעיכלמ

ותנאתתחתוונפגתחתשיאחטבללארשיוהדוהיבשיו

המלשליהיו26׃המלשימילכעבשראבדעוןדמ

ףלארשעםינשוובכרמלםיסוסתוראףלאםיעברא

המלשךלמהתאהלאהםיבצנהולכלכו27׃םישרפ

אלושדחשיאהמלשךלמהןחלשלאברקהלכתאו

ואבישכרלוםיסוסלןבתהוםירעשהו28׃רבדורדעי

םיהלאןתיו29׃וטפשמכשיאםשהיהירשאםוקמהלא

רשאלוחכבלבחרודאמהברההנובתוהמלשלהמכח

ינבלכתמכחמהמלשתמכחברתו30׃םיהתפשלע

ןתיאמםדאהלכמםכחיו31׃םירצמתמכחלכמוםדק

לכבומשיהיולוחמינבעדרדולכלכוןמיהויחרזאה

ורישיהיולשמםיפלאתשלשרבדיו32׃ביבסםיוגה

ןונבלברשאזראהןמםיצעהלערבדיו33׃ףלאוהשמח

ףועהלעוהמהבהלערבדיוריקבאצירשאבוזאהדעו

עמשלםימעהלכמואביו34׃םיגדהלעושמרהלעו

תאועמשרשאץראהיכלמלכתאמהמלשתמכחתא

׃ותמכח

עמשיכהמלשלאוידבעתארוצךלמםריחחלשיו5

םריחהיהבהאיכוהיבאתחתךלמלוחשמותאיכ

3׃רמאלםריחלאהמלשחלשיו2׃םימיהלכדודל

הוהיםשלתיבתונבללכיאליכיבאדודתאתעדיהתא

םתאהוהיתתדעוהבבסרשאהמחלמהינפמויהלא

ןיאביבסמיליהלאהוהיחינההתעו4׃ולגרתופכתחת

הוהיםשלתיבתונבלרמאיננהו5׃ערעגפןיאוןטש

ןתארשאךנברמאליבאדודלאהוהירבדרשאכיהלא

הוצהתעו6׃ימשלתיבההנביאוהךאסכלעךיתחת

רכשוךידבעםעויהיידבעוןונבלהןמםיזראילותרכיו

ןיאיכתעדיהתאיכרמאתרשאלככךלןתאךידבע

םריחעמשכיהיו7׃םינדצכםיצעתרכלעדישיאונב

םויההוהיךורברמאיודאמחמשיוהמלשירבדתא

חלשיו8׃הזהברהםעהלעםכחןבדודלןתנרשא

ינאילאתחלשרשאתאיתעמשרמאלהמלשלאםריח

9׃םישורביצעבוםיזראיצעבךצפחלכתאהשעא

דעםיבתורבדםמישאינאוהמיןונבלהןמודריידבע

התאואשתהתאוםשםיתצפנוילאחלשתרשאםוקמה

ןתנםוריחיהיו10׃יתיבםחלתתליצפחתאהשעת

המלשו11׃וצפחלכםישורביצעוםיזראיצעהמלשל

םירשעוותיבלתלכמםיטחרכףלאםירשעםריחלןתנ
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12׃הנשבהנשםריחלהמלשןתיהכתיתכןמשרכ

ןיבםלשיהיוולרבדרשאכהמלשלהמכחןתנהוהיו

ךלמהלעיו13׃םהינשתירבותרכיוהמלשןיבוםריח

14׃שיאףלאםישלשסמהיהיולארשילכמסמהמלש

ויהישדחתופילחשדחבםיפלאתרשעהנונבלםחלשיו

יהיו15׃סמהלעםרינדאוותיבבםישדחםינשןונבלב

׃רהבבצחףלאםינמשולבסאשנףלאםיעבשהמלשל

תשלשהכאלמהלערשאהמלשלםיבצנהירשמדבל16

17׃הכאלמבםישעהםעבםידרהתואמשלשוםיפלא

תיבהדסילתורקיםינבאתולדגםינבאועסיוךלמהוציו

םילבגהוםוריחינבוהמלשינבולספיו18׃תיזגינבא

׃תיבהתונבלםינבאהוםיצעהוניכיו

ינבתאצלהנשתואמעבראוהנשםינומשביהיו6

אוהוזשדחבתיעיברההנשבםירצמץראמלארשי

׃הוהילתיבהןביולארשילעהמלשךלמלינשהשדחה

המאםיששהוהילהמלשךלמההנברשאתיבהו2

לעםלואהו3׃ותמוקהמאםישלשוובחרםירשעווכרא

תיבהבחרינפלעוכראהמאםירשעתיבהלכיהינפ

ינולחתיבלשעיו4׃תיבהינפלעובחרהמאברשע

תאביבסעוציתיבהריקלעןביו5׃םימטאםיפקש

6׃ביבסתועלצשעיוריבדלולכיהלביבסתיבהתוריק

המאבששהנכיתהוהבחרהמאבשמחהנתחתהעוציה

ןתנתוערגמיכהבחרהמאבעבשתישילשהוהבחר

תיבהו7׃תיבהתוריקבזחאיתלבלהצוחביבסתיבל

ילכלכןזרגהותובקמוהנבנעסמהמלשןבאותנבהב

הנכיתהעלצהחתפ8׃ותנבהבתיבבעמשנאללזרב

ןמוהנכיתהלעולעיםילולבותינמיהתיבהףתכלא

תאןפסיווהלכיותיבהתאןביו9׃םישלשהלאהנכיתה

לכלעעוציהתאןביו10׃םיזראבתרדשוםיבגתיבה

11׃םיזראיצעבתיבהתאזחאיוותמוקתומאשמחתיבה

רשאהזהתיבה12׃רמאלהמלשלאהוהירבדיהיו

תרמשוהשעתיטפשמתאויתקחבךלתםאהנבהתא

רשאךתאירבדתאיתמקהוםהבתכלליתוצמלכתא

לארשיינבךותביתנכשו13׃ךיבאדודלאיתרבד

תיבהתאהמלשןביו14׃לארשיימעתאבזעאאלו

םיזראתועלצבהתיבמתיבהתוריקתאןביו15׃והלכיו

תאףציותיבמץעהפצןפסהתוריקדעתיבהעקרקמ

המאםירשעתאןביו16׃םישורבתועלצבתיבהעקרק

תוריקהדעעקרקהןמםיזראתועלצבתיבהיתוכרימ

םיעבראו17׃םישדקהשדקלריבדלתיבמולןביו

תיבהלאזראו18׃ינפללכיההאוהתיבההיההמאב

ןבאןיאזראלכהםיצצירוטפוםיעקפתעלקמהמינפ

תאםשןתתלןיכההמינפמתיבהךותבריבדו19׃הארנ

ךראהמאםירשעריבדהינפלו20׃הוהיתירבןורא

רוגסבהזוהפציוותמוקהמאםירשעובחרהמאםירשעו

בהזהמינפמתיבהתאהמלשףציו21׃זראחבזמףציו

22׃בהזוהפציוריבדהינפלבהזתוקיתרברבעיורוגס

חבזמהלכותיבהלכםתדעבהזהפצתיבהלכתאו

יצעםיבורכינשריבדבשעיו23׃בהזהפצריבדלרשא

תחאהבורכהףנכתומאשמחו24׃ותמוקתומארשעןמש

ויפנכתוצקמתומארשעתינשהבורכהףנכתומאשמחו

תחאהדמינשהבורכההמאברשעו25׃ויפנכתוצקדעו

רשעדחאהבורכהתמוק26׃םיברכהינשלדחאבצקו

ךותבםיבורכהתאןתיו27׃ינשהבורכהןכוהמאב

דחאהףנכעגתוםיברכהיפנכתאושרפיוימינפהתיבה

לאםהיפנכוינשהריקבתעגנינשהבורכהףנכוריקב

םיבורכהתאףציו28׃ףנכלאףנכתעגנתיבהךות

תועלקמיחותפעלקבסמתיבהתוריקלכתאו29׃בהז

תאו30׃ןוציחלוםינפלמםיצצירוטפותרמתוםיבורכ

חתפתאו31׃ןוציחלוהמינפלבהזהפצתיבהעקרק

32׃תישמחתוזוזמליאהןמשיצעתותלדהשעריבדה

םיבורכתועלקמםהילעעלקוןמשיצעתותלדיתשו

לעוםיבורכהלעדריובהזהפצוםיצצירוטפותורמתו

תוזוזמלכיההחתפלהשעןכו33׃בהזהתאתורמתה

םישורביצעתותלדיתשו34׃תיעברתאמןמשיצע

תלדהםיעלקינשוםילילגתחאהתלדהםיעלצינש

םיצצירטפותורמתוםיבורכעלקו35׃םילילגתינשה

תימינפהרצחהתאןביו36׃הקחמהלערשימבהזהפצו

תיעיברההנשב37׃םיזראתתרכרוטותיזגירוטהשלש

חריבהרשעתחאההנשבו38׃וזחריבהוהיתיבדסי

לכלווירבדלכלתיבההלכינימשהשדחהאוהלוב

׃םינשעבשוהנביווטפשמ

תאלכיוהנשהרשעשלשהמלשהנבותיבתאו7

וכראהמאהאמןונבלהרעיתיבתאןביו2׃ותיבלכ
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העבראלעותמוקהמאםישלשוובחרהמאםישמחו

ןפסו3׃םידומעהלעםיזראתותרכוםיזראידומעירוט

םיעבראםידומעהלערשאתעלצהלעלעממזראב

םירוטהשלשםיפקשו4׃רוטהרשעהשמחהשמחו

תוזוזמהוםיחתפהלכו5׃םימעפשלשהזחמלאהזחמו

6׃םימעפשלשהזחמלאהזחמלומוףקשםיעבר

םישלשווכראהמאםישמחהשעםידומעהםלואתאו

7׃םהינפלעבעוםידמעוםהינפלעםלואוובחרהמא

ןופסוהשעטפשמהםלאםשטפשירשאאסכהםלואו

רצחםשבשירשאותיבו8׃עקרקהדעעקרקהמזראב

השעיתיבוהיההזההשעמכםלואלתיבמתרחאה

הלאלכ9׃הזהםלואכהמלשחקלרשאהערפתבל

ץוחמותיבמהרגמבתוררגמתיזגתדמכתרקיםינבא

דסימו10׃הלודגהרצחהדעץוחמותוחפטהדעדסממו

הנמשינבאותומארשעינבאתולדגםינבאתורקיםינבא

׃זראותיזגתודמכתורקיםינבאהלעמלמו11׃תומא

תתרכרוטותיזגםירוטהשלשביבסהלודגהרצחו12

13׃תיבהםלאלותימינפההוהיתיברצחלוםיזרא

השאןב14׃רצמםריחתאחקיוהמלשךלמהחלשיו

תשחנשרחירצשיאויבאוילתפנהטממאוההנמלא

לכתושעלתעדהתאוהנובתהתאוהמכחהתאאלמיו

לכתאשעיוהמלשךלמהלאאוביותשחנבהכאלמ

הרשעהנמשתשחנםידומעהינשתארציו15׃ותכאלמ

בסיהמאהרשעםיתשטוחודחאהדומעהתמוקהמא

ישארלעתתלהשעתרתכיתשו16׃ינשהדומעהתא

תחאהתרתכהתמוקתומאשמחתשחנקצמםידומעה

השעמםיכבש17׃תינשהתרתכהתמוקתומאשמחו

שארלערשאתרתכלתורשרשהשעמםילדגהכבש

׃תינשהתרתכלהעבשותחאהתרתכלהעבשםידומעה

הכבשהלעביבסםירוטינשוםידומעהתאשעיו18

ןכוםינמרהשארלערשאתרתכהתאתוסכלתחאה

םידומעהשארלערשאתרתכו19׃תינשהתרתכלהשע

ינשלעתרתכו20׃תומאעבראםלואבןשושהשעמ

הכבשרבעלרשאןטבהתמעלמלעממםגםידומעה

21׃תינשהתרתכהלעביבסםירטםיתאמםינומרהו

ינמיהדומעהתאםקיולכיההםלאלםידמעהתאםקיו

ארקיוילאמשהדומעהתאםקיוןיכיומשתאארקיו

םתתוןשושהשעמםידומעהשארלעו22׃זעבומשתא

המאברשעקצומםיהתאשעיו23׃םידומעהתכאלמ

הוקוותמוקהמאבשמחוביבסלגעותפשדעותפשמ

ותפשלתחתמםיעקפו24׃ביבסותאבסיהמאבםישלש

ביבסםיהתאםיפקמהמאברשעותאםיבבסביבס

ינשלעדמע25׃ותקציבםיקציםיעקפהםירוטינש

השלשוהמיםינפהשלשוהנופצםינפהשלשרקברשע

הלעמלמםהילעםיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנםינפ

תפשהשעמכותפשוחפטויבעו26׃התיבםהירחאלכו

תונכמהתאשעיו27׃ליכיתבםיפלאןשושחרפסוכ

עבראותחאההנוכמהךראהמאבעבראתשחנרשע

הנוכמההשעמהזו28׃התמוקהמאבשלשוהבחרהמאב

תורגסמהלעו29׃םיבלשהןיבתרגסמוםהלתרגסמ

םיבלשהלעוםיבורכורקבתויראםיבלשהןיברשא

׃דרומהשעמתוילרקבלותויראלתחתמולעממןכ

תשחנינרסותחאההנוכמלתשחנינפואהעבראו30

תוקציתפתכהריכלתחתמםהלתפתכויתמעפהעבראו

המאבהלעמותרתכלתיבמוהיפו31׃תוילשיארבעמ

תועלקמהיפלעםגוהמאהיצחוהמאןכהשעמלגעהיפו

םינפואהתעבראו32׃תולגעאלתועברמםהיתרגסמו

ןפואהתמוקוהנוכמבםינפואהתודיותורגסמלתחתמל

השעמכםינפואההשעמו33׃המאהיצחוהמאדחאה

לכהםהירשחוםהיקשחוםהיבגוםתודיהבכרמהןפוא

תחאההנכמהתונפעבראלאתופתכעבראו34׃קצומ

המוקהמאהיצחהנוכמהשארבו35׃היפתכהנכמהןמ

36׃הנממהיתרגסמוהיתדיהנכמהשארלעוביבסלגע

תויראםיבורכהיתרגסמולעוהיתדיתחלהלעחתפיו

רשעתאהשעתאזכ37׃ביבסתוילושיארעמכתרמתו

38׃הנהלכלדחאבצקתחאהדמדחאקצומתונכמה

דחאהרויכהליכיתבםיעבראתשחנתוריכהרשעשעיו

תחאההנכמהלעדחארויכדחאהרויכההמאבעברא

ףתכלעשמחתונכמהתאןתיו39׃תונוכמהרשעל

ןתנםיהתאוולאמשמתיבהףתכלעשמחוןימימתיבה

םוריחשעיו40׃בגנלוממהמדקתינמיהתיבהףתכמ

תושעלםריחלכיותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריכהתא

׃הוהיתיבהמלשךלמלהשערשאהכאלמהלכתא

םידמעהשארלערשאתרתכהתלגוםינשםידמע41

רשאתרתכהתלגיתשתאתוסכלםיתשתוכבשהוםיתש

יתשלתואמעבראםינמרהתאו42׃םידומעהשארלע
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תאתוסכלתחאההכבשלםינמרםירוטינשתוכבשה

תונכמהתאו43׃םידומעהינפלערשאתרתכהתלגיתש

דחאהםיהתאו44׃תונכמהלעהרשעתריכהתאורשע

תאותוריסהתאו45׃םיהתחתרשעםינשרקבהתאו

השערשאלהאהםילכהלכתאותוקרזמהתאוםיעיה

רככב46׃טרממתשחנהוהיתיבהמלשךלמלםריח

ןיבותוכסןיבהמדאההבעמבךלמהםקציןדריה

אלדאמדאמברמםילכהלכתאהמלשחניו47׃ןתרצ

רשאםילכהלכתאהמלששעיו48׃תשחנהלקשמרקחנ

םחלוילערשאןחלשהתאובהזהחבזמתאהוהיתיב

לואמשמשמחוןימימשמחתורנמהתאו49׃בהזםינפה

׃בהזםיחקלמהותרנהוחרפהורוגסבהזריבדהינפל

בהזתותחמהותופכהותוקרזמהותורמזמהותופסהו50

םישדקהשדקלימינפהתיבהתותלדלתותפהורוגס

רשאהכאלמהלכםלשתו51׃בהזלכיהלתיבהיתלדל

דודישדקתאהמלשאביוהוהיתיבהמלשךלמההשע

תיבתורצאבןתנםילכהתאובהזהתאוףסכהתאויבא

׃הוהי

תוטמהישארלכתאלארשיינקזתאהמלשלהקיזא8

םלשוריהמלשךלמהלאלארשיינבלתובאהיאישנ

2׃ןויצאיהדודריעמהוהיתירבןוראתאתולעהל

םינתאהחריבלארשישיאלכהמלשךלמהלאולהקיו

ואשיולארשיינקזלכואביו3׃יעיבשהשדחהאוהגחב

להאתאוהוהיןוראתאולעיו4׃ןוראהתאםינהכה

םינהכהםתאולעיולהאברשאשדקהילכלכתאודעומ

םידעונהלארשיתדעלכוהמלשךלמהו5׃םיולהו

ורפסיאלרשארקבוןאצםיחבזמןוראהינפלותאוילע

הוהיתירבןוראתאםינהכהואביו6׃ברמונמיאלו

תחתלאםישדקהשדקלאתיבהריבדלאומוקמלא

םוקמלאםיפנכםישרפםיבורכהיכ7׃םיבורכהיפנכ

8׃הלעמלמוידבלעוןוראהלעםיברכהוכסיוןוראה

ינפלעשדקהןמםידבהישארואריוםידבהוכראיו

ןיא9׃הזהםויהדעםשויהיוהצוחהואריאלוריבדה

ברחבהשמםשחנהרשאםינבאהתוחלינשקרןוראב

׃םירצמץראמםתאצבלארשיינבםעהוהיתרכרשא

תיבתאאלמןנעהושדקהןמםינהכהתאצביהיו10

ןנעהינפמתרשלדמעלםינהכהולכיאלו11׃הוהי

המלשרמאזא12׃הוהיתיבתאהוהידובכאלמיכ

ךללבזתיביתינבהנב13׃לפרעבןכשלרמאהוהי

ךרביווינפתאךלמהבסיו14׃םימלועךתבשלןוכמ

רמאיו15׃דמעלארשילהקלכולארשילהקלכתא

יבאדודתאויפברבדרשאלארשייהלאהוהיךורב

תאימעתאיתאצוהרשאםויהןמ16׃רמאלאלמודיבו

לארשייטבשלכמריעביתרחבאלםירצממלארשי

ימעלעתויהלדודברחבאוםשימשתויהלתיבתונבל

הוהיםשלתיבתונבליבאדודבבלםעיהיו17׃לארשי

רשאןעייבאדודלאהוהירמאיו18׃לארשייהלא

םעהיהיכתביטהימשלתיבתונבלךבבלםעהיה

אציהךנבםאיכתיבההנבתאלהתאקר19׃ךבבל

ורבדתאהוהיםקיו20׃ימשלתיבההנביאוהךיצלחמ

לארשיאסכלעבשאויבאדודתחתםקאורבדרשא

׃לארשייהלאהוהיםשלתיבההנבאוהוהירבדרשאכ

רשאהוהיתירבםשרשאןוראלםוקמםשםשאו21

דמעיו22׃םירצמץראמםתאואיצוהבוניתבאםעתרכ

שרפיולארשילהקלכדגנהוהיחבזמינפלהמלש

ךומכןיאלארשייהלאהוהירמאיו23׃םימשהויפכ

תירבהרמשתחתמץראהלעולעממםימשבםיהלא

רשא24׃םבללכבךינפלםיכלההךידבעלדסחהו

ךיפברבדתוולתרבדרשאתאיבאדודךדבעלתרמש

לארשייהלאהוהיהתעו25׃הזהםויכתאלמךדיבו

אלרמאלולתרבדרשאתאיבאדודךדבעלרמש

ורמשיםאקרלארשיאסכלעבשיינפלמשיאךלתרכי

התעו26׃ינפלתכלהרשאכינפלתכללםכרדתאךינב

דודךדבעלתרבדרשאךירבדאנןמאילארשייהלא

םימשההנהץראהלעםיהלאבשיםנמאהיכ27׃יבא

׃יתינברשאהזהתיבהיכףאךולכלכיאלםימשהימשו

עמשליהלאהוהיותנחתלאוךדבעתלפתלאתינפו28

׃םויהךינפלללפתמךדבערשאהלפתהלאוהנרהלא

לאםויוהלילהזהתיבהלאתוחתפךניעתויהל29

הלפתהלאעמשלםשימשהיהיתרמארשאםוקמה

תנחתלאתעמשו30׃הזהםוקמהלאךדבעללפתירשא

התאוהזהםוקמהלאוללפתירשאלארשיךמעוךדבע

31׃תחלסותעמשוםימשהלאךתבשםוקמלאעמשת

אבוותלאהלהלאובאשנווהערלשיאאטחירשאתא

םימשהעמשתהתאו32׃הזהתיבבךחבזמינפלהלא
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וכרדתתלעשרעישרהלךידבעתאתטפשותישעו

ךמעףגנהב33׃ותקדצכולתתלקידצקידצהלוושארב

ודוהוךילאובשוךלואטחירשאביואינפללארשי

התאו34׃הזהתיבבךילאוננחתהווללפתהוךמשתא

לאםתבשהולארשיךמעתאטחלתחלסוםימשהעמשת

היהיאלוםימשרצעהב35׃םתובאלתתנרשאהמדאה

תאודוהוהזהםוקמהלאוללפתהוךלואטחייכרטמ

םימשהעמשתהתאו36׃םנעתיכןובושיםתאטחמוךמש

ךרדהתאםרותיכלארשיךמעוךידבעתאטחלתחלסו

התתנרשאךצראלערטמהתתנוהבוכלירשאהבוטה

היהייכרבדץראבהיהייכבער37׃הלחנלךמעל

ץראבוביאולרצייכהיהייכליסחהבראןוקריןופדש

רשאהנחתלכהלפתלכ38׃הלחמלכעגנלכוירעש

עגנשיאןועדירשאלארשיךמעלכלםדאהלכלהיהת

םימשהעמשתהתאו39׃הזהתיבהלאויפכשרפוובבל

רשאויכרדלככשיאלתתנותישעותחלסוךתבשןוכמ

ינבלכבבלתאךדבלתעדיהתאיכובבלתאעדת

לעםייחםהרשאםימיהלכךואריןעמל40׃םדאה

ירכנהלאםגו41׃וניתבאלהתתנרשאהמדאהינפ

ןעמלהקוחרץראמאבואוהלארשיךמעמאלרשא

הקזחהךדיתאולודגהךמשתאןועמשייכ42׃ךמש

התא43׃הזהתיבהלאללפתהואבוהיוטנהךערזו

ךילאארקירשאלככתישעוךתבשןוכמםימשהעמשת

ךתאהארילךמשתאץראהימעלכןועדיןעמלירכנה

רשאהזהתיבהלעארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכ

רשאךרדבוביאלעהמחלמלךמעאצייכ44׃יתינב

הבתרחברשאריעהךרדהוהילאוללפתהוםחלשת

םתלפתתאםימשהתעמשו45׃ךמשליתנברשאתיבהו

ןיאיכךלואטחייכ46׃םטפשמתישעוםתנחתתאו

םובשוביואינפלםתתנוםבתפנאואטחיאלרשאםדא

לאובישהו47׃הבורקואהקוחרביואהץראלאםהיבש

ץראבךילאוננחתהוובשוםשובשנרשאץראבםבל

ךילאובשו48׃ונעשרוניועהוונאטחרמאלםהיבש

םתאובשרשאםהיביאץראבםשפנלכבוםבבללכב

ריעהםתובאלהתתנרשאםצראךרדךילאוללפתהו

םימשהתעמשו49׃ךמשלתינברשאתיבהותרחברשא

׃םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתאךתבשןוכמ

רשאםהיעשפלכלוךלואטחרשאךמעלתחלסו50

51׃םומחרוםהיבשינפלםימחרלםתתנוךבועשפ

רוכךותמםירצממתאצוהרשאםהךתלחנוךמעיכ

לאוךדבעתנחתלאתוחתפךיניעתויהל52׃לזרבה

53׃ךילאםארקלכבםהילאעמשללארשיךמעתנחת

רשאכץראהימעלכמהלחנלךלםתלדבההתאיכ

םירצממוניתבאתאךאיצוהבךדבעהשמדיבתרבד

תאהוהילאללפתהלהמלשתולככיהיו54׃הוהיינדא

ערכמהוהיחבזמינפלמםקתאזההנחתהוהלפתהלכ

לכתאךרביודמעיו55׃םימשהתושרפויפכוויכרבלע

ןתנרשאהוהיךורב56׃רמאללודגלוקלארשילהק

דחארבדלפנאלרבדרשאלככלארשיומעלהחונמ

יהי57׃ודבעהשמדיברבדרשאבוטהורבדלכמ

לאוונבזעילאוניתבאםעהיהרשאכונמעוניהלאהוהי

רמשלוויכרדלכבתכללוילאונבבלתוטהל58׃ונשטי

ויהיו59׃וניתבאתאהוצרשאויטפשמוויקחוויתוצמ

הוהילאםיברקהוהיינפליתננחתהרשאהלאירבד

ומעטפשמוודבעטפשמתושעלהלילוםמויוניהלא

יכץראהימעלכתעדןעמל60׃ומויבםוירבדלארשי

םעםלשםכבבלהיהו61׃דועןיאםיהלאהאוההוהי

62׃הזהםויכויתוצמרמשלוויקחבתכללוניהלאהוהי

חבזיו63׃הוהיינפלחבזםיחבזומעלארשילכוךלמהו

םירשערקבהוהילחבזרשאםימלשהחבזתאהמלש

הוהיתיבתאוכנחיוףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשו

תאךלמהשדקאוההםויב64׃לארשיינבלכוךלמה

הלעהתאםשהשעיכהוהיתיבינפלרשארצחהךות

רשאתשחנהחבזמיכםימלשהיבלחתאוהחנמהתאו

יבלחתאוהחנמהתאוהלעהתאליכהמןטקהוהיינפל

לארשילכוגחהתאאיההתעבהמלששעיו65׃םימלשה

הוהיינפלםירצמלחנדעתמחאובלמלודגלהקומע

66׃םוירשעהעבראםימיתעבשוםימיתעבשוניהלא

וכליוךלמהתאוכרביוםעהתאחלשינימשהםויב

השערשאהבוטהלכלעבליבוטוםיחמשםהילהאל

׃ומעלארשילוודבעדודלהוהי

תיבתאוהוהיתיבתאתונבלהמלשתולככיהיו9

אריו2׃תושעלץפחרשאהמלשקשחלכתאוךלמה

3׃ןועבגבוילאהארנרשאכתינשהמלשלאהוהי

רשאךתנחתתאוךתלפתתאיתעמשוילאהוהירמאיו
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םושלהתנברשאהזהתיבהתאיתשדקהינפלהתננחתה

4׃םימיהלכםשיבלויניעויהוםלועדעםשימש

בבלםתבךיבאדודךלהרשאכינפלךלתםאהתאו

׃רמשתיטפשמויקחךיתיוצרשאלככתושעלרשיבו

רשאכםלעללארשילעךתכלממאסכתאיתמקהו5

לעמשיאךלתרכיאלרמאלךיבאדודלעיתרבד

ירחאמםכינבוםתאןובשתבושםא6׃לארשיאסכ

םתכלהוםכינפליתתנרשאיתקחיתוצמורמשתאלו

יתרכהו7׃םהלםתיוחתשהוםירחאםיהלאםתדבעו

תיבהתאוםהליתתנרשאהמדאהינפלעמלארשיתא

לשמללארשיהיהוינפלעמחלשאימשליתשדקהרשא

לכןוילעהיהיהזהתיבהו8׃םימעהלכבהנינשלו

הככהוהיהשעהמלעורמאוקרשוםשיוילערבע

הוהיתאובזערשאלעורמאו9׃הזהתיבלותאזהץראל

וקזחיוםירצמץראמםתבאתאאיצוהרשאםהיהלא

הוהיאיבהןכלעםדבעיוםהלוחתשיוםירחאםיהלאב

הנשםירשעהצקמיהיו10׃תאזההערהלכתאםהילע

תיבתאוהוהיתיבתאםיתבהינשתאהמלשהנברשא

םיזראיצעבהמלשתאאשנרצךלמםריח11׃ךלמה

המלשךלמהןתיזאוצפחלכלבהזבוםישורביצעבו

רצמםריחאציו12׃לילגהץראבריעםירשעםריחל

׃ויניעבורשיאלוהמלשולןתנרשאםירעהתאתוארל

ארקיויחאילהתתנרשאהלאהםירעההמרמאיו13

ךלמלםריחחלשיו14׃הזהםויהדעלובכץראםהל

הלעהרשאסמהרבדהזו15׃בהזרככםירשעוהאמ

אולמהתאוותיבתאוהוהיתיבתאתונבלהמלשךלמה

16׃רזגתאוודגמתאורצחתאוםלשוריתמוחתאו

שאבהפרשיורזגתאדכליוהלעםירצמךלמהערפ

תשאותבלםיחלשהנתיוגרהריעבבשיהינענכהתאו

18׃ןותחתןרחתיבתאורזגתאהמלשןביו17׃המלש

ירעלכתאו19׃ץראברבדמברמתתאותלעבתאו

ירעתאובכרהירעתאוהמלשלויהרשאתונכסמה

םלשוריבתונבלקשחרשאהמלשקשחתאוםישרפה

ןמרתונהםעהלכ20׃ותלשממץראלכבוןונבלבו

לארשיינבמאלרשאיסוביהויוחהיזרפהיתחהירמאה

ולכיאלרשאץראבםהירחאורתנרשאםהינב21׃המה

םויהדעדבעסמלהמלשםלעיוםמירחהללארשיינב

ישנאםהיכדבעהמלשןתנאללארשיינבמו22׃הזה

23׃וישרפוובכרירשווישלשווירשווידבעוהמחלמה

םישמחהמלשלהכאלמהלערשאםיבצנהירשהלא

תבךא24׃הכאלמבםישעהםעבםידרהתואמשמחו

הנבזאהלהנברשאהתיבלאדודריעמהתלעהערפ

תולעהנשבםימעפשלשהמלשהלעהו25׃אולמהתא

רשאותאריטקהוהוהילהנברשאחבזמהלעםימלשו

המלשךלמההשעינאו26׃תיבהתאםלשוהוהיינפל

׃םודאץראבףוסםיתפשלעתולאתארשארבגןויצעב

םעםיהיעדיתוינאישנאוידבעתאינאבםריחחלשיו27

עבראבהזםשמוחקיוהריפואואביו28׃המלשידבע

׃המלשךלמהלאואביורככםירשעותואמ

הוהיםשלהמלשעמשתאתעמשאבשתכלמו10

דאמדבכליחבהמלשוריאבתו2׃תודיחבותסנלאבתו

אבתוהרקיןבאודאמברבהזוםימשבםיאשנםילמג

3׃הבבלםעהיהרשאלכתאוילארבדתוהמלשלא

ןמםלענרבדהיהאלהירבדלכתאהמלשהלדגיו

לכתאאבשתכלמארתו4׃הלדיגהאלרשאךלמה

בשומוונחלשלכאמו5׃הנברשאתיבהוהמלשתמכח

רשאותלעוויקשמוםהישבלמוותרשמדמעמווידבע

לארמאתו6׃חורדועהבהיהאלוהוהיתיבהלעי

ךירבדלעיצראביתעמשרשארבדההיהתמאךלמה

יתאברשאדעםירבדליתנמאהאלו7׃ךתמכחלעו

בוטוהמכחתפסוהיצחהילדגהאלהנהויניעהניארתו

ךידבעירשאךישנאירשא8׃יתעמשרשאהעומשהלא

9׃ךתמכחתאםיעמשהדימתךינפלםידמעההלא

אסכלעךתתלךבץפחרשאךורבךיהלאהוהייהי

ךלמלךמישיוםלעללארשיתאהוהיתבהאבלארשי

םירשעוהאמךלמלןתתו10׃הקדצוטפשמתושעל

םשבכאבאלהרקיןבאודאמהברהםימשבובהזרככ

׃המלשךלמלאבשתכלמהנתנרשאברלדועאוהה

ריפאמאיבהריפואמבהזאשנרשאםריחינאםגו11

תאךלמהשעיו12׃הרקיןבאודאמהברהםיגמלאיצע

תורנכוךלמהתיבלוהוהיתיבלדעסמםיגמלאהיצע

דעהארנאלוםיגמלאיצעןכאבאלםירשלםילבנו

לכתאאבשתכלמלןתנהמלשךלמהו13׃הזהםויה

ךלמהדיכהלןתנרשאדבלמהלאשרשאהצפח

לקשמיהיו14׃הידבעואיההצראלךלתוןפתוהמלש
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םיששתואמששתחאהנשבהמלשלאברשאבהזה

םילכרהרחסמוםירתהישנאמדבל15׃בהזרככששו

המלשךלמהשעיו16׃ץראהתוחפוברעהיכלמלכו

הנצהלעהלעיבהזתואמששטוחשבהזהנצםיתאמ

בהזםינמתשלשטוחשבהזםינגמתואמשלשו17׃תחאה

׃ןונבלהרעיתיבךלמהםנתיותחאהןגמהלעהלעי

שש19׃זפומבהזוהפציולודגןשאסכךלמהשעיו18

הזמוהזמתדיווירחאמהסכללגעשארוהסכלתולעמ

20׃תודיהלצאםידמעתויראםינשותבשהםוקמלא

הזמוהזמתולעמהששלעםשםידמעםיירארשעםינשו

ךלמההקשמילכלכו21׃תוכלממלכלןכהשענאל

ןיארוגסבהזןונבלהרעיתיבילכלכובהזהמלש

שישרתינאיכ22׃המואמלהמלשימיבבשחנאלףסכ

ינאאובתםינששלשלתחאםריחינאםעםיבךלמל

23׃םייכתוםיפקוםיבהנשףסכובהזתאשנשישרת

׃המכחלורשעלץראהיכלמלכמהמלשךלמהלדגיו

ותמכחתאעמשלהמלשינפתאםישקבמץראהלכו24

ילכותחנמשיאםיאבמהמהו25׃ובלבםיהלאןתנרשא

םידרפוםיסוסםימשבוקשנותומלשובהזילכוףסכ

וליהיוםישרפובכרהמלשףסאיו26׃הנשבהנשרבד

םחניוםישרפףלארשעםינשובכרתואמעבראוףלא

תאךלמהןתיו27׃םלשוריבךלמהםעובכרהירעב

רשאםימקשכןתנםיזראהתאוםינבאכםלשוריבףסכה

םירצממהמלשלרשאםיסוסהאצומו28׃ברלהלפשב

אצתוהלעתו29׃ריחמבהוקמוחקיךלמהירחסהוקמו

האמוםישמחבסוסוףסכתואמששבםירצממהבכרמ

׃ואציםדיבםראיכלמלוםיתחהיכלמלכלןכו

תבתאותוברתוירכנםישנבהאהמלשךלמהו11

םיוגהןמ2׃תיתחתינדצתימדאתוינמעתויבאומהערפ

אלםהוםהבואבתאללארשיינבלאהוהירמארשא

םהבםהיהלאירחאםכבבלתאוטיןכאםכבואבי

תואמעבשתורשםישנוליהיו3׃הבהאלהמלשקבד

תנקזתעליהיו4׃ובלתאוישנוטיותואמשלשםישגלפו

אלוםירחאםיהלאירחאובבלתאוטהוישנהמלש

5׃ויבאדיודבבלכויהלאהוהיםעםלשובבלהיה

םכלמירחאוםינדציהלאתרתשעירחאהמלשךליו

אלמאלוהוהייניעבערההמלששעיו6׃םינמעץקש

שומכלהמבהמלשהנביזא7׃ויבאדודכהוהיירחא

ינבץקשךלמלוםלשוריינפלערשארהבבאומץקש

תוחבזמותוריטקמתוירכנהוישנלכלהשעןכו8׃ןומע

םעמובבלהטניכהמלשבהוהיףנאתיו9׃ןהיהלאל

וילאהוצו10׃םימעפוילאהארנהלארשייהלאהוהי

אלוםירחאםיהלאירחאתכליתלבלהזהרבדהלע

ןעיהמלשלהוהירמאיו11׃הוהיהוצרשאתארמש

רשאיתקחויתירבתרמשאלוךמעתאזהתיהרשא

היתתנוךילעמהכלממהתאערקאערקךילעיתיוצ

דימךיבאדודןעמלהנשעאאלךימיבךא12׃ךדבעל

טבשערקאאלהכלממהלכתאקר13׃הנערקאךנב

רשאםלשוריןעמלוידבעדודןעמלךנבלןתאדחא

ימדאהדדהתאהמלשלןטשהוהיםקיו14׃יתרחב

םודאתאדודתויהביהיו15׃םודאבאוהךלמהערזמ

רכזלכךיוםיללחהתארבקלאבצהרשבאויתולעב

לארשילכובאויםשבשיםישדחתששיכ16׃םודאב

םישנאואוהדדאחרביו17׃םודאברכזלכתירכהדע

׃ןטקרענדדהוםירצמאובלותאויבאידבעמםיימדא

ןראפמםמעםישנאוחקיוןראפואביוןידממומקיו18

םחלותיבולןתיוםירצמךלמהערפלאםירצמואביו

דאמהערפיניעבןחדדהאצמיו19׃ולןתנץראוולרמא

20׃הריבגהסינפחתתוחאותשאתוחאתאהשאולןתיו

סנפחתוהלמגתוונבתבנגתאסינפחתתוחאולדלתו

׃הערפינבךותבהערפתיבתבנגיהיוהערפתיבךותב

תמיכוויתבאםעדודבכשיכםירצמבעמשדדהו21

לאךלאוינחלשהערפלאדדהרמאיואבצהרשבאוי

ךנהוימערסחהתאהמיכהערפולרמאיו22׃יצרא

׃ינחלשתחלשיכאלרמאיוךצראלאתכללשקבמ

חרברשאעדילאןבןוזרתאןטשולםיהלאםקיו23

םישנאוילעץבקיו24׃וינדאהבוצךלמרזעדדהתאמ

הבובשיוקשמדוכליוםתאדודגרהבדודגרשיהיו

המלשימילכלארשילןטשיהיו25׃קשמדבוכלמיו

26׃םראלעךלמיולארשיבץקיודדהרשאהערהתאו

השאהעורצומאםשוהדרצהןמיתרפאטבנןבםעבריו

רשארבדההזו27׃ךלמבדיםריוהמלשלדבעהנמלא

ריעץרפתארגסאולמהתאהנבהמלשךלמבדיםירה

תאהמלשאריוליחרובגםעברישיאהו28׃ויבאדוד

תיבלבסלכלותאדקפיואוההכאלמהשעיכרענה



212אםיכלמ

אצמיוםלשורימאציםעבריואיההתעביהיו29׃ףסוי

המלשבהסכתמאוהוךרדבאיבנהינלישההיחאותא

המלשבהיחאשפתיו30׃הדשבםדבלםהינשוהשדח

רמאיו31׃םיערקרשעםינשהערקיווילערשאהשדחה

יהלאהוהירמאהכיכםיערקהרשעךלחקםעבריל

ךליתתנוהמלשדימהכלממהתאערקיננהלארשי

ןעמלולהיהידחאהטבשהו32׃םיטבשההרשעתא

לכמהביתרחברשאריעהםלשוריןעמלודודידבע

תרתשעלווחתשיוינובזערשאןעי33׃לארשייטבש

ןומעינביהלאםכלמלובאומיהלאשומכלןינדציהלא

יטפשמויתקחויניעברשיהתושעליכרדבוכלהאלו

אישניכודימהכלממהלכתאחקאאלו34׃ויבאדודכ

ותאיתרחברשאידבעדודןעמלוייחימילכונתשא

ונבדימהכולמהיתחקלו35׃יתקחויתוצמרמשרשא

דחאטבשןתאונבלו36׃םיטבשהתרשעתאךלהיתתנו

םלשוריבינפלםימיהלכידבעדיודלרינתויהןעמל

חקאךתאו37׃םשימשםושליליתרחברשאריעה

׃לארשילעךלמתייהוךשפנהואתרשאלכבתכלמו

יכרדבתכלהוךוצארשאלכתאעמשתםאהיהו38

השערשאכיתוצמויתוקחרומשליניעברשיהתישעו

יתינברשאכןמאנתיבךליתינבוךמעיתייהוידבעדוד

דודערזתאהנעאו39׃לארשיתאךליתתנודודל

תימהלהמלששקביו40׃םימיהלכאלךאתאזןעמל

ךלמקשישלאםירצמחרביוםעבריםקיוםעבריתא

ירבדרתיו41׃המלשתומדעםירצמביהיוםירצמ

רפסלעםיבתכםהאולהותמכחוהשערשאלכוהמלש

לעםלשוריבהמלשךלמרשאםימיהו42׃המלשירבד

ויתבאםעהמלשבכשיו43׃הנשםיעבראלארשילכ

׃ויתחתונבםעבחרךלמיוויבאדודריעברבקיו

ךילמהללארשילכאבםכשיכםכשםעבחרךליו12

םירצמבונדועאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2׃ותא

3׃םירצמבםעבריבשיוהמלשךלמהינפמחרברשא

ורבדיולארשילהקלכוםעבריואביוולוארקיווחלשיו

התעהתאוונלעתאהשקהךיבא4׃רמאלםעבחרלא

ונילעןתנרשאדבכהולעמוהשקהךיבאתדבעמלקה

ילאובושוםימיהשלשדעוכלםהילארמאיו5׃ךדבענו

ויהרשאםינקזהתאםעבחרךלמהץעויו6׃םעהוכליו

םתאךיארמאליחותיהבויבאהמלשינפתאםידמע

רמאלוילארבדיו7׃רבדהזהםעהתאבישהלםיצעונ

תרבדוםתינעוםתדבעוהזהםעלדבעהיהתםויהםא

8׃םימיהלכםידבעךלויהוםיבוטםירבדםהילא

םידליהתאץעויווהצעירשאםינקזהתצעתאבזעיו

המםהילארמאיו9׃וינפלםידמעהרשאותאולדגרשא

ילאורבדרשאהזהםעהתארבדבישנוםיצעונםתא

ורבדיו10׃ונילעךיבאןתנרשאלעהןמלקהרמאל

הזהםעלרמאתהכרמאלותאולדגרשאםידליהוילא

התאוונלעתאדיבכהךיבארמאלךילאורבדרשא

11׃יבאינתממהבעינטקםהילארבדתהכונילעמלקה

םכלעלעףיסואינאודבכלעםכילעסימעהיבאהתעו

12׃םיברקעבםכתארסיאינאוםיטושבםכתארסייבא

רשאכישילשהםויבםעבחרלאםעהלכוםעבריוביו

ןעיו13׃ישילשהםויבילאובושרמאלךלמהרבד

׃והצעירשאםינקזהתצעתאבזעיוהשקםעהתאךלמה

תאדיבכהיבארמאלםידליהתצעכםהילארבדיו14

ינאוםיטושבםכתארסייבאםכלעלעףיסאינאוםכלע

םעהלאךלמהעמשאלו15׃םיברקעבםכתארסיא

רשאורבדתאםיקהןעמלהוהיםעמהבסהתיהיכ

16׃טבנןבםעברילאינלישההיחאדיבהוהירבד

םעהובשיוםהילאךלמהעמשאליכלארשילכאריו

הלחנאלודודבקלחונלהמרמאלרבדךלמהתא

ךליודודךתיבהארהתעלארשיךילהאלישיןבב

הדוהיירעבםיבשיהלארשיינבו17׃וילהאללארשי

תאםעבחרךלמהחלשיו18׃םעבחרםהילעךלמיו

תמיוןבאובלארשילכומגריוסמהלערשאםרדא

׃םלשוריסונלהבכרמבתולעלץמאתהםעבחרךלמהו

יהיו20׃הזהםויהדעדודתיבבלארשיועשפיו19

ותאוארקיווחלשיוםעבריבשיכלארשילכעמשכ

ירחאהיהאללארשילכלעותאוכילמיוהדעהלא

םעבחרואביו21׃ודבלהדוהיטבשיתלוזדודתיב

ןמינבטבשתאוהדוהיתיבלכתאלהקיוםלשורי

תיבםעםחלהלהמחלמהשערוחבףלאםינמשוהאמ

יהיו22׃המלשןבםעבחרלהכולמהתאבישהללארשי

רמא23׃רמאלםיהלאהשיאהיעמשלאםיהלאהרבד

הדוהיתיבלכלאוהדוהיךלמהמלשןבםעבחרלא

ולעתאלהוהירמאהכ24׃רמאלםעהרתיוןימינבו
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ותיבלשיאובושלארשיינבםכיחאםעןומחלתאלו

ובשיוהוהירבדתאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכ

םירפארהבםכשתאםעבריןביו25׃הוהירבדכתכלל

םעברירמאיו26׃לאונפתאןביוםשמאציוהבבשיו

הלעיםא27׃דודתיבלהכלממהבושתהתעובלב

בלבשוםלשוריבהוהיתיבבםיחבזתושעלהזהםעה

ינגרהוהדוהיךלמםעבחרלאםהינדאלאהזהםעה

ינששעיוךלמהץעויו28׃הדוהיךלמםעבחרלאובשו

הנהםלשוריתולעמםכלברםהלארמאיובהזילגע

תאםשיו29׃םירצמץראמךולעהרשאלארשיךיהלא

הזהרבדהיהיו30׃ןדבןתנדחאהתאולאתיבבדחאה

תיבתאשעיו31׃ןדדעדחאהינפלםעהוכליותאטחל

32׃יולינבמויהאלרשאםעהתוצקמםינהכשעיותומב

שדחלםוירשעהשמחבינימשהשדחבגחםעברישעיו

לאתיבבהשעןכחבזמהלעלעיוהדוהיברשאגחכ

ינהכתאלאתיבבדימעהוהשערשאםילגעלחבזל

תיבבהשערשאחבזמהלעלעיו33׃השערשאתומבה

אדברשאשדחבינימשהשדחבםוירשעהשמחבלא

׃ריטקהלחבזמהלעלעיולארשיינבלגחשעיודבלמ

לאהוהירבדבהדוהימאבםיהלאשיאהנהו13

לעארקיו2׃ריטקהלחבזמהלעדמעםעבריולאתיב

הוהירמאהכחבזמחבזמרמאיוהוהירבדבחבזמה

ינהכתאךילעחבזוומשוהישאידודתיבלדלונןבהנה

3׃ךילעופרשיםדאתומצעוךילעםירטקמהתומבה

הוהירבדרשאתפומההזרמאלתפומאוההםויבןתנו

עמשכיהיו4׃וילערשאןשדהךפשנוערקנחבזמההנה

תיבבחבזמהלעארקרשאםיהלאהשיארבדתאךלמה

והשפתרמאלחבזמהלעמודיתאםעבריחלשיולא

5׃וילאהבישהללכיאלווילעחלשרשאודישביתו

ןתנרשאתפומכחבזמהןמןשדהךפשיוערקנחבזמהו

שיאלארמאיוךלמהןעיו6׃הוהירבדבםיהלאהשיא

ידעבללפתהוךיהלאהוהיינפתאאנלחםיהלאה

דיבשתוהוהיינפתאםיהלאהשיאלחיוילאידיבשתו

שיאלאךלמהרבדיו7׃הנשארבכיהתווילאךלמה

8׃תתמךלהנתאוהדעסוהתיבהיתאהאבםיהלאה

ךתיביצחתאילןתתםאךלמהלאםיהלאהשיארמאיו

םוקמבםימהתשאאלוםחללכאאלוךמעאבאאל

לכאתאלרמאלהוהירבדביתאהוצןכיכ9׃הזה

10׃תכלהרשאךרדבבושתאלוםימהתשתאלוםחל

תיבלאהבאברשאךרדבבשאלורחאךרדבךליו

ולרפסיוונבאוביולאתיבבבשיןקזדחאאיבנו11׃לא

לאתיבבםויהםיהלאהשיאהשערשאהשעמהלכתא

׃םהיבאלםורפסיוךלמהלארבדרשאםירבדהתא

וינבואריוךלהךרדההזיאםהיבאםהלארבדיו12

׃הדוהימאברשאםיהלאהשיאךלהרשאךרדהתא

רומחהולושבחיורומחהילושבחוינבלארמאיו13

בשיוהאצמיוםיהלאהשיאירחאךליו14׃וילעבכריו

תאברשאםיהלאהשיאהתאהוילארמאיוהלאהתחת

לכאוהתיבהיתאךלוילארמאיו15׃ינארמאיוהדוהימ

אלוךתאאובלוךתאבושללכואאלרמאיו16׃םחל

רבדיכ17׃הזהםוקמבםימךתאהתשאאלוםחללכא

אלםימםשהתשתאלוםחללכאתאלהוהירבדבילא

ינאםגולרמאיו18׃הבתכלהרשאךרדבתכללבושת

והבשהרמאלהוהירבדבילארבדךאלמוךומכאיבנ

בשיו19׃ולשחכםימתשיוםחללכאיוךתיבלאךתא

לאםיבשיםהיהיו20׃םימתשיוותיבבםחללכאיוותא

ארקיו21׃ובישהרשאאיבנהלאהוהירבדיהיוןחלשה

הוהירמאהכרמאלהדוהימאברשאםיהלאהשיאלא

ךוצרשאהוצמהתאתרמשאלוהוהייפתירמיכןעי

םוקמבםימתשתוםחללכאתובשתו22׃ךיהלאהוהי

אובתאלםימתשתלאוםחללכאתלאךילארבדרשא

ירחאוםחלולכאירחאיהיו23׃ךיתבארבקלאךתלבנ

ךליו24׃ובישהרשאאיבנלרומחהולשבחיוותותש

תכלשמותלבניהתווהתימיוךרדבהיראוהאצמיו

׃הלבנהלצאדמעהיראהוהלצאדמערומחהוךרדב

ךרדבתכלשמהלבנהתאואריוםירבעםישנאהנהו25

רשאריעבורבדיוואביוהלבנהלצאדמעהיראהתאו

ןמובישהרשאאיבנהעמשיו26׃הבבשיןקזהאיבנה

הוהייפתאהרמרשאאוהםיהלאהשיארמאיוךרדה

רשאהוהירבדכוהתמיווהרבשיוהיראלהוהיוהנתיו

רומחהתאילושבחרמאלוינבלארבדיו27׃ולרבד

רומחוךרדבתכלשמותלבנתאאצמיוךליו28׃ושבחיו

הלבנהתאהיראהלכאאלהלבנהלצאםידמעהיראהו

שיאתלבנתאאיבנהאשיו29׃רומחהתארבשאלו

איבנהריעלאאביווהבישיורומחהלאוהחניוםיהלאה
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ודפסיוורבקבותלבנתאחניו30׃ורבקלודפסלןקזה

וינבלארמאיוותאורבקירחאיהיו31׃יחאיוהוילע

םיהלאהשיארשארבקביתאםתרבקויתומברמאל

היהיהיהיכ32׃יתמצעתאוחינהויתמצעלצאוברובק

תיבברשאחבזמהלעהוהירבדבארקרשארבדה

רחא33׃ןורמשירעברשאתומבהיתבלכלעולא

שעיובשיוהערהוכרדמםעבריבשאלהזהרבדה

ינהכיהיוודיתאאלמיץפחהתומבינהכםעהתוצקמ

דיחכהלוםעבריתיבתאטחלהזהרבדביהיו34׃תומב

׃המדאהינפלעמדימשהלו

םעברירמאיו2׃םעבריןבהיבאהלחאיההתעב14

םעבריתשאיתאיכועדיאלותינתשהואנימוקותשאל

ךלמלילערבדאוהאיבנההיחאםשהנההלשתכלהו

קבקבוםידקנוםחלהרשעךדיבתחקלו3׃הזהםעהלע

ןכשעתו4׃רענלהיהיהמךלדיגיאוהוילאתאבושבד

והיחאוהיחאתיבאבתוהלשךלתוםקתוםעבריתשא

לארמאהוהיו5׃ובישמויניעומקיכתוארללכיאל

לאךמעמרבדשרדלהאבםעבריתשאהנהוהיחא

האבכיהיוהילארבדתהזכוהזכאוההלחיכהנב

האבהילגרלוקתאוהיחאעמשכיהיו6׃הרכנתמאיהו

הרכנתמתאהזהמלםעבריתשאיאברמאיוחתפב

רמאהכםעברילירמאיכל7׃השקךילאחולשיכנאו

ךנתאוםעהךותמךיתמירהרשאןעילארשייהלאהוהי

דודתיבמהכלממהתאערקאו8׃לארשיימעלעדיגנ

רשאויתוצמרמשרשאדודידבעכתייהאלוךלהנתאו

ערתו9׃יניעברשיהקרתושעלובבללכבירחאךלה

םיהלאךלהשעתוךלתוךינפלויהרשאלכמתושעל

10׃ךוגירחאתכלשהיתאוינסיעכהלתוכסמוםירחא

םעבריליתרכהוםעבריתיבלאהעראיבמיננהןכל

תיבירחאיתרעבולארשיבבוזעורוצעריקבןיתשמ

םעברילתמה11׃ומתדעללגהרעבירשאכםעברי

םימשהףועולכאיהדשבתמהוםיבלכהולכאיריעב

ךילגרהאבבךתיבליכלימוקתאו12׃רבדהוהייכ

ותאורבקולארשילכולודפסו13׃דליהתמוהריעה

רבדובאצמנןעירבקלאםעברילאביודבלהזיכ

םיקהו14׃םעבריתיבבלארשייהלאהוהילאבוט

הזםעבריתיבתאתירכירשאלארשילעךלמולהוהי

דונירשאכלארשיתאהוהיהכהו15׃התעםגהמוםויה

תאזההבוטההמדאהלעמלארשיתאשתנוםימבהנקה

תאושערשאןעירהנלרבעמםרזוםהיתובאלןתנרשא

ללגבלארשיתאןתיו16׃הוהיתאםיסיעכמםהירשא

17׃לארשיתאאיטחהרשאואטחרשאםעבריתואטח

ףסבהאבאיההתצרתאבתוךלתוםעבריתשאםקתו

לארשילכולודפסיוותאורבקיו18׃תמרענהותיבה

19׃איבנהוהיחאודבעדיברבדרשאהוהירבדכ

םיבותכםנהךלמרשאוםחלנרשאםעבריירבדרתיו

רשאםימיהו20׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלע

ךלמיוויתבאםעבכשיוהנשםיתשוםירשעםעבריךלמ

הדוהיבךלמהמלשןבםעבחרו21׃ויתחתונבבדנ

הרשעעבשווכלמבםעבחרהנשתחאוםיעבראןב

תאםושלהוהירחברשאריעהםלשוריבךלמהנש

22׃תינמעההמענומאםשולארשייטבשלכמםשומש

ושערשאלכמותאואנקיוהוהייניעבערההדוהישעיו

תומבםהלהמהםגונביו23׃ואטחרשאםתאטחבםתבא

׃ןנערץעלכתחתוההבגהעבגלכלעםירשאותובצמו

רשאםיוגהתבעותהלככושעץראבהיהשדקםגו24

תישימחההנשביהיו25׃לארשיינבינפמהוהישירוה

26׃םלשורילעםירצמךלמקשושהלעםעבחרךלמל

תאוךלמהתיבתורצואתאוהוהיתיבתורצאתאחקיו

27׃המלשהשערשאבהזהינגמלכתאחקיוחקללכה

דילעדיקפהותשחנינגמםתחתםעבחרךלמהשעיו

אבידמיהיו28׃ךלמהתיבחתפםירמשהםיצרהירש

׃םיצרהאתלאםובישהוםיצרהםואשיהוהיתיבךלמה

םיבותכהמהאלההשערשאלכוםעבחרירבדרתיו29

התיההמחלמו30׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלע

םעבחרבכשיו31׃םימיהלכםעבריןיבוםעבחרןיב

המענומאםשודודריעבויתבאםערבקיוויתבאםע

׃ויתחתונבםיבאךלמיותינמעה

ךלמטבנןבםעבריךלמלהרשעהנמשתנשבו15

ומאםשוםלשוריבךלמםינששלש2׃הדוהילעםיבא

השערשאויבאתואטחלכבךליו3׃םולשיבאתבהכעמ

דודבבלכויהלאהוהיםעםלשובבלהיהאלווינפל

םלשוריברינולויהלאהוהיןתנדודןעמליכ4׃ויבא

רשא5׃םלשוריתאדימעהלווירחאונבתאםיקהל
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והוצרשאלכמרסאלוהוהייניעברשיהתאדודהשע

התיההמחלמו6׃יתחההירוארבדבקרוייחימילכ

ירבדרתיו7׃וייחימילכםעבריןיבוםעבחרןיב

ירבדרפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכוםיבא

ןיבוםיבאןיבהתיההמחלמוהדוהייכלמלםימיה

דודריעבותאורבקיוויתבאםעםיבאבכשיו8׃םעברי

ךלמםעברילםירשעתנשבו9׃ויתחתונבאסאךלמיו

הנשתחאוםיעבראו10׃הדוהיךלמאסאךלמלארשי

שעיו11׃םולשיבאתבהכעמומאםשוםלשוריבךלמ

םישדקהרבעיו12׃ויבאדודכהוהייניעברשיהאסא

13׃ויתבאושערשאםיללגהלכתארסיוץראהןמ

תצלפמהתשערשאהריבגמהרסיוומאהכעמתאםגו

׃ןורדקלחנבףרשיוהתצלפמתאאסאתרכיוהרשאל

הוהיםעםלשהיהאסאבבלקרורסאלתומבהו14

ףסכהוהיתיבושדקוויבאישדקתאאביו15׃וימילכ

אשעבןיבואסאןיבהתיההמחלמו16׃םילכובהזו

לארשיךלמאשעבלעיו17׃םהימילכלארשיךלמ

אסאלאבואציתתיתלבלהמרהתאןביוהדוהילע

םירתונהבהזהוףסכהלכתאאסאחקיו18׃הדוהיךלמ

דיבםנתיוךלמתיבתורצואתאוהוהיתיבתורצואב

ןבןמרבטןבדדהןבלאאסאךלמהםחלשיווידבע

יניבתירב19׃רמאלקשמדבבשיהםראךלמןויזח

ףסכדחשךליתחלשהנהךיבאןיבויבאןיבךניבו

לארשיךלמאשעבתאךתירבתאהרפהךלבהזו

חלשיואסאךלמהלאדדהןבעמשיו20׃ילעמהלעיו

ןויעתאךיולארשיירעלעולרשאםיליחהירשתא

ץראלכלעתורנכלכתאוהכעמתיבלבאתאוןדתאו

המרהתאתונבמלדחיואשעבעמשכיהיו21׃ילתפנ

ןיאהדוהילכתאעימשהאסאךלמהו22׃הצרתבבשיו

אשעבהנברשאהיצעתאוהמרהינבאתאואשיויקנ

רתיו23׃הפצמהתאוןמינבעבגתאאסאךלמהםבןביו

רשאםירעהוהשערשאלכוותרובגלכואסאירבדלכ

יכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכהמהאלההנב

םעאסאבכשיו24׃וילגרתאהלחותנקזתעלקרהדוהי

טפשוהיךלמיוויבאדודריעבויתבאםערבקיוויתבא

תנשבלארשילעךלמםעבריןבבדנו25׃ויתחתונב

26׃םיתנשלארשילעךלמיוהדוהיךלמאסאלםיתש

רשאותאטחבוויבאךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו

תיבלהיחאןבאשעבוילערשקיו27׃לארשיתאאיטחה

לכובדנוםיתשלפלרשאןותבגבאשעבוהכיורכששי

שלשתנשבאשעבוהתמיו28׃ןותבגלעםירצלארשי

הכהוכלמכיהיו29׃ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאל

דעםעברילהמשנלכריאשהאלםעבריתיבלכתא

׃ינלישההיחאודבעדיברבדרשאהוהירבדכודמשה

לארשיתאאיטחהרשאואטחרשאםעבריתואטחלע30

רתיו31׃לארשייהלאהוהיתאסיעכהרשאוסעכב

רפסלעםיבותכםהאלההשערשאלכובדנירבד

ןיבהתיההמחלמו32׃לארשייכלמלםימיהירבד

שלשתנשב33׃םהימילכלארשיךלמאשעבןיבואסא

לארשילכלעהיחאןבאשעבךלמהדוהיךלמאסאל

הוהייניעבערהשעיו34׃הנשעבראוםירשעהצרתב

׃לארשיתאאיטחהרשאותאטחבוםעבריךרדבךליו

2׃רמאלאשעבלעיננחןבאוהילאהוהירבדיהיו16

לארשיימעלעדיגנךנתאורפעהןמךיתמירהרשאןעי

ינסיעכהללארשיימעתאאטחתוםעבריךרדבךלתו

יתתנוותיבירחאואשעבירחאריעבמיננה3׃םתאטחב

ריעבאשעבלתמה4׃טבנןבםעבריתיבכךתיבתא

5׃םימשהףועולכאיהדשבולתמהוםיבלכהולכאי

םיבותכםהאלהותרובגוהשערשאואשעבירבדרתיו

םעאשעבבכשיו6׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלע

דיבםגו7׃ויתחתונבהלאךלמיוהצרתברבקיוויתבא

ותיבלאואשעבלאהיההוהירבדאיבנהיננחןבאוהי

השעמבוסיעכהלהוהייניעבהשערשאהערהלכלעו

תנשב8׃ותאהכהרשאלעוםעבריתיבכתויהלוידי

אשעבןבהלאךלמהדוהיךלמאסאלהנשששוםירשע

ירמזודבעוילערשקיו9׃םיתנשהצרתבלארשילע

אצראתיברוכשהתשהצרתבאוהובכרהתיצחמרש

והתימיווהכיוירמזאביו10׃הצרתבתיבהלערשא

11׃ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאלעבשוםירשעתנשב

אלאשעבתיבלכתאהכהואסכלעותבשכוכלמביהיו

ירמזדמשיו12׃והערווילאגוריקבןיתשמולריאשה

דיבאשעבלארבדרשאהוהירבדכאשעבתיבלכתא

ונבהלאתואטחואשעבתואטחלכלא13׃איבנהאוהי

הוהיתאסיעכהללארשיתאואיטחהרשאוואטחרשא

רשאלכוהלאירבדרתיו14׃םהילבהבלארשייהלא
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יכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולההשע

הדוהיךלמאסאלהנשעבשוםירשעתנשב15׃לארשי

ןותבגלעםינחםעהוהצרתבםימיתעבשירמזךלמ

ירמזרשקרמאלםינחהםעהעמשיו16׃םיתשלפלרשא

רשירמעתאלארשילכוכלמיוךלמהתאהכהםגו

לכוירמעהלעיו17׃הנחמבאוההםויבלארשילעאבצ

תוארכיהיו18׃הצרתלעורציוןותבגמומעלארשי

ףרשיוךלמהתיבןומראלאאביוריעההדכלניכירמז

אטחרשאויתאטחלע19׃תמיושאבךלמתיבתאוילע

ותאטחבוםעבריךרדבתכללהוהייניעבערהתושעל

ירמזירבדרתיו20׃לארשיתאאיטחהלהשערשא

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהרשקרשאורשקו

םעהיצחיצחללארשיםעהקלחיזא21׃לארשייכלמל

22׃ירמעירחאיצחהווכילמהלתניגןבינבתירחאהיה

ינבתירחארשאםעהתאירמעירחארשאםעהקזחיו

תחאוםישלשתנשב23׃ירמעךלמיוינבתתמיותניגןב

םיתשלארשילעירמעךלמהדוהיךלמאסאלהנש

רההתאןקיו24׃םינשששךלמהצרתבהנשהרשע

תאארקיורההתאןביוףסכםירככברמשתאמןורמש

25׃ןורמשרההינדארמשםשלעהנברשאריעהםש

26׃וינפלרשאלכמעריוהוהייניעבערהירמעהשעיו

איטחהרשאויתאטחבוטבנןבםעבריךרדלכבךליו

׃םהילבהבלארשייהלאהוהיתאסיעכהללארשיתא

אלההשערשאותרובגוהשערשאירמעירבדרתיו27

28׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

באחאךלמיוןורמשברבקיוויתבאםעירמעבכשיו

תנשבלארשילעךלמירמעןבבאחאו29׃ויתחתונב

ןבבאחאךלמיוהדוהיךלמאסאלהנשהנמשוםישלש

שעיו30׃הנשםיתשוםירשעןורמשבלארשילעירמע

31׃וינפלרשאלכמהוהייניעבערהירמעןבבאחא

תאהשאחקיוטבנןבםעבריתואטחבותכללקנהיהיו

לעבהתאדבעיוךליוםינדיצךלמלעבתאתבלבזיא

הנברשאלעבהתיבלעבלחבזמםקיו32׃ולוחתשיו

תושעלבאחאףסויוהרשאהתאבאחאשעיו33׃ןורמשב

רשאלארשייכלמלכמלארשייהלאהוהיתאסיעכהל

החיריתאילאהתיבלאיחהנבוימיב34׃וינפלויה

רבדכהיתלדביצהוריעצביגשבוהדסיורכבםריבאב

׃ןונןבעשוהידיברבדרשאהוהי

יחבאחאלאדעלגיבשתמיבשתהוהילארמאיו17

םינשההיהיםאוינפליתדמערשאלארשייהלאהוהי

וילאהוהירבדיהיו2׃ירבדיפלםאיכרטמולטהלאה

תירכלחנבתרתסנוהמדקךלתינפוהזמךל3׃רמאל

םיברעהתאוהתשתלחנהמהיהו4׃ןדריהינפלערשא

בשיוךליוהוהירבדכשעיוךליו5׃םשךלכלכליתיוצ

ולםיאיבמםיברעהו6׃ןדריהינפלערשאתירכלחנב

׃התשילחנהןמוברעברשבוםחלורקבברשבוםחל

8׃ץראבםשגהיהאליכלחנהשבייוםימיץקמיהיו7

רשאהתפרצךלםוק9׃רמאלוילאהוהירבדיהיו

׃ךלכלכלהנמלאהשאםשיתיוצהנהםשתבשיוןודיצל

השאםשהנהוריעהחתפלאאביוהתפרצךליוםקיו10

טעמילאניחקרמאיוהילאארקיוםיצעתששקמהנמלא

רמאיוהילאארקיותחקלךלתו11׃התשאוילכבםימ

ךיהלאהוהייחרמאתו12׃ךדיבםחלתפילאניחקל

ןמשטעמודכבחמקףכאלמםאיכגועמילשיםא

ילוהיתישעויתאבוםיצעםינשתששקמיננהותחפצב

יאריתלאוהילאהילארמאיו13׃ונתמווהנלכאוינבלו

הנשארבהנטקהגעםשמילישעךאךרבדכישעיאב

רמאהכיכ14׃הנרחאבישעתךנבלוךלוילתאצוהו

אלןמשהתחפצוהלכתאלחמקהדכלארשייהלאהוהי

ךלתו15׃המדאהינפלעםשגהוהיןתתםוידערסחת

16׃םימיהתיבואיהואוהלכאתווהילארבדכהשעתו

הוהירבדכרסחאלןמשהתחפצוהתלכאלחמקהדכ

הלאהםירבדהרחאיהיו17׃והילאדיברבדרשא

רשאדעדאמקזחוילחיהיותיבהתלעבהשאהןבהלח

ךלוילהמוהילאלארמאתו18׃המשנובהרתונאל

׃ינבתאתימהלוינועתאריכזהלילאתאבםיהלאהשיא

והלעיוהקיחמוהחקיוךנבתאילינתהילארמאיו19

20׃ותטמלעוהבכשיוםשבשיאוהרשאהילעהלא

רשאהנמלאהלעםגהיהלאהוהירמאיוהוהילאארקיו

לעדדמתיו21׃הנבתאתימהלתוערההמעררוגתמינא

יהלאהוהירמאיוהוהילאארקיוםימעפשלשדליה

לוקבהוהיעמשיו22׃וברקלעהזהדליהשפנאנבשת

והילאחקיו23׃יחיווברקלעדליהשפנבשתווהילא

רמאיוומאלוהנתיוהתיבההילעהןמוהדריודליהתא

הזהתעוהילאלאהשאהרמאתו24׃ךנביחיארוהילא

׃תמאךיפבהוהירבדוהתאםיהלאשיאיכיתעדי
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הנשבוהילאלאהיההוהירבדוםיברםימייהיו18

לערטמהנתאובאחאלאהארהךלרמאלתישילשה

בערהובאחאלאתוארהלוהילאךליו2׃המדאהינפ

לערשאוהידבעלאבאחאארקיו3׃ןורמשבקזח

תירכהביהיו4׃דאמהוהיתאאריהיהוהידבעותיבה

םאיבחיוםיאבנהאמוהידבעחקיוהוהייאיבנתאלבזיא

רמאיו5׃םימוםחלםלכלכוהרעמבשיאםישמח

לאוםימהיניעמלכלאץראבךלוהידבעלאבאחא

אולודרפוסוסהיחנוריצחאצמנילואםילחנהלכ

הברבעלץראהתאםהלוקלחיו6׃המהבהמתירכנ

ךרדבךלהוהידבעוודבלדחאךרדבךלהבאחא

ותארקלוהילאהנהוךרדבוהידבעיהיו7׃ודבלדחא

8׃והילאינדאהזהתאהרמאיווינפלעלפיווהרכיו

המרמאיו9׃והילאהנהךינדאלרמאךלינאולרמאיו

10׃ינתימהלבאחאדיבךדבעתאןתנהתאיכיתאטח

ינדאחלשאלרשאהכלממויוגשיםאךיהלאהוהייח

יכיוגהתאוהכלממהתאעיבשהוןיאורמאוךשקבלםש

הנהךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו11׃הכאצמיאל

לעךאשיהוהיחורוךתאמךלאינאהיהו12׃והילא

ינגרהוךאצמיאלובאחאלדיגהליתאבועדאאלרשא

תאינדאלדגהאלה13׃ירענמהוהיתאאריךדבעו

יאיבנמאבחאוהוהייאיבנתאלבזיאגרהביתישערשא

םלכלכאוהרעמבשיאםישמחםישמחשיאהאמהוהי

הנהךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו14׃םימוםחל

רשאתואבצהוהייחוהילארמאיו15׃ינגרהווהילא

והידבעךליו16׃וילאהאראםויהיכוינפליתדמע

17׃והילאתארקלבאחאךליוולדגיובאחאתארקל

התאהוילאבאחארמאיווהילאתאבאחאתוארכיהיו

םאיכלארשיתאיתרכעאלרמאיו18׃לארשירכעהז

ירחאךלתוהוהיתוצמתאםכבזעבךיבאתיבוהתא

רהלאלארשילכתאילאץבקחלשהתעו19׃םילעבה

יאיבנוםישמחותואמעבראלעבהיאיבנתאולמרכה

באחאחלשיו20׃לבזיאןחלשילכאתואמעבראהרשאה

21׃למרכהרהלאםיאיבנהתאץבקיולארשיינבלכב

לעםיחספםתאיתמדערמאיוםעהלכלאוהילאשגיו

לעבהםאווירחאוכלםיהלאההוהיםאםיפעסהיתש

לאוהילארמאיו22׃רבדותאםעהונעאלווירחאוכל

עבראלעבהיאיבנוידבלהוהילאיבניתרתונינאםעה

םהלורחביוםירפםינשונלונתיו23׃שיאםישמחותואמ

ומישיאלשאוםיצעהלעומישיווהחתניודחאהרפה

אלשאוםיצעהלעיתתנודחאהרפהתאהשעאינאו

הוהיםשבארקאינאוםכיהלאםשבםתארקו24׃םישא

לכןעיוםיהלאהאוהשאבהנעירשאםיהלאההיהו

לעבהיאיבנלוהילארמאיו25׃רבדהבוטורמאיוםעה

םיברהםתאיכהנשארושעודחאהרפהםכלורחב

רפהתאוחקיו26׃ומישתאלשאוםכיהלאםשבוארקו

דעורקבהמלעבהםשבוארקיוושעיוםהלןתנרשא

וחספיוהנעןיאולוקןיאווננעלעבהרמאלםירהצה

םהבלתהיוםירהצביהיו27׃השערשאחבזמהלע

חישיכאוהםיהלאיכלודגלוקבוארקרמאיווהילא

וארקיו28׃ץקיואוהןשיילואולךרדיכוולגישיכו

דעםיחמרבותוברחבםטפשמכודדגתיולודגלוקב

דעואבנתיוםירהצהרבעכיהיו29׃םהילעםדךפש

רמאיו30׃בשקןיאוהנעןיאולוקןיאוהחנמהתולעל

תאאפריווילאםעהלכושגיוילאושגםעהלכלוהילא

םינבאהרשעםיתשוהילאחקיו31׃סורהההוהיחבזמ

רמאלוילאהוהירבדהיהרשאבקעיינביטבשרפסמכ

הוהיםשבחבזמםינבאהתאהנביו32׃ךמשהיהילארשי

ךרעיו33׃חבזמלביבסערזםיתאסתיבכהלעתשעיו

רמאיו34׃םיצעהלעםשיורפהתאחתניוםיצעהתא

םיצעהלעוהלעהלעוקציוםימםידכהעבראואלמ

םימהוכליו35׃ושלשיוושלשרמאיוונשיוונשרמאיו

תולעביהיו36׃םימאלמהלעתהתאםגוחבזמלביבס

םהרבאיהלאהוהירמאיואיבנהוהילאשגיוהחנמה

ינאולארשיבםיהלאהתאיכעדויםויהלארשיוקחצי

יננע37׃הלאהםירבדהלכתאיתישעךירבדבוךדבע

התאוםיהלאההוהיהתאיכהזהםעהועדיויננעהוהי

תאלכאתוהוהישאלפתו38׃תינרחאםבלתאתבסה

םימהתאורפעהתאוםינבאהתאוםיצעהתאוהלעה

םהינפלעולפיוםעהלכאריו39׃הכחלהלעתברשא

רמאיו40׃םיהלאהאוההוהיםיהלאהאוההוהיורמאיו

םהמטלמילאשיאלעבהיאיבנתאושפתםהלוהילא

׃םשםטחשיוןושיקלחנלאוהילאםדרויוםושפתיו

ןומהלוקיכהתשולכאהלעבאחאלוהילארמאיו41

לאהלעוהילאותותשלולכאלבאחאהלעיו42׃םשגה

רמאיו43׃וכרבןיבוינפםשיוהצרארהגיולמרכהשאר
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ןיארמאיוטביולעיוםיךרדטבהאנהלעורענלא

רמאיותיעבשביהיו44׃םימעפעבשבשרמאיוהמואמ

לארמאהלערמאיוםימהלעשיאףככהנטקבעהנה

דעוהכדעיהיו45׃םשגההכרצעיאלודרורסאבאחא

בכריולודגםשגיהיוחורוםיבעורדקתהםימשהוהכ

והילאלאהתיההוהידיו46׃הלאערזיךליובאחא

׃הלאערזיהכאבדעבאחאינפלץריווינתמסנשיו

תאווהילאהשערשאלכתאלבזיאלבאחאדגיו19

לבזיאחלשתו2׃ברחבםיאיבנהלכתאגרהרשאלכ

ןופסויהכוםיהלאןושעיהכרמאלוהילאלאךאלמ

אריו3׃םהמדחאשפנכךשפנתאםישארחמתעכיכ

חניוהדוהילרשאעבשראבאביוושפנלאךליוםקיו

בשיואביוםויךרדרבדמבךלהאוהו4׃םשורענתא

התעבררמאיותומלושפנתאלאשיותחאםתרתחת

ןשייובכשיו5׃יתבאמיכנאבוטאליכישפנחקהוהי

םוקולרמאיוובעגנךאלמהזהנהודחאםתרתחת

םימתחפצוםיפצרתגעויתשארמהנהוטביו6׃לוכא

עגיותינשהוהיךאלמבשיו7׃בכשיובשיותשיולכאיו

לכאיוםקיו8׃ךרדהךממבריכלכאםוקרמאיווב

םיעבראוםויםיעבראאיהההליכאהחכבךליוהתשיו

הרעמהלאםשאביו9׃ברחםיהלאהרהדעהליל

הפךלהמולרמאיווילאהוהירבדהנהוםשןליו

ובזעיכתואבציהלאהוהיליתאנקאנקרמאיו10׃והילא

וגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמתאלארשיינבךתירב

11׃התחקלישפנתאושקביוידבלינארתואוברחב

חורורבעהוהיהנהוהוהיינפלרהבתדמעואצרמאיו

אלהוהיינפלםיעלסרבשמוםירהקרפמקזחוהלודג

רחאו12׃הוהישערבאלשערחורהרחאוהוהיחורב

13׃הקדהממדלוקשאהרחאוהוהישאבאלשאשערה

חתפדמעיואציוותרדאבוינפטליווהילאעמשכיהיו

14׃והילאהפךלהמרמאיולוקוילאהנהוהרעמה

ךתירבובזעיכתואבציהלאהוהיליתאנקאנקרמאיו

ברחבוגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמתאלארשיינב

רמאיו15׃התחקלישפנתאושקביוידבלינארתואו

תחשמותאבוקשמדהרבדמךכרדלבושךלוילאהוהי

חשמתישמנןבאוהיתאו16׃םראלעךלמללאזחתא

הלוחמלבאמטפשןבעשילאתאולארשילעךלמל

תימילאזחברחמטלמנההיהו17׃ךיתחתאיבנלחשמת

יתראשהו18׃עשילאתימיאוהיברחמטלמנהואוהי

וערכאלרשאםיכרבהלכםיפלאתעבשלארשיב

אצמיוםשמךליו19׃ולקשנאלרשאהפהלכולעבל

וינפלםידמצרשעםינששרחאוהוטפשןבעשילאתא

ותרדאךלשיווילאוהילארבעיורשעהםינשבאוהו

הקשארמאיווהילאירחאץריורקבהתאבזעיו20׃וילא

יכבושךלולרמאיוךירחאהכלאוימאלויבאלאנ

רקבהדמצתאחקיווירחאמבשיו21׃ךליתישעהמ

ולכאיוםעלןתיורשבהםלשברקבהילכבווהחבזיו

׃והתרשיווהילאירחאךליוםקיו

םישלשווליחלכתאץבקםראךלמדדהןבו20

םחליוןורמשלערציולעיובכרוסוסוותאךלמםינשו

3׃הריעהלארשיךלמבאחאלאםיכאלמחלשיו2׃הב

ךישנואוהילךבהזוךפסכדדהןברמאהכולרמאיו

ךרבדכרמאיולארשיךלמןעיו4׃םהילםיבוטהךינבו

םיכאלמהובשיו5׃ילרשאלכוינאךלךלמהינדא

רמאלךילאיתחלשיכרמאלדדהןברמאהכורמאיו

רחמתעכםאיכ6׃ןתתילךינבוךישנוךבהזוךפסכ

ךידבעיתבתאוךתיבתאושפחוךילאידבעתאחלשא

ךלמארקיו7׃וחקלוםדיבומישיךיניעדמחמלכהיהו

הזהעריכוארואנועדרמאיוץראהינקזלכללארשי

אלויבהזלויפסכלוינבלוישנלילאחלשיכשקבמ

לאםעהלכוםינקזהלכוילאורמאיו8׃ונממיתענמ

ורמאדדהןביכאלמלרמאיו9׃הבאתאולועמשת

השעאהנשארבךדבעלאתחלשרשאלכךלמהינדאל

והבשיוםיכאלמהוכליותושעללכואאלהזהרבדהו

םיהלאילןושעיהכרמאיודדהןבוילאחלשיו10׃רבד

רשאםעהלכלםילעשלןורמשרפעקפשיםאופסויהכו

ללהתילאורבדרמאיולארשיךלמןעיו11׃ילגרב

התשאוהוהזהרבדהתאעמשכיהיו12׃חתפמכרגח

לעומישיוומישוידבעלארמאיותוכסבםיכלמהואוה

לארשיךלמבאחאלאשגנדחאאיבנהנהו13׃ריעה

הזהלודגהןומההלכתאתיארההוהירמאהכרמאיו

באחארמאיו14׃הוהיינאיכתעדיוםויהךדיבונתניננה

רמאיותונידמהירשירענבהוהירמאהכרמאיוימב

ירשירענתאדקפיו15׃התארמאיוהמחלמהרסאיימ
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דקפםהירחאוםישלשוםינשםיתאמויהיותונידמה

ואציו16׃םיפלאתעבשלארשיינבלכםעהלכתא

םיכלמהואוהתוכסברוכשהתשדדהןבוםירהצב

תונידמהירשירענואציו17׃ותארזעךלמםינשוםישלש

ואציםישנארמאלולודיגיודדהןבחלשיוהנשארב

םאוםייחםושפתואציםולשלםארמאיו18׃ןורמשמ

ריעהןמואציהלאו19׃םושפתםייחואציהמחלמל

שיאוכיו20׃םהירחארשאליחהותונידמהירשירענ

ךלמדדהןבטלמיולארשיםפדריוםראוסניוושיא

סוסהתאךיולארשיךלמאציו21׃םישרפוסוסלעםרא

איבנהשגיו22׃הלודגהכמםראבהכהובכרהתאו

תאהארועדוקזחתהךלולרמאיולארשיךלמלא

׃ךילעהלעםראךלמהנשהתבושתליכהשעתרשא

םהיהלאםירהיהלאוילאורמאםראךלמידבעו23

אלםארושימבםתאםחלנםלואוונממוקזחןכלע

שיאםיכלמהרסההשעהזהרבדהתאו24׃םהמקזחנ

ליחךלהנמתהתאו25׃םהיתחתתוחפםישוומקממ

המחלנובכרכבכרוסוסכסוסוךתואמלפנהליחכ

׃ןכשעיוםלקלעמשיוםהמקזחנאלםארושימבםתוא

לעיוםראתאדדהןבדקפיוהנשהתבושתליהיו26

ודקפתהלארשיינבו27׃לארשיםעהמחלמלהקפא

ינשכםדגנלארשיינבונחיוםתארקלוכליוולכלכו

םיהלאהשיאשגיו28׃ץראהתאואלמםראוםיזעיפשח

רשאןעיהוהירמאהכרמאיולארשיךלמלארמאיו

יתתנואוהםיקמעיהלאאלוהוהיםירהיהלאםראורמא

׃הוהיינאיכםתעדיוךדיבהזהלודגהןומההלכתא

יעיבשהםויביהיוםימיתעבשהלאחכנהלאונחיו29

ףלאהאמםראתאלארשיינבוכיוהמחלמהברקתו

לפתוריעהלאהקפאםירתונהוסניו30׃דחאםויבילגר

דדהןבוםירתונהשיאףלאהעבשוםירשעלעהמוחה

וידבעוילאורמאיו31׃רדחברדחריעהלאאביוסנ

םהדסחיכלמיכלארשיתיביכלמיכונעמשאנהנה

ךלמלאאצנוונשארבםילבחוונינתמבםיקשאנהמישנ

םהינתמבםיקשורגחיו32׃ךשפנתאהיחיילואלארשי

ךדבעורמאיולארשיךלמלאואביוםהישארבםילבחו

33׃אוהיחאיחונדועהרמאיוישפנאניחתרמאדדהןב

ןבךיחאורמאיוונממהוטלחיוורהמיוושחניםישנאהו

לעוהלעיודדהןבוילאאציווהחקואברמאיודדה

תאמיבאחקלרשאםירעהוילארמאיו34׃הבכרמה

יבאםשרשאכקשמדבךלםישתתוצוחובישאךיבא

׃והחלשיותירבולתרכיוךחלשאתירבבינאוןורמשב

הוהירבדבוהערלארמאםיאיבנהינבמדחאשיאו35

רשאןעיולרמאיו36׃ותכהלשיאהןאמיואניניכה

היראהךכהויתאמךלוהךנההוהילוקבתעמשאל

רחאשיאאצמיו37׃והכיוהיראהוהאצמיוולצאמךליו

איבנהךליו38׃עצפוהכהשיאהוהכיואניניכהרמאיו

39׃ויניעלערפאבשפחתיוךרדהלעךלמלדמעיו

אציךדבערמאיוךלמהלאקעצאוהורבעךלמהיהיו

רמאיושיאילאאביורסשיאהנהוהמחלמהברקב

תחתךשפנהתיהודקפידקפהםאהזהשיאהתארמש

הנהוהנההשעךדבעיהיו40׃לוקשתףסכרככואושפנ

התאךטפשמןכלארשיךלמוילארמאיוונניאאוהו

ותארכיוויניעלעמרפאהתארסיורהמיו41׃תצרח

רמאהכוילארמאיו42׃אוהםיאבנהמיכלארשיךלמ

תחתךשפנהתיהודימימרחשיאתאתחלשןעיהוהי

רסותיבלעלארשיךלמךליו43׃ומעתחתךמעוושפנ

׃הנורמשאביוףעזו

תובנלהיהםרכהלאהםירבדהרחאיהיו21

׃ןורמשךלמבאחאלכיהלצאלאערזיברשאילאערזיה

יהיוךמרכתאילהנתרמאלתובנלאבאחארבדיו2

ויתחתךלהנתאויתיבלצאבורקאוהיכקריןגליל

ריחמףסכךלהנתאךיניעבבוטםאונממבוטםרכ

יתתמהוהימילהלילחבאחאלאתובנרמאיו3׃הז

ףעזורסותיבלאבאחאאביו4׃ךליתבאתלחנתא

אלרמאיוילאערזיהתובנוילארבדרשארבדהלע

וינפתאבסיוותטמלעבכשיויתובאתלחנתאךלןתא

וילארבדתוותשאלבזיאוילאאבתו5׃םחללכאאלו

יכהילארבדיו6׃םחללכאךניאוהרסךחורהזהמ

ךמרכתאילהנתולרמאוילאערזיהתובנלארבדא

רמאיוויתחתםרכךלהנתאהתאץפחםאואףסכב

התאותשאלבזיאוילארמאתו7׃ימרכתאךלןתאאל

ךבלבטיוםחללכאםוקלארשילעהכולמהשעתהתע

םירפסבתכתו8׃ילאערזיהתובנםרכתאךלןתאינא

םינקזהלאםירפסהחלשתוומתחבםתחתובאחאםשב

בתכתו9׃תובנתאםיבשיהוריעברשאםירחהלאו
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׃םעהשארבתובנתאובישוהוםוצוארקרמאלםירפסב

רמאלוהדעיוודגנלעילבינבםישנאםינשובישוהו10

ושעיו11׃תמיווהלקסווהאיצוהוךלמוםיהלאתכרב

רשאכוריעבםיבשיהרשאםירחהוםינקזהוריעישנא

החלשרשאםירפסבבותכרשאכלבזיאםהילאהחלש

13׃םעהשארבתובנתאובישהוםוצוארק12׃םהילא

ישנאוהדעיוודגנובשיולעילבינבםישנאהינשואביו

םיהלאתובנךרברמאלםעהדגנתובנתאלעילבה

14׃תמיוםינבאבוהלקסיוריעלץוחמוהאציוךלמו

עמשכיהיו15׃תמיותובנלקסרמאללבזיאלאוחלשיו

םוקבאחאלאלבזיארמאתותמיותובנלקסיכלבזיא

ףסכבךלתתלןאמרשאילאערזיהתובנםרכתאשר

תובנתמיכבאחאעמשכיהיו16׃תמיכיחתובנןיאיכ

17׃ותשרלילאערזיהתובנםרכלאתדרלבאחאםקיו

דרםוק18׃רמאליבשתהוהילאלאהוהירבדיהיו

םרכבהנהןורמשברשאלארשיךלמבאחאתארקל

הכרמאלוילאתרבדו19׃ותשרלםשדרירשאתובנ

הכרמאלוילאתרבדותשריםגותחצרההוהירמא

וקליתובנםדתאםיבלכהוקקלרשאםוקמבהוהירמא

והילאלאבאחארמאיו20׃התאםגךמדתאםיבלכה

ערהתושעלךרכמתהןעייתאצמרמאיויביאינתאצמה

ךירחאיתרעבוהערךילאיבמיננה21׃הוהייניעב

22׃לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאליתרכהו

ןבאשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכךתיבתאיתתנו

םגו23׃לארשיתאאטחתותסעכהרשאסעכהלאהיחא

לבזיאתאולכאיםיבלכהרמאלהוהירבדלבזיאל

םיבלכהולכאיריעבבאחאלתמה24׃לאערזילחב

באחאכהיהאלקר25׃םימשהףועולכאיהדשבתמהו

ותאהתסהרשאהוהייניעבערהתושעלרכמתהרשא

לככםיללגהירחאתכללדאמבעתיו26׃ותשאלבזיא

27׃לארשיינבינפמהוהישירוהרשאירמאהושערשא

םשיווידגבערקיוהלאהםירבדהתאבאחאעמשכיהיו

רבדיהיו28׃טאךלהיוקשבבכשיוםוציוורשבלעקש

באחאענכניכתיארה29׃רמאליבשתהוהילאלאהוהי

ונבימיבוימיבהערהיבאאלינפמענכניכןעיינפלמ

׃ותיבלעהערהאיבא

׃לארשיןיבוםראןיבהמחלמןיאםינששלשובשיו22

לאהדוהיךלמטפשוהידריותישילשההנשביהיו2

םתעדיהוידבעלאלארשיךלמרמאיו3׃לארשיךלמ

ךלמדימהתאתחקמםישחמונחנאודעלגתמרונליכ

תמרהמחלמליתאךלתהטפשוהילארמאיו4׃םרא

ימעכךומכינומכלארשיךלמלאטפשוהירמאיודעלג

לארשיךלמלאטפשוהירמאיו5׃ךיסוסכיסוסכךמעכ

תאלארשיךלמץבקיו6׃הוהירבדתאםויכאנשרד

לעךלאהםהלארמאיושיאתואמעבראכםיאיבנה

ינדאןתיוהלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלגתמר

דועהוהילאיבנהפןיאהטפשוהירמאיו7׃ךלמהדיב

דועטפשוהילאלארשיךלמרמאיו8׃ותואמהשרדנו

אבנתיאליכויתאנשינאוותאמהוהיתאשרדלדחאשיא

לאטפשוהירמאיוהלמיןבוהיכימערםאיכבוטילע

דחאסירסלאלארשיךלמארקיו9׃ןכךלמהרמאי

טפשוהיולארשיךלמו10׃הלמיןבוהיכימהרהמרמאיו

ןרגבםידגבםישבלמואסכלעשיאםיבשיהדוהיךלמ

11׃םהינפלםיאבנתמםיאיבנהלכוןורמשרעשחתפ

רמאהכרמאיולזרבינרקהנענכןבהיקדצולשעיו

םיאבנהלכו12׃םתלכדעםראתאחגנתהלאבהוהי

דיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלערמאלןכםיאבנ

וילארבדוהיכימארקלךלהרשאךאלמהו13׃ךלמה

ךלמהלאבוטדחאהפםיאיבנהירבדאנהנהרמאל

רמאיו14׃בוטתרבדוםהמדחארבדכךירבדאניהי

׃רבדאותאילאהוהירמאירשאתאיכהוהייחוהיכימ

לאךלנהוהיכימוילאךלמהרמאיוךלמהלאאוביו15

חלצהוהלעוילארמאיולדחנםאהמחלמלדעלגתמר

המכדעךלמהוילארמאיו16׃ךלמהדיבהוהיןתנו

םשבתמאקרילארבדתאלרשאךעבשמינאםימעפ

םירההלאםיצפנלארשילכתאיתיאררמאיו17׃הוהי

הלאלםינדאאלהוהירמאיוהערםהלןיארשאןאצכ

לאלארשיךלמרמאיו18׃םולשבותיבלשיאובושי

םאיכבוטילעאבנתיאולךילאיתרמאאולהטפשוהי

בשיהוהיתאיתיארהוהירבדעמשןכלרמאיו19׃ער
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׃ויבאהשע
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5׃יעיסתאלמהוהלאהםילכהלכלעתקציוךינבדעבו

םישגמםההינבדעבוהדעבתלדהרגסתוותאמךלתו

לארמאתוםילכהתאלמכיהיו6׃תקצימאיהוהילא
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דמעיוילכדועןיאהילארמאיוילכדועילאהשיגההנב

תאירכמיכלרמאיוםיהלאהשיאלדגתואבתו7׃ןמשה

יהיו8׃רתונבייחתיכינבתאויכישנתאימלשוןמשה

ובקזחתוהלודגהשאםשוםנושלאעשילארבעיוםויה

9׃םחללכאלהמשרסיורבעידמיהיוםחללכאל

אוהשודקםיהלאשיאיכיתעדיאנהנההשיאלארמאתו

ולםישנוהנטקריקתילעאנהשענ10׃דימתונילערבע

רוסיונילאואבבהיהוהרונמואסכוןחלשוהטמםש

בכשיוהילעהלארסיוהמשאביוםויהיהיו11׃המש

ארקיותאזהתימנושלארקורעניזחגלארמאיו12׃המש

תדרחהנההילאאנרמאולרמאיו13׃וינפלדמעתוהל

רבדלשיהךלתושעלהמתאזההדרחהלכתאונילא

יכנאימעךותברמאתואבצהרשלאואךלמהלאךל

ןבלבאיזחיגרמאיוהלתושעלהמורמאיו14׃תבשי

דמעתוהלארקיוהלארקרמאיו15׃ןקזהשיאוהלןיא

ןבתקבחיתאהיחתעכהזהדעומלרמאיו16׃חתפב

17׃ךתחפשבבזכתלאםיהלאהשיאינדאלארמאתו

רבדרשאהיחתעכהזהדעומלןבדלתוהשאהרהתו

ויבאלאאציוםויהיהיודליהלדגיו18׃עשילאהילא

לארמאיוישארישארויבאלארמאיו19׃םירצקהלא

לעבשיוומאלאוהאיביווהאשיו20׃ומאלאוהאשרענה

תטמלעוהבכשתולעתו21׃תמיוםירהצהדעהיכרב

השיאלאארקתו22׃אצתוודעברגסתוםיהלאהשיא

תונתאהתחאוםירענהןמדחאילאנהחלשרמאתו

יתאעודמרמאיו23׃הבושאוםיהלאהשיאדעהצוראו

׃םולשרמאתותבשאלושדחאלםויהוילאיתכלה

רצעתלאךלוגהנהרענלארמאתוןותאהשבחתו24

שיאלאאובתוךלתו25׃ךליתרמאםאיכבכרליל

התאםיהלאהשיאתוארכיהיולמרכהרהלאםיהלאה

התע26׃זלהתימנושההנהורעניזחיגלארמאיודגנמ

ךשיאלםולשהךלםולשההלרמאוהתארקלאנץור

םיהלאהשיאלאאבתו27׃םולשרמאתודלילםולשה

שיארמאיוהפדהליזחיגשגיווילגרבקזחתורההלא

ינממםילעההוהיוהלהרמהשפניכהלהפרהםיהלאה

אלהינדאתאמןביתלאשהרמאתו28׃ילדיגהאלו

חקוךינתמרגחיזחיגלרמאיו29׃יתאהלשתאליתרמא

ךכרבייכוונכרבתאלשיאאצמתיכךלוךדיביתנעשמ

םארמאתו30׃רענהינפלעיתנעשמתמשווננעתאלשיא

׃הירחאךליוםקיוךבזעאםאךשפניחוהוהייחרענה

רענהינפלעתנעשמהתאםשיוםהינפלרבעיזחגו31

ץיקהאלרמאלולדגיוותארקלבשיובשקןיאולוקןיאו

לעבכשמתמרענההנהוהתיבהעשילאאביו32׃רענה

לאללפתיוםהינשדעבתלדהרגסיואביו33׃ותטמ

ויניעוויפלעויפםשיודליהלעבכשיולעיו34׃הוהי

35׃דליהרשבםחיווילערהגיוופכלעויפכוויניעלע

וילערהגיולעיוהנהתחאוהנהתחאתיבבךליובשיו

36׃ויניעתארענהחקפיוםימעפעבשדערענהררוזיו

הארקיותאזהתימנשהלאארקרמאיויזחיגלאארקיו

וילגרלעלפתואבתו37׃ךנביאשרמאיווילאאובתו

בשעשילאו38׃אצתוהנבתאאשתוהצראוחתשתו

רמאיווינפלםיבשיםיאיבנהינבוץראבבערהוהלגלגה

׃םיאיבנהינבלדיזנלשבוהלודגהריסהתפשורענל

הדשןפגאצמיותראטקללהדשהלאדחאאציו39

ריסלאחלפיואביוודגבאלמהדשתעקפונממטקליו

םלכאכיהיולוכאלםישנאלוקציו40׃ועדיאליכדיזנה

אלוםיהלאהשיאריסבתומורמאיווקעצהמהודיזנהמ

רמאיוריסהלאךלשיוחמקוחקורמאיו41׃לכאלולכי

אבשיאו42׃ריסבעררבדהיהאלוולכאיוםעלקצ

םירשעםירוכבםחלםיהלאהשיאלאביוהשלשלעבמ

43׃ולכאיוםעלןתרמאיוונלקצבלמרכוםירעשםחל

םעלןתרמאיושיאהאמינפלהזןתאהמותרשמרמאיו

םהינפלןתיו44׃רתוהולכאהוהירמאהכיכולכאיו

׃הוהירבדכורתויוולכאיו

וינדאינפללודגשיאהיהםראךלמאבצרשןמענו5

היהשיאהוםראלהעושתהוהיןתנוביכםינפאשנו

ץראמובשיוםידודגואציםראו2׃ערצמליחרובג

לארמאתו3׃ןמענתשאינפליהתוהנטקהרענלארשי

ףסאיזאןורמשברשאאיבנהינפלינדאילחאהתרבג

תאזכותאזכרמאלוינדאלדגיואביו4׃ותערצמותא

םראךלמרמאיו5׃לארשיץראמרשאהרענההרבד

ודיבחקיוךליולארשיךלמלארפסהחלשאואבךל

׃םידגבתופילחרשעובהזםיפלאתששוףסכירככרשע

רפסהאובכהתעורמאללארשיךלמלארפסהאביו6

ותפסאוידבעןמענתאךילאיתחלשהנהךילאהזה

ערקיורפסהתאלארשיךלמארקכיהיו7׃ותערצמ
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חלשהזיכתויחהלותימהלינאםיהלאהרמאיווידגב

הנאתמיכוארואנועדךאיכותערצמשיאףסאלילא

ךלמערקיכםיהלאהשיאעשילאעמשכיהיו8׃ילאוה

תערקהמלרמאלךלמהלאחלשיווידגבתאלארשי

אביו9׃לארשיבאיבנשייכעדיוילאאנאביךידגב

10׃עשילאלתיבהחתפדמעיוובכרבווסוסבןמענ

עבשתצחרוךולהרמאלךאלמעשילאוילאחלשיו

ןמענףצקיו11׃רהטוךלךרשבבשיוןדריבםימעפ

םשבארקודמעואוציאציילאיתרמאהנהרמאיוךליו

12׃ערצמהףסאוםוקמהלאודיףינהוויהלאהוהי

לארשיימימלכמקשמדתורהנרפרפוהנבאבוטאלה

ושגיו13׃המחבךליוןפיויתרהטוםהבץחראאלה

רבדאיבנהלודגרבדיבאורמאיווילאורבדיווידבע

14׃רהטוץחרךילארמאיכףאוהשעתאולהךילא

םיהלאהשיארבדכםימעפעבשןדריבלבטיודריו

שיאלאבשיו15׃רהטיוןטקרענרשבכורשבבשיו

הנהרמאיווינפלדמעיואביווהנחמלכואוהםיהלאה

לארשיבםאיכץראהלכבםיהלאןיאיכיתעדיאנ

רשאהוהייחרמאיו16׃ךדבעתאמהכרבאנחקהתעו

רמאיו17׃ןאמיותחקלוברצפיוחקאםאוינפליתדמע

יכהמדאםידרפדמצאשמךדבעלאנןתיאלוןמענ

םאיכםירחאםיהלאלחבזוהלעךדבעדועהשעיאול

ינדאאובבךדבעלהוהיחלסיהזהרבדל18׃הוהיל

יתיוחתשהוידילעןעשנאוהוהמשתוחתשהלןומרתיב

ךדבעלהוהיאנחלסיןמרתיביתיוחתשהבןמרתיב

תרבכותאמךליוםולשלךלולרמאיו19׃הזהרבדב

ךשחהנהםיהלאהשיאעשילארעניזחיגרמאיו20׃ץרא

איבהרשאתאודימתחקמהזהימראהןמענתאינדא

21׃המואמותאמיתחקלווירחאיתצרםאיכהוהייח

לפיווירחאץרןמענהאריוןמענירחאיזחיגףדריו

םולשרמאיו22׃םולשהרמאיוותארקלהבכרמהלעמ

םירענינשילאואבהזהתעהנהרמאלינחלשינדא

יתשוףסכרככםהלאנהנתםיאיבנהינבמםירפארהמ

ץרפיוםירככחקלאוהןמענרמאיו23׃םידגבתופלח

םידגבתופלחיתשוםיטרחינשבףסכםירככרציווב

חקיולפעהלאאביו24׃וינפלואשיווירענינשלאןתיו

אוהו25׃וכליוםישנאהתאחלשיותיבבדקפיוםדימ

רמאיויזחגןאמעשילאוילארמאיווינדאלאדמעיואב

ךלהיבלאלוילארמאיו26׃הנאוהנאךדבעךלהאל

תאתחקלתעהךתארקלותבכרמלעמשיאךפהרשאכ

םידבעורקבוןאצוםימרכוםיתיזוםידגבתחקלוףסכה

אציוםלועלךערזבוךבקבדתןמענתערצו27׃תוחפשו

׃גלשכערצמוינפלמ

םוקמהאנהנהעשילאלאםיאיבנהינבורמאיו6

דעאנהכלנ2׃ונממרצךינפלםשםיבשיונחנארשא

םוקמםשונלהשענותחאהרוקשיאםשמהחקנוןדריה

ךלואנלאוהדחאהרמאיו3׃וכלרמאיוםשתבשל

הנדריהואביוםתאךליו4׃ךלאינארמאיוךידבעתא

לזרבהתאוהרוקהליפמדחאהיהיו5׃םיצעהורזגיו

6׃לואשאוהוינדאההארמאיוקעציוםימהלאלפנ

בצקיוםוקמהתאוהאריולפנהנאםיהלאהשיארמאיו

חלשיוךלםרהרמאיו7׃לזרבהףציוהמשךלשיוץע

לאץעויולארשיבםחלנהיהםראךלמו8׃והחקיוודי

שיאחלשיו9׃יתנחתינמלאינלפםוקמלארמאלוידבע

םוקמהרבעמרמשהרמאללארשיךלמלאםיהלאה

לאלארשיךלמחלשיו10׃םיתחנםראםשיכהזה

םשרמשנוהריהזהוםיהלאהשיאולרמארשאםוקמה

רבדהלעםראךלמבלרעסיו11׃םיתשאלותחאאל

ימילודיגתאולהםהילארמאיווידבעלאארקיוהזה

אולוידבעמדחארמאיו12׃לארשיךלמלאונלשמ

ךלמלדיגילארשיברשאאיבנהעשילאיכךלמהינדא

13׃ךבכשמרדחברבדתרשאםירבדהתאלארשי

רמאלולדגיווהחקאוחלשאואוההכיאוארווכלרמאיו

ואביודבכליחובכרוםיסוסהמשחלשיו14׃ןתדבהנה

םיהלאהשיאתרשמםכשיו15׃ריעהלעופקיוהליל

רמאיובכרוסוסוריעהתאבבוסליחהנהואציוםוקל

יכאריתלארמאיו16׃השענהכיאינדאההאוילאורענ

רמאיועשילאללפתיו17׃םתוארשאמונתארשאםיבר

רענהיניעתאהוהיחקפיוהאריוויניעתאאנחקפהוהי

׃עשילאתביבסשאבכרוםיסוסאלמרהההנהואריו

אנךהרמאיוהוהילאעשילאללפתיווילאודריו18

19׃עשילארבדכםירונסבםכיוםירונסבהזהיוגהתא

וכלריעההזאלוךרדההזאלעשילאםהלארמאיו

םתואךליוןושקבתרשאשיאהלאםכתאהכילואוירחא

חקפהוהיעשילארמאיוןורמשםאבכיהיו20׃הנורמש
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הנהוואריוםהיניעתאהוהיחקפיוואריוהלאיניעתא

ותארכעשילאלאלארשיךלמרמאיו21׃ןורמשךותב

תיבשרשאההכתאלרמאיו22׃יבאהכאהכאהםתוא

םהינפלםימוםחלםישהכמהתאךתשקבוךברחב

הרכםהלהרכיו23׃םהינדאלאוכליוותשיוולכאיו

אלוםהינדאלאוכליוםחלשיוותשיוולכאיוהלודג

ירחאיהיו24׃לארשיץראבאובלםראידודגדועופסי

רציולעיווהנחמלכתאםראךלמדדהןבץבקיוןכ

הילעםירצהנהוןורמשבלודגבעריהיו25׃ןורמשלע

םינויירחבקהעברוףסכםינמשברומחשארתויהדע

השאוהמחהלערבעלארשיךלמיהיו26׃ףסכהשמחב

לארמאיו27׃ךלמהינדאהעישוהרמאלוילאהקעצ

28׃בקיהןמואןרגהןמהךעישואןיאמהוהיךעשוי

הרמאתאזההשאהרמאתוךלהמךלמההלרמאיו

29׃רחמלכאנינבתאוםויהונלכאנוךנבתאינתילא

תאינתרחאהםויבהילארמאווהלכאנוינבתאלשבנו

תאךלמהעמשכיהיו30׃הנבתאאבחתוונלכאנוךנב

אריוהמחהלערבעאוהווידגבתאערקיוהשאהירבד

השעיהכרמאיו31׃תיבמורשבלעקשההנהוםעה

טפשןבעשילאשארדמעיםאףסויהכוםיהלאיל

ותאםיבשיםינקזהוותיבבבשיעשילאו32׃םויהוילע

רמאאוהווילאךאלמהאביםרטבוינפלמשיאחלשיו

ריסהלהזהחצרמהןבחלשיכםתיארהםינקזהלא

ותאםתצחלותלדהורגסךאלמהאבכוארישארתא

רבדמונדוע33׃וירחאוינדאילגרלוקאולהתלדב

תאמהערהתאזהנהרמאיווילאדריךאלמההנהוםמע

׃דועהוהילליחואהמהוהי

תעכהוהירמאהכהוהירבדועמשעשילארמאיו7

רעשבלקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסרחמ

שיאתאודילעןעשנךלמלרשאשילשהןעיו2׃ןורמש

היהיהםימשבתובראהשעהוהיהנהרמאיוםיהלאה

3׃לכאתאלםשמוךיניעבהארהכנהרמאיוהזהרבדה

לאשיאורמאיורעשהחתפםיערצמויהםישנאהעבראו

אובנונרמאםא4׃ונתמדעהפםיבשיונחנאהמוהער

התעוונתמוהפונבשיםאוםשונתמוריעבבערהוריעה

ונתימיםאוהיחנוניחיםאםראהנחמלאהלפנווכל

דעואביוםראהנחמלאאובלףשנבומוקיו5׃ונתמו

תאעימשהינדאו6׃שיאםשןיאהנהוםראהנחמהצק

שיאורמאיולודגליחלוקסוסלוקבכרלוקםראהנחמ

םיתחהיכלמתאלארשיךלמונילערכשהנהויחאלא

ףשנבוסוניוומוקיו7׃ונילעאובלםירצמיכלמתאו

הנחמהםהירמחתאוםהיסוסתאוםהילהאתאובזעיו

דעהלאהםיערצמהואביו8׃םשפנלאוסניואיהרשאכ

ואשיוותשיוולכאיודחאלהאלאואביוהנחמההצק

לאואביוובשיוונמטיווכליוםידגבובהזוףסכםשמ

לאשיאורמאיו9׃ונמטיווכליוםשמואשיורחאלהא

ונחנאואוההרשבםויהזהםויהםישעונחנאןכאלוהער

וכלהתעוןוועונאצמורקבהרואדעוניכחוםישחמ

רעשלאוארקיוואביו10׃ךלמהתיבהדיגנוהאבנו

ןיאהנהוםראהנחמלאונאברמאלםהלודיגיוריעה

רוסארומחהורוסאסוסהםאיכםדאלוקושיאםש

תיבודיגיוםירעשהארקיו11׃המהרשאכםילהאו

וידבעלארמאיוהלילךלמהםקיו12׃המינפךלמה

םיבעריכועדיםראונלושערשאתאםכלאנהדיגא

ואצייכרמאלהדשהבהבחהלהנחמהןמואציוונחנא

דחאןעיו13׃אבנריעהלאוםייחםשפתנוריעהןמ

םיראשנהםיסוסהןמהשמחאנוחקיורמאיווידבעמ

הבוראשנרשאלארשיןומההלככםנההבוראשנרשא

14׃הארנוהחלשנוומתרשאלארשיןומהלככםנה

םראהנחמירחאךלמהחלשיוםיסוסבכרינשוחקיו

לכהנהוןדריהדעםהירחאוכליו15׃וארווכלרמאל

םזפחהבםראוכילשהרשאםילכוםידגבהאלמךרדה

תאוזביוםעהאציו16׃ךלמלודגיוםיכאלמהובשיו

לקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסיהיוםראהנחמ

ןעשנרשאשילשהתאדיקפהךלמהו17׃הוהירבדכ

רבדרשאכתמיורעשבםעהוהסמריורעשהלעודילע

יהיו18׃וילאךלמהתדרברבדרשאםיהלאהשיא

םירעשםיתאסרמאלךלמהלאםיהלאהשיארבדכ

׃ןורמשרעשברחמתעכהיהילקשבתלסהאסולקשב

השעהוהיהנהורמאיוםיהלאהשיאתאשילשהןעיו19

הארךנהרמאיוהזהרבדכהיהיהםימשבתוברא

םעהותאוסמריוןכוליהיו20׃לכאתאלםשמוךיניעב

׃תמיורעשב
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רמאלהנבתאהיחהרשאהשאהלארבדעשילאו8

הוהיארקיכירוגתרשאבירוגוךתיבויתאיכלוימוק

השאהםקתו2׃םינשעבשץראהלאאבםגובערל

ץראברגתוהתיבואיהךלתוםיהלאהשיארבדכשעתו

בשתוםינשעבשהצקמיהיו3׃םינשעבשםיתשלפ

התיבלאךלמהלאקעצלאצתוםיתשלפץראמהשאה

םיהלאהשיארעניזחגלארבדמךלמהו4׃הדשלאו

5׃עשילאהשערשאתולדגהלכתאילאנהרפסרמאל

הנהותמהתאהיחהרשאתאךלמלרפסמאוהיהיו

התיבלעךלמהלאתקעצהנבתאהיחהרשאהשאה

הנבהזוהשאהתאזךלמהינדאיזחגרמאיוהדשלעו

ולרפסתוהשאלךלמהלאשיו6׃עשילאהיחהרשא

רשאלכתאבישהרמאלדחאסירסךלמההלןתיו

דעוץראהתאהבזעםוימהדשהתאובתלכתאוהל

הלחםראךלמדדהןבוקשמדעשילאאביו7׃התע

ךלמהרמאיו8׃הנהדעםיהלאהשיאאברמאלולדגיו

םיהלאהשיאתארקלךלוהחנמךדיבחקלאהזחלא

ךליו9׃הזילחמהיחאהרמאלותואמהוהיתאתשרדו

אשמקשמדבוטלכוודיבהחנמחקיוותארקללאזח

ךלמדדהןבךנברמאיווינפלדמעיואביולמגםיעברא

רמאיו10׃הזילחמהיחאהרמאלךילאינחלשםרא

יכהוהיינארהוהיחתהיחאלרמאךלעשילאוילא

שיאךביושבדעםשיווינפתאדמעיו11׃תומיתומ

יכרמאיוהכבינדאעודמלאזחרמאיו12׃םיהלאה

םהירצבמהערלארשיינבלהשעתרשאתאיתעדי

שטרתםהיללעוגרהתברחבםהירחבושאבחלשת

בלכהךדבעהמיכלאהזחרמאיו13׃עקבתםהיתרהו

הוהיינארהעשילארמאיוהזהלודגהרבדההשעייכ

וינדאלאאביועשילאתאמךליו14׃םראלעךלמךתא

׃היחתהיחילרמארמאיועשילאךלרמאהמולרמאיו

לעשרפיוםימבלבטיורבכמהחקיותרחממיהיו15

םרוילשמחתנשבו16׃ויתחתלאהזחךלמיותמיווינפ

םרוהיךלמהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמבאחאןב

היההנשםיתשוםישלשןב17׃הדוהיךלמטפשוהיןב

יכלמךרדבךליו18׃םלשוריבךלמהנשהנמשווכלמב

ולהתיהבאחאתביכבאחאתיבושערשאכלארשי

תיחשהלהוהיהבאאלו19׃הוהייניעבערהשעיוהשאל

רינולתתלולרמארשאכודבעדודןעמלהדוהיתא

הדוהידיתחתמםודאעשפוימיב20׃םימיהלכוינבל

בכרהלכוהריעצםרוירבעיו21׃ךלמםהילעוכלמיו

תאווילאביבסהםודאתאהכיוהלילםקאוהיהיוומע

תחתמםודאעשפיו22׃וילהאלםעהסניובכרהירש

׃איההתעבהנבלעשפתזאהזהםויהדעהדוהידי

םיבותכםהאולההשערשאלכוםרויירבדרתיו23

םרויבכשיו24׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלע

והיזחאךלמיודודריעבויתבאםערבקיוויתבאםע

באחאןבםרוילהנשהרשעםיתשתנשב25׃ויתחתונב

26׃הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאךלמלארשיךלמ

ךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנשםיתשוםירשעןב

27׃לארשיךלמירמעתבוהילתעומאםשוםלשוריב

תיבכהוהייניעבערהשעיובאחאתיבךרדבךליו

ןבםרויתאךליו28׃אוהבאחאתיבןתחיכבאחא

דעלגתמרבםראךלמלאהזחםעהמחלמלבאחא

אפרתהלךלמהםרויבשיו29׃םרויתאםימראוכיו

ומחלהבהמרבםימראוהכירשאםיכמהןמלאערזיב

הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאוםראךלמלאהזחתא

׃אוההלחיכלאערזיבבאחאןבםרויתאתוארלדרי

ולרמאיוםיאיבנהינבמדחאלארקאיבנהעשילאו9

2׃דעלגתמרךלוךדיבהזהןמשהךפחקוךינתמרגח

תאבוישמנןבטפשוהיןבאוהיםשהארוהמשתאבו

תחקלו3׃רדחברדחותאתאיבהוויחאךותמותמקהו

ךיתחשמהוהירמאהכתרמאוושארלעתקציוןמשהךפ

4׃הכחתאלוהתסנותלדהתחתפולארשילאךלמל

ירשהנהואביו5׃דעלגתמראיבנהרענהרענהךליו

לאאוהירמאיורשהךילאילרבדרמאיוםיבשיליחה

קציוהתיבהאביוםקיו6׃רשהךילארמאיוונלכמימ

לארשייהלאהוהירמאהכולרמאיוושארלאןמשה

תאהתיכהו7׃לארשילאהוהיםעלאךלמלךיתחשמ

לכימדוםיאיבנהידבעימדיתמקנוךינדאבאחאתיב

יתרכהובאחאתיבלכדבאו8׃לבזיאדימהוהיידבע

תאיתתנו9׃לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאל

׃היחאןבאשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכבאחאתיב

רבקןיאולאערזיקלחבםיבלכהולכאילבזיאתאו10

רמאיווינדאידבעלאאציאוהיו11׃סניותלדהחתפיו

םהילארמאיוךילאהזהעגשמהאבעודמםולשהול



228בםיכלמ

אנדגהרקשורמאיו12׃וחישתאושיאהתאםתעדיםתא

הוהירמאהכרמאלילארמאתאזכותאזכרמאיוונל

ודגבשיאוחקיוורהמיו13׃לארשילאךלמלךיתחשמ

ורמאיורפושבועקתיותולעמהםרגלאויתחתומישיו

םרוילאישמנןבטפשוהיןבאוהירשקתיו14׃אוהיךלמ

לאזחינפמלארשילכואוהדעלגתמרברמשהיהםרויו

לאערזיבאפרתהלךלמהםרוהיבשיו15׃םראךלמ

ךלמלאזחתאומחלהבםימראוהכירשאםיכמהןמ

ריעהןמטילפאצילאםכשפנשיםאאוהירמאיוםרא

הלאערזיךליואוהיבכריו16׃לאערזיבדיגלתכלל

תאתוארלדריהדוהיךלמהיזחאוהמשבכשםרוייכ

תאאריולאערזיבלדגמהלעדמעהפצהו17׃םרוי

םרוהירמאיוהארינאתעפשרמאיוואבבאוהיתעפש

בכרךליו18׃םולשהרמאיוםתארקלחלשובכרחק

רמאיוםולשהךלמהרמאהכרמאיוותארקלסוסה

רמאלהפצהדגיוירחאלאבסםולשלוךלהמאוהי

ינשסוסבכרחלשיו19׃בשאלוםהדעךאלמהאב

אוהירמאיוםולשךלמהרמאהכרמאיוםהלאאביו

רמאלהפצהדגיו20׃ירחאלאבסםולשלוךלהמ

יכישמנןבאוהיגהנמכגהנמהובשאלוםהילאדעאב

אציוובכררסאיורסאםרוהירמאיו21׃גהניןועגשב

ובכרבשיאהדוהיךלמוהיזחאולארשיךלמםרוהי

22׃ילאערזיהתובנתקלחבוהאצמיואוהיתארקלואציו

רמאיואוהיםולשהרמאיואוהיתאםרוהיתוארכיהיו

23׃םיברההיפשכוךמאלבזיאינונזדעםולשההמ

׃היזחאהמרמוהיזחאלארמאיוסניווידיםרוהיךפהיו

אציוויערזןיבםרוהיתאךיותשקבודיאלמאוהיו24

השלשרקדבלארמאיו25׃ובכרבערכיוובלמיצחה

ינארכזיכילאערזיהתובנהדשתקלחבוהכלשהאש

אשנהוהיוויבאבאחאירחאםידמצםיבכרתאהתאו

ימדתאותובנימדתאאלםא26׃הזהאשמהתאוילע

תאזההקלחבךליתמלשוהוהיםאנשמאיתיארוינב

27׃הוהירבדכהקלחבוהכלשהאשהתעוהוהיםאנ

ףדריוןגהתיבךרדסניוהארהדוהיךלמהיזחאו

הלעמבהבכרמהלאוהכהותאםגרמאיואוהיוירחא

ותאובכריו28׃םשתמיוודגמסניוםעלביתארשארוג

ריעבויתבאםעותרבקבותאורבקיוהמלשוריוידבע

ךלמבאחאןבםרוילהנשהרשעתחאתנשבו29׃דוד

העמשלבזיאוהלאערזיאוהיאוביו30׃הדוהילעהיזחא

׃ןולחהדעבףקשתוהשארתאבטיתוהיניעךופבםשתו

32׃וינדאגרהירמזםולשהרמאתורעשבאבאוהיו31

םינשוילאופיקשיוימיתאימרמאיוןולחהלאוינפאשיו

המדמזיוהוטמשיווהטמשרמאיו33׃םיסירסהשלש

תשיולכאיואביו34׃הנסמריוםיסוסהלאוריקהלא

ךלמתביכהורבקותאזההרוראהתאאנודקפרמאיו

תלגלגהםאיכהבואצמאלוהרבקלוכליו35׃איה

רבדרמאיוולודיגיוובשיו36׃םידיהתופכוםילגרהו

רמאליבשתהוהילאודבעדיברבדרשאאוההוהי

תיהו37׃לבזיארשבתאםיבלכהולכאילאערזיקלחב

רשאלאערזיקלחבהדשהינפלעןמדכלבזיאתלבנ

׃לבזיאתאזורמאיאל

םירפסאוהיבתכיוןורמשבםינבםיעבשבאחאלו10

םינמאהלאוםינקזהלאערזיירשלאןורמשחלשיו

ינבםכתאוםכילאהזהרפסהאבכהתעו2׃רמאלבאחא

3׃קשנהורצבמריעוםיסוסהובכרהםכתאוםכינדא

ויבאאסכלעםתמשוםכינדאינבמרשיהובוטהםתיארו

הנהורמאיודאמדאמואריו4׃םכינדאתיבלעומחלהו

חלשיו5׃ונחנאדמענךיאווינפלודמעאלםיכלמהינש

לאםינמאהוםינקזהוריעהלערשאותיבהלערשא

השענונילארמאתרשאלכוונחנאךידבערמאלאוהי

רפסםהילאבתכיו6׃השעךיניעבבוטהשיאךילמנאל

תאוחקםיעמשםתאילקלוםתאילםארמאלתינש

הלאערזירחמתעכילאואבוםכינדאינבישנאישאר

7׃םתואםילדגמריעהילדגתאשיאםיעבשךלמהינבו

וטחשיוךלמהינבתאוחקיוםהילארפסהאבכיהיו

וילאוחלשיוםידודבםהישארתאומישיושיאםיעבש

ישארואיבהרמאלולדגיוךאלמהאביו8׃הלאערזי

דערעשהחתפםירבצינשםתאומישרמאיוךלמהינב

םעהלכלארמאיודמעיואציורקבביהיו9׃רקבה

הכהימווהגרהאוינדאלעיתרשקינאהנהםתאםיקדצ

הצראהוהירבדמלפיאליכאופאועד10׃הלאלכתא

רשאתאהשעהוהיובאחאתיבלעהוהירבדרשא

םיראשנהלכתאאוהיךיו11׃והילאודבעדיברבד

דעוינהכוויעדימווילדגלכולאערזיבבאחאתיבל

אוהןורמשךליואביוםקיו12׃דירשולריאשהיתלב
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והיזחאיחאתאאצמאוהיו13׃ךרדבםיערהדקעתיב

ונחנאוהיזחאיחאורמאיוםתאימרמאיוהדוהיךלמ

םושפתרמאיו14׃הריבגהינבוךלמהינבםולשלדרנו

םיעבראדקעתיברובלאםוטחשיוםייחםושפתיוםייח

אצמיוםשמךליו15׃םהמשיאריאשהאלושיאםינשו

שיהוילארמאיווהכרביוותארקלבכרןבבדנוהיתא

שיבדנוהירמאיוךבבלםעיבבלרשאכרשיךבבלתא

׃הבכרמהלאוילאוהלעיוודיןתיוךדיתאהנתשיו

ותאובכריוהוהיליתאנקבהארויתאהכלרמאיו16

באחאלםיראשנהלכתאךיוןורמשאביו17׃ובכרב

׃והילאלארבדרשאהוהירבדכודימשהדעןורמשב

דבעבאחאםהלארמאיוםעהלכתאאוהיץבקיו18

יאיבנלכהתעו19׃הברהונדבעיאוהיטעמלעבהתא

יכדקפילאשיאילאוארקוינהכלכווידבעלכלעבה

השעאוהיוהיחיאלדקפירשאלכלעבליללודגחבז

אוהירמאיו20׃לעבהידבעתאדיבאהןעמלהבקעב

לארשילכבאוהיחלשיו21׃וארקיולעבלהרצעושדק

ואביואבאלרשאשיאראשנאלולעבהידבעלכואביו

רשאלרמאיו22׃הפלהפלעבהתיבאלמיולעבהתיב

םהלאציולעבהידבעלכלשובלאצוההחתלמהלע

לעבהתיבבכרןבבדנוהיואוהיאביו23׃שובלמה

ידבעמםכמעהפשיןפוארוושפחלעבהידבעלרמאיו

םיחבזתושעלואביו24׃םדבללעבהידבעםאיכהוהי

רשאשיאהרמאיושיאםינמשץוחבולםשאוהיותולעו

תחתושפנםכידילעאיבמינארשאםישנאהןמטלמי

םיצרלאוהירמאיוהלעהתושעלותלככיהיו25׃ושפנ

וכלשיוברחיפלםוכיואצילאשיאםוכהואבםישלשלו

תאואציו26׃לעבהתיבריעדעוכליוםישלשהוםיצרה

לעבהתבצמתאוצתיו27׃הופרשיולעבהתיבתובצמ

28׃םויהדעתוארחמלוהמשיולעבהתיבתאוצתיו

םעברייאטחקר29׃לארשימלעבהתאאוהידמשיו

םהירחאמאוהירסאללארשיתאאיטחהרשאטבנןב

לאהוהירמאיו30׃ןדברשאולאתיברשאבהזהילגע

רשאלככיניעברשיהתושעלתביטהרשאןעיאוהי

אסכלעךלובשיםיעברינבבאחאתיבלתישעיבבלב

יהלאהוהיתרותבתכללרמשאלאוהיו31׃לארשי

רשאםעבריתואטחלעמרסאלובבללכבלארשי

תוצקלהוהילחהםההםימיב32׃לארשיתאאיטחה

ןדריהןמ33׃לארשילובגלכבלאזחםכיולארשיב

ישנמהוינבוארהוידגהדעלגהץראלכתאשמשהחרזמ

רתיו34׃ןשבהודעלגהוןנראלחנלערשארערעמ

םיבותכםהאולהותרובגלכוהשערשאלכואוהיירבד

םעאוהיבכשיו35׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלע

36׃ויתחתונבזחאוהיךלמיוןורמשבותאורבקיוויתבא

הנשהנמשוםירשעלארשילעאוהיךלמרשאםימיהו

׃ןורמשב

םקתוהנבתמיכהתארווהיזחאםאהילתעו11

ךלמהתבעבשוהיחקתו2׃הכלממהערזלכתאדבאתו

ךותמותאבנגתוהיזחאןבשאויתאוהיזחאתוחאםרוי

תוטמהרדחבותקנימתאוותאםיתתוממהךלמהינב

תיבהתאיהיו3׃תמוהאלווהילתעינפמותאורתסיו

4׃ץראהלעתכלמהילתעוםינשששאבחתמהוהי

תויאמהירשתאחקיועדיוהיחלשתיעיבשההנשבו

םהלתרכיוהוהיתיבוילאםתאאביוםיצרלוירכל

5׃ךלמהןבתאםתאאריוהוהיתיבבםתאעבשיותירב

יאבםכמתישלשהןושעתרשארבדההזרמאלםוציו

רעשבתישלשהו6׃ךלמהתיבתרמשמירמשותבשה

תרמשמתאםתרמשוםיצרהרחארעשבתישלשהורוס

ורמשותבשהיאצילכםכבתודיהיתשו7׃חסמתיבה

ךלמהלעםתפקהו8׃ךלמהלאהוהיתיבתרמשמתא

תאויהותמויתורדשהלאאבהוודיבוילכושיאביבס

רשאלככתויאמהירשושעיו9׃ואבבוותאצבךלמה

םעתבשהיאבוישנאתאשיאוחקיוןהכהעדיוהיהוצ

ירשלןהכהןתיו10׃ןהכהעדיוהילאואביותבשהיאצי

רשאדודךלמלרשאםיטלשהתאותינחהתאתויאמה

ףתכמודיבוילכושיאםיצרהודמעיו11׃הוהיתיבב

תיבלוחבזמלתילאמשהתיבהףתכדעתינמיהתיבה

תאוילעןתיוךלמהןבתאאצויו12׃ביבסךלמהלע

ורמאיוףכוכיווהחשמיוותאוכלמיותודעהתאורזנה

אבתוםעהןיצרהלוקתאהילתעעמשתו13׃ךלמהיחי

דומעהלעדמעךלמההנהוארתו14׃הוהיתיבםעהלא

ץראהםעלכוךלמהלאתורצצחהוםירשהוטפשמכ

ארקתוהידגבתאהילתעערקתותורצצחבעקתוחמש

ידקפתויאמהירשתאןהכהעדיוהיוציו15׃רשקרשק

תרדשלתיבמלאהתאואיצוהםהילארמאיוליחה
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תיבתמותלאןהכהרמאיכברחבתמההירחאאבהו

תיבםיסוסהאובמךרדאובתוםידיהלומשיו16׃הוהי

הוהיןיבתירבהתאעדיוהיתרכיו17׃םשתמותוךלמה

ךלמהןיבוהוהילםעלתויהלםעהןיבוךלמהןיבו

תאוהצתיולעבהתיבץראהםעלכואביו18׃םעהןיבו

לעבהןהכןתמתאובטיהורבשוימלצתאוותחבזמ

׃הוהיתיבלעתודקפןהכהםשיותוחבזמהינפלוגרה

לכתאוםיצרהתאוירכהתאותואמהירשתאחקיו19

רעשךרדואוביוהוהיתיבמךלמהתאודיריוץראהםע

לכחמשיו20׃םיכלמהאסכלעבשיוךלמהתיבםיצרה

תיבברחבותימהוהילתעתאוהטקשריעהוץראהםע

׃וכלמבשאוהיםינשעבשןב21׃ךלמ

ךלמהנשםיעבראושאוהיךלמאוהילעבשתנשב12

שאוהישעיו2׃עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

3׃ןהכהעדיוהיוהרוהרשאוימילכהוהייניעברשיה

׃תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאלתומבהקר

אבוירשאםישדקהףסכלכםינהכהלאשאוהירמאיו4

ףסכלכוכרעתושפנףסכשיארבועףסכהוהיתיב

םהלוחקי5׃הוהיתיבאיבהלשיאבללעהלעירשא

לכלתיבהקדבתאוקזחיםהוורכמתאמשיאםינהכה

הנששלשוםירשעתנשביהיו6׃קדבםשאצמירשא

ארקיו7׃תיבהקדבתאםינהכהוקזחאלשאוהיךלמל

םהלארמאיוםינהכלוןהכהעדיוהילשאוהיךלמה

וחקתלאהתעותיבהקדבתאםיקזחמםכניאעודמ

ותאיו8׃והנתתתיבהקדבליכםכירכמתאמףסכ

תאקזחיתלבלוםעהתאמףסכתחקיתלבלםינהכה

רחבקיודחאןוראןהכהעדיוהיחקיו9׃תיבהקדב

הוהיתיבשיאאובבןימיבחבזמהלצאותאןתיוותלדב

תיבאבומהףסכהלכתאףסהירמשםינהכההמשונתנו

רפסלעיוןוראבףסכהבריכםתוארכיהיו10׃הוהי

תיבאצמנהףסכהתאונמיוורציולודגהןהכהוךלמה

הכאלמהישעדילעןכתמהףסכהתאונתנו11׃הוהי

םישעהםינבלוץעהישרחלוהאיצויוהוהיתיבםידקפה

םיצעתונקלוןבאהיבצחלוםירדגלו12׃הוהיתיב

אצירשאלכלוהוהיתיבקדבתאקזחלבצחמינבאו

ףסכתופסהוהיתיבהשעיאלךא13׃הקזחלתיבהלע

ןמףסכילכובהזילכלכתורצצחתוקרזמתורמזמ

והנתיהכאלמהישעליכ14׃הוהיתיבאבומהףסכה

רשאםישנאהתאובשחיאלו15׃הוהיתיבתאובוקזחו

הנמאביכהכאלמהישעלתתלםדילעףסכהתאונתי

הוהיתיבאבויאלתואטחףסכוםשאףסכ16׃םישעםה

לעםחליוםראךלמלאזחהלעיזא17׃ויהיםינהכל

18׃םלשורילעתולעלוינפלאזחםשיוהדכליותג

ושידקהרשאםישדקהלכתאהדוהיךלמשאוהיחקיו

וישדקתאוהדוהייכלמויתבאוהיזחאוםרוהיוטפשוהי

ךלמהתיבוהוהיתיבתורצאבאצמנהבהזהלכתאו

רתיו19׃םלשורילעמלעיוםראךלמלאזחלחלשיו

רפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכושאויירבד

ורשקיווידבעומקיו20׃הדוהייכלמלםימיהירבד

ןבדבזויו21׃אלסדרויהאלמתיבשאויתאוכיורשק

ותאורבקיותמיווהכהוידבערמשןבדבזוהיותעמש

׃ויתחתונבהיצמאךלמיודודריעבויתבאםע

ךלמוהיזחאןבשאוילהנששלשוםירשעתנשב13

עבשןורמשבלארשילעאוהיןבזחאוהיךלמהדוהי

תאטחרחאךליוהוהייניעבערהשעיו2׃הנשהרשע

3׃הנממרסאללארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

דיבוםראךלמלאזחדיבםנתיולארשיבהוהיףארחיו

הוהיינפתאזחאוהילחיו4׃םימיהלכלאזחןבדדהןב

םתאץחליכלארשיץחלתאהאריכהוהיוילאעמשיו

דיתחתמואציועישומלארשילהוהיןתיו5׃םראךלמ

ךא6׃םושלשלומתכםהילהאבלארשיינבובשיוםרא

לארשיתאיטחהרשאםעבריתיבתואטחמורסאל

ריאשהאליכ7׃ןורמשבהדמעהרשאהםגוךלההב

תרשעובכרהרשעוםישרפםישמחםאיכםעזחאוהיל

8׃שדלרפעכםמשיוםראךלמםדבאיכילגרםיפלא

םהאולהותרובגוהשערשאלכוזחאוהיירבדרתיו

בכשיו9׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

ונבשאויךלמיוןורמשבוהרבקיוויתבאםעזחאוהי

הדוהיךלמשאוילהנשעבשוםישלשתנשב10׃ויתחת

הרשעששןורמשבלארשילעזחאוהיןבשאוהיךלמ

תואטחלכמרסאלהוהייניעבערההשעיו11׃הנש

12׃ךלההבלארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

םעםחלנרשאותרובגוהשערשאלכושאויירבדרתיו

ירבדרפסלעםיבותכםהאולההדוהיךלמהיצמא
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םעבריוויתבאםעשאויבכשיו13׃לארשייכלמלםימיה

14׃לארשייכלמםעןורמשבשאוירבקיוואסכלעבשי

שאויוילאדריוובתומירשאוילחתאהלחעשילאו

לארשיבכריבאיבארמאיווינפלעךביולארשיךלמ

וילאחקיוםיצחותשקחקעשילאולרמאיו15׃וישרפו

לעךדיבכרהלארשיךלמלרמאיו16׃םיצחותשק

17׃ךלמהידילעוידיעשילאםשיוודיבכריותשקה

רויוהריעשילארמאיוחתפיוהמדקןולחהחתפרמאיו

תאתיכהוםראבהעושתץחוהוהילהעושתץחרמאיו

רמאיוחקיוםיצחהחקרמאיו18׃הלכדעקפאבםרא

19׃דמעיוםימעפשלשךיוהצראךהלארשיךלמל

ששואשמחתוכהלרמאיוםיהלאהשיאוילעףצקיו

םימעפשלשהתעוהלכדעםראתאתיכהזאםימעפ

באומידודגווהרבקיועשילאתמיו20׃םראתאהכת

וארהנהושיאםירבקםהיהיו21׃הנשאבץראבואבי

עגיוךליועשילארבקבשיאהתאוכילשיודודגהתא

לאזחו22׃וילגרלעםקיויחיועשילאתומצעבשיאה

ןחיו23׃זחאוהיימילכלארשיתאץחלםראךלמ

םהרבאתאותירבןעמלםהילאןפיוםמחריוםתאהוהי

וינפלעמםכילשהאלוםתיחשההבאאלובקעיוקחצי

ונבדדהןבךלמיוםראךלמלאזחתמיו24׃התעדע

דימםירעהתאחקיוזחאוהיןבשאוהיבשיו25׃ויתחת

המחלמבויבאזחאוהידימחקלרשאלאזחןבדדהןב

׃לארשיירעתאבשיושאויוהכהםימעפשלש

ךלמלארשיךלמזחאויןבשאוילםיתשתנשב14

הנששמחוםירשעןב2׃הדוהיךלמשאויןבוהיצמא

ומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמבהיה

אלקרהוהייניעברשיהשעיו3׃םלשוריןמןידעוהי

תומבהקר4׃השעויבאשאויהשערשאלככויבאדודכ

יהיו5׃תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאל

תאםיכמהוידבעתאךיוודיבהכלממההקזחרשאכ

רפסבבותככתימהאלםיכמהינבתאו6׃ויבאךלמה

לעתובאותמויאלרמאלהוהיהוצרשאהשמתרות

׃תומיואטחבשיאםאיכתובאלעותמויאלםינבוםינב

שפתוםיפלאתרשעחלמהאיגבםודאתאהכהאוה7

םויהדעלאתקיהמשתאארקיוהמחלמבעלסהתא

ןבזחאוהיןבשאוהילאםיכאלמהיצמאחלשזא8׃הזה

חלשיו9׃םינפהארתנהכלרמאללארשיךלמאוהי

חוחהרמאלהדוהיךלמוהיצמאלאלארשיךלמשאוהי

הנתרמאלןונבלברשאזראהלאחלשןונבלברשא

ןונבלברשאהדשהתיחרבעתוהשאלינבלךתבתא

ךבלךאשנוםודאתאתיכההכה10׃חוחהתאסמרתו

התאהתלפנוהערבהרגתתהמלוךתיבבבשודבכה

ךלמשאוהילעיווהיצמאעמשאלו11׃ךמעהדוהיו

תיבבהדוהיךלמוהיצמאואוהםינפוארתיולארשי

וסניולארשיינפלהדוהיףגניו12׃הדוהילרשאשמש

שאוהיןבהדוהיךלמוהיצמאתאו13׃ולהאלשיא

ואביושמשתיבבלארשיךלמשאוהישפתוהיזחאןב

רעשדעםירפארעשבםלשוריתמוחבץרפיוםלשורי

ףסכהובהזהלכתאחקלו14׃המאתואמעבראהנפה

ךלמהתיבתורצאבוהוהיתיבםיאצמנהםילכהלכתאו

שאוהיירבדרתיו15׃הנורמשבשיותוברעתהינבתאו

הדוהיךלמוהיצמאםעםחלנרשאוותרובגוהשערשא

׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלה

יכלמםעןורמשברבקיוויתבאםעשאוהיבכשיו16

ןבוהיצמאיחיו17׃ויתחתונבםעבריךלמיולארשי

ךלמזחאוהיןבשאוהיתומירחאהדוהיךלמשאוי

אלהוהיצמאירבדרתיו18׃הנשהרשעשמחלארשי

19׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

וירחאוחלשיוהשיכלסניוםלשוריברשקוילעורשקיו

רבקיוםיסוסהלעותאואשיו20׃םשוהתמיוהשיכל

הדוהיםעלכוחקיו21׃דודריעבויתבאםעםלשוריב

תחתותאוכלמיוהנשהרשעששןבאוהוהירזעתא

הדוהילהבשיותליאתאהנבאוה22׃והיצמאויבא

הנשהרשעשמחתנשב23׃ויתבאםעךלמהבכשירחא

ךלמשאויןבםעבריךלמהדוהיךלמשאויןבוהיצמאל

יניעבערהשעיו24׃הנשתחאוםיעבראןורמשבלארשי

איטחהרשאטבנןבםעבריתואטחלכמרסאלהוהי

תמחאובלמלארשילובגתאבישהאוה25׃לארשיתא

דיברבדרשאלארשייהלאהוהירבדכהברעהםידע

האריכ26׃רפחהתגמרשאאיבנהיתמאןבהנויודבע

בוזעספאורוצעספאודאמהרמלארשיינעתאהוהי

םשתאתוחמלהוהירבדאלו27׃לארשילרזעןיאו

28׃שאויןבםעברידיבםעישויוםימשהתחתמלארשי

םחלנרשאותרובגוהשערשאלכוםעבריירבדרתיו
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אלהלארשיבהדוהילתמחתאוקשמדתאבישהרשאו

29׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

הירכזךלמיולארשייכלמםעויתבאםעםעבריבכשיו

׃ויתחתונב

לארשיךלמםעברילהנשעבשוםירשעתנשב15

הנשהרשעששןב2׃הדוהיךלמהיצמאןבהירזעךלמ

םשוםלשוריבךלמהנשםיתשוםישמחווכלמבהיה

לככהוהייניעברשיהשעיו3׃םלשורימוהילכיומא

םעהדועורסאלתומבהקר4׃ויבאוהיצמאהשערשא

יהיוךלמהתאהוהיעגניו5׃תומבבםירטקמוםיחבזמ

ךלמהןבםתויותישפחהתיבבבשיוותמםוידעערצמ

והירזעירבדרתיו6׃ץראהםעתאטפשתיבהלע

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשערשאלכו

ותאורבקיוויתבאםעהירזעבכשיו7׃הדוהייכלמל

תנשב8׃ויתחתונבםתויךלמיודודריעבויתבאםע

והירכזךלמהדוהיךלמוהירזעלהנשהנמשוםישלש

שעיו9׃םישדחהששןורמשבלארשילעםעבריןב

תואטחמרסאלויתבאושערשאכהוהייניעבערה

וילערשקיו10׃לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

11׃ויתחתךלמיווהתימיוםעלבקוהכיושביןבםלש

םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההירכזירבדרתיו

אוהילארבדרשאהוהירבדאוה12׃לארשייכלמל

׃ןכיהיולארשיאסכלעךלובשיםיעיברינברמאל

היזעלהנשעשתוםישלשתנשבךלמשיביןבםולש13

ןבםחנמלעיו14׃ןורמשבםימיחריךלמיוהדוהיךלמ

ןורמשבשיביןבםולשתאךיוןורמשאביוהצרתמידג

רשאורשקוםולשירבדרתיו15׃ויתחתךלמיווהתימיו

׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבתכםנהרשק

הילובגתאוהברשאלכתאוחספתתאםחנמהכיזא16

תנשב17׃עקבהיתורההלכתאךיוחתפאליכהצרתמ

ןבםחנמךלמהדוהיךלמהירזעלהנשעשתוםישלש

יניעבערהשעיו18׃ןורמשבםינשרשעלארשילעידג

איטחהרשאטבנןבםעבריתואטחלעמרסאלהוהי

ץראהלערושאךלמלופאב19׃וימילכלארשיתא

קיזחהלותאוידיתויהלףסכרככףלאלופלםחנמןתיו

לעלארשילעףסכהתאםחנמאציו20׃ודיבהכלממה

ףסכםילקשםישמחרושאךלמלתתלליחהירובגלכ

רתיו21׃ץראבםשדמעאלורושאךלמבשיודחאשיאל

רפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכוםחנמירבד

ויתבאםעםחנמבכשיו22׃לארשייכלמלםימיהירבד

הירזעלהנשםישמחתנשב23׃ויתחתונבהיחקפךלמיו

ןורמשבלארשילעםחנמןבהיחקפךלמהדוהיךלמ

םעבריתואטחמרסאלהוהייניעבערהשעיו24׃םיתנש

חקפוילערשקיו25׃לארשיתאאיטחהרשאטבנןב

ךלמתיבןומראבןורמשבוהכיוושילשוהילמרןב

םידעלגינבמשיאםישמחומעוהיראהתאובגראתא

רשאלכוהיחקפירבדרתיו26׃ויתחתךלמיווהתימיו

׃לארשייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשע

ךלמהדוהיךלמהירזעלהנשםיתשוםישמחתנשב27

28׃הנשםירשעןורמשבלארשילעוהילמרןבחקפ

טבנןבםעבריתואטחןמרסאלהוהייניעבערהשעיו

אבלארשיךלמחקפימיב29׃לארשיתאאיטחהרשא

תיבלבאתאוןויעתאחקיורושאךלמרסאלפתלגת

תאודעלגהתאורוצחתאושדקתאוחוניתאוהכעמ

רשקרשקיו30׃הרושאםלגיוילתפנץראלכהלילגה

ךלמיווהתימיווהכיווהילמרןבחקפלעהלאןבעשוה

ירבדרתיו31׃היזעןבםתוילםירשעתנשבויתחת

םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשערשאלכוחקפ

ךלמוהילמרןבחקפלםיתשתנשב32׃לארשייכלמל

םירשעןב33׃הדוהיךלמוהיזעןבםתויךלמלארשי

םלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנששמחו

הוהייניעברשיהשעיו34׃קודצתבאשוריומאםשו

ורסאלתומבהקר35׃השעויבאוהיזעהשערשאלככ

רעשתאהנבאוהתומבבםירטקמוםיחבזמםעהדוע

אלההשערשאםתויירבדרתיו36׃ןוילעההוהיתיב

37׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

ךלמןיצרהדוהיבחילשהלהוהילחהםההםימיב

ויתבאםעםתויבכשיו38׃והילמרןבחקפתאוםרא

׃ויתחתונבזחאךלמיוויבאדודריעבויתבאםערבקיו

ךלמוהילמרןבחקפלהנשהרשעעבשתנשב16

וכלמבזחאהנשםירשעןב2׃הדוהיךלמםתויןבזחא

יניעברשיההשעאלוםלשוריבךלמהנשהרשעששו

לארשייכלמךרדבךליו3׃ויבאדודכויהלאהוהי

שירוהרשאםיוגהתובעתכשאבריבעהונבתאםגו
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לעותומבברטקיוחבזיו4׃לארשיינבינפמםתאהוהי

םראךלמןיצרהלעיזא5׃ןנערץעלכתחתותועבגה

ורציוהמחלמלםלשורילארשיךלמוהילמרןבחקפו

ןיצרבישהאיההתעב6׃םחלהלולכיאלוזחאלע

תוליאמםידוהיהתאלשניוםראלתליאתאםראךלמ

זחאחלשיו7׃הזהםויהדעםשובשיותליאואבםימראו

ךנבוךדבערמאלרושאךלמרסלפתלגתלאםיכאלמ

לארשיךלמףכמוםראךלמףכמינעשוהוהלעינא

אצמנהבהזהתאוףסכהתאזחאחקיו8׃ילעםימוקה

רושאךלמלחלשיוךלמהתיבתורצאבוהוהיתיב

לארושאךלמלעיורושאךלמוילאעמשיו9׃דחש

ךליו10׃תימהןיצרתאוהריקהלגיוהשפתיוקשמד

קשמודרושאךלמרסאלפתלגתתארקלזחאךלמה

לאזחאךלמהחלשיוקשמדברשאחבזמהתאאריו

׃והשעמלכלותינבתתאוחבזמהתומדתאןהכההירוא

ךלמהחלשרשאלככחבזמהתאןהכההירואןביו11

זחאךלמהאובדעןהכההירואהשעןכקשמדמזחא

חבזמהתאךלמהאריוקשמדמךלמהאביו12׃קשמדמ

ותלעתארטקיו13׃וילעלעיוחבזמהלעךלמהברקיו

רשאםימלשהםדתאקרזיווכסנתאךסיוותחנמתאו

הוהיינפלרשאתשחנהחבזמהתאו14׃חבזמהלעול

ןתיוהוהיתיבןיבמוחבזמהןיבמתיבהינפתאמברקיו

תאזחאךלמהוהוציו15׃הנופצחבזמהךרילעותא

תלעתארטקהלודגהחבזמהלערמאלןהכההירוא

תאוותחנמתאוךלמהתלעתאוברעהתחנמתאורקבה

לכוהלעםדלכוםהיכסנוםתחנמוץראהםעלכתלע

16׃רקבלילהיהיתשחנהחבזמוקרזתוילעחבזםד

ץצקיו17׃זחאךלמההוצרשאלככןהכההירואשעיו

תאוםהילעמרסיותונכמהתורגסמהתאזחאךלמה

היתחתרשאתשחנהרקבהלעמדרוהםיהתאוריכה

רשאתבשהךסימתאו18׃םינבאתפצרמלעותאןתיו

הוהיתיבבסההנוציחהךלמהאובמתאותיבבונב

אלההשערשאזחאירבדרתיו19׃רושאךלמינפמ

20׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםה

ךלמיודודריעבויתבאםערבקיוויתבאםעזחאבכשיו

׃ויתחתונבוהיקזח

עשוהךלמהדוהיךלמזחאלהרשעםיתשתנשב17

ערהשעיו2׃םינשעשתלארשילעןורמשבהלאןב

3׃וינפלויהרשאלארשייכלמכאלקרהוהייניעב

דבעעשוהוליהיורושאךלמרסאנמלשהלעוילע

רשארשקעשוהברושאךלמאצמיו4׃החנמולבשיו

החנמהלעהאלוםירצמךלמאוסלאםיכאלמחלש

והרסאיורושאךלמוהרצעיוהנשבהנשכרושאךלמל

ןורמשלעיוץראהלכברושאךלמלעיו5׃אלכתיב

דכלעשוהלתיעישתהתנשב6׃םינששלשהילערציו

םתאבשיוהרושאלארשיתאלגיוןורמשתארושאךלמ

ינבואטחיכיהיו7׃ידמירעוןזוגרהנרובחבוחלחב

םירצמץראמםתאהלעמהםהיהלאהוהיללארשי

8׃םירחאםיהלאוארייוםירצמךלמהערפדיתחתמ

לארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתוקחבוכליו

םירבדלארשיינבואפחיו9׃ושערשאלארשייכלמו

לכבתומבםהלונביוםהיהלאהוהילעןכאלרשא

םהלובציו10׃רצבמריעדעםירצונלדגממםהירע

׃ןנערץעלכתחתוההבגהעבגלכלעםירשאותובצמ

םהינפמהוהיהלגהרשאםיוגכתומבלכבםשורטקיו11

םיללגהודבעיו12׃הוהיתאסיעכהלםיערםירבדושעיו

דעיו13׃הזהרבדהתאושעתאלםהלהוהירמארשא

רמאלהזחלכואיבנלכדיבהדוהיבולארשיבהוהי

הרותהלככיתוקחיתוצמורמשוםיערהםכיכרדמובש

ידבעדיבםכילאיתחלשרשאוםכיתבאתאיתיוצרשא

םתובאףרעכםפרעתאושקיוועמשאלו14׃םיאיבנה

ויקחתאוסאמיו15׃םהיהלאהוהיבונימאהאלרשא

רשאויתודעתאוםתובאתאתרכרשאותירבתאו

רשאםיוגהירחאוולבהיולבההירחאוכליוםבדיעה

16׃םהכתושעיתלבלםתאהוהיהוצרשאםתביבס

הכסמםהלושעיוםהיהלאהוהיתוצמלכתאובזעיו

םימשהאבצלכלווחתשיוהרישאושעיוםילגעםינש

םהיתונבתאוםהינבתאוריבעיו17׃לעבהתאודבעיו

יניעבערהתושעלורכמתיוושחניוםימסקומסקיושאב

םרסיולארשיבדאמהוהיףנאתיו18׃וסיעכהלהוהי

הדוהיםג19׃ודבלהדוהיטבשקרראשנאלוינפלעמ

לארשיתוקחבוכליוםהיהלאהוהיתוצמתארמשאל

םנתיוםנעיולארשיערזלכבהוהיסאמיו20׃ושערשא

לארשיערקיכ21׃וינפמםכילשהרשאדעםיסשדיב
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םעבריאדיוטבנןבםעבריתאוכילמיודודתיבלעמ

22׃הלודגהאטחםאיטחהוהוהיירחאמלארשיתא

אלהשערשאםעבריתואטחלכבלארשיינבוכליו

לעמלארשיתאהוהיריסהרשאדע23׃הנממורס

לארשילגיוםיאיבנהוידבעלכדיברבדרשאכוינפ

רושאךלמאביו24׃הזהםויהדעהרושאותמדאלעמ

ןורמשירעבבשיוםיורפסותמחמואועמוהתוכמולבבמ

25׃הירעבובשיוןורמשתאושריולארשיינבתחת

הוהיחלשיוהוהיתאואריאלםשםתבשתלחתביהיו

ךלמלורמאיו26׃םהבםיגרהויהיותויראהתאםהב

ןורמשירעבבשותותילגהרשאםיוגהרמאלרושא

תויראהתאםבחלשיוץראהיהלאטפשמתאועדיאל

יהלאטפשמתאםיעדיםניארשאכםתואםיתיממםנהו

דחאהמשוכילהרמאלרושאךלמוציו27׃ץראה

תאםריוםשובשיווכליוםשמםתילגהרשאםינהכהמ

ולגהרשאםינהכהמדחאאביו28׃ץראהיהלאטפשמ

תאוארייךיאםתאהרומיהיולאתיבבבשיוןורמשמ

תומבהתיבבוחיניוויהלאיוגיוגםישעויהיו29׃הוהי

םיבשיםהרשאםהירעביוגיוגםינרמשהושערשא

ושעתוכישנאותונבתוכסתאושעלבבישנאו30׃םש

ושעםיועהו31׃אמישאתאושעתמחישנאולגרנתא

שאבםהינבתאםיפרשםיורפסהוקתרתתאוזחבנ

תאםיאריויהיו32׃םירפסהלאךלמנעוךלמרדאל

םהלםישעויהיותומבינהכםתוצקמםהלושעיוהוהי

ויהםהיהלאתאוםיאריויההוהיתא33׃תומבהתיבב

םויהדע34׃םשמםתאולגהרשאםיוגהטפשמכםידבע

הוהיתאםיאריםניאםינשארהםיטפשמכםישעםההזה

רשאהוצמכוהרותכוםטפשמכוםתקחכםישעםניאו

תרכיו35׃לארשיומשםשרשאבקעיינבתאהוהיהוצ

םירחאםיהלאואריתאלרמאלםוציותירבםתאהוהי

יכ36׃םהלוחבזתאלוםודבעתאלוםהלווחתשתאלו

לודגחכבםירצמץראמםכתאהלעהרשאהוהיתאםא

תאו37׃וחבזתולוווחתשתולוואריתותאהיוטנעורזבו

םכלבתכרשאהוצמהוהרותהוםיטפשמהתאוםיקחה

38׃םירחאםיהלאואריתאלוםימיהלכתושעלןורמשת

םיהלאואריתאלווחכשתאלםכתאיתרכרשאתירבהו

ליציאוהוואריתםכיהלאהוהיתאםאיכ39׃םירחא

םטפשמכםאיכועמשאלו40׃םכיביאלכדימםכתא

הוהיתאםיאריהלאהםיוגהויהיו41׃םישעםהןושארה

רשאכםהינבינבוםהינבםגםידבעויהםהיליספתאו

׃הזהםויהדעםישעםהםתבאושע

ךלמלארשיךלמהלאןבעשוהלשלשתנשביהיו18

היההנששמחוםירשעןב2׃הדוהיךלמזחאןבהיקזח

יבאומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמב

השערשאלככהוהייניעברשיהשעיו3׃הירכזתב

תבצמהתארבשותומבהתאריסהאוה4׃ויבאדוד

השמהשערשאתשחנהשחנתתכוהרשאהתאתרכו

ארקיוולםירטקמלארשיינבויההמההםימיהדעיכ

היהאלוירחאוחטבלארשייהלאהוהיב5׃ןתשחנול

הוהיבקבדיו6׃וינפלויהרשאוהדוהייכלמלכבוהמכ

׃השמתאהוהיהוצרשאויתוצמרמשיווירחאמרסאל

ךלמבדרמיוליכשיאצירשאלכבומעהוהיהיהו7

תאוהזעדעםיתשלפתאהכהאוה8׃ודבעאלורושא

הנשביהיו9׃רצבמריעדעםירצונלדגממהילובג

עשוהלתיעיבשההנשהאיהוהיקזחךלמלתיעיברה

לערושאךלמרסאנמלשהלעלארשיךלמהלאןב

תנשבםינששלשהצקמהדכליו10׃הילערציוןורמש

הדכלנלארשיךלמעשוהלעשתתנשאיההיקזחלשש

םחניוהרושאלארשיתארושאךלמלגיו11׃ןורמש

ועמשאלרשאלע12׃ידמירעוןזוגרהנרובחבוחלחב

הוצרשאלכתאותירבתאורבעיוםהיהלאהוהילוקב

הרשעעבראבו13׃ושעאלוועמשאלוהוהידבעהשמ

ירעלכלערושאךלמבירחנסהלעהיקזחךלמלהנש

הדוהיךלמהיקזחחלשיו14׃םשפתיותורצבההדוהי

תאילעמבושיתאטחרמאלהשיכלרושאךלמלא

ךלמהיקזחלערושאךלמםשיואשאילעןתתרשא

ןתיו15׃בהזרככםישלשוףסכרככתואמשלשהדוהי

תיבתורצאבוהוהיתיבאצמנהףסכהלכתאהיקזח

הוהילכיהתותלדתאהיקזחץצקאיההתעב16׃ךלמה

ךלמלםנתיוהדוהיךלמהיקזחהפצרשאתונמאהתאו

סירסברתאוןתרתתארושאךלמחלשיו17׃רושא

דבכליחבוהיקזחךלמהלאשיכלןמהקשברתאו

תלעתבודמעיוואביוולעיוםלשוריואביוולעיוםלשורי

וארקיו18׃סבוכהדשתלסמברשאהנוילעההכרבה

תיבהלערשאוהיקלחןבםיקילאםהלאאציוךלמהלא
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םהלארמאיו19׃ריכזמהףסאןבחאויורפסההנבשו

לודגהךלמהרמאהכוהיקזחלאאנורמאהקשבר

ךאתרמא20׃תחטברשאהזהןוחטבההמרושאךלמ

תחטבימלעהתעהמחלמלהרובגוהצעםיתפשרבד

הנקהתנעשמלעךלתחטבהנההתע21׃יבתדרמיכ

ופכבאבווילעשיאךמסירשאםירצמלעהזהץוצרה

יכו22׃וילעםיחטבהלכלםירצמךלמהערפןכהבקנו

רשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהילאילאןורמאת

הדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמבתאוהיקזחריסה

23׃םלשוריבווחתשתהזהחבזמהינפלםלשורילו

ךלהנתאורושאךלמתאינדאתאאנברעתההתעו

ךיאו24׃םהילעםיבכרךלתתללכותםאםיסוסםיפלא

ךלחטבתוםינטקהינדאידבעדחאתחפינפתאבישת

הוהיידעלבמההתע25׃םישרפלובכרלםירצמלע

לעהלעילארמאהוהיותחשהלהזהםוקמהלעיתילע

והיקלחןבםיקילארמאיו26׃התיחשהותאזהץראה

תימראךידבעלאאנרבדהקשברלאחאויוהנבשו

םעהינזאבתידוהיונמערבדתלאוונחנאםיעמשיכ

ךינדאלעההקשברםהילארמאיו27׃המחהלערשא

לעאלההלאהםירבדהתארבדלינדאינחלשךילאו

תותשלוםהירחתאלכאלהמחהלעםיבשיהםישנאה

לודגלוקבארקיוהקשברדמעיו28׃םכמעםהינישתא

ךלמלודגהךלמהרבדועמשרמאיורבדיותידוהי

אליכוהיקזחםכלאישילאךלמהרמאהכ29׃רושא

והיקזחםכתאחטבילאו30׃ודימםכתאליצהללכוי

ריעהתאןתנתאלוהוהיונליצילצהרמאלהוהילא

הכיכוהיקזחלאועמשתלא31׃רושאךלמדיבתאזה

שיאולכאוילאואצוהכרביתאושערושאךלמרמא

יתחקלויאבדע32׃ורובימשיאותשוותנאתשיאוונפג

םחלץראשוריתוןגדץראםכצראכץראלאםכתא

ועמשתלאוותמתאלוויחושבדורהציתיזץראםימרכו

לצהה33׃ונליציהוהירמאלםכתאתיסייכוהיקזחלא

34׃רושאךלמדימוצראתאשיאםיוגהיהלאוליצה

יכהועוענהםיורפסיהלאהיאדפראותמחיהלאהיא

רשאתוצראהיהלאלכבימ35׃ידימןורמשתאוליצה

׃ידימםלשוריתאהוהיליצייכידימםצראתאוליצה

איהךלמהתוצמיכרבדותאונעאלוםעהושירחהו36

לערשאהיקלחןבםיקילאאביו37׃והנעתאלרמאל

והיקזחלאריכזמהףסאןבחאויורפסהאנבשותיבה

׃הקשברירבדולודגיוםידגביעורק

סכתיווידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו19

לערשאםיקילאתאחלשיו2׃הוהיתיבאביוקשב

םיקשבםיסכתמםינהכהינקזתאורפסהאנבשותיבה

רמאהכוילאורמאיו3׃ץומאןבאיבנהוהיעשילא

םינבואביכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםויוהיקזח

ךיהלאהוהיעמשיילוא4׃הדללןיאחכורבשמדע

וינדארושאךלמוחלשרשאהקשברירבדלכתא

הוהיעמשרשאםירבדבחיכוהויחםיהלאףרחל

ואביו5׃האצמנהתיראשהדעבהלפתתאשנוךיהלא

והיעשיםהלרמאיו6׃והיעשילאוהיקזחךלמהידבע

ינפמאריתלאהוהירמאהכםכינדאלאןורמאתהכ

׃יתארושאךלמירענופדגרשאתעמשרשאםירבדה

ויתלפהווצראלבשוהעומשעמשוחורובןתניננה7

רושאךלמתאאצמיוהקשברבשיו8׃וצראבברחב

לאעמשיו9׃שיכלמעסניכעמשיכהנבללעםחלנ

בשיוךתאםחלהלאציהנהרמאלשוכךלמהקהרת

לאןורמאתהכ10׃רמאלוהיקזחלאםיכאלמחלשיו

התארשאךיהלאךאשילארמאלהדוהיךלמוהיקזח

11׃רושאךלמדיבםלשוריןתנתאלרמאלובחטב

תוצראהלכלרושאיכלמושערשאתאתעמשהתאהנה

םיוגהיהלאםתאוליצהה12׃לצנתהתאוםמירחהל

רשאןדעינבוףצרוןרחתאוןזוגתאיתובאותחשרשא

ריעלךלמודפראךלמותמחךלמויא13׃רשאלתב

דימםירפסהתאוהיקזחחקיו14׃הועוענהםיורפס

ינפלוהיקזחוהשרפיוהוהיתיבלעיוםארקיוםיכאלמה

יהלאהוהירמאיוהוהיינפלוהיקזחללפתיו15׃הוהי

לכלךדבלםיהלאהאוההתאםיברכהבשילארשי

16׃ץראהתאוםימשהתאתישעהתאץראהתוכלממ

תאעמשוהארוךיניעהוהיחקפעמשוךנזאהוהיהטה

םנמא17׃יחםיהלאףרחלוחלשרשאבירחנסירבד

ונתנו18׃םצראתאוםיוגהתארושאיכלמובירחההוהי

ידיהשעמםאיכהמהםיהלאאליכשאבםהיהלאתא

ונעישוהוניהלאהוהיהתעו19׃םודבאיוןבאוץעםדא

םיהלאהוהיהתאיכץראהתוכלממלכועדיוודימאנ

רמאלוהיקזחלאץומאןבוהיעשיחלשיו20׃ךדבל
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לאילאתללפתהרשאלארשייהלאהוהירמאהכ

רבדרשארבדההז21׃יתעמשרושאךלמברחנס

ךירחאןויצתבתלותבךלהגעלךלהזבוילעהוהי

ימלעותפדגותפרחימתא22׃םלשוריתבהעינהשאר

23׃לארשישודקלעךיניעםורמאשתולוקתומירה

יתילעינאיבכרבכרברמאתוינדאתפרחךיכאלמדיב

רוחבמויזראתמוקתרכאוןונבליתכריםירהםורמ

יתרקינא24׃ולמרכרעיהצקןולמהאובאווישרב

25׃רוצמיראילכימעפףכבברחאוםירזםימיתיתשו

היתרציוםדקימימליתישעהתאקוחרמלתעמשאלה

׃תורצבםירעםיצנםילגתושהליהתוהיתאיבההתע

קריוהדשבשעויהושביוותחדיירצקןהיבשיו26

ךתאצוךתבשו27׃המקינפלהפדשותוגגריצחאשד

ילאךזגרתהןעי28׃ילאךזגרתהתאויתעדיךאבו

ךיתפשביגתמוךפאביחחיתמשוינזאבהלעךננאשו

לוכאתואהךלהזו29׃הבתאברשאךרדבךיתבשהו

וערזתישילשההנשבושיחסתינשההנשבוחיפסהנשה

תיבתטילפהפסיו30׃םירפולכאוםימרכועטנוורצקו

יכ31׃הלעמלירפהשעוהטמלשרשהראשנההדוהי

הוהיתאנקןויצרהמהטילפותיראשאצתםלשורימ

אביאלרושאךלמלאהוהירמאהכןכל32׃תאזהשעת

אלוןגמהנמדקיאלוץחםשהרויאלותאזהריעהלא

לאובושיהבאבירשאךרדב33׃הללסהילעךפשי

תאזהריעהלאיתונגו34׃הוהיםאנאביאלתאזהריעה

אוהההלילביהיו35׃ידבעדודןעמלוינעמלהעישוהל

השמחוםינומשהאמרושאהנחמבךיוהוהיךאלמאציו

עסיו36׃םיתמםירגפםלכהנהורקבבומיכשיוףלא

אוהיהיו37׃הונינבבשיורושאךלמבירחנסבשיוךליו

והכהרצארשוךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמ

ונבןדחרסאךלמיוטרראץראוטלמנהמהוברחב

׃ויתחת

והיעשיוילאאביותומלוהיקזחהלחםההםימיב20

יכךתיבלוצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומאןב

ללפתיוריקהלאוינפתאבסיו2׃היחתאלוהתאתמ

יתכלהתהרשאתאאנרכזהוהיהנא3׃רמאלהוהילא

ךביויתישעךיניעבבוטהוםלשבבלבותמאבךינפל

הנכיתהריעהאציאלוהיעשייהיו4׃לודגיכבוהיקזח

והיקזחלאתרמאובוש5׃רמאלוילאהיההוהירבדו

תאיתעמשךיבאדודיהלאהוהירמאהכימעדיגנ

ישילשהםויבךלאפריננהךתעמדתאיתיארךתלפת

הנשהרשעשמחךימילעיתפסהו6׃הוהיתיבהלעת

לעיתונגותאזהריעהתאוךליצארושאךלמףכמו

והיעשירמאיו7׃ידבעדודןעמלוינעמלתאזהריעה

רמאיו8׃יחיוןיחשהלעומישיווחקיוםינאתתלבדוחק

םויביתילעוילהוהיאפרייכתואהמוהיעשילאוהיקזח

תאמתואהךלהזוהיעשירמאיו9׃הוהיתיבישילשה

רשעלצהךלהרבדרשארבדהתאהוהיהשעייכהוהי

לקנוהיקזחירמאיו10׃תולעמרשעבושיםאתולעמ

רשעתינרחאלצהבושייכאלתולעמרשעתוטנללצל

לצהתאבשיוהוהילאאיבנהוהיעשיארקיו11׃תולעמ

׃תולעמרשעתינרחאזחאתולעמבהדרירשאתולעמב

לבבךלמןדאלבןבןדאלבךדארבחלשאיההתעב12

13׃והיקזחהלחיכעמשיכוהיקזחלאהחנמוםירפס

ףסכהתאהתכנתיבלכתאםאריווהיקזחםהילעעמשיו

וילכתיבתאובוטהןמשתאוםימשבהתאובהזהתאו

אלרשארבדהיהאלויתרצואבאצמנרשאלכתאו

והיעשיאביו14׃ותלשממלכבוותיבבוהיקזחםארה

םישנאהורמאהמוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנה

הקוחרץראמוהיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאה

תאוהיקזחרמאיוךתיבבוארהמרמאיו15׃לבבמואב

םתיארהאלרשארבדהיהאלואריתיבברשאלכ

׃הוהירבדעמשוהיקזחלאוהיעשירמאיו16׃יתרצאב

ורצארשאוךתיבברשאלכאשנוםיאבםימיהנה17

׃הוהירמארבדרתויאלהלבבהזהםויהדעךיתבא

םיסירסויהוחקידילותרשאךממואצירשאךינבמו18

בוטוהיעשילאוהיקזחרמאיו19׃לבבךלמלכיהב

היהיתמאוםולשםאאולהרמאיותרבדרשאהוהירבד

תאהשערשאוותרובגלכווהיקזחירבדרתיו20׃ימיב

םהאלההריעהםימהתאאביוהלעתהתאוהכרבה

בכשיו21׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

׃ויתחתונבהשנמךלמיוויתבאםעוהיקזח

שמחוםישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב21

ערהשעיו2׃הביצפחומאםשוםלשוריבךלמהנש

ינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתבעותכהוהייניעב
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ויבאוהיקזחדבארשאתומבהתאןביובשיו3׃לארשי

ךלמבאחאהשערשאכהרשאשעיולעבלתחבזמםקיו

הנבו4׃םתאדבעיוםימשהאבצלכלוחתשיולארשי

תאםישאםלשוריבהוהירמארשאהוהיתיבבתחבזמ

תורצחיתשבםימשהאבצלכלתוחבזמןביו5׃ימש

השעושחנוןנועושאבונבתאריבעהו6׃הוהיתיב

׃סיעכהלהוהייניעבערהתושעלהברהםינעדיובוא

רמארשאתיבבהשערשאהרשאהלספתאםשיו7

רשאםלשוריבוהזהתיבבונבהמלשלאודודלאהוהי

אלו8׃םלועלימשתאםישאלארשייטבשלכמיתרחב

םתובאליתתנרשאהמדאהןמלארשילגרדינהלףיסא

הרותהלכלוםיתיוצרשאלככתושעלורמשיםאקר

השנמםעתיוועמשאלו9׃השמידבעםתאהוצרשא

ינבינפמהוהידימשהרשאםיוגהןמערהתאתושעל

׃רמאלםיאיבנהוידבעדיבהוהירבדיו10׃לארשי

הלאהתובעתההדוהיךלמהשנמהשערשאןעי11

תאםגאטחיווינפלרשאירמאהושערשאלכמערה

לארשייהלאהוהירמאהכןכל12׃וילולגבהדוהי

ויעמשלכרשאהדוהיוםלשורילעהעראיבמיננה

ןורמשוקתאםלשורילעיתיטנו13׃וינזאיתשהנלצת

החמירשאכםלשוריתאיתיחמובאחאתיבתלקשמתאו

תיראשתאיתשטנו14׃הינפלעךפהוהחמתחלצהתא

לכלהסשמלוזבלויהוםהיביאדיבםיתתנויתלחנ

םיסעכמויהיויניעבערהתאושערשאןעי15׃םהיביא

׃הזהםויהדעוםירצממםתובאואצירשאםויהןמיתא

אלמרשאדעדאמהברההשנמךפשיקנםדםגו16

תאאיטחהרשאותאטחמדבלהפלהפםלשוריתא

השנמירבדרתיו17׃הוהייניעבערהתושעלהדוהי

לעםיבותכםהאלהאטחרשאותאטחוהשערשאלכו

םעהשנמבכשיו18׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפס

׃ויתחתונבןומאךלמיואזעןגבותיבןגברבקיוויתבא

ךלמםינשםיתשווכלמבןומאהנשםיתשוםירשעןב19

שעיו20׃הבטיןמץורחתבתמלשמומאםשוםלשוריב

לכבךליו21׃ויבאהשנמהשערשאכהוהייניעבערה

דבערשאםיללגהתאדבעיוויבאךלהרשאךרדה

אלוויתבאיהלאהוהיתאבזעיו22׃םהלוחתשיוויבא

ותימיווילעןומאידבעורשקיו23׃הוהיךרדבךלה

לעםירשקהלכתאץראהםעךיו24׃ותיבבךלמהתא

25׃ויתחתונבוהישאיתאץראהםעוכילמיוןומאךלמה

רפסלעםיבותכםהאלההשערשאןומאירבדרתיו

ןגבותרבקבותארבקיו26׃הדוהייכלמלםימיהירבד

׃ויתחתונבוהישאיךלמיואזע

הנשתחאוםישלשווכלמבוהישאיהנשהנמשןב22

2׃תקצבמהידעתבהדידיומאםשוםלשוריבךלמ

רסאלוויבאדודךרדלכבךליוהוהייניעברשיהשעיו

והישאיךלמלהנשהרשעהנמשביהיו3׃לואמשוןימי

תיברפסהםלשמןבוהילצאןבןפשתאךלמהחלש

תאםתיולודגהןהכהוהיקלחלאהלע4׃רמאלהוהי

תאמףסהירמשופסארשאהוהיתיבאבומהףסכה

תיבבםידקפמההכאלמהישעדילעהנתיו5׃םעה

קזחלהוהיתיבברשאהכאלמהישעלותאונתיוהוהי

םיצעתונקלוםירדגלוםינבלוםישרחל6׃תיבהקדב

םתאבשחיאלךא7׃תיבהתאקזחלבצחמינבאו

רמאיו8׃םישעםההנומאביכםדילעןתנהףסכה

יתאצמהרותהרפסרפסהןפשלעלודגהןהכהוהיקלח

9׃והארקיוןפשלארפסהתאהיקלחןתיוהוהיתיבב

רמאיורבדךלמהתאבשיוךלמהלארפסהןפשאביו

דילעוהנתיותיבבאצמנהףסכהתאךידבעוכיתה

רפסהןפשדגיו10׃הוהיתיבםידקפמההכאלמהישע

ןפשוהארקיוןהכההיקלחילןתנרפסרמאלךלמל

הרותהרפסירבדתאךלמהעמשכיהיו11׃ךלמהינפל

תאוןהכההיקלחתאךלמהוציו12׃וידגבתאערקיו

תאורפסהןפשתאוהיכימןברובכעתאוןפשןבםקיחא

ידעבהוהיתאושרדוכל13׃רמאלךלמהדבעהישע

אצמנהרפסהירבדלעהדוהילכדעבוםעהדעבו

רשאלעונבהתצנאיהרשאהוהיתמחהלודגיכהזה

לככתושעלהזהרפסהירבדלעוניתבאועמשאל

רובכעוםקיחאוןהכהוהיקלחךליו14׃ונילעבותכה

הוקתןבםלשתשאהאיבנההדלחלאהישעוןפשו

הנשמבםלשוריבתבשיאיהוםידגבהרמשסחרחןב

יהלאהוהירמאהכםהילארמאתו15׃הילאורבדיו

רמאהכ16׃ילאםכתאחלשרשאשיאלורמאלארשי

לכתאויבשילעוהזהםוקמהלאהעראיבמיננההוהי

ינובזערשאתחת17׃הדוהיךלמארקרשארפסהירבד

השעמלכבינסיעכהןעמלםירחאםיהלאלורטקיו
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ךלמלאו18׃הבכתאלוהזהםוקמביתמחהתצנוםהידי

וילאורמאתהכהוהיתאשרדלםכתאחלשההדוהי

ןעי19׃תעמשרשאםירבדהלארשייהלאהוהירמאהכ

לעיתרבדרשאךעמשבהוהיינפמענכתוךבבלךר

תאערקתוהללקלוהמשלתויהלויבשילעוהזהםוקמה

ןכל20׃הוהיםאניתעמשיכנאםגוינפלהכבתוךידגב

אלוםולשבךיתרבקלאתפסאנוךיתבאלעךפסאיננה

םוקמהלעאיבמינארשאהערהלכבךיניעהניארת

׃רבדךלמהתאובישיוהזה

׃םלשוריוהדוהיינקזלכוילאופסאיוךלמהחלשיו23

יבשילכוהדוהישיאלכוהוהיתיבךלמהלעיו2

דעוןטקמלםעהלכוםיאיבנהוםינהכהוותאםלשורי

אצמנהתירבהרפסירבדלכתאםהינזאבארקיולודג

תירבהתאתרכיודומעהלעךלמהדמעיו3׃הוהיתיבב

ויתודעתאוויתוצמרמשלוהוהירחאתכללהוהיינפל

תירבהירבדתאםיקהלשפנלכבובללכבויתקחתאו

4׃תירבבםעהלכדמעיוהזהרפסהלעםיבתכהתאזה

הנשמהינהכתאולודגהןהכהוהיקלחתאךלמהוציו

םילכהלכתאהוהילכיהמאיצוהלףסהירמשתאו

םפרשיוםימשהאבצלכלוהרשאלולעבלםיושעה

׃לאתיבםרפעתאאשנוןורדקתומדשבםלשורילץוחמ

רטקיוהדוהייכלמונתנרשאםירמכהתאתיבשהו5

םירטקמהתאוםלשורייבסמוהדוהיירעבתומבב

6׃םימשהאבצלכלותולזמלוחרילושמשללעבל

לחנלאםלשורילץוחמהוהיתיבמהרשאהתאאציו

תאךלשיורפעלקדיוןורדקלחנבהתאףרשיוןורדק

רשאםישדקהיתבתאץתיו7׃םעהינברבקלעהרפע

8׃הרשאלםיתבםשתוגראםישנהרשאהוהיתיבב

תומבהתאאמטיוהדוהיירעמםינהכהלכתאאביו

תאץתנועבשראבדעעבגמםינהכההמשורטקרשא

לערשאריעהרשעשוהירעשחתפרשאםירעשהתומב

לאתומבהינהכולעיאלךא9׃ריעהרעשבשיאלואמש

׃םהיחאךותבתוצמולכאםאיכםלשוריבהוהיחבזמ

ריבעהליתלבלםנהינביגברשאתפתהתאאמטו10

םיסוסהתאתבשיו11׃ךלמלשאבותבתאוונבתאשיא

תכשללאהוהיתיבאבמשמשלהדוהייכלמונתנרשא

שמשהתובכרמתאוםירורפברשאסירסהךלמןתנ

זחאתילעגגהלערשאתוחבזמהתאו12׃שאבףרש

השנמהשערשאתוחבזמהתאוהדוהייכלמושערשא

ךילשהוםשמץריוךלמהץתנהוהיתיבתורצחיתשב

ינפלערשאתומבהתאו13׃ןורדקלחנלאםרפעתא

המלשהנברשאתיחשמהרהלןימימרשאםלשורי

באומץקששומכלוםינדיצץקשתרתשעללארשיךלמ

תארבשו14׃ךלמהאמטןומעינבתבעותםכלמלו

תומצעםמוקמתאאלמיוםירשאהתאתרכיותובצמה

השערשאהמבהלאתיבברשאחבזמהתאםגו15׃םדא

חבזמהתאםגלארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

ףרשורפעלקדההמבהתאףרשיוץתנהמבהתאואוהה

רהבםשרשאםירבקהתאאריווהישאיןפיו16׃הרשא

חבזמהלעףרשיוםירבקהןמתומצעהתאחקיוחלשיו

ארקרשאםיהלאהשיאארקרשאהוהירבדכוהאמטיו

ינארשאזלהןויצההמרמאיו17׃הלאהםירבדהתא

רשאםיהלאהשיארבקהריעהישנאוילאורמאיוהאר

לעתישערשאהלאהםירבדהתאארקיוהדוהימאב

ויתמצעענילאשיאולוחינהרמאיו18׃לאתיבחבזמה

׃ןורמשמאברשאאיבנהתומצעתאויתמצעוטלמיו

ושערשאןורמשירעברשאתומבהיתבלכתאםגו19

לככםהלשעיווהישאיריסהסיעכהללארשייכלמ

ינהכלכתאחבזיו20׃לאתיבבהשערשאםישעמה

םדאתומצעתאףרשיותוחבזמהלעםשרשאתומבה

רמאלםעהלכתאךלמהוציו21׃םלשוריבשיוםהילע

׃הזהתירבהרפסלעבותככםכיהלאהוהילחספושע

וטפשרשאםיטפשהימימהזהחספכהשענאליכ22

יכ23׃הדוהייכלמולארשייכלמימילכולארשיתא

הזהחספההשענוהישאיךלמלהנשהרשעהנמשבםא

תאוםינעדיהתאותובאהתאםגו24׃םלשוריבהוהיל

ץראבוארנרשאםיצקשהלכתאוםיללגהתאוםיפרתה

ירבדתאםיקהןעמלוהישאירעבםלשוריבוהדוהי

ןהכהוהיקלחאצמרשארפסהלעםיבתכההרותה

לאבשרשאךלמוינפלהיהאלוהמכו25׃הוהיתיב

השמתרותלככודאמלכבוושפנלכבוובבללכבהוהי

ופאןורחמהוהיבשאלךא26׃והמכםקאלוירחאו

רשאםיסעכהלכלעהדוהיבופאהרחרשאלודגה

לעמריסאהדוהיתאםגהוהירמאיו27׃השנמוסיעכה

תאזהריעהתאיתסאמולארשיתאיתרסהרשאכינפ
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היהייתרמארשאתיבהתאוםלשוריתאיתרחברשא

םהאלההשערשאלכווהישאיירבדרתיו28׃םשימש

וימיב29׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכ

רהנלערושאךלמלעםירצמךלמהכנהערפהלע

ותארכודגמבוהתימיוותארקלוהישאיךלמהךליותרפ

םלשוריוהאביוודגממתמוידבעוהבכריו30׃ותא

והישאיןבזחאוהיתאץראהםעחקיוותרבקבוהרבקיו

שלשוםירשעןב31׃ויבאתחתותאוכילמיוותאוחשמיו

םשוםלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמבזחאוהיהנש

הוהייניעבערהשעיו32׃הנבלמוהימריתבלטומחומא

הלברבהכנהערפוהרסאיו33׃ויתבאושערשאלככ

האמץראהלעשנעןתיוםלשוריבךלמבתמחץראב

םיקילאתאהכנהערפךלמיו34׃בהזרככוףסכרככ

תאוםיקיוהיומשתאבסיוויבאוהישאיתחתוהישאיןב

ןתנבהזהוףסכהו35׃םשתמיוםירצמאביוחקלזחאוהי

ףסכהתאתתלץראהתאךירעהךאהערפלםיקיוהי

תאבהזהתאוףסכהתאשגנוכרעכשיאהערפיפלע

הנששמחוםירשעןב36׃הכנהערפלתתלץראהםע

םשוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמבםיקיוהי

הוהייניעבערהשעיו37׃המורןמהידפתבהדיבזומא

׃ויתבאושערשאלככ

םיקיוהיוליהיולבבךלמרצאנדכבנהלעוימיב24

תאובהוהיחלשיו2׃ובדרמיובשיוםינששלשדבע

תאובאומידודגתאוםראידודגתאוםידשכידודג

הוהירבדכודיבאהלהדוהיבםחלשיוןומעינבידודג

התיההוהייפלעךא3׃םיאיבנהוידבעדיברבדרשא

׃השערשאלככהשנמתאטחבוינפלעמריסהלהדוהיב

אלויקנםדםלשוריתאאלמיוךפשרשאיקנהםדםגו4

השערשאלכוםיקיוהיירבדרתיו5׃חלסלהוהיהבא

6׃הדוהייכלמלםימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלה

7׃ויתחתונבןיכיוהיךלמיוויתבאםעםיקיוהיבכשיו

ךלמחקליכוצראמתאצלםירצמךלמדועףיסהאלו

ךלמלהתיהרשאלכתרפרהנדעםירצמלחנמלבב

השלשווכלמבןיכיוהיהנשהרשעהנמשןב8׃םירצמ

ןתנלאתבאתשחנומאםשוםלשוריבךלמםישדח

׃ויבאהשערשאלככהוהייניעבערהשעיו9׃םלשורימ

םלשורילבבךלמרצאנדכבנידבעהלעאיההתעב10

לעלבבךלמרצאנדכובנאביו11׃רוצמבריעהאבתו

הדוהיךלמןיכיוהיאציו12׃הילעםירצוידבעוריעה

ותאחקיוויסירסווירשווידבעוומאואוהלבבךלמלע

לכתאםשמאצויו13׃וכלמלהנמשתנשבלבבךלמ

ילכלכתאץצקיוךלמהתיבתורצואוהוהיתיבתורצוא

רשאכהוהילכיהבלארשיךלמהמלשהשערשאבהזה

םירשהלכתאוםלשורילכתאהלגהו14׃הוהירבד

שרחהלכוהלוגםיפלאהרשעליחהירובגלכתאו

תאלגיו15׃ץראהםעתלדתלוזראשנאלרגסמהו

ויסירסתאוךלמהישנתאוךלמהםאתאוהלבבןיכיוהי

תאו16׃הלבבםלשורימהלוגךילוהץראהילואתאו

לכהףלארגסמהושרחהוםיפלאתעבשליחהישנאלכ

׃הלבבהלוגלבבךלמםאיביוהמחלמישעםירובג

תאבסיוויתחתודדהינתמתאלבבךלמךלמיו17

וכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב18׃והיקדצומש

תבלטימחומאםשוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאו

השערשאלככהוהייניעבערהשעיו19׃הנבלמוהימרי

הדוהיבוםלשוריבהתיההוהיףאלעיכ20׃םיקיוהי

׃לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפלעמםתאוכלשהדע

ירישעהשדחבוכלמלתיעישתהתנשביהיו25

וליחלכואוהלבבךלמרצאנדכבנאבשדחלרושעב

אבתו2׃ביבסקידהילעונביוהילעןחיוםלשורילע

3׃והיקדצךלמלהנשהרשעיתשעדערוצמבריעה

םעלםחלהיהאלוריעבבערהקזחיושדחלהעשתב

ךרדהלילההמחלמהישנאלכוריעהעקבתו4׃ץראה

ריעהלעםידשכוךלמהןגלערשאםיתמחהןיברעש

רחאםידשכליחופדריו5׃הברעהךרדךליוביבס

׃וילעמוצפנוליחלכווחריתוברעבותאוגשיוךלמה

התלברלבבךלמלאותאולעיוךלמהתאושפתיו6

תאוויניעלוטחשוהיקדצינבתאו7׃טפשמותאורבדיו

8׃לבבוהאביוםיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניע

הרשעעשתתנשאיהשדחלהעבשבישימחהשדחבו

ברןדארזובנאבלבבךלמרצאנדכבנךלמלהנש

הוהיתיבתאףרשיו9׃םלשורילבבךלמדבעםיחבט

לודגתיבלכתאוםלשורייתבלכתאוךלמהתיבתאו

ליחלכוצתנביבסםלשוריתמוחתאו10׃שאבףרש

םיראשנהםעהרתיתאו11׃םיחבטבררשאםידשכ
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רתיתאולבבךלמהלעולפנרשאםילפנהתאוריעב

ץראהתלדמו12׃םיחבטברןדארזובנהלגהןומהה

ידומעתאו13׃םיבגילוםימרכלםיחבטברריאשה

תשחנהםיתאותונכמהתאוהוהיתיברשאתשחנה

׃הלבבםתשחנתאואשיוםידשכורבשהוהיתיבברשא

תופכהתאותורמזמהתאוםיעיהתאותריסהתאו14

תאו15׃וחקלםבותרשירשאתשחנהילכלכתאו

ףסכףסכרשאובהזבהזרשאתוקרזמהתאותותחמה

תונכמהודחאהםיהםינשםידומעה16׃םיחבטברחקל

תשחנללקשמהיהאלהוהיתיבלהמלשהשערשא

דומעהתמוקהמאהרשעהנמש17׃הלאהםילכהלכ

המאשלשתרתכהתמוקותשחנוילעתרתכודחאה

הלאכותשחנלכהביבסתרתכהלעםינמרוהכבשו

הירשתאםיחבטברחקיו18׃הכבשהלעינשהדומעל

ירמשתשלשתאוהנשמןהכוהינפצתאושארהןהכ

לעדיקפאוהרשאדחאסירסחקלריעהןמו19׃ףסה

רשאךלמהינפיארמםישנאהשמחוהמחלמהישנא

ץראהםעתאאבצמהאבצהרשרפסהתאוריעבואצמנ

םתאחקיו20׃ריעבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששו

׃התלברלבבךלמלעםתאךליוםיחבטברןדארזובנ

לגיותמחץראבהלברבםתימיולבבךלמםתאךיו21

הדוהיץראבראשנהםעהו22׃ותמדאלעמהדוהי

תאםהילעדקפיולבבךלמרצאנדכובנריאשהרשא

םיליחהירשלכועמשיו23׃ןפשןבםקיחאןבוהילדג

ואביווהילדגתאלבבךלמדיקפהיכםישנאהוהמה

חרקןבןנחויוהינתנןבלאעמשיוהפצמהוהילדגלא

המהיתכעמהןבוהינזאיויתפטנהתמחנתןבהירשו

םהלרמאיוםהישנאלווהילדגםהלעבשיו24׃םהישנאו

ךלמתאודבעוץראבובשםידשכהידבעמואריתלא

ןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו25׃םכלבטיולבב

ותאםישנאהרשעוהכולמהערזמעמשילאןבהינתנ

רשאםידשכהתאוםידוהיהתאותמיווהילדגתאוכיו

ירשולודגדעוןטקמםעהלכומקיו26׃הפצמבותאויה

יהיו27׃םידשכינפמוארייכםירצמואביוםיליחה

םינשבהדוהיךלמןיכיוהיתולגלהנשעבשוםישלשב

ךדרמליואאשנשדחלהעבשוםירשעבשדחרשע

הדוהיךלמןיכיוהישארתאוכלמתנשבלבבךלמ

אסכלעמואסכתאןתיותובטותארבדיו28׃אלכתיבמ

לכאוואלכידגבתאאנשו29׃לבבבותארשאםיכלמה

דימתתחראותחראו30׃וייחימילכוינפלדימתםחל

׃ויחימילכומויבםוירבדךלמהתאמולהנתנ
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העשי
םלשוריוהדוהילעהזחרשאץומאןבוהיעשיןוזח1

ועמש2׃הדוהייכלמוהיקזחיזחאםתויוהיזעימיב

יתממורויתלדגםינברבדהוהייכץראיניזאהוםימש

וילעבסובארומחווהנקרושעדי3׃יבועשפםהו

דבכםעאטחיוגיוה4׃ןנובתהאלימעעדיאללארשי

תאוצאנהוהיתאובזעםיתיחשמםינבםיערמערזןוע

הרסופיסותדועוכתהמלע5׃רוחאורזנלארשישודק

ןיאשארדעולגרףכמ6׃יודבבללכוילחלשארלכ

ושבחאלוורזאלהירטהכמוהרובחועצפםתמוב

שאתופרשםכירעהממשםכצרא7׃ןמשבהככראלו

תכפהמכהממשוהתאםילכאםירזםכדגנלםכתמדא

השקמבהנולמכםרכבהכסכןויצתבהרתונו8׃םירז

דירשונלריתוהתואבצהוהיילול9׃הרוצנריעכ

הוהירבדועמש10׃ונימדהרמעלונייהםדסכטעמכ

המל11׃הרמעםעוניהלאתרותוניזאהםדסיניצק

בלחוםיליאתולעיתעבשהוהירמאיםכיחבזבריל

יכ12׃יתצפחאלםידותעוםישבכוםירפםדוםיאירמ

13׃ירצחסמרםכדימתאזשקבימינפתוארלואבת

שדחילאיההבעותתרטקאושתחנמאיבהופיסותאל

םכישדח14׃הרצעוןואלכואאלארקמארקתבשו

15׃אשניתיאלנחרטלילעויהישפנהאנשםכידעומו

הלפתוברתיכםגםכמיניעםילעאםכיפכםכשרפבו

ערוריסהוכזהוצחר16׃ואלמםימדםכידיעמשינניא

ושרדבטיהודמל17׃ערהולדחיניעדגנמםכיללעמ

אנוכל18׃הנמלאובירםותיוטפשץומחורשאטפשמ

וניבליגלשכםינשכםכיאטחויהיםאהוהירמאיהחכונו

םתעמשוובאתםא19׃ויהירמצכעלותכומידאיםא

ולכאתברחםתירמוונאמתםאו20׃ולכאתץראהבוט

הנמאנהירקהנוזלהתיההכיא21׃רבדהוהייפיכ

ךפסכ22׃םיחצרמהתעוהבןיליקדצטפשמיתאלמ

ירבחוםיררוסךירש23׃םימבלוהמךאבסםיגיסלהיה

וטפשיאלםותיםינמלשףדרודחשבהאולכםיבנג

הוהיןודאהםאנןכל24׃םהילאאוביאלהנמלאבירו

׃יביואמהמקנאוירצמםחנאיוהלארשיריבאתואבצ

לכהריסאוךיגיסרבכףרצאוךילעידיהבישאו25

הלחתבכךיצעיוהנשארבכךיטפשהבישאו26׃ךילידב

ןויצ27׃הנמאנהירקקדצהריעךלארקיןכירחא

םיאטחוםיעשפרבשו28׃הקדצבהיבשוהדפתטפשמב

םתדמחרשאםיליאמושבייכ29׃ולכיהוהייבזעוודחי

תלבנהלאכויהתיכ30׃םתרחברשאתונגהמורפחתו

תרענלןסחההיהו31׃הלןיאםימרשאהנגכוהלע

׃הבכמןיאוודחיםהינשורעבוץוצינלולעפו

׃םלשוריוהדוהילעץומאןבוהיעשיהזחרשארבדה2

שארבהוהיתיברההיהיןוכנםימיהתירחאבהיהו2

וכלהו3׃םיוגהלכוילאורהנותועבגמאשנוםירהה

יהלאתיבלאהוהירהלאהלענווכלורמאוםיברםימע

הרותאצתןויצמיכויתחראבהכלנוויכרדמונריובקעי

םימעלחיכוהוםיוגהןיבטפשו4׃םלשורימהוהירבדו

תורמזמלםהיתותינחוםיתאלםתוברחותתכוםיבר

5׃המחלמדועודמליאלוברחיוגלאיוגאשיאל

ךמעהתשטניכ6׃הוהירואבהכלנווכלבקעיתיב

ידליבוםיתשלפכםיננעוםדקמואלמיכבקעיתיב

הצקןיאובהזוףסכוצראאלמתו7׃וקיפשיםירכנ

8׃ויתבכרמלהצקןיאוםיסוסוצראאלמתוויתרצאל

ושערשאלווחתשיוידיהשעמלםילילאוצראאלמתו

10׃םהלאשתלאושיאלפשיוםדאחשיו9׃ויתעבצא

׃ונאגרדהמוהוהידחפינפמרפעבןמטהורוצבאוב

הוהיבגשנוםישנאםורחשולפשםדאתוהבגיניע11

האגלכלעתואבצהוהילםוייכ12׃אוההםויבודבל

םימרהןונבלהיזראלכלעו13׃לפשואשנלכלעוםרו

םימרהםירההלכלעו14׃ןשבהינולאלכלעוםיאשנהו

לכלעוהבגלדגמלכלעו15׃תואשנהתועבגהלכלעו

תויכשלכלעושישרתתוינאלכלעו16׃הרוצבהמוח

בגשנוםישנאםורלפשוםדאהתוהבגחשו17׃הדמחה

19׃ףלחילילכםילילאהו18׃אוההםויבודבלהוהי

הוהידחפינפמרפעתולחמבוםירצתורעמבואבו

ךילשיאוההםויב20׃ץראהץרעלומוקבונואגרדהמו

ולושערשאובהזילילאתאוופסכילילאתאםדאה

תורקנבאובל21׃םיפלטעלותורפרפחלתוחתשהל

ונואגרדהמוהוהידחפינפמםיעלסהיפעסבוםירצה

המשנרשאםדאהןמםכלולדח22׃ץראהץרעלומוקב

׃אוהבשחנהמביכופאב
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הדוהימוםלשורימריסמתואבצהוהיןודאההנהיכ3

רובג2׃םימןעשמלכוםחלןעשמלכהנעשמוןעשמ

אושנוםישמחרש3׃ןקזוםסקואיבנוטפושהמחלמשיאו

םירעניתתנו4׃שחלןובנוםישרחםכחוץעויוםינפ

שיאבשיאםעהשגנו5׃םבולשמיםילולעתוםהירש

יכ6׃דבכנבהלקנהוןקזברענהובהריוהערבשיאו

ונלהיהתןיצקהכלהלמשויבאתיבויחאבשיאשפתי

רמאלאוההםויבאשי7׃ךדיתחתתאזההלשכמהו

ינמישתאלהלמשןיאוםחלןיאיתיבבושבחהיהאאל

םנושליכלפנהדוהיוםלשוריהלשכיכ8׃םעןיצק

םהינפתרכה9׃ודובכינעתורמלהוהילאםהיללעמו

יכםשפנליואודחכאלודיגהםדסכםתאטחוםבהתנע

םהיללעמירפיכבוטיכקידצורמא10׃הערםהלולמג

ימע12׃ולהשעיוידילומגיכערעשרליוא11׃ולכאי

ךרדוםיעתמךירשאמימעובולשמםישנוללועמוישגנ

14׃םימעןידלדמעוהוהיבירלבצנ13׃ועלבךיתחרא

םתרעבםתאווירשוומעינקזםעאוביטפשמבהוהי

ינפוימעואכדתםכלמ15׃םכיתבבינעהתלזגםרכה

הוהירמאיו16׃תואבצהוהיינדאםאנונחטתםיינע

תורקשמוןורגתווטנהנכלתוןויצתונבוהבגיכןעי

חפשו17׃הנסכעתםהילגרבוהנכלתףופטוךולהםיניע

אוההםויב18׃הרעיןהתפהוהיוןויצתונבדקדקינדא

׃םינרהשהוםיסיבשהוםיסכעהתראפתתאינדאריסי

תודעצהוםיראפה20׃תולערהותורשהותופטנה19

׃ףאהימזנותועבטה21׃םישחלהושפנהיתבוםירשקהו

23׃םיטירחהותוחפטמהותופטעמהותוצלחמה22

תחתהיהו24׃םידידרהותופינצהוםינידסהוםינילגה

השקמהשעמתחתוהפקנהרוגחתחתוהיהיקמםשב

ךיתמ25׃יפיתחתיכקשתרגחמליגיתפתחתוהחרק

היחתפולבאוונאו26׃המחלמבךתרובגוולפיברחב

׃בשתץראלהתקנו

רמאלאוההםויבדחאשיאבםישנעבשוקיזחהו4

ףסאונילעךמשארקיקרשבלנונתלמשולכאנונמחל

דובכלויבצלהוהיחמצהיהיאוההםויב2׃ונתפרח

היהו3׃לארשיתטילפלתראפתלוןואגלץראהירפו

לכולרמאישודקםלשוריברתונהוןויצבראשנה

תונבתאצתאינדאץחרםא4׃םלשוריבםייחלבותכה

חורבוטפשמחורבהברקמחידיםלשוריימדתאוןויצ

ןנעהארקמלעוןויצרהןוכמלכלעהוהיארבו5׃רעב

6׃הפחדובכלכלעיכהלילהבהלשאהגנוןשעוםמוי

םרזמרותסמלוהסחמלוברחמםמוילצלהיהתהכסו

׃רטממו

היהםרכומרכלידודתרישידידילאנהרישא5

קרשוהעטיווהלקסיווהקזעיו2׃ןמשןבןרקבידידיל

םיבנעתושעלוקיוובבצחבקיםגווכותבלדגמןביו

וטפשהדוהישיאוםלשוריבשויהתעו3׃םישאבשעיו

יתישעאלוימרכלדועתושעלהמ4׃ימרכןיבויניבאנ

התעו5׃םישאבשעיוםיבנעתושעליתיוקעודמוב

ותכושמרסהימרכלהשעינארשאתאםכתאאנהעידוא

התבוהתישאו6׃סמרמלהיהוורדגץרפרעבלהיהו

הוצאםיבעהלעותישורימשהלעורדעיאלורמזיאל

לארשיתיבתואבצהוהיםרכיכ7׃רטמוילעריטמהמ

חפשמהנהוטפשמלוקיוויעושעשעטנהדוהישיאו

הדשבהדשתיבבתיביעיגמיוה8׃הקעצהנהוהקדצל

׃ץראהברקבםכדבלםתבשוהוםוקמספאדעובירקי

ויהיהמשלםיברםיתבאלםאתואבצהוהיינזאב9

ושעיםרכידמצתרשעיכ10׃בשויןיאמםיבוטוםילדג

רקבבימיכשמיוה11׃הפיאהשעירמחערזותחאתב

רונכהיהו12׃םקילדיןייףשנבירחאמופדרירכש

וטיביאלהוהילעפתאוםהיתשמןייולילחוףתלבנו

ודובכותעדילבמימעהלגןכל13׃ואראלוידיהשעמו

השפנלואשהביחרהןכל14׃אמצהחצונומהובעריתמ

זלעוהנואשוהנומהוהרדהדריוקחילבלהיפהרעפו

Sheol)׃הב h7585)15םיהבגיניעושיאלפשיוםדאחשיו

שודקהלאהוטפשמבתואבצהוהיהבגיו16׃הנלפשת

םיחמתוברחוםרבדכםישבכוערו17׃הקדצבשדקנ

תובעכואושהילבחבןועהיכשמיוה18׃ולכאיםירג

ןעמלוהשעמהשיחירהמיםירמאה19׃האטחהלגעה

יוה20׃העדנולארשישודקתצעהאובתוברקתוהארנ

רואורואלךשחםימשערבוטלובוטערלםירמאה

םימכחיוה21׃רמלקותמוקותמלרמםימשךשחל

ןייתותשלםירובגיוה22׃םינבנםהינפדגנוםהיניעב

דחשבקעעשריקידצמ23׃רכשךסמלליחישנאו

שאןושלשקלכאכןכל24׃ונממוריסיםיקידצתקדצו
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הלעיקבאכםחרפוהיהיקמכםשרשהפריהבהלששחו

לארשישודקתרמאתאותואבצהוהיתרותתאוסאמיכ

והכיווילעודיטיוומעבהוהיףאהרחןכלע25׃וצאנ

לכבתוצוחברקבהחוסכםתלבניהתוםירההוזגריו

קוחרמםיוגלסנאשנו26׃היוטנודידועוופאבשאלתאז

ףיעןיא27׃אובילקהרהמהנהוץראההצקמולקרשו

ויצלחרוזאחתפנאלוןשייאלוםוניאלובלשוכןיאו

ויתתשקלכוםינונשויצחרשא28׃וילענךורשקתנאלו

29׃הפוסכוילגלגוובשחנרצכויסוסתוסרפתוכרד

טילפיוףרטזחאיוםהניוםיריפככגאשואיבלכולהגאש

טבנוםיתמהנכאוההםויבוילעםהניו30׃ליצמןיאו

׃היפירעבךשחרואורצךשחהנהוץראל

אסכלעבשיינדאתאהאראווהיזעךלמהתומתנשב6

םידמעםיפרש2׃לכיההתאםיאלמוילושואשנוםר

וינפהסכיםיתשבדחאלםיפנכששםיפנכששוללעממ

הזלאהזארקו3׃ףפועיםיתשבווילגרהסכיםיתשבו

ץראהלכאלמתואבצהוהישודקשודקשודקרמאו

אלמיתיבהוארוקהלוקמםיפסהתומאועניו4׃ודובכ

יכנאםיתפשאמטשיאיכיתימדניכיליוארמאו5׃ןשע

הוהיךלמהתאיכבשוייכנאםיתפשאמטםעךותבו

ודיבוםיפרשהןמדחאילאףעיו6׃יניעוארתואבצ

רמאיויפלעעגיו7׃חבזמהלעמחקלםיחקלמבהפצר

8׃רפכתךתאטחוךנוערסוךיתפשלעהזעגנהנה

ונלךליימוחלשאימתארמאינדאלוקתאעמשאו

ועמשהזהםעלתרמאוךלרמאיו9׃ינחלשיננהרמאו

םעהבלןמשה10׃ועדתלאווארוארווניבתלאועומש

וינזאבוויניעבהאריןפעשהויניעודבכהוינזאוהזה

ינדאיתמדערמאו11׃ולאפרובשוןיביובבלועמשי

ןיאמםיתבובשויןיאמםירעואשםארשאדערמאיו

םדאהתאהוהיקחרו12׃הממשהאשתהמדאהוםדא

הבשוהירשעהבדועו13׃ץראהברקבהבוזעההברו

ערזםבתבצמתכלשברשאןולאכוהלאכרעבלהתיהו

׃התבצמשדק

הלעהדוהיךלמוהיזעןבםתויןבזחאימיביהיו7

םלשורילארשיךלמוהילמרןבחקפוםראךלמןיצר

תיבלדגיו2׃הילעםחלהללכיאלוהילעהמחלמל

ומעבבלוובבלעניוםירפאלעםראהחנרמאלדוד

אצוהיעשילאהוהירמאיו3׃חורינפמרעייצעעונכ

תלעתהצקלאךנבבושיראשוהתאזחאתארקלאנ

תרמאו4׃סבוכהדשתלסמלאהנוילעההכרבה

ינשמךרילאךבבלואריתלאטקשהורמשהוילא

םראוןיצרףאירחבהלאהםינשעהםידואהתובנז

ןבוםירפאהערםראךילעץעייכןעי5׃והילמרןבו

ונילאהנעקבנוהנציקנוהדוהיבהלענ6׃רמאלוהילמר

הוהיינדארמאהכ7׃לאבטןבתאהכותבךלמךילמנו

קשמדשארוקשמדםראשאריכ8׃היהתאלוםוקתאל

שארו9׃םעמםירפאתחיהנששמחוםיששדועבוןיצר

ונימאתאלםאוהילמרןבןורמששארוןורמשםירפא

11׃רמאלזחאלארבדהוהיףסויו10׃ונמאתאליכ

הבגהואהלאשקמעהךיהלאהוהיםעמתואךללאש

13׃הוהיתאהסנאאלולאשאאלזחארמאיו12׃הלעמל

יכםישנאתואלהםכמטעמהדודתיבאנועמשרמאיו

הנהתואםכלאוהינדאןתיןכל14׃יהלאתאםגואלת

האמח15׃לאונמעומשתארקוןבתדליוהרההמלעה

םרטביכ16׃בוטברוחבוערבסואמותעדללכאישבדו

רשאהמדאהבזעתבוטברחבוערבסאמרענהעדי

ךמעלעוךילעהוהיאיבי17׃היכלמינשינפמץקהתא

םירפארוסםוימלואבאלרשאםימיךיבאתיבלעו

קרשיאוההםויבהיהו18׃רושאךלמתאהדוהילעמ

רשאהרובדלוםירצמיראיהצקברשאבובזלהוהי

יקיקנבותותבהילחנבםלכוחנוואבו19׃רושאץראב

אוההםויב20׃םיללהנהלכבוםיצוצענהלכבוםיעלסה

רושאךלמברהנירבעבהריכשהרעתבינדאחלגי

היהו21׃הפסתןקזהתאםגוםילגרהרעשושארהתא

היהו22׃ןאציתשורקבתלגעשיאהיחיאוההםויב

לכלכאישבדוהאמחיכהאמחלכאיבלחתושעברמ

םוקמלכהיהיאוההםויבהיהו23׃ץראהברקברתונה

׃היהיתישלורימשלףסכףלאבןפגףלאםשהיהירשא

לכהיהתתישורימשיכהמשאוביתשקבוםיצחב24

אובתאלןורדעירדעמברשאםירההלכו25׃ץראה

׃השסמרמלורושחלשמלהיהותישורימשתאריהמש

טרחבוילעבתכולודגןוילגךלחקילאהוהירמאיו8

םינמאנםידעילהדיעאו2׃זבשחללשרהמלשונא

ברקאו3׃והיכרביןבוהירכזתאוןהכההירואתא
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ומשארקילאהוהירמאיוןבדלתורהתוהאיבנהלא

ימאויבאארקרענהעדיםרטביכ4׃זבשחללשרהמ

׃רושאךלמינפלןורמשללשתאוקשמדליחתאאשי

םעהסאמיכןעי6׃רמאלדועילארבדהוהיףסיו5

ןבוןיצרתאשושמוטאלםיכלההחלשהימתאהזה

רהנהימתאםהילעהלעמינדאהנהןכלו7׃והילמר

הלעוודובכלכתאורושאךלמתאםיברהוםימוצעה

הדוהיבףלחו8׃ויתודגלכלעךלהוויקיפאלכלע

בחראלמויפנכתוטמהיהועיגיראוצדערבעוףטש

יקחרמלכוניזאהוותחוםימעוער9׃לאונמעךצרא

רפתוהצעוצע10׃ותחוורזאתהותחוורזאתהץרא

הוהירמאהכיכ11׃לאונמעיכםוקיאלורבדורבד

׃רמאלהזהםעהךרדבתכלמינרסיודיהתקזחבילא

תאורשקהזהםעהרמאירשאלכלרשקןורמאתאל12

ותאתואבצהוהיתא13׃וצירעתאלוואריתאלוארומ

שדקמלהיהו14׃םכצרעמאוהוםכארומאוהוושידקת

שקומלוחפללארשייתבינשללושכמרוצלוףגנןבאלו

ושקונוורבשנוולפנוםיברםבולשכו15׃םלשוריבשויל

יתיכחו17׃ידמלבהרותםותחהדועתרוצ16׃ודכלנו

יכנאהנה18׃וליתיוקובקעיתיבמוינפריתסמההוהיל

לארשיבםיתפומלותותאלהוהיילןתנרשאםידליהו

םכילאורמאייכו19׃ןויצרהבןכשהתואבצהוהיםעמ

םיגהמהוםיפצפצמהםינעדיהלאותובאהלאושרד

20׃םיתמהלאםייחהדעבשרדיויהלאלאםעאולה

ולןיארשאהזהרבדכורמאיאלםאהדועתלוהרותל

ףצקתהובערייכהיהובערוהשקנהברבעו21׃רחש

טיביץראלאו22׃הלעמלהנפוויהלאבווכלמבללקו

׃חדנמהלפאוהקוצףועמהכשחוהרצהנהו

לקהןושארהתעכהלקצומרשאלףעומאליכ9

םיהךרדדיבכהןורחאהוילתפנהצראוןולבזהצרא

וארךשחבםיכלההםעה2׃םיוגהלילגןדריהרבע

תיברה3׃םהילעהגנרואתומלצץראביבשילודגרוא

ריצקבתחמשכךינפלוחמשהחמשהתלדגהאליוגה

הטמתאוולבסלעתאיכ4׃ללשםקלחבוליגירשאכ

ןאסןואסלכיכ5׃ןידמםויכתתחהובשגנהטבשומכש

תלכאמהפרשלהתיהוםימדבהללוגמהלמשושערב

לעהרשמהיהתוונלןתנןבונלדלידלייכ6׃שא

׃םולשרשדעיבארובגלאץעויאלפומשארקיוומכש

לעודודאסכלעץקןיאםולשלוהרשמההברמל7

התעמהקדצבוטפשמבהדעסלוהתאןיכהלותכלממ

חלשרבד8׃תאזהשעתתואבצהוהיתאנקםלועדעו

םירפאולכםעהועדיו9׃לארשיבלפנובקעיבינדא

ולפנםינבל10׃רמאלבבללדגבוהואגבןורמשבשויו

הוהיבגשיו11׃ףילחנםיזראוועדגםימקשהנבנתיזגו

םדקמםרא12׃ךסכסיויביאתאווילעןיצרירצתא

תאזלכבהפלכבלארשיתאולכאיורוחאמםיתשלפו

והכמהדעבשאלםעהו13׃היוטנודידועוופאבשאל

לארשימהוהיתרכיו14׃ושרדאלתואבצהוהיתאו

אוהםינפאושנוןקז15׃דחאםויןומגאוהפכבנזושאר

םעהירשאמויהיו16׃בנזהאוהרקשהרומאיבנושארה

אלוירוחבלעןכלע17׃םיעלבמוירשאמוםיעתמהזה

ולכיכםחריאלויתנמלאתאווימתיתאוינדאחמשי

דועוופאבשאלתאזלכבהלבנרבדהפלכוערמוףנח

לכאתתישורימשהעשרשאכהרעביכ18׃היוטנודי

הוהיתרבעב19׃ןשעתואגוכבאתיורעיהיכבסבתצתו

ויחאלאשיאשאתלכאמכםעהיהיוץראםתענתואבצ

לואמשלעלכאיובערוןימילערזגיו20׃ולמחיאל

םירפאתאהשנמ21׃ולכאיוערזרשבשיאועבשאלו

בשאלתאזלכבהדוהילעהמהודחיהשנמתאםירפאו

׃היוטנודידועוופא

2׃ובתכלמעםיבתכמוןואיקקחםיקקחהיוה10

תונמלאתויהלימעיינעטפשמלזגלוםילדןידמתוטהל

האושלוהדקפםוילושעתהמו3׃וזביםימותיתאוםללש

׃םכדובכובזעתהנאוהרזעלוסונתימלעאובתקחרממ

אלתאזלכבולפיםיגורהתחתוריסאתחתערכיתלב4

אוההטמויפאטבשרושאיוה5׃היוטנודידועוופאבש

ונוצאיתרבעםעלעוונחלשאףנחיוגב6׃ימעזםדיב

אוהו7׃תוצוחרמחכסמרמומישלוזבזבלוללשללשל

ובבלבדימשהליכבשחיןכאלובבלוהמדיןכאל

ודחיירשאלהרמאייכ8׃טעמאלםיוגתירכהלו

םאתמחדפראכאלםאונלכשימכרככאלה9׃םיכלמ

לילאהתכלממלידיהאצמרשאכ10׃ןורמשקשמדכאל

יתישערשאכאלה11׃ןורמשמוםלשורימםהיליספו

12׃היבצעלוםלשורילהשעאןכהילילאלוןורמשל
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םלשוריבוןויצרהבוהשעמלכתאינדאעצבייכהיהו

םורתראפתלעורושאךלמבבללדגירפלעדקפא

יתונבניכיתמכחבויתישעידיחכברמאיכ13׃ויניע

ריבאכדירואויתשושםהיתדיתעוםימעתלובגריסאו

םיציבףסאכוםימעהליחלידיןקכאצמתו14׃םיבשוי

הפהצפוףנכדדנהיהאלויתפסאינאץראהלכתובזע

לדגתיםאובבצחהלעןזרגהראפתיה15׃ףצפצמו

הטמםירהכוימירמתאטבשףינהכופינמלערושמה

ןוזרוינמשמבתואבצהוהיןודאהחלשיןכל16׃ץעאל

לארשירואהיהו17׃שאדוקיכדקידקיודבכתחתו

םויבורימשוותישהלכאוהרעבוהבהללושודקושאל

היהוהלכירשבדעושפנמולמרכוורעידובכו18׃דחא

׃םבתכירענוויהירפסמורעיץעראשו19׃ססנססמכ

תטילפולארשיראשדועףיסויאלאוההםויבהיהו20

לארשישודקהוהילעןעשנווהכמלעןעשהלבקעיתיב

םאיכ22׃רובגלאלאבקעיראשבושיראש21׃תמאב

ץורחןוילכובבושיראשםיהלוחכלארשיךמעהיהי

השעתואבצהוהיינדאהצרחנוהלכיכ23׃הקדצףטוש

תואבצהוהיינדארמאהכןכל24׃ץראהלכברקב

אשיוהטמוהככיטבשברושאמןויצבשיימעאריתלא

םעזהלכורעזמטעמדועיכ25׃םירצמךרדבךילע

טושתואבצהוהיוילעררועו26׃םתילבתלעיפאו

ךרדבואשנוםיהלעוהטמוברוערוצבןידמתכמכ

ולעוךמכשלעמולבסרוסיאוההםויבהיהו27׃םירצמ

רבעתיעלעאב28׃ןמשינפמלעלבחוךראוצלעמ

ןולמעבגהרבעמורבע29׃וילכדיקפישמכמלןורגמב

תבךלוקילהצ30׃הסנלואשתעבגהמרההדרחונל

יבשיהנמדמהדדנ31׃תותנעהינעהשיליבישקהםילג

תיברהודיףפנידמעלבנבםויהדוע32׃וזיעהםיבגה

ףעסמתואבצהוהיןודאההנה33׃םלשוריתעבגןויצ

׃ולפשיםיהבגהוםיעודגהמוקהימרוהצרעמבהראפ

׃לופירידאבןונבלהולזרבברעיהיכבסףקנו34

החנו2׃הרפיוישרשמרצנוישיעזגמרטחאציו11

חורהרובגוהצעחורהניבוהמכחחורהוהיחורוילע

הארמלאלוהוהיתאריבוחירהו3׃הוהיתאריותעד

קדצבטפשו4׃חיכויוינזאעמשמלאלוטופשיויניע

טבשבץראהכהוץראיונעלרושימבחיכוהוםילד

וינתמרוזאקדצהיהו5׃עשרתימיויתפשחורבוויפ

ידגםערמנושבכםעבאזרגו6׃ויצלחרוזאהנומאהו

הרפו7׃םבגהנןטקרענוודחיאירמוריפכולגעוץברי

לכאירקבכהיראוןהידליוצבריודחיהניערתבדו

לומגינועפצתרואמלעוןתפרחלעקנויעשעשו8׃ןבת

האלמיכישדקרהלכבותיחשיאלוועריאל9׃הדהודי

םויבהיהו10׃םיסכמםילםימכהוהיתאהעדץראה

ושרדיםיוגוילאםימעסנלדמערשאישישרשאוהה

תינשינדאףיסויאוההםויבהיהו11׃דובכותחנמהתיהו

םירצממורושאמראשירשאומעראשתאתונקלודי

12׃םיהייאמותמחמורענשמוםליעמושוכמוסורתפמו

ץבקיהדוהיתוצפנולארשייחדנףסאוםיוגלסנאשנו

יררצוםירפאתאנקהרסו13׃ץראהתופנכעבראמ

רציאלהדוהיוהדוהיתאאנקיאלםירפאותרכיהדוהי

תאוזביודחיהמיםיתשלפףתכבופעו14׃םירפאתא

׃םתעמשמןומעינבוםדיחולשמבאומוםודאםדקינב

רהנהלעודיףינהוםירצמםיןושלתאהוהיםירחהו15

16׃םילענבךירדהוםילחנהעבשלוהכהווחורםיעב

התיהרשאכרושאמראשירשאומעראשלהלסמהתיהו

׃םירצמץראמותלעםויבלארשיל

בשייבתפנאיכהוהיךדואאוההםויבתרמאו12

יזעיכדחפאאלוחטבאיתעושילאהנה2׃ינמחנתוךפא

ןוששבםימםתבאשו3׃העושיליליהיוהוהיהיתרמזו

הוהילודוהאוההםויבםתרמאו4׃העושיהיניעממ

בגשניכוריכזהויתלילעםימעבועידוהומשבוארק

׃ץראהלכבתאזתעדימהשעתואגיכהוהיורמז5׃ומש

׃לארשישודקךברקבלודגיכןויצתבשויינרוילהצ6

רהלע2׃ץומאןבוהיעשיהזחרשאלבבאשמ13

יחתפואביודיופינהםהללוקומירהסנואשהפשנ

יפאלירובגיתארקםגישדקמליתיוצינא3׃םיבידנ

ןואשלוקברםעתומדםירהבןומהלוק4׃יתואגיזילע

׃המחלמאבצדקפמתואבצהוהיםיפסאנםיוגתוכלממ

ומעזילכוהוהיםימשההצקמקחרמץראמםיאב5

דשכהוהיםויבורקיכוליליה6׃ץראהלכלבחל

שונאבבללכוהניפרתםידילכןכלע7׃אוביידשמ

ןוליחיהדלויכןוזחאיםילבחוםיריצולהבנו8׃סמי

הוהיםויהנה9׃םהינפםיבהלינפוהמתיוהערלאשיא
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היאטחוהמשלץראהםושלףאןורחוהרבעוירזכאאב

ולהיאלםהיליסכוםימשהיבכוכיכ10׃הנממדימשי

יתדקפו11׃ורואהיגיאלחריוותאצבשמשהךשחםרוא

תואגוםידזןואגיתבשהוםנועםיעשרלעוהערלבתלע

׃ריפואםתכמםדאוזפמשונאריקוא12׃ליפשאםיצירע

תרבעבהמוקממץראהשערתוזיגראםימשןכלע13

ןאצכוחדמיבצכהיהו14׃ופאןורחםויבותואבצהוהי

15׃וסוניוצראלאשיאוונפיומעלאשיאץבקמןיאו

םהיללעו16׃ברחבלופיהפסנהלכורקדיאצמנהלכ

יננה17׃הנלגשתםהישנוםהיתבוסשיםהיניעלושטרי

אלבהזוובשחיאלףסכרשאידמתאםהילעריעמ

אלןטבירפוהנשטרתםירענתותשקו18׃ובוצפחי

יבצלבבהתיהו19׃םניעסוחתאלםינבלעומחרי

םדסתאםיהלאתכפהמכםידשכןואגתראפתתוכלממ

רודורודדעןכשתאלוחצנלבשתאל20׃הרמעתאו

םשוצברו21׃םשוצבריאלםיערויברעםשלהיאלו

םיריעשוהנעיתונבםשונכשוםיחאםהיתבואלמוםייצ

גנעילכיהבםינתוויתונמלאבםייאהנעו22׃םשודקרי

׃וכשמיאלהימיוהתעאובלבורקו

םחינהולארשיבדוערחבובקעיתאהוהיםחרייכ14

׃בקעיתיבלעוחפסנוםהילערגההולנוםתמדאלע

תיבםולחנתהוםמוקמלאםואיבהוםימעםוחקלו2

םיבשויהותוחפשלוםידבעלהוהיתמדאלעלארשי

ךלהוהיחינהםויבהיהו3׃םהישגנבודרוםהיבשל

4׃ךבדבערשאהשקההדבעהןמוךזגרמוךבצעמ

שגנתבשךיאתרמאולבבךלמלעהזהלשמהתאשנו

׃םילשמטבשםיעשרהטמהוהירבש5׃הבהדמהתבש

םיוגףאבהדרהרסיתלבתכמהרבעבםימעהכמ6

8׃הנרוחצפץראהלכהטקשהחנ7׃ךשחילבףדרמ

הלעיאלתבכשזאמןונבליזראךלוחמשםישורבםג

ךאובתארקלךלהזגרתחתמלואש9׃ונילעתרכה

לכםתואסכמםיקהץראידותעלכםיאפרךלררוע

Sheol)׃םיוגיכלמ h7585)10התאםגךילאורמאיוונעיםלכ

תימהךנואגלואשדרוה11׃תלשמנונילאונומכתילח

Sheol)׃העלותךיסכמוהמרעציךיתחתךילבנ h7585)12

שלוחץראלתעדגנרחשןבלליהםימשמתלפנךיא

לעממהלעאםימשהךבבלבתרמאהתאו13׃םיוגלע

׃ןופציתכריבדעומרהבבשאויאסכםיראלאיבכוכל

לואשלאךא15׃ןוילעלהמדאבעיתמבלעהלעא14

Sheol)׃רוביתכרילאדרות h7585)16וחיגשיךילאךיאר

׃תוכלממשיערמץראהזיגרמשיאההזהוננובתיךילא

׃התיבחתפאלויריסאסרהוירעורבדמכלבתםש17

19׃ותיבבשיאדובכבובכשםלכםיוגיכלמלכ18

ינעטמםיגרהשובלבעתנרצנכךרבקמתכלשההתאו

םתאדחתאל20׃סבומרגפכרובינבאלאידרויברח

םלועלארקיאלתגרהךמעתחשךצראיכהרובקב

ומקילבםתובאןועבחבטמוינבלוניכה21׃םיערמערז

םאנםהילעיתמקו22׃םירעלבתינפואלמוץראושריו

םאנדכנוןינוראשוםשלבבליתרכהותואבצהוהי

היתאטאטוםימימגאודפקשרומלהיתמשו23׃הוהי

תואבצהוהיעבשנ24׃תואבצהוהיםאנדמשהאטאטמב

איהיתצעירשאכוהתיהןכיתימדרשאכאלםארמאל

רסוונסובאירהלעויצראברושארבשל25׃םוקת

הצעהתאז26׃רוסיומכשלעמולבסוולעםהילעמ

׃םיוגהלכלעהיוטנהדיהתאזוץראהלכלעהצועיה

׃הנבישיימוהיוטנהודיורפיימוץעיתואבצהוהייכ27

יחמשתלא29׃הזהאשמההיהזחאךלמהתומתנשב28

עפצאצישחנשרשמיכךכמטבשרבשניכךלכתשלפ

חטבלםינויבאוםילדירוכבוערו30׃ףפועמףרשוירפו

יליליה31׃גרהיךתיראשוךשרשבערביתמהווצברי

ןיאואבןשעןופצמיכךלכתשלפגומנריעיקעזרעש

ןויצדסיהוהייכיוגיכאלמהנעיהמו32׃וידעומבדדוב

׃ומעיינעוסחיהבו

לילביכהמדנבאומרעדדשלילביכבאומאשמ15

יכבלתומבהןבידותיבההלע2׃המדנבאומריקדדש

לכהחרקוישארלכבלילייבאומאבדימלעוובנלע

היתבחרבוהיתוגגלעקשורגחויתצוחב3׃העורגןקז

ץהידעהלעלאוןובשחקעזתו4׃יכבבדרילילייהלכ

׃ולהעריושפנועיריבאומיצלחןכלעםלוקעמשנ

יכהישלשתלגערעצדעהחירבקעזיבאומליבל5

תקעזםינרוחךרדיכובהלעייכבבתיחולההלעמ

ריצחשבייכויהיתומשמםירמנימיכ6׃ורעעירבש

םתדקפוהשעהרתיןכלע7׃היהאלקריאשדהלכ

לובגתאהקעזההפיקהיכ8׃םואשיםיברעהלחנלע



העשי 247

ימיכ9׃התלליםיליאראבוהתלליםילגאדעבאומ

תטילפלתופסונןומידלעתישאיכםדואלמןומיד

׃המדאתיראשלוהיראבאומ

תברהלאהרבדמעלסמץראלשמרכוחלש16

באומתונבהנייהתחלשמןקדדונףועכהיהו2׃ןויצ

לילכיתישהלילפושעהצעואיבה3׃ןונראלתרבעמ

ורוגי4׃ילגתלאדדנםיחדנירתסםירהצךותבךלצ

ץמהספאיכדדושינפמומלרתסיוהבאומיחדנךב

בשיואסכדסחבןכוהו5׃ץראהןמסמרומתדשהלכ

6׃קדצרהמוטפשמשרדוטפשדודלהאבתמאבוילע

ןכאלותרבעוונואגוותואגדאמאגבאומןואגונעמש

ריקישישאללילייהלכבאומלבאומלילייןכל7׃וידב

ןפגללמאןובשחתומדשיכ8׃םיאכנךאוגהתתשרח

רבדמועתועגנרזעידעהיקורשומלהםיוגילעבהמבש

רזעייכבבהכבאןכלע9׃םיורבעושטנהיתוחלש

ךציקלעיכהלעלאוןובשחיתעמדךויראהמבשןפג

למרכהןמליגוהחמשףסאנו10׃לפנדדיהךריצקלעו

ךרדהךרדיאלםיבקיבןייעעריאלןנריאלםימרכבו

יברקוומהירונככבאומליעמןכלע11׃יתבשהדדיה

המבהלעבאומהאלניכהארניכהיהו12׃שרחריקל

רשארבדההז13׃לכויאלוללפתהלושדקמלאאבו

רמאלהוהירבדהתעו14׃זאמבאומלאהוהירבד

ןומההלכבבאומדובכהלקנוריכשינשכםינששלשב

׃ריבכאולרעזמטעמראשוברה

יעמהתיהוריעמרסומקשמדהנהקשמדאשמ17

וצברוהנייהתםירדעלרערעירעתובזע2׃הלפמ

קשמדמהכלממוםירפאמרצבמתבשנו3׃דירחמןיאו

4׃תואבצהוהיםאנויהילארשיינבדובככםראראשו

׃הזריורשבןמשמובקעידובכלדיאוההםויבהיהו

היהורוצקיםילבשוערזוהמקריצקףסאכהיהו5

ףקנכתללועובראשנו6׃םיאפרקמעבםילבשטקלמכ

השמחהעברארימאשארבםירגרגהשלשםינשתיז

אוההםויב7׃לארשייהלאהוהיםאנהירפהיפעסב

8׃הניארתלארשישודקלאויניעווהשעלעםדאההעשי

ויתעבצאושערשאווידיהשעמתוחבזמהלאהעשיאלו

ירעויהיאוההםויב9׃םינמחהוםירשאהוהאריאל

לארשיינבינפמובזערשארימאהושרחהתבוזעכוזעמ

ךזעמרוצוךעשייהלאתחכשיכ10׃הממשהתיהו

׃ונערזתרזתרמזוםינמעניעטניעטתןכלעתרכזאל

ריצקדניחירפתךערזרקבבויגשגשתךעטנםויב11

תומהכםיברםימעןומהיוה12׃שונאבאכוהלחנםויב

׃ןואשיםיריבכםימןואשכםימאלןואשוןוימהיםימי

קחרממסנווברעגוןואשיםיברםימןואשכםימאל13

תעל14׃הפוסינפללגלגכוחורינפלםירהץמכףדרו

לרוגווניסושקלחהזונניארקבםרטבההלבהנהוברע

׃וניזזבל

2׃שוכירהנלרבעמרשאםיפנכלצלצץראיוה18

םיכאלמוכלםימינפלעאמגילכבוםיריצםיבחלשה

יוגהאלהואוהןמארונםעלאטרומוךשממיוגלאםילק

לבתיבשילכ3׃וצראםירהנואזברשאהסובמווקוק

׃ועמשתרפושעקתכווארתםירהסנאשנכץראינכשו

םחכינוכמבהטיבאוהטוקשאילאהוהירמאהכיכ4

םתכריצקינפליכ5׃ריצקםחבלטבעכרואילעחצ

תאותורמזמבםילזלזהתרכוהצנהיהילמגרסבוחרפ

תמהבלוםירהטיעלודחיובזעי6׃זתהריסהתושיטנה

׃ףרחתוילעץראהתמהבלכוטיעהוילעץקוץראה

טרומוךשממםעתואבצהוהילישלבויאיההתעב7

ואזברשאהסובמווקוקיוגהאלהואוהןמארונםעמו

׃ןויצרהתואבצהוהיםשםוקמלאוצראםירהנ

םירצמאבולקבעלעבכרהוהיהנהםירצמאשמ19

׃וברקבסמיםירצמבבלווינפמםירצמילילאוענו

שיאוויחאבשיאומחלנוםירצמבםירצמיתכסכסו2

חורהקבנו3׃הכלממבהכלממריעבריעוהערב

לאוםילילאהלאושרדועלבאותצעווברקבםירצמ

םירצמתאיתרכסו4׃םינעדיהלאותובאהלאוםיטאה

הוהיןודאהםאנםבלשמיזעךלמוהשקםינדאדיב

וחינזאהו6׃שביוברחירהנוםיהמםימותשנו5׃תואבצ

7׃ולמקףוסוהנקרוצמיראיוברחווללדתורהנ

ףדנשביירואיערזמלכורואייפלערואילעתורע

הכחרואיביכילשמלכולבאוםיגידהונאו8׃ונניאו

םיתשפידבעושבו9׃וללמאםימינפלעתרמכמישרפו

ישעלכםיאכדמהיתתשויהו10׃ירוחםיגראותוקירש

הערפיצעיימכחןעצירשםילואךא11׃שפנימגארכש

ןבינאםימכחןבהערפלאורמאתךיאהרעבנהצע
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ועדיוךלאנודיגיוךימכחאופאםיא12׃םדקיכלמ

ןעצירשולאונ13׃םירצמלעתואבצהוהיץעיהמ

הוהי14׃היטבשתנפםירצמתאועתהףנירשואשנ

והשעמלכבםירצמתאועתהוםיעועחורהברקבךסמ

רשאהשעמםירצמלהיהיאלו15׃ואיקברוכשתועתהכ

םירצמהיהיאוההםויב16׃ןומגאוהפכבנזושארהשעי

אוהרשאתואבצהוהידיתפונתינפמדחפודרחוםישנכ

לכאגחלםירצמלהדוהיתמדאהתיהו17׃וילעףינמ

רשאתואבצהוהיתצעינפמדחפיוילאהתאריכזירשא

ץראבםירעשמחויהיאוההםויב18׃וילעץעויאוה

ריעתואבצהוהילתועבשנוןענכתפשתורבדמםירצמ

הוהילחבזמהיהיאוההםויב19׃תחאלרמאיסרהה

היהו20׃הוהילהלובגלצאהבצמוםירצמץראךותב

לאוקעצייכםירצמץראבתואבצהוהילדעלותואל

21׃םליצהוברועישומםהלחלשיוםיצחלינפמהוהי

אוההםויבהוהיתאםירצמועדיוםירצמלהוהיעדונו

ףגנו22׃ומלשוהוהילרדנורדנוהחנמוחבזודבעו

םהלרתענוהוהידעובשואופרוףגנםירצמתאהוהי

אבוהרושאםירצממהלסמהיהתאוההםויב23׃םאפרו

׃רושאתאםירצמודבעורושאבםירצמוםירצמברושא

רושאלוםירצמלהישילשלארשיהיהיאוההםויב24

רמאלתואבצהוהיוכרברשא25׃ץראהברקבהכרב

׃לארשייתלחנורושאידיהשעמוםירצמימעךורב

ךלמןוגרסותאחלשבהדודשאןתרתאבתנשב20

הוהירבדאיההתעב2׃הדכליודודשאבםחליורושא

ךינתמלעמקשהתחתפוךלרמאלץומאןבוהיעשידיב

3׃ףחיוםורעךלהןכשעיוךילגרלעמץלחתךלענו

שלשףחיוםורעוהיעשיידבעךלהרשאכהוהירמאיו

ךלמגהניןכ4׃שוכלעוםירצמלעתפומותואםינש

םורעםינקזוםירענשוכתולגתאוםירצמיבשתארושא

םטבמשוכמושבוותחו5׃םירצמתורעתשיפושחוףחיו

אוההםויבהזהיאהבשירמאו6׃םתראפתםירצמןמו

ךלמינפמלצנהלהרזעלםשונסנרשאונטבמהכהנה

׃ונחנאטלמנךיאורושא

אברבדממףלחלבגנבתופוסכםירבדמאשמ21

דדושהודגובדגובהילדגההשקתוזח2׃הארונץראמ

ןכלע3׃יתבשההתחנאלכידמירוצםליעילעדדוש

יתיוענהדלוייריצכינוזחאםיריצהלחלחינתמואלמ

ינתתעבתוצלפיבבלהעת4׃תוארמיתלהבנעמשמ

הפצןחלשהךרע5׃הדרחלילםשיקשחףשנתא

הכיכ6׃ןגמוחשמםירשהומוקהתשלוכאתיפצה

7׃דיגיהארירשאהפצמהדמעהךלינדאילארמא

בישקהולמגבכררומחבכרםישרפדמצבכרהארו

יכנאינדאהפצמלעהיראארקיו8׃בשקברבשק

9׃תולילהלכבצניכנאיתרמשמלעוםמוידימתדמע

הלפנרמאיוןעיוםישרפדמצשיאבכראבהזהנהו

יתשדמ10׃ץראלרבשהיהלאיליספלכולבבהלפנ

לארשייהלאתואבצהוהיתאמיתעמשרשאינרגןבו

המרמשריעשמארקילאהמודאשמ11׃םכליתדגה

םגורקבהתארמשרמא12׃לילמהמרמשהלילמ

רעיבברעבאשמ13׃ויתאובשויעבןויעבתםאהליל

םימויתהאמצתארקל14׃םינדדתוחראונילתברעב

תוברחינפמיכ15׃דדנומדקומחלבאמיתץראיבשי

דבכינפמוהכורדתשקינפמוהשוטנברחינפמודדנ

ריכשינשכהנשדועבילאינדארמאהכיכ16׃המחלמ

ינבירובגתשקרפסמראשו17׃רדקדובכלכהלכו

׃רבדלארשייהלאהוהייכוטעמירדק

2׃תוגגלךלכתילעיכאופאךלהמןויזחאיגאשמ22

יללחאלךיללחהזילעהירקהימוהריעהאלמתואשת

תשקמדחיודדנךיניצקלכ3׃המחלמיתמאלוברח

ןכלע4׃וחרבקוחרמודחיורסאךיאצמנלכורסא

דשלעינמחנלוציאתלאיכבבררמאינמועשיתרמא

הוהיינדאלהכובמוהסובמוהמוהמםוייכ5׃ימעתב

םליעו6׃רההלאעושורקרקרקמןויזחאיגבתואבצ

יהיו7׃ןגמהרעריקוםישרפםדאבכרבהפשאאשנ

׃הרעשהותשתשםישרפהובכרואלמךיקמערחבמ

תיבקשנלאאוההםויבטבתוהדוהיךסמתאלגיו8

וצבקתוובריכםתיארדודריעיעיקבתאו9׃רעיה

םתרפסםלשורייתבתאו10׃הנותחתההכרבהימתא

ןיבםתישעהוקמו11׃המוחהרצבלםיתבהוצתתו

הישעלאםתטבהאלוהנשיההכרבהימלםיתמחה

תואבצהוהיינדאארקיו12׃םתיאראלקוחרמהרציו

הנהו13׃קשרגחלוהחרקלודפסמלויכבלאוההםויב

ןייתותשורשבלכאןאצטחשורקבגרההחמשוןושש
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םאתואבצהוהיינזאבהלגנו14׃תומנרחמיכותשולוכא

׃תואבצהוהיינדארמאןותמתדעםכלהזהןועהרפכי

הזהןכסהלאאבךלתואבצהוהיינדארמאהכ15

יכהפךלימוהפךלהמ16׃תיבהלערשאאנבשלע

ןכשמעלסביקקחורבקםורמיבצחרבקהפךלתבצח

18׃הטעךטעורבגהלטלטךלטלטמהוהיהנה17׃ול

תומתהמשםידיתבחרץראלארודכהפנצךפנציףונצ

ךיתפדהו19׃ךינדאתיבןולקךדובכתובכרמהמשו

יתארקואוההםויבהיהו20׃ךסרהיךדמעממוךבצממ

ךתנתכויתשבלהו21׃והיקלחןבםיקילאלידבעל

בשוילבאלהיהוודיבןתאךתלשממוונקזחאךטנבאו

לעדודתיבחתפמיתתנו22׃הדוהיתיבלוםלשורי

דתיויתעקתו23׃חתפןיאורגסורגסןיאוחתפוומכש

וילעולתו24׃ויבאתיבלדובכאסכלהיהוןמאנםוקמב

ןטקהילכלכתועפצהוםיאצאצהויבאתיבדובכלכ

םאנאוההםויב25׃םילבנהילכלכדעותונגאהילכמ

העדגנוןמאנםוקמבהעוקתהדתיהשומתתואבצהוהי

׃רבדהוהייכהילערשאאשמהתרכנוהלפנו

אובמתיבמדדשיכשישרתתוינאוליליהרצאשמ23

רבעןודיצרחסיאיבשיומד2׃ומלהלגנםיתכץראמ

התאובתרואיריצקרחשערזםיברםימבו3׃ךואלמםי

םיהזועמםירמאיכןודיצישוב4׃םיוגרחסיהתו

יתממורםירוחביתלדגאלויתדליאלויתלחאלרמאל

6׃רצעמשכוליחיםירצמלעמשרשאכ5׃תולותב

הזילעםכלתאזה7׃יאיבשיוליליההשישרתורבע

ץעיימ8׃רוגלקוחרמהילגרהולביהתמדקםדקימימ

ידבכנהינענכםירשהירחסרשאהריטעמהרצלעתאז

לכלקהליבצלכןואגללחלהצעיתואבצהוהי9׃ץרא

חזמןיאשישרתתבראיכךצראירבע10׃ץראידבכנ

לאהוצהוהיתוכלממזיגרהםיהלעהטנודי11׃דוע

זולעלדועיפיסותאלרמאיו12׃הינזעמדמשלןענכ

אלםשםגירבעימוקםייתכןודיצתבתלותבהקשעמה

הדסירושאהיהאלםעההזםידשכץראןה13׃ךלחוני

14׃הלפמלהמשהיתונמראוררעויניחבומיקהםייצל

אוההםויבהיהו15׃ןכזעמדדשיכשישרתתוינאוליליה

םיעבשץקמדחאךלמימיכהנשםיעבשרצתחכשנו

הנוזריעיבסרונכיחק16׃הנוזהתרישכרצלהיהיהנש

ץקמהיהו17׃ירכזתןעמלרישיברהןגניביטיההחכשנ

התנזוהננתאלהבשורצתאהוהידקפיהנשםיעבש

הרחסהיהו18׃המדאהינפלעץראהתוכלממלכתא

ינפלםיבשיליכןסחיאלורצאיאלהוהילשדקהננתאו

׃קיתעהסכמלוהעבשללכאלהרחסהיהיהוהי

ץיפהוהינפהועוהקלובוץראהקקובהוהיהנה24

החפשכוינדאכדבעכןהככםעכהיהו2׃היבשי

אשנרשאכהשנכהולכהולמכרכומכהנוקכהתרבגכ

תארבדהוהייכזובתזובהוץראהקובתקובה3׃וב

לבתהלבנהללמאץראההלבנהלבא4׃הזהרבדה

היבשיתחתהפנחץראהו5׃ץראהםעםורמוללמא

ןכלע6׃םלועתירבורפהקחופלחתרותורבעיכ

ץראיבשיורחןכלעהביבשיומשאיוץראהלכאהלא

וחנאנןפגהללמאשוריתלבא7׃רעזמשונאראשנו

םיזילעןואשלדחםיפתשושמתבש8׃בליחמשלכ

׃ויתשלרכשרמיןייותשיאלרישב9׃רונכשושמתבש

לעהחוצ11׃אובמתיבלכרגסוהתתירקהרבשנ10

12׃ץראהשושמהלגהחמשלכהברעתוצוחבןייה

ברקבהיהיהכיכ13׃רעשתכיהיאשוהמשריעבראשנ

׃ריצבהלכםאתללועכתיזףקנכםימעהךותבץראה

ןכלע15׃םימולהצהוהיןואגבונריםלוקואשיהמה14

16׃לארשייהלאהוהיםשםיהייאבהוהיודבכםיראב

יזריליזררמאוקידצליבצונעמשתרמזץראהףנכמ

תחפודחפ17׃ודגבםידגובדגבוודגבםידגביליואיל

לפידחפהלוקמסנההיהו18׃ץראהבשויךילעחפו

תובראיכחפבדכליתחפהךותמהלועהותחפהלא

העערתההער19׃ץראידסומושעריווחתפנםורממ

עונ20׃ץראהטטומתהטומץראהררופתהרופץראה

העשפהילעדבכוהנולמכהדדונתהורוכשכץראעונת

הוהידקפיאוההםויבהיהו21׃םוקףיסתאלוהלפנו

׃המדאהלעהמדאהיכלמלעוםורמבםורמהאבצלע

ברמורגסמלעורגסורובלעריסאהפסאופסאו22

ךלמיכהמחההשובוהנבלההרפחו23׃ודקפיםימי

׃דובכוינקזדגנוםלשוריבוןויצרהבתואבצהוהי

אלפתישעיכךמשהדואךממוראהתאיהלאהוהי25

הירקלגלריעמתמשיכ2׃ןמאהנומאקוחרמתוצע

3׃הנביאלםלועלריעמםירזןומראהלפמלהרוצב
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יכ4׃ךוארייםיצירעםיוגתירקזעםעךודבכיןכלע

לצםרזמהסחמולרצבןויבאלזועמלדלזועמתייה

ןואשןויצבברחכ5׃ריקםרזכםיצירעחוריכברחמ

השעו6׃הנעיםיצירערימזבעלצבברחעינכתםירז

התשמםינמשהתשמהזהרהבםימעהלכלתואבצהוהי

רהבעלבו7׃םיקקזמםירמשםיחממםינמשםירמש

הכוסנההכסמהוםימעהלכלעטולהטולהינפהזה

הוהיינדאהחמוחצנלתומהעלב8׃םיוגהלכלע

יכץראהלכלעמריסיומעתפרחוםינפלכלעמהעמד

ולוניוקהזוניהלאהנהאוההםויברמאו9׃רבדהוהי

10׃ותעושיבהחמשנוהליגנולוניוקהוהיהזונעישויו

שודהכויתחתבאומשודנוהזהרהבהוהידיחונתיכ

שרפירשאכוברקבוידישרפו11׃הנמדמימבןבתמ

רצבמו12׃וידיתובראםעותואגליפשהותוחשלהחשה

׃רפעדעץראלעיגהליפשהחשהךיתמוחבגשמ

זעריעהדוהיץראבהזהרישהרשויאוההםויב26

יוגאביוםירעשוחתפ2׃לחותומוחתישיהעושיונל

ךביכםולשםולשרצתךומסרצי3׃םינמארמשקידצ

׃םימלוערוצהוהיהיביכדעידעהוהיבוחטב4׃חוטב

דעהליפשיהנליפשיהבגשנהירקםורמיבשיחשהיכ5

ימעפינעילגרלגרהנסמרת6׃רפעדעהנעיגיץרא

׃סלפתקידצלגעמרשיםירשימקידצלחרא7׃םילד

תואתךרכזלוךמשלךוניוקהוהיךיטפשמחראףא8

יכךרחשאיברקביחורףאהלילבךיתיואישפנ9׃שפנ

ןחי10׃לבתיבשיודמלקדצץראלךיטפשמרשאכ

תואגהארילבולועיתוחכנץראבקדצדמללבעשר

םעתאנקושביווזחיןויזחילבךדיהמרהוהי11׃הוהי

םגיכונלםולשתפשתהוהי12׃םלכאתךירצשאףא

םינדאונולעבוניהלאהוהי13׃ונלתלעפונישעמלכ

םיאפרויחילבםיתמ14׃ךמשריכזנךבדבלךתלוז

15׃ומלרכזלכדבאתוםדימשתותדקפןכלומקילב

׃ץראיוצקלכתקחרתדבכניוגלתפסיהוהייוגלתפסי

ומכ17׃ומלךרסומשחלןוקצךודקפרצבהוהי16

ךינפמונייהןכהילבחבקעזתליחתתדללבירקתהרה

השענלבתעושיחורונדליומכונלחונירה18׃הוהי

ןומוקייתלבנךיתמויחי19׃לבתיבשיולפילבוץרא

םיאפרץראוךלטתרואלטיכרפעינכשוננרווציקה

יבחךדעבךיתלדרגסוךירדחבאבימעךל20׃ליפת

ומוקממאציהוהיהנהיכ21׃םעזרובעידעעגרטעמכ

אלוהימדתאץראההתלגווילעץראהבשיןועדקפל

׃היגורהלעדועהסכת

הלודגהוהשקהוברחבהוהידקפיאוההםויב27

ןותלקעשחנןתיוללעוחרבשחנןתיוללעהקזחהו

ונעדמחםרכאוההםויב2׃םיברשאןינתהתאגרהו

הילעדקפיןפהנקשאםיעגרלהרצנהוהיינא3׃הל

תישרימשיננתיימילןיאהמח4׃הנרצאםויוהליל

יזועמבקזחיוא5׃דחיהנתיצאהבהעשפאהמחלמב

בקעישרשיםיאבה6׃ילהשעיםולשילםולשהשעי

תכמכה7׃הבונתלבתינפואלמולארשיחרפוץיצי

החלשבהאסאסב8׃גרהויגרהגרהכםאוהכהוהכמ

תאזבןכל9׃םידקםויבהשקהוחורבהגההנבירת

לכומושבותאטחרסהירפלכהזובקעיןוערפכי

׃םינמחוםירשאומקיאלתוצפנמרגינבאכחבזמינבא

םשרבדמכבזענוחלשמהונדדבהרוצבריעיכ10

הריצקשביב11׃היפעסהלכוץבריםשולגעהערי

אוהתוניבםעאליכהתואתוריאמתואבםישנהנרבשת

םויבהיהו12׃וננחיאלורציווהשעונמחריאלןכלע

םתאוםירצמלחנדערהנהתלבשמהוהיטבחיאוהה

אוההםויבהיהו13׃לארשיינבדחאדחאלוטקלת

םיחדנהורושאץראבםידבאהואבולודגרפושבעקתי

׃םלשוריבשדקהרהבהוהילווחתשהוםירצמץראב

יבצלבנץיצוםירפאירכשתואגתרטעיוה28

קזחהנה2׃ןייימולהםינמשאיגשארלערשאותראפת

םיריבכםימםרזכבטקרעשדרבםרזכינדאלץמאו

תרטעהנסמרתםילגרב3׃דיבץראלחינהםיפטש

ותראפתיבצלבנתציצהתיהו4׃םירפאירוכשתואג

הארירשאץיקםרטבהרוכבכםינמשאיגשארלערשא

היהיאוההםויב5׃הנעלביופכבהדועבהתואהארה

׃ומעראשלהראפתתריפצלויבצתרטעלתואבצהוהי

יבישמהרובגלוטפשמהלעבשוילטפשמחורלו6

ןהכועתרכשבווגשןייבהלאםגו7׃הרעשהמחלמ

הארבוגשרכשהןמועתןייהןמועלבנרכשבוגשאיבנו

ילבהאצאיקואלמתונחלשלכיכ8׃הילילפוקפ

ילומגהעומשןיביימתאוהעדהרויימתא9׃םוקמ
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וקוקלוקוצלוצוצלוציכ10׃םידשמיקיתעבלחמ

תרחאןושלבוהפשיגעלביכ11׃םשריעזםשריעזוקל

החונמהתאזםהילארמארשא12׃הזהםעהלארבדי

היהו13׃עומשאובאאלוהעגרמהתאזוףיעלוחינה

ריעזוקלוקוקלוקוצלוצוצלוצהוהירבדםהל

ושקונוורבשנורוחאולשכווכליןעמלםשריעזםש

םעהילשמןוצלישנאהוהירבדועמשןכל14׃ודכלנו

תומתאתירבונתרכםתרמאיכ15׃םלשוריברשאהזה

יכונאוביאלרבעיכףטושטישהזחונישעלואשםעו

Sheol)׃ונרתסנרקשבוונסחמבזכונמש h7585)16ןכל

תנפןחבןבאןבאןויצבדסייננההוהיינדארמאהכ

טפשמיתמשו17׃שיחיאלןימאמהדסומדסומתרקי

םימרתסובזכהסחמדרבהעיותלקשמלהקדצווקל

לואשתאםכתוזחותומתאםכתירברפכו18׃ופטשי

Sheol)׃סמרמלולםתייהורבעייכףטושטושםוקתאל

h7585)19רבעירקבברקבביכםכתאחקיורבעידמ

רצקיכ20׃העומשןיבההעוזקרהיהוהלילבוםויב

רהכיכ21׃סנכתהכהרצהכסמהוערתשהמעצמה

והשעמתושעלזגריןועבגבקמעכהוהיםוקיםיצרפ

לאהתעו22׃ותדבעהירכנותדבעדבעלווהשעמרז

יתעמשהצרחנוהלכיכםכירסומוקזחיןפוצצולתת

ועמשווניזאה23׃ץראהלכלעתואבצהוהיינדאתאמ

שרחהשרחיםויהלכה24׃יתרמאועמשוובישקהילוק

ץיפהוהינפהושםאאולה25׃ותמדאדדשיוחתפיערזל

תמסכוןמסנהרעשוהרושהטחםשוקרזיןמכוחצק

ץורחבאליכ27׃ונרויויהלאטפשמלורסיו26׃ותלבג

חצקטבחיהטמביכבסויןמכלעהלגעןפואוחצקשדוי

ונשודישודאחצנלאליכקדויםחל28׃טבשבןמכו

םעמתאזםג29׃ונקדיאלוישרפוותלגעלגלגםמהו

׃הישותלידגההצעאילפההאציתואבצהוהי

הנשלעהנשופסדודהנחתירקלאיראלאיראיוה29

הינאוהינאתהתיהולאיראליתוקיצהו2׃ופקניםיגח

ךילעיתרצוךילערודכיתינחו3׃לאיראכילהתיהו

ירבדתץראמתלפשו4׃תרצמךילעיתמיקהובצמ

רפעמוךלוקץראמבואכהיהוךתרמאחשתרפעמו

רבעץמכוךירזןומהקדקבאכהיהו5׃ףצפצתךתרמא

תואבצהוהיםעמ6׃םאתפעתפלהיהוםיצירעןומה

בהלוהרעסוהפוסלודגלוקושערבוםערבדקפת

םיוגהלכןומההלילןוזחםולחכהיהו7׃הלכואשא

׃הלםיקיצמהוהתדצמוהיבצלכולאיראלעםיאבצה

ושפנהקירוץיקהולכואהנהובערהםלחירשאכהיהו8

ושפנוףיעהנהוץיקהוהתשהנהואמצהםלחירשאכו

9׃ןויצרהלעםיאבצהםיוגהלכןומההיהיןכהקקוש

אלווענןייאלוורכשועשוועשעתשהוהמתווהמהמתה

תאםצעיוהמדרתחורהוהיםכילעךסניכ10׃רכש

יהתו11׃הסכםיזחהםכישארתאוםיאיבנהתאםכיניע

לאותאונתירשאםותחהרפסהירבדכלכהתוזחםכל

םותחיכלכואאלרמאוהזאנארקרמאלרפסהעדוי

אנארקרמאלרפסעדיאלרשאלערפסהןתנו12׃אוה

םעהשגניכןעיינדארמאיו13׃רפסיתעדיאלרמאוהז

םתארייהתוינממקחרובלוינודבכויתפשבוויפבהזה

תאאילפהלףסוייננהןכל14׃הדמלמםישנאתוצמיתא

וינבנתניבווימכחתמכחהדבאואלפואלפההזהםעה

היהוהצערתסלהוהימםיקימעמהיוה15׃רתתסת

םככפה16׃ונעדויימוונארימורמאיוםהישעמךשחמב

ינשעאלוהשעלהשעמרמאייכבשחירציהרמחכםא

רעזמטעמדועאולה17׃ןיבהאלורצוילרמארציו

םויבועמשו18׃בשחירעיללמרכהולמרכלןונבלבשו

םירועיניעךשחמולפאמורפסירבדםישרחהאוהה

םדאינויבאוהחמשהוהיבםיונעופסיו19׃הניארת

ותרכנוץלהלכוץירעספאיכ20׃וליגילארשישודקב

רעשבחיכומלורבדבםדאיאיטחמ21׃ןואידקשלכ

תיבלאהוהירמאהכןכל22׃קידצוהתבוטיוןושקי

אלובקעישוביהתעאלםהרבאתאהדפרשאבקעי

וברקבידיהשעמוידליותארביכ23׃ורוחיוינפהתע

לארשייהלאתאובקעישודקתאושידקהוימשושידקי

׃חקלודמליםינגורוהניבחוריעתועדיו24׃וצירעי

ינמאלוהצעתושעלהוהיםאנםיררוסםינביוה30

׃תאטחלעתאטחתופסןעמליחוראלוהכסמךסנלו

זועמבזועלולאשאליפוםירצמתדרלםיכלהה2

הערפזועמםכלהיהו3׃םירצמלצבתוסחלוהערפ

ןעצבויהיכ4׃המלכלםירצמלצבתוסחהותשבל

וליעויאלםעלעשיאבהלכ5׃ועיגיסנחויכאלמווירש

6׃הפרחלםגותשבליכליעוהלאלורזעלאלומל
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םהמשילואיבלהקוצוהרצץראבבגנתומהבאשמ

לעוםהליחםיריעףתכלעואשיףפועמףרשוהעפא

םירצמו7׃וליעויאלםעלעםתרצואםילמגתשבד

8׃תבשםהבהרתאזליתארקןכלורזעיקירולבה

םויליהתוהקחרפסלעוםתאחוללעהבתכאובהתע

םישחכםינבאוהירמםעיכ9׃םלועדעדעלןורחא

אלםיארלורמארשא10׃הוהיתרותעומשובאאלםינב

וזחתוקלחונלורבדתוחכנונלוזחתאלםיזחלווארת

ונינפמותיבשהחראינמוטהךרדינמורוס11׃תולתהמ

ןעילארשישודקרמאהכןכל12׃לארשישודקתא

13׃וילעונעשתוזולנוקשעבוחטבתוהזהרבדבםכסאמ

הבגשנהמוחבהעבנלפנץרפכהזהןועהםכלהיהיןכל

לבנרבשכהרבשו14׃הרבשאוביעתפלםאתפרשא

תותחלשרחותתכמבאצמיאלולמחיאלתותכםירצוי

הוהיינדארמאהכיכ15׃אבגמםימףשחלודוקימשא

החטבבוטקשהבןועשותתחנוהבושבלארשישודק

סוסלעיכאלורמאתו16׃םתיבאאלוםכתרובגהיהת

׃םכיפדרולקיןכלעבכרנלקלעוןוסונתןכלעסוננ

וסנתהשמחתרעגינפמדחאתרעגינפמדחאףלא17

׃העבגהלעסנכורההשארלעןרתכםתרתונםאדע

יכםכמחרלםוריןכלוםכננחלהוהיהכחיןכלו18

ןויצבםעיכ19׃וליכוחלכירשאהוהיטפשמיהלא

ךקעזלוקלךנחיןונחהכבתאלוכבםלשוריבבשי

ץחלםימורצםחלינדאםכלןתנו20׃ךנעותעמשכ

21׃ךירומתאתוארךיניעויהוךירומדועףנכיאלו

ובוכלךרדההזרמאלךירחאמרבדהנעמשתךינזאו

יליספיופצתאםתאמטו22׃וליאמשתיכוונימאתיכ

רמאתאצהודומכםרזתךבהזתכסמתדפאתאוךפסכ

םחלוהמדאהתאערזתרשאךערזרטמןתנו23׃ול

אוההםויבךינקמהעריןמשוןשדהיהוהמדאהתאובת

לילבהמדאהידבעםיריעהוםיפלאהו24׃בחרנרכ

לכלעהיהו25׃הרזמבותחרבהרזרשאולכאיץימח

גרהםויבםימילביםיגלפהאשנהעבגלכלעוהבגרה

המחהרואכהנבלהרואהיהו26׃םילדגמלפנבבר

םויבםימיהתעבשרואכםיתעבשהיהיהמחהרואו

םשהנה27׃אפריותכמץחמוומערבשתאהוהישבח

םעזואלמויתפשהאשמדבכוופארעבקחרממאבהוהי

הצחיראוצדעףטושלחנכוחורו28׃תלכאשאכונושלו

29׃םימעייחללעהעתמןסרואושתפנבםיוגהפנהל

ךלוהכבבלתחמשוגחשדקתהלילכםכלהיהירישה

עימשהו30׃לארשירוצלאהוהירהבאובללילחב

שאבהלוףאףעזבהאריועורזתחנוולוקדוהתאהוהי

רושאתחיהוהילוקמיכ31׃דרבןבאוםרזוץפנהלכוא

חינירשאהדסומהטמרבעמלכהיהו32׃הכיטבשב

םחלנהפונתתומחלמבותורנכבוםיפתבוילעהוהי

ןכוהךלמלאוהםגהתפתלומתאמךורעיכ33׃הב

הוהיתמשנהברהםיצעושאהתרדמבחרהקימעה

׃הבהרעבתירפגלחנכ

ונעשיםיסוסלעהרזעלםירצמםידריהיוה31

אלודאמומצעיכםישרפלעובריכבכרלעוחטביו

אוהםגו2׃ושרדאלהוהיתאולארשישודקלעועש

םיערמתיבלעםקוריסהאלוירבדתאועראביוםכח

םהיסוסולאאלוםדאםירצמו3׃ןואילעפתרזעלעו

ודחיורזעלפנורזועלשכוודיהטיהוהיוחוראלורשב

היראההגהירשאכילאהוהירמאהכיכ4׃ןוילכיםלכ

אלםלוקמםיעראלמוילעארקירשאופרטלעריפכהו

רהלעאבצלתואבצהוהידריןכהנעיאלםנומהמותחי

לעתואבצהוהיןגיןכתופעםירפצכ5׃התעבגלעוןויצ

וקימעהרשאלובוש6׃טילמהוחספליצהוןונגםלשורי

ילילאשיאןוסאמיאוההםויביכ7׃לארשיינבהרס

לפנו8׃אטחםכידיםכלושערשאובהזילילאוופסכ

ינפמולסנוונלכאתםדאאלברחושיאאלברחברושא

סנמותחורובעירוגממועלסו9׃ויהיסמלוירוחבוברח

׃םלשוריבולרונתוןויצבולרוארשאהוהיםאנוירש

2׃ורשיטפשמלםירשלוךלמךלמיקדצלןה32

לצכןויצבםימיגלפכםרזרתסוחוראבחמכשיאהיהו

ינזאוםיאריניעהניעשתאלו3׃הפיעץראבדבכעלס

ןושלותעדלןיביםירהמנבבלו4׃הנבשקתםיעמש

בידנלבנלדועארקיאל5׃תוחצרבדלרהמתםיגלע

השעיובלורבדיהלבנלבניכ6׃עושרמאיאליליכלו

בערשפנקירהלהעותהוהילארבדלוףנחתושעלןוא

ץעיתומזאוהםיערוילכילכו7׃ריסחיאמצהקשמו

בידנו8׃טפשמןויבארבדבורקשירמאבםיונעלבחל

הנמקתוננאשםישנ9׃םוקיתובידנלעאוהוץעיתובידנ

לעםימי10׃יתרמאהנזאהתוחטבתונבילוקהנעמש
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11׃אוביילבףסאריצבהלכיכתוחטבהנזגרתהנש

לעהרוגחוהרעוהטשפתוחטבהזגרתוננאשודרח

׃הירפןפגלעדמחידשלעםידפסםידשלע12׃םיצלח

שושמיתבלכלעיכהלעתרימשץוקימעתמדאלע13

ןחבולפעבזעריעןומהשטנןומראיכ14׃הזילעהירק

׃םירדעהערמםיארפשושמםלועדעתורעמדעבהיה

למרכלרבדמהיהוםורממחורונילעהרעידע15

הקדצוטפשמרבדמבןכשו16׃בשחירעיללמרכו

תדבעוםולשהקדצההשעמהיהו17׃בשתלמרכב

םולשהונבימעבשיו18׃םלועדעחטבוטקשההקדצה

תדרבדרבו19׃תוננאשתחונמבוםיחטבמתונכשמבו

לכלעיערזםכירשא20׃ריעהלפשתהלפשבורעיה

׃רומחהורושהלגריחלשמםימ

ובודגבאלודגובודודשאלהתאודדושיוה33

הוהי2׃ךבודגבידגבלךתלנכדשותדדושךמתהכ

׃הרצתעבונתעושיףאםירקבלםערזהיהוניוקךלוננח

ףסאו4׃םיוגוצפנךתממורמםימעודדנןומהלוקמ3

הוהיבגשנ5׃ובקקושםיבגקשמכליסחהףסאםכללש

תנומאהיהו6׃הקדצוטפשמןויצאלמםורמןכשיכ

׃ורצואאיההוהיתאריתעדותמכחתעושיןסחךיתע

8׃ןויכבירמםולשיכאלמהצחוקעצםלאראןה7

אלםירעסאמתירברפהחרארבעתבשתולסמומשנ

היהלמקןונבלריפחהץראהללמאלבא9׃שונאבשח

רמאיםוקאהתע10׃למרכוןשברענוהברעכןורשה

שקודלתששחורהת11׃אשנאהתעםמוראהתעהוהי

םיצוקדישתופרשמםימעויהו12׃םכלכאתשאםכחור

ועדויתישערשאםיקוחרועמש13׃ותצישאבםיחוסכ

הדערהזחאםיאטחןויצבודחפ14׃יתרבגםיבורק

׃םלועידקומונלרוגיימהלכואשאונלרוגיימםיפנח

רענתוקשעמעצבבסאמםירשימרבדותוקדצךלה15

ויניעםצעוםימדעמשמונזאםטאדחשבךמתמויפכ

ובגשמםיעלסתודצמןכשיםימורמאוה16׃ערבתוארמ

ךיניעהניזחתויפיבךלמ17׃םינמאנוימימןתנומחל

רפסהיאהמיאהגהיךבל18׃םיקחרמץראהניארת

אלזעונםעתא19׃םילדגמהתארפסהיאלקשהיא

20׃הניבןיאןושלגעלנעומשמהפשיקמעםעהארת

ןנאשהונםלשוריהניארתךיניעונדעומתירקןויצהזח

לבוילבחלכוחצנלויתדתיעסילבןעצילבלהא

םיראיםירהנםוקמונלהוהירידאםשםאיכ21׃וקתני

22׃ונרבעיאלרידאיצוטישינאובךלתלבםידייבחר

׃ונעישויאוהונכלמהוהיונקקחמהוהיונטפשהוהייכ

קלחזאסנושרפלבםנרתןכוקזחילבךילבחושטנ23

יתילחןכשרמאילבו24׃זבוזזבםיחספהברמללשדע

׃ןועאשנהבבשיהםעה

ץראהעמשתובישקהםימאלועמשלםיוגוברק34

םיוגהלכלעהוהילףצקיכ2׃היאצאצלכולבתהאלמו

םהיללחו3׃חבטלםנתנםמירחהםאבצלכלעהמחו

וקמנו4׃םמדמםירהוסמנוםשאבהלעיםהירגפווכלשי

לוביםאבצלכוםימשהרפסכולגנוםימשהאבצלכ

םימשבהתוריכ5׃הנאתמתלבנכוןפגמהלעלבנכ

ברח6׃טפשמלימרחםעלעודרתםודאלעהנהיברח

םידותעוםירכםדמבלחמהנשדהםדהאלמהוהיל

לודגחבטוהרצבבהוהילחבזיכםיליאתוילכבלחמ

םיריבאםעםירפוםמעםימארודריו7׃םודאץראב

םקנםוייכ8׃ןשדיבלחמםרפעוםדמםצראהתורו

תפזלהילחנוכפהנו9׃ןויצבירלםימולשתנשהוהיל

הליל10׃הרעבתפזלהצראהתיהותירפגלהרפעו

ברחתרודלרודמהנשעהלעיםלועלהבכתאלםמויו

ףושניודופקותאקהושריו11׃הברבעןיאםיחצנחצנל

הירח12׃והבינבאווהתוקהילעהטנוהבונכשיברעו

התלעו13׃ספאויהיהירשלכווארקיהכולמםשןיאו

םינתהונהתיהוהירצבמבחוחושומקםיריסהיתנמרא

לעריעשוםייאתאםייצושגפו14׃הנעיתונבלריצח

׃חונמהלהאצמותילילהעיגרהםשךאארקיוהער

ךאהלצבהרגדוהעקבוטלמתוזופקהננקהמש15

הוהירפסלעמושרד16׃התוערהשאתוידוצבקנםש

יכודקפאלהתוערהשאהרדענאלהנהמתחאוארקו

לרוגןהלליפהאוהו17׃ןצבקאוהוחורוהוצאוהיפ

רודורודלהושרייםלועדעוקבםהלהתקלחודיו

׃הבונכשי

׃תלצבחכחרפתוהברעלגתוהיצורבדמםוששי35

ןתנןונבלהדובכןנרותליגףאלגתוחרפתחרפ2

רדההוהידובכואריהמהןורשהולמרכהרדההל

4׃וצמאתולשכםיכרבותופרםידיוקזח3׃וניהלא
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םקנםכיהלאהנהואריתלאוקזחבלירהמנלורמא

יניעהנחקפתזא5׃םכעשיואוביאוהםיהלאלומגאובי

ןרתוחספליאכגלדיזא6׃הנחתפתםישרחינזאוםירוע

7׃הברעבםילחנוםימרבדמבועקבניכםלאןושל

הצברםינתהונבםימיעובמלןואמצוםגאלברשההיהו

שדקהךרדוךרדולולסמםשהיהו8׃אמגוהנקלריצח

םיליואוךרדךלהומלאוהואמטונרבעיאלהלארקי

אלהנלעילבתויחץירפוהיראםשהיהיאל9׃ועתיאל

ואבוןובשיהוהיייודפו10׃םילואגוכלהוםשאצמת

וגישיהחמשוןוששםשארלעםלועתחמשוהנרבןויצ

׃החנאוןוגיוסנו

הלעוהיקזחךלמלהנשהרשעעבראביהיו36

׃םשפתיותורצבההדוהיירעלכלערושאךלמבירחנס

המלשורישיכלמהקשברתארושאךלמחלשיו2

הכרבהתלעתבדמעיודבכליחבוהיקזחךלמהלא

ןבםיקילאוילאאציו3׃סבוכהדשתלסמבהנוילעה

ףסאןבחאויורפסהאנבשותיבהלערשאוהיקלח

והיקזחלאאנורמאהקשברםהילארמאיו4׃ריכזמה

רשאהזהןוחטבההמרושאךלמלודגהךלמהרמאהכ

המחלמלהרובגוהצעםיתפשרבדךאיתרמא5׃תחטב

תנעשמלעתחטבהנה6׃יבתדרמיכתחטבימלעהתע

אבווילעשיאךמסירשאםירצמלעהזהץוצרההנקה

׃וילעםיחטבהלכלםירצמךלמהערפןכהבקנוופכב

רשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהילאילארמאתיכו7

הדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמבתאוהיקזחריסה

ברעתההתעו8׃ווחתשתהזהחבזמהינפלםלשורילו

םאםיסוסםיפלאךלהנתאורושאךלמהינדאתאאנ

תחפינפתאבישתךיאו9׃םהילעםיבכרךלתתללכות

בכרלםירצמלעךלחטבתוםינטקהינדאידבעדחא

ץראהלעיתילעהוהיידעלבמההתעו10׃םישרפלו

תאזהץראהלאהלעילארמאהוהיהתיחשהלתאזה

הקשברלאחאויואנבשוםיקילארמאיו11׃התיחשהו

רבדתלאוונחנאםיעמשיכתימראךידבעלאאנרבד

בררמאיו12׃המוחהלערשאםעהינזאבתידוהיונילא

םירבדהתארבדלינדאינחלשךילאוךינדאלאההקש

תאלכאלהמוחהלעםיבשיהםישנאהלעאלההלאה

הקשברדמעיו13׃םכמעםהינישתאתותשלוםהיארח

ךלמהירבדתאועמשרמאיותידוהילודגלוקבארקיו

םכלאשילאךלמהרמאהכ14׃רושאךלמלודגה

םכתאחטבילאו15׃םכתאליצהללכויאליכוהיקזח

ריעהןתנתאלהוהיונליצילצהרמאלהוהילאוהיקזח

הכיכוהיקזחלאועמשתלא16׃רושאךלמדיבתאזה

שיאולכאוילאואצוהכרביתאושערושאךלמהרמא

יתחקלויאבדע17׃ורובימשיאותשוותנאתשיאוונפג

םחלץראשוריתוןגדץראםכצראכץראלאםכתא

ונליציהוהירמאלוהיקזחםכתאתיסיןפ18׃םימרכו

19׃רושאךלמדימוצראתאשיאםיוגהיהלאוליצהה

וליצהיכוםיורפסיהלאהיאדפראותמחיהלאהיא

רשאהלאהתוצראהיהלאלכבימ20׃ידימןורמשתא

׃ידימםלשוריתאהוהיליצייכידימםצראתאוליצה

רמאלאיהךלמהתוצמיכרבדותאונעאלוושירחיו21

תיבהלערשאוהיקלחןבםיקילאאביו22׃והנעתאל

יעורקוהיקזחלאריכזמהףסאןבחאויורפוסהאנבשו

׃הקשברירבדתאולודיגיוםידגב

סכתיווידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו37

תיבהלערשאםיקילאתאחלשיו2׃הוהיתיבאביוקשב

םיקשבםיסכתמםינהכהינקזתאורפוסהאנבשתאו

רמאהכוילאורמאיו3׃איבנהץומאןבוהיעשילא

םינבואביכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםויוהיקזח

ךיהלאהוהיעמשיילוא4׃הדללןיאחכורבשמדע

ףרחלוינדארושאךלמוחלשרשאהקשברירבדתא

ךיהלאהוהיעמשרשאםירבדבחיכוהויחםיהלא

ידבעואביו5׃האצמנהתיראשהדעבהלפתתאשנו

והיעשיםהילארמאיו6׃והיעשילאוהיקזחךלמה

ינפמאריתלאהוהירמאהכםכינדאלאןורמאתהכ

׃יתוארושאךלמירענופדגרשאתעמשרשאםירבדה

ויתלפהווצראלאבשוהעומשעמשוחורובןתוניננה7

רושאךלמתאאצמיוהקשברבשיו8׃וצראבברחב

לעעמשיו9׃שיכלמעסניכעמשיכהנבללעםחלנ

חלשיועמשיוךתאםחלהלאצירמאלשוכךלמהקהרת

והיקזחלאןורמאתהכ10׃רמאלוהיקזחלאםיכאלמ

ובחטובהתארשאךיהלאךאשילארמאלהדוהיךלמ

התאהנה11׃רושאךלמדיבםלשוריןתנתאלרמאל

םמירחהלתוצראהלכלרושאיכלמושערשאתעמש
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ותיחשהרשאםיוגהיהלאםתואוליצהה12׃לצנתהתאו

׃רשלתברשאןדעינבוףצרוןרחתאוןזוגתאיתובא

םיורפסריעלךלמודפראךלמותמחךלמהיא13

םיכאלמהדימםירפסהתאוהיקזחחקיו14׃הועוענה

15׃הוהיינפלוהיקזחוהשרפיוהוהיתיבלעיווהארקיו

יהלאתואבצהוהי16׃רמאלהוהילאוהיקזחללפתיו

לכלךדבלםיהלאהאוההתאםיברכהבשילארשי

17׃ץראהתאוםימשהתאתישעהתאץראהתוכלממ

תאעמשוהארוךניעהוהיחקפעמשוךנזאהוהיהטה

םנמא18׃יחםיהלאףרחלחלשרשאבירחנסירבדלכ

׃םצראתאותוצראהלכתארושאיכלמובירחההוהי

םאיכהמהםיהלאאליכשאבםהיהלאתאןתנו19

וניהלאהוהיהתעו20׃םודבאיוןבאוץעםדאידיהשעמ

הוהיהתאיכץראהתוכלממלכועדיוודימונעישוה

הכרמאלוהיקזחלאץומאןבוהיעשיחלשיו21׃ךדבל

בירחנסלאילאתללפתהרשאלארשייהלאהוהירמא

הזבוילעהוהירבדרשארבדההז22׃רושאךלמ

תבהעינהשארךירחאןויצתבתלותבךלהגעלךל

לוקהתומירהימלעותפדגותפרחימתא23׃םלשורי

ךידבעדיב24׃לארשישודקלאךיניעםורמאשתו

םירהםורמיתילעינאיבכרברברמאתוינדאתפרח

אובאווישרברחבמויזראתמוקתרכאוןונבליתכרי

ברחאוםימיתיתשויתרקינא25׃ולמרכרעיוצקםורמ

קוחרמלתעמשאולה26׃רוצמיראילכימעפףכב

יהתוהיתאבההתעהיתרציוםדקימימיתישעהתוא

דיירצקןהיבשיו27׃תורצבםירעםיצנםילגתואשהל

המדשותוגגריצחאשדקריוהדשבשעויהושבוותח

ךזגרתהתאויתעדיךאובוךתאצוךתבשו28׃המקינפל

יחחיתמשוינזאבהלעךננאשוילאךזגרתהןעי29׃ילא

׃הבתאברשאךרדבךיתבישהוךיתפשביגתמוךפאב

סיחשתינשההנשבוחיפסהנשהלוכאתואהךלהזו30

׃םירפלוכאוםימרכועטנוורצקווערזתישילשההנשבו

השעוהטמלשרשהראשנההדוהיתיבתטילפהפסיו31

רהמהטילפותיראשאצתםלשורימיכ32׃הלעמלירפ

הוהירמאהכןכל33׃תאזהשעתתואבצהוהיתאנקןויצ

ץחםשהרויאלותאזהריעהלאאוביאלרושאךלמלא

רשאךרדב34׃הללסהילעךפשיאלוןגמהנמדקיאלו

35׃הוהיםאנאוביאלתאזהריעהלאובושיהבאב

׃ידבעדודןעמלוינעמלהעישוהלתאזהריעהלעיתונגו

םינמשוהאמרושאהנחמבהכיוהוהיךאלמאציו36

37׃םיתמםירגפםלכהנהורקבבומיכשיוףלאהשמחו

יהיו38׃הונינבבשיורושאךלמבירחנסבשיוךליועסיו

וינברצארשוךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמאוה

ןדחרסאךלמיוטרראץראוטלמנהמהוברחבוהכה

׃ויתחתונב

והיעשיוילאאוביותומלוהיקזחהלחםההםימיב38

יכךתיבלוצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומאןב

ללפתיוריקהלאוינפוהיקזחבסיו2׃היחתאלוהתאתמ

יתכלהתהרשאתאאנרכזהוהיהנארמאיו3׃הוהילא

ךביויתישעךיניעבבוטהוםלשבלבותמאבךינפל

5׃רמאלוהיעשילאהוהירבדיהיו4׃לודגיכבוהיקזח

ךיבאדודיהלאהוהירמאהכוהיקזחלאתרמאוךולה

לעףסוייננהךתעמדתאיתיארךתלפתתאיתעמש

תאוךליצארושאךלמףכמו6׃הנשהרשעשמחךימי

תאמתואהךלהזו7׃תאזהריעהלעיתונגותאזהריעה

יננה8׃רבדרשאהזהרבדהתאהוהיהשעירשאהוהי

שמשבזחאתולעמבהדרירשאתולעמהלצתאבישמ

תולעמבתולעמרשעשמשהבשתותולעמרשעתינרחא

יחיוותלחבהדוהיךלמוהיקזחלבתכמ9׃הדרירשא

לואשירעשבהכלאימיימדביתרמאינא10׃וילחמ

Sheol)׃יתונשרתייתדקפ h7585)11היהאראאליתרמא

12׃לדחיבשויםעדועםדאטיבאאלםייחהץראבהי

הלדמייחגראכיתדפקיערלהאכינמהלגנועסנירוד

יראכרקבדעיתיוש13׃ינמילשתהלילדעםוימינעצבי

סוסכ14׃ינמילשתהלילדעםוימיתומצעלכרבשיןכ

הקשעינדאםורמליניעולדהנויכהגהאףצפצאןכרוגע

לכהדדאהשעאוהוילרמאורבדאהמ15׃ינברעיל

ייחןהבלכלוויחיםהילעינדא16׃ישפנרמלעיתונש

התאורמילרמםולשלהנה17׃יניחהוינמילחתויחור

׃יאטחלכךוגירחאתכלשהיכילבתחשמישפנתקשח

רובידרויורבשיאלךללהיתומךדותלואשאליכ18

Sheol)׃ךתמאלא h7585)19באםויהינומכךדויאוהיחיח

ןגנניתונגנוינעישוהלהוהי20׃ךתמאלאעידויםינבל

תלבדואשיוהיעשירמאיו21׃הוהיתיבלעונייחימילכ
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תואהמוהיקזחרמאיו22׃יחיוןיחשהלעוחרמיוםינאת

׃הוהיתיבהלעאיכ

ךלמןדאלבןבןדאלבךדרמחלשאיההתעב39

2׃קזחיוהלחיכעמשיווהיקזחלאהחנמוםירפסלבב

ףסכהתאהתכנתיבתאםאריווהיקזחםהילעחמשיו

תיבלכתאובוטהןמשהתאוםימשבהתאובהזהתאו

רשארבדהיהאלויתרצאבאצמנרשאלכתאווילכ

והיעשיאביו3׃ותלשממלכבוותיבבוהיקזחםארהאל

םישנאהורמאהמוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנה

הקוחרץראמוהיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאה

והיקזחרמאיוךתיבבוארהמרמאיו4׃לבבמילאואב

םיתיארהאלרשארבדהיהאלואריתיבברשאלכתא

הוהירבדעמשוהיקזחלאוהיעשירמאיו5׃יתרצואב

רשאוךתיבברשאלכאשנוםיאבםימיהנה6׃תואבצ

רמארבדרתויאללבבהזהםויהדעךיתבאורצא

ויהווחקידילותרשאךממואצירשאךינבמו7׃הוהי

והיעשילאוהיקזחרמאיו8׃לבבךלמלכיהבםיסירס

תמאוםולשהיהייכרמאיותרבדרשאהוהירבדבוט

׃ימיב

בללעורבד2׃םכיהלארמאיימעומחנומחנ40

יכהנועהצרניכהאבצהאלמיכהילאוארקוםלשורי

ארוקלוק3׃היתאטחלכבםילפכהוהידימהחקל

4׃וניהלאלהלסמהברעבורשיהוהיךרדונפרבדמב

רושימלבקעההיהוולפשיהעבגורהלכואשניאיגלכ

רשבלכוארוהוהידובכהלגנו5׃העקבלםיסכרהו

ארקאהמרמאוארקרמאלוק6׃רבדהוהייפיכודחי

ריצחשבי7׃הדשהץיצכודסחלכוריצחרשבהלכ

שבי8׃םעהריצחןכאובהבשנהוהיחוריכץיצלבנ

הבגרהלע9׃םלועלםוקיוניהלארבדוץיצלבנריצח

םלשוריתרשבמךלוקחכבימירהןויצתרשבמךלילע

10׃םכיהלאהנההדוהיירעלירמאיאריתלאימירה

ורכשהנהולהלשמוערזואוביקזחבהוהיינדאהנה

ץבקיוערזבהעריורדעהערכ11׃וינפלותלעפוותא

םימולעשבדדמימ12׃להניתולעאשיוקיחבוםיאלט

סלפבלקשוץראהרפעשלשבלכוןכתתרזבםימשו

שיאוהוהיחורתאןכתימ13׃םינזאמבתועבגוםירה

חראבוהדמליווהניביוץעונימתא14׃ונעידויותצע

םיוגןה15׃ונעידויתונובתךרדותעדוהדמליוטפשמ

׃לוטיקדכםייאןהובשחנםינזאמקחשכוילדמרמכ

םיוגהלכ17׃הלועידןיאותיחורעבידןיאןונבלו16

לאןוימדתימלאו18׃ולובשחנוהתוספאמודגנןיאכ

בהזבףרצושרחךסנלספה19׃ולוכרעתתומדהמו

אלץעהמורתןכסמה20׃ףרוצףסכתוקתרוונעקרי

21׃טומיאללספןיכהלולשקביםכחשרחרחביבקרי

אולהםכלשארמדגהאולהועמשתאולהועדתאולה

היבשיוץראהגוחלעבשיה22׃ץראהתודסומםתניבה

23׃תבשללהאכםחתמיוםימשקדכהטונהםיבגחכ

לבףא24׃השעוהתכץראיטפשןיאלםינזורןתונה

םהבףשנםגוםעזגץראבשרשלבףאוערזלבףאועטנ

הושאוינוימדתימלאו25׃םאשתשקכהרעסוושביו

הלאארבימוארוםכיניעםורמואש26׃שודקרמאי

םינואברמארקיםשבםלכלםאבצרפסמבאיצומה

רבדתובקעירמאתהמל27׃רדענאלשיאחכץימאו

׃רובעייטפשמיהלאמוהוהימיכרדהרתסנלארשי

ארובהוהיםלועיהלאתעמשאלםאתעדיאולה28

ןתנ29׃ותנובתלרקחןיאעגייאלוףעייאלץראהתוצק

ועגיוםירענופעיו30׃הבריהמצעםינואןיאלוחכףעיל

ולעיחכופילחיהוהייוקו31׃ולשכילושכםירוחבו

׃ופעייאלווכליועגייאלווצוריםירשנכרבא

זאושגיחכופילחיםימאלוםייאילאושירחה41

קדצחרזממריעהימ2׃הברקנטפשמלודחיורבדי

רפעכןתידריםיכלמוםיוגוינפלןתיולגרלוהארקי

חראםולשרובעיםפדרי3׃ותשקףדנשקכוברח

שארמתורדהארקהשעולעפימ4׃אוביאלוילגרב

וארייוםייאואר5׃אוהינאםינרחאתאוןושארהוהיינא

ורזעיוהערתאשיא6׃ןויתאיווברקודרחיץראהתוצק

שיטפקילחמףרצתאשרחקזחיו7׃קזחרמאיויחאלו

םירמסמבוהקזחיואוהבוטקבדלרמאםעפםלוהתא

ךיתרחברשאבקעיידבעלארשיהתאו8׃טומיאל

ץראהתוצקמךיתקזחהרשא9׃יבהאםהרבאערז

אלוךיתרחבהתאידבעךלרמאוךיתארקהיליצאמו

ינאיכעתשתלאינאךמעיכאריתלא10׃ךיתסאמ

׃יקדצןימיבךיתכמתףאךיתרזעףאךיתצמאךיהלא

ודבאיוןיאכויהיךבםירחנהלכומלכיוושביןה11
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ויהיךתצמישנאםאצמתאלוםשקבת12׃ךבירישנא

ךיהלאהוהיינאיכ13׃ךתמחלמישנאספאכוןיאכ

לא14׃ךיתרזעינאאריתלאךלרמאהךנימיקיזחמ

הוהיםאנךיתרזעינאלארשייתמבקעיתעלותיארית

שדחץורחגרומלךיתמשהנה15׃לארשישודקךלאגו

׃םישתץמכתועבגוקדתוםירהשודתתויפיפלעב

ליגתהתאוםתואץיפתהרעסוםאשתחורוםרזת16

םינויבאהוםיינעה17׃ללהתתלארשישודקבהוהיב

םנעאהוהיינאהתשנאמצבםנושלןיאוםימםישקבמ

תורהנםייפשלעחתפא18׃םבזעאאללארשייהלא

היצץראוםימםגאלרבדמםישאתוניעמתועקבךותבו

ןמשץעוסדהוהטשזרארבדמבןתא19׃םימיאצומל

ןעמל20׃ודחירושאתורהדתשורבהברעבםישא

תאזהתשעהוהידייכודחיוליכשיוומישיוועדיווארי

ושיגההוהירמאיםכבירוברק21׃הארבלארשישודקו

רשאתאונלודיגיוושיגי22׃בקעיךלמרמאיםכיתומצע

העדנוונבלהמישנוודיגההנההמתונשארההנירקת

רוחאלתויתאהודיגה23׃ונעימשהתואבהואןתירחא

ארנוהעתשנווערתווביטיתףאםתאםיהלאיכהעדנו

רחביהבעותעפאמםכלעפוןיאמםתאןה24׃ודחי

ימשבארקישמשחרזממתאיוןופצמיתוריעה25׃םכב

דיגהימ26׃טיטסמרירצויומכורמחומכםינגסאביו

ןיאףאדיגמןיאףאקידצרמאנוםינפלמוהעדנושארמ

םנההנהןויצלןושאר27׃םכירמאעמשןיאףאעימשמ

ןיאוהלאמושיאןיאואראו28׃ןתארשבמםלשורילו

םהישעמספאןואםלכןה29׃רבדובישיוםלאשאוץעוי

׃םהיכסנוהתוחור

יחוריתתנישפנהתצריריחבובךמתאידבעןה42

עימשיאלואשיאלוקעציאל2׃איצויםיוגלטפשמוילע

אלההכהתשפורובשיאלץוצרהנק3׃ולוקץוחב

דעץוריאלוההכיאל4׃טפשמאיצויתמאלהנבכי

לאהרמאהכ5׃וליחייםייאותרותלוטפשמץראבםישי

ןתנהיאצאצוץראהעקרםהיטונוםימשהארובהוהי

ךיתארקהוהיינא6׃הבםיכלהלחורוהילעםעלהמשנ

׃םיוגרואלםעתירבלךנתאוךרצאוךדיבקזחאוקדצב

אלכתיבמריסארגסממאיצוהלתורועםיניעחקפל7

ןתאאלרחאלידובכוימשאוההוהיינא8׃ךשחיבשי

ינאתושדחוואבהנהתונשארה9׃םיליספליתלהתו

הוהילוריש10׃םכתאעימשאהנחמצתםרטבדיגמ

םייאואלמוםיהידרויץראההצקמותלהתשדחריש

ונרירדקבשתםירצחוירעורבדמואשי11׃םהיבשיו

דובכהוהילומישי12׃וחוציםירהשארמעלסיבשי

תומחלמשיאכאצירובגכהוהי13׃ודיגיםייאבותלהתו

יתישחה14׃רבגתיויביאלעחירציףאעיריהאנקריעי

׃דחיףאשאוםשאהעפאהדלויכקפאתאשירחאםלועמ

תורהניתמשושיבואםבשעלכותועבגוםירהבירחא15

ועדיאלךרדבםירועיתכלוהו16׃שיבואםימגאוםייאל

רואלםהינפלךשחמםישאםכירדאועדיאלתוביתנב

17׃םיתבזעאלוםתישעםירבדההלארושימלםישקעמו

הכסמלםירמאהלספבםיחטבהתשבושבירוחאוגסנ

׃תוארלוטיבהםירועהוועמשםישרחה18׃וניהלאםתא

רועימחלשאיכאלמכשרחוידבעםאיכרועימ19

רמשתאלותוברתיאר20׃הוהידבעכרועוםלשמכ

לידגיוקדצןעמלץפחהוהי21׃עמשיאלוםינזאחוקפ

םלכםירוחבחפהיוסשוזוזבםעאוהו22׃רידאיוהרות

ןיאוהסשמליצמןיאוזבלויהואבחהםיאלכיתבבו

׃רוחאלעמשיובשקיתאזןיזאיםכבימ23׃בשהרמא

וזהוהיאולהםיזזבללארשיובקעיהסושמלןתנימ24

25׃ותרותבועמשאלוךולהויכרדבובאאלוולונאטח

ביבסמוהטהלתוהמחלמזוזעוופאהמחוילעךפשיו

׃בללעםישיאלווברעבתועדיאלו

לארשיךרציובקעיךארבהוהירמאהכהתעו43

רבעתיכ2׃התאילךמשביתארקךיתלאגיכאריתלא

שאומבךלתיכךופטשיאלתורהנבוינאךתאםימב

ךיהלאהוהיינאיכ3׃ךברעבתאלהבהלוהוכתאל

אבסושוכםירצמךרפכיתתנךעישומלארשישודק

ןתאוךיתבהאינאותדבכניניעבתרקירשאמ4׃ךיתחת

ךתאיכאריתלא5׃ךשפנתחתםימאלוךיתחתםדא

ןופצלרמא6׃ךצבקאברעממוךערזאיבאחרזממינא

הצקמיתונבוקוחרמינביאיבהיאלכתלאןמיתלוינת

ויתרציויתארבידובכלוימשבארקנהלכ7׃ץראה

םינזאוםישרחושיםיניעורועםעאיצוה8׃ויתישעףא

םהבימםימאלופסאיוודחיוצבקנםיוגהלכ9׃ומל

ועמשיווקדציוםהידעונתיונעימשיתונשארותאזדיגי
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יתרחברשאידבעוהוהיםאנידעםתא10׃תמאורמאיו

רצונאלינפלאוהינאיכוניבתוילונימאתוועדתןעמל

ידעלבמןיאוהוהייכנאיכנא11׃היהיאלירחאולא

רזםכבןיאויתעמשהויתעשוהויתדגהיכנא12׃עישומ

ןיאואוהינאםוימםג13׃לאינאוהוהיםאנידעםתאו

םכלאגהוהירמאהכ14׃הנבישיימולעפאליצמידימ

םיחירביתדרוהוהלבביתחלשםכנעמללארשישודק

ארובםכשודקהוהיינא15׃םתנרתוינאבםידשכוםלכ

םימבוךרדםיבןתונההוהירמאהכ16׃םככלמלארשי

ובכשיודחיזוזעוליחסוסובכראיצומה17׃הביתנםיזע

תונשארורכזתלא18׃ובכהתשפכוכעדומוקילב

חמצתהתעהשדחהשעיננה19׃וננבתתלאתוינמדקו

20׃תורהנןומשיבךרדרבדמבםישאףאהועדתאולה

רבדמביתתניכהנעיתונבוםינתהדשהתיחינדבכת

יתרציוזםע21׃יריחבימעתוקשהלןמישיבתורהנםימ

יבתעגייכבקעיתארקיתאאלו22׃ורפסייתלהתיל

ינתדבכאלךיחבזוךיתלעהשילתאיבהאל23׃לארשי

תינקאל24׃הנובלבךיתעגוהאלוהחנמבךיתדבעהאל

ינתדבעהךאינתיורהאלךיחבזבלחוהנקףסכביל

החמאוהיכנאיכנא25׃ךיתנועבינתעגוהךיתואטחב

הטפשנינריכזה26׃רכזאאלךיתאטחוינעמלךיעשפ

אטחןושארהךיבא27׃קדצתןעמלהתארפסדחי

םרחלהנתאושדקירשללחאו28׃יבועשפךיצילמו

׃םיפודגללארשיובקעי

הכ2׃וביתרחבלארשיוידבעבקעיעמשהתעו44

בקעיידבעאריתלאךרזעיןטבמךרציוךשעהוהירמא

לעםילזנואמצלעםימקצאיכ3׃וביתרחבןורשיו

וחמצו4׃ךיאצאצלעיתכרבוךערזלעיחורקצאהשבי

ינאהוהילרמאיהז5׃םימילבילעםיברעכריצחןיבב

לארשיםשבוהוהילודיבתכיהזובקעיםשבארקיהזו

תואבצהוהיולאגולארשיךלמהוהירמאהכ6׃הנכי

ינומכימו7׃םיהלאןיאידעלבמוןורחאינאוןושארינא

רשאותויתאוםלועםעימושמילהכרעיוהדיגיוארקי

זאמאלהוהרתלאוודחפתלא8׃ומלודיגיהנאבת

ןיאוידעלבמהולאשיהידעםתאויתדגהוךיתעמשה

לבםהידומחווהתםלכלספירצי9׃יתעדילברוצ

ימ10׃ושביןעמלועדילבווארילבהמהםהידעווליעוי

ושביוירבחלכןה11׃ליעוהיתלבלךסנלספולארצי

ושביודחפיודמעיםלכוצבקתיםדאמהמהםישרחו

והרציתובקמבוםחפבלעפודצעמלזרבשרח12׃דחי

׃ףעייוםימהתשאלחכןיאובערםגוחכעורזבוהלעפיו

תועצקמבוהשעידרשבוהראתיוקהטנםיצעשרח13

םדאתראפתכשיאתינבתכוהשעיווהראתיהגוחמבו

ץמאיוןולאוהזרתחקיוםיזראולתרכל14׃תיבתבשל

רעבלםדאלהיהו15׃לדגיםשגוןראעטנרעייצעבול

וחתשיולאלעפיףאםחלהפאוקישיףאםחיוםהמחקיו

ויצחלעשאומבףרשויצח16׃ומלדגסיולספוהשע

יתומחחאהרמאיוםחיףאעבשיוילצהלצילכאירשב

ולדוגסיולספלהשעלאלותיראשו17׃רואיתיאר

אל18׃התאילאיכינליצהרמאיווילאללפתיווחתשיו

׃םתבלליכשהמםהיניעתוארמחטיכוניביאלוועדי

ויצחרמאלהנובתאלותעדאלוובללאבישיאלו19

רשבהלצאםחלוילחגלעיתיפאףאושאומביתפרש

הער20׃דוגסאץעלובלהשעאהבעותלורתיולכאו

אולהרמאיאלוושפנתאליציאלווהטהלתוהבלרפא

התאידבעיכלארשיובקעיהלארכז21׃ינימיברקש

בעכיתיחמ22׃ינשנתאללארשיהתאילדבעךיתרצי

ונר23׃ךיתלאגיכילאהבושךיתואטחןנעכוךיעשפ

םירהוחצפץראתויתחתועירההוהיהשעיכםימש

׃ראפתילארשיבובקעיהוהילאגיכובץעלכורעיהנר

לכהשעהוהייכנאןטבמךרציוךלאגהוהירמאהכ24

םידבתותארפמ25׃יתאימץראהעקרידבלםימשהטנ

26׃לכשיםתעדורוחאםימכחבישמללוהיםימסקו

םלשורילרמאהםילשיויכאלמתצעוודבערבדםיקמ

רמאה27׃םמוקאהיתוברחוהנינבתהדוהיירעלובשות

יערשרוכלרמאה28׃שיבואךיתרהנויברחהלוצל

׃דסותלכיהוהנבתםלשורילרמאלוםלשייצפחלכו

ונימיביתקזחהרשאשרוכלוחישמלהוהירמאהכ45

םיתלדוינפלחתפלחתפאםיכלמינתמוםיוגוינפלדרל

רשואםירודהוךלאךינפלינא2׃ורגסיאלםירעשו

ךליתתנו3׃עדגאלזרביחירבורבשאהשוחנתותלד

הוהיינאיכעדתןעמלםירתסמינמטמוךשחתורצוא

לארשיובקעיידבעןעמל4׃לארשייהלאךמשבארוקה

הוהיינא5׃ינתעדיאלוךנכאךמשבךלארקאויריחב
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ןעמל6׃ינתעדיאלוךרזאאםיהלאןיאיתלוזדועןיאו

הוהיינאידעלבספאיכהברעממושמשחרזממועדי

ערארובוםולשהשעךשחארובורוארצוי7׃דועןיאו

םיקחשולעממםימשופיערה8׃הלאלכהשעהוהיינא

ינאדחיחימצתהקדצועשיורפיוץראחתפתקדצולזי

המדאישרחתאשרחורציתאבריוה9׃ויתארבהוהי

10׃ולםידיןיאךלעפוהשעתהמורצילרמחרמאיה

רמאהכ11׃ןיליחתהמהשאלודילותהמבאלרמאיוה

לעוינבלעינולאשתויתאהורציולארשישודקהוהי

יתארבהילעםדאוץראיתישעיכנא12׃ינוצתידילעפ

והתריעהיכנא13׃יתיוצםאבצלכוםימשוטנידיינא

אלחלשייתולגויריעהנביאוהרשיאויכרדלכוקדצב

הוהירמאהכ14׃תואבצהוהירמאדחשבאלוריחמב

ורבעיךילעהדמישנאםיאבסושוכרחסוםירצמעיגי

ךילאווחתשיךילאוורבעיםיקזבוכליךירחאויהיךלו

התאןכא15׃םיהלאספאדועןיאולאךבךאוללפתי

ומלכנםגוושוב16׃עישומלארשייהלארתתסמלא

עשונלארשי17׃םיריצישרחהמלכבוכלהודחיםלכ

ימלועדעומלכתאלוושבתאלםימלועתעושתהוהיב

םיהלאהאוהםימשהארובהוהירמאהכיכ18׃דע

הרציתבשלהארבוהתאלהננוכאוההשעוץראהרצי

ץראםוקמביתרבדרתסבאל19׃דועןיאוהוהיינא

רבדהוהיינאינושקבוהתבקעיערזליתרמאאלךשח

יטילפודחיושגנתהואבווצבקה20׃םירשימדיגמקדצ

לאלאםיללפתמוםלספץעתאםיאשנהועדיאלםיוגה

עימשהימודחיוצעויףאושיגהוודיגה21׃עישויאל

םיהלאדועןיאוהוהיינאאולההדיגהזאמםדקמתאז

ועשוהוילאונפ22׃יתלוזןיאעישומוקידצלאידעלבמ

אצייתעבשניב23׃דועןיאולאינאיכץראיספאלכ

עבשתךרבלכערכתיליכבושיאלורבדהקדציפמ

אוביוידעזעותוקדצרמאילהוהיבךא24׃ןושללכ

ערזלכוללהתיווקדציהוהיב25׃ובםירחנהלכושביו

׃לארשי

המהבלוהיחלםהיבצעויהובנסרקלבערכ46

אלודחיוערכוסרק2׃הפיעלאשמתוסומעםכיתאשנ

תיבילאועמש3׃הכלהיבשבםשפנואשמטלמולכי

םיאשנהןטבינמםיסמעהלארשיתיבתיראשלכובקעי

ינאלבסאינאהבישדעואוהינאהנקזדעו4׃םחרינמ

וושתוינוימדתימל5׃טלמאולבסאינאואשאינאויתישע

ולקשיהנקבףסכוסיכמבהזםילזה6׃המדנוינולשמתו

לעוהאשי7׃ווחתשיףאודגסילאוהשעיוףרוצורכשי

שימיאלומוקממדמעיוויתחתוהחיניווהלבסיףתכ

ורכז8׃ונעישויאלותרצמהנעיאלווילאקעציףא

תונשארורכז9׃בללעםיעשופובישהוששאתהותאז

דיגמ10׃ינומכספאוםיהלאדועןיאולאיכנאיכםלועמ

םוקתיתצערמאושענאלרשאםדקמותירחאתישארמ

שיאקחרמץראמטיעחרזממארק11׃השעאיצפחלכו

ועמש12׃הנשעאףאיתרציהנאיבאףאיתרבדףאותצע

אליתקדציתברק13׃הקדצמםיקוחרהבליריבאילא

לארשילהעושתןויצביתתנורחאתאליתעושתוקחרת

׃יתראפת

ןיאץראליבשלבבתבתלותברפעלעיבשוידר47

2׃הגנעוהכרךלוארקייפיסותאליכםידשכתבאסכ

קושילגלבשיפשחךתמצילגחמקינחטוםיחריחק

םקנךתפרחהארתםגךתורעלגת3׃תורהנירבע

שודקומשתואבצהוהיונלאג4׃םדאעגפאאלוחקא

אליכםידשכתבךשחביאבוםמודיבש5׃לארשי

ימעלעיתפצק6׃תוכלממתרבגךלוארקייפיסות

לעםימחרםהלתמשאלךדיבםנתאויתלחניתללח

תרבגהיהאםלועלירמאתו7׃דאמךלעתדבכהןקז

התעו8׃התירחאתרכזאלךבללעהלאתמשאלדע

ינאהבבלבהרמאהחטבלתבשויההנידעתאזיעמש

הנאבתו9׃לוכשעדאאלוהנמלאבשאאלדועיספאו

ואבםמתכןמלאולוכשדחאםויבעגרהלאיתשךל

יחטבתו10׃דאמךירבחתמצעבךיפשכברבךילע

ךתבבושאיהךתעדוךתמכחינארןיאתרמאךתערב

אלהערךילעאבו11׃דועיספאוינאךבלבירמאתו

אבתוהרפכילכותאלהוהךילעלפתוהרחשיעדת

ברבוךירבחבאנידמע12׃יעדתאלהאושםאתפךילע

ילואליעוהילכותילואךירוענמתעגירשאבךיפשכ

ורבהךעישויואנודמעיךיתצעברבתיאלנ13׃יצורעת

ואבירשאמםישדחלםעידומםיבכוכבםיזחהםימש

םשפנתאוליציאלםתפרששאשקכויההנה14׃ךילע

ןכ15׃ודגנתבשלרואםמחלתלחגןיאהבהלדימ
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ןיאועתורבעלשיאךירוענמךירחסתעגירשאךלויה

׃ךעישומ

יממולארשיםשבםיארקנהבקעיתיבתאזועמש48

וריכזילארשייהלאבוהוהיםשבםיעבשנהואציהדוהי

לעווארקנשדקהריעמיכ2׃הקדצבאלותמאבאל

זאמתונשארה3׃ומשתואבצהוהיוכמסנלארשייהלא

4׃הנאבתויתישעםאתפםעימשאוואצייפמויתדגה

5׃השוחנךחצמוךפרעלזרבדיגוהתאהשקיכיתעדמ

יבצערמאתןפךיתעמשהאובתםרטבזאמךלדיגאו

אולהםתאוהלכהזחתעמש6׃םוציכסנוילספוםשע

7׃םתעדיאלותורצנוהתעמתושדחךיתעמשהודיגת

רמאתןפםתעמשאלוםויינפלוזאמאלווארבנהתע

אלזאמםגתעדיאלםגתעמשאלםג8׃ןיתעדיהנה

ארקןטבמעשפודוגבתדוגביתעדייכךנזאהחתפ

יתלבלךלםטחאיתלהתויפאךיראאימשןעמל9׃ךל

רוכבךיתרחבףסכבאלוךיתפרצהנה10׃ךתירכה

רחאלידובכולחיךיאיכהשעאינעמלינעמל11׃ינע

ינאאוהינאיארקמלארשיובקעיילאעמש12׃ןתאאל

החפטינימיוץראהדסיידיףא13׃ןורחאינאףאןושאר

םכלכוצבקה14׃ודחיודמעיםהילאינאארקםימש

וצפחהשעיובהאהוהיהלאתאדיגהםהבימועמשו

ויתארקףאיתרבדינאינא15׃םידשכוערזולבבב

אלתאזועמשילאוברק16׃וכרדחילצהוויתאיבה

ינדאהתעוינאםשהתויהתעמיתרבדרתסבשארמ

לארשישודקךלאגהוהירמאהכ17׃וחורוינחלשהוהי

׃ךלתךרדבךכירדמליעוהלךדמלמךיהלאהוהיינא

ךתקדצוךמולשרהנכיהיויתוצמלתבשקהאול18

ויתעמכךיעמיאצאצוךערזלוחכיהיו19׃םיהילגכ

וחרבלבבמואצ20׃ינפלמומשדמשיאלותרכיאל

דעהואיצוהתאזועימשהודיגההנרלוקבםידשכמ

ואמצאלו21׃בקעיודבעהוהילאגורמאץראההצק

ובזיורוצעקביוומלליזהרוצמםימםכילוהתוברחב

׃םיעשרלהוהירמאםולשןיא22׃םימ

ןטבמהוהיקוחרמםימאלובישקהוילאםייאועמש49

לצבהדחברחכיפםשיו2׃ימשריכזהימאיעממינארק

3׃ינריתסהותפשאברורבץחלינמישיוינאיבחהודי

ינאו4׃ראפתאךברשאלארשיהתאידבעילרמאיו

יטפשמןכאיתילכיחכלבהווהתליתעגיקירליתרמא

ירציהוהירמאהתעו5׃יהלאתאיתלעפוהוהיתא

ףסאיאללארשיווילאבקעיבבושלולדבעלןטבמ

ךתויהמלקנרמאיו6׃יזעהיהיהלאוהוהייניעבדבכאו

בישהללארשייריצנובקעייטבשתאםיקהלדבעיל

הכ7׃ץראההצקדעיתעושיתויהלםיוגרואלךיתתנו

יוגבעתמלשפנהזבלושודקלארשילאגהוהירמא

ןעמלווחתשיוםירשומקוואריםיכלמםילשמדבעל

הוהירמאהכ8׃ךרחביולארשישדקןמאנרשאהוהי

ךנתאוךרצאוךיתרזעהעושיםויבוךיתינעןוצרתעב

רמאל9׃תוממשתולחנליחנהלץראםיקהלםעתירבל

לכבוועריםיכרדלעולגהךשחברשאלואצםירוסאל

ברשםכיאלוואמציאלוובעריאל10׃םתיערמםייפש

יתמשו11׃םלהניםימיעובמלעוםגהניםמחרמיכשמשו

קוחרמהלאהנה12׃ןומרייתלסמוךרדלירהלכ

ונר13׃םיניסץראמהלאוםימוןופצמהלאהנהוואבי

ומעהוהיםחניכהנרםירהוחצפיץראיליגוםימש

15׃ינחכשינדאוהוהיינבזעןויצרמאתו14׃םחריוינעו

הנחכשתהלאםגהנטבןבםחרמהלועהשאחכשתה

ידגנךיתמוחךיתקחםיפכלעןה16׃ךחכשאאליכנאו

׃ואציךממךיברחמוךיסרהמךינבורהמ17׃דימת

ינאיחךלואבוצבקנםלכיארוךיניעביבסיאש18

יכ19׃הלככםירשקתוישבלתידעכםלכיכהוהיםאנ

בשוימירצתהתעיכךיתסרהץראוךיתממשוךיתברח

רצךילכשינבךינזאבורמאידוע20׃ךיעלבמוקחרו

ילדליימךבבלבתרמאו21׃הבשאוילהשגםוקמהיל

לדגימהלאוהרוסוהלגהדומלגוהלוכשינאוהלאתא

ינדארמאהכ22׃םההפיאהלאידבליתראשנינאןה

ואיבהויסנםיראםימעלאוידיםיוגלאאשאהנההוהי

םיכלמויהו23׃הנאשנתףתכלעךיתנבוןצחבךינב

רפעוךלווחתשיץראםיפאךיתקינימםהיתורשוךינמא

24׃יוקושביאלרשאהוהיינאיכתעדיווכחליךילגר

הכיכ25׃טלמיקידציבשםאוחוקלמרובגמחקיה

תאוטלמיץירעחוקלמוחקירובגיבשםגהוהירמא

יתלכאהו26׃עישואיכנאךינבתאוביראיכנאךבירי

רשבלכועדיוןורכשיםמדסיסעכוםרשבתאךינומתא

׃בקעיריבאךלאגוךעישומהוהיינאיכ
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רשאםכמאתותירכרפסהזיאהוהירמאהכ50

םכיתנועבןהולםכתאיתרכמרשאישונמימואהיתחלש

ןיאויתאבעודמ2׃םכמאהחלשםכיעשפבוםתרכמנ

םאותודפמידיהרצקרוצקההנועןיאויתארקשיא

תורהנםישאםיבירחאיתרעגבןהליצהלחכיבןיא

שיבלא3׃אמצבתמתוםימןיאמםתגדשאבתרבדמ

ילןתנהוהיינדא4׃םתוסכםישאקשותורדקםימש

רקבבריעירבדףעיתאתועלתעדלםידומלןושל

חתפהוהיינדא5׃םידומלכעמשלןזאילריעירקבב

יתתניוג6׃יתגוסנאלרוחאיתירמאליכנאוןזאיל

7׃קרותומלכמיתרתסהאלינפםיטרמלייחלוםיכמל

ינפיתמשןכלעיתמלכנאלןכלעילרזעיהוהיינדאו

ביריימיקידצמבורק8׃שובאאליכעדאושימלחכ

הוהיינדאןה9׃ילאשגייטפשמלעבימדחיהדמעניתא

׃םלכאישעולבידגבכםלכןהינעישריאוהימילרזעי

םיכשחךלהרשאודבעלוקבעמשהוהיאריםכבימ10

םכלכןה11׃ויהלאבןעשיוהוהיםשבחטביולהגנןיאו

םתרעבתוקיזבוםכשארואבוכלתוקיזירזאמשאיחדק

׃ןובכשתהבצעמלםכלתאזהתיהידימ

רוצלאוטיבההוהיישקבמקדציפדרילאועמש51

םהרבאלאוטיבה2׃םתרקנרובתבקמלאוםתבצח

והכרבאוויתארקדחאיכםכללוחתהרשלאוםכיבא

םשיוהיתברחלכםחנןויצהוהיםחניכ3׃והבראו

אצמיהחמשוןוששהוהיןגכהתברעוןדעכהרבדמ

ילאימואלוימעילאובישקה4׃הרמזלוקוהדותהב

׃עיגראםימערואליטפשמואצתיתאמהרותיכוניזאה

םייאילאוטפשיםימעיערזויעשיאצייקדצבורק5

לאוטיבהוםכיניעםימשלואש6׃ןולחיייערזלאוווקי

הלבתדגבכץראהווחלמנןשעכםימשיכתחתמץראה

אליתקדצוהיהתםלועליתעושיוןותומיןכומכהיבשיו

ואריתלאםבלביתרותםעקדציעדיילאועמש7׃תחת

שעםלכאידגבכיכ8׃ותחתלאםתפדגמושונאתפרח

רודליתעושיוהיהתםלועליתקדצוססםלכאירמצכו

םדקימיכירועהוהיעורזזעישבלירועירוע9׃םירוד

תללוחמבהרתבצחמהאיהתאאולהםימלועתורד

הברםוהתימםיתברחמהאיהתאאולה10׃ןינת

הוהיייודפו11׃םילואגרבעלךרדםייקמעמהמשה

ןוששםשארלעםלועתחמשוהנרבןויצואבוןובושי

םכמחנמאוהיכנאיכנא12׃החנאוןוגיוסנןוגישיהחמשו

13׃ןתניריצחםדאןבמותומישונאמיאריתותאימ

דימתדחפתוץראדסיוםימשהטונךשעהוהיחכשתו

היאותיחשהלןנוכרשאכקיצמהתמחינפמםויהלכ

תחשלתומיאלוחתפהלהעצרהמ14׃קיצמהתמח

ומהיוםיהעגרךיהלאהוהייכנאו15׃ומחלרסחיאלו

לצבוךיפבירבדםישאו16׃ומשתואבצהוהיוילג

ימעןויצלרמאלוץראדסילוםימשעטנלךיתיסכידי

תיתשרשאםלשוריימוקיררועתהיררועתה17׃התא

תיתשהלערתהסוכתעבקתאותמחסוכתאהוהידימ

קיזחמןיאוהדליםינבלכמהללהנמןיא18׃תיצמ

דוניימךיתארקהנהםיתש19׃הלדגםינבלכמהדיב

ךינב20׃ךמחנאימברחהובערהורבשהודשהךל

תמחםיאלמהרמכמאותכתוצוחלכשארבובכשופלע

תרכשוהינעתאזאניעמשןכל21׃ךיהלאתרעגהוהי

הנהומעביריךיהלאוהוהיךינדארמאהכ22׃ןיימאלו

אליתמחסוכתעבקתאהלערתהסוכתאךדימיתחקל

ורמארשאךיגומדיבהיתמשו23׃דועהתותשליפיסות

׃םירבעלץוחכוךוגץראכימישתוהרבענויחשךשפנל

ךתראפתידגבישבלןויצךזעישבלירועירוע52

׃אמטולרעדועךבאביףיסויאליכשדקהריעםלשורי

ירסומוחתפתהםלשורייבשימוקרפעמירענתה2

םתרכמנםנחהוהירמאהכיכ3׃ןויצתבהיבשךראוצ

דריםירצמהוהיינדארמאהכיכ4׃ולאגתףסכבאלו

התעו5׃וקשעספאברושאוםשרוגלהנשארבימע

וליליהיולשמםנחימעחקליכהוהיםאנהפילהמ

ימעעדיןכל6׃ץאנמימשםויהלכדימתוהוהיםאנ

המ7׃יננהרבדמהאוהינאיכאוההםויבןכלימש

בוטרשבמםולשעימשמרשבמילגרםירההלעוואנ

ךיפצלוק8׃ךיהלאךלמןויצלרמאהעושיעימשמ

׃ןויצהוהיבושבואריןיעבןיעיכוננריודחילוקואשנ

לאגומעהוהיםחניכםלשוריתוברחודחיוננרוחצפ9

םיוגהלכיניעלושדקעורזתאהוהיףשח10׃םלשורי

ואצורוסורוס11׃וניהלאתעושיתאץראיספאלכוארו

12׃הוהיילכיאשנורבההכותמואצועגתלאאמטםשמ

םכינפלךלהיכןוכלתאלהסונמבוואצתןוזפחבאליכ
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םוריידבעליכשיהנה13׃לארשייהלאםכפסאמוהוהי

תחשמןכםיברךילעוממשרשאכ14׃דאמהבגואשנו

םיברםיוגהזיןכ15׃םדאינבמוראתווהארמשיאמ

וארםהלרפסאלרשאיכםהיפםיכלמוצפקיוילע

׃וננובתהועמשאלרשאו

2׃התלגנימלעהוהיעורזוונתעמשלןימאהימ53

אלוולראתאלהיצץראמשרשכווינפלקנויכלעיו

םישיאלדחוהזבנ3׃והדמחנוהארמאלווהארנורדה

אלוהזבנונממםינפרתסמכוילחעודיותובאכמשיא

ונחנאוםלבסוניבאכמואשנאוהונילחןכא4׃והנבשח

ונעשפמללחמאוהו5׃הנעמוםיהלאהכמעוגנוהנבשח

׃ונלאפרנותרבחבווילעונמולשרסומוניתנועמאכדמ

תאובעיגפההוהיוונינפוכרדלשיאוניעתןאצכונלכ6

חבטלהשכויפחתפיאלוהנענאוהושגנ7׃ונלכןוע

רצעמ8׃ויפחתפיאלוהמלאנהיזזגינפללחרכולבוי

םייחץראמרזגניכחחושיימורודתאוחקלטפשממו

רישעתאוורבקםיעשרתאןתיו9׃ומלעגנימעעשפמ

הוהיו10׃ויפבהמרמאלוהשעסמחאללעויתמב

ךיראיערזהאריושפנםשאםישתםאילחהואכדץפח

עבשיהאריושפנלמעמ11׃חלציודיבהוהיץפחוםימי

12׃לבסיאוהםתנועוםיברלידבעקידצקידציותעדב

רשאתחתללשקלחיםימוצעתאוםיברבולקלחאןכל

אשנםיבראטחאוהוהנמנםיעשפתאוושפנתומלהרעה

׃עיגפיםיעשפלו

יכהלחאלילהצוהנריחצפהדליאלהרקעינר54

יביחרה2׃הוהירמאהלועבינבמהממושינבםיבר

יכיראהיכשחתלאוטיךיתונכשמתועיריוךלהאםוקמ

ךערזויצרפתלואמשוןימייכ3׃יקזחךיתדתיוךירתימ

ישובתאליכיאריתלא4׃ובישויתומשנםירעושרייםיוג

יחכשתךימולעתשביכיריפחתאליכימלכתלאו

ךישעךילעביכ5׃דועירכזתאלךיתונמלאתפרחו

ץראהלכיהלאלארשישודקךלאגוומשתואבצהוהי

תשאוהוהיךארקחורתבוצעוהבוזעהשאכיכ6׃ארקי

ךיתבזעןטקעגרב7׃ךיהלארמאסאמתיכםירוענ

ינפיתרתסהףצקףצשב8׃ךצבקאםילדגםימחרבו

יכ9׃הוהיךלאגרמאךיתמחרםלועדסחבוךממעגר

ץראהלעדועחנימרבעמיתעבשנרשאילתאזחנימ

ושומיםירההיכ10׃ךברעגמוךילעףצקמיתעבשנןכ

ימולשתירבושומיאלךתאמידסחוהנטומתתועבגהו

המחנאלהרעסהינע11׃הוהיךמחרמרמאטומתאל

12׃םיריפסבךיתדסיוךינבאךופבץיברמיכנאהנה

ךלובגלכוחדקאינבאלךירעשוךיתשמשדכדכיתמשו

׃ךינבםולשברוהוהיידומלךינבלכו13׃ץפחינבאל

התחממויאריתאליכקשעמיקחריננוכתהקדצב14

רגימיתואמספארוגירוגןה15׃ךילאברקתאליכ

םחפשאבחפנשרחיתארביכנאןה16׃לופיךילעךתא

לכ17׃לבחלתיחשמיתארביכנאווהשעמלילכאיצומו

טפשמלךתאםוקתןושללכוחלציאלךילערצויילכ

׃הוהיםאניתאמםתקדצוהוהיידבעתלחנתאזיעישרת

ורבשוכלףסכולןיארשאוםימלוכלאמצלכיוה55

׃בלחוןייריחמאולבוףסכאולבורבשוכלוולכאו

העבשלאולבםכעיגיוםחלאולבףסכולקשתהמל2

3׃םכשפנןשדבגנעתתובוטולכאוילאעומשועמש

םכלהתרכאוםכשפניחתוועמשילאוכלוםכנזאוטה

םימואלדעןה4׃םינמאנהדודידסחםלועתירב

ארקתעדתאליוגןה5׃םימאלהוצמודיגנויתתנ

שודקלוךיהלאהוהיןעמלוצוריךילאךועדיאליוגו

ותויהבוהארקואצמהבהוהיושרד6׃ךראפיכלארשי

לאבשיוויתבשחמןואשיאווכרדעשרבזעי7׃בורק

אליכ8׃חולסלהברייכוניהלאלאווהמחריוהוהי

9׃הוהיםאניכרדםכיכרדאלוםכיתובשחמיתובשחמ

יתבשחמוםכיכרדמיכרדוהבגןכץראמםימשוהבגיכ

םימשהןמגלשהוםשגהדרירשאכיכ10׃םכיתבשחממ

החימצהוהדילוהוץראהתאהורהםאיכבושיאלהמשו

אצירשאירבדהיהיןכ11׃לכאלםחלוערזלערזןתנו

יתצפחרשאתאהשעםאיכםקירילאבושיאליפמ

םולשבוואצתהחמשביכ12׃ויתחלשרשאחילצהו

יצעלכוהנרםכינפלוחצפיתועבגהוםירההןולבות

תחתשורבהלעיץוצענהתחת13׃ףכואחמיהדשה

אלםלועתואלםשלהוהילהיהוסדההלעידפרסה

׃תרכי

הבורקיכהקדצושעוטפשמורמשהוהירמאהכ56

תאזהשעישונאירשא2׃תולגהליתקדצואובליתעושי

תושעמודירמשווללחמתבשרמשהבקיזחיםדאןבו
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רמאלהוהילאהולנהרכנהןברמאילאו3׃ערלכ

ןהסירסהרמאילאוומעלעמהוהיינלידבילדבה

ורמשירשאםיסירסלהוהירמאהכיכ4׃שביץעינא

5׃יתירבבםיקיזחמויתצפחרשאבורחבויתותבשתא

תונבמוםינבמבוטםשודייתמוחבויתיבבםהליתתנו

לעםיולנהרכנהינבו6׃תרכיאלרשאולןתאםלועםש

םידבעלולתויהלהוהיםשתאהבהאלוותרשלהוהי

םיתואיבהו7׃יתירבבםיקיזחמווללחמתבשרמשלכ

םהיחבזוםהיתלועיתלפתתיבבםיתחמשוישדקרהלא

׃םימעהלכלארקיהלפתתיביתיביכיחבזמלעןוצרל

וילעץבקאדועלארשייחדנץבקמהוהיינדאםאנ8

10׃רעיבותיחלכלכאלויתאידשותיחלכ9׃ויצבקנל

ולכויאלםימלאםיבלכםלכועדיאלםלכםירועופצ

אלשפניזעםיבלכהו11׃םונליבהאםיבכשםיזהחבנל

םכרדלםלכןיבהועדיאלםיערהמהוהעבשועדי

רכשהאבסנוןייהחקאויתא12׃והצקמועצבלשיאונפ

׃דאמרתילודגרחמםויהזכהיהו

דסחישנאובללעםששיאןיאודבאקידצה57

אובי2׃קידצהףסאנהערהינפמיכןיבמןיאבםיפסאנ

וברקםתאו3׃וחכנךלהםתובכשמלעוחוניםולש

ימלעוגנעתתימלע4׃הנזתוףאנמערזהננעינבהנה

ערזעשפידליםתאאולהןושלוכיראתהפוביחרת

םידליהיטחשןנערץעלכתחתםילאבםימחנה5׃רקש

םהךקלחלחניקלחב6׃םיעלסהיפעסתחתםילחנב

הלאלעההחנמתילעהךסנתכפשםהלםגךלרוגםה

תילעםשםגךבכשמתמשאשנוהבגרהלע7׃םחנא

יכךנורכזתמשהזוזמהותלדהרחאו8׃חבזחבזל

םהמךלתרכתוךבכשמתבחרהילעתותילגיתאמ

יברתוןמשבךלמלירשתו9׃תיזחדיםבכשמתבהא

׃לואשדעיליפשתוקחרמדעךירציחלשתוךיחקר

(Sheol h7585)10תיחשאונתרמאאלתעגיךכרדברב

יאריתותגאדימתאו11׃תילחאלןכלעתאצמךדי

ינאאלהךבללעתמשאלתרכזאליתואויבזכתיכ

ךתקדצדיגאינא12׃יאריתאליתואוםלעמוהשחמ

תאוךיצובקךליציךקעזב13׃ךוליעויאלוךישעמתאו

רהשרייוץראלחנייבהסוחהולבהחקיחוראשיםלכ

ךרדמלושכמומירהךרדונפולסולסרמאו14׃ישדק

םורמומששודקודעןכשאשנוםררמאהכיכ15׃ימע

םילפשחורתויחהלחורלפשואכדתאוןוכשאשודקו

חצנלאלוביראםלועלאליכ16׃םיאכדנבלתויחהלו

ןועב17׃יתישעינאתומשנוףוטעיינפלמחוריכףוצקא

ךרדבבבושךליוףצקאורתסהוהכאויתפצקועצב

םימחנםלשאווהחנאווהאפראויתיארויכרד18׃ובל

קוחרלםולשםולשםיתפשבונארוב19׃וילבאלוול

יכשרגנםיכםיעשרהו20׃ויתאפרוהוהירמאבורקלו

םולשןיא21׃טיטושפרוימימושרגיולכויאלטקשה

׃םיעשרליהלארמא

דגהוךלוקםרהרפושכךשחתלאןורגבארק58

םויםוייתואו2׃םתאטחבקעיתיבלוםעשפימעל

טפשמוהשעהקדצרשאיוגכןוצפחייכרדתעדוןושרדי

םיהלאתברקקדציטפשמינולאשיבזעאלויהלא

עדתאלוונשפנונינעתיאראלוונמצהמל3׃ןוצפחי

ןה4׃ושגנתםכיבצעלכוץפחואצמתםכמצםויבןה

םויכומוצתאלעשרףרגאבתוכהלוומוצתהצמובירל

והרחבאםוצהיהיהזכה5׃םכלוקםורמבעימשהל

עיצירפאוקשוושארןמגאכףכלהושפנםדאתונעםוי

םוצהזאולה6׃הוהילןוצרםויוםוצארקתהזלה

חלשוהטומתודגארתהעשרתובצרחחתפוהרחבא

בערלסרפאולה7׃וקתנתהטומלכוםישפחםיצוצר

ותיסכוםרעהארתיכתיבאיבתםידורמםיינעוךמחל

ךתכראוךרוארחשכעקביזא8׃םלעתתאלךרשבמו

9׃ךפסאיהוהידובכךקדצךינפלךלהוחמצתהרהמ

ךכותמריסתםאיננהרמאיועושתהנעיהוהיוארקתזא

שפנוךשפנבערלקפתו10׃ןוארבדועבצאחלשהטומ

11׃םירהצכךתלפאוךרואךשחבחרזועיבשתהנענ

ךיתמצעוךשפנתוחצחצבעיבשהודימתהוהיךחנו

׃וימימובזכיאלרשאםימאצומכוהורןגכתייהוץילחי

ארקוםמוקתרודורודידסומםלועתוברחךממונבו12

תבשמבישתםא13׃תבשלתוביתנבבשמץרפרדגךל

שודקלגנעתבשלתארקוישדקםויבךיצפחתושעךלגר

רבדוךצפחאוצממךיכרדתושעמותדבכודבכמהוהי

ץראיתומבלעךיתבכרהוהוהילעגנעתתזא14׃רבד

׃רבדהוהייפיכךיבאבקעיתלחנךיתלכאהו
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ונזאהדבכאלועישוהמהוהידיהרצקאלןה59

ןיבלםכניבםילדבמויהםכיתנועםאיכ2׃עומשמ

יכ3׃עומשמםכמםינפוריתסהםכיתואטחוםכיהלא

ורבדםכיתותפשןועבםכיתועבצאוםדבולאגנםכיפכ

טפשנןיאוקדצבארקןיא4׃הגהתהלועםכנושלרקש

דילוהולמעורהאושרבדווהתלעחוטבהנומאב

לכאהוגראישיבכעירוקוועקבינועפציציב5׃ןוא

ויהיאלםהירוק6׃העפאעקבתהרוזהותומיםהיציבמ

לעפוןואישעמםהישעמםהישעמבוסכתיאלודגבל

םדךפשלורהמיווצריערלםהילגר7׃םהיפכבסמח

8׃םתולסמברבשודשןואתובשחמםהיתובשחמיקנ

םהיתוביתנםתולגעמבטפשמןיאוועדיאלםולשךרד

קחרןכלע9׃םולשעדיאלהבךרדלכםהלושקע

ךשחהנהורואלהוקנהקדצונגישתאלוונממטפשמ

ןיאכוריקםירועכהששגנ10׃ךלהנתולפאבתוהגנל

11׃םיתמכםינמשאבףשנכםירהצבונלשכהששגנםיניע

ןיאוטפשמלהוקנהגהנהגהםינויכוונלכםיבדכהמהנ

וניתואטחוךדגנוניעשפובריכ12׃ונממהקחרהעושיל

שחכועשפ13׃םונעדיוניתנועוונתאוניעשפיכונבהתנע

וגהוורההרסוקשערבדוניהלארחאמגוסנוהוהיב

קוחרמהקדצוטפשמרוחאגסהו14׃רקשירבדבלמ

׃אובללכותאלהחכנותמאבוחרבהלשכיכדמעת

הוהיאריוללותשמערמרסותרדענתמאהיהתו15

םמותשיושיאןיאיכאריו16׃טפשמןיאיכויניעבעריו

17׃והתכמסאיהותקדצווערזולעשותועיגפמןיאיכ

ידגבשבליוושארבהעושיעבוכוןירשכהקדצשבליו

לעכתולמגלעכ18׃האנקליעמכטעיותשבלתםקנ

19׃םלשילומגםייאלויביאללומגוירצלהמחםלשי

יכודובכתאשמשחרזממוהוהיםשתאברעממוארייו

לאוגןויצלאבו20׃ובהססנהוהיחוררצרהנכאובי

םתואיתירבתאזינאו21׃הוהיםאנבקעיבעשפיבשלו

אלךיפביתמשרשאירבדוךילערשאיחורהוהירמא

התעמהוהירמאךערזערזיפמוךערזיפמוךיפמושומי

׃םלועדעו

יכ2׃חרזךילעהוהידובכוךרואאביכירואימוק60

הוהיחרזיךילעוםימאללפרעוץראהסכיךשחההנה

הגנלםיכלמוךרואלםיוגוכלהו3׃האריךילעודובכו

ךינבךלואבוצבקנםלכיארוךיניעביבסיאש4׃ךחרז

תרהנויארתזא5׃הנמאתדצלעךיתנבוואביקוחרמ

םיוגליחםיןומהךילעךפהייכךבבלבחרודחפו

םלכהפיעוןידמירכבךסכתםילמגתעפש6׃ךלואבי

לכ7׃ורשביהוהיתלהתוואשיהנובלובהזואביאבשמ

ןוצרלעולעיךנותרשיתויבניליאךלוצבקירדקןאצ

הניפועתבעכהלאימ8׃ראפאיתראפתתיבויחבזמ

שישרתתוינאוווקיםייאיליכ9׃םהיתבראלאםינויכו

םשלםתאםבהזוםפסכקוחרמךינבאיבהלהנשארב

רכנינבונבו10׃ךראפיכלארשישודקלוךיהלאהוהי

ינוצרבוךיתיכהיפצקביכךנותרשיםהיכלמוךיתמח

ורגסיאלהלילוםמוידימתךירעשוחתפו11׃ךיתמחר

יוגהיכ12׃םיגוהנםהיכלמוםיוגליחךילאאיבהל

׃וברחיברחםיוגהוודבאיךודבעיאלרשאהכלממהו

ודחירושאתורהדתשורבאוביךילאןונבלהדובכ13

ךילאוכלהו14׃דבכאילגרםוקמוישדקמםוקמראפל

ךיצאנמלכךילגרתופכלעווחתשהוךינעמינבחוחש

ךתויהתחת15׃לארשישודקןויצהוהיריעךלוארקו

רודשושמםלועןואגלךיתמשורבועןיאוהאונשוהבוזע

ינאיכתעדיויקניתםיכלמדשוםיוגבלחתקניו16׃רודו

איבאתשחנהתחת17׃בקעיריבאךלאגוךעישומהוהי

תחתותשחנםיצעהתחתוףסכאיבאלזרבהתחתובהז

18׃הקדצךישגנוםולשךתדקפיתמשולזרבםינבאה

תארקוךילובגברבשודשךצראבסמחדועעמשיאל

דועךלהיהיאל19׃הלהתךירעשוךיתמוחהעושי

ךלהיהוךלריאיאלחריההגנלוםמוירואלשמשה

דועאוביאל20׃ךתראפתלךיהלאוםלוערואלהוהי

םלוערואלךלהיהיהוהייכףסאיאלךחריוךשמש

ושרייםלועלםיקידצםלכךמעו21׃ךלבאימיומלשו

היהיןטקה22׃ראפתהלידיהשעמועטמרצנץרא

׃הנשיחאהתעבהוהיינאםוצעיוגלריעצהוףלאל

רשבליתאהוהיחשמןעיילעהוהיינדאחור61

רורדםיובשלארקלבלירבשנלשבחלינחלשםיונע

םויוהוהילןוצרתנשארקל2׃חוקחקפםירוסאלו

ןויצילבאלםושל3׃םילבאלכםחנלוניהלאלםקנ

הטעמלבאתחתןוששןמשרפאתחתראפםהלתתל

עטמקדצהיליאםהלארקוההכחורתחתהלהת
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םינשארתוממשםלועתוברחונבו4׃ראפתהלהוהי

ודמעו5׃רודורודתוממשברחירעושדחווממוקי

םתאו6׃םכימרכוםכירכארכנינבוםכנאצוערוםירז

םיוגליחםכלרמאיוניהלאיתרשמוארקתהוהיינהכ

המלכוהנשמםכתשבתחת7׃ורמיתתםדובכבוולכאת

היהתםלועתחמשושרייהנשמםצראבןכלםקלחונרי

יתתנוהלועבלזגאנשטפשמבהאהוהיינאיכ8׃םהל

םיוגבעדונו9׃םהלתורכאםלועתירבותמאבםתלעפ

םהיכםוריכיםהיארלכםימעהךותבםהיאצאצוםערז

יהלאבישפנלגתהוהיבשישאשוש10׃הוהיךרבערז

ןהכיןתחכינטעיהקדצליעמעשיידגבינשיבלהיכ

החמצאיצותץראכיכ11׃הילכהדעתהלככוראפ

הלהתוהקדצחימציהוהיינדאןכחימצתהיעורזהנגכו

׃םיוגהלכדגנ

טוקשאאלםלשוריןעמלוהשחאאלןויצןעמל62

םיוגוארו2׃רעבידיפלכהתעושיוהקדצהגנכאצידע

יפרשאשדחםשךלארקוךדובכםיכלמלכוךקדצ

ףונצוהוהידיבתראפתתרטעתייהו3׃ונבקיהוהי

ךצראלוהבוזעדועךלרמאיאל4׃ךיהלאףכבהכולמ

ךצראלוהביצפחארקיךליכהממשדוערמאיאל

רוחבלעבייכ5׃לעבתךצראוךבהוהיץפחיכהלועב

ךילעשישיהלכלעןתחשושמוךינבךולעביהלותב

לכםירמשיתדקפהםלשוריךיתמוחלע6׃ךיהלא

לאהוהיתאםירכזמהושחיאלדימתהלילהלכוםויה

תאםישידעוןנוכידעולימדונתתלאו7׃םכלימד

וזעעורזבוונימיבהוהיעבשנ8׃ץראבהלהתםלשורי

רכנינבותשיםאוךיביאללכאמדועךנגדתאןתאםא

תאוללהווהלכאיויפסאמיכ9׃ובתעגירשאךשורית

ורבעורבע10׃ישדקתורצחבוהתשיויצבקמוהוהי

ןבאמולקסהלסמהולסולסםעהךרדונפםירעשב

הצקלאעימשההוהיהנה11׃םימעהלעסנומירה

ותאורכשהנהאבךעשיהנהןויצתבלורמאץראה

ךלוהוהיילואגשדקהםעםהלוארקו12׃וינפלותלעפו

׃הבזענאלריעהשורדארקי

רודההזהרצבמםידגבץומחםודאמאבהזימ63

2׃עישוהלברהקדצברבדמינאוחכברבהעצושובלב

יתכרדהרופ3׃תגבךרדכךידגבוךשובללםדאעודמ

םסמראויפאבםכרדאויתאשיאןיאםימעמוידבל

םוייכ4׃יתלאגאישובלמלכוידגבלעםחצנזיויתמחב

םמותשאורזעןיאוטיבאו5׃האבילואגתנשויבלבםקנ

סובאו6׃ינתכמסאיהיתמחויערזילעשותוךמוסןיאו

7׃םחצנץראלדירואויתמחבםרכשאויפאבםימע

הוהיונלמגרשאלכלעכהוהיתלהתריכזאהוהיידסח

׃וידסחברכווימחרכםלמגרשאלארשיתיבלבוטברו

׃עישומלםהליהיוורקשיאלםינבהמהימעךארמאיו8

ותבהאבםעישוהוינפךאלמורצאלםתרצלכב9

10׃םלועימילכםאשניוםלטניוםלאגאוהותלמחבו

אוהביואלםהלךפהיוושדקחורתאובצעוורמהמהו

םלעמההיאומעהשמםלועימירכזיו11׃םבםחלנ

12׃ושדקחורתאוברקבםשההיאונאציערתאםימ

םהינפמםימעקובותראפתעורזהשמןימילךילומ

רבדמבסוסכתומהתבםכילומ13׃םלועםשולתושעל

ונחינתהוהיחורדרתהעקבבהמהבכ14׃ולשכיאל

םימשמטבה15׃תראפתםשךלתושעלךמעתגהנןכ

ןומהךתרובגוךתאנקהיאךתראפתוךשדקלבזמהארו

םהרבאיכוניבאהתאיכ16׃וקפאתהילאךימחרוךיעמ

ונלאגוניבאהוהיהתאונריכיאללארשיוונעדיאל

ונבלחישקתךיכרדמהוהיונעתתהמל17׃ךמשםלועמ

רעצמל18׃ךתלחניטבשךידבעןעמלבושךתארימ

םלועמונייה19׃ךשדקמוססובונירצךשדקםעושרי

׃םהילעךמשארקנאלםבתלשמאל

חדקכ2׃ולזנםירהךינפמתדריםימשתערקאול64

ךינפמךירצלךמשעידוהלשאהעבתםימםיסמהשא

ךינפמתדריהוקנאלתוארונךתושעב3׃וזגריםיוג

התאראלןיעוניזאהאלועמשאלםלועמו4׃ולזנםירה

השעוששתאתעגפ5׃ולהכחמלהשעיךתלוזםיהלא

םלועםהבאטחנותפצקהתאןהךורכזיךיכרדבקדצ

וניתקדצלכםידעדגבכוונלכאמטכיהנו6׃עשונו

ךמשבארוקןיאו7׃ונאשיחורכוננועוונלכהלעכלבנו

ונגומתוונממךינפתרתסהיכךבקיזחהלררועתמ

התאורמחהונחנאהתאוניבאהוהיהתעו8׃וננועדיב

לאודאמדעהוהיףצקתלא9׃ונלכךדיהשעמוונרצי

ךשדקירע10׃ונלכךמעאנטבהןהןוערכזתדעל

תיב11׃הממשםלשוריהתיהרבדמןויצרבדמויה
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שאתפרשלהיהוניתבאךוללהרשאונתראפתוונשדק

הוהיקפאתתהלאלעה12׃הברחלהיהונידמחמלכו

׃דאמדעוננעתוהשחת

יתרמאינשקבאלליתאצמנולאשאולליתשרדנ65

םויהלכידייתשרפ2׃ימשבארקאליוגלאיננהיננה

׃םהיתבשחמרחאבוטאלךרדהםיכלההררוסםעלא

תונגבםיחבזדימתינפלעיתואםיסיעכמהםעה3

םירוצנבוםירבקבםיבשיה4׃םינבלהלעםירטקמו

5׃םהילכםילגפקרפוריזחהרשבםילכאהונילי

ןשעהלאךיתשדקיכיבשגתלאךילאברקםירמאה

השחאאלינפלהבותכהנה6׃םויהלכתדקישאיפאב

תנועוםכיתנוע7׃םקיחלעיתמלשויתמלשםאיכ

לעוםירההלעורטקרשאהוהירמאודחיםכיתובא

8׃םקיחלעהנשארםתלעפיתדמוינופרחתועבגה

לארמאולוכשאבשוריתהאצמירשאכהוהירמאהכ

יתלבלידבעןעמלהשעאןכובהכרביכוהתיחשת

ירהשרויהדוהימוערזבקעימיתאצוהו9׃לכהתיחשה

הונלןורשההיהו10׃המשונכשיידבעויריחבהושריו

םתאו11׃ינושרדרשאימעלרקבץברלרוכעקמעוןאצ

ןחלשדגלםיכרעהישדקרהתאםיחכשההוהייבזע

םכלכוברחלםכתאיתינמו12׃ךסממינמלםיאלממהו

םתעמשאלויתרבדםתינעאלויתארקןעיוערכתחבטל

ןכל13׃םתרחביתצפחאלרשאבויניעבערהושעתו

הנהובערתםתאוולכאיידבעהנההוהיינדארמאהכ

׃ושבתםתאווחמשיידבעהנהואמצתםתאוותשיידבע

בלבאכמוקעצתםתאובלבוטמונריידבעהנה14

יריחבלהעובשלםכמשםתחנהו15׃וליליתחוררבשמו

רשא16׃רחאםשארקיוידבעלוהוהיינדאךתימהו

ץראבעבשנהוןמאיהלאבךרבתיץראבךרבתמה

ורתסניכותונשארהתורצהוחכשניכןמאיהלאבעבשי

אלוהשדחץראוםישדחםימשארוביננהיכ17׃יניעמ

ושישםאיכ18׃בללעהנילעתאלותונשארההנרכזת

םלשוריתאארוביננהיכארובינארשאדעידעוליגו

אלוימעביתששוםלשוריביתלגו19׃שושמהמעוהליג

דועםשמהיהיאל20׃הקעזלוקויכבלוקדועהבעמשי

האמןברענהיכוימיתאאלמיאלרשאןקזוםימילוע

םיתבונבו21׃ללקיהנשהאמןבאטוחהותומיהנש

בשירחאוונביאל22׃םירפולכאוםימרכועטנוובשיו

םהידיהשעמוימעימיץעהימיכיכלכאירחאוועטיאל

ערזיכהלהבלודליאלוקירלועגייאל23׃יריחבולבי

וארקיםרטהיהו24׃םתאםהיאצאצוהמההוהייכורב

הלטובאז25׃עמשאינאוםירבדמםהדועהנעאינאו

אלומחלרפעשחנוןבתלכאירקבכהיראודחאכוערי

׃הוהירמאישדקרהלכבותיחשיאלווערי

יאילגרםדהץראהויאסכםימשההוהירמאהכ66

לכתאו2׃יתחונמםוקמהזיאוילונבתרשאתיבהז

טיבאהזלאוהוהיםאנהלאלכויהיוהתשעידיהלא

הכמרושהטחוש3׃ירבדלעדרחוחורהכנוינעלא

ריכזמריזחםדהחנמהלעמבלכףרעהשהחבוזשיא

םהיצוקשבוםהיכרדבורחבהמהםגןואךרבמהנבל

איבאםתרוגמוםהיללעתברחבאינאםג4׃הצפחםשפנ

ערהושעיוועמשאלויתרבדהנועןיאויתארקןעיםהל

הוהירבדועמש5׃ורחביתצפחאלרשאבויניעב

ןעמלםכידנמםכיאנשםכיחאורמאורבדלאםידרחה

לוק6׃ושביםהוםכתחמשבהארנוהוהידבכיימש

׃ויביאללומגםלשמהוהילוקלכיהמלוקריעמןואש

הטילמהוהללבחאוביםרטבהדליליחתםרטב7

םויבץראלחויההלאכהארימתאזכעמשימ8׃רכז

תאןויצהדליםגהלחיכתחאםעפיוגדלויםאדחא

ינאםאהוהירמאידילואאלוריבשאינאה9׃הינב

םלשוריתאוחמש10׃ךיהלארמאיתרצעודילומה

םילבאתמהלכשושמהתאושישהיבהאלכהבוליגו

וצמתןעמלהימחנתדשמםתעבשווקניתןעמל11׃הילע

הטניננההוהירמאהכיכ12׃הדובכזיזמםתגנעתהו

לעםתקניוםיוגדובכףטושלחנכוםולשרהנכהילא

ומארשאשיאכ13׃ועשעשתםיכרבלעוואשנתדצ

םתיארו14׃ומחנתםלשוריבוםכמחנאיכנאןכונמחנת

הוהידיהעדונוהנחרפתאשדכםכיתומצעוםכבלששו

אובישאבהוהיהנהיכ15׃ויביאתאםעזווידבעתא

יבהלבותרעגוופאהמחבבישהלויתבכרמהפוסכו

וברורשבלכתאוברחבוטפשנהוהישאביכ16׃שא

רחאתונגהלאםירהטמהוםישדקתמה17׃הוהייללח

ודחירבכעהוץקשהוריזחהרשבילכאךותבדחא

האבםהיתבשחמוםהישעמיכנאו18׃הוהיםאנופסי
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19׃ידובכתאוארוואבותונשלהוםיוגהלכתאץבקל

שישרתםיוגהלאםיטילפםהמיתחלשותואםהביתמשו

אלרשאםיקחרהםייאהןויולבתתשקיכשמדולולופ

ידובכתאודיגהוידובכתאואראלויעמשתאועמש

הוהילהחנמםיוגהלכמםכיחאלכתאואיבהו20׃םיוגב

רהלעתורכרכבוםידרפבוםיבצבובכרבוםיסוסב

תאלארשיינבואיבירשאכהוהירמאםלשוריישדק

םינהכלחקאםהמםגו21׃הוהיתיברוהטילכבהחנמה

ץראהוםישדחהםימשהרשאכיכ22׃הוהירמאםיולל

דמעיןכהוהיםאנינפלםידמעהשעינארשאהשדחה

תבשידמוושדחבשדחידמהיהו23׃םכמשוםכערז

24׃הוהירמאינפלתוחתשהלרשבלכאוביותבשב

אלםתעלותיכיבםיעשפהםישנאהירגפבוארוואציו

׃רשבלכלןוארדויהוהבכתאלםשאותומת
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הימרי
תותנעברשאםינהכהןמוהיקלחןבוהימריירבד1

והישאיימיבוילאהוהירבדהיהרשא2׃ןמינבץראב

יהיו3׃וכלמלהנשהרשעשלשבהדוהיךלמןומאןב

הרשעיתשעםתדעהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיימיב

םלשוריתולגדעהדוהיךלמוהישאיןבוהיקדצלהנש

םרטב5׃רמאלילאהוהירבדיהיו4׃ישימחהשדחב

ךיתשדקהםחרמאצתםרטבוךיתעדיןטבבךרוצא

אלהנההוהיינדאההארמאו6׃ךיתתנםיוגלאיבנ

רמאתלאילאהוהירמאיו7׃יכנארעניכרבדיתעדי

רשאלכתאוךלתךחלשארשאלכלעיכיכנארענ

ךלצהלינאךתאיכםהינפמאריתלא8׃רבדתךוצא

הוהירמאיויפלעעגיוודיתאהוהיחלשיו9׃הוהיםאנ

םויהךיתדקפההאר10׃ךיפבירבדיתתנהנהילא

דיבאהלוץותנלושותנלתוכלממהלעוםיוגהלעהזה

המרמאלילאהוהירבדיהיו11׃עוטנלותונבלסורהלו

רמאיו12׃הארינאדקשלקמרמאווהימריהארהתא

׃ותשעלירבדלעינאדקשיכתוארלתבטיהילאהוהי

רמאוהארהתאהמרמאלתינשילאהוהירבדיהיו13

ילאהוהירמאיו14׃הנופצינפמוינפוהארינאחופנריס

ארקיננהיכ15׃ץראהיבשילכלעהערהחתפתןופצמ

שיאונתנוואבוהוהיםאנהנופצתוכלממתוחפשמלכל

לכלעוביבסהיתמוחלכלעוםלשוריירעשחתפואסכ

רשאםתערלכלעםתואיטפשמיתרבדו16׃הדוהיירע

׃םהידיישעמלווחתשיוםירחאםיהלאלורטקיוינובזע

רשאלכתאםהילאתרבדותמקוךינתמרזאתהתאו17

ינאו18׃םהינפלךתחאןפםהינפמתחתלאךוצאיכנא

תומחלולזרבדומעלורצבמריעלםויהךיתתנהנה

םעלוהינהכלהירשלהדוהייכלמלץראהלכלעתשחנ

םאנינאךתאיכךלולכויאלוךילאומחלנו19׃ץראה

׃ךליצהלהוהי

ינזאבתארקוךלה2׃רמאלילאהוהירבדיהיו2

ךירוענדסחךליתרכזהוהירמאהכרמאלםלשורי

׃העורזאלץראברבדמבירחאךתכלךיתלולכתבהא

ומשאיוילכאלכהתאובתתישארהוהיללארשישדק3

תיבהוהירבדועמש4׃הוהיםאנםהילאאבתהער

המהוהירמאהכ5׃לארשיתיבתוחפשמלכובקעי

לבההירחאוכליוילעמוקחריכלועיבםכיתובאואצמ

ץראמונתאהלעמההוהיהיאורמאאלו6׃ולבהיו

ץראבהחושוהברעץראברבדמבונתאךילומהםירצמ

׃םשםדאבשיאלושיאהברבעאלץראבתומלצוהיצ

הבוטוהירפלכאללמרכהץראלאםכתאאיבאו7

8׃הבעותלםתמשיתלחנויצראתאואמטתוואבתו

ינועדיאלהרותהישפתוהוהיהיאורמאאלםינהכה

ולעויאלירחאולעבבואבנםיאיבנהויבועשפםיערהו

םכינבינבתאוהוהיםאנםכתאביראדעןכל9׃וכלה

וננובתהווחלשרדקווארוםייתכייאורבעיכ10׃בירא

המהוםיהלאיוגרימיהה11׃תאזכהתיהןהוארודאמ

םימשומש12׃ליעויאולבודובכרימהימעוםיהלאאל

תוערםיתשיכ13׃הוהיםאנדאמוברחורעשותאזלע

תוראבםהלבצחלםייחםימרוקמובזעיתאימעהשע

לארשידבעה14׃םימהולכיאלרשאםירבשנתראב

םירפכוגאשיוילע15׃זבלהיהעודמאוהתיבדיליםא

16׃בשיילבמהתצנוירעהמשלוצראותישיוםלוקונתנ

ךלהשעתתאזאולה17׃דקדקךועריסנפחתוףנינבםג

המהתעו18׃ךרדבךכילומתעבךיהלאהוהיתאךבזע

רושאךרדלךלהמורוחשימתותשלםירצמךרדלךל

ךחכותךיתובשמוךתערךרסית19׃רהנימתותשל

יתדחפאלוךיהלאהוהיתאךבזערמועריכיארויעדו

ךלעיתרבשםלועמיכ20׃תואבצהוהיינדאםאנךילא

העבגלכלעיכדבעאאלירמאתוךיתרסומיתקתנ

ךיתעטניכנאו21׃הנזהעצתאןנערץעלכתחתוההבג

׃הירכנןפגהירוסילתכפהנךיאותמאערזהלכקרש

ךנועםתכנתירבךליברתורתנביסבכתםאיכ22

ירחאיתאמטנאלירמאתךיא23׃הוהיינדאםאנינפל

תישעהמיעדאיגבךכרדיאריתכלהאלםילעבה

תואברבדמדמלהרפ24׃היכרדתכרשמהלקהרכב

אלהישקבמלכהנבישיימהתנאתחורהפאשושפנ

ךנרוגוףחימךלגריענמ25׃הנואצמיהשדחבופעיי

םהירחאוםירזיתבהאיכאולשאונירמאתוהאמצמ

המהלארשיתיבושיבהןכאצמייכבנגתשבכ26׃ךלא

ץעלםירמא27׃םהיאיבנוםהינהכוםהירשםהיכלמ

םינפאלוףרעילאונפיכינתדליתאןבאלוהתאיבא

רשאךיהלאהיאו28׃ונעישוהוהמוקורמאיםתערתעבו
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ךירערפסמיכךתערתעבךועישויםאומוקיךלתישע

יבםתעשפםכלכילאובירתהמל29׃הדוהיךיהלאויה

וחקלאלרסומםכינבתאיתיכהאושל30׃הוהיםאנ

םתארודה31׃תיחשמהיראכםכיאיבנםכברחהלכא

הילפאמץראםאלארשיליתייהרבדמההוהירבדואר

חכשתה32׃ךילאדועאובנאולונדרימעורמאעודמ

׃רפסמןיאםימיינוחכשימעוהירשקהלכהידעהלותב

תוערהתאםגןכלהבהאשקבלךכרדיבטיתהמ33

תושפנםדואצמנךיפנכבםג34׃ךיכרדתאיתדמל

35׃הלאלכלעיכםיתאצמתרתחמבאלםייקנםינויבא

לעךתואטפשניננהינממופאבשךאיתיקניכירמאתו

םגךכרדתאתונשלדאמילזתהמ36׃יתאטחאלךרמא

יאצתהזתאמםג37׃רושאמתשברשאכישובתםירצממ

יחילצתאלוךיחטבמבהוהיסאמיכךשארלעךידיו

׃םהל

התיהוותאמהכלהוותשאתאשיאחלשיןהרמאל3

ץראהףנחתףונחאולהדועהילאבושיהרחאשיאל

יאש2׃הוהיםאנילאבושוםיברםיערתינזתאואיהה

תבשיםיכרדלעתלגשאלהפיאיארוםיפשלעךיניע

3׃ךתערבוךיתונזבץראיפינחתורבדמביברעכםהל

היההנוזהשאחצמוהיהאולשוקלמוםיבברוענמיו

ףולאיבאיליתארקהתעמאולה4׃םלכהתנאמךל

יתרבדהנהחצנלרמשיםאםלועלרטניה5׃התאירענ

והישאיימיבילאהוהירמאיו6׃לכותותוערהישעתו

לעאיההכלהלארשיהבשמהתשערשאתיארהךלמה

רמאו7׃םשינזתוןנערץעלכתחתלאוהבגרהלכ

הארתוהבשאלובושתילאהלאלכתאהתושעירחא

רשאתודאלכלעיכאראו8׃הדוהיהתוחאהדוגב

היתתירכרפסתאןתאוהיתחלשלארשיהבשמהפאנ

׃איהםגןזתוךלתוהתוחאהדוהיהדגבהאריאלוהילא

ןבאהתאףאנתוץראהתאףנחתוהתונזלקמהיהו9

התוחאהדוגבילאהבשאלתאזלכבםגו10׃ץעהתאו

רמאיו11׃הוהיםאנרקשבםאיכהבללכבהדוהי

12׃הדוהיהדגבמלארשיהבשמהשפנהקדצילאהוהי

הבושתרמאוהנופצהלאהםירבדהתאתארקוךלה

דיסחיכםכבינפליפאאולהוהיםאנלארשיהבשמ

יכךנועיעדךא13׃םלועלרוטאאלהוהיםאנינא

תחתםירזלךיכרדתאירזפתותעשפךיהלאהוהיב

ובוש14׃הוהיםאנםתעמשאלילוקבוןנערץעלכ

יתחקלוםכביתלעביכנאיכהוהיםאנםיבבושםינב

׃ןויצםכתאיתאבהוהחפשממםינשוריעמדחאםכתא

16׃ליכשהוהעדםכתאוערויבלכםיערםכליתתנו15

הוהיםאנהמההםימיבץראבםתירפווברתיכהיהו

אלובללעהלעיאלוהוהיתירבןוראדועורמאיאל

וארקיאיההתעב17׃דועהשעיאלוודקפיאלוובורכזי

הוהיםשלםיוגהלכהילאווקנוהוהיאסכםלשוריל

18׃ערהםבלתוררשירחאדועוכליאלוםלשוריל

ואביולארשיתיבלעהדוהיתיבוכליהמההםימיב

׃םכיתובאתאיתלחנהרשאץראהלעןופצץראמודחי

הדמחץראךלןתאוםינבבךתישאךיאיתרמאיכנאו19

אלירחאמוילוארקתיבארמאוםיוגתואבציבצתלחנ

תיביבםתדגבןכהערמהשאהדגבןכא20׃ובושת

ינונחתיכבעמשנםייפשלעלוק21׃הוהיםאנלארשי

׃םהיהלאהוהיתאוחכשםכרדתאוועהיכלארשיינב

ךלונתאוננהםכיתבושמהפראםיבבושםינבובוש22

םירהןומהתועבגמרקשלןכא23׃וניהלאהוהיהתאיכ

תאהלכאתשבהו24׃לארשיתעושתוניהלאהוהיבןכא

םהינבתאםרקבתאוםנאצתאונירוענמוניתובאעיגי

יכונתמלכונסכתוונתשבבהבכשנ25׃םהיתונבתאו

םויהדעוונירוענמוניתובאוונחנאונאטחוניהלאהוהיל

׃וניהלאהוהילוקבונעמשאלוהזה

ריסתםאובושתילאהוהיםאנלארשיבושתםא4

תמאבהוהייחתעבשנו2׃דונתאלוינפמךיצוקש

יכ3׃וללהתיובוםיוגובוכרבתהוהקדצבוטפשמב

רינםכלורינםלשורילוהדוהישיאלהוהירמאהכ

תולרעורסהוהוהילולמה4׃םיצוקלאוערזתלאו

יתמחשאכאצתןפםלשורייבשיוהדוהישיאםכבבל

הדוהיבודיגה5׃םכיללעמערינפמהבכמןיאוהרעבו

וארקץראברפושועקתוורמאוועימשהםלשוריבו

סנואש6׃רצבמהירעלאהאובנוופסאהורמאוואלמ

רבשוןופצמאיבמיכנאהעריכודמעתלאוזיעההנויצ

ומקממאציעסנםיוגתיחשמווכבסמהיראהלע7׃לודג

תאזלע8׃בשויןיאמהניצתךירעהמשלךצראםושל

הוהיףאןורחבשאליכוליליהוודפסםיקשורגח
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בלוךלמהבלדבאיהוהיםאנאוההםויבהיהו9׃ונממ

ההארמאו10׃והמתיםיאיבנהוםינהכהומשנוםירשה

רמאלםלשורילוהזהםעלתאשהאשהןכאהוהיינדא

איההתעב11׃שפנהדעברחהעגנוםכלהיהיםולש

ךרדרבדמבםייפשחצחורםלשורילוהזהםעלרמאי

אוביהלאמאלמחור12׃רבהלאולותורזלאולימעתב

םיננעכהנה13׃םתואםיטפשמרבדאינאםגהתעיל

יכונליואויסוסםירשנמולקויתובכרמהפוסכוהלעי

דעיעשותןעמלםלשוריךבלהערמיסבכ14׃ונדדש

ןדמדיגמלוקיכ15׃ךנואתובשחמךברקבןילתיתמ

ועימשההנהםיוגלוריכזה16׃םירפארהמןואעימשמו

ירעלעונתיוקחרמהץראמםיאבםירצנםלשורילע

יתאיכביבסמהילעויהידשירמשכ17׃םלוקהדוהי

תאזךלהלאושעךיללעמוךכרד18׃הוהיםאנהתרמ

תוריקהלוחאיעמיעמ19׃ךבלדעעגניכרמיכךתער

ישפניתעמשרפושלוקיכשירחאאליבלילהמהיבל

לכהדדשיכארקנרבשלערבש20׃המחלמתעורת

האראיתמדע21׃יתעיריעגרילהאודדשםאתפץראה

ועדיאליתואימעליואיכ22׃רפושלוקהעמשאסנ

ערהלהמהםימכחהמהםינובנאלוהמהםילכסםינב

והבווהתהנהוץראהתאיתיאר23׃ועדיאלביטיהלו

םישערהנהוםירההיתיאר24׃םרואןיאוםימשהלאו

לכוםדאהןיאהנהויתיאר25׃ולקלקתהתועבגהלכו

לכורבדמהלמרכההנהויתיאר26׃ודדנםימשהףוע

רמאהכיכ27׃ופאןורחינפמהוהיינפמוצתנוירע

לע28׃השעאאלהלכוץראהלכהיהתהממשהוהי

יתרבדיכלעלעממםימשהורדקוץראהלבאתתאז

המרושרפלוקמ29׃הנממבושאאלויתמחנאלויתמז

ריעהלכולעםיפכבוםיבעבואבריעהלכתחרבתשק

יכישעתהמדודשיתאו30׃שיאןהבבשויןיאוהבוזע

ךיניעךופביערקתיכבהזידעידעתיכינשישבלת

לוקיכ31׃ושקביךשפנםיבגעךבוסאמיפיתתאושל

חפיתתןויצתבלוקהריכבמכהרציתעמשהלוחכ

׃םיגרהלישפנהפיעיכילאניואהיפכשרפת

ושקבוועדואנוארוםלשוריתוצוחבוטטוש5

שקבמטפשמהשעשיםאשיאואצמתםאהיתובוחרב

רקשלןכלורמאיהוהייחםאו2׃הלחלסאוהנומא

ולחאלוםתאהתיכההנומאלאולהךיניעהוהי3׃ועבשי

׃בושלונאמעלסמםהינפוקזחרסומתחקונאמםתילכ

הוהיךרדועדיאליכולאונםהםילדךאיתרמאינאו4

םתואהרבדאוםילדגהלאילהכלא5׃םהיהלאטפשמ

ודחיהמהךאםהיהלאטפשמהוהיךרדועדיהמהיכ

באזרעימהיראםכהןכלע6׃תורסומוקתנלעורבש

הנהמאצויהלכםהירעלעדקשרמנםדדשיתוברע

תאזליא7׃םהיתובשמומצעםהיעשפובריכףרטי

עבשאוםיהלאאלבועבשיוינובזעךינבךלחולסא

םיכשמםינזימםיסוס8׃ודדגתיהנוזתיבוופאניוםתוא

דקפאאולהלאלעה9׃ולהציוהערתשאלאשיאויה

ולע10׃ישפנםקנתתאלהזכרשאיוגבםאוהוהיםאנ

יכהיתושיטנוריסהושעתלאהלכוותחשוהיתורשב

תיבולארשיתיביבודגבדוגביכ11׃המההוהילאול

אלואוהאלורמאיוהוהיבושחכ12׃הוהיםאנהדוהי

םיאיבנהו13׃הארנאולבערוברחוהערונילעאובת

הכןכל14׃םהלהשעיהכםהבןיארבדהוחורלויהי

יננההזהרבדהתאםכרבדןעיתואבציהלאהוהירמא

יננה15׃םתלכאוםיצעהזהםעהושאלךיפבירבדןתנ

ןתיאיוגהוהיםאנלארשיתיבקחרממיוגםכילעאיבמ

המעמשתאלוונשלעדתאליוגאוהםלועמיוגאוה

לכאו17׃םירובגםלכחותפרבקכותפשא16׃רבדי

ךרקבוךנאצלכאיךיתונבוךינבולכאיךמחלוךריצק

חטובהתארשאךירצבמירעששריךתנאתוךנפגלכאי

השעאאלהוהיםאנהמההםימיבםגו18׃ברחבהנהב

הוהיהשעהמתחתורמאתיכהיהו19׃הלכםכתא

םתבזערשאכםהילאתרמאוהלאלכתאונלוניהלא

ץראבםירזודבעתןכםכצראברכניהלאודבעתויתוא

הדוהיבהועימשהובקעיתיבבתאזודיגה20׃םכלאל

אלוםהלםיניעבלןיאולכסםעתאזאנועמש21׃רמאל

םאנואריתאליתואה22׃ועמשיאלוםהלםינזאוארי

קחםיללובגלוחיתמשרשאוליחתאלינפמםאהוהי

אלווילגומהוולכויאלוושעגתיווהנרבעיאלוםלוע

׃וכליוורסהרומוררוסבלהיההזהםעלו23׃והנרבעי

םשגןתנהוניהלאהוהיתאאנארינםבבלבורמאאלו24

25׃ונלרמשיריצקתוקחתועבשותעבשוקלמוהריו

יכ26׃םכמבוטהוענמםכיתואטחוהלאוטהםכיתונוע

תיחשמוביצהםישוקיךשכרושיםיעשרימעבואצמנ
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םיאלמםהיתבןכףועאלמבולככ27׃ודכליםישנא

ורבעםגותשעונמש28׃ורישעיוולדגןכלעהמרמ

םינויבאטפשמווחילציוםותיןידונדאלןידערירבד

יוגבםאהוהיםאנדקפאאלהלאלעה29׃וטפשאל

התיהנהרורעשוהמש30׃ישפנםקנתתאלהזכרשא

םהידילעודריםינהכהורקשבואבנםיאיבנה31׃ץראב

׃התירחאלושעתהמוןכובהאימעו

רפושועקתעוקתבוםלשוריברקמןמינבינבוזעה6

רבשוןופצמהפקשנהעריכתאשמואשםרכהתיבלעו

ואביהילא3׃ןויצתביתימדהגנעמהוהונה2׃לודג

תאשיאוערביבסםילהאהילעועקתםהירדעוםיער

ונליואםירהצבהלענוומוקהמחלמהילעושדק4׃ודי

הלילבהלענוומוק5׃ברעיללצוטנייכםויההנפיכ

ותרכתואבצהוהירמאהכיכ6׃היתונמראהתיחשנו

הלכדקפהריעהאיההללסםלשורילעוכפשוהצע

התערהרקהןכהימימרובריקהכ7׃הברקבקשע

ירסוה8׃הכמוילחדימתינפלעהבעמשידשוסמח

אולץראהממשךמישאןפךממישפנעקתןפםלשורי

ןפגכוללועיללועתואבצהוהירמאהכ9׃הבשונ

לע10׃תולסלסלערצובכךדיבשהלארשיתיראש

ולכויאלוםנזאהלרעהנהועמשיוהדיעאוהרבדאימ

וצפחיאלהפרחלםהלהיההוהירבדהנהבישקהל

לעךפשליכהיתיאלניתאלמהוהיתמחתאו11׃וב

השאםעשיאםגיכודחיםירוחבדוסלעוץוחבללוע

םירחאלםהיתבובסנו12׃םימיאלמםעןקזודכלי

םאנץראהיבשילעידיתאהטאיכודחיםישנותודש

איבנמועצבעצובולכםלודגדעוםנטקמיכ13׃הוהי

לעימערבשתאואפריו14׃רקשהשעולכןהכדעו

הבעותיכושיבה15׃םולשןיאוםולשםולשרמאלהלקנ

ולפיןכלועדיאלםילכהםגושוביאלשובםגושע

רמאהכ16׃הוהירמאולשכיםיתדקפתעבםילפנב

יאםלועתובתנלולאשווארוםיכרדלעודמעהוהי

ורמאיוםכשפנלעוגרמואצמוהבוכלובוטהךרדהז

רפושלוקלובישקהםיפצםכילעיתמקהו17׃ךלנאל

תאהדעיעדוםיוגהועמשןכל18׃בישקנאלורמאיו

םעהלאהעראיבמיכנאהנהץראהיעמש19׃םברשא

יתרותוובישקהאלירבדלעיכםתובשחמירפהזה

הנקואובתאבשמהנובלילהזהמל20׃הבוסאמיו

אלםכיחבזוןוצרלאלםכיתולעקחרמץראמבוטה

הזהםעהלאןתניננההוהירמאהכןכל21׃ילוברע

׃ודבאיוערוןכשודחיםינבותובאםבולשכוםילשכמ

רועילודגיוגוןופצץראמאבםעהנההוהירמאהכ22

אלואוהירזכאוקיזחיןודיכותשק23׃ץראיתכרימ

שיאכךורעובכריםיסוסלעוהמהיםיכםלוקומחרי

ונידיופרועמשתאונעמש24׃ןויצתבךילעהמחלמל

ךרדבוהדשהיאצתלא25׃הדלויכליחונתקיזחההרצ

ירגחימעתב26׃ביבסמרוגמביאלברחיכיכלתלא

םירורמתדפסמךלישעדיחילבארפאבישלפתהוקש

רצבמימעבךיתתנןוחב27׃ונילעדדשהאביםאתפיכ

יכלהםיררוסירסםלכ28׃םכרדתאתנחבועדתו

חפמרחנ29׃המהםיתיחשמםלכלזרבותשחנליכר

ףסכ30׃וקתנאלםיערוףורצףרצאושלתרפעםתשאמ

׃םהבהוהיסאמיכםהלוארקסאמנ

2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה7

תרמאוהזהרבדהתאםשתארקוהוהיתיברעשבדמע

הלאהםירעשבםיאבההדוהילכהוהירבדועמש

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ3׃הוהילתוחתשהל

׃הזהםוקמבםכתאהנכשאוםכיללעמוםכיכרדוביטיה

הוהילכיהרמאלרקשהירבדלאםכלוחטבתלא4

תאוביטיתביטיהםאיכ5׃המההוהילכיההוהילכיה

שיאןיבטפשמושעתושעםאםכיללעמתאוםכיכרד

לאיקנםדווקשעתאלהנמלאוםותירג6׃והערןיבו

ערלוכלתאלםירחאםיהלאירחאוהזהםוקמבוכפשת

יתתנרשאץראבהזהםוקמבםכתאיתנכשו7׃םכל

םיחטבםתאהנה8׃םלועדעוםלועןמלםכיתובאל

ףאנוחצרבנגה9׃ליעוהיתלבלרקשהירבדלעםכל

םירחאםיהלאירחאךלהולעבלרטקורקשלעבשהו

הזהתיבבינפלםתדמעוםתאבו10׃םתעדיאלרשא

לכתאתושעןעמלונלצנםתרמאווילעימשארקנרשא

רשאהזהתיבההיהםיצרפתרעמה11׃הלאהתובעותה

׃הוהיםאניתיארהנהיכנאםגםכיניעבוילעימשארקנ

ימשיתנכשרשאולישברשאימוקמלאאנוכליכ12

ימעתערינפמוליתישערשאתאוארוהנושארבםש

הלאהםישעמהלכתאםכתושעןעיהתעו13׃לארשי
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םתעמשאלורבדוםכשהםכילארבדאוהוהיםאנ

ארקנרשאתיבליתישעו14׃םתינעאלוםכתאארקאו

םכליתתנרשאםוקמלוובםיחטבםתארשאוילעימש

םכתאיתכלשהו15׃ולשליתישערשאכםכיתובאלו

ערזלכתאםכיחאלכתאיתכלשהרשאכינפלעמ

אשתלאוהזהםעהדעבללפתתלאהתאו16׃םירפא

׃ךתאעמשינניאיכיבעגפתלאוהלפתוהנרםדעב

תוצחבוהדוהיירעבםישעהמההמהארךניאה17

תאםירעבמתובאהוםיצעםיטקלמםינבה18׃םלשורי

םימשהתכלמלםינוכתושעלקצבתושלםישנהושאה

יתאה19׃ינסעכהןעמלםירחאםיהלאלםיכסנךסהו

20׃םהינפתשבןעמלםתאאולההוהיםאנםיסעכמםה

םוקמהלאתכתניתמחויפאהנההוהיינדארמאהכןכל

ירפלעוהדשהץעלעוהמהבהלעוםדאהלעהזה

תואבצהוהירמאהכ21׃הבכתאלוהרעבוהמדאה

׃רשבולכאוםכיחבזלעופסםכיתולעלארשייהלא

איצוהםויבםיתיוצאלוםכיתובאתאיתרבדאליכ22

םאיכ23׃חבזוהלועירבדלעםירצמץראמםתוא

יתייהוילוקבועמשרמאלםתואיתיוצהזהרבדהתא

ךרדהלכבםתכלהוםעלילויהתםתאוםיהלאלםכל

אלוועמשאלו24׃םכלבטייןעמלםכתאהוצארשא

ויהיוערהםבלתוררשבתוצעמבוכליוםנזאתאוטה

םכיתובאואצירשאםויהןמל25׃םינפלאלורוחאל

ידבעלכתאםכילאחלשאוהזהםויהדעםירצמץראמ

וטהאלוילאועמשאולו26׃חלשוםכשהםויםיאיבנה

תרבדו27׃םתובאמוערהםפרעתאושקיוםנזאתא

תארקוךילאועמשיאלוהלאהםירבדהלכתאםהילא

אולרשאיוגההזםהילאתרמאו28׃הכונעיאלוםהילא

הנומאההדבארסומוחקלאלוויהלאהוהילוקבועמש

םיפשלעיאשויכילשהוךרזניזג29׃םהיפמהתרכנו

ושעיכ30׃ותרבערודתאשטיוהוהיסאמיכהניק

תיבבםהיצוקשומשהוהיםואניניעבערההדוהיינב

רשאתפתהתומבונבו31׃ואמטלוילעימשארקנרשא

רשאשאבםהיתנבתאוםהינבתאףרשלםנהןבאיגב

םיאבםימיהנהןכל32׃יבללעהתלעאלויתיוצאל

איגםאיכםנהןבאיגותפתהדוערמאיאלוהוהיםאנ

םעהתלבנהתיהו33׃םוקמןיאמתפתבורבקוהגרהה

׃דירחמןיאוץראהתמהבלוםימשהףועללכאמלהזה

לוקוןוששלוקםלשוריתוצחמוהדוהיירעמיתבשהו34

׃ץראההיהתהברחליכהלכלוקוןתחלוקהחמש

הדוהייכלמתומצעתאואיציוהוהיםאנאיההתעב8

תומצעתאוםינהכהתומצעתאווירשתומצעתאו

2׃םהירבקמםלשורייבשויתומצעתאוםיאיבנה

םובהארשאםימשהאבצלכלוחרילושמשלםוחטשו

רשאוםושרדרשאוםהירחאוכלהרשאוםודבערשאו

המדאהינפלעןמדלורבקיאלוופסאיאלםהלווחתשה

ןמםיראשנהתיראשהלכלםייחמתומרחבנו3׃ויהי

רשאםיראשנהתומקמהלכבתאזההערההחפשמה

הכםהילאתרמאו4׃תואבצהוהיםאנםשםיתחדה

עודמ5׃בושיאלובושיםאומוקיאלוולפיההוהירמא

תימרתבוקיזחהתחצנהבשמםלשוריהזהםעההבבוש

שיאןיאורבדיןכאולעמשאויתבשקה6׃בושלונאמ

סוסכםתוצרמבבשהלכיתישעהמרמאלותערלעםחנ

רתוהידעומהעדיםימשבהדיסחםג7׃המחלמבףטוש

טפשמתאועדיאלימעוהנאבתעתאורמשרוגעוסוסו

ונתאהוהיתרותוונחנאםימכחורמאתהכיא8׃הוהי

םימכחושיבה9׃םירפסרקשטעהשערקשלהנהןכא

׃םהלהמתמכחווסאמהוהירבדבהנהודכליוותח

יכםישרוילםהיתודשםירחאלםהישנתאןתאןכל10

הלכןהכדעואיבנמעצבעצבהלכלודגדעוןטקמ

רמאלהלקנלעימעתברבשתאופריו11׃רקשהשע

םגושעהבעותיכושבה12׃םולשןיאוםולשםולש

תעבםילפנבולפיןכלועדיאלםלכהוושביאלשוב

ןיאהוהיםאנםפיסאףסא13׃הוהירמאולשכיםתדקפ

םהלןתאולבנהלעהוהנאתבםינאתןיאוןפגבםיבנע

ירעלאאובנוופסאהםיבשיונחנאהמלע14׃םורבעי

ימונקשיוונמדהוניהלאהוהייכםשהמדנורצבמה

תעלבוטןיאוםולשלהוק15׃הוהילונאטחיכשאר

לוקמויסוסתרחנעמשנןדמ16׃התעבהנהוהפרמ

ץראולכאיוואוביוץראהלכהשערויריבאתולהצמ

םישחנםכבחלשמיננהיכ17׃הביבשיוריעהאולמו

׃הוהיםאנםכתאוכשנושחלםהלןיארשאםינעפצ

תעושלוקהנה19׃יודיבלילעןוגיילעיתיגילבמ18

הכלמםאןויצבןיאהוהיהםיקחרמץראמימעתב

רבע20׃רכנילבהבםהילספבינוסעכהעודמהבןיא
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ימעתברבשלע21׃ונעשונאולונחנאוץיקהלכריצק

םאדעלגבןיאירצה22׃ינתקזחההמשיתרדקיתרבשה

׃ימעתבתכראהתלעאלעודמיכםשןיאאפר

םמויהכבאוהעמדרוקמיניעוםימישארןתיימ9

םיחראןולמרבדמביננתיימ2׃ימעתביללחתאהלילו

תרצעםיפאנמםלכיכםתאמהכלאוימעתאהבזעאו

הנומאלאלורקשםתשקםנושלתאוכרדיו3׃םידגב

םאנועדיאליתאוואציהערלאהערמיכץראבורבג

יכוחטבתלאחאלכלעוורמשהוהערמשיא4׃הוהי

והערבשיאו5׃ךלהיליכרערלכובקעיבוקעחאלכ

הועהרקשרבדםנושלודמלורבדיאלתמאוולתהי

יתואתעדונאמהמרמבהמרמךותבךתבש6׃ואלנ

םפרוציננהתואבצהוהירמאהכןכל7׃הוהיםאנ

םנושלטחושץח8׃ימעתבינפמהשעאךיאיכםיתנחבו

םישיוברקבורבדיוהערתאםולשויפברבדהמרמ

רשאיוגבםאהוהיםאנםבדקפאאלהלאלעה9׃וברא

לעויהנויכבאשאםירההלע10׃ישפנםקנתתאלהזכ

לוקועמשאלורבעשיאילבמותצניכהניקרבדמתואנ

תאיתתנו11׃וכלהודדנהמהבדעוםימשהףועמהנקמ

הממשןתאהדוהיירעתאוםינתןועמםילגלםלשורי

רבדרשאותאזתאןביוםכחהשיאהימ12׃בשויילבמ

רבדמכהתצנץראההדבאהמלעהדגיווילאהוהייפ

רשאיתרותתאםבזעלעהוהירמאיו13׃רבעילבמ

וכליו14׃הבוכלהאלוילוקבועמשאלוםהינפליתתנ

׃םתובאםודמלרשאםילעבהירחאוםבלתוררשירחא

םליכאמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכןכל15

םיתוצפהו16׃שארימםיתיקשהוהנעלהזהםעהתא

םהירחאיתחלשוםתובאוהמהועדיאלרשאםיוגב

תואבצהוהירמאהכ17׃םתואיתולכדעברחהתא

וחלשתומכחהלאוהניאובתותוננוקמלוארקווננובתה

וניניעהנדרתויהנונילעהנשתוהנרהמתו18׃הנאובתו

ךיאןויצמעמשניהנלוקיכ19׃םימולזיוניפעפעוהעמד

׃וניתונכשמוכילשהיכץראונבזעיכדאמונשבונדדש

ויפרבדםכנזאחקתוהוהירבדםישנהנעמשיכ20

תומהלעיכ21׃הניקהתוערהשאויהנםכיתונבהנדמלו

םירוחבץוחמללועתירכהלוניתונמראבאבונינולחב

םדאהתלבנהלפנוהוהיםאנהכרבד22׃תובחרמ

׃ףסאמןיאורצקהירחאמרימעכוהדשהינפלעןמדכ

ללהתילאוותמכחבםכחללהתילאהוהירמאהכ23

םאיכ24׃ורשעברישעללהתילאותרובגברובגה

הוהיינאיכיתואעדיולכשהללהתמהללהתיתאזב

םאניתצפחהלאביכץראבהקדצוטפשמדסחהשע

לומלכלעיתדקפוהוהיםאנםיאבםימיהנה25׃הוהי

ינבלעוםודאלעוהדוהילעוםירצמלע26׃הלרעב

יכרבדמבםיבשיההאפיצוצקלכלעובאומלעוןומע

׃בלילרעלארשיתיבלכוםילרעםיוגהלכ

תיבםכילעהוהירבדרשארבדהתאועמש10

ודמלתלאםיוגהךרדלאהוהירמאהכ2׃לארשי

יכ3׃המהמםיוגהותחייכותחתלאםימשהתותאמו

ידיהשעמותרכרעימץעיכאוהלבהםימעהתוקח

תובקמבותורמסמבוהפייבהזבוףסכב4׃דצעמבשרח

ורבדיאלוהמההשקמרמתכ5׃קיפיאולוםוקזחי

םגוועריאליכםהמואריתלאודעציאליכאושניאושנ

לודגוהתאלודגהוהיךומכןיאמ6׃םתואןיאביטיה

יכהתאיךליכםיוגהךלמךאריאלימ7׃הרובגבךמש

תחאבו8׃ךומכןיאמםתוכלמלכבוםיוגהימכחלכב

עקרמףסכ9׃אוהץעםילבהרסומולסכיוורעבי

תלכתףרוצידיושרחהשעמזפואמבהזואבוישישרתמ

םיהלאהוהיו10׃םלכםימכחהשעמםשובלןמגראו

ץראהשערתופצקמםלועךלמוםייחםיהלאאוהתמא

ידאיהלאםוהלןורמאתהנדכ11׃ומעזםיוגולכיאלו

אימשתוחתןמואעראמודבאיודבעאלאקראואימש

ותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכבץראהשע12׃הלא

םיאשנהלעיוםימשבםימןומהותתלוקל13׃םימשהטנ

14׃ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרבץראהצקמ

רקשיכלספמףרוצלכשיבהתעדמםדאלכרעבנ

תעבםיעתעתהשעמהמהלבה15׃םבחוראלווכסנ

לכהרצוייכבקעיקלחהלאכאל16׃ודבאיםתדקפ

יפסא17׃ומשתואבצהוהיותלחנטבשלארשיואוה

יננההוהירמאהכיכ18׃רוצמביתבשיךתענכץראמ

ןעמלםהליתורצהותאזהםעפבץראהיבשויתאעלוק

יתרמאינאויתכמהלחנירבשלעיליוא19׃ואצמי

ינבוקתנירתימלכודדשילהא20׃ונאשאוילחהזךא

יכ21׃יתועיריםיקמוילהאדועהטנןיאםניאוינאצי
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לכווליכשהאלןכלעושרדאלהוהיתאוםיערהורעבנ

לודגשערוהאבהנההעומשלוק22׃הצופנםתיערמ

23׃םינתןועמהממשהדוהיירעתאםושלןופצץראמ

תאןיכהוךלהשיאלאלוכרדםדאלאליכהוהייתעדי

׃ינטעמתןפךפאבלאטפשמבךאהוהיינרסי24׃ודעצ

תוחפשמלעוךועדיאלרשאםיוגהלעךתמחךפש25

והלכיווהלכאובקעיתאולכאיכוארקאלךמשברשא

׃ומשהוהונתאו

2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה11

הדוהישיאלאםתרבדותאזהתירבהירבדתאועמש

יהלאהוהירמאהכםהילאתרמאו3׃םלשורייבשילעו

תירבהירבדתאעמשיאלרשאשיאהרוראלארשי

םתואיאיצוהםויבםכיתובאתאיתיוצרשא4׃תאזה

םתישעוילוקבועמשרמאללזרבהרוכמםירצמץראמ

יכנאוםעלילםתייהוםכתאהוצארשאלככםתוא

רשאהעובשהתאםיקהןעמל5׃םיהלאלםכלהיהא

שבדובלחתבזץראםהלתתלםכיתובאליתעבשנ

ארקילאהוהירמאיו6׃הוהיןמארמאוןעאוהזהםויכ

םלשוריתוצחבוהדוהיירעבהלאהםירבדהלכתא

7׃םתואםתישעותאזהתירבהירבדתאועמשרמאל

ץראמםתואיתולעהםויבםכיתובאביתדעהדעהיכ

׃ילוקבועמשרמאלדעהוםכשההזהםויהדעוםירצמ

םבלתורירשבשיאוכליוםנזאתאוטהאלוועמשאלו8

רשאתאזהתירבהירבדלכתאםהילעאיבאוערה

רשקאצמנילאהוהירמאיו9׃ושעאלותושעליתיוצ

םתובאתנועלעובש10׃םלשורייבשיבוהדוהישיאב

ירחאוכלההמהוירבדתאעומשלונאמרשאםינשארה

הדוהיתיבולארשיתיבורפהםדבעלםירחאםיהלא

הוהירמאהכןכל11׃םתובאתאיתרכרשאיתירבתא

הנממתאצלולכויאלרשאהערםהילאאיבמיננה

הדוהיירעוכלהו12׃םהילאעמשאאלוילאוקעזו

םהלםירטקמםהרשאםיהלאהלאוקעזוםלשורייבשיו

ךירערפסמיכ13׃םתערתעבםהלועישויאלעשוהו

תוחבזמםתמשםלשוריתוצחרפסמוהדוהיךיהלאויה

דעבללפתתלאהתאו14׃לעבלרטקלתוחבזמתשבל

תעבעמשינניאיכהלפתוהנרםדעבאשתלאוהזהםעה

התושעיתיבבידידילהמ15׃םתערדעבילאםארק

יכתעריכךילעמורבעישדקרשבוםיברההתמזמה

ךמשהוהיארקראתירפהפיןנערתיז16׃יזלעתזא

17׃ויתוילדוערוהילעשאתיצההלדגהלומהלוקל

תערללגבהערךילערבדךתואעטונהתואבצהוהיו

רטקלינסעכהלםהלושערשאהדוהיתיבולארשיתיב

׃םהיללעמינתיארהזאהעדאוינעידוההוהיו18׃לעבל

ילעיכיתעדיאלוחובטללבויףולאשבככינאו19

םייחץראמונתרכנוומחלבץעהתיחשנתובשחמובשח

ןחבקדצטפשתואבצהוהיו20׃דוערכזיאלומשו

׃יבירתאיתילגךילאיכםהמךתמקנהאראבלותוילכ

תאםישקבמהתותנעישנאלעהוהירמאהכןכל21

22׃ונדיבתומתאלוהוהיםשבאבנתאלרמאלךשפנ

םירוחבהםהילעדקפיננהתואבצהוהירמאהכןכל

אלתיראשו23׃בערבותמיםהיתונבוםהינבברחבותמי

׃םתדקפתנשתותנעישנאלאהעראיבאיכםהלהיהת

רבדאםיטפשמךאךילאביראיכהוהיהתאקידצ12

2׃דגבידגבלכולשהחלצםיעשרךרדעודמךתוא

םהיפבהתאבורקירפושעםגוכליושרשםגםתעטנ

תנחבוינארתינתעדיהוהיהתאו3׃םהיתוילכמקוחרו

4׃הגרהםוילםשדקהוהחבטלןאצכםקתהךתאיבל

יבשיתערמשבייהדשהלכבשעוץראהלבאתיתמדע

׃ונתירחאתאהאריאלורמאיכףועותומהבהתפסהב

םיסוסהתאהרחתתךיאוךואליוהתצרםילגרתאיכ5

יכ6׃ןדריהןואגבהשעתךיאוחטובהתאםולשץראבו

וארקהמהםגךבודגבהמהםגךיבאתיבוךיחאםג

7׃תובוטךילאורבדייכםבןמאתלאאלמךירחא

ישפנתודדיתאיתתניתלחנתאיתשטניתיבתאיתבזע

ילעהנתנרעיבהיראכיתלחנילהתיה8׃היביאףכב

טיעהיליתלחנעובצטיעה9׃היתאנשןכלעהלוקב

10׃הלכאלויתההדשהתיחלכופסאוכלהילעביבס

תקלחתאונתניתקלחתאוססבימרכותחשםיברםיער

ילעהלבאהממשלהמש11׃הממשרבדמליתדמח

לכלע12׃בללעםששיאןיאיכץראהלכהמשנהממש

הצקמהלכאהוהילברחיכםידדשואברבדמבםיפש

םיטחוערז13׃רשבלכלםולשןיאץראההצקדעוץרא

ןורחמםכיתאובתמושבוולעויאלולחנורצקםיצקו

םיעגנהםיערהינכשלכלעהוהירמאהכ14׃הוהיףא
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לעמםשתניננהלארשיתאימעתאיתלחנהרשאהלחנב

ירחאהיהו15׃םכותמשותאהדוהיתיבתאוםתמדא

שיאוותלחנלשיאםיתבשהוםיתמחרובושאםתואישתנ

עבשהלימעיכרדתאודמלידמלםאהיהו16׃וצראל

ונבנולעבבעבשהלימעתאודמלרשאכהוהייחימשב

שותנאוההיוגהתאיתשתנוועמשיאלםאו17׃ימעךותב

׃הוהיםאנדבאו

םיתשפרוזאךלתינקוךולהילאהוהירמאהכ13

רוזאהתאהנקאו2׃והאבתאלםימבוךינתמלעותמשו

תינשילאהוהירבדיהיו3׃ינתמלעםשאוהוהירבדכ

םוקוךינתמלערשאתינקרשארוזאהתאחק4׃רמאל

והנמטאוךלאו5׃עלסהקיקנבםשוהנמטוהתרפךל

םיברםימיץקמיהיו6׃יתואהוהיהוצרשאכתרפב

רוזאהתאםשמחקוהתרפךלםוקילאהוהירמאיו

תאחקאורפחאוהתרפךלאו7׃םשונמטלךיתיוצרשא

רוזאהתחשנהנהוהמשויתנמטרשאםוקמהןמרוזאה

הכ9׃רמאלילאהוהירבדיהיו8׃לכלחלציאל

םלשוריןואגתאוהדוהיןואגתאתיחשאהככהוהירמא

ירבדתאעומשלםינאמהערההזהםעה10׃ברה

םירחאםיהלאירחאוכליוםבלתוררשבםיכלהה

חלציאלרשאהזהרוזאכיהיוםהלתוחתשהלוםדבעל

יתקבדהןכשיאינתמלארוזאהקבדירשאכיכ11׃לכל

הוהיםאנהדוהיתיבלכתאולארשיתיבלכתאילא

׃ועמשאלותראפתלוהלהתלוםשלוםעלילתויהל

יהלאהוהירמאהכהזהרבדהתאםהילאתרמאו12

עדנאלעדיהךילאורמאוןייאלמילבנלכלארשי

הוהירמאהכםהילאתרמאו13׃ןייאלמילבנלכיכ

םיכלמהתאותאזהץראהיבשילכתאאלממיננה

תאוםיאיבנהתאוםינהכהתאוואסכלעדודלםיבשיה

ויחאלאשיאםיתצפנו14׃ןורכשםלשורייבשילכ

סוחאאלולומחאאלהוהיםאנודחיםינבהותובאהו

יכוהבגתלאוניזאהוועמש15׃םתיחשהמםחראאלו

ךשחיםרטבדובכםכיהלאהוהילונת16׃רבדהוהי

המשורואלםתיוקוףשנירהלעםכילגרופגנתיםרטבו

םירתסמבהועמשתאלםאו17׃לפרעלתישיתומלצל

יכהעמדיניעדרתועמדתעמדוהוגינפמישפנהכבת

ובשוליפשההריבגלוךלמלרמא18׃הוהירדעהבשנ

בגנהירע19׃םכתראפתתרטעםכיתושארמדרייכ

20׃םימולשתלגההלכהדוהיתלגהחתפןיאוורגס

ןאצךלןתנרדעההיאןופצמםיאבהיארוםכיניעיאש

םתאתדמלתאוךילעדקפייכירמאתהמ21׃ךתראפת

תשאומכךוזחאיםילבחאולהשארלםיפלאךילע

ברבהלאינארקעודמךבבלבירמאתיכו22׃הדל

ורועישוכךפהיה23׃ךיבקעוסמחנךילושולגנךנוע

׃ערהידמלביטיהלולכותםתאםגויתרברבחרמנו

תנמךלרוגהז25׃רבדמחורלרבועשקכםציפאו24

׃רקשביחטבתויתואתחכשרשאהוהיםאניתאמךידמ

27׃ךנולקהארנוךינפלעךילושיתפשחינאםגו26

יתיארהדשבתועבגלעךתונזתמזךיתולהצמוךיפאנ

׃דעיתמירחאירהטתאלםלשוריךליואךיצוקש

׃תורצבהירבדלעוהימרילאהוהירבדהיהרשא14

תחוצוץראלורדקוללמאהירעשוהדוהיהלבא2

ואבםימלםהירועצוחלשםהירדאו3׃התלעםלשורי

ומלכהוושבםקירםהילכובשםימואצמאלםיבגלע

םשגהיהאליכהתחהמדאהרובעב4׃םשארופחו

הדשבתליאםגיכ5׃םשארופחםירכאושבץראב

םיפשלעודמעםיארפו6׃אשדהיהאליכבוזעוהדלי

ונעונינועםא7׃בשעןיאיכםהיניעולכםינתכחורופאש

׃ונאטחךלוניתבושמובריכךמשןעמלהשעהוהיונב

ץראברגכהיהתהמלהרצתעבועישומלארשיהוקמ8

אלרובגכםהדנשיאכהיהתהמל9׃ןוללהטנחראכו

לאארקנונילעךמשוהוהיונברקבהתאועישוהללכוי

םהילגרעונלובהאןכהזהםעלהוהירמאהכ10׃ונחנת

׃םתאטחדקפיוםנוערכזיהתעםצראלהוהיווכשחאל

׃הבוטלהזהםעהדעבללפתתלאילאהוהירמאיו11

החנמוהלעולעייכוםתנרלאעמשינניאומצייכ12

׃םתואהלכמיכנארבדבובערבוברחביכםצרינניא

אלםהלםירמאםיאבנההנההוהיינדאההארמאו13

םכלןתאתמאםולשיכםכלהיהיאלבערוברחוארת

םיאבנםיאבנהרקשילאהוהירמאיו14׃הזהםוקמב

ןוזחםהילאיתרבדאלוםיתיוצאלוםיתחלשאלימשב

15׃םכלםיאבנתמהמהםבלתומרתולולאוםסקורקש

אלינאוימשבםיאבנהםיאבנהלעהוהירמאהכןכל

תאזהץראבהיהיאלבערוברחםירמאהמהוםיתחלש
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המהרשאםעהו16׃המההםיאבנהומתיבערבוברחב

בערהינפמםלשוריתוצחבםיכלשמויהיםהלםיאבנ

םהיתנבוםהינבוםהישנהמההמהלרבקמןיאוברחהו

רבדהתאםהילאתרמאו17׃םתערתאםהילעיתכפשו

יכהנימדתלאוםמויוהלילהעמדיניעהנדרתהזה

18׃דאמהלחנהכמימעתבתלותבהרבשנלודגרבש

הנהוריעהיתאבםאוברחיללחהנהוהדשהיתאציםא

אלוץראלאורחסןהכםגאיבנםגיכבעריאולחת

ךשפנהלעגןויצבםאהדוהיתאתסאמסאמה19׃ועדי

תעלובוטןיאוםולשלהוקאפרמונלןיאוונתיכהעודמ

וניתובאןועונעשרהוהיונעדי20׃התעבהנהואפרמ

אסכלבנתלאךמשןעמלץאנתלא21׃ךלונאטחיכ

םיוגהילבהבשיה22׃ונתאךתירברפתלארכזךדובכ

הוהיאוההתאאלהםיבברונתיםימשהםאוםימשגמ

׃הלאלכתאתישעהתאיכךלהוקנווניהלא

ינפללאומשוהשמדמעיםאילאהוהירמאיו15

יכהיהו2׃ואציוינפלעמחלשהזהםעהלאישפנןיא

רשאהוהירמאהכםהילאתרמאואצנהנאךילאורמאי

בערלבערלרשאוברחלברחלרשאותומלתומל

תוחפשמעבראםהילעיתדקפו3׃יבשליבשלרשאו

ףועתאובחסלםיבלכהתאוגרהלברחהתאהוהיםאנ

םיתתנו4׃תיחשהלולכאלץראהתמהבתאוםימשה

והיקזחיןבהשנמללגבץראהתוכלממלכלהעוזל

למחיימיכ5׃םלשוריבהשערשאלעהדוהיךלמ

6׃ךלםלשללאשלרוסיימוךלדוניימוםלשוריךילע

ךילעידיתאטאויכלתרוחאהוהיםאניתאתשטנתא

ץראהירעשבהרזמבםרזאו7׃םחנהיתיאלנךתיחשאו

ומצע8׃ובשאולםהיכרדמימעתאיתדבאיתלכש

דדשרוחבםאלעםהליתאבהםימילוחמותנמלאיל

הללמא9׃תולהבוריעםאתפהילעיתלפהםירהצב

השובםמוידעבהשמשהאבהשפנהחפנהעבשהתדלי

10׃הוהיםאנםהיביאינפלןתאברחלםתיראשוהרפחו

ץראהלכלןודמשיאובירשיאינתדלייכימאיליוא

םאהוהירמא11׃ינוללקמהלכיבושנאלויתישנאל

תעבוהערתעבךביתעגפהאולםאבוטלךתורשאל

13׃תשחנוןופצמלזרבלזרבעריה12׃ביאהתאהרצ

ךיתואטחלכבוריחמבאלןתאזבלךיתורצואוךליח

תעדיאלץראבךיביאתאיתרבעהו14׃ךילובגלכבו

הוהיתעדיהתא15׃דקותםכילעיפאבהחדקשאיכ

ינחקתךפאךראללאיפדרמילםקנהוינדקפוינרכז

יהיוםלכאוךירבדואצמנ16׃הפרחךילעיתאשעד

ילעךמשארקניכיבבלתחמשלוןוששלילךירבד

זלעאוםיקחשמדוסביתבשיאל17׃תואבציהלאהוהי

היההמל18׃ינתאלמםעזיכיתבשידדבךדיינפמ

ומכילהיהתויהאפרההנאמהשונאיתכמוחצניבאכ

בושתםאהוהירמאהכןכל19׃ונמאנאלםימבזכא

היהתיפכללוזמרקיאיצותםאודמעתינפלךבישאו

םעלךיתתנו20׃םהילאבושתאלהתאוךילאהמהובשי

ךלולכויאלוךילאומחלנוהרוצבתשחנתמוחלהזה

ךיתלצהו21׃הוהיםאנךליצהלוךעישוהלינאךתאיכ

׃םיצרעףכמךיתדפוםיערדימ

השאךלחקתאל2׃רמאלילאהוהירבדיהיו16

הוהירמאהכיכ3׃הזהםוקמבתונבוםינבךלויהיאלו

םתמאלעוהזהםוקמבםידוליהתונבהלעוםינבהלע

׃תאזהץראבםתואםידלומהםתובאלעוםתואתודליה

לעןמדלורבקיאלוודפסיאלותמיםיאלחתיתוממ4

םתלבנהתיהוולכיבערבוברחבוויהיהמדאהינפ

רמאהכיכ5׃ץראהתמהבלוםימשהףועללכאמל

דנתלאודופסלךלתלאוחזרמתיבאובתלאהוהי

תאהוהיםאנהזהםעהתאמימולשתאיתפסאיכםהל

תאזהץראבםינטקוםילדגותמו6׃םימחרהתאודסחה

׃םהלחרקיאלודדגתיאלוםהלודפסיאלוורבקיאל

וקשיאלותמלעומחנללבאלעםהלוסרפיאלו7

התשמתיבו8׃ומאלעוויבאלעםימוחנתסוכםתוא

רמאהכיכ9׃תותשלולכאלםתואתבשלאובתאל

הזהםוקמהןמתיבשמיננהלארשייהלאתואבצהוהי

לוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוקםכימיבוםכיניעל

הלאהםירבדהלכתאהזהםעלדיגתיכהיהו10׃הלכ

הערהלכתאונילעהוהירבדהמלעךילאורמאו

הוהילונאטחרשאונתאטחהמווננועהמותאזההלודגה

יתואםכיתובאובזערשאלעםהילאתרמאו11׃וניהלא

ווחתשיוםודבעיוםירחאםיהלאירחאוכליוהוהיםאנ

םתערהםתאו12׃ורמשאליתרותתאוובזעיתאוםהל

תוררשירחאשיאםיכלהםכנהוםכיתובאמתושעל
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לעמםכתאיתלטהו13׃ילאעמשיתלבלערהובל

םכיתובאוםתאםתעדיאלרשאץראהלעתאזהץראה

אלרשאהלילוםמויםירחאםיהלאתאםשםתדבעו

אלוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל14׃הנינחםכלןתא

ץראמלארשיינבתאהלעהרשאהוהייחדוערמאי

לארשיינבתאהלעהרשאהוהייחםאיכ15׃םירצמ

םיתבשהוהמשםחידהרשאתוצראהלכמוןופצץראמ

םיגודלחלשיננה16׃םתובאליתתנרשאםתמדאלע

םידיצםיברלחלשאןכירחאוםוגידוהוהיםאנםיבר

17׃םיעלסהיקיקנמוהעבגלכלעמורהלכלעמםודצו

םנועןפצנאלוינפלמורתסנאלםהיכרדלכלעיניעיכ

לעםתאטחוםנועהנשמהנושאריתמלשו18׃יניעדגנמ

ואלמםהיתובעותוםהיצוקשתלבנביצראתאםללח

ךילאהרצםויביסונמויזעמויזעהוהי19׃יתלחנתא

וניתובאולחנרקשךאורמאיוץראיספאמואביםיוג

המהוםיהלאםדאולהשעיה20׃ליעומםבןיאולבה

םעידואתאזהםעפבםעידומיננהןכל21׃םיהלאאל

׃הוהיימשיכועדיויתרובגתאוידיתא

רימשןרפצבלזרבטעבהבותכהדוהיתאטח17

רכזכ2׃םכיתוחבזמתונרקלוםבלחוללעהשורח

תועבגלעןנערץעלעםהירשאוםתוחבזמםהינב

ןתאזבלךיתורצואלכךליחהדשביררה3׃תוהבגה

ךתלחנמךבוהתטמשו4׃ךילובגלכבתאטחבךיתמב

אלרשאץראבךיביאתאךיתדבעהוךליתתנרשא

רמאהכ5׃דקותםלועדעיפאבםתחדקשאיכתעדי

ןמווערזרשבםשוםדאבחטבירשארבגהרוראהוהי

יכהאריאלוהברעברערעכהיהו6׃ובלרוסיהוהי

7׃בשתאלוהחלמץרארבדמבםיררחןכשובוטאובי

8׃וחטבמהוהיהיהוהוהיבחטבירשארבגהךורב

אלווישרשחלשילבוילעוםימלעלותשץעכהיהו

גאדיאלתרצבתנשבוןנערוהלעהיהוםחאבייכארי

ימאוהשנאולכמבלהבקע9׃ירפתושעמשימיאלו

שיאלתתלותוילכןחבבלרקחהוהיינא10׃ונעדי

רשעהשעדליאלורגדארק11׃ויללעמירפכוכרדכ

׃לבנהיהיותירחאבוונבזעיומייצחבטפשמבאלו

הוקמ13׃ונשדקמםוקמןושארמםורמדובכאסכ12

ובזעיכובתכיץראבירוסיושביךיבזעלכהוהילארשי

ינעישוהאפראוהוהיינאפר14׃הוהיתאםייחםימרוקמ

היאילאםירמאהמההנה15׃התאיתלהתיכהעשואו

ךירחאהערמיתצאאלינאו16׃אנאוביהוהירבד

ךינפחכניתפשאצומתעדיהתאיתיואתהאלשונאםויו

׃הערםויבהתאיסחמהתחמלילהיהתלא17׃היה

התחאלאוהמהותחיינאהשבאלאויפדרושבי18

הכ19׃םרבשןורבשהנשמוהערםויםהילעאיבהינא

ואבירשאםעינברעשבתדמעוךלהילאהוהירמא

׃םלשוריירעשלכבוובואצירשאוהדוהייכלמוב

לכוהדוהייכלמהוהירבדועמשםהילאתרמאו20

21׃הלאהםירעשבםיאבהםלשורייבשילכוהדוהי

םויבאשמואשתלאוםכיתושפנבורמשההוהירמאהכ

אשמואיצותאלו22׃םלשוריירעשבםתאבהותבשה

םתשדקוושעתאלהכאלמלכותבשהםויבםכיתבמ

ועמשאלו23׃םכיתובאתאיתיוצרשאכתבשהםויתא

יתלבלועמושיתלבלםפרעתאושקיוםנזאתאוטהאלו

הוהיםאנילאןועמשתעמשםאהיהו24׃רסומתחק

תבשהםויבתאזהריעהירעשבאשמאיבהיתלבל

25׃הכאלמלכהבתושעיתלבלתבשהםויתאשדקלו

אסכלעםיבשיםירשוםיכלמתאזהריעהירעשבואבו

הדוהישיאםהירשוהמהםיסוסבובכרבםיבכרדוד

ירעמואבו26׃םלועלתאזהריעההבשיוםלשורייבשיו

הלפשהןמוןמינבץראמוםלשוריתוביבסמוהדוהי

הנובלוהחנמוחבזוהלועםיאבמבגנהןמורההןמו

שדקלילאועמשתאלםאו27׃הוהיתיבהדותיאבמו

םלשוריירעשבאבואשמתאשיתלבלותבשהםויתא

םלשוריתונמראהלכאוהירעשבשאיתצהותבשהםויב

׃הבכתאלו

2׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה18

דראו3׃ירבדתאךעימשאהמשורצויהתיבתדריוםוק

תחשנו4׃םינבאהלעהכאלמהשעוהנהורצויהתיב

והשעיובשורצויהדיברמחבהשעאוהרשאילכה

רבדיהיו5׃תושעלרצויהיניעברשירשאכרחאילכ

םכלתושעללכואאלהזהרצויכה6׃רומאלילאהוהי

םתאןכרצויהדיברמחכהנההוהיםאנלארשיתיב

הכלממלעויוגלערבדאעגר7׃לארשיתיבידיב

רשאותערמאוההיוגהבשו8׃דיבאהלוץותנלושותנל



278הימרי

׃ולתושעליתבשחרשאהערהלעיתמחנווילעיתרבד

השעו10׃עטנלותנבלהכלממלעויוגלערבדאעגרו9

רשאהבוטהלעיתמחנוילוקבעמשיתלבליניעבהערה

הדוהישיאלאאנרמאהתעו11׃ותואביטיהליתרמא

רצוייכנאהנההוהירמאהכרמאלםלשורייבשוילעו

וכרדמשיאאנובושהבשחמםכילעבשחוהערםכילע

יכשאונורמאו12׃םכיללעמוםכיכרדוביטיהוהערה

13׃השענערהובלתוררששיאוךלנוניתובשחמירחא

תררעשהלאכעמשימםיוגבאנולאשהוהירמאהכןכל

גלשידשרוצמבזעיה14׃לארשיתלותבדאמהתשע

ימעינחכשיכ15׃םילזונםירקםירזםימושתניםאןונבל

תכללםלועיליבשםהיכרדבםולשכיוורטקיאושל

תקורשהמשלםצראםושל16׃הלולסאלךרדתוביתנ

םידקחורכ17׃ושארבדיניוםשיהילערבועלכםלוע

18׃םדיאםויבםאראםינפאלוףרעביואינפלםציפא

דבאתאליכתובשחמוהימרילעהבשחנווכלורמאיו

ןושלבוהכנווכלאיבנמרבדוםכחמהצעוןהכמהרות

עמשוילאהוהיהבישקה19׃וירבדלכלאהבישקנלאו

החושורכיכהערהבוטתחתםלשיה20׃יבירילוקל

בישהלהבוטםהילערבדלךינפלידמערכזישפנל

לעםרגהובערלםהינבתאןתןכל21׃םהמךתמחתא

ויהיםהישנאותונמלאותולכשםהישנהניהתוברחידי

הקעזעמשת22׃המחלמבברחיכמםהירוחבתומיגרה

החישורכיכםאתפדודגםהילעאיבתיכםהיתבמ

לכתאתעדיהוהיהתאו23׃ילגרלונמטםיחפוינדכלל

ךינפלמםתאטחוםנועלערפכתלאתומלילעםתצע

׃םהבהשעךפאתעבךינפלםילשכמויהויחמתלא

ינקזמושרחרצויקבקבתינקוךולההוהירמאהכ19

חתפרשאםנהןבאיגלאתאציו2׃םינהכהינקזמוםעה

רבדארשאםירבדהתאםשתארקותוסרחהרעש

יבשיוהדוהייכלמהוהירבדועמשתרמאו3׃ךילא

איבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכםלשורי

ןעי4׃וינזאהנלצתהעמשלכרשאהזהםוקמהלעהער

םיהלאלובורטקיוהזהםוקמהתאורכניוינבזערשא

הדוהייכלמוםהיתובאוהמהםועדיאלרשאםירחא

לעבהתומבתאונבו5׃םיקנםדהזהםוקמהתאואלמו

אלויתיוצאלרשאלעבלתולעשאבםהינבתאףרשל

םאנםיאבםימיהנהןכל6׃יבללעהתלעאלויתרבד

םנהןבאיגותפתהדועהזהםוקמלארקיאלוהוהי

םלשוריוהדוהיתצעתאיתקבו7׃הגרההאיגםאיכ

ישקבמדיבוםהיביאינפלברחבםיתלפהוהזהםוקמב

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנתאיתתנוםשפנ

רבעלכהקרשלוהמשלתאזהריעהתאיתמשו8׃ץראה

רשבתאםיתלכאהו9׃התכמלכלעקרשיוםשיהילע

רוצמבולכאיוהעררשבשיאוםהיתנברשבתאוםהינב

10׃םשפנישקבמוםהיביאםהלוקיצירשאקוצמבו

תרמאו11׃ךתואםיכלההםישנאהיניעלקבקבהתרבשו

הזהםעהתארבשאהככתואבצהוהירמאהכםהילא

אלרשארצויהילכתארבשירשאכתאזהריעהתאו

׃רובקלםוקמןיאמורבקיתפתבודועהפרהללכוי

תאתתלוויבשוילוהוהיםאנהזהםוקמלהשעאןכ12

יכלמיתבוםלשורייתבויהו13׃תפתכתאזהריעה

ורטקרשאםיתבהלכלםיאמטהתפתהםוקמכהדוהי

םיהלאלםיכסנךסהוםימשהאבצלכלםהיתגגלע

םשהוהיוחלשרשאתפתהמוהימריאביו14׃םירחא

15׃םעהלכלארמאיוהוהיתיברצחבדמעיואבנהל

ריעהלאיבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

יכהילעיתרבדרשאהערהלכתאהירעלכלעותאזה

׃ירבדתאעומשיתלבלםפרעתאושקה

תיבבדיגנדיקפאוהוןהכהרמאןברוחשפעמשיו20

רוחשפהכיו2׃הלאהםירבדהתאאבנוהימריתאהוהי

רעשברשאתכפהמהלעותאןתיואיבנהוהימריתא

אציותרחממיהיו3׃הוהיתיבברשאןוילעהןמינב

והימריוילארמאיותכפהמהןמוהימריתארוחשפ

יכ4׃ביבסמרוגמםאיכךמשהוהיארקרוחשפאל

ולפנוךיבהאלכלוךלרוגמלךנתניננההוהירמאהכ

דיבןתאהדוהילכתאותוארךיניעוםהיביאברחב

לכתאיתתנו5׃ברחבםכהוהלבבםלגהולבבךלמ

לכתאוהרקילכתאוהעיגילכתאותאזהריעהןסח

םוחקלוםוזזבוםהיביאדיבןתאהדוהייכלמתורצוא

וכלתךתיביבשילכורוחשפהתאו6׃הלבבםואיבהו

לכוהתארבקתםשותומתםשואובתלבבויבשב

תפאוהוהיינתיתפ7׃רקשבםהלתאבנרשאךיבהא

8׃ילגעלהלכםויהלכקוחשליתייהלכותוינתקזח
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הוהירבדהיהיכארקאדשוסמחקעזארבדאידמיכ

אלוונרכזאאליתרמאו9׃םויהלכסלקלוהפרחליל

יתמצעברצעתרעבשאכיבלבהיהוומשבדוערבדא

רוגמםיברתבדיתעמשיכ10׃לכואאלולכלכיתיאלנו

ילואיעלצירמשימולששונאלכונדיגנוודיגהביבסמ

יתואהוהיו11׃ונממונתמקנהחקנוולהלכונוהתפי

יכדאמושבולכיאלוולשכייפדרןכלעץירערובגכ

תואבצהוהיו12׃חכשתאלםלועתמלכוליכשהאל

ךילאיכםהמךתמקנהאראבלותוילכהארקידצןחב

ליצהיכהוהיתאוללההוהילוריש13׃יבירתאיתילג

וביתדלירשאםויהרורא14׃םיערמדימןויבאשפנתא

רשאשיאהרורא15׃ךורביהילאימאינתדלירשאםוי

16׃והחמשחמשרכזןבךלדלירמאליבאתארשב

עמשוםחנאלוהוהיךפהרשאםירעכאוההשיאההיהו

ינתתומאלרשא17׃םירהצתעבהעורתורקבבהקעז

המל18׃םלועתרההמחרוירבקימאיליהתוםחרמ

׃ימיתשבבולכיוןוגיולמעתוארליתאציםחרמהז

חלשבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה21

הינפצתאוהיכלמןברוחשפתאוהיקדצךלמהוילא

יכהוהיתאונדעבאנשרד2׃רמאלןהכההישעמןב

הוהיהשעיילואונילעםחלנלבבךלמרצארדכובנ

והימרירמאיו3׃ונילעמהלעיוויתאלפנלככונתוא

יהלאהוהירמאהכ4׃והיקדצלאןרמאתהכםהילא

רשאםכדיברשאהמחלמהילכתאבסמיננהלארשי

םירצהםידשכהתאולבבךלמתאםבםימחלנםתא

׃תאזהריעהךותלאםתואיתפסאוהמוחלץוחמםכילע

ףאבוהקזחעורזבוהיוטנדיבםכתאינאיתמחלנו5

תאזהריעהיבשויתאיתיכהו6׃לודגףצקבוהמחבו

ןכירחאו7׃ותמילודגרבדבהמהבהתאוםדאהתאו

תאווידבעתאוהדוהיךלמוהיקדצתאןתאהוהיםאנ

ןמוברחהןמרבדהןמתאזהריעבםיראשנהתאוםעה

דיבוםהיביאדיבולבבךלמרצארדכובנדיבבערה

למחיאלוםהילעסוחיאלברחיפלםכהוםשפנישקבמ

יננההוהירמאהכרמאתהזהםעהלאו8׃םחריאלו

בשיה9׃תומהךרדתאוםייחהךרדתאםכינפלןתנ

לעלפנואצויהורבדבובערבוברחבתומיתאזהריעב

10׃ללשלושפנולהתיהוהיחיםכילעםירצהםידשכה

הוהיםאנהבוטלאלוהערלתאזהריעבינפיתמשיכ

הדוהיךלמתיבלו11׃שאבהפרשוןתנתלבבךלמדיב

רקבלונידהוהירמאהכדודתיב12׃הוהירבדועמש

הרעבויתמחשאכאצתןפקשועדימלוזגוליצהוטפשמ

תבשיךילאיננה13׃םהיללעמערינפמהבכמןיאו

ימוונילעתחיימםירמאההוהיםאנרשימהרוצקמעה

םכיללעמירפכםכילעיתדקפו14׃וניתונועמבאובי

׃היביבסלכהלכאוהרעיבשאיתצהוהוהיםאנ

םשתרבדוהדוהיךלמתיבדרהוהירמאהכ22

הדוהיךלמהוהירבדעמשתרמאו2׃הזהרבדהתא

םירעשבםיאבהךמעוךידבעוהתאדודאסכלעבשיה

לוזגוליצהוהקדצוטפשמושעהוהירמאהכ3׃הלאה

יקנםדווסמחתלאונתלאהנמלאוםותירגוקושעדימ

רבדהתאושעתושעםאיכ4׃הזהםוקמבוכפשתלא

לעדודלםיבשיםיכלמהזהתיבהירעשבואבוהזה

םאו5׃ומעוודבעואוהםיסוסבובכרבםיבכרואסכ

יכהוהיםאניתעבשניבהלאהםירבדהתאועמשתאל

תיבלעהוהירמאהכיכ6׃הזהתיבההיהיהברחל

ךתישאאלםאןונבלהשארילהתאדעלגהדוהיךלמ

שיאםיתחשמךילעיתשדקו7׃הבשונאלםירערבדמ

ורבעו8׃שאהלעוליפהוךיזרארחבמותרכווילכו

לעוהערלאשיאורמאותאזהריעהלעםיברםיוג

לעורמאו9׃תאזההלודגהריעלהככהוהיהשעהמ

םיהלאלווחתשיוםהיהלאהוהיתירבתאובזערשא

וכבולודנתלאותמלוכבתלא10׃םודבעיוםירחא

׃ותדלומץראתאהארודועבושיאליכךלהלוכב

הדוהיךלמוהישאיןבםלשלאהוהירמאהכיכ11

אלהזהםוקמהןמאצירשאויבאוהישאיתחתךלמה

תומיםשותאולגהרשאםוקמביכ12׃דועםשבושי

אלבותיבהנביוה13׃דועהאריאלתאזהץראהתאו

אלולעפוםנחדבעיוהערבטפשמאלבויתוילעוקדצ

םיחורמתוילעותודמתיבילהנבארמאה14׃ולןתי

ךלמתה15׃רששבחושמוזראבןופסוינולחולערקו

השעוהתשולכאאולהךיבאזראבהרחתמהתאיכ

בוטזאןויבאוינעןידןד16׃ולבוטזאהקדצוטפשמ

ךבלוךיניעןיאיכ17׃הוהיםאניתאתעדהאיהאולה

לעוקשעהלעוךופשליקנהםדלעוךעצבלעםאיכ
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ןבםיקיוהילאהוהירמאהכןכל18׃תושעלהצורמה

אלתוחאיוהויחאיוהולודפסיאלהדוהיךלמוהישאי

רבקירומחתרובק19׃הדהיוהוןודאיוהולודפסי

ןונבלהילע20׃םלשוריירעשלהאלהמךלשהובוחס

לכורבשניכםירבעמיקעצוךלוקינתןשבבויקעצו

עמשאאלתרמאךיתולשבךילאיתרבד21׃ךיבהאמ

ךיערלכ22׃ילוקבתעמשאליכךירוענמךכרדהז

תמלכנוישבתזאיכוכלייבשבךיבהאמוחורהערת

תנחנהמםיזראביתננקמןונבלביתבשי23׃ךתערלכמ

םאיכהוהיםאנינאיח24׃הדליכליחםילבחךלאבב

יכינימידילעםתוחהדוהיךלמםיקיוהיןבוהינכהיהי

רשאדיבוךשפנישקבמדיבךיתתנו25׃ךנקתאםשמ

דיבולבבךלמרצארדכובנדיבוםהינפמרוגיהתא

לעךתדלירשאךמאתאוךתאיתלטהו26׃םידשכה

לעו27׃ותומתםשוםשםתדליאלרשאתרחאץראה

אלהמשםשבושלםשפנתאםיאשנמםהרשאץראה

ןיאילכםאוהינכהזהשיאהץופנהזבנבצעה28׃ובושי

רשאץראהלעוכלשהווערזואוהולטוהעודמובץפח

הכ30׃הוהירבדיעמשץראץראץרא29׃ועדיאל

חלציאלרבגירירעהזהשיאהתאובתכהוהירמא

לשמודודאסכלעבשישיאוערזמחלציאליכוימיב

׃הדוהיבדוע

םאניתיערמןאצתאםיצפמוםידבאמםיעריוה23

םיערהלעלארשייהלאהוהירמאהכןכל2׃הוהי

אלוםוחדתוינאצתאםתצפהםתאימעתאםיערה

םאנםכיללעמערתאםכילעדקפיננהםתאםתדקפ

רשאתוצראהלכמינאצתיראשתאץבקאינאו3׃הוהי

4׃וברוורפוןהונלעןהתאיתבשהוםשםתאיתחדה

ותחיאלודועוארייאלוםוערוםיערםהילעיתמקהו

הוהיםאנםיאבםימיהנה5׃הוהיםאנודקפיאלו

השעוליכשהוךלמךלמוקידצחמצדודליתמקהו

ןכשילארשיוהדוהיעשותוימיב6׃ץראבהקדצוטפשמ

םימיהנהןכל7׃ונקדצהוהיוארקירשאומשהזוחטבל

הלעהרשאהוהייחדועורמאיאלוהוהיםאנםיאב

רשאהוהייחםאיכ8׃םירצמץראמלארשיינבתא

הנופצץראמלארשיתיבערזתאאיבהרשאוהלעה

9׃םתמדאלעובשיוםשםיתחדהרשאתוצראהלכמו

שיאכיתייהיתומצעלכופחריברקביבלרבשנםיאבנל

10׃ושדקירבדינפמוהוהיינפמןייורבערבגכורוכש

ושביץראההלבאהלאינפמיכץראההאלמםיפאנמיכ

יכ11׃ןכאלםתרובגוהערםתצורמיהתורבדמתואנ

׃הוהיםאנםתעריתאצמיתיבבםגופנחןהכםגאיבנםג

ולפנווחדיהלפאבתוקלקלחכםהלםכרדהיהיןכל12

13׃הוהיםאנםתדקפתנשהערםהילעאיבאיכהב

תאועתיולעבבואבנההלפתיתיארןורמשיאיבנבו

הרורעשיתיארםלשורייאבנבו14׃לארשיתאימע

שיאובשיתלבלםיערמידיוקזחורקשבךלהוףואנ

הכןכל15׃הרמעכהיבשיוםדסכםלכילויהותערמ

הנעלםתואליכאמיננהםיאבנהלעתואבצהוהירמא

הפנחהאציםלשורייאיבנתאמיכשארימםיתקשהו

לעועמשתלאתואבצהוהירמאהכ16׃ץראהלכל

ןוזחםכתאהמהםילבהמםכלםיאבנהםיאבנהירבד

יצאנמלרומאםירמא17׃הוהייפמאלורבדיםבל

ובלתוררשבךלהלכוםכלהיהיםולשהוהירבד

הוהידוסבדמעימיכ18׃הערםכילעאובתאלורמא

הנה19׃עמשיוירבדבישקהימורבדתאעמשיואריו

םיעשרשארלעללוחתמרעסוהאציהמחהוהיתרעס

תומזמומיקהדעוותשעדעהוהיףאבושיאל20׃לוחי

יתחלשאל21׃הניבהבוננובתתםימיהתירחאבובל

22׃ואבנםהוםהילאיתרבדאלוצרםהוםיאבנהתא

םכרדמםובשיוימעתאירבדועמשיוידוסבודמעםאו

הוהיםאנינאברקמיהלאה23׃םהיללעמערמוערה

אלינאוםירתסמבשיארתסיםא24׃קחרמיהלאאלו

אלמינאץראהתאוםימשהתאאולההוהיםאנונארא

םיאבנהםיאבנהורמארשאתאיתעמש25׃הוהיםאנ

בלבשיהיתמדע26׃יתמלחיתמלחרמאלרקשימשב

םיבשחה27׃םבלתמרתיאיבנורקשהיאבנםיאבנה

והערלשיאורפסירשאםתמולחבימשימעתאחיכשהל

ותארשאאיבנה28׃לעבבימשתאםתובאוחכשרשאכ

המתמאירבדרבדיותאירבדרשאוםולחרפסיםולח

םאנשאכירבדהכאולה29׃הוהיםאנרבהתאןבתל

םאנםיאבנהלעיננהןכל30׃עלסץצפישיטפכוהוהי

םאיבנהלעיננה31׃והערתאמשיאירבדיבנגמהוהי

יאבנלעיננה32׃םאנומאניוםנושלםיחקלההוהיםאנ

םהירקשבימעתאועתיוםורפסיוהוהיםאנרקשתומלח
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אלליעוהוםיתיוצאלוםיתחלשאליכנאוםתוזחפבו

ואהזהםעהךלאשייכו33׃הוהיםאנהזהםעלוליעוי

תאםהילאתרמאוהוהיאשמהמרמאלןהכואאיבנה

ןהכהואיבנהו34׃הוהיםאנםכתאיתשטנואשמהמ

לעואוההשיאהלעיתדקפוהוהיאשמרמאירשאםעהו

המויחאלאשיאווהערלעשיאורמאתהכ35׃ותיב

דועורכזתאלהוהיאשמו36׃הוהירבדהמוהוהיהנע

םיהלאירבדתאםתכפהוורבדשיאלהיהיאשמהיכ

המאיבנהלארמאתהכ37׃וניהלאתואבצהוהיםייח

ןכלורמאתהוהיאשמםאו38׃הוהירבדהמוהוהיךנע

הוהיאשמהזהרבדהתאםכרמאןעיהוהירמאהכ

יננהןכל39׃הוהיאשמורמאתאלרמאלםכילאחלשאו

יתתנרשאריעהתאוםכתאיתשטנואשנםכתאיתישנו

םלועתפרחםכילעיתתנו40׃ינפלעמםכיתובאלוםכל

׃חכשתאלרשאםלועתומלכו

ינפלםידעומםינאתיאדודינשהנהוהוהיינארה24

תאלבבךלמרצארדכובנתולגהירחאהוהילכיה

תאוהדוהיירשתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבוהינכי

דחאדודה2׃לבבםאביוםלשורימרגסמהתאושרחה

םינאתדחאדודהותורכבהינאתכדאמתובטםינאת

ילאהוהירמאיו3׃ערמהנלכאתאלרשאדאמתוער

תובטתובטהםינאתהםינאתרמאווהימריהארהתאהמ

יהיו4׃ערמהנלכאתאלרשאדאמתוערתוערהודאמ

לארשייהלאהוהירמאהכ5׃רמאלילאהוהירבד

רשאהדוהיתולגתאריכאןכהלאהתובטהםינאתכ

יתמשו6׃הבוטלםידשכץראהזהםוקמהןמיתחלש

םיתינבותאזהץראהלעםיתבשהוהבוטלםהילעיניע

תעדלבלםהליתתנו7׃שותאאלוםיתעטנוסרהאאלו

םיהלאלםהלהיהאיכנאוםעלילויהוהוהיינאיכיתא

אלרשאתוערהםינאתכו8׃םבללכבילאובשייכ

ךלמוהיקדצתאןתאןכהוהירמאהכיכערמהנלכאת

ץראבםיראשנהםלשוריתיראשתאווירשתאוהדוהי

הערלהעוזלםיתתנו9׃םירצמץראבםיבשיהותאזה

הללקלוהנינשללשמלוהפרחלץראהתוכלממלכל

תאםביתחלשו10׃םשםחידארשאתומקמהלכב

רשאהמדאהלעמםמתדערבדהתאובערהתאברחה

׃םהיתובאלוםהליתתנ

הדוהיםעלכלעוהימרילעהיהרשארבדה25

איההדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברההנשב

רבדרשא2׃לבבךלמרצארדכובנלתינשארההנשה

םלשורייבשילכלאוהדוהיםעלכלעאיבנהוהימרי

ךלמןומאןבוהישאילהנשהרשעשלשןמ3׃רמאל

רבדהיההנשםירשעושלשהזהזהםויהדעוהדוהי

4׃םתעמשאלורבדוםיכשאםכילארבדאוילאהוהי

חלשוםכשהםיאבנהוידבעלכתאםכילאהוהיחלשו

ובושרמאל5׃עמשלםכנזאתאםתיטהאלוםתעמשאלו

המדאהלעובשוםכיללעמערמוהערהוכרדמשיאאנ

׃םלועדעוםלועןמלםכיתובאלוםכלהוהיןתנרשא

תוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלתלאו6

׃םכלעראאלוםכידיהשעמביתואוסיעכתאלוםהל

השעמבינוסעכהןעמלהוהיםאנילאםתעמשאלו7

רשאןעיתואבצהוהירמאהכןכל8׃םכלערלםכידי

לכתאיתחקלוחלשיננה9׃ירבדתאםתעמשאל

לבבךלמרצארדכובנלאוהוהיםאנןופצתוחפשמ

לכלעוהיבשילעותאזהץראהלעםיתאבהוידבע

הקרשלוהמשלםיתמשוםיתמרחהוביבסהלאהםיוגה

החמשלוקוןוששלוקםהמיתדבאהו10׃םלועתוברחלו

לכהתיהו11׃רנרואוםיחרלוקהלכלוקוןתחלוק

ךלמתאהלאהםיוגהודבעוהמשלהברחלתאזהץראה

דקפאהנשםיעבשתואלמכהיהו12׃הנשםיעבשלבב

לעוםנועתאהוהיםאנאוההיוגהלעולבבךלמלע

לעיתיאבהו13׃םלועתוממשלותאיתמשוםידשכץרא

לכתאהילעיתרבדרשאירבדלכתאאיההץראה

יכ14׃םיוגהלכלעוהימריאבנרשאהזהרפסבבותכה

יתמלשוםילודגםיכלמוםיברםיוגהמהםגםבודבע

יהלאהוהירמאהכיכ15׃םהידיהשעמכוםלעפכםהל

התיקשהוידימתאזההמחהןייהסוכתאחקילאלארשי

16׃םהילאךתואחלשיכנארשאםיוגהלכתאותא

חלשיכנארשאברחהינפמוללהתהוושעגתהוותשו

לכתאהקשאוהוהידימסוכהתאחקאו17׃םתניב

ירעתאוםלשוריתא18׃םהילאהוהיינחלשרשאםיוגה

המשלהברחלםתאתתלהירשתאהיכלמתאוהדוהי

םירצמךלמהערפתא19׃הזהםויכהללקלוהקרשל

תאוברעהלכתאו20׃ומעלכתאווירשתאווידבעתאו

תאוםיתשלפץראיכלמלכתאוץועהץראיכלמלכ
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תא21׃דודשאתיראשתאוןורקעתאוהזעתאוןולקשא

תאורציכלמלכתאו22׃ןומעינבתאובאומתאוםודא

תאו23׃םיהרבעברשאיאהיכלמתאוןודיציכלמלכ

לכתאו24׃האפיצוצקלכתאוזובתאואמיתתאוןדד

25׃רבדמבםינכשהברעהיכלמלכתאוברעיכלמ

יכלמלכתאוםליעיכלמלכתאוירמזיכלמלכתאו

שיאםיקחרהוםיברקהןופצהיכלמלכתאו26׃ידמ

המדאהינפלערשאץראהתוכלממהלכתאוויחאלא

רמאהכםהילאתרמאו27׃םהירחאהתשיךששךלמו

אלוולפנוויקוורכשוותשלארשייהלאתואבצהוהי

יכהיהו28׃םכיניבחלשיכנארשאברחהינפמומוקת

רמאהכםהילאתרמאותותשלךדימסוכהתחקלונאמי

ארקנרשאריעבהנהיכ29׃ותשתותשתואבצהוהי

וקנתאלוקנתהקנהםתאוערהללחמיכנאהילעימש

׃תואבצהוהיםאנץראהיבשילכלעארקינאברחיכ

תרמאוהלאהםירבדהלכתאםהילאאבנתהתאו30

גאשולוקןתיושדקןועממוגאשיםורממהוהיםהילא

׃ץראהיבשילכלאהנעיםיכרדכדדיהוהונלעגאשי

טפשנםיוגבהוהילביריכץראההצקדעןואשאב31

הכ32׃הוהיםאנברחלםנתנםיעשרהרשבלכלאוה

רעסויוגלאיוגמתאציהערהנהתואבצהוהירמא

אוההםויבהוהייללחויהו33׃ץראיתכרימרועילודג

אלוופסאיאלוודפסיאלץראההצקדעוץראההצקמ

םיערהוליליה34׃ויהיהמדאהינפלעןמדלורבקי

חובטלםכימיואלמיכןאצהירידאושלפתהווקעזו

ןמסונמדבאו35׃הדמחילככםתלפנוםכיתוצופתו

םיערהתקעצלוק36׃ןאצהירידאמהטילפוםיערה

ומדנו37׃םתיערמתאהוהידדשיכןאצהירידאתלליו

יכוכסריפככבזע38׃הוהיףאןורחינפמםולשהתואנ

׃ופאןורחינפמוהנויהןורחינפמהמשלםצראהתיה

הדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיתוכלממתישארב26

דמעהוהירמאהכ2׃רמאלהוהיתאמהזהרבדההיה

םיאבההדוהיירעלכלעתרבדוהוהיתיברצחב

ךיתיוצרשאםירבדהלכתאהוהיתיבתוחתשהל

ובשיוועמשיילוא3׃רבדערגתלאםהילארבדל

בשחיכנארשאהערהלאיתמחנוהערהוכרדמשיא

הכםהילאתרמאו4׃םהיללעמערינפמםהלתושעל

יתתנרשאיתרותבתכללילאועמשתאלםאהוהירמא

יכנארשאםיאבנהידבעירבדלעעמשל5׃םכינפל

תאיתתנו6׃םתעמשאלוחלשוםכשהוםכילאחלש

לכלהללקלןתאהתאזהריעהתאוהלשכהזהתיבה

תאםעהלכוםיאבנהוםינהכהועמשיו7׃ץראהייוג

יהיו8׃הוהיתיבבהלאהםירבדהתארבדמוהימרי

רבדלהוהיהוצרשאלכתארבדלוהימריתולככ

םעהלכוםיאבנהוםינהכהותאושפתיוםעהלכלא

ולשכרמאלהוהיםשבתיבנעודמ9׃תומתתומרמאל

להקיובשויןיאמברחתתאזהריעהוהזהתיבההיהי

הדוהיירשועמשיו10׃הוהיתיבבוהימרילאםעהלכ

ובשיוהוהיתיבךלמהתיבמולעיוהלאהםירבדהתא

םיאבנהוםינהכהורמאיו11׃שדחההוהירעשחתפב

יכהזהשיאלתומטפשמרמאלםעהלכלאוםירשהלא

רמאיו12׃םכינזאבםתעמשרשאכתאזהריעהלאאבנ

ינחלשהוהירמאלםעהלכלאוםירשהלכלאוהימרי

םירבדהלכתאתאזהריעהלאוהזהתיבהלאאבנהל

םכיללעמוםכיכרדוביטיההתעו13׃םתעמשרשא

רשאהערהלאהוהיםחניוםכיהלאהוהילוקבועמשו

רשיכובוטכילושעםכדיביננהינאו14׃םכילערבד

יכיתאםתאםיתממםאיכועדתעדיךא15׃םכיניעב

היבשילאותאזהריעהלאוםכילעםינתנםתאיקנםד

לכתאםכינזאברבדלםכילעהוהיינחלשתמאביכ

םינהכהלאםעהלכוםירשהורמאיו16׃הלאהםירבדה

הוהיםשביכתומטפשמהזהשיאלןיאםיאיבנהלאו

ורמאיוץראהינקזמםישנאומקיו17׃ונילארבדוניהלא

אבנהיהיתשרומההיכימ18׃רמאלםעהלהקלכלא

רמאלהדוהיםעלכלארמאיוהדוהיךלמוהיקזחימיב

םייעםילשוריושרחתהדשןויצתואבצהוהירמאהכ

והיקזחוהתמהתמהה19׃רעיתומבלתיבהרהוהיהת

ינפתאלחיוהוהיתאאריאלההדוהילכוהדוהיךלמ

ונחנאוםהילערבדרשאהערהלאהוהיםחניוהוהי

אבנתמהיהשיאםגו20׃וניתושפנלעהלודגהערםישע

לעאבניוםירעיהתירקמוהיעמשןבוהירואהוהיםשב

21׃והימריירבדלככתאזהץראהלעותאזהריעה

וירבדתאםירשהלכווירובגלכוםיקיוהיךלמהעמשיו

אביוחרביואריווהירואעמשיוותימהךלמהשקביו

תאםירצמםישנאםיקיוהיךלמהחלשיו22׃םירצמ
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ואיצויו23׃םירצמלאותאםישנאורובכעןבןתנלא

והכיוםיקיוהיךלמהלאוהאביוםירצממוהירואתא

דיךא24׃םעהינבירבקלאותלבנתאךלשיוברחב

דיבותאתתיתלבלוהימריתאהתיהןפשןבםקיחא

׃ותימהלםעה

הדוהיךלמוהישואיןבםקיוהיתכלממתישארב27

רמאהכ2׃רמאלהוהיתאמהימרילאהזהרבדההיה

׃ךראוצלעםתתנותוטמותורסומךלהשעילאהוהי

ךלמלאובאומךלמלאוםודאךלמלאםתחלשו3

םיכאלמדיבןודיצךלמלאורצךלמלאוןומעינב

םתאתיוצו4׃הדוהיךלמוהיקדצלאםלשוריםיאבה

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכרמאלםהינדאלא

תאץראהתאיתישעיכנא5׃םכינדאלאורמאתהכ

לודגהיחכבץראהינפלערשאהמהבהתאוםדאה

יכנאהתעו6׃יניעברשירשאלהיתתנוהיוטנהיעורזבו

לבבךלמרצאנדכובנדיבהלאהתוצראהלכתאיתתנ

ודבעו7׃ודבעלוליתתנהדשהתיחתאםגוידבע

םגוצראתעאבדעונבןבתאוונבתאוםיוגהלכותא

יוגההיהו8׃םילדגםיכלמוםיברםיוגובודבעואוה

ךלמרצאנדכובנתאותאודבעיאלרשאהכלממהו

ברחבלבבךלמלעבוראוצתאןתיאלרשאתאולבב

ימתדעהוהיםאנאוההיוגהלעדקפארבדבובערבו

םכימסקלאוםכיאיבנלאועמשתלאםתאו9׃ודיבםתא

םירמאםהרשאםכיפשכלאוםכיננעלאוםכיתמלחלאו

רקשיכ10׃לבבךלמתאודבעתאלרמאלםכילא

םכתמדאלעמםכתאקיחרהןעמלםכלםיאבנםה

וראוצתאאיבירשאיוגהו11׃םתדבאוםכתאיתחדהו

הוהיםאנותמדאלעויתחנהוודבעולבבךלמלעב

יתרבדהדוהיךלמהיקדצלאו12׃הבבשיוהדבעו

לעבםכיראוצתאואיבהרמאלהלאהםירבדהלככ

התאותומתהמל13׃ויחוומעוותאודבעולבבךלמ

יוגהלאהוהירבדרשאכרבדבובערבברחבךמעו

ירבדלאועמשתלאו14׃לבבךלמתאדבעיאלרשא

לבבךלמתאודבעתאלרמאלםכילאםירמאהםיאבנה

הוהיםאנםיתחלשאליכ15׃םכלםיאבנםהרקשיכ

םתדבאוםכתאיחידהןעמלרקשלימשבםיאבנםהו

לכלאוםינהכהלאו16׃םכלםיאבנהםיאבנהוםתא

לאועמשתלאהוהירמאהכרמאליתרבדהזהםעה

הוהיתיבילכהנהרמאלםכלםיאבנהםכיאיבנירבד

׃םכלםיאבנהמהרקשיכהרהמהתעהלבבמםיבשומ

המלויחולבבךלמתאודבעםהילאועמשתלא17

שיםאוםהםיאבנםאו18׃הברחתאזהריעההיהת

ואביתלבלתואבצהוהיבאנועגפיםתאהוהירבד

םלשוריבוהדוהיךלמתיבוהוהיתיבבםירתונהםילכה

לעוםידמעהלאתואבצהוהירמאהכיכ19׃הלבב

׃תאזהריעבםירתונהםילכהרתילעותונכמהלעוםיה

תאותולגבלבבךלמרצאנדכובנםחקלאלרשא20

לכתאוהלבבםלשורימהדוהיךלמםיקיוהיןבהינוכי

יהלאתואבצהוהירמאהכיכ21׃םלשוריוהדוהיירח

הדוהיךלמתיבוהוהיתיבםירתונהםילכהלעלארשי

םתאידקפםוידעויהיהמשוואבויהלבב22׃םלשוריו

׃הזהםוקמהלאםיתבישהוםיתילעהוהוהיםאנ

ךלמהיקדצתכלממתישארבאיהההנשביהיו28

היננחילארמאישימחהשדחבתיעברהתנשבהדוהי

םינהכהיניעלהוהיתיבבןועבגמרשאאיבנהרוזעןב

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ2׃רמאלםעהלכו

ינאםימיםיתנשדועב3׃לבבךלמלעתאיתרבשרמאל

חקלרשאהוהיתיבילכלכתאהזהםוקמהלאבישמ

4׃לבבםאיביוהזהםוקמהןמלבבךלמרצאנדכובנ

הדוהיתולגלכתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבהינכיתאו

יכהוהיםאנהזהםוקמהלאבישמינאהלבבםיאבה

לאאיבנההימרירמאיו5׃לבבךלמלעתארבשא

םידמעהםעהלכיניעלוםינהכהיניעלאיבנההיננח

הוהיהשעיןכןמאאיבנההימרירמאיו6׃הוהיתיבב

הוהיתיבילכבישהלתאבנרשאךירבדתאהוהיםקי

רבדהאנעמשךא7׃הזהםוקמהלאלבבמהלוגהלכו

םיאיבנה8׃םעהלכינזאבוךינזאברבדיכנארשאהזה

תוברתוצראלאואבניוםלועהןמךינפלוינפלויהרשא

איבנה9׃רבדלוהערלוהמחלמלתולדגתוכלממלעו

רשאאיבנהעדויאיבנהרבדאבבםולשלאבנירשא

לעמהטומהתאאיבנההיננחחקיו10׃תמאבהוהיוחלש

לכיניעלהיננחרמאיו11׃והרבשיואיבנההימריראוצ

רצאנדכבנלעתארבשאהככהוהירמאהכרמאלםעה

ךליוםיוגהלכראוצלעמםימיםיתנשדועבלבבךלמ
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הימרילאהוהירבדיהיו12׃וכרדלאיבנההימרי

הימריראוצלעמהטומהתאאיבנההיננחרובשירחא

רמאהכרמאלהיננחלאתרמאוךולה13׃רמאלאיבנה

יכ14׃לזרבתוטמןהיתחתתישעותרבשץעתטומהוהי

לעיתתנלזרבלעלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

לבבךלמרצאנדכבנתאדבעלהלאהםיוגהלכראוצ

הימרירמאיו15׃וליתתנהדשהתיחתאםגווהדבעו

הוהיךחלשאלהיננחאנעמשאיבנההיננחלאאיבנה

רמאהכןכל16׃רקשלעהזהםעהתאתחטבההתאו

יכתמהתאהנשההמדאהינפלעמךחלשמיננההוהי

איהההנשבאיבנההיננחתמיו17׃הוהילאתרבדהרס

׃יעיבשהשדחב

איבנההימריחלשרשארפסהירבדהלאו29

םיאיבנהלאוםינהכהלאוהלוגהינקזרתילאםלשורימ

2׃הלבבםלשורימרצאנדכובנהלגהרשאםעהלכלאו

הדוהיירשםיסירסהוהריבגהוךלמההינכיתאצירחא

ןבהשעלאדיב3׃םלשורימרגסמהושרחהוםלשוריו

הדוהיךלמהיקדצחלשרשאהיקלחןבהירמגוןפש

רמאהכ4׃רמאלהלבבלבבךלמרצאנדכובנלא

יתילגהרשאהלוגהלכללארשייהלאתואבצהוהי

תאולכאותונגועטנוובשוםיתבונב5׃הלבבםלשורימ

םכינבלוחקותונבוםינבודילוהוםישנוחק6׃ןירפ

וברותונבוםינבהנדלתוםישנאלונתםכיתונבתאוםישנ

יתילגהרשאריעהםולשתאושרדו7׃וטעמתלאוםש

היהיהמולשביכהוהילאהדעבוללפתהוהמשםכתא

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ8׃םולשםכל

לאוםכימסקוםכברקברשאםכיאיבנםכלואישילא

רקשביכ9׃םימלחמםתארשאםכיתמלחלאועמשת

הכיכ10׃הוהיםאנםיתחלשאלימשבםכלםיאבנםה

םכתאדקפאהנשםיעבשלבבלתאלמיפליכהוהירמא

םוקמהלאםכתאבישהלבוטהירבדתאםכילעיתמקהו

בשחיכנארשאתבשחמהתאיתעדייכנאיכ11׃הזה

םכלתתלהערלאלוםולשתובשחמהוהיםאנםכילע

ילאםתללפתהוםתכלהויתאםתארקו12׃הוקתותירחא

ינשרדתיכםתאצמויתאםתשקבו13׃םכילאיתעמשו

תאיתבשוהוהיםאנםכליתאצמנו14׃םכבבללכב

תומוקמהלכמוםיוגהלכמםכתאיתצבקוםכתיבש

לאםכתאיתבשהוהוהיםאנםשםכתאיתחדהרשא

םיקהםתרמאיכ15׃םשמםכתאיתילגהרשאםוקמה

ךלמהלאהוהירמאהכיכ16׃הלבבםיאבנהוהיונל

תאזהריעבבשויהםעהלכלאודודאסכלאבשויה

הוהירמאהכ17׃הלוגבםכתאואציאלרשאםכיחא

רבדהתאובערהתאברחהתאםבחלשמיננהתואבצ

18׃ערמהנלכאתאלרשאםירעשהםינאתכםתואיתתנו

העוזלםיתתנורבדבובערבברחבםהירחאיתפדרו

הפרחלוהקרשלוהמשלוהלאלץראהתוכלממלכל

לאועמשאלרשאתחת19׃םשםיתחדהרשאםיוגהלכב

םיאבנהידבעתאםהילאיתחלשרשאהוהיםאנירבד

רבדועמשםתאו20׃הוהיםאנםתעמשאלוחלשוםכשה

הכ21׃הלבבםלשורימיתחלשרשאהלוגהלכהוהי

לאוהילוקןבבאחאלאלארשייהלאתואבצהוהירמא

ןתניננהרקשימשבםכלםיאבנההישעמןבוהיקדצ

22׃םכיניעלםכהולבבךלמרצארדכובנדיבםתא

רמאללבבברשאהדוהיתולגלכלהללקםהמחקלו

׃שאבלבבךלמםלקרשאבחאכווהיקדצכהוהיךמשי

םהיערישנתאופאניולארשיבהלבנושערשאןעי23

עדיוהיכנאוםתיוצאולרשארקשימשברבדורבדיו

׃רמאלרמאתימלחנהוהיעמשלאו24׃הוהיםאנדעו

רשאןעירמאללארשייהלאתואבצהוהירמאהכ25

םלשוריברשאםעהלכלאםירפסהכמשבתחלשהתא

26׃רמאלםינהכהלכלאוןהכההישעמןבהינפצלאו

תיבםידקפתויהלןהכהעדיוהיתחתןהכךנתנהוהי

תכפהמהלאותאהתתנואבנתמועגשמשיאלכלהוהי

יתתנעהוהימריבתרעגאלהמלהתעו27׃קניצהלאו

רמאללבבונילאחלשןכלעיכ28׃םכלאבנתמה

׃ןהירפתאולכאותונגועטנוובשוםיתבונבאיההכרא

והימריינזאבהזהרפסהתאןהכההינפצארקיו29

לעחלש31׃רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו30׃איבנה

ןעיימלחנההיעמשלאהוהירמאהכרמאלהלוגהלכ

םכתאחטביוויתחלשאלינאוהיעמשםכלאבנרשא

היעמשלעדקפיננההוהירמאהכןכל32׃רקשלע

הזהםעהךותבבשוישיאולהיהיאלוערזלעוימלחנה

הרסיכהוהיםאנימעלהשעינארשאבוטבהאריאלו

׃הוהילערבד
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׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה30

לכתאךלבתכרמאללארשייהלאהוהירמאהכ2

םימיהנהיכ3׃רפסלאךילאיתרבדרשאםירבדה

הדוהיולארשיימעתובשתאיתבשוהוהיםאנםיאב

םתובאליתתנרשאץראהלאםיתבשהוהוהירמא

לארשילאהוהירבדרשאםירבדההלאו4׃הושריו

דחפונעמשהדרחלוקהוהירמאהכיכ5׃הדוהילאו

לכיתיארעודמרכזדליםאוארואנולאש6׃םולשןיאו

7׃ןוקרילםינפלכוכפהנוהדלויכויצלחלעוידירבג

בקעילאיההרצתעווהמכןיאמאוההםויהלודגיכיוה

רבשאתואבצהוהיםאנאוההםויבהיהו8׃עשויהנממו

דועובודבעיאלוקתנאךיתורסומוךראוצלעמולע

רשאםכלמדודתאוםהיהלאהוהיתאודבעו9׃םירז

לאוהוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתאו10׃םהלםיקא

ץראמךערזתאוקוחרמךעישומיננהיכלארשיתחת

ךתאיכ11׃דירחמןיאוןנאשוטקשובקעיבשוםיבש

רשאםיוגהלכבהלכהשעאיכךעישוהלהוהיםאנינא

טפשמלךיתרסיוהלכהשעאאלךתאךאםשךיתוצפה

הלחנךרבשלשונאהוהירמאהכיכ12׃ךקנאאלהקנו

׃ךלןיאהלעתתואפררוזמלךנידןדןיא13׃ךתכמ

ביואתכמיכושרדיאלךתואךוחכשךיבהאמלכ14

15׃ךיתאטחומצעךנועברלעירזכארסומךיתיכה

ומצעךנועברלעךבאכמשונאךרבשלעקעזתהמ

לכוולכאיךילכאלכןכל16׃ךלהלאיתישעךיתאטח

ךיזזבלכוהסשמלךיסאשויהווכלייבשבםלכךירצ

ךאפראךיתוכממוךלהכראהלעאיכ17׃זבלןתא

18׃הלןיאשרדאיהןויצךלוארקהחדניכהוהיםאנ

ויתנכשמובוקעיילהאתובשבשיננההוהירמאהכ

19׃בשיוטפשמלעןומראוהלתלעריעהתנבנוםחרא

וטעמיאלוםיתברהוםיקחשמלוקוהדותםהמאציו

ינפלותדעוםדקכוינבויהו20׃ורעציאלוםיתדבכהו

ולשמוונממורידאהיהו21׃ויצחללכלעיתדקפוןוכת

תאברעהזאוהימיכילאשגנוויתברקהואציוברקמ

היהאיכנאוםעלילםתייהו22׃הוהיםאנילאתשגלובל

רעסהאציהמחהוהיתרעסהנה23׃םיהלאלםכל

ףאןורחבושיאל24׃לוחיםיעשרשארלעררוגתמ

םימיהתירחאבובלתומזמומיקהדעוותשעדעהוהי

׃הבוננובתת

תוחפשמלכלםיהלאלהיהאהוהיםאנאיההתעב31

ןחאצמהוהירמאהכ2׃םעלילויהיהמהולארשי

3׃לארשיועיגרהלךולהברחידירשםערבדמב

ןכלעךיתבהאםלועתבהאוילהארנהוהיקוחרמ

דועלארשיתלותבתינבנוךנבאדוע4׃דסחךיתכשמ

םימרכיעטתדוע5׃םיקחשמלוחמבתאציוךיפתידעת

וארקםוישייכ6׃וללחוםיעטנועטנןורמשירהב

׃וניהלאהוהילאןויצהלענוומוקםירפארהבםירצנ

שארבולהצוהחמשבקעילונרהוהירמאהכיכ7

תאךמעתאהוהיעשוהורמאווללהועימשהםיוגה

םיתצבקוןופצץראמםתואאיבמיננה8׃לארשיתיראש

לודגלהקודחיתדליוהרהחספורועםבץראיתכרימ

לאםכילואםליבואםינונחתבוואבייכבב9׃הנהובושי

לארשיליתייהיכהבולשכיאלרשיךרדבםימילחנ

ודיגהוםיוגהוהירבדועמש10׃אוהירכבםירפאובאל

הערכורמשוונצבקילארשיהרזמורמאוקחרממםייאב

12׃ונממקזחדימולאגובקעיתאהוהיהדפיכ11׃ורדע

לעוןגדלעהוהיבוטלאורהנוןויצםורמבוננרוואבו

הורןגכםשפנהתיהורקבוןאצינבלעורהצילעושרית

לוחמבהלותבחמשתזא13׃דועהבאדלופיסויאלו

םיתמחנוןוששלםלבאיתכפהוודחיםינקזוםירחבו

תאימעוןשדםינהכהשפניתיורו14׃םנוגימםיתחמשו

המרבלוקהוהירמאהכ15׃הוהיםאנועבשייבוט

הנאמהינבלעהכבמלחרםירורמתיכביהנעמשנ

ךלוקיענמהוהירמאהכ16׃ונניאיכהינבלעםחנהל

הוהיםאנךתלעפלרכששייכהעמדמךיניעויכבמ

ובשוהוהיםאנךתירחאלהוקתשיו17׃ביואץראמובשו

ינתרסידדונתמםירפאיתעמשעומש18׃םלובגלםינב

הוהיהתאיכהבושאוינבשהדמלאללגעכרסואו

יתקפסיעדוהירחאויתמחניבושירחאיכ19׃יהלא

20׃ירוענתפרחיתאשניכיתמלכנםגויתשבךרילע

ירבדידמיכםיעושעשדליםאםירפאילריקיןבה

ונמחראםחרוליעמומהןכלעדועונרכזארכזוב

יתשםירורמתךלימשםיניצךליביצה21׃הוהיםאנ

לאיבשלארשיתלותביבושיתכלהךרדהלסמלךבל

ארביכהבבושהתבהןיקמחתתיתמדע22׃הלאךירע

הוהירמאהכ23׃רבגבבוסתהבקנץראבהשדחהוהי

ץראבהזהרבדהתאורמאידועלארשייהלאתואבצ
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קדצהונהוהיךכרביםתובשתאיבושבוירעבוהדוהי

םירכאודחיוירעלכוהדוהיהבובשיו24׃שדקהרה

הבאדשפנלכוהפיעשפניתיורהיכ25׃רדעבועסנו

27׃ילהברעיתנשוהאראויתציקהתאזלע26׃יתאלמ

תאולארשיתיבתאיתערזוהוהיםאנםיאבםימיהנה

יתדקשרשאכהיהו28׃המהבערזוםדאערזהדוהיתיב

דקשאןכערהלודיבאהלוסרהלוץותנלושותנלםהילע

אלםההםימיב29׃הוהיםאנעוטנלותונבלםהילע

יכ30׃הניהקתםינבינשורסבולכאתובאדועורמאי

הניהקתרסבהלכאהםדאהלכתומיונועבשיאםא

לארשיתיבתאיתרכוהוהיםאנםיאבםימיהנה31׃וינש

יתרכרשאתירבכאל32׃השדחתירבהדוהיתיבתאו

םירצמץראמםאיצוהלםדיביקיזחהםויבםתובאתא

׃הוהיםאנםביתלעביכנאויתירבתאורפההמהרשא

ירחאלארשיתיבתאתרכארשאתירבהתאזיכ33

םבללעוםברקביתרותתאיתתנהוהיםאנםההםימיה

34׃םעלילויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוהנבתכא

ועדרמאלויחאתאשיאווהערתאשיאדועודמליאלו

םאנםלודגדעוםנטקמליתואועדיםלוכיכהוהיתא

הכ35׃דוערכזאאלםתאטחלוםנועלחלסאיכהוהי

רואלםיבכוכוחריתקחםמוירואלשמשןתנהוהירמא

ושמיםא36׃ומשתואבצהוהיוילגומהיוםיהעגרהליל

ותבשילארשיערזםגהוהיםאנינפלמהלאהםיקחה

ודמיםאהוהירמאהכ37׃םימיהלכינפליוגתויהמ

סאמאינאםגהטמלץראידסומורקחיוהלעמלמםימש

הנה38׃הוהיםאנושערשאלכלעלארשיערזלכב

רעשלאננחלדגממהוהילריעההתנבנוהוהיםאנםימי

בסנוברגתעבגלעודגנהדמההוקדועאציו39׃הנפה

דעתומרשהלכוןשדהוםירגפהקמעהלכו40׃התעג

הוהילשדקהחרזמםיסוסהרעשתנפדעןורדקלחנ

׃םלועלדועסרהיאלושתניאל

תנשבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה32

הרשעהנמשהנשהאיההדוהיךלמוהיקדצלתירשעה

לעםירצלבבךלמליחזאו2׃רצארדכובנלהנש

רשאהרטמהרצחבאולכהיהאיבנהוהימריוםלשורי

הדוהיךלמוהיקדצואלכרשא3׃הדוהיךלמתיב

תאןתניננההוהירמאהכרמאלאבנהתאעודמרמאל

ךלמוהיקדצו4׃הדכלולבבךלמדיבתאזהריעה

ךלמדיבןתניןתנהיכםידשכהדימטלמיאלהדוהי

לבבו5׃הניארתוניעתאויניעוויפםעויפרבדולבב

הוהיםאנותאידקפדעהיהיםשווהיקדצתאךלוי

והימרירמאיו6׃וחילצתאלםידשכהתאומחלתיכ

ךדדםלשןבלאמנחהנה7׃רמאלילאהוהירבדהיה

ךליכתותנעברשאידשתאךלהנקרמאלךילאאב

רבדכידדןבלאמנחילאאביו8׃תונקלהלאגהטפשמ

רשאידשתאאנהנקילארמאיוהרטמהרצחלאהוהי

ךלוהשריהטפשמךליכןימינבץראברשאתותנעב

תאהנקאו9׃אוההוהירבדיכעדאוךלהנקהלאגה

תאולהלקשאותותנעברשאידדןבלאמנחתאמהדשה

רפסבבתכאו10׃ףסכההרשעוםילקשהעבשףסכה

תאחקאו11׃םינזאמבףסכהלקשאוםידעדעאוםתחאו

12׃יולגהתאוםיקחהוהוצמהםותחהתאהנקמהרפס

היסחמןבהירנןבךורבלאהנקמהרפסהתאןתאו

הנקמהרפסבםיבתכהםידעהיניעלוידדלאמנחיניעל

הוצאו13׃הרטמהרצחבםיבשיהםידוהיהלכיניעל

יהלאתואבצהוהירמאהכ14׃רמאלםהיניעלךורבתא

הזההנקמהרפסתאהלאהםירפסהתאחוקללארשי

ןעמלשרחילכבםתתנוהזהיולגהרפסתאוםותחהתאו

יהלאתואבצהוהירמאהכיכ15׃םיברםימיודמעי

16׃תאזהץראבםימרכותודשוםיתבונקידועלארשי

ךורבלאהנקמהרפסתאיתתירחאהוהילאללפתאו

תאתישעהתאהנההוהיינדאההא17׃רמאלהירנןב

אלהיוטנהךערזבולודגהךחכבץראהתאוםימשה

ןועםלשמוםיפלאלדסחהשע18׃רבדלכךממאלפי

הוהירובגהלודגהלאהםהירחאםהינבקיחלאתובא

ךיניערשאהילילעהברוהצעהלדג19׃ומשתואבצ

ירפכוויכרדכשיאלתתלםדאינביכרדלכלעתוחקפ

םירצמץראבםיתפמותותאתמשרשא20׃ויללעמ

םויכםשךלהשעתוםדאבולארשיבוהזהםויהדע

תותאבםירצמץראמלארשיתאךמעתאאצתו21׃הזה

22׃לודגארומבוהיוטנעורזאבוהקזחדיבוםיתפומבו

תתלםתובאלתעבשנרשאתאזהץראהתאםהלןתתו

אלוהתאושריוואביו23׃שבדובלחתבזץראםהל

התיוצרשאלכתאוכלהאלךתורתבוךלוקבועמש

׃תאזההערהלכתאםתאארקתוושעאלתושעלםהל
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דיבהנתנריעהוהדכללריעהואבתוללסההנה24

רבדהובערהוברחהינפמהילעםימחלנהםידשכה

ינדאילאתרמאהתאו25׃הארךנהוהיהתרבדרשאו

הנתנריעהוםידעדעהוףסכבהדשהךלהנקהוהי

׃רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו26׃םידשכהדיב

׃רבדלכאלפיינממהרשבלכיהלאהוהיינאהנה27

דיבתאזהריעהתאןתניננההוהירמאהכןכל28

ואבו29׃הדכלולבבךלמרצארדכובנדיבוםידשכה

ריעהתאותיצהותאזהריעהלעםימחלנהםידשכה

םהיתוגגלעורטקרשאםיתבהתאוהופרשושאבתאזה

׃ינסעכהןעמלםירחאםיהלאלםיכסנוכסהולעבל

יניעבערהםישעךאהדוהיינבולארשיינבויהיכ30

השעמביתאםיסעכמךאלארשיינביכםהיתרענמ

ריעהילהתיהיתמחלעויפאלעיכ31׃הוהיםאנםהידי

הריסהלהזהםויהדעוהתואונברשאםויהןמלתאזה

רשאהדוהיינבולארשיינבתערלכלע32׃ינפלעמ

םהיאיבנוםהינהכםהירשםהיכלמהמהינסעכהלושע

םינפאלוףרעילאונפיו33׃םלשורייבשיוהדוהישיאו

34׃רסומתחקלםיעמשםניאודמלוםכשהםתאדמלו

35׃ואמטלוילעימשארקנרשאתיבבםהיצוקשומישיו

תאריבעהלםנהןבאיגברשאלעבהתומבתאונביו

התלעאלוםיתיוצאלרשאךלמלםהיתונבתאוםהינב

׃הדוהיתאיטחהןעמלתאזההבעותהתושעליבללע

תאזהריעהלאלארשייהלאהוהירמאהכןכלהתעו36

בערבוברחבלבבךלמדיבהנתנםירמאםתארשא

םיתחדהרשאתוצראהלכמםצבקמיננה37׃רבדבו

םוקמהלאםיתבשהולודגףצקבויתמחבויפאבםש

םהלהיהאינאוםעלילויהו38׃חטבלםיתבשהוהזה

הארילדחאךרדודחאבלםהליתתנו39׃םיהלאל

יתרכו40׃םהירחאםהינבלוםהלבוטלםימיהלכיתוא

יביטיהלםהירחאמבושאאלרשאםלועתירבםהל

41׃ילעמרוסיתלבלםבבלבןתאיתאריתאוםתוא

תמאבתאזהץראבםיתעטנוםתואביטהלםהילעיתששו

יתאבהרשאכהוהירמאהכיכ42׃ישפנלכבויבללכב

איבמיכנאןכתאזההלודגההערהלכתאהזהםעהלא

הנקנו43׃םהילערבדיכנארשאהבוטהלכתאםהילע

ןיאמאיההממשםירמאםתארשאתאזהץראבהדשה

ונקיףסכבתודש44׃םידשכהדיבהנתנהמהבוםדא

יביבסבוןמינבץראבםידעדעהוםותחורפסבבותכו

ירעבוהלפשהירעבורההירעבוהדוהיירעבוםלשורי

׃הוהיםאנםתובשתאבישאיכבגנה

רוצעונדועאוהותינשוהימרילאהוהירבדיהיו33

רצויהוהיהשעהוהירמאהכ2׃רמאלהרטמהרצחב

הדיגאוךנעאוילאארק3׃ומשהוהיהניכהלהתוא

הוהירמאהכיכ4׃םתעדיאלתורצבותולדגךל

הדוהייכלמיתבלעותאזהריעהיתבלעלארשייהלא

תאםחלהלםיאב5׃ברחהלאותוללסהלאםיצתנה

יפאביתיכהרשאםדאהירגפתאםאלמלוםידשכה

׃םתערלכלעתאזהריעהמינפיתרתסהרשאויתמחבו

םהליתילגוםיתאפרואפרמוהכראהלהלעמיננה6

תאוהדוהיתובשתאיתבשהו7׃תמאוםולשתרתע

לכמםיתרהטו8׃הנשארבכםיתנבולארשיתובש

ואטחרשאםהיתונועלוכליתחלסוילואטחרשאםנוע

הלהתלןוששםשלילהתיהו9׃יבועשפרשאויל

הבוטהלכתאועמשירשאץראהייוגלכלתראפתלו

לעוהבוטהלכלעוזגרוודחפוםתאהשעיכנארשא

דועהוהירמאהכ10׃הלהשעיכנארשאםולשהלכ

םדאןיאמאוהברחםירמאםתארשאהזהםוקמבעמשי

תומשנהםלשוריתוצחבוהדוהיירעבהמהבןיאמו

לוקוןוששלוק11׃המהבןיאמובשויןיאמוםדאןיאמ

הוהיתאודוהםירמאלוקהלכלוקוןתחלוקהחמש

תיבהדותםיאבמודסחםלועליכהוהיבוטיכתואבצ

׃הוהירמאהנשארבכץראהתובשתאבישאיכהוהי

ברחההזהםוקמבהיהידועתואבצהוהירמאהכ12

םיצברמםיערהונוירעלכבוהמהבדעוםדאןיאמ

ץראבובגנהירעבוהלפשהירעברההירעב13׃ןאצ

ןאצההנרבעתדעהדוהיירעבוםלשורייביבסבוןמינב

הוהיםאנםיאבםימיהנה14׃הוהירמאהנומידילע

לארשיתיבלאיתרבדרשאבוטהרבדהתאיתמקהו

חימצאאיההתעבוםההםימיב15׃הדוהיתיבלעו

םימיב16׃ץראבהקדצוטפשמהשעוהקדצחמצדודל

ארקירשאהזוחטבלןוכשתםלשוריוהדוהיעשותםהה

דודלתרכיאלהוהירמאהכיכ17׃ונקדצהוהיהל

אלםיולהםינהכלו18׃לארשיתיבאסכלעבשישיא

חבזהשעוהחנמריטקמוהלועהלעמינפלמשיאתרכי
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הכ20׃רומאלוהימרילאהוהירבדיהיו19׃םימיהלכ

הלילהיתירבתאוםויהיתירבתאורפתםאהוהירמא

רפתיתירבםג21׃םתעבהלילוםמויתויהיתלבלו

םיולהתאוואסכלעךלמןבולתויהמידבעדודתא

אלוםימשהאבצרפסיאלרשא22׃יתרשמםינהכה

םיולהתאוידבעדודערזתאהבראןכםיהלוחדמי

24׃רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו23׃יתאיתרשמ

תוחפשמהיתשרמאלורבדהזהםעההמתיאראולה

תויהמןוצאניימעתאוםסאמיוםהבהוהירחברשא

םמוייתירבאלםאהוהירמאהכ25׃םהינפליוגדוע

בוקעיערזםג26׃יתמשאלץראוםימשתוקחהלילו

םהרבאערזלאםילשמוערזמתחקמסאמאידבעדודו

׃םיתמחרוםתובשתאבושאיכבקעיוקחשי

רצארדכובנוהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה34

לכוודיתלשממץראתוכלממלכווליחלכולבבךלמ

הכ2׃רמאלהירעלכלעוםלשורילעםימחלנםימעה

ךלמוהיקדצלאתרמאוךלהלארשייהלאהוהירמא

ריעהתאןתניננההוהירמאהכוילאתרמאוהדוהי

טלמתאלהתאו3׃שאבהפרשולבבךלמדיבתאזה

ךלמיניעתאךיניעוןתנתודיבושפתתשפתיכודימ

ךא4׃אובתלבבורבדיךיפתאוהיפוהניארתלבב

ךילעהוהירמאהכהדוהיךלמוהיקדצהוהירבדעמש

ךיתובאתופרשמכותומתםולשב5׃ברחבתומתאל

יוהוךלופרשיןכךינפלויהרשאםינשארהםיכלמה

רבדיו6׃הוהיםאניתרבדינארבדיכךלודפסיןודא

םירבדהלכתאהדוהיךלמוהיקדצלאאיבנהוהימרי

םלשורילעםימחלנלבבךלמליחו7׃םלשוריבהלאה

יכהקזעלאושיכללאתורתונההדוהיירעלכלעו

רשארבדה8׃רצבמירעהדוהיירעבוראשנהנה

והיקדצךלמהתרכירחאהוהיתאמוהימרילאהיה

9׃רורדםהלארקלםלשוריברשאםעהלכתאתירב

הירבעהוירבעהותחפשתאשיאוודבעתאשיאחלשל

ועמשיו10׃שיאוהיחאידוהיבםבדבעיתלבלםישפח

תאשיאחלשלתירבבואברשאםעהלכוםירשהלכ

דועםבדבעיתלבלםישפחותחפשתאשיאוודבע

םידבעהתאובשיוןכירחאובושיו11׃וחלשיוועמשיו

םידבעלםושיבכיוםישפחוחלשרשאתוחפשהתאו

הוהיתאמוהימרילאהוהירבדיהיו12׃תוחפשלו

תירביתרכיכנאלארשייהלאהוהירמאהכ13׃רמאל

תיבמםירצמץראמםתואיאצוהםויבםכיתובאתא

ויחאתאשיאוחלשתםינשעבשץקמ14׃רמאלםידבע

ישפחותחלשוםינשששךדבעוךלרכמירשאירבעה

15׃םנזאתאוטהאלוילאםכיתובאועמשאלוךמעמ

רורדארקליניעברשיהתאושעתוםויהםתאובשתו

ימשארקנרשאתיבבינפלתירבותרכתווהערלשיא

ודבעתאשיאובשתוימשתאוללחתוובשתו16׃וילע

ושבכתוםשפנלםישפחםתחלשרשאותחפשתאשיאו

רמאהכןכל17׃תוחפשלוםידבעלםכלתויהלםתא

שיאוויחאלשיארורדארקלילאםתעמשאלםתאהוהי

לאברחהלאהוהיםאנרורדםכלארקיננהוהערל

תוכלממלכלהעוזלםכתאיתתנובערהלאורבדה

אלרשאיתרבתאםירבעהםישנאהתאיתתנו18׃ץראה

רשאלגעהינפלותרכרשאתירבהירבדתאומיקה

ירשוהדוהיירש19׃וירתבןיבורבעיוםינשלותרכ

ןיבםירבעהץראהםעלכוםינהכהוםיסרסהםלשורי

ישקבמדיבוםהיביאדיבםתואיתתנו20׃לגעהירתב

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנהתיהוםשפנ

דיבןתאוירשתאוהדוהיךלמוהיקדצתאו21׃ץראה

םילעהלבבךלמליחדיבוםשפנישקבמדיבוםהיביא

ריעהלאםיתבשהוהוהיםאנהוצמיננה22׃םכילעמ

הדוהיירעתאושאבהפרשוהודכלוהילעומחלנותאזה

׃בשיןיאמהממשןתא

ימיבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה35

לאךולה2׃רמאלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהי

לאהוהיתיבםתואבהוםתואתרבדוםיבכרהתיב

הינזאיתאחקאו3׃ןייםתואתיקשהותוכשלהתחא

לכתאווינבלכתאוויחאתאוהינצבחןבוהימריןב

ינבתכשללאהוהיתיבםתאאבאו4׃םיבכרהתיב

םירשהתכשללצארשאםיהלאהשיאוהילדגיןבןנח

ןתאו5׃ףסהרמשםלשןבוהישעמתכשלללעממרשא

רמאותוסכוןייםיאלמםיעבגםיבכרהתיבינבינפל

ןבבדנוייכןייהתשנאלורמאיו6׃ןייותשםהילא

םכינבוםתאןייותשתאלרמאלונילעהוצוניבאבכר

אלםרכווערזתאלערזוונבתאלתיבו7׃םלועדע
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ןעמלםכימילכובשתםילהאביכםכלהיהיאלוועטת

׃םשםירגםתארשאהמדאהינפלעםיברםימיויחת

ונוצרשאלכלוניבאבכרןבבדנוהילוקבעמשנו8

׃וניתנבוונינבונישנונחנאונימילכןייתותשיתלבל

אלערזוהדשוםרכוונתבשלםיתבתונביתלבלו9

ונוצרשאלככשענועמשנוםילהאבבשנו10׃ונלהיהי

לבבךלמרצארדכובנתולעביהיו11׃וניבאבדנוי

םידשכהליחינפמםלשוריאובנוואברמאנוץראהלא

לאהוהירבדיהיו12׃םלשוריבבשנוםראליחינפמו

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ13׃רמאלוהימרי

וחקתאולהםלשורייבשוילוהדוהישיאלתרמאוךלה

ירבדתאםקוה14׃הוהיםאנירבדלאעמשלרסומ

ןייתותשיתלבלוינבתאהוצרשאבכרןבבדנוהי

יכנאוםהיבאתוצמתאועמשיכהזהםויהדעותשאלו

חלשאו15׃ילאםתעמשאלורבדוםכשהםכילאיתרבד

אנובשרמאלחלשוםיכשהםיאבנהידבעלכתאםכילא

ירחאוכלתלאוםכיללעמוביטיהוהערהוכרדמשיא

םכליתתנרשאהמדאהלאובשוםדבעלםירחאםיהלא

16׃ילאםתעמשאלוםכנזאתאםתיטהאלוםכיתבאלו

רשאםהיבאתוצמתאבכרןבבדנוהיינבומיקהיכ

הוהירמאהכןכל17׃ילאועמשאלהזהםעהוםוצ

לאוהדוהילאאיבמיננהלארשייהלאתואבציהלא

םהילעיתרבדרשאהערהלכתאםלשורייבשוילכ

׃ונעאלוםהלארקאוועמשאלוםהילאיתרבדןעי

תואבצהוהירמאהכוהימרירמאםיבכרהתיבלו18

םכיבאבדנוהיתוצמלעםתעמשרשאןעילארשייהלא

19׃םכתאהוצרשאלככושעתוויתוצמלכתאורמשתו

שיאתרכיאללארשייהלאתואבצהוהירמאהכןכל

׃םימיהלכינפלדמעבכרןבבדנויל

ךלמוהישאיןבםיקיוהילתעיברההנשביהיו36

׃רמאלהוהיתאמוהימרילאהזהרבדההיההדוהי

םירבדהלכתאהילאתבתכורפסתלגמךלחק2

םיוגהלכלעוהדוהילעולארשילעךילאיתרבדרשא

ילוא3׃הזהםויהדעווהישאיימימךילאיתרבדםוימ

תושעלבשחיכנארשאהערהלכתאהדוהיתיבועמשי

םנועליתחלסוהערהוכרדמשיאובושיןעמלםהל

בתכיוהירנןבךורבתאוהימריארקיו4׃םתאטחלו

לעוילארבדרשאהוהיירבדלכתאוהימרייפמךורב

רוצעינארמאלךורבתאוהימריהוציו5׃רפסתלגמ

הלגמבתארקוהתאתאבו6׃הוהיתיבאובללכואאל

הוהיתיבםעהינזאבהוהיירבדתאיפמתבתכרשא

׃םארקתםהירעמםיאבההדוהילכינזאבםגוםוצםויב

הערהוכרדמשיאובשיוהוהיינפלםתנחתלפתילוא7

8׃הזהםעהלאהוהירבדרשאהמחהוףאהלודגיכ

ארקלאיבנהוהימריוהוצרשאלככהירנןבךורבשעיו

תישמחההנשביהיו9׃הוהיתיבהוהיירבדרפסב

וארקיעשתהשדחבהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיל

םיאבהםעהלכוםלשוריבםעהלכהוהיינפלםוצ

ירבדתארפסבךורבארקיו10׃םלשוריבהדוהיירעמ

רצחברפסהןפשןבוהירמגתכשלבהוהיתיבוהימרי

11׃םעהלכינזאבשדחההוהיתיברעשחתפןוילעה

לעמהוהיירבדלכתאןפשןבוהירמגןבוהיכמעמשיו

םשהנהורפסהתכשללעךלמהתיבדריו12׃רפסה

והיעמשןבוהילדורפסהעמשילאםיבשויםירשהלכ

והיננחןבוהיקדצוןפשןבוהירמגורובכעןבןתנלאו

רשאםירבדהלכתאוהיכמםהלדגיו13׃םירשהלכו

לכוחלשיו14׃םעהינזאברפסבךורבארקבעמש

ןבוהימלשןבוהינתנןבידוהיתאךורבלאםירשה

הנחקםעהינזאבהבתארקרשאהלגמהרמאלישוכ

אביוודיבהלגמהתאוהירנןבךורבחקיוךלוךדיב

ארקיוונינזאבהנארקואנבשוילאורמאיו15׃םהילא

ודחפםירבדהלכתאםעמשכיהיו16׃םהינזאבךורב

תאךלמלדיגנדיגהךורבלאורמאיווהערלאשיא

אנדגהרמאלולאשךורבתאו17׃הלאהםירבדהלכ

רמאיו18׃ויפמהלאהםירבדהלכתאתבתכךיאונל

הלאהםירבדהלכתאילאארקיויפמךורבםהל

ךורבלאםירשהורמאיו19׃וידברפסהלעבתכינאו

20׃םתאהפיאעדילאשיאווהימריוהתארתסהךל

תכשלבודקפההלגמהתאוהרצחךלמהלאואביו

׃םירבדהלכתאךלמהינזאבודיגיורפסהעמשילא

החקיוהלגמהתאתחקלידוהיתאךלמהחלשיו21

ךלמהינזאבידוהיהארקיורפסהעמשילאתכשלמ

בשויךלמהו22׃ךלמהלעמםידמעהםירשהלכינזאבו

23׃תרעבמוינפלחאהתאויעישתהשדחבףרחהתיב

רעתבהערקיהעבראותותלדשלשידוהיאורקכיהיו
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הלגמהלכםתדעחאהלארשאשאהלאךלשהורפסה

תאוערקאלוודחפאלו24׃חאהלערשאשאהלע

םירבדהלכתאםיעמשהוידבעלכוךלמהםהידגב

ךלמבועגפהוהירמגווהילדוןתנלאםגו25׃הלאה

הוציו26׃םהילאעמשאלוהלגמהתאףרשיתלבל

לאירזעןבוהירשתאוךלמהןבלאמחריתאךלמה

תאורפסהךורבתאתחקללאדבעןבוהימלשתאו

לאהוהירבדיהיו27׃הוהיםרתסיואיבנהוהימרי

רשאםירבדהתאוהלגמהתאךלמהףרשירחאוהימרי

הלגמךלחקבוש28׃רמאלוהימרייפמךורבבתכ

ויהרשאםינשארהםירבדהלכתאהילעבתכותרחא

׃הדוהיךלמםיקיוהיףרשרשאהנשארההלגמהלע

התאהוהירמאהכרמאתהדוהיךלמםיקיוהילעו29

רמאלהילעתבתכעודמרמאלתאזההלגמהתאתפרש

תיבשהותאזהץראהתאתיחשהולבבךלמאוביאב

םיקיוהילעהוהירמאהכןכל30׃המהבוםדאהנממ

היהתותלבנודודאסכלעבשויולהיהיאלהדוהיךלמ

וילעיתדקפו31׃הלילבחרקלוםויבברחלתכלשמ

יבשילעוםהילעיתאבהוםנועתאוידבעלעווערזלעו

יתרבדרשאהערהלכתאהדוהישיאלאוםלשורי

הנתיותרחאהלגמחקלוהימריו32׃ועמשאלוםהילא

תאוהימרייפמהילעבתכיורפסהוהירנןבךורבלא

שאבהדוהיךלמםיקיוהיףרשרשארפסהירבדלכ

׃המהכםיברםירבדםהילעףסונדועו

ןבוהינכתחתוהישאיןבוהיקדצךלמךלמיו37

ץראבלבבךלמרצארדכובנךילמהרשאםיקיוהי

ירבדלאץראהםעווידבעואוהעמשאלו2׃הדוהי

ךלמהחלשיו3׃איבנהוהימרידיברבדרשאהוהי

הישעמןבוהינפצתאוהימלשןבלכוהיתאוהיקדצ

לאונדעבאנללפתהרמאלאיבנהוהימרילאןהכה

ונתנאלוםעהךותבאציואבוהימריו4׃וניהלאהוהי

ועמשיוםירצממאציהערפליחו5׃אילכהתיבותא

לעמולעיוםעמשתאםלשורילעםירצהםידשכה

7׃רמאלאיבנהוהימרילאהוהירבדיהיו6׃םלשורי

הדוהיךלמלאורמאתהכלארשייהלאהוהירמאהכ

םכלאציההערפליחהנהינשרדלילאםכתאחלשה

לעומחלנוםידשכהובשו8׃םירצמוצראלבשהרזעל

לאהוהירמאהכ9׃שאבהפרשוהדכלותאזהריעה

אליכםידשכהונילעמוכליךלהרמאלםכיתשפנואשת

םכתאםימחלנהםידשכליחלכםתיכהםאיכ10׃וכלי

תאופרשוומוקיולהאבשיאםירקדמםישנאםבוראשנו

לעמםידשכהליחתולעהבהיהו11׃שאבתאזהריעה

םלשורימוהימריאציו12׃הערפליחינפמםלשורי

אוהיהיו13׃םעהךותבםשמקלחלןמינבץראתכלל

ןבהימלשןבהייאריומשותדקפלעבםשוןמינברעשב

התאםידשכהלארמאלאיבנהוהימריתאשפתיוהיננח

אלוםידשכהלעלפנינניארקשוהימרירמאיו14׃לפנ

׃םירשהלאוהאביווהימריבהייארישפתיווילאעמש

תיבותואונתנוותאוכהווהימרילעםירשהופצקיו15

יכ16׃אלכהתיבלושעותאיכרפסהןתנוהיתיברוסאה

והימריםשבשיותוינחהלאורובהתיבלאוהימריאב

והלאשיווהחקיווהיקדצךלמהחלשיו17׃םיברםימי

רמאיוהוהיתאמרבדשיהרמאיורתסבותיבבךלמה

והימרירמאיו18׃ןתנתלבבךלמדיברמאיושיוהימרי

הזהםעלוךידבעלוךליתאטחהמוהיקדצךלמהלא

ואבנרשאםכיאיבנויאו19׃אלכהתיבלאיתואםתתניכ

׃תאזהץראהלעוםכילעלבבךלמאביאלרמאלםכל

לאוךינפליתנחתאנלפתךלמהינדאאנעמשהתעו20

ךלמההוציו21׃םשתומאאלורפסהןתנוהיתיבינבשת

רככולןתנוהרטמהרצחבוהימריתאודקפיווהיקדצ

בשיוריעהןמםחלהלכםתדעםיפאהץוחמםוילםחל

׃הרטמהרצחבוהימרי

ןבלכויורוחשפןבוהילדגוןתמןבהיטפשעמשיו38

והימרירשאםירבדהתאהיכלמןברוחשפווהימלש

ריעבבשיההוהירמאהכ2׃רמאלםעהלכלארבדמ

םידשכהלאאציהורבדבובערבברחבתומיתאזה

ןתנההוהירמאהכ3׃יחוללשלושפנולהתיהוהיחי

ורמאיו4׃הדכלולבבךלמליחדיבתאזהריעהןתנת

אוהןכלעיכהזהשיאהתאאנתמויךלמהלאםירשה

תאזהריעבםיראשנההמחלמהישנאידיתאאפרמ

יכהלאהםירבדכםהילארבדלםעהלכידיתאו

5׃הערלםאיכהזהםעלםולשלשרדונניאהזהשיאה

ךלמהןיאיכםכדיבאוההנהוהיקדצךלמהרמאיו

לאותאוכלשיווהימריתאוחקיו6׃רבדםכתאלכוי
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וחלשיוהרטמהרצחברשאךלמהןבוהיכלמרובה

עבטיוטיטםאיכםימןיארובבוםילבחבוהימריתא

אוהוסירסשיאישוכהךלמדבעעמשיו7׃טיטבוהימרי

בשויךלמהורובהלאוהימריתאונתניכךלמהתיבב

רבדיוךלמהתיבמךלמדבעאציו8׃ןמינברעשב

הלאהםישנאהוערהךלמהינדא9׃רמאלךלמהלא

לאוכילשהרשאתאאיבנהוהימרילושערשאלכתא

׃ריעבדועםחלהןיאיכבערהינפמויתחתתמיורובה

ךדיבחקרמאלישוכהךלמדבעתאךלמההוציו10

רובהןמאיבנהוהימריתאתילעהוםישנאםישלשהזמ

אביוודיבםישנאהתאךלמדבעחקיו11׃תומיםרטב

תובחסהיולבםשמחקיורצואהתחתלאךלמהתיב

׃םילבחברובהלאוהימרילאםחלשיוםיחלמיולבו

יאולבאנםישוהימרילאישוכהךלמדבערמאיו12

םילבחלתחתמךידיתולצאתחתםיחלמהותובחסה

ולעיוםילבחבוהימריתאוכשמיו13׃ןכוהימרישעיו

חלשיו14׃הרטמהרצחבוהימריבשיורובהןמותא

אובמלאוילאאיבנהוהימריתאחקיווהיקדצךלמה

לאשוהימרילאךלמהרמאיוהוהיתיבברשאישילשה

והימרירמאיו15׃רבדינממדחכתלארבדךתאינא

ךצעיאיכוינתימתתמהאולהךלדיגאיכוהיקדצלא

והימרילאוהיקדצךלמהעבשיו16׃ילאעמשתאל

תאזהשפנהתאונלהשערשאתאהוהייחרמאלרתסב

םישקבמרשאהלאהםישנאהדיבךנתאםאוךתימאםא

הוהירמאהכוהיקדצלאוהימרירמאיו17׃ךשפנתא

ךלמירשלאאצתאציםאלארשייהלאתואבציהלא

התיחושאבףרשתאלתאזהריעהוךשפנהתיחולבב

הנתנולבבךלמירשלאאצתאלםאו18׃ךתיבוהתא

טלמתאלהתאושאבהופרשוםידשכהדיבתאזהריעה

גאדינאוהימרילאוהיקדצךלמהרמאיו19׃םדימ

םדיביתאונתיןפםידשכהלאולפנרשאםידוהיהתא

לוקבאנעמשונתיאלוהימרירמאיו20׃יבוללעתהו

21׃ךשפניחתוךלבטייוךילארבדינארשאלהוהי

22׃הוהיינארהרשארבדההזתאצלהתאןאמםאו

תואצומהדוהיךלמתיבבוראשנרשאםישנהלכהנהו

ישנאךלולכיוךותיסהתורמאהנהולבבךלמירשלא

ךישנלכתאו23׃רוחאוגסנךלגרץבבועבטהךמלש

יכםדימטלמתאלהתאוםידשכהלאםיאצומךינבתאו

24׃שאבףרשתתאזהריעהתאושפתתלבבךלמדיב

הלאהםירבדבעדילאשיאוהימרילאוהיקדצרמאיו

ואבוךתאיתרבדיכםירשהועמשייכו25׃תומתאלו

ךלמהלאתרבדהמונלאנהדיגהךילאורמאוךילא

26׃ךלמהךילארבדהמוךתימנאלוונממדחכתלא

יתלבלךלמהינפליתנחתינאליפמםהילאתרמאו

לאםירשהלכואביו27׃םשתומלןתנוהיתיבינבישה

רשאהלאהםירבדהלככםהלדגיוותאולאשיווהימרי

בשיו28׃רבדהעמשנאליכונממושרחיוךלמההוצ

םלשוריהדכלנרשאםוידעהרטמהרצחבוהימרי

׃םלשוריהדכלנרשאכהיהו

שדחבהדוהיךלמוהיקדצלתיעשתההנשב39

םלשורילאוליחלכולבבךלמרצארדכובנאבירשעה

שדחבוהיקדצלהנשהרשעיתשעב2׃הילעורציו

ירשלכואביו3׃ריעההעקבהשדחלהעשתביעיברה

ובנרגמסרצארשלגרנךותהרעשבובשיולבבךלמ

תיראשלכוגמבררצארשלגרנסירסברםיכסרש

הדוהיךלמוהיקדצםאררשאכיהיו4׃לבבךלמירש

ןגךרדריעהןמהלילואציווחרביוהמחלמהישנאלכו

ופדריו5׃הברעהךרדאציוםיתמחהןיברעשבךלמה

וחריתוברעבוהיקדצתאוגשיוםהירחאםידשכליח

התלברלבבךלמרצארדכובנלאוהלעיוותאוחקיו

תאלבבךלמטחשיו6׃םיטפשמותארבדיותמחץראב

טחשהדוהיירחלכתאוויניעלהלברבוהיקדצינב

םיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניעתאו7׃לבבךלמ

ופרשםעהתיבתאוךלמהתיבתאו8׃הלבבותאאיבל

םעהרתיתאו9׃וצתנםלשוריתומחתאושאבםידשכה

רתיתאווילעולפנרשאםילפנהתאוריעבםיראשנה

ןמו10׃לבבםיחבטברןדארזובנהלגהםיראשנהםעה

ןדארזובנריאשההמואמםהלןיארשאםילדהםעה

םויבםיבגיוםימרכםהלןתיוהדוהיץראבםיחבטבר

דיבוהימרילעלבבךלמרצארדכובנוציו11׃אוהה

וילעםישךיניעוונחק12׃רמאלםיחבטברןדארזובנ

ןכךילארבדירשאכםאיכערהמואמולשעתלאו

ןבזשובנוםיחבטברןדארזובנחלשיו13׃ומעהשע

׃לבבךלמיברלכוגמבררצארשלגרנוסירסבר

ותאונתיוהרטמהרצחמוהימריתאוחקיווחלשיו14



292הימרי

בשיותיבהלאוהאצוהלןפשןבםקיחאןבוהילדגלא

רוצעותיהבהוהירבדהיהוהימרילאו15׃םעהךותב

ךלמדבעלתרמאוךולה16׃רמאלהרטמהרצחב

יננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכרמאלישוכה

ויהוהבוטלאלוהערלתאזהריעהלאירבדתאיבמ

הוהיםאנאוההםויבךיתלצהו17׃אוההםויבךינפל

יכ18׃םהינפמרוגיהתארשאםישנאהדיבןתנתאלו

ללשלךשפנךלהתיהולפתאלברחבוךטלמאטלמ

׃הוהיםאניבתחטביכ

חלשרחאהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה40

אוהוותאותחקבהמרהןמםיחבטברןדארזובנותא

םילגמההדוהיוםלשוריתולגלכךותבםיקזאברוסא

הוהיוילארמאיווהימרילםיחבטברחקיו2׃הלבב

אביו3׃הזהםוקמהלאתאזההערהתארבדךיהלא

םתעמשאלוהוהילםתאטחיכרבדרשאכהוהישעיו

םויהךיתחתפהנההתעו4׃הזהרבדםכלהיהוולוקב

יתאאובלךיניעבבוטםאךדילערשאםיקזאהןמ

יתאאובלךיניעבערםאוךילעיניעתאםישאואבלבב

רשיהלאובוטלאךינפלץראהלכהארלדחלבב

לאהבשובושיאלונדועו5׃ךלהמשתכללךיניעב

ירעבלבבךלמדיקפהרשאןפשןבםקיחאןבהילדג

ךיניעברשיהלכלאואםעהךותבותאבשוהדוהי

6׃והחלשיותאשמוהחראםיחבטברולןתיוךלתכלל

ותאבשיוהתפצמהםקיחאןבהילדגלאוהימריאביו

םיליחהירשלכועמשיו7׃ץראבםיראשנהםעהךותב

תאלבבךלמדיקפהיכםהישנאוהמההדשברשא

םישנוםישנאותאדיקפהיכוץראבםקיחאןבוהילדג

לאואביו8׃הלבבולגהאלרשאמץראהתלדמוףטו

ינבןתנויוןנחויווהינתנןבלאעמשיוהתפצמההילדג

ןבוהינזיויתפטנהיפועינבותמחנתןבהירשוחרק

םקיחאןבוהילדגםהלעבשיו9׃םהישנאוהמהיתכעמה

םידשכהדובעמואריתלארמאלםהישנאלוןפשןב

ינאו10׃םכלבטייולבבךלמתאודבעוץראבובש

ונילאואבירשאםידשכהינפלדמעלהפצמבבשייננה

םכירעבובשוםכילכבומשוןמשוץיקוןייופסאםתאו

ינבבובאומברשאםידוהיהלכםגו11׃םתשפתרשא

ךלמןתניכועמשתוצראהלכברשאוםודאבוןומע

ןבוהילדגתאםהילעדיקפהיכוהדוהילתיראשלבב

תומקמהלכמםידוהיהלכובשיו12׃ןפשןבםקיחא

התפצמהוהילדגלאהדוהיץראואביוםשוחדנרשא

לכוחרקןבןנחויו13׃דאמהברהץיקוןייופסאיו

׃התפצמהוהילדגלאואבהדשברשאםיליחהירש

ןומעינבךלמסילעביכעדתעדיהוילאורמאיו14

םהלןימאהאלושפנךתכהלהינתנןבלאעמשיתאחלש

והילדגלארמאחרקןבןנחויו15׃םקיחאןבוהילדג

ןבלאעמשיתאהכאואנהכלארמאלהפצמברתסב

הדוהילכוצפנושפנהככיהמלעדיאלשיאוהינתנ

והילדגרמאיו16׃הדוהיתיראשהדבאוךילאםיצבקנה

יכהזהרבדהתאשעתלאחרקןבןנחוילאםקיחאןב

׃לאעמשילארבדהתארקש

ןבהינתנןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו41

ותאםישנאהרשעוךלמהיברוהכולמהערזמעמשילא

ודחיםחלםשולכאיוהתפצמהםקיחאןבוהילדגלא

רשאםישנאהתרשעוהינתנןבלאעמשיםקיו2׃הפצמב

תמיוברחבןפשןבםקיחאןבוהילדגתאוכיוותאויה

םידוהיהלכתאו3׃ץראבלבבךלמדיקפהרשאותא

רשאםידשכהתאוהפצמבוהילדגתאותאויהרשא

יהיו4׃לאעמשיהכההמחלמהישנאתאםשואצמנ

ואביו5׃עדיאלשיאווהילדגתאתימהלינשהםויב

ןקזיחלגמשיאםינמשןורמשמוולשמםכשמםישנא

איבהלםדיבהנובלוהחנמוםידדגתמוםידגביערקו

הפצמהןמםתארקלהינתנןבלאעמשיאציו6׃הוהיתיב

לאואבםהילארמאיוםתאשגפכיהיוהכבוךלהךלה

םטחשיוריעהךותלאםאובכיהיו7׃םקיחאןבוהילדג

רשאםישנאהואוהרובהךותלאהינתנןבלאעמשי

לאלאעמשילאורמאיוםבואצמנםישנאהרשעו8׃ותא

ןמשוםירעשוםיטחהדשבםינמטמונלשייכונתמת

רשארובהו9׃םהיחאךותבםתימהאלולדחיושבדו

הכהרשאםישנאהירגפלכתאלאעמשיםשךילשה

ךלמאשעבינפמאסאךלמההשערשאאוהוהילדגדיב

בשיו10׃םיללחוהינתנןבלאעמשיאלמותאלארשי

תונבתאהפצמברשאםעהתיראשלכתאלאעמשי

דיקפהרשאהפצמבםיראשנהםעהלכתאוךלמה

םבשיוםקיחאןבוהילדגתאםיחבטברןדארזובנ
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עמשיו11׃ןומעינבלארבעלךליוהינתנןבלאעמשי

הערהלכתאותארשאםיליחהירשלכוחרקןבןנחוי

םישנאהלכתאוחקיו12׃הינתנןבלאעמשיהשערשא

םימלאותאואצמיוהינתנןבלאעמשיםעםחלהלוכליו

תארשאםעהלכתוארכיהיו13׃ןועבגברשאםיבר

רשאםיליחהירשלכתאוחרקןבןנחויתאלאעמשי

ןמלאעמשיהבשרשאםעהלכובסיו14׃וחמשיוותא

ןבלאעמשיו15׃חרקןבןנחוילאוכליוובשיוהפצמה

׃ןומעינבלאךליוןנחויינפמםישנאהנמשבטלמנהינתנ

תאותארשאםיליחהירשלכוחרקןבןנחויחקיו16

ןמהינתנןבלאעמשיתאמבישהרשאםעהתיראשלכ

ישנאםירבגםקיחאןבהילדגתאהכהרחאהפצמה

17׃ןועבגמבישהרשאםיסרסוףטוםישנוהמחלמה

תכללםחלתיבלצארשאםהומכתורגבובשיווכליו

הכהיכםהינפמוארייכםידשכהינפמ18׃םירצמאובל

דיקפהרשאםקיחאןבוהילדגתאהינתנןבלאעמשי

׃ץראבלבבךלמ

ןבהינזיוחרקןבןנחויוםיליחהירשלכושגיו42

והימרילאורמאיו2׃לודגדעוןטקמםעהלכוהיעשוה

הוהילאונדעבללפתהוךינפלונתנחתאנלפתאיבנה

הברהמטעמונראשניכתאזהתיראשהלכדעבךיהלא

תאךיהלאהוהיונלדגיו3׃ונתאתוארךיניערשאכ

רמאיו4׃השענרשארבדהתאוהבךלנרשאךרדה

הוהילאללפתמיננהיתעמשאיבנהוהימריםהילא

הוהיהנעירשארבדהלכהיהוםכירבדכםכיהלא

לאורמאהמהו5׃רבדםכמענמאאלםכלדיגאםכתא

רבדהלככאלםאןמאנותמאדעלונבהוהייהיוהימרי

םאובוטםא6׃השענןכונילאךיהלאהוהיךחלשירשא

עמשנוילאךתאםיחלשונארשאוניהלאהוהילוקבער

יהיו7׃וניהלאהוהילוקבעמשניכונלבטיירשאןעמל

לאארקיו8׃והימרילאהוהירבדיהיוםימיתרשעץקמ

םעהלכלוותארשאםיליחהירשלכלאוחרקןבןנחוי

יהלאהוהירמאהכםהילארמאיו9׃לודגדעוןטקמל

׃וינפלםכתנחתליפהלוילאיתאםתחלשרשאלארשי

סרהאאלוםכתאיתינבותאזהץראבובשתבושםא10

יתישערשאהערהלאיתמחניכשותאאלוםכתאיתעטנו

םיאריםתארשאלבבךלמינפמואריתלא11׃םכל

עישוהלינאםכתאיכהוהיםאנונממואריתלאוינפמ

םחרוםימחרםכלןתאו12׃ודימםכתאליצהלוםכתא

םתאםירמאםאו13׃םכתמדאלאםכתאבישהוםכתא

׃םכיהלאהוהילוקבעמשיתלבלתאזהץראבבשנאל

המחלמהארנאלרשאאובנםירצמץראיכאלרמאל14

15׃בשנםשובערנאלםחללועמשנאלרפושלוקו

הוהירמאהכהדוהיתיראשהוהירבדועמשןכלהתעו

אבלםכינפןומשתםושםתאםאלארשייהלאתואבצ

םתארשאברחההתיהו16׃םשרוגלםתאבוםירצמ

רשאבערהוםירצמץראבםכתאגישתםשהנממםיארי

׃ותמתםשוםירצמםכירחאקבדיםשונממםיגאדםתא

םירצמאובלםהינפתאומשרשאםישנאהלכויהיו17

םהלהיהיאלורבדבובערבברחבותומיםשרוגל

18׃םהילעאיבמינארשאהערהינפמטילפודירש

יפאךתנרשאכלארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ

םכאבבםכילעיתמחךתתןכםלשורייבשילעיתמחו

אלוהפרחלוהללקלוהמשלוהלאלםתייהוםירצמ

תיראשםכילעהוהירבד19׃הזהםוקמהתאדועוארת

םכביתדיעהיכועדתעדיםירצמואבתלאהדוהי

יתאםתחלשםתאיכםכיתושפנבםיתעתהיכ20׃םויה

וניהלאהוהילאונדעבללפתהרמאלםכיהלאהוהילא

21׃ונישעוונלדגהןכוניהלאהוהירמאירשאלככו

לכלוםכיהלאהוהילוקבםתעמשאלוםויהםכלדגאו

בערבברחביכועדתעדיהתעו22׃םכילאינחלשרשא

׃םשרוגלאובלםתצפחרשאםוקמבותומתרבדבו

לכתאםעהלכלארבדלוהימריתולככיהיו43

םהילאםהיהלאהוהיוחלשרשאםהיהלאהוהיירבד

היעשוהןבהירזערמאיו2׃הלאהםירבדהלכתא

והימרילאםירמאםידזהםישנאהלכוחרקןבןנחויו

אלרמאלוניהלאהוהיךחלשאלרבדמהתארקש

ךתאתיסמהירנןבךורביכ3׃םשרוגלםירצמואבת

תולגהלוונתאתימהלםידשכהדיבונתאתתןעמלונב

םיליחהירשלכוחרקןבןנחויעמשאלו4׃לבבונתא

ןנחויחקיו5׃הדוהיץראבתבשלהוהילוקבםעהלכו

רשאהדוהיתיראשלכתאםיליחהירשלכוחרקןב

תא6׃הדוהיץראברוגלםשוחדנרשאםיוגהלכמובש

לכתאוךלמהתונבתאוףטהתאוםישנהתאוםירבגה
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ןבוהילדגתאםיחבטברןדארזובנחינהרשאשפנה

׃והירנןבךורבתאואיבנהוהימריתאוןפשןבםקיחא

ואביוהוהילוקבועמשאליכםירצמץראואביו7

סחנפחתבוהימרילאהוהירבדיהיו8׃סחנפחתדע

ןבלמבטלמבםתנמטותולדגםינבאךדיבחק9׃רמאל

׃םידוהיםישנאיניעלסחנפחתבהערפתיבחתפברשא

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכםהילאתרמאו10

ידבעלבבךלמרצארדכובנתאיתחקלוחלשיננה

תאהטנויתנמטרשאהלאהםינבאללעממואסכיתמשו

רשאםירצמץראתאהכהוהאבו11׃םהילעורורפש

12׃ברחלברחלרשאויבשליבשלרשאותומלתומל

תאהטעוםבשוםפרשוםירצמיהלאיתבבשאיתצהו

םשמאציוודגבתאהערההטעירשאכםירצמץרא

ץראברשאשמשתיבתובצמתארבשו13׃םולשב

׃שאבףרשיםירצמיהלאיתבתאוםירצמ

םידוהיהלכלאוהימרילאהיהרשארבדה44

ףנבוסחנפחתבולדגמבםיבשיהםירצמץראבםיבשיה

יהלאתואבצהוהירמאהכ2׃רמאלסורתפץראבו

לעיתאבהרשאהערהלכתאםתיארםתאלארשי

ןיאוהזהםויההברחםנהוהדוהיירעלכלעוםלשורי

תכללינסעכהלושערשאםתערינפמ3׃בשויםהב

המהםועדיאלרשאםירחאםיהלאלדבעלרטקל

םיאיבנהידבעלכתאםכילאחלשאו4׃םכיתבאוםתא

תאזההבעתהרבדתאושעתאנלארמאלחלשוםיכשה

םתערמבושלםנזאתאוטהאלוועמשאלו5׃יתאנשרשא

יפאויתמחךתתו6׃םירחאםיהלאלרטקיתלבל

הברחלהנייהתוםלשוריתוצחבוהדוהיירעברעבתו

תואבציהלאהוהירמאהכהתעו7׃הזהםויכהממשל

םכתשפנלאהלודגהערםישעםתאהמללארשייהלא

יתלבלהדוהיךותמקנויוללועהשאושיאםכלתירכהל

רטקלםכידיישעמבינסעכהל8׃תיראשםכלריתוה

רוגלםיאבםתארשאםירצמץראבםירחאםיהלאל

הפרחלוהללקלםכתויהןעמלוםכלתירכהןעמלםש

תאוםכיתובאתוערתאםתחכשה9׃ץראהייוגלכב

תערתאוםכתערתאווישנתוערתאוהדוהייכלמתוער

10׃םלשוריתוצחבוהדוהיץראבושערשאםכישנ

יתרותבוכלהאלוואריאלוהזהםויהדעואכדאל

ןכל11׃םכיתובאינפלוםכינפליתתנרשאיתקחבו

םכבינפםשיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

תיראשתאיתחקלו12׃הדוהילכתאתירכהלוהערל

ומתוםשרוגלםירצמץראאובלםהינפומשרשאהדוהי

דעוןטקמומתיבערבברחבולפיםירצמץראבלכ

הללקלוהמשלהלאלויהוותמיבערבוברחבלודג

רשאכםירצמץראבםיבשויהלעיתדקפו13׃הפרחלו

היהיאלו14׃רבדבובערבברחבםלשורילעיתדקפ

ץראבםשרוגלםיאבההדוהיתיראשלדירשוטילפ

םשפנתאםיאשנמהמהרשאהדוהיץראבושלוםירצמ

תאונעיו15׃םיטלפםאיכובושיאליכםשתבשלבושל

םיהלאלםהישנתורטקמיכםיעדיהםישנאהלכוהימרי

םיבשיהםעהלכולודגלהקתודמעהםישנהלכוםירחא

תרבדרשארבדה16׃רמאלסורתפבםירצמץראב

השענהשעיכ17׃ךילאםיעמשונניאהוהיםשבונילא

םימשהתכלמלרטקלוניפמאצירשארבדהלכתא

וניכלמוניתבאוונחנאונישערשאכםיכסנהלךיסהו

היהנוםחלעבשנוםלשוריתוצחבוהדוהיירעבונירשו

תכלמלרטקלונלדחזאןמו18׃וניאראלהערוםיבוט

׃ונמתבערבוברחבולכונרסחםיכסנהלךסהוםימשה

םיכסנהלךסהלוםימשהתכלמלםירטקמונחנאיכו19

הלךסהוהבצעהלםינוכהלונישעונישנאידעלבמה

לעוםירבגהלעםעהלכלאוהימרירמאיו20׃םיכסנ

אולה21׃רמאלרבדותאםינעהםעהלכלעוםישנה

םלשוריתוצחבוהדוהיירעבםתרטקרשארטקהתא

רכזםתאץראהםעוםכירשוםכיכלמםכיתובאוםתא

ינפמתאשלדועהוהילכויאלו22׃ובללעהלעתוהוהי

םכצראיהתוםתישערשאתבעותהינפמםכיללעמער

ינפמ23׃הזהםויהכבשויןיאמהללקלוהמשלוהברחל

לוקבםתעמשאלוהוהילםתאטחרשאוםתרטקרשא

ןכלעםתכלהאלויתודעבוויתקחבוותרתבוהוהי

והימרירמאיו24׃הזהםויכתאזההערהםכתאתארק

הדוהילכהוהירבדועמשםישנהלכלאוםעהלכלא

יהלאתואבצהוהירמאהכ25׃םירצמץראברשא

םכידיבוםכיפבהנרבדתוםכישנוםתארמאללארשי

רטקלונרדנרשאונירדנתאהשענהשערמאלםתאלמ

תאהנמיקתםיקהםיכסנהלךסהלוםימשהתכלמל

רבדועמשןכל26׃םכירדנתאהנישעתהשעוםכירדנ
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יתעבשניננהםירצמץראבםיבשיההדוהילכהוהי

יפבארקנימשדועהיהיםאהוהירמאלודגהימשב

׃םירצמץראלכבהוהיינדאיחרמאהדוהישיאלכ

שיאלכומתוהבוטלאלוהערלםהילעדקשיננה27

׃םתולכדעבערבוברחבםירצמץראברשאהדוהי

יתמהדוהיץראםירצמץראןמןובשיברחיטילפו28

םירצמץראלםיאבההדוהיתיראשלכועדיורפסמ

תואהםכלתאזו29׃םהמוינממםוקיימרבדםשרוגל

ועדתןעמלהזהםוקמבםכילעינאדקפיכהוהיםאנ

הוהירמאהכ30׃הערלםכילעירבדומוקיםוקיכ

דיבוויביאדיבםירצמךלמערפחהערפתאןתניננה

דיבהדוהיךלמוהיקדצתאיתתנרשאכושפנישקבמ

׃ושפנשקבמווביאלבבךלמרצארדכובנ

הירנןבךורבלאאיבנהוהימרירבדרשארבדה45

הנשבוהימרייפמרפסלעהלאהםירבדהתאובתכב

הכ2׃רמאלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברה

ילאניואתרמא3׃ךורבךילעלארשייהלאהוהירמא

אלהחונמויתחנאביתעגייבאכמלעןוגיהוהיףסייכ

יתינברשאהנההוהירמאהכוילארמאתהכ4׃יתאצמ

5׃איהץראהלכתאושתנינאיתעטנרשאתאוסרהינא

לעהעראיבמיננהיכשקבתלאתולדגךלשקבתהתאו

לכלעללשלךשפנתאךליתתנוהוהיםאנרשבלכ

׃םשךלתרשאתומקמה

׃םיוגהלעאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא46

לעהיהרשאםירצמךלמוכנהערפליחלעםירצמל2

לבבךלמרצארדכובנהכהרשאשמכרכבתרפרהנ

וכרע3׃הדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעיברהתנשב

םישרפהולעוםיסוסהורסא4׃המחלמלושגוהנצוןגמ

5׃תנירסהושבלםיחמרהוקרמםיעבוכבובציתהו

ותכיםהירובגורוחאםיגסנםיתחהמהיתיארעודמ

סונילא6׃הוהיםאנביבסמרוגמונפהאלווסנסונמו

ולשכתרפרהנדילעהנופצרובגהטלמילאולקה

8׃וימימושעגתיתורהנכהלעיראיכהזימ7׃ולפנו

הלעארמאיוםימושעגתיתורהנכוהלעיראיכםירצמ

םיסוסהולע9׃הביבשיוריעהדיבאץראהסכא

ןגמישפתטופושוכםירובגהואציובכרהוללהתהו

הוהיינדאלאוההםויהו10׃תשקיכרדישפתםידולו

העבשוברחהלכאווירצמםקנהלהמקנםויתואבצ

לאןופצץראבתואבצהוהיינדאלחבזיכםמדמהתורו

םירצמתבתלותבירציחקודעלגילע11׃תרפרהנ

םיוגועמש12׃ךלןיאהלעתתואפריתיברהאושל

וידחיולשכרובגברובגיכץראההאלמךתחוצוךנולק

והימרילאהוהירבדרשארבדה13׃םהינשולפנ

ץראתאתוכהללבבךלמרצארדכובנאובלאיבנה

ועימשהולודגמבועימשהוםירצמבודיגה14׃םירצמ

ברחהלכאיכךלןכהובציתהורמאסחנפחתבוףנב

׃ופדההוהייכדמעאלךיריבאףחסנעודמ15׃ךיביבס

המוקורמאיווהערלאשיאלפנםגלשוכהברה16

17׃הנויהברחינפמונתדלומץראלאוונמעלאהבשנו

18׃דעומהריבעהןואשםירצמךלמהערפםשוארק

םירהברובתכיכומשתואבצהוהיךלמהםאנינאיח

תבתבשויךלישעהלוגילכ19׃אוביםיבלמרככו

הלגע20׃בשויןיאמהתצנוהיהתהמשלףניכםירצמ

הירכשםג21׃אבאבןופצמץרקםירצמהיפהפי

אלוידחיוסנונפההמהםגיכקברמילגעכהברקב

הלוק22׃םתדקפתעםהילעאבםדיאםוייכודמע

יבטחכהלואבתומדרקבווכליליחביכךלישחנכ

ובריכרקחיאליכהוהיםאנהרעיותרכ23׃םיצע

הנתנםירצמתבהשיבה24׃רפסמםהלןיאוהבראמ

יננהלארשייהלאתואבצהוהירמא25׃ןופצםעדיב

היהלאלעוםירצמלעוהערפלעואנמןומאלאדקופ

דיבםיתתנו26׃ובםיחטבהלעוהערפלעוהיכלמלעו

וידבעדיבולבבךלמרצארדכובנדיבוםשפנישקבמ

אריתלאהתאו27׃הוהיםאנםדקימיכןכשתןכירחאו

תאוקוחרמךעשומיננהיכלארשיתחתלאובקעיידבע

׃דירחמןיאוןנאשוטקשובוקעיבשוםיבשץראמךערז

יכינאךתאיכהוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתא28

אלךתאוהמשךיתחדהרשאםיוגהלכבהלכהשעא

׃ךקנאאלהקנוטפשמלךיתרסיוהלכהשעא

םיתשלפלאאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא47

םימהנההוהירמאהכ2׃הזעתאהערפהכיםרטב

ריעהאולמוץראופטשיוףטושלחנלויהוןופצמםילע

לוקמ3׃ץראהבשוילכלליהוםדאהוקעזוהביבשיו

אלוילגלגןומהובכרלשערמויריבאתוסרפתטעש
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אבהםויהלע4׃םידיןויפרמםינבלאתובאונפה

לכןודיצלורצלתירכהלםיתשלפלכתאדודשל

׃רותפכיאתיראשםיתשלפתאהוהידדשיכרזעדירש

דעםקמעתיראשןולקשאהתמדנהזעלאהחרקהאב5

יטקשתאלהנאדעהוהילברחיוה6׃ידדוגתתיתמ

הוצהוהיויטקשתךיא7׃ימדויעגרהךרעתלאיפסאה

׃הדעיםשםיהףוחלאוןולקשאלאהל

לאיוהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכבאומל48

בגשמההשיבהםיתירקהדכלנהשיבההדדשיכובנ

הערהילעובשחןובשחבבאומתלהתדועןיא2׃התחו

3׃ברחךלתךירחאימדתןמדמםגיוגמהנתירכנווכל

באומהרבשנ4׃לודגרבשודשםינורחמהקעצלוק

הלעייכבבתוחלההלעמיכ5׃הירועצהקעזועימשה

וסנ6׃ועמשרבשתקעצירצםינרוחדרומביכיכב

ךחטבןעייכ7׃רבדמברעורעכהנייהתוםכשפנוטלמ

הלוגבשימכאציוידכלתתאםגךיתורצואבוךישעמב

אלריעוריעלכלאדדשאביו8׃דחיוירשווינהכ

ונת9׃הוהירמארשארשימהדמשנוקמעהדבאוטלמת

בשויןיאמהנייהתהמשלהירעואצתאצניכבאומלץיצ

וברחענמרוראוהימרהוהיתכאלמהשערורא10׃ןהב

אלווירמשלאאוהטקשווירוענמבאומןנאש11׃םדמ

ומעטדמעןכלעךלהאלהלוגבוילכלאילכמקרוה

הוהיםאנםיאבםימיהנהןכל12׃רמנאלוחירווב

׃וצפניםהילבנווקיריוילכווהעצוםיעצוליתחלשו

תיבמלארשיתיבושברשאכשומכמבאומשבו13

ליחישנאוונחנאםירובגורמאתךיא14׃םחטבמלא

וירוחברחבמוהלעהירעובאומדדש15׃המחלמל

דיאבורק16׃ומשתואבצהוהיךלמהםאנחבטלודרי

לכוויביבסלכולודנ17׃דאמהרהמותערואובלבאומ

18׃הראפתלקמזעהטמרבשנהכיאורמאומשיעדי

באומדדשיכןובידתבתבשיאמצביבשידובכמידר

תבשוייפצוידמעךרדלא19׃ךירצבמתחשךבהלע

שיבה20׃התיהנהמירמאהטלמנוסנילאשרעורע

׃באומדדשיכןונראבודיגהיקעזויליליההתחיכבאומ

לעוהצהילאוןולחלארשימהץראלאאבטפשמו21

לעו23׃םיתלבדתיבלעוובנלעוןובידלעו22׃תעפומ

לעותוירקלעו24׃ןועמתיבלעולומגתיבלעוםיתירק

25׃תוברקהותוקחרהבאומץראירעלכלעוהרצב

והריכשה26׃הוהיםאנהרבשנוערזובאומןרקהעדגנ

םגקחשלהיהוואיקבבאומקפסולידגההוהילעיכ

םיבנגבםאלארשיךלהיהקחשהאולםאו27׃אוה

ונכשוםירעובזע28׃דדונתתובךירבדידמיכהאצמנ

29׃תחפיפירבעבןנקתהנויכויהובאומיבשיעלסב

׃ובלםרוותואגוונואגווהבגדאמהאגבאומןואגונעמש

׃ושעןכאלוידבןכאלוותרבעהוהיםאניתעדיינא30

ישנאלאקעזאהלכבאומלוליליאבאומלעןכלע31

המבשןפגהךלהכבארזעייכבמ32׃הגהישרחריק

ךריצבלעוךציקלעועגנרזעיםידעםיורבעךיתשיטנ

באומץראמולמרכמליגוהחמשהפסאנו33׃לפנדדש

34׃דדיהאלדדיהדדיהךרדיאליתבשהםיבקימןייו

דערעצמםלוקונתנץהידעהלעלאדעןובשחתקעזמ

35׃ויהיתומשמלםירמנימםגיכהישלשתלגעםינרח

׃ויהלאלריטקמוהמבהלעמהוהיםאנבאומליתבשהו

ריקישנאלאיבלוהמהיםיללחכבאומליבלןכלע36

יכ37׃ודבאהשעתרתיןכלעהמהיםילילחכשרח

לעותדדגםידילכלעהערגןקזלכוהחרקשארלכ

דפסמהלכהיתבחרבובאומתוגגלכלע38׃קשםינתמ

39׃הוהיםאנובץפחןיאילככבאומתאיתרבשיכ

באומהיהושובבאומףרעהנפהךיאוליליההתחךיא

הנההוהירמאהכיכ40׃ויביבסלכלהתחמלוקחשל

תוירקההדכלנ41׃באומלאויפנכשרפוהאדירשנכ

בלכאוההםויבבאומירובגבלהיהוהשפתנתודצמהו

43׃לידגההוהילעיכםעמבאומדמשנו42׃הרצמהשא

סינה44׃הוהיםאנבאומבשויךילעחפותחפודחפ

חפבדכליתחפהןמהלעהותחפהלאלפידחפהינפמ

45׃הוהיםאנםתדקפתנשבאומלאהילאאיבאיכ

הבהלוןובשחמאצישאיכםיסנחכמודמעןובשחלצב

יוא46׃ןואשינבדקדקובאומתאפלכאתוןוחיסןיבמ

ךיתנבויבשבךינבוחקליכשומכםעדבאבאומךל

הוהיםאנםימיהתירחאבבאומתובשיתבשו47׃היבשב

׃באומטפשמהנהדע

םאלארשילןיאםינבההוהירמאהכןומעינבל49

2׃בשיוירעבומעודגתאםכלמשריעודמולןיאשרוי

ינבתברלאיתעמשהוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל
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שאבהיתנבוהממשלתלהתיהוהמחלמתעורתןומע

יליליה3׃הוהירמאוישריתאלארשישריוהנתצת

םיקשהנרגחהברתונבהנקעציעהדדשיכןובשח

וינהכךליהלוגבםכלמיכתורדגבהנטטושתהוהנדפס

תבהךקמעבזםיקמעביללהתתהמ4׃וידחיוירשו

איבמיננה5׃ילאאוביימהיתרצאבהחטבההבבושה

םתחדנוךיביבסלכמתואבצהוהיינדאםאנדחפךילע

תובשתאבישאןכירחאו6׃דדנלץבקמןיאווינפלשיא

ןיאהתואבצהוהירמאהכםודאל7׃הוהיםאנןומעינב

8׃םתמכחהחרסנםינבמהצעהדבאןמיתבהמכחדוע

יתאבהושעדיאיכןדדיבשיתבשלוקימעהונפהוסנ

וראשיאלךלואבםירצבםא9׃ויתדקפתעוילע

יתפשחינאיכ10׃םידותיחשההלילבםיבנגםאתוללוע

וערזדדשלכויאלהבחנווירתסמתאיתילגושעתא

ךיתנמלאוהיחאינאךימתיהבזע11׃ונניאווינכשוויחאו

םטפשמןיארשאהנההוהירמאהכיכ12׃וחטבתילע

הקנתאלהקנתהקנאוההתאוותשיותשסוכהתותשל

המשליכהוהיםאניתעבשניביכ13׃התשתהתשיכ

הנייהתהירעלכוהרצבהיהתהללקלוברחלהפרחל

םיוגבריצוהוהיתאמיתעמשהעומש14׃םלועתוברחל

הנהיכ15׃המחלמלומוקוהילעואבווצבקתהחולש

ךתאאישהךתצלפת16׃םדאביוזבםיוגבךיתתנןטק

היבגתיכהעבגםורמישפתעלסהיוגחבינכשךבלןודז

םודאהתיהו17׃הוהיםאנךדירואםשמךנקרשנכ

18׃התוכמלכלעקרשיוםשיהילערבעלכהמשל

םשבשיאלהוהירמאהינכשוהרמעוםדסתכפהמכ

ןואגמהלעיהיראכהנה19׃םדאןבהברוגיאלושיא

רוחבימוהילעמונציראהעיגראיכןתיאהונלאןדריה

רשאהערהזימוינדיעיימוינומכימיכדקפאהילא

םודאלאץעירשאהוהיתצעועמשןכל20׃ינפלדמעי

םובחסיאלםאןמיתיבשילאבשחרשאויתובשחמו

םלפנלוקמ21׃םהונםהילעםישיאלםאןאצהיריעצ

רשנכהנה22׃הלוקעמשנףוסםיבהקעצץראההשער

ירובגבלהיהוהרצבלעויפנכשרפיוהאדיוהלעי

השובקשמדל23׃הרצמהשאבלכאוההםויבםודא

טקשההגאדםיבוגמנועמשהערהעמשיכדפראותמח

הקיזחהטטרוסונלהתנפהקשמדהתפר24׃לכויאל

ריעהבזעאלךיא25׃הדלויכהתזחאםילבחוהרצ

היתבחרבהירוחבולפיןכל26׃ישושמתירקהלהת

׃תואבצהוהיםאנאוההםויבומדיהמחלמהישנאלכו

28׃דדהןבתונמראהלכאוקשמדתמוחבשאיתצהו27

ךלמרוצארדכובנהכהרשארוצחתוכלממלורדקל

ינבתאודדשורדקלאולעומוקהוהירמאהכלבב

םהילכלכוםהיתועיריוחקיםנאצוםהילהא29׃םדק

30׃ביבסמרוגמםהילעוארקוםהלואשיםהילמגו

יכהוהיםאנרוצחיבשיתבשלוקימעהדאמודנוסנ

םהילעבשחוהצעלבבךלמרצארדכובנםכילעץעי

הוהיםאנחטבלבשויוילשיוגלאולעומוק31׃הבשחמ

םהילמגויהו32׃ונכשידדבולחירבאלוםיתלדאל

האפיצוצקחורלכלםיתרזוללשלםהינקמןומהוזבל

רוצחהתיהו33׃הוהיםאנםדיאתאאיבאוירבעלכמו

רוגיאלושיאםשבשיאלםלועדעהממשםינתןועמל

איבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא34׃םדאןבהב

35׃רמאלהדוהיךלמהיקדצתוכלמתישארבםליעלא

תישארםליעתשקתארבשיננהתואבצהוהירמאהכ

עבראמתוחורעבראםליעלאיתאבהו36׃םתרובג

יוגההיהיאלוהלאהתוחרהלכלםיתרזוםימשהתוצק

ינפלםליעתאיתתחהו37׃םלועיחדנםשאוביאלרשא

תאהערםהילעיתאבהוםשפנישקבמינפלוםהיביא

דעברחהתאםהירחאיתחלשוהוהיםאניפאןורח

םשמיתדבאהוםליעביאסכיתמשו38׃םתואיתולכ

בושאםימיהתירחאבהיהו39׃הוהיםאנםירשוךלמ

׃הוהיםאנםליעתיבשתא

םידשכץראלאלבבלאהוהירבדרשארבדה50

סנואשוועימשהוםיוגבודיגה2׃איבנהוהימרידיב

תחלבשיבהלבבהדכלנורמאודחכתלאועימשה

יוגהילעהלעיכ3׃הילולגותחהיבצעושיבהךדרמ

הבבשויהיהיאלוהמשלהצראתאתישיאוהןופצמ

איההתעבוהמההםימיב4׃וכלהודנהמהבדעוםדאמ

ךולהודחיהדוהיינבוהמהלארשיינבואביהוהיםאנ

ךרדולאשיןויצ5׃ושקביםהיהלאהוהיתאווכליוכבו

6׃חכשתאלםלועתירבהוהילאוולנוואבםהינפהנה

רהמםיבבושםירהםועתהםהיערימעהיהתודבאןאצ

םולכאםהיאצומלכ7׃םצברוחכשוכלההעבגלא

קדצהונהוהילואטחרשאתחתםשאנאלורמאםהירצו
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םידשכץראמולבבךותמודנ8׃הוהיםהיתובאהוקמו

ריעמיכנאהנהיכ9׃ןאצינפלםידותעכויהוואצי

וכרעוןופצץראמםילדגםיוגלהקלבבלעהלעמו

10׃םקירבושיאלליכשמרובגכויצחדכלתםשמהל

11׃הוהיםאנועבשיהיללשלכללשלםידשכהתיהו

השדהלגעכישופתיכיתלחניסשיזלעתיכיחמשתיכ

םכתדלויהרפחדאמםכמאהשוב12׃םירבאכילהצתו

אלהוהיףצקמ13׃הברעוהיצרבדמםיוגתירחאהנה

קרשיוםשילבבלערבעלכהלכהממשהתיהובשת

תשקיכרדלכביבסלבבלעוכרע14׃היתוכמלכלע

ועירה15׃האטחהוהיליכץחלאולמחתלאהילאודי

יכהיתומוחוסרהנהיתיושאולפנהדיהנתנביבסהילע

16׃הלושעהתשערשאכהבומקנהאיההוהיתמקנ

הנויהברחינפמריצקתעבלגמשפתולבבמערוזותרכ

לארשיהרוזפהש17׃וסניוצראלשיאוונפיומעלאשיא

ןורחאההזורושאךלמולכאןושארהוחידהתוירא

הוהירמאהכןכל18׃לבבךלמרצארדכובנומצע

וצראלאולבבךלמלאדקפיננהלארשייהלאתואבצ

לאלארשיתאיתבבשו19׃רושאךלמלאיתדקפרשאכ

עבשתדעלגהוםירפארהבוןשבהולמרכההערווהונ

תאשקביהוהיםאנאיההתעבוםההםימיב20׃ושפנ

יכהניאצמתאלוהדוהיתאטחתאוונניאולארשיןוע

הילעהלעםיתרמץראהלע21׃ריאשארשאלחלסא

השעוהוהיםאנםהירחאםרחהוברחדוקפיבשוילאו

׃לודגרבשוץראבהמחלמלוק22׃ךיתיוצרשאלככ

המשלהתיהךיאץראהלכשיטפרבשיועדגנךיא23

תעדיאלתאולבבתדכלנםגוךליתשקי24׃םיוגבלבב

תאהוהיחתפ25׃תירגתההוהיביכתשפתנםגותאצמנ

הוהיינדאלאיההכאלמיכומעזילכתאאצויוורצוא

היסבאמוחתפץקמהלואב26׃םידשכץראבתואבצ

27׃תיראשהליהתלאהומירחהוםימרעומכהולס

םמויאביכםהילעיוהחבטלודריהירפלכוברח

דיגהללבבץראמםיטלפוםיסנלוק28׃םתדקפתע

ועימשה29׃ולכיהתמקנוניהלאהוהיתמקנתאןויצב

יהילאביבסהילעונחתשקיכרדלכםיברלבבלא

יכהלושעהתשערשאלככהלעפכהלומלשהטילפ

הירוחבולפיןכל30׃לארשישודקלאהדזהוהילא

םאנאוההםויבומדיהתמחלמישנאלכוהיתבחרב

אביכתואבצהוהיינדאםאנןודזךילאיננה31׃הוהי

םיקמולןיאולפנוןודזלשכו32׃ךיתדקפתעךמוי

הוהירמאהכ33׃ויתביבסלכהלכאווירעבשאיתצהו

םהיבשלכוודחיהדוהיינבולארשיינבםיקושעתואבצ

ומשתואבצהוהיקזחםלאג34׃םחלשונאמםבוקיזחה

יבשילזיגרהוץראהתאעיגרהןעמלםבירתאביריביר

לבביבשילאוהוהיםאנםידשכלעברח35׃לבב

ברחולאנוםידבהלאברח36׃הימכחלאוהירשלאו

לכלאוובכרלאוויסוסלאברח37׃ותחוהירובגלא

׃וזזבוהיתרצואלאברחםישנלויהוהכותברשאברעה

םימיאבואיהםילספץראיכושביוהימימלאברח38

תונבהבובשיוםייאתאםייצובשיןכל39׃וללהתי

40׃רודורודדעןוכשתאלוחצנלדועבשתאלוהנעי

םאנהינכשתאוהרמעתאוםדסתאםיהלאתכפהמכ

םעהנה41׃םדאןבהברוגיאלושיאםשבשיאלהוהי

42׃ץראיתכרימורעיםיברםיכלמולודגיוגוןופצמאב

םיכםלוקומחריאלוהמהירזכאוקיזחיןדיכותשק

ךילעהמחלמלשיאכךורעובכריםיסוסלעוהמהי

הרצוידיופרוםעמשתאלבבךלמעמש43׃לבבתב

ןואגמהלעיהיראכהנה44׃הדלויכליחוהתקיזחה

רוחבימוהילעמםצוראהעגראיכןתיאהונלאןדריה

רשאהערהזימוינדעויימוינומכימיכדקפאהילא

לבבלאץעירשאהוהיתצעועמשןכל45׃ינפלדמעי

םובחסיאלםאםידשכץראלאבשחרשאויתובשחמו

השפתנלוקמ46׃הונםהילעםישיאלםאןאצהיריעצ

׃עמשנםיוגבהקעזוץראההשערנלבב

יבשילאולבבלעריעמיננההוהירמאהכ51

הורזוםירזלבבליתחלשו2׃תיחשמחורימקבל

לא3׃הערםויבביבסמהילעויהיכהצראתאוקקביו

ולמחתלאוונירסבלעתילאוותשקךרדהךרדיךרדי

ץראבםיללחולפנו4׃האבצלכומירחההירחבלא

לארשיןמלאאליכ5׃היתוצוחבםירקדמוםידשכ

םשאהאלמםצראיכתואבצהוהימויהלאמהדוהיו

לאושפנשיאוטלמולבבךותמוסנ6׃לארשישודקמ

םלשמאוהלומגהוהילאיההמקנתעיכהנועבומדת

הניימץראהלכתרכשמהוהידיבלבבבהזסוכ7׃הל

לבבהלפנםאתפ8׃םיוגוללהתיןכלעםיוגותש
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׃אפרתילואהבואכמלירצוחקהילעוליליהרבשתו

וצראלשיאךלנוהובזעהתפרנאלולבבתאונאפר9

איצוה10׃םיקחשדעאשנוהטפשמםימשהלאעגניכ

הוהיהשעמתאןויצבהרפסנוואבוניתקדצתאהוהי

תאהוהיריעהםיטלשהואלמםיצחהורבה11׃וניהלא

תמקניכהתיחשהלותמזמלבבלעיכידמיכלמחור

וקיזחהסנואשלבבתמוחלא12׃ולכיהתמקנאיההוהי

הוהיםמזםגיכםיבראהוניכהםירמשומיקהרמשמה

םימלעיתנכש13׃לבביבשילארבדרשאתאהשעםג

הוהיעבשנ14׃ךעצבתמאךצקאבתרצואתברםיבר

ךילעונעוקליכםדאךיתאלמםאיכושפנבתואבצ

ותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכבץראהשע15׃דדיה

םיאשנלעיוםימשבםימןומהותתלוקל16׃םימשהטנ

׃ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרבץראהצקמ

רקשיכלספמףרצלכשיבהתעדמםדאלכרעבנ17

תעבםיעתעתהשעמהמהלבה18׃םבחוראלווכסנ

לכהרצוייכבוקעיקלחהלאכאל19׃ודבאיםתדקפ

ילהתאץפמ20׃ומשתואבצהוהיותלחנטבשואוה

21׃תוכלממךביתחשהוםיוגךביתצפנוהמחלמילכ

יתצפנו22׃ובכרובכרךביתצפנוובכרוסוסךביתצפנו

רוחבךביתצפנורענוןקזךביתצפנוהשאושיאךב

רכאךביתצפנוורדעוהערךביתצפנו23׃הלותבו

לכלולבבליתמלשו24׃םינגסותוחפךביתצפנוודמצו

םכיניעלןויצבושערשאםתערלכתאםידשכיבשוי

תיחשמההוהיםאנתיחשמהרהךילאיננה25׃הוהיםאנ

םיעלסהןמךיתלגלגוךילעידיתאיתיטנוץראהלכתא

ןבאוהנפלןבאךממוחקיאלו26׃הפרשרהלךיתתנו

ואש27׃הוהיםאנהיהתםלועתוממשיכתודסומל

ועימשהםיוגהילעושדקםיוגברפושועקתץראבסנ

רספטהילעודקפזנכשאוינמטרראתוכלממהילע

ידמיכלמתאםיוגהילעושדק28׃רמסקליכסוסולעה

29׃ותלשממץראלכתאוהינגסלכתאוהיתוחפתא

הוהיתובשחמלבבלעהמקיכלחתוץראהשערתו

ירובגולדח30׃בשויןיאמהמשללבבץראתאםושל

םישנלויהםתרובגהתשנתודצמבובשיםחלהללבב

ץרתארקלץר31׃היחירבורבשנהיתנכשמותיצה

הדכלניכלבבךלמלדיגהלדיגמתארקלדיגמוץורי

ופרשםימגאהתאוושפתנתורבעמהו32׃הצקמוריע

תואבצהוהירמאהכיכ33׃ולהבנהמחלמהישנאושאב

האבוטעמדועהכירדהתעןרגכלבבתבלארשייהלא

לבבךלמרצארדכובנונממהונלכא34׃הלריצקהתע

׃ונחידהינדעמושרכאלמןינתכונעלבקירילכונגיצה

לאימדוןויצתבשירמאתלבבלעיראשויסמח35

הוהירמאהכןכל36׃םלשורירמאתםידשכיבשי

המיתאיתברחהוךתמקנתאיתמקנוךבירתאבריננה

םינתןועמםילגללבבהתיהו37׃הרוקמתאיתשבהו

ורענוגאשיםירפככודחי38׃בשויןיאמהקרשוהמש

םיתרכשהוםהיתשמתאתישאםמחב39׃תויראירוגכ

40׃הוהיםאנוציקיאלוםלועתנשונשיווזלעיןעמל

ךיא41׃םידותעםעםיליאכחובטלםירככםדירוא

המשלהתיהךיאץראהלכתלהתשפתתוךששהדכלנ

׃התסכנוילגןומהבםיהלבבלעהלע42׃םיוגבלבב

ןהבבשיאלץראהברעוהיצץראהמשלהירעויה43

לבלעיתדקפו44׃םדאןבןהברבעיאלושיאלכ

םיוגדועוילאורהניאלוויפמועלבתאיתאצהולבבב

שיאוטלמוימעהכותמואצ45׃הלפנלבבתמוחםג

ואריתוםכבבלךריןפו46׃הוהיףאןורחמושפנתא

וירחאוהעומשההנשבאבוץראבתעמשנההעומשב

הנהןכל47׃לשמלעלשמוץראבסמחוהעומשההנשב

שובתהצראלכולבביליספלעיתדקפוםיאבםימי

ץראוםימשלבבלעוננרו48׃הכותבולפיהיללחלכו

׃הוהיםאנםידדושההלאוביןופצמיכםהברשאלכו

יללחולפנלבבלםגלארשייללחלפנללבבםג49

ורכזודמעתלאוכלהברחמםיטלפ50׃ץראהלכ

ונשב51׃םכבבללעהלעתםלשוריוהוהיתאקוחרמ

לעםירזואביכונינפהמלכהתסכהפרחונעמשיכ

הוהיםאנםיאבםימיהנהןכל52׃הוהיתיבישדקמ

הלעתיכ53׃ללחקנאיהצראלכבוהיליספלעיתדקפו

םידדשואבייתאמהזעםורמרצבתיכוםימשהלבב

ץראמלודגרבשולבבמהקעזלוק54׃הוהיםאנהל

לודגלוקהנממדבאולבבתאהוהידדשיכ55׃םידשכ

הילעאביכ56׃םלוקןואשןתנםיברםימכםהילגומהו

לאיכםתותשקהתתחהירובגודכלנודדושלבבלע

הימכחוהירשיתרכשהו57׃םלשיםלשהוהיתולמג

םאנוציקיאלוםלועתנשונשיוהירובגוהינגסוהיתוחפ

תומחתואבצהוהירמאהכ58׃ומשתואבצהוהיךלמה
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שאבםיהבגההירעשורערעתתרערעהבחרהלבב

59׃ופעיושאידבםימאלוקירידבםימעועגיוותצי

ןבהירנןבהירשתאאיבנהוהימריהוצרשארבדה

תנשבלבבהדוהיךלמוהיקדצתאותכלבהיסחמ

והימריבתכיו60׃החונמרשהירשווכלמלתיעברה

לכתאדחארפסלאלבבלאאובתרשאהערהלכתא

והימרירמאיו61׃לבבלאםיבתכההלאהםירבדה

םירבדהלכתאתארקותיארולבבךאבכהירשלא

הזהםוקמהלאתרבדהתאהוהיתרמאו62׃הלאה

יכהמהבדעוםדאמלבשויובתויהיתלבלותירכהל

רפסהתאארקלךתלככהיהו63׃היהתםלועתוממש

תרמאו64׃תרפךותלאותכלשהוןבאוילערשקתהזה

איבמיכנארשאהערהינפמםוקתאלולבבעקשתהככ

׃והימריירבדהנהדעופעיוהילע

הרשעתחאווכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב52

׃הנבלמוהימריתבלטימחומאםשוםלשוריבךלמהנש

לעיכ3׃םיקיוהיהשערשאלככהוהייניעבערהשעיו2

לעמםתואוכילשהדעהדוהיוםלשוריבהתיההוהיףא

תיעשתההנשביהיו4׃לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפ

רצארדכובנאבשדחלרושעבירישעהשדחבוכלמל

ונביוהילעונחיוםלשורילעוליחלכואוהלבבךלמ

הרשעיתשעדערוצמבריעהאבתו5׃ביבסקידהילע

שדחלהעשתביעיברהשדחב6׃והיקדצךלמלהנש

עקבתו7׃ץראהםעלםחלהיהאלוריעבבערהקזחיו

הלילריעהמואציווחרביהמחלמהישנאלכוריעה

לעםידשכוךלמהןגלערשאםיתמחהןיברעשךרד

םידשכליחופדריו8׃הברעהךרדוכליוביבסריעה

וליחלכווחריתברעבוהיקדצתאוגישיוךלמהירחא

לבבךלמלאותאולעיוךלמהתאושפתיו9׃וילעמוצפנ

ךלמטחשיו10׃םיטפשמותארבדיותמחץראבהתלבר

טחשהדוהיירשלכתאםגוויניעלוהיקדצינבתאלבב

םיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניעתאו11׃התלברב

םוידעתדקפהתיבבוהנתיוהלבבלבבךלמוהאביו

עשתתנשאיהשדחלרושעבישימחהשדחבו12׃ותומ

ןדארזובנאבלבבךלמרצארדכובנךלמלהנשהרשע

תאףרשיו13׃םלשוריבלבבךלמינפלדמעםיחבטבר

לכתאוםלשורייתבלכתאוךלמהתיבתאוהוהיתיב

ביבסםלשוריתומחלכתאו14׃שאבףרשלודגהתיב

תולדמו15׃םיחבטברתארשאםידשכליחלכוצתנ

רשאםילפנהתאוריעבםיראשנהםעהרתיתאוםעה

ברןדארזובנהלגהןומאהרתיתאולבבךלמלאולפנ

םיחבטברןדארזובנריאשהץראהתולדמו16׃םיחבט

תיבלרשאתשחנהידומעתאו17׃םיבגילוםימרכל

ורבשהוהיתיבברשאתשחנהםיתאותונכמהתאוהוהי

תאותורסהתאו18׃הלבבםתשחנלכתאואשיוםידשכ

לכתאותופכהתאותקרזמהתאותורמזמהתאוםיעיה

תאוםיפסהתאו19׃וחקלםהבותרשירשאתשחנהילכ

תאותורנמהתאותוריסהתאותוקרזמהתאותותחמה

חקלףסכףסכרשאובהזבהזרשאתויקנמהתאותופכה

םינשרקבהודחאםיהםינשםידומעה20׃םיחבטבר

המלשךלמההשערשאתונכמהתחתרשאתשחנרשע

׃הלאהםילכהלכםתשחנללקשמהיהאלהוהיתיבל

טוחודחאהדמעההמוקהמאהרשעהנמשםידומעהו21

22׃בובנתועבצאעבראויבעוונבסיהמאהרשעםיתש

תומאשמחתחאהתרתכהתמוקותשחנוילעתרתכו

הלאכותשחנלכהביבסתרתוכהלעםינומרוהכבשו

הששוםיעשתםינמרהויהיו23׃םינומרוינשהדומעל

ברחקיו24׃ביבסהכבשהלעהאמםינומרהלכהחור

תאוהנשמהןהכהינפצתאושארהןהכהירשתאםיחבט

רשאדחאסירסחקלריעהןמו25׃ףסהירמשתשלש

ינפיארמםישנאהעבשוהמחלמהישנאלעדיקפהיה

תאאבצמהאבצהרשרפסתאוריעבואצמנרשאךלמה

׃ריעהךותבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששוץראהםע

ךלמלאםתואךליוםיחבטברןדארזובנםתואחקיו26

הלברבםתמיולבבךלמםתואהכיו27׃התלברלבב

רשאםעההז28׃ותמדאלעמהדוהילגיותמחץראב

םיפלאתשלשםידוהיעבשתנשברצארדכובנהלגה

רצארדכובנלהרשעהנומשתנשב29׃השלשוםירשעו

תנשב30׃םינשוםישלשתואמהנמששפנםלשורימ

םיחבטברןדארזובנהלגהרצארדכובנלםירשעושלש

תעבראשפנלכהשמחוםיעבראתואמעבששפנםידוהי

תולגלהנשעבשוםישלשביהיו31׃תואמששוםיפלא

השמחוםירשעבשדחרשעםינשבהדוהיךלמןכיוהי

שארתאותכלמתנשבלבבךלמךדרמליואאשנשדחל

רבדיו32׃אילכהתיבמותואאציוהדוהיךלמןיכיוהי
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ותארשאםיכלמאסכללעממואסכתאןתיותובטותא

דימתוינפלםחללכאוואלכידגבתאהנשו33׃לבבב

ךלמתאמולהנתנדימתתחראותחראו34׃ויחימילכ

׃וייחימילכותומםוידעומויבםוירבדלבב
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לאקזחי
ינאושדחלהשמחביעיברבהנשםישלשביהיו1

תוארמהאראוםימשהוחתפנרבכרהנלעהלוגהךותב

תולגלתישימחההנשהאיהשדחלהשמחב2׃םיהלא

יזובןבלאקזחילאהוהירבדהיההיה3׃ןיכיויךלמה

דיםשוילעיהתורבכרהנלעםידשכץראבןהכה

לודגןנעןופצהןמהאבהרעסחורהנהואראו4׃הוהי

ךותמלמשחהןיעכהכותמוביבסולהגנותחקלתמשאו

תומדןהיארמהזותויחעבראתומדהכותמו5׃שאה

תחאלםיפנכעבראותחאלםינפהעבראו6׃הנהלםדא

לגעלגרףככםהילגרףכוהרשילגרםהילגרו7׃םהל

םהיפנכתחתמםדאודיו8׃ללקתשחנןיעכםיצצנו

9׃םתעבראלםהיפנכוםהינפוםהיעברתעבראלע

לאשיאןתכלבובסיאלםהיפנכהתוחאלאהשאתרבח

לאהיראינפוםדאינפםהינפתומדו10׃וכליוינפרבע

ינפוןתעבראללואמשהמרושינפוםתעבראלןימיה

הלעמלמתודרפםהיפנכוםהינפו11׃ןתעבראלרשנ

12׃הנהיתיוגתאתוסכמםיתשושיאתורבחםיתששיאל

תכללחורההמשהיהירשאלאוכליוינפרבעלאשיאו

ילחגכםהיארמתויחהתומדו13׃ןתכלבובסיאלוכלי

תויחהןיבתכלהתמאיהםידפלההארמכתורעבשא

בושואוצרתויחהו14׃קרבאצוישאהןמושאלהגנו

ץראבדחאןפואהנהותויחהאראו15׃קזבההארמכ

םהישעמוםינפואההארמ16׃וינפתעבראלתויחהלצא

םהישעמוםהיארמוןתעבראלדחאתומדושישרתןיעכ

ןהיעברתעבראלע17׃ןפואהךותבןפואההיהירשאכ

םהלהבגוןהיבגו18׃ןתכלבובסיאלוכליםתכלב

19׃ןתעבראלביבסםיניעתאלמםתבגוםהלהאריו

לעמתויחהאשנהבוםלצאםינפואהוכליתויחהתכלבו

תכללחורהםשהיהירשאלע20׃םינפואהואשניץראה

יכםתמעלואשניםינפואהותכללחורההמשוכלי

ודמעיםדמעבווכליםתכלב21׃םינפואבהיחהחור

חוריכםתמעלםינפואהואשניץראהלעמםאשנהבו

ןיעכעיקרהיחהישארלעתומדו22׃םינפואבהיחה

תחתו23׃הלעמלמםהישארלעיוטנארונהחרקה

םיתששיאלהתוחאלאהשאתורשיםהיפנכעיקרה

׃םהיתיוגתאהנהלתוסכמםיתששיאלוהנהלתוסכמ

ידשלוקכםיברםימלוקכםהיפנכלוקתאעמשאו24

׃ןהיפנכהניפרתםדמעבהנחמלוקכהלמהלוקםתכלב

הניפרתםדמעבםשארלערשאעיקרללעמלוקיהיו25

ןבאהארמכםשארלערשאעיקרללעממו26׃ןהיפנכ

םדאהארמכתומדאסכהתומדלעואסכתומדריפס

תיבשאהארמכלמשחןיעכאראו27׃הלעמלמוילע

הטמלווינתמהארממוהלעמלווינתמהארממביבסהל

תשקההארמכ28׃ביבסולהגנושאהארמכיתיאר

אוהביבסהגנההארמןכםשגהםויבןנעבהיהירשא

עמשאוינפלעלפאוהאראוהוהידובכתומדהארמ

׃רבדמלוק

2׃ךתארבדאוךילגרלעדמעםדאןבילארמאיו2

עמשאוילגרלעינדמעתוילארבדרשאכחוריבאבתו

ךתואינאחלושםדאןבילארמאיו3׃ילארבדמתא

המהיבודרמרשאםידרומהםיוגלאלארשיינבלא

ישקםינבהו4׃הזהםויהםצעדעיבועשפםתובאו

םהילאתרמאוםהילאךתואחלושינאבליקזחוםינפ

יכולדחיםאוועמשיםאהמהו5׃הוהיינדארמאהכ

ןבהתאו6׃םכותבהיהאיבניכועדיוהמהירמתיב

םיברסיכאריתלאםהירבדמוםהמאריתלאםדא

לאםהירבדמבשויהתאםיברקעלאוךתואםינולסו

תרבדו7׃המהירמתיביכתחתלאםהינפמוארית

8׃המהירמיכולדחיםאוועמשיםאםהילאירבדתא

יהתלאךילארבדמינארשאתאעמשםדאןבהתאו

׃ךילאןתנינארשאתאלכאוךיפהצפירמהתיבכירמ

10׃רפסתלגמובהנהוילאהחולשדיהנהוהאראו9

הילאבותכורוחאוםינפהבותכאיהוינפלהתואשרפיו

׃יהוהגהוםינק

תאלוכאלוכאאצמתרשאתאםדאןבילארמאיו3

יפתאחתפאו2׃לארשיתיבלארבדךלותאזההלגמה

ךנטבםדאןבילארמאיו3׃תאזההלגמהתאינלכאיו

ךילאןתנינארשאתאזההלגמהתאאלמתךיעמולכאת

םדאןבילארמאיו4׃קותמלשבדכיפביהתוהלכאו

יכ5׃םהילאירבדבתרבדולארשיתיבלאאבךל

תיבלאחולשהתאןושלידבכוהפשיקמעםעלאאל

ןושלידבכוהפשיקמעםיברםימעלאאל6׃לארשי

המהךיתחלשםהילאאלםאםהירבדעמשתאלרשא
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יכךילאעמשלובאיאללארשיתיבו7׃ךילאועמשי

חצמיקזחלארשיתיבלכיכילאעמשלםיבאםניא

םהינפתמעלםיקזחךינפתאיתתנהנה8׃המהבלישקו

יתתנרצמקזחרימשכ9׃םחצמתמעלקזחךחצמתאו

ירמתיביכםהינפמתחתאלוםתואאריתאלךחצמ

רבדארשאירבדלכתאםדאןבילארמאיו10׃המה

הלוגהלאאבךלו11׃עמשךינזאבוךבבלבחקךילא

רמאהכםהילאתרמאוםהילאתרבדוךמעינבלא

עמשאוחורינאשתו12׃ולדחיםאוועמשיםאהוהיינדא

לוקו13׃ומוקממהוהידובכךורבלודגשערלוקירחא

םינפואהלוקוהתוחאלאהשאתוקישמתויחהיפנכ

ךלאוינחקתוינתאשנחורו14׃לודגשערלוקוםתמעל

הלוגהלאאובאו15׃הקזחילעהוהידיויחורתמחברמ

םשםיבשויהמהרשאורבכרהנלאםיבשיהביבאלת

הצקמיהיו16׃םכותבםימשמםימיתעבשםשבשאו

הפצםדאןב17׃רמאלילאהוהירבדיהיוםימיתעבש

םתואתרהזהורבדיפמתעמשולארשיתיבלךיתתנ

אלוותרהזהאלותומתתומעשרלירמאב18׃ינממ

עשראוהותיחלהעשרהוכרדמעשרריהזהלתרבד

עשרתרהזהיכהתאו19׃שקבאךדימומדותומיונועב

התאותומיונועבאוההעשרהוכרדמוועשרמבשאלו

לועהשעווקדצמקידצבושבו20׃תלצהךשפנתא

ותאטחבותרהזהאליכתומיאוהוינפללושכמיתתנו

21׃שקבאךדימומדוהשערשאותקדצןרכזתאלותומי

אטחאלאוהוקידצאטחיתלבלקידצותרהזהיכהתאו

ילעיהתו22׃תלצהךשפנתאהתאורהזניכהיחיויח

רבדאםשוהעקבהלאאצםוקילארמאיוהוהידיםש

הוהידובכםשהנהוהעקבהלאאצאוםוקאו23׃ךתוא

׃ינפלעלפאורבכרהנלעיתיאררשאדובככדמע

רמאיויתארבדיוילגרלעינדמעתוחוריבאבתו24

ונתנהנהםדאןבהתאו25׃ךתיבךותברגסהאבילא

ךנושלו26׃םכותבאצתאלוםהבךורסאוםיתובעךילע

יכחיכומשיאלםהלהיהתאלותמלאנוךכחלאקיבדא

תרמאוךיפתאחתפאךתואירבדבו27׃המהירמתיב

לדחילדחהועמשיעמשההוהיינדארמאהכםהילא

׃המהירמתיביכ

ךינפלהתואהתתנוהנבלךלחקםדאןבהתאו4

רוצמהילעהתתנו2׃םלשוריתאריעהילעתוקחו

תונחמהילעהתתנוהללסהילעתכפשוקידהילעתינבו

לזרבתבחמךלחקהתאו3׃ביבסםירכהילעםישו

תאהתניכהוריעהןיבוךניבלזרבריקהתואהתתנו

תיבלאיהתואהילעתרצורוצמבהתיהוהילאךינפ

ןועתאתמשוילאמשהךדצלעבכשהתאו4׃לארשי

אשתוילעבכשתרשאםימיהרפסמוילעלארשיתיב

שלשםימירפסמלםנועינשתאךליתתנינאו5׃םנועתא

תאתילכו6׃לארשיתיבןועתאשנוםויםיעשתותואמ

תיבןועתאתאשנותינשינומיהךדצלעתבכשוהלא

לאו7׃ךלויתתנהנשלםויהנשלםויםויםיעבראהדוהי

8׃הילעתאבנוהפושחךערזוךינפןיכתםלשורירוצמ

ךדצלאךדצמךפהתאלוםיתובעךילעיתתנהנהו

םירעשוןיטחךלחקהתאו9׃ךרוצמימיךתולכדע

דחאילכבםתואהתתנוםימסכוןחדוםישדעולופו

בכושהתארשאםימיהרפסמםחללךלםתואתישעו

ךלכאמו10׃ונלכאתםויםיעשתותואמשלשךדצלע

תעדעתעמםויללקשםירשעלוקשמבונלכאתרשא

דעתעמןיההתיששהתשתהרושמבםימו11׃ונלכאת

תאציללגבאיהוהנלכאתםירעשתגעו12׃התשתתע

ינבולכאיהככהוהירמאיו13׃םהיניעלהנגעתםדאה

רמאו14׃םשםחידארשאםיוגבאמטםמחלתאלארשי

הפרטוהלבנוהאמטמאלישפנהנההוהיינדאההא

15׃לוגפרשביפבאבאלוהתעדעוירוענמיתלכאאל

יללגתחתרקבהיעופצתאךליתתנהארילארמאיו

םדאןבילארמאיו16׃םהילעךמחלתאתישעוםדאה

לקשמבםחלולכאוםלשוריבםחלהטמרבשיננה

ורסחיןעמל17׃ותשיןוממשבוהרושמבםימוהגאדבו

׃םנועבוקמנוויחאושיאומשנוםימוםחל

הנחקתםיבלגהרעתהדחברחךלחקםדאןבהתאו5

לקשמינזאמךלתחקלוךנקזלעוךשארלעתרבעהוךל

תאלמכריעהךותבריעבתרואבתישלש2׃םתקלחו

היתוביבסברחבהכתתישלשהתאתחקלורוצמהימי

תחקלו3׃םהירחאקיראברחוחורלהרזתתישלשהו

דועםהמו4׃ךיפנכבםתואתרצורפסמבטעמםשמ

ונממשאבםתאתפרשושאהךותלאםתואתכלשהוחקת
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תאזהוהיינדארמאהכ5׃לארשיתיבלכלאשאאצת

רמתו6׃תוצראהיתוביבסוהיתמשםיוגהךותבםלשורי

תוצראהןמיתוקחתאוםיוגהןמהעשרליטפשמתא

וכלהאליתוקחווסאמיטפשמביכהיתוביבסרשא

םיוגהןמםכנמהןעיהוהיינדארמאהכןכל7׃םהב

אליטפשמתאוםתכלהאליתוקחבםכיתוביבסרשא

8׃םתישעאלםכיתוביבסרשאםיוגהיטפשמכוםתישע

ךכותביתישעוינאםגךילעיננההוהיינדארמאהכןכל

יתישעאלרשאתאךביתישעו9׃םיוגהיניעלםיטפשמ

ןכל10׃ךיתבעותלכןעידועוהמכהשעאאלרשאתאו

יתישעוםתובאולכאיםינבוךכותבםינבולכאיתובא

יחןכל11׃חורלכלךתיראשלכתאיתירזוםיטפשךב

לכבתאמטישדקמתאןעיאלםאהוהיינדאםאנינא

םגויניעסוחתאלוערגאינאםגוךיתבעותלכבוךיצוקש

ולכיבערבוותומירבדבךיתשלש12׃לומחאאלינא

תישילשהוךיתוביבסולפיברחבתישלשהוךכותב

יפאהלכו13׃םהירחאקיראברחוהרזאחורלכל

יתרבדהוהיינאיכועדיויתמחנהוםביתמחיתוחנהו

הפרחלוהברחלךנתאו14׃םביתמחיתולכביתאנקב

הפרחהתיהו15׃רבועלכיניעלךיתוביבסרשאםיוגב

ךביתושעבךיתוביבסרשאםיוגלהמשמורסומהפודגו

16׃יתרבדהוהיינאהמחתוחכתבוהמחבוףאבםיטפש

תיחשמלויהרשאםהבםיערהבערהיצחתאיחלשב

יתרבשוםכילעףסאבערוםכתחשלםתואחלשארשא

הערהיחובערםכילעיתחלשו17׃םחלהטמםכל

הוהיינאךילעאיבאברחוךברבעיםדורבדוךלכשו

׃יתרבד

ךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו6

לארשיירהתרמאו3׃םהילאאבנהולארשיירהלא

םירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדארבדועמש

ברחםכילעאיבמינאיננהתיאגלוםיקיפאלתועבגלו

םכינמחורבשנוםכיתוחבזמומשנו4׃םכיתומביתדבאו

ינבירגפתאיתתנו5׃םכילולגינפלםכיללחיתלפהו

תוביבסםכיתומצעתאיתירזוםהילולגינפללארשי

הנברחתםירעהםכיתובשומלכב6׃םכיתוחבזמ

םכיתוחבזמומשאיווברחיןעמלהנמשיתתומבהו

׃םכישעמוחמנוםכינמחועדגנוםכילולגותבשנוורבשנו

יתרתוהו8׃הוהיינאיכםתעדיוםככותבללחלפנו7

9׃תוצראבםכיתורזהבםיוגבברחיטילפםכלתויהב

יתרבשנרשאםשובשנרשאםיוגביתואםכיטילפורכזו

ירחאתונזהםהיניעתאוילעמרסרשאהנוזהםבלתא

לכלושערשאתוערהלאםהינפבוטקנוםהילולג

יתרבדםנחלאאלהוהיינאיכועדיו10׃םהיתבעות

הכההוהיינדארמאהכ11׃תאזההערהםהלתושעל

תוערתובעותלכלאחארמאוךלגרבעקרוךפכב

קוחרה12׃ולפירבדבובערבברחברשאלארשיתיב

בערברוצנהוראשנהולופיברחבבורקהותומירבדב

תויהבהוהיינאיכםתעדיו13׃םביתמחיתילכותומי

לכלאםהיתוחבזמתוביבסםהילולגךותבםהיללח

תחתוןנערץעלכתחתוםירההישארלכבהמרהעבג

לכלחחינחירםשונתנרשאםוקמהתבעהלאלכ

ץראהתאיתתנוםהילעידיתאיתיטנו14׃םהילולג

ועדיוםהיתובשומלכבהתלבדרבדממהמשמוהממש

׃הוהיינאיכ

רמאהכםדאןבהתאו2׃רמאלילאהוהירבדיהיו7

תופנכתעבראלעץקהאבץקלארשיתמדאלהוהיינדא

ךיתטפשוךביפאיתחלשוךילעץקההתע3׃ץראה

סוחתאלו4׃ךיתבעותלכתאךילעיתתנוךיכרדכ

ךיתובעותוןתאךילעךיכרדיכלומחאאלוךילעיניע

הוהיינדארמאהכ5׃הוהיינאיכםתעדיוןייהתךכותב

ךילאץיקהץקהאבאבץק6׃האבהנההערתחאהער

תעהאבץראהבשויךילאהריפצההאב7׃האבהנה

ךופשאבורקמהתע8׃םירהדהאלוהמוהמםויהבורק

יתתנוךיכרדכךיתטפשוךביפאיתילכוךילעיתמח

לומחאאלויניעסוחתאלו9׃ךיתובעותלכתאךילע

יכםתעדיוןייהתךכותבךיתובעותוןתאךילעךיכרדכ

הרפצההאציהאבהנהםויההנה10׃הכמהוהיינא

אלעשרהטמלםקסמחה11׃ןודזהחרפהטמהץצ

אב12׃םהבהנאלוםהמהמאלוםנומהמאלוםהמ

לבאתילארכומהוחמשילאהנוקהםויהעיגהתעה

אלרכממהלארכומהיכ13׃הנומהלכלאןורחיכ

בושיאלהנומהלכלאןוזחיכםתיחםייחבדועובושי

לכהןיכהועוקתבועקת14׃וקזחתיאלותיחונועבשיאו

ברחה15׃הנומהלכלאינורחיכהמחלמלךלהןיאו
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תומיברחבהדשברשאתיבמבערהורבדהוץוחב

םהיטילפוטלפו16׃ונלכאירבדובערריעברשאו

17׃ונועבשיאתומהםלכתויאגהינויכםירההלאויהו

ורגחו18׃םימהנכלתםיכרבלכוהניפרתםידיהלכ

לכבוהשובםינפלכלאותוצלפםתואהתסכוםיקש

הדנלםבהזווכילשיתוצוחבםפסכ19׃החרקםהישאר

הוהיתרבעםויבםליצהללכויאלםבהזוםפסכהיהי

׃היהםנועלושכמיכואלמיאלםהיעמוועבשיאלםשפנ

םהיצוקשםתבעותימלצווהמשןואגלוידעיבצו20

םירזהדיבויתתנו21׃הדנלםהלויתתנןכלעובושע

ינפיתובסהו22׃הללחוללשלץראהיעשרלוזבל

23׃הוללחוםיצירפהבואבוינופצתאוללחוםהמ

האלמריעהוםימדטפשמהאלמץראהיכקותרההשע

יתבשהוםהיתבתאושריוםיוגיעריתאבהו24׃סמח

םולשושקבואבהדפק25׃םהישדקמולחנוםיזעןואג

היהתהעומשלאהעמשואובתהוהלעהוה26׃ןיאו

׃םינקזמהצעוןהכמדבאתהרותואיבנמןוזחושקבו

ץראהםעידיוהממששבליאישנולבאתיךלמה27

םטפשאםהיטפשמבוםתואהשעאםכרדמהנלהבת

׃הוהיינאיכועדיו

בשויינאשדחלהשמחביששבתיששההנשביהיו8

דיםשילעלפתוינפלםיבשויהדוהיינקזויתיבב

הארממשאהארמכתומדהנהוהאראו2׃הוהיינדא

ןיעכרהזהארמכהלעמלווינתממושאהטמלווינתמ

אשתוישארתציצבינחקיודיתינבתחלשיו3׃הלמשחה

המלשורייתאאבתוםימשהןיבוץראהןיבחוריתא

הנופצהנופהתימינפהרעשחתפלאםיהלאתוארמב

דובכםשהנהו4׃הנקמההאנקהלמסבשומםשרשא

ילארמאיו5׃העקבביתיאררשאהארמכלארשייהלא

הנופצךרדיניעאשאוהנופצךרדךיניעאנאשםדאןב

׃האבבהזההאנקהלמסחבזמהרעשלןופצמהנהו

תובעותםישעםהמהתאהארהםדאןבילארמאיו6

ישדקמלעמהקחרלהפםישעלארשיתיברשאתולדג

חתפלאיתאאביו7׃תולדגתובעותהארתבושתדועו

ןבילארמאיו8׃ריקבדחארחהנהוהאראורצחה

9׃דחאחתפהנהוריקברתחאוריקבאנרתחםדא

םישעםהרשאתוערהתובעותהתאהארואבילארמאיו

ץקשהמהבושמרתינבתלכהנהוהאראואובאו10׃הפ

11׃ביבסביבסריקהלעהקחמלארשיתיבילולגלכו

דמעןפשןבוהינזאיולארשיתיבינקזמשיאםיעבשו

ןנערתעוודיבותרטקמשיאוםהינפלםידמעםכותב

ינקזרשאםדאןבתיארהילארמאיו12׃הלעתרטקה

םירמאיכותיכשמירדחבשיאךשחבםישעלארשיתיב

ילארמאיו13׃ץראהתאהוהיבזעונתאהארהוהיןיא

14׃םישעהמהרשאתולדגתובעותהארתבושתדוע

הנופצהלארשאהוהיתיברעשחתפלאיתאאביו

ילארמאיו15׃זומתהתאתוכבמתובשיםישנהםשהנהו

׃הלאמתולדגתובעותהארתבושתדועםדאןבתיארה

חתפהנהותימינפההוהיתיברצחלאיתאאביו16

שיאהשמחוםירשעכחבזמהןיבוםלואהןיבהוהילכיה

םתיוחתשמהמהוהמדקםהינפוהוהילכיהלאםהירחא

תיבללקנהםדאןבתיארהילארמאיו17׃שמשלהמדק

תאואלמיכהפושערשאתובעותהתאתושעמהדוהי

הרומזהתאםיחלשםנהוינסיעכהלובשיוסמחץראה

אלויניעסוחתאלהמחבהשעאינאםגו18׃םפאלא

׃םתואעמשאאלולודגלוקינזאבוארקולמחא

ריעהתודקפוברקרמאללודגלוקינזאבארקיו9

ךרדמםיאבםישנאהששהנהו2׃ודיבותחשמילכשיאו

ודיבוצפמילכשיאוהנופצהנפמרשאןוילעהרעש

ואביווינתמברפסהתסקוםידבשבלםכותבדחאשיאו

הלענלארשייהלאדובכו3׃תשחנהחבזמלצאודמעיו

לאארקיותיבהןתפמלאוילעהיהרשאבורכהלעמ

רמאיו4׃וינתמברפסהתסקרשאםידבהשבלהשיאה

לעותתיותהוםלשוריךותבריעהךותברבעולאהוהי

תובעותהלכלעםיקנאנהוםיחנאנהםישנאהתוחצמ

וירחאריעבורבעינזאברמאהלאלו5׃הכותבתושענה

הלותבורוחבןקז6׃ולמחתלאוםכיניעסחתלעוכהו

ותהוילערשאשיאלכלעותיחשמלוגרהתםישנוףטו

רשאםינקזהםישנאבולחיוולחתישדקממוושגתלא

תאואלמותיבהתאואמטםהילארמאיו7׃תיבהינפל

םתוכהכיהיו8׃ריעבוכהוואציוואצםיללחתורצחה

הוהיינדאההארמאוקעזאוינפלעהלפאוינאראשאנו

ךתמחתאךכפשבלארשיתיראשלכתאהתאתיחשמה

לודגהדוהיולארשיתיבןועילארמאיו9׃םלשורילע
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הטמהאלמריעהוםימדץראהאלמתודאמדאמב

םגו10׃הארהוהיןיאוץראהתאהוהיבזעורמאיכ

11׃יתתנםשארבםכרדלמחאאלויניעסוחתאלינא

רבדבישמוינתמבתסקהרשאםידבהשבלשיאההנהו

׃ינתיוצרשאכיתישערמאל

םיברכהשארלערשאעיקרהלאהנהוהאראו10

רמאיו2׃םהילעהארנאסכתומדהארמכריפסןבאכ

לאלגלגלתוניבלאאברמאיוםידבהשבלשיאהלא

םיברכלתוניבמשאילחגךינפחאלמובורכלתחת

ןימימםידמעםיברכהו3׃יניעלאביוריעהלעקרזו

4׃תימינפהרצחהתאאלמןנעהושיאהואבבתיבל

אלמיותיבהןתפמלעבורכהלעמהוהידובכםריו

5׃הוהידובכהגנתאהאלמרצחהוןנעהתאתיבה

לוקכהנציחהרצחהדעעמשנםיבורכהיפנכלוקו

םידבהשבלשיאהתאותוצביהיו6׃ורבדבידשלא

אביוםיבורכלתוניבמלגלגלתוניבמשאחקרמאל

תוניבמודיתאבורכהחלשיו7׃ןפואהלצאדמעיו

לאןתיואשיוםיברכהתוניברשאשאהלאםיבורכל

תינבתםיברכלאריו8׃אציוחקיוםידבהשבלינפח

םינפואהעבראהנהוהאראו9׃םהיפנכתחתםדאדי

דחאןפואודחאבורכהלצאדחאןפואםיבורכהלצא

׃שישרתןבאןיעכםינפואההארמודחאבורכהלצא

ןפואההיהירשאכםתעבראלדחאתומדםהיארמו10

אלוכליםהיעברתעבראלאםתכלב11׃ןפואהךותב

וכליוירחאשארההנפירשאםוקמהיכםתכלבובסי

םהיפנכוםהידיוםהבגוםרשבלכו12׃םתכלבובסיאל

13׃םהינפואםתעבראלביבסםיניעםיאלמםינפואהו

םינפהעבראו14׃ינזאבלגלגהארוקםהלםינפואל

ישילשהוםדאינפינשהינפובורכהינפדחאהינפדחאל

איהםיבורכהומריו15׃רשנינפיעיברהוהיראינפ

וכליםיבורכהתכלבו16׃רבכרהנביתיאררשאהיחה

לעמםורלםהיפנכתאםיבורכהתאשבוםלצאםינפואה

םדמעב17׃םלצאמםהםגםינפואהובסיאלץראה

18׃םהבהיחהחוריכםתואומוריםמורבוודמעי

׃םיבורכהלעדמעיותיבהןתפמלעמהוהידובכאציו

יניעלץראהןמומוריוםהיפנכתאםיבורכהואשיו19

הוהיתיברעשחתפדמעיוםתמעלםינפואהוםתאצב

איה20׃הלעמלמםהילעלארשייהלאדובכוינומדקה

עדאורבכרהנבלארשייהלאתחתיתיאררשאהיחה

עבראודחאלםינפהעבראהעברא21׃המהםיבורכיכ

תומדו22׃םהיפנכתחתםדאידיתומדודחאלםיפנכ

םהיארמרבכרהנלעיתיאררשאםינפההמהםהינפ

׃וכליוינפרבעלאשיאםתואו

הוהיתיברעשלאיתאאבתוחוריתאאשתו11

םירשערעשהחתפבהנהוהמידקהנופהינומדקה

תאורזעןבהינזאיתאםכותבהאראושיאהשמחו

הלאםדאןבילארמאיו2׃םעהירשוהינבןבוהיטלפ

׃תאזהריעבערתצעםיצעיהוןואםיבשחהםישנאה

ונחנאוריסהאיהםיתבתונבבורקבאלםירמאה3

ילעלפתו5׃םדאןבאבנהםהילעאבנהןכל4׃רשבה

תיבםתרמאןכהוהירמאהכרמאילארמאיוהוהיחור

םכיללחםתיברה6׃היתעדיינאםכחורתולעמולארשי

ינדארמאהכןכל7׃ללחהיתצוחםתאלמותאזהריעב

איהורשבההמההכותבםתמשרשאםכיללחהוהי

איבאברחוםתאריברח8׃הכותמאיצוהםכתאוריסה

יתתנוהכותמםכתאיתאצוהו9׃הוהיינדאםאנםכילע

לעולפתברחב10׃םיטפשםכביתישעוםירזדיבםכתא

איה11׃הוהיינאיכםתעדיוםכתאטופשאלארשילובג

לובגלארשבלהכותבויהתםתאוריסלםכלהיהתאל

יקחברשאהוהיינאיכםתעדיו12׃םכתאטפשאלארשי

רשאםיוגהיטפשמכוםתישעאליטפשמוםתכלהאל

הינבןבוהיטלפויאבנהכיהיו13׃םתישעםכיתוביבס

הוהיינדאההארמאולודגלוקקעזאוינפלעלפאותמ

הוהירבדיהיו14׃לארשיתיראשתאהשעהתאהלכ

לכוךתלאגישנאךיחאךיחאםדאןב15׃רמאלילא

וקחרםלשורייבשיםהלורמארשאהלכלארשיתיב

רמאןכל16׃השרומלץראההנתנאיהונלהוהילעמ

םיתוציפהיכוםיוגבםיתקחרהיכהוהיינדארמאהכ

ואברשאתוצראבטעמשדקמלםהליהאותוצראב

ןמםכתאיתצבקוהוהיינדארמאהכרמאןכל17׃םש

םהבםתוצפנרשאתוצראהןמםכתאיתפסאוםימעה

וריסהוהמשואבו18׃לארשיתמדאתאםכליתתנו

םהליתננו19׃הנממהיתבעותלכתאוהיצוקשלכתא

ןבאהבליתרסהוםכברקבןתאהשדחחורודחאבל
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וכלייתקחבןעמל20׃רשבבלםהליתתנוםרשבמ

היהאינאוםעלילויהוםתאושעוורמשייטפשמתאו

םבלםהיתובעותוםהיצוקשבללאו21׃םיהלאלםהל

ואשיו22׃הוהיינדאםאניתתנםשארבםכרדךלה

יהלאדובכוםתמעלםינפואהוםהיפנכתאםיבורכה

ךותלעמהוהידובכלעיו23׃הלעמלמםהילעלארשי

ינתאשנחורו24׃ריעלםדקמרשארההלעדמעיוריעה

לעיוםיהלאחורבהארמבהלוגהלאהמידשכינאבתו

לכתאהלוגהלארבדאו25׃יתיאררשאהארמהילעמ

׃ינארהרשאהוהיירבד

תיבךותבםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו12

םינזאואראלותוארלםהלםיניערשאבשיהתאירמה

םדאןבהתאו3׃םהירמתיביכועמשאלועמשלםהל

ךמוקממתילגוםהיניעלםמויהלגוהלוגילכךלהשע

׃המהירמתיביכואריילואםהיניעלרחאםוקמלא

אצתהתאוםהיניעלםמויהלוגילככךילכתאצוהו4

ריקבךלרתחםהיניעל5׃הלוגיאצומכםהיניעלברעב

איצותהטלעבאשתףתכלעםהיניעל6׃ובתאצוהו

תיבלךיתתנתפומיכץראהתאהארתאלוהסכתךינפ

ילככיתאצוהילכיתיוצרשאכןכשעאו7׃לארשי

יתאצוההטלעבדיבריקביליתרתחברעבוםמויהלוג

רקבבילאהוהירבדיהיו8׃םהיניעליתאשנףתכלע

תיבלארשיתיבךילאורמאאלהםדאןב9׃רמאל

הוהיינדארמאהכםהילארמא10׃השעהתאהמירמה

המהרשאלארשיתיבלכוםלשוריבהזהאשמהאישנה

השעיןכיתישערשאכםכתפומינארמא11׃םכותב

ףתכלאםכותברשאאישנהו12׃וכלייבשבהלוגבםהל

הסכיוינפובאיצוהלורתחיריקבאציוהטלעבאשי

תאיתשרפו13׃ץראהתאאוהןיעלהאריאלרשאןעי

ץראהלבבותאיתאבהויתדוצמבשפתנווילעיתשר

ויתביבסרשאלכו14׃תומיםשוהאריאלהתואוםידשכ

׃םהירחאקיראברחוחורלכלהרזאויפגאלכוהרזע

םתואיתירזוםיוגבםתואיציפהבהוהיינאיכועדיו15

בערמברחמרפסמישנאםהמיתרתוהו16׃תוצראב

ואברשאםיוגבםהיתובעותלכתאורפסיןעמלרבדמו

׃רמאלילאהוהירבדיהיו17׃הוהיינאיכועדיוםש

הגאדבוהזגרבךימימולכאתשערבךמחלםדאןב18

הוהיינדארמאהכץראהםעלאתרמאו19׃התשת

ולכאיהגאדבםמחללארשיתמדאלאםלשורייבשויל

סמחמהאלממהצראםשתןעמלותשיןוממשבםהימימו

ץראהוהנברחתתובשונהםירעהו20׃הבםיבשיהלכ

ילאהוהירבדיהיו21׃הוהיינאיכםתעדיוהיהתהממש

לארשיתמדאלעםכלהזהלשמההמםדאןב22׃רמאל

םהילארמאןכל23׃ןוזחלכדבאוםימיהוכראירמאל

ולשמיאלוהזהלשמהתאיתבשההוהיינדארמאהכ

רבדוםימיהוברקםהילארבדםאיכלארשיבדועותא

קלחםסקמואושןוזחלכדועהיהיאליכ24׃ןוזחלכ

רבדארשאתארבדאהוהיינאיכ25׃לארשיתיבךותב

רבדאירמהתיבםכימיביכדועךשמתאלהשעיורבד

ילאהוהירבדיהיו26׃הוהיינדאםאנויתישעורבד

רשאןוזחהםירמאלארשיתיבהנהםדאןב27׃רמאל

28׃אבנאוהתוקוחרםיתעלוםיברםימילהזחאוה

לכדועךשמתאלהוהיינדארמאהכםהילארמאןכל

׃הוהיינדאםאנהשעיורבדרבדארשאירבד

אבנהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו13

ועמשםבלמיאיבנלתרמאוםיאבנהלארשייאיבנלא

םיאיבנהלעיוההוהיינדארמאהכ3׃הוהירבד

םילעשכ4׃ואריתלבלוםחוררחאםיכלהרשאםילבנה

תוצרפבםתילעאל5׃ויהלארשיךיאיבנתוברחב

׃הוהיםויבהמחלמבדמעללארשיתיבלערדגורדגתו

םחלשאלהוהיוהוהיםאנםירמאהבזכםסקואושוזח6

םסקמוםתיזחאושהזחמאולה7׃רבדםיקלולחיו

ןכל8׃יתרבדאלינאוהוהיםאנםירמאוםתרמאבזכ

ןכלבזכםתיזחואושםכרבדןעיהוהיינדארמאהכ

םיאיבנהלאידיהתיהו9׃הוהיינדאםאנםכילאיננה

תיבבתכבוויהיאלימעדוסבבזכםימסקהואושםיזחה

םתעדיוואביאללארשיתמדאלאוובתכיאללארשי

רמאלימעתאועטהןעיבוןעי10׃הוהיינדאינאיכ

׃לפתותאםיחטםנהוץיחהנבאוהוםולשןיאוםולש

ינבאהנתאוףטושםשגהיהלפיולפתיחטלארמא11

ריקהלפנהנהו12׃עקבתתורעסחורוהנלפתשיבגלא

הכןכל13׃םתחטרשאחיטההיאםכילארמאיאולה

ףטשםשגויתמחבתורעסחוריתעקבוהוהיינדארמא

יתסרהו14׃הלכלהמחבשיבגלאינבאוהיהייפאב
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הלגנוץראהלאוהיתעגהולפתםתחטרשאריקהתא

15׃הוהיינאיכםתעדיוהכותבםתילכוהלפנוודסי

ןיאםכלרמאולפתותאםיחטבוריקביתמחתאיתילכו

לאםיאבנהלארשייאיבנ16׃ותאםיחטהןיאוריקה

׃הוהיינדאםאנםלשןיאוםלשןוזחהלםיזחהוםלשורי

תואבנתמהךמעתונבלאךינפםישםדאןבהתאו17

יוההוהיינדארמאהכתרמאו18׃ןהילעאבנהוןהבלמ

לעתוחפסמהתושעוידייליצאלכלעתותסכתורפתמל

ימעלהנדדוצתתושפנהתושפנדדוצלהמוקלכשאר

ילעשבימעלאיתאהנללחתו19׃הנייחתהנכלתושפנו

הנתומתאלרשאתושפנתימהלםחליתותפבוםירעש

יעמשימעלםכבזכבהנייחתאלרשאתושפנתויחלו

הנכיתותסכלאיננההוהיינדארמאהכןכל20׃בזכ

יתערקותוחרפלתושפנהתאםשתודדצמהנתארשא

םתארשאתושפנהתאיתחלשוםכיתעורזלעמםתא

םכיתחפסמתאיתערקו21׃תחרפלםישפנתאתודדצמ

הדוצמלןכדיבדועויהיאלוןכדימימעתאיתלצהו

ינאורקשקידצבלתואכהןעי22׃הוהיינאיכןתעדיו

ערהוכרדמבושיתלבלעשרידיקזחלוויתבאכהאל

דועהנמסקתאלםסקוהניזחתאלאושןכל23׃ותיחהל

׃הוהיינאיכןתעדיוןכדימימעתאיתלצהו

2׃ינפלובשיולארשיינקזמםישנאילאאוביו14

הלאהםישנאהםדאןב3׃רמאלילאהוהירבדיהיו

םהינפחכנונתנםנועלושכמוםבללעםהילולגולעה

םהילאתרמאוםתוארבדןכל4׃םהלשרדאשרדאה

הלעירשאלארשיתיבמשיאשיאהוהיינדארמאהכ

לאאבווינפחכנםישיונועלושכמוובללאוילולגתא

ןעמל5׃וילולגברבהבוליתינענהוהיינאאיבנה

םהילולגבילעמורזנרשאםבלבלארשיתיבתאשפת

הוהיינדארמאהכלארשיתיבלארמאןכל6׃םלכ

ובישהםכיתבעותלכלעמוםכילולגלעמובישהוובוש

רוגירשארגהמולארשיתיבמשיאשיאיכ7׃םכינפ

ונועלושכמוובללאוילולגלעיוירחאמרזניולארשיב

הוהיינאיבולשרדלאיבנהלאאבווינפחכנםישי

תואלוהיתמשהואוההשיאבינפיתתנו8׃יבולהנענ

9׃הוהיינאיכםתעדיוימעךותמויתרכהוםילשמלו

איבנהתאיתיתפהוהיינארבדרבדוהתפייכאיבנהו

׃לארשיימעךותמויתדמשהווילעידיתאיתיטנואוהה

ןעמל11׃היהיאיבנהןועכשרדהןועכםנועואשנו10

לכבדועואמטיאלוירחאמלארשיתיבדועועתיאל

ינדאםאנםיהלאלםהלהיהאינאוםעלילויהוםהיעשפ

יכץראםדאןב13׃רמאלילאהוהירבדיהיו12׃הוהי

הטמהליתרבשוהילעידייתיטנולעמלעמלילאטחת

׃המהבוםדאהנממיתרכהובערהביתחלשהוםחל

בויאולאנדחנהכותבהלאהםישנאהתשלשויהו14

היחול15׃הוהיינדאםאנםשפנולצניםתקדצבהמה

רבועילבמהממשהתיהוהתלכשוץראבריבעאהער

ינאיחהכותבהלאהםישנאהתשלש16׃היחהינפמ

םדבלהמהוליציתונבםאוםינבםאהוהיינדאםאנ

ץראהלעאיבאברחוא17׃הממשהיהתץראהוולצני

םדאהנממיתרכהוץראברבעתברחיתרמאואיהה

םאנינאיחהכותבהלאהםישנאהתשלשו18׃המהבו

׃ולצניםדבלםהיכתונבוםינבוליציאלהוהיינדא

הילעיתמחיתכפשואיההץראהלאחלשארבדוא19

בויאולאנדחנו20׃המהבוםדאהנממתירכהלםדב

המהוליציתבםאןבםאהוהיינדאםאנינאיחהכותב

ףאהוהיינדארמאהכיכ21׃םשפנוליציםתקדצב

רבדוהערהיחובערוברחםיערהיטפשתעבראיכ

22׃המהבוםדאהנממתירכהלםלשורילאיתחלש

םיאצויםנהתונבוםינבםיאצומההטלפהבהרתונהנהו

לעםתמחנוםתולילעתאוםכרדתאםתיארוםכילא

יתאבהרשאלכתאםלשורילעיתאבהרשאהערה

םתולילעתאוםכרדתאוארתיכםכתאומחנו23׃הילע

םאנהביתישערשאלכתאיתישעםנחאליכםתעדיו

׃הוהיינדא

ץעהיהיהמםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו15

חקיה3׃רעיהיצעבהיהרשאהרומזהץעלכמןפגה

תולתלדתיונממוחקיםאהכאלמלתושעלץעונממ

ויתוצקינשתאהלכאלןתנשאלהנה4׃ילכלכוילע

ותויהבהנה5׃הכאלמלחלציהרחנוכותושאההלכא

השענורחיווהתלכאשאיכףאהכאלמלהשעיאלםימת

ןפגהץערשאכהוהיינדארמאהכןכל6׃הכאלמלדוע

יבשיתאיתתנןכהלכאלשאלויתתנרשארעיהץעב

םלכאתשאהוואצישאהמםהבינפתאיתתנו7׃םלשורי
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תאיתתנו8׃םהבינפתאימושבהוהיינאיכםתעדיו

׃הוהיינדאםאנלעמולעמןעיהממשץראה

עדוהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו16

ינדארמאהכתרמאו3׃היתבעותתאםלשוריתא

ךיבאינענכהץראמךיתדלמוךיתרכמםלשורילהוהי

אלךתאתדלוהםויבךיתודלומו4׃תיתחךמאוירמאה

תחלמהאלחלמהויעשמלתצחראלםימבוךרשתרכ

תחאךלתושעלןיעךילעהסחאל5׃תלתחאללתחהו

ךשפנלעגבהדשהינפלאיכלשתוךילעהלמחלהלאמ

תססובתמךאראוךילערבעאו6׃ךתאתדלהםויב

7׃ייחךימדבךלרמאוייחךימדבךלרמאוךימדב

ידעביאבתוילדגתויברתוךיתתנהדשהחמצכהבבר

רבעאו8׃הירעוםרעתאוחמצךרעשוונכנםידשםיידע

ךילעיפנכשרפאוםידדתעךתעהנהוךאראוךילע

ינדאםאנךתאתירבבאובאוךלעבשאוךתורעהסכאו

ךילעמךימדףטשאוםימבךצחראו9׃ילייהתוהוהי

ךשבחאושחתךלענאוהמקרךשיבלאו10׃ןמשבךכסאו

לעםידימצהנתאוידעךדעאו11׃ישמךסכאוששב

םיליגעוךפאלעםזנןתאו12׃ךנורגלעדיברוךידי

ףסכובהזידעתו13׃ךשארבתראפתתרטעוךינזאלע

יתלכאןמשושבדותלסהמקרוישמויששךשובלמו

םשךלאציו14׃הכולמליחלצתודאמדאמביפיתו

םאנךילעיתמשרשאירדהבאוהלילכיכךיפיבםיוגב

יכפשתוךמשלעינזתוךיפיביחטבתו15׃הוהיינדא

ךידגבמיחקתו16׃יהיולרבועלכלעךיתונזתתא

אלותואבאלםהילעינזתותואלטתומבךלישעתו

יתתנרשאיפסכמויבהזמךתראפתילכיחקתו17׃היהי

ידגבתאיחקתו18׃םבינזתורכזימלצךלישעתוךל

ימחלו19׃םהינפליתתניתרטקוינמשוםיסכתוךתמקר

והיתתנוךיתלכאהשבדוןמשותלסךליתתנרשא

תאיחקתו20׃הוהיינדאםאניהיוחחינחירלםהינפל

לוכאלםהלםיחבזתוילתדלירשאךיתונבתאוךינב

ריבעהבםינתתוינבתאיטחשתו21׃ךתנזתמטעמה

תאיתרכזאלךיתנזתוךיתבעותלכתאו22׃םהלםתוא

׃תייהךמדבתססובתמהירעוםרעךתויהבךירוענימי

24׃הוהיינדאםאנךליואיואךתערלכירחאיהיו23

שארלכלא25׃בוחרלכבהמרךלישעתובגךלינבתו

ךילגרתאיקשפתוךיפיתאיבעתתוךתמרתינבךרד

םירצמינבלאינזתו26׃ךתנזתתאיברתורבועלכל

הנהו27׃ינסיעכהלךתנזתתאיברתורשבילדגךינכש

תונבךיתואנששפנבךנתאוךקחערגאוךילעידייתיטנ

רושאינבלאינזתו28׃המזךכרדמתומלכנהםיתשלפ

תאיברתו29׃תעבשאלםגוםינזתוךתעבשיתלבמ

30׃תעבשאלתאזבםגוהמידשכןענכץראלאךתונזת

הלאלכתאךתושעבהוהיינדאםאנךתבלהלמאהמ

לכשארבךבגךיתונבב31׃תטלשהנוזהשאהשעמ

סלקלהנוזכיתייהאלובוחרלכביתישעךתמרוךרד

33׃םירזתאחקתהשיאתחתתפאנמההשאה32׃ןנתא

ךיבהאמלכלךינדנתאתתנתאוהדנונתיתונזלכל

ךביהיו34׃ךיתונזתבביבסמךילאאובלםתואידחשתו

ןנתאךתתבוהנוזאלךירחאוךיתונזתבםישנהןמךפה

רבדיעמשהנוזןכל35׃ךפהליהתוךלןתנאלןנתאו

הלגתוךתשחנךפשהןעיהוהיינדארמאהכ36׃הוהי

ךיתובעותילולגלכלעוךיבהאמלעךיתונזתבךתורע

לכתאץבקמיננהןכל37׃םהלתתנרשאךינבימדכו

לכלעתבהארשאלכתאוםהילעתברערשאךיבהאמ

ךתורעיתילגוביבסמךילעםתאיתצבקותאנשרשא

תופאניטפשמךיתטפשו38׃ךתורעלכתאוארוםהלא

םדיבךתואיתתנו39׃האנקוהמחםדךיתתנוםדתכפשו

וחקלוךידגבךתואוטישפהוךיתמרוצתנוךבגוסרהו

ךילעולעהו40׃הירעוםריעךוחינהוךתראפתילכ

ופרשו41׃םתוברחבךוקתבוןבאבךתואומגרולהק

ךיתבשהותוברםישניניעלםיטפשךבושעושאבךיתב

הרסוךביתמחיתחנהו42׃דועינתתאלןנתאםגוהנוזמ

אלרשאןעי43׃דועסעכאאלויתטקשוךממיתאנק

אהינאםגוהלאלכביליזגרתוךירוענימיתאיתרכז

המזהתאיתישעאלוהוהיינדאםאניתתנשארבךכרד

רמאללשמיךילעלשמהלכהנה44׃ךיתבעותלכלע

תוחאוהינבוהשיאתלעגתאךמאתב45׃התבהמאכ

ןכיבאותיתחןכמאןהינבוןהישנאולעגרשאתאךתוחא

תבשויההיתונבואיהןורמשהלודגהךתוחאו46׃ירמא

םדסךנימימתבשויהךממהנטקהךתוחאוךלואמשלע

יתישעןהיתובעותבותכלהןהיכרדבאלו47׃היתונבו

םאנינאיח48׃ךיכרדלכבןהמיתחשתוטקטעמכ

רשאכהיתונבואיהךתוחאםדסהתשעםאהוהיינדא
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ןואגךתוחאםדסןועהיההזהנה49׃ךיתונבותאתישע

ינעדיוהיתונבלוהלהיהטקשהתולשוםחלתעבש

ינפלהבעותהנישעתוהניהבגתו50׃הקיזחהאלןויבאו

אלךיתאטחיצחכןורמשו51׃יתיאררשאכןהתאריסאו

ךתוחאתאיקדצתוהנהמךיתובעותתאיברתוהאטח

רשאךתמלכיאשתאםג52׃יתישערשאךיתבעותלכב

הנקדצתןהמתבעתהרשאךיתאטחבךתוחאלתללפ

53׃ךתויחאךתקדצבךתמלכיאשוישובתאםגוךממ

תיבשתאוהיתונבוםדסתיבשתאןהתובשתאיתבשו

ןעמל54׃הנהכותבךיתיבשתיבשוהיתונבוןורמש

55׃ןתאךמחנבתישערשאלכמתמלכנוךתמלכיאשת

היתונבוןורמשוןתמדקלןבשתהיתונבוםדסךיתוחאו

56׃ןכתמדקלהניבשתךיתונבותאוןתמדקלןבשת

׃ךינואגםויבךיפבהעומשלךתוחאםדסהתיהאולו

לכוםראתונבתפרחתעומכךתערהלגתםרטב57

תא58׃ביבסמךתואתוטאשהםיתשלפתונבהיתוביבס

הכיכ59׃הוהיםאנםיתאשנתאךיתובעותתאוךתמז

תיזברשאתישערשאכךתואתישעוהוהיינדארמא

ימיבךתואיתירבתאינאיתרכזו60׃תירברפהלהלא

ךיכרדתאתרכזו61׃םלועתירבךליתומקהוךירוענ

תונטקהלאךממתולדגהךיתוחאתאךתחקבתמלכנו

יתומיקהו62׃ךתירבמאלותונבלךלןהתאיתתנוךממ

ירכזתןעמל63׃הוהיינאיכתעדיוךתאיתירבתאינא

ירפכבךתמלכינפמהפןוחתפדועךלהיהיאלותשבו

׃הוהיינדאםאנתישערשאלכלךל

הדיחדוחםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו17

הוהיינדארמאהכתרמאו3׃לארשיתיבלאלשמלשמו

רשאהצונהאלמרבאהךראםיפנכהלודגלודגהרשנה

תא4׃זראהתרמצתאחקיוןונבלהלאאבהמקרהול

םילכרריעבןענכץראלאוהאיביוףטקויתוקינישאר

םימלעחקערזהדשבוהנתיוץראהערזמחקיו5׃ומש

תלפשתחרסןפגליהיוחמציו6׃ומשהפצפצםיבר

ןפגליהתוויהיויתחתוישרשווילאויתוילדתונפלהמוק

לודגלודגדחארשניהיו7׃תוראפחלשתוםידבשעתו

וילעהישרשהנפכתאזהןפגההנהוהצונברוםיפנכ

8׃העטמתוגרעמהתואתוקשהלולהחלשויתוילדו

ףנעתושעלהלותשאיהםיברםימלאבוטהדשלא

ינדארמאהכרמא9׃תרדאןפגלתויהלירפתאשלו

ססוקיהירפתאוקתניהישרשתאאולהחלצתהוהי

ברםעבוהלודגערזבאלושביתהחמציפרטלכשביו

אולהחלצתההלותשהנהו10׃הישרשמהתואתואשמל

׃שביתהחמצתגרעלעשבישביתםידקהחורהבתעגכ

ירמהתיבלאנרמא12׃רמאלילאהוהירבדיהיו11

םלשורילבבךלמאבהנהרמאהלאהמםתעדיאלה

13׃הלבבוילאםתואאביוהירשתאוהכלמתאחקיו

הלאבותאאביותירבותאתרכיוהכולמהערזמחקיו

יתלבלהלפשהכלממתויהל14׃חקלץראהיליאתאו

חלשלובדרמיו15׃הדמעלותירבתארמשלאשנתה

טלמיהחלציהברםעוםיסוסולתתלםירצמויכאלמ

הוהיינדאםאנינאיח16׃טלמנותירברפהוהלאהשעה

ותלאתאהזברשאותאךילממהךלמהםוקמבאלםא

ליחבאלו17׃תומילבבךותבותאותירבתארפהרשאו

ךפשבהמחלמבהערפותואהשעיברלהקבולודג

הלאהזבו18׃תוברתושפנתירכהלקידתונבבוהללס

׃טלמיאלהשעהלאלכוודיןתנהנהותירברפהל

רשאיתלאאלםאינאיחהוהיינדארמאהכןכל19

וילעיתשרפו20׃ושארבויתתנוריפהרשאיתירבוהזב

ותאיתטפשנוהלבבוהיתואיבהויתדוצמבשפתנויתשר

ויפגאלכבוחרבמלכתאו21׃יבלעמרשאולעמםש

ינאיכםתעדיוושרפיחורלכלםיראשנהוולפיברחב

תרמצמינאיתחקלוהוהיינדארמאהכ22׃יתרבדהוהי

ינאיתלתשוףטקאךרויתוקנישארמיתתנוהמרהזראה

אשנוונלתשאלארשיםורמרהב23׃לולתוהבגרהלע

רופצלכויתחתונכשורידאזראלהיהוירפהשעוףנע

הדשהיצעלכועדיו24׃הנכשתויתוילדלצבףנכלכ

יתשבוהלפשץעיתהבגההבגץעיתלפשההוהיינאיכ

׃יתישעויתרבדהוהיינאשביץעיתחרפהוחלץע

םילשמםתאםכלהמ2׃רמאלילאהוהירבדיהיו18

ולכאיתובארמאללארשיתמדאלעהזהלשמהתא

םאהוהיינדאםאנינאיח3׃הניהקתםינבהינשורסב

לכןה4׃לארשיבהזהלשמהלשמדועםכלהיהי

שפנההנהילןבהשפנכובאהשפנכהנהילתושפנה

טפשמהשעוקידצהיהייכשיאו5׃תומתאיהתאטחה

ילולגלאאשנאלויניעולכאאלםירההלא6׃הקדצו
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אלהדנהשאלאואמטאלוהערתשאתאולארשיתיב

לזגיאלהלזגבישיבוחותלבחהנויאלשיאו7׃ברקי

ןתיאלךשנב8׃דגבהסכיםריעוןתיבערלומחל

ןיבהשעיתמאטפשמודיבישילועמחקיאלתיברתו

תמאתושעלרמשיטפשמוךלהייתוקחב9׃שיאלשיא

ץירפןבדילוהו10׃הוהיינדאםאנהיחיהיחאוהקידצ

הלאלכתאאוהו11׃הלאמדחאמחאהשעוםדךפש

12׃אמטוהערתשאתאולכאםירההלאםגיכהשעאל

םילולגהלאובישיאללבחלזגתולזגהנוהןויבאוינע

יחוחקלתיברתוןתנךשנב13׃השעהבעותויניעאשנ

ובוימדתמויתומהשעהלאהתובעותהלכתאהיחיאל

רשאויבאתאטחלכתאאריוןבדילוההנהו14׃היהי

ויניעולכאאלםירההלע15׃ןהכהשעיאלואריוהשע

16׃אמטאלוהערתשאתאלארשיתיבילולגלאאשנאל

בערלומחללזגאלהלזגולבחאללבחהנוהאלשיאו

תיברתוךשנודיבישהינעמ17׃דגבהסכםורעוןתנ

ןועבתומיאלאוהךלהיתוקחבהשעיטפשמחקלאל

רשאוחאלזגלזגקשעקשעיכויבא18׃היחיהיחויבא

םתרמאו19׃ונועבתמהנהווימעךותבהשעבוטאל

השעהקדצוטפשמןבהובאהןועבןבהאשנאלעדמ

שפנה20׃היחיהיחםתאהשעיורמשיתוקחלכתא

אשיאלבאובאהןועבאשיאלןבתומתאיהתאטחה

וילעעשרתעשרוהיהתוילעקידצהתקדצןבהןועב

רמשוהשערשאותאטחלכמבושייכעשרהו21׃היהת

׃תומיאלהיחיהיחהקדצוטפשמהשעויתוקחלכתא

השערשאותקדצבולורכזיאלהשערשאויעשפלכ22

אולההוהיינדאםאנעשרתומץפחאץפחה23׃היחי

לועהשעוותקדצמקידצבושבו24׃היחוויכרדמובושב

ותקדצלכיחוהשעיעשרההשערשאתובעותהלככ

רשאותאטחבולעמרשאולעמבהנרכזתאלהשערשא

אנועמשינדאךרדןכתיאלםתרמאו25׃תומיםבאטח

׃ונכתיאלםכיכרדאלהןכתיאליכרדהלארשיתיב

ולועבםהילעתמולועהשעוותקדצמקידצבושב26

השערשאותעשרמעשרבושבו27׃תומיהשערשא

בושיוהאריו28׃היחיושפנתאאוההקדצוטפשמשעיו

ורמאו29׃תומיאלהיחיויחהשערשאויעשפלכמ

תיבונכתיאליכרדהינדאךרדןכתיאללארשיתיב

ויכרדכשיאןכל30׃ןכתיאלםכיכרדאלהלארשי

ובישהוובושהוהיינדאםאנלארשיתיבםכתאטפשא

וכילשה31׃ןועלושכמלםכלהיהיאלוםכיעשפלכמ

בלםכלושעוםבםתעשפרשאםכיעשפלכתאםכילעמ

אליכ32׃לארשיתיבותמתהמלוהשדחחורושדח

׃ויחוובישהוהוהיינדאםאנתמהתומבץפחא

המתרמאו2׃לארשייאישנלאהניקאשהתאו19

׃הירוגהתברםירפכךותבהצברתויראןיבאיבלךמא

םדאףרטףרטלדמליוהיהריפכהירגמדחאלעתו3

םיחחבוהאביושפתנםתחשבםיוגוילאועמשיו4׃לכא

חקתוהתוקתהדבאהלחוניכארתו5׃םירצמץראלא

ריפכתויראךותבךלהתיו6׃והתמשריפכהירגמדחא

ויתונמלאעדיו7׃לכאםדאףרטףרטלדמליוהיה

8׃ותגאשלוקמהאלמוץראםשתובירחהםהירעו

םתשרוילעושרפיותונידממביבסםיוגוילעונתיו

ךלמלאוהאביוםיחחברגוסבוהנתיו9׃שפתנםתחשב

ירהלאדועולוקעמשיאלןעמלתודצמבוהאבילבב

הירפהלותשםימלעךמדבןפגכךמא10׃לארשי

יטבשלאזעתוטמהלויהיו11׃םיברםיממהתיההפנעו

ברבוהבגבאריוםיתבעןיבלעותמוקהבגתוםילשמ

םידקהחורוהכלשהץראלהמחבשתתו12׃ויתילד

13׃והתלכאשאהזעהטמושביווקרפתההירפשיבוה

שאאצתו14׃אמצוהיצץראברבדמבהלותשהתעו

טבשזעהטמהבהיהאלוהלכאהירפהידבהטממ

׃הניקליהתואיההניקלושמל

ואבשדחלרושעבישמחבתיעיבשההנשביהיו20

יהיו2׃ינפלובשיוהוהיתאשרדללארשיינקזמםישנא

לארשיינקזתארבדםדאןב3׃רמאלילאהוהירבד

םתאיתאשרדלההוהיינדארמאהכםהלאתרמאו

טפשתה4׃הוהיינדאםאנםכלשרדאםאינאיחםיאב

5׃םעידוהםתובאתבעותתאםדאןבטופשתהםתא

לארשיבירחבםויבהוהיינדארמאהכםהילאתרמאו

םירצמץראבםהלעדואובקעיתיבערזלידיאשאו

אוההםויב6׃םכיהלאהוהיינארמאלםהלידיאשאו

רשאץראלאםירצמץראמםאיצוהלםהלידייתאשנ

7׃תוצראהלכלאיהיבצשבדובלחתבזםהליתרת

םירצמילולגבווכילשהויניעיצוקששיאםהלארמאו

עמשלובאאלויבורמיו8׃םכיהלאהוהיינאואמטתלא
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םירצמילולגתאווכילשהאלםהיניעיצוקשתאשיאילא

םהביפאתולכלםהילעיתמחךפשלרמאוובזעאל

יניעללחהיתלבלימשןעמלשעאו9׃םירצמץראךותב

םהיניעלםהילאיתעדונרשאםכותבהמהרשאםיוגה

םירצמץראמםאיצואו10׃םירצמץראמםאיצוהל

יטפשמתאויתוקחתאםהלןתאו11׃רבדמהלאםאבאו

םגו12׃םהביחוםדאהםתואהשעירשאםתואיתעדוה

תעדלםהיניבויניבתואלתויהלםהליתתניתותבשתא

רבדמבלארשיתיביבורמיו13׃םשדקמהוהיינאיכ

םתאהשעירשאוסאמיטפשמתאווכלהאליתוקחב

ךפשלרמאודאמוללחיתתבשתאוםהביחוםדאה

ימשןעמלהשעאו14׃םתולכלרבדמבםהילעיתמח

15׃םהיניעלםיתאצוהרשאםיוגהיניעללחהיתלבל

םתואאיבהיתלבלרבדמבםהלידייתאשנינאםגו

לכלאיהיבצשבדובלחתבזיתתנרשאץראהלא

וכלהאליתוקחתאווסאמיטפשמבןעי16׃תוצראה

׃ךלהםבלםהילולגירחאיכוללחיתותבשתאוםהב

הלכםתואיתישעאלוםתחשמםהילעיניעסחתו17

םכיתובאיקוחברבדמבםהינבלארמאו18׃רבדמב

לאםהילולגבוורמשתלאםהיטפשמתאווכלתלא

יטפשמתאווכליתוקחבםכיהלאהוהיינא19׃ואמטת

יניבתואלויהוושדקיתותבשתאו20׃םתואושעוורמש

םינבהיבורמיו21׃םכיהלאהוהיינאיכתעדלםכיניבו

םתואתושעלורמשאליטפשמתאווכלהאליתוקחב

וללחיתותבשתאםהביחוםדאהםתואהשעירשא

22׃רבדמבםביפאתולכלםהילעיתמחךפשלרמאו

יניעללחהיתלבלימשןעמלשעאוידיתאיתבשהו

יתאשנינאםג23׃םהיניעלםתואיתאצוהרשאםיוגה

םתואתורזלוםיוגבםתאץיפהלרבדמבםהלידיתא

תאווסאמיתוקחוושעאליטפשמןעי24׃תוצראב

םגו25׃םהיניעויהםתובאילולגירחאווללחיתותבש

׃םהבויחיאלםיטפשמוםיבוטאלםיקחםהליתתנינא

ןעמלםחררטפלכריבעהבםתונתמבםתואאמטאו26

לארבדןכל27׃הוהיינארשאועדירשאןעמלםמשא

הוהיינדארמאהכםהילאתרמאוםדאןבלארשיתיב

םאיבאו28׃לעמיבםלעמבםכיתובאיתואופדגתאזדוע

לכואריוםהלהתואתתלידיתאיתאשנרשאץראהלא

םשונתיוםהיחבזתאםשוחבזיותבעץעלכוהמרהעבג

תאםשוכיסיוםהיחוחינחירםשומישיוםנברקסעכ

םיאבהםתארשאהמבההמםהלארמאו29׃םהיכסנ

לארמאןכל30׃הזהםויהדעהמבהמשארקיוםש

םתאםכיתובאךרדבההוהיינדארמאהכלארשיתיב

םכיתנתמתאשבו31׃םינזםתאםהיצוקשירחאוםיאמטנ

דעםכילולגלכלםיאמטנםתאשאבםכינבריבעהב

הוהיינדאםאנינאיחלארשיתיבםכלשרדאינאוםויה

רשאהיהתאלויהםכחורלעהלעהו32׃םכלשרדאםא

ץעתרשלתוצראהתוחפשמכםיוגכהיהנםירמאםתא

עורזבוהקזחדיבאלםאהוהיינדאםאנינאיח33׃ןבאו

םכתאיתאצוהו34׃םכילעךולמאהכופשהמחבוהיוטנ

םבםתצופנרשאתוצראהןמםכתאיתצבקוםימעהןמ

יתאבהו35׃הכופשהמחבוהיוטנעורזבוהקזחדיב

לאםינפםשםכתאיתטפשנוםימעהרבדמלאםכתא

ץרארבדמבםכיתובאתאיתטפשנרשאכ36׃םינפ

יתרבעהו37׃הוהיינדאםאנםכתאטפשאןכםירצמ

38׃תירבהתרסמבםכתאיתאבהוטבשהתחתםכתא

םהירוגמץראמיבםיעשופהוםידרמהםכמיתורבו

ינאיכםתעדיואוביאללארשיתמדאלאוםתואאיצוא

שיאהוהיינדארמאהכלארשיתיבםתאו39׃הוהי

םשתאוילאםיעמשםכניאםארחאוודבעוכלוילולג

יכ40׃םכילולגבוםכיתונתמבדועוללחתאלישדק

ינדבעיםשהוהיינדאםאנלארשיםורמרהבישדקרהב

תאשורדאםשוםצראםשץראבהלכלארשיתיבלכ

41׃םכישדקלכבםכיתואשמתישארתאוםכיתמורת

םימעהןמםכתאיאיצוהבםכתאהצראחחינחירב

יתשדקנוםבםתצפנרשאתוצראהןמםכתאיתצבקו

םכתאיאיבהבהוהיינאיכםתעדיו42׃םיוגהיניעלםכב

תתלידיתאיתאשנרשאץראהלאלארשיתמדאלא

לכתאוםכיכרדתאםשםתרכזו43׃םכיתובאלהתוא

לכבםכינפבםתטקנוםבםתאמטנרשאםכיתולילע

יתושעבהוהיינאיכםתעדיו44׃םתישערשאםכיתוער

םכיתולילעכוםיערהםכיכרדכאלימשןעמלםכתא

הוהירבדיהיו45׃הוהיינדאםאנלארשיתיבתותחשנה

לאףטהוהנמיתךרדךינפםישםדאןב46׃רמאלילא

בגנהרעילתרמאו47׃בגנהדשהרעילאאבנהוםורד

שאךבתיצמיננההוהיינדארמאהכהוהירבדעמש

תבהלהבכתאלשביץעלכוחלץעלכךבהלכאו
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לכוארו48׃הנופצבגנמםינפלכהבוברצנותבהלש

ההארמאו49׃הבכתאלהיתרעבהוהיינאיכרשב

׃אוהםילשמלשממאלהילםירמאהמההוהיינדא

לאךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו21

׃לארשיתמדאלאאבנהוםישדקמלאףטהוםלשורי

ךילאיננההוהירמאהכלארשיתמדאלתרמאו3

ןעי4׃עשרוקידצךממיתרכהוהרעתמיברחיתאצוהו

הרעתמיברחאצתןכלעשרוקידצךממיתרכהרשא

הוהיינאיכרשבלכועדיו5׃ןופצבגנמרשבלכלא

םדאןבהתאו6׃דועבושתאלהרעתמיברחיתאצוה

היהו7׃םהיניעלחנאתתורירמבוםינתמןורבשבחנאה

יכהעומשלאתרמאוחנאנהתאהמלעךילאורמאייכ

לכוחורלכהתהכוםידילכופרובללכסמנוהאב

׃הוהיינדאםאנהתיהנוהאבהנהםימהנכלתםיכרב

תרמאואבנהםדאןב9׃רמאלילאהוהירבדיהיו8

10׃הטורמםגוהדחוהברחברחרמאינדארמאהכ

הטרמקרבהלהיהןעמלהדחוהחבטחבטןעמל

הטרמלהתאןתיו11׃ץעלכתסאמינבטבששישנוא

התואתתלהטרמאיהוברחהדחוהאיהףכבשפתל

ימעבהתיהאיהיכםדאןבלליהוקעז12׃גרוהדיב

ןכלימעתאויהברחלאירוגמלארשייאישנלכבאיה

אלתסאמטבשםגםאהמוןחביכ13׃ךרילאקפס

ףכךהואבנהםדאןבהתאו14׃הוהיינדאםאנהיהי

ברחאיהםיללחברחהתשילשברחלפכתוףכלא

הברהובלגומלןעמל15׃םהלתרדחהלודגהללח

היושעחאברחתחבאיתתנםהירעשלכלעםילשכמה

ילימשהימישהינימיהידחאתה16׃חבטלהטעמקרבל

יתחינהויפכלאיפכהכאינאםגו17׃תודעמךינפהנא

׃רמאלילאהוהירבדיהיו18׃יתרבדהוהיינאיתמח

ךלמברחאובלםיכרדםינשךלםישםדאןבהתאו19

ריעךרדשארבארבדיוםהינשואצידחאץראמלבב

תאוןומעינבתברתאברחאובלםישתךרד20׃ארב

םאלאלבבךלמדמעיכ21׃הרוצבםלשוריבהדוהי

םיצחבלקלקםסקםסקלםיכרדהינששארבךרדה

םלשוריםסקההיהונימיב22׃דבכבהארםיפרתבלאש

םושלהעורתבלוקםירהלחצרבהפחתפלםירכםושל

םהלהיהו23׃קידתונבלהללסךפשלםירעשלעםירכ

ןועריכזמאוהוםהלתועבשיעבשםהיניעבאושםוסקכ

םכנועםכרכזהןעיהוהיינדארמאהכןכל24׃שפתהל

םכיתולילעלכבםכיתואטחתוארהלםכיעשפתולגהב

אישנעשרללחהתאו25׃ושפתתףכבםכרכזהןעי

הוהיינדארמאהכ26׃ץקןועתעבומויאברשאלארשי

הלפשהתאזאלתאזהרטעהםירהותפנצמהריסה

תאזםגהנמישאהועהועהוע27׃ליפשההבגהוהבגה

ןבהתאו28׃ויתתנוטפשמהולרשאאבדעהיהאל

לאוןומעינבלאהוהיינדארמאהכתרמאואבנהםדא

ליכהלהטורמחבטלהחותפברחברחתרמאוםתפרח

ךתואתתלבזכךלםסקבאושךלתוזחב29׃קרבןעמל

30׃ץקןועתעבםמויאברשאםיעשריללחיראוצלא

ךיתורכמץראבתארבנרשאםוקמבהרעתלאבשה

חיפאיתרבעשאבימעזךילעיתכפשו31׃ךתאטפשא

שאל32׃תיחשמישרחםירעבםישנאדיבךיתתנוךילע

ינאיכירכזתאלץראהךותבהיהיךמדהלכאלהיהת

׃יתרבדהוהי

טפשתהםדאןבהתאו2׃רמאלילאהוהירבדיהיו22

3׃היתובעותלכתאהתעדוהוםימדהריעתאטפשתה

אובלהכותבםדתכפשריעהוהיינדארמאהכתרמאו

תכפשרשאךמדב4׃האמטלהילעםילולגהתשעוהתע

אובתוךימייבירקתותאמטתישערשאךילולגבותמשא

לכלהסלקוםיוגלהפרחךיתתנןכלעךיתונשדע

תאמטךבוסלקתיךממתוקחרהותוברקה5׃תוצראה

ויהוערזלשיאלארשייאישנהנה6׃המוהמהתברםשה

קשעבושערגלךבולקהםאובא7׃םדךפשןעמלךב

יתתבשתאותיזבישדק8׃ךבונוההנמלאוםותיךכותב

םירההלאוםדךפשןעמלךבויהליכרישנא9׃תללח

תאמטךבהלגבאתורע10׃ךכותבושעהמזךבולכא

שיאוהבעותהשעוהערתשאתאשיאו11׃ךבונעהדנה

׃ךבהנעויבאתבותחאתאשיאוהמזבאמטותלכתא

תחקלתיברתוךשנםדךפשןעמלךבוחקלדחש12

13׃הוהיינדאםאנתחכשיתאוקשעבךיעריעצבתו

ויהרשאךמדלעותישערשאךעצבלאיפכיתיכההנהו

רשאםימילךידיהנקזחתםאךבלדמעיה14׃ךכותב

יתוציפהו15׃יתישעויתרבדהוהיינאךתואהשעינא

16׃ךממךתאמטיתמתהותוצראבךיתירזוםיוגבךתוא
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רבדיהיו17׃הוהיינאיכתעדיוםיוגיניעלךבתלחנו

גוסללארשיתיבילויהםדאןב18׃רמאלילאהוהי

ףסכםיגסרוכךותבתרפועולזרבולידבותשחנםלכ

םיגסלםכלכתויהןעיהוהיינדארמאהכןכל19׃ויה

ףסכתצבק20׃םלשוריךותלאםכתאץבקיננהןכל

וילעתחפלרוכךותלאלידבותרפועולזרבותשחנו

יתכתהויתחנהויתמחבויפאבץבקאןכךיתנהלשא

יתרבעשאבםכילעיתחפנוםכתאיתסנכו21׃םכתא

וכתתןכרוכךותבףסכךותהכ22׃הכותבםתכתנו

23׃םכילעיתמחיתכפשהוהיינאיכםתעדיוהכותב

ץראתאהלרמאםדאןב24׃רמאלילאהוהירבדיהיו

היאיבנרשק25׃םעזםויבהמשגאלאיההרהטמאל

וחקירקיוןסחולכאשפנףרטףרטגאושיראכהכותב

וללחיויתרותוסמחהינהכ26׃הכותבוברההיתונמלא

רוהטלאמטהןיבוולידבהאללחלשדקןיבישדק

׃םכותבלחאוםהיניעומילעהיתותבשמוועידוהאל

דבאלםדךפשלףרטיפרטםיבאזכהברקבהירש27

םיזחלפתםהלוחטהיאיבנו28׃עצבעצבןעמלתושפנ

הוהיוהוהיינדארמאהכםירמאבזכםהלםימסקואוש

ןויבאוינעולזגולזגוקשעוקשעץראהםע29׃רבדאל

שיאםהמשקבאו30׃טפשמאלבוקשערגהתאוונוה

התחשיתלבלץראהדעבינפלץרפבדמעורדגרדג

םיתילכיתרבעשאבימעזםהילעךפשאו31׃יתאצמאלו

׃הוהיינדאםאניתתנםשארבםכרד

םישנםיתשםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו23

המשונזןהירוענבםירצמבהנינזתו3׃ויהתחאםאתונב

הלהאןתומשו4׃ןהילותבידדושעםשוןהידשוכעמ

םינבהנדלתוילהנייהתוהתוחאהבילהאוהלודגה

ןזתו5׃הבילהאםלשוריוהלהאןורמשןתומשותונבו

6׃םיבורקרושאלאהיבהאמלעבגעתויתחתהלהא

יבכרםישרפםלכדמחירוחבםינגסותוחפתלכתישבל

םלכרושאינברחבמםהילעהיתונזתןתתו7׃םיסוס

היתונזתתאו8׃האמטנםהילולגלכבהבגערשאלכבו

ושעהמהוהירוענבובכשהתואיכהבזעאלםירצממ

דיבהיתתנןכל9׃הילעםתונזתוכפשיוהילותבידד

ולגהמה10׃םהילעהבגערשארושאינבדיבהיבהאמ

יהתווגרהברחבהתואווחקלהיתונבוהינבהתורע

הבילהאהתוחאארתו11׃הבושעםיטופשוםישנלםש

12׃התוחאינונזמהיתונזתתאוהנממהתבגעתחשתו

לולכמישבלםיברקםינגסותוחפהבגערושאינבלא

יכאראו13׃םלכדמחירוחבםיסוסיבכרםישרפ

ארתוהיתונזתלאףסותו14׃ןהיתשלדחאךרדהאמטנ

15׃רששבםיקקחםיידשכימלצריקהלעהקחמישנא

הארמםהישארבםילובטיחורסםהינתמברוזאירוגח

16׃םתדלומץראםידשכלבבינבתומדםלכםישילש

םהילאםיכאלמחלשתוהיניעהארמלםהילעבגעתו

ואמטיוםידדבכשמללבבינבהילאואביו17׃המידשכ

לגתו18׃םהמהשפנעקתוםבאמטתוםתונזתבהתוא

רשאכהילעמישפנעקתוהתורעתאלגתוהיתונזת

רכזלהיתונזתתאהברתו19׃התוחאלעמישפנהעקנ

הבגעתו20׃םירצמץראבהתנזרשאהירוענימיתא

םיסוסתמרזוםרשבםירומחרשברשאםהישגלפלע

םירצממתושעבךירוענתמזתאידקפתו21׃םתמרז

רמאהכהבילהאןכל22׃ךירוענידשןעמלךידד

העקנרשאתאךילעךיבהאמתאריעמיננההוהיינדא

לכולבבינב23׃ביבסמךילעםיתאבהוםהמךשפנ

דמחירוחבםתוארושאינבלכעוקועושודוקפםידשכ

׃םלכםיסוסיבכרםיאורקוםישלשםלכםינגסותוחפ

ןגמוהנצםימעלהקבולגלגובכרןצהךילעואבו24

ךוטפשוטפשמםהינפליתתנוביבסךילעומישיעבוקו

ךפאהמחבךתואושעוךביתאנקיתתנו25׃םהיטפשמב

ךיתונבוךינבהמהלופתברחבךתירחאווריסיךינזאו

ךידגבתאךוטישפהו26׃שאבלכאתךתירחאווחקי

ךתונזתאוךממךתמזיתבשהו27׃ךתראפתילכוחקלו

ירכזתאלםירצמוםהילאךיניעיאשתאלוםירצמץראמ

תאנשרשאדיבךנתניננההוהיינדארמאהכיכ28׃דוע

וחקלוהאנשבךתואושעו29׃םהמךשפנהעקנרשאדיב

ךתמזוךינונזתורעהלגנוהירעוםריעךובזעוךעיגילכ

רשאלעםיוגירחאךתונזבךלהלאהשע30׃ךיתונזתו

הסוכיתתנותכלהךתוחאךרדב31׃םהילולגבתאמטנ

הקמעהיתשתךתוחאסוכהוהיינדארמאהכ32׃ךדיב

ןורכש33׃ליכהלהברמגעללוקחצלהיהתהבחרהו

34׃ןורמשךתוחאסוכהממשוהמשסוכיאלמתןוגיו

יכיקתנתךידשוימרגתהישרחתאותיצמוהתואתיתשו

הוהיינדארמאהכןכל35׃הוהיינדאםאניתרבדינא
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יאשתאםגוךוגירחאיתואיכילשתויתואתחכשןעי

טופשתהםדאןבילאהוהירמאיו36׃ךיתונזתתאוךתמז

37׃ןהיתובעותתאןהלדגהוהבילהאתאוהלהאתא

ןהינבתאםגוופאנןהילולגתאוןהידיבםדוופאניכ

ושעתאזדוע38׃הלכאלםהלוריבעהילודלירשא

׃וללחיתותבשתאואוההםויבישדקמתאואמטיל

ישדקמלאואביוםהילולגלםהינבתאםטחשבו39

ףאו40׃יתיבךותבושעהכהנהווללחלאוההםויב

חולשךאלמרשאקחרממםיאבםישנאלהנחלשתיכ

׃ידעתידעוךיניעתלחכתצחררשאלואבהנהוםהילא

יתרטקוהינפלךורעןחלשוהדובכהטמלעתבשיו41

ברמםישנאלאוהבולשןומהלוקו42׃הילעתמשינמשו

ןהידילאםידימצונתיורבדממםיאבוסםיאבומםדא

םיפואנהלבלרמאו43׃ןהישארלעתראפתתרטעו

השאלאאובכהילאאוביו44׃איהוהיתונזתהנזיתע

45׃המזהתשאהבילהאלאוהלהאלאואבןכהנוז

טפשמותופאנטפשמםהתואוטפשיהמהםקידצםישנאו

רמאהכיכ46׃ןהידיבםדוהנהתפאניכםדתוכפש

׃זבלוהועזלןהתאןתנולהקםהילעהלעההוהיינדא

םהינבםתוברחבןהתואארבולהקןבאןהילעומגרו47

ןמהמזיתבשהו48׃ופרשישאבןהיתבווגרהיםהיתונבו

ונתנו49׃הנכתמזכהנישעתאלוםישנהלכורסונוץראה

ינאיכםתעדיוהניאשתןכילולגיאטחוןכילעהנכתמז

׃הוהיינדא

ירישעהשדחבתיעישתההנשבילאהוהירבדיהיו24

םויהםשתאךלבותכםדאןב2׃רמאלשדחלרושעב

םצעבםלשורילאלבבךלמךמסהזהםויהםצעתא

םהילאתרמאולשמירמהתיבלאלשמו3׃הזהםויה

׃םימובקציםגותפשריסהתפשהוהיינדארמאהכ

רחבמףתכוךריבוטחתנלכהילאהיחתנףסא4

םימצעהרודםגוחוקלןאצהרחבמ5׃אלמםימצע

ןכל6׃הכותבהימצעולשבםגהיחתרחתרהיתחת

התאלחרשאריסםימדהריעיואהוהיינדארמאהכ

האיצוההיחתנלהיחתנלהנממהאציאלהתאלחוהב

חיחצלעהיההכותבהמדיכ7׃לרוגהילעלפנאל

׃רפעוילעתוסכלץראהלעוהתכפשאלוהתמשעלס

חיחצלעהמדתאיתתנםקנםקנלהמחתולעהל8

ריעיואהוהיינדארמאהכןכל9׃תוסכהיתלבלעלס

קלדהםיצעההברה10׃הרודמהלידגאינאםגםימדה

׃ורחיתומצעהוהחקרמהחקרהורשבהםתהשאה

התשחנהרחוםחתןעמלהקרהילחגלעהדימעהו11

תאלהםינאת12׃התאלחםתתהתאמטהכותבהכתנו

ךתאמטב13׃התאלחשאבהתאלחתברהנממאצתאלו

דועירהטתאלךתאמטמתרהטאלוךיתרהטןעיהמז

יתישעוהאביתרבדהוהיינא14׃ךביתמחתאיחינהדע

ךיתולילעכוךיכרדכםחנאאלוסוחאאלוערפאאל

׃רמאלילאהוהירבדיהיו15׃הוהיינדאםאנךוטפש

אלוהפגמבךיניעדמחמתאךממחקליננהםדאןב16

םיתמםדקנאה17׃ךתעמדאובתאולוהכבתאלודפסת

ךילגרבםישתךילענוךילעשובחךראפהשעתאללבא

רבדאו18׃לכאתאלםישנאםחלוםפשלעהטעתאלו

רשאכרקבבשעאוברעביתשאתמתורקבבםעהלא

יכונלהלאהמונלדיגתאלהםעהילאורמאיו19׃יתיוצ

׃רמאלילאהיההוהירבדםהילארמאו20׃השעהתא

תאללחמיננההוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמא21

םכינבוםכשפנלמחמוםכיניעדמחמםכזעןואגישדקמ

רשאכםתישעו22׃ולפיברחבםתבזערשאםכיתונבו

23׃ולכאתאלםישנאםחלווטעתאלםפשלעיתישע

ודפסתאלםכילגרבםכילענוםכישארלעםכראפו

24׃ויחאלאשיאםתמהנוםכיתנועבםתקמנווכבתאלו

האבבושעתהשערשאלככתפומלםכללאקזחיהיהו

םויבאולהםדאןבהתאו25׃הוהיינדאינאיכםתעדיו

םהיניעדמחמתאםתראפתשושמםזעמתאםהמיתחק

אוביאוההםויב26׃םהיתונבוםהינבםשפנאשמתאו

ךיפחתפיאוההםויב27׃םינזאתועמשהלךילאטילפה

תפומלםהלתייהודועםלאתאלורבדתוטילפהתא

׃הוהיינאיכועדיו

ךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו25

ועמשןומעינבלתרמאו3׃םהילעאבנהוןומעינבלא

לאחאהךרמאןעיהוהיינדארמאהכהוהיינדארבד

תיבלאוהמשניכלארשיתמדאלאולחניכישדקמ

םדקינבלךנתניננהןכל4׃הלוגבוכלהיכהדוהי

המהםהינכשמךבונתנוךבםהיתוריטובשיוהשרומל

הונלהברתאיתתנו5׃ךבלחותשיהמהוךירפולכאי
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׃הוהיינאיכםתעדיוןאצץברמלןומעינבתאוםילמג

לגרבךעקרודיךאחמןעיהוהיינדארמאהכיכ6

ןכל7׃לארשיתמדאלאשפנבךטאשלכבחמשתו

ךיתרכהוםיוגלגבלךיתתנוךילעידיתאיתיטניננה

יכתעדיוךדימשאתוצראהןמךיתדבאהוםימעהןמ

ריעשובאומרמאןעיהוהיינדארמאהכ8׃הוהיינא

ףתכתאחתפיננהןכל9׃הדוהיתיבםיוגהלככהנה

תמישיהתיבץראיבצוהצקמוירעמםירעהמבאומ

היתתנוןומעינבלעםדקינבל10׃המתירקוןועמלעב

באומבו11׃םיוגבןומעינברכזתאלןעמלהשרומל

הוהיינדארמאהכ12׃הוהיינאיכועדיוםיטפשהשעא

םושאומשאיוהדוהיתיבלםקנםקנבםודאתושעןעי

לעידייתטנוהוהיינדארמאהכןכל13׃םהבומקנו

ןמיתמהברחהיתתנוהמהבוםדאהנממיתרכהוםודא

ימעדיבםודאביתמקנתאיתתנו14׃ולפיברחבהנדדו

םאניתמקנתאועדיויתמחכויפאכםודאבושעולארשי

םיתשלפתושעןעיהוהיינדארמאהכ15׃הוהיינדא

׃םלועתביאתיחשמלשפנבטאשבםקנומקניוהמקנב

םיתשלפלעידיהטוניננההוהיינדארמאהכןכל16

17׃םיהףוחתיראשתאיתדבאהוםיתרכתאיתרכהו

ינאיכועדיוהמחתוחכותבתולדגתומקנםביתישעו

׃םביתמקנתאיתתבהוהי

רבדהיהשדחלדחאבהנשהרשעיתשעביהיו26

לערצהרמארשאןעיםדאןב2׃רמאלילאהוהי

האלמאילאהבסנםימעהתותלדהרבשנחאהםלשורי

רצךילעיננההוהיינדארמאהכןכל3׃הברחה

ותחשו4׃וילגלםיהתולעהכםיברםיוגךילעיתילעהו

יתתנוהנממהרפעיתיחסוהילדגמוסרהורצתומח

יכםיהךותבהיהתםימרחחטשמ5׃עלסחיחצלהתוא

היתונבו6׃םיוגלזבלהתיהוהוהיינדאםאניתרבדינא

הכיכ7׃הוהיינאיכועדיוהנגרהתברחבהדשברשא

ךלמרצארדכובנרצלאאיבמיננההוהיינדארמא

להקוםישרפבובכרבוסוסבםיכלמךלמןופצמלבב

קידךילעןתנוגרהיברחבהדשבךיתונב8׃ברםעו

ןתיולבקיחמו9׃הנצךילעםיקהוהללסךילעךפשו

ויסוסתעפשמ10׃ויתוברחבץתיךיתלדגמוךיתומחב

ךיתומוחהנשערתבכרולגלגושרפלוקמםקבאךסכי

ויסוסתוסרפב11׃העקבמריעיאובמכךירעשבואבב

ךזעתובצמוגרהיברחבךמעךיתוצוחלכתאסמרי

וסרהוךתלכרוזזבוךליחוללשו12׃דרתץראל

ךותבךרפעוךיצעוךינבאווצתיךתדמחיתבוךיתומוח

אלךירונכלוקוךירישןומהיתבשהו13׃ומישיםימ

היהתםימרחחטשמעלסחיחצלךיתתנו14׃דועעמשי

הכ15׃הוהיינדאםאניתרבדהוהיינאיכדועהנבתאל

ללחקנאבךתלפמלוקמאלהרוצלהוהיינדארמא

םתואסכלעמודריו16׃םייאהושעריךכותבגרהגרהב

םתמקרידגבתאוםהיליעמתאוריסהוםיהיאישנלכ

םיעגרלודרחוובשיץראהלעושבליתודרחוטשפי

תדבאךיאךלורמאוהניקךילעואשנו17׃ךילעוממשו

איהםיבהקזחהתיהרשאהללההריעהםימימתבשונ

ודרחיהתע18׃היבשוילכלםתיתחונתנרשאהיבשיו

יכ19׃ךתאצמםיברשאםייאהולהבנוךתלפמםויןיאה

רשאםירעכתברחנריעךתאיתתבהוהיינדארמאהכ

׃םיברהםימהךוסכוםוהתתאךילעתולעהבובשונאל

ךיתבשוהוםלועםעלארובידרויתאךיתדרוהו20

אלןעמלרובידרויתאםלועמתוברחכתויתחתץראב

ךניאוךנתאתוהלב21׃םייחץראביבציתתנויבשת

׃הוהיינדאםאנםלועלדועיאצמתאלוישקבתו

אשםדאןבהתאו2׃רמאלילאהוהירבדיהיו27

םיתאובמלעיתבשיהרוצלתרמאו3׃הניקרצלע

רוצהוהיינדארמאהכםיברםייאלאםימעהתלכר

ךינבךילובגםימיבלב4׃יפיתלילכינאתרמאתא

םיתחללכתאךלונברינשמםישורב5׃ךיפיוללכ

ןשבמםינולא6׃ךילעןרתתושעלוחקלןונבלמזרא

׃םיתכייאמםירשאתבןשושעךשרקךיטושמושע

סנלךלתויהלךשרפמהיהםירצממהמקרבשש7

ןודיציבשי8׃ךסכמהיההשילאייאמןמגראותלכת

9׃ךילבחהמהךבויהרוצךימכחךלםיטשויהדוראו

םיהתוינאלכךקדביקיזחמךבויההימכחולבגינקז

טופודולוסרפ10׃ךברעמברעלךבויהםהיחלמו

ונתנהמהךבולתעבוכוןגמךתמחלמישנאךליחבויה

םידמגוביבסךיתומוחלעךליחודוראינב11׃ךרדה

המהביבסךיתומוחלעולתםהיטלשויהךיתולדגמב

ףסכבןוהלכברמךתרחסשישרת12׃ךיפיוללכ
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ךשמולבתןוי13׃ךינובזעונתנתרפועולידבלזרב

14׃ךברעמונתנתשחנילכוםדאשפנבךילכרהמה

׃ךינובזעונתנםידרפוםישרפוםיסוסהמרגותתיבמ

ןשתונרקךדיתרחסםיברםייאךילכרןדדינב15

ךישעמברמךתרחסםרא16׃ךרכשאובישהםינבוהו

׃ךינובזעבונתנדכדכותמארוץובוהמקרוןמגראךפנב

גנפותינמיטחבךילכרהמהלארשיץראוהדוהי17

ברבךתרחסקשמד18׃ךברעמונתנירצוןמשושבדו

ןויוןדו19׃רחצרמצוןובלחןייבןוהלכברמךישעמ

ךברעמבהנקוהדקתושעלזרבונתנךינובזעבלזואמ

לכוברע21׃הבכרלשפחידגבבךתלכרןדד20׃היה

םבםידותעוםיליאוםירכבךדיירחסהמהרדקיאישנ

לכשארבךילכרהמההמערואבשילכר22׃ךירחס

הנכוןרח23׃ךינובזעונתנבהזוהרקיןבאלכבוםשב

ךילכרהמה24׃ךתלכרדמלכרושאאבשילכרןדעו

םילבחבםימרביזנגבוהמקרותלכתימולגבםיללכמב

ךיתורששישרתתוינא25׃ךתלכרמבםיזראוםישבח

םיברםימב26׃םימיבלבדאמידבכתויאלמתוךברעמ

27׃םימיבלבךרבשםידקהחורךתאםיטשהךואיבה

ךקדביקיזחמךילבחוךיחלמךברעמךינובזעוךנוה

ךלהקלכבוךברשאךתמחלמישנאלכוךברעמיברעו

לוקל28׃ךתלפמםויבםימיבלבולפיךכותברשא

לכםהיתוינאמודריו29׃תושרגמושעריךילבחתקעז

׃ודמעיץראהלאםיהילבחלכםיחלמטושמישפת

לערפעולעיוהרמוקעזיוםלוקבךילעועימשהו30

ורגחוהחרקךילאוחירקהו31׃ושלפתירפאבםהישאר

ךילאואשנו32׃רמדפסמשפנרמבךילאוכבוםיקש

33׃םיהךותבהמדכרוצכימךילעוננוקוהניקםהינב

ךינוהברבםיברםימעתעבשהםימימךינובזעתאצב

םימימתרבשנתע34׃ץראיכלמתרשעהךיברעמו

לכ35׃ולפנךכותבךלהקלכוךברעמםימיקמעמב

ומעררעשורעשםהיכלמוךילעוממשםייאהיבשי

ךניאותייהתוהלבךילעוקרשםימעבםירחס36׃םינפ

׃םלועדע

דיגנלרמאםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו28

ינאלארמאתוךבלהבגןעיהוהיינדארמאהכרצ

ןתתולאאלוםדאהתאוםימיבלביתבשיםיהלאבשומ

אלםותסלכלאנדמהתאםכחהנה3׃םיהלאבלכךבל

בהזשעתוליחךלתישעךתנובתבוךתמכחב4׃ךוממע

תיברהךתלכרבךתמכחברב5׃ךיתורצואבףסכו

הוהיינדארמאהכןכל6׃ךליחבךבבלהבגיוךליח

ךילעאיבמיננהןכל7׃םיהלאבלכךבבלתאךתתןעי

וללחוךתמכחיפילעםתוברחוקירהוםיוגיצירעםירז

׃םימיבלבללחיתוממהתמוךודרויתחשל8׃ךתעפי

אלוםדאהתאוךגרהינפלינאםיהלארמאתרמאה9

ינאיכםירזדיבתומתםילרעיתומ10׃ךיללחמדיבלא

׃רמאלילאהוהירבדיהיו11׃הוהיינדאםאניתרבד

רמאהכולתרמאורוצךלמלעהניקאשםדאןב12

׃יפילילכוהמכחאלמתינכתםתוחהתאהוהיינדא

םדאךתכסמהרקיןבאלכתייהםיהלאןגןדעב13

תקרבוךפנריפסהפשיוםהששישרתםלהיוהדטפ

׃וננוכךארבהםויבךבךיבקנוךיפתתכאלמבהזו

םיהלאשדקרהבךיתתנוךכוסהחשממבורכתא14

ךיכרדבהתאםימת15׃תכלהתהשאינבאךותבתייה

ךתלכרברב16׃ךבהתלועאצמנדעךארבהםוימ

ךדבאוםיהלארהמךללחאואטחתוסמחךכותולמ

תחשךיפיבךבלהבג17׃שאינבאךותמךכסהבורכ

םיכלמינפלךיתכלשהץראלעךתעפילעךתמכח

תללחךתלכרלועבךינועברמ18׃ךבהוארלךיתתנ

רפאלךנתאוךתלכאאיהךכותמשאאצואוךישדקמ

וממשםימעבךיעדוילכ19׃ךיארלכיניעלץראהלע

הוהירבדיהיו20׃םלועדעךניאותייהתוהלבךילע

׃הילעאבנהוןודיצלאךינפםישםדאןב21׃רמאלילא

יתדבכנוןודיצךילעיננההוהיינדארמאהכתרמאו22

יתשדקנוםיטפשהביתושעבהוהיינאיכועדיוךכותב

ללחללפנוהיתוצוחבםדורבדהביתחלשו23׃הב

אלו24׃הוהיינאיכועדיוביבסמהילעברחבהכותב

לכמבאכמץוקוריאממןולסלארשיתיבלדועהיהי

הכ25׃הוהיינדאינאיכועדיוםתואםיטאשהםתביבס

רשאםימעהןמלארשיתיבתאיצבקבהוהיינדארמא

םתמדאלעובשיוםיוגהיניעלםביתשדקנוםבוצפנ

ונבוחטבלהילעובשיו26׃בקעילידבעליתתנרשא

לכבםיטפשיתושעבחטבלובשיוםימרכועטנוםיתב

׃םהיהלאהוהיינאיכועדיוםתוביבסמםתאםיטאשה
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היהשדחלרשעםינשבירשעבתירשעההנשב29

הערפלעךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבד

רבד3׃הלכםירצמלעווילעאבנהוםירצמךלמ

םירצמךלמהערפךילעיננההוהיינדארמאהכתרמאו

יראיילרמארשאויראיךותבץברהלודגהםינתה

תגדיתקבדהוךייחלבםייחחיתתנו4׃ינתישעינאו

תגדלכתאוךיראיךותמךיתילעהוךיתשקשקבךיראי

ךתואהרבדמהךיתשטנו5׃קבדתךיתשקשקבךיראי

אלוףסאתאללופתהדשהינפלעךיראיתגדלכתאו

6׃הלכאלךיתתנםימשהףועלוץראהתיחלץבקת

תנעשמםתויהןעיהוהיינאיכםירצמיבשילכועדיו

תעקבוץורתךפכבךבםשפתב7׃לארשיתיבלהנק

םהלתדמעהורבשתךילעםנעשהבוףתכלכםהל

ךילעאיבמיננההוהיינדארמאהכןכל8׃םינתמלכ

םירצמץראהתיהו9׃המהבוםדאךממיתרכהוברח

ילראירמאןעיהוהיינאיכועדיוהברחוהממשל

תאיתתנוךיראילאוךילאיננהןכל10׃יתישעינאו

דעוהנוסלדגממהממשברחתוברחלםירצמץרא

אלהמהבלגרוםדאלגרהברבעתאל11׃שוכלובג

ץראתאיתתנו12׃הנשםיעבראבשתאלוהברבעת

םירעךותבהירעותומשנתוצראךותבהממשםירצמ

םירצמתאיתצפהוהנשםיעבראהממשןייהתתוברחמ

ץקמהוהיינדארמאהכיכ13׃תוצראבםיתירזוםיוגב

וצפנרשאםימעהןמםירצמתאץבקאהנשםיעברא

ץראםתאיתבשהוםירצמתובשתאיתבשו14׃המש

15׃הלפשהכלממםשויהוםתרוכמץראלעסורתפ

םיוגהלעדועאשנתתאלוהלפשהיהתתוכלממהןמ

תיבלדועהיהיאלו16׃םיוגבתודריתלבלםיתטעמהו

יכועדיוםהירחאםתונפבןועריכזמחטבמללארשי

ןושארבהנשעבשוםירשעביהיו17׃הוהיינדאינא

םדאןב18׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחלדחאב

הלדגהדבעוליחתאדיבעהלבבךלמרצארדכובנ

היהאלרכשוהטורמףתכלכוחרקמשארלכרצלא

הכןכל19׃הילעדבערשאהדבעהלערצמוליחלוול

תאלבבךלמרצארדכובנלןתניננההוהיינדארמא

התיהוהזבזזבוהללשללשוהנמהאשנוםירצמץרא

ץראתאוליתתנהבדבערשאותלעפ20׃וליחלרכש

אוההםויב21׃הוהיינדאםאנילושערשאםירצמ

םכותבהפןוחתפןתאךלולארשיתיבלןרקחימצא

׃הוהיינאיכועדיו

תרמאואבנהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו30

םויבורקיכ3׃םוילההוליליההוהיינדארמאהכ

ברחהאבו4׃היהיםיוגתעןנעםויהוהילםויבורקו

םירצמבללחלפנבשוכבהלחלחהתיהוםירצמב

לכודולוטופושוכ5׃היתדוסיוסרהנוהנומהוחקלו

הכ6׃ולפיברחבםתאתירבהץראינבובוכוברעה

לדגממהזעןואגדריוםירצמיכמסולפנוהוהירמא

ךותבומשנו7׃הוהיינדאםאנהבולפיברחבהנוס

8׃הנייהתתוברחנםירעךותבוירעותומשנתוצרא

׃הירזעלכורבשנוםירצמבשאיתתבהוהיינאיכועדיו

תאדירחהלםיצבינפלמםיכאלמואציאוההםויב9

הנהיכםירצמםויבםהבהלחלחהתיהוחטבשוכ

םירצמןומהתאיתבשהוהוהיינדארמאהכ10׃האב

יצירעותאומעואוה11׃לבבךלמרצארדכובנדיב

םירצמלעםתוברחוקירהוץראהתחשלםיאבומםיוג

יתרכמוהברחםיראייתתנו12׃ללחץראהתאואלמו

םירזדיבהאלמוץראיתמשהוםיערדיבץראהתא

יתדבאהוהוהיינדארמאהכ13׃יתרבדהוהיינא

אלםירצמץראמאישנוףנמםילילאיתבשהוםילולג

תאיתמשהו14׃םירצמץראבהארייתתנודועהיהי

יתכפשו15׃אנבםיטפשיתישעוןעצבשאיתתנוסורתפ

16׃אנןומהתאיתרכהוםירצמזועמןיסלעיתמח

עקבהלהיהתאנוןיסליחתלוחםירצמבשאיתתנו

הנהוולפיברחבתסביפוןואירוחב17׃םמויירצףנו

םשירבשבםויהךשחסחנפחתבו18׃הנכלתיבשב

הנסכיןנעאיההזעןואגהבתבשנוםירצמתוטמתא

ועדיוםירצמבםיטפשיתישעו19׃הנכלתיבשבהיתונבו

העבשבןושארבהנשהרשעתחאביהיו20׃הוהיינאיכ

עורזתאםדאןב21׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחל

תואפרתתלהשבחאלהנהויתרבשםירצמךלמהערפ

הכןכל22׃ברחבשפתלהקזחלהשבחללותחםושל

יתרבשוםירצמךלמהערפלאיננההוהיינדארמא

ברחהתאיתלפהותרבשנהתאוהקזחהתאויתערזתא

׃תוצראבםתירזוםיוגבםירצמתאיתוצפהו23׃ודימ

ודיביברחתאיתתנולבבךלמתוערזתאיתקזחו24
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25׃וינפלללחתוקאנקאנוהערפתוערזתאיתרבשו

הנלפתהערפתוערזולבבךלמתוערזתאיתקזחהו

התואהטנולבבךלמדיביברחיתתבהוהיינאיכועדיו

יתירזוםיוגבםירצמתאיתוצפהו26׃םירצמץראלא

׃הוהיינאיכועדיותוצראבםתוא

שדחלדחאבישילשבהנשהרשעתחאביהיו31

הערפלארמאםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדהיה

הנה3׃ךלדגבתימדימלאונומהלאוםירצמךלמ

ןיבוהמוקהבגולצמשרחוףנעהפיןונבלבזרארושא

והתממרםוהתוהולדגםימ4׃ותרמצהתיהםיתבע

החלשהיתלעתתאוהעטמתוביבסךלההיתרהנתא

יצעלכמותמקאהבגןכלע5׃הדשהיצעלכלא

םיברםיממותראפהנכראתוויתפערסהניברתוהדשה

ויתראפתחתוםימשהףועלכוננקויתפעסב6׃וחלשב

ףייו7׃םיברםיוגלכובשיולצבוהדשהתיחלכודלי

׃םיברםימלאושרשהיהיכויתוילדךראבולדגב

לאומדאלםישורבםיהלאןגבוהממעאלםיזרא8

אלםיהלאןגבץעלכויתראפכויהאלםינמרעוויתפעס

והאנקיוויתוילדברבויתישעהפי9׃ויפיבוילאהמד

ינדארמאהכןכל10׃םיהלאהןגברשאןדעיצעלכ

םיתובעןיבלאותרמצןתיוהמוקבתהבגרשאןעיהוהי

ולהשעיושעםיוגליאדיבוהנתאו11׃והבגבובבלםרו

והשטיוםיוגיצירעםירזוהתרכיו12׃והתשרגועשרכ

ויתראפהנרבשתוויתוילדולפנתויאגלכבוםירההלא

׃והשטיוץראהימעלכולצמודריוץראהיקיפאלכב

ויהויתראפלאוםימשהףועלכונכשיותלפמלע13

לכםתמוקבוהבגיאלרשאןעמל14׃הדשהתיחלכ

ודמעיאלוםיתבעןיבלאםתרמצתאונתיאלוםימיצע

ץראלאתומלונתנםלכיכםימיתשלכםהבגבםהילא

ינדארמאהכ15׃רובידרוילאםדאינבךותבתיתחת

םוהתתאוילעיתסכיתלבאההלואשותדרםויבהוהי

ןונבלוילערדקאוםיברםימואלכיוהיתורהנענמאו

Sheol)׃הפלעוילעהדשהיצעלכו h7585)16ותלפמלוקמ

ומחניורובידרויתאהלואשותאידרוהבםיוגיתשערה

יתשלכןונבלבוטורחבמןדעיצעלכתיתחתץראב

Sheol)׃םימ h7585)17יללחלאהלאשודריותאםהםג

Sheol)׃םיוגךותבולצבובשיוערזוברח h7585)18ימלא

יצעתאתדרוהוןדעיצעבלדגבודובכבהככתימד

ברחיללחתאבכשתםילרעךותבתיתחתץראלאןדע

׃הוהיינדאםאנהנומהלכוהערפאוה

דחאבשדחרשעינשבהנשהרשעיתשביהיו32

הניקאשםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחל

תימדנםיוגריפכוילאתרמאוםירצמךלמהערפלע

ךילגרבםימחלדתוךיתורהנבחגתוםימיבםינתכהתאו

תאךילעיתשרפוהוהיינדארמאהכ3׃םתורהנספרתו

ךיתשטנו4׃ימרחבךולעהוםיברםימעלהקביתשר

ףועלכךילעיתנכשהוךליטאהדשהינפלעץראב

תאיתתנו5׃ץראהלכתיחךממיתעבשהוםימשה

יתיקשהו6׃ךתומרתויאגהיתאלמוםירההלעךרשב

7׃ךממןואלמיםיקפאוםירההלאךמדמךתפצץרא

ןנעבשמשםהיבככתאיתרדקהוםימשךתובכביתיסכו

םימשברואירואמלכ8׃ורואריאיאלחריוונסכא

׃הוהיינדאםאנךצראלעךשחיתתנוךילעםרידקא

לעםיוגבךרבשיאיבהבםיברםימעבליתסעכהו9

םיברםימעךילעיתומשהו10׃םתעדיאלרשאתוצרא

םהינפלעיברחיפפועברעשךילעורעשיםהיכלמו

הכיכ11׃ךתלפמםויבושפנלשיאםיעגרלודרחו

תוברחב12׃ךאובתלבבךלמברחהוהיינדארמא

ןואגתאודדשוםלכםיוגיצירעךנומהליפאםירובג

התמהבלכתאיתדבאהו13׃הנומהלכדמשנוםירצמ

תוסרפודועםדאלגרםחלדתאלוםיברםימלעמ

םתורהנוםהימימעיקשאזא14׃םחלדתאלהמהב

םירצמץראתאיתתב15׃הוהיינדאםאנךילואןמשכ

הביבשוילכתאיתוכהבהאלממץראהמשנוהממש

םיוגהתונבהוננוקואיההניק16׃הוהיינאיכועדיו

התואהננוקתהנומהלכלעוםירצמלעהתואהננוקת

רשעהשמחבהנשהרשעיתשביהיו17׃הוהיינדאםאנ

לעההנםדאןב18׃רמאלילאהוהירבדהיהשדחל

ץראלאםרדאםיוגתונבוהתואוהדרוהוםירצמןומה

הבכשהוהדרתמעניממ19׃רובידרויתאתויתחת

וכשמהנתנברחולפיברחיללחךותב20׃םילרעתא

לואשךותמםירובגילאולורבדי21׃הינומהלכוהתוא

Sheol)׃ברחיללחםילרעהובכשודריוירזעתא h7585)22

םיללחםלכויתרבקויתוביבסהלהקלכורושאםש
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רוביתכריבהיתרבקונתנרשא23׃ברחבםילפנה

ברחבםילפנםיללחםלכהתרבקתוביבסהלהקיהיו

הנומהלכוםליעםש24׃םייחץראבתיתחונתנרשא

ודרירשאברחבםילפנהםיללחםלכהתרבקתוביבס

םייחץראבםתיתחונתנרשאתויתחתץראלאםילרע

ונתנםיללחךותב25׃רובידרויתאםתמלכואשיו

םילרעםלכהתרבקויתוביבסהנומהלכבהלבכשמ

םתמלכואשיוםייחץראבםתיתחןתניכברחיללח

לכולבתךשמםש26׃ןתנםיללחךותברובידרויתא

ברחיללחמםילרעםלכהיתורבקויתוביבסהנומה

םירובגתאובכשיאלו27׃םייחץראבםתיתחונתניכ

ונתיוםתמחלמילכבלואשודרירשאםילרעמםילפנ

יכםתומצעלעםתנועיהתוםהישארתחתםתוברחתא

Sheol)׃םייחץראבםירובגתיתח h7585)28ךותבהתאו

םודאהמש29׃ברחיללחתאבכשתורבשתםילרע

ברחיללחתאםתרובגבונתנרשאהיאישנלכוהיכלמ

יכיסנהמש30׃רובידריתאוובכשיםילרעתאהמה

םתיתחבםיללחתאודרירשאינדצלכוםלכןופצ

ואשיוברחיללחתאםילרעובכשיוםישובםתרובגמ

לעםחנוהערפהאריםתוא31׃רובידרויתאםתמלכ

׃הוהיינדאםאנוליחלכוהערפברחיללחהנומהלכ

םילרעךותבבכשהוםייחץראבותיתחתאיתתניכ32

׃הוהיינדאםאנהנומהלכוהערפברחיללחתא

ינבלארבדםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו33

וחקלוברחהילעאיבאיכץראםהילאתרמאוךמע

3׃הפצלםהלותאונתנוםהיצקמדחאשיאץראהםע

ריהזהורפושבעקתוץראהלעהאבברחהתאהארו

אובתורהזנאלורפושהלוקתאעמשהעמשו4׃םעהתא

עמשרפושהלוקתא5׃היהיושארבומדוהחקתוברח

הפצהו6׃טלמושפנרהזנאוהוהיהיובומדרהזנאלו

אלםעהורפושבעקתאלוהאבברחהתאהארייכ

ומדוחקלנונועבאוהשפנםהמחקתוברחאובתורהזנ

תיבלךיתתנהפצםדאןבהתאו7׃שרדאהפצהדימ

ירמאב8׃ינממםתאתרהזהורבדיפמתעמשולארשי

וכרדמעשרריהזהלתרבדאלותומתתומעשרעשרל

יכהתאו9׃שקבאךדימומדותומיונועבעשראוה

אוהוכרדמבשאלוהנממבושלוכרדמעשרתרהזה

רמאםדאןבהתאו10׃תלצהךשפנהתאותומיונועב

וניתאטחווניעשפיכרמאלםתרמאןכלארשיתיבלא

יחםהילארמא11׃היחנךיאוםיקמנונחנאםבוונילע

בושבםאיכעשרהתומבץפחאםאהוהיינדאםאנינא

המלוםיערהםכיכרדמובושובושהיחווכרדמעשר

ךמעינבלארמאםדאןבהתאו12׃לארשיתיבותומת

אלעשרהתעשרוועשפםויבונליצתאלקידצהתקדצ

הבתויחללכויאלקידצוועשרמובושםויבהבלשכי

לעהטבאוהוהיחיהיחקידצלירמאב13׃ותאטחםויב

רשאולועבוהנרכזתאלותקדצלכלועהשעוותקדצ

ותאטחמבשותומתתומעשרלירמאבו14׃תומיובהשע

םלשיהלזגעשרבישילבח15׃הקדצוטפשמהשעו

׃תומיאלהיחיויחלועתושעיתלבלךלהםייחהתוקחב

הקדצוטפשמולהנרכזתאלאטחרשאותאטחלכ16

ינדאךרדןכתיאלךמעינבורמאו17׃היחיויחהשע

השעוותקדצמקידצבושב18׃ןכתיאלםכרדהמהו

טפשמהשעוותעשרמעשרבושבו19׃םהבתמולוע

ךרדןכתיאלםתרמאו20׃היחיאוהםהילעהקדצו

יהיו21׃לארשיתיבםכתאטופשאויכרדכשיאינדא

אבונתולגלשדחלהשמחבירשעבהנשהרשעיתשב

הוהידיו22׃ריעההתכהרמאלםלשורימטילפהילא

אובדעיפתאחתפיוטילפהאובינפלברעבילאהתיה

הוהירבדיהיו23׃דועיתמלאנאלויפחתפיורקבבילא

תמדאלעהלאהתוברחהיבשיםדאןב24׃רמאלילא

ץראהתאשרייוםהרבאהיהדחארמאלםירמאלארשי

רמאןכל25׃השרומלץראההנתנונלםיברונחנאו

ואשתםכניעוולכאתםדהלעהוהיינדארמאהכםהלא

םתדמע26׃ושריתץראהווכפשתםדוםכילולגלא

םתאמטוהערתשאתאשיאוהבעותןתישעםכברחלע

הוהיינדארמאהכםהלארמאתהכ27׃ושריתץראהו

ינפלערשאוולפיברחבתוברחברשאאלםאינאיח

תורעמבותודצמברשאוולכאלויתתנהיחלהדשה

תבשנוהמשמוהממשץראהתאיתתנו28׃ותומירבדב

ינאיכועדיו29׃רבועןיאמלארשיירהוממשוהזעןואג

םתבעותלכלעהמשמוהממשץראהתאיתתבהוהי

לצאךבםירבדנהךמעינבםדאןבהתאו30׃ושערשא

ויחאתאשיאדחאתאדחרבדוםיתבהיחתפבותוריקה

31׃הוהיתאמאצויהרבדההמועמשואנואברמאל
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תאועמשוימעךינפלובשיוםעאובמכךילאואוביו

םישעהמהםהיפבםיבגעיכושעיאלםתואוךירבד

הפיםיבגערישכםהלךנהו32׃ךלהםבלםעצבירחא

33׃םתואםניאםישעוךירבדתאועמשוןגנבטמולוק

׃םכותבהיהאיבניכועדיוהאבהנההאבבו

יעורלעאבנהםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו34

הוהיינדארמאהכםיערלםהילאתרמאואבנהלארשי

ועריןאצהאולהםתואםיערויהרשאלארשייעריוה

האירבהושבלתרמצהתאוולכאתבלחהתא3׃םיערה

תאוםתקזחאלתולחנהתא4׃וערתאלןאצהוחבזת

תחדנהתאוםתשבחאלתרבשנלוםתאפראלהלוחה

םתידרהקזחבוםתשקבאלתדבאהתאוםתבשהאל

הלכאלהנייהתוהערילבמהניצופתו5׃ךרפבוםתא

לעוםירההלכבינאצוגשי6׃הניצופתוהדשהתיחלכל

שרודןיאוינאצוצפנץראהינפלכלעוהמרהעבגלכ

ינאיח8׃הוהירבדתאועמשםיערןכל7׃שקבמןיאו

ינאצהנייהתוזבלינאצתויהןעיאלםאהוהיינדאםאנ

תאיערושרדאלוהערןיאמהדשהתיחלכלהלכאל

םיערהןכל9׃ועראלינאצתאוםתואםיערהועריוינאצ

םיערהלאיננההוהיינדארמאהכ10׃הוהירבדועמש

ועריאלוןאצתוערמםיתבשהוםדימינאצתאיתשרדו

םהלןייהתאלוםהיפמינאציתלצהוםתואםיערהדוע

תאיתשרדוינאיננההוהיינדארמאהכיכ11׃הלכאל

ךותבותויהםויבורדעהערתרקבכ12׃םיתרקבוינאצ

לכמםהתאיתלצהוינאצתארקבאןכתושרפנונאצ

םיתאצוהו13׃לפרעוןנעםויבםשוצפנרשאתמוקמה

םתמדאלאםיתאיבהותוצראהןמםיתצבקוםימעהןמ

׃ץראהיבשומלכבוםיקיפאבלארשיירהלאםיתיערו

היהילארשיםורמירהבוםתאהעראבוטהערמב14

לאהניערתןמשהערמובוטהונבהנצברתםשםהונ

ינדאםאנםציבראינאוינאצהעראינא15׃לארשיירה

תרבשנלובישאתחדנהתאושקבאתדבאהתא16׃הוהי

דימשאהקזחהתאוהנמשהתאוקזחאהלוחהתאושבחא

יננההוהיינדארמאהכינאצהנתאו17׃טפשמבהנערא

םכמטעמה18׃םידותעלוםיליאלהשלהשןיבטפש

םכילגרבוסמרתםכיערמרתיווערתבוטההערמה

19׃ןושפרתםכילגרבםירתונהתאוותשתםימעקשמו

׃הניתשתםכילגרשפרמוהניערתםכילגרסמרמינאצו

ןיביתטפשוינאיננהםהילאהוהיינדארמאהכןכל20

ופדהתףתכבודצבןעי21׃הזרהשןיבוהירבהש

הנתואםתוציפהרשאדעתולחנהלכוחגנתםכינרקבו

זבלדועהנייהתאלוינאצליתעשוהו22׃הצוחהלא

דחאהערםהילעיתמקהו23׃השלהשןיביתטפשו

היהיאוהוםתאהעריאוהדיודידבעתאןהתאהערו

ידבעוםיהלאלםהלהיהאהוהיינאו24׃הערלןהל

תירבםהליתרכו25׃יתרבדהוהיינאםכותבאישנדוד

חטבלרבדמבובשיוץראהןמהערהיחיתבשהוםולש

הכרביתעבגתוביבסוםתואיתתנו26׃םירעיבונשיו

הדשהץעןתנו27׃ויהיהכרבימשגותעבםשגהיתדרוהו

חטבלםתמדאלעויהוהלוביןתתץראהווירפתא

דימםיתלצהוםלעתוטמתאירבשבהוהיינאיכועדיו

ץראהתיחוםיוגלזבדועויהיאלו28׃םהבםידבעה

םהליתמקהו29׃דירחמןיאוחטבלובשיוםלכאתאל

ואשיאלוץראבבעריפסאדועויהיאלוםשלעטמ

םתאםהיהלאהוהיינאיכועדיו30׃םיוגהתמלכדוע

ןאצינאצןתאו31׃הוהיינדאםאנלארשיתיבימעהמהו

׃הוהיינדאםאנםכיהלאינאםתאםדאיתיערמ

לעךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו35

הוהיינדארמאהכולתרמאו3׃וילעאבנהוריעשרה

הממשךיתתנוךילעידייתיטנוריעשרהךילאיננה

תעדיוהיהתהממשהתאוםישאהברחךירע4׃המשמו

ינבתארגתוםלועתביאךלתויהןעי5׃הוהיינאיכ

יחןכל6׃ץקןועתעבםדיאתעבברחידילעלארשי

םדאלםאךפדריםדוךשעאםדליכהוהיינדאםאנינא

הממשוהממשלריעשרהתאיתתנו7׃ךפדריםדותאנש

ויללחוירהתאיתאלמו8׃בשורבעונממיתרכהו

9׃םהבולפיברחיללחךיקיפאלכוךיתואיגוךיתועבג

ינאיכםתעדיוהנבשיתאלךירעוךנתאםלועתוממש

ילתוצראהיתשתאוםיוגהינשתאךרמאןעי10׃הוהי

ינדאםאנינאיחןכל11׃היהםשהוהיוהונשריוהנייהת

ךיתאנשמהתישערשאךתאנקכוךפאכיתישעוהוהי

הוהיינאיכתעדיו12׃ךטפשארשאכםביתעדונוםב

לארשיירהלעתרמארשאךיתוצאנלכתאיתעמש

םכיפבילעולידגתו13׃הלכאלונתנונלהממשרמאל
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ינדארמאהכ14׃יתעמשינאםכירבדילעםתרתעהו

ךתחמשכ15׃ךלהשעאהממשץראהלכחמשכהוהי

הממשךלהשעאןכהממשרשאלעלארשיתיבתלחנל

׃הוהיינאיכועדיוהלכםודאלכוריעשרההיהת

ירהתרמאולארשיירהלאאבנהםדאןבהתאו36

רמאןעיהוהיינדארמאהכ2׃הוהירבדועמשלארשי

3׃ונלהתיההשרומלםלועתומבוחאהםכילעביואה

תומשןעיבןעיהוהיינדארמאהכתרמאואבנהןכל

םיוגהתיראשלהשרומםכתויהלביבסמםכתאףאשו

ועמשלארשיירהןכל4׃םעתבדוןושלתפשלעולעתו

תועבגלוםירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדארבד

תובזענהםירעלותוממשהתוברחלותויאגלוםיקיפאל

5׃ביבסמרשאםיוגהתיראשלגעללוזבלויהרשא

לעיתרבדיתאנקשאבאלםאהוהיינדארמאהכןכל

םהליצראתאונתנרשאאלכםודאלעוםיוגהתיראש

השרגמןעמלשפנטאשבבבללכתחמשבהשרומל

םירהלתרמאולארשיתמדאלעאבנהןכל6׃זבל

יננההוהיינדארמאהכתויאגלוםיקיפאלתועבגלו

ןכל7׃םתאשנםיוגתמלכןעייתרבדיתמחבויתאנקב

רשאםיוגהאלםאידיתאיתאשנינאהוהיינדארמאהכ

לארשיירהםתאו8׃ואשיםתמלכהמהביבסמםכל

׃אובלוברקיכלארשיימעלואשתםכירפוונתתםכפנע

׃םתערזנוםתדבענוםכילאיתינפוםכילאיננהיכ9

ובשנוהלכלארשיתיבלכםדאםכילעיתיברהו10

םדאםכילעיתיברהו11׃הנינבתתוברחהוםירעה

יתבטיהוםכיתומדקכםכתאיתבשוהוורפווברוהמהבו

םכילעיתכלוהו12׃הוהיינאיכםתעדיוםכיתשארמ

אלוהלחנלםהלתייהוךושריולארשיימעתאםדא

םירמאןעיהוהיינדארמאהכ13׃םלכשלדועףסות

םדאןכל14׃תייהךיוגתלכשמויתאםדאתלכאםכל

15׃הוהיינדאםאנדועילשכתאלךיוגודועילכאתאל

אלםימעתפרחוםיוגהתמלכדועךילאעימשאאלו

יהיו16׃הוהיינדאםאנדועילשכתאלךיוגודועיאשת

לעםיבשילארשיתיבםדאןב17׃רמאלילאהוהירבד

הדנהתאמטכםתולילעבוםכרדבהתואואמטיוםתמדא

רשאםדהלעםהילעיתמחךפשאו18׃ינפלםכרדהתיה

םיוגבםתאץיפאו19׃הואמטםהילולגבוץראהלעוכפש

אוביו20׃םיתטפשםתולילעכוםכרדכתוצראבורזיו

םהלרמאבישדקםשתאוללחיוםשואברשאםיוגהלא

ישדקםשלעלמחאו21׃ואציוצראמוהלאהוהיםע

ןכל22׃המשואברשאםיוגבלארשיתיבוהוללחרשא

ינאםכנעמלאלהוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמא

םיוגבםתללחרשאישדקםשלםאיכלארשיתיבהשע

ללחמהלודגהימשתאיתשדקו23׃םשםתאברשא

םאנהוהיינאיכםיוגהועדיוםכותבםתללחרשאםיוגב

ןמםכתאיתחקלו24׃םהיניעלםכבישדקהבהוהיינדא

לאםכתאיתאבהותוצראהלכמםכתאיתצבקוםיוגה

לכמםתרהטוםירוהטםימםכילעיתקרזו25׃םכתמדא

םכליתתנו26׃םכתארהטאםכילולגלכמוםכיתואמט

בלתאיתרסהוםכברקבןתאהשדחחורושדחבל

ןתאיחורתאו27׃רשבבלםכליתתנוםכרשבמןבאה

ורמשתיטפשמווכלתיקחברשאתאיתישעוםכברקב

םתייהוםכיתבאליתתנרשאץראבםתבשיו28׃םתישעו

םכתאיתעשוהו29׃םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעליל

ןתאאלוותאיתיברהוןגדהלאיתארקוםכיתואמטלכמ

הדשהתבונתוץעהירפתאיתיברהו30׃בערםכילע

םתרכזו31׃םיוגבבערתפרחדועוחקתאלרשאןעמל

םתטקנוםיבוטאלרשאםכיללעמוםיערהםכיכרדתא

ינאםכנעמלאל32׃םכיתבעותלעוםכיתנועלעםכינפב

םכיכרדמומלכהוושובםכלעדויהוהיינדאםאנהשע

םכתאירהטםויבהוהיינדארמאהכ33׃לארשיתיב

34׃תוברחהונבנוםירעהתאיתבשוהוםכיתונועלכמ

יניעלהממשהתיהרשאתחתדבעתהמשנהץראהו

ןדעןגכהתיההמשנהוזלהץראהורמאו35׃רבועלכ

36׃ובשיתורוצבתוסרהנהותומשנהותוברחהםירעהו

יתינבהוהיינאיכםכיתוביבסוראשירשאםיוגהועדיו

הכ37׃יתישעויתרבדהוהיינאהמשנהיתעטנתוסרהנה

תושעללארשיתיבלשרדאתאזדועהוהיינדארמא

ןאצכםישדקןאצכ38׃םדאןאצכםתאהבראםהל

תואלמתוברחהםירעההנייהתןכהידעומבםלשורי

׃הוהיינאיכועדיוםדאןאצ

ינחיניוהוהיחורבינאצויוהוהידיילעהתיה37

םהילעינריבעהו2׃תומצעהאלמאיהוהעקבהךותב

תושביהנהוהעקבהינפלעדאמתוברהנהוביבסביבס
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הלאהתומצעההנייחתהםדאןבילארמאיו3׃דאמ

לעאבנהילארמאיו4׃תעדיהתאהוהיינדארמאו

ועמשתושביהתומצעהםהילאתרמאוהלאהתומצעה

ינאהנההלאהתומצעלהוהיינדארמאהכ5׃הוהירבד

יתלעהוםידגםכילעיתתנו6׃םתייחוחורםכבאיבמ

םתייחוחורםכביתתנורועםכילעיתמרקורשבםכילע

לוקיהיויתיוצרשאכיתאבנו7׃הוהיינאיכםתעדיו

8׃ומצעלאםצעתומצעוברקתושערהנהויאבנהכ

םהילעםרקיוהלערשבוםידגםהילעהנהויתיארו

לאאבנהילארמאיו9׃םהבןיאחורוהלעמלמרוע

ינדארמאהכחורהלאתרמאוםדאןבאבנהחורה

הלאהםיגורהביחפוחורהיאבתוחורעבראמהוהי

ויחיוחורהםהבאובתוינוצרשאכיתאבנהו10׃ויחיו

רמאיו11׃דאמדאמלודגליחםהילגרלעודמעיו

הנההמהלארשיתיבלכהלאהתומצעהםדאןבילא

ןכל12׃ונלונרזגנונתוקתהדבאווניתומצעושביםירמא

חתפינאהנההוהיינדארמאהכםהילאתרמאואבנה

יתאבהוימעםכיתורבקמםכתאיתילעהוםכיתורבקתא

יחתפבהוהיינאיכםתעדיו13׃לארשיתמדאלאםכתא

14׃ימעםכיתורבקמםכתאיתולעהבוםכיתורבקתא

םכתמדאלעםכתאיתחנהוםתייחוםכביחוריתתנו

יהיו15׃הוהיםאניתישעויתרבדהוהיינאיכםתעדיו

ץעךלחקםדאןבהתאו16׃רמאלילאהוהירבד

ץעחקלוורבחלארשיינבלוהדוהילוילעבתכודחא

לארשיתיבלכוםירפאץעףסוילוילעבותכודחא

ויהודחאץעלךלדחאלאדחאםתאברקו17׃ורבח

רמאלךמעינבךילאורמאירשאכו18׃ךדיבםידחאל

רמאהכםהלארבד19׃ךלהלאהמונלדיגתאולה

םירפאדיברשאףסויץעתאחקלינאהנההוהיינדא

הדוהיץעתאוילעםתואיתתנוורבחלארשייטבשו

רשאםיצעהויהו20׃ידיבדחאויהודחאץעלםתישעו

רמאהכםהילארבדו21׃םהיניעלךדיבםהילעבתכת

םיוגהןיבמלארשיינבתאחקלינאהנההוהיינדא

לאםתואיתאבהוביבסמםתאיתצבקוםשוכלהרשא

לארשיירהבץראבדחאיוגלםתאיתישעו22׃םתמדא

םיוגינשלדועהיהיאלוךלמלםלכלהיהידחאךלמו

דועואמטיאלו23׃דועתוכלממיתשלדועוצחיאלו

םתאיתעשוהוםהיעשפלכבוםהיצוקשבוםהילולגב

ויהוםתואיתרהטוםהבואטחרשאםהיתבשומלכמ

ךלמדודידבעו24׃םיהלאלםהלהיהאינאוםעליל

יתקחווכלייטפשמבוםלכלהיהידחאהעורוםהילע

ידבעליתתנרשאץראהלעובשיו25׃םתואושעוורמשי

םהינבוהמההילעובשיוםכיתובאהבובשירשאבקעיל

26׃םלועלםהלאישנידבעדודוםלועדעםהינבינבו

םיתתנוםתואהיהיםלועתירבםולשתירבםהליתרכו

27׃םלועלםכותבישדקמתאיתתנוםתואיתיברהו

ויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוםהילעינכשמהיהו

לארשיתאשדקמהוהיינאיכםיוגהועדיו28׃םעליל

׃םלועלםכותבישדקמתויהב

ךינפםישםדאןב2׃רמאלילאהוהירבדיהיו38

׃וילעאבנהולבתוךשמשאראישנגוגמהץראגוגלא

שאראישנגוגךילאיננההוהיינדארמאהכתרמאו3

יתאצוהוךייחלבםיחחיתתנוךיתבבושו4׃לבתוךשמ

םלכלולכמישבלםישרפוםיסוסךליחלכתאוךתוא

טופושוכסרפ5׃םלכתוברחישפתןגמוהנצברלהק

המרגותתיבהיפגאלכורמג6׃עבוכוןגמםלכםתא

ןכה7׃ךתאםיברםימעויפגאלכתאוןופציתכרי

םהלתייהוךילעםילהקנהךלהקלכוהתאךלןכהו

אובתםינשהתירחאבדקפתםיברםימימ8׃רמשמל

ירהלעםיברםימעמתצבקמברחמתבבושמץראלא

האצוהםימעמאיהודימתהברחלויהרשאלארשי

תוסכלןנעכאובתהאשכתילעו9׃םלכחטבלובשיו

10׃ךתואםיברםימעוךיפגאלכוהתאהיהתץראה

לעםירבדולעיאוההםויבהיהוהוהיינדארמאהכ

ץראלעהלעאתרמאו11׃הערתבשחמתבשחוךבבל

ןיאבםיבשיםלכחטבליבשיםיטקשהאובאתוזרפ

זבזבלוללשללשל12׃םהלןיאםיתלדוחירבוהמוח

השעםיוגמףסאמםעלאותבשונתוברחלעךדיבישהל

ירחסוןדדואבש13׃ץראהרובטלעיבשיןינקוהנקמ

אבהתאללשללשלהךלורמאיהירפכלכושישרת

הנקמתחקלבהזוףסכתאשלךלהקתלהקהזבזבלה

תרמאוםדאןבאבנהןכל14׃לודגללשללשלןינקו

ימעתבשבאוההםויבאולההוהיינדארמאהכגוגל

ןופציתכרימךמוקממתאבו15׃עדתחטבללארשי

לודגלהקםלכםיסוסיבכרךתאםיברםימעוהתא
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ץראהתוסכלןנעכלארשיימעלעתילעו16׃ברליחו

תעדןעמליצראלעךיתואבהוהיהתםימיהתירחאב

ינדארמאהכ17׃גוגםהיניעלךבישדקהביתאםיוגה

ידבעדיבםינומדקםימיביתרבדרשאאוההתאההוהי

ךתאאיבהלםינשםההםימיבםיאבנהלארשייאיבנ

תמדאלעגוגאובםויבאוההםויבהיהו18׃םהילע

יתאנקבו19׃יפאביתמחהלעתהוהיינדאםאנלארשי

לודגשערהיהיאוההםויבאלםאיתרבדיתרבעשאב

םימשהףועוםיהיגדינפמושערו20׃לארשיתמדאלע

םדאהלכוהמדאהלעשמרהשמרהלכוהדשהתיחו

תוגרדמהולפנוםירההוסרהנוהמדאהינפלערשא

ברחירהלכלוילעיתארקו21׃לופתץראלהמוחלכו

יתטפשנו22׃היהתויחאבשיאברחהוהיינדאםאנ

תירפגושאשיבגלאינבאוףטושםשגוםדבורבדבותא

23׃ותארשאםיברםימעלעוויפגאלעווילעריטמא

ועדיוםיברםיוגיניעליתעדונויתשדקתהויתלדגתהו

׃הוהיינאיכ

ינדארמאהכתרמאוגוגלעאבנהםדאןבהתאו39

ךיתבבשו2׃לבתוךשמשאראישנגוגךילאיננההוהי

ירהלעךתואבהוןופציתכרימךיתילעהוךיתאששו

דימךיצחוךלואמשדימךתשקיתיכהו3׃לארשי

ךיפגאלכוהתאלופתלארשיירהלע4׃ליפאךנימי

ךיתתנהדשהתיחוףנכלכרופצטיעלךתארשאםימעו

םאניתרבדינאיכלופתהדשהינפלע5׃הלכאל

חטבלםייאהיבשיבוגוגמבשאיתחלשו6׃הוהיינדא

ימעךותבעידואישדקםשתאו7׃הוהיינאיכועדיו

ינאיכםיוגהועדיודועישדקםשתאלחאאלולארשי

ינדאםאנהתיהנוהאבהנה8׃לארשיבשודקהוהי

לארשיירעיבשיואציו9׃יתרבדרשאםויהאוההוהי

דילקמבוםיצחבותשקבהנצוןגמוקשנבוקישהוורעבו

םיצעואשיאלו10׃םינשעבששאםהבורעבוחמרבו

שאורעביקשנביכםירעיהןמובטחיאלוהדשהןמ

11׃הוהיינדאםאנםהיזזבתאוזזבוםהיללשתאוללשו

יגלארשיברבקםשםוקמגוגלןתאאוההםויבהיהו

םשורבקוםירבעהתאאיהתמסחוםיהתמדקםירבעה

תיבםורבקו12׃גוגןומהאיגוארקוהנומהלכתאוגוגתא

ורבקו13׃םישדחהעבשץראהתארהטןעמללארשי

ינדאםאנידבכהםויםשלםהלהיהוץראהםעלכ

םירבקמץראבםירבעולידבידימתישנאו14׃הוהי

הצקמהרהטלץראהינפלעםירתונהתאםירבעהתא

הארוץראבםירבעהורבעו15׃ורקחיםישדחהעבש

לאםירבקמהותאורבקדעןויצולצאהנבוםדאםצע

17׃ץראהורהטוהנומהריעםשםגו16׃גוגןומהאיג

ףנכלכרופצלרמאהוהיינדארמאהכםדאןבהתאו

יחבזלעביבסמופסאהואבווצבקההדשהתיחלכלו

םתלכאולארשיירהלעלודגחבזםכלחבזינארשא

יאישנםדוולכאתםירובגרשב18׃םדםתיתשורשב

ןשביאירמםירפםידותעוםירכםיליאותשתץראה

ןורכשלםדםתיתשוהעבשלבלחםתלכאו19׃םלכ

סוסינחלשלעםתעבשו20׃םכליתחבזרשאיחבזמ

יתתנו21׃הוהיינדאםאנהמחלמשיאלכורובגבכרו

יתישערשאיטפשמתאםיוגהלכוארוםיוגבידובכתא

ינאיכלארשיתיבועדיו22׃םהביתמשרשאידיתאו

םיוגהועדיו23׃האלהואוההםויהןמםהיהלאהוהי

ינפרתסאויבולעמרשאלעלארשיתיבולגםנועביכ

םתאמטכ24׃םלכברחבולפיוםהירצדיבםנתאוםהמ

הכןכל25׃םהמינפרתסאוםתאיתישעםהיעשפכו

לכיתמחרובקעיתיבשתאבישאהתעהוהיינדארמא

תאוםתמלכתאושנו26׃ישדקםשליתאנקולארשיתיב

חטבלםתמדאלעםתבשביבולעמרשאםלעמלכ

םתאיתצבקוםימעהןמםתואיבבושב27׃דירחמןיאו

28׃םיברםיוגהיניעלםביתשדקנוםהיביאתוצראמ

םיוגהלאםתאיתולגהבםהיהלאהוהיינאיכועדיו

אלו29׃םשםהמדועריתואאלוםתמדאלעםיתסנכו

תיבלעיחורתאיתכפשרשאםהמינפדועריתסא

׃הוהיינדאםאנלארשי

רושעבהנשהשארבונתולגלהנששמחוםירשעב40

םצעבריעההתכהרשארחאהנשהרשעעבראבשדחל

תוארמב2׃המשיתאאביוהוהידיילעהתיההזהםויה

הבגרהלאינחיניולארשיץראלאינאיבהםיהלא

הנהוהמשיתואאיביו3׃בגנמריעהנבמכוילעודאמ

הנקוודיבםיתשפליתפותשחנהארמכוהארמשיא

םדאןבשיאהילארבדיו4׃רעשבדמעאוהוהדמה

ינארשאלכלךבלםישועמשךינזאבוךיניעבהאר
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תאדגההנההתאבההכתוארהןעמליכךתואהארמ

ץוחמהמוחהנהו5׃לארשיתיבלהארהתארשאלכ

תומאששהדמההנקשיאהדיבוביבסביבסתיבל

הנקהמוקודחאהנקןינבהבחרתאדמיוחפטוהמאב

לעיוהמידקהךרדוינפרשארעשלאאוביו6׃דחא

דחאףסתאובחרדחאהנקרעשהףסתאדמיוותלעמב

בחרדחאהנקוךראדחאהנקאתהו7׃בחרדחאהנק

רעשהםלואלצאמרעשהףסותומאשמחםיאתהןיבו

הנקתיבהמרעשהםלאתאדמיו8׃דחאהנקתיבהמ

םיתשוליאותומאהנמשרעשהםלאתאדמיו9׃דחא

םידקהךרדרעשהיאתו10׃תיבהמרעשהםלאותומא

הדמוםתשלשלתחאהדמהפמהשלשוהפמהשלש

רעשהחתפבחרתאדמיו11׃ופמוהפמםליאלתחא

לובגו12׃תומאהרשעשולשרעשהךראתומארשע

אתהוהפמלובגתחאהמאותחאהמאתואתהינפל

גגמרעשהתאדמיו13׃ופמתומאששוופמתומאשש

14׃חתפדגנחתפתומאשמחוםירשעבחרוגגלאתה

ביבסרעשהרצחהליאלאוהמאםיששםיליאתאשעיו

רעשהםלאינפללעןותאיהרעשהינפלעו15׃ביבס

םיאתהלאתומטאתונולחו16׃המאםישמחימינפה

תומלאלןכוביבסביבסרעשלהמינפלהמהילאלאו

ינאיביו17׃םירמתליאלאוהמינפלביבסביבסתונולחו

רצחליושעהפצרותוכשלהנהוהנוציחהרצחהלא

לאהפצרהו18׃הפצרהלאתוכשלםישלשביבסביבס

׃הנותחתההפצרהםירעשהךראתמעלםירעשהףתכ

ימינפהרצחהינפלהנותחתהרעשהינפלמבחרדמיו19

וינפרשארעשהו20׃ןופצהוםידקההמאהאמץוחמ

ואתו21׃ובחרווכראדדמהנוציחהרצחלןופצהךרד

רעשהתדמכהיהומלאווליאוופמהשלשוופמהשולש

׃המאבםירשעושמחבחרווכראהמאםישמחןושארה

ךרדוינפרשארעשהתדמכורמתוומלאוונולחו22

רעשו23׃םהינפלומליאוובולעיעבשתולעמבוםידקה

לארעשמדמיוםידקלוןופצלרעשהדגנימינפהרצחל

ךרדרעשהנהוםורדהךרדינכלויו24׃המאהאמרעש

םינולחו25׃הלאהתודמכומליאווליאדדמוםורדה

המאםישמחהלאהתונלחהכביבסביבסומליאלוול

ותולעהעבשתולעמו26׃המאםירשעושמחבחרוךרא

׃וליאלאופמדחאוופמדחאולםירמתוםהינפלומלאו

לארעשמדמיוםורדהךרדימינפהרצחלרעשו27

רצחלאינאיביו28׃תומאהאמםורדהךרדרעשה

תודמכםורדהרעשהתאדמיוםורדהרעשבימינפה

ולתונולחוהלאהתודמכומלאווליאוואתו29׃הלאה

םירשעבחרוךראהמאםישמחביבסביבסומלאלו

םירשעושמחךראביבסביבסתומלאו30׃תומאשמחו

הנוצחהרצחלאומלאו31׃תומאשמחבחרוהמא

לאינאיביו32׃ולעמהנומשתולעמווליאלאםירמתו

תודמכרעשהתאדמיוםידקהךרדימינפהרצחה

תונולחוהלאהתודמכומלאוולאוואתו33׃הלאה

שמחבחרוהמאםישמחךראביבסביבסומלאלוול

לאםירמתוהנוציחהרצחלומלאו34׃המאםירשעו

רעשלאינאיביו35׃ולעמתולעמהנמשוופמוופמולא

תונולחוומלאוולאואת36׃הלאהתודמכדדמוןופצה

םירשעושמחבחרוהמאםישמחךראביבסביבסול

ופמוליאלאםירמתוהנוציחהרצחלוליאו37׃המא

םיליאבהחתפוהכשלו38׃ולעמתולעמהנמשוופמו

םינשרעשהםלאבו39׃הלעהתאוחידיםשםירעשה

הלועהםהילאטוחשלהפמתונחלשםינשוופמתונחלש

חתפלהלועלהצוחמףתכהלאו40׃םשאהותאטחהו

רשאתרחאהףתכהלאותונחלשםינשהנופצהרעשה

הפמתונחלשהעברא41׃תונחלשםינשרעשהםלאל

תונחלשהנומשרעשהףתכלהפמתונחלשהעבראו

תיזגינבאהלועלתונחלשהעבראו42׃וטחשיםהילא

המאהבגויצחותחאהמאבחרויצחותחאהמאךרא

הלועהתאוטחשירשאםילכהתאוחיניוםהילאתחא

ביבסתיבבםינכומדחאחפטםיתפשהו43׃חבזהוםב

רעשלהצוחמו44׃ןברקהרשבתונחלשהלאוביבס

רעשףתכלארשאימינפהרצחבםירשתוכשלימינפה

םידקהרעשףתכלאדחאםורדהךרדםהינפוןופצה

הינפרשאהכשלההזילארבדיו45׃ןפצהךרדינפ

הכשלהו46׃תיבהתרמשמירמשםינהכלםורדהךרד

חבזמהתרמשמירמשםינהכלןופצהךרדהינפרשא

47׃ותרשלהוהילאיולינבמםיברקהקודצינבהמה

תעברמהמאהאמבחרוהמאהאמךרארצחהתאדמיו

לאדמיותיבהםלאלאינאביו48׃תיבהינפלחבזמהו

רעשהבחרוהפמתומאשמחוהפמתומאשמחםלא

םירשעםלאהךרא49׃ופמתומאשלשוופמתומאשלש
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וילאולעירשאתולעמבוהמאהרשעיתשעבחרוהמא

׃הפמדחאוהפמדחאםיליאהלאםידמעו

תומאששםיליאהתאדמיולכיההלאינאיביו41

בחרו2׃להאהבחרופמבחרתומאששוופמבחר

שמחוופמתומאשמחחתפהתופתכותומארשעחתפה

׃המאםירשעבחרוהמאםיעבראוכראדמיוופמתומא

ששחתפהותומאםיתשחתפהליאדמיוהמינפלאבו3

םירשעוכראתאדמיו4׃תומאעבשחתפהבחרותומא

הזילארמאיולכיההינפלאהמאםירשעבחרוהמא

עלצהבחרותומאששתיבהריקדמיו5׃םישדקהשדק

עלצתועלצהו6׃ביבסתיבלביבסביבסתומאעברא

תיבלרשאריקבתואבוםימעפםישלשושולשעלצלא

םיזוחאויהיאלוםיזוחאתויהלביבסביבסתועלצל

תועלצלהלעמלהלעמלהבסנוהבחרו7׃תיבהריקב

ןכלעתיבלביבסביבסהלעמלהלעמלתיבהבסומיכ

הנוילעהלעהלעיהנותחתהןכוהלעמלתיבלבחר

תודסימביבסביבסהבגתיבליתיארו8׃הנוכיתל

ריקהבחר9׃הליצאתומאששהנקהולמתועלצה

תועלצתיבחנמרשאותומאשמחץוחהלאעלצלרשא

ביבסהמאםירשעבחרתוכשלהןיבו10׃תיבלרשא

ךרדדחאחתפחנמלעלצהחתפו11׃ביבסביבסתיבל

תומאשמחחנמהםוקמבחרוםורדלדחאחתפוןופצה

ךרדתאפהרזגהינפלארשאןינבהו12׃ביבסביבס

ביבסבחרתומאשמחןינבהריקוהמאםיעבשבחרםיה

האמךראתיבהתאדדמו13׃המאםיעשתוכראוביבס

בחרו14׃המאהאמךראהיתוריקוהינבהוהרזגהוהמא

ןינבהךראדדמו15׃המאהאמםידקלהרזגהותיבהינפ

האמופמוופמאהיקותאוהירחאלערשאהרזגהינפלא

םינולחהוםיפסה16׃רצחהימלאוימינפהלכיההוהמא

ץעףיחשףסהדגנםתשלשלביבסםיקיתאהותומטאה

לע17׃תוסכמתונלחהותונלחהדעץראהוביבסביבס

ביבסריקהלכלאוץוחלוימינפהתיבהדעוחתפהלעמ

םירמתוםיבורכיושעו18׃תודמןוציחבוימינפבביבס

ינפו19׃בורכלםינפםינשובורכלבורכןיבהרמתו

יושעופמהרמתהלאריפכינפוופמהרמתהלאםדא

חתפהלעמדעץראהמ20׃ביבסביבסתיבהלכלא

לכיהה21׃לכיההריקוםיושעםירמתהוםיבורכה

ץעחבזמה22׃הארמכהארמהשדקהינפוהעברתזוזמ

וכראוולויתועצקמותומאםיתשוכראוהבגתומאשולש

׃הוהיינפלרשאןחלשההזילארבדיוץעויתריקו

תותלדםיתשו24׃שדקלולכיהלתותלדםיתשו23

יתשותחאתלדלםיתשתותלדתובסומםיתשתותלדל

לכיההתותלדלאןהילאהיושעו25׃תרחאלתותלד

ינפלאץעבעותוריקלםיושערשאכםירמתוםיבורכ

לאופמוופמםירמתותומטאםינולחו26׃ץוחהמםלואה

׃םיבעהותיבהתועלצוםלואהתופתכ

ןופצהךרדךרדההנוציחהרצחהלאינאצויו42

ןינבהדגנרשאוהרזגהדגנרשאהכשלהלאינאביו

ןופצהחתפהאמהתומאךראינפלא2׃ןופצהלא

ימינפהרצחלרשאםירשעהדגנ3׃תומאםישמחבחרהו

קיתאינפלאקיתאהנוציחהרצחלרשאהפצרדגנו

לאבחרתומארשעךלהמתוכשלהינפלו4׃םישלשב

תוכשלהו5׃ןופצלםהיחתפותחאהמאךרדתימינפה

תונתחתהמהנהמםיקיתאולכוייכתורצקתנוילעה

םידומעןהלןיאוהנהתושלשמיכ6׃ןינבתונכתהמו

תונכיתהמותונותחתהמלצאנןכלעתורצחהידומעכ

רצחהךרדתוכשלהתמעלץוחלרשארדגו7׃ץראהמ

ךראיכ8׃המאםישמחוכראתוכשלהינפלאהנוצחה

ינפלעהנהוהמאםישמחהנוצחהרצחלרשאתוכשלה

אובמההלאהתוכשלהתחתמו9׃המאהאמלכיהה

רדגבחרב10׃הנצחהרצחהמהנהלואבבםידקהמ

׃תוכשלןינבהינפלאוהרזגהינפלאםידקהךרדרצחה

ןופצהךרדרשאתוכשלההארמכםהינפלךרדו11

׃ןהיחתפכוןהיטפשמכוןהיאצומלכוןבחרןכןכראכ

שארבחתפםורדהךרדרשאתוכשלהיחתפכו12

13׃ןאובבםידקהךרדהניגהתרדגהינפבךרדךרד

ינפלארשאםורדהתוכשלןופצהתוכשלילארמאיו

רשאםינהכהםשולכאירשאשדקהתוכשלהנההרזגה

םישדקהישדקוחיניםשםישדקהישדקהוהילםיבורק

םאבב14׃שדקםוקמהיכםשאהותאטחהוהחנמהו

וחיניםשוהנוציחהרצחהלאשדקהמואציאלוםינהכה

םידגבושבליהנהשדקיכןהבותרשירשאםהידגב

תיבהתודמתאהלכו15׃םעלרשאלאוברקוםירחא

םידקהךרדוינפרשארעשהךרדינאיצוהוימינפה
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הדמההנקבםידקהחורדדמ16׃ביבסביבסודדמו

ןופצהחורדדמ17׃ביבסהדמההנקבםינקתומאשמח

םורדהחורתא18׃ביבסהדמההנקבםינקתואמשמח

םיהחורלאבבס19׃הדמההנקבםינקתואמשמחדדמ

תוחורעבראל20׃הדמההנקבםינקתואמשמחדדמ

שמחבחרותואמשמחךראביבסביבסולהמוחודדמ

׃לחלשדקהןיבלידבהלתואמ

׃םידקהךרדהנפרשארעשרעשהלאינכלויו43

ולוקוםידקהךרדמאבלארשייהלאדובכהנהו2

הארמכו3׃ודבכמהריאהץראהוםיברםימלוקכ

תחשליאבביתיאררשאהארמכיתיאררשאהארמה

רבכרהנלאיתיאררשאהארמכתוארמוריעהתא

רעשךרדתיבהלאאבהוהידובכו4׃ינפלאלפאו

רצחהלאינאיבתוחורינאשתו5׃םידקהךרדוינפרשא

רבדמעמשאו6׃תיבההוהידובכאלמהנהוימינפה

םדאןבילארמאיו7׃ילצאדמעהיהשיאותיבהמילא

םשןכשארשאילגרתופכםוקמתאויאסכםוקמתא

םשלארשיתיבדועואמטיאלוםלועללארשיינבךותב

8׃םתומבםהיכלמירגפבוםתונזבםהיכלמוהמהישדק

יניבריקהויתזוזמלצאםתזוזמויפסתאםפסםתתב

לכאוושערשאםתובעותבישדקםשתאואמטוםהיניבו

םהיכלמירגפוםתונזתאוקחריהתע9׃יפאבםתא

תאדגהםדאןבהתא10׃םלועלםכותביתנכשוינממ

תאודדמוםהיתונועמומלכיותיבהתאלארשיתיב

ותנוכתותיבהתרוצושערשאלכמומלכנםאו11׃תינכת

ותרוצלכוויתקחלכתאוותרוצלכוויאבומוויאצומו

לכתאורמשיוםהיניעלבתכוםתואעדוהותרותלכו

תיבהתרותתאז12׃םתואושעוויתקחלכתאוותרוצ

הנהםישדקשדקביבסביבסולבגלכרההשארלע

המאתומאבחבזמהתודמהלאו13׃תיבהתרותתאז

התפשלאהלובגובחרהמאוהמאהקיחוחפטוהמא

דעץראהקיחמו14׃חבזמהבגהזודחאהתרזביבס

הרזעהמותחאהמאבחרותומאםיתשהנותחתההרזעה

׃המאהבחרותומאעבראהלודגההרזעהדעהנטקה

תונרקההלעמלוליאראהמותומאעבראלארההו15

הרשעםיתשבךראהרשעםיתשליאראהו16׃עברא

הרשעעבראהרזעהו17׃ויעברתעבראלאעוברבחר

לובגהוהיעברתעבראלאבחרהרשעעבראבךרא

והתלעמוביבסהמאהלקיחהוהמאהיצחהתואביבס

הוהיינדארמאהכםדאןבילארמאיו18׃םידקתונפ

הלועוילעתולעהלותושעהםויבחבזמהתוקחהלא

םהרשאםיולהםינהכהלאהתתנו19׃םדוילעקרזלו

ןברפינתרשלהוהיינדאםאנילאםיברקהקודצערזמ

ויתנרקעבראלעהתתנוומדמתחקלו20׃תאטחלרקב

ותואתאטחוביבסלובגהלאוהרזעהתונפעבראלאו

דקפמבופרשותאטחהרפהתאתחקלו21׃והתרפכו

םיזעריעשבירקתינשהםויבו22׃שדקמלץוחמתיבה

׃רפבואטחרשאכחבזמהתאואטחותאטחלםימת

ןמליאוםימתרקבןברפבירקתאטחמךתולכב23

םינהכהוכילשהוהוהיינפלםתברקהו24׃םימתןאצה

םימיתעבש25׃הוהילהלעםתואולעהוחלמםהילע

ןאצהןמליאורקבןברפוםוילתאטחריעשהשעת

ורהטוחבזמהתאורפכיםימיתעבש26׃ושעיםימימת

ינימשהםויבהיהוםימיהתאולכיו27׃ודיואלמוותא

תאוםכיתולועתאחבזמהלעםינהכהושעיהאלהו

׃הוהיינדאםאנםכתאיתאצרוםכימלש

םידקהנפהןוציחהשדקמהרעשךרדיתאבשיו44

היהירוגסהזהרעשההוהיילארמאיו2׃רוגסאוהו

אבלארשייהלאהוהייכובאביאלשיאוחתפיאל

לוכאלובבשיאוהאישנאישנהתא3׃רוגסהיהווב

4׃אציוכרדמואובירעשהםלאךרדמהוהיינפלםחל

אלמהנהואראותיבהינפלאןופצהרעשךרדינאיביו

ילארמאיו5׃ינפלאלפאוהוהיתיבתאהוהידובכ

תאעמשךינזאבוךיניעבהארוךבלםישםדאןבהוהי

לכלוהוהיתיבתוקחלכלךתארבדמינארשאלכ

6׃שדקמהיאצומלכבתיבהאובמלךבלתמשוותרות

ברהוהיינדארמאהכלארשיתיבלאירמלאתרמאו

רכנינבםכאיבהב7׃לארשיתיבםכיתובעותלכמםכל

יתיבתאוללחלישדקמבתויהלרשבילרעובלילרע

לאיתירבתאורפיוםדובלחימחלתאםכבירקהב

ןומישתוישדקתרמשמםתרמשאלו8׃םכיתובעותלכ

הוהיינדארמאהכ9׃םכלישדקמביתרמשמירמשל

ישדקמלאאוביאלרשבלרעובללרערכנןבלכ

םיולהםאיכ10׃לארשיינבךותברשארכנןבלכל
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ירחאילעמועתרשאלארשיתועתבילעמוקחררשא

תודקפםיתרשמישדקמבויהו11׃םנועואשנוםהילולג

תאוטחשיהמהתיבהתאםיתרשמותיבהירעשלא

12׃םתרשלםהינפלודמעיהמהוםעלחבזהתאוהלעה

לארשיתיבלויהוםהילולגינפלםתואותרשירשאןעי

הוהיינדאםאנםהילעידייתאשנןכלעןועלושכמל

לכלעתשגלוילןהכלילאושגיאלו13׃םנועואשנו

רשאםתובעותוםתמלכואשנוםישדקהישדקלאישדק

ותדבעלכלתיבהתרמשמירמשםתואיתתנו14׃ושע

רשאקודצינבםיולהםינהכהו15׃ובהשעירשאלכלו

המהילעמלארשיינבתועתבישדקמתרמשמתאורמש

םדובלחילבירקהלינפלודמעוינתרשלילאוברקי

וברקיהמהוישדקמלאואביהמה16׃הוהיינדאםאנ

םאובבהיהו17׃יתרמשמתאורמשוינתרשלינחלשלא

הלעיאלוושבליםיתשפידגבתימינפהרצחהירעשלא

׃התיבותימינפהרצחהירעשבםתרשברמצםהילע

לעויהיםיתשפיסנכמוםשארלעויהיםיתשפיראפ18

הנוציחהרצחהלאםתאצבו19׃עזיבורגחיאלםהינתמ

רשאםהידגבתאוטשפיםעהלאהנוציחהרצחהלא

ושבלושדקהתכשלבםתואוחינהוםבםתרשמהמה

םשארו20׃םהידגבבםעהתאושדקיאלוםירחאםידגב

׃םהישארתאומסכיםוסכוחלשיאלערפווחלגיאל

׃תימינפהרצחהלאםאובבןהכלכותשיאלןייו21

תלותבםאיכםישנלםהלוחקיאלהשורגוהנמלאו22

ןהכמהנמלאהיהתרשאהנמלאהולארשיתיבערזמ

רוהטלאמטןיבולחלשדקןיבורויימעתאו23׃וחקי

והטפשויטפשמבטפשלודמעיהמהבירלעו24׃םעדוי

יתותבשתאוורמשיידעומלכביתקחתאויתרותתאו

באלםאיכהאמטלאוביאלםדאתמלאו25׃ושדקי

שיאלהתיהאלרשאתוחאלוחאלתבלוןבלוםאלו

27׃ולורפסיםימיתעבשותרהטירחאו26׃ואמטי

שדקבתרשלתימינפהרצחהלאשדקהלאואבםויבו

הלחנלםהלהתיהו28׃הוהיינדאםאנותאטחבירקי

29׃םתזחאינאלארשיבםהלונתתאלהזחאוםתלחנינא

לארשיבםרחלכוםולכאיהמהםשאהותאטחהוהחנמה

לכתמורתלכולכירוכבלכתישארו30׃היהיםהל

ונתתםכיתוסרעתישארוהיהיםינהכלםכיתומורתלכמ

ןמהפרטוהלבנלכ31׃ךתיבלאהכרבחינהלןהכל

׃םינהכהולכאיאלהמהבהןמוףועה

הוהילהמורתומירתהלחנבץראהתאםכליפהבו45

בחרוךראףלאםירשעוהשמחךראץראהןמשדק

לאהזמהיהי2׃ביבסהלובגלכבאוהשדקףלאהרשע

םישמחוביבסעברמתואמשמחבתואמשמחשדקה

שמחךראדומתתאזההדמהןמו3׃ביבסולשרגמהמא

שדקשדקמההיהיובוםיפלאתרשעבחרוףלאםירשעו

שדקמהיתרשמםינהכלאוהץראהןמשדק4׃םישדק

םיתבלםוקמםהלהיהוהוהיתאתרשלםיברקההיהי

תרשעוךראףלאםירשעוהשמחו5׃שדקמלשדקמו

הזחאלםהלתיבהיתרשמםיוללהיהיבחרםיפלא

בחרםיפלאתשמחונתתריעהתזחאו6׃תכשלםירשע

לכלשדקהתמורתתמעלףלאםירשעוהשמחךראו

שדקהתמורתלהזמוהזמאישנלו7׃היהילארשיתיב

ריעהתזחאינפלאושדקהתמורתינפלאריעהתזחאלו

דחאתומעלךראוהמידקהמדקתאפמוהמיםיתאפמ

ולהיהיץראל8׃המידקלובגלאםילובגמםיקלחה

ונתיץראהוימעתאיאישנדועונויאלולארשיבהזחאל

ברהוהיינדארמאהכ9׃םהיטבשללארשיתיבל

ושעהקדצוטפשמווריסהדשוסמחלארשייאישנםכל

קדצינזאמ10׃הוהיינדאםאנימעלעמםכיתשרגומירה

ןכתתבהוהפיאה11׃םכליהיקדצתבוקדצתפיאו

רמחהתרישעותבהרמחהרשעמתאשלהיהידחא

הרגםירשעלקשהו12׃ותנכתמהיהירמחהלאהפיאה

השמחוהרשעםילקשםירשעוהשמחםילקשםירשע

ומירתרשאהמורתהתאז13׃םכלהיהיהנמהלקש

רמחמהפיאהםתיששוםיטחהרמחמהפיאהתישש

רכהןמתבהרשעמןמשהתבהןמשהקחו14׃םירעשה

תחאהשו15׃רמחםיתבהתרשעיכרמחםיתבהתרשע

הלועלוהחנמללארשיהקשממםיתאמהןמןאצהןמ

םעהלכ16׃הוהיינדאםאנםהילערפכלםימלשלו

לעו17׃לארשיבאישנלתאזההמורתהלאויהיץראה

םישדחבוםיגחבךסנהוהחנמהותולועההיהיאישנה

תאטחהתאהשעיאוהלארשיתיבידעומלכבתותבשבו

תיבדעברפכלםימלשהתאוהלועהתאוהחנמהתאו

שדחלדחאבןושארבהוהיינדארמאהכ18׃לארשי
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חקלו19׃שדקמהתאתאטחוםימתרקבןברפחקת

תונפעבראלאותיבהתזוזמלאןתנותאטחהםדמןהכה

ןכו20׃תימינפהרצחהרעשתזוזמלעוחבזמלהרזעה

תאםתרפכויתפמוהגששיאמשדחבהעבשבהשעת

םכלהיהישדחלםוירשעהעבראבןושארב21׃תיבה

םויבאישנההשעו22׃לכאיתוצמםימיתועבשגחחספה

תעבשו23׃תאטחרפץראהםעלכדעבוודעבאוהה

םיליאתעבשוםירפתעבשהוהילהלועהשעיגחהימי

24׃םוילםיזעריעשתאטחוםימיהתעבשםוילםמימת

׃הפיאלןיהןמשוהשעיליאלהפיאורפלהפיאהחנמו

הלאכהשעיגחבשדחלםוירשעהשמחביעיבשב25

׃ןמשכוהחנמכוהלעכתאטחכםימיהתעבש

הנפהתימינפהרצחהרעשהוהיינדארמאהכ46

חתפיתבשהםויבוהשעמהימיתששרוגסהיהיםידק

רעשהםלואךרדאישנהאבו2׃חתפישדחהםויבו

ותלועתאםינהכהושעורעשהתזוזמלעדמעוץוחמ

אלרעשהואציורעשהןתפמלעהוחתשהווימלשתאו

אוההרעשהחתפץראהםעווחתשהו3׃ברעהדערגסי

ברקירשאהלעהו4׃הוהיינפלםישדחבותותבשב

ליאוםמימתםישבכהששתבשהםויבהוהילאישנה

ודיתתמהחנמםישבכלוליאלהפיאהחנמו5׃םימת

םמימתרקבןברפשדחהםויבו6׃הפיאלןיהןמשו

הפיאורפלהפיאו7׃ויהיםמימתליאוםשבכתששו

ןיהןמשוודיגישתרשאכםישבכלוהחנמהשעיליאל

וכרדבואובירעשהםלואךרדאישנהאובבו8׃הפיאל

ךרדאבהםידעומבהוהיינפלץראהםעאובבו9׃אצי

ךרדאבהובגנרעשךרדאציתוחתשהלןופצרעש

רעשהךרדבושיאלהנופצרעשךרדאציבגנרעש

אוביםאובבםכותבאישנהו10׃ואציוחכניכובאברשא

הפיאהחנמההיהתםידעומבוםיגחבו11׃ואציםתאצבו

׃הפיאלןיהןמשוודיתתמםישבכלוליאלהפיאורפל

הוהילהבדנםימלשואהלועהבדנאישנההשעייכו12

תאוותלעתאהשעוםידקהנפהרעשהתאולחתפו

רעשהתארגסואציותבשהםויבהשעירשאכוימלש

םוילהלועהשעתםימתותנשןבשבכו13׃ותאצירחא

וילעהשעתהחנמו14׃ותאהשעתרקבברקבבהוהיל

סרלןיההתישילשןמשוהפיאהתיששרקבברקבב

תאושעו15׃דימתםלועתוקחהוהילהחנמתלסהתא

׃דימתתלוערקבברקבבןמשהתאוהחנמהתאושבכה

וינבמשיאלהנתמאישנהןתייכהוהיינדארמאהכ16

ןתייכו17׃הלחנבאיהםתזחאהיהתוינבלאיהותלחנ

רורדהתנשדעולהתיהווידבעמדחאלותלחנמהנתמ

חקיאלו18׃היהתםהלוינבותלחנךאאישנלתבשו

תאלחניותזחאמםתזחאמםתנוהלםעהתלחנמאישנה

ינאיביו19׃ותזחאמשיאימעוצפיאלרשאןעמלוינב

לאשדקהתוכשלהלארעשהףתכלערשאאובמב

׃המיםתכריבםוקמםשהנהוהנופצתונפהםינהכה

תאםינהכהםשולשבירשאםוקמההזילארמאיו20

איצוהיתלבלהחנמהתאופאירשאתאטחהתאוםשאה

לאינאיצויו21׃םעהתאשדקלהנוציחהרצחהלא

הנהורצחהיעוצקמתעבראלאינריבעיוהנציחהרצחה

תעבראב22׃רצחהעצקמברצחרצחהעצקמברצח

םישלשוךראםיעבראתורטקתורצחרצחהתועצקמ

ביבסרוטו23׃תועצקהמםתעבראלתחאהדמבחר

תוריטהתחתמיושעתולשבמוםתעבראלביבסםהב

ולשבירשאםילשבמהתיבהלאילארמאיו24׃ביבס

׃םעהחבזתאתיבהיתרשמםש

תחתמםיאציםימהנהותיבהחתפלאינבשיו47

םידריםימהוםידקתיבהינפיכהמידקתיבהןתפמ

ינאצויו2׃חבזמלבגנמתינמיהתיבהףתכמתחתמ

ךרדץוחהרעשלאץוחךרדינבסיוהנופצרעשךרד

3׃תינמיהףתכהןמםיכפמםימהנהוםידקהנופה

ינרבעיוהמאבףלאדמיוודיבוקוםידקשיאהתאצב

םיכרבםימםימבינרבעיוףלאדמיו4׃םיספאימםימב

אלרשאלחנףלאדמיו5׃םינתמימינרבעיוףלאדמיו

6׃רבעיאלרשאלחנוחשימםימהואגיכרבעללכוא

7׃לחנהתפשינבשיוינכלויוםדאןבתיארהילארמאיו

8׃הזמוהזמדאמברץעלחנהתפשלאהנהוינבושב

הנומדקההלילגהלאםיאצויהלאהםימהילארמאיו

ואפרנוםיאצומההמיהלאהמיהואבוהברעהלעודריו

אובירשאלכלאץרשירשאהיחשפנלכהיהו9׃םימה

המשואביכדאמהברהגדההיהוהיחיםילחנםש

10׃לחנההמשאובירשאלכיחוואפריוהלאהםימה

חוטשמםילגעןיעדעוידגןיעמםיגודוילעודמעיהיהו
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הברלודגהםיהתגדכםתגדהיהתהנימלויהיםימרחל

לעו12׃ונתנחלמלואפריאלוויאבגוותאצב11׃דאמ

לוביאללכאמץעלכהזמוהזמותפשלעהלעילחנה

שדקמהןמוימימיכרכביוישדחלוירפםתיאלווהלע

13׃הפורתלוהלעולכאמלוירפויהוםיאצויהמה

ץראהתאולחנתתרשאלובגהגהוהיינדארמאהכ

התואםתלחנו14׃םילבחףסוילארשייטבשרשעינשל

הלפנוםכיתבאלהתתלידיתאיתאשנרשאויחאכשיא

תאפלץראהלובגהזו15׃הלחנבםכלתאזהץראה

16׃הדדצאובלןלתחךרדהלודגהםיהןמהנופצ

לובגןיבוקשמדלובגןיברשאםירבסהתורבתמח

לובגהיהו17׃ןרוחלובגלארשאןוכיתהרצחתמח

תמחלובגוהנופצןופצוקשמדלובגןוניערצחםיהןמ

קשמדןיבמוןרוחןיבמםידקתאפו18׃ןופצתאפתאו

םיהלעלובגמןדריהלארשיץראןיבמודעלגהןיבמו

הנמיתבגנתאפו19׃המידקתאפתאוודמתינומדקה

תאולודגהםיהלאהלחנשדקתובירמימדערמתמ

חכנדעלובגמלודגהםיהםיתאפו20׃הבגנהנמיתתאפ

תאזהץראהתאםתקלחו21׃םיתאפתאזתמחאובל

םכלהלחנבהתואולפתהיהו22׃לארשייטבשלםכל

םככותבםינבודלוהרשאםככותבםירגהםירגהלו

ךותבהלחנבולפיםכתאלארשיינבבחרזאכםכלויהו

ונתתםשותארגהרגרשאטבשבהיהו23׃לארשייטבש

׃הוהיינדאםאנותלחנ

ךרדדילאהנופצהצקמםיטבשהתומשהלאו48

דילאהנופצקשמדלובגןניערצחתמחאובלןלתח

ןדלובגלעו2׃דחאןדםיהםידקתאפולויהותמח

רשאלובגלעו3׃דחארשאהמיתאפדעםידקתאפמ

לובגלעו4׃דחאילתפנהמיתאפדעוהמידקתאפמ

לעו5׃דחאהשנמהמיתאפדעהמדקתאפמילתפנ

6׃דחאםירפאהמיתאפדעהמדקתאפמהשנמלובג

׃דחאןבוארהמיתאפדעוםידקתאפמםירפאלובגלעו

הדוהיהמיתאפדעםידקתאפמןבוארלובגלעו7

היהתהמיתאפדעםידקתאפמהדוהילובגלעו8׃דחא

ךראובחרףלאםירשעוהשמחומירתרשאהמורתה

שדקמההיהוהמיתאפדעהמידקתאפמםיקלחהדחאכ

השמחךראהוהילומירתרשאהמורתה9׃וכותב

היהתהלאלו10׃םיפלאתרשעבחרוףלאםירשעו

המיוףלאםירשעוהשמחהנופצםינהכלשדקהתמורת

הבגנוםיפלאתרשעבחרהמידקוםיפלאתרשעבחר

11׃וכותבהוהישדקמהיהוףלאםירשעוהשמחךרא

רשאיתרמשמורמשרשאקודצינבמשדקמהםינהכל

התיהו12׃םיולהועתרשאכלארשיינבתועתבועתאל

לובגלאםישדקשדקץראהתמורתמהימורתםהל

םירשעוהשמחםינהכהלובגתמעלםיולהו13׃םיולה

םירשעוהשמחךראלכםיפלאתרשעבחרוךראףלא

רמיאלוונממורכמיאלו14׃םיפלאתרשעבחרוףלא

תשמחו15׃הוהילשדקיכץראהתישאררובעיאלו

לחףלאםירשעוהשמחינפלעבחרברתונהםיפלא

הלאו16׃הכותבריעההתיהושרגמלובשומלריעלאוה

תאפוםיפלאתעבראותואמשמחןופצתאפהיתודמ

שמחםידקתאפמוםיפלאתעבראותואמשמחשמחבגנ

תעבראותואמשמחהמיתאפוםיפלאתעבראותואמ

םיתאמוםישמחהנופצריעלשרגמהיהו17׃םיפלא

המיוםיתאמוםישמחהמידקוםיתאמוםישמחהבגנו

שדקהתמורתתמעלךראברתונהו18׃םיתאמוםישמח

תמעלהיהוהמיםיפלאתרשעוהמידקםיפלאתרשע

׃ריעהידבעלםחללהתאובתהתיהושדקהתמורת

לכ20׃לארשייטבשלכמוהודבעיריעהדבעהו19

ףלאםירשעוהשמחבףלאםירשעוהשמחהמורתה

21׃ריעהתזחאלאשדקהתמורתתאומירתתיעיבר

ריעהתזחאלושדקהתמורתלהזמוהזמאישנלרתונהו

המיוהמידקלובגדעהמורתףלאםירשעוהשמחינפלא

םיקלחתמעלהמילובגלעףלאםירשעוהשמחינפלע

22׃הכותבתיבהשדקמושדקהתמורתהתיהואישנל

היהיאישנלרשאךותבריעהתזחאמוםיולהתזחאמו

רתיו23׃היהיאישנלןמינבלובגןיבוהדוהילובגןיב

לעו24׃דחאןמינבהמיתאפדעהמדקתאפמםיטבשה

׃דחאןועמשהמיתאפדעהמידקתאפמןמינבלובג

רכששיהמיתאפדעהמידקתאפמןועמשלובגלעו25

המיתאפדעהמידקתאפמרכששילובגלעו26׃דחא

תאפדעהמדקתאפמןלובזלובגלעו27׃דחאןלובז

היהוהנמיתבגנתאפלאדגלובגלעו28׃דחאדגהמי

29׃לודגהםיהלעהלחנשדקתבירמימרמתמלובג

הלאולארשייטבשלהלחנמוליפתרשאץראהתאז
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תאפמריעהתאצותהלאו30׃הוהיינדאםאנםתקלחמ

ריעהירעשו31׃הדמםיפלאתעבראותואמשמחןופצ

רעשהנופצהשולשםירעשלארשייטבשתומשלע

לאו32׃דחאיולרעשדחאהדוהירעשדחאןבואר

השלשםירעשוםיפלאתעבראותואמשמחהמידקתאפ

תאפו33׃דחאןדרעשדחאןמינברעשדחאףסוירעשו

השלשםירעשוהדמםיפלאתעבראותואמשמחהבגנ

34׃דחאןלובזרעשדחארכששירעשדחאןועמשרעש

השלשםהירעשםיפלאתעבראותואמשמחהמיתאפ

ביבס35׃דחאילתפנרעשדחארשארעשדחאדגרעש

׃המשהוהיםוימריעהםשוףלארשעהנמש
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עשוה
היזעימיביראבןבעשוהלאהיהרשאהוהירבד1

שאויןבםעבריימיבוהדוהייכלמהיקזחיזחאםתוי

הוהירמאיועשוהבהוהירבדתלחת2׃לארשיךלמ

הנזיכםינונזידליוםינונזתשאךלחקךלעשוהלא

תברמגתאחקיוךליו3׃הוהיירחאמץראההנזת

ומשארקוילאהוהירמאיו4׃ןבולדלתורהתוםילבד

תיבלעלאערזיימדתאיתדקפוטעמדועיכלאערזי

אוההםויבהיהו5׃לארשיתיבתוכלממיתבשהואוהי

דוערהתו6׃לאערזיקמעבלארשיתשקתאיתרבשו

ףיסואאליכהמחראלהמשארקולרמאיותבדלתו

תיבתאו7׃םהלאשאאשניכלארשיתיבתאםחראדוע

םעישואאלוםהיהלאהוהיבםיתעשוהוםחראהדוהי

למגתו8׃םישרפבוםיסוסבהמחלמבוברחבותשקב

ימעאלומשארקרמאיו9׃ןבדלתורהתוהמחראלתא

ינברפסמהיהו10׃םכלהיהאאליכנאוימעאלםתאיכ

םוקמבהיהורפסיאלודמיאלרשאםיהלוחכלארשי

11׃יחלאינבםהלרמאיםתאימעאלםהלרמאירשא

שארםהלומשוודחילארשיינבוהדוהיינבוצבקנו

׃לאערזיםוילודגיכץראהןמולעודחא

וביר2׃המחרםכיתוחאלוימעםכיחאלורמא2

רסתוהשיאאליכנאויתשאאלאיהיכובירםכמאב

המרעהנטישפאןפ3׃הידשןיבמהיפופאנוהינפמהינונז

ץראכהתשורבדמכהיתמשוהדלוהםויכהיתגצהו

םינונזינביכםחראאלהינבתאו4׃אמצבהיתמהוהיצ

הכלאהרמאיכםתרוההשיבהםמאהתנזיכ5׃המה

׃ייוקשוינמשיתשפוירמצימימוימחלינתניבהאמירחא

הרדגתאיתרדגוםיריסבךכרדתאךשיננהןכל6

גישתאלוהיבהאמתאהפדרו7׃אצמתאלהיתוביתנו

ישיאלאהבושאוהכלאהרמאואצמתאלוםתשקבוםתא

יכנאיכהעדיאלאיהו8׃התעמזאילבוטיכןושארה

בהזוהליתיברהףסכורהציהושוריתהוןגדההליתתנ

ישוריתוותעבינגדיתחקלובושאןכל9׃לעבלושע

10׃התורעתאתוסכליתשפוירמציתלצהוודעומב

הנליציאלשיאוהיבהאמיניעלהתלבנתאהלגאהתעו

לכוהתבשוהשדחהגחהשושמלכיתבשהו11׃ידימ

הנתאהרמארשאהתנאתוהנפגיתמשהו12׃הדעומ

תיחםתלכאורעילםיתמשויבהאמילונתנרשאילהמה

ריטקתרשאםילעבהימיתאהילעיתדקפו13׃הדשה

יתאוהיבהאמירחאךלתוהתילחוהמזנדעתוםהל

היתכלהוהיתפמיכנאהנהןכל14׃הוהיםאנהחכש

םשמהימרכתאהליתתנו15׃הבללעיתרבדורבדמה

הירוענימיכהמשהתנעוהוקתחתפלרוכעקמעתאו

םאנאוההםויבהיהו16׃םירצמץראמהתלעםויכו

יתרסהו17׃ילעבדועיליארקתאלוישיאיארקתהוהי

יתרכו18׃םמשבדועורכזיאלוהיפמםילעבהתומשתא

םימשהףועםעוהדשהתיחםעאוההםויבתירבםהל

ץראהןמרובשאהמחלמוברחותשקוהמדאהשמרו

ךיתשראוםלועלילךיתשראו19׃חטבלםיתבכשהו

ילךיתשראו20׃םימחרבודסחבוטפשמבוקדצביל

םאנהנעאאוההםויבהיהו21׃הוהיתאתעדיוהנומאב

ץראהו22׃ץראהתאונעיםהוםימשהתאהנעאהוהי

תאונעיםהורהציהתאושוריתהתאוןגדהתאהנעת

המחראלתאיתמחרוץראבילהיתערזו23׃לאערזי

׃יהלארמאיאוהוהתאימעימעאלליתרמאו

תפאנמוערתבהאהשאבהאךלדועילאהוהירמאיו3

םירחאםיהלאלאםינפםהולארשיינבתאהוהיתבהאכ

ףסכרשעהשמחבילהרכאו2׃םיבנעישישאיבהאו

םיברםימיהילארמאו3׃םירעשךתלוםירעשרמחו

יכ4׃ךילאינאםגושיאלייהתאלוינזתאליליבשת

חבזןיאורשןיאוךלמןיאלארשיינבובשיםיברםימי

לארשיינבובשירחא5׃םיפרתודופאןיאוהבצמןיאו

לאודחפוםכלמדיודתאוםהיהלאהוהיתאושקבו

׃םימיהתירחאבובוטלאוהוהי

יבשויםעהוהילביריכלארשיינבהוהירבדועמש4

2׃ץראבםיהלאתעדןיאודסחןיאותמאןיאיכץראה

3׃ועגנםימדבםימדווצרפףאנובנגוחצרושחכוהלא

הדשהתיחבהבבשוילכללמאוץראהלבאתןכלע

לאוברילאשיאךא4׃ופסאיםיהיגדםגוםימשהףועבו

םגלשכוםויהתלשכו5׃ןהכיבירמכךמעושיאחכוי

תעדהילבמימעומדנ6׃ךמאיתימדוהלילךמעאיבנ

תרותחכשתוילןהכמךאסאמאותסאמתעדההתאיכ

םדובכילואטחןכםברכ7׃ינאםגךינבחכשאךיהלא
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9׃ושפנואשיםנועלאוולכאיימעתאטח8׃רימאןולקב

׃ולבישאויללעמוויכרדוילעיתדקפוןהככםעכהיהו

ובזעהוהיתאיכוצרפיאלוונזהועבשיאלוולכאו10

לאשיוצעבימע12׃בלחקישוריתוןייותונז11׃רמשל

׃םהיהלאתחתמונזיוהעתהםינונזחוריכולדיגיולקמו

תחתורטקיתועבגהלעווחבזיםירההישארלע13

םכיתונבהנינזתןכלעהלצבוטיכהלאוהנבלוןולא

הנינזתיכםכיתונבלעדוקפאאל14׃הנפאנתםכיתולכו

םעוודרפיתונזהםעםהיכהנפאנתיכםכיתולכלעו

התאהנזםא15׃טבליןיביאלםעווחבזיתושדקה

ולעתלאולגלגהואבתלאוהדוהיםשאילאלארשי

ררסהררסהרפכיכ16׃הוהייחועבשתלאוןואתיב

םיבצערובח17׃בחרמבשבככהוהיםעריהתעלארשי

ןולקובהובהאונזההנזהםאבסרס18׃ולחנהםירפא

׃םתוחבזמושביוהיפנכבהתואחורררצ19׃הינגמ

ךלמהתיבולארשיתיבובישקהוםינהכהתאזועמש5

תשרוהפצמלםתייהחפיכטפשמהםכליכוניזאה

רסומינאווקימעהםיטשהטחשו2׃רובתלעהשורפ

יכינממדחכנאללארשיוםירפאיתעדיינא3׃םלכל

םהיללעמונתיאל4׃לארשיאמטנםירפאתינזההתע

אלהוהיתאוםברקבםינונזחוריכםהיהלאלאבושל

ולשכיםירפאולארשיווינפבלארשיןואגהנעו5׃ועדי

וכליםרקבבוםנאצב6׃םמעהדוהיםגלשכםנועב

יכודגבהוהיב7׃םהמץלחואצמיאלוהוהיתאשקבל

ועקת8׃םהיקלחתאשדחםלכאיהתעודליםירזםינב

ךירחאןואתיבועירההמרבהרצצחהעבגברפוש

יטבשבהחכותםויבהיהתהמשלםירפא9׃ןימינב

לובגיגיסמכהדוהיירשויה10׃הנמאניתעדוהלארשי

ץוצרםירפאקושע11׃יתרבעםימכךופשאםהילע

םירפאלשעכינאו12׃וצירחאךלהליאוהיכטפשמ

הדוהיווילחתאםירפאאריו13׃הדוהיתיבלבקרכו

בריךלמלאחלשיורושאלאםירפאךליוורזמתא

יכ14׃רוזמםכמההגיאלוםכלאפרללכויאלאוהו

ףרטאינאינאהדוהיתיבלריפככוםירפאללחשכיכנא

דעימוקמלאהבושאךלא15׃ליצמןיאואשאךלאו

׃יננרחשיםהלרצבינפושקבוומשאירשא

ךיונאפריוףרטאוהיכהוהילאהבושנווכל6

׃וינפלהיחנוונמקיישילשהםויבםימימוניחי2׃ונשבחיו

אוביוואצמןוכנרחשכהוהיתאתעדלהפדרנהעדנו3

םירפאךלהשעאהמ4׃ץראהרוישוקלמכונלםשגכ

םיכשמלטכורקבןנעכםכדסחוהדוהיךלהשעאהמ

יפירמאבםיתגרהםיאיבנביתבצחןכלע5׃ךלה

תעדוחבזאלויתצפחדסחיכ6׃אצירואךיטפשמו

ודגבםשתירבורבעםדאכהמהו7׃תולעמםיהלא

שיאיכחכו9׃םדמהבקעןואילעפתירקדעלג8׃יב

10׃ושעהמזיכהמכשוחצריךרדםינהכרבחםידודג

אמטנםירפאלתונזםשהירירעשיתיארלארשיתיבב

׃ימעתובשיבושבךלריצקתשהדוהיםג11׃לארשי

יכןורמשתוערוםירפאןועהלגנולארשיליאפרכ7

ורמאילבו2׃ץוחבדודגטשפאוביבנגורקשולעפ

דגנםהיללעמםובבסהתעיתרכזםתערלכםבבלל

4׃םירשםהישחכבוךלמוחמשיםתערב3׃ויהינפ

שולמריעמתובשיהפאמהרעברונתומכםיפאנמםלכ

ןיימתמחםירשולחהונכלמםוי5׃ותצמחדעקצב

לכםבראבםבלרונתכוברקיכ6׃םיצצלתאודיךשמ

םלכ7׃הבהלשאכרעבאוהרקבםהפאןשיהלילה

ןיאולפנםהיכלמלכםהיטפשתאולכאורונתכומחי

םירפאללובתיאוהםימעבםירפא8׃ילאםהבארק

םגעדיאלאוהווחכםירזולכא9׃הכופהילבהגעהיה

וינפבלארשיןואגהנעו10׃עדיאלאוהוובהקרזהביש

יהיו11׃תאזלכבוהשקבאלוםהיהלאהוהילאובשאלו

12׃וכלהרושאוארקםירצמבלןיאהתופהנויכםירפא

םדירואםימשהףועכיתשרםהילעשורפאוכלירשאכ

דשינממודדניכםהליוא13׃םתדעלעמשכםרסיא

׃םיבזכילעורבדהמהוםדפאיכנאויבועשפיכםהל

ןגדלעםתובכשמלעוליליייכםבלבילאוקעזאלו14

םתעורזיתקזחיתרסיינאו15׃יבורוסיוררוגתישוריתו

ולפיהימרתשקכויהלעאלובושי16׃ערובשחיילאו

׃םירצמץראבםגעלוזםנושלםעזמםהירשברחב

יתירבורבעןעיהוהיתיבלערשנכרפשךכחלא8

3׃לארשיךונעדייהלאוקעזייל2׃ועשפיתרותלעו

ינממאלווכילמהםה4׃ופדריביואבוטלארשיחנז

ןעמלםיבצעםהלושעםבהזוםפסכיתעדיאלוורישה
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ולכויאליתמדעםביפאהרחןורמשךלגעחנז5׃תרכי

אוהםיהלאאלווהשעשרחאוהולארשימיכ6׃ןיקנ

התפוסווערזיחוריכ7׃ןורמשלגעהיהיםיבבשיכ

םירזהשעיילואחמקהשעיילבחמצולןיאהמקורצקי

ץפחןיאילככםיוגבויההתעלארשיעלבנ8׃והעלבי

ונתהםירפאולדדובארפרושאולעהמהיכ9׃וב

טעמולחיוםצבקאהתעםיוגבונתייכםג10׃םיבהא

אטחלתחבזמםירפאהברהיכ11׃םירשךלמאשממ

רזומכיתרותוברולבותכא12׃אטחלתוחבזמולויה

אלהוהיולכאיורשבוחבזייבהבהיחבז13׃ובשחנ

׃ובושיםירצמהמהםתואטחדקפיוםנוערכזיהתעםצר

הברההדוהיותולכיהןביווהשעתאלארשיחכשיו14

׃היתנמראהלכאווירעבשאיתחלשותורצבםירע

ךיהלאלעמתינזיכםימעכליגלאלארשיחמשתלא9

םעריאלבקיוןרג2׃ןגדתונרגלכלעןנתאתבהא

םירפאבשוהוהיץראבובשיאל3׃הבשחכישוריתו

אלוןייהוהילוכסיאל4׃ולכאיאמטרושאבוםירצמ

יכואמטיוילכאלכםהלםינואםחלכםהיחבזולוברעי

דעומםוילושעתהמ5׃הוהיתיבאוביאלםשפנלםמחל

ףמםצבקתםירצמדשמוכלההנהיכ6׃הוהיגחםוילו

׃םהילהאבחוחםשריישומקםפסכלדמחמםרבקת

ליואלארשיועדיםלשהימיואבהדקפהימיואב7

׃המטשמהברוךנועברלעחורהשיאעגשמאיבנה

ויכרדלכלעשוקיחפאיבניהלאםעםירפאהפצ8

העבגהימיכותחשוקימעה9׃ויהלאתיבבהמטשמ

יתאצמרבדמבםיבנעכ10׃םתאטחדוקפיםנוערוכזי

םכיתובאיתיארהתישארבהנאתבהרוכבכלארשי

׃םבהאכםיצוקשויהיותשבלורזניורועפלעבואבהמה

׃ןוירהמוןטבמוהדלמםדובכףפועתיףועכםירפא11

יואםגיכםדאמםיתלכשוםהינבתאולדגיםאיכ12

הלותשרוצליתיאררשאכםירפא13׃םהמירושבםהל

הוהיםהלןת14׃וינבגרוהלאאיצוהלםירפאוהונב

לכ15׃םיקמצםידשוליכשמםחרםהלןתןתתהמ

יתיבמםהיללעמערלעםיתאנשםשיכלגלגבםתער

הכה16׃םיררסםהירשלכםתבהאףסואאלםשרגא

יתמהוןודלייכםגןושעיילבירפשביםשרשםירפא

ויהיוולועמשאליכיהלאםסאמי17׃םנטבידמחמ

׃םיוגבםידדנ

הברהוירפלברכולהושיירפלארשיקקובןפג10

םבלקלח2׃תובצמוביטיהוצראלבוטכתוחבזמל

יכ3׃םתובצמדדשיםתוחבזמףרעיאוהומשאיהתע

ךלמהוהוהיתאונאריאליכונלךלמןיאורמאיהתע

תירבתרכאושתולאםירבדורבד4׃ונלהשעיהמ

ןואתיבתולגעל5׃ידשימלתלעטפשמשארכחרפו

וליגיוילעוירמכוומעוילעלבאיכןורמשןכשורוגי

החנמלבוירושאלותואםג6׃ונממהלגיכודובכלע

7׃ותצעמלארשישוביוחקיםירפאהנשבבריךלמל

תומבודמשנו8׃םימינפלעףצקכהכלמןורמשהמדנ

ורמאוםתוחבזמלעהלעירדרדוץוקלארשיתאטחןוא

תאטחהעבגהימימ9׃ונילעולפנתועבגלוונוסכםירהל

ינבלעהמחלמהעבגבםגישתאלודמעםשלארשי

םרסאבםימעםהילעופסאוםרסאויתואב10׃הולע

שודליתבהאהדמלמהלגעםירפאו11׃םתניעיתשל

הדוהישורחיםירפאביכראהראוצבוטלעיתרבעינאו

דסחיפלורצקהקדצלםכלוערז12׃בקעיולדדשי

קדצהריואובידעהוהיתאשורדלתעורינםכלורינ

ירפםתלכאםתרצקהתלועעשרםתשרח13׃םכל

ןואשםאקו14׃ךירובגברבךכרדבתחטביכשחכ

םויבלאבראתיבןמלשדשכדשויךירצבמלכוךמעב

לאתיבםכלהשעהככ15׃השטרםינבלעםאהמחלמ

׃לארשיךלמהמדנהמדנרחשבםכתערתערינפמ

2׃ינבליתארקםירצממווהבהאולארשירעניכ11

םילספלווחבזיםילעבלםהינפמוכלהןכםהלוארק

ויתעורזלעםחקםירפאליתלגרתיכנאו3׃ןורטקי

תותבעבםכשמאםדאילבחב4׃םיתאפריכועדיאלו

וילאטאוםהיחללעלעימירמכםהלהיהאוהבהא

יכוכלמאוהרושאוםירצמץראלאבושיאל5׃ליכוא

הלכאווידבהתלכווירעבברחהלחו6׃בושלונאמ

והארקילעלאויתבושמלםיאולתימעו7׃םהיתוצעממ

לארשיךנגמאםירפאךנתאךיא8׃םמוריאלדחי

דחייבלילעךפהנםיאבצכךמישאהמדאכךנתאךיא

תחשלבושאאליפאןורחהשעאאל9׃ימוחנורמכנ

אובאאלושודקךברקבשיאאלויכנאלאיכםירפא



עשוה 335

גאשיאוהיכגאשיהיראכוכליהוהיירחא10׃ריעב

הנויכוםירצממרופצכודרחי11׃םימםינבודרחיו

ינבבס12׃הוהיםאנםהיתבלעםיתבשוהורושאץראמ

םעדרדעהדוהיולארשיתיבהמרמבוםירפאשחכב

׃ןמאנםישודקםעולא

דשובזכםויהלכםידקףדרוחורהערםירפא12

׃לבויםירצמלןמשוותרכירושאםעתירבוהברי

ויכרדכבקעילעדקפלוהדוהיםעהוהילבירו2

הרשונואבוויחאתאבקעןטבב3׃ולבישיויללעמכ

תיבולןנחתיוהכבלכיוךאלמלארשיו4׃םיהלאתא

הוהיתואבצהיהלאהוהיו5׃ונמערבדיםשוונאצמילא

לאהוקורמשטפשמודסחבושתךיהלאבהתאו6׃ורכז

8׃בהאקשעלהמרמינזאמודיבןענכ7׃דימתךיהלא

אליעיגילכילןואיתאצמיתרשעךאםירפארמאיו

ץראמךיהלאהוהייכנאו9׃אטחרשאןועילואצמי

לעיתרבדו10׃דעומימיכםילהאבךבישואדעםירצמ

םא11׃המדאםיאיבנהדיבויתיברהןוזחיכנאוםיאיבנה

םתוחבזמםגוחבזםירושלגלגבויהאושךאןואדעלג

דבעיוםראהדשבקעיחרביו12׃ידשימלתלעםילגכ

הוהיהלעהאיבנבו13׃רמשהשאבוהשאבלארשי

םירפאסיעכה14׃רמשנאיבנבוםירצממלארשיתא

׃וינדאולבישיותפרחושוטיוילעוימדוםירורמת

םשאיולארשיבאוהאשנתתרםירפארבדכ13

הכסמםהלושעיואטחלופסויהתעו2׃תמיולעבב

םהםהלהלכםישרחהשעמםיבצעםנובתכםפסכמ

רקבןנעכויהיןכל3׃ןוקשיםילגעםדאיחבזםירמא

׃הבראמןשעכוןרגמרעסיץמכךלהםיכשמלטכו

אליתלוזםיהלאוםירצמץראמךיהלאהוהייכנאו4

ץראברבדמבךיתעדיינא5׃יתלבןיאעישומועדת

ןכלעםבלםריוועבשועבשיוםתיערמכ6׃תובאלת

8׃רושאךרדלערמנכלחשומכםהליהאו7׃ינוחכש

איבלכםשםלכאוםבלרוגסערקאולוכשבדכםשגפא

׃ךרזעביביכלארשיךתחש9׃םעקבתהדשהתיח

רשאךיטפשוךירעלכבךעישויואופאךכלמיהא10

חקאויפאבךלמךלןתא11׃םירשוךלמילהנתתרמא

ילבח13׃ותאטחהנופצםירפאןוערורצ12׃יתרבעב

רבשמבדמעיאלתעיכםכחאלןבאוהולואביהדלוי

ךירבדיהאםלאגאתוממםדפאלואשדימ14׃םינב

Sheol)׃יניעמרתסיםחנלואשךבטקיהאתומ h7585)15

רבדממהוהיחורםידקאוביאירפיםיחאןיבאוהיכ

ילכלכרצואהסשיאוהוניעמברחיוורוקמשוביוהלע

ולפיברחבהיהלאבהתרמיכןורמשםשאת16׃הדמח

׃ועקביויתוירהוושטריםהיללע

2׃ךנועבתלשכיכךיהלאהוהידעלארשיהבוש14

אשתלכוילאורמאהוהילאובושוםירבדםכמעוחק

ונעישויאלרושא3׃וניתפשםירפהמלשנובוטחקוןוע

ונידיהשעמלוניהלאדוערמאנאלובכרנאלסוסלע

הבדנםבהאםתבושמאפרא4׃םותיםחריךברשא

הנשושכחרפילארשיללטכהיהא5׃ונממיפאבשיכ

חירוודוהתיזכיהיוויתוקניוכלי6׃ןונבלכוישרשךיו

ןפגכוחרפיוןגדויחיולצביבשיובשי7׃ןונבלכול
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םלשוריהתיהוישדקרהןויצבןכשםכיהלאהוהיינא

אוההםויבהיהו18׃דועהבורבעיאלםירזושדק

יקיפאלכובלחהנכלתתועבגהוסיסעםירההופטי

לחנתאהקשהואציהוהיתיבמןיעמוםימוכליהדוהי

הממשרבדמלםודאוהיהתהממשלםירצמ19׃םיטשה

20׃םצראבאיקנםדוכפשרשאהדוהיינבסמחמהיהת

יתיקנו21׃רודורודלםלשוריובשתםלועלהדוהיו

׃ןויצבןכשהוהיויתיקנאלםמד
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סומע
הזחרשאעוקתמםידקנבהיהרשאסומעירבד1

ןבםעבריימיבוהדוהיךלמהיזעימיבלארשילע

הוהירמאיו2׃שערהינפלםיתנשלארשיךלמשאוי

שביוםיערהתואנולבאוולוקןתיםלשורימוגאשיןויצמ

קשמדיעשפהשלשלעהוהירמאהכ3׃למרכהשאר

תאלזרבהתוצרחבםשודלעונבישאאלהעבראלעו

ןבתונמראהלכאולאזחתיבבשאיתחלשו4׃דעלגה

תעקבמבשוייתרכהוקשמדחירביתרבשו5׃דדה

רמאהריקםראםעולגוןדעתיבמטבשךמותוןוא

העבראלעוהזעיעשפהשלשלעהוהירמאהכ6׃הוהי

7׃םודאלריגסהלהמלשתולגםתולגהלעונבישאאל

יתרכהו8׃היתנמראהלכאוהזעתמוחבשאיתחלשו

ידייתובישהוןולקשאמטבשךמותודודשאמבשוי

9׃הוהיינדארמאםיתשלפתיראשודבאוןורקעלע

אלהעבראלעורציעשפהשלשלעהוהירמאהכ

תירבורכזאלוםודאלהמלשתולגםריגסהלעונבישא

׃היתונמראהלכאורצתמוחבשאיתחלשו10׃םיחא

העבראלעוםודאיעשפהשלשלעהוהירמאהכ11

ףרטיווימחרתחשוויחאברחבופדרלעונבישאאל

ןמיתבשאיתחלשו12׃חצנהרמשותרבעוופאדעל

השלשלעהוהירמאהכ13׃הרצבתונמראהלכאו

תורהםעקבלעונבישאאלהעבראלעוןומעינביעשפ

תמוחבשאיתצהו14׃םלובגתאביחרהןעמלדעלגה

רעסבהמחלמםויבהעורתבהיתונמראהלכאוהבר

רמאודחיוירשואוההלוגבםכלמךלהו15׃הפוסםויב

׃הוהי

אלהעבראלעובאומיעשפהשלשלעהוהירמאהכ2

יתחלשו2׃דישלםודאךלמתומצעופרשלעונבישא

באומןואשבתמותוירקהתונמראהלכאובאומבשא

לכוהברקמטפושיתרכהו3׃רפושלוקבהעורתב

השלשלעהוהירמאהכ4׃הוהירמאומעגורהאהירש

תאםסאמלעונבישאאלהעבראלעוהדוהייעשפ

וכלהרשאםהיבזכםועתיוורמשאלויקחוהוהיתרות

תונמראהלכאוהדוהיבשאיתחלשו5׃םהירחאםתובא

לעולארשייעשפהשלשלעהוהירמאהכ6׃םלשורי

רובעבןויבאוקידצףסכבםרכמלעונבישאאלהעברא

ךרדוםילדשארבץרארפעלעםיפאשה7׃םילענ

תאללחןעמלהרענהלאוכליויבאושיאווטיםיונע

ןייוחבזמלכלצאוטיםילבחםידגבלעו8׃ישדקםש

ירמאהתאיתדמשהיכנאו9׃םהיהלאתיבותשיםישונע

םינולאכאוהןסחווהבגםיזראהבגכרשאםהינפמ

יתילעהיכנאו10׃תחתמוישרשולעממוירפדימשאו

םיעברארבדמבםכתאךלואוםירצמץראמםכתא

םיאיבנלםכינבמםיקאו11׃ירמאהץראתאתשרלהנש

׃הוהיםאנלארשיינבתאזןיאףאהםירזנלםכירוחבמו

אלרמאלםתיוצםיאיבנהלעוןייםירזנהתאוקשתו12

הלגעהקיעתרשאכםכיתחתקיעמיכנאהנה13׃ואבנת

ץמאיאלקזחולקמסונמדבאו14׃רימעהלהאלמה

לקודמעיאלתשקהשפתו15׃ושפנטלמיאלרובגווחכ

ץימאו16׃ושפנטלמיאלסוסהבכרוטלמיאלוילגרב

׃הוהיםאנאוההםויבסוניםורעםירובגבובל

ינבםכילעהוהירבדרשאהזהרבדהתאועמש3

םירצמץראמיתילעהרשאהחפשמהלכלעלארשי

ןכלעהמדאהתוחפשמלכמיתעדיםכתאקר2׃רמאל

יתלבודחיםינשוכליה3׃םכיתנועלכתאםכילעדקפא

ריפכןתיהולןיאףרטורעיבהיראגאשיה4׃ודעונםא

חפלערופצלפתה5׃דכלםאיתלבותנעממולוק

אלדוכלוהמדאהןמחפהלעיההלןיאשקומוץראה

היהתםאודרחיאלםעוריעברפושעקתיםא6׃דוכלי

רבדהוהיינדאהשעיאליכ7׃השעאלהוהיוריעבהער

אלימגאשהירא8׃םיאיבנהוידבעלאודוסהלגםאיכ

תונמראלעועימשה9׃אבניאלימרבדהוהיינדאאריי

לעופסאהורמאוםירצמץראבתונמראלעודודשאב

׃הברקבםיקושעוהכותבתוברתמוהמוארוןורמשירה

דשוסמחםירצואההוהיםאנהחכנתושעועדיאלו10

ביבסורצהוהיינדארמאהכןכל11׃םהיתונמראב

רמאהכ12׃ךיתונמראוזבנוךזעךממדרוהוץראה

לדבואםיערכיתשיראהיפמהערהליצירשאכהוהי

הטמתאפבןורמשבםיבשיהלארשיינבולצניןכןזא

ינדאםאנבקעיתיבבודיעהוועמש13׃שרעקשמדבו

לארשייעשפידקפםויביכ14׃תואבצהיהלאהוהי

חבזמהתונרקועדגנולאתיבתוחבזמלעיתדקפווילע
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ודבאוץיקהתיבלעףרחהתיביתיכהו15׃ץראלולפנו

׃הוהיםאנםיברםיתבופסוןשהיתב

ןורמשרהברשאןשבהתורפהזהרבדהועמש4

םהינדאלתרמאהםינויבאתוצצרהםילדתוקשעה

םימיהנהיכושדקבהוהיינדאעבשנ2׃התשנוהאיבה

תוריסבןכתירחאותונצבםכתאאשנוםכילעםיאב

הנומרהההנתכלשהוהדגנהשאהנאצתםיצרפו3׃הגוד

עשפלוברהלגלגהועשפולאתיבואב4׃הוהיםאנ

5׃םכיתרשעמםימיתשלשלםכיחבזרקבלואיבהו

םתבהאןכיכועימשהתובדנוארקוהדותץמחמרטקו

ןויקנםכליתתנינאםגו6׃הוהיינדאםאנלארשיינב

אלוםכיתמוקמלכבםחלרסחוםכירעלכבםינש

םשגהתאםכמיתענמיכנאםגו7׃הוהיםאנידעםתבש

לעותחאריעלעיתרטמהוריצקלםישדחהשלשדועב

רשאהקלחורטמתתחאהקלחריטמאאלתחאריע

לאםירעשלשםיתשוענו8׃שביתהילעריטמתאל

םאנידעםתבשאלוועבשיאלוםימתותשלתחאריע

םכיתונגתוברהןוקריבוןופדשבםכתאיתיכה9׃הוהי

ידעםתבשאלוםזגהלכאיםכיתיזוםכינאתוםכימרכו

יתגרהםירצמךרדברבדםכביתחלש10׃הוהיםאנ

םכינחמשאבהלעאוםכיסוסיבשםעםכירוחבברחב

םכביתכפה11׃הוהיםאנידעםתבשאלוםכפאבו

לצמדואכויהתוהרמעתאוםדסתאםיהלאתכפהמכ

השעאהכןכל12׃הוהיםאנידעםתבשאלוהפרשמ

ךיהלאתארקלןוכהךלהשעאתאזיכבקעלארשיךל

םדאלדיגמוחורארבוםירהרצויהנהיכ13׃לארשי

הוהיץראיתמבלעךרדוהפיערחשהשעוחשהמ

׃ומשתואבציהלא

תיבהניקםכילעאשניכנארשאהזהרבדהתאועמש5

השטנלארשיתלותבםוקףיסותאלהלפנ2׃לארשי

ריעההוהיינדארמאהכיכ3׃המיקמןיאהתמדאלע

הרשעריאשתהאמתאצויהוהאמריאשתףלאתאציה

ינושרדלארשיתיבלהוהירמאהכיכ4׃לארשיתיבל

עבשראבוואבתאללגלגהולאתיבושרדתלאו5׃ויחו

6׃ןואלהיהילאתיבוהלגיהלגלגלגהיכורבעתאל

ןיאוהלכאוףסויתיבשאכחלציןפויחוהוהיתאושרד

ץראלהקדצוטפשמהנעללםיכפהה7׃לאתיבלהבכמ

םויותומלצרקבלךפהוליסכוהמיכהשע8׃וחינה

ץראהינפלעםכפשיוםיהימלארוקהךישחההליל

׃אובירצבמלעדשוזעלעדשגילבמה9׃ומשהוהי

ןעיןכל11׃ובעתיםימתרבדוחיכומרעשבואנש10

םתינבתיזגיתבונממוחקתרבתאשמולדלעםכסשוב

12׃םנייתאותשתאלוםתעטנדמחימרכםבובשתאלו

קידציררצםכיתאטחםימצעוםכיעשפםיבריתעדייכ

תעבליכשמהןכל13׃וטהרעשבםינויבאורפכיחקל

ןעמלערלאובוטושרד14׃איההערתעיכםדיאיהה

׃םתרמארשאכםכתאתואבציהלאהוהיןכיהיוויחת

ןנחיילואטפשמרעשבוגיצהובוטובהאוערואנש15

הוהירמאהכןכל16׃ףסויתיראשתואבציהלאהוהי

תוצוחלכבודפסמתובחרלכבינדאתואבציהלא

׃יהניעדוילאדפסמולבאלארכאוארקווהוהורמאי

18׃הוהירמאךברקברבעאיכדפסמםימרכלכבו17

אוההוהיםויםכלהזהמלהוהיםויתאםיואתמהיוה

בדהועגפויראהינפמשיאסונירשאכ19׃רואאלוךשח

ךשחאלה20׃שחנהוכשנוריקהלעודיךמסותיבהאבו

יתסאמיתאנש21׃ולהגנאלולפאורואאלוהוהיםוי

תולעילולעתםאיכ22׃םכיתרצעבחיראאלוםכיגח

רסה23׃טיבאאלםכיאירמםלשוהצראאלםכיתחנמו

םימכלגיו24׃עמשאאלךילבנתרמזוךירשןומהילעמ

םתשגההחנמוםיחבזה25׃ןתיאלחנכהקדצוטפשמ

תאםתאשנו26׃לארשיתיבהנשםיעברארבדמביל

רשאםכיהלאבכוכםכימלצןויכתאוםככלמתוכס

רמאקשמדלהאלהמםכתאיתילגהו27׃םכלםתישע

׃ומשתואבציהלאהוהי

יבקנןורמשרהבםיחטבהוןויצבםיננאשהיוה6

הנלכורבע2׃לארשיתיבםהלואבוםיוגהתישאר

ןמםיבוטהםיתשלפתגודרוהברתמחםשמוכלווארו

םידנמה3׃םכלבגמםלובגברםאהלאהתוכלממה

ןשתוטמלעםיבכשה4׃סמחתבשןושיגתוערםויל

ךותמםילגעוןאצמםירכםילכאוםתושרעלעםיחרסו

ילכםהלובשחדיודכלבנהיפלעםיטרפה5׃קברמ

אלווחשמיםינמשתישארוןיייקרזמבםיתשה6׃ריש

רסוםילגשארבולגיהתעןכל7׃ףסוירבשלעולחנ

הוהיםאנושפנבהוהיינדאעבשנ8׃םיחורסחזרמ
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יתאנשויתנמראובקעיןואגתאיכנאבאתמתואבציהלא

םישנאהרשעורתויםאהיהו9׃האלמוריעיתרגסהו

םימצעאיצוהלופרסמוודודואשנו10׃ותמודחאתיבב

רמאוךמעדועהתיבהיתכריברשאלרמאותיבהןמ

הנהיכ11׃הוהיםשבריכזהלאליכסהרמאוספא

ןטקהתיבהוםיסיסרלודגהתיבההכהוהוצמהוהי

יכםירקבבשורחיםאםיסוסעלסבןוצריה12׃םיעקב

םיחמשה13׃הנעללהקדצירפוטפשמשארלםתכפה

׃םינרקונלונחקלונקזחבאולהםירמאהרבדאלל

יהלאהוהיםאנלארשיתיבםכילעםיקמיננהיכ14

׃הברעהלחנדעתמחאובלמםכתאוצחלויוגתואבצה

תולעתלחתביבגרצויהנהוהוהיינדאינארההכ7

לוכאלהלכםאהיהו2׃ךלמהיזגרחאשקלהנהושקלה

בקעיםוקיימאנחלסהוהיינדארמאוץראהבשעתא

4׃הוהירמאהיהתאלתאזלעהוהיםחנ3׃אוהןטקיכ

הוהיינדאשאבברלארקהנהוהוהיינדאינארההכ

ינדארמאו5׃קלחהתאהלכאוהברםוהתתאלכאתו

הוהיםחנ6׃אוהןטקיכבקעיםוקיימאנלדחהוהי

ינארההכ7׃הוהיינדארמאהיהתאלאיהםגתאזלע

הוהירמאיו8׃ךנאודיבוךנאתמוחלעבצנינדאהנהו

יננהינדארמאיוךנארמאוסומעהארהתאהמילא

9׃ולרובעדועףיסואאללארשיימעברקבךנאםש

לעיתמקווברחילארשיישדקמוקחשיתומבומשנו

לאלאתיבןהכהיצמאחלשיו10׃ברחבםעבריתיב

תיבברקבסומעךילערשקרמאללארשיךלמםעברי

הכיכ11׃וירבדלכתאליכהלץראהלכותאללארשי

לעמהלגיהלגלארשיוםעבריתומיברחבסומערמא

ךלחרבךלהזחסומעלאהיצמארמאיו12׃ותמדא

לאתיבו13׃אבנתםשוםחלםשלכאוהדוהיץראלא

הכלממתיבואוהךלמשדקמיכאבנהלדועףיסותאל

אלויכנאאיבנאלהיצמאלארמאיוסומעןעיו14׃אוה

ינחקיו15׃םימקשסלובויכנארקוביכיכנאאיבנןב

ימעלאאבנהךלהוהיילארמאיוןאצהירחאמהוהי

לעאבנתאלרמאהתאהוהירבדעמשהתעו16׃לארשי

הוהירמאהכןכל17׃קחשיתיבלעףיטתאלולארשי

ךתמדאוולפיברחבךיתנבוךינבוהנזתריעבךתשא

הלגלארשיותומתהאמטהמדאלעהתאוקלחתלבחב

׃ותמדאלעמהלגי

המרמאיו2׃ץיקבולכהנהוהוהיינדאינארההכ8

אבילאהוהירמאיוץיקבולכרמאוסומעהארהתא

וליליהו3׃ולרובעדועףיסואאללארשיימעלאץקה

לכברגפהברהוהיינדאםאנאוההםויבלכיהתוריש

תיבשלוןויבאםיפאשהתאזועמש4׃סהךילשהםוקמ

רבשהריבשנושדחהרבעייתמרמאל5׃ץראיונע

תועלולקשלידגהלוהפיאןיטקהלרבהחתפנותבשהו

םילענרובעבןויבאוםילדףסכבתונקל6׃המרמינזאמ

חכשאםאבקעיןואגבהוהיעבשנ7׃ריבשנרבלפמו

לבאוץראהזגרתאלתאזלעה8׃םהישעמלכחצנל

רואיכהקשנוהשרגנוהלכראכהתלעוהבבשוילכ

יתאבהוהוהיינדאםאנאוההםויבהיהו9׃םירצמ

יתכפהו10׃רואםויבץראליתכשחהוםירהצבשמשה

םינתמלכלעיתילעהוהניקלםכירישלכולבאלםכיגח

התירחאודיחילבאכהיתמשוהחרקשארלכלעוקש

יתחלשהוהוהיינדאםאנםיאבםימיהנה11׃רמםויכ

םאיכםימלאמצאלוםחללבעראלץראבבער

דעוןופצמוםידעםימוענו12׃הוהיירבדתאעמשל

םויב13׃ואצמיאלוהוהירבדתאשקבלוטטושיחרזמ

14׃אמצבםירוחבהותופיהתלותבההנפלעתתאוהה

ךרדיחוןדךיהלאיחורמאוןורמשתמשאבםיעבשנה

׃דועומוקיאלוולפנועבשראב

רותפכהךהרמאיוחבזמהלעבצנינדאתאיתיאר9

ברחבםתירחאוםלכשארבםעצבוםיפסהושעריו

םא2׃טילפםהלטלמיאלוסנםהלסוניאלגרהא

םשמםימשהולעיםאוםחקתידיםשמלואשבורתחי

Sheol)׃םדירוא h7585)3םשמלמרכהשארבואבחיםאו

םשמםיהעקרקביניעדגנמורתסיםאוםיתחקלושפחא

םהיביאינפליבשבוכליםאו4׃םכשנושחנהתאהוצא

הערלםהילעיניעיתמשוםתגרהוברחהתאהוצאםשמ

גומתוץראבעגונהתואבצההוהיינדאו5׃הבוטלאלו

ראיכהעקשוהלכראיכהתלעוהביבשוילכולבאו

הדסיץראלעותדגאוותולעמםימשבהנובה6׃םירצמ

7׃ומשהוהיץראהינפלעםכפשיוםיהימלארקה

אולההוהיםאנלארשיינבילםתאםיישכינבכאולה
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רותפכמםייתשלפוםירצמץראמיתילעהלארשיתא

האטחההכלממבהוהיינדאיניעהנה8׃ריקמםראו

דימשהאליכספאהמדאהינפלעמהתאיתדמשהו

הוצמיכנאהנהיכ9׃הוהיםאנבקעיתיבתאדימשא

הרבכבעונירשאכלארשיתיבתאםיוגהלכביתוענהו

ימעיאטחלכותומיברחב10׃ץרארורצלופיאלו

אוההםויב11׃הערהונידעבםידקתושיגתאלםירמאה

ויתסרהוןהיצרפתאיתרדגותלפנהדיודתכסתאםיקא

תיראשתאושרייןעמל12׃םלועימיכהיתינבוםיקא

השעהוהיםאנםהילעימשארקנרשאםיוגהלכוםודא

רצקבשרוחשגנוהוהיםאנםיאבםימיהנה13׃תאז

לכוסיסעםירההופיטהוערזהךשמבםיבנעךרדו

ונבולארשיימעתובשתאיתבשו14׃הנגגומתתתועבגה

תונגושעוםנייתאותשוםימרכועטנוובשיותומשנםירע

ושתניאלוםתמדאלעםיתעטנו15׃םהירפתאולכאו

׃ךיהלאהוהירמאםהליתתנרשאםתמדאלעמדוע



342הידבע

הידבע
העומשםודאלהוהיינדארמאהכהידבעןוזח1

הילעהמוקנוומוקחלשםיוגבריצוהוהיתאמונעמש

3׃דאמהתאיוזבםיוגבךיתתנןטקהנה2׃המחלמל

רמאותבשםורמעלסיוגחבינכשךאישהךבלןודז

םיבכוכןיבםאורשנכהיבגתםא4׃ץראינדרויימובלב

ואבםיבנגםא5׃הוהיםאנךדירואםשמךנקםיש

םאםידובנגיאולההתימדנךיאהלילידדושםאךל

ושפחנךיא6׃תוללעוריאשיאולהךלואבםירצב

ךתירבישנאלכךוחלשלובגהדע7׃וינפצמועבנושע

ךיתחתרוזמומישיךמחלךמלשישנאךלולכיךואישה

יתדבאהוהוהיםאנאוההםויבאולה8׃ובהנובתןיא

ןמיתךירובגותחו9׃ושערהמהנובתוםודאמםימכח

בקעיךיחאסמחמ10׃לטקמושערהמשיאתרכיןעמל

םויבדגנמךדמעםויב11׃םלועלתרכנוהשובךסכת

ודיםלשורילעוורעשואבםירכנווליחםירזתובש

םויבךיחאםויבארתלאו12׃םהמדחאכהתאםגלרוג

ךיפלדגתלאוםדבאםויבהדוהיינבלחמשתלאוורכנ

ארתלאםדיאםויבימערעשבאובתלא13׃הרצםויב

םויבוליחבהנחלשתלאוודיאםויבותערבהתאםג

לאוויטילפתאתירכהלקרפהלעדמעתלאו14׃ודיא

לכלעהוהיםויבורקיכ15׃הרצםויבוידירשרגסת

יכ16׃ךשארבבושיךלמגךלהשעיתישערשאכםיוגה

ותשודימתםיוגהלכותשיישדקרהלעםתיתשרשאכ

היהוהטילפהיהתןויצרהבו17׃ויהאולכויהוועלו

בקעיתיבהיהו18׃םהישרומתאבקעיתיבושריושדק

םולכאוםהבוקלדושקלושעתיבוהבהלףסויתיבושא

בגנהושריו19׃רבדהוהייכושעתיבלדירשהיהיאלו

םירפאהדשתאושריוםיתשלפתאהלפשהוושערהתא

הזהלחהתלגו20׃דעלגהתאןמינבוןורמשהדשתאו

רשאםלשוריתלגותפרצדעםינענכרשאלארשיינבל

ןויצרהבםיעשומולעו21׃בגנהירעתאושרידרפסב

׃הכולמההוהילהתיהוושערהתאטפשל



הנוי 343

הנוי
ךלםוק2׃רמאליתמאןבהנוילאהוהירבדיהיו1

םתערהתלעיכהילעארקוהלודגהריעההונינלא

דריוהוהיינפלמהשישרתחרבלהנויםקיו3׃ינפל

אובלהבדריוהרכשןתיושישרתהאבהינאאצמיוופי

הלודגחורליטההוהיו4׃הוהיינפלמהשישרתםהמע

5׃רבשהלהבשחהינאהוםיבלודגרעסיהיוםיהלא

םילכהתאולטיוויהלאלאשיאוקעזיוםיחלמהוארייו

יתכרילאדריהנויוםהילעמלקהלםיהלאהינאברשא

רמאיולבחהברוילאברקיו6׃םדריובכשיוהניפסה

תשעתיילואךיהלאלאארקםוקםדרנךלהמול

וכלוהערלאשיאורמאיו7׃דבאנאלוונלםיהלאה

ולפיוונלתאזההערהימלשבהעדנותולרוגהליפנו

אנהדיגהוילאורמאיו8׃הנוילעלרוגהלפיותולרוג

ןיאמוךתכאלמהמונלתאזההערהימלרשאבונל

ירבעםהילארמאיו9׃התאםעהזמיאוךצראהמאובת

םיהתאהשערשאאריינאםימשהיהלאהוהיתאויכנא

ורמאיוהלודגהאריםישנאהוארייו10׃השביהתאו

אוההוהיינפלמיכםישנאהועדייכתישעתאזהמוילא

קתשיוךלהשענהמוילאורמאיו11׃םהלדיגהיכחרב

ינואשםהילארמאיו12׃רעסוךלוהםיהיכונילעמםיה

יכינאעדוייכםכילעמםיהקתשיוםיהלאינליטהו

םישנאהורתחיו13׃םכילעהזהלודגהרעסהילשב

׃םהילערעסוךלוהםיהיכולכיאלוהשביהלאבישהל

שפנבהדבאנאנלאהוהיהנאורמאיוהוהילאוארקיו14

רשאכהוהיהתאיכאיקנםדונילעןתתלאוהזהשיאה

דמעיוםיהלאוהלטיוהנויתאואשיו15׃תישעתצפח

הוהיתאהלודגהאריםישנאהוארייו16׃ופעזמםיה

לודגגדהוהיןמיו17׃םירדנורדיוהוהילחבזוחבזיו

השלשוםימיהשלשגדהיעמבהנוייהיוהנויתאעלבל

׃תוליל

רמאיו2׃הגדהיעממויהלאהוהילאהנויללפתיו2

יתעושלואשןטבמיננעיוהוהילאילהרצמיתארק

Sheol)׃ילוקתעמש h7585)3בבלבהלוצמינכילשתו

4׃ורבעילעךילגוךירבשמלכינבבסירהנוםימי

לאטיבהלףיסואךאךיניעדגנמיתשרגניתרמאינאו

ףוסינבבסיםוהתשפנדעםימינופפא5׃ךשדקלכיה

היחרבץראהיתדריםירהיבצקל6׃ישארלשובח

ףטעתהב7׃יהלאהוהיייחתחשמלעתוםלועלידעב

לכיהלאיתלפתךילאאובתויתרכזהוהיתאישפנילע

לוקבינאו9׃ובזעיםדסחאושילבהםירמשמ8׃ךשדק

׃הוהילהתעושיהמלשאיתרדנרשאךלהחבזאהדות

׃השביהלאהנויתאאקיוגדלהוהירמאיו10

ךלםוק2׃רמאלתינשהנוילאהוהירבדיהיו3

רשאהאירקהתאהילאארקוהלודגהריעההונינלא

הוהירבדכהונינלאךליוהנויםקיו3׃ךילארבדיכנא

4׃םימיתשלשךלהמםיהלאלהלודגריעהתיההונינו

דוערמאיוארקיודחאםויךלהמריעבאובלהנוילחיו

םיהלאבהונינישנאונימאיו5׃תכפהנהונינוםויםיעברא

עגיו6׃םנטקדעוםלודגמםיקשושבליוםוצוארקיו

וילעמותרדארבעיוואסכמםקיוהונינךלמלארבדה

םעטמהונינברמאיוקעזיו7׃רפאהלעבשיוקשסכיו

לאןאצהורקבההמהבהוםדאהרמאלוילדגוךלמה

םיקשוסכתיו8׃ותשילאםימווערילאהמואמומעטי

שיאובשיוהקזחבםיהלאלאוארקיוהמהבהוםדאה

עדויימ9׃םהיפכברשאסמחהןמוהערהוכרדמ

אריו10׃דבאנאלוופאןורחמבשוםיהלאהםחנובושי

םחניוהערהםכרדמובשיכםהישעמתאםיהלאה

׃השעאלוםהלתושעלרבדרשאהערהלעםיהלאה

לאללפתיו2׃ולרחיוהלודגהערהנוילאעריו4

לעיתויהדעירבדהזאולההוהיהנארמאיוהוהי

התאיכיתעדייכהשישרתחרבליתמדקןכלעיתמדא

3׃הערהלעםחנודסחברוםיפאךראםוחרוןונחלא

4׃ייחמיתומבוטיכינממישפנתאאנחקהוהיהתעו

בשיוריעהןמהנויאציו5׃ךלהרחבטיהההוהירמאיו

דעלצבהיתחתבשיוהכסםשולשעיוריעלםדקמ

ןויקיקםיהלאהוהיןמיו6׃ריעבהיהיהמהארירשא

ותערמולליצהלושארלעלצתויהלהנויללעמלעיו

םיהלאהןמיו7׃הלודגהחמשןויקיקהלעהנויחמשיו

׃שבייוןויקיקהתאךתותרחמלרחשהתולעבתעלות

תישירחםידקחורםיהלאןמיושמשהחרזכיהיו8

תומלושפנתאלאשיוףלעתיוהנוישארלעשמשהךתו

בטיהההנוילאםיהלארמאיו9׃ייחמיתומבוטרמאיו



344הנוי

10׃תומדעילהרחבטיהרמאיוןויקיקהלעךלהרח

ובתלמעאלרשאןויקיקהלעתסחהתאהוהירמאיו

אלינאו11׃דבאהלילןבוהיההלילןבשותלדגאלו

םיתשמהברההבשירשאהלודגהריעההונינלעסוחא

המהבוולאמשלונימיןיבעדיאלרשאםדאוברהרשע

׃הבר



הכימ 345

הכימ
םתויימיביתשרמההכימלאהיהרשאהוהירבד1

׃םלשוריוןורמשלעהזחרשאהדוהייכלמהיקזחיזחא

ינדאיהיוהאלמוץראיבישקהםלכםימעועמש2

אציהוהיהנהיכ3׃ושדקלכיהמינדאדעלםכבהוהי

םירההוסמנו4׃ץראיתומבלעךרדודריוומוקממ

םירגמםימכשאהינפמגנודכועקבתיםיקמעהוויתחת

ימלארשיתיבתואטחבותאזלכבקעיעשפב5׃דרומב

׃םלשוריאולההדוהיתומבימוןורמשאולהבקעיעשפ

יגליתרגהוםרכיעטמלהדשהיעלןורמשיתמשו6

היננתאלכוותכיהיליספלכו7׃הלגאהידסיוהינבא

הנוזןנתאמיכהממשםישאהיבצעלכושאבופרשי

הליליאוהדפסאתאזלע8׃ובושיהנוזןנתאדעוהצבק

תונבכלבאוםינתכדפסמהשעאםורעוללישהכליא

דעעגנהדוהידעהאביכהיתוכמהשונאיכ9׃הנעי

וכבתלאוכבודיגתלאתגב10׃םלשורידעימערעש

תבשויםכלירבע11׃יתשלפתהרפעהרפעלתיבב

תיבדפסמןנאצתבשויהאציאלתשבהירעריפש

תורמתבשויבוטלהלחיכ12׃ותדמעםכמחקילצאה

הבכרמהםתר13׃םלשורירעשלהוהיתאמערדרייכ

ךביכןויצתבלאיהתאטחתישארשיכלתבשוישכרל

תגתשרומלעםיחולשינתתןכל14׃לארשייעשפואצמנ

ךליבאשריהדע15׃לארשייכלמלבזכאלביזכאיתב

יחרק16׃לארשידובכאוביםלדעדעהשרמתבשוי

׃ךממולגיכרשנכךתחרקיבחרהךיגונעתינבלעיזגו

רקבהרואבםתובכשמלעערילעפוןואיבשחיוה2

ואשנוםיתבוולזגותודשודמחו2׃םדילאלשייכהושעי

הוהירמאהכןכל3׃ותלחנושיאוותיבורבגוקשעו

םשמושימתאלרשאהערתאזההחפשמהלעבשחיננה

םויב4׃איההערתעיכהמורוכלתאלוםכיתראוצ

ונדשנדודשרמאהיהניהנההנולשמםכילעאשיאוהה

ןכל5׃קלחיונידשבבושלילשימיךיארימיימעקלח

לא6׃הוהילהקבלרוגבלבחךילשמךלהיהיאל

רומאה7׃תומלכגסיאלהלאלופטיאלןופיטיופטת

ירבדאולהויללעמהלאםאהוהיחוררצקהבקעיתיב

םמוקיביואלימעלומתאו8׃ךלוהרשיהםעוביטיי

׃המחלמיבושחטבםירבעמןוטשפתרדאהמלשלוממ

ירדהוחקתהיללעלעמהיגנעתתיבמןושרגתימעישנ9

האמטרובעבהחונמהתאזאליכוכלוומוק10׃םלועל

ףטאבזכרקשוחורךלהשיאול11׃ץרמנלבחולבחת

ףסאאףסא12׃הזהםעהףיטמהיהורכשלוןיילךל

ןאצכונמישאדחילארשיתיראשץבקאץבקךלכבקעי

הלע13׃םדאמהנמיהתורבדהךותברדעכהרצב

םכלמרבעיוובואציורעשורבעיווצרפםהינפלץרפה

׃םשארבהוהיוםהינפל

אולהלארשיתיביניצקובקעיישאראנועמשרמאו3

ילזגהעריבהאובוטיאנש2׃טפשמהתאתעדלםכל

ולכארשאו3׃םתומצעלעמםראשוםהילעמםרוע

וחצפםהיתמצעתאווטישפהםהילעמםרועוימעראש

וקעזיזא4׃תחלקךותברשבכוריסברשאכושרפו

איההתעבםהמוינפרתסיוםתואהנעיאלוהוהילא

םיאיבנהלעהוהירמאהכ5׃םהיללעמוערהרשאכ

רשאוםולשוארקוםהינשבםיכשנהימעתאםיעתמה

םכלהלילןכל6׃המחלמוילעושדקוםהיפלעןתיאל

םיאיבנהלעשמשההאבוםסקמםכלהכשחוןוזחמ

וטעוםימסקהורפחוםיזחהושבו7׃םויהםהילערדקו

יתאלמיכנאםלואו8׃םיהלאהנעמןיאיכםלכםפשלע

ועשפבקעילדיגהלהרובגוטפשמוהוהיחורתאחכ

יניצקובקעיתיבישארתאזאנועמש9׃ותאטחלארשילו

10׃ושקעיהרשיהלכתאוטפשמםיבעתמהלארשיתיב

דחשבהישאר11׃הלועבםלשוריוםימדבןויצהנב

לעוומסקיףסכבהיאיבנוורויריחמבהינהכווטפשי

ונילעאובתאלונברקבהוהיאולהרמאלונעשיהוהי

ןייעםלשוריושרחתהדשןויצםכללגבןכל12׃הער

׃רעיתומבלתיבהרהוהיהת

שארבןוכנהוהיתיברההיהיםימיהתירחאבהיהו4

וכלהו2׃םימעוילעורהנותועבגמאוהאשנוםירהה

תיבלאוהוהירהלאהלענווכלורמאוםיברםיוג

ןויצמיכויתחראבהכלנוויכרדמונרויובקעייהלא

םימעןיבטפשו3׃םלשורימהוהירבדוהרותאצת

םהיתברחותתכוקוחרדעםימצעםיוגלחיכוהוםיבר

ברחיוגלאיוגואשיאלתורמזמלםהיתתינחוםיתאל

תחתוונפגתחתשיאובשיו4׃המחלמדועןודמליאלו
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לכיכ5׃רבדתואבצהוהייפיכדירחמןיאוותנאת

הוהיםשבךלנונחנאוויהלאםשבשיאוכליםימעה

הפסאהוהיםאנאוההםויב6׃דעוםלועלוניהלא

תאיתמשו7׃יתערהרשאוהצבקאהחדנהוהעלצה

םהילעהוהיךלמוםוצעיוגלהאלהנהותיראשלהעלצה

לפערדעלדגמהתאו8׃םלועדעוהתעמןויצרהב

תכלממהנשארההלשממההאבוהתאתךידעןויצתב

ךבןיאךלמהעריעירתהמלהתע9׃םלשוריתבל

יחגוילוח10׃הדלויכליחךקיזחהיכדבאךצעויםא

הדשבתנכשוהירקמיאצתהתעיכהדלויכןויצתב

׃ךיביאףכמהוהיךלאגיםשילצנתםשלבבדעתאבו

זחתוףנחתםירמאהםיברםיוגךילעופסאנהתעו11

וניבהאלוהוהיתובשחמועדיאלהמהו12׃וניניעןויצב

יכןויצתבישודוימוק13׃הנרגרימעכםצבקיכותצע

םימעתוקדהוהשוחנםישאךיתסרפולזרבםישאךנרק

׃ץראהלכןודאלםליחוםעצבהוהיליתמרחהוםיבר

וכיטבשבונילעםשרוצמדודגתבידדגתתהתע5

התרפאםחלתיבהתאו2׃לארשיטפשתאיחלהלע

לשומתויהלאציילךממהדוהייפלאבתויהלריעצ

דעםנתיןכל3׃םלועימימםדקמויתאצומולארשיב

4׃לארשיינבלעןובושיויחארתיוהדליהדלויתע

יכובשיוויהלאהוהיםשןואגבהוהיזעבהערודמעו

יכרושאםולשהזהיהו5׃ץראיספאדעלדגיהתע

העבשוילעונמקהווניתנמראבךרדייכוונצראבאובי

ברחברושאץראתאוערו6׃םדאיכיסנהנמשוםיער

ונצראבאובייכרושאמליצהוהיחתפבדרמנץראתאו

םימעברקבבקעיתיראשהיהו7׃ונלובגבךרדייכו

הוקיאלרשאבשעילעםיביברכהוהיתאמלטכםיבר

םיוגבבקעיתיראשהיהו8׃םדאינבללחייאלושיאל

ירדעבריפככרעיתומהבבהיראכםיברםימעברקב

ךדיםרת9׃ליצמןיאוףרטוסמרורבעםארשאןאצ

םאנאוההםויבהיהו10׃ותרכיךיביאלכוךירצלע

11׃ךיתבכרמיתדבאהוךברקמךיסוסיתרכהוהוהי

יתרכהו12׃ךירצבמלכיתסרהוךצראירעיתרכהו

ךיליספיתרכהו13׃ךלויהיאלםיננועמוךדימםיפשכ

14׃ךידיהשעמלדועהוחתשתאלוךברקמךיתובצמו

יתישעו15׃ךירעיתדמשהוךברקמךירישאיתשתנו

׃ועמשאלרשאםיוגהתאםקנהמחבוףאב

םירההתאבירםוקרמאהוהירשאתאאנועמש6

הוהיבירתאםירהועמש2׃ךלוקתועבגההנעמשתו

לארשיםעוומעםעהוהילביריכץראידסמםינתאהו

יכ4׃יבהנעךיתאלההמוךליתישעהמימע3׃חכותי

חלשאוךיתידפםידבעתיבמוםירצמץראמךיתלעה

קלבץעיהמאנרכזימע5׃םירמוןרהאהשמתאךינפל

דעםיטשהןמרועבןבםעלבותאהנעהמובאומךלמ

ףכאהוהיםדקאהמב6׃הוהיתוקדצתעדןעמללגלגה

7׃הנשינבםילגעבתולועבונמדקאהםורמיהלאל

ןתאהןמשילחנתובברבםיליאיפלאבהוהיהצריה

המםדאךלדיגה8׃ישפנתאטחינטבירפיעשפירוכב

תבהאוטפשמתושעםאיכךממשרודהוהיהמובוט

ארקיריעלהוהילוק9׃ךיהלאםעתכלענצהודסח

שאהדוע10׃הדעיימוהטמועמשךמשהאריהישותו

הכזאה11׃המועזןוזרתפיאועשרתורצאעשרתיב

ואלמהירישערשא12׃המרמינבאסיכבועשרינזאמב

םגו13׃םהיפבהימרםנושלורקשורבדהיבשיוסמח

לכאתהתא14׃ךתאטחלעםמשהךתוכהיתילחהינא

טלפתרשאוטילפתאלוגסתוךברקבךחשיועבשתאלו

תיזךרדתהתארוצקתאלוערזתהתא15׃ןתאברחל

תוקחרמתשיו16׃ןייהתשתאלושוריתוןמשךוסתאלו

יתתןעמלםתוצעמבוכלתובאחאתיבהשעמלכוירמע

׃ואשתימעתפרחוהקרשלהיבשיוהמשלךתא

ןיאריצבתללעכץיקיפסאכיתייהיכיליללא7

ןמדיסחדבא2׃ישפנהתואהרוכבלוכאללוכשא

תאשיאובראיםימדלםלכןיאםדאברשיוץראה

לאשרשהביטיהלםיפכערהלע3׃םרחודוציוהיחא

4׃הותבעיואוהושפנתוהרבדלודגהוםולשבטפשהו

התעהאבךתדקפךיפצמםויהכוסממרשיקדחכםבוט

ףולאבוחטבתלאערבונימאתלא5׃םתכובמהיהת

תבבאלבנמןביכ6׃ךיפיחתפרמשךקיחתבכשמ

ינאו7׃ותיבישנאשיאיביאהתמחבהלכהמאבהמק

לא8׃יהלאינעמשייעשייהלאלהליחואהפצאהוהיב

הוהיךשחבבשאיכיתמקיתלפניכיליתביאיחמשת

בירירשאדעוליתאטחיכאשאהוהיףעז9׃ילרוא
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10׃ותקדצבהארארואלינאיצוייטפשמהשעויביר

ךיהלאהוהיויאילאהרמאההשובהסכתויתביאארתו

םוי11׃תוצוחטיטכסמרמלהיהתהתעהבהניארתיניע

ךידעואוהםוי12׃קחקחריאוההםויךירדגתונבל

םיורהנדעורוצמינמלורוצמירעורושאינמלאובי

היבשילעהממשלץראההתיהו13׃רההרהוםימ

ינכשךתלחנןאצךטבשבךמעהער14׃םהיללעמירפמ

15׃םלועימיכדעלגוןשבוערילמרכךותברעידדבל

םיוגוארי16׃תואלפנונאראםירצמץראמךתאצימיכ

׃הנשרחתםהינזאהפלעדיומישיםתרובגלכמושביו

לאםהיתרגסממוזגריץראילחזכשחנכרפעוכחלי17

ןועאשנךומכלאימ18׃ךממואריוודחפיוניהלאהוהי

יכופאדעלקיזחהאלותלחנתיראשלעשפלערבעו

ךילשתווניתנועשבכיונמחריבושי19׃אוהדסחץפח

דסחבקעילתמאןתת20׃םתואטחלכםיתולצמב

׃םדקימימוניתבאלתעבשנרשאםהרבאל
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םוחנ
םקנואונקלא2׃ישקלאהםוחנןוזחרפסהונינאשמ1

אוהרטונווירצלהוהיםקנהמחלעבוהוהיםקנהוהי

הקניאלהקנוחכלודגוםיפאךראהוהי3׃ויביאל

רעוג4׃וילגרקבאןנעווכרדהרעשבוהפוסבהוהי

למרכוןשבללמאבירחהתורהנהלכווהשביוםיב

וגגמתהתועבגהוונממושערםירה5׃ללמאןונבלחרפו

ימומעזינפל6׃הביבשילכולבתווינפמץראהאשתו

םירצהושאכהכתנותמחופאןורחבםוקיימודומעי

8׃וביסחעדיוהרצםויבזועמלהוהיבוט7׃ונממוצתנ

המ9׃ךשחףדריויביאוהמוקמהשעיהלכרבעףטשבו

׃הרצםימעפםוקתאלהשעאוההלכהוהילאןובשחת

שבישקכולכאםיאובסםאבסכוםיכבסםיריסדעיכ10

12׃לעילבץעיהערהוהילעבשחאציךממ11׃אלמ

ךתנעורבעווזגנןכוםיברןכוםימלשםאהוהירמאהכ

ךיתרסומוךילעמוהטמרבשאהתעו13׃דועךנעאאל

תיבמדועךמשמערזיאלהוהיךילעהוצו14׃קתנא

15׃תולקיכךרבקםישאהכסמולספתירכאךיהלא

הדוהייגחםולשעימשמרשבמילגרםירההלעהנה

לעילבךברובעלדועףיסויאליכךירדנימלשךיגח

׃תרכנהלכ

קזחךרדהפצהרצמרוצנךינפלעץיפמהלע2

בקעיןואגתאהוהיבשיכ2׃דאמחכץמאםינתמ

ןגמ3׃ותחשםהירמזוםיקקבםוקקביכלארשיןואגכ

בכרהתודלפשאבםיעלתמליחישנאםדאמוהירבג

בכרהוללוהתיתוצוחב4׃ולערהםישרבהווניכהםויב

׃וצצוריםיקרבכםדיפלכןהיארמתובחרבןוקשקתשי

ןכהוהתמוחורהמיםתוכלהבולשכיוירידארכזי5

בצהו7׃גומנלכיההווחתפנתורהנהירעש6׃ךכסה

לעתפפתמםינוילוקכתוגהנמהיתהמאוהתלעההתלג

ודמעםיסנהמהואיהימימםימתכרבכהונינו8׃ןהבבל

הנוכתלהצקןיאובהזוזבףסכוזב9׃הנפמןיאוודמע

בלוהקלבמוהקובמוהקוב10׃הדמחילכלכמדבכ

וצבקםלכינפוםינתמלכבהלחלחוםיכרבקפוסמנ

רשאםירפכלאוההערמותויראןועמהיא11׃רוראפ

הירא12׃דירחמןיאוהירארוגםשאיבלהיראךלה

וירחףרטאלמיוויתאבללקנחמוויתורגידבףרט

יתרעבהותואבצהוהיםאנךילאיננה13׃הפרטויתנעמו

ךפרטץראמיתרכהוברחלכאתךיריפכוהבכרןשעב

׃הככאלמלוקדועעמשיאלו

2׃ףרטשימיאלהאלמקרפשחכהלכםימדריעיוה3

3׃הדקרמהבכרמורהדסוסוןפואשערלוקוטושלוק

רגפדבכוללחברותינחקרבוברחבהלוהלעמשרפ

ןחתבוטהנוזינונזברמ4׃םתיוגבולשכיהיוגלהצקןיאו

׃היפשכבתוחפשמוהינונזבםיוגתרכמהםיפשכתלעב

ךינפלעךילושיתילגותואבצהוהיםאנךילאיננה5

ךילעיתכלשהו6׃ךנולקתוכלממוךרעמםיוגיתיארהו

דודיךיארלכהיהו7׃יארכךיתמשוךיתלבנוםיצקש

םימחנמשקבאןיאמהלדוניימהונינהדדשרמאוךממ

הלביבסםימםיראיבהבשיהןומאאנמיבטיתה8׃ךל

ןיאוםירצמוהמצעשוכ9׃התמוחםימםיליחרשא

הכלההלגלאיהםג10׃ךתרזעבויהםיבולוטופהצק

הידבכנלעותוצוחלכשארבושטריהיללעםגיבשב

ירכשתתאםג11׃םיקזבוקתרהילודגלכולרוגודי

ךירצבמלכ12׃ביואמזועמישקבתתאםגהמלעניהת

הנה13׃לכואיפלעולפנוועוניםאםירוכבםעםינאת

ךצראירעשוחתפנחותפךיביאלךברקבםישנךמע

ךירצבמיקזחךליבאשרוצמימ14׃ךיחירבשאהלכא

ךלכאתםש15׃ןבלמיקיזחהרמחביסמרוטיטביאב

ידבכתהקליכדבכתהקליכךלכאתברחךתירכתשא

טשפקליםימשהיבכוכמךילכרתיברה16׃הבראכ

םינוחהיבגבוגכךירספטוהבראכךירזנמ17׃ףעיו

ומוקמעדונאלודדונוהחרזשמשהרקםויבתורדגב

ךמעושפנךירידאונכשירושאךלמךיערומנ18׃םיא

ךתכמהלחנךרבשלההכןיא19׃ץבקמןיאוםירההלע

הרבעאלימלעיכךילעףכועקתךעמשיעמשלכ

׃דימתךתער
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קוקבח
הוהיהנאדע2׃איבנהקוקבחהזחרשאאשמה1

המל3׃עישותאלוסמחךילאקעזאעמשתאלויתעוש

ןודמוביריהיוידגנלסמחודשוטיבתלמעוןואינארת

עשריכטפשמחצנלאציאלוהרותגופתןכלע4׃אשי

םיוגבואר5׃לקעמטפשמאציןכלעקידצהתאריתכמ

ונימאתאלםכימיבלעפלעפיכוהמתוהמתהווטיבהו

רהמנהורמהיוגהםידשכהתאםיקמיננהיכ6׃רפסייכ

ארונוםיא7׃ולאלתונכשמתשרלץראיבחרמלךלוהה

ודחוויסוסםירמנמולקו8׃אציותאשווטפשמונממאוה

רשנכופעיואביקוחרמוישרפווישרפושפוברעיבאזמ

המידקםהינפתמגמאוביסמחלהלכ9׃לוכאלשח

קחשמםינזרוסלקתיםיכלמבאוהו10׃יבשלוחכףסאיו

זא11׃הדכליורפערבציוקחשירצבמלכלאוהול

התאאולה12׃והלאלוחכוזםשאורבעיוחורףלח

ותמשטפשמלהוהיתומנאלישדקיהלאהוהיםדקמ

טיבהוערתוארמםיניערוהט13׃ותדסיחיכוהלרוצו

עלבבשירחתםידגובטיבתהמללכותאללמעלא

אלשמרכםיהיגדכםדאהשעתו14׃ונממקידצעשר

והפסאיוומרחבוהרגיהלעההכחבהלכ15׃ובלשמ

ומרחלחבזיןכלע16׃ליגיוחמשיןכלעותרמכמב

׃הארבולכאמווקלחןמשהמהביכותרמכמלרטקיו

׃לומחיאלםיוגגרהלדימתוומרחקיריןכלעה17

הפצאורוצמלעהבציתאוהדמעאיתרמשמלע2

יננעיו2׃יתחכותלעבישאהמויברבדיהמתוארל

ץוריןעמלתוחלהלעראבוןוזחבותכרמאיוהוהי

םאבזכיאלוץקלחפיודעומלןוזחדועיכ3׃ובארוק

אלהלפעהנה4׃רחאיאלאביאביכולהכחהמהמתי

דגובןייהיכףאו5׃היחיותנומאבקידצוובושפנהרשי

תומכאוהוושפנלואשכביחרהרשאהוניאלוריהירבג

׃םימעהלכוילאץבקיוםיוגהלכוילאףסאיועבשיאלו

(Sheol h7585)6הצילמוואשילשמוילעםלכהלאאולה

דיבכמויתמדעולאלהברמהיוהרמאיוולתודיח

ךיעזעזמוצקיוךיכשנומוקיעתפאולה7׃טיטבעוילע

ךולשיםיברםיוגתולשהתאיכ8׃ומלתוסשמלתייהו

יבשילכוהירקץראסמחוםדאימדמםימערתילכ

לצנהלונקםורמבםושלותיבלערעצבעצביוה9׃הב

אטוחוםיברםימעתוצקךתיבלתשבתצעי10׃ערףכמ

יוה12׃הננעיץעמסיפכוקעזתריקמןבאיכ11׃ךשפנ

תאמהנהאולה13׃הלועבהירקןנוכוםימדבריעהנב

׃ופעיקירידבםימאלושאידבםימעועגייותואבצהוהי

לעוסכיםימכהוהידובכתאתעדלץראהאלמתיכ14

ןעמלרכשףאוךתמחחפסמוהערהקשמיוה15׃םי

התאםגהתשדובכמןולקתעבש16׃םהירועמלעטיבה

׃ךדובכלעןולקיקוהוהיןימיסוכךילעבוסתלרעהו

םדאימדמןתיחיתומהבדשוךסכיןונבלסמחיכ17

יכלספליעוההמ18׃הביבשילכוהירקץראסמחו

וילעורצירציחטביכרקשהרומוהכסמורציולספ

ירועהציקהץעלרמאיוה19׃םימלאםילילאתושעל

חורלכוףסכובהזשופתאוההנההרויאוהםמודןבאל

׃ץראהלכוינפמסהושדקלכיהבהוהיו20׃וברקבןיא

יתעמשהוהי2׃תוניגשלעאיבנהקוקבחלהלפת3

םינשברקבוהייחםינשברקבךלעפהוהייתאריךעמש

שודקואוביןמיתמהולא3׃רוכזתםחרזגרבעידות

׃ץראההאלמותלהתוודוהםימשהסכהלסןראפרהמ

5׃הזעןויבחםשוולודימםינרקהיהתרואכהגנו4

ץראדדמיודמע6׃וילגרלףשראציורבדךליוינפל

םלועתועבגוחשדעיררהוצצפתיוםיוגרתיוהאר

ןוזגריןשוכילהאיתיארןואתחת7׃ולםלועתוכילה

םירהנבםאהוהיהרחםירהנבה8׃ןידמץראתועירי

ךיתבכרמךיסוסלעבכרתיכךתרבעםיבםאךפא

הלסרמאתוטמתועבשךתשקרועתהירע9׃העושי

רבעםימםרזםירהוליחיךואר10׃ץראעקבתתורהנ

הלבזדמעחרישמש11׃אשנוהידיםורולוקםוהתןתנ

דעצתםעזב12׃ךתינחקרבהגנלוכלהיךיצחרואל

תאעשילךמעעשילתאצי13׃םיוגשודתףאבץרא

ראוצדעדוסיתורעעשרתיבמשארתצחמךחישמ

םתצילעינציפהלורעסיוזרפשארויטמבתבקנ14׃הלס

םימרמחךיסוסםיבתכרד15׃רתסמבינעלכאלומכ

אובייתפשוללצלוקלינטבזגרתויתעמש16׃םיבר

תולעלהרצםוילחונארשאזגראיתחתוימצעבבקר

םינפגבלוביןיאוחרפתאלהנאתיכ17׃ונדוגיםעל

ןאצהלכממרזגלכאהשעאלתומדשותיזהשעמשחכ
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יהלאבהליגאהזולעאהוהיבינאו18׃םיתפרברקבןיאו

יתומבלעותוליאכילגרםשיויליחינדאהוהי19׃יעשי

׃יתוניגנבחצנמלינכרדי
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הינפצ
ןבהילדגןבישוכןבהינפצלאהיהרשאהוהירבד1

׃הדוהיךלמןומאןבוהישאיימיבהיקזחןבהירמא

ףסא3׃הוהיםאנהמדאהינפלעמלכףסאףסא2

תאתולשכמהוםיהיגדוםימשהףועףסאהמהבוםדא

׃הוהיםאנהמדאהינפלעמםדאהתאיתרכהוםיעשרה

יתרכהוםלשורייבשוילכלעוהדוהילעידייתיטנו4

םעםירמכהםשתאלעבהראשתאהזהםוקמהןמ

םימשהאבצלתוגגהלעםיוחתשמהתאו5׃םינהכה

6׃םכלמבםיעבשנהוהוהילםיעבשנהםיוחתשמהתאו

אלוהוהיתאושקבאלרשאוהוהיירחאמםיגוסנהתאו

ןיכהיכהוהיםויבורקיכהוהיינדאינפמסה7׃והשרד

יתדקפוהוהיחבזםויבהיהו8׃ויארקשידקהחבזהוהי

שובלמםישבלהלכלעוךלמהינבלעוםירשהלע

אוההםויבןתפמהלעגלודהלכלעיתדקפו9׃ירכנ

אוההםויבהיהו10׃המרמוסמחםהינדאתיבםיאלממה

הנשמהןמהלליוםיגדהרעשמהקעצלוקהוהיםאנ

המדניכשתכמהיבשיוליליה11׃תועבגהמלודגרבשו

איההתעבהיהו12׃ףסכיליטנלכותרכנןענכםעלכ

םיאפקהםישנאהלעיתדקפותורנבםלשוריתאשפחא

׃עריאלוהוהיביטייאלםבבלבםירמאהםהירמשלע

אלוםיתבונבוהממשלםהיתבוהסשמלםליחהיהו13

הוהיםויבורק14׃םנייתאותשיאלוםימרכועטנוובשי

םשחרצרמהוהיםוילוקדאמרהמובורקלודגה

םויהקוצמוהרצםויאוההםויההרבעםוי15׃רובג

םוי16׃לפרעוןנעםויהלפאוךשחםויהאושמוהאש

׃תוהבגהתונפהלעותורצבהםירעהלעהעורתורפוש

ךפשוואטחהוהיליכםירועכוכלהוםדאליתרצהו17

אלםבהזםגםפסכםג18׃םיללגכםמחלורפעכםמד

לכלכאתותאנקשאבוהוהיתרבעםויבםליצהללכוי

׃ץראהיבשילכתאהשעיהלהבנךאהלכיכץראה

ץמכקחתדלםרטב2׃ףסכנאליוגהושוקווששוקתה2

םרטבהוהיףאןורחםכילעאוביאלםרטבםוירבע

יונעלכהוהיתאושקב3׃הוהיףאםויםכילעאוביאל

ילואהונעושקבקדצושקבולעפוטפשמרשאץראה

ןולקשאוהיהתהבוזעהזעיכ4׃הוהיףאםויבורתסת

יוה5׃רקעתןורקעוהושרגיםירהצבדודשאהממשל

ץראןענכםכילעהוהירבדםיתרכיוגםיהלבחיבשי

םיהלבחהתיהו6׃בשויןיאמךיתדבאהוםיתשלפ

תיבתיראשללבחהיהו7׃ןאצתורדגוםיערתרכתונ

יכןוצבריברעבןולקשאיתבבןועריםהילעהדוהי

תפרחיתעמש8׃םתובשבשוםהיהלאהוהיםדקפי

לעולידגיוימעתאופרחרשאןומעינביפודגובאומ

לארשייהלאתואבצהוהיםאנינאיחןכל9׃םלובג

לורחקשממהרמעכןומעינבוהיהתםדסכבאומיכ

רתיוםוזביימעתיראשםלועדעהממשוחלמהרכמו

לעולדגיוופרחיכםנואגתחתםהלתאז10׃םולחנייוג

לכתאהזריכםהילעהוהיארונ11׃תואבצהוהיםע

12׃םיוגהייאלכומוקממשיאולווחתשיוץראהיהלא

ןופצלעודיטיו13׃המהיברחיללחםישוכםתאםג

׃רבדמכהיצהממשלהונינתאםשיורושאתאדבאיו

דפקםגתאקםגיוגותיחלכםירדעהכותבוצברו14

הזראיכףסבברחןולחבררושילוקוניליהירתפכב

הרמאהחטבלתבשויההזילעהריעהתאז15׃הרע

היחלץברמהמשלהתיהךיאדועיספאוינאהבבלב

׃ודיעיניקרשיהילערבועלכ

לוקבהעמשאל2׃הנויהריעההלאגנוהארמיוה3

׃הברקאלהיהלאלאהחטבאלהוהיברסומהחקלאל

אלברעיבאזהיטפשםיגאשתויראהברקבהירש3

וללחהינהכתודגבישנאםיזחפהיאיבנ4׃רקבלומרג

הלועהשעיאלהברקבקידצהוהי5׃הרותוסמחשדק

לועעדויאלורדענאלרואלןתיוטפשמרקבברקבב

ילבמםתוצוחיתברחהםתונפומשנםיוגיתרכה6׃תשב

יתרמא7׃בשויןיאמשיאילבמםהירעודצנרבוע

רשאלכהנועמתרכיאלורסומיחקתיתואיאריתךא

ןכל8׃םתולילעלכותיחשהומיכשהןכאהילעיתדקפ

םיוגףסאליטפשמיכדעלימוקםוילהוהיםאנילוכח

יכיפאןורחלכימעזםהילעךפשלתוכלממיצבקל

םימעלאךפהאזאיכ9׃ץראהלכלכאתיתאנקשאב

׃דחאםכשודבעלהוהיםשבםלכארקלהרורבהפש

11׃יתחנמןולבוייצופתבירתעשוכירהנלרבעמ10

יבתעשפרשאךיתלילעלכמישובתאלאוההםויב

ההבגליפסותאלוךתואגיזילעךברקמריסאזאיכ
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וסחולדוינעםעךברקביתראשהו12׃ישדקרהבדוע

ורבדיאלוהלועושעיאללארשיתיראש13׃הוהיםשב

וצברוועריהמהיכתימרתןושלםהיפבאצמיאלובזכ

יזלעויחמשלארשיועירהןויצתבינר14׃דירחמןיאו

ךביאהנפךיטפשמהוהיריסה15׃םלשוריתבבללכב

םויב16׃דועעריאריתאלךברקבהוהילארשיךלמ

17׃ךידיופרילאןויציאריתלאםלשורילרמאיאוהה

החמשבךילעשישיעישוירובגךברקבךיהלאהוהי

יתפסאדעוממיגונ18׃הנרבךילעליגיותבהאבשירחי

ךינעמלכתאהשעיננה19׃הפרחהילעתאשמויהךממ

םיתמשוץבקאהחדנהוהעלצהתאיתעשוהואיההתעב

איבאאיההתעב20׃םתשבץראהלכבםשלוהלהתל

הלהתלוםשלםכתאןתאיכםכתאיצבקתעבוםכתא

רמאםכיניעלםכיתובשתאיבושבץראהימעלכב

׃הוהי
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יגח
דחאםויביששהשדחבךלמהשוירדלםיתשתנשב1

ןבלבברזלאאיבנהיגחדיבהוהירבדהיהשדחל

ןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהיתחפלאיתלאש

הזהםעהרמאלתואבצהוהירמאהכ2׃רמאללודגה

הוהירבדיהיו3׃תונבהלהוהיתיבתעאבתעאלורמא

םכיתבבתבשלםתאםכלתעה4׃רמאלאיבנהיגחדיב

תואבצהוהירמאהכהתעו5׃ברחהזהתיבהוםינופס

טעמאבהוהברהםתערז6׃םכיכרדלעםכבבלומיש

םחלןיאושובלהרכשלןיאוותשהעבשלןיאולוכא

הוהירמאהכ7׃בוקנרורצלארכתשמרכתשמהוול

םתאבהורההולע8׃םכיכרדלעםכבבלומישתואבצ

לאהנפ9׃הוהירמאדבכאוובהצראותיבהונבוץע

םאנהמןעיוביתחפנותיבהםתאבהוטעמלהנהוהברה

שיאםיצרםתאוברחאוהרשאיתיבןעיתואבצהוהי

האלכץראהולטמםימשואלכםכילעןכלע10׃ותיבל

ןגדהלעוםירההלעוץראהלעברחארקאו11׃הלובי

לעוהמדאהאיצותרשאלעורהציהלעושוריתהלעו

לבברזעמשיו12׃םיפכעיגילכלעוהמהבהלעוםדאה

תיראשלכולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיולאיתלשןב

רשאכאיבנהיגחירבדלעוםהיהלאהוהילוקבםעה

רמאיו13׃הוהיינפמםעהוארייוםהיהלאהוהיוחלש

םכתאינארמאלםעלהוהיתוכאלמבהוהיךאלמיגח

לאיתלשןבלבברזחורתאהוהירעיו14׃הוהיםאנ

לודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיחורתאוהדוהיתחפ

תיבבהכאלמושעיוואביוםעהתיראשלכחורתאו

שדחלהעבראוםירשעםויב15׃םהיהלאתואבצהוהי

׃ךלמהשוירדלםיתשתנשביששב

דיבהוהירבדהיהשדחלדחאוםירשעביעיבשב2

לאיתלשןבלבברזלאאנרמא2׃רמאלאיבנהיגח

לאולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהיתחפ

תאהאררשאראשנהםכבימ3׃רמאלםעהתיראש

התעותאםיארםתאהמוןושארהודובכבהזהתיבה

הוהיםאנלבברזקזחהתעו4׃םכיניעבןיאכוהמכאולה

ץראהםעלכקזחולודגהןהכהקדצוהיןבעשוהיקזחו

תא5׃תואבצהוהיםאנםכתאינאיכושעוהוהיםאנ

תדמעיחורוםירצממםכתאצבםכתאיתרכרשארבדה

תחאדועתואבצהוהירמאהכיכ6׃ואריתלאםככותב

םיהתאוץראהתאוםימשהתאשיערמינאואיהטעמ

לכתדמחואבוםיוגהלכתאיתשערהו7׃הברחהתאו

׃תואבצהוהירמאדובכהזהתיבהתאיתאלמוםיוגה

היהילודג9׃תואבצהוהיםאנבהזהילוףסכהיל8

תואבצהוהירמאןושארהןמןורחאההזהתיבהדובכ

םירשעב10׃תואבצהוהיםאנםולשןתאהזהםוקמבו

הוהירבדהיהשוירדלםיתשתנשביעישתלהעבראו

אנלאשתואבצהוהירמאהכ11׃רמאלאיבנהיגחלא

שדקרשבשיאאשיןה12׃רמאלהרותםינהכהתא

ןייהלאודיזנהלאוםחלהלאופנכבעגנוודגבףנכב

ורמאיוםינהכהונעיושדקיהלכאמלכלאוןמשלאו

אמטיההלאלכבשפנאמטעגיםאיגחרמאיו13׃אל

םעהןכרמאיויגחןעיו14׃אמטיורמאיוםינהכהונעיו

םהידיהשעמלכןכוהוהיםאנינפלהזהיוגהןכוהזה

םכבבלאנומישהתעו15׃אוהאמטםשובירקירשאו

לכיהבןבאלאןבאםושםרטמהלעמוהזהםויהןמ

הרשעהתיהוםירשעתמרעלאאבםתויהמ16׃הוהי

17׃םירשעהתיהוהרופםישמחףשחלבקיהלאאב

השעמלכתאדרבבוןוקריבוןופדשבםכתאיתיכה

ןמםכבבלאנומיש18׃הוהיםאנילאםכתאןיאוםכידי

ןמליעישתלהעבראוםירשעםוימהלעמוהזהםויה

ערזהדועה19׃םכבבלומישהוהילכיהדסירשאםויה

אשנאלתיזהץעוןומרהוהנאתהוןפגהדעוהרוגמב

יגחלאתינשהוהירבדיהיו20׃ךרבאהזהםויהןמ

לבברזלארמא21׃רמאלשדחלהעבראוםירשעב

22׃ץראהתאוםימשהתאשיערמינארמאלהדוהיתחפ

םיוגהתוכלממקזחיתדמשהותוכלממאסכיתכפהו

שיאםהיבכרוםיסוסודריוהיבכרוהבכרמיתכפהו

ךחקאתואבצהוהיםאנאוההםויב23׃ויחאברחב

יכםתוחכךיתמשוהוהיםאנידבעלאיתלאשןבלבברז

׃תואבצהוהיםאניתרחבךב
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הירכז
הוהירבדהיהשוירדלםיתשתנשבינימשהשדחב1

ףצק2׃רמאלאיבנהודעןבהיכרבןבהירכזלא

הוהירמאהכםהלאתרמאו3׃ףצקםכיתובאלעהוהי

רמאםכילאבושאותואבצהוהיםאנילאובושתואבצ

םהילאוארקרשאםכיתבאכויהתלא4׃תואבצהוהי

אנובושתואבצהוהירמאהכרמאלםינשארהםיאיבנה

אלוועמשאלוםיערהםכילילעמוםיערהםכיכרדמ

םיאבנהוםההיאםכיתובא5׃הוהיםאנילאובישקה

ידבעתאיתיוצרשאיקחוירבדךא6׃ויחיםלועלה

רשאכורמאיוובושיוםכיתבאוגישהאולהםיאיבנה

ןכוניללעמכווניכרדכונלתושעלתואבצהוהיםמז

שדחרשעיתשעלהעבראוםירשעםויב7׃ונתאהשע

הוהירבדהיהשוירדלםיתשתנשבטבששדחאוה

יתיאר8׃רמאלאיבנהאודעןבוהיכרבןבהירכזלא

ןיבדמעאוהוםדאסוסלעבכרשיאהנהוהלילה

םיקרשםימדאםיסוסוירחאוהלצמברשאםיסדהה

רבדהךאלמהילארמאיוינדאהלאהמרמאו9׃םינבלו

ןיבדמעהשיאהןעיו10׃הלאהמההמךאראינאיב

׃ץראבךלהתהלהוהיחלשרשאהלארמאיוםיסדהה

ורמאיוםיסדההןיבדמעההוהיךאלמתאונעיו11

ןעיו12׃תטקשותבשיץראהלכהנהוץראבונכלהתה

םחרתאלהתאיתמדעתואבצהוהירמאיוהוהיךאלמ

םיעבשהזהתמעזרשאהדוהיירעתאוםלשוריתא

םיבוטםירבדיברבדהךאלמהתאהוהיןעיו13׃הנש

ארקיברבדהךאלמהילארמאיו14׃םימחנםירבד

ןויצלוםלשוריליתאנקתואבצהוהירמאהכרמאל

םיננאשהםיוגהלעףצקינאלודגףצקו15׃הלודגהאנק

רמאהכןכל16׃הערלורזעהמהוטעמיתפצקינארשא

הוהיםאנהבהנבייתיבםימחרבםלשוריליתבשהוהי

הכרמאלארקדוע17׃םלשורילעהטניהוקותואבצ

הוהיםחנובוטמירעהניצופתדועתואבצהוהירמא

אראויניעתאאשאו18׃םלשוריבדוערחבוןויצתאדוע

המיברבדהךאלמהלארמאו19׃תונרקעבראהנהו

תאהדוהיתאורזרשאתונרקההלאילארמאיוהלא

21׃םישרחהעבראהוהיינאריו20׃םלשוריולארשי

תונרקההלארמאלרמאיותושעלםיאבהלאהמרמאו

הלאואביוושאראשנאלשיאיפכהדוהיתאורזרשא

לאןרקםיאשנהםיוגהתונרקתאתודילםתאדירחהל

׃התורזלהדוהיץרא

רמאו2׃הדמלבחודיבושיאהנהואראויניעאשאו2

תוארלםלשוריתאדמלילארמאיוךלההתאהנא

אצייברבדהךאלמההנהו3׃הכראהמכוהבחרהמכ

לארבדץרולארמאיו4׃ותארקלאצירחאךאלמו

המהבוםדאברמםלשוריבשתתוזרפרמאלזלהרענה

ביבסשאתמוחהוהיםאנהלהיהאינאו5׃הכותב

םאנןופצץראמוסנויוהיוה6׃הכותבהיהאדובכלו

׃הוהיםאנםכתאיתשרפםימשהתוחורעבראכיכהוהי

הוהירמאהכיכ8׃לבבתבתבשוייטלמהןויציוה7

יכםכתאםיללשהםיוגהלאינחלשדובכרחאתואבצ

םהילעידיתאףינמיננהיכ9׃וניעתבבבעגנםכבעגנה

10׃ינחלשתואבצהוהייכםתעדיוםהידבעלללשויהו

׃הוהיםאנךכותביתנכשואביננהיכןויצתביחמשוינר

םעלילויהואוההםויבהוהילאםיברםיוגוולנו11

12׃ךילאינחלשתואבצהוהייכתעדיוךכותביתנכשו

דוערחבושדקהתמדאלעוקלחהדוהיתאהוהילחנו

ןועממרועניכהוהיינפמרשבלכסה13׃םלשוריב

׃ושדק

הוהיךאלמינפלדמעלודגהןהכהעשוהיתאינאריו3

ןטשהלאהוהירמאיו2׃ונטשלונימילעדמעןטשהו

םלשוריברחבהךבהוהירעגיוןטשהךבהוהירעגי

םידגבשבלהיהעשוהיו3׃שאמלצמדואהזאולה

םידמעהלארמאיוןעיו4׃ךאלמהינפלדמעוםיאוצ

וילארמאיווילעמםיאצהםידגבהוריסהרמאלוינפל

5׃תוצלחמךתאשבלהוךנועךילעמיתרבעההאר

רוהטהףינצהומישיוושארלערוהטףינצומישירמאו

דעיו6׃דמעהוהיךאלמוםידגבוהשבליוושארלע

םאתואבצהוהירמאהכ7׃רמאלעשוהיבהוהיךאלמ

ןידתהתאםגורמשתיתרמשמתאםאוךלתיכרדב

ןיבםיכלהמךליתתנוירצחתארמשתםגויתיבתא

התאלודגהןהכהעשוהיאנעמש8׃הלאהםידמעה

איבמיננהיכהמהתפומישנאיכךינפלםיבשיהךיערו

עשוהיינפליתתנרשאןבאההנהיכ9׃חמצידבעתא

הוהיםאנהחתפחתפמיננהםיניעהעבשתחאןבאלע
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םויב10׃דחאםויבאיההץראהןועתאיתשמותואבצ

ןפגתחתלאוהערלשיאוארקתתואבצהוהיםאנאוהה

׃הנאתתחתלאו

רועירשאשיאכינריעיויברבדהךאלמהבשיו4

הנהויתיאררמאיוהארהתאהמילארמאיו2׃ותנשמ

הילעהיתרנהעבשוהשארלעהלגוהלכבהזתרונמ

םינשו3׃השארלערשאתורנלתוקצומהעבשוהעבש

ןעאו4׃הלאמשלעדחאוהלגהןימימדחאהילעםיתיז

5׃ינדאהלאהמרמאליברבדהךאלמהלארמאו

המההמתעדיאולהילארמאיויברבדהךאלמהןעיו

רבדהזרמאלילארמאיוןעיו6׃ינדאאלרמאוהלא

יחורבםאיכחכבאלוליחבאלרמאללבברזלאהוהי

לבברזינפללודגהרההתאימ7׃תואבצהוהירמא

8׃הלןחןחתואשתהשארהןבאהתאאיצוהורשימל

תיבהודסילבברזידי9׃רמאלילאהוהירבדיהיו

׃םכלאינחלשתואבצהוהייכתעדיוהנעצבתוידיוהזה

לידבהןבאהתאוארווחמשותונטקםוילזבימיכ10

לכבםיטטושמהמההוהייניעהלאהעבשלבברזדיב

ןימילעהלאהםיתיזהינשהמוילארמאוןעאו11׃ץראה

יתשהמוילארמאותינשןעאו12׃הלואמשלעוהרונמה

םיקירמהבהזהתורתנצינשדיברשאםיתיזהילבש

המתעדיאולהרמאלילארמאיו13׃בהזהםהילעמ

רהציהינבינשהלארמאיו14׃ינדאאלרמאוהלא

׃ץראהלכןודאלעםידמעה

רמאיו2׃הפעהלגמהנהוהאראויניעאשאובושאו5

הכראהפעהלגמהארינארמאוהארהתאהמילא

תאזילארמאיו3׃המאברשעהבחרוהמאבםירשע

הומכהזמבנגהלכיכץראהלכינפלעתאצויההלאה

הוהיםאנהיתאצוה4׃הקנהומכהזמעבשנהלכוהקנ

רקשלימשבעבשנהתיבלאובנגהתיבלאהאבותואבצ

אציו5׃וינבאתאוויצעתאוותלכוותיבךותבהנלו

המהארוךיניעאנאשילארמאיויברבדהךאלמה

הפיאהתאזרמאיואיההמרמאו6׃תאזהתאצויה

תרפערככהנהו7׃ץראהלכבםניעתאזרמאיותאצויה

רמאיו8׃הפיאהךותבתבשויתחאהשאתאזותאשנ

ןבאתאךלשיוהפיאהךותלאהתאךלשיוהעשרהתאז

םישנםיתשהנהואראויניעאשאו9׃היפלאתרפעה

הדיסחהיפנככםיפנכהנהלוםהיפנכבחורותואצוי

רמאו10׃םימשהןיבוץראהןיבהפיאהתאהנאשתו

11׃הפיאהתאתוכלומהמההנאיברבדהךאלמהלא

החינהוןכוהורענשץראבתיבהלתונבלילארמאיו

׃התנכמלעםש

תואציתובכרמעבראהנהוהאראויניעאשאובשאו6

הבכרמב2׃תשחנירהםירההוםירההינשןיבמ

׃םירחשםיסוסתינשההבכרמבוםימדאםיסוסהנשארה

תיעברההבכרמבוםינבלםיסוסתישלשההבכרמבו3

רבדהךאלמהלארמאוןעאו4׃םיצמאםידרבםיסוס

עבראהלאילארמאיוךאלמהןעיו5׃ינדאהלאהמיב

6׃ץראהלכןודאלעבציתהמתואצויםימשהתוחר

םינבלהוןופצץראלאםיאציםירחשהםיסוסההברשא

7׃ןמיתהץראלאואציםידרבהוםהירחאלאואצי

רמאיוץראבךלהתהלתכללושקביוואציםיצמאהו

יתאקעזיו8׃ץראבהנכלהתתוץראבוכלהתהוכל

תאוחינהןופצץראלאםיאצויההאררמאלילארבדיו

חוקל10׃רמאלילאהוהירבדיהיו9׃ןופצץראביחור

התאתאבוהיעדיתאמוהיבוטתאמוידלחמהלוגהתאמ

׃לבבמואברשאהינפצןבהישאיתיבתאבואוההםויב

עשוהישארבתמשותורטעתישעובהזוףסכתחקלו11

הכרמאלוילאתרמאו12׃לודגהןהכהקדצוהיןב

ויתחתמוומשחמצשיאהנהרמאלתואבצהוהירמא

הוהילכיהתאהנביאוהו13׃הוהילכיהתאהנבוחמצי

ואסכלעןהכהיהוואסכלעלשמובשיודוהאשיאוהו

םלחלהיהתתרטעהו14׃םהינשןיבהיהתםולשתצעו

׃הוהילכיהבןורכזלהינפצןבןחלוהיעדילוהיבוטלו

הוהייכםתעדיוהוהילכיהבונבוואביםיקוחרו15

הוהילוקבןועמשתעומשםאהיהוםכילאינחלשתואבצ

׃םכיהלא

לאהוהירבדהיהךלמהשוירדלעבראתנשביהיו7

לאתיבחלשיו2׃ולסכביעשתהשדחלהעבראבהירכז

רמאל3׃הוהיינפתאתולחלוישנאוךלמםגרורצארש

רמאלםיאיבנהלאותואבצהוהיתיבלרשאםינהכהלא

׃םינשהמכהזיתישערשאכרזנהישמחהשדחבהכבאה

לכלארמא5׃רמאלילאתואבצהוהירבדיהיו4

ישימחבדופסוםתמציכרמאלםינהכהלאוץראהםע
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ולכאתיכו6׃ינאינתמצםוצההנשםיעבשהזויעיבשבו

תאאולה7׃םיתשהםתאוםילכאהםתאאולהותשתיכו

תויהבםינשארהםיאיבנהדיבהוהיארקרשאםירבדה

הלפשהובגנהוהיתביבסהירעוהולשותבשיםלשורי

רמאהכ9׃רמאלהירכזלאהוהירבדיהיו8׃בשי

םימחרודסחווטפשתמאטפשמרמאלתואבצהוהי

וקשעתלאינעורגםותיוהנמלאו10׃ויחאתאשיאושע

בישקהלונאמיו11׃םכבבלבובשחתלאויחאשיאתערו

ומשםבלו12׃עומשמודיבכהםהינזאותררסףתכונתיו

הוהיחלשרשאםירבדהתאוהרותהתאעומשמרימש

לודגףצקיהיוםינשארהםיאיבנהדיבוחורבתואבצ

ןכועמשאלוארקרשאכיהיו13׃תואבצהוהיתאמ

לעםרעסאו14׃תואבצהוהירמאעמשאאלווארקי

רבעמםהירחאהמשנץראהוםועדיאלרשאםיוגהלכ

׃המשלהדמחץראומישיובשמו

תואבצהוהירמאהכ2׃רמאלתואבצהוהירבדיהיו8

הכ3׃הליתאנקהלודגהמחוהלודגהאנקןויצליתאנק

הארקנוםלשוריךותביתנכשוןויצלאיתבשהוהירמא

4׃שדקהרהתואבצהוהירהותמאהריעםלשורי

תובחרבתונקזוםינקזובשידעתואבצהוהירמאהכ

ריעהתובחרו5׃םימיברמודיבותנעשמשיאוםלשורי

רמאהכ6׃היתבחרבםיקחשמתודליוםידליואלמי

םימיבהזהםעהתיראשיניעבאלפייכתואבצהוהי

הוהירמאהכ7׃תואבצהוהיםאנאלפייניעבםגםהה

אובמץראמוחרזמץראמימעתאעישומיננהתואבצ

ילויהוםלשוריךותבונכשוםתאיתאבהו8׃שמשה

הכ9׃הקדצבותמאבםיהלאלםהלהיהאינאוםעל

הלאהםימיבםיעמשהםכידיהנקזחתתואבצהוהירמא

תיבדסיםויברשאםיאיבנהיפמהלאהםירבדהתא

םההםימיהינפליכ10׃תונבהללכיההתואבצהוהי

אבלואצוילוהנניאהמהבהרכשוהיהנאלםדאהרכש

׃והערבשיאםדאהלכתאחלשאורצהןמםולשןיא

הזהםעהתיראשלינאםינשארהםימיכאלהתעו11

הירפןתתןפגהםולשהערזיכ12׃תואבצהוהיםאנ

תאיתלחנהוםלטונתיםימשהוהלוביתאןתתץראהו

םתייהרשאכהיהו13׃הלאלכתאהזהםעהתיראש

םכתאעישואןכלארשיתיבוהדוהיתיבםיוגבהללק

רמאהכיכ14׃םכידיהנקזחתואריתלאהכרבםתייהו

םכיתבאףיצקהבםכלערהליתממזרשאכתואבצהוהי

יתממזיתבשןכ15׃יתמחנאלותואבצהוהירמאיתא

לאהדוהיתיבתאוםלשוריתאביטיהלהלאהםימיב

שיאתמאורבדושעתרשאםירבדההלא16׃וארית

שיאו17׃םכירעשבוטפשםולשטפשמותמאוהערתא

לארקשתעבשוםכבבלבובשחתלאוהערתערתא

יהיו18׃הוהיםאניתאנשרשאהלאלכתאיכובהאת

תואבצהוהירמאהכ19׃רמאלילאתואבצהוהירבד

ירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחהםוצויעיברהםוצ

םיבוטםידעמלוהחמשלוןוששלהדוהיתיבלהיהי

רשאדעתואבצהוהירמאהכ20׃ובהאםולשהותמאהו

לאתחאיבשיוכלהו21׃תוברםירעיבשיוםימעואבי

תאשקבלוהוהיינפתאתולחלךולההכלנרמאלתחא

םיוגוםיברםימעואבו22׃ינאםגהכלאתואבצהוהי

תאתולחלוםלשוריבתואבצהוהיתאשקבלםימוצע

רשאהמההםימיבתואבצהוהירמאהכ23׃הוהיינפ

ףנכבוקיזחהוםיוגהתונשללכמםישנאהרשעוקיזחי

׃םכמעםיהלאונעמשיכםכמעהכלנרמאלידוהישיא

יכותחנמקשמדוךרדחץראבהוהירבדאשמ9

הבלבגתתמחםגו2׃לארשייטבשלכוםדאןיעהוהיל

רבצתוהלרוצמרצןבתו3׃דאמהמכחיכןודיצורצ

הנשרויינדאהנה4׃תוצוחטיטכץורחורפעכףסכ

אריתוןולקשאארת5׃לכאתשאבאיהוהליחםיבהכהו

ךלמדבאוהטבמשיבהיכןורקעודאמליחתוהזעו

יתרכהודודשאברזממבשיו6׃בשתאלןולקשאוהזעמ

וינשןיבמויצקשוויפמוימדיתרסהו7׃םיתשלפןואג

ןורקעוהדוהיבףלאכהיהווניהלאלאוהםגראשנו

רבעיאלובשמורבעמהבצמיתיבליתינחו8׃יסוביכ

תבדאמיליג9׃יניעביתיארהתעיכשגנדועםהילע

עשונוקידצךלאוביךכלמהנהםלשוריתביעירהןויצ

יתרכהו10׃תונתאןבריעלעורומחלעבכרוינעאוה

המחלמתשקהתרכנוםלשורימסוסוםירפאמבכר

יספאדערהנמוםידעםימולשמוםיוגלםולשרבדו

ןיארובמךיריסאיתחלשךתירבםדבתאםג11׃ץרא

דיגמםויהםגהוקתהיריסאןורצבלובוש12׃ובםימ

יתאלמתשקהדוהייליתכרדיכ13׃ךלבישאהנשמ
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ברחכךיתמשוןויךינבלעןויצךינביתררועוםירפא

הוהיינדאווצחקרבכאציוהאריםהילעהוהיו14׃רובג

ןגיתואבצהוהי15׃ןמיתתורעסבךלהועקתירפושב

ואלמוןייומכומהותשועלקינבאושבכוולכאוםהילע

םויבםהיהלאהוהיםעישוהו16׃חבזמתויוזכקרזמכ

יכ17׃ותמדאלעתוססונתמרזנינבאיכומעןאצכאוהה

׃תולתבבבונישוריתוםירוחבןגדויפיהמוובוטהמ

םיזיזחהשעהוהישוקלמתעברטמהוהימולאש10

םיפרתהיכ2׃הדשבבשעשיאלםהלןתיםשגרטמו

ורבדיאושהתומלחורקשוזחםימסוקהוןואורבד

לע3׃הערןיאיכונעיןאצומכועסנןכלעןומחנילבה

הוהידקפיכדוקפאםידותעהלעויפאהרחםיערה

ודוהסוסכםתואםשוהדוהיתיבתאורדעתאתואבצ

המחלמתשקונממדתיונממהנפונממ4׃המחלמב

טיטבםיסובםירבגכויהו5׃ודחישגונלכאציונממ

יבכרושיבהוםמעהוהייכומחלנוהמחלמבתוצוח

עישואףסויתיבתאוהדוהיתיבתאיתרבגו6׃םיסוס

ינאיכםיתחנזאלרשאכויהוםיתמחריכםיתובשוהו

םבלחמשוםירפארובגכויהו7׃םנעאוםהיהלאהוהי

הקרשא8׃הוהיבםבללגיוחמשוואריםהינבוןייומכ

םערזאו9׃וברומכוברוםיתידפיכםצבקאוםהל

10׃ובשוםהינבתאויחוינורכזיםיקחרמבוםימעב

ץראלאוםצבקארושאמוםירצמץראמםיתובישהו

הרצםיברבעו11׃םהלאצמיאלוםאיבאןונבלודעלג

ןואגדרוהוראיתולוצמלכושיבהוםילגםיבהכהו

ומשבוהוהיבםיתרבגו12׃רוסיםירצמטבשורושא

׃הוהיםאנוכלהתי

לליה2׃ךיזראבשאלכאתוךיתלדןונבלחתפ11

ןשבינולאוליליהודדשםירדארשאזראלפניכשורב

הדדשיכםיערהתללילוק3׃רוצבהרעידרייכ

הכ4׃ןדריהןואגדדשיכםיריפכתגאשלוקםתרדא

ןהינקרשא5׃הגרההןאצתאהעריהלאהוהירמא

רשעאוהוהיךורברמאיןהירכמוומשאיאלוןגרהי

יבשילעדועלומחאאליכ6׃ןהילעלומחיאלםהיערו

דיבשיאםדאהתאאיצממיכנאהנהוהוהיםאנץראה

׃םדימליצאאלוץראהתאותתכווכלמדיבווהער

ינשילחקאוןאצהיינעןכלהגרההןאצתאהעראו7

העראוםילבחיתארקדחאלוםעניתארקדחאלתולקמ

רצקתודחאחריבםיערהתשלשתאדחכאו8׃ןאצהתא

םכתאהעראאלרמאו9׃יבהלחבםשפנםגוםהבישפנ

השאהנלכאתתוראשנהודחכתתדחכנהותומתהתמה

ותאעדגאוםענתאילקמתאחקאו10׃התועררשבתא

רפתו11׃םימעהלכתאיתרכרשאיתירבתאריפהל

רבדיכיתאםירמשהןאצהיינעןכועדיואוההםויב

ירכשובהםכיניעבבוטםאםהילארמאו12׃אוההוהי

רמאיו13׃ףסכםישלשירכשתאולקשיוולדחאלםאו

יתרקירשארקיהרדארצויהלאוהכילשהילאהוהי

הוהיתיבותאךילשאוףסכהםישלשהחקאוםהילעמ

רפהלםילבחהתאינשהילקמתאעדגאו14׃רצויהלא

ילאהוהירמאיו15׃לארשיןיבוהדוהיןיבהוחאהתא

הערםיקמיכנאהנהיכ16׃ילואהערילכךלחקדוע

אלתרבשנהושקביאלרענהדקפיאלתודחכנהץראב

ןהיסרפולכאיהאירבהרשבולכלכיאלהבצנהאפרי

לעוועורזלעברחןאצהיבזעלילאהיעריוה17׃קרפי

׃ההכתההכונימיןיעושביתשוביוערזונימיןיע

םימשהטנהוהיםאנלארשילעהוהירבדאשמ12

תאםשיכנאהנה2׃וברקבםדאחוררציוץראדסיו

הדוהילעםגוביבסםימעהלכללערףסםלשורי

תאםישאאוההםויבהיהו3׃םלשורילערוצמבהיהי

טורשהיסמעלכםימעהלכלהסמעמןבאםלשורי

םאנאוההםויב4׃ץראהייוגלכהילעופסאנווטרשי

תיבלעוןועגשבובכרוןוהמתבסוסלכהכאהוהי

׃ןורועבהכאםימעהסוסלכויניעתאחקפאהדוהי

םלשורייבשיילהצמאםבלבהדוהייפלאורמאו5

יפלאתאםישאאוההםויב6׃םהיהלאתואבצהוהיב

לעולכאורימעבשאדיפלכוםיצעבשארויככהדוהי

םלשוריהבשיוביבסםימעהלכתאלואמשלעוןימי

הדוהיילהאתאהוהיעישוהו7׃םלשוריבהיתחתדוע

בשיתראפתודיודתיבתראפתלדגתאלןעמלהנשארב

בשוידעבהוהיןגיאוההםויב8׃הדוהילעםלשורי

דיודתיבודיודכאוההםויבםהבלשכנההיהוםלשורי

שקבאאוההםויבהיהו9׃םהינפלהוהיךאלמכםיהלאכ

יתכפשו10׃םלשורילעםיאבהםיוגהלכתאדימשהל

וטיבהוםינונחתוןחחורםלשוריבשוילעודיודתיבלע
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רמהודיחיהלעדפסמכוילעודפסוורקדרשאתאילא

דפסמהלדגיאוההםויב11׃רוכבהלערמהכוילע

הדפסו12׃ןודגמתעקבבןומרדדהדפסמכםלשוריב

דבלדיודתיבתחפשמדבלתוחפשמתוחפשמץראה

13׃דבלםהישנודבלןתנתיבתחפשמדבלםהישנו

יעמשהתחפשמדבלםהישנודבליולתיבתחפשמ

תחפשמתוראשנהתוחפשמהלכ14׃דבלםהישנודבל

׃דבלםהישנודבלתחפשמ

יבשילודיודתיבלחתפנרוקמהיהיאוההםויב13

הוהיםאנאוההםויבהיהו2׃הדנלותאטחלםלשורי

ורכזיאלוץראהןמםיבצעהתומשתאתירכאתואבצ

׃ץראהןמריבעאהאמטהחורתאוםיאיבנהתאםגודוע

אלוידליומאוויבאוילאורמאודועשיאאבנייכהיהו3

ומאווהיבאוהרקדוהוהיםשבתרבדרקשיכהיחת

שיאםיאיבנהושביאוההםויבהיהו4׃ואבנהבוידלי

5׃שחכןעמלרעשתרדאושבליאלוותאבנהבוניזחמ

יננקהםדאיכיכנאהמדאדבעשיאיכנאאיבנאלרמאו

רמאוךידיןיבהלאהתוכמההמוילארמאו6׃ירוענמ

רבגלעויערלעירועברח7׃יבהאמתיביתיכהרשא

ןאצהןיצופתוהערהתאךהתואבצהוהיםאניתימע

הוהיםאנץראהלכבהיהו8׃םירעצהלעידייתבשהו

יתאבהו9׃הברתויתישלשהוועוגיותרכיהבםינשיפ

םיתנחבוףסכהתאףרצכםיתפרצושאבתישלשהתא

יתרמאותאהנעאינאוימשבארקיאוהבהזהתאןחבכ

׃יהלאהוהירמאיאוהואוהימע

יתפסאו2׃ךברקבךללשקלחוהוהילאבםויהנה14

וסשנוריעההדכלנוהמחלמלםלשורילאםיוגהלכתא

רתיוהלוגבריעהיצחאציוהנלגשתםישנהוםיתבה

םההםיוגבםחלנוהוהיאציו3׃ריעהןמתרכיאלםעה

אוההםויבוילגרודמעו4׃ברקםויבומחלהםויכ

רהעקבנוםדקמםלשוריינפלערשאםיתזהרהלע

יצחשמודאמהלודגאיגהמיוהחרזמויצחמםיתיזה

יגעיגייכירהאיגםתסנו5׃הבגנויצחוהנופצרהה

ימיבשערהינפמםתסנרשאכםתסנולצאלאםירה

6׃ךמעםישדקלכיהלאהוהיאבוהדוהיךלמהיזע

םויהיהו7׃ןואפקיתורקירואהיהיאלאוההםויבהיהו

ברעתעלהיהוהלילאלוםויאלהוהילעדויאוהדחא

םלשורימםייחםימואציאוההםויבהיהו8׃רואהיהי

ץיקבןורחאהםיהלאםיצחוינומדקהםיהלאםיצח

םויבץראהלכלעךלמלהוהיהיהו9׃היהיףרחבו

ץראהלכבוסי10׃דחאומשודחאהוהיהיהיאוהה

היתחתהבשיוהמארוםלשוריבגנןומרלעבגמהברעכ

םינפהרעשדעןושארהרעשםוקמדעןמינברעשמל

אלםרחוהבובשיו11׃ךלמהיבקידעלאננחלדגמו

הפגמההיהתתאזו12׃חטבלםלשוריהבשיודועהיהי

םלשורילעואבצרשאםימעהלכתאהוהיףגירשא

ןהירחבהנקמתויניעווילגרלעדמעאוהוורשבקמה

תמוהמהיהתאוההםויבהיהו13׃םהיפבקמתונושלו

לעודיהתלעווהערדישיאוקיזחהוםהבהברהוהי

לכליחףסאוםלשוריבםחלתהדוהיםגו14׃והערדי

היהתןכו15׃דאמברלםידגבוףסכובהזביבסםיוגה

רשאהמהבהלכורומחהולמגהדרפהסוסהתפגמ

רתונהלכהיהו16׃תאזההפגמכהמההתונחמבהיהי

הנשבהנשידמולעוםלשורילעםיאבהםיוגהלכמ

17׃תוכסהגחתאגחלותואבצהוהיךלמלתוחתשהל

םלשורילאץראהתוחפשמתאמהלעיאלרשאהיהו

׃םשגההיהיםהילעאלותואבצהוהיךלמלתוחתשהל

םהילעאלוהאבאלוהלעתאלםירצמתחפשמםאו18

גחלולעיאלרשאםיוגהתאהוהיףגירשאהפגמההיהת

לכתאטחוםירצמתאטחהיהתתאז19׃תוכסהגחתא

אוההםויב20׃תוכסהגחתאגחלולעיאלרשאםיוגה

תיבבתוריסההיהוהוהילשדקסוסהתולצמלעהיהי

םלשוריבריסלכהיהו21׃חבזמהינפלםיקרזמכהוהי

וחקלוםיחבזהלכואבותואבצהוהילשדקהדוהיבו

תואבצהוהיתיבבדועינענכהיהיאלוםהבולשבוםהמ

׃אוההםויב
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יכאלמ
יתבהא2׃יכאלמדיבלארשילאהוהירבדאשמ1

ושעחאאולהונתבהאהמבםתרמאוהוהירמאםכתא

יתאנשושעתאו3׃בקעיתאבהאוהוהיםאנבקעיל

יכ4׃רבדמתונתלותלחנתאוהממשוירהתאםישאו

הוהירמאהכתוברחהנבנובושנוונששרםודארמאת

העשרלובגםהלוארקוסורהאינאוונביהמהתואבצ

םתאוהניארתםכיניעו5׃םלועדעהוהיםעזרשאםעהו

באדבכיןב6׃לארשילובגללעמהוהילדגיורמאת

היאינאםינודאםאוידובכהיאינאבאםאווינדאדבעו

םתרמאוימשיזובםינהכהםכלתואבצהוהירמאיארומ

לאגמםחליחבזמלעםישיגמ7׃ךמשתאוניזבהמב

8׃אוההזבנהוהיןחלשםכרמאבךונלאגהמבםתרמאו

ןיאהלחוחספושיגתיכוערןיאחבזלרועןושגתיכו

רמאךינפאשיהואךצריהךתחפלאנוהבירקהער

םכדימוננחיולאינפאנולחהתעו9׃תואבצהוהי

םגימ10׃תואבצהוהירמאםינפםכמאשיהתאזהתיה

ץפחילןיאםנחיחבזמוריאתאלוםיתלדרגסיוםכב

יכ11׃םכדימהצראאלהחנמותואבצהוהירמאםכב

םוקמלכבוםיוגבימשלודגואובמדעושמשחרזממ

םיוגבימשלודגיכהרוהטהחנמוימשלשגמרטקמ

םכרמאבותואםיללחמםתאו12׃תואבצהוהירמא

הנהםתרמאו13׃ולכאהזבנובינואוהלאגמינדאןחלש

לוזגםתאבהותואבצהוהירמאותואםתחפהוהאלתמ

הצראההחנמהתאםתאבהוהלוחהתאוחספהתאו

רכזורדעבשיולכונרוראו14׃הוהירמאםכדימהתוא

הוהירמאינאלודגךלמיכינדאלתחשמחבזורדנו

׃םיוגבארונימשותואבצ

ועמשתאלםא2׃םינהכהתאזההוצמהםכילאהתעו2

הוהירמאימשלדובכתתלבללעומישתאלםאו

םכיתוכרבתאיתוראוהראמהתאםכביתחלשותואבצ

תאםכלרעגיננה3׃בללעםימשםכניאיכהיתוראםגו

םכתאאשנוםכיגחשרפםכינפלעשרפיתירזוערזה

תאזההוצמהתאםכילאיתחלשיכםתעדיו4׃וילא

התיהיתירב5׃תואבצהוהירמאיולתאיתירבתויהל
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אצמנאלהלועווהיפבהתיהתמאתרות6׃אוהתחנ
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םלשוריוהדוהיתחנמהוהילהברעו4׃הקדצבהחנמ
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׃המורתהורשעמהךונעבקהמבםתרמאויתאםיעבק

10׃ולכיוגהםיעבקםתאיתאוםיראנםתאהראמב9

יתיבבףרטיהיורצואהתיבלארשעמהלכתאואיבה

םכלחתפאאלםאתואבצהוהירמאתאזבאנינונחבו

11׃ידילבדעהכרבםכליתקירהוםימשהתובראתא

אלוהמדאהירפתאםכלתחשיאלולכאבםכליתרעגו

ורשאו12׃תואבצהוהירמאהדשבןפגהםכללכשת

הוהירמאץפחץראםתאויהתיכםיוגהלכםכתא

המםתרמאוהוהירמאםכירבדילעוקזח13׃תואבצ

יכעצבהמוםיהלאדבעאושםתרמא14׃ךילעונרבדנ
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םויבםכילגרתופכתחתרפאויהייכםיעשרםתוסעו
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ינפלאיבנההילאתאםכלחלשיכנאהנה5׃םיטפשמו

םינבלעתובאבלבישהו6׃ארונהולודגההוהיםויאוב

׃םרחץראהתאיתיכהואובאןפםתובאלעםינבבלו
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יכךרדודבאתוףנאיןפרבוקשנ12׃הדערבוליגו
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םירמוידובכידעבןגמהוהיהתאו3׃הלסםיהלאבול

5׃הלסושדקרהמיננעיוארקאהוהילאילוק4׃ישאר

אריאאל6׃ינכמסיהוהייכיתוציקההנשיאויתבכשינא

ינעישוההוהיהמוק7׃ילעותשביבסרשאםעתובברמ

8׃תרבשםיעשרינשיחליביאלכתאתיכהיכיהלא

׃הלסךתכרבךמעלעהעושיההוהיל

יקדציהלאיננעיארקבדודלרומזמתוניגנבחצנמל4
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החמשהתתנ7׃הוהיךינפרואונילעהסנבוטונארי

הבכשאודחיםולשב8׃וברםשוריתוםנגדתעמיבלב

׃ינבישותחטבלדדבלהוהיהתאיכןשיאו
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יכיהלאויכלמיעושלוקלהבישקה2׃יגיגההניבהוהי

ךלךרעארקבילוקעמשתרקבהוהי3׃ללפתאךילא

אל5׃ערךרגיאלהתאעשרץפחלאאליכ4׃הפצאו

דבאת6׃ןואילעפלכתאנשךיניעדגנלםיללוהובציתי
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׃ונרטעתןוצרהנצכהוהיקידצךרבתהתא

לאהוהידודלרומזמתינימשהלעתוניגנבחצנמל6
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םיוגודבאדעוםלועךלמהוהי16׃אצמתלבועשר

בישקתםבלןיכתהוהיתעמשםיונעתואת17׃וצראמ

ןמשונאץרעלדועףיסוילבךדוםותיטפשל18׃ךנזא

׃ץראה

ודונישפנלורמאתךיאיתיסחהוהיבדודלחצנמל11

םצחוננוכתשקןוכרדיםיעשרההנהיכ2׃רופצםכרה

ןוסרהיתותשהיכ3׃בלירשיללפאומבתורילרתילע

ואסכםימשבהוהיושדקלכיהבהוהי4׃לעפהמקידצ

ןחביקידצהוהי5׃םדאינבונחביויפעפעוזחיויניע

םיחפםיעשרלערטמי6׃ושפנהאנשסמחבהאועשרו

הוהיקידציכ7׃םסוכתנמתופעלזחורותירפגושא

׃ומינפוזחירשיבהאתוקדצ

יכהוהיהעישוהדודלרומזמתינימשהלעחצנמל12

שיאורבדיאוש2׃םדאינבמםינומאוספיכדיסחרמג

הוהיתרכי3׃ורבדיבלובלבתוקלחתפשוהערתא

ורמארשא4׃תולדגתרבדמןושלתוקלחיתפשלכ

םיינעדשמ5׃ונלןודאימונתאוניתפשריבגנוננשלל

חיפיעשיבתישאהוהירמאיםוקאהתעםינויבאתקנאמ

לילעבףורצףסכתורהטתורמאהוהיתורמא6׃ול

ןמונרצתםרמשתהוהיהתא7׃םיתעבשקקזמץראל

תולזםרכןוכלהתיםיעשרביבס8׃םלועלוזרודה

׃םדאינבל
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דעחצנינחכשתהוהיהנאדעדודלרומזמחצנמל13

ישפנבתוצעתישאהנאדע2׃ינממךינפתאריתסתהנא

יננעהטיבה3׃ילעיביאםוריהנאדעםמוייבבלבןוגי

יביארמאיןפ4׃תומהןשיאןפיניעהריאהיהלאהוהי

לגייתחטבךדסחבינאו5׃טומאיכוליגיירצויתלכי

׃ילעלמגיכהוהילהרישא6׃ךתעושיביבל

ותיחשהםיהלאןיאובלבלבנרמאדודלחצנמל14

לעףיקשהםימשמהוהי2׃בוטהשעןיאהלילעוביעתה

לכה3׃םיהלאתאשרדליכשמשיהתוארלםדאינב

ועדיאלה4׃דחאםגןיאבוטהשעןיאוחלאנודחירס

םש5׃וארקאלהוהיםחלולכאימעילכאןואילעפלכ

יכושיבתינעתצע6׃קידצרודבםיהלאיכדחפודחפ

הוהיבושבלארשיתעושיןויצמןתיימ7׃והסחמהוהי

׃לארשיחמשיבקעילגיומעתובש

רהבןכשיימךלהאברוגיימהוהידודלרומזמ15

׃ובבלבתמארבדוקדצלעפוםימתךלוה2׃ךשדק

אלהפרחוהערוהערלהשעאלונשללעלגראל3

דבכיהוהייאריתאוסאמנויניעבהזבנ4׃וברקלעאשנ

לעדחשוךשנבןתנאלופסכ5׃רמיאלוערהלעבשנ

׃םלועלטומיאלהלאהשעחקלאליקנ

תרמא2׃ךביתיסחיכלאינרמשדודלםתכמ16

רשאםישודקל3׃ךילעלביתבוטהתאינדאהוהיל

רחאםתובצעוברי4׃םביצפחלכירידאוהמהץראב

לעםתומשתאאשאלבוםדמםהיכסנךיסאלבורהמ

6׃ילרוגךימותהתאיסוכויקלחתנמהוהי5׃יתפש

ךרבא7׃ילעהרפשתלחנףאםימענבילולפנםילבח

יתיוש8׃יתוילכינורסיתולילףאינצעירשאהוהיתא

יבלחמשןכל9׃טומאלבינימימיכדימתידגנלהוהי

ישפנבזעתאליכ10׃חטבלןכשיירשבףאידובכלגיו

Sheol)׃תחשתוארלךדיסחןתתאללואשל h7585)11

ךנימיבתומענךינפתאתוחמשעבשםייחחראינעידות

׃חצנ

יתנרהבישקהקדצהוהיהעמשדודלהלפת17

יטפשמךינפלמ2׃המרמיתפשאלביתלפתהניזאה

הלילתדקפיבלתנחב3׃םירשימהניזחתךיניעאצי

םדאתולעפל4׃יפרבעילביתמזאצמתלבינתפרצ

ירשאךמת5׃ץירפתוחראיתרמשינאךיתפשרבדב

יננעתיכךיתארקינא6׃ימעפוטומנלבךיתולגעמב

עישומךידסחהלפה7׃יתרמאעמשילךנזאטהלא

ןיעתבןושיאכינרמש8׃ךנימיבםיממוקתממםיסוח

שפנביביאינודשוזםיעשרינפמ9׃ינריתסתךיפנכלצב

ונירשא11׃תואגבורבדומיפורגסומבלח10׃ילעופיקי

ונימד12׃ץראבתוטנלותישיםהיניעינובבסהתע

המוק13׃םירתסמבבשיריפככוףורטלףוסכיהיראכ

14׃ךברחעשרמישפנהטלפוהעירכהוינפהמדקהוהי

ךניפצוםייחבםקלחדלחמםיתממהוהיךדיםיתממ

15׃םהיללועלםרתיוחינהוםינבועבשיםנטבאלמת

׃ךתנומתץיקהבהעבשאךינפהזחאקדצבינא

תאהוהילרבדרשאדודלהוהידבעלחצנמל18

לכףכמותואהוהיליצהםויבתאזההרישהירבד

הוהי2׃יקזחהוהיךמחרארמאיולואשדימוויביא

ןרקוינגמובהסחאירוצילאיטלפמויתדוצמויעלס

4׃עשואיביאןמוהוהיארקאללהמ3׃יבגשמיעשי

לואשילבח5׃ינותעבילעילבילחנותומילבחינופפא

Sheol)׃תומישקומינומדקינובבס h7585)6ארקאילרצב

וינפליתעושוילוקולכיהמעמשיעושאיהלאלאוהוהי

וזגריםירהידסומוץראהשערתושעגתו7׃וינזאבאובת

לכאתויפמשאוופאבןשעהלע8׃ולהרחיכושעגתיו

׃וילגרתחתלפרעודריוםימשטיו9׃ונממורעבםילחג

ךשחתשי11׃חוריפנכלעאדיוףעיובורכלעבכריו10

הגנמ12׃םיקחשיבעםימתכשחותכסויתוביבסורתס

הוהיםימשבםעריו13׃שאילחגודרבורבעויבעודגנ

םציפיוויצחחלשיו14׃שאילחגודרבולקןתיןוילעו

תודסומולגיוםימיקיפאואריו15׃םמהיוברםיקרבו

םורממחלשי16׃ךפאחורתמשנמהוהיךתרעגמלבת

יאנשמוזעיביאמינליצי17׃םיברםיממינשמיינחקי

ןעשמלהוהייהיוידיאםויבינומדקי18׃ינממוצמאיכ

ינלמגי20׃יבץפחיכינצלחיבחרמלינאיצויו19׃יל

הוהייכרדיתרמשיכ21׃ילבישיידירבכיקדצכהוהי

ויתקחוידגנלויטפשמלכיכ22׃יהלאמיתעשראלו

24׃ינועמרמתשאוומעםימתיהאו23׃ינמריסאאל

דיסחםע25׃ויניעדגנלידירבכיקדצכילהוהיבשיו
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םעוררבתתרבנםע26׃םמתתםימתרבגםעדסחתת

תומרםיניעועישותינעםעהתאיכ27׃לתפתתשקע

׃יכשחהיגייהלאהוהיירנריאתהתאיכ28׃ליפשת

םימתלאה30׃רושגלדאיהלאבודודגץראךביכ29

31׃ובםיסחהלכלאוהןגמהפורצהוהיתרמאוכרד

32׃וניהלאיתלוזרוצימוהוהיידעלבמהולאימיכ

ילגרהושמ33׃יכרדםימתןתיוליחינרזאמהלאה

המחלמלידידמלמ34׃ינדימעייתמבלעותוליאכ

ךנימיוךעשיןגמילןתתו35׃יתעורזהשוחנתשקהתחנו

ודעמאלויתחתידעצביחרת36׃ינברתךתונעוינדעסת

׃םתולכדעבושאאלוםגישאויביואףודרא37׃ילסרק

ינרזאתו39׃ילגרתחתולפיםוקולכיאלוםצחמא38

ילהתתניביאו40׃יתחתימקעירכתהמחלמלליח

הוהילעעישומןיאוועושי41׃םתימצאיאנשמוףרע

תוצוחטיטכחורינפלערפעכםקחשאו42׃םנעאלו

םעםיוגשארלינמישתםעיבירמינטלפת43׃םקירא

רכנינבילועמשיןזאעמשל44׃ינודבעייתעדיאל

46׃םהיתורגסממוגרחיוולבירכנינב45׃ילושחכי

ןתונהלאה47׃יעשייהולאםוריוירוצךורבוהוהייח

ןמףאיביאמיטלפמ48׃יתחתםימערבדיוילתומקנ

םיוגבךדואןכלע49׃ינליצתסמחשיאמינממורתימק

דסחהשעווכלמתועושילדגמ50׃הרמזאךמשלוהוהי

׃םלועדעוערזלודודלוחישמל

לאדובכםירפסמםימשהדודלרומזמחצנמל19

הלילורמאעיביםוילםוי2׃עיקרהדיגמוידיהשעמו

עמשנילבםירבדןיאורמאןיא3׃תעדהוחיהלילל

שמשלםהילמלבתהצקבוםוקאציץראהלכב4׃םלוק

רובגכשישיותפחמאציןתחכאוהו5׃םהבלהאםש

םתוצקלעותפוקתוואצומםימשההצקמ6׃חראץורל

שפנתבישמהמימתהוהיתרות7׃ותמחמרתסנןיאו

םירשיהוהיידוקפ8׃יתפתמיכחמהנמאנהוהיתודע

הוהיתארי9׃םיניעתריאמהרבהוהיתוצמבליחמשמ

10׃ודחיוקדצתמאהוהייטפשמדעלתדמועהרוהט

׃םיפוצתפנושבדמםיקותמוברזפמובהזמםידמחנה

ימתואיגש12׃ברבקעםרמשבםהברהזנךדבעםג11

ולשמילאךדבעךשחםידזמםג13׃ינקנתורתסנמןיבי

יפירמאןוצרלויהי14׃ברעשפמיתיקנוםתיאזאיב

׃ילאגוירוצהוהיךינפליבלןויגהו

ךבגשיהרצםויבהוהיךנעידודלרומזמחצנמל20

3׃ךדעסיןויצמושדקמךרזעחלשי2׃בקעייהלאםש

ךבבלכךלןתי4׃הלסהנשדיךתלועוךתחנמלכרכזי

לגדנוניהלאםשבוךתעושיבהננרנ5׃אלמיךתצעלכו

הוהיעישוהיכיתעדיהתע6׃ךיתולאשמלכהוהיאלמי

הלא7׃ונימיעשיתורבגבושדקימשמוהנעיוחישמ

8׃ריכזנוניהלאהוהיםשבונחנאוםיסוסבהלאובכרב

העישוההוהי9׃דדועתנוונמקונחנאוולפנווערכהמה

׃ונארקםויבוננעיךלמה

ךלמחמשיךזעבהוהידודלרומזמחצנמל21

תשראוולהתתנובלתואת2׃דאמליגיהמךתעושיבו

תישתבוטתוכרבונמדקתיכ3׃הלסתענמלבויתפש

םימיךראולהתתנךממלאשםייח4׃זפתרטעושארל

הושתרדהודוהךתעושיבודובכלודג5׃דעוםלוע

תאהחמשבוהדחתדעלתוכרבוהתישתיכ6׃וילע

8׃טומילבןוילעדסחבוהוהיבחטבךלמהיכ7׃ךינפ

ומתישת9׃ךיאנשאצמתךנימיךיביאלכלךדיאצמת

׃שאםלכאתוםעלביופאבהוהיךינפתעלשארונתכ

וטניכ11׃םדאינבמםערזודבאתץראמומירפ10

םכשומתישתיכ12׃ולכוילבהמזמובשחהערךילע

הרישנךזעבהוהיהמור13׃םהינפלעןנוכתךירתימב

׃ךתרובגהרמזנו

המלילאילאדודלרומזמרחשהתליאלעחצנמל22

םמויארקאיהלא2׃יתגאשירבדיתעושימקוחרינתבזע

בשוישודקהתאו3׃ילהימודאלוהלילוהנעתאלו

5׃ומטלפתווחטבוניתבאוחטבךב4׃לארשיתולהת

תעלותיכנאו6׃ושובאלווחטבךבוטלמנווקעזךילא

וריטפיילוגעלייארלכ7׃םעיוזבוםדאתפרחשיאאלו

ץפחיכוהליציוהטלפיהוהילאלג8׃שארועיניהפשב

ךילע10׃ימאידשלעיחיטבמןטבמיחגהתאיכ9׃וב

ינממקחרתלא11׃התאילאימאןטבמםחרמיתכלשה

םיברםירפינובבס12׃רזועןיאיכהבורקהרציכ

׃גאשוףרטהיראםהיפילעוצפ13׃ינורתכןשביריבא

גנודכיבלהיהיתומצעלכודרפתהויתכפשנםימכ14
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יחוקלמקבדמינושלויחכשרחכשבי15׃יעמךותבסמנ

םיערמתדעםיבלכינובבסיכ16׃ינתפשתתומרפעלו

המהיתומצעלכרפסא17׃ילגרוידייראכינופיקה

וליפיישובללעוםהלידגבוקלחי18׃יבואריוטיבי

׃השוחיתרזעליתוליאקחרתלאהוהיהתאו19׃לרוג

ינעישוה21׃יתדיחיבלכדימישפנברחמהליצה20

יחאלךמשהרפסא22׃ינתינעםימרינרקמוהיראיפמ

בקעיערזלכוהוללההוהייארי23׃ךללהאלהקךותב

אלוהזבאליכ24׃לארשיערזלכונממורוגווהודבכ

׃עמשוילאועושבוונממוינפריתסהאלוינעתונעץקש

26׃ויארידגנםלשאירדנברלהקביתלהתךתאמ25

םכבבליחיוישרדהוהיוללהיועבשיוםיונעולכאי

ווחתשיוץראיספאלכהוהילאובשיוורכזי27׃דעל

לשמוהכולמההוהיליכ28׃םיוגתוחפשמלכךינפל

לכוערכיוינפלץראינשדלכווחתשיוולכא29׃םיוגב

ינדאלרפסיונדבעיערז30׃היחאלושפנורפעידרוי

׃השעיכדלונםעלותקדצודיגיוואבי31׃רודל

אשדתואנב2׃רסחאאליערהוהידודלרומזמ23

ינחניבבושיישפנ3׃ינלהניתוחנמימלעינציברי

אלתומלצאיגבךלאיכםג4׃ומשןעמלקדצילגעמב

5׃ינמחניהמהךתנעשמוךטבשידמעהתאיכעראריא

יסוכישארןמשבתנשדיררצדגנןחלשינפלךרעת

תיבביתבשוייחימילכינופדרידסחובוטךא6׃היור

׃םימיךראלהוהי

יבשיולבתהאולמוץראההוהילרומזמדודל24

ימ3׃הננוכיתורהנלעוהדסיםימילעאוהיכ2׃הב

רבוםיפכיקנ4׃ושדקםוקמבםוקיימוהוהירהבהלעי

אשי5׃המרמלעבשנאלוישפנאושלאשנאלרשאבבל

ושרדרודהז6׃ועשייהלאמהקדצוהוהיתאמהכרב

ואשנהוםכישארםירעשואש7׃הלסבקעיךינפישקבמ

דובכהךלמהזימ8׃דובכהךלמאוביוםלועיחתפ

םירעשואש9׃המחלמרובגהוהירובגוזוזעהוהי

אוהימ10׃דובכהךלמאביוםלועיחתפואשוםכישאר

׃הלסדובכהךלמאוהתואבצהוהידובכהךלמהז

יתחטבךביהלא2׃אשאישפנהוהיךילאדודל25

ושביאלךיוקלכםג3׃יליביאוצלעילאהשובאלא

ךיתוחראינעידוההוהיךיכרד4׃םקירםידגובהושבי

יעשייהלאהתאיכינדמלוךתמאבינכירדה5׃ינדמל

יכךידסחוהוהיךימחררכז6׃םויהלכיתיוקךתוא

ךדסחכרכזתלאיעשפוירוענתואטח7׃המהםלועמ

ןכלעהוהירשיובוט8׃הוהיךבוטןעמלהתאילרכז

םיונעדמליוטפשמבםיונעךרדי9׃ךרדבםיאטחהרוי

ותירבירצנלתמאודסחהוהיתוחראלכ10׃וכרד

׃אוהבריכינועלתחלסוהוהיךמשןעמל11׃ויתדעו

ושפנ13׃רחביךרדבונרויהוהיארישיאההזימ12

ותירבוויארילהוהידוס14׃ץראשרייוערזוןילתבוטב

תשרמאיצויאוהיכהוהילאדימתיניע15׃םעידוהל

יבבלתורצ17׃ינאינעודיחייכיננחוילאהנפ16׃ילגר

אשוילמעויינעהאר18׃ינאיצוהיתוקוצממוביחרה

׃ינואנשסמחתאנשוובריכיביואהאר19׃יתואטחלכל

םת21׃ךביתיסחיכשובאלאינליצהוישפנהרמש20

לכמלארשיתאםיהלאהדפ22׃ךיתיוקיכינורצירשיו

׃ויתורצ

הוהיבויתכלהימתבינאיכהוהיינטפשדודל26

יתוילכהפורצינסנוהוהייננחב2׃דעמאאליתחטב

אל4׃ךתמאביתכלהתהויניעדגנלךדסחיכ3׃יבלו

יתאנש5׃אובאאלםימלענםעואושיתמםעיתבשי

יפכןויקנבץחרא6׃בשאאלםיעשרםעוםיערמלהק

רפסלוהדותלוקבעמשל7׃הוהיךחבזמתאהבבסאו

ןכשמםוקמוךתיבןועמיתבהאהוהי8׃ךיתואלפנלכ

םימדישנאםעוישפנםיאטחםעףסאתלא9׃ךדובכ

ינאו11׃דחשהאלמםנימיוהמזםהידיברשא10׃ייח

םילהקמברושימבהדמעילגר12׃יננחוינדפךלאימתב

׃הוהיךרבא

ייחזועמהוהיאריאיממיעשיוירואהוהידודל27

ירצירשבתאלכאלםיערמילעברקב2׃דחפאיממ

אלהנחמילעהנחתםא3׃ולפנוולשכהמהיליביאו

תחא4׃חטובינאתאזבהמחלמילעםוקתםאיבלאריי

לכהוהיתיבביתבששקבאהתואהוהיתאמיתלאש

יננפצייכ5׃ולכיהברקבלוהוהיםענבתוזחלייחימי

׃ינממורירוצבולהארתסבינרתסיהערםויבהכסב

ולהאבהחבזאויתוביבסיביאלעישארםוריהתעו6

ילוקהוהיעמש7׃הוהילהרמזאוהרישאהעורתיחבז
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ךינפתאינפושקביבלרמאךל8׃יננעויננחוארקא

ךדבעףאבטתלאינממךינפרתסתלא9׃שקבאהוהי

יכ10׃יעשייהלאינבזעתלאוינשטתלאתייהיתרזע

ךכרדהוהיינרוה11׃ינפסאיהוהיוינובזעימאויבא

שפנביננתתלא12׃יררושןעמלרושימחראבינחנו

יתנמאהאלול13׃סמחחפיורקשידעיבומקיכירצ

קזחהוהילאהוק14׃םייחץראבהוהיבוטבתוארל

׃הוהילאהוקוךבלץמאיו

ןפינממשרחתלאירוצארקאהוהיךילאדודל28

ינונחתלוקעמש2׃רובידרויםעיתלשמנוינממהשחת

ינכשמתלא3׃ךשדקריבדלאידייאשנבךילאיעושב

הערוםהיערםעםולשירבדןואילעפםעוםיעשרםע

השעמכםהיללעמערכוםלעפכםהלןת4׃םבבלב

לאוניביאליכ5׃םהלםלומגבשהםהלןתםהידי

ךורב6׃םנביאלוםסרהיוידיהשעמלאוהוהיתלעפ

יבלחטבובינגמויזעהוהי7׃ינונחתלוקעמשיכהוהי

זועמוומלזעהוהי8׃ונדוהאירישמויבלזלעיויתרזענו

ךתלחנתאךרבוךמעתאהעישוה9׃אוהוחישמתועושי

׃םלועהדעםאשנוםערו

הוהילובהםילאינבהוהילובהדודלרומזמ29

הוהילווחתשהומשדובכהוהילובה2׃זעודובכ

םיערהדובכהלאםימהלעהוהילוק3׃שדקתרדהב

׃רדהבהוהילוקחכבהוהילוק4׃םיברםימלעהוהי

6׃ןונבלהיזראתאהוהירבשיוםיזרארבשהוהילוק5

לוק7׃םימארןבומכןירשוןונבללגעומכםדיקריו

ליחירבדמליחיהוהילוק8׃שאתובהלבצחהוהי

ףשחיותוליאללוחיהוהילוק9׃שדקרבדמהוהי

בשילובמלהוהי10׃דובכרמאולכולכיהבותורעי

ךרביהוהיןתיומעלזעהוהי11׃םלועלךלמהוהיבשיו

׃םולשבומעתא

יכהוהיךממוראדודלתיבהתכנחרישרומזמ30

ךילאיתעושיהלאהוהי2׃יליביאתחמשאלוינתילד

ידרוימינתייחישפנלואשןמתילעההוהי3׃ינאפרתו

Sheol)׃רוב h7585)4רכזלודוהווידיסחהוהילורמז

יכבןיליברעבונוצרבםייחופאבעגריכ5׃ושדק

7׃םלועלטומאלביולשביתרמאינאו6׃הנררקבלו

יתייהךינפתרתסהזעיררהלהתדמעהךנוצרבהוהי

עצבהמ9׃ןנחתאינדאלאוארקאהוהיךילא8׃להבנ

10׃ךתמאדיגיהרפעךדויהתחשלאיתדרבימדב

ידפסמתכפה11׃ילרזעהיההוהייננחוהוהיעמש

ךרמזיןעמל12׃החמשינרזאתויקשתחתפיללוחמל

׃ךדואםלועליהלאהוהיםדיאלודובכ

השובאלאיתיסחהוהיךבדודלרומזמחצנמל31

ינליצההרהמךנזאילאהטה2׃ינטלפךתקדצבםלועל

יעלסיכ3׃ינעישוהלתודוצמתיבלזועמרוצלילהיה

ינאיצות4׃ינלהנתוינחנתךמשןעמלוהתאיתדוצמו

יחורדיקפאךדיב5׃יזועמהתאיכילונמטוזתשרמ

ילבהםירמשהיתאנש6׃תמאלאהוהייתואהתידפ

ךדסחבהחמשאוהליגא7׃יתחטבהוהילאינאואוש

ינתרגסהאלו8׃ישפנתורצבתעדייינעתאתיאררשא

רציכהוהייננח9׃ילגרבחרמבתדמעהביואדיב

ייחןוגיבולכיכ10׃ינטבוישפניניעסעכבהששעיל

לכמ11׃וששעימצעויחכינועבלשכהחנאביתונשו

יאריעדימלדחפודאמינכשלוהפרחיתייהיררצ

ילככיתייהבלמתמכיתחכשנ12׃ינממודדנץוחב

םדסוהבביבסמרוגמםיברתבדיתעמשיכ13׃דבא

הוהייתחטבךילעינאו14׃וממזישפנתחקלילעדחי

יביואדימינליצהיתתעךדיב15׃התאיהלאיתרמא

17׃ךדסחבינעישוהךדבעלעךינפהריאה16׃יפדרמו

׃לואשלומדיםיעשרושביךיתארקיכהשובאלאהוהי

(Sheol h7585)18קידצלעתורבדהרקשיתפשהנמלאת

ךיארילתנפצרשאךבוטברהמ19׃זובוהואגבקתע

ךינפרתסבםריתסת20׃םדאינבדגנךבםיסחלתלעפ

הוהיךורב21׃תונשלבירמהכסבםנפצתשיאיסכרמ

יזפחביתרמאינאו22׃רוצמריעבילודסחאילפהיכ

׃ךילאיעושבינונחתלוקתעמשןכאךיניעדגנמיתזרגנ

םלשמוהוהירצנםינומאוידיסחלכהוהיתאובהא23

םילחימהלכםכבבלץמאיווקזח24׃הואגהשערתילע

׃הוהיל

ירשא2׃האטחיוסכעשפיושנירשאליכשמדודל32

יכ3׃הימרוחורבןיאוןועולהוהיבשחיאלםדא

הלילוםמוייכ4׃םויהלכיתגאשבימצעולביתשרחה

יתאטח5׃הלסץיקינברחבידשלךפהנךדיילעדבכת
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הוהיליעשפילעהדואיתרמאיתיסכאלינועוךעידוא

דיסחלכללפתיתאזלע6׃הלסיתאטחןועתאשנהתאו

7׃ועיגיאלוילאםיברםימףטשלקראצמתעלךילא

8׃הלסינבבוסתטלפינרינרצתרצמילרתסהתא

לא9׃יניעךילעהצעיאךלתוזךרדבךרואוךליכשא

לבםולבלוידעןסרוגתמבןיבהןיאדרפכסוסכויהת

הוהיבחטובהועשרלםיבואכמםיבר10׃ךילאברק

לכונינרהוםיקידצוליגוהוהיבוחמש11׃ונבבוסידסח

׃בלירשי

ודוה2׃הלהתהואנםירשילהוהיבםיקידצוננר33

רישולוריש3׃ולורמזרושעלבנברונכבהוהיל

לכוהוהירבדרשייכ4׃העורתבןגנוביטיהשדח

האלמהוהידסחטפשמוהקדצבהא5׃הנומאבוהשעמ

׃םאבצלכויפחורבוושענםימשהוהירבדב6׃ץראה

הוהימואריי8׃תומוהתתורצאבןתנםיהימדנכסנכ7

רמאאוהיכ9׃לבתיבשילכורוגיונממץראהלכ

אינהםיוגתצעריפההוהי10׃דמעיוהוצאוהיהיו

תובשחמדמעתםלועלהוהיתצע11׃םימעתובשחמ

םעהויהלאהוהירשאיוגהירשא12׃רדורדלובל

ינבלכתאהארהוהיטיבהםימשמ13׃ולהלחנלרחב

15׃ץראהיבשילכלאחיגשהותבשןוכממ14׃םדאה

ךלמהןיא16׃םהישעמלכלאןיבמהםבלדחירציה

סוסהרקש17׃חכברבלצניאלרובגליחברבעשונ

לאהוהיןיעהנה18׃טלמיאלוליחברבוהעושתל

םתויחלוםשפנתוממליצהל19׃ודסחלםילחימלויארי

יכ21׃אוהוננגמוונרזעהוהילהתכחונשפנ20׃בערב

הוהיךדסחיהי22׃ונחטבושדקםשביכונבלחמשיוב

׃ךלונלחירשאכונילע

והשרגיוךלמיבאינפלומעטתאותונשבדודל34

2׃יפבותלהתדימתתעלכבהוהיתאהכרבאךליו

הוהילולדג3׃וחמשיוםיונעועמשיישפנללהתתהוהיב

לכמויננעוהוהיתאיתשרד4׃ודחיומשהממורנויתא

׃ורפחילאםהינפוורהנווילאוטיבה5׃ינליצהיתורוגמ

הנח7׃ועישוהויתורצלכמועמשהוהיוארקינעהז6

בוטיכוארוומעט8׃םצלחיוויארילביבסהוהיךאלמ

יכוישדקהוהיתאוארי9׃ובהסחירבגהירשאהוהי

הוהיישרדוובערוושרםיריפכ10׃ויארילרוסחמןיא

הוהיתאריילועמשםינבוכל11׃בוטלכורסחיאל

תוארלםימיבהאםייחץפחהשיאהימ12׃םכדמלא

14׃המרמרבדמךיתפשוערמךנושלרצנ13׃בוט

הוהייניע15׃והפדרוםולששקבבוטהשעוערמרוס

ערישעבהוהיינפ16׃םתעושלאוינזאוםיקידצלא

םתורצלכמועמשהוהיווקעצ17׃םרכזץראמתירכהל

׃עישויחוריאכדתאובלירבשנלהוהיבורק18׃םליצה

לכרמש20׃הוהיונליציםלכמוקידצתוערתובר19

הערעשרתתומת21׃הרבשנאלהנהמתחאויתומצע

ומשאיאלווידבעשפנהוהיהדופ22׃ומשאיקידציאנשו

׃ובםיסחהלכ

קזחה2׃ימחלתאםחליביריתאהוהיהבירדודל35

תארקלרגסותינחקרהו3׃יתרזעבהמוקוהנצוןגמ

ישקבמומלכיוושבי4׃ינאךתעשיישפנלרמאיפדר

ינפלץמכויהי5׃יתעריבשחורפחיורוחאוגסיישפנ

תוקלקלחוךשחםכרדיהי6׃החודהוהיךאלמוחור

םנחםתשרתחשילונמטםנחיכ7׃םפדרהוהיךאלמו

ןמטרשאותשרועדיאלהאושוהאובת8׃ישפנלורפח

שישתהוהיבליגתישפנו9׃הבלפיהאושבודכלת

ליצמךומכימהוהיהנרמאתיתומצעלכ10׃ותעושיב

סמחידעןומוקי11׃ולזגמןויבאוינעוונממקזחמינע

הבוטתחתהערינומלשי12׃ינולאשייתעדיאלרשא

םוצביתינעקשישובלםתולחבינאו13׃ישפנללוכש

יתכלהתהילחאכערכ14׃בושתיקיחלעיתלפתוישפנ

ופסאנופסאנווחמשיעלצבו15׃יתוחשרדקםאלבאכ

יגעליפנחב16׃ומדאלווערקיתעדיאלוםיכנילע

ישפנהבישההארתהמכינדא17׃ומינשילעקרחגועמ

םעבברלהקבךדוא18׃יתדיחיםיריפכמםהיאשמ

םנחיאנשרקשיביאילוחמשילא19׃ךללהאםוצע

ירבדץראיעגרלעוורבדיםולשאליכ20׃ןיעוצרקי

חאהחאהורמאםהיפילעוביחריו21׃ןובשחיתומרמ

קחרתלאינדאשרחתלאהוהיהתיאר22׃וניניעהתאר

24׃יבירלינדאויהלאיטפשמלהציקהוהריעה23׃ינממ

ורמאילא25׃ילוחמשילאויהלאהוהיךקדצכינטפש

ורפחיוושבי26׃והונעלבורמאילאונשפנחאהםבלב

27׃ילעםילידגמההמלכותשבושבלייתעריחמשודחי
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ץפחההוהילדגידימתורמאיויקדציצפחוחמשיוונרי

׃ךתלהתםויהלכךקדצהגהתינושלו28׃ודבעםולש

ברקבעשרלעשפםאנדודלהוהידבעלחצנמל36

ויניעבוילאקילחהיכ2׃ויניעדגנלםיהלאדחפןיאיבל

ליכשהללדחהמרמוןואויפירבד3׃אנשלונועאצמל

אלךרדלעבציתיובכשמלעבשחיןוא4׃ביטיהל

דעךתנומאךדסחםימשהבהוהי5׃סאמיאלערבוט

םדאהברםוהתךטפשמלאיררהכךתקדצ6׃םיקחש

םדאינבוםיהלאךדסחרקיהמ7׃הוהיעישותהמהבו

ךינדעלחנוךתיבןשדמןיורי8׃ןויסחיךיפנכלצב

ךשמ10׃רואהארנךרואבםייחרוקמךמעיכ9׃םקשת

לגרינאובתלא11׃בלירשילךתקדצוךיעדילךדסח

וחדןואילעפולפנםש12׃ינדנתלאםיעשרדיוהואג

׃םוקולכיאלו

2׃הלועישעבאנקתלאםיערמברחתתלאדודל37

הוהיבחטב3׃ןולוביאשדקריכוולמיהרהמריצחכיכ

הוהילעגנעתהו4׃הנומאהערוץראןכשבוטהשעו

וילעחטבוךכרדהוהילעלוג5׃ךבלתלאשמךלןתיו

׃םירהצכךטפשמוךקדצרואכאיצוהו6׃השעיאוהו

וכרדחילצמברחתתלאולללוחתהוהוהילםוד7

ךארחתתלאהמחבזעוףאמףרה8׃תומזמהשעשיאב

׃ץראושרייהמההוהייוקוןותרכיםיערמיכ9׃ערהל

11׃ונניאוומוקמלעתננובתהועשרןיאוטעמדועו10

עשרםמז12׃םולשברלעוגנעתהוץראושרייםיונעו

יכהאריכולקחשיינדא13׃וינשוילעקרחוקידצל

ליפהלםתשקוכרדוםיעשרוחתפברח14׃ומויאבי

םבלבאובתםברח15׃ךרדירשיחובטלןויבאוינע

םיעשרןומהמקידצלטעמבוט16׃הנרבשתםתותשקו

םיקידצךמוסוהנרבשתםיעשרתועורזיכ17׃םיבר

׃היהתםלועלםתלחנוםמימתימיהוהיעדוי18׃הוהי

םיעשריכ20׃ועבשיןובערימיבוהערתעבושביאל19

הול21׃ולכןשעבולכםירכרקיכהוהייביאוודבאי

ושרייויכרבמיכ22׃ןתונוןנוחקידצוםלשיאלועשר

וכרדווננוכרבגידעצמהוהימ23׃ותרכיויללקמוץרא

רענ25׃ודיךמוסהוהייכלטויאללפייכ24׃ץפחי

׃םחלשקבמוערזובזענקידציתיאראלויתנקזםגיתייה

ערמרוס27׃הכרבלוערזוהולמוןנוחםויהלכ26

אלוטפשמבהאהוהייכ28׃םלועלןכשובוטהשעו

29׃תרכנםיעשרערזוורמשנםלועלוידיסחתאבזעי

הגהיקידציפ30׃הילעדעלונכשיוץראושרייםיקידצ

אלובלבויהלאתרות31׃טפשמרבדתונושלוהמכח

33׃ותימהלשקבמוקידצלעשרהפוצ32׃וירשאדעמת

לאהוק34׃וטפשהבונעישריאלוודיבונבזעיאלהוהי

םיעשרתרכהבץראתשרלךממוריווכרדרמשוהוהי

36׃ןנערחרזאכהרעתמוץירעעשריתיאר35׃הארת

הארוםתרמש37׃אצמנאלווהשקבאוונניאהנהורבעיו

ודחיודמשנםיעשפו38׃םולששיאלתירחאיכרשי

םזועמהוהימםיקידצתעושתו39׃התרכנםיעשרתירחא

םיעשרמםטלפיםטלפיוהוהיםרזעיו40׃הרצתעב

׃ובוסחיכםעישויו

ינחיכותךפצקבלאהוהיריכזהלדודלרומזמ38

׃ךדיילעתחנתויבותחנךיצחיכ2׃ינרסיתךתמחבו

ינפמימצעבםולשןיאךמעזינפמירשבבםתמןיא3

׃ינממודבכידבכאשמכישארורבעיתנועיכ4׃יתאטח

דעיתחשיתיוענ6׃יתלואינפמיתרובחוקמנושיאבה5

ןיאוהלקנואלמילסכיכ7׃יתכלהרדקםויהלכדאמ

תמהנמיתגאשדאמדעיתיכדנויתוגופנ8׃ירשבבםתמ

10׃הרתסנאלךממיתחנאויתואתלכךדגנינדא9׃יבל

11׃יתאןיאםהםגיניערואויחכינבזערחרחסיבל

12׃ודמעקחרמיבורקוודמעייעגנדגנמיערויבהא

לכתומרמותווהורבדיתערישרדוישפנישקבמושקניו

׃ויפחתפיאלםלאכועמשאאלשרחכינאו13׃וגהיםויה

ךליכ15׃תוחכותויפבןיאועמשאלרשאשיאכיהאו14

ןפיתרמאיכ16׃יהלאינדאהנעתהתאיתלחוההוהי

ןוכנעלצלינאיכ17׃ולידגהילעילגרטומבילוחמשי

׃יתאטחמגאדאדיגאינועיכ18׃דימתידגניבואכמו

הערימלשמו20׃רקשיאנשוברוומצעםייחיביאו19

הוהיינבזעתלא21׃בוטיפודרתחתינונטשיהבוטתחת

׃יתעושתינדאיתרזעלהשוח22׃ינממקחרתלאיהלא

הרמשאיתרמאדודלרומזמןותידילחצנמל39

עשרדעבםוסחמיפלהרמשאינושלבאוטחמיכרד

3׃רכעניבאכובוטמיתישחההימודיתמלאנ2׃ידגנל

4׃ינושלביתרבדשארעבתיגיגהביברקביבלםח

׃ינאלדחהמהעדאאיההמימיתדמויצקהוהיינעידוה
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לבהלכךאךדגנןיאכידלחוימיהתתנתוחפטהנה5

לבהךאשיאךלהתיםלצבךא6׃הלסבצנםדאלכ

ינדאיתיוקהמהתעו7׃םפסאימעדיאלורבציןוימהי

לאלבנתפרחינליצהיעשפלכמ8׃איהךליתלחות

רסה10׃תישעהתאיכיפחתפאאליתמלאנ9׃ינמישת

ןועלעתוחכותב11׃יתילכינאךדיתרגתמךעגנילעמ

׃הלסםדאלכלבהךאודומחשעכסמתושיאתרסי

לאיתעמדלאהניזאהיתעושוהוהייתלפתהעמש12

ינממעשה13׃יתובאלככבשותךמעיכנארגיכשרחת

׃ינניאוךלאםרטבהגילבאו

עמשיוילאטיוהוהייתיוקהוקרומזמדודלחצנמל40

עלסלעםקיוןויהטיטמןואשרובמינלעיו2׃יתעוש

וניהלאלהלהתשדחרישיפבןתיו3׃ירשאןנוכילגר

רשארבגהירשא4׃הוהיבוחטביווארייוםיברוארי

תובר5׃בזכיטשוםיבהרלאהנפאלווחטבמהוהיםש

ןיאונילאךיתבשחמוךיתאלפניהלאהוהיהתאתישע

החנמוחבז6׃רפסמומצעהרבדאוהדיגאךילאךרע

7׃תלאשאלהאטחוהלועילתירכםינזאתצפחאל

תושעל8׃ילעבותכרפסתלגמביתאבהנהיתרמאזא

קדציתרשב9׃יעמךותבךתרותויתצפחיהלאךנוצר

10׃תעדיהתאהוהיאלכאאליתפשהנהברלהקב

יתרמאךתעושתוךתנומאיבלךותביתיסכאלךתקדצ

אלהוהיהתא11׃ברלהקלךתמאוךדסחיתדחכאל

12׃ינורצידימתךתמאוךדסחינממךימחראלכת

אלויתנועינוגישהרפסמןיאדעתוערילעופפאיכ

הצר13׃ינבזעיבלוישארתורעשמומצעתוארליתלכי

דחיורפחיוושבי14׃השוחיתרזעלהוהיינליצהלהוהי

׃יתעריצפחומלכיורוחאוגסיהתופסלישפנישקבמ

16׃חאהחאהילםירמאהםתשבבקעלעומשי15

הוהילדגידימתורמאיךישקבמלכךבוחמשיוושישי

יתרזעילבשחיינדאןויבאוינעינאו17׃ךתעושתיבהא

׃רחאתלאיהלאהתאיטלפמו

םויבלדלאליכשמירשאדודלרומזמחצנמל41

ץראברשאיוהיחיווהרמשיהוהי2׃הוהיוהטלמיהער

לכיודשרעלעונדעסיהוהי3׃ויביאשפנבוהנתתלאו

האפריננחהוהייתרמאינא4׃וילחבתכפהובכשמ

תומייתמילערורמאייביוא5׃ךליתאטחיכישפנ

ןואץבקיובלרבדיאושתוארלאבםאו6׃ומשדבאו

ילעיאנשלכושחלתיילעדחי7׃רבדיץוחלאציול

אלבכשרשאוובקוצילעילברבד8׃ילהערובשחי

ימחללכואוביתחטברשאימולששיאםג9׃םוקלףיסוי

המלשאוינמיקהויננחהוהיהתאו10׃בקעילעלידגה

׃ילעיביאעיריאליכיבתצפחיכיתעדיתאזב11׃םהל

ךורב13׃םלועלךינפלינביצתויבתכמתימתבינאו12

׃ןמאוןמאםלועהדעוםלועהמלארשייהלאהוהי

יקיפאלעגרעתליאכחרקינבלליכשמחצנמל42

םיהלאלישפנהאמצ2׃םיהלאךילאגרעתישפנןכםימ

יתעמדילהתיה3׃םיהלאינפהאראואובאיתמיחלאל

4׃ךיהלאהיאםויהלכילארמאבהלילוםמויםחל

דעםדדאךסברבעאיכישפנילעהכפשאוהרכזאהלא

יחחותשתהמ5׃גגוחןומההדותוהנרלוקבםיהלאתיב

תועושיונדואדועיכםיהלאליליחוהילעימהתוישפנ

ץראמךרכזאןכלעחחותשתישפנילעיהלא6׃וינפ

ארוקםוהתלאםוהת7׃רעצמרהמםינומרחוןדרי

םמוי8׃ורבעילעךילגוךירבשמלכךירונצלוקל

9׃ייחלאלהלפתימעהרישהלילבוודסחהוהיהוצי

ץחלבךלארדקהמלינתחכשהמליעלסלאלהרמוא

לכילאםרמאביררוצינופרחיתומצעבחצרב10׃ביוא

ילעימהתהמוישפניחחותשתהמ11׃ךיהלאהיאםויה

׃יהלאוינפתעושיונדואדועיכםיהלאליליחוה

שיאמדיסחאליוגמיבירהבירוםיהלאינטפש43

ינתחנזהמליזועמיהלאהתאיכ2׃ינטלפתהלועוהמרמ

ךתמאוךרואחלש3׃ביואץחלבךלהתארדקהמל

4׃ךיתונכשמלאוךשדקרהלאינואיביינוחניהמה

ךדואויליגתחמשלאלאםיהלאחבזמלאהאובאו

ימהתהמוישפניחחותשתהמ5׃יהלאםיהלארונכב

׃יהלאוינפתעושיונדואדועיכםיהלאליליחוהילע

ונעמשונינזאבםיהלאליכשמחרקינבלחצנמל44

2׃םדקימיבםהימיבתלעפלעפונלורפסוניתובא

3׃םחלשתוםימאלערתםעטתותשרוהםיוגךדיהתא

יכומלהעישוהאלםעורזוץראושריםברחבאליכ

יכלמאוההתא4׃םתיצריכךינפרואוךעורזוךנימי

סובנךמשבחגננונירצךב5׃בקעיתועושיהוצםיהלא
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יכ7׃ינעישותאליברחוחטבאיתשקבאליכ6׃ונימק

ונללהםיהלאב8׃תושיבהוניאנשמוונירצמונתעשוה

ונמילכתותחנזףא9׃הלסהדונםלועלךמשוםויהלכ

וניאנשמורצינמרוחאונבישת10׃וניתואבצבאצתאלו

רכמת12׃ונתירזםיוגבולכאמןאצכוננתת11׃ומלוסש

הפרחונמישת13׃םהיריחמבתיבראלוןוהאלבךמע

םיוגבלשמונמישת14׃וניתוביבסלסלקוגעלונינכשל

ינפתשבוידגניתמלכםויהלכ15׃םימאלבשארדונמ

לכ17׃םקנתמוביואינפמףדגמוףרחמלוקמ16׃ינתסכ

גוסנאל18׃ךתירבבונרקשאלוךונחכשאלוונתאבתאז

םוקמבונתיכדיכ19׃ךחראינמונירשאטתוונבלרוחא

וניהלאםשונחכשםא20׃תומלצבונילעסכתוםינת

אוהיכתאזרקחיםיהלאאלה21׃רזלאלוניפכשרפנו

ונבשחנםויהלכונגרהךילעיכ22׃בלתומלעתעדי

חנזתלאהציקהינדאןשיתהמלהרוע23׃החבטןאצכ

יכ25׃ונצחלוונינעחכשתריתסתךינפהמל24׃חצנל

התרזעהמוק26׃וננטבץראלהקבדונשפנרפעלהחש

׃ךדסחןעמלונדפוונל

תדידירישליכשמחרקינבלםינששלעחצנמל45

טעינושלךלמלישעמינארמאבוטרבדיבלשחר

לעךיתותפשבןחקצוהםדאינבמתיפיפי2׃ריהמרפוס

רובגךרילעךברחרוגח3׃םלועלםיהלאךכרבןכ

הונעותמארבדלעבכרחלצךרדהו4׃ךרדהוךדוה

ךיתחתםימעםינונשךיצח5׃ךנימיתוארונךרותוקדצ

טבשדעוםלועםיהלאךאסכ6׃ךלמהיביואבלבולפי

ןכלעעשראנשתוקדצתבהא7׃ךתוכלמטבשרשימ

תולהאורמ8׃ךירבחמןוששןמשךיהלאםיהלאךחשמ

תונב9׃ךוחמשינמןשילכיהןמךיתדגבלכתועיצק

10׃ריפואםתכבךנימיללגשהבצנךיתורקיבםיכלמ

11׃ךיבאתיבוךמעיחכשוךנזאיטהויארותביעמש

תבו12׃וליוחתשהוךינדאאוהיכךיפיךלמהואתיו

תבהדובכלכ13׃םעירישעולחיךינפהחנמברצ

לבותתומקרל14׃השובלבהזתוצבשממהמינפךלמ

הנלבות15׃ךלתואבומהיתוערהירחאתולותבךלמל

ויהיךיתבאתחת16׃ךלמלכיהבהניאבתליגותחמשב

לכבךמשהריכזא17׃ץראהלכבםירשלומתישתךינב

׃דעוםלעלךדוהיםימעןכלערדורד

ונלםיהלארישתומלעלעחרקינבלחצנמל46

ארינאלןכלע2׃דאמאצמנתורצבהרזעזעוהסחמ

ורמחיומהי3׃םימיבלבםירהטומבוץרארימהב

ריעוחמשיויגלפרהנ4׃הלסותואגבםירהושעריוימימ

טומתלבהברקבםיהלא5׃ןוילעינכשמשדקםיהלא

ןתנתוכלממוטמםיוגומה6׃רקבתונפלםיהלאהרזעי

יהלאונלבגשמונמעתואבצהוהי7׃ץראגומתולוקב

תומשםשרשאהוהיתולעפמוזחוכל8׃הלסבקעי

רבשיתשקץראההצקדעתומחלמתיבשמ9׃ץראב

יכנאיכועדוופרה10׃שאבףרשיתולגעתינחץצקו

ונמעתואבצהוהי11׃ץראבםוראםיוגבםוראםיהלא

׃הלסבקעייהלאונלבגשמ

ףכועקתםימעהלכרומזמחרקינבלחצנמל47

ךלמארונןוילעהוהייכ2׃הנרלוקבםיהלאלועירה

תחתםימאלווניתחתםימערבדי3׃ץראהלכלעלודג

בהארשאבקעיןואגתאונתלחנתאונלרחבי4׃ונילגר

ורמז6׃רפושלוקבהוהיהעורתבםיהלאהלע5׃הלס

ץראהלכךלמיכ7׃ורמזונכלמלורמזורמזםיהלא

בשיםיהלאםיוגלעםיהלאךלמ8׃ליכשמורמזםיהלא

םהרבאיהלאםעופסאנםימעיבידנ9׃ושדקאסכלע

׃הלענדאמץראינגמםיהלאליכ

דאמללהמוהוהילודגחרקינבלרומזמריש48

רהץראהלכשושמףונהפי2׃ושדקרהוניהלאריעב

היתונמראבםיהלא3׃ברךלמתירקןופציתכריןויצ

5׃ודחיורבעודעונםיכלמההנהיכ4׃בגשמלעדונ

ליחםשםתזחאהדער6׃וזפחנולהבנוהמתןכוארהמה

רשאכ8׃שישרתתוינארבשתםידקחורב7׃הדלויכ

םיהלאוניהלאריעבתואבצהוהיריעבוניארןכונעמש

ברקבךדסחםיהלאונימד9׃הלסםלועדעהננוכי

ץראיוצקלעךתלהתןכםיהלאךמשכ10׃ךלכיה

הדוהיתונבהנלגתןויצרהחמשי11׃ךנימיהאלמקדצ

13׃הילדגמורפסהופיקהוןויצובס12׃ךיטפשמןעמל

רודלורפסתןעמלהיתונמראוגספהליחלםכבלותיש

לעונגהניאוהדעוםלועוניהלאםיהלאהזיכ14׃ןורחא

׃תומ
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םימעהלכתאזועמשרומזמחרקינבלחצנמל49

דחישיאינבםגםדאינבםג2׃דלחיבשילכוניזאה

4׃תונובתיבלתוגהותומכחרבדייפ3׃ןויבאורישע

ימיבאריאהמל5׃יתדיחרונכבחתפאינזאלשמלהטא

םרשעברבוםליחלעםיחטבה6׃ינבוסייבקעןועער

םיהלאלןתיאלשיאהדפיהדפאלחא7׃וללהתי

דועיחיו9׃םלועללדחוםשפנןוידפרקיו8׃ורפכ

דחיותומיםימכחהארייכ10׃תחשההאריאלחצנל

םברק11׃םליחםירחאלובזעוודבאירעבוליסכ

ילעםתומשבוארקרדורדלםתנכשמםלועלומיתב

׃ומדנתומהבכלשמנןילילברקיבםדאו12׃תומדא

14׃הלסוצריםהיפבםהירחאוומללסכםכרדהז13

רקבלםירשיםבודריוםעריתומותשלואשלןאצכ

Sheol)׃וללבזמלואשתולבלםריצו h7585)15םיהלאךא

Sheol)׃הלסינחקייכלואשדימישפנהדפי h7585)16לא

ותומבאליכ17׃ותיבדובכהברייכשיארשעייכארית

ךרביוייחבושפניכ18׃ודובכוירחאדריאללכהחקי

אלחצנדעויתובארודדעאובת19׃ךלביטיתיכךדויו

׃ומדנתומהבכלשמנןיביאלורקיבםדא20׃רואוארי

ץראארקיורבדהוהיםיהלאלאףסאלרומזמ50

םיהלאיפיללכמןויצמ2׃ואבמדעשמשחרזממ

ויביבסולכאתוינפלשאשרחילאווניהלאאבי3׃עיפוה

ןידלץראהלאולעמםימשהלאארקי4׃דאמהרעשנ

ודיגיו6׃חבזילעיתירביתרכידיסחילופסא5׃ומע

ימעהעמש7׃הלסאוהטפשםיהלאיכוקדצםימש

8׃יכנאךיהלאםיהלאךבהדיעאולארשיהרבדאו

חקאאל9׃דימתידגנלךיתלועוךחיכואךיחבזלעאל

רעיותיחלכיליכ10׃םידותעךיתאלכממרפךתיבמ

ידשזיזוםירהףועלכיתעדי11׃ףלאיררהבתומהב

׃האלמולבתיליכךלרמאאלבעראםא12׃ידמע

חבז14׃התשאםידותעםדוםיריבארשבלכואה13

םויבינארקו15׃ךירדנןוילעלםלשוהדותםיהלאל

ךלהמםיהלארמאעשרלו16׃ינדבכתוךצלחאהרצ

רסומתאנשהתאו17׃ךיפילעיתירבאשתויקחרפסל

םעוומעץרתובנגתיארםא18׃ךירחאירבדךלשתו

דימצתךנושלוהערבתחלשךיפ19׃ךקלחםיפאנמ

21׃יפדןתתךמאןבברבדתךיחאבבשת20׃המרמ

ךחיכואךומכהיהאתויהתימדיתשרחהותישעהלא

ףרטאןפהולאיחכשתאזאנוניב22׃ךיניעלהכרעאו

עשיבונאראךרדםשויננדבכיהדותחבז23׃ליצמןיאו

׃םיהלא

רשאכאיבנהןתנוילאאובבדודלרומזמחצנמל51

החמךימחרברכךדסחכםיהלאיננחעבשתבלאאב

יעשפיכ3׃ינרהטיתאטחמוינועמינסבכהברה2׃יעשפ

ערהויתאטחךדבלךל4׃דימתידגניתאטחועדאינא

ןה5׃ךטפשבהכזתךרבדבקדצתןעמליתישעךיניעב

תצפחתמאןה6׃ימאינתמחיאטחבויתללוחןוועב

רהטאובוזאבינאטחת7׃ינעידותהמכחםתסבותוחטב

הנלגתהחמשוןוששינעימשת8׃ןיבלאגלשמוינסבכת

10׃החמיתנועלכויאטחמךינפרתסה9׃תיכדתומצע

לא11׃יברקבשדחןוכנחורוםיהלאילארברוהטבל

הבישה12׃ינממחקתלאךשדקחורוךינפלמינכילשת

םיעשפהדמלא13׃ינכמסתהבידנחורוךעשיןוששיל

םיהלאםימדמינליצה14׃ובושיךילאםיאטחוךיכרד

חתפתיתפשינדא15׃ךתקדצינושלןנרתיתעושתיהלא

אלהלועהנתאוחבזץפחתאליכ16׃ךתלהתדיגייפו

הכדנורבשנבלהרבשנחורםיהלאיחבז17׃הצרת

הנבתןויצתאךנוצרבהביטיה18׃הזבתאלםיהלא

זאלילכוהלועקדציחבזץפחתזא19׃םלשוריתומוח

׃םירפךחבזמלעולעי

דגיוימדאהגאודאובבדודלליכשמחצנמל52

ללהתתהמךלמיחאתיבלאדודאבולרמאיולואשל

ךנושלבשחתתווה2׃םויהלכלאדסחרובגההערב

רבדמרקשבוטמערתבהא3׃הימרהשעשטלמרעתכ

םג5׃המרמןושלעלבירבדלכתבהא4׃הלסקדצ

םייחץראמךשרשולהאמךחסיוךתחיחצנלךצתילא

רבגההנה7׃וקחשיוילעווארייוםיקידצואריו6׃הלס

׃ותוהבזעיורשעברבחטביווזועמםיהלאםישיאל

םיהלאדסחביתחטבםיהלאתיבבןנערתיזכינאו8

בוטיכךמשהוקאותישעיכםלועלךדוא9׃דעוםלוע

׃ךידיסחדגנ

ןיאובלבלבנרמאדודלליכשמתלחמלעחצנמל53

םיהלא2׃בוטהשעןיאלועוביעתהוותיחשהםיהלא
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תאשרדליכשמשיהתוארלםדאינבלעףיקשהםימשמ

׃דחאםגןיאבוטהשעןיאוחלאנודחיגסולכ3׃םיהלא

אלםיהלאםחלולכאימעילכאןואילעפועדיאלה4

רזפםיהלאיכדחפהיהאלדחפודחפםש5׃וארק

ןויצמןתיימ6׃םסאמםיהלאיכהתשבהךנחתומצע

חמשיבקעילגיומעתובשםיהלאבושבלארשיתועשי

׃לארשי

ורמאיוםיפיזהאובבדודלליכשמתניגנבחצנמל54

ינעישוהךמשבםיהלאונמערתתסמדודאלהלואשל

ירמאלהניזאהיתלפתעמשםיהלא2׃יננידתךתרובגבו

ומשאלישפנושקבםיצירעוילעומקםירזיכ3׃יפ

יכמסבינדאילרזעםיהלאהנה4׃הלסםדגנלםיהלא

הבדנב6׃םתימצהךתמאביררשלערהבושי5׃ישפנ

הרצלכמיכ7׃בוטיכהוהיךמשהדואךלהחבזא

׃יניעהתאריביאבוינליצה

יתלפתםיהלאהניזאהדודלליכשמתניגנבחצנמל55

יחישבדיראיננעוילהבישקה2׃יתנחתמםלעתתלאו

ןואילעוטימייכעשרתקעינפמביואלוקמ3׃המיהאו

ולפנתומתומיאויברקבליחייבל4׃ינומטשיףאבו

ןתיימרמאו6׃תוצלפינסכתויבאבידערוהארי5׃ילע

ןילאדדנקיחראהנה7׃הנכשאוהפועאהנויכרבאיל

9׃רעסמהעסחורמילטלפמהשיחא8׃הלסרבדמב

10׃ריעבבירוסמחיתיאריכםנושלגלפינדאעלב

11׃הברקבלמעוןואוהיתמוחלעהבבוסיהלילוםמוי

אליכ12׃המרמוךתהבחרמשימיאלוהברקבתווה

׃ונממרתסאולידגהילעיאנשמאלאשאוינפרחיביוא

קיתמנודחירשא14׃יעדימויפולאיכרעכשונאהתאו13

ודריומילעתומישי15׃שגרבךלהנםיהלאתיבבדוס

Sheol)׃םברקבםרוגמבתועריכםייחלואש h7585)16ינא

םירהצורקבוברע17׃ינעישויהוהיוארקאםיהלאלא

ברקמישפנםולשבהדפ18׃ילוקעמשיוהמהאוהחישא

םדקבשיוםנעיולאעמשי19׃ידמעויהםיברביכיל

חלש20׃םיהלאואריאלוומלתופילחןיארשאהלס

ברקוויפתאמחמוקלח21׃ותירבללחוימלשבוידי

הוהילעךלשה22׃תוחתפהמהוןמשמוירבדוכרובל

23׃קידצלטומםלועלןתיאלךלכלכיאוהוךבהי

אלהמרמוםימדישנאתחשראבלםדרותםיהלאהתאו

׃ךבחטבאינאוםהימיוצחי

זחאבםתכמדודלםיקחרםלאתנוילעחצנמל56

םויהלכשונאינפאשיכםיהלאיננחתגבםיתשלפותא

םימחלםיבריכםויהלכיררושופאש2׃ינצחליםחל

ללהאםיהלאב4׃חטבאךילאינאאריאםוי3׃םורמיל

5׃ילרשבהשעיהמאריאאליתחטבםיהלאבורבד

ורוגי6׃ערלםתבשחמלכילעובצעיירבדםויהלכ

טלפןואלע7׃ישפנווקרשאכורמשייבקעהמהוניפצי

המישהתאהתרפסידנ8׃םיהלאדרוהםימעףאבומל

רוחאיביואובושיזא9׃ךתרפסבאלהךדאנביתעמד

ללהאםיהלאב10׃ילםיהלאיכיתעדיהזארקאםויב

אריאאליתחטבםיהלאב11׃רבדללהאהוהיברבד

תדותםלשאךירדנםיהלאילע12׃ילםדאהשעיהמ

ךלהתהליחדמילגראלהתוממישפנתלצהיכ13׃ךל

׃םייחהרואבםיהלאינפל

לואשינפמוחרבבםתכמדודלתחשתלאחצנמל57

ךיפנכלצבוישפנהיסחךביכיננחםיהלאיננחהרעמב

לאלןוילעםיהלאלארקא2׃תווהרבעידעהסחא

הלסיפאשףרחינעישויוםימשמחלשי3׃ילערמג

הבכשאםאבלךותבישפנ4׃ותמאוודסחםיהלאחלשי

׃הדחברחםנושלוםיצחותינחםהינשםדאינבםיטהל

תשר6׃ךדובכץראהלכלעםיהלאםימשהלעהמור5

הכותבולפנהחישינפלורכישפנףפכימעפלוניכה

8׃הרמזאוהרישאיבלןוכנםיהלאיבלןוכנ7׃הלס

ךדוא9׃רחשהריעארונכולבנההרועידובכהרוע

םימשדעלדגיכ10׃םימאלבךרמזאינדאםימעב

לעםיהלאםימשלעהמור11׃ךתמאםיקחשדעוךדסח

׃ךדובכץראהלכ

םלאםנמאהםתכמדודלתחשתלאחצנמל58

בלבףא2׃םדאינבוטפשתםירשימןורבדתקדצ

םיעשרורז3׃ןוסלפתםכידיסמחץראבןולעפתתלוע

תמחתומדכומלתמח4׃בזכירבדןטבמועתםחרמ

לוקלעמשיאלרשא5׃ונזאםטאישרחןתפומכשחנ

ומינשסרהםיהלא6׃םכחמםירבחרבוחםישחלמ

םימומכוסאמי7׃הוהיץתנםיריפכתועתלמומיפב
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סמתלולבשומכ8׃וללמתיומכוצחךרדיומלוכלהתי

םכיתריסוניביםרטב9׃שמשוזחלבתשאלפנךלהי

הזחיכקידצחמשי10׃ונרעשיןורחומכיחומכדטא

ירפךאםדארמאיו11׃עשרהםדבץחריוימעפםקנ

׃ץראבםיטפשםיהלאשיךאקידצל

ורמשיולואשחלשבםתכמדודלתחשתלאחצנמל59

יממוקתממיהלאיביאמינליצהותימהלתיבהתא

׃ינעישוהםימדישנאמוןואילעפמינליצה2׃ינבגשת

אלויעשפאלםיזעילעורוגיישפנלובראהנהיכ3

יתארקלהרועוננוכיוןוצוריןועילב4׃הוהייתאטח

הציקהלארשייהלאתואבצםיהלאהוהיהתאו5׃הארו

ובושי6׃הלסןואידגבלכןחתלאםיוגהלכדקפל

םהיפבןועיביהנה7׃ריעובבוסיובלככומהיברעל

קחשתהוהיהתאו8׃עמשימיכםהיתותפשבתוברח

םיהלאיכהרמשאךילאוזע9׃םיוגלכלגעלתומל

׃יררשבינאריםיהלאינמדקיודסחיהלא10׃יבגשמ

ומדירוהוךליחבומעינהימעוחכשיןפםגרהתלא11

םנואגבודכליוומיתפשרבדומיפתאטח12׃ינדאוננגמ

ועדיוומניאוהלכהמחבהלכ13׃ורפסישחכמוהלאמו

ובושיו14׃הלסץראהיספאלבקעיבלשמםיהלאיכ

לכאלןועוניהמה15׃ריעובבוסיובלככומהיברעל

רקבלןנראוךזערישאינאו16׃וניליוועבשיאלםא

ךילאיזע17׃ילרצםויבסונמוילבגשמתייהיכךדסח

׃ידסחיהלאיבגשמםיהלאיכהרמזא

ותוצהבדמללדודלםתכמתודעןשושלעחצנמל60

םודאתאךיובאויבשיוהבוצםראתאוםירהנםראתא

תפנאונתצרפונתחנזםיהלאףלארשעםינשחלמאיגב

יכהירבשהפרהתמצפץראהתשערה2׃ונלבבושת

4׃הלערתןייונתיקשההשקךמעהתיארה3׃הטמ

ןעמל5׃הלסטשקינפמססונתהלסנךיארילהתתנ

רבדםיהלא6׃וננעוךנימיהעישוהךידידיןוצלחי

יל7׃דדמאתוכסקמעוםכשהקלחאהזלעאושדקב

׃יקקחמהדוהיישארזועמםירפאוהשנמילודעלג

תשלפילעילענךילשאםודאלעיצחרריסבאומ8

10׃םודאדעינחנימרוצמריעינלביימ9׃יעערתה

׃וניתואבצבםיהלאאצתאלוונתחנזםיהלאהתאאלה

םיהלאב12׃םדאתעושתאושורצמתרזעונלהבה11

׃ונירצסוביאוהוליחהשענ

הבישקהיתנרםיהלאהעמשדודלתניגנלעחצנמל61

רוצביבלףטעבארקאךילאץראההצקמ2׃יתלפת

ינפמזעלדגמילהסחמתייהיכ3׃ינחנתינממםורי

ךיפנכרתסבהסחאםימלועךלהאבהרוגא4׃ביוא

יאריתשריתתנירדנלתעמשםיהלאהתאיכ5׃הלס

׃רדורדומכויתונשףיסותךלמימילעםימי6׃ךמש

ןכ8׃והרצניןמתמאודסחםיהלאינפלםלועבשי7

׃םויםויירדנימלשלדעלךמשהרמזא

םיהלאלאךאדודלרומזמןותודילעחצנמל62

יבגשמיתעושיוירוצאוהךא2׃יתעושיונממישפנהימוד

םכלכוחצרתשיאלעותתוהתהנאדע3׃הברטומאאל

וצריחידהלוצעיותאשמךא4׃היוחדהרדגיוטנריקכ

םיהלאלךא5׃הלסוללקיםברקבווכרביויפבבזכ

יתעושיוירוצאוהךא6׃יתוקתונממיכישפנימוד

יזערוצידובכויעשיםיהלאלע7׃טומאאליבגשמ

וינפלוכפשםעתעלכבובוחטב8׃םיהלאביסחמ

בזכםדאינבלבהךא9׃הלסונלהסחמםיהלאםכבבל

וחטבתלא10׃דחילבהמהמהתולעלםינזאמבשיאינב

11׃בלותישתלאבונייכליחולבהתלאלזגבוקשעב

12׃םיהלאלזעיכיתעמשוזםיתשםיהלארבדתחא

׃והשעמכשיאלםלשתהתאיכדסחינדאךלו

ילאםיהלאהדוהירבדמבותויהבדודלרומזמ63

ץראבירשבךלהמכישפנךלהאמצךרחשאהתא

ךזעתוארלךיתיזחשדקבןכ2׃םימילבףיעוהיצ

ןכ4׃ךנוחבשייתפשםייחמךדסחבוטיכ3׃ךדובכו

עבשתןשדובלחומכ5׃יפכאשאךמשבייחבךכרבא

יעוצילעךיתרכזםא6׃יפללהיתוננריתפשוישפנ

ךיפנכלצבוילהתרזעתייהיכ7׃ךבהגהאתורמשאב

המהו9׃ךנימיהכמתיבךירחאישפנהקבד8׃ןנרא

לעוהריגי10׃ץראהתויתחתבואביישפנושקביהאושל

םיהלאבחמשיךלמהו11׃ויהיםילעשתנמברחידי

׃רקשירבודיפרכסייכובעבשנהלכללהתי

יחישבילוקםיהלאעמשדודלרומזמחצנמל64

תשגרמםיערמדוסמינריתסת2׃ייחרצתביואדחפמ
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רבדםצחוכרדםנושלברחכוננשרשא3׃ןואילעפ

5׃וארייאלווהריםאתפםתםירתסמבתוריל4׃רמ

האריימורמאםישקומןומטלורפסיעררבדומלוקזחי

בלושיאברקושפחמשפחונמתתלועושפחי6׃ומל

והולישכיו8׃םתוכמויהםואתפץחםיהלאםריו7׃קמע

םדאלכוארייו9׃םבהארלכודדנתיםנושלומילע

קידצחמשי10׃וליכשהוהשעמוםיהלאלעפודיגיו

׃בלירשילכוללהתיוובהסחוהוהיב

םיהלאהלהתהימדךלרישדודלרומזמחצנמל65

רשבלכךידעהלפתעמש2׃רדנםלשיךלוןויצב

4׃םרפכתהתאוניעשפינמורבגתנועירבד3׃ואבי

ךתיבבוטבהעבשנךירצחןכשיברקתורחבתירשא

חטבמונעשייהלאוננעתקדצבתוארונ5׃ךלכיהשדק

רזאנוחכבםירהןיכמ6׃םיקחרםיוץראיוצקלכ

׃םימאלןומהוםהילגןואשםימיןואשחיבשמ7׃הרובגב

׃ןינרתברעורקביאצומךיתתואמתוצקיבשיוארייו8

םיהלאגלפהנרשעתתברהקקשתוץראהתדקפ9

תחנהורהימלת10׃הניכתןכיכםנגדןיכתםימאלמ

תנשתרטע11׃ךרבתהחמצהנגגמתםיביברבהידודג

ליגורבדמתואנופערי12׃ןשדןופעריךילגעמוךתבוט

רבופטעיםיקמעוןאצהםירכושבל13׃הנרגחתתועבג

׃ורישיףאועעורתי

2׃ץראהלכםיהלאלועירהרומזמרישחצנמל66

םיהלאלורמא3׃ותלהתדובכומישומשדובכורמז

לכ4׃ךיביאךלושחכיךזעברבךישעמארונהמ

וכל5׃הלסךמשורמזיךלורמזיוךלווחתשיץראה

ךפה6׃םדאינבלעהלילעארונםיהלאתולעפמוארו

לשמ7׃ובהחמשנםשלגרבורבעירהנבהשבילםי

ומירילאםיררוסההניפצתםיוגבויניעםלועותרובגב

9׃ותלהתלוקועימשהווניהלאםימעוכרב8׃הלסומל

ונתנחביכ10׃ונלגרטומלןתנאלוםייחבונשפנםשה

תמשהדוצמבונתאבה11׃ףסכףרצכונתפרצםיהלא

שאבונאבונשארלשונאתבכרה12׃ונינתמבהקעומ

םלשאתולועבךתיבאובא13׃היורלונאיצותוםימבו

15׃ילרצביפרבדויתפשוצפרשא14׃ירדנךל

םערקבהשעאםיליאתרטקםעךלהלעאםיחמתולע

םיהלאיארילכהרפסאוועמשוכל16׃הלסםידותע

׃ינושלתחתםמורויתארקיפוילא17׃ישפנלהשערשא

עמשןכא19׃ינדאעמשיאליבלביתיארםאןוא18

אלרשאםיהלאךורב20׃יתלפתלוקבבישקהםיהלא

׃יתאמודסחויתלפתריסה

ונכרביווננחיםיהלארישרומזמתניגנבחצנמל67

םיוגלכבךכרדץראבתעדל2׃הלסונתאוינפראי

4׃םלכםימעךודויםיהלאםימעךודוי3׃ךתעושי

םימאלורושימםימעטפשתיכםימאלוננריווחמשי

םימעךודויםיהלאםימעךודוי5׃הלסםחנתץראב

7׃וניהלאםיהלאונכרביהלוביהנתנץרא6׃םלכ

׃ץראיספאלכותאוארייוםיהלאונכרבי

ויביואוצופיםיהלאםוקירישרומזמדודלחצנמל68

גנודסמהכףדנתןשעףדנהכ2׃וינפמויאנשמוסוניו

וחמשיםיקידצו3׃םיהלאינפמםיעשרודבאישאינפמ

םיהלאלוריש4׃החמשבושישיוםיהלאינפלוצלעי

׃וינפלוזלעוומשהיבתוברעבבכרלולסומשורמז

6׃ושדקןועמבםיהלאתונמלאןידוםימותייבא5

תורשוכבםיריסאאיצומהתיבםידיחיבישומםיהלא

ךמעינפלךתאצבםיהלא7׃החיחצונכשםיררוסךא

ופטנםימשףאהשערץרא8׃הלסןומישיבךדעצב

םשג9׃לארשייהלאםיהלאינפמיניסהזםיהלאינפמ

10׃התננוכהתאהאלנוךתלחנםיהלאףינתתובדנ

ינדא11׃םיהלאינעלךתבוטבןיכתהבובשיךתיח

ןודדיתואבציכלמ12׃בראבצתורשבמהרמאןתי

םיתפשןיבןובכשתםא13׃ללשקלחתתיבתונוןודדי

14׃ץורחקרקריבהיתורבאוףסכבהפחנהנוייפנכ

םיהלארה15׃ןומלצבגלשתהבםיכלמידששרפב

םירהןודצרתהמל16׃ןשברהםיננבגרהןשברה

׃חצנלןכשיהוהיףאותבשלםיהלאדמחרההםיננבג

׃שדקביניסםבינדאןאנשיפלאםיתברםיהלאבכר17

ףאוםדאבתונתמתחקליבשתיבשםורמלתילע18

סמעיםויםויינדאךורב19׃םיהלאהיןכשלםיררוס

הוהילותועשומללאונללאה20׃הלסונתעושילאהונל

ויביאשארץחמיםיהלאךא21׃תואצותתומלינדא

בישאןשבמינדארמא22׃וימשאבךלהתמרעשדקדק

ןושלםדבךלגרץחמתןעמל23׃םיתולצממבישא

תוכילהםיהלאךיתוכילהואר24׃והנמםיביאמךיבלכ
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ךותבםינגנרחאםירשומדק25׃שדקביכלמילא

רוקממהוהיםיהלאוכרבתולהקמב26׃תופפותתומלע

םתמגרהדוהיירשםדרריעצןמינבםש27׃לארשי

םיהלאהזועךזעךיהלאהוצ28׃ילתפנירשןולבזירש

םיכלמוליבויךלםלשורילעךלכיהמ29׃ונלתלעפוז

ספרתמםימעילגעבםיריבאתדעהנקתיחרעג30׃יש

םינמשחויתאי31׃וצפחיתוברקםימערזבףסכיצרב

ץראהתוכלממ32׃םיהלאלוידיץירתשוכםירצמינמ

ימשימשבבכרל33׃הלסינדאורמזםיהלאלוריש

לארשילעםיהלאלזעונת34׃זעלוקולוקבןתיןהםדק

לאךישדקממםיהלאארונ35׃םיקחשבוזעוותואג

׃םיהלאךורבםעלתומצעתוזעןתנאוהלארשי

ואביכםיהלאינעישוהדודלםינשושלעחצנמל69

יתאבדמעמןיאוהלוצמןויביתעבט2׃שפנדעםימ

ינורגרחניארקביתעגי3׃ינתפטשתלבשוםימיקמעמב

םנחיאנשישארתורעשמובר4׃יהלאללחימיניעולכ

5׃בישאזאיתלזגאלרשארקשיביאיתימצמומצע

׃ודחכנאלךממיתומשאויתלואלתעדיהתאםיהלא

יבומלכילאתואבצהוהיינדאךיוקיבושבילא6

התסכהפרחיתאשנךילעיכ7׃לארשייהלאךישקבמ

יכ9׃ימאינבלירכנויחאליתייהרזומ8׃ינפהמלכ

10׃ילעולפנךיפרוחתופרחוינתלכאךתיבתאנק

ישובלהנתאו11׃ילתופרחליהתוישפנםוצבהכבאו

תוניגנורעשיבשייבוחישי12׃לשמלםהליהאוקש

םיהלאןוצרתעהוהיךליתלפתינאו13׃רכשיתוש

לאוטיטמינליצה14׃ךעשיתמאביננעךדסחברב

ינפטשתלא15׃םימיקמעממויאנשמהלצנאהעבטא

ראבילערטאתלאוהלוצמינעלבתלאוםימתלבש

׃ילאהנפךימחרברכךדסחבוטיכהוהייננע16׃היפ

18׃יננערהמילרציכךדבעמךינפרתסתלאו17

תעדיהתא19׃ינדפיביאןעמלהלאגישפנלאהברק

הרבשהפרח20׃יררוצלכךדגניתמלכויתשבויתפרח

21׃יתאצמאלוםימחנמלוןיאודונלהוקאוהשונאויבל

םנחלשיהי22׃ץמחינוקשייאמצלושאריתורבבונתיו

םהיניעהנכשחת23׃שקומלםימולשלוחפלםהינפל

ךמעזםהילעךפש24׃דעמהדימתםהינתמותוארמ

לאםהילהאבהמשנםתריטיהת25׃םגישיךפאןורחו

ךיללחבואכמלאוופדרתיכהרשאהתאיכ26׃בשייהי

28׃ךתקדצבואבילאוםנועלעןועהנת27׃ורפסי

ינעינאו29׃ובתכילאםיקידצםעוםייחרפסמוחמי

םיהלאםשהללהא30׃ינבגשתםיהלאךתעושיבאוכו

ןרקמרפרושמהוהילבטיתו31׃הדותבונלדגאורישב

׃םכבבליחיוםיהלאישרדוחמשיםיונעואר32׃סירפמ

34׃הזבאלויריסאתאוהוהיםינויבאלאעמשיכ33

םיהלאיכ35׃םבשמרלכוםימיץראוםימשוהוללהי

ערזו36׃הושריוםשובשיוהדוהיירעהנביוןויצעישוי

׃הבונכשיומשיבהאוהולחניוידבע

הוהיינליצהלםיהלאריכזהלדודלחצנמל70

רוחאוגסיישפנישקבמורפחיוושבי2׃השוחיתרזעל

םירמאהםתשבבקעלעובושי3׃יתעריצפחומלכיו

ורמאיוךישקבמלכךבוחמשיוושישי4׃חאהחאה

ןויבאוינעינאו5׃ךתעושייבהאםיהלאלדגידימת

׃רחאתלאהוהיהתאיטלפמוירזעילהשוחםיהלא

ךתקדצב2׃םלועלהשובאלאיתיסחהוהיךב71

ילהיה3׃ינעישוהוךנזאילאהטהינטלפתוינליצת

יתדוצמויעלסיכינעישוהלתיוצדימתאובלןועמרוצל

יכ5׃ץמוחולועמףכמעשרדימינטלפיהלא4׃התא

יתכמסנךילע6׃ירוענמיחטבמהוהיינדאיתוקתהתא

תפומכ7׃דימתיתלהתךביזוגהתאימאיעממןטבמ

לכךתלהתיפאלמי8׃זעיסחמהתאוםיברליתייה

לאיחכתולככהנקזתעלינכילשתלא9׃ךתראפתםויה

׃ודחיוצעונישפנירמשויליביואורמאיכ10׃ינבזעת

12׃ליצמןיאיכוהושפתוופדרובזעםיהלארמאל11

ושבי13׃השיחיתרזעליהלאינממקחרתלאםיהלא

14׃יתערישקבמהמלכוהפרחוטעיישפנינטשולכי

רפסייפ15׃ךתלהתלכלעיתפסוהולחיאדימתינאו

אובא16׃תורפסיתעדיאליכךתעושתםויהלכךתקדצ

םיהלא17׃ךדבלךתקדצריכזאהוהיינדאתורבגב

דעםגו18׃ךיתואלפנדיגאהנהדעוירוענמינתדמל

רודלךעורזדיגאדעינבזעתלאםיהלאהבישוהנקז

רשאםורמדעםיהלאךתקדצו19׃ךתרובגאובילכל

תורצונתיארהרשא20׃ךומכימםיהלאתולדגתישע

׃ינלעתבושתץראהתומהתמוונייחתבושתתוערותובר

לבנילכבךדואינאםג22׃ינמחנתבסתויתלדגברת21
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הננרת23׃לארשישודקרונכבךלהרמזאיהלאךתמא

לכינושלםג24׃תידפרשאישפנוךלהרמזאיכיתפש

׃יתערישקבמורפחיכושביכךתקדצהגהתםויה

ןבלךתקדצוןתךלמלךיטפשמםיהלאהמלשל72

םירהואשי3׃טפשמבךיינעוקדצבךמעןידי2׃ךלמ

ינבלעישויםעיינעטפשי4׃הקדצבתועבגוםעלםולש

רודחריינפלושמשםעךואריי5׃קשועאכדיוןויבא

7׃ץראףיזרזםיביברכזגלערטמכדרי6׃םירוד

םימדריו8׃חריילבדעםולשברוקידצוימיבחרפי

ויביאוםייצוערכיוינפל9׃ץראיספאדערהנמוםידע

יכלמובישיהחנמםייאושישרתיכלמ10׃וכחלירפע

םיכלמלכולווחתשיו11׃ובירקירכשאאבסואבש

רזעןיאוינעועושמןויבאליצייכ12׃והודבעיםיוגלכ

14׃עישויםינויבאתושפנוןויבאולדלעסחי13׃ול

ןתיויחיו15׃ויניעבםמדרקייוםשפנלאגיסמחמוךותמ

׃והנכרביםויהלכדימתודעבללפתיואבשבהזמול

וירפןונבלכשעריםירהשארבץראברבתספיהי16

שמשינפלםלועלומשיהי17׃ץראהבשעכריעמוציציו

הוהיךורב18׃והורשאיםיוגלכובוכרבתיוומשןיני

םשךורבו19׃ודבלתואלפנהשעלארשייהלאםיהלא

20׃ןמאוןמאץראהלכתאודובכאלמיוםלועלודובכ

׃ישיןבדודתולפתולכ

ירבלםיהלאלארשילבוטךאףסאלרומזמ73

יכ3׃ירשאהכפשןיאכילגריוטנטעמכינאו2׃בבל

תובצרחןיאיכ4׃האראםיעשרםולשםיללוהביתאנק

םדאםעוומניאשונאלמעב5׃םלואאירבוםתומל

7׃ומלסמחתישףטעיהואגומתקנעןכל6׃ועגניאל

ורבדיווקימי8׃בבלתויכשמורבעומניעבלחמאצי

םנושלוםהיפםימשבותש9׃ורבדיםורממקשעערב

וצמיאלמימוםלהומעבישיןכל10׃ץראבךלהת

הנה12׃ןוילעבהעדשיולאעדיהכיאורמאו11׃ומל

יתיכזקירךא13׃ליחוגשהםלועיולשוםיעשרהלא

יתחכותוםויהלכעוגניהאו14׃יפכןויקנבץחראויבבל

ךינברודהנהומכהרפסאיתרמאםא15׃םירקבל

דע17׃יניעבאיהלמעתאזתעדלהבשחאו16׃יתדגב

תוקלחבךא18׃םתירחאלהניבאלאישדקמלאאובא

עגרכהמשלויהךיא19׃תואושמלםתלפהומלתישת

םמלצריעבינדאץיקהמםולחכ20׃תוהלבןמומתופס

רעבינאו22׃ןנותשאיתוילכויבבלץמחתייכ21׃הזבת

תזחאךמעדימתינאו23׃ךמעיתייהתומהבעדאאלו

ימ25׃ינחקתדובכרחאוינחנתךתצעב24׃ינימידיב

יבבלויראשהלכ26׃ץראביתצפחאלךמעוםימשביל

ךיקחרהנהיכ27׃םלועלםיהלאיקלחויבבלרוצ

ילםיהלאתברקינאו28׃ךממהנוזלכהתמצהודבאי

׃ךיתוכאלמלכרפסליסחמהוהיינדאביתשבוט

ךפאןשעיחצנלתחנזםיהלאהמלףסאלליכשמ74

טבשתלאגםדקתינקךתדערכז2׃ךתיערמןאצב

תואשמלךימעפהמירה3׃ובתנכשהזןויצרהךתלחנ

ךדעומברקבךיררצוגאש4׃שדקבביואערהלכחצנ

ץעךבסבהלעמלאיבמכעדוי5׃תותאםתתואומש

7׃ןומלהיתפליכולישכבדחיהיחותפתעו6׃תומדרק

ורמא8׃ךמשןכשמוללחץראלךשדקמשאבוחלש

וניתתוא9׃ץראבלאידעומלכופרשדחיםנינםבלב

דע10׃המדעעדיונתאאלואיבנדועןיאוניאראל

המל11׃חצנלךמשביואץאנירצףרחיםיהלאיתמ

יכלמםיהלאו12׃הלכךקוחברקמךנימיוךדיבישת

ךזעבתררופהתא13׃ץראהברקבתועושילעפםדקמ

ישארתצצרהתא14׃םימהלעםינינתישארתרבשםי

לחנוןיעמתעקבהתא15׃םייצלםעללכאמוננתתןתיול

התאהלילךלףאםויךל16׃ןתיאתורהנתשבוההתא

ץיקץראתולובגלכתבצההתא17׃שמשורואמתוניכה

םעוהוהיףרחביואתאזרכז18׃םתרציהתאףרחו

ךיינעתיחךרותשפנתיחלןתתלא19׃ךמשוצאנלבנ

ץראיכשחמואלמיכתירבלטבה20׃חצנלחכשתלא

׃ךמשוללהיןויבאוינעםלכנךדבשילא21׃סמחתואנ

לכלבנינמךתפרחרכזךבירהבירםיהלאהמוק22

׃דימתהלעךימקןואשךיררצלוקחכשתלא23׃םויה

ךלונידוהרישףסאלרומזמתחשתלאחצנמל75

חקאיכ2׃ךיתואלפנורפסךמשבורקוונידוהםיהלא

היבשילכוץראםיגמנ3׃טפשאםירשימינאדעומ

ולהתלאםיללוהליתרמא4׃הלסהידומעיתנכתיכנא

םכנרקםורמלומירתלא5׃ןרקומירתלאםיעשרלו

אלוברעממואצוממאליכ6׃קתעראוצבורבדת

8׃םיריהזוליפשיהזטפשםיהלאיכ7׃םירהרבדממ
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הירמשךאהזמרגיוךסמאלמרמחןייוהוהידיבסוכיכ

הרמזאםלעלדיגאינאו9׃ץראיעשרלכותשיוצמי

תונרקהנממורתעדגאםיעשרינרקלכו10׃בקעייהלאל

׃קידצ

הדוהיבעדונרישףסאלרומזמתניגנבחצנמל76

ותנועמווכסםלשביהיו2׃ומשלודגלארשיבםיהלא

׃הלסהמחלמוברחוןגמתשקיפשררבשהמש3׃ןויצב

בליריבאוללותשא5׃ףרטיררהמרידאהתארואנ4

ךתרעגמ6׃םהידיליחישנאלכואצמאלוםתנשומנ

ימוהתאארונהתא7׃סוסובכרוםדרנבקעייהלא

האריץראןידתעמשהםימשמ8׃ךפאזאמךינפלדמעי

ץראיונעלכעישוהלםיהלאטפשמלםוקב9׃הטקשו

ורדנ11׃רגחתתמחתיראשךדותםדאתמחיכ10׃הלס

12׃ארומלישוליבויויביבסלכםכיהלאהוהילומלשו

׃ץראיכלמלארונםידיגנחוררצבי

םיהלאלאילוקרומזמףסאלןותידילעחצנמל77

ינדאיתרצםויב2׃ילאןיזאהוםיהלאלאילוקהקעצאו

3׃ישפנםחנההנאמגופתאלוהרגנהלילידייתשרד

4׃הלסיחורףטעתתוהחישאהימהאוםיהלאהרכזא

םימייתבשח5׃רבדאאלויתמעפניניעתורמשתזחא

יבבלםעהלילביתניגנהרכזא6׃םימלועתונשםדקמ

ףיסיאלוינדאחנזיםימלועלה7׃יחורשפחיוהחישא

׃רדורדלרמארמגודסחחצנלספאה8׃דועתוצרל

רמאו10׃הלסוימחרףאבץפקםאלאתונחחכשה9

יכהייללעמריכזא11׃ןוילעןימיתונשאיהיתולח

ךיתולילעבוךלעפלכביתיגהו12׃ךאלפםדקמהרכזא

׃םיהלאכלודגלאימךכרדשדקבםיהלא13׃החישא

תלאג15׃ךזעםימעבתעדוהאלפהשעלאההתא14

םיהלאםימךואר16׃הלסףסויובקעיינבךמעעורזב

תובעםימומרז17׃תומהתוזגריףאוליחיםימךואר

ךמערלוק18׃וכלהתיךיצצחףאםיקחשונתנלוק

םיב19׃ץראהשערתוהזגרלבתםיקרבוריאהלגלגב

20׃ועדנאלךיתובקעוםיברםימבךיליבשוךכרד

׃ןרהאוהשמדיבךמעןאצכתיחנ

םכנזאוטהיתרותימעהניזאהףסאלליכשמ78

ינמתודיחהעיבאיפלשמבהחתפא2׃יפירמאל

אל4׃ונלורפסוניתובאוםעדנוונעמשרשא3׃םדק

וזוזעוהוהיתולהתםירפסמןורחארודלםהינבמדחכנ

םשהרותובקעיבתודעםקיו5׃השערשאויתואלפנו

6׃םהינבלםעידוהלוניתובאתאהוצרשאלארשיב

׃םהינבלורפסיוומקיודלויםינבןורחארודועדיןעמל

ויתוצמולאיללעמוחכשיאלוםלסכםיהלאבומישיו7

אלרודהרמוררוסרודםתובאכויהיאלו8׃ורצני

יקשונםירפאינב9׃וחורלאתאהנמאנאלוובלןיכה

םיהלאתירבורמשאל10׃ברקםויבוכפהתשקימור

ויתואלפנוויתולילעוחכשיו11׃תכללונאמותרותבו

הדשםירצמץראבאלפהשעםתובאדגנ12׃םארהרשא

ןנעבםחניו14׃דנומכםימבציוםריבעיוםיעקב13׃ןעצ

קשיורבדמבםירצעקבי15׃שארואבהלילהלכוםמוי

תורהנכדרויועלסמםילזונאצויו16׃הברתומהתכ

׃היצבןוילעתורמלולאטחלדועופיסויו17׃םימ

ורבדיו19׃םשפנללכאלאשלםבבלבלאוסניו18

ןה20׃רבדמבןחלשךרעללאלכויהורמאםיהלאב

תתלכויםחלםגהופטשיםילחנוםימובוזיורוצהכה

הקשנשאורבעתיוהוהיעמשןכל21׃ומעלראשןיכיםא

םיהלאבונימאהאליכ22׃לארשיבהלעףאםגובקעיב

םימשיתלדולעממםיקחשוציו23׃ותעושיבוחטבאלו

25׃ומלןתנםימשןגדולכאלןמםהילערטמיו24׃חתפ

עסי26׃עבשלםהלחלשהדיצשיאלכאםיריבאםחל

רפעכםהילערטמיו27׃ןמיתוזעבגהניוםימשבםידק

ביבסוהנחמברקבלפיו28׃ףנכףועםימילוחכוראש

׃םהלאביםתואתודאמועבשיוולכאיו29׃ויתנכשמל

םיהלאףאו31׃םהיפבםלכאדועםתואתמורזאל30

32׃עירכהלארשיירוחבוםהינמשמבגרהיוםהבהלע

לכיו33׃ויתואלפנבונימאהאלודועואטחתאזלכב

והושרדוםגרהםא34׃הלהבבםתונשוםהימילבהב

ןוילעלאוםרוצםיהלאיכורכזיו35׃לאורחשוובשו

םבלו37׃ולובזכיםנושלבוםהיפבוהותפיו36׃םלאג

ןוערפכיםוחראוהו38׃ותירבבונמאנאלוומעןוכנאל

39׃ותמחלכריעיאלוופאבישהלהברהותיחשיאלו

והורמיהמכ40׃בושיאלוךלוהחורהמהרשביכרכזיו

שודקולאוסניוובושיו41׃ןומישיבוהוביצעירבדמב

ינמםדפרשאםויודיתאורכזאל42׃וותהלארשי

׃ןעצהדשבויתפומוויתותאםירצמבםשרשא43׃רצ
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חלשי45׃ןויתשילבםהילזנוםהיראיםדלךפהיו44

ליסחלןתיו46׃םתיחשתועדרפצוםלכאיוברעםהב

םתומקשוםנפגדרבבגרהי47׃הבראלםעיגיוםלובי

49׃םיפשרלםהינקמוםריעבדרבלרגסיו48׃למנחב

יכאלמתחלשמהרצוםעזוהרבעופאןורחםבחלשי

םתיחוםשפנתוממךשחאלופאלביתנסלפי50׃םיער

םינואתישארםירצמברוכבלכךיו51׃ריגסהרבדל

׃רבדמברדעכםגהניוומעןאצכעסיו52׃םחילהאב

54׃םיההסכםהיביואתאוודחפאלוחטבלםחניו53

שרגיו55׃ונימיהתנקהזרהושדקלובגלאםאיביו

יטבשםהילהאבןכשיוהלחנלבחבםליפיוםיוגםהינפמ

אלויתודעוןוילעםיהלאתאורמיווסניו56׃לארשי

׃הימרתשקכוכפהנםתובאכודגביווגסיו57׃ורמש

עמש59׃והואינקיםהיליספבוםתומבבוהוסיעכיו58

ולשןכשמשטיו60׃לארשיבדאמסאמיורבעתיוםיהלא

62׃רצדיבותראפתווזעיבשלןתיו61׃םדאבןכשלהא

הלכאוירוחב63׃רבעתהותלחנבוומעברחלרגסיו

ויתנמלאוולפנברחבוינהכ64׃וללוהאלויתלותבושא

66׃ןיימןנורתמרובגכינדאןשיכץקיו65׃הניכבתאל

להאבסאמיו67׃ומלןתנםלועתפרחרוחאוירצךיו

הדוהיטבשתארחביו68׃רחבאלםירפאטבשבוףסוי

ץראכושדקמםימרומכןביו69׃בהארשאןויצרהתא

תאלכממוהחקיוודבעדודברחביו70׃םלועלהדסי

לארשיבוומעבקעיבתוערלואיבהתולערחאמ71׃ןאצ

׃םחניויפכתונובתבוובבלםתכםעריו72׃ותלחנ

תאואמטךתלחנבםיוגואבםיהלאףסאלרומזמ79

תלבנתאונתנ2׃םייעלםלשוריתאומשךשדקלכיה

׃ץראותיחלךידיסחרשבםימשהףועללכאמךידבע

ונייה4׃רבוקןיאוםלשוריתוביבסםימכםמדוכפש3

הוהיהמדע5׃וניתוביבסלסלקוגעלונינכשלהפרח

לאךתמחךפש6׃ךתאנקשאומכרעבתחצנלףנאת

אלךמשברשאתוכלממלעוךועדיאלרשאםיוגה

רכזתלא8׃ומשהוהונתאובקעיתאלכאיכ7׃וארק

9׃דאמונולדיכךימחרונומדקירהמםינשארתנועונל

לערפכוונליצהוךמשדובכרבדלעונעשייהלאונרזע

םהיהלאהיאםיוגהורמאיהמל10׃ךמשןעמלוניתאטח

אובת11׃ךופשהךידבעםדתמקנוניניעלםייגבעדוי

12׃התומתינברתוהךעורזלדגכריסאתקנאךינפל

ךופרחרשאםתפרחםקיחלאםיתעבשונינכשלבשהו

םלועלךלהדונךתיערמןאצוךמעונחנאו13׃ינדא

׃ךתלהתרפסנרדורדל

לארשיהעררומזמףסאלתודעםינששלאחצנמל80

ינפל2׃העיפוהםיבורכהבשיףסויןאצכגהנהניזאה

התעשילהכלוךתרובגתאהררועהשנמוןמינבוםירפא

םיהלאהוהי4׃העשונוךינפראהוונבישהםיהלא3׃ונל

םחלםתלכאה5׃ךמעתלפתבתנשעיתמדעתואבצ

ונינכשלןודמונמישת6׃שילשתועמדבומקשתוהעמד

ךינפראהוונבישהתואבצםיהלא7׃ומלוגעליוניביאו

9׃העטתוםיוגשרגתעיסתםירצממןפג8׃העשונו

םירהוסכ10׃ץראאלמתוהישרששרשתוהינפלתינפ

רהנלאוםידעהריצקחלשת11׃לאיזראהיפנעוהלצ

׃ךרדירבעלכהוראוהירדגתצרפהמל12׃היתוקנוי

םיהלא14׃הנעריידשזיזורעימריזחהנמסרכי13

15׃תאזןפגדקפוהארוםימשמטבהאנבושתואבצ

הפרש16׃ךלהתצמאןבלעוךנימיהעטנרשאהנכו

שיאלעךדייהת17׃ודבאיךינפתרעגמהחוסכשאב

וניחתךממגוסנאלו18׃ךלתצמאםדאןבלעךנימי

ךינפראהונבישהתואבצםיהלאהוהי19׃ארקנךמשבו

׃העשונו

ונזועםיהלאלונינרהףסאלתיתגהלעחצנמל81

םיענרונכףתונתוהרמזואש2׃בקעייהלאלועירה

יכ4׃ונגחםוילהסכברפוששדחבועקת3׃לבנםע

ףסוהיבתודע5׃בקעייהלאלטפשמאוהלארשילקח

6׃עמשאיתעדיאלתפשםירצמץראלעותאצבומש

הרצב7׃הנרבעתדודמויפכומכשלבסמיתוריסה

הבירמימלעךנחבאםעררתסבךנעאךצלחאותארק

אל9׃ילעמשתםאלארשיךבהדיעאוימעעמש8׃הלס

הוהייכנא10׃רכנלאלהוחתשתאלורזלאךבהיהי

11׃והאלמאוךיפבחרהםירצמץראמךלעמהךיהלא

והחלשאו12׃ילהבאאללארשיוילוקלימעעמשאלו

ילעמשימעול13׃םהיתוצעומבוכליםבלתורירשב

לעועינכאםהיביואטעמכ14׃וכלהייכרדבלארשי

םתעיהיוולושחכיהוהייאנשמ15׃ידיבישאםהירצ

׃ךעיבשאשבדרוצמוהטחבלחמוהליכאיו16׃םלועל
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םיהלאברקבלאתדעבבצנםיהלאףסאלרומזמ82

3׃הלסואשתםיעשרינפולועוטפשתיתמדע2׃טפשי

דימןויבאולדוטלפ4׃וקידצהשרוינעםותיולדוטפש

וכלהתיהכשחבוניביאלוועדיאל5׃וליצהםיעשר

ינבוםתאםיהלאיתרמאינא6׃ץראידסומלכוטומי

׃ולפתםירשהדחאכוןותומתםדאכןכא7׃םכלכןוילע

׃םיוגהלכבלחנתהתאיכץראההטפשםיהלאהמוק8

שרחתלאךלימדלאםיהלאףסאלרומזמריש83

ואשנךיאנשמוןוימהיךיביואהנהיכ2׃לאטקשתלאו

ורמא4׃ךינופצלעוצעיתיודוסומירעיךמעלע3׃שאר

וצעוניכ5׃דועלארשיםשרכזיאלויוגמםדיחכנווכל

םילאעמשיוםודאילהא6׃ותרכיתירבךילעודחיבל

׃רוציבשיםעתשלפקלמעוןומעולבג7׃םירגהובאומ

השע9׃הלסטולינבלעורזויהםמעהולנרושאםג8

ןיעבודמשנ10׃ןושיקלחנבןיביכארסיסכןידמכםהל

באזכוברעכומבידנומתיש11׃המדאלןמדויהראד

ונלהשרינורמארשא12׃ומכיסנלכענמלצכוחבזכו

׃חורינפלשקכלגלגכומתישיהלא13׃םיהלאתואנתא

םפדרתןכ15׃םירהטהלתהבהלכורעירעבתשאכ14

ושקביוןולקםהינפאלמ16׃םלהבתךתפוסבוךרעסב

18׃ודבאיוורפחיודעידעולהביוושבי17׃הוהיךמש

׃ץראהלכלעןוילעךדבלהוהיךמשהתאיכועדיו

תודידיהמרומזמחרקינבלתיתגהלעחצנמל84

ישפנהתלכםגוהפסכנ2׃תואבצהוהיךיתונכשמ

םג3׃יחלאלאוננריירשבויבלהוהיתורצחל

תאהיחרפאהתשרשאהלןקרורדותיבהאצמרופצ

יבשויירשא4׃יהלאויכלמתואבצהוהיךיתוחבזמ

תולסמךבולזועםדאירשא5׃הלסךוללהידועךתיב

תוכרבםגוהותישיןיעמאכבהקמעבירבע6׃םבבלב

םיהלאלאהאריליחלאליחמוכלי7׃הרומהטעי

הניזאהיתלפתהעמשתואבצםיהלאהוהי8׃ןויצב

׃ךחישמינפטבהוםיהלאהארוננגמ9׃הלסבקעייהלא

תיבבףפותסהיתרחבףלאמךירצחבםויבוטיכ10

םיהלאהוהיןגמושמשיכ11׃עשרילהאברודמיהלא

12׃םימתבםיכלהלבוטענמיאלהוהיןתידובכוןח

׃ךבחטבםדאירשאתואבצהוהי

תבשךצראהוהיתיצררומזמחרקינבלחצנמל85

3׃הלסםתאטחלכתיסכךמעןועתאשנ2׃בקעיתובש

יהלאונבוש4׃ךפאןורחמתובישהךתרבעלכתפסא

ךשמתונבףנאתםלועלה5׃ונמעךסעכרפהוונעשי

וחמשיךמעווניחתבושתהתאאלה6׃רדורדלךפא

המהעמשא8׃ונלןתתךעשיוךדסחהוהיונארה7׃ךב

לאווידיסחלאוומעלאםולשרבדייכהוהילאהרבדי

דובכןכשלועשיויארילבורקךא9׃הלסכלובושי

תמא11׃וקשנםולשוקדצושגפנתמאודסח10׃ונצראב

בוטהןתיהוהיםג12׃ףקשנםימשמקדצוחמצתץראמ

ךרדלםשיוךלהיוינפלקדצ13׃הלוביןתתונצראו

׃וימעפ

ןויבאוינעיכיננעךנזאהוהיהטהדודלהלפת86

יהלאהתאךדבעעשוהינאדיסחיכישפנהרמש2׃ינא

4׃םויהלכארקאךילאיכינדאיננח3׃ךילאחטובה

התאיכ5׃אשאישפנינדאךילאיכךדבעשפנחמש

הוהיהניזאה6׃ךיארקלכלדסחברוחלסובוטינדא

ךארקאיתרצםויב7׃יתונונחתלוקבהבישקהויתלפת

9׃ךישעמכןיאוינדאםיהלאבךומכןיא8׃יננעתיכ

ודבכיוינדאךינפלווחתשיוואוביתישערשאםיוגלכ

םיהלאהתאתואלפנהשעוהתאלודגיכ10׃ךמשל

יבבלדחיךתמאבךלהאךכרדהוהיינרוה11׃ךדבל

הדבכאויבבללכביהלאינדאךדוא12׃ךמשהאריל

לואשמישפנתלצהוילעלודגךדסחיכ13׃םלועלךמש

Sheol)׃היתחת h7585)14תדעוילעומקםידזםיהלא

לאינדאהתאו15׃םדגנלךומשאלוישפנושקבםיצירע

יננחוילאהנפ16׃תמאודסחברוםיפאךראןונחוםוחר

תואימעהשע17׃ךתמאןבלהעישוהוךדבעלךזעהנת

׃ינתמחנוינתרזעהוהיהתאיכושביויאנשואריוהבוטל

בהא2׃שדקיררהבותדוסירישרומזמחרקינבל87

רבדמתודבכנ3׃בקעיתונכשמלכמןויצירעשהוהי

הנהיעדיללבבובהרריכזא4׃הלסםיהלאהריעךב

שיארמאיןויצלו5׃םשדליהזשוכםערוצותשלפ

בותכברפסיהוהי6׃ןוילעהננוכיאוהוהבדלישיאו

׃ךביניעמלכםיללחכםירשו7׃הלסםשדליהזםימע
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תונעלתלחמלעחצנמלחרקינבלרומזמריש88

יתקעצםוייתעושייהלאהוהייחרזאהןמיהלליכשמ

׃יתנרלךנזאהטהיתלפתךינפלאובת2׃ךדגנהלילב

Sheol)׃ועיגהלואשלייחוישפנתוערבהעבשיכ3 h7585)4

םיתמב5׃ליאןיארבגכיתייהרובידרויםעיתבשחנ

המהודועםתרכזאלרשארבקיבכשםיללחומכישפח

׃תולצמבםיכשחמבתויתחתרובבינתש6׃ורזגנךדימ

תקחרה8׃הלסתינעךירבשמלכוךתמחהכמסילע7

יניע9׃אצאאלואלכומלתובעותינתשינממיעדימ

׃יפכךילאיתחטשםוילכבהוהיךיתארקינעינמהבאד

11׃הלסךודויומוקיםיאפרםאאלפהשעתםיתמלה10

ךשחבעדויה12׃ןודבאבךתנומאךדסחרבקברפסיה

יתעושהוהיךילאינאו13׃הישנץראבךתקדצוךאלפ

ריתסתישפנחנזתהוהיהמל14׃ךמדקתיתלפתרקבבו

16׃הנופאךימאיתאשנרענמעוגוינאינע15׃ינממךינפ

לכםימכינובס17׃ינתותמצךיתועבךינורחורבעילע

יעדימערובהאינממתקחרה18׃דחיילעופיקהםויה

׃ךשחמ

הרישאםלועהוהיידסחיחרזאהןתיאלליכשמ89

דסחםלועיתרמאיכ2׃יפבךתנומאעידוארדורדל

יריחבלתירביתרכ3׃םהבךתנומאןכתםימשהנבי

יתינבוךערזןיכאםלועדע4׃ידבעדודליתעבשנ

ףאהוהיךאלפםימשודויו5׃הלסךאסכרודורדל

הוהילךרעיקחשבימיכ6׃םישדקלהקבךתנומא

הברםישדקדוסבץרענלא7׃םילאינבבהוהילהמדי

ךומכימתואבציהלאהוהי8׃ויביבסלכלעארונו

םיהתואגבלשומהתא9׃ךיתוביבסךתנומאוהיןיסח

בהרללחכתאכדהתא10׃םחבשתהתאוילגאושב

לבתץראךלףאםימשךל11׃ךיביואתרזפךזעעורזב

רובתםתארבהתאןימיוןופצ12׃םתדסיהתאהאלמו

ךדיזעתהרובגםעעורזךל13׃וננריךמשבןומרחו

תמאודסחךאסכןוכמטפשמוקדצ14׃ךנימיםורת

רואבהוהיהעורתיעדויםעהירשא15׃ךינפומדקי

׃ומוריךתקדצבוםויהלכןוליגיךמשב16׃ןוכלהיךינפ

יכ18׃וננרקםירתךנצרבוהתאומזעתראפתיכ17

ןוזחבתרבדזא19׃ונכלמלארשישודקלווננגמהוהיל

רוחביתומירהרובגלערזעיתיושרמאתוךידיסחל

21׃ויתחשמישדקןמשבידבעדודיתאצמ20׃םעמ

ביואאשיאל22׃ונצמאתיעורזףאומעןוכתידירשא

ויאנשמווירצוינפמיתותכו23׃וננעיאלהלועןבווב

25׃ונרקםורתימשבוומעידסחויתנומאו24׃ףוגא

התאיבאינארקיאוה26׃ונימיתורהנבוודיםיביתמשו

יכלמלןוילעוהנתארוכבינאףא27׃יתעושירוצוילא

29׃ולתנמאניתירבוידסחולרומשאםלועל28׃ץרא

וינבובזעיםא30׃םימשימיכואסכווערזדעליתמשו

יתוצמווללחייתקחםא31׃ןוכליאליטפשמבויתרות

33׃םנועםיעגנבוםעשפטבשביתדקפו32׃ורמשיאל

ללחאאל34׃יתנומאברקשאאלוומעמריפאאלידסחו

ישדקביתעבשנתחא35׃הנשאאליתפשאצומויתירב

׃ידגנשמשכואסכוהיהיםלועלוערז36׃בזכאדודלםא

תחנזהתאו38׃הלסןמאנקחשבדעוםלועןוכיחריכ37

ךדבעתירבהתראנ39׃ךחישמםעתרבעתהסאמתו

וירצבמתמשויתרדגלכתצרפ40׃ורזנץראלתללח

׃וינכשלהפרחהיהךרדירבעלכוהסש41׃התחמ

בישתףא43׃ויביואלכתחמשהוירצןימיתומירה42

ורהטמתבשה44׃המחלמבותמיקהאלווברחרוצ

תיטעהוימולעימיתרצקה45׃התרגמץראלואסכו

רעבתחצנלרתסתהוהיהמדע46׃הלסהשובוילע

תארבאושהמלעדלחהמינארכז47׃ךתמחשאומכ

ושפנטלמיתומהאריאלוהיחירבגימ48׃םדאינבלכ

Sheol)׃הלסלואשדימ h7585)49םינשארהךידסחהיא

ךידבעתפרחינדארכז50׃ךתנומאבדודלתעבשנינדא

הוהיךיביואופרחרשא51׃םימעםיברלכיקיחביתאש

ןמאםלועלהוהיךורב52׃ךחישמתובקעופרחרשא

׃ןמאו

תייההתאןועמינדאםיהלאהשיאהשמלהלפת90

לבתוץראללוחתוודליםירהםרטב2׃רדורדבונל

רמאתואכדדעשונאבשת3׃לאהתאםלועדעםלועמו

לומתאםויכךיניעבםינשףלאיכ4׃םדאינבובוש

רקבבויהיהנשםתמרז5׃הלילבהרומשאורבעייכ

7׃שביוללומיברעלףלחוץיצירקבב6׃ףלחיריצחכ

ךדגנלוניתנועתש8׃ונלהבנךתמחבוךפאבונילכיכ

ונילכךתרבעבונפונימילכיכ9׃ךינפרואמלונמלע

םאוהנשםיעבשםהבוניתונשימי10׃הגהומכונינש
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׃הפענושיחזגיכןואולמעםבהרוהנשםינומשתרובגב

ןכונימיתונמל12׃ךתרבעךתאריכוךפאזעעדויימ11

םחנהויתמדעהוהיהבוש13׃המכחבבלאבנועדוה

לכבהחמשנוהננרנוךדסחרקבבונעבש14׃ךידבעלע

הארי16׃הערוניארתונשונתינעתומיכונחמש15׃ונימי

ינדאםעניהיו17׃םהינבלעךרדהוךלעפךידבעלא

ונידיהשעמוונילעהננוכונידיהשעמוונילעוניהלא

׃והננוכ

הוהילרמא2׃ןנולתיידשלצבןוילערתסבבשי91

חפמךליציאוהיכ3׃ובחטבאיהלאיתדוצמויסחמ

הסחתויפנכתחתוךלךסיותרבאב4׃תווהרבדמשוקי

ףועיץחמהלילדחפמאריתאל5׃ותמאהרחסוהנצ

7׃םירהצדושיבטקמךלהילפאברבדמ6׃םמוי

קר8׃שגיאלךילאךנימימהבברוףלאךדצמלפי

הוהיהתאיכ9׃הארתםיעשרתמלשוטיבתךיניעב

עגנוהערךילאהנאתאל10׃ךנועמתמשןוילעיסחמ

לכבךרמשלךלהוציויכאלמיכ11׃ךלהאבברקיאל

13׃ךלגרןבאבףגתןפךנואשיםיפכלע12׃ךיכרד

קשחיביכ14׃ןינתוריפכסמרתךרדתןתפולחשלע

ומעוהנעאוינארקי15׃ימשעדייכוהבגשאוהטלפאו

והעיבשאםימיךרא16׃והדבכאווהצלחאהרצביכנא

׃יתעושיבוהאראו

רמזלוהוהילתודהלבוטתבשהםוילרישרומזמ92

׃תולילבךתנומאוךדסחרקבבדיגהל2׃ןוילעךמשל

ינתחמשיכ4׃רונכבןויגהילעלבנילעורושעילע3

ךישעמולדגהמ5׃ןנראךידיישעמבךלעפבהוהי

ליסכועדיאלרעבשיא6׃ךיתבשחמוקמעדאמהוהי

לכוציציובשעומכםיעשרחרפב7׃תאזתאןיביאל

׃הוהיםלעלםורמהתאו8׃דעידעםדמשהלןואילעפ

לכודרפתיודבאיךיביאהנהיכהוהיךיביאהנהיכ9

11׃ןנערןמשביתלבינרקםיארכםרתו10׃ןואילעפ

12׃ינזאהנעמשתםיערמילעםימקבירושביניעטבתו

תיבבםילותש13׃הגשיןונבלבזראכחרפירמתכקידצ

הבישבןובונידוע14׃וחירפיוניהלאתורצחבהוהי

אלוירוצהוהירשייכדיגהל15׃ויהיםיננערוםינשד

׃ובהתלע

ףארזאתהזעהוהישבלשבלתואגךלמהוהי93

3׃התאםלועמזאמךאסכןוכנ2׃טומתלבלבתןוכת

׃םיכדתורהנואשיםלוקתורהנואשנהוהיתורהנואשנ

םורמברידאםיירבשמםירידאםיברםימתולקמ4

הוהישדקהואנךתיבלדאמונמאנךיתדע5׃הוהי

׃םימיךראל

טפשאשנה2׃עיפוהתומקנלאהוהיתומקנלא94

דעהוהיםיעשריתמדע3׃םיאגלעלומגבשהץראה

ילעפלכורמאתיקתעורבדיועיבי4׃וזלעיםיעשריתמ

וגרהירגוהנמלא6׃ונעיךתלחנוואכדיהוהיךמע5׃ןוא

יהלאןיביאלוהיהאריאלורמאיו7׃וחצריםימותיו

עטנה9׃וליכשתיתמםיליסכוםעבםירעבוניב8׃בקעי

אלהםיוגרסיה10׃טיביאלהןיערציםאעמשיאלהןזא

יכםדאתובשחמעדיהוהי11׃תעדםדאדמלמהחיכוי

ךתרותמוהיונרסיתרשארבגהירשא12׃לבההמה

׃תחשעשרלהרכידעערימימולטיקשהל13׃ונדמלת

קדצדעיכ15׃בזעיאלותלחנוומעהוהישטיאליכ14

םעילםוקיימ16׃בלירשילכוירחאוטפשמבושי

התרזעהוהיילול17׃ןואילעפםעילבציתיימםיערמ

ילגרהטמיתרמאםא18׃ישפנהמודהנכשטעמכיל

ךימוחנתיברקביפערשברב19׃ינדעסיהוהיךדסח

׃קחילעלמערציתווהאסכךרבחיה20׃ישפנועשעשי

ילהוהייהיו22׃ועישרייקנםדוקידצשפנלעודוגי21

םנואתאםהילעבשיו23׃יסחמרוצליהלאובגשמל

׃וניהלאהוהיםתימציםתימציםתערבו

המדקנ2׃ונעשירוצלהעירנהוהילהננרנוכל95

ךלמוהוהילודגלאיכ3׃ולעירנתורמזבהדותבוינפ

תופעותוץראירקחמודיברשא4׃םיהלאלכלעלודג

׃ורציוידיתשביווהשעאוהוםיהולרשא5׃ולםירה

7׃ונשעהוהיינפלהכרבנהערכנוהוחתשנואב6

םאםויהודיןאצוותיערמםעונחנאווניהלאאוהיכ

הסמםויכהבירמכםכבבלושקתלא8׃ועמשתולקב

10׃ילעפוארםגינונחבםכיתובאינוסנרשא9׃רבדמב

אלםהוםהבבליעתםערמאורודבטוקאהנשםיעברא

׃יתחונמלאןואביםאיפאביתעבשנרשא11׃יכרדועדי
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2׃ץראהלכהוהילוריששדחרישהוהילוריש96

ורפס3׃ותעושיםוילםוימורשבומשוכרבהוהילוריש

הוהילודגיכ4׃ויתואלפנםימעהלכבודובכםיוגב

יהלאלכיכ5׃םיהלאלכלעאוהארונדאמללהמו

זעוינפלרדהודוה6׃השעםימשהוהיוםילילאםימעה

ובהםימעתוחפשמהוהילובה7׃ושדקמבתראפתו

החנמואשומשדובכהוהילובה8׃זעודובכהוהיל

וליחשדקתרדהבהוהילווחתשה9׃ויתורצחלואבו

ןוכתףאךלמהוהיםיוגבורמא10׃ץראהלכוינפמ

םימשהוחמשי11׃םירשימבםימעןידיטומתלבלבת

וברשאלכוידשזלעי12׃ואלמוםיהםעריץראהלגתו

טפשלאביכאביכהוהיינפל13׃רעייצעלכוננריזא

׃ותנומאבםימעוקדצבלבתטפשיץראה

ןנע2׃םיברםייאוחמשיץראהלגתךלמהוהי97

וינפלשא3׃ואסכןוכמטפשמוקדצויביבסלפרעו

התארלבתויקרבוריאה4׃וירצביבסטהלתוךלת

ינפלמהוהיינפלמוסמנגנודכםירה5׃ץראהלחתו

םימעהלכוארווקדצםימשהודיגה6׃ץראהלכןודא

םילילאבםיללהתמהלספידבעלכושבי7׃ודובכ

הנלגתוןויצחמשתוהעמש8׃םיהלאלכולווחתשה

ןוילעהוהיהתאיכ9׃הוהיךיטפשמןעמלהדוהיתונב

הוהייבהא10׃םיהלאלכלעתילענדאמץראהלכלע

רוא11׃םליציםיעשרדימוידיסחתושפנרמשערואנש

הוהיבםיקידצוחמש12׃החמשבלירשילוקידצלערז

׃ושדקרכזלודוהו

השעתואלפניכשדחרישהוהילורישרומזמ98

ותעושיהוהיעידוה2׃ושדקעורזוונימיולהעישוה

תיבלותנומאוודסחרכז3׃ותקדצהלגםיוגהיניעל

ועירה4׃וניהלאתעושיתאץראיספאלכוארלארשי

רונכבהוהילורמז5׃ורמזווננרווחצפץראהלכהוהיל

ינפלועירהרפושלוקותורצצחב6׃הרמזלוקורונכב

8׃הביבשיולבתואלמוםיהםערי7׃הוהיךלמה

אביכהוהיינפל9׃וננריםירהדחיףכואחמיתורהנ

׃םירשימבםימעוקדצבלבתטפשיץראהטפשל

2׃ץראהטונתםיבורכבשיםימעוזגריךלמהוהי99

ךמשודוי3׃םימעהלכלעאוהםרולודגןויצבהוהי

תננוכהתאבהאטפשמךלמזעו4׃אוהשודקארונולודג

הוהיוממור5׃תישעהתאבקעיבהקדצוטפשמםירשימ

ןרהאוהשמ6׃אוהשודקוילגרםדהלווחתשהווניהלא

׃םנעיאוהוהוהילאםיארקומשיארקבלאומשווינהכב

8׃ומלןתנקחוויתדעורמשםהילארבדיןנעדומעב7

לעםקנוםהלתייהאשנלאםתינעהתאוניהלאהוהי

יכושדקרהלווחתשהווניהלאהוהיוממור9׃םתולילע

׃וניהלאהוהישודק

ודבע2׃ץראהלכהוהילועירההדותלרומזמ100

אוההוהייכועד3׃הננרבוינפלואבהחמשבהוהיתא

ואב4׃ותיערמןאצוומעונחנאאלוונשעאוהםיהלא

יכ5׃ומשוכרבולודוההלהתבויתרצחהדותבוירעש

׃ותנומארדורדדעוודסחםלועלהוהיבוט

הוהיךלהרישאטפשמודסחרומזמדודל101

ךלהתאילאאובתיתמםימתךרדבהליכשא2׃הרמזא

רבדיניעדגנלתישאאל3׃יתיבברקביבבלםתב

רוסישקעבבל4׃יבקבדיאליתאנשםיטסהשעלעילב

תימצאותואוהעררתסבינשולמ5׃עדאאלערינממ

ץראינמאנביניע6׃לכואאלותאבבלבחרוםיניעהבג

בשיאל7׃ינתרשיאוהםימתךרדבךלהידמעתבשל

׃יניעדגנלןוכיאלםירקשרבדהימרהשעיתיבברקב

הוהיריעמתירכהלץראיעשרלכתימצאםירקבל8

׃ןואילעפלכ

וחישךפשיהוהיינפלוףטעייכינעלהלפת102

רתסתלא2׃אובתךילאיתעושויתלפתהעמשהוהי

רהמארקאםויבךנזאילאהטהילרצםויבינממךינפ

הכוה4׃ורחנדקומכיתומצעוימיןשעבולכיכ3׃יננע

יתחנאלוקמ5׃ימחללכאמיתחכשיכיבלשביובשעכ

סוככיתייהרבדמתאקליתימד6׃ירשבלימצעהקבד

לכ8׃גגלעדדוברופצכהיהאויתדקש7׃תוברח

םחלכרפאיכ9׃ועבשניביללוהמיביואינופרחםויה

יכךפצקוךמעזינפמ10׃יתכסמיכבביוקשויתלכא

׃שביאבשעכינאויוטנלצכימי11׃ינכילשתוינתאשנ

התא13׃רדורדלךרכזובשתםלועלהוהיהתאו12

וצריכ14׃דעומאביכהננחלתעיכןויצםחרתםוקת

תאםיוגוארייו15׃וננחיהרפעתאוהינבאתאךידבע



םיליהת 383

הוהיהנביכ16׃ךדובכתאץראהיכלמלכוהוהיםש

הזבאלורערעהתלפתלאהנפ17׃ודובכבהארנןויצ

ללהיארבנםעוןורחארודלתאזבתכת18׃םתלפתתא

ץראלאםימשמהוהיושדקםורממףיקשהיכ19׃הי

21׃התומתינבחתפלריסאתקנאעמשל20׃טיבה

ץבקהב22׃םלשוריבותלהתוהוהיםשןויצברפסל

וחכךרדבהנע23׃הוהיתאדבעלתוכלממוודחיםימע

םירודרודבימייצחבינלעתלאילארמא24׃ימירצק

׃םימשךידיהשעמותדסיץראהםינפל25׃ךיתונש

שובלכולבידגבכםלכודמעתהתאוודבאיהמה26

ינב28׃ומתיאלךיתונשואוההתאו27׃ופלחיוםפילחת

׃ןוכיךינפלםערזוונוכשיךידבע

םשתאיברקלכוהוהיתאישפניכרבדודל103

׃וילומגלכיחכשתלאוהוהיתאישפניכרב2׃ושדק

לאוגה4׃יכיאלחתלכלאפרהיכנועלכלחלסה3

בוטבעיבשמה5׃םימחרודסחיכרטעמהיכייחתחשמ

הוהיתוקדצהשע6׃יכירוענרשנכשדחתתךידע

ינבלהשמלויכרדעידוי7׃םיקושעלכלםיטפשמו

ברוםיפאךראהוהיןונחוםוחר8׃ויתולילעלארשי

וניאטחכאל10׃רוטיםלועלאלוביריחצנלאל9׃דסח

םימשהבגכיכ11׃ונילעלמגוניתנועכאלוונלהשע

ברעממחרזמקחרכ12׃ויארילעודסחרבגץראהלע

םחרםינבלעבאםחרכ13׃וניעשפתאונממקיחרה

׃ונחנארפעיכרוכזונרציעדיאוהיכ14׃ויארילעהוהי

חוריכ16׃ץיציןכהדשהץיצכוימיריצחכשונא15

הוהידסחו17׃ומוקמדועונריכיאלוונניאוובהרבע

18׃םינבינבלותקדצוויארילעםלועדעוםלועמ

םימשבהוהי19׃םתושעלוידקפירכזלוותירבירמשל

ויכאלמהוהיוכרב20׃הלשמלכבותוכלמוואסכןיכה

הוהיוכרב21׃ורבדלוקבעמשלורבדישעחכירבג

וישעמלכהוהיוכרב22׃ונוצרישעויתרשמויאבצלכ

׃הוהיתאישפניכרבותלשממתומקמלכב

דוהדאמתלדגיהלאהוהיהוהיתאישפניכרב104

׃העיריכםימשהטונהמלשכרואהטע2׃תשבלרדהו

לעךלהמהובוכרםיבעםשהויתוילעםימבהרקמה3

׃טהלשאויתרשמתוחורויכאלמהשע4׃חוריפנכ

םוהת6׃דעוםלועטומתלבהינוכמלעץראדסי5

ןוסוניךתרעגןמ7׃םימודמעיםירהלעותיסכשובלכ

לאתועקבודריםירהולעי8׃ןוזפחיךמערלוקןמ

ןובושילבןורבעילבתמשלובג9׃םהלתדסיהזםוקמ

םירהןיבםילחנבםיניעמחלשמה10׃ץראהתוסכל

׃םאמצםיארפורבשיידשותיחלכוקשי11׃ןוכלהי

13׃לוקונתיםיאפעןיבמןוכשיםימשהףועםהילע12

14׃ץראהעבשתךישעמירפמויתוילעמםירההקשמ

םחלאיצוהלםדאהתדבעלבשעוהמהבלריצחחימצמ

ןמשמםינפליהצהלשונאבבלחמשיןייו15׃ץראהןמ

ןונבליזראהוהייצעועבשי16׃דעסישונאבבלםחלו

םישורבהדיסחוננקיםירפצםשרשא17׃עטנרשא

׃םינפשלהסחמםיעלסםילעילםיהבגהםירה18׃התיב

ךשחתשת20׃ואובמעדישמשםידעומלחריהשע19

םיגאשםיריפכה21׃רעיותיחלכשמרתובהליליהיו

לאוןופסאישמשהחרזת22׃םלכאלאמשקבלוףרטל

ידעותדבעלוולעפלםדאאצי23׃ןוצבריםתנועמ

האלמתישעהמכחבםלכהוהיךישעמוברהמ24׃ברע

ןיאושמרםשםידיבחרולודגםיההז25׃ךנינקץראה

ןתיולןוכלהיתוינאםש26׃תולדגםעתונטקתויחרפסמ

םלכאתתלןורבשיךילאםלכ27׃ובקחשלתרציהז

׃בוטןועבשיךדיחתפתןוטקליםהלןתת28׃ותעב

םרפעלאוןועוגיםחורףסתןולהביךינפריתסת29

31׃המדאינפשדחתוןוארביךחורחלשת30׃ןובושי

טיבמה32׃וישעמבהוהיחמשיםלועלהוהידובכיהי

ייחבהוהילהרישא33׃ונשעיוםירהבעגידערתוץראל

חמשאיכנאיחישוילעברעי34׃ידועביהלאלהרמזא

םניאדועםיעשרוץראהןמםיאטחומתי35׃הוהיב

׃היוללההוהיתאישפניכרב

םימעבועידוהומשבוארקהוהילודוה105

3׃ויתואלפנלכבוחישולורמזולוריש2׃ויתולילע

ושרד4׃הוהיישקבמבלחמשיושדקםשבוללהתה

השערשאויתואלפנורכז5׃דימתוינפושקבוזעוהוהי

בקעיינבודבעםהרבאערז6׃ויפיטפשמוויתפמ

8׃ויטפשמץראהלכבוניהלאהוהיאוה7׃ויריחב

תרכרשא9׃רודףלאלהוצרבדותירבםלועלרכז

קחלבקעילהדימעיו10׃קחשילותעובשוםהרבאתא

ןענכץראתאןתאךלרמאל11׃םלועתירבלארשיל
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׃הבםירגוטעמכרפסמיתמםתויהב12׃םכתלחנלבח

אל14׃רחאםעלאהכלמממיוגלאיוגמוכלהתיו13

ועגתלא15׃םיכלמםהילעחכויוםקשעלםדאחינה

ץראהלעבערארקיו16׃וערתלאיאיבנלויחישמב

רכמנדבעלשיאםהינפלחלש17׃רבשםחלהטמלכ

אבתעדע19׃ושפנהאבלזרבוילגרלבכבונע18׃ףסוי

לשמוהריתיוךלמחלש20׃והתפרצהוהיתרמאורבד

22׃ונינקלכבלשמוותיבלןודאומש21׃והחתפיוםימע

םירצמלארשיאביו23׃םכחיוינקזוושפנבוירשרסאל

והמצעיודאמומעתארפיו24׃םחץראברגבקעיו

26׃וידבעבלכנתהלומעאנשלםבלךפה25׃וירצמ

ירבדםבומש27׃וברחברשאןרהאודבעהשמחלש

ורמאלוךשחיוךשחחלש28׃םחץראבםיתפמוויתותא

30׃םתגדתאתמיוםדלםהימימתאךפה29׃וירבדתא

אביורמא31׃םהיכלמירדחבםיעדרפצםצראץרש

תובהלשאדרבםהימשגןתנ32׃םלובגלכבםינכברע

רמא34׃םלובגץערבשיוםתנאתוםנפגךיו33׃םצראב

םצראבבשעלכלכאיו35׃רפסמןיאוקליוהבראאביו

תישארםצראברוכבלכךיו36׃םתמדאירפלכאיו

׃לשוכויטבשבןיאובהזוףסכבםאיצויו37׃םנואלכל

שרפ39׃םהילעםדחפלפניכםתאצבםירצמחמש38

םחלוולשאביולאש40׃הלילריאהלשאוךסמלןנע

תויצבוכלהםימובוזיורוצחתפ41׃םעיבשיםימש

43׃ודבעםהרבאתאושדקרבדתארכזיכ42׃רהנ

תוצראםהלןתיו44׃ויריחבתאהנרבןוששבומעאצויו

ויתרותוויקחורמשירובעב45׃ושרייםימאללמעוםיוג

׃היוללהורצני

׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוההיוללה106

ירשא3׃ותלהתלכעימשיהוהיתורובגללמיימ2

הוהיינרכז4׃תעלכבהקדצהשעטפשמירמש

ךיריחבתבוטבתוארל5׃ךתעושיבינדקפךמעןוצרב

ונאטח6׃ךתלחנםעללהתהלךיוגתחמשבחמשל

אלםירצמבוניתובא7׃ונעשרהוניועהוניתובאםע

לעורמיוךידסחברתאורכזאלךיתואלפנוליכשה

׃ותרובגתאעידוהלומשןעמלםעישויו8׃ףוסםיבםי

׃רבדמכתומהתבםכילויוברחיוףוסםיברעגיו9

םימוסכיו11׃ביואדימםלאגיואנושדימםעישויו10

ורישיוירבדבונימאיו12׃רתונאלםהמדחאםהירצ

וואתיו14׃ותצעלוכחאלוישעמוחכשורהמ13׃ותלהת

םתלאשםהלןתיו15׃ןומישיבלאוסניורבדמבהואת

ןרהאלהנחמבהשמלואנקיו16׃םשפנבןוזרחלשיו

תדעלעסכתוןתדעלבתוץראחתפת17׃הוהישודק

׃םיעשרטהלתהבהלםתדעבשארעבתו18׃םריבא

תאורימיו20׃הכסמלווחתשיוברחבלגעושעי19

םעישומלאוחכש21׃בשעלכארושתינבתבםדובכ

לעתוארונםחץראבתואלפנ22׃םירצמבתולדגהשע

דמעוריחבהשמילולםדימשהלרמאיו23׃ףוסםי

ץראבוסאמיו24׃תיחשהמותמחבישהלוינפלץרפב

ועמשאלםהילהאבונגריו25׃ורבדלונימאהאלהדמח

27׃רבדמבםתואליפהלםהלודיאשיו26׃הוהילוקב

לעבלודמציו28׃תוצראבםתורזלוםיוגבםערזליפהלו

ץרפתוםהיללעמבוסיעכיו29׃םיתמיחבזולכאיורועפ

31׃הפגמהרצעתוללפיוסחניפדמעיו30׃הפגמםב

ופיצקיו32׃םלועדערדורדלהקדצלולבשחתו

תאורמהיכ33׃םרובעבהשמלעריוהבירמימלע

רשאםימעהתאודימשהאל34׃ויתפשבאטביווחור

׃םהישעמודמליוםיוגבוברעתיו35׃םהלהוהירמא

וחבזיו37׃שקומלםהלויהיוםהיבצעתאודבעיו36

םדיקנםדוכפשיו38׃םידשלםהיתונבתאוםהינבתא

ץראהףנחתוןענכיבצעלוחבזרשאםהיתונבוםהינב

רחיו40׃םהיללעמבונזיוםהישעמבואמטיו39׃םימדב

םיוגדיבםנתיו41׃ותלחנתאבעתיוומעבהוהיףא

תחתוענכיוםהיביואםוצחליו42׃םהיאנשםהבולשמיו

וכמיוםתצעבורמיהמהוםליציתוברםימעפ43׃םדי

רכזיו45׃םתנרתאועמשבםהלרצבאריו44׃םנועב

םימחרלםתואןתיו46׃ודסחברכםחניוותירבםהל

ןמונצבקווניהלאהוהיונעישוה47׃םהיבושלכינפל

ךורב48׃ךתלהתבחבתשהלךשדקםשלתודהלםיוגה

םעהלכרמאוםלועהדעוםלועהןמלארשייהלאהוהי

׃היוללהןמא

ורמאי2׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודה107

םצבקתוצראמו3׃רצדימםלאגרשאהוהיילואג

ןומישיברבדמבועת4׃םימוןופצמברעממוחרזממ

םשפנםיאמצםגםיבער5׃ואצמאלבשומריעךרד
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םהיתוקוצממםהלרצבהוהילאוקעציו6׃ףטעתתםהב

8׃בשומריעלאתכללהרשיךרדבםכירדיו7׃םליצי

עיבשהיכ9׃םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי

תומלצוךשחיבשי10׃בוטאלמהבערשפנוהקקששפנ

ןוילעתצעולאירמאורמהיכ11׃לזרבוינעיריסא

וקעזיו13׃רזעןיאוולשכםבללמעבענכיו12׃וצאנ

םאיצוי14׃םעישויםהיתוקצממםהלרצבהוהילא

ודסחהוהילודוי15׃קתניםהיתורסומותומלצוךשחמ

יחירבותשחנתותלדרבשיכ16׃םדאינבלויתואלפנו

18׃ונעתיםהיתנועמוםעשפךרדמםילוא17׃עדגלזרב

וקעזיו19׃תומירעשדעועיגיוםשפנבעתתלכאלכ

חלשי20׃םעישויםהיתוקצממםהלרצבהוהילא

ודסחהוהילודוי21׃םתותיחשמטלמיוםאפריוורבד

ורפסיוהדותיחבזוחבזיו22׃םדאינבלויתואלפנו

םימבהכאלמישעתוינאבםיהידרוי23׃הנרבוישעמ

׃הלוצמבויתואלפנוהוהיישעמוארהמה24׃םיבר

ולעי26׃וילגםמורתוהרעסחורדמעיורמאיו25

ועוניווגוחי27׃גגומתתהערבםשפנתומוהתודריםימש

רצבהוהילאוקעציו28׃עלבתתםתמכחלכורוכשכ

ושחיוהממדלהרעסםקי29׃םאיצויםהיתקוצממוםהל

31׃םצפחזוחמלאםחניווקתשייכוחמשיו30׃םהילג

והוממריו32׃םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי

תורהנםשי33׃והוללהיםינקזבשומבוםעלהקב

תערמהחלמלירפץרא34׃ןואמצלםימיאצמורבדמל

יאצמלהיצץראוםימםגאלרבדמםשי35׃הביבשי

וערזיו37׃בשומריעוננוכיוםיבערםשבשויו36׃םימ

ובריוםכרביו38׃האובתירפושעיוםימרכועטיותודש

העררצעמוחשיווטעמיו39׃טיעמיאלםתמהבודאמ

41׃ךרדאלוהתבםעתיוםיבידנלעזובךפש40׃ןוגיו

םירשיוארי42׃תוחפשמןאצכםשיוינועמןויבאבגשיו

הלארמשיוםכחימ43׃היפהצפקהלועלכווחמשיו

׃הוהיידסחוננובתיו

הרישאםיהלאיבלןוכנדודלרומזמריש108

3׃רחשהריעארונכולבנההרוע2׃ידובכףאהרמזאו

לעמלודגיכ4׃םימאלבךרמזאוהוהיםימעבךדוא

םימשלעהמור5׃ךתמאםיקחשדעוךדסחםימש

ךידידיןוצלחיןעמל6׃ךדובכץראהלכלעוםיהלא

הזלעאושדקברבדםיהלא7׃יננעוךנימיהעישוה

השנמילדעלגיל8׃דדמאתוכסקמעוםכשהקלחא

יצחרריסבאומ9׃יקקחמהדוהיישארזועמםירפאו

ינלביימ10׃עעורתאתשלפילעילענךילשאםודאלע

אלוונתחנזםיהלאאלה11׃םודאדעינחנימרצבמריע

אושורצמתרזעונלהבה12׃וניתאבצבםיהלאאצת

׃ונירצסוביאוהוליחהשענםיהלאב13׃םדאתעושת

2׃שרחתלאיתלהתיהלארומזמדודלחצנמל109

׃רקשןושליתאורבדוחתפילעהמרמיפועשריפיכ

יתבהאתחת4׃םנחינומחליוינובבסהאנשירבדו3

האנשוהבוטתחתהערילעומישיו5׃הלפתינאוינונטשי

7׃ונימילעדמעיןטשועשרוילעדקפה6׃יתבהאתחת

וימיויהי8׃האטחלהיהתותלפתועשראציוטפשהב

ותשאוםימותיוינבויהי9׃רחאחקיותדקפםיטעמ

׃םהיתוברחמושרדוולאשווינבועוניעונו10׃הנמלא

יהילא12׃ועיגיםירזוזביוולרשאלכלהשונשקני11

ותירחאיהי13׃וימותילןנוחיהילאודסחךשמול

לאויתבאןוערכזי14׃םמשחמירחארודבתירכהל

תרכיודימתהוהידגנויהי15׃חמתלאומאתאטחוהוהי

שיאףדריודסחתושערכזאלרשאןעי16׃םרכזץראמ

והאובתוהללקבהאיו17׃תתומלבבלהאכנוןויבאוינע

ודמכהללקשבליו18׃ונממקחרתוהכרבבץפחאלו

דגבכוליהת19׃ויתומצעבןמשכווברקבםימכאבתו

תאמינטשתלעפתאז20׃הרגחידימתחזמלוהטעי

השעינדאהוהיהתאו21׃ישפנלעערםירבדהוהוהי

ןויבאוינעיכ22׃ינליצהךדסחבוטיכךמשןעמליתא

יתרענניתכלהנותוטנכלצכ23׃יברקבללחיבלויכנא

ינאו25׃ןמשמשחכירשבוםוצמולשכיכרב24׃הבראכ

הוהיינרזע26׃םשארןועיניינואריםהלהפרחיתייה

הוהיהתאתאזךדייכועדיו27׃ךדסחכינעישוהיהלא

ךדבעוושביוומקךרבתהתאוהמהוללקי28׃התישע

30׃םתשבליעמכוטעיוהמלכינטושושבלי29׃חמשי

דמעייכ31׃ונללהאםיברךותבויפבדאמהוהיהדוא

׃ושפניטפשמעישוהלןויבאןימיל

דעינימילבשינדאלהוהיםאנרומזמדודל110

ןויצמהוהיחלשיךזעהטמ2׃ךילגרלםדהךיביאתישא

ירדהבךליחםויבתבדנךמע3׃ךיביאברקבהדר
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אלוהוהיעבשנ4׃ךיתדלילטךלרחשמםחרמשדק

ינדא5׃קדציכלמיתרבדלעםלועלןהכהתאםחני

תויוגאלמםיוגבןידי6׃םיכלמופאםויבץחמךנימילע

ןכלעהתשיךרדבלחנמ7׃הברץראלעשארץחמ

׃שארםירי

םירשידוסבבבללכבהוהיהדואהיוללה111

׃םהיצפחלכלםישורדהוהיישעמםילדג2׃הדעו

השערכז4׃דעלתדמעותקדצוולעפרדהודוה3

רכזיויארילןתנףרט5׃הוהיםוחרוןונחויתאלפנל

תלחנםהלתתלומעלדיגהוישעמחכ6׃ותירבםלועל

8׃וידוקפלכםינמאנטפשמותמאוידיישעמ7׃םיוג

חלשתודפ9׃רשיותמאבםיושעםלועלדעלםיכומס

תישאר10׃ומשארונושודקותירבםלועלהוצומעל

תדמעותלהתםהישעלכלבוטלכשהוהיתאריהמכח

׃דעל

ץפחויתוצמבהוהיתאארישיאירשאהיוללה112

3׃ךרביםירשירודוערזהיהיץראברובג2׃דאמ

ךשחבחרז4׃דעלתדמעותקדצוותיבברשעוןוה

הולמוןנוחשיאבוט5׃קידצוםוחרוןונחםירשילרוא

םלוערכזלטומיאלםלועליכ6׃טפשמבוירבדלכלכי

חטבובלןוכנארייאלהערהעומשמ7׃קידצהיהי

׃וירצבהארירשאדעארייאלובלךומס8׃הוהיב

םורתונרקדעלתדמעותקדצםינויבאלןתנרזפ9

תואתסמנוקרחיוינשסעכוהאריעשר10׃דובכב

׃דבאתםיעשר

2׃הוהיםשתאוללההוהיידבעוללההיוללה113

שמשחרזממ3׃םלועדעוהתעמךרבמהוהיםשיהי

לעהוהיםיוגלכלעםר4׃הוהיםשללהמואובמדע

6׃תבשליהיבגמהוניהלאהוהיכימ5׃ודובכםימשה

לדרפעמימיקמ7׃ץראבוםימשבתוארליליפשמה

יבידנםעםיבידנםעיבישוהל8׃ןויבאםיריתפשאמ

׃היוללההחמשםינבהםאתיבהתרקעיבישומ9׃ומע

2׃זעלםעמבקעיתיבםירצממלארשיתאצב114

הארםיה3׃ויתולשממלארשיושדקלהדוהיהתיה

תועבגםיליאכודקרםירהה4׃רוחאלבסיןדריהסניו

6׃רוחאלבסתןדריהסונתיכםיהךלהמ5׃ןאצינבכ

ןודאינפלמ7׃ןאצינבכתועבגםיליאכודקרתםירהה

םימםגארוצהיכפהה8׃בקעיהולאינפלמץראילוח

׃םימוניעמלשימלח

לעדובכןתךמשליכונלאלהוהיונלאל115

׃םהיהלאאנהיאםיוגהורמאיהמל2׃ךתמאלעךדסח

ףסכםהיבצע4׃השעץפחרשאלכםימשבוניהלאו3

םהלםיניעורבדיאלוםהלהפ5׃םדאידיהשעמבהזו

׃ןוחיריאלוםהלףאועמשיאלוםהלםינזא6׃ואריאלו

׃םנורגבוגהיאלוכלהיאלוםהילגרןושימיאלוםהידי7

לארשי9׃םהבחטברשאלכםהישעויהיםהומכ8

הוהיבוחטבןרהאתיב10׃אוהםנגמוםרזעהוהיבחטב

םנגמוםרזעהוהיבוחטבהוהייארי11׃אוהםנגמוםרזע

ךרבילארשיתיבתאךרביךרביונרכזהוהי12׃אוה

׃םילדגהםעםינטקההוהייאריךרבי13׃ןרהאתיבתא

םתאםיכורב15׃םכינבלעוםכילעםכילעהוהיףסי14

ץראהוהוהילםימשםימשה16׃ץראוםימשהשעהוהיל

ידרילכאלוהיוללהיםיתמהאל17׃םדאינבלןתנ

׃היוללהםלועדעוהתעמהיךרבנונחנאו18׃המוד

יכ2׃ינונחתילוקתאהוהיעמשייכיתבהא116

ירצמותומילבחינופפא3׃ארקאימיבוילונזאהטה

Sheol)׃אצמאןוגיוהרצינואצמלואש h7585)4הוהיםשבו

וניהלאוקידצוהוהיןונח5׃ישפנהטלמהוהיהנאארקא

יבוש7׃עישוהיילויתולדהוהיםיאתפרמש6׃םחרמ

ישפנתצלחיכ8׃יכילעלמגהוהייכיכיחונמלישפנ

ינפלךלהתא9׃יחדמילגרתאהעמדןמיניעתאתוממ

יתינעינארבדאיכיתנמאה10׃םייחהתוצראבהוהי

בישאהמ12׃בזכםדאהלכיזפחביתרמאינא11׃דאמ

םשבואשאתועושיסוכ13׃ילעיהולומגתלכהוהיל

׃ומעלכלאנהדגנםלשאהוהילירדנ14׃ארקאהוהי

יכהוהיהנא16׃וידיסחלהתומההוהייניעברקי15

ךל17׃ירסומלתחתפךתמאןבךדבעינאךדבעינא

הוהילירדנ18׃ארקאהוהיםשבוהדותחבזחבזא

יככותבהוהיתיבתורצחב19׃ומעלכלאנהדגנםלשא

׃היוללהםלשורי

2׃םימאהלכוהוחבשםיוגלכהוהיתאוללה117

׃היוללהםלועלהוהיתמאוודסחונילערבגיכ
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רמאי2׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה118

יכןרהאתיבאנורמאי3׃ודסחםלועליכלארשיאנ

׃ודסחםלועליכהוהייאריאנורמאי4׃ודסחםלועל

אלילהוהי6׃היבחרמביננעהייתארקרצמהןמ5

האראינאוירזעבילהוהי7׃םדאילהשעיהמאריא

תוסחלבוט9׃םדאבחטבמהוהיבתוסחלבוט8׃יאנשב

יכהוהיםשבינובבסםיוגלכ10׃םיבידנבחטבמהוהיב

12׃םלימאיכהוהיםשבינובבסםגינובס11׃םלימא

׃םלימאיכהוהיםשבםיצוקשאכוכעדםירובדכינובס

יהיוהיתרמזויזע14׃ינרזעהוהיולפנלינתיחדהחד13

ןימיםיקידצילהאבהעושיוהנרלוק15׃העושיליל

השעהוהיןימיהממורהוהיןימי16׃ליחהשעהוהי

רסי18׃היישעמרפסאוהיחאיכתומאאל17׃ליח

אבאקדצירעשילוחתפ19׃יננתנאלתומלוהיינרסי

21׃ובואביםיקידצהוהילרעשההז20׃היהדואםב

םינובהוסאמןבא22׃העושיליליהתוינתינעיכךדוא

תאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמ23׃הנפשארלהתיה

אנא25׃ובהחמשנוהליגנהוהיהשעםויההז24׃וניניעב

אבהךורב26׃אנהחילצההוהיאנאאנהעישוההוהי

ונלראיוהוהילא27׃הוהיתיבמםכונכרבהוהיםשב

ךדואוהתאילא28׃חבזמהתונרקדעםיתבעבגחורסא

׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה29׃ךממוראיהלא

ירשא2׃הוהיתרותבםיכלההךרדימימתירשא119

הלועולעפאלףא3׃והושרדיבללכבויתדעירצנ

5׃דאמרמשלךידקפהתיוצהתא4׃וכלהויכרדב

לאיטיבהבשובאאלזא6׃ךיקחרמשליכרדונכיילחא

׃ךקדציטפשמידמלבבבלרשיבךדוא7׃ךיתוצמלכ

הכזיהמב9׃דאמדעינבזעתלארמשאךיקחתא8

ךיתשרדיבללכב10׃ךרבדכרמשלוחראתארענ

אלןעמלךתרמאיתנפציבלב11׃ךיתוצממינגשתלא

יתפשב13׃ךיקחינדמלהוהיהתאךורב12׃ךלאטחא

לכלעכיתששךיתודעךרדב14׃ךיפיטפשמלכיתרפס

ךיתקחב16׃ךיתחראהטיבאוהחישאךידקפב15׃ןוה

היחאךדבעלעלמג17׃ךרבדחכשאאלעשעתשא

׃ךתרותמתואלפנהטיבאויניעלג18׃ךרבדהרמשאו

ישפנהסרג20׃ךיתוצמינממרתסתלאץראביכנארג19

םירוראםידזתרעג21׃תעלכבךיטפשמלאהבאתל

ךיתדעיכזובוהפרחילעמלג22׃ךיתוצממםיגשה

׃ךיקחבחישיךדבעורבדניבםירשובשיםג23׃יתרצנ

ישפנרפעלהקבד25׃יתצעישנאיעשעשךיתדעםג24

27׃ךיקחינדמליננעתויתרפסיכרד26׃ךרבדכיניח

הפלד28׃ךיתואלפנבהחישאוינניבהךידוקפךרד

ינממרסהרקשךרד29׃ךרבדכינמיקהגותמישפנ

׃יתיושךיטפשמיתרחבהנומאךרד30׃יננחךתרותו

ךיתוצמךרד32׃ינשיבתלאהוהיךיתודעביתקבד31

הנרצאוךיקחךרדהוהיינרוה33׃יבלביחרתיכץורא

35׃בללכבהנרמשאוךתרותהרצאוינניבה34׃בקע

לאיבלטה36׃יתצפחוביכךיתוצמביתנבינכירדה

ךכרדבאושתוארמיניערבעה37׃עצבלאלאוךיתודע

רבעה39׃ךתארילרשאךתרמאךדבעלםקה38׃יניח

יתבאתהנה40׃םיבוטךיטפשמיכיתרגירשאיתפרח

ךתעושתהוהיךדסחינאביו41׃יניחךתקדצבךידקפל

43׃ךרבדביתחטביכרבדיפרחהנעאו42׃ךתרמאכ

׃יתלחיךטפשמליכדאמדעתמארבדיפמלצתלאו

הכלהתאו45׃דעוםלועלדימתךתרותהרמשאו44

דגנךיתדעבהרבדאו46׃יתשרדךידקפיכהבחרב

׃יתבהארשאךיתוצמבעשעתשאו47׃שובאאלוםיכלמ

49׃ךיקחבהחישאויתבהארשאךיתוצמלאיפכאשאו48

יינעביתמחנתאז50׃ינתלחירשאלעךדבעלרבדרכז

ךתרותמדאמדעינצילהםידז51׃ינתיחךתרמאיכ

׃םחנתאוהוהיםלועמךיטפשמיתרכז52׃יתיטנאל

תורמז54׃ךתרותיבזעםיעשרמינתזחאהפעלז53

הוהיךמשהלילביתרכז55׃ירוגמתיבבךיקחילויה

׃יתרצנךידקפיכילהתיהתאז56׃ךתרותהרמשאו

ךינפיתילח58׃ךירבדרמשליתרמאהוהייקלח57

ילגרהבישאויכרדיתבשח59׃ךתרמאכיננחבללכב

׃ךיתוצמרמשליתהמהמתהאלויתשח60׃ךיתדעלא

תוצח62׃יתחכשאלךתרותינדועםיעשרילבח61

רבח63׃ךקדציטפשמלעךלתודוהלםוקאהליל

הוהיךדסח64׃ךידוקפירמשלוךוארירשאלכלינא

הוהיךדבעםעתישעבוט65׃ינדמלךיקחץראההאלמ

׃יתנמאהךיתוצמביכינדמלתעדוםעטבוט66׃ךרבדכ

בוט68׃יתרמשךתרמאהתעוגגשינאהנעאםרט67

ינאםידזרקשילעולפט69׃ךיקחינדמלביטמוהתא

ךתרותינאםבלבלחכשפט70׃ךידוקפרצאבללכב
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בוט72׃ךיקחדמלאןעמליתינעיכילבוט71׃יתעשעש

ינוננוכיוינושעךידי73׃ףסכובהזיפלאמךיפתרותיל

יכוחמשיוינואריךיארי74׃ךיתוצמהדמלאוינניבה

הנומאוךיטפשמקדציכהוהייתעדי75׃יתלחיךרבדל

׃ךדבעלךתרמאכינמחנלךדסחאניהי76׃ינתינע

ושבי78׃יעשעשךתרותיכהיחאוךימחרינואבי77

ילובושי79׃ךידוקפבחישאינאינותוערקשיכםידז

ןעמלךיקחבםימתיבליהי80׃ךיתדעועדיוךיארי

׃יתלחיךרבדלישפנךתעושתלהתלכ81׃שובאאל

יתייהיכ83׃ינמחנתיתמרמאלךתרמאליניעולכ82

יתמךדבעימיהמכ84׃יתחכשאלךיקחרוטיקבדאנכ

אלרשאתוחישםידזילורכ85׃טפשמיפדרבהשעת

87׃ינרזעינופדררקשהנומאךיתוצמלכ86׃ךתרותכ

ךדסחכ88׃ךידוקפיתבזעאלינאוץראבינולכטעמכ

בצנךרבדהוהיםלועל89׃ךיפתודעהרמשאויניח

91׃דמעתוץראתננוכךתנומארדורדל90׃םימשב

ךתרותילול92׃ךידבעלכהיכםויהודמעךיטפשמל

ךידוקפחכשאאלםלועל93׃יינעביתדבאזאיעשעש

95׃יתשרדךידוקפיכינעישוהינאךל94׃ינתייחםביכ

הלכתלכל96׃ןנובתאךיתדעינדבאלםיעשרווקיל

לכךתרותיתבהאהמ97׃דאמךתוצמהבחרץקיתיאר

םלועליכךתוצמינמכחתיביאמ98׃יתחישאיהםויה

׃ילהחישךיתודעיכיתלכשהידמלמלכמ99׃ילאיה

חראלכמ101׃יתרצנךידוקפיכןנובתאםינקזמ100

אלךיטפשממ102׃ךרבדרמשאןעמלילגריתאלכער

ךתרמאיכחלוצלמנהמ103׃ינתרוההתאיכיתרס

חראלכיתאנשןכלעןנובתאךידוקפמ104׃יפלשבדמ

יתעבשנ106׃יתביתנלרואוךרבדילגרלרנ105׃רקש

הוהידאמדעיתינענ107׃ךקדציטפשמרמשלהמיקאו

ךיטפשמוהוהיאנהצריפתובדנ108׃ךרבדכיניח

110׃יתחכשאלךתרותודימתיפכבישפנ109׃ינדמל

יתלחנ111׃יתיעתאלךידוקפמוילחפםיעשרונתנ

תושעליבליתיטנ112׃המהיבלןוששיכםלועלךיתודע

׃יתבהאךתרותויתאנשםיפעס113׃בקעםלועלךיקח

ינממורוס115׃יתלחיךרבדלהתאינגמוירתס114

היחאוךתרמאכינכמס116׃יהלאתוצמהרצאוםיערמ

ךיקחבהעשאוהעשואוינדעס117׃ירבשמינשיבתלאו

׃םתימרתרקשיכךיקחמםיגושלכתילס118׃דימת

׃ךיתדעיתבהאןכלץראיעשרלכתבשהםיגס119

יתישע121׃יתאריךיטפשממוירשבךדחפמרמס120

בוטלךדבעברע122׃יקשעלינחינתלבקדצוטפשמ

׃ךקדצתרמאלוךתעושילולכיניע123׃םידזינקשעילא

ךדבע125׃ינדמלךיקחוךדסחכךדבעםעהשע124

ורפההוהילתושעלתע126׃ךיתדעהעדאוינניבהינא

לע128׃זפמובהזמךיתוצמיתבהאןכלע127׃ךתרות

תואלפ129׃יתאנשרקשחראלכיתרשילכידוקפלכןכ

ןיבמריאיךירבדחתפ130׃ישפנםתרצנןכלעךיתודע

׃יתבאיךיתוצמליכהפאשאויתרעפיפ131׃םייתפ

ןכהימעפ133׃ךמשיבהאלטפשמכיננחוילאהנפ132

םדאקשעמינדפ134׃ןואלכיבטלשתלאוךתרמאב

תאינדמלוךדבעבראהךינפ135׃ךידוקפהרמשאו

137׃ךתרותורמשאללעיניעודריםימיגלפ136׃ךיקח

ךיתדעקדצתיוצ138׃ךיטפשמרשיוהוהיהתאקידצ

׃ירצךירבדוחכשיכיתאנקינתתמצ139׃דאמהנומאו

יכנאריעצ141׃הבהאךדבעודאמךתרמאהפורצ140

םלועלקדצךתקדצ142׃יתחכשאלךידקפהזבנו

׃יעשעשךיתוצמינואצמקוצמורצ143׃תמאךתרותו

יתארק145׃היחאוינניבהםלועלךיתודעקדצ144

ינעישוהךיתארק146׃הרצאךיקחהוהייננעבללכב

ךירבדלהעושאוףשנביתמדק147׃ךיתדעהרמשאו

149׃ךתרמאבחישלתורמשאיניעומדק148׃יתלחי

יפדרוברק150׃יניחךטפשמכהוהיךדסחכהעמשילוק

ךיתוצמלכוהוהיהתאבורק151׃וקחרךתרותמהמז

153׃םתדסיםלועליכךיתדעמיתעדיםדק152׃תמא

יבירהביר154׃יתחכשאלךתרותיכינצלחויינעהאר

יכהעושיםיעשרמקוחר155׃יניחךתרמאלינלאגו

׃יניחךיטפשמכהוהיםיברךימחר156׃ושרדאלךיקח

יתיאר158׃יתיטנאלךיתודעמירצויפדרםיבר157

האר159׃ורמשאלךתרמארשאהטטוקתאוםידגב

ךרבדשאר160׃יניחךדסחכהוהייתבהאךידוקפיכ

םנחינופדרםירש161׃ךקדצטפשמלכםלועלותמא

אצומכךתרמאלעיכנאשש162׃יבלדחפךירבדמו

164׃יתבהאךתרותהבעתאויתאנשרקש163׃ברללש

ברםולש165׃ךקדציטפשמלעךיתללהםויבעבש

ךתעושיליתרבש166׃לושכמומלןיאוךתרותיבהאל

םבהאוךיתדעישפנהרמש167׃יתישעךיתוצמוהוהי
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׃ךדגניכרדלכיכךיתדעוךידוקפיתרמש168׃דאמ

אובת170׃ינניבהךרבדכהוהיךינפליתנרברקת169

הלהתיתפשהנעבת171׃ינליצהךתרמאכךינפליתנחת

ךיתוצמלכיכךתרמאינושלןעת172׃ךיקחינדמלתיכ

174׃יתרחבךידוקפיכינרזעלךדייהת173׃קדצ

ישפניחת175׃יעשעשךתרותוהוהיךתעושיליתבאת

שקבדבאהשכיתיעת176׃ינרזעיךטפשמוךללהתו

׃יתחכשאלךיתוצמיכךדבע

׃יננעיויתארקילהתרצבהוהילאתולעמהריש120

ןתיהמ3׃הימרןושלמרקשתפשמישפנהליצההוהי2

םעםינונשרובגיצח4׃הימרןושלךלףיסיהמוךל

ילהאםעיתנכשךשמיתרגיכילהיוא5׃םימתרילחג

םולשינא7׃םולשאנושםעישפנהלהנכשתבר6׃רדק

׃המחלמלהמהרבדאיכו

אביןיאמםירההלאיניעאשאתולעמלריש121

ןתילא3׃ץראוםימשהשעהוהיםעמירזע2׃ירזע

ןשייאלוםוניאלהנה4׃ךרמשםונילאךלגרטומל

6׃ךנימידילעךלצהוהיךרמשהוהי5׃לארשירמוש

לכמךרמשיהוהי7׃הלילבחריוהככיאלשמשהםמוי

התעמךאובוךתאצרמשיהוהי8׃ךשפנתארמשיער

׃םלועדעו

תיבילםירמאביתחמשדודלתולעמהריש122

3׃םלשוריךירעשבונילגרויהתודמע2׃ךלנהוהי

ולעםשש4׃ודחיהלהרבחשריעכהיונבהםלשורי

יכ5׃הוהיםשלתודהללארשילתודעהייטבשםיטבש

ולאש6׃דיודתיבלתואסכטפשמלתואסכובשיהמש

הולשךליחבםולשיהי7׃ךיבהאוילשיםלשוריםולש

9׃ךבםולשאנהרבדאיערויחאןעמל8׃ךיתונמראב

׃ךלבוטהשקבאוניהלאהוהיתיבןעמל

יבשיהיניעתאיתאשנךילאתולעמהריש123

החפשיניעכםהינודאדילאםידבעיניעכהנה2׃םימשב

׃וננחישדעוניהלאהוהילאוניניעןכהתרבגדילא

הלהעבשתבר4׃זובונעבשבריכוננחהוהיוננח3

׃םינויאגלזובהםיננאשהגעלהונשפנ

רמאיונלהיהשהוהיילולדודלתולעמהריש124

יזא3׃םדאונילעםוקבונלהיהשהוהיילול2׃לארשיאנ

הלחנונופטשםימהיזא4׃ונבםפאתורחבונועלבםייח

6׃םינודיזהםימהונשפנלערבעיזא5׃ונשפנלערבע

רופצכונשפנ7׃םהינשלףרטוננתנאלשהוהיךורב

ונרזע8׃ונטלמנונחנאורבשנחפהםישקויחפמהטלמנ

׃ץראוםימשהשעהוהיםשב

אלןויצרהכהוהיבםיחטבהתולעמהריש125

הוהיוהלביבסםירהםלשורי2׃בשיםלועלטומי

עשרהטבשחוניאליכ3׃םלועדעוהתעמומעלביבס

התלועבםיקידצהוחלשיאלןעמלםיקידצהלרוגלע

5׃םתובלבםירשילוםיבוטלהוהיהביטיה4׃םהידי

םולשןואהילעפתאהוהיםכילויםתולקלקעםיטמהו

׃לארשילע

ונייהןויצתבישתאהוהיבושבתולעמהריש126

ורמאיזאהנרוננושלווניפקוחשאלמיזא2׃םימלחכ

הוהילידגה3׃הלאםעתושעלהוהילידגהםיוגב

ונתובשתאהוהיהבוש4׃םיחמשונייהונמעתושעל

ךולה6׃ורצקיהנרבהעמדבםיערזה5׃בגנבםיקיפאכ

׃ויתמלאאשנהנרבאוביאבערזהךשמאשנהכבוךלי

תיבהנביאלהוהיםאהמלשלתולעמהריש127

דקשאושריערמשיאלהוהיםאובוינובולמעאוש

םחלילכאתבשירחאמםוקימיכשמםכלאוש2׃רמוש

םינבהוהיתלחנהנה3׃אנשודידילןתיןכםיבצעה

׃םירוענהינבןכרובגדיבםיצחכ4׃ןטבהירפרכש

יכושביאלםהמותפשאתאאלמרשארבגהירשא5

׃רעשבםיביואתאורבדי

׃ויכרדבךלהההוהיארילכירשאתולעמהריש128

ןפגכךתשא3׃ךלבוטוךירשאלכאתיכךיפכעיגי2

׃ךנחלשלביבסםיתיזילתשכךינבךתיביתכריבהירפ

ןויצמהוהיךכרבי5׃הוהיארירבגךרביןכיכהנה4

ךינבלםינבהארו6׃ךייחימילכםלשוריבוטבהארו

׃לארשילעםולש

אנרמאיירוענמינוררצתברתולעמהריש129

לע3׃ילולכיאלםגירוענמינוררצתבר2׃לארשי
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ץצקקידצהוהי4׃םתונעמלוכיראהםישרחושרחיבג

ויהי6׃ןויציאנשלכרוחאוגסיוושבי5׃םיעשרתובע

רצוקופכאלמאלש7׃שביףלשתמדקשתוגגריצחכ

םכילאהוהיתכרבםירבעהורמאאלו8׃רמעמונצחו

׃הוהיםשבםכתאונכרב

ינדא2׃הוהיךיתארקםיקמעממתולעמהריש130

םא3׃ינונחתלוקלתובשקךינזאהנייהתילוקבהעמש

ןעמלהחילסהךמעיכ4׃דמעיימינדאהירמשתתונוע

ישפנ6׃יתלחוהורבדלוישפנהתוקהוהייתיוק5׃ארות

לאלארשילחי7׃רקבלםירמשרקבלםירמשמינדאל

הדפיאוהו8׃תודפומעהברהודסחההוהיםעיכהוהי

׃ויתנועלכמלארשיתא

ומראלויבלהבגאלהוהידודלתולעמהריש131

אלםא2׃ינממתואלפנבותולדגביתכלהאלויניע

3׃ישפנילעלמגכומאילעלמגכישפניתממודויתיוש

׃םלועדעוהתעמהוהילאלארשילחי

׃ותונעלכתאדודלהוהירוכזתולעמהריש132

אבאםא3׃בקעיריבאלרדנהוהילעבשנרשא2

תנשןתאםא4׃יעוצישרעלעהלעאםאיתיבלהאב

תונכשמהוהילםוקמאצמאדע5׃המונתיפעפעליניעל

ידשבהונאצמהתרפאבהונעמשהנה6׃בקעיריבאל

8׃וילגרםדהלהוחתשנויתונכשמלהאובנ7׃רעי

ושבליךינהכ9׃ךזעןוראוהתאךתחונמלהוהיהמוק

ינפבשתלאךדבעדודרובעב10׃וננריךידיסחוקדצ

ירפמהנממבושיאלתמאדודלהוהיעבשנ11׃ךחישמ

יתדעויתירבךינבורמשיםא12׃ךלאסכלתישאךנטב

רחביכ13׃ךלאסכלובשידעידעםהינבםגםדמלאוז

הפדעידעיתחונמתאז14׃ולבשומלהואןויצבהוהי

עיבשאהינויבאךרבאךרבהדיצ15׃היתואיכבשא

םש17׃וננריןנרהידיסחועשישיבלאהינהכו16׃םחל

שיבלאויביוא18׃יחישמלרניתכרעדודלןרקחימצא

׃ורזנץיציוילעותשב

תבשםיענהמובוטהמהנהדודלתולעמהריש133

ןקזהלעדרישארהלעבוטהןמשכ2׃דחיםגםיחא

דרישןומרחלטכ3׃ויתודמיפלעדרישןרהאןקז

דעםייחהכרבהתאהוהיהוצםשיכןויציררהלע

׃םלועה

הוהיידבעלכהוהיתאוכרבהנהתולעמהריש134

וכרבושדקםכדיואש2׃תולילבהוהיתיבבםידמעה

׃ץראוםימשהשעןויצמהוהיךכרבי3׃הוהיתא

׃הוהיידבעוללההוהיםשתאוללההיוללה135

וללה3׃וניהלאתיבתורצחבהוהיתיבבםידמעש2

רחבבקעייכ4׃םיעניכומשלורמזהוהיבוטיכהי

הוהילודגיכיתעדיינאיכ5׃ותלגסללארשיהיול

םימשבהשעהוהיץפחרשאלכ6׃םיהלאלכמונינדאו

ץראההצקמםיאשנהלעמ7׃תומוהתלכוםימיבץראבו

הכהש8׃ויתורצואמחוראצומהשערטמלםיקרב

םיתפמותותאחלש9׃המהבדעםדאמםירצמירוכב

םיוגהכהש10׃וידבעלכבוהערפבםירצמיככותב

ירמאהךלמןוחיסל11׃םימוצעםיכלמגרהוםיבר

םצראןתנו12׃ןענכתוכלממלכלוןשבהךלמגועלו

הוהיםלועלךמשהוהי13׃ומעלארשילהלחנהלחנ

׃םחנתיוידבעלעוומעהוהיןידייכ14׃רדורדלךרכז

םהלהפ16׃םדאידיהשעמבהזוףסכםיוגהיבצע15

אלוםהלםינזא17׃ואריאלוםהלםיניעורבדיאלו

םהישעויהיםהומכ18׃םהיפבחורשיןיאףאוניזאי

תיבהוהיתאוכרבלארשיתיב19׃םהבחטברשאלכ

יאריהוהיתאוכרביולהתיב20׃הוהיתאוכרבןרהא

םלשוריןכשןויצמהוהיךורב21׃הוהיתאוכרבהוהי

׃היוללה

ודוה2׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה136

םינדאהינדאלודוה3׃ודסחםלועליכםיהלאהיהלאל

יכודבלתולדגתואלפנהשעל4׃ודסחםלועליכ

׃ודסחםלועליכהנובתבםימשההשעל5׃ודסחםלועל

השעל7׃ודסחםלועליכםימהלעץראהעקרל6

תלשממלשמשהתא8׃ודסחםלועליכםילדגםירוא

תולשממלםיבכוכוחריהתא9׃ודסחםלועליכםויב

םהירוכבבםירצמהכמל10׃ודסחםלועליכהלילב

םלועליכםכותמלארשיאצויו11׃ודסחםלועליכ

׃ודסחםלועליכהיוטנעורזבוהקזחדיב12׃ודסח

ריבעהו14׃ודסחםלועליכםירזגלףוסםירזגל13
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וליחוהערפרענו15׃ודסחםלועליכוכותבלארשי

יכרבדמבומעךילומל16׃ודסחםלועליכףוסםיב

׃ודסחםלועליכםילדגםיכלמהכמל17׃ודסחםלועל

ןוחיסל19׃ודסחםלועליכםירידאםיכלמגרהיו18

יכןשבהךלמגועלו20׃ודסחםלועליכירמאהךלמ

׃ודסחםלועליכהלחנלםצראןתנו21׃ודסחםלועל

ונלפשבש23׃ודסחםלועליכודבעלארשילהלחנ22

םלועליכונירצמונקרפיו24׃ודסחםלועליכונלרכז

ודוה26׃ודסחםלועליכרשבלכלםחלןתנ25׃ודסח

׃ודסחםלועליכםימשהלאל

ונרכזבוניכבםגונבשיםשלבבתורהנלע137

יכ3׃וניתורנכונילתהכותבםיברעלע2׃ןויצתא

ורישהחמשוניללותורישירבדוניבושונולאשםש

תמדאלעהוהירישתארישנךיא4׃ןויצרישמונל

ינושלקבדת6׃ינימיחכשתםלשוריךחכשאםא5׃רכנ

לעםלשוריתאהלעאאלםאיכרכזאאלםאיכחל

םלשוריםויתאםודאינבלהוהירכז7׃יתחמששאר

הדודשהלבבתב8׃הבדוסיהדעורעורעםירמאה

זחאישירשא9׃ונלתלמגשךלומגתאךלםלשישירשא

׃עלסהלאךיללעתאץפנו

2׃ךרמזאםיהלאדגניבללכבךדואדודל138

לעוךדסחלעךמשתאהדואוךשדקלכיהלאהוחתשא

יתארקםויב3׃ךתרמאךמשלכלעתלדגהיכךתמא

ץראיכלמלכהוהיךודוי4׃זעישפנבינבהרתיננעתו

דובכלודגיכהוהייכרדבורישיו5׃ךיפירמאועמשיכ

׃עדייקחרממהבגוהארילפשוהוהיםריכ6׃הוהי

ךדיחלשתיביאףאלעיניחתהרצברקבךלאםא7

םלועלךדסחהוהיידעברמגיהוהי8׃ךנימיינעישותו

׃ףרתלאךידיישעמ

2׃עדתוינתרקחהוהירומזמדודלחצנמל139

יחרא3׃קוחרמיערלהתנבימוקויתבשתעדיהתא

ינושלבהלמןיאיכ4׃התנכסהיכרדלכותירזיעברו

ילעתשתוינתרצםדקורוחא5׃הלכתעדיהוהיןה

הנא7׃הללכואאלהבגשנינממתעדהיאלפ6׃הכפכ

םשםימשקסאםא8׃חרבאךינפמהנאוךחורמךלא

Sheol)׃ךנהלואשהעיצאוהתא h7585)9רחשיפנכאשא

׃ךנימיינזחאתוינחנתךדיםשםג10׃םיתירחאבהנכשא

ךשחםג12׃ינדעברואהלילוינפושיךשחךארמאו11

13׃הרואכהכישחכריאיםויכהלילוךממךישחיאל

יכלעךדוא14׃ימאןטבבינכסתיתילכתינקהתאיכ

אל15׃דאמתעדיישפנוךישעמםיאלפניתילפנתוארונ

תויתחתביתמקררתסביתישערשאךממימצעדחכנ

םימיובתכיםלכךרפסלעוךיניעוארימלג16׃ץרא

ומצעהמלאךיערורקיהמילו17׃םהבדחאאלוורצי

׃ךמעידועויתציקהןוברילוחמםרפסא18׃םהישאר

רשא20׃ינמורוסםימדישנאועשרהולאלטקתםא19

הוהיךיאנשמאולה21׃ךירעאושלאשנהמזמלךרמאי

םיתאנשהאנשתילכת22׃טטוקתאךיממוקתבואנשא

עדויננחביבבלעדולאינרקח23׃ילויהםיביואל

׃םלועךרדבינחנויבבצעךרדםאהארו24׃יפערש

ערםדאמהוהיינצלחדודלרומזמחצנמל140

םוילכבלבתוערובשחרשא2׃ינרצנתםיסמחשיאמ

תחתבושכעתמחשחנומכםנושלוננש3׃תומחלמורוגי

םיסמחשיאמעשרידימהוהיינרמש4׃הלסומיתפש

ילחפםיאגונמט5׃ימעפתוחדלובשחרשאינרצנת

׃הלסילותשםישקמלגעמדילתשרושרפםילבחו

7׃ינונחתלוקהוהיהניזאההתאילאהוהיליתרמא6

לא8׃קשנםויבישארלהתכסיתעושיזעינדאהוהי

שאר9׃הלסומוריקפתלאוממזעשרייואמהוהיןתת

שאבםילחגםהילעוטימי10׃ומוסכיומיתפשלמעיבסמ

ץראבןוכילבןושלשיא11׃ומוקילבתורמהמבםלפי

הוהיהשעייכתעדי12׃תפחדמלונדוציערסמחשיא

ובשיךמשלודויםיקידצךא13׃םיניבאטפשמינעןיד

׃ךינפתאםירשי

הניזאהילהשוחךיתארקהוהידודלרומזמ141

תאשמךינפלתרטקיתלפתןוכת2׃ךליארקבילוק

לעהרצניפלהרמשהוהיהתיש3׃ברעתחנמיפכ

תוללעללועתהלעררבדליבלטתלא4׃יתפשלד

5׃םהימענמבםחלאלבוןואילעפםישיאתאעשרב

יכישארינילאשארןמשינחיכויודסחקידצינמלהי

םהיטפשעלסידיבוטמשנ6׃םהיתוערביתלפתודוע

ורזפנץראבעקבוחלפומכ7׃ומעניכירמאועמשו

Sheol)׃לואשיפלונימצע h7585)8יניעינדאהוהיךילאיכ



392םיליהת

ילושקיחפידימינרמש9׃ישפנרעתלאיתיסחהכב

יכנאדחיםיעשרוירמכמבולפי10׃ןואילעפתושקמו

׃רובעאדע

לאילוקהלפתהרעמבותויהבדודלליכשמ142

יחישוינפלךפשא2׃ןנחתאהוהילאילוקקעזאהוהי

תעדיהתאויחורילעףטעתהב3׃דיגאוינפליתרצ

הארוןימיטיבה4׃ילחפונמטךלהאוזחראביתביתנ

יתקעז5׃ישפנלשרודןיאינממסונמדבאריכמילןיאו

6׃םייחהץראביקלחיסחמהתאיתרמאהוהיךילא

יכיפדרמינליצהדאמיתולדיכיתנרלאהבישקה

יבךמשתאתודוהלישפנרגסממהאיצוה7׃ינממוצמא

׃ילעלמגתיכםיקידצורתכי

לאהניזאהיתלפתעמשהוהידודלרומזמ143

טפשמבאובתלאו2׃ךתקדצביננעךתנמאבינונחת

ביואףדריכ3׃יחלכךינפלקדציאליכךדבעתא

׃םלועיתמכםיכשחמבינבישוהיתיחץראלאכדישפנ

םימייתרכז5׃יבלםמותשייכותביחורילעףטעתתו4

יתשרפ6׃חחושאךידיהשעמבךלעפלכביתיגהםדקמ

הוהייננערהמ7׃הלסךלהפיעץראכישפנךילאידי

ידריםעיתלשמנוינממךינפרתסתלאיחורהתלכ

ינעידוהיתחטבךביכךדסחרקבבינעימשה8׃רוב

הוהייביאמינליצה9׃ישפניתאשנךילאיכךלאוזךרד

יהולאהתאיכךנוצרתושעלינדמל10׃יתסכךילא

הוהיךמשןעמל11׃רושימץראבינחנתהבוטךחור

תימצתךדסחבו12׃ישפנהרצמאיצותךתקדצביניחת

׃ךדבעינאיכישפניררצלכתדבאהויביא

ברקלידידמלמהירוצהוהיךורבדודל144

יטלפמויבגשמיתדוצמוידסח2׃המחלמליתועבצא

םדאהמהוהי3׃יתחתימעדדורהיתיסחובוינגמיל

לצכוימיהמדלבהלםדא4׃והבשחתושונאןבוהעדתו

קורב6׃ונשעיוםירהבעגדרתוךימשטההוהי5׃רבוע

םורממךידיחלש7׃םמהתוךיצחחלשםציפתוקרב

םהיפרשא8׃רכנינבדימםיברםיממינליצהוינצפ

הרישאשדחרישםיהלא9׃רקשןימיםנימיואושרבד

םיכלמלהעושתןתונה10׃ךלהרמזארושעלבנבךל

דימינליצהוינצפ11׃הערברחמודבעדודתאהצופה

רשא12׃רקשןימיםנימיואושרבדםהיפרשארכנינב

תובטחמתיוזכוניתונבםהירוענבםילדגמםיעטנכונינב

וננואצןזלאןזמםיקיפמםיאלמוניוזמ13׃לכיהתינבת

ןיאםילבסמוניפולא14׃וניתוצוחבתובברמתופילאמ

םעהירשא15׃וניתבחרבהחוצןיאותאצויןיאוץרפ

׃ויהלאהוהישםעהירשאולהככש

הכרבאוךלמהיהולאךממוראדודלהלהת145

ךמשהללהאוךכרבאםוילכב2׃דעוםלועלךמש

ןיאותלדגלודאמללהמוהוהילודג3׃דעוםלועל

5׃ודיגיךיתרובגוךישעמחבשירודלרוד4׃רקח

זוזעו6׃החישאךיתואלפנירבדוךדוהדובכרדה

ךבוטבררכז7׃הנרפסאךיתלודגוורמאיךיתארונ

לדגוםיפאךראהוהיםוחרוןונח8׃וננריךתקדצוועיבי

ךודוי10׃וישעמלכלעוימחרולכלהוהיבוט9׃דסח

ךתוכלמדובכ11׃הכוכרביךידיסחוךישעמלכהוהי

ויתרובגםדאהינבלעידוהל12׃ורבדיךתרובגוורמאי

םימלעלכתוכלמךתוכלמ13׃ותוכלמרדהדובכו

םילפנהלכלהוהיךמוס14׃רודורודלכבךתלשממו

ןתונהתאוורבשיךילאלכיניע15׃םיפופכהלכלףקוזו

יחלכלעיבשמוךדיתאחתופ16׃ותעבםלכאתאםהל

18׃וישעמלכבדיסחוויכרדלכבהוהיקידצ17׃ןוצר

19׃תמאבוהארקירשאלכלויארקלכלהוהיבורק

רמוש20׃םעישויועמשיםתעושתאוהשעיויאריןוצר

תלהת21׃דימשיםיעשרהלכתאוויבהאלכתאהוהי

׃דעוםלועלושדקםשרשבלכךרביויפרבדיהוהי

הוהיהללהא2׃הוהיתאישפניללההיוללה146

ןבבםיבידנבוחטבתלא3׃ידועביהלאלהרמזאייחב

םויבותמדאלבשיוחוראצת4׃העושתולןיאשםדא

ורבשורזעבבקעילאשירשא5׃ויתנתשעודבאאוהה

לכתאוםיהתאץראוםימשהשע6׃ויהלאהוהילע

םיקושעלטפשמהשע7׃םלועלתמארמשהםברשא

חקפהוהי8׃םירוסאריתמהוהיםיבערלםחלןתנ

הוהי9׃םיקידצבהאהוהיםיפופכףקזהוהיםירוע

׃תועיםיעשרךרדודדועיהנמלאוםותיםירגתארמש

׃היוללהרדורדלןויצךיהלאםלועלהוהיךלמי10
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הואנםיעניכוניהלאהרמזבוטיכהיוללה147

אפרה3׃סנכילארשייחדנהוהיםלשוריהנוב2׃הלהת

םיבכוכלרפסמהנומ4׃םתובצעלשבחמובלירובשל

ןיאותנובתלחכברוונינודאלודג5׃ארקיתומשםלכל

׃ץראידעםיעשרליפשמהוהיםיונעדדועמ6׃רפסמ

הסכמה8׃רונכבוניהלאלורמזהדותבהוהילונע7

׃ריצחםירהחימצמהרטמץראלןיכמהםיבעבםימש

אל10׃וארקירשאברעינבלהמחלהמהבלןתונ9

הצור11׃הצרישיאהיקושבאלץפחיסוסהתרובגב

םלשורייחבש12׃ודסחלםילחימהתאויאריתאהוהי

ךירעשיחירבקזחיכ13׃ןויצךיהלאיללההוהיתא

םיטחבלחםולשךלובגםשה14׃ךברקבךינבךרב

׃ורבדץוריהרהמדעץראותרמאחלשה15׃ךעיבשי

וחרקךילשמ17׃רזפירפאכרופכרמצכגלשןתנה16

בשיםסמיוורבדחלשי18׃דמעיימותרקינפלםיתפכ

ויטפשמוויקחבקעילורבדדיגמ19׃םימולזיוחור

םועדילבםיטפשמויוגלכלןכהשעאל20׃לארשיל

׃היוללה

והוללהםימשהןמהוהיתאוללההיוללה148

3׃ואבצלכוהוללהויכאלמלכוהוללה2׃םימורמב

והוללה4׃רואיבכוכלכוהוללהחריושמשוהוללה

תאוללהי5׃םימשהלעמרשאםימהוםימשהימש

םלועלדעלםדימעיו6׃וארבנוהוצאוהיכהוהיםש

םינינתץראהןמהוהיתאוללה7׃רובעיאלוןתנקח

השעהרעסחוררוטיקוגלשדרבושא8׃תומהתלכו

10׃םיזראלכוירפץעתועבגלכוםירהה9׃ורבד

לכוץראיכלמ11׃ףנכרופצושמרהמהבלכוהיחה

תולותבםגוםירוחב12׃ץראיטפשלכוםירשםימאל

ומשבגשניכהוהיםשתאוללהי13׃םירענםעםינקז

הלהתומעלןרקםריו14׃םימשוץראלעודוהודבל

׃היוללהוברקםעלארשיינבלוידיסחלכל

להקבותלהתשדחרישהוהילורישהיוללה149

׃םכלמבוליגיןויצינבוישעבלארשיחמשי2׃םידיסח

הצוריכ4׃ולורמזירונכוףתבלוחמבומשוללהי3

דובכבםידיסחוזלעי5׃העושיבםיונעראפיומעבהוהי

תויפיפברחוםנורגבלאתוממור6׃םתובכשמלעוננרי

רסאל8׃םימאלבתחכותםיוגבהמקנתושעל7׃םדיב

םהבתושעל9׃לזרבילבכבםהידבכנוםיקזבםהיכלמ

׃היוללהוידיסחלכלאוהרדהבותכטפשמ

׃וזעעיקרבוהוללהושדקבלאוללההיוללה150

והוללה3׃ולדגברכוהוללהויתרובגבוהוללה2

לוחמוףתבוהוללה4׃רונכולבנבוהוללהרפושעקתב

והוללהעמשילצלצבוהוללה5׃בגועוםינמבוהוללה

׃היוללההיללהתהמשנהלכ6׃העורתילצלצב
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םתאוההשיאההיהוומשבויאץועץראבהיהשיא1

םינבהעבשולודלויו2׃ערמרסוםיהלאאריורשיו

תשלשוןאציפלאתעבשוהנקמיהיו3׃תונבשולשו

תונותאתואמשמחורקבדמצתואמשמחוםילמגיפלא

׃םדקינבלכמלודגאוההשיאהיהיודאמהברהדבעו

וארקווחלשוומוישיאתיבהתשמושעווינבוכלהו4

יכיהיו5׃םהמעתותשלולכאלםהיתיחאתשלשל

רקבבםיכשהוםשדקיובויאחלשיוהתשמהימיופיקה

ינבואטחילואבויארמאיכםלכרפסמתולעהלעהו

6׃םימיהלכבויאהשעיהככםבבלבםיהלאוכרבו

םגאוביוהוהילעבציתהלםיהלאהינבואביוםויהיהיו

ןעיואבתןיאמןטשהלאהוהירמאיו7׃םכותבןטשה

8׃הבךלהתהמוץראבטושמרמאיוהוהיתאןטשה

יכבויאידבעלעךבלתמשהןטשהלאהוהירמאיו

׃ערמרסוםיהלאארירשיוםתשיאץראבוהמכןיא

׃םיהלאבויאאריםנחהרמאיוהוהיתאןטשהןעיו9

ולרשאלכדעבוותיבדעבוודעבתכשתאאלה10

םלואו11׃ץראבץרפוהנקמותכרבוידיהשעמביבסמ

׃ךכרביךינפלעאלםאולרשאלכבעגוךדיאנחלש

וילאקרךדיבולרשאלכהנהןטשהלאהוהירמאיו12

םויהיהיו13׃הוהיינפםעמןטשהאציוךדיחלשתלא

14׃רוכבהםהיחאתיבבןייםיתשוםילכאויתנבווינבו

תונתאהותושרחויהרקבהרמאיובויאלאאבךאלמו

וכהםירענהתאוםחקתואבשלפתו15׃םהידילעתוער

הזדוע16׃ךלדיגהלידבלינאקרהטלמאוברחיפל

רעבתוםימשהןמהלפנםיהלאשארמאיואבהזורבדמ

דיגהלידבלינאקרהטלמאוםלכאתוםירענבוןאצב

השלשומשםידשכרמאיואבהזורבדמהזדוע17׃ךל

וכהםירענהתאוםוחקיוםילמגהלעוטשפיוםישאר

הזדע18׃ךלדיגהלידבלינאקרהטלמאוברחיפל

ןייםיתשוםילכאךיתונבוךינברמאיואבהזורבדמ

רבעמהאבהלודגחורהנהו19׃רוכבהםהיחאתיבב

ותומיוםירענהלעלפיותיבהתונפעבראבעגיורבדמה

ערקיובויאםקיו20׃ךלדיגהלידבלינאקרהטלמאו

רמאיו21׃וחתשיוהצראלפיוושארתאזגיוולעמתא

הוהיוןתנהוהיהמשבושאםרעוימאןטבמיתציםרע

בויאאטחאלתאזלכב22׃ךרבמהוהיםשיהיחקל

׃םיהלאלהלפתןתנאלו

הוהילעבציתהלםיהלאהינבואביוםויהיהיו2

הוהירמאיו2׃הוהילעבציתהלםכתבןטשהםגאוביו

טשמרמאיוהוהיתאןטשהןעיואבתהזמיאןטשהלא

תמשהןטשהלאהוהירמאיו3׃הבךלהתהמוץראב

רשיוםתשיאץראבוהמכןיאיכבויאידבעלאךבל

ובינתיסתוותמתבקיזחמונדעוערמרסוםיהלאארי

רועדעברוערמאיוהוהיתאןטשהןעיו4׃םנחועלבל

עגוךדיאנחלשםלוא5׃ושפנדעבןתישיאלרשאלכו

רמאיו6׃ךכרביךינפלאאלםאורשבלאוומצעלא

אציו7׃רמשושפנתאךאךדיבונהןטשהלאהוהי

ולגרףכמערןיחשבבויאתאךיוהוהיינפתאמןטשה

ךותבבשיאוהוובדרגתהלשרחולחקיו8׃ודקדקדע

ךרבךתמתבקיזחמךדעותשאולרמאתו9׃רפאה

ירבדתתולבנהתחארבדכהילארמאיו10׃תמוםיהלא

לבקנאלערהתאוםיהלאהתאמלבקנבוטהתאםג

יערתשלשועמשיו11׃ויתפשבבויאאטחאלתאזלכב

ומקממשיאואביווילעהאבהתאזההערהלכתאבויא

ודחיודעויויתמענהרפוצויחושהדדלבוינמיתהזפילא

אלוקוחרמםהיניעתאואשיו12׃ומחנלוולדונלאובל

רפעוקרזיוולעמשיאוערקיווכביוםלוקואשיווהריכה

םימיתעבשץראלותאובשיו13׃המימשהםהישארלע

באכהלדגיכואריכרבדוילארבדןיאותולילתעבשו

׃דאמ

ןעיו2׃ומויתאללקיווהיפתאבויאחתפןכירחא3

הרהרמאהלילהוובדלואםוידבאי3׃רמאיובויא

לעממהולאוהשרדילאךשחיהיאוההםויה4׃רבג

ןכשתתומלצוךשחוהלאגי5׃הרהנוילעעפותלאו

והחקיאוהההלילה6׃םויירירמכוהתעביהננעוילע

הנה7׃אבילאםיחרירפסמבהנשימיבדחילאלפא

והבקי8׃ובהננראבתלאדומלגיהיאוהההלילה

וקיופשניבכוכוכשחי9׃ןתיולררעםידיתעהםוייררא

יתלדרגסאליכ10׃רחשיפעפעבהארילאוןיאורואל

ןטבמתומאםחרמאלהמל11׃יניעמלמערתסיוינטב

יכםידשהמוםיכרבינומדקעודמ12׃עוגאויתאצי

םע14׃ילחוניזאיתנשיטוקשאויתבכשהתעיכ13׃קניא
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םירשםעוא15׃ומלתוברחםינבהץראיצעיוםיכלמ

אלןומטלפנכוא16׃ףסכםהיתבםיאלממהםהלבהז

זגרולדחםיעשרםש17׃רואואראלםיללעכהיהא

ועמשאלוננאשםיריסאדחי18׃חכיעיגיוחוניםשו

20׃וינדאמישפחדבעואוהםשלודגוןטק19׃שגנלוק

תומלםיכחמה21׃שפנירמלםייחורואלמעלןתיהמל

ושישיליגילאםיחמשה22׃םינומטממוהרפחיוונניאו

הולאךסיוהרתסנוכרדרשארבגל23׃רבקואצמייכ

׃יתגאשםימכוכתיואבתיתחנאימחלינפליכ24׃ודעב

אל26׃ילאבייתרגירשאויניתאיויתדחפדחפיכ25

׃זגראביויתחנאלויתטקשאלויתולש

האלתךילארבדהסנה2׃רמאיוינמיתהזפילאןעיו4

תופרםידיוםיברתרסיהנה3׃לכויימןילמברצעו

יכ5׃ץמאתתוערכםיכרבוךילמןומיקילשוכ4׃קזחת

ךתאריאלה6׃להבתוךידעעגתאלתוךילאאובתהתע

דבאיקנאוהימאנרכז7׃ךיכרדםתוךתוקתךתלסכ

יערזוןואישרחיתיאררשאכ8׃ודחכנםירשיהפיאו

׃ולכיופאחורמוודבאיהולאתמשנמ9׃והרצקילמע

שיל11׃ועתנםיריפכינשולחשלוקוהיראתגאש10

בנגירבדילאו12׃ודרפתיאיבלינבוףרטילבמדבא

לפנבהלילתוניזחמםיפעשב13׃והנמץמשינזאחקתו

יתומצעברוהדערוינארקדחפ14׃םישנאלעהמדרת

16׃ירשבתרעשרמסתףלחיינפלעחורו15׃דיחפה

לוקוהממדיניעדגנלהנומתוהארמריכאאלודמעי

18׃רבגרהטיוהשעמםאקדציהולאמשונאה17׃עמשא

ינכשףא19׃הלהתםישיויכאלמבוןימאיאלוידבעבןה

רקבמ20׃שעינפלםואכדיםדוסירפעברשארמחיתב

םרתיעסנאלה21׃ודבאיחצנלםישמילבמותכיברעל

׃המכחבאלוותומיםב

ליואליכ2׃הנפתםישדקמימלאוךנועשיהאנארק5

שירשמליואיתיארינא3׃האנקתימתהתפושעכגרהי

רעשבואכדיועשימוינבוקחרי4׃םאתפוהונבוקאו

והחקיםינצמלאולכאיבערוריצקרשא5׃ליצמןיאו

אלהמדאמוןוארפעמאציאליכ6׃םליחםימצףאשו

׃ףועוהיבגיףשרינבודלוילמעלםדאיכ7׃למעחמצי

9׃יתרבדםישאםיהלאלאולאלאשרדאינאםלוא8

ןתנה10׃רפסמןיאדעתואלפנרקחןיאותולדגהשע

םושל11׃תוצוחינפלעםימחלשוץראינפלערטמ

תובשחמרפמ12׃עשיובגשםירדקוםורמלםילפש

םימכחדכל13׃הישותםהידיהנישעתאלוםימורע

ךשחושגפיםמוי14׃הרהמנםילתפנתצעוםמרעב

דימוםהיפמברחמעשיו15׃םירהצבוששמיהלילכו

17׃היפהצפקהתלעוהוקתלדליהתו16׃ןויבאקזח

׃סאמתלאידשרסומוהולאונחכוישונאירשאהנה

ששב19׃הניפרתודיוץחמישבחיוביאכיאוהיכ18

ךדפבערב20׃ערךבעגיאלעבשבוךליציתורצ

אלואבחתןושלטושב21׃ברחידימהמחלמבותוממ

ץראהתיחמוקחשתןפכלודשל22׃אובייכדשמארית

הדשהתיחוךתירבהדשהינבאםעיכ23׃אריתלא

אלוךונתדקפוךלהאםולשיכתעדיו24׃ךלהמלשה

׃ץראהבשעכךיאצאצוךערזבריכתעדיו25׃אטחת

הנה27׃ותעבשידגתולעכרבקילאחלכבאובת26

׃ךלעדהתאוהנעמשאיהןכהונרקחתאז

יתיהוישעכלקשילוקשול2׃רמאיובויאןעיו6

ןכלעדבכיםימילוחמהתעיכ3׃דחיואשיםינזאמב

יחורהתשםתמחרשאידמעידשיצחיכ4׃ועלירבד

העגיםאאשדילעארפקהניה5׃ינוכרעיהולאיתועב

םעטשיםאחלמילבמלפתלכאיה6׃ולילבלערוש

8׃ימחליודכהמהישפנעוגנלהנאמ7׃תומלחרירב

הולאלאיו9׃הולאןתייתוקתויתלאשאובתןתיימ

הדלסאויתמחנדועיהתו10׃ינעצביוודירתיינאכדיו

יחכהמ11׃שודקירמאיתדחכאליכלומחיאלהליחב

םינבאחכםא12׃ישפנךיראאיכיצקהמולחיאיכ

החדנהישתויביתרזעןיאםאה13׃שוחנירשבםאיחכ

יחא15׃בוזעיידשתאריודסחוהערמסמל14׃ינממ

ינמםירדקה16׃ורבעיםילחנקיפאכלחנומכודגב

ומחבותמצנוברזיתעב17׃גלשםלעתיומילעחרק

והתבולעיםכרדתוחראותפלי18׃םמוקממוכעדנ

׃ומלווקאבשתכילהאמתתוחראוטיבה19׃ודבאיו

םתייההתעיכ21׃ורפחיוהידעואבחטביכושב20

םכחכמוילובהיתרמאיכה22׃ואריתותתחוארתאל

׃ינודפתםיצירעדימורצדימינוטלמו23׃ידעבודחש

וצרמנהמ25׃ילוניבהיתיגשהמושירחאינאוינורוה24

םילמחכוהלה26׃םכמחכוהחיכויהמורשיירמא
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ורכתווליפתםותילעףא27׃שאנירמאחורלוובשחת

׃בזכאםאםכינפלעויבונפוליאוההתעו28׃םכעירלע

שיה30׃הביקדצדועיבשוהלועיהתלאאנובש29

׃תווהןיביאליכחםאהלועינושלב

דבעכ2׃וימיריכשימיכוץראלעשונאלאבצאלה7

אושיחרייליתלחנהןכ3׃ולעפהוקיריכשכולצףאשי

םוקאיתמיתרמאויתבכשםא4׃ילונמלמעתולילו

המרירשבשבל5׃ףשנידעםידדניתעבשוברעדדמו

ולכיוגראינמולקימי6׃סאמיועגרירוערפעשיגו

תוארליניעבושתאלייחחוריכרכז7׃הוקתספאב

ןנעהלכ9׃ינניאויבךיניעיארןיעינרושתאל8׃בוט

Sheol)׃הלעיאללואשדרויןכךליו h7585)10בושיאל

ךשחאאלינאםג11׃ומקמדועונריכיאלוותיבלדוע

ינאםיה12׃ישפנרמבהחישאיחוררצבהרבדאיפ

ינמחנתיתרמאיכ13׃רמשמילעםישתיכןינתםא

תוניזחמותומלחבינתתחו14׃יבכשמיחישבאשיישרע

יתסאמ16׃יתומצעמתומישפנקנחמרחבתו15׃ינתעבת

שונאהמ17׃ימילבהיכינממלדחהיחאםלעלאל

םירקבלונדקפתו18׃ךבלוילאתישתיכוונלדגתיכ

דעינפרתאלינממהעשתאלהמכ19׃וננחבתםיעגרל

המלםדאהרצנךללעפאהמיתאטח20׃יקריעלב

אשתאלהמו21׃אשמלילעהיהאוךלעגפמלינתמש

ינתרחשובכשארפעלהתעיכינועתאריבעתויעשפ

׃ינניאו

חורוהלאללמתןאדע2׃רמאיויחושהדדלבןעיו8

תועיידשםאוטפשמתועילאה3׃ךיפירמאריבכ

םא5׃םעשפדיבםחלשיוולואטחךינבםא4׃קדצ

התארשיוךזםא6׃ןנחתתידשלאולאלארחשתהתא

ךתישארהיהו7׃ךקדצתונםלשוךילעריעיהתעיכ

ןושיררדלאנלאשיכ8׃דאמהגשיךתירחאורעצמ

לציכעדנאלוונחנאלומתיכ9׃םתובארקחלןנוכו

םבלמוךלורמאיךורויםהאלה10׃ץראילעונימי

ילבוחאהגשיהצבאלבאמגהאגיה11׃םילמואצוי

13׃שבייריצחלכינפלוףטקיאלובאבונדע12׃םימ

טוקירשא14׃דבאתףנחתוקתולאיחכשלכתוחראןכ

דמעיאלוותיבלעןעשי15׃וחטבמשיבכעתיבוולסכ

ותנגלעושמשינפלאוהבטר16׃םוקיאלוובקיזחי

׃הזחיםינבאתיבוכבסיוישרשלגלע17׃אצתותקני

אוהןה19׃ךיתיאראלובשחכוומוקממונעלביםא18

םתסאמיאללאןה20׃וחמצירחארפעמווכרדשושמ

ךיתפשוךיפקוחשהלמידע21׃םיערמדיבקיזחיאלו

׃ונניאםיעשרלהאותשבושבליךיאנש22׃העורת

קדציהמוןכיכיתעדיםנמא2׃רמאיובויאןעיו9

ינמתחאוננעיאלומעבירלץפחיםא3׃לאםעשונא

5׃םלשיווילאהשקהימחכץימאובבלםכח4׃ףלא

זיגרמה6׃ופאבםכפהרשאועדיאלוםירהקיתעמה

אלוסרחלרמאה7׃ןוצלפתיהידומעוהמוקממץרא

ךרודוודבלםימשהטנ8׃םתחיםיבכוכדעבוחרזי

10׃ןמתירדחוהמיכוליסכשעהשע9׃םייתמבלע

ןה11׃רפסמןיאדעתואלפנורקחןיאדעתולדגהשע

ימףתחיןה12׃ולןיבאאלוףלחיוהאראאלוילערבעי

ופאבישיאלהולא13׃השעתהמוילארמאיימונבישי

הרחבאוננעאיכנאיכףא14׃בהרירזעוחחשותחת

׃ןנחתאיטפשמלהנעאאליתקדצםארשא15׃ומעירבד

רשא17׃ילוקןיזאייכןימאאאליננעיויתארקםא16

יחורבשהיננתיאל18׃םנחיעצפהברהוינפושיהרעשב

טפשמלםאוהנהץימאחכלםא19׃םיררממינעבשייכ

׃ינשקעיוינאםתינעישרייפקדצאםא20׃ינדיעויימ

ןכלעאיהתחא22׃ייחסאמאישפנעדאאלינאםת21

םאתפתימיטושםא23׃הלכמאוהעשרוםתיתרמא

היטפשינפעשרדיבהנתנץרא24׃געליםיקנתסמל

וחרבץרינמולקימיו25׃אוהימאופאאלםאהסכי

ילעשוטירשנכהבאתוינאםעופלח26׃הבוטואראל

28׃הגילבאוינפהבזעאיחישהחכשאירמאםא27׃לכא

עשראיכנא29׃ינקנתאליכיתעדייתבצעלכיתרגי

יתוכזהוגלשומביתצחרתהםא30׃עגיאלבההזהמל

יכ32׃יתומלשינובעתוינלבטתתחשבזא31׃יפכרבב

וניניבשיאל33׃טפשמבודחיאובנוננעאינמכשיאאל

לאותמאווטבשילעמרסי34׃ונינשלעודיתשיחיכומ

׃ידמעיכנאןכאליכונאריאאלוהרבדא35׃ינתעבת

רמבהרבדאיחישילעהבזעאייחבישפנהטקנ10

המלעינעידוהינעישרתלאהולאלארמא2׃ישפנ

לעוךיפכעיגיסאמתיכקשעתיכךלבוטה3׃ינבירת

שונאתוארכםאךלרשביניעה4׃תעפוהםיעשרתצע
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6׃רבגימיכךיתונשםאךימישונאימיכה5׃הארת

אליכךתעדלע7׃שורדתיתאטחלוינועלשקבתיכ

דחיינושעיוינובצעךידי8׃ליצמךדימןיאועשרא

רפעלאוינתישערמחכיכאנרכז9׃ינעלבתוביבס

11׃ינאיפקתהנבגכוינכיתתבלחכאלה10׃ינבישת

םייח12׃ינככסתםידיגותומצעבוינשיבלתרשבורוע

תנפצהלאו13׃יחורהרמשךתדקפוידמעתישעדסחו

ינתרמשויתאטחםא14׃ךמעתאזיכיתעדיךבבלב

אליתקדצויליללאיתעשרםא15׃ינקנתאלינועמו

ינדוצתלחשכהאגיו16׃יינעהארוןולקעבשישאראשא

ךשעכברתוידגנךידעשדחת17׃יבאלפתתבשתו

עוגאינתאצהםחרמהמלו18׃ימעאבצותופילחידמע

רבקלןטבמהיהאיתייהאלרשאכ19׃ינארתאלןיעו

׃טעמהגילבאוינממתישילדחיימיטעמאלה20׃לבוא

ץרא22׃תומלצוךשחץראלאבושאאלוךלאםרטב21

׃לפאומכעפתוםירדסאלותומלצלפאומכהתפע

הנעיאלםירבדברה2׃רמאיויתמענהרפצןעיו11

ןיאוגעלתוושירחיםיתמךידב3׃קדציםיתפששיאםאו

ימםלואו5׃ךיניעביתייהרבויחקלךזרמאתו4׃םלכמ

תומלעתךלדגיו6׃ךמעויתפשחתפיורבדהולאןתי

׃ךנועמהולאךלהשייכעדוהישותלםילפכיכהמכח

יהבג8׃אצמתידשתילכתדעםאאצמתהולארקחה7

Sheol)׃עדתהמלואשמהקמעלעפתהמםימש h7585)9

ריגסיוףלחיםא10׃םיינמהבחרוהדמץראמהכרא

אלוןואאריואושיתמעדיאוהיכ11׃ונבישיימוליהקיו

םא13׃דלויםדאארפריעובבליבובנשיאו12׃ןנובתי

ךדיבןואםא14׃ךפכוילאתשרפוךבלתוניכההתא

ךינפאשתזאיכ15׃הלועךילהאבןכשתלאווהקיחרה

חכשתלמעהתאיכ16׃אריתאלוקצמתייהוםוממ

רקבכהפעתדלחםוקיםירהצמו17׃רכזתורבעםימכ

19׃בכשתחטבלתרפחוהוקתשייכתחטבו18׃היהת

םיעשריניעו20׃םיברךינפולחודירחמןיאותצברו

׃שפנחפמםתוקתוםהנמדבאסונמוהנילכת

תומתםכמעוםעםתאיכםנמא2׃רמאיובויאןעיו12

תאוםכמיכנאלפנאלםכומכבבלילםג3׃המכח

הולאלארקהיהאוהערלקחש4׃הלאומכןיאימ

ןנאשתותשעלזובדיפל5׃םימתקידצקוחשוהנעיו

תוחטבוםידדשלםילהאוילשי6׃לגרידעומלןוכנ

אנלאשםלואו7׃ודיבהולאאיבהרשאללאיזיגרמל

ץראלחישוא8׃ךלדגיוםימשהףועוךרתותומהב

יכהלאלכבעדיאלימ9׃םיהיגדךלורפסיוךרתו

לכחורויחלכשפנודיברשא10׃תאזהתשעהוהידי

׃ולםעטילכאךחוןחבתןילמןזאאלה11׃שיארשב

המכחומע13׃הנובתםימיךראוהמכחםישישיב12

רגסיהנביאלוסורהיןה14׃הנובתוהצעולהרובגו

םחלשיוושביוםימברצעיןה15׃חתפיאלושיאלע

ךילומ17׃הגשמוגגשולהישותוזעומע16׃ץראוכפהיו

חתפםיכלמרסומ18׃ללוהיםיטפשוללושםיצעוי

םינתאוללושםינהכךילומ19׃םהינתמברוזארסאיו

ךפוש21׃חקיםינקזםעטוםינמאנלהפשריסמ20׃ףלסי

ינמתוקמעהלגמ22׃הפרםיקיפאחיזמוםיבידנלעזוב

חטשםדבאיוםיוגלאיגשמ23׃תומלצרואלאציוךשח

והתבםעתיוץראהםעישארבלריסמ24׃םחניוםיוגל

׃רוכשכםעתיורואאלוךשחוששמי25׃ךרדאל

םכתעדכ2׃הלןבתוינזאהעמשיניעהתארלכןה13

ידשלאינאםלוא3׃םכמיכנאלפנאלינאםגיתעדי

רקשילפטםתאםלואו4׃ץפחאלאלאחכוהורבדא

םכליהתוןושירחתשרחהןתיימ5׃םכלכללאיאפר

7׃ובישקהיתפשתוברויתחכותאנועמש6׃המכחל

ןואשתוינפה8׃הימרורבדתולוהלועורבדתלאלה

לתהכםאםכתארקחייכבוטה9׃ןובירתלאלםא

םינפרתסבםאםכתאחיכויחכוה10׃ובולתהתשונאב

׃םכילעלפיודחפוםכתאתעבתותאשאלה11׃ןואשת

ושירחה13׃םכיבגרמחיבגלרפאילשמםכינרכז12

ירשבאשאהמלע14׃המילערבעיוינאהרבדאוינממ

ךאלחיאאלינלטקיןה15׃יפכבםישאישפנוינשב

וינפלאליכהעושילילאוהםג16׃חיכואוינפלאיכרד

הנה18׃םכינזאביתוחאויתלמעומשועמש17׃אוביףנח

ביריאוהימ19׃קדצאינאיכיתעדיטפשמיתכרעאנ

ידמעשעתלאםיתשךא20׃עוגאושירחאהתעיכידמע

לאךתמאוקחרהילעמךפכ21׃רתסאאלךינפמזא

23׃ינבישהורבדאואהנעאיכנאוארקו22׃ינתעבת

המל24׃ינעידהיתאטחויעשפתואטחותונועילהמכ

ץורעתףדנהלעה25׃ךלביואלינבשחתוריתסתךינפ
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ינשירותותוררמילעבתכתיכ26׃ףדרתשבישקתאו

לעיתוחראלכרומשתוילגרדסבםשתו27׃ירוענתונוע

ולכאדגבכהלביבקרכאוהו28׃הקחתתילגרישרש

׃שע

ץיצכ2׃זגרעבשוםימירצקהשאדוליםדא14

תחקפהזלעףא3׃דומעיאלולצכחרביולמיואצי

אמטמרוהטןתיימ4׃ךמעטפשמבאיבתיתאוךניע

וקחךתאוישדחרפסמוימיםיצורחםא5׃דחאאל

ריכשכהצרידעלדחיווילעמהעש6׃רובעיאלותישע

אלותקניוףילחידועותרכיםאהוקתץעלשייכ7׃ומוי

9׃ועזגתומירפעבוושרשץראבןיקזיםא8׃לדחת

תומירבגו10׃עטנומכריצקהשעוחרפיםימחירמ

ברחירהנוםיינמםימולזא11׃ויאוםדאעוגיושלחיו

וציקיאלםימשיתלבדעםוקיאלובכששיאו12׃שביו

ינריתסתיננפצתלואשבןתיימ13׃םתנשמורעיאלו

Sheol)׃ינרכזתוקחילתישתךפאבושדע h7585)14םא

15׃יתפילחאובדעלחיאיאבצימילכהיחיהרבגתומי

ידעצהתעיכ16׃ףסכתךידיהשעמלךנעאיכנאוארקת

יעשפרורצבםתח17׃יתאטחלערומשתאלרופסת

קתעירוצולובילפונרהםלואו18׃ינועלעלפטתו

ץרארפעהיחיפסףטשתםימוקחשםינבא19׃ומקממ

הנשמךלהיוחצנלוהפקתת20׃תדבאהשונאתוקתו

ןיביאלוורעציועדיאלווינבודבכי21׃והחלשתווינפ

׃לבאתוילעושפנובאכיוילעורשבךא22׃ומל

חורתעדהנעיםכחה2׃רמאיוינמיתהזפילאןעיו15

אלםילמוןוכסיאלרבדבחכוה3׃ונטבםידקאלמיו

׃לאינפלהחישערגתוהארירפתהתאףא4׃םבליעוי

ךעישרי6׃םימורעןושלרחבתוךיפךנועףלאייכ5

דלותםדאןושיארה7׃ךבונעיךיתפשוינאאלוךיפ

ךילאערגתועמשתהולאדוסבה8׃תללוחתועבגינפלו

10׃אוהונמעאלוןיבתעדנאלותעדיהמ9׃המכח

ךממטעמה11׃םימיךיבאמריבכונבשישיםגבשםג

המוךבלךחקיהמ12׃ךמעטאלרבדולאתומחנת

ךיפמתאצהוךחורלאלאבישתיכ13׃ךיניעןומזרי

ןה15׃השאדוליקדצייכוהכזייכשונאהמ14׃ןילמ

בעתניכףא16׃ויניעבוכזאלםימשוןימאיאלושדקב

יתיזחהזוילעמשךוחא17׃הלועםימכהתששיאחלאנו

19׃םתובאמודחכאלוודיגיםימכחרשא18׃הרפסאו

לכ20׃םכותברזרבעאלוץראההנתנםדבלםהל

21׃ץירעלונפצנםינשרפסמוללוחתמאוהעשרימי

ןימאיאל22׃ונאובידדושםולשבוינזאבםידחפלוק

םחללאוהדדנ23׃ברחילאאוהופצוךשחינמבוש

הקוצמורצוהתעבי24׃ךשחםויודיבןוכניכעדיהיא

ודילאלאהטניכ25׃רודיכלדיתעךלמכוהפקתת

׃וינגמיבגיבעבראוצבוילאץורי26׃רבגתיידשלאו

ןוכשיו28׃לסכילעהמיפשעיוובלחבוינפהסכיכ27

׃םילגלודתעתהרשאומלובשיאלםיתבתודחכנםירע

אל30׃םלנמץראלהטיאלווליחםוקיאלורשעיאל29

31׃ויפחורברוסיותבהלששביתותקניךשחינמרוסי

ומויאלב32׃ותרומתהיהתאושיכהעתנושבןמאילא

ךלשיוורסבןפגכסמחי33׃הננעראלותפכואלמת

ילהאהלכאשאודומלגףנחתדעיכ34׃ותצנתיזכ

׃המרמןיכתםנטבוןואדליולמעהרה35׃דחש

ימחנמתוברהלאכיתעמש2׃רמאיובויאןעיו16

׃הנעתיכךצירמיהמואחורירבדלץקה3׃םכלכלמע

הריבחאישפנתחתםכשפנשיולהרבדאםככיכנאםג4

םכצמאא5׃ישארומבםכילעהעינאוםילמבםכילע

יבאכךשחיאלהרבדאםא6׃ךשחייתפשדינויפומב

לכתומשהינאלההתעךא7׃ךלהיינמהמהלדחאו

׃הנעיינפבישחכיבםקיוהיהדעלינטמקתו8׃יתדע

ויניעשוטליירצוינשבילעקרחינמטשיוףרטופא9

ילעדחיייחלוכההפרחבםהיפבילעורעפ10׃יל

׃ינטריםיעשרידילעוליועלאלאינריגסי11׃ןואלמתי

ולינמיקיוינצפצפיויפרעבזחאוינרפרפיויתייהולש12

לומחיאלויתוילכחלפיויברילעובסי13׃הרטמל

ץריץרפינפלעץרפינצרפי14׃יתררמץראלךפשי

רפעביתללעוידלגילעיתרפתקש15׃רובגכילע

17׃תומלציפעפעלעויכבינמהרמרמחינפ16׃ינרק

ימדיסכתלאץרא18׃הכזיתלפתויפכבסמחאללע

ידעםימשבהנההתעםג19׃יתקעזלםוקמיהילאו

׃יניעהפלדהולאלאיעריצילמ20׃םימורמבידהשו

תונשיכ22׃והערלםדאןבוהולאםערבגלחכויו21

׃ךלהאבושאאלחראוויתאירפסמ
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םילתהאלםא2׃ילםירבקוכעזנימיהלבחיחור17

ךמעינברעאנהמיש3׃יניעןלתםתורמהבוידמע

אלןכלעלכשמתנפצםבליכ4׃עקתיידילאוהימ

ינגצהו6׃הנלכתוינביניעוםיערדיגיקלחל5׃םמרת

יניעשעכמהכתו7׃היהאםינפלתפתוםימעלשמל

ףנחלעיקנותאזלעםירשיומשי8׃םלכלצכירציו

10׃ץמאףיסיםידירהטווכרדקידצזחאיו9׃ררעתי

ימי11׃םכחםכבאצמאאלואנואבוובשתםלכםלואו

רואומישיםוילהליל12׃יבבלישרומוקתניתמזורבע

יתדפרךשחביתיבלואשהוקאםא13׃ךשחינפמבורק

Sheol)׃יעוצי h7585)14יתחאוימאהתאיבאיתארקתחשל

ידב16׃הנרושיימיתוקתויתוקתופאהיאו15׃המרל

Sheol)׃תחנרפעלעדחיםאהנדרתלאש h7585)

יצנקןומישתהנאדע2׃רמאיויחשהדדלבןעיו18

המהבכונבשחנעודמ3׃רבדנרחאווניבתןילמל

ץראבזעתךנעמלהופאבושפנףרט4׃םכיניעבונימטנ

ביבשהגיאלוךעדיםיעשררואםג5׃ומקממרוצקתעיו

ידעצורצי7׃ךעדיוילעורנוולהאבךשחרוא6׃ושא

לעווילגרבתשרבחלשיכ8׃ותצעוהכילשתוונוא

10׃םימצוילעקזחיחפבקעבזחאי9׃ךלהתיהכבש

והתעבביבס11׃ביתנילעותדכלמוולבחץראבןומט

ןוכנדיאוונאבעריהי12׃וילגרלוהציפהותוהלב

14׃תומרוכבוידבלכאיורועידבלכאי13׃ועלצל

ןוכשת15׃תוהלבךלמלוהדעצתווחטבמולהאמקתני

וישרשתחתמ16׃תירפגוהונלעהרזיולילבמולהאב

אלוץראינמדבאורכז17׃וריצקלמילעממוושבי

לבתמוךשחלארואמוהפדהי18׃ץוחינפלעולםש

׃וירוגמבדירשןיאוומעבדכנאלוולןינאל19׃והדני

ךא21׃רעשוזחאםינמדקוםינרחאומשנומוילע20

׃לאעדיאלםוקמהזולועתונכשמהלא

יננואכדתוישפנןויגותהנאדע2׃רמאיובויאןעיו19

ורכהתושבתאלינומילכתםימעפרשעהז3׃םילמב

ילעםנמאםא5׃יתגושמןילתיתאיתיגשםנמאףאו4׃יל

ינתועהולאיכופאועד6׃יתפרחילעוחיכותוולידגת

עושאהנעאאלוסמחקעצאןה7׃ףיקהילעודוצמו

ךשחיתוביתנלעורובעאאלורדגיחרא8׃טפשמןיאו

ינצתי10׃ישארתרטערסיוטישפהילעמידובכ9׃םישי

ינבשחיוופאילערחיו11׃יתוקתץעכעסיוךלאוביבס

ונחיוםכרדילעולסיווידודגואבידחי12׃וירצכול

׃ינממורזךאיעדיוקיחרהילעמיחא13׃ילהאלביבס

יתהמאויתיבירג15׃ינוחכשיעדימויבורקולדח14

יתארקידבעל16׃םהיניעביתייהירכנינבשחתרזל

יתנחויתשאלהרזיחור17׃ולןנחתאיפומבהנעיאלו

19׃יבורבדיוהמוקאיבוסאמםיליועםג18׃ינטבינבל

ירועב20׃יבוכפהניתבהאהזוידוסיתמלכינובעת

יננחיננח21׃ינשרועבהטלמתאוימצעהקבדירשבבו

לאומכינפדרתהמל22׃יבהעגנהולאדייכיערםתא

ןתיימילמןובתכיוופאןתיימ23׃ועבשתאלירשבמו

׃ןובצחירוצבדעלתרפעולזרבטעב24׃וקחיורפסב

רחאו26׃םוקירפעלעןורחאויחילאגיתעדיינאו25

הזחאינארשא27׃הולאהזחאירשבמותאזופקנירוע

המורמאתיכ28׃יקחביתילכולכרזאלוואריניעויל

ברחינפמםכלורוג29׃יבאצמנרבדשרשוולףדרנ

׃ןידשןועדתןעמלברחתונועהמחיכ

ינובישייפעשןכל2׃רמאיויתמענהרפצןעיו20

יתניבמחורועמשאיתמלכרסומ3׃יבישוחרובעבו

׃ץראילעםדאםישינמדעינמתעדיתאזה4׃יננעי

םא6׃עגרידעףנחתחמשובורקמםיעשרתננריכ5

חצנלוללגכ7׃עיגיבעלושארוואישםימשלהלעי

דדיווהואצמיאלוףועיםולחכ8׃ויאורמאיויארדבאי

ונרושתדועאלוףיסותאלוותפזשןיע9׃הלילןויזחכ

ויתומצע11׃ונואהנבשתוידיוםילדוצריוינב10׃ומוקמ

ויפבקיתמתםא12׃בכשתרפעלעומעוומולעואלמ

הנבזעיאלוהילעלמחי13׃ונושלתחתהנדיחכיהער

םינתפתרורמךפהנויעמבומחל14׃וכחךותבהנענמיו

שאר16׃לאונשרויונטבמונאקיועלבליח15׃וברקב

תוגלפבארילא17׃העפאןושלוהגרהתקנייםינתפ

ליחכעלביאלועגיבישמ18׃האמחושבדילחנירהנ

אלולזגתיבםילדבזעץצריכ19׃סלעיאלוותרומת

21׃טלמיאלודומחבונטבבולשעדיאליכ20׃והנבי

וקפשתואלמב22׃ובוטליחיאלןכלעולכאלדירשןיא

ובחלשיונטבאלמליהי23׃ונאובתלמעדילכולרצי

לזרבקשנמחרבי24׃ומוחלבומילערטמיוופאןורח

ותררממקרבוהוגמאציוףלש25׃השוחנתשקוהפלחת
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והלכאתוינופצלןומטךשחלכ26׃םימאוילעךלהי

ץראוונועםימשולגי27׃ולהאבדירשעריחפנאלשא

הז29׃ופאםויבתורגנותיבלובילגי28׃ולהממוקתמ

׃לאמורמאתלחנוםיהלאמעשרםדאקלח

תאזיהתויתלמעומשועמש2׃רמאיובויאןעיו21

׃גיעלתירבדרחאורבדאיכנאוינואש3׃םכיתמוחנת

ונפ5׃יחוררצקתאלעודמםאויחישםדאליכנאה4

יתלהבנויתרכזםאו6׃הפלעדיומישוומשהוילא

ורבגםגוקתעויחיםיעשרעודמ7׃תוצלפירשבזחאו

9׃םהיניעלםהיאצאצוםמעםהינפלןוכנםערז8׃ליח

ורוש10׃םהילעהולאטבשאלודחפמםולשםהיתב

ןאצכוחלשי11׃לכשתאלוותרפטלפתלעגיאלורבע

וחמשיורונכוףתכואשי12׃ןודקריםהידליוםהיליוע

׃ותחילואשעגרבוםהימיבוטבולבי13׃בגועלוקל

(Sheol h7585)14אלךיכרדתעדוונממרוסלאלורמאיו

16׃ובעגפניכליעונהמוונדבעניכידשהמ15׃ונצפח

רנהמכ17׃ינמהקחרםיעשרתצעםבוטםדיבאלןה

18׃ופאבקלחיםילבחםדיאומילעאביוךעדיםיעשר

ןפציהולא19׃הפוסותבנגץמכוחורינפלןבתכויהי

תמחמוודיכוניעוארי20׃עדיווילאםלשיונואוינבל

וישדחרפסמווירחאותיבבוצפחהמיכ21׃התשיידש

הז23׃טופשיםימראוהותעדדמלילאלה22׃וצצח

בלחואלמויניטע24׃וילשוןנאלשולכומתםצעבתומי

לכאאלוהרמשפנבתומיהזו25׃הקשיויתומצעחמו

׃םהילעהסכתהמרוובכשירפעלעדחי26׃הבוטב

יכ28׃וסמחתילעתומזמוםכיתובשחמיתעדיןה27

29׃םיעשרתונכשמלהאהיאובידנתיבהיאורמאת

םויליכ30׃ורכנתאלםתתאוךרדירבועםתלאשאלה

וינפלעדיגיימ31׃ולבויתורבעםוילערךשחידיא

לבויתורבקלאוהו32׃ולםלשיימהשעאוהווכרד

לכוירחאולחניבגרולוקתמ33׃דוקשישידגלעו

לבהינומחנתךיאו34׃רפסמןיאוינפלוךושמיםדא

׃לעמראשנםכיתבושתו

יכרבגןכסילאלה2׃רמאיוינמתהזפילאןעיו22

עצבםאוקדצתיכידשלץפחה3׃ליכשמומילעןכסי

׃טפשמבךמעאוביךחיכיךתארימה4׃ךיכרדםתתיכ

ךיחאלבחתיכ6׃ךיתנועלץקןיאוהברךתעראלה5

בערמוהקשתףיעםימאל7׃טישפתםימורעידגבוםנח

׃הבבשיםינפאושנוץראהולעורזשיאו8׃םחלענמת

ןכלע10׃אכדיםימתיתוערזוםקירתחלשתונמלא9

אלךשחוא11׃םאתפדחפךלהביוםיחפךיתוביבס

םימשהבגהולאאלה12׃ךסכתםימתעפשוהארת

דעבהלאעדיהמתרמאו13׃ומריכםיבכוכשארהארו

םימשגוחוהאריאלוולרתסםיבע14׃טופשילפרע

16׃ןואיתמוכרדרשארמשתםלועחראה15׃ךלהתי

לאלםירמאה17׃םדוסיקצוירהנתעאלווטמקרשא

בוטםהיתבאלמאוהו18׃ומלידשלעפיהמוונממרוס

יקנווחמשיוםיקידצוארי19׃ינמהקחרםיעשרתצעו

21׃שאהלכאםרתיוונמיקדחכנאלםא20׃ומלגעלי

ויפמאנחק22׃הבוטךתאובתםהבםלשוומעאנןכסה

הנבתידשדעבושתםא23׃ךבבלבוירמאםישוהרות

רוצבורצברפעלעתישו24׃ךלהאמהלועקיחרת

׃ךלתופעותףסכוךירצבידשהיהו25׃ריפואםילחנ

ריתעת27׃ךינפהולאלאאשתוגנעתתידשלעזאיכ26

ךלםקיורמוארזגתו28׃םלשתךירדנוךעמשיווילא

חשוהוגרמאתווליפשהיכ29׃רואהגנךיכרדלעו

׃ךיפכרבבטלמנויקניאטלמי30׃עשויםיניע

הדבכידייחשירמםויהםג2׃רמאיובויאןעיו23

4׃ותנוכתדעאובאוהאצמאויתעדיןתיימ3׃יתחנאלע

םילמהעדא5׃תוחכותאלמאיפוטפשמוינפלהכרעא

אלידמעביריחכברבה6׃ילרמאיהמהניבאויננעי

חצנלהטלפאוומעחכונרשיםש7׃יבםשיאוהךא

׃ולןיבאאלורוחאוונניאוךלהאםדקןה8׃יטפשמ

10׃האראאלוןימיףטעיזחאאלוותשעבלואמש9

הזחאורשאב11׃אצאבהזכיננחבידמעךרדעדייכ

שימאאלוויתפשתוצמ12׃טאאלויתרמשוכרדילגר

ושפנוונבישיימודחאבאוהו13׃ויפירמאיתנפציקחמ

ןכלע15׃ומעתוברהנהכויקחםילשייכ14׃שעיוהתוא

ידשויבלךרהלאו16׃ונממדחפאוןנובתאלהבאוינפמ

׃לפאהסכינפמוךשחינפמיתמצנאליכ17׃ינליהבה

׃וימיוזחאלועדיוםיתעונפצנאלידשמעודמ24

וגהניםימותירומח3׃ועריוולזגרדעוגישיתולבג2

יינעואבחדחיךרדמםינויבאוטי4׃הנמלארושולבחי

ףרטלירחשמםלעפבואצירבדמבםיארפןה5׃ץרא
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םרכווריצקיולילבהדשב6׃םירענלםחלולהברע

׃הרקבתוסכןיאושובלילבמוניליםורע7׃ושקליעשר

ולזגי9׃רוצוקבחהסחמילבמוובטריםירהםרזמ8

שובלילבוכלהםורע10׃ולבחיינעלעוםותידשמ

וכרדםיבקיוריהציםתרושןיב11׃רמעואשנםיבערו

הולאועושתםיללחשפנווקאניםיתמריעמ12׃ואמציו

וריכהאלרואידרמבויההמה13׃הלפתםישיאל

לטקיחצורםוקירואל14׃ויתביתנבובשיאלוויכרד

ףשנהרמשףאנןיעו15׃בנגכיהיהלילבוןויבאוינע

ךשחברתח16׃םישיםינפרתסוןיעינרושתאלרמאל

רקבודחייכ17׃רואועדיאלומלומתחםמויםיתב

ינפלעאוהלק18׃תומלצתוהלבריכייכתומלצומל

19׃םימרכךרדהנפיאלץראבםתקלחללקתםימ

Sheol)׃ואטחלואשגלשימימולזגיםחםגהיצ h7585)20

ץעכרבשתורכזיאלדועהמרוקתמםחרוהחכשי

22׃ביטייאלהנמלאודלתאלהרקעהער21׃הלוע

ולןתי23׃ןייחבןימאיאלוםוקיוחכבםיריבאךשמו

ונניאוטעמומור24׃םהיכרדלעוהיניעוןעשיוחטבל

ופאאלםאו25׃ולמיתלבששארכוןוצפקילככוכמהו

׃יתלמלאלםשיוינביזכיימ

השעומעדחפולשמה2׃רמאיויחשהדדלבןעיו25

םוקיאלימלעווידודגלרפסמשיה3׃וימורמבםולש

5׃השאדוליהכזיהמולאםעשונאקדציהמו4׃והרוא

יכףא6׃ויניעבוכזאלםיבכוכוליהאיאלוחרידעןה

׃העלותםדאןבוהמרשונא

עורזתעשוהחכאללתרזעהמ2׃רמאיובויאןעיו26

׃תעדוהברלהישותוהמכחאללתצעיהמ3׃זעאל

םיאפרה5׃ךממהאציימתמשנוןילמתדגהימתא4

ןיאוודגנלואשםורע6׃םהינכשוםימתחתמוללוחי

Sheol)׃ןודבאלתוסכ h7585)7ץראהלתוהתלעןופצהטנ

9׃םתחתןנעעקבנאלוויבעבםימררצ8׃המילבלע

דעםימינפלעגחקח10׃וננעוילעזשרפהסכינפזחאמ

והמתיוופפוריםימשידומע11׃ךשחםערואתילכת

13׃בהרץחמותנבותבוםיהעגרוחכב12׃ותרעגמ

הלאןה14׃חירבשחנודיהללחהרפשםימשוחורב

ימותרובגםערוובעמשנרבדץמשהמווכרדתוצק

׃ןנובתי

ריסהלאיח2׃רמאיוולשמתאשבויאףסיו27

חורויביתמשנדועלכיכ3׃ישפנרמהידשויטפשמ

הגהיםאינושלוהלועיתפשהנרבדתםא4׃יפאבהולא

ריסאאלעוגאדעםכתאקידצאםאילהלילח5׃הימר

ףרחיאלהפראאלויתקזחהיתקדצב6׃ינממיתמת

יכ8׃לועכיממוקתמויביאעשרכיהי7׃ימימיבבל

ותקעצה9׃ושפנהולאלשייכעצבייכףנחתוקתהמ

ארקיגנעתיידשלעםא10׃הרצוילעאובתיכלאעמשי

אלידשםערשאלאדיבםכתאהרוא11׃תעלכבהולא

׃ולבהתלבההזהמלוםתיזחםכלכםתאןה12׃דחכא

׃וחקיידשמםיצירעתלחנולאםעעשרםדאקלחהז13

15׃םחלועבשיאלויאצאצוברחומלוינבובריםא14

רבציםא16׃הניכבתאלויתנמלאוורבקיתומבודירש

שבליקידצוןיכי17׃שובלמןיכירמחכוףסכרפעכ

׃רצנהשעהכסכוותיבשעכהנב18׃קלחייקנףסכו

והגישת20׃ונניאוחקפויניעףסאיאלובכשירישע19

ךליוםידקוהאשי21׃הפוסותבנגהלילתוהלבםימכ

חורבודימלמחיאלווילעךלשיו22׃ומקממוהרעשיו

׃ומקממוילעקרשיוומיפכומילעקפשי23׃חרבי

לזרב2׃וקזיבהזלםוקמואצומףסכלשייכ28

לכלוךשחלםשץק3׃השוחנקוציןבאוחקירפעמ

םעמלחנץרפ4׃תומלצולפאןבארקוחאוהתילכת

הנממץרא5׃וענשונאמולדלגרינמםיחכשנהרג

הינבאריפסםוקמ6׃שאומכךפהנהיתחתוםחלאצי

ןיעותפזשאלוטיעועדיאלביתנ7׃ולבהזתרפעו

9׃לחשוילעהדעאלץחשינבוהכירדהאל8׃היא

םיראיתורוצב10׃םירהשרשמךפהודיחלששימלחב

המלעתושבחתורהניכבמ11׃וניעהתאררקילכועקב

13׃הניבםוקמהזיאואצמתןיאמהמכחהו12׃רואאצי

םוהת14׃םייחהץראבאצמתאלוהכרעשונאעדיאל

רוגסןתיאל15׃ידמעןיארמאםיואיהיבאלרמא

םתכבהלסתאל16׃הריחמףסכלקשיאלוהיתחת

תיכוכזובהזהנכרעיאל17׃ריפסורקיםהשבריפוא

המכחךשמורכזיאלשיבגותומאר18׃זפילכהתרומתו

אלרוהטםתכבשוכתדטפהנכרעיאל19׃םינינפמ

21׃הניבםוקמהזיאואובתןיאמהמכחהו20׃הלסת

ןודבא22׃הרתסנםימשהףועמויחלכיניעמהמלענו
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הכרדןיבהםיהלא23׃העמשונעמשונינזאבורמאתומו

תחתטיביץראהתוצקלאוהיכ24׃המוקמתאעדיאוהו

ןכתםימולקשמחורלתושעל25׃האריםימשהלכ

זא27׃תולקזיזחלךרדוקחרטמלותשעב26׃הדמב

ןהםדאלרמאיו28׃הרקחםגוהניכההרפסיוהאר

׃הניבערמרוסוהמכחאיהינדאתארי

יחריכיננתיימ2׃רמאיוולשמתאשבויאףסיו29

ורואלישארילעורנולהב3׃ינרמשיהולאימיכםדק

ילעהולאדוסביפרחימיביתייהרשאכ4׃ךשחךלא

יכילהץחרב6׃ירעניתוביבסידמעידשדועב5׃ילהא

ילערעשיתאצב7׃ןמשיגלפידמעקוצירוצוהמחב

םישישיוואבחנוםירענינואר8׃יבשומןיכאבוחרבתרק

10׃םהיפלומישיףכוםילמבורצעםירש9׃ודמעומק

העמשןזאיכ11׃הקבדםכחלםנושלוואבחנםידיגנלוק

עושמינעטלמאיכ12׃ינדיעתוהתארןיעוינרשאתו

הנמלאבלואבתילעדבאתכרב13׃ולרזעאלוםותיו

׃יטפשמףינצוליעמכינשבליויתשבלקדצ14׃ןנרא

יכנאבא16׃ינאחספלםילגרורועליתייהםיניע15

תועלתמהרבשאו17׃והרקחאיתעדיאלברוםינויבאל

לוחכועוגאינקםערמאו18׃ףרטךילשאוינשמולוע

׃יריצקבןילילטוםימילאחותפישרש19׃םימיהברא

ועמשיל21׃ףילחתידיביתשקוידמעשדחידובכ20

ומילעוונשיאלירבדירחא22׃יתצעומלומדיוולחיו

24׃שוקלמלורעפםהיפוילרטמכולחיו23׃יתלמףטת

רחבא25׃ןוליפיאלינפרואוונימאיאלםהלאקחשא

םילבארשאכדודגבךלמכןוכשאושארבשאוםכרד

׃םחני

יתסאמרשאםימילינממםיריעצילעוקחשהתעו30

ילהמלםהידיחכםג2׃ינאציבלכםעתישלםתובא

היצםיקרעהדומלגןפכבורסחב3׃חלכדבאומילע

שרשוחישילעחולמםיפטקה4׃האשמוהאוששמא

ץורעב6׃בנגכומילעועיריושרגיוגןמ5׃םמחלםימתר

תחתוקהניםיחישןיב7׃םיפכורפעירחןכשלםילחנ

׃ץראהןמואכנםשילבינבםגלבנינב8׃וחפסילורח

וקחרינובעת10׃הלמלםהליהאויתייהםתניגנהתעו9

ןסרויננעיוחתפורתייכ11׃קרוכשחאלינפמוינמ

ולסיווחלשילגרומוקיחחרפןימילע12׃וחלשינפמ

רזעאלוליעייתוהליתביתנוסתנ13׃םדיאתוחראילע

ךפהה15׃ולגלגתההאשתחתויתאיבחרץרפכ14׃ומל

׃יתעשיהרבעבעכויתבדנחורכףדרתתוהלבילע

הליל17׃ינעימיינוזחאיישפנךפתשתילעהתעו16

שפחתיחכברב18׃ןובכשיאליקרעוילעמרקנימצע

רפעכלשמתאורמחלינרה19׃ינרזאייתנתכיפכישובל

21׃יבןנבתתויתדמעיננעתאלוךילאעושא20׃רפאו

חורלאינאשת22׃ינמטשתךדיםצעבילרזכאלךפהת

תיבוינבישתתומיתעדייכ23׃הושתינגגמתוינביכרת

ןהלודיפבםאדיחלשייעבאלךא24׃יחלכלדעומ

26׃ןויבאלישפנהמגעםויהשקליתיכבאלםא25׃עוש

יעמ27׃לפאאביורואלהלחיאועראביויתיוקבוטיכ

המחאלביתכלהרדק28׃ינעימיינמדקומדאלווחתר

׃הנעיתונבלערוםינתליתייהחא29׃עושאלהקביתמק

לבאליהיו31׃ברחינמהרחימצעוילעמרחשירוע30

׃םיכבלוקליבגעוירנכ

המו2׃הלותבלעןנובתאהמויניעליתרכתירב31

לועלדיאאלה3׃םימרממידשתלחנולעממהולאקלח

ידעצלכויכרדהאריאוהאלה4׃ןואילעפלרכנו

6׃ילגרהמרמלעשחתואושםעיתכלהםא5׃רופסי

ירשאהטתםא7׃יתמתהולאעדיוקדצינזאמבינלקשי

8׃םואמקבדיפכבויבלךלהיניערחאוךרדהינמ

לעיבלהתפנםא9׃ושרשייאצאצולכאירחאוהערזא

הילעויתשארחאלןחטת10׃יתבראיערחתפלעוהשא

יכ12׃םילילפןועאיהוהמזאוהיכ11׃ןירחאןוערכי

םא13׃שרשתיתאובתלכבולכאתןודבאדעאיהשא

השעאהמו14׃ידמעםברביתמאוידבעטפשמסאמא

ינשעןטבבאלה15׃ונבישאהמדקפייכולאםוקייכ

יניעוםילדץפחמענמאםא16׃דחאםחרבוננכיווהשע

׃הנממםותילכאאלוידבליתפלכאו17׃הלכאהנמלא

האראםא19׃הנחנאימאןטבמובאכינלדגירוענמיכ18

ינוכרבאלםא20׃ןויבאלתוסכןיאושובלילבמדבוא

ידיםותילעיתופינהםא21׃םמחתיישבכזגמווצלח

יערזאולופתהמכשמיפתכ22׃יתרזערעשבהאראיכ

׃לכואאלותאשמולאדיאילאדחפיכ23׃רבשתהנקמ

םא25׃יחטבמיתרמאםתכלוילסכבהזיתמשםא24

האראםא26׃ידיהאצמריבכיכויליחבריכחמשא
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קשתויבלרתסבתפיו27׃ךלהרקיחריולהייכרוא

29׃לעממלאליתשחכיכילילפןועאוהםג28׃יפלידי

אלו30׃ערואצמיכיתררעתהויאנשמדיפבחמשאםא

יתמורמאאלםא31׃ושפנהלאבלאשליכחאטחליתתנ

יתלדרגןיליאלץוחב32׃עבשנאלורשבמןתיימילהא

יבחבןומטליעשפםדאכיתיסכםא33׃חתפאחראל

םדאוינתחיתוחפשמזובוהברןומהץורעאיכ34׃ינוע

יננעיידשיותןהילעמשילןתיימ35׃חתפאצאאל

ונדנעאונאשאימכשלעאלםא36׃יבירשיאבתכרפסו

38׃ונברקאדיגנומכונדיגאידעצרפסמ37׃ילתורטע

החכםא39׃ןויכביהימלתדחיוקעזתיתמדאילעםא

אציהטחתחת40׃יתחפההילעבשפנוףסכילביתלכא

׃בויאירבדומתהשאבהרעשתחתוחוח

יכבויאתאתונעמהלאהםישנאהתשלשותבשיו32

יזובהלאכרבןבאוהילאףארחיו2׃ויניעבקידצאוה

׃םיהלאמושפנוקדצלעופאהרחבויאבםרתחפשממ

הנעמואצמאלרשאלעופאהרחויערתשלשבו3

יכםירבדבבויאתאהכחוהילאו4׃בויאתאועישריו

הנעמןיאיכאוהילאאריו5׃םימילונממהמהםינקז

לאכרבןבאוהילאןעיו6׃ופארחיוםישנאהתשלשיפב

יתלחזןכלעםישישיםתאוםימילינאריעצרמאיויזובה

םינשברוורבדיםימייתרמא7׃םכתאיעדתוחמאריאו

׃םניבתידשתמשנושונאבאיהחורןכא8׃המכחועידי

יתרמאןכל10׃טפשמוניביםינקזוומכחיםיבראל9

םכירבדליתלחוהןה11׃ינאףאיעדהוחאילהעמש

ןנובתאםכידעו12׃ןילמןורקחתדעםכיתנובתדעןיזא

ורמאתןפ13׃םכמוירמאהנועחיכומבויאלןיאהנהו

ןילמילאךרעאלו14׃שיאאלונפדילאהמכחונאצמ

םהמוקיתעהדועונעאלותח15׃ונבישאאלםכירמאבו

׃דועונעאלודמעיכורבדיאליכיתלחוהו16׃םילמ

יתלמיכ18׃ינאףאיעדהוחאיקלחינאףאהנעא17

חתפיאלןייכינטבהנה19׃ינטבחורינתקיצהםילמ

יתפשחתפאילחוריוהרבדא20׃עקביםישדחתובאכ

יכ22׃הנכאאלםדאלאושיאינפאשאאנלא21׃הנעאו

׃ינשעינאשיטעמכהנכאיתעדיאל

2׃הניזאהירבדלכוילמבויאאנעמשםלואו33

ירמאיבלרשי3׃יכחבינושלהרבדיפיתחתפאנהנה

ידשתמשנוינתשעלאחור4׃וללמרורביתפשתעדו

ןה6׃הבציתהינפלהכרעינבישהלכותםא5׃יניחת

אליתמאהנה7׃ינאםגיתצרקרמחמלאלךיפכינא

לוקוינזאבתרמאךא8׃דבכיאלךילעיפכאוךתעבת

10׃ילןועאלויכנאףחעשפילבינאךז9׃עמשאןילמ

דסבםשי11׃ולביואלינבשחיאצמיילעתואונתןה

יכךנעאתקדצאלתאזןה12׃יתחראלכרמשיילגר

וירבדלכיכתובירוילאעודמ13׃שונאמהולאהברי

15׃הנרושיאלםיתשבולארבדיתחאביכ14׃הנעיאל

תומונתבםישנאלעהמדרתלפנבהלילןויזחםולחב

17׃םתחיםרסמבוםישנאןזאהלגיזא16׃בכשמילע

ושפנךשחי18׃הסכירבגמהוגוהשעמםדאריסהל

לעבואכמבחכוהו19׃חלשברבעמותיחותחשינמ

ושפנוםחלותיחותמהזו20׃ןתאוימצעבירוובכשמ

׃ואראלויתומצעיפשויארמורשבלכי21׃הואתלכאמ

וילעשיםא23׃םיתממלותיחוושפנתחשלברקתו22

וננחיו24׃ורשיםדאלדיגהלףלאינמדחאץילמךאלמ

ורשבשפטר25׃רפכיתאצמתחשתדרמוהעדפרמאיו

אריווהצריוהולאלארתעי26׃וימולעימילבושירענמ

םישנאלערשי27׃ותקדצשונאלבשיוהעורתבוינפ

ישפנהדפ28׃ילהושאלויתיועהרשיויתאטחרמאיו

לעפיהלאלכןה29׃הארתרואביתיחותחשברבעמ

תחשינמושפנבישהל30׃רבגםעשולשםימעפלא

יכנאושרחהילעמשבויאבשקה31׃םייחהרואברואל

׃ךקדציתצפחיכרבדינבישהןילמשיםא32׃רבדא

׃המכחךפלאאושרחהילעמשהתאןיאםא33

םיעדיוילמםימכחועמש2׃רמאיואוהילאןעיו34

4׃לכאלםעטיךחוןחבתןילמןזאיכ3׃ילוניזאה

בויארמאיכ5׃בוטהמוניניבהעדנונלהרחבנטפשמ

יצחשונאבזכאיטפשמלע6׃יטפשמריסהלאויתקדצ

חראו8׃םימכגעלהתשיבויאכרבגימ7׃עשפילב

רמאיכ9׃עשרישנאםעתכללוןואילעפםעהרבחל

בבלישנאןכל10׃םיהלאםעותצרברבגןכסיאל

םדאלעפיכ11׃לועמידשועשרמלאלהללחילועמש

עישריאללאםנמאףא12׃ונאצמישיאחראכוולםלשי

םשימוהצראוילעדקפימ13׃טפשמתועיאלידשו

וילאותמשנווחורובלוילאםישיםא14׃הלכלבת



404בויא

םאו16׃בושירפעלעםדאודחירשבלכעוגי15׃ףסאי

טפשמאנושףאה17׃ילמלוקלהניזאהתאזהעמשהניב

לעילבךלמלרמאה18׃עישרתריבכקידצםאושובחי

רכנאלוםירשינפאשנאלרשא19׃םיבידנלאעשר

תוצחוותמיעגר20׃םלכוידיהשעמיכלדינפלעוש

ויניעיכ21׃דיבאלריבאוריסיוורבעיוםעושעגיהליל

תומלצןיאוךשחןיא22׃האריוידעצלכושיאיכרדלע

ךלהלדועםישישיאלעאליכ23׃ןואילעפםשרתסהל

םירחאדמעיורקחאלםיריבכערי24׃טפשמבלאלא

26׃ואכדיוהלילךפהוםהידבעמריכיןכל25׃םתחת

ורסןכלערשא27׃םיארםוקמבםקפסםיעשרתחת

תקעצוילעאיבהל28׃וליכשהאלויכרדלכווירחאמ

רתסיועשריימוטקשיאוהו29׃עמשיםיינעתקעצולד

םדאךלממ30׃דחיםדאלעויוגלעוונרושיימוםינפ

׃לבחאאליתאשנרמאהלאלאיכ31׃םעישקממףנח

33׃ףיסאאליתלעפלועםאינרההתאהזחאידעלב32

המוינאאלורחבתהתאיכתסאמיכהנמלשיךמעמה

׃ילעמשםכחרבגוילורמאיבבלישנא34׃רבדתעדי

יבא36׃ליכשהבאלוירבדורבדיתעדבאלבויא35

לעףיסייכ37׃ןואישנאבתבשתלעחצנדעבויאןחבי

׃לאלוירמאבריוקופסיוניניבעשפותאטח

תרמאטפשמלתבשחתאזה2׃רמאיווהילאןעיו35

׃יתאטחמליעאהמךלןכסיהמרמאתיכ3׃לאמיקדצ

הארוםימשטבה5׃ךמעךיערתאוןילמךבישאינא4

וברוובלעפתהמתאטחםא6׃ךממוהבגםיקחשרושו

המואולןתתהמתקדצםא7׃ולהשעתהמךיעשפ

9׃ךתקדצםדאןבלוךעשרךומכשיאל8׃חקיךדימ

רמאאלו10׃םיברעורזמועושיוקיעזיםיקושעברמ

תומהבמונפלמ11׃הלילבתורמזןתנישעהולאהיא

ינפמהנעיאלווקעציםש12׃ונמכחיםימשהףועמוץרא

14׃הנרושיאלידשולאעמשיאלאושךא13׃םיערןואג

התעו15׃ולללוחתווינפלןידונרושתאלרמאתיכףא

הצפילבהבויאו16׃דאמשפבעדיאלוופאדקפןיאיכ

׃רבכיןילמתעדילבבוהיפ

דועיכךוחאוריעזילרתכ2׃רמאיואוהילאףסיו36

4׃קדצןתאילעפלוקוחרמליעדאשא3׃םילמהולאל

ריבכלאןה5׃ךמעתועדםימתילמרקשאלםנמאיכ

םיינעטפשמועשרהיחיאל6׃בלחכריבכסאמיאלו

םבישיואסכלםיכלמתאוויניעקידצמערגיאל7׃ןתי

׃ינעילבחבןודכליםיקזבםירוסאםאו8׃והבגיוחצנל

םנזאלגיו10׃ורבגתייכםהיעשפוםלעפםהלדגיו9

ולכיודבעיוועמשיםא11׃ןואמןובשייכרמאיורסומל

חלשבועמשיאלםאו12׃םימיענבםהינשובוטבםהימי

אלףאומישיבליפנחו13׃תעדילבבועוגיוורבעי

׃םישדקבםתיחוםשפנרענבתמת14׃םרסאיכועושי

יפמךתיסהףאו16׃םנזאץחלבלגיווינעבינעץלחי15

17׃ןשדאלמךנחלשתחנוהיתחתקצומאלבחררצ

ךתיסיןפהמחיכ18׃וכמתיטפשמוןידתאלמעשרןידו

לכורצבאלךעושךרעיה19׃ךטילארפכברוקפסב

׃םתחתםימעתולעלהלילהףאשתלא20׃חכיצמאמ

ןה22׃ינעמתרחבהזלעיכןואלאןפתלארמשה21

וכרדוילעדקפימ23׃הרומוהמכימוחכבביגשילא

וררשרשאולעפאיגשתיכרכז24׃הלועתלעפרמאימו

לאןה26׃קוחרמטיבישונאובוזחםדאלכ25׃םישנא

םימיפטנערגייכ27׃רקחאלווינשרפסמעדנאלואיגש

םדאילעופעריםיקחשולזירשא28׃ודאלרטמוקזי

שרפןה30׃ותכסתואשתבעישרפמןיביםאףא29׃בר

ןתיםימעןידיםביכ31׃הסכםיהישרשוורואוילע

׃עיגפמבהילעוציורואהסכםיפכלע32׃ריבכמללכא

׃הלועלעףאהנקמוערוילעדיגי33

עומשועמש2׃ומוקממרתיויבלדרחיתאזלףא37

ורואווהרשיםימשהלכתחת3׃אציויפמהגהוולקזגרב

ונואגלוקבםערילוקגאשיוירחא4׃ץראהתופנכלע

תואלפנולוקבלאםערי5׃ולוקעמשייכםבקעיאלו

םשגוץראאוהרמאיגלשליכ6׃עדנאלותולדגהשע

לכתעדלםותחיםדאלכדיב7׃וזעתורטמםשגורטמ

9׃ןכשתהיתנועמבובראומבהיחאבתו8׃והשעמישנא

ןתילאתמשנמ10׃הרקםירזממוהפוסאובתרדחהןמ

ןנעץיפיבעחירטיירבףא11׃קצומבםימבחרוחרק

לכםלעפלותלובחתבךפהתמתובסמאוהו12׃ורוא

וצראלםאטבשלםא13׃הצראלבתינפלעםוצירשא

ןנובתהודמעבויאתאזהניזאה14׃והאצמידסחלםא

רואעיפוהוםהילעהולאםושבעדתה15׃לאתואלפנ

17׃םיעדםימתתואלפמבעישלפמלעעדתה16׃וננע
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ומעעיקרת18׃םורדמץראטקשהבםימחךידגברשא

אלולרמאנהמונעידוה19׃קצומיארכםיקזחםיקחשל

שיארמאםארבדאיכולרפסיה20׃ךשחינפמךרענ

חורוםיקחשבאוהריהברואואראלהתעו21׃עלבייכ

ארונהולאלעהתאיבהזןופצמ22׃םרהטתוהרבע

אלהקדצברוטפשמוחכאיגשוהנאצמאלידש23׃דוה

׃בלימכחלכהאריאלםישנאוהואריןכל24׃הנעי

הזימ2׃רמאיוהרעסהןמבויאתאהוהיןעיו38

ךיצלחרבגכאנרזא3׃תעדילבןילמבהצעךישחמ

םאדגהץראידסיבתייההפיא4׃ינעידוהוךלאשאו

הילעהטנימואעדתיכהידממםשימ5׃הניבתעדי

ןרב7׃התנפןבאהריימואועבטההינדאהמלע6׃וק

םיתלדבךסיו8׃םיהלאינבלכועיריורקביבכוכדחי

׃ותלתחלפרעוושבלןנעימושב9׃אציםחרמוחיגבםי

דערמאו11׃םיתלדוחירבםישאויקחוילערבשאו10

ךימימה12׃ךילגןואגבתישיאפוףיסתאלואובתהפ

ץראהתופנכבזחאל13׃ומקמרחשהתעדירקבתיוצ

ובציתיוםתוחרמחכךפהתת14׃הנממםיעשרורעניו

׃רבשתהמרעורזוםרואםיעשרמענמיו15׃שובלומכ

ולגנה17׃תכלהתהםוהתרקחבוםייכבנדעתאבה16

דעתננבתה18׃הארתתומלצירעשותומירעשךל

ןכשיךרדההזיא19׃הלכתעדיםאדגהץראיבחר

ןיבתיכוולובגלאונחקתיכ20׃ומקמהזיאךשחורוא

׃םיברךימירפסמודלותזאיכתעדי21׃ותיבתוביתנ

רשא23׃הארתדרבתורצאוגלשתורצאלאתאבה22

ךרדההזיא24׃המחלמוברקםוילרצתעליתכשח

הלעתףטשלגלפימ25׃ץראילעםידקץפירואקלחי

רבדמשיאאלץראלעריטמהל26׃תולקזיזחלךרדו

אצמחימצהלוהאשמוהאשעיבשהל27׃ובםדאאל

ןטבמ29׃לטילגאדילוהימואבארטמלשיה28׃אשד

ואבחתיםימןבאכ30׃ודליימםימשרפכוחרקהאציימ

תוכשמואהמיכתונדעמרשקתה31׃ודכלתיםוהתינפו

הינבלעשיעוותעבתורזמאיצתה32׃חתפתליסכ

׃ץראבורטשמםישתםאםימשתוקחתעדיה33׃םחנת

חלשתה35׃ךסכתםימתעפשוךלוקבעלםירתה34

המכחתוחטבתשימ36׃וננהךלורמאיווכליוםיקרב

ילבנוהמכחבםיקחשרפסיימ37׃הניביוכשלןתנימוא

׃וקבדיםיבגרוקצומלרפעתקצב38׃ביכשיימםימש

וחשייכ40׃אלמתםיריפכתיחוףרטאיבללדוצתה39

ודיצברעלןיכיימ41׃בראומלהכסבובשיתונועמב

׃לכאילבלועתיועושילאלאודלייכ

2׃רמשתתוליאללחעלסילעיתדלתעתעדיה39

הנערכת3׃הנתדלתעתעדיוהנאלמתםיחרירפסת

םהינבומלחי4׃הנחלשתםהילבחהנחלפתןהידלי

ישפחארפחלשימ5׃ומלובשאלוואצירבבוברי

ותיבהברעיתמשרשא6׃חתפימדורעתורסמו

אלשגונתואשתהירקןומהלקחשי7׃החלמויתונכשמו

9׃שורדיקורילכרחאווהערמםירהרותי8׃עמשי

םיררשקתה10׃ךסובאלעןיליםאךדבעםירהבאיה

יכובחטבתה11׃ךירחאםיקמעדדשיםאותבעםלתב

ךערזבושייכובןימאתה12׃ךעיגיוילאבזעתווחכבר

הדיסחהרבאםאהסלענםיננרףנכ13׃ףסאיךנרגו

15׃םמחתרפעלעוהיצבץראלבזעתיכ14׃הצנו

חישקה16׃השודתהדשהתיחוהרוזתלגריכחכשתו

הולאהשהיכ17׃דחפילבהעיגיקירלהלאללהינב

אירמתםורמבתעכ18׃הניבבהלקלחאלוהמכח

שיבלתההרובגסוסלןתתה19׃ובכרלוסוסלקחשת

21׃המיאורחנדוההבראכונשיערתה20׃המערוראוצ

קחשי22׃קשנתארקלאציחכבשישיוקמעבורפחי

הנרתוילע23׃ברחינפמבושיאלותחיאלודחפל

אלוץראאמגיזגרושערב24׃ןודיכותינחבהלהפשא

קוחרמוחאהרמאירפשידב25׃רפושלוקיכןימאי

ץנרבאיךתניבמה26׃העורתוםירשםערהמחלמחירי

םירייכורשנהיבגיךיפלעםא27׃ןמיתלופנכשרפי

םשמ29׃הדוצמועלסןשלעןנלתיוןכשיעלס28׃ונק

םדועלעיוחרפאו30׃וטיביויניעקוחרמללכארפח

׃אוהםשםיללחרשאבו

רוסיידשםעברה2׃רמאיובויאתאהוהיןעיו40

ןה4׃רמאיוהוהיתאבויאןעיו3׃הננעיהולאחיכומ

אלויתרבדתחא5׃יפומליתמשידיךבישאהמיתלק

הרעסןמבויאתאהוהיןעיו6׃ףיסואאלוםיתשוהנעא

ףאה8׃ינעידוהוךלאשאךיצלחרבגכאנרזא7׃רמאיו

ךללאכעורזםאו9׃קדצתןעמלינעישרתיטפשמרפת

רדהודוהוהבגוןואגאנהדע10׃םערתוהמכלוקבו
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׃והליפשהוהאגלכהארוךפאתורבעץפה11׃שבלת

םנמט13׃םתחתםיעשרךדהווהעינכההאגלכהאר12

עשותיכךדואינאםגו14׃ןומטבשבחםהינפדחירפעב

ריצחךמעיתישערשאתומהבאנהנה15׃ךנימיךל

׃ונטבירירשבונאווינתמבוחכאנהנה16׃לכאירקבכ

יקיפאוימצע18׃וגרשיודחפידיגזראומכובנזץפחי17

לאיכרדתישאראוה19׃לזרבליטמכוימרגהשוחנ

תיחלכוולואשיםירהלוביכ20׃וברחשגיושעה

הנקרתסבבכשיםילאצתחת21׃םשוקחשיהדשה

ןה23׃לחניברעוהובסיוללצםילאצוהכסי22׃הצבו

24׃והיפלאןדריחיגייכחטביזופחיאלרהנקשעי

׃ףאבקניםישקומבונחקיויניעב

םישתה2׃ונשלעיקשתלבחבוהכחבןתיולךשמת41

םינונחתךילאהבריה3׃ויחלבוקתחוחבוופאבןומגא

דבעלונחקתךמעתירבתרכיה4׃תוכרךילארבדיםא

ורכי6׃ךיתורענלונרשקתורופצכובקחשתה5׃םלוע

ורועתוכשבאלמתה7׃םינענכןיבוהוצחיםירבחוילע

לאהמחלמרכזךפכוילעםיש8׃ושארםיגדלצלצבו

אל10׃לטיויארמלאםגההבזכנותלחתןה9׃ףסות

ינמידקהימ11׃בציתיינפלאוהימוונרועייכרזכא

וידבשירחאאל12׃אוהילםימשהלכתחתםלשאו

לפכבושובלינפהלגימ13׃וכרעןיחותורובגרבדו

׃המיאוינשתוביבסחתפימוינפיתלד14׃אוביימונסר

ושגידחאבדחא16׃רצםתוחרוגסםינגמיקיפאהואג15

ודכלתיוקבדיוהיחאבשיא17׃םהיניבאוביאלחורו

׃רחשיפעפעכויניעורואלהתויתשיטע18׃ודרפתיאלו

ויריחנמ20׃וטלמתישאידודיכוכלהיםידיפלויפמ19

בהלוטהלתםילחגושפנ21׃ןמגאוחופנדודכןשעאצי

23׃הבאדץודתוינפלוזעןיליוראוצב22׃אציויפמ

ומכקוציובל24׃טומילבוילעקוציוקבדורשבילפמ

םירבשמםילאורוגיותשמ25׃תיתחתחלפכקוציוןבא

׃הירשועסמתינחםוקתילבברחוהגישמ26׃ואטחתי

ונחירביאל28׃השוחנןובקרץעללזרבןבתלבשחי27

חתותובשחנשקכ29׃עלקינבאולוכפהנשקלתשקןב

ץורחדפרישרחידודחויתחת30׃ןודיכשערלקחשיו

32׃החקרמכםישיםיהלוצמריסכחיתרי31׃טיטילע

רפעלעןיא33׃הבישלםוהתבשחיביתנריאיוירחא

ךלמאוההאריהבגלכתא34׃תחילבלושעהולשמ

׃ץחשינבלכלע

אלולכותלכיכתעדי2׃רמאיוהוהיתאבויאןעיו42

ןכלתעדילבהצעםילעמהזימ3׃המזמךממרצבי

יכנאואנעמש4׃עדאאלוינממתואלפנןיבאאלויתדגה

התעוךיתעמשןזאעמשל5׃ינעידוהוךלאשארבדא

7׃רפאורפעלעיתמחנוסאמאןכלע6׃ךתאריניע

רמאיובויאלאהלאהםירבדהתאהוהירבדרחאיהיו

אליכךיערינשבוךביפאהרחינמיתהזפילאלאהוהי

העבשםכלוחקהתעו8׃בויאידבעכהנוכנילאםתרבד

הלועםתילעהובויאידבעלאוכלוםיליאהעבשוםירפ

אשאוינפםאיכםכילעללפתיידבעבויאוםכדעב

הנוכנילאםתרבדאליכהלבנםכמעתושעיתלבל

רפציחושהדדלבוינמיתהזפילאוכליו9׃בויאידבעכ

תאהוהיאשיוהוהיםהילארבדרשאכושעיויתמענה

דעבוללפתהבבויאתיבשתאבשהוהיו10׃בויאינפ

ואביו11׃הנשמלבויאלרשאלכתאהוהיףסיווהער

ומעולכאיוםינפלויעדילכוויתיחאלכוויחאלכוילא

רשאהערהלכלעותאומחניוולודניוותיבבםחל

םזנשיאותחאהטישקשיאולונתיווילעהוהיאיבה

יהיוותשארמבויאתירחאתאךרבהוהיו12׃דחאבהז

ףלאוםילמגםיפלאתששוןאצףלארשעהעבראול

שולשוםינבהנעבשוליהיו13׃תונותאףלאורקבדמצ

םשוהעיצקתינשהםשוהמימיתחאהםשארקיו14׃תונב

תונבכתופיםישנאצמנאלו15׃ךופהןרקתישילשה

׃םהיחאךותבהלחנםהיבאםהלןתיוץראהלכבבויא

תאאריוהנשםיעבראוהאמתאזירחאבויאיחיו16

עבשוןקזבויאתמיו17׃תורדהעבראוינבינבתאווינב

׃םימי
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יֵלְׁשִמ
המכחתעדל2׃לארשיךלמדודןבהמלשילשמ1

קדצלכשהרסומתחקל3׃הניבירמאןיבהלרסומו

תעדרענלהמרעםיאתפלתתל4׃םירשימוטפשמו

׃הנקיתולבחתןובנוחקלףסויוםכחעמשי5׃המזמו

תארי7׃םתדיחוםימכחירבדהצילמולשמןיבהל6

ינבעמש8׃וזבםיליוארסומוהמכחתעדתישארהוהי

םהןחתיוליכ9׃ךמאתרותשטתלאוךיבארסומ

לאםיאטחךותפיםאינב10׃ךיתרגרגלםיקנעוךשארל

יקנלהנפצנםדלהבראנונתאהכלורמאיםא11׃אבת

Sheol)׃רובידרויכםימימתוםייחלואשכםעלבנ12׃םנח

h7585)13ךלרוג14׃ללשוניתבאלמנאצמנרקיןוהלכ

ךלתלאינב15׃ונלכלהיהידחאסיכונכותבליפת

ערלםהילגריכ16׃םתביתנמךלגרענמםתאךרדב

יניעבתשרההרזמםנחיכ17׃םדךפשלורהמיווצורי

19׃םתשפנלונפציובראיםמדלםהו18׃ףנכלעבלכ

תומכח20׃חקיוילעבשפנתאעצבעצבלכתוחראןכ

ארקתתוימהשארב21׃הלוקןתתתובחרבהנרתץוחב

םיתפיתמדע22׃רמאתהירמאריעבםירעשיחתפב

׃תעדואנשיםיליסכוםהלודמחןוצלםיצלויתפובהאת

ירבדהעידואיחורםכלהעיבאהנהיתחכותלובושת23

׃בישקמןיאוידייתיטנונאמתויתארקןעי24׃םכתא

ינאםג26׃םתיבאאליתחכותויתצעלכוערפתו25

הואשכאבב27׃םכדחפאבבגעלאקחשאםכדיאב

׃הקוצוהרצםכילעאבבהתאיהפוסכםכדיאוםכדחפ

תחת29׃יננאצמיאלויננרחשיהנעאאלויננארקיזא28

יתצעלובאאל30׃ורחבאלהוהיתאריותעדואנשיכ

םהיתצעממוםכרדירפמולכאיו31׃יתחכותלכוצאנ

םיליסכתולשוםגרהתםיתפתבושמיכ32׃ועבשי

׃הערדחפמןנאשוחטבןכשיילעמשו33׃םדבאת

בישקהל2׃ךתאןפצתיתוצמוירמאחקתםאינב2

ארקתהניבלםאיכ3׃הנובתלךבלהטתךנזאהמכחל

םינומטמכוףסככהנשקבתםא4׃ךלוקןתתהנובתל

6׃אצמתםיהלאתעדוהוהיתאריןיבתזא5׃הנשפחת

םירשילןפצו7׃הנובתותעדויפמהמכחןתיהוהייכ

ךרדוטפשמתוחרארצנל8׃םתיכלהלןגמהישות

לגעמלכםירשימוטפשמוקדצןיבתזא9׃רמשיודיסח

11׃םעניךשפנלתעדוךבלבהמכחאובתיכ10׃בוט

ךרדמךליצהל12׃הכרצנתהנובתךילערמשתהמזמ

תכללרשיתוחראםיבזעה13׃תוכפהתרבדמשיאמער

תוכפהתבוליגיערתושעלםיחמשה14׃ךשחיכרדב

׃םתולגעמבםיזולנוםישקעםהיתחרארשא15׃ער

17׃הקילחההירמאהירכנמהרזהשאמךליצהל16

יכ18׃החכשהיהלאתירבתאוהירוענףולאתבזעה

היאבלכ19׃היתלגעמםיאפרלאוהתיבתומלאהחש

ךרדבךלתןעמל20׃םייחתוחראוגישיאלוןובושיאל

ץראונכשיםירשייכ21׃רמשתםיקידצתוחראוםיבוט

םידגובוותרכיץראמםיעשרו22׃הבורתויםימימתו

׃הנממוחסי

ךראיכ2׃ךבלרצייתוצמוחכשתלאיתרותינב3

לאתמאודסח3׃ךלופיסויםולשוםייחתונשוםימי

אצמו4׃ךבלחוללעםבתכךיתורגרגלעםרשקךבזעי

לכבהוהילאחטב5׃םדאוםיהלאיניעבבוטלכשוןח

אוהווהעדךיכרדלכב6׃ןעשתלאךתניבלאוךבל

רוסוהוהיתאאריךיניעבםכחיהתלא7׃ךיתחרארשיי

תאדבכ9׃ךיתומצעליוקשוךרשליהתתואפר8׃ערמ

ךימסאואלמיו10׃ךתאובתלכתישארמוךנוהמהוהי

סאמתלאינבהוהירסומ11׃וצרפיךיבקישוריתועבש

חיכויהוהיבהאירשאתאיכ12׃ותחכותבץקתלאו

קיפיםדאוהמכחאצמםדאירשא13׃הצריןבתאבאכו

׃התאובתץורחמוףסכרחסמהרחסבוטיכ14׃הנובת

ךרא16׃הבוושיאלךיצפחלכוםיינפמאיההרקי15

יכרדהיכרד17׃דובכורשעהלואמשבהנימיבםימי

הבםיקיזחמלאיהםייחץע18׃םולשהיתוביתנלכוםענ

םימשןנוכץראדסיהמכחבהוהי19׃רשאמהיכמתו

׃לטופעריםיקחשוועקבנתומוהתותעדב20׃הנובתב

םייחויהיו22׃המזמוהישתרצנךיניעמוזלילאינב21

ךלגרוךכרדחטבלךלתזא23׃ךיתרגרגלןחוךשפנל

׃ךתנשהברעותבכשודחפתאלבכשתםא24׃ףוגתאל

יכ26׃אבתיכםיעשרתאשמוםאתפדחפמאריתלא25

בוטענמתלא27׃דכלמךלגררמשוךלסכבהיהיהוהי

ךיערלרמאתלא28׃תושעלךידילאלתויהבוילעבמ

ךערלעשרחתלא29׃ךתאשיוןתארחמובושוךל
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םנחםדאםעבורתלא30׃ךתאחטבלבשויאוהוהער

רחבתלאוסמחשיאבאנקתלא31׃הערךלמגאלםא

׃ודוסםירשיתאוזולנהוהיתבעותיכ32׃ויכרדלכב

םא34׃ךרביםיקידצהונועשרתיבבהוהיתראמ33

ולחניםימכחדובכ35׃ןחןתיםיינעלוץיליאוהםיצלל

׃ןולקםירמםיליסכו

חקליכ2׃הניבתעדלובישקהובארסומםינבועמש4

יבאליתייהןביכ3׃ובזעתלאיתרותםכליתתנבוט

ךבלירבדךמתיילרמאיוינריו4׃ימאינפלדיחיוךר

לאוחכשתלאהניבהנקהמכחהנק5׃היחויתוצמרמש

׃ךרצתוהבהאךרמשתוהבזעתלא6׃יפירמאמטת

8׃הניבהנקךנינקלכבוהמכחהנקהמכחתישאר7

ךשארלןתת9׃הנקבחתיכךדבכתךממורתוהלסלס

ירמאחקוינבעמש10׃ךנגמתתראפתתרטעןחתיול

ךיתכרדהךיתרההמכחךרדב11׃םייחתונשךלובריו

אלץורתםאוךדעצרציאלךתכלב12׃רשיילגעמב

׃ךייחאיהיכהרצנףרתלארסומבקזחה13׃לשכת

15׃םיערךרדברשאתלאואבתלאםיעשרחראב14

ונשיאליכ16׃רובעווילעמהטשוברבעתלאוהערפ

ומחליכ17׃ולושכיאלםאםתנשהלזגנוועריאלםא

הגנרואכםיקידצחראו18׃ותשיםיסמחןייועשרםחל

אלהלפאכםיעשרךרד19׃םויהןוכנדערואוךלוה

טהירמאלהבישקהירבדלינב20׃ולשכיהמבועדי

יכ22׃ךבבלךותבםרמשךיניעמוזילילא21׃ךנזא

רמשמלכמ23׃אפרמורשבלכלוםהיאצמלםהםייח

תושקעךממרסה24׃םייחתואצותונממיכךבלרצנ

וטיביחכנלךיניע25׃ךממקחרהםיתפשתוזלוהפ

ךיכרדלכוךלגרלגעמסלפ26׃ךדגנורשייךיפעפעו

׃ערמךלגררסהלואמשוןימיטתלא27׃ונכי

רמשל2׃ךנזאטהיתנובתלהבישקהיתמכחלינב5

הרזיתפשהנפטתתפניכ3׃ורצניךיתפשתעדותומזמ

ברחכהדחהנעלכהרמהתירחאו4׃הכחןמשמקלחו

Sheol)׃וכמתיהידעצלואשתומתודריהילגר5׃תויפ

h7585)67׃עדתאלהיתלגעמוענסלפתןפםייחחרא

קחרה8׃יפירמאמורוסתלאוילועמשםינבהתעו

ןתתןפ9׃התיבחתפלאברקתלאוךכרדהילעמ

ךחכםירזועבשיןפ10׃ירזכאלךיתנשוךדוהםירחאל

ךרשבתולכבךתירחאבתמהנו11׃ירכנתיבבךיבצעו

׃יבלץאנתחכותורסומיתאנשךיאתרמאו12׃ךראשו

׃ינזאיתיטהאלידמלמלוירומלוקביתעמשאלו13

התש15׃הדעולהקךותבערלכביתייהטעמכ14

ךיתניעמוצופי16׃ךראבךותמםילזנוךרובמםימ

םירזלןיאוךדבלךלויהי17׃םימיגלפתובחרבהצוח

תליא19׃ךרוענתשאמחמשוךורבךרוקמיהי18׃ךתא

הגשתהתבהאבתעלכבךוריהידדןחתלעיוםיבהא

21׃הירכנקחקבחתוהרזבינבהגשתהמלו20׃דימת

22׃סלפמויתלגעמלכושיאיכרדהוהייניעחכניכ

23׃ךמתיותאטחילבחבועשרהתאונדכליויתונווע

׃הגשיותלואברבורסומןיאבתומיאוה

תשקונ2׃ךיפכרזלתעקתךערלתברעםאינב6

ינבאופאתאזהשע3׃ךיפירמאבתדכלנךיפירמאב

לא4׃ךיערבהרוספרתהךלךערףכבתאביכלצנהו

דימיבצכלצנה5׃ךיפעפעלהמונתוךיניעלהנשןתת

היכרדהארלצעהלמנלאךל6׃שוקידימרופצכו

ץיקבןיכת8׃לשמורטשןיצקהלןיארשא7׃םכחו

יתמבכשתלצעיתמדע9׃הלכאמריצקבהרגאהמחל

םידיקבחטעמתומונתטעמתונשטעמ10׃ךתנשמםוקת

12׃ןגמשיאכךרסחמוךשארךלהמכאבו11׃בכשל

וניעבץרק13׃הפתושקעךלוהןואשיאלעילבםדא

ערשרחובלבתוכפהת14׃ויתעבצאבהרמולגרבללמ

עתפודיאאוביםאתפןכלע15׃חלשיםינדמתעלכב

תובעותעבשוהוהיאנשהנהשש16׃אפרמןיאורבשי

׃יקנםדתוכפשםידיורקשןושלתומרםיניע17׃ושפנ

׃הערלץורלתורהממםילגרןואתובשחמשרחבל18

20׃םיחאןיבםינדמחלשמורקשדעםיבזכחיפי19

םרשק21׃ךמאתרותשטתלאוךיבאתוצמינברצנ

החנתךכלהתהב22׃ךתרגרגלעםדנעדימתךבללע

23׃ךחישתאיהתוציקהוךילערמשתךבכשבךתא

24׃רסומתוחכותםייחךרדורואהרותוהוצמרניכ

דמחתלא25׃הירכנןושלתקלחמערתשאמךרמשל

הנוזהשאדעביכ26׃היפעפעבךחקתלאוךבבלבהיפי

התחיה27׃דוצתהרקישפנשיאתשאוםחלרככדע

לעשיאךלהיםא28׃הנפרשתאלוידגבווקיחבשאשיא

והערתשאלאאבהןכ29׃הניוכתאלוילגרוםילחגה
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אלמלבונגייכבנגלוזוביאל30׃הבעגנהלכהקניאל

ותיבןוהלכתאםיתעבשםלשיאצמנו31׃בערייכושפנ

33׃הנשעיאוהושפנתיחשמבלרסחהשאףאנ32׃ןתי

תמחהאנקיכ34׃החמתאלותפרחואצמיןולקועגנ

אלורפכלכינפאשיאל35׃םקנםויבלומחיאלורבג

׃דחשהברתיכהבאי

יתוצמרמש2׃ךתאןפצתיתוצמוירמארמשינב7

ךיתעבצאלעםרשק3׃ךיניעןושיאכיתרותוהיחו

עדמותאיתחאהמכחלרמא4׃ךבלחוללעםבתכ

הירמאהירכנמהרזהשאמךרמשל5׃ארקתהניבל

אראו7׃יתפקשניבנשאדעביתיבןולחביכ6׃הקילחה

לצאקושברבע8׃בלרסחרענםינבבהניבאםיאתפב

הלילןושיאבםויברעבףשנב9׃דעציהתיבךרדוהנפ

11׃בלתרצנוהנוזתישותארקלהשאהנהו10׃הלפאו

םעפ12׃הילגרונכשיאלהתיבבתררסואיההימה

הקיזחהו13׃בראתהנפלכלצאותובחרבםעפץוחב

ילעםימלשיחבז14׃ולרמאתוהינפהזעהולהקשנווב

רחשלךתארקליתאציןכלע15׃ירדניתמלשםויה

ןוטאתובטחישרעיתדברםידברמ16׃ךאצמאוךינפ

הכל18׃ןומנקוםילהארמיבכשמיתפנ17׃םירצמ

ןיאיכ19׃םיבהאבהסלעתנרקבהדעםידדהורנ

חקלףסכהרורצ20׃קוחרמךרדבךלהותיבבשיאה

קלחבהחקלברבותטה21׃ותיבאביאסכהםוילודיב

חבטלארושכםאתפהירחאךלוה22׃ונחידתהיתפש

רהמכודבכץחחלפידע23׃ליוארסומלאסכעכואובי

םינבהתעו24׃אוהושפנביכעדיאלוחפלארופצ

היכרדלאטשילא25׃יפירמאלובישקהוילועמש

הליפהםיללחםיבריכ26׃היתוביתנבעתתלאךבל

לאתודריהתיבלואשיכרד27׃היגרהלכםימצעו

Sheol)׃תומירדח h7585)

שארב2׃הלוקןתתהנובתוארקתהמכחאלה8

יפלםירעשדיל3׃הבצנתוביתנתיבךרדילעםימורמ

ילוקוארקאםישיאםכילא4׃הנרתםיחתפאובמתרק

׃בלוניבהםיליסכוהמרעםיאתפוניבה5׃םדאינבלא

יכ7׃םירשימיתפשחתפמורבדאםידיגניכועמש6

ירמאלכקדצב8׃עשריתפשתבעותויכחהגהיתמא

םירשיוןיבמלםיחכנםלכ9׃שקעולתפנםהבןיאיפ

ץורחמתעדוףסכלאוירסומוחק10׃תעדיאצמל

וושיאלםיצפחלכוםינינפמהמכחהבוטיכ11׃רחבנ

13׃אצמאתומזמתעדוהמרעיתנכשהמכחינא12׃הב

תוכפהתיפוערךרדוןואגוהאגערתאנשהוהיתארי

יב15׃הרובגילהניבינאהישותוהצעיל14׃יתאנש

ורשיםירשיב16׃קדצוקקחיםינזורווכלמיםיכלמ

ירחשמובהאהיבהאינא17׃קדציטפשלכםיבידנו

בוט19׃הקדצוקתעןוהיתאדובכורשע18׃יננאצמי

חראב20׃רחבנףסכמיתאובתוזפמוץורחמיירפ

יבהאליחנהל21׃טפשמתוביתנךותבךלהאהקדצ

םדקוכרדתישאריננקהוהי22׃אלמאםהיתרצאושי

24׃ץראימדקמשארמיתכסנםלועמ23׃זאמוילעפמ

םרטב25׃םימידבכנתוניעמןיאביתללוחתומהתןיאב

ץראהשעאלדע26׃יתללוחתועבגינפלועבטהםירה

ינאםשםימשוניכהב27׃לבתתורפעשארותוצוחו

זוזעבלעממםיקחשוצמאב28׃םוהתינפלעגוחוקוחב

ויפורבעיאלםימווקחםילומושב29׃םוהתתוניע

םיעשעשהיהאוןומאולצאהיהאו30׃ץראידסומוקוחב

וצראלבתבתקחשמ31׃תעלכבוינפלתקחשמםויםוי

ירשאוילועמשםינבהתעו32׃םדאינבתאיעשעשו

34׃וערפתלאוומכחורסומועמש33׃ורמשייכרד

רמשלםויםוייתתלדלעדקשלילעמשםדאירשא

׃הוהימןוצרקפיוםייחיאצמיאצמיכ35׃יחתפתזוזמ

׃תומובהאיאנשמלכושפנסמחיאטחו36

החבט2׃העבשהידומעהבצחהתיבהתנבתומכח9

היתרענהחלש3׃הנחלשהכרעףאהנייהכסמהחבט

בלרסחהנהרסייתפימ4׃תרקימרמיפגלעארקת

ובזע6׃יתכסמןייבותשוימחלבומחלוכל5׃ולהרמא

ןולקולחקלץלרסי7׃הניבךרדבורשאוויחוםיאתפ

חכוהךאנשיןפץלחכותלא8׃ומומעשרלחיכומו

קידצלעדוהדועםכחיוםכחלןת9׃ךבהאיוםכחל

םישדקתעדוהוהיתאריהמכחתלחת10׃חקלףסויו

םא12׃םייחתונשךלופיסויוךימיוברייביכ11׃הניב

תוליסכתשא13׃אשתךדבלתצלוךלתמכחתמכח

התיבחתפלהבשיו14׃המהעדילבותויתפהימה

םירשימהךרדירבעלארקל15׃תרקימרמאסכלע

17׃ולהרמאובלרסחוהנהרסייתפימ16׃םתוחרא
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יכעדיאלו18׃םעניםירתסםחלווקתמיםיבונגםימ

Sheol)׃היארקלואשיקמעבםשםיאפר h7585)

תגותליסכןבובאחמשיםכחןבהמלשילשמ10

3׃תוממליצתהקדצועשרתורצואוליעויאל2׃ומא

שאר4׃ףדהיםיעשרתוהוקידצשפנהוהיביעריאל

ןבץיקברגא5׃רישעתםיצורחדיוהימרףכהשע

קידצשארלתוכרב6׃שיבמןבריצקבםדרנליכשמ

םיעשרםשוהכרבלקידצרכז7׃סמחהסכיםיעשריפו

9׃טבליםיתפשליואותוצמחקיבלםכח8׃בקרי

ןיעץרק10׃עדויויכרדשקעמוחטבךליםתבךלוה

קידציפםייחרוקמ11׃טבליםיתפשליואותבצעןתי

לכלעוםינדמררועתהאנש12׃סמחהסכיםיעשריפו

טבשוהמכחאצמתןובניתפשב13׃הבהאהסכתםיעשפ

התחמליואיפותעדונפציםימכח14׃בלרסחוגל

16׃םשירםילדתתחמוזעתירקרישעןוה15׃הברק

םייחלחרא17׃תאטחלעשרתאובתםייחלקידצתלעפ

יתפשהאנשהסכמ18׃העתמתחכותבזועורסומרמוש

לדחיאלםירבדברב19׃ליסכאוההבדאצומורקש

קידצןושלרחבנףסכ20׃ליכשמויתפשךשחועשפ

םיליואוםיברועריקידציתפש21׃טעמכםיעשרבל

ףסויאלורישעתאיההוהיתכרב22׃ותומיבלרסחב

שיאלהמכחוהמזתושעליסכלקוחשכ23׃המעבצע

׃ןתיםיקידצתואתוונאובתאיהעשרתרוגמ24׃הנובת

ץמחכ26׃םלועדוסיקידצועשרןיאוהפוסרובעכ25

הוהיתארי27׃ויחלשללצעהןכםיניעלןשעכוםינשל

םיקידצתלחות28׃הנרצקתםיעשרתונשוםימיףיסות

הוהיךרדםתלזועמ29׃דבאתםיעשרתוקתוהחמש

םיעשרוטומילבםלועלקידצ30׃ןואילעפלהתחמו

תוכפהתןושלוהמכחבוניקידציפ31׃ץראונכשיאל

׃תוכפהתםיעשריפוןוצרןועדיקידציתפש32׃תרכת

אב2׃ונוצרהמלשןבאוהוהיתבעותהמרמינזאמ11

םחנתםירשיתמת3׃המכחםיעונצתאוןולקאביוןודז

הקדצוהרבעםויבןוהליעויאל4׃םדשוםידגובףלסו

לפיותעשרבווכרדרשיתםימתתקדצ5׃תוממליצת

7׃ודכליםידגבתוהבוםליצתםירשיתקדצ6׃עשר

8׃הדבאםינואתלחותוהוקתדבאתעשרםדאתומב

תחשיףנחהפב9׃ויתחתעשראביוץלחנהרצמקידצ

ץלעתםיקידצבוטב10׃וצלחיםיקידצתעדבווהער

םורתםירשיתכרבב11׃הנרםיעשרדבאבוהירק

שיאובלרסחוהערלזב12׃סרהתםיעשריפבותרק

חורןמאנודוסהלגמליכרךלוה13׃שירחיתונובת

ברבהעושתוםעלפיתולבחתןיאב14׃רבדהסכמ

16׃חטובםיעקתאנשורזברעיכעוריער15׃ץעוי

ושפנלמג17׃רשעוכמתיםיצירעודובכךמתתןחתשא

רקשתלעפהשעעשר18׃ירזכאוראשרכעודסחשיא

הערףדרמוםייחלהקדצןכ19׃תמארכשהקדצערזו

21׃ךרדימימתונוצרובלישקעהוהיתבעות20׃ותומל

בהזםזנ22׃טלמנםיקידצערזוערהקניאלדילדי

ךאםיקידצתואת23׃םעטתרסוהפיהשאריזחףאב

ךשוחודועףסונורזפמשי24׃הרבעםיעשרתוקתבוט

אוהםגהורמוןשדתהכרבשפנ25׃רוסחמלךארשימ

׃ריבשמשארלהכרבוםואלוהבקירבענמ26׃ארוי

חטוב28׃ונאובתהערשרדוןוצרשקביבוטרחש27

ותיברכוע29׃וחרפיםיקידצהלעכולפיאוהורשעב

םייחץעקידצירפ30׃בלםכחלליואדבעוחורלחני

עשריכףאםלשיץראבקידצןה31׃םכחתושפנחקלו

׃אטוחו

בוט2׃רעבתחכותאנשותעדבהארסומבהא12

םדאןוכיאל3׃עישריתומזמשיאוהוהימןוצרקיפי

הלעבתרטעליחתשא4׃טומילבםיקידצשרשועשרב

טפשמםיקידצתובשחמ5׃השיבמויתומצעבבקרכו

יפוםדבראםיעשרירבד6׃המרמםיעשרתולבחת

׃דמעיםיקידצתיבוםניאוםיעשרךופה7׃םליציםירשי

בוט9׃זובלהיהיבלהוענושיאללהיולכשיפל8

שפנקידצעדוי10׃םחלרסחודבכתממולדבעוהלקנ

עבשיותמדאדבע11׃ירזכאםיעשרימחרוותמהב

םיערדוצמעשרדמח12׃בלרסחםיקירףדרמוםחל

אציוערשקומםיתפשעשפב13׃ןתיםיקידצשרשו

םדאידילומגובוטעבשישיאיפירפמ14׃קידצהרצמ

16׃םכחהצעלעמשוויניעברשיליואךרד15׃ולבושי

הנומאחיפי17׃םורעןולקהסכווסעכעדויםויבליוא

תורקדמכהטובשי18׃המרמםירקשדעוקדצדיגי

דעודעלןוכתתמאתפש19׃אפרמםימכחןושלוברח

יצעילוערישרחבלבהמרמ20׃רקשןושלהעיגרא
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ואלמםיעשרוןואלכקידצלהנאיאל21׃החמשםולש

23׃ונוצרהנומאישעורקשיתפשהוהיתבעות22׃ער

די24׃תלואארקיםיליסכבלותעדהסכםורעםדא

שיאבלבהגאד25׃סמלהיהתהימרולושמתםיצורח

ךרדוקידצוהערמרתי26׃הנחמשיבוטרבדוהנחשי

רקיםדאןוהוודיצהימרךרחיאל27׃םעתתםיעשר

׃תומלאהביתנךרדוםייחהקדצחראב28׃ץורח

יפירפמ2׃הרעגעמשאלץלובארסומםכחןב13

ושפנרמשויפרצנ3׃סמחםידגבשפנובוטלכאישיא

שפנולצעושפנןיאוהואתמ4׃ולהתחמויתפשקשפ

שיאביעשרוקידצאנשירקשרבד5׃ןשדתםיצרח

׃תאטחףלסתהעשרוךרדםתרצתהקדצ6׃ריפחיו

שפנרפכ8׃ברןוהוששורתמלכןיאורשעתמשי7

חמשיםיקידצרוא9׃הרעגעמשאלשרוורשעשיא

םיצעונתאוהצמןתיןודזבקר10׃ךעדיםיעשררנו

תלחות12׃הברידילעץבקוטעמילבהמןוה11׃המכח

רבדלזב13׃האבהואתםייחץעובלהלחמהכשממ

רוקמםכחתרות14׃םלשיאוההוצמאריווללבחי

ךרדוןחןתיבוטלכש15׃תומישקממרוסלםייח

שרפיליסכותעדבהשעיםורעלכ16׃ןתיאםידגב

18׃אפרמםינומאריצוערבלפיעשרךאלמ17׃תלוא

הואת19׃דבכיתחכותרמושורסומערופןולקושיר

ךולה20׃ערמרוסםיליסכתבעותושפנלברעתהיהנ

ףדרתםיאטח21׃עוריםיליסכהערוםכחוםימכחתא

םינבינבליחניבוט22׃בוטםלשיםיקידצתאוהער

שיוםישאררינלכאבר23׃אטוחליחקידצלןופצו

ורחשובהאוונבאנושוטבשךשוח24׃טפשמאלבהפסנ

׃רסחתםיעשרןטבוושפנעבשללכאקידצ25׃רסומ

2׃ונסרהתהידיבתלואוהתיבהתנבםישנתומכח14

ליואיפב3׃והזובויכרדזולנוהוהיאריורשיבךלוה

סובאםיפלאןיאב4׃םרומשתםימכחיתפשוהואגרטח

חיפיובזכיאלםינומאדע5׃רושחכבתואובתברורב

ןובנלתעדוןיאוהמכחץלשקב6׃רקשדעםיבזכ

8׃תעדיתפשתעדילבוליסכשיאלדגנמךל7׃לקנ

םילוא9׃המרמםיליסכתלואווכרדןיבהםורעתמכח

ושפנתרמעדויבל10׃ןוצרםירשיןיבוםשאץילי

להאודמשיםיעשרתיב11׃רזברעתיאלותחמשבו

יכרדהתירחאושיאינפלרשיךרדשי12׃חירפיםירשי

14׃הגותהחמשהתירחאובלבאכיקוחשבםג13׃תומ

ןימאייתפ15׃בוטשיאוילעמובלגוסעבשיויכרדמ

ערמרסואריםכח16׃ורשאלןיביםורעורבדלכל

שיאותלואהשעיםיפארצק17׃חטובורבעתמליסכו

׃תעדורתכיםימורעותלואםיאתפולחנ18׃אנשיתומזמ

20׃קידצירעשלעםיעשרוםיבוטינפלםיערוחש19

והערלזב21׃םיבררישעיבהאושראנשיוהערלםג

דסחוערישרחועתיאולה22׃וירשאםיינעןנוחמואטוח

םיתפשרבדורתומהיהיבצעלכב23׃בוטישרחתמאו

םיליסכתלואםרשעםימכחתרטע24׃רוסחמלךא

26׃המרמםיבזכחפיותמאדעתושפנליצמ25׃תלוא

תארי27׃הסחמהיהיוינבלוזעחטבמהוהיתאריב

תרדהםעברב28׃תומישקממרוסלםייחרוקמהוהי

הנובתברםיפאךרא29׃ןוזרתתחמםאלספאבוךלמ

בקרואפרמבלםירשבייח30׃תלואםירמחוררצקו

׃ןויבאןנחודבכמווהשעףרחלדקשע31׃האנקתומצע

ןובנבלב33׃קידצותומבהסחועשרהחדיותערב32

םמורתהקדצ34׃עדותםיליסכברקבוהמכחחונת

ליכשמדבעלךלמןוצר35׃תאטחםימאלדסחויוג

׃שיבמהיהתותרבעו

ןושל2׃ףאהלעיבצערבדוהמחבישיךרהנעמ15

לכב3׃תלואעיביםיליסכיפותעדביטיתםימכח

ץעןושלאפרמ4׃םיבוטוםיערתופצהוהייניעםוקמ

ויבארסומץאניליוא5׃חורברבשהבףלסוםייח

עשרתאובתבוברןסחקידצתיב6׃םרעיתחכותרמשו

8׃ןכאלםיליסכבלותעדורזיםימכחיתפש7׃תרכענ

תבעות9׃ונוצרםירשיתלפתוהוהיתבעותםיעשרחבז

בזעלעררסומ10׃בהאיהקדצףדרמועשרךרדהוהי

יכףאהוהידגנןודבאולואש11׃תומיתחכותאנושחרא

Sheol)׃םדאינבתובל h7585)12לאולחכוהץלבהאיאל

חורבלתבצעבוםינפבטייחמשבל13׃ךליאלםימכח

׃תלואהעריםיליסכינפותעדשקביןובנבל14׃האכנ

טעמבוט16׃דימתהתשמבלבוטוםיערינעימילכ15

קריתחראבוט17׃ובהמוהמובררצואמהוהיתאריב

הרגיהמחשיא18׃ובהאנשוסובארושמםשהבהאו

קדחתכשמכלצעךרד19׃בירטיקשיםיפאךראוןודמ
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םדאליסכובאחמשיםכחןב20׃הללסםירשיחראו

רשייהנובתשיאובלרסחלהחמשתלוא21׃ומאהזוב

׃םוקתםיצעויברבודוסןיאבתובשחמרפה22׃תכל

24׃בוטהמותעברבדוויפהנעמבשיאלהחמש23

׃הטמלואשמרוסןעמלליכשמלהלעמלםייחחרא

(Sheol h7585)2526׃הנמלאלובגבציוהוהיחסיםיאגתיב

רכע27׃םענירמאםירהטוערתובשחמהוהיתבעות

הגהיקידצבל28׃היחיתנתמאנושועצבעצובותיב

םיעשרמהוהיקוחר29׃תוערעיביםיעשריפותונעל

העומשבלחמשיםיניערואמ30׃עמשיםיקידצתלפתו

ברקבםייחתחכותתעמשןזא31׃םצעןשדתהבוט

תחכותעמושוושפנסאומרסומערופ32׃ןילתםימכח

׃הונעדובכינפלוהמכחרסומהוהיתארי33׃בלהנוק

יכרדלכ2׃ןושלהנעמהוהימובליכרעמםדאל16

ךישעמהוהילאלג3׃הוהיתוחורןכתוויניעבךזשיא

םוילעשרםגווהנעמלהוהילעפלכ4׃ךיתבשחמונכיו

׃הקניאלדילדיבלהבגלכהוהיתבעות5׃הער

7׃ערמרוסהוהיתאריבוןוערפכיתמאודסחב6

טעמבוט8׃ותאםלשיויביואםגשיאיכרדהוהיתוצרב

בשחיםדאבל9׃טפשמאלבתואובתברמהקדצב

טפשמבךלמיתפשלעםסק10׃ודעצןיכיהוהיווכרד

לכוהשעמהוהילטפשמינזאמוסלפ11׃ויפלעמיאל

ןוכיהקדצביכעשרתושעםיכלמתבעות12׃סיכינבא

׃בהאיםירשירבדוקדציתפשםיכלמןוצר13׃אסכ

רואב15׃הנרפכיםכחשיאותומיכאלמךלמתמח14

המהמכחהנק16׃שוקלמבעכונוצרוםייחךלמינפ

םירשיתלסמ17׃ףסכמרחבנהניבתונקוץורחמבוט

ינפלוןואגרבשינפל18׃וכרדרצנושפנרמשערמרוס

ללשקלחמםיינעתאחורלפשבוט19׃חורהבגןולשכ

הוהיבחטובובוטאצמירבדלעליכשמ20׃םיאגתא

׃חקלףיסיםיתפשקתמוןובנארקיבלםכחל21׃וירשא

בל23׃תלואםילוארסומווילעבלכשםייחרוקמ22

שבדףוצ24׃חקלףיסיויתפשלעווהיפליכשיםכח

רשיךרדשי25׃םצעלאפרמושפנלקותמםענירמא

יכולהלמעלמעשפנ26׃תומיכרדהתירחאושיאינפל

ויתפשלעוהערהרכלעילבשיא27׃והיפוילעףכא

דירפמןגרנוןודמחלשיתוכפהתשיא28׃תברצשאכ

׃בוטאלךרדבוכילוהווהערהתפיסמחשיא29׃ףולא

31׃הערהלכויתפשץרקתוכפהתבשחלויניעהצע30

ךראבוט32׃אצמתהקדצךרדבהבישתראפתתרטע

תאלטויקיחב33׃ריעדכלמוחורבלשמורובגמםיפא

׃וטפשמלכהוהימולרוגה

2׃ביריחבזאלמתיבמהבהולשוהברחתפבוט17

׃הלחנקלחיםיחאךותבושיבמןבבלשמיליכשמדבע

ערמ4׃הוהיתובלןחבובהזלרוכוףסכלףרצמ3

שרלגעל5׃תוהןושללעןיזמרקשןואתפשלעבישקמ

םינבינבםינקזתרטע6׃הקניאלדיאלחמשוהשעףרח

ףארתיתפשלבנלהואנאל7׃םתובאםינבתראפתו

לאוילעביניעבדחשהןחןבא8׃רקשתפשבידנליכ

הנשוהבהאשקבמעשפהסכמ9׃ליכשיהנפירשאלכ

ליסכתוכהמןיבמבהרעגתחת10׃ףולאדירפמרבדב

12׃ובחלשיירזכאךאלמוערשקביירמךא11׃האמ

הערבישמ13׃ותלואבליסכלאושיאבלוכשבדשוגפ

תישארםימרטופ14׃ותיבמהערשימתאלהבוטתחת

עישרמועשרקידצמ15׃שוטנבירהעלגתהינפלוןודמ

דיבריחמהזהמל16׃םהינשםגהוהיתבעותקידצ

חאוערהבהאתעלכב17׃ןיאבלוהמכחתונקלליסכ

הברעברעףכעקותבלרסחםדא18׃דלויהרצל

שקבמוחתפהיבגמהצמבהאעשפבהא19׃והערינפל

לופיונושלבךפהנובוטאצמיאלבלשקע20׃רבש

22׃לבניבאחמשיאלוולהגותלליסכדלי21׃הערב

קיחמדחש23׃םרגשביתהאכנחורוההגבטייחמשבל

המכחןיבמינפתא24׃טפשמתוחראתוטהלחקיעשר

רממוליסכןבויבאלסעכ25׃ץראהצקבליסכיניעו

לעםיבידנתוכהלבוטאלקידצלשונעםג26׃ותדלויל

28׃הנובתשיאחוררקותעדעדויוירמאךשוח27׃רשי

׃ןובנויתפשםטאבשחיםכחשירחמליואםג

ץפחיאל2׃עלגתיהישותלכבדרפנשקביהואתל18

אבעשראובב3׃ובלתולגתהבםאיכהנובתבליסכ

שיאיפירבדםיקמעםימ4׃הפרחןולקםעוזובםג

תוטהלבוטאלעשרינפתאש5׃המכחרוקמעבנלחנ

תומלהמלויפובירבואביליסכיתפש6׃טפשמבקידצ

ירבד8׃ושפנשקומויתפשוולהתחמליסכיפ7׃ארקי

הפרתמםג9׃ןטבירדחודריםהוםימהלתמכןגרנ
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הוהיםשזעלדגמ10׃תיחשמלעבלאוהחאותכאלמב

המוחכווזעתירקרישעןוה11׃בגשנוקידצץוריוב

דובכינפלושיאבלהבגירבשינפל12׃ותיכשמבהבגשנ

׃המלכוולאיהתלואעמשיםרטברבדבישמ13׃הונע

בל15׃הנאשיימהאכנחורווהלחמלכלכישיאחור14

םדאןתמ16׃תעדשקבתםימכחןזאותעדהנקיןובנ

ובירבןושארהקידצ17׃ונחניםילדגינפלוולביחרי

םימוצעןיבולרוגהתיבשיםינידמ18׃ורקחווהעראבי

׃ןומראחירבכםינודמוזעתירקמעשפנחא19׃דירפי

21׃עבשיויתפשתאובתונטבעבשתשיאיפירפמ20

השאאצמ22׃הירפלכאיהיבהאוןושלדיבםייחותומ

רישעושררבדיםינונחת23׃הוהימןוצרקפיובוטאצמ

׃חאמקבדבהאשיועערתהלםיערשיא24׃תוזעהנעי

םג2׃ליסכאוהוויתפששקעמומתבךלוהשרבוט19

םדאתלוא3׃אטוחםילגרבץאובוטאלשפנתעדאלב

םיברםיערףיסיןוה4׃ובלףעזיהוהילעווכרדףלסת

םיבזכחיפיוהקניאלםירקשדע5׃דרפיוהערמלדו

׃ןתמשיאלערהלכובידנינפולחיםיבר6׃טלמיאל

ףדרמונממוקחרוהערמיכףאוהאנששריחאלכ7

הנובתרמשושפנבהאבלהנק8׃המהאלםירמא

׃דבאיםיבזכחיפיוהקניאלםירקשדע9׃בוטאצמל

11׃םירשבלשמדבעליכףאגונעתליסכלהואנאל10

םהנ12׃עשפלערבעותראפתוופאךיראהםדאלכש

ויבאלתוה13׃ונוצרבשעלעלטכוךלמףעזריפככ

תלחנןוהותיב14׃השאינידמדרטףלדוליסכןב

המדרתליפתהלצע15׃תלכשמהשאהוהימותובא

ויכרדהזובושפנרמשהוצמרמש16׃בערתהימרשפנו

רסי18׃ולםלשיולמגולדןנוחהוהיהולמ17׃תמוי

המחלרג19׃ךשפנאשתלאותימהלאוהוקתשייכךנב

לבקוהצעעמש20׃ףסותדועוליצתםאיכשנעאשנ

בלבתובשחמתובר21׃ךתירחאבםכחתןעמלרסומ

שרבוטוודסחםדאתואת22׃םוקתאיההוהיתצעושיא

דקפילבןיליעבשוםייחלהוהיתארי23׃בזכשיאמ

25׃הנבישיאלוהיפלאםגתחלצבודילצעןמט24׃ער

דדשמ26׃תעדןיביןובנלחיכוהוםרעייתפוהכתץל

עמשלינבלדח27׃ריפחמושיבמןבםאחירביבא

יפוטפשמץילילעילבדע28׃תעדירמאמתוגשלרסומ

וגלתומלהמוםיטפשםיצללונוכנ29׃ןואעלביםיעשר

׃םיליסכ

םהנ2׃םכחיאלובהגשלכורכשהמהןייהץל20

שיאלדובכ3׃ושפנאטוחורבעתמךלמתמיאריפככ

שרחיאללצעףרחמ4׃עלגתיליואלכובירמתבש

שיאושיאבלבהצעםיקמעםימ5׃ןיאוריצקבלאשי

םינומאשיאוודסחשיאארקיםדאבר6׃הנלדיהנובת

8׃וירחאוינבירשאקידצומתבךלהתמ7׃אצמיימ

רמאיימ9׃ערלכויניעבהרזמןידאסכלעבשויךלמ

הפיאוהפיאןבאוןבא10׃יתאטחמיתרהטיבליתיכז

םארענרכנתיויללעמבםג11׃םהינשםגהוהיתבעות

השעהוהיהארןיעותעמשןזא12׃ולעפרשיםאוךז

עבשךיניעחקפשרותןפהנשבהאתלא13׃םהינשםג

15׃ללהתיזאוללזאוהנוקהרמאיערער14׃םחל

ודגבחקל16׃תעדיתפשרקיילכוםינינפברובהזשי

םחלשיאלברע17׃והלבחםירכנדעבורזברעיכ

ןוכתהצעבתובשחמ18׃ץצחוהיפאלמירחאורקש

ליכרךלוהדוסהלוג19׃המחלמהשעתולבחתבו

ךעדיומאוויבאללקמ20׃ברעתתאלויתפשהתפלו

התירחאוהנשארבתלחבמהלחנ21׃ךשחןושיאבורנ

עשיוהוהילהוקערהמלשארמאתלא22׃ךרבתאל

24׃בוטאלהמרמינזאמוןבאוןבאהוהיתבעות23׃ךל

םדאשקומ25׃וכרדןיביהמםדאורבגידעצמהוהימ

ךלמםיעשרהרזמ26׃רקבלםירדנרחאושדקעלי

לכשפחםדאתמשנהוהירנ27׃ןפואםהילעבשיוםכח

׃ואסכדסחבדעסוךלמורציתמאודסח28׃ןטבירדח

תורבח30׃הבישםינקזרדהוםחכםירוחבתראפת29

׃ןטבירדחתוכמוערבקירמתעצפ

ץפחירשאלכלעהוהידיבךלמבלםימיגלפ21

3׃הוהיתובלןכתוויניעברשישיאךרדלכ2׃ונטי

םיניעםור4׃חבזמהוהילרחבנטפשמוהקדצהשע

רתומלךאץורחתובשחמ5׃תאטחםיעשררנבלבחרו

לבהרקשןושלבתורצואלעפ6׃רוסחמלךאץאלכו

תושעלונאמיכםרוגיםיעשרדש7׃תומישקבמףדנ

בוט9׃ולעפרשיךזורזושיאךרדךפכפה8׃טפשמ

עשרשפנ10׃רבחתיבוםינודמתשאמגגתנפלעתבשל

יתפםכחיץלשנעב11׃והערויניעבןחיאלערהתוא



414יֵלְׁשִמ

עשרתיבלקידצליכשמ12׃תעדחקיםכחלליכשהבו

אוהםגלדתקעזמונזאםטא13׃ערלםיעשרףלסמ

קחבדחשוףאהפכירתסבןתמ14׃הנעיאלוארקי

ילעפלהתחמוטפשמתושעקידצלהחמש15׃הזעהמח

׃חוניםיאפרלהקבלכשהךרדמהעותםדא16׃ןוא

׃רישעיאלןמשוןייבהאהחמשבהארוסחמשיא17

תבשבוט19׃דגובםירשיתחתועשרקידצלרפכ18

ןמשודמחנרצוא20׃סעכוםינודמתשאמרבדמץראב

דסחוהקדצףדר21׃ונעלביםדאליסכוםכחהונב

דריוםכחהלעםירבגריע22׃דובכוהקדצםייחאצמי

דז24׃ושפנתורצמרמשונושלוויפרמש23׃החטבמזע

ונתימתלצעתואת25׃ןודזתרבעבהשועומשץלריהי

ןתיקידצוהואתהואתהםויהלכ26׃תושעלוידיונאמיכ

׃ונאיביהמזביכףאהבעותםיעשרחבז27׃ךשחיאלו

שיאזעה29׃רבדיחצנלעמוששיאודבאיםיבזכדע28

ןיאוהמכחןיא30׃ויכרדןיכיאוהרשיווינפבעשר

המחלמםוילןכומסוס31׃הוהידגנלהצעןיאוהנובת

׃העושתההוהילו

2׃בוטןחבהזמוףסכמבררשעמםשרחבנ22

הערהארםורע3׃הוהיםלכהשעושגפנשרורישע

הוהיתאריהונעבקע4׃ושנענוורבעםייתפורתסיו

ושפנרמוששקעךרדבםיחפםינצ5׃םייחודובכורשע

אלןיקזייכםגוכרדיפלערענלךנח6׃םהמקחרי

שיאלהולדבעולושמיםישרברישע7׃הנממרוסי

9׃הלכיותרבעטבשוןוארוצקיהלועערוז8׃הולמ

אציוץלשרג10׃לדלומחלמןתניכךרביאוהןיעבוט

והערויתפשןחבלרוהטבהא11׃ןולקוןידתבשיוןודמ

רמא13׃דגבירבדףלסיותעדורצנהוהייניע12׃ךלמ

יפהקמעהחוש14׃חצראתובחרךותבץוחביראלצע

רענבלבהרושקתלוא15׃םשלופיהוהיםועזתורז

ןתנולתוברהללדקשע16׃ונממהנקיחרירסומטבש

םימכחירבדעמשוךנזאטה17׃רוסחמלךארישעל

ונכיךנטבבםרמשתיכםיעניכ18׃יתעדלתישתךבלו

ךיתעדוהךחטבמהוהיבתויהל19׃ךיתפשלעודחי

תוצעומבםושלשךליתבתכאלה20׃התאףאםויה

םירמאבישהלתמאירמאטשקךעידוהל21׃תעדו

אכדתלאואוהלדיכלדלזגתלא22׃ךיחלשלתמא

םהיעבקתאעבקוםבירביריהוהייכ23׃רעשבינע

׃אובתאלתומחשיאתאוףאלעבתאערתתלא24׃שפנ

יהתלא26׃ךשפנלשקומתחקלוותחראףלאתןפ25

המלםלשלךלןיאםא27׃תואשמםיברעבףכיעקתב

ושערשאםלועלובגגסתלא28׃ךיתחתמךבכשמחקי

םיכלמינפלותכאלמבריהמשיאתיזח29׃ךיתובא

׃םיכשחינפלבציתילבבציתי

רשאתאןיבתןיבלשומתאםוחללבשתיכ23

לא3׃התאשפנלעבםאךעלבןיכשתמשו2׃ךינפל

רישעהלעגיתלא4׃םיבזכםחלאוהוויתומעטמלואתת

השעיהשעיכונניאוובךיניעףועתה5׃לדחךתניבמ

םחלתאםחלתלא6׃םימשהףיעורשנכםיפנכול

ושפנברעשומכיכ7׃ויתמעטמלואתתלאוןיעער

ךתפ8׃ךמעלבובלוךלרמאיהתשולכאאוהןכ

ליסכינזאב9׃םימיענהךירבדתחשוהנאיקתתלכא

םלועלובגגסתלא10׃ךילמלכשלזובייכרבדתלא

תאביריאוהקזחםלאגיכ11׃אבתלאםימותיידשבו

׃תעדירמאלךנזאוךבלרסומלהאיבה12׃ךתאםביר

14׃תומיאלטבשבונכתיכרסומרענמענמתלא13

Sheol)׃ליצתלואשמושפנוונכתטבשבהתא h7585)15ינב

יתוילכהנזלעתו16׃ינאםגיבלחמשיךבלםכחםא

םאיכםיאטחבךבלאנקילא17׃םירשימךיתפשרבדב

אלךתוקתותירחאשיםאיכ18׃םויהלכהוהיתאריב

לא20׃ךבלךרדברשאוםכחוינבהתאעמש19׃תרכת

שרויללוזואבסיכ21׃ומלרשביללזבןיייאבסביהת

זובתלאוךדליהזךיבאלעמש22׃המונשיבלתםיערקו

רסומוהמכחרכמתלאוהנקתמא23׃ךמאהנקזיכ

25׃ובחמשיוםכחדלויקידציבאלוגילוג24׃הניבו

ילךבלינבהנת26׃ךתדלוילגתוךמאוךיבאחמשי

הרצראבוהנוזהקמעהחושיכ27׃הנצרתיכרדךיניעו

׃ףסותםדאבםידגובובראתףתחכאיהףא28׃הירכנ

םיעצפימלחישימלםינודמימליובאימליואימל29

םיאבלןייהלעםירחאמל30׃םיניעתוללכחימלםנח

סיכבןתייכםדאתייכןייארתלא31׃ךסממרקחל

ינעפצכוךשישחנכותירחא32׃םירשימבךלהתיוניע

34׃תוכפהתרבדיךבלותורזואריךיניע33׃שרפי
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לבינוכה35׃לבחשארבבכשכוםיבלבבכשכתייהו

׃דועונשקבאףיסואץיקאיתמיתעדילבינומלהיתילח

יכ2׃םתאתויהלואתתלאוהערישנאבאנקתלא24

הנביהמכחב3׃הנרבדתםהיתפשלמעוםבלהגהידש

ןוהלכואלמיםירדחתעדבו4׃ןנוכתיהנובתבותיב

6׃חכץמאמתעדשיאוזועבםכחרבג5׃םיענורקי

7׃ץעויברבהעושתוהמחלמךלהשעתתולבחתביכ

בשחמ8׃והיפחתפיאלרעשבתומכחליואלתומאר

תבעותותאטחתלואתמז9׃וארקיתומזמלעבולערהל

לצה11׃הכחכרצהרצםויבתיפרתה10׃ץלםדאל

ןהרמאתיכ12׃ךושחתםאגרהלםיטמותומלםיחקל

אוהךשפנרצנוןיביאוהתובלןכתאלההזונעדיאל

תפנובוטיכשבדינבלכא13׃ולעפכםדאלבישהועדי

שיותאצמםאךשפנלהמכחהעדןכ14׃ךכחלעקותמ

קידצהונלעשרבראתלא15׃תרכתאלךתוקתותירחא

םיעשרוםקוקידצלופיעבשיכ16׃וצברדדשתלא

לאולשכבוחמשתלאךיביואלפנב17׃הערבולשכי

וילעמבישהוויניעבערוהוהיהאריןפ18׃ךבללגי

יכ20׃םיעשרבאנקתלאםיערמברחתתלא19׃ופא

תאארי21׃ךעדיםיעשררנערלתירחאהיהתאל

םוקיםאתפיכ22׃ברעתתלאםינושםעךלמוינבהוהי

רכהםימכחלהלאםג23׃עדויימםהינשדיפוםדיא

והבקיהתאקידצעשרלרמא24׃בוטלבטפשמבםינפ

אובתםהילעוםעניםיחיכומלו25׃םימאלוהומעזיםימע

ןכה27׃םיחכנםירבדבישמקשיםיתפש26׃בוטתכרב

׃ךתיבתינבורחאךלהדשבהדתעוךתכאלמץוחב

לא29׃ךיתפשבתיתפהוךערבםנחדעיהתלא28

׃ולעפכשיאלבישאולהשעאןכילהשערשאכרמאת

׃בלרסחםדאםרכלעויתרבעלצעשיאהדשלע30

וינבארדגוםילרחוינפוסכםינשמקולכהלעהנהו31

׃רסומיתחקליתיאריבלתישאיכנאהזחאו32׃הסרהנ

34׃בכשלםידיקבחטעמתומונתטעמתונשטעמ33

׃ןגמשיאכךירסחמוךשירךלהתמאבו

היקזחישנאוקיתעהרשאהמלשילשמהלאםג25

םיכלמדבכורבדרתסהםיהלאדבכ2׃הדוהיךלמ

ןיאםיכלמבלוקמעלץראוםורלםימש3׃רבדרקח

עשרוגה5׃ילכףרצלאציוףסכמםיגיסוגה4׃רקח

ךלמינפלרדהתתלא6׃ואסכקדצבןוכיוךלמינפל

הנההלעךלרמאבוטיכ7׃דמעתלאםילדגםוקמבו

ברלאצתלא8׃ךיניעואררשאבידנינפלךליפשהמ

9׃ךערךתאםילכהבהתירחאבהשעתהמןפרהמ

ךדסחיןפ10׃לגתלארחאדוסוךערתאבירךביר

ףסכתויכשמבבהזיחופת11׃בושתאלךתבדועמש

חיכומםתכילחובהזםזנ12׃וינפאלערבדרבד

ןמאנריצריצקםויבגלשתנצכ13׃תעמשןזאלעםכח

שיאןיאםשגוחורוםיאישנ14׃בישיוינדאשפנוויחלשל

ןושלוןיצקהתפיםיפאךראב15׃רקשתתמבללהתמ

ונעבשתןפךידלכאתאצמשבד16׃םרגרבשתהכר

׃ךאנשוךעבשיןפךערתיבמךלגררקה17׃ותאקהו

19׃רקשדעוהערבהנעשיאןונשץחוברחוץיפמ18

הדעמ20׃הרצםויבדגובחטבמתדעומלגרוהערןש

21׃ערבללעםירשברשורתנלעץמחהרקםויבדגב

22׃םימוהקשהאמצםאוםחלוהלכאהךאנשבערםא

חור23׃ךלםלשיהוהיוושארלעהתחהתאםילחגיכ

תבשבוט24׃רתסןושלםימעזנםינפוםשגללוחתןופצ

לעםירקםימ25׃רבחתיבוםינודמתשאמגגתנפלע

שפרנןיעמ26׃קחרמץראמהבוטהעומשוהפיעשפנ

תוברהשבדלכא27׃עשרינפלטמקידצתחשמרוקמו

המוחןיאהצורפריע28׃דובכםדבכרקחובוטאל

׃וחורלרצעמןיארשאשיא

ליסכלהואנאלןכריצקברטמכוץיקבגלשכ26

אלםנחתללקןכףועלרורדכדונלרופצכ2׃דובכ

לא4׃םיליסכוגלטבשורומחלגתמסוסלטוש3׃אבת

ליסכהנע5׃התאםגולהושתןפותלואכליסכןעת

התשסמחםילגרהצקמ6׃ויניעבםכחהיהיןפותלואכ

לשמוחספמםיקשוילד7׃ליסכדיבםירבדחלש

ליסכלןתונןכהמגרמבןבארורצכ8׃םיליסכיפב

10׃םיליסכיפבלשמורוכשדיבהלעחוח9׃דובכ

בשבלככ11׃םירבערכשוליסכרכשולכללוחמבר

ויניעבםכחשיאתיאר12׃ותלואבהנושליסכואקלע

ןיביראךרדבלחשלצערמא13׃ונממליסכלהוקת

15׃ותטמלעלצעוהריצלעבוסתתלדה14׃תובחרה

םכח16׃ויפלאהבישהלהאלנתחלצבודילצעןמט

בלכינזאבקיזחמ17׃םעטיבישמהעבשמויניעבלצע
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םיקזהריההלהלתמכ18׃ולאלבירלערבעתמרבע

קחשמאלהרמאווהערתאהמרשיאןכ19׃תומוםיצח

21׃ןודמקתשיןגרנןיאבושאהבכתםיצעספאב20׃ינא

22׃ביררחרחלםינודמשיאושאלםיצעוםילחגלםחפ

ףסכ23׃ןטבירדחודריםהוםימהלתמכןגרנירבד

ותפשב24׃ערבלוםיקלדםיתפששרחלעהפצמםיגיס

לאולוקןנחייכ25׃המרמתישיוברקבואנושרכני

ןואשמבהאנשהסכת26׃ובלבתובעותעבשיכובןמאת

וילאןבאללגולפיהבתחשהרכ27׃להקבותערהלגת

׃החדמהשעיקלחהפוויכדאנשירקשןושל28׃בושת

׃םוידליהמעדתאליכרחמםויבללהתתלא27

ןבאדבכ3׃ךיתפשלאוירכנךיפאלורזךללהי2

המחתוירזכא4׃םהינשמדבכליואסעכולוחהלטנו

הלגמתחכותהבוט5׃האנקינפלדמעיימוףאףטשו

תוקישנתורתענובהואיעצפםינמאנ6׃תרתסמהבהאמ

׃קותמרמלכהבערשפנותפנסובתהעבששפנ7׃אנוש

ןמש9׃ומוקממדדונשיאןכהנקןמתדדונרופצכ8

הערוךער10׃שפנתצעמוהערקתמובלחמשיתרטקו

ןכשבוטךדיאםויבאובתלאךיחאתיבובזעתלאךיבא

יפרחהבישאויבלחמשוינבםכח11׃קוחרחאמבורק

׃ושנענורבעםיאתפרתסנהערהארםורע12׃רבד

ךרבמ14׃והלבחהירכנדעבורזברעיכודגבחק13

15׃ולבשחתהללקםיכשהרקבבלודגלוקבוהער

הינפצ16׃הותשנםינודמתשאורירגסםויבדרוטףלד

שיאודחילזרבבלזרב17׃ארקיונימיןמשוחורןפצ

וינדארמשוהירפלכאיהנאתרצנ18׃והערינפדחי

20׃םדאלםדאהבלןכםינפלםינפהםימכ19׃דבכי

׃הנעבשתאלםדאהיניעוהנעבשתאלהדבאולואש

(Sheol h7585)21׃וללהמיפלשיאובהזלרוכוףסכלףרצמ

ילעבתופירהךותבשתכמבליואהתאשותכתםא22

ךבלתישךנאצינפעדתעדי23׃ותלואוילעמרוסתאל

25׃רודרודלרזנםאוןסחםלועלאליכ24׃םירדעל

םישבכ26׃םירהתובשעופסאנואשדהארנוריצחהלג

ךמחללםיזעבלחידו27׃םידותעהדשריחמוךשובלל

׃ךיתורענלםייחוךתיבםחלל

עשפב2׃חטביריפככםיקידצועשרףדרןיאווסנ28

שררבג3׃ךיראיןכעדיןיבמםדאבוהירשםיברץרא

וללהיהרותיבזע4׃םחלןיאוףחסרטמםילדקשעו

טפשמוניביאלערישנא5׃םבורגתיהרותירמשועשר

שקעמומתבךלוהשרבוט6׃לכוניביהוהיישקבמו

םיללוזהערוןיבמןבהרותרצונ7׃רישעאוהוםיכרד

םילדןנוחלתיברתבוךשנבונוההברמ8׃ויבאםילכי

׃הבעותותלפתםגהרותעמשמונזאריסמ9׃ונצבקי

םימימתולופיאוהותוחשבערךרדבםירשיהגשמ10

׃ונרקחיןיבמלדורישעשיאויניעבםכח11׃בוטולחני

שפחיםיעשרםוקבותראפתהברםיקידצץלעב12

׃םחריבזעוהדומוחילציאלויעשפהסכמ13׃םדא

׃הערבלופיובלהשקמודימתדחפמםדאירשא14

דיגנ16׃לדםעלעעשרלשמקקושבדוםהנירא15

17׃םימיךיראיעצביאנשתוקשעמברותונובתרסח

ךלוה18׃ובוכמתילאסונירובדעשפנםדבקשעםדא

ותמדאדבע19׃תחאבלופיםיכרדשקענועשויםימת

ברתונומאשיא20׃שירעבשיםיקרףדרמוםחלעבשי

לעובוטאלםינפרכה21׃הקניאלרישעהלץאותוכרב

עדיאלוןיעערשיאןוהללהבנ22׃רבגעשפיםחלתפ

קילחממאצמיןחירחאםדאחיכומ23׃ונאבירסחיכ

שיאלאוהרבחעשפןיארמאוומאוויבאלזוג24׃ןושל

׃ןשדיהוהילעחטובוןודמהרגישפנבחר25׃תיחשמ

27׃טלמיאוההמכחבךלוהוליסכאוהובלבחטוב26

םוקב28׃תוראמברויניעםילעמורוסחמןיאשרלןתונ

׃םיקידצובריםדבאבוםדארתסיםיעשר

2׃אפרמןיאורבשיעתפףרעהשקמתוחכותשיא29

3׃םעחנאיעשרלשמבוםעהחמשיםיקידצתוברב

4׃ןוהדבאיתונוזהערוויבאחמשיהמכחבהאשיא

רבג5׃הנסרהיתומורתשיאוץראדימעיטפשמבךלמ

ערשיאעשפב6׃וימעפלעשרופתשרוהערלעקילחמ

אלעשרםילדןידקידצעדי7׃חמשוןוריקידצושקומ

9׃ףאובישיםימכחוהירקוחיפיןוצלישנא8׃תעדןיבי

10׃תחנןיאוקחשוזגרוליואשיאתאטפשנםכחשיא

וחורלכ11׃ושפנושקביםירשיוםתואנשיםימדישנא

לעבישקמלשמ12׃הנחבשירוחאבםכחוליסכאיצוי

ושגפנםיככתשיאושר13׃םיעשרויתרשמלכרקשרבד

ואסכםילדתמאבטפושךלמ14׃הוהיםהינשיניעריאמ

שיבמחלשמרענוהמכחןתיתחכותוטבש15׃ןוכידעל
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םתלפמבםיקידצועשפהבריםיעשרתוברב16׃ומא

ןיאב18׃ךשפנלםינדעמןתיוךחיניוךנברסי17׃וארי

רסויאלםירבדב19׃והרשאהרותרמשוםעערפיןוזח

הוקתוירבדבץאשיאתיזח20׃הנעמןיאוןיבייכדבע

׃ןונמהיהיותירחאוודבערענמקנפמ21׃ונממליסכל

םדאתואג23׃עשפברהמחלעבוןודמהרגיףאשיא22

אנושבנגםעקלוח24׃דובכךמתיחורלפשוונליפשת

שקומןתיםדאתדרח25׃דיגיאלועמשיהלאושפנ

הוהימולשומינפםישקבמםיבר26׃בגשיהוהיבחטובו

עשרתבעותולועשיאםיקידצתבעות27׃שיאטפשמ

׃ךרדרשי

לאיתיאלרבגהםאנאשמההקיןברוגאירבד30

םדאתניבאלושיאמיכנארעביכ2׃לכאולאיתיאל

הלעימ4׃עדאםישדקתעדוהמכחיתדמלאלו3׃יל

ימהלמשבםימררצימוינפחבחורףסאימדריוםימש

לכ5׃עדתיכונבםשהמוומשהמץראיספאלכםיקה

לעףסותלא6׃ובםיסחלאוהןגמהפורצהולאתרמא

לאךתאמיתלאשםיתש7׃תבזכנוךבחיכויןפוירבד

ינממקחרהבזכרבדואוש8׃תומאםרטבינממענמת

עבשאןפ9׃יקחםחלינפירטהילןתתלארשעושאר

םשיתשפתויתבנגושרואןפוהוהיימיתרמאויתשחכו

11׃תמשאוךללקיןפונדאלאדבעןשלתלא10׃יהלא

ויניעברוהטרוד12׃ךרביאלומאתאוללקיויבארוד

׃ואשניויפעפעוויניעומרהמרוד13׃ץחראלותאצמו

םיינעלכאלויתעלתמתולכאמווינשתוברחרוד14

בהבהתונביתשהקולעל15׃םדאמםינויבאוץראמ

לואש16׃ןוהורמאאלעבראהנעבשתאלהנהשולש

׃ןוההרמאאלשאוםימהעבשאלץראםחררצעו

(Sheol h7585)17הורקיםאתהקילזובתובאלגעלתןיע

ינממואלפנהמההשלש18׃רשנינבהולכאיולחניברע

ילעשחנךרדםימשברשנהךרד19׃םיתעדיאלעבראו

ךרדןכ20׃המלעברבגךרדוםיבלבהינאךרדרוצ

׃ןואיתלעפאלהרמאוהיפהתחמוהלכאתפאנמהשא

22׃תאשלכותאלעבראתחתוץראהזגרשולשתחת21

האונשתחת23׃םחלעבשייכלבנוךולמייכדבעתחת

ינטקםההעברא24׃התרבגשריתיכהחפשולעבתיכ

וניכיוזעאלםעםילמנה25׃םימכחמםימכחהמהוץרא

׃םתיבעלסבומישיוםוצעאלםעםינפש26׃םמחלץיקב

םידיבתיממש28׃ולכץצחאציוהבראלןיאךלמ27

דעציביטימהמההשלש29׃ךלמילכיהבאיהושפתת

בושיאלוהמהבברובגשיל30׃תכליבטימהעבראו

32׃ומעםוקלאךלמושיתואםינתמריזרז31׃לכינפמ

בלחץימיכ33׃הפלדיתומזםאואשנתהבתלבנםא

׃ביראיצויםיפאץימוםדאיצויףאץימוהאמחאיצוי

המ2׃ומאותרסירשאאשמךלמלאומלירבד31

םישנלןתתלא3׃ירדנרבהמוינטברבהמוירב

לאלאומלםיכלמללא4׃ןיכלמתוחמלךיכרדוךליח

חכשיוהתשיןפ5׃רכשואםינזורלוןייותשםיכלמל

ןייודבואלרכשונת6׃ינעינבלכןידהנשיוקקחמ

׃דוערכזיאלולמעוושירחכשיוהתשי7׃שפנירמל

ךיפחתפ9׃ףולחינבלכןידלאםלאלךיפחתפ8

קחרואצמיימליחתשא10׃ןויבאוינעןידוקדצטפש

׃רסחיאלללשוהלעבבלהבחטב11׃הרכמםינינפמ

רמצהשרד13׃הייחימילכעראלובוטוהתלמג12

רחוסתוינאכהתיה14׃היפכץפחבשעתוםיתשפו

ףרטןתתוהלילדועבםקתו15׃המחלאיבתקחרממ

ירפמוהחקתוהדשהממז16׃היתרענלקחוהתיבל

׃היתוערזץמאתוהינתמזועבהרגח17׃םרכעטנהיפכ

הידי19׃הרנלילבהבכיאלהרחסבוטיכהמעט18

ינעלהשרפהפכ20׃ךלפוכמתהיפכורושיכבהחלש

לכיכגלשמהתיבלאריתאל21׃ןויבאלהחלשהידיו

ןמגראוששהלהתשעםידברמ22׃םינששבלהתיב

׃ץראינקזםעותבשבהלעבםירעשבעדונ23׃השובל

רדהוזע25׃ינענכלהנתנרוגחורכמתוהתשעןידס24

המכחבהחתפהיפ26׃ןורחאםוילקחשתוהשובל

םחלוהתיבתוכילההיפוצ27׃הנושללעדסחתרותו

׃הללהיוהלעבהורשאיוהינבומק28׃לכאתאלתולצע

רקש30׃הנלכלעתילעתאוליחושעתונבתובר29

ונת31׃ללהתתאיההוהיתאריהשאיפיהלבהוןחה

׃הישעמםירעשבהוללהיוהידיירפמהל
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תור
שיאךליוץראבבעריהיוםיטפשהטפשימיביהיו1

ינשוותשאואוהבאומידשברוגלהדוהיםחלתיבמ

ינשםשוימענותשאםשוךלמילאשיאהםשו2׃וינב

ואביוהדוהיםחלתיבמםיתרפאןוילכוןולחמוינב

ראשתוימענשיאךלמילאתמיו3׃םשויהיובאומידש

תחאהםשתויבאמםישנםהלואשיו4׃הינבינשואיה

ותומיו5׃םינשרשעכםשובשיותורתינשהםשוהפרע

הידליינשמהשאהראשתוןוילכוןולחמםהינשםג

יכבאומידשמבשתוהיתלכואיהםקתו6׃השיאמו

םהלתתלומעתאהוהידקפיכבאומהדשבהעמש

היתלכיתשוהמשהתיהרשאםוקמהןמאצתו7׃םחל

רמאתו8׃הדוהיץראלאבושלךרדבהנכלתוהמע

השעיהמאתיבלהשאהנבשהנכלהיתלכיתשלימענ

9׃ידמעוםיתמהםעםתישערשאכדסחםכמעהוהי

ןהלקשתוהשיאתיבהשאהחונמןאצמוםכלהוהיןתי

בושנךתאיכהלהנרמאתו10׃הניכבתוןלוקהנאשתו

ימעהנכלתהמליתנבהנבשימענרמאתו11׃ךמעל

יתנבהנבש12׃םישנאלםכלויהויעמבםינבילדועה

םגהוקתילשייתרמאיכשיאלתויהמיתנקזיכןכל

הנרבשתןהלה13׃םינביתדליםגושיאלהלילהיתייה

יתנבלאשיאלתויהיתלבלהנגעתןהלהולדגירשאדע

ןלוקהנשתו14׃הוהידייבהאצייכםכמדאמילרמיכ

׃הבהקבדתורוהתומחלהפרעקשתודועהניכבתו

יבושהיהלאלאוהמעלאךתמביהבשהנהרמאתו15

בושלךבזעליביעגפתלאתוררמאתו16׃ךתמביירחא

ךמעןילאינילתרשאבוךלאיכלתרשאלאיכךירחאמ

הכרבקאםשותומאיתומתרשאב17׃יהלאךיהלאוימע

18׃ךניבויניבדירפיתומהיכףיסיהכוילהוהיהשעי

׃הילארבדללדחתוהתאתכללאיהתצמאתמיכארתו

תיבהנאבכיהיוםחלתיבהנאבדעםהיתשהנכלתו19

20׃ימענתאזההנרמאתוןהילעריעהלכםהתוםחל

יכארמילןארקימענילהנארקתלאןהילארמאתו

ינבישהםקירויתכלההאלמינא21׃דאמילידשרמה

׃ילערהידשויבהנעהוהיוימענילהנארקתהמלהוהי

ידשמהבשההמעהתלכהיבאומהתורוימענבשתו22

׃םירעשריצקתלחתבםחלתיבואבהמהובאומ

תחפשממליחרובגשיאהשיאלעדימימענלו2

ימענלאהיבאומהתוררמאתו2׃זעבומשוךלמילא

אצמארשארחאםילבשבהטקלאוהדשהאנהכלא

טקלתואובתוךלתו3׃יתביכלהלרמאתוויניעבןח

זעבלהדשהתקלחהרקמרקיוםירצקהירחאהדשב

םחלתיבמאבזעבהנהו4׃ךלמילאתחפשממרשא

5׃הוהיךכרביולורמאיוםכמעהוהיםירצוקלרמאיו

׃תאזההרענהימלםירצוקהלעבצנהורענלזעברמאיו

היבאומהרענרמאיוםירצוקהלעבצנהרענהןעיו6

אנהטקלארמאתו7׃באומהדשמימענםעהבשהאיה

זאמדומעתואובתוםירצוקהירחאםירמעביתפסאו

זעברמאיו8׃טעמתיבההתבשהזהתעדעורקבה

רחאהדשבטקלליכלתלאיתבתעמשאולהתורלא

ךיניע9׃יתרענםעןיקבדתהכוהזמירובעתאלםגו

תאיתיוצאולהןהירחאתכלהוןורצקירשאהדשב

תיתשוםילכהלאתכלהותמצוךעגניתלבלםירענה

וחתשתוהינפלעלפתו10׃םירענהןובאשירשאמ

ינריכהלךיניעבןחיתאצמעודמוילארמאתוהצרא

לכילדגהדגההלרמאיוזעבןעיו11׃הירכניכנאו

ךיבאיבזעתוךשיאתומירחאךתומחתאתישערשא

לומתתעדיאלרשאםעלאיכלתוךתדלומץראוךמאו

המלשךתרכשמיהתוךלעפהוהיםלשי12׃םושלש

׃ויפנכתחתתוסחלתאברשאלארשייהלאהוהיםעמ

תרבדיכוינתמחניכינדאךיניעבןחאצמארמאתו13

14׃ךיתחפשתחאכהיהאאליכנאוךתחפשבללע

םחלהןמתלכאוםלהישגלכאהתעלזעבהלרמאיו

הלטבציוםירצוקהדצמבשתוץמחבךתפתלבטו

זעבוציוטקללםקתו15׃רתתועבשתולכאתוילק

׃הומילכתאלוטקלתםירמעהןיבםגרמאלוירענתא

אלוהטקלוםתבזעוםיתבצהןמהלולשתלשםגו16

רשאתאטבחתוברעהדעהדשבטקלתו17׃הבורעגת

ארתוריעהאובתואשתו18׃םירעשהפיאכיהיוהטקל

הרתוהרשאתאהלןתתואצותוהטקלרשאתאהתומח

הנאוםויהתטקלהפיאהתומחהלרמאתו19׃העבשמ

התשערשאתאהתומחלדגתוךורבךריכמיהיתישע

20׃זעבםויהומעיתישערשאשיאהםשרמאתוומע

בזעאלרשאהוהילאוהךורבהתלכלימענרמאתו

ונלבורקימענהלרמאתוםיתמהתאוםייחהתאודסח
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רמאיכםגהיבאומהתוררמאתו21׃אוהונלאגמשיאה

לכתאולכםאדעןיקבדתילרשאםירענהםעילא

בוטהתלכתורלאימענרמאתו22׃ילרשאריצקה

׃רחאהדשבךבועגפיאלוויתורענםעיאצתיכיתב

םירעשהריצקתולכדעטקללזעבתורענבקבדתו23

׃התומחתאבשתוםיטחהריצקו

חונמךלשקבאאלהיתבהתומחימענהלרמאתו3

תייהרשאונתעדמזעבאלההתעו2׃ךלבטיירשא

׃הלילהםירעשהןרגתאהרזאוההנהויתורענתא

לאןרגהיתדריוךילעךתלמשתמשותכסותצחרו3

ובכשביהיו4׃תותשלולכאלותלכדעשיאליעדות

ויתלגרמתילגותאבוםשבכשירשאםוקמהתאתעדיו

הילארמאתו5׃ןישעתרשאתאךלדיגיאוהויתבכשו

רשאלככשעתוןרגהדרתו6׃השעאירמאתרשאלכ

בכשלאביוובלבטייותשיוזעבלכאיו7׃התומחהתוצ

8׃בכשתוויתלגרמלגתוטלבאבתוהמרעההצקב

תבכשהשאהנהותפליושיאהדרחיוהלילהיצחביהיו

תשרפוךתמאתוריכנארמאתותאימרמאיו9׃ויתלגרמ

תאהכורברמאיו10׃התאלאגיכךתמאלעךפנכ

יתלבלןושארהןמןורחאהךדסחתבטיהיתבהוהיל

יתבהתעו11׃רישעםאולדםאםירוחבהירחאתכל

רעשלכעדוייכךלהשעאירמאתרשאלכיאריתלא

יכנאלאגםאיכםנמאיכהתעו12׃תאליחתשאיכימע

םארקבבהיהוהלילהיניל13׃ינממבורקלאגשיםגו

יחיכנאךיתלאגוךלאגלץפחיאלםאולאגיבוטךלאגי

רקבהדעותלגרמבכשתו14׃רקבהדעיבכשהוהי

האביכעדוילארמאיווהערתאשיאריכיםורטבםקתו

יזחאוךילערשאתחפטמהיבהרמאיו15׃ןרגההשאה

׃ריעהאביוהילעתשיוםירעשששדמיוהבזחאתוהב

לכתאהלדגתויתבתאימרמאתוהתומחלאאובתו16

ןתנהלאהםירעשהששרמאתו17׃שיאההלהשערשא

יבשרמאתו18׃ךתומחלאםקיריאובתלארמאיכיל

יכשיאהטקשיאליכרבדלפיךיאןיעדתרשאדעיתב

׃םויהרבדההלכםא

רשארבעלאגההנהוםשבשיורעשההלעזעבו4

׃בשיורסיוינמלאינלפהפהבשהרוסרמאיוזעברבד

׃ובשיוהפובשרמאיוריעהינקזמםישנאהרשעחקיו2

ךלמילאלוניחאלרשאהדשהתקלחלאגלרמאיו3

הלגאיתרמאינאו4׃באומהדשמהבשהימענהרכמ

לאגתםאימעינקזדגנוםיבשיהדגנהנקרמאלךנזא

לואגלךתלוזןיאיכעדאוילהדיגהלאגיאלםאולאג

םויבזעברמאיו5׃לאגאיכנארמאיוךירחאיכנאו

תמהתשאהיבאומהתורתאמוימענדימהדשהךתונק

אללאגהרמאיו6׃ותלחנלעתמהםשםיקהליתינק

תאהתאךללאגיתלחנתאתיחשאןפיללואגללכוא

לעלארשיבםינפלתאזו7׃לאגללכואאליכיתלאג

ןתנוולענשיאףלשרבדלכםיקלהרומתהלעוהלואגה

זעבללאגהרמאיו8׃לארשיבהדועתהתאזווהערל

םעהלכוםינקזלזעברמאיו9׃ולענףלשיוךלהנק

לכתאוךלמילאלרשאלכתאיתינקיכםויהםתאםידע

היבאמהתורתאםגו10׃ימענדימןולחמוןוילכלרשא

ותלחנלעתמהםשםיקהלהשאליליתינקןולחמתשא

םתאםידעומוקמרעשמוויחאםעמתמהםשתרכיאלו

ןתיםידעםינקזהורעשברשאםעהלכורמאיו11׃םויה

רשאהאלכולחרכךתיבלאהאבההשאהתאהוהי

ארקוהתרפאבליחהשעולארשיתיבתאםהיתשונב

הדלירשאץרפתיבכךתיביהיו12׃םחלתיבבםש

הרענהןמךלהוהיןתירשאערזהןמהדוהילרמת

הילאאביוהשאלוליהתותורתאזעבחקיו13׃תאזה

לאםישנההנרמאתו14׃ןבדלתוןוירההלהוהיןתיו

ארקיוםויהלאגךלתיבשהאלרשאהוהיךורבימענ

תאלכלכלושפנבישמלךלהיהו15׃לארשיבומש

הבוטאיהרשאותדליךתבהארשאךתלכיכךתביש
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יתענמאלםהמיתלצאאליניעולאשרשאלכו10׃יל

היההזוילמעלכמחמשיבליכהחמשלכמיבלתא

ידיושעשישעמלכבינאיתינפו11׃ילמעלכמיקלח

חורתוערולבהלכההנהותושעליתלמעשלמעבו

המכחתוארלינאיתינפו12׃שמשהתחתןורתיןיאו

תאךלמהירחאאובישםדאההמיכתולכסותוללוהו

ןמהמכחלןורתישישינאיתיארו13׃והושערבכרשא

ושארבויניעםכחה14׃ךשחהןמרואהןורתיכתולכסה

הרקידחאהרקמשינאםגיתעדיוךלוהךשחבליסכהו

ינאםגליסכההרקמכיבלבינאיתרמאו15׃םלכתא

הזםגשיבלביתרבדורתויזאינאיתמכחהמלוינרקי

רבכשבםלועלליסכהםעםכחלןורכזןיאיכ16׃לבה

׃ליסכהםעםכחהתומיךיאוחכשנלכהםיאבהםימיה

תחתהשענשהשעמהילעעריכםייחהתאיתאנשו17

לכתאינאיתאנשו18׃חורתוערולבהלכהיכשמשה

היהישםדאלונחינאששמשהתחתלמעינאשילמע

ילמעלכבטלשיולכסואהיהיםכחהעדויימו19׃ירחא

יתובסו20׃לבההזםגשמשהתחתיתמכחשויתלמעש

׃שמשהתחתיתלמעשלמעהלכלעיבלתאשאילינא

םדאלוןורשכבותעדבוהמכחבולמעשםדאשייכ21

יכ22׃הברהערולבההזםגוקלחוננתיובלמעאלש

תחתלמעאוהשובלןויערבוולמעלכבםדאלהוההמ

אלהלילבםגונינעסעכוםיבאכמוימילכיכ23׃שמשה

לכאישםדאבבוטןיא24׃אוהלבההזםגובלבכש

יכינאיתיארהזםגולמעבבוטושפנתאהארהוהתשו

26׃ינממץוחשוחיימולכאיימיכ25׃איהםיהלאהדימ

אטוחלוהחמשותעדוהמכחןתנוינפלבוטשםדאליכ

הזםגםיהלאהינפלבוטלתתלסונכלוףוסאלןינעןתנ

׃חורתוערולבה

תדללתע2׃םימשהתחתץפחלכלתעוןמזלכל3

גורהלתע3׃עוטנרוקעלתעותעטלתעתומלתעו

תעותוכבלתע4׃תונבלתעוץורפלתעאופרלתעו

תעוםינבאךילשהלתע5׃דוקרתעודופסתעקוחשל

שקבלתע6׃קבחמקחרלתעוקובחלתעםינבאסונכ

תעועורקלתע7׃ךילשהלתעורומשלתעדבאלתעו
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אנשלתעובהאלתע8׃רבדלתעותושחלתערופתל

אוהרשאבהשועהןורתיהמ9׃םולשתעוהמחלמתע

םדאהינבלםיהלאןתנרשאןינעהתאיתיאר10׃למע

ןתנםלעהתאםגותעבהפיהשעלכהתא11׃ובתונעל

רשאהשעמהתאםדאהאצמיאלרשאילבמםבלב

םבבוטןיאיכיתעדי12׃ףוסדעושארמםיהלאההשע

םדאהלכםגו13׃וייחבבוטתושעלוחומשלםאיכ

׃איהםיהלאתתמולמעלכבבוטהארוהתשולכאיש

םלועלהיהיאוהםיהלאההשעירשאלכיכיתעדי14

וארישהשעםיהלאהוערגלןיאונממוףיסוהלןיאוילע

היהרבכתויהלרשאואוהרבכהיהשהמ15׃וינפלמ

שמשהתחתיתיארדועו16׃ףדרנתאשקביםיהלאהו

17׃עשרההמשקדצהםוקמועשרההמשטפשמהםוקמ

םיהלאהטפשיעשרהתאוקידצהתאיבלבינאיתרמא

ינאיתרמא18׃םשהשעמהלכלעוץפחלכלתעיכ

תוארלוםיהלאהםרבלםדאהינבתרבדלעיבלב

הרקמוםדאהינבהרקמיכ19׃םהלהמההמהבםהש

דחאחורוהזתומןכהזתומכםהלדחאהרקמוהמהבה

לכה20׃לבהלכהיכןיאהמהבהןמםדאהרתומולכל

לאבשלכהורפעהןמהיהלכהדחאםוקמלאךלוה

הלעמלאיההלעהםדאהינבחורעדויימ21׃רפעה

יכיתיארו22׃ץראלהטמלאיהתדריההמהבהחורו

ימיכוקלחאוהיכוישעמבםדאהחמשירשאמבוטןיא

׃וירחאהיהישהמבתוארלונאיבי

םישענרשאםיקשעהלכתאהאראוינאיתבשו4

דימוםחנמםהלןיאוםיקשעהתעמדהנהושמשהתחת

םיתמהתאינאחבשו2׃םחנמםהלןיאוחכםהיקשע

בוטו3׃הנדעםייחהמהרשאםייחהןמותמרבכש

השעמהתאהאראלרשאהיהאלןדערשאתאםהינשמ

למעלכתאינאיתיארו4׃שמשהתחתהשענרשאערה

םגוהערמשיאתאנקאיהיכהשעמהןורשכלכתאו

תאלכאווידיתאקבחליסכה5׃חורתוערולבההז

תוערולמעםינפחאלממתחנףכאלמבוט6׃ורשב

דחאשי8׃שמשהתחתלבההאראוינאיתבשו7׃חור

אלויניעםגולמעלכלץקןיאוולןיאחאוןבםגינשןיאו

הזםגהבוטמישפנתארסחמולמעינאימלורשעעבשת

שירשאדחאהןמםינשהםיבוט9׃אוהערןינעולבה

תאםיקידחאהולפיםאיכ10׃םלמעבבוטרכשםהל

םאםג11׃ומיקהלינשןיאולופישדחאהוליאוורבח

ופקתיםאו12׃םחיךיאדחאלוםהלםחוםינשובכשי

הרהמבאלשלשמהטוחהוודגנודמעיםינשהדחאה

אלרשאליסכוןקזךלממםכחוןכסמדליבוט13׃קתני

םגיכךלמלאציםירוסהתיבמיכ14׃דוערהזהלעדי

םיכלהמהםייחהלכתאיתיאר15׃שרדלונותוכלמב

ןיא16׃ויתחתדמעירשאינשהדליהםעשמשהתחת

אלםינורחאהםגםהינפלהיהרשאלכלםעהלכלץק

׃חורןויערולבההזםגיכובוחמשי

בורקוםיהלאהתיבלאךלתרשאכךילגררמש5

2׃ערתושעלםיעדויםניאיכחבזםיליסכהתתמעמשל

ינפלרבדאיצוהלרהמילאךבלוךיפלעלהבתלא

ןכלעץראהלעהתאוםימשבםיהלאהיכםיהלאה

לוקוןינעברבםולחהאביכ3׃םיטעמךירבדויהי

לאםיהלאלרדנרדתרשאכ4׃םירבדברבליסכ

׃םלשרדתרשאתאםיליסכבץפחןיאיכומלשלרחאת

ןתתלא6׃םלשתאלורודתשמרדתאלרשאבוט5

יכךאלמהינפלרמאתלאוךרשבתאאיטחלךיפתא

השעמתאלבחוךלוקלעםיהלאהףצקיהמלאיההגגש

תאיכהברהםירבדוםילבהותומלחברביכ7׃ךידי

הארתקדצוטפשמלזגושרקשעםא8׃אריםיהלאה

רמשהבגלעמהבגיכץפחהלעהמתתלאהנידמב

הדשלךלמאיהלכבץראןורתיו9׃םהילעםיהבגו

אלןומהבבהאימוףסכעבשיאלףסכבהא10׃דבענ

המוהילכואוברהבוטהתוברב11׃לבההזםגהאובת

דבעהתנשהקותמ12׃ויניעתיארםאיכהילעבלןורשכ

חינמונניארישעלעבשהולכאיהברהםאוטעמםא

רשעשמשהתחתיתיארהלוחהערשי13׃ןושילול

ערןינעבאוההרשעהדבאו14׃ותערלוילעבלרומש

ומאןטבמאצירשאכ15׃המואמודיבןיאוןבדילוהו

ךלישולמעבאשיאלהמואמואבשכתכללבושיםורע

המוךליןכאבשתמעלכהלוחהערהזםגו16׃ודיב

סעכולכאיךשחבוימילכםג17׃חורללמעישולןורתי

רשאבוטינאיתיאררשאהנה18׃ףצקווילחוהברה

למעישולמעלכבהבוטתוארלותותשלולוכאלהפי

יכםיהלאהולןתנרשאויחימירפסמשמשהתחת
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רשעםיהלאהולןתנרשאםדאהלכםג19׃וקלחאוה

חמשלווקלחתאתאשלוונממלכאלוטילשהוםיסכנו

תארכזיהברהאליכ20׃איהםיהלאתתמהזולמעב

׃ובלתחמשבהנעמםיהלאהיכוייחימי

לעאיההברושמשהתחתיתיאררשאהערשי6

דובכוםיסכנורשעםיהלאהולןתירשאשיא2׃םדאה

םיהלאהונטילשיאלוהואתירשאלכמושפנלרסחונניאו

׃אוהערילחולבההזונלכאיירכנשיאיכונממלכאל

ימיויהישברוהיחיתוברםינשוהאמשיאדילויםא3

ולהתיהאלהרובקםגוהבוטהןמעבשתאלושפנווינש

ךליךשחבואבלבהביכ4׃לפנהונממבוטיתרמא

הזלתחנעדיאלוהאראלשמשםג5׃הסכיומשךשחבו

אלההאראלהבוטוםימעפםינשףלאהיחולאו6׃הזמ

םגווהיפלםדאהלמעלכ7׃ךלוהלכהדחאםוקמלא

המליסכהןמםכחלרתויהמיכ8׃אלמתאלשפנה

ךלהמםיניעהארמבוט9׃םייחהדגנךלהלעדויינעל

ומשארקנרבכהיהשהמ10׃חורתוערולבההזםגשפנ

׃ונממףיקתהשםעןידללכויאלוםדאאוהרשאעדונו

12׃םדאלרתיהמלבהםיברמהברהםירבדשייכ11

ולבהייחימירפסמםייחבםדאלבוטהמעדויימיכ

תחתוירחאהיהיהמםדאלדיגיימרשאלצכםשעיו

׃שמשה

בוט2׃ודלוהםוימתומהםויובוטןמשמםשבוט7

אוהרשאבהתשמתיבלאתכלמלבאתיבלאתכלל

קחשמסעכבוט3׃ובללאןתייחהוםדאהלכףוס

בלולבאתיבבםימכחבל4׃בלבטייםינפערביכ

שיאמםכחתרעגעמשלבוט5׃החמשתיבבםיליסכ

ןכריסהתחתםיריסהלוקכיכ6׃םיליסכרישעמש

דבאיוםכחללוהיקשעהיכ7׃לבההזםגוליסכהקחש

ךראבוטותישארמרבדתירחאבוט8׃הנתמבלתא

קיחבסעכיכסועכלךחורבלהבתלא9׃חורהבגמחור

םינשארהםימיהשהיההמרמאתלא10׃חוניםיליסכ

הבוט11׃הזלעתלאשהמכחמאליכהלאמםיבוטויה

המכחהלצביכ12׃שמשהיארלרתיוהלחנםעהמכח

האר13׃הילעבהיחתהמכחהתעדןורתיוףסכהלצב

14׃ותוערשאתאןקתללכויימיכםיהלאההשעמתא

תמעלהזתאםגהארהערםויבובוטבהיההבוטםויב

וירחאםדאהאצמיאלשתרבדלעםיהלאההשעהז

דבאקידצשיילבהימיביתיארלכהתא15׃המואמ

הברהקידציהתלא16׃ותערבךיראמעשרשיווקדצב

לאוהברהעשרתלא17׃םמושתהמלרתויםכחתתלאו

הזבזחאתרשאבוט18׃ךתעאלבתומתהמללכסיהת

19׃םלכתאאציםיהלאארייכךדיתאחנתלאהזמםגו

׃ריעבויהרשאםיטילשהרשעמםכחלזעתהמכחה

׃אטחיאלובוטהשעירשאץראבקידצןיאםדאיכ20

רשאךבלןתתלאורבדירשאםירבדהלכלםג21

תוברםימעפםגיכ22׃ךללקמךדבעתאעמשתאל

יתיסנהזלכ23׃םירחאתללקתאםגרשאךבלעדי

המקוחר24׃ינממהקוחראיהוהמכחאיתרמאהמכחב

תעדליבלוינאיתובס25׃ונאצמיימקמעקמעוהיהש

תולכסהולסכעשרתעדלוןובשחוהמכחשקבורותלו

איהרשאהשאהתאתוממרמינאאצומו26׃תוללוה

םיהלאהינפלבוטהידיםירוסאהבלםימרחוםידוצמ

הרמאיתאצמהזהאר27׃הבדכליאטוחוהנממטלמי

השקבדוערשא28׃ןובשחאצמלתחאלתחאתלהק

לכבהשאויתאצמףלאמדחאםדאיתאצמאלוישפנ

השערשאיתאצמהזהארדבל29׃יתאצמאלהלא

׃םיברתונבשחושקבהמהורשיםדאהתאםיהלאה

וינפריאתםדאתמכחרבדרשפעדויימוםכחהכימ8

תעובשתרבדלעורומשךלמיפינא2׃אנשיוינפזעו

יכעררבדבדמעתלאךלתוינפמלהבתלא3׃םיהלא

ימוןוטלשךלמרבדרשאב4׃השעיץפחירשאלכ

תעועררבדעדיאלהוצמרמוש5׃השעתהמולרמאי

יכטפשמותעשיץפחלכליכ6׃םכחבלעדיטפשמו

יכהיהישהמעדיונניאיכ7׃וילעהברםדאהתער

אולכלחורבטילשםדאןיא8׃ולדיגיימהיהירשאכ

המחלמבתחלשמןיאותומהםויבןוטלשןיאוחורהתא

תאןותנויתיארהזלכתא9׃וילעבתאעשרטלמיאלו

טלשרשאתעשמשהתחתהשענרשאהשעמלכליבל

םירבקםיעשריתיארןכבו10׃ולערלםדאבםדאה

ושעןכרשאריעבוחכתשיווכלהישודקםוקממוואבו

הרהמהערההשעמםגתפהשענןיארשא11׃לבההזםג

רשא12׃ערתושעלםהבםדאהינבבלאלמןכלע

רשאינאעדויםגיכולךיראמותאמערהשעאטח



426תֶלֶהֹק

בוטו13׃וינפלמואריירשאםיהלאהיארילבוטהיהי

אריונניארשאלצכםימיךיראיאלועשרלהיהיאל

שירשאץראהלעהשענרשאלבהשי14׃םיהלאינפלמ

םיעשרשיוםיעשרההשעמכםהלאעיגמרשאםיקידצ

׃לבההזםגשיתרמאםיקידצההשעמכםהלאעיגמש

תחתםדאלבוטןיארשאהחמשהתאינאיתחבשו15

ולמעבונוליאוהוחומשלותותשלולוכאלםאיכשמשה

רשאכ16׃שמשהתחתםיהלאהולןתנרשאוייחימי

השענרשאןינעהתאתוארלוהמכחתעדליבלתאיתתנ

17׃הארונניאויניעבהנשהלילבוםויבםגיכץראהלע

אוצמלםדאהלכויאליכםיהלאההשעמלכתאיתיארו

למעירשאלשבשמשהתחתהשענרשאהשעמהתא

אלתעדלםכחהרמאיםאםגואצמיאלושקבלםדאה

׃אצמללכוי

רשאהזלכתארובלויבללאיתתנהזלכתאיכ9

םגהבהאםגםיהלאהדיבםהידבעוםימכחהוםיקידצה

לכלרשאכלכה2׃םהינפללכהםדאהעדויןיאהאנש

חבזלואמטלורוהטלובוטלעשרלוקידצלדחאהרקמ

העובשרשאכעבשנהאטחכבוטכחבזונניארשאלו

הרקמיכשמשהתחתהשענרשאלכבערהז3׃ארי

םבבלבתוללוהועראלמםדאהינבבלםגולכלדחא

לארחבירשאימיכ4׃םיתמהלאוירחאוםהייחב

היראהןמבוטאוהיחבלכליכןוחטבשיםייחהלכ

םיעדויםניאםיתמהוותמישםיעדויםייחהיכ5׃תמה

םתבהאםג6׃םרכזחכשניכרכשםהלדועןיאוהמואמ

דועםהלןיאקלחוהדבארבכםתאנקםגםתאנשםג

החמשבלכאךל7׃שמשהתחתהשענרשאלכבםלועל

תאםיהלאההצררבכיכךנייבוטבלבהתשוךמחל

ךשארלעןמשוםינבלךידגבויהיתעלכב8׃ךישעמ

ייחימילכתבהארשאהשאםעםייחהאר9׃רסחילא

אוהיכךלבהימילכשמשהתחתךלןתנרשאךלבה

10׃שמשהתחתלמעהתארשאךלמעבוםייחבךקלח

השעמןיאיכהשעךחכבתושעלךדיאצמתרשאלכ

׃המשךלההתארשאלואשבהמכחותעדוןובשחו

(Sheol h7585)11םילקלאליכשמשהתחתהארויתבש

םחלםימכחלאלםגוהמחלמהםירובגלאלוץורמה

עגפותעיכןחםיעדילאלםגורשעםינבנלאלםגו

םיגדכותעתאםדאהעדיאלםגיכ12׃םלכתאהרקי

םהכחפבתוזחאהםירפצכוהערהדוצמבםיזחאנש

13׃םאתפםהילעלופתשכהערתעלםדאהינבםישקוי

14׃ילאאיההלודגושמשהתחתהמכחיתיארהזםג

בבסולודגךלמהילאאבוטעמהבםישנאוהנטקריע

ןכסמשיאהבאצמו15׃םילדגםידוצמהילעהנבוהתא

תארכזאלםדאוותמכחבריעהתאאוהטלמוםכח

הרובגמהמכחהבוטינאיתרמאו16׃אוההןכסמהשיאה

ירבד17׃םיעמשנםניאוירבדוהיוזבןכסמהתמכחו

הבוט18׃םיליסכבלשומתקעזמםיעמשנתחנבםימכח

׃הברההבוטדבאידחאאטוחוברקילכמהמכח

המכחמרקיחקורןמשעיבישיאביתומיבובז10

ליסכבלוונימילםכחבל2׃טעמתולכסדובכמ

רמאורסחובלךלהלכסהשכךרדבםגו3׃ולאמשל

ךמוקמךילעהלעתלשומהחורםא4׃אוהלכסלכל

יתיארהערשי5׃םילודגםיאטחחיניאפרמיכחנתלא

לכסהןתנ6׃טילשהינפלמאצישהגגשכשמשהתחת

םידבעיתיאר7׃ובשילפשבםירישעוםיברםימורמב

רפח8׃ץראהלעםידבעכםיכלהםירשוםיסוסלע

בצעיםינבאעיסמ9׃שחנונכשירדגץרפולופיובץמוג

אלאוהולזרבהההקםא10׃םבןכסיםיצעעקובםהב

םא11׃המכחרישכהןורתיורבגיםיליחולקלקםינפ

ירבד12׃ןושלהלעבלןורתיןיאושחלאולבשחנהךשי

והיפירבדתלחת13׃ונעלבתליסכתותפשוןחםכחיפ

הברילכסהו14׃הערתוללוהוהיפתירחאותולכס

ימוירחאמהיהירשאוהיהישהמםדאהעדיאלםירבד

לאתכללעדיאלרשאונעגיתםיליסכהלמע15׃ולדיגי

׃ולכאירקבבךירשורענךכלמשץראךליא16׃ריע

ולכאיתעבךירשוםירוחןבךכלמשץראךירשא17

תולפשבוהרקמהךמיםיתלצעב18׃יתשבאלוהרובגב

םייחחמשיןייוםחלםישעקוחשל19׃תיבהףלדיםידי

ללקתלאךלמךעדמבםג20׃לכהתאהנעיףסכהו

ךילויםימשהףועיכרישעללקתלאךבכשמירדחבו

׃רבדדיגיםיפנכהלעבולוקהתא

׃ונאצמתםימיהברביכםימהינפלעךמחלחלש11

הערהיהיהמעדתאליכהנומשלםגוהעבשלקלחןת2

וקיריץראהלעםשגםיבעהואלמיםא3׃ץראהלע
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םשץעהלופישםוקמןופצבםאוםורדבץעלופיםאו

5׃רוצקיאלםיבעבהארוערזיאלחוררמש4׃אוהי

האלמהןטבבםימצעכחורהךרדהמעדויךניארשאכ

6׃לכהתאהשעירשאםיהלאההשעמתאעדתאלהככ

עדויךניאיכךדיחנתלאברעלוךערזתאערזרקבב

קותמו7׃םיבוטדחאכםהינשםאוהזואהזהרשכיהזיא

םינשםאיכ8׃שמשהתאתוארלםיניעלבוטורואה

ךשחהימיתארכזיוחמשיםלכבםדאההיחיהברה

ךיתודליברוחבחמש9׃לבהאבשלכויהיהברהיכ

יארמבוךבליכרדבךלהוךתורוחבימיבךבלךביטיו

׃טפשמבםיהלאהךאיביהלאלכלעיכעדוךיניע

תודליהיכךרשבמהעררבעהוךבלמסעכרסהו10

׃לבהתורחשהו

ואביאלרשאדעךיתרוחבימיבךיארובתארכזו12

׃ץפחםהבילןיארמאתרשאםינשועיגהוהערהימי

םיבכוכהוחריהורואהושמשהךשחתאלרשאדע2

תיבהירמשועזישםויב3׃םשגהרחאםיבעהובשו

וכשחווטעמיכתונחטהולטבוליחהישנאותועתהו

לוקלפשבקושבםיתלדורגסו4׃תובראבתוארה

5׃רישהתונבלכוחשיורופצהלוקלםוקיוהנחטה

לבתסיודקשהץאניוךרדבםיתחתחוואריהבגמםג

ומלועתיבלאםדאהךלהיכהנויבאהרפתובגחה

ףסכהלבחקחריאלרשאדע6׃םידפסהקושבובבסו

לאלגלגהץרנועובמהלעדכרבשתובהזהתלגץרתו

לאבושתחורהוהיהשכץראהלערפעהבשיו7׃רובה

לכהתלהוקהרמאםילבהלבה8׃הנתנרשאםיהלאה

םעהתאתעדדמלדועםכחתלהקהיהשרתיו9׃לבה

אצמלתלהקשקב10׃הברהםילשמןקתרקחוןזאו

םימכחירבד11׃תמאירבדרשיבותכוץפחירבד

הערמונתנתופסאילעבםיעוטנתורמשמכותונברדכ

ןיאהברהםירפסתושערהזהינבהמהמרתיו12׃דחא

תאעמשנלכהרבדףוס13׃רשבתעגיהברהגהלוץק

יכ14׃םדאהלכהזיכרומשויתוצמתאואריםיהלאה

םאםלענלכלעטפשמבאביםיהלאההשעמלכתא

׃ערםאובוט
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הכיא
הנמלאכהתיהםעיתברריעהדדבהבשיהכיא1

הכבתוכב2׃סמלהתיהתונידמביתרשםיוגביתבר

לכהיבהאלכמםחנמהלןיאהיחללעהתעמדוהלילב

ינעמהדוהיהתלג3׃םיביאלהלויההבודגבהיער

היפדרלכחונמהאצמאלםיוגבהבשיאיההדבעברמו

יאבילבמתולבאןויציכרד4׃םירצמהןיבהוגישה

תוגונהיתלותבםיחנאנהינהכןיממושהירעשלכדעומ

הוהייכולשהיביאשארלהירצויה5׃הלרמאיהו

אציו6׃רצינפליבשוכלההיללועהיעשפברלעהגוה

הערמואצמאלםיליאכהירשויההרדהלכןויצתבןמ

הינעימיםלשוריהרכז7׃ףדורינפלחכאלבוכליו

המעלפנבםדקימימויהרשאהידמחמלכהידורמו

8׃התבשמלעוקחשםירצהוארהלרזועןיאורצדיב

הידבכמלכהתיההדינלןכלעםלשוריהאטחאטח

9׃רוחאבשתוהחנאנאיהםגהתורעואריכהוליזה

ןיאםיאלפדרתוהתירחאהרכזאלהילושבהתאמט

ודי10׃ביואלידגהיכיינעתאהוהיהארהלםחנמ

השדקמואבםיוגהתאריכהידמחמלכלערצשרפ

םיחנאנהמעלכ11׃ךללהקבואביאלהתיוצרשא

הארשפנבישהללכאבםהידומחמונתנםחלםישקבמ

ירבעלכםכילאאול12׃הללוזיתייהיכהטיבהוהוהי

ילללוערשאיבאכמכבואכמשיםאוארווטיבהךרד

שאחלשםורממ13׃ופאןורחםויבהוהיהגוהרשא

יננתנרוחאינבישהילגרלתשרשרפהנדריויתמצעב

וגרתשיודיביעשפלעדקשנ14׃הודםויהלכהממש

לכואאלידיבינדאיננתניחכלישכהיראוצלעולע

דעומילעארקיברקבינדאיריבאלכהלס15׃םוק

לע16׃הדוהיתבתלותבלינדאךרדתגירוחברבשל

םחנמינממקחריכםימהדרייניעיניעהיכובינאהלא

השרפ17׃ביוארבגיכםיממושינבויהישפנבישמ

וירצויביבסבקעילהוהיהוצהלםחנמןיאהידיבןויצ

והיפיכהוהיאוהקידצ18׃םהיניבהדנלםלשוריהתיה

ירוחבויתלותביבאכמוארוםימעלכאנועמשיתירמ

ינקזוינהכינומרהמהיבהאמליתארק19׃יבשבוכלה

האר20׃םשפנתאובישיוומללכאושקביכועוגריעב

ורמיכיברקביבלךפהנורמרמחיעמילרציכהוהי

החנאניכועמש21׃תומכתיבבברחהלכשץוחמיתירמ

תישעהתאיכוששיתערועמשיביאלכילםחנמןיאינא

ךינפלםתערלכאבת22׃ינומכויהיותארקםויתאבה

תובריכיעשפלכלעילתללוערשאכומלללועו

׃יודיבלויתחנא

םימשמךילשהןויצתבתאינדאופאבביעיהכיא2

2׃ופאםויבוילגרםדהרכזאלולארשיתראפתץרא

ותרבעבסרהבקעיתואנלכתאלמחאלינדאעלב

3׃הירשוהכלממללחץראלעיגההדוהיתבירצבמ

ינפמונימירוחאבישהלארשיןרקלכףאירחבעדג

ךרד4׃ביבסהלכאהבהלשאכבקעיברעביוביוא

להאבןיעידמחמלכגרהיורצכונימיבצנביואכותשק

לארשיעלבביואכינדאהיה5׃ותמחשאכךפשןויצתב

הדוהיתבבבריווירצבמתחשהיתונמראלכעלב

הוהיחכשודעומתחשוכשןגכסמחיו6׃הינאוהינאת

ינדאחנז7׃ןהכוךלמופאםעזבץאניותבשודעומןויצב

לוקהיתונמראתמוחביואדיבריגסהושדקמראנוחבזמ

תמוחתיחשהלהוהיבשח8׃דעומםויכהוהיתיבבונתנ

המוחולחלבאיועלבמודיבישהאלוקהטנןויצתב

היחירברבשודבאהירעשץראבועבט9׃וללמאודחי

ןוזחואצמאלהיאיבנםגהרותןיאםיוגבהירשוהכלמ

לערפעולעהןויצתבינקזומדיץראלובשי10׃הוהימ

׃םלשוריתלותבןשארץראלודירוהםיקשורגחםשאר

ידבכץראלךפשניעמורמרמחיניעתועמדבולכ11

12׃הירקתובחרבקנויוללועףטעבימעתברבשלע

תובחרבללחכםפטעתהבןייוןגדהיאורמאיםתמאל

המךדועאהמ13׃םתמאקיחלאםשפנךפתשהבריע

תלותבךמחנאוךלהושאהמםלשוריתבהךלהמדא

וזחךיאיבנ14׃ךלאפריימךרבשםיכלודגיכןויצתב

ךלוזחיוךתיבשבישהלךנועלעולגאלולפתואושךל

ירבעלכםיפכךילעוקפס15׃םיחודמואושתואשמ

ריעהתאזהםלשוריתבלעםשארועניווקרשךרד

ךילעוצפ16׃ץראהלכלשושמיפיתלילכורמאיש

הזךאונעלבורמאןשוקרחיווקרשךיביואלכםהיפ

םמזרשאהוהיהשע17׃וניארונאצמוהניוקשםויה

חמשיולמחאלוסרהםדקימימהוצרשאותרמאעצב

ינדאלאםבלקעצ18׃ךירצןרקםירהביואךילע
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ינתתלאהלילוםמויהעמדלחנכידירוהןויצתבתמוח

שארללילבינרימוק19׃ךניעתבםדתלאךלתגופ

ךיפכוילאיאשינדאינפחכנךבלםימכיכפשתורמשא

20׃תוצוחלכשארבבערבםיפוטעהךיללועשפנלע

םישנהנלכאתםאהכתללועימלהטיבהוהוהיהאר

׃איבנוןהכינדאשדקמבגרהיםאםיחפטיללעםירפ

ולפנירוחבויתלותבןקזורענתוצוחץראלובכש21

םויכארקת22׃תלמחאלתחבטךפאםויבתגרהברחב

דירשוטילפהוהיףאםויבהיהאלוביבסמירוגמדעומ

׃םלכיביאיתיברויתחפטרשא

ךליוגהניתוא2׃ותרבעטבשבינעהאררבגהינא3

הלב4׃םויהלכודיךפהיבשייבךא3׃רואאלוךשח

׃האלתושארףקיוילעהנב5׃יתומצערבשירועוירשב

אלוידעברדג7׃םלועיתמכינבישוהםיכשחמב6

׃יתלפתםתשעושאוקעזאיכםג8׃יתשחנדיבכהאצא

ילאוהבראבד10׃הועיתביתנתיזגביכרדרדג9

12׃םמשינמשינחשפיוררוסיכרד11׃םירתסמבהירא

ינביתוילכבאיבה13׃ץחלארטמכינביציוותשקךרד

15׃םויהלכםתניגנימעלכלקחשיתייה14׃ותפשא

ינשץצחבסרגיו16׃הנעלינורהםירורמבינעיבשה

18׃הבוטיתישנישפנםולשמחנזתו17׃רפאבינשיפכה

ידורמויינערכז19׃הוהימיתלחותויחצנדבארמאו

תאז21׃ישפנילעחישתורוכזתרוכז20׃שארוהנעל

ונמתאליכהוהיידסח22׃ליחואןכלעיבללאבישא

24׃ךתנומאהברםירקבלםישדח23׃וימחרולכאליכ

הוהיבוט25׃ולליחואןכלעישפנהרמאהוהייקלח

׃הוהיתעושתלםמודוליחיובוט26׃ונשרדתשפנלווקל

םדיודדבבשי28׃וירוענבלעאשייכרבגלבוט27

ןתי30׃הוקתשיילואוהיפרפעבןתי29׃וילעלטניכ

׃ינדאםלועלחנזיאליכ31׃הפרחבעבשייחלוהכמל

ובלמהנעאליכ33׃ודסחברכםחרוהגוהםאיכ32

35׃ץראיריסאלכוילגרתחתאכדל34׃שיאינבהגיו

ובירבםדאתועל36׃ןוילעינפדגנרבגטפשמתוטהל

יפמ38׃הוצאלינדאיהתורמאהזימ37׃האראלינדא

יחםדאןנואתיהמ39׃בוטהותוערהאצתאלןוילע

דעהבושנוהרקחנווניכרדהשפחנ40׃ואטחלערבג

ונחנ42׃םימשבלאלאםיפכלאונבבלאשנ41׃הוהי

ונפדרתוףאבהתכס43׃תחלסאלהתאונירמוונעשפ

45׃הלפתרובעמךלןנעבהתוכס44׃תלמחאלתגרה

םהיפונילעוצפ46׃םימעהברקבונמישתסואמויחס

48׃רבשהותאשהונלהיהתחפודחפ47׃וניביאלכ

אלוהרגניניע49׃ימעתברבשלעיניעדרתםימיגלפ

׃םימשמהוהיאריוףיקשידע50׃תוגפהןיאמהמדת

ינודצדוצ52׃יריעתונבלכמישפנלהללועיניע51

54׃יבןבאודיוייחרובבותמצ53׃םנחיביארופצכ

הוהיךמשיתארק55׃יתרזגניתרמאישארלעםימופצ

יתחורלךנזאםלעתלאתעמשילוק56׃תויתחתרובמ

58׃אריתלאתרמאךארקאםויבתברק57׃יתעושל

יתתועהוהיהתיאר59׃ייחתלאגישפניבירינדאתבר

׃ילםתבשחמלכםתמקנלכהתיאר60׃יטפשמהטפש

יתפש62׃ילעםתבשחמלכהוהיםתפרחתעמש61

הטיבהםתמיקוםתבש63׃םויהלכילעםנויגהוימק

׃םהידיהשעמכהוהילומגםהלבישת64׃םתניגנמינא

ףאבףדרת66׃םהלךתלאתבלתנגמםהלןתת65

׃הוהיימשתחתמםדימשתו

ינבאהנכפתשתבוטהםתכהאנשיבהזםעויהכיא4

םיאלסמהםירקיהןויצינב2׃תוצוחלכשארבשדק

םג3׃רצויידיהשעמשרחילבנלובשחנהכיאזפב

םינעיכרזכאלימעתבןהירוגוקיניהדשוצלחןינת

ולאשםיללועאמצבוכחלאקנויןושלקבד4׃רבדמב

תוצוחבומשנםינדעמלםילכאה5׃םהלןיאשרפםחל

ימעתבןועלדגיו6׃תותפשאוקבחעלותילעםינמאה

7׃םידיהבולחאלועגרומכהכופההםדסתאטחמ

ריפסםינינפמםצעומדאבלחמוחצגלשמהיריזנוכז

דפצתוצוחבורכנאלםראתרוחשמךשח8׃םתרזג

יללחויהםיבוט9׃ץעכהיהשביםמצעלעםרוע

׃ידשתבונתמםירקדמובוזיםהשבעריללחמברח

ומלתורבלויהןהידליולשבתוינמחרםישנידי10

ופאןורחךפשותמחתאהוהיהלכ11׃ימעתברבשב

יכלמונימאהאל12׃היתדוסילכאתוןויצבשאתציו

׃םלשוריירעשבביואורצאבייכלבתיבשילכוץרא

םדהברקבםיכפשההינהכתונועהיאיבנתאטחמ13

ולכויאלבםדבולאגנתוצוחבםירועוענ14׃םיקידצ

לאורוסורוסומלוארקאמטורוס15׃םהישבלבועגי
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ינפ16׃רוגלופיסויאלםיוגבורמאוענםגוצניכועגת

םינקזואשנאלםינהכינפםטיבהלףיסויאלםקלחהוהי

לבהונתרזעלאוניניעהנילכתהנידוע17׃וננחאל

תכלמונידעצודצ18׃עשויאליוגלאוניפצונתיפצב

םילק19׃וניצקאביכונימיואלמוניצקברקוניתבחרב

רבדמבונקלדםירההלעםימשירשנמוניפדרויה

םתותיחשבדכלנהוהיחישמוניפאחור20׃ונלוברא

םודאתביחמשוישיש21׃םיוגבהיחנולצבונרמארשא

׃ירעתתוירכשתסוכרבעתךילעםגץועץראביתבשוי

תבךנועדקפךתולגהלףיסויאלןויצתבךנועםת22

׃ךיתאטחלעהלגםודא

2׃ונתפרחתאהארוטיבהונלהיההמהוהירכז5

ונייהםימותי3׃םירכנלוניתבםירזלהכפהנונתלחנ

וניצעוניתשףסכבונימימ4׃תונמלאכוניתמאבאןיא

׃ונלחנוהאלונעגיונפדרנונראוצלע5׃ואביריחמב

ואטחוניתבא7׃םחלעבשלרושאדיונתנםירצמ6

ןיאקרפונבולשמםידבע8׃ונלבסםהיתנועונחנאםניא

10׃רבדמהברחינפמונמחלאיבנונשפנב9׃םדימ

ןויצבםישנ11׃בערתופעלזינפמורמכנרונתכונרוע

םינקזינפולתנםדיבםירש12׃הדוהיירעבתלתבונע

14׃ולשכץעבםירענוואשנןוחטםירוחב13׃ורדהנאל

ונבלשושמתבש15׃םתניגנמםירוחבותבשרעשמםינקז

יכונלאניואונשארתרטעהלפנ16׃ונלחמלבאלךפהנ

׃וניניעוכשחהלאלעונבלהודהיההזלע17׃ונאטח

הוהיהתא19׃ובוכלהםילעושםמששןויצרהלע18

ונחכשתחצנלהמל20׃רודורדלךאסכבשתםלועל

שדחבושנוךילאהוהיונבישה21׃םימיךראלונבזעת

דעונילעתפצקונתסאמסאמםאיכ22׃םדקכונימי

׃דאמ



רתסא 431

רתסא
ודהמךלמהשורושחאאוהשורושחאימיביהיו1

םההםימיב2׃הנידמהאמוםירשעועבששוכדעו

ןשושברשאותוכלמאסכלעשורושחאךלמהתבשכ

וירשלכלהתשמהשעוכלמלשולשתנשב3׃הריבה

׃וינפלתונידמהירשוםימתרפהידמוסרפליחוידבעו

תראפתרקיתאוותוכלמדובכרשעתאותארהב4

םימיהתאולמבו5׃םויתאמוםינומשםיברםימיותלודג

הריבהןשושבםיאצמנהםעהלכלךלמההשעהלאה

ןתיבתנגרצחבםימיתעבשהתשמןטקדעולודגמל

ןמגראוץובילבחבזוחאתלכתוספרכרוח6׃ךלמה

תפצרלעףסכובהזתוטמששידומעוףסכילילגלע

םילכובהזילכבתוקשהו7׃תרחסורדוששוטהב

היתשהו8׃ךלמהדיכברתוכלמןייוםינושםילכמ

תושעלותיבברלכלעךלמהדסיןכיכסנאןיאתדכ

םישנהתשמהתשעהכלמהיתשוםג9׃שיאושיאןוצרכ

יעיבשהםויב10׃שורושחאךלמלרשאתוכלמהתיב

אתגבאנוברחאתזבןמוהמלרמאןייבךלמהבלבוטכ

תאםיתרשמהםיסירסהתעבשסכרכורתזאתגבאו

ינפלהכלמהיתשותאאיבהל11׃שורושחאךלמהינפ

היפיתאםירשהוםימעהתוארהלתוכלמרתכבךלמה

אובליתשוהכלמהןאמתו12׃איההארמתבוטיכ

דאמךלמהףצקיוםיסירסהדיברשאךלמהרבדב

םיתעהיעדיםימכחלךלמהרמאיו13׃ובהרעבותמחו

ברקהו14׃ןידותדיעדילכינפלךלמהרבדןכיכ

ןכוממאנסרמסרמשישרתאתמדארתשאנשרכוילא

הנשארםיבשיהךלמהינפיארידמוסרפירשתעבש

רשאלעיתשוהכלמבתושעלהמתדכ15׃תוכלמב

׃םיסירסהדיבשורושחאךלמהרמאמתאהתשעאל

ךלמהלעאלםירשהוךלמהינפלןכמומרמאיו16

לכלעוםירשהלכלעיכהכלמהיתשוהתועודבל

אצייכ17׃שורושחאךלמהתונידמלכברשאםימעה

ןהיניעבןהילעבתוזבהלםישנהלכלעהכלמהרבד

הכלמהיתשותאאיבהלרמאשורושחאךלמהםרמאב

ידמוסרפתורשהנרמאתהזהםויהו18׃האבאלווינפל

ןויזבידכוךלמהירשלכלהכלמהרבדתאועמשרשא

וינפלמתוכלמרבדאציבוטךלמהלעםא19׃ףצקו

יתשואובתאלרשארובעיאלוידמוסרפיתדבבתכיו

התוערלךלמהןתיהתוכלמושורושחאךלמהינפל

לכבהשעירשאךלמהםגתפעמשנו20׃הנממהבוטה

ןהילעבלרקיונתיםישנהלכואיההבריכותוכלמ

םירשהוךלמהיניעברבדהבטייו21׃ןטקדעולודגמל

לכלאםירפסחלשיו22׃ןכוממרבדכךלמהשעיו

םעוםעלאוהבתככהנידמוהנידמלאךלמהתונידמ

׃ומעןושלכרבדמוותיבבררששיאלכתויהלונושלכ

שורושחאךלמהתמחךשכהלאהםירבדהרחא2

׃הילערזגנרשאתאוהתשערשאתאויתשותארכז

תורענךלמלושקביויתרשמךלמהירענורמאיו2

לכבםידיקפךלמהדקפיו3׃הארמתובוטתולותב

תבוטהלותבהרענלכתאוצבקיוותוכלמתונידמ

סירסאגהדילאםישנהתיבלאהריבהןשושלאהארמ

רשאהרענהו4׃ןהיקורמתןותנוםישנהרמשךלמה

יניעברבדהבטייויתשותחתךלמתךלמהיניעבבטית

ומשוהריבהןשושבהיהידוהישיא5׃ןכשעיוךלמה

הלגהרשא6׃ינימישיאשיקןביעמשןבריאיןביכדרמ

הדוהיךלמהינכיםעהתלגהרשאהלגהםעםילשורימ

הסדהתאןמאיהיו7׃לבבךלמרצאנדכובנהלגהרשא

תפיהרענהוםאובאהלןיאיכודדתברתסאאיה

וליכדרמהחקלהמאוהיבאתומבוהארמתבוטוראת

תורענץבקהבוותדוךלמהרבדעמשהביהיו8׃תבל

תיבלארתסאחקלתויגהדילאהריבהןשושלאתובר

ויניעבהרענהבטיתו9׃םישנהרמשיגהדילאךלמה

תתלהתונמתאוהיקורמתתאלהביווינפלדסחאשתו

ךלמהתיבמהלתתלתויארהתורענהעבשתאוהל

הדיגהאל10׃םישנהתיבבוטלהיתורענתאוהנשיו

רשאהילעהוציכדרמיכהתדלומתאוהמעתארתסא

רצחינפלךלהתמיכדרמםויוםוילכבו11׃דיגתאל

12׃הבהשעיהמורתסאםולשתאתעדלםישנהתיב

שורושחאךלמהלאאובלהרענוהרענרתעיגהבו

ואלמיןכיכשדחרשעםינשםישנהתדכהלתויהץקמ

םישדחהששורמהןמשבםישדחהששןהיקורמימי

לאהאבהרענההזבו13׃םישנהיקורמתבוםימשבב

תיבמהמעאובלהלןתנירמאתרשאלכתאךלמה

איהרקבבוהאבאיהברעב14׃ךלמהתיבדעםישנה
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ךלמהסירסזגשעשדילאינשםישנהתיבלאהבש

הבץפחםאיכךלמהלאדועאובתאלםישגליפהרמש

ליחיבאתברתסארתעיגהבו15׃םשבהארקנוךלמה

השקבאלךלמהלאאובלתבלולחקלרשאיכדרמדד

םישנהרמשךלמהסירסיגהרמאירשאתאםאיכרבד

רתסאחקלתו16׃היארלכיניעבןחתאשנרתסאיהתו

אוהירישעהשדחבותוכלמתיבלאשורושחאךלמהלא

תאךלמהבהאיו17׃ותוכלמלעבשתנשבתבטשדח

תלותבהלכמוינפלדסחוןחאשתוםישנהלכמרתסא

שעיו18׃יתשותחתהכילמיוהשארבתוכלמרתכםשיו

רתסאהתשמתאוידבעווירשלכללודגהתשמךלמה

ץבקהבו19׃ךלמהדיכתאשמןתיוהשעתונידמלהחנהו

רתסאןיא20׃ךלמהרעשבבשייכדרמותינשתולותב

תאויכדרמהילעהוצרשאכהמעתאוהתדלומתדגמ

׃ותאהנמאבהתיהרשאכהשערתסאיכדרמרמאמ

ןתגבףצקךלמהרעשבבשייכדרמוםההםימיב21

דיחלשלושקביוףסהירמשמךלמהיסירסינששרתו

רתסאלדגיויכדרמלרבדהעדויו22׃שרושחאךלמב

שקביו23׃יכדרמםשבךלמלרתסארמאתוהכלמה

ירבדרפסבבתכיוץעלעםהינשולתיואצמיורבדה

׃ךלמהינפלםימיה

תאשורושחאךלמהלדגהלאהםירבדהרחא3

לכלעמואסכתאםשיווהאשניויגגאהאתדמהןבןמה

ךלמהרעשברשאךלמהידבעלכו2׃ותארשאםירשה

אליכדרמוךלמהולהוצןכיכןמהלםיוחתשמוםיערכ

רעשברשאךלמהידבעורמאיו3׃הוחתשיאלוערכי

4׃ךלמהתוצמתארבועהתאעודמיכדרמלךלמה

ןמהלודיגיוםהילאעמשאלוםויוםויוילאםרמאביהיו

אוהרשאםהלדיגהיכיכדרמירבדודמעיהתוארל

ולהוחתשמוערכיכדרמןיאיכןמהאריו5׃ידוהי

ודבליכדרמבדיחלשלויניעבזביו6׃המחןמהאלמיו

תאדימשהלןמהשקביויכדרמםעתאולודיגהיכ

׃יכדרמםעשורושחאתוכלמלכברשאםידוהיהלכ

הרשעםיתשתנשבןסינשדחאוהןושארהשדחב7

םוימןמהינפללרוגהאוהרופליפהשורושחאךלמל

רמאיו8׃רדאשדחאוהרשעםינששדחלשדחמוםויל

ןיבדרפמורזפמדחאםעונשישורושחאךלמלןמה

תאוםעלכמתונשםהיתדוךתוכלמתונידמלכבםימעה

םא9׃םחינהלהושןיאךלמלוםישעםניאךלמהיתד

ףסכרככםיפלאתרשעוםדבאלבתכיבוטךלמהלע

׃ךלמהיזנגלאאיבהלהכאלמהישעידילעלוקשא

ןבןמהלהנתיוודילעמותעבטתאךלמהרסיו10

ןמהלךלמהרמאיו11׃םידוהיהררציגגאהאתדמה

וארקיו12׃ךיניעבבוטכובתושעלםעהוךלןותנףסכה

בתכיוובםוירשעהשולשבןושארהשדחבךלמהירפס

תוחפהלאוךלמהינפרדשחאלאןמההוצרשאלככ

הנידמוהנידמםעוםעירשלאוהנידמוהנידמלערשא

בתכנשרושחאךלמהםשבונושלכםעוםעוהבתככ

םיצרהדיבםירפסחולשנו13׃ךלמהתעבטבםתחנו

לכתאדבאלוגרהלדימשהלךלמהתונידמלכלא

השולשבדחאםויבםישנוףטןקזדעורענמםידוהיה

׃זובלםללשורדאשדחאוהרשעםינששדחלרשע

יולגהנידמוהנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ14

ואציםיצרה15׃הזהםוילםידתעתויהלםימעהלכל

ךלמהוהריבהןשושבהנתנתדהוךלמהרבדבםיפוחד

׃הכובנןשושריעהותותשלובשיןמהו

תאיכדרמערקיוהשענרשאלכתאעדייכדרמו4

הקעזקעזיוריעהךותבאציורפאוקששבליווידגב

אובלןיאיכךלמהרעשינפלדעאוביו2׃הרמוהלדג

הנידמוהנידמלכבו3׃קששובלבךלמהרעשלא

םידוהיללודגלבאעיגמותדוךלמהרבדרשאםוקמ

הניאובתו4׃םיברלעצירפאוקשדפסמויכבוםוצו

הכלמהלחלחתתוהלודיגיוהיסירסורתסאתורענ

וקשריסהלויכדרמתאשיבלהלםידגבחלשתודאמ

ךלמהיסירסמךתהלרתסאארקתו5׃לבקאלווילעמ

לעוהזהמתעדליכדרמלעוהוצתוהינפלדימעהרשא

רשאריעהבוחרלאיכדרמלאךתהאציו6׃הזהמ

והרקרשאלכתאיכדרמולדגיו7׃ךלמהרעשינפל

ךלמהיזנגלעלוקשלןמהרמארשאףסכהתשרפתאו

ןתנרשאתדהבתכןגשתפתאו8׃םדבאלםיידוהיב

דיגהלורתסאתאתוארהלולןתנםדימשהלןשושב

שקבלוולןנחתהלךלמהלאאובלהילעתווצלוהל

ירבדתארתסאלדגיוךתהאוביו9׃המעלעוינפלמ

11׃יכדרמלאוהוצתוךתהלרתסארמאתו10׃יכדרמ
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שיאלכרשאםיעדויךלמהתונידמםעוךלמהידבעלכ

אלרשאתימינפהרצחהלאךלמהלאאובירשאהשאו

תאךלמהולטישוירשאמדבלתימהלותדתחאארקי

ךלמהלאאובליתארקנאלינאוהיחובהזהטיברש

׃רתסאירבדתאיכדרמלודיגיו12׃םויםישולשהז

ךשפנבימדתלארתסאלאבישהליכדרמרמאיו13

שרחהםאיכ14׃םידוהיהלכמךלמהתיבטלמהל

םוקממםידוהילדומעיהלצהוחורתאזהתעבישירחת

תאזכתעלםאעדויימוודבאתךיבאתיבותאורחא

16׃יכדרמלאבישהלרתסארמאתו15׃תוכלמלתעגה

ילעומוצוןשושבםיאצמנהםידוהיהלכתאסונכךל

ינאםגםויוהלילםימיתשלשותשתלאוולכאתלאו

תדכאלרשאךלמהלאאובאןכבוןכםוצאיתרענו

רשאלככשעיויכדרמרבעיו17׃יתדבאיתדבארשאכו

׃רתסאוילעהתוצ

דמעתותוכלמרתסאשבלתוישילשהםויביהיו5

בשויךלמהוךלמהתיבחכנתימינפהךלמהתיברצחב

יהיו2׃תיבהחתפחכנתוכלמהתיבבותוכלמאסכלע

ןחהאשנרצחבתדמעהכלמהרתסאתאךלמהתוארכ

ודיברשאבהזהטיברשתארתסאלךלמהטשויוויניעב

ךלמההלרמאיו3׃טיברשהשארבעגתורתסאברקתו

תוכלמהיצחדעךתשקבהמוהכלמהרתסאךלהמ

ךלמהאוביבוטךלמהלעםארתסארמאתו4׃ךלןתניו

ךלמהרמאיו5׃וליתישערשאהתשמהלאםויהןמהו

ןמהוךלמהאביורתסארבדתאתושעלןמהתאורהמ

רתסאלךלמהרמאיו6׃רתסאהתשערשאהתשמהלא

יצחדעךתשקבהמוךלןתניוךתלאשהמןייההתשמב

׃יתשקבויתלאשרמאתורתסאןעתו7׃שעתותוכלמה

תתלבוטךלמהלעםאוךלמהיניעבןחיתאצמםא8

לאןמהוךלמהאובייתשקבתאתושעלויתלאשתא

9׃ךלמהרבדכהשעארחמוםהלהשעארשאהתשמה

תאןמהתוארכובלבוטוחמשאוההםויבןמהאציו

לעןמהאלמיוונממעזאלוםקאלוךלמהרעשביכדרמ

אביוחלשיוותיבלאאוביוןמהקפאתיו10׃המחיכדרמ

דובכתאןמהםהלרפסיו11׃ותשאשרזתאוויבהאתא

ואשנרשאתאוךלמהולדגרשאלכתאווינבברוורשע

האיבהאלףאןמהרמאיו12׃ךלמהידבעוםירשהלע

יכהתשערשאהתשמהלאךלמהםעהכלמהרתסא

הזלכו13׃ךלמהםעהלאורקינארחמלםגויתואםא

ידוהיהיכדרמתאהארינארשאתעלכבילהושונניא

ויבהאלכוותשאשרזולרמאתו14׃ךלמהרעשבבשוי

ולתיוךלמלרמארקבבוהמאםישמחהבגץעושעי

בטייוחמשהתשמהלאךלמהםעאבווילעיכדרמתא

׃ץעהשעיוןמהינפלרבדה

תאאיבהלרמאיוךלמהתנשהדדנאוהההלילב6

׃ךלמהינפלםיארקנויהיוםימיהירבדתונרכזהרפס

שרתואנתגבלעיכדרמדיגהרשאבותכאצמיו2

דיחלשלושקברשאףסהירמשמךלמהיסירסינש

הלודגורקיהשענהמךלמהרמאיו3׃שורושחאךלמב

השענאלויתרשמךלמהירענורמאיוהזלעיכדרמל

רצחלאבןמהורצחבימךלמהרמאיו4׃רבדומע

יכדרמתאתולתלךלמלרמאלהנוציחהךלמהתיב

הנהוילאךלמהירענורמאיו5׃ולןיכהרשאץעהלע

רמאיוןמהאוביו6׃אוביךלמהרמאיורצחבדמעןמה

ורקיבץפחךלמהרשאשיאבתושעלהמךלמהול

רתוירקיתושעלךלמהץפחיימלובלבןמהרמאיו

ץפחךלמהרשאשיאךלמהלאןמהרמאיו7׃ינממ

סוסוךלמהובשבלרשאתוכלמשובלואיבי8׃ורקיב

9׃ושארבתוכלמרתכןתנרשאוךלמהוילעבכררשא

םימתרפהךלמהירשמשיאדילעסוסהושובלהןותנו

והביכרהוורקיבץפחךלמהרשאשיאהתאושיבלהו

שיאלהשעיהככוינפלוארקוריעהבוחרבסוסהלע

חקרהמןמהלךלמהרמאיו10׃ורקיבץפחךלמהרשא

יכדרמלןכהשעותרבדרשאכסוסהתאושובלהתא

רשאלכמרבדלפתלאךלמהרעשבבשויהידוהיה

תאשבליוסוסהתאושובלהתאןמהחקיו11׃תרבד

השעיהככוינפלארקיוריעהבוחרבוהביכריויכדרמ

רעשלאיכדרמבשיו12׃ורקיבץפחךלמהרשאשיאל

רפסיו13׃שאריופחולבאותיבלאףחדנןמהוךלמה

ורמאיווהרקרשאלכתאויבהאלכלוותשאשרזלןמה

רשאיכדרמםידוהיהערזמםאותשאשרזווימכחול

14׃וינפללופתלופניכוללכותאלוינפללפנלתולחה

איבהלולהביוועיגהךלמהיסירסוומעםירבדמםדוע

׃רתסאהתשערשאהתשמהלאןמהתא
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רמאיו2׃הכלמהרתסאםעתותשלןמהוךלמהאביו7

ךתלאשהמןייההתשמבינשהםויבםגרתסאלךלמה

תוכלמהיצחדעךתשקבהמוךלןתנתוהכלמהרתסא

ןחיתאצמםארמאתוהכלמהרתסאןעתו3׃שעתו

יתלאשבישפנילןתנתבוטךלמהלעםאוךלמהךיניעב

גורהלדימשהלימעוינאונרכמניכ4׃יתשקבבימעו

ןיאיכיתשרחהונרכמנתוחפשלוםידבעלולאודבאלו

רמאיושורושחאךלמהרמאיו5׃ךלמהקזנבהושרצה

ובלואלמרשאאוההזיאוהזאוהימהכלמהרתסאל

ערהןמהביואורצשיארתסארמאתו6׃ןכתושעל

םקךלמהו7׃הכלמהוךלמהינפלמתעבנןמהוהזה

לעשקבלדמעןמהוןתיבהתנגלאןייההתשממותמחב

תאמהערהוילאהתלכיכהאריכהכלמהרתסאמושפנ

ןייההתשמתיבלאןתיבהתנגמבשךלמהו8׃ךלמה

םגהךלמהרמאיוהילערתסארשאהטמהלעלפנןמהו

ךלמהיפמאצירבדהתיבבימעהכלמהתאשובכל

ינפלםיסירסהןמדחאהנוברחרמאיו9׃ופחןמהינפו

רבדרשאיכדרמלןמההשערשאץעההנהםגךלמה

רמאיוהמאםישמחהבגןמהתיבבדמעךלמהלעבוט

ןיכהרשאץעהלעןמהתאולתיו10׃וילעוהלתךלמה

׃הככשךלמהתמחויכדרמל

הכלמהרתסאלשורושחאךלמהןתנאוההםויב8

יכךלמהינפלאביכדרמוםיידוהיהררצןמהתיבתא

רשאותעבטתאךלמהרסיו2׃הלאוההמרתסאהדיגה

יכדרמתארתסאםשתויכדרמלהנתיוןמהמריבעה

לפתוךלמהינפלרבדתורתסאףסותו3׃ןמהתיבלע

ןמהתערתאריבעהלולןנחתתוךבתווילגרינפל

טשויו4׃םידוהיהלעבשחרשאותבשחמתאויגגאה

דמעתורתסאםקתובהזהטברשתארתסאלךלמה

ןחיתאצמםאובוטךלמהלעםארמאתו5׃ךלמהינפל

בתכיויניעבינאהבוטוךלמהינפלרבדהרשכווינפל

יגגאהאתדמהןבןמהתבשחמםירפסהתאבישהל

׃ךלמהתונידמלכברשאםידוהיהתאדבאלבתכרשא

ימעתאאצמירשאהערביתיארולכואהככיאיכ6

ךלמהרמאיו7׃יתדלומןדבאביתיארולכואהככיאו

תיבהנהידוהיהיכדרמלוהכלמהרתסאלשרושחא

ודיחלשרשאלעץעהלעולתותאורתסאליתתנןמה

םכיניעבבוטכםידוהיהלעובתכםתאו8׃םיידוהיב

בתכנרשאבתכיכךלמהתעבטבומתחוךלמהםשב

וארקיו9׃בישהלןיאךלמהתעבטבםותחנוךלמהםשב

ןויסשדחאוהישילשהשדחבאיההתעבךלמהירפס

לאיכדרמהוצרשאלככבתכיוובםירשעוהשולשב

תונידמהירשותוחפהוםינפרדשחאהלאוםידוהיה

הנידמהנידמהאמוםירשעועבששוכדעוודהמרשא

םבתככםידוהיהלאוונשלכםעוםעוהבתככהנידמו

תעבטבםתחיושרושחאךלמהםשבבתכיו10׃םנושלכו

שכרהיבכרםיסוסבםיצרהדיבםירפסחלשיוךלמה

םידוהילךלמהןתנרשא11׃םיכמרהינבםינרתשחאה

דימשהלםשפנלעדמעלולהקהלריעוריעלכברשא

ףטםתאםירצההנידמוםעליחלכתאדבאלוגרהלו

ךלמהתונידמלכבדחאםויב12׃זובלםללשוםישנו

שדחאוהרשעםינששדחלרשעהשולשבשורושחא

הנידמוהנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ13׃רדא

הזהםוילםידותעםיידוהיהתויהלוםימעהלכליולג

םינרתשחאהשכרהיבכרםיצרה14׃םהיביאמםקנהל

ןשושבהנתנתדהוךלמהרבדבםיפוחדוםילהבמואצי

תוכלמשובלבךלמהינפלמאצייכדרמו15׃הריבה

ןמגראוץובךירכתוהלודגבהזתרטעורוחותלכת

הרואהתיהםידוהיל16׃החמשוהלהצןשושריעהו

ריעלכבוהנידמוהנידמלכבו17׃רקיוןששוהחמשו

ןוששוהחמשעיגמותדוךלמהרבדרשאםוקמריעו

םידהיתמץראהימעמםיברובוטםויוהתשמםידוהיל

׃םהילעםידוהיהדחפלפניכ

םוירשעהשולשברדאשדחאוהשדחרשעםינשבו9

ורבשרשאםויבתושעהלותדוךלמהרבדעיגהרשאוב

וטלשירשאאוהךופהנוםהבטולשלםידוהיהיביא

םהירעבםידוהיהולהקנ2׃םהיאנשבהמהםידוהיה

םתערישקבמבדיחלשלשורושחאךלמהתונידמלכב

׃םימעהלכלעםדחפלפניכםהינפלדמעאלשיאו

ישעותוחפהוםינפרדשחאהותונידמהירשלכו3

דחפלפניכםידוהיהתאםיאשנמךלמלרשאהכאלמה

ועמשוךלמהתיבביכדרמלודגיכ4׃םהילעיכדרמ

5׃לודגוךלוהיכדרמשיאהיכתונידמהלכבךלוה

ושעיוןדבאוגרהוברחתכמםהיביאלכבםידוהיהוכיו
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םידוהיהוגרההריבהןשושבו6׃םנוצרכםהיאנשב

ןופלדתאואתדנשרפתאו7׃שיאתואמשמחדבאו

׃אתדיראתאואילדאתאואתרופתאו8׃אתפסאתאו

10׃אתזיותאוידראתאויסיראתאואתשמרפתאו9

הזבבווגרהםידוהיהררצאתדמהןבןמהינבתרשע

םיגורההרפסמאבאוההםויב11׃םדיתאוחלשאל

רתסאלךלמהרמאיו12׃ךלמהינפלהריבהןשושב

תואמשמחדבאוםידוהיהוגרההריבהןשושבהכלמה

ושעהמךלמהתונידמראשבןמהינבתרשעתאושיא

רמאתו13׃שעתודועךתשקבהמוךלןתניוךתלאשהמו

רשאםידוהילרחמםגןתניבוטךלמהלעםארתסא

לעולתיןמהינבתרשעתאוםויהתדכתושעלןשושב

תאוןשושבתדןתנתוןכתושעהלךלמהרמאיו14׃ץעה

םגןשושברשאםיידוהיהולהקיו15׃ולתןמהינבתרשע

תואמשלשןשושבוגרהיורדאשדחלרשעהעבראםויב

רשאםידוהיהראשו16׃םדיתאוחלשאלהזבבושיא

םהיביאמחונוםשפנלעדמעוולהקנךלמהתונידמב

תאוחלשאלהזבבוףלאםיעבשוהשמחםהיאנשבגרהו

העבראבחונורדאשדחלרשעהשלשםויב17׃םדי

םיידוהיהו18׃החמשוהתשמםויותאהשעווברשע

וברשעהעבראבווברשעהשלשבולהקנןשושברשא

19׃החמשוהתשמםויותאהשעווברשעהשמחבחונו

םישעתוזרפהירעבםיבשיהםיזורפהםידוהיהןכלע

בוטםויוהתשמוהחמשרדאשדחלרשעהעבראםויתא

םירבדהתאיכדרמבתכיו20׃והערלשיאתונמחולשמו

תונידמלכברשאםידוהיהלכלאםירפסחלשיוהלאה

םהילעםיקל21׃םיקוחרהוםיבורקהשורושחאךלמה

תאורדאשדחלרשעהעבראםויתאםישעתויהל

רשאםימיכ22׃הנשוהנשלכבוברשעהשמחםוי

םהלךפהנרשאשדחהוםהיביואמםידוהיהםהבוחנ

התשמימיםתואתושעלבוטםויללבאמוהחמשלןוגימ

23׃םינויבאלתונתמווהערלשיאתונמחולשמוהחמשו

בתכרשאתאותושעלולחהרשאתאםידוהיהלבקו

לכררציגגאהאתדמהןבןמהיכ24׃םהילאיכדרמ

אוהרופליפהוםדבאלםידוהיהלעבשחםידוהיה

םערמאךלמהינפלהאבבו25׃םדבאלוםמהללרוגה

לעםידוהיהלעבשחרשאהערהותבשחמבושירפסה

םימילוארקןכלע26׃ץעהלעוינבתאוותאולתוושאר

תרגאהירבדלכלעןכלערופהםשלעםירופהלאה

לבקוומיק27׃םהילאעיגההמוהככלעוארהמותאזה

אלוםהילעםיולנהלכלעוםערזלעוםהילעםידוהיה

םנמזכוםבתככהלאהםימיהינשתאםישעתויהלרובעי

לכבםישענוםירכזנהלאהםימיהו28׃הנשוהנשלכב

ריעוריעוהנידמוהנידמהחפשמוהחפשמרודורוד

םרכזוםידוהיהךותמורבעיאלהלאהםירופהימיו

ליחיבאתבהכלמהרתסאבתכתו29׃םערזמףוסיאל

םירופהתרגאתאםיקלףקתלכתאידוהיהיכדרמו

לאםידוהיהלכלאםירפסחלשיו30׃תינשהתאזה

םולשירבדשורושחאתוכלמהנידמהאמוםירשעועבש

רשאכםהינמזבהלאהםירפהימיתאםיקל31׃תמאו

ומיקרשאכוהכלמהרתסאוידוהיהיכדרמםהילעםיק

רמאמו32׃םתקעזותומצהירבדםערזלעוםשפנלע

׃רפסבבתכנוהלאהםירפהירבדםיקרתסא

2׃םיהייאוץראהלעסמשרשחאךלמהםשיו10

רשאיכדרמתלדגתשרפוותרובגוופקתהשעמלכו

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולהךלמהולדג

ךלמלהנשמידוהיהיכדרמיכ3׃סרפוידמיכלמל

בוטשרדויחאברליוצרוםידוהיללודגושורושחא

׃וערזלכלםולשרבדוומעל
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לאינד
אבהדוהיךלמםיקיוהיתוכלמלשולשתנשב1

ינדאןתיו2׃הילערציוםלשורילבבךלמרצאנדכובנ

םיהלאהתיבילכתצקמוהדוהיךלמםיקיוהיתאודיב

תיבאיבהםילכהתאוויהלאתיברענשץראםאיביו

איבהלויסירסברזנפשאלךלמהרמאיו3׃ויהלארצוא

םידלי4׃םימתרפהןמוהכולמהערזמולארשיינבמ

לכבםיליכשמוהארמיבוטוםואמלכםהבןיארשא

דמעלםהבחכרשאועדמיניבמותעדיעדיוהמכח

ןמיו5׃םידשכןושלורפסםדמללוךלמהלכיהב

ויתשמןיימוךלמהגבתפמומויבםוירבדךלמהםהל

6׃ךלמהינפלודמעיםתצקמושולשםינשםלדגלו

7׃הירזעולאשימהיננחלאינדהדוהיינבמםהביהיו

רצאשטלבלאינדלםשיותומשםיסירסהרשםהלםשיו

8׃וגנדבעהירזעלוךשימלאשימלוךרדשהיננחלו

ןייבוךלמהגבתפבלאגתיאלרשאובללעלאינדםשיו

ןתיו9׃לאגתיאלרשאםיסירסהרשמשקביוויתשמ

׃םיסירסהרשינפלםימחרלודסחללאינדתאםיהלאה

ךלמהינדאתאינאארילאינדלםיסירסהרשרמאיו10

האריהמלרשאםכיתשמתאוםכלכאמתאהנמרשא

תאםתביחוםכליגכרשאםידליהןמםיפעזםכינפתא

רשהנמרשארצלמהלאלאינדרמאיו11׃ךלמלישאר

תאאנסנ12׃הירזעולאשימהיננחלאינדלעםיסירסה

םימוהלכאנוםיערזהןמונלונתיוהרשעםימיךידבע

םילכאהםידליההארמווניארמךינפלואריו13׃התשנו

14׃ךידבעםעהשעהארתרשאכוךלמהגבתפתא

תצקמו15׃הרשעםימיםסניוהזהרבדלםהלעמשיו

לכןמרשביאירבובוטםהיארמהארנהרשעםימי

רצלמהיהיו16׃ךלמהגבתפתאםילכאהםידליה

17׃םינערזםהלןתנוםהיתשמןייוםגבתפתאאשנ

לכשהועדמםיהלאהםהלןתנםתעבראהלאהםידליהו

18׃תומלחוןוזחלכבןיבהלאינדוהמכחורפסלכב

רשםאיביוםאיבהלךלמהרמארשאםימיהתצקמלו

אלוךלמהםתארבדיו19׃רצנדכבנינפלםיסירסה

ינפלודמעיוהירזעולאשימהיננחלאינדכםלכמאצמנ

ךלמהםהמשקברשאהניבתמכחרבדלכו20׃ךלמה

לכברשאםיפשאהםימטרחהלכלעתודירשעםאצמיו

׃ךלמהשרוכלתחאתנשדעלאינדיהיו21׃ותוכלמ

רצנדכבנםלחרצנדכבנתוכלמלםיתשתנשבו2

רמאיו2׃וילעהתיהנותנשווחורםעפתתותומלח

םידשכלוםיפשכמלוםיפשאלוםימטרחלארקלךלמה

3׃ךלמהינפלודמעיוואביוויתמלחךלמלדיגהל

תעדליחורםעפתויתמלחםולחךלמהםהלרמאיו

אכלמתימראךלמלםידשכהורבדיו4׃םולחהתא

הנע5׃אוחנארשפוךידבעלאמלחרמאייחןימלעל

יננועדוהתאלןהאדזאינמאתלמאידשכלרמאואכלמ

׃ןומשתיילונןוכיתבוןודבעתתןימדההרשפואמלח

איגשרקיוהבזבנוןנתמןוחהתהרשפואמלחןהו6

תונינתונע7׃ינוחההרשפואמלחןהלימדקןמןולבקת

8׃הוחהנהרשפויהודבעלרמאיאמלחאכלמןירמאו

ןינבזןותנאאנדעידהנאעדיביציןמרמאואכלמהנע

אמלחןהיד9׃אתלמינמאדזאידןותיזחידלבקלכ

התיחשוהבדכהלמוןוכתדאיההדחיננעדוהתאל

אמלחןהלאנתשיאנדעידדעימדקרמאמלןותנמזה

םדקאידשכונע10׃יננוחהתהרשפידעדנאוילורמא

אכלמתלמידאתשבילעשנאיתיאאלןירמאואכלמ

הנדכהלמטילשוברךלמלכידלבקלכהיוחהללכוי

הכלמידאתלמו11׃ידשכוףשאוםטרחלכללאשאל

ןהלאכלמםדקהנוחיידיתיאאלןרחאוהריקילאש

לבקלכ12׃יהותיאאלארשבםעןוהרדמידןיהלא

ימיכחלכלהדבוהלרמאואיגשףצקוסנבאכלמהנד

לאינדועבוןילטקתמאימיכחותקפנאתדו13׃לבב

םעטואטעביתהלאינדןידאב14׃הלטקתהליהורבחו

ימיכחלהלטקלקפנידאכלמידאיחבטברךויראל

המלעאכלמידאטילשךויראלרמאוהנע15׃לבב

ךויראעדוהאתלמןידאאכלמםדקןמהפצחהמאתד

הלןתניןמזידאכלמןמהעבולעלאינדו16׃לאינדל

לזאהתיבללאינדןידא17׃אכלמלהיוחהלארשפו

ןימחרו18׃עדוהאתלמיהורבחהירזעולאשימהיננחלו

ןודבהיאלידהנדהזרלעאימשהלאםדקןמאעבמל

לאינדלןידא19׃לבבימיכחראשםעיהורבחולאינד

׃אימשהלאלךרבלאינדןידאילגהזראילילידאוזחב

ןמךרבמאהלאידהמשאוהלרמאולאינדהנע20
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21׃איההלידאתרובגואתמכחידאמלעדעואמלע

ןיכלמםיקהמוןיכלמהדעהמאינמזואינדעאנשהמאוהו

אלגאוה22׃הניביעדילאעדנמוןימיכחלאתמכחבהי

׃ארשהמעאריהנואכושחבהמעדיאתרתסמואתקימע

אתמכחידהנאחבשמואדוהמיתהבאהלאךל23

תלמידךנמאניעבידינתעדוהןעכוילתבהיאתרובגו

ךויראלעלעלאינדהנדלבקלכ24׃אנתעדוהאכלמ

הלרמאןכולזאלבבימיכחלהדבוהלאכלמינמיד

ארשפואכלמםדקינלעהדבוהתלאלבבימיכחל

לאינדללענההלהבתהבךויראןידא25׃אוחאאכלמל

אתולגינבןמרבגתחכשהידהלרמאןכואכלמםדק

רמאואכלמהנע26׃עדוהיאכלמלארשפידדוהייד

ינתעדוהללהכךיתיאהרצאשטלבהמשידלאינדל

רמאואכלמםדקלאינדהנע27׃הרשפותיזחידאמלח

ןירזגןימטרחןיפשאןימיכחאללאשאכלמידהזר

אלגאימשבהלאיתיאםרב28׃אכלמלהיוחהלןילכי

תירחאבאוהלידהמרצנדכובנאכלמלעדוהוןיזר

התנא29׃אוההנדךבכשמלעךשאריוזחוךמלחאימוי

הנדירחאאוהלידהמוקלסךבכשמלעךנויעראכלמ

ידהמכחבאלהנאו30׃אוהלידהמךעדוהאיזראלגו

ידתרבדלעןהלילילגהנדאזראייחלכןמיביתיא

התנא31׃עדנתךבבלינויערוןועדוהיאכלמלארשפ

הויזוברןכדאמלצאיגשדחםלצולאותיוההזחאכלמ

השאראמלצאוה32׃ליחדהורוךלבקלםאקריתי

התכריויהועמףסכידיהוערדויהודחבטבהדיד

לזרפידןוהנמיהולגרלזרפידיהוקש33׃שחניד

ידןבאתרזגתהידדעתיוההזח34׃ףסחידןוהנמו

אפסחואלזרפידיהולגרלעאמלצלתחמוןידיבאל

אשחנאפסחאלזרפהדחכוקדןידאב35׃ןומהתקדהו

אחורןומהאשנוטיקירדאןמרועכווהואבהדואפסכ

תוהאמלצלתחמידאנבאוןוהלחכתשהאלרתאלכו

רמאנהרשפואמלחהנד36׃אעראלכתלמובררוטל

אימשהלאידאיכלמךלמאכלמהתנא37׃אכלמםדק

ןיראדידלכבו38׃ךלבהיארקיואפקתואנסחאתוכלמ

ךטלשהוךדיבבהיאימשףועוארבתויחאשנאינב

םוקתךרתבו39׃אבהדידהשאראוההתנאןוהלכב

אשחנידירחאאיתילתוכלמוךנמאעראירחאוכלמ

הפיקתאוהתהיעיברוכלמו40׃אעראלכבטלשתיד

אלזרפכואלכלשחוקדהמאלזרפידלבקלכאלזרפכ

אילגרהתיזחידו41׃ערתוקדתןילאלכעערמיד

הגילפוכלמלזרפןוהנמורחפידףסחןוהנמאתעבצאו

התיזחידלבקלכהבאוהלאלזרפידאתבצנןמוהוהת

ןוהנמאילגרתעבצאו42׃אניטףסחבברעמאלזרפ

הנמוהפיקתהוהתאתוכלמתצקןמףסחןוהנמולזרפ

אניטףסחבברעמאלזרפתיזחיד43׃הריבתהוהת

םעהנדןיקבדןוהלאלואשנאערזבןוהלןיברעתמ

ןוהימויבו44׃אפסחםעברעתמאלאלזרפידכאההנד

אלןימלעלידוכלמאימשהלאםיקיןונאאיכלמיד

ףיסתוקדתקבתשתאלןרחאםעלהתוכלמולבחתת

ידלבקלכ45׃אימלעלםוקתאיהואתוכלמןילאלכ

אלזרפתקדהוןידיבאלידןבאתרזגתאארוטמידתיזח

ידהמאכלמלעדוהברהלאאבהדואפסכאפסחאשחנ

ןידאב46׃הרשפןמיהמואמלחביציוהנדירחאאוהל

החנמודגסלאינדלויהופנאלעלפנרצנדכובנאכלמ

ןמרמאולאינדלאכלמהנע47׃הלהכסנלרמאןיחחינו

ןיזרהלגוןיכלמארמוןיהלאהלאאוהןוכהלאידטשק

יברלאינדלאכלמןידא48׃הנדהזראלגמלתלכייד

תנידמלכלעהטלשהוהלבהיןאיגשןברברןנתמו

ןמאעבלאינדו49׃לבבימיכחלכלעןינגסברולבב

ךשימךרדשללבבתנידמידאתדיבעלעינמואכלמ

׃אכלמערתבלאינדווגנדבעו

ןיתשןימאהמורבהדידםלצדבעאכלמרצנדכובנ3

2׃לבבתנידמבארודתעקבבהמיקאתשןימאהיתפ

אינגסאינפרדשחאלשנכמלחלשאכלמרצנדכובנו

ינטלשלכואיתפתאירבתדאירבדגאירזגרדאאתוחפו

׃אכלמרצנדכובנםיקהידאמלצתכנחלאתמלאתנידמ

אירזגרדאאתוחפואינגסאינפרדשחאןישנכתמןידאב3

תכנחלאתנידמינטלשלכואיתפתאירבתדאירבדג

אמלצלבקלןימאקואכלמרצנדכובנםיקהידאמלצ

ןירמאןוכלליחבארקאזורכו4׃רצנדכובנםיקהיד

אנרקלקןועמשתידאנדעב5׃אינשלואימאאיממע

ינזלכוהינפמוסןירתנספאכבססרתיקאתיקורשמ

רצנדכובנםיקהידאבהדםלצלןודגסתוןולפתארמז

אוגלאמרתיאתעשהבדגסיולפיאלידןמו6׃אכלמ

ןיעמשידכאנמזהבהנדלבקלכ7׃אתדקיארונןותא
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ןירטנספאכבשסרתיקאתיקורשמאנרקלקאיממעלכ

ןידגסאינשלואימאאיממעלכןילפנארמזינזלכו

לבקלכ8׃אכלמרצנדכובנםיקהידאבהדםלצל

ידןוהיצרקולכאוןיאדשכןירבגוברקאנמזהבהנד

ןימלעלאכלמאכלמרצנדכובנלןירמאוונע9׃אידוהי

לקעמשיידשנאלכידםעטתמשאכלמהתנא10׃ייח

לכוהינפיסוןירתנספאכבשסרתיקאתיקרשמאנרק

לפיאלידןמו11׃אבהדםלצלדגסיולפיארמזינז

ןירבגיתיא12׃אתדקיארונןותאאוגלאמרתידגסיו

ךרדשלבבתנידמתדיבעלעןוהתיתינמידןיאדוהי

םעטאכלמךילעומשאלךלאאירבגוגנדבעוךשימ

׃ןידגסאלתמיקהידאבהדםלצלוןיחלפאלךיהלאל

ךרדשלהיתיהלרמאהמחוזגרברצנדכובנןידאב13

14׃אכלמםדקויתיהךלאאירבגןידאבוגנדבעוךשימ

וגנדבעוךשימךרדשאדצהןוהלרמאורצנדכבנהנע

אלתמיקהידאבהדםלצלוןיחלפןוכיתיאאליהלאל

ןועמשתידאנדעבידןידיתעןוכיתיאןהןעכ15׃ןידגס

הינפמוסוןירתנספאכבשסרתיקאתיקורשמאנרקלק

אלןהותדבעידאמלצלןודגסתוןולפתארמזינזלכו

ןמואתדקיארונןותאאוגלןומרתתהתעשהבןודגסת

דבעוךשימךרדשונע16׃ידיןמןוכנבזישיידהלאאוה

הנדלעהנחנאןיחשחאלרצנדכובנאכלמלןירמאווגנ

לכיןיחלפאנחנאידאנהלאיתיאןה17׃ךתובתהלםגתפ

׃בזישיאכלמךדיןמואתדקיארונןותאןמאנתובזישל

אנתיאאלךיהלאלידאכלמךלאוהלעידיאלןהו18

ןידאב19׃דגסנאלתמיקהידאבהדםלצלוןיחלפ

ךרדשלעונתשאיהופנאםלצואמחילמתהרצנדכובנ

העבשדחאנותאלאזמלרמאוהנעוגנדבעוךשימ

הליחבידליחירבגןירבגלו20׃היזמלהזחידלע

ןותאלאמרמלוגנדבעוךשימךרדשלהתפכלרמא

ןוהילברסבותפכךלאאירבגןידאב21׃אתדקיארונ

ארונןותאאוגלוימרוןוהישבלוןוהתלברכוןוהישיטפ

הפצחמאכלמתלמידןמהנדלבקלכ22׃אתדקי

ךשימךרדשלוקסהידךלאאירבגאריתיהזאאנותאו

ךלאאירבגו23׃ארונידאביבשןומהלטקוגנדבעו

ארונןותאאוגלולפנוגנדבעוךשימךרדשןוהתלת

םקוהותאכלמרצנדכובנןידא24׃ןיתפכמאתדקי

אתלתןירבגאלהיהורבדהלרמאוהנעהלהבתהב

אביציאכלמלןירמאוןינעןיתפכמארונאוגלאנימר

ןירשהעבראןירבגהזחהנאאהרמאוהנע25׃אכלמ

איעיברידהורוןוהביתיאאללבחוארונאוגבןיכלהמ

ןותאערתלרצנדכובנברקןידאב26׃ןיהלארבלהמד

יהודבעוגנדבעוךשימךרדשרמאוהנעאתדקיארונ

ךשימךרדשןיקפנןידאבותאווקפאילעאהלאיד

אינגסאינפרדשחאןישנכתמו27׃ארונאוגןמוגנדבעו

טלשאלידךלאאירבגלןיזחאכלמירבדהואתוחפו

ןוהילברסוךרחתהאלןוהשאררעשוןוהמשגבארונ

רמאורצנדכובנהנע28׃ןוהבתדעאלרונחירוונשאל

הכאלמחלשידוגנדבעוךשימךרדשידןוההלאךירב

וינשאכלמתלמויהולעוצחרתהידיהודבעלבזישו

ןהלהלאלכלןודגסיאלוןוחלפיאלידןוהימשגובהיו

ידןשלוהמאםעלכידםעטםישינמו29׃ןוההלאל

ןימדהאוגנדבעוךשימךרדשידןוההלאלעהלשרמאי

הלאיתיאאלידלבקלכהותשיילונהתיבודבעתי

חלצהאכלמןידאב30׃הנדכהלצהללכיידןרחא

׃לבבתנידמבוגנדבעוךשימךרדשל

ןיראדידאינשלואימאאיממעלכלאכלמרצנדכובנ4

ימעדבעידאיהמתואיתא2׃אגשיןוכמלשאעראלכב

ןיברברהמכיהותא3׃היוחהלימדקרפשאילעאהלא

הנטלשוםלעתוכלמהתוכלמןיפיקתהמכיהוהמתו

ןנערויתיבבתיוההלשרצנדכובנהנא4׃רדורדםע

יבכשמלעןירהרהויננלחדיותיזחםלח5׃ילכיהב

ימדקהלענהלםעטםישינמו6׃יננלהביישאריוזחו

ןידאב7׃יננעדוהיאמלחרשפידלבבימיכחלכל

הנארמאאמלחואירזגואידשכאיפשאאימטרחןיללע

ימדקלעןירחאדעו8׃ילןיעדוהמאלהרשפוןוהימדק

ןיהלאחורידויהלאםשכרצאשטלבהמשידלאינד

בררצאשטלב9׃תרמאיהומדקאמלחוהבןישידק

לכוךבןישידקןיהלאחורידתעדיהנאידאימטרח

10׃רמאהרשפותיזחידימלחיוזחךלסנאאלזר

אעראאוגבןליאולאותיוההזחיבכשמלעישאריוזחו

אימשלאטמיהמורוףקתואנליאהבר11׃איגשהמורו

איגשהבנאוריפשהיפע12׃אעראלכףוסלהתוזחו

יהופנעבוארבתויחללטתיהותחתהבאלכלןוזמו

תיוההזח13׃ארשבלכןיזתיהנמואימשירפצןורדי
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׃תחנאימשןמשידקוריעולאויבכשמלעישאריוזחב

ורתאיהופנעוצצקואנליאודגרמאןכוליחבארק14

ןמאירפצויהותחתןמאתויחדנתהבנאורדבוהיפע

ידרוסאבווקבשאעראביהושרשרקעםרב15׃יהופנע

םעועבטציאימשלטבוארבידאאתדבשחנולזרפ

ןונשיאשונאןמהבבל16׃אעראבשעבהקלחאתויח

17׃יהולעןופלחיןינדעהעבשוהלבהיתיהויחבבלו

תרבדדעאתלאשןישידקרמאמואמגתפןיריעתרזגב

ידןמלואשונאתוכלמבאילעטילשידאייחןועדנייד

אמלחהנד18׃הילעםיקיםישנאלפשוהננתיאבצי

ארשפרצאשטלבהתנאורצנדכובנאכלמהנאתיזח

ארשפןילכיאליתוכלמימיכחלכידלבקלכרמא

19׃ךבןישידקןיהלאחורידלהכהתנאוינתעדוהל

הדחהעשכםמותשארצאשטלבהמשידלאינדןידא

אמלחרצאשטלברמאואכלמהנעהנלהבייהניערו

אמלחיארמרמאורצאשטלבהנעךלהבילאארשפו

ףקתוהברידתיזחידאנליא20׃ךירעלהרשפוךיאנשל

ריפשהיפעו21׃אעראלכלהתוזחואימשלאטמיהמורו

ארבתויחרודתיהותחתהבאלכלןוזמואיגשהבנאו

ידאכלמאוההתנא22׃אימשירפצןנכשייהופנעבו

ףוסלךנטלשואימשלתטמותברךתוברותפקתותיבר

רמאואימשןמתחנשידקוריעאכלמהזחידו23׃אערא

וקבשאעראביהושרשרקעםרביהולבחואנליאודג

אימשלטבוארבידאאתדבשחנולזרפידרוסאבו

ןופלחיןינדעהעבשידדעהקלחארבתויחםעועבטצי

תטמידאיהאילעתרזגואכלמארשפהנד24׃יהולע

ארבתויחםעואשנאןמןידרטךלו25׃אכלמיארמלע

אימשלטמוןומעטיךלןירותכאבשעוךרדמהוהל

עדנתידדעךילעןופלחיןינדעהעבשוןיעבצמךל

׃הננתיאבציידןמלואשנאתוכלמבאילעטילשיד

ךתוכלמאנליאידיהושרשרקעקבשמלורמאידו26

אכלמןהל27׃אימשןטלשידעדנתידןמהמיקךל

ןינעןחמבךתיועוקרפהקדצבךיטחוךילערפשייכלמ

רצנדכובנלעאטמאלכ28׃ךתולשלהכראאוהתןה

ידאתוכלמלכיהלערשעירתןיחריתצקל29׃אכלמ

לבבאיהאדאלהרמאואכלמהנע30׃הוהךלהמלבב

רקילוינסחףקתבוכלמתיבלהתינבהנאידאתבר

ךללפנאימשןמלקאכלמםפבאתלמדוע31׃ירדה

ןמו32׃ךנמתדעהתוכלמאכלמרצנדכובנןירמא

ןירותכאבשעךרדמארבתויחםעוןידרטךלאשנא

ידעדנתידדעךילעןופלחיןינדעהעבשוןומעטיךל

הב33׃הננתיאבציידןמלואשנאתוכלמבאילעטילש

אבשעודירטאשנאןמורצנדכובנלעתפסאתלמאתעש

הרעשידדעעבטציהמשגאימשלטמולכאיןירותכ

הנאהימויתצקלו34׃ןירפצכיהורפטוהברןירשנכ

אילעלובותיילעיעדנמותלטנאימשליניערצנדכובנ

םלעןטלשהנטלשידתרדהותחבשאמלעיחלותכרב

ןיבישחהלכאעראיראדלכו35׃רדורדםעהתוכלמו

ידיתיאאלואעראיראדואימשליחבדבעהיבצמכו

יעדנמאנמזהב36׃תדבעהמהלרמאיוהדיבאחמי

ירבדהילוילעבותייוזוירדהיתוכלמרקילוילעבותי

תפסוההריתיוברותנקתהיתוכלמלעוןועביינברברו

ךלמלרדהמוםמורמוחבשמרצנדכובנהנאןעכ37׃יל

ןיכלהמידוןידהתחראוטשקיהודבעמלכידאימש

׃הלפשהללכיהוגב

ףלאיהונברברלברםחלדבעאכלמרצאשלב5

ארמחםעטברמארצאשלב2׃התשארמחאפלאלבקלו

יהובארצנדכובנקפנהידאפסכואבהדינאמלהיתיהל

יהונברברואכלמןוהבןותשיוםלשוריבידאלכיהןמ

ןמוקפנהידאבהדינאמויתיהןידאב3׃התנחלוהתלגש

אכלמןוהבויתשאוםלשוריבידאהלאתיבידאלכיה

וחבשוארמחויתשא4׃התנחלוהתלגשיהונברברו

הב5׃אנבאואעאאלזרפאשחנאפסכואבהדיהלאל

אתשרבנלבקלןבתכושנאדיידןעבצאוקפנהתעש

הדיספהזחאכלמואכלמידאלכיהלתכידאריגלע

הנולהבייהניערויהונשיהויזאכלמןידא6׃הבתכיד

7׃ןשקנאדלאדהתבכראוןירתשמהצרחירטקו

הנעאירזגואידשכאיפשאלהלעהלליחבאכלמארק

הבתכהרקיידשנאלכידלבבימיכחלרמאואכלמ

אבהדידאכנומהושבליאנוגראיננוחיהרשפוהנד

לכןיללעןידא8׃טלשיאתוכלמביתלתוהראוצלע

העדוהלארשפוארקמלאבתכןילהכאלואכלמימיכח

יהויזולהבתמאיגשרצאשלבאכלמןידא9׃אכלמל

לבקלאתכלמ10׃ןישבתשמיהונברברויהולעןינש

אתכלמתנעתללעאיתשמתיבליהונברברואכלמילמ
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לאךיויזוךנויערךולהבילאייחןימלעלאכלמתרמאו

ןישידקןיהלאחורידךתוכלמברבגיתיא11׃ונתשי

ןיהלאתמכחכהמכחוונתלכשווריהנךובאימויבוהב

ןיפשאןימטרחברךובארצנדכבנאכלמוהבתחכתשה

חורידלבקלכ12׃אכלמךובאהמיקהןירזגןיאדשכ

ןדיחאתיוחאוןימלחרשפמונתלכשועדנמוהריתי

םשאכלמידלאינדבהבתחכתשהןירטקארשמו

13׃הוחהיהרשפוירקתילאינדןעכרצאשטלבהמש

לאינדלרמאואכלמהנעאכלמםדקלעהלאינדןידאב

יתיהידדוהיידאתולגינבןמידלאינדאוההתנא

ןיהלאחורידךילעתעמשו14׃דוהיןמיבאאכלמ

15׃ךבתחכתשההריתיהמכחוונתלכשווריהנוךב

ןורקיהנדהבתכידאיפשאאימיכחימדקולעהןעכו

׃היוחהלאתלמרשפןילהכאלוינתעדוהלהרשפו

ןירטקורשפמלןירשפלכותידךילעתעמשהנאו16

ינתעדוהלהרשפוארקמלאבתכלכותןהןעכארשמל

אתלתוךראוצלעאבהדידאכנומהושבלתאנוגרא

אכלמםדקרמאולאינדהנעןידאב17׃טלשתאתוכלמב

אבתכםרבבהןרחאלךתיבזבנוןיוהלךלךתנתמ

אהלאאכלמהתנא18׃הנעדוהאארשפואכלמלארקא

רצנדכבנלבהיהרדהוארקיואתוברואתוכלמאילע

אינשלואימאאיממעלכהלבהיידאתוברןמו19׃ךובא

לטקאוהאבצהוהידיהומדקןמןילחדוןיעאזווה

ידוםירמהוהאבצהוהידואחמהוהאבצהוהידו

תפקתהחורוהבבלםרידכו20׃ליפשמהוהאבצהוה

21׃הנמוידעההרקיוהתוכלמאסרכןמתחנההדזהל

אידרעםעויושאתויחםעהבבלודירטאשנאינבןמו

עבטציהמשגאימשלטמוהנומעטיןירותכאבשעהרודמ

ןמלואשנאתוכלמבאילעאהלאטילשידעדיידדע

אלרצאשלבהרבהתנאו22׃הילעםיקהיהבצייד

ארמלעו23׃תעדיהנדלכידלבקלכךבבלתלפשה

התנאוךימדקויתיההתיבידאינאמלותממורתהאימש

יהלאלוןוהבןיתשארמחךתנחלוךתלגשךינברברו

אלוןיזחאלידאנבאואעאאלזרפאשחנאבהדואפסכ

לכוהדיבךתמשנידאהלאלותחבשןיעדיאלוןיעמש

אספחילשיהומדקןמןידאב24׃תרדהאלהלךתחרא

אנמםישרידאבתכהנדו25׃םישרהנדאבתכואדייד

אהלאהנמאנמאתלמרשפהנד26׃ןיסרפולקתאנמ

תחכתשהואינזאמבהתליקתלקת27׃המלשהוךתוכלמ

29׃סרפוידמלתביהיוךתוכלמתסירפסרפ28׃ריסח

אכנומהואנוגראלאינדלושיבלהורצאשלברמאןידאב

טילשאוהלידיהולעוזרכהוהראוצלעאבהדיד

אכלמרצשאלבליטקאילילבהב30׃אתוכלמבאתלת

ןיתשןינשרבכאתוכלמלבקאידמשוירדו31׃אידשכ

׃ןיתרתו

אינפרדשחאלאתוכלמלעםיקהושוירדםדקרפש6

ןוהנמאלעו2׃אתוכלמלכבןוהלידןירשעוהאמ

אינפרדשחאןוהלידןוהנמדחלאינדידאתלתןיכרס

ןידא3׃קזנאוהלאלאכלמואמעטןוהלןיבהיןילא

לכאינפרדשחאואיכרסלעחצנתמאוההנדלאינד

לעהתומקהלתישעאכלמוהבאריתיחורידלבק

ןיעבווהאינפרדשחאואיכרסןידא4׃אתוכלמלכ

התיחשוהלעלכואתוכלמדצמלאינדלהחכשהלהלע

ולשלכואוהןמיהמידלבקלכהחכשהלןילכיאל

ןירמאךלאאירבגןידא5׃יהולעתחכתשהאלהתיחשו

יהולעהנחכשהןהלאלעלכהנדלאינדלחכשהנאליד

ושגרהןלאאינפרדשחאואיכרסןידא6׃ההלאתדב

7׃ייחןימלעלאכלמשוירדהלןירמאןכואכלמלע

אירבדהאינפרדשחאואינגסאתוכלמיכרסלכוטעיתא

ידלכידרסאהפקתלואכלמםיקהמיקלאתוחפו

ךנמןהלןיתלתןימוידעשנאוהלאלכןמועבהעבי

ארסאםיקתאכלמןעכ8׃אתויראבגלאמרתיאכלמ

אלידסרפוידמתדכהינשהלאלידאבתכםשרתו

׃ארסאואבתכםשרשוירדאכלמהנדלבקלכ9׃אדעת

ןיוכוהתיבללעאבתכםישרידעדיידכלאינדו10

אמויבהתלתןינמזוםלשורידגנהתילעבהלןחיתפ

לכההלאםדקאדומואלצמויהוכרבלעךרבאוה

ךלאאירבגןידא11׃הנדתמדקןמדבעאוהידלבק

12׃ההלאםדקןנחתמואעבלאינדלוחכשהוושגרה

אלהאכלמרסאלעאכלמםדקןירמאוובירקןידאב

דעשנאוהלאלכןמהעביידשנאלכידתמשררסא

הנעאתויראבוגלאמרתיאכלמךנמןהלןיתלתןימוי

׃אדעתאלידסרפוידמתדכאתלמאביצירמאואכלמ

ינבןמידלאינדידאכלמםדקןירמאוונעןידאב13

ידארסאלעוםעטאכלמךילעםשאלדוהיידאתולג
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אכלמןידא14׃התועבאעבאמויבהתלתןינמזותמשר

לבםשלאינדלעויהולעשאבאיגשעמשאתלמידכ

15׃התולצהלרדתשמאוהאשמשילעמדעוהתובזישל

עדאכלמלןירמאואכלמלעושגרהךלאאירבגןידאב

אכלמידםיקורסאלכידסרפוידמלתדידאכלמ

לאינדלויתיהורמאאכלמןידאב16׃הינשהלאלםיקהי

ךהלאלאינדלרמאואכלמהנעאתויראידאבגלומרו

תיתיהו17׃ךנבזישיאוהארידתבהלחלפהתנאיד

התקזעבאכלמהמתחואבגםפלעתמשוהדחןבא

ןידא18׃לאינדבובצאנשתאלידיהונברברתקזעבו

יהומדקלענהאלןוחדותוטתבוהלכיהלאכלמלזא

םוקיארפרפשבאכלמןידאב19׃יהולעתדנהתנשו

הברקמכו20׃לזאאתויראידאבגלהלהבתהבואהגנב

לאינדלרמאואכלמהנעקעזביצעלקבלאינדלאבגל

ארידתבהלחלפהתנאידךהלאאיחאהלאדבעלאינד

אכלמםעלאינדןידא21׃אתויראןמךתובזישללכיה

םפרגסוהכאלמחלשיהלא22׃ייחןימלעלאכלמללמ

תחכתשהוכזיהומדקידלבקלכינולבחאלואתוירא

ןידאב23׃תדבעאלהלובחאכלמךימדקףאויל

אבגןמהקסנהלרמאלאינדלויהולעבאטאיגשאכלמ

ןמיהידהבחכתשהאללבחלכואבגןמלאינדקסהו

ולכאידךלאאירבגויתיהואכלמרמאו24׃ההלאב

ןוהישנוןוהינבןונאומראתויראבגלולאינדידיהוצרק

לכואתויראןוהבוטלשידדעאבגתיעראלוטמאלו

איממעלכלבתכאכלמשוירדןידאב25׃וקדהןוהימרג

26׃אגשיןוכמלשאעראלכבןיראדידאינשלואימא

ןיעאזןוהליתוכלמןטלשלכבידםעטםישימדקןמ

םיקואיחאהלאאוהידלאינדידההלאםדקןמןילחדו

׃אפוסדעהנטלשולבחתתאלידהתוכלמוןימלעל

ידאעראבואימשבןיהמתוןיתאדבעולצמובזישמ27

חלצההנדלאינדו28׃אתויראדיןמלאינדלביזיש

׃איסרפשרוכתוכלמבושוירדתוכלמב

הזחםלחלאינדלבבךלמרצשאלבלהדחתנשב7

ןילמשארבתכאמלחןידאבהבכשמלעהשאריוזחו

אילילםעיוזחבתיוההזחרמאולאינדהנע2׃רמא

עבראו3׃אבראמילןחיגמאימשיחורעבראוראו

אתימדק4׃אדןמאדןינשאמיןמןקלסןברברןויח

היפגוטירמידדעתיוההזחהלרשנידןיפגוהיראכ

שנאבבלותמיקהשנאכןילגרלעואעראןמתליטנו

רטשלובדלהימדהנינתירחאהויחוראו5׃הלביהי

הלןירמאןכוהינשןיבהמפבןיעלעתלתותמקהדח

וראותיוההזחהנדרתאב6׃איגשרשבילכאימוק

העבראוהיבגלעףועידעבראןיפגהלורמנכירחא

תיוההזחהנדרתאב7׃הלביהיןטלשואתויחלןישאר

אפיקתוינתמיאוהליחדהיעיברהויחוראואיליליוזחב

אראשוהקדמוהלכאןברברהללזרפידןינשואריתי

הימדקידאתויחלכןמהינשמאיהוהספרהילגרב

ירחאןרקולאואינרקבתיוהלכתשמ8׃הלרשעןינרקו

ורקעתאאתימדקאינרקןמתלתוןוהיניבתקלסהריעז

ללממםפואדאנרקבאשנאיניעכןיניעולאוהימדקןמ

ןימויקיתעווימרןוסרכידדעתיוההזח9׃ןברבר

היסרכאקנרמעכהשאררעשורוחגלתכהשובלבתי

קפנודגנרונידרהנ10׃קלדרוניהולגלגרונידןיביבש

יהומדקןוברוברוהנושמשיםיפלאףלאיהומדקןמ

ןידאבתיוההזח11׃וחיתפןירפסובתיאנידןומוקי

דעתיוההזחהללממאנרקידאתברבראילמלקןמ

׃אשאתדקילתביהיוהמשגדבוהואתויחתליטקיד

תביהיןייחבהכראוןוהנטלשוידעהאתויחראשו12

םעוראואיליליוזחבתיוההזח13׃ןדעוןמזדעןוהל

הטמאימויקיתעדעוהוההתאשנארבכאימשיננע

לכווכלמורקיוןטלשביהיהלו14׃יהוברקהיהומדקו

םלעןטלשהנטלשןוחלפיהלאינשלואימאאיממע

תירכתא15׃לבחתתאלידהתוכלמוהדעיאליד

16׃יננלהביישאריוזחוהנדנאוגבלאינדהנאיחור

לכלעהנמאעבאאביציואימאקןמדחלעתברק

אתויחןילא17׃יננעדוהיאילמרשפוילרמאוהנד

׃אעראןמןומוקיןיכלמהעבראעבראןינאידאתברבר

אתוכלמןונסחיוןינוילעישידקאתוכלמןולבקיו18

לעאבצילתיבצןידא19׃אימלעםלעדעואמלעדע

הריתיהליחדןוהלכןמהינשתוהידאתיעיבראתויח

אראשוהקדמהלכאשחנידהירפטולזרפידהינש

ירחאוהשארבידרשעאינרקלעו20׃הספרהילגרב

הלןיניעוןכדאנרקותלתהימדקןמולפנותקלסיד

תיוההזח21׃התרבחןמברהוזחוןברברללממםפו

ידדע22׃ןוהלהלכיוןישידקםעברקהדבעןכדאנרקו
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הטמאנמזוןינוילעישידקלבהיאנידואימויקיתעהתא

אתיעיבראתויחרמאןכ23׃ןישידקונסחהאתוכלמו

אתוכלמלכןמאנשתידאעראבאוהתאיעיברוכלמ

הנמרשעאינרקו24׃הנקדתוהנשודתואעראלכלכאתו

אוהוןוהירחאםוקיןרחאוןומקיןיכלמהרשעהתוכלמ

דצלןילמו25׃לפשהיןיכלמהתלתואימדקןמאנשי

ןינמזהינשהלרבסיואלביןינוילעישידקלוללמיאילע

אנידו26׃ןדעגלפוןינדעוןדעדעהדיבןובהיתיותדו

27׃אפוסדעהדבוהלוהדמשהלןודעהיהנטלשובתי

אימשלכתוחתתוכלמידאתוברואנטלשוהתוכלמו

לכוםלעתוכלמהתוכלמןינוילעישידקםעלתביהי

אתלמידאפוסהכדע28׃ןועמתשיוןוחלפיהלאינטלש

אתלמוילעןונתשייויזויננלהביינויעראיגשלאינדהנא

׃תרטניבלב

הארנןוזחךלמהרצשאלבתוכלמלשולשתנשב8

האראו2׃הלחתבילאהארנהירחאלאינדינאילא

םליעברשאהריבהןשושבינאויתארביהיוןוזחב

אשאו3׃ילואלבואלעיתייהינאוןוזחבהאראוהנידמה

םינרקולולבאהינפלדמעדחאליאהנהוהאראויניע

הלעההבגהותינשהןמההבגתחאהותוהבגםינרקהו

הבגנוהנופצוהמיחגנמליאהתאיתיאר4׃הנרחאב

ונצרכהשעוודימליצמןיאווינפלודמעיאלתויחלכו

ןמאבםיזעהריפצהנהוןיבמיתייהינאו5׃לידגהו

ןרקריפצהוץראבעגונןיאוץראהלכינפלעברעמה

רשאםינרקהלעבליאהדעאביו6׃ויניעןיבתוזח

ויתיארו7׃וחכתמחבוילאץריולבאהינפלדמעיתיאר

תארבשיוליאהתאךיווילארמרמתיוליאהלצאעיגמ

והכילשיווינפלדמעלליאבחכהיהאלווינרקיתש

ריפצו8׃ודימליאלליצמהיהאלווהסמריוהצרא

הלודגהןרקההרבשנומצעכודאמדעלידגהםיזעה

׃םימשהתוחורעבראלהיתחתעבראתוזחהנלעתו

רתילדגתוהריעצמתחאןרקאציםהמתחאהןמו9

אבצדעלדגתו10׃יבצהלאוחרזמהלאובגנהלא

׃םסמרתוםיבכוכהןמואבצהןמהצראלפתוםימשה

ךלשהודימתהםירהונממולידגהאבצהרשדעו11

ךלשתועשפבדימתהלעןתנתאבצו12׃ושדקמןוכמ

שודקדחאהעמשאו13׃החילצהוהתשעוהצראתמא

יתמדערבדמהינומלפלשודקדחארמאיורבדמ

14׃סמרמאבצושדקותתםמשעשפהודימתהןוזחה

קדצנותואמשלשוםיפלארקבברעדעילארמאיו

הניבהשקבאוןוזחהתאלאינדינאיתארביהיו15׃שדק

ןיבםדאלוקעמשאו16׃רבגהארמכידגנלדמעהנהו

17׃הארמהתאזלהלןבהלאירבגרמאיוארקיוילוא

רמאיוינפלעהלפאויתעבנואבבוידמעלצאאביו

ימעורבדבו18׃ןוזחהץקתעליכםדאןבןבהילא

19׃ידמעלעינדימעיויבעגיוהצראינפלעיתמדרנ

יכםעזהתירחאבהיהירשאתאךעידומיננהרמאיו

ידמיכלמםינרקהלעבתיאררשאליאה20׃ץקדעומל

רשאהלודגהןרקהוןויךלמריעשהריפצהו21׃סרפו

הנדמעתותרבשנהו22׃ןושארהךלמהאוהויניעןיב

׃וחכבאלוהנדמעייוגמתויכלמעבראהיתחתעברא

זעךלמדמעיםיעשפהםתהכםתוכלמתירחאבו23

תואלפנווחכבאלווחכםצעו24׃תודיחןיבמוםינפ

25׃םישדקםעוםימוצעתיחשהוהשעוחילצהותיחשי

הולשבולידגיובבלבוודיבהמרמחילצהוולכשלעו

26׃רבשידיספאבודמעיםירשרשלעוםיברתיחשי

םתסהתאואוהתמארמאנרשארקבהוברעההארמו

יתילחנויתייהנלאינדינאו27׃םיברםימיליכןוזחה

לעםמותשאוךלמהתכאלמתאהשעאוםוקאוםימי

׃ןיבמןיאוהארמה

רשאידמערזמשורושחאןבשוירדלתחאתנשב9

ינאוכלמלתחאתנשב2׃םידשכתוכלמלעךלמה

הוהירבדהיהרשאםינשהרפסמםירפסביתניבלאינד

םיעבשםלשוריתוברחלתואלמלאיבנההימרילא

הלפתשקבלםיהלאהינדאלאינפתאהנתאו3׃הנש

יהלאהוהילהללפתאו4׃רפאוקשוםוצבםינונחתו

רמשארונהולודגהלאהינדאאנאהרמאוהדותאו

וניועוונאטח5׃ויתוצמירמשלוויבהאלדסחהותירבה

ונעמשאלו6׃ךיטפשממוךתוצממרוסוונדרמוונעשרהו

ונירשוניכלמלאךמשבורבדרשאםיאיבנהךידבעלא

ונלוהקדצהינדאךל7׃ץראהםעלכלאווניתבאו

םלשורייבשוילוהדוהישיאלהזהםויכםינפהתשב

רשאתוצראהלכבםיקחרהוםיברקהלארשילכלו

תשבונלהוהי8׃ךבולעמרשאםלעמבםשםתחדה
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9׃ךלונאטחרשאוניתבאלוונירשלוניכלמלםינפה

אלו10׃ובונדרמיכתוחלסהוםימחרהוניהלאינדאל

ןתנרשאויתרותבתכללוניהלאהוהילוקבונעמש

תאורבעלארשילכו11׃םיאיבנהוידבעדיבונינפל

הלאהונילעךתתוךלקבעומשיתלבלרוסוךתרות

יכםיהלאהדבעהשמתרותבהבותכרשאהעבשהו

לעוונילערבדרשאוירבדתאםקיו12׃ולונאטח

אלרשאהלדגהערונילעאיבהלונוטפשרשאוניטפש

13׃םלשוריבהתשענרשאכםימשהלכתחתהתשענ

האבתאזההערהלכתאהשמתרותבבותכרשאכ

וננועמבושלוניהלאהוהיינפתאונילחאלוונילע

האיביוהערהלעהוהידקשיו14׃ךתמאבליכשהלו

השערשאוישעמלכלעוניהלאהוהיקידציכונילע

תאצוהרשאוניהלאינדאהתעו15׃ולקבונעמשאלו

םויכםשךלשעתוהקזחדיבםירצמץראמךמעתא

ךפאאנבשיךתקדצלככינדא16׃ונעשרונאטחהזה

תונועבווניאטחביכךשדקרהםלשוריךריעמךתמחו

התעו17׃וניתביבסלכלהפרחלךמעוםלשוריוניתבא

ךינפראהווינונחתלאוךדבעתלפתלאוניהלאעמש

עמשוךנזאיהלאהטה18׃ינדאןעמלםמשהךשדקמלע

ךמשארקנרשאריעהווניתממשהארוךיניעהחקפ

ךינפלונינונחתםיליפמונחנאוניתקדצלעאליכהילע

ינדאהחלסינדאהעמשינדא19׃םיברהךימחרלעיכ

ארקנךמשיכיהלאךנעמלרחאתלאהשעוהבישקה

הדותמוללפתמורבדמינאדועו20׃ךמעלעוךריעלע

הוהיינפליתנחתליפמולארשיימעתאטחויתאטח

הלפתברבדמינאדועו21׃יהלאשדקרהלעיהלא

ףעיבףעמהלחתבןוזחביתיאררשאלאירבגשיאהו

רמאיוימערבדיוןביו22׃ברעתחנמתעכילאעגנ

ךינונחתתלחתב23׃הניבךליכשהליתאציהתעלאינד

רבדבןיבוהתאתודומחיכדיגהליתאבינאורבדאצי

לעוךמעלעךתחנםיעבשםיעבש24׃הארמבןבהו

ןוערפכלותואטחםתחלועשפהאלכלךשדקריע

שדקחשמלואיבנוןוזחםתחלוםימלעקדצאיבהלו

תונבלובישהלרבדאצמןמלכשתועדתו25׃םישדק

םיששםיעבשוהעבשםיעבשדיגנחישמדעםלשורי

26׃םיתעהקוצבוץורחובוחרהתנבנובושתםינשו

ריעהוולןיאוחישמתרכיםינשוםיששםיעבשהירחאו

המחלמץקדעוףטשבוצקואבהדיגנםעתיחשישדקהו

דחאעובשםיברלתירבריבגהו27׃תוממשתצרחנ

םמשמםיצוקשףנכלעוהחנמוחבזתיבשיעובשהיצחו

׃םמשלעךתתהצרחנוהלכדעו

לאינדלהלגנרבדסרפךלמשרוכלשולשתנשב10

ןיבולודגאבצורבדהתמאורצאשטלבומשארקנרשא

לאינדינאםההםימיב2׃הארמבולהניבורבדהתא

אלתודמחםחל3׃םימיםיעבשהשלשלבאתמיתייה

תאלמדעיתכסאלךוסויפלאאבאלןייורשבויתלכא

שדחלהעבראוםירשעםויבו4׃םימיםיעבשתשלש

5׃לקדחאוהלודגהרהנהדילעיתייהינאוןושארה

וינתמוםידבשובלדחאשיאהנהואראויניעתאאשאו

קרבהארמכוינפושישרתכותיוגו6׃זפואםתכבםירגח

ללקתשחנןיעכויתלגרמוויתערזושאידיפלכויניעו

תאידבללאינדינאיתיארו7׃ןומהלוקכוירבדלוקו

הארמהתאואראלימעויהרשאםישנאהוהארמה

ינאו8׃אבחהבוחרביוםהילעהלפנהלדגהדרחלבא

אלותאזההלדגההארמהתאהאראוידבליתראשנ

׃חכיתרצעאלותיחשמלילעךפהנידוהוחכיבראשנ

ינאווירבדלוקתאיעמשכווירבדלוקתאעמשאו9

יבהעגנדיהנהו10׃הצראינפוינפלעםדרניתייה

שיאלאינדילארמאיו11׃ידיתופכויכרבלעינעינתו

לעדמעוךילארבדיכנארשאםירבדבןבהתודמח

רבדהתאימעורבדבוךילאיתחלשהתעיכךדמע

יכלאינדאריתלאילארמאיו12׃דיערמיתדמעהזה

תונעתהלוןיבהלךבלתאתתנרשאןושארהםויהןמ

13׃ךירבדביתאבינאוךירבדועמשנךיהלאינפל

הנהוםוידחאוםירשעידגנלדמעסרפתוכלמרשו

יתרתונינאוינרזעלאבםינשארהםירשהדחאלאכימ

הרקירשאתאךניבהליתאבו14׃סרפיכלמלצאםש

ורבדבו15׃םימילןוזחדועיכםימיהתירחאבךמעל

הנהו16׃יתמלאנוהצראינפיתתנהלאהםירבדכימע

הרמאוהרבדאויפחתפאויתפשלעעגנםדאינבתומדכ

אלוילעיריצוכפהנהארמבינדאידגנלדמעהלא

ינדאםערבדלהזינדאדבעלכויךיהו17׃חכיתרצע

18׃יבהראשנאלהמשנוחכיבדמעיאלהתעמינאוהז

אריתלארמאיו19׃ינקזחיוםדאהארמכיבעגיוףסיו
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יתקזחתהימעורבדכוקזחוקזחךלםולשתודמחשיא

המלתעדיהרמאיו20׃ינתקזחיכינדארבדיהרמאו

אצויינאוסרפרשםעםחלהלבושאהתעוךילאיתאב

תמאבתכבםושרהתאךלדיגאלבא21׃אבןוירשהנהו

׃םכרשלאכימםאיכהלאלעימעקזחתמדחאןיאו

קיזחמלידמעידמהשוירדלתחאתנשבינאו11

םיכלמהשלשדועהנהךלדיגאתמאהתעו2׃ולזועמלו

ותקזחכולכמלודגרשערישעייעיברהוסרפלםידמע

רובגךלמדמעו3׃ןויתוכלמתאלכהריעיורשעב

ותוכלמרבשתודמעכו4׃ונוצרכהשעוברלשממלשמו

ולשמכאלוותירחאלאלוםימשהתוחורעבראלץחתו

5׃הלאדבלמםירחאלוותוכלמשתנתיכלשמרשא

ברלשממלשמווילעקזחיווירשןמובגנהךלמקזחיו

אובתבגנהךלמתבוורבחתיםינשץקלו6׃ותלשממ

עורזהחוכרצעתאלוםירשימתושעלןופצהךלמלא

הקזחמוהדליהוהיאיבמואיהןתנתווערזודמעיאלו

אביוליחהלאאביוונכהישרשרצנמדמעו7׃םיתעב

םהיהלאםגו8׃קיזחהוםהבהשעוןופצהךלמזועמב

םירצמאבייבשבבהזוףסכםתדמחילכםעםהיכסנםע

ךלמתוכלמבאבו9׃ןופצהךלממדמעיםינשאוהו

םיליחןומהופסאוורגתיונבו10׃ותמדאלאבשובגנה

11׃הזעמדעורגתיובשיורבעוףטשואובאבוםיבר

ןופצהךלמםעומעםחלנואציובגנהךלמרמרמתיו

ןומההאשנו12׃ודיבןומההןתנוברןומהדימעהו

ןופצהךלמבשו13׃זועיאלותואברליפהוובבלםורי

אוביםינשםיתעהץקלוןושארהןמברןומהדימעהו

םיברםההםיתעבו14׃ברשוכרבולודגליחבאוב

דימעהלואשניךמעיצירפינבובגנהךלמלעודמעי

דכלוהללוסךפשיוןופצהךלמאביו15׃ולשכנוןוזח

ןיאווירחבמםעוודמעיאלבגנהתוערזותורצבמריע

וינפלדמועןיאוונוצרכוילאאבהשעיו16׃דמעלחכ

אובלוינפםשיו17׃ודיבהלכויבצהץראבדמעיו

ולןתיםישנהתבוהשעוומעםירשיוותוכלמלכףקתב

םייאלוינפבשיו18׃היהתולאלודמעתאלוהתיחשהל

בישיותפרחיתלבולותפרחןיצקתיבשהוםיברדכלו

20׃אצמיאלולפנולשכנווצראיזועמלוינפבשיו19׃ול

םידחאםימיבותוכלמרדהשגונריבעמונכלעדמעו

הזבנונכלעדמעו21׃המחלמבאלוםיפאבאלורבשי

תוכלמקיזחהוהולשבאבותוכלמדוהוילעונתנאלו

םגוורבשיווינפלמופטשיףטשהתוערזו22׃תוקלקלחב

הלעוהמרמהשעיוילאתורבחתהןמו23׃תירבדיגנ

השעואוביהנידמינמשמבוהולשב24׃יוגטעמבםצעו

שוכרוללשוהזבויתבאתובאוויתבאושעאלרשא

25׃תעדעוויתבשחמבשחיםירצבמלעורוזביםהל

בגנהךלמולודגליחבבגנהךלמלעובבלווחכרעיו

דמעיאלודאמדעםוצעולודגליחבהמחלמלהרגתי

והורבשיוגבתפילכאו26׃תובשחמוילעובשחייכ

םיכלמהםהינשו27׃םיברםיללחולפנוףוטשיוליחו

יכחלצתאלוורבדיבזכדחאןחלשלעוערמלםבבל

לעובבלולודגשוכרבוצראבשיו28׃דעומלץקדוע

בגנבאבובושידעומל29׃וצראלבשוהשעושדקתירב

םיתכםייצובואבו30׃הנרחאכוהנשארכהיהתאלו

לעןביובשוהשעושדוקתירבלעםעזובשוהאכנו

שדקמהוללחוודמעיונממםיערזו31׃שדקתירביבזע

יעישרמו32׃םמושמץוקשהונתנודימתהוריסהוזועמה

33׃ושעווקזחיויהלאיעדיםעותוקלחבףינחיתירב

יבשבהבהלבוברחבולשכנוםיברלוניביםעיליכשמו

םהילעוולנוטעמרזעורזעיםלשכהבו34׃םימיהזבבו

ףורצלולשכיםיליכשמהןמו35׃תוקלקלחבםיבר

השעו36׃דעומלדועיכץקתעדעןבללוררבלוםהב

םילאלאלעולאלכלעלדגתיוםמורתיוךלמהונוצרכ

׃התשענהצרחניכםעזהלכדעחילצהותואלפנרבדי

לכלעוםישנתדמחלעוןיביאלויתבאיהלאלעו37

לעםיזעמהלאלו38׃לדגתילכלעיכןיביאלהולא

בהזבדבכיויתבאוהעדיאלרשאהולאלודבכיונכ

םיזעמירצבמלהשעו39׃תודמחבוהרקיןבאבוףסכבו

םיברבםלישמהודובכהבריריכהרשארכנהולאםע

בגנהךלמומעחגנתיץקתעבו40׃ריחמבקלחיהמדאו

תוינאבוםישרפבובכרבןופצהךלמוילערעתשיו

יבצהץראבאבו41׃רבעוףטשותוצראבאבותובר

תישארובאומוםודאודימוטלמיהלאוולשכיתוברו

היהתאלםירצמץראותוצראבודיחלשיו42׃ןומעינב

תודמחלכבוףסכהובהזהינמכמבלשמו43׃הטילפל

והלהביתועמשו44׃וידעצמבםישכוםיבלוםירצמ

םירחהלודימשהלהלדגאמחבאציוןופצמוחרזממ
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אבושדקיבצרהלםימיןיבונדפאילהאעטיו45׃םיבר

׃ולרזועןיאווצקדע

דמעהלודגהרשהלאכימדמעיאיההתעבו12

תויהמהתיהנאלרשאהרצתעהתיהוךמעינבלע

אצמנהלכךמעטלמיאיההתעבואיההתעהדעיוג

הלאוציקירפעתמדאינשימםיברו2׃רפסבבותכ

םילכשמהו3׃םלועןוארדלתופרחלהלאוםלועייחל

םלועלםיבכוככםיברהיקידצמועיקרהרהזכורהזי

תעדערפסהםתחוםירבדהםתסלאינדהתאו4׃דעו

לאינדינאיתיארו5׃תעדההברתוםיברוטטשיץק

דחאוראיהתפשלהנהדחאםידמעםירחאםינשהנהו

רשאםידבהשובלשיאלרמאיו6׃ראיהתפשלהנה

עמשאו7׃תואלפהץקיתמדעראיהימימללעממ

םריוראיהימימללעממרשאםידבהשובלשיאהתא

דעומליכםלועהיחבעבשיוםימשהלאולאמשוונימי

׃הלאלכהנילכתשדקםעדיץפנתולככויצחוםידעומ

9׃הלאתירחאהמינדאהרמאוןיבאאלויתעמשינאו8

תעדעםירבדהםימתחוםימתסיכלאינדךלרמאיו

םיעשרועישרהוםיברופרציוונבלתיווררבתי10׃ץק

רסוהתעמו11׃וניביםילכשמהוםיעשרלכוניביאלו

׃םיעשתוםיתאמףלאםימיםמשץוקשתתלודימתה

םישלשתואמשלשףלאםימילעיגיוהכחמהירשא12

ץקלךלרגלדמעתוחונתוץקלךלהתאו13׃השמחו

׃ןימיה



446ארזע

ארזע
הוהירבדתולכלסרפךלמשרוכלתחאתנשבו1

רבעיוסרפךלמשרכחורתאהוהיריעההימרייפמ

שרכרמאהכ2׃רמאלבתכמבםגוותוכלמלכבלוק

םימשהיהלאהוהיילןתנץראהתוכלממלכסרפךלמ

3׃הדוהיברשאםלשוריבתיבולתונבלילעדקפאוהו

רשאםלשוריללעיוומעויהלאיהיומעלכמםכבימ

םיהלאהאוהלארשייהלאהוהיתיבתאןביוהדוהיב

רשאתומקמהלכמראשנהלכו4׃םלשוריברשא

שוכרבובהזבוףסכבומקמישנאוהואשניםשרגאוה

5׃םלשוריברשאםיהלאהתיבלהבדנהםעהמהבבו

םיולהוםינהכהוןמינבוהדוהילתובאהישארומוקיו

תיבתאתונבלתולעלוחורתאםיהלאהריעהלכל

םהידיבוקזחםהיתביבסלכו6׃םלשוריברשאהוהי

לעדבלתונדגמבוהמהבבושוכרבבהזבףסכילכב

הוהיתיבילכתאאיצוהשרוכךלמהו7׃בדנתהלכ

8׃ויהלאתיבבםנתיוםלשורימרצנדכובנאיצוהרשא

םרפסיורבזגהתדרתמדילעסרפךלמשרוכםאיצויו

בהזילטרגאםרפסמהלאו9׃הדוהילאישנהרצבששל

׃םירשעוהעשתםיפלחמףלאףסכילטרגאםישלש

תואמעבראםינשמףסכירופכםישלשבהזירופכ10

ףסכלובהזלםילכלכ11׃ףלאםירחאםילכהרשעו

םערצבששהלעהלכהתואמעבראוםיפלאתשמח

׃םלשוריללבבמהלוגהתולעה

הלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמהינבהלאו2

הדוהיוםלשורילובושיולבבללבבךלמרוצנדכובנ

הירשהימחנעושילבברזםעואברשא2׃וריעלשיא

רפסמהנעבםוחריוגברפסמןשלביכדרמהילער

םיעבשהאמםיפלאשערפינב3׃לארשיםעישנא

ינב5׃םינשוםיעבשתואמשלשהיטפשינב4׃םינשו

ינבלבאומתחפינב6׃םיעבשוהשמחתואמעבשחרא

םליעינב7׃רשעםינשותואמהנמשםיפלאבאויעושי

תואמעשתאותזינב8׃העבראוםישמחםיתאמףלא

ינב10׃םיששותואמעבשיכזינב9׃השמחוםיעבראו

תואמששיבבינב11׃םינשוםיעבראתואמששינב

׃םינשוםירשעםיתאמףלאדגזעינב12׃השלשוםירשע

םיפלאיוגבינב14׃הששוםיששתואמששםקינדאינב13

׃העבראוםישמחתואמעבראןידעינב15׃הששוםישמח

שלשיצבינב17׃הנמשוםיעשתהיקזחילרטאינב16

19׃רשעםינשוהאמהרויינב18׃השלשוםירשעתואמ

םיעשתרבגינב20׃השלשוםירשעםיתאמםשחינב

ישנא22׃השלשוםירשעהאמםחלתיבינב21׃השמחו

׃הנמשוםירשעהאמתותנעישנא23׃הששוםישמחהפטנ

הריפכםירעתירקינב25׃םינשוםיעבראתומזעינב24

עבגוהמרהינב26׃השלשוםיעבראותואמעבשתוראבו

םירשעהאמסמכמישנא27׃דחאוםירשעתואמשש

׃השלשוםירשעםיתאמיעהולאתיבישנא28׃םינשו

םישמחהאמשיבגמינב30׃םינשוםישמחובנינב29

׃העבראוםישמחםיתאמףלארחאםליעינב31׃הששו

ונואודידחדלינב33׃םירשעותואמשלשםרחינב32

תואמשלשוחריינב34׃השמחוםירשעתואמעבש

תואמששוםיפלאתשלשהאנסינב35׃השמחוםיעברא

תואמעשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה36׃םישלשו

ינב38׃םינשוםישמחףלארמאינב37׃השלשוםיעבש

ףלאםרחינב39׃העבשוםיעבראםיתאמףלארוחשפ

היודוהינבללאימדקועושיינבםיולה40׃רשעהעבשו

םירשעהאמףסאינבםיררשמה41׃העבראוםיעבש

ןומלטינברטאינבםולשינבםירעשהינב42׃הנמשו

׃העשתוםישלשהאמלכהיבשינבאטיטחינבבוקעינב

ינב44׃תועבטינבאפושחינבאחיצינבםיניתנה43

ינבהבגחינבהנבלינב45׃ןודפינבאהעיסינבסרק

רחגינבלדגינב47׃ןנחינבילמשינבבגחינב46׃בוקע

אזעינב49׃םזגינבאדוקנינבןיצרינב48׃היארינב

׃םיסיפנינבםינועמינבהנסאינב50׃יסבינבחספינב

תולצבינב52׃רוחרחינבאפוקחינבקובקבינב51

ינבארסיסינבסוקרבינב53׃אשרחינבאדיחמינב

ינבהמלשידבעינב55׃אפיטחינבחיצנינב54׃חמת

ןוקרדינבהלעיינב56׃אדורפינבתרפסהינביטס

םייבצהתרכפינבליטחינבהיטפשינב57׃לדגינב

תואמשלשהמלשידבעינבוםיניתנהלכ58׃ימאינב

אשרחלתחלמלתמםילעההלאו59׃םינשוםיעשת

םערזוםתובאתיבדיגהלולכיאלורמאןדאבורכ

אדוקנינבהיבוטינבהילדינב60׃םהלארשימםא

היבחינבםינהכהינבמו61׃םינשוםישמחתואמשש
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ידעלגהילזרבתונבמחקלרשאילזרבינבץוקהינב

םישחיתמהםבתכושקבהלא62׃םמשלעארקיוהשא

םהלאתשרתהרמאיו63׃הנהכהןמולאגיוואצמנאלו

םירואלןהכדמעדעםישדקהשדקמולכאיאלרשא

םיפלאאוברעבראדחאכלהקהלכ64׃םימתלו

הלאםהיתהמאוםהידבעדבלמ65׃םיששתואמשלש

םיררשמםהלוהעבשוםישלשתואמשלשםיפלאתעבש

הששוםישלשתואמעבשםהיסוס66׃םיתאמתוררשמו

עבראםהילמג67׃השמחוםיעבראםיתאמםהידרפ

תואמעבשםיפלאתששםירמחהשמחוםישלשתואמ

רשאהוהיתיבלםאובבתובאהישארמו68׃םירשעו

׃ונוכמלעודימעהלםיהלאהתיבלובדנתהםלשוריב

ששםינומכרדבהזהכאלמהרצואלונתנםחככ69

םינהכתנתכוםיפלאתשמחםינמףסכוףלאותואבר

םיררשמהוםעהןמוםיולהוםינהכהובשיו70׃האמ

׃םהירעבלארשילכוםהירעבםיניתנהוםירעושהו

םעהופסאיוםירעבלארשיינבויעיבשהשדחהעגיו3

ויחאוקדצויןבעושיםקיו2׃םלשורילאדחאשיאכ

חבזמתאונביוויחאולאיתלאשןבלבברזוםינהכה

השמתרותבבותככתולעוילעתולעהללארשייהלא

המיאביכויתנוכמלעחבזמהוניכיו3׃םיהלאהשיא

תולעהוהילתולעוילעלעיותוצראהימעמםהילע

תלעובותככתוכסהגחתאושעיו4׃ברעלורקבל

ןכירחאו5׃ומויבםוירבדטפשמכרפסמבםויבםוי

לכלוםישדקמההוהיידעומלכלוםישדחלודימתתלע

ולחהיעיבשהשדחלדחאםוימ6׃הוהילהבדנבדנתמ

ונתיו7׃דסיאלהוהילכיהוהוהילתולעתולעהל

םינדצלןמשוהתשמולכאמוםישרחלוםיבצחלףסכ

ןוישרכאופיםילאןונבלהןמםיזראיצעאיבהלםירצלו

לאםאובלתינשההנשבו8׃םהילעסרפךלמשרוכ

ןבלבברזולחהינשהשדחבםלשורילםיהלאהתיב

םיולהוםינהכהםהיחאראשוקדצויןבעושיולאיתלאש

ןבמםיולהתאודימעיוםלשורייבשהמםיאבהלכו

דמעיו9׃הוהיתיבתכאלמלעחצנלהלעמוהנשםירשע

חצנלדחאכהדוהיינבוינבולאימדקויחאווינבעושי

םהינבדדנחינבםיהלאהתיבבהכאלמההשעלע

ודימעיוהוהילכיהתאםינבהודסיו10׃םיולהםהיחאו

םיתלצמבףסאינבםיולהותורצצחבםישבלמםינהכה

ללהבונעיו11׃לארשיךלמדיודידילעהוהיתאללהל

לכולארשילעודסחםלועליכבוטיכהוהילתדוהבו

תיבדסוהלעהוהילללהבהלודגהעורתועירהםעה

םינקזהתובאהישארוםיולהוםינהכהמםיברו12׃הוהי

םהיניעבתיבההזודסיבןושארהתיבהתאואררשא

׃לוקםירהלהחמשבהעורתבםיברולודגלוקבםיכב

יכבלוקלהחמשהתעורתלוקםיריכמםעהןיאו13

דעעמשנלוקהוהלודגהעורתםיעירמםעהיכםעה

׃קוחרמל

םינובהלוגהינביכןמינבוהדוהיירצועמשיו4

לאולבברזלאושגיו2׃לארשייהלאהוהיללכיה

שורדנםככיכםכמעהנבנםהלורמאיותובאהישאר

רושאךלמןדחרסאימימםיחבזונחנאאלוםכיהלאל

ראשועושיולבברזםהלרמאיו3׃הפונתאהלעמה

וניהלאלתיבתונבלונלוםכלאללארשילתובאהישאר

ונוצרשאכלארשייהלאהוהילהנבנדחיונחנאיכ

םעידיםיפרמץראהםעיהיו4׃סרפךלמשרוכךלמה

םיצעויםהילעםירכסו5׃תונבלםתואםיהלבמוהדוהי

שוירדתוכלמדעוסרפךלמשרוכימילכםתצערפהל

ובתכותוכלמתלחתבשורושחאתוכלמבו6׃סרפךלמ

אתששחתראימיבו7׃םלשוריוהדוהייבשילעהנטש

אתששחתראלעותונכראשולאבטתדרתמםלשבבתכ

׃תימראםגרתמותימראבותכןותשנהבתכוסרפךלמ

לעהדחהרגאובתכארפסישמשוםעטלעבםוחר8

לעבםוחרןידא9׃אמנכאכלמאתששחתראלםלשורי

איכתסרפאואינידןוהתונכראשוארפסישמשוםעט

׃אימלעאוהדאיכנשושאילבביוכראאיסרפאאילפרט

ומהבתוהואריקיואבררפנסאילגהידאימאראשו10

הנד11׃תנעכוהרהנרבעראשוןירמשידהירקב

אכלמאתששחתראלעיהולעוחלשידאתרגאןגשרפ

אכלמלאוהלעידי12׃תנעכוהרהנרבעשנאךידבע

םלשורילותאאנילעךתולןמוקלסידאידוהייד

אישאווללכשאירושוןינבאתשיאבואתדרמאתירק

ךדאתירקןהידאכלמלאוהלעידיןעכ13׃וטיחי

ןונתניאלךלהוולבהדנמןוללכתשיהירושואנבתת

אלכיהחלמידלבקלכןעכ14׃קזנהתםיכלמםתפאו
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הנדלעאזחמלאנלךיראאלאכלמתורעואנחלמ

אינרכדרפסברקבייד15׃אכלמלאנעדוהואנחלש

אתירקידעדנתואינרכדרפסבחכשהתוךתהבאיד

ןידבערודתשאוןנדמוןיכלמתקזנהמואדרמאירקךד

16׃תברחהךדאתירקהנדלעאמלעתמויןמהוגב

הירושואנבתתךדאתירקןהידאכלמלהנחנאןיעדוהמ

17׃ךליתיאאלארהנרבעבקלחהנדלבקלןוללכתשי

ארפסישמשוםעטלעבםוחרלעאכלמחלשאמגתפ

םלשהרהנרבעראשוןירמשבןיבתיידןוהתונכראשו

19׃ימדקירקשרפמאנילעןותחלשידאנותשנ18׃תעכו

תמויןמךדאתירקידוחכשהוורקבוםעטםישינמו

׃הבדבעתמרודתשאודרמוהאשנתמןיכלמלעאמלע

רבעלכבןיטילשוםלשורילעווהןיפיקתןיכלמו20

םעטומישןעכ21׃ןוהלבהיתמךלהוולבהדמוהרהנ

ינמדעאנבתתאלךדאתירקוךלאאירבגאלטבל

המלהנדלעדבעמלולשווהןיריהזו22׃םשתיאמעט

אנותשנןגשרפידןמןידא23׃ןיכלמתקזנהלאלבחאגשי

ארפסישמשוםוחרםדקירקאכלמאתששחתראיד

ומהולטבואידוהילעםלשורילוליהבבולזאןוהתונכו

ידאהלאתיבתדיבעתלטבןידאב24׃ליחוערדאב

שוירדתוכלמלןיתרתתנשדעאלטבתוהוםלשוריב

׃סרפךלמ

לעאיאיבנאודערבהירכזוהאיבניגחיבנתהו5

׃ןוהילעלארשיהלאםשבםלשוריבודוהיבידאידוהי

קדצוירבעושיולאיתלאשרבלבברזומקןידאב2

איאיבנןוהמעוםלשוריבידאהלאתיבאנבמלוירשו

ינתתןוהילעאתאאנמזהב3׃ןוהלןידעסמאהלאיד

ןמםהלןירמאןכוןוהתונכוינזוברתשוהרהנרבעתחפ

׃הללכשלהנדאנרשאואנבלהנדאתיבםעטםכלםש

ידאירבגתהמשןונאןמםהלאנרמאאמנכןידא4

אידוהייבשלעתוהםההלאןיעו5׃ןינבאנינבהנד

ןוביתיןידאוךהישוירדלאמעטדעומהולטבאלו

תחפינתתחלשידאתרגאןגשרפ6׃הנדלעאנותשנ

הרהנרבעבידאיכסרפאהתונכוינזוברתשוהרהנרבע

ביתכהנדכויהולעוחלשאמגתפ7׃אכלמשוירדלע

אכלמלאוהלעידי8׃אלכאמלשאכלמשוירדלהוגב

אנבתמאוהואבראהלאתיבלאתנידמדוהילאנלזאיד

אנרפסאךדאתדיבעואילתכבםשתמעאוללגןבא

ךלאאיבשלאנלאשןידא9׃םהדיבחלצמואדבעתמ

הינבמלהנדאתיבםעטםכלםשןמםהלאנרמאאמנכ

םהלאנלאשםהתהמשףאו10׃הללכשלהנדאנרשאו

אמנכו11׃םהישארבידאירבגםשבתכנידךתועדוהל

הלאידיהודבעומהאנחנארממלאנוביתהאמגתפ

ןינשהנדתמדקמהנבאוהידאתיבןינבואעראואימש

ידןמןהל12׃הללכשויהנבברלארשילךלמוןאיגש

רצנדכובנדיבומהבהיאימשהלאלאנתהבאוזגרה

׃לבבלילגההמעוהרתסהנדהתיבואידסכלבבךלמ

אכלמשרוכלבבידאכלמשרוכלהדחתנשבםרב13

תיבידאינאמףאו14׃אנבלהנדאהלאתיבםעטםש

אלכיהןמקפנהרצנדכובנידאפסכוהבהדידאהלא

ומהקפנהלבבידאלכיהלומהלביהוםלשוריביד

המשרצבששלוביהיולבבידאלכיהןמאכלמשרוכ

ומהתחאלזאאשאינאמהלאהלרמאו15׃המשהחפיד

׃הרתאלעאנבתיאהלאתיבוםלשוריבידאלכיהב

ידאהלאתיבידאישאבהיאתאךדרצבששןידא16

ןעכו17׃םלשאלואנבתמןעכדעוןידאןמוםלשוריב

ידהמתאכלמידאיזנגתיבברקבתיבטאכלמלעןה

תיבאנבמלםעטםישאכלמשרוכןמידיתיאןהלבבב

׃אנילעחלשיהנדלעאכלמתוערוםלשוריבךדאהלא

אירפסתיבבורקבוםעטםשאכלמשוירדןידאב6

אתמחאבחכתשהו2׃לבבבהמתןיתחהמאיזנגיד

הוגבביתכןכוהדחהלגמהתנידמידמבידאתריבב

אכלמשרוכאכלמשרוכלהדחתנשב3׃הנורכד

ידרתאאנבתיאתיבםלשוריבאהלאתיבםעטםש

היתפןיתשןימאהמורןילבוסמיהושאוןיחבדןיחבד

עאידךבדנואתלתללגןבאידןיכבדנ4׃ןיתשןימא

תיבינאמףאו5׃בהיתתאכלמתיבןמאתקפנותדח

אלכיהןמקפנהרצנדכובנידאפסכוהבהדידאהלא

ידאלכיהלךהיוןוביתהילבבללביהוםלשוריביד

תחפינתתןעכ6׃אהלאתיבבתחתוהרתאלםלשוריב

רבעבידאיכסרפאןוהתונכוינזוברתשהרהנרבע

אהלאתיבתדיבעלוקבש7׃המתןמווהןיקיחרהרהנ

לעןונביךדאהלאתיבאידוהייבשלואידוהיתחפךד

אידוהייבשםעןודבעתידאמלםעטםישינמו8׃הרתא
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רבעתדמידאכלמיסכנמוךדאהלאתיבאנבמלךלא

ידךלאאירבגלאבהיתמאוהתאתקפנאנרפסאהרהנ

ןירמאוןירכדוןירותינבוןחשחהמו9׃אלטבלאל

רמאמכחשמורמחחלמןיטנחאימשהלאלןולעל

אלידםויבםויםהלבהיתמאוהלםלשוריבידאינהכ

ןילצמואימשהלאלןיחוחינןיברקהמןוהליד10׃ולש

ידשנאלכידםעטםישינמו11׃יהונבואכלמייחל

אחמתיףיקזוהתיבןמעאחסנתיהנדאמגתפאנשהי

ןכשידאהלאו12׃הנדלעדבעתיולונהתיבויהלע

הינשהלהדיחלשיידםעוךלמלכרגמיהמתהמש

תמששוירדהנאםלשוריבידךדאהלאתיבהלבחל

הרהנרבעתחפינתתןידא13׃דבעתיאנרפסאםעט

אמנכאכלמשוירדחלשידלבקלןוהתונכוינזוברתש

תאובנבןיחלצמוןינבאידוהייבשו14׃ודבעאנרפסא

הלאםעטןמוללכשוונבואודערבהירכזוהאיבניגח

׃סרפךלמאתששחתראושוירדושרוכםעטמולארשי

איהידרדאחרילהתלתםוידעהנדהתיבאיצישו15

לארשיינבודבעו16׃אכלמשוירדתוכלמלתשתנש

הנדאהלאתיבתכנחאתולגינבראשואיולואינהכ

האמןירותהנדאהלאתיבתכנחלוברקהו17׃הודחב

לעאיטחלןיזעיריפצוהאמעבראןירמאןיתאמןירכד

ומיקהו18׃לארשייטבשןינמלרשעירתלארשילכ

אהלאתדיבעלעןוהתקלחמבאיולוןוהתגלפבאינהכ

תאהלוגהינבושעיו19׃השמרפסבתככםלשוריביד

ורהטהיכ20׃ןושארהשדחלרשעהעבראבחספה

חספהוטחשיוםירוהטםלכדחאכםיולהוםינהכה

ינבולכאיו21׃םהלוםינהכהםהיחאלוהלוגהינבלכל

ץראהיוגתאמטמלדבנהלכוהלוגהמםיבשהלארשי

תוצמגחושעיו22׃לארשייהלאהוהילשרדלםהלא

ךלמבלבסהוהוהיםחמשיכהחמשבםימיתעבש

יהלאםיהלאהתיבתכאלמבםהידיקזחלםהילערושא

׃לארשי

ךלמאתסשחתראתוכלמבהלאהםירבדהרחאו7

ןבםולשןב2׃היקלחןבהירזעןבהירשןבארזעסרפ

ןב4׃תוירמןבהירזעןבהירמאןב3׃בוטיחאןבקודצ

רזעלאןבסחניפןבעושיבאןב5׃יקבןביזעןבהיחרז

אוהולבבמהלעארזעאוה6׃שארהןהכהןרהאןב

לארשייהלאהוהיןתנרשאהשמתרותבריהמרפס

ולעיו7׃ותשקבלכוילעויהלאהוהידיכךלמהולןתיו

םירעשהוםיררשמהוםיולהוםינהכהןמולארשיינבמ

׃ךלמהאתסשחתראלעבשתנשבםלשורילאםיניתנהו

תיעיבשהתנשאיהישימחהשדחבםלשוריאביו8

הלעמהדסיאוהןושארהשדחלדחאביכ9׃ךלמל

ויהלאדיכםלשורילאאבישימחהשדחלדחאבולבבמ

תרותתאשורדלובבלןיכהארזעיכ10׃וילעהבוטה

ןגשרפהזו11׃טפשמוקחלארשיבדמללותשעלוהוהי

רפסהןהכהארזעלאתסשחתראךלמהןתנרשאןותשנה

אתסשחתרא12׃לארשילעויקחוהוהיתוצמירבדרפס

רימגאימשהלאידאתדרפסאנהכארזעלאיכלמךלמ

המעןמיתוכלמבבדנתמלכידםעטםישינמ13׃תנעכו

14׃ךהיךמעםלשורילךהמלאיולויהונהכולארשי

ארקבלחילשיהטעיתעבשואכלמםדקןמידלבקלכ

הלביהלו15׃ךדיבידךהלאתדבםלשורילודוהילע

ידלארשיהלאלובדנתהיהוטעיואכלמידבהדוףסכ

לכבחכשהתידבהדוףסכלכו16׃הנכשמםלשוריב

תיבלןיבדנתמאינהכואמעתובדנתהםעלבבתנידמ

אנקתאנרפסאהנדלבקלכ17׃םלשוריבידםההלא

ןוהיכסנוןוהתחנמוןירמאןירכדןירותהנדאפסכב

׃םלשוריבידםכהלאתיבידהחבדמלעומהברקתו

הבהדואפסכראשבבטייךיחאלעוךילעידהמו18

ןיבהיתמידאינאמו19׃ןודבעתםכהלאתוערכדבעמל

20׃םלשוריהלאםדקםלשהךהלאתיבןחלפלךל

ןמןתנתןתנמלךללפיידךהלאתיבתוחשחראשו

םישאכלמאתסשחתראהנאינמו21׃אכלמיזנגתיב

ןוכנלאשיידלכידהרהנרבעבידאירבזגלכלםעט

׃דבעתיאנרפסאאימשהלאידאתדרפסהנהכארזע

רמחדעוהאמןירכןיטנחדעוהאמןירככףסכדע22

23׃בתכאלידחלמוהאמחשמןיתבדעוהאמןיתב

הלאתיבלאדזרדאדבעתיאימשהלאםעטןמידלכ

׃יהונבואכלמתוכלמלעףצקאוהלהמלידאימש

איערתאירמזאיולואינהכלכידןיעדוהמםכלו24

טילשאלךלהוולבהדנמהנדאהלאתיביחלפואיניתנ

ךדיבידךהלאתמכחכארזעתנאו25׃םהילעאמרמל

רבעבידהמעלכלןינאדןוהלידןינידוןיטפשינמ

26׃ןועדוהתעדיאלידוךהלאיתדיעדילכלהרהנ
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אכלמידאתדוךהלאידאתדדבעאוהלאלידלכו

ושרשלןהתומלןההנמדבעתמאוהלהנידאנרפסא

וניתובאיהלאהוהיךורב27׃ןירוסאלוןיסכנשנעלןה

רשאהוהיתיבתאראפלךלמהבלבתאזכןתנרשא

לכלוויצעויוךלמהינפלדסחהטהילעו28׃םלשוריב

ילעיהלאהוהידיכיתקזחתהינאוםירבגהךלמהירש

׃ימעתולעלםישארלארשימהצבקאו

תוכלמבימעםילעהםשחיתהוםהיתבאישארהלאו8

ינבמםשרגסחניפינבמ2׃לבבמךלמהאתסשחתרא

ינבמהינכשינבמ3׃שוטחדיודינבמלאינדרמתיא

ינבמ4׃םישמחוהאמםירכזלשחיתהומעוהירכזשערפ

׃םירכזהםיתאמומעוהיחרזןביניעוהילאבאומתחפ

׃םירכזהתואמשלשומעולאיזחיןבהינכשינבמ5

7׃םירכזהםישמחומעוןתנויןבדבעןידעינבמו6

8׃םירכזהםיעבשומעוהילתעןבהיעשיםליעינבמו

9׃םירכזהםינמשומעולאכימןבהידבזהיטפשינבמו

רשעהנמשוםיתאמומעולאיחיןבהידבעבאויינבמ

םיששוהאמומעוהיפסויןבתימולשינבמו10׃םירכזה

םירשעומעויבבןבהירכזיבבינבמו11׃םירכזה

האמומעוןטקהןבןנחוידגזעינבמו12׃םירכזההנמשו

םתומשהלאוםינרחאםקינדאינבמו13׃םירכזההרשעו

ינבמו14׃םירכזהםיששםהמעוהיעמשולאיעיטלפילא

לאםצבקאו15׃םירכזהםיעבשומעודובזויתועיוגב

הניבאוהשלשםימיםשהנחנואוהאלאאבהרהנה

החלשאו16׃םשיתאצמאליולינבמוםינהכבוםעב

ןתנלאלובירילוןתנלאלוהיעמשללאיראלרזעילאל

ןתנלאלוביריוילוםישארםלשמלוהירכזלוןתנלו

םוקמהאיפסכבשארהודאלעםתואהאצואו17׃םיניבמ

םינותנהויחאודאלארבדלםירבדםהיפבהמישאו

18׃וניהלאתיבלםיתרשמונלאיבהלםוקמהאיפסכב

ינבמלכששיאונילעהבוטהוניהלאדיכונלואיביו

׃רשעהנמשויחאווינבוהיברשולארשיןביולןבילחמ

םהינבוויחאיררמינבמהיעשיותאוהיבשחתאו19

תדבעלםירשהודיודןתנשםיניתנהןמו20׃םירשע

21׃תומשבובקנםלכםירשעוםיתאמםיניתנםיולה

וניהלאינפלתונעתהלאוהארהנהלעםוצםשארקאו

22׃ונשוכרלכלוונפטלוונלהרשיךרדונממשקבל

ביואמונרזעלםישרפוליחךלמהןמלואשליתשביכ

וישקבמלכלעוניהלאדירמאלךלמלונרמאיכךרדב

השקבנוהמוצנו23׃ויבזעלכלעופאווזעוהבוטל

םינהכהירשמהלידבאו24׃ונלרתעיותאזלעוניהלאמ

25׃הרשעםהיחאמםהמעוהיבשחהיברשלרשעםינש

תמורתםילכהתאובהזהתאוףסכהתאםהלהלוקשאו

לארשילכווירשוויצעיוךלמהומירההוניהלאתיב

תואמששםירככףסכםדילעהלקשאו26׃םיאצמנה

27׃רככהאמבהזםירככלהאמףסכילכוםישמחו

בהצמתשחנילכוףלאםינכרדאלםירשעבהזירפכו

שדקםתאםהלאהרמאו28׃בהזכתדומחםינשהבוט

יהלאהוהילהבדנבהזהוףסכהושדקםילכהוהוהיל

םינהכהירשינפלולקשתדעורמשוודקש29׃םכיתבא

תיבתוכשלהםלשוריבלארשילתובאהירשוםיולהו

בהזהוףסכהלקשמםיולהוםינהכהולבקו30׃הוהי

רהנמהעסנו31׃וניהלאתיבלםלשורילאיבהלםילכהו

דיוםלשוריתכללןושארהשדחלרשעםינשבאוהא

׃ךרדהלעברואוביואףכמונליציוונילעהתיהוניהלא

יעיברהםויבו33׃השלשםימיםשבשנוםלשוריאובנו32

תומרמדילעוניהלאתיבבםילכהובהזהוףסכהלקשנ

דבזויםהמעוסחניפןברזעלאומעוןהכההירואןב

לקשמברפסמב34׃םיולהיונבןבהידעונועושיןב

יבשהמםיאבה35׃איההתעבלקשמהלכבתכיולכל

םינשםירפלארשייהלאלתולעובירקההלוגהינב

םיעבשםישבכהששוםיעשתםיליאלארשילכלערשע

36׃הוהילהלועלכהרשעםינשתאטחיריפצהעבשו

רבעתווחפוךלמהינפרדשחאלךלמהיתדתאונתיו

׃םיהלאהתיבתאוםעהתאואשנורהנה

םעהולדבנאלרמאלםירשהילאושגנהלאתולככו9

םהיתבעותכתוצראהימעמםיולהוםינהכהולארשי

ירצמהיבאמהינמעהיסוביהיזרפהיתחהינענכל

וברעתהוםהינבלוםהלםהיתנבמואשניכ2׃ירמאהו

התיהםינגסהוםירשהדיותוצראהימעבשדקהערז

תאיתערקהזהרבדהתאיעמשכו3׃הנושארהזהלעמב

׃םמושמהבשאוינקזוישאררעשמהטרמאויליעמוידגב

לעמלעלארשייהלאירבדבדרחלכופסאיילאו4

תחנמבו5׃ברעהתחנמלדעםמושמבשיינאוהלוגה
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הערכאויליעמוידגביערקבויתינעתמיתמקברעה

יהלאהרמאו6׃יהלאהוהילאיפכהשרפאויכרבלע

וברוניתנועיכךילאינפיהלאםירהליתמלכנויתשב

וניתבאימימ7׃םימשלדעהלדגונתמשאושארהלעמל

ונחנאונתנוניתנועבוהזהםויהדעהלדגהמשאבונחנא

הזבבויבשבברחבתוצראהיכלמדיבונינהכוניכלמ

התיהעגרטעמכהתעו8׃הזהםויהכםינפתשבבו

ונלתתלוהטילפונלריאשהלוניהלאהוהיתאמהנחת

היחמונתתלווניהלאוניניעריאהלושדקםוקמבדתי

ונבזעאלונתדבעבוונחנאםידבעיכ9׃ונתדבעבטעמ

היחמונלתתלסרפיכלמינפלדסחונילעטיווניהלא

תתלוויתברחתאדימעהלווניהלאתיבתאםמורל

וניהלארמאנהמהתעו10׃םלשוריבוהדוהיברדגונל

ךידבעדיבתיוצרשא11׃ךיתוצמונבזעיכתאזירחא

הדנץראהתשרלםיאבםתארשאץראהרמאלםיאיבנה

הפמהואלמרשאםהיתבעותבתוצראהימעתדנבאיה

םהינבלונתתלאםכיתונבהתעו12׃םתאמטבהפלא

םתבוטוםמלשושרדתאלוםכינבלואשתלאםהיתנבו

םתשרוהוץראהבוטתאםתלכאווקזחתןעמלםלועדע

ונישעמבונילעאבהלכירחאו13׃םלועדעםכינבל

הטמלתכשחוניהלאהתאיכהלדגהונתמשאבוםיערה

ךיתוצמרפהלבושנה14׃תאזכהטילפונלהתתנווננועמ

הלכדעונבףנאתאולההלאהתובעתהימעבןתחתהלו

התאקידצלארשייהלאהוהי15׃הטילפותיראשןיאל

יכוניתמשאבךינפלוננההזהםויהכהטילפונראשניכ

׃תאזלעךינפלדומעלןיא

ינפללפנתמוהכבותדותהכוארזעללפתהכו10

םישנאדאמברלהקלארשימוילאוצבקנםיהלאהתיב

ןבהינכשןעיו2׃הכבהברהםעהוכביכםידליוםישנו

וניהלאבונלעמונחנאארזעלרמאיוםלועינבמלאיחי

לארשילהוקמשיהתעוץראהימעמתוירכנםישנבשנו

לכאיצוהלוניהלאלתירבתרכנהתעו3׃תאזלע

וניהלאתוצמבםידרחהוינדאתצעבםהמדלונהוםישנ

קזחךמעונחנאורבדהךילעיכםוק4׃השעיהרותכו

םיולהםינהכהירשתאעבשיוארזעםקיו5׃השעו

ארזעםקיו6׃ועבשיוהזהרבדכתושעללארשילכו

בישילאןבןנחוהיתכשללאךליוםיהלאהתיבינפלמ

לעלבאתמיכהתשאלםימולכאאלםחלםשךליו

ינבלכלםלשוריוהדוהיבלוקוריבעיו7׃הלוגהלעמ

תשלשלאוביאלרשאלכו8׃םלשוריץבקהלהלוגה

אוהוושוכרלכםרחיםינקזהוםירשהתצעכםימיה

ןמינבוהדוהיישנאלכוצבקיו9׃הלוגהלהקמלדבי

םירשעביעישתהשדחאוהםימיהתשלשלםלשורי

םידיערמםיהלאהתיבבוחרבםעהלכובשיושדחב

םהלארמאיוןהכהארזעםקיו10׃םימשגהמורבדהלע

תמשאלעףיסוהלתוירכנםישנובישתוםתלעמםתא

ושעוםכיתבאיהלאהוהילהדותונתהתעו11׃לארשי

ונעיו12׃תוירכנהםישנהןמוץראהימעמולדבהוונוצר

׃תושעלונילעךירבדכןכלודגלוקורמאיולהקהלכ

ץוחבדומעלחכןיאוםימשגתעהוברםעהלבא13

עשפלוניברהיכםינשלאלודחאםוילאלהכאלמהו

רשאלכולהקהלכלונירשאנודמעי14׃הזהרבדב

םהמעוםינמזמםיתעלאביתוירכנםישנבישההונירעב

וניהלאףאןורחבישהלדעהיטפשוריעוריעינקז

היזחיולאהשעןבןתנויךא15׃הזהרבדלדעונממ

16׃םרזעיולהיתבשוםלשמותאזלעודמעהוקתןב

ישארםישנאןהכהארזעולדביוהלוגהינבןכושעיו

דחאםויבובשיותומשבםלכוםתבאתיבלתובאה

םישנאלכבולכיו17׃רבדהשוירדלירישעהשדחל

18׃ןושארהשדחלדחאםוידעתוירכנםישנובישהה

עושיינבמתוירכנםישנובישהרשאםינהכהינבמאצמיו

ונתיו19׃הילדגוביריורזעילאוהישעמויחאוקדצויןב

20׃םתמשאלעןאצליאםימשאוםהישנאיצוהלםדי

הילאוהישעמםרחינבמו21׃הידבזויננחרמאינבמו

הישעמיניעוילארוחשפינבמו22׃היזעולאיחיוהיעמשו

דבזויםיולהןמו23׃השעלאודבזוילאנתנלאעמשי

ןמו24׃רזעילאוהדוהיהיחתפאטילקאוההילקויעמשו

25׃ירואוםלטוםלשםירעשהןמובישילאםיררשמה

רזעלאוןמימוהיכלמוהיזיוהימרשערפינבמלארשימו

לאיחיוהירכזהינתמםליעינבמו26׃הינבוהיכלמו

בישילאינעוילאאותזינבמו27׃הילאותומריוידבעו

היננחןנחוהייבבינבמו28׃אזיזעודבזותומריוהינתמ

לאשובושיהידעוךולמםלשמינבינבמו29׃ילתעיבז

הישעמהינבללכואנדעבאומתחפינבמו30׃תומרי

הישירזעילאםרחינבו31׃השנמויונבולאלצבהינתמ
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ינבמ33׃הירמשךולמןמינב32׃ןועמשהיעמשהיכלמ

34׃יעמשהשנמימריטלפילאדבזהתתמינתמםשח

36׃יהולכהידבהינב35׃לאואוםרמעידעמינבינבמ

יונבוינבו38׃ושעיוינתמהינתמ37׃בישילאתומרמהינו

41׃ירשיששיבדנכמ40׃הידעוןתנוהימלשו39׃יעמש

ינבמ43׃ףסויהירמאםולש42׃הירמשוהימלשולארזע

הלאלכ44׃הינבלאויוודיאניבזדבזהיתתמלאיעיובנ

׃םינבומישיוםישנםהמשיותוירכנםישניאשנ



הימחנ 453

הימחנ
םירשעתנשולסכשדחביהיוהילכחןבהימחנירבד1

אוהיחאמדחאיננחאביו2׃הריבהןשושביתייהינאו

רשאהטילפהםידוהיהלעםלאשאוהדוהימםישנאו

םיראשנהילורמאיו3׃םלשורילעויבשהןמוראשנ

הפרחבוהלדגהערבהנידמבםשיבשהןמוראשנרשא

יהיו4׃שאבותצנהירעשותצרפמםלשוריתמוחו

הלבאתאוהכבאויתבשיהלאהםירבדהתאיעמשכ

אנארמאו5׃םימשהיהלאינפלללפתמוםציהאוםימי

תירבהרמשארונהולודגהלאהםימשהיהלאהוהי

תבשקךנזאאניהת6׃ויתוצמירמשלוויבהאלדסחו

יכנארשאךדבעתלפתלאעמשלתוחותפךיניעו

ךידבעלארשיינבלעהלילוםמויםויהךינפלללפתמ

תיבוינאוךלונאטחרשאלארשיינבתואטחלעהדותמו

תוצמהתאונרמשאלוךלונלבחלבח7׃ונאטחיבא

8׃ךדבעהשמתאתיוצרשאםיטפשמהתאוםיקחהתאו

םתארמאלךדבעהשמתאתיוצרשארבדהתאאנרכז

םתרמשוילאםתבשו9׃םימעבםכתאץיפאינאולעמת

םימשההצקבםכחדנהיהיםאםתאםתישעויתוצמ

ןכשליתרחברשאםוקמהלאםיתאובהוםצבקאםשמ

ךחכבתידפרשאךמעוךידבעםהו10׃םשימשתא

תבשקךנזאאניהתינדאאנא11׃הקזחהךדיבולודגה

תאהארילםיצפחהךידבעתלפתלאוךדבעתלפתלא

ינפלםימחרלוהנתוםויהךדבעלאנהחילצהוךמש

׃ךלמלהקשמיתייהינאוהזהשיאה

ןייךלמהאתסשחתראלםירשעתנשןסינשדחביהיו2

׃וינפלעריתייהאלוךלמלהנתאוןייהתאאשאווינפל

הלוחךניאהתאוםיערךינפעודמךלמהילרמאיו2

ךלמלרמאו3׃דאמהברהאריאובלערםאיכהזןיא

תיבריעהרשאינפועריאלעודמהיחיםלועלךלמה

ילרמאיו4׃שאבולכאהירעשוהברחיתבאתורבק

׃םימשהיהלאלאללפתאושקבמהתאהזהמלעךלמה

ךינפלךדבעבטייםאובוטךלמהלעםאךלמלרמאו5

׃הננבאויתבאתורבקריעלאהדוהילאינחלשתרשא

היהייתמדעולצאתבשוילגשהוךלמהילרמאיו6

הנתאוינחלשיוךלמהינפלבטייובושתיתמוךכלהמ

ונתיתורגאבוטךלמהלעםאךלמלרמואו7׃ןמזול

אובארשאדעינוריבעירשארהנהרבעתווחפלעיל

ךלמלרשאסדרפהרמשףסאלאתרגאו8׃הדוהילא

תיבלרשאהריבהירעשתאתורקלםיצעילןתירשא

ךלמהילןתיווילאאובארשאתיבלוריעהתמוחלו

רהנהרבעתווחפלאאובאו9׃ילעהבוטהיהלאדיכ

ליחירשךלמהימעחלשיוךלמהתורגאתאםהלהנתאו

ינמעהדבעההיבוטוינרחהטלבנסעמשיו10׃םישרפו

ינבלהבוטשקבלםדאאברשאהלדגהערםהלעריו

׃השלשםימיםשיהאוםלשורילאאובאו11׃לארשי

םדאליתדגהאלוימעטעמםישנאוינאהלילםוקאו12

ימעןיאהמהבוםלשורילתושעליבללאןתניהלאהמ

רעשבהאצאו13׃הבבכרינארשאהמהבהםאיכ

יהאותפשאהרעשלאוןינתהןיעינפלאוהלילאיגה

ולכאהירעשוםיצורפםהרשאםלשוריתמוחברבש

ןיאוךלמהתכרבלאוןיעהרעשלארבעאו14׃שאב

הליללחנבהלעיהאו15׃יתחתרבעלהמהבלםוקמ

16׃בושאואיגהרעשבאובאובושאוהמוחברבשיהאו

םידוהילוהשעינאהמויתכלההנאועדיאלםינגסהו

ןכדעהכאלמההשערתילוםינגסלוםירחלוםינהכלו

ונחנארשאהערהםיארםתאםהלארמואו17׃יתדגהאל

הנבנווכלשאבותצנהירעשוהברחםלשורירשאהב

םהלדיגאו18׃הפרחדועהיהנאלוםלשוריתמוחתא

רשאךלמהירבדףאוילעהבוטאיהרשאיהלאדיתא

19׃הבוטלםהידיוקזחיוונינבוםוקנורמאיוילרמא

יברעהםשגוינומעהדבעההיבטוינרחהטלבנסעמשיו

םתארשאהזהרבדההמורמאיוונילעוזביוונלוגעליו

רבדםתואבישאו20׃םידרמםתאךלמהלעהםישע

וידבעונחנאוונלחילציאוהםימשהיהלאםהלרמואו

׃םלשוריבןורכזוהקדצוקלחןיאםכלוונינבוםוקנ

תאונביוםינהכהויחאולודגהןהכהבישילאםקיו3

לדגמדעוויתתלדודימעיווהושדקהמהןאצהרעש

ישנאונבודילעו2׃לאננחלדגמדעוהושדקהאמה

םיגדהרעשתאו3׃ירמאןברוכזהנבודילעווחרי

וילוענמויתתלדודימעיווהורקהמההאנסהינבונב

ץוקהןבהירואןבתומרמקיזחהםדילעו4׃ויחירבו

םדילעולאבזישמןבהיכרבןבםלשמקיזחהםדילעו
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םיעוקתהוקיזחהםדילעו5׃אנעבןבקודצקיזחה

תאו6׃םהינדאתדבעבםרוצואיבהאלםהירידאו

הידוסבןבםלשמוחספןבעדיויוקיזחההנשיהרעש

לעו7׃ויחירבווילענמוויתתלדודימעיווהורקהמה

ןועבגישנאיתנרמהןודיוינעבגההיטלמקיזחהםדי

לאיזעקיזחהודילע8׃רהנהרבעתחפאסכלהפצמהו

םיחקרהןבהיננחקיזחהודילעוםיפרוצהיהרחןב

קיזחהםדילעו9׃הבחרההמוחהדעםלשוריובזעיו

קיזחהםדילעו10׃םלשוריךלפיצחרשרוחןבהיפר

ןבשוטחקיזחהודילעוותיבדגנוףמורחןבהידי

ןבבושחוםרחןבהיכלמקיזחהתינשהדמ11׃הינבשח

םולשקיזחהודילעו12׃םירונתהלדגמתאובאומתחפ

תא13׃ויתונבואוהםלשוריךלפיצחרששחולהןב

ודימעיווהונבהמהחונזיבשיוןונחקיזחהאיגהרעש

רעשדעהמוחבהמאףלאוויחירבווילענמויתתלד

בכרןבהיכלמקיזחהתופשאהרעשתאו14׃תופשה

וילענמויתתלדדימעיווננביאוהםרכהתיבךלפרש

הזחלכןבןולשקיזחהןיעהרעשתאו15׃ויחירבו

ויתתלדודימעיוונללטיווננביאוההפצמהךלפרש

דעוךלמהןגלחלשהתכרבתמוחתאוויחירבווילענמ

הימחנקיזחהוירחא16׃דיודריעמתודרויהתולעמה

דעודיודירבקדגנדערוצתיבךלפיצחרשקובזעןב

וקיזחהוירחא17׃םירבגהתיבדעוהיושעההכרבה

ךלפיצחרשהיבשחקיזחהודילעינבןבםוחרםיולה

דדנחןביובםהיחאוקיזחהוירחא18׃וכלפלהליעק

רשעושיןברזעודילעקזחיו19׃הליעקךלפיצחרש

וירחא20׃עצקמהקשנהתלעדגנמתינשהדמהפצמה

דעעוצקמהןמתינשהדמיבזןבךורבקיזחההרחה

תומרמקיזחהוירחא21׃לודגהןהכהבישילאתיבחתפ

דעובישילאתיבחתפמתינשהדמץוקהןבהירואןב

ישנאםינהכהוקיזחהוירחאו22׃בישילאתיבתילכת

וירחאםתיבדגנבושחוןמינבקיזחהוירחא23׃רככה

וירחא24׃ותיבלצאהיננעןבהישעמןבהירזעקיזחה

עוצקמהדעהירזעתיבמתינשהדמדדנחןביונבקיזחה

אצויהלדגמהועוצקמהדגנמיזואןבללפ25׃הנפהדעו

הידפוירחאהרטמהרצחלרשאןוילעהךלמהתיבמ

רעשדגנדעלפעבםיבשיויהםיניתנהו26׃שערפןב

םיעקתהוקיזחהוירחא27׃אצויהלדגמהוחרזמלםימה

׃לפעהתמוחדעואצויהלודגהלדגמהדגנמתינשהדמ

׃ותיבדגנלשיאםינהכהוקיזחהםיסוסהרעשלעמ28

קיזחהוירחאוותיבדגנרמאןבקודצקיזחהוירחא29

קיזחהירחא30׃חרזמהרעשרמשהינכשןבהיעמש

וירחאינשהדמיששהףלצןבןונחוהימלשןבהיננח

קיזחהירחא31׃ותכשנדגנהיכרבןבםלשמקיזחה

רעשדגנםילכרהוםיניתנהתיבדעיפרצהןבהיכלמ

רעשלהנפהתילעןיבו32׃הנפהתילעדעודקפמה

׃םילכרהוםיפרצהוקיזחהןאצה

המוחהתאםינובונחנאיכטלבנסעמשרשאכיהיו4

ינפלרמאיו2׃םידוהיהלעגעליוהברהסעכיוולרחיו

םישעםיללמאהםידוהיההמרמאיוןורמשליחוויחא

םינבאהתאויחיהםויבולכיהוחבזיהםהלובזעיה

ולצאינמעההיבוטו3׃תופורשהמהורפעהתומרעמ

תמוחץרפולעושהלעיםאםינובםהרשאםגרמאיו

לאםתפרחבשהוהזובונייהיכוניהלאעמש4׃םהינבא

םנועלעסכתלאו5׃היבשץראבהזבלםנתוםשאר

6׃םינובהדגנלוסיעכהיכהחמתלאךינפלמםתאטחו

בליהיוהיצחדעהמוחהלכרשקתוהמוחהתאהנבנו

םיברעהוהיבוטוטלבנסעמשרשאכיהיו7׃תושעלםעל

םלשוריתומחלהכוראהתלעיכםידודשאהוםינמעהו

ורשקיו8׃דאמםהלרחיוםתסהלםיצרפהולחהיכ

9׃העותולתושעלוםלשוריבםחלהלאובלודחיםלכ

הלילוםמויםהילערמשמדימענווניהלאלאללפתנו

הברהרפעהולבסהחכלשכהדוהירמאיו10׃םהינפמ

ועדיאלונירצורמאיו11׃המוחבתונבללכונאלונחנאו

תאונתבשהוםונגרהוםכותלאאובנרשאדעואריאלו

םלצאםיבשיהםידוהיהואברשאכיהיו12׃הכאלמה

ובושתרשאתומקמהלכמםימעפרשעונלורמאיו

המוחלירחאמםוקמלתויתחתמדימעאו13׃ונילע

םהיתברחםעתוחפשמלםעהתאדימעאוםייחחצב

םירחהלארמאוםוקאואראו14׃םהיתתשקוםהיחמר

ינדאתאםהינפמואריתלאםעהרתילאוםינגסהלאו

םכיתנבוםכינבםכיחאלעומחלהוורכזארונהולודגה

ונלעדוניכוניביואועמשרשאכיהיו15׃םכיתבוםכישנ

שיאהמוחהלאונלכבושנוםתצעתאםיהלאהרפיו

םישעירעניצחאוההםויהןמיהיו16׃ותכאלמלא
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תותשקהוםינגמהםיחמרהוםיקיזחמםיצחוהכאלמב

םינובה17׃הדוהיתיבלכירחאםירשהוםינירשהו

הכאלמבהשעודיתחאבםישמעלבסבםיאשנהוהמוחב

םירוסאוברחשיאםינובהו18׃חלשהתקזחמתחאו

לארמאו19׃ילצארפושבעקותהוםינובווינתמלע

הברההכאלמהםעהרתילאוםינגסהלאוםירחה

׃ויחאמשיאםיקוחרהמוחהלעםידרפנונחנאוהבחרו

וצבקתהמשרפושהלוקתאועמשתרשאםוקמב20

םיצחוהכאלמבםישעונחנאו21׃ונלםחליוניהלאונילא

׃םיבכוכהתאצדערחשהתולעמםיחמרבםיקיזחמ

ךותבוניליורענושיאםעליתרמאאיההתעבםג22

ןיאו23׃הכאלמםויהורמשמהלילהונלויהוםלשורי

ונחנאןיאירחארשארמשמהישנאוירענויחאוינא

׃םימהוחלששיאונידגבםיטשפ

׃םידוהיהםהיחאלאהלודגםהישנוםעהתקעציהתו5

החקנוםיברונחנאוניתנבוונינבםירמארשאשיו2

ונימרכווניתדשםירמארשאשיו3׃היחנוהלכאנוןגד

רשאשיו4׃בערבןגדהחקנוםיברעונחנאוניתבו

התעו5׃ונימרכווניתדשךלמהתדמלףסכוניולםירמא

םישבכונחנאהנהוונינבםהינבכונרשבוניחארשבכ

ןיאותושבכנוניתנבמשיוםידבעלוניתנבתאוונינבתא

דאמילרחיו6׃םירחאלונימרכווניתדשוונדילאל

ךלמיו7׃הלאהםירבדהתאוםתקעזתאיתעמשרשאכ

םהלהרמאוםינגסהתאוםירחהתאהביראוילעיבל

׃הלודגהלהקםהילעןתאוםיאשנםתאויחאבשיאאשמ

םירכמנהםידוהיהוניחאתאונינקונחנאםהלהרמאו8

ונלורכמנוםכיחאתאורכמתםתאםגוונבידכםיוגל

רשארבדהבוטאלרמאיו9׃רבדואצמאלוושירחיו

םיוגהתפרחמוכלתוניהלאתאריבאולהםישעםתא

הבזענןגדוףסכםהבםישנירענויחאינאםגו10׃וניביוא

םהיתדשםויהכםהלאנובישה11׃הזהאשמהתאאנ

שוריתהןגדהוףסכהתאמוםהיתבוםהיתיזםהימרכ

אלםהמובישנורמאיו12׃םהבםישנםתארשארהציהו

םינהכהתאארקאורמואהתארשאכהשענןכשקבנ

הרמאויתרענינצחםג13׃הזהרבדכתושעלםעיבשאו

תאםיקיאלרשאשיאהלכתאםיהלאהרעניהככ

ורמאיוקרורוענהיהיהככוועיגימוותיבמהזהרבדה

׃הזהרבדכםעהשעיוהוהיתאוללהיוןמאלהקהלכ

תנשמהדוהיץראבםחפתויהליתאהוצרשאםוימםג14

ךלמהאתסשחתראלםיתשוםישלשתנשדעוםירשע

15׃יתלכאאלהחפהםחליחאוינאהרשעםיתשםינש

וחקיוםעהלעודיבכהינפלרשאםינשארהתוחפהו

םהירענםגםיעבראםילקשףסכרחאןייוםחלבםהמ

16׃םיהלאתאריינפמןכיתישעאלינאוםעהלעוטלש

לכוונינקאלהדשויתקזחהתאזההמוחהתכאלמבםגו

םינגסהוםידוהיהו17׃הכאלמהלעםשםיצובקירענ

וניתביבסרשאםיוגהןמונילאםיאבהושיאםישמחוהאמ

דחארושדחאםוילהשענהיהרשאו18׃ינחלשלע

לכבםימיתרשעןיבוילושענםירפצותוררבששןאצ

הדבכיכיתשקבאלהחפהםחלהזםעוהברהלןיי

לכהבוטליהלאילהרכז19׃הזהםעהלעהדבעה

׃הזהםעהלעיתישערשא

יברעהםשגלוהיבוטוטלבנסלעמשנרשאכיהיו6

םגץרפהברתונאלוהמוחהתאיתינביכוניביארתילו

חלשיו2׃םירעשביתדמעהאלתותלדאיההתעהדע

םיריפכבודחיהדעונוהכלרמאלילאםשגוטלבנס

החלשאו3׃הערילתושעלםיבשחהמהוונואתעקבב

אלוהשעינאהלודגהכאלמרמאלםיכאלמםהילע

יתדריוהפרארשאכהכאלמהתבשתהמלתדרללכוא

בישאוםימעפעבראהזהרבדכילאוחלשיו4׃םכילא

םעפהזהרבדכטלבנסילאחלשיו5׃הזהרבדכםתוא

םיוגבהבבותכ6׃ודיבהחותפתרגאוורענתאתישימח

לעדורמלםיבשחםידוהיהוהתארמאומשגועמשנ

םירבדכךלמלםהלהוההתאוהמוחההנובהתאןכ

םלשוריבךילעארקלתדמעהםיאיבנםגו7׃הלאה

הלאהםירבדכךלמלעמשיהתעוהדוהיבךלמרמאל

היהנאלרמאלוילאהחלשאו8׃ודחיהצעונוהכלהתעו

׃םאדובהתאךבלמיכרמואהתארשאהלאהםירבדכ

הכאלמהןמםהידיופרירמאלונתואםיארימםלכיכ9

היעמשתיביתאבינאו10׃ידיתאקזחהתעוהשעתאלו

תיבלאדעונרמאיורוצעאוהולאבטיהמןבהילדןב

םיאביכלכיההתותלדהרגסנולכיההךותלאםיהלאה

ינומכשיאההרמאו11׃ךגרהלםיאבהלילוךגרהל

12׃אובאאליחולכיההלאאובירשאינומכימוחרבי



456הימחנ

ילערבדהאובנהיכוחלשםיהלאאלהנהוהריכאו

אריאןעמלאוהרוכשןעמל13׃ורכשטלבנסוהיבוטו

14׃ינופרחיןעמלערםשלםהלהיהויתאטחוןכהשעאו

הידעונלםגוהלאוישעמכטלבנסלוהיבוטליהלאהרכז

15׃יתואםיארימויהרשאםיאיבנהרתילוהאיבנה

םינשוםישמחללולאלהשמחוםירשעבהמוחהםלשתו

רשאםיוגהלכואריווניביואלכועמשרשאכיהיו16׃םוי

וניהלאתאמיכועדיוםהיניעבדאמולפיווניתביבס

ירחםיברמםההםימיבםג17׃תאזההכאלמההתשענ

תואבהיבוטלרשאוהיבוטלעתוכלוהםהיתרגאהדוהי

ןתחיכולהעובשילעבהדוהיבםיבריכ18׃םהילא

םלשמתבתאחקלונבןנחוהיוחראןבהינכשלאוה

ויהירבדוינפלםירמאויהויתבוטםג19׃היכרבןב

׃ינארילהיבוטחלשתורגאולםיאיצומ

ודקפיותותלדהדימעאוהמוחההתנבנרשאכיהיו7

תאויחאיננחתאהוצאו2׃םיולהוםיררשמהוםירעושה

אריותמאשיאכאוהיכםלשורילעהריבהרשהיננח

ירעשוחתפיאלםהלרמאיו3׃םיברמםיהלאהתא

תותלדהופיגיםידמעםהדעושמשהםחדעםלשורי

ורמשמבשיאםלשורייבשיתורמשמדימעהווזחאו

םעהוהלודגוםידיתבחרריעהו4׃ותיבדגנשיאו

יבללאיהלאןתיו5׃םיונבםיתבןיאוהכותבטעמ

שחיתהלםעהתאוםינגסהתאוםירחהתאהצבקאו

׃ובבותכאצמאוהנושארבםילועהשחיהרפסאצמאו

הלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמהינבהלא6

שיאהדוהילוםלשורילובושיולבבךלמרצנדכובנ

הימערהירזעהימחנעושילבברזםעםיאבה7׃וריעל

ישנארפסמהנעבםוחניוגבתרפסמןשלביכדרמינמחנ

׃םינשוםיעבשוהאמםיפלאשערפינב8׃לארשיםע

חראינב10׃םינשוםיעבשתואמשלשהיטפשינב9

עושיינבלבאומתחפינב11׃םינשוםישמחתואמשש

םליעינב12׃רשעהנמשתואמהנמשוםיפלאבאויו

תואמהנמשאותזינב13׃העבראוםישמחםיתאמףלא

ינב15׃םיששותואמעבשיכזינב14׃השמחוםיעברא

תואמששיבבינב16׃הנמשוםיעבראתואמששיונב

םירשעתואמשלשםיפלאדגזעינב17׃הנמשוםירשע

ינב19׃העבשוםיששתואמששםקינדאינב18׃םינשו

םישמחתואמששןידעינב20׃העבשוםיששםיפלאיוגב

ינב22׃הנמשוםיעשתהיקזחלרטאינב21׃השמחו

תואמשלשיצבינב23׃הנמשוםירשעתואמשלשםשח

ינב25׃רשעםינשהאמףירחינב24׃העבראוםירשע

האמהפטנוםחלתיבישנא26׃השמחוםיעשתןועבג

28׃הנמשוםירשעהאמתותנעישנא27׃הנמשוםינמש

םירעיתירקישנא29׃םינשוםיעבראתומזעתיבישנא

ישנא30׃השלשוםיעבראתואמעבשתוראבוהריפכ

סמכמישנא31׃דחאוםירשעתואמששעבגוהמרה

םירשעהאמיעהולאתיבישנא32׃םינשוםירשעוהאמ

םליעינב34׃םינשוםישמחרחאובנישנא33׃השלשו

שלשםרחינב35׃העבראוםישמחםיתאמףלארחא

׃השמחוםיעבראתואמשלשוחריינב36׃םירשעותואמ

ינב38׃דחאוםירשעותואמעבשונואודידחדלינב37

ינבםינהכה39׃םישלשותואמעשתםיפלאתשלשהאנס

ינב40׃השלשוםיעבשתואמעשתעושיתיבלהיעדי

םיתאמףלארוחשפינב41׃םינשוםישמחףלארמא

םיולה43׃רשעהעבשףלאםרחינב42׃העבשוםיעברא

44׃העבראוםיעבשהודוהלינבללאימדקלעושיינב

םירעשה45׃הנמשוםיעבראהאמףסאינבםיררשמה

ינבאטיטחינבבוקעינבןמלטינברטאינבםולשינב

אפשחינבאחצינבםיניתנה46׃הנמשוםישלשהאמיבש

ינב48׃ןודפינבאעיסינבסריקינב47׃תועבטינב

׃רחגינבלדגינבןנחינב49׃ימלשינבהבגחינבהנבל

ינבאזעינבםזגינב51׃אדוקנינבןיצרינבהיארינב50

קובקבינב53׃םיסשופנינבםינועמינביסבינב52׃חספ

ינבאדיחמינבתילצבינב54׃רוחרחינבאפוקחינב

חיצנינב56׃חמתינבארסיסינבסוקרבינב55׃אשרח

תרפוסינביטוסינבהמלשידבעינב57׃אפיטחינב

ינב59׃לדגינבןוקרדינבאלעיינב58׃אדירפינב

לכ60׃ןומאינבםייבצהתרכפינבליטחינבהיטפש

61׃םינשוםיעשתתואמשלשהמלשידבעינבוםיניתנה

רמאוןודאבורכאשרחלתחלמלתמםילועההלאו

׃םהלארשימםאםערזוםתובאתיבדיגהלולכיאלו

םיעבראותואמששאדוקנינבהיבוטינבהילדינב62

ילזרבינבץוקהינבהיבחינבםינהכהןמו63׃םינשו

׃םמשלעארקיוהשאידעלגהילזרבתונבמחקלרשא

ולאגיואצמנאלוםישחיתמהםבתכושקבהלא64
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ולכאיאלרשאםהלאתשרתהרמאיו65׃הנהכהןמ

לכ66׃םימותוםירואלןהכהדמעדעםישדקהשדקמ

67׃םיששותואמשלשםיפלאאוברעבראדחאכלהקה

שלשםיפלאתעבשהלאםהיתהמאוםהידבעדבלמ

םיתאמתוררשמוםיררשמםהלוהעבשוםישלשתואמ

הששוםישלשתואמעבשםהיסוס68׃השמחוםיעבראו

תואמעבראםילמג69׃השמחוםיעבראםיתאמםהידרפ

׃םירשעותואמעבשםיפלאתששםירמחהשמחוםישלש

ןתנאתשרתההכאלמלונתנתובאהישארתצקמו70

םינהכתונתכםישמחתוקרזמףלאםינמכרדבהזרצואל

רצואלונתנתובאהישארמו71׃תואמשמחוםישלש

םיפלאםינמףסכותובריתשםינומכרדבהזהכאלמה

יתשםינומכרדבהזםעהתיראשונתנרשאו72׃םיתאמו

73׃העבשוםיששםינהכתנתכוםיפלאםינמףסכואובר

םעהןמוםיררשמהוםירעושהוםיולהוםינהכהובשיו

ינבויעיבשהשדחהעגיוםהירעבלארשילכוםיניתנהו

׃םהירעבלארשי

ינפלרשאבוחרהלאדחאשיאכםעהלכופסאיו8

תרותרפסתאאיבהלרפסהארזעלורמאיוםימהרעש

תאןהכהארזעאיביו2׃לארשיתאהוהיהוצרשאהשמ

עמשלןיבמלכוהשאדעושיאמלהקהינפלהרותה

רשאבוחרהינפלובארקיו3׃יעיבשהשדחלדחאםויב

םישנאהדגנםויהתיצחמדערואהןמםימהרעשינפל

4׃הרותהרפסלאםעהלכינזאוםיניבמהוםישנהו

דמעיורבדלושערשאץעלדגמלערפסהארזעדמעיו

לעהישעמוהיקלחוהירואוהינעועמשוהיתתמולצא

הנדבשחוםשחוהיכלמולאשימוהידפולאמשמוונימי

יכםעהלכיניעלרפסהארזעחתפיו5׃םלשמהירכז

ךרביו6׃םעהלכודמעוחתפכוהיהםעהלכלעמ

ןמאןמאםעהלכונעיולודגהםיהלאההוהיתאארזע

עושיו7׃הצראםיפאהוהילוחתשיוודקיוםהידילעמב

אטילקהישעמהידוהיתבשבוקעןימיהיברשוינבו

הרותלםעהתאםיניבמםיולהוהיאלפןנחדבזויהירזע

שרפמםיהלאהתרותברפסבוארקיו8׃םדמעלעםעהו

אתשרתהאוההימחנרמאיו9׃ארקמבוניביולכשםושו

םעהלכלםעהתאםיניבמהםיולהורפסהןהכהארזעו

וכבתלאוולבאתתלאםכיהלאהוהילאוהשדקםויה

רמאיו10׃הרותהירבדתאםעמשכםעהלכםיכוביכ

ןיאלתונמוחלשוםיקתממותשוםינמשמולכאוכלםהל

הוהיתודחיכובצעתלאוונינדאלםויהשודקיכולןוכנ

יכוסהרמאלםעהלכלםישחמםיולהו11׃םכזעמאיה

תותשלולכאלםעהלכוכליו12׃ובצעתלאושדקםויה

םירבדבוניבהיכהלודגהחמשתושעלותונמחלשלו

תובאהישארופסאנינשהםויבו13׃םהלועידוהרשא

ליכשהלורפסהארזעלאםיולהוםינהכהםעהלכל

הוצרשאהרותבבותכואצמיו14׃הרותהירבדלא

שדחבגחבתוכסבלארשיינבובשירשאהשמדיבהוהי

םהירעלכבלוקוריבעיוועימשירשאו15׃יעיבשה

ץעילעותיזילעואיבהורההואצרמאלםלשוריבו

תכסתשעלתבעץעילעוםירמתילעוסדהילעוןמש

לעשיאתוכסםהלושעיוואיביוםעהואציו16׃בותככ

רעשבוחרבוםיהלאהתיבתורצחבוםהיתרצחבווגג

םיבשהלהקהלכושעיו17׃םירפארעשבוחרבוםימה

ןבעושיימימושעאליכתוכסבובשיותוכסיבשהןמ

הלודגהחמשיהתואוההםויהדעלארשיינבןכןונ

םויהןמםויבםויםיהלאהתרותרפסבארקיו18׃דאמ

םויבוםימיתעבשגחושעיוןורחאהםויהדעןושארה

׃טפשמכתרצעינימשה

ינבופסאנהזהשדחלהעבראוםירשעםויבו9

ערזולדביו2׃םהילעהמדאוםיקשבוםוצבלארשי

םהיתאטחלעודותיוודמעיורכנינבלכמלארשי

תרותרפסבוארקיוםדמעלעומוקיו3׃םהיתבאתונועו

םיוחתשמוםידותמתיעברוםויהתיעברםהיהלאהוהי

ינבועושיםיולההלעמלעםקיו4׃םהיהלאהוהיל

לודגלוקבוקעזיויננכינבהיברשינבהינבשלאימדק

ינבלאימדקועושיםיולהורמאיו5׃םהיהלאהוהילא

תאוכרבומוקהיחתפהינבשהידוההיברשהינבשח

ךדובכםשוכרביוםלועהדעםלועהןמםכיהלאהוהי

ךדבלהוהיאוההתא6׃הלהתוהכרבלכלעםמורמו

ץראהםאבצלכוםימשהימשםימשהתאתישעתא

תאהיחמהתאוםהברשאלכוםימיההילערשאלכו

הוהיאוההתא7׃םיוחתשמךלםימשהאבצוםלכ

םידשכרואמותאצוהוםרבאבתרחברשאםיהלאה

ךינפלןמאנובבלתאתאצמו8׃םהרבאומשתמשו
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ירמאהיתחהינענכהץראתאתתלתירבהומעתורכו

ךירבדתאםקתווערזלתתלישגרגהויסוביהויזרפהו

תאוםירצמבוניתבאינעתאארתו9׃התאקידציכ

הערפבםיתפמותתאןתתו10׃ףוסםילעתעמשםתקעז

םהילעודיזהיכתעדייכוצראםעלכבווידבעלכבו

ורבעיוםהינפלתעקבםיהו11׃הזהםויהכםשךלשעתו

ומכתלוצמבתכלשהםהיפדרתאוהשביבםיהךותב

דומעבוםמויםתיחנהןנעדומעבו12׃םיזעםימבןבא

לעו13׃הבוכלירשאךרדהתאםהלריאהלהלילשא

םיטפשמםהלןתתוםימשמםהמערבדותדרייניסרה

תבשתאו14׃םיבוטתוצמוםיקחתמאתורותוםירשי

םהלתיוצהרותוםיקחותווצמוםהלתעדוהךשדק

םבערלםהלהתתנםימשמםחלו15׃ךדבעהשמדיב

אובלםהלרמאתוםאמצלםהלתאצוהעלסמםימו

םהו16׃םהלתתלךדיתאתאשנרשאץראהתאתשרל

׃ךיתוצמלאועמשאלוםפרעתאושקיוודיזהוניתבאו

םהמעתישערשאךיתאלפנורכזאלועמשלונאמיו17

םירמבםתדבעלבושלשארונתיוםפרעתאושקיו

דסחוברוםיפאךראםוחרוןונחתוחילסהולאהתאו

הזורמאיוהכסמלגעםהלושעיכףא18׃םתבזעאלו

19׃תולדגתוצאנושעיוםירצממךלעהרשאךיהלא

דומעתארבדמבםתבזעאלםיברהךימחרבהתאו

תאוךרדהבםתחנהלםמויבםהילעמרסאלןנעה

וכלירשאךרדהתאוםהלריאהלהלילבשאהדומע

תענמאלךנמוםליכשהלתתנהבוטהךחורו20׃הב

הנשםיעבראו21׃םאמצלםהלהתתנםימוםהיפמ

םהילגרוולבאלםהיתמלשורסחאלרבדמבםתלכלכ

םקלחתוםיממעותוכלממםהלןתתו22׃וקצבאל

תאוןובשחךלמץראתאוןוחיסץראתאושרייוהאפל

םימשהיבכככתיברהםהינבו23׃ןשבהךלמגועץרא

׃תשרלאובלםהיתבאלתרמארשאץראהלאםאיבתו

תאםהינפלענכתוץראהתאושרייוםינבהואביו24

תאוםהיכלמתאוםדיבםנתתוםינענכהץראהיבשי

םירעודכליו25׃םנוצרכםהבתושעלץראהיממע

תורבבוטלכםיאלמםיתבושרייוהנמשהמדאותורצב

ועבשיוולכאיוברללכאמץעוםיתיזוםימרכםיבוצח

ךבודרמיוורמיו26׃לודגהךבוטבונדעתיוונימשיו

רשאוגרהךיאיבנתאוםוגירחאךתרותתאוכלשיו

םנתתו27׃תלודגתוצאנושעיוךילאםבישהלםבודיעה

התאוךילאוקעציםתרצתעבוםהלורציוםהירצדיב

םיעישומםהלןתתםיברהךימחרכועמשתםימשמ

ערתושעלובושיםהלחונכו28׃םהירצדימםועישויו

ךוקעזיוובושיוםהבודריוםהיביאדיבםבזעתוךינפל

׃םיתעתוברךימחרכםליצתועמשתםימשמהתאו

אלוודיזההמהוךתרותלאםבישהלםהבדעתו29

םדאהשעירשאםבואטחךיטפשמבוךיתוצמלועמש

׃ועמשאלוושקהםפרעותררוסףתכונתיוםהבהיחו

דיבךחורבםבדעתותוברםינשםהילעךשמתו30

ךימחרבו31׃תצראהימעדיבםנתתווניזאהאלוךיאיבנ

םוחרוןונחלאיכםתבזעאלוהלכםתישעאלםיברה

רמושארונהורובגהלודגהלאהוניהלאהתעו32׃התא

רשאהאלתהלכתאךינפלטעמילאדסחהותירבה

וניתבאלוונאיבנלוונינהכלוונירשלוניכלמלונתאצמ

התאו33׃הזהםויהדערושאיכלמימימךמעלכלו

׃ונעשרהונחנאותישעתמאיכונילעאבהלכלעקידצ

ךתרותושעאלוניתבאוונינהכונירשוניכלמתאו34

׃םהבתדיעהרשאךיתודעלוךיתוצמלאובישקהאלו

ץראבוםהלתתנרשאברהךבוטבוםתוכלמבםהו35

ובשאלוךודבעאלםהינפלתתנרשאהנמשהוהבחרה

ץראהוםידבעםויהונחנאהנה36׃םיערהםהיללעממ

הנההבוטתאוהירפתאלכאלוניתבאלהתתנרשא

רשאםיכלמלהברמהתאובתו37׃הילעםידבעונחנא

ונתמהבבוםילשמוניתיוגלעווניתואטחבונילעהתתנ

םיתרכונחנאתאזלכבו38׃ונחנאהלודגהרצבוםנוצרכ

׃ונינהכוניולונירשםותחהלעוםיבתכוהנמא

׃היקדצוהילכחןבאתשרתההימחנםימותחהלעו10

4׃היכלמהירמארוחשפ3׃הימריהירזעהירש2

לאינד6׃הידבעתומרמםרח5׃ךולמהינבששוטח

היעמשיגלבהיזעמ8׃ןמימהיבאםלשמ7׃ךורבןותנג

דדנחינבמיונבהינזאןבעושיוםיולהו9׃םינהכההלא

׃ןנחהיאלפאטילקהידוההינבשםהיחאו10׃לאימדק

13׃הינבשהיברשרוכז12׃היבשחבוחראכימ11

םליעבאומתחפשערפםעהישאר14׃ונינבינבהידוה

17׃ןידעיוגבהינדא16׃יבבדגזעינב15׃ינבאותז

תותנעףירח19׃יצבםשחהידוה18׃רוזעהיקזחרטא
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׃עודיקודצלאבזישמ21׃ריזחםלשמשעיפגמ20׃יבונ

שחולה24׃בושחהיננחעשוה23׃הינעןנחהיטלפ22

ןנחהיחאו26׃הישעמהנבשחםוחר25׃קבושאחלפ

םיולהםינהכהםעהראשו28׃הנעבםרחךולמ27׃ןנע

תוצראהימעמלדבנהלכוםיניתנהםיררשמהםירעושה

עדוילכםהיתנבוםהינבםהישנםיהלאהתרותלא

הלאבםיאבוםהירידאםהיחאלעםיקיזחמ29׃ןיבמ

השמדיבהנתנרשאםיהלאהתרותבתכללהעובשבו

ונינדאהוהיתוצמלכתאתושעלורומשלוםיהלאהדבע

תאוץראהימעלוניתנבןתנאלרשאו30׃ויקחוויטפשמו

תאםיאיבמהץראהימעו31׃ונינבלחקנאלםהיתנב

םהמחקנאלרוכמלתבשהםויברבשלכותוחקמה

לכאשמותיעיבשההנשהתאשטנושדקםויבותבשב

לקשהתישלשונילעתתלתוצמונילעונדמעהו32׃די

תחנמותכרעמהםחלל33׃וניהלאתיבתדבעלהנשב

םידעומלםישדחהתותבשהדימתהתלועלודימתה

תיבתכאלמלכולארשילערפכלתואטחלוםישדקלו

םינהכהםיצעהןברקלעונלפהתולרוגהו34׃וניהלא

םיתעלוניתבאתיבלוניהלאתיבלאיבהלםעהוםיולה

בותככוניהלאהוהיחבזמלערעבלהנשבהנשםינמזמ

ירפלכירוכבוונתמדאירוכבתאאיבהלו35׃הרותב

ונינבתורכבתאו36׃הוהיתיבלהנשבהנשץעלכ

ונינאצוונירקבירוכבתאוהרותבבותככוניתמהבו

׃וניהלאתיבבםיתרשמהםינהכלוניהלאתיבלאיבהל

שוריתץעלכירפווניתמורתווניתסירעתישארתאו37

רשעמווניהלאתיבתוכשללאםינהכלאיבנרהציו

׃ונתדבעירעלכבםירשעמהםיולהםהוםיוללונתמדא

םיולהוםיולהרשעבםיולהםעןרהאןבןהכההיהו38

תיבלתוכשלהלאוניהלאתיבלרשעמהרשעמתאולעי

יולהינבולארשיינבואיביתוכשלהלאיכ39׃רצואה

שדקמהילכםשורהציהושוריתהןגדהתמורתתא

תאבזענאלוםיררשמהוםירעושהוםיתרשמהםינהכהו

׃וניהלאתיב

וליפהםעהראשוםלשוריבםעהירשובשיו11

ריעםלשוריבתבשלהרשעהןמדחאאיבהלתולרוג

םישנאהלכלםעהוכרביו2׃םירעבתודיהעשתושדקה

הנידמהישארהלאו3׃םלשוריבתבשלםיבדנתמה

ותזחאבשיאובשיהדוהיירעבוםלשוריבובשירשא

ידבעינבוםיניתנהוםיולהוםינהכהלארשיםהירעב

ינבמןמינבינבמוהדוהיינבמובשיםלשוריבו4׃המלש

היטפשןבהירמאןבהירכזןבהיזעןבהיתעהדוהי

לכןבךורבןבהישעמו5׃ץרפינבמלאללהמןב

׃ינלשהןבהירכזןבביריויןבהידעןבהיזחןבהזח

םיששתואמעבראםלשוריבםיבשיהץרפינבלכ6

םלשמןבאלסןמינבינבהלאו7׃ליחישנאהנמשו

ןבלאיתיאןבהישעמןבהילוקןבהידפןבדעויןב

׃הנמשוםירשעתואמעשתילסיבגוירחאו8׃היעשי

לעהאונסהןבהדוהיוםהילעדיקפירכזןבלאויו9

׃ןיכיביריויןבהיעדיםינהכהןמ10׃הנשמריעה

ןבתוירמןבקודצןבםלשמןבהיקלחןבהירש11

הכאלמהישעםהיחאו12׃םיהלאהתיבדגנבוטיחא

ןבםחריןבהידעוםינשוםירשעתואמהנמשתיבל

13׃היכלמןברוחשפןבהירכזןביצמאןבהיללפ

יסשמעוםינשוםיעבראםיתאמתובאלםישארויחאו

םהיחאו14׃רמאןבתומלשמןביזחאןבלארזעןב

ןבלאידבזםהילעדיקפוהנמשוםירשעהאמליחירובג

ןבםקירזעןבבושחןבהיעמשםיולהןמו15׃םילודגה

הנציחההכאלמהלעדבזויויתבשו16׃ינובןבהיבשח

ןבהכימןבהינתמו17׃םיולהישארמםיהלאהתיבל

היקבקבוהלפתלהדוהיהלחתהשארףסאןבידבז

18׃ןותידיןבללגןבעומשןבאדבעוויחאמהנשמ

19׃העבראוםינמשםיתאמשדקהריעבםיולהלכ

האמםירעשבםירמשהםהיחאוןומלטבוקעםירעושהו

ירעלכבםיולהםינהכהלארשיראשו20׃םינשוםיעבש

אחיצולפעבםיבשיםיניתנהו21׃ותלחנבשיאהדוהי

ןביזעםלשוריבםיולהדיקפו22׃םיניתנהלעאפשגו

םיררשמהףסאינבמאכימןבהינתמןבהיבשחןבינב

םהילעךלמהתוצמיכ23׃םיהלאהתיבתכאלמדגנל

ןבהיחתפו24׃ומויבםוירבדםיררשמהלעהנמאו

רבדלכלךלמהדילהדוהיןבחרזינבמלאבזישמ

תירקבובשיהדוהיינבמםתדשבםירצחהלאו25׃םעל

26׃הירצחולאצבקיבוהיתנבוןבידבוהיתנבועבראה

ראבבולעושרצחבו27׃טלפתיבבוהדלומבועושיבו

ןיעבו29׃היתנבבוהנכמבוגלקצבו28׃היתנבועבש

שיכלםהירצחוםלדעחנז30׃תומריבוהערצבוןומר
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31׃םנהאיגדעעבשראבמונחיוהיתנבוהקזעהיתדשו

תותנע32׃היתנבולאתיבוהיעושמכמעבגמןמינבינבו

׃טלבנםיעבצדידח34׃םיתגהמררוצח33׃היננעבנ

הדוהיתוקלחמםיולהןמו36׃םישרחהיגונואודל35

׃ןימינבל

ןבלבברזםעולערשאםיולהוםינהכההלאו12

ךולמהירמא2׃ארזעהימריהירשעושיולאיתלאש

5׃היבאיותנגאודע4׃תמרמםחרהינכש3׃שוטח

ולס7׃היעדיביריויוהיעמש6׃הגלבהידעמןימימ

ימיבםהיחאוםינהכהישארהלאהיעדיהיקלחקומע

הינתמהדוהיהיברשלאימדקיונבעושיםיולהו8׃עושי

םדגנלםהיחאונעוהיקבקבו9׃ויחאואוהתודיהלע

דילוהםיקיויוםיקיויתאדילוהעושיו10׃תורמשמל

תאדילוהעדיויו11׃עדיויתאבישילאובישילאתא

םינהכויהםיקיויימיבו12׃עודיתאדילוהןתנויוןתנוי

ארזעל13׃היננחהימרילהירמהירשלתובאהישאר

׃ףסויהינבשלןתנוייכולמל14׃ןנחוהיהירמאלםלשמ

ןותנגלהירכזאידעל16׃יקלחתוירמלאנדעםרחל15

18׃יטלפהידעומלןימינמלירכזהיבאל17׃םלשמ

היעדילינתמביריוילו19׃ןתנוהיהיעמשלעומשהגלבל

היבשחהיקלחל21׃רבעקומעלילקילסל20׃יזע

ןנחויועדיויבישילאימיבםיולה22׃לאנתנהיעדיל

שוירדתוכלמלעםינהכהותובאישארםיבותכעודיו

ירבדרפסלעםיבותכתובאהישאריולינב23׃יסרפה

היבשחםיולהישארו24׃בישילאןבןנחויימידעוםימיה

תודוהלללהלםדגנלםהיחאולאימדקןבעושיוהיברש

25׃רמשמתמעלרמשמםיהלאהשיאדיודתוצמב

םירמשבוקעןומלטםלשמהידבעהיקבקבוהינתמ

םיקיויימיבהלא26׃םירעשהיפסאברמשמםירעוש

ןהכהארזעוהחפההימחנימיבוקדצויןבעושיןב

םיולהתאושקבםלשוריתמוחתכנחבו27׃רפוסה

החמשוהכנחתשעלםלשורילםאיבהלםתמוקמלכמ

ינבופסאיו28׃תורנכבוםילבנםיתלצמרישבותודותבו

׃יתפטנירצחןמוםלשוריתוביבסרככהןמוםיררשמה

םהלונבםירצחיכתומזעועבגתודשמולגלגהתיבמו29

םיולהוםינהכהורהטיו30׃םלשוריתוביבסםיררשמה

הלעאו31׃המוחהתאוםירעשהתאוםעהתאורהטיו

תלודגתדותיתשהדימעאוהמוחללעמהדוהיירשתא

ךליו32׃תפשאהרעשלהמוחללעמןימילתכלהתו

ארזעהירזעו33׃הדוהיירשיצחוהיעשוהםהירחא

ינבמו35׃הימריוהיעמשוןמינבוהדוהי34׃םלשמו

הינתמןבהיעמשןבןתנויןבהירכזתורצצחבםינהכה

לארזעוהיעמשויחאו36׃ףסאןברוכזןבהיכימןב

שיאדיודרישילכביננחהדוהיולאנתניעמיללגיללמ

םדגנוןיעהרעשלעו37׃םהינפלרפוסהארזעוםיהלאה

תיבללעמהמוחלהלעמבדיודריעתולעמלעולע

תכלוההתינשההדותהו38׃חרזמםימהרעשדעודיוד

לעמהמוחהללעמםעהיצחוהירחאינאולאומל

רעשללעמו39׃הבחרההמוחהדעוםירונתהלדגמל

לאננחלדגמוםיגדהרעשלעוהנשיהרעשלעוםירפא

40׃הרטמהרעשבודמעוןאצהרעשדעוהאמהלדגמו

םינגסהיצחוינאוםיהלאהתיבבתדותהיתשהנדמעתו

יניעוילאהיכימןימינמהישעמםיקילאםינהכהו41׃ימע

יזעורזעלאוהיעמשוהישעמו42׃תורצצחבהיננחהירכז

היחרזיוםיררשמהועימשיורזעוםליעוהיכלמוןנחוהיו

וחמשיוםילודגםיחבזאוההםויבוחבזיו43׃דיקפה

םידליהוםישנהםגוהלודגהחמשםחמשםיהלאהיכ

םויבודקפיו44׃קוחרמםלשוריתחמשעמשתווחמש

תישארלתומורתלתורצואלתוכשנהלעםישנאאוהה

הרותהתואנמםירעהידשלםהבסונכלתורשעמלו

םיולהלעוםינהכהלעהדוהיתחמשיכםיוללוםינהכל

הרהטהתרמשמוםהיהלאתרמשמורמשיו45׃םידמעה

יכ46׃ונבהמלשדיודתוצמכםירעשהוםיררשמהו

הלהתרישוםיררשמהשארםדקמףסאודיודימיב

ימיבולבברזימיבלארשילכו47׃םיהלאלתודהו

ומויבםוירבדםירעשהוםיררשמהתוינמםינתנהימחנ

׃ןרהאינבלםישדקמםיולהוםיוללםישדקמו

אצמנוםעהינזאבהשמרפסבארקנאוההםויב13

םיהלאהלהקביבאמוינמעאוביאלרשאובבותכ

םימבוםחלבלארשיינבתאומדקאליכ2׃םלועדע

הללקהוניהלאךפהיווללקלםעלבתאוילערכשיו

ברעלכולידביוהרותהתאםעמשכיהיו3׃הכרבל

תיבתכשלבןותנןהכהבישילאהזמינפלו4׃לארשימ

ויהםשוהלודגהכשלולשעיו5׃היבוטלבורקוניהלא
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ןגדהרשעמוםילכהוהנובלההחנמהתאםינתנםינפל

םירעשהוםיררשמהוםיולהתוצמרהציהושוריתה

יכםלשוריביתייהאלהזלכבו6׃םינהכהתמורתו

לאיתאבלבבךלמאתסשחתראלםיתשוםישלשתנשב

םלשורילאובאו7׃ךלמהןמיתלאשנםימיץקלוךלמה

ולתושעלהיבוטלבישילאהשערשאהערבהניבאו

הכילשאודאמילעריו8׃םיהלאהתיבירצחבהכשנ

הרמאו9׃הכשלהןמץוחההיבוטתיבילכלכתא

תאםיהלאהתיבילכםשהבישאותוכשלהורהטיו

הנתנאלםיולהתוינמיכהעדאו10׃הנובלהוהחנמה

׃הכאלמהישעםיררשמהוםיולהוהדשלשיאוחרביו

םיהלאהתיבבזענעודמהרמאוםינגסהתאהביראו11

ואיבההדוהילכו12׃םדמעלעםדמעאוםצבקאו

לעהרצואו13׃תורצואלרהציהושוריתהוןגדהרשעמ

םיולהןמהידפורפוסהקודצוןהכההימלשתורצוא

םהילעוובשחנםינמאניכהינתמןברוכזןבןנחםדילעו

חמתלאותאזלעיהלאילהרכז14׃םהיחאלקלחל

םימיב15׃וירמשמבויהלאתיבביתישערשאידסח

םיאיבמותבשבתותגםיכרדהדוהיביתיארהמהה

םינאתוםיבנעןייףאוםירמחהלעםיסמעותומרעה

םויבדיעאותבשהםויבםלשוריםיאיבמואשמלכו

רכמלכוגאדםיאיבמהבובשיםירצהו16׃דיצםרכמ

הביראו17׃םלשוריבוהדוהיינבלתבשבםירכמו

רשאהזהערהרבדההמםהלהרמאוהדוהיירחתא

ושעהכאולה18׃תבשהםויתאםיללחמוםישעםתא

לעותאזההערהלכתאונילעוניהלאאביוםכיתבא

תאללחללארשילעןורחםיפיסומםתאותאזהריעה

תבשהינפלםלשוריירעשוללצרשאכיהיו19׃תבשה

דעםוחתפיאלרשאהרמאותותלדהורגסיוהרמאו

אשמאוביאלםירעשהלעיתדמעהירענמותבשהרחא

ץוחמרכממלכירכמוםילכרהוניליו20׃תבשהםויב

םהילאהרמאוםהבהדיעאו21׃םיתשוםעפםלשוריל

ןמםכבחלשאדיונשתםאהמוחהדגנםינלםתאעודמ

ויהירשאםיוללהרמאו22׃תבשבואבאלאיההתעה

תבשהםויתאשדקלםירעשהםירמשםיאבוםירהטמ

םג23׃ךדסחברכילעהסוחויהלאילהרכזתאזםג

תוידודשאםישנובישהםידוהיהתאיתיארםההםימיב

םניאותידודשארבדמיצחםהינבו24׃תויבאומתוינומע

םמעביראו25׃םעוםעןושלכותידוהירבדלםיריכמ

םיהלאבםעיבשאוםטרמאוםישנאםהמהכאוםללקאו

םכינבלםהיתנבמואשתםאוםהינבלםכיתנבונתתםא

לארשיךלמהמלשאטחהלאלעאולה26׃םכלו

היהויהלאלבוהאווהמכךלמהיהאלםיברהםיוגבו

ואיטחהותואםגלארשילכלעךלמםיהלאוהנתיו

הערהלכתאתשעלעמשנהםכלו27׃תוירכנהםישנה

׃תוירכנםישנבישהלוניהלאבלעמלתאזההלודגה

טלבנסלןתחלודגהןהכהבישילאןבעדיויינבמו28

ילאגלעיהלאםהלהרכז29׃ילעמוהחירבאוינרחה

רכנלכמםיתרהטו30׃םיולהוהנהכהתירבוהנהכה

31׃ותכאלמבשיאםיוללוםינהכלתורמשמהדימעאו

יהלאילהרכזםירוכבלותונמזמםיתעבםיצעהןברקלו

׃הבוטל
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חלשותמךונח3׃דרילאללהמןניק2׃שונאתשםדא1

ןויוידמוגוגמורמגתפיינב5׃תפיוםחםשחנ4׃ךמל

׃המרגותותפידוזנכשארמגינבו6׃סריתוךשמולבתו

םחינב8׃םינדורוםיתכהשישרתוהשילאןויינבו7

אתבסוהליוחואבסשוכינבו9׃ןענכוטופםירצמושוכ

תאדלישוכו10׃ןדדואבשאמערינבואכתבסואמערו

דליםירצמו11׃ץראברובגתויהללחהאוהדורמנ

12׃םיחתפנתאוםיבהלתאוםימנעתאוםיידולתא

םיתשלפםשמואצירשאםיחלסכתאוםיסרתפתאו

׃תחתאוורכבןודיצתאדליןענכו13׃םירתפכתאו

יוחהתאו15׃ישגרגהתאוירמאהתאויסוביהתאו14

ירמצהתאוידוראהתאו16׃יניסהתאויקרעהתאו

דולודשכפראורושאוםליעםשינב17׃יתמחהתאו

חלשתאדלידשכפראו18׃ךשמורתגולוחוץועוםראו

דחאהםשםינבינשדלירבעלו19׃רבעתאדליחלשו

ןטקיו20׃ןטקיויחאםשוץראההגלפנוימיביכגלפ

21׃חריתאותומרצחתאוףלשתאודדומלאתאדלי

תאולביעתאו22׃הלקדתאולזואתאוםרודהתאו

בבויתאוהליוחתאוריפואתאו23׃אבשתאולאמיבא

גלפרבע25׃חלשדשכפראםש24׃ןטקיינבהלאלכ

28׃םהרבאאוהםרבא27׃חרתרוחנגורש26׃וער

רוכבםתודלתהלא29׃לאעמשיוקחציםהרבאינב

המודועמשמ30׃םשבמולאבדאורדקותויבנלאעמשי

ינבםההלאהמדקושיפנרוטי31׃אמיתודדחאשמ

ןרמזתאהדליםהרבאשגליפהרוטקינבו32׃לאעמשי

׃ןדדואבשןשקיינבוחושוקבשיוןידמוןדמוןשקיו

לכהעדלאועדיבאוךונחורפעוהפיעןידמינבו33

קחציינבקחציתאםהרבאדלויו34׃הרוטקינבהלא

םלעיושועיולאוערזפילאושעינב35׃לארשיוושע

ענמתוזנקםתעגויפצרמואוןמיתזפילאינב36׃חרקו

ריעשינבו38׃הזמוהמשחרזתחנלאוערינב37׃קלמעו

ינבו39׃ןשידורצאוןשידוהנעוןועבצולבושוןטול

ןילעלבושינב40׃ענמתןטולתוחאוםמוהוירחןטול

ינב41׃הנעוהיאןועבצינבוםנואויפשלביעותחנמו

ינב42׃ןרכוןרתיוןבשאוןרמחןושידינבוןושידהנע

הלאו43׃ןראוץועןושידינבןקעיןועזוןהלברצא

ינבלךלמךלמינפלםודאץראבוכלמרשאםיכלמה

עלבתמיו44׃הבהנדוריעםשורועבןבעלבלארשי

ךלמיובבויתמיו45׃הרצבמחרזןבבבויויתחתךלמיו

ויתחתךלמיוםשוחתמיו46׃ינמיתהץראמםשוחויתחת

וריעםשובאומהדשבןידמתאהכמהדדבןבדדה

48׃הקרשממהלמשויתחתךלמיודדהתמיו47׃תויע

49׃רהנהתובחרמלואשויתחתךלמיוהלמשתמיו

תמיו50׃רובכעןבןנחלעבויתחתךלמיולואשתמיו

ותשאםשויעפוריעםשודדהויתחתךלמיוןנחלעב

ויהיודדהתמיו51׃בהזימתבדרטמתבלאבטיהמ

ףולא52׃תתיףולאהילעףולאענמתףולאםודאיפולא

ןמיתףולאזנקףולא53׃ןניפףולאהלאףולאהמבילהא

יפולאהלאםריעףולאלאידגמףולא54׃רצבמףולא

׃םודא

רכששיהדוהיויולןועמשןבוארלארשיינבהלא2

הדוהיינב3׃רשאודגילתפנןמינבוףסויןד2׃ןולבזו

יהיותינענכהעושתבמולדלונהשולשהלשוןנואורע

ותלכרמתו4׃והתימיוהוהייניעבערהדוהירוכברע

ינב5׃השמחהדוהיינבלכחרזתאוץרפתאולהדלי

לכלכוןמיהוןתיאוירמזחרזינבו6׃לומחוןורצחץרפ

רשאלארשירכוערכעימרכינבו7׃השמחםלכערדו

דלונרשאןורצחינבו9׃הירזעןתיאינבו8׃םרחבלעמ

תאדילוהםרו10׃יבולכתאוםרתאולאמחריתאול

11׃הדוהיינבאישנןושחנתאדילוהבדנימעובדנימע

זעבו12׃זעבתאדילוהאמלשואמלשתאדילוהןושחנו

דילוהישיאו13׃ישיתאדילוהדבועודבועתאדילוה

׃ישילשהאעמשוינשהבדניבאובאילאתאורכבתא

דיודיששהםצא15׃ישימחהידריעיברהלאנתנ14

ישבאהיורצינבוליגיבאוהיורצםהיתיחאו16׃יעבשה

יבאואשמעתאהדליליגיבאו17׃השלשלאהשעובאויו

תאדילוהןורצחןבבלכו18׃ילאעמשיהרתיאשמע

׃ןודראובבושורשיהינבהלאותועיריתאוהשאהבוזע

תאולדלתותרפאתאבלכולחקיוהבוזעתמתו19

׃לאלצבתאדילוהירואוירואתאדילוהרוחו20׃רוח

החקלאוהודעלגיבאריכמתבלאןורצחאברחאו21

דילוהבוגשו22׃בוגשתאולדלתוהנשםיששןבאוהו

׃דעלגהץראבםירעשולשוםירשעוליהיוריאיתא
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תאותנקתאםתאמריאיתוחתאםראורושגחקיו23

רחאו24׃דעלגיבאריכמינבהלאלכריעםיששהיתנב

דלתוהיבאןורצחתשאוהתרפאבלכבןורצחתומ

רוכבלאמחריינבויהיו25׃עוקתיבארוחשאתאול

השאיהתו26׃היחאםצאוןראוהנובוםררוכבהןורצח

ויהיו27׃םנואםאאיההרטעהמשולאמחרילתרחא

ינבויהיו28׃רקעוןימיוץעמלאמחרירוכבםרינב

תשאםשו29׃רושיבאובדנימשינבועדיוימשםנוא

ינבו30׃דילומתאוןבחאתאולדלתוליהיבארושיבא

יעשיםיפאינבו31׃םינבאלדלסתמיוםיפאודלסבדנ

ימשיחאעדיינבו32׃ילחאןששינבוןששיעשיינבו

אזזותלפןתנויינבו33׃םינבאלרתיתמיוןתנויורתי

םאיכםינבןששלהיהאלו34׃לאמחריינבויההלא

ותבתאןששןתיו35׃עחריומשוירצמדבעןששלותונב

דילהיתעו36׃יתעתאולדלתוהשאלודבעעחריל

ללפאתאדילוהדבזו37׃דבזתאדילוהןתנוןתנתא

אוהיואוהיתאדילוהדבועו38׃דבועתאדילוהללפאו

דילהץלחוץלחתאדילההירזעו39׃הירזעתאדילוה

דילהימססוימססתאדילההשעלאו40׃השעלאתא

תאדילההימקיוהימקיתאדילוהםולשו41׃םולשתא

יבאאוהורכבעשימלאמחרייחאבלכינבו42׃עמשילא

חפתוחרקןורבחינבו43׃ןורבחיבאהשרמינבוףיז

םקרוםעקרייבאםחרתאדילוהעמשו44׃עמשוםקרו

46׃רוצתיביבאןועמוןועמימשןבו45׃ימשתאדילוה

ןרחוזזגתאואצומתאוןרחתאהדליבלכשגליפהפיעו

הפיעוטלפוןשיגוםתויוםגרידהיינבו47׃זזגתאדילה

49׃הנחרתתאורבשדליהכעמבלכשגלפ48׃ףעשו

אעבגיבאוהנבכמיבאאושתאהנמדמיבאףעשדלתו

רוכברוחןבבלכינבויההלא50׃הסכעבלכתבו

םחלתיביבאאמלש51׃םירעיתירקיבאלבושהתרפא

תירקיבאלבושלםינבויהיו52׃רדגתיביבאףרח

םירעיתירקתוחפשמו53׃תוחנמהיצחהארהםירעי

יתערצהואציהלאמיערשמהויתמשהויתופהוירתיה

תיבתורטעיתפוטנוםחלתיבאמלשינב54׃ילאתשאהו

ובשיםירפסתוחפשמו55׃יערצהיתחנמהיצחובאוי

םיאבהםיניקההמהםיתכושםיתעמשםיתערתץבעי

׃בכרתיביבאתמחמ

ןנמארוכבהןורבחבולדלונרשאדיודינבויההלאו3

׃תילמרכהליגיבאללאינדינשתילאערזיהםעניחאל

רושגךלמימלתתבהכעמןבםולשבאלישלשה2

לטיבאלהיטפשישימחה3׃תיגחןבהינדאיעיברה

ןורבחבולדלונהשש4׃ותשאהלגעלםערתייששה

שולשוםישלשוםישדחהששוםינשעבשםשךלמיו

אעמשםילשוריבולודלונהלאו5׃םלשוריבךלמהנש

6׃לאימעתבעושתבלהעבראהמלשוןתנובבושו

עמשילאו8׃עיפיוגפנוהגנו7׃טלפילאועמשילאורחביו

ינבדבלמדיודינבלכ9׃העשתטלפילאועדילאו

ונבהיבאםעבחרהמלשןבו10׃םתוחארמתוםישגליפ

׃ונבשאויונבוהיזחאונבםרוי11׃ונבטפשוהיונבאסא

והיקזחונבזחא13׃ונבםתויונבהירזעונבוהיצמא12

והישאיינבו15׃ונבוהישאיונבןומא14׃ונבהשנמונב

יעיברהוהיקדצישלשהםיקיוהיינשהןנחוירוכבה

ינבו17׃ונבהיקדצונבהינכיםיקיוהיינבו16׃םולש

רצאנשוהידפוםריכלמו18׃ונבלאיתלאשרסאהינכי

ןבויעמשולבברזהידפינבו19׃היבדנועמשוההימקי

להאוהבשחו20׃םתוחאתימלשוהיננחוםלשמלבברז

היטלפהיננחןבו21׃שמחדסחבשויהידסחוהיכרבו

ינבו22׃הינכשינבהידבעינבןנראינבהיפרינבהיעשיו

הירענוחירבולאגיושוטחהיעמשינבוהיעמשהינכש

םקירזעוהיקזחויניעוילאהירענןבו23׃הששטפשו

בוקעוהילפובישילאווהוידוהיניעוילאינבו24׃השלש

׃העבשיננעוהילדוןנחויו

היארו2׃לבושורוחוימרכוןורצחץרפהדוהיינב4

דהלתאוימוחאתאדילהתחיותחיתאדילוהלבושןב

לאערזיםטיעיבאהלאו3׃יתערצהתוחפשמהלא

יבאלאונפו4׃ינופללצהםתוחאםשושבדיואמשיו

יבאהתרפארוכברוחינבהלאהשוחיבארזעורדג

האלחםישניתשויהעוקתיבארוחשאלו5׃םחלתיב

ינמיתתאורפחתאוםזחאתאהרענולדלתו6׃הרענו

רחציתרצהאלחינבו7׃הרענינבהלאירתשחאהתאו

תוחפשמוהבבצהתאובונעתאדילוהץוקו8׃ןנתאו

הארקומאוויחאמדבכנץבעייהיו9׃םורהןבלחרחא

יהלאלץבעיארקיו10׃בצעביתדלייכרמאלץבעיומש

התיהוילובגתאתיברהוינכרבתךרבםארמאללארשי
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תאםיהלאאביויבצעיתלבלהערמתישעוימעךדי

אוהריחמתאדילוההחושיחאבולכו11׃לאשרשא

חספתאואפרתיבתאדילוהןותשאו12׃ןותשאיבא

זנקינבו13׃הכרישנאהלאשחנריעיבאהנחתתאו

דילוהיתנועמו14׃תתחלאינתעינבוהירשולאינתע

יכםישרחאיגיבאבאויתאדילוההירשוהרפעתא

ינבוםענוהלאוריעהנפיןבבלכינבו15׃ויהםישרח

17׃לארשאואיריתהפיזוףיזלאללהיינבו16׃זנקוהלא

ימשתאוםירמתארהתוןוליורפעודרמורתיהרזעןבו

תאהדליהידהיהותשאו18׃עמתשאיבאחבשיתאו

חונזיבאלאיתוקיתאווכושיבארבחתאורודגיבאדרי

תשאינבו19׃דרמחקלרשאהערפתבהיתבינבהלאו

׃יתכעמהעמתשאוימרגההליעקיבאםחנתוחאהידוה

תחוזיעשיינבוןולותוןנחןבהנרוןונמאןומישינבו20

הדעלוהכליבארעהדוהיןבהלשינב21׃תחוזןבו

22׃עבשאתיבלץבהתדבעתיבתוחפשמוהשרמיבא

יבשיובאומלולעברשאףרשושאויואבזכישנאוםיקויו

םיעטניבשיוםירצויההמה23׃םיקיתעםירבדהוםחל

ןועמשינב24׃םשובשיותכאלמבךלמהםעהרדגו

ונבםשבמונבםלש25׃לואשחרזביריןימיולאומנ

יעמשונברוכזונבלאומחעמשמינבו26׃ונבעמשמ

ןיאויחאלוששתונבורשעהששםינביעמשלו27׃ונב

28׃הדוהיינבדעוברהאלםתחפשמלכוםיברםינב

ההלבבו29׃לעושרצחוהדלומועבשראבבובשיו

31׃גלקיצבוהמרחבולאותבבו30׃דלותבוםצעבו

םירעשבויארבתיבבוםיסוסרצחבותובכרמתיבבו

ןומרןיעוםטיעםהירצחו32׃דיודךלמדעםהירעהלא

תוביבסרשאםהירצחלכו33׃שמחםירעןשעוןכתו

׃םהלםשחיתהוםתבשומתאזלעבדעהלאהםירעה

אוהיולאויו35׃היצמאןבהשויוךלמיובבושמו34

הבקעיויניעוילאו36׃לאישעןבהירשןבהיבשויןב

יעפשןבאזיזו37׃הינבולאמישיולאידעוהישעוהיחושיו

םיאבההלא38׃היעמשןבירמשןבהידיןבןולאןב

׃בורלוצרפםהיתובאתיבוםתוחפשמבםיאישנתומשב

הערמשקבלאיגהחרזמלדערדגאובמלוכליו39

םידיתבחרץראהובוטוןמשהערמואצמיו40׃םנאצל

ואביו41׃םינפלםשםיבשיהםחןמיכהולשותטקשו

וכיוהדוהיךלמוהיקזחיימיבתומשבםיבותכההלא

םמירחיוהמשואצמנרשאםיניעמהתאוםהילהאתא

42׃םשםנאצלהערמיכםהיתחתובשיוהזהםויהדע

תואמשמחםישנאריעשרהלוכלהןועמשינבןמםהמו

וכיו43׃םשארביעשיינבלאיזעוהיפרוהירענוהיטלפו

׃הזהםויהדעםשובשיוקלמעלהטלפהתיראשתא

וללחבורוכבהאוהיכלארשירוכבןבוארינבו5

אלולארשיןבףסויינבלותרכבהנתנויבאיעוצי

ונממדיגנלוויחאברבגהדוהייכ2׃הרכבלשחיתהל

אולפוךונחלארשירוכבןבוארינב3׃ףסוילהרכבהו

5׃ונביעמשונבגוגונבהיעמשלאויינב4׃ימרכוןורצח

הלגהרשאונבהראב6׃ונבלעבונבהיארונבהכימ

ויחאו7׃ינבוארלאישנאוהרשאךלמרסאנלפתגלת

׃והירכזולאיעישארהםתודלתלשחיתהבויתחפשמל

דעורערעבבשויאוהלאויןבעמשןבזזעןבעלבו8

ןמלהרבדמאובלדעבשיחרזמלו9׃ןועמלעבוובנ

לואשימיבו10׃דעלגץראבוברםהינקמיכתרפרהנה

םהילהאבובשיוםדיבולפיוםיארגההםעהמחלמושע

ץראבובשיםדגנלדגינבו11׃דעלגלחרזמינפלכלע

ינעיוהנשמהםפשושארהלאוי12׃הכלסדעןשבה

םלשמולאכימםהיתובאתיבלםהיחאו13׃ןשבבטפשו

ליחיבאינבהלא14׃העבשרבעועיזוןכעיוירויועבשו

ודחיןבישישיןבלאכימןבדעלגןבחוריןבירוחןב

׃םתובאתיבלשארינוגןבלאידבעןביחא15׃זובןב

לעןורשישרגמלכבוהיתנבבוןשבבדעלגבובשיו16

ימיבוהדוהיךלמםתויימיבושחיתהםלכ17׃םתואצות

השנמטבשיצחוידגוןבוארינב18׃לארשיךלמםעברי

ידומלותשקיכרדוברחוןגמיאשנםישנאליחינבןמ

יאציםיששותואמעבשוףלאהעבראוםיעבראהמחלמ

׃בדונושיפנורוטיוםיאירגההםעהמחלמושעיו19׃אבצ

םהמעשלכוםיאירגההםדיבונתניוםהילעורזעיו20

׃ובוחטביכםהלרותענוהמחלמבוקעזםיהלאליכ

םיתאמןאצוףלאםישמחםהילמגםהינקמובשיו21

׃ףלאהאמםדאשפנוםיפלאםירומחוףלאםישמחו

ובשיוהמחלמהםיהלאהמיכולפנםיברםיללחיכ22

ץראבובשיהשנמטבשיצחינבו23׃הלגהדעםהיתחת

24׃וברהמהןומרחרהורינשוןומרחלעבדעןשבמ

לאירזעולאילאויעשיורפעוםתובאתיבישארהלאו
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תומשישנאליחירובגםישנאלאידחיוהיודוהוהימריו

ונזיוםהיתובאיהלאבולעמיו25׃םתובאתיבלםישאר

׃םהינפמםיהלאדימשהרשאץראהימעיהלאירחא

חורתאורושאךלמלופחורתאלארשייהלארעיו26

יצחלוידגלוינבוארלםלגיורושאךלמרסנלפתגלת

דעןזוגרהנוארהורובחוחלחלםאיביוהשנמטבש

׃הזהםויה

רהציםרמעתהקינבו2׃יררמותהקןושרגיולינב6

ינבוםירמוהשמוןרהאםרמעינבו3׃לאיזעוןורבחו

תאדילוהרזעלא4׃רמתיאורזעלאאוהיבאובדנןרהא

תאדילוהעושיבאו5׃עושיבאתאדילהסחניפסחניפ

היחרזוהיחרזתאדילוהיזעו6׃יזעתאדילוהיקבויקב

הירמאוהירמאתאדילוהתוירמ7׃תוירמתאדילוה

קודצוקודצתאדילוהבוטיחאו8׃בוטיחאתאדילוה

הירזעוהירזעתאדילוהץעמיחאו9׃ץעמיחאתאדילוה

רשאאוההירזעתאדילוהןנחויו10׃ןנחויתאדילוה

הירזעדלויו11׃םלשוריבהמלשהנברשאתיבבןהכ

בוטיחאו12׃בוטיחאתאדילוההירמאוהירמאתא

םולשו13׃םולשתאדילוהקודצוקודצתאדילוה

הירזעו14׃הירזעתאדילוההיקלחוהיקלחתאדילוה

קדצוהיו15׃קדצוהיתאדילוההירשוהירשתאדילוה

׃רצאנדכבנדיבםלשוריוהדוהיתאהוהיתולגהבךלה

םושרגינבתומשהלאו17׃יררמותהקםשרגיולינב16

׃לאיזעוןורבחורהציוםרמעתהקינבו18׃יעמשוינבל

׃םהיתובאליולהתוחפשמהלאוישמוילחמיררמינב19

ודעונבחאוי21׃ונבהמזונבתחיונבינבלםושרגל20

חרקונבבדנימעתהקינב22׃ונבירתאיונבחרזונב

24׃ונבריסאוונבףסיבאוונבהנקלא23׃ונבריסאונב

הנקלאינבו25׃ונבלואשוונבהיזעונבלאירואונבתחת

תחנוונביפוצהנקלאונבהנקלא26׃תומיחאוישמע

לאומשינבו28׃ונבהנקלאונבםחריונבבאילא27׃ונב

יעמשונבינבלילחמיררמינב29׃היבאוינשורכבה

הלאו31׃ונבהישעונבהיגחונבאעמש30׃ונבהזעונב

׃ןוראהחונממהוהיתיברישידילעדיודדימעהרשא

תונבדערישבדעומלהאןכשמינפלםיתרשמויהיו32

לעםטפשמכודמעיוםלשוריבהוהיתיבתאהמלש

ןמיהיתהקהינבמםהינבוםידמעההלאו33׃םתדובע

ןבםחריןבהנקלאןב34׃לאומשןבלאויןבררושמה

׃ישמעןבתחמןבהנקלאןבףיצןב35׃חותןבלאילא

ןבתחתןב37׃הינפצןבהירזעןבלאויןבהנקלאןב36

ןביולןבתהקןברהציןב38׃חרקןבףסיבאןבריסא

והיכרבןבףסאונימילעדמעהףסאויחאו39׃לארשי

ןב41׃היכלמןבהישעבןבלאכימןב40׃אעמשןב

׃יעמשןבהמזןבןתיאןב42׃הידעןבחרזןבינתא

לעםהיחאיררמינבו44׃יולןבםשרגןבתחיןב43

היבשחןב45׃ךולמןבידבעןבישיקןבןתיאלואמשה

47׃רמשןבינבןביצמאןב46׃היקלחןבהיצמאןב

םיולהםהיחאו48׃יולןביררמןבישומןבילחמןב

וינבוןרהאו49׃םיהלאהתיבןכשמתדובעלכלםינותנ

לכלתרטקהחבזמלעוהלועהחבזמלעםיריטקמ

רשאלככלארשילערפכלוםישדקהשדקתכאלמ

ונברזעלאןרהאינבהלאו50׃םיהלאהדבעהשמהוצ

52׃ונבהיחרזונביזעונביקב51׃ונבעושיבאונבסחניפ

ץעמיחאונבקודצ53׃ונבבוטיחאונבהירמאונבתוירמ

ןרהאינבלםלובגבםתוריטלםתובשומהלאו54׃ונב

םהלונתיו55׃לרוגההיהםהליכיתהקהתחפשמל

תאו56׃היתביבסהישרגמתאוהדוהיץראבןורבחתא

ינבלו57׃הנפיןבבלכלונתנהירצחתאוריעההדש

תאוהנבלתאוןורבחתאטלקמהירעתאונתנןרהא

תאו58׃הישרגמתאועמתשאתאורתיתאוהישרגמ

ןשעתאו59׃הישרגמתאוריבדתאהישרגמתאוזליח

הטממו60׃הישרגמתאושמשתיבתאוהישרגמתאו

הישרגמתאותמלעתאוהישרגמתאועבגתאןמינב

ריעהרשעשלשםהירעלכהישרגמתאותותנעתאו

הטמהתחפשממםירתונהתהקינבלו61׃םהיתוחפשמב

ינבלו62׃רשעםירעלרוגבהשנמיצחהטמתיצחממ

הטממורשאהטממורכששיהטממםתוחפשמלםושרג

ינבל63׃הרשעשלשםירעןשבבהשנמהטממוילתפנ

ןלובזהטממודגהטממוןבוארהטממםתוחפשמליררמ

םיולללארשיינבונתיו64׃הרשעםיתשםירעלרוגב

ינבהטממלרוגבונתיו65׃םהישרגמתאוםירעהתא

םירעהתאןמינבינבהטממוןועמשינבהטממוהדוהי

ינבתוחפשממו66׃תומשבםהתאוארקירשאהלאה

תאםהלונתיו67׃םירפאהטממםלובגירעיהיותהק

תאוםירפארהבהישרגמתאוםכשתאטלקמהירע
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תיבתאוהישרגמתאוםעמקיתאו68׃הישרגמתאורזג

תגתאוהישרגמתאוןוליאתאו69׃הישרגמתאוןורוח

תאורנעתאהשנמהטמתיצחממו70׃הישרגמתאוןומר

תהקינבלתחפשמלהישרגמתאוםעלבתאוהישרגמ

השנמהטמיצחתחפשממםושרגינבל71׃םירתונה

׃הישרגמתאותורתשעתאוהישרגמתאוןשבבןלוגתא

תרבדתאהישרגמתאושדקתארכששיהטממו72

תאוםנעתאוהישרגמתאותומארתאו73׃הישרגמתאו

תאוהישרגמתאולשמתארשאהטממו74׃הישרגמ

תאוהישרגמתאוקקוחתאו75׃הישרגמתאוןודבע

לילגבשדקתאילתפנהטממו76׃הישרגמתאובחר

תאוםיתירקתאוהישרגמתאוןומחתאוהישרגמתאו

ונומרתאןלובזהטממםירתונהיררמינבל77׃הישרגמ

ןדרילרבעמו78׃הישרגמתאורובתתאהישרגמתאו

תאורבדמברצבתאןבוארהטממןדריהחרזמלוחרי

תאותומדקתאו79׃הישרגמתאוהצהיתאוהישרגמ

תאדגהטממו80׃הישרגמתאותעפימתאוהישרגמ

81׃הישרגמתאוםינחמתאוהישרגמתאודעלגבתומאר

׃הישרגמתאוריזעיתאוהישרגמתאוןובשחתאו

׃העבראןורמשובישיהאופועלותרכששיינבלו7

לאומשוםשביוימחיולאיריוהיפרויזעעלותינבו2

םתודלתלליחירובגעלותלםתובאתיבלםישאר

3׃תואמששוףלאםינשוםירשעדיודימיבםרפסמ

הישילאויוהידבעולאכימהיחרזיינבוהיחרזייזעינבו

םתובאתיבלםתודלתלםהילעו4׃םלכםישארהשמח

םישנוברהיכףלאהששוםישלשהמחלמאבצידודג

םיליחירובגרכששיתוחפשמלכלםהיחאו5׃םינבו

רכבועלבןמינב6׃לכלםשחיתהףלאהעבשוםינומש

תומיריולאיזעויזעוןובצאעלבינבו7׃השלשלאעידיו

םשחיתהוםיליחירובגתובאתיבישארהשמחיריעו

הרימזרכבינבו8׃העבראוםישלשוףלאםינשוםירשע

תותנעוהיבאותומריוירמעויניעוילאורזעילאושעויו

ישארםתודלתלםשחיתהו9׃רכבינבהלאלכתמלעו

ינבו10׃םיתאמוףלאםירשעליחירובגםתובאתיב

הנענכודוהאוןמינבושיעיןהלבינבוןהלבלאעידי

ישארללאעידיינבהלאלכ11׃רחשיחאושישרתוןתיזו

אבציאציםיתאמוףלארשעהעבשםיליחירובגתובאה

13׃רחאינבםשחריעינבםפחוםפשו12׃המחלמל

ינב14׃ההלבינבםולשורציוינוגולאיצחיילתפנינב

תאהדליהימראהושגליפהדלירשאלאירשאהשנמ

םיפשלוםיפחלהשאחקלריכמו15׃דעלגיבאריכמ

דחפלצלהניהתודחפלצינשהםשוהכעמותחאםשו

שרפומשארקתוןבריכמתשאהכעמדלתו16׃תונב

ןדבםלואינבו17׃םקרוםלואוינבושרשויחאםשו

תכלמהותחאו18׃השנמןבריכמןבדעלגינבהלא

ינבויהיו19׃הלחמתאורזעיבאתאודוהשיאתאהדלי

חלתושםירפאינבו20׃םעינאויחקלוםכשוןיחאעדימש

דבזו21׃ונבתחתוונבהדעלאוונבתחתוונבדרבו

םידלונהתגישנאםוגרהודעלאורזעוונבחלתושוונב

םירפאלבאתיו22׃םהינקמתאתחקלודרייכץראב

ותשאלאאביו23׃ומחנלויחאואביוםיברםימיםהיבא

התיההערביכהעירבומשתאארקיוןבדלתורהתו

תאוןותחתהןורוחתיבתאןבתוהראשותבו24׃ותיבב

ונבחלתוףשרוונבחפרו25׃הראשןזאתאוןוילעה

ןונ27׃ונבעמשילאונבדוהימעונבןדעל26׃ונבןחתו

היתנבולאתיבםתובשמוםתזחאו28׃ונבעשוהיונב

היעדעהיתנבוםכשוהיתנבורזגברעמלוןרענחרזמלו

ךנעתהיתנבוןאשתיבהשנמינבידילעו29׃היתנבו

ףסויינבובשיהלאבהיתונבורודהיתונבוודגמהיתנבו

חרשוהעירבויושיוהושיוהנמירשאינב30׃לארשיןב

׃תוזרביבאאוהלאיכלמורבחהעירבינבו31׃םתוחא

תאוםתוחתאורמושתאוטלפיתאדילוהרבחו32

ינבהלאתושעולהמבוךספטלפיינבו33׃םתוחאאעוש

ןבו35׃םראוהבחיהגהורויחארמשינבו34׃טלפי

חוסחפוצינב36׃למעושלשוענמיוחפוצויחאםלה

השלשואמשודוהורצב37׃הרמיוירבולעושורפנרחו

ינבו39׃אראוהפספוהנפירתיינבו38׃אראבוןרתיו

תיבישאררשאינבהלאלכ40׃איצרולאינחוחראאלע

םשחיתהוםיאישנהישארםיליחירובגםירורבתובאה

׃ףלאהששוםירשעםישנאםרפסמהמחלמבאבצב

חרחאוינשהלבשאורכבעלבתאדילוהןמינבו8

םינבויהיו3׃ישימחהאפרויעיברההחונ2׃ישילשה

5׃חוחאוןמענועושיבאו4׃דוהיבאוארגורדאעלבל

ישארםההלאדוחאינבהלאו6׃םרוחוןפופשוארגו
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ארגוהיחאוןמענו7׃תחנמלאםולגיועבגיבשוילתובא

דילוהםירחשו8׃דחיחאתאואזעתאדילוהוםלגהאוה

9׃וישנארעבתאוםישוחםתאוחלשןמבאומהדשב

תאואשימתאואיבצתאובבויתאותשאשדחןמדלויו

וינבהלאהמרמתאוהיכשתאוץועיתאו10׃םכלמ

׃לעפלאתאובוטיבאתאדילוהםישחמו11׃תובאישאר

ונואתאהנבאוהדמשוםעשמורבעלעפלאינבו12

תובאהישארהמהעמשוהערבו13׃היתנבודלתאו

קששויחאו14׃תגיבשויתאוחירבההמהןוליאיבשויל

אחויוהפשיולאכימו16׃רדעודרעוהידבזו15׃תומריו

ירמשיו18׃רבחויקזחוםלשמוהידבזו17׃העירבינב

20׃ידבזוירכזוםיקיו19׃לעפלאינבבבויוהאילזיו

ינבתרמשוהיארבוהידעו21׃לאילאויתלצוינעילאו

24׃ןנחוירכזוןודבעו23׃לאילאורבעוןפשיו22׃יעמש

26׃קששינבלאינפוהידפיו25׃היתתנעוםליעוהיננחו

ינבירכזוהילאוהישרעיו27׃הילתעוהירחשוירשמשו

ובשיהלאםישארםתודלתלתובאישארהלא28׃םחרי

׃הכעמותשאםשוןועבגיבאובשיןועבגבו29׃םלשוריב

רודגו31׃בדנולעבושיקורוצוןודבערוכבהונבו30

דגנהמהףאוהאמשתאדילוהתולקמו32׃רכזוויחאו

שיקתאדילוהרנו33׃םהיחאםעםלשוריבובשיםהיחא

יכלמתאוןתנוהיתאדילוהלואשולואשתאדילוהשיקו

לעבבירמןתנוהיןבו34׃לעבשאתאובדניבאתאועוש

ךלמוןותיפהכימינבו35׃הכימתאדילוהלעבבירמו

דילוההדעוהיוהדעוהיתאדילוהזחאו36׃זחאועראתו

׃אצומתאדילוהירמזוירמזתאותומזעתאותמלעתא

לצאונבהשעלאונבהפראענבתאדילוהאצומו37

ורכבםקירזעםתומשהלאוםינבהששלצאלו38׃ונב

39׃לצאינבהלאלכןנחוהידבעוהירעשולאעמשיו

׃ישלשהטלפילאוינשהשועיורכבםלואויחאקשעינבו

םיברמותשקיכרדליחירבגםישנאםלואינבויהיו40

׃ןמינבינבמהלאלכםישמחוהאמםינבינבוםינב

יכלמרפסלעםיבותכםנהוושחיתהלארשילכו9

םיבשויהו2׃םלעמבלבבלולגההדוהיולארשי

םיולהםינהכהלארשיםהירעבםתזחאברשאםינשארה

ןמינבינבןמוהדוהיינבןמובשיםלשוריבו3׃םיניתנהו

ןבירמעןבדוהימעןביתוע4׃השנמוםירפאינבןמו

הישעינולישהןמו5׃הדוהיןבץרפינבןמינבןבירמא

תואמששםהיחאולאועיחרזינבןמו6׃וינבורוכבה

ןבהיודוהןבםלשמןבאולסןמינבינבןמו7׃םיעשתו

םלשמוירכמןביזעןבהלאוםחריןבהינביו8׃האנסה

םתודלתלםהיחאו9׃הינביןבלאוערןבהיטפשןב

תובאישארםישנאהלאלכהששוםישמחותואמעשת

׃ןיכיוביריוהיוהיעדיםינהכהןמו10׃םהיתבאתיבל

תוירמןבקודצןבםלשמןבהיקלחןבהירזעו11

ןבםחריןבהידעו12׃םיהלאהתיבדיגנבוטיחאןב

םלשמןבהרזחיןבלאידעןבישעמוהיכלמןברוחשפ

םתובאתיבלםישארםהיחאו13׃רמאןבתימלשמןב

תיבתדובעתכאלמליחירובגםיששותואמעבשוףלא

ןבםקירזעןבבושחןבהיעמשםיולהןמו14׃םיהלאה

ןבהינתמוללגושרחרקבקבו15׃יררמינבןמהיבשח

ללגןבהיעמשןבהידבעו16׃ףסאןבירכזןבאכימ

ירצחבבשויההנקלאןבאסאןבהיכרבוןותודיןב

םהיחאוןמיחאוןמלטובוקעוםולשםירעשהו17׃יתפוטנ

המההחרזמךלמהרעשבהנהדעו18׃שארהםולש

ףסיבאןבארוקןבםולשו19׃יולינבתונחמלםירעשה

הדובעהתכאלמלעםיחרקהויבאתיבלויחאוחרקןב

ירמשהוהיהנחמלעםהיתבאולהאלםיפסהירמש

םינפלםהילעהיהדיגנרזעלאןבסחניפו20׃אובמה

׃דעומלהאלחתפרעשהימלשמןבהירכז21׃ומעהוהי

רשעםינשוםיתאמםיפסבםירעשלםירורבהםלכ22

הארהלאומשודיודדסיהמהםשחיתהםהירצחבהמה

תיבלהוהיתיבלםירעשהלעםהינבוםהו23׃םתנומאב

חרזמםירעשהויהיתוחורעבראל24׃תורמשמללהאה

תעבשלאובלםהירצחבםהיחאו25׃הבגנוהנופצהמי

תעבראהמההנומאביכ26׃הלאםעתעלאתעמםימיה

תורצאהלעותוכשלהלעויהוםיולהםהםירעשהירבג

םהילעיכוניליםיהלאהתיבתוביבסו27׃םיהלאהתיב

לעםהמו28׃רקבלרקבלוחתפמהלעםהותרמשמ

29׃םואיצוירפסמבוםואיבירפסמביכהדובעהילכ

תלסהלעושדקהילכלכלעוםילכהלעםינממםהמו

םינהכהינבןמו30׃םימשבהוהנובלהוןמשהוןייהו

אוהםיולהןמהיתתמו31׃םימשבלתחקרמהיחקר

32׃םיתבחההשעמלעהנומאביחרקהםלשלרוכבה

תבשןיכהלתכרעמהםחללעםהיחאןמיתהקהינבןמו
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תכשלבםיוללתובאישארםיררשמההלאו33׃תבש

ישארהלא34׃הכאלמבםהילעהלילוםמוייכםיריטפ

׃םלשוריבובשיהלאםישארםתודלתלםיוללתובאה

36׃הכעמותשאםשולאועיןועבגיבאובשיןועבגבו35

רודגו37׃בדנורנולעבושיקורוצוןודבערוכבהונבו

ףאוםאמשתאדילוהתולקמו38׃תולקמוהירכזוויחאו

דילוהרנו39׃םהיחאםעםלשוריבובשיםהיחאדגנםה

ןתנוהיתאדילוהלואשולואשתאדילוהשיקושיקתא

ןתנוהיןבו40׃לעבשאתאובדניבאתאועושיכלמתאו

הכימינבו41׃הכימתאדילוהלעבירמולעבבירמ

הרעיוהרעיתאדילוהזחאו42׃ערחתוךלמוןותיפ

תאדילוהירמזוירמזתאותומזעתאותמלעתאדילוה

ונבהשעלאונבהיפרואענבתאדילוהאצומו43׃אצומ

םקירזעםתומשהלאוםינבהששלצאלו44׃ונבלצא

׃לצאינבהלאןנחוהידבעוהירעשולאעמשיוורכב

ינפמלארשישיאסניולארשיבומחלנםיתשלפו10

םיתשלפוקבדיו2׃עבלגרהבםיללחולפיוםיתשלפ

תאוןתנויתאםיתשלפוכיווינבירחאולואשירחא

המחלמהדבכתו3׃לואשינבעושיכלמתאובדניבא

4׃םירויהןמלחיותשקבםירומהוהאצמיולואשלע

ןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנלאלואשרמאיו

יכוילכאשנהבאאלויבוללעתהוהלאהםילרעהואבי

אשנאריו5׃הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארי

תמיו6׃תמיוברחהלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכ

שיאלכואריו7׃ותמודחיותיבלכווינבתשלשולואש

ובזעיווינבולואשותמיכווסניכקמעברשאלארשי

תרחממיהיו8׃םהבובשיוםיתשלפואביווסניוםהירע

תאולואשתאואצמיוםיללחהתאטשפלםיתשלפואביו

תאוושארתאואשיווהטישפיו9׃עבלגרהבםילפנוינב

םהיבצעתארשבלביבסםיתשלפץראבוחלשיווילכ

ותלגלגתאוםהיהלאתיבוילכתאומישיו10׃םעהתאו

רשאלכתאדעלגשיבילכועמשיו11׃ןוגדתיבועקת

תאואשיוליחשיאלכומוקיו12׃לואשלםיתשלפושע

תאורבקיוהשיביםואיביווינבתפוגתאולואשתפוג

13׃םימיתעבשומוציושביבהלאהתחתםהיתומצע

רשאהוהירבדלעהוהיבלעמרשאולעמבלואשתמיו

הוהיבשרדאלו14׃שורדלבואבלואשלםגורמשאל

׃ישיןבדיודלהכולמהתאבסיווהתימיו

הנהרמאלהנורבחדיודלאלארשילכוצבקיו11

תויהבםגםושלשםגלומתםג2׃ונחנאךרשבוךמצע

הוהירמאיולארשיתאאיבמהואיצומההתאךלמלואש

היהתהתאולארשיתאימעתאהערתהתאךלךיהלא

ךלמהלאלארשיינקזלכואביו3׃לארשיימעלעדיגנ

הוהיינפלןורבחבתירבדיודםהלתרכיוהנורבח

דיבהוהירבדכלארשילעךלמלדיודתאוחשמיו

סוביאיהםלשורילארשילכודיודךליו4׃לאומש

אלדיודלסובייבשיורמאיו5׃ץראהיבשייסוביהםשו

6׃דיודריעאיהןויצתדצמתאדיודדכליוהנהאובת

רשלושארלהיהיהנושארביסוביהכמלכדיודרמאיו

דיודבשיו7׃שארליהיוהיורצןבבאויהנושארבלעיו

ןמביבסמריעהןביו8׃דיודריעולוארקןכלעדצמב

ךליו9׃ריעהראשתאהיחיבאויוביבסהדעואולמה

ישארהלאו10׃ומעתואבצהוהיולודגוךולהדיוד

לכםעותוכלמבומעםיקזחתמהדיודלרשאםירובגה

רפסמהלאו11׃לארשילעהוהירבדכוכילמהללארשי

םישולשהשארינומכחןבםעבשידיודלרשאםירבגה

12׃תחאםעפבללחתואמשלשלעותינחתאררועאוה

׃םירבגההשולשבאוהיחוחאהודודןברזעלאוירחאו

םשופסאנםיתשלפהוםימדספבדיודםעהיהאוה13

וסנםעהוםירועשהאלמהדשהתקלחיהתוהמחלמל

וכיוהוליציוהקלחהךותבובציתיו14׃םיתשלפינפמ

השולשודריו15׃הלודגהעושתהוהיעשויוםיתשלפתא

םלדעתרעמלאדיודלארצהלעשארםישולשהןמ

הדוצמבזאדיודו16׃םיאפרקמעבהנחםיתשלפהנחמו

רמאיודיודואתיו17׃םחלתיבבזאםיתשלפביצנו

ועקביו18׃רעשברשאםחלתיברובמםימינקשיימ

םחלתיברובמםימובאשיוםיתשלפהנחמבהשלשה

םתותשלדיודהבאאלודיודלאואביוואשיורעשברשא

תושעמיהלאמילהלילחרמאיו19׃הוהילםתאךסניו

םתושפנביכםתושפנבהתשאהלאהםישנאהםדהתאז

׃םירובגהתשלשושעהלאםתותשלהבאאלוםואיבה

ררועאוהוהשולשהשארהיהאוהבאוייחאישבאו20

ןמ21׃השולשבםשאלוללחתואמשלשלעותינחתא
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השולשהדעורשלםהליהיודבכנםינשבהשולשה

ןמםילעפברליחשיאןבעדיוהיןבהינב22׃אבאל

הכהודריאוהובאומלאיראינשתאהכהאוהלאצבק

תאהכהאוהו23׃גלשהםויברובהךותביראהתא

תינחירצמהדיבוהמאבשמחהדמשיאירצמהשיאה

דימתינחהתאלזגיוטבשבוילאדריוםיגרארונמכ

עדיוהיןבוהינבהשעהלא24׃ותינחבוהגרהיוירצמה

דבכנונהםישולשהןמ25׃םירבגההשולשבםשולו

׃ותעמשמלעדיודוהמישיואבאלהשולשהלאואוה

ודודןבןנחלאבאוייחאלאהשעםיליחהירובגו26

ןבאריע28׃ינולפהץלחירורההתומש27׃םחלתיבמ

יליעיתשחהיכבס29׃יתותנעהרזעיבאיעוקתהשקע

׃יתפוטנההנעבןבדלחיתפטנהירהמ30׃יחוחאה

32׃ינתערפההינבןמינבינבתעבגמיבירןביתיא31

ימורחבהתומזע33׃יתברעהלאיבאשעגילחנמירוח

הגשןבןתנויינוזגהםשהינב34׃ינבלעשהאבחילא

36׃רואןבלפילאיררההרכשןבםאיחא35׃יררהה

ןבירענילמרכהורצח37׃ינלפההיחאיתרכמהרפח

ינומעהקלצ39׃ירגהןברחבמןתניחאלאוי38׃יבזא

ירתיהאריע40׃היורצןבבאויילכאשניתרבהירחנ

ןבאנידע42׃ילחאןבדבזיתחההירוא41׃ירתיהברג

ןבןנח43׃םישולשוילעוינבוארלשארינבוארהאזיש

לאועיועמשיתרתשעהאיזע44׃ינתמהטפשויוהכעמ

ויחאאחיוירמשןבלאעידי45׃ירערעהםתוחינב

םענלאינבהיושויויביריוםיוחמהלאילא46׃יציתה

׃היבצמהלאישעיודבועולאילא47׃יבאומההמתיו

ינפמרוצעדועגלקיצלדיודלאםיאבההלאו12

יקשנ2׃המחלמהירזעםירובגבהמהושיקןבלואש

יחאמתשקבםיצחבוםינבאבםילאמשמוםינימימתשק

העמשהינבשאויורזעיחאשארה3׃ןמינבמלואש

׃יתתנעהאוהיוהכרבותומזעינבטלפולאוזיויתעבגה

הימריוםישלשהלעוםישלשברובגינועבגההיעמשיו4

הילעבותומיריויזועלא5׃יתרדגהדבזויוןנחויולאיזחיו

לארזעווהישיוהנקלא6׃יפירחהוהיטפשווהירמשו

םחריינבהידבזוהלאעויו7׃םיחרקהםעבשיורזעויו

הרבדמדצמלדיודלאולדבנידגהןמו8׃רודגהןמ

ינפוחמרוהנציכרעהמחלמלאבצישנאליחהירבג

שארהרזע9׃רהמלםירההלעםיאבצכוםהינפהירא

הימרייעיברההנמשמ10׃ישלשהבאילאינשההידבע

ינימשהןנחוי12׃יעבשהלאילאיששהיתע11׃ישמחה

׃רשעיתשעינבכמירישעהוהימרי13׃יעישתהדבזלא

לודגהוןטקההאמלדחאאבצהישארדגינבמהלא14

ןושארהשדחבןדריהתאורבערשאםההלא15׃ףלאל

םיקמעהלכתאוחירביוויתידגלכלעאלממאוהו

דעהדוהיוןמינבינבןמואביו16׃ברעמלוחרזמל

םאםהלרמאיוןעיוםהינפלדיודאציו17׃דיודלדצמל

דחילבבלםכילעילהיהיינרזעלילאםתאבםולשל

וניתובאיהלאארייפכבסמחאלבירצלינתומרלםאו

דיודךלםישולשהשארישמעתאהשבלחורו18׃חכויו

ךרזעיכךרזעלםולשוךלםולשםולשישיןבךמעו

השנממו19׃דודגהישארבםנתיודיודםלבקיוךיהלא

אלוהמחלמללואשלעםיתשלפםעואבבדיודלעולפנ

ונישארברמאלםיתשלפינרסוהחלשהצעביכםרזע

וילעולפנגלקיצלאותכלב20׃לואשוינדאלאלופי

אוהילאודבזויולאכימולאעידיודבזויוחנדעהשנממ

םעורזעהמהו21׃השנמלרשאםיפלאהישאריתלצו

׃אבצבםירשויהיוםלכליחירובגיכדודגהלעדיוד

הנחמלדעורזעלדיודלעואביםויבםויתעליכ22

ץולחהישארירפסמהלאו23׃םיהלאהנחמכלודג

וילאלואשתוכלמבסהלהנורבחדיודלעואבאבצל

םיפלאתששחמרוהנציאשנהדוהיינב24׃הוהייפכ

ליחירובגןועמשינבןמ25׃אבציצולחתואמהנומשו

תעבראיולהינבןמ26׃האמוםיפלאתעבשאבצל

תשלשומעוןרהאלדיגנהעדיוהיו27׃תואמששוםיפלא

ויבאתיבוליחרובגרענקודצו28׃תואמעבשוםיפלא

תשלשלואשיחאןמינבינבןמו29׃םינשוםירשעםירש

׃לואשתיבתרמשמםירמשםתיברמהנהדעוםיפלא

ירובגתואמהנומשוףלאםירשעםירפאינבןמו30

השנמהטמיצחמו31׃םתובאתיבלתומשישנאליח

תאךילמהלאובלתומשבובקנרשאףלארשעהנומש

המתעדלםיתעלהניביעדוירכששיינבמו32׃דיוד

׃םהיפלעםהיחאלכוםיתאמםהישארלארשיהשעי

המחלמילכלכבהמחלמיכרעאבציאצויןולבזמ33

םירשילתפנמו34׃בלובלאלברדעלוףלאםישמח

ןמו35׃ףלאהעבשוםישלשתינחוהנצבםהמעוףלא
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׃תואמששוףלאהנומשוםירשעהמחלמיכרעינדה

׃ףלאםיעבראהמחלמךרעלאבציאצוירשאמו36

השנמטבשיצחוידגהוינבוארהןמןדרילרבעמו37

הלאלכ38׃ףלאםירשעוהאמהמחלמאבצילכלכב

הנורבחואבםלשבבלבהכרעמירדעהמחלמישנא

לארשיתירשלכםגולארשילכלעדיודתאךילמהל

םימידיודםעםשויהיו39׃דיודתאךילמהלדחאבל

םגו40׃םהיחאםהלוניכהיכםיתושוםילכאהשולש

םיאיבמילתפנוןולבזורכששידעםהילאםיבורקה

חמקלכאמרקבבוםידרפבוםילמגבוםירומחבםחל

החמשיכברלןאצורקבוןמשוןייוםיקומצוםילבד

׃לארשיב

2׃דיגנלכלתואמהוםיפלאהירשםעדיודץעויו13

הוהיןמובוטםכילעםאלארשילהקלכלדיודרמאיו

תוצראלכבםיראשנהוניחאלעהחלשנהצרפנוניהלא

וצבקיוםהישרגמירעבםיולהוםינהכהםהמעולארשי

והנשרדאליכונילאוניהלאןוראתאהבסנו3׃ונילא

רבדהרשייכןכתושעללהקהלכורמאיו4׃לואשימיב

רוחישןמלארשילכתאדיודלהקיו5׃םעהלכיניעב

תירקמםיהלאהןוראתאאיבהלתמחאובלדעוםירצמ

תירקלאהתלעבלארשילכודיודלעיו6׃םירעי

םיהלאהןוראתאםשמתולעהלהדוהילרשאםירעי

תאוביכריו7׃םשארקנרשאםיבורכהבשויהוהי

אזעובדניבאתיבמהשדחהלגעלעםיהלאהןורא

ינפלםיקחשמלארשילכודיודו8׃הלגעבםיגהנויחאו

םיפתבוםילבנבותורנכבוםירישבוזעלכבםיהלאה

אזעחלשיוןדיכןרגדעואביו9׃תורצצחבוםיתלצמבו

ףארחיו10׃רקבהוטמשיכןוראהתאזחאלודיתא

םשתמיוןוראהלעודיחלשרשאלעוהכיואזעבהוהי

אזעבץרפהוהיץרפיכדיודלרחיו11׃םיהלאינפל

ארייו12׃הזהםויהדעאזעץרפאוההםוקמלארקיו

תאילאאיבאךיהרמאלאוההםויבםיהלאהתאדיוד

לאוילאןוראהתאדיודריסהאלו13׃םיהלאהןורא

ןוראבשיו14׃יתגהםדאדבעתיבלאוהטיודיודריע

ךרביוםישדחהשלשותיבבםדאדבעתיבםעםיהלאה

׃ולרשאלכתאוםדאדבעתיבתאהוהי

יצעודיודלאםיכאלמרצךלמםריחחלשיו14

עדיו2׃תיבולתונבלםיצעישרחוריקישרחוםיזרא

הלעמלתאשניכלארשילעךלמלהוהיוניכהיכדיוד

םישנדועדיודחקיו3׃לארשיומערובעבותוכלמ

תומשהלאו4׃תונבוםינבדועדיודדלויוםלשוריב

׃המלשוןתנבבושועומשםלשוריבולויהרשאםידוליה

עמשילאו7׃עיפיוגפנוהגנו6׃טלפלאועושילאורחביו5

דיודחשמניכםיתשלפועמשיו8׃טלפילאועדילעבו

תאשקבלםיתשלפלכולעיולארשילכלעךלמל

וטשפיוואבםיתשלפו9׃םהינפלאציודיודעמשיודיוד

הלעאהרמאלםיהלאבדיודלאשיו10׃םיאפרקמעב

םיתתנוהלעהוהיולרמאיוידיבםתתנוםייתשלפלע

רמאיודיודםשםכיוםיצרפלעבבולעיו11׃ךדיב

ןכלעםימץרפכידיביביואתאםיהלאהץרפדיוד

םשובזעיו12׃םיצרפלעבאוההםוקמהםשוארק

דועופיסיו13׃שאבופרשיודיודרמאיוםהיהלאתא

םיהלאבדיודדועלאשיו14׃קמעבוטשפיוםיתשלפ

םהילעמבסהםהירחאהלעתאלםיהלאהולרמאיו

לוקתאךעמשכיהיו15׃םיאכבהלוממםהלתאבו

אצייכהמחלמבאצתזאםיאכבהישארבהדעצה

דיודשעיו16׃םיתשלפהנחמתאתוכהלךינפלםיהלאה

ןועבגמםיתשלפהנחמתאוכיוםיהלאהוהוצרשאכ

תאןתנהוהיותוצראהלכבדיודםשאציו17׃הרזגדעו

׃םיוגהלכלעודחפ

ןוראלםוקמןכיודיודריעבםיתבולשעיו15

תאתאשלאלדיודרמאזא2׃להאולטיוםיהלאה

תאשלהוהירחבםביכםיולהםאיכםיהלאהןורא

לכתאדיודלהקיו3׃םלועדעותרשלוהוהיןוראתא

ומוקמלאהוהיןוראתאתולעהלםלשורילאלארשי

5׃םיולהתאוןרהאינבתאדיודףסאיו4׃ולןיכהרשא

ינבל6׃םירשעוהאמויחאורשהלאירואתהקינבל

םושרגינבל7׃םירשעוםיתאמויחאורשההישעיררמ

היעמשןפצילאינבל8׃םישלשוהאמויחאורשהלאוי

ויחאורשהלאילאןורבחינבל9׃םיתאמויחאורשה

םינשוהאמויחאורשהבדנימעלאיזעינבל10׃םינומש

םיוללוםינהכהרתיבאלוקודצלדיודארקיו11׃רשע

רמאיו12׃בדנימעולאילאוהיעמשלאויוהישעלאירואל
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םכיחאוםתאושדקתהםיוללתובאהישארםתאםהל

13׃וליתוניכהלאלארשייהלאהוהיןוראתאםתילעהו

אליכונבוניהלאהוהיץרפםתאאלהנושארבמליכ

תולעהלםיולהוםינהכהושדקתיו14׃טפשמכוהנשרד

תאםיולהינבואשיו15׃לארשייהלאהוהיןוראתא

םפתכבהוהירבדכהשמהוצרשאכםיהלאהןורא

תאדימעהלםיולהירשלדיודרמאיו16׃םהילעתוטמב

םיתלצמותורנכוםילבנרישילכבםיררשמהםהיחא

תאםיולהודימעיו17׃החמשללוקבםירהלםיעימשמ

יררמינבןמווהיכרבןבףסאויחאןמולאויןבןמיה

םינשמהםהיחאםהמעו18׃והישוקןבןתיאםהיחא

והינבובאילאינעולאיחיותומרימשולאיזעיוןבוהירכז

לאיעיוםדאדבעווהינקמווהלפילאווהיתתמווהישעמו

םיתלצמבןתיאוףסאןמיהםיררשמהו19׃םירעשה

ינעולאיחיותומרימשולאיזעוהירכזו20׃עימשהלתשחנ

והיתתמו21׃תומלעלעםילבנבוהינבווהישעמובאילאו

לעתורנכבוהיזזעולאיעיוםדאדבעווהינקמווהלפילאו

אשמברסיאשמבםיולהרשוהיננכו22׃חצנלתינימשה

24׃ןוראלםירעשהנקלאוהיכרבו23׃אוהןיבמיכ

רזעילאווהינבווהירכזוישמעולאנתנוטפשויווהינבשו

דבעוםיהלאהןוראינפלתורצצחבםירצצחמםינהכה

לארשיינקזודיודיהיו25׃ןוראלםירעשהיחיוםדא

הוהיתירבןוראתאתולעהלםיכלההםיפלאהירשו

תאםיהלאהרזעביהיו26׃החמשבםדאדבעתיבןמ

העבשוםירפהעבשוחבזיוהוהיתירבןוראיאשנםיולה

םיאשנהםיולהלכוץובליעמבלברכמדיודו27׃םיליא

םיררשמהאשמהרשההיננכוםיררשמהוןוראהתא

ןוראתאםילעמלארשילכו28׃דבדופאדיודלעו

םיתלצמבותורצצחבורפושלוקבוהעורתבהוהיתירב

אבהוהיתירבןוראיהיו29׃תורנכוםילבנבםיעמשמ

ארתוןולחהדעבהפקשנלואשתבלכימודיודריעדע

׃הבלבולזבתוקחשמודקרמדיודךלמהתא

להאהךותבותאוגיציוםיהלאהןוראתאואיביו16

׃םיהלאהינפלםימלשותולעובירקיודיודולהטנרשא

םעהתאךרביוםימלשהוהלעהתולעהמדיודלכיו2

השאדעושיאמלארשישיאלכלקלחיו3׃הוהיםשב

ןוראינפלןתיו4׃השישאורפשאוםחלרככשיאל

ללהלותודוהלוריכזהלוםיתרשמםיולהןמהוהי

לאיעיהירכזוהנשמושארהףסא5׃לארשייהלאהוהיל

םדאדבעווהינבובאילאוהיתתמולאיחיותומרימשו

׃עימשמםיתלצמבףסאותורנכבוםילבנילכבלאיעיו

ןוראינפלדימתתורצצחבםינהכהלאיזחיווהינבו6

תודהלשארבדיודןתנזאאוההםויב7׃םיהלאהתירב

ועידוהומשבוארקהוהילודוה8׃ויחאוףסאדיבהוהיל

׃ויתאלפנלכבוחישולורמזולוריש9׃ויתלילעםימעב

ושרד11׃הוהיישקבמבלחמשיושדקםשבוללהתה10

השערשאויתאלפנורכז12׃דימתוינפושקבוזעוהוהי

בקעיינבודבעלארשיערז13׃והיפיטפשמוויתפמ

15׃ויטפשמץראהלכבוניהלאהוהיאוה14׃ויריחב

תרכרשא16׃רודףלאלהוצרבדותירבםלועלורכז

קחלבקעילהדימעיו17׃קחצילותעובשוםהרבאתא

לבחןענכץראןתאךלרמאל18׃םלועתירבלארשיל

20׃הבםירגוטעמכרפסמיתמםכתויהב19׃םכתלחנ

חינהאל21׃רחאםעלאהכלמממויוגלאיוגמוכלהתיו

יחישמבועגתלא22׃םיכלמםהילעחכויוםקשעלשיאל

םוימורשבץראהלכהוהילוריש23׃וערתלאיאיבנבו

םימעהלכבודובכתאםיוגבורפס24׃ותעושיםוילא

לעאוהארונודאמללהמוהוהילודגיכ25׃ויתאלפנ

םימשהוהיוםילילאםימעהיהלאלכיכ26׃םיהלאלכ

ובה28׃ומקמבהודחוזעוינפלרדהודוה27׃השע

ובה29׃זעודובכהוהילובהםימעתוחפשמהוהיל

הוהילווחתשהוינפלואבוהחנמואשומשדובכהוהיל

לבתןוכתףאץראהלכוינפלמוליח30׃שדקתרדהב

םיוגבורמאיוץראהלגתוםימשהוחמשי31׃טומתלב

רשאלכוהדשהץלעיואולמוםיהםערי32׃ךלמהוהי

תאטופשלאביכהוהיינפלמרעיהיצעוננריזא33׃וב

ורמאו35׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילודוה34׃ץראה

תודהלםיוגהןמונליצהוונצבקוונעשייהלאונעישוה

יהלאהוהיךורב36׃ךתלהתבחבתשהלךשדקםשל

ללהוןמאםעהלכורמאיוםלעהדעוםלועהןמלארשי

ויחאלוףסאלהוהיתירבןוראינפלםשבזעיו37׃הוהיל

דבעו38׃ומויבםוירבדלדימתןוראהינפלתרשל

הסחוןותידיןבםדאדבעוהנומשוםיששםהיחאוםדא

ןכשמינפלםינהכהויחאוןהכהקודצתאו39׃םירעשל

לעהוהילתולעתולעהל40׃ןועבגברשאהמבבהוהי
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תרותבבותכהלכלוברעלורקבלדימתהלעהחבזמ

ןותודיוןמיהםהמעו41׃לארשילעהוצרשאהוהי

יכהוהילתודהלתומשבובקנרשאםירורבהראשו

םיתלצמותורצצחןותודיוןמיהםהמעו42׃ודסחםלועל

43׃רעשלןותודיינבוםיהלאהרישילכוםיעימשמל

׃ותיבתאךרבלדיודבסיוותיבלשיאםעהלכוכליו

ןתנלאדיודרמאיוותיבבדיודבשירשאכיהיו17

הוהיתירבןוראוםיזראהתיבבבשוייכנאהנהאיבנה

ךבבלברשאלכדיודלאןתנרמאיו2׃תועיריתחת

רבדיהיואוהההלילביהיו3׃ךמעםיהלאהיכהשע

ידבעדיודלאתרמאוךל4׃רמאלןתנלאםיהלא

יכ5׃תבשלתיבהילהנבתהתאאלהוהירמאהכ

דעלארשיתאיתילעהרשאםויהןמתיבביתבשיאל

רשאלכב6׃ןכשממולהאלאלהאמהיהאוהזהםויה

יטפשדחאתאיתרבדרבדהלארשילכביתכלהתה

םתינבאלהמלרמאלימעתאתוערליתיוצרשאלארשי

הכדיודלידבעלרמאתהכהתעו7׃םיזראתיביל

ןאצהירחאןמהונהןמךיתחקלינאתואבצהוהירמא

רשאלכבךמעהיהאו8׃לארשיימעלעדיגנתויהל

םשךליתישעוךינפמךיביואלכתאתירכאותכלה

לארשיימעלםוקמיתמשו9׃ץראברשאםילודגהםשכ

הלועינבופיסויאלודועזגריאלוויתחתןכשווהיתעטנו

םיטפשיתיוצרשאםימימלו10׃הנושארברשאכותלבל

תיבוךלדגאוךיביואלכתאיתענכהולארשיימעלע

ךיתבאםעתכללךימיואלמיכהיהו11׃הוהיךלהנבי

יתוניכהוךינבמהיהירשאךירחאךערזתאיתומיקהו

דעואסכתאיתננכותיבילהנביאוה12׃ותוכלמתא

ידסחוןבלילהיהיאוהובאלולהיהאינא13׃םלוע

14׃ךינפלהיהרשאמיתוריסהרשאכומעמריסאאל

היהיואסכוםלועהדעיתוכלמבויתיבבוהיתדמעהו

הזהןוזחהלככוהלאהםירבדהלככ15׃םלועדעןוכנ

ינפלבשיודיודךלמהאביו16׃דיודלאןתנרבדןכ

ינתאיבהיכיתיבימוםיהלאהוהיינאימרמאיוהוהי

לערבדתוםיהלאךיניעבתאזןטקתו17׃םלהדע

הוהיהלעמהםדאהרותכינתיארוקוחרמלךדבעתיב

ךדבעתאדובכלךילאדיודדועףיסויהמ18׃םיהלא

ךבלכוךדבערובעבהוהי19׃תעדיךדבעתאהתאו

׃תולדגהלכתאעידהלתאזההלודגהלכתאתישע

ונעמשרשאלכבךתלוזםיהלאןיאוךומכןיאהוהי20

ךלהרשאץראבדחאיוגלארשיךמעכימו21׃ונינזאב

תוארנותולדגםשךלםושלםעולתודפלםיהלאה

ןתתו22׃םיוגםירצממתידפרשאךמעינפמשרגל

תייההוהיהתאוםלועדעםעלךללארשיךמעתא

לעתרבדרשארבדההוהיהתעו23׃םיהלאלםהל

24׃תרבדרשאכהשעוםלועדעןמאיותיבלעוךדבע

יהלאתואבצהוהירמאלםלועדעךמשלדגיוןמאיו

׃ךינפלןוכנךדבעדיודתיבולארשילםיהלאלארשי

לעתיבולתונבלךדבעןזאתאתילגיהלאהתאיכ25

התאהוהיהתעו26׃ךינפלללפתהלךדבעאצמןכ

התעו27׃תאזההבוטהךדבעלערבדתוםיהלאהאוה

יכךינפלםלועלתויהלךדבעתיבתאךרבלתלאוה

׃םלועלךרבמותכרבהוהיהתא

חקיוםעינכיוםיתשלפתאדיודךיוןכירחאיהיו18

באומויהיובאומתאךיו2׃םיתשלפדימהיתנבותגתא

ךלמרזעדדהתאדיודךיו3׃החנמיאשנדיודלםידבע

דכליו4׃תרפרהנבודיביצהלותכלבהתמחהבוצ

םירשעוםישרפםיפלאתעבשובכרףלאונממדיוד

ונממרתויובכרהלכתאדיודרקעיוילגרשיאףלא

ךלמרזעדדהלרוזעלקשמרדםראאביו5׃בכרהאמ

םשיו6׃שיאףלאםינשוםירשעםראבדיודךיוהבוצ

החנמיאשנםידבעדיודלםראיהיוקשמרדםראבדיוד

יטלשתאדיודחקיו7׃ךלהרשאלכבדיודלהוהיעשויו

8׃םלשוריםאיביורזעדדהידבעלעויהרשאבהזה

דאמהברתשחנדיודחקלרזעדדהירעןוכמותחבטמו

ילכתאוםידומעהתאותשחנהםיתאהמלשהשעהב

לכתאדיודהכהיכתמחךלמועתעמשיו9׃תשחנה

לאונבםרודהתאחלשיו10׃הבוצךלמרזעדדהליח

םחלנרשאלעוכרבלוםולשלוללואשלדיודךלמה

לכורזעדדההיהועתתומחלמשיאיכוהכיורזעדדהב

דיודךלמהשידקהםתאםג11׃תשחנוףסכובהזילכ

םודאמםיוגהלכמאשנרשאבהזהוףסכהםעהוהיל

ןבישבאו12׃קלמעמוםיתשלפמוןומעינבמובאוממו

׃ףלארשעהנומשחלמהאיגבםודאתאהכההיורצ

דיודלםידבעםודאלכויהיוםיביצנםודאבםשיו13
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דיודךלמיו14׃ךלהרשאלכבדיודתאהוהיעשויו

15׃ומעלכלהקדצוטפשמהשעיהיולארשילכלע

׃ריכזמדוליחאןבטפשוהיואבצהלעהיורצןבבאויו

אשושוםינהכרתיבאןבךלמיבאובוטיחאןבקודצו16

ינבויתלפהויתרכהלעעדיוהיןבוהינבו17׃רפוס

׃ךלמהדילםינשארהדיוד

ךלמיוןומעינבךלמשחנתמיוןכירחאיהיו19

שחנןבןונחםעדסחהשעאדיודרמאיו2׃ויתחתונב

ומחנלםיכאלמדיודחלשיודסחימעויבאהשעיכ

ןונחלאןומעינבץראלאדיודידבעואביוויבאלע

תאדיודדבכמהןונחלןומעינבירשורמאיו3׃ומחנל

רקחלרובעבאלהםימחנמךלחלשיכךיניעבךיבא

ןונחחקיו4׃ךילאוידבעואבץראהלגרלוךפהלו

דעיצחבםהיודמתאתרכיוםחלגיודיודידבעתא

םישנאהלעדיודלודיגיווכליו5׃םחלשיוהעשפמה

רמאיודאמםימלכנםישנאהויהיכםתארקלחלשיו

ואריו6׃םתבשוםכנקזחמצירשאדעוחריבובשךלמה

ףלאןומעינבוןונחחלשיודיודםעושאבתהיכןומעינב

הכעמםראןמוםירהנםראןמםהלרכשלףסכרככ

םישלשוםינשםהלורכשיו7׃םישרפובכרהבוצמו

ינפלונחיוואביוומעתאוהכעמךלמתאובכרףלא

8׃המחלמלואביוםהירעמופסאנןומעינבואבדימ

9׃םירובגהאבצלכתאובאויתאחלשיודיודעמשיו

םיכלמהוריעהחתפהמחלמוכרעיוןומעינבואציו

ינפהתיהיכבאויאריו10׃הדשבםדבלואברשא

לארשיברוחבלכמרחביורוחאוםינפוילאהמחלמה

ישבאדיבןתנםעהרתיתאו11׃םראתארקלךרעיו

קזחתםארמאיו12׃ןומעינבתארקלוכרעיוויחא

ךממוקזחיןומעינבםאוהעושתלילתייהוםראינממ

וניהלאירעדעבוונמעדעבהקזחתנוקזח13׃ךיתעשוהו

ומערשאםעהובאוישגיו14׃השעיויניעבבוטההוהיו

סניכוארןומעינבו15׃וינפמוסוניוהמחלמלםראינפל

אביוהריעהואביוויחאישבאינפמםהםגוסוניוםרא

וחלשיולארשיינפלופגניכםראאריו16׃םלשוריבאוי

רשךפושורהנהרבעמרשאםראתאואיצויוםיכאלמ

לכתאףסאיודיודלדגיו17׃םהינפלרזעדדהאבצ

ךרעיוםהלאךרעיוםהלאאביוןדריהרבעיולארשי

םראסניו18׃ומעומחליוהמחלמםראתארקלדיוד

בכרםיפלאתעבשםראמדיודגרהיולארשיינפלמ

19׃תימהאבצהרשךפושתאוילגרשיאףלאםיעבראו

םעומילשיולארשיינפלופגניכרזעדדהידבעואריו

׃דועןומעינבתאעישוהלםראהבאאלווהדבעיודיוד

גהניוםיכלמהתאצתעלהנשהתבושתתעליהיו20

רציואביוןומעינבץראתאתחשיואבצהליחתאבאוי

׃הסרהיוהברתאבאויךיוםלשוריבבשידיודוהברתא

לקשמהאצמיוושארלעמםכלמתרטעתאדיודחקיו2

ללשודיודשארלעיהתוהרקיןבאהבובהזרככ

איצוההברשאםעהתאו3׃דאמהברהאיצוהריעה

דיודהשעיןכותורגמבולזרבהיצירחבוהרגמברשיו

יהיו4׃םלשוריםעהלכודיודבשיוןומעינבירעלכל

יכבסהכהזאםיתשלפםערזגבהמחלמדמעתוןכירחא

דועיהתו5׃וענכיוםיאפרהידלימיפסתאיתשחה

יחאימחלתארועיןבןנחלאךיוםיתשלפתאהמחלמ

המחלמדועיהתו6׃םיגרארונמכותינחץעויתגהתילג

עבראוםירשעששוששויתעבצאוהדמשיאיהיותגב

ןתנוהיוהכיולארשיתאףרחיו7׃אפרהלדלונאוהםגו

דיבולפיותגבאפרהלודלונלא8׃דיודיחאאעמשןב

׃וידבעדיבודיוד

תאתונמלדיודתאתסיולארשילעןטשדמעיו21

ורפסוכלםעהירשלאובאוילאדיודרמאיו2׃לארשי

תאהעדאוילאואיבהוןדדעועבשראבמלארשיתא

האמםהכומעלעהוהיףסויבאוירמאיו3׃םרפסמ

המלםידבעלינדאלםלכךלמהינדאאלהםימעפ

רבדו4׃לארשילהמשאלהיהיהמלינדאתאזשקבי

לארשילכבךלהתיובאויאציובאוילעקזחךלמה

לאםעהדקפמרפסמתאבאויןתיו5׃םלשוריאביו

ףלששיאףלאהאמוםיפלאףלאלארשילכיהיודיוד

׃ברחףלששיאףלאםיעבשותואמעבראהדוהיוברח

תאךלמהרבדבעתניכםכותבדקפאלןמינבויולו6

תאךיוהזהרבדהלעםיהלאהיניעבעריו7׃באוי

רשאדאמיתאטחםיהלאהלאדיודרמאיו8׃לארשי

יכךדבעןוועתאאנרבעההתעוהזהרבדהתאיתישע

10׃רמאלדיודהזחדגלאהוהירבדיו9׃דאמיתלכסנ

הטנינאשולשהוהירמאהכרמאלדיודלאתרבדוךל
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לאדגאביו11׃ךלהשעאוהנהמתחאךלרחבךילע

םינששולשםא12׃ךללבקהוהירמאהכולרמאיודיוד

ךביואברחוךירצינפמהפסנםישדחהשלשםאובער

ךאלמוץראברבדוהוהיברחםימיתשלשםאותגשמל

תאבישאהמהארהתעולארשילובגלכבתיחשמהוהי

הלפאדאמילרצדגלאדיודרמאיו13׃רבדיחלש

׃לפאלאםדאדיבודאמוימחרםיבריכהוהידיבאנ

ףלאםיעבשלארשימלפיולארשיברבדהוהיןתיו14

התיחשהלםלשורילךאלמםיהלאהחלשיו15׃שיא

ךאלמלרמאיוהערהלעםחניוהוהיהארתיחשהכו

ןרגםעדמעהוהיךאלמוךדיףרההתעברתיחשמה

ךאלמתאאריוויניעתאדיודאשיו16׃יסוביהןנרא

ודיבהפולשוברחוםימשהןיבוץראהןיבדמעהוהי

םיקשבםיסכמםינקזהודיודלפיוםלשורילעהיוטנ

יתרמאינאאלהםיהלאהלאדיודרמאיו17׃םהינפלע

הלאויתוערהערהויתאטחרשאאוהינאוםעבתונמל

יבאתיבבויבךדיאניהתיהלאהוהיושעהמןאצה

רמאלדגלארמאהוהיךאלמו18׃הפגמלאלךמעבו

ןנראןרגבהוהילחבזמםיקהלדיודהלעייכדיודל

20׃הוהיםשברבדרשאדגרבדבדיודלעיו19׃יסביה

םיאבחתמומעוינבתעבראוךאלמהתאאריוןנראבשיו

אריוןנראטביוןנראדעדיודאביו21׃םיטחשדןנראו

׃הצראםיפאדיודלוחתשיוןרגהןמאציודיודתא

ובהנבאוןרגהםוקמילהנתןנראלאדיודרמאיו22

לעמהפגמהרצעתוילוהנתאלמףסכבהוהילחבזמ

ךלמהינדאשעיוךלחקדיודלאןנרארמאיו23׃םעה

םיצעלםיגרומהותולעלרקבהיתתנהארויניעבבוטה

ןנראלדיודךלמהרמאיו24׃יתתנלכההחנמלםיטחהו

הוהילךלרשאאשאאליכאלמףסכבהנקאהנקיכאל

ילקשםוקמבןנראלדיודןתיו25׃םנחהלועתולעהו

לעיוהוהילחבזמדיודםשןביו26׃תואמששלקשמבהז

לעםימשהןמשאבוהנעיוהוהילאארקיוםימלשותולע

לאוברחבשיוךאלמלהוהירמאיו27׃הלעהחבזמ

ןרגבהוהיוהנעיכדיודתוארבאיההתעב28׃הנדנ

השמהשערשאהוהיןכשמו29׃םשחבזיויסוביהןנרא

30׃ןועבגבהמבבאיההתעבהלועהחבזמורבדמב

ינפמתעבניכםיהלאשרדלוינפלתכללדיודלכיאלו

׃הוהיךאלמברח

חבזמהזוםיהלאההוהיתיבאוההזדיודרמאיו22

רשאםירגהתאסונכלדיודרמאיו2׃לארשילהלעל

תיבתונבלתיזגינבאבוצחלםיבצחדמעיולארשיץראב

םירעשהתותלדלםירמסמלברללזרבו3׃םיהלאה

יצעו4׃לקשמןיאברלתשחנודיודןיכהתורבחמלו

יצעםירצהוםינדיצהואיבהיכרפסמןיאלםיזרא

ךרורענינבהמלשדיודרמאיו5׃דיודלברלםיזרא

תראפתלוםשלהלעמללידגהלהוהילתונבלתיבהו

׃ותומינפלברלדיודןכיוולאנהניכאתוצראהלכל

יהלאהוהילתיבתונבלוהוציוונבהמלשלארקיו6

יבבלםעהיהינאונבהמלשלדיודרמאיו7׃לארשי

הוהירבדילעיהיו8׃יהלאהוהיםשלתיבתונבל

הנבתאלתישעתולדגתומחלמותכפשברלםדרמאל

ןבהנה9׃ינפלהצראתכפשםיברםימדיכימשלתיב

ויביואלכמוליתוחנהוהחונמשיאהיהיאוהךלדלונ

לארשילעןתאטקשוםולשוומשהיהיהמלשיכביבסמ

ולינאוןבלילהיהיאוהוימשלתיבהנביאוה10׃וימיב

11׃םלועדעלארשילעותוכלמאסכיתוניכהובאל

ךיהלאהוהיתיבתינבותחלצהוךמעהוהייהיינבהתע

ךוציוהניבולכשהוהיךלןתיךא12׃ךילערבדרשאכ

חילצתזא13׃ךיהלאהוהיתרותתארומשלולארשילע

הוצרשאםיטפשמהתאוםיקחהתאתושעלרומשתםא

׃תחתלאואריתלאץמאוקזחלארשילעהשמתאהוהי

ףלאהאמםירככבהזהוהיתיבליתוניכהיינעבהנהו14

לקשמןיאלזרבלותשחנלוםירככםיפלאףלאףסכו

15׃ףיסותםהילעויתוניכהםינבאוםיצעוהיהברליכ

לכוץעוןבאישרחוםיבצחהכאלמישעברלךמעו

לזרבלותשחנלוףסכלבהזל16׃הכאלמלכבםכח

לכלדיודוציו17׃ךמעהוהייהיוהשעוםוקרפסמןיא

םכיהלאהוהיאלה18׃ונבהמלשלרזעללארשיירש

ץראהיבשיתאידיבןתניכביבסמםכלחינהוםכמע

םכבבלונתהתע19׃ומעינפלוהוהיינפלץראההשבכנו

שדקמתאונבוומוקוםכיהלאהוהילשורדלםכשפנו

שדקילכוהוהיתירבןוראתאאיבהלםיהלאההוהי

׃הוהיםשלהנבנהתיבלםיהלאה

לעונבהמלשתאךלמיוםימיעבשוןקזדיודו23

׃םיולהוםינהכהולארשיירשלכתאףסאיו2׃לארשי
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םרפסמיהיוהלעמוהנשםישלשןבמםיולהורפסיו3

חצנלהלאמ4׃ףלאהנומשוםישלשםירבגלםתלגלגל

םירטשוףלאהעבראוםירשעהוהיתיבתכאלמלע

תעבראוםירעשםיפלאתעבראו5׃םיפלאתששםיטפשו

6׃ללהליתישערשאםילכבהוהילםיללהמםיפלא

7׃יררמותהקןושרגליולינבלתוקלחמדיודםקלחיו

םתזולאיחישארהןדעלינב8׃יעמשוןדעלינשרגל

השלשןרהולאיזחותומלשיעמשינב9׃השלשלאויו

שועיואניזתחייעמשינבו10׃ןדעללתובאהישארהלא

שארהתחייהיו11׃העבראיעמשינבהלאהעירבו

תיבלויהיוםינבוברהאלהעירבושועיוינשההזיזו

ןורבחרהציםרמעתהקינב12׃תחאהדקפלבא

ןרהאלדביוהשמוןרהאםרמעינב13׃העבראלאיזעו

ריטקהלםלועדעוינבואוהםישדקשדקושידקהל

שיאהשמו14׃םלועדעומשבךרבלוותרשלהוהיינפל

םשרגהשמינב15׃יולהטבשלעוארקיוינבםיהלאה

ינבויהיו17׃שארהלאובשםושרגינב16׃רזעילאו

םירחאםינברזעילאלהיהאלושארההיבחררזעילא

׃שארהתימלשרהציינב18׃הלעמלוברהיבחרינבו

ישילשהלאיזחיינשההירמאשארהוהיריןורבחינב19

׃ינשההישיושארההכימלאיזעינב20׃יעיברהםעמקיו

תמיו22׃שיקורזעלאילחמינבישומוילחמיררמינב21

שיקינבםואשיותונבםאיכםינבולויהאלורזעלא

הלא24׃השלשתומריורדעוילחמישומינב23׃םהיחא

רפסמבםהידוקפלתובאהישארםהיתבאתיבליולינב

ןבמהוהיתיבתדבעלהכאלמההשעםתלגלגלתומש

יהלאהוהיחינהדיודרמאיכ25׃הלעמוהנשםירשע

םיוללםגו26׃םלועלדעםלשוריבןכשיוומעללארשי

יכ27׃ותדבעלוילכלכתאוןכשמהתאתאשלןיא

םירשעןבמיולינברפסמהמהםינרחאהדיודירבדב

תדבעלןרהאינבדילםדמעמיכ28׃הלעמלוהנש

לכלתרהטלעותוכשלהלעותורצחהלעהוהיתיב

תכרעמהםחללו29׃םיהלאהתיבתדבעהשעמושדק

תכברמלותבחמלותוצמהיקיקרלוהחנמלתלסלו

תודהלרקבברקבבדמעלו30׃הדמוהרושמלכלו

הוהילתולעתולעהלכלו31׃ברעלןכוהוהילללהלו

םהילעטפשמכרפסמבםידעמלוםישדחלתותבשל

תאודעומלהאתרמשמתאורמשו32׃הוהיינפלדימת

תיבתדבעלםהיחאןרהאינבתרמשמושדקהתרמשמ

׃הוהי

אוהיבאובדנןרהאינבםתוקלחמןרהאינבלו24

םינבוםהיבאינפלאוהיבאובדנתמיו2׃רמתיאורזעלא

דיודםקלחיו3׃רמתיאורזעלאונהכיוםהלויהאל

םתדקפלרמתיאינבןמךלמיחאורזעלאינבןמקודצו

םירבגהישארלםיבררזעלאינבואצמיו4׃םתדבעב

תיבלםישאררזעלאינבלםוקלחיורמתיאינבןמ

׃הנומשםתובאתיבלרמתיאינבלורשעהששתובא

שדקירשויהיכהלאםעהלאתולרוגבםוקלחיו5

םבתכיו6׃רמתיאינבבורזעלאינבמםיהלאהירשו

םירשהוךלמהינפליולהןמרפוסהלאנתנןבהיעמש

םינהכלתובאהישארורתיבאןבךלמיחאוןהכהקודצו

7׃רמתיאלזחאזחאורזעלאלזחאדחאבאתיבםיוללו

םרחל8׃ינשההיעדילביריוהילןושארהלרוגהאציו

ןמימלישימחההיכלמל9׃יעברהםירעשלישילשה

עושיל11׃ינימשההיבאליעבשהץוקהל10׃יששה

םיקילרשעיתשעבישילאל12׃ירשעהוהינכשליעשתה

העבראבאבשילרשעהשלשהפחל13׃רשעםינש

ריזחל15׃רשעהששרמאלרשעהשמחהגלבל14׃רשע

העשתהיחתפל16׃רשעהנומשץצפהלרשעהעבש

לומגלםירשעודחאןיכיל17׃םירשעהלאקזחילרשע

והיזעמלםירשעוהשלשוהילדל18׃םירשעוםינש

תיבלאובלםתדבעלםתדקפהלא19׃םירשעוהעברא

יהלאהוהיוהוצרשאכםהיבאןרהאדיבםטפשמכהוהי

ינבללאבושםרמעינבלםירתונהיולינבלו20׃לארשי

׃הישישארהוהיבחרינבלוהיבחרל21׃והידחילאבוש

והיריינבו23׃תחיתומלשינבלתומלשירהציל22

ינב24׃יעיברהםעמקיישילשהלאיזחיינשהוהירמא

ינבלהישיהכימיחא25׃רומשהכימינבלהכימלאיזע

׃ונבוהיזעיינבישומוילחמיררמינב26׃והירכזהישי

ילחמל28׃ירבעורוכזוםהשוונבוהיזעיליררמינב27

30׃לאמחרישיקינבשיקל29׃םינבולהיהאלורזעלא

תיבלםיולהינבהלאתומיריורדעוילחמישומינבו

ינבםהיחאתמעלתולרוגםהםגוליפיו31׃םהיתבא

תובאהישארוךלמיחאוקודצוךלמהדיודינפלןרהא

׃ןטקהויחאתמעלשארהתובאםיוללוםינהכל
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ףסאינבלהדבעלאבצהירשודיודלדביו25

םיתלצמבוםילבנבתורנכבםיאיבנהןותודיוןמיהו

רוכזףסאינבל2׃םתדבעלהכאלמישנאםרפסמיהיו

לעאבנהףסאדילעףסאינבהלארשאוהינתנוףסויו

והיעשיוירצווהילדגןותודיינבןותודיל3׃ךלמהידי

רונכבןותודיםהיבאידילעהששוהיתתמווהיבשח

והיקבןמיהינבןמיהל4׃הוהילללהותודהלעאבנה

התאילאיננחהיננחתומיריולאובשלאיזעוהינתמ

׃תואיזחמריתוהיתולמהשקבשירזעיתממרויתלדג

םיהלאהירבדבךלמההזחןמיהלםינבהלאלכ5

רשעהעבראםינבןמיהלםיהלאהןתיוןרקםירהל

הוהיתיברישבםהיבאידילעהלאלכ6׃שולשתונבו

ידילעםיהלאהתיבתדבעלתורנכוםילבנםיתלצמב

םהיחאםעםרפסמיהיו7׃ןמיהוןותודיוףסאךלמה

׃הנומשוםינומשםיתאמןיבמהלכהוהילרישידמלמ

םעןיבמלודגכןטקכתמעלתרמשמתולרוגוליפיו8

והילדגףסוילףסאלןושארהלרוגהאציו9׃דימלת

וינברוכזישלשה10׃רשעםינשוינבוויחאואוהינשה

םינשויחאווינבירציליעיברה11׃רשעםינשויחאו

יששה13׃רשעםינשויחאווינבוהינתנישימחה12׃רשע

וינבהלארשייעבשה14׃רשעםינשויחאווינבוהיקב

םינשויחאווינבוהיעשיינימשה15׃רשעםינשויחאו

17׃רשעםינשויחאווינבוהינתמיעישתה16׃רשע

רשעיתשע18׃רשעםינשויחאווינביעמשירישעה

היבשחלרשעםינשה19׃רשעםינשויחאווינבלארזע

ויחאווינבלאבושרשעהשלשל20׃רשעםינשויחאווינב

םינשויחאווינבוהיתתמרשעהעבראל21׃רשעםינש

23׃רשעםינשויחאווינבתומרילרשעהשמחל22׃רשע

העבשל24׃רשעםינשויחאווינבוהיננחלרשעהששל

רשעהנומשל25׃רשעםינשויחאווינבהשקבשילרשע

יתולמלרשעהעשתל26׃רשעםינשויחאווינביננחל

ויחאווינבהתילאלםירשעל27׃רשעםינשויחאווינב

םינשויחאווינבריתוהלםירשעודחאל28׃רשעםינש

׃רשעםינשויחאווינביתלדגלםירשעוםינשל29׃רשע

31׃רשעםינשויחאווינבתואיזחמלםירשעוהשלשל30

׃רשעםינשויחאווינברזעיתממורלםירשעוהעבראל

ןמארקןבוהימלשמםיחרקלםירעשלתוקלחמל26

לאעידירוכבהוהירכזםינבוהימלשמלו2׃ףסאינב

ישימחהםליע3׃יעיברהלאינתיישילשהוהידבזינשה

םינבםדאדבעלו4׃יעיבשהיניעוהילאיששהןנחוהי

יעיברהרכשוישלשהחאויינשהדבזוהירוכבההיעמש

יתלעפיעיבשהרכששייששהלאימע5׃ישימחהלאנתנו

םינבדלונונבהיעמשלו6׃םיהלאוכרביכינימשה

ינב7׃המהליחירובגיכםהיבאתיבלםילשממה

והילאליחינבויחאדבזלאדבועולאפרוינתעהיעמש

םהינבוהמהםדאדבעינבמהלאלכ8׃והיכמסו

׃םדאדבעלםינשוםיששהדבעלחכבליחשיאםהיחאו

10׃רשעהנומשליחינבםיחאוםינבוהימלשמלו9

היהאליכשארהירמשםינביררמינבןמהסחלו

והילבטינשהוהיקלח11׃שארלוהיבאוהמישיורוכב

השלשהסחלםיחאוםינבלכיעברהוהירכזישלשה

םירבגהישארלםירעשהתוקלחמהלאל12׃רשע

וליפיו13׃הוהיתיבבתרשלםהיחאתמעלתורמשמ

14׃רעשורעשלםתובאתיבללודגכןטקכתולרוג

לכשבץעויונבוהירכזווהימלשלהחרזמלרוגהלפיו

הבגנםדאדבעל15׃הנופצולרוגאציותולרוגוליפה

םעברעמלהסחלוםיפשל16׃םיפסאהתיבוינבלו

17׃רמשמתמעלרמשמהלועההלסמבתכלשרעש

םוילהבגנלהעבראםוילהנופצלהששםיולהחרזמל

העבראברעמלרברפל18׃םינשםינשםיפסאלוהעברא

ינבלםירעשהתוקלחמהלא19׃רברפלםינשהלסמל

תיבתורצואלעהיחאםיולהו20׃יררמינבלויחרקה

ינשרגהינבןדעלינב21׃םישדקהתורצאלוםיהלאה

ינב22׃ילאיחיינשרגהןדעללתובאהישארןדעלל

ימרמעל23׃הוהיתיבתורצאלעויחאלאויוםתזילאיחי

ןבםושרגןבלאבשו24׃ילאיזעלינורבחלירהציל

והיבחררזעילאלויחאו25׃תורצאהלעדיגנהשמ

26׃ונבתומלשוונבירכזוונבםריוונבוהיעשיוונב

שידקהרשאםישדקהתורצאלכלעויחאותומלשאוה

ירשותואמהוםיפלאהירשלתובאהישארוךלמהדיוד

תיבלקזחלושידקהללשהןמותומחלמהןמ27׃אבצה

שיקןבלואשוהארהלאומששידקההלכו28׃הוהי

תימלשדילעשידקמהלכהיורצןבבאויורנןברנבאו

לעהנוציחההכאלמלוינבווהיננכירהציל29׃ויחאו
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ויחאווהיבשחינורבחל30׃םיטפשלוםירטשללארשי

ןדרילרבעמלארשיתדקפלעתואמעבשוףלאליחינב

ינורבחל31׃ךלמהתדבעלוהוהיתכאלמלכלהברעמ

םיעבראהתנשבתובאלויתדלתלינורבחלשארההירי

ריזעיבליחירובגםהבאצמיוושרדנדיודתוכלמל

תובאהישארתואמעבשוםיפלאליחינבויחאו32׃דעלג

טבשיצחוידגהוינבוארהלעךלמהדיודםדיקפיו

׃ךלמהרבדוםיהלאהרבדלכלישנמה

םיפלאהירשותובאהישארםרפסמללארשיינבו27

רבדלכלךלמהתאםיתרשמהםהירטשותואמהו

ישדחלכלשדחבשדחתאציהוהאבהתוקלחמה

לע2׃ףלאהעבראוםירשעתחאהתקלחמההנשה

לאידבזןבםעבשיןושארהשדחלהנושארהתקלחמה

ץרפינבןמ3׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו

לעו4׃ןושארהשדחלתואבצהירשלכלשארה

תולקמוותקלחמויחוחאהידודינשהשדחהתקלחמ

אבצהרש5׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעודיגנה

שארןהכהעדיוהיןבוהינבישילשהשדחלישילשה

רובגוהינבאוה6׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו

יעיברה7׃ונבדבזימעותקלחמוםישלשהלעוםישלשה

וירחאונבהידבזובאוייחאלאהשעיעיברהשדחל

שדחלישימחה8׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו

םירשעותקלחמלעוחרזיהתוהמשרשהישימחה

שקעןבאריעיששהשדחליששה9׃ףלאהעבראו

יעיבשה10׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעויעוקתה

ותקלחמלעוםירפאינבןמינולפהץלחיעיבשהשדחל

יכבסינימשהשדחלינימשה11׃ףלאהעבראוםירשע

׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעויחרזליתשחה

ינימינבליתתנעהרזעיבאיעישתהשדחליעישתה12

שדחלירישעה13׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו
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הינבשדחהרשעיתשעלרשעיתשע14׃ףלאהעבראו

העבראוםירשעותקלחמלעוםירפאינבןמינותערפה

יתפוטנהידלחשדחהרשעםינשלרשעםינשה15׃ףלא

לעו16׃ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעולאינתעל

ינועמשלירכזןברזעילאדיגנינבוארללארשייטבש

ןרהאללאומקןבהיבשחיולל17׃הכעמןבוהיטפש

ןבירמערכששילדיודיחאמוהילאהדוהיל18׃קודצ

תומיריילתפנלוהידבעןבוהיעמשיןלובזל19׃לאכימ

טבשיצחלוהיזזעןבעשוהםירפאינבל20׃לאירזעןב
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תאתוברהלהוהירמאיכהטמלוהנשםירשעןבמל
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םעוינבלוךלמלהנקמושוכרלכירשותואמהירשו

םקיו2׃םלשורילאליחרובגלכלוםירובגהוםיסירסה

םעינאימעויחאינועמשרמאיווילגרלעךלמהדיוד
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לעךלמלתויהליבאתיבלכמיבלארשייהלאהוהי
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דעותוכלמתאיתוניכהו7׃באלולהיהאינאוןבליל
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תיבליתוניכהיחכלככו2׃םיהלאהוהיליכהריבה

לזרבהתשחנלתשחנהוףסכלףסכהובהזלבהזהיהלא

ךופינבאםיאולמוםהשינבאםיצעלםיצעהולזרבל

יתוצרבדועו3׃ברלשישינבאוהרקיןבאלכוהמקרו

יהלאתיבליתתנףסכובהזהלגסילשייהלאתיבב

םיפלאתשלש4׃שדקהתיבליתוניכהלכמהלעמל

קקזמףסכרככםיפלאתעבשוריפואבהזמבהזירככ

לכלוףסכלףסכלובהזלבהזל5׃םיתבהתוריקחוטל

םויהודיתואלמלבדנתמימוםישרחדיבהכאלמ

ירשולארשייטבשירשותובאהירשובדנתיו6׃הוהיל

תדובעלונתיו7׃ךלמהתכאלמירשלותואמהוםיפלאה

וברםינכרדאוםיפלאתשמחםירככבהזםיהלאהתיב

םיפלאתנומשווברתשחנוםיפלאתרשעםירככףסכו

םינבאותאאצמנהו8׃םירככףלאהאמלזרבוםירככ

וחמשיו9׃ינשרגהלאיחידילעהוהיתיברצואלונתנ

דיודםגוהוהילובדנתהםלשבלביכםבדנתהלעםעה

הוהיתאדיודךרביו10׃הלודגהחמשחמשךלמה

יהלאהוהיהתאךורבדיודרמאיולהקהלכיניעל

הלדגההוהיךל11׃םלועדעוםלועמוניבאלארשי

ץראבוםימשבלכיכדוההוחצנהותראפתהוהרובגהו

רשעהו12׃שארללכלאשנתמהוהכלממההוהיךל

הרובגוחכךדיבולכבלשומהתאוךינפלמדובכהו

ונחנאםידומוניהלאהתעו13׃לכלקזחלולדגלךדיבו

יכימעימוינאימיכו14׃ךתראפתםשלםיללהמוךל

׃ךלונתנךדימולכהךממיכתאזכבדנתהלחכרצענ

לצכוניתבאלככםיבשותוךינפלונחנאםירגיכ15

ןומההלכוניהלאהוהי16׃הוקמןיאוץראהלעונימי

איהךדימךשדקםשלתיבךלתונבלונניכהרשאהזה

םירשימובבלןחבהתאיכיהלאיתעדיו17׃לכהךלו

ךמעהתעוהלאלכיתבדנתהיבבלרשיבינאהצרת

יהלאהוהי18׃ךלבדנתהלהחמשביתיארהפואצמנה

רצילםלועלתאזהרמשוניתבאלארשיוקחציםהרבא

ינבהמלשלו19׃ךילאםבבלןכהוךמעבבלתובשחמ

תושעלוךיקחוךיתודעךיתוצמרומשלםלשבבלןת

לכלדיודרמאיו20׃יתוניכהרשאהריבהתונבלולכה

להקהלכוכרביוםכיהלאהוהיתאאנוכרבלהקה

׃ךלמלוהוהילווחתשיוודקיוםהיתבאיהלאהוהיל

תרחמלהוהילתולעולעיוםיחבזהוהילוחבזיו21

םהיכסנוףלאםישבכףלאםיליאףלאםירפאוההםויה

הוהיינפלותשיוולכאיו22׃לארשילכלברלםיחבזו

ןבהמלשלתינשוכילמיוהלודגהחמשבאוההםויב



אםימיהירבד 479

המלשבשיו23׃ןהכלקודצלודיגנלהוהילוחשמיודיוד

וילאועמשיוחלציוויבאדיודתחתךלמלהוהיאסכלע

ךלמהינבלכםגוםירבגהוםירשהלכו24׃לארשילכ

תאהוהילדגיו25׃ךלמההמלשתחתדיונתנדיוד

תוכלמדוהוילעןתיולארשילכיניעלהלעמלהמלש

ןבדיודו26׃לארשילעוינפלךלמלכלעהיהאלרשא

לארשילעךלמרשאםימיהו27׃לארשילכלעךלמישי

ךלמםלשוריבוםינשעבשךלמןורבחבהנשםיעברא

רשעםימיעבשהבוטהבישבתמיו28׃שולשוםישלש

ךלמהדיודירבדו29׃ויתחתונבהמלשךלמיודובכו

לאומשירבדלעםיבותכםנהםינרחאהוםינשארה

30׃הזחהדגירבדלעואיבנהןתנירבדלעוהארה

לעווילעורבערשאםיתעהוותרובגוותוכלמלכםע

׃תוצראהתוכלממלכלעולארשי
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שיאויבאוןדתונבןמהשאןב14׃יבאםרוחלהניבעדוי

םינבאבלזרבבתשחנבףסכבובהזבתושעלעדויירצ

לכחתפלולימרכבוץובבותלכתבןמגראבםיצעבו

ימכחוךימכחםעולןתנירשאתבשחמלכבשחלוחותפ

ןייהוןמשהםירעשהוםיטחההתעו15׃ךיבאדיודינדא

םיצעתרכנונחנאו16׃וידבעלחלשיינדארמארשא

ופיםילעתודספרךלםאיבנוךכרצלככןונבלהןמ

םישנאהלכהמלשרפסיו17׃םלשוריםתאהלעתהתאו

םרפסרשארפסהירחאלארשיץראברשאםיריגה

םיפלאתשלשוףלאםישמחוהאמואצמיוויבאדיוד

ףלאםינמשולבסףלאםיעבשםהמשעיו18׃תואמששו

דיבעהלםיחצנמתואמששוםיפלאתשלשורהבבצח

׃םעהתא
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רהבםלשוריבהוהיתיבתאתונבלהמלשלחיו3

םוקמבןיכהרשאוהיבאדיודלהארנרשאהירומה

ינשבינשהשדחבתונבללחיו2׃יסוביהןנראןרגבדיוד

תאתונבלהמלשדסוההלאו3׃ותוכלמלעבראתנשב

םיששתומאהנושארההדמבתומאךראהםיהלאהתיב

לעךראהינפלערשאםלואהו4׃םירשעתומאבחרו

והפציוםירשעוהאמהבגהוםירשעתומאתיבהבחרינפ

םישורבץעהפחלודגהתיבהתאו5׃רוהטבהזהמינפמ

ףציו6׃תורשרשוםירמתוילעלעיובוטבהזוהפחיו

ףחיו7׃םיורפבהזבהזהותראפתלהרקיןבאתיבהתא

חתפובהזויתותלדוויתוריקוםיפסהתורקהתיבהתא

וכראםישדקהשדקתיבתאשעיו8׃תוריקהלעםיבורכ

םירשעתומאובחרוםירשעתומאתיבהבחרינפלע

תורמסמללקשמו9׃תואמששםירככלבוטבהזוהפחיו

תיבבשעיו10׃בהזהפחתוילעהובהזםישמחםילקשל

םתאופציוםיעצעצהשעמםינשםיבורכםישדקהשדק

דחאהףנכםירשעתומאםכראםיבורכהיפנכו11׃בהז

תומאתרחאהףנכהותיבהריקלתעגמשמחתומאל

דחאהבורכהףנכו12׃רחאהבורכהףנכלעיגמשמח

שמחתומאתרחאהףנכהותיבהריקלעיגמשמחתומא

הלאהםיבורכהיפנכ13׃רחאהבורכהףנכלהקבד

םהינפוםהילגרלעםידמעםהוםירשעתומאםישרפ

ץובולימרכוןמגראותלכתתכרפהתאשעיו14׃תיבל

םינשםידומעתיבהינפלשעיו15׃םיבורכוילעלעיו

תומאושארלערשאתפצהוךראשמחוםישלשתומא

םידמעהשארלעןתיוריבדבתורשרששעיו16׃שמח

םידומעהתאםקיו17׃תורשרשבןתיוהאמםינומרשעיו

םשארקיולואמשהמדחאוןימימדחאלכיההינפלע

׃זעבילאמשהםשוןיכיינימיה

המאםירשעווכראהמאםירשעתשחנחבזמשעיו4

רשעקצומםיהתאשעיו2׃ותמוקתומארשעוובחר

ותמוקהמאבשמחוביבסלוגעותפשלאותפשמהמאב

םירקבתומדו3׃ביבסותאבסיהמאבםישלשוקו

םיפיקמהמאברשעותאםיבבוסביבסביבסולתחת

4׃ותקצמבםיקוצירקבהםירוטםינשביבסםיהתא

השולשוהנופצםינפהשלשרקברשעםינשלעדמוע

םיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנםינפהשלשוהמיםינפ

חפטויבעו5׃התיבםהירחאלכוהלעמלמםהילע

תשלשםיתבקיזחמהנשושחרפסוכתפשהשעמכותפשו

ןימימהשמחןתיוהרשעםירויכשעיו6׃ליכיםיפלא

וחידיהלועההשעמתאםהבהצחרללואמשמהשמחו

בהזהתורנמתאשעיו7׃ובםינהכלהצחרלםיהוםב

׃לואמשמשמחוןימימשמחלכיהבןתיוםטפשמכרשע

השמחוןימימהשמחלכיהבחניוהרשעתונחלששעיו8

םינהכהרצחשעיו9׃האמבהזיקרזמשעיולואמשמ

הפצםהיתותלדוהרזעלתותלדוהלודגההרזעהו

׃הבגנלוממהמדקתינמיהףתכמןתנםיהתאו10׃תשחנ

תוקרזמהתאוםיעיהתאותוריסהתאםרוחשעיו11

המלשךלמלהשערשאהכאלמהתאתושעלםריחלכיו

לעתורתכהותולגהוםינשםידומע12׃םיהלאהתיבב

יתשתאתוסכלםיתשתוכבשהוםיתשםידומעהשאר

םינומרהתאו13׃םידומעהשארלערשאתורתכהתולג

הכבשלםינומרםירוטםינשתוכבשהיתשלתואמעברא

ינפלערשאתורתכהתולגיתשתאתוסכלתחאה

לעהשעתוריכהתאוהשעתונכמהתאו14׃םידומעה

׃ויתחתרשעםינשרקבהתאודחאםיהתא15׃תונכמה

םהילכלכתאותוגלזמהתאוםיעיהתאותוריסהתאו16

׃קורמתשחנהוהיתיבלהמלשךלמלויבאםרוחהשע

תוכסןיבהמדאהיבעבךלמהםקציןדריהרככב17

ברלהלאהםילכהלכהמלששעיו18׃התדרצןיבו

תאהמלששעיו19׃תשחנהלקשמרקחנאליכדאמ

תאובהזהחבזמתאוםיהלאהתיברשאםילכהלכ

םהיתרנותורנמהתאו20׃םינפהםחלםהילעותונחלשה

חרפהו21׃רוגסבהזריבדהינפלטפשמכםרעבל

תורמזמהו22׃בהזתולכמאוהבהזםיחקלמהותורנהו

תיבהחתפורוגסבהזתותחמהותופכהותוקרזמהו

לכיהלתיבהיתלדוםישדקהשדקלתוימינפהויתותלד

׃בהז

הוהיתיבלהמלשהשערשאהכאלמהלכםלשתו5

בהזהתאוףסכהתאוויבאדיודישדקתאהמלשאביו

ליהקיזא2׃םיהלאהתיבתורצאבןתנםילכהלכתאו

יאישנתוטמהישארלכתאולארשיינקזתאהמלש

ןוראתאתולעהלםלשורילאלארשיינבלתובאה

ךלמהלאולהקיו3׃ןויצאיהדיודריעמהוהיתירב
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לכואביו4׃יעבשהשדחהאוהגחבלארשישיאלכ

ןוראהתאולעיו5׃ןוראהתאםיולהואשיולארשיינקז

ולעהלהאברשאשדקהילכלכתאודעומלהאתאו

לארשיתדעלכוהמלשךלמהו6׃םיולהםינהכהםתא

אלרשארקבוןאצםיחבזמןוראהינפלוילעםידעונה

תירבןוראתאםינהכהואיביו7׃ברמונמיאלוורפסי

לאםישדקהשדקלאתיבהריבדלאומוקמלאהוהי

םיפנכםישרפםיבורכהויהיו8׃םיבורכהיפנכתחת

וידבלעוןוראהלעםיבורכהוסכיוןוראהםוקמלע

ןמםידבהישארואריוםידבהוכיראיו9׃הלעמלמ

םויהדעםשיהיוהצוחהואריאלוריבדהינפלעןוראה

ברחבהשמןתנרשאתוחלהינשקרןוראבןיא10׃הזה

11׃םירצממםתאצבלארשיינבםעהוהיתרכרשא

םיאצמנהםינהכהלכיכשדקהןמםינהכהתאצביהיו

םיררשמהםיולהו12׃תוקלחמלרומשלןיאושדקתה

םישבלמםהיחאלוםהינבלוןותדילןמיהלףסאלםלכל

חבזמלחרזמםידמעתורנכוםילבנבוםיתלצמבץוב

׃תורצצחבםיררצחמםירשעוהאמלםינהכםהמעו

לוקעימשהלםיררשמלוםירצצחמלדחאכיהיו13

תורצצחבלוקםירהכוהוהילתודהלוללהלדחא

םלועליכבוטיכהוהילללהבורישהילכבוםיתלצמבו

םינהכהולכיאלו14׃הוהיתיבןנעאלמתיבהוודסח

תיבתאהוהידובכאלמיכןנעהינפמתרשלדומעל

׃םיהלאה

ינאו2׃לפרעבןוכשלרמאהוהיהמלשרמאזא6

ךלמהבסיו3׃םימלועךתבשלןוכמוךללבזתיביתינב

לארשילהקלכולארשילהקלכתאךרביווינפתא

ויפברבדרשאלארשייהלאהוהיךורברמאיו4׃דמוע

יתאצוהרשאםויהןמ5׃רמאלאלמוידיבויבאדיודתא

יטבשלכמריעביתרחבאלםירצמץראמימעתא

שיאביתרחבאלוםשימשתויהלתיבתונבללארשי

תויהלםלשוריברחבאו6׃לארשיימעלעדיגנתויהל

םעיהיו7׃לארשיימעלעתויהלדיודברחבאוםשימש

8׃לארשייהלאהוהיםשלתיבתונבליבאדיודבבל

תונבלךבבלםעהיהרשאןעייבאדיודלאהוהירמאיו

אלהתאקר9׃ךבבלםעהיהיכתוביטהימשלתיב

תיבההנביאוהךיצלחמאצויהךנביכתיבההנבת

תחתםוקאורבדרשאורבדתאהוהיםקיו10׃ימשל

הנבאוהוהירבדרשאכלארשיאסכלעבשאויבאדיוד

ןוראהתאםשםישאו11׃לארשייהלאהוהיםשלתיבה

דמעיו12׃לארשיינבםעתרכרשאהוהיתירבםשרשא

13׃ויפכשרפיולארשילהקלכדגנהוהיחבזמינפל

שמחהרזעהךותבוהנתיותשחנרויכהמלשהשעיכ

דמעיוותמוקשולשתומאוובחרתומאשמחווכראתומא

ויפכשרפיולארשילהקלכדגנויכרבלעךרביווילע

םיהלאךומכןיאלארשייהלאהוהירמאיו14׃המימשה

םיכלההךידבעלדסחהותירבהרמשץראבוםימשב

יבאדיודךדבעלתרמשרשא15׃םבללכבךינפל

םויכתאלמךדיבוךיפברבדתוולתרבדרשאתא

דיודךדבעלרמשלארשייהלאהוהיהתעו16׃הזה

ינפלמשיאךלתרכיאלרמאלולתרבדרשאתאיבא

םכרדתאךינבורמשיםאקרלארשיאסכלעבשוי

יהלאהוהיהתעו17׃ינפלתכלהרשאכיתרותבתכלל

יכ18׃דיודלךדבעלתרבדרשאךרבדןמאילארשי

ימשוםימשהנהץראהלעםדאהתאםיהלאבשיםנמאה

19׃יתינברשאהזהתיבהיכףאךולכלכיאלםימשה

לאעמשליהלאהוהיותנחתלאוךדבעתלפתלאתינפו

תויהל20׃ךינפלללפתמךדבערשאהלפתהלאוהנרה

םוקמהלאהלילוםמויהזהתיבהלאתוחתפךיניע

רשאהלפתהלאעומשלםשךמשםושלתרמארשא

ינונחתלאתעמשו21׃הזהםוקמהלאךדבעללפתי

התאוהזהםוקמהלאוללפתירשאלארשיךמעוךדבע

םא22׃תחלסותעמשוםימשהןמךתבשםוקממעמשת

ינפלהלאאבוותלאהלהלאובאשנווהערלשיאאטחי

תישעוםימשהןמעמשתהתאו23׃הזהתיבבךחבזמ

ושארבוכרדתתלעשרלבישהלךידבעתאתטפשו

ךמעףגניםאו24׃ותקדצכולתתלקידצקידצהלו

ךמשתאודוהוובשוךלואטחייכביואינפללארשי

עמשתהתאו25׃הזהתיבבךינפלוננחתהווללפתהו

לאםתובישהולארשיךמעתאטחלתחלסוםימשהןמ

םימשהרצעהב26׃םהיתבאלוםהלהתתנרשאהמדאה

הזהםוקמהלאוללפתהוךלואטחייכרטמהיהיאלו

התאו27׃םנעתיכןובושיםתאטחמךמשתאודוהו

לארשיךמעוךידבעתאטחלתחלסוםימשהעמשת

רטמהתתנוהבוכלירשאהבוטהךרדהלאםרותיכ
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היהייכבער28׃הלחנלךמעלהתתנרשאךצראלע

היהייכליסחוהבראןוקריוןופדשהיהייכרבדץראב

29׃הלחמלכועגנלכוירעשץראבויביואולרצייכ

ךמעלכלוםדאהלכלהיהירשאהנחתלכהלפתלכ

תיבהלאויפכשרפוובאכמוועגנשיאועדירשאלארשי

תחלסוךתבשןוכמםימשהןמעמשתהתאו30׃הזה

התאיכובבלתאעדתרשאויכרדלככשיאלהתתנו

תכללךוארייןעמל31׃םדאהינבבבלתאתעדיךדבל

רשאהמדאהינפלעםייחםהרשאםימיהלכךיכרדב

לארשיךמעמאלרשאירכנהלאםגו32׃וניתבאלהתתנ

הקזחהךדיולודגהךמשןעמלהקוחרץראמאבואוה

התאו33׃הזהתיבהלאוללפתהוואבוהיוטנהךעורזו

ארקירשאלככתישעוךתבשןוכממםימשהןמעמשת

הארילוךמשתאץראהימעלכועדיןעמלירכנהךילא

תיבהלעארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכךתא

ויביואלעהמחלמלךמעאצייכ34׃יתינברשאהזה

תאזהריעהךרדךילאוללפתהוםחלשתרשאךרדב

ןמתעמשו35׃ךמשליתינברשאתיבהוהבתרחברשא

יכ36׃םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתאםימשה

םתתנוםבתפנאואטחיאלרשאםדאןיאיכךלואטחי

37׃הבורקואהקוחרץראלאםהיבושםובשוביואינפל

וננחתהוובשוםשובשנרשאץראבםבבללאובישהו

ובשו38׃ונעשרווניועהונאטחרמאלםיבשץראבךילא

םתאובשרשאםיבשץראבםשפנלכבוםבללכבךילא

רשאריעהוםתובאלהתתנרשאםצראךרדוללפתהו

םימשהןמתעמשו39׃ךמשליתינברשאתיבלותרחב

םטפשמתישעוםהיתנחתתאוםתלפתתאךתבשןוכממ

אנויהייהלאהתע40׃ךלואטחרשאךמעלתחלסו

41׃הזהםוקמהתלפתלתובשקךינזאותוחתפךיניע

ךינהכךזעןוראוהתאךחונלםיהלאהוהיהמוקהתעו

42׃בוטבוחמשיךידיסחוהעושתושבליםיהלאהוהי

דיודידסחלהרכזךיחישמינפבשתלאםיהלאהוהי

׃ךדבע

םימשהמהדרישאהוללפתהלהמלשתולככו7

2׃תיבהתאאלמהוהידובכוםיחבזהוהלעהלכאתו

דובכאלמיכהוהיתיבלאאובלםינהכהולכיאלו

שאהתדרבםיארלארשיינבלכו3׃הוהיתיבתאהוהי

הפצרהלעהצראםיפאוערכיותיבהלעהוהידובכו

4׃ודסחםלועליכבוטיכהוהילתודוהוווחתשיו

ךלמהחבזיו5׃הוהיינפלחבזםיחבזםעהלכוךלמהו

האמןאצוףלאםינשוםירשערקבהחבזתאהמלש

׃םעהלכוךלמהםיהלאהתיבתאוכנחיוףלאםירשעו

רישילכבםיולהוםידמעםתורמשמלעםינהכהו6

םלועליכהוהילתודהלךלמהדיודהשערשאהוהי

לכוםדגנםירצצחמםינהכהוםדיבדיודללהבודסח

רשארצחהךותתאהמלששדקיו7׃םידמעלארשי

םימלשהיבלחתאותולעהםשהשעיכהוהיתיבינפל

ליכהללוכיאלהמלשהשערשאתשחנהחבזמיכ

המלששעיו8׃םיבלחהתאוהחנמהתאוהלעהתא

להקומעלארשילכוםימיתעבשאיההתעבגחהתא

םויבושעיו9׃םירצמלחנדעתמחאובלמדאמלודג

גחהוםימיתעבשושעחבזמהתכנחיכתרצעינימשה

יעיבשהשדחלהשלשוםירשעםויבו10׃םימיתעבש

הבוטהלעבליבוטוםיחמשםהילהאלםעהתאחלש

לכיו11׃ומעלארשילוהמלשלודיודלהוהיהשערשא

לעאבהלכתאוךלמהתיבתאוהוהיתיבתאהמלש

אריו12׃חילצהותיבבוהוהיתיבבתושעלהמלשבל

ךתלפתתאיתעמשולרמאיוהלילבהמלשלאהוהי

םימשהרצעאןה13׃חבזתיבלילהזהםוקמביתרחבו

םאוץראהלוכאלבגחלעהוצאןהורטמהיהיאלו

םהילעימשארקנרשאימעוענכיו14׃ימעברבדחלשא

עמשאינאוםיערהםהיכרדמובשיוינפושקביווללפתיו

התע15׃םצראתאאפראוםתאטחלחלסאוםימשהןמ

16׃הזהםוקמהתלפתלתובשקינזאותוחתפויהייניע

םשימשתויהלהזהתיבהתאיתשדקהויתרחבהתעו

םאהתאו17׃םימיהלכםשיבלויניעויהוםלועדע

רשאלככתושעלוךיבאדיודךלהרשאכינפלךלת

אסכתאיתומיקהו18׃רומשתיטפשמויקחוךיתיוצ

ךלתרכיאלרמאלךיבאדיודליתרכרשאכךתוכלמ

יתוקחםתבזעוםתאןובושתםאו19׃לארשיבלשומשיא

םיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשאיתוצמו

רשאיתמדאלעמםיתשתנו20׃םהלםתיוחתשהוםירחא

ךילשאימשליתשדקהרשאהזהתיבהתאוםהליתתנ

תיבהו21׃םימעהלכבהנינשלולשמלוננתאוינפלעמ

המברמאוםשיוילערבעלכלןוילעהיהרשאהזה
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לעורמאו22׃הזהתיבלותאזהץראלהככהוהיהשע

ץראמםאיצוהרשאםהיתבאיהלאהוהיתאובזערשא

םודבעיוםהלווחתשיוםירחאםיהלאבוקיזחיוםירצמ

׃תאזההערהלכתאםהילעאיבהןכלע

הוהיתיבתאהמלשהנברשאהנשםירשעץקמיהיו8

המלשהנבהמלשלםרוחןתנרשאםירעהו2׃ותיבתאו

הבוצתמחהמלשךליו3׃לארשיינבתאםשבשויוםתא

ירעלכתאורבדמברמדתתאןביו4׃הילעקזחיו

ןוילעהןורוחתיבתאןביו5׃תמחבהנברשאתונכסמה

׃חירבוםיתלדתומוחרוצמירעןותחתהןורוחתיבתאו

המלשלויהרשאתונכסמהירעלכתאותלעבתאו6

קשחלכתאוםישרפהירעתאובכרהירעלכתאו

ץראלכבוןונבלבוםלשוריבתונבלקשחרשאהמלש

יזרפהוירמאהויתחהןמרתונהםעהלכ7׃ותלשממ

רשאםהינבןמ8׃המהלארשימאלרשאיסוביהויוחהו

םלעיולארשיינבםולכאלרשאץראבםהירחאורתונ

ןתנאלרשאלארשיינבןמו9׃הזהםויהדעסמלהמלש

ירשוהמחלמישנאהמהיכותכאלמלםידבעלהמלש

רשאםיביצנהירשהלאו10׃וישרפוובכרירשווישילש

תבתאו11׃םעבםידרהםיתאמוםישמחהמלשךלמל

יכהלהנברשאתיבלדיודריעמהמלשהלעההערפ

שדקיכלארשיךלמדיודתיבבילהשאבשתאלרמא

המלשהלעהזא12׃הוהיןוראםהילאהאברשאהמה

׃םלואהינפלהנברשאהוהיחבזמלעהוהילתולע

תותבשלהשמתוצמכתולעהלםויבםוירבדבו13

תוצמהגחבהנשבםימעפשולשתודעומלוםישדחלו

ויבאדיודטפשמכדמעיו14׃תוכסהגחבותועבשהגחבו

םתורמשמלעםיולהוםתדבעלעםינהכהתוקלחמתא

םירעושהוומויבםוירבדלםינהכהדגנתרשלוללהל

׃םיהלאהשיאדיודתוצמןכיכרעשורעשלםתוקלחמב

רבדלכלםיולהוםינהכהלעךלמהתוצמורסאלו15

דסומםויהדעהמלשתכאלמלכןכתו16׃תורצאלו

המלשךלהזא17׃הוהיתיבםלשותלכדעוהוהיתיב

18׃םודאץראבםיהתפשלעתוליאלאורבגןויצעל

םייעדויםידבעותוינואוידבעדיבםרוחולחלשיו

תואמעבראםשמוחקיוהריפואהמלשידבעםעואביו

׃המלשךלמהלאואיביובהזרככםישמחו

תוסנלאובתוהמלשעמשתאהעמשאבשתכלמו9

םילמגודאמדבכליחבםלשוריבתודיחבהמלשתא

המלשלאאובתוהרקיןבאוברלבהזוםימשבםיאשנ

הלדגיו2׃הבבלםעהיהרשאלכתאומערבדתו

רשאהמלשמרבדםלענאלוהירבדלכתאהמלש

המלשתמכחתאאבשתכלמארתו3׃הלדיגהאל

דמעמווידבעבשומוונחלשלכאמו4׃הנברשאתיבהו

רשאותילעוםהישובלמוויקשמוםהישובלמוויתרשמ

לארמאתו5׃חורהבדועהיהאלוהוהיתיבהלעי

ךירבדלעיצראביתעמשרשארבדהתמאךלמה

יתאברשאדעםהירבדליתנמאהאלו6׃ךתמכחלעו

תפסיךתמכחתיברמיצחילדגהאלהנהויניעהניארתו

ךידבעירשאוךישנאירשא7׃יתעמשרשאהעומשהלע

יהי8׃ךתמכחתאםיעמשודימתךינפלםידמעההלא

ךלמלואסכלעךתתלךבץפחרשאךורבךיהלאהוהי

ודימעהללארשיתאךיהלאתבהאבךיהלאהוהיל

9׃הקדצוטפשמתושעלךלמלםהילעךנתיוםלועל

דאמברלםימשבובהזרככםירשעוהאמךלמלןתתו

אבשתכלמהנתנרשאאוההםשבכהיהאלוהרקיןבאו

רשאהמלשידבעוםריחידבעםגו10׃המלשךלמל

11׃הרקיןבאוםימוגלאיצעואיבהריפואמבהזואיבה

תיבלוהוהיתיבלתולסמםימוגלאהיצעתאךלמהשעיו

םינפלםהכוארנאלוםירשלםילבנותורנכוךלמה

לכתאאבשתכלמלןתנהמלשךלמהו12׃הדוהיץראב

ךפהתוךלמהלאהאיבהרשאדבלמהלאשרשאהצפח

רשאבהזהלקשמיהיו13׃הידבעואיההצראלךלתו

׃בהזירככששוםיששותואמששתחאהנשבהמלשלאב

ברעיכלמלכוםיאיבמםירחסהוםירתהישנאמדבל14

ךלמהשעיו15׃המלשלףסכובהזםיאיבמץראהתוחפו

הלעיטוחשבהזתואמששטוחשבהזהנצםיתאמהמלש

שלשטוחשבהזםינגמתואמשלשו16׃תחאההנצהלע

תיבבךלמהםנתיותחאהןגמהלעהלעיבהזתואמ

בהזוהפציולודגןשאסכךלמהשעיו17׃ןונבלהרעי

םיזחאמאסכלבהזבשבכואסכלתולעמששו18׃רוהט

םידמעתויראםינשותבשהםוקמלעהזמוהזמתודיו

ששלעםשםידמעתוירארשעםינשו19׃תודיהלצא

לכו20׃הכלממלכלןכהשענאלהזמוהזמתולעמה

ןונבלהרעיתיבילכלכובהזהמלשךלמההקשמילכ
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יכ21׃המואמלהמלשימיבבשחנףסכןיארוגסבהז

שולשלתחאםרוחידבעםעשישרתתוכלהךלמלתוינא

םיבהנשףסכובהזתואשנשישרתתוינאהנאובתםינש

יכלמלכמהמלשךלמהלדגיו22׃םייכותוםיפוקו

תאםישקבמץראהיכלמלכו23׃המכחורשעלץראה

24׃ובלבםיהלאהןתנרשאותמכחתאעמשלהמלשינפ

קשנתומלשובהזילכוףסכילכותחנמשיאםיאיבמםהו

המלשליהיו25׃הנשבהנשרבדםידרפוםיסוסםימשבו

ףלארשעםינשותובכרמוםיסוסתויראםיפלאתעברא

26׃םלשוריבךלמהםעובכרהירעבםחיניוםישרפ

םיתשלפץראדעורהנהןמםיכלמהלכבלשומיהיו

םלשוריבףסכהתאךלמהןתיו27׃םירצמלובגדעו

׃ברלהלפשברשאםימקשכןתנםיזראהתאוםינבאכ

׃תוצראהלכמוהמלשלםירצממםיסוסםיאיצומו28

םהאלהםינורחאהוםינשארההמלשירבדראשו29

ינולישההיחאתאובנלעואיבנהןתנירבדלעםיבותכ

המלשךלמיו30׃טבנןבםעברילעהזחהידעיתוזחבו

המלשבכשיו31׃הנשםיעבראלארשילכלעםלשוריב

ונבםעבחרךלמיוויבאדיודריעבוהרבקיוויתבאםע

׃ויתחת

לארשילכואבםכשיכהמכשםעבחרךליו10

םירצמבאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2׃ותאךילמהל

׃םירצממםעבריבשיוךלמההמלשינפמחרברשא

ורבדיולארשילכוםעבריאביוולוארקיווחלשיו3

לקההתעוונלעתאהשקהךיבא4׃רמאלםעבחרלא

ונילעןתנרשאדבכהולעמוהשקהךיבאתדבעמ

ילאובושוםימיתשלשדועםהלארמאיו5׃ךדבענו

ויהרשאםינקזהתאםעבחרךלמהץעויו6׃םעהךליו

םתאךיארמאליחותיהבויבאהמלשינפלםידמע

םארמאלוילאורבדיו7׃רבדהזהםעלבישהלםיצעונ

םירבדםהלאתרבדוםתיצרוהזהםעהלבוטלהיהת

תצעתאבזעיו8׃םימיהלכםידבעךלויהוםיבוט

ותאולדגרשאםידליהתאץעויווהצעירשאםינקזה

בישנוםיצעונםתאהמםהלארמאיו9׃וינפלםידמעה

לעהןמלקהרמאלילאורבדרשאהזהםעהתארבד

ולדגרשאםידליהותאורבדיו10׃ונילעךיבאןתנרשא

ךיבארמאלךילאורבדרשאםעלרמאתהכרמאלותא

םהלארמאתהכונילעמלקההתאוונלעתאדיבכה

םכילעסימעהיבאהתעו11׃יבאינתממהבעינטק

םיטושבםכתארסייבאםכלעלעףיסאינאודבכלע

םעבחרלאםעהלכוםעבריאביו12׃םיברקעבינאו

םויבילאובושרמאלךלמהרבדרשאכישלשהםויב

תאםעבחרךלמהבזעיוהשקךלמהםנעיו13׃ישלשה

רמאלםידליהתצעכםהלארבדיו14׃םינקזהתצע

םיטושבםכתארסייבאוילעףיסאינאוםכלעתאדיבכא

התיהיכםעהלאךלמהעמשאלו15׃םיברקעבינאו

רשאורבדתאהוהיםיקהןעמלםיהלאהםעמהבסנ

לכו16׃טבנןבםעברילאינולשהוהיחאדיברבד

ךלמהתאםעהובישיוםהלךלמהעמשאליכלארשי

שיאישיןבבהלחנאלודיודבקלחונלהמרמאל

לארשילכךליודיודךתיבהארהתעלארשיךילהאל

ךלמיוהדוהיירעבםיבשיהלארשיינבו17׃וילהאל

םרדהתאםעבחרךלמהחלשיו18׃םעבחרםהילע

ךלמהותמיוןבאלארשיינבובומגריוסמהלערשא

19׃םלשוריסונלהבכרמבתולעלץמאתהםעבחר

׃הזהםויהדעדיודתיבבלארשיועשפיו

ןמינבוהדוהיתיבתאלהקיוםלשוריםעבחראביו11

םעםחלהלהמחלמהשערוחבףלאםינומשוהאמ

הוהירבדיהיו2׃םעבחרלהכלממהתאבישהללארשי

םעבחרלארמא3׃רמאלםיהלאהשיאוהיעמשלא

ןמינבוהדוהיבלארשילכלאוהדוהיךלמהמלשןב

םכיחאםעומחלתאלוולעתאלהוהירמאהכ4׃רמאל

תאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכותיבלשיאובוש

םעבחרבשיו5׃םעברילאתכלמובשיוהוהיירבד

תיבתאןביו6׃הדוהיברוצמלםירעןביוםלשוריב

תאווכושתאורוצתיבתאו7׃עוקתתאוםטיעתאוםחל

םירודאתאו9׃ףיזתאוהשרמתאותגתאו8׃םלדע

תאוןוליאתאוהערצתאו10׃הקזעתאושיכלתאו

תאקזחיו11׃תורצמירעןמינבבוהדוהיברשאןורבח

׃ןייוןמשולכאמתורצאוםידיגנםהבןתיותורצמה

דאמהברהלםקזחיוםיחמרותונצריעוריעלכבו12

לכברשאםיולהוםינהכהו13׃ןמינבוהדוהיוליהיו

תאםיולהובזעיכ14׃םלובגלכמוילעובציתהלארשי

םחינזהיכםלשורילוהדוהילוכליוםתזחאוםהישרגמ
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תומבלםינהכולדמעיו15׃הוהילןהכמוינבוםעברי

יטבשלכמםהירחאו16׃השערשאםילגעלוםיריעשלו

לארשייהלאהוהיתאשקבלםבבלתאםינתנהלארשי

תאוקזחיו17׃םהיתובאיהלאהוהילחובזלםלשוריואב

שולשםינשלהמלשןבםעבחרתאוצמאיוהדוהיתוכלמ

ולחקיו18׃שולשםינשלהמלשודיודךרדבוכלהיכ

תבליהיבאדיודןבתומיריןבתלחמתאהשאםעבחר

הירמשתאושועיתאםינבולדלתו19׃ישיןבבאילא

דלתוםולשבאתבהכעמתאחקלהירחאו20׃םהזתאו

בהאיו21׃תימלשתאואזיזתאויתעתאוהיבאתאול

יכוישגליפווישנלכמםולשבאתבהכעמתאםעבחר

םירשעדלויוםיששםישגליפואשנהרשעהנומשםישנ

תאםעבחרשארלדמעיו22׃תונבםיששוםינבהנומשו

ץרפיוןביו23׃וכילמהליכויחאבדיגנלהכעמןבהיבא

תורצמהירעלכלןמינבוהדוהיתוצראלכלוינבלכמ

׃םישנןומהלאשיוברלןוזמהםהלןתיו

תרותתאבזעותקזחכוםעבחרתוכלמןיכהכיהיו12

ךלמלתישימחההנשביהיו2׃ומעלארשילכוהוהי

ולעמיכםלשורילעםירצמךלמקשישהלעםעבחר

םישרפףלאםיששבובכרםיתאמוףלאב3׃הוהיב

םייכסםיבולםירצממומעואברשאםעלרפסמןיאו

אביוהדוהילרשאתורצמהירעתאדכליו4׃םישוכו

ירשוםעבחרלאאבאיבנההיעמשו5׃םלשורידע

םהלרמאיוקשישינפמםלשורילאופסאנרשאהדוהי

םכתאיתבזעינאףאויתאםתבזעםתאהוהירמאהכ

קידצורמאיוךלמהולארשיירשוענכיו6׃קשישדיב

היעמשלאהוהירבדהיהוענכניכהוהיתוארבו7׃הוהי

אלוהטילפלטעמכםהליתתנוםתיחשאאלוענכנרמאל

םידבעלולויהייכ8׃קשישדיבםלשוריביתמחךתת

קשישלעיו9׃תוצראהתוכלממתדובעויתדובעועדיו

תאוהוהיתיבתורצאתאחקיוםלשורילעםירצמךלמ

בהזהינגמתאחקיוחקללכהתאךלמהתיבתורצא

ינגמםהיתחתםעבחרךלמהשעיו10׃המלשהשערשא

תיבחתפםירמשהםיצרהירשדילעדיקפהותשחנ

םיצרהואבהוהיתיבךלמהאובידמיהיו11׃ךלמה

ונממבשוענכהבו12׃םיצרהאתלאםובשהוםואשנו

םירבדהיההדוהיבםגוהלכלתיחשהלאלוהוהיףא

ןביכךלמיוםלשוריבםעבחרךלמהקזחתיו13׃םיבוט

הנשהרשעעבשווכלמבםעבחרהנשתחאוםיעברא

םשומשתאםושלהוהירחברשאריעהםלשוריבךלמ

ערהשעיו14׃תינמעההמענומאםשולארשייטבשלכמ

םעבחרירבדו15׃הוהיתאשורדלובלןיכהאליכ

היעמשירבדבםיבותכםהאלהםינורחאהוםינשארה

םעבריוםעבחרתומחלמושחיתהלהזחהודעואיבנה

ריעברבקיוויתבאםעםעבחרבכשיו16׃םימיהלכ

׃ויתחתונבהיבאךלמיודיוד

היבאךלמיוםעבריךלמלהרשעהנומשתנשב13

ומאםשוםלשוריבךלמםינששולש2׃הדוהילע

היבאןיבהתיההמחלמוהעבגןמלאירואתבוהיכימ

ירובגליחבהמחלמהתאהיבארסאיו3׃םעבריןיבו

ומעךרעםעבריורוחבשיאףלאתואמעבראהמחלמ

4׃ליחרובגרוחבשיאףלאתואמהנומשבהמחלמ

רמאיוםירפארהברשאםירמצרהללעמהיבאםקיו

הוהייכתעדלםכלאלה5׃לארשילכוםעבריינועמש

ולםלועללארשילעדיודלהכלממןתנלארשייהלא

המלשדבעטבנןבםעבריםקיו6׃חלמתירבוינבלו

םיקרםישנאוילעוצבקיו7׃וינדאלעדרמיודיודןב

היהםעבחרוהמלשןבםעבחרלעוצמאתיולעילבינב

םירמאםתאהתעו8׃םהינפלקזחתהאלובבלךרורענ

ןומהםתאודיודינבדיבהוהיתכלממינפלקזחתהל

׃םיהלאלםעבריםכלהשערשאבהזילגעםכמעובר

םיולהוןרהאינבתאהוהיינהכתאםתחדהאלה9

ודיאלמלאבהלכתוצראהימעכםינהכםכלושעתו

׃םיהלאאללןהכהיהוהעבשםליאורקבןברפב

םיתרשמםינהכווהנבזעאלווניהלאהוהיונחנאו10

הוהילםירטקמו11׃תכאלמבםיולהוןרהאינבהוהיל

תכרעמוםימסתרטקוברעבברעבורקבברקבבתולע

רעבלהיתרנובהזהתרונמורוהטהןחלשהלעםחל

וניהלאהוהיתרמשמתאונחנאםירמשיכברעבברעב

וינהכוםיהלאהשארבונמעהנהו12׃ותאםתבזעםתאו

ומחלתלאלארשיינבםכילעעירהלהעורתהתורצצחו

בסהםעבריו13׃וחילצתאליכםכיתבאיהלאהוהיםע

בראמהוהדוהיינפלויהיוםהירחאמאובלבראמהתא

םינפהמחלמהםהלהנהוהדוהיונפיו14׃םהירחאמ
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15׃תורצצחבםירצצחמםינהכהוהוהילוקעציורוחאו

ףגנםיהלאהוהדוהישיאעירהביהיוהדוהישיאועיריו

וסוניו16׃הדוהיוהיבאינפללארשילכוםעבריתא

וכיו17׃םדיבםיהלאםנתיוהדוהיינפמלארשיינב

שמחלארשימםיללחולפיוהברהכמומעוהיבאםהב

איההתעבלארשיינבוענכיו18׃רוחבשיאףלאתואמ

19׃םהיתובאיהלאהוהילעונעשניכהדוהיינבוצמאיו

לאתיבתאםירעונממדכליוםעבריירחאהיבאףדריו

׃היתנבוןורפעתאוהיתונבתאוהנשיתאוהיתונבתאו

הוהיוהפגיווהיבאימיבדועםעבריחכרצעאלו20

דלויוהרשעעבראםישנולאשיווהיבאקזחתיו21׃תמיו

ירבדרתיו22׃תונבהרשעששוםינבםינשוםירשע

׃ודעאיבנהשרדמבםיבותכוירבדוויכרדוהיבא

דיודריעבותאורבקיוויתבאםעהיבאבכשיו14

׃םינשרשעץראההטקשוימיבויתחתונבאסאךלמיו

רסיו3׃ויהלאהוהייניעברשיהובוטהאסאשעיו2

עדגיותובצמהתארבשיותומבהורכנהתוחבזמתא

יהלאהוהיתאשורדלהדוהילרמאיו4׃םירשאהתא

ירעלכמרסיו5׃הוצמהוהרותהתושעלוםהיתובא

׃וינפלהכלממהטקשתוםינמחהתאותומבהתאהדוהי

ומעןיאוץראההטקשיכהדוהיבהרוצמירעןביו6

הדוהילרמאיו7׃ולהוהיחינהיכהלאהםינשבהמחלמ

םיתלדםילדגמוהמוחבסנוהלאהםירעהתאהנבנ

וניהלאהוהיתאונשרדיכונינפלץראהונדועםיחירבו

אסאליהיו8׃וחילציוונביוביבסמונלחניוונשרד

ןמינבמוףלאתואמשלשהדוהימחמרוהנצאשנליח

הלאלכףלאםינומשוםיתאמתשקיכרדוןגמיאשנ

םיפלאףלאליחבישוכהחרזםהילאאציו9׃ליחירובג

אסאאציו10׃השרמדעאביותואמשלשתובכרמו

ארקיו11׃השרמלהתפצאיגבהמחלמוכרעיווינפל

ברןיברוזעלךמעןיאהוהירמאיוויהלאהוהילאאסא

ונאבךמשבוונעשנךילעיכוניהלאהוהיונרזעחכןיאל

׃שונאךמערצעילאהתאוניהלאהוהיהזהןומההלע

וסניוהדוהיינפלואסאינפלםישוכהתאהוהיףגיו12

לפיוררגלדעומערשאםעהואסאםפדריו13׃םישוכה

ינפלוהוהיינפלורבשניכהיחמםהלןיאלםישוכמ

םירעהלכתאוכיו14׃דאמהברהללשואשיווהנחמ

לכתאוזביוםהילעהוהידחפהיהיכררגתוביבס

וכההנקמילהאםגו15׃םהבהתיההברהזביכםירעה

׃םלשוריובשיוםילמגוברלןאצובשיו

אציו2׃םיהלאחורוילעהתיהדדועןבוהירזעו15

ןמינבוהדוהילכואסאינועמשולרמאיואסאינפל

םאוםכלאצמיוהשרדתםאוומעםכתויהבםכמעהוהי

יהלאאלללארשילםיברםימיו3׃םכתאבזעיוהבזעת

לעולרצבבשיו4׃הרותאללוהרומןהכאללותמא

םההםיתעבו5׃םהלאצמיווהשקביולארשייהלאהוהי

יבשוילכלעתוברתמוהמיכאבלואצוילםולשןיא

םממהםיהלאיכריעבריעויוגביוגותתכו6׃תוצראה

רכששייכםכידיופרילאווקזחםתאו7׃הרצלכב

האובנהוהלאהםירבדהאסאעמשכו8׃םכתלעפל

הדוהיץראלכמםיצוקשהרבעיוקזחתהאיבנהדדע

תאשדחיוםירפארהמדכלרשאםירעהןמוןמינבו

לכתאץבקיו9׃הוהיםלואינפלרשאהוהיחבזמ

ןועמשמוהשנמוםירפאמםהמעםירגהוןמינבוהדוהי

׃ומעויהלאהוהייכםתארבברללארשימוילעולפניכ

הרשעשמחתנשלישילשהשדחבםלשוריוצבקיו10

ללשהןמאוההםויבהוהילוחבזיו11׃אסאתוכלמל

ואביו12׃םיפלאתעבשןאצותואמעבשרקבואיבה

םבבללכבםהיתובאיהלאהוהיתאשורדלתירבב

לארשייהלאהוהילשרדיאלרשאלכו13׃םשפנלכבו

ועבשיו14׃השאדעושיאמללודגדעוןטקןמלתמוי

15׃תורפושבותורצצחבוהעורתבולודגלוקבהוהיל

ועבשנםבבללכביכהעובשהלעהדוהילכוחמשיו

׃ביבסמםהלהוהיחניוםהלאצמיווהשקבםנוצרלכבו

התשערשאהריבגמהריסהךלמהאסאםאהכעמםגו16

ףרשיוקדיוהתצלפמתאאסאתרכיותצלפמהרשאל

אסאבבלקרלארשימורסאלתומבהו17׃ןורדקלחנב

תיבוישדקוויבאישדקתאאביו18׃וימילכםלשהיה

דעהתיהאלהמחלמו19׃םילכובהזוףסכםיהלאה

׃אסאתוכלמלשמחוםישלשתנש

ךלמאשעבהלעאסאתוכלמלששוםישלשתנשב16

אבואצויתתיתלבלהמרהתאןביוהדוהילעלארשי

תיבתורצאמבהזוףסכאסאאציו2׃הדוהיךלמאסאל

בשויהםראךלמדדהןבלאחלשיוךלמהתיבוהוהי
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ךיבאןיבויבאןיבוךניבויניבתירב3׃רמאלקשמרדב

אשעבתאךתירברפהךלבהזוףסכךליתחלשהנה

ךלמהלאדדהןבעמשיו4׃ילעמהלעיולארשיךלמ

לארשיירעלאולרשאםיליחהירשתאחלשיואסא

ירעתונכסמלכתאוםימלבאתאוןדתאוןויעתאוכיו

המרהתאתונבמלדחיואשעבעמשכיהיו5׃ילתפנ

הדוהילכתאחקלךלמהאסאו6׃ותכאלמתאתבשיו

ןביואשעבהנברשאהיצעתאוהמרהינבאתאואשיו

הארהיננחאבאיההתעבו7׃הפצמהתאועבגתאםהב

םראךלמלעךנעשהבוילארמאיוהדוהיךלמאסאלא

םראךלמליחטלמנןכלעךיהלאהוהילעתנעשנאלו

בכרלברלליחלויהםיבולהוםישוכהאלה8׃ךדימ

׃ךדיבםנתנהוהילעךנעשהבודאמהברהלםישרפלו

םבבלםעקזחתהלץראהלכבתוטטשמויניעהוהייכ9

׃תומחלמךמעשיהתעמיכתאזלעתלכסנוילאםלש

ףעזביכתכפהמהתיבוהנתיוהארהלאאסאסעכיו10

הנהו11׃איההתעבםעהןמאסאץצריותאזלעומע

רפסלעםיבותכםנהםינורחאהוםינושארהאסאירבד

םישולשתנשבאסאאלחיו12׃לארשיוהדוהילםיכלמה

אלוילחבםגווילחהלעמלדעוילגרבותוכלמלעשתו

ויתבאםעאסאבכשיו13׃םיאפרביכהוהיתאשרד

ויתרבקבוהרבקיו14׃וכלמלתחאוםיעבראתנשבתמיו

אלמרשאבכשמבוהביכשיודיודריעבולהרכרשא

הפרשולופרשיוהשעמתחקרמבםיחקרמםינזוםימשב

׃דאמלדעהלודג

2׃לארשילעקזחתיוויתחתונבטפשוהיךלמיו17

ץראבםיביצנןתיותורצבההדוהיירעלכבליחןתיו

הוהייהיו3׃ויבאאסאדכלרשאםירפאירעבוהדוהי

אלוםינשארהויבאדיודיכרדבךלהיכטפשוהיםע

ךלהויתוצמבושרדויבאיהלאליכ4׃םילעבלשרד

ודיבהכלממהתאהוהיןכיו5׃לארשיהשעמכאלו

דובכורשעוליהיוטפשוהילהחנמהדוהילכונתיו

תומבהתאריסהדועוהוהייכרדבובלהבגיו6׃ברל

חלשוכלמלשולשתנשבו7׃הדוהימםירשאהתאו

והיכימלולאנתנלוהירכזלוהידבעלוליחןבלוירשל

והינתנווהיעמשםיולהםהמעו8׃הדוהיירעבדמלל

והיבוטווהינדאוןתנוהיותומירמשולאהשעווהידבזו

׃םינהכהםרוהיועמשילאםהמעוםיולההינודאבוטו

לכבובסיוהוהיתרותרפסםהמעוהדוהיבודמליו9

לכלעהוהידחפיהיו10׃םעבודמליוהדוהיירע

םעומחלנאלוהדוהיתוביבסרשאתוצראהתוכלממ

ףסכוהחנמטפשוהילםיאיבמםיתשלפןמו11׃טפשוהי

םיפלאתעבשםיליאןאצולםיאיבמםיאיברעהםגאשמ

יהיו12׃תואמעבשוםיפלאתעבשםישיתותואמעבשו

תוינריבהדוהיבןביוהלעמלדעלדגוךלהטפשוהי

הדוהיירעבולהיההברהכאלמו13׃תונכסמירעו

םתדקפהלאו14׃םלשוריבליחירובגהמחלמישנאו

ומעורשההנדעםיפלאירשהדוהילםהיתובאתיבל

רשהןנחוהיודילעו15׃ףלאתואמשלשליחירובג

ירכזןבהיסמעודילעו16׃ףלאםינומשוםיתאמומעו

ןמו17׃ליחרובגףלאםיתאמומעוהוהילבדנתמה

םיתאמןגמותשקיקשנומעועדילאליחרובגןמינב

יצולחףלאםינומשוהאמומעודבזוהיודילעו18׃ףלא

ןתנרשאדבלמךלמהתאםיתרשמההלא19׃אבצ

׃הדוהילכברצבמהירעבךלמה

׃באחאלןתחתיוברלדובכורשעטפשוהיליהיו18

באחאולחבזיוןורמשלבאחאלאםינשץקלדריו2

לאתולעלוהתיסיוומערשאםעלוברלרקבוןאצ

טפשוהילאלארשיךלמבאחארמאיו3׃דעלגתומר

ינומכולרמאיודעלגתמרימעךלתההדוהיךלמ

טפשוהירמאיו4׃המחלמבךמעוימעךמעכוךומכ

ץבקיו5׃הוהירבדתאםויכאנשרדלארשיךלמלא

םהלארמאיושיאתואמעבראםיאבנהתאלארשיךלמ

הלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלגתמרלאךלנה

הפןיאהטפשוהירמאיו6׃ךלמהדיבםיהלאהןתיו

לארשיךלמרמאיו7׃ותאמהשרדנודועהוהילאיבנ

ינאוותאמהוהיתאשורדלדחאשיאדועטפשוהילא

הערלוימילכיכהבוטלילעאבנתמונניאיכוהיתאנש

ךלמהרמאילאטפשוהירמאיואלמיןבוהיכימאוה

רהמרמאיודחאסירסלאלארשיךלמארקיו8׃ןכ

הדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמו9׃אלמיןבוהכימ

ןרגבםיבשיוםידגבםישבלמואסכלעשיאםיבשוי

10׃םהינפלםיאבנתמםיאיבנהלכוןורמשרעשחתפ

רמאהכרמאיולזרבינרקהנענכןבוהיקדצולשעיו
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םיאבנהלכו11׃םתולכדעםראתאחגנתהלאבהוהי

דיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלערמאלןכםיאבנ

וילארבדוהיכימלארקלךלהרשאךאלמהו12׃ךלמה

יהיוךלמהלאבוטדחאהפםיאבנהירבדהנהרמאל

יחוהיכימרמאיו13׃בוטתרבדוםהמדחאכךרבדאנ

לאאביו14׃רבדאותאיהלארמאירשאתאיכהוהי

דעלגתמרלאךלנההכימוילאךלמהרמאיוךלמה

׃םכדיבונתניווחילצהוולערמאיולדחאםאהמחלמל

רשאךעיבשמינאםימעפהמכדעךלמהוילארמאיו15

יתיאררמאיו16׃הוהיםשבתמאקרילארבדתאל

ןהלןיארשאןאצכםירההלעםיצופנלארשילכתא

ותיבלשיאובושיהלאלםינדאאלהוהירמאיוהער

יתרמאאלהטפשוהילאלארשיךלמרמאיו17׃םולשב

ןכלרמאיו18׃ערלםאיכבוטילעאבנתיאלךילא

לכוואסכלעבשויהוהיתאיתיארהוהירבדועמש

ימהוהירמאיו19׃ולאמשוונימילעםידמעםימשהאבצ

דעלגתומרבלפיולעיולארשיךלמבאחאתאהתפי

דמעיוחורהאציו20׃הככרמאהזוהככרמאהזרמאיו

21׃המבוילאהוהירמאיוונתפאינארמאיוהוהיינפל

רמאיוויאיבנלכיפברקשחורליתייהואצארמאיו

הוהיןתנהנההתעו22׃ןכהשעואצלכותםגוהתפת

23׃הערךילערבדהוהיוהלאךיאיבניפברקשחור

רמאיויחלהלעוהיכימתאךיוהנענכןבוהיקדצשגיו

רמאיו24׃ךתארבדליתאמהוהיחוררבעךרדההזיא

רדחברדחאובתרשאאוההםויבהארךנהוהיכימ

והבישהווהיכימתאוחקלארשיךלמרמאיו25׃אבחהל

הכםתרמאו26׃ךלמהןבשאוילאוריעהרשןומאלא

ץחלםחלוהלכאהואלכהתיבהזומישךלמהרמא

בושםאוהיכימרמאיו27׃םולשביבושדעץחלםימו

׃םלכםימעועמשרמאיויבהוהירבדאלםולשבבושת

תמרלאהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמלעיו28

אובושפחתהטפשוהילאלארשיךלמרמאיו29׃דעלג

ואביולארשיךלמשפחתיוךידגבשבלהתאוהמחלמב

ולרשאבכרהירשתאהוצםראךלמו30׃המחלמב

ךלמתאםאיכלודגהתאןטקהתאומחלתאלרמאל

טפשוהיתאבכרהירשתוארכיהיו31׃ודבללארשי

קעזיוםחלהלוילעובסיואוהלארשיךלמורמאהמהו

תוארכיהיו32׃ונממםיהלאםתיסיוורזעהוהיוטפשוהי

33׃וירחאמובשיולארשיךלמהיהאליכבכרהירש

םיקבדהןיבלארשיךלמתאךיוומתלתשקבךשמשיאו

הנחמהןמינתאצוהוךידיךפהבכרלרמאיוןירשהןיבו

לארשיךלמואוההםויבהמחלמהלעתו34׃יתילחהיכ

תעלתמיוברעהדעםראחכנהבכרמבדימעמהיה

׃שמשהאוב

םולשבותיבלאהדוהיךלמטפשוהיבשיו19

רמאיוהזחהיננחןבאוהיוינפלאאציו2׃םלשוריל

בהאתהוהייאנשלורזעלעשרלהטפשוהיךלמהלא

םיבוטםירבדלבא3׃הוהיינפלמףצקךילעתאזבו

ךבבלתוניכהוץראהןמתורשאהתרעביכךמעואצמנ

אציובשיוםלשוריבטפשוהיבשיו4׃םיהלאהשרדל

יהלאהוהילאםבישיוםירפארהדעעבשראבמםעב

הדוהיירעלכבץראבםיטפשדמעיו5׃םהיתובא

םתאהמוארםיטפשהלארמאיו6׃ריעוריעלתורצבה

רבדבםכמעוהוהיליכוטפשתםדאלאליכםישע

ןיאיכושעוורמשםכילעהוהידחפיהיהתעו7׃טפשמ

םגו8׃דחשחקמוםינפאשמוהלועוניהלאהוהיםע

ישארמוםינהכהוםיולהןמטפשוהידימעהםלשוריב

׃םלשוריובשיובירלוהוהיטפשמללארשילתובאה

הנומאבהוהיתאריבןושעתהכרמאלםהילעוציו9

םכיחאמםכילעאובירשאבירלכו10׃םלשבבלבו

םיקחלהוצמלהרותןיבםדלםדןיבםהירעבםיבשיה

ףצקהיהוהוהילומשאיאלוםתאםתרהזהוםיטפשמלו

הנהו11׃ומשאתאלוןושעתהכםכיחאלעוםכילע

ןבוהידבזוהוהירבדלכלםכילעשארהןהכוהירמא

םירטשוךלמהרבדלכלהדוהיתיבלדיגנהלאעמשי

׃בוטהםעהוהייהיוושעווקזחםכינפלםיולה

םהמעוןומעינבובאומינבואבןכירחאיהיו20

טפשוהילודיגיוואביו2׃המחלמלטפשוהילעםינומעהמ

ןוצצחבםנהוםראמםילרבעמברןומהךילעאברמאל

שורדלוינפתאטפשוהיןתיואריו3׃ידגןיעאיהרמת

הדוהיוצבקיו4׃הדוהילכלעםוצארקיוהוהיל

׃הוהיתאשקבלואבהדוהיירעלכמםגהוהימשקבל

הוהיתיבבםלשוריוהדוהילהקבטפשוהידמעיו5

אלהוניתבאיהלאהוהירמאיו6׃השדחהרצחהינפל

תוכלממלכבלשומהתאוםימשבםיהלאאוההתא
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אלה7׃בציתהלךמעןיאוהרובגוחכךדיבוםיוגה

ךמעינפלמתאזהץראהיבשיתאתשרוהוניהלאהתא

הבובשיו8׃םלועלךבהאםהרבאערזלהנתתולארשי

ונילעאובתםא9׃רמאלךמשלשדקמהבךלונביו

הזהתיבהינפלהדמענבערורבדוטופשברחהער

עמשתוונתרצמךילאקעזנוהזהתיבבךמשיכךינפלו

אלרשאריעשרהובאומוןומעינבהנההתעו10׃עישותו

ורסיכםירצמץראמםאבבםהבאובללארשילהתתנ

אובלונילעםילמגםההנהו11׃םודימשהאלוםהילעמ

טפשתאלהוניהלא12׃ונתשרוהרשאךתשרימונשרגל

ונילעאבההזהברהןומההינפלחכונבןיאיכםב

הדוהילכו13׃וניניעךילעיכהשענהמעדנאלונחנאו

ןבלאיזחיו14׃םהינבוםהישנםפטםגהוהיינפלםידמע

ףסאינבןמיולההינתמןבלאיעיןבהינבןבוהירכז

ובישקהרמאיו15׃להקהךותבהוהיחורוילעהתיה

הוהירמאהכטפשוהיךלמהוםלשורייבשיוהדוהילכ

יכהזהברהןומההינפמותחתלאוואריתלאםתאםכל

םהילעודררחמ16׃םיהלאליכהמחלמהםכלאל

ינפלחנהףוסבםתאםתאצמוץיצההלעמבםילעםנה

ודמעובציתהתאזבםחלהלםכלאל17׃לאורירבדמ

ואריתלאםלשוריוהדוהיםכמעהוהיתעושיתאוארו

דקיו18׃םכמעהוהיוםהינפלואצרחמותחתלאו

ולפנםלשורייבשיוהדוהילכוהצראםיפאטפשוהי

ינבןמםיולהומקיו19׃הוהילתוחתשהלהוהיינפל

לארשייהלאהוהילללהלםיחרקהינבןמוםיתהקה

רבדמלואציורקבבומיכשיו20׃הלעמללודגלוקב

יבשיוהדוהיינועמשרמאיוטפשוהידמעםתאצבועוקת

ויאיבנבונימאהונמאתוםכיהלאהוהיבונימאהםלשורי

הוהילםיררשמדמעיוםעהלאץעויו21׃וחילצהו

ודוהםירמאוץולחהינפלתאצבשדקתרדהלםיללהמו

הלהתוהנרבולחהתעבו22׃ודסחםלועליכהוהיל

םיאבהריעשרהובאומןומעינבלעםיבראמהוהיןתנ

רהיבשילעבאומוןומעינבודמעיו23׃ופגניוהדוהיל

ורזעריעשיבשויבםתולככודימשהלוםירחהלריעש

רבדמלהפצמהלעאבהדוהיו24׃תיחשמלוהערבשיא

׃הטילפןיאוהצראםילפנםירגפםנהוןומההלאונפיו

ברלםהבואצמיוםללשתאזבלומעוטפשוהיאביו25

ויהיואשמןיאלםהלולצניותודמחילכוםירגפושוכרו

םויבו26׃אוהבריכללשהתאםיזזבהשולשםימי

לעהוהיתאוכרבםשיכהכרבקמעלולהקניעברה

27׃םויהדעהכרבקמעאוההםוקמהםשתאוארקןכ

בושלםשארבטפשוהיוםלשוריוהדוהישיאלכובשיו

ואביו28׃םהיביואמהוהיםחמשיכהחמשבםלשורילא

29׃הוהיתיבלאתורצצחבותורנכבוםילבנבםלשורי

יכםעמשבתוצראהתוכלממלכלעםיהלאדחפיהיו

טפשוהיתוכלמטקשתו30׃לארשייביואםעהוהיםחלנ

הדוהילעטפשוהיךלמיו31׃ביבסמויהלאולחניו

ךלמהנששמחוםירשעווכלמבהנששמחוםישלשןב

ךרדבךליו32׃יחלשתבהבוזעומאםשוםלשוריב

33׃הוהייניעברשיהתושעלהנממרסאלואסאויבא

יהלאלםבבלוניכהאלםעהדועוורסאלתומבהךא

םינרחאהוםינשארהטפשוהיירבדרתיו34׃םהיתבא

רפסלעהלעהרשאיננחןבאוהיירבדבםיבותכםנה

הדוהיךלמטפשוהירבחתאןכירחאו35׃לארשייכלמ

והרבחיו36׃תושעלעישרהאוהלארשיךלמהיזחאםע

ןויצעבתוינאושעיושישרתתכללתוינאתושעלומע

טפשוהילעהשרממוהודדןברזעילאאבנתיו37׃רבג

ךישעמתאהוהיץרפוהיזחאםעךרבחתהכרמאל

׃שישרתלאתכללורצעאלותוינאורבשיו

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעטפשוהיבכשיו21

טפשוהיינבםיחאולו2׃ויתחתונבםרוהיךלמיודיוד

לכוהיטפשולאכימווהירזעווהירכזולאיחיוהירזע

םהיבאםהלןתיו3׃לארשיךלמטפשוהיינבהלא

תורצמירעםעתונדגמלובהזלוףסכלתוברתונתמ

׃רוכבהאוהיכםרוהילןתנהכלממהתאוהדוהיב

לכתאגרהיוקזחתיוויבאתכלממלעםרוהיםקיו4

הנשםיתשוםישלשןב5׃לארשיירשמםגוברחבויחא

ךליו6׃םלשוריבךלמםינשהנומשווכלמבםרוהי

באחאתביכבאחאתיבושערשאכלארשייכלמךרדב

הוהיהבאאלו7׃הוהייניעבערהשעיוהשאולהתיה

דיודלתרכרשאתירבהןעמלדיודתיבתאתיחשהל

וימיב8׃םימיהלכוינבלורינולתתלרמארשאכו

9׃ךלמםהילעוכילמיוהדוהידיתחתמםודאעשפ

ךיוהלילםקיהיוומעבכרהלכווירשםעםרוהירבעיו

םודאעשפיו10׃בכרהירשתאווילאבבוסהםודאתא
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תעבהנבלעשפתזאהזהםויהדעהדוהידיתחתמ

אוהםג11׃ויתבאיהלאהוהיתאבזעיכודיתחתמאיהה

תאחדיוםלשורייבשיתאןזיוהדוהיירהבתומבהשע

הכרמאלאיבנהוהילאמבתכמוילאאביו12׃הדוהי

יכרדבתכלהאלרשאתחתךיבאדיודיהלאהוהירמא

ךרדבךלתו13׃הדוהיךלמאסאיכרדבוךיבאטפשוהי

תונזהכםלשורייבשיתאוהדוהיתאהנזתולארשייכלמ

׃תגרהךממםיבוטהךיבאתיבךיחאתאםגובאחאתיב

ךישנבוךינבבוךמעבהלודגהפגמףגנהוהיהנה14

ךיעמהלחמבםיברםיילחבהתאו15׃ךשוכרלכבו

הוהירעיו16׃םימילעםימיילחהןמךיעמואצידע

דילערשאםיברעהוםיתשלפהחורתאםרוהילע

שוכרהלכתאובשיוהועקביוהדוהיבולעיו17׃םישוכ

יכןבולראשנאלווישנווינבםגוךלמהתיבלאצמנה

ויעמבהוהיופגנתאזלכירחאו18׃וינבןטקזחאוהיםא

ץקהתאצתעכוםימימםימיליהיו19׃אפרמןיאלילחל

םיערםיאלחתבתמיווילחםעויעמואציםינשםימיל

םישלשןב20׃ויתבאתפרשכהפרשומעולושעאלו

ךליוםלשוריבךלמםינשהנומשווכלמבהיהםיתשו

׃םיכלמהתורבקבאלודיודריעבוהרבקיוהדמחאלב

ויתחתןטקהונבוהיזחאתאםלשורייבשויוכילמיו22

הנחמלםיברעבאבהדודגהגרהםינשארהלכיכ

םיעבראןב2׃הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאךלמיו

םלשוריבךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנשםיתשו

תיביכרדבךלהאוהםג3׃ירמעתבוהילתעומאםשו

יניעבערהשעיו4׃עישרהלותצעויהתיהומאיכבאחא

ויבאתומירחאםיצעויולויההמהיכבאחאתיבכהוהי

באחאןבםרוהיתאךליוךלהםתצעבםג5׃ולתיחשמל

דעלגתומרבםראךלמלאזחלעהמחלמללארשיךלמ

יכלאערזיבאפרתהלבשיו6׃םרויתאםימרהוכיו

םראךלמלאהזחתאומחלהבהמרבוהכהרשאםיכמה

ןבםרוהיתאתוארלדריהדוהיךלמםרוהיןבוהירזעו

תסובתהתיהםיהלאמו7׃אוההלחיכלאערזיבבאחא

אוהילאםרוהיםעאציואבבוםרוילאאובלוהיזחא

8׃באחאתיבתאתירכהלהוהיוחשמרשאישמנןב

הדוהיירשתאאצמיובאחאתיבםעאוהיטפשהכיהיו

שקביו9׃םגרהיווהיזחאלםיתרשמוהיזחאיחאינבו

לאוהאביוןורמשבאבחתמאוהווהדכליווהיזחאתא

רשאאוהטפשוהיןבורמאיכוהרבקיווהתמיואוהי

חכרצעלוהיזחאתיבלןיאוובבללכבהוהיתאשרד

הנבתמיכהתארוהיזחאםאוהילתעו10׃הכלממל

11׃הדוהיתיבלהכלממהערזלכתארבדתוםקתו

בנגתווהיזחאןבשאויתאךלמהתבתעבשוהיחקתו

ותקנימתאוותאןתתוםיתמומהךלמהינבךותמותא

םרוהיךלמהתבתעבשוהיוהריתסתותוטמהרדחב

ינפמוהיזחאתוחאהתיהאיהיכןהכהעדיוהיתשא

םיהלאהתיבבםתאיהיו12׃והתתימהאלווהילתע

׃ץראהלעתכלמהילתעוםינשששאבחתמ

ירשתאחקיועדיוהיקזחתהתיעבשההנשבו23

והירזעלוןנחוהיןבלאעמשילוםחריןבוהירזעלתואמה

ירכזןבטפשילאתאווהידעןבוהישעמתאודבועןב

לכמםיולהתאוצבקיוהדוהיבובסיו2׃תירבבומע

3׃םלשורילאואביולארשילתובאהישארוהדוהיירע

רמאיוךלמהםעםיהלאהתיבבתירבלהקהלכתרכיו

ינבלעהוהירבדרשאכךלמיךלמהןבהנהםהל

תבשהיאבםכמתישלשהושעתרשארבדההז4׃דיוד

תיבבתישלשהו5׃םיפסהירעשלםיוללוםינהכל

תיבתורצחבםעהלכודוסיהרעשבתישלשהוךלמה

םיתרשמהוםינהכהםאיכהוהיתיבאובילאו6׃הוהי

תרמשמורמשיםעהלכוהמהשדקיכואביהמהםיולל

ודיבוילכושיאביבסךלמהתאםיולהופיקהו7׃הוהי

8׃ותאצבוואבבךלמהתאויהותמויתיבהלאאבהו

ןהכהעדיוהיהוצרשאלככהדוהילכוםיולהושעיו

אליכתבשהיאצויםעתבשהיאבוישנאתאשיאוחקיו

ןהכהעדיוהיןתיו9׃תוקלחמהתאןהכהעדיוהירטפ

םיטלשהתאותונגמהתאוםיתינחהתאתואמהירשל

לכתאדמעיו10׃םיהלאהתיברשאדיודךלמלרשא

ףתכדעתינמיהתיבהףתכמודיבוחלששיאוםעה

11׃ביבסךלמהלעתיבלוחבזמלתילאמשהתיבה

תודעהתאורזנהתאוילעונתיוךלמהןבתאואיצויו

׃ךלמהיחיורמאיווינבועדיוהיוהחשמיוותאוכילמיו

תאםיללהמהוםיצרהםעהלוקתאוהילתעעמשתו12

ךלמההנהוארתו13׃הוהיתיבםעהלאאובתוךלמה

ךלמהלעתורצצחהוםירשהואובמבודומעלעדמוע
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ילכבםיררושמהותורצצחבעקותוחמשץראהםעלכו

רמאתוהידגבתאוהילתעערקתוללהלםיעידומורישה

ידוקפתואמהירשתאןהכהעדיוהיאצויו14׃רשקרשק

אבהותורדשהתיבמלאהואיצוהםהלארמאיוליחה

תיבהותימתאלןהכהרמאיכברחבתמויהירחא

םיסוסהרעשאובמלאאובתוםידיהלומישיו15׃הוהי

וניבתירבעדיוהיתרכיו16׃םשהותימיוךלמהתיב

ואביו17׃הוהילםעלתויהלךלמהןיבוםעהלכןיבו

וימלצתאוויתחבזמתאווהצתיולעבהתיבםעהלכ

םשיו18׃תוחבזמהינפלוגרהלעבהןהכןתמתאוורבש

קלחרשאםיולהםינהכהדיבהוהיתיבתדקפעדיוהי

תרותבבותככהוהיתולעתולעהלהוהיתיבלעדיוד

םירעושהדמעיו19׃דיודידילערישבוהחמשבהשמ

חקיו20׃רבדלכלאמטאביאלוהוהיתיבירעשלע

תאוםעבםילשומהתאוםירידאהתאותואמהירשתא

ךותבואביוהוהיתיבמךלמהתאדרויוץראהםעלכ

אסכלעךלמהתאובישויוךלמהתיבןוילעהרעש

תאוהטקשריעהוץראהםעלכוחמשיו21׃הכלממה

׃ברחבותימהוהילתע

ךלמהנשםיעבראווכלמבשאיםינשעבשןב24

רשיהשאוישעיו2׃עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

םישנעדיוהיולאשיו3׃ןהכהעדיוהיימילכהוהייניעב

בלםעהיהןכירחאיהיו4׃תונבוםינבדלויוםיתש

םיולהוםינהכהתאץבקיו5׃הוהיתיבתאשדחלשאוי

ףסכלארשילכמוצבקוהדוהיירעלואצםהלרמאיו

ורהמתםתאוהנשבהנשידמםכיהלאתיבתאקזחל

שארהעדיוהילךלמהארקיו6׃םיולהורהמאלורבדל

הדוהימאיבהלםיולהלעתשרדאלעודמולרמאיו

לארשיללהקהוהוהידבעהשמתאשמתאםלשורימו

תאוצרפהינבתעשרמהוהילתעיכ7׃תודעהלהאל

׃םילעבלושעהוהיתיבישדקלכםגוםיהלאהתיב

תיברעשבוהנתיודחאןוראושעיוךלמהרמאיו8

איבהלםלשוריבוהדוהיבלוקונתיו9׃הצוחהוהי

׃רבדמבלארשילעםיהלאהדבעהשמתאשמהוהיל

ןוראלוכילשיוואיביוםעהלכוםירשהלכוחמשיו10

ךלמהתדקפלאןוראהתאאיביתעביהיו11׃הלכלדע

ךלמהרפוסאבוףסכהבריכםתוארכוםיולהדיב

לאוהבישיווהאשיוןוראהתאורעיושארהןהכדיקפו

והנתיו12׃ברלףסכופסאיוםויבםוילושעהכומקמ

ויהיוהוהיתיבתדובעתכאלמהשועלאעדיוהיוךלמה

ישרחלםגוהוהיתיבשדחלםישרחוםיבצחםירכש

הכאלמהישעושעיו13׃הוהיתיבתאקזחלתשחנולזרב

םיהלאהתיבתאודימעיוםדיבהכאלמלהכוראלעתו

ךלמהינפלואיבהםתולככו14׃והצמאיוותנכתמלע

ילכהוהיתיבלםילכוהשעיוףסכהראשתאעדיוהיו

תולעםילעמויהיוףסכובהזילכותופכותולעהותרש

עבשיועדיוהיןקזיו15׃עדיוהיימילכדימתהוהיתיבב

והרבקיו16׃ותומבהנשםישלשוהאמןבתמיוםימי

םעולארשיבהבוטהשעיכםיכלמהםעדיודריעב

הדוהיירשואבעדיוהיתומירחאו17׃ותיבוםיהלאה

תיבתאובזעיו18׃םהילאךלמהעמשזאךלמלווחתשיו

םיבצעהתאוםירשאהתאודבעיוםהיתובאיהלאהוהי

חלשיו19׃תאזםתמשאבםלשוריוהדוהילעףצקיהיו

20׃וניזאהאלוםבודיעיוהוהילאםבישהלםיאבנםהב

דמעיוןהכהעדיוהיןבהירכזתאהשבלםיהלאחורו

םתאהמלםיהלאהרמאהכםהלרמאיוםעללעמ

הוהיתאםתבזעיכוחילצתאלוהוהיתוצמתאםירבע

ךלמהתוצמבןבאוהמגריווילעורשקיו21׃םכתאבזעיו

רשאדסחהךלמהשאוירכזאלו22׃הוהיתיברצחב

ארירמאותומכוונבתאגרהיוומעויבאעדיוהיהשע

םראליחוילעהלעהנשהתפוקתליהיו23׃שרדיוהוהי

םעמםעהירשלכתאותיחשיוםלשוריוהדוהילאואביו

םישנארעצמביכ24׃קשמרדךלמלוחלשםללשלכו

תאובזעיכדאמברלליחםדיבןתנהוהיוםראליחואב

םתכלבו25׃םיטפשושעשאויתאוםהיתובאיהלאהוהי

וידבעוילעורשקתהםיברםיילחמבותאובזעיכונממ

והרבקיותמיוותטמלעוהגרהיוןהכהעדיוהיינבימדב

הלאו26׃םיכלמהתורבקבוהרבקאלודיודריעב

ןבדבזוהיותינומעהתעמשןבדבזוילעםירשקתמה

תיבדוסיווילעאשמהברווינבו27׃תיבאומהתירמש

ךלמיוםיכלמהרפסשרדמלעםיבותכםנהםיהלאה

׃ויתחתונבוהיצמא

עשתוםירשעווהיצמאךלמהנששמחוםירשעןב25

שעיו2׃םילשורימןדעוהיומאםשוםלשוריבךלמהנש
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רשאכיהיו3׃םלשבבלבאלקרהוהייניעברשיה

ךלמהתאםיכמהוידבעתאגרהיווילעהכלממההקזח

רפסבהרותבבותככיכתימהאלםהינבתאו4׃ויבא

םינבלעתובאותומיאלרמאלהוהיהוצרשאהשמ

ץבקיו5׃ותומיואטחבשיאיכתובאלעותומיאלםינבו

םיפלאהירשלתובאתיבלםדימעיוהדוהיתאוהיצמא

םירשעןבמלםדקפיוןמינבוהדוהילכלתואמהירשלו

אבצאצוירוחבףלאתואמשלשםאצמיוהלעמוהנש

ליחרובגףלאהאמלארשימרכשיו6׃הנצוחמרזחא

ךלמהרמאלוילאאבםיהלאהשיאו7׃ףסכרככהאמב

ינבלכלארשיםעהוהיןיאיכלארשיאבצךמעאבילא

ךלישכיהמחלמלקזחהשעהתאאבםאיכ8׃םירפא

׃לישכהלורוזעלםיהלאבחכשייכביואינפלםיהלאה

תאמלתושעלהמוםיהלאהשיאלוהיצמארמאיו9

םיהלאהשיארמאיולארשידודגליתתנרשארככה

והיצמאםלידביו10׃הזמהברהךלתתלהוהילשי

רחיוםמוקמלתכללםירפאמוילאאברשאדודגהל

והיצמאו11׃ףאירחבםמוקמלובושיוהדוהיבדאמםפא

ריעשינבתאךיוחלמהאיגךליוומעתאגהניוקזחתה

הדוהיינבובשםייחםיפלאתרשעו12׃םיפלאתרשע

םלכועלסהשארמםוכילשיועלסהשארלםואיביו

ומעתכלמוהיצמאבישהרשאדודגהינבו13׃ועקבנ

ןורוחתיבדעוןורמשמהדוהיירעבוטשפיוהמחלמל

ירחאיהיו14׃הברהזבוזביוםיפלאתשלשםהמוכיו

ינביהלאתאאביוםימודאתאתוכהמוהיצמאאוב

םהלוהוחתשיםהינפלוםיהלאלולםדימעיוריעש

איבנוילאחלשיווהיצמאבהוהיףארחיו15׃רטקי

וליצהאלרשאםעהיהלאתאתשרדהמלולרמאיו

ץעוילהולרמאיווילאורבדביהיו16׃ךדימםמעתא

רמאיואיבנהלדחיוךוכיהמלךללדחךונתנךלמל

תעמשאלותאזתישעיכךתיחשהלםיהלאץעייכיתעדי

ןבשאוילאחלשיוהדוהיךלמוהיצמאץעויו17׃יתצעל

׃םינפהארתנךלרמאללארשיךלמאוהיןבזחאוהי

הדוהיךלמוהיצמאלאלארשיךלמשאויחלשיו18

ןונבלברשאזראהלאחלשןונבלברשאחוחהרמאל

רשאהדשהתיחרבעתוהשאלינבלךתבתאהנתרמאל

םודאתאתיכההנהתרמא19׃חוחהתאסמרתוןונבלב

הרגתתהמלךתיבבהבשהתעדיבכהלךבלךאשנו

יכוהיצמאעמשאלו20׃ךמעהדוהיוהתאתלפנוהערב

׃םודאיהלאתאושרדיכדיבםתתןעמלאיהםיהלאהמ

והיצמאואוהםינפוארתיולארשיךלמשאוילעיו21

הדוהיףגניו22׃הדוהילרשאשמשתיבבהדוהיךלמ

ךלמוהיצמאתאו23׃וילהאלשיאוסניולארשיינפל

תיבבלארשיךלמשאוישפתזחאוהיןבשאויןבהדוהי

רעשמםלשוריתמוחבץרפיוםלשוריוהאיביושמש

בהזהלכו24׃המאתואמעבראהנופהרעשדעםירפא

םעםיהלאהתיבבםיאצמנהםילכהלכתאוףסכהו

תוברעתהינבתאוךלמהתיבתורצאתאוםודאדבע

ירחאהדוהיךלמשאויןבוהיצמאיחיו25׃ןורמשבשיו

׃הנשהרשעשמחלארשיךלמזחאוהיןבשאויתומ

םנהאלהםינורחאהוםינשארהוהיצמאירבדרתיו26

רסרשאתעמו27׃לארשיוהדוהייכלמרפסלעםיבותכ

סניוםלשוריברשקוילעורשקיוהוהיירחאמוהיצמא

והאשיו28׃םשוהתימיוהשיכלוירחאוחלשיוהשיכל

׃הדוהיריעבויתבאםעותאורבקיוםיסוסהלע

הרשעששןבאוהווהיזעתאהדוהיםעלכוחקיו26

תאהנבאוה2׃והיצמאויבאתחתותאוכילמיוהנש

3׃ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבישיותוליא

הנשםיתשוםישמחווכלמבוהיזעהנשהרשעששןב

שעיו4׃םלשוריןמהיליכיומאםשוםלשוריבךלמ

5׃ויבאוהיצמאהשערשאלככהוהייניעברשיה

םיהלאהתארבןיבמהוהירכזימיבםיהלאשרדליהיו

םחליואציו6׃םיהלאהוחילצההוהיתאושרדימיבו

תמוחתאוהנביתמוחתאותגתמוחתאץרפיוםיתשלפב

והרזעיו7׃םיתשלפבודודשאבםירעהנביודודשא

לעברוגבםיבשיהםייברעהלעוםיתשלפלעםיהלאה

ומשךליווהיזעלהחנמםינומעהונתיו8׃םינועמהו

והיזעןביו9׃הלעמלדעקיזחהיכםירצמאובלדע

לעואיגהרעשלעוהנפהרעשלעםלשוריבםילדגמ

תורבבצחיורבדמבםילדגמןביו10׃םקזחיועוצקמה

םירכארושימבוהלפשבוולהיהברהנקמיכםיבר

יהיו11׃היההמדאבהאיכלמרכבוםירהבםימרכו

רפסמבדודגלאבציאצויהמחלמהשעליחוהיזעל

דילערטושהוהישעמורפוסהלאועידיבםתדקפ

ירובגלתובאהישאררפסמלכ12׃ךלמהירשמוהיננח
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תואמשלשאבצליחםדילעו13׃תואמששוםיפלאליח

ליחחכבהמחלמישועתואמשמחוםיפלאתעבשוףלא

אבצהלכלוהיזעםהלןכיו14׃ביואהלעךלמלרזעל

׃םיעלקינבאלותותשקותונירשוםיעבוכוםיחמרוםינגמ

לעתויהלבשוחתבשחמתונבשחםלשוריבשעיו15

תולדגםינבאבוםיצחבאורילתונפהלעוםילדגמה

׃קזחיכדערזעהלאילפהיכקוחרמלדעומשאציו

ויהלאהוהיבלעמיותיחשהלדעובלהבגותקזחכו16

17׃תרטקהחבזמלעריטקהלהוהילכיהלאאביו

םינומשהוהילםינהכומעוןהכהוהירזעוירחאאביו

ךלאלולורמאיוךלמהוהיזעלעודמעיו18׃ליחינב

םישדקמהןרהאינבםינהכליכהוהילריטקהלוהיזע

הוהימדובכלךלאלותלעמיכשדקמהןמאצריטקהל

ופעזבוריטקהלתרטקמודיבווהיזעףעזיו19׃םיהלא

תיבבםינהכהינפלוחצמבהחרזתערצהוםינהכהםע

ןהכוהירזעוילאןפיו20׃תרטקהחבזמללעמהוהי

והולהביווחצמבערצמאוההנהוםינהכהלכושארה

והיזעיהיו21׃הוהיועגניכתאצלףחדנאוהםגוםשמ

ערצמתושפחהתיבבשיוותומםוידעערצמךלמה

תאטפושךלמהתיבלעונבםתויוהוהיתיבמרזגניכ

םינרחאהוםינשארהוהיזעירבדרתיו22׃ץראהםע

ויתבאםעוהיזעבכשיו23׃איבנהץומאןבוהיעשיבתכ

יכםיכלמלרשאהרובקההדשבויתבאםעותאורבקיו

׃ויתחתונבםתויךלמיואוהערוצמורמא

הנשהרשעששווכלמבםתויהנששמחוםירשעןב27

רשיהשעיו2׃קודצתבהשוריומאםשוםלשוריבךלמ

לאאבאלקרויבאוהיזעהשערשאלככהוהייניעב

רעשתאהנבאוה3׃םיתיחשמםעהדועוהוהילכיה

םירעו4׃ברלהנבלפעהתמוחבוןוילעההוהיתיב

5׃םילדגמותוינריבהנבםישרחבוהדוהירהבהנב

ינבולונתיוםהילעקזחיוןומעינבךלמםעםחלנאוהו

םירכםיפלאתרשעוףסכרככהאמאיהההנשבןומע

ןומעינבולובישהתאזםיפלאתרשעםירועשוםיטח

ויכרדןיכהיכםתויקזחתיו6׃תישלשהותינשההנשבו

ויתמחלמלכוםתויירבדרתיו7׃ויהלאהוהיינפל

ןב8׃הדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכםנהויכרדו

ךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנששמחוםירשע

ריעבותאורבקיוויתבאםעםתויבכשיו9׃םלשוריב

׃ויתחתונבזחאךלמיודיוד

ךלמהנשהרשעששווכלמבזחאהנשםירשעןב28

2׃ויבאדיודכהוהייניעברשיההשעאלוםלשוריב

3׃םילעבלהשעתוכסמםגולארשייכלמיכרדבךליו

תובעתכשאבוינבתארעביוםנהןבאיגבריטקהאוהו

רטקיוחבזיו4׃לארשיינבינפמהוהישירהרשאםיוגה

הוהיוהנתיו5׃ןנערץעלכתחתותועבגהלעותומבב

הלודגהיבשונממובשיוובוכיוםראךלמדיבויהלא

הכמובךיוןתנלארשיךלמדיבםגוקשמרדואיביו

םירשעוהאמהדוהיבוהילמרןבחקפגרהיו6׃הלודג

יהלאהוהיתאםבזעבליחינבלכהדחאםויבףלא

ךלמהןבוהישעמתאםירפארובגירכזגרהיו7׃םתובא

8׃ךלמההנשמהנקלאתאותיבהדיגנםקירזעתאו

תונבוםינבםישנףלאםיתאמםהיחאמלארשיינבובשיו

9׃ןורמשלללשהתאואיביוםהמוזזבברללשםגו

אבהאבצהינפלאציוומשדדעהוהילאיבנהיהםשו

םכיתובאיהלאהוהיתמחבהנהםהלרמאיוןורמשל

םימשלדעףעזבםבוגרהתוםכדיבםנתנהדוהילע

שבכלםירמאםתאםלשוריוהדוהיינבהתעו10׃עיגה

תומשאםכמעםתאקראלהםכלתוחפשלוםידבעל

רשאהיבשהובישהוינועמשהתעו11׃םכיהלאהוהיל

ומקיו12׃םכילעהוהיףאןורחיכםכיחאמםתיבש

ןבוהיכרבןנחוהיןבוהירזעםירפאינבישארמםישנא

םיאבהלעילדחןבאשמעוםלשןבוהיקזחיותומלשמ

יכהנההיבשהתאואיבתאלםהלורמאיו13׃אבצהןמ

וניתאטחלעףיסהלםירמאםתאונילעהוהיתמשאל

׃לארשילעףאןורחוונלהמשאהבריכוניתמשאלעו

םירשהינפלהזבהתאוהיבשהתאץולחהבזעיו14

וקיזחיותומשבובקנרשאםישנאהומקיו15׃להקהלכו

םושבליוללשהןמושיבלהםהימרעמלכוהיבשב

לכלםירמחבםולהניוםוכסיוםוקשיוםולכאיוםולעניו

ובושיוםהיחאלצאםירמתהריעוחריםואיביולשוכ

רושאיכלמלעזחאךלמהחלשאיההתעב16׃ןורמש

׃יבשובשיוהדוהיבוכיוואבםימודאדועו17׃ולרזעל

ודכליוהדוהילבגנהוהלפשהירעבוטשפםיתשלפו18

היתונבווכושתאותורדגהתאוןוליאתאושמשתיבתא
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19׃םשובשיוהיתנבתאווזמגתאוהיתונבוהנמתתאו

יכלארשיךלמזחארובעבהדוהיתאהוהיעינכהיכ

תגלתוילעאביו20׃הוהיבלעמלועמוהדוהיבעירפה

זחאקלחיכ21׃וקזחאלוולרציורושאךלמרסאנלפ

רושאךלמלןתיוםירשהוךלמהתיבתאוהוהיתיבתא

הוהיבלועמלףסויוולרצהתעבו22׃ולהרזעלאלו

ובםיכמהקשמרדיהלאלחבזיו23׃זחאךלמהאוה

חבזאםהלםתואםירזעמםהםראיכלמיהלאיכרמאיו

ףסאיו24׃לארשילכלוולישכהלולויהםהוינורזעיו

םיהלאהתיבילכתאץצקיוםיהלאהתיבילכתאזחא

הנפלכבתוחבזמולשעיוהוהיתיבתותלדתארגסיו

רטקלתומבהשעהדוהילריעוריעלכבו25׃םלשוריב

רתיו26׃ויתבאיהלאהוהיתאסעכיוםירחאםיהלאל

לעםיבותכםנהםינורחאהוםינשארהויכרדלכווירבד

ויתבאםעזחאבכשיו27׃לארשיוהדוהייכלמרפס

יכלמירבקלוהאיבהאליכםלשוריבריעבוהרבקיו

׃ויתחתונבוהיקזחיךלמיולארשי

םירשעוהנששמחוםירשעןבךלמוהיקזחי29

׃והירכזתבהיבאומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתו

׃ויבאדיודהשערשאלככהוהייניעברשיהשעיו2

חתפןושארהשדחבוכלמלהנושארההנשבאוה3

תאוםינהכהתאאביו4׃םקזחיוהוהיתיבתותלדתא

ינועמשםהלרמאיו5׃חרזמהבוחרלםפסאיוםיולה

םכיתבאיהלאהוהיתיבתאושדקוושדקתההתעםיולה

ושעווניתבאולעמיכ6׃שדקהןמהדנהתאואיצוהו

ןכשממםהינפובסיווהבזעיווניהלאהוהייניעבערה

תאובכיוםלואהתותלדורגסםג7׃ףרעונתיוהוהי

יהלאלשדקבולעהאלהלעווריטקהאלתרטקותורנה

םנתיוםלשוריוהדוהילעהוהיףצקיהיו8׃לארשי

9׃םכיניעבםיארםתארשאכהקרשלוהמשלהעוזל

יבשבונישנווניתונבוונינבוברחבוניתובאולפנהנהו

יהלאהוהילתירבתורכליבבלםעהתע10׃תאזלע

ולשתלאהתעינב11׃ופאןורחונממבשיולארשי

ולתויהלוותרשלוינפלדמעלהוהירחבםכביכ

לאויוישמעןבתחמםיולהומקיו12׃םירטקמוםיתרשמ

ידבעןבשיקיררמינבןמויתהקהינבןמוהירזעןב

ןבןדעוהמזןבחאויינשרגהןמולאללהיןבוהירזעו

ףסאינבןמולאועיוירמשןפצילאינבןמו13׃חאוי

ינבןמויעמשולאוחיןמיהינבןמו14׃והינתמווהירכז

ושדקתיוםהיחאתאופסאיו15׃לאיזעוהיעמשןותודי

16׃הוהיתיברהטלהוהיירבדבךלמהתוצמכואביו

לכתאואיצויורהטלהוהיתיבהמינפלםינהכהואביו

ולבקיוהוהיתיברצחלהוהילכיהבואצמרשאהאמטה

דחאבולחיו17׃הצוחןורדקלחנלאיצוהלםיולה

םלואלואבשדחלהנומשםויבושדקלןושארהשדחל

הששםויבוהנומשםימילהוהיתיבתאושדקיוהוהי

והיקזחלאהמינפואוביו18׃ולכןושארהשדחלרשע

הלועהחבזמתאהוהיתיבלכתאונרהטורמאיוךלמה

תאו19׃וילכלכתאותכרעמהןחלשתאווילכלכתאו

ולעמבותוכלמבזחאךלמהחינזהרשאםילכהלכ

והיקזחיםכשיו20׃הוהיחבזמינפלםנהוונשדקהוונכה

ואיביו21׃הוהיתיבלעיוריעהירשתאףסאיוךלמה

םיזעיריפצוהעבשםישבכוהעבשםיליאוהעבשםירפ

הדוהילעושדקמהלעוהכלממהלעתאטחלהעבש

22׃הוהיחבזמלעתולעהלםינהכהןרהאינבלרמאיו

החבזמהוקרזיוםדהתאםינהכהולבקיורקבהוטחשיו

םישבכהוטחשיוהחבזמהםדהוקרזיוםילאהוטחשיו

תאטחהיריעשתאושיגיו23׃החבזמהםדהוקרזיו

םוטחשיו24׃םהילעםהידיוכמסיולהקהוךלמהינפל

לארשילכלערפכלהחבזמהםמדתאואטחיוםינהכה

דמעיו25׃תאטחהוהלועהךלמהרמאלארשילכליכ

תוצמבתורנכבוםילבנבםיתלצמבהוהיתיבםיולהתא

הוצמההוהידיביכאיבנהןתנוךלמההזחדגודיוד

םינהכהודיודילכבםיולהודמעיו26׃ויאיבנדיב

חבזמהלהלעהתולעהלוהיקזחרמאיו27׃תורצצחב

ידילעותורצצחהוהוהירישלחההלועהלחהתעבו

רישהוםיוחתשמלהקהלכו28׃לארשיךלמדיודילכ

׃הלעהתולכלדעלכהםירצצחמתורצצחהוררושמ

ותאםיאצמנהלכוךלמהוערכתולעהלתולככו29

ללהלםיוללםירשהוךלמהוהיקזחירמאיו30׃ווחתשיו

החמשלדעוללהיוהזחהףסאודיודירבדבהוהיל

םתאלמהתערמאיווהיקזחיןעיו31׃ווחתשיוודקיו

הוהיתיבלתודותוםיחבזואיבהוושגהוהילםכדי

יהיו32׃תולעבלבידנלכותודותוםיחבזלהקהואיביו

םיליאםיעבשרקבלהקהואיבהרשאהלעהרפסמ
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םישדקהו33׃הלאלכהוהילהלעלםיתאמםישבכהאמ

םינהכהקר34׃םיפלאתשלשןאצותואמששרקב

םוקזחיותולעהלכתאטישפהלולכיאלוטעמלויה

םינהכהושדקתידעוהכאלמהתולכדעםיולהםהיחא

הלעםגו35׃םינהכהמשדקתהלבבלירשיםיולהיכ

תיבתדובעןוכתוהלעלםיכסנבוםימלשהיבלחבברל

םיהלאהןיכההלעםעהלכווהיקזחיחמשיו36׃הוהי

׃רבדההיהםאתפביכםעל

תורגאםגוהדוהיולארשילכלעוהיקזחיחלשיו30

םלשוריבהוהיתיבלאובלהשנמוםירפאלעבתכ

וירשוךלמהץעויו2׃לארשייהלאהוהילחספתושעל

יכ3׃ינשהשדחבחספהתושעלםלשוריבלהקהלכו

ושדקתהאלםינהכהיכאיההתעבותשעלולכיאל

יניעברבדהרשייו4׃םלשורילופסאנאלםעהוידמל

לוקריבעהלרבדודימעיו5׃להקהלכיניעבוךלמה

חספתושעלאובלןדדעועבשראבמלארשילכב

׃בותככושעברלאליכםלשוריבלארשייהלאהוהיל

לארשילכבוירשוךלמהדימתורגאבםיצרהוכליו6

הוהילאובושלארשיינברמאלךלמהתוצמכוהדוהיו

תראשנההטילפהלאבשיולארשיוקחציםהרבאיהלא

םכיחאכוםכיתובאכויהתלאו7׃רושאיכלמףכמםכל

רשאכהמשלםנתיוםהיתובאיהלאהוהיבולעמרשא

ונתםכיתובאכםכפרעושקתלאהתע8׃םיארםתא

ודבעוםלועלשידקהרשאושדקמלואבוהוהילדי

םכבושביכ9׃ופאןורחםכמבשיוםכיהלאהוהיתא

בושלוםהיבושינפלםימחרלםכינבוםכיחאהוהילע

םינפריסיאלוםכיהלאהוהיםוחרוןונחיכתאזהץראל

ריעלריעמםירבעםיצרהויהיו10׃וילאובושתםאםכמ

םהילעםיקיחשמויהיוןולבזדעוהשנמוםירפאץראב

וענכנןולבזמוהשנמורשאמםישנאךא11׃םבםיגעלמו

תתלםיהלאהדיהתיההדוהיבםג12׃םלשורילואביו

׃הוהירבדבםירשהוךלמהתוצמתושעלדחאבלםהל

שדחבתוצמהגחתאתושעלברםעםלשוריופסאיו13

תוחבזמהתאוריסיוומקיו14׃דאמברללהקינשה

לחנלוכילשיווריסהתורטקמהלכתאוםלשוריברשא

ינשהשדחלרשעהעבראבחספהוטחשיו15׃ןורדק

תיבתולעואיביוושדקתיוומלכנםיולהוםינהכהו

השמתרותכםטפשמכםדמעלעודמעיו16׃הוהי

17׃םיולהדימםדהתאםיקרזםינהכהםיהלאהשיא

תטיחשלעםיולהוושדקתהאלרשאלהקבתבריכ

תיברמיכ18׃הוהילשידקהלרוהטאללכלםיחספה

ורהטהאלןולבזורכששיהשנמוםירפאמתברםעה

והיקזחיללפתהיכבותככאלבחספהתאולכאיכ

ובבללכ19׃דעברפכיבוטההוהירמאלםהילע

תרהטכאלוויתובאיהלאהוהיםיהלאהשורדלןיכה

21׃םעהתאאפריווהיקזחילאהוהיעמשיו20׃שדקה

תוצמהגחתאםלשוריבםיאצמנהלארשיינבושעיו

םויבםויהוהילםיללהמוהלודגהחמשבםימיתעבש

לעוהיקזחירבדיו22׃הוהילזעילכבםינהכהוםיולה

תאולכאיוהוהילבוטלכשםיליכשמהםיולהלכבל

םידותמוםימלשיחבזםיחבזמםימיהתעבשדעומה

תושעללהקהלכוצעויו23׃םהיתובאיהלאהוהיל

יכ24׃החמשםימיתעבשושעיוםירחאםימיתעבש

תעבשוםירפףלאלהקלםירההדוהיךלמוהיקזח

ןאצוףלאםירפלהקלומירהםירשהוןאצםיפלא

להקלכוחמשיו25׃ברלםינהכושדקתיוםיפלאתרשע

לארשימםיאבהלהקהלכוםיולהוםינהכהוהדוהי

26׃הדוהיבםיבשויהולארשיץראמםיאבהםירגהו

דיודןבהמלשימימיכםלשוריבהלודגהחמשיהתו

םינהכהומקיו27׃םלשוריבתאזכאללארשיךלמ

םתלפתאובתוםלוקבעמשיוםעהתאוכרביוםיולה

׃םימשלושדקןועמל

ירעלםיאצמנהלארשילכואציתאזלכתולככו31

תאוצתניוםירשאהועדגיותובצמהורבשיוהדוהי

םירפאבוןמינבוהדוהילכמתחבזמהתאותומבה

ותזחאלשיאלארשיינבלכובושיוהלכלדעהשנמו

םיולהוםינהכהתוקלחמתאוהיקזחידמעיו2׃םהירעל

הלעלםיוללוםינהכלותדבעיפכשיאםתוקלחמלע

׃הוהיתונחמירעשבללהלותודהלותרשלםימלשלו

ברעהורקבהתולעלתולעלושוכרןמךלמהתנמו3

תרותבבותככםידעמלוםישדחלותותבשלתולעהו

םינהכהתנמתתלםלשורייבשוילםעלרמאיו4׃הוהי

רבדהץרפכו5׃הוהיתרותבוקזחיןעמלםיולהו

לכושבדורהציושוריתןגדתישארלארשיינבוברה
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לארשיינבו6׃ואיבהברללכהרשעמוהדשתאובת

ןאצורקברשעמםהםגהדוהיירעבםיבשויההדוהיו

ונתיוואיבהםהיהלאהוהילםישדקמהםישדקרשעמו

דוסילתומרעהולחהישלשהשדחב7׃תומרעתומרע

תאואריוםירשהווהיקזחיואביו8׃ולכיעיבשהשדחבו

שרדיו9׃לארשיומעתאוהוהיתאוכרביותומרעה

רמאיו10׃תומרעהלעםיולהוםינהכהלעוהיקזחי

לחהמרמאיוקודצתיבלשארהןהכהוהירזעוילא

בורלדערתוהועובשולוכאהוהיתיבאיבלהמורתה

רמאיו11׃הזהןומההתארתונהוומעתאךרבהוהייכ

ואיביו12׃וניכיוהוהיתיבבתוכשלןיכהלוהיקזחי

דיגנםהילעוהנומאבםישדקהורשעמהוהמורתהתא

והיזזעולאיחיו13׃הנשמוהיחאיעמשויולהוהיננוכ

תחמווהיכמסיולאילאודבזויותומיריולאהשעותחנו

והיקזחידקפמבויחאיעמשווהיננוכדימםידיקפוהינבו

הנמיןבארוקו14׃םיהלאהתיבדיגנוהירזעוךלמה

תמורתתתלםיהלאהתובדנלעהחרזמלרעושהיולה

עושיוןמינמוןדעודילעו15׃םישדקהישדקוהוהי

תתלהנומאבםינהכהירעבוהינכשווהירמאוהיעמשו

םשחיתהדבלמ16׃ןטקכלודגכתוקלחמבםהיחאל

הוהיתיבלאבהלכלהלעמלוםינששולשןבמםירכזל

׃םהיתוקלחמכםתורמשמבםתדובעלומויבםוירבדל

ןבמםיולהוםהיתובאתיבלםינהכהשחיתהתאו17

׃םהיתוקלחמבםהיתורמשמבהלעמלוהנשםירשע

לכלםהיתונבוםהינבוםהישנםפטלכבשחיתהלו18

םינהכהןרהאינבלו19׃שדקושדקתיםתנומאביכלהק

ובקנרשאםישנאריעוריעלכבםהירעשרגמידשב

שחיתהלכלוםינהכברכזלכלתונמתתלתומשב

בוטהשעיוהדוהילכבוהיקזחיתאזכשעיו20׃םיולב

רשאהשעמלכבו21׃ויהלאהוהיינפלתמאהורשיהו

שרדלהוצמבוהרותבוםיהלאהתיבתדובעבלחה

׃חילצהוהשעובבללכבויהלאל

ךלמבירחנסאבהלאהתמאהוםירבדהירחא32

רמאיותורצבהםירעהלעןחיוהדוהיבאביורושא

וינפובירחנסאביכוהיקזחיאריו2׃וילאםעקבל

םותסלוירבגווירשםעץעויו3׃םלשורילעהמחלמל

וצבקיו4׃והורזעיוריעלץוחמרשאתוניעהימימתא

ךותבףטושהלחנהתאותוניעמהלכתאומתסיוברםע

5׃םיברםימואצמורושאיכלמואוביהמלרמאלץראה

תולדגמהלעלעיוהצורפההמוחהלכתאןביוקזחתיו

שעיודיודריעאולמהתאקזחיותרחאהמוחההצוחלו

םצבקיוםעהלעתומחלמירשןתיו6׃םינגמוברלחלש

׃רמאלםבבללערבדיוריעהרעשבוחרלאוילא

רושאךלמינפמותחתלאוואריתלאוצמאווקזח7

ומע8׃ומעמברונמעיכומערשאןומההלכינפלמו

ונתמחלמםחלהלוונרזעלוניהלאהוהיונמעורשבעורז

הזרחא9׃הדוהיךלמוהיקזחיירבדלעםעהוכמסיו

לעאוהוהמילשוריוידבערושאךלמבירחנסחלש

לכלעוהדוהיךלמוהיקזחילעומעותלשממלכושיכל

ךלמבירחנסרמאהכ10׃רמאלםלשוריברשאהדוהי

׃םלשוריברוצמבםיבשיוםיחטבםתאהמלערושא

בערבתומלםכתאתתלםכתאתיסמוהיקזחיאלה11

12׃רושאךלמףכמונליציוניהלאהוהירמאלאמצבו

רמאיוויתחבזמתאוויתמבתאריסהוהיקזחיאוהאלה

ווחתשתדחאחבזמינפלרמאלםלשורילוהדוהיל

לכליתובאוינאיתישעהמועדתאלה13׃וריטקתוילעו

תאליצהלתוצראהיוגיהלאולכילוכיהתוצראהימע

ומירחהרשאהלאהםיוגהיהלאלכבימ14׃ידימםצרא

םכיהלאלכוייכידימומעתאליצהללוכירשאיתובא

והיקזחםכתאאישילאהתעו15׃ידימםכתאליצהל

לכלכויאליכולונימאתלאותאזכםכתאתיסילאו

ףאיתובאדימוידימומעליצהלהכלממויוגלכהולא

וידבעורבדדועו16׃ידימםכתאוליציאלםכיהלאיכ

בתכםירפסו17׃ודבעוהיקזחילעוםיהלאההוהילע

יהלאכרמאלוילערמאלולארשייהלאהוהילףרחל

יהלאליציאלןכידימםמעוליצהאלרשאתוצראהיוג

לעתידוהילודגלוקבוארקיו18׃ידימומעוהיקזחי

ןעמלםלהבלוםארילהמוחהלערשאםלשוריםע

לעכםלשורייהלאלאורבדיו19׃ריעהתאודכלי

והיקזחיללפתיו20׃םדאהידיהשעמץראהימעיהלא

׃םימשהוקעזיותאזלעאיבנהץומאןבוהיעשיוךלמה

רשודיגנוליחרובגלכדחכיוךאלמהוהיחלשיו21

תיבאביווצראלםינפתשבבבשיורושאךלמהנחמב

הוהיעשויו22׃ברחבוהליפהםשויעמואיצימוויהלא

רושאךלמבירחנסדימםלשורייבשיתאווהיקזחיתא
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הוהילהחנמםיאיבמםיברו23׃ביבסמםלהניולכדימו

לכיניעלאשניוהדוהיךלמוהיקזחילתונדגמוםלשוריל

תומלדעוהיקזחיהלחםההםימיב24׃ןכירחאמםיוגה

למגכאלו25׃ולןתנתפומוולרמאיוהוהילאללפתיו

לעוףצקוילעיהיוובלהבגיכוהיקזחיבישהוילע

יבשיואוהובלהבגבוהיקזחיענכיו26׃םלשוריוהדוהי

27׃והיקזחיימיבהוהיףצקםהילעאבאלוםלשורי

ולהשעתורצאודאמהברהדובכורשעוהיקזחיליהיו

ילכלכלוםינגמלוםימשבלוהרקיןבאלובהזלוףסכל

תוראורהציושוריתוןגדתאובתלתונכסמו28׃הדמח

השעםירעו29׃תורואלםירדעוהמהבוהמהבלכל

ברשוכרםיהלאולןתניכברלרקבוןאצהנקמוול

ןוילעהןוחיגימימאצומתאםתסוהיקזחיאוהו30׃דאמ

לכבוהיקזחיחלציודיודריעלהברעמהטמלםרשייו

שרדלוילעםיחלשמהלבבירשיצילמבןכו31׃והשעמ

לכתעדלותוסנלםיהלאהובזעץראבהיהרשאתפומה

םיבותכםנהוידסחווהיקזחיירבדרתיו32׃ובבלב

הדוהייכלמרפסלעאיבנהץומאןבוהיעשיןוזחב

הלעמבוהרבקיוויתבאםעוהיקזחיבכשיו33׃לארשיו

יבשיוהדוהילכותומבולושעדובכודיודינבירבק

׃ויתחתונבהשנמךלמיוםלשורי

שמחוםישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב33

תובעותכהוהייניעבערהשעיו2׃םלשוריבךלמהנש

תאןביובשיו3׃לארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגה

םילעבלתוחבזמםקיוויבאוהיקזחיץתנרשאתומבה

׃םתאדבעיוםימשהאבצלכלוחתשיותורשאשעיו

םלשוריבהוהירמארשאהוהיתיבבתוחבזמהנבו4

םימשהאבצלכלתוחבזמןביו5׃םלועלימשהיהי

שאבוינבתאריבעהאוהו6׃הוהיתיבתורצחיתשב

הברהינועדיובואהשעוףשכושחנוןנועוםנהןביגב

לספתאםשיו7׃וסיעכהלהוהייניעבערהתושעל

לאםיהלארמארשאםיהלאהתיבבהשערשאלמסה

יתרחברשאםלשוריבוהזהתיבבונבהמלשלאודיוד

ףיסואאלו8׃םוליעלימשתאםישאלארשייטבשלכמ

יתדמעהרשאהמדאהלעמלארשילגרתאריסהל

םיתיוצרשאלכתאתושעלורמשיםאקרםכיתבאל

עתיו9׃השמדיבםיטפשמהוםיקחהוהרותהלכל

םיוגהןמערתושעלםלשורייבשיוהדוהיתאהשנמ

לאהוהירבדיו10׃לארשיינבינפמהוהידימשהרשא

תאםהילעהוהיאביו11׃ובישקהאלוומעלאוהשנמ

םיחחבהשנמתאודכליורושאךלמלרשאאבצהירש

הלחולרצהכו12׃הלבבוהכילויוםיתשחנבוהרסאיו

13׃ויתבאיהלאינפלמדאמענכיוויהלאהוהיינפתא

םלשוריוהבישיוותנחתעמשיוולרתעיווילאללפתיו

ירחאו14׃םיהלאהאוההוהייכהשנמעדיוותוכלמל

לחנבןוחיגלהברעמדיודריעלהנוציחהמוחהנבןכ

ירשםשיודאמההיבגיולפעלבבסוםיגדהרעשבאובלו

יהלאתארסיו15׃הדוהיבתורצבהםירעהלכבליח

הנברשאתוחבזמהלכוהוהיתיבמלמסהתאורכנה

ןכיו16׃ריעלהצוחךלשיוםלשוריבוהוהיתיברהב

רמאיוהדותוםימלשיחבזוילעחבזיוהוהיחבזמתא

דועלבא17׃לארשייהלאהוהיתאדובעלהדוהיל

ירבדרתיו18׃םהיהלאהוהילקרתומבבםיחבזםעה

וילאםירבדמהםיזחהירבדוויהלאלאותלפתוהשנמ

19׃לארשייכלמירבדלעםנהלארשייהלאהוהיםשב

רשאתומקמהוולעמוותאטחלכוולרתעהוותלפתו

וענכהינפלםילספהוםירשאהדימעהותומבםהבהנב

ויתבאםעהשנמבכשיו20׃יזוחירבדלעםיבותכםנה

םירשעןב21׃ויתחתונבןומאךלמיוותיבוהרבקיו

׃םלשוריבךלמםינשםיתשווכלמבןומאהנשםיתשו

לכלוויבאהשנמהשערשאכהוהייניעבערהשעיו22

23׃םדבעיוןומאחבזויבאהשנמהשערשאםיליספה

ןומאאוהיכויבאהשנמענכהכהוהיינפלמענכנאלו

25׃ותיבבוהתימיווידבעוילעורשקיו24׃המשאהברה

וכילמיוןומאךלמהלעםירשקהלכתאץראהםעוכיו

׃ויתחתונבוהישאיתאץראהםע

תחאוםישלשווכלמבוהישאיםינשהנומשןב34

ךליוהוהייניעברשיהשעיו2׃םלשוריבךלמהנש

םינשהנומשבו3׃לואמשוןימירסאלוויבאדיודיכרדב

ויבאדיודיהלאלשורדללחהרענונדועאוהווכלמל

ןמםלשוריוהדוהיתארהטללחההנשהרשעםיתשבו

וינפלוצתניו4׃תוכסמהוםילספהוםירשאהותומבה

םהילעמהלעמלרשאםינמחהוםילעבהתוחבזמתא

קרזיוקדהורבשתוכסמהוםילספהוםירשאהועדג
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ףרשםינהכתומצעו5׃םהלםיחבזהםירבקהינפלע

ירעבו6׃םלשוריתאוהדוהיתארהטיוםיתוחבזמלע

7׃ביבסםהיתברהבילתפנדעוןועמשוםירפאוהשנמ

קדהלתתכםילספהוםירשאהתאותוחבזמהתאץתניו

׃םלשורילבשיולארשיץראלכבעדגםינמחהלכו

תיבהוץראהרהטלוכלמלהרשעהנומשתנשבו8

תאוריעהרשוהישעמתאווהילצאןבןפשתאחלש

9׃ויהלאהוהיתיבתאקזחלריכזמהזחאויןבחאוי

אבומהףסכהתאונתיולודגהןהכהוהיקלחלאואביו

השנמדימףסהירמשםיולהופסארשאםיהלאתיב

יבשיוןמינבוהדוהילכמולארשיתיראשלכמוםירפאו

םידקפמההכאלמההשעדילעונתיו10׃םלשורי

תיבבםישערשאהכאלמהישועותאונתיוהוהיתיבב

םינבלוםישרחלונתיו11׃תיבהקזחלוקודבלהוהי

םיתבהתאתורקלותורבחמלםיצעובצחמינבאתונקל

הנומאבםישעםישנאהו12׃הדוהייכלמותיחשהרשא

ינבןמםיולהוהידבעותחיםידקפמםהילעוהכאלמב

לכםיולהוחצנלםיתהקהינבןמםלשמוהירכזויררמ

השעלכלםיחצנמוםילבסהלעו13׃רישילכבןיבמ

םירטשוםירפוסםיולהמוהדובעוהדובעלהכאלמ

הוהיתיבאבומהףסכהתאםאיצוהבו14׃םירעושו

15׃השמדיבהוהיתרותרפסתאןהכהוהיקלחאצמ

יתאצמהרותהרפסרפוסהןפשלארמאיווהיקלחןעיו

ןפשאביו16׃ןפשלארפסהתאוהיקלחןתיוהוהיתיבב

רמאלרבדךלמהתאדועבשיוךלמהלארפסהתא

ףסכהתאוכיתיו17׃םישעםהךידבעדיבןתנרשאלכ

ישועדילעוםידקפמהדילעוהונתיוהוהיתיבבאצמנה

ילןתנרפסרמאלךלמלרפוסהןפשדגיו18׃הכאלמה

עמשכיהיו19׃ךלמהינפלןפשובארקיוןהכהוהיקלח

ךלמהוציו20׃וידגבתאערקיוהרותהירבדתאךלמה

תאוהכימןבןודבעתאוןפשןבםקיחאתאווהיקלחתא

ושרדוכל21׃רמאלךלמהדבעהישעתאורפוסהןפש

ירבדלעהדוהיבולארשיבראשנהדעבוידעבהוהיתא

ונבהכתנרשאהוהיתמחהלודגיכאצמנרשארפסה

לככתושעלהוהירבדתאוניתובאורמשאלרשאלע

לאךלמהרשאווהיקלחךליו22׃הזהרפסהלעבותכה

רמושהרסחןבתהקותןבםלשתשאהאיבנההדלח

הילאורבדיוהנשמבםלשוריבתבשויאיהוםידגבה

ורמאלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאתו23׃תאזכ

איבמיננההוהירמאהכ24׃ילאםכתאחלשרשאשיאל

תובותכהתולאהלכתאויבשוילעוהזהםוקמהלעהער

רשאתחת25׃הדוהיךלמינפלוארקרשארפסהלע

לכבינסיעכהןעמלםירחאםיהלאלוריטקיוינובזע

26׃הבכתאלוהזהםוקמביתמחךתתוםהידיישעמ

ורמאתהכהוהיבשורדלםכתאחלשההדוהיךלמלאו

׃תעמשרשאםירבדהלארשייהלאהוהירמאהכוילא

וירבדתאךעמשבםיהלאינפלמענכתוךבבלךרןעי27

ךידגבתאערקתוינפלענכתוויבשילעוהזהםוקמהלע

ךפסאיננה28׃הוהיםאניתעמשינאםגוינפלךבתו

הניארתאלוםולשבךיתרבקלאתפסאנוךיתבאלא

לעוהזהםוקמהלעאיבמינארשאהערהלכבךיניע

ףסאיוךלמהחלשיו29׃רבדךלמהתאובישיוויבשי

הוהיתיבךלמהלעיו30׃םלשוריוהדוהיינקזלכתא

לכוםיולהוםינהכהוםלשורייבשיוהדוהישיאלכו

רפסירבדלכתאםהינזאבארקיוןטקדעולודגמםעה

ודמעלעךלמהדמעיו31׃הוהיתיבאצמנהתירבה

רומשלוהוהיירחאתכללהוהיינפלתירבהתאתרכיו

תושעלושפנלכבוובבללכבויקחוויתודעוויתוצמתא

דמעיו32׃הזהרפסהלעםיבותכהתירבהירבדתא

םלשורייבשיושעיוןמינבוםלשוריבאצמנהלכתא

לכתאוהישאירסיו33׃םהיתובאיהלאםיהלאתירבכ

לכתאדבעיולארשיינבלרשאתוצראהלכמתובעותה

אלוימילכםהיהלאהוהיתאדובעללארשיבאצמנה

׃םהיתובאיהלאהוהיירחאמורס

חספהוטחשיוהוהילחספםלשוריבוהישאישעיו35

לעםינהכהדמעיו2׃ןושארהשדחלרשעהעבראב

םיוללרמאיו3׃הוהיתיבתדובעלםקזחיוםתורמשמ

ןוראתאונתהוהילםישודקהלארשילכלםינובמה

ןיאלארשיךלמדיודןבהמלשהנברשאתיבבשדקה

ומעתאוםכיהלאהוהיתאודבעהתעףתכבאשמםכל

בתכבםכיתוקלחמכםכיתובאתיבלונוכהו4׃לארשי

שדקבודמעו5׃ונבהמלשבתכמבולארשיךלמדיוד

תיבתקלחוםעהינבםכיחאלתובאהתיבתוגלפל

םכיחאלוניכהוושדקתהוחספהוטחשו6׃םיוללבא

ינבלוהישאיםריו7׃השמדיבהוהירבדכתושעל
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אצמנהלכלםיחספללכהםיזעינבוםישבכןאצםעה

שוכרמהלאםיפלאתשלשרקבוףלאםישלשרפסמל

ומירהםיוללוםינהכלםעלהבדנלוירשו8׃ךלמה

םינהכלםיהלאהתיבידיגנלאיחיווהירכזוהיקלח

9׃תואמשלשרקבותואמששוםיפלאםיחספלונתנ

דבזויולאיעיווהיבשחוויחאלאנתנווהיעמשווהיננוכו

רקבוםיפלאתשמחםיחספלםיוללומירהםיולהירש

םדמעלעםינהכהודמעיוהדובעהןוכתו10׃תואמשמח

חספהוטחשיו11׃ךלמהתוצמכםתוקלחמלעםיולהו

הלעהוריסיו12׃םיטישפמםיולהוםדימםינהכהוקרזיו

הוהילבירקהלםעהינבלתובאתיבלתוגלפמלםתתל

שאבחספהולשביו13׃רקבלןכוהשמרפסבבותככ

תוחלצבוםידודבותוריסבולשבםישדקהוטפשמכ

יכםינהכלוםהלוניכהרחאו14׃םעהינבלכלוציריו

הלילדעםיבלחהוהלועהתולעהבןרהאינבםינהכה

םיררשמהו15׃ןרהאינבםינהכלוםהלוניכהםיולהו

ןותדיוןמיהוףסאודיודתוצמכםדמעמלעףסאינב

לעמרוסלםהלןיארעשורעשלםירעשהוךלמההזוח

לכןוכתו16׃םהלוניכהםיולהםהיחאיכםתדבע

לעתולעתולעהוחספהתושעלאוההםויבהוהיתדובע

לארשיינבושעיו17׃והישאיךלמהתוצמכהוהיחבזמ

תעבשתוצמהגחתאואיההתעבחספהתאםיאצמנה

לאומשימימלארשיבוהמכחספהשענאלו18׃םימי

השערשאחספכושעאללארשייכלמלכואיבנה

אצמנהלארשיוהדוהילכוםיולהוםינהכהווהישאי

והישאיתוכלמלהנשהרשעהנומשב19׃םלשורייבשויו

והישאיןיכהרשאתאזלכירחא20׃הזהחספההשענ

לעשימכרכבםחלהלםירצמךלמוכנהלעתיבהתא

םיכאלמוילאחלשיו21׃והישאיותארקלאציותרפ

לאיכםויההתאךילעאלהדוהיךלמךלוילהמרמאל

םיהלאמךללדחינלהבלרמאםיהלאויתמחלמתיב

ונממוינפוהישאיבסהאלו22׃ךתיחשילאוימערשא

יפמוכנירבדלאעמשאלושפחתהובםחלהליכ

ךלמלםיריהוריו23׃ודגמתעקבבםחלהלאביוםיהלא

׃דאמיתילחהיכינוריבעהוידבעלךלמהרמאיווהישאי

בכרלעוהביכריוהבכרמהןמוידבעוהריבעיו24

תורבקברבקיותמיוםלשוריוהכילויוולרשאהנשמה

25׃והישאילעםילבאתמםלשוריוהדוהילכוויתבא

תורשהוםירשהלכורמאיווהישאילעוהימריןנוקיו

לארשילעקחלםונתיוםויהדעוהישאילעםהיתוניקב

וידסחווהישאיירבדרתיו26׃תוניקהלעםיבותכםנהו

םינרחאהוםינשארהוירבדו27׃הוהיתרותבבותככ

׃הדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכםנה

והכילמיווהישאיןבזחאוהיתאץראהםעוחקיו36

זחאויהנשםירשעושולשןב2׃םלשוריבויבאתחת

ךלמוהריסיו3׃םלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמב

רככוףסכרככהאמץראהתאשנעיוםלשוריבםירצמ

הדוהילעויחאםיקילאתאםירצמךלמךלמיו4׃בהז

חקלויחאזחאויתאוםיקיוהיומשתאבסיוםלשוריו

םיקיוהיהנששמחוםירשעןב5׃המירצמוהאיביווכנ

ערהשעיוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמב

לבבךלמרצאנדכובנהלעוילע6׃ויהלאהוהייניעב

הוהיתיבילכמו7׃הלבבוכילהלםיתשחנבוהרסאיו

רתיו8׃לבבבולכיהבםנתיולבבלרצאנדכובנאיבה

םנהוילעאצמנהוהשערשאויתבעתוםיקיוהיירבד

ונבןיכיוהיךלמיוהדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכ

םישדחהשלשווכלמבןיכיוהיםינשהנומשןב9׃ויתחת

׃הוהייניעבערהשעיוםלשוריבךלמםימיתרשעו

והאביורצאנדכובנךלמהחלשהנשהתבושתלו10

ויחאוהיקדצתאךלמיוהוהיתיבתדמחילכםעהלבב

והיקדצהנשתחאוםירשעןב11׃םלשוריוהדוהילע

ערהשעיו12׃םלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמב

יפמאיבנהוהימריינפלמענכנאלויהלאהוהייניעב

ועיבשהרשאדרמרצאנדכובנךלמבםגו13׃הוהי

לאבושמובבלתאץמאיוופרעתאשקיוםיהלאב

וברהםעהוםינהכהירשלכםג14׃לארשייהלאהוהי

הוהיתיבתאואמטיוםיוגהתובעתלככלעמלועמל

םהיתובאיהלאהוהיחלשיו15׃םלשוריבשידקהרשא

לעוומעלעלמחיכחולשוםכשהויכאלמדיבםהילע

וירבדםיזובוםיהלאהיכאלמבםיבעלמויהיו16׃ונועמ

ןיאלדעומעבהוהיתמחתולעדעויאבנבםיעתעתמו

םהירוחבגרהיוםיידשכךלמתאםהילעלעיו17׃אפרמ

ןקזהלותבורוחבלעלמחאלוםשדקמתיבבברחב

םילדגהםיהלאהתיבילכלכו18׃ודיבןתנלכהששיו

לכהוירשוךלמהתורצאוהוהיתיבתורצאוםינטקהו
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תמוחתאוצתניוםיהלאהתיבתאופרשיו19׃לבבאיבה

הידמחמילכלכושאבופרשהיתונמראלכוםלשורי

ולויהיולבבלאברחהןמתיראשהלגיו20׃תיחשהל

רבדתואלמל21׃סרפתוכלמךלמדעםידבעלוינבלו

לכהיתותבשתאץראההתצרדעוהימרייפבהוהי

תחאתנשבו22׃הנשםיעבשתואלמלהתבשהמשהימי

ריעהוהימרייפבהוהירבדתולכלסרפךלמשרוכל

ותוכלמלכבלוקרבעיוסרפךלמשרוכחורתאהוהי

לכסרפךלמשרוכרמאהכ23׃רמאלבתכמבםגו

ילעדקפאוהוםימשהיהלאהוהיילןתנץראהתוכלממ

ומעלכמםכבימהדוהיברשאםלשוריבתיבולתונבל

׃לעיוומעויהלאהוהי





השדחתודע
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ויתמ
2׃םהרבאןבדודןבחישמהעושיתדלותרפס1

בקעיובקעיתאדילוהקחציוקחציתאדילוהםהרבא

ץרפתאדילוההדוהיו3׃ויחאתאוהדוהיתאדילוה

דילוהןורצחוןורצחתאדילוהץרפורמתמחרזתאו

תאדילוהבדנימעובדנימעתאדילוהםרו4׃םרתא

תאדילוהןומלשו5׃ןומלשתאדילוהןושחנוןושחנ

תאדילוהדבועותורמדבועתאדילוהזעבובחרמזעב

דילוהךלמהדודוךלמהדודתאדילוהישיו6׃ישי

םעבחרתאדילוההמלשו7׃הירואתשאמהמלשתא

8׃אסאתאדילוההיבאוהיבאתאדילוהםעבחרו

םרויוםרויתאדילוהטפשוהיוטפשוהיתאדילוהאסאו

דילוהםתויוםתויתאדילוהוהיזעו9׃והיזעתאדילוה

תאדילוהוהיקזחיו10׃והיקזחיתאדילוהזחאוזחאתא

׃והישאיתאדילוהןומאוןומאתאדילוההשנמוהשנמ

׃לבבתולגתעלויחאתאווהינכיתאדילוהוהישאיו11

לאיתלאשתאהינכידילוההלבבםתולגירחאו12

תאדילוהלבברזו13׃לבברזתאדילוהלאיתלאשו

תאדילוהםיקילאוםיקילאתאדילוהדוהיבאודוהיבא

ןיכיתאדילוהקודצוקודצתאדילוהרוזעו14׃רוזע

רזעלאתאדילוהדוהילאו15׃דוהילאתאדילוהןיכיו

בקעיו16׃בקעיתאדילוהןתמוןתמתאדילוהרזעלאו

ארקנהעושידלונהנממרשאםירמלעבףסויתאדילוה

העבראדודדעםהרבאןמתורדהלכהנהו17׃חישמ

תורדרשעהעבראלבבתולגדעדודןמותורדרשע

18׃תורדרשעהעבראחישמהדעלבבתולגתעמו

ףסוילהשראומאםירמהתיההכחישמהעושיתדלהו

ףסויו19׃שדקהחורלהרהתאצמנהילאאביםרטבו

ובלברמאיוזובלהתתלהבאאלוקידצשיאהיההלעב

הוהיךאלמהנהותאזכבשחאוה20׃רתסבהחלשל

סונכמאריתלאדודןבףסוירמאיוםולחבוילאהארנ

שדקהחורמהבהרהרשאיכךתשאםירמתאךילא

אוהיכעושיומשתאתארקוןבתדליאיהו21׃אוה

תאתאלמלתאזלכיהתו22׃םהיתונועמומעתאעישוי

הרההמלעההנה23׃רמאלאיבנהדיבהוהירבדרשא

24׃ונמעלאהושורפרשאלאונמעומשוארקוןבתדליו

חקיוהוהיךאלמוהוצרשאכשעיוותנשמףסויץקייו

הרוכבתאןבהדלייכדעהעדיאלו25׃ותשאתאוילא

׃עושיומשתאארקיו

ימיבהדוהיםחלתיבבעושידלונרשאכיהיו2

המילשוריחרזמץראמםישוגמואביוךלמהסודרוה

ובכוכתאוניאריכדלונהםידוהיהךלמהיא2׃רמאל

ךלמהסודרוהעמשכיהיו3׃ולתוחתשהלאבנוחרזמב

תאלהקיו4׃ומעםילשורילכואוהלהביוםהירבדתא

הפיארמאלםתאמשרדיוםעהירפוסוםינהכהישארלכ

בותכןכיכהדוהיםחלתיבבולורמאיו5׃חישמהדלוי

ריעצךניאהדוהיץראםחלתיבהתאו6׃איבנהדיב

ימעתאהערירשאלשומאציךממיכהדוהייפלאב

םתארקחיורתסבםישוגמלסודרוהארקזא7׃לארשי

רמאיוםחלתיבםחלשיו8׃בכוכהתוארהתעתעדל

ותאןואצמתיכהיהודליהרבדלעבטיהורקחוכל

םעמשכיהיו9׃ינאםגולתוחתשהלהאבאוילםתדגהו

חרזמבואררשאבכוכההנהווכליוךלמהירבדתא

דמעיודליהםשרשאםוקמלאואבדעםהינפלךרד

הלודגהחמשוחמשיובכוכהתאואריו10׃וללעממ

םירמםעדליהתאואצמיוהתיבהואביו11׃דאמדע

םתורצואתאוחתפיוולווחתשיוםהינפלעלפיוומא

םולחבווציו12׃רמוהנובלובהזהחנמולובירקיו

13׃םצראלארחאךרדבוכליוסודרוהלאבושיתלבל

םולחבףסוילאהארנהוהיךאלמהנהוםשמוכלהםה

המירצמךלחרבוומאתאודליהתאחקםוקרמאל

דליהתאהדצסודרוהיכךילארמארשאדעםשהיהו

חרביוהלילבומאתאודליהתאחקיוםקיו14׃ודבאל

רשאתאתאלמלסודרוהתומדעםשיהיו15׃המירצמ

16׃ינבליתארקםירצממרמאלאיבנהדיבהוהירבד

חלשיודאמףצקיוםישוגמהובולתהיכסודרוהאריו

ןבמהילובגלכבוםחלתיבברשאםידליהלכתאתמיו

17׃םישוגמהיפמהרקחרשאתעהיפכהטמלוםיתנש

לוק18׃רמאלאיבנההימרייפברמאנהרבדהאלמיו

הינבלעהכבמלחרםירורמתיכבויהנעמשנהמרב

הנהוסודרוהתומירחאיהיו19׃םניאיכםחנהלהנאמ

20׃םירצמץראבףסוילאםולחבהארנהוהיךאלמ

ץראלאבושךלוומאתאודליהתאחקםוקוילארמאיו

חקיוםקיו21׃דליהשפנתאםישקבמהותמיכלארשי
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יכועמשכו22׃לארשיהצראאביוומאתאודליהתא

תכללאריויבאסודרוהתחתהדוהיבךלמסולקרא

אביו23׃לילגהתוצראלאולךליוםולחבהוציוהמש

לערמאנהרבדהתאלמלתרצנהמשרשאריעבבשיו

׃ולארקיירצניכםיאיבנהיפ

רבדמבארקיהיוליבטמהןנחויאבםההםימיב3

אלה3׃העיגהםימשהתוכלמיכובוש2׃רמאלהדוהי

ארוקלוקרמאלאיבנהוהיעשיוילעאבנרשאאוההז

ןנחויאוהו4׃ויתולסמורשיהוהיךרדונפרבדמב

םיבגחולכאמווינתמברוערוזאוםילמגרעשושובל

הדוהילכוםילשורייבשיוילאואציו5׃רעיהשבדו

תאםידותמןדריבודילעולבטיו6׃ןדריהרככלכו

םיקודצהוםישורפהןמםיברותוארכיהיו7׃םתאטח

ליכשהימםינועפצהידליםהלרמאיוותליבטלםישגנ

יוארהירפושעןכל8׃אבהףצקהןמטלמהלםכתא

אוהםהרבארמאלםכבבלבובשחתלאו9׃הבושתל

לוכיהלאהםינבאהןמיכםכלרמאינאיכוניבא

ןזרגהםשוהרבכו10׃םהרבאלםינבםיקהלםיהלאה

בוטירפהשעונניארשאץעלכהנהוםיצעהשרשלע

הבושתלםימבםכתאלבוטיכנאןה11׃שאבךלשיועדגי

וילענתאשלידכינניארשאינממאוהקזחירחאאבהו

ודיברשא12׃שאבושדקהחורבםכתאלבטיאוהו

ץמהתאוורצואלאונגדתאףסאוונרגתאהרזוהרזמה

לילגהןמעושיאביו13׃הבכתאלרשאשאבונפרשי

ותואךשחןנחויו14׃ודילעלבטהלןנחוילאהנדריה

ןעיו15׃ילאאבהתאוךדילעלבטהלךירצינארמאל

לכאלמלונלהואנןכיכילהחינהוילארמאיועושי

תולעלרהמיועושילבטנרשאכיהיו16׃ולחניוהקדצה

םיהלאחורתאאריוםימשהולוחתפנהנהוםימהןמ

רמואםימשהןמלוקהנהו17׃וילעהחנוהנויכתדרוי

׃ובישפנהתצררשאידידיינבהז

׃ןטשהוהסניןעמלהרבדמהעושיתאחורהאשנזא4

׃בעריוהלילםיעבראוםויםיעבראומוצירחאיהיו2

רמאהתאםיהלאהןבםארמאיוהסנמהוילאשגיו3

בותכןהרמאיוןעיו4׃םחללןייהתוהלאהםינבאל

׃יייפאצומלכלעיכםדאההיחיודבלםחלהלעאל

תיבתנפלעוהדימעיושדקהריעלאןטשהוהאשיו5

לפנתההתאםיהלאהןבםאוילארמאיו6׃שדקמה

ךנואשיםיפכלעוךלהוציויכאלמיכבותכיכהטמל

בותכדועועושיוילארמאיו7׃ךלגרןבאבףגתןפ

לאוהאשיוןטשהףסויו8׃ךיהלאהוהיתאהסנתאל

9׃ןדובכולבתתוכלממלכתאוהאריודאמהבגרה

הוחתשתודקתםאהננתאךלתאזלכתאוילארמאיו

הוהילבותכיכןטשהינממרוסעושיוילארמאיו10׃יל

ןטשהונממףריו11׃דבעתודבלותואוהוחתשתךיהלא

יכועמשכיהיו12׃והותרשיוםיכאלמוילאושגנהנהו

תאבזעיו13׃לילגהץראולךליוןנחויתאוריגסה

לובגבםיהתפשלערשאםוחנרפכבבשיואביותרצנ

איבנהוהיעשייפלערמאנהתאלמל14׃ילתפנוןולבז

רבעםיהךרדילתפנהצראוןולבזהצרא15׃רמאל

רואוארךשחבםיכלההםעה16׃םיוגהלילגןדריה

תעהןמ17׃םהילעהגנרואתומלצץראביבשיולודג

העיגהיכובושרומאואורקארקלעושילחהאיהה

לילגהםידילעוכלהתהביהיו18׃םימשהתוכלמ

תאוסורטפארקנהןועמשתאםיחאםישנאינשאריו

׃ויהםיגידיכםיבהדוצמםיכילשמהמהוויחאירדנא

׃םישנאיגידלםכמישאוירחאוכלםהילארמאיו19

יהיו21׃וירחאוכליותורמכמהתאהרהמובזעיו20

ןבבקעיתאםירחאםיחאםישנאינשאריוםשמורבעכ

םינקתמםהיבאידבזםעהינאבויחאןנחויתאוידבז

הינאהתאדימובזעיו22׃םהילאארקיוםתורמכמתא

לילגהלכבעושיבסיו23׃וירחאוכליוםהיבאתאו

אפריותוכלמהתרושברשביוםהיתויסנכיתבבדמליו

ץראלכבועמשאציו24׃םעבהודמלכוהלחמלכ

םילחלכבםינעמהםילוחהלכתאוילאואיביואירוס

׃םאפריוםירבאיכנוחרייכמוםידשיזוחאוםיבואכמו

םירעהרשעןמולילגהןמםינמהםינמהוירחאוכליו25

׃ןדרילרבעמוהדוהיוםילשורימו

םשבשיוהרההלעיוםעהןומהתאותוארכיהיו5

םתואדמליווהיפתאחתפיו2׃וידימלתוילאושגיו

4׃םימשהתוכלמםהליכחוריינעירשא3׃רמאל

המהיכםיונעהירשא5׃ומחניםהיכםילבאהירשא

םהיכהקדצלםיאמצהוםיבערהירשא6׃ץראהושריי

ירבירשא8׃ומחריםהיכםינמחרהירשא7׃ועבשי
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יכםולשיפדרירשא9׃םיהלאהתאוזחיםהיכבבל

הקדצהרבדלעםיפדרנהירשא10׃וארקיםיהלאינב

ופדריוופרחיםאםכירשא11׃םימשהתוכלמםהליכ

וחמש12׃ירובעבערלכםכילערקשבורבדיוםכתא

םיאיבנהתאופדרןכיכםימשבברםכרכשיכוליגו

היהחלמהםאוץראהחלמםתא13׃םכינפלויהרשא

ךילשהלםאיכלכלדועחלציאלןהחלמיהמבלפת

ריעםלועהרואםתא14׃םדאינבלסמרמהיהוהצוח

רנםיקילדמןיאםג15׃רתסהללכותאלרההלעתבשי

לכלראיוהרונמהלעםאיכהפיאהתחתותואםימשו

ןעמלםדאהינבינפלםכרואראיןכ16׃תיבהישנא

׃םימשבשםיכיבאתאוחבשוםיבוטהםכישעמוארי

ירבדתאואהרותהתארפהליתאביכובשחתלא17

רמאןמאיכ18׃תאלמלםאיכרפהליתאבאלםיאיבנה

דוירבעתאלץראהוםימשהורבעייכדעםכלינא

19׃לכההשעירשאדעהרותהןמדחאץוקואתחא

ןכוהלאהתונטקהתוצמהןמתחארפירשאימןכל

רשאוםימשהתוכלמבארקיןוטקםדאהינבתאדמלי

׃םימשהתוכלמבארקילודגאוהןתואדמליוהשעי

תקדצמםכתקדצהברתאלםאםכלרמאינאיכ20

21׃םימשהתוכלמלאואבתאלםישורפהוםירפוסה

ביחמחצרירשאוחצרתאלםינומדקלרמאניכםתעמש

לעףצקירשאלכםכלרמאינאלבא22׃ןידתיבלאוה

אקרויחאלארמאירשאוןידתיבלאוהביחמםנחויחא

שאלביחמלבנההתארמאירשאוןירדהנסלאוהביחמ

Geenna)׃םנהיג g1067)23חבזמהלאךנברקבירקתםאןכל

םשבזעתבוזע24׃ךילערבדךיחאלשייכרכזתםשו

ךיחאינפרפכלתכללםדקוחבזמהינפלךנברקתא

שיאלהצרתהרהמ25׃ךנברקתאברקהאובןכירחאו

לאךבירשיאךתאריגסיןפותאךרדבךדועבךביר

׃אלכהתיבתאתכלשהורטושלךריגסיטפשהוטפשה

תאתמלשרשאדעםשמאצתאלךלינארמאןמא26

אלםינומדקלרמאניכםתעמש27׃הנורחאההטורפה

דמחלהשאבטיבירשאלכםכלרמאינאלבא28׃ףאנת

רקנךנימיןיעךלישכתםאו29׃ובלבהפאנףאנהתוא

ךירבאמדחאדבאירשאךלבוטיכךממךלשהוהתוא

Geenna)׃םנהיגלאךפוגלכתדרמ g1067)30ךדיםאו

ךלבוטיכךממךלשהוהתואץצקךלישכתתינמיה

׃םנהיגלאךפוגלכתדרמךירבאמדחאדבאירשא

(Geenna g1067)31ןתנוותשאתאחלשירשאשיארמאנו

תאחלשמהםכלרמאינאלבא32׃תותירכרפסהל

תאחקלהותפאנהתאהשעתונזרבדלעיתלבותשא

רמאניכםתעמשדוע33׃אוהףאנהשאלולהשורגה

34׃ךיתועבשהוהילםלשורקשלעבשתאלםינומדקל

יכםימשבאלהעובשלכועבשתאלםכלרמאינאלבא

אלואיהוילגרםודהיכץראבאלו35׃המהםיהלאאסכ

לאךשארבףא36׃ברךלמתירקאיהיכםילשוריב

רחשלואןבללדחארעשךפהלךתלכיבןיאיכעבשת

׃אוהערהןמהלאמרתויהואלאלןהןהןירבדיהיךא

ינאלבא39׃ןשתחתןשןיעתחתןיערמאניכםתעמש38

יפלהלעךתואהכמהךאערלוממוקתתלאםכלרמא

בירלץפחירשאו40׃תרחאהתאםגולהטהתינמיה

סנאהו41׃ליעמחתאםגולןתךתנתכתאתחקלוךמע

לאשה42׃םינשותאךללימךרדומעתכללךתוא

םתעמש43׃וינפבשתלאךממתוללאבהוולןתךתאמ

ינאלבא44׃ךביאתאתאנשוךערלתבהאורמאניכ

וביטיהםכילקקמתאוכרבםכיביאתאובהאםכלרמא

ןעמל45׃םכיפדרוםכיביאכמדעבוללפתהוםכיאנשל

ושמשחירזמאוהרשאםימשבשםכיבאלםינבויהת

׃םיעשרהלעםגוםיקידצהלעריטממוםיבוטלוםיערל

םגאלהםכרכשאוההמםכיבהאתאובהאתםאיכ46

דבלבםכיחאםולשלולאשתםאו47׃תאזושעיםיסכמה

ויהןכל48׃תאזושעיםיסכמהםגאלהםכלןורתיהמ

׃אוהםלשםימשבשםכיבארשאכםימלש

ןעמלםדאינבינפלםכתקדצתושעמםכלורמשה6

׃םימשבשםכיבאתאמרכשםכלןיאאלםאוםכתאוארי

השעמכרפושבךינפלעירתלאהקדצךתושעבןכל2

םתואוללהיןעמלתוברחבותויסנכהיתבבםיפנחה

3׃םרכשתאוחקליכםכלינארמאןמאםישמאה

השערשאתאךלאמשעדתלאהקדצךתושעבהתאו

הארהךיבאורתסבךתקדצהיהתןעמל4׃ךנימי

יהתלאללפתתיכו5׃ךלמגייולגבאוהםירתסמב

לצאותויסנכהיתבבםדמעבללפתהלםיבהאהםיפנחכ

םכלינארמאןמאםדאינבלואריןעמלםיקושהתונפ

ךרדחבאובללפתתיכהתאו6׃םרכשתאוחקליכ
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ךיבאורתסברשאךיבאלאללפתהוךדעבךתלדרגסו

לאםכללפתהבו7׃ךלמגייולגבאוהםירתסמבהארה

8׃ועמשיםהירבדתוברהביכםיבשחהםיוגכוטפטפת

םרטבםככרצלכםכיבאעדוייכםהלומדתלאםתאו

שדקתיםימשבשוניבאוללפתתהכןכל9׃ונממולאשת

ןכםימשבומכךנוצרהשעיךתוכלמאבת10׃ךמש

ונלחלסו12׃םויהונלןתונקחםחלתא11׃ץראב

לאו13׃וניביחלונחנאםגונחלסרשאכוניתובחתא

הכלממהךליכערהןמונצלחםאיכןויסנידילונאיבת

םאיכ14׃ןמאםימלועימלועלתראפתהוהרובגהו

חלסיםימשבשםכיבאםתאטחתאםדאינבלוחלסת

אלםכיבאםגםדאינבלוחלסתאלםאו15׃םכלםג

םיפעזויהתלאומוצתיכו16׃םכיתאטחתאםכלחלסי

םדאינבלםימצתוארהלםהינפתאםינשמהםיפנחכ

יכהתאו17׃םרכשתאוחקליכםכלינארמאןמא

הארתאלןעמל18׃ךינפתאץחרוךשארתאךוסםוצת

ךיבאורתסברשאךיבאלםאיכםדאינבלךמוצב

םכלורצאתלא19׃ךלמגייולגבאוהםירתסמבהארה

ורתחיםיבנגובקרוססםשםולכאירשאץראבתורצוא

ססרשאםימשבתורצואםכלורצאתלבא20׃ובנגוםש

׃ובנגיאלוםשורתחיאלםיבנגוםשםולכאיאלבקרו

22׃םכבבלםגהיהיםשובםכרצוארשאםוקמביכ21

׃רואיךפוגלכהמימתאיהךניעםאוןיעהאוהףוגהרנ

רואהךשחיםאהנהוךשחיךפוגלכהערךניעםאו23

ינשדבעלשיאלכויאל24׃ךשחהברהמךברקברשא

קבדיוארחאהתאבהאיודחאהתאאנשיםאיכםינדא

םיהלאהתאדובעולכותאלרחאהתאהזביודחאב

םכשפנלוגאדתלאםכלינארמאןכלע25׃ןוממהתאו

שפנהאלהושבלתהמםכפוגלוותשתהמוולכאתהמ

וטיבה26׃שובלמהןמרקיףוגהוןוזמהןמהרקיאיה

םירצקםניאוםיערזםניארשאםימשהףועתאוארו

םתאלכלכמםימשבשםכיבאוםימסאלםיפסאםניאו

רשאםכמהזימו27׃דאמםהילעםתילענםתאאלה

שובללו28׃תחאהמאותמוקלעףיסוהללכויותגאדב

ןניאתוחמצההדשהינשושלאאנוננובתהוגאדתהמל

לכבהמלשםגיכםכלרמאינאו29׃תוטןניאותולמע

שיבלמהככםאו30׃הנהמתחאכשובלהיהאלורדה

ךלשירחמוחמצםויהרשאהדשהריצחתאםיהלאה

לאןכל31׃הנומאהינטקםכתאיכףארונתהךותל

תאיכ32׃שבלנהמוהתשנהמולכאנהמרמאלוגאדת

םימשברשאםכיבאעדיאלהםיוגהםישקבמהלאלכ

תאהנושארבושקבךא33׃הלאלכלםיכירצםתאיכ

ןכל34׃הלאלכםכלףסונוותקדצתאוםיהלאתוכלמ

וידוומצעלגאדיאוהרחמםוייכרחמםוילוגאדתלא

׃ותרצםויל

רשאטפשמביכ2׃וטפשתאלןעמלוטפשתלא7

הבםידדמםתארשאהדמבווטפשתובםיטפשםתא

ךיחאןיעבםסקהתאהארהתאהזהמלו3׃םכלדמי

לארמאתךיאו4׃טיבתאלךניעברשאהרוקהתאו

הרוקההנהוךניעמםסקהתאהריסאוילהחינהךיחא

ירחאוךניעמהרוקהתאהנושארברסהףנחה5׃ךניעב

לא6׃ךיחאןיעמםסקהתאריסהלהארתהארןכ

ינפלםכינינפוכילשתלאוםיבלכלשדקהתאונתת

7׃םכתאופרטוונפוםהילגרבםוסמריןפםיריזחה

8׃םכלחתפיווקפדואצמתוושרדםכלןתניוולאש

9׃ולחתפיקפדהואצמישרדהולבקילאשהלכיכ

׃ןבאולןתנוםחלונבונממלאשירשאםכמשיאהזימו

םיערהםתאןה11׃שחנולןתיהגדונממלאשייכו10

םימשבשםכיבאיכףאםכינבלתובטתונתמתתלםיעדי

וצפחתרשאלכןכל12׃ותאמםילאשלבוטךאןתי

איהתאזיכםתאםגםהלושעםדאהינבםכלושעייכ

חתפהבחריכרצהחתפבואב13׃םיאיבנהוהרותה

14׃ובואבירשאםיברוןודבאלאיבמהךרדהחורמו

םהםיטעמוםייחלאיבמהךרדהקצומוחתפהרצהמו

םיאבהרקשהיאיבנמםכלורמשה15׃והואצמירשא

16׃המהםיפרטםיבאזםברקבוםישבכשובלבםכילא

ואםיצקהןמםיבנעופסאיהםהירפבםתואוריכתרכה

בוטירפהשעבוטץעלכןכ17׃םינקרבהןמםינאת

ירפתושעלכויאלבוטץע18׃ערירפהשעתחשמהו

אלרשאץעלכו19׃בוטירפהשעיאלתחשמץעוער

וריכתםירפבןכל20׃שאבךלשיועדגיבוטירפהשעי

תוכלמלאאוביינדאינדאילרמאהלכאל21׃םתוא

םויבהיהו22׃םימשבשיבאןוצרהשעהםאיכםימשה

ונאבנךמשבאלהונינדאונינדאילאםיברורמאיאוהה

23׃תוברתורובגונישעךמשבוםידשונשרגךמשבו
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ינממורוסםכתאיתעדיאלםלועמרמאלםבהנעאזא

םתאהשעוהלאירבדתאעמשהלכןכל24׃ןואהילעפ

דריו25׃עלסהלעותיבתאהנברשאםכחשיאלוהמדא

אוההתיבבועגיותוחורהובשיותורהנהופטשיוםשגה

הלאירבדתאעמשהלכו26׃עלסהלעדסייכלפנאלו

לעותיבתאהנברשארעבשיאלהמדיםתאהשעיאלו

תוחורהובשיותורהנהופטשיוםשגהדריו27׃לוחה

יהיו28׃הלודגותלפמיהתולפיואוההתיבבועגפיו

ןומהםמותשיוהלאהםירבדהתארבדלעושיתולככ

הרובגלעבכםתואדמלמהיהיכ29׃ותרותלעםעה

׃םירפוסכאלו

הנהו2׃ברםעןומהוירחאךליורההןמדריו8

לכותהצרתםאינדארמאיוולוחתשיואבערצמשיא

יכנאץפחרמאיוובעגיוודיתאעושיחלשיו3׃ינרהטל

ןפהארעושיוילארמאיו4׃ותערצהאפרנדימורהט

תאברקהוןהכהלאהארהוךלךלםאיכשיאלרפסת

לאואבכיהיו5׃םהלתודעלהשמהוצרשאןברקה

6׃רמאלולןנחתיודחאהאמרשוילאשגיוםוחנרפכ

םירבאהכנאוהויתיבבבכשמללפנירענהנהינדא

8׃והאפראואבאוילאעושירמאיו7׃דאמדעהנעמו

יתרוקלצבךאבמיתלקנינדארמאיוהאמהרשןעיו

ןותנשיאיכנאיכ9׃ירענאפרנורבדקראנרבדךא

הזליתרמאואבצישנאידיתחתשיםגוןוטלשהתחת

10׃השעותאזהשעידבעלואבואובהזלוךלהוךל

רמאןמאוירחאםיכלההלארמאיוהמתיועושיעמשיו

׃תאזכהלודגהנומאיתאצמאללארשיבםגםכלינא

ובסיוברעממוחרזממואביםיברםכלרמאינאו11

לבא12׃םימשהתוכלמבבקעיוקחציוםהרבאםע

היהתםשןוציחהךשחהלאושרגיהמהתוכלמהינב

ךלהאמהרשלאעושירמאיו13׃םינשהקורחוהלליה

אביו14׃איהההעשבורענאפריוךלהיהיןכךתנומאכו

יכבכשמלתלפנותומחתאאריוסורטפהתיבעושי

םקתותחדקההנממףרתוהדיבעגיו15׃תחדקההתזחא

יזוחאםיברוילאואיביוברעתעליהיו16׃םתרשתו

׃םילוחהלכתאאפריורבדבתוחורהתאשרגיוםידש

ונילחרמאלאיבנהוהיעשירבדרשאתאתאלמל17

ןומהעושיתוארכיהיו18׃םלבסוניבאכמואשנאוה

שגיו19׃םיהרבעלאםשמרבעלוציוויתביבסברםע

לאךירחאהכלאיברוילארמאיוםירפוסהדחאוילא

ירוחשיםילעושלעושיוילארמאיו20׃ךלתרשאלכ

חינהלםוקמולןיאםדאהןבוםינקםימשהףועלורפע

ינדאוילארמאםידימלתהןמרחאו21׃ושארתאםש

רמאיו22׃יבאתארבקלותכללהנושארבילהחינה

23׃םהיתמתארבקלםיתמלחנהוירחאךלעושיוילא

לודגרעסהנהו24׃וידימלתותאודריוהינאהלאדריו

וילאושגיו25׃ןשיאוהוםילגבהינאההסכתוםיבהיה

26׃ונדבאונינדאונעישוהרמאלותואוריעיווידימלת

רעגיוםקיוםתאריהזהמלהנומאהינטקםהילארמאיו

םישנאהוהמתיו27׃הלודגהממדיהתוםיבותוחורב

28׃ןועמשיולםיהותוחורהםגרמאאוהאופאימורמאיו

ינשוהושגפיוםישגרגהץראלאםיהרבעלאואבכיהיו

םינוגרהמהותורבקהיתבמםיאציםידשיזוחאםישנא

הנהו29׃אוההךרדברבעלשיאלכיאלרשאדעדאמ

תאבהםיהלאהןבעושיךלוונלהמרמאלםיקעצםה

היהםיברםיריזחרדעו30׃ונתעאלבונתונעלםלה

רמאלםידשהוילאוננחתיו31׃םהמקחרההערמבםש

םהילארמאיו32׃םיריזחהרדעבונחלשונשרגתםא

לכרעתשההנהוםיריזחהרדעבואביוואציוםכלוכל

וסוניו33׃םימבותומיוםיהלעדרומהןמםיריזחהרדע

השענרשאתאולכהתאודיגיוהריעהואביוםיערה

עושיתארקלהאציריעהלכהנהו34׃םידשהיזוחאל

׃םלובגמרבעלונממושקביוותאםתוארכו

םיאיבמםההנהו2׃וריעלאאביורבעיוהינאבדריו9

תוארכיהיוהטמהלעבכשמאוהוםירבאהכנשיאוילא

וחלסנינבקזחםירבאההכנלארמאיוםתנומאתאעושי

םבבלבורמאםירפוסהןמםישנאהנהו3׃ךיתאטחךל

המלרמאיוםתבשחמתאעושיאריו4׃אוהףדגמ

ךלוחלסנרמאהלקנההמיכ5׃םכבבלבהערובשחת

ןביכןועדתןעמלךא6׃ךלהתהםוקרמאםאךיתאטח

לארמאיוםיאטחחלסלץראבןטלשהולשיםדאה

7׃ךתיבלאךלךלוךתטמתאאשםוקםירבאההכנ

וממותשהתאזםתוארכםעהןומהו8׃ותיבלךליוםקיו

9׃םדאינבלהזכןטלשןתנרשאםיהלאהתאוחבשיו

ומשוסכמהתיבבבשישיאאריוםשמעושירבעביהיו
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יהיו10׃ךירחאךליוםקיוירחאהכלוילארמאיויתמ

םעובסיוואבםיברםיאטחוםיסכומהנהוותיבבובסהב

וידימלתלאורמאיוםישורפהואריו11׃וידימלתועושי

תאזעמשיו12׃םכברלכאםיאטחהוםיסכומהםעעודמ

םאיכאפרלםיכירצםניאםיקזחהםהילארמאיועושי

אלויתצפחדסחאוההמודמלוואצםתאו13׃םילוחה

םיאטחהתאםאיכםיקידצהתאארקליתאבאליכחבז

עודמורמאיוןנחויידימלתוילאושגיו14׃הבושתל

׃םימצםניאךידימלתוהברהםימצםישורפהוונחנא

לבאתהלהפחהינבולכויךיאעושיםהילארמאיו15

ןתחהםתאמחקלוםיאבםימיהנהםהמעןתחהדועב

יכהלבהלמשלעהשדחתילטמםישמןיא16׃ומוציזאו

םינתונןיאו17׃העירקהערתוהלמשהןמותאלמקתנת

ךפשיןייהותודאנהועקביןפםילבתודאנבשדחןיי

תודאנבשדחהןייהתאםינתונלבאודבאיתודאנהו

םהילארבדמאוהיהיו18׃ורמשיודחיםהינשוםישדח

הזהתערמאיוולוחתשיואבםירשהדחאהנהוהלאתא

םקיו19׃היחתוהילעךדיתאםישואנאביתבהתמ

םדתבזהשאהנהו20׃וידימלתואוהוירחאךליועושי

21׃ודגבתציצבעגתווירחאמהשגנהנשהרשעםיתש

עושיןפיו22׃עשואודגבבעגאםאךאהבלבהרמאיכ

עשותוךלהעישוהךתנומאיתביקזחרמאיוהתואאריו

אריורשהתיבלאעושיאביו23׃איהההעשהןמהשאה

24׃רמאיוהמוההםעהתאוםילילחבםיללחמהתא

׃ולוקחשיואיההנשיךאהדליההתמאליכהפמורוס

םקתוהדיבזחאיוהתיבהאביוםעהשרגירחאיהיו25

27׃איההץראהלכבתאזההעומשהאצתו26׃הרענה

המהוםירועםישנאינשוירחאוכליוםשמעושירבעיו

ושגנהתיבהואובכו28׃דודןבוננחםירמאוםעקעצ

שייכםתאםינימאמהעושיםהילארמאיוםירועהוילא

עגיו29׃ונינדאןכוילאורמאיותאזתושעלידילאל

הנחקפתו30׃םכתנומאכםכלהשעירמאיוםהיניעב

31׃שיאלעדויןפואררמאיועושיםברעגיוםהיניע

׃איההץראהלכבועמשתאועימשהםתאצבהמהו

33׃דשזוחאםלאשיאוילאואיבההנהוואציהמה32

םישנאהןומההמתיוםלאהרבדיודשהשרגרשאכו

םישורפהו34׃לארשיבתאזכהתארנאלםלועמורמאיו

בסיו35׃םידשהתאאוהשרגמםידשהרשידילעורמא

םהיתויסנכיתבבדמליוםירפכהוםירעהלכבעושי

הודמלכוהלחמלכאפריותוכלמהתרושברשביו

יכםהילעוימחרורמכנםינמההתאותוארבו36׃םעב

זא37׃הערםהלןיארשאןאצכםיחדנוםיפלעתמםה

׃םיטעמםילעפהוריצקהבררמאיווידידמלתלרבדי

׃וריצקלםילעפחלשלריצקהלעבלאוננחתהןכל38

םהלןתיווידימלתרשעםינשתאוילאארקיו10

לכוילחלכאופרלוםשרגלהאמטהתוחורלעןטלש

ןושארהםיחילשהרשעםינשתומשהלאו2׃הודמ

ןנחויוידבזןבבקעיויחאירדנאוסורטפארקנהןועמש

בקעיסכומהיתמואמותימלתרבוסופליפ3׃ויחא

שיאהדוהיוינקהןועמש4׃ידתהנכמהיבלויפלחןב

חלשהלאהרשעהםינשתא5׃ותארסמםגרשאתוירק

ריעלאווכלתלאםיוגהךרדלארמאלםתאוציועושי

תודבאהןאצהלאוכלםאיכ6׃ואבתלאםינורמשה

םימשהתוכמלרמאלוארקםכתכלבו7׃לארשיתיבל

םיערצמהתאורהטםילוחהתאואפר8׃אובלהברק

םנחםתחקלםנחושרגםידשהתאוםיתמהתאומיקה

׃םכירוגחבתשחנאלוףסכאלובהזוחקתאל9׃ונתת

אלוםילענאלותונתכיתשאלוךרדללימרתאלו10

רשארפכוריעלכו11׃ותיחמידלעפההושיכהטמ

ובשםשוהכותבהזליוארהאוהימושרדהמשואבת

13׃םולשלולולאשתיבהלאםכאובבו12׃ואצתיכדע

יוארונניאםאוםכמולשוילעאוביתיבהיוארםאהיהו

םכתאלבקיאלרשאלכו14׃בושיםכילאםכמולש

ריעהןמואוההתיבהןמםכלואצםכירבדלעמשיאלו

יכםכלינארמאןמא15׃םכילגררפעתאורענואיהה

16׃איההריעהןמןידהםויבהרמעוםודסץראללקי

םימורעויהןכלםיבאזהןיבםישבככםכתאחלשיננה

םדאהינבמםכלורמשהו17׃םינויכםימימתוםישחנכ

יתבבםיטושבםכתאוכיותוירדהנסלםכתאורסמייכ

ינעמלואבותםיכלמוםילשמינפלו18׃םהיתויסנכ

ךיאוגאדתלאםכתאורסמייכו19׃םיוגלוםהלתודעל

׃ורבדתרשאתאאיהההעשבםכלןתנייכורבדתהמו

רבדמהאוהםכיבאחוריכםירבדמהםהםתאאליכ20

תארסמיבאותומלויחאתארסמיחאהיהו21׃םכיפב

םיאונשםתייהו22׃םתואותימיוםתובאבםינבומקוונב
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23׃עשויאוהץקתעדעהכחמהוימשןעמלםדאלכל

ןמאיכתרחאריעלוסונתחאריעבםכתאופדריםאו

אובייכדעלארשיירערבעלולכתאלםכלינארמא

׃וינדאלעדבעווברלעהלעדימלתןיא24׃םדאהןב

םאוינדאכתויהלדבעלווברכתויהלדימלתלויד25

לע26׃ותיבישנאלףאבובזלעבוארקתיבהלעבל

ןיאוהלגיאלרשאהסכמרבדןיאיכםואריתאלןכ

ךשחבםכלרמאינארשאתא27׃עדויאלרשאםלענ

28׃תוגגהלעועימשהםכינזאלשחלירשאורואבורבד

ולכויאלשפנהתאוףוגהתאםיגרההןמיאריתלאו

םגשפנהתאםגדבאללכוירשאתאואריתךאגרהל

Geenna)׃םנהיגבףוגהתא g1067)29יתשהנרכמתאלה

ידעלבמהצראלופתאלהנהמתחאורסאבםירפצ

ןכל31׃ןלכתונמנםכשארתורעשםגםתאו30׃םכיבא

רשאלכןה32׃תוברםירפצמםירקיםכנהואריתלא

׃םימשבשיבאינפלינאםגובהדואםדאהינפליבהדוי

ינפלינאםגובשחכאםדאהינפליבשחכירשאו33

םולשליטהליתאביכובשחתלא34׃םימשבשיבא

יתאביכ35׃ברחםאיכםולשליטהליתאבאלץראב

יביאו36׃התומחמהלכוהמאמתבוויבאמשיאדירפהל

ינממרתויומאתאוויבאתאבהאה37׃ותיבישנאשיא

ידכונניאינממרתויותבוונבתאבהאהוילידכונניא

׃ילידכונניאירחאךלהוובלצתאחקיאלרשאו38׃יל

אוהינעמלושפנתאדבאמהוהנדבאיושפנתאאצמה39

לבקמהולבקמאוהיתואםכתאלבקמה40׃הנאצמי

םשלאיבנלבקמה41׃ינחלשרשאתאלבקמאוהיתוא

רכשקידצםשלקידצלבקמהוחקיאיבנרכשאיבנ

סוכקרהלאהםינטקהדחאתאהקשמהו42׃חקיקידצ

דבאיאליכםכלינארמאןמאדימלתםשלםירקםימ

׃ורכש

וידימלתרשעםינשתאתוצלעושיתולככיהיו11

תיבבעמשןנחויו2׃םהירעבארקלודמללםשמךליו

רמאיו3׃וידימלתמםינשחלשיוחישמהישעמתארהסה

עושיןעיו4׃רחאלהכחנםאאבהאוההתאהוילא

׃םתיארוםתעמשרשאתאןנחוילודיגהוכלםהלרמאיו

םירהטמםיערצמםיכלהתמםיחספוםיארםירוע5

העושיירשבתמםיינעוםימקםיתמוןיעמושםישרחו

עושיוםהלוכלההמה7׃יבלשכיאלרשאירשאו6׃םה

הזהמרמאיוןנחויתודאלעםעהןומהלארבדללחה

םאו8׃חורבעונירשאהנקהתוארלהרבדמהםתאצי

הנהםינדעידגבשובלשיאהתוארלםתאציהזהמאל

הזהמאלםאו9׃המהםיכלמהיתבבםינדעםישבלה

לודגםגיכםכלרמאינאןהאיבנשיאםאתוארלםתאצי

חלשיננהוילעבותכרשאאוההזיכ10׃איבנמאוה

םכלינארמאןמא11׃ךינפלךכדרהנפוךינפליכאלמ

ןטקהךאליבטמהןנחוימלודגשיאהשאידוליבםקאל

ליבטמהןנחויימימו12׃ונממאוהלודגםימשהתוכלמב

םיקזחתמהוהקזחבהשפתנםימשהתוכלמהנהדע

׃ואבנןנחויידעהרותהוםיאיבנהלכיכ13׃הופטחי

15׃אובלדיתעההילאאוההנהלבקלוצרתםאו14

תאהמדאימלאו16׃עמשיעמשלולםינזארשאימ

םיארקוםיקושבםיבשיהםידלילאוההמודהזהרודה

םתדקראלוםילילחבםכלונללח17׃רמאלםהירבחל

לכאאלןנחויאביכ18׃םתדפסאלוהניקםכלוננוק

לכאאוהוםדאהןבאביו19׃ובדשורמאיוהתשאלו

םיאטחוםיסכומבהאואבסוללוזשיאהנהורמאיוהתשו

םירעברעגללחהזא20׃הינבתאמהמכחההקדצנו

ךליוא21׃ובשאלוןכותבושענויתורובגבררשא

ןכברקבושענרשאתורובגהיכהדיצתיבךליואןיזרוכ

22׃רפאוקשבובשרבכאלהושענןודיצבורוצבול

רתויןודיצורוצללקיןידהםויביכםכלרמאינאלבא

לואשדעםימשהדעהממורמהםוחנרפכתאו23׃םכמ

יכושענםודסבולךכותבושענרשאתורובגהיכידרות

Hadēs)׃הזהםויהדעהלתלעהדמעהתע g86)24לבא

׃ךממםודסתמדאללקיןידהםויביכםכלרמאינא

םימשהןודאיבאךדוארמאועושיהנעאיההתעב25

םתילגוםינובנהוםימכחהןמהלאתאתרתסהיכץראהו

לכה27׃ךינפלןוצרהיהןכיכיבאןה26׃םיללועל

ןיאובאהיתלבןבהתאריכמןיאויבאתאמילרסמנ

׃ולותולגלןבהץפחירשאוןבהיתלבבאהתאריכמ

29׃םכלחינאינאוםינועטהוםילמעהלכילאוכל28

יכנאחורלפשוונעיכינממודמלוילעתאםכילעולבק

לקואוהםיענילעיכ30׃םכיתשפנלעוגרמואצמתו

׃יאשמ
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תבשהםויבהמקהןיבעושירבעאיההתעב12

ואריו2׃ולכאיותלילמףטקלולחיוובערוידימלתו

רוסארשאתאםישעךידימלתהנהולורמאיוםישורפה

רשאתאםתארקאלהםהילארמאיו3׃תבשבתושעל

יכ4׃ותארשאםישנאהואוהבערותיהבדודהשע

ונניארשאםינפהםחלתאלכאיוםיהלאהתיבלאאב

אלהוא5׃םדבלםינהכלקרהלכאלוישנאלוולרתמ

תבשהתאםינהכהוללחיתותבשביכהרותבםתארק

הפשייכםכלרמאינאלבא6׃ןועםהלןיאושדקמב

יתצפחדסחאוההמםתעדיולו7׃שדקמהןמלודג

םגאוהםדאהןביכ8׃םיקנהתאםתעשרהאלחבזאלו

הנהו10׃םתסנכתיבלאםשמרבעיו9׃תבשהןודא

אפרלרתמהרמאלוהולאשיוהשביודירשאשיאםש

ימםהילארמאיו11׃הנטשוילעואצמיןעמלתבשב

אלותבשברובבלפנודחאשבכולרשאםכבשיאה

רתמןכלשבכהןמםדארקיהמו12׃ונלעיוובקיזחי

טשפיוךדיתאטשפשיאהלארמאיו13׃תבשבביטיהל

םישורפהאציו14׃תרחאהודיכבשתואפרתוהתא

ךליוםשמרסיועושיעדיו15׃ודבאלוילעוצעיתיו

הרעגבםתאוציו16׃םלכםאפריוברםעןומהוירחא

איבנהוהיעשירבדרשאתאתאלמל17׃והלגיאלש

יתתנישפנהתצרידידיוביתרחבידבעןה18׃רמאל

אשיאלוקעציאל19׃איצויםיוגלטפשמווילעיחור

התשפורובשיאלץוצרהנק20׃ולוקץוחבעמשיאלו

םיוגומשלו21׃טפשמחצנלאיצוידעהנבכיאלההכ

דשוזחארשאםלאורועשיאוילאאבוהזא22׃ולחיי

ןומהלכוממותשיו23׃הארםגוםלאהרבדיווהאפריו

םעמשכםישורפהו24׃דודןבאוההזיכהורמאיוםעה

לעבידילעםאיכםידשהתאשרגמונניאהזורמאתאז

רמאיוםתובשחמתאעדיעושיו25׃םידשהרשבובז

ריעלכוברחתהמצעלעהקלחנההכלממלכםהילא

שרגיםאןטשהו26׃ונוכיאלםמצעלעםיקלחנהתיבו

27׃ותכלממןוכתהככיאוומצעלעקלחנןטשהתא

םהימבםכינבבובזלעבבםידשהתאשרגמינאםאו

חורבםאךא28׃םכיטפשויהיהמהןכלעםתאםישרגמ

תוכלמםכילאהעיגההנהםידשהתאשרגמינאםיהלא

לזגלורובגהתיבלאובלשיאלכויךיאוא29׃םיהלאה

הסשירחאורובגהתאהנושארברסאיאלםאוילכתא

ונניארשאוידגנלאוהיתאונניארשאלכ30׃ותיבתא

אטחלכםכלרמאינאןכלע31׃רזפמאוהיתאסנכמ

׃םדאלחלסיאלחורהףודגךאםדאלחלסיףודגו

ולחלסיםדאהןבלעהפרחרבדרבדירשאלכו32

אלוהזהםלועבאלולחלסיאלשדקהחורתאףרחמהו

aiōn)׃אבהםלועב g165)33בוטוירפובוטץעהתאושעוא

׃ץעהרכנוירפביכתחשמוירפותחשמץעהתאושעוא

םיערםתאובוטללמלולכותהכיאםינועפצהידלי34

ובלרצואמבוטהשיאה35׃הפהללמיבלהתעפשמיכ

איצומערהרצואמערהשיאהובוטהתאאיצומבוטה

ינבורבדירשאהלטבהלמלכםכלרמאינאו36׃ער

ךירבדמיכ37׃ןידהםויבןובשחהילעונתיםדאה

םישורפהוםירפוסהןמונעיו38׃ביחתךירבדמוקדצת

רמאיוןעיו39׃ךדימתואתוארלונצפחיברורמאיו

ולןתניאלתואותואולשקבמףאנמועררודםהילא

יעמבהנויהיהרשאכיכ40׃איבנההנויתואםאיתלב

בלבםדאהןבהיהיןכתולילהשלשוםימיהשלשגדה

ומוקיהונינישנא41׃תולילהשלשוםימיהשלשהמדאה

תאירקבובשםהיכוהועישריוהזהרודהםעטפשמב

טפשמבםוקתןמיתתכלמ42׃הנוימלודגהפהנהוהנוי

תאעמשלץראהתוצקמהאביכונעישרתוהזהרודהםע

האמטהחורהו43׃המלשמלודגהפהנהוהמלשהמכח

הלשקבלהיצתומקמבטטשתםדאהןמהתאצירחא

רשאיתיבלאהבושארמאתזא44׃הנאצמתאלוהחונמ

׃רדהמואטאטמוהנפמותאהאצמוהאבוםשמיתאצי

תוערתורחאתוחורעבשהילאהחקלוךלתרחאו45

העראוההםדאהתירחאהתיהוםשונכשוואבוהנממ

רבדמונדוע46׃הזהערהרודלםגהיהיןכותישארמ

םישקבמץוחבודמעויחאוומאהנהוםעהןומהלא

ץוחבםידמעךיחאוךמאהנהוילאדגיו47׃ותארבדל

ולדיגמהשיאהלארמאיוןעיו48׃ךתארבדלםישקבמו

רמאיווידימלתלעודיטיו49׃יחאםהימוימאאיהימ

םימשבשיבאןוצרהשעירשאלכיכ50׃יחאוימאהנה

׃ימאויתוחאויחאאוה

׃םיהלעבשיותיבהןמעושיאציואוההםויביהיו13

הבבשיוהינאהלאדריוברםעןומהוילאולהקיו2

םהילארבדלבריו3׃םיהתפשלעםידמעםעהלכו
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לפנוערזבו4׃ערזלאציערוזההנהרמאלםילשמב

רשאשיו5׃והלכאיוףועהאביוךרדהדילעערזהןמ

הברההמדאםשולןיארשאעלסתומקמלעלפנ

חרזכיהיו6׃המדאקמעולהיהאליכחמצלרהמיו

לפנרשאשיו7׃שרשולהיהאליכשבייוברציושמשה

לעלפנרשאשיו8׃והכעמיוםיצקהולעיוםיצקהןיב

הזוםיששהזוםירעשהאמהזירפןתיוהבוטההמדאה

וילאושגיו10׃עמשיעמשלולםינזארשאימ9׃םישלש

11׃םהילארבדתםילשמבהזהמלורמאיוםידימלתה

םימשהתוכלמתודוסתאתעדלןתנםכליכרמאיוןעיו

ימוףידעיוולןתניןתנולשישימיכ12׃ןתנאלםהלו

םילשמבןכלע13׃ונממחקיולשירשאתאםגולןיאש

ועמשיאלםעמשבוואריאלםתארביכםהילארבדא

תרמאהוהיעשיתאובנםהבםיקתו14׃וניביאלףא

ןמשהיכ15׃ועדתלאווארוארווניבתלאועומשועמש

ויניעבהאריןפעשהויניעודבכהוינזאוהזהםעהבל

ירשאםתאו16׃ולאפרובשוןיביובבלועמשיוינזאבו

רמאןמאיכ17׃הנעמשתיכםכינזאוהניארתיכםכיניע

רשאתאתארלופסכנםיברםיקידצוםיאיבנםכלינא

םיעמשםתארשאתאעמשלווהואראלוםיארםתא

19׃ערוזהלשמתאאנועמשםתאןכל18׃והועמשאלו

ערהאבווהניביאלותוכלמהרבדתאעמששיאלכ

20׃ךרדהדילעערזנהאוהובבלבעורזהתאףטחו

ונחקיורהמיורבדהתאעמשהאוהעלסהלעערזנהו

דמעיהעשלקרוויתחתשרשולןיאךא21׃החמשב

22׃לשכנדימרבדהתודאלעהפידרוהרצתויהבו

םלועהתגאדורבדהתאעמשהאוהםיצקהןיבערזנהו

׃ולהיהיאלירפורבדהתאוכעמירשעהתמרמוהזה

(aiōn g165)23תאעמשהאוההבוטההמדאהלעערזנהו

הזוםירעשהאמהזןתנוירפהשעיףאותאןיבמורבדה

רמאלרחאלשמםהינפלםשיו24׃םישלשהזוםישש

׃והדשבבוטערזערזרשאשיאלהמודםימשהתוכלמ

ןינוזערזיווביאאביוםישנאהלעהמדרתלפנביהיו25

ירפשעיואשדהחרפרשאכו26׃ולךליוםיטחהךותב

וילאורמאיותיבהלעבידבעושגיו27׃ןינוזהםגואריו

28׃ןינוזהולןיאמוךדשבתערזבוטערזאלהונינדא

םידבעהוילאורמאיותאזהשעביאשיאםהלרמאיו

ןפאלרמאיו29׃םתאטקלנוךלניכךשפנתאשיה

םתאוחינה30׃םיטחהתאםגושרשתןינוזהתאםכטקלב

רמאריצקהתעבהיהוריצקהדעדחיםהינשולדגיו

תודגאםתאודגאוןינוזהתאהנושארבוטקלםירצוקל

םהינפלםשיו31׃ירצואלופסאםיטחהתאוםפרשל

לדרחלשרגרגלהמודםימשהתוכלמרמאלרחאלשמ

לכמןטקאוהו32׃והדשבוהערזיושיאוחקלרשא

ץעלהיהותוקריהןמאוהלודגחמצרשאכוםיעורזה

דועאשיו33׃ויפנעבוננקוםימשהףועואבירשאדע

ותחקלרשאראשלהמודםימשהתוכלמרמאיוולשמ

34׃ולכץמחייכדעחמקםיאסשלשבוהנמטתוהשא

לשמילבבוםעהןומהלאםילשמבעושירבדתאזלכ

רמאלאיבנהרבדרשאתאתאלמל35׃םהילארבדאל

חלשזא36׃םדקינמתודיחהעיבאיפלשמבהחתפא

וידימלתוילאושגיוהתיבהאביוםעהןומהתאעושי

רמאיוןעיו37׃הדשהינוזלשמתאונלאנראבורמאיו

הדשהו38׃םדאהןבאוהבוטהערזהתאערוזהםהילא

ינבןינוזהוםהתוכלמהינבבוטהערזהוםלועהאוה

ריצקהוןטשהאוהםערזרשאביאהו39׃המהערה

aiōn)׃םיכאלמהםהםירצקהוםלועהץקאוה g165)40

ץקבהיהיןכשאבופרשנוןינוזהוטקלירשאכהנהו

aiōn)׃הזהםלועה g165)41ויכאלמתאחלשיםדאהןב

׃ןואהילעפלכתאותולשכמהלכתאותוכלממוטקלו

קרחוהלליההיהתםששאהרונתלאםתאוכילשהו42

םהיבאתוכלמבשמשכםיקידצהוריהזיזא43׃םינשה

תוכלמהמודדוע44׃עמשיעמשלולםינזארשאימ

והנמטיושיאואצמרשאהדשבןומטרצואלםימשה

הדשהתאהנקוולרשאלכתארכמוךליותחמשבו

שקבמהרחסלםימשהתוכלמהמודדוע45׃אוהה

דאמהרקיתחאתילגרמאצמרשאכו46׃תובטתוילגרמ

המודדוע47׃התאןקיוולרשאלכתארכמיוולךלה

םינושםינימוםילהדרוהרשאתרמכמלםימשהתוכלמ

תפשלאהתאולעההאלמנרשאכו48׃הכותלופסאי

תאוםילכהךותלםיבוטהםינימהתאוטקליוובשיוםיה

ואציםלועהץקבהיהיןכ49׃הצוחוכילשהםיתחשמה

aiōn)׃םיקידצהךותמםיעשרהתאולידבהוםיכאלמה

g165)50קרחוהלליההיהתםששאהרונתלאםוכילשהו

לכתאםתוניבהםתאהעושיםהילארמאיו51׃םינשה

לכןכלעםהילארמאיו52׃ונינדאןכוילאורמאיותאז
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תיבהלעבשיאלהמודםימשהתוכלמלדמלמהרפוס

עושיתולככיהיו53׃תונשיותושדחורצואמאיצומה

דמליווצראלאביו54׃םשמרבעיוהלאהםילשמהתא

הזלןיאמורמאיווממותשהיכדעםתסנכתיבבםתא

אלהשרחהןבאוההזאלה55׃תורובגהותאזההמכחה

56׃הדוהיוןועמשויסויובקעיויחאוםירמהמשומא

57׃הלאלכולאופיאןיאמוןהונתאןלכאלהויתויחאו

הלקנאיבנהןיאםהילאעושירמאיולושכמלםהליהיו

תוברתורובגםשהשעאלו58׃ותיבבווצראבםאיכ

׃םתנומארסחינפמ

תאהנידמהעבררשסודרוהעמשאיההתעב14

ליבטמהןנחויאוההזוירענלארמאיו2׃עושיעמש

יכ3׃ובתולעפתורובגהןכלעםיתמהןמםקאוהו

רהסהתיבבוהמישיווהרסאיוןנחויתאשפתסודרוה

וילארמאןנחוייכ4׃ויחאסופליפתשאהידורוהללגב

תאאריךאותימהשקביו5׃השאלךלהתיהןוכנאל

סודרוהתדלהםויביהיו6׃ותאובשחאיבנליכןומהה

7׃סודרוהיניעבבטיתוםכותבהידורוהתבדקרתו

המשהמאו8׃ךלןתאוךשפנלאשתהמרמאיוהלעבשיו

תאהרעקבהפילהנתרמאללאשתוהיפבםירבדהתא

העובשהרובעבךאךלמהבצעיו9׃ליבטמהןנחוישאר

שארתאאשיוחלשיו10׃הלתתלהוצומעםיבסמהו

הרעקבושארתאואיביו11׃רהסהתיבבוילעמןנחוי

ואשיווידימלתושגיו12׃המאלאוהאיבתוהרענלונתיו

ועמשכיהיו13׃עושילודיגיווכליוהורבקיוותיוגתא

ועמשיודדבלהברחםוקמלאהינאבםשמרסיותאזתא

אציו14׃םירעהןמםהילגרבוירחאוכליוםעהןומה

תאאפריוםהילעויעמומהיוברםעןומהאריועושי

וילאושגיוברעתונפליהיו15׃םהברשאםישלחה

תאהחלשםויההטנםגוברחםוקמהורמאיווידימלת

רמאיו16׃לכאםהלתונקלםירפכהלאוכליוםעהןומה

17׃לכאלםהלםתאונתתכללםיכירצםניאםהילא

ינשוםחלתורככתשמחםאיכהפונלןיאוילאורמאיו

םעהתאוציו19׃םלהילאםואיבהרמאיו18׃םיגד

תאוםחלהתורככתשמחתאחקיואשדהלעתבשל

תאןתיוסרפיוךרביוהמימשהויניעאשיוםיגדהינש

ולכאיו20׃םעלונתנםידימלתהוםידימלתלםחלה

רשעםינשםירתונהםיתותפהןמואשיוועבשיוםלכ

דבלמשיאיפלאתשמחכויהםילכאהו21׃םיאלמםילס

הינאבתדרלוידימלתבעושיץאיו22׃ףטהוםישנה

׃םעהתאחלשירשאדעםיהרבעלאהינפלרבעל

ללפתהלדדבהרהההלעםעהתאוחלשירחאו23

םיהךותבהכלההינאהו24׃המשודבלאוהוברעיהיו

תרמשאביהיו25׃הדגנלחורהיכםילגהןמףרטתו

26׃םיהינפלעךלהתמעושיםהילאאביותיעיברה

ולהבנםיהינפלעךלהתמותואםתארבםידימלתהו

עושירבדיו27׃דחפמוקעציואוהחורהארמרמאל

סורטפןעיו28׃ואריתלאאוהינאיכוקזחםהילאםאתפ

לעךילאאבאיכאנהוצינדאאוההתאםאוילארמאיו

ךלהתיוהינאהןמסורטפדריואוברמאיו29׃םימה

יכחורהתאותארכיהיו30׃עושילאאובלםימהלע

׃ינעישוהינדארמאלקעציועבטללחיוארייואיההקזח

וילארמאיוובקזחיוודיתאחלשלעושירהמיו31

הינאהלאולעםה32׃ךבלקחלהמלהנומאהןטק

רמאלולווחתשיוושגנהינאהישנאו33׃הככשחורהו

הצראואביוםיהתאורבעיו34׃התאםיהלאןבתמאב

לאוחלשיואוההםוקמהישנאותאוריכיו35׃רסינג

ושקביו36׃םילוחהלכתאוילאואיביוםהיתוביבסלכ

׃ועשונםיעגנהלכוודגבתציצבקרועגייכונממ

רשאםישורפהוםירפוסהעושילאואבזא15

תלבקתאםירבעךידימלתעודמורמאיו2׃םילשורימ

ןעיו3׃םחלםלכאבםהידיתאםיצחרםניאיכםינקזה

םיהלאתוצמתאםירבעםתאםגעודמםהילארמאיו

תאדבכרמאלהוצםיהלאיכ4׃םכתלבקרובעב

םתאו5׃תמויתומומאוויבאללקמוךמאתאוךיבא

הנהנהתאשהמלכןברקומאלוויבאלרמאהםירמא

תאורפתו6׃ומאתאוויבאתאדבכלוילעןיאיל

אבנבטיהםיפנח7׃םכתלבקרובעבםיהלאהרבד

ויתפשבוויפבשגנהזהםעה8׃רמאלוהיעשיםכילע

םישנאתוצמיתאםתאריוהתו9׃ינממקחרובלוינודבכ

׃וניבהוועמשםהלרמאיוםעהלאארקיו10׃םידמלמ

ןמאצויהםאיכםדאהתאאמטיהפהלאאבהאל11

וידימלתוילאושגיו12׃םדאהתאאמטמאוההפה

הזהרבדהתאםעמשבםישורפהיכתעדיהורמאיו
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יבאעטנאלרשאעטמלכרמאיוןעיו13׃ובולשכנ

םירועםילהנמםתואוחינה14׃רקעירוקעםימשבש

םהינשולפנורועהתארועךילוייכוםירועלהמה

תאונלראבוילארמאיוסורטפןעיו15׃רובהךותב

17׃הניבןיאבםתאםגהנדעעושירמאיו16׃הזהלשמה

שרכהלאדרויהפהלאאבהלכיכוליכשתאלדועה

אצויהפהןמאצויהלבא18׃תואצומלםשמךפשיו

תואצויבלהןמיכ19׃םדאהתאאמטמאוהובלהןמ

רקשתוידעתובנגםינונזםיפואנתוחיצרערתובשחמ

לוכאלבאםדאהתאםיאמטמהםההלא20׃םיפודגו

םשמעושיאציו21׃םדאהתאאמטיאלםידיתליטנילב

האציתינענכהשאהנהו22׃ןודיצורוצתולילגלארסיו

דודןבינדאיננחרמאלוילאקעצתוםההתולובגהןמ

התאהנעאלאוהו23׃דשידילעדאמהנעמיתביכ

תקעציכהחלשרמאלונממושקביווידימלתושגיורבד

ןאצהלאםאיכיתחלשאלרמאיוןעיו24׃ונירחאאיה

רמאלולוחתשתוהאבאיהו25׃לארשיתיבלתודבאה

םינבהםחלתאתחקלבוטאלרמאיוןעיו26׃ינרזעינדא

ספאינדאןכרמאתו27׃םיבלכהיריעצלוכילשהלו

לעמםילפנהםירורפמולכאיםיבלכהיריעצםגיכ

הלדגהשאהילארמאיועושיןעיו28׃םהינדאןחלש

׃איהההעשהןמהתבאפרתוךנוצרכךליהיךתנומא

הרההלעיולילגהםילאאביוםשמעושירבעיו29

םיחספםהמעוברםעןומהוילאואביו30׃םשבשיו

עושיילגרלםוליפיוהמהכםיברוםיעטקםישרחםירוע

םירבדמםימלאהתאםתוארבםעהוהמתיו31׃םאפריו

םיארםירועהוםיכלהתמםיחספהוםיאירבםיעטקהו

וידימלתלאעושיארקיו32׃לארשייהלאתאוחבשיו

ודמעםימיתשלשהזיכםעהלעימחרורמכנרמאיו

ןפםיבערםחלשלהבאינניאולכאלהמםהלןיאוידמע

ידונלןיאמםידימלתהוילאורמאיו33׃ךרדבופלעתי

רמאיו34׃הזהלודגהןומההתאעיבשהלרבדמבםחל

טעמועבשורמאיוםכלםחלתורככהמכםהילאעושי

36׃ץראלתבשלםעהןומהתאוציו35׃םינטקםיגד

סרפיוךרביוםיגדהתאוםחלהתורככעבשתאחקיו

ולכאיו37׃םעלונתנםידימלתהוםידימלתהלאןתיו

םידודהעבשםירתונהםיתותפהןמואשיוועבשיוםלכ

םישנהדבלמשיאיפלאתעבראויהםילכאהו38׃םיאלמ

לובגלאאביוהינאבדריוםעהתאחלשיו39׃ףטהו

׃אלדגמ

ותאמולאשיוותוסנלםיקודצהוםישורפהושגיו16

ברעבםהלרמאיוןעיו2׃םימשהןמתואםתוארהל

ורמאתרקבבו3׃םימשהומדאיכהיהיחצםויורמאת

ינפתאםתאםיפנחםימשהורדקתהוומדאיכרעסםויה

רוד4׃ולכותאלםיתעהתותאוןחבלםתעדיםימשה

תואםאיתלבולןתניאלתואותואולשקבףאנמוער

לאםידימלתהאובכו5׃ולךליוםבזעיואיבנההנוי

םהילאעושירמאיו6׃םחלםתאתחקלוחכשםיהרבע

ובשחיו7׃םיקודצהוםישורפהראשמםכלורמשהוואר

עושיעדיו8׃םחלונתאונחקלאליכרמאלםבבלב

אליכםכבבלבובשחתהמהנומאהינטקםהילארמאיו

תאורכזתאלווליכשתאלדועה9׃םחלםכתאםתחקל

םילסהמכושיאיפלאתשמחלםחלהתורככתשמח

שיאיפלאתעבראלםחלתורככעבשתאו10׃םתאשנ

םחלהלעאליכוניבתאלךיא11׃םתאשנםידודהמכו

׃םיקודצהוםישורפהראשמםכלורמשהםכילאיתרמא

םאיכםחלהראשמרמשהלרמאאליכוניבהזא12

לאעושיאובכיהיו13׃םיקודצהוםישורפהדומלמ

רמאלוידימלתתאלאשיוסופליפלשןירסיקתולילג

שיורמאיו14׃םדאהןבאוהימילעםישנאהםירמאהמ

שיווהילאםירמאםירחאואוהליבטמהןנחויםירמא

םהילארמאיו15׃םיאיבנהןמדחאואוהימריםירמא

רמאיוסורטפןועמשןעיו16׃ינאימורמאתהמםתאו

וילארמאיוןעיו17׃םייחםיהלאןבחישמהאוההתא

תאזתאךלהלגאלםדורשביכהנוירבןועמשךירשא

התאיכךילארמאינאףאו18׃םימשבשיבאםאיכ

לואשירעשויתלהקתאהנבאהזהעלסהלעוסורטפ

Hadēs)׃הילעורבגיאל g86)19תוחתפמתאךלןתאו

היהירוסאץראהלערסאתרשאלכוםימשהתוכלמ

20׃םימשבהיהירתמץראהלעריתתרשאלכוםימשב

יכשיאלדיגהיתלבלהרעגבםידימלתהתאהוצזא

תורוהלעושילחהאיההתעהןמ21׃חישמהעושיאוה

הברההנעיוםילשוריתכללךירצאוהשוידימלתתא

םויבוגרהיוםירפוסהוםילודגהםינהכהוםינקזהידיב

וברעגללחיוסורטפוהחקיו22׃םוקיםוקישילשה
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רמאיוןפיו23׃תאזכךליהילאינדאךלסחרמאל

ךבלןיאיכילהתאלושכמלןטשהילעמרוססורטפל

עושירמאיו24׃םדאינבירבדלםאיכםיהלאירבדל

ושפנבשחכיירחאתכללץפחייכשיאוידימלתלא

עישוהלץפחירשאלכיכ25׃ירחאךלהוובלצתאאשנו

ושפנולדבאתרשאלכוונממושפנדבאתושפנתא

תאהנקייכםדאהליעויהמיכ26׃הנאצמיאוהינעמל

׃ושפנןוידפםדאהןתיהמואתחשתושפנוםלועהלכ

זאוויכאלמםעויבאדובכבאובלםדאהןבדיתעיכ27

שייכםכלינארמאןמא28׃והשעמכשיאלכלםלשי

ןבתאוארייכדעתומומעטיאלרשאהפםידמעהןמ

׃ותוכלמבאבםדאה

תאוסורטפתאעושיולחקלםימיתששץקמו17

הנתשיו2׃הובגרהלעדדבםלעיוויחאןנחויתאובקעי

הנהו3׃וניבלהרואכוידגבושמשכוינפוריהזיוםהיניעל

סורטפןעיו4׃ותאםירבדמוהילאוהשמםהילאוארנ

אנהשענץפחתםאהפונתויהבוטינדאעושילארמאיו

5׃תחאוהילאלותחאהשמלותחאךלתוכסשלשהפ

ךותמלוקהנהוםהילעלצהרואןנעהנהורבדמונדוע

6׃ןועמשתוילאוביתיצררשאידידיינבהזרמאןנעה

׃דאמוארייוםהינפלעולפיוםידימלתהעמשכיהיו

ואשיו8׃ואריתלאוומוקרמאיוםבעגיועושישגיו7

םתדרבו9׃ודבלעושיתאיתלבשיאואראלוםהיניע

רבדתאשיאלודיגתאלרמאלםתאעושיהוצרההןמ

והלאשיו10׃םיתמהםעמםדאהןבםקםאדעהארמה

אובוהילאיכםירפוסהםירמאהזהמלרמאלוידימלת

והילאהנהםהילארמאיועושיןעיו11׃הנושארבאובי

יכםכלינארמאלבא12׃לכהתאבישהוהנושארבאב

ןבםגןכוםנוצרכובושעיווהריכהאלואברבכוהילא

ןנחוילעיכםידימלתהוניבהזא13׃םדילעהנעיםדאה

םעהןומהלאםאובכיהיו14׃םהילארבדליבטמה

ינדארמאיו15׃ודגנלויכרבלעערכיושיאוילאשגיו

םימעפיכערוילחואוהחריהכמיכינבלעאנםחר

16׃םימהךותלאתוברםימעפושאבלפנאוהתובר

ןעיו17׃ולאפרלולכיאלוךידימלתלאותאאיבאו

היהאיתמדעלתלתפוןימאמיתלברודיוהרמאיועושי

18׃הנהילאותואואיבהםכתאלבסאיתמדעםכמע

העשהןמרענהאפריוונממדשהאציועושיוברעגיו

ורמאיוודבלאוהועושילאםידימלתהושגיו19׃איהה

םהילאעושירמאיו20׃ושרגלונלכיאלונחנאעודמ

םאםכלינארמאןמאיכםינימאמםכניארשאינפמ

הזהרההלאםתרמאולדרחהרגרגכהנומאםכלשי

רצבירשארבדןיאוומוקממקתענוהמשהזמקתעה

׃םוצבוהלפתבםאיכאציאלהזהןימהלבא21׃םכמ

עושיםהילארמאיולילגהץראבםכלהתהביהיו22

םויבווהגרהיו23׃םישנאידיברסמהלםדאהןבדיתע

לאםאובכיהיו24׃דאמובצעתיוםוקיםוקישילשה

ורמאיולקשהתיצחמיבגסורטפלאושגיוםוחנרפכ

ואובבוןהרמאיו25׃לקשהתיצחמתאםכברןתיאלה

יכלמןועמשךתעדהמלאשלעושיותאםדקהתיבה

׃םירזהתאמואםהינבתאמסמוסכמוחקייממץראה

ןכםאעושיולרמאיוםירזהתאמוילאסורטפרמאיו26

םהלהיהנאלןעמלךא27׃המהםישפחםינבהאופא

גדהתאוהכחוכותלאתכלשהוםיהלאךללושכמל

אצמתויפתאחתפתרשאכווהאשהלעירשאןושארה

׃ךדעבוידעבםהלתתנוךלחקותואאריתסאוב

ורמאיועושילאםידימלתהושגנאיהההעשב18

עושיארקיו2׃םימשהתוכלמבוירבחמלודגאופאימ

ינארמאןמארמאיו3׃םכותבוהדימעיוןטקדליוילא

תוכלמלאאובתאלםידליכתויהלובושתאלםאםכל

אוההזהדליכומצעתאליפשמהלכןכל4׃םימשה

דחאדלילבקירשאלכו5׃םימשהתוכלמבלודגה

דחאתאלישכמהלכו6׃לבקמאוהיתואימשבהזכ

חלפהלתישולחוניבםינימאמההלאהםינטקהןמ

ינפמםלועליוא7׃םיתולוצמבעבטווראוצלעבכר

שיאליואלבאאובלםיכירצםילשכמהיכםילשכמה

ךדיךלישכתםאו8׃לושכמהאוביודילערשאאוהה

םייחלאובלךלבוטךממךלשהוהתואץצקךלגרוא

ךלשתוםילגריתשואםידייתשךלתויהמעטקואחספ

aiōnios)׃םלועשאלא g166)9התוארקנךילשכתךניעםאו

תויהמתחאןיעבםייחלאובלךלבוטךממךלשהו

Geenna)׃םנהיגשאלאךלשתוםיניעיתשךל g1067)10

יכםכלינארמאיכהלאהםינטקwדחאוזבתןפואר

ןבאביכ11׃םימשבשיבאינפתאדימתםיארםהיכאלמ
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שיאלויהייכםכתעדהמ12׃דבאהתאעישוהלםדאה

םיעשתהתאבזעיאלהםהמדחאהעתוםישבכהאמ

היהו13׃העתהתאשקבלךלהוםירההלעהעשתו

רתויוילעחמשייכםכלינארמאןמאוהאצמירשאכ

ןוצרונניאןכ14׃ועתאלרשאהעשתוםיעשתהלעמ

׃הלאהםינטקהןמדחאדבאייכםימשבשםכיבאינפלמ

ודבלוניבוךניבותואתחכוהוךלךיחאךלאטחייכו15

חקעמשיאלםאו16׃ךיחאךלתינקךילאעמשיםאו

םידעהשלשואםינשיפלעןעמלםינשואדחאדועךמע

להקהלאדגהםהילאעמשיאלםאו17׃רבדלכםוקי

18׃סכומכויוגכךלהיהולהקהלאםגעמשיאלםאו

היהירוסאץראהלעורסאתרשאלכםכלינארמאןמא

19׃םימשבהיהירתמץראהלעוריתתרשאלכוםימשב

לעץראבודחיוצעוייכםכמםינשםכלינארמאדועו

׃םימשבשיבאתאמםהלהיהיהיהולאשירשארבדלכ

םשימשבופסאנהשלשואםינשרשאםוקמלכביכ20

המכינדאולרמאיוסורטפוילאשגיו21׃םכותבינא

22׃םימעפעבשדעהוליתחלסויחאילאטחיםימעפ

דעםאיכםימעפעבשדעךלרמאאלעושיוילארמאיו

ךלמלםימשהתוכלמהמודןכלע23׃עבשוםיעבש

רשאכו24׃וידבעםעןובשחתושעלץפחרשאםדורשב

םיפלאתרשעולביחרשאשיאוינפלאבוהבשחללחה

ותוארכמלוינדאוציוםלשלולהיהאלו25׃ףסכירככ

לפיו26׃םלשיןכוולרשאלכתאווינבתאוותשאתאו

לכתאוךפאילךראהינדארמאלולוחתשיודבעה

והרטפיואוההדבעהינודאימחרומהיו27׃ךלהמלשא

אצמיווינפלמאוההדבעהאציו28׃בוחהתאולטמשיו

קזחיוםירנידהאמולביחאוהוםידבעהוירבחמדחא

לפיו29׃ילביחהתארשאתאםלשרמאלוהקנחיווב

ךפאילךראהרמאלונממשקביווילגרינפלורבח

רמשמבוהכילשיוךליוןאמאוהו30׃לכהךלהמלשאו

תאוארםידבעהוירבחו31׃ובוחתאולםלשייכדע

רשאלכתאםהינדאלודיגיוואביודאמובצעיוהשענה

ערהדבעההתאולרמאיווינדאוילאארקיו32׃השענ

׃ינממתשקברשאןעיךליתטמשהאוההבוחהלכתא

רשאכךרבחדבעהלעםחרלהתאםגךלהיהאלה33

םירסימלותוארגסיווינדאףצקיו34׃ךילעינאיתמחר

יבאםגםכלהשעיהככ35׃ובוחלכתאםלשייכדע

םכבבללכבויחאלשיאשיאוחלסתאלםאםימשבש

׃םתאטחתא

עסיוהלאהםירבדהתארבדלעושיתולככיהיו19

וכליו2׃ןדריהרבעבהדוהילובגלאאביולילגהןמ

םישורפהוילאושגיו3׃םשםאפריוברםעןומהוירחא

׃רבדלכלעותשאתאחלשלשיאלכויהרמאלותוסנל

רכזתישארבהשעיכםתארקאלהםהילארמאיוןעיו4

תאוויבאתאשיאבזעיןכלערמאו5׃םתאהשעהבקנו

םניאןכםא6׃דחארשבלםהינשויהוותשאבקבדוומא

םיהלאהרבחרשאתאןכלדחארשבםאיכםינשדוע

השמהוצהזהמלווילאורמאיו7׃םדאהונדירפילא

רובעבםהילארמאיו8׃החלשלותתירכרפסהלתתל

שארמךאםכישנתאחלשלהשמםכלחינהםכבבלישק

ותשאתאחלשמהםכלרמאינאו9׃הככהתיהאל

חקלהואוהףאנתרחאולחקלותונזרבדלעיתלב

םאםידימלתהוילאורמאיו10׃אוהףאנהשורגהתא

רמאיו11׃השאתחקלבוטאלותשאושיאןינעאוההככ

םאיכהזהרבדהתאלבקםדאלכלכויאלםהילא

ודלונרשאםיסירסשי12׃ןיבהלםהלןתנרשאהלא

שיוםדאידילעםיסרסמהםיסירסשיוםמאןטבמןכ

ימםימשהתוכלמןעמלםמצעתאוסרסרשאםיסירס

םישיןעמלםידליוילאואיביזא13׃לבקילבקללכויש

׃םידימלתהםבורעגיוםהילעללפתיווידיתאםהילע

אובמםוענמתלאוםידלילוחינהרמאעושיאוהו14

םהילעוידיתאםשיו15׃םימשהתוכלמהלאליכילא

בוטהיבררמאיווילאשגנשיאהנהו16׃םשמרבעיו

aiōnios)׃םימלועייחתונקלונשעארשאבוטההזיא

g166)17דחאםאיכבוטןיאבוטינארקתהמוילארמאיו

׃תוצמהתארמשםייחהלאאובלךצפחםאוםיהלאה

חצרתאלןההלאעושירמאיוהנההמוילארמאיו18

ךיבאתאדבכ19׃רקשדעהנעתאלבנגתאלףאנתאל

רוחבהוילארמאיו20׃ךומכךערלתבהאוךמאתאו

רמאיו21׃דועיתרסחהמוירוענמיתרמשהלאלכתא

ןתוךשכרתארכמךלםלשתויהלךצפחםאוילאעושי

22׃ירחאךלוםלהבושוםימשברצואךלהיהוםיינעל

יכבצענםשמךליוהזהרבדהתארוחבהעמשכיהיו

ןמאוידימלתלאעושירמאיו23׃םיברםיסכנולויה
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24׃םימשהתוכלמלאאובלרישעלהשקםכלינארמא

טחמהבקנךרדרבעללמגללקניכםכלרמאינאדועו

םעמשכםידימלתהו25׃םיהלאהתוכלמלארישעאבמ

26׃עשוהללכויאופאימורמאיודאמוממותשהתאז

לבארבדהאלפיםדאינבמםהלרמאיועושיןבטביו

וילארמאיוסורטפןעיו27׃רבדלכאלפיאלםיהלאהמ

28׃ונלהיהיהמךירחאךלנולכהתאונבזעונחנאןה

םיכלההםתאםכלינארמאןמאםהילאעושירמאיו

אסכלעםדאהןבבשירשאכהאירבהשדחתהבירחא

תאטפשלתואסכרשעםינשלעםתאםגובשתודובכ

ויתבתאבזערשאשיאלכו29׃לארשייטבשרשעםינש

תאוותשאתאוומאתאוויבאתאוויתויחאתאוויחאתאו

ייחוםירעשהאמחקיאוהימשןעמלויתודשתאווינב

aiōnios)׃שרייםימלוע g166)30םינושארהןמםיברםלואו

׃םינושארויהיםינורחאהןמוםינורחאויהירשא

רשאתיבלעבםדאלםימשהתוכלמהמודיכ20

הנתהו2׃ומרכלםילעפרכשלרקבבתאצלםיכשה

אציו3׃ומרכלאםחלשיוםוילרנידרכשםילעפהםע

׃קושבםילטבםידמעםירחאאריותישילשההעשב

םכלןתארשיכוימרכלאםתאםגוכלםהלרמאיו4

רבדכשעיותיעישתבםגתיששההעשבםגאציו5׃וכליו

םידמעםירחאאצמיוהרשעיתשעתעשבאציו6׃הזה

7׃םויהלכםילטבהפםידמעםתאהמלםהילארמאיו

םגוכלםהילארמאיושיאונתוארכשאליכולורמאיו

רמאיוברעביהיו8׃םכלןתירשיכוםרכהלאםתא

םהלםלשוםילעפהתאארקודיקפלאםרכהלעב

ואביו9׃םינושארבהלכוםינורחאבלחהםרכשתא

׃דחארנידשיאשיאוחקיוהרשעתחאתעשבםירכשנה

םגוחקיורתויוחקייכםשפנבומדםינושארהאבבו10

לעבלעונוליוםתחקביהיו11׃דחארנידשיאשיאםה

העשםאיכושעאלםינורחאההלא12׃רמאלתיבה

תאוםויהדבכתאונלבסרשאונילאםתיושההתאותחא

אלהךיתקשעאליערםהמדחאלארמאיוןעיו13׃ומח

ינוצרינאוךלוךלשתאחק14׃ימעתינתהרנידרכש

תושעללכואאלה15׃ךלומכןורחאההזלםגתתל

הככ16׃יכנאבוטרשאלעךניעערתםאהינוצרכילשב

יכםינורחאויהיםינושארהוםינושארםינורחאהויהי

תולעכיהיו17׃םירחבנהםיטעמוםיאורקהםהםיבר

רמאיוםדבלרשעהםינשתאוילאחקיוםילשוריעושי

רסמיםדאהןבוהמילשוריםילעוננה18׃ךרדבםהל

ורסמו19׃תומלוהעישרהוםירפוסלוםינהכהישארל

ותואבלצלוםיטושבותואתוכהלוובלתהלםיוגלותוא

ידבזינבםאוילאהשגנזא20׃םוקיםוקישילשהםויבו

הילארמאיו21׃רבדונממשקבלולוחתשתוהינבםע

הלאינבינשובשייכאנרמאוילארמאתוךתשקבהמ

עושיןעיו22׃ךתוכלמבךלאמשלדחאוךנימילדחא

תותשולכותלכיהםתלאשרשאתאםתעדיאלרמאיו

רשאהליבטבלבטהוותותשלדיתעינארשאסוכהתא

תאןהםהילארמאיו23׃לכונוילאורמאיוהבלטבנינא

תבשךאולבטתהבלבטנינארשאהליבטבוותשתיסוכ

ןכוהרשאליתלבהתתלידיבןיאילאמשלוימימיל

וסעכיוהרשעהתאזועמשרשאכיהיו24׃יבאתאמםהל

םתעדיםתארמאיוםהלארקעושיו25׃םיחאהינשלא

26׃םהילעםיטלשםילודגהוםהבםידרםיוגהירשיכ

םכבלודגתויהלזפחהםאיכםכיניבןכיהילאםתאו

םכליהישארלםכבתויהלץפחהו27׃תרשמלםכליהי

םאיכוהותרשיןעמלאבאלםדאהןברשאכ28׃דבע

םתאצכיהיו29׃םיברתחתרפכושפנתאתתלותרשל

םירועינשהנהו30׃ברםעןומהוירחאךליווחירימ

רמאלוקעציורבעעושייכועמשיוךרדהדילעםיבשי

םהוםקיתשהלםעהםברעגיו31׃דודןבונינדאאנוננח

דמעיו32׃דודןבאנוננחונינדאורמאיוקעצלוברה

33׃םכלהשעאווצפחתהמרמאיוםהלארקיועושי

ימחרו34׃וניניעהנחקפתשהשעונינדאוילאורמאיו

תוארלםהיניעולחהםאתפוםהיניעבעגיוורמכנעושי

׃וירחאוכליו

יגפתיבלאואבוםילשורילוברקרשאכיהיו21

רמאיו2׃םידימלתהןמםינשעושיחלשיוםיתיזהרהב

ןותאואצמתםשםכלוממרשארפכהלאוכלםהילא

רמאייכו3׃ילאואיבהוםתאוריתההמעריעוהרוסא

עגרבוםהלךירצןודאהםתרמאורבדםכילאשיא

איבנהדיברמאנהתאלמלהתיהתאזלכו4׃םחלשי

בכרוינעךלאוביךכלמהנהןויצתבלורמא5׃רמאל

ושעיוםידימלתהוכליו6׃תונתאןבריעלעורומחלע
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ריעהתאוןותאהתאואיביו7׃עושיםתאהוצרשאכ

ברו8׃םהילעוהביכריוםהידגבתאםהילעומישיו

יפנעותרכםירחאוךרדהלעםהידגבתאושרפןומהה

וינפלםיכלההםעהןומהו9׃ךרדהלעםוחטשיוםיצע

םשבאבהךורבדודןבלאנעשוהרמאלוארקוירחאו

םהתוםילשוריואבביהיו10׃םימורמבאנעשוההוהי

הזםעהינמהורמאיו11׃הזאוהימרמאלריעהלכ

לאעושיאביו12׃לילגברשאתרצנמעושיאיבנהאוה

םינוקהוםירכומהלכתאםשמשרגיוםיהלאהשדקמ

תובשומתאוםינחלשהתונחלשתאךפהיושדקמב

תיביתיביכבותכןהםהילארמאיו13׃םינויהירכמ

ושגיו14׃םיצירפתרעמלותאםתמשםתאוארקיהלפת

תוארכיהיו15׃םאפריושדקמבםיחספוםירועוילא

השערשאתואלפנהתאםירפוסהוםילודגהםינהכה

דודןבלאנעשוהםירמאושדקמבםיקעצהםידליהתאו

הלארשאתאהתאעמשהוילאורמאיו16׃םהלרחיו

יפמםתארקאלארקיכהןכםהילאעושירמאיוםירמא

לאריעלץוחמאציוםבזעיו17׃זעתדסיםיקנויוםיללוע

19׃בעראוהוריעהלאבשרקבבו18׃םשןליויניהתיב

הבאצמאלוהילאברקיוךרדהלעתחאהנאתאריו

ךממהיהיאלהתעמהילארמאיוםילעהדבלמהמואמ

aiōn)׃םאתפהנאתהשביתוםלועדעירפ g165)20ואריו

21׃םאתפהנאתההשביךיארמאלוהמתיוםידימלתה

היהתםאםכלינארמאןמאםהילארמאיועושיןעיו

הנאתההשעמכדבלאלםיקפתסמםכניאוהנומאםכל

קתעהואשנההזהרההלאםכרמאבםגיכושעתתאזה

הלפתבולאשתרשאלכו22׃היהתויהםיהךותלא

ודמלביהיושדקמהלאאביו23׃והחקתםינימאמםתאו

וזיאבורמאיוםעהינקזוםינהכהישארוילאושגיוםש

ןעיו24׃תאזהתושרהךלןתנימוהלאהשעהתאתושר

דחארבדםכתאהלאשאינאםגםהילארמאיועשוי

תושרוזיאבםכלדיגאינאםגילותאודיגתםארשא

םימשהןמההתיהןיאמןנחויתליבט25׃הלאהשעינא

ןמרמאנםא26׃רמאלםבבלבובשחיוםדאינבמםא

םאוולםתנומאהאלאופאעודמונילארמאיםימשה

םלכיכםעהןומהתאונחנאםיאריםדאינבמרמאנ

אלורמאיועושיתאונעיו27׃איבנלןנחויתאםיבשח

תושרוזיאבםכלרמאאלינאםגםהילארמאיוונעדי

ינשולוהיהשיאםכתעדהמלבא28׃הלאהשעינא

׃ימרכבדבעוםויהךלינברמאיוןושארהלאשגיוםינב

לאשגיו30׃ךליוםחנןכירחאואבאינניארמאיוןעיו29

אלוינדאיננהרמאיוןעיווילאםגתאזכרבדיוינשה

וילאורמאיובאהןוצרתאהשעםהינשמימ31׃ךלה

םיסכומהםכלינארמאןמאעושיםהלרמאיוןושארה

יכ32׃םיהלאהתוכלמלאאובלםכתאומדקיתונוזהו

לבאולםתנמאהאלוהקדצךרדבםכילאאבןנחוי

םתבשאלוםתיארםתאוולונימאהםהתונוזהוםיסכומה

תיבלעבשיאועמשרחאלשמ33׃ולןימאהלןכירחא

ןביובקיבצחיוולביבסרדגשעיוםרכשיאהעטיוהיה

34׃קוחרמךרדבךליוםימרכלאוהנתיווכותבלדגמ

תחקלםימרכהלאוידבעחלשיוףיסאהתעעיגהביהיו

הזתאווכההזתאוידבעבםימרכהוקיזחיו35׃וירפתא

םיברםירחאםידבעחלשףסויו36׃ולקסהזתאווגרה

חלשהנורחאבו37׃םהלםגהככושעיוםינושארהןמ

תוארכיהיו38׃ורוגיינבינפמורמאבונבתאםהילא

שרויהאוההזויחאלאשיאורמאיוןבהתאםימרכה

והופחדיוובוקיזחיו39׃ותלחנבהזחאנווהגרהנווכל

םרכהלעבאובכהנהו40׃ותאוגרהיוםרכלץוחמלא

םיערלעריוילאורמאיו41׃םההםימרכלהשעיהמ

ולובישירשאםירחאםימרכלןתיםרכהתאוםדבאיו

אלארקיכהםהילאעושירמאיו42׃ותעבירפהתא

הנפשארלהתיהםינובהוסאמןבאםיבותכבםתארק

ינאןכלע43׃וניניעבתאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמ

רשאיוגלןתנתוםיהלאהתוכלמםכמחקתיכםכלרמא

רשאורבשיאיההןבאהלעלפנהו44׃הירפתאהשעי

םילודגהםינהכהעמשכיהיו45׃והקחשתוילעלפת

ושקביו46׃רבדםהילעיכוניביווילשמתאםישורפהו

׃והבשחאיבנליכםעהןומהינפמואריךאושפתל

׃רמאלםהילאםילשמברבדףסיועושיןעיו22

השערשאםדורשבךלמלםימשהתוכלמהמוד2

לאםיאורקהארקלוידבעתאחלשיו3׃ונבלהנתח

םירחאםידבעחלשףסיו4׃אובלובאאלוהנתחה

ירושיתדועסתאיתכרעהנהםיאורקהלאורמארמאל

אלםהו5׃הנתחהלאואבןכומלכהוםיחובטיאירמו

׃ורחסמלאהזווהדשלאהזםהלוכליותאזלםבלותש
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׃םוגרהיוםבוללעתיווידבעתאושפתםיראשנהו6

םיחצרמהתאדבאיוויתואבצחלשיוךלמהףצקיו7

ןהוידבעלארמאזא8׃שאבףרשםריעתאוםהה

ןכל9׃הלםיוארויהאלםיאורקהוהנכומהנתחה

וארקואצמתרשאשיאלכוםיכרדהישארלאאנוכל

םיכרדהלאםההםידבעהואציו10׃הנתחהלאותא

אלמיוםיבוטםגםיערםגואצמרשאלכתאופסאיו

תאתוארלךלמהאובכיהיו11׃םיבסמהנתחהתיב

12׃הנתחידגבשובלהיהאלושיאםהבאריוםיבסמה

הנתחידגבךלןיאוהנהתאבהכיאיערוילארמאיו

וילגרווידיורסאםיתרשמלךלמהרמאיו13׃םלאיו

היהתםשןוציחהךשחהלאותואםתכלשהוםתאשנו

םיטעמוםיאורקהםהםיבריכ14׃םינשהקרחוהלליה

והלישכיךיאוצעיתיוםישורפהוכליו15׃םירחבנה

םייסודרוההםעםהידימלתתאוילאוחלשיו16׃רבדב

תאתמאבהרותוהתאתמאשיאיכונעדייבררמאל

׃םדאינפריכמךניאיכשיאינפמרוגתאלוםיהלאךרד

לאסמתתלונלןוכנהךתעדתאונלאנהדיגהןכל17

םיפנחהרמאיוםתעשרתאעדיעושיו18׃אלםארסיקה

׃רנידולואיביוסמהעבטמתאינוארה19׃ינוסנתהמ

רשאבתכמהותאזההרוצהימלשםהילארמאיו20

ונתןכלםהילארמאיורסיקהלשוילאורמאיו21׃וילע

22׃םיהלאלרשאתאםיהלאלורסיקלרשאתארסיקל

םויב23׃םהלוכליווהבזעיווהמתתאזתאםעמשכו

םיתמהתיחתןיאיכםירמאהםיקודצוילאושגנאוהה

תומייכשיארמאהשמןהיבר24׃רמאלותאולאשיו

25׃ויחאלערזםיקהוותשאתאםבייויחאולןיאםינבו

ןיאערזותמיוהשאאשנןושארהוםיחאהעבשויהונתאו

םגןכוינשהםגןכומכו26׃ויחאלותשאתאבזעיוול

28׃השאהםגהתמםלכירחאו27׃העבשהדעישילשה

יכהשאלהיהתהעבשהןמימלםיתמהתיחתבהתעו

רשאבםתאםיעטםהלרמאיועושיןעיו29׃התיהםלכל

׃םיהלאהתרובגתאםגוםיבותכהתאםיעדויםכניא

יכהנאשנתאלוםישנואשיאלםיתמהתיחתביכ30

תיחתרבדלעו31׃ויהיםימשבםיהלאיכאלמכםא

םיהלאהיפמםכלרמאנהתאםתארקאלהםיתמה

בקעייהלאוקחצייהלאוםהרבאיהלאיכנא32׃רמאל

עמשיו33׃םייחהיהלאםאיכםיתמהיהלאונניאאוהו

םעמשכםישורפהו34׃ותרותלעומממותשיוםעהןומה

ןיבמםהמדחאו35׃ודחיודעויוםיקודצהיפרכסיכ

הוצמוזיאיבר36׃רמאלותוסנלותאלאשהרותב

תאתבהאווילאעושירמאיו37׃הרותבאיההלודג

38׃ךעדמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהי

המודתינשהו39׃הנושארהוהלודגההוצמהאיהתאז

לכהלאהתוצמהיתשב40׃ךומכךערלתבהאוהל

םישורפהלהקהביהיו41׃םיאיבנהםגוהיולתהרותה

ימןבחישמהלעםכתעדהמ42׃רמאלעושיםלאשיו

ולארקךיאוםהילארמאיו43׃דודןבוילאורמאיואוה

ינימילבשינדאלהוהיםאנ44׃ורמאבןודאחורבדוד

ולארקדודםאהתעו45׃ךילגרלםדהךיביאתישאדע

אלורבדותאתונעלשיאלכיאלו46׃ונבאוהךיאןודא

׃ותואלאשלאוההםויהןמובלתאשיאדועברע

׃רמאלוידימלתלאוםעהןומהלאעושירבדיזא23

לכןכל3׃םישורפהוםירפוסהובשיהשמאסכלע2

אלםהישעמכךאתושעלורמשתםכלורמאירשא

תאשמםירסאיכ4׃םישעםניאוםהםירמאיכושעת

ףאםעינהלובאיאלוםישנאהםכשלעםיסמעוםידבכ

ינבלםהבתוארהלםהישעמלכתאםישעו5׃םעבצאב

׃םהיתויציצתאםילידגמוםהילפתתאםיביחרמיכםדא

שארהיבשומתאותודועסבשארהתבסהתאםיבהאו6

תאוםיקושבםמולשתולאשתאו7׃תויסנכהיתבב

לאםתאםלוא8׃יבריברםדאהינבםהלוארקירשא

םיחאםתאוחישמהםכבראוהדחאיכיברוארקת

דחאיכהמדאהלעםכמשיאלבאוארקתלאו9׃םכלכ

יכםיגיהנמוארקתלאםג10׃םימשברשאםכיבאאוה

םכליהיםכבלודגהו11׃חישמהםכגיהנמאוהדחא

ליפשמהולפשיומצעתאםמורמהלכ12׃תרשמל

םישורפהוםירפוסהםכליואךא13׃םמוריומצעתא

םימשהתוכלמתאםדאהינפלםתאםירגסיכםיפנחה

יוא14׃אובלוחינתאלםיאבהתאוהבואבתאלםתאןה

תאםתאםיעלביכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכל

תאזתחתןיעהארמלהלפתבםיכיראמותונמלאהיתב

םישורפהוםירפוסהםכליוא15׃וחקתרתילעטפשמ

דחארגריגןעמלהשביבוםיבםתאםיבבוסיכםיפנחה

׃םכמרתויםילפכםנהיגןבלותואושעתריגתייכו
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(Geenna g1067)16עבשנהםירמאהםירועםילהנמםכליוא

17׃םשאילכיההבהזבעבשנהוהמואמתאזןיאלכיהב

ואבהזהםאלודגהאוההמיכםירועהוםיליסכהםתא

חבזמבעבשנהםתרמאו18׃בהזהתאשדקמהלכיהה

םתא19׃םשאיוילערשאןברקבעבשנהוהמואמןיא

ואןברקהםאלודגהאוההמיכםירועהוםיליסכה

חבזמבעבשנהןכל20׃ןברקהתאשדקמהחבזמה

ובעבשנלכיהבעבשנהו21׃וילערשאלכבוובעבשנ

םיהלאאסכבעבשנםימשבעבשנהו22׃וכותבןכושבו

םיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא23׃וילעבשיבו

ןמכהתאותבשהתאואתנמהתאםתאםירשעמיכ

תאודסחהתאוטפשמהתאהרותבתורומחהתאוחינתו

תאםגחינהלאלוהלאתאתושעלםכלהיהוהנומאה

םיעלבושותיהתאםיננסמהםירועםילהנמ24׃הלא

יכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא25׃למגהתא

לזגאלמןכותוץוחמהרעקהוסוכהינפםתאםירהטמ

סוכהךותתאהנושארברהטרועשורפ26׃תוצירפו

םישורפהוםירפוסהםכליוא27׃ץוחמםגרהטתןעמל

םיאנםיארנהםידיסמהםירבקלםתאםימדיכםיפנחה

םגהככ28׃האמטלכוםיתמתומצעאלמםכותוץוחמ

אלמםככותוםדאינבלאםיקידצכםיארנץוחמםתא

יכםיפנחהםישורפהוםירפוסהםכליוא29׃ןואוהפנח

תורבקתובצמתאופיתוםיאיבנהירבקתאםתאםינוב

התיהאלוניתובאימיבונייהםאםתרמאו30׃םיקידצה

לעודיעתןכבו31׃םיאיבנהםדךפשלםהמעונדי

ואלמםתאףא32׃םיאיבנהיחצורלםתאםינביכםכשפנ

הכיאםינועפצהידליםתאםישחנ33׃םכיתובאתאס

Geenna)׃םנהיגןידמוטלמת g1067)34םכלחלשיננהןכל

םהמוובלצתווגרהתםהמוםירפוסוםימכחוםיאיבנ

׃ריעלריעמםופדרתוםכיתויסנכיתבבםיטושבוכת

םדמץראבךפשנהיקנםדלכםכילעאביןעמל35

םתחצררשאהיכרבןבהירכזםדדעקידצהלבה

אביאבםכלינארמאןמא36׃חבזמלולכיההןיבותוא

תגרההםילשוריםילשורי37׃הזהרודהלעהלאלכ

םימעפהמכהילאםיחולשהתאתלקסהוםיאיבנהתא

היחרפאתאתצבקמהתלגנרתכךינבתאץבקליתיצר

׃םמשםכלבזעיםכתיבהנה38׃םתיבאאלוהיפנכתחת

רשאדעהתעמינוארתאלהארםכלרמאינאיכ39

׃הוהיםשבאבהךורבורמאת

וידימלתושגיווכרדלתכללשדקמהןמעושיאציו24

םהילארמאיועושיןעיו2׃שדקמהינינבתאותוארהל

הפראשתאלםכלינארמאןמאהלאלכתאםתיארה

םיתיזהרהלעבשיו3׃קרפתתאלרשאןבאלעןבא

יתמונלאנרמאורמאיוםדבלםידימלתהוילאושגיו

aiōn)׃םלועהץקתואוךאובתואאוההמותאזהיהת

g165)45׃שיאםכתאהעתיןפוארםהלרמאיועושיןעיו

׃םיברועתהוחישמהאוהינארמאלימשבואביםיבריכ

ןפוארהמחלמתועמשותומחלמעמשלםידיתעםתאו6

םוקייכ7׃ץקהןיאןדעךאתאזלכהיהתויהיכולהבת

שערורבדובערהיהוהכלממלעהכלממויוגלעיוג

ורסמיזא9׃םילבחהתישארקרהלאלכו8׃הנהוהנה

םיוגהלכלםיאונשםתייהוםכתאותימהוינעלםכתא

והערתאשיאורסמוםיברולשכיזאו10׃ימשןעמל

ועתהוומוקיםיבררקשיאיבנו11׃ויחאתאשיאואנשו

׃םיברתבהאגופתעשרההברירשאינפמו12׃םיבר

תרושבארקתו14׃עשויאוהץקתעדעהכחמהו13

רחאוםיוגהלכלתודעלהלכלבתבתאזהתוכלמה

לערומאהםמשמץוקשוארתרשאכןכל15׃ץקהאובי

16׃ןיביארקהשדקםוקמבדמועאיבנהלאינדידי

גגהלערשאו17׃םירההלאהדוהיישנאוסוניסונזא

בשילאהדשברשאו18׃ותיבמרבדתאשלדרילא

תוקינימלותורהליואו19׃ושובלמתאתאשלהתיבה

היהתאלםכתסונמרשאוללפתהךא20׃םההםימיב

רשאהלודגהרצהיהתזאיכ21׃תבשבאלוףרחב

אלהומכוהתעדעםלועהתישארמהתיהנאלהומכ

לכעשויאלםההםימיהורצקנאלולו22׃דועהיהת

יכו23׃םההםימיהורצקיםיריחבהןעמלךארשב

םשונהואחישמההפהנהאיההתעבשיאםכילארמאי

ונתיורקשיאיבנורקשיחישמומוקייכ24׃ונימאתלא

םיריחבהתאףאתועתהןעמלםיתפומותולדגתותא

ורמאייכןכל26׃םכליתדגהשארמהנה25׃ולכויםא

׃ונימאתלאםירדחבונהואצתלארבדמבונהםכילא

היהיןכברעמדעריאמוחרזממאצויהקרבכיכ27

וצבקיםשללחהרשאביכ28׃םדאהןבלשואובםג
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שמשהךשחתםההםימיהתרצירחאדימו29׃םירשנה

תוחכוםימשהןמולפיםיבכוכהוורואהיגיאלחריהו

םימשבהאריםדאהןבתואזא30׃וטטומתיםימשה

יננעםעאבםדאהןבתאוארוץראהתוחפשמלכודפסו

לוקבויכאלמתאחלשיו31׃ברדובכוהרובגבםימשה

הצקמלתוחורהעבראמויריחבתאוצבקיולודגרפוש

הנאתהלשמתאאנודמל32׃םימשההצקדעוםימשה

׃ץיקהבורקיכםתעדיהילעוחרפוהפנעבטרירשאכ

אוהבורקיכועדהלאלכתאםכתוארבםתאםגןכ33

הזהרודהרבעיאליכםכלינארמאןמא34׃חתפל

ירבדוורבעיץראהוםימשה35׃הלאלכויהירשאדע

שיאןיאאיהההעשהואוההםויהךא36׃ןורבעיאל

37׃ודבליבאיתלבםימשהיכאלמאלםגהתאעדוי

רשאכיכ38׃םדאהןבלשואובםגהיהיןכחנימיכו

ןתאםינתנוםישנםיאשנםיתשוםילכאויהלובמהימיב

ועדיאלו39׃הבתהלאחנאברשאםויהדעםישנאל

ןבלשואובםגהיהיןכםלכתאתחשיולובמהאובדע

41׃בזעידחאוףסאידחאהדשבםינשויהיזא40׃םדאה

ןכל42׃בזעתתחאוףסאתתחאםיחרבתונחוטםיתש

תאו43׃םכינדאאביהעשוזיאבםיעדויםכניאיכודקש

אביהרומשאוזיאבתיבהלעבעדיולרשאוניבהתאז

ויהןכל44׃ותיבתארתחלחינהאלודקשהתעיכבנגה

׃םדאהןבאוביומדתאלרשאהעשביכםתאםגםינוכנ

וינדאודיקפהרשאןובנהוןמאנהדבעהאופאאוהימ45

דבעהירשא46׃ותעבםלכאתאםהלתתלותיבינבלע

םכלינארמאןמא47׃ןכהשעוהאצמיואובבוינדארשא

רמאיערהדבעהםאו48׃ולרשאלכלעוהדיקפייכ

לכאווירבחתאתוכהללחיו49׃אובלינדאששבובלב

םויבאוההדבעהינדאאוביאוב50׃םיאבוסהםעהתשו

וקלחתאםישיוותאףסשיו51׃עדיאלהעשבוהפציאל

׃םינשהקרחוהלליההיהתםשםיפנחהםע

וחקלרשאתומלערשעלםימשהתוכלמהמדתזא25

ויהןהמשמח2׃ןתחהתארקלהנאצתוןהיתורנתא

תורנהתאוחקלתוליסכה3׃תוליסכשמחותומכח

ןהילכבןמשוחקלתומכחהו4׃ןמשןהמעוחקלאלו

ןלכהנמנתואובלןתחהששברשאכו5׃ןהיתורנתאו

הנההחוציהתוהלילהתוצחביהיו6׃הנמדרתו

תומלעהלכוררועתהזא7׃ותארקלהניאצןתחה

לאתוליסכההנרמאתו8׃ןהיתורנתאהנבטיתוןהה

הנינעתו9׃וניתורנובכייכןכנמשמונלהנתתומכחה

הנכלםאיכןכלוונלרסחיןפןכאלרמאלתומכחה

תונקלןתכלתעביהיו10׃ןכלהנינקוםירכומהלא

רגסתוהנתחהלאותאואבתכללתונכנהוןתחהאוביו

הנרמאתותומלעהראשםגואבןכירחאו11׃תלדה

ןכלינארמאןמארמאיוןעיו12׃ונלחתפונינדאונינדא

םויהתאםיעדויםכניאיכודקשןכל13׃ןכתאיתעדיאל

עסנשיאומכיכ14׃םדאהןבהבאבירשאהעשהתאו

15׃ושוכרתאםהלרסמיווידבעלאארקרשאקוחרמל

שיאלכלתחאהזלוםיתשהזלוםירככשמחהזלןתיו

חקלהשיאהךליו16׃םשמעסיורהמיווכרעיפכשיאו

׃תורחאםירככשמחולשעיוןהברחסיוםירככשמח

ךא18׃תורחאםיתשחיורהאוהםגםיתשחקלהןכו17

׃וינדאףסכתאןמטיוהמדאברפחיוךלהתחאהחקל

שעיוםההםידבעהינודאאבםיברםימיירחאו19

שמחאביוםירככהשמחחקלהשגיו20׃םהמעןובשח

הנהילתרסמםירככשמחינדארמאלתורחאםירככ

וינדאוילארמאיו21׃ןהביתחורהתורחאםירככשמח

הברהלעותייהןמאנטעמביכןמאנהובוטהדבעהןכ

םירככהחקלםגשגיו22׃ךינדאתחמשלאאובךדיקפא

׃ןהביתחורהםירככהנהילתרסמםירככינדארמאיו

רעזמבןמאנהובוטהדבעהתבטיהוינדאוילארמאיו23

24׃ךינדאתחמשלאאובךדיקפאהברהלעותייהןמאנ

יכךיתעדיינדארמאיותחאהרככהתאחקלהםגשגיו

אלרשאמסנכותערזאלרשאברצקהתאהשקשיא

התעוהמדאבךרככתאןמטאוךלאואריאו25׃תרזפ

דבעהוילארמאיווינדאןעיו26׃ךלרשאתאךלאה

יתערזאלרשאביכנארצקיכתעדיהתאלצעהוערה

יפסכתאתתלךילעהיהןכל27׃יתרזפאלרשאמסנכו

׃תיברתבילרשאתאחקליתייהיאובבינאוםינחלשל

ולרשאשיאהלאונתורככהתאונממואשןכלע28

ףידעיוולןתניולשירשאשיאלכיכ29׃םירככהרשע

דבעתאו30׃ונממחקיולרשאתאםגולןיארשאשיאהו

הלליההיהתםשןוציחהךשחהלאוכילשהלעילבה

לכוודובכבםדאהןבאובייכהיהו31׃םינשהקרחו

ופסאנו32׃ודובכאסכלעבשיוומעםישדקהםיכאלמה
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תאהערהדירפירשאכםתוניבדירפהוםיוגהלכוינפל

ונימילםישבכהתאביצהו33׃םידותעהןמםישבכה

םיבצנהלאךלמהרמאיזא34׃ולאמשלםידותעהתאו

םכלהנכומהתוכלמהתאושרויבאיכורבואבונימיל

יתייהאמצינליכאתויתייהבעריכ35׃םלועהדסוהןמל

הלוחינוסכתוםורע36׃ינופסאתויתייהרגינוקשתו

םיקידצהונעו37׃ילאואבתויתייהרמשמבינורקבתו

הקשנואמצואךלכלכנובערךוניאריתמונינדאורמאו

39׃ךסכנוםרעואךפסאנורגךוניאריתמו38׃ךתוא

ךלמהו40׃ךילאאבנורמשמבואהלוחךוניאריתמו

םתישעשהמםכלינארמאןמאםהילארמאיוהנעי

רמאיזאו41׃םתישעילהלאהםיריעצהיחאמדחאל

לאםירוראהםתאילעמוכלולאמשלםיבצנהלאםג

aiōnios)׃ויכאלמלוןטשלהנכומהםלועשא g166)42יכ

םתיקשהאלויתייהאמציתואםתלכאהאלויתייהבער

םתיסכאלוםורעיתואםתפסאאלויתייהרג43׃יתוא

םהםגונעו44׃יתואםתרקבאלורמשמבוהלוחיתוא

ואםורעוארגואאמצואבערךוניאריתמונינדאורמאו

רמאלםתאהנעיזא45׃ךונתרשאלורמשמבואהלוח

םיריעצהןמדחאלםתישעאלשהמםכלינארמאןמא

םלועתבצעמלהלאוכליו46׃םתישעאלילםגהלאה

aiōnios)׃םלועייחלםיקידצהו g166)

הלאהםירבדהלכתארבדלעושיתולככיהיו26

היהיםימויירחאיכםתעדיםתא2׃וידימלתלארמאיו

םינהכהולהקיו3׃בלצהלרסמיםדאהןבוחספה

לודגהןהכהרצחלאםעהינקזוםירפוסהוםילודגה

המרעבעושיתאשפתלודחיוצעויו4׃אפיקארקנה

׃םעבהמוהמהיהתןפגחבאלךאורמאיו5׃ותימהלו

7׃ערצמהןועמשתיבביניהתיבעושיתויהביהיו6

לעקצתודאמרקיןמשךפהדיבוהשאוילאברקתו

ומערתיוםידימלתהואריו8׃ןחלשהלעובסהבושאר

יוארהיההזהןמשהיכ9׃הזהדובאההמלערמאל

רמאיועושיעדיו10׃םיינעלותתלוברריחמברכמהל

התשעבוטהשעמאלההשאהתאוגותהמלםהילא

׃דימתםכתאינניאיכנאוםכמעדימתםיינעיכ11׃ידמע

יתואטנחליפוגלעהזהןמשהתאהכפשרשאיכ12

הרושבהארקתרשאבםכלינארמאןמא13׃תאזהתשע

ןורכזלרפסיהתשעאיהרשאתאםגםלועהלכבתאזה

שיאהדוהיארקנהרשעהםינשמדחאךליו14׃הל

ונרסמאוילונתתהמרמאיו15׃םינהכהישארלאתוירק

איההתעהןמו16׃ףסכםישלשולולקשיוםכדיב

תוצמהגחלןושארביהיו17׃ותוארסמלהנאתשקב

ץפחתםוקמהזיאברמאלעושילאםידימלתהושגיו

לאהריעהוכלרמאיו18׃חספהתאלכאלךלןיכניכ

הבורקיתעברהרמאהכוילאםתרמאוינמלאינלפ

ושעיו19׃ידימלתםעחספהתאהשעאךתיבבואיה

יהיו20׃חספהתאוניכיועושיםוצרשאכםידימלתה

ןמארמאיוםלכאבו21׃רשעהםינשםעבסיוברעב

דאמובצעתיו22׃ינרסמיםכמדחאיכםכלינארמא

רמאיוןעיו23׃ינדאאוהיכנאהולרמאלשיאושיאולחיו

24׃ינרסמיאוההרעקבודיתאימעלבטרשאשיאה

שיאליואלבאוילעבותככולךליךולהםדאהןבןה

אוההשיאלבוטםדאהןברסמיודילערשאאוהה

יבררמאיוותוארסמההדוהיןעיו25׃דלונאלםא

חקיוםלכאבו26׃תרמאהתאוילארמאיואוהינאה

רמאיוםידימלתלןתיועצביוךרביוםחלהתאעושי

ןתיוךרביוסוכהתאחקיו27׃יפוגאוההזולכאווחק

םדימדאוההזיכ28׃םכלכהנממותשרמאלםהל

29׃םיאטחתחילסלםיברדעבךפשנההשדחהתירבה

ןפגהתבונתמהתשאאלהתשהתעמיכםכלרמאינאו

השדחםכמעהתאהתשארשאאוההםויהדעתאזה

לאואציוללההתאםרמגירחאיהיו30׃יבאתוכלמב

ולשכתםכלכםתאעושיםהילארמאזא31׃םיתיזהרה

׃ןאצהןיצופתוהערהתאהכאבותכיכהזההלילביב

סורטפןעיו33׃הלילגהםכינפלךלאימוקירחאו32

׃לשכאאלםלועלינאםלכךבולשכייכםגולרמאיו

הזההלילביכךלינארמאןמאעושיוילארמאיו34

רמאיו35׃םימעפשלשיבשחכתלוגנרתהארקיםרטב

שחכאאלשחכךתאתומלילעהיהייכםגסורטפוילא

םתאאבןכירחא36׃םידימלתהלכםגורמאןכוךב

םידימלתהלארמאיוינמשתגארקנהרצחלאעושי

חקיו37׃יתללפתהוהמשךלארשאדעהפםכלובש

38׃גומלובצעהללחיוידבזינבינשתאוסורטפתאותא

׃ימעודקשוהפודמעתומדעילהרמישפנםהלרמאיו

םאיבארמאלללפתיווינפלעלפיוהלאהטעמךליו39
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ינוצרכאלךאתאזהסוכהילעמאנרבעתתויהללכוי

םינשיםאצמיוםידימלתהלאאביו40׃ךנוצרכםאיכ

ימעדקשלםכתלכיבהיהאלהנהסורטפלארמאיו

ןהןויסנידילואבתןפוללפתהוודקש41׃תחאהעש

ולתכללףסויו42׃הפראוהרשבהוהצפחאיהחורה

רבעלתאזהסוכהלכותאלםאיבארמאלללפתיותינש

םאצמיואביו43׃ךנוצרכיהיהתאיתותשילבמינממ

םחיניו44׃תודבכויהםהיניעיכםינשיתאזהםעפבםג

רבדכםעפהדועורמאבתישילשללפתיותכללףסויו

התעמומונםהילארמאיוםידימלתהלאאביו45׃הזה

׃םיאטחידילרסמנםדאהןבוהבורקהעשההנהוחונו

ונדוע47׃יתוארסמהברקוךלההנההכלנוומוק46

ןומהומעורשעהםינשמדחאהדוהיאבהנהורבדמ

׃םעהינקזוםינהכהישארתאמתולקמבותובחרבבר

והקשארשאשיאהרמאלתואםהלןתנותארסמהו48

ךלםולשרמאיועושילאשגנדימו49׃והושפתאוההז

תאבהמלעיערעושיוילארמאיו50׃ולקשניויבר

הנהו51׃ותאושפתיועושיבםהידיתאוחלשיוושגיו

וברחףלשיוודיחלשעושיםערשאםישנאהןמדחא

וילארמאיו52׃ונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתאךיו

ברחבברחיזחאלכיכהרעתלאךברחתאבשהעושי

התעלאשליתלכיאליכךבלבשחיהוא53׃ודבאי

לשתונויגלרשעםינשמרתויילהוציאוהויבאתאמ

היהןכיכםיבותכהואלמיאופאהככיאו54׃םיכאלמ

לעכםעהןומהלאעושירמאאיהההעשב55׃היהת

יתייהםויםויוינשפתלתולקמבותוברחבםתאציץירפ

לכו56׃יבםתקזחהאלושדקמבםכלצאדמלמובשי

םידימלתהוהובזעזאםיאיבנהיבתכתאלמלהתיהתאז

לאוהכילוהעושיתאושפתרשאםישנאהו57׃וסוניוםלכ

׃םינקזהוםירפוסהםשולהקנרשאלודגהןהכהאפיק

לודגהןהכהרצחלדעקוחרמוירחאךלהסורטפו58

תירחאתאתוארלםיתרשמהלצאולבשיוהמינפאביו

ןירדהנסהלכוםירפוסהוםילודגהםינהכהו59׃רבדה

ףאו60׃ואצמאלוותימהלעושיברקשתודעושקב

ינשושגנהנורחאבוואצמאלםיבררקשידעםשדמעב

תאסרהליתלכיבשירמאהזורמאיו61׃רקשידע

םקיו62׃םימיתשלשבותונבלבושלוםיהלאהלכיה

ונערשאלערבדבישמךניאהוילארמאיולודגהןהכה

ולרמאיולודגהןהכהןעיושירחהעושיו63׃הלאךב

אוההתאםאונלרמאתשםייחםיהלאבינאךעיבשמ

תרמאהתאעושיוילארמאיו64׃םיהלאהןבחישמה

בשיםדאהןבתאוארתהתעמיכםכלרמאינאלבא

ןהכהערקיו65׃םימשהיננעםעאבוהרובגהןימיל

שקבלדועונלהמוףדגאוהרמאיווידגבתאלודגה

ונעיוםכתעדהמ66׃ופודגתאםתעמשהתעהנהםידע

ףורגאבוהכיווינפבוקריו67׃אוהתומשיאורמאיו

ימחישמהונלאבנהורמאיו68׃יחלהלעוהכהםירחאו

רצחבתיבלץוחמבשיסורטפו69׃ךתואהכמהאוה

׃ילילגהעושיםעתייההתאםגרמאלהחפשוילאשגתו

71׃תרמאתאהמיתעדיאלרמאלםלכינפבשחכיו70

םישנאלרמאתותרחאותואארתורעשהחתפלאאציו

שחכלףסויו72׃ירצנהעושיםעהיההזםגםשרשא

ןכירחאטעמכו73׃שיאהתאיתעדיאלרמאלעבשיו

התאםגיכתמאסורטפלאורמאיוםשםידמעהושגיו

תאםירחהללחיו74׃ךתואהלגמךנושלםגיכםהמ

ארקדימושיאהתאיתעדיאלרמאלעבשהלוושפנ

וילארמארשאעושירבדתאסורטפרכזיו75׃לוגנרתה

םימעפשלשיבשחכתלוגנרתהארקיםרטברמאל

׃יכבבררמיוהצוחהאציו

ינקזוםינהכהישארלכוצעיתיורקבהתונפליהיו27

םשמוהכילויוותאורסאיו2׃ותימהלעושילעםעה

הדוהיאריו3׃ןומגההסוטליפסויטנופלאוהרסמיו

ףסכהםישלשתאבשיוםחניווהעישרהיכותוארסמה

םדיכיתאטח4׃רמאלםינקזהוםילודגהםינהכהלא

5׃הארתהתאתאזלוונלהמורמאםהויתרגסהיקנ

וחקיו6׃קנחיוךליוןפיולכיההלאףסכהתאךלשיו

לאותתלונלןוכנאלורמאיוףסכהתאםינהכהישאר

ובונקיווצעיתיו7׃אוהםימדריחמיכןברקהןורא

הדשהםשןכלע8׃םירגהתרובקלרצויההדשתא

רמאנשהמאלמתנזא9׃הזהםויהדעםדההדשאוהה

רשארקיהרדאףסכהםישלשוחקיואיבנההימרידיב

רצויההדשלאםתאונתיו10׃לארשיינבלעמרקי

והלאשיוןומגההינפלדמעהעושיו11׃הוהיינוצרשאכ

עושירמאיוםידוהיהךלמאוההתאהרמאלןומגהה

םילודגהםינהכההנטשוילעורבדיו12׃תרמאהתא
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סוטליפוילארמאיו13׃רבדהנעאלאוהוםינקזהו

רבדףאוהנעאלו14׃ךבםידיעמםההמכעמשךניאה

היהןומגההגהנמו15׃דאמדעןומגהההמתיודחא

16׃וצפחירשאתאדחאריסאגחלכבםעלרטפל

17׃אבארבומשועודיריסאםהלהיהאיההתעבו

וצפחתימתאסוטליפםהילארמאיוולהקנרשאכיהיו

םשבארקנהעושיתאואאבארבתאםכלרטפאיכ

יהיו19׃ותאורסמהאנקמקררשאעדייכ18׃חישמ

יהילארמאלותשאוילאחלשתוןידהאסכלעותבשכ

םויההברהיתינעורובעביכהזהקידצהםערבדךל

ןומהתאותפםינקזהוםילודגהםינהכהו20׃םולחב

ןעיו21׃עושיתאדבאלואבארבתאםהללאשלםעה

רטפאיכוצפחתםהינשמימתאםהילארמאיוןומגהה

המוסוטליפםהילארמאיו22׃אבארבתאורמאיוםכל

23׃בלציםלכונעיוחישמםשבארקנהעושילהשעא

דועופיסויוהשערשאהערהאופאהמןומגההרמאיו

ליעויאליכסוטליפתוארכיהיו24׃בלצירמאלקעצ

וידיתאץחריוםימחקיוהדוהמהדועהתברוהמואמ

׃וארתםתאהזהקידצהםדמיכנאיקנרמאיוםעהיניעל

רטפזא26׃ונינבלעוונילעומדורמאיוםעהלכונעיו25

ותוארסמיוםיטושבהכהעושיתאואבארבתאםהל

עושיתאןומגהלרשאאבצהישנאוחקיו27׃בלצהל

28׃דודגהלכתאוילעופסאיוטפשמהתיבלאוהאיביו

וגרשיו29׃ינשליעמוהפטעיווידגבתאותואוטישפיו

וערכיוונימיבהנקוושארלעומישיותרטעושעיוםיצק

30׃םידוהיהךלמךלםולשרמאלובוצצולתיווינפל

ירחאו31׃ושארלעוהכיוהנקהתאוחקיוובוקריו

תאוהשיבליוליעמהתאותואוטישפהובםצצולתה

שיאואצמיוםתאצביהיו32׃בלצלוהכילויווידגב

33׃ובלצתאולתאשלותאוסנאיוןועמשומשוינירוק

34׃תלגלגםוקמאוהאתלגלגארקנהםוקמהלאואביו

הבאאלוםעטיוהרורמבגוזמץמחתותשלולונתיו

וידגבתאםהלוקלחיוותואובלצרשאכיהיו35׃תותשל

וקלחיאיבנהיפברמאנרשאתאתאלמלוליפהלרוגו

ורמשיוהמשובשיו36׃לרוגוליפיישובללעוםהלידגב

הזושארללעממבותכותמשארבדתאומישיו37׃ותוא

םיצירפינשותאובלציו38׃םידוהיהךלמעושיאוה

ותואופדגםירבעהו39׃ולאמשלדחאוונימילדחא

והנבולכיההתאסרהההתאורמאיו40׃םשארתאועיניו

הדרהתאםיהלאהןבםאוךשפנלעשוהםימיתשלשב

םירפוסהםעםינהכהישארםגוגיעלהןכו41׃בלצהןמ

לכויאלומצעלועישוהםירחאתא42׃רמאלםינקזהו

בלצהןמהתעאנדריאוהלארשיךלמםאעישוהל

יכובץפחםאוהטלפיהתעםיהלאבחטב43׃ובןימאנו

ותאםיבלצנהםיצירפהםגו44׃ינאםיהלאהןברמא

לעךשחהיהתיששההעשמו45׃הלאהםירבדכוהפרח

תיעישתההעשהתעכו46׃תיעישתההעשהדעץראהלכ

ומוגרתוינתקבשהמלילאילאלודגלוקבעושיקעציו

םשםידמעהתצקמורמאיו47׃ינתבזעהמלילאילא

רהמיו48׃ארוקאוהוהילאלארמאלתאזתאםעמשכ

לעוהמישיוץמחותאאלמיוגופסחקיוץריוםהמדחא

םאהארנוולוחינהורמאםישנאהראשו49׃והקשיוהנק

לודגלוקבארקלףיסוהעושיו50׃ועישוהלוהילאאובי

הלעמלמלכיההתכרפהערקנהנהו51׃וחוראצתו

׃ועקבנםיעלסהוהשערנץראהוםיערקםינשלהטמל

תמדאינשיםישודקהתופוגמםיברווחתפנםירבקהו52

לאואביווציקהירחאםירבקהןמואציו53׃ורוענרפע

םישנאהוהאמהרשו54׃םיברלואריוהשודקהריעה

תאושערהתאםתוארכעושיתאםירמשהותארשא

׃םיהלאןבהיההזןכאורמאיודאמולהבנהתיהנרשא

וכלהרשאקוחרמתוארהתוברםישנםשהנייהתו55

תילדגמהםירמןכותבו56׃ותרשללילגהןמעושיירחא

ברעביהיו57׃ידבזינבםאויסויובקעיםאםירמו

היהאוהםגוףסויומשוםיתמרהןמרישעשיאאביו

עושיתיוגתאלאשלסוטליפלאשגיו58׃עושיידימלתמ

ךרכיוהיוגהתאףסויחקיו59׃ולןתנתיכסוטילפוציו

בצחרשאשדחהרבקבהמישיו60׃רוהטןידסבהתוא

61׃ולךליורבקהחתפלעהלודגןבאלגיועלסבול

לוממםשתובשיויהתרחאהםירמותילדגמהםירמו

םינהכהולהקיותבשהברעתרחממיהיו62׃רבקה

ונרכזונינדאורמאיו63׃סוטליפלאםישורפהוםילודגה

םימיתשלשהצקמיחונדועבאוהההעתמהרמאיכ

םויהדערבקהאובמרכסיואנהוצןכל64׃םוקאםוק

םעהלאורמאווהבנגוהלילבוידימלתואביןפישילשה

ןמהערהנורחאהתימרתההתיהוםיתמהןמםקהנה

ישנאםכלהנהסוטליפםהילארמאיו65׃הנושארה
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אובמתאורכסיווכליו66׃םכתעדכוהורכסוכלרמשמ

׃רמשמהתאוילעודימעיוןבאהתאומתחיורבקה

האבתבשבדחאלריאהשכתבשהיאצומירחאו28

2׃רבקהתאתוארלתרחאהםירמותילדגמהםירמ

םימשהןמדריהוהיךאלמיכהיהלודגשערהנהו

והארמיהיו3׃הילעבשיוחתפהןמןבאהתאלגיושגיו

םירמשהולהבנודחפמו4׃גלשכןבלושובלוקרבכ

לאןתאםישנהלארמאיוךאלמהןעיו5׃םיתמכויהיו

6׃תושקבמןתאבלצנהעושיתאיכיתעדיןהןארית

רשאםוקמהתאהניארהנאברמארשאכםקיכהפונניא

וידימלתלאןתרמאותכללןתרהמו7׃ןודאהםשבכש

םשוהלילגהםכינפלךלוהאוההנהוםיתמהןמםקיכ

רבקהןמתאצלהנרהמתו8׃ןכליתרמאהנהוהארת

9׃וידימלתלדיגהלהנצרתוהלודגהחמשבוהאריב

ןהילאהרקנעושיהנהווידימלתלדיגהלתוכלההנה

ןיוחתשתווילגרבהנזחאתוהנשגתוןכלםולשרמאיו

יחאלןדגהוהנכלןאריתלאעושיןהילארמאיו10׃ול

םישנאהנהוןתכלביהיו11׃ינואריםשוהלילגהוכליו

לכתאםינהכהישארלודיגיוהריעהואברמשמהןמ

ברלףסכונתיווצעיתיוםינקזהםעולהקיו12׃השענה

הלילוידימלתואביכורמא13׃רמאלאבצהישנאלא

ינפלרבדהעמשיםאו14׃םינשיונתויהבותואובנגיו

תאוחקיו15׃דחפילבםתייהווהסיפנונחנאןומגהה

ןיבתאזההעומשהאצתוודמלרשאכושעיוףסכה

וכלהםידימלתהרשעיתשעו16׃הזהםויהדעםידוהיה

ותאםתוארכיהיו17׃עושיםוצרשארההלאהלילגה

רבדיועושישגיו18׃םבלבוקלחנםתצקמוולווחתשיו

וכל19׃ץראבוםימשבןטלשלכילןתנרמאלםהילא

באהםשלםתאםתלבטוםיוגהלכתאםידימלתלושעו

רשאלכתארמשלםתאםתדמלו20׃שדקהחורוןבהו

םלועהץקדעםימיהלכםכתאיכנאהנהוםכתאיתיוצ

aiōn)׃ןמא g165)
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קראמ
בותככ2׃םיהלאהןבחישמהעושיתרושבתישאר1

3׃ךינפלךכרדהנפוךינפליכאלמחלשיננהםיאיבנב

יהיו4׃ויתולסמורשיהוהיךרדונפרבדמבארוקלוק

תחילסלהבושתהתליבטארוקורבדמבלבטןנחוי

םילשוריינבוהדוהיץראלכוילאאצתו5׃םיאטחה

6׃םתאטחתאםידותמןדריהרהנבודילעםלכולבטיו

םיבגחלכאווינתמברוערוזאוםילמגרעששובלןנחויו

ינממקזחהירחאאביאוברמאלארקיו7׃רעיהשבדו

יכנא8׃וילענךורשתאריתהלוערכלידכינניארשא

9׃שדקהחורבםכתאלבטיאוהוםימבםכתאיתלבט

לבטיולילגברשאתרצנמעושיאביוםההםימיביהיו

אריוםימהןמהלעהלעךאיהיו10׃ןדריבןנחויידילע

יהיו11׃וילעתדריהנויכחורהוםיעקבנםימשהתא

12׃ובישפנהתצררשאידידיינבהתאםימשהןמלוק

רבדמבםשיהיו13׃הרבדמהחורהואיצוהןכירחאו

םיכאלמהותויחהםעיהיווהסנןטשהוםויםיעברא

הלילגהעושיאבןנחוירגסהרשאירחאו14׃והותרש

האלמ15׃רמאלםיהלאהתוכלמתרושבתאארקיו

׃הרושבבונימאהוובושםיהלאהתוכלמהעיגהותעה

תאוןועמשתאאריולילגהםידילעוכלהתהביהיו16

17׃ויהםיגידיכםיבהדוצמםישרפןועמשיחאירדנא

׃םישנאיגידלםכמישאוירחאוכלעושיםהילארמאיו

יהיו19׃וירחאוכליוםהיתרמכמתארהמובזעיו18

ויחאןנחויתאוידבזןבבקעיתאאריוםשמטעמורבעכ

הרהמארקיו20׃תורמכמהתאםינקתמהינאבהמהםגו

םיריכשהםעהינאבםהיבאידבזתאובזעיוםהילא

תבשבאובלרהמיוםוחנרפכלאואביו21׃וירחאוכליו

היהיכותרותלעוממותשיו22׃דמליותסנכהתיבל

תיבבהיהשיאו23׃םירפסכאלוהרובגלעבכםדמלמ

המההא24׃רמאלקעציוובהאמטחוררשאםתסנכ

התאימיתעדיונדיבאהלתאבירצנהעושיךלוונל

אצוםלאהרמאלעושיוברעגיו25׃םיהלאהשודק

אציולודגלוקבקעציוהאמטהחורוהבחסיו26׃ונממ

המרמאלוהערתאשיאולאשיוםלכולהביו27׃ונממ

האמטהתוחורלףארשאהשדחההרותהאיההמתאז

רהמועמשאציו28׃ולתועמשהנהוהוצמאוההרובגב

תיבמםתאצירחאיהיו29׃לילגהץראתומקמלכב

ןנחויובקעיוהמהירדנאוןועמשהתיבואביותסנכה

ורהמיותחדקהתזוחאהבכשןועמשתומחו30׃םמע

ףרתוהמיקיוהדיבזחאיושגיו31׃הילעוילארבדל

אובכברעביהיו32׃םתואתרשתוםאתפתחדקההנממ

33׃םידשהיזוחאתאוםילוחהלכתאוילאואיביושמשה

רשאםיבראפריו34׃תיבהחתפודחיופסאנריעהלכו

ןתנאלוהברהםידששרגיוםינושםיילחםילוחויה

דועבתרחממםכשיו35׃והעדייכרבדלםידשהתא

ופדריו36׃םשללפתיוהברחםוקמלאךליואציוהליל

ורמאיווהאצמיו37׃ותארשאםישנאהוןועמשוירחא

הרבענםהילארמאיו38׃ךתואםישקבמםלכהנהוילא

רובעביכםשםגארקאותוברקהתוזרפהירעלאהזמ

לילגהלכבםהיתויסנכיתבבארקיהיו39׃יתאציתאז

וילאןנחתיוערצמשיאוילאאוביו40׃םידשהתאשרגיו

׃ינרהטללכותהצרתםאולרמאיוויכרבלעערכיו

יכנאהצררמאיוובעגיוודיתאחלשיווילעםחריו41

43׃רהטיוונממהרסתערצהורבדמונדוע42׃רהט

הארוילארמאיו44׃הצוחהואיצוהלרהמיווברעגיו

ברקהוןהכהלאהארהךלםאיכשיאלרבדרפסתלא

אוהךא45׃םהלתודעלהשמהוצרשאתאךתרהטלע

אלרשאדערבדהעימשהלוהברהארקללחהותאצב

ריעלץוחמבשיהיהםאיכיולגבריעלאדועאובללכי

׃וירבעלכמוילאואביוהברחתומקמב

אוהיכועמשיוםוחנרפכלאובושבםימיץקמיהיו2

ףאדמעלםוקמספאדעהרהמםיברופסאיו2׃תיבב

וילאואביו3׃רבדהתאםהילארבדיוחתפלץוחמ

אלו4׃העבראבוהאשיוםירבאהכנשיאםיאשנםישנא

רשאםוקמבגגהתאוריסיוםעהינפמוילאתשגלולכי

בכשרשאבכשמהתאודירויוהריתחורתחיוםשהיה

םתנומאתאעושיתוארכיהיו5׃םירבאההכנהילע

6׃ךיתאטחךלוחלסנינבםירבאההכנלארמאיו

׃רמאלםבלבםיבשחוםשםיבשיםירפוסהןמויהיו

םיאטחחלסללכויימהלאכםיפודגהזרבדיהמ7

ובשחהככיכוחורבעושיעדיו8׃ודבלםיהלאהיתלב

9׃םכבבלבהלאכובשחתעודמםהילארמאיוםבבלב

םאךיתאטחךלוחלסנםירבאההכנלארמאהלקנההמ
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ןועדתןעמלךא10׃ךלהתהוךבכשמתאאשםוקרומא

רמאיוץראבםיאטחחלסלןטלשהשיםדאהןבליכ

ךבכשמתאאשםוקרמאינאךל11׃םירבאההכנלא

אציוובכשמתאאשיוםאתפםקיו12׃ךתיבלאךלו

םיהלאהתאוחבשיוםלכוממתשהיכדעםלכיניעל

דילאתאצלבשיו13׃תאזכוניאראלםלועמרמאל

אריוורבעביהיו14׃םדמליוםעהלכוילאואביוםיה

הכלוילארמאיוסכמהתיבבבשייפלחןביולתא

ובסיוותיבבבסהרשאכיהיו15׃וירחאךליוםקיוירחא

םיבריכוידימלתםעועושיםעםיברםיאטחוםיסכומ

ותאוארםישורפהוםירפוסהו16׃וירחאםיכלההויה

המלוידימלתלאורמאיוםיאטחהוםיסכומהםעלכא

עושיעמשיו17׃םכברלכאםיסכומהוםיאטחהםעהז

אלםילחהםאיכאפרלםיכירצםניאםיקזחהרמאיו

18׃הבושתלםיאטחהםאיכםיקידצהארקליתאב

וילאורמאיוואביוםימצויהםישורפהוןנחויידימלתו

ךידימלתוםימצםישורפהידימלתוןנחויידימלתעודמ

הפחהינבולכויךיאעושיםהילארמאיו19׃םימצםניא

אלםהמעןתחהתויהימילכםהמעןתחהדועבםוצל

זאוןתחהםתאמחקלוםיאבםימיהנה20׃םוצלולכוי

לעשדחדגבתילטמרפתןיא21׃םההםימיבומוצי

ערתוהלבהןמשדחהויולמקתניזאיכהלבהלמש

זאיכםילבתודאנבשדחןייןתנןיאו22׃העירקה

לבאודבאיתודאנהוךפשיןייהותודאנהתאןייהעקבי

תבשבורבעכיהיו23׃שדחהןייהןתניםישדחתודאנב

24׃םתכלבתלילמףטקלוידימלתולחיוהמקהןיב

רבדתבשבםישעהמההמהארםישורפהוילאורמאיו

תאםתארקאליכהםהילארמאיו25׃השעיאלרשא

26׃ותאויהרשאואוהבערורסחותיהבדודהשערשא

לכאיולודגהןהכהרתיבאימיבםיהלאתיבלאאביכ

ןתיוםינהכלםאיכהלכאלןוכנאלרשאםינפהםחלתא

השענתבשהםהילארמאיו27׃ותארשאםישנאלםג

ןבןכל28׃תבשהרובעבםדאהאלוםדאהרובעב

׃תבשלםגאוהןודאםדאה

׃השביודירשאשיאםשותסנכהתיבלאואביובשיו3

׃הנטשוילעואצמיןעמלתבשבוהאפריםאובוננובתיו2

4׃ךותבדמעםוקודיהשבירשאשיאהלארמאיו3

ליצהלערהלואביטיהלתבשבןוכנהםהילארמאיו

המחבביבסםהילאטביו5׃ושירחיוהדבאלואשפנ

תאטשפשיאהלארמאיוםבבלםוטמטלעבצעתיו

ואציםישורפהו6׃תרחאכבשתואפרתוודיטשפיוךדי

עושיו7׃ודבאלםייסודרוההםעוילעוצעיתיוהרהמ

םעןומהוירחאוכליוםיהדילאוידימלתםעםשמרס

רבעמוםודאמוםילשורימו8׃הדוהימולילגהןמבר

תאועמשרשאברןומהןודיצורוצתוביבסמוןדריה

וניכייכוידימלתלארמאיו9׃וילאואביוהשערשאלכ

אפריכ10׃והוצחליאלןעמלםעהינפמהנטקהינאול

11׃ובעגנלםיעגנמהלכוילעולפנתהיכדעםיברל

הנקעצתווינפלולפנותאןתוארכתואמטהתוחורהו

רשאדאמןהברעגיו12׃םיהלאןבאוההתארמאל

אוהרשאלאארקיורההלאלעיו13׃ותואהנילגתאל

ןעמלשיארשעםינשםשיו14׃וילאואביוםבץפח

ןטלשהםהלהיהו15׃ארקלםחלשיןעמלוותאויהי

תאהנכיו16׃םידשהתאשרגלוםיאלחתהתאאפרל

יחאןנחויתאוידבזןבבקעיתאו17׃סורטפםשבןועמש

תאו18׃םערינבאוהשוגרינבםשבםתאהנכיובקעי

אמותתאויתמתאוימלתרבתאוסופליפתאוירדנא

תאו19׃ינקהןועמשתאוידתתאויפלחןבבקעיתאו

בשיוהתיבהואביו20׃ורסמםגרשאתוירקשיאהדוהי

21׃םחללכאלףאולכיאליכדעףסאתהלםעהןומה

׃ותעדמאציורמאיכובקיזחהלואציוויבורקועמשיו

בובזלעביכורמאםילשורימודרירשאםירפוסהו22

23׃םידשהתאשרגמאוהםידשהרשידילעוובסנכנ

לכויךיארמאלםילשמבםהלרבדיווילאםתואארקיו

המצעלעהכלממהקלחנםאו24׃ןטשהשרגלןטשה

לעקלחנםאתיבו25׃איהההכלממהדמעללכותאל

םמוקתיןטשהםאו26׃אוההתיבהדמעללכויאלומצע

שיאןיא27׃וצקאביכדמעללכויאלקלחנוומצעלא

רסאיאלםאוילכתאלזגלורובגהתיבלאובללכירשא

רמאןמא28׃ותיבתאהסשירחאורובגהתאהנושארב

םיפודגהלכוםדאינבלוחלסיםיאטחהלכיכםכלינא

החילסולןיאשדקהחורתאףדגמהךא29׃ופדגירשא

aiōn)׃חצנלונועבםשאייכםלועל g165, aiōnios g166)30יכ

ודמעיוויחאוומאואביו31׃ובהאמטחורורמאהמה

ובשיםעהןומהו32׃ולארקלוילאוחלשיותיבלץוחמ
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םישקבמץוחבךיחאוךמאהנהוילאורמאיוויביבס

טביו34׃יחאוימאםהימםהילארמאיוןעיו33׃ךתוא

יכ35׃יחאוימאהנהרמאיוויביבסםיבשיהלאביבס

׃ימאויתוחאויחאאוהםיהלאהןוצרהשעירשאלכ

םעןומהוילאולהקיודמלללחיוםיהלאבשיו4

דמועםעהלכוםיבהינאבתבשלדרירשאדעבר

רמאיוםילשמבהברהםדמליו2׃השביבםיהףוחלע

אציערזההנהעומשועמש3׃םתאודמלבםהילא

אביוךרדהדילעערזהןמלפיווערזביהיו4׃ערזל

עלסהםוקמלעלפנרשאשיו5׃והלכאיוםימשהףוע

היהאליכחמצלרהמיוהברההמדאםשולןיארשא

יכשבייוברציושמשהחרזכיהיו6׃המדאקמעול

םיצקהולעיוםיצקהןיבלפנרשאשיו7׃שרשולןיא

המדאהלעלפנרשאשיו8׃ירפןתנאלווהכעמיו

הזוםירעשםישלשהזשעיולדגוהלעירפןתיוהבוטה

עמשלולםינזארשאימםהילארמאיו9׃האמהזוםישש

רשאםישנאהוהולאשיוודבלותויהביהיו10׃עמשי

םהילארמאיו11׃לשמהלערשעהםינשםעויביבס

םהלץוחברשאוםיהלאהתוכלמדוסתעדלןתנםכל

עומשועמשוועדיאלווארואריןעמל12׃םילשמבלכה

ןהםהלרמאיו13׃םתאטחלחלסנוובושיןפוניביאלו

׃םלכםילשמהתאוניבתךיאוהזהלשמהתאםתעדיאל

לעםיערזנהםההלאו15׃רבדהתאערזאוהערזה14

אבדימותואםעמשכורבדהםבערזירשאךרדהדי

םיערזנהןכו16׃םבבלבעורזהרבדהתאאשיוןטשה

החמשברהמורבדהתאםיעמשהםהעלסהתומקמלע

ודמעיהעשלקרוםברקבשרשםהלןיאךא17׃והחקי

הרהמרבדהתודאלעהפידרוהרצתויהבןכרחאו

םיעמשהםהםיצקהןיבםיערזנהםירחאהו18׃ולשכי

תואתורשעהתמרמוהזהםלועהתוגאדו19׃רבדהתא

היהיאלירפורבדהתאתוכעממותואבםירבדהראש

aiōn)׃ול g165)20םההבוטההמדאהלעםיערזמההלאו

םישלשלירפםישעוותאםילבקמורבדהתאםיעמשה

רנהואיבייכהםהילארמאיו21׃האמלוםיששלוםירעש

והלעיןעמלאלוהטמהתחתוהפיאהתחתםשויןעמל

אלוהלגיאלרשאםותסרבדןיאיכ22׃הרונמהלע

םינזארשאלכ23׃יולגלאביןעמלםאיכרבדםלענ

םיעמשםתאהמוארםהילארמאיו24׃עמשיעמשלול

םכלףסוידועוםכלדמיהבםידדומםתארשאהדמב

םגולןיאשימוולןתניןותנולשישימיכ25׃םיעמשה

םיהלאהתוכלמרמאיו26׃ונממחקיולשירשאתא

םקוןשיו27׃המדאהלעערזשיאךילשירשאכאיה

ץראהיכ28׃עדיאלאוהולדגוחמציערזהוםויוהליל

תאוירחאוהנושאראשדהתאהירפהאיצומהילאמ

רשאכו29׃תלבשבהאלמההטחהתאןכירחאותלבשה

30׃ריצקהלשביכלגמהתאחלשלרהמיירפהלמג

לשמהזיאבוםיהלאהתוכלמתאהמדנהמלארמאיו

אוהוהמדאבערזירשאלדרחלשרגרגכ31׃הנלישמנ

הלעיוערזהירחאו32׃ץראהלערשאםיערזהלכמןטק

רשאדעםילודגםיפנעהשעותוקריהלכלעלדגיו

הלאכםיברםילשמבו33׃ולצבןנקלםימשהףועולכוי

ילבבו34׃עמשלולכירשאיפכרבדהתאםהילארבד

םדבלוידימלתםעותויהבהיהוםהילארבדאללשמ

תונפלאוההםויבםהילארמאיו35׃לכהתאםהלראבי

ותאוחקיוםעהןומהתאובזעיו36׃רבעההרבענברע

םקתו37׃ומעוכלהתורחאתוינאםגוהינאבאוהרשאכ

רשאדעהינאהךותלאםילגהופטשיוהלודגהרעסחור

הינאהירחאבתסכהלעןשיאוהו38׃האלמנטעמכ

׃דבאניכונלגאדךניאהיברוילאורמאיוותואוריעיו

חורהךשתוםדוסהםיהלארמאיוחורברעגיורועיו39

םתאהככהמלםהילארמאיו40׃הלודגהממדיהתו

הלודגהאריוארייו41׃הנומאםכלןיאךיאםידרח

םיהוחורהםגרשאאוהאופאימוהערלאשיאורמאיו

׃ולםיעמש

ןמאציאוהו2׃םירדגהץראלאםיהרבעלאואביו5

חוררשאםירבקהןיבמותארקלאבשיאהנהוהינאה

שיאלכיאלםיתבעבםגוםירבקבובשומו3׃ובהאמט

םיתבעבוםילבכבוהורסאהברהםימעפיכ4׃ורסאל

לכישיאןיאוםילבכהתארבשיוםיתבעהתאקתניו

קעצםירבקבוםירהבהיהםמויוהלילדימתו5׃ושבכל

קוחרמעושיתאותוארכיהיו6׃םינבאבומצעתאעצפו

ךלוילהמרמאיולודגלוקבקעציו7׃ולוחתשיוץריו

׃יננעתאלרשאךעיבשמינאםיהלאבןוילעלאןבעושי

לאשיו9׃הזהםדאהןמאמטחוראצוילארמאאוהיכ8
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10׃ונחנאםיבריכימשןויגלרמאיוןעיוךמשהמותא

11׃ץראלץוחמלאםחלשיתלבלדאמוילאןנחתיו

וננחתיו12׃םירהההערמבםשהיהםיברםיריזחרדעו

לאהאבנוםיריזחהלאונחלשרמאלםידשהלכול

םיריזחבואביוהאמטהתוחורואציוםהלחניו13׃םכות

רפסמבםיפלאכםיהלאדרומהןמרדעהרעתשיו

ריעבתאזודיגיוםיריזחהיערוסוניו14׃םיבועבטיו

עושילאואביו15׃התיהנהמתוארלואציותודשבו

שבלמבשויאוהוובןויגלהרשאםידשהזוחאתאואריו

השענרשאתאםיארהםהלורפסיו16׃וארייולכשבוטו

ולןנחתהלולחיו17׃םיריזחהרבדתאוםידשהזוחאל

וילאןנחתההינאהלאותדרביהיו18׃םהילובגמרוסל

אלו19׃ומעתבשלותתלםידשזוחאהיהרשאשיאה

ךתחפשמינבלאךתיבלבושוילארמאםאיכולחינה

20׃ךנחיוהוהיךלהשערשאתולדגהתאםהלדגהו

רשאתולדגהתאםירעהרשעבארקללחיוולךליו

הינאברבעלעושיבשיו21׃םלכוהמתיועושיולהשע

22׃םיהתפשלעאוהוברןומהוילאלהקיוםיהרבעלא

לפיוותאאריוריאיומשותסנכהישארמדחאאבהנהו

התלחהנטקהיתברמאלדאמוילאןנחתיו23׃וילגרל

אפרתןעמלהילעךידיםישואנאובאנאתומלדע

25׃והקחדיוברןומהוירחאוכליוותאךליו24׃היחתו

הלבסאיהו26׃הנשהרשעםיתשםדתבזהתיההשאו

רשאלכתאהאיצוהוםיברםיאפרידיתחתהברה

העמשכיהיו27׃דאמקזחהילחיהיוליעוהלאלוהל

׃ודגבבעגתווירחאמםעהןומהבאובתועושיעמשתא

רוקמשבייו29׃עשואוידגבבעגאםאקרהרמאיכ28

עגרבו30׃העגנאפרניכהרשבבןבתוםאתפהימד

םעהךותבןפיוונממהאציהרובגיכושפנבעושיעדי

הארהתאוידימלתוילארמאיו31׃ידגבבעגנימרמאיו

ביבסטביו32׃יבעגנימתרמאוךתאקחודןומההתא

יכדרחתוהשאהאריתו33׃תאזהתשערשאתאתוארל

תאולדגתווינפללפתואבתוהלהשענרשאתאהעדי

ךלהעישוהךתנומאיתבהילארמאיו34׃הלכתמאה

םיאבהנהורבדמונדוע35׃ךעגנמתייחוםולשליכל

דועחירטתהמלהתמךתברמאלתסנכהשארתיבמ

רמאיוורבדרשארבדהתאעושיעמשכו36׃הרומהתא

חינהאלו37׃הנימאהקראריתלאתסנכהשארלא

ןנחוילובקעילוסורטפלםאיתלבותאתכללשיאל

םיכבהןומהאריותסנכהשארתיבאביו38׃בקעייחא

ומהתהמםהילארמאואבבו39׃הברהםיללימהו

אוהוולוקחשיו40׃איההנשיךאהתמאלהרענהוכבתו

רשאתאוהמאתאוהרענהיבאתאחקיוםלכתאשרג

דיבזחאיו41׃הרענהתבכשםשרשאהרדחהאביוותא

ינאהדליהושורפרשאימוקאתילטהילארמאיוהרענה

איהוךלהתתוהדליההמקדימו42׃אנימוקךלרמא

םתוארהזיו43׃הלודגהמשומשיוהנשהרשעםיתשתב

׃לוכאלהלתתלרמאיושיאלרבדהעדויאלשדאמ

2׃וידימלתוירחאוכליווצראלאאביוםשמאציו6

םיברועמשיותסנכהתיבבדמלללחהתבשהםויבו

המכחהאיההמוהלאכהזלןיאמרמאלוממותשיו

3׃וידילעהלאכתורובגושענרשאדעולהנותנה

הדוהיויסויובקעייחאוםירמןבשרחהאוההזאלה

׃לושכמלםהליהיוהפונתאויתויחאאלהוןועמשו

וצראבםאיכהלקנאיבנהןיאעושיםהילארמאיו4

קראלפםשתושעללכיאלו5׃ותיבבוויבורקןיבו

לעהמתיו6׃םאפריווידיתאםשםיטעמםישלחלע

לאארקיו7׃דמלובובסםירפכבבסיוםתנומאןורסח

םהלןתיוםינשםינשםתואחלשללחיורשעהםינש

ואשיאלרשאםתואוציו8׃האמטהתוחורלעןטלש

םחלאלולימרתאלודבללקמיתלוזךרדלהמואמ

תונתכיתשולדנסילוענתויהלקר9׃הרוגחבתשחנאלו

תיבואבתרשאםוקמבםהילארמאיו10׃ושבליאל

ולבקיאלרשאלכו11׃םשמואצתיכדעובובששיא

תופכרפעתאורענוםשמואצםכילאועמשיאלוםכתא

הרמעלוםדסלםכלרמאינאןמאםהלתודעלםכילגר

בושלוארקיוואציו12׃איההריעהןמןידהםויבלקי

םישלחןמשבוכוסיוםיברםידשושרגיו13׃הבושתב

עדוניכסודרוהךלמהוילעעמשיו14׃םואפריוםיבר

תולעפןכלעוםיתמהןמםקלבוטהןנחוירמאיוומש

םירחאווהילאאוהיכורמאםירחאו15׃תורובגהוב

סודרוהעמשיו16׃םיאיבנהדחאכואאוהאיבניכורמא

םקאוהוילעמושארתאיתאשניכנארשאןנחוירמאיו

ןנחויתאשפתלחלשסדורוהאוהיכ17׃םיתמהןמ

סופליפתשאהידורוהללגברהסהתיבבוהרסאיו
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ןנחוירמארשאןעי18׃השאלולחקלהתאיכויחא

םטשתו19׃ךלתרתמהנניאךיחאתשאסודרוהלא

סודרוהיכ20׃הלכיאלוותימהשקבתוהידורוהותוא

ודעבןגיושודקוקידצשיאאוהיכותעדבןנחויתאארי

אביו21׃ותאעמשלבהאיווילאועמשבהשעהברהו

התשמהשעותאתדלהםויבסודרוהיכרשכמהםויה

תבאבתו22׃לילגהישארלוםיפלאהירשלווילודגל

םיבסמהיניעבוסודרוהיניעבבטיתודקרתוהידורוה

יצפחתרשאתאינממילאשהרענהלאךלמהרמאיוומע

ינממילאשתרשאלכרמאלהלעבשיו23׃ךלןתאו

המהמאלרמאתואצתו24׃יתוכלמיצחדעךלןתא

דאמרהמתו25׃ליבטמהןנחוישארתארמאתולאשא

התעילןתתרשאינוצררמאללאשתוךלמהלאאובל

דאמךלמהבצעתיו26׃ליבטמהןנחוישארתאהרעקב

בישהלהצראלומעםיבסמהוהעובשהרובעבךא

איבהלוהוציוםיחבטהדחאךלמהחלשדימו27׃הינפ

והאיביורהסהתיבבושארתאתרכיוךליו28׃ושארתא

29׃המאלאותאהנתנהרענהוהרענלוהנתיוהרעקב

׃רבקבהומישיוותיוגתאואשיוואביווידימלתועמשיו

ושערשאלכתאולודיגיועושילאםיחילשהולהקיו30

לאדדבלםתאואבםהילארמאיו31׃ודמלרשאתאו

דעםיאציהוםיאבהויהםיבריכטעמוחונוהברחםוקמ

םוקמלאהינאבםשמוכליו32׃לוכאלםהלתעןיאל

והריכיוםיאציםתואהארןומההו33׃דדבלהברח

םתואורבעיוםירעהלכמםהילגרבהמשוצוריוםיבר

ויעמומהיוברםעןומהאריואציו34׃וילאופסאיו

דמלללחיוהערםהלןיארשאןאצכויהיכםהילע

בורעלםויההפררשאכיהיו35׃הברהםירבדםתוא

םויהוברחםוקמההנהרמאלוידימלתוילאושגיו

םירפכהוםירצחהלאוכליוםתואחלש36׃דאמדר

37׃לכאלהמםהלןיאיכםחלםהלתונקלביבסמ

וילאורמאיוהלכאלםהלםתאונתםהילארמאיוןעיו

׃הלכאלםהלןתנורנידםיתאמבםחלתונקלךלנה

וארווכלםכלשיםחלתורככהמכםהילארמאיו38

םלכתבשלםתואוציו39׃םיגדינשושמחורמאיוועדיו

םהלובשיו40׃אשדהקרילעהדבלהרבחהרבח

תשמחתאחקיו41׃םישמחלותואמלתורושתורוש

ךרביוהמימשהויניעאשיוםיגדהינשתאוםחלהתורככ

ינשתאוםהינפלםושלוידימלתלןתיוםחלהתאסרפיו

ואשיו43׃ועבשיוםלכולכאיו42׃םלכלקלחםיגדה

44׃םיגדהןמםגורשעםינשםילסאולמםיתותפהןמ

ןכירחאו45׃שיאיפלאתשמחכויהםחלהןמםילכאהו

רבעלאוינפלרובעלוהינאבתדרלוידימלתבץיאה

וחלשרחאיהיו46׃םעהתאוחלשדעהדיצתיבלאםיה

האבהינאהוברעיהיו47׃ללפתהלהרההלעיוםתא

םילמעתמםתואאריו48׃השביבודבלאוהוםיהךותב

תיעיברהתרמשאהתעכיהיוםדגנלחורהיכםטושב

׃םהינפלרובעללאויוםיהינפלעךלהתמםהילאאביו

הארמיכובשחםיהינפלעךלהתמותאםתארבםהו49

רבדזאולהביווהוארםלכיכ50׃וקעציואוהחור

דריו51׃ואריתלאאוהינאיכוקזחםהילארמאיוםתא

רתוידועוממותשיוהככשחורהוהינאהלאםהילא

םחלהתורככרבדבוליכשהאליכ52׃והמתיוםבבלב

הצראואביוםיהתאורבעיו53׃םבבלםוטמטינפמ

זאהינאהןמםתאצכיהיו54׃השביהלאוברקיורסינג

תאתאשלולחיוםהיתוביבסלכבוצוריו55׃והריכה

׃אוהםשיכועמשרשאםוקמלכלאתובכשמבםילוחה

לאוםירעהואםירפכהלאאבירשאםוקמלכבו56

ועגייכולוננחתיותוצוחבםילוחהתאומשםשתודשה

׃ועשונוועגנרשאלכהיהוודגבתציצבקר

ואברשאםירפוסהןמוםישורפהוילאולהקיו7

םחלםילכאוידימלתמםתוארכיהיו2׃םילשורימ

םישורפהיכ3׃םתאוחיכויוהליטנאלבםהידיתאמטב

דעםהידיתאוצחרתאיתלבולכאיאלםידוהיהלכו

םניאקושהןמרשאתאו4׃םינקזהתלבקבםזחאבקרפה

רשאםיברםירחאםירבדדועוהליבטאלבםילכא

5׃תוטמותורויוםידכותוסכתליבטומכרמשלולבק

םניאךידימלתעודמםירפוסהוםישורפהותואולאשיו

תליבטנאלבםחלםילכאיכםינקזהתלבקיפלעםיגהנ

םכילעוהיעשיאבנבטיהםהילארמאיוןעיו6׃םידי

קחרובלוינודבכויתפשבהזהםעהבותככםיפנחה

יכ8׃םידמלמםישנאתוצמיתאםתאריוהתו7׃ינממ

תוליבטםדאינבתלבקבזחאלםיהלאתוצמתאםתבזע

םהילארמאיו9׃םישעםתאתוברהלאכותוסכוםידכ

ידכםיהלאהתוצמתאםתלטברשאםתישעהפיהמ
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ךיבאתאדבכרמאהשמיכ10׃םכתלבקתאורמשתש

םירמאםתאו11׃תמויתומומאוויבאללקמוךמאתאו

םיהלאלהנתמושורפןברקומאלוויבאלרמאייכשיא

דועתושעלולוחינתאלו12׃ילהנהנהתאשהמלכ

לעםיהלאהרבדתאורפתו13׃ומאלוויבאלהמואמ

׃םישעםתאהלאכהברהוםתלבקרשאםכתלבקידי

םכלכילאועמשםהילארמאיוםעהלכלאארקיו14

ותואאמטללכוירשאםדאלץוחמרבדןיא15׃וניבהו

המהונממםיאצויהםירבדהםאיכוברקלאואבב

17׃עמשיעמשלולםינזארשאלכ16׃םדאהתאואמטי

לעוידימלתוהלאשיוןומההןמהתיבהבשרשאכיהיו

הניבירסחםתאףאהםהילארמאיו18׃לשמהרבד

אלולהצוחמםדאהךותתאאבהלכיכוליכשתאלה

אציוושרכלאםאיכובללאאוביאליכ19׃ונאמטי

םדאהןמאציהרמאיו20׃לכאלכרבהלתואצומל

תואציםדאהבלךותמיכ21׃םדאהתאאמטמאוה

עצבתבהאובונגוחוצרוהנזוףאנתוערהתובשחמה

׃תולכסוןודזוףודגוןיעתורצותוללוזוהימרוהעשרו

תואמטמותואצויןהםדאהברקמהלאהתוערהלכ23

ןודיצורוצתולובגלאולךליוםשמםקיו24׃ותא

׃רתסהללכיאלושיאלעדוייכהבאאלהתיבהואובבו

העמשהנטקההתבבהסנכנהאמטחוררשאהשאיכ25

ץראותינויהשאהו26׃וילגרללפתואבתוועמשתא

דשהראשרגלונממשקבתואירוסלרשאןענכהתדלומ

הנושארבעבשלוחינהעושיהילארמאיו27׃התבמ

יריעצלוכילשהלוםינבהםחלתחקלבוטאליכםינבה

יריעצםגלבאינדאןכוילארמאתוןעתו28׃םיבלכה

29׃םינבהםחלירורפמןחלשהתחתולכאיםיבלכה

׃ךתבמדשהאציךליכלהזךרבדללגבהילארמאיו

הטמחלעתבכשמהדליהתאאצמתוהתיבלאאבתו30

אביוןודיצורוצלובגמאציובשיו31׃הנממאצידשהו

וילאואיביו32׃םירעהרשעלובגךותבלילגהםילא

׃ודיתאוילעםושלולוננחתיוםלאושרחהיהרשאשיא

ויתועבצאתאםשיוןומההברקמודבלותאחקיו33

חנאיוהמימשהטביו34׃ונשללעעגיוקריווינזאב

וינזאוחתפנעגרבו35׃חתפהושורפוחתפאוילארמאיו

םתוארהזיו36׃הרורבהפשברבדיוונושלרשקרתיו

׃זירכהלובריןכםריהזירשאכושיאלורפסיאליכ

םגהפיהשעלכהתאורמאיודאמדעוממותשיו37

׃םירבדמלםימלאהםגםיעמשלהשעאוהםישרחה

המםהלןיאוברםעץבקהבםההםימיביהיו8

ורמכנ2׃םהילארמאיווידימלתלאארקיוולכאי

םהלןיאוידמעודמעםימיתשלשהזיכםעהלעימחר

םהיתבלםיבערםתואיחלשבהיהו3׃לכאלםחל

ותאונעיו4׃קחרממואברשאםהמשייכךרדבופלעתי

רבדמבהפהלאתאעיבשהלשיאלכויןיאמוידימלת

ורמאיוםכלשיםחלתורככהמכםתואלאשיו5׃םחל

תורככעבשתאחקיוץראלתבשלםעהתאוציו6׃עבש

םהינפלםושלוידימלתלםתואןתיוסרפיוךרביוםחלה

ךרביוםינטקםיגדטעמםהליהיו7׃םעהינפלומישיו

ועבשיוולכאיו8׃הלאתאםגםהינפלםושלרמאיו

םילכאהו9׃םידודתעבשםירתונהםיתותפהןמואשיו

םעהינאבדריזא10׃םחלשיושיאיפלאתעבראכויה

םישורפהואציו11׃אתנומלדתולילגלאאביווידימלת

םהוםימשהןמתואומעמולאשיוותאחכותהלולחיו

שקבמהזהרודההמרמאיווחורבחנאיו12׃ותאםיסנמ

13׃הזהרודלתואןתניםאםכלינארמאןמאתואול

14׃םיהרבעלארבעיובשיוהינאבדריוםתואבזעיו

םאיתלבהינאבםהלהיהאלוםחלםתאתחקלוחכשיו

םכלורמשהואררמאלםתוארהזיו15׃תחאםחלרככ

ורמאיוובשחיו16׃סודרוהראשמוםישורפהראשמ

רמאיועושיעדיו17׃ונתאןיאםחליכלעוהערלאשיא

וליכשתאלדועהםכלןיאםחליכלעובשחתהמםהל

אלוםכלםיניע18׃םטמטמונדועםכבלווניבתאלו

רשאכ19׃ורכזתאלוועמשתאלוםכלםינזאווארת

שיאיפלאתשמחלםחלהתורככתשמחתאיתסרפ

םינשוילאורמאיוםתאשנםיתותפיאלמםילסהמכ

יאלמםידודהמכשיאיפלאתעבראלעבשבו20׃רשע

םהילארמאיו21׃העבשוילאורמאיוםתאשנםיתותפ

שיאוילאואיביוהדיצתיבלאאביו22׃וניבתאלךיא

והכילויורועהדיבזחאיו23׃ובתעגלולוננחתיורוע

והלאשיווילעוידיתאםשיוויניעבקריורפכלץוחמלא

ינבתאהארארמאיוטביו24׃רבדהתאהארהרמאל

םושלףסויו25׃הארינאתונליאכםיכלהתמיכםדאה

בטיהלכהאריואפריוויניעהנחקפתוויניעלעוידיתא
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ךותבאבתלארמאלותיבלאוהחלשיו26׃קוחרמלדע

וידימלתועושיאציו27׃רפכבשיאלרבדתלאורפכה

לאשיוךרדביהיוסופליפלשןירסיקירפכלאתכלל

ימםישנאהילעםירמאהמםהילארמאיווידימלתתא

והילאםירמאשיוליבטמהןנחויורמאיוונעיו28׃ינא

רמאלםתאלאשיו29׃םיאיבנהןמדחאםירמאםירחאו

וילארמאיוסורטפןעיוינאימילעורמאתהמםתאו

וילערבדיתלבלהרעגבםתאוציו30׃חישמהאוההתא

הברהתונעלםדאהןבךירציכםדמלללחיו31׃שיאל

םירפוסהוםילודגהםינהכהוםינקזהידילעסאמיו

רבדיולגבאוהו32׃םוקיםוקםימיתשלשהצקמותמויו

ןפיו33׃וברעגללחיוסורטפוהחקיוהזהרבדהתא

לעמרוסרמאלסורטפברעגיווידימלתתאטביווירחא

ירבדלםאיכםיהלאהירבדלךבלןיאיכןטשהינפ

םהילארמאיווידימלתלאוםעהלאארקיו34׃םדאה

ךליוובלצתאאשיוושפנבשחכיירחאתכללץפחה

ושפנדבאתושפנתאעישוהלץפחירשאלכיכ35׃ירחא

הרושבהןעמלוינעמלושפנולדבאתרשאלכוונממ

לכתאהנקייכםדאלןכסיהמיכ36׃הנעישויאוה

38׃ושפנןוידפשיאןתיהמוא37׃ושפנהתחשנוםלועה

ףאנהרודבהפרחלולירבדוינאיתייהרשאשיאלכיכ

ואובבםדאהןבלהפרחלהיהיאוהףאהזהאטוחהו

׃םישודקהםיכאלמהםעויבאדובכב

םידמעהןמשייכםכלינארמאןמאםהילארמאיו9

האבםיהלאהתוכלמוארייכדעתומומעטיאלרשאהפ

תאוסורטפתאעושיחקלםימיתששירחאו2׃הרובגב

הנתשיוםדבלותאהבגרהלעםלעיוןנחויתאובקעי

רשאגלשכדאמםינבלםיריהזמויהנוידגבו3׃םהיניעל

םהילאאריו4׃םהומכןיבלהלץראבסבוכלכויאל

לארמאיוסורטפןעיו5׃עושיםעםירבדמהשמווהילא

תחאךלתוכסשלשאנהשענהפונתויהבוטיברעושי

יכרבדיהמעדיאליכ6׃תחאוהילאלותחאהשמלו

לוקןנעהןמאציוםהילעךכוסןנעיהיו7׃םילהבנויה

הכוהכוטיבההמהו8׃ועמשוילאידידיינבהזרמא

9׃םתאודבלעושיתאיתלבשיאדועואראלוםאתפ

ואררשאתאשיאלדיגהיתלבלםריהזיורההןמודריו

רבדהתאורמשיו10׃םיתמהןמםדאהןבםוקייכדע

׃םיתמהןמהמוקתהאיההמתעדלושרדיוםבבלב

והילאיכםירפוסהםירמאהזהמרמאלוהלאשיו11

אבוהילאהנהםהלרמאיוןעיו12׃הנושארבאוביאוב

יכאלהםדאהןבלעבותכהמולכהתאבישיוהנושארב

והילאאבםגםכלינארמאלבא13׃סאמיוהברההנעי

לאואובכיהיו14׃וילעבותכרשאכםנוצרכולושעםגו

םיחכותמםירפוסוםתוביבסברםעאריוםידימלתה

וילאיצוריווהמתןכותאםתוארכםעהלכו15׃םתא

םתאהמםירפוסהתאלאשיו16׃םולשלולולאשיו

יתאבהיבררמאיוםעהןמדחאןעיו17׃םהמעםיחכותמ

םוקמלכבהיהו18׃וברקבםלאחוררשאינבתאךילא

וינשתאקרחוורירדריוותאץצרמאוהוהזחאירשא

ןעיו19׃ולכיאלוושרגלךידימלתלארמאוופוגשביו

םכמעהיהאיתמדעןימאמיתלברודיוהםהלרמאיו

וינפלוהאיביו20׃ינפלותאואיבהםכתאלבסאיתמדע

הצראלפיוםאתפונצצוריוחורהוהאררשאכיהיו

התיהםימיהמכויבאתאלאשיו21׃ורירדרויוללוגתיו

ותאליפהתוברםימעפו22׃וירוענימימרמאיותאזול

ונילעםחרלכותלכיםאךאודיבאהלםימבםגשאבםג

לכןימאהללכותםארמאלעושיוילארמאיו23׃ונרזעו

רמאיויכבבולקתאדליהיבאןתיו24׃ןימאמהלכוי

םעהתאעושיאריו25׃יתנומאןורסחלאנרזעןימאמינא

שרחוםלאחוררמאלאמטהחורברעגיווילאץבקתמ

קעציו26׃דועובאובלףסתלאוונממאצךוצמינא

יכםיברורמארשאדעתמכיהיואציודאמותאץצריו

רשאכיהיו28׃םקיווהעיניוודיבעושיקזחיו27׃עוג

עודמותאםדבלםתויהבוידימלתוהלאשיוהתיבהאב

אציהזהןימהםהילארמאיו29׃ושרגלונלכיאלונחנא

ורבעיוםשמואציו30׃םוצבוהלפתבםאיכאציאל

תאדמלמהיהיכ31׃שיאלעדוהלהבאאלולילגב

ידיברסמהלםדאהןבדיתעיכםהילארמאלוידימלת

׃ישילשהםויבםוקיגרהנרשאירחאווהגרהיוםדאינב

אביו33׃ותואלאשלוארייורבדהתאוניבהאלםהו32

םתחכותההמםתואלאשיותיבבותויהבוםוחנרפכלא

ךרדבוקשעתהיכושירחיו34׃ךרדבוהערםעשיא

רשעהםינשלאארקיובשיו35׃םהבלודגהאוהימ

היהיאוהןושארהתויהלץפחייכשיאםהילארמאיו

והדימעיודליחקיו36׃םלכתרשמוםלכלןורחאה
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ימשבלבקירשאלכ37׃םהלרמאיווהקבחיוםכותב

ונניאלבקייתוארשאלכויתואלבקמאוההזכדחאדלי

רמאיוןנחויןעיו38׃ינחלשרשאתאםאיכיתואלבקמ

ךלוהונניאוךמשבםידששרגמשיאוניאריברוילא

רמאיו39׃ונירחאךלהאלרשאןעיונאלכנוונירחא

לכויוימשבהרובגהשעשיאןיאיכוהאלכתלאעושי

אוהונדגנונניארשאלכיכ40׃העריברבדלהרהמב

רשאלעימשבםימסוכםכתאהקשמהלכיכ41׃ונדעב

42׃ורכשדבאיאליכםכלינארמאןמאחישמלםתא

הלתישולבוטיבםינימאמהםינטקהדחאלישכמהלכו

ךלישכתךדיםאו43׃םיבךלשהווראוצלעבכרחלפ

יתשךלתויהמםייחלעטקאובלךלבוטהתאץצק

Geenna)׃הבכתאלרשאשאהלאםנהיגלאךלתוםידי

g1067)4445׃הבכתאלםשאותומתאלםתעלותםשרשא

םייחלחספאובלךלבוטהתאץצקךלישכתךלגרםאו

רשאשאהלאםנהיגלךלשתוםילגריתשךלתויהמ

Geenna)׃הבכתאל g1067)46תומתאלםתעלותםשרשא

בוטהתארקעךלישכתךניעםאו47׃הבכתאלםשאו

יתשךלתויהמתחאןיעבםיהלאהתוכלמלאאובלךל

Geenna)׃םנהיגלךלשתוםיניע g1067)48םתעלותםשרשא

לכוחלמישאבשיאלכיכ49׃הבכתאלםשאותומתאל

לפתהיהיחלמהםאוחלמהבוט50׃חלמיחלמבןברק

םולשיהיוםכברקבחלמםכליהיותואונקתתהמב

׃םכיניב

ןדריהרבעמהדוהילובגלאךליוםשמםקיו10

ושגיו2׃םעפבםעפכםדמליוםעןומהוילאדועולהקיו

ותשאתאחלשלשיאלכויםאוהלאשיוםישורפהוילא

םכתאהוצהמםהילארמאיוןעיו3׃ותאםיסנמםהו

׃חלשלותתירכרפסבתכלריתההשמורמאיו4׃השמ

בתכםכבבלישקרובעבםהילארמאיועושיןעיו5

רכזהאירבהתישארמלבא6׃תאזההוצמהתאםכל

ויבאתאשיאבזעיןכלע7׃םיהלאםתאהשעהבקנו

ןכםאודחארשבלםהינשויהו8׃ותשאבקבדוומאתאו

רשאתאןכל9׃דחארשבםאיכםינשדועםניאאופא

ובושיותיבביהיו10׃םדאונדירפיאלםיהלארבח

חלשמהםהילארמאיו11׃תאזלעותאלאשלוידימלת

בזעתיכהשאו12׃הילעאוהףאנתרחאחקלוותשאתא

םידליוילאואיביו13׃איהתפאנרחאשיאהחקלוהשיא

אריו14׃םהיאיבמבםידימלתהורעגיוםהבעגיןעמל

ילאאובלםידלילוחינהםהילארמאיוסעכיועושי

רמאןמא15׃םיהלאהתוכלמהלאליכםוענמתלאו

דליכםיהלאהתוכלמתאלבקיאלרשאלכםכלינא

וידיתאומושבםכרביוםקבחיו16׃הבאביאלאוה

ערכיווילאץרשיאהנהוךרדלותאצביהיו17׃םהילע

׃םלועייחשריאוהשעאהמבוטהיברותואלאשיווינפל

(aiōnios g166)18ןיאבוטילתארקעודמעושיולרמאיו

אלתוצמהתאתעדיןה19׃םיהלאהדחאיתלבבוט

קשעתאלרקשדעהנעתאלבנגתאלחצרתאלףאנת

לכתאיברוילארמאיוןעיו20׃ךמאתאוךיבאתאדבכ

רמאיווהבהאיועושיובטביו21׃ירועניתרמשהלא

םיינעלןתוךלרשאלכתארכמךלתרסחתחאוילא

22׃ירחאךלובלצהתאאשאובוםימשברצואךליהיו

היהברןוהיכולךליובצעיוהזהרבדהלעולרציו

השקיהמכוידימלתלארמאיוביבסעושיטביו23׃ול

ולהביו24׃םיהלאהתוכלמלאאובלםיסכנילעבל

ינבםהלרמאיוןעיועושיףסיווירבדלעםידימלתה

׃םיהלאהתוכלמלאאובלםליחלעםיחטבלהשקהמ

לארישעאובמטחמהבקנךותברבעללמגללקנ25

שיאורמאיוםמותשהלדועופיסויו26׃םיהלאהתוכלמ

רמאיועושיםבטביו27׃עשוהללכויאופאימויחאםלא

אלםיהלאמיכםיהלאמאלךאתאזאלפתםדאינבמ

ונחנאןהוילארמאיוסורטפןעיו28׃רבדלכאלפי

רמאןמאעושירמאיו29׃ךירחאךלנולכהתאונבזע

ואויחאתאואותיבתאבזערשאשיאןיאיכםכלינא

תאואותשאתאואומאתאואויבאתאואויתויחאתא

אלרשא30׃הרושבהןעמלוינעמלויתודשתאואוינב

המהכםימעפהאמתופידרהלכבהזהןמזבהתעחקי

אבהםלועבותודשוםינבותומאותויחאוםיחאוםיתב

aiōn)׃םימלועייח g165, aiōnios g166)31ןמםיברםלואו

יהיו32׃םינושארםינורחאהוםינורחאויהיםינושארה

המהוםהינפלךלוהעושיוםילשוריםתולעבךרדב

תאוילאתחקלףסויווירחאםתכלבםיאריוםילהבנ

׃רמאלוהרקירשאתאםהלדיגהללחיורשעהםינש

ישארלרסמיםדאהןבוהמילשוריםילעונחנאהנה33

׃םיוגלותאורסמיותומלוהעישריוםירפוסלוםינהכה
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םויבווהתימיווינפבוקריוםיטושבוהכיוובולתהיו34

ידבזינבןנחויובקעיוילאוברקיו35׃םוקיםוקישילשה

לאשנרשאתאונלהשעתיכונשפנהתואיברורמאיו

37׃םכלהשעאיכםתיואהמםהילארמאיו36׃ךממ

ךלאמשלדחאוךנימילדחאתבשלונלהנתוילאורמאיו

רשאתאםתעדיאלעושיםהילארמאיו38׃ךדובכב

התשינארשאסוכהתאתותשלולכותלכיהםתלאש

וילאורמאיו39׃הבלבטנינארשאהליבטבלבטהלו

ותשתהתשינארשאסוכהתאעושיםהילארמאיולכונ

ינימילתבשךא40׃ולבטתהבלבטנינארשאהליבטבו

41׃םהלןכוהרשאליתלבהתתלידיבןיאילאמשלו

׃ןנחויובקעילעסועכלולחיוהרשעהתאזעמשכיהיו

יכםתעדיםתאםהילארמאיועושיםהלארקיו42

םיטלושםהילודגוםהבםידרםהםיוגהירשלםיבשחנה

תויהלץפחהםאיכםכיניבןכאלםתאו43׃םהילע

םכבתויהלץפחהו44׃תרשמלםכלהיהיםכיניבלודג

אבאלאוהףאםדאהןביכ45׃לכלדבעהיהיןושאר

תחתרפכושפנתאתתלותרשלםאיכוהותרשיןעמל

וידימלתואוהוחירימותאצכיהיווחיריואביו46׃םיבר

דילעבשירועשיאימיטןבימיטרבהנהוברםעןומהו

לחיוירצנהעושיאוהיכעמשיו47׃תובדנלאשלךרדה

םיברובורעגיו48׃יננחעושידודןבאנארמאיוקעצל

עושידמעיו49׃יננחדודןבקעצלהברהאוהווקיתשהל

ארקםוקקזחוילאורמאיורועלוארקיוולוארקרמאיו

׃עושילאאביוםקיווילעמותלמשתאךלשיו50׃ךל

רמאיוךלהשעאותצפחהמוילארמאיועושיןעיו51

ךלוילאעושירמאיו52׃האראיכינובררועהוילא

עושיירחאךליוהארםאתפוךלהעישוהךתנומאךל

׃ךרדב

יניהתיבויגפתיבלאםילשורילוברקרשאכיהיו11

םהילארמאיו2׃וידימלתמםינשחלשיוםיתיזהרהב

ואצמתהמשםכאבכהיהוםכלוממרשארפכהלאוכל

׃ואיבהווריתהותואםדאוילעבשיאלרשארוסאריע

ןודאהםתרמאותאזושעתהמלשיאםכילארמאייכו3

רוסאריעהואצמיווכליו4׃הנהונחלשיעגרבוולךירצ

ןמםישנאו5׃והוריתיוךרדהםאלעץוחברעשהלא

תאריתהלושעתתאזהמםהילאורמאםשםידמעה

7׃םהלוחיניועושיםוצרשאכםהילאורמאיו6׃ריעה

בשיוםהידגבתאוילעוכילשיועושילאריעהתאואיביו

םירחאוךרדהלעםהידגבתאושרפםיברו8׃וילע

םיכלההו9׃ךרדהלעוחטשיוםיצעהןמםיפנעותרכ

םשבאבהךורבאנעשוהרמאלםיקעצוירחאווינפל

הוהיםשבהאבהוניבאדודתוכלמהכורב10׃הוהי

תיבלאוםילשוריעושיאביו11׃םימורמבאנעשוה

אציובורעלהפרםויהולכהלעןנובתיואריושדקמה

םתאצבתרחממיהיו12׃רשעהםינשםעיניהתיבלא

אביוםילעאלוקוחרמהנאתאריו13׃בעריויניהתיבמ

יכהבאצמאלוהילאברקיוירפהבאצמיהתוארל

רמאיוןעיו14׃םינאתתעהתיהאליכדבלםילעםא

ועמשיוםלועדעךממירפלכאילאשיאהתעמהילא

aiōn)׃וידימלת g165)15לאעושיאביוםילשוריואביו

םינוקהתאוםירכומהתאםשמשרגללחיושדקמה

׃םינויהירכמתובשומתאוםינחלשהתונחלשתאךפהיו

דמליו17׃שדקמהךרדילכתאשלשיאלחינהאלו16

לכלארקיהלפתתיביתיביכבותכאלהםהלרמאיו

ועמשיו18׃םיאירפתרעמותאםתישעםתאוםימעה

וארייכודימשהלותאולכנתיוםינהכהישארוםירפוסה

יהיו19׃ותרותלעםיממותשמםעהלכרשאןעיוינפמ

רקבבםירבעםהיהיו20׃ריעלץוחמלאאציוברעב

סורטפרכזיו21׃הישרשםעהשבייכהנאתהתאואריו

22׃השביהתררארשאהנאתההנהיברוילארמאיו

׃םיהלאתנומאםכבאניהתםהילארמאיועושיןעיו

הזהרההלארמאירשאלכםכלינארמאןמאיכ23

ןימאיםאיכובבלבקפסןיאוםיהךותלאקתעהואשנה

רמאינאןכלע24׃ולהיהיםגןכרמארשאכהיהייכ

יהיווחקתיכונימאהםכללפתהבולאשתרשאלכםכל

רשאתאשיאלכלוחלסתללפתהלודמעתיכו25׃םכל

ףאםימשבשםכיבאםכלחלסיןעמלוילעםכבבלב

םכיבאףאוחלסתאלםאםתאו26׃םכיעשפתאאוה

ואביוובושיו27׃םכיעשפתאםכלחלסיאלםימשבש

םינהכהוילאואביושדקמבךלהתמאוהיהיוםילשורי

וזיאבוילאורמאיו28׃םינקזהוםירפוסהוםילודגה

תאזהתושרהתאךלןתנימוהלאהשעהתאתושר

הלאשאינאםגםהילאעושירמאיו29׃הלאתאתושעל

תושרוזיאבםכלרמאוינובישהםתאודחארבדםכתא
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םאהתיהםימשהןמהןנחויתליבט30׃הלאהשעינא

רמאלםברקבהכוהכובשחיו31׃ינובישהםדאינבמ

׃ולםתנמאהאלאופאעודמרמאיםימשהןמרמאנםא

ובשחםלכיכםעהתאוארייוםדאינבמרמאנהוא32

אלעושילאורמאיוונעיו33׃תמאבאיבנלןנחויתא

רמאאלינאםגןכםאםהילארמאיועושיןעיוונעדי

׃הלאהשעינאתושרוזיאבםכל

םרכעטנשיארמאלםילשמבםהילארבדללחיו12

לאוהנתיולדגמןביובקיבצחיוויתוביבסרדגשעיו

םימרכהלאחלשדעומלו2׃םיקחרמלךליוםימרכ

ובוקיזחיו3׃םרכהירפמםימרכהתאמתחקלדבע

רחאדבעםהילאחלשלףסיו4׃םקירוהחלשיווהכיו

5׃םלכנוהחלשיוושארוקחמוםינבאבולקסותאו

םירחאםיברבושעןכווגרהותאםגורחאחלשיוףסיו

רשאדיחיןבדועוליהיו6׃וגרהםהמווכהםהמ

ינבינפמרמאלהנרחאבםהילאותאםגחלשיוובהא

הזהנהוהערלאשיאורמאםההםימרכהו7׃ורוגי

וקיזחיו8׃השריההיהתונלווהגרהנווכלשרויהאוה

המהתעו9׃םרכלץוחמלאוהכילשיוותואוגרהיווב

ןתיוםההםימרכהתאדבאיואוביםרכהלעבהשעי

הזהבותכהתאםתארקאלה10׃םירחאלםרכהתא

התיההוהיתאמ11׃הנפשארלהתיהםינובהוסאמןבא

ינפמוארייוושפתלושקביו12׃וניניעבתאלפנאיהתאז

הזהלשמהתארבדםהילעיכוניבהרשאןעיםעה

םישורפהןמםישנאוילאוחלשיו13׃םהלוכליווהבזעיו

ורמאיוואביו14׃ורבדבותאדכללםיסודרוההןמו

שיאינפמרוגתאלוהתאתמאשיאיכונעדייברוילא

ךרדתאהתאהרומתמאבםאיכםינפריכתאליכ

אוהו15׃ןתנאלםארסיקהלאסמתתלןוכנהםיהלאה

ילאואיבהינוסנתהמםהילארמאיוםתפנחתאעדי

הרוצהימלשםהילארמאיוואיביו16׃האראורניד

17׃רסיקהלשוילאורמאיווילערשאבתכמהותאזה

רשאתאורסיקלונתרסיקלרשאתאםהילאעושירמאיו

ןמוילאואביו18׃וילעוהמתיוםיהלאלונתםיהלאל

׃רמאלוהלאשיוםיתמלהיחתןיאיכםירמאהםיקודצה

םינבוהשאבזעושיאיחאתומייכהשמונלבתכיבר19

הנהו20׃ויחאלערזםקיוותשאתאויחאםבייולןיא

ריאשהאלותומבוהשאחקלןושארהוםיחאהעבש

םגןכוערזחינהאלותמיוינשההתאחקיו21׃ערזוירחא

םהירחאוריאשהאלוהעבשהלכהוחקיו22׃ישילשה

תיחתבהתעו23׃השאהםגהתמםלכתומירחאוערז

התיההעבשליכהשאלהיהתםהמימלומוקישכםיתמה

םיעתםתאתאזבאלהםהילאעושירמאיו24׃השאל

תרובגתאםגםיבותכהתאםגםיעדויםכניארשאב

ואשיאלםישנאהםיתמהןמםמוקתעביכ25׃םיהלאה

לעו26׃םימשהיכאלמכויהיךאהנאשנתאלוםישנ

השמרפסבםתארקאלהומוקיםוקיכםיתמהרבד

יהלאיכנארמאלםיהלאהוילארבדרשאתאהנסב

ונניאםיהלאה27׃בקעייהלאוקחצייהלאוםהרבא

׃תועתלםתיברהןכלםייחהיהלאםאיכםיתמהיהלא

םהילאברקיוםיחכותמםתאעמשםירפוסהןמדחאו28

לכלהנשארהאיההמוהלאשיוםבישהבטיהיכאריו

תוצמהלכלהנשארהוילארבדיועושיןעיו29׃תוצמה

תאתבהאו30׃דחאהוהיוניהלאהוהילארשיעמשאיה

לכבוךעדמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהי

הלהמדהתינשהו31׃הנשארההוצמהאיהתאזךדאמ

32׃הלאמהלודגהוצמןיאוךומכךערלתבהאואיה

דחאםיהלאיכתרבדהפייברםנמארפוסהוילארמאיו

לכבובבללכבותאהבהאלו33׃ודבלמדועןיאואוה

ושפנכערהתאהבהאלודאמלכבושפנלכבועדמ

הנעיכעושיאריו34׃םיחבזותולעלכמאיההלודג

שיאוםיהלאהתוכלממהתאקוחראלוילארמאיותעדב

עושיןעיו35׃הלאשותואלאשלובלתאדועברעאל

חישמהיכםירפוסהורמאיךיארמאיושדקמבודמלב

הוהיםאנשדקהחורברמאדודאוהו36׃דודןבאוה

הנה37׃ךילגרלםדהךיביאתישאדעינימילבשינדאל

םעהברבהאיוונבאוהךיאוןודאולארקומצעבדוד

ןמורמשהםתאדמלבםהילארמאיו38׃ותאעמשל

תולאשתאותילטיפוטעךלהתהלםיבהאהםירפוסה

תאותויסנכיתבבשארהיבשומתאו39׃םיקושבםמולש

תונמלאהיתבתאםיעלבה40׃תודועסבשארהתובסמ

רתילעטפשמהמהםיניעהארמלהלפתבםיכיראמו

תאהאראוהורצואהןוראלוממבשיעושיו41׃וחקי

ונתנםיברםירישעורצואהןוראלתועמםיכילשמםעה

רשאתוטורפיתשךלשתוהינעהנמלאאבתו42׃הברה
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םהילארמאיווידימלתלאארקיו43׃רסאעברןה

רתויהנתנתאזההינעההנמלאהיכםכלינארמאןמא

ףדעהןמונתנםלכיכ44׃רצואהןוראלאםינתנהלכמ

׃השוכרלכתאהלרשאלכהנתנהרסחממאיהוםהלש

וידימלתמדחאוילארמאיושדקמהןמותאצביהיו13

עושיןעיו2׃הלאהםינינבהוםינבאהופיהמהאריבר

אלהלאהםילודגהםינינבהלכתאתיארהרמאיוותא

רהלעבשיו3׃קרפתתאלרשאןבאלעןבאראשת

ןנחויובקעיוסורטפוהלאשיושדקמהלוממםיתיזה

המותאזהיהתיתמונלאנרמא4׃םדבלותאםהוירדנאו

םתאןעיו5׃תאזלכהבהשעתרשאתעהאבבתואהאוה

םיבריכ6׃שיאםכתאהעתיןפואררבדללחיועושי

םכעמשבו7׃םיברועתיואוהינארמאלימשבואבי

תאזהיהתויהיכולהבתלאהמחלמתועמשותומחלמ

לעהכלממויוגלעיוגםוקייכ8׃ץקהאיהתאזאלךא

הלא9׃המוהמובערהיהוהכוהכשערהיהוהכלממ

ורסמייכםכיתשפנבורמשהםתאוםילבחהתישאר

םילשמינפלותויסנכיתבבםתיכהותוירדהנסלםכתא

הכירצהרושבהו10׃םהלתודעלינעמלואבותםיכלמו

ורסמווכילוירשאכו11׃םיוגהלכלהנשארבארקהל

רשארבדהיכורבדתהמובשחתלאווגאדתלאםכתא

םהםתאאלןעיורבדותואאיהההעשבםכלןתני

ויחאתארסמיחאו12׃שדקהחורםאיכםירבדמה

13׃םתואותימהוםתובאבםינבומקוונבתאבאותומל

תעדעהכחמהוימשןעמלםדאלכלםיאונשםתייהו

דיברמאנהםמשמץוקשתאוארתיכו14׃עשויאוהץק

סונזאןיביארוקהולאלרשאםוקמבדמעאיבנהלאינד

דרילאגגהלערשאו15׃םירההלאהדוהיישנאוסוני

רשאו16׃ותיבמרבדתאשלהמינפאבילאוהתיבה

תורהליואו17׃ושובלמתאשלהתיבהבשילאהדשב

היהתאלרשאוללפתהךא18׃המההםימיבתוקינימלו

רשאהרצתעויהיםההםימיהיכ19׃ףרחבםכתסונמ

דעםיהלאארברשאהאירבהתישארמהומכהתיהנאל

םימיהתאהוהירצקילולו20׃דועהיהתאלהומכוהתע

רחברשאםיריחבהןעמלךארשבלכעשויאלםהה

הנהםכילאשיארמאיםאזאו21׃םימיהתארצקםב

יחישמומוקייכ22׃ונימאתלאםשוהנהואחישמההפ

תאףאתועתהלםיתפומותותאונתנורקשיאיבנורקש

יתדגהשארמהנהוארםתאו23׃ולכויםאםיריחבה

איהההרצהירחאםההםימיבהיהו24׃לכתאםכל

ולפיםיבכוכהו25׃ורואהיגיאלחריהושמשהךשחת

ןבתאואריזאו26׃וטטומתיםימשהתוחכוםימשהןמ

חלשיזאו27׃דובכבוהברהרובגבםיננעבאבםדאה

הצקמתוחורהעבראמויריחבתאץבקיוויכאלמתא

הנאתהלשמתאאנודמל28׃םימשההצקדעץראה

29׃ץיקהבורקיכםתעדיהלעחרפוהפנעבטרישכ

אוהבורקיכועדהלאלכויהיכםכתארבםתאףאןכ

דעהזהרודהרבעיאלםכלינארמאןמא30׃חתפל

ירבדוורבעיץראהוםימשה31׃הלאלכויהירשא

איהההעשהואוההםויהאובתעךא32׃ןורבעיאל

ןבהאלםגםימשהיכאלמאלםגהתואעדוישיאןיא

םתעדיאליכוללפתהוודקשואר33׃באהידעלבמ

בזערשאקחרמלךלוהשיאכהיהו34׃תעההיהתיתמ

םגוותכאלמתאשיאשיאלווידבעלןטלשןתיוותיבתא

יתמםתעדיאליכודקשןכל35׃דקשלהוצרעושהתא

םאהלילהתוצחבואברעתעלםאתיבהלעבאובי

אצמוםאתפאוביןפ36׃רקבבוארבגהתאירקתעב

לכלינארמאםכליתרמארשאתאו37׃םינשיםכתא

׃ודקש

םינהכהושקביותוצמהוחספהגחינפלםימוייהיו14

2׃ותימהלהמרעבוהשפתיךיאםירפוסהוםילודגה

ותויהביהיו3׃םעבהמוהמהיהתןפגחבאלךאורמאיו

אבתוןחלשהלאבסיוערצמהןועמשתיביניהתיבב

ךפהתארבשתודאמרקיוךזדרנןמשךפהדיבוהשא

והערלאשיאםימערתמרשאשיו4׃ושארלעקצתו

הזהיהיואריכ5׃הזהןמשהדובאהיההמלערמאל

ורעגיוםיינעלותתלורנידתואמשלשמרתויברכמהל

בוטהשעמהשפנןויגתהמלהלוחינהעושירמאיו6׃הב

ולכותוצרתשכוםכמעדימתםיינעהיכ7׃ידמעהתשע

רשאתא8׃דימתםכתאהיהאאליכנאוםהלביטיהל

׃וטנחליפוגתאחושמלהמדקהתשעהדילאלהיה

תאזההרושבהארקתרשאביכםכלינארמאןמא9

ןורכזלרפסיאיההתשערשאתאםגםלועהלכלא

ךלהרשעהםינשמדחאתוירקשיאהדוהיו10׃הל
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םעמשכםהו11׃םהילאותוארסמלםינהכהישארלא

12׃ורסמלהנאתשקביוףסכולתתלורמאיווחמש

וילאורמאיוחספהחבזתעתוצמהגחלןושארביהיו

13׃ןיכנוהכלנוחספהתאלכאלץפחתהפיאוידימלת

עגפיוהריעהוכלםהילארמאיווידימלתמםינשחלשיו

רשאבו14׃וירחאוכלםימהתחפצאשנשיאםכתא

ןולמההיאברהרמאהכתיבהלעבלורמאהמשאובי

האריאוהו15׃ידימלתםעחספהתאםשהלכאתשא

16׃ונלוניכהםשוהנכומוהעצמהלודגהילעםכתא

םהלרבדרשאכואצמיוהריעהואביווידימלתואציו

׃רשעהםינשםעאביוברעביהיו17׃חספהתאוניכיו

דחאםכלינארמאןמאעושירמאיוולכאיוובסיו18

וילאורמאיובצעתהלולחיו19׃ינרסמייתאלכאהםכמ

דחאםהילארמאיוןעיו20׃אוהינאיכההזרחאהז

םדאהןבןה21׃הרעקבימעלבטהאוהרשעהםינשמ

רשאאוההשיאליואלבאוילעבותכרשאכךליךלה

22׃דלונאלשאוההשיאלבוטםדאהןברסמיודילע

םהלןתיועצביוךרביוםחלעושיחקיוםלכאביהיו

ךרביוסוכהתאחקיו23׃יפוגאוההזולכאוחקרמאיו

ימדאוההזםהלרמאיו24׃םלכהנממותשיוםהלןתיו

רמאןמא25׃םיברדעבךפשנההשדחהתירבהםד

םויהדעןפגהתבונתמדועהתשאאלהתשםכלינא

26׃םיהלאהתוכלמבהשדחהתואהתשארשאאוהה

רמאיו27׃םיתיזהרהלאואציוללההתאםרמגירחאו

בותכיכהזההלילביבולשכתםכלכםתאעושיםהילא

םיתמהןמימוקירחאו28׃ןאצהןיצופתוהערהתאהכא

םאםגסורטפוילארמאיו29׃הלילגהםכינפלךלא

ןמאעושיוילארמאיו30׃לשכאאלינאולשכיםלכ

לוגנרתהארקיםרטבהזההלילבםויהיכךלינארמא

קזחתהאוהו31׃םימעפשלשיבשחכתהתאםימעפ

שחכךתאתומלילעהיהייכםגרמאיורבדלףסויו

תגרצחלאואביו32׃םלכםגורמאןכוךבשחכאאל

רשאדעהפםכלובשוידימלתלארמאיוומשינמש

ןנחויתאובקעיתאוסורטפתאותאחקיו33׃ללפתא

ילהרמישפנםהילארמאיו34׃גומלוםימשהללחיו

האלהוטעמםשמרבעיו35׃ודקשוהפודמעתומדע

וילעמאנרבעתתויהלכויםארשאללפתיוהצראלפיו

רבעהלכותלכהיבאאבארמאיו36׃תאזההעשה

יכהצורינארשאתאאלךאתאזהסוכהתאילעמאנ

לארמאיוםינשיםאצמיואביו37׃התארשאתאםא

׃תחאהעשדקשלתלכיאליכהןשיתהןועמשסורטפ

איהחורהןהןויסנידילואבתןפוללפתהוודקש38

דועורמאבללפתיורוסלףסיו39׃הפררשבהוהצפח

יכםינשיתינשםאצמיובשיו40׃המההםירבדכםעפה

םעפאביו41׃והנעיהמועדיאלותודבכויהםהיניע

האביכילברוחונוומונהתעמםהילארמאיותישילש

הכלנוומוק42׃םיאטחידיברסמנםדאהןבהנההעשה

אוהואבהדוהיורבדמונדוע43׃ברקיתוארסומההנה

תולקמבותוברחבברןומהומעורשעהםינשמדחא

רסומהו44׃םינקזהוםירפוסהוםילודגהםינהכהתאמ

אוההזוהקשארשאשיאהרמאלתואםהלןתנותא

שגנאוהואבאוה45׃טלמילאוהכילוהוושפתותוא

םהידיתאובוחלשיו46׃ולקשניויבריבררמאיווילא

ךיווברחתאףלשולצאםידמעהןמדחאו47׃והשפתיו

רמאיועושיןעיו48׃ונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתא

תולקמבותוברחבילעםתאציץירפלעומכםהילא

אלושדקמבדמלמםכלצאיתייהםויםויו49׃ינשפתל

ותואובזעיו50׃םיבותכהואלמיןעמללבאיבםתקזחה

ןידסבףטעמוירחאךלהדחארענו51׃וסוניוםלכ

תאבזעאוהו52׃םירענהוהזחאיוותורעתאתוסכל

לאעושיתאוכילויו53׃םהינפמםרעסניוםדיבןידסה

םינקזהוםילודגהםינהכהלכותאולהקיולודגהןהכה

רצחלדעקוחרמוירחאךלהסורטפו54׃םירפוסהו

דגנםמחתיוםיתרשמהםעםשבשיוהמינפלודגהןהכה

תודעושקבןירדהנסהלכוםינהכהישארו55׃רואה

תודעובונעםיבריכ56׃ואצמאלוותימהלעושילע

ונעיוםישנאומוקיו57׃תושויהאלתוידעהךארקש

סרהאינארמאותאונעמש58׃רמאלרקשתודעוב

הנבאםימיתשלשלוםדאידיהשעמהזהלכיההתא

תאזבםגו59׃םדאידיהשעמונניארשארחאלכיה

ךותבדמעיולודגהןהכהםקיו60׃התושאלםתודע

הלאהזהמרבדבישמךניאהרמאלעושיתאלאשיו

דועףסויורבדבישהאלושירחהאוהו61׃ךבםינע

חישמהאוההתאהוילארמאיוותאלאשללודגהןהכה

ןבתאוארתםתאואוהינאעושירמאיו62׃ךרבמהןב

63׃םימשהיננעםעאבוהרובגהןימילבשויםדאה
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שקבלדועונלהמרמאיווידגבתאלודגהןהכהערקיו

םלכוהעישריוםכתעדהמףודגהתאםתעמש64׃םידע

וינפתאופחיוובקרלםהמולחיו65׃אוההתימביחיכ

והביאכהםיתרשמהואבנהוילאורמאיוףרגאבוהכיו

תיתחתבסורטפתויהביהיו66׃יחלהלעותואםתוכהב

תאארתו67׃לודגהןהכהתוחפשמתחאאבתורצחה

תייההתאםגרמאתוובטבתואוהםמחתמיכסורטפ

המןיבאאלועדאאלרמאלשחכיו68׃עושיירצנהםע

69׃ארקלגנרתהוםלואהלאהצוחהאציותרמאתא

הזיכםשםידמעהלארמאתוףסותוהחפשהוהארתו

ןכירחאטעמכו70׃תינשםעפשחכיוםהמדחאאוה

םהמדחאהתאםנמאסורטפלאורמאםשםידמעהםג

םירחהללחיו71׃םנושלכךנושלוהתאילילגףאיכ

רשאהזהשיאהתאיתדעיאלרמאלעבשהלוושפנתא

תאסורטפרכזיותינשםעפארקלגנרתהו72׃םתרמא

םימעפלגנרתהארקיםרטבעושיולרמארשארבדה

׃ךביוובללאםשיוםימעפשלשיבשחכת

לכוםירפוסהוםינקזהםעםינהכהישארומיכשיו15

והכילויועושיתאורסאיווצעיתיורקבבןירדהנסה

התאהסוטליפותואלאשיו2׃סוטליפלאוהרסמיוםשמ

ישארו3׃תרמאהתאוילארמאיוןעיוםידוהיהךלמ

רמאלוהלאשיוסוטליפףסויו4׃ונטשלוברהםינהכה

עושיו5׃ךבםידיעמםההמכהאררבדבישמךניאה

גחלכבו6׃סוטליפהמתיודחארבדףאדועבישהאל

7׃ושקבירשאתאדחאריסאםהלרטפלוכרדהיה

רשאםידרומהםערוסאאבארבםשבארקנהשיאיהיו

ולחיוולוקתאןומההאשיו8׃דרמהתעבחצרוחצר

סוטליפםתאןעיו9׃םעפבםעפכםהלהשעיששקבל

יכ10׃םידוהיהךלמתאםכלרטפאיכוצפחתהרמאיו

ישארו11׃םינהכהישארוהורסמהאנקמקררשאעדי

םאיכםהלרטפיתלבלןומההתאותיסהםינהכה

אופאהמוםהלרמאיוןעיוסוטליפףסיו12׃אבארב

13׃םידוהיהךלמםיארקםתארשאלהשעאוםתצפח

סוטליפםהילארמאיו14׃ותואבלצהקעצלופיסויו

׃ותואבלצהקעצלדועוברהםהוהערהשעאופאהמ

תאםהלרטפיוםעהןוצרכתושעלסוטליפלאויו15

׃בלצהלותוארסמיוםיטושבהכהעושיתאואבארב

תיבאוהתימינפהרצחהלאבלצהישנאוהכילויו16

ןמגראוהשיבליו17׃דודגהלכתאוקיעזיוטפשמה

רמאלוכרבלולחיו18׃והרטעיוםיצקתרטעוגרשיו

ובוקריוהנקבושארלעוכיו19׃םידוהיהךלמךלםולש

ובםצצולתהירחאו20׃ולווחתשיוםהיכרבלעוערכיו

והאיצויווידגבתאוהשיבליוןמגראהתאותואוטישפה

הדשהןמאבהדחארבעשיאוסנאיו21׃ותואבלצל

תאתאשלסופורוסורדנסכלאיבאינירוקהןועמשומשו

׃תלגלגהםוקמאוהאתלגלגםוקמלאוהאיביו22׃ובלצ

רשאכיהיו24׃לבקאלאוהורמבגוזמןייולונתיו23

המלרוגםהילעםליפהבםהלוידגבוקלחיוותואובלצ

26׃והבלציותישילשההעשהיהתו25׃שיאשיאחקי

27׃םידוהיהךלמהלעמלבותכותמשארבדבתכמו

28׃ולאמשלדחאוונימילדחאםיצירפינשותאובלציו

םירבעהו29׃הנמנםיעשפתאורמאהבותכהאלמיו

תאסרוהההתאחאהרמאלםשארועיניוותואופדג

ךמצעתאעשוה30׃םימיתשלשבותואהנובולכיהה

םעםינהכהישארםגולוגעלןכו31׃בלצהןמהדרו

תאועישוהםירחאתאוהערלאשיאםרמאבםירפוסה

אנדרילארשיךלמחישמה32׃עישוהללכויאלומצע

׃והופרחותאםיבלצנהםגוןימאנוהארנןעמלבלצהןמ

דעץראהלכלעךשחהיהתיששההעשהתויהבו33

לוקבעושיקעציותיעישתההעשבו34׃תיעישתההעשה

ילאילאושורפרשאינתקבשהמליהלאיהלאלודג

תאזתאםעמשבולצאםידמעהתצקמו35׃ינתבזעהמל

םהמדחאץריו36׃ארוקאוהוהילאלאהנהורמא

וחינהרמאיווהקשיוהנקלעםשיוץמחגופסאלמיו

לודגלוקןתנעושיו37׃ודירוהלוהילאאביםאהארנו

םיערקםינשלהערקנלכיההתכרפו38׃ושפנתאחפיו

יכודגנלדמעההאמהרשאריו39׃הטמלהלעמלמ

ןבהיההזהשיאהןכארמאיוושפנתאחפנןכוקעזב

םגןכותבוקוחרמתוארםשויהםישנםגו40׃םיהלאה

יסוילשוריעצהבקעילשומאםירמותילדגמהםירמ

לילגבותויהבוהתרשווירחאוכלהםגרשא41׃תימלשו

ברעהתעו42׃םילשוריותאולערשאתוברתורחאו

׃תבשהינפלשםויהאוההיהתבשברערשאינפמועיגה

אוהםגהכחמהיהרשאדבכנץעוייתמרהףסויאביו43

תאלאשיוסוטליפלאאביוקזחתיוםיהלאהתוכלמל
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תמרבכאוהרשאלעסוטליפהמתיו44׃עושיתפוג

יפמעדיו45׃רבכעוגהוהלאשיוהאמהרשלאארקיו

הנקאוהו46׃ףסוילהנתמותפוגתאןתיוןכיכהאמהרש

בוצחרבקבוהמישיוןידסבוהכרכיוותאדרויוןידס

תילדגמהםירמו47׃רבקהחתפלעןבאלגיועלסב

׃המשםשוהרשאםוקמהתאתוארויהיסויםאםירמו

םירמהנינקתותבשהםוירבערשאכיהיו16

ךוסלואובלםימסתימלשובקעיםאםירמותילדגגמה

רבקהלאואבםכשהרקבבתבשבדחאבו2׃םהבותא

ונללגיימהתוחאלאהשאהנרמאתו3׃שמשהחורזכ

הללגנהנהווארןטיבהבו4׃רבקהחתפלעמןבאהתא

רבקהךותלאהנאבתו5׃דאמהלדגהתיהיכןבאה

הנבלהלמשהטעאוהוןימימבשידחארוחבהניארתו

עושיתאהנממותשתלאןהילארמאיו6׃הנממותשתו

הנההפונניאםקאוהבלצנהתאתושקבמןתאירצנה

לאןתרמאוהנכלךא7׃ובוהביכשהרשאםוקמההז

םשוהלילגהםכינפלאוהךלוהיכסורטפלאווידימלת

הנחרבתותאצלהנרהמתו8׃םכלרמארשאכוהארת

שיאלרבדודיגהאלוןוהמתוהדערןתזחאיכרבקהןמ

:note)9׃וארייכ The most reliable and earliest manuscripts do

not include Mark דחאבםיתמהןמםקרשאכאוהו(.16:9-20

שרגרשאתילדגמהםירמלאהנושארבהארנתבשב

ומעויהרשאםישנאלדגתוךלתו10׃םידשהעבשהנממ

הארנויחיכועמשרשאכו11׃םיכבוםילבאתמםהו

תרחאתומדבהארנןכירחאו12׃הלונימאהאלהילא

םהו13׃הדשהםתאצבםיכלהתמםתיהבםהמםינשל

הנרחאבו14׃ונימאהאלםהלםגוםירחאלודיגיווכלה

ןורסחףרחיוםיבסמםתויהברשעהיתשעלהארנ

רוענותאםיארלונימאהאלרשאםבבלישקוםתנומא

וארקוםלועהלכלאוכלםהילארמאיו15׃םיתמהןמ

עשויאוהלבטנוןימאמה16׃האירבהלכלהרושבהתא

לאוולירשאתותאההלאו17׃םשאיןימאיאלרשאו

׃ורבדיתושדחתונשלבוימשבםידשושרגיםינימאמה

לעםקיזיאלתומהםסותשיםאוםהידיבואשיםישחנ18

רשאירחאיהיו19׃םהלבטייוםהידיתאומישיםילוח

׃םיהלאהןימילבשיוהמימשהאשניוןודאהםתארבד

קזחיוםרזעןודאהותומקמהלכבוארקיוואציהמהו20

׃ןמאםרבדירחאתואבהתותאברבדהתא
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סָקּול
רשאםישעמהרופסרבחלוליאוהםיבררשאירחא1

םיארהונלםורסמרשאכ2׃ונכותבתומלשבונמאנ

3׃רבדהיתרשמויהרשאוהלחתמםהיניעבםתא

םתישארמבטיהםירבדהלכשפחהינאםגבוטליתבשח

עדתןעמל4׃רידאהסוליפואתרדסבךילאםבתכל

סודרוהימיבהיהןהכ5׃םבתכנחרשאםירמאהטשק

תונבמהשאולוהיבאתרמשממומשהירכזהדוהיךלמ

ינפלםיקידצויהםהינשו6׃עבשילאהמשוןרהא

אלו7׃ויתקחבוהוהיתוצמלכבםתיכלהוםיהלאה

8׃םימיבואבםהינשוהרקעעבשילאיכדליםהלהיה

טפשמכו9׃ותרמשמרדסבםיהלאינפלןהכיוםויהיהיו

לאאביותרטקריטקהלולרוגאציםינהכהתדובע

תעבץוחבםיללפתמויהםעהלהקלכו10׃הוהילכיה

חבזמןימילדמעהוהיךאלמוילאאריו11׃תרטקה

הלפנהמיאוותאותוארבהירכזלהביו12׃תרטקה

העמשניכוהירכזאריתלאךאלמהוילארמאיו13׃וילע

׃ןנחויומשתארקוןבךלדלתךתשאעבשילאוךתלפת

יכ15׃ודלוהבוחמשיםיברוליגוהחמשלךלהיהו14

שדקהחורוהתשיאלרכשוןייוהוהיינפלהיהילודג

לאבישילארשיינבמםיברו16׃ומאןטבבונדועבאלמי

ותרובגבווהילאחורבוינפלךליאוהו17׃םהיהלאהוהי

תנובתלםיררוסהתאוםינבלעתובאבלתאבישהל

לאהירכזרמאיו18׃ןקתמםעהוהילדימעהלםיקידצה

׃םימיבהאביתשאויתנקזינאיכתאזעדאהמבךאלמה

ינפלדמועהלאירבגינאוילארמאיוךאלמהןעיו19

20׃תאזתאךרשבלוךילארבדליכנאחולשוםיהלאה

תאזהיהתרשאםויהדערבדללכותאלוםלאתהנהו

21׃םדעומלואלמירשאירבדבתנמאהאליכתחת

22׃לכיהברחאיכוהמתיוהירכזלהכחמהיהםעהו

הארהארמיכועדיוםהילארבדללכיאלותאצביהיו

ימיואלמרשאכיהיו23׃םלאנונדועוםהלזמריולכיהב

הלאהםימיהירחאיהיו24׃ותיבלאולךליוותדבע

25׃רמאתוםישדחהשמחאבחתתוותשאעבשילארהתו

יתפרחתאףסאליתואודקפימיבהוהיילהשעהככ

ךאלמהחלשיויששהשדחביהיו26׃םדאינבךותב

׃תרצנהמשרשאריעלאהלילגםיהלאהתאמלאירבג

דודתיבמףסויומשרשאשיאלהשראמהלותבלא27

הרדחההילאךאלמהאביו28׃םירמהלותבהםשו

׃םישנבתאהכורבךמעהוהיןחתשאךלםולשרמאיו

איההמהבלברמאתוורבדלהלהבנהתוארבאיהו29

יכםירמיאריתלאךאלמההלרמאיו30׃תאזההכרבה

תארקוןבתדליוהרהךנהו31׃םיהלאהינפלןחתאצמ

הוהיוארקיןוילעןבוהיהילודגאוהו32׃עושיומשתא

בקעיתיבלעו33׃ויבאדודאסכתאולןתיםיהלא

aiōn)׃ץקןיאותוכלמלודעוםלועלךלמי g165)34רמאתו

׃שיאתעדיינניאינאותאזהיהתךיאךאלמהלאםירמ

ךילעאובתשדקהחורהילארמאיוךאלמהןעיו35

ארקידוליהשודקלםגןכלעךילעלצתןוילעתרובגו

הלוארקרשאךתבורקעבשילאהנהו36׃םיהלאןב

׃יששהשדחההלהזוהתנקזבןבהתרהאיהםגהרקע

םירמרמאתו38׃רבדלכםיהלאמאלפיאליכ37

׃ךאלמההתאמאציוךרבדכיליהיהוהיתחפשיננה

לאהרההתכללרהמתוםההםימיבםירמםקתו39

׃עבשילאתאךרבתוהירכזתיבאבתו40׃הדוהיריע

דליהדקריוםירמתכרבתאעבשילאעמשכיהיו41

לוקבארקתו42׃שדקהחורעבשילאאלמתוהיעמב

43׃ךנטבירפךורבוםישנבתאהכורברמאתולודג

ךתכרבלוקיכ44׃ילאהאבינדאםארשאתאזילןיאמו

ירשאו45׃יעמבדליההחמשבדקרהנהוינזאבאב

׃הוהיתאמהלרבדרשאאלמתאלמהיכהנימאמה

יחורלגתו47׃הוהיתאישפנהממורםירמרמאתו46

לכהתעמהנהיכותמאינעבהאררשא48׃יעשייהלאב

50׃ומששודקוידשילהשעתולדגיכינורשאיתורדה

וערזבהשעתורובג51׃ויארילעםירודרודלודסחו

ותואסכמםיבידנסרה52׃םבבלתומזמבםיאגרזפ

׃םקירחלשםירישעובוטאלמםיבער53׃םילפשםריו

רבדרשאכ55׃וימחרתארכזלודבעלארשיבךמת54

aiōn)׃םלועדעוערזלוםהרבאלוניתובאלא g165)56

57׃התיבלבשתוםישדחהשלשכהמעםירמבשתו

הינכשועמשיו58׃ןבדלתותדללעבשילאימיואלמיו

׃התאוחמשיוהמעודסחתאהוהילידגהיכהיבורקו

ותאוארקיודליהתאלומלואביוינימשהםויביהיו59

ןנחוייכאלרמאתוומאןעתו60׃ויבאםשלעהירכז

ארקנרשאךתחפשמבשיאןיאהילאורמאיו61׃ארקי
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ץפחירשאםשההמתעדלויבאלאוזמריו62׃הזהםשב

ומשןנחוירמאלוילעבתכיוחוללאשיו63׃ולארקהל

ךרביורבדיוםאתפונושלוויפחתפיו64׃םלכוהמתיו

לכרפסיוםהינכשלכלעהמיאלפתו65׃םיהלאהתא

םיעמשהלכומישיו66׃הדוהיירהלכבהלאהםירבדה

התיההוהידיוהזהדליההיהיאופאהמרמאלםבללא

׃רמאלאבניושדקהחורויבאהירכזאלמיו67׃ומע

ולחלשיוומעתאדקפיכלארשייהלאהוהיךורב68

70׃ודבעדודתיבבהעושיןרקונלםריו69׃תודפ

aiōn)׃םלועמרשאםישודקהויאיבניפברבדרשאכ

g165)71דסחתושעל72׃וניאנשלכדימווניביאמהעושי

העובשהתא73׃ושדקתירבתארכזלווניתובאםע

וניביאדימונליצהל74׃וניבאםהרבאלעבשנרשא

וינפלהקדצבוםימתב75׃דחפילבודבעלונתתלו

ינפליכארקתןוילעאיבנדליההתאו76׃ונייחימילכ

ומעלהעושיהתעדתתל77׃ויכרדתאתונפלךלתהוהי

םהברשאוניהלאדסחימחרב78׃םהיתאטחתחילסב

תומלצוךשחיבשילריאהל79׃םורממהגנהונדקפ

דליהלדגיו80׃םולשהךרדלאונילגרתאןיכהלו

׃לארשילאותארהםוידעתורבדמביהיוחורבקזחיו

סוטסוגוארסיקהתאמתדאצתוםההםימיביהיו2

ןושארההיהדקפמההזו2׃לבתיבשילכתארפסל

דקפתהלםלכוכליו3׃אירוסבטילשסוינירוקתויהב

לאתרצנריעמלילגהןמףסויםגלעיו4׃וריעלשיא

דודתיבמהיהיכםחלתיבהארקנהדודריעלהדוהי

איהוולהשראמהםירמםעדקפתהל5׃ותחפשממו

דלתו7׃תדללהימיואלמיוםשםתויהביהיו6׃הרה

היהאליכסובאבוהביכשתווהלתחתורוכבההנבתא

הדשבםינלאיההץראבויהםיערו8׃ןולמבםוקמםהל

ךאלמהנהו9׃םרדעבהלילהתורמשמתאםירמשו

ביבסמםהילעעיפוההוהידובכוםהילעבצנהוהי

ואריתלאךאלמהםהילארמאיו10׃הלודגהאריוארייו

לכלהיהתרשאהלודגהחמשםכתארשבמיננהיכ

אוהרשאעישומדודריעבםכלדליםויהיכ11׃םעה

לתחמדליןואצמתתואהםכלהזו12׃ןודאהחישמה

אבצןומהךאלמהלצאםאתפיהיו13׃סובאבחנמו

דובכ14׃םירמאוםיהלאהתאםיחבשמםהוםימשה

15׃ונוצרםדאינבבםולשץראבוםיהלאלםימורמב

ורמאיוהמימשהםיכאלמהםהילעמולערשאכיהיו

הארנוםחלתיבדעאנהרבענוהערלאשיאםיערה

ואצמיואובלורהמיו16׃הוהיונעידוהרשאהזההשעמה

ואריו17׃סובאבבכשדליהתאוףסויתאוםירמתא

לכו18׃הזהרעגהלעםהילארמאנהרבדהתאועימשיו

׃םיערהםהילאורבדרשאםירבדהלעוהמתםיעמשה

20׃הבלבםבשחתוהלאהםירבדהתאהרמשםירמו19

לכלעםיהלאהתאםיחבשמוםיללהמםיערהובושיו

תאלמביהיו21׃םהילארמאנרשאיפכוארוועמשרשא

ארקרשאםשכעושיומשארקיולומיוםימיהנמשרענל

הרהטימיואלמיו22׃ןטבבהרהםרטבךאלמהול

׃הוהיינפלודימעהלםילשורילוהלעיוהשמתרותיפל

ארקיםחררטפרכזלכהוהיתרותבבותכרשאכ23

יתשהוהיתרותברומאכןברקתתלו24׃הוהילשדק

ומשוםילשוריבהיהשיאהנהו25׃הנויינבינשואםירת

לארשיתמחנלהכחמדיסחוקידצשיאאוהוןועמש

אליכשדקהחורבהלגנולו26׃וילעהיהשדקהחורו

לאחורבאביו27׃הוהיחישמתאותוארדעתומהארי

תושעלעושירענהתאוירוהואיבהרשאכיהיושדקמה

תאךרביוויתוערזלעוהחקיו28׃הרותהטפשמכוילע

ינדאךרבדכךדבעתארטפתהתע29׃רמאיוםיהלאה

ינפלתוניכהרשא31׃ךתעושיתאיניעואריכ30׃םולשב

לארשיתראפתוםיוגהיניעתולגלרוא32׃םימעהלכ

׃וילעםירמאנהםירבדהלעםיהמתומאוףסויו33׃ךמע

דסומהזהנהומאםירמלארמאיוןועמשםתואךרביו34

35׃הבירמתואלולארשיבםיברלהמוקתלוהליפנל

בבלתובשחמהנילגתןעמלברחרתחתךשפנבםגו

טבשמלאונפתבהאיבנהשאהנחםשיהתו36׃םיבר

ירחאםינשעבשהלעבםעהתיחוםימיבהאבאיהורשא

השמאלוהנשםינמשועבראכהנמלאאיהו37׃הילותב

הלילםיהלאהתאהדבעםינונחתבוםוצבושדקמהןמ

רבדתוהוהילתודהלשגתואיהההעשבםקתו38׃םויו

תאולכיו39׃םילשוריבהלאגלםיכחמהלכינזאבוילע

׃םריעתרצנלאהלילגהובושיוהוהיתרותיפכלכה

םיהלאדסחוהמכחאלמיוחורבקזחיורענהלדגיו40

׃חספהגחלהנשבהנשםילשוריוירוהולעו41׃ומע

םילשוריולעיוהנשהרשעםיתשןבותויהביהיו42



סָקּול 543

עושירתויוובושיוםימיהתאואלמיו43׃גחהטפשמכ

יכובשחיו44׃ועדיאלומאוףסויוםילשוריברענה

ןיבוהשקביוםויךרדכוכליואוהםיחראהלבחםע

םילשוריובשיווהאצמאלו45׃םיעדימהוםיבורקה

בשישדקמבוהאצמיוםימיתשלשירחאיהיו46׃ושקבל

םיעמשהלכו47׃םתאלאשוםהילאעמשםירומהךותב

םתוארכיהיו48׃ויתבושתלעוולכשלעוממותשהוילא

ונלתישעהככעודמינבומאוילארמאתוודרחיוותא

םהילארמאיו49׃ךונשקבבלתבצעביכנאוךיבאהנה

רשאבתויהלילעיכםתעדיאלהיתאםתשקבהזהמל

51׃םהילארבדרשארבדהתאוניבהאלםהו50׃יבאל

הבלבהרמשומאוםהלענכיותרצנלאאביוםתאדריו

המכחבלדגוךלהעושיו52׃הלאהםירבדהלכתא

׃םישנאםעוםיהלאםעןחבוהמוקמו

תויהבסוירביטרסיקהתוכלמלהרשעשמחתנשב3

לעעבררשסודרוהוהדוהיבןומגהסוטליפסויטנופ

הנוכרטורוטיתונידמלעעבררשסופליפויחאולילגה

םילודגהםינהכהימיב2׃ןיליבאלעעבררשסינסולו

׃רבדמבהירכזןבןנחוילאםיהלארבדהיהאפיקוןנח

הבושתהתליבטארקיוןדריהרככלכלאאביו3

איבנהוהיעשיירבדרפסבבותככ4׃םיאטחהתחילסל

לכ5׃ויתולסמורשיהוהיךרדונפרבדמבארוקלוק

רושימלבקעההיהוולפשיהעבגורהלכואשניאיג

7׃םיהלאתעושיתארשבלכוארו6׃העקבלםיסכרהו

ידליםתאודילעלבטהלםיאציהםעהןומהלארמאיו

׃אבהףצקהינפמטלמהלםכתאהרוהימםינועפצה

םכשפנבומדתלאוהבושתליוארהירפושעןכל8

םינבאהןמיכםכלרמאינאיכוניבאאוהםהרבארמאל

רבכו9׃םהרבאלםינבםיקהלםיהלאהלכיהלאה

ונניארשאץעלכהנהוםיצעהשרשלעןזרגהםשוה

םעהןומהוהלאשיו10׃שאבךלשהועדגיבוטירפהשע

ולרשאימםהילארמאיוןעיו11׃השענאופאהמרמאל

ןוזמולרשאימוולןיארשאלקלחיאוהםיתשתונתכ

ורמאיולבטהלםיסכומםגואביו12׃אוהםגהשעיהככ

רתויובגתלאםהילארמאיו13׃השענהמיברוילא

המונחנאורמאלאבצהישנאםגוהלאשיו14׃םכקחמ

שיאונישלתלאוועזעזתלאשיאםהילארמאיוהשענ

םלכוםעההכחרשאכיהיו15׃םכרכשבםכלידיהיו

ןעיו16׃חישמהאוהןנחויילוארמאלםבלבםיבשח

אובלבאםימבםכתאלבוטינאןהםלכלרמאיוןנחוי

וילענךורשתאריתהלידכינניארשאינממקזחהאובי

הרזמהרשא17׃שאבושדקהחורבםכתאלבטיאוה

ץמהתאוורצואלאונגדתאףסאיוונרגתארבהלודיב

םירחאםירבדדועןכו18׃הבכתאלרשאשאבונפרשי

עבררשסודרוהו19׃םעהתאריהזהםגורשבהברה

תשאהידורוהתודאלעודילעחכוהרשאהנידמה

20׃סודרוההשערשאערהלכתודאלעוסופליפויחא

׃רמשמבןנחויתארגסיותאזתאםגהלאלכלעףיסוה

וחתפיוללפתמולבטנעושיםגוםעהלכלבטהביהיו21

יהיוהנויכףוגתומדבשדקהחורוילעדריו22׃םימשה

׃ישפנהתצרךבידידיינבהתארמאיוםימשהןמלוק

ןבלוהבשחיוהנשםישלשןבכהיהולחהבעושיאוהו23

׃ףסויןביניןביכלמןביולןבתתמןב24׃ילעןבףסוי

ןב26׃יגנןבילסחןבםוחנןבץומאןבהיתתמןב25

ןנחויןב27׃הדויןבףסויןביעמשןבהיתתמןבתחמ

ןביכלמןב28׃ירגןבלאיתלאשןבללברזןבאשירןב

ןברזעילאןביסויןב29׃רעןבםדמלאןבםסוקןבידא

ןבףסויןבהדוהיןבןועמשןב30׃יולןבתתמןבםירוי

ןבןתנןבהתתמןבאנימןבאילמןב31׃םיקילאןבםנוי

33׃ןושחנןבןומלשןבזעבןבדבועןבישיןב32׃דוד

ןב34׃הדוהיןבץרפןבןורצחןבםראןבבדנימעןב

גורשןב35׃רוחנןבחרתןבםהרבאןבקחציןבבקעי

דשכפראןבןניקןב36׃חלשןברבעןבגלפןבוערןב

ןבדריןבךונחןבחלשותמןב37׃ךמלןבחנןבםשןב

׃םיהלאןבםדאןבתשןבשונאןב38׃ןניקןבלאללהמ

חורהוהגהניושדקהחוראלמןדריהןמבשעושיו4

המואמלכאאלוםויםיעבראןטשהוהסניו2׃הרבדמה

ןטשהוילארמאיו3׃בעריוומתרשאירחאוםההםימיב

׃םחלליהתותאזהןבאהלארמאהתאםיהלאהןבםא

היחיודבלםחלהלעאליכבותכןהעושיותאןעיו4

לעןטשהוהלעיו5׃הוהייפאצומלכלעיכםדאה

6׃לבתתוכלממלכתאדחאעגרבוהאריוהבגרה

תאותאזההלשממהלכתאןתאךלןטשהוילארמאיו

התעו7׃ץפחארשאלהיתתנוידיבהרסמניכןדובכ
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רמאיועושיןעיו8׃ךלהיהילכהינפלהוחתשתםא

הוחתשתךיהלאהוהילבותכיכןטשהינממרוסוילא

תיבתנפלעוהדימעיוםילשוריוהאיביו9׃דבעתותאו

הזמלפנתההתאםיהלאהןבםאוילארמאיושדקמה

יכו11׃ךרמשלךלהוציויכאלמיכבותכיכ10׃הטמ

רמאיועושיןעיו12׃ךלגרןבאבףגתןפךנואשיםיפכלע

ןטשהתולככו13׃ךיהלאהוהיתאהסנתאלרמאנוילא

חורהתרובגבעושיבשיו14׃תעדעונממףריוהסמלכ

דמלמהיהאוהו15׃רככהלכבועמשאציולילגהלא

רשאתרצנלאאביו16׃םלכוהללהיוםהיתויסנכיתבב

םקיותסנכהתיבלאתבשהםויבוטפשמכךליוםשלדג

תאחתפיואיבנההיעשירפסולןתיו17׃הרותבארקל

חור18׃ובבותכהיהרשאםוקמהתאאצמיורפסה

שבחלינחלש19׃םיונערשבליתאחשמןעיילעינדא

חוקחקפםירועלורורדםיובשלארקלבלירבשנל

יהיו20׃הוהילןוצרתנשארקלםישפחםיצוצרחלשל

לכיניעובשיוןזחהלאוהבישיורפסהתאללגרשאכ

םהילארמאיולחיו21׃וילאתואשנתסנכהתיבברשא

והדיעהםלכו22׃םכינזאבהזהבותכהאלמתנםויה

הזאלהורמאיווהיפמואצירשאןחירבדלעוהמתו

לשמהתאילורמאתןהםהילארמאיו23׃ףסויןבאוה

השענשונעמשרשאלככוךמצעתאאפראפרהזה

רמאיו24׃ךתדלומריעבהפםגןכהשעםוחנרפכב

25׃ותדלומץראביוצראיבנןיאיכםכלינארמאןמא

ימיבלארשיבויהתוברתונמלאםכלרמאינאתמאו

בערוםישדחהששוםינששלשםימשהרצעהבוהילא

תחאלאוהילאחלשנאלו26׃ץראהלכבהיהלודג

27׃הנמלאהשאלאןודיצלרשאהתפרציתלוזהנהמ

אלואיבנהעשילאימיבלארשיבויהםיברםיערצמו

רשאלכואלמיו28׃ימראהןמעניתלוזםהמדחארהט

וחידיוומוקיו29׃הלאתאםעמשבהמחתסנכהתיבב

התנבנרשארההבגדעוהאיביוריעלץוחמלאותוא

םכותברבעאוהךא30׃הטמוכילשהןעמלוילעםריע

םדמליולילגהריעםוחנרפכלאדריו31׃וכרדלךליו

33׃ורבדםוצעיכותרותלעוממותשיו32׃תותבשב

לוקבקעציואמטדשחורובותסנכהתיבבהיהשיאו

תאבירצנהעושיךלוונלהמהתא34׃רמאללודג

וברעגיו35׃םיהלאהשודקהתאימךיתעדיונדיבאהל

אציוםכותבדשהוהליפיוונממאצוםלאהרמאלעושי

לאשיאורבדיוםלכלעהמיאלפתו36׃ולערהאלונממ

הוצמהרובגבוןטלשביכהזהרבדההמרמאלוהער

לכבךלוהועמשו37׃םיאציהמהוהאמטהתוחורל

ןועמשהתיבאביותסנכהתיבמםקיו38׃רככהתומקמ

39׃הדעבוהלאשיוהקזחתחדקהתזחאןועמשתומחו

הרהמםקתוהנממףרתותחדקברעגיוהילעבציתיו

םהלרשאלכוילאואיבהשמשהאובכו40׃םתאתרשתו

לכלעוידיתאומושבםתואאפריוםינושםיילחםילח

םירמאוםיקעצםיברמואציםידשםגו41׃םהמדחא

רבדלםנתנאלוםברעגיוםיהלאהןבחישמהאוההתא

רקבהרואכולךליואציו42׃חישמהאוהרשאועדייכ

ורצפיווידעואביווהשקבםעהןומהוהברחםוקמלא

םגרשבלילעןהםהלרמאיו43׃םהמרוסיתלבלוב

תאזליכםיהלאהתוכלמתרושבתאתורחאהםירעל

׃לילגברשאתויסנכהיתבבארוקיהיו44׃יתחלש

םיהלאהרבדתאעמשלםעהןומהקחדנרשאכיהיו5

תודמעתוינאיתשאריו2׃רסינגםידילעדמעאוהו

׃תורמכמהתאוחידיוןהמואציםיגידהוםיהדילע

שקביוןועמשלאיהרשאתוינאהןמתחאלאדריו3

דמליובשיוםיהלאהשביהןמטעמוכילוהלונממ

ןועמשלארמאיורבדללכיו4׃הינאהךותמםעהתא

׃דוצלםכיתורמכמתאודירוהוםיהקמעלאהכילוה

אלוונעגיהלילהלכהרומוילארמאיוןועמשןעיו5

6׃תרמכמהתאדירואךרבדיפלעךאהמואמונדכל

7׃םתרמכמערקתודאמהברהםיגדודכליוןכושעיו

םהילאאובלתינשההימאברשאםהירבחלאדיופיניו

8׃ועקשיכדעתוינאהיתשתאואלמיוואביוםרזעלו

עושייכרבללפיותאזתאסורטפןועמשתוארכיהיו

המשיכ9׃יכנאאטוחשיאיכימעמאנאצינדארמאיו

׃ודצרשאםיגדהדיצלעותארשאלכתאוותואהקיזחה

ורבחתהרשאידבזינבןנחויתאובקעיתאםגןכו10

דוצהתעמאריתלאןועמשלאעושירמאיוןועמשםע

ובזעיוהשביהלאתוינאהתאוכילויו11׃םישנאדוצת

םירעהתחאבותויהביהיו12׃וירחאוכליולכהתא

ןנחתיווינפלעלפיועושיתאאריותערצאלמשיאהנהו

חלשיו13׃ינרהטללכותץפחתםאינדארמאלוילא
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הרסםאתפורהטיכנאץפחרמאיוובעגיוודיתא

ךלםאיכשיאלרפסיתלבלובדעיו14׃תערצהונממ

הוצרשאכךתרהטלעןברקברקהוןהכהלאהארהו

וצבקיולדגוךולהךלוהועמשו15׃םהלתודעלהשמ

אוהו16׃םהיאולחתמודיבאפרהלועומשלברםע

אוהוםימיהדחאביהיו17׃ללפתיותורבדמהלארס

לכמואברשאהרותהירומוםישורפםשובשיודמלמ

ובהתיההוהיתרובגוםילשוריוהדוהימולילגהירפכ

הכנאוהוהטמבשיאםיאשונםישנאהנהו18׃אופרל

אלו19׃וינפלםושלוהתיבהואיבהלושקביוםירבא

תאווהדירויוהגגהולעיוםעהברמוסינכהלךרדואצמ

תאאריו20׃עושיינפלתיבהךותלםיפערהןיבושרע

21׃ךיתאטחךלוחלסנםדאןבוילארמאיוםתנומא

ימרמאלתובשחמבשחלםישורפהוםירפוסהולחיו

ידעלבמםיאטחחלסללכויימםיפודגרבדמההזאוה

רמאיוןעיוםתובשחמתאעושיעדיו22׃ודבלםיהלאה

לקנהאוההמ23׃םכבבלבםיבשחםתאהמםהילא

ךא24׃ךלהתהוםוקרמאםאךיתאטחךלוחלסנרמאה

חלסלץראבןטלשהולשיםדאהןביכןועדתןעמל

אשוםוקךילאינארמאםירבאההכנלארמאיוםיאטח

םהיניעלםקיורהמיו25׃ךתיבלאךלךלוךשרעתא

םיהלאהתאללהמותיבלאולךליוובכשמתאאשיו

׃םיהלאהתאללהמותיבלאולךליוובכשמתאאשיו

ואלמיוםיהלאהתאוכרביוםלכתאהקיזחההמשו26

ןכירחאיהיו27׃םויהוניארתואלפניכורמאיוהארי

וילארמאיוסכמהתיבבבשוייולומשוסכומאריואציו

שעיו29׃וירחאךליוםקיולכהתאבזעיו28׃ירחאהכל

םישנאוםיסכומלשברםעוותיבבלודגהתשמיולול

םהברשאםירפוסהונוליו30׃םהמעםיבסמויהםירחא

םהילאםילכאםתאהמלורמאיווידימלתלעםישורפהו

אל32׃םילחהםאיכאפרלםיכירצםניאםיאירבה

33׃הבושתלםיאטחהםאיכםיקידצהאורקליתאב

םירמאוהברהםימצןנחויידימלתןהוילאורמאיו

םילכאךידימלתוןכםישעםישורפהידימלתםגותונחת

םוצלהפחהינבסנאולכותהםהילארמאיו34׃םיתשו

םתאמחקלוםיאבםימיםלואו35׃םהמעדועןתחהו

םאםגםהילארבדיו36׃המההםימיבומוציזאןתחה

לעשדחדגבלשתילטמהלעמשיאןיאהזהלשמה

תילטמהושתאלםגוערקישדחהםגזאיכיולבדגב

יכםילבתודאנבשדחןייןתנשיאןיאו37׃יולבלשדחה

תודאנהוךפשיאוהותודאנהתאעקבישדחהןייהזא

םהינשוםישדחתודאנבשדחהןייהןתיךא38׃ודבאי

ןייבדועץפחונניאןשיןייהתשרשאו39׃ורמשיודחי

׃ונממםיענאוהןשיהרמאייכשדח

המקהןיברבערמעהתריפסלתינשהתבשביהיו6

2׃ולכאיוםהידיבןתאוכרפיותלילמוידימלתופטקיו

םישעםתאהמלםהילאורמארשאםישורפהןמשיו

רמאיועושיןעיו3׃תבשבתושעלרתמונניארשאתא

בערותויהבדודהשערשאתאםתארקאלהםהילא

חקיוםיהלאהתיבלאאברשאכ4׃ותאויהרשאואוה

אלרשאתאותארשאלןתנםגולכאיוםינפהםחלתא

ןבםהילארמאיו5׃םדבלםינהכלםאיכולכאלןוכנ

לאאבתרחאתבשביהיו6׃אוהתבשהןודאםגםדאה

7׃תינמיהודיהשבירשאשיאםשודמליותסנכהתיב

תבשבאפריםאתוארלםישורפהוםירפוסהולובראיו

םתובשחמתאעדיאוהו8׃הנטשוילעואצמיןעמל

םקיוךותבדומעוםוקהשביודירשאשיאהלארמאיו

ןוכנהרבדםכתאהלאשאעושיםהילארמאיו9׃דמעיו

10׃דבאלםאשפנליצהלערהלםאביטיהלתבשב

שעיוךדיתאטשפשיאלרמאיוםלכלאביבסטביו

המחואלמנהמהו11׃תרחאכבשתוודיאפרתוןכ

אציוםההםימיביהיו12׃עושילתושעלהמדחיודסויו

13׃םיהלאלהלפתבהלילהלכדמעיוללפתהלהרהה

םינשםהמרחביווידימלתתאוילאףסארקבהתיהבו

רשאןועמשתא14׃םיחילשםהלארקםגרשארשע

ןנחויתאובקעיתאויחאירדנאתאוסורטפוארקםג

תאואמותתאויתמתא15׃ימלתרבתאוסופליפתא

הדוהיתא16׃אנקההנכמהןועמשתאויפלחןבבקעי

17׃רסומלהיהםגרשאתוירקשיאהדוהיתאובקעיןב

להקווידימלתןומהורושימםוקמבדמעיוםתאדריו

רשאןודיצורצםיףוחמוםילשוריוהדוהילכמברםע

םיצחלנהםגו18׃םהיילחמאפרהלוותאעמשלואב

תעגלםישקבמןומההלכו19׃ואפריותואמטתוחורב

אוהו20׃םלכתאהאפרוותאמהאציהרובגיכוב

יכםיינעהםכירשארמאיווידימלתלאויניעתאאשנ
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יכתעכםיבערהםכירשא21׃םיהלאהתוכלמםכל

םכירשא22׃וקחשתיכתעכםיכבהםכירשאועבשת

וחידהוופרחוםכתאודניםאוםישנאהםכתאואנשיםא

םויבוחמש23׃םדאהןברובעבערםשכםכמשתא

ושעתאזכיכםימשבברםכרכשהנהיכודקרואוהה

רבכיכםירישעהםכליואךא24׃םיאיבנלםהיתבא

ובערתיכםיעבשהםכליוא25׃םכתמחנתאםתחקל

םכליוא26׃וכבתוולבאתתיכתעכםיקחשהםכליוא

םהיתובאושעתאזכיכםכתאםיחבשמםישנאהלכםא

ובהארמאינאםיעמשהםכילאלבא27׃רקשהיאיבנל

םכיללקמתאוכרב28׃םכיאנשלוביטיהםכיביאתא

יחלהלעךתאהכמה29׃םכימילכמדעבוללפתהו

ענמתלאךליעמתאחקלהותרחאהתאםגולהטה

חקלהוולןתךממלאשהלכו30׃ךתנתכתאםגונממ

ושעייכוצפחתרשאכו31׃ותאמלאשתלאךלרשאתא

ובהאתםאו32׃םתאםגםהלושעתןכםדאהינבםכל

תאםיבהאםיאטחהםגיכםכדסחאוההמםכיבהאתא

םכדסחאוההמםכיביטמלוביטיתםאו33׃םהיבהא

רשאםישנאהתאוולתםאו34׃ןכושעיםיאטחהםג

םיולמםיאטחהםגםכדסחאוההמםהמלבקלווקת

תאובהאלבא35׃הושבםהלבשויןעמלםיאטחהתא

ברםכרכשיהיותלחותילבמוולהווביטיהוםכיביא

׃םיערלוהבוטיחכשלםגאוהבוטיכןוילעינבםתייהו

לאו37׃אוהםוחרםכיבאםגרשאכםינמחרויהןכל36

׃וקנתווקנוביחתאלווביחתלאוטפשתאלווטפשת

העפשמוהשודגוהקוחדהבוטהדמםכלןתנתוונת38

דמיהבםידדומםתארשאהדמביכםכקיחלאונתי

תאלהנלרועלכויהםהילארמאיוולשמאשיו39׃םכל

הלענדימלתןיא40׃תחפהלאםהינשולפיאלהרועה

המלו41׃וברכתויהלםלשדימלתלכלידווברלע

הרוקהתאוךיחאןיעברשאםסקהתאהארהתאהז

ילהחינהיחאךיחאלארמאתךיאו42׃טיבתאלךניעב

הרוקהתאהארךניאוךניעברשאםסקהתאהריסאו

ךניעמהרוקהתאהנושארברסהףנחהךניעברשא

43׃ךיחאןיעברשאםסקהתאריסהלהארתהאררחאו

ונניאתחשמץעםגותחשמירפהשעונניאבוטץעיכ

םיפסאןיאיכוירפברכנץעלכיכ44׃בוטירפהשע

שיאה45׃הנסהןמבנעםירצבןיאףאםיצקהןמםינאת

ערהשיאהובוטהתאקיפמבוטהובבלרצואמבוטה

ללמיבלהתעפשמיכערהתאקיפמערהובבלרצואמ

םכניאוינדאינדאילםיארקםתאהזהמלו46׃והיפ

תאעמושוילאאבהלכ47׃רמאינארשאתאםישע

המוד48׃המודאוהימלםכתאהרואםתאהשעוירבד

עלסהלעודסייורפחלקימעהרשאתיבהנבשיאלאוה

יכועינהללכיאלואוההתיבברהנהץרפףטשהאובכו

שיאלהמודהשעאלועמשרשאו49׃ודוסיעלסהלע

רהנהובץרפיודוסיילבעקרקהלעתיבהנברשא

׃אוההתיבהרבשלדגיוםאתפלפיו

םעהינזאבוירבדלכתארבדלותולכירחאיהיו7

הלחתואמהירשמדחאלדבעו2׃םוחנרפכלאאביו

חלשיועושיעמשתאעמשיו3׃דאמולרקיאוהותומל

תאעישוהלואובלותאמלאשיוםידוהיהינקזמוילא

יוארורמאיודאמולוננחתיועושילאואביו4׃ודבע

הנבאוהואוהונמעבהאיכ5׃ותשקבהשעתרשאאוה

ברקרשאכיהיועושיםתאךליו6׃תסנכהתיבתאונל

ולרמאלויערידילעהאמהרשוילאחלשיותיבהלא

אובתשידכינניאיכךמצעתאחירטתאנלאינדאיב

יתבשחאלימצעתאםגתאזרובעבו7׃יתרוקלצב

יכ8׃ירענאפריורבדאנרבדךאךילאאובליואר

אבצישנאידיתחתשיןוטלשהתחתןותנשיאיכנאםג

תאזהשעידבעלואבואובהזלוךלהוךלהזליתרמאו

רמאיוןפיווילעהמתיווירבדתאעושיעמשיו9׃השעו

לארשיבםגםכלינארמאוירחאךלההןומההלא

םיחולשהובושיו10׃תאזכהלודגהנומאיתאצמאל

יהיו11׃אפרנאוהוהלחהדבעהתאואצמיותיבהלא

וידימלתמםיברוםיענהמשוריעלאךליותרחממ

ריעהרעשלאברקאוה12׃ברםעןומהוותאםיכלה

המעוהנמלאאיהוומאלדיחיןבתמםיאיצומהנהו

וימחרורמכנןודאההתאתוארכו13׃ריעהםעמםיבר

םיאשנהוןוראבעגיושגיו14׃יכבתלאהלרמאיוהילע

דדועתיו15׃המוקךילאינארמאםלערמאיוודמע

הדערםלכזחאתו16׃ומאלוהנתיורבדללחיותמה

ונברקבםקלודגאיבניכורמאיוםיהלאהתאוחבשיו

לכבהזהרבדהאציו17׃ומעתאםיהלאהדקפיכו

לכתאולודיגהןנחויידימלתו18׃רככהלכבוהדוהי
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לאםחלשיווידימלתמםינשןנחויוילאארקיו19׃הלא

20׃רחאלהכחנםאאבהאוההתאהולרמאלעושי

ךילאונחלשליבטמהןנחויורמאיוםישנאהוילאואביו

איההתעב21׃רחאלהכחנםאאבהאוההתאהרמאל

םירועלותוערתוחורמוםיעגנמוםיילחמםיבראפר

וכלםהלרמאיועושיןעיו22׃םיניעתוארןתנםיבר

םירועיכםתעמשרשאוםתיאררשאתאןנחוילודיגהו

םישרחוםירהטמםיערצמוםיכלהתמםיחספוםיאר

רשאירשאו23׃םירשבתמםיינעוםימקםיתמוםיעמוש

ןנחוייחולשםהלוכלהרשאכיהיו24׃יבלשכיאל

הזהמרמאיוןנחויתודאלעםעהןומהלארבדללחיו

םאו25׃חורבעונירשאהנקהתוארלהרבדמהםתאצי

הנהםינדעידגבשובלשיאהתוארלםתאציהזהמאל

םיכלמהתורצחבםיגנעמהותראפתידגבםישבלמה

שיאתוארלםאתוארלםתאציהזהמהתעו26׃המה

הז27׃איבנמאוהלודגףאיכםכלרמאינאןהאיבנ

הנפוךינפליכאלמחלשיננהוילעבותכרשאאוה

השאידוליבשיאןיאםכלינארמאיכ28׃ךינפלךכרד

לודגםיהלאהתוכלמבןטקהךאליבטמהןנחוימלודג

תאוקידצהםעמשכםיסכמהוםעהלכו29׃ונממאוה

ילעבוםישורפהךא30׃ןנחויתליבטבולבטיוםיהלאה

לעולבטנאלוםשפנלעםיהלאהתצעתאוצאנהרותה

רודהישנאתאהמדאימלאהתעןודאהרמאיו31׃ודי

םיבשיהםידלילםהםימד32׃םימדםהימלאוהזה

םילילחבםכלונללחםירמאוהזלאהזםיארקוקושב

ןנחויאביכ33׃םתיכבאלוהניקםכלוננוקםתדקראלו

34׃ובדשםתרמאוהתשאלןייולכאאלםחלליבטמה

אבסוללוזהנהםתרמאוהתשולכאאוהוםדאהןבאבו

לכידילעהמכחהקדצתו35׃םיאטחלוםיסכומלערו

םחלותאלכאלםישורפהןמדחאונממשקביו36׃הינב

איהוריעבתחאהשאהנהו37׃בסיושורפהתיבלאאביו

ןמשךפאבתושורפהתיבבסמאוהיכהעמשתאטח

ביטרהללחתוךבתווירחאמוילגרלדמעתו38׃רומה

תאקשתוהשארתורעשבןתאבגנתותועמדבוילגרתא

ותאארקהשורפהאריו39׃ןמשבןתאחשמתווילגר

איהימעדיעדיהתעיכאיבנהזהיהולאובלברמאיו

ןעיו40׃איהתאטחהשאיכובתעגנהאיהוזיאותאז

׃רבדיבררמאיוךילאילרבדןועמשוילארמאיועושי

שמחםירנידולביחדחאהדחאהשנלויהםיביחינש41

הגישהאלרשאביהיו42׃םישמחםירנידינשהותואמ

םהינשמימאנרמאהתעוםהינשתאטמשיוםלשלםדי

שיאהיכבשחארמאיוןועמשןעיו43׃ותאהבהאלהברי

׃תטפשןכוילארמאיוולטימשהלהברהרשאאוהה

השאהתאתיארהןועמשלארמאיוהשאהלאןפיו44

איהותתנאלילגרלעםימוךתיבלאיתאבהנהתאזה

הקישנ45׃היתורעשבבגנתותועמדבילגרתאהביטרה

46׃ילגרתאקשנמהלדחאליתאבזאמאיהוינתקשנאל

תאהחשמרומהןמשבאיהוישארתאתחשמאלןמשב

תוברההיתאטחהלוחלסנךילארמאינאןכל47׃ילגר

48׃טעמבהאאוהטעמולחלסנרשאוהבהאהברהיכ

ומעםיבסמהולחיו49׃ךיתאטחךלוחלסנהילארמאיו

רמאיו50׃םיאטחחלסיםגרשאהזאוהימםבלברמאל

׃םולשליכלךלהעישוהךתנומאהשאהלא

רפכלארפכמוריעלאריעמרבעיוןכירחאיהיו8

2׃ותארשעהםינשוםיהלאהתוכלמתארשבמוארוק

הארקנהםירמםיילחמותוערתוחורמואפרנרשאםישנו

תשאהנחויו3׃םידשהעבשהנממושרגרשאתילדגמ

והתרשרשאתוברתורחאוהנשושוסודרוהןכוסאזוכ

וילאואצירשאברםעןומהףסאתהביהיו4׃ןהיסכנמ

וערזתאערזלאציערוזה5׃לשמברבדיוריעוריעמ

םימשהףועוסמריוךרדהדילעערזהןמלפנוערזבו

אליכשבייוחמציועלסהלעלפנרשאשיו6׃ולכא

וחמציוםיצקהךותבלפנרשאשיו7׃החלולהתיה

הבוטההמדאהלעלפנרשאשיו8׃והכעמיוומעםיצקה

רשאימקעזיורבדתאזכםירעשהאמירפשעיוחמציו

המרמאלוידימלתוהלאשיו9׃עמשיעמשלולםינזא

תוכלמתודוסתאתעדלןתנםכלרמאיו10׃הזהלשמה

ואריאלםתארבןעמלםילשמבםירחאלוםיהלאה

םיהלארבדערזהלשמהאוההזו11׃וניביאלםעמשבו

אבןכרחאוםיעמשהםהךרדהדילערשאו12׃אוה

רשאו13׃ועשונוונימאיןפםבלמרבדהתאאשנוןטשה

םעמשברבדהתאהחמשבםילבקמהםהעלסהלע

וגסיןויסנהתעבוםינימאמהעשלקרםהלןיאשרשו

םכילוהוםיעמשהםהםיצקהןיבלפנרשאו14׃רוחא

וושיאלירפוםייחהתואתבורשעבותוגאדבוכמיוםהל



548סָקּול

בוטבלבםירמשהםההבוטההמדאברשאו15׃ומל

16׃תלחותבירפםישעוועמשרשארבדהתארוהטו

והמישיואילכבותואהסכירשארנקילדמשיאןיאו

יאבלכואריןעמלוהלעיהרונמהלעםאיכהטמהתחת

ןיאוהלגיאלרשאםלענרבדןיאיכ17׃רואהתאתיבה

ןועמשתךיאוארןכל18׃רואלאבועדויאלרשאזונג

תאםגולןיארשאלכוולןתניןותנולשירשאלכיכ

ומאוילאואביו19׃ונממחקיולתויהלבשחאוהרשא

רמאלולדגיו20׃םעהינפמוילאתשגלולכיאלוויחאו

ןעיו21׃ךתוארלםיצפחםהוץוחבםידמעךיחאוךמא

רבדתאםישעוםיעמשהםהיחאוימאםהילארמאיו

וידימלתואוההינאלאדריוםויהיהיו22׃םיהלאה

יהיו23׃המיהוטושיוםיהרבעלאהרבענםהילארמאיו

םיהלעהדריהרעסחורוןשייובכשיוהינאבםתכלב

ותואוריעיוושגיו24׃הנכסבויהיוםימהםהילעופטשיו

ירבשמבוחורברעגיורועיוונדבאהרומהרומרמאל

םכתנומאהיאםהילארמאיו25׃הממדיהתווקתשיוםי

הוצמהאוהאופאימוהערלאשיאורמאיווהמתיווארייו

ואביוורבעיו26׃ולועמשיוםימהתאותוחורהתאםג

השביהלאאציו27׃לילגהלוממרשאםיירדגהץראלא

דגבוםיברםימימובםידשרשאריעהןמשיאוהשגפיו

תאאריו28׃םירבקבםאיכבשיאלתיבבושבלאל

ןבעושיךלוילהמלודגלוקבארקיווינפללפיועושי

הוציכ29׃יננעתאלרשאךממינאשקבמןוילעלא

ףטחםיברםימייכשיאהןמתאצלאמטהחורהתא

תאוקתנבהיהוםילבכברמשנוםיקיזברסאנוותא

לאשיו30׃תורבדמהלאדשהדיבףחדנותורסומה

םידשיכימשןויגלרמאיוךמשהמרמאלעושיותא

תדרלםתאתוציתלבלולןנחתיו31׃ובוסנכנםיבר

Abyssos)׃םוהתהלא g12)32םיברםיריזחרדעםשיהיו

לאאובלםהלחינייכולוננחתיורהבהערמהלע

ואביואוההםדאהןמםידשהואציו33׃םהלחניוםכות

34׃עבטיוםיהלאדרומהןמרדעהרעתשיוםיריזחב

ריעברבדהודיגיוהשענרשאתאםתוארכםיערהוסוניו

עושילאואביוהשענרשאתאתארלואציו35׃םירפכבו

ילגרלבשיםידשהונממואצירשאםדאהתאםשואצמיו

םיארהםהלורפסיו36׃וארייולכשבוטושבלמעושי

לבחןומהלכונממושקביו37׃םידשהזוחאאפרנךיא

םהילעהלפנהלודגהמיאיכםתאמתכללםיירדגה

ואצירשאשיאהונממשקביו38׃בשיוהינאהלאדריו

39׃ורמאבעושיותאחלשיוותאתבשלםידשהונממ

ךליוםיהלאהךלהשערשאתולדגהרפסוךתיבלבוש

40׃עושיולהשערשאתולדגהתאריעהלכבעמשיוול

׃ולםיכחמויהםלכיכםעהותאלבקיועושיבושביהיו

לפיותסנכהתיבשאראוהוריאיומשושיאאבהנהו41

תביכ42׃ותיבלאותאאובלולןנחתיועושיילגרל

תומלהטונאיהוולהתיההנשהרשעםיתשכהדיחי

תבזהשאו43׃םעהןומהוהקחדיוהמשותכלביהיו

םיאפרלהנינקלכהאיצוהרשאהנשהרשעםיתשםד

עגתווירחאמהברקאיה44׃התאפרללכישיאןיאו

ימעושירמאיו45׃םאתפדמעהמדבוזוודגבתציצב

ולצאםידמעהוסורטפרמאיוושחכםלכויבעגנהז

ימרמאתהתאוךתאםיצחלוםיקחדםעהןומההרומ

האצירשאיתעדייכםדאיבעגנעושירמאיו46׃יבעגנ

דרחתוונממהרתסנאליכהשאהארתו47׃הרובגינממ

ובהעגנהמלעםעהלכינזאבדגתווינפללפתוותארקל

ךתנומאיתביקזחהילארמאיו48׃םאתפהאפרנךיאו

תיבמאבשיאורבדמונדוע49׃םולשליכלךלהעישוה

׃הרומהתאחירטתלאךתבהתמרמאיותסנכהשאר

איהוןמאהךאאריתלאולרמאיוןעיועושיעמשיו50

יתלבותאאובלשיאלחינהאלוהתיבהאביו51׃עשות

52׃המאלוהדליהיבאלוןנחוילובקעילוסורטפלםא

ךאהתמאליכוכבתלארמאיוהלםידפסוםיכבםלכו

אוהו54׃התמיכועדירשאבוילעוקחשיו53׃איההנשי

החורבשתו55׃ימוקהדליהרמאלארקיוהדיבזחא

היבאוממותשיו56׃לוכאלהלתתלוציוםאתפםקתו

׃השענרשאתאשיאלדיגהיתלבלםתאהוצאוהוהמאו

לעןטלשוהרובגםהלןתיורשעהםינשלאארקיו9

תוכלמתאארקלםחלשיו2׃םיילחאפרלוםידשהלכ

וחקתלאםהלרמאיו3׃םילחהתאאפרלוםיהלאה

ףסכאלוםחלאלולימרתאלותוטמאלךרדלהמואמ

ובואבתרשאתיבהו4׃תונתכיתשםכמשיאלהיהילאו

םכתאולבקיאלרשאלכו5׃ואצםשמוםכלובשםש

תודעלםכילגרלעמרפעהתאורענואיההריעהןמואצ

הרושבהתאםירשבמםירפכבורבעיוואציו6׃םהב
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תאעברהרשסודרוהעמשיו7׃םוקמלכבםיאפרמו

ורמארשאשייכוחורםעפתוודילעהשענרשאלכ

םירחאוהארנוהילאורמאששיו8׃םיתמהןמםקןנחוי

יכנאןהסודרוהרמאיו9׃םינומדקהןמםקאיבנורמא

עמשינארשאאוהאופאימווילעמןנחוישארתאיתאשנ

ורפסיוםיחילשהובושיו10׃ותוארלשקביותאזכוילע

םוקמלאדדבלרסיווילאםחקיוושערשאלכתאול

םעהןומהו11׃הדיצתיבהארקנהריעלרשאברח

םהילארבדיוםלבקיווירחאוכלהתאזתאועדירשאכ

12׃האופרלםיכירצהתאאפריוםיהלאהתוכלמלע

חלשוילאורמאיווברקרשעהםינשוברעלהפרםויהו

וניתוביבסרשאםירצחהוםירפכהלאוכליוםעהתאאנ

13׃הברחםוקמבונחנאהפיכןוזמאצמלוםשןולל

ונלןיאורמאיולכאלםהלםתאונתםהילארמאיו

ךלנםאיתלבםינשםיגדוםחלתורככתשמחםאיכ

שיאיפלאתשמחכויהיכ14׃הזהםעהלכללכאהנקנו

םישמחתורושתורושםתאובישוהוידימלתלארמאיו

תאחקיו16׃םלכתאובישויוןכושעיו15׃הרושב

המימשהויניעאשיוםיגדהינשתאוםחלהתורככתשמח

׃םעהינפלםושלוידימלתלןתיוסרפיוםהילעךרביו

םהלםירתונהםיתותפהןמואשיוועבשיוםלכולכאיו17

ופסאיודדבלללפתמאוהיהיו18׃םילסרשעםינש

ןומהילעםירמאהמרמאלםתאלאשיווידימלתוילא

םירחאוליבטמהןנחויורמאיוונעיו19׃ינאימםעה

20׃םינומדקהןמםקאיבנםירמאםירחאווהילאםירמא

סורטפןעיוינאימםירמאםתאהמםתאוםהילארמאיו

יתלבלהרעגבםתאוציו21׃התאםיהלאהחישמרמאיו

אוהךרצהןמרמאיו22׃הזהרבדהתאשיאלדיגה

םינהכהוםינקזהןמסאמיוהברההנעיםדאהןברשא

23׃םוקיםוקישילשהםויבוגרהיוםירפוסהוםילודגה

ושפנבשחכיירחאתכללץפחייכשיארמאםלכלאו

ץפחירשאלכיכ24׃ירחאךלהוובלצתאאשיםויםויו

תאדבאירשאלכוונממושפנדבאתושפנתאעישוהל

יכםדאהליעויהמיכ25׃הנעישויאוהינעמלושפנ

לכיכ26׃ושפנתאתיחשהודבאוםלועהלכתאהנקי

הפרחלהיהיאוההפרחלולירבדוינאיתייהרשא

םיכאלמהובאהדובכבוודובכבאבירשאכםדאהןבל

הפםידמעהןמשיםכלרמאינאתמאבו27׃םישודקה

׃םיהלאהתוכלמתאוארייכדעתומומעטיאלרשא

וילאחקיוהלאהםירבדהירחאםימיהנמשכיהיו28

ללפתהלרההלאלעיובקעיתאוןנחויתאוסורטפתא

ןיבלהושובלווינפהארמהנתשנוללפתהביהיו29׃םש

השמהמהוותאםירבדמםישנאינשהנהו30׃קירבהו

רשאותירחאתאודיגהודובכבוארנרשא31׃והילאו

םימדרנותארשאוסורטפויהיו32׃םילשוריבהנאלמי

׃וילעםידמעהםישנאהינשתאוודובכתאוארםציקהבו

הרומעושילאסורטפרמאיוונממםדרפהביהיו33

השמלותחאךלתוכסשלשאנהשענהפונתויהבוט

רבדמאוה34׃רבדהמעדיאלותחאוהילאלותחא

35׃ותעבנןנעבםאובכוםהילעךכסןנעהנהותאזכ

36׃ןועמשתוילאידידיינבהזרמאןנעהןמלוקאציו

ודיגהאלוושחההמהוודבלעושיראשנלוקהתויהבו

תרחממיהיו37׃ואררשאלכמםההםימיבשיאלרבד

שיאהנהו38׃ותארקלברםעאציורההןמםתדרב

דיחייכינבלאאנהנפיבראנארמאלקעצםעהןמדחא

חורהוקעצמאוהםאתפוובזחאחורהנהו39׃ילאוה

ורוסבוונממרוסלהשקמוורירדירוהבותאץצורמ

41׃ולכיאלוושרגלךידימלתמשקבאו40׃ותאאכדי

יתמדעלתלתפוהנומארסחרודיוהרמאיועושיןעיו

ךאיהיו42׃ךנבתאהנהאבהםכתאלבסאוםכמעהיהא

חורברעגעושיווהצצוריודשהוהצעריואובלבירקה

וממותשיו43׃ויבאלוהבישיורענהתאאפריואמטה

רשאלכלעםלכםהמתביהיוםיהלאהתלדגלעםלכ

םכינזאבםתאומיש44׃וידימלתלאעושירמאיוהשע

ידיברסמהלםדאהןבדיתעיכהלאהםירבדהתא

םלענוהזהרמאמהתאוניבהאלהמהו45׃םדאהינב

לעיו46׃הזהרמאמהלעותאלאשלוארייוםתעדמאוה

עושיאריו47׃םהבלודגהאוהימבושחלםבבללע

רמאיו48׃ולצאוהדימעיודליחקיוםבלתבשחמתא

אוהיתואימשלהזהדליהתאלבקירשאלכםהילא

ינחלשרשאתאלבקמאוהיתואלבקירשאלכולבקמ

רמאיוןנחויןעיו49׃לודגההיהיאוהםכלכבןטקהיכ

ןעיותואאלכנוךמשבםידששרגמשיאוניארהרומ

לכיכואלכתלאוילאעושירמאיו50׃ונמעךלוהונניא

ותולעהימיתאלמכיהיו51׃אוהונדעבונדגנונניארשא

םיכאלמחלשיו52׃םילשוריתכללוינפתאםשאוהו
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׃ולןיכהלםינורמשהירפכמדחאלאואביווכליווינפל

54׃םילשוריםיכלהוינפויהרשאלעוהלבקאלו53

ונינדארמאלתאזםתוארכוידימלתןנחויובקעיורמאיו

רשאכםלכאתוםימשהןמשאדרתיכרמאנוהצרתה

םתעדיאלהרמאיוםברעגיוןפיו55׃והילאםגהשע

תושפנדבאלאבאלםדאהןביכ56׃םתאימחורינב

יהיו57׃רחארפכלאםהלוכליוםעישוהלםאיכםדא

לאךירחאהכלאינדאשיאוילארמאיוךרדבםתכלב

ירוחשיםילעושלעושיוילארמאיו58׃ךלתרשאלכ

חינהלםוקמולןיאםדאהןבוםינקםימשהףועלורפע

רמאאוהוירחאךלרמארחאשיאלאו59׃ושארתאםש

רמאיו60׃יבאתארבקלהנושארבהכלאוילןתינדא

עדוהךלהתאוםהיתמתארבקלםיתמלחנהעושיוילא

הכלארחאשיאדוערמאיו61׃םיהלאהתוכלמתא

׃יתיבינבמרטפהלהנושארבילהחינהךאינדאךירחא

טיבמוהשרחמהלעודיתאםשהלכעושירמאיו62

׃םיהלאהתוכלמלרשכיאלוירחא

םירחאםיעבשדועןודאהלידבהןכירחאו10

שקברשאםוקמוריעלכלאםינשםינשוינפלםחלשיו

םילעפהוברריצקהןהםהלרמאיו2׃המשאובל

םילעפחלשיוריצקהןודאלאוננחתהןכלםיטעמ

׃םיבאזהןיבםישבככםכתאחלשיננהאנוכל3׃וריצקל

ולאשתלאוםילענאלולימרתאלוסיכואשתלא4

ורמאםשואבתרשאתיבלכלו5׃ךרדבשיאםולשל

םולשןבםשהיהייכהיהו6׃הזהתיבלםולשהנושארב

אוההתיבבו7׃בושיםכילאאלםאוםכמולשוילעחנו

ורכשבלעופההושיכםהלשמותשתוולכאתוובשת

ולבקוהבואבתרשאריעלכו8׃תיבלתיבמועסתלא

תאואפרו9׃םכינפלומישירשאתאםשולכאםכתא

תוכלמםכילאהברקםהלורמאוהברקברשאםילוחה

םכתאולבקיאלוהבואבתרשאריעלכו10׃םיהלאה

םכריערפעתאףא11׃ורמאוהיתובוחרלאםכלואצ

הברקיכועדתעדיךאםכלוהרעננונילגרבקבדנה

םודסליכםיכלארמאינא12׃םיהלאהתוכלמםכילא

ךליואןיזרוכךליוא13׃איההריעהןמאוההםויבלקי

ושענולאןכברקבושענרשאתורובגהיכהדיצתיב

ןכא14׃ובשורפאוקשבובשירבכאלהןודיצבורוצב

רשאםוחנרפכתאו15׃םכמןידבלקיןודיצורוצל

Hadēs)׃ידרותלואשלאתממורתהםימשהדע g86)16

אוהיתואםכתאהזובהועמושאוהילאםכילאעמושה

ובושיו17׃ינחלשרשאתאהזובאוהיתואהזובהוהזוב

ונלםיענכנםידשהםגונינדאורמאיוהחמשבםיעבשה

קרבכלפנןטשהתאיתיארםהילארמאיו18׃ךמשב

םישחנלעךרדלםכתאיתטלשההנה19׃םימשהןמ

׃םכלקיזיאלרבדלכוביאהתרובגלכלעוםיברקעו

יכתוחורהםכלםיענכניכוחמשתלאתאזבךא20

העשב21׃םימשבםכיתומשובתכנרשאלעוחמשםא

םימשהןודאבאהךדוארמאיוחורבעושיץלעאיהה

םתילגוםינובנהוםימכחהןמהלאתאתרתסהיכץראהו

רסמנלכה22׃ךינפלמןוצרהיהןכיכיבאןהםיללעל

אוהימובאהיתלבןבהאוהימעדויןיאויבאתאמיל

ןפיו23׃ולותולגלןבהץפחירשאוןבהיתלבבאה

תאתוארהםיניעהירשארמאיוםדבלוידימלתלא

םיכלמוםיאיבנםכלרמאינאיכ24׃םיארםתארשא

עמשלוואראלוםיארםתארשאתאתוארלוצפחםיבר

ילעבמדחאהנהו25׃ועמשאלוםיעמשםתארשאתא

ייחשריאוהשעאהמהרומרמאיוותוסנלםקהרותה

aiōnios)׃םלוע g166)26ךיאוהרותבבותכהמוילארמאיו

לכבךיהלאהוהיתאתבהאורמאיוןעיו27׃ארוקהתא

ךערתאוךעדמלכבוךדאמלכבוךשפנלכבוךבבל

29׃היחותאזהשעתובישהןכוילארמאיו28׃ךומכ

30׃יעראוהימועושילארמאיוקדטצהלץפחאוהו

לפנווחירילםילשורימדרידחאשיארמאיועושיןעיו

ןיבותואובזעיווהעצפםגווהטישפהםהוםידדשידיב

ןהכדרייכהרקמהרקיו31׃םהלוכליותומלםייח

םגןכו32׃וילעמרבעיוותאאריואוההךרדבדחא

33׃וילעמרבעיוותאאריושגיוםוקמבעגפיולשיא

ומהיוותאאריווילעאביוךרדבךלהינורמששיאו

ןייוןמשבםכוסיוויעצפתאשבחיווילאשגיו34׃וימחר

35׃והלכלכיוןולמהלאוהכילויוותמהבלעוהלעיו

ןולמהלעבלםנתיוםירנידינשאיצוהועסנבתרחמלו

וילעאיצוהלדועףיסותרשאתאוותואלכלכרמאיו

היההשלשההלאמימהתעו36׃ךלונמלשאיבושבינא

ומעהשעהרמאיו37׃םידדשהידיבלפנלערהךיניעב

38׃התאםגןכהשעוךלעושיוילארמאיודסחהתא
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אתרמהמשותחאהשאודחארפכלאאביוםעסנביהיו

םירמהמשותוחאהתיההלו39׃התיבלאותואהפסא

אתרמו40׃ורבדלאעמשלעושיילגרלהבשירשא

ךבללעםישתאלהרמאתושגתוהתורשברבהעגי

הילאאנרמאידבלתרשלינתבזעיתוחארשאינדא

תגאדתאאתרמאתרמהלרמאיועושיןעיו41׃ילרזעתו

םירמוךרצהןמאיהתחאלבא42׃הברהלעתלהבמו

׃הנממחקיאלרשאבוטהקלחההלהרחב

דחאוילארמאיודחאםוקמבללפתמאוהיהיו11

רשאכללפתהלונדמלינדאותולכירחאוידימלתמ

וללפתתיכםהילארמאיו2׃וידימלתתאןנחויםגדמל

השעיךתוכלמאובתךמששדקתיםימשבשוניבאורמא

ונלןתונקחםחלתא3׃ץראבןכםימשבומכךנוצר

ונחנאםגםיחלסיכונתבוחתאונלחלסו4׃םויםוי

ןמונליצהםאיכןויסנידילונאיבתלאוונלביחהלכל

ךלהובהאולהיהירשאםכבימםהילארמאיו5׃ערה

תשלשינולהידידיוילארמאוהלילהתוצחבוילאאבו

רבדילןיאוךרדהןמילאאביבהאיכ6׃םחלתורככ

ינעיגותלארמאיוהנעיםינפלמאוהו7׃וינפלםושל

אלהטמבידמעםיבכושידליותלדההרגסנרבכיכ

םוקיאליכםגםכלרמאינא8׃ךלתתלוםוקללכוא

ןתיווינפתוזערובעבםוקיובהאותויהלעולתתל

םכלןתניוולאשםכלרמאינאםגו9׃וכרצלככול

לבקילאשהלכיכ10׃םכלחתפיווקפדואצמתוושרד

לאשירשאבאהםכבימו11׃חתפיקפדלואצמישרדהו

תחתשחנולןתיהגדםאוןבאולןתנוםחלונבונממ

םתאןה13׃ברקעולןתיההציבונלאשייכוא12׃גדה

באהיכףאםכינבלתובטתונתמתתלםיעדיםיערה

יהיו14׃ותאמםילאשלשדקהחורתאןתיםימשהןמ

רבדיודשהתאצירחאיהיוםלאאוהודששרגיוםויה

רשבובזלעבבורמארשאשיו15׃םעהוהמתיוםלאה

ולאשיווהוסנרשאשיו16׃םידשהתאשרגמאוהםידשה

רמאיוםתובשחמתאעדיאוהו17׃םימשהןמתואונממ

לפיתיבוברחתהמצעלעהקלחנההכלממלכםהילא

ןוכתהככיאומצעלעקלחנםאןטשהםגו18׃תיבלע

׃םידשהתאינאשרגמבובזלעבבשםתרמאיכותכלממ

םהימבםכינבבובזלעבבםידשהתאשרגמינאםאו19

עבצאבםאו20׃םכיטפשויהיהמהןכלעםתאםישרגמ

תוכלמםכילאהעיגההנהםידשהתאינאשרגמםיהלא

ןיזמאוהוורצחתארמשרובגהתויהב21׃םיהלאה

ופקתוונממקזחוילעאוביםאו22׃םולשושוכרהיהו

23׃קלחיוחקלמתאוובחטברשאוקשנתאונממאשי

אוהיתאףסאמונניארשאוידגנלאוהיתאונניארשאלכ

טטושתםדאהןמהתאצירחאהאמטהחורה24׃רזפמ

רמאתזאאצמתאלוהחונמהלשקבלהיצתומקמב

אצמתהאובבו25׃םשמיתאצירשאיתיבלאאנהבושא

תוחורעבשהחקלוךלתרחאו26׃רדהמואטאטמותא

םדאהתירחאהתיהוםשונכשוואבוהנממתוערתורחא

הלאהםירבדהתאורבדכיהיו27׃ותישארמהעראוהה

ירשאוילארמאתוהלוקתאהאשנםעהןמתחאהשאו

רמאאוהו28׃תקנירשאםידשהוךתאשנרשאןטבה

29׃םיהלאהרבדתאםירמשהוםיעמשהירשאיכףאו

תואאוהעררודהזהרודהרבדללחיוברםעוצבקיו

׃איבנההנויתואםאיתלבולןתניאלתואושקבמאוה

םגהיהיןכתואלהונינישנאלהנויהיהרשאכיכ30

םעטפשמבםוקתןמיתתכלמ31׃הזהרודלםדאהןב

ץראהתוצקמהאביכםתואהעישרהוהזהרודהישנא

32׃המלשמלודגהפשיהנהוהמלשתמכחתאעמשל

יכוהעישרהוהזהרודהםעטפשמבומוקיהונינישנא

ןיא33׃הנוימלודגהפשיהנהוהנויתאירקבובשםה

לעםאיכהפיאהתחתוארתסבוהמישירשארנקילדמ

אוהףוגהרנ34׃ורואתאתיבהיאבואריןעמלהרונמה

התויהבורואיךפוגלכםגהמימתךניעתויהבןכלןיעה

רואהךשחיןפךלרמשהןכלע35׃ךפוגםגךשחוהער

לכובןיאורואולכךפוגםאהנהו36׃ךברקברשא

קרבברנהךלריאהכהיהוולכרואיזאךשחרבד

לכאלדחאשורפונממשקביוורבדביהיו37׃והגנ

ותארבשורפההמתיו38׃בסיוהתיבהאביוםחלותא

רמאיו39׃הדועסהינפלהנושארבוידילטנאלרשא

םוכהתאםירהטמםישורפהםתאתעכןודאהוילא

׃עשרולזגאלמאוהםכברשאימינפהוץוחמהרעקהו

41׃ימינפהתאהשעםגןוציחההשעאלהםיליסכה40

42׃םכלרוהטלכההנהוםברשאתאהקדצלונתלבא

םגיפהתאואתנמהתאורשעתיכםישורפהםכליואךא

םיהלאתבהאתאוטפשמהתאורבעתוקריהלכתאו
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43׃הלאתאםגחינהלאלוהלאתאתושעלםכלהיהו

יתבבשארהבשומתאובהאתיכםישורפהםכליוא

םכליוא44׃םיקושבםכמולשתולאשתאותויסנכה

םירתסנהםירבקכםתאיכםיפנחהםישורפהוםירפוסה

דחאןעיו45׃ועדיאלוםהילעםיכלהתמםדאהינבו

םגףרחתהלאךירבדביברוילארמאיוהרותהילעבמ

םתאםיסמעיכהרותהילעבםכלםגיוארמאיו46׃ונתא

םכמצעבםתאולבסמםידבכתואשמםדאהינבלע

יוא47׃םכיתועבצאמתחאבםגתואשמבםיעגנםכניא

וגרהםכיתובאוםיאיבנהתורבקתאםתאםינוביכםכל

יכםכיתובאישעמבםיצורוםידיעמםתאןכו48׃םתוא

רובעב49׃םהירבקתאםינובםתאוםתואוגרההמה

םיאיבנםהילאחלשאםיהלאהתמכחהרמאםגתאז

רודהןמשרדיןעמל50׃ופדריווגרהיםהמוםיחילשו

51׃ץראהדסוהןמלךפשנרשאםיאיבנהלכםדהזה
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ילעבלארמאיועושיןעיו3׃םיממהבצופוגרשא

םאתבשבאפרלרתמהרמאלםישורפהלאוהרותה

רמאיוןעיו5׃והחלשיווהאפריוובזחאיו4׃ושירחיואל

ראבהלאלופיורושואורמחרשאםכמימםהילא

בישהלולכיאלו6׃תבשהםויבותולעהלרהמיאלו

ךיאותוארבםיאורקהלאולשמאשיו7׃רבדתאזלע
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יכ28׃ידימלתתויהללכויאלירחאאבוובלצתאאשי

בשחיוהנושארבבשיאלהלדגמתונבלץפחהםכמימ

םישיןפ29׃ומילשהלודיגישתגשהםאתואצוההתא

ומוקיםיארהלכהיהוותולכללכויאלודוסיהתא

לכיאלותונבללחהשיאההזיכ30׃רמאלולגיעלהל

המחלמתורגתהלםקהךלמהאוהימזא31׃תולכל

תרשעבלכויםאץעיתיוהנושארבבשיאלורחאךלמב

םאו32׃ףלאםירשעבוילעאבהתארקלךרעלםיפלא
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33׃םולששקבלקוחרונדועבםיכאלמוילאחלשואל

לכויאלושוכרלכמרטפנאלרשאםכמשיאלכהככ

לפתהיהחלמהםאוחלמהבוט34׃ידימלתתויהל

הצוחהןמדלםגהמדאלםגחלציאל35׃ןקתיהמב

׃עמשיעמשלולםינזארשאימוהכילשי

עמשלםיאטחהוםיסכומהלכוילאברקביהיו15

לבקמהזהנהרמאלםירפוסהוםישורפהונוליו2׃ותוא

הזהלשמהתאםהילארבדיו3׃םתאלכאוםיאטחהתא

דבאוםישבכהאמולרשאםכמשיאההזימ4׃רמאל

רבדמבהעשתוםיעשתהתאשוטיאלוםהמדחאול

ותאואצמכהיהו5׃והאצמייכדעדבאהירחאךלהו

ויבהאלארקוותיבלאאבו6׃החמשבויפתכלעונמישי

׃דבאהיישתאיתאצמיכיתאוחמשרמאלדחיוינכשלו

דחאאטוחלעםימשבהחמשהיהתןכיכםכלרמאינא7

וכרטציאלרשאםיקידצהעשתוםיעשתלעמרתויבשה

םינומכרדהרשעהלרשאהשאהימוא8׃הבושתל

תאאטאטתורנקילדתאלודחאןומכרדהלדבאו

האצמכהיהו9׃והאצמתיכדעבטיהשפחתותיבה

יתאהנחמשרמאלהיתונכשלוהיתוערלארקתותוא

רמאינאןכ10׃ילדבארשאןומכרדהתאיתאצמיכ

דחאאטוחלעםיהלאיכאלמיפנלהחמשהיהתםכל

׃םינבינשולויהדחאשיארמאיו11׃ואטחמבשרשא

שוכרהקלחתאילהנתיבאויבאלאריעצהרמאיו12

םימיץקמיהיו13׃הלחנהתאםהלקלחיויללפירשא

םשוהקוחרץראלאךליולכהתאריעצהןבהףסאיו

ירחאו14׃םיללוזוםיאבוסךרדבךליוושכרתארזפ

תויהללחיואיההץראבקזחבערהיהלכהתאותולכ

ץראבהנידמהינבמדחאבקבדיוךליו15׃םחלרסח

ואתיו16׃םיריזחתוערלויתודשלאותואחלשיואיהה

ןתנןיאוםיריזחהולכאירשאםיבורחבונטבתאאלמל

םהלשיויבאיריכשוברהמרמאיוובללאבשיו17׃ול

לאהכלאואנהמוקא18׃בערבדבאינאועבשלםחל

יתלקנו19׃ךינפלוםימשליתאטחיבאוילארמאויבא

לאאביוםקיו20׃ךיריכשרשאכינמישךנבדועארקהמ

לעלפיוץריוויעמומהיווהארויבאוקוחרמונדועויבא

םימשליתאטחיבאןבהוילארמאיו21׃והקשיוויראוצ

באהרמאיו22׃ךנבדועארקהמיתלקנינאוךינפלו

והשיבלהוןלכמהבוטההלמשהתאואיצוהוידבעלא

לגעתאואיבהו23׃וילגרבםילענוודילעתעבטונתו

היהינבהזיכ24׃חמשנוהלכאנוותאוחבטוקברמה

לודגהונבו25׃חמשלולחיואצמיוהיהדבואויחיותמ

לוקעמשיותיבהלאברקיואברשאכיהיוהדשבהיה

המלאשיוםירענהדחאלאארקיו26׃תולחמוהרמז

לגעתאךיבאחבטיוךיחאאביכוילארמאיו27׃תאז

הבאאלוולרחיו28׃םלשולבשוהרשאלעקברמה

רמאיוןעיו29׃ובללערבדיוויבאאציוהתיבהאובל

אלימימוךתאדבעינאתוברםינשהזהנהויבאלא

םעשישאןעמלידגילתתנאלימימוךתוצמתאיתרבע

תונזהםעךתלחנתאעלברשאהזךנבאביו30׃יער

התאינבוילארמאיו31׃קברמהלגעתאולחבזתו

שושלןוכנלבא32׃אוהךלילרשאלכוידמעדימת

׃אצמיוהיהדבאויחיותמהיההזךיחאיכחמשלו

לעדיקפולוהיהרישעשיאוידימלתלאםגרמאיו16

2׃ךינינקתאאוהרזפמיכםרמאבוילאוהנישליוותיב

ןובשחןתךילעיתעמשתאזהמוילארמאיוותאארקיו

דיקפהרמאיו3׃דיקפדועתויהללכותאליכךתדקפ

רדעלהדקפהתאינממינדאחקייכהשעאהמובלב

המיתעדי4׃שובינאםיחתפהלעלאשלולכואאל

׃יתדקפמרסואתעבםהיתבלאינופסאיןעמלהשעא

תאלאשיווינדאםהבהשנרשאשיאלכלאארקיו5

ןמשיתבתאמרמאיו6׃ינדאלביחהתאהמכןושארה

׃םישמחתבתכובשרהמוךרטשתאחקוילארמאיו

םיטחרכתאמרמאיוביחהתאהמכרמארחאלאו7

תאןודאהחבשיו8׃םינמשבתכוךרטשתאחקרמאיו

םלועהינביכתושעלםירעהרשאלעהלועהדיקפ

aiōn)׃רואהינבמםרודבםהםימורעהזה g165)9ינאםגו

תעבןעמלהלועהןוממבםיבהאםכלושעםכלרמא

aiōnios)׃םלועתונכשמלאםכתאופסאיותלכ g166)10

טעמבלועמהוהברהבםגןמאנרעזמטעמבןמאנה

אלהלועהןוממבםאןכל11׃הברהבםגלועמרעזמ

םאו12׃םכדיבדיקפיימיתמאהתאםינמאנםתייה

ימםכלרשאתאםינמאנםתייהאלםירחאלרשארבדב

יכםינדאינשדבעללכוירשאדבעןיא13׃םכלןתי

תאודחאבקבדיוארחאהתאבהאיודחאהתאאנשי
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׃ןוממהתאוםיהלאהתאדבעולכותאלהזבירחאה

ףסכיבהאםהרשאםישורפהםגתאזלכועמשיו14

ינפלםיקדטצמהםהםתאםהילארמאיו15׃ולוגעליו

הבעותםדאבהבגהיכםכבבלתאעדויםיהלאוםדאה

ןמוןנחוידעםיאיבנהוהרותה16׃םיהלאהינפלאוה

הקזחבשיאלכוםיהלאהתוכלמתרושבהאלהוזא

רשאמץראהוםימשהורבעייכלקנלבא17׃הבאובי

ותשאתאחלשמהשיאלכ18׃הרותהןמדחאץוקלפי

השיאמהשורגהתאחקלהלכואוהףאנתרחאחקלו

ששוןמגראשובלאוהוהיהרישעשיא19׃אוהףאנ

בכשמרזעלומשוןויבאשיאו20׃םויםויחמשיוגגעתיו

ןמעבשלואתיו21׃תועבעבאאלמאוהוותיברעשחתפ

ואבםיבלכהםגורישעהןחלשלעמםילפנהםירורפה

לעלבויוןויבאהתמרשאכיהיו22׃ויתועבעבאוקליו

׃רבקיורישעהםגתמיוםהרבאקיחלאםיכאלמהידי

תאאריוויניעתאאשיולואשבתובאכמבותויהבו23

Hadēs)׃וקיחברזעלתאוקוחרמםהרבא g86)24קעציו

תאלבטיורזעלתאאנחלשויננחםהרבאיבארמאיו

דקומביתינעיכינושלתאררקןעמלםימבועבצאהצק

ךייחבךבוטתחקליכרכזינבםהרבארמאיו25׃הזה

׃רעטצתהתאוםחניאוההתעותוערהתאחקלרזעלםגו

םכיניבווניניבתקספמהלודגהחושתאזלכדבלמו26

יתלבלוםכילאהפמתכללםיצפחהרובעולכוייתלבל

ךתאמינאלאשיבאןכםארמאיו27׃ונילאםשמורבעי

םיחאהשמחילשייכ28׃יבאתיבלאותאחלשתיכ

הבצעמהםוקמלאםהםגואביןפםהבדיעיןעמל

םהילאםיאיבנהוהשמםהלשיםהרבארמאיו29׃הזה

םהילאךליםאךאםהרבאיבאןכאלרמאיו30׃ןועמשי

ועמשיאלםאוילארמאיו31׃ובושיזאםיתמהןמדחא

אלםיתמהןמדחאםוקייכםגםיאיבנהלאוהשמלא

׃ונימאי

םילשכמהואביאלשרשפאיאוידימלתלארמאיו17

חלפהלתישולחונ2׃ואביודילערשאשיאליואלבא

דחאתאלישכירשאמםיהלאךלשיווראוצלעבכר

ךלאטחיםאםכיתושפנלורמשה3׃הלאwםינטקהמ

עבשךלאטחיםאו4׃ולחלסםחניםאוולחכוהךיחא

יתמחנרמאוםויבםימעפעבשךילאבשוםויבםימעפ

ונלףסוהןודאהלאםיחילשהורמאיו5׃ולתחלסו

רגרגכהנומאםכלהתיהולןודאהרמאיו6׃הנומא

ךותבעטנהורקעההזהתותהלאורמאתזאלדרחה

ואשרחדבעולוםכמהזאוהימ7׃םכלעמשיוםיה

הנההשגרהמוילארמאיהדשהןמואבברשאהער

רגחוברעהתחוראילןכהוילארמאיאלה8׃בסהו

לכאתרחאותותשלולכאליתילכםאדעינתרשוךינתמ

ותשעלעדבעלהדותןתיםגה9׃התאםגהתשתו

ירחאםתאםגהככ10׃ןתיאליתרמאוהוצרשאתא

ליעומןיאםידבעורמאםתיוצרשאלכתאםכתושע

יהיו11׃ונישעתושעלונילעלטמהתאקריכונחנאםב

12׃לילגהוןורמשךותברבעאוהוםילשוריועסנב

םהוםיערצמםישנאהרשעוהעגפיודחארפכלאאביו

הרומעושירמאלםלוקתאואשיו13׃קוחרמםידמע

םינהכהלאוארהווכלםהילארמאיוםתואאריו14׃וננח

אפרניכותארבםהמדחאו15׃ורהטיוםתכלביהיו

וינפלעלפיו16׃לודגלוקבםיהלאהתאחבשיובשיו

רמאיועושיןעיו17׃ינורמשהיהאוהוולהדויווילגרל

אצמנאלםאה18׃םההיאהעשתהוורהטהרשעהאלה

19׃הזהירכנהיתלוזםיהלאלדובכתתלבשרשא

והלאשיו20׃ךלהעישוהךתנומאךלוםוקוילארמאיו

רמאלםתאןעיוםיהלאהתוכלמאובתיתמםישורפה

ורמאיאלו21׃םיניעהארמבאובתאלםיהלאהתוכלמ

םכברקבהנהםיהלאהתוכלמיכםשהנהואהפהנה

םתיואתהוםיאבםימיםידימלתהלארמאיו22׃איה

ורמאיםאו23׃וארתאלוםדאהןבימימדחאםויתוארל

׃םהירחאוצורתלאווכלתלאהפהנהםשהנהםכילא

הצקדעריאיוםימשההצקמקרבירשאקרבכיכ24

ךירצהנושארבךא25׃ומויבםדאהןבהיהיןכםימשה

רשאכו26׃הזהרודהןמסאמהלוהברהלבסלאוה

םישנואשנותשוולכא27׃םדאהןבימיבהיהיןכחנהיה

הבתהלאחנאברשאםויהדעםישנאלםישנואישהו

טולימיבהיהרשאכו28׃םלכתאתחשיולובמהאביו

אצירשאםויביהיו29׃הנבועטנרכמוהנקהתשולכא

תאתחשיוםימשהןמתירפגושארטמיוםודסמטול

םויב31׃םדאהןבהלגירשאםויבהיהיהככ30׃םלכ

תאשלדרילאתיבבוילכוגגהלעהיהירשאשיאאוהה

תשאתאורכז32׃התיבהבשילאהדשברשאשיאוםתא
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דבאירשאוהנדבאיושפנתאטלמלשקבמה33׃טול

ויהיםינשאוהההלילבםכלרמאינא34׃היהיהתא

הנייהתםיתש35׃בזעירחאהוףסאידחאהתחאהטמב

ויהיםינש36׃בזעתתרחאהוףסאתתחאהדחיתונחט

וילאורמאיוונעיו37׃בזעירחאהודחאהףסאנוהדשב

וצבקיםשרגפהרשאבםהילארמאיוונינדאתאזהיא

׃םירשנה

אלודימתללפתהלםהילארבדלשמםגו18

אריאלרשאתחאריעבהיהטפושרמאיו2׃תופרתהל

התיההנמלאו3׃םדאלםינפאשנאלוםיהלאהתא

׃יבירממינידתאהנידרמאלוילאאבתואיההריעב

תאיכםגושפנברמאןכירחאוםוילאםוימןאמיו4

ןידתאהשעא5׃םינפאשאאלםדאלואריינניאםיהלאה

ינאכדתודימתאובתןפיתאהעיגוהלעתאזההנמלאה

׃הלועהןידרמארשאתאועמשןודאהרמאיו6׃םילמב

וילאםיארקהויריחבןידהשעיאוהאלהםיהלאהו7

םכלרמאינא8׃םעישוהלהמהמתייכםגהלילוםמוי

אצמיהואבבםדאהןבךאהרהמבםנידתאהשעייכ

םיחטבםישנאלאולשמאשיוףסויו9׃ץראבהנומא

׃רמאיוםהיניעבםיזבנםירחאוהמהםיקידציכםשפנב

שורפדחאהללפתהלשדקמהלאולעםישנאינש10

רמאלללפתיוודבלשורפהבציתיו11׃סכומדחאהו

םיקשעהוםילזגהםדאהרשאכינניאיכךדואםיהלא

ינאעובשבםימעפםצינא12׃הזהסכמכםגואםיפאנהו

אלוקוחרמדמעהיהסכומהו13׃ינינקלכתארשעמ

ובללעףפותםאיכםימשלויניעתאתאשלףאהבא

דרייכםכלרמאינא14׃אטוחהילחלסםיהלארמאל

רשאולפשיושפנתאםירמהלכיכהזמקדצנותיבלהז

ןעמלםידליהתאםגוילאואיביו15׃םמוריהליפשי

םתאארקיו16׃םבורעגיוםידימלתהואריוםהבעגי

םוענמתלאוילאאובלםידלילוחינהרמאיווילאעושי

לכםכלינארמאןמא17׃םיהלאהתוכלמהלאליכ

אביאלאוהדליכםיהלאהתוכלמתאלבקיאלרשא

ילהמבוטהיבררמאלדחאןיצקוהלאשיו18׃הב

aiōnios)׃םימלועייחשריאותושעל g166)19וילארמאיו

׃םיהלאהדחאיתלבבוטןיאבוטילתארקעודמעושי

בנגתאלחצרתאלףאנתאלעדויהתאתוצמהתא20

תארמאיו21׃ךמאתאוךיבאתאדבכרקשדעהנעתאל

תחאדוערמאיועושיעמשיו22׃ירוענמיתרמשהלאלכ

רצואךליהיוםיינעלקלחוךלרשאלכתארכמתרסח

בצעיותאזתאועמשכיהיו23׃ירחאךלואובוםימשב

רמאיובצעניכעושיאריו24׃ולהיהלודגרשעיכדאמ

׃םיהלאהתוכלמלאאובלםיסכנילעבלהשקיהמכ

לארישעאובמטחמהבקנךותברבעלמגללקניכ25

׃עשוהללכויימוםיעמשהורמאיו26׃םיהלאהתוכלמ

28׃םיהלאמאלפיאלםדאינבמאלפישהמרמאיו27

29׃ךירחאךלנולכהתאונבזעונחנאןהסורטפרמאיו

תאבזערשאשיאןיאםכלינארמאןמאםהילארמאיו

וינבתאואותשאתאואויחאתאואויתובאתאואותיב

םילפכםהיתחתחקיאלו30׃םיהלאהתוכלמןעמל

aiōn)׃םימלועייחאבהםלועבוהזהםלועבהברה g165,

aiōnios g166)31וננהםהלרמאיורשעהםינשתאוילאחקיו

ןבלעםיאיבנהידיבבותכהלכאלמיוהמילשוריםילע

וקריוובוללעתיוובולתהיוםיוגלרסמייכ32׃םדאה

םויבווהותימיםיטושבותאםתוכהירחאו33׃וינפב

רבדהיהיוהמואמוניבהאלםהו34׃םוקיםוקישילשה

וברקביהיו35׃רמאנהתאועדיאלוםהמםלענהזה

36׃לאשמאוהוךרדהלעבשירועשיאהנהווחירילא

37׃תאזהמתעדלשרדיורבעהםעהלוקתאעמשיו

ןבעושירמאלקעציו38׃רבועירצנהעושייכולודיגיו

אוהוותשחהלובורעגהנשארבםיכלההו39׃יננחדוד

וציועושידמעיו40׃יננחדודןבעושיקעצלדועהברה

המ41׃רמאלוהלאשיוברקרשאכיהיווילאואיבהל

רמאיו42׃האראיכינדארמאיוךלהשעאיכךצפח

ךליוהארםאתפו43׃ךלהעישוהךתנומאהארוילא

תאזםתוארבםעהלכוםיהלאהתאחבשוךלהוירחא

׃םיהלאלהדותונתנ

ישארמיכזומשושיאהנהו2׃וחיריברבעיואוביו19

אוהימעושיתאתוארלשקביו3׃רישעאוהוםיסכומה

ץריוםדקיו4׃היההמוקלפשיכםעהינפמלכיאלו

5׃הברבעירשאךרדהםשיכותוארלהמקשלעלעיו

רמאיווהאריועושיטביואוההםוקמהלאואבביהיו

׃ךתיבבםויהתבשלינאךירציכרהמדריכזוילא

םיארהלכונוליו7׃החמשבוהפסאיודריורהמיו6
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לארמאיויכזדמעיו8׃אטוחשיאתיבבןוללאברמאל

םאוםיינעלןתנינאיסכנתיצחמתאינדאהנהןודאה

םויהעושיוילארמאיו9׃םיתעבראולבישאשיאיתקשע

10׃אוהםגםהרבאןברשאבהזהתיבלהעושתהתיה

םהיהיו11׃דבאהתאעישוהלושקבלםדאהןבאביכ

םילשורילברקרשאלעלשמתאשףסיותאזתאםיעמש

לע12׃םיהלאהתוכלמהלגתהרהמיכםיבשחהמהו

הקוחרץראלאךלהםירידאהןמדחאשיארמאןכ

וידבעמהרשעלאארקיו13׃בושלוהכלממולתחקל

׃יאבדעםהבורחסםהלרמאיוםינמהרשעםהלןתיו

רמאלוירחאםיכאלמוחלשיוותואםיאנשוריעינבו14

תאותחקירחאיהיו15׃ונילעךלמייכהזבץפחנאל

ןתנרשאםההםידבעהתאארקלרמאיובשיוהכלממה

׃ורחסמבדחאלכחיורההמעדיןעמלףסכהתאםהל

תרשעאיבהךלשהנמינדארמאיוןושארהאביו16

תייהרשאתחתבוטהדבעהןכוילארמאיו17׃םינמ

אביו18׃םירערשעלעטילשהיהרעזמטעמבןמאנ

רמאיו19׃םינמתשמחהשעךלשהנמינדארמאיוינשה

רחאהאביו20׃םירעשמחלעהיההתאףאהזלםג

׃רדוסברורצילצאהיהרשאךלשהנמךלאהרמאיו

אלרשאתאחקלהשקשיאהתאיכךתאיתאריינפמ21

ךיפמוילארמאיו22׃תערזאלרשאתארצקותחנה

חקלהשקשיאינאיכתעדיהתאערהדבעהךטפשא

המלו23׃יתערזאלרשאתארצוקויתחנהאלרשאתא

ותואעבותיתייהיאובבינאוינחלשליפסכתאתתנאל

הנמהתאונממואשםשםידמעהלארמאיו24׃תיברמב

ונינדאוילאורמאיו25׃םינמהתרשעולרשאלאוהונתו

שיששיאלכיכםכלרמאינאןה26׃םינמתרשעולשי

27׃ולרשאתאםגונממחקיולןיארשאוולןתניול

ואיבהםהילעיכלמוצפחאלרשאםההיביאתאלבא

םירבדהרבדללכיו28׃ינפלםתאוגרהוהנהםתא

לאוברקביהיו29׃םילשורילעיוםהינפלרבעיוהלאה

םינשחלשיוםיתיזהרהארקנהרהביניהתיבויגפתיב

היהוונלוממרשארפכהלאוכל30׃רמאלוידימלתמ

םדאוילעבשיאלרשארוסאריעואצמתהמשםכאובב

שיאםכתאלאשייכו31׃ואיבהוותאוריתההתעדע

32׃ולךירצןודאהיכןעיוילאורמאתהכוהריתתהמל

וריתיו33׃םהילארבדרשאכואצמיוםיחולשהוכליו

תאםיריתמםתאהזהמלוילעבםהילארמאיוריעהתא

עושילאוהאיביו35׃ולךירצןודאהורמאיו34׃ריעה

׃עושיתאוילעוביכריוריעהלעםהידגבתאוכילשיו

לאברקיו37׃ךרדהלעםהידגבתאועיצהועסנבו36

תאחבשלםידימלתהןומהלכולחיוםיתיזהרהדרומ

ואררשאתורובגהלכלעלודגלוקבוהחמשבםיהלאה

םימשבםולשהוהיםשבאבהךלמהךורב38׃רמאל

םעהךותברשאםישורפתצקמו39׃םימורמבדובכו

רמאינארמאיוןעיו40׃ךידימלתברעגיברוילאורמא

רשאכיהיו41׃םינבאההנקעזתהלאושחיםאיכםכל

תעדיול42׃רמאלהילעךביוריעהתאאריוברק

םלענהתעוךמולשרבדתאהזהךמוידועבתאףא

הללוסךיביאוכפשוךילעםיאבםימייכ43׃ךיניעמ

ובחסו44׃ךירבעלכמךילעורצוךופיקהוךיביבס

ןבאלעןבאךבוריאשיאלוךברקבךינבתאוךתוא

שדקמהלאאביו45׃ךתדקפתעתאתעדיאליכבקע

רמאיו46׃ובםינוקהתאוםירכמהתאםשמשרגללחיו

ותואםיתשעםתאואוההלפתתיביתיבבותכןהםהילא

םינהכהושדקמבםויםוידמלמיהיו47׃םיצירפתרעמל

48׃ודבאלםישקבמםעהישארםגוםירפוסהוםילודגה

עמשלוירחאוקבדםעהלכיכתושעלהמואצמאלו

׃ותא

רשבמושדקמבםעהתאדמלמאוהוםויהיהיו20

וילאורמאיו2׃םינקזהםעםירפוסהוםינהכהושגיו

ימואהלאתאהשעהתאתושרוזיאבונלאנרמא

םהילארמאיוןעיו3׃תאזהתושרהתאךלןתנהאוה

ןמהןנחויתליבט4׃ילורמאורבדםכלאשאינאףא

םארמאלםבלבובשחיו5׃םדאינבמםאהתיהםימשה

םאו6׃ולםתנמאהאלהזהמלרמאוםימשהןמרמאנ

יכםתעדלעםדמעבםעהלכונלקסוםדאינבמרמאנ

עושירמאיו8׃ןיאמונעדיאלונעיו7׃היהאיבנןנחוי

׃הלאהשעינאתושרוזיאבםכלרמאאלינאםגםהילא

עטנדחאשיאהזהלשמהתאםעהלארבדללחיו9

םימילקוחרמךרדבךליוםימרכלאותאןתיוםרכ

ירפמולתתלםימרכהלאדבעחלשדעומלו10׃םיבר

חלשףסיו11׃םקירוהחלשיווהכהםימרכהוםרכה

ףסיו12׃םקירוהחלשיווהפרחיוותאםגוכיורחאדבע
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13׃הצוחוהפחדיווהשרגיוועצפותאםגוישילשחלשל

ידידיתאינבתאהחלשאהשעאהמםרכהלעברמאיו

םימרכהותאתוארכו14׃וינפמורוגיילואותואםתוארכ

ונליהתווהגרהנווכלשרויהאוההזרמאלודחיוצעונ

התעווהגרהיוםרכלץוחמלאותואושרגיו15׃השריה

םימרכהתאדבאיואובי16׃םרכהלעבםהלהשעיהמ

ורמאיוםעמשכיהיוםירחאלםרכהתאןתיוהלאה

הזאוההמורמאיוםבטביו17׃תאזכתויהמהלילח

לפנהלכ18׃הנפשארלהתיהםינובהוסאמןבאבותכה

׃והקחשתוילעלפתרשאתאורבשיאיההןבאהלע

תאובחלשלםירפוסהוםילודגהםינהכהושקביו19

םהילערשאועדייכםעהינפמוארייואיההתעבםדי

םהוםיבראמוחלשיוולובראיו20׃הזהלשמהתארבד

לאוריגסהלרבדבותואודכליןעמלםיקידצכומדנ

ונעדייבררמאלוהלאשיו21׃ןומגההדילאוהררשה

הרומתמאביכםינפאשתאלודמלתורבדתהנוכניכ

רסיקהלאסמתתלונלרתמה22׃םיהלאךרדתאהתא

ינוסנתהמ24׃םהלרמאיוםהילכנתארכיו23׃אלםא

ונעיווילערשאבתכמהוהרוצהימלשרנידינוארה

תארסיקלונתןכלםהילארמאיו25׃רסיקהלשורמאיו

ולכיאלו26׃םיהלאלרשאתאםיהלאלורסיקלרשא

׃ושירחיווהנעמלעוהמתיוםעהינפלרבדבודכלל

םיתמהתיחתבםירפכהםיקודצהןמםישנאוברקיו27

חאתומייכונלבתכהשמהרומ28׃רמאלוהלאשיו

םיקהוותשאתאויחאחקלוולןיאםינבוהשאלעב

חקלןושארהוםיחאהעבשויההנהו29׃ויחאלערז

אלאוהםגתמיוינשההתאחקיו30׃םינבאלתמיוהשא

אלוהעבשהףאושעהככוישילשההתאחקיו31׃םינב

33׃השאהםגהתמהנורחאבו32׃ותומיוםינבוחינה

התיהיכהשאלהיהתםהמימלםיתמהתיחתבהנהו

םלועהינבםהילארמאיועושיןעיו34׃העבשלהשא

aiōn)׃הנאשנתוםישנואשיהזה g165)35לחנלםיכזהו

אלוםישנואשיאלםיתמהתיחתתאואבהםלועהתא

aiōn)׃הנאשנת g165)36םהםיושיכתומלדועולכויאליכ

37׃המוקתהינבםתויהבהמהםיהלאינבוםיכאלמל

הוהיתאוארקבםיתמהומוקייכהנסבזמרהשמםגו

םיהלאהו38׃בקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלא

םייחםלכיכםייחהיהלאםאיכםיתמהיהלאונניא

וברעאלו40׃תרבדהפייברםירפוסהןמונעיו39׃ול

ךיאםהילארמאיו41׃רבדותואלאשלםבלתאדוע

רמאדודאוהו42׃דודןבאוהיכחישמהלעורמאי

תישאדע43׃ינימילבשינדאלהוהיםאנםילהתרפסב

אוהךיאוןודאולארקדודהנה44׃ךילגרלםדהךיביא

ורהזה46׃םעהלכינזאבוידימלתלארמאיו45׃ונב

םיבהאותילטיפוטעךלהתהלםיצפחהםירפוסהןמ

יתבבשארהיבשומתאוםיקושבםמולשתולאשתא

תאםיעלבה47׃תודועסבשארהתובסמתאותויסנכה

המהםיניעהארמלםתלפתםיכיראמותונמלאהיתב

׃וחקירתילעטפשמ

םתובדנתאםיכילשמםירישעהתאאריוטביו21

יתשובתנתנהינעהנמלאםגאריו2׃רצואהןוראל

הינעההנמלאהיכםכלינארמאתמארמאיו3׃תוטורפ

םיהלאלובדנתההלאלכיכ4׃םלכמרתויהנתנתאזה

5׃הנתנהשוכרלכתאהנורסחמאיהוםהלשףדעהמ

תופיםינבאבאוהרדהמיכשדקמהלעםרמאביהיו

םיאבםימיהנהםיארםתארשאתא6׃רמאיותונתמבו

והלאשיו7׃קרפתתאלרשאןבאלעןבאראשתאלו

תעלתואהאוההמותאזהיהתאופאיתמיבררמאל

ימשבואביםיבריכועתתןפואררמאיו8׃התויה

׃םהירחאוכלתלאםתאוהבורקתעהואוהינארמאל

היהתויהיכותחתלאתומוהמותומחלמםכעמשבו9

םהילארבדףסיו10׃דעומלץקדועךאהנושארלתאז

שערהיהו11׃הכלממלעהכלממויוגלעיוגםוקירמאל

ןמתולדגתותאוםיארומםגורבדובערוהכוהכלודג

ופדריוםהידיתאםכבוחלשיהלאלכינפלו12׃םימשה

ינפלואבותוםיאלכיתבלאותויסנכיתבלםכתאורסמיו

׃תודעלםכלתאזהתיהו13׃ימשןעמלםילשמוםיכלמ

יכ15׃וקדטצתהמבגאדיתלבלםכבבלותישןכלע14

הינפלדמעלולכויאלרשאהמכחוהפםכלןתניכנא

ידילעורסמתםגו16׃םכיממוקתמלכהדגנרבדלו

17׃םכמותימיוםכיערוםכיבורקוםכיחאוםכידלוי

לפיאלךא18׃ימשןעמלםדאלכלםיאונשםתייהו

תאםכלונקםכתלחותב19׃הצראםכשארתרעשמ

םילשוריתאםיבבוסתונחמוארתרשאכו20׃םכיתשפנ

לאהדוהיישנאוסוניזא21׃הנברחברקיכועדתעדי
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לאתוזרפבםהרשאוואציהכותבםהרשאוםירהה

23׃בותכהלכתאלמלהמהםקנימייכ22׃הבואובי

הלודגהרצהיהתיכםההםימיבתוקינימלותורהליואו

לאולגהוברחיפלולפנו24׃הזהםעהלעףצקוץראב

ואלמייכדעםיוגילגרבסמרתםילשוריוםיוגהלכ

םיבכוכבוחריבושמשבתותאויהו25׃םיוגהתותע

26׃ויכדוםיהתימהמהכובמוםיוגלהקוצמץראהלעו

ץראהלכלעתואבהתדרחמוהמיאמםדאהינבוגומיו

אבםדאהןבתאואריזאו27׃וטטומתיםימשהתוחכיכ

תאזתויהללחתרשאכו28׃ברדובכבוהרובגבןנעב

29׃אובלםכתלאגהבורקיכםכישארואשוודדועתה

׃םיצעהלכתאוהנאתהתאוארלשמםהילארבדיו

יכםתעדיאלהםחרפתאםיאיצומםתאוארתיכ30

יכועדםכיניעלהלאאבבםתאףאהככ31׃ץיקהברק

רבעיאלםכלינארמאןמא32׃םיהלאהתוכלמהבורק

ורבעיץראהוםימשה33׃לכההיהייכדעהזהרודה

םכבבלדבכיןפםכלורמשהקר34׃ןורבעיאלירבדו

אוההםויהםכילעאבוהיחמהתוגאדבוןורכשבואבסב

לכינפלעםיבשיהלכלעאוביחפומכיכ35׃םאתפ

ורצעתןעמלוללפתהותעלכבודקשןכל36׃ץראה

ןבינפלבציתהלוהלאהתודיתעהלכמטלמהלחכ

רהבאציהלילבושדקמבםמוידמלמיהיו37׃םדאה

אובלומיכשהםעהלכו38׃ןוללםיתיזהרהארקנה

׃ותואעמשלשדקמבוילא

םילודגהםינהכהו2׃חספארקנהתוצמהגחברקיו22

3׃םעהינפמוארייכוהגרהיךיאםישקבמםירפוסהו

רפסמבאוהותוירקשיאהנכמההדוהיבסנכנןטשהו

ירשוםינהכהישארםערבדיוךליו4׃רשעהםינש

ולתתלותאיווחמשיו5׃םדילאונרסמיךיאליחה

אלשםהילאורסמלהנאותשקביוםתאחטביו6׃ףסכ

ובחבזיחובזרשאתוצמהםויאביו7׃ןומההיניעל

וניכהווכלרמאלןנחויתאוסורטפתאחלשיו8׃חספה

םוקמהזיאבוילאורמאיו9׃הלכאנוחספהתאונל

םיאבםתאהנהםהילארמאיו10׃ותואןיכניכץפחת

לאוירחאוכלםימתחפצאשנשיאםכתאעגפוהריעה

הכתיבהלעבלאםתרמאו11׃המשאובירשאתיבה

םעחספהתאםשהלכארשאןולמההיאברהךלרמא

םשהעצמהלודגהילעםכתאהאריאוהו12׃ידימלת

תאוניכיוםהילארבדרשאכואצמיווכליו13׃וניכת

רשעםינשואוהבסיוהעשההעיגהרשאכיהיו14׃חספה

לכאליתפסכנףסכנםהילארמאיו15׃ותאםיחילשה

םכלינארמאיכ16׃יתונעינפלהזהחספהתאםכתא

17׃םיהלאהתוכלמבאלמייכדעדועותואלכאינניא

18׃םכיניבוקלחוהתאוחקרמאיוךרביוסוכהתאחקיו

ןפגהתבונתמהתעמהתשאאלהתשםכלינארמאיכ

ךרביוםחלהתאחקיו19׃םיהלאהתוכלמאובתיכדע

ושעתאזםכדעבןתנהיפוגהזרמאלםהלןתיועצביו

וזרמאלהדועסהרחאסוכהתאםגןכו20׃ינורכזל

ךא21׃םכדעבךפשנהימדבהשדחהתירבהאיהסוכה

םדאהןבןהיכ22׃ןחלשהלעיתאיתוארסמהדיהנה

רשאאוההשיאליואלבאוילעץרחנרשאיפכולךלה

אוהימוהערתאשיארקחלולחהםהו23׃רסמיודילע

ימםהיניבהתיההבירמםגו24׃תאזהשעירשאםהמהז

םיוגהיכלמםהילארמאיו25׃םהבלודגהתויהלבשחי

אלםתאו26׃דסחישעוארקיםהיטילשוםהבםידר

׃תרשמכהיהילשמהוריעצכהיהיםכבלודגהיכןכ

בסמהאלהתרשמהואבסמהםאלודגהאוהימיכ27

םידמעהםהםתאו28׃תרשמהומכםככותביננהינאו

רשאכםכתאליחנמינאןכל29׃יתנויסנבהתעדעידמע

לעותשתוולכאתןעמל30׃תוכלמהתאיבאינליחנה

םינשתאטפשלתואסכלעםתבשיויתוכלמבינחלש

הנהןועמשןועמשןודאהרמאיו31׃לארשייטבשרשע

יתללפתהינאו32׃םיטחכםכתורזלןטשהםכתאעבת

קזחבושתרשאכהתאוךתנומאהלכתאלרשאךדעב

ךתאתכללןוכניננהינדאוילארמאאוהו33׃ךיחאתא

ךלרמאינארמאיו34׃תומלםגםירוסאהתיבלםג

תשחכםימעפשלשיכדעםויהלגנרתארקיאלסורטפ

יתחלשרשאכםהילארמאיו35׃ויתעדיאלרמאליב

ורמאיורבדםתרסחהםילענולימרתוסיכילבםכתא

רשאהתעןכאםהילארמאיו36׃רבדלכונרסחאל

אוהולןיארשאולימרתהתאםגןכווהאשיסיכול

רשאםכלינארמאיכ37׃ברחהנקיוודגבתארכמי

יכהנמנםיעשפתאוהזהבותכהיבאלמתהלדועךירצ

הפהנהונינדאורמאיו38׃וצקדעאבילעבותכהלכ

םויבםויכךליואציו39׃ידםהילארמאיותוברחיתש
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לאאביו40׃וידימלתםגוירחאוכליוםיתיזהרהלע

׃ןויסנידילאוביתלבלוללפתהםהילארמאיוםוקמה

ויכרבלעערכיוןבאעלקכקחרהםהמדרפנאוהו41

תאילעמריבעהלךנוצרםאיבא42׃רמאלללפתיו

אריו43׃ךנוצרכםאיכינוצרכיהילאךאתאזהסוכה

ילבחוילעואביו44׃והקזחיוםימשהןמךאלמוילא

םידריםדיפטנכותעזיהתוהקזחבללפתהלףסויותומ

םאצמיוםידימלתהלאאביוללפתהמםקיו45׃ץראל

וללפתהוומוקונשיתהמלםהילארמאיו46׃ןוגימםינשי

דחאוןומההנהורבדמונדוע,נויסנידילואבתאלרשא

לאברקיוםהינפלךלההדוהיארקנהרשעהםינשמ

הקישנבההדוהיוילאעושירמאיו48׃ולקשנלעושי

םיארותארשאםישנאהו49׃םדאהןבתארסומהתא

50׃ברחבהכנהונינדאוילאורמאיוהיהירשאתא

ונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתאםהמדחאךיו

ונזאבעגיוופרההתעבררמאיועושיןעיו51׃תינמיה

שדקמהירשוםינהכהישארלאעושירמאיו52׃והאפריו

ילעםתאציץירפלעומכרמאלוילעואברשאםינקזהו

אלולכיהבםויםויםכלצאיהאו53׃תולקמבותוברחב

׃ךשחהןטלשוםכתעשאיהתאזםלואודייבםתחלש

לודגהןהכהתיבוהאיביווהכילויוותואושפתיו54

ךותבשאורעביכיהיו55׃קוחרמוירחאךלהסורטפו

והארתו56׃םכותבסורטפםגבשיוודחיובשיורצחה

היההזםגרמאתוובטבתורואהדגנבשויהחפשה

ירחאו58׃ויתעדיאלהשארמאיוובשחכיו57׃ומע

סורטפרמאיוםהמהתאםגרמאיורחאםדאוהארטעמ

שיאםיקתחאהעשכרבעירחאו59׃ינניאיכםדאאל

60׃ילילגאוהףאיכומעהיההזםגםנמארמאלרחא

אוהורמאהתאהמיתעדיאלםדאןבסורטפרמאיו

לאטביוןודאהןפיו61׃ארקלוגנרתהורבדמונדוע

יכוילארבדרשאןודאהרבדתאסורטפרכזיוסורטפ

אציו62׃םימעפשלשיבשחכתלגנרתהארקיםרטב

וזחארשאםישנאהו63׃יכבבררמיוהצוחהסורטפ

והכיוושארתאופחיו64׃והכיוובוללעתהעושיתא

65׃ךתואםלההאוהימאבנהרמאלוהלאשיווינפלע

ולהקנרקבהתיהבו66׃וילעוברהםירחאםיפודגדועו

ינפלוהלעיוםירפוסהוםילודגהםינהכהוםעהינקז

׃ונלרמאחישמהאוההתאהורמאיוםהלשןירדהנסה

םאםגו68׃ונימאתאלםכלדיגאיכםהילארמאיו67

התעמלבא69׃ינוחלשתאלורבדובישתאללאשא

ורמאיו70׃םיהלאהתרובגןימילבשיםדאהןבהיהי

םתאםהילארמאיוםיהלאהןבאוההתאיכהםלכ

תודעשקבלדועונלהמורמאיו71׃אוהינאיכםתרמא

׃ויפמהונעמשונינזאבאלה

ולחיו2׃סוטליפלאוהכילויוםלהקלכםקיו23

םעהתאתיסמונאצמהזתארמאלהנטשוילערבדל

ךלמאוהיכורמאברסיקהלאסמתתמותאענמו

ךלמאוההתאהרמאלסוטליפוהלאשיו3׃חישמה

סוטליפרמאיו4׃תרמאהתארמאיוותאןעיוםידוהיה

םשארבדיתאצמאלםעהןומהלאוםינהכהישארלא

םעהתאאוהחידמרבדלוצמאתהםהו5׃הזהשיאב

יהיו6׃הנהדעולילגהןמלחההדוהילכבודמלב

׃ילילגשיאאוהםאלאשיולילגהםשתאסוטליפעמשכ

לאוחלשאוהסודרוהתלשמממיכעדירשאכו7

8׃הלאהםימיבםילשוריבאוהםגהיהרשאסודרוה

םימימיכעושיתאותוארכדאמדעסודרוהחמשיו

תארלוקיוועמשתאעמשיכלעותאתארלהואםיבר

ותאבישהאלאוהוותואלאשלבריו9׃השעירשאתוא

וקזחתיוםירפוסהוםילודגהםינהכהודמעיו10׃רבד

ויתואבצםעסודרוהותאזביו11׃הנטשוילערבדל

׃סוטליפלאוהחלשיותירוהזדגבותואשבליוובלתהיו

ודחיםיבהאלסודרוהוסוטליפויהנאוההםויב12

תאסוטליפארקיו13׃םתניבהתיההביאםינפלמיכ

םהילארמאיו14׃םעהתאוםירשהתאוםינהכהישאר

ינאהנהוםעהתאתיסמכהזהשיאהתאינפלםתאבה

המואמתמשאהזהשיאביתאצמאלוםכיניעלויתרקח

אלסודרוהםגו15׃וילעםינעוטםתארשאםירבדהןמ

טפשמאטחובןיאהנהווילאםכתאיתחלשיכאצמ

רטפלהיהוילעו17׃ונרטפאוונרסיאןכלע16׃תומ

ורמאיוםנומהלכוקעציו18׃גחהימיבדחאשיאםהל

ךלשמהיהאוהו19׃אבארבתאונלרטפוהזתארסה

רבדלעוריעבהיהנרשאדרמרבדלעםירוסאהתיב

תארטפלץפחיכולוקתאשלסוטליפףסיו20׃חצר

22׃בלצהותואבלצהרמאלוילאוקעצהמהו21׃עושי

לכהערהזהשעאופאהמתישילשםעפםהילארמאיו
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23׃ונרטפאוונרסיאןכלעוביתאצמאלתומתמשא

לוקוםלוקקזחיובלצייכושקביולודגלוקבובורצפיו

׃םתשקבהשעתיכסוטליפרזגיו24׃םילודגהםינהכה

דרמרבדלעםירוסאהתיבךלשמהתאםהלרטפיו25

רשאכו26׃םנוצרלרסמעושיתאוולאשרשאתאחצרו

ומשוהדשהןמאבהדחאשיאבוקיזחיוםשמוהכילוה

ירחאתאשלבלצהתאוילעומישיוינירוקשיאןועמש

הנהוםישנןומהוברםעןומהוירחאוכליו27׃עושי

תונבןהילארמאיועושיןפיו28׃וילעתוננוקמותודפס

לעוהניכבןכשפנלעםאיכילעהניכבתלאםילשורי

תורקעהירשאורמאוםיאבםימיהנהיכ29׃ןכינב

׃וקיניהאלרשאםידשהוודליאלרשאםיעמהירשאו

תועבגהלאוונילעולפנםירההלארמאלולחיזא30

׃שביבהשעיהמחלהץעבתאזכושעיםאיכ31׃ונוסכ

׃תומלותאםיאצומלעילבישנאםירחאםינשםגו32

ובלציואתלגלגארקנהםוקמהלאואברשאכיהיו33

34׃ולאמשלהזוונימילהזלעילבהישנאתאוםשותא

םישעםההמועדיאליכםהלחלסיבאעושירמאיו

הארוםשדמעםעהו35׃לרוגוליפיוםהלוידגבוקלחיו

תאאנעשויעישוהםירחאתארמאלםירשהולוגעליו

ישנאובולתהיו36׃םיהלאהריחבחישמהאוהםאושפנ

אוההתאםאורמאיו37׃ץמחולואיביוושגיואבצה

לעממהיהבתכמםגו38׃ךשפנתאעשוהםידוהיהךלמ

39׃םידוהיהךלמאוההזירבעוימורוינויבתכבול

התאאלהרמאלופדגםיולתהלעילבהישנאמדחאו

וברעגיורחאהןעיו40׃ונתאוךמצעתאעשוהחישמה

שנעהםצעבךתויהבםיהלאהתאאריךניאהרמאל

לבאונישעמיפכונחקליכטפשמכובונחנאןהו41׃הזה

אנינרכזעושילארמאיו42׃ערהמואמהשעאלהז

רמאןמאוילאעושירמאיו43׃ךתוכלמבךאבבינדא

העשכיהיו44׃ןדעןגבידמעהיהתםויהיכךלינא

׃תיעישתההעשהדעץראהלכלעךשחהנהותיששה

׃םיערקםינשללכיההתכרפערקתושמשהךשחיו45

יחורדיקפאךדיביבארמאיולודגלוקבעושיארקיו46

רשאתאהאמהרשאריו47׃ושפנחפנתאזורמאבו

קידצהזהשיאהןכארמאלםיהלאלדובכןתיוהתיהנ

הזההארמלדחיופסאתהרשאםעהןומהלכו48׃היה

׃ובושיוםהיבבללעופפותהשענרשאלכלאםטיבהב

ותאוכלהרשאםישנהםגוקוחרמודמעויעדימלכו49

ומשושיאהנהו50׃הלאתאתוארןהיניעולילגהןמ

ריעםיתמרהןמקידצובוטשיאםיצעיהןמאוהוףסוי

הכחמוםלעפלוםתצעלםיכסהאלרשא51׃םידוהיה

לאשיוסוטליפלאשגיו52׃םיהלאהתוכלמלאוהםג

םינידסבהכרכיוהתאדרויו53׃עושיתיוגתאונממ

׃םדאובםשוהאלןדערשאעלסבבוצחרבקבהמישיו

וירחאהנכלתו55׃העיגהתבשהוהיהתבשברעםויו54

רבקהתאהניזחתולילגהןמותאואברשאםישנהןמ

םימסוניכהןבושירחאו56׃ותיוגובםשוהרשאתאו

׃הוצמהיפכותבשתבשבותוחקרמו

רבקהלאואברחשהתולעינפלתבשבדחאבו24

2׃תורחאדועןהמעווניכהרשאםימסהתאהניאיבתו

אלוהמינפהנאבתו3׃רבקהןמהלולגןבאהתאואצמיו

רבדהלעתוכבנהנהיהיו4׃עושיןודאהתיוגתאואצמ

׃םיריהזמםהישובלוןהילעודמעםישנאינשהנהוהזה

ןהילאורמאיוהצראםיפאהנדקתוןהילעדחפלפיו5

םקיכהפונניא6׃םיתמהלצאיחהתאהנשקבתהמ

7׃רמאללילגבותויהדועבןכילארבדרשאתאהנרכז

בלצהלוםיאטחםישנאידילרסמהלםדאהןבךירציכ

9׃וירבדתאהנרכזתו8׃םוקיםוקישילשהםויבו

יתשעלהלאהםירבדהלכתאהנדגתורבקהןמהנבשתו

םירמוהנחויותילדגמהםירמו10׃םירחאהלכלורשעה

לאתורבדמהויההנהןהמערשאתורחאהובקעיםא

ירבדכןהירבדויהיו11׃הלאהםירבדהתאםיחילשה

לאץריוםקסורטפו12׃ןהלונימאהאלוםהיניעבקיר

םשםיחנמםיכירכתהםאיכהאראלוףקשיורבקה

םהמםינשהנהו13׃היהנהלעםמותשמומוקמלבשיו

םילשורימקחרהרפכלאהזהםויהםצעבםיכלהויה

והערלאשיאורבדנםהו14׃סואמעומשוסירםיששכ

דחיםחכותהבוםרבדביהיו15׃הלאהתורקהלכלע

אלווזחאנםהיניעו16׃םתאךליואוהףאעושישגיו

רשאהלאהםירבדההמההמםהילארמאיו17׃והריכי

18׃םיפעזםכינפוךרדבודחיםהבםינתנוםיאשנםתא

ךדבלהתאהוילארמאיוספוילקומשרשאדחאהןעיו

19׃הלאהםימיבהבתרקהתאעדיךניאוםילשוריברג

ירצנהעושיהשעמוילאודיגיוהמההמוםהילארמאיו
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םיהלאהינפלרמאבולעפברובגאיבנשיאהיהרשא

ונינקזוםילודגהונינהכרשאתאו20׃םעהלכינפלו

אוהיכוניכחונחנאו21׃והבלציותומטפשמלוהריגסה

ישילשםויםויהתאזלכבהתעולארשיתאלאגלדיתעה

רשאונדירחהונברקמםישנםגהנהו22׃הלאושענזאמ

הנאבתוותיוגתאואצמאלו23׃רבקלאבלרקבבומדק

׃יחאוהיכםירמאהםיכאלמהארמםגואריכהנרמאתו

ורמארשאכואצמיורבקהלאונלשמםישנאוכליו24

תעדירסחיוהםהילארמאיו25׃ואראלותואוםישנה

אלה26׃םיאיבנהורבדרשאלכבןימאהמבלידבכו

27׃ודובכלאאובלותאזלכתאלבסלהיהחישמהלע

םיבותכהלכתאםהלראביוםיאיבנהלכמוהשממלחיו

םיכלהםהרשארפכהלאוברקיו28׃וילעםירמאנה

רמאלובורצפיו29׃וכרדלולךלהכוינפםשיוהמש

התיבהאביוםויההטנועיגהברעתעיכונתאהבש

םחלהתאחקיוםהמעבסהרשאכיהיו30׃םתאתבשל

והריכיוםהיניעהנחקפתו31׃םהלןתיועצביוךרביו

אלהוהערלאשיאורמאיו32׃םהיניעמרבעקמחאוהו

ונלחתפיוךרדבונילאורבדבונברקבונבבלרעבהיה

םילשוריובושיואיהההעשבומוקיו33׃םיבותכהתא

34׃דחיםילהקנםתארשאתאורשעהיתשעתאואצמיו

35׃ןועמשלאהארנוםיתמהןמןודאהםקןכאםירמאה

והריכהךיאוךרדבםהלהשענרשאתאםהםגורפסיו

אוהוהלאהםירבדכםירבדמםדוע36׃םחלהתעיצבב

המהו37׃םכלםולשםהילארמאיוםכותבדמעעושי

הזהמםהילארמאיו38׃וארחוריכובשחיוותעבנוותח

39׃םכבבלבתולעתובשחמהזהמלעוםילהבנםתא

ןיאחוריכוארוינושמאוהיכנאיכילגרתאוידיתאואר

ירחאו40׃ילשישםיארםתארשאכתומצעורשבול

םהו41׃וילגרתאווידיתאםתאהארהתאזתאורמא

םכלשיהםהילארמאיווהמתוהחמשמונימאהאלדוע

ףוצטעמויולצגדקלחוינפלונתיו42׃לכארבדהפ

הלאםהילארמאיו44׃םהיניעללכאיוחקיו43׃שבד

םכמעיתויהדועבםכילאיתרבדרשאםירבדהםה

םיאיבנבוהשמתרותבילעבותכהלכאלמיאלמהיכ

46׃םיבותכהתאןיבהלםבבלתאחתפזא45׃םילהתבו

םוקיוחישמההנעירשארזגנןכובותכןכםהילארמאיו

הבושתומשבארקתרשאו47׃ישילשהםויבםיתמהןמ

םתאו48׃םילשורימלחהםיוגהלכבםיאטחהתחילסו

יבאתחטבהתאםכילעחלושיננהו49׃תאזבםידע

50׃םורממזעושבלתיכדעםילשוריריעבובשםתאו

׃םכרביווידיתאאשיויניהתיבדעריעלץוחמםכילויו

52׃המימשהאשניוםתאמדרפיוםתאוכרבביהיו51

53׃הלודגהחמשבםילשורילובושיוולווחתשהםהו

םיהלאהתאםיכרבמוםיללהמשדקמבדימתויהיו

׃ןמא
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ןו'ג
םיהלאהתאהיהרבדהורבדההיהתישארב1

׃םיהלאהלצאתישארבהיהאוה2׃רבדההיהםיהלאו

4׃היהנרשאלכהיהנאלוידעלבמוודילעהיהנלכה3

ךשחברואהו5׃םדאהינברואויהםייחהוםייחויהוב

םיהלאהתאמחולששיאיהיו6׃וגישהאלךשחהוחרז

ןעמלרואהלעדיעהלתודעלאבאוה7׃ןנחויומשו

דיעהלםאיכרואההיהאלאוה8׃ודילעםלכונימאי

לאאבהיהםדאלכלריאמהיתמאהרואה9׃רואהלע

אלםלועהוםלועההיהנודילעוהיהםלועב10׃םלועה

׃והלבקאלולהמהרשאוולרשאלאאבאוה11׃וריכה

םיהלאלםינבתויהלומלזעןתנותאםילבקמהו12

ףארשבהץפחמאלוםדמאלרשא13׃ומשבםינימאמה

היהנרבדהו14׃ודלונםיהלאמםאיכרבגץפחמאל

דיחיןבתראפתכותראפתהזחנוונכותבןכשיורשב

רמאלארקיווילעדיעמןנחויו15׃תמאודסחברויבאל

יכינפלהיהירחאאבהוילעיתרמארשאאוההזהנה

׃דסחלעדסחונלכונחקלואולממו16׃היהילםדק

לעואבתמאהודסחהוהשמדיבהנתנהרותהיכ17

םלועמשיאהאראלםיהלאהתא18׃חישמהעושיידי

איהתאזו19׃עידוהאוהבאהקיחברשאדיחיהןבה

םיולוםינהכםילשורימםידוהיהחלשבןנחויתודע

ינארמאלהדויושחכאלוהדויו20׃התאימותאלאשל

והילאהתאההתאאופאימותאולאשיו21׃חישמהינניא

ימוילאורמאיו22׃אלןעיואיבנההתאהינניארמאיו

׃ךילערמאתהמרבדוניחלשלבישנןעמלהתאהז

רשאכהוהיךרדונפרבדמבארוקלוקינארמאיו23

25׃םישורפהןמויהםיחלשמהו24׃איבנהוהיעשירבד

ךניאםאהתאליבטמאופאעודמוילאורמאיווהלאשיו

רמאיוןנחויםתאןעיו26׃איבנהואהילאואחישמה

׃ותאםתעדיאלרשאדמועםככותבוםימבליבטמיכנא

ריתהמיתלקנינאוינפלהיהרשאירחאאבהאוה27

ןדרילרבעמהרבעתיבבהתיהתאז28׃וילענךורש

ןנחויאריותרחממיהיו29׃םשליבטמןנחוירשאםוקמ

תאטחאשנהםיהלאההשהנהרמאיווילאאבעושיתא

שיאאביירחאוילעיתרמארשאאוההז30׃םלועה

יכויתעדיאלינאו31׃היהילםדקיכינפלהיהרשא

32׃םימבלבטלינאיתאבלארשיבהלגירובעבםא

םימשמתדריהנויתומדכחורהיתיזחרמאיוןנחוידעיו

לבטליתאחלשהםלואויתעדיאלינאו33׃וילעחנתו

החנותדריחורההארתרשאתאילארמאאוהםימב

יתיארינאו34׃שדקהחורבלבטירשאאוההזהנהוילע

ףסיותרחממיהיו35׃םיהלאהןבאוההזיכהדיעאו

אוהועושילאטביו36׃ומעוידימלתמםינשודמעיוןנחוי

ועמשוידימלתינשו37׃םיהלאההשהנהרמאיוךלהתמ

אריווירחאעושיןפיו38׃עושיירחאוכליוורבדתא

ורמאיוושקבתהמםהילארמאיווירחאםיכלהםתא

ואבםהילארמאיו39׃ןילתהפיאירומושורפיברוילא

אוההםויבומעובשיוונולמםוקמתאואריוואביווארו

ועמשרשאםינשהןמדחאו40׃תירישעההעשכתעהו

׃סורטפןועמשיחאירדנאאוהוירחאוכלהוןנחויתאמ

תאוילארמאיוויחאןועמשתאהנושארבשגפאוה41

לאוהכילויו42׃סוטסירכומוגרתרשאונאצמחישמה

ךלהנויןבןועמשרמאיועושיוילאטיבהכיהיועושי

לאויותרחממיהיו43׃סורטפומוגרתרשאאפיכארקי

ךלוילארמאיוסופליפתאאצמיוהלילגהתאצלעושי

׃סורטפוירדנאריעהדיצתיבמהיהסופליפו44׃ירחא

ותאונאצמוילארמאיולאנתנתאסופליפעגפיו45

ןבעושיתאםיאיבנהוהרותהרפסבהשמבתכרשא

ונלאצתתרצנמהלאנתנוילארמאיו46׃תרצנמףסוי

לאנתנתאעושיאריו47׃הארואבוילארמאיוהבוט

רשאלארשיןבתמאבהנהוילערמאיוותארקלאב

ןעיוינתעדיןיאמלאנתנוילארמאיו48׃הימרובןיא

תחתךתויהבסופליפךלארקםרטבולרמאיועושי

יברוילארמאיולאנתנןעיו49׃ךיתיאריכנאהנאתה

עושיןעיו50׃לארשיךלמאוההתאםיהלאןבהתא

תנמאהךיתיארהנאתהתחתיכךלירמאלעוילארמאיו

ינאןמאןמאוילארמאיו51׃הארתהלאמתולדגהנה

םיהלאיכאלמוםיחתפנםימשהוארתהתעמםכלרמא

׃םיהלאןבלעםידריוםילע

םאולילגברשאהנקבהנתחהתיהישילשהםויבו2

םיאורקםהםגויהוידימלתועושיו2׃םשהתיהעושי

ןיאןייוילאעושיםארמאתוןייהרסחיו3׃הנתחהלא

ןידעיתעהשאךלוילהמעושיהילארמאיו4׃םהל
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רמאירשאלככםיתרשמהלאומארמאתו5׃האבאל

טפשמכםשםיכורעןבאידכהששהנהו6׃ושעתםכל

׃דחאלכליכיםיתבשלשואםיתשםתרהטלםידוהיה

םואלמיוםימםידכהםכלואלמעושיםהילארמאיו7

הבסמהברלאואיבהואנובאשרמאיו8׃הלעמלדע

ןיילוכפהנרשאםימהתאהבסמהברםעטיו9׃ואיביו

תאובאשרשאםיתרשמהםלואואוהןיאמעדיאלו

וילארמאיו10׃ןתחהלאהבסמהברארקיוועדיםימה

ןתיורכשירשאכובוטהןייהתאהנושארבןתישיאלכ

תאז11׃התעדעבוטהןייהתנפצהתאועורגהתאםהל

לילגהץראברשאהנקבעושיהשערשאתותאהתלחת

ןכירחאיהיו12׃וידימלתובונימאיוודובכתאהלגו

וכראאלווידימלתוויחאוומאואוהםוחנרפכלאדריו

םידוהילרשאחספהגחימיוברקיו13׃םשםתבשימי

ןאצורקבירכמשדקמבאצמיו14׃םילשוריעושילעיו

םילבחחקיו15׃םשםיבשיףסכיפילחמתאוהנויינבו

תאוןאצהתאושדקמהןמםלכשרגיוטושלםתבעיו

16׃םהיתנחלשךפהיוםינחלשהתועמתארזפיורקבה

תאושעתלאוהזמהלאואיצוהרמאםינויהירכמלאו

יכבותכהתאוידימלתורכזיו17׃רחסמתיבליבאתיב

יאוילאורמאיוםידוהיהונעיו18׃ינתלכאךתיבתאנק

רמאיועושיןעיו19׃השעהתאתאזכיכונארתתואוז

20׃ונמיקאםימיהשלשבוהזהלכיההתאוסרהםהילא

לכיהההנבנהנשששוםיעבראהזהנהםידוהיהורמאיו

לכיהלערבדאוהו21׃ונמיקתםימיהשלשבהתאוהזה

תאזיכוידימלתורכזםיתמהןמומוקירחאו22׃ותיוג

23׃עושירבדרשארבדבובותכבונימאיוםהלרמא

ומשבםיברונימאהחספהגחבםילשוריבותיהביהיו

תאדיקפהאלעושיאוהו24׃השערשאתותאהואריכ

ךרטצהאלו25׃םלכתאעדירשאלעםדיבומצע

׃םדאהברקבהמעדיאוהיכםדאהלעשיאתודעל

רשןומידקנומשוםישורפהךותבדחאשיאיהיו3

ונעדייברוילארמאיוהלילעושילאאביו2׃םידוהיל

תושעלשיאלכויאליכתאבםיהלאתאמהרומהתאיכ

ןעיו3׃ומעםיהלאהםאיתלבהשעהתארשאתותאה

שיאדלויאלםאךלרמאינאןמאןמאוילארמאיועושי

רמאיו4׃םיהלאהתוכלמתוארללכויאלהלעמלמ

לאבושיבושיכהןקזאוהוםדאדלויךיאןומידקנוילא

אלםאךלרמאינאןמאןמאעושיןעיו5׃דלויוומאןטב

תוכלמלאאובללכויאלחורהוםימהןמשיאדלוי

חורהןמדלונהואוהרשברשבהןמדלונה6׃םיהלאה

דלוהלםכילעיכךלירמאלעהמתתלא7׃אוהחור

התאובשנאוהםשץפחירשאבחורה8׃הלעמלמ

ןכךלוהאוההנאואבןיאמעדתאלךאולוקתאעמשת

הכיאוילארמאיוןומידקנןעיו9׃חורהןמדלונהלכ

לארשילשןברוילארמאיועושיןעיו10׃תאזכהיהת

תאיכךלרמאינאןמאןמא11׃תעדיאלתאזוהתא

ולבקתאלםתאודיענוניאררשאתאורבדנונעדירשא

םכניאוץראהירבדםכילאיתרמאםא12׃ונתודע

13׃םימשהירבדםכילאירמאבונימאתךיאםינימאמ

םימשהןמדרירשאםאיתלבהמימשההלעאלשיאו

תאהשמהיבגהרשאכו14׃םימשבאוהרשאםדאהןב

אלןעמל15׃אשנהלםדאהןבךירצןכרבדמבשחנה

aiōnios)׃םימלועייחהיחיםאיכובןימאמהלכדבאי

g166)16ןתנרשאדעםלועהתאםיהלאהבהאהככיכ

םאיכובןימאמהלכדבאיאלןעמלודיחיתאונבתא

aiōnios)׃םימלועייחהיחי g166)17חלשאלםיהלאהיכ

ובעשויןעמלםאיכםלועהתאןידלםלועהלאונבתא

רבכובןימאיאלרשאוןודיאלובןימאמה18׃םלועה

אוההזו19׃דיחיהםיהלאהןבםשבןימאהאליכןודנ

ךשחהובהאםדאהינבוםלועהלאאברואהיכןידה

אנשיהלועלעפלכיכ20׃םהישעמםיעריכרואהןמ

השעלבא21׃וישעמוחכויןפרואלאביאלורואהתא

22׃םיהלאבושעניכוישעמולגיןעמלרואלאביתמאה

ץראלאוידימלתועושיאביוהלאהםירבדהירחאיהיו

לבטהיהןנחויםגו23׃לבטיוםהמעםשרגיוהדוהי

24׃ולבטיוואביוברלםימהמשיכםלשלבורקןוניעב

ןיבביריהיו25׃רהסהתיבלאןנחויןתנאלדועיכ

ואביו26׃הרהטהרבדלעםידוהיהןיבוןנחויידימלת

רבעבךמעהיהרשאשיאהיברוילאורמאיוןנחוילא

27׃וילאםיאבםלכולבטונהולתדיעהרשאוןדריה

ןמולןתנםאיתלברבדתחקלשיאלכויאלןנחויןעיו

קרחישמהינניאיכנאיתרמאיכידעםתאו28׃םימשה

ןתחהערוןתחהאוההלכהולרשא29׃וינפלינאחולש

יתחמשהנהןתחהלוקלחמשיחומשותאעמשודמעה
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רסחאינאולדגוךולהלדגיאוה30׃המלשהתעתאז

ץראמרשאולכלעהלענלעממאבה31׃רוסחוךולה

32׃לכלעהלענםימשמאבהרבדיץראמואוהץראמ

33׃ותודעלבקמןיאודיעיתאזתאעמשוהאררשאתאו

יכ34׃תמאםיהלאהיכםתחםותחותודעלבקרשאו

הדמבאליכרבדיםיהלאירבדםיהלאוחלשרשאתא

ןתנלכתאוונבתאבהאבאה35׃חורהתאםיהלאןתנ

אלרשאוםימלועייחולשיןבבןימאמהלכ36׃ודיב

׃וילעןכשיםיהלאןורחםאיכםייחהאריאלןבבןימאי

(aiōnios g166)

עושירשאםישורפהועמשיכןודאלעדונרשאכיהיו4

עושיםלואו2׃ןנחוימהברהםידימלתליבטהודימעה

הדוהיץראתאבזעיו3׃וידימלתםאיכליבטהאלאוה

5׃ןורמשץראברבעלוליהיו4׃הלילגהתינשךליו

תקלחלוממאיהרכוסהמשוןורמשירעמריעלאביו

בקעיראבםשו6׃ףסוילונבלבקעיהנתנרשאהדשה

העשכתעהוראבהלעולבשיוךרדהןמףיעהיהעושיו

הילארמאיוםימבאשלןורמשמהשאאבתו7׃תיששה

הריעהוכלהוידימלתיכ8׃תותשלילאנינתעושי

ידוהיןהתינורמשההשאהוילארמאתו9׃לכאתונקל

תינורמשהשאיכנאותותשלינממלאשתהככיאוהתא

עושיןעיו10׃םינורמשהםעםידוהיהוברעתיאליכ

רמאהאוהימוםיהלאתתמתאתעדיולהילארמאיו

םימךלןתנוונממתלאשהתעיכתותשלילאנינתךילא

באשלילכךלןיאןהינדאהשאהוילארמאתו11׃םייח

התאה12׃םייחםימאופאךלןיאמוהקמעראבהווב

תשיותאזהראבהתאונלןתנרשאוניבאבקעימלודג

לכהילארמאיועושיןעיו13׃וריעבווינבואוההנממ

ןמהתשירשאו14׃אמציובושיהלאהםימהןמהתשה

רשאםימהיכםלועלאמציאלולןתניכנארשאםימה

׃םימלועהייחלםיעבנםימרוקמלוברקבויהיולןתא

(aiōn g165, aiōnios g166)15הנתינדאהשאהוילארמאתו

אובלףיסואאלודועאמצאאלןעמלםההםימהיל

ךשיאליארקויכלעושיהילארמאיו16׃באשלהנה

רמאיושיאילןיארמאתוהשאהןעתו17׃םולהיבושו

השמחםילעביכ18׃שיאילןיאתרבדןכעושיהילא

רבדהתמאןכלךלעבונניאהתעךלרשאוךלויה

יכיכנאהארינדאהשאהוילארמאתו19׃תרבדרשא

םירמאםתאוהזהרהבווחתשהוניתובא20׃התאאיבנ

21׃המשתוחתשהלרחבנהםוקמהאיהםילשורייכ

רשאהעשאובתיכילינימאההשאעושיהילארמאיו

םתא22׃באלווחתשתםילשוריבאלףאהזהרהבאל

רשאלאםיוחתשמונחנאוםתעדיאלרשאלאםיוחתשמ

העשאובתםלוא23׃איהםידוהיהןמהעושיהיכונעדי

חורבבאלווחתשיםיתמאהלאידבערשאאיההתעו

חורםיהלאה24׃באהץפחהלאכםיוחתשמביכתמאבו

׃תמאבוחורבתוחתשהלםיכירצולםיוחתשמהואוה

ארקנהחישמהאבייכיתעדיהשאהוילארמאתו25

הילארמאיו26׃לכתאונלדיגיואבבאוהסוטסירכ

הככרבדמאוהיהיו27׃ךילארבדמהאוהינאעושי

ולרמאאלךאהשאםעורבדלעוהמתיוואבוידימלתו

השאהבזעתו28׃המערבדתהמואלאשתהזהמשיא

וארוואב29׃םישנאהלארמאתוהריעהךלתוהדכתא

׃חישמהאוההזיכהיתישערשאלכילדיגהרשאשיא

וידימלתוואביםרט31׃וילאואביוריעהןמואציו30

ילשיםהילארמאיו32׃ינדאאנלכארמאלונממושקב

םידימלתהורמאיו33׃םתעדיאלםתארשאלכאללכא

םהילארמאיו34׃לכאלשיאולאיבהיכהוהערלאשיא

׃והשעמםילשהלויחלשןוצרתושעלאוהילכאמעושי

ריצקהוםישדחהעבראדועיכורמאתםתאאלה35

רבכיכתודשבוארוםכיניעואשםכלרמאינאהנהאב

האובתףסאיוורכשחקירצוקהו36׃ריצקלוניבלה

׃רצוקהםגערזהםגודחיוחמשיןעמלםימלועייחל

(aiōnios g166)37רחאוערזהזיכלשמהתמאתאזביכ

םתלמעאלרשאתארצקלםכתאיתחלשיכנא38׃רצקי

ונימאיו39׃םלמעבםתסנכנםתאוולמעםירחאווב

רשאהשאהרבדלעאיההריעהןמםיברםינרמשוב

יהיו40׃יתישערשאלכתאילדיגהאוהרמאלהדיעה

םתאתבשלונממולאשיוםינרמשהוילאואברשאכ

רובעבובונימאההמהמםיברדועו41׃םימויםשבשיו

ךרמאמרובעבאלהתעמהשאהלאורמאיו42׃ורבד

חישמהאוההזםנמאיכעדנוונעמשונינזאביכןימאנ

תכללםשמאציוםימיהינשץקמיהיו43׃םלועהעישומ

ותדלומץראבאיבניכדיעהעושיאוהיכ44׃הלילגה

ישנאוהפסאיולילגהץראאבאוהיהיו45׃דבכנונניא



ןו'ג 567

יכגחהימיבםילשוריבהשערשאלכתאואריכלילגה

לאםעפהדועעושיאביו46׃גחהתאגחלולעםהםג

ידבעמהיהשיאוןיילםימהומושםוקמלילגברשאהנק

עושיאביכועמשכיהיו47׃םוחנרפכבהלחונבוךלמה

תדרלותאמלאשיווילאךליולילגהץראלהדוהימ

םאעושיוילארמאיו48׃תומלברקיכונבתאאפרלו

וילארמאיו49׃ונימאתאלםיתפומותותאוארתאל

׃ינבתומיםרטבאנהדרינדאךלמהידבעמרשאשיאה

רבדלןימאהשיאהויחךנבךלךלעושיוילארמאיו50

ובועגפיוותדרביהיו51׃ךליועושיוילארבדרשא

העשהתאםתאמשרדיו52׃ונביחיכותאורשביווידבע

תיעיבשההעשבלומתוילאורמאיוולחורהברשא

רשאהעשההתיהיכוהיבאעדיו53׃תחדקהותבזע

אוההז54׃ותיבלכואוהןמאיויחךנבעושיולרבד

׃לילגהץראלהדוהימואבבעושיהשערשאינשהתואה

עושילעיוםידוהילגחהיההלאהםירבדהרחא5

ןאצהרעשלהבורקהכרבםילשוריבו2׃םילשורי

׃םימלאהשמחהלואדסחתיבתירבעןושלבהמשו

ברלחכישביוםיחספוםירועוםילוחובכשהמש3

ודעומבדריךאלמיכ4׃םימהתעונתלםילחימהמהו

לאןושארדריההיהוהימימתאשעריוהכרבהלא

רשאהלחמלכמאפרנאוהםימהושעגתהירחאהכות

םישלשהזוילחהלחרשאםשהיהשיאו5׃ובהקבד

ימיולוכראיכעדיובכשעושיותאאריו6׃הנשהנמשו

ינדאהלוחהןעיו7׃אפרהלץפחתהוילארמאיווילח

הכרבהלאםימהשערהבינכילשירשאיתאשיאןיא

םוקעושיוילארמאיו8׃ינפלרחאדריואבאםרטבו

ונתיאלשיאהבשעגרכו9׃ךלהתהוךבכשמתאאש

׃היהתבשםויאוההםויהוךלהתיוובכשמתאאשיו

רוסאםויהתבשאפרנהשיאהלאםידוהיהורמאיו10

רשאשיאהרמאלםתאןעיו11׃ךבכשמתאתאשלךל

12׃ךלהתהוךבכשמתאאשילארמאאוהינמילחה

ךבכשמתאאשךלרמארשאשיאההזימוהלאשיו

ךליועושירסיכאוהימעדיאלאפרנהו13׃ךלהתהו

והאצמיוןכירחאיהיו14׃אוההםוקמבברןומהתויהב

ףיסותלאךלאפרנהנהוילארמאיושדקמהתיבבעושי

שיאהךליו15׃תאזמהלודגהערךילאהנאתןפאטחל

ופדרןכלעו16׃ואפררשאאוהעושייכםידוהילדגיו

תאזכהשעיכלעותימהושקביועושיתאםידוהיה

יכנאםגוהתעדעלעפיבאעושיםתאןעיו17׃תבשב

דבלמיכושפנתאשקבלםידוהיהופיסויזא18׃לעפ

ויבאאוהםיהלאהיכרמאדועתבשהתאללחרשא

ןמאןמאםהילארמאיועושיןעיו19׃םיהלאלהמדיו

יתלבושפנמרבדתושעלןבהלכויאלםכלרמאינא

םגאוההשערשאתאיכהשעויבאתאהארירשאתא

ותאהארמוןבהתאבהאבאהיכ20׃והמכהשעיןבה

ןעמלוהאריהלאמםילודגםישעמדועוהשעירשאלכ

ןכםיתמהתאהיחיוריעיבאהרשאכיכ21׃והמתת

שיאןידיאלבאהיכ22׃ץפחירשאתאהיחיןבהםג

ןבהתאםלכודבכיןעמלןבלןתנטפשמהלכםאיכ

םגןבהתאדבכיאלרשאימ23׃באהתאודבכירשאכ

רמאינאןמאןמא24׃דבכמונניאוחלשרשאבאהתא

םימלועייחולשייחלשלןימאמוירבדעמשהםכל

aiōnios)׃םייחלתוממרבעיכטפשמבאביאלו g166)25

רשאאיההתעוהעשאובתיכםכלרמאינאןמאןמא

׃ויחיהיחםיעמשהוםיהלאהןבלוקתאםיתמהועמשי

תויהלןבלםגןתנןכומצעבםייחשיבאלרשאכיכ26

טפשמתושעלולןתנןטלשףאו27׃ומצעבםייחול

העשהנהיכתאזלעוהמתתלא28׃אוהםדאןביכ

ישעואציו29׃ןועמשיולוקתארבקינכשלכרשאהאב

30׃טפשמהתמוקתלערהישעוםייחהתמוקתלבוטה

טפשאןכעמשארשאכישפנמרבדתושעללכואאל

ןוצרםאיכינוצרשקבאאליכקדצטפשמיטפשמו

הנניאיתודעילעדיעמיכנאםא31׃ינחלשרשאבאה

רשאותודעיכיתעדיוילעדיעמהרחאשי32׃הנמאנ

ןנחוילאםתחלשםתא33׃איההנמאנילעדיעמאוה

םדאמתודעחקלינניאינאו34׃תמאהלעדיעהאוהו

קלדהרנההיהאוה35׃ןועשותןעמלתאזיתרמאךא

ילשיינאו36׃ורואלהעשכשושלםתיצרםתאוריאמהו

יבאילןתנרשאםישעמהיכןנחויתודעמהלודגתודע

יכילעםידיעמהשעינארשאהלאהםישעמהםמילשהל

םתאוילעדיעמאוהינחלשרשאבאהו37׃ינחלשבאה

38׃םתיאראלותנומתוםלועמםתעמשאלולוקתא

׃וחולשלםינימאמםכניאיכםכברקבןכשונניאורבדו

םימלועייחםכלשישובשחתרשאםיבותכבושרד39



568ןו'ג

aiōnios)׃ילעםידיעמההמהוםהב g166)40םכניאםתאו

דובכחקאאל41׃םייחםכלתויהלילאאובלםיבא

םיהלאתבהאןיאיכםכתאיתעדיןכא42׃םדאינבמ

ותאםתלבקאלויבאםשביתאבהנהינא43׃םכברקב

ולכותךיא44׃ולבקתותאומצעםשברחאאביםאו

דובכהתאווהערמשיאדובכםיחקלהםתאןימאהל

יכובשחתלא45׃ושקבתאלדיחיהםיהלאהתאמרשא

רשאםכילעןעטהאוההשמיבאינפלםכילעןעטאיכנא

אוהיכונימאתילםגהשמלםתנמאהוליכ46׃ולחיתול

ירבדלהכיאםינימאמםכניאויבתכלםאו47׃ילעבתכ

׃ונימאת

רשאלילגהםירבעלאעושיאציוןכירחאיהיו6

ויתתואואריכברםעןומהוירחאוכליו2׃הירביטל

םשבשיורההלעעושילעיו3׃םילוחהםעהשערשא

׃אובלוברקםידוהיהגחחספהימיו4׃וידימלתואוה

לארמאיווילאאבברםעאריוויניעתאעושיאשיו5

תוסנןעמלךאו6׃לכאלםחלםהלהנקנןיאמסופליפ

ותאןעיו7׃השעירשאתאעדיאוהיכתאזרבדותא

ולתחקלםהלאצמיאלרנידםיתאמםחלסופליפ

ירדנאוידימלתמדחאוילארמאיו8׃טעמשיאשיא

תורככשמחולרשארענהפשי9׃סורטפןועמשיחא

׃הזכברםעלהמההמהלאךאםיגדינשוםירעשםחל

אשדקריוהצראתבשלםעהתאווצעושירמאיו10

יפלאתשמחכץראלובשיואוההםוקמבהיהברל

ךרביוםחלהתורככתאעושיחקיו11׃רפסמבשיא

ןמםגהככוםיבסמהלאםידימלתהווידימלתלןתיו

לארמאיוועבשרשאכיהיו12׃םשפנתואכםיגדה

דבאיאלןעמלםירתונהםחליתותפתאופסאוידימלת

יתותפבםילסרשעםינשואלמיוופסאיו13׃המואמ

יהיו14׃םהילכאלםירתונהםירעשהםחלתורככשמח

ורמאיועושיהשערשאהזהתואהתאםישנאהתוארכ

עושיעדיו15׃םלועלאבהאיבנהתמאבאוההזהנה

לאםעפהדועטלמיוותואךילמהלוהשפתיוואבייכ

םיהלאוידימלתודריוברעביהיו16׃ודבלאוהרהה

סכיו17׃םוחנרפכלאםיהרבעלאורבעיוהינאבואביו

חוריכםיהרעסיו18׃םהילאאבאלעושיוךשחהםתא

םירשעךרדכםהיטושמבורתחםהו19׃תבשונהלודג

םיהלעךלהתמעושיתאואריוסירםישלשואשמחו

אוהינאםהילארמאיו20׃וארייוהינאהלאברקוךולה

העיגהעגרוהינאהלאותאתחקלוליאויו21׃ואריתלא

תרחממיהיו22׃המשםיכלהםהרשאץראלהינאה

הזבהינאהתיהאליכםילרבעמדמעהםעהןומהאריו

םעאבאלעושייכווידימלתהבודרירשאתחאיתלב

23׃הזמועסנםדבלוידימלתךאהינאהלאוידימלת

ולכארשאםוקמלבורקםירביטמואבתורחאתוינאו

םעהןומהתוארכיהיו24׃ןודאהתכרבבםחלהתאםש

תוינאבםהםגודריווידימלתאלףאםשונניאעושייכ

ואצמרשאכו25׃עושיתאשקבלםוחנרפכלאואביו

26׃םלהתאביתמיברוילאורמאיוםיהרבעמותא

לעאלםכלרמאינאןמאןמארמאיועושיםתאןעיו

ןמםתלכארשאלעםאיכינושקבתתותאהתאםכתואר

יכדבאירשאלכאמבולמעתלא27׃ועבשתוםחלה

וננתיםדאהןברשאםימלועייחלםיקהלכאמבםא

aiōnios)׃םיהלאהויבאומתוחםתחוביכםכל g166)28

ןעיו29׃םיהלאתולעפלעפלהשענהמוילאורמאיו

הזבונימאתיכםיהלאתלעפתאזםהילארמאיועושי

רשאתואהאופאהמוילאורמאיו30׃וחלשאוהרשא

וניתובא31׃לעפתהמךבןימאנוהארננעמלהשעת

ןתנםימשהןמםחלבותכרשאכרבדמבןמהתאולכא

רמאינאןמאןמאעושיםהילארמאיו32׃לכאלומל

םאיכםימשהןמםחלהתאםכלןתנהשמאלםכל

םחליכ33׃יתמאהםימשהןמםחלהתאםכלןתניבא

34׃םלועלםייחןתנוםימשהןמדרויהאוהםיהלא

35׃הזהםחלהתאדימתונלהנתינדאוילאורמאיו

ילאאבהלכםייחהםחלאוהיכנאעושיםהלרמאיו

הנהינאו36׃דועאמציאליבןימאירשאובעריאל

רשאלכ37׃ונימאתאלויתאםתיזחםגיכםכליתרמא

׃הצוחהונפדהאאלילאאבהוילאאובייבאילוננתי

ןוצרםאיכינוצרתושעלאלםימשהןמיתדרייכ38

ןתנרשאלכיכינחלשרשאבאהןוצרהזו39׃יחלש

הזו40׃ןורחאהםויבונמיקאםאיכילדבאיאליל

ולויהיובןימאמוןבהתאהארהלכרשאיחלשןוצר

aiōnios)׃ןורחאהםויבונמיקאינאוםימלועייח g166)41

ןמדריהםחלהאוהיכנאורמאלעםידוהיהוילעונליו

ונחנארשאףסויןבעושיאוההזאלהורמאיו42׃םימשה
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43׃יתאבםימשהןמרמאיךיאוומאתאוויבאתאםיעדי

אל44׃והערלאשיאונילתלאםהילארמאיועושיןעיו

ינחלשרשאיבאוהכשמיםאיתלבילאאובלשיאלכוי

לכוםיאיבנבבותכאלה45׃ןורחאהםויבונמיקאינאו

אבידמלובאהןמעמשרשאלכןכלהוהיידומלךינב

תאמאבהיתלבבאהתאשיאהארולאכאל46׃ילא

רמאינאןמאןמא47׃םיהלאהתאהאראוהםיהלאה

aiōnios)׃םימלועייחוליבןימאמהםכל g166)48אוהיכנא

׃ותמיורבדמבןמהתאולכאםכיתובא49׃םייחהםחל

ונממשיאלכאיןעמלםימשהןמדריהםחלהאוההז50

יכשיאםימשהןמדריהיחהםחלהיכנא51׃תומיאלו

אוהוננתארשאםחלהוםלועלהיחיהזהםחלהןמלכאי

aiōn)׃םלועהייחדעבןתנינארשאירשב g165)52וחכותיו

ונלתתלהזלכויהכיארמאלוהערםעשיאםידוהיה

ינאןמאןמאעושיםהילארמאיו53׃לכאלורשבתא

םתיתשוםדאהןברשבתאולכאתאלםאםכלרמא

ירשבתאלכאה54׃םכברקבםייחםכלןיאומדתא

םויבונמיקאינאוםימלועייחולשיימדתאהתשהו

aiōnios)׃ןורחאה g166)55ימדולכאמאוהתמאבירשביכ

ימדתאהתשוירשבתאלכאה56׃הקשמאוהתמאב

יכנאויחהבאהינחלשרשאכ57׃ובינאויבןיליאוה

הז58׃יללגבהיחיאוהםגיתאלכאהןכיבאללגביח

םכיתובאולכארשאכאלםימשהןמדריהםחלהאוה

aiōn)׃םלועלהיחיהזהםחלהתאלכאהותמיוןמהתא

g165)59׃םוחנרפכבודמלבתסנכהתיבברבדתאזכ

ימהזהרבדההשקורמאםעמשכוידימלתמםיברו60

םינילמוידימלתיכובלבעושיןביו61׃ותאעמשללכוי

אופאהמ62׃לושכמלםכלתאזהםהילארמאיותאזלע

63׃םינפלםשהיהרשאלאהלעםדאהןבתאוארתםא

םירבדהליעומובןיארשבהוםייחןתנהאוהחורה

שיךא64׃המהםייחוהמהחורםכילאיתרבדינארשא

רשאםהימשארמעדיעושייכונימאיאלרשאםכמ

יתרמאןכלערמאיו65׃ותארסומהימוםינימאמםניא

תאמולןתנםאיתלבילאאובלשיאלכויאליכםכל

אלורוחאוגסנוידימלתמםיברתאזהתעהןמ66׃יבא

רשעהםינשלאעושירמאיו67׃ותאךלהתהלופסי

ןועמשותאןעיו68׃ינממרוסלםתאםגםכשפנתאשיה

aiōnios)׃ךמעםימלועייחירבדךלנימלאינדאסורטפ

g166)6970׃יחלאןבחישמההתאיכעדנוונמאהונחנאו

דחאורשעהםינשםכבינאיתרחבאלהעושיםתאןעיו

שיאןועמשןבהדוהילערמאתאז71׃אוהןטשםכמ

׃רשעהםינשמדחאאוהוורסמלהיהדיתעיכתוירק

ךולהלילגהץראבעושיךלההלאהםירבדהירחא7

ושקברשאלעהדוהיבךלהתהלהבאאליכרובעו

׃תוכסהגחאוהםידוהיהגחברקיו2׃וגרהלםידוהיה

ןעמלהדוהיהצראהזמךלוםוקויחאוילאורמאיו3

אליכ4׃השעהתארשאםישעמהתאךידימלתםגוארי

םאןכלםסרפתהלץפחאוהורתסברבדשיאהשעי

אלםהםגויחאיכ5׃םלועהלאהלגההלאכהשעהתא

התעדעהאבאליתעעושיםהילארמאיו6׃ובונימאה

םכתאאונשלםלועהלכויאל7׃הנוכנדימתםכתעו

8׃ויללעמםיעריכוילעדיעמינארשאבאנשייתאו

יכהזהגחהלאהלעאאלינאגחהתאגחלםתאולע

10׃לילגבבשיורבדתאזכ9׃התעדעהאלמאליתע

םאיכיולגבאלאוהםגלעיולגרלויחאולערשאכיהיו

׃אוההיאורמאיוגחבוהשקבםידוהיהו11׃רתתסמכ

ורמאהלאםעהךותבויתודאלעהברהנולתיהתו12

ךא13׃םעהתאאוההעתמיכאלורמאהלאואוהבוט

יהיו14׃םידוהיהתאריינפמיולגבוילערבדמשיאןיא

והמתיו15׃דמליושדקמהלאעושיהלעגחהימייצחב

16׃דמלאלאוהורפסהזעדיךיאורמאיוםידוהיה

רשאלםאיכאוהילשאליחקלרמאיועושיםתאןעיו

תאמםאיחקלעדיונוצרתושעלץפחהשיאה17׃ינחלש

דובכישפנמרבדמה18׃רבדאישפנמםאואוהםיהלא

ןיאואוהןמאנוחלשדובכשקבמהלבאשקביומצע

שיאןיאוהרותהתאםכלןתנהשמאלה19׃ובהתלוע

םעהןעיו20׃ינגרהלושקבתעודמהרותההשעםכמ

רמאיועושיןעיו21׃ךגרהלשקבמימךברקבדשרמאיו

השמ22׃והמתתהילעםכלכויתלעפתחאהלעפםהל

תובאהןמםאיכאיההשממאלךאהלימהםכלןתנ

רכזלומיםאהתעו23׃רכזלכולומתתבשהםויבו

ילעופצקתהמהשמתרותרפותאלרשאןעמלתבשב

יכןיעהארמלוטפשתלא24׃תבשבולכשיאיתאפריכ

םילשורייבשימםישנאורמאיו25׃וטפשקדצטפשמםא

רבדאוההנהו26׃ותימהלושקברשאאוההזאלה
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תמאביכונישארועדיםנמאףאהובורעגיאלויולגב

רשאכואוהןיאמונעדיהזתאךא27׃חישמהאוההז

עושיארקזא28׃אוההזמיאשיאעדיאלחישמהאובי

ןיאמםתעדיףאיתאםתעדיןהרמאלדמליושדקמב

ותאוינחלשרשאיתמאשיןכאיתאבאלישפנמוינא

׃ינחלשאוהוינאותאמיכויתעדיינאו29׃םתעדיאל

׃ותעאבאליכדיובחלשאלשיאוושפתלושקביו30

חישמהאביםאורמאיוובונימאהםעהןמםיברו31

םישורפהו32׃הזהשערשאמתוברתותאהשעיםגה

םישורפהוחלשיותאזכוילעםישחלתמםעהתאועמש

עושיםהילארמאיו33׃ושפתלםיתרשמםינהכהישארו

34׃ינחלשרשאלאיתכלהוםכמעינדוערעצמלךא

ולכותאלםתאםשינארשאבויננאצמתאלויננרחשת

ונחנאוהזךליהנאוהערשיאםידוהיהורמאיו35׃אובל

ישנאדמליוםינויהןיבםיצופנהלאךלייכהוהאצמנאל

יננאצמתאלויננרחשתרמארשארבדההזהמ36׃ןוי

גחהםויביהיו37׃אובלולכותאלםתאםשינארשאבו

אביאמצייכשיארמאלארקיועושידמעלודגהןורחאה

ורהניונטבמבותכהרבדכיבןימאמה38׃התשיוילאאנ

והחקירשאחורהלערמאתאזו39׃םייחםימירהנ

עושירשאןעיהנדעשדקהחורןתנאליכובםינימאמה

רבדהתאםעמשכםעהןומהמםיברו40׃ראפתנאלדוע

אוההזורמארשאשיו41׃איבנהאוההזןכאורמאהזה

אלה42׃חישמהאבילילגהןמהורמאםירחאוחישמה

דודםוקמםחלתיברפכמודודערזמיכרמאבותכה

44׃ויתודאלעםעהךותבתקלחמיהתו43׃חישמהאצי

ובושיו45׃דיובחלשאלשיאוושפתלוצרםתצקמו

ורמאהמהוםישורפהוםילודגהםינהכהלאםיתרשמה

םלועמםידבעהונעיו46׃ותאםתאבהאלעודמםהילא

םישורפהםהילאורמאיו47׃הזהשיאכשיארבדאל

םירשהןמשיאובןימאהםגה48׃םתאםגםתהדניכה

םיעדיםניארשאהזהןומההקר49׃םישורפהןמוא

ןומידקנםהילארמאיו50׃המהםירוראהרותהתא

טפשתה51׃םהמדחאהיהאוהוהלילבוילאאברשא

52׃השערשאתאתעדלוהרקחתםרטבשיאונתרות

יכהארואנשרדלילגהןמהתאםגהוילאורמאיוונעיו

׃ותיבלשיאשיאוכליו53׃לילגהןמאיבנםקאל

דועאביורקבביהיו2׃םיתיזהרהלאךלהעושיו8

ואיביו3׃םדמליובשיווילאואבםעהלכושדקמהלא

התוטשבהשפתנרשאוינפלהשאםישורפהוםירפוסה

השפתנתאזההשאהיברוילאורמאיו4׃ךותבהודימעיו

םישנלקסלהרותבונוצהשמו5׃היפואנבתאמטנשכ

תאזורבדותאתוסנלךאו6׃רמאתהמהתאוהלאכ

לעועבצאבותיוהטמלעושיףכיוהנטשוילעאצמל

ויניעתאאשיוותאלאשלופיסוהרשאכיהיו7׃עקרקה

הדיהנושאראוהעשפילבךזםכבימםהילארמאיו

יהיו9׃עקרקהלעותיוהטמלתינשףכיו8׃ןבאהב

לחההצוחהדחאדחאואציוםתאםבלךיוםעמשכ

השאהוודבלעושירתויוםינורחאהדעוםינקזהןמ

שיאןיאיכאריוויניעתאעושיאשיו10׃ךותבתבצנ

יכהךינטשהפיאהשאהילארמאיוהדבלהשאהיתלב

אלינאםגןכלרמאיוינדאאלרמאתו11׃שיאךעישרה

עושיףסיו12׃דועיאטחתלאוךכרדליכלךעישרא

ירחאךלההלכםלועהרואינארמאלםהילארבדיו

ורמאיו13׃ולהיהיםייחהרואיכהכשחבךלהתיאל

14׃הנמאנהנניאךתודעהתאדיעמךפשנלעםישורפה

יתודעישפנלעדיעאםאףאםהילארמאיועושיןעיו

םתאוךלהינאהנאויתאבןיאמיתעדייכןעיהנמאנ

רשבהיפלםתא15׃ךלאהנאויתאבןיאמםתעדיאל

יטפשמטפשאיכנאםאו16׃שיאטפשאאלינאווטפשת

17׃ינחלשרשאבאהוינאםאיכיננהידבלאליכתמא

׃איההנמאנםישנאינשתודעיכבותכםכתרותבםגו

׃ינדיעיינחלשרשאבאהםגוילעדיעמהאוהינא18

יבאתאםגיתאםגעושיןעיוךיבאויאוילאורמאיו19

׃םתעדייבאתאםגהתעיכםתעדייתאולאםתעדיאל

שדקמבודמלברצואהתיבברבדהלאהםירבדכ20

רמאיועושיףסויו21׃ותעאבאליכשיאושפתאלו

לאותומתםכתאטחבוינושקבתוהזמךלהינאםהילא

ורמאיו22׃אובלולכותאלםתאהמשךלהינארשא

ינארשאלארמאיכושפנתאתימיתמההםידוהיה

םתאםהילארמאיו23׃אובלולכותאלםתאהמשךלוה

םלועהןמםתאםינוילעהןמינאוםינותחתהןמםכנה

יכםכילאיתרמאןכל24׃הזהםלועהןמינניאינאוהזה

םכיאטחבאוהינאיכונימאתאלםאיכםכיאטחבותומת

עושיםהילארמאיוהתאהזימוילאורמאיו25׃ותומת
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רבדלימעתובר26׃םכילאיתרבדשארמםגשהמ

ונממיתעמשרשאואוהןמאניחלשןכאםכילעטפשלו

לעיכוננובתהאלםהו27׃םלועהלארבדמינאותא

ואשנתתעבעושיםהלרמאזא28׃םהילארמאבאה

רבדהשעינניאיכואוהינאיכםתעדיוםדאהןבתא

רשאו29׃רבדאהלאיבאינדמלרשאכםאיכישפנמ

בוטהתאיכדדבלינבזעאלבאהידמעאוהיתאחלש

ובונימאיותאזורבדביהיו30׃דימתהשעינאויניעב

םאובםינימאמהםידוהיהלאעושירמאיו31׃םיבר

תאםתעדיו32׃םתאידימלתתמאבירבדבודמעת

ערזותאונעיו33׃ןירוחינבלםכמישתתמאהותמאה

הכיאםידבעלשיאלונייהאלםלועמוונחנםהרבא

ינאןמאןמאעושיםתאןעיו34׃ויהתןירוחינברמאת

אלדבעהו35׃אוהאטחהדבעאטחהשעלכםכלרמא

aiōn)׃םלועלןכשיןבהםלועלתיבבןכשי g165)36ןכל

37׃ויהתתמאבםישפחןירוחינבםכתאהשעיןבהםא

ינתימהלםישקבמםתאלבאםתאםהרבאערזיכיתעדי

יתיאררשאתארבדמינא38׃םככותבןכיאלירבדיכ

39׃םכיבאלצאםתיאררשאתאםישעםתאויבאלצא

עושיםהילארמאיוםהרבאאוהוניבאוילאורמאיוונעיו

התעו40׃םתישעםהרבאישעמכםהרבאינבםתייהולא

רשאתמאהםכילארבדשיאינתימהלםישקבמםתא

תא41׃תאזכהשעאלםהרבאםיהלאהםעמיתעמש

םינונזידליאלוילאורמאיוםישעםתאםכיבאישעמ

םהילארמאיו42׃םיהלאהאוהדחאבאונלשיונחנא

יכיתאםתבהאהתעיכםכיבאאוהםיהלאולאעושי

ךאיתאבינממאלןהםיהלאהתאמיתאבויתאצייכנא

ןולכותאלןעיינושלוניבתאלעודמ43׃ינחלשאוה

תאתושעלוןטשהםכיבאןמםתא44׃ירבדתאעמשל

תמאבושארמהיהשפנחצוראוהםתצפחםכיבאתואת

יכרבדיולשמבזכירבדידמובןיאתמאיכדמעאל

ונימאתאלתמאהירבדןעיינאו45׃בזכהיבאואוהבזכ

עודמיתרבדתמאםאוינחיכויןועלעםכבימ46׃יל

תאעמשיאוהםיהלאהתאמרשא47׃ילונימאתאל

תאמםכניאיכםתעמשאלםתאןכלעםיהלאהירבד

ונבטהאלהוילאורמאיוםידוהיהונעיזא48׃םיהלאה

דשעושיןעיו49׃ךבדשוהתאינורמשיכונרבדרשא

אלןכא50׃ינוזבתםתאודבכמינאיבאתאקריבןיא

ןמאןמא51׃טפשיושקבירשאדחאשיידובכתאשקבא

תומהאריאלירבדתאשיארמשיםאםכלרמאינא

aiōn)׃חצנל g165)52ונעדיהתעםידוהיהוילאורמאיו

םאתרמאהתאוותמםיאיבנהוםהרבאןהךבדשיכ

aiōn)׃חצנלתומםעטיאלירבדתאשיארמשי g165)53

ותמםיאיבנהםגתמרשאוניבאםהרבאמלודגהתאה

תאדבכמינאםאעושיןעיו54׃ךמצעתאהשעתהמ

ורמאתרשאיתאדבכמהאוהיבאןיאמידובכישפנ

ויתעדיינאוותאםתעדיאלו55׃םכיהלאאוהיכוילע

ויתעדילבאםכומכבזכהיהאותאיתעדיאלרמאםאו

תאתוארלששםכיבאםהרבא56׃יתרמשורבדתאו

ךניאהנהםידוהיהוילאורמאיו57׃חמשיואריוימוי

םהילארמאיו58׃תיארםהרבאתאוהנשםישמחןב

ינאםהרבאתויהםרטבםכלרמאינאןמאןמאעושי

אציוםלעתהעושיוותאםגרלםינבאומיריזא59׃אוה

׃ףולחורובעםכותברבעיושדקמהןמ

2׃ודלוהםוימרועאוהושיאאריוורבעביהיו9

הזהאטחרשאאוהימיבררמאלוידימלתותאולאשיו

אלואטחהזאלעושיןעיו3׃רועדלוניכוידליםא

ישעמתושעלילע4׃לאיללעמובולגיןעמלךאוידלוי

שיאלכויאלוברשאהלילהאוביםוידועביחלש

ורבדכיהיו6׃ינאםלועהרואםלועביתויהב5׃לעפל

טיטהתאחרמיוקורהןמטיטשעיוץראהלעקריותאז

חלשהתכרבבץחרוךלוילארמאיו7׃רועהיניעלע

ורמאיו8׃תוארויניעואביוץחריוךליוחולשושורפ

אוההזאלהאוהרועיכםינפלותאואררשאווינכש

ךאורמאהלאוהזאוהיכורמאהלא9׃לאשמובשיה

ופאהמבוילאורמאיו10׃אוהינארמאאוהוולהמוד

עושיומשארקנרשאשיארמאיוןעיו11׃ךיניעוחקפנ

תכרבבץחרוךלילארמאיויניעלעחרמיוטיטהשע

ויאוילאורמאיו12׃יניעהנראתוץחראוךלאוחלשה

רועהיהרשאשיאהתאואיביו13׃יתעדיאלרמאיו

תאעושיובהשערשאםויהו14׃םישורפהלאםינפל

ותאלאשלופיסויו15׃היהתבשויניעתאחקפיוטיטה

לעםשטיטםהילארמאיוויניעוחקפנךיאםישורפהםג

הזםישורפהתצקמורמאיו16׃האריננהוץחראויניע

םירחאותבשהתארמשיאליכאוהםיהלאמאלשיאה
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ביריהיוהלאכתותאתושעלאטחשיאלכויהכיאורמא

התארמאתהמרועהלאורמאיוופיסויו17׃םהיניב

ונימאהאלו18׃אוהאיבנרמאיוךיניעחקפרשאוילע

לאוארקרשאדעויניעוראוהיהרועיכוילעםידוהיה

םכנבאוההזהרמאלםתאולאשיו19׃אפרנהידלוי

20׃התעהאראוההכיאורועדלוניכםתרמארשא

דלוניכווננבאוההזיכונעדיורמאיווידלויםתאונעיו

ויניעתאחקפימואהתעהאראוהךיאלבא21׃רוע

אוהווהיפתאולאשאוהתעדןבאלהונעדיאלונחנא

תאםתארימוידלויורבדתאזכ22׃ולהיההמדיגי

רשאלכתאתודנלוצעונרבכםידוהיהיכםידוהיה

אוהתעדןבוידלויורמאןכלע23׃חישמהאוהיכהדוי

רועהיהרשאשיאלתינשוארקיו24׃והיפתאולאש

הזהשיאהיכונעדיונחנאםיהלאלדובכןתוילאורמאיו

עדיינניאאוהאטחשיאהםארמאיוןעיו25׃אוהאטח

ורמאיו26׃האריננההתעויתייהרועיכיתעדיתחא

םתאןעיו27׃ךיניעחקפהכיאךלהשעהמדועוילא

תינשעמשלםכלהמוםתעמשאלהםכליתרמארבכ

ורמאיוותאופרחיו28׃וידימלתתויהלםתאםגובאתה

םיעדויונחנא29׃השמלשוידימלתונחנאוודימלתהתא

׃אוהןיאמונעדיאלהזתאוםיהלאהרבדהשמלאיכ

יכאלפואלפהאיהתאזםהילארמאיושיאהןעיו30

ונעדיהנהו31׃יניעתאחקפאוהואוהןיאמםתעדיאל

םיהלאהאריתאםאיכלאעמשיאלםיאטחהתאיכ

שיאחקפיכעמשנאלםלועמ32׃עמשיותאונוצרהשעו

aiōn)׃םחרמרועיניע g165)33םיהלאתאמהזהיהאלול

ןהוילאורמאיוונעיו34׃המואמתושעללכיהיהאל

׃הצוחהוהפדהיוונדמלתהתאוךלכתדלונםיאטחב

וילארמאיווהשגפיוהצוחהוהפדהיכעושיעמשיו35

ןעמלינדאהזאוהימרמאיוןעיו36׃םדאהןבבןימאתה

רבדמהוותאתיארןהעושיוילארמאיו37׃ובןימאא

וחתשיוינדאןימאמינארמאיו38׃אוההזהנהךילא

ןעמלהזהםלועליתאבןידלינאעושירמאיו39׃ול

ןמומעויהרשאו40׃ןורועבוכיםיארהוםירועהוארי

׃םירועונחנאםגהוילאורמאיווירבדועמשםישורפה

אטחםכבהיהאלםתייהםירועםאםהילארמאיו41

׃דמעתםכתאטחונחנאםיחקפםתרמאיכהתעו

ךרדאוביאלרשאשיאםכלרמאינאןמאןמא10

בנגרחאךרדבהלעיםאיכןאצהאלכמלארעשה

3׃ןאצההעראוהרעשהךרדאובירשאו2׃אוהץירפו

ונאצלאוהוהנעמשתולקתאןאצהוףסהרמשחתפיול

רבעיאוהונאצתאואיצוהירחאו4׃םאיצויוארקיםשב

ירחאו5׃ולוקתאועדייכוירחאתוכלהןאצהוןהינפל

אלםירזהלוקתאיכוינפמוסוניםאיכהנכלתאלרז

ועדיאלהמהוםהינזאבעושירבדהזהלשמה6׃ועדי

םהילארבדיועושיףסויו7׃םהילארמארשאתאזהמ

רשאלכ8׃ןאצהתלדאוהינאםכלרמאינאןמאןמא

׃םלוקלועמשאלןאצהוםיצירפוהמהםיבנגינפלואב

אצמיואובבוותאצבועשוייבאובייכשיאתלדהיכנא9

דבאלוגורהלובונגלםאיכאוביאלבנגה10׃הערמ

11׃םקפסאלמוםייחםהלאיבהרובעבליתאבינאו

דעבושפנתאןתיבוטההערהבוטההערהאוהיכנא

הנהולאלןאצהואוההעראלרשאריכשהו12׃ונאצ

ףטחיבאזהוסנוןאצהתאבזעיבאזהאביכותוארב

גאדיאלואוהריכשיכסוניריכשה13׃ןאצהתאץיפיו

יתעדונוילרשאתאיתעדיובוטההערהינא14׃ןאצל

באהתאיתעדיינאוינעדיבאהרשאכ15׃ילרשאל

רשאילשיתורחאןאצו16׃ןאצהדעבןתאישפנתאו

ילוקהנעמשתוןתאםגלהנלילעותאזההלכמהןמןניא

יכיבאיתאבהאןכלע17׃דחאהערודחארדעהיהו

הנחקיאלשיאו18׃החקאובושאןעמלןתאישפנתא

ידיבוהתאתתלידיבשיהננתאימצעמינאםאיכיתאמ

19׃יבאםעמיתחקלתאזההוצמהתאהתחקלבושל

םירבדהלעםידוהיהןיבתאזהםעפבםגתקלחמיהתו

המלאוהעגשמוובדשםהמםיברורמאיו20׃הלאה

זוחאשיארבדיהלאכאלורמאםירחאו21׃וילאועמשת

תיבהתכנחגחיהיו22׃םירועיניעחקפלדשלכויהדש

םלואבשדקמבעושיךלהתיו23׃היהויתסוםילשוריב

הנאדעוילאורמאיוםידוהיהותאובסיו24׃המלשלש

׃רורבונלהדיגההתאחישמהתאונשפנתאהלתת

יבםתנמאהאלוםכילאיתרמאןהעושיםתאןעיו25

לבא26׃ילעודיעיםהיבאםשבהשעינארשאםישעמה

׃םכליתרמארשאכםתאינאצמאלןעיונימאתאלםתא

28׃הנכלתירחאוןיתעדיינאוילוקתאהנעמשתינאצ27

אלשיאוחצנלהנדבאתאלוםימלועייחןהלןתאינאו
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aiōn)׃ידימןהתאףטחי g165, aiōnios g166)29ןנתנרשאבאה

30׃באהדימןהתאףטחיאלשיאולכלעאוהלודגיל

םעפבםעפכםידוהיהומיריזא31׃ונחנאדחאיבאוינא

םיברםיבוטםישעמעושיםתאןעיו32׃ולקסלםינבא

םההםישעמהןמהזיאלעיבאתאמםכתאיתיארה

בוטהשעמלערמאלותאםידוהיהונעיו33׃ינלקסת

םדאיכלעוםיהלאתאךפדגלעםאיכךתאלקסנאל

אלהעושיםתאןעיו34׃םיהלאלךמצעתאשעתוהתא

םשארקןה35׃םתאםיהלאיתרמאינאםכתרותבבותכ

בותכהוםהילאםיהלאהרבדהיהרשאהלאלםיהלא

וחלשובאהושדקרשאלעורמאתךיאו36׃רפויאל

אלםא37׃ינאםיהלאןביתרמאןעיהתאףדגמםלועל

אלויתישעםאו38׃ילונימאתלאיבאישעמתאהשעא

יביכונימאתוועדתןעמלישעמלאנונימאהילונימאת

׃םדימטלמיוושפתלושקביוובושיזא39׃ובינאובאה

ליבטהרשאםוקמהלאןדריהרבעלאבשיוךליו40

ורמאיוםיברוילאואביו41׃םשבשיוהלחתבןנחויםש

לעןנחוירבדרשאלכלבאתואהשעאלןנחויהנה

׃אוההםוקמבםיברובונימאיו42׃היהתמאהזהשיאה

םירמרפכיניהתיבמומשרזעלהלוחשיאיהיו11

ןודאהתאהחשמרשאםירמאיה2׃התוחאאתרמו

רזעלהתעוהיתורעשבוילגרתאבגנתורמהןמשב

הנהינדארמאלוילאויתויחאהנחלשתו3׃הלחהיחא

תאזרמאיועושיעמשיו4׃אוההלחתבהארשאהז

דבכיןעמלםיהלאהדובכלםאיכתומלהנניאהלחמה

התוחאתאואתרמתאבהאעושיו5׃םיהלאהןבהב

םימויבשיוהמהמתיוהלחיכועמשכיהיו6׃רזעלתאו

וכלוידימלתלרמאןכירחאמ7׃םשאוהרשאםוקמב

התעיברוידימלתוילאורמאיו8׃הדוהיץראלהבושנו

ןעיו9׃המשבושתהתאוךלקסלםידוהיהושקבהז

אלםויבךלייכשיאםוילתועשהרשעםיתשאלהעושי

הלילבךלההלבא10׃הזהםלועהרואהארייכלשכי

רמאןכירחאורבדתאזכ11׃ובןיארואהיכלשכי

׃ונריעאןעמלךלהיכנאואוהןשיונדידירזעלםהילא

עושיו13׃עשויאוהןשיםאינדאוידימלתורמאיו12

׃רבדהנשהתחונמלעיכובשחהמהוותומלערבד

15׃תמרזעלםהילארמאיוםנזאתאעושיהלגזא14

התעוונימאתןעמלםשיתייהאליכםכללגבינאחמשו

לאסומודידארקנהאמותרמאיו16׃וילאהכלנוהעסנ

17׃ומעתומנןעמלונחנאםגהכלנוירבחםידימלתה

18׃רבקבבכשםימיהעבראהזוהאצמיועושיאביו

׃סירהרשעשמחךרדכםילשורילבורקהיהיניהתיבו

םחנלםירמואתרמתיבואבםידוהיהןמםיברו19

אצתואבעושייכאתרמעמשכיהיו20׃ןהיחאלעןהתא

עושילאאתרמרמאתו21׃תיבבתבשויםירמוותרקל

יתעדיהתעםגו22׃יחאתמאלזאיכהפתייהולאינדא

רמאיו23׃םיהלאךלןתיםיהלאתאמלאשתרשאלכיכ

יתעדיאתרמוילארמאתו24׃ךיחאםוקיםוקעושיהילא

עושיהילארמאיו25׃ןורחאהםויבהמוקתבםוקייכ

26׃תומייכםגהיחייבןימאמהםייחהוהמוקתהיכנא

׃תאזינימאתהםלועלתומיאליבןימאירשאיחהלכו

(aiōn g165)27חישמההתאיכיתנמאהינדאןכוילארמאתו

ךלתותאזהרבדרחאיהיו28׃םלועלאבהםיהלאהןב

הפהרומההנהרמאלרתסבהתוחאםירמלארקתו

30׃וילאאבתוםוקלרהמתוהעמשאיה29׃ךלארקו

רשאםוקמבדמעונדועיכרפכהלאאביםרטעושיו

התיבלאואברשאםידוהיהו31׃אתרמםשותשגפ

וכלהאצתוםאתפהמקיכםירמתאםתוארכהמחנל

32׃המשתוכבלרבקהלאהלהכלהיכםרמאבהירחא

ותאארתוםשדמעעושירשאםוקמהלאםירמאבתו

אלזאיכהפתייהולאינדאולרמאתווילגרללפתו

םידוהיהםגוהיכבהתאעושיתוארכיהיו33׃יחאתמ

רמאיו34׃דיערמיהיווחורםעזתוםיכבהתאואברשא

ךביו35׃הארואבינדאוילאורמאיוותאםתמשהפיא

׃ותאותבהאהלדגהמהנהםידוהיהורמאיו36׃עושי

תושעללכיאלהרועהיניעחקפהורמאםתצקמו37

אביווחורבםעזהלעושידועףסויו38׃תומיאלהזםגש

עושירמאיו39׃האובמלעןבאוהרעמאוהורבקהלא

תמהתוחאאתרמוילארמאתוהילעמןבאהתאואש

הילארמאיו40׃ולםימיהעבראיכשאברבכהנהינדא

דובכתאיזחתינימאתםאיכךליתרמאאלהעושי

עושיוםשםשוהתמהרשאןבאהתאואשיו41׃םיהלאה

ינאו42׃ינתינעיכיבאךדוארמאיוםורמלויניעתאאשנ

רשאהזהםעהרובעבםלואיננעתתעלכביכיתעדי

43׃ינתחלשהתאיכיבונימאיןעמליתרבדיתוביבס
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44׃אצםוקרזעללודגלוקבארקיורבדלותולככיהיו

םיטולויפוןיכירכתבתכורכוילגרווידיותמהאציו

45׃וכרדלךליוותאוריתהעושיםהילארמאיורדוסב

רשאתאםתוארבםירמלאואברשאםידוהיהןמםיברו

םישורפהלאוכלהםתצקמו46׃ובונימאהעושיהשע

םינהכהוליהקיזא47׃עושיהשערשאתאםהלודיגיו

יכהשענהמורמאיוןירדהנסהתאםישורפהוםילודגה

תושעלולחיננםא48׃הברהתותאהשעהזלהשיאה

ונתמדאתאםגוחקלוםיימורהואבוובונימאיםלכ

לודגןהכאוהוומשאפיקםהמדחאו49׃ונמעתאםגו

אלףא50׃המואמועדתאלןהםהילארמאאיהההנשב

םעהדבאמיוגהדעבדחאשיאתומונלבוטיכוננובתת

לודגןהכותויהבםאיכובלמרבדאלתאזו51׃ולכ

דעבאלו52׃םעהדעבתומיעושייכאבנאיהההנשב

ויהוםירזפמהםיהלאינבתאםגץבקלםאיכדבלםעה

׃האלהואוההםויהמותימהלודחיוצעויו53׃םידחאל

יכיולגבםידוהיהךותבדועעושיךלהתהאלןכלע54

םירפעריעלארבדמהלאהבורקהץראלםשמרסםא

םעוםידוהילחספהימיוברקיו55׃וידימלתםעםשרגיו

׃ורהטיןעמלחספהינפלהמילשוריץראהןמולעבר

רמאלורבדנשדקמהתיבבםדמעבועושיתאושקביו56

םילודגהםינהכהו57׃גחהלאאוביאליכהובשחתהמ

ונעידויומוקמתאשיאעדיםארשאהרזגורזגםישורפהו

׃והשפתיןעמל

יניהתיבלעושיאבחספהגחינפלםימיתששו12

ולושעיו2׃םיתמהםעמותאריעהרשארזעלםוקמ

ןמדחאהיהרזעלותתרשמאתרמוברעבהתשמםש

דאמרקיוךזדרנתחקרמםירמחקתו3׃ותאםיבסמה

תאבגנתועושיילגרתאהבחשמתוהלקשמתחאארטל

רמאיו4׃תחקרמהחיראלמיתיבהוהיתורעשבוילגר

דיתעהתוירקשיאןועמשןבהדוהיאוהוידימלתמדחא

תואמשלשבתחקרמההרכמנאלעודמ5׃ורסמל

ותלמחמתאזתארבדאלאוהו6׃םיינעלןתנורניד

לכאשיוותאףסכהסיכוהיהבנגםאיכםיינעהלע

יתרובקםוילהלהחינהעושירמאיו7׃ובומישירשא

ינניאינאוםכמעהמהדימתםיינעהיכ8׃תאזהנפצ

ואביואוהםשיכהדוהיבברםעועמשיו9׃םכמעדימת

רשארזעלתאםגתוארלםאיכודבלעושירובעבאל

גרהלוצעיתהםינהכהישארו10׃םיתמהםעמוריעה

םידוהיהןמםיברהמשואבוללגביכ11׃רזעלתאםג

רשאברןומהעומשכתרחממיהיו12׃עושיבונימאיו

םדיבוחקיו13׃םילשוריעושיאבייכגחהגחלואב

אנעשוהרמאלועיריוותארקלואציוםירמתתופכ

ריעעושיאצמיו14׃לארשיךלמהוהיםשבאבהךורב

ןויצתביאריתלא15׃בותכרשאכוילעבכריודחא

לכו16׃תונתאןבריעלעבכרךלאוביךכלמהנה

ראפתנרשאירחאךאהנושארבוידימלתוניבהאלתאז

ודיעיו17׃ולושעתאזיכווילעבותכןכיכורכזעושי

רבקהןמתאצלרזעללאוארקבולצאויהרשאםעה

אציםעהןומהםגתאזלע18׃םיתמהםעמותארעיו

םישורפהו19׃הזהתואההשעיכםעמשלעותארקל

וליעותאלליעוהיכםתיארהרמאלויחאתאשיאורבד

םילעהךותבו20׃וירחאךשמנםלועהלכהנההמואמ

סופליפלאוברקיו21׃םינויםישנאויהגחבתוחתשהל

רמאלונממולאשיולילגהץראברשאהדיצתיבשיא

תאזדגיוסופליפאביו22׃ונצפחעושיתאתוארלינדא

םתואןעיו23׃עושילאודיגהסופליפוירדנאוירדנאלא

ןמאןמא24׃םדאהןבראפישהעשההאברמאיועושי

המדאהךותלאאטחהרגרגלפיאלםאםכלרמאינא

בהאה25׃הברהירפהשעיתמרשאכוודבלראשיתמו

הרצניהזהםלועבושפנתאאנשהוהנדבאיושפנתא

aiōnios)׃חצנייחל g166)26ירחאךליינתרשלץפחה

ותאינתרשירשאשיאויתרשמםגהיהיםשהיהארשאבו

יבאינעישוהרמאהמוישפנהלהבנהתע27׃יבאדבכי

28׃תאזההעשהלאיתאבןכלעךאתאזההעשהןמ

יתראפםגםימשהןמלוקתבאצתוךמשתאראפיבא

ורמאםעמשכהמשםידמעהםעהו29׃ראפלףיסואםגו

עושיןעיו30׃ותארבדךאלמורמאםירחאועמשנםער

התע31׃םכנעמלםאיכהזהלוקההיהינעמלאלרמאיו

הזהםלועהרשךלשיהתעהזהםלועהלעאבטפשמ

׃ילאםלכךשמאץראהלעמיאשנהבינאו32׃הצוח

34׃תומלדיתעאוהתומהזיאזומרלרבדתאזו33

חישמהיכהרותבונעמשהנהורמאיוםעהותאונעיו

ימואשנהלךירצםדאהןביכתרמאךיאוםלועלןוכי

aiōn)׃הזלהםדאהןב g165)35ךאעושיםהילארמאיו
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ןפרואהםכלדועבוכלהתהםכמערואההיהירעצמל

36׃ךלהאוההנאעדיאלךשחבךלההוךשחםכפושי

רואהינבויהתןעמלרואבונימאהרואהםכלדועב

׃םהינפמרתסיוולךליועושירבדהלאהםירבדהתא

אלתאזלכבוםהיניעלהשערשאתותאהםיבר37

רמארשאאיבנהוהיעשירבדתאלמל38׃ובונימאה

׃התלגנימלעהוהיעורזוונתעמשלןימאהימהוהי

40׃והיעשירמאדועיכןימאהלולכיאלןכלע39

םבבלוםהיניעבואריןפםבבלןימשהוםהיניעעשה

ותוארבוהיעשירבדתאזכ41׃םהליתאפרוובשוןיבי

םירשהןמףאםיברםלוא42׃וילעאבניוותראפתתא

אלרשאןעמלודוהאלםישורפהללגבךאובונימאה

44׃םיהלאהדובכמרתויםישנאדובכובהאיכ43׃ודני

םאיכןימאמאוהיבאליבןימאמהרמאיועושיארקיו

46׃האראוהינחלשרשאתאיתאהארהו45׃יתאחלשב

אליבןימאירשאלכןעמלםלועהלארואליתאבינא

אלינאםרמשיאלוירבדתאעמשהו47׃ךשחבבשי

עישוהלםאיכםלועהתאטפשליתאבאליכותאטפשא

דחאשיירמאחקיאלוינזבירשאשיאו48׃םלועהתא

םויבותאןידיאוהיתרבדרשארבדהותאןידירשא

חלשהיבאםאיכיתרבדיבלמאלינאיכ49׃ןורחאה

ינאו50׃רבדארשאתאורמארשאתאינוצאוהיתא

רשאכרבדארשאלכןכלםלועייחותוצמיכיתעדי

aiōnios)׃רבדמינאןכיבאילארמא g166)

רבעלותעשהאביכעושיעדישכחספהגחינפלו13

רשאויריחבתאבהארשאכויבאלאהזהםלועהןמ

הדועסהלחהירחאיהיו2׃ץקהדעםבהאןכםלועב

׃ורסמלתוירקשיאןועמשןבהדוהיבלבןתנןטשהו

םיהלאמיכוודיבלכהתאויבאןתניכעושיעדיו3

תאטשפיוןחלשהלעמםקיו4׃בושיםיהלאלאואב

רויכבםימקצירחאו5׃הרגחיותחפטמחקיווידגב

רשאתחפטמבבגנלווידימלתילגרתאץחרללחיו

רמאאוהוסורטפןועמשלאברקיו6׃הברוגחאוה

רמאיועושיןעיו7׃ילגרתאץחרתהתאהינדאוילא

׃עדתןכירחאותעכעדיךניאהשעינארשאתאוילא

ןעיוילגרתאץחרתאלםלועלסורטפוילארמאיו8

aiōn)׃ימעקלחךלןיאךתאץחראאלםאעושי g165)9

יכילגרתאדבלאלינדאסורטפןועמשוילארמאיו

ץחרמהעושיוילארמאיו10׃ישארתאוידיתאםגםא

אוהרוהטולכיכםילגרהתאםאיכדועץחרלולןיא

לעוהרסמיימעדייכ11׃םכלכאלךאםירוהטםתאו

ץחררשאירחאיהיו12׃םירוהטםכלכאלרמאןכ

םהילארמאיובסהלבשיווידגבתאשבליוםילגרתא

ילםיארקםתא13׃םכליתישערשארבדההמםתעדיה

םאןכל14׃אוהינאיכםתרבדרשאםתבטיהוןודאובר

םיביחםתאםגםכילגרתאיתצחרןודאהוהרומהינא

ןעמלםכליתתנתפומיכ15׃ויחאילגרתאשיאץחרל

רמאינאןמאןמא16׃םכליתישערשאכםתאםגושעת

לודגונניאחולשהווינדאמלודגונניאדבעהיכםכל

18׃ושעתןכםאםכירשאתאזםתעדיםא17׃וחלשמ

םהביתרחברשאתאינאעדוייתרבדםכלכלעאל

19׃בקעילעלידגהימחללכואבותכהאלמיןעמלךא

ונימאתהאובבןעמלהתויהםרטבםכלרמאינאהתעמ

תאלבקמהלכיכםכלרמאינאןמאןמא20׃אוהינאיכ

לבקמאוהיתאלבקמהולבקמאוהיתאוהחלשארשא

הלאהםירבדהרבדלעושיתולככיהיו21׃יחלשתא

דחאיכםכלרמאינאןמאןמארמאיודעיווחורבלהביו

והערלאשיאוהמתיווידימלתוארתיו22׃ינרסמיםכמ

קיחלעבסמוידימלתמדחאו23׃רבדימלעתעדל

שרדלסורטפןועמשולזמריו24׃ובהאעושירשאעושי

רמאיועושיבללעלפיו25׃וילערבדרשאהזאוהימ

לבטארשאאוההזהנהעושיןעיו26׃אוהימינדאוילא

ןועמשןבהדוהילאןתיוותפתאלבטיוולותתליתפ

רמאיווברקלאןטשהאבועלבירחאו27׃תוירקשיא

םיבסמהןמו28׃הרהמהשעהשעתרשאתאעושיוילא

ובשחרשאשייכ29׃תאזכוילארבדהמלעשיאעדיאל

םינויבאלתתלואגחהיכרצונלהנקעושיוילארמאיכ

ותחקבאוהו30׃הדוהידיתחתףסכהסיכרשאןעי

אוה31׃הליליהיוהצוחהתאצלרהמםחלהתפתא

ראפתנםיהלאהוםדאהןבראפתנהתערמאעושיואצי

והראפיאוהםיהלאהםגובראפתנםיהלאהםא32׃וב

היהארעזמטעמדועינב33׃והראפיהרהמבוומצעב

לאיכםידוהיהלאיתרמארשאכוינושקבתםתאםכמע

רמאםכילאןכהמשאובלולכותאלךלוהינארשא

שיאובהאתיכםכלןתנינאהשדחהוצמ34׃התעינא
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ויחאתאשיאםתאםגןכםכתאיתבהארשאכויחאתא

תויהבםתאידימלתיכםלכועדיתאזב35׃ןובהאת

ךלתהנאינדאסורטפוילארמאיו36׃םכיניבהבהא

התעלכותאלהמשךלוהינארשאלאעושיותאןעיו

וילארמאיו37׃ירחאךלתןכירחאךאירחאתכלל

דעבישפנןהךירחאתכללהתעלכואאלעודמסורטפ

ישפנדעבךשפנןתתיכהעושיותאןעיו38׃ןתאךשפנ

יבשחכתלגנרתהארקיםרטבךלרמאינאןמאןמא

׃םימעפשלש

2׃ונימאהיבוםיהלאבונימאהםכבבללהבילא14

יתדגההתעיכאוהןכאלםאותוברתונועמיבאתיבב

יתכלהיכהיהו3׃םכלםוקמןיכהלךלהיננהםכל

ןעמלילאםכתאיתחקלובושאבושםוקמםכליתוניכהו

ךלוהינארשאלאו4׃םתאםגויהתםשהיהארשאב

אמותוילארמאיו5׃םתעדיךרדהתאוםתעדיהמש

׃ךרדהתאעדנהככיאוךלההתאהנאונעדיאלינדא

םייחהותמאהוךרדהיננהיכנאעושיוילארמאיו6

יתאםתעדיול7׃ידילעםאיכבאהלאשיאאביאל

8׃ותאםתיארוותאםתעדיהתעמוםתעדייבאתאםג

9׃ונלידובאהתאאנונארהינדאסופליפוילארמאיו

סופליפהתאוםכתאיכנאםימיהמכהזעושיוילארמאיו

רמאתהזהמלובאהתאהאריתאהארהינעדתםרטה

יבאויבאביכנאיכןימאמךניאה10׃באהתאונארה

יכנאישפנמאלםכילארבדארשאםירבדהאוהיב

11׃םישעמהתאהשעאוהיברקבןכשהיבאיכרבד

ללגבךאאלםאואוהיביבאויבאביכנאיכילונימאה

ןימאמהםכלרמאינאןמאןמא12׃ילונימאהםישעמה

תולדגוהשעיכנארשאםישעמהתאאוהםגהשעייב

ולאשתרשאלכו13׃יבאלאךלוהינאיכהשעיהלאמ

רבדולאשתיכ14׃ונבבבאהדבכיןעמלונשעאימשב

׃ורמשתיתוצמתאיתאםתבהאםא15׃ונשעאינאימשב

רשארחאטילקרפםכלןתיאוהויבאמהלאשאינאו16

aiōn)׃חצנלםכתאןכשי g165)17אלרשאתמאהחורתא

םתאווהעדיאלווהאריאלרשאבוגישהלםלועהלכי

אל18׃םככותבהיהיףאאוהןכשםכתאיכותאםתעדי

םלועהוטעמדוע19׃םכילאהאובאםימותיםכבזעא

םתאםגוינאיחיכינוארתםתאויתאתוארלףיסויאל

יבאבינאיכועדתעודיאוההםויבהיהו20׃ויחתהיח

אוההזןרצניוותאיתוצמרשאימ21׃םכבינאויבםתאו

וילאווהבהאינאויבאלאוהבוהאיבהאוינבהאירשא

תוירקשיאהדוהיאלהדוהיוילארמאיו22׃עדותא

׃םלועלאלוונילאעדותהלץפחתיכהזאוההמינדא

ירבדתארמשיינבהאייכשיאוילארמאיועושיןעיו23

24׃ונתנועמולצאםישנווילאהאובנוותאבהאייבאו

רשארבדהוירבדתארמשיאלאוהינבהאיאלרשאו

תא25׃ינחלשרשאיבאלשםאיכאוהילשאלםתעמש

טילקרפהו26׃םכמעיתויהדועבםכילאיתרבדהלא

לכתאםכדמליאוהימשביבאונחלשירשאשדקהחות

םכלחינאםולש27׃םכליתדגהרשאלכתאםכריכזיו

םכלןתניכנאםלועהןתירשאכאלםכלןתאימולשתא

יתרמאיכםתעמשאלה28׃תחילאוםכבבללהבילא

יכינובהאתבהאםאםכילאהבושאוילךלאםכילא

יבאיכבאהלאינאךלהיכםכלירמאבוחמשתהתע

התויהםרטבםכלתאזיתדגההנההתעו29׃ינממלודג

יכםכמעםירמאדועהבראאל30׃ונימאתהאובבןעמל

ןעמלךא31׃המואמולןיאיבוהזהםלועהרשאובי

ינאןכיבאינוצרשאכובהאינאיבאתאיכםלועהעדי

׃הזמהכלנוומוקהשע

גירשלכ2׃םרכהאוהיבאותיתמאהןפגהיכנא15

ונרהטיירפהשעירשאוונריסיירפהשעונניארשאיב

ירבדרובעבםירהטמתעכםתא3׃וירפתאתוברהל

גירשהרשאכםכבינאויבודמע4׃םכילאיתרבדרשא

םאםתאםגןכןפגבדמעיאלםאוילאמירפהשעילב

יבדמעהםיגירשהםתאוןפגהאוהיכנא5׃יבודמעתאל

תושעןולכותאלידעלביכברלירפהשעיאוהובינאו

הצוחהגירשכךלשהיבדמעיאלרשאשיא6׃המואמ

׃רעבלהיהושאהךותלאםוכילשיוםוטקליושבייו

םכצפחלככםכבויהיירבדויבודמעתםאהיהו7

ירפםכתושעביבאדבכנתאזב8׃םכלהשעיוולאשת

יתבהאיבאינבהארשאכ9׃םידימלתלילםתייהוברל

תאורמשתםא10׃יתבהאבודמעםתאוינאםגםכתא

תוצמתאינאםגיתרמשרשאכיתבהאבודמעתיתוצמ

רובעבםכילאיתרבדהלאתא11׃ותבהאביתדמעויבא

יתוצמתאזהנה12׃םכתחמשאלמתוםכביתחמשהיהת
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שיאלןיא13׃םכיתבהארשאכויחאתאשיאןובהאתיכ

ידידיםתאו14׃וידידידעבושפנתאותתמהרתיהבהא

ארקאאל15׃םכתאהוצמינארשאתאושעתםאםתא

השעירשאתאעדיונניאדבעהיכםידבעדועםכל

יתעמשרשאלכיכםתאידידייתרמאםאיכוינדא

יכיבםתרחבםתאאל16׃םכתאיתעדוהיבאתאמ

תושעלותכללםכתאיתדקפהוםכביתרחביכנאםא

ימשביבאמולאשתרשאלכהיהוםוקיםכירפוירפ

ןובהאתןעמלםכתאהוצמינאהלאתא17׃םכלןתי

אנשיתאיכועדםכתאאנשםלועהםא18׃ויחאתאשיא

תאםלועהבהאזאיכםתייהםלועהןמולא19׃הנושאר

םכתאיתרחבםאיכםלועהןמםכניאיכןעיוולרשא

ירבדתאורכז20׃םכתאאנשיםלועהןכלםלועהךותמ

ופדרםאוינדאמלודגונניאדבעהםכילאיתרבדרשא

םכרבדתאםגירבדתאורמשםאופדריםכתאםגיתא

אליכימשרובעבםכלושעיתאזלכלבא21׃ורמשי

היהאלםהילאיתרבדויתאבאלול22׃יחלשתאועדי

23׃םתאטחלעלצנתהלןולכויאלהתעואטחםהב

תאםכותביתישעאלול24׃יבאתאםגאנשייתאאנשה

אטחםהבהיהאלהשעאליתלוזשיארשאםישעמה

רבדתאלמלךא25׃יבאתאםגיתאםגואנשיווארהתעו

טילקרפהאובבו26׃ינואנשםנחתאנשםתרותבבותכה

תאמאצויהתמאהחוריבאתאמםכלונחלשארשא

םתייהשארמיכודיעתםתאםגו27׃ילעדיעיאוהיבא

׃ידמע

הנה2׃ולשכתאלןעמלםכילאיתרבדהלאתא16

המדיםכתאגרהלכרשאהעשההאבףאוםכתאודני

תאםגןעיםכלושעיתאזכו3׃םיהלאלהדובעבירקהל

ןעמלהלאתאםכליתדגהלבא4׃ועדיאליתאםגויבא

הלאכוםכילאיתרמאיכנאיכםורכזתהעשהאבברשא

ךלההתעו5׃םכמעיתייהיכשארמםכילאיתרמאאל

ךא6׃ךלתהנאםכמשיאינלאשיאלויחלשלאיכנא

םלוא7׃תבצעםכבבלאלמםכילאהלאתאירבדלע

ךלאאלםאיכםכלבוטךאיתכליכםכלדיגאתמאה

׃םכילאוהחלשאךלאםאוטילקרפהםכילאאביאל

קדצהואטחהרבדלעםלועהתאחיכויואבבהיהו8

קדצהלעו10׃יבונימאהאליכאטחהלע9׃טפשמהו

טפשמהלעו11׃יתאתוארלופיסותאלויבאלאךלאיכ

םכלדיגהלילתוברדוע12׃הזהםלועהרשןודניכ

אוהואבבתמאהחורו13׃התעתאשןולכותאלךא

םאיכומצעמרבדיאליכתמאהלכלאםכתאךירדי

ינראפיאוה14׃םכלדיגיתויתאהורבדיעמשירשא

לעאוהיליבאלרשאלכ15׃םכלדיגיוחקיילשמיכ

אלוטעמןה16׃םכלדיגיוחקיילשמיכיתרמאןכ

תצקמו17׃יבאלאךלהינאיכינוזחתוטעמדועוינוארת

ונילארמאהזהמרמאלויחאלאשיאורבדנוידימלת

ךלהינאורמאוינוזחתוטעמדועוינוארתאלוטעמןה

ונעדיאלטעמרמארשאהזהמורמאיו18׃יבאלא

רמאיוותאלאשלםבבלםעיכעושיעדיו19׃רבדהמ

ןהיתרמאיכםכיניבםישרדםתאתאזלעהםהילא

ינאןמאןמא20׃ינוזחתוטעמדועוינוארתאלוטעמ

םתאןהחמשיםלועהווליליתווכבתםתאיכםכלרמא

התדלבהשאה21׃ןוששלךפהיםכבצעןכאובצעת

רכזתאלדליהתאהדליירחאוהתעהאביכהלבצע

םגו22׃םלועלדלונםדאיכהתחמשמהנובצעתאדוע

םכבלששוםכתאהאראבושאךאובצעתתתעכםתא

ינולאשתאלאוההםויבו23׃םכמםכתחמשחקלןיאו

תאמולאשתרשאלכיכםכלרמאינאןמאןמארבד

רבדםתלאשאלהתעדע24׃םכלוננתיימשביבא

הלאתא25׃םכתחמשאלמתןעמלוחקתוולאשימשב

דוערבדאאלוהאבהעשןכאםילשמבםכילאיתרבד

26׃יבאלעםכלללמארורבםאיכםילשמבםכילא

ריתעאינאיכםכלרמאינניאוימשבולאשתאוההםויב

רשאבקעםכתאבהאאוהםגיבאיכ27׃םכדעביבאל

באהתאמ28׃יתאציםיהלאתאמיכםתנמאהוינותבהא

לאךלאוםלועהתאבזעאהבושאםלועלאבאויתאצי

ללמתרורבתעכהנהוידימלתוילאורמאיו29׃יבא

ךרטצתאלותעדילכיכונעדיהתע30׃לשמלשמתאלו

31׃תאציםיהלאתאמיכןימאנתאזבשיאךלאשייכ

הזהתעוהאבהעשהנה32׃ונימאתהתעעושיםתאןעיו

ינניאוידבלובזעתיתאוותיבלשיאשיאםתוצפנוהעיגה

יבןעמלםכילאיתרבדהלאתא33׃ידמעיבאיכידבל

םכבבלץמאיךאינעםכלהיהיםלועבםולשםכלהיהי

׃םלועהתאיתחצנינא
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יבארמאיוהמימשהויניעאשיועושירבדהלאתא17

2׃ךראפיךנבםגןעמלךנבתאראפהעשההאבהנה

םימלועייחןתיןעמלרשבלכלעןטלשהולתתנרשאכ

aiōnios)׃ולתתנרשאלכל g166)3םימלועהייחםההלאו

חישמהעושיתאותמאלאךדבלהתארשאךתאתעדל

aiōnios)׃תחלשרשא g166)4יתילכץראבךיתראפינא

ךמעיבאהתאינראפהתעו5׃תושעלינתיוצרשאךלעפ

ךמשתא6׃םלועהתויהםרטךמעילהיהרשאדובכב

ךלםלועהךותמילםתתנרשאםדאהינבליתעדוה

לכיכועדיהתעו7׃ורצנךרבדתאוםתאתתנילוויה

ילתתנרשאםירבדהיכ8׃אוהךמעמילתתנרשא

יתאציךמעמיכתמאבוריכיוםולבקםהוםהליתתנ

אלךלריתעאםדעבינא9׃ינתחלשהתאיכונימאיו

יכילתתנרשאהלאדעבםאיכריתעאםלועהדעב

יתראפתנוילשךלשואוהךלילרשאלכו10׃המהךל

אבינאוהמהםלועבםהוםלועבדועינניאינאו11׃םהב

ןעמלילםתתנרשאתאךמשברצנשודקהיבאךילא

םתאיתרצנינאםלועבםהמעיתויהב12׃ונמכדחאויהי

שיאםהמדבאאלויתרמשילםתתנרשאתאךמשב

יננההתעו13׃בותכהרבדתאלמלןודבאהןביתלוז

םהלאלמתןעמלםלועברבדמינאהלאוךילאאב

םלועהוךרבדתאםהליתתנינא14׃םברקביתחמש

אליכנאםגרשאכהמהםלועהןמאליכןעיםתאאנש

םלועהןמםחקתרשאךלריתעאאלו15׃ינאםלועהןמ

יכנאםגרשאכומניאםלועהןמ16׃ערהןמםרצתשקר

׃אוהתמאךרבדךתמאבםתאשדק17׃םלועהןמינניא

יתחלשינאםגןכםלועהלאיתאתחלשהתארשאכ18

םגויהיןעמלםדעביתשדקתהו19׃םלועהלאםתא

יכנאהלאדעבדבלאלםלוא20׃תמאבםישדקמםה

׃םרבדיפלעיבםינימאמהדעבםגםאיכךלריתעמ

ינאוהתאיביבאהתארשאכדחאםלכויהיןעמל21

התאיכםלועהןימאיןעמלרשאכונבהמהםגויהוךב

ילתתנרשאדובכהתאםהליתתנינאו22׃ינתחלש

םהבינא23׃ונחנדחאונחנארשאכדחאויהיןעמל

םלועהעדיןעמלודחאלםימלשמויהיןעמליבהתאו

יבא24׃ינתבהארשאכםתאתבהאוינתחלשהתאיכ

היהארשאבימעויהיילםתתנרשאםהםגיכיתצפח

ינפלינתבהאיכילתתנרשאידובכתאוזחיןעמלינא

ינאוךעדיאלםלועהןהקידצהיבא25׃םלועתודסומ

םיתעדוהינאו26׃ינתחלשהתאיכוריכההלאוךיתעדי

רשאהבהאהםבהיהתןעמלםעידוהלףיסואוךמשתא

׃םהבהיהאינאוינתבהא

אציוהלאהםירבדהתארבדלעושיתולככיהיו18

ובאביוןגםשוןורדקלחנלרבעמוידימלתםעהצוחה

יכםוקמהתאעדיורסומהדוהיםגו2׃וידימלתואוה

הדוהיחקיו3׃וידימלתםעעושיהמשדעונתוברםימעפ

םישורפהוםילודגהםינהכהתאמםיתרשמודודגהתא

תאעדיעושיו4׃קשנילכבוםידיפלבותורנבהמשאביו

׃ושקבתימתאםהילארמאיואציווילעאבירשאלכ

ינאעושיםהילארמאיוירצנהעושיתאורמאיוונעיו5

עושירבדביהיו6׃םלצאדמעורסומהדוהיםגואוה

לאשיוףסיו7׃הצראולפיורוחאוגסיואוהינאםהילא

עושיןעיו8׃ירצנהעושיתאורמאיוושקבתימתאםתא

וחינהושקבתיתאםאןכלאוהינאםכליתרמאאלה

רשאהלאמרמארשארבדהתאלמל9׃וכליוהלאל

ברחסורטפןועמשלו10׃דחאףאילדבאאלילתתנ

תינמיהונזאתאץצקיולודגהןהכהדבעתאךיוהפלשיו

בשהסורטפלאעושירמאיו11׃סוכלמדבעהםשו

ילןתנרשאסוכהתאהתשאאליכההנדנלאךברח

םידוהיהיתרשמוףלאהרשודודגהושפתזא12׃יבא

אוהוןנחלאהנושארבוהכילויו13׃והרסאיועושיתא

14׃איהההנשבהלודגהנהכבשמשרשאאפיקןתח

דחאשיארשאבוטיכםידוהיהתאץעירשאאפיקאוה

רחאדימלתוסורטפןועמשו15׃םעהלכדעבדבאי

לודגהןהכלעדונהיהאוההדימלתהועושיירחאוכלה

דמעסורטפו16׃לודגהןהכהרצחלעושיםעאביו

לודגהןהכלעדימהרחאהדימלתהאציוחתפלץוחמ

רמאתו17׃המינפסורטפתאאביותרעשהלארבדיו

שיאהידימלתמהתאםגאלהסורטפלאתרעשההמאה

שאורעבםיתרשמהוםידבעהו18׃ינניארמאיוהזה

סורטפםגווממחתיוםשודמעיוהתיהרקתעיכםילחג

עושיתאלודגהןהכהלאשיו19׃םמחתמוםמעדמע

יולגביכנאעושיותאןעיו20׃וחקללעווידימלתלע

תיבבותסנכהתיבביתדמלדימתוםלועהלאיתרבד

יתרבדאלוהמשםילהקנםידוהיהלכרשאשדקמה
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המםיעמשהתאאנלאשיתאלאשתהמו21׃רתסברבד

יהיו22׃יתרמארשאתאםיעדויםנהםהילאיתרבדש

המשדמעהםיתרשמהדחאךיוהלאהםירבדהורבדכ

׃לודגהןהכהתאהנעתתאזכהרמאיויחלהלעעושיתא

איההעריכדעהנתיתרבדהערםאעושיותואןעיו23

םיקזברוסאןנחוהחלשיו24׃ינרטסתעודמבוטםאו

םמחתמודמעסורטפןועמשו25׃לודגהןהכהאפיקלא

׃ינניארמאיושחכיווידימלתמהתאםגאלהוילאורמאיו

רשאלעדומאוהולודגהןהכהידבעמשיארמאיו26

27׃ןגהךותבומעךיתיאראלהונזאתאסורטפץצק

תאוכילויו28׃לוגנרתהארקםאתפושחכלסורטפףסיו

םכשהרקבביהיוטפשמהתיבלאאפיקתיבמעושי

ואמטיאלרשאןעמלטפשמהתיבלאוסנכנאלהמהו

רמאיוםהילאסוטליפאציו29׃חספהתאולכאיםאיכ

וילאורמאיוונעיו30׃הזהשיאהתאומישאתהמלע

31׃ךילאוהנרגסהאלהתעיכערהשעהזהיהאלול

וטפשמושעוםכמעםתאוהחקסוטליפםהילארמאיו

תימהלןוישרונלןיאםידוהיהוילאורמאיוםכתרותכ

תומהזיאזמרלרבדרשאעושירבדתאלמל32׃שיא

ארקיוטפשמהתיבלאסוטליפבשיו33׃תומלאוהדיתע

34׃םידוהיהךלמאוההתאהוילארמאיועושילא

ךלודיגהםירחאואתאזרבדתךבלמהעושיותאןעיו

ישארוךמעאלהידוהייכנאףאהסוטליפןעיו35׃ילע

יתוכלמעושיןעיו36׃תישעהמילאךוריגסהםינהכה

הזהםלועהןמיתוכלמהתיהםאהזהםלועהןמהנניא

םידוהיהדיברסמהיתלבליתרשמילומחלנזאיכ

ןכםאסוטליפוילארמאיו37׃הפמהנניאיתוכלמהתעו

הזליכנאךלמיכתרמאהתאעושיןעיוהתאךלמאופא

אוהרשאלכתמאלדיעהלםלועביתאבהזלויתדלונ

איההמסוטליפוילארמאיו38׃ילוקבעמשיתמאהןמ

רמאיוםידוהיהלאתינשאציתאזורבדירחאותמאה

םכבאוהגהנמןה39׃ןועלכוביתאצמאלינאםהילא

םכשפנתאשיהחספבישפחדחאשיאםכלחלשאיכ

וקעציוופיסויו40׃םידוהיהךלמתאםכלחלשאיכ

היהאבארבואבארבתאאלאהזהשיאהתאאלרמאל

׃חצרמ

2׃םיטושבוהרסייועושיתאסוטליפחקלזא19

ושארלעותאומישיוםיצקתרטעאבצהישנאוגרשיו

םידוהיהךלמךלםולשורמאיו3׃ןמגראשובלוהטעיו

רמאיוהצוחהדועסוטליפאציו4׃יחלהלעוהכיו

יתאצמאליכועדתןעמלםכילאותאאיצומיננהםהילא

שובלוםיצקהתרטעוילעוץוחהאציעושיו5׃ןועלכוב

רשאכיהיו6׃םדאההנהסוטליפםהילארמאיוןמגראה

בלצהרמאלוקעציוםיתרשמהוםילודגהםינהכהוהאר

יכוהבילצהוםתאוהחקסוטליפםהילארמאיובלצה

ונלשיהרותםידוהיהונעיו7׃המשאוביתאצמאליכנא

׃םיהלאןבלומצעהשעיכאוהתומביחונתרותיפלעו

9׃דועארלףסאיוהזהרבדהתאסוטליפעמשכיהיו8

התאןיאמעושילארמאיוטפשמהתיבלאאביובשיו

אלילאסוטליפוילארמאיו10׃רבדעושיובישהאלו

ידילאלשיוךבלצלידילאלשייכתעדיאלהרבדת

ןתנאלולילעתושרךלהתיהאלעושיןעיו11׃ךחלשל

׃ךנועמלודגךילאיתאריגסמהןועןכלהלעמלמךל

ורמאיווקעצםידוהיהווחלשלסוטליפשקביזא12

אשנתמהלכיכרסיקלבהאךניאהזתאחלשתםא

סוטליפעמשכיהיו13׃רסיקבאוהדרמךלמתויהל

אסכלעבשיוהצוחהעושיתאאיצוההזהרבדהתא

14׃אתבגםנושלבוהפצרםשבארקנהםוקמבטפשמה

לארמאיותיששההעשכהעשהוחספהתנכההתיהזאו

15׃ותאבלצלוטלוטוקעצםהוםככלמהנהםידוהיה

ונעיוםככלמתאבלצאבלצהסוטליפםהילארמאיו

ורסמזא16׃רסיקהםאיכךלמונלןיאםינהכהישאר

תאאשיו17׃והכילויועושיתאוחקיוובילצהלםהילא

םנושלבותלגלגהםוקמארקנהםוקמהלאאציוובלצ

ומעםירחאםישנאינשוהמשותאובלציו18׃אתלגלג

בתכסוטליפו19׃ךותבעושיודחאהזמודחאהזמ

ךלמירצנהעושיובתכמהזובלצהלעםשיוחוללע

הזהבתכמהתאוארקםיברםידוהיו20׃םידוהיה

ריעהלאבורקהיהעושיםשבלצנרשאםוקמהיכ

ישארורמאיו21׃ימורוןוירבעןושלבהיהבתכמהו

םידוהיהךלמבתכתאנלאסוטליפלאםידוהיהינהכ

סוטליפןעיו22׃םידוהיהךלמינארמארשאםאיכ

ובלצרשאכיהיו23׃יתבתכיתבתכרשאתארמאיו

העבראלםוקלחיווידגבתאוחקיועושיתאאבצהישנא
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אלתנתכהוותנתכתאםגודחאקלחשיאשיאלםיקלח

24׃הצקדעוהלעמלמגראהשעמםאיכהרופתהתיה

ליפנךאםיערקלהערקנאנלאויחאלאשיאורמאיו

ידגבוקלחיבותכהרבדתאלמלהיהתימללרוגהילע

לעו25׃אבצהישנאןכושעיולרוגוליפיישובללעוםהל

ספולקתשאםירמומאתוחאוומאודמעעושיבלצדי

ודימלתתאוומאתאעושיאריו26׃תילדגמהםירמו

׃ךנבהזהנההשאומאלארמאיוולצאםידמעבהארשא

איהההעשהןמוךמאתאזהנהודימלתלארמארחאו27

רשאכןכירחאמיהיו28׃ותיבלאדימלתההתאףסא

ולכבותכהאלמיןעמללכההלכהזהתעיכעושיעדי

ץמחבגופסולבטיוץמחאלמילכםשו29׃יתאמצרמא

תאעושיחקיו30׃ויפלאוהבירקיובוזאלעוהמישיו

31׃וחורתאדקפיוושארתאטיוהלכרמאיוץמחה

יכתבשהםויבבלצהלעתויוגההנראשתאלןעמלו

םידוהיהולאשאוההתבשהםוילודגוהיהתבשברע

ואביו32׃םתאדירוהלוםהיקושתארבשלסוטליפןמ

םיבלצנהינשהוןושארהיקושתאורבשיואבצהישנא

ורבשאלתמרבכיכםתארבועושילאואביו33׃ומע

ודצתאתינחברקדאבצהישנאמדחאךא34׃ויקושתא

הנמאנותודעודיעהתאזהארהו35׃םימוםדאציעגרכו

לכיכ36׃ונימאתםתאםגןעמלדיגיתמאהיכעדויאוהו

דועו37׃ובורבשתאלםצעובותכהתאלמלהתיהתאז

יהיו38׃ורקדרשאתאוילאטיבהורמארחאבותכ

רתסבךאעושידימלתאוהויתמרהףסויאבןכירחא

תאתאשלוהנתירשאסוטליפתאמלאשיוםידוהיהינפמ

39׃עושיתפוגתאאשיואביוסוטליפולחניועושיתפוג

אביועושילאהלילבםינפלאברשאןומידקנםגאביו

עושיתפוגתאוחקיו40׃ןירטילהאמכתולהאורמבורע

םידוהיהםיגהנרשאכםימשבהםעןיכירכתבהולתחיו

ןגהיהםשבלצנרשאםוקמבו41׃םהיתמתארבקל

םש42׃התעדעשיאובםשוהאלרשאשדחרבקןגבו

׃בורקרבקהוםידוהילהיהתבשברעיכעושיתאומש

אבתוךשחדועברקבהתונפלתבשבדחאביהיו20

לעמהרסומןבאהתאארתורבקהלאתילדגמהםירמ

דימלתהלאוסורטפןועמשלאאבתוץרתו2׃רבקה

ואשנהנהםהילארמאתועושיובקשחרשארחאה

אציו3׃והחינההפיאונעדיאלוורבקמןודאהתא

וצוריו4׃רבקהלאוכליורחאהדימלתהוסורטפ

תארבעיוץורלרחאהדימלתהרהמיוודחיםהינש

אריווכותלאףקשיו5׃רבקהלאהנושאראביוסורטפ

ןועמשאביו6׃המינפאבאלךאםיחנמןיכירכתהתא

ןיכירכתהתאאריורבקהלאסנכנאוהווירחאסורטפ

תחנמהנניאושארלעהתיהרשארדוסהו7׃םיחנמ

אביו8׃המוקמבהדבלתלפקמםאיכןיכירכתהלצא

רבקהלאהנושאראברשארחאהדימלתהםגהמש

רשאבותכהתאהתעדעוניבהאליכ9׃ןמאיואריו

לאוכליוםידימלתהובושיו10׃םיתמהםעמםוקיםוק

התוכבביהיורבקלץוחמהיכובהדמעםירמו11׃םתיב

ישובלםיכאלמינשארתו12׃רבקהךותלאףקשתו

דחאעושיתפוגתאםשומשרשאםוקמבםיבשיםינבל

המלהשאהילאורמאיו13׃ויתולגרמדחאוויתושארמ

יתעדיאלוינדאתאהזמואשניכםהילארמאתויכבת

ארתוהירחאןפתותאזהרבדביהיו14׃והחינההפיא

הילארמאיו15׃עושיאוהיכהעדיאלודמעעושיתא

יכהבשחאיהוישקבתימתאיכבתהמלהשאעושי

ותאתאשנהתאםאינדאוילארמאתוןגהרמשאוה

רמאיו16׃םשמויתחקלוותחנההפיאילאנהדיגההזמ

׃הרומאוהינוברוילארמאתוןפתוםירמעושיהילא

לאיתילעאלדועיכיביעגתלאעושיהילארמאיו17

יבאלאהלעינאםהילאירמאויחאלאאניכלךאיבא

תילדגמהםירמאבתו18׃םכיהלאויהלאלאוםכיבאו

רבדתאזכוןודאהתאהתאריכםידימלתהלארפסתו

תבשבדחאאוהואוההםויבברעתעליהיו19׃הילא

םידימלתהםשוצבקנרשאתיבהתותלדורגסנרשאכ

םהילארמאיוםהיניבדמעיועושיאביוםידוהיהתארימ

תאווידיתאםתאהארהתאזורבדבו20׃םכלםולש

ףסיו21׃ןודאהתאםתוארבםידימלתהוחמשיוודצ

באהיתאחלשרשאכםכלםולשםהילארבדלעושי

םהבחפיותאזורבדביהיו22׃םכתאחלשיכנאןכ

לכהיהו23׃שדקהחורתאםכלוחקםהילארמאיו

ומישאתרשאוםהלחלסנוםתאטחתאוחלסתרשא

סומודידארקנהרשעהםינשמדחאאמותו24׃ומשאי

םידימלתהולודיגיו25׃עושיאובכםכותבהיהאל

אלםאםהילארמאיוןודאהתאוניארהארםיראשנה
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יתעבצאתאםישאותורמסמהםשרתאוידיבהארא

יהיו26׃ןימאאאלודצבידיתאםישאותורמסמהםוקמב

םהמעאמותוהמינפתינשוידימלתוםימיתנומשהצקמ

םולשרמאיוםהיניבדמעיותורגסמתותלדהועושיאביו

הארוהנהךעבצאחלשאמותלארמארחאו27׃םכל

רסחיהתלאוידצבםישוהנהךדיתאחלשוידיתא

ינדאוילארמאיואמותןעיו28׃ןימאמםאיכהנומא

ירשאתנמאהיתאתיארןעיעושיוילארמאיו29׃יהלאו

םיברםירחאתותאםגהנהו30׃םיארםניאוםינימאמה

׃הזהרפסבובתכנאלרשאוידימלתיניעלעושיהשע

ןבחישמהאוהעושייכונימאתןעמלובתכנהלאךא31

׃ומשבםלועייחםינימאמהםכלויהיןעמלוםיהלא

לעוידימלתלאתולגהעושיףסיוןכירחאיהיו21

אמותוסורטפןועמש2׃םהילאהלגנהכוהירביטםי

ינבולילגהץראברשאהנקמלאנתנוסומודידארקנה

רמאיו3׃ודחיובשיוידימלתמםירחאםינשדועוידבז

םגוילאורמאיוגידלךלהיננהסורטפןועמשםהילא

הלילבוהינאהלאתדרלורהמיוואציוךמעךלנונחנא

תפשלעדמעעושיורוארקבה4׃המואמוזחאאלאוהה

םהילארמאיו5׃אוהעושייכםידימלתהועדיאלוםיה

רמאיו6׃ןיאותאונעיוהמואמלכאםכלשיהינבעושי

וכילשיוואצמתוהינאלןימימתרמכמהוכילשהםהל

דימלתהרמאיו7׃םיגדהברמהתאךשמלדועולכיאלו

יהיוןודאהאוההזסורטפלאובהאעושירשאאוהה

יכוליעמתארגחיוןודאהאוהיכסורטפןועמשעמשכ

םיראשנהםידימלתהו8׃םיהלאלפנתיוהיהםוריע

םיתאמכםאיכהשביהןמוקיחרהאליכהניפסבואב

לאםתאצכיהיו9׃םיגדהםעתרמכמהתאוכשמיוהמא

םחלוםהילעםיגדוםיכורעשאילחגםשואריוהשביה

םיגדהןמםלהואיבהעושיםהילארמאיו10׃לכאל

תאךשמיוסורטפןועמשלעיו11׃התעםתזחארשא

האמםילודגםיגדהאלמאיהוהשביהלאתרמכמה

םיבריכףאתרמכמההערקנאלוהשלשוםישמחו

דחאםגןיאוםחלורבואבעושיםהילארמאיו12׃ויה

ועדייכהתאימותאלאשלובלואלמרשאםידימלתב

ןתיוםחלהתאחקיועושיאביו13׃ןודאהאוהרשא

רשאתישילשהםעפהאיהתאזו14׃םיגדהתאםגוםהל

יהיו15׃םיתמהםעמומוקירחאוידימלתלאעושיהלגנ

הנויןבןועמשסורטפןועמשלאעושירמאםלכאירחא

תעדיהתאינדאןכוילארמאיוהלאמרתוייתאבהאתה

וילארמאיו16׃יאלטתאהערוילארמאיוךיתבהאיכ

ןכוילארמאיויתאבהאתההנויןבןועמשםעפהדוע

׃ינאצתאגהנוילארמאיוךיתבהאיכתעדיהתאינדא

יתאבהאתההנויןבןועמשתישילשםעפוילארמאיו17

יתאבהאתהתישילשבוילארמאיכלעסורטפבצעתיו

ךיתבהאיכתעדיועדויהתאלכתאינדאוילארמאיו

ךלרמאינאןמאןמא18׃ינאצתאהערעושיוילארמאיו

לאךלתוךמצעתאתרגחהתאםימילריעצךתויהב

ךרגחירחאוךיפכתשרפוןקזתרשאכהיהותצפחרשא

לעזמרלרבדתאזלכו19׃ץפחתאלרשאלאךאשנו

רבדלותולככיהיוםיהלאהתאהבדבכירשאהתימה

דימלתהתאאריוסורטפןפיו20׃ירחאךלוילארמאיו

תעבובללעלפנהאוהםהירחאךלהובהאעושירשא

יהיו21׃ךרסמירשאהזאוהימינדאלאשםגוהדועסה

׃אוההמהזוינדאעושילארמאיוסורטפותאתוארב

ךלהמיאבדעראשייכיצפחםאעושיוילארמאיו22

ןיבהזהרבדהאציןכלע23׃ירחאךלהתאתאזלו

יכולרמאאלעושיותומיאלאוההדימלתהיכםיחאה

׃ךלהזהמיאבדעראשייכיצפחםארמאךאתומיאל

תאזלכבתכרשאוהלאלעדיעמהדימלתהאוההז24

םירחאםיברםישעמדועשיו25׃הנמאנותודעיכונעדיו

יכהבשחאדחאדחאלםלכובתכיםאועושיהשערשא

׃ןמאובתכירשאםירפסהתאליכיאלולכםלועהםג
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םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ
לכלעוהיתישעסוליפואתןושארהרמאמהןה1

חקלרשאםויהדע2׃דמללותושעלעושילחהרשא

רחברשאםיחילשהתאשדקהחורבותוצירחאםורמל

תותאבותונעירחאיחםהלבציתהםגרשאו3׃םהב
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וחלשיו3׃םיתמהתיחתתאעושיבודיגהוםעהתא

אברבכיכרחמלדערמשמבםומישיוםהידיתאםהב
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וכלהתהיכםוריכיוםהילעוהמתיוהמההמכחילעב

אלםלצאדמעאפרנהשיאהתאםתוארבו14׃עושיםע

ןמהצוחתאצלםתאווציו15׃רבדםדגנרבדלואצמ
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21׃ונעמשווניאררשאתארבדמלדחלונחנאלכונ
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ודסונםינזורוץראיכלמובציתי26׃קירוגהיםימאלו

סודרוהודסונםנמאיכ27׃וחישמלעוהוהילעדחי

ךדבעעושילעלארשיימאלוםיוגהםעסוטליפסויטנפו

ךתצעוךדירשאתאתושעל28׃תחשמרשאשודקה

םתרעגתאהארינדאהתעו29׃תויהלהרזגםדקמ

30׃םבלןוחטבלכבךרבדתארבדלךידבעלןתו

עושיםשבםיתפומותותאתתלואפרמלךדיתאךתטנב

רשאםוקמהעניווללפתהרשאכיהיו31׃שודקהךדבע

תאורבדיושדקהחורםלכואלמיוםשםילהקנויה

היהםינימאמהלהקו32׃בבלןוחטבבםיהלאהרבד

רשאלערמואםהמשיאןיאותחאשפנודחאבלםהל

הרובגבו33׃תופתשבםהלהיהלכהיכאוהילודיב

דסחועושיןודאהתמוקתלעםיחילשהודיעיהלודג

לכיכרבדרסחםהבהיהאליכ34׃םלכלךשמנלודג

׃םריחמףסכתאואיביוםתאורכמםיתבותודשילעב

ידשיאושיאלכלןתיוםיחילשהילגרלוהמישיו35

אבנרבםשבםיחילשהוהונכרשאףסויו36׃ורסחמ

םג37׃םיתכץראבדלונרשאיולשיאהמחנהןבושורפ

ילגרלוהמישיוףסכהתאאביווהרכמיוהדשהיהול

׃םיחילשה
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תארכמהריפשותשאםעהיננחומשודחאשיאו5

םגתעדיותשאווהריתסיוריחמהןמחקיו2׃ותזחא

רמאיו3׃םיחילשהילגרלםשיואיבהדחאקלחואיה

רקשלךבבלתאןטשהאלמהזהמלהיננחסורטפ

היהךלשאלה4׃הדשהריחממריתסהלושדקהחורב

לעתמשהמלוךדיבהיהרכמנירחאםגוורכמהםרט

׃םיהלאבםאיכםדאינבבתרקשאלהזהרבדהךבבל

עוגיוהצראלפנהלאהםירבדהתאהיננחעמשכו5

םיריעצהומוקיו6׃םיעמשהלכלעהלודגהארייהתו

שלשמכיהיו7׃והרבקיוהצוחהוהאשיוותאופסאיו

ןעיו8׃השענהתאהעדיאלאיהוותשאאבתותועש

תאםתרכמהזהריחמבהילירמאהילארמאיוסורטפ

הילאסורטפרמאיו9׃הזהריחמבןכרמאתוהדשה

ילגרחתפבהנההוהיחורתאתוסנלםתדעונהזהמל

םאתפלפתו10׃הצוחהךתאואשנוךשיאתאםירבקמה

הצוחההואשיוהתמהנהוואבםירוחבהועוגתווילגרל

להקהלכלעהלודגהארייהתו11׃השיאלצאהורבקיו

םיתפומותותאושעיו12׃הלאתאםיעמשהלכלעו

בלופסאנםלכוםיחילשהידילעםעהברקבםיבר

רשאשיאןיאםירחאהןמו13׃המלשלשםלואבדחא

14׃םעהםתאריקוהךאםהילעתולחלובלואלמ

םישנוםישנאןודאהלאםינימאמרתידועוחפסנלבא

תובחרהלאםילוחהתאואשניכדע15׃דאמהברה

סורטפךלירשאןעמלתובכשמותוטמלעםומישיו

םירעהםעןומהםגו16׃םהמדחאלעולצךאלפנו

תאוםילוחהתאםיאיבמםילשוריוצבקנביבסמרשא

ןהכהםקיו17׃םלכואפריותואמטתוחורמםיצחלנה

ואלמיוםיקודצהתכישנאםהוותארשאלכולודגה

19׃ריעהרמשמבםונתיוםיחילשבדיוחלשיו18׃האנק

אלכהתיביתלדתאהוהיךאלמחתפיוהלילביהיו

םעהלאורבדושדקמבובציתהווכל20׃רמאלםאיצויו

תאזתאםעמשכםהו21׃הלאהםייחהירבדלכתא

ןהכהאביוםשודמליורקבהתיהבשדקמהלאואב

ינבינקזלכלאוןירדהנסהלאוארקיוותארשאולודגה

וכליו22׃םתאאיבהלםירוסאהתיבלאוחלשיולארשי

׃רמאלודיגיוובושיואלכהתיבבםואצמאלוםיתרשמה

םירמשהורגסמורוגסונאצמםירוסאהתיבתא23

׃םדאובאצמנאלונחתפרשאכותותלדהלעםידמע

תאםינהכהישארושדקמהדיגנוןהכהעמשכיהיו24

רבדהלפיךיאורמאיוםהילעולהביוהלאהםירבדה

םישנאההנהרמאלםהלדגיואבדחאשיאו25׃הזה

תאםידמלמושדקמבםהםידמערמשמבםתמשרשא

אלךאםחקיוויתרשמםעדיגנההמשךליו26׃םעה

םתאואיביו27׃ולקסיןפםעהינפמוארייכהקזחב

׃רמאללודגהןהכהםלאשיוןירדהנסהינפלםודימעיו

הנהוהזהםשבדמליתלבלםכילעוניוצהוצאלה28

ונילעאיבהלוצפחתוםכתרותםילשוריתאםתאלמ

ורמאיוםיחילשהוסורטפןעיו29׃הזהשיאהימדתא

ינבלוקבבישקהמםיהלאלוקבבישקהלונילעאלה

םתחלשרשאעושיתאםיקהוניתובאיהלא30׃םדא

םיהלאהאשנהזתא31׃ץעהלעותואולתתוובםכדי

תחילסולארשילהבושתתתלעישומלורשלונימיב

רשאשדקהחורםגוהלאלעוידעונחנאו32׃םיאטחה

םעמשכיהיו33׃ולוקבםיעמשלםיהלאהותואןתנ

ןירדהנסהךותבםקיו34׃םתאגורהלוצעיתיווזגרתיו

הרותההרומאוהוומשלאילמגםישורפהןמדחא

הצוחהםיחילשהתאאיצוהלוציוםעהלכיניעבדבכמ

םכלורמשהלארשיישנאםהילארמאיו35׃טעמןמזל

ינפליכ36׃םהלםישעםתאשהמבהלאהםישנאהינפמ

םילודגהדחאכושפנתאןתיוסדותםקהלאהםימיה

וילאועמשרשאלכוגרהיושיאתואמעבראכובוקבדיו

ילילגההדוהיםקןכרחאו37׃ןיאלויהיוודרפתה

רשאלכוגרהנאוהםגוברםעוירחאתסיורפסהימיב

ןמםכלולדחםכילארמאינאהתעו38׃וצפנוילאועמש

תאזההלעפהוהצעהיכםהלוחינהוהלאהםישנאה

אלאיהםיהלאהתאמםאו39׃רפתאיהםדאתאמםא

40׃םיהלאהתאםימחלנואצמתןפהתארפהלולכות

רשאווציוםתאוקליוםיחילשהתאוארקיווילאועמשיו

םיחמשואציו41׃םתואורטפיועושיםשבורבדיאל

42׃המלכומשלעתאשלוכזיכלעןירדהנסהינפלמ

תארשבלוםיתבבושדקמבדמללולדחאלםויהלכו

׃חישמהעושיתרושב

התיהםידימלתהובררשאכםההםימיב6

םהיניעומילעהרשאלעםיירבעהלעםינויהתנולת

2׃ןתחוראתאםויםויןהלתתיתלבלםהיתונמלאמ
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הואנאלורמאיוםידימלתהןומהתארשעהםינשוארקיו

׃תונחלשהתאשמשנוםיהלאהרבדתאבזעניכונל

םשרשאםכברקמםישנאהעבשםכלורביחאןכל3

ןינעהלעםדיקפנוהמכחושדקהחורםיאלמוםהלבוט

5׃רבדהשומשלעוהלפתהלעדקשנונחנאו4׃הזה

שיאסונפטסאתאורחביוןומההלכינפלרבדהבטייו

תאוסורוכורפתאוסופליפתאושדקהחורוהנומאאלמ

6׃איכויטנארגסלקינתאוסנמרפתאוןומיטתאורונקינ

תאוכמסיווללפתיוםיחילשהינפלודימעההלאתא

בריולדגוךלוהםיהלאהרבדיהיו7׃םהילעםהידי

ןמברןומהםגודאמדעםילשוריבםידימלתהרפסמ

הנומאאלמסונפטסאו8׃הנומאהלאוענכנםינהכה

9׃םעהברקבםילודגםיתפומותותאשעיוהרובגו

םיניטרבילהםשלעארקנהתסנכהתיבמםישנאומוקיו

איסאואיקיליקינבןמוםיירדנסכלאוםינירוקלשו

המכחהדגנלדמעולכיאלו10׃סונפטסאםעוחכותיו

ונעמשםירמאםישנאובותיסיו11׃וברבדרשאחורהו

םעהתאוררועיו12׃םיהלאבוהשמבםיפודגרבדמותא

והאיביווהפטחיווילעומוקיוםירפוסהוםינקזהתאו

שיאהורמארשארקשידעודימעיו13׃ןירדהנסהינפל

הזהשדקהםוקמדגנםירבדחיטהמלדחונניאהזה

תאץתיירצנהעושיהזרמאוהנעמשיכ14׃הרותהדגנו

15׃השמונלרסמרשאםיקחהתאהנשיוהזהםוקמה

ינפכוינפתאואריוןירדהנסבםיבשיהלכובולכתסיו

׃םיהלאךאלמ

ןעיו2׃ורבדרשאאוהתמאהלודגהןהכהרמאיו7

לאהארנדובכהיהלאועמשתובאוםיחאםישנארמאיו

3׃ןרחבותבשינפלםירהנםראבותויהבוניבאםהרבא

ץראהלאאבוךתדלוממוךצראמךלךלוילארמאיו

ירחאוןרחבבשיוםידשכץראמאציו4׃ךארארשא

םתארשאתאזהץראהלאםשמותאריבעהויבאתומ

ךרדמאלףאהבהלחנולןתנאלו5׃התעהבםיבשי

דועווירחאוערזלוולהזחאלהתתלחטביולגרףכ

וערזהיהירגיכםיהלאולרמאיו6׃ןבולהיהאל

7׃הנשתואמעבראםתאונעוםודבעוםהלאלץראב

ןכירחאוםיהלארמאיכנאןדודבעירשאיוגהתאםגו

הלימהתירבתאולןתיו8׃הזהםוקמבינודבעיוואצי

קחציוינימשהםויבותאלמיוקחציתאדילוהןכבו

׃תובאהרשעםינשתאדילוהבקעיובקעיתאדילוה

םיהלאוהמירצמותואורכמיוףסויבתובאהואנקיו9

המכחוןחולןתיוויתורצלכמוהליציו10׃ומעהיה

לעוםירצמלעטילשוהמישיוםירצמךלמהערפינפל

הרצוןענכוםירצמץראלכלעבעריהיו11׃ותיבלכ

שייכבקעיעמשיו12׃לכאואצמאלוניתובאוהלודג

׃הנושארהםעפבוניתובאתאהמשחלשיוםירצמברבש

ףסויתדלומוויחאלאףסויעדותהתינשהםעפבו13

לכלוויבאבקעילארקיוףסויחלשיו14׃הערפלהתלגנ

המירצמבקעידריו15׃שפנשמחוםיעבשבותחפשמ

רשארבקבומשויוהמכשואבויו16׃וניתובאואוהתמיו

יהיו17׃םכשיבארומחינבדימופסכבםהרבאהנק

םהרבאלםיהלאעבשנרשאהחטבההתעהברקרשאכ

רחאךלמםקיכדע18׃םירצמבבריוםעהלדגיו

עריוונתחפשמלםכחתההזו19׃ףסויתאעדיאלרשא

הדשהינפלאםהיללעתאךילשהלםתאוציווניתובאל

בוטיהיוהשמדלונאיההתעב20׃םתויחהיתלבל

רשאכו21׃םיחריהשלשויבאתיבבןומאיהיוםיהלאל

דמליו22׃ןבלהלוהלדגתוהערפתבותאהפסאךלשה

׃םישעמבוםירבדברובגיהיוםירצמתמכחלכבהשמ

תאדקפלובללעהלעהנשםיעבראולתאלמבו23

עשויוםנחקשעמדחאשיאאריו24׃לארשיינבויחא

בשחיו25׃ירצמהתאותוכהבהכמהתמקנםקיוול

םהלםיהלאהןתיודילערשאויחאוניבייכובבלב

םכותבאביוינשהםויביהיו26׃וניבהאלםהוהעושת

םישנארמאלםהיניבםולשתושעלשקביוםיצנםהו

תאקשעהו27׃ויחאתאשיאוקשעתהמלוםתאםיחא

28׃ונילעטפשורששיאלךמשימרמאלופדהוהער

29׃ירצמהתאלמתאתגרהרשאכרמאהתאינגרהלה

דלויוןידמץראברגיהיוהזהרבדהלעהשמחרביו

וילאהארנהנשםיעבראתאלמבו30׃םינבינשםש

׃הנסהךותמשאתבלביניסרהרבדמבהוהיךאלמ

יהיותוארלורוסבוהארמהלעהמתיוהשמאריו31

םהרבאיהלאךיתובאיהלאיכנא32׃וילאהוהילוק

33׃טיבהמארייוהשמדרחיובקעייהלאוקחצייהלא

רשאםוקמהיכךילגרלעמךילענלשהוהיוילארמאיו

ינעתאיתיארהאר34׃אוהשדקתמדאוילעדמועהתא
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םליצהלדראויתעמשםתקאנתאוםירצמברשאימע

ושחכרשאהשמאוה35׃המירצמךחלשאוהכלהתעו

רשלםיהלאהחלשותאטפשורשלךמשימרמאלוב

םאיצוהאוהו36׃הנסבוילאהארנהךאלמהדיבלאגו

רבדמבוףוסםיבוםירצמץראבםיתפמותותאשעיו

לארשיינבלארמארשאהשמאוה37׃הנשםיעברא

וילאםכיהלאהוהיםכלםיקיינמכםכיחאברקמאיבנ

ךאלמהםערבדמבלהקבהיהרשאאוה38׃ןועמשת

םירבדלבקרשאווניתובאםעויניסרהבוילארבדה

ולעמשלובאאלוניתובארשאאוה39׃ונלתתלםייח

לאורמאיו40׃המירצמהנפםבבלוותאוסאמםאיכ

השמהזיכונינפלוכלירשאםיהלאונלהשעןרהא

41׃ולהיההמונעדיאלםירצמץראמונלעהרשא

וחמשיולילאלםיחבזוחבזיוםההםימיבלגעושעיו

דבעלםנתיוםיהלאהםהמןפיו42׃םהידיהשעמב

םיחבזהםיאיבנהרפסבבותכרשאכםימשהאבצתא

׃לארשיתיבהנשםיעברארבדמבילםתשגההחנמו

ןפמרםכיהלאבכוכתאוםכלמתכסתאםתאשנו43

םכתאיתילגהוםהלתוחתשהלםתישערשאםימלצה

רבדמבוניתובאלהיהתודעהןכשמ44׃לבבלהאלהמ

רשאתינבתכותאתושעלהשמלארבדמההוצרשאכ

עשוהיוםהםתאוהאיבהםגווהחקלוניתובאו45׃האר

ינפמםיהלאםתאשרגרשאםיוגהתוצראתאםתשרב

םיהלאיניעבןחאצמאוהו46׃דודימידעוניתובא

ולהנבהמלשו47׃בקעייהלאלתונכשמאצמללאשיו

םידיישעמתולכיהבןכשיאלןוילעהלבא48׃תיב

ילגרםדהץראהויאסכםימשה49׃איבנהרמארשאכ

׃יתחונמםוקמהזיאוהוהירמאילונבתרשאתיבהזיא

בלילרעוףרעישק51׃התשעידיהלאלכתאאלה50

םגםכיתובאכשדקהחורבדימתםתייהםירממםינזאו

ףאםכיתובאוהופדראלרשאםיאיבנהמימ52׃םתא

התערשאקידצהתאיבםדקמםירשבמהתאותימה

םתלבקרשאםתא53׃ויחצרמווירסומםתאםתייה

םתרמשאלוםיכאלמהתוכאלמידילעהרותהתא

וקרחיוםבבלבוזגרתההלאתאםעמשכיהיו54׃התוא

המימשהטביושדקהחוראלמאוהו55׃םהינשוילע

56׃םיהלאהןימילבצנעושיתאוםיהלאדובכתאאריו

בצנםדאהןבתאוםיחתפנםימשהתאהאריננהרמאיו

םהינזאתאומטאיולודגלוקבוקעציו57׃םיהלאהןימיל

ולקסיוריעלהצוחוהפחדיו58׃דחיםלכוילעולפנתיו

רוחבילגרלםהידגבתאוטשפםידעהוםינבאבותא

עושמאוהוסונפטסאתאולקסיו59׃לואשומשודחא

ויכרבלעערכיו60׃יחורתאלבקעושיינדארמאו

הזהאטחהתאםהלרמשתלאהוהילודגלוקבקעציו

׃ןשייוהזהרבדכורבדירחאיהיו

אוההםויביהתוותגרהבהצרהיהאוהםגלואשו8

םלכוצפיוםילשוריברשאהלהקהלעהלודגהפידר

םישנאואשיו2׃םיחילשהןמדבלןורמשוהדוהיירעב

׃לודגדפסמוילעודפסיווהרבקיוסונפטסאתאםידיסח

םשמבחסיוםיתבבטטושיוהלהקהתאבירחהלואשו3

ץראבורבעםיצופנהו4׃אלכלםריגסיוםישנוםישנא

זרכיוןורמשריעלאדריסופליפו5׃רבדהתאורשביו

לאדחאבלבםעהןומהבשקיו6׃חישמהתאםהל

׃השערשאתותאהתאםתוארבוםעמשבסופליפירמא

םהמואציתוחורהוהאמטהתוחוריזוחאויהםיבריכ7

׃ואפריוםיחספוםירבאיכנםיברולודגלוקבתוקעצ

ומשודחאשיאו9׃איההריעבהלודגהחמשיהתו8

ןורמשםעתאםימשמוףשכמריעבםינפלמהיהןועמש

םנטקמוילאובישקיו10׃אוהלודגיכושפנלעורמאב

׃הלודגהםיהלאהתרובגאוההזרמאלםלודגדעו

םימיויפשכבםתואםימשמותויהלעוילאובישקיו11

תוכלמתאורשבבסופליפלונימאהרשאכיהיו12׃םיבר

13׃םישנוםישנאולבטיוחישמהעושיםשתאוםיהלאה

תאאריוסופליפבקבדיולבטיואוהםגןועמשןמאיו

ועמשיו14׃םמותשיוושענרשאםילדגהםיתפמהותותאה

רבדתאןורמשהלבקיכםילשוריברשאםיחילשה

ודריו15׃ןנחויתאוסורטפתאםהילאוחלשיוםיהלאה

יכ16׃שדקהחורתאולבקירשאםדעבוללפתיוהמש

םילבטנקרםהוםהמדחאלעהתעדעהחלצאלחורה

ולבקיוםהילעםהידיתאוכמסיו17׃עושיןודאהםשב

ידיתוכימסביכןועמשתוארביהיו18׃שדקהחורתא

רמאיו19׃ףסכםהינפלאביושדקהחורןתנםיחילשה

שדקהחורתאלבקירשאתאזהתלכיהתאילםגאנונת

ךפסכסורטפוילארמאיו20׃ידיתאוילעםישארשאלכ

תתמתאריחמבתונקלתבשחןעיןודבאלךתאיהי



588םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

ךבבליכהזהרבדבלרוגוקלחךלןיא21׃םיהלאה

תאזךתערמבושהתעו22׃םיהלאהינפלרשיונניא

יכ23׃ךבבלתמזמךלחלסתילואםיהלאהלאןנחתהו

24׃עשרתובצרחושורתרורמידילתאביכיכנאהאר

יתלבלהוהילאידעבםתאוריתעהרמאיוןועמשןעיו

רשאירחאהמהו25׃םתירמארשאלכמרבדילעאוב

תאורשביוםילשוריובשהוהירבדתאורבדוהדיעה

רבדיו26׃םינורמשלרשאםיברםירפכבהרושבה

ךרדהלעהבגנהךלםוקרמאלסופליפלאהוהיךאלמ

הנהוךליוםקיו27׃הברחאיהוהתזעםילשורימתדריה

הנממושוכתכלמקדנקלטילשוסירסאוהוישוכשיא

יהיו28׃תוחתשהלםילשורילאהלערשאהיזנגלכלע

׃איבנההיעשירפסבארקוותבכרמלעבשיאוהוובושב

הבכרמהלעהולהוהשגסופליפלאחורהרמאיו29

רפסבארקותאעמשיוהילאסופליפץריו30׃תאזה

31׃ארוקהתארשאתאןיבתםגהרמאיואיבנההיעשי

תאמשקביוינרוירשאשיאןיאםאלכואהככיאורמאיו

ארקרשאבותכהןינעו32׃ולצאתבשלותולעלסופליפ

אלוהמלאנהיזזוגינפללחרכולבויחבטלהשכאוההז

חחושיימורודתאוחקלוטפשמרצעב33׃ויפחתפי

סופליפלארמאיוסירסהןעיו34׃וייחץראמורזגניכ

לעואושפנלעתאזתארבדמאיבנהימלעךממהלאשא

הזהבותכהןמלחיוויפתאסופליפחתפיו35׃רחאשיא

לאואביוךרדבםרבעביהיו36׃עושיתאותוארשביו

37׃לבטהמינענמיהמםימהנהסירסהרמאיוםימםוקמ

ןעיוךלרתמךבבללכבהתאןימאמםאסופליפרמאיו

38׃אוהםיהלאהןבחישמהעושייכןימאמינארמאיו

םימהךותלאםהינשודריוהבכרמהתאדימעהלוציו

םימהןמולעיכיהיו39׃ותואלבטיוסירסהוסופליפ

יכותוארלסירסהףסיאלוסופליפתאהוהיחוראשיו

רבעיודודשאבאצמנסופליפו40׃חמשוכרדלךלה

׃ןירסקלואבדעםירעהלכברשביו

אביוןודאהידימלתלעחצרוםעזחפיונדועלואשו9

לאקשמדלםיבתכמותאמלאשיו2׃לודגהןהכהלא

ךרדבאצמירשאתארסאירשאןעמלתויסנכהיתב

ךלהאוהיהיו3׃םילשוריםאיביוםישנואםישנאאיהה

ןמרואביבסמוילעהגנםאתפהנהוקשמדלברקו

לואשוילארבדמלוקעמשיוהצראלפיו4׃םימשה

ןודאהרמאיוינדאהתאימרמאיו5׃ינפדרתהמללואש

׃תונברדבטעבלךלהשקףדורהתארשאעושייכנא

ןעיוהשעאוץפחתהמינדארמאיותעבנודרחאוהו6

׃תושעלךילערשאתאךלרמאיוהריעהךלםוקןודאה

תאועמשיכםימלאנודמעותאוכלהרשאםישנאהו7

וחתפבוץראהןמלואשםקיו8׃וטיבהאלשיאולוקה

9׃קשמדלוהכילויוודיבוקיזחיושיאהאראלויניעתא

׃התשאלולכאאלוםימיתשלשתוארמויניעוכשחיו

וילארמאיוומשהיננחקשמדבהיהדחאדימלתו10

וילארמאיו11׃ינדאיננהרמאיוהיננחהזחמבןודאה

תיבבלאשורשיהארקנהבוחרהלאךלםוקןודאה

12׃ללפתמאוההנהיכלואשומשויסרטשיאלהדוהי

וילעםשוהרדחהאבהיננחומשושיאהנהוהזחמבאריו

ינדארמאיוהיננחןעיו13׃האריובושיןעמלודיתא

השעתוערהמכהזהשיאהלעםירפסמםיבריתעמש

ישארתאמולשיןוישרהפםגו14׃םילשוריבךישודקל

וילארמאיו15׃ךמשבםיארקהלכתארסאלםינהכה

םיוגינפלימשתאתאשלילאוהץפחילכיכךלןודאה

ולשיהמכוהאראינאיכ16׃לארשיינבינפלוםיכלמו

תאםשיוהתיבהאביוהיננחךליו17׃ימשןעמללבסל

ךילאהארנהעושיןודאהיחאלואשרמאיווילעוידי

אלמתוהארתובושתןעמלינחלשהבתאברשאךרדב

םישקשקומכויניעלעמולפנעגרכו18׃שדקהחור

קזחיוםחללכאיו19׃לבטיוםקיותוארלםאתפבשיו

׃קשמדברשאםידימלתהםעםידחאםימילואשבשיו

יכרמאלחישמהתאתויסנכהיתבבארקיורהמיו20

ורמאיוםיעמשהלכוממותשיו21׃םיהלאהןבאוהאוה

םשהיארקתאםילשוריבדיבאהרשאאוההזאלה

ישארינפלםירוסאםאיבהלהנהאבתאזןעמלוהזה

םידוהיהתאםהיוקזחוךלוההיהלואשו22׃םינהכה

וכראיכיהיו23׃חישמהאוההזיכוחיכוהבקשמדיבשי

עדויו24׃ותימהלודחיםידוהיהוצעויוםימיהםשול

הלילוםמויםירעשהתאורמשהמהוםבראלואשל

והדירויוהלילםידימלתהותאוחקיו25׃והתימיןעמל

שקביוהמילשורילואשאובכיהיו26׃המוחהדעבלסב

יכונימאהאלווינפמםלכוארייוםידימלתהלאתולהל

םיחילשהלאוהאיביואבנרבותאחקיו27׃אוהדימלת
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אוהיכוןודאהתאךרדבהאררשאתאםהלרפסיו

׃עושיםשתאןוחטבבעימשהקשמדבךיאווילארבד

ןוחטבבארקיו29׃םילשוריבאבואצויםתאיהיו28

םינויהםידוהיהםעםגחכותיורבדיועושיןודאהםשב

ותאודירויוםיחאהועמשיו30׃ותימהלוממזםהו

תולהקלםולשיהיו31׃סוסרטלאוהחלשיוןירסקל

הנכלהתתוהנינבתוןורמשולילגהוהדוהיתומקמלכב

יהיו32׃שדקהחורתמחנבהניברתוןודאהתאריב

רשאםישודקהלאםגדריותומקמהלכבסורטפבבסב

לעבכשאוהוסינאומששיאםשאצמיו33׃דלבובשי

וילארמאיו34׃םירבאהכנאוהוםינשהנמשהזובכשמ

םקיוהתאךלעצהםוקחישמהעושיךאפרסינאסורטפ

לאונפיוןורשהודליבשילכותואואריו35׃םאתפ

היבצומוגרתאתיבטהמשוופיבהדימלתו36׃ןודאה

יהיו37׃התשערשאתוקדצוםיבוטםישעמהאלמאיהו

׃הילעבהומישיוהתאוצחריותמתוהלחתוםההםימיב

סורטפיכםידימלתהועמשיוופילאיההבורקדלו38

לצעהיתלבלובורצפיוםישנאינשוילאוחלשיוםש

והלעהואבבוםתאךליוסורטפםקיו39׃םהילארבעל

תוארמותויכובתונמלאהלכוילאהנשנתוהילעהלא

הדועבהיבצהתשערשאםידגבהתאותנתכהתאול

ויכרבלעערכיוהצוחהםלכתאסורטפאצויו40׃ןהמע

תאחתפתוימוקאתיבטרמאיוהתיוגלאןפיוללפתיו

םקיוודיחלשיו41׃דדועתתוסורטפתאארתוהיניע

היחהתאדמעיותונמלאהתאוםישודקהתאארקיוהתא

׃ןודאבםיברונימאיוופילכברבדהעדויו42׃םהינפל

ומשודחאיסרובםעםיברםימיופיבתבשללאויו43

׃ןועמש

ןמהאמרשסוילינרקומשוןירסקבהיהשיאו10

םעםיהלאאריודיסחאוהו2׃יקלטיאהארקנהדודגה

דימתללפתמוםעלהברהתוקדצהשעוותיבינבלכ

םוילתיעישתההעשכוילאהארנהזחמו3׃םיהלאל

4׃סוילינרקרמאוהמינפוילאאבםיהלאךאלמאריו

ךיתולפתוילארמאיוינדאהזהמרמאיוארייווילאטביו

ךלחלשהתעו5׃םיהלאהינפלןורכזלולעךיתוקדצו

6׃סורטפהנכמהןועמשתאךילאאבהוופילאםישנא

לעותיברשאומשןועמשדחאיסרובםעררוגתמאוה

ולךליו7׃תושעלךילערשאתאךלרמאיאוהםיהדי

ותיבידבעמםינשלאארקיוסוילינרקלארבדהךאלמה

דימתםידמעהןמםיהלאארידחאהמחלמשיאלאו

לאםחלשיוםירבדהלכתאםהלרפסיו8׃ותרשלוינפל

ריעלםיברקוךרדבםיכלההמהותרחממיהיו9׃ופי

אוהו10׃תיששההעשכללפתהלגגהלעסורטפלעיו

׃וילעהמדרתהלפנולםניכהבוםחלםעטלואתיובער

תומדכוילאדריילכהנהוםיחתפנםימשהתאאריו11

12׃ץראהלעויתופנכעבראבדרויוהלודגדבתחפטמ

13׃םימשהףועושמרוהיחוץראהתמהבלכמוכותבו

רמאיו14׃לכאוחבזסורטפםוקרמאלוילאלוקיהיו

לוגפלכיתלכאאלםלועמיכינדאילהלילחסורטפ

רשאתארמאלתינשםעפוילאלוקדועיהיו15׃אמטו

םימעפשלשהיהןכו16׃ונאמטתלאהתאםיהלאהרהט

חורםעפתהביהיו17׃המימשההלעהובשילכהו

םיחולשהםישנאההנהוהאררשאהארמהלעסורטפ

18׃חתפהלעודמעיוןועמשתיבלולאשסוילינרקתאמ

׃סורטפהנכמהןועמשםשררוגתמשיהושרדיווארקיו

רמאחורהוהארמהלעובבלםעבשחונדועסורטפו19

דרםוקןכל20׃ךתואםישקבמםישנאהשלשהנהוילא

דריו21׃םיתחלשיכנאיכהמהמתתלאוםתאאנהכלו

רמאיוסוילינרקתאמוילאםיחלשנהםישנאהלאסורטפ

׃הנהםתאבהזהמלםישקבמםתארשאשיאהיכנא

םיהלאאריוקידצשיאהאמרשסוילינרקורמאיו22

שודקךאלמיפלעהוצםידוהיהםעלכבבוטםשולו

םתאארקיו23׃ךיפמםירבדעמשלוותיבלאךלארקל

םתאסורטפאציותרחממיהיוהתיבהםפסאיווילא

ואבותרחמלו24׃ומעוכלהופיברשאםיחאהתצקמו

ותחפשמינבומעוםהלהכחמסוילינרקוןירסקלא

סורטפאובכיהיו25׃וילאםילהקנהויעדימוויבורקו

םקיו26׃וחתשיווילגרללפיוותארקלסוילינרקאציו

רבדיו27׃יכנאשונאינאםגיכםוקרמאיוסורטפותוא

רמאיו28׃המשםיפסאנםיבראצמיוהתיבהאביוותא

תולהלידוהישיאלאוהרוסאיכםתעדיםתאםהילא

לחרמאיתלבלםיהלאהרוהיתאוירכנלאברקלו

יתארקנרשאכתאזרובעבו29׃םדאלכלעאמטוא

30׃ילםתארקעודמםכלאשאהתעוךלהמיתענמנאל

העשהדעםציתייהםימיהעבראהזסוילינרקרמאיו
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הנהויתיבךותביתללפתהתיעישתההעשבותאזה

העמשנסוילינרקרמאיו31׃רהזשובלבינפלבצנשיא

התעו32׃םיהלאהינפלןורכזלויהךיתוקדצוךתלפת

סורטפהנכמהןועמשתאךילאארקוופילאחלש

ואובברשאםיהלעיסרובהןועמשתיבבאוהררוגתמ

תושעלתבטיההתאוךילאחלשאורהמאו33׃ךלרבדי

תאעמשלםיהלאהינפלהפונלכוננהוילאתאברשא

רמאיוויפתאסורטפחתפיו34׃הוהיתאמתיוצרשאלכ

םאיכ35׃םינפאשנונניאםיהלאהיכתמאביתעדיהתע

36׃וינפלאוהיוצרקדצהשעוותואאריהםעוםעלכב

ידילעםולשהתארשביולארשיינבלורבדתאחלשיו

רבדהתאםתעדיםתא37׃לכהןודאאוהוחישמהעושי

רשאהליבטהירחאלילגהןמלחההדוהילכבהשענה

עושיתאםיהלאהחשמרשאתא38׃ןנחויהתואארק

דסחהשעץראברבעיוהרובגבושדקהחורבירצנה

היהםיהלאהיכןטשהדיתחתםישבכנהלכתאאפרו

םידוהיהץראבהשערשאלכלעםידעונחנאו39׃ומע

ותוא40׃ץעהלעותאםעיקוהבוהגרהרשאוםילשוריבו

41׃יולגבתוארהלוהנתיוישילשהםויבםיהלאהםיקה

םהברחבםיהלאהרשאםידעהונלםאיכםעהלכלאל

42׃םיתמהןמומוקירחאותאוניתשוונלכארשאשארמ

םיהלאהםשותאיכדיעהלוםעלעימשהלונתאוציו

יכםידיעמםיאיבנהלכוילעו43׃םיתמהוםייחהטפושל

דוע44׃ובםינימאמהלכומשבםיאטחהתחילסולבקי

לעהחלצשדקהחורוהלאהםירבדהרבדמסורטפ

רשאהלימהינבםינימאמהו45׃רבדהתאםיעמשהלכ

םגהכפשנשדקהחורתנתמיכוממותשהסורטפתאואב

םילדגמותונשלבםיללממםתאועמשיכ46׃םיוגהלע

ענמלשיאלכויהרמאיוסורטפןעיו47׃םיהלאהתא

םגשדקהחורתאולבקרשאהלאתאלבטמםימהתא

ונממושקביוןודאהםשבםתאלבטלוציו48׃ונמכםה

׃םידחאםימיםתאתבשל

ולבקיכהדוהיברשאםיחאהוםיחילשהועמשיו11

סורטפהלערשאכיהיו2׃םיהלאהרבדתאםיוגהםג

םישנאלא3׃רמאלהלימהינבומעוביריוםילשורי

סורטפלחיו4׃םחלםתאלכאתותאבהלרעםהלרשא

יתייהללפתמ5׃רמאלוהרקרשאלכתאםהלרפסיו

תחפטמתומדכילכהנהוהארמאראוםדראוופיריעב

אבתוהיתופנכעבראבדרותוםימשהןמדרויהלודגדב

ץראהתמהבתאאראוןיבאוהביתלכתסהו6׃ידע

לוקםגעמשאו7׃םימשהףועוהמדאהשמרוהיחהתאו

ילהלילחרמאו8׃לכאוחבזסורטפםוקילארמאה

יננעיו9׃םלועמיפבאבאלאמטולוגפלכיכינדא

םיהלאהרהטרשאתארמאיוםימשהןמתינשלוקה

בשלכהוםימעפשלשהיהןכו10׃ונאמטתלאהתא

לעםידמעםישנאהשלשעגרכהנהו11׃המימשההלעהו

׃ןירסקמילאםיחולשהמהוםשיכנארשאתיבהחתפ

המהמתהיתלבלוםתאתכללחורהילארמאיו12

׃שיאהתיבלאאובנוהלאהםיחאהתששםגיתאוכליו

רמאוותיבבבצנךאלמההאררשאתאונלדגיו13

הנכמהןועמשתאךילאארקוםישנאופילאחלשוילא

םהבעשותרשאםירבדךילארבדיאוהו14׃סורטפ

םהילעהחלצרבדליתולחהרשאכו15׃ךתיבלכוהתא

תארכזאו16׃הלחתבונילעהחלצרשאכשדקהחור

ולבטתםתאוםימבליבטהןנחוירמארשאןודאהרבד

םיהלאהןתנתחאהנתמםאהתעו17׃שדקהחורב

יכיכנאימחישמהעושיןודאבםינימאמהונלוםהל

תאוללהיוושירחיותאזםעמשכיהיו18׃םיהלאלרצעא

הבושתהםיהלאהןתנםיוגלםגןכאורמאיוםיהלאה

תדואלעהתיהרשאהרצהינפמםיצופנהו19׃םייחל

איכויטנאוסורפקואיקוניפדעואבווכלהסונפטסא

20׃םדבלםידוהיהלאםאיכרבדהתאורבדאלו

איכויטנאלאואברשאינירוקוסורפקישנאםכותביהיו

׃עושיןודאהתאםתאורשביוםינויהלאםגורבדיו

לאובושיוונימאהבררפסמוהוהידיםהמעיהתו21

םילשוריברשאהלהקהינזאברבדהעמשיו22׃ןודאה

חמשיוהמשאביו23׃איכויטנאלאאבנרבתאוחלשיו

ןודאבהקבדלםלכתארהזיוםיהלאהדסחתאותארכ

הנומאושדקהחוראלמוהיהבוטשיאיכ24׃ןוכנבלב

סוסרטלאםשמאבנרבךליו25׃ברםעןודאלופסאיו

26׃איכויטנאלאוהאיביוותאאצמיולואשתאשקבל

םעםידמלמוהמימתהנשהלהקבדחיםיבשיויהיו

םשבםידימלתהתאארקלאיכויטנאבלחוהזאבר

םילשורימםיאיבנואביוםההםימיביהיו27׃םייחישמ

יפלעדגיוסובגאומשוםהמדחאםקיו28׃איכויטנאלא
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ימיבןכיהיולבתיבשילכלעאובילודגבעריכחורה

רשאמשיאשיאחלשלםידימלתהוצעויו29׃סוידולק

ושעםגןכו30׃הדוהיבםיבשיהםיחאהתרזעלודיגישת

׃לואשואבנרבידילעםינקזהלאוחלשיו

ערהלודיתאסודרוהךלמהחלשאיההתעב12

׃ברחבןנחוייחאבקעיתאתמיו2׃להקהןמםישנאל

םגשפתלףסויוםידוהיהיניעברבדהבוטיכאריו3

והנתיוותאזחאיו4׃תוצמהגחימיםימיהוסורטפתא

ישנאהעבראלשתוקלחמעבראלוהרסמיורמשמב

׃םעהינפלחספהירחאותולעהלרמאיכורמשלאבצ

ודעבהריתעההלהקהורמשמברוצעהיהסורטפ5

רמארשאאוהההלילביהיו6׃םיהלאהלאהקזחב

ישנאינשןיבסורטפןשייוןידלרחמואיבהלסודרוה

תאםירמשחתפהירמשוםיקזםינשברוסאאוהואבצ

רדחבהגנרואווילעבצנהוהיךאלמהנהו7׃רמשמה

ולפיוהרהמםוקרמאלוהריעיוסורטפךרילעקפסיו

ךינתמרגחךאלמהוילארמאיו8׃וידילעמויתורסומ

ךלוךליעמהטעוילארמאיוןכשעיוךילגרתאלענהו

השענהאוהתמאםאעדיאלווירחאךליואציו9׃ירחא

ורבעיו10׃ויניעבהיההארמכיכךאלמהידילעול

לזרבהרעשדעואביוהינשהוהנושארהתרמשמהךרד

ואציווילאמםהינפלרעשהחתפיוהריעהובואצירשא

וילעמרסךאלמהודחאבוחרךלהמוכליוהצוחה

הזהתעסורטפרמאיוותעדלאובושביהיו11׃םאתפ

דימינטלפיווכאלמתאחלשםיהלאהיכתמאביתעדי

תאזכבשחאוה12׃םידוהיהםעתמזמלכמוסודרוה

רשאסוקרמהנכמהןנחויםאםירמתיבדעאבאוהו

תלדלעקפדיו13׃דחיםיללפתמםהוםיברםשולהקנ

תארכתו14׃ידורהמשובישקהלהרענשגתורעשה

רעשהתלדםאולהחתפאלהתחמשמוסורטפלוק

׃רעשהלעדמעסורטפיכםהלדגתוהתיבהץרתו

אוהןכיכתצמאתמאיהותאתעגשמהילאורמאיו15

וחתפיוקפדלהברהסורטפו16׃אוהוכאלמורמאיו

רפסיותושחלודיבםהלזמראוהו17׃וממותשיווהאריו

תאודיגהרמאיורמשמהןמןודאהואיצוהרשאתאםהל

רקבה18׃רחאםוקמלולךליואציוםיחאלובקעילתאז

סורטפלעאבצהישנאןיבהתיההנטקאלהכובמורוא

ואצמאלוסודרוהותואשקברשאכיהיו19׃ולהיההמ

לאהדוהימדריותומלםאיצוהלוציוםירמשהתארקח

ינבןיבוסודרוהןיבהתיההביאו20׃םשבשיוןירסק

רשאסוטסלבתאותפיודחאבלבוילאואביוןודיצורוצ

םתוצראתיחמוחקלןעיםולשושקביוךלמהרדחלע

שובלסודרוהשבליודעומהםויביהיו21׃ךלמהץראמ

22׃ותרמאםהילאףטיוטפשמהאסכלעבשיותוכלמ

׃םדאלוקאלואוהםיהלאלוקרמאלםעהולועיריו

דובכהןתנאלרשאבקעםאתפהוהיךאלמוהכיו23

ךלוהםיהלארבדו24׃עוגיוםיעלותוהלכאיוםיהלאל

םתולכירחאםילשורימלואשואבנרבובושיו25׃ברו

׃סוקרמהנכמהןנחויתאםתאוחקיושומשהתא

הלהקבאיכויטנאבויהםידמלמוםיאיבנםישנאו13

ינירוקהסויקולורגינארקנהןועמשואבנרבהברשא

יהיו2׃לואשועברהרשסודרוהםעלדגרשאםחנמו

ילולידבהשדקהחוררמאיוםמוצבוהוהיתאםתרשב

3׃הלםיתארקרשאהכאלמללואשתאואבנרבתא

4׃םוחלשיוםהילעםהידיתאוכמסיווללפתיוומוציו

איקולסלאודרישדקהחורידילעםיחלשמההמהו

סימלסריעלאואביו5׃סורפקלאהינאבואבםשמו

םידוהילרשאתויסנכהיתבבםיהלאהרבדתאודיגיו

סופפדעיאהלכבורבעיו6׃תרשמלןנחויםגםהליהיו

רבומשוידוהישיארקשאיבנדחאשוגמשיאואצמיו

שיאהנידמהרשסולופסויגרסםעהיהרשא7׃עושי

עמשלואתיולואשתאואבנרבתאוילאארקאוהוןובנ

יכשוגמהאמילאםדגנלדמעיו8׃םיהלאהרבדתא

9׃הנומאהןמרשהתאתוטהלשקביוומשםוגרתהז

10׃ובלכתסיושדקהחוראלמסולופםגארקנהלואשו

אנושולעילבןבהלועלכוהמרמלכאלמההתארמאיו

11׃םירשיההוהייכרדתאףלסללדחתאלהקדצלכ

שמשהתאהארתאלורועתייהוךבהוהידיהנההתעו

הנהןפיוהכשחוהלפאםאתפוילעלפתודעומתעדע

האררשאכרשהו12׃ודיבוכילוהלשיאשקביוהנהו

ואציו13׃ןודאהתרותלעםמותשיוןימאההשעמהתא

לאואביוהינאבודריוסופפמותארשאםישנאהוסולופ

׃םילשוריבשיוןנחויםתאבזעיואילופמפברשאיגרפ

אידסיפברשאאיכויטנאלאואביויגרפמועסנהמהו14
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רחאיהיו15׃ובשיותבשהםויבתסנכהתיבלאואביו

תסנכהישארםהילאוחלשיוםיאיבנהוהרותהתאירק

׃ורבדםעלרסומרבדםכלשיםאםיחאםישנארמאל

םיהלאיאריולארשיישנארמאיוודיףניוסולופםקיו16

וניתובאברחבלארשייהלאהזהםעהיהלא17׃ועמש

עורזבוםירצמץראבםירגםתויהבםעהתאםמוריו

רבדמבםלכלכיוםתאאשיו18׃םשמםאיצוההמר

קלחיוןענכץראבםיוגהעבשדמשיו19׃הנשםיעבראכ

םיטפשםהלןתנןכירחאו20׃הלחנלםהלםצראתא

21׃איבנהלאומשימידעהנשםישמחותואמעבראכ

שיאשיקןבלואשתאםיהלאםהלןתיוךלמולאשיו

תאםקיוותואוריסהכו22׃הנשםיעבראןמינבטבשמ

יתאצמרמאלוילעדיעהםגרשאםהילעךלמלדוד

׃יצפחלכתאהשעיאוהויבבלכשיאישיןבתאדוד

החטבההיפכםיהלאהםיקהוערזמרשאאוההזו23

ןנחויםדקואובינפלרשא24׃עושיתאלארשיללאוג

יהיו25׃לארשיםעלכלאהבושתהתליבטתאארקל

ינאאלינובשחתימלרמאיוותצורמתאןנחויתולככ

ילענתאריתהמיתלקנינאוירחאאבאוההנהיכאוה

םיהלאיאריוםהרבאתחפשמינבםיחאםישנא26׃וילגר

יכ27׃תאזההעושיהרבדחולשםכלםכברקברשא

ואלמוהריכהאלרשאןעיםהישארוםילשורייבשי

םיארקנהםיאיבנהירבדתאוהטפשרשאםטפשמב

תאמולאשתומטפשמובואצמאליכףאו28׃תבשלכב

םירבדהלכתאומילשהרשאכו29׃ותימהלסוטליפ

30׃רבקבוהחיניוץעהןמותואודירוהוילעםיבותכה

לאםיברםימיאריו31׃םיתמהןמומיקהםיהלאהלבא

לאוידעהתעהמהוהמילשורילילגהןמותאםילעה

החטבההתרושבתאםכתאםירשבמונחנאו32׃םעה

ונינבלםיהלאהאלמהתאיכוניתובאלהתיהרשא

םויההתאינבינשהרומזמבבותככ33׃עושיתאומיקהב

בושיתלבלםיתמהןמותאםיקהרשאלעו34׃ךיתדלי

35׃םינמאנהדודידסחםכלןתארמאהכתחשלדוע

תוארלךדיסחןתתאלרחאםוקמבםגרמאאוהןכלע

םיהלאהתצעלורודבותרשירחאעוגדודיכ36׃תחש

םיהלאהרשאו37׃תחשהתאאריוויתובאלאףסאיו

םיחאםישנאןכל38׃תחשההאראלאוהותואםיקה

׃םיאטחהתחילסםכלדגההזידילעיכםכלעדוי

לכהשמתרותבקדטצהלםתלכיאלרשאלכבו39

אוביןפםכלורמשהןכל40׃ודילעקדציןימאמה

יכומשווהמתהוםידגבואר41׃םיאיבנברמאנהםכילע

רפסייכונימאתאלרשאלעפםכימיבינאלעפלעפ

םיוגהםהמושקבתסנכהתיבמםידוהיהתאצבו42׃םכל

43׃האבהתבשבהלאהםירבדהתאםהילארבדל

רבוסולופירחאוכלהקדצהירגמוםידוהיהןמםיברו

דמעלםוריהזיוםבללעורבדהמהולהקהדרפהבאבנ

לכטעמכהלהקנתינשהתבשבו44׃םיהלאהדסחב

תאםידוהיהתוארכיהיו45׃הוהירבדתאעמשלריעה

שחכהסולופירבדתאושיחכיוהאנקואלמיוםעהןומה

ןידברמאלםהינפלעאבנרבוסולופודיגהזא46׃ףדגו

התעוםיהלאהרבדתאהנושארבםכתאעימשהלהיה

ייחלםכיניעבםיכזםכניאוותואםתסאמרשאירחא

aiōnios)׃םיוגהלאםינפוננהןכלםלועה g166)47ןכיכ

דעיתעושיתויהלםיוגרואלךיתתנןודאהונילעהוצ

רבדתאוללהיוםעמשכםיוגהוחמשיו48׃ץראההצק

aiōnios)׃םלועייחלםינכומויהרשאלכונימאיוהוהי

g166)49םידוהיהךא50׃םוקמהלכבהוהירבדץרפיו

ריעהיליצאתאותובושחהותודיסחהםישנהתאותיסה

׃םלובגמםושרגיואבנרבוסולופלעהפידרוררועיו

וכליוםהילגרלעמרפעהתאםהילעורענהמהו51

׃שדקהחורוהחמשואלמםידימלתהו52׃ןוינקיאל

םידוהיהתסנכתיבלאודחיואביוןוינקיאביהיו14

ןמוםידוהיהןמברןומהןימאהיכדעםשורבדיו

וסיעכהווררועונימאהאלרשאםידוהיהךא2׃םינויה

םיברםימיםשובשיו3׃םיחאהלעםיוגהתושפנתא

ותושעבודסחרבדלעדימעההוהיבםנוחטבבודמליו

הלאיצחלריעהןומהקלחיו4׃םיתפומותותאםדילע

תשגריהיו5׃םיחילשהירחאהלאוםידוהיהירחאוטנ

6׃םלקסלוםהבללעתהלםהישארםעםידוהיהוםיוגה

יברדוארטסוללאאינוקולירעלוחרביוםהלעדויו

םילגרהכנשיאו8׃הרושבהםשורשביו7׃ןתוביבסו

ךלהאלוומאןטבמחספבשיאוהוארטסולבהיה

אריוובלכתסהאוהורבדמסולופתאעמשיו9׃וימימ

לעןכהדמעלודגלוקברמאיו10׃עשוהלובהנומאיכ

רשאתאםתוארכםעהןומהו11׃ךלהתיוגלדיוךילגר
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ודריתינוקולןושלבורמאיוםלוקתאואשנסולופהשע

לבאבנרבלוארקיו12׃םישנאתומדבםיהלאהונילא

13׃םירבדמהשאראוהרשאבסימרהוארקסולופלו

םירושהרעשהאיבהםריעלץוחמרשאלבתיבןהכו

תאזעמשכיהיו14׃םעהןומהואוהחבזלץפחיותורטעו

וצוריוםהידגבתאוערקיואבנרבוסולופםיחילשה

תאזכושעתהמלםישנארמאלוקעציו15׃םעהךותלא

ןעמלםכתאהרשבנוםכומכםישלחםדאינבונחנאםג

השערשאםייחםיהלאלאהלאםכילבהןמובושתבוש

16׃םברשאלכתאוםיהתאוץראהתאוםימשהתא

׃םהיכרדבתכללםיוגהלכלחינהםדקתורדברשאו

רטמותתבונלבטייוומצעלעדיעהללדחאלםגו17

18׃ןוששוןוזמוניתובלאלמיועבשתותעוםימשהןמ

תאאולכלחכורצעאלטעמכהלאהםירבדבףאו

איכויטנאןמםידוהיהמשואביו19׃םהלחבזמםעה

םינבאבסולופתאומגריוםעהתאותיסיוןוינקיאןמו

ותאובסיו20׃תמיכםבשחבריעלהצוחוהבחסיו

יברדלאאציתרחממוהריעהאביוםקיוםידימלתה

ירחאואיההריעבהרושבהתאורשביו21׃אבנרבואוה

ןוינקיאוארטסוללאובשהברהםידימלתםדימעה

םתאוריהזיוםידימלתהתושפנתאוקזחיו22׃איכויטנאו

תוכלמלאאובנאובתוברתורצבקריכוהנומאבדמעל

הלהקוהלהקלכבםינקזםהלורחביו23׃םיהלאה

׃ובונימאהרשאןודאהדיבםודיקפיוומוציווללפתיו

ועימשיו25׃אילופמפלאואביואידסיפבורבעיו24

ואבםשמו26׃אילטאלאודריויגרפבהוהירבדתא

לעםיהלאדסחלםשורסמנרשאאיכויטנאלאהינאב

תאוליהקההמשםאבבו27׃התאואלמרשאהכאלמה

רשאתאוםיהלאהםתאהשערשאלכתאודיגיוהדעה

םידימלתהםעםשובשיו28׃הנומאהחתפםיוגלחתפ

׃םיטעמאלםימי

רמאלםיחאהתאודמליוהדוהימודריםישנאו15

תאזלעיהיו2׃ןועשותאלהשמתדכולומתאלםא

ורזגיוםהמעאבנרבלוסולופלהלקאלתקלחמוביר

לאםילשוריולעיםהמםירחאואבנרבוסולופיכ

הולתו3׃תאזההלאשהתודאלעםינקזהוםיחילשה

םירפסמןורמשתאואיקוניפתאורבעיוהלהקהםתא

׃הלודגהחמשםיחאהלכתאוחמשיוםיוגהתבושתתא

םיחילשהוהלהקהםתאולבקיוםילשוריםאבכיהיו4

תושעלםיהלאהלידגהרשאתאםהלודיגיוםינקזהו

ורמאיוםישורפהתכמםינימאמםישנאומוקיו5׃םהמע

׃השמתרותתארמשלםתוצלוםתאלומלאיההבוחיכ

יהיו7׃הזהרבדבןיעלםינקזהוםיחילשהולהקיו6

םיחאםישנאםהילארמאיוסורטפםקתקלחמהתוברב

ונלכמםיהלאהרחביבםישארםימימיכםתעדיםתא

8׃ונימאיוהרושבהרבדתאיפמםיוגהועמשירשא

םהלםגותתבםהילעדיעהתובבלהעדיםיהלאהו

וניניבלידבהאלו9׃ונלןתנרשאכשדקהחורתא

התעו10׃הנומאהידילעםבבלתארהטיכםהיניבו

םידימלתהיראוצלעלעםושלםיהלאהתאוסנתהמ

לבא11׃תאשלונלכיאלונחנאםגוניתובאםגרשא

׃ונומכםהומכעשוהלןימאנונינדאחישמהעושידסחב

סולופלאואבנרבלאועמשיולהקהלכושירחיו12

םיהלאההברהרשאםיתפומהותותאהתאםירפסמ

ןעיורבדלולכיו13׃םיוגהברקבםהידילעתושעל

ךיארפסןועמש14׃ילאועמשםיחאםישנארמאיובקעי

׃ומשלםעםיוגהןיבמתחקלהנושארבולהארםיהלאה

ירחא16׃בותככםיאיבנהירבדםימיכסמתאזלו15

םיקאהיתוסרהותלפנהדיודתכסתאםיקאובושאתאז

לכוהוהיתאםדאתיראשושרדיןעמל17׃היתינבו

׃הלאלכהשעהוהיםאנםהילעימשארקנרשאםיוגה

aiōn)׃וישעמלכםלועמםיהלאלםיעדונ18 g165)19לעו

׃םיהלאלםיוגהןמםיבשהלערימחהלאלשןדינאןכ

ןמוםילילאהתאמטמוקחרירשאםהילאבתכלקר20

םלועתרדמהשמיכ21׃םדהןמוקנחנהרשבמותונזה

ידמתויסנכהיתבבארקיוריעוריעלכבוידיגמולשי

לכםעםינקזהוםיחילשהיניעבבטייו22׃ותבשבתבש

םעאיכויטנאלאםתאחלשלוםישנאםהמרחבללהקה

אליסתאואבשרבהנכמההדוהיתאאבנרבוסולופ

רמאלםדילעוחלשיוובתכיו23׃םיחאהןיבםשישנא

םיחאהםולשלםילאשםיחאהוםינקזהוםיחילשהונחנא

ןעי24׃איקיליקבואירוסבואיכויטנאבםיוגהןמרשא

םילקלקמוםכתאםילבלבמונתאמואצייכונעמשןעיבו

תארמשלולומהלםכלםרמאבםירבדבםכיתשפנ

ונלכיניעבבוטןכל25׃םתואוניוצאלרשאהרותה
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רבוניביבחםעםכילאםחלשלםישנארחבלודחי

ונינדאםשלעםשפנורסמרשאםישנא26׃סולופואבנ

אליסתאוהדוהיתאונחלשןכלע27׃חישמהעושי

חורינפלבוטיכ28׃םהיפבתאזודיגיהמהםגרשא

הלאמדבלרחאאשמםכילעםושיתלבלונינפלושדקה

םילילאיחבזמוקחרתרשא29׃םיכירצהםירבדה

ורמשתהלאמםאתונזהןמוקנחנהרשבמוםדהןמו

וחלשיו30׃םכלםולשותושעלוביטיתםכיתשפנתא

םהלונתיוםעהתאוליהקיואיכויטנאלאואביוםישנאה

32׃המחנהלעוחמשיוהתאוארקיו31׃תרגאהתא

םירבדבםיחאהומחנםיאיבנםהםגרשאאליסוהדוהיו

םיחאהםוחלשיוםידחאםימיםשויהיו33׃םוקזחיוםיבר

׃םשתבשלאליסיניעבבטייו34׃םיחילשהלאםולשב

תאורשביוודמליואיכויטנאבובשיאבנרבוסולופו35

םימיץקמיהיו36׃םמעםירחאםיברםגוהמההוהירבד

וניחאתאהדקפנוהבושנוהכלאבנרבלאסולופרמאיו

הארנוהוהירבדתאםשונארקרשאריעוריעלכב

הנכמהןנחויתאםתאתחקלץעיאבנרבו37׃המההמ

שיאהתאםתאתחקלהבאאלסולופךא38׃סוקרמ

׃םתכאלמבםתאךלהאלואילופמפבםהילעמרסרשא

תאאבנרבחקיוויחאמשיאודרפנרשאדעזגריהיו39

תאולרחבסולופו40׃סורפקלאהינאבעסיוסוקרמ

רבעיו41׃אציוהוהידסחלאםיחאהוהרסמיואליס

׃תולהקהתאקזחיואיקיליקבואירוסב

דימלתםשהנהוארטסוללאויברדלאאביו16

ויבאותנמאמתידוהיהשאןבאוהוסויתומיטומשודחא

ארטסולברשאםיחאהןיבבוטםשוליהיו2׃ינוי

למיוחקיוותאאצירשאסולופרחבוב3׃ןוינקיאבו

ועדיםלכיכםההתומקמברשאםידוהיהרובעבותא

ורסמיוםירעבםרבעביהיו4׃אוהינוייכויבאתא

םינקזהוםיחילשהורזגרשאםידוקפהתארמשלםהל

בריוהנומאבתולהקההנקזחתתו5׃םילשוריברשא

יכאיטלגץראבואיגורפבורבעיו6׃םויםויןרפסמ

םאבכו7׃איסאברבדהתאעימשהמשדקהחורםענמ

םהלחינהאלואינותיבלאתכללוליאוהאיסומלא

ןוזחו9׃סאורטלאודריואיסוממופלחיו8׃חורה

אוהובצנןודקומשיאהנהוהלילבסולופלאהארנ

ותארכו10׃ונרזעואינודקמלארבערמאלונממשקבמ

יכונניבהבאינודקמלאתכללונשקבדימהזחמהתא

אצנו11׃הרושבהםתארשבלהמשונארקםיהלאה

איקרתומסלאהרשיךרדאבנוהינאבדרנוסאורטןמ

ירעתישאריפליפלאםשמו12׃סילופנלאתרחממו

תאזהריעבבשנוןירוחתבאיהואינודקמלשךלפה

לאריעלץוחמלאונאציתבשהםויבו13׃םידחאםימי

לארבדנובשנוםגהנמכהלפתםוקמםשרשארהנהדי

המשוםהילאתאריהשאו14׃המשתולהקנהםישנה

הוהיחתפיוהעמשאריטאיתריעמןמגראתרכמאידול

איהלבטתו15׃סולופירבדלאבישקהלהבלתא

הנמאניתאםתבשחםארמאלונממשקבתוהתיבינבו

יהיו16׃ונברצפתוובובשויתיבלאאנואבןודאל

בואתלעבהחפשונבעגפתוהלפתהםוקמלונתכלב

ירחאךלתו17׃הימסקבהינדאלברןוההתשערשא

ידבעהלאהםישנאהרמאלאורקוךולהונירחאוסולופ

ןכו18׃העושיהחראונתאםיעידומההמהןוילעלא

ןפיוהזהרבדהסולופיניעבעריוםיברםימיהתשע

תאצלחישמהעושיםשבךוצמיכנאחורהלארמאיו

הלזאיכהינדאואריו19׃איהההעשבאציוהנממ

םובחסיואליסתאוסולופתאושפתיוםעצבתלחות

םירשהלאםואיביו20׃ריעהינקזינפלבוחרהלא

21׃םידוהיםהוונריעתאםירכעהלאהםישנאהורמאיו

יכםתשעלוםלבקלונלןוכנאלרשאתוקחםיעידומו

וערקםירשהוםהילעםעהםגםקיו22׃ונחנאםיימור

יהיו23׃םיטושבםתוכהלווציוםהילעמםהידגבתא

ווציורמשמבםוכילשיוהברהכמםתאתוכהירחא

הוצרשאכאוהו24׃בטיהםרמשלםירוסאהרמושתא

םהילגרתאםשיוימינפהרמשמהרדחבםכילשהןכ

אליסוסולופוללפתיוהלילהתוצחכיהיו25׃דסב

םאתפו26׃םהילאםיבישקמםירוסאהוםיהלאלורמזיו

עגרכואלכהתיבתודסומועזרשאדעלודגשערהיה

רמושו27׃וקתנםלכתורסומותותלדהלכוחתפנ

רמשמהתותלדתאותארכיהיוותנשמרוענםירוסאה

יכובשחבומצעתאדבאלשקביווברחףלשיותוחתפנ

לארמאללודגלוקבסולופארקיו28׃םירוסאהוחרב

תורנלאשיו29׃ונלכונחנאהפיכערהמואמךלשעת

׃אליסוסולופילגרללפיודיערמאוהוהמינפגלדיו
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ןעמלתושעלילעהמינדארמאיוהצוחהםאיצויו30

התאעשותוחישמהעושיןודאבןמאהורמאיו31׃עשוא

׃ותיבברשאלכלוהוהירבדתאולודיגיו32׃ךתיבו

םהיתרובחתאץחריואיהההעשבהלילבםחקיו33

ותיבלאםלעיו34׃ולרשאלכואוהלבטהלרהמיו

ןימאמותויהלעותיבלכםעלגיוםהינפלןחלשםשיו

םירטושהתאםירשהוחלשרקבהתיחבו35׃םיהלאב

םירוסאהרמשדגיו36׃םההםישנאהתאחלשרמאל

רטפלםירשהוחלשרמאלהלאהםירבדהתאסולופל

םהילאסולופרמאיו37׃םולשבוכלוואצהתעוםכתא

םישנאונחנאוטפשמוןידאלבםעהלכדגנונוכההכה

אנלאונושרגירתסנהתעורמשמבונתאוכילשיוםיימור

םירשלםירטשהודיגיו38׃ונואיצויוהמהואביםאיכ

׃וארייוםהםיימוריכםעמשכיהיוהלאהםירבדהתא

ןמתאצלםהמולאשיוםואיצויוםהינפולחיוואביו39

ואריואידולתיבלאואביורמשמהןמואציו40׃ריעה

׃םכרדלוכליוםוריהזיוםיחאהתא

ואביואניולפאבוסילופפמאבםרבעירחאיהיו17

סולופו2׃םידוהיהתסנכתיבםשרשאיקינולסתלא

ירבדבםהמערבדתותבששלשווטפשמכםהילאסנכנ

הנעירשאהיהךירציכםהלחכוהוחותפ3׃םיבותכה

רשאעושיחישמהאוההזיכוםיתמהןמםוקיוחישמה

אליסוסולופלעוחפסיוםתצקמונימאיו4׃םכלדיגמינא

רפסמתובושחםישנםגוברלםינויהןמםיהלאיאריםגו

ישנאםהלוחקיוםידוהיבשםיררוסהואנקיו5׃טעמאל

ובסיוריעהתאומהיוןומהוצבקיוקושהינלטבמלעילב

רשאכו6׃םעהלאהצוחםאיבהלושקביוןוסיתיבלע

ינפלםיחאהןמםישנאוןוסיתאובחסםתואואצמאל

יבשילכתאםיחידמההנהרמאלוקעציוריעהישאר

םהוותיבלאםתאףסאןוסיו7׃םולהםגואבלבת

רחאךלמשייכםרמאברסיקהיתדדגנםישעםלכ

רשאריעהישארתאוםעהתאודירחיו8׃עושיאוהו

םירחאהידימוןוסיידימןוברעוחקיו9׃תאזתאועמש

סולופתאחלשלורהמםיחאהו10׃םורטפןכירחאו

תיבלוכלההמשםאבבםהוהאורבלהלילאליסתאו

יקינולסתישנאמםיבידנויההלאו11׃םידוהיהתסנכ

םויםויםיבותכבושרדיובללכברבדהתאולבקיו

ןמםגוםהמהברהונימאיו12׃רבדהאוהןכםאתעדל

יהיו13׃טעמאלםישנאהןמותוינויהתובושחהםישנה

סולופדיגמיכיקינולסתמרשאםידוהיהועמשרשאכ

םגםעהתאוררעיוואביוהאורבבםגםיהלארבדתא

דעתכללסולופתאוחלשיוםיחאהורהמיו14׃המש

סולופתאםיולמהו15׃םשוראשנסויתומיטואליסוםיה

סויתומיטואליסלאותוצמולבקיוסניתאדעוהכילוה

סולופוסניתאביהיו16׃וכליוהרהמבוילאואביאוביכ

ריעהתאותארבוברקבוחורץמחתתוםהלהכהמ

םידוהיהםערבדתסנכהתיבבןכלע17׃םילילאהאלמ

18׃וילאםירקנהםעםויםויקושבוםיהלאיאריםעו

תרבחמוסורוקיפאידימלתמםיפוסוליפהתצקמםגו

טפטפמהרמאיהמורמארשאשיוובורגתהאוטסאה

ןעירכניהלאדיגמאוההארנהיפכםירמאםירחאוזלה

והאיביווהוזחאיו19׃היחתהתאועושיתאםתארשביכ

לכונהורמאיוסוגפויראםשבהארקנהטפשמהתעבגלא

20׃עימשמהתארשאהשדחההרותהוזאיההמתעדל

תעדלםיצפחוננהוונינזאבאיבמהתאםירזםירבדיכ

םשםירגהםירכנהםגוםלכםייניתאהיכ21׃םנינעהמ

22׃תושדחעמשלוארפסלםאיכרחארבדלושחאל

סניתאישנארמאיוםיטפשהדעוךותבסולופדמעיו

רבעינאיכ23׃דאמםתאםילאיארייכלכבהאריננה

בותכדחאחבזמאצמאוםכיהלאתודבעלאןנובתמו

םיעדיםכניאוםתדבערשאתאהתעוםלענהלאלוילע

לכוםלועהתאהשערשאלאה24׃םכלדיגמינאותא

ןודאאוהיכםידיהשעמתולכיהבןכשיאלוברשא

ולאכםדאינבידיוהותרשיאלםג25׃ץראהוםימשה

׃רבדלכוהמשנוםייחלכלןתנהאוהיכרבדלךרטצי

דחאםדמהמדאהינפלכלעםדאינביממעלכבשויו26

ושקביןעמל27׃םבשומתלובגוםיעובקםידעומבציו

קוחרונניאיכףאוהאצמיווהששמיילואםיהלאהתא

םימיקוםיעעונתמוםייחונחנאוביכ28׃ונממדחאלכמ

׃ונחנאוידיליףאורמאםכיררושמתצקמםגרשאכ

יכבשחלונלןוכנאלםיהלאהידיליונתויהבהנהו29

שרחהשעמןבאלואףסכלואבהזלהמדתתוהלאה

לעםיהלארבעירחאהתעןכל30׃םדאינבתבשחמו

יספאלכבםדאהינבלכתאאוההוצמתולכסהתומי

לבתטפשלםויתשרשאןעי31׃ובושיבושיכץרא



596םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

םלכלהנמאנתודעןתיוודיקפהרשאשיאידילעקדצב

םיתמתיחתועמשרשאכו32׃םיתמהןמותאומיקהב

׃תרחאתעבךעמשנתאזלעורמאהלאוולוגיעלההלא

ונימאיוובוקבדםתצקמו34׃םכותמסולופאציןכבו33

תחאהשאוסוגפויראלשםיטפשהןמסויסונוידםהבו

׃םהמעםירחאדועוסירמדהמש

2׃סותנרוקלאאביוסניתאמסולופרסןכרחא18

בורקמאברשאסליקעושמוסוטנופבדלונידוהיאצמיו

סוידולקהוצרשאינפמהלקסירפותשאואוהאילטיאןמ

יהיוםהילאאביו3׃ימורריעמרוסלםידוהיהלכתא

םתונמאוותכאלמשעיוםתאבשיותחאתונמאינבםתיהב

תבשלכבתסנכהתיבברבדיו4׃םילהאתועיריתושע

אליסאובכו5׃םינויהתאוםידוהיהתאחכויותבשו

לאדיעהלחורבשגנסולופהיהאינודקממסויתומיטו

םפדגכוםתורמהכיהיו6׃חישמהאוהעושייכםידוהיה

יכנאוםכישארבםכמדםהילארמאיווידגבתארעניו

תיבלאאביוםשמךליו7׃םיוגהלאילהכלאהתעמיקנ

תיבלךומסותיבוםיהלאארישיאסוטסויומשושיא

אוהןודאבןימאהתסנכהשארסופסירקו8׃תסנכה

9׃ולבטיוונימאהםעמשבםיברםיתנרוקםגוותיבלכו

לארמאלהלילבהזחמבסולופלאהיהןודאהרבדו

לאשיאויכנאךמעיכ10׃השחתלאורבדםאיכארית

בשיו11׃תאזהריעביללודגיוגיכךלערהלךבעגי

12׃םיהלאהרבדתאםהבדמליוםישדחהששוהנשםש

םלכםידוהיהומוקיואיכאתנידמרשןוילגתויהביהיו

ורמאיו13׃טפשמהאסכלאוהאיביוסולופלעודחו

אלבםיהלאתאדבעלםדאהינבתאהתפמהזהשיאה

ןוילגוויפתאחתפלסולופשקבךאיהיו14׃הרותכ

השעמואעשפרבדהיהםארמאלםידוהיהלארמא

׃טפשמכםידוהיהםכתאיתעמשויתאשנהתעיכהלבנ

וארםכלשתדהותומשוןילמלעהלאשאיהםאלבא15

16׃הלאכםירבדלעטפשתויהלינוצרןיאינאוםתא

תאםינויהלכוזחאיו17׃טפשמהאסכינפלמםתאשרגיו

ןוילגוטפשמהאסכינפלוהוכיותסנכהשארםינתסוס

םיברםימידועםשבשיסולופו18׃תאזלםגובלתשאל

ותאואירוסלאתכללהינאבדריוםיחאהןמרטפיו

׃וילערדניכירכנקבושארתאחלגיוסליקעוהלקסירפ

תיבלךלהאוהוםשםתאבזעיוסוספאלאואביו19

ךיראהלונממושקביו20׃םידוהיהםערבדיותסנכה

ורמאבםהמרטפנםאיכ21׃הבאאלוםתאותבשימי

הבושאןכירחאוםילשוריבאבהגחהתאגחלינאביחמ

22׃סוספאןמהינאבולךליוהוהיהצריםאםכילא

לאדריוהלהקהםולשללאשיולעיוןירסקלאאביו

רבעיוויעסמלךליוםידחאםימיםשבשיו23׃איכויטנא

שיאו24׃םידימלתהלכתאקזחיואיגורפואיטלגץראב

ומשואירדנסכלאותדלומריעוסוספאלאאבידוהי

דמלמהיהאוה25׃םיבותכבףיקתוםירבדשיאסולופא

לעבטיהדמלמווחורםחכרבדמאוהוןודאהךרד

26׃הדבלןנחויתליבטםאיכעדיאלועושיתודא

ועמשיובבלןוחטבבתסנכהתיבבארקללחהאוהו

ולדיגהלופיסויוםהילאוהחקיוהלקסירפוסליקעותא

איכאלתכללץפחיו27׃בטיהראבםיהלאהךרדתא

אביוולבקלםתאוררעיוםידימלתהלאםיחאהובתכיו

יכ28׃דסחהידילעםינימאמהתאהברהרזעיוהמש

ןמםאריוםעהלכינפלםידוהיהםעחכותההקזחב

׃חישמהאוהעושייכתוארקמה

סולופרבעיוסותנרוקבסולופאתויהביהיו19

׃םידימלתםשאצמיוסוספאלאדריותנוילעהתונידמב

רשאירחאשדקהחורתאםתלבקהםהילארמאיו2

3׃שדקהחורונשייכונעמשאלףאוילאורמאיוםתנמאה

תליבטלעורמאיוםתלבטהאופאהמלעםהילארמאיו

הבושתהתליבטבליבטהןנחויסולופרמאיו4׃ןנחוי

אוהווירחאאובירשאבונימאיןמאהיכםעהלארמאו

םשבלבטהלואביותאזםעמשכיהיו5׃עושיחישמה

םהילעאביוםהילעוידיתאסולופךמסיו6׃ןודאהעושי

םינשכםלכויהיו7׃ואבנתיותונשלבוללמיושדקהחור

ןוחטבבםשארקיותסנכהתיבלאאביו8׃שיארשע

ירבדלאםבלתאטיוםישדחהשלשכםמערבדיובבל

אלוםבבלתאושקהםתצקמךא9׃םיהלאהתוכלמ

רסיולהקהינפלהזהךרדהלעהרסורבדיוונימאה

םויםויםתארבדיוםידימלתהתאםכותמלדביוםהמ

םימיםיתנשכהתיהןכו10׃סונרוטלששרדמהתיבב

רבדתאםינויםגםידוהיםגאיסאיבשילכועמשיכדע

ידילעםיהלאההשעתולדגתורובגו11׃ןודאהעושי
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רועלעמתרגחוםירדוסוחינהםגיכדע12׃סולופ

תוחורהםגוםהיאלחתםהמורוסיוםילוחהלעורשב

םישחלמוםיבבסהםידוהיהןמםישנאו13׃ואציתוערה

תוחורהיזוחאלעןודאהעושיםשתאריכזהלוליאוה

ארקסולופרשאעושיבםכתאינאעיבשמרמאלתוערה

ילודגמדחאהוקסינבתעבשויההככםישעהו14׃ותוא

ריכמינאעושיתארמאיוחורהןעיו15׃םידוהיהינהכ

חורהלעבםהילעץפקיו16׃םתאימועדיינאסולופתאו

אוההתיבהןמוסניכדעםשבכיוםהילערבגיוהערה

םינויהוםידוהיהלכלרבדהעדויו17׃םיעוצפוםימריע

׃עושיןודאהםשלדגיוםלכלעדחפלפיוסוספאיבשי

׃ושערשאתאועידויוודותיוואבםינימאמהןמםיברו18

םהירפסתאואיבהםיפשכישעמבוקשערשאםיברו19

תשמחוהאצמיוםכרעתאובשחיולכיניעלםופרשיו

ךלהךליודאמרבגהוהירבדו20׃םירנידתובבר

וחורבסולופץעיהלאהםירבדהתולככיהיו21׃קזחו

רמאיוםילשוריתכללואיכאואינודקמךותברבעל

חלשיו22׃ימורתאםגהאראהארהמשיתויהירחא

לאסוטסראתאוסויתומיטתאותאםיתרשמהןמםינש

תעביהתו23׃איסאבםימידועהמהמתהאוהואינודקמ

יכ24׃הוהיךרדתודאלעהנטקאלהמוהמאיהה

לשףסכתולכיההשעומשסוירטמדדחאףסכףרוצ

להקיו25׃טעמאלתרכשמםישרחלאיצמהסימטרא

םישנארמאיואיהההכאלמבםיקסעהראשתאוםתא

םתאו26׃דובכונישעתאזההכאלמהןמיכםיעדיםתא

טעמכםגיכהדבלסוספאבאלרשאםיעמשוםיאר

רמאלברםעןומהחידהוהתפסולופהזהלכאיסאב

טעמדועהתעו27׃םידיבםישענההלאםיהלאאל

סימטראלכיהםגםאיכזובלהיהיהזונקלחדבלאלו

לכרשאהתראפתהלכתוןיאלבשחיהלודגהתכלמה

םעמשכיהיו28׃התואםידבכמלבתיבשילכואיסא

סימטראהלודגרמאלוקעציוהמחואלמיווירבדתא

םלכורעסיוהכובמריעהלכאלמתו29׃םייספאהלש

סוכרטסראתאוסויגתאםתאופטחיוןורטאתהלאודחי

סולופלאיו30׃ויעסמבסולופירבחוםינודקמםישנא

םגו31׃םידימלתהולוחינהאלוםעהךותלאאובל

וריהזיווילאוחלשויבהאויהרשאאיסאישארתצקמ

וקעציו32׃ןורטאתהלאאובלובלוהאלמיאלרשאותא

להקבהתיההלודגהכובמיכהכבהלאוהכבהלאםש

ךותמוכשמיו33׃ופסאנהזהמלעועדיאלםברו

ףניוותאצדעותאוחדםידוהיהורדנסכלאתאןומהה

המהו34׃םעהינפלקדטצהלשקביוודיתארדנסכלא

תועשיתשכוקעציולוקםלכואשנידוהיאוהיכםריכהכ

ריעהרפוססהיו35׃םייספאהלשסימטראהלודגרמאל

עדיאלרשאשיאהאוהימסוספאישנארמאיוםעהתא

תכלמהסימטראלשלכיהלאיהתנכססוספאריעהיכ

ןיארשאןעיו36׃םימשהןמדרויההמלצלוהלודגה

אלוםיטקשתויהלםכליוארהלאהםירבדבשחכל

הלאהםישנאהתאםתאבהיכ37׃רהמנרבדתושעל

ןכל38׃םכתכלמיפדגמםניאםגשדקמילזגםניארשא

שיאםעביררבדותארשאםישרחלוסוירטמדלםא

תאםהילאואיביוהנידמהירשוןידתיבימיונלהנה

יפכלהקבטפשיטופשרחארבדושקבתםאו39׃םביר

רובעבדרמבביחתהלונחנאהנכסבאלהיכ40׃קחה

השגרהלעןובשחוןידתתלונלןיארבדוהזהםויה

חלשיוהלאהםירבדכרבדלהלכרשאכיהיו41׃תאזה

׃להקהתא

םידימלתלסולופארקהמוהמההטקשרשאירחאו20

תונידמברבעיו2׃אינודקמלאתכללאציוםכרביו

3׃ןויץראלאאביוםיברםירבדבםתארהזיוןהה

אירוסלאתכללורמאביהיוםישדחהשלשםשבשיו

4׃אינודקמךרדבושלובלברמגיוםידוהיהולובראיו

םיקינולסתהןמויאורבהסורטפוסאיסאלדעותאוכליו

איסאןמוסויתומיטויברדהסויגוסודנוקסוסוכרטסרא

וליחויוונינפלוכלההלאו5׃סומיפורטוסוקיכוט

גחימיירחאיפליפןמונאציונחנאו6׃סאורטבונל

סאורטלאםהילאהינאבונאבםימיהשמחץקמותוצמה

רשאכתבשבדחאביהיו7׃םימיתעבשםשבשנו

יכסולופםתארבדיוםחלהעצבלםידימלתהופסאנ

תוצחדערבדהךראיוםויהתרחמלםשמתכללרמא

9׃םשונפסאנרשאהילעבויהםיברתורנו8׃הלילה

ךיראהבםדריוןולחבבשיסוכוטבאומשדחארוחבו

רודמהמלפיוותנשוילערבגתוותרמאתאסולופ

וילערהגיוסולופדריו10׃תמוהאשיוהטמלישילשה

הלערחאו11׃ובותמשניכולהבתלארמאיווהקבחיו
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אציורקבהרואדעםתאחישלבריוםעטיוםחלהעצביו

דעומחניויחרענהתאואיבהםהו12׃וכרדלתכלל

ןעמלהסוסארבענוהינאבתדרלונמדקונחנאו13׃דאמ

תכללובלבבשחאוהוהוצןכיכסולופתאונתאםשחקנ

לאאבנוותאחקנוסוסאבונתאשגפיו14׃וילגרבהמש

לומלאתרחממעגפנוהינאבונאציםשמו15׃ינילוטימ

ןוילוגורטבןלנוסומסלאונרבעישילשהםויבוסויכ

רבעלרמאסולופיכ16׃סוטילימלאונאבותרחמלו

ץאיכאיסאבהמהמתהלךרטציןפסוספאינפלעמ

סוטיליממו17׃םילשוריתועובשהגחדעלכויםאאובל

וילאואביו18׃הלהקהינקזתאארקיוסוספאלאחלש

תעלכבםכמעיתייהךיאםתעדיםתאםהלרמאיו

רשא19׃איסאבילגרהכרדרשאןושארהםויהןמ

תוסמבוהברהתועמדבוהונעלכבןודאהתאיתדבע

םכמיתדחכאלךיא20׃םידוהיהילכנביתאתואצמה

םיברבםכתאיתדמלוםכלויתדגהותלעותרבדלכ

הבושתהתאםינוילוםידוהילדיעאו21׃תיבותיבלכבו

התעו22׃חישמהעושיונינדאבהנומאהתאוםיהלאל

ינרקיהמעדויינניאוםילשוריתכללחורהריסאיננה

רמאלריעוריעלכבדיעמשדקהחוריכספא23׃םש

תחאלשוחאאללבא24׃ילונוכנתורצותורסומיכ

החמשבםילשאןעמליניעבהרקיאלישפנםגוהנהמ

עושיןודאהתאמיתלבקרשאתורשהתאויתצורמתא

יכנאעדיהנההתעו25׃םהילאדסחתרושבלעדיעהל

עמשהוךולהםכברקביתכלהתהרשאםכלכםתאיכ

לע26׃ינפתוארדועופיסותאליכהוהיתוכלמתא

׃םכלכימדמיכנאיקניכהזהםויהםכבינאדיעמןכ

׃הלכםיהלאהתצעתאםכלדיגהמיתדחכאליכ27

םיקהרשארדעהלכתאוםכיתושפנתאורמשןכל28

םיהלאהתדעתאתוערלובםידיקפלשדקהחורםכתא

יתאצירחארשאינאעדייכ29׃ושפנםדבולהנקרשא

׃רדעהלעוסוחיאלרשאםיזעםיבאזםככותבואובי

תוטהלתוכפהתירבדםישנאומוקיםכברקמםגו30

שלשיכורכזוודקשןכלע31׃םידימלתהתאםהירחא

דחאלכבללערבדליתלדחאלהלילוםמויםינש

םיהלאלםכתארסמינאיחאהתעו32׃תועמדבםכמ

םכלתתלוםכתאתונבלתלכיהולרשאודסחרבדלו

ואשיאףסכיתדמחאל33׃םישדקמהלכברקבהלחנ

דעבודבעהלאידייכםתעדיםתאו34׃ושובלואובהז

םכתאיתיארהלכבו35׃יתאםיכלההיכרצדעבויכרצ

ירבדתארכזלוםישלחהתאךמתלולמעלונילעןכיכ

36׃חקתשמןתתרשאבוטרמאאוהיכעושיןודאה

ללפתיוויכרבלעערכהלאהםירבדהתאורבדירחאו

סולופיראוצלעולפיולודגיכבםלכוכביו37׃םלכםע

יכרבדרשארבדהלעובצעתהרתויבו38׃ולוקשניו

׃הינאהלאוהוליווינפתוארלדועופיסויאל

ךרדאובנוהינאבדרנוםהמונדרפנרשאכיהיו21

םש2׃הרטפלאםשמוסודורלאתרחממוסוקלאהרשי

ארנו3׃רבענוהבדרנואיקוניפלאתרבעהינאונאצמ

עיגנואירוסלארבענולאמשלהנבזענוסורפקינפתא

תאאצמנו4׃הינאהתסמעמתאואיצויהמשיכרוצלא

סולופלאורמאםהוםימיתעבשםשבשנוםידימלתה

תאלמירחאיהיו5׃םילשוריתולעיתלבלחורהיפלע

םלכונתאווליוונכרדלתכללאצנוהלאהםימיהונל

וניכרבלעערכנוריעלץוחמדעםפטםעוםהישנםע

לאלענווהערתאשיאךרבנו6׃ללפתנוםיהףוחלע

ךרדתאונילכונחנאו7׃ותיבלשיאובשהמהוהינאה

םתאבשנוםיחאהםולשללאשנווכעלארוצמדרנוםיה

לאאבנוותארשאוסולופונעסנתרחממו8׃דחאםוי

דחאאוהרשארשבמהסופליפתיבלאךלנוןירסק

תולותבתונבעבראויהולו9׃ומעבשנוהעבשהןמ

איבנדריוםיברםימיםשונתויהביהיו10׃תואבנתמ

רוזאתאחקיוונלצאאביו11׃סובגאומשוהדוהימדחא

רמאהכרמאיווילגרתאווידיתאוברסאיוסולופ

שיאהתאםילשוריבםידוהיהורסאיהככשדקהחור

רשאכיהיו12׃םיוגהידיבוהריגסיוהזהרוזאהולרשא

רשאםוקמהישנאוונחנאונממשקבנותאזתאונעמש

רשאםכלהמרמאיוסולופןעיו13׃םילשוריהלעיאל

םגיכרסאהלדבלאליכנאןוכניכיבבלורבשתווכבת

עמשהבאאלו14׃ןודאהעושיםשלעםילשוריבתומל

םימיהירחאו15׃השעיהוהיןוצררמאלונממףרנו

ונתאוכליו16׃םילשורילענוונילכתאונאשנהלאה

יתכשיאתיבבןוללונתאואיביוןירסקמםידימלתםג

םילשוריונאבכיהיו17׃ןשידימלתאוהוןוסנמומשו

סנכנםויהתרחממו18׃החמשבםיחאהונתאולבקיו
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םלאשיו19׃םינקזהלכהמשואביובקעילאונמעסולופ

םיוגלםיהלאההשערשאתאתחאלתחארפסיוםולשל

וילאורמאיוםיהלאהתאוללהיוועמשיו20׃ותורשב

םלכוןימאהלואבםידוהיתובברהמכוניחאהארךנה

דמלתיכהעומשךילעועמשםהו21׃הרותלםיאנקמ

ךרמאבהשממרוסלםיוגהברקברשאםידוהיהלכתא

׃הרותהתוקחבתכללוםהינבתאלומלםהילעןיאיכ

יכםעהןומהףסאיףסאההנהתושעלהמהתעו22

׃ךילארמאנרשאאופאתאזהשעןכל23׃תאביכועמשי

םתאםהילערדנרשאםישנאהעבראונתאשיהנה24

רשאןעמלםדעבתואצוההםלשוםתארהטהוךלחק

ךילעועמשאושתעומשיכםלכועדיוםשארתאוחלגי

רבדלעו25׃הרותהתוקחבךלהתמךמצעבהתאיכו

רבדורמשיאלרשאונרזגוונבתכםיוגבםינימאמה

רשבמוםדהןמוםילילאיחבזמרמשהלקרהלאמ

רהטיוםישנאהתאסולופחקיו26׃תונזהןמוקנחנה

םתרהטימיואלמיכדגיושדקמהלאאבתרחממוםתא

וברקרשאכיהיו27׃םהמדחאלכןברקברקהיכדע

ותאואראיסאמרשאםידוהיהותולכלםימיהתעבש

28׃םהידיתאובוחלשיוןומההלכתאוררועיושדקמב

דמלמהשיאהאוההזורזעלארשיישנארמאלוקעציו

לעוהזהםעהלעהרסץראהלכברשאםדאלכתא

םישנאשדקמהלאאיבהםגוהזהםוקמהלעוהרותה

םיארויהיכ29׃הזהשודקהםוקמהתאללחיוםינוי

איבהסולופיכובשחיוותאריעביספאהסומיפורטתא

ץבקיוםעהץריוריעהלכםהתו30׃שדקמהלאותא

םאתפושדקמלץוחמלאוהכשמיוסולופתאוזחאיו

העומשהוותימהלםישקבמהמהו31׃תותלדהורגס

׃הכובנםילשורילכיכדודגהלשףלאהרשלאהאב

םהילאץריותואמירשואבצישנאותאחקיורהמיו32

ולדחיואבצהישנאתאוףלאהרשתאםתוארכיהיו

וציוובקזחיוףלאהרששגיו33׃סולופתאתוכהמ

ןמונעיו34׃השעהמוהזאוהימלאשיוםיתשחנבורסאל

לאהמואמתעדללכיאלוהכבהלאוהכבהלאםעה

ואובכיהיו35׃דצמהלאוכילוהלוציוןואשהברמןוכנ

יכ36׃םעהתמחינפמאבצהישנאוהאשיותולעמהדע

37׃ותארסהםירמאוםיקעצםהווירחאךלהברםע

רשלארמאדצמהלאףסאהלסולופבירקהרשאכו

׃תינויתעדיהרמאיורבדךילארבדלילחינתהףלאה

דרמריעההלאהםימיהינפלרשאירצמהךניאםאה38

רמאיו39׃םימדישנאםיפלאתעבראהרבדמהאיצוהו

רשאאיקיליקריעןבסוסרטמיכנאידוהישיאסולופ

לארבדלילהחינהךתאמהלאשאהתעוםשילבהנניא

לאודיףינהתולעמהלעסולופדמעיוולחניו40׃םעה

׃רמאיותירבעןושלברבדיוהברהממדיהתוםעה

יתולצנתהירבדתאאנועמשתובאוםיחאםישנא22

ןושלבםהילארבדמאוהיכםעמשכיהיו2׃םכילא

דלוניכנאידוהישיארמאיו3׃רתוידועושחיותירבע

ילגרלתאזהריעבלדגמואיקיליקברשאסוסרטב

אנקמיהאווניתובאתרותיקודקדיפלדמלמולאילמג

תאזהךרדהתאףדראו4׃םויהםכלכםכומכםיהלאל

רשאכ5׃םישנוםישנאאלכלריגסמורסאיהאותומדע

םהמרשאםינקזהתיבלכולודגהןהכהילעדיעיםג

ףארסאלקשמדלםיחאהלאךלאוםיבתכמיתחקל

6׃ורסויןעמלםילשוריםאיבהלהמשםיאצמנהתא

הגנםאתפוםירהצתעכקשמדלברקוךלהיכנאיהיו

עמשאוהצראלפאו7׃םימשהןמלודגרואביבסמילע

רמאוןעאו8׃ינפדרתהמללואשלואשילארבדמלוק

התארשאירצנהעושיינאילארמאיוינדאהתאימ

תאווארייורואהתאואריתארשאםישנאהו9׃ופדר

ינדאהשעאהמרמאו10׃ועמשאלילארבדמהלוק

תאךלרמאיםשוקשמדלאךלםוקןודאהילארמאיו

ינפמתוארליתלכיאלינאו11׃תושעלתיוצרשאלכ

אבאודיבינוכילוהיתארשאםישנאהואוההרואהרהז

רשאהיננחומשוהרותהיפכדיסחשיאו12׃קשמדל

13׃םשםיבשיהםידוהיהלכברקבבוטםשולהנק

העשבוהארבושיחאלואשילארמאיודמעיוילאאביו

וניתובאיהלארמאיו14׃והיתיארויניעוחקפנאיהה

עמשלוקידצהתאתוארלוונוצרתאתעדלךברחב

םדאהינבלכלאדעלולהיהתויהיכ15׃והיפמלוק

המהמתתהמלהתעו16׃תעמשותיאררשאלכלע

יהיו17׃ומשבךארקבךיתאטחמץחרתהולבטהוםוק

׃הוהידיילעיהתושדקמבללפתאוםילשורילאיבושב

םילשורימהרהמבאצהשוחילארבדמותואאראו18

םיעדויםהאלהרמאו19׃ילעךתודעתאולבקיאליכ
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תויסנכהיתבביתיקלהואלכהלאיתכלשהרשאתא

ףאךדעסונפטסאםדךפשהבו20׃ךבםינימאמהתא

21׃ויגרהידגבתארמושוותגרהבץפחםשיתדמעינא

׃ךחלשאקוחרמלדעםויגהלאינאיכךלילארמאיו

ורמאיוםלוקתאואשיוהזהרבדהדעוילאועמשיו22

23׃היחייכיוארונניאיכהמדאהלעמהזכשיאוריסה

םהילעמםהידגבתאםיכילשמוםיקעצםתויהביהיו

לאוכילוהלףלאהרשוציו24׃המימשהרפעםיקרזו

המהעודמעדיןעמלתוקלמבוקדבלרמאיודצמה

תועוצרבותוכהלרסארשאכיהיו25׃וילעםיקעצהככ

תוכהלםכלןוישרףאהוילעדמעההאמהרשלארמאיו

ועמשכהאמהרשךליו26׃טפשמוןידאלבימורשיא

השעתהמהאררמאלףלאהרשלדגיוהזהרבדהתא

רמארמאיוףלאהרשאביו27׃אוהימורהזהשיאהיכ

ףסכבינאףלאהרשןעיו28׃ןהרמאיוהתאימורהיל

ףאינאוסולופרמאיותאזהתוחרזאהטפשמיליתינקבר

וקדבלואברשאםישנאהונממופרהזא29׃הביתדלונ

׃ותוארסאאוהואוהימוריכותעדבאריףלאהרשםגו

ותואםינטשהמלעןוכנלאתעדלשקבתרחממו30

םינהכהישארתאאיבהלוציוויתורסומרתיוםידוהיה

׃םכותבוהדימעיוסולופתאדרויוןירדהנסהלכתאו

םיחאםישנארמאיוןירדהנסהלאסולופטביו23

׃הזהםויהדעםיהלאינפליתכלהתהיבבלתמתלכב

לעותוכהלוילעםידמעהתאלודגהןהכההיננחוציו2

דיסמהריקהםיהלאהככיסולופוילארמאיו3׃ויפ

יתוכהלהוצמהתאוהרותכיתאןידלהתאבשיםנמאה

לודגהןהכהתאםשםידמעהורמאיו4׃הרותכאלש

אוהרשאיתעדיאליחאסולופרמאיו5׃ףרחתםיהלאל

סולופו6׃ראתאלךמעבאישנבותכיכלודגהןהכה

ךותבקעציוםישורפםתצקמוםיקודצםתצקמיכעדי

תוקתלעויכנאשורפןבשורפםיחאםישנאןירדהנסה

היההזהרבדהורבדבו7׃ןידנינאםתיחתוםיתמה

יכ8׃ןומההקלחיוםישורפהןיבוםיקודצהןיבביר

םישורפהוחורוךאלמןיאוהיחתןיאםירמאםיקודצה

םירפוסהומוקיוהלודגהלמהיהתו9׃םהינשבםידומ

עררבדונאצמאלרמאלוחכותיוםישורפהתכמרשא

המחלנלאךאלמואוילארבדחורםאוהזהשיאב

ןפגאדףלאהרשוקזחוךלוהבירהו10׃םיהלאב

ףטחלותדרלאבצהישנאתאוציוסולופתאועסשי

בצנאוהההלילבו11׃דצמהלאואיכהלוםכותמותא

ילתודיעהרשאכיכסולופקזחרמאיוןודאהוילע

רקבהתונפליהיו12׃ימורבדיעתדעהןכםילשוריב

אליכרמאלםשפנלערסאורסאיוםידוהיהורבחתיו

רפסמו13׃סולופתאוגרהיםאדעותשיאלוולכאי

אלושגיו14׃םיעבראמרתויהיהתאזההלאבםיאבה

ונשפנלעונרסארסארמאלםינקזהלאוםינהכהישאר

התעו15׃סולופתאונגרהםאדעהמואמםעטיתלבל

רחמוהדירויוףלאהרשתאןירדהנסהוםתאועידוה

םינוכנונחנאוונינעתאבטיהשרדלוצפחתולאכםכילא

סולופתוחאןבעמשיו16׃םכילאברקיםרטבותימהל

ארקיו17׃סולופלדגיודצמהלאאביוךליוםבראתא

רוחבהתאךלוהוילארמאיותואמהירשמדחאלסולופ

והחקיו18׃ועידוהלולרבדיכףלאהרשלאהזה

וילאינארקריסאהסולופרמאיוףלאהרשלאוהכילויו

ולרבדיכהזהרוחבהתאךילאךילוהלינממשקביו

ודבלומערסיוודיבףלאהרשזחאיו19׃ךלדיגהל

יכרמאיו20׃ינעידוהלךלרשאהזאוההמוהלאשיו

תאדירותרחמיכךממשקבלודחיםידוהיהוצעונ

בטיהתעדלםיצפחולאכהמהוןירדהנסהינפלסולופ

םהמולםיבראיכםהלעמשתלאהתאו21׃ונינעתא

יתלבלםשפנלערסאורסארשאשיאםיעבראמרתוי

םיכחמוםידמעהתעהמהווהוגרהיםרטבתותשולכא

והוציורוחבהתאףלאהרשחלשיו22׃ךתחטבהל

ארקיו23׃הזהרבדהתאולהלגיכשיאלרמאיתלבל

םיתאמאבצישנאםכתאמוצלחהרמאיותואמירשינשל

ןמםיתאמתשקיכשמוםיעבשםישרפוןירסקלתכלל

ביכרהלוניכיתומהבו24׃הלילבתישילשההעשה

25׃ןומגההסכיליפלאםלשואיבהןעמלסולופתא

לאסאיסולסוידולק26׃הירבדןכתהזותרגאבתכיו

ושפתהזהשיאהתא27׃םולשרידאהןומגההסכיליפ

והטלפאואבצהישנאםעאבאוותימהושקביוםידוהיה

תעדליתצפחרשאבו28׃אוהימוריכיעמשבםכותמ

29׃םהלשןירדהנסהלאויתדרוהותאונמשהמלע

רבדלעאלוםתדתולאשירבדלעותאונטשיכאצמאו

הנההתעו30׃תורסומואהתימביחוילעהיהירשא
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ךילאוהחלשאוהזהשיאבםילכנתמםידוהיהשילדגה

ךינפלםתנטששיגהלואובליתיוצוינטשתאםגודימ

ווצרשאכסולופתאאבצהישנאוחקיו31׃םולשהתאו

תאוחינהתרחממו32׃סירטפטנאלאהלילוהאיביו

לאואבהמהו33׃דצמלובושיוותאתכללםישרפה

םגוינפלודימעיוןומגההידיבתרגאהתאונתיוןירסק

יאמלאשיותרגאהתאןומגההארקכיהיו34׃סולופתא

׃רמאיואיקיליקמאוהיכועמשכיהיואוההנידמהז

ורמשלוציוהנהךינטשםגאובבךירבדתאעמשא35

׃סודרוהלרשאטפשמהתיבב

ותאוםימיתשמחירחאלודגהןהכההיננחדריו24

תאןומגההתאועידויוםירבדשיאסולטרטוםינקזה

לחיוולוארקרשאכיהיו2׃סולופםעםביררבד

םולשבךדילעונבשירשאתא3׃רמאיוונטשלסולטרט

לבקנךתחגשהבהזהםעלתוברתונקתושענרשאובר

4׃רידאהסכיליפהדותלכבםוקמלכבוםינפלכלע

ונעמשתרשאךילאןנחתאהברהךתואלהיתלבלךא

הזהשיאהתאונאצמיכ5׃ךתלמחכונירבדרצקב

אוהולבתינפלעםידוהיהלכןיבםינידמהרגמובטקכ

שדקמהתאללחלהסנםגאוהו6׃םירצנהתכשאר

ונילעאביו7׃ונתרותיפלעוטפשלץפחנוותואשפתנו

תאוציו8׃ונידימוהפטחיוחכברבףלאהרשסאיסול

לכותותארקחתיכהתאוךינפלואביאוביכוינטש

םינעטונחנארשאהלאהםירבדהלכתאוהיפמתעדל

׃אוהןכיכרמאלוירבדתאםידוהיהואלמיו9׃וילע

רשאןעירמאיוןעיורבדלסולופלאןומגההזמריו10

קדטצמיננההזהםעלהתאטפושםינשהמכהזיכיתעדי

ורבעאלרשאתעדללכותהתא11׃ינינעלעחוטבבלב

׃תוחתשהלםילשורייתולעתעמםוירשעםינשמרתוי

המוהמררועמואשיאםעחכותמינואצמשדקמבאלו12

םתלכיבןיאםג13׃ריעבאלותויסנכהיתבבאלוםעב

תאלבא14׃יתואםינטשםההתערשאתאילעחיכוהל

םשבהוארקירשאאיההךרדביכךינפלינאהדומתאז

בותכהלכבינימאהבוניתובאיהלאתאדבעינאהבתכ

וכחיםהםגרשאםיהלאליתוקתו15׃םיאיבנבוהרותב

םיקידצלםיתמהתיחתתויהלהדיתעיכאיהתאזהל

םיהלאלבלםימתתויהליתלמעםגתאזבו16׃םיעשרלו

תובדנאיבהליתאבתוברםינשץקמו17׃דימתםדאלו

ןומהבאלשדקמברהטמיהאו18׃ןברקבירקהלוימעל

19׃איסאמםידוהיםישנאינואצמןכוהמוהמבאלוםע

היהםאיבתונעלוךינפלהנהדמעלהיהםהילערשא

יבואצמהמהמהאנורבדיהלאוא20׃ידגנרבדםהל

דחאהרבדהםאיתלב21׃ןירדהנסהינפלידמעבלוע

םיתמהתיחתלעיכםכותבידמעביתארקרשאאוהה

םירדהתאסכיליפעמשכיהיו22׃םכינפלםויהןודנינא

תאזהךרדהינינעיכתרחאתעלםנידתארחאיוהלאה

ףלאהרשסאיסולילאתדרברמאיובטיהולועדונ

ותאםושלהאמהרשתאוציו23׃םכרבדלעטפשא

תרשמויעדיממשיאענמיתלבלוהחורולתתלורמשמב

סכיליפאבםידחאםימיירחאו24׃וילאאובמוותא

סולופלארקלחלשיותידוהיאיהוהלסורדותשאםע

לעורבדכיהיו25׃חישמבהנומאהרבדלעותאעמשיו

סכיליפדרחיואובלדיתעהןידהלעותושירפהוקדצה

אוהו26׃ךלארקלבושאהנפאשכלוךלהזהתעןעיו

הזרובעבווהריתיןעמלדחשולןתיסולופיכהוקמ

םיתנשץקמיהיו27׃ומערבדיוהברהםימעפולארק

ץפחסכיליפוסכיליפתחתסוטספסויקרפםקיוםימי

תיבבשובחסולופתאבזעיוםידוהיהלאתוצרתהל

׃םירוסאה

םימיתשלשירחאלעיוהנידמהלאסוטספאביו25

םידוהיהישארולודגהןהכהו2׃םילשורילןירסקמ

ונממולאשיוובורצפיו3׃סולופםעםבירתאוהעידוה

םילכנתמהמהוםילשוריואיבהלםהמעדסחתושעל

סולופרוצעיכסוטספםתואןעיו4׃ךרדבותימהלותא

ןכלרמאיו5׃בורקבהמשבושיאוהםגיכוןירסקב

הזהשיאבםואמשיםאוםכבשםימוצעהיתאודרי

לאדריוהרשעםימימרתויםכותבבשיו6׃ובונעי

תאאיבהלוציוטפשמהאסכלעבשיתרחממוןירסק

והבבסםילשורימודרירשאםידוהיהואבאוה7׃סולופ

ולכיאלרשאתושקותוברתומשאבסולופתאומישאיו

אלהמואמביתאטחאלרמאלקדטצהאוהו8׃חיכוהל

ץפחסוטספו9׃רסיקלאלושדקמלאלוםידוהיהתדל

ץפחתהרמאיוסולופתאןעיוםידוהיהלאתוצרתהל

רמאיו10׃המשינפלהלאלעטפשהלםילשוריתולעל
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ילןוכנםשודמעינארסיקהטפשמאסכינפלסולופ

םגבטיהתעדירשאכםידוהיליתערהאלטפשהל

ךשחאלבתומטפשמרבדיבשיויתערהםא11׃התא

יבםינעםהרשאלכמהמואמיבןיאםאותוממישפנ

ארוקינארסיקהתאםדילאינריגסהללכויאלשיא

תארמאלותאןעיוויצעויםעסוטספץעויו12׃ינידל

ודריוםימיירחאיהיו13׃ךלתרסיקהלאתארקרסיקה

׃סוטספםולשללאשלןירסקלאהקינרבוספרגאךלמה

ךלמלסוטספרפסיוםשםימיהםהלוכראיכיהיו14

וחינהסכיליפרשאשיאהפשירמאלסולופבירתא

םינהכהישארילאורבדםילשוריביתויהבו15׃רוסא

׃וטפשמץרחלינממושקביוויתודאלעםידוהיהינקזו

דבאלשיאןגמלםיימורהגהנמןיאיכםתואןעאו16

קדטצהלםוקמולןתנווינטשחכנלןטשנהדמעיםרטב

אלויתשחדחיהנהואברשאכןכלו17׃הנטשהןמ

טפשמהאסכלעיתבשיםויהתרחממיכיתהמהמתה

אלווינטשוילעודמעיו18׃שיאהתאאיבהלהוצאו

ויהקר19׃ותאדשחיתייהרשאמעררבדוילעואיבה

תמלעוםהיהלאתדובעלעודגנלתבירירבדםהל

20׃יחאוהיכסולופוילערמארשאומשעושידחא

תכללהתאץפחהרמאותאזההלאשהיניעבדבכתו

לאשסולופלבא21׃הלאלעםשטפשהלוםילשורי

הוצאוסוטסוגאינפלמוטפשמתאצדערמשמבוחינהל

ספרגארמאיו22׃רסיקהלאותאחלשארשאדעורמשל

רחמרמאיושיאהתאעמשלץפחינאםגסוטספלא

דוהבהקינרבוספרגאאובכתרחממיהיו23׃ונעמשת

ידיגנוףלאהירשוהמהתעמשמהםלאלאואביולודג

סוטספרמאיו24׃סולופתאואיביוסוטספוציוריעה

םכנהונתאהפםתארשאםישיאהלכוךלמהספרגא

םידוהיהןומהלכיבועגפורובעברשאשיאהתאםיאר

25׃דועהיחישןידבוניאיכוקעציוהפםגוםילשוריבםג

אוהוהתימוביחלרבדהשעאליכיתרכהרשאכינאו

׃המשותאחלשליתצעיונידלסוטסוגאתאארקאוהםג

תאזרובעבוונינדאלןוכנרבדוילעבתכלילןיאךא26

ןעמלספרגאךלמהךינפלרתויבוםכינפלויתאיבה

חולשליניעבןכתיאליכ27׃בתכאהמיתעדיורקחי

׃ולומשרשאםירבדהתלילעתאםגעידוהילבמריסא

ךשפנדעברבדלךלןתנסולופלאספרגארמאיו26

ינארשאמ2׃רמאיוודיתאטשויוסולופקדטציזא

לכלעםויהקדטצאךינפליכספרגאךלמהישפנתא

לכבטיהעדיהתאיכ3׃םידוהיהיתאםינטשרשא

הלאשאןכלעוםידוהיהןיברשאתולאשהוםיגהנמה

ירוענמיכרדתאהנה4׃ךחורךראכיתאעמשלךתאמ

םיעדיםילשוריבוימעךותבזאמהביתכלהתהרשא

וצריםאינועדיםינושארםימימיכ5׃םידוהיהלכהתוא

רתויבתדפקמהתכהיפלעיתגהנתהשורפכיכדיעהל

החטבההתוקתלעטפשהלדמעינאהתעו6׃ונתדובעב

רשעםינשרשאו7׃וניתובאתאםיהלאההחיטבהרשא

םמוידימתהוהיתאםדבעבהלעיגהלםילחימוניטבש

םינטשךלמהספרגאתאזההוקתהרבדלעהלילו

היחיםיהלאהיכםכיניעבאלפיעודמ8׃םידוהיהיתוא

עושיםשתאררצלהקדציתבשחינאםינפלןה9׃םיתמ

םישודקםגוםילשוריביתישערשאכ10׃דאמדעירצנה

יתלבקרשאןוישרבםיאלכיתבליתרגסהינאםיבר

לכבו11׃יתמכסהוגרהנשכוםילודגהםינהכהתאמ

ףדגלםיתסנאותוברםימעפםתאיתרסיתויסנכהיתב

הצוחרשאםירעלדעםפדראודאמדעםבהללוהתאו

םינהכהןוישרבקשמדלתאזלעיתכלביהיו12׃ץראל

ךרדבםירהצבךלמהינדאהנהו13׃םתוצמבוםילודגה

ביבסמילעהגנםימשמרשאשמשהרהזמחצרואיתיאר

לוקעמשאוהצראונלכלפנו14׃יתאםיכלההלעו

המללואשלואשרמאלתירבעןושלבילארבדמ

התאימרמאו15׃תונברדבטעבלךלהשקינפדרת

םוקלבא16׃ףדרהתארשאעושייכנארמאיוינדא

רחבלךילאיתיארנתאזרובעבליכךילגרלעדמעו

17׃ךארארשאלעותיאררשאלעדעלותרשמלךב

התעךחלשארשאםיוגהןמוםעהןמךתואיליצהב

רואלךשחמובושיןעמלםהיניעתאחקפל18׃םהילא

תחילסתאיבםתנומאבואצמיוםיהלאהלאןטשהדימו

ךלמהןכלע19׃םישדקמהךותבהלחנהתאוםיאטחה

׃םימשהןמיתיאררשאהארמהתאיתירמהאלספרגא

לכבוםילשוריוקשמדיבשילהנושאריתארקםאיכ20

ושעיוםיהלאהלאובושיוומחנייכםיוגלםגוהדוהיץרא

יתאושפתהזהרבדהללגבו21׃הבושתלםיוארםישעמ

היהםיהלאהו22׃ינתימהלושקביושדקמבםידוהיה
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לודגוןטקינפלדיעמוינאדמעהזהםויהדעוירזעב

השמוםיאיבנהורבדרשאיתלוזרבדרבדמינניאו

יכואוההנעמחישמהיכ23׃תויהלהנהתודיתעיכ

׃םיוגבוםעברואץיפהלםיתמהןמםימקלאוהןושאר

רמאללודגלוקבסוטספןעיותאזכקדטצמאוהיהיו24

25׃ןועגשידילךאיבהדומלהברסולופעגתשמךנה

ירבדםאיכרידאהסוטספעגשמינניאסולופרמאיו

םגתאזלעוהלאתאעדויךלמהיכ26׃עיבאםעטותמא

םלעניכןימאאאלרשאןעיוילארבדמינאןוחטבב

התשענתיוזןרקבאליכהלאהםירבדהןמרבדונממ

יתעדיםיאיבנבהתאןימאמהספרגאךלמה27׃תאז

טעמדועסולופלאספרגארמאיו28׃התאןימאמיכ

םיהלאמהשקבאסולופרמאיו29׃ירצנתויהלינתיתפו

לכםגיכךדבלהתאאלהברהבםאוטעמבםארשא

30׃הלאהתורסומהיתלוזינומכויהייתואםיעמשה

הקינרבוןומגההוךלמהםקיוהזהרבדהורבדביהיו

והערלאשיאורבדיוהרדחהורוסיו31׃םתאםיבשיהו

ביחוילעהיהירשארבדהשעאלהזהשיאהרמאל

שיאהסוטספלאספרגארמאיו32׃תורסומואהתימ

׃ונידלרסיקהתאארקאלולרטפהללכויהזה

אילטיאלאהינאברבעניכןידהרמגנרשאכו27

האמהרשלאםירחאםיריסאתצקמוסולופתאורסמ

תיטמרדאהינאלאדרנו2׃סוילויומשוסוטסוגאדודגל

ונתאיהיוהמיהרבענואיסאףוחינפלעאובלםינכנ

לאונעגהתרחממו3׃יקינולסתןמןודקומסוכרטסרא

לאתכללולחניודסחסולופםעהשעסוילויוןודיצ

תוביבסברבענוםשמךלנו4׃םדיברזעהלויעדימ

רשאםיהתארבענו5׃ונדגנלויהתוחורהיכסורפק

6׃איקולברשאארומלאאבנואילופמפואיקיליקינפל

אילטיאלהאבתירדנסכלאהינאהאמהרשםשאצמיו

םיברםימיתודבכבהכלההינאהו7׃הכותלונריבעיו

חורהונחינהאלסודינקלומלאונאבוונעגירשאירחאו

רהינפלעיטירקלדצמרבענוהשביהלארתחל

דחאםוקמלונאבתואלתבונרבערשאירחאו8׃ינומלס

יהיו9׃איסלהמשוריעולהבורקרשאינמלילקארקנ

יכםיהידרילהנכסהתעהאברשאכםיברםימיץקמ

םהילארמאיו10׃סולופםתארהזיורבערבכםוצהםג

לודגקזנוירמךאהיהתונתכילהיכינאהארםישנא

רשו11׃וניתושפנלםגםאיכהינאלוהסמעמלדבלאל

לאולבחהברלאםאיכסולופירבדלאעמשאלהאמה

ימיבובדמעלבוטונניאףוחהרשאבו12׃הינאהלעב

עיגהלכונילוארמאלםשמרבעלםיברהוצעיויתסה

הנופיטירקבףוחאוהוותסהימיבםשונבשיוסכיניפל

חורו13׃הברעמןופצהךרדוהברעמםורדהךרד

ולעיוםדיבםתצעחלצתיכובשחיוםורדמטאלתבשנ

ירחאטעמכיהיו14׃יטירקתפשתמעלורבעיוןיגועה

ףרטתו15׃ןודילקירואהארקנהלשחנחורהבעגפתוןכ

הנממונידיףרנוחורהדגנדמעלהלכיאלוהינאה

הדולקארקנהןטקיארבעלאהינאהץרתו16׃ףדננו

התואםכשמירחאו17׃הרבעהזחאלונלכיאלטעמכו

ובשחיוםדיהגישהרשאלכתארזעלוחקיוםהילא

לוחהיסכרןיבלאולפיןפםתארימוהינאהינפדתא

ךלוהרעסהיהיו18׃ופדנהכושרפמהילכתאודירוה

19׃םיהלאהסמעמהתאוליטהתרחממוונילערעסו

20׃םיהלאהינאהילכתאונידיבונלטהישילשהםויבו

הרעסהווארנאלםיבכוכהםגשמשהםגםיברםימייהיו

21׃העושיתוקתלכונממתרכתודאמדעונילעהקזח

םישנארמאיוםוצבםכיראהירחאםכותבדמעסולופו

קזנהונרקאלזאיכיטירקמםתאציאלוילאםתעמשול

יכוצמאווקזחםכילארמאינאהתעו22׃םכירמבהזה

הלילביכ23׃הדבלהניפסהיתלבםכמשפנדבאתאל

ינארשאויכנאולרשאםיהלאהךאלמילעבצנהזה

דמעלדועךילעסולופאריתלארמאיו24׃ותאדבע

םיכלההלכתאםיהלאהךלןתנהנההתעורסיקהינפל

ינאןימאמיכוצמאווקזחםישנאןכלע25׃הינאבךתא

ךלשהךא26׃ילארמאנרשאכהיהיןכיכםיהלאל

רשעהעבראלילאובכיהיו27׃םייאהדחאלאךלשנ

םיחלמהובשחיוהלילהתוצחכהירדאםיבונלוטלטל

קמעואצמיוךנאהתאודירויו28׃תשביםהלהברקיכ

ךנאהתאדירוהלופיסויוטעמורבעיוהמוקםירשעםיה

ינשבועגפיןפוארייו29׃הרשעשמחתומוקואצמיו

לאםיניגועהעבראהינאהירוחאלעמוכילשיוםיעלסה

ןמחרבלושקבםיחלמהו30׃םויהרואלופסכיוםיה

תאשייכםרמאבםיהלאהרבעהתאודירויוהינאה

סולופרמאיו31׃הינאהשארמםגםיניגועחלשלםשפנ
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ובשיאלהלאםארמאלאבצהישנאלאוהאמהרשלא

ישנאוצצקיו32׃עשוהלםתאולכותאלהינאבונתא

םרטרקבהו33׃לופנלהונתיוהרבעהילבחתאאבצה

םויםויהרמאלםחלםעטלםלכמשקבמסולופורואי

34׃המואמםתמעטאלוםימצםתיכחרשארשעהעברא

םכתיחמלאוהיכםחלםעטלםכתאינאארקןכלע

אוה35׃הצראושארתרעשמלפיאלםכמשיאשיאיכ

הדויוסחלהתאחקלאוהוהלאהםירבדהתארבד

בלץמאיו36׃לכאללחיועצביוםלכינפלםיהלאל

רשאשפנלכונחנאו37׃המהםגלכאומעטיוםלכ

ולקיוהעבשלולכאיו38׃ששוםיעבשוםיתאמהינאב

רוארקבה39׃םיהלאהדצהתאוליטיוהינאהלעמ

וצעויוולףוחוץרפמכוארלבאץראהתאוריכהאלו

םיניגועהתאועדגיו40׃ולכויםאהינאהתאוילאגהנל

שרפמושרפיוגיהנמהירתימתאםגוריתיוםילםובזעיו

ועגפיו41׃ףוחהלאאבלושקביוחורהינפלאןרתה

דמעתוהינאהובקבדתווירבעינשמםיהרשאםוקמב

יהתו42׃םילגהןואשמורבשנהירוחאועוניאלהשאר

שיאהחשיןפםיריסאהתאתימהלאבצהישנאתצע

אניוסולופתאליצהלץפחהאמהרשו43׃טלמיוםהמ

השבילרבעיודריתוחשלעדיימרמאיוםתצעתא

ירבשלעהלאוםישרקלעהלאםיראשנהוהנשארב

׃השביהלאםלכוטלמיוןכיהיו44׃הינאה

2׃יטילמיאהםשיכונלעדונונטלמנרשאכו28

ופסאיושאורעביכונמעםדסחוטיעמהאלםירכנהו

סולופו3׃רקהינפמודרויהםשגהינפמםהילאונלכתא

אציםחהןמודקומהלעםשיוםיצקתמרעולףסא

היולתהיחהתאםירכנהואריו4׃ודיבזחאיוהעפא

רשאהזהשיאהחצרןכאוהערלאשיאורמאיוודילע

5׃םיהןמטלמניכףאתויחלולהחינהאלהמקנה

ולהערהאלושאהךותלאודילעמהיחהתארענאוהו

תמלפירשאואופוגהבצירשאוליחוהםהו6׃המואמ

ךפהיוןוסאלכוהרקאלהנהושובדעוליחיוםאתפ

אוההםוקמהוביבסבו7׃אוהםיהלאיכורמאיוםבל

איבהאוהסוילבופומשויאהישנאשארלרשאתודשויה

יבאו8׃םימיתשלשובוטבונתאלכלכיוותיבלונתא

אביוםיעמההלחמבותחדקבבכשמללטומסוילבופ

9׃והאפריווידיתאוילעםשיוללפתיוסולופוילא

יאברשאםירחאהםילחהםגואבהזההשעמהירחאו

וקפסםשמונתכלבולודגדובכונדבכיו10׃ואפריו

םשמונרבעםישדחתשלשירחאו11׃ונכרצידונל

תואוותסהימיביאבהבשירשאתירדנסכלאהינאב

תשלשםשבשנואסוקרסלאאבנו12׃םימואתההלגד

תימורדחורבשנבוןויגרלאאבנוונבסםשמ13׃םימי

םשו14׃ילויטופלאינשהםויבונאבתרחמהםויב

ןכבוםימיתעבשםתאתבשלונממושקביוםיחאונאצמ

םשמואציוונאובתאםיחאהועמשיו15׃ימורלאונכלה

םתאאריותוינחהתשלשלדעוסויפאקושלדעונתארקל

ימורלאונאברחאו16׃קזחתיוםיהלאלהדויוסולופ

סולופלואבצהרשלאםיריסאהתאהאמהרשריבעה

יהיו17׃ותוארמשהאבצהשיאםעודבלתבשלוחינה

םידוהיהישארתאוילאסולופארקיוםימיתשלשירחא

יתלעמאליכףאםיחאםישנאםהילארמאיווילאולהקיו

ינורסמיוםילשוריבינורסאוניתובאתוקחבוונמעבלעמ

ינרטפלורמאיתאםרקחירחאםהו18׃םיימורהידיל

סנאאויבומקםידוהיהו19׃תומטפשמיבאצמנאליכ

ימעתאןוטשלישפנןיאךאינידלרסיקהתאארקל

רבדלוםכתוארלםכליתארקתאזרובעבו20׃רבדב

21׃הזהלבכבינארוסאלארשיתוקתללגביכםכמע

הדוהיץראמתורגאךיתודאלעונלבקאלוילאורמאיו

ךילערבדואדיגהרשאםיחאהןמדחאהנהאבאלו

ךבבלברשאתאעמשלונחנאםיצפחםנמא22׃עררבד

23׃תאזהתכהלאוביריםוקמלכברשאונלעדוניכ

דעיוונולמלאםיברוילאואביודעומםויולומישיו

עושיינינעםהלחכויוםיהלאתוכלמתאראביוםהב

רשאשיו24׃ברעדערקבמםיאיבנהןמוהשמתרותמ

םתעדבוקלחיו25׃ונימאהאלרשאשיווירבדלאועמש

הזהדחאהרבדהסולופרבדבםכרדלתכללורוסיו

איבנהוהיעשייפבוניתובאלשדקהחוררבדבטיה

וניבתלאועומשועמשהזהםעלתרמאוךל26׃רמאל

ודבכוינזאוהזהםעהבלןמשיכ27׃ועדתלאווארוארו

ובבלועמשיוינזאבוויניעבהאריןפעשהויניעתאו

תעושתהחלשנםיוגליכועדןכל28׃ויתאפרובשוןיבי

ותאמוכלהתאזורבדביהיו29׃ועמשיהמהוםיהלא

בשיסולופו30׃והערםעשיאהברהוחכותיוםידוהיה
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םיאבהלכתאלבקיוולרכשרשאותיבבםימיםיתנש

יכרדתאדמליוםיהלאהתוכלמתאארקיו31׃וילא

׃ענמןיאוובלןוחטבלכבונינדאחישמהעושי
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םיִּיִמרָה־לֶא
לדבנוחילשתויהלארקמחישמהעושידבעסולופ1

ויאיבנדיבםינפלמהחיטבהרשא2׃םיהלאתרושבל

יפלדודערזמדלונהונברבדלע3׃שדקהיבתכב

חוריפלהרובגבםיהלאהןבלןכוהרשא4׃רשבה

׃ונינדאחישמהעושיאוהםיתמהןיבמותיחתבהשדקה

הנומאהתעמשמםיקהלתוחילשוןחונלבקודיברשא5

םתאםגםכנהםכותברשא6׃ומשןעמלםיוגהלכב

םיהלאידידיימורברשאלכל7׃חישמהעושייאורק

םיהלאהתאמםכלםולשודסחםישודקתויהלםיאורקו

יהלאלהדואהנושארב8׃חישמהעושיונינדאווניבא

לכבםכתנומארפסרשאםכלכלעחישמהעושיב

תרושבביחורבותאדבעינארשאםיהלאהיכ9׃םלועה

יריתעהב10׃םכתאריכזמינאדימתיכילדעלונב

ןוצרבחילצאםעפהקררשאןעמלתעלכביתולפתב

םכתוארליתפסכנףסכניכ11׃םכילאאובלםיהלא

אוהו12׃יקזחתתןעמלחורתתמוזיאםכלקלחלו

13׃ילםגוםכלרשאהנומאבהזבהזםכמעםחנתהל

יבללעיתמשתוברםימעפיכיחאםכמדחכאאלו

םגירפאצמאןעמלהנהדעינממענמנךאםכילאאובל

םיזעללםגוםינויליכנאביחמ14׃םיוגהרתיבומכםכב

תאעימשהליבלינבדנןכל15׃םיאתפלםגוםימכחל

תרושבמשובינניאיכ16׃ימורברשאםכתאםגהרושבה

ןימאמהלכתעושתלאיהםיהלאתרובגרשאבחישמה

תקדצהבהלגתיכ17׃ינוילםגןכוהנושארבידוהיל

׃היחיותנומאבקידצובותככהנומאלאהנומאמםיהלא

ינבתעשרלכלעםימשהןמםיהלאןורחהלגניכ18

רשאןעי19׃הלועבתמאהתאורצעירשאםתלועוםדא

׃התואםעידוהםיהלאהיכםברקבהיולגםיהלאהתעד

תעמותוהלאויחצנהוחכאיההמלענהותוהמיכ20

םהלתויהיתלבלהארתוםישעמבעדותםלועהארבנ

aïdios)׃לצנתהל g126)21אלםיהלאהתאםתעדבןעי

ירחאוכלהםאיכולודוהאלםגוםיהלאכוהדבכ

םרמאבו22׃רעבנהםבלךשחיוםהיתוצעומבלבהה

םיהלאהדובכתאורימיו23׃םיליסכלויהונחנאםימכח

לכםלצדספנהםדאםלצתומדבדספנונניארשא

םגןכלע24׃המדאהשמרועבראלעךלוהוףוע

שיאםהיתויוגלבנלםבלתואתבהאמטלםיהלאהםנתנ

ודבכיובזכבםיהלאהתמאורימהרשא25׃והערתא

׃ןמאםימלועלךרבמההארבתחתהירבהתאודבעיו

(aiōn g165)26השובתואתלםיהלאהםנתנתאזרובעב

׃ןכרדכאלשבןכרדכשימשתהתאופילחהםהישניכ

הכרדכהשאהשימשתתאובזעםירכזהםגןכו27

רכזםערכזהבעותושעיוםתקושתבהזבהזומחיו

רשאכו28׃םפוגםצעבםהליוארהםתבושמרכשוחקיו

העדידיבםיהלאהםנתנתעדבםיהלאהגישהלוסאמ

לכםברקבבריו29׃ןכתיאלרשאתאתושעלהסאמנ

הבירמוחצרוהאנקואלמיוןואועצבעשרותונזסמח

םיהלאיאנשםינישלמוליכריכלה30׃תוכפהתוהמרמו

לוקבםיעמשםניאוןואיבשחוםיללוהוםידזוםיאגו

האנשירטנםירזכאםידגבותעדמםירעבנ31׃םתובא

ישעיכםיהלאטפשמתאהמהםיעדוי32׃םינמחראלו

התצרםגיכהלאתאושעישדבלאלוםהתומינבהלא

׃םהישעבםשפנ

היהתןדהםדאןבהתאתולצנתהךלןיאןכל2

ךשפנתאביחתךרבחתאןידתשהמביכהיהתשימ

טפשמיכונעדיו2׃והשעמכהשעתןדההתארשאב

ןדהםדאןבהתאו3׃הלאישעלעתמאהיפכםיהלא

טלמהלבשחתהםהישעמכתישעוהלאכולעפרשאתא

ותלמחלוובוטתרתעלזובתהוא4׃םיהלאהטפשממ

ךירדתםיהלאהתבוטיכןנובתתאלווחורךראלו

ךלרבצתבושלןאממהךבבלישקבו5׃הבושתלךתא

׃וטפשמתקדצתולגהתעוםיהלאהתרבעםוילאהרבע

בוטהתושעבםידימתמל7׃והשעמכשיאלםלשירשא6

ןתידבעונניארשאתאורדההודובכהתאםישקבמו

aiōnios)׃םימלועהייחתא g166)8רשאוירמהינבלעו

9׃המחוףאןורחועמשהלועלםאיכתמאלועמשיאל

ידוהיהלעערההשעםדאשפנלכלעהקוצמוהרצ

לכלםולשורדהודובכו10׃ינויהלעםגןכוהנושארב

ןיאיכ11׃ינוילםגןכוהנושארבידוהילבוטההשע

ילבואטחרשאהלאלכיכ12׃םיהלאהםעםינפאשמ

לעםגהרותבואטחרשאוודבאיהרותילבבםגהרות

ינפלםיקידצהרותהיעמשאליכ13׃וטפשיהרותהיפ

םיוגהיכ14׃וקדציםההרותהישעםאיכםיהלאה
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םהילאמהרותהירבדכםתושעבהרותםהלןיארשא

השעמםתוארהב15׃םשפנלהרותםההרותןיאבםג

םתובשחמוםהבהדיעמםתעדוםבללעבותכהרותה

םויב16׃תוכזמםגואתאזתאתאזתוביחמםברקב

דיבםדאהינבתומלעתלכתאםיהלאהטפשירשא

ידוהיםשבארקנהתאןה17׃יתרושביפכחישמהעושי

יוארהתעדיו18׃םיהלאבתללהתהוהרותהלעתנעשנו

תחטבו19׃ערלבוטןיבןיבתהרותבדמלמךתויהבו

20׃ךשחבםיכלהלרואוםירועהךילומתויהלךשפנב

עדמהתרוצךלשיוםיאתפההרומובלירסחלרסימ

ךשפנתאםירחאהרותרשאהתאו21׃הרותבתמאהו

ףאנתאלתרמא22׃בנגךנהובנגתאלתרמאהרותאל

23׃שדקהתאלזגהתאוםילילאהתאץקשתףאנהתאו

׃הרותהתאךרבעבםיהלאהתאלבנתוהרותבללהתת

׃בותכרשאכםיוגבללחמםכללגבםיהלאהםשיכ24

םאלבאהרותהתארמשתםאהליעומהלימהןה25

26׃הלרעלךלהתיהךתלימזאהרותהתאהתארבע

ולבשחתאלההרותהיטפשמתאלרעהרמשיםאןכל

הרותהתאםיקמההדלמלרעהו27׃הלימלותלרע

תרבעוהלימהובתכהךלשירשאךתאןידיאוהאלה

אלוידוהיהאוהץוחמהארנהאליכ28׃הרותהתא

םינפברשאםאיכ29׃הלימהאיהרשבבץוחמהארנה

יפכאלוחורהיפכבלברשאאיההלימוידוהיאוה

׃םיהלאהתאמםאיכותלהתםדאינבמאלרשאבתכה

׃הלימהתלעותאיההמוידוהיהןורתיאוההמהתעו3

ירבדםדיבודקפהיכןושארבםינפלכמהברה2

לטביהונימאהאלםתצקמםאאוההמיכ3׃םיהלא

יהילבאהלילח4׃םיהלאתנומאתאםתנומאןורסח

קדצתןעמלבותככבזכםדאהלכוןמאנהאוהלאה

תקדצתאםמורתונתלועםאו5׃ךטפשבהכזתךרבדב

ןורחחלשמהםיהלאבלועשייכהרמאנהמםיהלאה

ןכםאשהלילח6׃רבדמיכנאםדאינבךרדיפלופא

יבזכידילעםאיכ7׃םלועהתאםיהלאהטפשיךיא

טפשאינאהזהמלותלהתלםיהלאתמאץרפתוהברת

יאיצומתצקמווניפרחמרבדכהשענאלו8׃אטוחכדוע

אציןעמלערההשענםירמאהנהרמאלונילעהבד

אוההמהתעו9׃קדצבםהילעאביםנידרשאבוטה

םגיכונחכוהרבכהמואמבאלהרתיהלעמונלשיה

ןיאבותככ10׃אטחהתחתםהםלכםינויהםגםידוהיה

12׃םיהלאתאשרדןיאליכשמןיא11׃דחאםגןיאקידצ

רבק13׃דחאםגןיאבוטהשעןיאוחלאנודחירסלכה

׃ומיתפשתחתבושכעתמחןוקילחיםנושלםנורגחותפ

ורהמיםהילגר15׃תוררמואלמםהיפהלארשא14

אלםולשךרדו17׃םתולסמברבשודש16׃םדךפשל

ונעדיונחנאו19׃םהיניעדגנלםיהלאדחפןיא18׃ועדי

תחתרשאהלאלאתרבדמהרותההרמאשהמלכיכ

ינפלביחמםלועהלכהיהוהפלכרכסיןעמלהרותה

לכוינפלקדציאלהרותהישעממרשאןעי20׃םיהלא

הרותילבבהתעו21׃אטחהתעדהרותהידילעיכרשב

הרותההילעודיעהרשאהאצירואלםיהלאתקדצ

חישמהעושיתנומאבםיהלאתקדצאיהו22׃םיאיבנהו

םלכיכ23׃לדבהןיאיכובונימאהרשאלכלעולכלא

ודסחבםנחוקדצנו24׃המהםיהלאדובכירסחוואטח

ומשרשא25׃עושיחישמבהתיהרשאתודפהידילע

תוארהלומדבהנומאהידילעתרפכלונינפלםיהלאה

םינפלושענשםיאטחהתאריבעהרשאירחאותקדצתא

תאזהתעבותקדצתאתוארהל26׃םיהלאתלמחתעב

היאהתעו27׃עושיתנומאןבתאקידצמוקידצותויהל

ידילעההמתרותידילעוהתבשנאלהתוללהתהה

ןכל28׃הנומאהתרותידילעיכאלםישעמהתרות

וא29׃הרותישעמילבבםדאהקדציהנומאביכבשחנ

ןכאםיוגהיהלאםגאלהםידוהיהיהלאקרםיהלאה

תאקידצמהםיהלאהדחאיכ30׃אוהםיוגהיהלאםג

׃הנומאהידילעםילרעהתאוהנומאהךותמםילומה

הנומאהידילעהרותהתאונחנאםילטבמההתעו31

׃הרותהתאונחנאםימיקמךאהלילח

גישההזהמוניבאםהרבאלערמאנהמהתעו4

ולםישעמהךותמםהרבאקדצנםאיכ2׃רשבהיפל

אוההמבותכהיכ3׃םיהלאהינפלאלךאהלהתה

הנה4׃הקדצולהבשחיוהוהיבםהרבאןמאהורמא

יפלעםאיכדסחהיפלעורכשולבשחיאללעפה

תאקידצמבןימאמםאיכלעפונניארשאללבא5׃בוחה

רשאמדודםגרשאכ6׃הקדצלולבשחתותנומאעשרה

םישעמאלבהקדצולבשחיםיהלאהרשאםדאהתא
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אלםדאירשא8׃האטחיוסכעשפיושנירשא7׃ורמאב

הלימהלעההזהרושאההתעו9׃ןועולהוהיבשחי

הבשחנםהרבאליכונרמאאלההלרעהלעםגםאאוה

ואלוהמותויהבםאולהבשחנןיאו10׃הקדצלותנומא

11׃ותלרעבםאיכלוהמותויהבאלןהלרעונדועב

ולהתיהרשאהנומאהתקדצםתוחללבקהלימהתואו

ןעמלםילרעםהוםינימאמהלכלבאלתויהלותלרעב

ךאםילומלםגבאלתויהלו12׃הקדצהבשחתםהלףא

תובקעבםיכלהםגםאיכדבלםילומנםהרשאלאל

אליכ13׃ותלרעבונדועבםהרבאלולהתיהשהנומאה

ותויהלוערזלוםהרבאלהחטבהההאבהרותידילע

ולאיכ14׃הנומאהתקדצידילעםאיכםלועהשרי

החטבההוהיהתקירלהנומאההשריההרותהינבל

םגהרותןיארשאביכףצקהאיבמהרותהיכ15׃הלטב

דסחיפלןעמלהנומאךותמןכלע16׃הרבעםשןיא

הרותהינבלאלוערזלכלתמיקהחטבהההיחתןעמל

׃ונלכלבאאוהרשאםהרבאתנומאינבלםגיכםדבל

טיבהבןימאהאוהוךיתתנםיוגןומהבאיכבותככ17

ומכהיהאלרשאתאארוקהוםיתמהתאהיחמהלאלא

באלהיהירשאןעמלןמאיוהוקהוקתןיארשאב18׃הוה

התפראלו19׃ךערזהיהיהכרמאנשומכםיוגןומה

תאמןבכותויהבגופנרבכשופוגלאןנובתהאלוותנומא

תחטבהבובלקלחאלו20׃הרשםחרתולבלאוהנש

ןתיוותנומאבקזחתהםאיכהנומאהרסחכםיהלאה

חיטבהרשאתאיכםלשבבלבעדיו21׃םיהלאלדובכ

23׃הקדצלולהבשחנםגןכלע22׃ותושעללכיםג

םגםאיכ24׃ולהבשחנשתאזהבותכונעמלדבלאלו

ריעהשימבםינימאמהונלבשחהלהדיתערשאוננעמל

וניעשפרובעברסמנרשא25׃םיתמהןמונינדאעושיתא

׃ונקדצרובעבלרוענו

םיהלאהםעונלםולשהנומאבונקדצנירחאןכל5

הנומאבונאצמודיברשא2׃חישמהעושיונינדאב

ללהתנוובםידמעונחנארשאהזהדסחהלאאובמ

ללהתנףאיכדבלבתאזאלו3׃םיהלאהדובכתוקתב

׃תונלבסידילהאיבמהרצהיכונעדירשאןעיתורצב

ידילןויסנבהדימעהוןויסנבהדימעידילתונלבסהו4

תבהאונבבלבקצוהיכשיבתאלאיההוקתהו5׃הוקת

ונדועבחישמהיכ6׃ונלןתנהשדקהחורידילעלא

קידצהדעבןה7׃םישערהדעבותעבתמםישלח

והאשיילואבוטהדעבתומלןכאתומלשיאלהשקי

יכונילאותבהאתאםיהלאהעידוהתאזבלבא8׃ובל

רשאהתעו9׃םיאטחדועונתויהבונדעבתמחישמה

םאיכ10׃ףצקהןמובעשונדאמהמומדבונקדצנ

עשוניכףאםיביאונתויהבונבתומבםיהלאלוניצרנ

םגיכדבלבתאזאלו11׃וניצרנרשאירחאוייחבהתע

חישמהעושיונינדאדילעםיהלאבונחנאםיללהתמ

ידילערשאכןכל12׃יוצרהתאונלבקהתעוברשא

ןכואטחהבקעבתומהוםלועלאטחהאבדחאםדא

יכ13׃ואטחםלכרשאינפמםדאינבלכלעתומהרבע

אטחבשחיאלךאםלועבאטחההיההרותהןמזדע

םגהשמדעםדאמךלמתומהםלוא14׃הרותןיאב

ןושארהםדאתרבעןוימדבואטחאלרשאהלאלע

עשפהרבדכאלךא15׃אובלדיתעהתומדאוהרשא

יכףאםיברהותמדחאהעשפבםאיכהנתמהרבד

םדאהדסחבםיברלףורעופדעותנתמוםיהלאדסח

ןכדחאאטחידילעומכאלו16׃חישמהעושידחאה

דסחהתנתמלבאביחלדחאמאציטפשמהיכהנתמה

ךלמדחאהעשפבםאיכ17׃םיברםיעשפמתוכזלאיה

תנתמודסחהףדעילבקמיכףאדחאהידילעתומה

18׃חישמהעושידחאהידילעםייחבוכלמיהקדצה

לעםגהככםדאינבלכומשאנדחאעשפברשאכןכל

רשאכיכ19׃םייחלםדאינבלכוכזיתחאתוכזידי

ידילעםגהככםיאטחלםיברהויהדחאהםדאהירמב

הרותהלבא20׃םיקידצלםיברהויהידחאהתעמשמ

ונממףדעאטחההבררשאבועשפההבריןעמלהסנכנ

םגךלמיהככתומבאטחהךלמרשאכןעמל21׃דסחה

׃ונינדאחישמהעושיבםלועייחלהקדצהידילעדסחה

(aiōnios g166)

׃דסחההבריןעמלאטחבדמענהרמאנהמןכםא6

׃ובתויחלףיסונךיאואטחלונתמיכונלהלילח2

עושיחישמלםילבטנהונלכיכםיעדיםכניאהוא3

ןעמלתומלהליבטבותאונרבקנןכל4׃ונלבטנותומל

ךלהתנןכבאהדובכבםיתמהןמחישמהרוענרשאכ

ותומןוימדבונקבדנםאיכ5׃םישדחמםייחבונחנאםג
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ונחנאםיעדירשאב6׃ותיחתלםיקובדהיהנםגןכא

תיוגלטבתןעמלונברשאןשיהםדאהותאבלצניכ

תמרשאיכ7׃אטחלםידבעדועונתויהיתלבלאטחה

ןימאנחישמהםעונתמםאהנהו8׃אטחהןמהקנאוה

רשאירחאחישמהיכונעדירשאב9׃ומעהיחנםגיכ

׃דועובטלשיאלתומהודועתומיאלםיתמהןמרוענ

אוהיחיחרשאותחאםעפאטחלתמתמרשאיכ10

םייחואטחלםיתמםכתאובשחםתאםגןכו11׃םיהלאל

ךלמתלאאופאןכםא12׃ונינדאעושיחישמבםיהלאל

13׃ויתואתבהירחאתוטנלתומירשאםכפוגבתאטחה

ךאאטחללועילכתויהלםכירבאתאוניכתלאםג

םכירבאוםיתמהםעמםייחכםיהלאלםכשפנתאוניכת

םכבדועלשמללכויאלאטחהיכםיהלאלהקדצילכ

15׃דסחהדיתחתםאיכהרותהדיתחתםכניאןעי

דיתחתםאיכהרותהדיתחתונניאןעיאטחנההמהתעו

םכשפנתאונתתרשאליכםתעדיאלה16׃הלילחדסחה

רשאלםתאםידבעןהותעמשמלרוסלוידבעתויהל

׃הקדצילאתעמשמלםאתומילאאטחלםאולועמשת

רחאואטחהידבעםתייהיכםיהלאלתדותלבא17

םתרסמנרשאחקלהתנוכתלאםכבבללכבםתעמש

׃הקדצלםתדבעתשהןכלאטחהידימםתררחש18׃ול

יכםכרשבןויפרינפמרבדמינאםדאינבךרדכ19

האטחהתדובעלםכירבאתאםתוניכהםינפלרשאכ

תדובעלםכירבאתאוניכההתעןכעישרהלעשרהו

אטחהידבעםכתויהתעביכ20׃שדקתהלהקדצה

היהשירפהאופאהמו21׃הקדצהןמםתייהםישפח

םתירחאיכםהמושבתהתערשאםישעמהןמזאםכל

אטחהידימםיררחשמםכתויהבהתעןכא22׃תומה

ותירחאוהשדקלםכירפםכלשיםיהלאלםידבעשמו

aiōnios)׃םלועייח g166)23תומהאוהאטחהרכשיכ

׃ונינדאעושיחישמבםלועהייחאיהםיהלאדסחתנתמו

(aiōnios g166)

רבדמיכנאהרותהיעדילויחאםתעדיאלהוא7

השאיכ2׃וייחימילכםדאהלעטלשתהרותהיכ

תומבווייחבהרותהיפכהשיאבאיההרושקלעבתלעב

היחתםאהנהו3׃הלעבתרותמאיההרוטפלעבה

תומירחאלבאהלארקיתפאנהלעבייחברחאשיאל

שיאלהתויהבתפאנהנניאוהרותהןמאיההרוטפהלעב

חישמהתיוגבהרותלםתאםגםתמוהיחאןכל4׃רחא

השענןעמלםיתמהןמרוענרשאלרחאלםכתויהל

אטחהתוקושתרשבבונתויהתעביכ5׃םיהלאלירפ

ונירבאבתולעפויההרותהידילעוררועתהרשא

יכהרותהןמונרטפנהתעלבא6׃תומלירפתושעל

יפלהתעמדבענןעמלובםירוסאונייהרשאלונתמ

המןכםא7׃בתכהןשייפלאלוחורהתושדחתה

תאיתעדיאלאלאהלילחאיהאטחהרותהיכהרמאנ

דומחהעדוייתייהאליכהרותהידילעיתלבאטחה

ולהבסאטחהאצמיו8׃דמחתאלהרותההרמאילול

הרותהידעלבמיכדומחלכיברקבררועלהוצמב

רשאכוהרותאלבםינפלמיתייחינאו9׃אוהתמאטחה

רשאהוצמהויתמינאו10׃אטחהיחיוהוצמההאב

אטחהאצמיכ11׃תומלילהאצמנאיהםייחלהנתנ

ןכבו12׃הדילעינגרהיויתאתועתהלהוצמבהבס

13׃הבוטוהרשיוהשודקהוצמהוהשודקאיההרותה

ןעמלאטחהאלאהלילחתומלילהתיההבוטהיכה

תומהתאהבוטהידילעילאיבהאוהאטחיכהארי

׃הוצמהידילעהרתיהאטחלאטחההיהירשאןעמל

רשבלשינאותינחוראיההרותהשונחנאםיעדייכ14

יתעדיאללעפינארשאתאיכ15׃אטחהדיתחתרכמנו

יתאנשרשאםאיכובהצרינארשאתאהשעינניאיכ

יננהוביתיצראלרשאתאיתושעבו16׃השעינאותא

יכנאאלהתעו17׃איההבוטהרותהיכתאזבהדומ

יתעדייכ18׃יבבשיהאטחהםאיכותאלעפהדוע

לבאידמעשיןוצרהןהבוטבשיאלירשבביברשא

רשאבוטההשעינניאיכ19׃יתאצמאלבוטהתושע

ינאותואובהצרינניארשאערהםאיכובהצרינא

דועאלהשעינאוביתיצראלרשאתאםאו20׃השע

ינאאצמןכבו21׃יברקבבשיהאטחהיכלעפהיכנא

22׃ערהיבקבדובוטהתושעלהצריכנאקחההזיב

ךא23׃םיהלאתרותביתצפחימינפהםדאהיפליכ

יבשינכילויוילכשקחלםחלהרחאקחירבאבינאהאר

ימינעהםדאהיליוא24׃ירבאברשאאטחהתרותל

חישמהעושיבםיהלאלהדוא25׃הזהתומהףוגמינליצי

Romans([׃ונינדא תרותלדבעיננהילכשבןכל)7:26

]׃אטחהתרותלדבעינאירשבבוםיהלאה
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עושיחישמבםהרשאהלאבהמשאןיאןכלע8

תרותיכ2׃חורהיפלםאיכרשבכאלבםיכלהתמה

אטחהתרותמיתאהררחשעושיחישמבםייחהחור

השלחנהתושעלהרותההלכיאלשהמיכ3׃תומהו

ראותבונבתאוחלשבםיהלאההשערשבהדילע

4׃רשבבאטחהתאעישריואטחהדעבואטחהרשב

רשבכאלבםיכלהתמהונבהרותהתקחאלמתןעמל

רשבהינינעברשבלהמהרשאיכ5׃חורהיפלםאיכ

תבשחמיכ6׃ובשחיחורהינינעבחורלרשאוובשחי

׃םולשהוםייחהאיהחורהתבשחמותומהאיהרשבה

אלרשאבאיהםיהלאתאנשקררשבהתבשחמןעי7

רשאו8׃הלוכיהנניאףאוםיהלאהתרותלדבעתשת

םתאו9׃םיהלאלםיוצרתויהלולכויאלרשבבהמה

ןכשםיהלאהחורםנמאםאחורבםאיכרשבבםכניא

םאו10׃ולשונניאחישמהחורובןיאשימיכםכברקב

חורהואטחהרבדבאוהתמףוגהזאםכברקבחישמה

חורםכברקבןכשיםאו11׃הקדצהרבדבאוהםייח

חישמהתאריעהרשאאוהםיתמהןמעושיתאריעמה

וחורידילעהיחיתותמהםכיתויוגתאםגםיתמהןמ

רשבלאלונחנאםיביחיחאןכל12׃םכברקבןכשה

ןותמתתומרשבהיפלויחתםאיכ13׃רשבהיפלתויחל

׃ויחתהיחרשבהיללעמתאותתומתחורהידילעםאו

יכ15׃המהםיהלאינבםגהניםיהלאחוררשאלכיכ14

חורםתלבקםאיכארילבושלתודבעחורםתלבקאל

חורהו16׃וניבאאבאונחנאםיארקוברשאםינבטפשמ

םינבםאו17׃ונחנאםיהלאינביכונחורבדיעמאוהה

השריבחישמהירבחוםיהלאישריהיהנםישריםגונחנא

בשחאיכ18׃דבכנותאםגןעמלותאהנעתנםנמאםא

דיתעהדובכהדגנכםילוקשםניאהזהןמזהייונערשא

תויולתהיניעוגרעתהאירבהיכ19׃ונילעתולגהל

אללבהלהאירבההשבכניכ20׃םיהלאינבתולגתהל

רשא21׃הוקתילאהתאשבכהןעמלםאיכהנוצרמ

תורחלאןוילכהתודבעמררחשתאיהםגהאירבה

דחיהלכהאירבהרשאונעדייכ22׃םיהלאהינבדובכ

ונחנאםגיכדבלבתאזאלו23׃הנהדעליחתוחנאת

טפשמלהכחנוונשפנבחנאנחורהירוכבונלשיםאףא

הוקתהךאהוקתבונעשוניכ24׃ונתיוגתודפםינבה

רשארבדלשיאלחייךיאיכהוקתהנניאםיניעלהארנה

ולהכחנוהניאראלרשאלהוקנםאלבא25׃האראוה

אליכוניתושלחבונתאךמתחורהםגןכו26׃תונלבסב

ונדעבעיגפמאוהחורהןכאיוארכללפתהלהמונעדי

רשאתאעדויתובבלרקחהו27׃רבדמתוקמעתוחנאב

׃םישודקהדעבעיגפיםיהלאהןוצרכיכחורהבשחי

לכהותצעבםיאורקהםיהלאיבהאליכונעדיהנהו28

םגםתאםדקמםעדירשאתאיכ29׃םהלבוטלרזעי

רוכבההיהיןעמלונבתומדלםימודתויהלםדקמדעי

םגםתאםדקמםדעירשאתאו30׃םיברםיחאךותב

םקידצהרשאתאוקידצהםגםתאםארקרשאתאוארק

םיהלאהםאתאזלערמאנהמהתעו31׃ראפםגםתא

םאיכסחאלודיחיונבלערשא32׃ונתאביריימונל

הנעיימ33׃לכהתאומעונלןתיםגאלהונלכדעבונתנ

אוהימו34׃קידצמהאוהםיהלאןהםיהלאיריחבב

םעמרוענרשארתויבותמרשאחישמהןהםמישאי

ימ35׃ונדעבעיגפיאוהוםיהלאהןימילאוהםיתמה

ואהמטשמואהקוצמואהרצהחישמהתבהאמונדירפי

ךילעיכבותככ36׃ברחואהנכסואהירעםאבער

הלאלכבלבא37׃החבטןאצכונבשחנםויהלכונגרה

אליכיכנאחוטבו38׃ונתאבהאהידילעדאמונרבג

תורובגאלותוררשאלוםיכאלמאלםייחהאלותומה

לכאלוקמעהאלוחורהאל39׃דיתעהאלוהוההאל

רשאםיהלאהתבהאמונדירפהלולכויתרחאהירב

׃ונינדאעושיחישמבאיה

ילהדיעמיתעדוףקשאאלוחישמברבדמינאתמא9

3׃יבלןובאדלץקןיאוינובצעלודגיכ2׃שדקהחורב

יראשיחאדעבחישמהןמםרחמינאיתיהןתיימיכ

םינבהטפשמםהלשיולארשיינבםהרשא4׃ירשבו

׃תוחטבההוהדובעהוהרותהןתמותותירבהודובכהו

רשאורשביפלחישמהאציםהמרשאותובאהםהלו5

aiōn)׃ןמאםימלועלךרבמלכהלעלאאוה g165)6לבא

םהרשאלכאליכהצראםיהלארבדלפנולאכאל

םהרבאערזםתויהלעאלו7׃המהלארשיםגלארשימ

אלרמולכ8׃ערזךלארקיקחציביכםהםינבםלכ

םההחטבההינבםאיכםיהלאהינבהמהרשבהינב

רמאנשהמאוההחטבהרבדיכ9׃ערזלםיבשחנה

םגהיהןכיכדבלבתאזאלו10׃ןבהרשלובושאדעומל
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םרטביכ11׃וניבאקחצילדחאלהרההתויהבהקברב

תצעםוקתןעמלערואבוטושעאלדועוהינבודלי

ןוצרכםאיכםישעמךותמאלותריחביפכםיהלאה

בהאובותככ13׃ריעצדבעיבריכהלרמאנ12׃ארקה

שייכהרמאנהמןכםא14׃יתאנשושעתאובקעיתא

רשאתאיתנחורמאהשמליכ15׃הלילחםיהלאבלוע

אלרבדהןיאןכלעו16׃םחרארשאתאיתמחרוןחא

׃םחרמהםיהלאהדיבםאיכץרהדיבאלוהצרהדיב

ךיתדמעהתאזרובעבהערפלרמאבותכהןכיכ17

׃ץראהלכבימשרפסןעמלויחכתאךתארהרובעב

ץפחירשאתאווננחיץפחירשאתאיכהזמאצויו18

ונוצרדגנדועחיכויעודמילארמאתיכו19׃והשקי

תאבירתרשאהתאימםדאןבםנמא20׃בציתיימ

םא21׃ינתישעהככהמלורצילרצירמאיהםיהלאה

דחאילכדחאםלגמתושעלרמחהלערצילתושרןיא

ץפחהםיהלאהםאאופאהמו22׃ןולקלדחאודובכל

וחורךראלכבאשנותרובגעידוהלוומעזתוארהל

רשעתאםגעידוהל23׃ןודבאלםינוכנהםעזהילכתא

ונחנאםהו24׃דובכלםדעירשאהנינחהילכלעודובכ

25׃םיוגהןמףאיכדבלבםידוהיהןמאלםארקרשא

׃המחרהמחראללוימעימעאללארקאעשוהבורבדכ

םהלרמאיםתאימעאלםהלרמאירשאםוקמבהיהו26

רפסמהיהיםאיכלארשילעחוצוהיעשיו27׃יחלאינב

ףטושץורחןוילכובבושיראשםיהלוחכלארשיינב

29׃ץראהברקבהשעינדאהצרחנוהלכיכ28׃הקדצ

ריתוהתואבצהוהיילולםינפלוהיעשירמארשאכו

התעו30׃ונימדהרמעלונייהםדסכטעמכדירשונל

תאוגישההקדצהירחאופדראלרשאםיוגהרמאנהמ

לארשיו31׃הנומאהךותמרשאהקדצהאיההקדצה

32׃עיגהאלהקדצהתרותלהקדצתרותירחאושקבב

יכםישעממםאיכהושרדהנומאמאלרשאןעיהמלעו

ףגנןבאןויצבדסייננהבותככ33׃ףגנןבאבופגנתה

׃שוביאלובןימאמהלכולושכמרוצו

לארשידעבםיהלאליתלפתויבבלץפחיחא10

האנקםהלשישםהילעינאדיעמיכ2׃ועשוירשא

אלםיהלאתקדצתאיכ3׃תעדבאלךאםיהלאל

תקדצלתאזרובעבוםתקדצתאםיקהלושקביוועדי

לכלהקדצלהרותהףוסחישמהיכ4׃וענכנאלםיהלא

ךותמהקדצהרבדלעבתכהשמיכ5׃ובןימאמה

הקדצהו6׃םהביחוםדאהםתאהשעירשאהרותה

ימךבבלברמאתלאתרמאהכהנומאהךותמרשא

וא7׃חישמהתאדירוהלאיהתאזאלההמימשההלעי

׃םיתמהןמחישמהתאתולעהלאיהתאזםוהתלדריימ

(Abyssos g12)8רבדהךילאבורקתרמאאיההמלבא

9׃םירשבמונחנארשאהנומאהרבדאוהךבבלבוךיפב

ךבבלבןימאתוןודאהאוהעושירשאךיפבהדותםאיכ

ובבלביכ10׃עשותזאםיתמהןמוריעהםיהלאהרשא

ולהתיהוהדויוהיפבוהקדצלולהתיהוםדאהןימאי

12׃שוביאלובןימאמהלכרמאבותכהיכ11׃העושיל

םלכלדחאןודאיכינוילידוהיהןיבהזבלדבהןיאו

הוהיםשבארקירשאלכיכ13׃ויארקלכלרישעאוהו

ךיאוובונימאהאלרשאלאוארקיךיאהתעו14׃טלמי

׃דיגמןיאבועמשיךיאוועמשתאועמשאלרשאבונימאי

ילגרוואנהמבותככםיחולשםניאםאודיגיךיאו15

לוקלועמשםלכאלךא16׃בוטרשבמםולשרשבמ

17׃ונתעמשלןימאהימהוהירמאוהיעשייכהרושבה

רבדידילעהעומשהוהעומשהךותמהאבהנומאהןכל

אציץראהלכבםנמאועמשאליכהרמאו18׃םיהלא

עדיאללארשייכהרמאו19׃םהילמלבתהצקבוםוק

לבניוגבםעאלבםכאינקאינארמאהשמרבכהנה

אלליתאצמנרמאלובלואלמוהיעשיו20׃םכסיעכא

רמאאוהלארשילעו21׃ולאשאולליתשרדנינשקב

׃הרמוררוסםעלאםויהלכידייתשרפ

יכהלילחומעתאםיהלאהחנזיכהינארמאןכבו11

חנזאל2׃ןמינבהטמלםהרבאערזמלארשיןביכנאםג

תאועדתאלהואםדקמועדירשאומעתאםיהלאה

לעםיהלאהלאארקרשאכוהילאברמאבותכהרשא

ךיתחבזמתאווגרהךיאיבנתאהוהי3׃רמאללארשי

הנעהמלבא4׃ישפנתאושקביוידבלינארתואווסרה

רשאשיאםיפלאתעבשיליתראשהםיהלאהנעמותא

תיראשהרתונתאזהתעבםגןכו5׃לעבלוערכאל

דסחהידילעתאזהתיהםאו6׃דסחהתריחביפלע

דועונניאדסחהןכילוליכםישעמהךותמהתיהאל

ילוליכדסחדועונניאםישעמהךותמהתיהםאודסח
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תאאוההמהתעו7׃השעמתויהללדחיםישעמהןכ

וגישהםהםירחבנהקרגישהאללארשישקברשא

םיהלאהםהלןתנבותככ8׃םבבלונימשהםיראשנהו

דעעמשלאלםינזאותוארלאלםיניעהמדרתחור

תשרלוחפלםנחלשיהירמאאוהדודו9׃הזהםויה

תוארמםהיניעהנכשחת10׃םהלםימולשלושקומלו

ןעמלולשכנהרמאינאןכבו11׃דעמהדימתםהינתמו

ןעמלםיוגלהעושיההאציםעשפבךאהלילחולפי

םיוגהרשעםנורסחוםלועהרשעםעשפםאו12׃םאינקה

ינאםיוגהםכילאיכ13׃המכוהמכתחאלעםאלמ

׃ראפאיתורשתאיכנאםיוגהחילשרשאיפכורבדמ

יכ15׃םתצקמעישוהלוירשבתאאינקהללכואול14

אלהםתפסאהיהתאופאהמםלועליוצרםתליעגםא

םאוהסעהםגןכשדקהמורתהםאו16׃םיתמהןמםייח

םיפנעהתצקמופקניכו17׃םיפנעהםגןכשדקשרשה

תיזהשרשלתרבחתנוםמוקמבתבכרהרעיהתיזהתאו

עדראפתתםאוםיפנעהלעראפתתלא18׃ונשדלו

19׃ךתואאשנאוהשרשהםאיכשרשהתאאשנךניאש

ןכ20׃יכנאבכראןעמלםיפנעהופקנאלהרמאתיכו

לעםיקךנההתאוונימאהאלרשאלעופקנהמהאוה

אלםאםיהלאהיכ21׃אריםאיכהאגתתלאהנומאהידי

׃ךילעםגסוחיאלילואץעהןמםידלונהםיפנעהלעסח

םילפנהלעומעזומעזוםיהלאתבוטאנהארןכל22

התאםגהתעיכןיאםאוותבוטבדמעתםאותבוטךילעו

לכייכובכריםירמבודמעיאלםאהמהםגו23׃עדגת

ץעמתרזגנהתאםאיכ24׃םביכרהלבושלםיהלאה

בוטתיזבעבטכאלשתבכרהורעיתיזועבטבאוהרשא

תיזבובכרישהמכוהמכתחאלעונממםיאציההלא

ויהתןפהזהדוסהתאיחאםכמדחכאאליכ25׃םהלש

לארשילהיהנתצקמלבלהםוטמטיכםכיניעבםימכח

בותככעשוילארשילכןכבו26׃םיוגהאלמסנכייכדע

יתירבתאזינאו27׃בקעימעשפבישיולאוגןויצלאבו

םהםיאונשהרושבהיפלןה28׃םתאטחיריסהבםתוא

׃תובאהןעמלםהםיביבחהריחבהיפלךאםכנעמל

30׃ותאירקלעוויתונתמלעםיהלאהםחניאליכ29

םיהלאיפתאםתייהםירממםינפלמםתאםגרשאכיכ

התעהלאםגןכ31׃הלאלשםירמבםתנחוההתעו

יכ32׃ונחיםהםגםכתנינחידילעןעמלויהםירממ

׃םלכתאןחיןעמלירמהדיבםלכתאריגסהםיהלאה

ימויטפשמותעדרשעוםיהלאתמכחרשעקמעהמ33

שיאוהוהיחורתאןכתימיכ34׃אצמיימויכרדורקחי

לכהאלה36׃ולםלשיוומידקהימוא35׃ונעידויותצע

׃ןמאםימלועלדובכהולרשאוילאלכהוובלכהוונממ

(aiōn g165)

רשאםיהלאימחרביחאםכתאריהזמיננההתעו12

םיהלאלהצרנושודקויחןברקםכיתויוגתאומישת

םלועלוותשתלאו2׃תילכשהםכתדובעתאזהתיהו

ונחבתןעמלםכתעדשדחתהבופלחתהםאיכהזה

׃םלשהודמחהובוטהםיהלאהןוצראוההמתעדל

(aiōn g165)3שיאלכלינארמאילןתנהדסחהיפלעיכ

םאיכיוארהןמהלעמלובבלםוריתלבלםכמשיאו

ולקלחרשאהנומאהתדמיפכויתובשחמבעונציהי

הברהםירבאונלשידחאףוגברשאכיכ4׃םיהלאה

ףוגםירבהונחנאןכ5׃םירבאהלכלתחאהלעפןיאו

6׃אוהורבחלרבאונממדחאודחאלכוחישמבדחא

יהתהאובנםאונלןתנהדסחהיפכתונשתונתמונלשיו

םאושומשבלמעישומששיאלםאו7׃הנומאהתדמיפכ

םתבהשעיןתונההחכותבחיכומםאו8׃הארוהבהרומ

9׃תופיםינפרבסבדסחלמגהוהדיקשבגיהנמהובבל

10׃בוטבוקבדוערהתאואנשהפנחילבהיהתהבהאה

שיאומידקהדובכבוהרתיהבחוארהםיחאתבהאב

ודבעחורבובהלתהולצעתלאוודקש11׃והערתא

לעודקשהרצבולבסתלחותבוחמש12׃ןודאהתא

תסנכהופדרםישודקהיכרצבופתתשה13׃הלפתה

15׃וללקתלאווכרבםכיפדרתאוכרב14׃םיחרא

יהידחאבל16׃םיכבהםעוכבוםיחמשהםעוחמש

םילפשהםעוגהנתהםאיכתולדגבוכלהתלאםכלכל

הערשיאלומלשתלא17׃םכיניעבםימכחויהתלא

ולכותםא18׃םדאלכיניעבבוטהושרדהערתחת

לא19׃םדאלכםעםולשבויהםכדיאצמתרשאלככ

םקנילבותכיכזגרלםוקמונתםאיכידידיםקנומקנת

םחלוהליכאהךאנשבערםאןכל20׃הוהירמאםלשו

21׃ושארלעהתחהתאםילחגיכםימוהקשהאמצםאו

׃בוטבערהתאהתאשובכערהךשבכיאנלא
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םאיכתושרןיאיכתוישרהתלדגלענכתשפנלכ13

׃ונמתנםיהלאדילעתואצמנהתוישרהוםיהלאהתאמ

םיהלאהיווצבאוהדרמתושרלםמוקתמהלכןכל2

דחפלםניאםיטילשהיכ3׃םנידתאואשיםידרמהו

אלשךנוצרםאןכלעוםיערהלםאיכםיבוטהםישעמל

4׃הנממחבשךלהיהובוטההשעתושרהןמארית

השעתערהםאךאךלבוטלאיהםיהלאתשמשמיכ

םיהלאתשמשמיכאיהברחתרגחםנחלאליכארי

ענכהלונילעןכלע5׃ערההשעלכמףצקבתמקנאיה

6׃ונתבוחתעדרובעבםגיכףצקהרובעבדבלאל

םיהלאיתרשמיכסמהתאםתאםימלשמףאתאזליכ

םכתבוחכשיאלכלונתןכל7׃תאזלעםידקשההמה

ארומהוסכמהולרשאלסכמהסמהולרשאלסמה

לאו8׃דובכהולרשאלדובכהוארומהולרשאל

יכוהערתאשיאתבהאיתלוזרבדשיאלםיביחויהת

ףאנתאלתוצמיכ9׃הרותהתאםיקורבחתאבהאה

דועודמחתאלרקשדעהנעתאלבנגתאלחצרתאל

׃ךומכךערלתבהאוהזהרמאמבהנהתולולכהלאכ

הרותהםויקהבהאהןכלעערלערתאלהבהאה10

העיגהרבכיכןמזהתאםכתעדמושעתאזכו11׃הלכ

םויהמהתעהבורקונתעושייכהנשהןמץיקהלהעשה

ןכלברקםויהוףלחהלילה12׃ןימאהלונאברשא

׃רואהקשנילכתאהשבלנוךשחהישעמתאאנהריסנ

ןורכשבותוללוזבאלתועינצבהכלהתנםויבומכו13

םאיכ14׃האנקוהבירמבאלוהמזתושעותוליעבבאלו

אלךאםכרשבלוגאדוחישמהעושיןודאהתאושבל

׃תואתהריבגהל

תאןידלאלוולבקותואהנומאבשולחהתאו14

שולחהורבדלכלכאלןוכניכןימאמשי2׃תובשחמה

לכאיאלרשאתאזבילאלכאה3׃קריהתאקרלכאי

׃םיהלאהותאלבקיכלכאהתאןידילאלכאיאלרשאו

םוקיאוהוינדאלןהרחאהדבעתאןידתיכהתאימ4

לידבמשי5׃ומיקהלםיהלאהלכייכםקוילבאלפיוא

לכיהיוויניעבםיושםימיהלכרשאשיוםוילםויןיב

ותארמשןודאלםויהתארמשה6׃ותעדבןוכנשיא

ןודאללכאהרמשונניאןודאלםויהתארמשונניארשאו

ןודאללכאונניארשאוםיהלאלאוההדומיכלכאאוה

ונתאמשיאןיאיכ7׃םיהלאלאוההדומולכאונניא

רשאכיכ8׃ושפנלתומירשאשיאןיאוושפנלהיחירשא

םאןכלןודאלתומנתומנרשאכוןודאלהיחנהיחנ

םקיוחישמהתמתאזליכ9׃וננהןודאלתומנםאוהיחנ

10׃םייחהלעםגםיתמהלעםגןודאהיהיןעמליחיו

ךיחאלזובתהמלהתאואךיחאתאןידתהזהמלהתאו

יכ11׃םיהלאןידאסכינפלדמעלםידיתעונלכאלה

ןושללכוךרבלכערכתיליכהוהיםאנינאיחבותכ

ןתיושפנלעונממדחאלכאנהנה12׃םיהלאלהדות

יכוהערתאשיאדועןידנלאןכל13׃םיהלאלןובשח

ואלושכמויחאינפלשיאןתיאלשםכנידיהיהזםא

רבדןיאיכעושיןודאבינאחטבמויתעדי14׃שקומ

׃אמטלולונבשחישימלאוהאמטקרוומצעינפבאמט

דועךלהתמךניאלכאהרבדלעךיחאבצעיםאו15

ודעברשאתאךלכאבדבאתאנלאהבהאהךרדב

׃םיפודגלםכבוטהיהיןפורהזהןכל16׃חישמהתמ

הקדציכהיתשוהליכאהנניאםיהלאהתוכלמיכ17

תאהלאבדבעהו18׃שדקהחורבהחמשוםולשואיה

התעו19׃םישנאלןוחבוםיהלאלאוהיוצרחישמה

20׃והערמשיאדחיתונבהךרדוםולשהךרדהפדרנ

לכהןהלכאמרבדלעםיהלאהשעמתאסורהתלא

21׃ובללשכמבונלכאירשאםדאלערלבאאוהרוהט

רבדהשעתאלוןייהתשתאלורשבלכאתאלשבוט

הנומאךלשי22׃שלחיואלשכיואךיחאובףגנתירשא

תאןידיאלשימירשאםיהלאהינפלךדבלךליהת

ולכאבקפסולרשאו23׃ויניעברשכרשארבדבושפנ

הנומאילבמהשענרשאלכוהנומאמהשעאליכםשאנ

׃,אוהאטח

שקבנלאוםילשכהתושלחתאשלםיקזחהונילעו15

בוטלורבחתאנהשקביונממדחאלכיכ2׃ונמצעתאנה

אלאומצעתאנהשקבאלחישמהםגיכ3׃הנביןעמלול

בתכנרשאלכיכ4׃ילעולפנךיפרוחתופרחבותככ

תונלבסבהוקתונלהיהתןעמלבתכנונדמללםינפלמ

אוההמחנהותונלבסהיהלאו5׃םיבותכהתומוחנתבו

6׃עושיחישמהיפלעדחאבלםכלכתויהלםכלןתי

יבאםיהלאהתאדחאהפבותחאשפנבודבכתרשא

רשאכויחאתאשיאולבקתןכלע7׃חישמהעושיונינדא
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רמאינאו8׃םיהלאהדובכלונתאלבקחישמהםג

תמאןעמלהלימהינבתרשמלהיהחישמהעושייכ

םיוגהו9׃תובאלרשאתוחטבההתאםיקלםיהלאה

ןכלעבותככוימחרןעמלםיהלאהתאודבכיהמה

׃ומעםיוגונינרהרמואו10׃הרמזאךמשלוםיוגבךדוא

׃םימאהלכוהוחבשםיוגלכהוהיתאוללהרמואו11

םימעסנלדמערשאישישרשהיהורמאוהיעשיו12

לכםכתאאלמיאוההוקתהיהלאו13׃ווקיםיוגוילא

תרובגבםכתוקתףדעתןעמלהנומאבםולשוהחמש

םתאםגיכםכבינאחטבמיחאהנהו14׃שדקהחור

ולכותותעדלכםיאלממדסחתבהאיאלמםכמצעב

םכילאיבתכבטעמיתזעהךא15׃והערתאשיאחיכוהל

תאמילןותנהדסחהיפלעםכתאריכזמכהנהוהנה

ןהכלוםיוגלחישמהעושיתרשמיתויהל16׃םיהלאה

שדקמויוצרםיוגהןברקהיהיןעמלםיהלאהתרושבב

דגנעושיחישמבללהתהלילשיןכלע17׃שדקהחורב

השערשאיתלוזרבדרבדלינפזעאאליכ18׃םיהלאה

םיוגהבלתאהשעמבורמאבתוטהןעמלידיבחישמה

תרובגבוםיתפומותותאתרובגב19׃ותעמשמלרוסל

דעוהיתוביבסוםילשורימיתאלמיכדעםיהלאחור

תאדיגהלילדתשהב20׃חישמהתרושבתאןוקירולאל

חישמהםשארקנרבכםשרשאתומקמבאלהרושבה

רשאבותככםאיכ21׃םירחאדוסילעתונביתלבל

אוההזו22׃וננובתהועמשאלרשאווארםהלרפסאל

׃םכילאאובמםיתשוםעפוללגביתרצענרשארבדה

הלאהתולילגבילםוקמדועןיארשאתעכלבא23

אובא24׃תוברםינשהזםכילאאבליתפסכנףסכנו

ירבעבםכתוארליכנאהוקמיכאימפסאליתכלבםכילא

25׃הנושארבםכמטעמהעבשאוהמשינוחלשתםתאו

26׃םישודקהתארוזעלהמילשוריהכלאהתעםנמא

ינויבאלהבדנתאשמתתלוליאוהאיכאואינודקמיכ

םיביחמףאווליאוהיכ27׃םילשוריברשאםישודקה

רשאחורהירבדבקלחםיוגלהיהםאיכםהלםה

ןכל28׃ףוגהירבדבםגםרזעלםהילעאלהםהל

הרבעאזאהזהירפהםהליתמתחותאזתאיתרמגשכ

םכילאיאבביכיכנאעדויו29׃אימפסאלםכצראךרד

םכתאררועמינאו30׃חישמהתרושבתכרבאלמבאובא

ץמאתהלחורהתבהאבוחישמהעושיונינדאביחא

לצנארשאןעמל31׃םיהלאהלאידעבריתעהביתא

ישומשםישודקהלעברעיוהדוהיץראבםיררוסהמ

ןוצרבהחשמבםכילאאובארשאו32׃םילשוריםשל

׃ןמאםכלכםעםולשהיהלאו33׃םכמעשפנאוםיהלא

איהשונתוחאיבופתאבוטלםכלריכזמיננהו16

ונינדאבהולבקתרשא2׃ירכנקברשאהלהקהתשמשמ

םכלךרטצתרשאלכבהלורזעתוםישודקליוארכ

ולאש3׃ימצעלםגוםיברלתרזעאיהםגהתיהיכ

חישמהתדובעבירבחםהשסליקעואלקסירפםולשל

ידבלינאאלוישפנדעבםראוצתאורסמרשאו4׃עושי

הלהקהםולשלםגוםיוגהתולהקלכםגיכםהלהדוא

תישאראוהשיביבחסוטניפאםולשלולאש5׃םתיבב

ברלמעהלמעשםירמםולשלולאש6׃חישמלאיכא

יבורקםהשסינויוסוקינורדנאםולשלולאש7׃ונרובעב

8׃חישמבויהינפלוםיחילשבםשםהלויתאםירוסאו

םולשלולאש9׃ונינדאביביבחסאילפמאםולשלולאש

םיכטסאםולשלוחישמהתדובעבונרבחסונברוא

ולאשחישמבןוחבהסילפאםולשלולאש10׃יביבח

םולשלולאש11׃סולבוטסיראלשותיבינבםולשל

סוסיקרנלשותיבינבםולשלולאשיבורקןוידורוה

הספורטוהניפורטםולשלולאש12׃ונינדאבםהרשא

הלמעשהביבחהסיסרפםולשלולאשונינדאבתולמעה

רחבנהסופורםולשלולאש13׃ונינדאבברלמע

םולשלולאש14׃ילםאכאיהשומאםולשלוונינדאב

םיחאהוסימרהיסבורטפוסמרהוןוגילפוסוטירקנוסא

סורינאילויוסוגולוליפםולשלולאש15׃םתארשא

ולאש16׃םתארשאםישודקהלכוספמולואוותוחאו

חישמהתולהקהשודקההקישנבוהערתאשיאםולשל

םכינפםושליחאםכתאריהזמינאו17׃םכמולשלתולאש

םתדמלרשאחקלהדגנלםילושכמותוקלחמישעב

תאםידבעםניאהלאכרשאםישנאיכ18׃םהמורוסו

תפשוםענירמאבוםשרכתאםאיכחישמהעושיונינדא

תעדונםכתעמשמיכ19׃םיאתפהבלתאועתיתוקלח

םימכחםכתיהיתצפחךאםכילעחמשינאןכללכל

אוהםולשהיהלאו20׃ערהיתלבלםימימתוביטהל

ונינדאדסחםכילגרתחתהרהמבןטשהתאאכדי

ןוסיוסויקולוירבחסויתומיט21׃םכמעחישמהעושי
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סויטרטינא22׃םכמולשלםילאשיבורקסורטפסוסו

סויג23׃ונינדאבםכמולשללאשתאזהתרגאהבתוכ

סוטסראםכמולשללאשהלהקהלכתאויתואחראמה

דסח24׃םכמולשלםילאשוניחאסוטרוקוריעהןכס

קזחללכירשאלו25׃ןמאםכלכםעחישמהעושיונינדא

דוסהיולגיפכחישמהעושיתאירקכויתרושבכםכתא

aiōnios)׃םלועתומימהסכמהיהרשא g166)26התעו

יהלאתוצמכםיאיבנהיבתכידילעעדונוםסרפתנ

aiōnios)׃הנומאהתעמשמלםאיבהלםיוגהלכלםלוע

g166)27חישמהעושיבדובכהולודבלםכחהםיהלאל

aiōn)׃ןמאםימלועל g165)
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הָנׁשאִרָה

םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶא
ןוצרבחישמהעושיחילשתויהלארקמהסולופ1

רשאםיהלאתלהקלא2׃וניחאסינתסוסוםיהלא

תויהלםיאורקהעושיחישמבםישדקמהלאסותנרוקב

לכבחישמהעושיונינדאםשבםיארקהלכםעםישדק

םיהלאהתאמםולשוםכלדסח3׃ונלשוםהלשםוקמ

םכרובעביהלאלהדוא4׃חישמהעושיונינדאווניבא

׃עושיחישמבםכלןתנהםיהלאהדסחלעתעלכב

6׃תעדלכבורובדלכבלכבובםתרשערשא5

םתרסחאליכדע7׃םכבהמיקתהחישמהתודערשאב

עושיונינדאתולגתהלםיכחמםכנהודסחהןתמלכ

םייקנתויהלץקתערעםכתאםיקיםגרשא8׃חישמה

רשאםיהלאהאוהןמאנ9׃חישמהעושיונינדאםויב

10׃ונינדאחישמהעושיונבתרבחלםתארקנויפלע

תויהלחישמהעושיונינדאםשביחאםכתאריהזמיננהו

םאיכםכברקבתוקלחמןייהתאלודחאהפםכלכ

םכילעילדגהיכ11׃תחאהצעבודחאבלבדחיוננוכת

ינאתאזו12׃םכיניבתובירמשייכהאולכתיבינבדיב

סולופאלהזוסולופלרמאהזםכמשיאשיאיכרמא

יכהחישמהקלחיכה13׃יננהחישמלהזואפיכלהזו

הדוא14׃םתלבטנסולופםשלואםכדעבבלצנסולופ

תאוסופסרקתאםאיכםכמשיאיתלבטאלשםיהלאל

םגיתלבטךא16׃יתלבטימשליכורמאיןפ15׃סויג

יתלבטםאעדיינניאהלאדבלמוסונפטסאתיבינבתא

םאיכלובטלחישמהינחלשאליכ17׃רחאשיאדוע

קירלהיהיאלרשאןעמלםירבדתמכחבאלרשבל

םידבאלאוהתולכסבלצהרבדיכ18׃חישמהבלצ

בותכןכיכ19׃אוהםיהלאתרובגםיעשונהונללבא

םכחהיא20׃ריתסאםינובנתניבוםימכחתמכחדבאא

תאםיהלאהלכסאלההזהםלועהשרדהיארפסהיא

aiōn)׃הזהםלועהתמכח g165)21תמכחברשאירחאיכ

ןוצרהיההמכחבםיהלאהתאםלועהעדיאלםיהלאה

יכ22׃םינימאמהתאהאירקהתולכסבעישוהלוינפל

23׃המכחםישקבמםינויהותואםהלםילאשםידוהיה

םידוהיללושכמבולצהחישמהתאםיעימשמונחנאו

םינוימןהםידוהימןהםיארקמללבא24׃םינוילתולכסו

25׃םיהלאתמכחוםיהלאתרובגאוהרשאחישמהתא

הקזחלאהתשלחוםדאמאיההמכחלאהתולכסיכןעי

םיבראלשםכתאירקתאיחאאנואריכ26׃םדאמאיה

םיבראלוםיטילשהםיבראלרשבהיפלםימכחההמה

שיבןעמללאהרחבםלועבשלכסבםאיכ27׃םירחה

תאשיבןעמללאהרחבםלועבששולחבוםימכחהתא

ןיאכרשאבוסאמנבולאהרחבםלועהתלדבו28׃קזחה

לכוינפלללהתיאלשידכ29׃ונשירשאתאלטבןעמל

המכחלונלהיהרשאעושיחישמבםתאונממו30׃רשב

בותככיהיו31׃ןוידפלושודקלוהקדצלוםיהלאהתאמ

׃הוהיבללהתיללהתמה

רובדהתואגביתאבאליחאםכילאיאבביכנאםגו2

אליכ2׃םיהלאהתודעתאםכלידיגהבהמכחהו

אוהוחישמהעושיםאיתלברבדםככותבתעדליתבשח

הלחלחבוהאריבוהשלחבםכלצאיהאו3׃בלצנה

ינבתמכחירמאבתותפלאליתאירקוירבדו4׃הבר

אלרשאןעמל5׃הרובגהוחורהתחכותבםאיכםדא

׃םיהלאתרובגבםאיכםדאינבתמכחבםכתנומאהיהת

הזהםלועהתמכחאלםימלשהןיברבדנהמכחןכא6

aiōn)׃ודבאירשאהזהםלועהירשלשאלםג g165)7יכ

םיהלאהרשאהרתסנהםיהלאהתמכחרבדנדוסבםא

aiōn)׃םלועהימיינפלונדובכלהדעי g165)8אלרשא

תאובלצאלהועדיוליכהזהםלועהירשמשיאהעדי

aiōn)׃דובכהןודא g165)9התאראלןיערשאבותככאלא

ןיכהרשאתאשונאבללעהלעאלוהעמשאלןזאו

חורהיכוחורבםיהלאההלגונלו10׃ויבהאלםיהלאה

אוהימיכ11׃םיהלאהיקמעמתאםגלכהתארקוח

םדאהחורםאיתלבםדאברשאתאעדיהםדאינבב

יתלבםיהלאברשאתאשיאעדיאלםגןכוברקברשא

םלועהחורתאונלבקאלונחנאו12׃םיהלאהחורםא

ונלןתנרשאתאעדנןעמלםיהלאהתאמחורהםאיכ

םירבדבאלרבדנתאזתאו13׃ודסחבםיהלאהתאמ

חוררשאםירבדבםאיכםדאינבתמכחםדמלתרשא

14׃חורהיפלעםיינחורםירבדראבנוםדמלתשדקה

יכםיהלאחורירבדתאלבקמונניאישפנהםדאהןה

םינודנהמהרשאבםניבהללכויאלוולתולכסהמה
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ותואולכהתאןידיינחורהםדאהלבא15׃חורהךרדב

ונעידויימוהוהיחורתאןכתימיכ16׃שיאןידיאל

׃חישמהחורונלשיהנהונחנאו

יכםיינחורםעכיחאםכמערבדליתלכיאלינאו3

יתיקשהבלח2׃חישמבםיללועומכורשבהלשםכדוע

ולכותאלהתעםגוםתלכיאלזאיכלכאמאלוםכתא

הבירמוהאנקרשאביכ3׃רשבהלשדועםכתיהןעי

יפלםיכלהתמוםתארשבהלשאלהםכיניבםיקלחמו

ינשהוסולופלינאדחאהרמאבןה4׃םדאינבךרד

סולופאופאימ5׃םתארשבהלשאלהסולופאלינא

םתאבםדילערשאםהםיתרשמךאסולופאאוהימו

יתעטנינא6׃ולןתנרשאןודאהתנתמכשיאשיאןימאהל

ןכלע7׃חימצהאוהםיהלאהלבאהקשהסולופאו

םיהלאהםאיכהמואמונניאהקשמהוהמואמונניאעטנה

לבקישיאשיאוהמהדחאכהקשמהועטנהו8׃חימצמה

הדשםתאוונחנאלאירזעיכ9׃ולמעיפכורכשתא

ןתנהםיהלאדסחיפכינאו10׃םתאםיהלאןינבוםיהלא

שיאלכאריךאוילעהנוברחאודוסייתשםכחינבכיל

12׃חישמהעושיאוהשדסומהןמץוחרחאדוסיתישל

םינבאואףסכואבהזהזהדוסיהלעהנובההנביםאו

הלגישיאלכהשעמ13׃שקואריצחואץעואתורקי

לכהשעמהמתאוהארישאביכוהררביאוהםויהיכ

רשאשיאהשעמדמעיםא14׃וננחבתשאהשיאושיא

ונדיספיוהשעמףרשיםאו15׃ורכשלבקיוילעהנב

לכיהיכםתעדיאלה16׃שאמלצמומכךאעשויאוהו

רשאשיאו17׃םכברקבןכשםיהלאחורוםתאםיהלא

לכיהיכותאתיחשיםיהלאהםיהלאלכיהתאתיחשי

שיאהמרילא18׃םישודקםכנהםתאושודקםיהלא

לכסליהיהזהםלועבםכחומצעתאבשחהוומצעתא

aiōn)׃םכחיןעמל g165)19תולכסהזהםלועהתמכחיכ

דועו20׃םמרעבםימכחדכלבותככםיהלאהינפלאיה

ןכלע21׃לבההמהיכםימכחתובשחמעדיהוהיבותכ

סולופםא22׃םכלשאוהלכהיכםדאבשיאללהתילא

תומהםאוםייחהםאםלועהםאאפיכםאוסולופאםא

םכנהםתאו23׃םכלשאוהלכהדיתעהםאוהוההםא

׃םיהלאלשאוהחישמהוחישמהלש

׃לאיזרינכסוחישמהיתרשמכונתאשיאבשחיןכ4

אצמהלםאיכםינכסהןמשקביאלשרבדףוסהנה2

ואיתאםינדםתאיכיניעבאיההלקנינאו3׃ןמאנ

יכ4׃ןידאאלישפנתאינאםגםדאינבלשןידםוי

יתאןדהיכקדצאאלתאזלכבוערישפנבעדויינניא

יכדעתעהינפלטופשוטפשתלאןכלע5׃הוהיאוה

ךשחהתומלעתתארואלאיצויםגרשאןודאהאובי

שיאלכלהלהתהיהתזאותובבלהתצעתאהלגיו

לעוימצעלעיתבסהיחאתאזתאו6׃םיהלאהתאמ

שיאםכחתיאלשונבודמלתןעמלםכרובעבסולופא

׃והערדגנלשיאםשבשיאואגתתןפבותכשהממרתוי

םאוותלבקאלרשאךדיבהמוךתואאילפהימיכ7

רבכןה8׃לבקאלרשאשיאכללהתתהמלותלבק

םתכלמולוםתכלמונידעלבוםתרשערבכםתעבש

גיצהםיהלאהשבשחאיכ9׃ונחנאםגםכתאךלמנןעמל

ונייהיכהתומתינבכםילפשהילפשםיחילשהונתא

ונחנא10׃םדאינבלםגםיכאלמלםגםלועלהוארל

םישלחונחנאחישמבםימכחםתאוחישמהןעמלםילכס

העשהדעו11׃םילקנונחנאוםידבכנםתאםירובגםתאו

ןיאוףרגאבםיכמוםימרעוםיאמצםגםיבערוננהתאזה

ךרבנוונוללקונידילמעבונחנאםיעגיו12׃ונלחונמ

םלועהיללגכיהנוןנחנתוונתאופדג13׃לבסנוונופרח

בתכינאםכתאשיבלאלו14׃התעדעםלכליחסלו

׃םיבוהאהינבכםכתאריהזמםאיכהלאהםירבדה

םכלןיאחישמבםינמאתובברםכלויהםאםגיכ15

לעחישמהעושיבםכתאיתדלוהיכנאיכםיברתובא

׃יתובקעבתכללםכמשקבמינאןכלע16׃הרושבהידי

בוהאהינבסויתומיטתאםכילאיתחלשתאזרובעבו17

רשאכחישמביכרדתאםכלריכזיאוהוןודאבןמאנהו

שיןה18׃הלהקוהלהקלכבםוקמלכביכנאדמלמ

אובאאובלבא19׃םכילאאובאאלולאכםיאשנתמ

ירבדתאאלהעדאוןודאההצריםאבורקןמזבםכילא

םיהלאהתוכלמיכ20׃םתרובגתאםאיכםיממורתמה

וצפחתהמו21׃הרובגבםאיכםיתפשרבדבהנניא

׃הונעחורבוהבהאבואטבשבםכילאאובאאובה

תונזףאוםכיניבתונזהאצמניכץראבתעמשנהעומש5

2׃ויבאתשאתאשיאחקייכהומכרפסאלםיוגברשא
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ןעמללבאתהלםכלהיהרשאתחתחוריהבגדועםתאו

קוחרהיכנאןה3׃הזההשעמההשעםכברקמרסוי

םכלצאיתייהולאכיתנדרבכיחורבבורקויפוגבםכמ

עושיונינדאםשב4׃הזהרבדכהשערשאשיאהלע

ונינדאתרובגםעםכתאיחורודחיםכתלהקהבחישמה

ןדבאלןטשלאוההשיאהתארסמל5׃חישמהעושי

בוטאל6׃עושיןודאהםויבחורהעשויןעמלרשבה

לכתאץמחמראשטעמיכםתעדיאלהםכללהתה

השדחהסעויהתןעמלןשיהרואשהתאורעב7׃הסעה

אוהונדעבחבזנהונחספונלםגיכםתאתוצמםחלאלה

ראשבאלוןשיראשבאלגחהאנהגחנןכלע8׃חישמה

םכליתבתכ9׃תמאהורשיהתוצמבםאיכעשרהוערה

לעתאזביתעדןיאו10׃םינזהםעוברעתתאלשתרגאב

ידבעוםינלזגועצביעצבלעואהזהםלועבשםינזה

תאזךא11׃םלועהןמתאצלםכלהיהיזאיכםילילא

ארקיחארשאשיאםעברעתהיתלבלםכליתבתכ

אבסואףדגמואםילילאדבעואעצבעצבואהנזאוהו

המיכ12׃ולכאתאלםגהזכרשאשיאהםעןלזגוא

׃תיבברשאתאוטפשתאלהץוחברשאתאטפשליל

ערהתאורעבתםתאוםטפשיםיהלאהץוחברשאו13

׃םכברקמ

איבהלדיזיוהערםעובירברשאשיאםכבשיה6

אלה2׃םישדקהינפלאלוםיעשרהינפלונידרבד

לעןודיםלועהםאוםלועהתאונידיםישדקהיכםתעדי

םתעדיאלה3׃םינטקםינידןידלםיוארםכניאהםכדי

םתאו4׃תונוממירבדיכףאםיכאלמהתאןידניכ

םיבשחנהתאםתאםיבישומתונוממינידםכלשירשאכ

תאזתאינארמאםכתשבל5׃םכיטפשללהקבןיאל

׃ויחאלשיאןיבחיכוהללכוישדחאםכחםכבןיאיכה

לכבןה7׃םינימאמאלינפלתאזוויחאםעברחאיכ6

ורחבתאלהמלהזםעהזובירתשםכלאיההדירי

לבא8׃םיקושעתויהלורחבתאלהמלוהאנוהלבסל

יכםתעדיאלה9׃םכיחאתאףאםיקשעוםתאםינומ

תאועתתלאםיהלאהתוכלמתאושרייאלםיעשרה

םיפאנמהאלםילילאידבעאלםינזהאלםכיתושפנ

אלוםיבנגהאל10׃רכזתאםיבכשהאלוםישדקהאלו

לכםינלזגהאלוםיפדגמהאלוםיאבסהאלעצביעצב

םינפלהלאכו11׃םיהלאהתוכלמתאושרייאלהלא

םתקדצהלבאםתשדקלבאםתצחרלבאםכתצקמויה

יתושרבאוהלכה12׃וניהלאחורבועושיןודאהםשב

ינדבעשיאלךאיתושרבאוהלכהליעוירבדלכאלךא

הזתאםיהלאהולכאמלשרכהושרכללכאמה13׃רבד

ןודאהוןודאלםאיכתונזליהילאףוגהוהכליהזתאו

םכתאםגריעיוונינדאתאםגריעהםיהלאהו14׃ףוגל

הנהחישמהירבאםכיתפוגיכםתעדיאלה15׃ותרובגב

הנוזירבאלםתאהשעאוחישמהירבאתאחקאיכה

אוהדחאףוגהנוזבקבדהיכםתעדיאלהוא16׃הלילח

לבא17׃דחארשבלםהינשויהורמאבותכהיכהמע

לכתונזהןמוסונ18׃ומעאוהדחאחורןודאבקבדה

הנוזהואוהופוגלץוחמםדאהותואהשעירשאאטח

לכיהאוהםכפוגיכםתעדיאלהוא19׃ופוגםצעבאטח

םיהלאהתאמםתלבקרשאםכברקבןכשהשדקהחור

ודבכןכלעםתינקנריחמביכ20׃םתאםכמצעלאליכו

׃המהםיהלאלרשאםכחורבוםכפוגבםיהלאהתא

עגיאלשםדאלבוטהנהילאםתבתכשהמםינעלו7

לכליהיוותשאשיאלכליהתתונזהינפמךא2׃השאב

ומכוותשאלהנועהתבוחםיקישיאה3׃הלעבהשא

יכהפוגלעתטלשהנניאהשאה4׃הלעבלהשאהןכ

םאיכופוגלעטלשונניאשיאהםגןכומכוהלעבםא

תמכסהביתלוזהזמהזםכמצעתאוענמתלא5׃ותשא

הלפתלותינעתלםיונפתויהלעובקןמזלעםכינש

תוצירפרובעבןטשהםכתאהסניןפודחאתתוובושתו

׃הוצמךרדבאלוהצעךרדבתאזרמאינאו6׃םכרצי

ותנתמשיאלכלשיךאינמכםדאלכהיהוןתיימיכ7

לאוםיונפהלאו8׃הכבהזוהכבהזםיהלאהתאמ

םגומכהככובשיםאםהלבוטיכינארמאתונמלאה

בוטיכןיאושנבורבחתירזנהלולכויאלםאךא9׃ינא

תאהנהו10׃הואתברעבתויהמןיאושנברבחתהל

אלרשאןודאהםאיכיכנאאלוהוצמיכנאםיאושנה

בשתונממשרפתשרפםאו11׃הלעבמהשאשרפת

׃ותשאתאחלשילאשיאוהלעבלהצרתתואשיאאלב

היהתיכןודאהאלויכנארמאםירחאהלאהנהו12

אלומעתבשלהנוצרותנמאמהנניארשאהשאחאל

ןימאמונניארשאלעבהלהיהייכהשאו13׃הנבזעי
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ונניארשאשיאהיכ14׃ונבזעתאלהמעתבשלונוצרו

תנמאמהנניארשאהשאהוהשאבאוהשדקמןימאמ

םנמאםיאמטםכינבויהיןכאלםאששיאבאיהתשדקמ
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22׃הזברחבישפחלתאצלךדיגישתםאאלאךיניעב

הככוןודאלאוהררחשמדבעותויהבןודאבאורקהיכ

ריחמב23׃חישמלאוהדבעישפחותויהבאורקהםג

תרמשמבשיאשיא24׃םדאינבידבעויהתלאםתינקנ

לעו25׃םיהלאהינפלדמעיתאזביחאהבארקנרשא

תאעידואקרןודאהתאמהוצמילןיאתולותבהרבד

בשחיננה26׃ןמאנתויהלןודאהיננחרשאירחאיתצע
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בטייךיאםלועהינינעלאוהגאדהשאולשישימו33

יכהלותבלשיאתשאןיבלדבהשי34׃השאהיניעב

תויהלוןודאלרשאלתגאדשיאלהתיהאלרשאהשאה

איהתגאדלעבתלועבוהחורבםגהפוגבםגהשודק

רמאינאתאזו35׃הלעביניעבבטיתךיאםלועהינינעל

הגהנהלםאיכחפםכילעךילשהלאלוםכתלעותל

36׃ענמןיאבןודאהינפלדימתםינוכנםכתויהלוהבוט

רבעתםאותלותבלןגהכאלשהשעמלשיאבשחייכו

ונניאובבלםערשאכהשעיזאאוההבוחרבדוהקרפ

לכויוחרכמונניאוובלבןוכנאוהשימו37׃הנאישיאטוח

בוטותלותבתארמשלובלבתאזרמגיוונוצרכתושעל

ונניארשאוהשעאוהבוטהתאאישמהןכל38׃השע

יפלעהלעבלהרושקהשאה39׃ונממבוטהשעאישמ

איהתרתמיזאהלעבתמיכויחאוהשתעלכהרותה

לבא40׃ןודאבהיהתשדבלבוהצרתשימלאשנהל

ינאםגבשחאויתעדתאזהיונפדמעתםארתויהירשא

׃יבםיהלאחוריכ

ונלכלהעדשישונעדיםילילאהיחבזרבדלעו8

אוהיכבשחה2׃הנובהאיההבהאהובלהיבגתתעדה

תעדלוילערשאכהמואמעדיאלדועהמרבדעדי

4׃ועדיםיהלאהםיהלאהתאשיאבהאיםאלבא3׃ותא

ןיאלילאהיכונעדיהנהםילילאהיחבזתליכארבדלעו

םיארקנהשייכףאו5׃דחאיתלבםיהלאןיאוםלועב

םיברםיהלאשירשאבץראבםאםימשבםאםיהלא

לכהרשאבאהדחאאלךאונלםנמא6׃םיברםינדאו

לכהרשאחישמהעושידחאןודאווילאונחנאוונממ

רשאשייכתעדהםלכבאלךא7׃ודילעונחנוודילע

םבלןכבולילאהחבזכםילכאלילאהתאדועםרכזב

יכםיהלאלםכתאברקיאללכאמה8׃לאגתישולחה

לבא9׃ערגנאללכאנאלםאוןורתיונלןיאלכאנםא

10׃םישלחהלשכמלםכלשןוישרהותאהיהיןפורהזה

םילילאתיבבבסמתעדהךלרשאךתאהארהשיאהיכ

דבאיו11׃םילילאיחבזמלכאלשולחהוחורבזעיאלה

12׃חישמהתמונעמלרשאשלחהךיחאךתעדידילע

שולחהםחורתאוביאכתוםכיחאלואטחתהככםאו

תאלישכמילכאמםאןכלע13׃םיאטחםתאחישמל

aiōn)׃יחאתאלישכאאלןעמלםלועלרשבלכאאליחא

g165)

תאיתיאראלהיכנאישפחאלהיכנאחילשאלה9

ינניאםאו2׃ונינדאבילעפםתאאלהונינדאחישמהעושי

יתוחילשםתוחיכחילשיננהםכלךאםירחאלחילש

4׃יתואםינדהדגנכיתולצנתהתאזו3׃ונינדאבםתא

ונדיבתושרןיאה5׃תותשלולכאלונדיבתושרןיאה

םירחאהםיחילשהםגומכהשאלתוחאונמעךילוהל



620םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

אבנרבלוידבלילםא6׃אפיכומכוןודאהיחאומכו

אבצלךלהימ7׃הכאלממלטבהלתושרהנתנאל

ימוירפתאלכאיאלוםרכעטנימומצעלשתרכשמב

וכרדיפליכה8׃לכאיאלרדעהבלחמורדעהער

9׃ןכתרמאהרותהםגאלהתאזכרבדמינאםדאלש

םירושלהושידברושםסחתאלהשמתרותבבותכיכ

וננעמלןכארבדמוננעמלךאוא10׃םיהלאהששוה

הוקתילאשודישדהוהוקתילאשרחישרחהיכבתכנ

חורהינינעםכבונערזםא11׃הוקתבוקלחתחקל

12׃רשבהינינעםכמרצקנםאאוהלודגרבדיכה

לבאונלרתויבאלהםכילעתושרשיםירחאלםאו

לכהתאונלבסםאיכתאזהתושרבונשמתשהאל

יכםתעדיאלה13׃חישמהתרושבלרוצעמםושיתלבל

חבזמהיתרשמוםישדקהןמםילכאשדקהתדבעידבע

רשאאוהםגונינדאןקתןכ14׃חבזמבםקלחםיחקל

יתשמתשהאליכנאו15׃הרושבהלעםירשבמהויחי

יכתאזכילהשעיןעמלתאזיתבתכאלםגוהלאמתחאב

םא16׃קירליתלהתתאשיאםישירשאמתומהילבוט

ילעתלטמהבוחהיכהלהתילןיאהרושבהתארשבא

ילהיהיןכהשעאינוצרבםאיכ17׃רשבאאלםאיליואו

המהתעו18׃איהיתרמשמתדקפיחרכלעבםאורכש

ריחמאלבחישמהתרושברשבאשהזאלהירכשאוה

׃הרושבבילןתנהןוישרבימצעתאנהלשמתשהיתלבל

םדאלכלדבעימצעיתישעלכמישפחיתויהביכ19

תונקלידוהיכםידוהיליהאו20׃םיברהתאאנקאןעמל

תחתומכםהליתייההרותהתחתםהרשאוםידוהיה

הלאל21׃הרותהתחתרשאםתואתונקןעמלהרותה

ילבינניאיכףאהרותילבכיתייההרותילברשא

ןעמליכנאחישמהתרותתחתםאיכםיהלאהתרות

שלחכיתייהםישלחלו22׃הרותילברשאםתואתונק

ךרדלכבןעמליתייהנםלכללכהםישלחהתאתונקל

הרושבהרובעבהשעינאתאזתאו23׃םידחאעישוא

יצריכםתעדיאלה24׃יכנאםגהביקלחחקאןעמל

תאגישיםהמדחאקרוםלכםיצרןידטסאבהצורמה

דמעהלכו25׃והגישתןעמלוצורהככחוצנהרכש

ונחנאודספנרתכתחקלהמהרבדלכמרזניקבאהל

ומכאלץריננהןכל26׃דספנונניארשארתכתחקל

אכדאםאיכ27׃חורםלוהכאלםחלניננההכשחב

חלאנםירחאלארוקהינאהיהאןפונדבעשאויפוגתא

׃ימצעב

תחתםלכויהוניתובארשאיחאםכמדחכאאלו10

השמלולבטנםלכו2׃םיהךותבורבעםלכוןנעה

םלכו4׃ינחורדחאלכאמםלכאםלכו3׃םיבוןנעב

ךלההינחורהרוצהןמותשיכינחורדחאהקשמותש

הצראלםברבלבא5׃חישמההיהאוההרוצהוםהמע

ונלהתיהתאזלכו6׃רבדמבולפנםהירגפוםיהלאה

7׃המהםגוואתהרשאכהערלתואתהיתלבלתפומל

בותכשומכםתצקמויהרשאכםילילאידבעויהתאלו

םינזהיהנאלו8׃קחצלומקיוותשולכאלםעהבשיו

םירשעוהשלשדחאםויבולפיוםתצקמונזרשאכ

םתצקמוהוסנרשאכחישמהתאהסננאלו9׃שיאףלא

םתצקמונילהרשאכונילתאלםג10׃םישחנהםודבאיו

תפומלתויהלםתאצמתאזלכ11׃תיחשמהדיבותומיו

aiōn)׃םימלועהיצקונילאועיגהרשאונלרסומלבתכתו

g165)12ןידע13׃לופיןפאריבצנאוהשבשחהןכל

יכםדאינבןויסנםאיתלברחאןויסנםכילעאבאל

הלעמלםכתאתוסנלחיניאלרשאםיהלאהאוהןמאנ

ולכותשידכויתאצותםגןויסנהםעןתיםאיכםכתלכימ

לאומכ15׃םילילאתדובעמוסוניביבחןכלע14׃תאש

סוכ16׃רמארשאתאםתאוטפשויכנארבדמםינובנ

םדתורבחתהאיהאלהםיכרבמונחנארשאהכרבה

תורבחתהאוהאלהםיעצבונחנארשאםחלהוחישמה

ונחנאדחאףונםגןכלאוהדחאםחליכ17׃חישמהףוג

תאואר18׃דחאהםחלבקלחונלכלרשאבםיברה

חבזמהירבחםיחבזהילכאאלהרשבהיפללארשי

שממשיםאלילאבשממשיהרמאהמהתעו19׃המה

םידשלםיוגהוחבזירשאתאאלא20׃םילילאיחבזב

םירבחםכתיהץפחאאלינאוםיהלאלאלוםיחבזםה

סוכםגוונינדאסוכדחיתותשלולכותאל21׃םידשל

לאםגוונינדאןחלשלארבחתהלולכותאלוםידשה

םיקזחיכהונינדאתאאינקהלזענה22׃םידשהןחלש

לכהליעומלכהןיאלבאיתושרבלכה23׃ונממונחנא

תאשקבילאשיאשיא24׃הנבלכהןיאלבאיתושרב

רכמנהלכ25׃והערתלעותתאםאיכומצעתלעות

26׃בלהלשכמינפמורקחתלאוולכאתותאןילוקמב
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רשאמשיאםכתאארקיםאו27׃האולמוץראההוהיליכ

רשאלכמולכאתלוכאוילאתכללוצרתוםינימאמםניא

יכשיאו28׃בלהלושכמינפמורקחתלאוםכינפלומישי

רובעבולכאתלאםילילאחבזאוההזםכילארמאי

29׃האומלוץראההוהיליכבלהלושכמינפמועידומה

הזהמליכךערבלםאיכךבלאלרמאינארשאבלהו

הדותבינאלכאםאו30׃רחאהבלידילעיתורחטפשת

ןכל31׃וילעהדומינארשארבדהלעףדגמהיהאהמל

ושעלכהתאושעתרשאלכואותשתםאואולכאתםא

אלוםידוהילאללושכמונתתלאו32׃םיהלאדובכל

שקבמיכנאםגרשאכ33׃םיהלאתלהקלאלוםינויל

םאיכימצעתלעותשקבאאלולכבלכליוצרתויהל

׃ועשויןעמלםיברהלש
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םתאו31׃תונשלישרפמםלכהתונשלבםירבדמםלכה

םכתאהאראתאזלכבורתויבתוליעומהתונתמהוואתה
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רתויבוחורהתונתמוואתהוהבהאהירחאופדר14

םדאלרבדמונניאןושלברבדמהיכ2׃ואבנתתרשא

חורבקרוהעמשירשאשיאןיאיכםיהלאלםאיכ
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םלכואבנתיםאלבא24׃םתאםיעגשמיכורמאיאלה
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ינארשאתאןיביןיבחורהשיאואאיבנתויהלובבלב
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םכתאיתרשברשאהרושבהתאםכעידואיחאינאו15
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אלםאךאםכתאיתרשברשארבדבוקיזחתםאהב

םגרשאתאהנושארבםכליתרסמיכ3׃םתנמאהאושל
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לכמונחנאםיללמאחישמבונחנאםיחטבדבלהלאה

תישארליהיוםיתמהןמםקוהחישמההתעו20׃םדא

דחאםדאידילעתומהאברשאירחאיכ21׃םינשיה

רשאכיכ22׃דחאםדאידילעהאבםיתמהתיחתםג

דחאלכו23׃חישמבםלכויחיםגןכםלכםיתמםדאב

םהרשאןכירחאוחישמהםלכתישארורדסבדחאו

תוכלמהתארסמישכץקהןכירחאו24׃ואובבחישמל

ןטלשלכוהרשמלכולטבירחאבאהםיהלאהלא

ויביאלכתאתישייכדעךלמיךלמאוהיכ25׃הרובגו

׃תומהאוהלטבירשאםיביאהןורחאו26׃וילגרתחת
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רורבויתחתתשוהלכורמאבווילגרתחתתשלכיכ27

לכהתשוירשאכו28׃ללכבונניאויתחתלכתשהשאוה

ןעמלויתחתלכתשהתחתתשויאוהםגןבהזאויתחת

דעבםילבטנהושעיהמיכ29׃לכבלכהםיהלאההיהי

הזהמלומוקיאלםוקםיתמהשאוהתמאםאםיתמה

לכבהנכסבונחנאהזהמלו30׃םיתמהדעבולבטי

דיעמונינדאעושיחישמבילשירשאונתלהתב31׃העש

לשוכרריפלםא32׃םויוםוילכביכנאתמיכילעינא

שיתלעותהמסוספאבתוערהתויחהםעיתמחלנםדא

33׃תומנרחמיכהתשנוהלכאנומוקיאלםיתמהםאיל

׃תובטתודמתתחשמםיערםישנאתרבחועתתאנלא

םישנאשייכואטחתלאוןורכשמםירשימבוציקה34

35׃תאזרמאינאםכתשבלםיהלאתעדםהבןיארשא

36׃ואוביףוגהזיאבוםיתמהומוקיךיאשיארמאיםאו

37׃תומיםאיתלבהיחיאלערזתשהמןהלכסההתא

רגרגכםאיכהיהירשאףוגהתאערזךניאערזתשהמו

ולןתיםיהלאהו38׃םיערזהדחאלשואהטחלשםרע

לכאל39׃והנימלופוגתאערזוערזלכלוונוצריפכףוג

ןימוםדאהרשבאוהרחאןימיכאוהדחארשאברשבה

רשברחאןימוהגדהרשברחאןימוהמהבהרשברחא

רחאלבאץראבשתופוגוםימשבשתופוגשיו40׃ףועה

רחאלבאץראבשתופוגוםימשבשתופוגהדובכאוה

תופוגהדובכאוהרחאוםימשבשתופוגהדובכאוה

דובכאוהרחאושמשהדובכאוהרחא41׃ץראבש

לדבנבכוכמבכוכיכםיבכוכהדובכאוהרחאוחריה

םוקיוןוילכבערזיןהםיתמההיחתבםגןכו42׃ודובכב

השלחבערזידובכבםוקיוןויזבבערזי43׃ןוילכאלב

ףוגשיינחורףוגםוקיוישפנףוגערזי44׃הרובגבםוקיו

םדאאוהםדאהיהיובותכםגןכ45׃ינחורףוגשיוישפנ

לבא46׃היחמחורלןורחאהםדאהיחשפנלןושארה

ןכירחאושפנהלשאלאהנושארהאיהחורהלשאל

רפעלשאוההמדאהןמןושארהםדאה47׃חורהלש

אוהרשאומכו48׃םימשהןמןודאהאוהינשהםדאהו

םימשהןמאוהרשאומכורפעמםהרשאםגהככרפעמ

תומדונשבלרשאכו49׃םימשהןמםהרשאםגהככ

ןמרשאםדאהתומדםגשבלנןכרפעמרשאםדאה

לכויאלםדורשביכיחארמאינאתאזו50׃םימשה

תאשרייאלהלכירשאוםיהלאהתוכלמתאתשרל

ןשינונלכאלןהםכלהדיגאדוסהנה51׃הלכיאלרשא

עקתכןיעףרהכדחאעגרב52׃ףלחתנונלכלבאתומה

ןוילכילבויחיםיתמהורפושבעקתייכןורחאהרפושה

לאשבלישובלןוילכלהתעשהמיכ53׃ףלחתנונחנאו

המשבלישכו54׃תומלאשבלישוביתומירמאוןוילכ

תומלאשבליתומלהתעשהמוןוילכלאןוילכלהתעש

ףצקעהיא55׃חצנלתומהעלבבותכהרבדהיהיזא

Hadēs)׃ךנוחצבלואשהיאתומה g86)56אוהתומהץקע

םיהלאלתודותלבא57׃הרותהאיהאטחהחכואטחה

58׃חישמהעושיונינדאידילעןוחצנהונלןתנרשא

תעלכבופידעהווטומתלבוננוכתהיביבחיחאןכלע

׃ונינדאבםכלמעקירלאליכםכתעדמונינדאהשעמב

רשאכםישודקהתרזעלתומורתהץובקרבדלעו16

לכב2׃םתאםגושעתןכאיטלגברשאתולהקליתנקת

רשאתארצאיוםכמשיאשיאולצאחיניתבשבדחא

יאבבינאו3׃דועץבקיאליאבברשאןעמלודיבהלע

איבהלםתאחלשאתורגאםעםינמאנואצמתרשאתא

יכנאםגשחרטההושםאו4׃םילשורילםכתבדנתא

תאירבעירחאםכילאאבאינאו5׃וכלייתאהמשךלא

םכמעבשאילואו6׃הרבעאאינודקמתאיכאינודקמ

ךלארשאלאינולתןעמלותסהימילכואםידחאםימי

הוקאיכירבעבךאםכתארלינוצרןיאתעכיכ7׃המש

בשאלבא8׃הוהיהצריםאהמןמזםכלצאתבשל

לודגחתפילחתפניכ9׃תועובשהגחדעסוספאב

םכילאאובייכו10׃םיממוקתמהםיברוםילעפברו

תכאלמיכדחפילבםכמעהיהישאנוארסויתומיט

ךאותאזבילאשיאןכלע11׃ינאםגומכהשעאוההוהי

׃םיחאהםעולהכחאיכילאאביןעמלםולשבוהחלש

םיחאהםעםכילאאובלוביתרצפהנהחאהסולופאו12

ואצמבאוביאובםנמאהתעאובלונוצרבהיהאלךא

׃וקזחתהווששאתההנומאבודמעוודקש13׃הנוכנתע

יחאםכמהשקבאו15׃הבהאבושעיםכירבדלכו14

ונתיואיכאתישאראוהשסונפטסאתיבתאםתעדיאלה

ינפמםתאםגוענכהןכל16׃םישדקהתורשלםשפנתא

17׃ולמעיוםהמעדבעירשאלכינפמוהלאכםישנא

יכסוקיכאוסוטנוטרפוסונפטסאתאיבבחמשיננהו

יחורתאוחיניו18׃םכתאיתרסחרשאתאואלמהמה
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תולהקה19׃הלאכםישנאוריכהןכלעםכחורתאו

םגואלקסירפוסליקעםכמולשלתולאשאיסאברשא

׃ונינדאבםכמולשללאשלםיברמםתיבברשאהלהקה

שיאםולשלולאשםכמולשלםילאשםלכםיחאה20

ינאידיבםכמולשתלאש21׃השודקההקשנבוהערתא

םרחיחישמהעושיןודאהתאבהאיאלשימ22׃סולופ

24׃םכמעיהיונינדאחישמהעושידסח23׃אתאןרמ

׃ןמאעושיחישמבםכלכתאיתבהאו
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םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה
סויתומיטוםיהלאןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

םישדקהלכםעסותנרוקברשאםיהלאתלהקלאוניחא

וניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסח2׃איכאברשא

ונינדאיבאוםיהלאהךורב3׃חישמהעושיונינדאו

םחנמה4׃המחנהלכיהלאוםימחרהבאחישמהעושי

ץחללכבםיצחלנהםחנללכונשדעונצחללכבונתא

ברכיכ5׃םיהלאהתאמהבםימחנמונחנארשאהמחנב

6׃חישמהידילעונתמחנהברתןכונבחישמהייונע

הארירשאםכתעושילוםכתמחנלאוהץחלנםאהנהו

םאוונחנאםגןתאלבסנרשאםיונעהםכלבסבהחכ

םכדעבונתוקתו7׃םכתעושילוםכתמחנלאוהםגםחננ

םיונעבםכלקלחרשאכיכונעדירשאבאיההנוכנ

תאיחאםכמדחכנאליכ8׃המחנבםכלקלחםגןכ

דאמלדעונילעהדבכרשאאיסאבונתאצמרשאונתרצ

ונבבלבונחנאו9׃םייחהןמונשאוניכדעונחכמרתויו

יכונשפנבםיחטבהיהנאלןעמלתומהתאונלונצרח

תוממונליצהרשא10׃םיתמהתאהיחמהםיהלאבםא

11׃ונליצהלףיסוייכםיוקמונחנאולוליצמונדועוהזכ

לעונדעבםיברודויןעמלםכתלפתבונתאםכרזעב

איהתאזיכ12׃םיברידילעונלהתיהשדסחהתנתמ

ונכלהתהםיהלארשיוםתברשאונבבלתודעונתלהת

דסחבםאיכרשבהתמכחבאלוםכתארתויבוםלועב

םיארקםתאשהמםאיכםכלבתכנאליכ13׃םיהלא

תצקמלונתאםתעדירשאכיכהוקאו14׃םיעדיםגוא

םתאםגרשאכםכתלהתונחנאיכתילכתדעועדתףא

יתצפחהזהןוחטבבו15׃עושיונינדאםויבונתלהת

16׃םימעפהבוטולבקתןעמלשארמםכילאאובל

םכילאאינודקממבושלואינודקמלאםככותברבעלו

רהמניכההתעו17׃הדוהיץראלאינוחלשתםתאו

היהויתצעירשבהיפליתצעירשאםאיתצעביתייה

םיהלאהןמאנןכא18׃אלאלםעפוןהןהםעפילצא

םיהלאהןביכ19׃אלוןההיהאלםכילאונרבדיכ

ידילעוידילעונידילעםככותבארקנהחישמהעושי

קרובהיהויהיכאלוןההיהאלאוהסויתומיטוסונולס

ויהובוןהויהובןלכםיהלאהתוחטבהלכיכ20׃ןה

םכתאונתואןנוכמהו21׃ונידילעםיהלאהדובכלןמא

ונמתחםגרשא22׃םיהלאהאוהונחשמרשאוחישמב

םיהלאתאינאו23׃חורהןוברעתאונבלבןתנרשאו

אלםכילעסחיתויהרובעביכישפנלדעתויהלארקא

םאיכםכתנומאבלשמנשאל24׃סותנרוקלדועיתאב

׃םתדמעהנומאביכםכתחמשלונחנאםירזע

2׃תבצעבםכילאדועבושיתלבליבלביתרמגינאו2

בצענהםאיתלבינחמשיאופאימםכביצעאינאםאיכ

בצעיאובבילהיהיןפםכליתבתכתאזו3׃ידילע

יכםכלכבינאחטבוםהילעחמשלילהיהרשאהלאמ

הקוצמויבלתרצברמיכ4׃םכלכתחמשאיהיתחמש

ןעמלקרםכביצעהלאלוהברהתועמדבוםכליתבתכ

שיםאו5׃םכתאיתבהארשאהרתיההבהאהועדת

זירפאןפםכלכאלאביצעהיתאאלביצעהרשאשיא

החכותהוהמכשיאלידו6׃תצקמלביצעההדמהלע

ידכומחנתווחלסתךפהלהתעו7׃םיברהתמאאיהה

םכמהשקבאןכלע8׃ןובצעהלדגבשיאהעלבתיאלש

יתבתכםגתאזרובעבליכ9׃הבהאתלומגוילעלמגל

רשאשיאו10׃ןועמשתלכבםאםכתמתתאעדאןעמל

רבדיתחלסםאיכנאםגיכינאםגולחלסאולוחלסת

ןטשהונתאהנויןפ11׃חישמהינפבםכנעמלוליתחלס

לעסאורטליאבבינאו12׃ויתומזמונתאמומלענאליכ

13׃ונינדאבחתפילחתפניכףאחישמהתרושברבד

סוטיטתאםשיתאצמאלרשאלעיחורלהחורהתיהאל

14׃אינודקמלאתכלליתאציוםהמיתרטפנינאויחא

חישמבןוחצנתעלכבונלןתנהםיהלאלתודותלבא

חיריכ15׃םוקמלכבותעדחירתאונידילעץיפמו

ךותבםגוםיעשונהךותבםגםיהלאלונחנאחישמהחחינ

םייחחירהלאלותומלתומחירהלאל16׃םידבאה

םיברהומכונניאונחנאיכ17׃ךכליוארהזימוםייחל

בבלרשיךותמםאיכםיהלאהרבדבהרוחסםישעה

׃חישמברבדנםיהלאינפלםיהלאמו

םישנאתצקמכךרטצנםאהונמצעחבשלדועלחנה3

םתא2׃חבשלונתאתוריכזמהםכמואםכילאתורגאל

3׃םדאלכלהארקנוהעדונוונבבלבהבותכהונתרגא

ונתורשידילעהכורעחישמהתרגאםתאשעודיביכ

לעאלוםייחםיהלאחורבםאיכוידבאלהבותכ

וננוחטבהזכו4׃בלהרשבתוחוללעםאיכןבאתוחול
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ונחנאלכונאלרשאןעי5׃חישמהידילעםיהלאב

רשא6׃איהםיהלאהתאמונתלכייכונמצעמןידןידל

תויתואהלשאלהשדחתירביתרשמלונתארישכה

תורשםאו7׃היחיחורהותימיתואהיכחורהלשאלא

אלשדעדובכבהארנןבאהלעתויתואבתורחהתומה

וינפדובכינפמהשמינפלאטיבהללארשיינבולכי

םאיכ9׃חורהתורשדובכלדגיהמכ8׃לטבהלדמעה

תורשהדובכבףדעיהמכאוהדובכביחלרשאתורשה

תמעלדובכלבשחנונניאדבכנהףאיכ10׃תוכזלרשא

לטבהלדמעהרבדהםאיכ11׃הזההלענהדובכה

לע12׃המכוהמכתחאלעםיקהרבדהדובכולשי

אלו13׃אוהברוניפןוחתפתאזכהוקתונלתויהבןכ

לאלארשיינבוטיביןפוינפלעהוסמןתנרשאהשמכ

דעיכםהיתועדומטמטנלבא14׃לטבהלדמעהףוס

הוסמההלגאלוראשנהנשיהתירבהםארקבהזהםויה

םויהדעלבא15׃חישמבםאיכרסויאלרשאאוהה

ונפישכו16׃םבללעהוסמחנומהשמתאםארקבהזה

רשאבוחורהאוהןודאהו17׃הוסמהרסויןודאהלא

םילגמםינפבונלכונחנאו18׃תורחהםשןודאהחור

תומדםצעלאףלחנוהארמבןודאהדובכתאםיאר

׃חורהןודאתאמףלחהכדובכלאדובכמאיהה

2׃תחנאלוננחרשאכהזהתורשהונלתויהבןכלע4

אלוהמרעבךלהתהלאלשתשבהירתסבונסאמםאיכ

ונתאריכזנתמאהתוארהבאלאםיהלאהרבדתאףיזל

יכםגו3׃םיהלאהינפלםדאינבלכתעדדגנבוטל

יהלארשא4׃םידבאהןמאיההמלענונתרושבהמלענ

חרזיתלבלםיררוסהתועדתאםהברועהזהםלועה

׃םיהלאהםלצאוהרשאחישמהדובכתרושבהגנםהל

(aiōn g165)5חישמהתאםאיכונחנאםיזירכמונתאאליכ

יכ6׃עושיןעמלםכידבעונחנאוןודאהאוהרמאלעושי

ונבלבעיפוהאוהךשחמרואעפיורמארשאםיהלאה

7׃חישמהינפברשאםיהלאהדובכתעדרואץיפהל

היהתרשאןעמלשרחילכבהזהרצואהונלשילבא

ונחנאםיצלחנ8׃ונתאמאלוםיהלאלהרתיההרובגה

אלוםיפדרנ9׃םישאונאלוםיגאדםיאכדנאלולכב

תתימתעלכבםיאשנו10׃םידבאאלוםיכלשמםישוטנ

11׃ונתיוגבעושיייחםגולגיןעמלונתיוגבעושיןודאה

ןעמלעושירובעבתומלדימתםירסמנםייחהונחנאיכ

ונבןכל12׃התומתהרשבונרשבבעושיייחםגולגי

לשאוההחורהונלתויהבו13׃םייחהםכבותומהץמאי

ןימאנונחנאםגרבדאיכיתנמאהבותכהרבדכהנומאה

ןודאהתאריעמהיכונעדירשאב14׃רבדנןכלעו

יכ15׃םכמעונדימעיועושידילעונתאםגריעיעושי

םיברידילעדסחההברירשאןעמלםכנעמלתאזלכ

אלתאזרובעבו16׃םיהלאהדובכלהדותהץרפתו

ימינפהםדאההנהןוציחהםדאהונבהלכיםאףאותחנ

עגרלךאולקאוהרשאונצחליכ17׃םויםוישדחתי

aiōnios)׃דאמלדעברולודגםימלועדובכונלאיבי

g166)18לאםאיכםיארנהםירבדהלאטיבנאלרשא

םניארשאוהמההעשלםיארנהיכםיארנםניארשא

aiōnios)׃םלועלםהםיארנ g166)

ונלשיץראברשאונלהאתיבסרהביכונעדיןה5

אוהוםידיהשעמונניארשאתיבםיהלאהתאמןינב

aiōnios)׃םימשבםלועל g166)2םיפסכנוםיחנאנהתעםגיכ

ירחארשאב3׃םימשהןמרשאונתיבבףטעתהלונחנא

הזונלהאבהתעםגיכ4׃םימרעאצמנאלוהנשבל

ףטעתהלםאיכטשפתהלונצפחאלודבכהינפמחנאנ

תאזלונתאןיכמהו5׃םייחהידילעתומהעלביןעמל

ןכל6׃חורהןוברעתאונלןתנףארשאםיהלאהאוה

ונבשומשדועלכיכםיעדיותעלכבונחנאםיחוטב

ךלהתנהנומאביכ7׃ןודאהןמונחנאםיקוחרףוגב

ונלהרחבנוונחנאםיחוטבםנמא8׃םיניעתוארבאלו

ןכלע9׃ןודאהלאםיבורקתויהלוףוגהןמקחרתהל

10׃ןוצרלולתויהלםיקוחרםאםיבורקםאלדתשנםג

ןעמלחישמהןידאסכינפלתוארהלםידיתעונלכיכ

׃ערםאובוטםאופוגייחבולעפיפכשיאושיאלבקי

ינבבללערבדנןודאהתאריונעדירשאןעיהתעו11

םגונחנאםיולגיכהוקאוםיולגונחנאםיהלאלוםדא

ךאםכילאתינשןיחבתשמונחנאןיאיכ12׃םכעדמב

םינפבםיראפתמהדגנלונבראפתהלהבסםכלםינתנ

םאותאזהתיהםיהלאלונעגתשהםאיכ13׃בלבאלו

ונתאתקחדחישמהתבהאיכ14׃התיהםכלונלכשה

15׃ותמםלכםלכדעבדחאתמםארשאםינדונתויהב

םאיכםשפנלדועםייחהויחיאלןעמלתמםלכדעבו
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שיאעדנאלונחנאהתעמןכל16׃םדעבםקיותמרשאל

התעמרשבהיפלחישמהתאונעדיםאםגורשבהיפל

השדחהאירבחישמבאוהשימןכבו17׃דועוהעדנאל

תאמלכהו18׃שדחלהיהנלכההנהוורבעתונשיהאוה

ןתיוחישמהעושיידילעומצעלונתאהצרמהםיהלאה

הצרמחישמבהיהםיהלארשאןעי19׃יוצרהתורשונל

ונבםשיוםהיעשפתאםהלבשחאלוומצעלםלועהתא

ולאכוונחנאחישמהיצילמןכל20׃יוצרהרבדתא

חישמהדעבםכמשקבנונדילעםכתאריהזמםיהלאה

תאטחעדיאלרשאתאיכ21׃םיהלאהלאאנוצרתה

תקדצלונחנאובהיהנןעמלונדעבתאטחלהשעותא

׃םיהלא

תאקירלולבקתאלשםכתאהריהזנםירזעכונחנאו6

םויבוךיתינעןוצרתעברמואאוהיכ2׃םיהלאדסח

׃העושיםויהתעהנהןוצרתעהתעהנהךיתרזעהעושי

ונתורשהיהיןפהמואמבלושכמםינתנונחנאןיאו3

םיהלאיתרשמכרבדלכבהארנםאיכ4׃הצאנל

תוכמב5׃תוקוצמבותורצבוץחלבהברתונלבסב

׃תומוצבותודיקשבתואלתבתומוהמבותורסומבו

שדקהחורבודסחבוחורךראבותעדבוהרהטב6

םיהלאתרובגבותמאהרבדב7׃העובצאלהבהאבו

ןולקבודובכב8׃לאמשמוןימימהקדצהקשנילכב

םניאכ9׃םינמאנתאזלכבוםיעתמכבוטםשבוערםשב

אלוםירסימכםייחוננהוםיתמכםיעודיםגוםיעודי

ירישעמוםישרכםיחמשתעלכבוםיבצענכ10׃םיתמומ

חותפוניפ11׃לכםהלשיוהמואמםהלןיארשאכםיבר

םכמוקמרצאל12׃ונבלבחרוסותנרוקישנאםכל

לאומכילומגהזהיהו13׃םכיעמבםוקמהרצךאונב

לא14׃םתאםגםכבבלוביחרתםארבדמיכנאםינב

שיתופתשהזיאיכהנומאירסחםערזלעיכשמויהת

15׃ךשחהםערואלתורבחתההזיאולועהםעהקדצל

ןימאמהקלחהמואלאילבםעחישמלהמכסההזיאו

םעםיהלאלכיהלשיקבדהזיאו16׃ןימאמונניאשםע

םיהלאהרמאשומכםייחםיהלאלכיהםתאיכםילילאה

םהוםיהלאלםהליתייהוםכותביתכלהתהויתנכשו

הוהיםאנורבהוםכותמואצןכלע17׃םעלילויהי

באלםכליתייהו18׃םכתאץבקאינאוועגתלאאמטו

׃תואבצהוהיםאנתונבלוםינבלילויהתםתאו

הרהטנהלאהתוחטבההונלתויהביביבחןכל7

ונתשדקםילשהלחורורשבתאמטלכמונמצעתא

ונסמחאלםכבבלבםוקמונלונת2׃םיהלאתאריב

םכתאביחלאל3׃שיאונקשעאלשיאונלבחאלשיא

דחיונבלבםתאיכרמאליתמדקהאלהרבדמינא

יתלהתהברםכילעינוחטבבר4׃תויחלדחיותומל

יכ5׃ונצחללכבתוחמשיתעבשהמחניתאלמםכב

קרונרשבלהעגרמהתיהאלאינודקמלאונאבבםג

לבא6׃המיאםירדחמותומחלמץוחמלכבונצחלנ

7׃סוטיטאובבונתאםחנםילפשהתאםחנמהםיהלאה

ודיגהבםכבםחנרשאהמחנבםגםאיכדבלואבבאלו

ןכבוילםכתאנקתאוםכלבאתאוםכתקושתתאונל

ינניאתרגאבםכתאיתבצעהםאםגיכ8׃חומשליתפסוה

תרגאהיכיתוארבהזמינפליתטרחתהיכםגטרחתמ

אלחמשינאהתע9׃העשלםאףאוםכתאהביצעהאיהה

יכהבושתלםתבצענרשאלעםאיכםתבצענרשאלע

לעהמואמבקזנואשתאלןעמלםיהלאןוצרכםתבצענ

הבושתלעפתםיהלאןוצרכאיהשתבצעהיכ10׃ונדי

םלועהתבצעלבאהילעטרחתיאלשיארשאהעושיל

ןוצרכםתבצענרשאתאאנואריכ11׃תומהתאתלעפ

תולצנתהלםגתוזירזידילהזםכתאאיבההמכםיהלא

המקנלםגהאנקלםגהקושתלםגהארילםגזגרלםג

םגןכל12׃אוההרבדבםתאםייקניכםתחכוהלכבו

רובעבאלובלעהרובעביתבתכאלםכליתבתכםא

ינפלםכדעבונתוזירזםכבהלגתןעמלקרבלענה

החמשדועוםכתמחנבונמחנתאזרובעבו13׃םיהלאה

ידילעוחורחנוהיכסוטיטתחמשבונלהתיההרתי

יתמלכנאלםכבוינפליתללהתהשהמביכ14׃םכלכ

לאונתלהתםגןכתמאבםכילאלכהונרבדשומכיכ

תאורכזבםכלומהויעמרתויבו15׃תמאהתיהסוטיט

׃הדרחבוהאריבותאםתלבקרשאתאוםכלכתעמשמ

׃םכביבלץמאירבדלכביכחמשינאןכל16

ןתנהםיהלאדסחתאיחאםכתאםיעידומוננהו8

םתחמשהתברץחלהןויסנברביכ2׃אינודקמתולהקב

יכ3׃םתמתרשעתוארהלהפידעהםשירתולפשו
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4׃ובדנתהםחכמרתויוםחכיפלרשאיכנאדיעמ

תולימגבונירבחתויהלםינונחתברבונממושקביו

תאםאיכונלחוהרשאכאלו5׃םישדקהתרזעלםדסח

6׃םיהלאהןוצרבונלםגוןודאלהנושארבונתנםמצע

םכברומגלםגןכלחהרשאכסוטיטןמונשקביכדע

לכבםתרתוהרשאכלבא7׃תאזהדסחהתולימגתא

ונתאםכתבהאבותוזירזלכבותעדבורובדבוהנומאב

ךרדבתאזרמאינניאו8׃הזהדסחבוריתותםגןכ

תתמאתאםגםירחאתוזירזידילעןחבלםאיכיווצ

חישמהעושיונינדאדסחתאםתאםיעדייכ9׃םכתבהא

ורישעתןעמלםכרובעבשרהשענרישעותויהביכ

תאזיכהזהרבדביתעדתאהוחאו10׃ושירידילע

אלהרבעשהנשברבכםתמדקהרשאםכלליעוהל

תאומילשהםגהתעו11׃ץפחלםגיכדבלבתושעל

ורמגתםגןכתושעלםתבדנתהרשאכןעמלהשעמה

היוצרהבידנחורשיאלאצמהביכ12׃םכתלכייפכ

אליכ13׃ולןיאשהמיפלאלוולשישהמיפלאיה

יוושבםאיכהקוצםכלוםירחאלהחורהיהתןעמל

םרתיםגןעמל14׃םרוסחמתאתאזהתעבםכרתיאלמי

ףידעהאלבותככ15׃תושהלידכםכרסחמאלמלהיהי

ןתונהםיהלאלתודותו16׃ריסחהאלטיעממהוהברמה

עמשיכ17׃תאזכהדיקשבםכילעדקשלסוטיטבלבםג

׃ושפנןוצרמםכילאךלההרתיהותדיקשבוונתשקבל

לכבהרושבבוחבשאצירשאחאהונחלשודחיומעו18

תולהקהתאמאוהרחבנםגתאזדבלמו19׃תולהקה

דובכלונידילעיובגההזהדסחהאיבהלונתאתכלל

שיאאיצויאלשתאזברמשנו20׃םכבבלץמאלוןודאה

׃ונידילעהיובגהתאזההנתמהתעפשבהערהבדונילע

יכדבלןודאהינפלאלבוטהלעונחנאםיחיגשמיכ21

תאונחברשאוניחאתאםהמעחלשנו22׃םדאהינפלםג

דוקשאוההתעוהברהםירבדבתוברםימעפותדיקש

הנהסוטיטלםא23׃םכילעונוחטבלדגברתוידוע

תולהקהיחולשהנהוניחאלםאוםכבירזעואוהירבח

ינפלםהלוחיכוהווארהןכלע24׃חישמהתראפתוםה

׃םכילעונתלהתתאוםכתבהאתאתולהקה

רשאתורשהרבדלעםכילאבתכלךרצןיאםנמא9

הילערשאםכתבידנתאיתעדייכ2׃םישדקהתרזעל

תנמזמאיכארמאלאינודקמישנאינפלםכבללהתמינא

חורתאםכמתאצויההאנקהרעתוהרבעשהנשמאיה

ונתלהתקירלהיהתןפםיחאהתאיתחלשלבא3׃םבר

4׃יתרמארשאכםינמזמויהתןעמלוהזהרבדבםכילע

םינמזמאלםכתאואצמיאינודקממםישנאיתאאובבןפ

ונללהתהרשאהזהןוחטבבםתארמאינניאוונחנאשובנו

ומדקייכםיחאהןמשקבליניעבןוכנהיהןכלע5׃וב

םינפלמהדעוימהםכתכרבתאוניכיוםכילאתכלל

יכ6׃תוליכןיעכאלוהכרבןיעכתנכומהיהתןעמל

םגתוכרבבערזהוםוצמצברצקיםגםוצמצבערזההנה

רעצמאלובלונבדירשאכשיאלכו7׃תוכרבברצקי

םיהלאו8׃םיהלאונבהאיחמשבלבןתנהיכסנאמאלו

תעלכבםכלהיהייכדעדסחלכםכילעעיפשהללכי

רזפבותככ9׃בוטהשעמלכבוריתותולכבםכקופסיד

aiōn)׃דעלתדמעותקדצםינויבאלןתנ g165)10ןתנהו

אירפיוםכערזתאהבריוןתילכאלםחלוערזלערז

תומימתהלכללכבורישעתןעמל11׃םכתקדצתובונת

הדובעהתורשיכ12׃ונידילעםיהלאלהדותתלעפה

ודויםגיכםישודקהירסחמתאאלמידבלאלתאזה

תאודבכיו13׃הזהןמאנהםכתורשבםיהלאלםיבר

לעוחישמהתרושבלםכתאדוהתעמשמלעםיהלאה

םננחתהבםהו14׃םלכלאוםהילאםכתורבחתהתמת

רבגרשאםיהלאהדסחרובעבםכלםיפסכנםכדעב

׃רפסמהמוצעהותנתמלעםיהלאלהדותו15׃םכילע

חישמהתונעבםכתאריהזמיננהסולופינאו10

יקחרבוםככותבינאלפשםינפבםינפרשאותלמחו

ץמאתהליאבבךרטצאאלשהננחתאו2׃ןוכילעץמאתמ

םישנאהדגנוברבגתהלבשחארשאאוההןוחטבב

ונתכלביכ3׃רשבהיפלםיכלהתמכונתאםיבשחה

םניאונתמחלמילכיכ4׃רשבהיפלםחלנאלרשבב

5׃םירצבמסרהלםיהלאלםהםיקזחםאיכרשבהלש

דגנאשנתמהםורמלכותולבחתונחנאםיסרהרשאב

6׃חישמהתעמשמלהמזמלכםיבושוםיהלאהתעד

׃םכתעמשמםלשתםאירמלכתאמהמקנםקנלםינוכנו

חישמלתויהלחטבייכשיאםינפהארמלוטפשתה7

םגחישמלןכחישמלאוהרשאכיכובלבןידיובושי

תושרהרבדלעטעמרתויללהתאיכםגו8׃ונחנא
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׃שובאאלםכתחשלאלוםכתונבלןודאהונלןתנרשא

10׃תורגאהידילעםכתאםיאמכהאראאלןעמל9

ותויהבףוגהלבאתוקזחוהנהתושקתורגאהןהםרמאכ

יכתאזכרמאהאנעדי11׃הזבנובינואוהשולחונדגנל

םגןכםיקוחרונתויהבתורגאידילערובדבונחנאשומכ

ללכלונינפזענלאיכ12׃םיבורקונתויהבונחנאלעפב

הלאלונתאךרעלואםשפנםיחבשמהםישנאהםעונתא

תאםיכרעוםשפנבםשפנתאםידדמהתעדמורעבנןכא

םאיכהדמילבללדגתנאלונחנאו13׃םשפנלםשפנ

םגעיגהלקחלםיהלאהונלקלחרשאלובגהתדמיפכ

הלעמלערתשנאלםכידעונעגהאלוליכ14׃םכידע

15׃חישמהתרושבבםכתאםגונמדקרבכאלהונכרעמ

הוקתהונלשילבאםירחאתעיגיבהדמילבללדגתנאל

׃הלעמלדעונלובגיפכםכבדבכנםכתנומאתוברביכ

ללהתהלאלוםכמהאלהלםגהרושבהרשבלידכ16

ללהתיללהתמהו17׃םירחאלובגברבכןכומשהמב

רשאםאיכאוהחבשמושפנחבשמהאליכ18׃הוהיב

׃הוהיונחבשי

יכ2׃ינואשתםנמאףאויתלואטעמואשתילחא11

דחאשיאלםכתאיתשראיכםיהלאתאנקםכלינאאנקמ

אריךא3׃חישמהינפלהרוהטהלותבםכתאדימעהל

הניטשתןכהוחתאותמרעבשחנהאישהרשאכןפיכנא

םאיכ4׃חישמהםערשאתומימתהןמםכיתובשחמםג

םאואוהנדגהאלרשארחאעושיםכלדיגהואבהאבי

תרחאהרושבואותאםתחקלאלרשארחאחורוחקת

םלוא5׃והאשתבטיההתעיכהתאםתלבקאלרשא

םילודגהםיחילשהמהמואמבלפנינניארשאבשחא

תעדברעבינניארובדביכנארעבםאףאו6׃ךכלכ

אטחהוא7׃םדאלכינפבםכילאונילגנלכבםאיכ

יתרשביכםכהיבגהןעמלימצעתאיליפשהביתאטח

תורחאתולהק8׃םיהלאהתרושבתאריחמאלבםכתא

םכמעיתויהבוםכתרשאןעמלרכשןהמיתחקביתולש

םיחאהואלמירוסחמתאיכ9׃םדאיתיאלהאלרסחאו

אשמלםכלתויהמיתרמשנרבדלכבואינודקממםאבב

םכבינאדיעמיברשאחישמהלשותמאב10׃רמשאםגו

לע11׃איכאתולילגבינממאלכתאלתאזיתלהתיכ

12׃עדויםיהלאהםכתאבהאינניארשאלעההזהמ

םוקמתתיתלבלתושעלףיסואהשעינארשאתאלבא

םימודואצמיובוללהתישהמבןעמלהלילעםישקבמל

הימרילעפםהרקשיחילשהלאכםישנאיכ13׃ונל

םגןטשהאלהאלפונניאו14׃חישמהיחילשלםישפחתמ

לודגרבדהזןיאןכל15׃רואהךאלמלשפחתמאוה

םתירחארשאקדצהיתרשמלושפחתיויתרשמםגםא

שיאינבשחיאנלארמאובושאו16׃םהיללעמיפלהיהת

םגטעמללהתאןעמלינולבקלכסכףאןיאםאולכסל

רבדמיכנאןודאהךרדיפלאלרבדארשאתא17׃ינא

םיללהתמםיבר18׃ללהתאוזעאתולכסבומכםאיכ

ןוצרבםתאםיאשניכ19׃ינאףאללהתאןכלרשבהיפל

דיבעיםאואשתאלה20׃םימכחםכתויהבםילכסהתא

הכיםאאשנתיםאםכתאדכליםאעלביםאשיאםכתא

ונייהולאכתאזרמאיכנאונתפרחל21׃םכינפלעםכתא

רמאתולכסבללהתהלשיאבהרירשאלכבלבאםיפר

םילארשייכנאםגןכםהםירבע22׃יכנאםגבהראתאז

יתרשמ23׃יכנאםגןכםהםהרבאערזיכנאםגןכםה

תועיגיברתויםהמרתוייכנארמאללוהתמכםהחישמה

תוקוצמבםימעפברותורסומברתויתוכמבדאמלרתוי

רסחםיעבראםידוהיהידיביתגפסםימעפשמח24׃תומ

יתלקסתחאםעפםיטושביתרסיםימעפשלש25׃תחא

הלילםיתולוצמביהאוהניפסהילהרבשנםימעפשלשו

םידדשתונכסבתורהנתונכסבתוברתועסמב26׃םויו

ריעבתונכסםיוגהדצמתונכסבימעינבדצמתונכסב

27׃רקשיחאךותבתונכסםיבתונכסרבדמבתונכס

תומוצבאמצבובערבהברהתודיקשבהאלתבולמעב

םיאבהםירבדהראשדבלמ28׃םוריעבורקבהברה

ינאושלחיימ29׃תולהקהלכלהגאדהוםויםויילע

ללהתהלשיםא30׃יבלרעביאלולשכיימשלחאאל

ונינדאחישמהעושייבאםיהלאה31׃יתשלחבללהתא

aiōn)׃רקשאאליכעדיאוהםימלועימלועלךרבמה

g165)32ריעתאסטראךלמהלשבצנהרמשקשמדב

יתאודירוהןולחהדעבו33׃ינשפתלשקביוןייקשמדה

׃וידימטלמאוהמוחהלעמלסב

תוארמלאובאיכילליעויאלללהתהלםנמא12

הרשעעבראהזחישמבשיאיתעדי2׃ויתוניזחוןודאה

יתעדיאלףוגלץוחמואיתעדיאלףוגבהיהםאהנש
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3׃ישילשהעיקרלדעחקלאוההשיאהועדויםיהלאה

יתעדיאלףוגלץוחמואףוגבםאאוההשיאהתאיתעדיו

םירבדעמשיוסדרפהלאהלעהרשא4׃עדויםיהלאה

והומכשיאלע5׃םללמלשיאמענמנרשאםירתסנ

יכ6׃יתושלחביתלוזללהתאאלימצעלעךאללהתא

לבארבדאתמאיכלכסהיהאאלללהתהליתצפחול

עמשישואיבהארישהממרתוישיאינבשחיןפקפאתא

ןתנתוניזחהלדגברבםמורתאאלרשאןעמלו7׃ינממ

אלןעמלףורגאבינתכהלןטשהךאלמירשבבןולסיל

ןודאהלאםימעפשלשיתננחתהתאזלע8׃םמורתא

השלחביכידסחךלידילארמאיו9׃ינממוריסהל

ןעמליתושלחבללהתהליבלחמשןכלעיתרובגםלשת

תושלחבישפנהתצרןכל10׃חישמהתרובגילעהרשת

יכחישמהדעבתוקוצמבותופידרבותורצבותופרחבו

יללהתהביתייהלכס11׃ינארובגזאיתשלחרשאכ

ינריכזהלםכילעהיהרשאתחתיתאםתחרכהםתא

םילודגהםיחילשהןמהמואמביכנאלפנאליכחבשל

ושענחילשהתותאןה12׃יכנאןיאכיכףאךכלכ

13׃תורובגבוםיתפומבותותאבתונלבסלכבםכברקב

יתיאלהאלםאתורחאהתולהקהןמםתערגנהמביכ

אובלןכומיננה14׃תאזההלועהתאילאנוחלסםכתא

תאשקבאאליכםכתאהאלאאלותישילשםעפםכילא

רצאלםיביחםניאםינבהיכםכתאםאיכםכלרשא

לכבינאלבא15׃םינבלתובאהםאיכתובאלתורצוא

תחתםאףאםכיתושפנדעברזפאםגורזפאיבבלץפח

׃ילאםכתבהאתאוטיעמתםתאהרתיהםכליתבהא

שיאכילואםכילעיתדבכהאלינאואוהןכםאךא16

דיבםכתאיתינוהףאה17׃םכתאיתדכלהמרמבםורע

סוטיטןמיתשקב18׃םכילאיתחלשרשאהלאמדחא

חורבאלהסוטיטםכתאהנוהיכהחאהתאותאיתחלשו

דועובשחתה19׃דחאלגעמבאלהונכלהתהדחא

רבדנםיהלאהינפליכאלםכילאונחנאםילצנתמיכ

ןפיכנאארייכ20׃ונבתןעמליביבחתאזלכוחישמב

אלםתאםגםתאויתצפחרשאכםכתאאצמאאליאבב

האנקוהצמםכבהיהיןפםתצפחרשאכיתאואצמת

ןפ21׃הכובמותואגותוליכרוהערהבדותובירמוזגרו

םיברלעלבאתאוםכלצאיהלאינליפשיואובלבושא

המזהןמותונזהןמוהאמטהןמובשאלורבכואטחרשא

׃ושערשא

יפלעםכילאאובארשאתישילשהםעפהתאז13

םדקמ2׃רבדלכםוקיםידעהשלשואםידעםינש

רמאינאםדקמותינשהםעפבםכלצאיתויהביתרמא

לכלוהזמינפלואטחרשאלםכמיקחרבהתעבתכו

ןחבלםכשקבןעי3׃סוחאאלאובליבושביכםיראשנה

רובגםאיכםכלשלחונניארשאיברבדמהחישמהתא

אוהיחןכאהשלחבבלצנםגםאיכ4׃םככותבאוה

ומעהיחנןכאונחנאובםישלחםגםאוםיהלאתרובגב

הנומאבםאםכתאאנוסנ5׃םכדגנלםיהלאתרובגב

עושייכםכשפנתאםיעדיםכניאהואםכתאונחבםתא

הוקאלבא6׃םתאםיסאמניכאלםאםכבחישמה

לאןנחתמינאו7׃םיסאמנונניאונחנארשאועדתיכ

ונחנאהארנןעמלאלערלכושעתאלרשאםיהלאה

היהנונחנאובוטהתאםתאושעתןעמלםאיכםינמאנ

דגנלהמואמתושעלםילוכיונחנאןיאיכ8׃םיסאמנכ

ונחנאםישלחםאחמשניכ9׃תמאהדעבםאיכתמאה

10׃וננוכתרשאלעללפתנםגתאזלעוםירובגםתאו

רשאןעמלקוחרביתויהבהלאתאיתבתכתאזרובעבו

יפלםיטפשמםכתארבדלםכילאיברקבךרטצאאל

ןכבו11׃סורהלאלותונבלןודאהילהנתנרשאתושרה

ובהאדחאבלםכליהיוומחנתהוננוכתהווחמשיחא

ולאש12׃םכמעיהיםולשהוהבהאהיהלאוםולשה

םלכםישודקההשודקההקישנבוהערתאשיאםולשל

תבהאוחישמהעושיןודאהדסח14׃םכמולשלםילאש

׃ןמאםכלכםעשדקהחורתורבחתהוםיהלאה
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םדאןבידילעאלוםדאינבמאלחילשהסולופ1

וריעהרשאבאהםיהלאוחישמהעושיידילעםאיכ

רשאתולהקהלאידמערשאםיחאהלכו2׃םיתמהןמ

תאמווניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסח3׃איטלגב

וניתאטחדעבושפנתאןתנרשא4׃חישמהעושיונינדא

׃וניבאוניהלאןוצרכהזהערהםלועהןמונצלחל

(aiōn g165)5׃ןמאםימלועימלועלדובכהולרשא(aiōn

g165)6םכתאארקהירחאמרהמםתרסיכינאהמת

קרתרחאהנניאאיהו7׃הרזהרושבלאחישמהדסחב

תרושבתאךפהלםיצפחוםכתאםירכעהםישנאשיש

אוביםאםימשהןמךאלמואונחנאםגלבא8׃חישמה

םכתאונרשברשאתאזידעלבמהרושבםכתארשבל

םעפהדועהתערמאןכרבכונרמאשומכ9׃היהיםרח

םרחםתלבקרשאידעלבמהרושבםכתארשבייכשיא

לאםאםדאינבלאיכנאהצרתמההתעו10׃היהי

יכםדאינביניעבןחאצמליכנאשקבמהואםיהלאה

11׃חישמהדבעדועהיהאאלםדאינביניעבןחיאצמב

אליתרשברשאהרושבהיכיחאםכתאינאעידומלבא

םדאמהיתלבקאליכנאםגיכ12׃איהםדאךרדיפל

אלהיכ13׃חישמהעושיןויזחבםאיכהתאינודמלאלו

םידוהיהןיבםינפלמיתכלהתהרשאיכרדתאםתעמש

׃היתדבאוםיהלאתדעתארתילעיתפדררשאתאו

יליגינבמםיברלעתידוהיהתדבקזחוךלוהיהאו14

רשאכךא15׃יתובאתולבקלהלודגהיתאנקבימעב

ינארקיוימאםחרמיתאלידבהרשאםיהלאהןוצרהיה

אלדימםיוגבונרשבאשונבתאיבתולגל16׃ודסחב

רשאלאםילשורייתילעאלםג17׃םדורשבםעיתצעונ

לאיתבשםשמוברעליתכלהםאיכינפלםיחילשויה

םילשורייתילעםינששלשץקמןכירחא18׃קשמד

רחאו19׃םוירשעהשמחומעבשאואפיכתאתוארל

20׃ונינדאיחאבקעיתאיתלוזיתיאראלםיחילשהןמ

׃בזכאאליכםיהלאהדגנהנהםכילאבתכינארשאו

לבא22׃איקיליקואירוסתולילגלאיתאבןכירחא21

קר23׃ינפתאועדיאלהנהחישמברשאהדוהיתולהק

ונתאףדרהיהרשאאוההשיאהיכועמשדבלבתאז

׃םינפלמהדיבאהרשאהנומאהתארשבמאוההתעזאמ

׃םיהלאהתאיבוללהיו24

יתילעויתבשהנשהרשעעבראץקמןכירחא2

לעאו2׃סוטיטתאםגיתאחקאואבנרבםעםילשוריל

רשאהרושבהתאםהינפלםישאוהזחמיפלעהמש

ןפםהבשםיבושחהינפלהיתמשדוחיבוםיוגביתארק

םגלבא3׃יתצרואץורארשאיתצורמקירלהיהת

4׃לומהלחרכהאלאוהינוייכףאיתארשאסוטיט

לגרלואברשאונכותברתסבםיסנכנהרקשהיחאינפמ

5׃ונדיבעהןעמלחישמהעושיבונלרשאונתורחתא

רשאןעמלתחאהעשאלףאםתעמשמלונרסאלרשא

םיבשחנהתאמו6׃הרושבהלשהתמאםכברקבדמעת

אלםיהלאהיכהזלששוחינניאויהישימויהיהמתויהל

יהתו7׃המואמםיבושחהופיסוהאלילשיאינפאשי

ומכםילרעהלאהרושבהילהדקפהיכםתוארבךפהל

וחלשלאפיכבלעפהיכ8׃םילומהלאאפיכדקפהש

רשאכו9׃םיוגהלאינחלשליבםגלעפאוהםילומהלא

דסחהתאםידומעלםיבשחנהןנחויואפיכובקעיועדי

ךלניכתואנוםנימידיתאאבנרבלוילונתנילןתנה

םינויבאהתארכזנשקר10׃םילומלהמהוםיוגלונחנא

איכויטנאלאפיכאברשאכו11׃התושעליתדקשםגרשא

ינפליכ12׃םשאובהיהשינפמוכרדוינפלאיתחכוה

םאבכוודחיםיוגהםעלכאהיהבקעיתאמםישנאאב

13׃הלימהינבתאותארימםהמשרופוקחרתמהיה

אוהםגאבנרביכדעםידוהיהראשםגומעושחכיו

ורשיאלרשאתאותוארבןכא14׃םשחכירחאחדנ

םאלכינפבאפיכלאיתרמאהרושבהלשהתמאכתכל

תאחירכתהמלידוהיכאלוירכנכגהנתתידוהיההתא

ונחנאםידוהיהערזמןה15׃םידוהיכגהנתהלםיוגה

םדאקדציאליכונתעדמו16׃םיוגהןמםיאטחאלו

ונחנאםגחישמהעושיתנומאבםאיכהרותהישעמךותמ

אלוחישמהתנומאמקדצנןעמלעושיחישמבונמאה

17׃רשבלכקדציאלהרותהישעממיכהרותהישעממ

הנהםיאטחונחנאםגאצמנחישמבקדצהלונשקבבםאו

הנבאובושאםאיכ18׃הלילחאטחהתרשמחישמה

יתמיכ19׃עשפימצעתאהשעינאיתרתסשהמתא

םע20׃םיהלאלהיחאןעמלהרותהידילעהרותלינא
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אוהחישמהםאיכיחהיכנאדועןיאויתבלצנחישמה

ןבתנומאבהיחארשבבהתעיחינארשאויברקביח

תאסאמאאל21׃ידעבושפנתאןתיוינבהארשאםיהלא

הנההקדצהרותהידילעהיהתולאיכםיהלאהדסח

׃חישמהתמםנח

ויפשכבםכתאהעתהימתעדירסחםיטלגההא3

חישמהעושיםככותבריצרשאירחאתמאהתאעמשמ

םכמדמלליתצפחדבלתאז2׃םכיניעדגנלבולצה

תעומשמואחורהתאםתלבקהרותהישעממםאה

חורבםתולחהרשאךכלכםילכסםתאה3׃הנומאה

ךאםנמאםאקירלםתלבסתאזכה4׃רשבבולכתהתעו

תורובגםכבלעפוחורהתאםכלקיפמההנה5׃קירל

׃הנומאהתעומשמואהלאהשעאוההרותהישעממיכה

7׃הקדצלולבשחתוםיהלאבםהרבאןימאהרשאכ6

ארקמהו8׃המהםהרבאינבהנומאהינביכאופאועד

הנומאהךותמםיוגהתאקידציםיהלאהיכשארמותארב

׃םיוגהלכךבוכרבנורמאלםהרבאתארשבלםדק

׃ןימאמהםהרבאםעוכרבתיהנומאהינבןכלע9

רמאנשהמההללקהתחתהרותהישעמינביכ10

רפסבםיבותכהםירבדהלכתאםיקיאלרשארורא

הרותהידילעיכאוהיולגו11׃םתואתושעלהרותה

׃היחיותנומאבקידציכםיהלאהינפלםדאהקדציאל

םתאהשעירשאםאיכהנומאהןמהנניאהרותהו12

ותויהבהרותהתללקמונדפחישמה13׃םהביחוםדאה

ןעמל14׃יולתםיהלאתללקרמאנשונדעבהללקל

ןעמלםיוגהלעעושיחישמבםהרבאתכרבאבתרשא

יפליחא15׃הנומאהידילעחורהתחטבהתאאשנרשא

תמיקמםאםדאןבלשיקיתידולפארבדאםדאךרד

הנהו16׃רבדהילעףיסויאלםגשיאהנרפיאלאיה

ךיערזלורמאאלווערזלותוחטבההורמאנםהרבאל

׃חישמהאוהוךערזלודיחילולאכאלאםיברלולאכ

זאמםיהלאההמיקרשאיקיתידיכרמאינאתאזו17

עבראירחאהאברשאהרותהלכותאלחישמהתומיל

׃החטבההתאלטבלוהתוארפהלהנשםישלשותואמ

דועאובתאלהרותהךותמהלחנהאובתםאיכ18

ידילעםיהלאהןנחםהרבאתאלבאהחטבההךותמ

הפסונםיעשפהינפמאיההמהרותהןכםא19׃החטבה

לעהרותהםשותוהחטבההולרשאערזהאובייכדע

דחאלשאלרסרסהו20׃רסרסדיבוםיכאלמהידי

תרתסהרותהיכההתעו21׃דחאאוהםיהלאהךאאוה

רשאהרותהנתנולאיכהלילחםיהלאהתוחטבהתא

׃הרותהידילעהקדצההתיהתמאבזאתויחהלהחכב

ןתנתןעמלאטחהדיבלכהתארגסבותכהלבא22

ינפל23׃חישמהעושיתנומאבםינימאמהלאהחטבהה

ילאהרותהתחתםירמשנוםירוגסונייההנומאהאוב

תנמאהתיההרותהןכבו24׃תולגהלהדיתעההנומאה

לבא25׃הנומאהידילעקדצנןעמלחישמהלאונתוא

דיתחתדועונחנאןיאהנומאההאברשאירחאהתע

הנומאהידילעםתאםיהלאינבםכלכיכ26׃ןמאה

םתשבלחישמלםתלבטנרשאםכלכיכ27׃עושיחישמב

אלודבעאלינויאלוידוהיאלדועןיאו28׃חישמהתא

חישמבדחאםכלכםתאיכהבקנאלורכזאלןירוחןב

םילחנוםהרבאערזםכנהחישמלםתאםאו29׃עושי

׃החטבההיפכ

וניבלדבהןיאןטקותויהתעלכשרויהרמאינאו4

תחתאוהאלא2׃לכהןודאאוהםאףאדבעהןיבו

׃ויבאתאמולדעימהןמזלדעתיבהידיקפוםינמאדי

םידבעשמונייהםינטקונתויהדועבונחנאםגהככ3

תאםיהלאהחלשתעהתאלמבו4׃םלועהתודסיל

תודפל5׃הרותהדיתחתןתנוהשאמדלונרשאונב

טפשמתאלבקנןעמלהרותהדיתחתויהרשאתא

םכבבלבםיהלאהחלשםתאםינביכןעיו6׃םינבה

דבעדועךניאןכל7׃וניבאאבאארוקהונבחורתא

ידילעםיהלאהשרויםגךנההתאןבםאוןבםאיכ

םידבעםתייהםיהלאתעדןיאבםינפלןה8׃חישמה

םתעדיירחאהתעו9׃םיהלאםניאםתומצעברשאתא

ובושתךיאםיהלאלםתעדונשירחארתויוםיהלאהתא

ענכהלוצרתרשאםההםילדהוםיפרהתודסיהלא

םידעומוםישדחוםירמשםתאםימי10׃שדחמםהל

אנויה12׃םכביתלמעקירלןפינאאריתמ11׃םינשו

םתערהאליחאםכלינאןנחתמםכומכינאםגיכינומכ

יתרשבירשבתשלחברשאםתעדיםתא13׃המואמיל

תאםתיזבאלםתאו14׃הנושארלהרושבהתאםכל

םתלבקםאיכותאםתלעגאלוירשבביתיסנרשאינויסנ
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םכרשאהיאהתעו15׃עושיחישמכםיהלאךאלמכיתא

תאםירקעםתייהםתלכיםארשאםכילעינאדיעמיכ

ירבדבביאלםכליתייהנההתעו16׃ילןתתלםכיניע

םצפחיכהבוטלםכלםיאנקמםניא17׃םכילאתמא

18׃םהלםיאנקמויהתןעמלונילעמםכתאדירפהל

׃םכלצאותויהבדבלאלוהבוטלדימתאנקלבוטלבא

׃חישמהםכברצוייכדעתינשללוחמינארשאינב19

לוקתאתונשלםכלצאהתעתויהליתצפחהנמא20

םיצפחהםתאילורמא21׃םכבינאךובניכירבד

22׃הרותהתאםתעמשאלההרותלםידבעשמתויהל

ינשהוהמאהןמדחאהםינבינשםהרבאלויהשבותכיכ

רשאורשבהיפלדלונאוההמאלרשאו23׃הישפחהןמ

יכזמרלםהםירבדהו24׃החטבההיפלעהישפחל

תודבעלתדלויהיניסרהןמתחאההנהתותירבהיתש

דגנכאוהואוהברעברהיניסרגהיכ25׃רגהאיהו

לבא26׃הינבםעתודבעבאיהיכהתעלשםילשורי

יכ27׃ונלכםאאיהוהישפחאיההלעמלשםילשורי

הלחאלילהצוהנריחצפהדליאלהרקעינרבותכ

וננהיחאונחנאו28׃הלועבינבמהממושינבםיבריכ

זארשבהיפלדלונהרשאכו29׃החטבההינבקחציכ

לבא30׃התעםגאוהןכחורהיפלדלונהתאףדרהיה

שרייאליכהנבתאוהמאהשרגרמאאוההמבותכה

המאהינבאליחאןכלע31׃הישפחהןבםעהמאהןב

׃הישפחהינבםאיכונחנא

לאוחישמהונתאררחשרשאתורחבאנודמעהתעו5

רמאסולופינאהנה2׃תודבעהלעבדכלהלובושת

ינאדיעמו3׃חישמהםכלליעויאלולומתםאיכםכל

רמשלאוהביחמיכלומירשאשיאלכבםעפהדוע

םיקדטצמהםתאחישמהןמםתרזגנ4׃הרותהלכתא

ךותמלחינחורבונחנאיכ5׃דסחהןמםתלפנהרותב

אלתבשחנהנניאחישמביכ6׃הקדצהתוקתלהנומאה

׃הבהאבתלעפההנומאהםאיכהלרעהאלוהלימה

8׃תמאהלאעמשמםכתאךשחימץורלםתבטיה7

ץמחמראשטעמ9׃םכתאארקהתאמונניאהזהיותפה

אלשןודאבםכבינאחטבמ10׃הסעהלכתאאוה

ונועתאאשיםכתארכעהוםכמעתרחאחורהיהת

לעהלימהדועזירכאםאיחאינאו11׃היהישימהיהי

ימ12׃בלצהלושכמלטבמזאאלהףדרנהיהאהמ

תורחליחאםתאיכ13׃םכתאםיחידמהותרכיוןתי

אלארשבלהנאתתורחההיהתאלשדבלבוםתארקנ

הלולכהרותהלכיכ14׃הבהאבוהערתאשיאודבעתש

םאלבא15׃ךומכךערלתבהאואיהותחאהוצמב

ידילעשיאולכתןפוארויחאתאשיאולכאתווכשנת

תואתתאואלמתאלוחורבוכלהתהרמאיננהו16׃והער

ךפהחורהוחורהןמךפההואתמרשבהיכ17׃רשבה

ולכותאלשדעהזלהזםיממוקתמםהינשורשבהןמ

זאחורהידילעוגהנתםאו18׃וצפחתרשאתאתושעל

םהרשארשבהילעפםהםיולגו19׃הרותהתחתםכניא

תוביאףושכוםילילאתדובע20׃המזוהאמטתונזףואנ

תורצ21׃תותכותוקלחמתובירמזגרוהאנקותוצמו

רמארשאןהימודותוללוזוןורשוםימדתוכיפשוןיע

תוכלמולחניאלהלאישעיכרבכיתרמאשומכןהילע

חורךראםולשוהחמשהבהאחורהירפו22׃םיהלאה

דגנלהרותןיאתושירפוהונעו23׃הנומאודסחותובידנו

לכםעםרשבתאובלצחישמלםהרשאו24׃הלאישע

׃חורבםגהכלהתנחורבהיחנםא25׃ויתואתוויתקושת

והערתאשיאסיעכהלאושדובכירחאףדרנאלו26

׃והערתאשיאאנקלו

חורהישנאםתאהרבעבםכמשיאשפתייכםגיחא6

ןויסנידילאבתןפךשפנלרמשהוהונעחורבוהמיקת

תאואלמתתאזבוהעראשמתאשיאואש2׃התאםג

ונניאוהמתויהלומצעתאבשחהיכ3׃חישמהתרות

תאשיאלכןחבילבא4׃המרמאוהושפנתאהמואמ

5׃רחאדגנלאלוותלהתהיהתודבלולזאווהשעמ

לכמקלחירבדבדמלמה6׃אשיואשמתאשיאלכיכ

יכובלתהלםיהלאןתיאלועתתלא7׃והדמלמלובוט

ןוילכרצקיורשבבערזה8׃רצקיותאםדאהערזשהמ

aiōnios)׃םלועייחחורהןמרצקיחורבערזהוורבשמ

g166)9םאותעברצקניכתחנלאבוטהתושעבונחנאו

בוטהתאאנהשענונדיבתעהרשאכןכל10׃הפרנאל

לודגהמאנואר11׃ונתנומאינבםערתויבוםדאלכםע

רדהתהלםיצפחה12׃ידיבםכילאיתבתכרשאבתכמה

לעופדריאלןעמלקרלומהלםכתאםיחירכמרשבב

תאםירמשםניאםילומנהםהםגיכ13׃חישמהבלצ
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׃םכרשבבוללהתיןעמלולומתשםנוצראלאהרותה

עושיונינדאבלצביתלוזללהתהמהלילחיכנאו14

15׃םלועלבלצנינאוילבלצנםלועהוברשאחישמה

יכתובשחנןניאהלרעהםגהלימהםגעושיחישמביכ

תאזההרושהיפכםיכלהמהלכו16׃השדחהאירבםא

17׃םיהלאלרשאלארשילעוםהילעםימחרוםולש

ינאעושיןודאהתורובחתאיכדועינאלילאשיאהתעמ

םכחורםעיהיונינדאחישמהעושידסח18׃יתיוגבאשנ

׃ןמאיחא
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םיִּיִסְפֶאָה־לֶא
םישדקהלאםיהלאןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

םכלדסח2׃עושיחישמבםינימאמוסוספאבםיאצמנה

ךורב3׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשו

ונכרברשאחישמהעושיונינדאיבאוםיהלאהאוה

ונתארחברשאכ4׃חישמבםימורמבחורתכרבלכב

וינפלםימימתוםישדקתויהללבתתודסומינפלוב

ץפחכחישמהעושיידילעםינבלולונדעי5׃הבהאב

׃ודידיבונתאןתנרשאודסחדובכתלהתל6׃ונוצר

ברכםיעשפהתחילסוומדבםוידפהונלוברשא7

9׃לכשהוהמכחלכבונילעועיפשהרשא8׃ודסח

רבדלע10׃ובהצועיהותצעכונוצרדוסתאונעידוהו

חישמהתחתלכהתאץבקלםיתעהתאלמבותגהנה

ובונחקלםגרשא11׃ץראבשהמןהםימשבשהמןה

לכהלעפתבשחמבזאמהלםידעימהונחנאונתלחנ

רשאונחנאודובכתלהתלונתויהל12׃וצפחתצעכ

ובםיעוטנםתאםגרשאו13׃זאמחישמהלאונלחי

רשאוםכתעושיתרושבתאתמאהרבדםכעמשירחא

׃שדקהחורהחטבההחורבםתמתחנםגםתנמאהשכוב

תלהתלהלגסםעולתודפלונתשריןוברעהזיכ14

םכתנומאיעמשירחאיכנאםגתאזרובעב15׃ודובכ

16׃םישדקהלכתאםתבהארשאהבהאהועושיונינדאב

׃יתלפתבםכתאיריכזהבםכרובעבתודוהמלדחאאל

תאדובכהיבאחישמהעושיונינדאיהלאםכלןתייכ17

םכבבליניעראיו18׃ותאתעדלןוזחהוהמכחהחור

רשעאוההזיאוותאירקתלחותאיהוזיאועדתןעמל

ותרובגתלדגןורתיאוההזיאו19׃םישדקבותלחנדובכ

חישמבלעפרשא20׃וחכתצעתלעפיפכםינימאמהונב

21׃םימורמבונימילונבישויוםיתמהןמותאריעהב

ארקנהלכוהלשממוהרובגוןטלשוהררשלכללעממ

aiōn)׃אבהםלועבםגםאיכהזהםלועבדבלאלםשב

g165)22לאלכהלעשארלותאןתיווילגרתחתלכתשיו

׃לכבלכהתאאלממהאולמופוגאיהרשא23׃הדעה

2׃םכיתאטחוםכיעשפבםינפלםיתמהםכתאםג2

רשןוצרכהזהםלועהרודיפלםהבםתכלהתהרשא

aiōn)׃ירמהינבבתעכלעפהחורהאוהוריואהתלשממ

g165)3תואתבםינפלונכלהםכותבונלכונחנאםגו

זגרינבךאיהנווניתובשחמוונרשביצפחתושעלרשבה

םימחראלמהםיהלאהלבא4׃םדאינברשאכונעבטב

םיתמונתויהירחא5׃ונתאבהארשאותבהאברב

ותאונריעיו6׃םתעשונדסחבחישמהםעוניחהםיעשפב

תורדבתוארהל7׃עושיחישמבםימורמבונבישוהףא

׃עושיחישמבונילעותבוטבודסחרשעתלדגתאםיאבה

(aiōn g165)8םכדימאלוהנומאהידילעםתעשונדסחביכ

םישעמהךותמאל9׃איהםיהלאתתמיכתאזהתיה

םיארבנונחנאםיהלאלעפיכ10׃שיאללהתיאלש

םדקמםיהלאהןיכהרשאםיבוטםישעמלעושיחישמב

רשבבםיוגהםתאיכורכזןכלע11׃םהבךלהתנןעמל

השעמאיהשהלימהינבםיארקנהיפבםילרעםיארקנה

חישמילבםתייהאיההתעבםתאיכ12׃רשבבםידי

ןיאבהחטבההתותירבלםירכנולארשיתדעלםירזומ

חישמהעושיבהתעו13׃םלועבםיהלאםכלןיאבוהוקת

14׃חישמהםדבםיבורקםתייהזאמםיקוחרהםתא

תציחמסרהודחאלםינשההשערשאונמולשאוהיכ

תוצמהתרותתאורשבבהביאהולטבב15׃רדגה

שדחדחאשיאלםינשהתאושפנבארבלןהיתורזגב

לעםיהלאלדחאףוגבםהינשתאהצריו16׃םולששעיו

רשביואביו17׃הביאהתאושפנבותימהבותבילצידי

ונינשלשיודילעיכ18׃םיבורקהוםיקוחרהםכלםולש

םירגדועםכניאןכל19׃וניבאלאדחאחורבאובמ

תיבינבוםישדקהםעתחאריעינבםתאיכםיבשותו

עושיוםיאיבנהוםיחילשהדוסילעםיונב20׃םיהלא

ולכןינבהדחיוברבחרשא21׃הנפהןבאאוהחישמה

םתאםגםינבנובו22׃הוהילשדקלכיהלהבגיידע

׃חורבםיהלאןכשמתויהל

׃םיוגהםכנעמלחישמהריסאסולופינאתאזרובעב3

ןתנרשאםיהלאהדסחתגהנהםתעמשםנמאיכ2

הלעמלרשאדוסהילהלגןוזחביכ3׃םכילאיל

תאזבריכהלולכותםכארקבו4׃טעמבםכליתבתכ

אלםינשארהתרודברשא5׃חישמהדוסביתניבתא

םישדקהויחילשלהתעהלגנרשאכםדאינבלעדונ

ףוגוותשריינבםהםגםיוגהתויהל6׃חורבויאיבנלו

7׃הרשבהידילעחישמבותחטבהירבחוותאדחא
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הנותנהםיהלאדסחתנתמבתרשמלהליתייהרשא

לכבשםיריעצהריעציל8׃ותרובגתלעפיפכיל

חישמהרשעתאםיוגברשבלהזהדסחהןתנםישדקה

דוסהתגהנהאיההמלכיניעריאהלו9׃רקחיאלרשא

עושיידילעלכהרצויםיהלאבםלועתרדמרתסנה

aiōn)׃חישמה g165)10ידילעהתעעדותרשאןעמל

םיהלאתמכחםימורמברשאםיטילשלםירשלהדעה

ץעירשאםימלועתצעיפלע11׃היכתדהאילפמה

aiōn)׃ונינדאעושיחישמב g165)12ונממוניפןוחתפרשא

שקבאתאזרובעב13׃ותנומאדילעהחטבבונתברקו

14׃םכתראפתאיהיכןעיםכנעמליתורצבותחתאלש

15׃חישמהעושיונינדאיבאליכרבלעהערכאןכלע

׃ץראבשוםימשבשתובאתיבלכומשלעארקנרשא

לעהרובגבקזחתהלודובכרשעיפלםכלתתל16

םכבבלבחישמהןכשיש17׃ימינפהםדאלוחורידי

ןעמל18׃הבהאבםידסימוםישרשמםתייהוהנומאב

ךראהובחרהאוההמםישדקהלכםעגישהלולכות

הלענהחישמהתבהאתאםתעדיו19׃הבגהוקמעהו

ולו20׃םיהלאהאולמלכתאםתאלמנותעדלכלע

וניתולאשמלכמרתויונילעוילומגתוברהללכירשא

דובכהול21׃ונברקבלעפהחכהיפלוניתובשחמו

םימלועימלועדערדורדלעושיחישמבלהקהברקב

aiōn)׃ןמא g165)

רשאכךלהתהלןודאברוסאהינאםכריהזאןכל4

תוכימנלכב2׃הלםתארקנרשאםכתרמשמלהתאי

ודקשו3׃הבהאבוהערתאשיאתאשלחורךראבוהונעו

דחאףוג4׃םולשהתדגאבחורהתודחאתארמשל

׃תחאהםכתרמשמתוקתבםתארקנםגרשאכדחאחורו

דחאבאולא6׃תחאהליבטתחאהנומאדחאןודא5

דחאלכללבא7׃םכלכךותבולכבולכלעאוהשלכל

אוהןכלע8׃חישמהתנתמתדמכדסחהןתנונממדחאו

הלעו9׃םדאלתונתמןתיויבשהבשםורמלהלערמוא

׃ץראתויתחתלםדקמדרידרישאלםאאוההמרמאש

ןעמלםימשהלכמהלעמלהלעםגרשאאוהדריה10

הלאתאוםיחילשהלאתאןתנאוהו11׃לכהתאאלמי

׃םידמלמוםיערהלאתאוםירשבמהלאתאוםיאיבנ

ףוגןינבלהדובעההשעמלםישדקהתאםילשהל12

ןבתעדוהנומאהתודחאלונלכעיגניכדע13׃חישמה

14׃חישמהאולמתמוקרועשלםלשדחאשיאכםיהלאה

דומלהחורלכבםיפדנוםישרגנםידלידועהיהנאלו

םאיכ15׃תועתהלותשרשאםתושקמוםדאינבתימרתב

אוהשחישמלולרבדלכבהלדגנוהבהאבתמאהרבדנ

קבדמובכרמותויהבףוגהלכונממרשא16׃שארה

רבאלכלהנותנההלעפהתדמיפכשומשהרובחלכב

תאזהנהו17׃הבהאבונינבתמלשהללדגיוהברירבאו

רתיכדועוכלתאלהתעמיכןודאבדיעמורמאינא

םירזומותעדהיכשח18׃םלכשילבהבםיכלההםיוגה

ליכשהמחטיכםהברשאםתלואינפמםיהלאייחל

תושעלהמזלםשפנתאונתיוונימשהרשא19׃םבבל

תאםתדמלןכאלםתאו20׃עצבהתבהאבהבעותלכ

תמאהיפכםתדמלובוםתעמשותאםנמאםא21׃חישמה

וטשפתוםינשארהםכיכרדמורוסתרשא22׃עושיב

ושדחתתו23׃תימרתהתואתבתחשנהןשיהםדאהתא

ארבנהשדחהםדאהתאושבלתו24׃םכלכשחורב

וריסהןכלע25׃תמאהתשדקוהקדצבםיהלאתומדכ

םירבאיכוהערתאשיאתמאורבדורקשהתאםכמ

עקשתלאואטחתלאווזגר26׃שיאלשיאדחיונלכ

ימ28׃ןטשלםוקמונתתאלםג27׃םכזגרלעהמחה

בוטהתאהשעיוידיבועגייםאיכבנגלףסילאבנגש

אללובנרבדלכ29׃רוסחמשיאלתתלולהיהיןעמל

ךרצהיפלתונבלליעומהובוטהםאיכםכיפמאצי

לששדקהחורתאובצעתאלו30׃ויעמשלןחןתיןעמל

תורירמלכ31׃הלאגהםוילאובםתמתחנרשאםיהלא

32׃העשרהלכםעםכמוריסתףודגוהקעצוזגרוהמחו

ויחאלשיאםיחלסוםינמחרווהערלאשיאםיבוטויהו

׃חישמבםיהלאהםכלחלסרשאכ

וכלהתהו2׃םיביבחםינבכםיהלאהךרדבוכלןכל5

ושפנתאבירקהוונתאבהאחישמהםגרשאכהבהאב

תונזלבא3׃חוחינחירלםיהלאלחבזוןברקלונדעב

הואנרשאכםכיניברכזילבעצבתבהאוהאמטלכו

רשאגעלותולכסירבדוהפלובנאלםג4׃םישדקל

לכיכועדתעדיתאזיכ5׃הדותלוקםאיכןגהכאל

קלחולןיאםילילאדבעאוהשעצבבהאואמטוהנז

םכתאשיאאישילא6׃םיהלאהוחישמהתוכלמבהלחנו



638םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

׃ירמהינבלעאבםיהלאןורחהלאללגביכקירירבדב

םתייהםינפלמיכ8׃םהמעםכקלחיהילאןכלע7

9׃רואינבכאנוכלהתהונינדאברואםכנההתעוךשח

המונחבו10׃תמאוקדצודסחישעמלכחורהירפיכ

ךשחהישעמםעופתתשתלאו11׃ונינדאיניעביוצראוה

המיכ12׃םתואוחיכותחכוהםאיכירפושעיאלרשא

תאזלכלבא13׃רפסלךאאיההפרחרתסבםישעםהש

14׃אוהרואהלגנהלכיכרואהידילעחכוישכהלגי

ךלראיוםיתמהןמהמוקוןשיההרוערמואאוהןכלע

יכםיליסככאלךלהתהלורהזהווארהתעו15׃חישמה

17׃המהםיערםימיהיכתעהםיריקומ16׃םימכחכםא

אוההמתעדלםיניבמםאיכתעדירסחויהתלאןכלע

תוצירפידילאיבמהןיימורכתשתלאו18׃ונינדאןוצר

תולהתבוהערלשיאוחישו19׃חורבואלמהםאיכ

׃םכבבלבינדאלורמזוורישתוינחורתורישותוחבשתו

ונינדאםשבוניבאםיהלאללכהלעתעלכבודוהו20

22׃םיהלאתאריבויחאלשיאוענכה21׃חישמהעושי

אוהשיאהיכ23׃ונינדאלומכןכילעבלהנענכהםישנה

עישומאוהוהדעהשאראוהחישמהרשאכהשאהשאר

םגהככחישמלהדעהענכתרשאכלבא24׃ףוגהלש

םכישנתאובהאםישנאה25׃רבדלכבןהילעבלםישנה

׃הדעבושפנתאןתיוהדעהתאבהאחישמהםגרשאכ

תציחרבהרהטרשאירחאורבדבהשדקןעמל26

םתכהבןיארשאהדעלולדובכבהמיקהל27׃םימה

28׃המימתוהשודקהיהתןעמלםאיכהמודכוטמקו

בהאהיכםפוגכםהישנתאבהאלםיביחםישנאהןכ

תאשיאאנשאלםלועמיכ29׃ומצעתאבהאותשאתא

׃ותדעתאןודאהםגרשאכותאלכלכמוןזםאיכורשב

בזעיןכלע31׃וימצעמוורבשמונחנאופוגירבאיכ30

רשבלםהינשויהוותשאבקבדוומאתאוויבאתאשיא

לעוחישמהלעותאשרפמינאוהזהדוסהלודג32׃דחא

ותשאתאבהאיםכמשיאלכםתאםגםלואו33׃ותדע

׃הלעבתאאריתורהזתאיההשאהוושפנכ

׃אוהרשיחראיכונינדאבםכירוהלאםינבועמש6

הנושארההוצמהאיהתאזךמאתאוךיבאתאדבכ2

ןכיראיןעמלוךלבטייןעמל3׃החטבהההלרשא

םכינבתאוסיעכתלאתובאהםתאו4׃המדאהלעךימי

םידבעועמש5׃ותחכותבוונינדארסומבםולדגךא

םכבבלםתבותתרוהאריברשבהיפלםכינדאלא

ןחישקבמכןיעההארמתדבעבאל6׃חישמלומכ

םיהלאהןוצרםישעחישמהידבעכםאיכםדאינב

ינבאלוןודאהתאהצפחשפנבםידבעו7׃םשפנלכב

םדאההשערשאבוטרבדלכיכםתעדיו8׃םדא

םתאו9׃ןירוחןבואאוהדבעםאונינדאולונמלשי

םתעדיוםברעגמולדחםהלםגושעתהככםינדאה

׃םינפאשמוינפלןיאוםימשבןודאשיםכילעםגיכ

ושבל11׃ותרובגזעבוונינדאבוקזחיחארבדףוס10

12׃ןטשהילכנדגנדמעולכותןעמלםיהלאקשנילכ

םיטילשוםירשםעיכונתמחלמםדורשבםעאליכ

תוערהתוחורהםעהזהםלועהתכשחבםילשמהםע

aiōn)׃םימורמברשא g165)13קשנילכבוזחאןכלע

םכאבצאלמלוערהםויבםוקלולכותןעמלםיהלא

םישבלמותמאבםינתמירוגחאנודמע14׃דומעלו

םינכומםכתויהלתולענמםכילגרו15׃קדצהןוירשב

הנומאהןגמתאושפתהלאלכלעו16׃םולשהתרושבל

וחקו17׃םירעבהעשרהיצחתאובתובכלולכותרשא

18׃םיהלאהרבדאיהשחורהברחוהעושיהעבוכתא

ודקשוחורבםינונחתוהלפתבתעלכבדימתוללפתהו

׃םישדקהלכדעבדימתריתעהלתאזלעוצמאתהו

דיגהליפיחתפברבדהילןתניןעמלידעבםגו19

׃תורסומבהלריציכנארשאהרושבהדוסתאןוחטבב

21׃רבדלילעלטמרשאכהחטבבהברבדאןעמל20

תאהנהישעמתאויתרקתאםתאםגועדתרשאןעמלו

ןמאנהתרשמהוביבחהחאהסוקיכוטםכתאעידוילכה

ועדתןעמלםכילאוהיתחלשתאזלרשא22׃ונינדאב

םיחאלםולשה23׃םכבבלתאםחניןעמלווניתרקתא

ןודאהתאמובאהםיהלאהתאמהנומאהםעהבהאהו

עושיונינדאתאםיבהאהלכםעדסחה24׃חישמהעושי

׃ןמאהלכתאלרשאהבהאבחישמה
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םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא
םישדקהלכלאעושיחישמהידבעסויתומיטוסולופ1

׃םישמשהוםידיקפהםעיפליפבםהרשאעושיחישמב

עושיונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסח2

לכבדימתו4׃םכתאירכזידמיהלאלהדוא3׃חישמה

םכתורבחתהלע5׃םכלכדעבהחמשבןנחתאיתולפת

ינאחטבו6׃הנהדעוןושארהםויהןמלהרושבהלא

עושיםוידעונרמגיםגבוטההשעמהםכבליחתמהיכ

רובעבםכלכלעהככבשחליליואררשאכ7׃חישמה

תאיקזחבויקידצהבוירסומביבבלבםכתאיתאש

ילםיהלאהיכ8׃דסחבירבחםכלכרשאבהרושבה

לעו9׃חישמהעושיתבהאביתפסכנםכלכלרשאדעל

לכשהבםכתבהאלדגתוהברתיכיכנאללפתמתאז

םיכזםתייהותורחבמהתאונחבתןעמל10׃תעדלכבו

הקדצהירפםיאלמ11׃חישמהםוידעלושכמילבו

יננהו12׃ותלהתוםיהלאדובכלחישמהעושיידילע

ןורתילךאהתיהינתאצמרשאיכיחאםכתאעידומ

רעשלכבחישמביתורסומולגנרשאדע13׃הרושבה

ופיסוהונינדאבםיחאהברו14׃םיראשנהלכלוךלמה

רבדהתארבדלםבבלברתויוקזחתהויתורסומבץמא

בירוהאנקמחישמהתאםידיגמשיןה15׃דחפילב

םידיגמהבירממהלא16׃הבוטהנוכבםידיגמשיו

הרצףיסוהלםיבשחיכרוהטבלבאלחישמהתא

ןותניכםיעדיםהרשאבהבהאמהלאו17׃ירסומלע

לכבאלהךכבהמךא18׃הרושבהתאקידצהליכנא

חמשיננהינאוחישמהדגיתמאבואהלילעבםאןפוא

העושילתאזילהיהתשינאעדוייכ19׃חמשאםגותאזב

הוקאוליחואו20׃חישמהעושיחורתרזעבוםכתלפתב

זאמרשאכןוחטבלכבםאיכרבדלכבשובאאלש

׃יתומבםאייחבםאיפוגבחישמהלדגתיהתעםגןכ

םאםלוא22׃ילחורתומהוייחאוהחישמהיכ21

המבדיגהלילןיאילמעירפילףיסוידוערשבבתויחל

רטפהלהתואישפנםינשהןמינאךושמיכ23׃רחבא

דועדמעללבא24׃רחבמההזיכחישמהםעתויהלו

רתואיכעדיוחטבינאו25׃םכרובעברתיךירצרשבב

תחמשלידגהלוםכתאץמאלדחיםכלכםעדמעאו

עושיחישמבםכתלהתידילעהברתןעמל26׃םכתנומא

תרושבליוארכוגהנתחקר27׃םכילאאובליבושב

םאםכתוארליאובבםאםכילעעמשאןעמלחישמה

יתאםירזעותחאחורבםתאםימיקיכקוחריתויהב

םכניאו28׃הרושבהתנומאדעבםחלהלתחאשפנב

תואםהלתאזרשאםיממוקתמהינפמהמואמםידרח

יכ29׃איהםיהלאהתאמוםכתעושילםכלוםדבאל

םגםאיכובןימאהלדבלאלחישמהדעבםכלןתנ

יבםתיאררשאהמחלמהםכלםגיכ30׃ודעבתונעתהל

׃ילעםתאםיעמשהתערשאו

םאהבהאהתומוחנתםאחישמבהחכותשיםאןכל2

תאאנומילשה2׃הלמחוםימחרםאחורהתורבחתה

תחאשפנותחאהבהאודחאבלםכלתויהביתחמש

דובכואהבירמךרדברבדושעתאלו3׃דחאןוצרו

רתויוהערתאשיאובשחתחורתולפשבםאיכאוש

םגםאיכודבלולרשאלגאדילאדחאלכ4׃ומצעמ

חישמבהתיהרשאאיההחורהיכ5׃ורבחלרשאל

אלםיהלאהתומדבהיהיכףארשא6׃םכבםגיהת

טישפהםאיכ7׃םיהלאלהושותויהללשלולבשח

אצמיוםדאינבלהמדיודבעתומדשבליוומצעתא

תומדעענכיוושפנתאלפשיו8׃םדאןבכותנוכתב

דאמוהיבגהםיהלאהםגןכלע9׃הבילצהתתימדע

עושיםשברשאןעמל10׃םשלכלעהלענםשולןתיו

׃ץראלתחתמוץראבוםימשברשאךרבלכערכת

דובכלחישמהעושיאוהןודאיכהדותןושללכו11

תעלכבילםתעמשרשאכיביבחןכל12׃באהםיהלא

ינארשאהתערתידועיכםכמעיתויהבדבלאלןכ

׃הדערבוהאריבםכיתשפנתעושתבועגיתםכמקוחר

יפכלעפלםגץפחלםגםכבלעפהאוהםיהלאהיכ13

15׃תומזמאלבותונלתאלברבדלכושע14׃ונוצר

ךותבםבםומאלםיהלאינבםירוהטוםייקנויהתןעמל

׃םלועבתרואמכםהיניבוריאתרשאלתלתפושקערוד

רשאחישמהםויבילהלהתלםייחהרבדבםיקיזחמ16

לעךסאםגםאלבא17׃יתעגיקירלאלויתצרםנחלאל

׃םכלכםעששםגוחמשיננההתדובעוםכתנומאחבז

עושיביתיוקו19׃ידמעושישוםתאףאוחמשהככו18

חונתןעמלסויתומיטתאםכילאהרהמבחלשלונינדא

יתאןיאותלוזיכ20׃םכדמעמרבדילעדוהביתעד



640םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא

תאםלכיכ21׃םכלגאדיםלשבלברשאיבבלכשיא

ותואו22׃חישמהעושילרשאתאאלוושרדיםהלרשא

יתאהיהןכויבאתאדבעהןבכרשאאוהןוחביכםתעדי

רהמםכילאחלשלהוקאותאו23׃הרושבהתדובעב

םגרשאונינדאביתחטבו24׃ילהיהיהמהארארשאכ

חלשלךרצהןמבשחאו25׃הרהמבםכילאאובאיכנא

אוהואבצבירבחוירזעויחאסוטידורפפאתאםכילא

םכלכלףסכנותויהןעי26׃יכרצביתרשמוםכחילש

הלחםנמא27׃הלחיכםתעמשרשאלעדאמבצענו

וילעאלווילעםחרםיהלאהלבאתומלהטנםגוהלח

28׃ןוגילעןוגיילעאוביאלשםחרילעםגיכדבלב

חומשלובושתווהארתןעמלםכילאוחלשליתרהמןכל

החמשלכבונינדאבוהלבקןכלע29׃ינוגיטעמיםגו

חישמההשעמרובעביכ30׃והמכםישנאטוריקוהו

רשאתאאלמיןעמלויניעבושפנלקתותומדעעיגה

׃יתואםכתרשבםתרסח

תאזכתונשלובתכלןהונינדאבוחמשיחאןכבו3

ןמורהזה2׃קוזחלאוהםכלוחרטלונניאילעםכילא

׃ךותחהןמורהזהםיערהםילעפהןמורהזהםיבלכה

חורבםיהלאהתאםידבעההלימהינבונחנאיכ3

יכףא4׃רשבבםיחטבונניאועושיחישמבםיראפתמו

חטבללכויששיאבשחיםאורשבבחטבלשיילםג

תנומשןבלומנינארשא5׃ונממרתויינאהנהרשבב

6׃םירבעהןמירבעןימינבטבשמלארשיינבמםימי

תקדציפלוהדעהתאףדריתאנקבשורפהרותהיפל

יתבשחןלכהלאהתונרתיהךא7׃ץמשילבהרותה

ןלכתאבשחינדועםגו8׃חישמהןעמלתונרסחליל

רשאינדאחישמהעושיתעידיתלעמתמעלןורסחל

יחסלםבשחאוהלאלכמישפנתאיתרסחורובעב

יתקדצילהיהתאלו9׃ובאצמהלוחישמהתאחיורהל

האבההקדצהחישמהתנומאבםאיכהרותהךותמ

ותיחתתרובגתאוותאתעדל10׃הנומאבםיהלאהתאמ

לכואםאעיגהל11׃ותומלתומדהלווייונעתורבחתהו

ולאכוארבכיתגשהולאכאל12׃םיתמהתיחתלא

חישמהינגישהםגרשאכגישאילואףדראלבאיתמלשה

יתרבדתחאךאיתגשהרבכיכבשחינניאיחא13׃עושי

׃ינפלרשאלאחטתשאוירחאמרשאתאינאחכשיכ

האירקבאוהרשאןוחצנהרכשתרטמתאףדראו14

אוהשימןכל15׃עושיחישמבםיהלאהתאמהלעמלש

תאזםגתרחאהבשחמובשחתםאובשחיןכונבםלש

הידעונעגהרשאבהכלהתנקר16׃םיהלאהםכלהלגי

םיכלהלםירבחויהיחא17׃דחאבלבידחאלגעמב

תפומונחנארשאכןכםיכלהתמהלאוטיבהוירחא

תפומונחנארשאכןכםיכלהתמהםיבריכ18׃םכל

יתרמאםהילערשאםיכלהתמהםיבריכ19׃םכל

יביאםהיכרמאינאיכבבםגהתעוהברהםימעפםכל

םסרכרשאןודבאהםתירחארשא20׃חישמהבלצ

יכ21׃דלחילבהםברקוםתשבבםדובכוםהיהלא

ונעישומלונחנאםיכחמםשמואיהםימשבונתוחרזא

Philippians([׃חישמהעושיונינדא ףילחירשא)3:22

חכיפכודובכףוגלהמודותויהלונתולפשףוגתא

]׃ויתחתלכהשבכלותלכי

ישארתרטעויתחמשםידומחהוםיביבחהיחאהתעו4

ריהזמינאהידוהבאתא2׃יביבחונינדאבןכאנודמע

התאו3׃ונינדאבדחאבלתויהלריהזמינאיכיטנוסתאו

ןהלתויהלשקבמינאךממףאתמאבילדמצנהירבח

ראשםעוסימילקםעהרושבהלעידמעועגירשארזעל

ונינדאבוחמש4׃םייחהרפסבדחיםתומשרשאיכמת

עדותםכחורתונע5׃וחמשינארמאםעפהדועותעלכב

הלפתבםאיכוגאדתלא6׃ןודאהאוהברקשיאלכל

םכיתולאשמתארבדלכבועידותהדותםעםינונחתבו

תארצנילכשלכמבגשנהםיהלאםולשו7׃וניהלאל

לכיחאןכבו8׃עושיחישמבםכיתובשחמתאוםכבבל

בוטועמשרשאוםיענורוהטורשיודבכנותמאאוהרשא

׃םכבבלומישתהלאלעחבשהשעמלכקדצהשעמלכ

הלאתאיבםתיארוםתעמשוםתלבקוםתדמלרשא9

דאמיתחמשינאו10׃םכמעהיהיםולשהיהלאוושעת

םגוילעחיגשהלחכםתפלחהםעפההתעיכונינדאב

אלו11׃םכדיבהתלעאלךאהכדעםתייהםיחיגשמ

12׃ילשישהמבקפתסהליתדמליכןכרבדארוסחממ

ןינעלכבינאךנחמריתוהליתעדיףאתונעליתעדי

13׃רסחלןהריתוהלןהבערלןהעבשלןהןפואו

14׃יברקבחכןתונהחישמהתרזעבלכואתאזלכ

15׃יתרצבילאםכרבחתהבתושעלםתבטיהלבא
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יתאצכהרושבהתישארביכםייפליפםתאםגםתעדיו

קשעבתולהקהןמתחאילהרבחתהאלאינודקממ

יקינולסתבםגיכ16׃דבלבםתאםאיכןתמואשמ

תאשקבאשאל17׃םיתשוםעפיכרצתאילםתחלש

ינאו18׃םכנבשחבהברירשאירפהשקבאךאןתמה

חחינחיריתאלמנינאורתוהוידילשיולכהתאיתלבק

חבזםתחלשרשאלכתאסוטידורפפאידימילבקב

םככרצלכתאאלמיאוהיהלאו19׃םיהלאליוצרוברע

דובכהוניבאםיהלאלו20׃עושיחישמבודובכרשעכ

aiōn)׃ןמאםימלועימלועל g165)21שודקלכםולשלולאש

22׃םכמולשלםילאשידמערשאםיחאהעושיחישמב

תיבמרשאהלארתויבוםכמולשלםילאשםישדקהלכ

׃ןמאםכלכםעונינדאחישמהעושידסח23׃רסיקה
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םיִּסַלּקַה־לֶא
סויתומיטוםיהלאןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

רשאחישמבםינמאנהםיחאהוםישדקהלא2׃וניחא

וניבאםיהלאהתאמםולשוםכלדסחאשלוקבםה

עושיונינדאיבאםיהלאלהדונ3׃חישמהעושיונינדאו

4׃םכדעבםיללפתמונחנארשאתעלכבחישמה

לאםכתבהאועושיחישמבםכתנומאונעמשרשאירחא

םימשבםכלהנופצההוקתהרובעב5׃םישדקהלכ

האברשא6׃הרושבהתמארבדבםדקמםכלםתעדונו

םככותבםגומכהברתוהרפתוםלועהלכלםגוםכילא

׃םיהלאדסחתאתמאבםתרכהוםתעמשרשאםויהןמל

אוהרשאביבחהונרבחסרפפאןמםתדמלרשאכ7

תאונתאעידוהםגאוהו8׃חישמלםכדעבןמאנתרשמ

רשאםויהןמלונחנאםגתאזרובעב9׃חורבםכתבאה

ואלמתששקבלוםכדעבללפתהלונלדחאלהונעמש

10׃תינחורהנובתוהמכחלכבםיהלאהןוצרתעד

ירפתושעלוונוצרלככוןודאהיניעבבוטכךלהתהל

קזחתהל11׃םיהלאתעדבתוברלובוטהשעמלכב

םעחורךראותונלבסלכלודובכתרובגכחכלכב

קלחלםיוארונתאהשעהוניבאלהדותתתלו12׃החמש

תלשמממונצלחאוהרשא13׃רואבםישדקהתלחנ

ובונלשירשא14׃ותבהאןבתוכלמלונריבעהוךשחה

םיהלאהםלצאוהו15׃םיאטחהתחילסומדבןוידפה

םימשברשאלכארבנוביכ16׃ארבנלכרוכבוםלענה

תואסכןההארנונניארשאלכוהארנהלכץראברשאו

׃והנעמלוידילעארבנלכהתוישרותוררשןהתולשממו

הדעהףוגשאראוהו18׃ובםיקלכהולכהינפלאוהו17

ןושארההיהיןעמלםיתמהםעמרוכבותישאראוהרשא

׃אולמהלכתאובןכשלןוצרההיהןכיכ19׃לכב

םולשותושעבודילעלכהתאומצעלאתוצרלו20

21׃םימשברשאןהץראברשאןהודילעובלצםדב

תוטנבםיביאוםירזומםינפלמםתייהרשאםתאםגו

םכתאהצרהתע22׃םיערהםישעמהירחאםכבבל

ילבוםישדקוינפלםכדימעהלותומידילעורשבףוגב

אלוהנומאבםינוכנוםידסימודמעתםא23׃יפדוםומ

העמשנרשאוםתעמשרשאהרושבהתלחותמועוזת

׃תרשמלהליתייהסולופינאוםימשהתחתארבנהלכל

אלמאוםכנעמללבסינארשאייונעבחמשיננההתע24

׃הדעהאיהופוגדעבירשבבחישמהירוסיברסחהתא

הנתנרשאםיהלאתדקפיפכתרשמלהליתייהרשא25

רשאדוסהתא26׃םיהלאהרבדתאתאלמלםכילעיל

׃וישודקלהלגנהתעורודורודמוםימלועמרתסנהיה

(aiōn g165)27רשעאוההזיאםעידוהלםיהלאההצררשא

רשאםכברשאחישמהאוהוםיוגבאוההדוסהדובכ

ונחיכוהבונחנאםיעימשמותואו28׃דובכהתוקתאוה

לכדימעהןעמלהמכחלכבשיאלכונדמלבושיאלכ

םחלנולמעינאףאתאזבו29׃עושיחישמבםלששיא

׃הרובגביבלעפהוחכתלעפיפכ

לעיברקברשאברקהלדגםכתאעידומיננה2

אלרשאלכלעואיקדולישנאתודאלעוםכיתודא

דחיורשקנוםתובלומחניןעמל2׃רשבבינפתאואר

םיהלאהדוסליכשהלהנוכנתעדרשעלכלוהבהאב

המכחהתורצאלכובםינופצרשא3׃חישמהדוסווניבא

םכתאהעטיאלרשאןעמלםכלינארמאתאזו4׃תעדהו

םכמקוחרינאירשבבםאםגיכ5׃תוקלחיתפשבשיא

םכתנוכתתאיתארבחמשאוםכלצאינאיחורבהנה

חישמהתאםתלבקרשאכןכל6׃חישמבםכתנומאץמאו

ובםינבנוםישרשמ7׃ובוכלהתהםגןכונינדאעושיתא

8׃הבהדותבםיברמוםתדמלרשאכהנומאבםימיקו

יחודמבוהיפוסליפבללושםכתאשיאךילויןפורהזה

יפלעאלוםלועהתודסיוםדאהינבתלבקיפלאוש

םתאובותוהלאהאלמלכןכשופוגבוביכ9׃חישמה

ובו11׃ןטלשוהררשלכשאראוהרשא10׃םיאלמנ

רשבהףוגתטשפהבםידיבאלשהלימםילומנםגםתא

הליבטבותאםתרבקניכ12׃חישמהתלימאיהאטוחה
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חורתולפשבובלמהיודבהדובעבהמכחןיעכםיארנה

׃רשבהעיבשהלקרןגהכאלשףוגהיונעבו
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ורישותוינחורתורישותוחבשתותולהתבםכשפנתא

ןילמבןהושעתרשאלכו17׃םכבבלבהמיענבהוהיל
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אלרשבהיפלםכינדאלארבדלכבועמשםידבעה

םתבםאיכםדאינבןחישקבמכןיעההארמלהדובעב
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םיהלאהונלחתפיןעמלונדעבםגוללפתהו3׃הדותב

ורובעברשאחישמהדוסתאתוחלרובדהרעשתא

׃תוחלילעטפשמכותאהלגארשאןעמל4׃יכנארוסא
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םכמולשללאשםכמאוהרשאסרפפא12׃המחנלילויה

ןעמלתעלכבויתלפתבםכדעבקבאנהחישמהתרשמ
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ורכזסולופינאידימםולשהתלאש18׃הנאלמתןעמל

׃ןמאםכמעדסחהירסומתא
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םתאםגםתעדירשאכדאמהנמאנתעדבושדקהחורבו
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תקנפמתנמאכםככותבטאלונכלהלבא7׃חישמה

אלםכלתתלונצפחםכתאהככונבבחבו8׃הינבתא
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תויהיתלבלםמויוהלילםילמעונייהרשאונתאלתתאו
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ותוכלמלםכתאארוקהםיהלאהינפליוארכתכלל

יכםיהלאלדימתהדונםגתאזרובעב13׃ודובכלו
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הדוהיץראברשאםיהלאהתולהקיבקעבםתכלהיחא

ינבידילעהלאכםתאםגםתלבסיכעושיחישמב

רשא15׃םידוהיהידילעהמהםגולבסרשאכםכטבש

ופדרונתואוםהיאיבנתאועושיןודאהתאותימהףא
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עבוככוהבהאהוהנומאהןוירשתאשבלנואנהרזננםויה

ןורחלםיהלאהונדעיאלרשאןעי9׃העושיהתוקתתא

׃חישמהעושיונינדאידילעהעושיהתאלחנלםאיכ

היחנהיחןשינםאודקשנםאןעמלונדעבתמרשא10

ויחאתאשיאונבוהזתאהזומחנןכלע11׃דחיומע

תאריכהליחאםכמםישקבמוננהו12׃םתישעםגרשאכ

םיחיכומוןודאבםכילעםיבצנםהרשאוםכבםילמעה

הבהאבהלעמלדעדובכםבוגהנתרשא13׃םכתא

םיריהזמוננהו14׃םכיניבםולשיהיוםתלעפןעמל

בבלהיכרתאוצמאםיררוסהתאוחיכוהיחאםכתא

וארו15׃םדאלכלאחורוכיראהוםישלחהתאוכמת

לכבופדרםאיכהערתחתהערשיאלשיאםלשיןפ

ויה16׃םדאלכלןהםכמשיאשיאלןהבוטהתאתע

לכהלעודוה18׃הלפתבודימתה17׃תעלכבםיחמש

חורהתא19׃עושיחישמבםכילאםיהלאהןוצרהזיכ

רבדלכונחב21׃וסאמתאלתואובנהתא20׃ובכתאל

אוהו23׃ערלהמודהלכמוקחרתה22׃וזחאבוטבו

םכחורלכוהמלשהשדקםכתאשדקיםולשהיהלא

׃חישמהעושיונינדאאובבםימתרמשיםכפוגוםכשפנו

וללפתהיחא25׃השעיםגרשאםכתאארוקהןמאנ24

27׃השדקההקישנבםיחאהלכםולשלולאש26׃ונדעב

לכינזאבתאזהתרגאהארקתשןודאבםכעיבשמיננה

םכמעונינדאחישמהעושידסח28׃םישדקהםיחאה

׃ןמא
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סינולס2
םיקינולסתהתלהקלאסויתומיטוסונולסוסולופ1

םכלדסח2׃חישמהעושיונינדאבווניבאםיהלאב

םיביח3׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאתאמםולשו

יכיוארכיחאםכילעםיהלאלתעלכבתודוהלונחנא

׃והערלשיאםכלכתבהאהברודאמהלדגםכתנומא

לעםיהלאתולהקבונחנאףאםכבללהתניכדע4

ץחלהלכבותופידרהלכבםכתנומאלעוםכתונלבס

ואצמתןעמלםיהלאטפשמתקדצתואל5׃םתלבסרשא

רשאב6׃ונעתםגהרובעברשאםיהלאהתוכלמלםיואר

םיצחלנהםכלו7׃םכיצחללץחללמגלםיהלאהקידצ

םעםימשהןמעושיןודאהתולגהבדחיונתאהחור

ועדיאלרשאלםקנבישהלהבהלשאב8׃וזעיכאלמ

9׃חישמהעושיונינדאתרושבלועמשאלוםיהלאהתא

רדהמוןודאהינפתאמםלועןדבאטפשמואשירשא

aiōnios)׃ונואג g166)10וישדקבדבכהלאוההםויבואבב

׃םכילאונתודעלםתנמאהיכםינימאמהלכבאלפתהלו

םכתאןתירשאתעלכבםכדעבללפתנםגןכל11

לכזעבאלמיוםיארקמםתארשאלאםיוארוניהלא

םכבדבכיןעמל12׃םכתנומאהשעמלכובוטבםכצפח

וניהלאדסחיפלעובודבכתםתאוונינדאעושיםש

׃חישמהעושיונינדאו

עושיונינדאתאיבתודאלעיחאםכמםישקבמוננהו2

םאתפםכתעדףרטתאלרשא2׃וילאונתפיסאוחישמה

ומכתרגאבאלורובדבאלוחורבאלולהבתאלרשאו

םכתאהעתילא3׃חישמהםויעיגהולאכונתאמהחולש

דרמההנושארבהיהיםרטבאביאליכןפואםושבשיא

םמורתמהוםמוקתמה4׃ןודבאהןבהאטחהשיאהלגנו

לכיהבבשיםגיכדעהדובעואלאארקנהלכלע

5׃אוהםיהלאיכומצעתאהארמוםיהלאכםיהלאה

׃םכילאהלאיתרבדםכתאיתויהדועביכורכזתאלה

יכ7׃ותעבתולגהלמוהענמישהמםתעדיהתעו6

דעענמהךותמרסוישקרלעפללחהרבכעשרהדוס

ויתפשחורבןודאהונתימירשאעשרההלגיזאו8׃הכ

ןטשהתקזחכאובירשאתא9׃ותאיבתעפוהבונתיבשיו

ןואתמרמלכבו10׃רקשיתפומבותותאבוחכברב

׃עשוהלתמאהתבהאתאולבקאלרשאתחתםידבאב

ןימאהלאושיחודמםיהלאהםהלחלשיתאזרובעבו11

םאיכתמאבונימאהאלרשאלבונודיןעמל12׃רקשב

לכבםיהלאלתודוהלםיביחונחנאלבא13׃הלועבוצר

רחבםיהלאהרשאןודאהיביבחיחאםכרובעבתע

׃תמאהתנומאבוחורהשודקבהעושילתישארמםכב

ונינדאדובכתלחנלונתרושבבםכתאארקתאזל14

רשאתולבקבוקיזחהוודמעיחאןכל15׃חישמהעושי

עושיונינדאאוהו16׃ונתרגאבםאונרבדבםאםתדמל

ודסחבונלןתיוונתאבהארשאוניבאוניהלאוחישמה

aiōnios)׃הבוטהוקתוםלועתמחנ g166)17תאםחניאוה

׃בוטהשעמורבדלכבםכתאןנוכיוםכבבל

דבכיוהוהירבדץורירשאונדעבוללפתהיחאדועו3

םיעתהםישנאהןמלצננרשאו2׃םכברקבםגומכ

אוהןמאנלבא3׃הנומאהםדאלכלאליכםיערהו

ונחנאו4׃ערהןמםכרמשיוםכתאקזחירשאןודאה

תושעלופיסותםגוושעתיכונינדאבםכילעםיחוטב

תבהאלםכבבלתארשייאוהןודאהו5׃הוצנרשאתא

םיחאםכתאםיוצמוננהו6׃חישמהתונלבסלוםיהלאה

שקעמחאלכמולדבתרשאחישמהעושיונינדאםשב

7׃ונתאמלבקרשאהלבקהיפלעךלהתמונניאוויכרד

אליכונמכךלהתהלםכילעךיאםתאףאםתעדיאלה

םנחשיאםחלונלכאאלםג8׃םככותבתועמךרדונגהנ

תויהיתלבלםילמעונייהםמויוהלילהאלתוהעיגיביכ

תאזלתושרהונלןיאשרובעבאל9׃אשמלםכמשיאל

יכ10׃וניתובקעבתכללתפומלםכלונתאתתלםאיכ

הצריאלשימרמאלםכתאוניוצםכלצאונתויהבםג

םישנאםכבשישונעמשיכ11׃לכאיאללוכאםגדבעל

םילבמוהמואמםידבעםניאוםהיכרדתאםישקעמה

שקבנוםתואהוצנהלאכםישנאו12׃םילבהבםהימי

תאולכאיןעמלתחנבדבעלחישמהעושיונינדאבםהמ

אלםאו14׃בוטהתושעבואלתלאיחאםתאו13׃םמחל

םכלומשרתותאתאזהתרגאבונרבדלאשיאעמשי

והבשחתביאכאלךא15׃שוביןעמלומעוברעתתלאו

ןתיאוהםולשהןודאאוהו16׃חאכוהחיכותםאיכ

םעןודאהיהי17׃םינפלכבודימתםולשהתאםכל

תואהאיהוסולופינאידימםולשהתלאש18׃םכלכ
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II([׃בתכיכנאןכתורגאהלכב Thessalonians 3:19(

]׃ןמאםכלכםעונינדאחישמהעושידסח
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יתומיט1
ונעישומםיהלאהתוצמכחישמהעושיחילשסולופ1

יתמאהונבסויתומיטלא2׃ונתוקתחישמהעושיןודאהו

חישמהווניבאםיהלאתאמםולשוםימחרודסחהנומאב

ךממיתשקבאינודקמליתכלבהנה3׃ונינדאעושי

ורויאלשםישנאתצקמריהזתןעמלסוספאבתבשל

תודלותידומללותודגהלםבלומישיאלו4׃הרזהרות

םיהלאתיבתונבלמתולאשלרתויםיאיבמהץקןיא

רוהטבלבהבהאהאיההוצמהתילכתיכ5׃הנומאב

הנממועתרשאשי6׃העובצאלהנומאבוהבוטחורבו

הרותירומתויהלםבשחב7׃והתידומלירחאונפיו

לבא8׃םיטילחמםההמוםירמאםההמםיניבמםניאו

׃הרותכםדאההבגהנתיםאאיההבוטהרותהיכונעדי

אלאקידצהרובעבםשוהאלקחיכתאזותעדב9

המזישעםיאטחהוםיעשרהםידרמהוםיררוסהרובעב

תאםיבכשוםינזו10׃םיחצרמוםאיכמובאיכמהלבנו

ךפההשעמלכורקשלםיעבשנוםיבזכושפניבנגורכז

ךרבמהלאהדובכתרושביפכ11׃אירבהחקלהןמ

ונינדאחישמהעושילהדומיננהו12׃ילעהדקפרשא

יתא13׃ולתרשמלינמישיוןמאנינבשחיכליחינרזאמה

יכיתמחרלבאףרחמוףדרמוףדגמיתייהםינפלמרשא

דאמדאמבילעלדגיו14׃הנומאןיאבתעדילבמיתישע

ןמאנ15׃עושיחישמבהבהאהוהנומאהםעונינדאדסח

םלועלאבעושיחישמהיכלכלעלבקתהליוארורבדה

רובעבו16׃םהבלודגהיכנארשאםיאטחהתאעישוהל

הנושארביבחישמהעושיהארירשאןעמליתמחרתאז

ןימאהלואבירשאלכלתפומליתויהלוחורךראלכתא

aiōnios)׃םלועייחלוב g166)17םיהלאלםימלועךלמלו

רדההודובכהולודבלםכחהוןיעמםלענהודעלםיקה

aiōn)׃ןמאםימלועימלועל g165)18תאזההוצמהתא

ךילעתומדקהתואובנהיפכסויתומיטינבךוצמינא

הנומאבזחאל19׃הבוטההמחלמהןהיפלםחלתש

׃םתנומאתינארבשתוהבםיסאמשירשאהבוטהחורבו

ןעמלןטשלםיתרסמרשארדנסכלאוסוינמוהםהמו20

׃דועףדגיתלבלורסוי

תולפתתאשלםכמהשקבארבדלכםדקהתעו2

דעב2׃םדאינבלכדעבתודותותושקבוםינונחתו

חטבוטקשהייחהיחנןעמלםיטילשהלכוםיכלמה

םיהלאיניעביוצרובוטןכיכ3׃רשיותודיסחלכב

ועיגיוםדאהינבלכועשוישוצפחרשא4׃ונעישומ

דמעהאוהדחאוםיהלאהאוהדחאיכ5׃תמאהתרכהל

6׃עושיחישמהםדאןבאוהםדאינבןיבוםיהלאןיב

האבהתודעהתאזולכדעברפכושפנתאןתנרשא

ינאתמאחילשלוזורכלהליתדקפהינארשא7׃התעב

8׃תמאבוהנומאבםיוגההרומרקשאאלוחישמברמא

םהידיואשיוםוקמלכבםישנאהוללפתישינוצרןכל

תשבלתבהניפיתתםישנהםגןכו9׃ןודמוסעכילבשדק

אלשארהתופלחמבאלתועינצוםינפתשבםעהאנ

ומכאלא10׃םירקיםישובלמבאלוםינינפבאלבהזב

םישעמבםיהלאתאריןהלורחברשאםישנלןוגהאוהש

ינניאו12׃הענכהלכבםמודדמלתהשאה11׃םיבוט

אלאשיאהלעאשנתהלאלףאדמללהשאלתושרןתנ

םדאו14׃הוחוירחאוהנושארברצונםדאיכ13׃םודת

ידילאבתואישמהלוקלהעמשהשאהיכהתפנאל

הנומאבהנדמעתםאםינבהתדלבעשותלבא15׃הרבע

׃תועינצהםעהשדקבוהבהאבו

הואתמאוהתודיקפולשקבייכשיארבדהתמא3

ןיארשאשיאתויהלךירצהדעהדיקפו2׃בוטהשעמ

תוירבלדמחנועונצוחורבלשמתחאהשאלעביפדוב

תוכהלחונאלוןייבהאאלודמללןיבמוםיחראסינכמ

הטטקלעבאלותוכזףכלןדםאיכ3׃ערעצבעצבאלו

ךירדמובוטבותיבתאגיהנמיהיו4׃ףסכבהאאלו

שיאעדיאלםאיכ5׃רשיהלכבותעמשמלוינבתא

6׃םיהלאתדעלגאדללכויהככיאותיבתאגיהנהל

ןידבלפיוובלבהריאלןעמלשדהדימלתיהילאו

ץוחברשאהלאיפבבוטםשלךירצםגאוהו7׃ןיטשמה

םישמשהםגןכו8׃ןיטשמהשקומבוהפרחבלפיןפ

אלוןייאבסםיבהאאלוןושליקילחמאלוםירשיויהי

הנומאהדוסתאורמשיםאיכ9׃ערעצבירחאםיטנ

ןכרחאוהנושארבונחביהלאםגו10׃הרוהטחורב

תורשיהנייהתםישנההככו11׃יפדםהבןיאםאושמשי

םישמשה12׃לכבתונמאנוןחורבתולשמתונישלמאלו
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םהינבתאבוטבםילהנמותחאהשאלעבדחאלכויהי

הלעמםמצעלונקיבטיהםישמשמהיכ13׃םהיתבתאו

ינאתאז14׃עושיחישמהתנומאבברןוחטבוהבוט

הנהרחאםאו15׃הרהמבךילאאבלהוקאוךילאבתכ

םיהלאתדעאיהשםיהלאהתיבבגהנתהלךיאעדת

תודיסחהדוסלודגידובו16׃הנוכמותמאהדומעםייח

דגהםיכאלמלהארנחורבקדצנרשבבהלגנםיהלא

׃דובכבהלענםלועבהנומאבלבקתנםיוגב

ויהיםימיהתירחאביכשורפברמאחורהלבא4

תוחורהלאםתונפבהנומאהןמורוסירשאםישנא

הפנחבםירקשירבד2׃םידשהתרותלאותועטמה

יניממםיענמוהשאתחקלםירסא3׃תעדמבםהםיוכנו

םינימאמההדותבתולכאישםיהלאהםארברשאלכאמ

ןיאואיההבוטםיהלאתאירבלכיכ4׃תמאהיעדיו

םיהלארבדבשדקייכ5׃הדותבלכאיםאץקשמרבד

היהתבוטתרשמךיחאינפלתאזכםישתםא6׃הלפתבו

רשאבוטהחקלבוהנומאהירבדבלדגמחישמהעושיל

תולבותולוספתודגהמקחרתהךא7׃וירחאתקבד

טעמליעויףוגהלגרהיכ8׃תודיסחבךמצעלגרהו

ייחתחטבההלשיורבדלכלליעותתודיסחהלבא

לעיוארוהזהרבדהןמאנ9׃אבהםלועהוהזהםלועה

םיבלענםגםיעגיםגונחנאתאזליכ10׃לבקתהללכ

לכלעישומהאוהשםייחםיהלאלונלחוהרשאלע

12׃דמלתוהוצתתאזתא11׃םינימאמלרתויבוםדאה

םינימאמלתפומהיהךאךיתורוחבתאשיאזובילא

13׃הרהטבוהנומאבחורבהבהאבהשעמברובדב

14׃אובאיכדעתרוהלוחיכוהלותורקלדוקשהיהו

ךלהנותנהךברשאדסחהתנתמךיניעבלקתלאו

ךבלתישתהלאל15׃םינקזהידיתכימסםעהאובנב

ךבלתיש16׃לכלךתחלצההארתןעמלהיהםהבו

תאעישותןכךתושעביכהזבקזחהוהארוהלוךשפנל

׃ךילאםיעמשהשפנתאוךשפנ

םיריעצהתאוךלבאכונריהזתםאיכןקזברעגתלא5

לכבותויחאכתוריעצהתאותומאכתונקזהתא2׃םיחאכ

4׃הנהתונמלאתמאברשאתונמלאהתאדבכ3׃הרהט

הנושארלודמליםהםינבינבואםינבהנמלאלויהייכו

אוההזיכםתובאללומגםלשלוםתיבםעדסחתושעל

רשאתמאבהנמלאהלבא5׃םיהלאהינפליוצרובוט

תולפתבתדמתמוהחטבמםיהלאהמשהדיחיהראשנ

׃הייחבאיההתמהגנעמהךא6׃םמויוהלילתונחתבו

אלשימלבא8׃יפדאלבהנייהתןעמלהוצתתאזו7

הנומאברפכותיבינבתארתויבוויבורקתאסנרפי

יתלוזרחבתלאהנמלא9׃ןימאמונניארשאמעורגאוהו

הלשיו10׃דחאשיאתשאהתיהרשאוהנשםיששתב

םיחראהסינכהוםינבהלדגשםיבוטההישעמלעתודע

הפדרוםיקושעהתאהכמתוםישדקהילגרתאהצחרי

לבקתלאתוריעצהתונמלאהלבא11׃בוטהשעמלכ

תויהלןהתוקשחחישמהןמןבלתאןרציתוטהביכ

13׃הנושארהןתנומאבודגביכןהילעןנידו12׃שיאל

דבלאלותיבלתיבמטטושלודמלתולצעןתויהבדועו

תורבדמותושדחרחאתופדרותוטפטפמףאיכתולצע

הנייהתתוריעצהיכינוצרןכלע14׃ןכתיאלרשאתא

ביאלתתלאלוןהיתבתאגיהנהלוםינבתדללשיאל

׃ןטשהירחאורסרבכרשאןהמשייכ15׃ףרחלהנאת

ורזעיתונמלאםהלשישהנומאתבואהנומאןב16

קיפסהללכוישידכלהקהלעאשמלהנייהתאלוןתא

םיביטימהםינקזה17׃תמאבתונמלאהנהרשאהלאל

רבדבםילמעהרתויבודובכהנשמלםהםיוארלהנל

ושידברושםסחתאלרמאבותכהיכ18׃הארוהבו

לעהנטשלבקתלא19׃ורכשבהושלעפהרמאנדועו

תא20׃םידעהשלשואםינשיפלעםאיתלבןקזה

21׃םירחאהםגוארייןעמללכינפבחיכותםיאטחה

דגנוחישמהעושיונינדאוםיהלאהדגנךבדיעמיננה

טפשמילבתאזתארמשתרומשרשאםיכאלמהיריחב

רהמניהתלא22׃םינפאשמברבדהשעתאלורהמנ

םירחאתאטחלףתתשתאלוםדאלעךידיתכימסב

םימדועתותשלהברתלא23׃הרהטבךשפנתארמש

הלחתוברםימעפרשאוךנטברובעבןייטעמחקםאיכ

תומידקמותויולגםהיתאטחרשאםדאינבשי24׃התא

םגהככו25׃םהירחאתוכלההנהרשאםהמשיוןידל

ולכויאלןכםניארשאוהמהםיולגםיבוטהםישעמה

׃רתסהל

םהינדאתאובשחיתודבעהלעתחתםהרשאלכ6

׃חקלהוםיהלאהםשללחיאלןעמלדובכלכלםיואר
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םתויהלעםתאולקילאהנומאינבםהינדארשאהלאו2

םיבוהאוםינימאמיכרובעברתויבםודבעיםאיכםיחא

׃הוצתודמלתתאזתאדסחלמגלםילדתשמהםה

םירבדבדמעיאלותרחאהרותהרוירשאשיאה3

4׃תודיסחהחקלבוחישמהעושיונינדאלשםיאירבה

תולאשבאוההלחםאיכהמואמעדיאלוהלפעושפנ

םיפודגוהבירמוהאנקידילםיאיבמהםילמתוקלחמו

ירסחמותעדיתחשנםישנאלשלבהיחוכו5׃ערדשחו

םישנאמרוסעצברבדלתודיסחהתאםימשהתמא

בלםעתודיסחהאיהלודגןורתיםנמאףאו6׃הלאכ

םגשעודיבםלועלהמואמונאבהאליכ7׃ולרוגבחמש

ונלשיםאןכלעו8׃המואמונממאיצוהללכונאל

רישעהלםישקבמהלבא9׃םהבהקפתסנתוסכוןוזמ

תותיחשמותולבסתואתברבוםישקומבוןויסנבולפי

שרשיכ10׃ןודבאבותחשבםדאהתאתועיקשמה

ןמורוסיוולוגרערשאשיוףסכהתבהאתוערהלכ

התאו11׃םיברםיבאכמבםשפנתאוביצעיוהנומאה

תודיסחוהקדצףדרוהלאמךלחרבםיהלאהשיא

המחלמהםחלה12׃הונעותונלבסוהבהאוהנומאו

םהלתארקנרשאםימלועייחזחאוהנומאהלשהבוטה

aiōnios)׃םיברםידעינפבהפיהאדוהתידוהו g166)13

עושיחישמהדגנולכתאהיחמהםיהלאהדגנךוצמיננה

14׃סוטליפסויטנפינפלהפיההאדוההדיעהרשא

תעפוהדעיפדוץמשןיאבהוצמהתארמשתרומשיכ

ךרבמההתעבהנארירשא15׃ונינדאעושיחישמה

רשא16׃םינדאהינדאוםיכלמהךלמודבלטילשהו

אלשיאובגשנרואברדהאוהוםיקויחודבלאוה

׃ןמאםימלועתרובגודובכהולוונוארללכויאלווהאר

(aiōnios g166)17םוריאלשהוצתהזהםלועהירישעתא

םייחםיהלאבםאיכדגובהרשעבוחטביאלםגםבבל

aiōn)׃עבשלרתוהוידונלקיפסמה g165)18בוטולמגיו

19׃םתלוזלרזעלוםנוהמתתלםיבוטםישעמבורישעיו

ייחתאוגישישדיתעלבוטדוסילרצואםהלורצאיו

aiōnios)׃םלועה g166)20ןודקפהתארמשסויתומיטהתא

ארקנהעדמהיחוכוןמוםילוספהלבהירבדמקחרתהו

[׃הנומאהןמועתיוובםיראפתמשירשא21׃רקשבןכ

)I Timothy ]׃ןמאךמעדסחה)6:22
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יתומיט2
יפלםיהלאהןוצרבחישמהעושיחילשסולופ1

ונבסויתומיטלא2׃חישמהעושיברשאםייחהתחטבה

תאמווניבאםיהלאתאמםולשוםימחרודסחביבחה

ינארשאםיהלאלינאהדומ3׃ונינדאעושיחישמה

ךרכזאדימתיכהרוהטחורביתובאימימותואדבע

ירכזבךתוארליתפסכנו4׃םמויוהליליתולפתב

רכזליתאביכ5׃החמשאלמאןעמלךיתועמדתא

ךתנקזסיאולברבכהנכששהעובציתלבךתנומאתא

ןכלע6׃ךבםגןכשתיכינאחטבמוךמאהקינבאבו

תכימסבךלהנותנהםיהלאהתנתמתאררועתשךריכזא

חורםאיכהמיאחורונלןתנאלםיהלאהיכ7׃ידי

ונינדאתודעמאלשובתלאןכל8׃רסומוהבהאוהרובג

לעינומכהתאםגתוערהלבסתםאיכוריסאינממאלו

ונארקוונעישוהאוהרשא9׃םיהלאהחכיפכהרושבה

ודסחוותצעיפלםאיכונישעמיפלאלהשודקהאירקב

aiōnios)׃םלועתומיינפלעושיחישמבונלןתנה g166)10

תאלטברשאחישמהעושיונעישומתוארהבהלגנהתעו

רשאתאוםייחהתאהרושבהידילערואלאצויותומה

חילשוזורכהלתויהליתדקפהרשא11׃רבועונניא

שובאאלוהלאכלבסאתאזרובעבו12׃םיוגההרומו

ולתלכיהיכיכנאחטבמויתנמאהימביכנאעדוייכ

תנוכתבקזחה13׃אוההםויהדעינודקפתארמשל

הבהאבוהנומאבינממתעמשרשאםיאירבהםירבדה

תרזעבבוטהןודקפהתארמש14׃עושיחישמברשא

לכינממונפיכעדויהתאתאז15׃ונבןכשהשדקהחור

ןודאהןתי16׃סינגומרהוסולגופםכותבואיסאברשא

תאבישהתוברםימעפיכסורופיסינאתיבלםימחר

עגיימורבותויהבםאיכ17׃ירסוממשובאלוישפנ

םימחראצמלןודאהולןתי18׃ינאצמיכדעינשקבל

סוספאבתרשרשאותורשברואוההםויבהוהיינפלמ

׃בטיהתעדיהתא

תאו2׃עושיחישמברשאדסחבקזחתהינבןכל2

םישנאידיבונדיקפתםיברםידעינפבינממתעמשרשא

3׃םירחאהתאםגדמללםירשכםהרשאםינמאנ

4׃חישמהעושיתמחלמאבצבליחשיאכתוערהלבסו

היהיןעמלםייחהיקשעבברעתיאלאבצלאצישיא

םארתכיאלשיאקבאנםאםגו5׃אבצהרשליוצר

הנושארלכאיאוהדבעהרכאה6׃טפשמכקבאיאל

ךלןתיןודאהיכרמאינארשאבןיב7׃המדאהירפמ

רוענהחישמהעושיתארכזתרוכז8׃רבדלכבהמכח

רשא9׃יתרושביפכדודערזמאוהרשאםיתמהןמ

לבאלועהשעכתורסומלדעתועראשנינאהרובעב

ןעמללכתאלבסאןכלעו10׃רסאנונניאםיהלאהרבד

עושיחישמבהעושתהתאהמהםגוגישיןעמלםיריחבה

aiōnios)׃םימלועדובכםע g166)11םאיכהזהרבדהןמאנ

םאוותאךלמנםגלבסנםא12׃היחנותאםגותאונתמ

םיקאוההנהןימאנאלםא13׃ונתארכניאוהםגרכננ

םהלרכזהתאז14׃לכויאלומצעבשחכליכותנומאב

אלרשאםילמתקלחמבקשעלאלשןודאהינפלדעהו

בציתהלדוקשהיה15׃םיעמשהתעדתועלקרליעוהל

לעקלחמהשוביאלרשאלעפכוםיהלאינפלןמאנ

םילוספהלבהירבדמקחרתלבא16׃תמאהרבדןוכנ

ביבסלכאתבקרכםתחישו17׃עשרתוברהופיסוייכ

תמאהןמועתרשא18׃סוטיליפוסוינמוהםהמרשא

תנומאולבלביוהתיהרבכםיתמהתיחתיכםרמאב

ומתוחהזוםיהלאהדוסיאוהןתיאךא19׃םישנאתצק

םשתאארוקהלכלועמרוסידועוולרשאתאהוהיעדי

אלאדבלבףסכובהזילכאללודגתיבביכ20׃חישמה

הנהו21׃ןויזבלםהמודובכלםהמושרחלשוץעלשםג

שדקמדובכלילכהיהיהלאמושפנתאשיארהטםא

ךלחרב22׃בוטהשעמלכלןכומתיבהלעבלליעומו

םעםולשוהבהאוהנומאוקדצףדרוםירוענהתואתמ

תולאשהןמקחרתו23׃רוהטבלבהוהילאםיארקהלכ

תודילומהטטקךאיכעדתרשאברסומןיאבתולפתה

ןיבמולכלחוניהיאלאטטוקתיאלןודאהדבעו24׃הנה

םידגנתמהתאחורתוכימנברסימו25׃ןלבסודמלל

26׃תמאהתרכהלבושלםבבלבםיהלאהןתיילוא

׃ונוצרלםהבםדצרשאןטשהישקוממוריעיו

׃תושקםיתעואביםימיהתירחאביכעדתתאזו3

םיללוהועצביבהאוםמצעיבהאםישנאהויהייכ2

אלוהבוטייופכוםתובאבםירממוםיפדגמוםיאגו

םיללוזוםינישלמוםידגובוהבהאירסח3׃םידיסח
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חוריהבגוםיזחפוםירסמו4׃בוטיאנשוםיזרכאו

רשאו5׃םיהלאהירחאמרתויםיגונעתירחאםיכלהו

׃הלאמרוסהתאוהחכבםישחכמוםהלתודיסחןוימד

םישנםיבשוםיתבהלאטאלבםיאבהםהבשייכ6

דימתתודמלה7׃תונשתואתבתועתנוםיאטחתונועט

ומכיכ8׃תמאהתעידילאובלתולכיןניאםלועלו

םיממוקתמהלאםגןכהשמלעומקרשאסירבמיוסיני

רבדבםיסאמנוםתעדהתחשנרשאםישנאתמאהלא

הלגיםנועגשיכחילצהלופיסויאלןכא9׃הנומאה

התאלבא10׃םההםישנאהתאםגהרקרשאכלכל

ךראבוהנומאבוןוצרבוהגהנהבוהארוהבירחאתכלה

רשאםיונעבותופידרבו11׃תונלבסבוהבהאבוחורה

תופידרההלאוארטסולבואינוקאבואיכויטנאבינואצמ

תויחלםיצפחהלכםגו12׃ןודאהינליצהןלכמויתלבס

םיערםישנאו13׃ופדריהמהעושיחישמבתודיסחייח

דמעהתאלבא14׃םיעתנוםיעתמהרסופיסויםימסקו

תדמלרשאאוהימהתאעדוייכתחטבהותדמלשהמב

םילכיהשדקהיבתכתאתעדיךירוענמו15׃ונממ

׃עושיחישמבהנומאהידילעהעושיהלאךמיכחהל

תרוהלליעומםגםיהלאחורבבתכנבותכהלכיכ16

שיאהיהירשאןעמל17׃קדצברסילורשילוחיכוהלו

׃בוטהשעמלכלריהמוםימתםיהלאה

עושיונינדאדגנוםיהלאהדגנךבדיעמינאןכל4

ותעפוהבםיתמהתאוםייחהתאטפשלאבהחישמה

אלשןיבותעבןיבדמתהורבדהתאזרכה2׃ותוכלמבו

יכ3׃הארוהוחורךראלכברהזהורעגוחכוהותעב

םאיכאירבהחקלהתאוליכיאלרשאתעהאבתאוב

וטיו4׃םינזאיעשעשלםירומםהלוצבקיםשפנתואכ

היההתאלבא5׃תודגההלאונפיותמאהןמםהינזא

תאאלמורשבמהתכאלמהשעותוערהלבסלכברע

׃העיגהיתריטפתעוךסנךסאהזהתעיכ6׃ךתורש

יתמלשההצורמהתאיתמחלנהבוטההמחלמה7

הקדצהרתכילרומשהתעמו8׃יתרמשהנומאהתא

ילאלוקידצהטפשהןודאהילוננתיאוההםויברשא

ילאאובלהשוח9׃ותעפוהיבהאלכלםגיכידבל

הזהםלועהתאותבהאבינבזעסמידיכ10׃הרהמב

סוטיטואיטלגלךלהסיקסירקויקינולסתלולךליו

aiōn)׃איטמלדל g165)11תאחקידמעודבלאוהסקולו

12׃הדובעלדאמלילליעוייכךתאוהאיבהוסוקרמ

יתחנהשתחפטמהתא13׃סוספאליתחלשסוקיכוטתא

תאףאוךאובבךתאוהאיבהסופרקלצאסאורטב

רדנסכלא14׃ףלקלשתולגמהתאטרפבוםירפסה

׃וישעמכהוהיולםלשיתוברתוערילהשעתשחנהשרח

׃ונירבדתאהרמורמיכונממךלרמשההתאםגו15

םלכיכינרזעלשיאהיהאלהנושארהיתולצנתהב16

ינרזעאוהןודאהלבא17׃ןועםהלבשחילאינובזע

םיוגהלכהועמשיוהרושבהידילעםלשתןעמלינקזחו

ערהשעמלכמןודאהינליציו18׃היראיפמלצנאו

םימלועימלועלדובכהולםימשבשותוכלמלאינעישויו

aiōn)׃ןמא g165)19תיבוסליקעוהקסירפםולשללאש

סומיפורטתאוסותנרוקבראשנסוטסרא20׃סורופיסינא

ויתסהינפלאובלהשוח21׃סוטלימבהלוחיתחנה

םילאשםלכםיחאהוהידולקוסונילוסידופוסולובוא

דסחהךחורםעיהיחישמהעושיונינדא22׃ךמולשל

׃ןמאםכמע
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סטיִט־לֶא
תנומאיפלחישמהעושיחילשוםיהלאדבעסולופ1

ילע2׃תודיסחלרשאתמאהתעדוםיהלאיריחב

לאהםלועתומיינפלחיטבהרשאםלועהייחתוקת

aiōnios)׃רקשיאלרשא g166)3ורבדתאודעומבהלגו

םיהלאהתוצמיפלעידיבהדקפמההאירקהידילע

דסחתחאהנומאיפליתמאהונבסוטיטלא4׃ונעישומ

חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאהתאמםולשוםימחרו

תאםילשתןעמליטירקבךיתבזעתאזל5׃ונעישומ

6׃ךיתיוצרשאכריעוריעלכבםינקזםישתודסחה

םינימאמםינבולשיותחאהשאלעבוםתשיאאצמיםא

דיקפיכ7׃םיררוסםניאותוצירפתנעטםהילעןיאו

דמעאלםיהלאלןכסכםתשיאתויהלךירצהדעה

אלוףרגאלעבאלוןייבהאאלוןזגראלוותעדלע

בוטבהאוםיחראסינכמיהיםאיכ8׃עצבהירחאהטנ

רבדבקיזחמו9׃ורציתאשבכושודקוקידצועונצו

חקלבריהזהלוחכבהיהיןעמלהארוההיפכןמאנה

םידרמהברהשייכ10׃םיבירמהתאחיכוהלואירבה

רשא11׃םילומהןמטרפבושפניעתמולבהירבדמ

םירבדםתורוהבםלכםיתבםיכפההםהיפרכסירוכס

םאיבנםהמדחארמארבכו12׃עצבבקעםינכאל

תוערתויחוםלועמםהםיבזכיטירקינבםכותברשא

ןכרובעבואיהתמאתאזהתודעהו13׃םילצעםישרכו

אלו14׃הנומאבםיאירבויהיןעמלהשקהחכותםחיכות

םירסהםישנאהתוצמלאוםידוהיהתודגהלאבלומישי

םיאמטנללבאםירוהטלרוהטלכהןה15׃תמאהןמ

םגםתעדםגהאמטניכרוהטרבדןיאםינימאמםניאלו

םהישעמבוםיהלאהתאועדייכהמהםירמא16׃םחור

לכלוחלציאלוםהםירממוםיבעתמיכובםירפוכ

׃בוטהשעמ

םינקזהויהיש2׃אירבהחקללהאנהתארבדהתאו2

הנומאבםיאירבוםיעונצוםידבכמוםחורבםילשמ

רשאכןתגהנהיהתתונקזהןכו3׃תונלבסבוהבהאבו

ןייאובסלתושבכנאלותונישלמהנייהתאלשדקלהואנ

תאבהאלתוריעצהתאתורשימו4׃בוטתודמלמםאיכ

תורהטותועונצתויהלו5׃ןהינבתאבהאלוןהילעב

אלןעמלןהילעבלתוענכנותובטוןתיבתוכילהתויפוצ

םירוחבהתאםגריהזתהככ6׃םיהלאהרבדללחי

םישעמבתפומלהתאהיהרבדלכבו7׃םיעונצויהיש

םומואירברבדבו8׃הרדהנוהפורצהארוהבםיבוט

םכילערבדלאצמיאלוםמוקתמהשוביןעמלובןיא

רבדלכבםהלוצרתיוםהינדאלוענכיםידבעה9׃ער

ואריםאיכלעמולעמיאלו10׃םהירבדתאורמיאלו

וניהלאחקלתאלכבוראפיןעמלהבוטהנומאלכ

לכתאעישוהלםיהלאדסחעיפוהיכ11׃ונעישומ

תואתועשרהבעתנרשאונתארסילו12׃םדאהינב

׃תודיסחבוקדצבותועינצבהזהםלועבהיחנוםלועה

(aiōn g165)13דובכתעפוהלותרשאמההוקתלהכחנו

תאןתנרשא14׃חישמהעושיונעישומולודגהוניהלא

זירזההלגסםעולרהטלולועלכמונלאגלונדעבושפנ

לכבחיכותוריהזתורבדתהלאתא15׃םיבוטםישעמב

׃ךלזובילאשיאוהקזח

תויהלוםינוטלשלוםירשלעמשלוענכהלםתארכזה3

לדחלוםדאףדגיתלבלו2׃בוטהשעמלכלםינוכנ

לכינפלהונעלכבגהנתהלותוכזףכלעירכהלובירמ

םיררוסותעדירסחםינפלמונייהונחנאםגיכ3׃םדא

םיכלהתמותונשתוקושתלותואתלםידבעוםיעותו

םנמא4׃ויחאתאשיאםיאנשוםיאונשוהאנקוהעשרב

5׃םדאהלאותונמחרוונעישומםיהלאםענהלגנרשאכ

םאיכונתאעישוהונישערשאהקדצהישעמללגבאלזא

חורשודחוהינשההדלותהתליבטידילעודסחךותמ

חישמהעושיידילעריבכמלונילעךפשרשא6׃שדקה

ייחתאהוקתהיפלשרינוודסחבקדצנןעמל7׃ונעישומ

aiōnios)׃םימלועה g166)8יכינאהצרורבדהאוהןמאנ

םיהלאלםינימאמהולדתשירשאןעמלהלאתאםיקת

ליעומואוהבוטהלאכתושעםיבוטםישעמבקשעל

ידומלמותולפתהתולאשהןמקחרתלבא9׃םדאל

ןיאיכםיקחהינינעבתוקלחמותוטטקהןמותודלות

הנומאהלעקלוחהשיאו10׃הנהלבהוליעומןהב

הזכשיאיכעדו11׃וילעמהטשםיתשוםעפחכוהםא

רשאכ12׃ושפנתאעישרהבאטוחואוהתוכפהתשיא

אובלרהמתסוקיכוטתאואסמטראתאךילאחלשא

׃ויתסהימיבםשתבשליבלביתרמגיכסילפקינלילא
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תאוהרותבדמלמהסניזתאםכרדלעתולללדתשה13

ונתדעישנאםגודמליו14׃רבדורסחיאלןעמלסולופא

ילבויהיןפרוסחמלכברזעלםיבוטםישעמבקשעל

םולשללאשךמולשלםילאשידמערשאלכ15׃ירפ

׃ןמאםכלכםעדסחההנומאבונתאםיבהאה
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ןמיֵליִּפ־לֶא
ןומיליפלאחאהסויתומיטועושיחישמהריסאסולופ1

סופכראלאוהבוהאההיפאלאו2׃ונתארזעהוביבחה

דסח3׃ךתיבברשאהלהקהלאווניתמחלמרבח

4׃חישמהעושיונינדאווניבאםיהלאתאמםולשוםכל

5׃יתולפתבךתאיריכזהבתעלכביהלאלינאהדומ

עושיונינדאלךברשאךתנומאוךתבהאיעמשירחא

ךתנומאתורבחתהץמאתרשאןעמל6׃םישודקהלכלו

החמשיכ7׃חישמהםשלםכברשאבוטלכתעדב

יעמלהחורהתיהרשאבךתבהאבונלשיהמחנוהלודג

ןוחטבילשייכףאןכל8׃ךידילעיחאםישודקה

ןעמליתרחבהנהךליוארהתאךתוצלחישמבבר

סולופיכנאהנהרשאכ9׃ךינפתאתולחלהבהאה

ךממהשקבא10׃חישמהעושיריסאםגהתעוןקזשיא

רשא11׃סומיסינאלעירסומבויתללוהרשאינבלע

ילםגךלםגליעוהלאוההתעוךלליעוהאלםינפלמ

13׃יעמאוהשותאאנלבקהתאו12׃ךילאויתבישהו

תורסומבךיתחתינתרשישילצאותארצעליתצפח

רבדתושעליתיבאאלךנוצרילבלבא14׃הרושבה

יכ15׃הבדנבםאיכסנאבךתבוטהיהתאלןעמל

׃םלועלךלהיהירשארובעבהעשלךממדרפנילוא

(aiōnios g166)16דבעמהלעמלםאיכדבעכאלהתעמו

ןהרשבבןהךליכףאורתויבילאוהןכשבוהאחאכ

׃ינומכונלבקתךלרבחלינבשחתםאהנהו17׃ןודאב

והבשחרבדךלאוהביחוארבדבךלערהםאו18

יכרמאאלוםלשאינאידיביתבתכסולופינא19׃יל

ךממאנהנהאיחאןכ20׃ךשפנתאםגילביחהתא

ילעמשתיכינוחטבב21׃ןודאביעמתאאנםחנןודאב

׃יתרמאשהממרתויהשעתיכינאעדויוךילאיתבתכ

ןתנארשאהוקאיכןולמתיבילןיכתםגהזםעו22

חישמביתארוסאהסרפפא23׃םכיתולפתידילעםכל

םילאשירזעסקולוסמידוסוכרטסראוסוקרמו24׃עושי

׃ןמאםכחורםעונינדאחישמהעושידסח25׃ךמולשל
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םיִרְבִעָה־לֶא
םינשםינפבותוברםימעפםדקמרבדרשאםיהלאה1

םימיהתירחאבונילארבדםיאיבנהדיבוניתבאלא

ודיבהשעםגולכשרוילונתנרשא2׃ונבדיבהלאה

aiōn)׃תומלועהתא g165)3ותושיםלצוודובכרהזאוהו

תרהטושפנבותשעירחאוותרובגרבדבלכאשונו

ןמדאמלדגיו4׃םימורמבהלדגהןימילבשיוניתאטח

5׃םהלשמאוהרקיולחנרשאםשהרשאכםיכאלמה

םויהינאהתאינבםלועמרמאםיכאלמהןמימלאיכ

6׃ןבלילהיהיאוהובאלולהיהאינאדועוךיתדלי

לכולווחתשהורמאםלועלתינשרוכבהתאואיבהבו

השערמאאוהםיכאלמהלעןה7׃םיהלאםיכאלמ

רמאןבהלעךא8׃טהלשאויתרשמתוחורויכאלמ

aiōn)׃ךתוכלמטבשרשימטבשדעוםלועםיהלאךאסכ

g165)9םיהלאךחשמןכלעעשראנשתוקדצתבהא

םינפלינדאהתאדועו10׃ךירבחמןוששןמשךיהלא

התאוודבאיהמה11׃םימשךידיהשעמותדסיץראה

ופלחיוםפילחתשובלכ12׃ולבידגבכםלכודמעת

םיכאלמהןמימלאו13׃ומתיאלךיתונשואוההתאו

׃ךילגרלםדהךיביאתישאדעינימילבשםלועמרמא

דעבהרזעלםיחולשתרשהתוחורםלכםהאלה14

׃העושיהתאתשרלםידיתעה

רשאלאונבבלןיכהלרתויבםיביחונחנאןכל2

ידילערמאנהרבדהםאיכ2׃ונממדבאיוזוליןפונעמש

׃טפשמכושנעתאאשנירמועשפלכוםיקהיהםיכאלמה

רשאהלודגהעושתלבלםישנאלםאונחנאטלמנךיא3

ידילעונלםיקתוןודאהיפבהלחתמהרמאנהתאזכ

םיתפומבותותאבהילעדיעהםיהלאםגו4׃היעמש

יכ5׃ונוצרכושדקחורמליצאהבותונשתורובגבו

ונחנארשאאבהםלועהתאתשםיכאלמהדיתחתאל

דחאםוקמברמאהדיעהרשאכםאיכ6׃וילעםירבדמ

והרסחתו7׃ונדקפתיכםדאןבוונרכזתיכשונאהמ

ישעמבוהלישמתווהרטעתרדהודובכוםיהלאמטעמ

ויתחתלכתשרשאבהנהוילגרתחתהתשלכ8׃ךידי

ןידעוניאראלהזהתעוויתחתתשאלשרבדריאשהאל

םיכאלממטעמרסחמהעושילבא9׃ויתחתתשוהלכיכ

תומדעותונעינפמרדהודובכברטעמוניארותוא

10׃םלכדעבתומהתאםיהלאדסחבםעטירשאןעמל

ותחנהבודילעלכהוונעמללכהרשאולהיההאניכ

11׃םתעושירשתאםיונעבםילשהלדובכלםיברםינב

אלןכלעוהמהדחאמםלכםישדקמהםגשדקמהםגיכ

יחאלךמשהרפסאורמאב12׃םיחאםהלארקמשוב

יכנאהנהדועווליתיוקודועו13׃ךללהאלהקךותב

םלכםידליהיכןעיו14׃הוהיילןתנרשאםידליהו

ןעמלםהומכםדורשבשבלאוהףאםדורשבודחי

תומהתלשממולרשאתאתומהידילעלטבירשא

ויהתומהתמיאמרשאהלאתאריתהלו15׃ןטשהאוה

םיכאלמבאלםנמאיכ16׃םהייחימילכתודבעלםינתנ

וילעהיהןכלע17׃קיזחהםהרבאערזבםאיכקיזחה

לודגןהכהיהירשאןעמלרבדלכבויחאלתומדהל

יכ18׃םעהתאטחלערפכלםיהלאינינעבןמאנוןמחר

׃םיסנמהתארזעללכיהסנתנוהנעומצעבאוהרשאב

וטיבההלעמלשהאירקלםירבחםישודקהיחאןכל3

2׃עושיחישמהלאלודגהונתידוהןהכוחילשהלא

יכ3׃ותיבלכבהשמםגומכוהשעלןמאנאוהרשא

רתויבושחתיבההנברשאכהזלחנהשממלודגדובכ

אוהלכהנובלבאהנבולשיתיבלכיכ4׃תיבהןמ

תודעלדבעכותיבלכבןמאנהשמןהו5׃םיהלאה

ותיבלעןבהאוהחישמהלבא6׃רמאהלתודמעה

אלוהוקתהתלהתבוןוחטבבקיזחנםאותיבונחנאו

םאםויהשדקהחוררמאמכןכל7׃ץקהדעהנפרנ

הסמםויכהבירמכםכבבלושקתלא8׃ועמשתולקב

ילעפוארםגינונחבםכיתובאינוסנרשא9׃רבדמב

בבליעתםערמאורודבטוקאןכל10׃הנשםיעברא

ןואביםאיפאביתעבשנרשא11׃יכרדועדיאלםהוםה

ערבלםכמדחאבשיןפיחאהתעואר12׃יתחונמלא

וחיכותחכוהךא13׃םייחםיהלאמרוסלהנומארסחו

אלרשאןעמלםויהארקישדעםויםויוהערתאשיא

ונרבחתניכ14׃עשפיחודמבובלתאםכמשיאהשקי

׃ץקהדעהנפרנאלוהחטבהתישארבקיזחנםאחישמל

םכבבלושקתלאועמשתולקבםאםויהרמאנרשאכ15

לכאלהוביריוועמשרשאהלאאופאימ16׃הבירמכ

הנשםיעבראטטוקתהימבו17׃השמדיבםירצמיאצי
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עבשנימלו18׃רבדמבםהירגפולפנרשאםיאטחבאלה

םיארונחנאו19׃םיררוסלאלםאותחונמלאאביתלבל

׃ונימאהאלרשאלעאובלולכיאליכ

לאאובלהחטבההדועאצמהבאנארינןכלע4

ונילאםגיכ2׃וימעפרחאמםכמשיאהאריןפותחונמ

רבדםהלליעוהאלךאםהילאומכהרושבההאב

יכ3׃םיעמשלהנומאבברעתהאלרשאינפמהעומשה

יתעבשנרשארמאשומכםינימאמהונחנאהנומהיאב

תעמהוהיישעמורמגניכףאיתחונמלאןואביםאיפאב

דחאםוקמברמאיעיבשהםויהלעיכ4׃םלועהדסוה

רמאהזהםוקמבו5׃ותכאלמלכמיעיבשהםויבתבשיו

אובלםוקמדועשייכןעיו6׃יתחונמלאןואביםאדוע

רובעבםשואבאלהמההנושארבורשבתהרשאוהילא

דודידילעםויהורמאבםויעובקלףיסוהןכל7׃ירמה

לאועמשתולקבםאםויהרמאנשומכםיברםימיץקמ

רבדמהיהאלםהלחינהעשוהיולאיכ8׃םכבבלושקת

תחונמדועהראשנןכלע9׃רחאםוילעתאזירחא

תבשאוהםגותחונמלאאבהיכ10׃םיהלאםעלתבש

אובלאנהדקשנןכל11׃ולשמםיהלאהומכותכאלממ

הרממהיהושיאלשכיאלרשאןעמלאיהההחונמהלא

דחותורובגלעפואוהיחםיהלאהרבדיכ12׃םהומכ

ןיבוחורלשפנןיבלידבהלדעסנכנותויפיפברחמ

ןיאו13׃ויתומזמובבלתובשחמןחבוחומלםיקבדה

לעביניעליולגוףושחלכהיכודגנמרתסנארבנלכ

רשאלודגשארןהכונלתויהבהתעו14׃ונלשםירבד

׃ונתאדוהבהקיזחנםיהלאהןבעושיאוהםימשברבע

לערעטצהללכויאלרשאלודגןהכונלןיאיכ15

ןכלע16׃אטחילבךאונומכלכבהסנמהםאיכוניילח

אצמלוםימחרתאשלדסחהאסכלאןוחטבבהברקנ

׃התעבהרזעלדסח

אוהדקפמםדאינבךותמחוקלהלודגןהכלכיכ5

חבזוהחנמבירקהלםיהלאינינעבםדאינברובעב

םיעתהוםיגגשהלעלמחללוכיאוהו2׃םיאטחהלע

בירקהלביחןכלערשא3׃ילחעודיאוהםגותויהב

הלדגהתאו4׃ושפנדעבםגםעהדעבםגםיאטחהלע

םיהלאהתאמהלאורקהקרומצעלשיאחקיאלתאזה

ןהכתויהלומצעתאדבכאלחישמהםגןכ5׃ןרהאומכ

6׃ךיתדליםויהינאהתאינבוילארמאהםאיכלודג

יתרבדלעםלועלןהכהתארחאםוקמבםגרמאשומכ

aiōn)׃קדציכלמ g165)7בירקהרשבבותויהימיברשא

לוכישימינפלתועדבוהלודגהקעצבםינונחתותולפת

ןבההיהיכףאו8׃ותאריינפמולרתעיותוממועישוהל

איצממהיהםלשהרשאירחאו9׃עומשלותונעמדמל

aiōnios)׃ויעמשלכלםימלועתעושת g166)10םיהלאהו

שיתאזלע11׃קדציכלמיתרבדלעלודגןהכולארק

ודבכיכןעיןילמבםכלראבלתושקוהברהרבדלונל

ןמזהךראיפלםכליוארהיהרשאתחתיכ12׃םכינזא

םכתאדמללובושלךרצהןמהתעםידמלמתויהל

לכאמלאלובלחלםתכרצנוםיהלאירבדתישארירקע

רבדבןיבמונניאבלחולכאמרשאלכיכ13׃אירב

אירבהלכאמהםימלשלךא14׃ללועונדועיכקדצ

ןיבלידבהלםיסנמםישוחםהלשילגרההיפלערשא

׃ערלבוט

לארבענחישמהרבדתישארתעכבזעבןכלע6

תומישעממהבושתהידוסיתישלבושנאלותומלשה

םידיתכימסותוליבטהתרותו2׃םיהלאבהנומאהו

aiōnios)׃יחצנהןידהוםיתמהתיחתו g166)3תאזתאו

רואהםהילעהגנרשאהלאיכ4׃לאהןתיםאהשענ

׃שדקהחורבםקלחםהלןתנוםימשהתנתממומעטו

אבהםלועהתוחכובוטהםיהלארבדתאומעטו5

aiōn)׃לעמולעמיו g165)6הבושתלדועשדחתהמוענמנ

׃לשמלוהונתיוםיהלאהןבתאשדחמםהלובלציכ

ריבכמלהילעדריהםשגהתאהתושההמדאהיכ7

׃םיהלאהתאמהכרבאשתהידבעלבוטבשעהאיצומו

הראמלהבורקואיההסאמנרדרדוץוקאיצותרשאו8

םכבונחנאםיחטבמידידיםנמא9׃ףרשהלהפוסו

יכ10׃תאזכונרבדיכףאהעושילתוברקוהלאמתובט

למעתאוםכישעמתאחכשלקדצתועיאלםיהלאה

םיתרשמםכדועוםתרששומשלםתיארהרשאםכתבהא

דקשיםגםכמדחאלכשונצפחלבא11׃םישדקהתא

ולצעתאלש12׃ץקהדעהוקתהתומלשבקיזחהלדוקש

תאחורךראוהנומאבםישרויהתובקעבוכלתםאיכ

עבשנםהרבאתאםיהלאחיטבהביכ13׃תוחטבהה

רמאיו14׃ובעבשהלונממלודגןיארשאןעיושפנב
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ךיראהביהיו15׃ךתואהבראהברהוךכרבאךרביכ

לודגבועבשיםדאהינב16׃החטבההתאגישהושפנ

17׃רבדהםויקלרוערעלכץקםהלהעובשהוםהמ

ישריתארתויבתוארהלםיהלאההצררשאכןכלע

18׃העובשבהתאברעותצעהנתשתאליכהחטבהה

הלילחרשאםינתשמיתלבםירבדינשיפלעןעמל

לודגזורזוילעונסנרשאונלהיהיםברקשלםיהלאל

ןיגועלונשפנלאיהרשא19׃ונינפלהנותנההוקתבזחאל

המשאברשא20׃תכרפלתיבמלאעיגמוקזחוןוכנ

יתרבדלעםלועללודגןהכיהיוונינפלרבעהעושי

aiōn)׃קדציכלמ g165)

אצירשאןוילעלאלןהכםלשךלמקדציכלמהזיכ7

׃והכרביוםיכלמהתאתוכהמובושבםהרבאתארקל

ךלמשרפיומשלכמרשעמםהרבאולקלחרשאו2

באןיאב3׃םולשהךלמאוהםלשךלמדועוקדצה

ףוסןיאוייחלוהלחתןיאוימילושחיןיאבםאןיאב

׃חצנלותנהכבדמועאוהםיהלאהןבלהמדנםאיכ

ןתנוניבאםהרבאםגרשאאוהלודגהמהתעואר4

רשאיולינבמהלאןה5׃ללשהתישארמרשעמול

תאתחקלהרותהיפלעקחםהלשיהנהכהתאילחנ

ךרייאציםהףארשאםהיחאןמםעהןמתורשעמה

תאחקלאוהםתחפשמלשחיתמונניארשאו6׃םהרבא

׃החטבההולהתיהרשאתאךרביוםהרבאןמרשעמה

׃ונממלודגהידילעךרביןטקהיכרבדהןוכנהנהו7

םשלבארשעמהתאםיחקלותומישםדאינבהפו8

םגיכרמולןכתיו9׃יחאוהיכוילעדעוהשימוחקל

10׃םהרבארשעברשעמהיהתורשעמהתאחקלהיול

11׃ותארקלקדציכלמתאצבהיהבאהךריבדועיכ

הברשאיולינבתנהכידילעתומלשהתיהולאןכלע

לערחאןהכדועםוקלךירצהזהמלםעלהרותההנתנ

יכ12׃ןרהאיתרבדלערמאיאלוקדציכלמיתרבד

13׃הרותהםגהנתשתשךרצהןמהנהכהתונתשהב

םלועמרשארחאטבשמאוהתאזכוברבדמרשאיכ

רשאלכליולגיכ14׃חבזמהתאונממשיאתרשאל

וילארבדאלהשמרשאטבשהןמהדוהימחרזונינדא

לעםקויםאאוהרורברתוידועו15׃הנהכהלערבד

תקחיפלעונניארשא16׃רחאןהכקדציכלמןוימד

יכ17׃םיקספניתלבםייחחכיפלעאלאםדורשב

׃קדציכלמיתרבדלעםלועלןהכהתאוילעדיעה

(aiōn g165)18התויהבהרסוהתמדקההוצמהיכרובעב

המילשהאלהרותהיכ19׃ליעוהמדיתרצקוהשולח

ברקנרשאהנממהבוטהוקתהמוקמבהסנכנהנהורבד

ילבתאזהתיהאלרשאיפכו20׃םיהלאלהדילע

לעהעובשבהזוהעובשילבונהכתנהמהיכ21׃העובש

לעםלועלןהכהתאםחניאלוהוהיעבשנולרמאהידי

aiōn)׃קדציכלמיתרבד g165)22הרתיוהבוטתירבהםג

ינפמםיברונהכתנםשו23׃התואברעעושירשאאיה

ודמעבהזלבא24׃ץראברתוהלםחינהאלתומהרשא

aiōn)׃ונממרבעתאלרשאהנהכולשיםלועל g165)25

ודילעםישגנהתאלכולכבעישוהלםגלכויןכלערשא

ונלהואניכ26׃םדעבעיגפהלדימתאוהיחיכםיהלאל

םיאטחהןמלדבנורוהטוםימתודיסחאוהשהזכןהכ

םינהככםויםויךירצונניארשא27׃םימשהמאשנו

ןכירחאוויתאטחלעהנושארבבירקהלםההםילודגה

תאובירקהבתחאםעפבהשעתאזיכםעהתאטחלע

םדאינבםילודגםינהכלהדימעההרותהיכ28׃ושפנ

דימעההרותהירחאהאבההעובשהרבדלבאםישלח

aiōn)׃םלועלםלשמהןבהתא g165)

ןימילבשויהלודגןהכונלשייכםירמאנהשארהזו8

ןכשמהושדקהתרשמאוהו2׃םימשבהרובגהאסכ

אוהלודגןהכלכיכ3׃םדאאלוינדאוננוכרשאיתמאה

םגהיהישךירצןכלעוםיחבזותוחנמבירקהלדקפמ

ןהכהיהאלץראבהיהולאהנהו4׃בירקהלרבדהזל

5׃הרותהיפלתונברקהםיבירקמהםינהכההפשייכ

הוהירבדכםימשבשםירבדהלצותומדלםינהכמו

הארוילארמאיכןכשמהתאתולכלואבבהשמלא

אוההתעו6׃רהבהארמהתארשאותינבתבלכההשעו

ודילעהשענהתירבהתלעמיפכהלעמתורשלבק

התיהולאיכ7׃תורתיותובטתוחטבהלעהמקוהרשא

הכיכ8׃הינשלםוקמשקביאלהמימתאיהההנושארה

תאיתרכוהוהיםאנםיאבםימיהנהםתאחיכוהברמא

תירבכאל9׃השדחתירבהדוהיתיבתאולארשיתיב

םאיצוהלםדיביקיזחהםויבםתובאתאיתרכרשא

יתלחביכנאויתירבתאורפההמהרשאםירצמץראמ
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תיבתאתרכארשאתירבהתאזיכ10׃הוהיםאנםב

יתרותתאיתתנהוהיםאנםההםימיהירחאלארשי

המהוםיהלאלםהליתייהוהנבתכאםבללעוםברקב

תאשיאווהערתאשיאדועודמליאלו11׃םעלילויהי

םנטקמליתואועדיםלוכיכהוהיתאועדרמאלויחא

םהיעשפלוםתאטחלוםנועלחלסאיכ12׃םלודגדעו

תאןשיהשדחתירבורמאבהנה13׃דוערכזאאל

׃וצקלאאוהבורקןיקזמוןשונאוהשהמוהנושארה

שדקמוהדובעהיטפשמהנושארהתירבלםגהיהןה9

הרונמהוברשאןוציחהןכשמהםקוהיכ2׃יצרא

תיבמו3׃שדקארקנאוהוםחלהתכרעמוןחלשהו

רשא4׃םישדקהשדקארקנהןכשמתינשהתכרפל

ולכבהזהפצמתירבהןוראותרטקלבהזהחבזמול

חרפרשאןרהאהטמווכותבןמהרשאבהזתנצנצובו

לעםיככסהדובכהיבורכוללעממו5׃תירבהתוחולו

ירחאו6׃טרפבםהמדחאלכלעתעכרבדנאלתרפכה

ןוציחהןכשמהלאדימתםינהכהואבהככהלאונכוהש

ונממםינפלרשאןכשמהלאו7׃םתדובעתאםשדבעל

ילבבאלהנשבתחאםעפודבללודגהןהכההמשאב

חורו8׃םעהתוגגשדעבוושפנדעבבירקירשאםד

לכשדקהלאךרדההלגנאליכתאזבעידומשדקה

לעלשמאוהו9׃דמעלולשיןוציחהןכשמהרשאםימיה

אלרשאםיחבזותוחנמםיבירקמהברשאהוההתעה

המהףוגהיטפשמךא10׃דבעהבבלתאםילשהלולכוי

ומשוהרשאתונשהתוליבטהוםיקשמהותולכאמהםע

לודגןהכתויהלואבבחישמהלבא11׃ןוקתהתעדע

הלדגבהלעמהןכשמהךותברבעתודיתעהתובטל

ללכבונניארשארמולכםידיבהשענאלרשאתומלשו

אלאםילגעוםיריעשםדבאבאלםג12׃תאזההאירבה

תלאגאצמיוהמינפשדקהלאתחאםעפבאבושפנםדב

aiōnios)׃םלוע g166)13רפאוםיריעשהוםירפהםדםאיכ

14׃םפוגתרהטלםשדקיםיאמטהלעהזירשאהרפה

חורבםיהלאלומצעתאבירקהרשאחישמהםדיכףא

תאדבעלתומישעממםכבבלרהטיםומילבויחצנ

aiōnios)׃םייחםיהלא g166)15רסרסםגאוהתאזרובעבו

תחטבהתאםיארקמהושריירשאןעמלהשדחתירבל

רשאםיעשפהןמתודפלתמרשאירחאםלועתלחנ

aiōnios)׃הנושארהתירבהתחתושענ g166)16םוקמביכ

תומבקריכ17׃המיקמתומתעדלךירציקיתידשיש

׃םייחבהמיקמדועבהפקתבהנניאויקיתידןוכתתמה

תולככיכ19׃םדאלבהכנחאלהנושארהםגןכל18

םדחקלהרותכתוצמהלכתאםעהלכלדיגהלהשמ

לעקרזיובוזאוינשתעלותוםימםעםיריעשהוםילגעה

הוצרשאתירבהםדהנהרמאיו20׃םעהלכלעורפסה

לכלעוןכשמהלעםדהןמהזהןכו21׃םכילאםיהלא

הרותהיפלעםדברהטילכהטעמכו22׃תרשהילכ

םירבדהינוימדןכל23׃םדתכיפשילבהרפכןיאו

םימשבשםירבדהוהלאברהטהלםיכירצםימשבש

יכ24׃הלאמםיבוטםיחבזברהטהלםיכירצםמצעב

תומדקראוהשםידיבהשענהשדקהלאאבאלחישמה

ונדעבהתעתוארלםימשהםצעלאאבםאיכיתמאה

םימעפושפנתאבירקהלאלףא25׃םיהלאהינפתא

םדבשדקהלאהנשבהנשאברשאלודגהןהככתובר

םימעפתונעלולהיהאלהאוהןכםאיכ26׃םירחא

םעפבהלגנםיתעהץקבהתעוםלועהתישארמתובר

aiōn)׃ושפנחבזבאטחהתאלטבלידכתחא g165)27

׃ןידהוירחאותומהתחאםעפםדאינבלערזגנרשאכו

םיבריאטחתאשןעמלתחאםעפחישמהברקהןכ28

׃ולםיכחמלהעושילאטחילבהאריתינשםעפו

אלותודיתעהתובטהלצהבתויהבהרותהיכ10

םיברקהתאםילשהלהתלכיבןיאםירבדהםצעהארמ

יכ2׃הנשבהנשידמדימתובירקירשאםההתונברקב

םרהטהבםיבירקמהרשאבםאיבהמולדחתאזאלול

לבא3׃םיאטחתשגרדועםהבהתיהאלתחאםעפ

םירפהםדיכ4׃הנשבהנשםיאטחהתרכזהםששי

רמאתאזרובעבו5׃םיאטחריסהללכויאלםיריעשהו

6׃ילתננוכףוגתצפחאלהחנמוחבזםלועלואובב

תלגמביתאבהנהיתרמאזא7׃תלאשאלהאטחוהלוע

ורמאירחא8׃יהלאךנוצרתושעלילעבותכרפס

תלאשאלותצפחאלהאטחוהלועהחנמוחבזהלעמל

יתאבהנהרמאזא9׃הרותהיפלעםתאובירקירשא

ןעמלהנושארהתאהזבריבעמיהלאךנוצרתושעל

לעונחנאםישדקמהזהןוצרבו10׃הינשהתאםיקה

לכו11׃תחאםעפבחישמהעושיףוגןברקתברקהידי
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בירקהלתוברםימעפףיסומותרשלםויםוידמעןהכ

׃םיאטחריבעהלםלועלולכויאלרשאתונברקהןתא

בשיםיאטחהלעדחאחבזובירקהירחאהזםלוא12

ותשוייכדעהכחיהכחו13׃םיהלאהןימילםלועדע

םילשהתחאןברקבאוהיכ14׃וילגרלםדהויביא

לעונלדיעמשדקהחורףאו15׃םישדקמהתאחצנל

םתאתרכארשאתירבהתאז16׃ורמאירחאיכתאז

םברקביתרותתאיתתנהוהירמאםההםימיהירחא

׃דוערכזאאלםתאטחלוםנועלו17׃הנבתכאםבללעו

19׃םהילעןברקדועןיאםיאטחהוחלסנרשאבהנהו18

׃עושיםדבשדקהךרדןוחטבונלתויהביחאהתעו

׃ורשבאיהתכרפבונלשדחרשאיחושדחךרד20

אנהברקנ22׃םיהלאתיבלעלודגןהכונלתויהבו21

ונבבלתיזהבםירהטמהמימתהנומאבוםלשבבלב

הקיזחנ23׃םירוהטםימברשביצוחרוהערחורמ

הננובתנו24׃חיטבמהןמאניכטומנלבהוקתהתידוהב

25׃םיבוטםישעמלוהבהאלונתאררועלהזלעהז

חיכונםאיכםישנאתצקגהנמכונתיאנכתאבזענלאו

םאיכ26׃םויהבורקיכםכתארברתויבוויחאתאשיא

ראשיאלתמאהתעדונלבקרשאירחאןודזבאטחנ

ןידהיתועבםאיכ27׃אטחהלערפכלןברקחבזדוע

שיאןה28׃םיררצהתאלכאתרשאהאנקשאודיתעה

םינשיפלעהלמחילבתומיתומהשמתרותרפייכ

יוארהשנעהלדגיהמכובשחתהמ29׃השלשואםידע

תירבהםדתאלחלבשחוםיהלאהןבתאולגרבסמרל

ונעדייכ30׃דסחהחורתאףרחמוובשדקמאוהרשא

31׃ומעהוהיןידייכדועוםלשוםקנילרמאהתא

תאאנורכזלבא32׃םייחםיהלאדיבלפנלארונהמ

דבכםתאשנםכיניעוראירחאזאיכםינושארהםימיה

םעפהגותוהפרחביארלםכתויהבםעפ33׃םיברםיונע

םתרעטצהיכ34׃תאזכםהילאעיגהרשאלףתתשהב

םכתעדמהחמשבםתלבסםכשוכרתלזגוירסומלע

׃דעלםיקוונממבוטןינקםימשבםכלשישםכשפנב

׃בררכשולשייכםכנוחטבתאוכילשתלאןכל35

םיהלאןוצרושעתןעמלתונלבסלםתאםיכירציכ36

אביאבהועגרטעמדועיכ37׃החטבההתאםתאשנו

אלרוחאגסיםאוהיחיותנומאבקידצה38׃רחאיאל

רוחאםיגוסנהןמונניאונחנאםנמא39׃ובישפנהתצר

׃שפנהתלצהלםינימאמהןמםאיכםדבאל

תחכוהוהוקמבןוחטבהןסחאיההנומאהיכ11

הנומאב3׃תודעתובאהולחנהבו2׃םיארנאלםירבד

אצירשאןעמלםיהלאהרבדבושענתומלועהיכןיבנ

aiōn)׃םלענהןמהארנה g165)4לבהבירקההנומאב

קידציכתודעלולהיהרשאןיקמבוטחבזםיהלאל

ירחארבדמונדועהבוויתחנמלעםיהלאדיעהבאוה

ונניאותומהותואריתלבלךונחחקלהנומאב5׃ותומ

תאיכוחקלהינפלוילעדעוהוםיהלאותאחקליכ

תויהלשיאלכויאלהנומאילבו6׃ךלהתהםיהלאה

יכןימאהלךירצוילאברקהלכיכםיהלאהלאיוצר

חנהנבהנומאב7׃וישרדלבישמאוהלומגוםיהלאשי

הוצרשאירתאותיבתלצהלהבתהתאהוהיתאריב

יהיוםלועהתאהבעשריוןידעםיארנאלםירבדלע

םהרבאעמשהנומאב8׃הנומאהבקעהקדצהשריל

אלואציוהנשריירשאץראהלאתכללארקנרשאכ

ומכהחטבההץראברגהיההנומאב9׃אוביהנאעדי

ומעושרירשאבקעיוקחציואוהםילהאבבשיוהירכנב

הנמאנהתדוסירשאריעלהכחיכ10׃איהההחטבהה

הלבקאיהםגהרשהנומאב11׃םיהלאההננוכמוהנובו

תאןמאנלהבשחיכהתלבירחאדלתועירזהלחכה

ואציופוגתמטעמכרשאדחאמןכלע12׃חיטבמה

׃רפסיאלרשאםיהתפשלעלוחכוברלםימשהיבכוככ

קרתוחטבההתאוגישהאלוהלאלכותמהנומאיפכ13

םירגיכודויוןתארקלוחמשיווחטביוןתואוארקוחרמ

יכועידויתאזכםירבדמהאלה14׃ץראבםיבשותוםה

ץראהלעםתעדהתיהםאו15׃בשומץראישקבמםה

׃הילאבושלםדיבהיהאלההנממואצירשאאיהה

ןכלעוםימשבאוהוונממבוטבשומלופסכנןכא16

׃ריעםהלןיכהיכםהיהלאארקהלםיהלאהשובאל

תאוהסנרשאכקחציתאםהרבאהלעההנומאב17

רמאנרשא18׃תוחטבההתאלבקמהבירקהודיחי

לוכייכובלבבשחיו19׃ערזךלארקיקחציביכול

וילאבשוהםגןכלעםיתמהתאםגתויחהלםיהלאלכוי

ושעתאובקעיתאקחציךרבהנומאב20׃לשמלתויהל

ינבינשתאבקעיךרבהנומאב21׃תודיתעהלערבדיו
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הנומאב22׃הטמהשארלעוחתשיוותומינפלףסוי

לעוציולארשיינבתאיציתאוצקברקבףסויריכזה

ויתובאהשמתאוניפצההנומאב23׃ויתומצעתודא

אוהבוטיכדליהתאםתארכודלוהירהאםיחריהשלש

רשאכהשמןאמהנומאב24׃ךלמהתוצמתאואריאלו

םעינעתאלבסלרחביו25׃הערפתבלןבארקהללדג

תאובשחב26׃אטחהיגונעתבהעשלגנעתהלמםיהלא

טיבהיכםירצמתורצאמלודגרשעלחישמהתפרח

אריאלוםירצמץראתאבזעהנומאב27׃לומגהלא

׃קזחתיוהארנונניארשאהארכהיהיכךלמהתמחמ

אלרשאןעמלםדהתניתנוחספהתאהשעהנומאב28

ףוסםיתאורבעהנומאב29׃םהירוכבבתיחשמהעגי

30׃ועבטיווברבעלהמהםגםירצמוסנרשאהשביב

תעבשןתואופיקהירחאוחיריתומוחולפנהנומאב

יכםיררוסהםעהנוזהבחרהדבאאלהנומאב31׃םימי

דוערמאהמו32׃םולשבהתיבלאםילגרמהתאהפסא

ןושמשוקרבוןועדגישעמרפסאםאתעהילרצקתןה

ושבכהנומאברשא33׃םיאיבנהולאומשודודוחתפיו

׃תויראיפורכסותוחטבהוגשהוקדצולעפותוכלממ

םילחמוקזחתהוברחהיפמוטלמנושאהתרובגובכו34

וחקלםישנ35׃םירזתונחמוליפהוהמחלמבליחושעו

לצנהלובאאלוםיונעבושטרםירחאוןהיתמתאהיחתמ

םילולעתבוסנםהמ36׃הנממהבוטהיחתלוכזיןעמל

ורסנםינבאבולקסנ37׃רגסמולבכלורסמנםגותוכמבו

תרועיפוטעועניוברחיפלותמםירוסיבונחבנהרגמב

םלועהרשא38׃ןוגיוהעררצעבורסחבםיזעוםישבכ

תורעמבוםירהבורבדמבועתםהםהלידכהיהאל

תודעהםהלהתיהףאהלאלכו39׃ץראהיקיקנבו

אלרשאןעמל40׃החטבההתאולבקאלםתנומאללגב

׃הרתיהבוטםדקמםיהלאונלהפציכונידעלבומלשי

ונתאבבסהזכברםידעןנערשאונחנאםגןכל12

הצורנוונילעףיקמהאטחהוחרטלכונממהכילשנ

עושילאהטיבנו2׃ונינפלהכורעההצורמהתאתלחותב

ולהרומשההחמשהדעברשאהמילשמוהנומאהשאר

3׃םיהלאהאסכןימילבשיוהפרחהזביובלצהתאלבס

ןעמלתאזכהלודגםיאטחתמלכאשנרשאוילאוננובתה

דעםתדמעאלןידע4׃םכיתושפנבועגיתאלוופעיתאל

םימוחנהרבדוחכשתו5׃אטחהםעםכתמחלמבםדל

לאינבהוהירסומרמאלםינבלאומכםכילארבדמה

הוהיבהאירשאתאיכ6׃ותחכותבץקתלאוסאמת

יכועדרסומםתאםילבסםא7׃הצריןבתאבאכיחיכוי

רשאןבההיאיכםכמעםיהלאגהנתמןכוינבםעבאכ

היהרשארסומןיאבויהתםאךא8׃ונרסייאלויבא

תובאםאדועו9׃םינבאלוםתאםירזממזאםלכתנמ

יבאינפלענכניכףאםהמארינוונתאםירסימויהונרשב

םימילםהיניעבבוטכונורסיהמהיכ10׃היחנותוחורה

׃ותשדקבקלחונלהיהיןעמלליעוהלהזלבאםיטעמ

םאיכוניניעבהחמשונניאונילעורבעתעברסומלכו11

םידמלמלהקדצלםולשירפןתיותירחאבםלואןוגי

לגעמו13׃תולשכםיכרבותופרםידיוקזחןכלע12׃וב

םאיכךרדהןמהעלצההטתאלןעמלוסלפםכילגר

השדקהתאוםדאלכםעםולשהתאופדר14׃אפרת

שיןפורהזהו15׃ןודאהתאשיאהאריאלהידעלברשא

הרפשרשםכעיגויןפםיהלאדסחמרחאתמשיאםכב

ללחואהנזםכבאצמיןפ16׃םיברובואמטיוהנעל

םתעדיאלה17׃ותרוכבתארכמדחאדיזנברשאושעכ

יכהכרבהתאתשרלהצררשאכןכירחאסאמנםגיכ

יכ18׃תועמדבהתואשקבףאהבושתלםוקמאצמאל

לפרעוןנעלאאלושאברעבוששמנרהלאםתאבאל

ויעמשרשאםירבדהלוקלורפושלוקלאלו19׃הרעסו

ולכיאליכ20׃דועםהמערבדלףיסויאלשושקב

ואלסקתלקסרהבעגתהמהבםאוווצרשאתאתאשל

רמאיודאמדעארונהיההארמהו21׃םיצחבהריתהרי

לאוןויצרהלאםתאבםאיכ22׃יתדרחויתרגיהשמ

תרצעלאו23׃םימשבשםילשורילאםייחםיהלאריע

םימשבםיבותכהםירוכבהתדעוםיכאלמהתובבר

׃םימלשנהםיקידצהתוחורלאולכהטפשםיהלאלאו

האזההםדלאוהשדחהתירבהרסרסעושילאו24

עמשלונאמתןפוארןכל25׃לבהםדמרבדביטימה

רבדמהלאעמשלםינאמהוטלמנאלןהיכרבדמהלא

רבדמהלוקבעמשלןאמנםאונחנאףאץראבםהמע

הזהתעוץראהתאזאשיערהולוקרשא26׃םימשהןמ

ץראהתאדבלאלשיערמינאותחאדוערמאלחיטבה

תפילחעימשמרמאשתחאדועוזו27׃םימשהתאםגיכ

׃שערנונניארשאדמעיןעמלםיושעםהרשאםישערנה
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האבנטומתאלרשאתוכלמםילבקמהונחנאןכל28

תועינצבולןוצרלםיהלאהתאהבדבענוהדותבאנ

׃אוההלכאשאוניהלאיכ29׃האריבו

וחכשתלאםיחראתסנכה2׃דמעתםיחאהתבהא13

תאורכז3׃ועדיאלוםיכאלמהבוסינכהרשאשייכ

רשאבםיצחלנהתאוםהמעםירוסאםתאולאכםירוסאה

םכעוצישרעולכברקיתתושיאה4׃רשבבםתאםג

וקחר5׃םיהלאןידיםיפאנמהתאוםינזהתאללחילא

ךפראאלרמאאוהיכםכקלחבוחמשוףסכתבהאמ

אלירזעבילהוהירמאנוחטבנןכלע6׃ךבזעאאלו

רשאםכיגיהנמתאורכז7׃םדאילהשעיהמאריא

וכלוםכרדתירחאלוניבםיהלאהרבדתאםכלודיגה

אוהאוהםויהםגלומתםגחישמהעושי8׃םתנומאב

aiōn)׃םימלועלםגו g165)9תורזותונשתורותבועונתלא

אלרשאלכאמינינעבאלודסחבונבלןנוכלבוטיכ

םניארשאחבזמונלשי10׃םהבםיכלהתמלוליעוה

תומהבהיכ11׃ןכשמהיתרשמוילעמלכאלםיאשר

ןהכהידילעאטחהתרפכלשדקבןמדאבוהרשא

םגתאזרובעב12׃הנחמלץוחמופרשנןהיתיוגלודגה

ןכל13׃רעשלץוחמהנעםעהתאומדבשדקןעמלעושי

יכ14׃ותפרחתאאשנוהנחמלץוחמלאוילאאנהאצנ

׃םישקבמונחנאהדיתעהתאיכתדמעריעונלןיאהפ

איהםיהלאלהדותחבזתעלכבודילעבירקנןכל15

דסחלמגלוחכשתלאו16׃ומשלתודומהםיתפשירפ

17׃םיהלאלוברעיהלאכםיחבזיכםינויבאלתתלו

לעםהםידקשיכםהינפמוענכהוםכיגיהנמלאועמש

החמשבתאזושעיןעמלןובשחתתלםידיתעכםכיתשפנ

ונדעבוללפתה18׃םכלליעוהלאלתאזיכהחנאבאלו

הרשיךרדתכללץפחנוונתבשחמהמלשרשאונעדייכ

בשואןעמלתאזתושעלםכמשקבאהקזחבו19׃לכב

םלועתירבםדברשאםולשהיהלאו20׃הרהמבםכילא

׃ונינדאעושיתאלודגהןאצההערתאםיתמהןמהלעה

(aiōnios g166)21תושעלבוטהשעמלכבםכמילשיאוה

חישמהעושידיבוינפליוצרהתאםכבולעפבונוצר

aiōn)׃ןמאםימלועימלועלדובכהולרשא g165)22

םכילאיתבתכיכהחכותהרבדאנואשיחאםכמשקבאו

םירוסאהתיבמאציוניחאסויתומיטיכועדו23׃הרצקב

ולאש24׃םכינפתאותאהאראהרהמבאביםאהיהו

ץראינבםישדקהלכםולשלוםכיגיהנמלכםולשל

׃ןמאםכלכםעדסחה25׃םכמולשלםילאשאילטיא
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חיטבהרשאתוכלמהישריוהנומאבםירישעתויהל
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המלשהםישעמהךותמווישעמלתרזעהנומאההתיה
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סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה
סוטנפתוצופתיבשותלאחישמהעושיחילשסורטפ1
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תויהןעמלדובכולןתיוםיתמהםעמותאםיקהרשא

ידילעםכיתשפנתאוכז22׃םיהלאלהוקתםגםכתנומא

הפנחאלבםיחאתבהאלתמאהלוקבםכעמשבחורה

23׃רוהטבלבהקזחהבהאוהערתאשיאםתבהאו

תחשיאלערזמםאיכתחשנערזמאלשדחמםידלונכ

aiōn)׃םלועלםיקהויחהםיהלארמאמב g165)24לכיכ

לבנריצחשביהדשהץיצכשיאדובכלכוריצחרשב

רשארבדהאוההזוםלועלםוקיהוהירבדו25׃ץיצ

aiōn)׃םכלרשב g165)

האנקוהפנחוהמרמלכועשרלכםכמוריסההתעו2

וואתהודלונבורקמרשאםיללעכו2׃ערןושללכו

םתמעטםנמאםא3׃ובולדגתןעמלךזהוילכשהבלחל

רשאהיחןבאלאוילאםתשגנרשא4׃ןודאהבוטיכ

5׃םיהלאלהרקיוהרחבנאיהוםדאהינבהבוסאמ

שדקתנהכלינחורתיבלתויחםינבאכםתאםגםתינבנו

הזו6׃חישמהעושיבםיהלאלןוצרלחוריחבזתולעהל

ןחבןבאהנפןבאןויצבדסייננהבותכהרמאשאוה

םינימאמהםכלןכל7׃שוביאלהבןימאמהוהרקיו

התיהםינובהוסאמרשאןבאהםיררוסללבארקיה

אלןעיולשכנםהו8׃לשכמרוצלוףגנןבאלוהנפשארל

רחבנערזםכנהםתאו9׃ודעונםגתאזלורבדלועמש

תולהתורפסתןעמלהלגסםעושודקיוגוםינהכתכלממ

אלםינפלרשא10׃אלפנהורואלאךשחמםכתאארוקה

התעוומחראלםינפלרשאוםיהלאםעהתעוםתייהםע

ורזנהםיבשותוםירגכםכריהזאםיבוהא11׃םימחרמ

םככרדוביטיהו12׃שפנבתורגתמהרשבהתואתמ

תחתהיהוםיבוטהםכישעמלאוטיביןעמלםיוגב

םויבםיהלאהתאודבכיןואילעפכםכתאופרחרשא

םאןודאהללגבםדאתדקפלכלוענכהו13׃הדקפה

םיחולשליוארכםילשמלםא14׃שארליוארכךלמל

אוהןכיכ15׃בוטישעתלהתלוןואילעפתמקנלותאמ

תלואיפתאורכסתבוטהםכתושעברשאםיהלאץפח

התיהולאכאלוםישפחכ16׃תעדםבןיארשאםישנאה

17׃םיהלאידבעכםאיכהערההסכמלהשפחהםכל

םיהלאתאואריםיחאהתאובהאשיאלכבדובכוגהנ

לכבםכינדאינפלוענכהםידבעה18׃ךלמהתאודבכ

ינפלםגםאיכדבלםיונעהוםיבוטהינפלאלהארי

םיררממעבשיםאשיאלאוהדסחיכ19׃םישקעה
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ואטחתאטחםאיכ20׃םיהלאהתעדןעמלםנחהנעיו

םתלבסוונעתםאךאוללהתתהמףורגאתוכמםתלבסו

תאזליכ21׃םיהלאינפלמאוהדסחבוטהםכתושעב

םכלריאשהוםכרובעבהנעחישמהםגיכםתארקנ

אלוהשעאלאטחרשא22׃ויתובקעבתכללתפומ

אלוהנענבישהאלוותפרחעמשרשא23׃ויפבהמרמ

אשנאוהונתאטחתאוקדצטפשלונידרסמםאיכרעג

ונרטפנשרחאמהקדצלהיחנןעמל24׃ץעהלעותיוגב

םתייהיכםכלאפרנותרבחברשא25׃םיאטחהןמ

׃םכיתשפנדיקפהערהלאםתבשהתעותודבאןאצכ

שיםאםגןעמלןכילעבינפלהנענכהםישנהןתאןכו3

לעםירבדורמאןיאבונקירבדלםיעמשםניארשא

׃האריבתכלהנענצתיכםתוארב2׃םישנהישעמידי

בהזידעורעשתופלחמבץוחבמיהילאןכראפו3

חורבהמינפןופצהםדאהםאיכ4׃םיצלחמתשיבלו

׃םיהלאיניעבאוהרקיוהלכיאלרשאטקשהוהונע

תולחימהתושדקהםישנהםגםינפלוטשקתהןכיכ5

העמשרשאהרשכ6׃ןהילעבינפלןענכהבםיהלאל

תונבלהלןתייהןתארשאןודאולארקתוםהרבאלוקב

םישנאהםתאןכו7׃דחפמהנאריתאלובוטהןכתושעב

דובכהלונתוהשאההפרילכיכהנובתבןהמעובש

ואלכתןפםייחהתנתמתלחנבקלחשיןהלםגיכ

ילעבדחאבלםכלכויהרבדףוסו8׃םכיתולפתמ

׃תוירבהלעםילבקתמוםינמחרםיחאהיבהאהלמח

יכהפרחתחתהפרחואהערתחתהערומלשתלא9

תאושריתןעמלםתארקנתאזליכםכתעדמוכרבתםא

בוטתוארלםימיבהאםייחץפחהשיאהיכ10׃הכרבה

ערמרוסי11׃המרמרבדמויתפשוערמונושלרצי

לאהוהייניעיכ12׃והפדריוםולשקשביבוטהשעיו

עריימו13׃ערישעבהוהיינפוםתעושלאוינזאוםיקידצ

םאםגםכירשאלבא14׃בוטהתושעלואנקתםאםכל

׃וצירעתאלוואריתאלםארומךאהקדצהןעמלונעת

םינכנויהוםכבבלבושידקתותאםיהלאהוהיתא15

םכתאלאשלכלהאריבוהונעברבדבישהלדימת

םכליהתהמלשחור16׃םכברקברשאתלחותהןובשח

םנישלהבחישמבהבוטהםככרדםיצאנמהושביןעמל

אוהםיהלאץפחםאםכלבוטיכ17׃ןואילעפכםכתא

18׃ערםכתושעבונעתשמבוטהםכתושעבונעתרשא

דעבקידצהוניתאטחלעתחאםעפהנעחישמהםגיכ

יחיורשבהיפלתמוהםיהלאהלאונתאברקלםיעשרה

׃רמשמברשאתוחורלםגארקיוךלהוברשא19׃חורב

ופאךראבםיהלאהכחרשאכונימאהאלםינפלרשא20

םהוםיטעמהילאוטלמנרשאהבתהתושעהבחנימיב

תעכרשאהליבטהתואאוההזו21׃םימבתושפנהנמש

ונללאשבםאיכרשבהףונטריסהבאלונתאםגעישות

22׃חישמהעושיתמקהידילעהמלשחורםיהלאתאמ

וענכיוהמימשהרבערשאירחאםיהלאןימילאוהרשא

׃תורובגהותוישרהוםיכאלמהוינפל

םתאםגויהןכרשבבונדעבחישמההנערשאכהתעו4

2׃אוטחמלדחרשבבהנעמהיכאיהההבשחמבםיניזמ

ןוצרלםאיכםדאינבתואתלדועויחתאלרשאןעמל

םייחהתעונידיכ3׃רשבבדועםכתיהימילכםיהלא

המזיכרדבונתכלבםיוגהץפחכתושעלהרבערשא

תובעותורכשיפדרורשביללזוןיייאבסכתואתבו

יכםיפדגמוהמהםיהמתתאזלעו4׃םילילאהתדבע

ונתירשא5׃םהומכהמזבףטשלםהמעוצורתאל

לעיכ6׃םיתמהוםייחהטפשלדיתעהינפלןובשח

ךרדיפלרשבבוטפשיןעמלםיתמהםגורשבתהןכ

לכהץקןה7׃םיהלאךרדיפלחורבויחיוםדאינב

רבדלכינפלו8׃ללפתהלםירעוםיעונצויהןכלברק

הסכתםיעשפברלעיכהקזחהבהאויחאתאשיאובהא

׃תונלתילבבוהערתאשיאםיחראמויה9׃הבהאה

והערלשיאורזעתלבקרשאדסחהןתמכשיאשיא10

יכשיא11׃םיברהםיהלאידסחלעםינממםירבזגכ

ךותמותרזעיהתרזעייכשיאולאירמאכיהירבדי

לעלכבםיהלאדבכיןעמלםיהלאוננחרשאליחה

םימלועימלועלזעהודובכהולרשאחישמהעושיידי

aiōn)׃ןמא g165)12ןעמלינערוכךותבםכאבבםיבוהא

םאיכ13׃רזרבדםכלהרקולאכוהמתתאנלאםכתסנ

וחמשתםגןעמלחישמהייונעבםכלקלחרשאלעוחמש

םשןעמלםכתאופרחיםא14׃ודובכתולגהבוצלעתו

םיהלאחורדובכהחורםכילעהחניכםכירשאחישמה

שיאהנעילאקר15׃דבכנםכלצאואוהץאנמםלצא

תדקפבסנכנכואןואלעפכואבנגכואחצרכםכמ
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םאיכשובילאםייחישמהדחאכהנעיםאו16׃םירחא

טפשמהלחהתעיכ17׃הזהרבדהלעםיהלאלהדוי

תירחאהיהתאופאהמהנשארונממםאוםיהלאתיבמ

ףאעשויטעמכקידצןה18׃םיהלאתרושבתאםירממה

ודיקפיםיהלאןוצרכםינעמהםגןכל19׃אטוחועשריכ

תושעלופיסויוןמאנהארבהםיהלאדיבםתושפנתא

׃בוטה

ןקזהםתימעיכנאריהזאםכברקברשאםינקזהתא5

2׃תולגהלדיתעהדובכלרבחםגוחישמהייונעדעו

אלםהילעוחיגשהוםכדיברשאםיהלאהרדעתאוער

׃הצפחשפנבםאיכעצבבקעאלףאהבדנבםאיכסנאב

םכתויהבםאיכהוהיתלחנבםירמעתמכאלםג3

תרטעואשתםיערהרשתולגהבהיהו4׃ןאצלתפומ

ינפלוענכהםירענהםתאםגןכו5׃לבתאלרשאדובכה

יכוהערלשיאענכהבחורתולפשםכלכורגחוםינקזה

םכשפנוליפשה6׃ןחןתיםיונעלוץיליםיצללםיהלא

7׃ותעבםכתאםמוריןעמלהקזחהםיהלאדיתחת

וררועתה8׃םכלגאדיאוהיכםכבהילכוילעוכילשה

שקבמוגאשהיראכטטושמןטשהםכבירמיכודקש

ועדוהנומאבםיקזחודגנםתדמעו9׃עלבירשאתא

10׃םלועברשאםכיחאלעםגואבהלאכםיונעיכ

חישמביחצנהודובכלונארקרשאדסחהלכיהלאו

דסייורבגיוקזחיוםילשיאוהטעמםכתונעירחאעושי

aiōnios)׃םכתא g166)11םימלועימלועלזעהודובכהול

aiōn)׃ןמא g165)12רשאכםכלןמאנהחאהסונולסדיב

םכתאריהזהלםיטעמםירבדבםכילאיתבתכבשחא

תמאובםתדמערשאהזהםיהלאהדסחיכדיעהלו

סוקרמוםכתאהרחבנהלבבברשאםכתרבח13׃אוה

והערתאשיאםולשלולאש14׃םכמולשלםילאשינב

׃ןמאעושיחישמברשאםכלכלםולשהבהאתקישנב
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סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה
רשאלאוחילשוחישמהעושידבעסורטפןועמש1

ונעישומווניהלאתקדצבונלשכהרקיהנומאולבק

תעדבריבכמלםכלויהיםולשודסח2׃חישמהעושי

הנתנתיהלאהותרובגרשאב3׃ונינדאעושיוםיהלאה

ארוקהתעדידילעתודיסחלוםייחלרשאלכתאונל

תוחטבהונלןתנםהברשא4׃וליחוודובכבונתא

עבטבקלחןדילעוחקתןעמלתורקיודאמתולדג

5׃םלועברשאהואתהןוילכמםכטלמהבםיהלא

הקדצהתאםכתנומאבדימעהלולדתשהתאזרובעב

תושירפבותושירפהתאתעדבו6׃תעדהתאהקדצבו

תאתודיסחבו7׃תודיסחהתאתונלבסבותונלבסהתא

הנאצמתהלאםאיכ8׃הבהאהתאהוחאבוהוחאה

אלבוםילטבתויהלםכתאהנתתאלםכבהניברתו

רשאשיאהיכ9׃חישמהעושיונינדאתעדלירפתושע

ותרהטתאחכשותוארהרצקאוהרועולהלאןיא

קזחלולדתשהוופיסוהיחאןכל10׃תונשארהויתאטחמ

אללושכתאזםכתושעביכםכתריחבוםכתאירקתא

לאאובמההחורלםכינפלחתפיןכיכ11׃ולשכת

aiōnios)׃חישמהעושיונעישומוונינדאלרשאםלועתוכלמ

g166)12םגתעלכבהלאלעםכריכזהללדחאאלןכלע

בשחאו13׃ונינפלאיהרשאתמאבםתננוכתהוםתעדייכ

ןכשמביתויהימילכםכתאריעהלוריכזהלןוכניכ

הלגםגרשאכינכשמקתעירהמיכיתעדירשאב14׃הזה

דימתםכלהיהישלדתשאו15׃חישמהעושיונינדאיל

ונעדוהיכ16׃הלאהםירבדהןורכזיתריטפירחאםג

ירחאונתכלבאלואבוחישמהעושיונינדאתרובגםכתא

יכ17׃ותלדגתאוניניעויהתוארםאיכתומכחמתודגה

ךותמלוקוילאאבבדובכורקיבאהםיהלאתאמחקל

תאו18׃ובישפנהתצרידידיינבהזרמאלודובכתרדה

רהבומעונתויהבםימשמאציונינזאבונעמשהזהלוקה

םתביטהוונתאםיקרתויהאובנהרבדהתעו19׃שדקה

םוקמבריאמרנלאומכוילאםכבלםתשרשאתושע

׃םכבבלבהגנהבכוכחרזוםויהרואעקבייכדעלפא

הנניאארקמהתאובנלכרשאהנושארועדתתאזו20

האובנהאציאלםלועמיכ21׃ובלמםדאןורתפבהלת

ישנאורבדםאשנרשאשדקהחורבםאיכםדאהןוצרב

׃םישודקהםיהלא

ירומםכבםגויהירשאכםעבויהרקשיאיבנםגו2

רשאלשמבםשחכבותותיחשמתותכוסינכירשארקש

ירחאוכליםיברו2׃םאתפןוילכםשפנלעואיביםנק

ירבדבו3׃םיפודגלתמאהךרדןתיםרובעבוםתובעות

רשאעצבעצבןעמלםהלרסחמלםכתאושעייודב

אליכ4׃םוניאלםרבשוהמהמתיאלםלועמםטפשמ

םדירוהםאיכואטחרשאםיכאלמהלעםיהלאסח

׃טפשמלםרמשללפאילבכבםריגסיוםירהיבצקל

(Tartaroō g5020)5קררמשיוסחאלםדקתורודלעםגו

רודלעלובמהתאואיבהבקדצהארקינימשהחנתא

םמישאהורפאלךפההרמעוםודסירעתאו6׃םיעשרה

׃המזתושעלםידיתערשאללשמלםמישיוהכפהמב

לעילבישנאוהואלהרשאקידצהטולתאלציו7

םכותבותבשבהזהקידצהיכ8׃םתמזךרדבםהה

ישעמועמשבוותוארבםויםויהרשיהושפנתאבידאה

ךשחלוןויסנמוידיסחתאליצהלהוהיעדוייכ9׃םעשר

10׃םהלםלומגבישהלטפשמהםוילםיעשרהתא

תאםיזבולבתתואתברשבהירחאםיכלההתארתויבו

ודרחיאלוםבלתורירשבםיכלהםינפיזעהלשממה

םילודגהםיכאלמהףארשא11׃תוררשהתאףרחמ

12׃םטפשמבהוהיינפלםופדגיאלחכוזעבםהמ

דכללםעבטקחכתודלונהתולכסהתומהבכהמהו

וניבהאלרשאתאופרחןעיםשפנדובאבודבאיתחשלו

ובשחיגנעלםמויתנדערשא13׃םתלועלומגואשיו

םילכאוםשפניחודמבםיקנפתמהםבםומוםיפנטמ

אלרשאםיפאנתואלמםהלםיניע14׃םכמעםיתשו

דמלמבלוודדוציםיאתפהתושפנתאואוטחמתולדחת

ועתיוובזערשיהךרדהתא15׃הראמהינבםהלעצב

16׃הלועהרכשבהארשארועבןבםעלבךרדבוכליו

הרבדתמלאההמהבהיכותאטחלעתחכותוליהתו

םימילבתוראב17׃םסקהתלואברצעתוםדאלוקב

הלפאךשחםהלרומשרשאהרעסבםיפדנםיבעהמה

אושירבדתואגבםרבדביכ18(questioned)׃םלועל

וטלמנךארשאתאםתמזידילערשבהתואתבודוצי

םהלוחיטביהשפח19׃העותךרדבםיכלההידימ



סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה 671

שבכנרשאלדבעשיאהיכתחשלםידבעםמצעבםהו

ונינדאתעדבםלועהתאמטמםטלמהירחאיכ20׃ונממ

ושבכנוןכותבועבטהוובשםאחישמהעושיונעישומו

אלםהלהיהבוט21׃םתישארמהערהיהתםתירחא

ןמרוחאוגסנווהעדירשאמהקדצהךרדתאתעדל

רשאכםהלרקיו22׃םהלהרוסמההשודקההוצמה

ןמהלעריזחהוואקלעבשבלכהתמאהלשמרמאי

׃שפרבללגתהלהצחרה

םיבוהאםכילאבתכינארשאתינשהתרגאהאיהתאז3

2׃םכבבלתמתתאהרכזהךרדבריעאןהיתשבו

םיאיבנהידיבםדקמםירמאנהםירבדהתארכזל

ונדיבהנתנרשאונעישומוונינדאתוצמתאוםישדקה

םימיהתירחאביכהנשארםכלתאזועדו3׃םיחילשה

׃רמאלוצצולתיוםשפנתואתירחאםיכלההםיצלואבי

ומכדמעלכהתובאהובכשזאמיכואבתחטבההיא4

תעדלובאיאלרשאבםהמרתסנו5׃האירבהתישארמ

םימהןמםיהלארבדבץראהוםימשהומקםדקמיכ

ימבהפטשניכזאמלבתהדבאםימבו6׃םימהידילעו

ורבדבונפצנונינפלרשאץראהוםימשהםג7׃לובמה

תאזו8׃עשרהישנאדבאוןידהםוילשאלםירומשםהו

םינשףלאכדחאםוייכםיבוהאםכמםלעתלאתחאה

הוהירחאיאלו9׃דחאםויכםינשףלאוהוהייניעב

ךאיכרוחאלהתאםיבשחשירשאכחיטבהרשאתא

תונפבםאיכשיאדבאבץפחיאלוונרובעבופאךיראה

זאהלילבבנגכהוהיםויאביאב10׃הבושתלםלכ

ץראהווגגמתהוורעביתודסיהוופלחיןואשבםימשה

וגומיהלאלכםאהתעו11׃ופרשיהילערשאםישעמהו

׃תודיסחבוהשדקבךלהתהלםתאםיביחדאמהמ

וללגברשאותאשיחהלוהוהיםויאבלתוכחלו12

יפכונחנאו13׃וסמנוורעביתודסיהושאבוגומיםימשה

רשאהשדחץראלוםישדחםימשלםיכחמותחטבה

םתיכחהלאלרשאםיבוהאןכלע14׃םבןיליקדצ

תאו15׃עשפמםיכזוםיקנםולשבוינפלאצמהלודקש

בוהאהוניחאםגרשאכהעושתלובשחתונינדאחורךרא

ןכו16׃ולהנותנההמכחהיפכםכילאבתכסולופ

ישקםירבדשיםהבוהלאלעםשורבדבויתורגאלכב

ושעיםגרשאכםתאוכפהיםיאתפהוםירעבהוהנבהה

רשאםיבוהאםתאו17׃םשפנןדבאלםירחאהםיבתכל

תועטירחאוכשמתןפםכיתשפנלורמשהתאזםתעדי

תעדבודסחבוברו18׃םכזעממםתלפנולעילבישנא

םויהםגדובכהולרשאחישמהעושיונעישומוונינדא

aiōn)׃ןמאםלועהםוילםגו g165)
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ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה
רשאוניארוניניעבוונעמשרשאשארמהיהרשאתא1

םייחהו2׃םייחהרבדלעונידיוששמרשאוונטבה

םלועהייחתאםכלםיעידומוונחנאםידיעמוארנוולגנ

aiōnios)׃ונלולגנובאהםעויהרשא g166)3רשאתא

םתאםגונלורבחתתןעמלםכלהעידונונעמשווניאר

תאו4׃חישמהעושיונבםעובאהםעאיהונתורבחתהו

׃המלשםכתחמשהיהתןעמלםכלונחנאםיבתכתאז

יכםכלדגנוונממונעמשרשאהעומשהאיהתאזו5

שייכרמאנםא6׃ובןיאךשחלכואוהרואםיהלאה

ונתלעפוםיבזכוננהךשחבךלהתנוומעתורבחתהונל

הנהרואבאוהרשאכךלנרואבםאךא7׃תמאהנניא

׃אטחלכמונרהטיונבחישמהעושיםדודחיונרבחתנ

וניתשפנתאםיעתמוננהאטחונבןיאיכרמאנםא8

אוהןמאנוניתאטחתאהדותנםאו9׃ונבןיאתמאהו

םאו10׃ןועלכמונרהטלווניתאטחתאונלחלסלקידצו

׃ונבןיאורבדוונמישנבזכלונאטחאליכרמאנ

םאוואטחתיתלבלתאזתאםכילאבתכיננהינב2

׃קידצהחישמהעושיוניבאינפלץילמונלשישיאאטחי

יכדבלוניתאטחלעאלווניתאטחלעהרפכאוהו2

ותואונרכהיכעדנתאזבו3׃םלועהלכתאטחלעםג

אלויתוצמתאוויתרכהרמאה4׃ויתוצמתארמשנםא

ורבדתארמשהלבא5׃ובןיאתמאהואוהבזכרמשי

׃ונחנאוביכעדנתאזבוםיהלאתבהאתמאבהמלשנוב

םגרשאךרדבךלהתהלוילעדמעיוביכרמאה6

םאיכהשדחהוצמםכלבתכינניאיחא7׃ךלהאוה

איההנשיההוצמהושארמםכלהתיהרשאהנשיהוצמ

ינאהשדחהוצמדועו8׃שארמםתעמשרשארבדה

רבעךשחהיכםכבםגובםגתמאאיהרשאםכלבתכ

אוהורואבונשייכרמואה9׃חרוזרבכיתמאהרואהו

דמעיויחאתאבהאה10׃ךשחבונדועויחאתאאנש

אוהךשחבויחאתאאנשהו11׃ובןיאלושכמורואב

תארועךשחהיכךלהאוההנאעדיאלוךלהתיךשחבו

םכלוחלסניכןעיםינבהםכילאבתכיננה12׃ויניע

יכןעיתובאהםכילאינאבתכ13׃ומשןעמלםכיתאטח

םירוחבהםכילאינאבתכשארמאוהרשאותאםתרכה

ןעיםידליהםכילאינאבתכערהלעםתרבגתהיכןעי

יכןעיתובאהםכילאיתבתכ14׃באהתאםתרכהיכ

םירוחבהםכילאיתבתכשארמאוהרשאותאםתרכה

םתרבגתהוםכברקבןכשםיהלאהרבדוםתקזחיכןעי

םאדלחהירבדתאודלחהתאובהאתלא15׃ערהלע

רשאלכיכ16׃באהתבהאובןיאדלחהתאשיאבהאי

ןמונניאןוההתואגוםיניעהתואתורשבהתואתדלחב

ויתואתםערבעירובעדלחהו17׃דלחהןמםאיכוניבא

aiōn)׃דעלדמעיםיהלאןוצרהשעהו g165)18הנהידלי

חישמהרצאבייכםתעמשרשאכוהאבהנורחאההעשה

העשהאיהיכעדנתאזבוחישמהירצוברהתעןכ

ויהולאיכויהונלשמאלךאואציונתאמ19׃הנורחאה

אליכולגיןעמללבאונמעםידמעויהזאיכונלשמ

שודקהתאמםכלהחשמהםתאו20׃המהונלשמםלכ

םתעדיאליכןעיםכילאיתבתכאל21׃לכהםתעדיו

ןמונניאבזכלכרשאוהתאםתעדייכןעיךאתמאהתא

יכרמאלעושיבשחכמהאלםאבזכהאוהימ22׃תמאה

23׃ןבבובאבשחכמהחישמהרצאוההזחישמהונניא

םכבאנםקיםתאו24׃ולןיאבאהםגןבבשחכמהלכ

םתעמשרשאםכבםוקיםאושארמםתעמשרשארבדה

רשאהחטבההו25׃באבוןבבומוקתםתאםגזאשארמ

aiōnios)׃םימלועייחאיהונחיטבה g166)26יתבתכתאז

רשאהחשמהםתאו27׃םכתאםיעתמהינפמםכילא

רשאשיאלוכרטצתאלוםכבתדמעותאמםתלבק

רבדלכבהחשמהםכתאדמלתרשאכםאיכםכדמלי

ודמעתןכםכתאהדמלרשאכובזכהנניאותמאהאיה

ותוארהבונבלץמאיןעמלובודמעםינבהתעו28׃וב

ועדאוהקידציכםתעדיםא29׃ואובבוינפמשובנאלו

׃ונממדלונהקדצהשעלכיכ

ארקנרשאונלהנותנהבאהתבהאהלדגהמואר3

ותואיכןעיונתאעדיונניאםלועהןכלעםיהלאהינב

אלדועוונחנאםיהלאלםינבהתעיבוהא2׃עדיאל

והארניכולהמדנותולגהביכונעדיךאהיהנהמהלגנ

ומצעתארהטיתאזכהוקתולרשאלכו3׃אוהרשאכ

הרותבעשפםגאטחהשעהלכ4׃אוהםגרוהטרשאכ

הלגנאוהיכםתעדיו5׃הרותבעשפאוהאטחהואוה

אטחיאלובדמעהלכ6׃אטחןיאובווניאטחתאתאשל
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םכתאהעתילאינב7׃ועדיאלםגוהאראלאטוחהלכ

השעהו8׃קידצאוהרשאכאוהקידצהקדצהשעהשיא

ןבהלגנתאזלשארמאטחןטשהיכאוהןטשהןמאטח

םיהלאמדלונהלכ9׃ןטשהתולעפתארפהלםיהלאה

םיהלאמיכאטחללכויאלוםוקיובוערזיכאטחיאל

שיאלכןטשהינבוםיהלאהינבתאזבועדונו10׃דלונ

אלרשאלכןכוםיהלאמונניאהקדצהשעיאלרשא

םתעמשרשאהעומשהאיהתאזיכ11׃ויחאתאבהאי

ןמהיהרשאןיקכאל12׃והערתאשיאהבהאלשארמ

םיערויהוישעמיכןעיוגרהעודמוויחאתאגרהוערה

אנשיםאיחאוהמתתלא13׃קדצישעמויחאישעמו

לאתומהןמונרבעיכונעדיונחנא14׃םלועהםכתא

תאבהאיאלרשאשיאוניחאתאבהאניכלעםייחה

אוהשפנחצרויחאתאאנשהלכ15׃תומבראשיויחא

׃םימלועייחובומיקתיאלשפנחצרלכיכםתעדיו

(aiōnios g166)16תאןתנאוהיכהבהאהתאונרכהתאזב

דעבוניתשפנתאתתלםיביחונחנאםגונדעבושפנ

ויחאתאהאראוהוםלועהיסכנולרשאשיאו17׃וניחא

תבהאובדמעתךיאונממוימחרתאץפקוםחלרסח

לעפבםאיכןושלבוןילמבבהאנאנלאינב18׃םיהלא

טיקשנוינפלוונחנאתמאהןמיכהעדנתאזבו19׃תמאבו

םיהלאהונתאעישריונבבלםאיכ20׃וניתובלתא

אלונבבלםאיבוהא21׃לכתאעדיוונבבלמאוהבגשנ

ותאמלאשנרשאלכו22׃םיהלאבונלןוחטבונעישרי

23׃וינפליוצרהתאהשענוויתוצמתארמשניכלבקנ

הבהאלוחישמהעושיונבםשבןימאהלותוצמאיהתאזו

ובםוקיויתוצמתארמשהו24׃ונוצרשאכוהערתאשיא

׃ונלןתנרשאחורבונבןכשאוהיכעדנתאזבוובאוהו

תוחורהונחבםאיכחורלכלונימאתלאיבוהא4

׃םלועלואציםיבררקשיאיבניכהמהםיהלאמםא

עושיבהדומהחורלכםיהלאחורתאוריכתתאזב2

רשאחורלכו3׃אוהםיהלאמרשבבאביכחישמה

אוהםיהלאמאלרשבבאביכןודאהעושיבהדומונניא

אביאוביכוילעםתעמשרשאחישמהרצחוראוההזו

םיהלאמםכנהםינבהםתא4׃םלועבאוההנההתעו

5׃םלועברשאמאוהלודגםכברשאיכםתאםתחצנו

עמשיםלועהוורבדיםלועהמןכלעםלועהןמהמה

עמשיםיהלאהתאעדויהוננהםיהלאמונחנאו6׃םהילא

ריכנתאזבונילאעמשיאלםיהלאמונניארשאוונילא

שיאאנבהאניבוהא7׃העותהחורתאותמאהחורתא

דלונבהאירשאלכואיהםיהלאמהבהאהיכוהערתא

עדיאלבהאונניארשאו8׃םיהלאהתאעדיוםיהלאמ

התארנתאזב9׃הבהאאוהםיהלאהיכםיהלאהתא

ודיחיתאונבתאםיהלאהחלשיכונלםיהלאהתבהא

אלהבהאהאיהתאזב10׃ודילעהיחנןעמלםלועל

חלשיוונתואבהאאוהםאיכםיהלאהתאונבהאונחנאש

בהאהככםאיבוהא11׃וניתאטחלעהרפכלונבתא

׃והערתאשיאהבהאלםיביחונחנאםגםיהלאהונתא

תאשיאבהאנםאוםלועמשיאהאראלםיהלאהתא12

13׃ונבהמלשנותבהאוונברקבדמעיםיהלאהוהער

׃וחורמונלןתניכונבאוהוםוקנוברשאעדנתאזב

עישומןבהתאחלשבאהיכהדיענווניזחונחנאו14

םיהלאהםיהלאהןבאוהעושייכהדומהלכ15׃םלועה

הבהאבןמאנוונעדיונחנאו16׃םיהלאבאוהוובןכש

דמעהוהבהאאוהםיהלאהונתאבהאםיהלארשא

תאזבו17׃ובדמעםיהלאהוםיהלאבדמעהבהאב

יכןידהםויבןוחטבונלתויהבהבהאהונבהמלשנ

יכהבהאבהמיאןיא18׃הזהםלועבונחנאםגןכוהמכ

הבצעמהמיאביכהמיאהתאשרגתהמלשההבהאהםא

ותאםיבהאונחנא19׃הבהאבםלשונניאהמיאברשאו

תאינאבהאשיארמאייכ20׃ונתאהבהאלםדקאוהיכ

בהאיאלרשאיכאוהבזכויחאתאאנשאוהוםיהלאה

םיהלאהתאבהאללכויהככיאהאראוהרשאויחאתא

יכותאמונלשיהוצמהתאזו21׃ותאהארונניארשא

׃ויחאתאםגבהאיםיהלאהתאבהאה

םיהלאמדליהזהנהחישמהאוהעושייכןימאמהלכ5

תאזב2׃ותאמדלונהתאםגבהאיודילומתאבהאהלכו

םיהלאהתאונתבהאבםיהלאהינבתאבהאניכעדנ

רשאאיהםיהלאתבהאתאזיכ3׃ויתוצמתאונרמשבו

דלונהלכיכ4׃תודבכןניאויתוצמוויתוצמתארמשנ

חצנמהןוחצנהונתנומאוםלועהתאחצנמםיהלאהתאמ

אלםאםלועהתאחצנמההזאוהימ5׃םלועהתא

אברשאאוההז6׃םיהלאהןבאוהשעושיבןימאמה

םימבםאיכדבלםימבאלחישמהעושיםדבוםימב
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יכ7׃תמאהאוהחורהיכדיעמהאוהחורהוםדבו

שדקהחורורבדהבאהםימשבםידיעמההמההשלש

ץראבםידיעמההמההשלשו8׃המהדחאםתשלשו

לבקנםא9׃המהתחאלםתשלשוםדהוםימהחורה

תאזיכהנממהלודגםיהלאהתודעהנהםדאינבתודע

ןבבןימאמה10׃ונבלעדיעהרשאםיהלאהתודעאיה

םיהלאלןימאיאלרשאוושפנבתודעהולשיםיהלאה

םיהלאהדיעהרשאתודעבןימאהאלןעיוהמשבזכל

ונלןתנםימלועייחיכתודעהאיהתאזו11׃ונבלע

aiōnios)׃המהונבבהלאהםייחהוםיהלאה g166)12רשא

ןיאםיהלאהןבולןיארשאוםייחהולשיןבהולשי

ןבםשבםינימאמהםכילאיתבתכתאז13׃םייחהול

ונימאתןעמלוםלועייחםכלשישןועדתןעמלםיהלאה

aiōnios)׃םיהלאהןבםשב g166)14וילאוננוחטבאוההזו

ונתעדמו15׃ונעמשיונוצריפכרבדלאשנםארשא

תאגישניכתאזםגעדנלאשנרשאלכלונעמשייכ

ויחאתאהארייכשיא16׃ונממונלאשרשאתולאשמה

ולןתיוודעבלאשילאשתומלאלרשאתאטחאטוח

הזלעתומלאטחשיןהתומלאלואטחרשאלכלםייח

אטחטפשמכאלשהשעמלכ17׃ודעבלאשלרמאאל

תאמדלונהלכיכונעדי18׃תומלאלשאטחשיואיה

רמשיםיהלאהתאמדלירשאיכאטחיאלםיהלאה

ונחנאםיהלאמיכונעדי19׃ובעגיאלערהוושפנתא

ןתיוםיהלאןבאביכונעדיו20׃אוהערבםלועהלכו

עושיונבבונחנאיתמאבויתמאהתאתעדלהניבונל

aiōnios)׃םלועהייחויתמאהלאהאוההזחישמה g166)21

׃ןמאםילילאהןמםכלורמשהינב
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ןָנָחיְלתיִנֵּׁשַה
בהאינארשאהינבלאוהריחבההריבגהלאןקזה1

2׃תמאהיעדילכםגםאיכידבלינאאלותמאבםתא

׃םלועלונמעהיהתםגוונברקבתדמעהתמאהןעמל

(aiōn g165)3םיהלאהתאמםולשוםימחרודסחםכמעיהי

׃הבהאבותמאבבאהןבחישמהעושיונינדאתאמווניבא

תמאבםיכלהתמךינבמיתאצמיכדאמליתחמש4

ךממינאשקבמהתעו5׃באהתאמונלבקרשאהוצמכ

רשאתאםאיכהשדחהוצמךילאבתככאלוהריבגה

איהתאזו6׃והערתאשיאהבהאלשארמונלהתיה

רשאהוצמהאיהתאזויתוצמבךלהתנרשאהבהאה

ואבםיברםיעתמיכ7׃הבךלהתהלשארמםתעמש

רשבבאביכחישמהעושיבםידומםניארשאםלועל

דבאתןפםכלורמשה8׃חישמהרצוהעתמהאוההז

רבעהלכ9׃המלשונתרכשמחקנםאיכונתלעפונממ

דמעהוםיהלאולןיאהבדמעונניאוחישמהתרותלע

םכילאאבהלכ10׃ןבהםגבאהםגולשיחישמהתרותב

אלוהתיבהותאופסאתאלתאזההרותהתאאיביאלו

ףתתשמאוהומולשבלאשהיכ11׃םולשלולולאשת

יתצפחאלוםכילאבתכלילהברה12׃םיערהוישעמב

הפלאהפרבדלוםכילאאובלהוקאיכוידבורינב

הריחבהךתוחאינב13׃המלשונתחמשהיהתןעמל

׃ןמאךמולשלםילאש
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ןָנָחיְלתיִׁשיִלְּׁשַה
2׃תמאבותאבהאינארשאביבחהסויגלאןקזה1

רשאכקזחתורבדלכבךלבטיייכאוהיצפחיביבח

םיחאואברשאכדאמליתחמשיכ3׃ךשפנבךלבוט

ילןיא4׃התאתמאבךלהתמרשאךתמאלעודיעיו

5׃תמאבוכלהתיינברשאתאעמשלמהלודגהחמש

6׃םיחראהםעוםיחאהםעךישעמלכהנומאביביבח

תושעלביטיתףאולהקהינפבךתבהאלעודיעהרשא

ומשרובעביכ7׃םיהלאינפלהתאירשאכםתאךתולב

ונחנאםיביחןכלע8׃םיוגהןמהמואמוחקלאלוואצי

לאיתבתכינא9׃תמאלםירזעהיהנןעמלםתאלבקל

שארלםהילעתויהלהואתמהספירטוידךאהלהקה

רשאוישעמתאריכזאיאבבןכלע10׃ונתאלבקמונניא

לבקיאלשוידאלוםיערםירבדונילעורפסבהשעאוה

ךותמםשרגיולבקלםיצפחהתאענמיםגיכםיחאהתא

השעהבוטהםאיכהערהףדרתלאיביבח11׃הלהקה

12׃םיהלאהתאהאראלערהשעהוםיהלאמאוהבוט

ונחנאםגוהמצעתמאהםגולכהודיעהסוירטמידלע

הברה13׃הנמאנאיהונתודעיכםתעדיווילעםידיעמ

לבא14׃הנקבווידבךילאבתכליתצפחאלובתכליל

III([׃רבדנהפלאהפוהרהמבךתוארלהוקא John

םולשללאשךמולשלםילאשםיערהךלםולש)1:15

]׃ומשבשיאשיאלםיערה
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הָדּוהְי
םיארקמהלאבקעייחאוחישמהעושידבעהדוהי1

׃חישמהעושילםירומשובאהםיהלאבםישדקמםהרשא

יבוהא3׃ריבכמלםכלויהיהבהאוםולשוםימחר2

ונלכלתחאההעושתהרבדלעםכילאבתכלילדתשהב

הנומאלומחלתרשאבתכמבםכזרזליניעבאיההבוח

תצקמאובלובנגתהיכ4׃םישודקלתחאםעפהרוסמה

םיכפההעשרישנאהזהטפשמלזאמםיבותכהםישנא

דיחיהלשמהםיהלאבםירפכוהמזלוניהלאדסחתא

םכתאריכזהלישפנתאשיו5׃חישמהעושיונינדאבו

םירצממםעהתאהוהיעישוהיכםתעדירבכרשאתא

רשאםיכאלמהו6׃ונימאהאלרשאתאןכירחאדמשיו

םרמשםלבזתאובזעםאיכםתרשמתאורמשאל

aïdios)׃לודגהםויהטפשמלהלפאבוםלועתורסומב

g126)7ונזהרשאןהיתוביבסםירעהוהרמעוםודסרשאכ

רסומלורסמניכיארכויהנרזרשבירחאוכליוםהומכ

aiōnios)׃םלועשא g166)8הלאהתומלחהילעבםגןכו

תוררשהתאווצאניהלשממהתאורשבהתאםיאמטמ

ןטשהםעוחכותהבםיכאלמהרשלאכימו9׃ופרחי

טפשמץרחלובלואלמאלהשמתיוגתודאלעותאבריו

תאםיפדגמהלאו10׃ךבהוהירעגירמאםאיכםיפודג

תומהבכםיעבטקחמוניבירשאםירבדבוועדיאלרשא

ךדרביכםהליוא11׃םשפנתאותיחשיהמהבתולכסה

ירמבורכשלבקלםעלבתעותבועקתשיווכלהןיק

לשםכיתדועסבהמהלושכמירוצאלה12׃ודבאחרק

םשפנתאםיערוםכמעותשיוולכאישארתולקבוהבהא

ןיאבףרחיצעחורינפמםיפדנהםימילבבםהםיננע

רשאםיזעםיירבשמ13׃ורקענוםימעפותמרשאירפ

םהלןופצהלפאךשחרשאםיעתםיבככםתשבושרגי

aiōn)׃דעידע g165)14הלאלאבנםדאליעיבשהךונחםגו

טפשמתושעל15׃וישדקתבברבאבהוהיהנהרמאל

םתעשרישעמלכלעץראיעשרלכחיכוהלוםלכב

16׃עשרישנאםיאטחוילעורבדרשאתושקהלכלעו

םהיתואתירחאםיכלההםיננואתמהוםינגרהםההלא

םתאו17׃דחשבקעםינפירדהקתערבדיםהיפרשא

יחילשדיבםדקמםירמאנהםירבדהתאורכזםיבוהאה

הנהרמאלםכילאםרבדב18׃חישמהעושיונינדא

׃םעשרתואתירחאםיכלההםיצלואביםימיהתירחאב

ןיאחורוםיישפנםישנארובצהןמםישרפהםההלא19

לעהלענהםכתנומאבונבהםיבוהאהםתאו20׃םהב

תאםתרמשו21׃שדקהחורבוללפתהוהתשדקבלכ

עושיונינדאימחרלםתיכחוםיהלאתבהאבםכיתשפנ

aiōnios)׃םלועהייחלחישמה g166)22הלאתאולידבה

המיאבועישותהלאתאו23׃םימחרבםהמעוגהנתהו

לאגמהשובלהתאםגםתלעגושאהךותמםתאםתצלחו

לושכמילבבםכרמשללוכירשאלו24׃רשבהתאלחב

םיהלאל25׃ודובכינפלםימימתןוששבםכתאדימעהלו

הלדגהודובכהולונתאעישומההמכחהודבלולרשא

aiōn)׃ןמאדעימלועלוהתעמהלשממהוזעהו g165)
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ןָנָחיןזח
תאתוארהלםיהלאהולןתנרשאחישמהעושיןוזח1

וחלשבעידוהאוהוהרהמבהיהיהיהרשאתאוידבע

םיהלאהרבדדיעהרשא2׃ןנחויודבעלוכאלמדיב

ארוקהירשא3׃האררשאלכתאוחישמהעושיתודעו

רשאתאםירמשוהאובנהירבדתאםיעמשהירשאו

תולהקהעבשלאןנחוי4׃תעההבורקיכהבבותכ

ןמואוביוהיהוהוההתאמםולשוםכלדסחאיסאברשא

חישמהעושיתאמו5׃ואסכינפלרשאתוחורהתעבש

רשאולץראיכלמלןוילעוםיתמהןמרוכבוןמאנהדעה

םיכלמלונתאשעיו6׃וניתאטחמונלאגומדבוונתאבהא

םימלועימלועלזעהודובכהויבאםיהלאלםינהכו

aiōn)׃ןמא g165)7ותאהתארוםיננעהםעאבאוההנה

תוחפשמלכוילעודפסווהרקדרשאהלאםגןיעלכ

ףוסושארותהינאוףלאהינא8׃ןמאהיהיןכץראה

ינא9׃תואבציהלאאוביוהיהוהוההםיהלאהוהיםאנ

תונלבסבותוכלמבוץחלבםכלרבחםגוםכיחאןנחוי

רובעבסומטפומשרשאיאביתייהחישמהעושיןעמל

יהאו10׃חישמהעושיתודערובעבוםיהלאהרבד

׃רפושלוקכלודגלוקירחאעמשאוןודאהםויבחורב

תאוןורחאהוןושארהותהינאוףלאהינארמאיו11

תולהקהלאוהחלשורפסלאבתכהארהתארשא

אריטאיתלוסומגרפלואנרימזלוסוספאלאיסאברשא

תאתוארלןפאו12׃איקדוללואיפדליפלוסידרסלו

׃בהזתורנמעבשאראויתונפביהיוילארבדמהלוקה

רוגחוליעמשובלםדאןבתומדתורנמהעבשךותבו13

רחצרמצכםינבלורעשוושארו14׃ובללעבהזרוזא

ללקתשחנןיעכויתלגרמו15׃שאתבלכויניעוגלשכ

דיבוליהיו16׃םיברםימלוקכולוקורוכבתופורצכ

וינפוהדחתויפיפברחתאצויויפמוםיבכוכהעבשונימי

וילגרללפאוותואיתארכו17׃ותרובגבריאמהשמשכ

ןושארהינאאריתלארמאיוונימידיילעתשיותמכ

ןמאםימלועימלועליחיננהותמיהאו18׃יחהוןורחאהו

aiōn)׃תומולואשתוחתפמידיבו g165, Hadēs g86)19התעו

תויהלדיתערשאוהתעהשענרשאותיאררשאתאבתכ

ינימיבתיאררשאםיבכוכהתעבשדוסתא20׃ןכירחא

עבשיכאלמםהםיבכוכהתעבשבהזהתורנמעבשתאו

׃הנהתולהקעבשתיאררשאתורנמהעבשותולהקה

ונימיבזחאהרמאהכבתכסוספאלהקךאלמלא2

2׃בהזהתורנמעבשךותבךלהתמהםיבכוכהתעבש

לכותאליכוךלבסתאוךלמעתאוךישעמתאיתעדי

ונחנאםיחילשםירמאהתאהסנתוםיעשרהתאתאש

ךלשיוהברהתאשנהתאו3׃םיבזכםאצמתוםניאו

יכךילעילשיךא4׃תפעיאלימשןעמלותונלבס

תלפנהזמיאאופארכז5׃הנושארהךתבהאתאתבזע

ךילעאביננהאלםאוםינשארהךישעמהשעוהבושו

תאזלבא6׃בושתאלםאהמוקממךתרונמיתחסנורהמ

םיתאנשרשאםייסלקינהישעמתאאנשתיכךלאיה

רמאחורהרשאתאעמשיולןזארשאימ7׃ינאםג

ןגךותברשאםייחהץעמלכאלולןתאחצנמהתולהקל

רמאהכבתכאנרימזלהקךאלמלאו8׃םיהלאלןדע

תאוךישעמתאיתעדי9׃יחיותמרשאןורחאהוןושארה

םירמאהףודגתאוהתארישעםלואוךשירתאוךתרצ

אריתלא10׃ןטשהתיסנכםאיכםניאוונחנאםידוהי

םכמךילשהלןישלמהדיתעהנהלבסלךילערשאתא

היהםימיתרשעהרצבםתייהווסנתןעמלרמשמהתיבל

ולןזארשאימ11׃םייחהתרטעךלהנתאותומדעןמאנ

תומבקזניאלחצנמהתולהקלרמאחורהרשאתאעמשי

ולרשארמאהכבתכסומגרפלהקךאלמלאו12׃ינשה

םוקמתאוךישעמתאיתעדי13׃הדחהתויפיפברח

תרקשאלוימשבקבדתוןטשהאסכםשרשאךתבש

םכלצאגרהנרשאןמאנהידעספיטנאימיבםגיתנומאב

ךמעםשיכךילעילשיטעמךא14׃ןטשהבשומםוקמ

תתלקלבתאהרוהרשאםעלבתרותבםיקבדםישנא

׃תונזלוםילילאיחבזמלכאללארשיינבינפללושכמ

םייסלקינהתרותבםיקבדםישנאךבםגואצמנןכ15

הרהמךילעאובאהתעיכאלםאוהבוש16׃יתאנשרשא

רשאתאעמשיולןזארשאימ17׃יפברחבםביתמחלנו

יתתנוזונגהןמהןמונליכאאחצנמהתולהקלרמאחורה

ונעדיאלרשאשדחםשחתפמןבאהלעוהנבלןבאול

בתכאריטאיתלהקךאלמלאו18׃לבקמהיתלוזשיא

ויתלגרמושאתבלכויניערשאםיהלאהןברמאהכ

ךתנומאוךתבהאוךישעמתאיתעדי19׃ללקתשחנןיעכ
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ןמםהםיברםינורחאהךישעמיכוךלבסוךתרובעו

השאהתאחינתיכךילעילשיטעמךא20׃םינשארה

ידבעתאתועתהלודמללהאיבנאיהיכתרמאהלבזיא

איהובושלןמזהלןתאו21׃םילילאיחבזלכאלותונזל

תאוהטמלעהתאליפמיננה22׃היתונזתמבושלהנאמ

׃םהישעממובושיאלםאהלודגהרצבהתאםיפאנמה

רקחינאיכתולהקהלכועדיוהינבתאתומביתגרהו23

לבא24׃ויללעמירפכשיאלכלםכליתתנובלותוילכ

ןיארשאלכאריטאיתבםיאצמנהראשלוםכלינארמא

רשאכןטשהתוקמעתאועדיאלואוההחקלהםהל

המספא25׃רחאאשמםכילעםישאאלםיללהתמםה

תארמשוחצנמהו26׃אובאיכדעובוקיזחהםכלשיש

טבשבםערו27׃םיוגהלעןטלשולןתאץקתעדעישעמ

׃יבאתאמיכנאםגיתלבקרשאכוצפנירצויילככלזרב

תאעמשיולןזארשאימ29׃רחשהבכוכוליתתנו28

׃תולהקלרמאחורהרשא

עבשולרשארמאהכבתכסידרסלהקךאלמלאו3

ךישעמתאיתעדיםיבכוכהתעבשוםיהלאהתוחור

תאקזחודקש2׃תמךנהויחהתאולאכםשךליכ

םימלשךישעמיתאצמאליכתומלהבורקהתיראשה

הרמשותעמשותלבקרשאתארוכז3׃םיהלאהינפל

עדתאלובנגכךילעאביננהדקשתאלםאוהבושותאז

תומשסידרסבםגךלשי4׃ךילעאבאהעשוזיאב

ישבליתאוכלהתיוםהישובלמתאולאגאלרשאםיטעמ

םידגבשבליחצנמה5׃תאזלםהםיואריכםינבל

ינפלומשהדואוםייחהרפסמומשתאהחמאאלוםינבל

רשאתאעמשיולןזארשאימ6׃ויכאלמינפלויבא

בתכאיפלדליפלהקךאלמלאו7׃תולהקלרמאחורה

חתפהדודחתפמודיברשאיתמאהשודקהרמאהכ

הנהךישעמתאיתעדי8׃חתפןיאורגסהורגסןיאו

יכורגסלשיאלכויאלרשאחתפנחתפךינפליתתנ

9׃ימשבתשחכאלוירבדתארמשתוךלטעמתרובג

ונחנאםידוהיםירמאהןטשהתיסנכמםישנאןתניננה

תוחתשהלואבירשאהשעיננההמהםיבזכיכםניאו

רבדתרמשןעי10׃ךיתבהאינאיכועדיוךילגרינפל

אובלהדיתעהןויסנהתעשמיכנאםגךרמשאיתונלבס

הרהמאביננה11׃ץראהיבשיתאתוסנלהלכלבתלע

חצנמה12׃ךרזנתאשיאחקיאלןעמלךלרשאבקזחה

יתבתכוהצוחהדועאציאלויהלאלכיהבדומעלוננתא

השדחהםילשורייהלאריעםשתאויהלאםשתאוילע

רשאימ13׃שדחהימשתאויהלאםעמםימשמתדריה

ךאלמלאו14׃תולהקלרמאחורהרשאתאעמשיולןזא

יתמאהוןמאנהדעהןמאהרמאהכבתכאיקדוללהק

רקאליכךישעמתאיתעדי15׃םיהלאהתאירבתישאר

רשופהתעיכ16׃םחוארקתייהוןתיימהתאםחאלו

תרמאיכ17׃יפמךאיקאןכלעםחאלורקאלוהתא

יכתעדיאלולכיתרסחאלוילןואיתאצמיתרשעךא

תונפלךצעיאינא18׃םרעורועוינעויודוהתאללמא

ןעמלםינבלםידגבורישעתןעמלשאבףורצבהזיתאמ

ךיניעחשמלותותורעתשבהארתאלוםהבהסכתת

םחיכואבהארשאלכתאינא19׃הארתןעמלתירולק

היהוקפדוחתפלדמעיננה,בושתודקשתןכלםרסיאו

ומעדועסלוילאאובאחתפהחתפוילוקלשיאעמשייכ

רשאכיאסכלעיתאתבשלוננתאחצנמה21׃ידמעאוהו

ןזארשאימ22׃ואסכלעיבאתאבשאויכנאםגיתחצנ

׃תולהקלרמאחורהרשאתאעמשיול

חתפנחתפהנהואראוהלאהםירבדהרחאיהיו4

רבדמרפושלוקכויתעמשרשאןושארהלוקהוםימשב

׃ןכירחאהיהיהיהרשאתאךאראוהנההלערמאילא

בשידחאוםימשבהארנאסכהנהוחורביתייהעגרכו2

םדאוהפשיןבאהארמכוהארמבשיהו3׃אסכהלע

אסכלביבסו4׃תקרבןיעכהיארמואסכלביבסתשקו

העבראתאיתיארתואסכהלעותואסכםירשעוהעברא

תורטעוםינבלםידגבישבלםהוםיבשיםינקזהםירשעו

םימערוםיקרבםיאצויאסכהןמו5׃םהישארבבהז

םהרשאאסכהינפלםירעבשאידיפלהעבשותולוקו

ןיעכתיכוכזםיאסכהינפלו6׃םיהלאהתוחורהעבש

תואלמתויחעבראאסכלביבסואסכהןיבוחרקה

הנושארההיחהתומדו7׃םהירחאמוםהינפלמםיניע

ינפכתישילשההיחהינפורושכתינשההיחהוהיראכ

תחאלכלו8׃ףפועמרשנכתיעיברההיחהתומדוםדא

תואלמהנההמינפלוביבסמםיפנכששתויחהעבראמ

שודקשודקתורמאוהלילוםמויןהלימדןיאוםיניע

תתידמו9׃אוביוהוהוהיהתואבצםיהלאהוהישודק
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יחאוהרשאאסכהלעבשילהדותורדהודובכתויחה

aiōn)׃םימלועימלועל g165)10העבראוםירשעולפיזא

יחלווחתשהואסכהלעבשיהינפלםהינפלעםינקזה

׃רמאלאסכהינפלםהיתורטעתאומשוםימלועהימלוע

(aiōn g165)11יכזעורדהודובכתחקלונינדאהאנךל

׃וארבנוויהךנוצרבלכהולכהתארבהתא

רוחאוםינפבותכרפסאסכהלעבשיהןימיבאראו5

לוקבארוקריבאךאלמאראו2׃תומתחהעבשבםותחו

3׃וימתוחתאריתהלורפסהחתפלהכזהאוהימלודג

חתפלץראלתחתמםגץראבםגםימשבםגשיאלכיאלו

רשאלעלודגיכבךבאו4׃וילאטיבהלוארפסהתא

טיבהלואובארקלורפסהתאחתפלהכזשיאאצמנאל

חצנהנההכבתלאםינקזהןמדחאילארמאיו5׃וילא

תאחתפלדודשרשהדוהיטבשמאוהרשאהיראה

אסכהןיבהנהואראו6׃וימתוחתעבשריתהלורפסה

עבשולוחובטומכדמעהשםינקזהןיבותויחהעבראו

םיהלאהתוחורהעבשםהרשאםיניעהעבשוםינרק

ןימימרפסהתאחקיואביו7׃ץראהלכלאםיחולשה

ינפלולפיורפסהתאותחקביהיו8׃אסכהלעבשיה

שיאשיאוםינקזההעבראוםירשעותויחהעבראהשה

תולפתהנהרשאתרטקתאלמבהזתורעקוודיברונכ

תאתחקלהאנךלרמאלשדחרישורישיו9׃םישודקה

ונתינקךמדבותטחשנהתאיכוימתוחתאחתפלורפסה

םתאשעתו10׃יוגוםעלכוןושלוהחפשמלכמםיהלאל

אראו11׃ץראהלעוכלמיווניהלאלםינהכוםיכלמ

םינקזלותויחלואסכלביבסםיברםיכאלמלוקעמשאו

לוקבםיארק12׃םיפלאיפלאותובברוברםרפסמ

הרובגוהמכחורשעוזעתחקלחובטההשלהאנלודג

ץראבוםימשברשאהירבלכו13׃הכרבודובכורדהו

םלכתאםהברשאלכוםיהלערשאוץראלתחתמו

הכרבההשלואסכהלעבשילרמאלםירמאיתעמש

aiōn)׃םימלועימלועלזעהודובכהורדההו g165)14

םינקזההעבראוםירשעוןמאתויחהעבראהנרמאתו

׃םימלועהימלועיחלווחתשיוםהינפלעולפנ

תומתחההעבשןמדחאהשהחתפרשאכאראו6

רמאלםערלוקכתרבדמתויחהעבראמתחאעמשאו

תשקוילעבכרהוןבלסוסהנהוטיבאו2׃הארואב

וחתפכו3׃חצניןעמלוחצנמאציוהרטעולןתנתוודיב

אבתרמאתינשההיחהתאעמשאוינשהםתוחהתא

תאשלןתנוילעבכרלוםדאאוהוינשסוסאציו4׃הארו

ןתנתוויחאתאשיאוגרהיןעמלץראהןמםולשהתא

עמשאוישילשהםתוחהתאוחתפכו5׃הלודגברחול

סוסהנהוטיבאוהארואבתרמאתישילשההיחהתא

ךותמלוקעמשאו6׃ודיבםינזאמוילעבכרהורחש

םיבקהשלשורנידבםיטחבקרמאלתויחהעברא

תאוחתפכו7׃תחשתלאןייהוןמשהתאורנידבםירעש

אבתרמאתיעיברההיחהתאעמשאויעיברהםתוחה

תומהומשוילעבכרהוקרקריסוסהנהואראו8׃הארו

ץראהתיעיברלעןטלשםהלןתניווילגרלתאצוילואשו

Hadēs)׃ץראהתיחבורבדבובערבוברחבתימהל g86)9

תושפנתאחבזמלתחתמאראוישימחהםתוחהוחתפכו

התיהרשאתודעהלעוםיהלאהרבדלעםיחובטה

שודקהינדאיתמדעורמאיולודגלוקבוקעזיו10׃םהל

11׃ץראהיבשימונימדתאםוקתאלוטפשתאליתמאהו

חונלםהילארמאיותונבלתולמשםהמשיאשיאלןתיו

םהיחאוםירבחםידבעהרפסמתאלמדעטעמןמזדוע

םתוחהתאוחתפבאראו12׃םהומכגרהלםידיתעה

רעשקשכשמשהרדקיוהיהלודגשערהנהויששה

רשאכהצראולפנםימשהיבכוכו13׃םדלךפהנחריהו

ושמםימשהו14׃היגפהכילשהוהקזחחורבהנאתעונת

ץראהיכלמו15׃םמוקממוקתנהיאורהלכוללגנרפסכ

דבעלכוםיפיקתהוםירישעהוםיפלאהירשוםינזרהו

16׃םירההיעלסבותורעמבואבחתהםירחןבלכו

ינפמונוסכוונילעולפנםיעלסהלאוםירההלאורמאיו

ותרבעםויאביכ17׃השהתמחינפמואסכהלעבשיה

׃בציתהללכויימולודגה

עבראבםידמעםיכאלמהעבראיתיארןכירחאו7

אלןעמלץראהתוחורעבראתאורצעיוץראהתופנכ

אראו2׃ץעלכבאלוםיבאלוץראבאלחורבשת

םייחםיהלאתמתחודיבושמשחרממהלערחאךאלמ

םהלןתנרשאםיכאלמההעבראלאלודגלוקבארקיו

ץראהתאולבחתלא3׃רמאלםיהוץראהלבחל

לעוניהלאידבעתאונמתחםאדעץעהתאוםיהתאו

םיעבראוףלאהאמםימותחהרפסמעמשאו4׃םתוחצמ
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5׃לארשיינביטבשלכמםימותחםהוףלאהעבראו

ןבוארטבשלףלארשעםינשםימותחהדוהיטבשל

רשעםינשםימותחדגטבשלףלארשעםינשםימותח

טבשלףלארשעםינשםימותחרשאטבשל6׃ףלא

םימותחהשנמטבשלףלארשעםינשםימותחילתפנ

רשעםינשםימותחןועמשטבשל7׃ףלארשעםינש

רכששיטבשלףלארשעםינשםימותחיולטבשלףלא

םינשםימותחןולבזטבשל8׃ףלארשעםינשםימותח

טבשלףלארשעםינשםימותחףסויטבשלףלארשע

יתיארןכירחא9׃ףלארשעםינשםימותחןמינב

םיוגהלכמותונמלשיאלכיאלרשאברןומההנהו

ינפלואסכהינפלודמעיותונשלהוםימעהותוחפשמהו

׃םהידיבםירמתתופכותונבלתולמשםישבלמהשה

בשיהוניהלאלהעושיהרמאללודגלוקבוארקיו10

אסכלביבסודמעםיכאלמהלכו11׃השלואסכהלע

ינפלםהינפלעולפיותויחהעבראלוםינקזלביבסו

דובכהוהכרבהןמאורמאיו12׃םיהלאלווחתשיואסכה

ימלועלוניהלאלזעהוחכהורדההוהדותהוהמכחהו

aiōn)׃ןמאםימלוע g165)13ילארמאיוםינקזהןמדחאןעיו

רמאו14׃ואבןיאמוהמהימןבלידגבםישבלמההלא

ןמםיאבהםההלאילארמאיותעדיהתאינדאוילא

׃השהםדבםוניבליוםתלמשתאוסבכיוהלודגההרצה

ולכיהבותואםיתרשמוםיהלאהאסכינפלםנהןכל15

אל16׃םהילעונכשמןתיאסכהלעבשיהוהלילוםמוי

השהיכ17׃ברשושמשםכיאלוואמציאלודועובערי

םלהניםייחםימיעובמלעוםעריאוהאסכהךותברשא

׃םהיניעמהעמדלכםהילאהחמו

יצחכםימשבהממדיהתויעיבשהםתוחהוחתפכו8

ינפלודמערשאםיכאלמהתעבשתאאראו2׃העש

ךאלמאביו3׃תורפושהעבשםהלונתניוםיהלאה

תרטקולןתנתוודיבבהזתתחמוחבזמהלאשגיורחא

בהזהחבזמלעםישדקהלכתולפתםעהתתלהברה

תולפתםעתרטקהןשעלעיו4׃אסכהינפלרשא

ךאלמהחקיו5׃םיהלאינפלךאלמהדימםישדקה

ץראהלעךלשיוחבזמהלעמשאהאלמיוהתחמהתא

םיכאלמההעבשו6׃שערוםיקרבוםימערותולוקיהיו

7׃עקתלודתעתהתורפושהתעבשםדיברשאםהה

םילולבשאודרביהיורפושבעקתןושארהךאלמהו

בשעקרילכוץעהתישילשףרשתוהצראךלשתוםדב

רהתומדכהנהורפושבעקתינשהךאלמהו8׃ףרשנ

םיהתישילשיהתוםיהךותלאךלשהשאברעבלודג

תישילשוםיברשאהיחשפנלכתישילשתמתו9׃םדל

לפיורפושבעקתישילשהךאלמהו10׃התחשנתוינאה

תישילשלעלפיודיפלכרעבלודגבכוכםימשהןמ

הנעלארקנבכוכהםשו11׃םימהתוניעמלעותורהנה

ןמותמםדאינבמםיברוהנעללםימהתישילשיהתו

רפושבעקתיעיברהךאלמהו12׃ויהםירמיכםימה

םיבכוכהתישילשוחריהתישילשושמשהתישילשהכתו

םגןכוותישילשריאיאלםויהוםתישילשךשחתןעמל

םורמבףפועמדחאךאלמעמשאואראו13׃הלילה

ץראהיבשיליואיואיואלודגלוקבארוקהעיקרה

׃עקתלםידיתעהםיכאלמהתשלשרפושתולקראשמ

ןמלפנבכוכאראורפושבעקתישימחהךאלמהו9

Abyssos)׃םוהתהראבחתפמולןתניוץראלםימשה g12)2

ןשבכןשעכראבהןמןשעלעיוםוהתהראבתאחתפיו

Abyssos)׃ראבהרטיקמעיקרהושמשהךשחיולודג

g12)3ןטלשםהלןתניוץראהלעהבראאצירטיקהןמו

ותיחשיאלרשאםהילארמאיו4׃ץראהיברקעןטלשכ

תאםאיכץעלכאלוקרילכאלוץראהבשעתא

5׃םתוחצמבםיהלאםתוחםהלןיארשאםדאהינב

םישדחהשמחםביאכהלקרםתימהלםהלןתנאלו

םההםימיבו6׃ברקעהוהכירשאשיאבאככםבאכו

םשפנתאולאשיווהאצמיאלותומהתאםדאינבושקבי

תומדכהבראההארמיהיו7׃םהמחרביתומהותומל

בהזןיעכתורטעכםהישארלעוהמחלמיכורעםיסוס

םהינשוםישנרעשכםהלרעשו8׃םדאינפכםהינפו

םהיפנכלוקולזרבינירשכםהלםינירשו9׃היראינש

תובנזו10׃המחלמלםיצרהםיברםיסוסתובכרמלוקכ

תונעלוטלשהוםתובנזבםיצקעוםיברקעתובנזכםהל

אוהםוהתהךאלמו11׃םישדחהשמחםדאהינבתא

ןושלבןוילופאאוהותירבעבןודבאומשוםהילעךלמ

Abyssos)׃ןוי g12)12הנהוהלהכלההפלחתחאההרצה

עקתיששהךאלמהו13׃םיתשתורצדועהירחאתואב

בהזהחבזמתונרקעבראמדחאלוקעמשאורפושב
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רפושהרשאיששהךאלמלרמאיו14׃םיהלאינפלרשא

לעםירוסאהםההםיכאלמההעבראתארתהודיב

םיכאלמההעבראורתיו15׃תרפרהנלודגהרהנה

תימהלהנשלושדחלוםוילוהעשלםינוכנויהרשא

םישרפהתואבצרפסמיהיו16׃םדאהינבתישילש

יתיארןכו17׃םרפסמיתעמשינאותובבראובריתש

ןיעכםהיתונירשרשאםהיבכרוםיסוסהתאהארמב

אצתותויראישארכםיסוסהישארותירפגותלכתושא

םדאינבתישילשתמותו18׃תירפגורוטיקושאםהיפמ

׃םהיפמתואציהתירפגבורוטיקבושאבהלאהשלשב

שיוםישחנלםימודםתובנזיכםהיפבםיסוסהחכיכ19

אלרשאםדאינבראשו20׃ותיחשיםהבוםישארםהל

םהידיישעממובשאלתאזלכבהלאהתופגמבוגרהנ

ןבאותשחנוףסכובהזיבצעלוםידשלדועתוחתשהמ

ובשאלו21׃וכלהיאלוועמשיאלוואריאלרשאץעו

׃בנגלותונזלוףשכלוחצרלםכרדמ

הטעאוהוםימשהןמדרויריבארחאךאלמאראו10

וילגרושמשכוינפוןנעהתשקהארמכושארלעוןנע

לגרתאםשיוחותפןטקרפסודיבו2׃שאידומעכ

לוקבארקיו3׃ץראהלעולאמשתאוםיהלעונימי

םימערהתעבשורבדוארקבוהיראהגאשירשאכלודג

יתצפחםהיתלוקבםימערהתעבשרבדכו4׃םהיתלוקב

רשאתאםותחרמאלםימשהןמלוקעמשאובתכל

רשאךאלמהו5׃תאזבתכתלאוםימערהתעבשורבד

6׃םימשהלאודיםירהץראהלעוםיהלעדמעויתיאר

לכוםימשהתאארברשאםימלועהימלועיחבעבשיו

אליכוברשאלכוםיהוהברשאלכוץראהוםהברשא

aiōn)׃ןמזדועהיהי g165)7יעיבשהךאלמהלוקימיבךא

תארשברשאכםיהלאהדוסםלשנועוקתלודמעתעב

בשםימשהןמיתעמשרשאלוקהו8׃םיאיבנהוידבע

רשאחותפהןטקהרפסהתאחקוךלרמאלילארבדל

לאאבאו9׃ץראהלעוםיהלעדמעהךאלמהדיב

לכאוחקילארמאיורפסהתאילהנתולרמאוךאלמה

חקאו10׃שבדכקותמהיהיךיפבלבאךנטבלרמיוותא

קותמלשבדכיפביהיווהלכאוךאלמהדימרפסהתא

ילארמאיו11׃םירורמינטבאלמיוותאילכאירחאו

םיכלמותונשלוםיוגוםימעלעדועאבנהלבושלךילע

׃םיבר

רמאיוךאלמהדמעיוהטמלהמודהנקילןתניו11

םיוחתשמהתאוחבזמהתאוהוהילכיהתאדמוםוק

הצוחךלשהלכיהלהמינפלרשארצחהתאו2׃וב

השדקהריעהתאוסמרוםיוגלהנתניכהנדמתלאו

םימיואבנוידעינשלןתאו3׃םישדחםינשוםיעברא

ינשםההלא4׃םיקשבםיסכתמםיששוםיתאמוףלא

5׃ץראהיהלאינפלםידמעהתורנמהיתשוםיתיזה

תאהלכאוםהיפמשאאצתםהלערהלשיאשקבייכו

םהלו6׃תמויתומםהלערהלשקבמהלכןכוםהיביא

םתאובנימיברטמהיהיאלוםימשהתארצעלןטלשה

לכבהתכהלץראהלעוםדלםכפהלםימהלעוטלשיו

הלעההיחהםתודעםמילשהירחאו7׃וצפחיידמעגנ

׃םתגרהוםהללכותוהמחלמםהמעהשעתםוהתהןמ

(Abyssos g12)8הלודגהריעהבוהרבםתלבנהתיהו

בלצנםשרשאםירצמוםודסםשבחורהיפכתארקנה

תונשלהותוחפשמהוםימעהןמםיברו9׃ונינדאםג

תאונתיאלויצחוהשלשםימיםתלבנתאואריםיוגהו

םהילעוחמשיץראהיבשיו10׃םירבקבםושלםתיוג

הלאהםיאיבנהינשיכהזלהזתונמוחלשיווזלעיו

יצחוהשלשםימיירחאיהיו11׃ץראהיבשיתאוביאכה

םהילגרלעודמעיוםיהלאהתאמםייחחורםהבאבתו

לודגלוקועמשיו12׃םהיארלכלעהלפנהלודגהמיאו

ןנעבולעיוהנהולערמאלםהילארבדמםימשהןמ

היהאיהההעשבו13׃םתאםיארםהיאנשוהמימשה

תומשםיפלאתעבשוריעהתירישעלפתולודגשער

ונתיוםתזחאהדערםיראשנהושערבוגרהנםדאינב

הכלההפלחתינשההרצה14׃םימשהיהלאלדובכ

ךאלמהו15׃אובתהרהמתישילשההרצההנהוהל

ורמאיוםימשבםילודגתולקיהיורפושבעקתיעיבשה

ךלמיאוהווחישמלווינידאלהתיהםלועהתכלממהנה

aiōn)׃םימלועימלועל g165)16םינקזההעבראוםירשעו

םהינפלעולפנםתואסכלעםיהלאהינפלםיבשיה

הוהיךלונחנאםידומורמאיו17׃םיהלאלווחתשיו

לודגהךזעתשבליכאוביוהיהוהוההתואבצםיהלא

טפשהלםיתמהתעוךפצקאביוופצקםיוגהו18׃ךלמתו
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ךמשיארילוםישדקלוםיאיבנהךידבעלרכשתתלו

19׃ץראהיתיחשמתאתיחשהלוםלודגדעוםנטקמל

יהיולכיהבותירבןוראאריוםימשבהוהילכיהחתפיו

׃דבכדרבושערוםימערותולקוםיקרב

שמשהרשאהשאםימשבהתארנהלודגתואו12

רשעםינשתרטעהשארלעוהילגרתחתחריהוהשובל

3׃התדלבשקתוהילבחבקעזתוהרהאיהו2׃םיבכוכ

ולושאכםדאלודגןינתהנהוםימשבתרחאתואארתו

4׃םירתכהעבשוישארלעוםינרקרשעוםישארהעבש

הצראםכילשיוםיבכוכהתישילשםימשהןמבחסובנזו

עלבןעמלתדללהלחההשאהינפלןינתהבציתיו

לכתוערלדיתעהרכזןבדלתו5׃התדלבהנבתא

6׃ואסכלאוםיהלאהלאהנבחקליולזרבטבשבםיוגה

תאמםוקמהלןכוהםשרשאהרבדמההחרבהשאהו

7׃םיששוםיתאמוףלאםימיםשהולכלכיןעמלםיהלא

ןינתבםימחלנויכאלמולאכימםימשבהמחלמיהתו

אלםמוקמםגווקזחתהאלו8׃ויכאלמוםחלנןינתהו

ינומדקהשחנהלודגהןינתהלטויו9׃םימשבדועאצמנ

אוההלכלבתחידמהןטשוןישלמומשארקנרשא

לודגלוקעמשאו10׃ולטוהומעויכאלמוהצראלטוה

ותוכלמווזעווניהלאתעושיהאבהתערמאיוםימשב

םנטשלדמעהוניחאןטושדרוהיכוחישמתלשממו

השהםדןעמלוהחצנםהו11׃הלילוםמויוניהלאינפל

12׃תומלדעםשפנתאובהאאלוםתודערבדןעמלו

דרייכםיוץראיבשיליואםהינכשוםימשתאזלעונר

׃ותעהרצקיכותעדמהלודגהמחבןישלמהםכילא

תאףדריוהצראלטוהיכןינתההאררשאכיהיו13

יפנכיתשהשאלונתיו14׃רכזהתאהדלירשאהשאה

לכלכתרשאהמוקמלאהרבדמהףועללודגהרשנה

שחנהחלשיו15׃שחנהינפמיצחוםידעומדעומםש

רזעתו16׃רהנבהפטשלהשאהירחאויפמםימרהנ

רהנהתאעלבתוהיפתאץראהחתפתוהשאהתאץראה

ךליוהשאהלעןינתהףצקיו17׃והיפמןינתהחלשרשא

םיהלאידוקפםירמשההערזרתיםעהמחלמתושעל

׃עושיתודעםהלרשאו

םיהןמהלעהיחאראוםיהלוחלעדמעיהאו13

הרשעהינרקלעוםינרקרשעוםישארהעבשהלו

יתיאררשאהיחהו2׃םיפודגםשהישארלעוםירתכ

ןתיוהיראיפכהיפובדילגרכהילגרורמנכהארמ

הנהואראו3׃ברלשממוואסכתאווחכתאןינתההל

האפרנולרשאתומתכמותומדעעוצפכהישארמדחא

רשאןינתלווחתשיו4׃היחהירחאץראהלכםמותשתו

היחלהמדיימורמאיוהיחלווחתשיוהיחלהלשממןתנ

תולדגללממהפהלןתניו5׃התאםחלהללכויימו

6׃םישדחםינשוםיעבראםחלהלהלןתנןטלשותוצאנו

תאוומשתאץאנתוםיהלאהלאהצאנלהיפתאחתפתו

המחלמתושעלהלןתניו7׃םימשבםינחהתאוונכשמ

החפשמלכלעהלשממהלןתנתוםחצנלוםישדקהםע

אלרשאץראהיבשילכהלווחתשיו8׃יוגוןושלוםעו

םוימחובטההשלרשאםייחהרפסבםתומשובתכנ

ךילומהלכ10׃עמשיולןזארשאלכ9׃לבתדסוה

ברחבגרהיגרהברחבגרההלכויבשבךלייבשל

הלעתרחאהיחאראו11׃םישדקהתנומאותונלבסהזב

12׃ןינתכתרבדמוהשינרקכםינרקהלוהמדאהןמ

תאהאיבמוהינפבהנושארההיחהידוקפלכהשעאיהו

האפרנרשאהנושארההיחלתוחתשהלהיבשיוץראה

ןמשאםגותולדגתותואתנתנו13׃הלרשאתומתכמ

יבשיתאהעתתו14׃םדאינביניעלהצראדירותםימשה

היחהינפבתושעלהלןתנרשאתותואהידילעץראה

התכהרשאהיחלםלצתושעלץראהיבשילאהרמאב

היחהםלצבחורתתלהלןתניו15׃יחתוברחתכמ

ןמיארשאלכיכהתשעוהיחהםלצרבדירבדןעמל

םלכיכשעתו16׃ותמויתומהיחהםלצלםיוחתשמ

םגםירחהינבםגרישעםאוןויבאםאלודגדעוןטקמל

אליכו17׃םתחצמלעואםנימיידלעותוותיםידבעה

ואהיחהותוילעתויהבםאיכרכמלואתונקלשיאלכוי

הנובתולרשאימהמכחההזב18׃המשרפסמואהמש

ששורפסמואוהםדאןברפסמיכהיחהרפסמבשחי

׃ששוםיששותואמ

ףלאתאמומעוןויצרהלעדמעהשהנהואראו14

לעבותכויבאםשםיאשנהםיפלאהעבראוםיעבראו

לוקכוםיברםימלוקכםימשהןמלוקעמשאו2׃םתוחצמ

׃םהיתורונכבםינגנמהרונכישפתלוקעמשאולודגםער

תויחהעבראינפלואסכהינפלשדחרישכורישיו3
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יתלוזרישהתאדמלללכירשאשיאןיאוםינקזהינפלו

ונקנרשאםההםיפלאהתעבראוםיעבראוףלאהתאמ

תולותביכםישנבולאגנאלרשאםההלא4׃ץראהןמ

ךלירשאלכלאהשהירחאםיכלההםההלאהמה

םיהלאלםירוכבתישארלםדאהינבךותמונקנהלא

המהםימימתיכםהיפבהאצמנאלתימרתו5׃השלו

םורמבףפועמרחאךאלמאראו6׃םיהלאהאסכינפל

ץראהיבשיתארשבלםלועתרושבולהיהרשאעיקרה

aiōnios)׃םעוןושלוהחפשנויוגלכתאו g166)7רמאיו

תעהאביכדובכולובהוםיהלאהתאוארילודגלוקב

תוניעמוםיהתאץראוםימשהשעלווחתשהווטפשמ

לבבהלפנהלפנרמאיווירחאאברחאךאלמו8׃םימה

9׃התנזתתמחןיימםיוגהלכהתקשהיכהלודגהריעה

רשאלכלודגלוקברמאיוםהירחאאבישילשךאלמו

וחצמלעהותתאאשנוהמלצינפלוהיחהינפלהוחתשי

ןייםיהלאתמחןיימהתשיהתשאוהםג10׃ודילעוא

ינפלתירפגושאבהנעיוומעזסוכבךסמנהלוהמיתלב

הלעיםיונעןשעו11׃השהינפלוםישדקהםיכאלמה

םיוחתשמההלילוםמויהחונמואצמיאלודעימלועל

aiōn)׃המשותתאאשירשאוהמלצלוהיחל g165)12

םיהלאהתוצמתאםירמשההזבםישדקהתונלבסהזב

ילארבדמםימשהןמלוקעמשאו13׃עושיתנומאתאו

ןכםנמאהתעמןודאבותומירשאםיתמהירשאבתכ

וכליךלהםהישעמוםלמעמוחוניןעמלחורהרמא

תומדכבשיןנעהלעוריהבןנעהנהואראו14׃םהירחא

15׃שטלמלגמודיבובהזתרטעושארלעוםדאןב

בשיהלאלודגלוקבקעזיולכיההןמאצירחאךאלמו

יכרצקלתעההאביכרצקוךלגמחלשרמאלןנעהלע

ץראבולגמתאןנעבבשיהחלשיו16׃ץראהריצקשבי

רשאלכיההןמאצירחאךאלמו17׃הרצקנץראהו

ןמרחאךאלמאציו18׃ודיבשטלמלגמולםגוםימשב

רשאלאלודגלוקארקיושאהלעותלשממוחבזמה

תארצבושטלמהךלגמחלשרמאלשטלמהלגמהודיב

ולגמתאךאלמהףניו19׃םהיבנעולשביכץראהןפג

תגבםכילשיוץראהןפגתלכשאתארצביוץראהלע

אציוריעלץוחמתגהךרדתו20׃הלודגהםיהלאתמח

׃סירתואמששוףלאךרדםיסוסהינסרדעתגהןמםד

העבשהאלפנוהלודגםימשבתרחאתואאראו15

ןהביכתונרחאהתוכמהעבשתאםיאשנהםיכאלמ

תאושאבלולבתיכוכזםיכאראו2׃םיהלאםעזהלכ

רפסמלעוהותלעוהמלצלעוהיחהלעםירבגתמה

3׃םהידיבםיהלאתורנכותיכוכזהםילעםידמעהמש

רמאלהשהתרישוםיהלאדבעהשמתרישתאורישיו

תמאוקדצתואבצםיהלאהוהיםיאלפנוךישעמםילודג

תאדבכיאלוהוהיךארייאלימ4׃םיוגהךלמךיכרד

ווחתשיוואביםיוגהלכיכךדבלהתאשודקיכךמש

הנהויתיארןכירחאו5׃ךקדציטפשמולגניכךינפל

לכיההןמואציו6׃םימשבתודעהןכשמלכיהחתפנ

דבםישבלמתוכמהעבשתאםיאשנהםיכאלמההעבש

תחאו7׃םהיבבללעבהזירוזאםירוגחוחצורוהט

תרעקעבשםיכאלמהתעבשלאהנתנתויחהעבראמ

aiōn)׃םימלועהימלועליחהםיהלאהתמחתואלמבהז

g165)8לכיאלווזעוםיהלאדובכמןשעלכיההאלמיו

רשאתוכמהעבשולכרשאדעלכיההלאאובלשיא

׃םיכאלמההעבשידיב

תעבשלארמאהלכיההןמלודגלוקעמשאו16

2׃הצראםיהלאהתמחתרעקתאוכפשווכלםיכאלמה

ןיהשיהיוץראהלעותרעקתאךפשיוןושארהךליו

םיוחתשמבוהיחהותםהילערשאםישנאבביאכמוער

םדליהיוםיהלעותרעקתאינשהךפשיו3׃המלצל

ךפשיו4׃םיברשאהיחשפנלכתמתוללחםדכ

׃םדלויהיוםימהתוניעמבותורהנבותרעקתאישילשה

היהוהוהההתאקידצרמאםימהךאלמתאעמשאו5

וכפשםיאיבנוםישדקםדיכ6׃תטפשןכיכשודקהו

חבזמהתאעמשאו7׃אוהםדילומגיכםתיקשהםדו

׃ךיטפשמקדצותמאתואבצםיהלאהוהיןכםנמארמא

ןתניושמשהלעותרעקתאיעיברהךאלמהךפשיו8

םחבםדאינבוברציו9׃שאבםדאינבתאברצלול

תוכמהלעהלשממהולרשאםיהלאםשתאופדגיולודג

תאישימחהךפשיו10׃דובכהולתתלובשאלוהלאה

בלבאכמוכשניוהתוכלמךשחתוהיחהאסכלעותרעק

םניחשוםבאכממםימשהיהלאתאופדגיו11׃םנושלתא

לעותרעקתאיששהךפשיו12׃םהישעממובשאלו

הלסמרשיתןעמלוימימוברחיותרפרהנלודגהרהנה
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ןינתהיפמהנהואראו13׃שמשחרזממרשאםיכלמל

תואמטתוחורשלשתואצירקשהאיבניפמוהיחהיפמו

תותואתושעהנהםידשהתוחוריכ14׃םיעדרפצלתמוד

המחלמלםפסאלהלכלבתוץראיכלמלאתואציו

בנגכאביננה15׃תואבצהיהלאםוילודגהאוההםויה

וארוםרעךליאלןעמלוידגבתארמשודקשהירשא

תירבעבארקנהםוקמהלאםתאףסאיו16׃ותורעתא

לעותרעקתאיעיבשהךאלמהךפשיו17׃ןודגמרה

רמאיואסכהןמםימשהלכיהמלודגלוקאציורואה

שעריהיוםיקרבוםימערותולקויהיו18׃התיהנהיה

שערץראהלעםדאתויהןמלוהמכהיהאלרשאלודג

השלשלהקלחנהלודגהריעהו19׃דאמדעלודגהזכ

ינפלהלודגהלבברכזתוםיוגהירעהנלפתוםיקלח

םירההויאלכסניו20׃ופאתמחןייסוכהלתתלםיהלא

ינבלעםימשהןמדרירכככדבכדרבו21׃ואצמנאל

תכמתודאלעםיהלאהתאםדאהינבופדגיוםדאה

׃דאמותכמהדבכיכדרבה

עבשםיאשנהםיכאלמההעבשןמדחאאביו17

הנוזהטפשמתאךאראואברמאלילארבדיותורעקה

יכלמהתאונזרשא2׃םיברםימלעתבשיההלודגה

חורבינכילויו3׃התונזתןיימלבתינכשורכשיוהמדאה

עלותכהמדאהיחלעתבשיהשאהנהואראוהרבדמה

4׃םינרקרשעוםישארהעבשהלוםיפודגתומשתאלמ

ןבאובהזבהללכמאיהוינשוןמגראהשובלהשאהו

תאמטותובעותהאלמבהזסוכהדיבוםינינפוהרקי

םאהלודגהלבבדוסםשבותכהחצמלעו5׃התונזת

םדמהרוכשהשאהתאאראו6׃המדאהתובעותותונזה

המשהארמהלעםמותשאועושיידעםדמוםישדקה

רמאינאתממותשההזהמלךאלמהילארמאיו7׃הלודג

תעבשתלעבהתאתאשנההיחהוהשאהדוסתאךל

התיההתיאררשאהיחה8׃םינרקהתרשעוםישארה

יבשיוןודבאלתכללוםוהתהןמתולעלהדיתעוהנניאו

דסוהםוימםייחהרפסבבתכנונניאםמשרשאץראה

הנניאוהתיהרשאהיחהתאםתארבוממותשילבת

Abyssos)׃אובתו g12)9תעבשהמכחולרשאלןיבהלהזב

׃םהילעתבשיהשאהרשאהמהםירהתעבשםישארה

ונשידחאהוולפנםהמהשמחהמהםיכלמהעבשו10

׃טעמתעלדמעידמעאובייכהיהואבאלדוערחאהו

העבשהןמאוהוינימשהאוההנניאוהתיהרשאהיחהו11

הרשעתיאררשאםינרקהרשעו12׃ןודבאלךליו

העשלקרהנהדעתוכלמולבקאלרשאםהםיכלמ

הצעהלאלו13׃היחהםעולבקיםיכלמכהלשממתחא

ומחליהמה14׃היחלונתיםתלשממתאוםחכתאותחא

ךלמוםינדאהינדאאוהיכםהללכוילוכיהשהוהשב

רמאיו15׃םינמאנהוםיריחבהוםיאורקהומעוםיכלמה

םהילעתבשיהנוזהרשאתיאררשאםההםימהילא

רשאםינרקהרשעו16׃תונשלוםיוגוהמהםינמהוםימע

המרעוהדומלגהושעוהנוזהתאואנשיהמההיחהותיאר

ןתנםיהלאהיכ17׃שאבופרשיהתאוהרשבתאולכאו

תאתתלותחאהצעתושעלוותצעתאתושעלםבלב

השאהו18׃םיהלאהירבדומלשייכדעהיחלםתלשממ

תוכלממתרבנאיהרשאהלודגהריעהאיהתיאררשא

׃ץראה

רשאםימשהןמדרוירחאךאלמיתיארןכירחא18

לוקבארקיו2׃ודבכמהריאהץראהולודגןטלשול

םירעשהוניהתוהלודגהלבבהלפנהלפנרמאלזע

3׃סאמנואמטףועלכלרמשמואמטחורלכלרמשמו

המעונזץראיכלמוםיוגהלכותשהתונזתמחןיימיכ

לוקעמשאו4׃ורישעההיגנעתתעפשמץראירחסו

לאורבחתתןפימעהנממואצרמאהםימשהןמרחא

דעועיגההיתאטחיכ5׃היתוכממוחקתןפוהיתאטח

הלומגהלומלש6׃היתונועתאםיהלארכזיוםימשל

הכסמרשאסוכבהלעפכםילפכהלושעוםכלהלמגש

ונתןכהגנעתהוהממורתהרשאכ7׃םילפכהלוכסמ

ונתןכהגנעתהוהממורתההרמאיכלבאולבחהל

אלוהכלמיתבשיינאהבבלבהרמאיכלבאולבחהל

דחאםויבעגרןכלע8׃האראאללבאוהנמלאהיהא

קזחיכשאומבףרשתובערולבאותומהיתוכמהנאבת

יכלמהילעודפסיווכביו9׃התאטפשהםיהלאהוהי

10׃התפרשןשעתאםתארבהמעוגנעתהוונזרשאץרא

לבבךליואיואורמאוהיונעתמיאינפמודמעיקוחרמו

׃ךטפשמאבתחאהעשביכהקזחהריעההלודגהריעה

הנקיאלהתעיכהילעםילבאתמוםיכבץראהירחסו11

ןבאוףסכובהזאשמתא12׃םתוינאאשמתאשיאדוע
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לכוםשביצעלכוינשוישמוןמגראוץובוםינינפוהרקי

׃שישולזרבותשחנילכורקיץעילכלכוםיבהנשילכ

תלסוןמשוןייוהנובלורמוםימסתרטקוןומנקו13

׃םדאשפנותויוגותובכרמוםיסוסוןאצוהנקמוםיטחו

ריהצמוןמשלכוךממולזאךשפנדמחמםידגמהו14

ורישעהרשאםהילכרו15׃דועםאצמתאלוךממדבא

׃ולבאתהווכבוהיונעתמיאינפמקוחרמודמעיהנממ

ןמגראוששבהסכמההלודגהריעהיואיואורמאו16

תחאהעשביכםינינפוהרקיןבאובהזבהללכמוינשו

תרבעמלעבלכולבחלכו17׃הזכלודגרשעברחה

וקעציו18׃קוחרמודמעםיבהכאלמישעלכוםיחלמהו

׃הלודגהריעכםירעבימרמאלהתפרשןשעםתארב

רמאלדופסוהכבוקעציוםהישארלערפעוקרזיו19

רשאלכהנוהמורישעההברשאהלודגהריעהיואיוא

הילעונר20׃הברחהתחאהעשביכםיבתוינאםהל

םיהלאטפשיכםיאיבנהוםישדקהםיחילשהוםימשה

הלודגןבאארונךאלמאשיו21׃הנממםכטפשמתא

ךלשתהככרמאלםיהךותלאהכילשיובכרחלפכ

לוקו22׃דועאצמתאלוהלודגהריעהלבבהצרעמב

םירצחמוםילילחבםיללחמוםירמזמהורונכבםינגנמה

לבבשחושרחלכוךכותבדועעמשילבתורצצחב

רואו23׃ךברקבדועעמשילבםיחרלוקודועךבאצמי

ךבעמשיאלהלכלוקוןתחלוקודועךלריאיאלרנ

׃םיוגהלכועתךיפשכבוץראידבכנויהךינענכיכדוע

׃ץראיגורהלכוםישדקהוםיאיבנהםדאצמנהבו24

םימשבברןומהלוקכלודגלוקיתעמשןכירחא19

׃וניהלאהוהילזעהודובכהוהעושיההיוללהםירמאה

הלודגההנוזהתאטפשיכויטפשמרשיותמאיכ2

םדתאטהדימשרדיוהתנזתבץראהתאהתיחשהרשא

ימלועלהלעיהנשעוהיוללהורמאיוונשיו3׃וידבע

aiōn)׃םימלוע g165)4עבראוםינקזההעבראוםירשעו

אסכהלעבשיהםיהלאלווחתשיוםהינפלעולפנתויחה

וללהרמאיואסכהןמאצוילוקו5׃היוללהןמאורמאיו

6׃םילודגהםעםינטקהויאריווידבעלכוניהלאתא

םימערלוקכוםיברםימלוקכוברןומהלוקכעמשאו

׃תואבצהוהיוניהלאךלמיכהיוללהורמאיוםיקזח

השהתנתחהאביכדובכהולהנתנוהליגנוהחמשנ7

חצורוהטץובשבללהלןתניו8׃השדקתהותשאו

בתכילארמאיו9׃םישדקהתוקדצאוהץובהיכ

הלאילארמאיוהשהתנתחהתשמלאםיאורקהירשא

וילגרינפללפאו10׃םיהלאירבדםהתמאםירבדה

ךומכדבעתאזהשעתלאהארילארמאיוולתוחתשהל

הוחתשהעושיתודעםהלרשאךיחאלוךלרבחויכנא

תאאראו11׃האובנהחוראיהעושיתודעיכםיהלאל

ןמאנארקנוילעבכרהוןבלסוסהנהוםיחתפנםימשה

שאתבלכויניעו12׃םחלוטפשאוהקדצבויתמאו

עדיאלרשאבותכםשולשיוושארלעהברהתורטעו

םדבםדאמשובלבשובלאוהו13׃ודבלאוהםאיכשיא

םיאציםימשהתואבצו14׃םיהלאהרבדארקנומשו

׃רוהטוןבלץובידגבםישבלמםינבלםיסוסלעוירחא

אוהוםיוגהתאהבתוכהלהדחברחתאציויפמו15

יהלאףאתמחןייתרופךרדאוהולזרבטבשבםערי

םיכלמהךלמםשבותכוכרילעוודגבלעו16׃תואבצה

קעציושמשבדמעדחאךאלמאראו17׃םינדאהינדאו

םורמבףועתרשאףנכלכרופצלארמאיולודגלוקב

םתלכאו18׃לודגהםיהלאהחבזלעופסאהוואבעיקרה

רשבוםירובגרשבוםיפלאירשרשבוםיכלמרשב

םינטקהםידבעוםירוחינבלכרשבוםהיבכרוםיסוס

םהיפגאוץראהיכלמוהיחהתאאראו19׃םילודגהםע

׃ואבצבוסוסהלעבכרהםעהמחלמתושעלםילהקנ

תותואההשערשאהתארקשהאיבנוהיחהשפתתו20

םיוחתשמהוהיחהותיאשנתאןהבחידהרשאהינפל

׃תירפגברעבהשאהםגאבםהינשוכלשהםייחוהמלצל

(Limnē Pyr g3041 g4442)21תאצויהברחבוגרהנתיראשנהו

׃םרשבמועבשףועהלכוסוסהלעבכרהיפמ

םוהתהחתפמודיבוםימשהןמדרויךאלמאראו20

Abyssos)׃לודגלבכו g12)2שחנהתאןינתהתאשפתיו

׃םינשףלאלוהרסאיוןטשהאוהוןישלמהאוהינומדקה

אלןעמלוילעםתחיוודעברגסיוםוהתבוהכילשיו3

רתיןכירחאוםינשהףלאתולכדעםיוגהתאדועחידי

Abyssos)׃רעצמןמזל g12)4םהילעובשיותואסכאראו

לעועושיתודעלעםיגורההתושפנוםדיבןתנטפשמהו

אלוהמלצלוהיחלווחתשהאלרשאוםיהלאהרבד

וכלמיוויחיוומוקיוםדילעוםתוחצמלעהותתאולבק
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דעםייחלומקאלםיתמהראשו5׃םינשףלאחישמהםע

ירשא6׃הנושארההיחתהאיהתאזםינשהףלאתולכ

הנושארההיחתבםוקלוקלחרשאאוהשודקושיאה

םיהלאלםינהכויהיםאיכינשהתומהטלשיאלהלאב

ףלאתולכירחאו7׃םינשףלאותאוכלמיווחישמלו

םיוגהתאחידהלאציו8׃ורמשמתיבמןטשהרתיםינשה

המחלמלםצבקלוגוגמוגוגתאץראהתופנכעבראב

ובסיוץראיבחרמלעולעיו9׃םיהלוחכםרפסמרשא

תאמשאדרתוהביבחהריעהתאוםישדקההנחמתא

םחידהרשאןטשהו10׃םתאלכאתוםימשהןמםיהלאה

רקשהאיבנוהיחהםגםשרשאתירפגושאםגאבךלשה

aiōn)׃םימלועימלועלהלילוםמויורסיו g165, Limnē Pyr

g3041 g4442)11רשאוילעבשיהתאולודגוןבלאסכאראו

תאאראו12׃םוקמםהלאצמנאלוםימשוץראוסנוינפמ

םירפסואסכהינפלםידמעםילדגהםעםינטקהםיתמה

וטפשיוםייחהרפסאוהרשארחארפסחתפיוםיחתפנ

םיהןתיו13׃םהישעמכםירפסבבותכהיפלעםיתמה

שיאשיאוטפשיוםהיתמתאונתנלואשהותומהוויתמתא

Hadēs)׃םהישעמכ g86)14םגאבוכלשהלואשהותומהו

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

םגאבךלשהםייחהרפסבבותכאצמנאלרשאשיאלכו

Limnē)׃שאה Pyr g3041 g4442)

םימשהיכהשדחץראוםישדחםימשאראו21

2׃דועונניאםיהוורבעהנושארהץראהוםינשארה

תאמתדריהשדחהםילשוריהשודקהריעהתאאראו

3׃הלעבלתטשקמההלככהנוכנםימשהןמםיהלאה

םעםיהלאןכשמהנהרמאלםימשהןמלודגלוקעמשאו

םיהלאהאוהוםעלולויהיהמהוםכותבןכשוםדאהינב

םהיניעמהעמדלכםיהלאהחמו4׃םהיהלאםתאהיהי

דועהיהיאלבאכוהקעזולבאםגודועהיהיאלתומהו

השעיננהאסכהלעבשיהרמאיו5׃ורבעתונשארהיכ

םיתמאהלאהםירבדהיכבתכילארמאיושדחלכה

ותהוףלאהינאהתיהנהיהילארמאיו6׃םהםינמאנו

7׃םנחםייחםימןיעממאמצלןתאינאףוסהושארה

ילהיהיאוהוםיהלאלולהיהאינאולכהשרייחצנמה

םילאגמהוםינימאמםניארשאובלהיכרלבא8׃ןבל

לכוםילילאהידבעוםיפשכמהוםינזהוםיחצרמהו

רשאתירפגושאברעבהםגאבהיהיםקלחםיבזכמה

Limnē)׃ינשהתומהאוה Pyr g3041 g4442)9דחאילאאביו

עבשתואלמהתורעקהעבשםיאשנהםיכאלמהתעבשמ

הלכהתאךאראואברמאלילארבדיותונרחאהתוכמה

ינאריוהבגולודגרהלעחורבינכילויו10׃השהתשא

תאמםימשהןמתדריהשודקהםילשוריהלודגהריעה

ןבאכההגנרואוםיהלאדובכהלשיו11׃םיהלאה

שיו12׃חרקהןיעכתקהבמההפשיןבאכדאמהרקי

לעוהלםירעשרשעםינשוההבגוהלודגהמוחהל

םהילעםיבותכתומשוםיכאלמרשעםינשםירעשה

םירעש13׃לארשיינביטבשרשעםינשתומשםהרשא

בגנמהשלשםירעשןופצמהשלשםירעשחרזממהשלש

רשעםינשריעהתמוחלו14׃ברעממהשלשםירעשו

יחילשרשעםינשלתומשרשעםינשםהילעותודסומ

תאובדמלבהזהנקהיהילארבדמהדיבו15׃השה

עברמריעהבשומו16׃התמוחתאוהירעשתאוריעה

רשעםינשהדמההנקבריעהתאדמיוהבחרכהכראו

תאדמיו17׃המהםיושהתמוקוהבחרוהכראסירףלא

רשאשיאתדמבתומאעבראוםיעבראוהאמלעהתמוח

ריעהוהפשיןבאהתמוחןינבו18׃ךאלמהתדמאיה

ריעהתמוחתודסומו19׃הכזתיכוכזלהמודזפומבהז

ינשההפשיןושארהדסומהץפחינבאלכבתוצברמ

םלהיישימחה20׃תקרביעיברהובשישילשהריפס

הדטפיעישתהםהשינימשהשישרתיעיבשהםדאיששה

21׃המלחארשעהםינשםשלרשעהדחאךפנירישעה

רעשלכתוילגרמהרשעםיתשםהםירעשהרשעםינשו

תיכוכזכזפומבהזריעהבוחרותחאתילגרמרעשו

תואבצםיהלאהוהייכהביתיאראללכיהו22׃הריהב

שמשהרואלהכירצהנניאריעהו23׃השהואוההלכיה

׃השהאוההרנוהלריאהםיהלאדובכיכחריההגנלו

םדובכםיאיבמץראיכלמוהרואלוכליםיוגהו24

אלהליליכורגסיאלםמויהירעשו25׃הילאםתראפתו

אלו27׃םתראפתוםיוגהדובכהבואיבהו26׃םשהיהי

םיבותכהםאיכרקשוהבעותהשעואמטלכהבאובי

׃השהלשםייחהרפסב

חרקהןיעכקיהבמךזםייחםימלשלחנינאריו22

לאוריעהבוחרךותבו2׃השהוםיהלאהאסכמאצי



688ןָנָחיןזח

רשעםינשירפהשעםייחץעהזמוהזמלחנהתפש

תפורתלץעההלעווירפתאןתיושדחבשדחידמיכ

השהוםיהלאהאסכודועהיהיאלםרחלכו3׃םיוגה

לעומשווינפתאואריהמהו4׃והתרשיוידבעוהבהיהי

רואלדועוכרטציאלודועהיהיאלהלילו5׃םתוחצמ

וכלמיוםהלריאיאוהםיהלאהוהייכשמשרואלורנ

aiōn)׃םימלועימלועדע g165)6םירבדהילארמאיו

םישדקהםיאיבנהיהלאהוהיוםהםינמאנוםיתמאהלאה

היהיהיהרשאתאוידבעתאתוארהלוכאלמתאחלש

תאובנירבדתארמשהירשארהמאביננה7׃הרהמב

יהיוםעמשוהלאהארהאוהןנחויינאו8׃הזהרפסה

ינארהרשאךאלמהילגרינפללפאויתוארכויעמשכ

תאזהשעתלאהארילארמאיו9׃ולתוחתשהלהלאתא

םירמשלוםיאיבנהךיחאלוךלרבחויכנאךומכדבעיכ

ילארמאיו10׃הוחתשהםיהלאלהזהרפסהירבדתא

׃דעומהבורקיכהזהרפסהתאובנירבדתאםתחתלא

קידצהואמטהלףיסויאמטהוסמחלףיסויסמוחה11

רהמאביננהו12׃שדקתהלףיסוישודקהוקדצהלףיסוי

ותהוףלאהינא13׃והשעמכשיאלכלםלשליתאירכשו

תאםישעהירשא14׃ןורחאהוןושארהףוסהושארה

הריעהואבוםייחהץעבםתלשממהיהתןעמלויתוצמ

םינזהוםיפשכמהוםיבלכההלץוחמו15׃םירעשהךרד

16׃והשעורקשבהאלכוםילילאהידבעוםיחצרמהו

ינפבהלאתאםכלדיעהליכאלמתאיתחלשעושיינא

17׃רחשההגנבכוכותדלותודודשרשיכנאתולהקה

אוביאמצהואברמאיעמשהואבםירמאהלכהוחורהו

עמשהלכבינאדיעמ18׃םנחםייחםימחקיץפחהו

ףיסויםהילעשיאףיסויםאהזהרפסהתאובנירבד

םאו19׃הזהרפסבתובותכהתוכמהתאםיהלאהוילע

תאםיהלאהערגיתאזההאובנהרפסירבדמשיאערגי

׃הזהרפסבםיבותכהשדקהריעמוםייחהץעמוקחל

האבןמארהמאבינאןכםנמארמאהלאתאדיעמה20

םכלכםעחישמהעושיונינדאדסח21׃עושיןודאהאנ

׃ןמאםישודקהלכ





׃הלעבלתטשקמההלככהנוכנםימשהןמםיהלאהתאמתדריהשדחהםילשוריהשודקהריעהתאאראו

אוהוםעלולויהיהמהוםכותבןכשוםדאהינבםעםיהלאןכשמהנהרמאלםימשהןמלודגלוקעמשאו

׃םהיהלאםתאהיהיםיהלאה

)21:2-3ןָנָחיןזח( HRNT



ארוקהךירדמ
תירבע at AionianBible.org/Readers-Guide

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

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

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

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

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

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


ןולימ
תירבע at AionianBible.org/Glossary

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

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

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

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

Lasting, enduring forever, eternal.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



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

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

Abyssos
8:31סָקּול

10:7םיִּיִמרָה־לֶא

9:1ןָנָחיןזח

9:2ןָנָחיןזח

9:11ןָנָחיןזח

11:7ןָנָחיןזח

17:8ןָנָחיןזח

20:1ןָנָחיןזח

20:3ןָנָחיןזח

aïdios
1:20םיִּיִמרָה־לֶא

1:6הָדּוהְי

aiōn
12:32ויתמ

13:22ויתמ

13:39ויתמ

13:40ויתמ

13:49ויתמ

21:19ויתמ

24:3ויתמ

28:20ויתמ

3:29קראמ

4:19קראמ

10:30קראמ

11:14קראמ

1:33סָקּול

1:55סָקּול

1:70סָקּול

16:8סָקּול

18:30סָקּול

20:34סָקּול

20:35סָקּול

4:14ןו'ג

6:51ןו'ג

6:58ןו'ג

8:35ןו'ג

8:51ןו'ג

8:52ןו'ג

9:32ןו'ג

10:28ןו'ג

11:26ןו'ג

12:34ןו'ג

13:8ןו'ג

14:16ןו'ג

3:21םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

15:18םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

1:25םיִּיִמרָה־לֶא

9:5םיִּיִמרָה־לֶא

11:36םיִּיִמרָה־לֶא

12:2םיִּיִמרָה־לֶא

16:27םיִּיִמרָה־לֶא

1:20םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:6םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:7םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:8םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

3:18םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

8:13םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

10:11םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

4:4םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

9:9םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

11:31םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

1:4םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:5םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:21םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

2:2םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

2:7םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:9םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:11םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:21םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

6:12םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

4:20םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא

1:26םיִּסַלּקַה־לֶא

1:17יתומיט1

6:17יתומיט1

4:10יתומיט2

4:18יתומיט2

2:12סטיִט־לֶא

1:2םיִרְבִעָה־לֶא

1:8םיִרְבִעָה־לֶא

5:6םיִרְבִעָה־לֶא

6:5םיִרְבִעָה־לֶא

6:20םיִרְבִעָה־לֶא

7:17םיִרְבִעָה־לֶא

7:21םיִרְבִעָה־לֶא

7:24םיִרְבִעָה־לֶא

7:28םיִרְבִעָה־לֶא

9:26םיִרְבִעָה־לֶא

11:3םיִרְבִעָה־לֶא

13:8םיִרְבִעָה־לֶא

13:21םיִרְבִעָה־לֶא

1:23סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

1:25סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

4:11סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

5:11סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

3:18סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

2:17ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

1:2ןָנָחיְלתיִנֵּׁשַה

1:13הָדּוהְי

1:25הָדּוהְי

1:6ןָנָחיןזח

1:18ןָנָחיןזח

4:9ןָנָחיןזח

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
2:17סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה
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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
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