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המדקה
תירבע at AionianBible.org/Preface

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

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

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

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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תישארב 11

תישארב

ץראהו2ץראהתאוםימשהתאםיהלאארבתישארב1

תפחרמםיהלאחורוםוהתינפלעךשחווהבווהתהתיה

אריו4רואיהיורואיהיםיהלארמאיו3םימהינפלע

ןיבורואהןיבםיהלאלדביובוטיכרואהתאםיהלא

הלילארקךשחלוםוירואלםיהלאארקיו5ךשחה

עיקריהיםיהלארמאיו6דחאםוירקביהיוברעיהיו

םיהלאשעיו7םימלםימןיבלידבמיהיוםימהךותב

ןיבועיקרלתחתמרשאםימהןיבלדביועיקרהתא

עיקרלםיהלאארקיו8ןכיהיועיקרללעמרשאםימה

ווקיםיהלארמאיו9ינשםוירקביהיוברעיהיוםימש

יהיוהשביההארתודחאםוקמלאםימשהתחתמםימה

ארקםימההוקמלוץראהשבילםיהלאארקיו10ןכ

ץראהאשדתםיהלארמאיו11בוטיכםיהלאאריוםימי

וערזרשאונימלירפהשעירפץעערזעירזמבשעאשד

עירזמבשעאשדץראהאצותו12ןכיהיוץראהלעוב

אריווהנימלובוערזרשאירפהשעץעווהנימלערז

14ישילשםוירקביהיוברעיהיו13בוטיכםיהלא

ןיבלידבהלםימשהעיקרבתראמיהיםיהלארמאיו

15םינשוםימילוםידעומלותתאלויהוהלילהןיבוםויה

16ןכיהיוץראהלעריאהלםימשהעיקרבתרואמלויהו

לדגהרואמהתאםילדגהתראמהינשתאםיהלאשעיו

תאוהלילהתלשממלןטקהרואמהתאוםויהתלשממל

לעריאהלםימשהעיקרבםיהלאםתאןתיו17םיבכוכה

ןיבורואהןיבלידבהלוהלילבוםויבלשמלו18ץראה



תישארב 12

םוירקביהיוברעיהיו19בוטיכםיהלאאריוךשחה

היחשפנץרשםימהוצרשי‐‐םיהלארמאיו20יעיבר

ארביו21םימשהעיקרינפלעץראהלעףפועיףועו

תשמרההיחהשפנלכתאוםילדגהםנינתהתאםיהלא

אריווהנימלףנכףועלכתאוםהנימלםימהוצרשרשא

וברוורפרמאלםיהלאםתאךרביו22בוטיכםיהלא

ברעיהיו23ץראבבריףועהוםימיבםימהתאואלמו

שפנץראהאצותםיהלארמאיו24ישימחםוירקביהיו

25ןכיהיוהנימלץראותיחושמרוהמהבהנימלהיח

הנימלהמהבהתאוהנימלץראהתיחתאםיהלאשעיו

26בוטיכםיהלאאריווהנימלהמדאהשמרלכתאו

תגדבודריוונתומדכונמלצבםדאהשענםיהלארמאיו

שמרהלכבוץראהלכבוהמהבבוםימשהףועבוםיה

ומלצבםדאהתאםיהלאארביו27ץראהלעשמרה

ךרביו28םתאארבהבקנורכזותאארבםיהלאםלצב

תאואלמווברוורפםיהלאםהלרמאיוםיהלאםתא

היחלכבוםימשהףועבוםיהתגדבודרוהשבכוץראה

תאםכליתתנהנהםיהלארמאיו29ץראהלעתשמרה

ץעהלכתאוץראהלכינפלערשאערזערזבשעלכ

לכלו30הלכאלהיהיםכלערזערזץעירפוברשא

רשאץראהלעשמורלכלוםימשהףועלכלוץראהתיח

אריו31ןכיהיוהלכאלבשעקרילכתאהיחשפנוב

יהיוברעיהיודאמבוטהנהוהשערשאלכתאםיהלא

יששהםוירקב



תישארב 13

םויבםיהלאלכיו2םאבצלכוץראהוםימשהולכיו2

לכמיעיבשהםויבתבשיוהשערשאותכאלמיעיבשה

יעיבשהםויתאםיהלאךרביו3השערשאותכאלמ

םיהלאארברשאותכאלמלכמתבשוביכותאשדקיו

םויבםארבהבץראהוםימשהתודלותהלא4תושעל

םרטהדשהחישלכו5םימשוץרא‐‐םיהלאהוהיתושע

ריטמהאליכחמציםרטהדשהבשעלכוץראבהיהי

המדאהתאדבעלןיאםדאוץראהלעםיהלאהוהי

7המדאהינפלכתאהקשהוץראהןמהלעידאו6

חפיוהמדאהןמרפעםדאהתאםיהלאהוהירצייו

הוהיעטיו8היחשפנלםדאהיהיוםייחתמשנויפאב

9רצירשאםדאהתאםשםשיוםדקמ‐‐ןדעבןגםיהלא

הארמלדמחנץעלכהמדאהןמםיהלאהוהיחמציו

ערובוטתעדהץעוןגהךותבםייחהץעו‐‐לכאמלבוטו

היהודרפיםשמוןגהתאתוקשהלןדעמאצירהנו10

לכתאבבסהאוה‐‐ןושיפדחאהםש11םישארהעבראל

בוטאוההץראהבהזו12בהזהםשרשאהליוחהץרא

אוה‐‐ןוחיגינשהרהנהםשו13םהשהןבאוחלדבהםש

לקדחישילשהרהנהםשו14שוכץראלכתאבבוסה

15תרפאוהיעיברהרהנהורושאתמדקךלההאוה

הדבעלןדעןגבוהחניוםדאהתאםיהלאהוהיחקיו

ץעלכמרמאלםדאהלעםיהלאהוהיוציו16הרמשלו

ונממלכאתאל‐‐ערובוטתעדהץעמו17לכאתלכאןגה

םיהלאהוהירמאיו18תומתתומ‐‐ונממךלכאםויביכ

רציו19ודגנכרזעולהשעאודבלםדאהתויהבוטאל
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ףועלכתאוהדשהתיחלכהמדאהןמםיהלאהוהי

רשאלכוולארקיהמתוארלםדאהלאאביוםימשה

תומשםדאהארקיו20ומשאוההיחשפנםדאהולארקי

אלםדאלוהדשהתיחלכלוםימשהףועלוהמהבהלכל

םדאהלעהמדרתםיהלאהוהילפיו21ודגנכרזעאצמ

ןביו22הנתחתרשברגסיוויתעלצמתחאחקיוןשייו

האביוהשאלםדאהןמחקלרשאעלצהתאםיהלאהוהי

רשבוימצעמםצעםעפהתאזםדאהרמאיו23םדאהלא

ןכלע24תאזהחקלשיאמיכהשאארקיתאזלירשבמ

רשבלויהוותשאבקבדוומאתאוויבאתאשיאבזעי

וששבתיאלוותשאוםדאהםימורעםהינשויהיו25דחא

הוהיהשערשאהדשהתיחלכמםורעהיהשחנהו3

ולכאתאלםיהלארמאיכףאהשאהלארמאיוםיהלא

ןגהץעירפמשחנהלאהשאהרמאתו2ןגהץעלכמ

אלםיהלארמא‐‐ןגהךותברשאץעהירפמו3לכאנ

לאשחנהרמאיו4ןותמתןפובועגתאלוונממולכאת

םכלכאםויביכםיהלאעדייכ5ןותמתתומאלהשאה

6ערובוטיעדיםיהלאכםתייהוםכיניעוחקפנוונממ

םיניעלאוההואתיכולכאמלץעהבוטיכהשאהארתו

השיאלםגןתתולכאתווירפמחקתוליכשהלץעהדמחנו

םהםמריעיכועדיוםהינשיניעהנחקפתו7לכאיוהמע

לוקתאועמשיו8תרגחםהלושעיוהנאתהלעורפתיו

םדאהאבחתיוםויהחורל‐‐ןגבךלהתמםיהלאהוהי

הוהיארקיו9ןגהץעךותבםיהלאהוהיינפמותשאו

ךלקתארמאיו10הכיאולרמאיוםדאהלאםיהלא
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ימ‐‐רמאיו11אבחאויכנאםריעיכאריאוןגביתעמש

יתלבלךיתיוצרשאץעהןמההתאםריעיכךלדיגה

התתנרשאהשאהםדאהרמאיו12תלכא‐‐ונממלכא

םיהלאהוהירמאיו13לכאוץעהןמילהנתנאוהידמע

לכאוינאישהשחנההשאהרמאתותישעתאזהמהשאל

רוראתאזתישעיכשחנהלאםיהלאהוהירמאיו14

רפעוךלתךנחגלעהדשהתיחלכמוהמהבהלכמהתא

ןיבוהשאהןיבוךניבתישאהביאו15ךייחימילכלכאת

16בקעונפושתהתאושארךפושיאוההערזןיבוךערז

בצעב‐‐ךנרהוךנובצעהבראהברהרמאהשאהלא

םדאלו17ךבלשמיאוהוךתקושתךשיאלאוםינבידלת

ךיתיוצרשאץעהןמלכאתוךתשאלוקלתעמשיכרמא

ןובצעבךרובעבהמדאההרורא‐‐ונממלכאתאלרמאל

תלכאוךלחימצתרדרדוץוקו18ךייחימילכהנלכאת

לאךבושדעםחללכאתךיפאתעזב19הדשהבשעתא

20בושתרפעלאוהתארפעיכתחקלהנממיכהמדאה

21יחלכםאהתיהאוהיכהוחותשאםשםדאהארקיו

22םשבליו‐‐רועתונתכותשאלוםדאלםיהלאהוהישעיו

תעדלונממדחאכהיהםדאהןהםיהלאהוהירמאיו

לכאוםייחהץעמםגחקלוודיחלשיןפהתעוערובוט

תאדבעל‐‐ןדעןגמםיהלאהוהיוהחלשיו23םלעליחו

םדקמןכשיוםדאהתאשרגיו24םשמחקלרשאהמדאה

רמשלתכפהתמהברחהטהלתאוםיברכהתאןדעןגל

םייחהץעךרדתא
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רמאתוןיקתאדלתורהתוותשאהוחתאעדיםדאהו4

יהיולבהתאויחאתאתדללףסתו2הוהיתאשיאיתינק

םימיץקמיהיו3המדאדבעהיהןיקוןאצהערלבה

םגאיבהלבהו4הוהיל‐‐החנמהמדאהירפמןיקאביו

לאולבהלאהוהיעשיוןהבלחמוונאצתורכבמאוה

דאמןיקלרחיוהעשאלותחנמלאוןיקלאו5ותחנמ

המלוךלהרחהמלןיקלאהוהירמאיו6וינפולפיו

חתפלביטיתאלםאותאשביטיתםאאולה7ךינפולפנ

ןיקרמאיו8ובלשמתהתאוותקושתךילאוץברתאטח

לבהלאןיקםקיוהדשבםתויהביהיוויחאלבהלא

רמאיוךיחאלבהיאןיקלאהוהירמאיו9והגרהיוויחא

ימדלוקתישעהמרמאיו10יכנאיחארמשהיתעדיאל

ןמהתארוראהתעו11המדאהןמילאםיקעצךיחא

ךדימךיחאימדתאתחקלהיפתאהתצפרשאהמדאה

דנוענךלהחכתתףסתאלהמדאהתאדבעתיכ12

ןה14אשנמינועלודגהוהילאןיקרמאיו13ץראבהיהת

עניתייהורתסאךינפמוהמדאהינפלעמםויהיתאתשרג

ןכלהוהיולרמאיו15ינגרהייאצמלכהיהוץראבדנו

יתלבלתואןיקלהוהיםשיוםקיםיתעבשןיקגרהלכ

ץראבבשיוהוהיינפלמןיקאציו16ואצמלכותאתוכה

תאדלתורהתוותשאתאןיקעדיו17ןדעתמדקדונ

18ךונחונבםשכריעהםשארקיוריעהנביהיוךונח

לאייחמולאיוחמתאדלידריעודריעתאךונחלדלויו

ךמלולחקיו19ךמלתאדלילאשותמולאשותמתאדלי

הדעדלתו20הלצתינשהםשוהדעתחאהםשםישניתש
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ויחאםשו21הנקמולהאבשייבא‐‐היהאוהלביתא

אוהםגהלצו22בגועורונכשפתלכיבא‐‐היהאוהלבוי

תוחאולזרבותשחנשרחלכשטל‐‐ןיקלבותתאהדלי

ןעמשהלצוהדעוישנלךמלרמאיו23המענןיקלבות

דליויעצפליתגרהשיאיכיתרמאהנזאהךמלישנ‐‐ילוק

25העבשוםיעבשךמלוןיקםקיםיתעבשיכ24יתרבחל

יכתשומשתאארקתוןבדלתוותשאתאדועםדאעדיו

תשלו26ןיקוגרהיכלבהתחת‐‐רחאערזםיהלאילתש

םשבארקללחוהזאשונאומשתאארקיוןבדליאוהםג

הוהי

תומדבםדאםיהלאארבםויבםדאתדלותרפסהז5

ארקיוםתאךרביוםארבהבקנורכז2ותאהשעםיהלא

תאמוםישלשםדאיחיו3םארבהםויבםדאםמשתא

ויהיו4תשומשתאארקיוומלצכותומדבדלויוהנש

דלויוהנשתאמהנמשתשתאודילוהירחאםדאימי

הנשתואמעשתיחרשאםדאימילכויהיו5תונבוםינב

דלויוהנשתאמוםינששמחתשיחיו6תמיוהנשםישלשו

םינשעבששונאתאודילוהירחאתשיחיו7שונאתא

תשימילכויהיו8תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשו

שונאיחיו9תמיוהנשתואמעשתוהנשהרשעםיתש

תאודילוהירחאשונאיחיו10ןניקתאדלויוהנשםיעשת

תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשוהנשהרשעשמחןניק

12תמיוהנשתואמעשתוםינששמחשונאימילכויהיו11

ןניקיחיו13לאללהמתאדלויוהנשםיעבשןניקיחיו
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תואמהנמשוהנשםיעבראלאללהמתאודילוהירחא

םינשרשעןניקימילכויהיו14תונבוםינבדלויוהנש

םיששוםינששמחלאללהמיחיו15תמיוהנשתואמעשתו

תאודילוהירחאלאללהמיחיו16דריתאדלויוהנש

17תונבוםינבדלויוהנשתואמהנמשוהנשםישלשדרי

תואמהנמשוהנשםיעשתושמחלאללהמימילכויהיו

דלויוהנשתאמוהנשםיששוםיתשדרייחיו18תמיוהנש

תואמהנמשךונחתאודילוהירחאדרייחיו19ךונחתא

םיששוםיתשדריימילכויהיו20תונבוםינבדלויוהנש

םיששושמחךונחיחיו21תמיוהנשתואמעשתוהנש

םיהלאהתאךונחךלהתיו22חלשותמתאדלויוהנש

םינבדלויוהנשתואמשלשחלשותמתאודילוהירחא

תואמשלשוהנשםיששושמחךונחימילכיהיו23תונבו

ותאחקליכונניאוםיהלאהתאךונחךלהתיו24הנש

הנשתאמוהנשםינמשועבשחלשותמיחיו25םיהלא

ךמלתאודילוהירחאחלשותמיחיו26ךמלתאדלויו

27תונבוםינבדלויוהנשתואמעבשוהנשםינומשוםיתש

הנשתואמעשתוהנשםיששועשתחלשותמימילכויהיו

ןבדלויוהנשתאמוהנשםינמשוםיתשךמליחיו28תמיו

ןובצעמוונשעממונמחניהזרמאלחנומשתאארקיו29

ירחאךמליחיו30הוהיהררארשאהמדאהןמונידי

דלויוהנשתאמשמחוהנשםיעשתושמחחנתאודילוה

עבשוהנשםיעבשועבשךמלימילכיהיו31תונבוםינב

חנדלויוהנשתואמשמחןבחניהיו32תמיוהנשתואמ

תפיתאוםחתאםשתא
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ודליתונבוהמדאהינפלעברלםדאהלחהיכיהיו6

הנהתבטיכםדאהתונבתאםיהלאהינבואריו2םהל

אלהוהירמאיו3ורחברשאלכמםישנםהלוחקיו

האמוימיויהורשבאוהםגשבםלעלםדאביחורןודי

ירחאםגוםההםימיבץראבויהםילפנה4הנשםירשעו

םהלודליוםדאהתונבלאםיהלאהינבואבירשאןכ

יכהוהיאריו5םשהישנאםלועמרשאםירבגההמה

לכערקרובלתבשחמרצילכוץראבםדאהתערהבר

בצעתיוץראבםדאהתאהשעיכהוהיםחניו6םויה

יתארברשאםדאהתאהחמאהוהירמאיו7ובללא

ףועדעושמרדעהמהבדעםדאמהמדאהינפלעמ

9הוהייניעבןחאצמחנו8םתישעיכיתמחניכםימשה

תאויתרדבהיהםימתקידצשיאחנ‐‐חנתדלותהלא

םשתא‐‐םינבהשלשחנדלויו10חנךלהתהםיהלאה

אלמתוםיהלאהינפלץראהתחשתו11תפיתאוםחתא

יכהתחשנהנהוץראהתאםיהלאאריו12סמחץראה

םיהלארמאיו13ץראהלעוכרדתארשבלכתיחשה

םהינפמסמחץראההאלמיכ‐‐ינפלאברשבלכץקחנל

רפגיצעתבתךלהשע14ץראהתאםתיחשמיננהו

רפכבץוחמותיבמהתאתרפכוהבתהתאהשעתםינק

הבתהךראהמאתואמשלשהתאהשעתרשאהזו15

השעתרהצ16התמוקהמאםישלשוהבחרהמאםישמח

הדצבהבתהחתפוהלעמלמהנלכתהמאלאוהבתל

איבמיננהינאו17השעתםישלשוםינשםיתחתםישת

חורוברשארשבלכתחשלץראהלעםימלובמהתא
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תאיתמקהו18עוגיץראברשאלכםימשהתחתמםייח

ישנוךתשאוךינבוהתא‐‐הבתהלאתאבוךתאיתירב

לאאיבתלכמםינשרשבלכמיחהלכמו19ךתאךינב

והנימלףועהמ20ויהיהבקנורכזךתאתיחהל‐‐הבתה

םינש‐‐והנימלהמדאהשמרלכמהנימלהמהבהןמו

לכאמלכמךלחקהתאו21תויחהלךילאואבילכמ

שעיו22הלכאלםהלוךלהיהוךילאתפסאולכאירשא

השעןכ‐‐םיהלאותאהוצרשאלככחנ

ךתאיכהבתהלאךתיבלכוהתאאבחנלהוהירמאיו7

הרוהטההמהבהלכמ2הזהרודבינפלקידציתיאר

אלרשאהמהבהןמוותשאושיא‐‐העבשהעבשךלחקת

העבשםימשהףועמםג3ותשאושיא‐‐םינשאוההרהט

יכ4ץראהלכינפלעערזתויחלהבקנורכזהעבש

םויםיעבראץראהלעריטממיכנאהעבשדועםימיל

לעמיתישערשאםוקיהלכתאיתיחמוהלילםיעבראו

ןבחנו6הוהיוהוצרשאלככחנשעיו5המדאהינפ

חנאביו7ץראהלעםימהיהלובמהוהנשתואמשש

לובמהימינפמהבתהלא‐‐ותאוינבישנוותשאווינבו

הרהטהנניארשאהמהבהןמוהרוהטההמהבהןמ8

ואבםינשםינש9המדאהלעשמררשאלכו‐‐ףועהןמו

תאםיהלאהוצרשאכהבקנורכז‐‐הבתהלאחנלא

ץראהלעויהלובמהימוםימיהתעבשליהיו10חנ

העבשבינשהשדחבחנייחלהנשתואמששתנשב11

הברםוהתתניעמלכועקבנהזהםויב‐‐שדחלםוירשע
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םיעבראץראהלעםשגהיהיו12וחתפנםימשהתבראו

םחוםשוחנאבהזהםויהםצעב13הלילםיעבראוםוי

14הבתהלא‐‐םתאוינבישנתשלשוחנתשאוחנינבתפיו

שמרהלכוהנימלהמהבהלכוהנימלהיחהלכוהמה

לכרופצלכוהנימלףועהלכווהנימלץראהלעשמרה

רשבהלכמםינשםינשהבתהלאחנלאואביו15ףנכ

ואברשבלכמהבקנורכזםיאבהו16םייחחורוברשא

לובמהיהיו17ודעבהוהירגסיוםיהלאותאהוצרשאכ

הבתהתאואשיוםימהובריוץראהלעםויםיעברא

ץראהלעדאמובריוםימהורבגיו18ץראהלעמםרתו

לע‐‐דאמדאמורבגםימהו19םימהינפלעהבתהךלתו

םימשהלכתחתרשאםיהבגהםירההלכוסכיוץראה

םירההוסכיוםימהורבגהלעמלמהמאהרשעשמח20

היחבוהמהבבוףועבץראהלעשמרהרשבלכעוגיו21

רשאלכ22םדאהלכו‐‐ץראהלעץרשהץרשהלכבו

חמיו23ותמ‐‐הברחברשאלכמויפאבםייחחורתמשנ

דעהמהבדעםדאמהמדאהינפלערשאםוקיהלכתא

רשאוחנךאראשיוץראהןמוחמיוםימשהףועדעושמר

םויתאמוםישמחץראהלעםימהורבגיו24הבתבותא

המהבהלכתאוהיחהלכתאוחנתאםיהלארכזיו8

וכשיוץראהלעחורםיהלארבעיוהבתבותארשא

םשגהאלכיוםימשהתבראוםוהתתניעמורכסיו2םימה

ורסחיובושוךולהץראהלעמםימהובשיו3םימשהןמ

שדחבהבתהחנתו4םויתאמוםישמחהצקמ‐‐םימה
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םימהו5טרראירהלעשדחלםוירשעהעבשביעיבשה

דחאבירישעבירישעהשדחהדערוסחוךולהויה

חתפיוםויםיעבראץקמיהיו6םירההישארוארנשדחל

אציוברעהתאחלשיו7השערשאהבתהןולחתאחנ

תאחלשיו8ץראהלעמםימהתשבידעבושואוצי

אלו9המדאהינפלעמםימהולקהתוארל‐‐ותאמהנויה

‐‐הבתהלאוילאבשתוהלגרףכלחונמהנויההאצמ

התאאביוהחקיוודיחלשיוץראהלכינפלעםימיכ

ףסיוםירחאםימיתעבשדועלחיו10הבתהלאוילא

ברעתעלהנויהוילאאבתו11הבתהןמהנויהתאחלש

לעמםימהולקיכחנעדיוהיפבףרטתיזהלעהנהו

הנויהתאחלשיוםירחאםימיתעבשדועלחייו12ץראה

הנשתואמששותחאביהיו13דועוילאבושהפסיאלו

חנרסיוץראהלעמםימהוברחשדחלדחאבןושארב

שדחבו14המדאהינפוברחהנהואריוהבתההסכמתא

רבדיו15ץראההשבי‐‐שדחלםויםירשעוהעבשבינשה

ךינבוךתשאוהתא‐‐הבתהןמאצ16רמאלחנלאםיהלא

ףועברשבלכמךתארשאהיחהלכ17ךתאךינבישנו

)אציה(אצוה‐‐ץראהלעשמרהשמרהלכבוהמהבבו

וינבוחנאציו18ץראהלעוברוורפוץראבוצרשוךתא

ףועהלכושמרהלכהיחהלכ19ותאוינבישנוותשאו

ןביו20הבתהןמואציםהיתחפשמל‐‐ץראהלעשמורלכ

ףועהלכמוהרהטההמהבהלכמחקיוהוהילחבזמחנ

חחינהחירתאהוהיחריו21חבזמבתלעלעיורוהטה

המדאהתאדועללקלףסאאלובללאהוהירמאיו
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ףסאאלווירענמערםדאהבלרצייכםדאהרובעב

ץראהימילכדע22יתישערשאכיחלכתאתוכהלדוע

ותבשיאל‐‐הלילוםויוףרחוץיקוםחורקוריצקוערז

וברוורפםהלרמאיווינבתאוחנתאםיהלאךרביו9

תיחלכלעהיהיםכתחוםכארומו2ץראהתאואלמו

המדאהשמרתרשאלכבםימשהףועלכלעוץראה

םכליחאוהרשאשמרלכ3ונתנםכדיבםיהיגדלכבו

רשבךא4לכתאםכליתתנבשעקריכהלכאלהיהי

שרדאםכיתשפנלםכמדתאךאו5ולכאתאלומדושפנב

שרדא‐‐ויחאשיאדימםדאהדימוונשרדאהיחלכדימ

יכךפשיומדםדאבםדאהםדךפש6םדאהשפנתא

וצרשוברוורפםתאו7םדאהתאהשעםיהלאםלצב

ותאוינבלאוחנלאםיהלארמאיו8הבוברוץראב

םכערזתאוםכתאיתירבתאםיקמיננהינאו9רמאל

המהבבףועבםכתארשאהיחהשפנלכתאו10םכירחא

ץראהתיחלכלהבתהיאצילכמםכתאץראהתיחלכבו

דוערשבלכתרכיאלוםכתאיתירבתאיתמקהו11

רמאיו12ץראהתחשללובמדועהיהיאלולובמהיממ

ןיבוםכיניבויניבןתנינארשאתירבהתואתאזםיהלא

יתתניתשקתא13םלועתרדל‐‐םכתארשאהיחשפנלכ

יננעבהיהו14ץראהןיבויניבתירבתואלהתיהוןנעב

יתירבתאיתרכזו15ןנעבתשקההתארנוץראהלעןנע

היהיאלורשבלכבהיחשפנלכןיבוםכיניבויניברשא

ןנעבתשקההתיהו16רשבלכתחשללובמלםימהדוע
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היחשפנלכןיבוםיהלאןיבםלועתירברכזלהיתיארו

תאזחנלאםיהלארמאיו17ץראהלערשארשבלכב

לערשארשבלכןיבויניביתמקהרשאתירבהתוא

תפיוםחוםש‐‐הבתהןמםיאציהחנינבויהיו18ץראה

הצפנהלאמוחנינבהלאהשלש19ןענכיבאאוהםחו

תשיו21םרכעטיוהמדאהשיאחנלחיו20ץראהלכ

ןענכיבאםחאריו22הלהאךותבלגתיורכשיוןייהןמ

תפיוםשחקיו23ץוחבויחאינשלדגיוויבאתורעתא

וסכיותינרחאוכליוםהינשםכשלעומישיוהלמשהתא

ואראלםהיבאתורעותינרחאםהינפוםהיבאתורעתא

25ןטקהונבולהשערשאתאעדיווניימחנץקייו24

רמאיו26ויחאלהיהיםידבעדבעןענכרורארמאיו

םיהלאתפי27ומלדבעןענכיהיוםשיהלאהוהיךורב

חניחיו28ומלדבעןענכיהיוםשילהאבןכשיותפיל

לכויהיו29הנשםישמחוהנשתואמשלשלובמהרחא

תמיוהנשםישמחוהנשתואמעשתחנימי

םינבםהלודלויותפיוםחםשחנינבתדלותהלאו10

ךשמולבתוןויוידמוגוגמורמג‐‐תפיינב2לובמהרחא

ןויינבו4המרגתותפירוזנכשא‐‐רמגינבו3סריתו

םיוגהייאודרפנהלאמ5םינדדוםיתכשישרתוהשילא

‐‐םחינבו6םהיוגבםתחפשמל‐‐ונשללשיאםתצראב

התבסוהליוחואבס‐‐שוכינבו7ןענכוטופוםירצמושוכ

תאדלישוכו8ןדדואבשהמערינבואכתבסוהמערו

דיצרבגהיהאוה9ץראברבגתויהללחהאוהדרמנ
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10הוהיינפלדיצרובגדרמנכרמאיןכלעהוהיינפל

ץראבהנלכודכאוךראולבבותכלממתישאריהתו

תאוהונינתאןביורושאאציאוההץראהןמ11רענש

‐‐חלכןיבוהונינןיבןסרתאו12חלכתאוריעתבחר

םימנעתאוםידולתאדליםירצמו13הלדגהריעהאוה

םיחלסכתאוםיסרתפתאו14םיחתפנתאו‐‐םיבהלתאו

דליןענכו15םירתפכתאו‐‐םיתשלפםשמואצירשא

ירמאהתאויסוביהתאו16תחתאו‐‐ורכבןדיצתא

תאו18יניסהתאויקרעהתאויוחהתאו17ישגרגהתאו

תוחפשמוצפנרחאויתמחהתאוירמצהתאוידוראה

הזעדעהררגהכאב‐‐ןדיצמינענכהלובגיהיו19ינענכה

הלא20עשלדע‐‐םיבצוהמדאוהרמעוהמדסהכאב

םשלו21םהיוגבםתצראבםתנשללםתחפשמלםחינב

םשינב22לודגהתפייחא‐‐רבעינבלכיבאאוהםגדלי

ץוע‐‐םראינבו23םראודולודשכפראורושאוםליע

תאדליחלשוחלשתאדלידשכפראו24שמורתגולוחו

וימיביכגלפדחאהםשםינבינשדלירבעלו25רבע

דדומלאתאדליןטקיו26ןטקיויחאםשוץראההגלפנ

לזואתאוםרודהתאו27חריתאותומרצחתאוףלשתאו

תאו29אבשתאולאמיבאתאולבועתאו28הלקדתאו

יהיו30ןטקיינבהלאלכבבויתאוהליוחתאורפוא

םשינבהלא31םדקהרההרפסהכאבאשממםבשומ

תחפשמהלא32םהיוגלםתצראבםתנשללםתחפשמל

‐‐ץראבםיוגהודרפנהלאמוםהיוגבםתדלותלחנינב

לובמהרחא
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יהיו2םידחאםירבדותחאהפשץראהלכיהיו11

םשובשיורענשץראבהעקבואצמיוםדקמםעסנב

הפרשנוםינבלהנבלנהבהוהערלאשיאורמאיו3

רמחלםהלהיהרמחהוןבאלהנבלהםהליהתוהפרשל

השענוםימשבושארולדגמוריעונלהנבנהבהורמאיו4

תאתארלהוהידריו5ץראהלכינפלעץופנןפםשונל

ןההוהירמאיו6םדאהינבונברשאלדגמהתאוריעה

אלהתעותושעלםלחההזוםלכלתחאהפשודחאםע

הלבנוהדרנהבה7תושעלומזירשאלכםהמרצבי

הוהיץפיו8והערתפששיאועמשיאלרשא‐‐םתפשםש

ןכלע9ריעהתנבלולדחיוץראהלכינפלעםשמםתא

םשמוץראהלכתפשהוהיללבםשיכלבבהמשארק

םש‐‐םשתדלותהלא10ץראהלכינפלעהוהיםציפה

לובמהרחאםיתנשדשכפראתאדלויוהנשתאמןב

הנשתואמשמחדשכפראתאודילוהירחאםשיחיו11

הנשםישלשושמחיחדשכפראו12תונבוםינבדלויו

חלשתאודילוהירחאדשכפראיחיו13חלשתאדלויו

חלשו14תונבוםינבדלויוהנשתואמעבראוםינששלש

ודילוהירחאחלשיחיו15רבעתאדלויוהנשםישלשיח

תונבוםינבדלויוהנשתואמעבראוםינששלשרבעתא

יחיו17גלפתאדלויוהנשםישלשועברארבעיחיו16

תואמעבראוהנשםישלשגלפתאודילוהירחארבע

תאדלויוהנשםישלשגלפיחיו18תונבוםינבדלויוהנש

םיתאמוםינשעשתוערתאודילוהירחאגלפיחיו19וער

הנשםישלשוםיתשועריחיו20תונבוםינבדלויוהנש
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עבשגורשתאודילוהירחאועריחיו21גורשתאדלויו

םישלשגורשיחיו22תונבוםינבדלויוהנשםיתאמוםינש

‐‐רוחנתאודילוהירחאגורשיחיו23רוחנתאדלויוהנש

םירשעועשתרוחניחיו24תונבוםינבדלויוהנשםיתאמ

חרתתאודילוהירחארוחניחיו25חרתתאדלויוהנש

יחיו26תונבוםינבדלויוהנשתאמוהנשהרשעעשת

ןרהתאורוחנתאםרבאתאדלויוהנשםיעבשחרת

רוחנתאםרבאתאדילוהחרת‐‐חרתתדלותהלאו27

חרתינפלעןרהתמיו28טולתאדילוהןרהוןרהתאו

רוחנוםרבאחקיו29םידשכרואבותדלומץראבויבא

הכלמרוחנתשאםשוירשםרבאתשאםשםישנםהל

ןיאהרקעירשיהתו30הכסייבאוהכלמיבאןרהתב

ןרהןבטולתאוונבםרבאתאחרתחקיו31דלוהל

רואמםתאואציוונבםרבאתשאותלכירשתאוונבןב

32םשובשיוןרחדעואביוןענכהצראתכללםידשכ

ןרחבחרתתמיוהנשםיתאמוםינששמחחרתימיויהיו

ךתדלוממוךצראמךלךלםרבאלאהוהירמאיו12

לודגיוגלךשעאו2ךארארשאץראהלאךיבאתיבמו

ךיכרבמהכרבאו3הכרבהיהוךמשהלדגאוךכרבאו

ךליו4המדאהתחפשמלכךבוכרבנוראאךללקמו

ןבםרבאוטולותאךליוהוהיוילארבדרשאכםרבא

תאםרבאחקיו5ןרחמותאצבהנשםיעבשוםינששמח

ושכררשאםשוכרלכתאוויחאןבטולתאוותשאירש

ואביוןענכהצראתכללואציוןרחבושערשאשפנהתאו
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דעםכשםוקמדעץראבםרבארבעיו6ןענכהצרא

םרבאלאהוהיאריו7ץראבזאינענכהוהרומןולא

הוהילחבזמםשןביותאזהץראהתאןתאךערזלרמאיו

טיו‐‐לאתיבלםדקמהרההםשמקתעיו8וילאהארנה

הוהילחבזמםשןביוםדקמיעהוםימלאתיבהלהא

10הבגנהעוסנוךולהםרבאעסיו9הוהיםשבארקיו

דבכיכםשרוגלהמירצמםרבאדריוץראבבעריהיו

רמאיוהמירצמאובלבירקהרשאכיהיו11ץראבבערה

12תאהארמתפיהשאיכיתעדיאנהנהותשאירשלא

יתאוגרהותאזותשאורמאוםירצמהךתאוארייכהיהו

ךרובעבילבטייןעמל‐‐תאיתחאאנירמא13ויחיךתאו

ואריוהמירצמםרבאאובכיהיו14ךללגבישפנהתיחו

ירשהתאואריו15דאמאוההפייכהשאהתאםירצמה

הערפתיבהשאהחקתוהערפלאהתאוללהיוהערפ

םירמחורקבוןאצוליהיוהרובעבביטיהםרבאלו16

הערפתאהוהיעגניו17םילמגותנתאותחפשוםידבעו

18םרבאתשאירשרבדלעותיבתאוםילדגםיעגנ

אלהמלילתישעתאזהמרמאיוםרבאלהערפארקיו

חקאואוהיתחאתרמאהמל19אוהךתשאיכילתדגה

וילעוציו20ךלוחקךתשאהנההתעוהשאלילהתא

ולרשאלכתאוותשאתאוותאוחלשיוםישנאהערפ

טולוולרשאלכוותשאואוהםירצממםרבאלעיו13

3בהזבוףסכבהנקמבדאמדבכםרבאו2הבגנה‐‐ומע

םשהיהרשאםוקמהדע‐‐לאתיבדעובגנמויעסמלךליו
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חבזמהםוקמלא4יעהןיבולאתיבןיבהלחתבהלהא

5הוהיםשבםרבאםשארקיוהנשארבםשהשערשא

6םילהאורקבוןאצהיהםרבאתאךלהה‐‐טוללםגו

אלוברםשוכרהיהיכודחיתבשלץראהםתאאשנאלו

ןיבוםרבאהנקמיערןיבביריהיו7ודחיתבשלולכי

רמאיו8ץראבבשיזאיזרפהוינענכהוטולהנקמיער

יערןיבוךניבויניבהבירמיהתאנלאטוללאםרבא

ךינפלץראהלכאלה9ונחנאםיחאםישנאיכךיערןיבו

הליאמשאוןימיהםאוהנמיאולאמשהםאילעמאנדרפה

הלכיכןדריהרככלכתאאריוויניעתאטולאשיו10

הוהיןגכהרמעתאוםדסתאהוהיתחשינפל‐‐הקשמ

רככלכתאטולולרחביו11רעצהכאבםירצמץראכ

םרבא12ויחאלעמשיאודרפיוםדקמטולעסיוןדריה

םדסדעלהאיורככהירעבבשיטולוןענכץראבבשי

רמאהוהיו14דאמהוהילםיאטחוםיערםדסישנאו13

ןמהארוךיניעאנאשומעמטולדרפהירחאםרבאלא

תאיכ15המיוהמדקוהבגנוהנפצ‐‐םשהתארשאםוקמה

16םלועדעךערזלוהננתאךלהארהתארשאץראהלכ

תונמלשיאלכויםארשאץראהרפעכךערזתאיתמשו

ץראבךלהתהםוק17הנמיךערזםג‐‐ץראהרפעתא

אביוםרבאלהאיו18הננתאךליכהבחרלוהכראל

הוהילחבזמםשןביוןורבחברשא‐‐ארממינלאבבשיו

רסלאךלמךוירארענשךלמלפרמאימיביהיו14

המחלמושע2םיוגךלמלעדתוםליעךלמרמעלרדכ
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ךלמבאנשהרמעךלמעשרבתאוםדסךלמערבתא

3רעצאיהעלבךלמוםייבצךלמרבאמשוהמדא

םיתש4חלמהםיאוהםידשהקמעלאורבחהלאלכ

ודרמהנשהרשעשלשורמעלרדכתאודבעהנשהרשע

רשאםיכלמהורמעלרדכאבהנשהרשעעבראבו5

םהבםיזוזהתאוםינרקתרתשעבםיאפרתאוכיוותא

ריעשםררהבירחהתאו6םיתירקהושבםימיאהתאו

ןיעלאואביוובשיו7רבדמהלערשאןראפליאדע

תאםגו‐‐יקלמעההדשלכתאוכיושדקאוהטפשמ

ךלמוםדסךלמאציו8רמתןצצחבבשיהירמאה

רעצאוהעלבךלמוםייבצךלמוהמדאךלמוהרמע

רמעלרדכתא9םידשהקמעבהמחלמםתאוכרעיו

ךויראורענשךלמלפרמאוםיוגךלמלעדתוםליעךלמ

םידשהקמעו10השמחהתאםיכלמהעברא‐‐רסלאךלמ

המשולפיוהרמעוםדסךלמוסניורמחתראבתראב

הרמעוםדסשכרלכתאוחקיו11וסנהרהםיראשנהו

ןבושכרתאוטולתאוחקיו12וכליו‐‐םלכאלכתאו

דגיוטילפהאביו13םדסבבשיאוהווכליוםרבאיחא

יחאירמאהארממינלאבןכשאוהוירבעהםרבאל

םרבאעמשיו14םרבאתירבילעבםהורנעיחאולכשא

רשעהנמשותיבידיליויכינחתאקריוויחאהבשניכ

אוההלילםהילעקלחיו15ןדדעףדריותואמשלשו

16קשמדללאמשמרשאהבוחדעםפדריוםכיווידבעו

תאםגובישהושכרוויחאטולתאםגושכרהלכתאבשיו

ובושירחאותארקלםדסךלמאציו17םעהתאוםישנה
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קמעלא‐‐ותארשאםיכלמהתאורמעלרדכתאתוכהמ

איצוהםלשךלמקדציכלמו18ךלמהקמעאוההוש

ךורברמאיווהכרביו19ןוילעלאלןהכאוהוןייוםחל

ןוילעלאךורבו20ץראוםימשהנקןוילעלאלםרבא

ךלמרמאיו21לכמרשעמולןתיוךדיבךירצןגמרשא

רמאיו22ךלחקשכרהושפנהילןתםרבאלאםדס

הנקןוילעלאהוהילאידייתמרהםדסךלמלאםרבא

לכמחקאםאולענךורשדעוטוחמםא23ץראוםימש

ידעלב24םרבאתאיתרשעהינארמאתאלוךלרשא

יתאוכלהרשאםישנאהקלחוםירענהולכארשאקר

םקלחוחקיםהארממולכשארנע

םרבאלאהוהירבדהיההלאהםירבדהרחא15

ךרכש‐‐ךלןגמיכנאםרבאאריתלארמאלהזחמב

יכנאוילןתתהמהוהיינדאםרבארמאיו2דאמהברה

רמאיו3רזעילאקשמדאוהיתיבקשמןבוירירעךלוה

4יתאשרוייתיבןבהנהוערזהתתנאלילןה‐‐םרבא

רשאםאיכהזךשרייאלרמאלוילאהוהירבדהנהו

טבהרמאיוהצוחהותאאצויו5ךשרייאוהךיעממאצי

רמאיוםתארפסללכותםא‐‐םיבכוכהרפסוהמימשהאנ

7הקדצולהבשחיוהוהיבןמאהו6ךערזהיהיהכול

תתל‐‐םידשכרואמךיתאצוהרשאהוהיינאוילארמאיו

המבהוהיינדארמאיו8התשרלתאזהץראהתאךל

תשלשמהלגעילהחקוילארמאיו9הנשריאיכעדא

לכתאולחקיו10לזוגורתושלשמליאותשלשמזעו

והערתארקלורתבשיאןתיוךותבםתארתביוהלא
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םתאבשיוםירגפהלעטיעהדריו11רתבאלרפצהתאו

םרבאלעהלפנהמדרתואובלשמשהיהיו12םרבא

םרבאלרמאיו13וילעתלפנהלדגהכשחהמיאהנהו

ונעוםודבעוםהלאלץראבךערזהיהירגיכעדתעדי

ןדודבעירשאיוגהתאםגו14הנשתואמעברא‐‐םתא

לאאובתהתאו15לודגשכרבואציןכירחאויכנא

ובושייעיבררודו16הבוטהבישברבקתםולשבךיתבא

האבשמשהיהיו17הנהדעירמאהןועםלשאליכהנה

ןיברבערשאשאדיפלוןשערונתהנהוהיההטלעו

‐‐םרבאתאהוהיתרכאוההםויב18הלאהםירזגה

םירצמרהנמתאזהץראהתאיתתנךערזלרמאלתירב

תאויזנקהתאויניקהתא19תרפרהנלדגהרהנהדע

תאו21םיאפרהתאויזרפהתאויתחהתאו20ינמדקה

יסוביהתאוישגרגהתאוינענכהתאוירמאה

תירצמהחפשהלוולהדליאלםרבאתשאירשו16

הוהיינרצעאנהנהםרבאלאירשרמאתו2רגההמשו

םרבאעמשיוהנממהנבאילואיתחפשלאאנאב‐‐תדלמ

תירצמהרגהתאםרבאתשאירשחקתו3ירשלוקל

ןתתוןענכץראבםרבאתבשלםינשרשעץקמהתחפש

ארתורהתורגהלאאביו4השאלולהשיאםרבאלהתא

םרבאלאירשרמאתו5היניעבהתרבגלקתוהתרהיכ

התרהיכארתוךקיחביתחפשיתתניכנא‐‐ךילעיסמח

לאםרבארמאיו6ךיניבויניבהוהיטפשיהיניעבלקאו

הנעתוךיניעבבוטההלישע‐‐ךדיבךתחפשהנהירש
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‐‐םימהןיעלעהוהיךאלמהאצמיו7הינפמחרבתוירש

ירשתחפשרגהרמאיו8רושךרדבןיעהלערבדמב

יכנאיתרבגירשינפמ‐‐רמאתויכלתהנאו‐‐תאבהזמיא

ינעתהוךתרבגלאיבושהוהיךאלמהלרמאיו9תחרב

תאהבראהברההוהיךאלמהלרמאיו10הידיתחת

הרהךנההוהיךאלמהלרמאיו11ברמרפסיאלוךערז

ךינעלאהוהיעמשיכלאעמשיומשתארקוןבתדליו

ינפלעוובלכדיולכבודי‐‐םדאארפהיהיאוהו12

לאהתאהילארבדההוהיםשארקתו13ןכשיויחאלכ

ארקןכלע14יארירחא‐‐יתיארםלהםגההרמאיכיאר

דלתו15דרבןיבושדקןיבהנה‐‐יאריחלראבראבל

רגההדלירשאונבםשםרבאארקיוןבםרבאלרגה

רגהתדלבםינשששוהנשםינמשןבםרבאו16לאעמשי

םרבאללאעמשיתא

הוהיאריוםינשעשתוהנשםיעשתןבםרבאיהיו17

היהוינפלךלהתה‐‐ידשלאינאוילארמאיוםרבאלא

דאמבךתואהבראוךניבויניביתירבהנתאו2םימת

רמאלםיהלאותארבדיווינפלעםרבאלפיו3דאמ

אלו5םיוגןומהבאלתייהוךתאיתירבהנהינא4

באיכםהרבאךמשהיהוםרבאךמשתאדועארקי

ךיתתנודאמדאמבךתאיתרפהו6ךיתתנםיוגןומה

ךניבויניביתירבתאיתמקהו7ואציךממםיכלמוםיוגל

ךלתויהלםלועתירבל‐‐םתרדלךירחאךערזןיבו

תאךירחאךערזלוךליתתנו8ךירחאךערזלוםיהלאל
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םהליתייהוםלועתזחאלןענכץראלכתאךירגמץרא

יתירבתאהתאוםהרבאלאםיהלארמאיו9םיהלאל

רשאיתירבתאז10םתרדלךירחאךערזוהתא‐‐רמשת

לכםכללומהךירחאךערזןיבוםכיניבויניבורמשת

יניבתירבתואלהיהוםכתלרערשבתאםתלמנו11רכז

םכיתרדל‐‐רכזלכםכללומיםימיתנמשןבו12םכיניבו

אוהךערזמאלרשארכנןבלכמףסכתנקמו‐‐תיבדילי

יתירבהתיהוךפסכתנקמוךתיבדילילומילומה13

תאלומיאלרשארכזלרעו14םלועתירבלםכרשבב

יתירבתאהימעמאוההשפנההתרכנו‐‐ותלרערשב

ארקתאלךתשאירשםהרבאלאםיהלארמאיו15רפה

יתתנםגוהתאיתכרבו16המשהרשיכירשהמשתא

הנממםימעיכלמםיוגלהתיהוהיתכרבוןבךלהנממ

ןבלהובלברמאיוקחציווינפלעםהרבאלפיו17ויהי

18דלתהנשםיעשתתבההרשםאודלויהנשהאמ

19ךינפלהיחילאעמשיולםיהלאהלאםהרבארמאיו

תאתארקוןבךלתדליךתשאהרשלבאםיהלארמאיו

וערזלםלועתירבלותאיתירבתאיתמקהוקחציומש

יתירפהוותאיתכרבהנה‐‐ךיתעמשלאעמשילו20וירחא

דילויםאישנרשעםינשדאמדאמבותאיתיברהוותא

דלתרשאקחציתאםיקאיתירבתאו21לודגיוגלויתתנו

ותארבדללכיו22תרחאההנשבהזהדעומלהרשךל

לאעמשיתאםהרבאחקיו23םהרבאלעמםיהלאלעיו

רכזלכ‐‐ופסכתנקמלכתאוותיבידילילכתאוונב

םויהםצעבםתלרערשבתאלמיוםהרבאתיבישנאב
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םיעשתןב‐‐םהרבאו24םיהלאותארבדרשאכהזה

שלשןבונבלאעמשיו25ותלרערשבולמהבהנשעשתו

הזהםויהםצעב26ותלרערשבתא‐‐ולמהבהנשהרשע

תיבדיליותיבישנאלכו27ונבלאעמשיוםהרבאלומנ

ותאולמנ‐‐רכנןבתאמףסכתנקמו

להאהחתפבשיאוהוארממינלאבהוהיוילאאריו18

םיבצנםישנאהשלשהנהואריוויניעאשיו2םויהםחכ

3הצראוחתשיולהאהחתפמםתארקלץריואריווילע

לעמרבעתאנלא‐‐ךיניעבןחיתאצמאנםאינדארמאיו

תחתונעשהוםכילגרוצחרוםימטעמאנחקי4ךדבע

לעיכ‐‐ורבעתרחאםכבלודעסוםחלתפהחקאו5ץעה

6תרבדרשאכהשעתןכורמאיוםכדבעלעםתרבעןכ

םיאסשלשירהמרמאיוהרשלאהלהאהםהרבארהמיו

םהרבאץררקבהלאו7תוגעישעוישול‐‐תלסחמק

ותאתושעלרהמיורענהלאןתיובוטוךררקבןבחקיו

םהינפלןתיוהשערשארקבהןבובלחוהאמחחקיו8

היאוילאורמאיו9ולכאיוץעהתחתםהילעדמעאוהו

ךילאבושאבושרמאיו10להאבהנהרמאיוךתשאהרש

להאהחתפתעמשהרשוךתשאהרשלןבהנהוהיחתעכ

לדחםימיבםיאבםינקזהרשוםהרבאו11וירחאאוהו

רמאלהברקבהרשקחצתו12םישנכחראהרשלתויהל

לאהוהירמאיו13ןקזינדאוהנדעילהתיהיתלבירחא

‐‐דלאםנמאףאהרמאלהרשהקחצהזהמלםהרבא

ךילאבושאדעומלרבדהוהימאלפיה14יתנקזינאו
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יתקחצאלרמאלהרששחכתו15ןבהרשלו‐‐היחתעכ

םישנאהםשמומקיו16תקחציכאלרמאיוהארייכ

17םחלשלםמעךלה‐‐םהרבאוםדסינפלעופקשיו

18השעינארשאםהרבאמינאהסכמהרמאהוהיו

ייוגלכ‐‐ובוכרבנוםוצעולודגיוגלהיהיויה‐‐םהרבאו

ותיבתאווינבתאהוצירשאןעמלויתעדייכ19ץראה

ןעמל‐‐טפשמוהקדצתושעלהוהיךרדורמשווירחא

רמאיו20וילערבדרשאתאםהרבאלעהוהיאיבה

הדבכיכ‐‐םתאטחוהבריכהרמעוםדסתקעזהוהי

ושעילאהאבההתקעצכההאראואנהדרא21דאמ

המדסוכליוםישנאהםשמונפיו22העדאאלםאוהלכ

רמאיוםהרבאשגיו23הוהיינפלדמעונדוע‐‐םהרבאו

םקידצםישמחשיילוא24עשרםעקידצהפסתףאה

םישמחןעמלםוקמלאשתאלוהפסתףאהריעהךותב

הזהרבדכתשעמךלהללח25הברקברשאםקידצה

‐‐ךלהללחעשרכקידצכהיהועשרםעקידצתימהל

םאהוהירמאיו26טפשמהשעיאלץראהלכטפשה

לכליתאשנו‐‐ריעהךותבםקידצםישמחםדסבאצמא

יתלאוהאנהנהרמאיוםהרבאןעיו27םרובעבםוקמה

םישמחןורסחיילוא28רפאורפעיכנאוינדאלארבדל

רמאיוריעהלכתאהשמחבתיחשתה‐‐השמחםקידצה

דועףסיו29השמחוםיעבראםשאצמאםאתיחשאאל

אלרמאיוםיעבראםשןואצמיילוארמאיווילארבדל

ינדאלרחיאנלארמאיו30םיעבראהרובעבהשעא

השעאאלרמאיוםישלשםשןואצמיילוא‐‐הרבדאו
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רבדליתלאוהאנהנהרמאיו31םישלשםשאצמאםא

תיחשאאלרמאיוםירשעםשןואצמיילוא‐‐ינדאלא

ךאהרבדאוינדאלרחיאנלארמאיו32םירשעהרובעב

רובעבתיחשאאלרמאיוהרשעםשןואצמיילוא‐‐םעפה

םהרבאלארבדלהלכרשאכ‐‐הוהיךליו33הרשעה

ומקמלבשםהרבאו

רעשבבשיטולוברעבהמדסםיכאלמהינשואביו19

2הצראםיפאוחתשיוםתארקלםקיוטולאריוםדס

וצחרוונילוםכדבעתיבלאאנורוסינדאאנהנהרמאיו

יכאלורמאיוםככרדלםתכלהוםתמכשהוםכילגר

לאואביווילאורסיו‐‐דאמםברצפיו3ןילנבוחרב

ובכשיםרט4ולכאיוהפאתוצמוהתשמםהלשעיוותיב

לכןקזדעורענמתיבהלעובסנםדסישנאריעהישנאו

םישנאההיאולורמאיוטוללאוארקיו5הצקמםעה

6םתאהעדנוונילאםאיצוההלילהךילאואברשא

רמאיו7וירחארגסתלדהוהחתפהטולםהלאאציו

ועדיאלרשאתונביתשילאנהנה8וערתיחאאנלא

םכיניעבבוטכןהלושעוםכילאןהתאאנהאיצוא‐‐שיא

לצבואבןכלעיכרבדושעתלאלאהםישנאלקר

טפשיורוגלאבדחאהורמאיוהאלהשגורמאיו9יתרק

ושגיודאמטולבשיאבורצפיוםהמךלערנהתע‐‐טופש

תאואיביוםדיתאםישנאהוחלשיו10תלדהרבשל

םישנאהתאו11ורגסתלדהתאוהתיבהםהילאטול

ואליולודגדעוןטקמםירונסבוכהתיבהחתפרשא
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‐‐הפךלימדעטוללאםישנאהורמאיו12חתפהאצמל

םוקמהןמאצוהריעבךלרשאלכוךיתנבוךינבוןתח

םתקעצהלדגיכהזהםוקמהתאונחנאםיתחשמיכ13

רבדיוטולאציו14התחשלהוהיונחלשיוהוהיינפתא

הזהםוקמהןמואצומוקרמאיוויתנביחקלוינתחלא

15וינתחיניעבקחצמכיהיוריעהתאהוהיתיחשמיכ

םוקרמאלטולבםיכאלמהוציאיוהלערחשהומכו

ןועבהפסתןפ‐‐תאצמנהךיתנביתשתאוךתשאתאחק

ותשאדיבוודיבםישנאהוקיזחיו‐‐המהמתיו16ריעה

ץוחמוהחניווהאציווילעהוהיתלמחבויתנביתשדיבו

לעטלמהרמאיוהצוחהםתאםאיצוהכיהיו17ריעל

הרההרככהלכבדמעתלאוךירחאטיבתלא‐‐ךשפנ

19ינדאאנלאםהלאטולרמאיו18הפסתןפטלמה

תישערשאךדסחלדגתוךיניעבןחךדבעאצמאנהנה

‐‐הרההטלמהללכואאליכנאוישפנתאתויחהלידמע

הברקתאזהריעהאנהנה20יתמוהערהינקבדתןפ

רעצמאלההמשאנהטלמארעצמאוהו‐‐המשסונל

םגךינפיתאשנהנה‐‐וילארמאיו21ישפניחתו‐‐אוה

רהמ22תרבדרשאריעהתאיכפהיתלבלהזהרבדל

לעהמשךאבדערבדתושעללכואאליכהמשטלמה

טולוץראהלעאצישמשה23רעוצריעהםשארקןכ

תירפג‐‐הרמעלעוםדסלעריטמההוהיו24הרעצאב

לאהםירעהתאךפהיו25םימשהןמהוהיתאמשאו

26המדאהחמצוםירעהיבשילכתאורככהלכתאו

םהרבאםכשיו27חלמביצניהתווירחאמותשאטבתו
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ףקשיו28הוהיינפתאםשדמערשא‐‐םוקמהלארקבב

הנהואריורככהץראינפלכלעוהרמעוםדסינפלע

םיהלאתחשביהיו29ןשבכהרטיקכץראהרטיקהלע

תאחלשיוםהרבאתאםיהלארכזיורככהירעתא

ןהבבשירשאםירעהתאךפהבהכפההךותמטול

יכומעויתנביתשורהבבשיורעוצמטוללעיו30טול

31ויתנביתשואוה‐‐הרעמבבשיורעוצבתבשלארי

ץראבןיאשיאוןקזוניבאהריעצהלאהריכבהרמאתו

ןייוניבאתאהקשנהכל32ץראהלכךרדכונילעאובל

ןייןהיבאתאןיקשתו33ערזוניבאמהיחנוומעהבכשנו

עדיאלוהיבאתאבכשתוהריכבהאבתואוההלילב

לאהריכבהרמאתותרחממיהיו34המוקבוהבכשב

הלילהםגןייונקשניבאתאשמאיתבכשןההריעצה

הלילבםגןיקשתו35ערזוניבאמהיחנוומעיבכשיאבו

עדיאלוומעבכשתוהריעצהםקתוןיי‐‐ןהיבאתאאוהה

37ןהיבאמטולתונביתשןירהתו36המקבוהבכשב

דעבאומיבאאוהבאומומשארקתוןבהריכבהדלתו

ימעןבומשארקתוןבהדליאוהםגהריעצהו38םויה

םויהדעןומעינביבאאוה

ןיבושדקןיבבשיובגנההצראםהרבאםשמעסיו20

יתחאותשאהרשלאםהרבארמאיו2ררגברגיורוש

אביו3הרשתאחקיוררגךלמךלמיבאחלשיואוה

תמךנהולרמאיוהלילהםולחבךלמיבאלאםיהלא

אלךלמיבאו4לעבתלעבאוהותחקלרשאהשאהלע
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אוהאלה5גרהתקידצםגיוגהינדא‐‐רמאיוהילאברק

םתבאוהיחאהרמאאוהםגאיהואוהיתחאילרמא

םיהלאהוילארמאיו6תאזיתישעיפכןיקנבויבבל

ךשחאותאזתישעךבבלםתביכיתעדייכנאםגםלחב

7הילאעגנלךיתתנאלןכלעילוטחמךתואיכנאםג

היחוךדעבללפתיואוהאיבניכשיאהתשאבשההתעו

8ךלרשאלכוהתאתומתתומיכעד‐‐בישמךניאםאו

לכתארבדיווידבעלכלארקיורקבבךלמיבאםכשיו

ארקיו9דאמםישנאהוארייוםהינזאבהלאהםירבדה

יתאטחהמוונלתישעהמולרמאיוםהרבאלךלמיבא

םישעמהלדגהאטחיתכלממלעוילעתאבהיכךל

םהרבאלאךלמיבארמאיו10ידמעתישעושעיאלרשא

יכםהרבארמאיו11הזהרבדהתאתישעיכתיארהמ

רבדלעינוגרהוהזהםוקמבםיהלאתאריןיאקריתרמא

ימאתבאלךא‐‐אוהיבאתביתחאהנמאםגו12יתשא

תיבמםיהלאיתאועתהרשאכיהיו13השאליליהתו

םוקמהלכלאידמעישעתרשאךדסחהזהלרמאויבא

ןאצךלמיבאחקיו14אוהיחאילירמאהמשאובנרשא

הרשתאולבשיוםהרבאלןתיותחפשוםידבעורקבו

ךיניעבבוטבךינפליצראהנהךלמיבארמאיו15ותשא

הנה‐‐ךיחאלףסכףלאיתתנהנהרמאהרשלו16בש

17תחכנולכתאוךתארשאלכלםיניעתוסכךלאוה

ךלמיבאתאםיהלאאפריוםיהלאהלאםהרבאללפתיו

לכדעבהוהירצערצעיכ18ודליו‐‐ויתהמאוותשאתאו

םהרבאתשאהרשרבדלעךלמיבאתיבלםחר
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הרשלהוהישעיורמארשאכהרשתאדקפהוהיו21

וינקזלןבםהרבאלהרשדלתורהתו2רבדרשאכ

םשתאםהרבאארקיו3םיהלאותארבדרשאדעומל

םהרבאלמיו4קחצי‐‐הרשולהדלירשאולדלונהונב

5םיהלאותאהוצרשאכםימיתנמשןבונבקחציתא

רמאתו6ונבקחציתאולדלוהבהנשתאמןבםהרבאו

רמאתו7ילקחציעמשהלכםיהלאילהשעקחצ‐‐הרש

וינקזלןביתדלייכהרשםינבהקיניהםהרבאלללמימ

םויבלודגהתשמםהרבאשעיולמגיודליהלדגיו8

רשאתירצמהרגהןבתאהרשארתו9קחציתאלמגה

המאהשרגםהרבאלרמאתו10קחצמ‐‐םהרבאלהדלי

םעינבםעתאזההמאהןבשרייאליכהנבתאותאזה

ונבתדואלעםהרבאיניעבדאמרבדהעריו11קחצי

רענהלעךיניעבערילאםהרבאלאםיהלארמאיו12

יכהלקבעמשהרשךילארמאתרשאלכ‐‐ךתמאלעו

ונמישאיוגלהמאהןבתאםגו13ערזךלארקיקחציב

תמחוםחלחקיורקבבםהרבאםכשיו14אוהךערזיכ

החלשיו‐‐דליהתאוהמכשלעםשרגהלאןתיוםימ

תמחהןמםימהולכיו15עבשראברבדמבעתתוךלתו

הלבשתוךלתו16םחישהדחאתחתדליהתאךלשתו

תומבהאראלאהרמאיכתשקיוחטמכקחרהדגנמ

םיהלאעמשיו17ךבתוהלקתאאשתודגנמבשתודליה

םימשהןמרגהלאםיהלאךאלמארקיורענהלוקתא

לאםיהלאעמשיכיאריתלארגהךלהמהלרמאיו

יקיזחהורענהתאיאשימוק18םשאוהרשאברענהלוק
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תאםיהלאחקפיו19ונמישאלודגיוגליכובךדיתא

קשתוםימתמחהתאאלמתוךלתוםימראבארתוהיניע

רבדמבבשיולדגיורענהתאםיהלאיהיו20רענהתא

ומאולחקתוןראפרבדמבבשיו21תשקהבריהיו

ךלמיבארמאיואוההתעביהיו22םירצמץראמהשא

לכבךמעםיהלארמאלםהרבאלאואבצרשלכיפו

םאהנהםיהלאבילהעבשההתעו23השעהתארשא

השעתךמעיתישערשאדסחכידכנלוינינלוילרקשת

יכנאםהרבארמאיו24הבהתרגרשאץראהםעוידמע

ראבתודאלעךלמיבאתאםהרבאחכוהו25עבשא

אל‐‐ךלמיבארמאיו26ךלמיבאידבעולזגרשאםימה

םגוילתדגהאלהתאםגוהזהרבדהתאהשעימיתעדי

רקבוןאצםהרבאחקיו27םויהיתלב‐‐יתעמשאליכנא

םהרבאבציו28תירבםהינשותרכיוךלמיבאלןתיו

לאךלמיבארמאיו29ןהדבל‐‐ןאצהתשבכעבשתא

הנדבלתבצהרשאהלאהתשבכעבשהנההמםהרבא

ילהיהתרובעבידימחקתתשבכעבשתאיכ‐‐רמאיו30

םוקמלארקןכלע31תאזהראבהתאיתרפחיכהדעל

תירבותרכיו32םהינשועבשנםשיכעבשראב‐‐אוהה

לאובשיוואבצרשלכיפוךלמיבאםקיועבשראבב

םשב‐‐םשארקיועבשראבבלשאעטיו33םיתשלפץרא

םימיםיתשלפץראבםהרבארגיו34םלועלאהוהי

םיבר
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םהרבאתאהסנםיהלאהוהלאהםירבדהרחאיהיו22

תאאנחקרמאיו2יננהרמאיוםהרבאוילארמאיו

ץראלאךלךלוקחציתאתבהארשאךדיחיתאךנב

רמארשאםירההדחאלעהלעלםשוהלעהוהירמה

חקיוורמחתאשבחיורקבבםהרבאםכשיו3ךילא

םקיוהלעיצעעקביוונבקחציתאוותאוירענינשתא

ישילשהםויב4םיהלאהולרמארשאםוקמהלאךליו

רמאיו5קחרמ‐‐םוקמהתאאריוויניעתאםהרבאאשיו

רענהוינאורומחהםעהפםכלובשוירענלאםהרבא

תאםהרבאחקיו6םכילאהבושנוהוחתשנוהכדעהכלנ

תאושאהתאודיבחקיוונבקחצילעםשיוהלעהיצע

םהרבאלאקחצירמאיו7ודחיםהינשוכליותלכאמה

םיצעהושאההנהרמאיוינביננהרמאיויבארמאיוויבא

השהולהאריםיהלאםהרבארמאיו8הלעלהשההיאו

רשאםוקמהלאואביו9ודחיםהינשוכליוינבהלעל

תאךרעיוחבזמהתאםהרבאםשןביוםיהלאהולרמא

לעממחבזמהלעותאםשיוונבקחציתאדקעיוםיצעה

תלכאמהתאחקיוודיתאםהרבאחלשיו10םיצעל

םימשהןמהוהיךאלמוילאארקיו11ונבתאטחשל

חלשתלארמאיו12יננהרמאיוםהרבאםהרבארמאיו

יכיתעדיהתעיכהמואמולשעתלאורענהלאךדי

13ינממךדיחיתאךנבתאתכשחאלוהתאםיהלאארי

ךבסבזחאנרחאליאהנהואריוויניעתאםהרבאאשיו

תחתהלעלוהלעיוליאהתאחקיוםהרבאךליווינרקב

רשאהאריהוהיאוההםוקמהםשםהרבאארקיו14ונב
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לאהוהיךאלמארקיו15האריהוהירהבםויהרמאי

הוהיםאניתעבשניברמאיו16םימשהןמתינשםהרבא

ךנבתאתכשחאלוהזהרבדהתאתישערשאןעייכ

ךערזתאהבראהברהוךכרבאךרביכ17ךדיחיתא

תאךערזשריוםיהתפשלערשאלוחכוםימשהיבכוככ

רשאבקעץראהייוגלכךערזבוכרבתהו18ויביארעש

ודחיוכליוומקיווירענלאםהרבאבשיו19ילקבתעמש

ירחאיהיו20עבשראבבםהרבאבשיועבשראבלא

הכלמהדליהנהרמאלםהרבאלדגיוהלאהםירבדה

ויחאזובתאוורכבץועתא21ךיחארוחנל‐‐םינבאוהםג

שדלפתאווזחתאודשכתאו22םראיבאלאומקתאו

הנמשהקברתאדלילאותבו23לאותבתאוףלדיתאו

המשוושגליפו24םהרבאיחארוחנלהכלמהדליהלא

תאושחתתאוםחגתאוחבטתאאוהםגדלתוהמואר

הכעמ

‐‐םינשעבשוהנשםירשעוהנשהאמהרשייחויהיו23

‐‐ןורבחאוהעבראתירקבהרשתמתו2הרשייחינש

םקיו3התכבלוהרשלדפסלםהרבאאביוןענכץראב

רג4רמאלתחינבלארבדיוותמינפלעמםהרבא

הרבקאוםכמערבקתזחאילונתםכמעיכנאבשותו

ונעמש6ולרמאלםהרבאתאתחינבונעיו5ינפלמיתמ

רבקונירבקרחבמב‐‐ונכותבהתאםיהלאאישנינדא

ךתמרבקמךממהלכיאלורבקתאונממשיאךתמתא

רבדיו8תחינבלץראהםעלוחתשיוםהרבאםקיו7
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‐‐ינפלמיתמתארבקלםכשפנתאשיםארמאלםתא

תרעמתאילןתיו9רחצןבןורפעבילועגפוינועמש

ילהננתיאלמףסכבוהדשהצקברשאולרשאהלפכמה

ןעיותחינבךותבבשיןורפעו10רבקתזחאל‐‐םככותב

רעשיאבלכלתחינבינזאבםהרבאתאיתחהןורפע

הרעמהוךליתתנהדשה‐‐ינעמשינדאאל11רמאלוריע

ךתמרבקךלהיתתנימעינביניעלהיתתנךלוברשא

ןורפעלארבדיו13ץראהםעינפלםהרבאוחתשיו12

ףסכיתתנינעמשולהתאםאךארמאלץראהםעינזאב

תאןורפעןעיו14המשיתמתאהרבקאוינממחקהדשה

לקשתאמעבראץראינעמשינדא15ולרמאלםהרבא

םהרבאעמשיו16רבקךתמתאואוההמךניבויניבףסכ

רבדרשאףסכהתאןרפעלםהרבאלקשיוןורפעלא

17רחסלרבעףסכלקשתואמעברא‐‐תחינבינזאב

הדשהארממינפלרשאהלפכמברשאןורפעהדשםקיו

ולבגלכברשאהדשברשאץעהלכווברשאהרעמהו

רעשיאבלכבתחינביניעלהנקמלםהרבאל18ביבס

תרעמלאותשאהרשתאםהרבארבקןכירחאו19וריע

20ןענכץראבןורבחאוה‐‐ארממינפלעהלפכמההדש

רבקתזחאל‐‐םהרבאלוברשאהרעמהוהדשהםקיו

תחינבתאמ

לכבםהרבאתאךרבהוהיוםימיבאבןקזםהרבאו24

ולרשאלכבלשמהותיבןקזודבעלאםהרבארמאיו2

םימשהיהלאהוהיב‐‐ךעיבשאו3יכריתחתךדיאנםיש
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ינענכהתונבמינבלהשאחקתאלרשאץראהיהלאו

ךלתיתדלומלאויצראלאיכ4וברקבבשוייכנארשא

ילואדבעהוילארמאיו5קחצילינבלהשאתחקלו

בשההתאזהץראהלאירחאתכללהשאההבאתאל

וילארמאיו6םשמתאצירשאץראהלאךנבתאבישא

יהלאהוהי7המשינבתאבישתןפךלרמשהםהרבא

רשאויתדלומץראמויבאתיבמינחקלרשאםימשה

ץראהתאןתאךערזלרמאלילעבשנרשאוילרבד

םשמינבלהשאתחקלוךינפלוכאלמחלשיאוה‐‐תאזה

יתעבשמתיקנו‐‐ךירחאתכללהשאההבאתאלםאו8

תחתודיתאדבעהםשיו9המשבשתאלינבתאקרתאז

חקיו10הזהרבדהלעולעבשיווינדאםהרבאךרי

וינדאבוטלכוךליווינדאילמגמםילמגהרשעדבעה

ךרביו11רוחנריעלא‐‐םירהנםראלאךליוםקיוודיב

תאצתעלברעתעלםימהראבלאריעלץוחמםילמגה

אנהרקהםהרבאינדאיהלאהוהי‐‐רמאיו12תבאשה

בצניכנאהנה13םהרבאינדאםעדסחהשעוםויהינפל

היהו14םימבאשלתאציריעהישנאתונבוםימהןיעלע

התשהרמאוהתשאוךדכאניטההילארמארשארענה

עדאהבוקחצילךדבעלתחכההתא‐‐הקשאךילמגםגו

רבדלהלכםרטאוהיהיו15ינדאםעדסחתישעיכ

תשאהכלמןבלאותבלהדלירשאתאציהקברהנהו

הארמתבטרענהו16המכשלעהדכוםהרבאיחארוחנ

הדכאלמתוהניעהדרתוהעדיאלשיאוהלותב‐‐דאמ

טעמאניניאימגהרמאיוהתארקלדבעהץריו17לעתו
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הדכדרתורהמתוינדאהתשרמאתו18ךדכמםימ

ךילמגלםגרמאתוותקשהללכתו19והקשתו‐‐הדילע

תקשהלאהדכרעתורהמתו20תתשלולכםאדעבאשא

שיאהו21וילמגלכלבאשתובאשלראבהלאדועץרתו

אלםאוכרדהוהיחילצההתעדל‐‐שירחמהלהאתשמ

בהזםזנשיאהחקיותותשלםילמגהולכרשאכיהיו22

םלקשמבהזהרשעהידילעםידימצינשו‐‐ולקשמעקב

ונלםוקמךיבאתיבשיהילאנידיגהתאימתברמאיו23

רשאהכלמןב‐‐יכנאלאותבתבוילארמאתו24ןילל

‐ונמעבראופסמםגןבתםגוילארמאתו25רוחנלהדלי

רמאיו27הוהילוחתשיושיאהדקיו26ןוללםוקמםג‐

ותמאוודסחבזעאלרשאםהרבאינדאיהלאהוהיךורב

ץרתו28ינדאיחאתיבהוהיינחנךרדביכנאינדאםעמ

חאהקברלו29הלאהםירבדכ‐‐המאתיבלדגתורענה

יהיו30ןיעהלאהצוחהשיאהלאןבלץריוןבלומשו

תאועמשכוותחאידילעםידמצהתאוםזנהתאתארכ

לאאביושיאהילארבדהכרמאלותחאהקברירבד

אוברמאיו31ןיעהלעםילמגהלעדמעהנהושיאה

םוקמותיבהיתינפיכנאוץוחבדמעתהמלהוהיךורב

ןבתןתיוםילמגהחתפיוהתיבהשיאהאביו32םילמגל

רשאםישנאהילגרווילגרץחרלםימוםילמגלאופסמו

םאדעלכאאלרמאיולכאלוינפל)םשויו(םשייו33ותא

35יכנאםהרבאדבערמאיו34רבדרמאיוירבדיתרבד

ףסכורקבוןאצולןתיולדגיו‐‐דאמינדאתאךרבהוהיו

תשאהרשדלתו36םירמחוםילמגותחפשוםדבעובהזו
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37ולרשאלכתאולןתיוהתנקזירחאינדאלןבינדא

ינענכהתונבמינבלהשאחקתאלרמאלינדאינעבשיו

לאוךלתיבאתיבלאאלםא38וצראבבשייכנארשא

אלילאינדאלארמאו39ינבלהשאתחקלויתחפשמ

יתכלהתהרשאהוהיילארמאיו40ירחאהשאהךלת

השאתחקלוךכרדחילצהוךתאוכאלמחלשיוינפל

אובתיכיתלאמהקנתזא41יבאתיבמויתחפשממינבל

אבאו42יתלאמיקנתייהוךלונתיאלםאויתחפשמלא

אנךשיםאםהרבאינדאיהלאהוהירמאוןיעהלאםויה

בצניכנאהנה43הילעךלהיכנארשאיכרדחילצמ

הילאיתרמאובאשלתאציההמלעההיהוםימהןיעלע

התשהתאםגילאהרמאו44ךדכמםימטעמאניניקשה

ןבלהוהיחיכהרשאהשאהאוה‐‐באשאךילמגלםגו

תאציהקברהנהויבללארבדלהלכאםרטינא45ינדא

יניקשההילארמאובאשתוהניעהדרתוהמכשלעהדכו

ךילמגםגוהתשרמאתוהילעמהדכדרותורהמתו46אנ

רמאוהתאלאשאו47התקשהםילמגהםגותשאוהקשא

ולהדלירשארוחנןבלאותבתברמאתותאימתב

דקאו48הידילעםידימצהוהפאלעםזנהםשאוהכלמ

םהרבאינדאיהלאהוהיתאךרבאוהוהילהוחתשאו

ונבלינדאיחאתבתאתחקלתמאךרדבינחנהרשא

ילודיגה‐‐ינדאתאתמאודסחםישעםכשיםאהתעו49

ןעיו50לאמשלעואןימילעהנפאוילודיגה‐‐אלםאו

רבדלכונאלרבדהאציהוהימורמאיולאותבוןבל

יהתוךלוחקךינפלהקברהנה51בוטואערךילא
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עמשרשאכיהיו52הוהירבדרשאכךינדאןבלהשא

אצויו53הוהילהצראוחתשיוםהירבדתאםהרבאדבע

‐‐תנדגמוהקברלןתיוםידגבובהזילכוףסכילכדבעה

רשאםישנאהואוהותשיוולכאיו54המאלוהיחאלןתנ

רמאיו55ינדאלינחלשרמאיורקבבומוקיווניליו‐‐ומע

56ךלתרחארושעואםימיונתארענהבשתהמאוהיחא

ינוחלשיכרדחילצההוהיויתאורחאתלאםהלארמאיו

היפתאהלאשנורענלארקנורמאיו57ינדאלהכלאו

הזהשיאהםעיכלתההילאורמאיוהקברלוארקיו58

תאוהתקנמתאוםתחאהקברתאוחלשיו59ךלארמאתו

‐הלורמאיוהקברתאוכרביו60וישנאתאוםהרבאדבע

ויאנשרעשתאךערזשרייוהבבריפלאלייהתאונתחא‐

הנכלתוםילמגהלעהנבכרתוהיתרענוהקברםקתו61

אבקחציו62ךליוהקברתאדבעהחקיושיאהירחא

קחציאציו63בגנהץראבבשויאוהויאריחלראבאובמ

םילמגהנהואריוויניעאשיוברעתונפלהדשבחושל

לפתוקחציתאארתוהיניעתאהקבראשתו64םיאב

ךלהההזלהשיאהימדבעהלארמאתו65למגהלעמ

ףיעצהחקתוינדאאוהדבעהרמאיוונתארקלהדשב

רשאםירבדהלכתאקחצילדבעהרפסיו66סכתתו

הקברתאחקיוומאהרשהלהאהקחציהאביו67השע

ומאירחאקחציםחניוהבהאיוהשאלוליהתו

ולדלתו2הרוטקהמשוהשאחקיוםהרבאףסיו25

תאוקבשיתאו‐‐ןידמתאוןדמתאוןשקיתאוןרמזתא
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םרושאויהןדדינבוןדדתאואבשתאדליןשקיו3חוש

עדיבאוךנחורפעוהפיעןידמינבו4םימאלוםשוטלו

לכתאםהרבאןתיו5הרוטקינבהלאלכהעדלאו

ןתנםהרבאלרשאםישגליפהינבלו6קחצילולרשא

המדקיחונדועבונבקחצילעמםחלשיותנתמםהרבא

יחרשא‐‐םהרבאייחינשימיהלאו7םדקץראלא

םהרבאתמיועוגיו8םינששמחוהנשםיעבשוהנשתאמ

ותאורבקיו9וימעלאףסאיועבשוןקזהבוטהבישב

ןרפעהדשלאהלפכמהתרעמלאוינבלאעמשיוקחצי

הנקרשאהדשה10ארממינפלערשאיתחהרחצןב

ותשאהרשוםהרבארבקהמש‐‐תחינבתאמםהרבא

ונבקחציתאםיהלאךרביוםהרבאתומירחאיהיו11

ןבלאעמשיתדלתהלאו12יאריחלראבםעקחציבשיו

םהרבאל‐‐הרשתחפשתירצמהרגההדלירשאםהרבא

רכבםתדלותלםתמשבלאעמשיינבתומשהלאו13

המודועמשמו14םשבמולאבדאורדקותיבנלאעמשי

םההלא16המדקושיפנרוטיאמיתודדח15אשמו

םינש‐‐םתריטבוםהירצחבםתמשהלאולאעמשיינב

תאמ‐‐לאעמשיייחינשהלאו17םתמאלםאישנרשע

וימעלאףסאיותמיועוגיוםינשעבשוהנשםישלשוהנש

הכאבםירצמינפלערשארושדעהליוחמונכשיו18

קחציתדלותהלאו19לפנויחאלכינפלעהרושא

ןבקחצייהיו20קחציתאדילוהםהרבאםהרבאןב

ןדפמימראהלאותבתבהקברתאותחקבהנשםיעברא

הוהילקחצירתעיו21השאלולימראהןבלתוחא‐‐םרא
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הקבררהתוהוהיולרתעיואוההרקעיכותשאחכנל

הזהמלןכםארמאתוהברקבםינבהוצצרתיו22ותשא

םייגינשהלהוהירמאיו23הוהיתאשרדלךלתויכנא

םאלמםאלוודרפיךיעממםימאלינשוךנטבב)םיוג(

םמותהנהותדללהימיואלמיו24ריעצדבעיברוץמאי

וארקיורעשתרדאכולכינומדאןושארהאציו25הנטבב

ושעבקעבתזחאודיוויחאאציןכירחאו26ושעומש

27םתאתדלבהנשםיששןבקחציובקעיומשארקיו

בקעיוהדששיאדיצעדישיאושעיהיוםירענהולדגיו

ויפבדיציכושעתאקחציבהאיו28םילהאבשיםתשיא

ןמושעאביודיזנבקעידזיו29בקעיתאתבהאהקברו

ןמאנינטיעלהבקעילאושערמאיו30ףיעאוהוהדשה

31םודאומשארקןכלעיכנאףיעיכ‐‐הזהםדאהםדאה

ושערמאיו32ילךתרכבתאםויכהרכמבקעירמאיו

בקעירמאיו33הרכבילהזהמלותומלךלוהיכנאהנה

34בקעילותרכבתארכמיוולעבשיוםויכילהעבשה

םקיותשיולכאיוםישדעדיזנוםחלושעלןתנבקעיו

הרכבהתאושעזביוךליו

היהרשאןושארהבערהדבלמץראבבעריהיו26

םיתשלפךלמךלמיבאלאקחציךליוםהרבאימיב

ןכשהמירצמדרתלארמאיוהוהיוילאאריו2הררג

ךמעהיהאותאזהץראברוג3ךילארמארשאץראב

יתמקהולאהתצראהלכתאןתאךערזלוךליכךכרבאו

יתיברהו4ךיבאםהרבאליתעבשנרשאהעבשהתא

תצראהלכתאךערזליתתנוםימשהיבכוככךערזתא
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עמשרשאבקע5ץראהייוגלכךערזבוכרבתהולאה

6יתרותויתוקחיתוצמיתרמשמרמשיוילקבםהרבא

רמאיוותשאלםוקמהישנאולאשיו7ררגבקחציבשיו

םוקמהישנאינגרהיןפיתשארמאלארייכאוהיתחא

םשולוכראיכיהיו8אוההארמתבוטיכהקברלע

אריוןולחהדעבםיתשלפךלמךלמיבאףקשיוםימיה

ךלמיבאארקיו9ותשאהקברתאקחצמקחציהנהו

אוהיתחאתרמאךיאואוהךתשאהנהךארמאיוקחציל

רמאיו10הילעתומאןפיתרמאיכקחציוילארמאיו

תאםעהדחאבכשטעמכונלתישעתאזהמךלמיבא

םעהלכתאךלמיבאוציו11םשאונילעתאבהוךתשא

קחציערזיו12תמויתומ‐‐ותשאבוהזהשיאבעגנהרמאל

והכרביוםירעשהאמאוהההנשבאצמיואוההץראב

14דאמלדגיכדעלדגוךולהךליושיאהלדגיו13הוהי

ותאואנקיוהברהדבעורקבהנקמוןאצהנקמוליהיו

ימיבויבאידבעורפחרשאתראבהלכו15םיתשלפ

רמאיו16רפעםואלמיוםיתשלפםומתס‐‐ויבאםהרבא

ךליו17דאמונממתמצעיכונמעמךלקחצילאךלמיבא

רפחיוקחציבשיו18םשבשיוררגלחנבןחיוקחציםשמ

םומתסיוויבאםהרבאימיבורפחרשאםימהתראבתא

תמשכתומשןהלארקיוםהרבאתומירחאםיתשלפ

ואצמיולחנבקחציידבעורפחיו19ויבאןהלארקרשא

קחצייערםעררגיערוביריו20םייחםימראב‐‐םש

ומעוקשעתהיכקשעראבהםשארקיוםימהונל‐‐רמאל

הנטשהמשארקיוהילעםגוביריותרחאראבורפחיו21
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ארקיוהילעובראלותרחאראברפחיוםשמקתעיו22

ונירפוונלהוהיביחרההתעיכרמאיותובחרהמש

הלילבהוהיוילאאריו24עבשראבםשמלעיו23ץראב

יכאריתלאךיבאםהרבאיהלאיכנארמאיואוהה

םהרבארובעבךערזתאיתיברהוךיתכרבויכנאךתא

ולהאםשטיוהוהיםשבארקיוחבזמםשןביו25ידבע

ררגמוילאךלהךלמיבאו26ראבקחציידבעםשורכיו

קחציםהלארמאיו27ואבצרשלכיפווהערמתזחאו

םכתאמינוחלשתויתאםתאנשםתאוילאםתאבעודמ

אניהתרמאנוךמעהוהיהיהיכוניארוארורמאיו28

םא29ךמעתירבהתרכנוךניבווניניבוניתוניבהלא

ךמעונישערשאכוךונעגנאלרשאכהערונמעהשעת

שעיו30הוהיךורבהתעהתאםולשבךחלשנובוטקר

שיאועבשיורקבבומיכשיו31ותשיוולכאיוהתשמםהל

םויביהיו32םולשבותאמוכליוקחציםחלשיוויחאל

רשאראבהתודאלעולודגיוקחציידבעואביואוהה

לעהעבשהתאארקיו33םימונאצמולורמאיוורפח

ןבושעיהיו34הזהםויהדעעבשראבריעהםשןכ

‐‐יתחהיראבתבתידוהיתאהשאחקיוהנשםיעברא

קחצילחורתרמןייהתו35יתחהןליאתבתמשבתאו

הקברלו

תאארקיותארמויניעןיהכתוקחציןקזיכיהיו27

רמאיו2יננהוילארמאיוינבוילארמאיולדגהונבושע

ךילכאנאשהתעו3יתומםוייתעדיאליתנקזאנהנה
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השעו4)דיצ(הדיצילהדוצוהדשהאצוךתשקוךילת

רובעבהלכאו‐‐ילהאיבהויתבהארשאכםימעטמיל

קחצירבדב‐‐תעמשהקברו5תומאםרטבישפנךכרבת

הקברו6איבהלדיצדוצלהדשהושעךליוונבושעלא

רבדמךיבאתאיתעמשהנהרמאלהנבבקעילאהרמא

םימעטמילהשעודיצילהאיבה7רמאלךיחאושעלא

עמשינבהתעו8יתומינפלהוהיינפלהככרבאוהלכאו

ילחקוןאצהלאאנךל9ךתאהוצמינארשאל‐‐ילקב

ךיבאלםימעטמםתאהשעאוםיבטםיזעיידגינשםשמ

ךכרבירשארבעבלכאוךיבאלתאבהו10בהארשאכ

שיאיחאושעןהומאהקברלאבקעירמאיו11ותומינפל

ויניעביתייהויבאינשמיילוא12קלחשיאיכנאורעש

ולרמאתו13הכרבאלוהללקילעיתאבהועתעתמכ

ךליו14ילחקךלוילקבעמשךאינבךתללקילעומא

ויבאבהארשאכםימעטמומאשעתוומאלאביוחקיו

רשאתדמחהלדגההנבושעידגבתאהקברחקתו15

יידגתרעתאו16ןטקההנבבקעיתאשבלתותיבבהתא

תאןתתו17ויראוצתקלחלעו‐‐וידילעהשיבלהםיזעה

אביו18הנבבקעידיבהתשערשאםחלהתאוםימעטמה

רמאיו19ינבהתאימיננהרמאיויבארמאיוויבאלא

ילאתרבדרשאכיתישע‐‐ךרכבושעיכנאויבאלאבקעי

20ךשפנינכרבתרובעב‐‐ידיצמהלכאוהבשאנםוק

יכרמאיוינבאצמלתרהמהזהמונבלאקחצירמאיו

השגבקעילאקחצירמאיו21ינפלךיהלאהוהיהרקה

לאבקעישגיו22אלםאושעינבהזהתאהינבךשמאואנ
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ידיםידיהובקעילוקלקהרמאיווהשמיוויבאקחצי

תרעשויחאושעידיכוידיויהיכ‐‐וריכהאלו23ושע

רמאיו25ינארמאיוושעינבהזהתארמאיו24והכרביו

ולשגיוישפנךכרבתןעמל‐‐ינבדיצמהלכאוילהשגה

השגויבאקחציוילארמאיו26תשיוןייולאביולכאיו

וידגבחירתאחריוולקשיושגיו27ינבילהקשואנ

וכרברשאהדשחירכינבחירהאררמאיווהכרביו

‐‐ץראהינמשמוםימשהלטמםיהלאהךלןתיו28הוהי

ךל)ווחתשיו(וחתשיוםימעךודבעי29שריתוןגדברו

ךירראךמאינבךלווחתשיוךיחאלריבגהוה‐‐םימאל

ךרבלקחציהלכרשאכיהיו30ךורבךיכרבמורורא

ויבאקחציינפתאמבקעיאציאציךאיהיובקעיתא

אביוםימעטמאוהםגשעיו31ודיצמאבויחאושעו

רבעב‐‐ונבדיצמלכאיויבאםקיויבאלרמאיוויבאל

רמאיוהתאימויבאקחציולרמאיו32ךשפנינכרבת

דעהלדגהדרחקחצידרחיו33ושעךרכבךנבינא

לכמלכאוילאביודיצדצהאוהאופאימרמאיודאמ

תאושעעמשכ34היהיךורבםגוהכרבאואובתםרטב

רמאיודאמדעהרמוהלדגהקעצקעציוויבאירבד

המרמבךיחאאברמאיו35יבאינאםגינכרבויבאל

הזינבקעיובקעיומשארקיכהרמאיו36ךתכרבחקיו

רמאיויתכרבחקלהתעהנהוחקליתרכבתא‐‐םימעפ

ריבגןהושעלרמאיוקחציןעיו37הכרבילתלצאאלה

שריתוןגדוםידבעלוליתתנויחאלכתאוךלויתמש

ויבאלאושערמאיו38ינבהשעאהמאופאהכלוויתכמס
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ושעאשיויבאינאםגינכרב‐‐יבאךלאוהתחאהכרבה

ינמשמהנהוילארמאיוויבאקחציןעיו39ךביוולק

ךברחלעו40לעמםימשהלטמוךבשומהיהיץראה

ולעתקרפודירתרשאכהיהודבעתךיחאתאוהיחת

רשאהכרבהלעבקעיתאושעםטשיו41ךראוצלעמ

הגרהאויבאלבאימיוברקיובלבושערמאיוויבאוכרב

לדגההנבושעירבדתאהקברלדגיו42יחאבקעיתא

ושעהנהוילארמאתוןטקההנבבקעילארקתוחלשתו

םוקוילקבעמשינבהתעו43ךגרהלךלםחנתמךיחא

‐‐םידחאםימיומעתבשיו44הנרחיחאןבללאךלחרב

ךממךיחאףאבושדע45ךיחאתמחבושתרשאדע

המלםשמךיתחקלויתחלשוולתישערשאתאחכשו

קחצילאהקבררמאתו46דחאםויםכינשםגלכשא

תחתונבמהשאבקעיחקלםאתחתונבינפמייחביתצק

םייחילהמל‐‐ץראהתונבמהלאכ

ולרמאיווהוציוותאךרביובקעילאקחציארקיו28

התיבםראהנדפךלםוק2ןענכתונבמהשאחקתאל

ךמאיחאןבלתונבמהשאםשמךלחקוךמאיבאלאותב

4םימעלהקלתייהוךבריוךרפיוךתאךרביידשלאו3

ךתשרל‐‐ךתאךערזלוךלםהרבאתכרבתאךלןתיו

קחציחלשיו5םהרבאלםיהלאןתנרשאךירגמץראתא

ימראהלאותבןבןבללא‐‐םראהנדפךליובקעיתא

קחציךרביכושעאריו6ושעובקעיםאהקבריחא

השאםשמולתחקלםראהנדפותאחלשובקעיתא
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ןענכתונבמהשאחקתאלרמאלוילעוציו‐‐ותאוכרבב

אריו8םראהנדפךליוומאלאוויבאלאבקעיעמשיו7

ושעךליו9ויבאקחצייניעבןענכתונבתועריכושע

םהרבאןבלאעמשיתבתלחמתאחקיולאעמשילא

ראבמבקעיאציו10השאלול‐‐וישנלעתויבנתוחא

שמשהאביכםשןליוםוקמבעגפיו11הנרחךליועבש

אוההםוקמבבכשיוויתשארמםשיוםוקמהינבאמחקיו

המימשהעיגמושארוהצראבצמםלסהנהוםלחיו12

בצנהוהיהנהו13ובםידריוםילעםיהלאיכאלמהנהו

קחצייהלאוךיבאםהרבאיהלאהוהיינארמאיווילע

היהו14ךערזלוהננתאךל‐‐הילעבכשהתארשאץראה

הבגנוהנפצוהמדקוהמיתצרפוץראהרפעכךערז

יכנאהנהו15ךערזבוהמדאהתחפשמלכךבוכרבנו

המדאהלאךיתבשהוךלתרשאלכבךיתרמשוךמע

יתרבדרשאתאיתישעםארשאדעךבזעאאליכתאזה

םוקמבהוהישיןכארמאיוותנשמבקעיץקייו16ךל

םוקמהארונהמרמאיוארייו17יתעדיאליכנאוהזה

םכשיו18םימשהרעשהזוםיהלאתיבםאיכהזןיאהזה

םשיוויתשארמםשרשאןבאהתאחקיורקבבבקעי

םוקמהםשתאארקיו19השארלעןמשקציוהבצמהתא

רדיו20הנשארלריעהםשזולםלואולאתיבאוהה

ךרדבינרמשוידמעםיהלאהיהיםארמאלרדנבקעי

21שבללדגבולכאלםחלילןתנוךלוהיכנארשאהזה

22םיהלאלילהוהיהיהויבאתיבלאםולשביתבשו
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לכוםיהלאתיבהיהי‐‐הבצמיתמשרשאתאזהןבאהו

ךלונרשעארשעילןתתרשא

הנהואריו2םדקינבהצראךליווילגרבקעיאשיו29

‐‐הילעםיצברןאצירדעהשלשםשהנהוהדשבראב

יפלעהלדגןבאהוםירדעהוקשיאוההראבהןמיכ

לעמןבאהתאוללגוםירדעהלכהמשופסאנו3ראבה

ראבהיפלעןבאהתאובישהוןאצהתאוקשהוראבהיפ

ןרחמורמאיוםתאןיאמיחאבקעיםהלרמאיו4המקמל

ורמאיורוחנןבןבלתאםתעדיהםהלרמאיו5ונחנא

לחרהנהו‐‐םולשורמאיוולםולשהםהלרמאיו6ונעדי

תעאל‐‐לודגםויהדועןהרמאיו7ןאצהםעהאבותב

לכונאלורמאיו8וערוכלוןאצהוקשההנקמהףסאה

יפלעמןבאהתאוללגוםירדעהלכופסאירשאדע

האבלחרוםמערבדמונדוע9ןאצהוניקשהוראבה

האררשאכיהיו10אוההעריכ‐‐היבאלרשאןאצהםע

ומאיחאןבלןאצתאוומאיחאןבלתבלחרתאבקעי

ןאצתאקשיוראבהיפלעמןבאהתאלגיובקעישגיו

12ךביוולקתאאשיולחרלבקעיקשיו11ומאיחאןבל

אוההקברןביכואוההיבאיחאיכלחרלבקעידגיו

בקעיעמשתאןבלעמשכיהיו13היבאלדגתוץרתו

לאוהאיביוולקשניוולקבחיוותארקלץריוותחאןב

ולרמאיו14הלאהםירבדהלכתאןבללרפסיוותיב

רמאיו15םימישדחומעבשיוהתאירשבוימצעךאןבל

המילהדיגהםנחינתדבעוהתאיחאיכהבקעילןבל

םשוהאלהלדגהםשתונביתשןבללו16ךתרכשמ
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ראתתפיהתיהלחרותוכרהאליניעו17לחרהנטקה

עבשךדבעארמאיולחרתאבקעיבהאיו18הארמתפיו

התאיתתבוטןבלרמאיו19הנטקהךתבלחרבםינש

בקעידבעיו20ידמעהבשרחאשיאלהתאיתתמךל

ותבהאבםידחאםימיכויניעבויהיוםינשעבשלחרב

ימיואלמיכיתשאתאהבהןבללאבקעירמאיו21התא

שעיוםוקמהישנאלכתאןבלףסאיו22הילאהאובאו

וילאהתאאביוותבהאלתאחקיו‐‐ברעביהיו23התשמ

ותבהאלל‐‐ותחפשהפלזתאהלןבלןתיו24הילאאביו

המןבללארמאיוהאלאוההנהורקבביהיו25החפש

26ינתימרהמלוךמעיתדבעלחרבאלה‐‐ילתישעתאז

ינפלהריעצהתתל‐‐ונמוקמבןכהשעיאלןבלרמאיו

הדבעבתאזתאםגךלהנתנותאזעבשאלמ27הריכבה

בקעישעיו28תורחאםינשעבשדועידמעדבעתרשא

29השאלולותבלחרתאולןתיותאזעבשאלמיוןכ

החפשלהל‐‐ותחפשההלבתאותבלחרלןבלןתיו

דבעיוהאלמלחרתאםגבהאיולחרלאםגאביו30

האלהאונשיכהוהיאריו31תורחאםינשעבשדועומע

ןבדלתוהאלרהתו32הרקעלחרוהמחרתאחתפיו

התעיכ‐‐יינעבהוהיהאריכהרמאיכןבוארומשארקתו

הוהיעמשיכרמאתוןבדלתודוערהתו33ישיאינבהאי

34ןועמשומשארקתוהזתאםגילןתיויכנאהאונשיכ

יכילאישיאהוליםעפההתערמאתוןבדלתודוערהתו

דוערהתו35יולומשארקןכלעםינבהשלשוליתדלי
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הארקןכלע‐‐הוהיתאהדואםעפהרמאתוןבדלתו

תדלמדמעתוהדוהיומש

התחאבלחראנקתובקעילהדליאליכלחרארתו30

רחיו2יכנאהתמןיאםאוםינבילהבהבקעילארמאתו

ענמרשאיכנאםיהלאתחתהרמאיולחרבבקעיףא

דלתוהילאאבההלביתמאהנהרמאתו3ןטבירפךממ

ההלבתאולןתתו4הנממיכנאםגהנבאויכרבלע

דלתוההלברהתו5בקעיהילאאביוהשאלהתחפש

ןתיוילקבעמשםגוםיהלאיננדלחררמאתו6ןבבקעיל

ההלבדלתו‐‐דוערהתו7ןדומשהארקןכלעןביל

םיהלאילותפנלחררמאתו8בקעילינשןבלחרתחפש

ארתו9ילתפנומשארקתויתלכיםג‐‐יתחאםעיתלתפנ

התאןתתוהתחפשהפלזתאחקתותדלמהדמעיכהאל

11ןבבקעיל‐‐האלתחפשהפלזדלתו10השאלבקעיל

דלתו12דגומשתאארקתו)דגאב(דגבהאלרמאתו

ירשאב‐‐האלרמאתו13בקעילינשןבהאלתחפשהפלז

ןבוארךליו14רשאומשתאארקתותונבינורשאיכ

לאםתאאביוהדשבםיאדודאצמיוםיטחריצקימיב

15ךנביאדודמילאנינתהאללאלחררמאתוומאהאל

יאדודתאםגתחקלוישיאתאךתחקטעמההלרמאתו

יאדודתחתהלילהךמעבכשיןכללחררמאתוינב

ותארקלהאלאצתוברעבהדשהןמבקעיאביו16ךנב

בכשיוינביאדודבךיתרכשרכשיכאובתילארמאתו

דלתורהתוהאללאםיהלאעמשיו17אוההלילבהמע

רשאירכשםיהלאןתנהאלרמאתו18ישימחןבבקעיל
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דוערהתו19רכששיומשארקתוישיאליתחפשיתתנ

םיהלאינדבזהאלרמאתו20בקעיליששןבדלתוהאל

הששוליתדלייכישיאינלבזיםעפה‐‐בוטדבזיתא

תאארקתותבהדלירחאו21ןולבזומשתאארקתוםינב

םיהלאהילאעמשיולחרתאםיהלארכזיו22הנידהמש

םיהלאףסארמאתוןבדלתורהתו23המחרתאחתפיו

ילהוהיףסירמאלףסויומשתאארקתו24יתפרחתא

בקעירמאיוףסויתאלחרהדלירשאכיהיו25רחאןב

ישנתאהנת26יצראלוימוקמלאהכלאוינחלשןבללא

תעדיהתאיכהכלאו‐‐ןהבךתאיתדבערשאידליתאו

אנםאןבלוילארמאיו27ךיתדבערשאיתדבעתא

רמאיו28ךללגבהוהיינכרביויתשחנךיניעבןחיתאצמ

תעדיהתא‐‐וילארמאיו29הנתאוילעךרכשהבקנ

טעמיכ30יתאךנקמהיהרשאתאוךיתדבערשאתא

ילגרלךתאהוהיךרביוברלץרפיוינפלךלהיהרשא

ךלןתאהמרמאיו31יתיבל‐‐יכנאםגהשעאיתמהתעו

רבדהילהשעתםא‐‐המואמילןתתאלבקעירמאיו

ךנאצלכברבעא32רמשאךנאצהעראהבושאהזה

םיבשכבםוחהשלכואולטודקנהשלכםשמרסהםויה

םויביתקדציבהתנעו33ירכשהיהוםיזעבדקנואולטו

אולטודקנונניארשאלכךינפלירכשלעאובתיכרחמ

ולןהןבלרמאיו34יתאאוהבונג‐‐םיבשכבםוחוםיזעב

םידקעהםישיתהתאאוההםויברסיו35ךרבדכיהי

ןבלרשאלכתאלטהותודקנהםיזעהלכתאוםיאלטהו

תשלשךרדםשיו36וינבדיבןתיוםיבשכבםוחלכווב
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תרתונה‐‐ןבלןאצתאהערבקעיובקעיןיבווניבםימי

לצפיוןומרעוזולו‐‐חלהנבללקמבקעיולחקיו37

38תולקמהלערשאןבלהףשחמ‐‐תונבלתולצפןהב

‐םימהתותקשבםיטהרבלצפרשאתולקמהתאגציו

ןאבבהנמחיוןאצהחכנלתותשלןאצהןאבתרשא‐

םידקעןאצהןדלתותולקמהלאןאצהומחיו39תותשל

ןאצהינפןתיובקעידירפהםיבשכהו40םיאלטוםידקנ

אלוודבלםירדעולתשיוןבלןאצבםוחלכודקעלא

תורשקמהןאצהםחילכבהיהו41ןבלןאצלעםתש

הנמחיל‐‐םיטהרבןאצהיניעלתולקמהתאבקעיםשו

ןבללםיפטעההיהוםישיאלןאצהףיטעהבו42תולקמב

ןאצוליהיודאמדאמשיאהץרפיו43בקעילםירשקהו

םירמחוםילמגוםידבעותוחפשותובר

לכתאבקעיחקלרמאלןבלינבירבדתאעמשיו31

2הזהדבכהלכתאהשע‐‐וניבאלרשאמווניבאלרשא

3םושלשלומתכומעונניאהנהוןבלינפתאבקעיאריו

ךתדלומלוךיתובאץראלאבושבקעילאהוהירמאיו

הדשההאללולחרלארקיובקעיחלשיו4ךמעהיהאו

ונניאיכןכיבאינפתאיכנאהארןהלרמאיו5ונאצלא

ןתעדיהנתאו6ידמעהיהיבאיהלאוםשלשלמתכילא

ףלחהויבלתהןכיבאו7ןכיבאתאיתדבעיחכלכביכ

ידמעערהלםיהלאונתנאלוםינמתרשעיתרכשמתא

ןאצהלכודליו‐‐ךרכשהיהיםידקנרמאיהכםא8

ןאצהלכודליו‐‐ךרכשהיהיםידקערמאיהכםאוםידקנ
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יהיו10ילןתיוםכיבאהנקמתאםיהלאלציו9םידקע

םידתעההנהוםולחבאראויניעאשאוןאצהםחיתעב

ילארמאיו11םידרבוםידקנםידקעןאצהלעםילעה

אנאשרמאיו12יננהרמאובקעי‐‐םולחבםיהלאהךאלמ

םידקנםידקעןאצהלעםילעהםידתעהלכהארוךיניע

יכנא13ךלהשעןבלרשאלכתאיתיאריכםידרבו

םשילתרדנרשאהבצמםשתחשמרשאלאתיבלאה

ךתדלומץראלאבושותאזהץראהןמאצםוקהתערדנ

הלחנוקלחונלדועהולהנרמאתוהאלולחרןעתו14

לכאיוונרכמיכולונבשחנתוירכנאולה15וניבאתיבב

םיהלאליצהרשארשעהלכיכ16ונפסכתאלוכאםג

םיהלארמארשאלכהתעוונינבלואוהונל‐‐וניבאמ

לעוישנתאווינבתאאשיובקעיםקיו17השע‐‐ךילא

‐שכררשאושכרלכתאווהנקמלכתאגהניו18םילמגה

ויבאקחצילאאובלםראןדפבשכררשאונינקהנקמ‐

תאלחרבנגתוונאצתאזזגלךלהןבלו19ןענכהצרא

‐ימראהןבלבלתאבקעיבנגיו20היבאלרשאםיפרתה

רשאלכואוהחרביו21אוהחרביכולדיגהילבלע‐

22דעלגהרהוינפתאםשיורהנהתארבעיוםקיוול

ויחאתאחקיו23בקעיחרביכישילשהםויבןבללדגיו

רהבותאקבדיוםימיתעבשךרדוירחאףדריוומע

הלילהםלחבימראהןבללאםיהלאאביו24דעלגה

25ערדעבוטמ‐‐בקעיםערבדתןפךלרמשהולרמאיו

עקתןבלורהבולהאתאעקתבקעיובקעיתאןבלגשיו

תישעהמבקעילןבלרמאיו26דעלגהרהבויחאתא
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המל27ברחתויבשכיתנבתאגהנתויבבלתאבנגתו

החמשבךחלשאוילתדגהאלויתאבנגתוחרבלתאבחנ

יתנבלוינבלקשנלינתשטנאלו28רונכבוףתבםירשבו

יהלאוערםכמעתושעלידילאלשי29ושעתלכסההתע

‐בקעיםערבדמךלרמשהרמאלילארמאשמאםכיבא

התפסכנףסכניכתכלהךלההתעו30ערדעבוטמ‐

רמאיובקעיןעיו31יהלאתאתבנגהמלךיבאתיבל

ימעמךיתונבתאלזגתןפיתרמאיכ‐‐יתארייכןבלל

רכהוניחאדגנ‐‐היחיאלךיהלאתאאצמתרשאםע32

33םתבנגלחריכבקעיעדיאלוךלחקוידמעהמךל

‐תהמאהיתשלהאבוהאללהאבובקעילהאבןבלאביו

לחרו34לחרלהאבאביוהאללהאמאציואצמאלו‐

םהילעבשתו‐‐למגהרכבםמשתוםיפרתהתאהחקל

היבאלארמאתו35אצמאלולהאהלכתאןבלששמיו

ךרדיכךינפמםוקללכואאוליכינדאיניעברחילא

בקעילרחיו36םיפרתהתאאצמאלושפחיוילםישנ

יתאטחהמיעשפהמןבללרמאיובקעיןעיוןבלבבריו

לכמתאצמהמילכלכתאתששמיכ37ירחאתקלדיכ

ונינשןיבוחיכויוךיחאויחאדגנהכםיש‐‐ךתיבילכ

ולכשאלךיזעוךילחרךמעיכנאהנשםירשעהז38

יכנא‐‐ךילאיתאבהאלהפרט39יתלכאאלךנאציליאו

יתייה40הליליתבנגוםוייתבנגהנשקבתידימהנטחא

הז41יניעמיתנשדדתוהלילבחרקוברחינלכאםויב

יתשבהנשהרשעעבראךיתדבעךתיבבהנשםירשעיל

תרשעיתרכשמתאףלחתוךנאצבםינשששוךיתנב
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היהקחצידחפוםהרבאיהלאיבאיהלאילול42םינמ

האריפכעיגיתאויינעתאינתחלשםקירהתעיכ‐‐יל

תונבהבקעילארמאיוןבלןעיו43שמאחכויו‐‐םיהלא

ילהארהתארשאלכוינאצןאצהוינבםינבהויתנב

ודלירשאןהינבלואםויההלאלהשעאהמיתנבלואוה

יניבדעלהיהוהתאוינא‐‐תירבהתרכנהכלהתעו44

בקעירמאיו46הבצמהמיריוןבאבקעיחקיו45ךניבו

םשולכאיולגושעיוםינבאוחקיוםינבאוטקלויחאל

ולארקבקעיואתודהשרגיןבלולארקיו47לגהלע

ןכלעםויהךניבויניבדעהזהלגהןבלרמאיו48דעלג

יניבהוהיףצירמארשאהפצמהו49דעלגומשארק

םאויתנבתאהנעתםא50והערמשיארתסניכךניבו

יניבדעםיהלאהארונמעשיאןיא‐‐יתנבלעםישנחקת

הבצמההנהוהזהלגההנהבקעילןבלרמאיו51ךניבו

םאהבצמההדעוהזהלגהדע52ךניבויניביתירירשא

רבעתאלהתאםאוהזהלגהתאךילארבעאאלינא

יהלא53הערלתאזההבצמהתאוהזהלגהתאילא

עבשיוםהיבאיהלא‐‐וניניבוטפשירוחניהלאוםהרבא

ארקיורהבחבזבקעיחבזיו54קחציויבאדחפבבקעי

םכשיו55רהבוניליוםחלולכאיוםחללכאלויחאל

ךליוםהתאךרביו‐‐ויתונבלווינבלקשניורקבבןבל

ומקמלןבלבשיו

2םיהלאיכאלמובועגפיווכרדלךלהבקעיו32

םשארקיוהזםיהלאהנחמםאררשאכבקעירמאיו
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לאוינפלםיכאלמבקעיחלשיו3םינחמאוההםוקמה

רמאלםתאוציו4םודאהדשריעשהצראויחאושע

ןבלםעבקעיךדבערמאהכושעלינדאלןורמאתהכ

דבעוןאצרומחורושיליהיו5התעדערחאויתרג

ובשיו6ךיניעבןחאצמלינדאלדיגהלהחלשאוהחפשו

םגוושעלאךיחאלאונאברמאלבקעילאםיכאלמה

דאמבקעיארייו7ומעשיאתואמעבראוךתארקלךלה

רקבהתאוןאצהתאוותארשאםעהתאץחיוולרציו

הנחמהלאושעאוביםארמאיו8תונחמינשל‐‐םילמגהו

רמאיו9הטילפלראשנההנחמההיהו‐‐והכהותחאה

רמאההוהיקחצייבאיהלאוםהרבאיבאיהלאבקעי

יתנטק10ךמעהביטיאו‐‐ךתדלומלוךצראלבושילא

יכךדבעתאתישערשאתמאהלכמוםידסחהלכמ

תונחמינשליתייההתעוהזהןדריהתאיתרבעילקמב

אוביןפ‐‐ותאיכנאארייכושעדימיחאדימאנינליצה11

ךמעביטיאבטיהתרמאהתאו12םינבלעםאינכהו

ןליו13ברמרפסיאלרשאםיהלוחכךערזתאיתמשו

ויחאושעל‐‐החנמודיבאבהןמחקיואוהההלילבםש

םיליאוםיתאמםילחרםירשעםישיתוםיתאמםיזע14

םיעבראתורפםישלשםהינבותוקינימםילמג15םירשע

דיבןתיו16הרשעםריעוםירשעתנתאהרשעםירפו

חורוינפלורבעוידבעלארמאיוודבלרדערדעוידבע

רמאלןושארהתאוציו17רדעןיבורדעןיבומישת

ךלתהנאוהתאימלרמאלךלאשויחאושעךשגפייכ

אוההחנמ‐‐בקעילךדבעלתרמאו18ךינפלהלאימלו
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תאםגוציו19ונירחאאוהםגהנהוושעלינדאלהחולש

םירדעהירחאםיכלההלכתאםגישילשהתאםגינשה

20ותאםכאצמבושעלאןורבדתהזהרבדכרמאל

הרפכארמאיכונירחאבקעיךדבעהנהםג‐‐םתרמאו

אשיילואוינפהאראןכירחאוינפלתכלהההחנמבוינפ

אוהההלילבןלאוהווינפלעהחנמהרבעתו21ינפ

יתשתאווישניתשתאחקיואוההלילבםקיו22הנחמב

23קבירבעמתארבעיווידלירשעדחאתאוויתחפש

רתויו24ולרשאתארבעיולחנהתאםרבעיו‐‐םחקיו

יכאריו25רחשהתולעדעומעשיאקבאיוודבלבקעי

וקבאהבבקעיךריףכעקתווכריףכבעגיווללכיאל

ךחלשאאלרמאיורחשההלעיכינחלשרמאיו26ומע

28בקעירמאיוךמשהמוילארמאיו27ינתכרבםאיכ

תירשיכלארשיםאיכ‐‐ךמשדוערמאיבקעיאלרמאיו

רמאיובקעילאשיו29לכותוםישנאםעוםיהלאםע

ותאךרביוימשללאשתהזהמלרמאיוךמשאנהדיגה

םיהלאיתיאריכלאינפםוקמהםשבקעיארקיו30םש

רשאכשמשהולחרזיו31ישפנלצנתוםינפלאםינפ

ולכאיאלןכלע32וכרילעעלצאוהולאונפתארבע

םויהדעךריהףכלערשאהשנהדיגתאלארשיינב

השנהדיגבבקעיךריףכבעגניכהזה

עבראומעואבושעהנהואריוויניעבקעיאשיו33

לעולחרלעוהאללעםידליהתאץחיושיאתואמ

הנשארןהידליתאותוחפשהתאםשיו2תוחפשהיתש
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םינרחאףסויתאולחרתאוםינרחאהידליוהאלתאו

דעםימעפעבשהצראוחתשיוםהינפלרבעאוהו3

לעלפיווהקבחיוותארקלושעץריו4ויחאדעותשג

םישנהתאאריוויניעתאאשיו5וכביווהקשיווראוצ

רשאםידליה‐‐רמאיוךלהלאימרמאיוםידליהתאו

ןהידליוהנהתוחפשהןשגתו6ךדבעתאםיהלאןנח

שגנרחאוווחתשיוהידליוהאלםגשגתו7ןיוחתשתו

הזההנחמהלכךלימרמאיו8ווחתשיו‐‐לחרוףסוי

שיושערמאיו9ינדאיניעבןחאצמלרמאיויתשגפרשא

אנםאאנלאבקעירמאיו10ךלרשאךליהייחאבריל

יתיארןכלעיכידימיתחנמתחקלוךיניעבןחיתאצמ

יתכרבתאאנחק11ינצרתו‐‐םיהלאינפתארכךינפ

וברצפיולכילשייכוםיהלאיננחיכךלתאבהרשא

וילארמאיו13ךדגנלהכלאוהכלנוהעסנרמאיו12חקיו

ילעתולערקבהוןאצהוםיכרםידליהיכעדיינדא

ינפלינדאאנרבעי14ןאצהלכותמודחאםויםוקפדו

ינפלרשאהכאלמהלגרליטאלהלהנתאינאוודבע

רמאיו15הריעשינדאלאאבארשאדעםידליהלגרלו

הזהמלרמאיויתארשאםעהןמךמעאנהגיצא‐‐ושע

וכרדלושעאוההםויבבשיו16ינדאיניעבןחאצמא

השעוהנקמלותיבולןביוהתכסעסנבקעיו17הריעש

םלשבקעיאביו18תוכסםוקמהםשארקןכלעתכס

ינפתאןחיוםראןדפמואבבןענכץראברשאםכשריע

דימולהאםשהטנרשאהדשהתקלחתאןקיו19ריעה
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חבזמםשבציו20הטישקהאמב‐‐םכשיבארומחינב

לארשייהלאלא‐‐ולארקיו

תוארלבקעילהדלירשאהאלתבהנידאצתו34

אישנ‐‐יוחהרומחןבםכשהתאאריו2ץראהתונבב

הנידבושפנקבדתו3הנעיוהתאבכשיוהתאחקיוץראה

רמאיו4רענהבללערבדיורענהתאבהאיובקעיתב

תאזההדליהתאילחקרמאלויבארומחלאםכש

תאויהוינבוותבהנידתאאמטיכעמשבקעיו5השאל

יבארומחאציו6םאבדעבקעישרחהוהדשבוהנקמ

הדשהןמואבבקעיינבו7ותארבדלבקעילאםכש

השעהלבניכדאמםהלרחיוםישנאהובצעתיוםעמשכ

רבדיו8השעיאלןכובקעיתבתאבכשללארשיב

אנונת‐‐םכתבבושפנהקשחינבםכשרמאלםתארומח

תאוונלונתתםכיתנבונתאונתחתהו9השאלולהתא

‐‐םכינפלהיהתץראהוובשתונתאו10םכלוחקתוניתנב

לאוהיבאלאםכשרמאיו11הבוזחאהוהורחסוובש

וברה12ןתאילאורמאתרשאוםכיניעבןחאצמאהיחא

תאילונתוילאורמאתרשאכהנתאוןתמורהמדאמילע

ויבארומחתאוםכשתאבקעיינבונעיו13השאלרענה

ורמאיו14םתחאהנידתאאמטרשאורבדיו‐‐המרמב

ונתחאתאתתל‐‐הזהרבדהתושעללכונאלםהילא

תואנתאזבךא15ונלאוההפרחיכהלרעולרשאשיאל

תאונתנו16רכזלכםכללמהלונמכויהתםאםכל

ונייהוםכתאונבשיוונלחקנםכיתנבתאוםכלוניתנב

תאונחקלו‐‐לומהלונילאועמשתאלםאו17דחאםעל
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םכשיניעבורומחיניעבםהירבדובטייו18ונכלהוונתב

תבבץפחיכרבדהתושעלרענהרחאאלו19רומחןב

ונבםכשורומחאביו20ויבאתיבלכמדבכנאוהובקעי

םישנאה21רמאלםריעישנאלאורבדיוםריערעשלא

ץראהוהתאורחסיוץראבובשיוונתאםהםימלשהלאה

תאוםישנלונלחקנםתנבתאםהינפלםידיתבחרהנה

תבשלםישנאהונלותאיתאזבךא22םהלןתנוניתנב

םהרשאכרכזלכונללומהבדחאםעלתויהל‐‐ונתא

ךאםהונלאולהםתמהבלכוםנינקוםהנקמ23םילמנ

םכשלאורומחלאועמשיו24ונתאובשיוםהלהתואנ

רעשיאצילכ‐‐רכזלכולמיווריערעשיאצילכונב

ינבינשוחקיוםיבאכםתויהבישילשהםויביהיו25וריע

ריעהלעואביווברחשיאהנידיחאיולוןועמשבקעי

וגרהונבםכשתאורומחתאו26רכזלכוגרהיוחטב

בקעיינב27ואציוםכשתיבמהנידתאוחקיוברחיפל

תא28םתוחאואמטרשא‐‐ריעהוזביוםיללחהלעואב

רשאתאוריעברשאתאוםהירמחתאוםרקבתאוםנאצ

םהישנתאוםפטלכתאוםליחלכתאו29וחקלהדשב

ןועמשלאבקעירמאיו30תיבברשאלכתאווזביוובש

ינענכבץראהבשיבינשיאבהליתאםתרכעיוללאו

ינאיתדמשנוינוכהוילעופסאנורפסמיתמינאויזרפבו

ונתוחאתאהשעיהנוזכהורמאיו31יתיבו

םשבשולאתיבהלעםוקבקעילאםיהלארמאיו35

ושעינפמךחרבבךילאהארנהלאל‐‐חבזמםשהשעו
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תאורסהומערשאלכלאוותיבלאבקעירמאיו2ךיחא

3םכיתלמשופילחהוורהטהוםככתברשארכנהיהלא

יתאהנעהלאלחבזמםשהשעאולאתיבהלענוהמוקנו

לאונתיו4יתכלהרשאךרדבידמעיהיויתרצםויב

רשאםימזנהתאוםדיברשארכנהיהלאלכתאבקעי

םכשםערשאהלאהתחתבקעיםתאןמטיוםהינזאב

םהיתוביבסרשאםירעהלעםיהלאתתחיהיוועסיו5

ץראברשאהזולבקעיאביו6בקעיינבירחאופדראלו

םשןביו7ומערשאםעהלכואוהלאתיבאוה‐‐ןענכ

םיהלאהוילאולגנםשיכלאתיבלאםוקמלארקיוחבזמ

רבקתוהקברתקנימהרבדתמתו8ויחאינפמוחרבב

9תוכבןולאומשארקיוןולאהתחתלאתיבלתחתמ

ותאךרביוםראןדפמואבבדועבקעילאםיהלאאריו

בקעידועךמשארקיאלבקעיךמשםיהלאולרמאיו10

רמאיו11לארשיומשתאארקיוךמשהיהילארשיםאיכ

היהיםיוגלהקויוג‐‐הברוהרפידשלאינאםיהלאול

יתתנרשאץראהתאו12ואציךיצלחמםיכלמוךממ

תאןתאךירחאךערזלוהננתאךל‐‐קחצילוםהרבאל

14ותארבדרשאםוקמבםיהלאוילעמלעיו13ץראה

ןבאתבצמ‐‐ותארבדרשאםוקמבהבצמבקעיבציו

םשתאבקעיארקיו15ןמשהילעקציוךסנהילעךסיו

ועסיו16לאתיב‐‐םיהלאםשותארבדרשאםוקמה

דלתוהתרפאאובלץראהתרבכדועיהיולאתיבמ

רמאתוהתדלבהתשקהביהיו17התדלבשקתולחר

תאצביהיו18ןבךלהזםגיכיאריתלאתדלימההל
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ןימינבולארקויבאוינואןבומשארקתוהתמיכהשפנ

20םחלתיבאוההתרפאךרדברבקתולחרתמתו19

לחרתרבקתבצמאוה‐‐התרבקלעהבצמבקעיבציו

רדעלדגמלהאלהמהלהאטיולארשיעסיו21םויהדע

בכשיוןבוארךליואוההץראבלארשיןכשביהיו22

בקעיינבויהיולארשיעמשיוויבאשגליפההלבתא

יולוןועמשוןבוארבקעירוכבהאלינב23רשעםינש

ינבו25ןמינבוףסוילחרינב24ןולבזורכששיוהדוהיו

האלתחפשהפלזינבו26ילתפנוןדלחרתחפשההלב

אביו27םראןדפבולדלירשאבקעיינבהלארשאודג

ןורבחאוה‐‐עבראהתירקארממויבאקחצילאבקעי

הנשתאמ‐‐קחציימיויהיו28קחציוםהרבאםשרגרשא

עבשוןקזוימעלאףסאיותמיוקחציעוגיו29הנשםינמשו

וינבבקעיוושעותאורבקיוםימי

וישנתאחקלושע2םודאאוהושעתודלתהלאו36

תבהמבילהאתאויתחהןוליאתבהדעתאןענכתונבמ

תוחאלאעמשיתבתמשבתאו3יוחהןועבצתבהנע

תאהדליתמשבוזפילאתאושעלהדעדלתו4תויבנ

םלעיתאו)שועי(שיעיתאהדליהמבילהאו5לאוער

חקיו6ןענכץראבולודלירשאושעינבהלאחרקתאו

תאוותיבתושפנלכתאוויתנבתאווינבתאווישנתאושע

ץראבשכררשאונינקלכתאוותמהבלכתאווהנקמ

ברםשוכרהיהיכ7ויחאבקעיינפמץראלאךליוןענכ

ינפמ‐‐םתאתאשלםהירוגמץראהלכיאלוודחיתבשמ
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הלאו9םודאאוהושעריעשרהבושעבשיו8םהינקמ

ושעינבתומשהלא10ריעשרהבםודאיבאושעתודלת

11ושעתשאתמשבןבלאוערושעתשאהדעןבזפילא

ענמתו12זנקוםתעגוופצרמואןמית‐‐זפילאינבויהיו

קלמעתאזפילאלדלתוושעןבזפילאלשגליפהתיה

חרזותחנלאוערינבהלאו13ושעתשאהדעינבהלא

ינבויההלאו14ושעתשאתמשבינבויההלאהזמוהמש

תאושעלדלתוושעתשא‐‐ןועבצתבהנעתבהמבילהא

ושעינביפולאהלא15חרקתאוםלעיתאו)שועי(שיעי

ופצףולארמואףולאןמיתףולא‐‐ושערוכבזפילאינב

הלאקלמעףולאםתעגףולאחרקףולא16זנקףולא

ינבהלאו17הדעינבהלאםודאץראבזפילאיפולא

ףולאהמשףולאחרזףולאתחנףולא‐‐ושעןבלאוער

תמשבינבהלא‐‐םודאץראבלאועריפולאהלאהזמ

שועיףולא‐‐ושעתשאהמבילהאינבהלאו18ושעתשא

‐‐הנעתבהמבילהאיפולאהלאחרקףולאםלעיףולא

20םודאאוהםהיפולאהלאוושעינבהלא19ושעתשא

ןועבצולבושוןטולץראהיבשיירחהריעשינבהלא

ריעשינבירחהיפולאהלאןשידורצאוןושדו21הנעו

ןטולתוחאוםמיהוירחןטולינבויהיו22םודאץראב

24םנואוופשלביעותחנמוןולעלבושינבהלאו23ענמת

םמיהתאאצמרשאהנעאוההנעוהיאוןועבצינבהלאו

ינבהלאו25ויבאןועבצלםירמחהתאותערברבדמב

ןדמח‐‐ןשידינבהלאו26הנעתבהמבילהאוןשדהנע

28ןקעוןועזוןהלב‐‐רצאינבהלא27ןרכוןרתיוןבשאו
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ןטולףולאירחהיפולאהלא29ןראוץועןשידינבהלא

ףולאןשדףולא30הנעףולאןועבצףולאלבושףולא

ץראבםהיפלאלירחהיפולאהלאןשידףולארצא

ינפל‐‐םודאץראבוכלמרשאםיכלמההלאו31ריעש

רועבןבעלבםודאבךלמיו32לארשיינבלךלמךלמ

ןבבבויויתחתךלמיועלבתמיו33הבהנדוריעםשו

ץראמםשחויתחתךלמיובבויתמיו34הרצבמחרז

הכמהדדבןבדדהויתחתךלמיוםשחתמיו35ינמיתה

ךלמיודדהתמיו36תיועוריעםשובאומהדשבןידמתא

ויתחתךלמיוהלמשתמיו37הקרשממהלמשויתחת

לעבויתחתךלמיולואשתמיו38רהנהתובחרמלואש

ויתחתךלמיורובכעןבןנחלעבתמיו39רובכעןבןנח

תבדרטמתבלאבטיהמותשאםשוועפוריעםשורדה

םתמקמלםתחפשמלושעיפולאתומשהלאו40בהזימ

ףולא41תתיףולאהולעףולאענמתףולאםתמשב

ןמיתףולאזנקףולא42ןניפףולאהלאףולאהמבילהא

יפולאהלאםריעףולאלאידגמףולא43רצבמףולא

םודאיבאושעאוה‐‐םתזחאץראבםתבשמלםודא

הלא2ןענכץראב‐‐ויבאירוגמץראבבקעיבשיו37

תאהערהיההנשהרשעעבשןבףסויבקעיתודלת

ישנהפלזינבתאוההלבינבתארענאוהוןאצבויחא

לארשיו3םהיבאלאהערםתבדתאףסויאביוויבא

ולהשעוולאוהםינקזןביכ‐‐וינבלכמףסויתאבהא

‐‐ויחאלכמםהיבאבהאותאיכויחאואריו4םיספתנתכ

םולחףסויםלחיו5םלשלורבדולכיאלוותאואנשיו
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אנועמשםהילארמאיו6ותאאנשדועופסויוויחאלדגיו

םימלאםימלאמונחנאהנהו7יתמלחרשאהזהםולחה

הניבסתהנהוהבצנםגויתמלאהמקהנהוהדשהךותב

ךלמהויחאולורמאיו8יתמלאלןיוחתשתוםכיתמלא

ותאאנשדועופסויוונבלשמתלושמםאונילעךלמת

רפסיורחאםולחדועםלחיו9וירבדלעוויתמלחלע

שמשההנהודועםולחיתמלחהנהרמאיוויחאלותא

לארפסיו10ילםיוחתשמםיבכוכרשעדחאוחריהו

הזהםולחההמולרמאיוויבאוברעגיוויחאלאוויבא

ךלתוחתשהלךיחאוךמאוינאאובנאובהתמלחרשא

וכליו12רבדהתארמשויבאוויחאובואנקיו11הצרא

לאלארשירמאיו13םכשבםהיבאןאצתאתוערלויחא

םהילאךחלשאוהכל‐‐םכשבםיערךיחאאולהףסוי

ךיחאםולשתאהאראנךלולרמאיו14יננהולרמאיו

ןורבחקמעמוהחלשיורבדינבשהוןאצהםולשתאו

והלאשיוהדשבהעתהנהושיאוהאצמיו15המכשאביו

שקבמיכנאיחאתארמאיו16שקבתהמרמאלשיאה

‐הזמועסנשיאהרמאיו17םיערםההפיאילאנהדיגה

ויחארחאףסויךליוהניתדהכלנםירמאיתעמשיכ‐

םהילאברקיםרטבוקחרמותאואריו18ןתדבםאצמיו

לעבהנהויחאלאשיאורמאיו19ותימהלותאולכנתיו

והכלשנווהגרהנווכלהתעו20אב‐‐הזלהתומלחה

ויהיהמהארנווהתלכאהערהיחונרמאותורבהדחאב

ונכנאלרמאיוםדימוהלציוןבוארעמשיו21ויתמלח

ותאוכילשה‐‐םדוכפשתלאןבוארםהלארמאיו22שפנ
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ןעמלובוחלשתלאדיורבדמברשאהזהרובהלא

ףסויאברשאכיהיו23ויבאלאובישהלםדימותאליצה

םיספהתנתכתאותנתכתאףסויתאוטישפיוויחאלא

קררובהוהרבהותאוכלשיו‐‐והחקיו24וילערשא

ואריוםהיניעואשיוםחללכאלובשיו25םימובןיא

םיאשנםהילמגודעלגמהאבםילאעמשיתחראהנהו

רמאיו26המירצמדירוהלםיכלוה‐‐טלוירצותאכנ

תאוניסכווניחאתאגרהניכעצבהמויחאלאהדוהי

יכוביהתלאונדיוםילאעמשילונרכמנווכל27ומד

םינידמםישנאורבעיו28ויחאועמשיואוהונרשבוניחא

ףסויתאורכמיורובהןמףסויתאולעיווכשמיוםירחס

29המירצמףסויתאואיביוףסכםירשעבםילאעמשיל

תאערקיורובבףסויןיאהנהורובהלאןבוארבשיו

ינאהנאינאוונניאדליהרמאיוויחאלאבשיו30וידגב

ולבטיוםיזעריעשוטחשיוףסויתנתכתאוחקיו31אב

לאואיביוםיספהתנתכתאוחלשיו32םדבתנתכהתא

‐‐אוהךנבתנתכהאנרכהונאצמתאזורמאיוםהיבא

והתלכאהערהיחינבתנתכרמאיוהריכיו33אלםא

וינתמבקשםשיוויתלמשבקעיערקיו34ףסויףרטףרט

ויתנבלכווינבלכומקיו35םיברםימיונבלעלבאתיו

הלאשלבאינבלאדראיכרמאיוםחנתהלןאמיוומחנל

Sheol)ויבאותאךביו h7585)36לאותאורכמ‐‐םינדמהו

םיחבטהרשהערפסירסרפיטופלםירצמ
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שיאדעטיוויחאתאמהדוהידריואוההתעביהיו38

ומשוינענכשיאתבהדוהיםשאריו2הריחומשוימלדע

ומשתאארקיוןבדלתורהתו3הילאאביוהחקיועוש

דועףסתו5ןנואומשתאארקתוןבדלתודוערהתו4רע

6ותאהתדלבביזכבהיהוהלשומשתאארקתוןבדלתו

רוכברעיהיו7רמתהמשוורוכברעלהשאהדוהיחקיו

הדוהירמאיו8הוהיוהתמיוהוהייניעבער‐‐הדוהי

9ךיחאלערזםקהוהתאםביוךיחאתשאלאאבןנואל

ויחאתשאלאאבםאהיהוערזההיהיולאליכןנואעדיו

הוהייניעבעריו10ויחאלערזןתניתלבלהצראתחשו

יבשותלכרמתלהדוהירמאיו11ותאםגתמיוהשערשא

םגתומיןפרמאיכ‐‐ינבהלשלדגידעךיבאתיבהנמלא

םימיהובריו12היבאתיבבשתורמתךלתוויחאכאוה

יזזגלעלעיוהדוהיםחניוהדוהיתשאעושתבתמתו

רמתלדגיו13התנמת‐‐ימלדעהוהערהריחואוהונאצ

ידגברסתו14ונאצזגלהתנמתהלעךימחהנהרמאל

חתפבבשתוףלעתתוףיעצבסכתוהילעמהתונמלא

אוהוהלשלדגיכהתאריכהתנמתךרדלערשאםיניע

יכהנוזלהבשחיוהדוהיהאריו15השאלולהנתנאל

אובאאנהבהרמאיוךרדהלאהילאטיו16הינפהתסכ

יכילןתתהמרמאתואוהותלכיכעדיאליכךילא

רמאתוןאצהןמםיזעידגחלשאיכנארמאיו17ילאאובת

רשאןוברעההמרמאיו18ךחלשדעןוברעןתתםא

ןתיוךדיברשאךטמוךליתפוךמתחרמאתוךלןתא

הפיעצרסתוךלתוםקתו19ולרהתוהילאאביוהל
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ידגתאהדוהיחלשיו20התונמלאידגבשבלתוהילעמ

השאהדימןוברעהתחקלימלדעהוהערדיבםיזעה

השדקההיארמאלהמקמישנאתאלאשיו21האצמאלו

22השדקהזבהתיהאלורמאיוךרדהלעםיניעבאוה

םוקמהישנאםגוהיתאצמאלרמאיוהדוהילאבשיו

הלחקתהדוהירמאיו23השדקהזבהתיהאלורמא

התאצמאלהתאוהזהידגהיתחלשהנהזובלהיהנןפ

רמתהתנזרמאלהדוהילדגיוםישדחשלשמכיהיו24

הואיצוההדוהירמאיוםינונזלהרההנהםגוךתלכ

שיאלרמאלהימחלאהחלשאיהותאצומאוה25ףרשתו

תמתחהימל‐‐אנרכהרמאתוהרהיכנאולהלארשא

הקדצרמאיוהדוהירכיו26הלאההטמהוםיליתפהו

התעדלדועףסיאלוינבהלשלהיתתנאלןכלעיכינממ

התדלביהיו28הנטבבםימואתהנהוהתדלתעביהיו27

אציהזרמאלינשודילערשקתותדלימהחקתודיןתיו

המרמאתוויחאאציהנהוודיבישמכיהיו29הנשאר

ויחאאצירחאו30ץרפומשארקיוץרפךילעתצרפ

חרזומשארקיוינשהודילערשא

הערפסירסרפיטופוהנקיוהמירצמדרוהףסויו39

והדרוהרשאםילאעמשיהדימירצמשיאםיחבטהרש

תיבביהיוחילצמשיאיהיוףסויתאהוהייהיו2המש

אוהרשאלכוותאהוהייכוינדאאריו3ירצמהוינדא

תרשיוויניעבןחףסויאצמיו4ודיבחילצמהוהיהשע

זאמיהיו5ודיבןתנולשילכוותיבלעוהדקפיוותא

תאהוהיךרביוולשירשאלכלעוותיבבותאדיקפה
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שירשאלכבהוהיתכרביהיוףסויללגבירצמהתיב

עדיאלוףסוידיבולרשאלכבזעיו6הדשבותיבב‐‐ול

הפיףסוייהיולכואאוהרשאםחלהםאיכהמואמותא

תשאאשתוהלאהםירבדהרחאיהיו7הארמהפיוראת

‐‐ןאמיו8ימעהבכשרמאתוףסוילאהיניעתאוינדא

לכותיבבהמיתאעדיאלינדאןהוינדאתשאלארמאיו

אלוינממהזהתיבבלודגונניא9ידיבןתנולשירשא

ךיאוותשאתארשאבךתואםאיכהמואמינממךשח

יהיו10םיהלאליתאטחותאזההלדגההערההשעא

הלצאבכשלהילאעמשאלוםויםויףסוילאהרבדכ

תושעלהתיבהאביוהזהםויהכיהיו11המעתויהל

והשפתתו12תיבב‐‐םשתיבהישנאמשיאןיאוותכאלמ

אציוסניוהדיבודגבבזעיוימעהבכשרמאלודגבב

הצוחהסניוהדיבודגבבזעיכהתוארכיהיו13הצוחה

ונלאיבהואררמאלםהלרמאתוהתיבישנאלארקתו14

לוקבארקאוימעבכשלילאאבונבקחצלירבעשיא

ודגבבזעיוארקאוילוקיתמירהיכועמשכיהיו15לודג

אובדעהלצאודגבחנתו16הצוחהאציוסניוילצא

רמאלהלאהםירבדכוילארבדתו17ותיבלאוינדא

18יבקחצל‐‐ונלתאבהרשאירבעהדבעהילאאב

הצוחהסניוילצאודגבבזעיוארקאוילוקימירהכיהיו

וילאהרבדרשאותשאירבדתאוינדאעמשכיהיו19

חקיו20ופארחיוךדבעילהשעהלאהםירבדכרמאל

ירוסארשאםוקמ‐‐רהסהתיבלאוהנתיוותאףסויינדא

יהיו21רהסהתיבבםשיהיוםירוסאךלמה)יריסא(
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תיברשיניעבונחןתיודסחוילאטיוףסויתאהוהי

םריסאהלכתאףסוידיברהסהתיברשןתיו22רהסה

השעהיהאוהםשםישערשאלכתאורהסהתיבברשא

רשאבודיבהמואמלכתאהאררהסהתיברשןיא23

חילצמהוהיהשעאוהרשאוותאהוהי

םירצמךלמהקשמואטחהלאהםירבדהרחאיהיו40

ינשלעהערפףצקיו2םירצמךלמלםהינדאל‐‐הפאהו

םתאןתיו3םיפואהרשלעוםיקשמהרשלע‐‐ויסירס

רשאםוקמרהסהתיבלא‐‐םיחבטהרשתיברמשמב

‐‐םתאףסויתאםיחבטהרשדקפיו4םשרוסאףסוי

םהינשםולחומלחיו5רמשמבםימיויהיוםתאתרשיו

הקשמהומלחןורתפכשיא‐‐דחאהלילבומלחשיא

6רהסהתיבבםירוסארשאםירצמךלמלרשאהפאהו

לאשיו7םיפעזםנהוםתאאריורקבבףסויםהילאאביו

רמאל‐‐וינדאתיברמשמבותארשאהערפיסירסתא

ונמלחםולח‐‐וילאורמאיו8םויהםיערםכינפעודמ

‐םינרתפםיהלאלאולהףסויםהלארמאיוותאןיארתפו

ףסוילומלחתאםיקשמהרשרפסיו9ילאנורפס‐

םגירשהשלשןפגבו10ינפלןפגהנהוימולחב‐‐ולרמאיו

11םיבנעהיתלכשאולישבההצנהתלעתחרפכאוהו

סוכלאםתאטחשאוםיבנעהתאחקאוידיבהערפסוכו

הזףסויולרמאיו12הערפףכלעסוכהתאןתאוהערפ

תשלשדועב13םהםימיתשלש‐‐םיגרשהתשלשונרתפ

סוכתתנוךנכלעךבישהוךשארתאהערפאשיםימי
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יכ14והקשמתייהרשאןושארהטפשמכודיבהערפ

דסחידמעאנתישעוךלבטיירשאכךתאינתרכזםא

בנגיכ15הזהתיבהןמינתאצוהוהערפלאינתרכזהו

ומשיכהמואמיתישעאלהפםגוםירבעהץראמיתבנג

לארמאיורתפבוטיכםיפאהרשאריו16רובביתא

17ישארלעירחילסהשלשהנהוימולחבינאףאףסוי

לכאףועהוהפאהשעמ‐‐הערפלכאמלכמןוילעהלסבו

ונרתפהזרמאיוףסויןעיו18ישארלעמ‐‐לסהןמםתא

םימיתשלשדועב19םהםימיתשלש‐‐םילסהתשלש

לכאוץעלעךתואהלתוךילעמךשארתאהערפאשי

תדלהםויישילשהםויביהיו20ךילעמךרשבתאףועה

רששארתאאשיווידבעלכלהתשמשעיוהערפתא

תאבשיו21וידבעךותב‐‐םיפאהרששארתאוםיקשמה

תאו22הערפףכלעסוכהןתיווהקשמלעםיקשמהרש

רשרכזאלו23ףסויםהלרתפרשאכהלתםיפאהרש

והחכשיוףסויתאםיקשמה

דמעהנהוםלחהערפוםימיםיתנשץקמיהיו41

תופיתורפעבשתלעראיהןמהנהו2ראיהלע

תורפעבשהנהו3וחאבהניערתורשבתאירבוהארמ

רשבתוקדוהארמתוערראיהןמןהירחאתולעתורחא

תורפההנלכאתו4ראיהתפשלעתורפהלצאהנדמעתו

הארמהתפיתורפהעבשתארשבהתקדוהארמהתוער

עבשהנהותינשםלחיוןשייו5הערפץקייותאירבהו

עבשהנהו6תובטותואירב‐‐דחאהנקבתולעםילבש
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הנעלבתו7ןהירחאתוחמצ‐‐םידקתפודשותוקדםילבש

תואלמהותואירבהםילבשהעבשתאתוקדהםילבשה

חלשיווחורםעפתורקבביהיו8םולחהנהוהערפץקייו

רפסיוהימכחלכתאוםירצמימטרחלכתאארקיו

רבדיו9הערפלםתוארתופןיאוומלחתאםהלהערפ

םויהריכזמינאיאטחתארמאלהערפתאםיקשמהרש

רשתיברמשמביתאןתיווידבעלעףצקהערפ10

הלילבםולחהמלחנו11םיפאהרשתאויתא‐‐םיחבטה

ונתאםשו12ונמלחומלחןורתפכשיאאוהוינאדחא

תאונלרתפיוולרפסנוםיחבטהרשלדבעירבערענ

ןכונלרתפרשאכיהיו13רתפומלחכשיאוניתמלח

ארקיוהערפחלשיו14הלתותאוינכלעבישהיתאהיה

אביוויתלמשףלחיוחלגיורובהןמוהציריוףסויתא

רתפויתמלחםולחףסוילאהערפרמאיו15הערפלא

רתפלםולחעמשתרמאלךילעיתעמשינאוותאןיא

הנעיםיהלאידעלברמאלהערפתאףסויןעיו16ותא

יננהימלחבףסוילאהערפרבדיו17הערפםולשתא

תורפעבשתלעראיהןמהנהו18ראיהתפשלעדמע

עבשהנהו19וחאבהניערתוראתתפיורשבתואירב

דאמראתתוערותולדןהירחאתולעתורחאתורפ

ערלםירצמץראלכבהנהכיתיאראלרשבתוקרו

תורפהעבשתא‐‐תוערהותוקרהתורפההנלכאתו20

יכעדונאלוהנברקלאהנאבתו21תאירבהתונשארה

22ץקיאוהלחתברשאכערןהיארמוהנברקלאואב

תאלמ‐‐דחאהנקבתלעםילבשעבשהנהוימלחבאראו
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‐‐םידקתופדשתוקדתומנצםילבשעבשהנהו23תובטו

עבשתאתקדהםילבשהןעלבתו24םהירחאתוחמצ

25ילדיגמןיאוםימטרחהלארמאותובטהםילבשה

רשאתאאוהדחאהערפםולחהערפלאףסוירמאיו

עבשתבטהתרפעבש26הערפלדיגההשעםיהלאה

םולחהנהםינשעבשתבטהםילבשהעבשוהנהםינש

ןהירחאתלעהתערהותוקרהתורפהעבשו27אוהדחא

‐‐םידקהתופדשתוקרהםילבשהעבשוהנהםינשעבש

הערפלאיתרבדרשארבדהאוה28בערינשעבשויהי

םינשעבשהנה29הערפתאהארההשעםיהלאהרשא

בערינשעבשומקו30םירצמץראלכבלודגעבש‐‐תואב

תאבערההלכוםירצמץראבעבשהלכחכשנוןהירחא

ירחאאוההבערהינפמץראבעבשהעדויאלו31ץראה

הערפלאםולחהתונשהלעו32דאמאוהדבכיכןכ

םיהלאהרהממוםיהלאהםעמרבדהןוכניכ‐‐םימעפ

לעוהתישיוםכחוןובנשיאהערפאריהתעו33ותשעל

ץראהלעםידקפדקפיוהערפהשעי34םירצמץרא

תאוצבקיו35עבשהינשעבשבםירצמץראתאשמחו

תחתרבורבציוהלאהתאבהתובטהםינשהלכאלכ

ןודקפללכאההיהו36ורמשו‐‐םירעבלכאהערפדי

אלוםירצמץראבןייהתרשאבערהינשעבשלץראל

יניעבוהערפיניעברבדהבטייו37בערבץראהתרכת

שיא‐‐הזכאצמנהוידבעלאהערפרמאיו38וידבעלכ

ירחאףסוילאהערפרמאיו39ובםיהלאחוררשא

ךומכםכחוןובנןיאתאזלכתאךתואםיהלאעידוה
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אסכהקרימעלכקשיךיפלעויתיבלעהיהתהתא40

ךתאיתתנהארףסוילאהערפרמאיו41ךממלדגא

ודילעמותעבטתאהערפרסיו42םירצמץראלכלע

דברםשיוששידגבותאשבליוףסוידילעהתאןתיו

רשאהנשמהתבכרמבותאבכריו43וראוצלעבהזה

םירצמץראלכלעותאןותנוךרבאוינפלוארקיוול

םיריאלךידעלבוהערפינאףסוילאהערפרמאיו44

הערפארקיו45םירצמץראלכב‐‐ולגרתאוודיתאשיא

ערפיטופתבתנסאתאולןתיוחנעפתנפצףסויםש

ןבףסויו46םירצמץראלעףסויאציוהשאלןאןהכ

ףסויאציוםירצמךלמהערפינפלודמעבהנשםישלש

ץראהשעתו47םירצמץראלכברבעיוהערפינפלמ

עבשלכאלכתאץבקיו48םיצמקל‐‐עבשהינשעבשב

הדשלכאםירעבלכאןתיוםירצמץראבויהרשאםינש

רבףסוירבציו49הכותבןתנהיתביבסרשאריעה

רפסמןיאיכרפסללדחיכדע‐‐דאמהברהםיהלוחכ

רשאבערהתנשאובתםרטבםינבינשדליףסוילו50

תאףסויארקיו51ןואןהכערפיטופתבתנסאולהדלי

לכתאוילמעלכתאםיהלאינשניכהשנמרוכבהםש

םיהלאינרפהיכםירפאארקינשהםשתאו52יבאתיב

ץראבהיהרשאעבשהינשעבשהנילכתו53יינעץראב

רמארשאכאובלבערהינשעבשהנילחתו54םירצמ

היהםירצמץראלכבותוצראהלכבבעריהיוףסוי

הערפלאםעהקעציוםירצמץראלכבערתו55םחל

רשאףסוילאוכלםירצמלכלהערפרמאיוםחלל
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חתפיוץראהינפלכלעהיהבערהו56ושעתםכלרמאי

בערהקזחיוםירצמלרבשיוםהברשאלכתאףסוי

לארבשלהמירצמואבץראהלכו57םירצמץראב

ץראהלכבבערהקזחיכףסוי

וינבלבקעירמאיוםירצמברבששייכבקעיאריו42

םירצמברבששייכיתעמשהנה‐‐רמאיו2וארתתהמל

יחאודריו3תומנאלוהיחנוםשמונלורבשוהמשודר

ףסוייחאןימינבתאו4םירצממרברבשלהרשעףסוי

ואביו5ןוסאונארקיןפרמאיכויחאתאבקעיחלשאל

ץראבבערההיהיכםיאבהךותברבשללארשיינב

לכלריבשמהאוה‐‐ץראהלעטילשהאוהףסויו6ןענכ

אריו7הצראםיפאולווחתשיוףסוייחאואביוץראהםע

תושקםתארבדיוםהילארכנתיוםרכיוויחאתאףסוי

לכארבשלןענכץראמורמאיוםתאבןיאמםהלארמאיו

תא‐‐ףסוירכזיו9והרכהאלםהוויחאתאףסוירכיו8

םתאםילגרמםהלארמאיוםהלםלחרשאתומלחה

ינדאאלוילאורמאיו10םתאבץראהתורעתאתוארל

םינכונחנדחאשיאינבונלכ11לכארבשלואבךידבעו

יכאלםהלארמאיו12םילגרמךידבעויהאלונחנא

ךידבערשעםינשורמאיו13תוארלםתאבץראהתורע

תאןטקההנהוןענכץראב‐‐דחאשיאינבונחנאםיחא

רשאאוהףסויםהלארמאיו14ונניאדחאהוםויהוניבא

יחונחבתתאזב15םתאםילגרמ‐‐רמאלםכלאיתרבד

16הנהןטקהםכיחאאובבםאיכהזמואצתםאהערפ
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ונחביוורסאהםתאוםכיחאתאחקיודחאםכמוחלש

םילגרמיכהערפיח‐‐אלםאוםכתאתמאהםכירבד

רמאיו18םימיתשלשרמשמלאםתאףסאיו17םתא

ינאםיהלאהתאויחוושעתאזישילשהםויבףסויםהלא

םכרמשמתיבברסאידחאםכיחא‐‐םתאםינכםא19ארי

םכיחאתאו20םכיתבןובעררבשואיבהוכלםתאו

ןכושעיוותומתאלוםכירבדונמאיוילאואיבתןטקה

וניחאלעונחנאםימשאלבאויחאלאשיאורמאיו21

ןכלעונעמשאלוונילאוננחתהבושפנתרצוניאררשא

אולהרמאלםתאןבוארןעיו22תאזההרצהונילאהאב

םתעמשאלו‐‐דליבואטחתלארמאלםכילאיתרמא

יכףסויעמשיכועדיאלםהו23שרדנהנהומדםגו

רבדיוםהלאבשיוךביוםהילעמבסיו24םתניבץילמה

וציו25םהיניעלותארסאיוןועמשתאםתאמחקיוםהלא

לאשיאםהיפסכבישהלורבםהילכתאואלמיוףסוי

תאואשיו26ןכםהלשעיוךרדלהדצםהלתתלווקש

וקשתאדחאהחתפיו27םשמוכליוםהירמחלעםרבש

אוההנהוופסכתאאריוןולמב‐‐ורמחלאופסמתתל

הנהםגויפסכבשוהויחאלארמאיו28ותחתמאיפב

המרמאלויחאלאשיאודרחיוםבלאציויתחתמאב

הצראםהיבאבקעילאואביו29ונלםיהלאהשעתאז

שיאהרבד30רמאלםתאתרקהלכתאולודיגיוןענכ

ץראהתאםילגרמכונתאןתיותושק‐‐ונתאץראהינדא

םינש32םילגרמונייהאלונחנאםינכוילארמאנו31

תאםויהןטקהוונניאדחאהוניבאינבםיחאונחנארשע
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ץראהינדאשיאהונילארמאיו33ןענכץראבוניבא

תאויתאוחינהדחאהםכיחאםתאםינכיכעדאתאזב

ילאןטקהםכיחאתאואיבהו34וכלווחקםכיתבןובער

םכיחאתאםתאםינכיכםתאםילגרמאליכהעדאו

םהיקשםיקירמםהיהיו35ורחסתץראהתאוםכלןתא

םהיפסכתוררצתאואריווקשבופסכרורצשיאהנהו

יתאםהיבאבקעיםהלארמאיו36וארייו‐‐םהיבאוהמה

ילעוחקתןמינבתאוונניאןועמשוונניאףסויםתלכש

ינבינשתארמאלויבאלאןבואררמאיו37הנלכויה

ונבישאינאוידילעותאהנתךילאונאיבאאלםאתימת

ודבלאוהותמויחאיכםכמעינבדריאלרמאיו38ךילא

תאםתדרוהוהבוכלתרשאךרדבןוסאוהארקוראשנ

Sheol)הלואשןוגיביתביש h7585)

תאלכאלולכרשאכיהיו2ץראבדבכבערהו43

ובשםהיבאםהילארמאיוםירצממואיבהרשארבשה

דעהרמאלהדוהיוילארמאיו3לכאטעמונלורבש

םכתאםכיחאיתלבינפוארתאלרמאלשיאהונבדעה

לכאךלהרבשנוהדרנ‐‐ונתאוניחאתאחלשמךשיםא4

וארתאלונילארמאשיאהיכדרנאלחלשמךניאםאו5

‐ילםתערההמללארשירמאיו6םכתאםכיחאיתלבינפ

שיאהלאשלואשורמאיו7חאםכלדועהשיאלדיגהל‐

דגנוחאםכלשיהיחםכיבאדועהרמאלונתדלומלוונל

ודירוהרמאייכ‐‐עדנעודיההלאהםירבדהיפלעול

רענההחלשויבאלארשילאהדוהירמאיו8םכיחאתא
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התאםגונחנאםגתומנאלוהיחנוהכלנוהמוקנו‐‐יתא

ויתאיבהאלםאונשקבתידימ‐‐ונברעאיכנא9ונפטםג

אלוליכ10םימיהלכךליתאטחוךינפלויתגצהוךילא

םהלארמאיו11םימעפהזונבשהתעיכ‐‐ונהמהמתה

ץראהתרמזמוחק‐‐ושעתאזאופאןכםאםהיבאלארשי

תאכנשבדטעמוירצטעמהחנמשיאלודירוהוםכילכב

תאוםכדיבוחקהנשמףסכו12םידקשוםינטבטלו

ילוא‐‐םכדיבובישתםכיתחתמאיפבבשומהףסכה

14שיאהלאובושומוקווחקםכיחאתאו13אוההגשמ

תאםכלחלשושיאהינפלםימחרםכלןתיידשלאו

15יתלכשיתלכשרשאכינאוןימינבתאורחאםכיחא

םדיבוחקלףסכהנשמותאזההחנמהתאםישנאהוחקיו

אריו16ףסויינפלודמעיוםירצמודריוומקיוןמינבתאו

תאאבהותיבלערשאלרמאיוןימינבתאםתאףסוי

םישנאהולכאייתאיכןכהוחבטחבטוהתיבהםישנאה

תאשיאהאביוףסוירמארשאכשיאהשעיו17םירהצב

תיבואבוהיכםישנאהוארייו18ףסויהתיבםישנאה

הלחתבוניתחתמאבבשהףסכהרבדלעורמאיוףסוי

תחקלוונילעלפנתהלוונילעללגתהל‐‐םיאבומונחנא

לערשאשיאהלאושגיו19ונירמחתאוםידבעלונתא

דריינדאיבורמאיו20תיבהחתפוילאורבדיוףסויתיב

ןולמהלאונאביכיהיו21לכארבשלהלחתבונדרי

ותחתמאיפבשיאףסכהנהווניתחתמאתאהחתפנו

ונדרוהרחאףסכו22ונדיבותאבשנוולקשמבונפסכ

וניתחתמאבונפסכםשימונעדיאללכארבשלונדיב
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םכיבאיהלאוםכיהלאואריתלאםכלםולשרמאיו23

אצויוילאאבםכפסכ‐‐םכיתחתמאבןומטמםכלןתנ

ףסויהתיבםישנאהתאשיאהאביו24ןועמשתאםהלא

25םהירמחלאופסמןתיוםהילגרוצחריוםימןתיו

יכועמשיכםירהצבףסויאובדעהחנמהתאוניכיו

תאולואיביוהתיבהףסויאביו26םחלולכאיםש

לאשיו27הצראולווחתשיוהתיבהםדיברשאהחנמה

‐‐םתרמארשאןקזהםכיבאםולשהרמאיוםולשלםהל

יחונדוע‐‐וניבאלךדבעלםולשורמאיו28יחונדועה

ןימינבתאאריוויניעאשיו29)ווחתשיו(וחתשיוודקיו

םתרמארשאןטקהםכיחאהזהרמאיוומאןבויחא

ורמכניכףסוירהמיו30ינבךנחיםיהלארמאיוילא

המשךביוהרדחהאביותוכבלשקביוויחאלאוימחר

ומישיו32םחלומישרמאיו‐‐קפאתיואציווינפץחריו31

יכ‐‐םדבלותאםילכאהםירצמלוםדבלםהלוודבלול

הבעותיכםחלםירבעהתאלכאלםירצמהןולכויאל

ריעצהוותרכבכרכבה‐‐וינפלובשיו33םירצמלאוה

תאשמאשיו34והערלאשיאםישנאהוהמתיוותרעצכ

שמחםלכתאשממןמינבתאשמברתוםהלאוינפתאמ

ומעורכשיוותשיותודי

תחתמאתאאלמרמאלותיבלערשאתאוציו44

יפבשיאףסכםישותאשןולכוירשאכלכאםישנאה

תחתמאיפבםישתףסכהעיבגיעיבגתאו2ותחתמא

3רבדרשאףסוירבדכשעיוורבשףסכתאוןטקה

ואציםה4םהירמחוהמהוחלשםישנאהורוארקבה
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םוקותיבלערשאלרמאףסויווקיחרהאלריעהתא

םתמלשהמלםהלאתרמאוםתגשהוםישנאהירחאףדר

אוהוובינדאהתשירשאהזאולה5הבוטתחתהער

םהלארבדיוםגשיו6םתישערשאםתערהובשחנישחנ

ינדארבדיהמל‐‐וילאורמאיו7הלאהםירבדהתא

הזהרבדכתושעמךידבעלהלילחהלאהםירבדכ

ךילאונבישה‐‐וניתחתמאיפבונאצמרשאףסכןה8

רשא9בהזואףסכךינדאתיבמבנגנךיאוןענכץראמ

םידבעלינדאלהיהנונחנאםגותמוךידבעמותאאצמי

ותאאצמירשאאוהןכםכירבדכהתעםגרמאיו10

שיאודרויוורהמיו11םיקנויהתםתאודבעילהיהי

‐‐שפחיו12ותחתמאשיאוחתפיוהצרא‐‐ותחתמאתא

ןמינבתחתמאבעיבגהאצמיוהלכןטקבולחהלודגב

הריעהובשיוורמחלעשיאסמעיוםתלמשוערקיו13

ולפיוםשונדועאוהוףסויהתיבויחאוהדוהיאביו14

רשאהזההשעמההמףסויםהלרמאיו15הצראוינפל

16ינמכרשאשיאשחנישחניכםתעדיאולהםתישע

קדטצנהמורבדנהמינדאלרמאנהמהדוהירמאיו

םגינדאלםידבעוננה‐‐ךידבעןועתאאצמםיהלאה

ילהלילח‐‐רמאיו17ודיבעיבגהאצמנרשאםגונחנא

ילהיהיאוהודיבעיבגהאצמנרשאשיאהתאזתושעמ

הדוהיוילאשגיו18םכיבאלאםולשלולעםתאודבע

רחילאוינדאינזאברבדךדבעאנרבדיינדאיברמאיו

וידבעתאלאשינדא19הערפכךומכיכךדבעבךפא

באונלשיינדאלארמאנו20חאואבאםכלשיהרמאל
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ומאלודבלאוהרתויותמויחאוןטקםינקזדליוןקז

המישאוילאוהדרוהךידבעלארמאתו21ובהאויבאו

תאבזעלרענהלכויאלינדאלארמאנו22וילעיניע

דריאלםאךידבעלארמאתו23תמוויבאתאבזעוויבא

יכיהיו24ינפתוארלןופסתאל‐‐םכתאןטקהםכיחא

רמאיו25ינדאירבדתא‐‐ולדגנויבאךדבעלאונילע

תדרללכונאלרמאנו26לכאטעמונלורבשובשוניבא

ינפתוארללכונאליכ‐‐ונדריוונתאןטקהוניחאשיםא

ונילאיבאךדבערמאיו27ונתאונניאןטקהוניחאושיאה

יתאמדחאהאציו28יתשאילהדליםינשיכםתעדיםתא

םגםתחקלו29הנהדעויתיאראלוףרטףרטךארמאו

הערביתבישתאםתדרוהו‐‐ןוסאוהרקוינפםעמהזתא

Sheol)הלאש h7585)30רענהויבאךדבעלאיאבכהתעו

ןיאיכותוארכהיהו31ושפנבהרושקושפנוונתאונניא

‐ןוגיבוניבאךדבעתבישתאךידבעודירוהותמו‐‐רענה

Sheol)הלאש‐ h7585)32יבאםעמרענהתאברעךדבעיכ

33םימיהלכיבאליתאטחוךילאונאיבאאלםארמאל

לעירענהוינדאלדבע‐‐רענהתחתךדבעאנבשיהתעו

ןפיתאונניארענהויבאלאהלעאךיאיכ34ויחאםע

יבאתאאצמירשאערבהארא

ארקיווילעםיבצנהלכלקפאתהלףסוילכיאלו45

ףסויעדותהבותאשיאדמעאלוילעמשיאלכואיצוה

עמשיוםירצמועמשיויכבבולקתאןתיו2ויחאלא

יבאדועהףסויינאויחאלאףסוירמאיו3הערפתיב

רמאיו4וינפמולהבניכותאתונעלויחאולכיאלויח
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םכיחאףסויינארמאיוושגיוילאאנושגויחאלאףסוי

רחילאוובצעתלאהתעו5המירצמיתאםתרכמרשא

םיהלאינחלשהיחמליכהנהיתאםתרכמיכםכיניעב

שמחדועוץראהברקבבערהםיתנשהזיכ6םכינפל

םכינפלםיהלאינחלשיו7ריצקושירחןיארשאםינש

הלדגהטילפלםכלתויחהלוץראבתיראשםכלםושל

ינמישיוםיהלאהיכהנהיתאםתחלשםתאאלהתעו8

םירצמץראלכבלשמוותיבלכלןודאלוהערפלבאל

ףסויךנברמאהכוילאםתרמאויבאלאולעוורהמ9

10דמעתלאילאהדרםירצמלכלןודאלםיהלאינמש

ךינבינבוךינבוהתא‐‐ילאבורקתייהוןשגץראבתבשיו

יכםשךתאיתלכלכו11ךלרשאלכוךרקבוךנאצו

ךלרשאלכוךתיבוהתאשרותןפבערםינששמחדוע

רבדמהיפיכןימינביחאיניעותוארםכיניעהנהו12

לכתאוםירצמבידובכלכתאיבאלםתדגהו13םכילא

לפיו14הנהיבאתאםתדרוהוםתרהמוםתיאררשא

15ויראוצלעהכב‐‐ןמינבוךביוויחאןמינביראוצלע

ותאויחאורבדןכירחאוםהלעךביוויחאלכלקשניו

בטייוףסוייחאואברמאלהערפתיבעמשנלקהו16

רמאףסוילאהערפרמאיו17וידבעיניעבוהערפיניעב

הצראואבוכלוםכריעבתאונעטושעתאזךיחאלא

הנתאוילאואבוםכיתבתאוםכיבאתאוחקו18ןענכ

התאו19ץראהבלחתאולכאוםירצמץראבוטתאםכל

םכפטלתולגעםירצמץראמםכלוחקושעתאזהתיוצ

סחתלאםכניעו20םתאבוםכיבאתאםתאשנוםכישנלו
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ןכושעיו21אוהםכלםירצמץראלכבוטיכםכילכלע

םהלןתיוהערפיפלעתולגעףסויםהלןתיולארשיינב

ןמינבלותלמשתופלחשיאלןתנםלכל22ךרדלהדצ

חלשויבאלו23תלמשתפלחשמחוףסכתואמשלשןתנ

תנתארשעוםירצמבוטמםיאשנםירמחהרשעתאזכ

ויחאתאחלשיו24ךרדל‐‐ויבאלןוזמוםחלורבתאשנ

םירצממולעיו25ךרדבוזגרתלאםהלארמאיווכליו

דוערמאלולודגיו26םהיבאבקעילאןענכץראואביו

אליכובלגפיוםירצמץראלכבלשמאוהיכויחףסוי

רבדרשאףסויירבדלכתאוילאורבדיו27םהלןימאה

יחתוותאתאשלףסויחלשרשאתולגעהתאאריוםהלא

יחינבףסוידועברלארשירמאיו28םהיבאבקעיחור

תומאםרטבונאראוהכלא

חבזיועבשהראבאביוולרשאלכולארשיעסיו46

לארשילםיהלארמאיו2קחציויבאיהלאלםיחבז

רמאיו3יננהרמאיובקעיבקעירמאיוהלילהתארמב

יוגליכהמירצמהדרמאריתלאךיבאיהלאלאהיכנא

ךלעאיכנאוהמירצמךמעדראיכנא4םשךמישאלודג

עבשראבמבקעיםקיו5ךיניעלעודיתישיףסויוהלעםג

םהישנתאוםפטתאוםהיבאבקעיתאלארשיינבואשיו

םהינקמתאוחקיו6ותאתאשלהערפחלשרשאתולגעב

בקעיהמירצמואביוןענכץראבושכררשאםשוכרתאו

וינבתונבוויתנבותאוינבינבווינב7ותאוערזלכו

לארשיינבתומשהלאו8המירצמותאאיבה‐‐וערזלכו
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ינבו9ןבוארבקעירכבוינבובקעיהמירצמםיאבה

לאומיןועמשינבו10ימרכוןרצחואולפוךונח‐‐ןבואר

‐‐יולינבו11תינענכהןבלואשורחצוןיכיו‐‐דהאוןימיו

ץרפו‐‐הלשוןנואורעהדוהיינבו12יררמותהקןושרג

ןרצחץרפינבויהיוןענכץראבןנואורעתמיוחרזו

ינבו14ןרמשובויוהופועלות‐‐רכששיינבו13לומחו

הדלירשאהאלינבהלא15לאלחיוןולאודרס‐‐ןולבז

ויתונבווינבשפנלכותבהנידתאוםראןדפבבקעיל

ירעןבצאוינושיגחוןויפצדגינבו16שלשוםישלש

‐העירבויושיוהושיוהנמירשאינבו17ילאראוידוראו

ינבהלא18לאיכלמורבחהעירבינבוםתחאחרשו‐

בקעילהלאתאדלתוותבהאללןבלןתנרשאהפלז

20ןמינבוףסויבקעיתשאלחרינב19שפנהרשעשש

יטופתבתנסאולהדלירשאםירצמץראבףסוילדלויו

עלבןמינבינבו21םירפאתאוהשנמתא‐‐ןאןהכערפ

22דראוםיפחוםיפמשארויחאןמענוארגלבשאורכבו

רשעהעבראשפנלכ‐‐בקעילדלירשאלחרינבהלא

םלשורציוינוגולאצחי‐‐ילתפנינבו24םישחןדינבו23

תאדלתוותבלחרלןבלןתנרשאההלבינבהלא25

בקעילהאבהשפנהלכ26העבששפנלכבקעילהלא

םישששפנלכ‐‐בקעיינבישנדבלמוכרייאציהמירצמ

לכםינששפנםירצמבולדלירשאףסויינבו27ששו

הדוהיתאו28םיעבשהמירצמהאבהבקעיתיבלשפנה

הצראואביוהנשגוינפלתרוהלףסוילאוינפלחלש

ויבאלארשיתארקללעיוותבכרמףסוירסאיו29ןשג
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דועויראוצלעךביוויראוצלעלפיווילאאריוהנשג

יתוארירחאםעפההתומאףסוילאלארשירמאיו30

תיבלאוויחאלאףסוירמאיו31יחךדועיכךינפתא

יבאתיבויחאוילאהרמאוהערפלהדיגאוהלעאויבא

ישנאיכןאציערםישנאהו32ילאואבןענכץראברשא

יכהיהו33ואיבהםהלרשאלכוםרקבוםנאצוויההנקמ

ישנאםתרמאו34םכישעמהמרמאוהערפםכלארקי

וניתבאםגונחנאםג‐‐התעדעוונירוענמךידבעויההנקמ

ןאצהערלכםירצמתבעותיכןשגץראבובשתרובעב

םנאצויחאויבארמאיוהערפלדגיוףסויאביו47

ןשגץראבםנהוןענכץראמואבםהלרשאלכוםרקבו

3הערפינפלםגציוםישנאהשמחחקלויחאהצקמו2

הערפלאורמאיוםכישעמהמויחאלאהערפרמאיו

לאורמאיו4וניתובאםגונחנאםג‐‐ךידבעןאצהער

ךידבעלרשאןאצלהערמןיאיכונאבץראברוגלהערפ

ץראבךידבעאנובשיהתעוןענכץראבבערהדבכיכ

ואבךיחאוךיבארמאלףסוילאהערפרמאיו5ןשג

בשוהץראהבטימב‐‐אוהךינפלםירצמץרא6ךילא

םבשיותעדיםאו‐‐ןשגץראבובשיךיחאתאוךיבאתא

תאףסויאביו7ילרשאלעהנקמירשםתמשוליחישנא

הערפתאבקעיךרביוהערפינפלוהדמעיוויבאבקעי

רמאיו9ךייחינשימיהמכבקעילאהערפרמאיו8

טעמהנשתאמוםישלשירוגמינשימיהערפלאבקעי

יתבאייחינשימיתאוגישהאלוייחינשימיויהםיערו

ינפלמאציוהערפתאבקעיךרביו10םהירוגמימיב



תישארב 96

הזחאםהלןתיוויחאתאוויבאתאףסויבשויו11הערפ

הוצרשאכ‐‐ססמערץראבץראהבטימבםירצמץראב

תיבלכתאוויחאתאוויבאתאףסוילכלכיו12הערפ

דבכיכץראהלכבןיאםחלו13ףטהיפלםחל‐‐ויבא

14בערהינפמןענכץראוםירצמץראהלתודאמבערה

ץראבוםירצמץראבאצמנהףסכהלכתאףסויטקליו

התיבףסכהתאףסויאביוםירבשםהרשארבשבןענכ

ואביוןענכץראמוםירצמץראמףסכהםתיו15הערפ

תומנהמלוםחלונלהבהרמאלףסוילאםירצמלכ

הנתאוםכינקמובהףסוירמאיו16ףסכספאיכךדגנ

לאםהינקמתאואיביו17ףסכספאםא‐‐םכינקמבםכל

הנקמבוןאצההנקמבוםיסוסבםחלףסויםהלןתיוףסוי

אוהההנשבםהנקמלכבםחלבםלהניוםירמחבורקבה

ולורמאיותינשההנשבוילאואביואוהההנשהםתתו18

לאהמהבההנקמוףסכהםתםאיכינדאמדחכנאל

19ונתמדאוונתיוגםאיתלבינדאינפלראשנאלינדא

תאוונתאהנק‐‐ונתמדאםגונחנאםגךיניעלתומנהמל

ןתוהערפלםידבעונתמדאוונחנאהיהנוםחלבונתמדא

תאףסויןקיו20םשתאלהמדאהותומנאלוהיחנוערז

והדששיאםירצמורכמיכהערפלםירצמתמדאלכ

‐‐םעהתאו21הערפלץראהיהתובערהםהלעקזחיכ

22והצקדעוםירצמלובגהצקמםירעלותאריבעה

הערפתאמםינהכלקחיכהנקאלםינהכהתמדאקר

תאורכמאלןכלע‐‐הערפםהלןתנרשאםקחתאולכאו

תאוםויהםכתאיתינקןהםעהלאףסוירמאיו23םתמדא
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24המדאהתאםתערזוערזםכלאההערפלםכתמדא

היהיתדיהעבראוהערפלתישימחםתתנותאובתבהיהו

לכאלו‐‐םכיתבברשאלוםכלכאלוהדשהערזלםכל

ונייהוינדאיניעבןחאצמנונתיחהורמאיו25םכפטל

לעהזהםויהדעקחלףסויהתאםשיו26הערפלםידבע

‐םדבלםינהכהתמדאקרשמחל‐‐הערפלםירצמתמדא

ץראבםירצמץראבלארשיבשיו27הערפלהתיהאל‐

ץראבבקעייחיו28דאמובריוורפיוהבוזחאיוןשג

עבש‐‐וייחינשבקעיימייהיוהנשהרשעעבשםירצמ

תומללארשיימיוברקיו29הנשתאמוםיעבראוםינש

ךיניעבןחיתאצמאנםאולרמאיוףסוילונבלארקיו

אנלאתמאודסחידמעתישעויכריתחתךדיאנםיש

םירצממינתאשנויתבאםעיתבכשו30םירצמבינרבקת

רמאיו31ךרבדכהשעאיכנארמאיוםתרבקבינתרבקו

הטמהשארלעלארשיוחתשיוולעבשיו‐‐ילהעבשה

ךיבאהנהףסוילרמאיוהלאהםירבדהירחאיהיו48

דגיו2םירפאתאוהשנמתא‐‐ומעוינבינשתאחקיוהלח

לארשיקזחתיוךילאאבףסויךנבהנהרמאיו‐‐בקעיל

הארנידשלאףסוילאבקעירמאיו3הטמהלעבשיו

ךרפמיננהילארמאיו4יתאךרביוןענכץראבזולבילא

תאזהץראהתאיתתנוםימעלהקלךיתתנוךתיברהו

םידלונהךינבינשהתעו5םלועתזחא‐‐ךירחאךערזל

םירפאםהיל‐‐המירצמךילאיאבדעםירצמץראבךל

תדלוהרשאךתדלומו6ילויהיןועמשוןבוארכ‐‐השנמו
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ינאו7םתלחנבוארקיםהיחאםשלעויהיךלםהירחא

דועבךרדבןענכץראבלחרילעהתמןדפמיאבב

אוהתרפאךרדבםשהרבקאוהתרפאאבלץראתרבכ

9הלאימרמאיוףסויינבתאלארשיאריו8םחלתיב

הזבםיהלאילןתנרשאםהינבויבאלאףסוירמאיו

ןקזמודבכלארשייניעו10םכרבאוילאאנםחקרמאיו

םהלקבחיוםהלקשיווילאםתאשגיותוארללכויאל

הנהויתללפאלךינפהארףסוילאלארשירמאיו11

םעמםתאףסויאצויו12ךערזתאםגםיהלאיתאהארה

תא‐‐םהינשתאףסויחקיו13הצראויפאלוחתשיוויכרב

ןימימולאמשבהשנמתאולארשילאמשמונימיבםירפא

לעתשיוונימיתאלארשיחלשיו14וילאשגיולארשי

השנמשארלעולאמשתאוריעצהאוהוםירפאשאר

רמאיוףסויתאךרביו15רוכבההשנמיכוידיתאלכש

‐‐קחציוםהרבאוינפליתבאוכלהתהרשאםיהלאה

ךאלמה16הזהםויהדעידועמיתאהערהםיהלאה

ימשםהבארקיוםירענהתאךרביערלכמיתאלאגה

17ץראהברקבברלוגדיוקחציוםהרבאיתבאםשו

עריו‐‐םירפאשארלעונימידיויבאתישייכףסויאריו

‐‐םירפאשארלעמהתאריסהלויבאדיךמתיוויניעב

הזיכיבאןכאלויבאלאףסוירמאיו18השנמשארלע

יתעדירמאיוויבאןאמיו19ושארלעךנימיםישרכבה

ויחאםלואולדגיאוהםגוםעלהיהיאוהםג‐‐יתעדיינב

םויבםכרביו20םיוגהאלמהיהיוערזוונממלדגיןטקה

םיהלאךמשירמאללארשיךרביךברומאלאוהה



תישארב 99

רמאיו21השנמינפלםירפאתאםשיוהשנמכוםירפאכ

בישהוםכמעםיהלאהיהותמיכנאהנהףסוילאלארשי

לע‐‐דחאםכשךליתתנינאו22םכיתבאץראלאםכתא

יתשקבויברחבירמאהדימיתחקלרשאךיחא

םכלהדיגאוופסאהרמאיווינבלאבקעיארקיו49

ועמשווצבקה2םימיהתירחאבםכתאארקירשאתא

התאירכבןבואר3םכיבאלארשילאועמשובקעיינב

לאםימכזחפ4זערתיותאשרתי‐‐ינואתישארויחכ

5הלעיעוציתללחזאךיבאיבכשמתילעיכרתות

אבתלאםדסב6םהיתרכמסמחילכ‐‐םיחאיולוןועמש

םנצרבושיאוגרהםפאביכידבכדחתלאםלהקבישפנ

םקלחאהתשקיכםתרבעוזעיכםפארורא7רושורקע

‐ךיחאךודויהתאהדוהי8לארשיבםציפאובקעיב

הירארוג9ךיבאינבךלווחתשיךיביאףרעבךדי‐

ימאיבלכוהיראכץברערכתילעינבףרטמהדוהי

וילגרןיבמקקחמוהדוהימטבשרוסיאל10ונמיקי

הריעןפגלירסא11םימעתהקיולוהלישאבייכדע

התוסםיבנעםדבוושבלןייבסבכונתאינבהקרשלו

ףוחלןלובז13בלחמםינשןבלוןיימםיניעילילכח12

רכששי14ןדיצלעותכריותינאףוחלאוהוןכשיםימי

תאובוטיכהחנמאריו15םיתפשמהןיבץבר‐‐םרגרמח

ןד16דבעסמליהיולבסלומכשטיוהמעניכץראה

ךרדילעשחנןדיהי17לארשייטבשדחאכ‐‐ומעןידי

18רוחאובכרלפיוסוסיבקעךשנה‐‐חראילעןפיפש
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בקעדגיאוהוונדוגידודגדג19הוהייתיוקךתעושיל

ילתפנ21ךלמינדעמןתיאוהוומחלהנמשרשאמ20

תרפןבףסויתרפןב22רפשירמאןתנה‐‐החלשהליא

והמטשיווברווהררמיו23רושילעהדעצתונבןיעילע

ידימוידייערזוזפיוותשקןתיאבבשתו24םיצחילעב

ךרזעיוךיבאלאמ25לארשיןבאהערםשמבקעיריבא

תצברםוהתתכרבלעמםימשתכרבךכרביוידשתאו

תכרבלעורבגךיבאתכרב26םחרוםידשתכרבתחת

דקדקלוףסוישארלןייהתםלועתעבגתואתדעירוה

ברעלודעלכאירקבבףרטיבאזןימינב27ויחאריזנ

תאזורשעםינשלארשייטבשהלאלכ28ללשקלחי

ותכרבכרשאשיא‐‐םתואךרביוםהיבאםהלרבדרשא

‐ימעלאףסאנינאםהלארמאיוםתואוציו29םתאךרב

ןורפעהדשברשא‐‐הרעמהלאיתבאלאיתאורבק‐

ינפלערשאהלפכמההדשברשאהרעמב30יתחה

תאמהדשהתאםהרבאהנקרשאןענכץראב‐‐ארממ

תאוםהרבאתאורבקהמש31רבקתזחאל‐‐יתחהןרפע

המשוותשאהקברתאוקחציתאורבקהמשותשאהרש

תאמוברשאהרעמהוהדשההנקמ32האלתאיתרבק

לאוילגרףסאיווינבתאתוצלבקעילכיו33תחינב

וימעלאףסאיועוגיוהטמה

ףסויוציו2ולקשיווילעךביוויבאינפלעףסוילפיו50

םיאפרהוטנחיוויבאתאטנחלםיאפרהתאוידבעתא

ימיואלמיןכיכםויםיעבראולואלמיו3לארשיתא
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ימיורבעיו4םויםיעבשםירצמותאוכביוםיטנחה

יתאצמאנםארמאלהערפתיבלאףסוירבדיוותיכב

ינעיבשהיבא5רמאלהערפינזאבאנורבד‐‐םכיניעבןח

ןענכץראביליתירכרשאירבקב‐‐תמיכנאהנהרמאל

הבושאו‐‐יבאתאהרבקאואנהלעאהתעוינרבקתהמש

7ךעיבשהרשאכךיבאתארבקוהלעהערפרמאיו6

ינקזהערפידבעלכותאולעיוויבאתארבקלףסוילעיו

תיבוויחאוףסויתיבלכו8םירצמץראינקזלכוותיב

ומעלעיו9ןשגץראבובזע‐‐םרקבוםנאצוםפטקרויבא

דעואביו10דאמדבכהנחמהיהיוםישרפםגבכרםג

לודגדפסמםשודפסיוןדריהרבעברשאדטאהןרג

בשויאריו11םימיתעבשלבאויבאלשעיודאמדבכו

דבכלבאורמאיודטאהןרגבלבאהתאינענכהץראה

רבעברשאםירצמלבאהמשארקןכלעםירצמלהז

וינבותאואשיו13םוצרשאכןכ‐‐ולוינבושעיו12ןדריה

רשאהלפכמההדשתרעמבותאורבקיוןענכהצרא

‐יתחהןרפעתאמרבקתזחאלהדשהתאםהרבאהנק

לכוויחאואוההמירצמףסויבשיו14ארממינפלע‐

ואריו15ויבאתאורבקירחאויבאתארבקלותאםילעה

בשהוףסויונמטשיולורמאיוםהיבאתמיכףסוייחא

ףסוילאווציו16ותאונלמגרשאהערהלכתאונלבישי

ףסוילורמאתהכ17רמאלותומינפלהוצךיבארמאל

התעוךולמגהעריכםתאטחוךיחאעשפאנאשאנא

וילאםרבדבףסויךביוךיבאיהלאידבעעשפלאנאש

םידבעלךלוננהורמאיווינפלולפיוויחאםגוכליו18
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ינאםיהלאתחתהיכואריתלאףסויםהלארמאיו19

ןעמלהבטלהבשחםיהלאהערילעםתבשחםתאו20

יכנא‐‐ואריתלאהתעו21ברםעתיחהלהזהםויכהשע

22םבללערבדיוםתואםחניוםכפטתאוםכתאלכלכא

רשעוהאמףסוייחיוויבאתיבואוהםירצמבףסויבשיו

ןבריכמינבםגםישלשינבםירפאלףסויאריו23םינש

יכנאויחאלאףסוירמאיו24ףסוייכרבלעודלי‐‐השנמ

ץראהןמםכתאהלעהוםכתאדקפידקפםיהלאותמ

25בקעילוקחצילםהרבאלעבשנרשאץראהלאתאזה

םיהלאדקפידקפרמאללארשיינבתאףסויעבשיו

האמןבףסויתמיו26הזמיתמצעתאםתלעהוםכתא

םירצמבןוראבםשייוותאוטנחיוםינשרשעו
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תומש

בקעיתאהמירצמםיאבהלארשיינבתומשהלאו1

רכששי3הדוהיויולןועמשןבואר2ואבותיבושיא

יאצישפנלכיהיו5רשאודגילתפנוןד4ןמינבוןלובז

ףסויתמיו6םירצמבהיהףסויושפנםיעבש‐‐בקעיךרי

וצרשיוורפלארשיינבו7אוההרודהלכוויחאלכו

םקיו8םתאץראהאלמתודאמדאמב‐‐ומצעיוובריו

רמאיו9ףסויתאעדיאלרשאםירצמלעשדחךלמ

הבה10ונממםוצעובר‐‐לארשיינבםעהנהומעלא

ףסונוהמחלמהנארקתיכהיהוהבריןפולהמכחתנ

ומישיו11ץראהןמהלעוונבםחלנווניאנשלעאוהםג

תונכסמירעןביוםתלבסבותנעןעמלםיסמירשוילע

ןכותאונעירשאכו12ססמערתאוםתפתא‐‐הערפל

םירצמודבעיו13לארשיינבינפמוצקיוץרפיןכוהברי

השקהדבעבםהייחתאוררמיו14ךרפבלארשיינבתא

םתדבעלכתא‐‐הדשבהדבעלכבוםינבלבורמחב

תדלימלםירצמךלמרמאיו15ךרפבםהבודבערשא

16העופתינשהםשוהרפשתחאהםשרשאתירבעה

ןבםאםינבאהלעןתיארותוירבעהתאןכדליברמאיו

תאתדלימהןאריתו17היחואוהתבםאוותאןתמהואוה

ןייחתוםירצמךלמןהילארבדרשאכושעאלוםיהלאה

ןהלרמאיותדלימלםירצמךלמארקיו18םידליהתא

ןרמאתו19םידליהתאןייחתוהזהרבדהןתישעעודמ

יכתירבעהתירצמהםישנכאליכהערפלאתדלימה

בטייו20ודליותדלימהןהלאאובתםרטבהנהתויח
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וארייכיהיו21דאמומצעיוםעהבריותדלימלםיהלא

הערפוציו22םיתבםהלשעיוםיהלאהתאתדלימה

לכווהכילשתהראיהדוליהןבהלכרמאלומעלכל

ןויחתתבה

השאהרהתו2יולתבתאחקיויולתיבמשיאךליו2

םיחריהשלשוהנפצתואוהבוטיכותאארתוןבדלתו

הרמחתואמגתבתולחקתווניפצהדועהלכיאלו3

תפשלעףוסבםשתודליהתאהבםשתותפזבורמחב

דרתו5ולהשעיהמהעדלקחרמותחאבצתתו4ראיה

ראיהדילעתכלההיתרענוראיהלעץחרלהערפתב

6החקתוהתמאתאחלשתוףוסהךותבהבתהתאארתו

‐‐וילעלמחתוהכברענהנהודליהתאוהארתוחתפתו

הערפתבלאותחארמאתו7הזםירבעהידלימרמאתו

תאךלקניתותירבעהןמתקנימהשאךליתארקוךלאה

ארקתוהמלעהךלתויכלהערפתבהלרמאתו8דליה

דליהתאיכיליההערפתבהלרמאתו9דליהםאתא

דליההשאהחקתוךרכשתאןתאינאוילוהקניהוהזה

ןבלהליהיוהערפתבלוהאבתודליהלדגיו10והקינתו

יהיו11והתישמםימהןמיכרמאתוהשמומשארקתו

םתלבסבאריוויחאלאאציוהשמלדגיוםההםימיב

הכוהכןפיו12ויחאמירבעשיאהכמירצמשיאאריו

אציו13לוחבוהנמטיוירצמהתאךיושיאןיאיכאריו

עשרלרמאיוםיצנםירבעםישנאינשהנהוינשהםויב

‐ונילעטפשורששיאלךמשימרמאיו14ךערהכתהמל
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השמארייוירצמהתאתגרהרשאכרמאהתאינגרהלה‐

הזהרבדהתאהערפעמשיו15רבדהעדונןכארמאיו

בשיוהערפינפמהשמחרביוהשמתאגרהלשקביו

תונבעבשןידמןהכלו16ראבהלעבשיוןידמץראב

ןאצתוקשהלםיטהרהתאהנאלמתוהנלדתוהנאבתו

קשיוןעשויוהשמםקיוםושרגיוםיערהואביו17ןהיבא

עודמרמאיוןהיבאלאוערלאהנאבתו18םנאצתא

דימונליצהירצמשיא‐‐ןרמאתו19םויהאבןתרהמ

לארמאיו20ןאצהתאקשיוונלהלדהלדםגוםיערה

לכאיוולןארקשיאהתאןתבזעהזהמלויאוויתנב

ותבהרפצתאןתיושיאהתאתבשלהשמלאויו21םחל

רג‐‐רמאיכםשרגומשתאארקיוןבדלתו22השמל

תמיוםההםיברהםימיביהיו23הירכנץראביתייה

לעתווקעזיוהדבעהןמלארשיינבוחנאיוםירצמךלמ

תאםיהלאעמשיו24הדבעהןמםיהלאהלאםתעוש

קחציתאםהרבאתאותירבתאםיהלארכזיוםתקאנ

םיהלאעדיולארשיינבתאםיהלאאריו25בקעיתאו

גהניוןידמןהכ‐‐ונתחורתיןאצתאהערהיההשמו3

הברחםיהלאהרהלאאביורבדמהרחאןאצהתא

אריוהנסהךותמ‐‐שאתבלבוילאהוהיךאלמאריו2

‐‐השמרמאיו3לכאונניאהנסהושאברעבהנסההנהו

רעביאלעודמהזהלדגההארמהתאהאראואנהרסא

םיהלאוילאארקיותוארלרסיכהוהיאריו4הנסה

לארמאיו5יננהרמאיו‐‐השמהשמרמאיוהנסהךותמ
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התארשאםוקמהיכ‐‐ךילגרלעמךילענלשםלהברקת

ךיבאיהלאיכנארמאיו6אוהשדקתמדאוילעדמוע

וינפהשמרתסיובקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלא

יתיארהארהוהירמאיו7םיהלאהלאטיבהמארייכ

ינפמיתעמשםתקעצתאוםירצמברשאימעינעתא

םירצמדימוליצהלדראו8ויבאכמתאיתעדייכוישגנ

לאהבחרוהבוטץראלאאוההץראהןמותלעהלו

ירמאהויתחהוינענכהםוקמלא‐‐שבדובלחתבזץרא

לארשיינבתקעצהנההתעו9יסוביהויוחהויזרפהו

םתאםיצחלםירצמרשאץחלהתאיתיארםגוילאהאב

ינבימעתאאצוהוהערפלאךחלשאוהכלהתעו10

יכנאימםיהלאהלאהשמרמאיו11םירצממלארשי

םירצממלארשיינבתאאיצואיכוהערפלאךלאיכ

ךיתחלשיכנאיכתואהךלהזוךמעהיהאיכרמאיו12

לעםיהלאהתאןודבעתםירצממםעהתאךאיצוהב

לאאביכנאהנהםיהלאהלאהשמרמאיו13הזהרהה

םכילאינחלשםכיתובאיהלאםהליתרמאולארשיינב

לאםיהלארמאיו14םהלארמאהמומשהמילורמאו

לארשיינבלרמאתהכרמאיוהיהארשאהיהאהשמ

הכהשמלאםיהלאדוערמאיו15םכילאינחלשהיהא

םהרבאיהלאםכיתבאיהלאהוהילארשיינבלארמאת

םלעלימשהזםכילאינחלשבקעייהלאוקחצייהלא

תרמאולארשיינקזתאתפסאוךל16רדרדלירכזהזו

םהרבאיהלאילאהארנםכיתבאיהלאהוהיםהלא

םכליושעהתאוםכתאיתדקפדקפרמאלבקעיוקחצי



תומש 107

ץראלאםירצמינעמםכתאהלעארמאו17םירצמב

ץראלא‐‐יסוביהויוחהויזרפהוירמאהויתחהוינענכה

לארשיינקזוהתאתאבוךלקלועמשו18שבדובלחתבז

םיירבעהיהלאהוהיוילאםתרמאוםירצמךלמלא

רבדמבםימיתשלשךרדאנהכלנהתעוונילעהרקנ

םכתאןתיאליכ‐‐יתעדיינאו19וניהלאהוהילהחבזנו

ידיתאיתחלשו20הקזחדיבאלוךלהלםירצמךלמ

וברקבהשעארשאיתאלפנלכבםירצמתאיתיכהו

יניעבהזהםעהןחתאיתתנו21םכתאחלשיןכירחאו

השאהלאשו22םקירוכלתאלןוכלתיכהיהוםירצמ

םתמשותלמשובהזילכוףסכילכהתיבתרגמוהתנכשמ

םירצמתאםתלצנוםכיתנבלעוםכינבלע

ילקבועמשיאלוילונימאיאלןהורמאיוהשמןעיו4

הזמהוהיוילארמאיו2הוהיךילאהארנאלורמאייכ

הצראוהכילשהרמאיו3הטמרמאיוךדיב)הזהמ(

הוהירמאיו4וינפמהשמסניושחנליהיוהצראוהכלשיו

יהיוובקזחיוודיחלשיוובנזבזחאוךדיחלשהשמלא

יהלאהוהיךילאהארניכונימאיןעמל5ופכבהטמל

רמאיו6בקעייהלאוקחצייהלאםהרבאיהלאםתבא

האצויווקיחבודיאביוךקיחבךדיאנאבהדועולהוהי

ךקיחלאךדיבשהרמאיו7גלשכתערצמודיהנהו

8ורשבכהבשהנהווקיחמהאצויווקיחלאודיבשיו

‐‐ןושארהתאהלקלועמשיאלוךלונימאיאלםאהיהו

ינשלםגונימאיאלםאהיהו9ןורחאהתאהלקלונימאהו



תומש 108

ראיהימיממתחקלו‐‐ךלקלןועמשיאלוהלאהתותאה

םדלויהוראיהןמחקתרשאםימהויהוהשביהתכפשו

םירבדשיאאלינדאיבהוהילאהשמרמאיו10תשביב

יכךדבעלאךרבדזאמםגםשלשמםגלומתמםגיכנא

הפםשימוילאהוהירמאיו11יכנאןושלדבכוהפדבכ

אלה‐‐רועואחקפואשרחואםלאםושיימואםדאל

ךיתירוהוךיפםעהיהאיכנאוךלהתעו12הוהייכנא

14חלשתדיבאנחלשינדאיברמאיו13רבדתרשא

‐‐יולהךיחאןרהאאלהרמאיוהשמבהוהיףארחיו

ךתארקלאציאוההנהםגואוהרבדירבדיכיתעדי

םירבדהתאתמשווילאתרבדו15ובלבחמשוךארו

תאםכתאיתירוהווהיפםעוךיפםעהיהאיכנאוויפב

היהיאוההיהוםעהלאךלאוהרבדו16ןושעתרשא

הזההטמהתאו17םיהלאלולהיהתהתאוהפלךל

בשיוהשמךליו18תתאהתאובהשעתרשאךדיבחקת

רשאיחאלאהבושאואנהכלאולרמאיוונתחרתילא

ךלהשמלורתירמאיוםייחםדועההאראוםירצמב

יכםירצמבשךלןידמבהשמלאהוהירמאיו19םולשל

תאהשמחקיו20ךשפנתאםישקבמהםישנאהלכותמ

םירצמהצראבשיורמחהלעםבכריווינבתאוותשא

לאהוהירמאיו21ודיבםיהלאההטמתאהשמחקיו

רשאםיתפמהלכהארהמירצמבושלךתכלבהשמ

אלוובלתאקזחאינאוהערפינפלםתישעוךדיביתמש

ינבהוהירמאהכהערפלאתרמאו22םעהתאחלשי

ןאמתוינדבעיוינבתאחלשךילארמאו23לארשיירכב



תומש 109

ךרדביהיו24ךרכבךנבתאגרהיכנאהנה‐‐וחלשל

רצהרפצחקתו25ותימהשקביוהוהיוהשגפיוןולמב

םימדןתחיכרמאתווילגרלעגתוהנבתלרעתאתרכתו

27תלומלםימדןתחהרמאזאונממףריו26ילהתא

ךליוהרבדמההשמתארקלךלןרהאלאהוהירמאיו

ןרהאלהשמדגיו28ולקשיו‐‐םיהלאהרהבוהשגפיו

והוצרשאתתאהלכתאווחלשרשאהוהיירבדלכתא

30לארשיינבינקזלכתאופסאיוןרהאוהשמךליו29

השמלאהוהירבדרשאםירבדהלכתא‐‐ןרהארבדיו

דקפיכועמשיוםעהןמאיו31םעהיניעלתתאהשעיו

ווחתשיוודקיוםינעתאהאריכולארשיינבתאהוהי

הוהירמאהכהערפלאורמאיוןרהאוהשמואברחאו5

רמאיו2רבדמבילוגחיוימעתאחלשלארשייהלא

אללארשיתאחלשלולקבעמשארשאהוהיימ‐‐הערפ

יהלאורמאיו3חלשאאללארשיתאםגוהוהיתאיתעדי

רבדמבםימיתשלשךרדאנהכלנונילעארקנםירבעה

4ברחבוארבדבונעגפיןפ‐‐וניהלאהוהילהחבזנו

תאועירפתןרהאוהשמהמלםירצמךלמםהלארמאיו

םיברןההערפרמאיו5םכיתלבסלוכלוישעממםעה

הערפוציו6םתלבסמםתאםתבשהוץראהםעהתע

אל7רמאלוירטשתאוםעבםישגנהתאאוההםויב

םשלשלומתכ‐‐םינבלהןבללםעלןבתתתלןופסאת

רשאםינבלהתנכתמתאו8ןבתםהלוששקווכליםה

ונממוערגתאל‐‐םהילעומישתםשלשלומתםישעםה

החבזנהכלנרמאלםיקעצםהןכלע‐‐םהםיפרניכ



תומש 110

לאוהבושעיוםישנאהלעהדבעהדבכת9וניהלאל

לאורמאיווירטשוםעהישגנואציו10רקשירבדבועשי

םתא11ןבתםכלןתנינניאהערפרמאהכרמאלםעה

םכתדבעמערגנןיאיכואצמתרשאמןבתםכלוחקוכל

13ןבתלשקששקלםירצמץראלכבםעהץפיו12רבד

רשאכומויבםוירבדםכישעמולכרמאלםיצאםישגנהו

םהלעומשרשאלארשיינבירטשוכיו14ןבתהתויהב

לומתכןבללםכקחםתילכאלעודמרמאלהערפישגנ

לארשיינבירטשואביו15םויהםגלומתםג‐‐םשלש

ןבת16ךידבעלהכהשעתהמלרמאלהערפלאוקעציו

ךידבעהנהוושעונלםירמאםינבלוךידבעלןתנןיא

ןכלעםיפרנםתאםיפרנרמאיו17ךמעתאטחוםיכמ

ודבעוכלהתעו18הוהילהחבזנהכלנםירמאםתא

ינבירטשואריו19ונתתםינבלןכתוםכלןתניאלןבתו

םוירבדםכינבלמוערגתאלרמאלערב‐‐םתאלארשי

םתארקלםיבצנןרהאתאוהשמתאועגפיו20ומויב

םכילעהוהיאריםהלאורמאיו21הערפתאמםתאצב

יניעבוהערפיניעבונחירתאםתשאבהרשאטפשיו

הוהילאהשמבשיו22ונגרהלםדיבברחתתלוידבע

23ינתחלשהזהמל‐‐הזהםעלהתערההמלינדארמאיו

לצהוהזהםעלערהךמשברבדלהערפלאיתאבזאמו

ךמעתאתלצהאל

הערפלהשעארשאהארתהתעהשמלאהוהירמאיו6

רבדיו2וצראמםשרגיהקזחדיבוםחלשיהקזחדיביכ



תומש 111

םהרבאלאאראו3הוהיינאוילארמאיוהשמלאםיהלא

יתעדונאלהוהיימשוידשלאב‐‐בקעילאוקחצילא

ץראתאםהלתתלםתאיתירבתאיתמקהםגו4םהל

יתעמשינאםגו5הבורגרשאםהירגמץראתא‐‐ןענכ

רכזאוםתאםידבעמםירצמרשאלארשיינבתקאנתא

יתאצוהוהוהיינאלארשיינבלרמאןכל6יתירבתא

םתדבעמםכתאיתלצהוםירצמתלבסתחתמםכתא

יתחקלו7םילדגםיטפשבוהיוטנעורזבםכתאיתלאגו

הוהיינאיכםתעדיוםיהלאלםכליתייהוםעלילםכתא

יתאבהו8םירצמתולבסתחתמםכתאאיצומהםכיהלא

םהרבאלהתאתתלידיתאיתאשנרשאץראהלאםכתא

9הוהיינאהשרומםכלהתאיתתנובקעילוקחציל

רצקמהשמלאועמשאלולארשיינבלאןכהשמרבדיו

11רמאלהשמלאהוהירבדיו10השקהדבעמוחור

לארשיינבתאחלשיוםירצמךלמהערפלארבדאב

לארשיינבןהרמאלהוהיינפלהשמרבדיו12וצראמ

13םיתפשלרעינאוהערפינעמשיךיאוילאועמשאל

לארשיינבלאםוציוןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו

ץראמלארשיינבתאאיצוהל‐‐םירצמךלמהערפלאו

לארשירכבןבוארינבםתבאתיבישארהלא14םירצמ

ינבו15ןבוארתחפשמהלא‐‐ימרכוןרצחאולפוךונח

תינענכהןבלואשורחצוןיכיודהאוןימיולאומיןועמש

‐םתדלתליולינבתומשהלאו16ןועמשתחפשמהלא

תאמוםישלשועבשיולייחינשויררמותהקוןושרג‐

‐‐תהקינבו18םתחפשמליעמשוינבלןושרגינב17הנש



תומש 112

םישלשושלשתהקייחינשולאיזעוןורבחורהציוםרמע

יולהתחפשמהלאישומוילחמיררמינבו19הנשתאמו

דלתוהשאלולותדדדבכויתאםרמעחקיו20םתדלתל

תאמוםישלשועבשםרמעייחינשוהשמתאוןרהאתאול

לאשימ‐‐לאיזעינבו22ירכזוגפנוחרק‐‐רהציינבו21הנש

בדנימעתבעבשילאתאןרהאחקיו23ירתסוןפצלאו

תאאוהיבאתאובדנתאולדלתוהשאלול‐‐ןושחנתוחא

ףסאיבאוהנקלאוריסאחרקינבו24רמתיאתאורזעלא

תונבמולחקלןרהאןברזעלאו25יחרקהתחפשמהלא

תובאישארהלאסחניפתאולדלתוהשאלוללאיטופ

הוהירמארשא‐‐השמוןרהאאוה26םתחפשמל‐‐םיולה

םתאבצלעםירצמץראמלארשיינבתאואיצוהםהל

תאאיצוהלםירצמךלמהערפלאםירבדמהםה27

רבדםויביהיו28ןרהאוהשמאוהםירצממלארשיינב

השמלאהוהירבדיו29םירצמץראב‐‐השמלאהוהי

רשאלכתאםירצמךלמהערפלארבדהוהיינארמאל

לרעינאןההוהיינפלהשמרמאיו30ךילארבדינא

הערפילאעמשיךיאוםיתפש

הערפלםיהלאךיתתנהארהשמלאהוהירמאיו7

רשאלכתארבדתהתא2ךאיבנהיהיךיחאןרהאו

לארשיינבתאחלשוהערפלארבדיךיחאןרהאוךוצא

יתתאתאיתיברהוהערפבלתאהשקאינאו3וצראמ

יתתנוהערפםכלאעמשיאלו4םירצמץראביתפומתאו

לארשיינבימעתאיתאבצתאיתאצוהוםירצמבידיתא

ינאיכםירצמועדיו5םילדגםיטפשבםירצמץראמ



תומש 113

לארשיינבתאיתאצוהוםירצמלעידיתאיתטנבהוהי

ןכםתאהוהיהוצרשאכ‐‐ןרהאוהשמשעיו6םכותמ

‐‐הנשםינמשושלשןבןרהאוהנשםינמשןבהשמו7ושע

ןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו8הערפלאםרבדב

תפומםכלונתרמאלהערפםכלארבדייכ9רמאל

יהי‐‐הערפינפלךלשהוךטמתאחקןרהאלאתרמאו

הוצרשאכןכושעיוהערפלאןרהאוהשמאביו10ןינתל

‐‐וידבעינפלוהערפינפלוהטמתאןרהאךלשיוהוהי

ושעיוםיפשכמלוםימכחלהערפםגארקיו11ןינתליהיו

שיאוכילשיו12ןכ‐‐םהיטהלבםירצמימטרחםהםג

קזחיו13םתטמתאןרהאהטמעלביוםנינתלויהיווהטמ

רמאיו14הוהירבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבל

לאךל15םעהחלשלןאמהערפבלדבכהשמלאהוהי

תפשלעותארקלתבצנוהמימהאציהנהרקבבהערפ

תרמאו16ךדיבחקתשחנלךפהנרשאהטמהוראיה

תאחלשרמאלךילאינחלשםירבעהיהלאהוהיוילא

רמאהכ17הכדעתעמשאלהנהורבדמבינדבעיוימע

רשאהטמבהכמיכנאהנההוהיינאיכעדתתאזבהוהי

רשאהגדהו18םדלוכפהנו‐‐ראיברשאםימהלעידיב

ןמםימתותשלםירצמואלנוראיהשאבותומתראיב

ךטמחקןרהאלארמאהשמלאהוהירמאיו19ראיה

לעוםהיראילעםתרהנלעםירצמימימלעךדיהטנו

לכבםדהיהוםדויהיו‐‐םהימימהוקמלכלעוםהימגא

ןרהאוהשמןכושעיו20םינבאבוםיצעבוםירצמץרא

ראיברשאםימהתאךיוהטמבםריוהוהיהוצרשאכ



תומש 114

ראיברשאםימהלכוכפהיווידבעיניעלוהערפיניעל

ולכיאלוראיהשאביוהתמראיברשאהגדהו21םדל

םירצמץראלכבםדהיהיוראיהןמםימתותשלםירצמ

הערפבלקזחיוםהיטלבםירצמימטרחןכושעיו22

לאאביוהערפןפיו23הוהירבדרשאכםהלאעמשאלו

תביבסםירצמלכורפחיו24תאזלםגובלתשאלוותיב

25ראיהימיממתתשלולכיאליכתותשלםימראיה

ראיהתאהוהיתוכהירחאםימיתעבשאלמיו

וילאתרמאוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו8

התאןאמםאו2ינדבעיוימעתאחלשהוהירמאהכ

ץרשו3םיעדרפצב‐‐ךלובגלכתאףגניכנאהנהחלשל

לעוךבכשמרדחבוךתיבבואבוולעוםיעדרפצראיה

4ךיתוראשמבוךירונתבוךמעבוךידבעתיבבוךתטמ

רמאיו5םיעדרפצהולעי‐‐ךידבעלכבוךמעבוהכבו

לעךטמבךדיתאהטנןרהאלארמאהשמלאהוהי

םיעדרפצהתאלעהוםימגאהלעוםיראיהלעתרהנה

לעתוםירצמימימלעודיתאןרהאטיו6םירצמץראלע

םימטרחהןכושעיו7םירצמץראתאסכתועדרפצה

ארקיו8םירצמץראלעםיעדרפצהתאולעיוםהיטלב

רסיוהוהילאוריתעהרמאיוןרהאלוהשמלהערפ

הוהילוחבזיוםעהתאהחלשאוימעמוינממםיעדרפצה

ךלריתעאיתמלילעראפתההערפלהשמרמאיו9

ךיתבמוךממםיעדרפצהתירכהלךמעלוךידבעלו

‐‐ךרבדכרמאיורחמלרמאיו10הנראשתראיבקר



תומש 115

םיעדרפצהורסו11וניהלאהוהיכןיאיכעדתןעמל

12הנראשתראיבקרךמעמוךידבעמוךיתבמוךממ

לעהוהילאהשמקעציוהערפםעמןרהאוהשמאציו

רבדכהוהישעיו13הערפלםשרשאםיעדרפצהרבד

תדשהןמותרצחהןמםיתבהןמםיעדרפצהותמיוהשמ

אריו15ץראהשאבתוםרמחםרמחםתאורבציו14

םהלאעמשאלוובלתאדבכהוהחורההתיהיכהערפ

ןרהאלארמאהשמלאהוהירמאיו16הוהירבדרשאכ

ץראלכבםנכלהיהוץראהרפעתאךהוךטמתאהטנ

תאךיווהטמבודיתאןרהאטיוןכושעיו17םירצמ

ץראהרפעלכהמהבבוםדאבםנכהיהתוץראהרפע

םימטרחהןכושעיו18םירצמץראלכבםינכהיה

םדאבםנכהיהתוולכיאלוםינכהתאאיצוהלםהיטלב

םיהלאעבצאהערפלאםמטרחהורמאיו19המהבבו

20הוהירבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלקזחיואוה

‐‐הערפינפלבציתהורקבבםכשההשמלאהוהירמאיו

ימעחלשהוהירמאהכוילאתרמאוהמימהאצויהנה

חילשמיננה‐‐ימעתאחלשמךניאםאיכ21ינדבעיו

יתבואלמוברעהתאךיתבבוךמעבוךידבעבוךב

יתילפהו22הילעםהרשאהמדאהםגוברעהתאםירצמ

יתלבלהילעדמעימערשאןשגץראתאאוההםויב

23ץראהברקבהוהיינאיכעדתןעמל‐‐ברעםשתויה

24הזהתאההיהירחמלךמעןיבוימעןיבתדפיתמשו

וידבעתיבוהערפהתיבדבכברעאביוןכהוהישעיו

ארקיו25ברעהינפמץראהתחשתםירצמץראלכבו



תומש 116

‐םכיהלאלוחבזוכלרמאיוןרהאלוהשמלאהערפ

תבעותיכןכתושעלןוכנאלהשמרמאיו26ץראב‐

םירצמתבעותתאחבזנןהוניהלאהוהילחבזנםירצמ

רבדמבךלנםימיתשלשךרד27ונלקסיאלו‐‐םהיניעל

הערפרמאיו28ונילארמאירשאכוניהלאהוהילונחבזו

קר‐‐רבדמבםכיהלאהוהילםתחבזוםכתאחלשאיכנא

השמרמאיו29ידעבוריתעהתכללוקיחרתאלקחרה

ברעהרסוהוהילאיתרתעהוךמעמאצוייכנאהנה

לתההערפףסילאקררחמומעמווידבעמהערפמ

םעמהשמאציו30הוהילחבזלםעהתאחלשיתלבל

רסיוהשמרבדכהוהישעיו31הוהילארתעיוהערפ

דבכיו32דחאראשנאלומעמווידבעמהערפמברעה

םעהתאחלשאלותאזהםעפבםגובלתאהערפ

הכוילאתרבדוהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו9

םאיכ2ינדבעיוימעתאחלשםירבעהיהלאהוהירמא

היוההוהידיהנה3םבקיזחמךדועוחלשלהתאןאמ

רקבבםילמגבםירמחבםיסוסבהדשברשאךנקמב

לארשיהנקמןיב‐‐הוהיהלפהו4דאמדבכרבד‐‐ןאצבו

5רבדלארשיינבללכמתומיאלוםירצמהנקמןיבו

‐הזהרבדההוהיהשעירחמרמאלדעומהוהיםשיו

לכתמיותרחממהזהרבדהתאהוהישעיו6ץראב‐

חלשיו7דחאתמאללארשיינבהנקממוםירצמהנקמ

בלדבכיודחאדעלארשיהנקממתמאלהנהו‐‐הערפ

לאוהשמלאהוהירמאיו8םעהתאחלשאלוהערפ



תומש 117

השמוקרזוןשבכחיפםכינפחאלמםכלוחקןרהא

םירצמץראלכלעקבאלהיהו9הערפיניעלהמימשה

לכב‐‐תעבעבאחרפןיחשלהמהבהלעוםדאהלעהיהו

הערפינפלודמעיוןשבכהחיפתאוחקיו10םירצמץרא

םדאבחרפתעבעבאןיחשיהיוהמימשההשמותאקרזיו

‐‐השמינפלדמעלםימטרחהולכיאלו11המהבבו

12םירצמלכבוםמטרחבןיחשההיהיכןיחשהינפמ

רבדרשאכםהלאעמשאלוהערפבלתאהוהיקזחיו

רקבבםכשההשמלאהוהירמאיו13השמלאהוהי

יהלאהוהירמאהכוילאתרמאוהערפינפלבציתהו

ינאתאזהםעפביכ14ינדבעיוימעתאחלשםירבעה

רובעב‐‐ךמעבוךידבעבוךבללאיתפגמלכתאחלש

ידיתאיתחלשהתעיכ15ץראהלכבינמכןיאיכעדת

םלואו16ץראהןמדחכתורבדבךמעתאוךתואךאו

ןעמלויחכתאךתארהרובעבךיתדמעהתאזרובעב

יתלבלימעבללותסמךדוע17ץראהלכבימשרפס

רשאדאמדבכדרברחמתעכריטממיננה18םחלש

19התעדעוהדסוהםויהןמלםירצמבוהמכהיהאל

לכהדשבךלרשאלכתאוךנקמתאזעהחלשהתעו

‐‐התיבהףסאיאלוהדשבאצמירשאהמהבהוםדאה

ידבעמהוהירבדתאאריה20ותמודרבהםהלעדריו

רשאו21םיתבהלאוהנקמתאווידבעתאסינה‐‐הערפ

והנקמתאווידבעתאבזעיו‐‐הוהירבדלאובלםשאל

םימשהלעךדיתאהטנהשמלאהוהירמאיו22הדשב

לעוהמהבהלעוםדאהלעםירצמץראלכבדרביהיו



תומש 118

והטמתאהשמטיו23םירצמץראב‐‐הדשהבשעלכ

הצראשאךלהתודרבותלקןתנהוהיוםימשהלע

שאו‐‐דרביהיו24םירצמץראלעדרבהוהירטמיו

והמכהיהאלרשא‐‐דאמדבכדרבהךותבתחקלתמ

ץראלכבדרבהךיו25יוגלהתיהזאמםירצמץראלכב

לכתאוהמהבדעוםדאמהדשברשאלכתאםירצמ

קר26רבשהדשהץעלכתאודרבההכההדשהבשע

חלשיו27דרבהיהאל‐‐לארשיינבםשרשאןשגץראב

םעפהיתאטחםהלארמאיוןרהאלוהשמלארקיוהערפ

ברוהוהילאוריתעה28םיעשרהימעוינאוקידצההוהי

ןופסתאלוםכתאהחלשאודרבוםיהלאתלקתיהמ

תאשרפאריעהתאיתאצכהשמוילארמאיו29דמעל

ןעמלדועהיהיאלדרבהוןולדחיתולקההוהילאיפכ

םרטיכ‐‐יתעדיךידבעוהתאו30ץראההוהיליכעדת

יכהתכנהרעשהוהתשפהו31םיהלאהוהיינפמןוארית

אלתמסכהוהטחהו32לעבגהתשפהוביבאהרעשה

ריעהתאהערפםעמהשמאציו33הנהתליפאיכוכנ

אלרטמודרבהותולקהולדחיוהוהילאויפכשרפיו

‐תלקהודרבהורטמהלדחיכהערפאריו34הצראךתנ

הערפבלקזחיו35וידבעואוהובלדבכיואטחלףסיו‐

השמדיבהוהירבדרשאכלארשיינבתאחלשאלו

יתדבכהינאיכהערפלאאבהשמלאהוהירמאיו10

וברקבהלאיתתאיתשןעמלוידבעבלתאוובלתא

יתללעתהרשאתאךנבןבוךנבינזאברפסתןעמלו2



תומש 119

הוהיינאיכםתעדיוםביתמשרשאיתתאתאוםירצמב

רמאהכוילאורמאיוהערפלאןרהאוהשמאביו3

ימעחלשינפמתנעלתנאמיתמדעםירבעהיהלאהוהי

איבמיננה‐‐ימעתאחלשלהתאןאמםאיכ4ינדבעיו

לכויאלוץראהןיעתאהסכו5ךלבגבהברארחמ

םכלתראשנההטלפהרתיתאלכאוץראהתאתארל

6הדשהןמםכלחמצהץעהלכתאלכאודרבהןמ

אלרשאםירצמלכיתבוךידבעלכיתבוךיתבואלמו

דעהמדאהלעםתויהםוימךיתבאתובאוךיתבאואר

הערפידבעורמאיו7הערפםעמאציוןפיוהזהםויה

םישנאהתאחלש‐‐שקומלונלהזהיהייתמדעוילא

םירצמהדבאיכעדתםרטהםהיהלאהוהיתאודבעיו

וכלםהלארמאיוהערפלאןרהאתאוהשמתאבשויו8

השמרמאיו9םיכלההימוימםכיהלאהוהיתאודבע

ונרקבבווננאצבונתונבבוונינבבךלנונינקזבוונירענב

םכמעהוהיןכיהיםהלארמאיו10ונלהוהיגחיכ‐‐ךלנ

םכינפדגנהעריכוארםכפטתאוםכתאחלשארשאכ

םתאהתאיכ‐‐הוהיתאודבעוםירבגהאנוכלןכאל11

לאהוהירמאיו12הערפינפתאמםתאשרגיוםישקבמ

ץראלעלעיוהבראבםירצמץראלעךדיהטנהשמ

ריאשהרשאלכתאץראהבשעלכתאלכאיוםירצמ

גהנהוהיוםירצמץראלעוהטמתאהשמטיו13דרבה

‐היהרקבההלילהלכואוההםויהלכץראבםידקחור

לכלעהבראהלעיו14הבראהתאאשנםידקהחורו‐

וינפל‐‐דאמדבכםירצמלובגלכבחניוםירצמץרא



תומש 120

תאסכיו15ןכהיהיאלוירחאווהמכהבראןכהיהאל

ץראהבשעלכתאלכאיוץראהךשחתוץראהלכןיע

קרילכרתונאלודרבהריתוהרשאץעהירפלכתאו

הערפרהמיו16םירצמץראלכבהדשהבשעבוץעב

‐‐םכיהלאהוהיליתאטחרמאיוןרהאלוהשמלארקל

הוהילוריתעהוםעפהךאיתאטחאנאשהתעו17םכלו

םעמאציו18הזהתומהתאקרילעמרסיוםכיהלא

דאמקזחםיחורהוהיךפהיו19הוהילארתעיוהערפ

הבראראשנאלףוסהמיוהעקתיוהבראהתאאשיו

הערפבלתאהוהיקזחיו20םירצמלובגלכבדחא

הטנהשמלאהוהירמאיו21לארשיינבתאחלשאלו

22ךשחשמיוםירצמץראלעךשחיהיוםימשהלעךדי

ץראלכבהלפאךשחיהיוםימשהלעודיתאהשמטיו

ומקאלוויחאתאשיאואראל23םימיתשלשםירצמ

רואהיהלארשיינבלכלוםימיתשלש‐‐ויתחתמשיא

ודבעוכלרמאיוהשמלאהערפארקיו24םתבשומב

םכמעךליםכפטםגגציםכרקבוםכנאצקר‐‐הוהיתא

ונישעותלעוםיחבזונדיבןתתהתאםגהשמרמאיו25

‐הסרפראשתאלונמעךליוננקמםגו26וניהלאהוהיל

עדנאלונחנאווניהלאהוהיתאדבעלחקנונממיכ‐

בלתאהוהיקזחיו27המשונאבדעהוהיתאדבענהמ

ילעמךלהערפולרמאיו28םחלשלהבאאלוהערפ

תומתינפךתארםויביכ‐‐ינפתוארףסתלאךלרמשה

ךינפתוארדועףסאאלתרבדןכהשמרמאיו29



תומש 121

הערפלעאיבאדחאעגנדועהשמלאהוהירמאיו11

הלכ‐‐וחלשכהזמםכתאחלשיןכירחא‐‐םירצמלעו

שיאולאשיוםעהינזאבאנרבד2הזמםכתאשרגישרג

ןתיו3בהזילכוףסכילכהתוערתאמהשאווהערתאמ

דאמלודגהשמשיאהםגםירצמיניעבםעהןחתאהוהי

רמאיו4םעהיניעבוהערפידבעיניעבםירצמץראב

םירצמךותבאצויינאהלילהתצחכהוהירמאהכהשמ

לעבשיההערפרוכבמ‐‐םירצמץראברוכבלכתמו5

רוכבלכוםיחרהרחארשאהחפשהרוכבדעואסכ

רשאםירצמץראלכבהלדגהקעצהתיהו6המהב

לארשיינבלכלו7ףסתאלוהמכוהתיהנאלוהמכ

ןועדתןעמל‐‐המהבדעושיאמלונשלבלכץרחיאל

לכודריו8לארשיןיבוםירצמןיבהוהיהלפירשא

םעהלכוהתאאצרמאלילווחתשהוילאהלאךידבע

ףאירחבהערפםעמאציואצאןכירחאוךילגרברשא

ןעמל‐‐הערפםכילאעמשיאלהשמלאהוהירמאיו9

לכתאושעןרהאוהשמו10םירצמץראביתפומתובר

הערפבלתאהוהיקזחיוהערפינפל‐‐הלאהםיתפמה

וצראמלארשיינבתאחלשאלו

רמאלםירצמץראבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו12

ישדחלםכלאוהןושארםישדחשארםכלהזהשדחה2

שדחלרשעברמאללארשיתדעלכלאורבד3הנשה

םאו4תיבלהש‐‐תבאתיבלהששיאםהלוחקיוהזה

לאברקהונכשואוהחקלו‐‐השמתויהמתיבהטעמי



תומש 122

הש5השהלעוסכתולכאיפלשיאתשפנתסכמבותיב

םיזעהןמוםישבכהןמםכלהיהיהנשןברכזםימת

שדחלםוירשעהעבראדעתרמשמלםכלהיהו6וחקת

7םיברעהןיב‐‐לארשיתדעלהקלכותאוטחשוהזה

לע‐‐ףוקשמהלעותזוזמהיתשלעונתנוםדהןמוחקלו

הלילברשבהתאולכאו8םהבותאולכאירשאםיתבה

ולכאתלא9והלכאיםיררמלעתוצמושאילצהזה

לעושארשאילצםאיכםימבלשבמלשבואנונממ

רתנהורקבדעונממוריתותאלו10וברקלעוויערכ

םכינתמ‐‐ותאולכאתהככו11ופרשתשאברקבדעונממ

ותאםתלכאוםכדיבםכלקמוםכילגרבםכילענםירגח

הלילבםירצמץראביתרבעו12הוהילאוהחספןוזפחב

המהבדעוםדאמםירצמץראברוכבלכיתיכהוהזה

היהו13הוהיינאםיטפשהשעאםירצמיהלאלכבו

תאיתיארוםשםתארשאםיתבהלעתאלםכלםדה

יתכהבתיחשמלףגנםכבהיהיאלוםכלעיתחספוםדה

ותאםתגחוןורכזלםכלהזהםויההיהו14םירצמץראב

םימיתעבש15והגחתםלועתקחםכיתרדלהוהילגח

םכיתבמראשותיבשתןושארהםויבךא‐‐ולכאתתוצמ

םוימ‐‐לארשימאוההשפנההתרכנוץמחלכאלכיכ

שדקארקמןושארהםויבו16יעבשהםוידעןשארה

אלהכאלמלכםכלהיהישדקארקמיעיבשהםויבו

השעיודבלאוהשפנלכללכאירשאךא‐‐םהבהשעי

יתאצוההזהםויהםצעביכתוצמהתאםתרמשו17םכל

הזהםויהתאםתרמשוםירצמץראמםכיתואבצתא



תומש 123

םוירשעהעבראבןשארב18םלועתקח‐‐םכיתרדל

‐שדחלםירשעודחאהםוידעתצמולכאתברעבשדחל

לכיכםכיתבבאצמיאלראש‐‐םימיתעבש19ברעב‐

רגב‐‐לארשיתדעמאוההשפנההתרכנותצמחמלכא

םכיתבשומלכבולכאתאלתצמחמלכ20ץראהחרזאבו

רמאיולארשיינקזלכלהשמארקיו21תוצמולכאת

חספהוטחשו‐‐םכיתחפשמלןאצםכלוחקווכשמםהלא

םתעגהוףסברשאםדבםתלבטובוזאתדגאםתחקלו22

םתאוףסברשאםדהןמתזוזמהיתשלאוףוקשמהלא

ףגנלהוהירבעו23רקבדע‐‐ותיבחתפמשיאואצתאל

תזוזמהיתשלעוףוקשמהלעםדהתאהארוםירצמתא

םכיתבלאאבלתיחשמהןתיאלוחתפהלעהוהיחספו

דעךינבלוךלקחלהזהרבדהתאםתרמשו24ףגנל

‐‐םכלהוהיןתירשאץראהלאואבתיכהיהו25םלוע

ורמאייכהיהו26תאזההדבעהתאםתרמשורבדרשאכ

חבזםתרמאו27םכלתאזההדבעההמםכינבםכילא

םירצמבלארשיינביתבלעחספרשאהוהילאוהחספ

ווחתשיוםעהדקיוליצהוניתבתאוםירצמתאופגנב

השמתאהוהיהוצרשאכלארשיינבושעיווכליו28

רוכבלכהכההוהיוהלילהיצחביהיו29ושעןכןרהאו

רוכבדעואסכלעבשיההערפרכבמםירצמץראב

הערפםקיו30המהברוכבלכורובהתיבברשאיבשה

הלדגהקעציהתוםירצמלכווידבעלכואוההליל

השמלארקיו31תמםשןיארשאתיבןיאיכםירצמב

םגםתאםג‐‐ימעךותמואצומוקרמאיוהלילןרהאלו



תומש 124

םכנאצםג32םכרבדכהוהיתאודבעוכלולארשיינב

יתאםגםתכרבווכלוםתרבדרשאכוחקםכרקבםג

יכץראהןמםחלשלרהמלםעהלעםירצמקזחתו33

ץמחיםרטוקצבתאםעהאשיו34םיתמונלכורמא

לארשיינבו35םמכשלעםתלמשבתררצםתראשמ

בהזילכוףסכילכםירצממולאשיוהשמרבדכושע

םולאשיו‐‐םירצמיניעבםעהןחתאןתנהוהיו36תלמשו

התכסססמערמלארשיינבועסיו37םירצמתאולצניו

ברעםגו38ףטמדבלםירבגהילגרףלאתואמששכ

תאופאיו39דאמדבכהנקמרקבוןאצוםתאהלעבר

יכץמחאליכ‐‐תוצמתגעםירצממואיצוהרשאקצבה

ושעאלהדצםגוהמהמתהלולכיאלוםירצממושרג

םישלש‐‐םירצמבובשירשאלארשיינבבשומו40םהל

עבראוהנשםישלשץקמיהיו41הנשתואמעבראוהנש

הוהיתואבצלכואציהזהםויהםצעביהיוהנשתואמ

ץראמםאיצוהלהוהילאוהםירמשליל42םירצמץראמ

לארשיינבלכלםירמשהוהילהזההלילהאוהםירצמ

חספהתקחתאזןרהאוהשמלאהוהירמאיו43םתרדל

‐‐ףסכתנקמשיאדבעלכו44ובלכאיאלרכנןבלכ

46ובלכאיאלריכשובשות45ובלכאיזאותאהתלמו

הצוחרשבהןמתיבהןמאיצותאללכאידחאתיבב

יכו48ותאושעילארשיתדעלכ47ובורבשתאלםצעו

זאורכזלכוללומה‐‐הוהילחספהשעורגךתארוגי

ובלכאיאללרעלכוץראהחרזאכהיהוותשעלברקי

ושעיו50םככותברגהרגלוחרזאלהיהיתחאהרות49
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ןכןרהאתאוהשמתאהוהיהוצרשאכלארשיינבלכ

לארשיינבתאהוהיאיצוההזהםויהםצעביהיו51ושע

םתאבצלע‐‐םירצמץראמ

רוכבלכילשדק2רמאלהשמלאהוהירבדיו13

3אוהילהמהבבוםדאב‐‐לארשיינבבםחרלכרטפ

םתאצירשאהזהםויהתארוכזםעהלאהשמרמאיו

םכתאהוהיאיצוהדיקזחביכםידבעתיבמםירצממ

ביבאהשדחבםיאציםתאםויה4ץמחלכאיאלוהזמ

ירמאהויתחהוינענכהץראלאהוהיךאיבייכהיהו5

תבזץראךלתתלךיתבאלעבשנרשאיסוביהויוחהו

תעבש6הזהשדחבתאזההדבעהתאתדבעושבדובלח

לכאיתוצמ7הוהילגחיעיבשהםויבותצמלכאתםימי

‐ראשךלהאריאלוץמחךלהאריאלוםימיהתעבשתא

רובעברמאלאוההםויבךנבלתדגהו8ךלבגלכב‐

לעתואלךלהיהו9םירצממיתאצבילהוהיהשעהז

יכךיפבהוהיתרותהיהתןעמלךיניעןיבןורכזלוךדי

הקחהתאתרמשו10םירצממהוהיךאצוההקזחדיב

לאהוהיךאבייכהיהו11המימיםימימהדעומלתאזה

12ךלהנתנוךיתבאלוךלעבשנרשאכינענכהץרא

רשאהמהברגשרטפלכוהוהילםחררטפלכתרבעהו

השבהדפתרמחרטפלכו13הוהיל‐‐םירכזהךלהיהי

14הדפתךינבבםדארוכבלכוותפרעוהדפתאלםאו

‐‐וילאתרמאותאזהמרמאל‐‐רחמךנבךלאשייכהיהו

יהיו15םידבעתיבמםירצממהוהיונאיצוהדיקזחב
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ץראברוכבלכהוהיגרהיוונחלשלהערפהשקהיכ

חבזינאןכלעהמהברוכבדעוםדארכבמםירצמ

16הדפאינברוכבלכוםירכזהםחררטפלכהוהיל

דיקזחביכךיניעןיבתפטוטלוהכדילעתואלהיהו

אלוםעהתאהערפחלשביהיו17םירצממהוהיונאיצוה

רמאיכאוהבורקיכםיתשלפץראךרדםיהלאםחנ

המירצמובשו‐‐המחלמםתארבםעהםחניןפםיהלא

םישמחוףוסםירבדמהךרדםעהתאםיהלאבסיו18

תומצעתאהשמחקיו19םירצמץראמלארשיינבולע

דקפרמאללארשיינבתאעיבשהעבשהיכומעףסוי

20םכתאהזמיתמצעתאםתילעהוםכתאםיהלאדקפי

ךלההוהיו21רבדמההצקבםתאבונחיותכסמועסיו

דומעבהלילוךרדהםתחנלןנעדומעבםמויםהינפל

דומעשימיאל22הלילוםמויתכלל‐‐םהלריאהלשא

םעהינפל‐‐הלילשאהדומעוםמויןנעה

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו14

ינפלםיהןיבולדגמןיבתריחהיפינפלונחיוובשיו

לארשיינבלהערפרמאו3םיהלעונחתוחכנןפצלעב

בלתאיתקזחו4רבדמהםהילערגסץראבםהםיכבנ

ועדיווליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחאףדרוהערפ

יכםירצמךלמלדגיו5ןכושעיוהוהיינאיכםירצמ

ורמאיוםעהלאוידבעוהערפבבלךפהיוםעהחרב

תארסאיו6ונדבעמלארשיתאונחלשיכונישעתאזהמ

רוחבבכרתואמששחקיו7ומעחקלומעתאוובכר
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בלתאהוהיקזחיו8ולכלעםשלשוםירצמבכרלכו

לארשיינבולארשיינבירחאףדריוםירצמךלמהערפ

םתואוגישיוםהירחאםירצמופדריו9המרדיבםיאצי

לע‐‐וליחווישרפוהערפבכרסוסלכםיהלעםינח

ינבואשיובירקההערפו10ןפצלעבינפלתריחהיפ

וארייוםהירחאעסנםירצמהנהוםהיניעתאלארשי

השמלאורמאיו11הוהילאלארשיינבוקעציודאמ

המרבדמבתומלונתחקלםירצמבםירבקןיאילבמה

רשארבדההזאלה12םירצממונאיצוהלונלתישעתאז

תאהדבענוונממלדחרמאלםירצמבךילאונרבד

13רבדמבונתממםירצמתאדבעונלבוטיכםירצמ

תעושיתאוארוובציתה‐‐ואריתלאםעהלאהשמרמאיו

םירצמתאםתיאררשאיכםויהםכלהשעירשאהוהי

םחליהוהי14םלועדעדועםתארלופסתאל‐‐םויה

קעצתהמהשמלאהוהירמאיו15ןושרחתםתאוםכל

ךטמתאםרההתאו16ועסיולארשיינבלארבדילא

ךותבלארשיינבואביווהעקבו‐‐םיהלעךדיתאהטנו

ואביוםירצמבלתאקזחמיננהינאו17השביבםיה

וישרפבוובכרבוליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחא

ובכרבהערפבידבכהבהוהיינאיכםירצמועדיו18

הנחמינפלךלההםיהלאהךאלמעסיו19וישרפבו

דמעיוםהינפמןנעהדומעעסיוםהירחאמךליולארשי

לארשיהנחמןיבוםירצמהנחמןיבאביו20םהירחאמ

הזלאהזברקאלוהלילהתאראיוךשחהוןנעהיהיו

תאהוהיךלויוםיהלעודיתאהשמטיו21הלילהלכ
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הברחלםיהתאםשיוהלילהלכהזעםידקחורבםיה

השביבםיהךותבלארשיינבואביו22םימהועקביו

םירצמופדריו23םלאמשמוםנימימהמוחםהלםימהו

םיהךותלאוישרפוובכרהערפסוסלכ‐‐םהירחאואביו

םירצמהנחמלאהוהיףקשיורקבהתרמשאביהיו24

ןפאתארסיו25םירצמהנחמתאםהיוןנעושאדומעב

ינפמהסונאםירצמרמאיותדבכבוהגהניוויתבכרמ

לאהוהירמאיו26םירצמבםהלםחלנהוהייכ‐‐לארשי

לעםירצמלעםימהובשיוםיהלעךדיתאהטנהשמ

םיהבשיוםיהלעודיתאהשמטיו27וישרפלעוובכר

הוהירעניוותארקלםיסנםירצמוונתיאלרקבתונפל

בכרהתאוסכיוםימהובשיו28םיהךותבםירצמתא

אלםיבםהירחאםיאבההערפליחלכלםישרפהתאו

ךותבהשביבוכלהלארשיינבו29דחאדעםהבראשנ

הוהיעשויו30םלאמשמוםנימימהמחםהלםימהוםיה

תאלארשיאריוםירצמדימ‐‐לארשיתאאוההםויב

הלדגהדיהתאלארשיאריו31םיהתפשלעתמםירצמ

ונימאיוהוהיתאםעהוארייוםירצמבהוהיהשערשא

ודבעהשמבוהוהיב

הוהילתאזההרישהתאלארשיינבוהשמרישיזא15

המרובכרוסוסהאגהאגיכהוהילהרישארמאלורמאיו

יהלאוהונאוילאהזהעושיליליהיוהיתרמזויזע2םיב

תבכרמ4ומשהוהיהמחלמשיאהוהי3והנממראויבא

ףוסםיבועבטוישלשרחבמוםיבהריוליחוהערפ
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הוהיךנימי6ןבאומכתלוצמבודריומיסכיתמהת5

סרהתךנואגברבו7ביואץערתהוהיךנימיחכבירדאנ

ומרענךיפאחורבו8שקכומלכאי‐‐ךנרחחלשתךימק

ביוארמא9םיבלבתמהתואפקםילזנדנומכובצנםימ

יברחקירא‐‐ישפנומאלמתללשקלחאגישאףדרא

תרפועכוללצםיומסכךחורבתפשנ10ידיומשירות

רדאנהכמכימהוהיםלאבהכמכימ11םירידאםימב

ומעלבת‐‐ךנימיתיטנ12אלפהשעתלהתארונשדקב

הונלאךזעבתלהנתלאגוזםעךדסחבתיחנ13ץרא

זא15תשלפיבשיזחאליחןוזגריםימעועמש14ךשדק

לכוגמנדערומזחאיבאומיליא‐‐םודאיפולאולהבנ

ךעורזלדגבדחפוהתמיאםהילעלפת16ןענכיבשי

17תינקוזםערבעידעהוהיךמערבעידעןבאכומדי

הוהיתלעפךתבשלןוכמ‐‐ךתלחנרהבומעטתוומאבת

יכ19דעוםלעלךלמיהוהי18ךידיוננוכינדאשדקמ

םהלעהוהיבשיוםיבוישרפבוובכרבהערפסוסאב

חקתו20םיהךותבהשביבוכלהלארשיינבוםיהימתא

לכןאצתוהדיב‐‐ףתהתאןרהאתוחאהאיבנהםירמ

ורישםירמםהלןעתו21תלחמבוםיפתבהירחאםישנה

תאהשמעסיו22םיבהמרובכרוסוסהאגהאגיכהוהיל

םימיתשלשוכליורושרבדמלאואציוףוסםימלארשי

תתשלולכיאלו‐‐התרמואביו23םימואצמאלורבדמב

ונליו24הרמהמשארקןכלעםהםירמיכהרממםימ

והרויוהוהילאקעציו25התשנהמרמאלהשמלעםעה

קחולםשםשםימהוקתמיוםימהלאךלשיוץעהוהי
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הוהילוקלעמשתעומשםארמאיו26והסנםשוטפשמו

לכתרמשוויתוצמלתנזאהוהשעתויניעברשיהוךיהלא

ךילעםישאאלםירצמביתמשרשאהלחמהלכ‐‐ויקח

הרשעםיתשםשו‐‐המליאואביו27ךאפרהוהיינאיכ

םימהלעםשונחיוםירמתםיעבשוםימתניע

רבדמלאלארשיינבתדעלכואביוםליאמועסיו16

שדחלםוירשעהשמחב‐‐יניסןיבוםליאןיברשאןיס

תדעלכ)ונוליו(וניליו2םירצמץראמםתאצלינשה

םהלאורמאיו3רבדמב‐‐ןרהאלעוהשמלעלארשיינב

ונתבשבםירצמץראבהוהידיבונתומןתיימלארשיינב

לאונתאםתאצוהיכעבשלםחלונלכאברשבהריסלע

רמאיו4בערבהזהלהקהלכתאתימהלהזהרבדמה

אציוםימשהןמםחלםכלריטממיננההשמלאהוהי

יתרותבךליהונסנאןעמלומויבםוירבדוטקלוםעה

היהוואיבירשאתאוניכהויששהםויבהיהו5אלםא

לאןרהאוהשמרמאיו6םויםויוטקלירשאלעהנשמ

םכתאאיצוההוהייכםתעדיו‐‐ברעלארשיינבלכ

תאועמשבהוהידובכתאםתיארורקבו7םירצמץראמ

8ונילע)ונילת(ונולתיכהמונחנוהוהילעםכיתנלת

םחלולכאלרשבברעבםכלהוהיתתבהשמרמאיו

םנילמםתארשאםכיתנלתתאהוהיעמשבעבשלרקבב

רמאיו9הוהילעיכםכיתנלתונילעאלהמונחנווילע

ינפלוברקלארשיינבתדעלכלארמאןרהאלאהשמ

לכלאןרהארבדכיהיו10םכיתנלתתאעמשיכהוהי
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הארנהוהידובכהנהורבדמהלאונפיולארשיינבתדע

תנולתתאיתעמש12רמאלהשמלאהוהירבדיו11ןנעב

רשבולכאתםיברעהןיברמאלםהלארבד‐‐לארשיינב

13םכיהלאהוהיינאיכםתעדיוםחלועבשתרקבבו

התיהרקבבוהנחמהתאסכתוולשהלעתו‐‐ברעביהיו

לעהנהולטהתבכשלעתו14הנחמלביבסלטהתבכש

ואריו15ץראהלערפככקד‐‐ספסחמקדרבדמהינפ

המועדיאליכ‐‐אוהןמויחאלאשיאורמאיולארשיינב

םכלהוהיןתנרשאםחלהאוהםהלאהשמרמאיואוה

שיאונממוטקלהוהיהוצרשארבדההז16הלכאל

רשאלשיא‐‐םכיתשפנרפסמתלגלגלרמעולכאיפל

הברמהוטקליולארשיינבןכושעיו17וחקתולהאב

טיעממהוהברמהףידעהאלו‐‐רמעבודמיו18טיעממהו

םהלאהשמרמאיו19וטקלולכאיפלשיאריסחהאל

ורתויוהשמלאועמשאלו20רקבדעונממרתוילאשיא

םהלעףצקיושאביוםיעלותםריורקבדעונממםישנא

םחוולכאיפכשיארקבברקבבותאוטקליו21השמ

ינש‐‐הנשמםחלוטקליששהםויביהיו22סמנושמשה

23השמלודיגיוהדעהיאישנלכואביודחאלרמעה

שדקתבשןותבש‐‐הוהירבדרשאאוהםהלארמאיו

ולשבולשבתרשאתאוופאופאתרשאתארחמהוהיל

וחיניו24רקבהדעתרמשמלםכלוחינהףדעהלכתאו

אלהמרושיאבהאלוהשמהוצרשאכרקבהדעותא

הוהילםויהתבשיכםויהוהלכאהשמרמאיו25ובהתיה

םויבווהטקלתםימיתשש26הדשבוהאצמתאלםויה
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ןמואצייעיבשהםויביהיו27ובהיהיאלתבשיעיבשה

הנאדעהשמלאהוהירמאיו28ואצמאלוטקללםעה

םכלןתנהוהייכואר29יתרותויתוצמרמשלםתנאמ

ובשםימויםחליששהםויבםכלןתנאוהןכלע‐‐תבשה

ותבשיו30יעיבשהםויב‐‐ומקממשיאאצילאויתחתשיא

ןמומשתאלארשיתיבוארקיו31יעבשהםויבםעה

השמרמאיו32שבדבתחיפצכומעטוןבלדגערזכאוהו

תרמשמלונממרמעהאלמ‐‐הוהיהוצרשארבדההז

םכתאיתלכאהרשאםחלהתאואריןעמלםכיתרדל

לאהשמרמאיו33םירצמץראמםכתאיאיצוהברבדמב

ותאחנהוןמרמעהאלמהמשןתותחאתנצנצחקןרהא

לאהוהיהוצרשאכ34םכיתרדלתרמשמלהוהיינפל

לארשיינבו35תרמשמלתדעהינפלןרהאוהחיניוהשמ

תבשונץראלאםאבדע‐‐הנשםיעבראןמהתאולכא

רמעהו36ןענכץראהצקלאםאבדע‐‐ולכאןמהתא

אוההפיאהתירשע

‐‐םהיעסמלןיסרבדממלארשיינבתדעלכועסיו17

בריו2םעהתתשלםימןיאוםידיפרבונחיוהוהייפלע

םהלרמאיוהתשנוםימונלונתורמאיוהשמםעםעה

םשאמציו3הוהיתאןוסנתהמידמעןובירתהמהשמ

ונתילעההזהמלרמאיוהשמלעםעהןליוםימלםעה

קעציו4אמצבינקמתאוינבתאויתאתימהלםירצממ

טעמדועהזהםעלהשעאהמרמאלהוהילאהשמ

ךתאחקוםעהינפלרבעהשמלאהוהירמאיו5ינלקסו
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ךדיבחק‐‐ראיהתאובתיכהרשאךטמולארשיינקזמ

תיכהוברחברוצהלעםשךינפלדמעיננה6תכלהו

יניעלהשמןכשעיוםעההתשוםימונממואציורוצב

בירלעהבירמוהסמםוקמהםשארקיו7לארשיינקז

ונברקבהוהישיהרמאלהוהיתאםתסנלעולארשיינב

רמאיו9םדיפרבלארשיםעםחליוקלמעאביו8ןיאםא

רחמקלמעבםחלהאצוםישנאונלרחבעשוהילאהשמ

שעיו10ידיבםיהלאההטמוהעבגהשארלעבצניכנא

ןרהאהשמוקלמעבםחלהל‐‐השמולרמארשאכעשוהי

‐‐ודיהשמםירירשאכהיהו11העבגהשארולערוחו

השמידיו12קלמערבגוודיחינירשאכולארשירבגו

רוחוןרהאוהילעבשיוויתחתומישיוןבאוחקיוםידבכ

אבדעהנומאוידייהיודחאהזמודחאהזמוידיבוכמת

14ברחיפלומעתאוקלמעתאעשוהישלחיו13שמשה

ינזאבםישורפסבןורכזתאזבתכהשמלאהוהירמאיו

15םימשהתחתמקלמערכזתאהחמאהחמיכעשוהי

לעדייכרמאיו16יסנהוהיומשארקיוחבזמהשמןביו

רדרדמ‐‐קלמעבהוהילהמחלמהיסכ

השערשאלכתאהשמןתחןידמןהכורתיעמשיו18

לארשיתאהוהיאיצוהיכומעלארשילוהשמלםיהלא

‐‐השמתשאהרפצתאהשמןתחורתיחקיו2םירצממ

‐‐םשרגדחאהםשרשאהינבינשתאו3היחולשרחא

‐‐רזעילאדחאהםשו4הירכנץראביתייהרגרמאיכ

ורתיאביו5הערפברחמינלציוירזעביבאיהלאיכ

אוהרשארבדמהלאהשמלא‐‐ותשאווינבוהשמןתח
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ורתיךנתחינאהשמלארמאיו6םיהלאהרה‐‐םשהנח

תארקלהשמאציו7המעהינבינשו‐‐ךתשאוךילאאב

ואביוםולשלוהערלשיאולאשיוולקשיווחתשיוונתח

הוהיהשערשאלכתאונתחלהשמרפסיו8הלהאה

רשאהאלתהלכתאלארשיתדואלעםירצמלוהערפל

הבוטהלכלע‐‐ורתידחיו9הוהיםלציוךרדבםתאצמ

10םירצמדימוליצהרשאלארשילהוהיהשערשא

םירצמדימםכתאליצהרשאהוהיךורבורתירמאיו

התע11םירצמדיתחתמםעהתאליצהרשאהערפדימו

ודזרשארבדביכםיהלאהלכמהוהילודגיכיתעדי

םיהלאל‐‐םיחבזוהלעהשמןתחורתיחקיו12םהילע

‐השמןתחםעםחללכאללארשיינקזלכוןרהאאביו

תאטפשלהשמבשיותרחממיהיו13םיהלאהינפל‐

אריו14ברעהדערקבהןמהשמלעםעהדמעיוםעה

רבדההמרמאיוםעלהשעאוהרשאלכתאהשמןתח

לכוךדבלבשויהתאעודמ‐‐םעלהשעהתארשאהזה

ונתחלהשמרמאיו15ברעדערקבןמךילעבצנםעה

רבדםהלהיהייכ16םיהלאשרדלםעהילאאבייכ

יקחתאיתעדוהווהערןיבושיאןיביתטפשוילאאב

בוטאלוילאהשמןתחרמאיו17ויתרותתאוםיהלאה

הזהםעהםגהתאםג‐‐לבתלבנ18השעהתארשארבדה

19ךדבלוהשעלכותאלרבדהךממדבכיכךמערשא

םעלהתאהיהךמעםיהלאיהיוךצעיאילקבעמשהתע

20םיהלאהלאםירבדהתאהתאתאבהוםיהלאהלומ

םהלתעדוהותרותהתאוםיקחהתאםהתאהתרהזהו
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התאו21ןושעירשאהשעמהתאוהבוכליךרדהתא

יאנש‐‐תמאישנאםיהלאיאריליחישנאםעהלכמהזחת

םישמחירשתואמירשםיפלאירשםהלעתמשועצב

רבדהלכהיהותעלכבםעהתאוטפשו22תרשעירשו

לקהוםהוטפשיןטקהרבדהלכוךילאואיבילדגה

ךוצוהשעתהזהרבדהתאםא23ךתאואשנוךילעמ

אביומקמלעהזהםעהלכםגודמעתלכיוםיהלא

25רמארשאלכשעיוונתחלוקלהשמעמשיו24םולשב

לעםישארםתאןתיולארשילכמליחישנאהשמרחביו

26תרשעירשוםישמחירשתואמירשםיפלאירש‐‐םעה

לאןואיביהשקהרבדהתאתעלכבםעהתאוטפשו

תאהשמחלשיו27םהוטופשיןטקהרבדהלכוהשמ

וצראלאולךליוונתח

‐‐םירצמץראמלארשיינבתאצלישילשהשדחב19

רבדמואביוםידיפרמועסיו2יניסרבדמואבהזהםויב

השמו3רההדגנלארשיםשןחיורבדמבונחיויניס

הכרמאלרההןמהוהיוילאארקיוםיהלאהלאהלע

םתיארםתא4לארשיינבלדיגתובקעיתיבלרמאת

אבאוםירשניפנכלעםכתאאשאוםירצמליתישערשא

תאםתרמשוילקבועמשתעומשםאהתעו5ילאםכתא

6ץראהלכיליכםימעהלכמהלגסילםתייהו‐‐יתירב

םירבדההלאשודקיוגוםינהכתכלממילויהתםתאו

ינקזלארקיוהשמאביו7לארשיינבלארבדתרשא

והוצרשאהלאהםירבדהלכתאםהינפלםשיוםעה
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הוהירבדרשאלכורמאיוודחיםעהלכונעיו8הוהי

הוהירמאיו9הוהילאםעהירבדתאהשמבשיוהשענ

עמשירובעבןנעהבעבךילאאביכנאהנההשמלא

תאהשמדגיוםלועלונימאיךבםגוךמעירבדבםעה

םעהלאךלהשמלאהוהירמאיו10הוהילאםעהירבד

םוילםינכנויהו11םתלמשוסבכורחמוםויהםתשדקו

לע‐‐םעהלכיניעלהוהידריישלשהםויביכישילשה

םכלורמשהרמאלביבסםעהתאתלבגהו12יניסרה

אל13תמויתומרהבעגנהלכוהצקבעגנורהבתולע

םאהמהבםא‐‐הרייהריואלקסילוקסיכדיובעגת

השמדריו14רהבולעיהמהלביהךשמבהיחיאלשיא

15םתלמשוסבכיוםעהתאשדקיוםעהלארההןמ

השאלאושגתלאםימיתשלשלםינכנויהםעהלארמאיו

םיקרבותלקיהיורקבהתיהבישילשהםויביהיו16

םעהלכדרחיודאמקזחרפשלקורההלעדבכןנעו

ןמםיהלאהתארקלםעהתאהשמאצויו17הנחמברשא

ינפמולכןשעיניסרהו18רההתיתחתבובציתיוהנחמה

דרחיוןשבכהןשעכונשעלעיושאבהוהיוילעדרירשא

השמדאמקזחוךלוהרפשהלוקיהיו19דאמרההלכ

לאיניסרהלעהוהידריו20לוקבוננעיםיהלאהורבדי

השמלעיורההשארלאהשמלהוהיארקיורההשאר

הוהילאוסרהיןפםעבדעהדרהשמלאהוהירמאיו21

הוהילאםישגנהםינהכהםגו22ברונממלפנותוארל

הוהילאהשמרמאיו23הוהיםהבץרפיןפושדקתי

ונבהתדעההתאיכיניסרהלאתלעלםעהלכויאל
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ךלהוהיוילארמאיו24ותשדקורההתאלבגהרמאל

וסרהילאםעהוםינהכהוךמעןרהאוהתאתילעודר

םעהלאהשמדריו25םבץרפיןפ‐‐הוהילאתלעל

םהלארמאיו

2רמאלהלאהםירבדהלכתאםיהלארבדיו20

תיבמםירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהייכנא

השעתאל3ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאלםידבע

ץראברשאולעממםימשברשאהנומתלכולספךל

םהלהוחתשתאל4ץראלתחתמםימברשאו‐‐תחתמ

תבאןועדקפ‐‐אנקלאךיהלאהוהייכנאיכםדבעתאלו

דסחהשעו5יאנשלםיעברלעוםישלשלעםינבלע

הוהיםשתאאשתאל6יתוצמירמשלויבהאל‐‐םיפלאל

ומשתאאשירשאתאהוהיהקניאליכאושלךיהלא

דבעתםימיתשש8ושדקלתבשהםויתארוכז7אושל

ךיהלאהוהילתבש‐‐יעיבשהםויו9ךתכאלמלכתישעו

ךתמאוךדבעךתבוךנבוהתאהכאלמלכהשעתאל

הוהיהשעםימיתששיכ10ךירעשברשאךרגוךתמהבו

םויבחניוםברשאלכתאוםיהתאץראהתאוםימשהתא

11והשדקיו‐‐תבשהםויתאהוהיךרבןכלעיעיבשה

המדאהלעךימיןוכראיןעמל‐‐ךמאתאוךיבאתאדבכ

אלףאנתאלחצרתאל12ךלןתנךיהלאהוהירשא

ךערתיבדמחתאל13רקשדעךערבהנעתאלבנגת

לכוורמחוורושוותמאוודבעוךערתשאדמחתאל

םדיפלהתאותלוקהתאםיארםעהלכו14ךערלרשא
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ודמעיוועניוםעהאריוןשערההתאורפשהלוקתאו

לאוהעמשנוונמעהתארבדהשמלאורמאיו15קחרמ

לאםעהלאהשמרמאיו16תומנןפםיהלאונמערבדי

רובעבוםיהלאהאבםכתאתוסנרובעבליכוארית

םעהדמעיו17ואטחתיתלבל‐‐םכינפלעותאריהיהת

רמאיו18םיהלאהםשרשאלפרעהלאשגנהשמוקחרמ

‐םתיארםתאלארשיינבלארמאתהכהשמלאהוהי

יהלאיתאןושעתאל19םכמעיתרבדםימשהןמיכ‐

ילהשעתהמדאחבזמ20םכלושעתאלבהזיהלאוףסכ

ךרקבתאוךנאצתאךימלשתאוךיתלעתאוילעתחבזו

ךיתכרבוךילאאובאימשתאריכזארשאםוקמהלכב

יכתיזגןהתאהנבתאלילהשעתםינבאחבזמםאו21

לעתלעמבהלעתאלו22הללחתוהילעתפנהךברח

וילעךתורעהלגתאלרשאיחבזמ

הנקתיכ2םהינפלםישתרשאםיטפשמההלאו21

3םנחישפחלאצי‐‐תעבשבודבעיםינשששירבעדבע

ותשאהאציואוההשאלעבםאאציופגבאביופגבםא

‐‐תונבואםינבולהדליוהשאולןתיוינדאםא4ומע

רמאםאו5ופגבאציאוהוהינדאלהיהתהידליוהשאה

אצאאלינבתאויתשאתאינדאתאיתבהאדבעהרמאי

ואתלדהלאושיגהוםיהלאהלאוינדאושיגהו6ישפח

7םלעלודבעועצרמבונזאתאוינדאעצרוהזוזמהלא

8םידבעהתאצכאצתאל‐‐המאלותבתאשיארכמייכו

םעלהדפהו‐‐הדעי)ול(אלרשאהינדאיניעבהערםא



תומש 139

‐‐הנדעייונבלםאו9הבודגבבהרכמללשמיאלירכנ

הראש‐‐ולחקיתרחאםא10הלהשעיתונבהטפשמכ

הלהשעיאל‐‐הלאשלשםאו11ערגיאלהתנעוהתוסכ

רשאו13תמויתומתמושיאהכמ12ףסכןיאםנחהאציו

סונירשאםוקמךליתמשו‐‐ודילהנאםיהלאהוהדצאל

םעמ‐‐המרעבוגרהלוהערלעשיאדזייכו14המש

בנגו16תמויתומומאוויבאהכמו15תומלונחקתיחבזמ

ומאוויבאללקמו17תמויתומודיבאצמנוורכמושיא

ןבאבוהערתאשיאהכהו‐‐םישנאןבירייכו18תמויתומ

ךלהתהוםוקיםא19בכשמללפנותומיאלוףרגאבוא

אפריאפרוןתיותבשקרהכמההקנו‐‐ותנעשמלעץוחב

תחתתמוטבשבותמאתאואודבעתאשיאהכייכו20

יכםקיאל‐‐דמעיםימויואםויםאךא21םקניםקנ‐‐ודי

הידליואציוהרההשאופגנוםישנאוצנייכו22אוהופסכ

השאהלעבוילעתישירשאכשנעישונע‐‐ןוסאהיהיאלו

שפנתחתשפנהתתנו‐‐היהיןוסאםאו23םיללפבןתנו

לגרתחתלגרדיתחתדיןשתחתןשןיעתחתןיע24

הרובחתחתהרובחעצפתחתעצפהיוכתחתהיוכ25

התחשו‐‐ותמאןיעתאואודבעןיעתאשיאהכייכו26

ותמאןשואודבעןשםאו27וניעתחתונחלשיישפחל

ואשיאתארושחגייכו28ונשתחתונחלשיישפחל‐‐ליפי

ורשבתאלכאיאלורושהלקסילוקס‐‐תמוהשאתא

דעוהוםשלשלמתמאוהחגנרושםאו29יקנרושהלעבו

םגולקסירושה‐‐השאואשיאתימהוונרמשיאלווילעבב

לככושפנןידפןתנו‐‐וילעתשוירפכםא30תמויוילעב
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הזהטפשמכ‐‐חגיתבואחגיןבוא31וילעתשוירשא

םישלשףסכ‐‐המאוארושהחגידבעםא32ולהשעי

וארובשיאחתפייכו33לקסירושהווינדאלןתיםילקש

34רומחוארושהמשלפנוונסכיאלו‐‐רבשיאהרכייכ

35ולהיהיתמהווילעבלבישיףסכםלשירובהלעב

רושהתאורכמו‐‐תמווהעררושתאשיארושףגייכו

רושיכעדונוא36ןוצחיתמהתאםגוופסכתאוצחויחה

םלשיםלש‐‐וילעבונרמשיאלוםשלשלומתמאוהחגנ

ולהיהיתמהורושהתחתרוש

רקבהשמח‐‐ורכמואוחבטוהשוארוששיאבנגייכ22

תרתחמבםא2השהתחתןאצעבראורושהתחתםלשי

שמשההחרזםא3םימדולןיא‐‐תמוהכהובנגהאצמי

4ותבנגברכמנוולןיאםא‐‐םלשיםלשולםימדוילע

‐השדערומחדערושמהבנגהודיבאצמתאצמהםא

חלשוםרכואהדששיארעבייכ5םלשיםינשםייח‐

ומרכבטימווהדשבטימ‐‐רחאהדשברעבוהריעבתא

המקהואשידגלכאנוםיצקהאצמושאאצתיכ6םלשי

שיאןתייכ7הרעבהתארעבמהםלשיםלש‐‐הדשהוא

םא‐‐שיאהתיבמבנגורמשלםילכואףסכוהערלא

לעבברקנובנגהאצמיאלםא8םינשםלשיבנגהאצמי

לע9והערתכאלמבודיחלשאלםאםיהלאהלאתיבה

לעהמלשלעהשלערומחלערושלעעשפרבדלכ

רבדאביםיהלאהדע‐‐הזאוהיכרמאירשאהדבאלכ

ןתייכ10והערלםינשםלשיםיהלאןעישרירשאםהינש

רמשל‐‐המהבלכוהשוארושוארומחוהערלאשיא
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ןיבהיהתהוהיתעבש11הארןיאהבשנוארבשנואתמו

וילעבחקלווהערתכאלמבודיחלשאלםא‐‐םהינש

םא13וילעבלםלשי‐‐ומעמבנגיבנגםאו12םלשיאלו

לאשייכו14םלשיאלהפרטהדעוהאביףרטיףרט

םלשיםלשומעןיאוילעבתמוארבשנווהערםעמשיא

ורכשבאבאוהריכשםאםלשיאלומעוילעבםא15

המעבכשו‐‐השראאלרשאהלותבשיאהתפייכו16

‐ולהתתלהיבאןאמיןאמםא17השאלולהנרהמירהמ

לכ19היחתאלהפשכמ18תלותבהרהמכלקשיףסכ‐

יתלב‐‐םרחיםיהלאלחבז20תמויתומהמהבםעבכש

םתייהםירגיכונצחלתאלוהנותאלרגו21ודבלהוהיל

הנעםא23ןונעתאלםותיוהנמלאלכ22םירצמץראב

ותקעצעמשאעמשילאקעציקעצםאיכ‐‐ותאהנעת

תונמלאםכישנויהוברחבםכתאיתגרהויפאהרחו24

‐ךמעינעהתאימעתאהולתףסכםא25םימתיםכינבו

לבחםא26ךשנוילעןומישתאלהשנכולהיהתאל‐

אוהיכ27ולונבישתשמשהאבדע‐‐ךערתמלשלבחת

יכהיהו‐‐בכשיהמבורעלותלמשאוההדבלהתוסכ

אישנוללקתאלםיהלא28ינאןונחיכיתעמשוילאקעצי

ךינברוכברחאתאלךעמדוךתאלמ29ראתאלךמעב

םעהיהיםימיתעבשךנאצלךרשלהשעתןכ30ילןתת

רשבוילןויהתשדקישנאו31ילונתתינימשהםויבומא

ותאןוכלשתבלכלולכאתאלהפרטהדשב
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תיהלעשרםעךדיתשתלאאושעמשאשתאל23

לעהנעתאלותערלםיברירחאהיהתאל2סמחדע

ובירברדהתאללדו3תטהל‐‐םיברירחאתטנלבר

ולונבישתבשההעת‐‐ורמחואךביארושעגפתיכ4

בזעמתלדחוואשמתחתץברךאנשרומחהארתיכ5

7ובירבךניבאטפשמהטתאל6ומעבזעתבזע‐‐ול

קידצאאליכגרהתלאקידצויקנוקחרתרקשרבדמ

ףלסיוםיחקפרועידחשהיכחקתאלדחשו8עשר

שפנתאםתעדיםתאוץחלתאלרגו9םיקידצירבד

ערזתםינשששו10םירצמץראבםתייהםירגיכ‐‐רגה

הנטמשתתעיבשהו11התאובתתאתפסאוךצראתא

ןכהדשהתיחלכאתםרתיוךמעיניבאולכאוהתשטנו

םויבוךישעמהשעתםימיתשש12ךתיזלךמרכלהשעת

ךתמאןבשפניוךרמחוךרושחוניןעמל‐‐תבשתיעיבשה

םיהלאםשוורמשתםכילאיתרמארשאלכבו13רגהו

גחתםילגרשלש14ךיפלעעמשיאלוריכזתאלםירחא

לכאתםימיתעבש‐‐רמשתתוצמהגחתא15הנשביל

תאציוביכביבאהשדחדעומלךתיוצרשאכתוצמ

ךישעמירוכבריצקהגחו16םקירינפואריאלוםירצממ

תאךפסאבהנשהתאצבףסאהגחוהדשבערזתרשא

ךרוכזלכהארי‐‐הנשבםימעפשלש17הדשהןמךישעמ

אלויחבזםדץמחלעחבזתאל18הוהיןדאהינפלא

איבתךתמדאירוכבתישאר19רקבדעיגחבלחןילי

יכנאהנה20ומאבלחבידגלשבתאלךיהלאהוהיתיב

םוקמהלאךאיבהלוךרדבךרמשלךינפלךאלמחלש
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יכוברמתלאולקבעמשווינפמרמשה21יתנכהרשא

עמשתעומשםאיכ22וברקבימשיכםכעשפלאשיאל

יתרצוךיביאתאיתביאו‐‐רבדארשאלכתישעוולקב

ירמאהלאךאיבהוךינפליכאלמךלייכ23ךיררצתא

אל24ויתדחכהויסוביהויוחהינענכהויזרפהויתחהו

םהישעמכהשעתאלוםדבעתאלוםהיהלאלהוחתשת

םתדבעו25םהיתבצמרבשתרבשוםסרהתסרהיכ

יתרסהוךימימתאוךמחלתאךרבוםכיהלאהוהיתא

תאךצראבהרקעוהלכשמהיהתאל26ךברקמהלחמ

תאיתמהוךינפלחלשאיתמיאתא27אלמאךימירפסמ

ףרעךילאךיביאלכתאיתתנוםהבאבתרשאםעהלכ

ינענכהתאיוחהתאהשרגוךינפלהערצהתאיתחלשו28

ןפתחאהנשבךינפמונשרגאאל29ךינפלמ‐‐יתחהתאו

טעמטעמ30הדשהתיחךילעהברוהממשץראההיהת

יתשו31ץראהתאתלחנוהרפתרשאדעךינפמונשרגא

יכרהנהדערבדממוםיתשלפםידעוףוסםימךלבגתא

תרכתאל32ךינפמומתשרגוץראהיבשיתאםכדיבןתא

ואיטחיןפךצראבובשיאל33תירבםהיהלאלוםהל

שקומלךלהיהייכםהיהלאתאדבעתיכילךתא

בדנןרהאוהתאהוהילאהלערמאהשמלאו24

2קחרמםתיוחתשהולארשיינקזמםיעבשואוהיבאו

ולעיאלםעהוושגיאלםהוהוהילאודבלהשמשגנו

לכתאוהוהיירבדלכתאםעלרפסיוהשמאביו3ומע

םירבדהלכורמאיודחאלוקםעהלכןעיוםיטפשמה
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הוהיירבדלכתאהשמבתכיו4השענהוהירבדרשא

הבצמהרשעםיתשורההתחתחבזמןביורקבבםכשיו

לארשיינבירענתאחלשיו5לארשייטבשרשעםינשל

חקיו6םירפ‐‐הוהילםימלשםיחבזוחבזיותלעולעיו

7חבזמהלעקרזםדהיצחותנגאבםשיוםדהיצחהשמ

רשאלכורמאיוםעהינזאבארקיותירבהרפסחקיו

לעקרזיוםדהתאהשמחקיו8עמשנוהשענהוהירבד

לעםכמעהוהיתרכרשאתירבהםדהנהרמאיוםעה

אוהיבאובדנ‐‐ןרהאוהשמלעיו9הלאהםירבדהלכ

תחתולארשייהלאתאואריו10לארשיינקזמםיעבשו

11רהטלםימשהםצעכוריפסהתנבלהשעמכוילגר

םיהלאהתאוזחיוודיחלשאללארשיינביליצאלאו

‐הרההילאהלעהשמלאהוהירמאיו12ותשיוולכאיו

הוצמהוהרותהוןבאהתחלתאךלהנתאוםשהיהו‐

לעיוותרשמעשוהיוהשמםקיו13םתרוהליתבתכרשא

הזבונלובשרמאםינקזהלאו14םיהלאהרהלאהשמ

לעבימםכמערוחוןרהאהנהוםכילאבושנרשאדע

תאןנעהסכיורההלאהשמלעיו15םהלאשגיםירבד

תששןנעהוהסכיויניסרהלעהוהידובכןכשיו16רהה

הארמו17ןנעהךותמיעיבשהםויבהשמלאארקיוםימי

לארשיינביניעלרההשארבתלכאשאכהוהידובכ

רהבהשמיהיורההלאלעיוןנעהךותבהשמאביו18

הלילםיעבראוםויםיעברא
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לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו25

תאוחקתובלונבדירשאשיאלכתאמהמורתילוחקיו

ףסכובהזםתאמוחקתרשאהמורתהתאזו3יתמורת

תרעו5םיזעוששוינשתעלותוןמגראותלכתו4תשחנו

ראמלןמש6םיטשיצעוםישחתתרעוםימדאמםליא

םהשינבא7םימסהתרטקלוהחשמהןמשלםימשב

יתנכשושדקמילושעו8ןשחלודפאלםיאלמינבאו

ןכשמהתינבתתאךתואהארמינארשאלככ9םכותב

םיטשיצעןוראושעו10ושעתןכווילכלכתינבתתאו

11ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאווכראיצחוםיתמא

וילעתישעוונפצתץוחמותיבמרוהטבהזותאתיפצו

התתנובהזתעבטעבראולתקציו12ביבסבהזרז

יתשותחאהועלצלעתעבטיתשוויתמעפעבראלע

תיפצוםיטשיצעידבתישעו13תינשהועלצלעתעבט

ןראהתעלצלעתעבטבםידבהתאתאבהו14בהזםתא

אלםידבהויהיןראהתעבטב15םהבןראהתאתאשל

ךילאןתארשאתדעהתא‐‐ןראהלאתתנו16ונממורסי

המאוהכראיצחוםיתמארוהטבהזתרפכתישעו17

השעתהשקמבהזםיברכםינשתישעו18הבחריצחו

הזמהצקמדחאבורכהשעו19תרפכהתוצקינשמםתא

םיברכהתאושעתתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכו

הלעמלםיפנכישרפםיברכהויהו20ויתוצקינשלע

לאויחאלאשיאםהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככס

ןראהלעתרפכהתאתתנו21םיברכהינפויהי‐‐תרפכה

22ךילאןתארשאתדעהתאןתת‐‐ןראהלאוהלעמלמ
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ינשןיבמתרפכהלעמךתאיתרבדוםשךליתדעונו

ךתואהוצארשאלכתא‐‐תדעהןוראלערשאםיברכה

וכראםיתמאםיטשיצעןחלשתישעו23לארשיינבלא

רוהטבהזותאתיפצו24ותמקיצחוהמאוובחרהמאו

ביבסחפטתרגסמולתישעו25ביבסבהזרזולתישעו

תעבטעבראולתישעו26ביבסותרגסמלבהזרזתישעו

עבראלרשאתאפהעבראלעתעבטהתאתתנובהז

םידבלםיתבל‐‐תעבטהןייהתתרגסמהתמעל27וילגר

תיפצוםיטשיצעםידבהתאתישעו28ןחלשהתאתאשל

ויתפכוויתרעקתישעו29ןחלשהתאםבאשנובהזםתא

םתאהשעתרוהטבהזןהבךסירשאויתיקנמוויתושקו

תרנמתישעו31דימתינפלםינפםחלןחלשהלעתתנו30

היעיבגהנקוהכריהרונמההשעתהשקמרוהטבהז

הידצמםיאציםינקהששו32ויהיהנממהיחרפוהירתפכ

הדצמהרנמינקהשלשודחאההדצמהרנמינקהשלש

חרפורתפכדחאההנקבםידקשמםיעבגהשלש33ינשה

ןכחרפורתפכדחאההנקבםידקשמםיעבגהשלשו

העבראהרנמבו34הרנמהןמםיאציהםינקהתששל

ינשתחתרתפכו35היחרפוהירתפכ‐‐םידקשמםיעבג

תחתרתפכוהנממםינקהינשתחתרתפכוהנממםינקה

36הרנמהןמםיאציהםינקהתששל‐‐הנממםינקהינש

רוהטבהזתחאהשקמהלכויהיהנממםתנקוםהירתפכ

לעריאהוהיתרנתאהלעהוהעבשהיתרנתאתישעו37

בהזרככ39רוהטבהזהיתתחמוהיחקלמו38הינפרבע
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השעוהארו40הלאהםילכהלכתא‐‐התאהשעירוהט

רהבהארמהתארשא‐‐םתינבתב

תלכתורזשמששתעירירשעהשעתןכשמהתאו26

2םתאהשעתבשחהשעמםיברכ‐‐ינשתעלתוןמגראו

עבראבחרוהמאבםירשעוהנמשתחאההעיריהךרא

שמח3תעיריהלכלתחאהדמתחאההעיריההמאב

תרבחתעירישמחוהתחאלאהשאתרבחןייהתתעיריה

העיריהתפשלעתלכתתאללתישעו4התחאלאהשא

הנוציקההעיריהתפשבהשעתןכותרבחבהצקמתחאה

תחאההעיריבהשעתתאללםישמח5תינשהתרבחמב

תרבחמברשאהעיריההצקבהשעתתאללםישמחו

םישמחתישעו6התחאלאהשאתאללהתליבקמתינשה

םיסרקבהתחאלאהשאתעיריהתאתרבחובהזיסרק

ןכשמהלעלהאלםיזעתעיריתישעו7דחאןכשמההיהו

תחאההעיריהךרא8םתאהשעתתעיריהרשעיתשע

הדמתחאההעיריההמאבעבראבחרוהמאבםישלש

תעיריהשמחתאתרבחו9תעיריהרשעיתשעלתחא

תיששההעיריהתאתלפכודבלתעיריהששתאודבל

תפשלעתאללםישמחתישעו10להאהינפלומלא

תפשלעתאללםישמחותרבחבהנציקהתחאההעיריה

םישמחתשחניסרקתישעו11תינשהתרבחההעיריה

דחאהיהולהאהתאתרבחותאללבםיסרקהתאתאבהו

תפדעההעיריהיצח‐‐להאהתעיריבףדעהחרסו12

הזמהמאהוהזמהמאהו13ןכשמהירחאלעחרסת

ןכשמהידצלעחורסהיהילהאהתעיריךראבףדעב
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םליאתרעלהאלהסכמתישעו14ותסכל‐‐הזמוהזמ

תאתישעו15הלעמלמםישחתתרעהסכמוםימדאמ

ךראתומארשע16םידמעםיטשיצעןכשמלםישרקה

תודייתש17דחאהשרקהבחרהמאהיצחוהמאושרקה

לכלהשעתןכהתחאלאהשאתבלשמ‐‐דחאהשרקל

שרקםירשעןכשמלםישרקהתאתישעו18ןכשמהישרק

תחתהשעתףסכינדאםיעבראו19הנמיתהבגנתאפל

ויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדאינששרקהםירשע

עלצלו20ויתדייתשלדחאהשרקהתחתםינדאינשו

םיעבראו21שרקםירשעןופצתאפלתינשהןכשמה

םינדאינשודחאהשרקהתחתםינדאינשףסכםהינדא

השעתהמיןכשמהיתכרילו22דחאהשרקהתחת

‐‐ןכשמהתעצקמלהשעתםישרקינשו23םישרקהשש

לעםימתויהיודחיוהטמלמםמאתויהיו24םיתכריב

תעצקמהינשלםהינשלהיהיןכתחאהתעבטהלאושאר

םינדארשעהששףסכםהינדאוםישרקהנמשויהו25ויהי

שרקהתחתםינדאינשודחאהשרקהתחתםינדאינש

עלצישרקלהשמחםיטשיצעםחירבתישעו26דחאה

ןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו27דחאהןכשמה

םיתכרילןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחותינשה

הצקהןמחרבמםישרקהךותבןכיתהחירבהו28המי

םהיתעבטתאובהזהפצתםישרקהתאו29הצקהלא

30בהזםחירבהתאתיפצוםחירבלםיתב‐‐בהזהשעת

תישעו31רהבתיארהרשא‐‐וטפשמכןכשמהתאתמקהו

השעמרזשמששו‐‐ינשתעלותוןמגראותלכתתכרפ
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העבראלעהתאהתתנו32םיברכהתאהשעיבשח

ינדאהעבראלע‐‐בהזםהיוובהזםיפצמםיטשידומע

המשתאבהוםיסרקהתחתתכרפהתאהתתנו33ףסכ

םכלתכרפההלידבהותודעהןוראתאתכרפלתיבמ

לעתרפכהתאתתנו34םישדקהשדקןיבושדקהןיב

ץוחמןחלשהתאתמשו35םישדקהשדקב‐‐תדעהןורא

הנמיתןכשמהעלצלעןחלשהחכנהרנמהתאותכרפל

להאהחתפלךסמתישעו36ןופצעלצלעןתת‐‐ןחלשהו

37םקרהשעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת

םהיוובהזםתאתיפצוםיטשידומעהשמחךסמלתישעו

תשחנינדאהשמחםהלתקציובהז

שמחוךראתומאשמחםיטשיצעחבזמהתאתישעו27

תישעו2ותמקתומאשלשוחבזמההיהיעוברבחרתומא

ותאתיפצוויתנרקןייהתונממ‐‐ויתנפעבראלעויתנרק

ויתגלזמוויתקרזמוויעיוונשדלויתריסתישעו3תשחנ

רבכמולתישעו4תשחנהשעתוילכלכלויתתחמו

תשחנתעבטעבראתשרהלעתישעותשחנתשרהשעמ

‐‐חבזמהבכרכתחתהתאהתתנו5ויתוצקעבראלע

םידבתישעו6חבזמהיצחדעתשרההתיהוהטמלמ

תאאבוהו7תשחנםתאתיפצוםיטשיצעידבחבזמל

תאשב‐‐חבזמהתעלציתשלעםידבהויהותעבטבוידב

רהבךתאהארהרשאכותאהשעתתחלבובנ8ותא

הנמיתבגנתאפל‐‐ןכשמהרצחתאתישעו9ושעיןכ

תחאההאפלךראהמאבהאמרזשמששרצחלםיעלק

םידמעהיוותשחנםירשעםהינדאוםירשעוידמעו10
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האמםיעלקךראבןופצתאפלןכו11ףסכםהיקשחו

םידמעהיוותשחנםירשעםהינדאוםירשעודמעוךרא

םישמחםיעלקםיתאפלרצחהבחרו12ףסכםהיקשחו

רצחהבחרו13הרשעםהינדאוהרשעםהידמעהמא

המאהרשעשמחו14המאםישמח‐‐החרזמהמדקתאפל

ףתכלו15השלשםהינדאוהשלשםהידמעףתכלםיעלק

םהינדאוהשלשםהידמעםיעלקהרשעשמח‐‐תינשה

ןמגראותלכתהמאםירשעךסמרצחהרעשלו16השלש

העבראםהידמעםקרהשעמ‐‐רזשמששוינשתעלותו

םיקשחמביבסרצחהידומעלכ17העבראםהינדאו

האמרצחהךרא18תשחנםהינדאוףסכםהיווףסכ

שש‐‐תומאשמחהמקוםישמחבםישמחבחרוהמאב

ותדבעלכבןכשמהילכלכל19תשחנםהינדאורזשמ

הוצתהתאו20תשחנרצחהתדתילכוויתדתילכו

רואמל‐‐תיתכךזתיזןמשךילאוחקיולארשיינבתא

לערשאתכרפלץוחמדעומלהאב21דימתרנתלעהל

הוהיינפל‐‐רקבדעברעמוינבוןרהאותאךרעיתדעה

לארשיינבתאמםתרדלםלועתקח

ותאוינבתאוךיחאןרהאתאךילאברקההתאו28

רזעלאאוהיבאובדנ‐‐ןרהאילונהכל‐‐לארשיינבךותמ

ךיחאןרהאלשדקידגבתישעו2ןרהאינברמתיאו

רשאבלימכחלכלארבדתהתאו3תראפתלודובכל

ונהכל‐‐ושדקלןרהאידגבתאושעוהמכחחורויתאלמ

תנתכוליעמודופאוןשחושעירשאםידגבההלאו4יל

ךיחאןרהאלשדקידגבושעוטנבאותפנצמץבשת



תומש 151

תלכתהתאובהזהתאוחקיםהו5ילונהכל‐‐וינבלו

תאושעו6ששהתאוינשהתעלותתאוןמגראהתאו

השעמ‐‐רזשמששוינשתעלותןמגראותלכתבהזדפאה

‐‐ויתוצקינשלאולהיהיתרבחתפתכיתש7בשח

היהיונממוהשעמכוילערשאותדפאבשחו8רבחו

תחקלו9רזשמששו‐‐ינשתעלותוןמגראותלכתבהז

לארשיינבתומשםהילעתחתפוםהשינבאיתשתא

הששהתומשתאותחאהןבאהלעםתמשמהשש10

שרחהשעמ11םתדלותכ‐‐תינשהןבאהלעםירתונה

ינבתמשלעםינבאהיתשתאחתפתםתחיחותפ‐‐ןבא

תאתמשו12םתאהשעתבהזתוצבשמתבסמלארשי

לארשיינבלןרכזינבאדפאהתפתכלעםינבאהיתש

ןרכזל‐‐ויפתכיתשלעהוהיינפלםתומשתאןרהאאשנו

רוהטבהזתרשרשיתשו14בהזתצבשמתישעו13

תרשרשתאהתתנותבעהשעמםתאהשעתתלבגמ

‐‐בשחהשעמטפשמןשחתישעו15תצבשמהלעתתבעה

ששוינשתעלותוןמגראותלכתבהזונשעתדפאהשעמכ

תרזווכראתרזלופכהיהיעובר16ותאהשעת‐‐רזשמ

רוטןבאםירוטהעבראןבאתאלמובתאלמו17ובחר

ךפנ‐‐ינשהרוטהו18דחאהרוטה‐‐תקרבוהדטפםדא

20המלחאוובשםשל‐‐ישילשהרוטהו19םלהיוריפס

ויהיבהזםיצבשמהפשיוםהשושישרת‐‐יעיברהרוטהו

םיתשלארשיינבתמשלעןייהתםינבאהו21םתאולמב

ינשלןייהתומשלעשיאםתוחיחותפםתמשלע‐‐הרשע

תבעהשעמתלבגתשרשןשחהלעתישעו22טבשרשע
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תתנובהזתועבטיתשןשחהלעתישעו23רוהטבהז

יתשתאהתתנו24ןשחהתוצקינשלעתועבטהיתשתא

תאו25ןשחהתוצקלא‐‐תעבטהיתשלעבהזהתתבע

התתנותוצבשמהיתשלעןתתתתבעהיתשתוצקיתש

בהזתועבטיתשתישעו26וינפלומלאדפאהתופתכלע

רבעלארשאותפשלע‐‐ןשחהתוצקינשלעםתאתמשו

לעםתאהתתנובהזתועבטיתשתישעו27התיבדפאה

‐‐ותרבחמתמעלוינפלוממהטמלמדופאהתופתכיתש

לאותעבטמןשחהתאוסכריו28דופאהבשחללעממ

דופאהבשחלעתויהלתלכתליתפבדופאהתעבט

ינבתומשתאןרהאאשנו29דופאהלעמןשחהחזיאלו

ןרכזלשדקהלאואבב‐‐ובללעטפשמהןשחבלארשי

םירואהתאטפשמהןשחלאתתנו30דימתהוהיינפל

אשנוהוהיינפלואבבןרהאבללעויהוםימתהתאו

31דימת‐‐הוהיינפלובללעלארשיינבטפשמתאןרהא

ושאריפהיהו32תלכתלילכדופאהליעמתאתישעו

היהיארחתיפכגראהשעמביבסויפלהיהיהפשוכותב

ןמגראותלכתינמרוילושלעתישעו33ערקיאל‐‐ול

ביבסםכותבבהזינמעפוביבסוילושלע‐‐ינשתעלותו

ליעמהילושלעןומרובהזןמעפןומרובהזןמעפ34

לאואבבולוקעמשנותרשלןרהאלעהיהו35ביבס

בהזץיצתישעו36תומיאלו‐‐ותאצבוהוהיינפלשדקה

ותאתמשו37הוהילשדקםתחיחותפוילעתחתפורוהט

תפנצמהינפלומלאתפנצמהלעהיהותלכתליתפלע

םישדקהןועתאןרהאאשנוןרהאחצמלעהיהו38היהי



תומש 153

לעהיהוםהישדקתנתמלכללארשיינבושידקירשא

תנתכהתצבשו39הוהיינפלםהלןוצרלדימתוחצמ

ינבלו40םקרהשעמהשעתטנבאוששתפנצמתישעושש

השעתתועבגמוםיטנבאםהלתישעותנתכהשעתןרהא

ךיחאןרהאתאםתאתשבלהו41תראפתלודובכלםהל

‐‐םתאתשדקוםדיתאתאלמוםתאתחשמוותאוינבתאו

הורערשבתוסכלדביסנכמםהלהשעו42ילונהכו

םאבבוינבלעוןרהאלעויהו43ויהיםיכרידעוםינתממ

אלושדקבתרשלחבזמהלאםתשגבואדעומלהאלא

וירחאוערזלוולםלועתקחותמוןועואשי

ןהכל‐‐םתאשדקלםהלהשעתרשארבדההזו29

םחלו2םמימת‐‐םינשםליאורקבןבדחארפחקליל

םיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתצמתלחותוצמ

דחאלסלעםתואתתנו3םתאהשעתםיטחתלסןמשב

תאו4םליאהינשתאו‐‐רפהתאולסבםתאתברקהו

םתאתצחרודעומלהאחתפלאבירקתוינבתאוןרהא

תאןרהאתאתשבלהוםידגבהתאתחקלו5םימב

ולתדפאוןשחהתאודפאהתאודפאהליעמתאותנתכה

רזנתאתתנוושארלעתפנצמהתמשו6דפאהבשחב

לעתקציוהחשמהןמשתאתחקלו7תפנצמהלעשדקה

תנתכםתשבלהובירקתוינבתאו8ותאתחשמוושאר

תעבגמםהלתשבחווינבוןרהאטנבאםתאתרגחו9

וינבדיוןרהאדיתאלמוםלועתקחלהנהכםהלהתיהו

וינבוןרהאךמסודעומלהאינפלרפהתאתברקהו10
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הוהיינפלרפהתאתטחשו11רפהשארלעםהידיתא

תנרקלעהתתנורפהםדמתחקלו12דעומלהאחתפ

13חבזמהדוסילאךפשתםדהלכתאוךעבצאבחבזמה

לעתרתיהתאוברקהתאהסכמהבלחהלכתאתחקלו

תרטקהוןהילערשאבלחהתאותילכהיתשתאודבכה

ףרשתושרפתאוורעתאורפהרשבתאו14החבזמה

חקתדחאהליאהתאו15אוהתאטחהנחמלץוחמשאב

תטחשו16ליאהשארלע‐‐םהידיתאוינבוןרהאוכמסו

17ביבסחבזמהלעתקרזוומדתאתחקלוליאהתא

לעתתנוויערכווברקתצחרוויחתנלחתנת‐‐ליאהתאו

הלעהחבזמהליאהלכתאתרטקהו18ושארלעוויחתנ

תאתחקלו19אוההוהילהשאחוחינחירהוהילאוה

20ליאהשארלעםהידיתאוינבוןרהאךמסוינשהליאה

ןרהאןזאךונתלעהתתנוומדמתחקלוליאהתאתטחשו

ןהבלעותינמיהםדיןהבלעותינמיהוינבןזאךונתלעו

תחקלו21ביבסחבזמהלעםדהתאתקרזותינמיהםלגר

ןרהאלעתיזהוהחשמהןמשמוחבזמהלערשאםדהןמ

וידגבואוהשדקוותאוינבידגבלעווינבלעווידגבלעו

הילאהובלחהליאהןמתחקלו22ותאוינבידגבווינבו

יתשתאודבכהתרתיתאוברקהתאהסכמהבלחהתאו

ליאיכןימיהקושתאוןהילערשאבלחהתאותילכה

‐‐תחאןמשםחלתלחותחאםחלרככו23אוהםיאלמ

‐לכהתמשו24הוהיינפלרשאתוצמהלסמדחאקיקרו

ינפלהפונתםתאתפנהווינביפכלעוןרהאיפכלע‐

הלעהלעהחבזמהתרטקהוםדימםתאתחקלו25הוהי
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תאתחקלו26הוהילאוההשאהוהיינפלחוחינחירל

הפונתותאתפנהוןרהאלרשאםיאלמהליאמהזחה

הפונתההזחתאתשדקו27הנמלךלהיהוהוהיינפל

‐םיאלמהליאמםרוהרשאוףנוהרשאהמורתהקושתאו

וינבלוןרהאלהיהו28וינבלרשאמוןרהאלרשאמ‐

היהיהמורתואוההמורתיכלארשיינבתאמםלועקחל

29הוהילםתמורת‐‐םהימלשיחבזמלארשיינבתאמ

החשמלוירחאוינבלויהיןרהאלרשאשדקהידגבו

ןהכהםשבליםימיתעבש30םדיתאםבאלמלוםהב

31שדקבתרשלדעומלהאלאאבירשאוינבמ‐‐ויתחת

שדקםקמבורשבתאתלשבוחקתםיאלמהליאתאו

רשאםחלהתאוליאהרשבתאוינבוןרהאלכאו32

םהברפכרשאםתאולכאו33דעומלהאחתפלסב

34םהשדקיכלכאיאלרזוםתאשדקלםדיתאאלמל

תפרשורקבהדע‐‐םחלהןמוםיאלמהרשבמרתויםאו

ןרהאלתישעו35אוהשדקיכלכאיאלשאברתונהתא

אלמתםימיתעבשהכתאיתיוצרשאלככהככוינבלו

לעתאטחוםירפכהלעםוילהשעתתאטחרפו36םדי

םימיתעבש37ושדקלותאתחשמווילעךרפכבחבזמה

םישדקשדקחבזמההיהוותאתשדקוחבזמהלערפכת

חבזמהלעהשעתרשאהזו38שדקיחבזמבעגנהלכ

דחאהשבכהתא39דימתםוילםינשהנשינבםישבכ

40םיברעהןיבהשעתינשהשבכהתאורקבבהשעת

תעיברךסנוןיההעברתיתכןמשבלולבתלסןרשעו

ןיבהשעתינשהשבכהתאו41דחאהשבכל‐‐ןייןיהה
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חחינחירלהלהשעתהכסנכורקבהתחנמכםיברעה

דעומלהאחתפםכיתרדלדימתתלע42הוהילהשא

43םשךילארבדלהמשםכלדעוארשאהוהיינפל

תאיתשדקו44ידבכבשדקנולארשיינבלהמשיתדענו

ןהכלשדקאוינבתאוןרהאתאוחבזמהתאודעומלהא

46םיהלאלםהליתייהולארשיינבךותביתנכשו45יל

ץראמםתאיתאצוהרשאםהיהלאהוהיינאיכועדיו

םהיהלאהוהיינאםכותבינכשלםירצמ

2ותאהשעתםיטשיצעתרטקרטקמחבזמתישעו30

ונממותמקםיתמאוהיהיעוברובחרהמאווכראהמא

‐ביבסויתריקתאווגגתארוהטבהזותאתיפצו3ויתנרק

בהזתעבטיתשו4ביבסבהזרזולתישעוויתנרקתאו‐

ינשלעהשעת‐‐ויתעלציתשלעורזלתחתמולהשעת

תישעו5המהבותאתאשלםידבלםיתבלהיהווידצ

ותאהתתנו6בהזםתאתיפצוםיטשיצעםידבהתא

רשאתרפכהינפל‐‐תדעהןראלערשאתכרפהינפל

ןרהאוילעריטקהו7המשךלדעוארשאתדעהלע

הנריטקי‐‐תרנהתאוביטיהברקבברקבבםימסתרטק

‐‐הנריטקיםיברעהןיבתרנהתאןרהאתלעהבו8

וילעולעתאל9םכיתרדלהוהיינפלדימתתרטק

רפכו10וילעוכסתאלךסנוהחנמוהלעוהרזתרטק

תחאםירפכהתאטחםדמהנשבתחאויתנרקלעןרהא

הוהילאוהםישדקשדק‐‐םכיתרדלוילערפכיהנשב

ינבשארתאאשתיכ12רמאלהשמלאהוהירבדיו11
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דקפבהוהילושפנרפכשיאונתנוםהידקפללארשי

רבעהלכונתיהז13םתאדקפבףגנםהבהיהיאלוםתא

הרגםירשעשדקהלקשבלקשהתיצחמ‐‐םידקפהלע

לערבעהלכ14הוהילהמורתלקשהתיצחמ‐‐לקשה

15הוהיתמורתןתי‐‐הלעמוהנשםירשעןבמםידקפה

תתל‐‐לקשהתיצחממטיעמיאללדהוהבריאלרישעה

ףסכתאתחקלו16םכיתשפנלערפכלהוהיתמורתתא

דעומלהאתדבעלעותאתתנולארשיינבתאמםירפכה

םכיתשפנלערפכלהוהיינפלןורכזללארשיינבלהיהו

ונכותשחנרויכתישעו18רמאלהשמלאהוהירבדיו17

חבזמהןיבודעומלהאןיבותאתתנוהצחרל‐‐תשחנ

תאוםהידיתאונממוינבוןרהאוצחרו19םימהמשתתנו

ותמיאלו‐‐םימוצחרידעומלהאלאםאבב20םהילגר

21הוהילהשאריטקהלתרשלחבזמהלאםתשגבוא

םלועקחםהלהתיהוותמיאלוםהילגרוםהידיוצחרו

23רמאלהשמלאהוהירבדיו22םתרדלוערזלוול

ןמנקותואמשמחרורדרמשארםימשבךלחקהתאו

םיתאמוםישמחםשבהנקוםיתאמוםישמחותיצחמםשב

תישעו25ןיהתיזןמשושדקהלקשבתואמשמחהדקו24

ןמשחקרהשעמתחקרמחקר‐‐שדקתחשמןמשותא

ןוראתאודעומלהאתאובתחשמו26היהישדקתחשמ

הילכתאוהרנמהתאווילכלכתאוןחלשהתאו27תדעה

תאווילכלכתאוהלעהחבזמתאו28תרטקהחבזמתאו

עגנהלכםישדקשדקויהוםתאתשדקו29ונכתאוריכה

םתאתשדקוחשמתוינבתאוןרהאתאו30שדקיםהב
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תחשמןמשרמאלרבדתלארשיינבלאו31ילןהכל

ךסייאלםדארשבלע32םכיתרדל‐‐ילהזהיהישדק

םכלהיהישדקאוהשדקוהמכושעתאלותנכתמבו

תרכנו‐‐רזלעונממןתירשאווהמכחקרירשאשיא33

תלחשוףטנםימסךלחקהשמלאהוהירמאיו34וימעמ

התאתישעו35היהידבבדבהכזהנבלוםימסהנבלחו

תקחשו36שדקרוהטחלממחקורהשעמחקרתרטק

רשאדעומלהאבתדעהינפלהנממהתתנוקדההנממ

רשאתרטקהו37םכלהיהתםישדקשדקהמשךלדעוא

הוהילךלהיהתשדקםכלושעתאלהתנכתמב‐‐השעת

וימעמתרכנו‐‐הבחירהלהומכהשעירשאשיא38

םשביתארקהאר2רמאלהשמלאהוהירבדיו31

חורותאאלמאו3הדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצב

בשחל4הכאלמלכבותעדבוהנובתבוהמכחבםיהלא

ןבאתשרחבו5תשחנבוףסכבובהזבתושעלתבשחמ

הנהינאו6הכאלמלכבתושעלץעתשרחבותאלמל

לכבלבוןדהטמלךמסיחאןבבאילהאתאותאיתתנ

להאתא7ךתיוצרשאלכתאושעוהמכחיתתנבלםכח

לכתאווילערשאתרפכהתאותדעלןראהתאודעומ

הרהטההרנמהתאווילכתאוןחלשהתאו8להאהילכ

תאוהלעהחבזמתאו9תרטקהחבזמתאוהילכלכתאו

תאודרשהידגבתאו10ונכתאורויכהתאווילכלכ

תאו11ןהכלוינבידגבתאוןהכהןרהאלשדקהידגב

ךתיוצרשאלככשדקלםימסהתרטקתאוהחשמהןמש

לארבדהתאו13רמאלהשמלאהוהירמאיו12ושעי
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אוהתואיכורמשתיתתבשתאךארמאללארשיינב

םכשדקמהוהיינאיכתעדל‐‐םכיתרדלםכיניבויניב

תומהיללחמםכלאוהשדקיכתבשהתאםתרמשו14

אוההשפנההתרכנוהכאלמהבהשעהלכיכ‐‐תמוי

יעיבשהםויבוהכאלמהשעיםימיתשש15הימעברקמ

תבשהםויבהכאלמהשעהלכהוהילשדקןותבשתבש

תאתושעלתבשהתאלארשיינבורמשו16תמויתומ

‐‐לארשיינבןיבויניב17םלועתירבםתרדלתבשה

תאוםימשהתאהוהיהשעםימיתששיכםלעלאוהתוא

ותלככהשמלאןתיו18שפניותבשיעיבשהםויבוץראה

םיבתכןבאתחל‐‐תדעהתחלינשיניסרהבותארבדל

םיהלאעבצאב

םעהלהקיורההןמתדרלהשמששביכםעהאריו32

וכלירשאםיהלאונלהשעםוקוילאורמאיוןרהאלע

םירצמץראמונלעהרשאשיאההשמהזיכ‐‐ונינפל

ימזנוקרפןרהאםהלארמאיו2ולהיההמונעדיאל

3ילאואיבהוםכיתנבוםכינבםכישנינזאברשאבהזה

ואיביוםהינזאברשאבהזהימזנתאםעהלכוקרפתיו

לגעוהשעיוטרחבותארציוםדימחקיו4ןרהאלא

ץראמךולעהרשאלארשיךיהלאהלא‐‐ורמאיוהכסמ

רמאיוןרהאארקיווינפלחבזמןביוןרהאאריו5םירצמ

ושגיותלעולעיותרחממומיכשיו6רחמהוהילגח

רבדיו7קחצלומקיוותשולכאלםעהבשיוםימלש

ץראמתילעהרשאךמעתחשיכ‐‐דרךלהשמלאהוהי
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םהלושע‐‐םתיוצרשאךרדהןמרהמורס8םירצמ

ךיהלאהלאורמאיוולוחבזיוולווחתשיוהכסמלגע

לאהוהירמאיו9םירצמץראמךולעהרשאלארשי

10אוהףרעהשקםעהנהוהזהםעהתאיתיארהשמ

יוגלךתואהשעאוםלכאוםהביפארחיוילהחינההתעו

הוהיהמלרמאיוויהלאהוהיינפתאהשמלחיו11לודג

לודגחכבםירצמץראמתאצוהרשאךמעבךפאהרחי

םאיצוההערברמאלםירצמורמאיהמל12הקזחדיבו

ןורחמבושהמדאהינפלעמםתלכלוםירהבםתאגרהל

קחצילםהרבאלרכז13ךמעלהערהלעםחנהוךפא

םהלארבדתוךבםהלתעבשנרשאךידבעלארשילו

רשאתאזהץראהלכוםימשהיבכוככםכערזתאהברא

לעהוהיםחניו14םלעלולחנוםכערזלןתאיתרמא

ןמהשמדריוןפיו15ומעלתושעלרבדרשאהערה

‐‐םהירבעינשמםיבתכתחלודיבתדעהתחלינשורהה

המהםיהלאהשעמ‐‐תחלהו16םיבתכםההזמוהזמ

עמשיו17תחלהלעתורח‐‐אוהםיהלאבתכמבתכמהו

המחלמלוקהשמלארמאיוהערבםעהלוקתאעשוהי

תונעלוקןיאוהרובגתונעלוקןיארמאיו18הנחמב

לאברקרשאכיהיו19עמשיכנאתונעלוקהשולח

ודימךלשיוהשמףארחיותלחמולגעהתאאריוהנחמה

רשאלגעהתאחקיו20רההתחתםתארבשיותחלהתא

םימהינפלערזיוקדרשאדעןחטיושאבףרשיוושע

השעהמןרהאלאהשמרמאיו21לארשיינבתאקשיו

ןרהארמאיו22הלדגהאטחוילעתאבהיכהזהםעהךל
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23אוהערביכםעהתאתעדיהתאינדאףארחילא

השמהזיכונינפלוכלירשאםיהלאונלהשע‐‐ילורמאיו

ולהיההמונעדיאל‐‐םירצמץראמונלעהרשאשיאה

שאבוהכלשאוילונתיווקרפתהבהזימלםהלרמאו24

יכאוהערפיכםעהתאהשמאריו25הזהלגעהאציו

רעשבהשמדמעיו26םהימקבהצמשלןרהאהערפ

יולינבלכוילאופסאיוילאהוהילימרמאיוהנחמה

שיאומישלארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיו27

וגרהוהנחמברעשלרעשמובושוורבעוכרילעוברח

ינבושעיו28וברקתאשיאווהערתאשיאוויחאתאשיא

יפלאתשלשכאוההםויבםעהןמלפיוהשמרבדכיול

ונבבשיאיכהוהילםויהםכדיואלמהשמרמאיו29שיא

רמאיותרחממיהיו30הכרבםויהםכילעתתלו‐‐ויחאבו

לאהלעאהתעוהלדגהאטחםתאטחםתאםעהלאהשמ

הוהילאהשמבשיו31םכתאטחדעבהרפכאילואהוהי

יהלאםהלושעיוהלדגהאטחהזהםעהאטחאנארמאיו

ךרפסמאנינחמ‐‐ןיאםאוםתאטחאשתםאהתעו32בהז

ילאטחרשאימהשמלאהוהירמאיו33תבתכרשא

יתרבדרשאלאםעהתאהחנךלהתעו34ירפסמונחמא

םהלעיתדקפוידקפםויבוךינפלךלייכאלמהנה‐‐ךל

לגעהתאושערשאלעםעהתאהוהיףגיו35םתאטח

ןרהאהשערשא

רשאםעהוהתא‐‐הזמהלעךלהשמלאהוהירבדיו33

םהרבאליתעבשנרשאץראהלאםירצמץראמתילעה
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ךינפליתחלשו2הננתאךערזלרמאלבקעילוקחציל

יוחהיזרפהויתחהוירמאהינענכהתאיתשרגוךאלמ

ךברקבהלעאאליכשבדובלחתבזץראלא3יסוביהו

תאםעהעמשיו4ךרדבךלכאןפ‐‐התאףרעהשקםעיכ

5וילעוידעשיאותשאלוולבאתיו‐‐הזהערהרבדה

השקםעםתאלארשיינבלארמאהשמלאהוהירמאיו

דרוההתעוךיתילכוךברקבהלעאדחאעגר‐‐ףרע

לארשיינבולצנתיו6ךלהשעאהמהעדאוךילעמךידע

ולהטנולהאהתאחקיהשמו7ברוחרהמםידעתא

היהודעומלהאולארקוהנחמהןמקחרההנחמלץוחמ

8הנחמלץוחמרשאדעומלהאלאאציהוהישקבמלכ

שיאובצנוםעהלכומוקילהאהלאהשמתאצכהיהו

היהו9הלהאהואבדעהשמירחאוטיבהוולהאחתפ

להאהחתפדמעוןנעהדומעדריהלהאההשמאבכ

דמעןנעהדומעתאםעהלכהארו10השמםערבדו

11ולהאחתפשיאווחתשהוםעהלכםקולהאהחתפ

לאשיארבדירשאכםינפלאםינפהשמלאהוהירבדו

שימיאלרענןונןבעשוהיותרשמוהנחמהלאבשווהער

ילארמאהתאהארהוהילאהשמרמאיו12להאהךותמ

חלשתרשאתאינתעדוהאלהתאוהזהםעהתאלעה

13יניעבןחתאצמםגוםשבךיתעדיתרמאהתאוימע

ךכרדתאאנינעדוהךיניעבןחיתאצמאנםאהתעו

14הזהיוגהךמעיכהארוךיניעבןחאצמאןעמלךעדאו

ךינפןיאםאוילארמאיו15ךליתחנהווכליינפרמאיו

יתאצמיכאופאעדויהמבו16הזמונלעתלאםיכלה
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ינאונילפנוונמעךתכלבאולה‐‐ךמעוינאךיניעבןח

הוהירמאיו17המדאהינפלערשאםעהלכמךמעו

תאצמיכהשעאתרבדרשאהזהרבדהתאםגהשמלא

19ךדבכתאאנינארהרמאיו18םשבךעדאויניעבןח

הוהיםשביתארקוךינפלעיבוטלכריבעאינארמאיו

20םחרארשאתאיתמחרוןחארשאתאיתנחוךינפל

יחוםדאהינאריאליכינפתאתארללכותאלרמאיו

היהו22רוצהלעתבצנויתאםוקמהנההוהירמאיו21

דעךילעיפכיתכשורוצהתרקנבךיתמשוידבכרבעב

ואריאלינפוירחאתאתיארויפכתאיתרסהו23ירבע

םינבאתחלינשךללספהשמלאהוהירמאיו34

לעויהרשאםירבדהתאתחלהלעיתבתכוםינשארכ

תילעורקבלןוכנהיהו2תרבשרשאםינשארהתחלה

שיאו3רההשארלעםשילתבצנויניסרהלארקבב

ןאצהםגרההלכבארילאשיאםגוךמעהלעיאל

תחלינשלספיו4אוההרההלומלאוערילארקבהו

יניסרהלאלעיורקבבהשמםכשיוםינשארכםינבא

דריו5םינבאתחלינשודיבחקיוותאהוהיהוצרשאכ

רבעיו6הוהיםשבארקיוםשומעבציתיוןנעבהוהי

ךרא‐‐ןונחוםוחרלאהוהיהוהיארקיווינפלעהוהי

עשפוןועאשנםיפלאלדסחרצנ7תמאודסחברוםיפא

ינבלעוםינבלעתובאןועדקפ‐‐הקניאלהקנוהאטחו

הצראדקיוהשמרהמיו8םיעברלעוםישלשלעםינב

ךליינדאךיניעבןחיתאצמאנםארמאיו9וחתשיו
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וננועלתחלסואוהףרעהשקםעיכונברקבינדאאנ

דגנתירבתרכיכנאהנהרמאיו10ונתלחנוונתאטחלו

לכבוץראהלכבוארבנאלרשאתאלפנהשעאךמעלכ

הוהיהשעמתאוברקבהתארשאםעהלכהארוםיוגה

רשאתא‐‐ךלרמש11ךמעהשעינארשאאוהארוניכ

ינענכהוירמאהתאךינפמשרגיננהםויהךוצמיכנא

תרכתןפךלרמשה12יסוביהויוחהויזרפהויתחהו

שקומלהיהיןפהילעאבהתארשאץראהבשוילתירב

ןורבשתםתבצמתאוןוצתתםתחבזמתאיכ13ךברקב

הוהייכרחאלאלהוחתשתאליכ14ןותרכתוירשאתאו

ץראהבשוילתירבתרכתןפ15אוהאנקלאומשאנק

תלכאוךלארקוםהיהלאלוחבזוםהיהלאירחאונזו

ןהיהלאירחאויתנבונזוךינבלויתנבמתחקלו16וחבזמ

השעתאלהכסמיהלא17ןהיהלאירחאךינבתאונזהו

תוצמלכאתםימיתעבש‐‐רמשתתוצמהגחתא18ךל

תאציביבאהשדחביכביבאהשדחדעומלךתיוצרשא

רושרטפרכזתךנקמלכוילםחררטפלכ19םירצממ

ותפרעוהדפתאלםאוהשבהדפתרומחרטפו20השו

םימיתשש21םקירינפואריאלוהדפתךינברוכבלכ

22תבשתריצקבושירחבתבשתיעיבשהםויבודבעת

‐‐ףיסאהגחוםיטחריצקירוכבךלהשעתתעבשגחו

תאךרוכזלכהארי‐‐הנשבםימעפשלש23הנשהתפוקת

ךינפמםיוגשירואיכ24לארשייהלאהוהיןדאהינפ

ךתלעבךצראתאשיאדמחיאלוךלבגתאיתבחרהו

אל25הנשבםימעפשלשךיהלאהוהיינפתאתוארל
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חספהגחחבזרקבלןיליאלויחבזםדץמחלעטחשת

אלךיהלאהוהיתיבאיבתךתמדאירוכבתישאר26

ךלבתכהשמלאהוהירמאיו27ומאבלחבידגלשבת

ךתאיתרכהלאהםירבדהיפלעיכהלאהםירבדהתא

םויםיעבראהוהיםעםשיהיו28לארשיתאו‐‐תירב

לעבתכיוהתשאלםימולכאאלםחל‐‐הלילםיעבראו

תדרביהיו29םירבדהתרשע‐‐תירבהירבדתאתחלה

ןמותדרבהשמדיבתדעהתחלינשויניסרהמהשמ

אריו30ותאורבדב‐‐וינפרועןרקיכעדיאלהשמורהה

וארייווינפרועןרקהנהוהשמתאלארשיינבלכוןרהא

לכוןרהאוילאובשיוהשמםהלאארקיו31וילאתשגמ

לכושגנןכירחאו32םהלאהשמרבדיוהדעבםיאשנה

יניסרהבותאהוהירבדרשאלכתא‐‐םוציולארשיינב

אבבו34הוסמוינפלעןתיוםתארבדמהשמלכיו33

ותאצדעהוסמהתאריסיותארבדלהוהיינפלהשמ

ינבוארו35הוצירשאתאלארשיינבלארבדואציו

השמבישהוהשמינפרועןרקיכהשמינפתאלארשי

ותארבדלואבדעוינפלעהוסמהתא

םהלארמאיו‐‐לארשיינבתדעלכתאהשמלהקיו35

םימיתשש2םתאתשעלהוהיהוצרשאםירבדההלא

תבששדקםכלהיהייעיבשהםויבוהכאלמהשעת

שאורעבתאל3תמויהכאלמובהשעהלכהוהילןותבש

תדעלכלאהשמרמאיו4תבשהםויבםכיתבשמלכב

וחק5רמאלהוהיהוצרשארבדההזרמאללארשיינב

תמורתתאהאיביובלבידנלכהוהילהמורתםכתאמ



תומש 166

ששוינשתעלותוןמגראותלכתו6תשחנוףסכובהזהוהי

8םיטשיצעוםישחתתרעוםימדאמםליאתרעו7םיזעו

9םימסהתרטקלוהחשמהןמשלםימשבורואמלןמשו

בלםכחלכו10ןשחלודופאלםיאלמינבאו‐‐םהשינבאו

‐‐ןכשמהתא11הוהיהוצרשאלכתאושעיוואביםכב

וחירבתאוישרקתאוויסרקתאוהסכמתאוולהאתא

תרפכהתאוידבתאוןראהתא12וינדאתאווידמעתא

וילכלכתאווידבתאוןחלשהתא13ךסמהתכרפתאו

תאוהילכתאורואמהתרנמתאו14םינפהםחלתאו

וידבתאותרטקהחבזמתאו15רואמהןמשתאוהיתרנ

חתפהךסמתאוםימסהתרטקתאוהחשמהןמשתאו

תשחנהרבכמתאוהלעהחבזמתא16ןכשמהחתפל

תא17ונכתאוריכהתאוילכלכתאווידבתאולרשא

רצחהרעשךסמתאוהינדאתאווידמעתארצחהיעלק

19םהירתימתאורצחהתדתיתאוןכשמהתדתיתא18

ןרהאלשדקהידגבתאשדקבתרשלדרשהידגבתא

לארשיינבתדעלכואציו20ןהכלוינבידגבתאוןהכה

רשאלכוובלואשנרשאשיאלכואביו21השמינפלמ

להאתכאלמלהוהיתמורתתאואיבהותאוחורהבדנ

לעםישנאהואביו22שדקהידגבלוותדבעלכלודעומ

ילכלכזמוכותעבטוםזנוחחואיבהבלבידנלכםישנה

שיאלכו23הוהילבהזתפונתףינהרשאשיאלכובהז

םיזעוששו‐‐ינשתעלותוןמגראותלכתותאאצמנרשא

םירמלכ24ואיבהםישחתתרעוםימדאמםליאתרעו

רשאלכוהוהיתמורתתאואיבהתשחנוףסכתמורת
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לכו25ואיבה‐‐הדבעהתכאלמלכלםיטשיצעותאאצמנ

תאותלכתהתאהוטמואיביוווטהידיבבלתמכחהשא

רשא‐‐םישנהלכו26ששהתאוינשהתעלותתאןמגראה

‐ואיבהםאשנהו27םיזעהתאווטהמכחבהנתאןבלאשנ

28ןשחלודופאלםיאלמהינבאתאוםהשהינבאתא‐

תרטקלוהחשמהןמשלו‐‐רואמלןמשהתאוםשבהתאו

איבהלםתאםבלבדנרשאהשאושיאלכ29םימסה

ואיבה‐‐השמדיבתושעלהוהיהוצרשאהכאלמהלכל

לארשיינבלאהשמרמאיו30הוהילהבדנלארשיינב

הטמלרוחןבירואןבלאלצבםשבהוהיארקואר

תעדבוהנובתבהמכחבםיהלאחורותאאלמיו31הדוהי

ףסכבובהזבתשעל‐‐תבשחמבשחלו32הכאלמלכבו

תושעלץעתשרחבותאלמלןבאתשרחבו33תשחנבו

באילהאואוהובלבןתנתרוהלו34תבשחמתכאלמלכב

לכתושעלבלתמכחםתאאלמ35ןדהטמלךמסיחאןב

תעלותבןמגראבותלכתבםקרובשחושרחתכאלמ

תבשחמיבשחוהכאלמלכישעגראוששבוינשה

רשאבלםכחשיאלכובאילהאולאלצבהשעו36

לכתאתשעלתעדלהמהבהנובתוהמכחהוהיןתנ

ארקיו2הוהיהוצרשאלכל‐‐שדקהתדבעתכאלמ

בלםכחשיאלכלאובאילהאלאולאלצבלאהשמ

הברקלובלואשנרשאלכ‐‐ובלבהמכחהוהיןתנרשא

לכתאהשמינפלמוחקיו3התאתשעלהכאלמהלא

‐שדקהתדבעתכאלמללארשיינבואיבהרשאהמורתה
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4רקבברקבב‐‐הבדנדועוילאואיבהםהוהתאתשעל‐

שיא‐‐שדקהתכאלמלכתאםישעהםימכחהלכואביו

רמאלהשמלאורמאיו5םישעהמהרשאותכאלממשיא

הוצרשאהכאלמלהדבעהידמאיבהלםעהםיברמ

רמאלהנחמבלוקוריבעיוהשמוציו6התאתשעלהוהי

אלכיושדקהתמורתלהכאלמדועושעילאהשאושיא

‐‐הכאלמהלכלםידהתיההכאלמהו7איבהמםעה

הכאלמהישעבבלםכחלכושעיו8רתוהוהתאתושעל

תעלותוןמגראותלכתורזשמששתעירירשע‐‐ןכשמהתא

תחאההעיריהךרא9םתאהשעבשחהשעמםיברכ‐‐ינש

תחאההעיריההמאבעבראבחרוהמאבםירשעוהנמש

תעיריהשמחתארבחיו10תעיריהלכלתחאהדמ

שעיו11תחאלאתחארבחתעירישמחותחאלאתחא

תרבחמבהצקמתחאההעיריהתפשלעתלכתתאלל

12תינשהתרבחמבהנוציקההעיריהתפשבהשעןכ

השעתאללםישמחותחאההעיריבהשעתאללםישמח

‐תאללהתליבקמתינשהתרבחמברשאהעיריההצקב

תארבחיובהזיסרקםישמחשעיו13תחאלאתחא‐

שעיו14דחאןכשמהיהיוםיסרקבתחאלאתחאתעיריה

השעתעיריהרשעיתשעןכשמהלעלהאלםיזעתעירי

תומאעבראוהמאבםישלשתחאההעיריהךרא15םתא

16תעיריהרשעיתשעלתחאהדמתחאההעיריהבחר

17דבלתעיריהששתאודבלתעיריהשמחתארבחיו

תרבחמבהנציקההעיריהתפשלעםישמחתאללשעיו

18תינשהתרבחההעיריהתפשלעהשעתאללםישמחו



תומש 169

דחאתיהללהאהתארבחלםישמחתשחניסרקשעיו

תרעהסכמוםימדאמםליאתרעלהאלהסכמשעיו19

םיטשיצעןכשמלםישרקהתאשעיו20הלעמלמםישחת

בחרהמאהיצחוהמאושרקהךראתמארשע21םידמע

לאתחאתבלשמדחאהשרקלתדייתש22דחאהשרקה

םישרקהתאשעיו23ןכשמהישרקלכלהשעןכתחא

םיעבראו24הנמיתבגנתאפלםישרקםירשעןכשמל

תחתםינדאינשםישרקהםירשעתחתהשע‐‐ףסכינדא

דחאהשרקהתחתםינדאינשוויתדייתשלדחאהשרקה

השעןופצתאפלתינשהןכשמהעלצלו25ויתדייתשל

םינדאינש‐‐ףסכםהינדאםיעבראו26םישרקםירשע

27דחאהשרקהתחתםינדאינשודחאהשרקהתחת

םישרקינשו28םישרקהששהשעהמיןכשמהיתכרילו

הטמלמםמאותויהו29םיתכריב‐‐ןכשמהתעצקמלהשע

השעןכתחאהתעבטהלאושארלאםימתויהיודחיו

םהינדאוםישרקהנמשויהו30תעצקמהינשלםהינשל

שרקהתחתםינדאינשםינדאינש‐‐םינדארשעהששףסכ

עלצישרקלהשמח‐‐םיטשיצעיחירבשעיו31דחאה

ןכשמהעלצישרקלםחירבהשמחו32תחאהןכשמה

33המיםיתכרילןכשמהישרקלםחירבהשמחותינשה

הצקהןמםישרקהךותבחרבלןכיתהחירבהתאשעיו

השעםתעבטתאובהזהפצםישרקהתאו34הצקהלא

תאשעיו35בהזםחירבהתאףציוםחירבלםיתב‐‐בהז

השעמרזשמששוינשתעלותוןמגראותלכתתכרפה

םיטשידומעהעבראהלשעיו36םיברכהתאהשעבשח



תומש 170

37ףסכינדאהעבראםהלקציובהזםהיוובהזםפציו

ששוינשתעלותוןמגראותלכתלהאהחתפלךסמשעיו

הפצוםהיוותאוהשמחוידומעתאו38םקרהשעמרזשמ

תשחנהשמחםהינדאובהזםהיקשחוםהישאר

יצחוםיתמאםיטשיצעןראהתאלאלצבשעיו37

בהזוהפציו2ותמקיצחוהמאוובחריצחוהמאווכרא

ולקציו3ביבסבהזרזולשעיוץוחמותיבמרוהט

לעתעבטיתשוויתמעפעבראלעבהזתעבטעברא

ידבשעיו4תינשהועלצלעתעבטיתשותחאהועלצ

לעתעבטבםידבהתאאביו5בהזםתאףציוםיטשיצע

רוהטבהזתרפכשעיו6ןראהתאתאשלןראהתעלצ

םיברכינששעיו7הבחריצחוהמאוהכראיצחוםיתמא

דחאבורכ8תרפכהתוצקינשמםתאהשעהשקמבהז

תאהשעתרפכהןמהזמהצקמדחאבורכוהזמהצקמ

ישרפםיברכהויהיו9)ויתוצק(ותווצקינשמםיברכה

םהינפותרפכהלעםהיפנכבםיככסהלעמלםיפנכ

תאשעיו10םיברכהינפויה‐‐תרפכהלאויחאלאשיא

יצחוהמאוובחרהמאווכראםיתמאםיטשיצעןחלשה

ביבסבהזרזולשעיורוהטבהזותאףציו11ותמק

ותרגסמלבהזרזשעיוביבסחפטתרגסמולשעיו12

לעתעבטהתאןתיובהזתעבטעבראולקציו13ביבס

ויהתרגסמהתמעל14וילגרעבראלרשאתאפהעברא

תאשעיו15ןחלשהתאתאשלםידבלםיתבתעבטה

16ןחלשהתאתאשלבהזםתאףציוםיטשיצעםידבה
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ויתפכתאוויתרעקתאןחלשהלערשאםילכהתאשעיו

17רוהטבהז‐‐ןהבךסירשאתושקהתאוויתיקנמתאו

הכריהרנמהתאהשעהשקמרוהטבהזהרנמהתאשעיו

םינקהששו18ויההנממהיחרפוהירתפכהיעיבג‐‐הנקו

ינקהשלשודחאההדצמהרנמינקהשלשהידצמםיאצי

דחאההנקבםידקשמםיעבגהשלש19ינשההדצמהרנמ

רתפכדחאהנקבםידקשמםיעבגהשלשוחרפורתפכ

הרנמבו20הרנמהןמםיאציהםינקהתששלןכחרפו

רתפכו21היחרפוהירתפכ‐‐םידקשמםיעבגהעברא

הנממםינקהינשתחתרתפכוהנממםינקהינשתחת

םיאציהםינקהתששל‐‐הנממםינקהינשתחתרתפכו

תחאהשקמהלכויההנממםתנקוםהירתפכ22הנממ

היתתחמוהיחקלמוהעבשהיתרנתאשעיו23רוהטבהז

הילכלכתאוהתאהשערוהטבהזרככ24רוהטבהז

המאווכראהמאםיטשיצעתרטקהחבזמתאשעיו25

ותאףציו26ויתנרקויהונממ‐‐ותמקםיתמאועוברובחר

ולשעיוויתנרקתאו‐‐ביבסויתריקתאווגגתארוהטבהז

ורזלתחתמולהשעבהזתעבטיתשו27ביבסבהזרז

ותאתאשלםידבלםיתבל‐‐וידצינשלעויתעלציתשלע

29בהזםתאףציוםיטשיצעםידבהתאשעיו28םהב

‐‐רוהטםימסהתרטקתאושדקהחשמהןמשתאשעיו

חקרהשעמ

וכראתומאשמחםיטשיצעהלעהחבזמתאשעיו38

ויתנרקשעיו2ותמקתומאשלשועוברובחרתומאשמחו
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3תשחנותאףציוויתנרקויהונממ‐‐ויתנפעבראלע

תאוםיעיהתאותריסהתאחבזמהילכלכתאשעיו

תשחנהשעוילכלכתתחמהתאותגלזמהתאתקרזמה

ובכרכתחתתשחנתשרהשעמרבכמחבזמלשעיו4

‐‐תוצקהעבראבתעבטעבראקציו5ויצחדעהטמלמ

יצעםידבהתאשעיו6םידבלםיתבתשחנהרבכמל

לעתעבטבםידבהתאאביו7תשחנםתאףציוםיטש

8ותאהשעתחלבובנםהבותאתאשלחבזמהתעלצ

תאבצהתארמב‐‐תשחנונכתאותשחנרויכהתאשעיו

בגנתאפלרצחהתאשעיו9דעומלהאחתפואבצרשא

םהידומע10המאבהאמרזשמששרצחהיעלקהנמית

םהיקשחוםידומעהיוותשחנםירשעםהינדאוםירשע

םירשעםהידומע‐‐המאבהאמןופצתאפלו11ףסכ

ףסכםהיקשחוםידומעהיוותשחנםירשעםהינדאו

הרשעםהידומע‐‐המאבםישמחםיעלקםיתאפלו12

תאפלו13ףסכםהיקושחוםידמעהיווהרשעםהינדאו

המאהרשעשמחםיעלק14המאםישמחהחרזמהמדק

ףתכלו15השלשםהינדאוהשלשםהידומעףתכהלא

המאהרשעשמחםיעלקרצחהרעשלהזמוהזמתינשה

רצחהיעלקלכ16השלשםהינדאוהשלשםהידמע

םידומעהיוותשחנםידמעלםינדאהו17רזשמששביבס

ףסכםיקשחמםהוףסכםהישאריופצוףסכםהיקושחו

‐‐םקרהשעמרצחהרעשךסמו18רצחהידמעלכ

המאםירשעורזשמששוינשתעלותוןמגראותלכת

19רצחהיעלקתמעלתומאשמחבחרבהמוקוךרא
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ףסכםהיוותשחנהעבראםהינדאוהעבראםהידמעו

ןכשמלתדתיהלכו20ףסכםהיקשחוםהישאריופצו

תדעהןכשמןכשמהידוקפהלא21תשחנ‐‐ביבסרצחלו

ןרהאןברמתיאדיבםיולהתדבעהשמיפלעדקפרשא

השעהדוהיהטמלרוחןבירואןבלאלצבו22ןהכה

ןבבאילהאותאו23השמתאהוהיהוצרשאלכתא

ןמגראבותלכתבםקרובשחושרח‐‐ןדהטמלךמסיחא

לכבהכאלמליושעהבהזהלכ24ששבוינשהתעלותבו

רככםירשעועשתהפונתהבהזיהיו‐‐שדקהתכאלמ

ידוקפףסכו25שדקהלקשבלקשםישלשותואמעבשו

‐לקשםיעבשוהשמחותואמעבשוףלאורככתאמהדעה

לקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב26שדקהלקשב‐

הלעמוהנשםירשעןבמםידקפהלערבעהלכל‐‐שדקה

27םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשוףלאתואמששל

ינדאתאושדקהינדאתאתקצלףסכהרככתאמיהיו

תאו28ןדאלרככרככהתאמלםינדאתאמתכרפה

םידומעלםיווהשעםיעבשוהשמחותואמהעבשוףלאה

םיעבשהפונתהתשחנו29םתאקשחוםהישארהפצו

ינדאתאהבשעיו30לקשתואמעבראוםיפלאורככ

תשחנהרבכמתאותשחנהחבזמתאודעומלהאחתפ

ביבסרצחהינדאתאו31חבזמהילכלכתאוולרשא

לכתאוןכשמהתדתילכתאורצחהרעשינדאתאו

ביבסרצחהתדתי
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דרשידגבושעינשהתעלותוןמגראהותלכתהןמו39

רשאכןרהאלרשאשדקהידגבתאושעיושדקבתרשל

ןמגראותלכתבהזדפאהתאשעיו2השמתאהוהיהוצ

ץצקובהזהיחפתאועקריו3רזשמששו‐‐ינשתעלותו

ךותבוןמגראהךותבותלכתהךותבתושעלםליתפ

ולושעתפתכ4בשחהשעמ‐‐ששהךותבוינשהתעלות

ותדפאבשחו5רבח)ויתוצק(ותווצקינשלע‐‐תרבח

תעלותוןמגראותלכתבהזוהשעמכאוהונממוילערשא

תאושעיו6השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐רזשמששוינש

םתוחיחותפתחתפמבהזתצבשמתבסמםהשהינבא

‐‐דפאהתפתכלעםתאםשיו7לארשיינבתומשלע

8השמתאהוהיהוצרשאכלארשיינבלןורכזינבא

תלכתבהזדפאהשעמכבשחהשעמןשחהתאשעיו

ושעלופכהיהעובר9רזשמששו‐‐ינשתעלותוןמגראו

‐‐ובואלמיו10לופכובחרתרזווכראתרז‐‐ןשחהתא

דחאהרוטה‐‐תקרבוהדטפםדארוטןבאירוטהעברא

‐ישילשהרוטהו12םלהיוריפסךפנ‐‐ינשהרוטהו11

םהששישרת‐‐יעיברהרוטהו13המלחאוובשםשל‐

לעםינבאהו14םתאלמבבהזתצבשמתבסומהפשיו

יחותפםתמשלע‐‐הרשעםיתשהנהלארשיינבתמש

ןשחהלעושעיו15טבשרשעםינשלומשלעשיאםתח

יתשושעיו16רוהטבהזתבעהשעמתלבגתרשרש

לעתעבטהיתשתאונתיובהזתעבטיתשובהזתצבשמ

יתשלעבהזהתתבעהיתשונתיו17ןשחהתוצקינש

תתבעהיתשתוצקיתשתאו18ןשחהתוצקלע‐‐תעבטה
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לומלאדפאהתפתכלעםנתיותצבשמהיתשלעונתנ

ןשחהתוצקינשלעומישיובהזתעבטיתשושעיו19וינפ

יתשושעיו20התיבדפאהרבעלארשא‐‐ותפשלע

לוממהטמלמדפאהתפתכיתשלעםנתיובהזתעבט

תאוסכריו21דפאהבשחללעממ‐‐ותרבחמתמעלוינפ

תיהלתלכתליתפבדפאהתעבטלאויתעבטמןשחה

הוצרשאכ‐‐דפאהלעמןשחהחזיאלודפאהבשחלע

לילכגראהשעמדפאהליעמתאשעיו22השמתאהוהי

ביבסויפלהפשארחתיפכוכותבליעמהיפו23תלכת

ןמגראותלכתינומרליעמהילושלעושעיו24ערקיאל

תאונתיורוהטבהזינמעפושעיו25רזשמ‐‐ינשתעלותו

ךותב‐‐ביבסליעמהילושלעםינמרהךותבםינמעפה

ביבסליעמהילושלעןמרוןמעפןמרוןמעפ26םינמרה

תנתכהתאושעיו27השמתאהוהיהוצרשאכתרשל

תאוששתפנצמהתאו28וינבלוןרהאלגראהשעמשש

תאו29רזשמששדבהיסנכמתאוששתעבגמהיראפ

השעמ‐‐ינשתעלותוןמגראותלכתורזשמששטנבאה

רזנץיצתאושעיו30השמתאהוהיהוצרשאכםקר

‐‐םתוחיחותפבתכמוילעובתכיורוהטבהזשדקה

תפנצמהלעתתלתלכתליתפוילעונתיו31הוהילשדק

תדבעלכ‐‐לכתו32השמתאהוהיהוצרשאכהלעמלמ

הוהיהוצרשאלככ‐‐לארשיינבושעיודעומלהאןכשמ

להאהתאהשמלאןכשמהתאואיביו33ושעןכהשמתא

34וינדאווידמעווחירבוישרקויסרקוילכלכתאו

תרעהסכמתאוםימדאמהםליאהתרועהסכמתאו
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וידבתאותדעהןוראתא35ךסמהתכרפתאוםישחתה

םינפהםחלתאווילכלכתאןחלשהתא36תרפכהתאו

תאו‐‐הכרעמהתרנהיתרנתאהרהטההרנמהתא37

ןמשתאובהזהחבזמתאו38רואמהןמשתאוהילכלכ

39להאהחתפךסמתאוםימסהתרטקתאוהחשמה

וידבתאולרשאתשחנהרבכמתאותשחנהחבזמתא

תארצחהיעלקתא40ונכתאוריכהתאוילכלכתאו

וירתימתארצחהרעשלךסמהתאוהינדאתאוהידמע

תא41דעומלהאל‐‐ןכשמהתדבעילכלכתאוהיתדתיו

ןהכהןרהאלשדקהידגבתאשדקבתרשלדרשהידגב

ןכהשמתאהוהיהוצרשאלככ42ןהכלוינבידגבתאו

לכתאהשמאריו43הדבעהלכתאלארשיינבושע

ךרביוושעןכהוהיהוצרשאכ‐‐התאושעהנהוהכאלמה

השמםתא

ןושארהשדחהםויב2רמאלהשמלאהוהירבדיו40

םשתמשו3דעומלהאןכשמתאםיקתשדחלדחאב

תאבהו4תכרפהתאןראהלעתכסותודעהןוראתא

תילעהוהרנמהתאתאבהווכרעתאתכרעוןחלשהתא

ןוראינפלתרטקלבהזהחבזמתאהתתנו5היתרנתא

חבזמתאהתתנו6ןכשמלחתפהךסמתאתמשותדעה

ריכהתאתתנו7דעומלהאןכשמחתפינפלהלעה

תאתמשו8םימםשתתנוחבזמהןיבודעומלהאןיב

ןמשתאתחקלו9רצחהרעשךסמתאתתנוביבסרצחה

ותאתשדקווברשאלכתאוןכשמהתאתחשמוהחשמה
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תאוהלעהחבזמתאתחשמו10שדקהיהווילכלכתאו

11םישדקשדקחבזמההיהוחבזמהתאתשדקווילכלכ

תאתברקהו12ותאתשדקוונכתאוריכהתאתחשמו

13םימבםתאתצחרודעומלהאחתפלאוינבתאוןרהא

תשדקוותאתחשמושדקהידגבתאןרהאתאתשבלהו

15תנתכםתאתשבלהובירקתוינבתאו14ילןהכוותא

התיהוילונהכוםהיבאתאתחשמרשאכםתאתחשמו

השמשעיו16םתרדל‐‐םלועתנהכלםתחשמםהלתיהל

ןושארהשדחביהיו17השעןכ‐‐ותאהוהיהוצרשאלככ

השמםקיו18ןכשמהםקוהשדחלדחאב‐‐תינשההנשב

ויחירבתאןתיווישרקתאםשיווינדאתאןתיוןכשמהתא

תאםשיוןכשמהלעלהאהתאשרפיו19וידומעתאםקיו

השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐הלעמלמוילעלהאההסכמ

לעםידבהתאםשיוןראהלאתדעהתאןתיוחקיו20

תאאביו21הלעמלמןראהלעתרפכהתאןתיוןראה

ןוראלעךסיוךסמהתכרפתאםשיוןכשמהלאןראה

ןחלשהתאןתיו22השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐תודעה

23תכרפלץוחמהנפצןכשמהךרילעדעומלהאב

תאהוהיהוצרשאכ‐‐הוהיינפלםחלךרעוילעךרעיו

לעןחלשהחכנדעומלהאבהרנמהתאםשיו24השמ

הוצרשאכ‐‐הוהיינפלתרנהלעיו25הבגנןכשמהךרי

ינפלדעומלהאבבהזהחבזמתאםשיו26השמתאהוהי

תאהוהיהוצרשאכ‐‐םימסתרטקוילערטקיו27תכרפה

הלעהחבזמתאו29ןכשמלחתפהךסמתאםשיו28השמ

תאוהלעהתאוילעלעיודעומלהאןכשמחתפםש
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ןיבריכהתאםשיו30השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐החנמה

וצחרו31הצחרלםימהמשןתיוחבזמהןיבודעומלהא

םאבב32םהילגרתאוםהידיתאוינבוןרהאוהשמונממ

הוצרשאכוצחרי‐‐חבזמהלאםתברקבודעומלהאלא

חבזמלוןכשמלביבסרצחהתאםקיו33השמתאהוהי

34הכאלמהתאהשמלכיורצחהרעשךסמתאןתיו

35ןכשמהתאאלמהוהידובכודעומלהאתאןנעהסכיו

ןנעהוילעןכשיכ‐‐דעומלהאלאאובלהשמלכיאלו

לעמןנעהתולעהבו36ןכשמהתאאלמהוהידובכו

הלעיאלםאו37םהיעסמלכבלארשיינבועסיןכשמה

ןכשמהלעהוהיןנעיכ38ותלעהםוידעועסיאלו‐‐ןנעה

לכבלארשיתיבלכיניעל‐‐ובהלילהיהתשאוםמוי

םהיעסמ
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ארקיו

רמאלדעומלהאמוילאהוהירבדיוהשמלאארקיו1

םכמבירקייכםדאםהלאתרמאולארשיינבלארבד2

תאובירקתןאצהןמורקבהןמהמהבהןמ‐‐הוהילןברק

ונבירקיםימתרכזרקבהןמונברקהלעםא3םכנברק

ךמסו4הוהיינפלונצרלותאבירקידעומלהאחתפלא

ןבתאטחשו5וילערפכלולהצרנוהלעהשארלעודי

םדהתאםינהכהןרהאינבובירקהוהוהיינפלרקבה

6דעומלהאחתפרשאביבסחבזמהלעםדהתאוקרזו

ןרהאינבונתנו7היחתנלהתאחתנוהלעהתאטישפהו

ינבוכרעו8שאהלעםיצעוכרעוחבזמהלע‐‐שאןהכה

לע‐‐רדפהתאושארהתאםיחתנהתאםינהכהןרהא

ויערכווברקו9חבזמהלערשאשאהלערשאםיצעה

השאהלעהחבזמהלכהתאןהכהריטקהוםימבץחרי

ואםיבשכהןמונברקןאצהןמםאו10הוהילחוחינחיר

לעותאטחשו11ונבירקיםימתרכז‐‐הלעלםיזעהןמ

םינהכהןרהאינבוקרזוהוהיינפל‐‐הנפצחבזמהךרי

ושארתאוויחתנלותאחתנו12ביבס‐‐חבזמהלעומדתא

שאהלערשאםיצעהלעםתאןהכהךרעוורדפתאו

בירקהוםימבץחריםיערכהוברקהו13חבזמהלערשא

חירהשאאוההלע‐‐החבזמהריטקהולכהתאןהכה

בירקהוהוהילונברקהלעףועהןמםאו14הוהילחחינ

ןהכהובירקהו15ונברקתא‐‐הנויהינבןמואםירתהןמ

ומדהצמנוהחבזמהריטקהוושארתאקלמוחבזמהלא

ךילשהוהתצנבותארמתאריסהו16חבזמהריקלע
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ותאעסשו17ןשדהםוקמלא‐‐המדקחבזמהלצאהתא

םיצעהלעהחבזמהןהכהותאריטקהולידביאלויפנכב

הוהיל‐‐חחינחירהשאאוההלעשאהלערשא

ונברקהיהיתלס‐‐הוהילהחנמןברקבירקתיכשפנו2

ןרהאינבלאהאיבהו2הנבלהילעןתנוןמשהילעקציו

לכלעהנמשמוהתלסמוצמקאלמםשמץמקוםינהכה

חירהשא‐‐החבזמההתרכזאתאןהכהריטקהוהתנבל

שדקוינבלוןרהאל‐‐החנמהןמתרתונהו3הוהילחחינ

‐רונתהפאמהחנמןברקברקתיכו4הוהיישאמםישדק

םיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתצמתולחתלס‐

הלולבתלס‐‐ךנברקתבחמהלעהחנמםאו5ןמשב

ןמשהילעתקציוםיתפהתאתותפ6היהתהצמןמשב

ןמשבתלס‐‐ךנברקתשחרמתחנמםאו7אוההחנמ

הוהיל‐‐הלאמהשעירשאהחנמהתאתאבהו8השעת

ןהכהםירהו9חבזמהלאהשיגהוןהכהלאהבירקהו

חירהשא‐‐החבזמהריטקהוהתרכזאתאהחנמהןמ

שדקוינבלוןרהאל‐‐החנמהןמתרתונהו10הוהילחחינ

‐‐הוהילובירקתרשאהחנמהלכ11הוהיישאמםישדק

ונממוריטקתאלשבדלכוראשלכיכץמחהשעתאל

לאוהוהילםתאובירקתתישארןברק12הוהילהשא

חלמבךתחנמןברקלכו13חחינחירלולעיאלחבזמה

לעךתחנמלעמךיהלאתירבחלמתיבשתאלוחלמת

םירוכבתחנמבירקתםאו14חלמבירקתךנברקלכ

תחנמתאבירקתלמרכשרגשאביולקביבא‐‐הוהיל
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אוההחנמהנבלהילעתמשוןמשהילעתתנו15ךירוכב

לכלעהנמשמוהשרגמהתרכזאתאןהכהריטקהו16

הוהילהשא‐‐התנבל

בירקמאוהרקבהןמםא‐‐ונברקםימלשחבזםאו3

ודיךמסו2הוהיינפלונבירקיםימתהבקנםארכזםא

ןרהאינבוקרזודעומלהאחתפוטחשוונברקשארלע

חבזמבירקהו3ביבס‐‐חבזמהלעםדהתאםינהכה

תאוברקהתאהסכמהבלחהתא‐‐הוהילהשאםימלשה

בלחהתאותילכהיתשתאו4ברקהלערשאבלחהלכ

לעדבכהלעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהלערשא

לעהחבזמהןרהאינבותאוריטקהו5הנריסיתוילכה

חחינחירהשא‐‐שאהלערשאםיצעהלערשאהלעה

רכז‐‐הוהילםימלשחבזלונברקןאצהןמםאו6הוהיל

‐ונברקתאבירקמאוהבשכםא7ונבירקיםימתהבקנוא

ונברקשארלעודיתאךמסו8הוהיינפלותאבירקהו‐

לעומדתאןרהאינבוקרזודעומלהאינפלותאטחשו

‐‐הוהילהשאםימלשהחבזמבירקהו9ביבס‐‐חבזמה

בלחהתאוהנריסיהצעהתמעלהמימתהילאהובלח

תאו10ברקהלערשאבלחהלכתאוברקהתאהסכמה

תאוםילסכהלערשאןהלערשאבלחהתאותילכהיתש

ןהכהוריטקהו11הנריסיתילכהלעדבכהלעתרתיה

ובירקהו‐‐ונברקזעםאו12הוהילהשאםחל‐‐החבזמה

ינפלותאטחשוושארלעודיתאךמסו13הוהיינפל

14ביבס‐‐חבזמהלעומדתאןרהאינבוקרזודעומלהא
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תאהסכמהבלחהתא‐‐הוהילהשאונברקונממבירקהו

תילכהיתשתאו15ברקהלערשאבלחהלכתאוברקה

לעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהלערשאבלחהתאו

‐החבזמהןהכהםריטקהו16הנריסיתילכהלעדבכה

םלועתקח17הוהילבלחלכחחינחירלהשאםחל‐

ולכאתאלםדלכובלחלכ‐‐םכיתבשומלכבםכיתרדל

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו4

אלרשאהוהיתוצמלכמהגגשבאטחתיכשפנ‐‐רמאל

אטחיחישמהןהכהםא3הנהמתחאמהשעוהנישעת

רקבןברפאטחרשאותאטחלעבירקהוםעהתמשאל

להאחתפלארפהתאאיבהו4תאטחל‐‐הוהילםימת

תאטחשורפהשארלעודיתאךמסוהוהיינפל‐‐דעומ

איבהורפהםדמחישמהןהכהחקלו5הוהיינפלרפה

הזהוםדבועבצאתאןהכהלבטו6דעומלהאלאותא

7שדקהתכרפינפתאהוהיינפלםימעפעבשםדהןמ

ינפלםימסהתרטקחבזמתונרקלעםדהןמןהכהןתנו

דוסילאךפשירפהםדלכתאודעומלהאברשאהוהי

רפבלחלכתאו8דעומלהאחתפרשאהלעהחבזמ

תאוברקהלעהסכמהבלחהתא‐‐ונממםיריתאטחה

בלחהתאותילכהיתשתאו9ברקהלערשאבלחהלכ

דבכהלעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהילערשא

םימלשהחבזרושמםרוירשאכ10הנריסיתוילכהלע

תאורפהרועתאו11הלעהחבזמלעןהכהםריטקהו

איצוהו12ושרפווברקוויערכלעוושארלעורשבלכ
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ךפשלארוהטםוקמלאהנחמלץוחמלארפהלכתא

ףרשיןשדהךפשלעשאבםיצעלעותאףרשוןשדה

להקהיניעמרבדםלענווגשילארשיתדעלכםאו13

14ומשאו‐‐הנישעתאלרשאהוהיתוצמלכמתחאושעו

ןברפלהקהובירקהו‐‐הילעואטחרשאתאטחההעדונו

ינקזוכמסו15דעומלהאינפלותאואיבהותאטחלרקב

תאטחשוהוהיינפל‐‐רפהשארלעםהידיתאהדעה

לארפהםדמחישמהןהכהאיבהו16הוהיינפלרפה

עבשהזהוםדהןמועבצאןהכהלבטו17דעומלהא

לעןתיםדהןמו18תכרפהינפתאהוהיינפלםימעפ

לכתאודעומלהאברשאהוהיינפלרשאחבזמהתנרק

דעומלהאחתפרשאהלעהחבזמדוסילאךפשיםדה

השעו20החבזמהריטקהוונממםיריובלחלכתאו19

םהלערפכוולהשעיןכתאטחהרפלהשערשאכ‐‐רפל

הנחמלץוחמלארפהתאאיצוהו21םהלחלסנוןהכה

להקהתאטחןושארהרפהתאףרשרשאכותאףרשו

הוהיתוצמלכמתחאהשעואטחיאישנרשא22אוה

וילאעדוהוא23םשאו‐‐הגגשבהנישעתאלרשאויהלא

רכזםיזעריעשונברקתאאיבהו‐‐הבאטחרשאותאטח

םוקמבותאטחשוריעשהשארלעודיךמסו24םימת

חקלו25אוהתאטחהוהיינפלהלעהתאטחשירשא

הלעהחבזמתנרקלעןתנוועבצאבתאטחהםדמןהכה

ובלחלכתאו26הלעהחבזמדוסילאךפשיומדתאו

ןהכהוילערפכוםימלשהחבזבלחכהחבזמהריטקי

םעמהגגשבאטחתתחאשפנםאו27ולחלסנוותאטחמ
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‐‐הנישעתאלרשאהוהיתוצממתחאהתשעבץראה

ונברקאיבהו‐‐אטחרשאותאטחוילאעדוהוא28םשאו

29אטחרשאותאטחלעהבקנהמימתםיזעתריעש

םוקמבתאטחהתאטחשותאטחהשארלעודיתאךמסו

תנרקלעןתנוועבצאבהמדמןהכהחקלו30הלעה

תאו31חבזמהדוסילאךפשיהמדלכתאוהלעהחבזמ

םימלשהחבזלעמבלחרסוהרשאכריסיהבלחלכ

וילערפכוהוהילחחינחירלהחבזמהןהכהריטקהו

הבקנ‐‐תאטחלונברקאיבישבכםאו32ולחלסנוןהכה

טחשותאטחהשארלעודיתאךמסו33הנאיביהמימת

חקלו34הלעהתאטחשירשאםוקמבתאטחלהתא

הלעהחבזמתנרקלעןתנוועבצאבתאטחהםדמןהכה

הבלחלכתאו35חבזמהדוסילאךפשיהמדלכתאו

ריטקהוםימלשהחבזמבשכהבלחרסוירשאכריסי

לעןהכהוילערפכוהוהיישאלעהחבזמהםתאןהכה

ולחלסנואטחרשאותאטח

הארואדעאוהוהלאלוקהעמשואטחתיכשפנו5

לכבעגתרשאשפנוא2ונועאשנודיגיאולםאעדיוא

האמטהמהבתלבנבואהאמטהיחתלבנבואאמטרבד

וא3םשאואמטאוהוונממםלענואמטץרשתלבנבוא

םלענוהבאמטירשאותאמטלכלםדאתאמטבעגייכ

םיתפשבאטבלעבשתיכשפנוא4םשאועדיאוהוונממ

‐‐העבשבםדאהאטבירשאלכלביטיהלואערהל

םשאייכהיהו5הלאמתחאלםשאועדיאוהוונממםלענו
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תאאיבהו6הילעאטחרשא‐‐הדותהוהלאמתחאל

הבשכןאצהןמהבקנאטחרשאותאטחלעהוהילומשא

7ותאטחמןהכהוילערפכותאטחל‐‐םיזעתריעשוא

אטחרשאומשאתאאיבהו‐‐השידודיעיגתאלםאו

דחאותאטחלדחאהוהילהנויינבינשואםירתיתש

תאטחלרשאתאבירקהוןהכהלאםתאאיבהו8הלעל

הזהו9לידביאלוופרעלוממושארתאקלמוהנושאר

לאהצמיםדבראשנהוחבזמהריקלעתאטחהםדמ

טפשמכהלעהשעיינשהתאו10אוהתאטחחבזמהדוסי

אלםאו11ולחלסנואטחרשאותאטחמןהכהוילערפכו

ונברקתאאיבהו‐‐הנויינבינשלואםירתיתשלודיגישת

הילעםישיאלתאטחלתלסהפאהתרישעאטחרשא

לאהאיבהו12אוהתאטחיכ‐‐הנבלהילעןתיאלוןמש

ריטקהוהתרכזאתאוצמקאולמהנממןהכהץמקוןהכה

ןהכהוילערפכו13אוהתאטחהוהיישאלעהחבזמה

התיהוולחלסנו‐‐הלאמתחאמאטחרשאותאטחלע

יכשפנ15רמאלהשמלאהוהירבדיו14החנמכןהכל

ומשאתאאיבהוהוהיישדקמהגגשבהאטחולעמלעמת

לקשבםילקשףסכךכרעבןאצהןמםימתליאהוהיל

תאוםלשישדקהןמאטחרשאתאו16םשאל‐‐שדקה

וילערפכיןהכהוןהכלותאןתנווילעףסויותשימח

התשעואטחתיכשפנםאו17ולחלסנו‐‐םשאהליאב

םשאועדיאלוהנישעתאלרשאהוהיתוצמלכמתחא

‐‐םשאלךכרעבןאצהןמםימתליאאיבהו18ונועאשנו
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אלאוהוגגשרשאותגגשלעןהכהוילערפכוןהכהלא

הוהילםשאםשאאוהםשא19ולחלסנו‐‐עדי

הלעמואטחתיכשפנ2רמאלהשמלאהוהירבדיו6

ואדיתמושתבואןודקפבותימעבשחכוהוהיבלעמ

עבשנוהבשחכוהדבאאצמוא3ותימעתאקשעואלזגב

4הנהבאטחל‐‐םדאההשעירשאלכמתחאלערקשלע

תאואלזגרשאהלזגהתאבישהו‐‐םשאואטחייכהיהו

תאואותאדקפהרשאןודקפהתאואקשערשאקשעה

‐‐רקשלוילעעבשירשאלכמוא5אצמרשאהדבאה

וננתיולאוהרשאלוילעףסיויתשמחוושארבותאםלשו

ןאצהןמםימתליאהוהילאיביומשאתאו6ותמשאםויב

הוהיינפלןהכהוילערפכו7ןהכהלאםשאלךכרעב

רבדיו8הבהמשאלהשעירשאלכמתחאלעולחלסנו

רמאלוינבתאוןרהאתאוצ9רמאלהשמלאהוהי

לכחבזמהלעהדקומלעהלעהאוההלעהתרותתאז

ןהכהשבלו10ובדקותחבזמהשאורקבהדעהלילה

ןשדהתאםירהוורשבלעשבלידביסנכמודבודמ

חבזמהלצאומשוחבזמהלעהלעהתאשאהלכאתרשא

ןשדהתאאיצוהוםירחאםידגבשבלווידגבתאטשפו11

חבזמהלעשאהו12רוהטםוקמלאהנחמלץוחמלא

רקבברקבבםיצעןהכההילערעבוהבכתאלובדקות

שא13םימלשהיבלחהילעריטקהוהלעההילעךרעו

החנמהתרותתאזו14הבכתאל‐‐חבזמהלעדקותדימת

םירהו15חבזמהינפלאהוהיינפלןרהאינבהתאברקה

רשאהנבלהלכתאוהנמשמוהחנמהתלסמוצמקבונממ
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הוהיל‐‐התרכזאחחינחירחבזמהריטקהוהחנמהלע

םוקמבלכאתתוצמוינבוןרהאולכאיהנממתרתונהו16

םקלחץמחהפאתאל17הולכאידעומלהארצחבשדק

לכ18םשאכותאטחכאוהםישדקשדקישאמהתאיתתנ

הוהיישאמםכיתרדלםלועקח‐‐הנלכאיןרהאינבברכז

רמאלהשמלאהוהירבדיו19שדקיםהבעגירשאלכ

חשמהםויבהוהילובירקירשאוינבוןרהאןברקהז20

רקבבהתיצחמדימתהחנמתלסהפאהתרישע‐‐ותא

תכברמ‐‐השעתןמשבתבחמלע21ברעבהתיצחמו

22הוהילחחינחירבירקתםיתפתחנמיניפתהנאיבת

הוהילםלועקחהתאהשעיוינבמויתחתחישמהןהכהו

לכאתאלהיהתלילכןהכתחנמלכו23רטקתלילכ

לאוןרהאלארבד25רמאלהשמלאהוהירבדיו24

הלעהטחשתרשאםוקמבתאטחהתרותתאזרמאלוינב

ןהכה26אוהםישדקשדק‐‐הוהיינפלתאטחהטחשת

להארצחבלכאתשדקםוקמבהנלכאיהתאאטחמה

המדמהזירשאושדקיהרשבבעגירשאלכ27דעומ

ילכו28שדקםוקמבסבכתהילעהזירשא‐‐דגבהלע

קרמוהלשבתשחנילכבםאורבשיובלשבתרשאשרח

םישדקשדקהתאלכאיםינהכברכזלכ29םימבףטשו

רפכלדעומלהאלאהמדמאבוירשאתאטחלכו30אוה

ףרשתשאבלכאתאל‐‐שדקב

רשאםוקמב2אוהםישדקשדקםשאהתרותתאזו7

לעקרזיומדתאוםשאהתאוטחשיהלעהתאוטחשי
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הילאהתא‐‐ונממבירקיובלחלכתאו3ביבסחבזמה

תאותילכהיתשתאו4ברקהתאהסכמהבלחהתאו

לעתרתיהתאוםילסכהלערשאןהילערשאבלחה

החבזמהןהכהםתאריטקהו5הנריסיתילכהלעדבכה

םוקמבונלכאיםינהכברכזלכ6אוהםשאהוהילהשא

הרות‐‐םשאכתאטחכ7אוהםישדקשדקלכאישודק

‐‐ןהכהו8היהיולוברפכירשאןהכהםהלתחא

ולןהכלבירקהרשאהלעהרועשיאתלעתאבירקמה

תשחרמבהשענלכורונתבהפאתרשאהחנמלכו9היהי

החנמלכו10היהתולהתאבירקמהןהכל‐‐תבחמלעו

ויחאכשיאהיהתןרהאינבלכל‐‐הברחוןמשבהלולב

םא12הוהילבירקירשאםימלשהחבזתרותתאזו11

תוצמתולחהדותהחבזלעבירקהו‐‐ונבירקיהדותלע

תכברמתלסוןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולב

ונברקבירקיץמחםחלתלחלע13ןמשבתלולבתלח

ןברקלכמדחאונממבירקהו14וימלשתדותחבזלע

היהיול‐‐םימלשהםדתאקרזהןהכלהוהילהמורת

חיניאללכאיונברקםויב‐‐וימלשתדותחבזרשבו15

םויב‐‐ונברקחבזהבדנוארדנםאו16רקבדעונממ

17לכאיונממרתונהותרחממולכאיוחבזתאובירקה

םאו18ףרשישאבישילשהםויב‐‐חבזהרשבמרתונהו

‐הצריאלישילשהםויבוימלשחבזרשבמלכאילכאה

תלכאהשפנהוהיהילוגפולבשחיאלותאבירקמה‐

‐‐לכאיאלאמטלכבעגירשארשבהו19אשתהנועונממ

רשאשפנהו20רשבלכאירוהטלכ‐‐רשבהוףרשישאב
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‐‐וילעותאמטוהוהילרשאםימלשהחבזמרשבלכאת

אמטלכבעגתיכשפנו21הימעמאוההשפנההתרכנו

לכאואמטץקשלכבואהאמטהמהבבואםדאתאמטב

אוההשפנההתרכנו‐‐הוהילרשאםימלשהחבזרשבמ

ינבלארבד23רמאלהשמלאהוהירבדיו22הימעמ

24ולכאתאל‐‐זעובשכורושבלחלכרמאללארשי

אללכאוהכאלמלכלהשעיהפרטבלחוהלבנבלחו

בירקירשאהמהבהןמבלחלכאלכיכ25והלכאת

לכו26הימעמתלכאהשפנההתרכנו‐‐הוהילהשאהנממ

לכ27המהבלוףועלםכיתבשומלכבולכאתאלםד

הימעמאוההשפנההתרכנו‐‐םדלכלכאתרשאשפנ

לארשיינבלארבד29רמאלהשמלאהוהירבדיו28

ונברקתאאיבי‐‐הוהילוימלשחבזתאבירקמהרמאל

תאהוהיישאתאהניאיבתוידי30וימלשחבזמהוהיל

הפונתותאףינהלהזחהתא‐‐ונאיביהזחהלעבלחה

היהוהחבזמהבלחהתאןהכהריטקהו31הוהיינפל

המורתונתתןימיהקושתאו32וינבלוןרהאלהזחה

תאוםימלשהםדתאבירקמה33םכימלשיחבזמןהכל

תאיכ34הנמלןימיהקושהיהתולןרהאינבמ‐‐בלחה

לארשיינבתאמיתחקלהמורתהקושתאוהפונתההזח

קחלוינבלוןהכהןרהאלםתאןתאוםהימלשיחבזמ

וינבתחשמוןרהאתחשמתאז35לארשיינבתאמםלוע

הוצרשא36הוהילןהכלםתאבירקהםויבהוהיישאמ

תקח‐‐לארשיינבתאמםתאוחשמםויבםהלתתלהוהי

תאטחלוהחנמלהלעלהרותהתאז37םתרדלםלוע
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הוהיהוצרשא38םימלשהחבזלו‐‐םיאולמלוםשאלו

בירקהללארשיינבתאותוצםויביניסרהבהשמתא

יניסרבדמב‐‐הוהילםהינברקתא

וינבתאוןרהאתאחק2רמאלהשמלאהוהירבדיו8

תאותאטחהרפתאוהחשמהןמשתאוםידגבהתאוותא

להקההדעהלכתאו3תוצמהלסתאוםיליאהינש

ותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו4דעומלהאחתפלא

לאהשמרמאיו5דעומלהאחתפלאהדעהלהקתו

תאהשמברקיו6תושעלהוהיהוצרשארבדההזהדעה

תנתכהתאוילעןתיו7םימבםתאץחריווינבתאוןרהא

תאוילעןתיוליעמהתאותאשבליוטנבאבותארגחיו

וילעםשיו8ובולדפאיודפאהבשחבותארגחיודפאה

םשיו9םימתהתאוםירואהתאןשחהלאןתיוןשחהתא

וינפלומלאתפנצמהלעםשיוושארלעתפנצמהתא

10השמתאהוהיהוצרשאכשדקהרזנבהזהץיצתא

לכתאוןכשמהתאחשמיוהחשמהןמשתאהשמחקיו

םימעפעבשחבזמהלעונממזיו11םתאשדקיווברשא

‐‐ונכתאוריכהתאווילכלכתאוחבזמהתאחשמיו

חשמיוןרהאשארלעהחשמהןמשמקציו12םשדקל

תנתכםשבליוןרהאינבתאהשמברקיו13ושדקלותא

הוהיהוצרשאכ‐‐תועבגמםהלשבחיוטנבאםתארגחיו

תאוינבוןרהאךמסיותאטחהרפתאשגיו14השמתא

תאהשמחקיוטחשיו15תאטחהרפשארלעםהידי

תאאטחיוועבצאבביבסחבזמהתונרקלעןתיוםדה
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רפכלוהשדקיוחבזמהדוסילאקציםדהתאוחבזמה

תרתיתאוברקהלערשאבלחהלכתאחקיו16וילע

החבזמההשמרטקיוןהבלחתאותילכהיתשתאודבכה

שאבףרש‐‐ושרפתאוורשבתאוורעתאורפהתאו17

תאברקיו18השמתאהוהיהוצרשאכהנחמלץוחמ

ליאהשארלע‐‐םהידיתאוינבוןרהאוכמסיוהלעהליא

תאו20ביבסחבזמהלעםדהתאהשמקרזיוטחשיו19

םיחתנהתאושארהתאהשמרטקיוויחתנלחתנ‐‐ליאה

רטקיוםימבץחרםיערכהתאוברקהתאו21רדפהתאו

השאחחינחירלאוההלעהחבזמהליאהלכתאהשמ

ליאהתאברקיו22השמתאהוהיהוצרשאכהוהילאוה

לע‐‐םהידיתאוינבוןרהאוכמסיוםיאלמהליאינשה

ןזאךונתלעןתיוומדמהשמחקיו‐‐טחשיו23ליאהשאר

תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיהןרהא

םנזאךונתלעםדהןמהשמןתיוןרהאינבתאברקיו24

תינמיהםלגרןהבלעותינמיהםדיןהבלעותינמיה

בלחהתאחקיו25ביבסחבזמהלעםדהתאהשמקרזיו

תרתיתאוברקהלערשאבלחהלכתאוהילאהתאו

26ןימיהקושתאוןהבלחתאותילכהיתשתאודבכה

תלחותחאהצמתלחחקלהוהיינפלרשאתוצמהלסמו

קושלעוםיבלחהלעםשיודחאקיקרו‐‐תחאןמשםחל

ףניווינביפכלעוןרהאיפכלע‐‐לכהתאןתיו27ןימיה

םהיפכלעמםתאהשמחקיו28הוהיינפלהפונתםתא

השאחחינחירלםהםיאלמהלעהלעהחבזמהרטקיו

ינפלהפונתוהפיניוהזחהתאהשמחקיו29הוהילאוה
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הוהיהוצרשאכהנמלהיההשמלםיאלמהליאמהוהי

רשאםדהןמוהחשמהןמשמהשמחקיו30השמתא

ידגבלעווינבלעווידגבלעןרהאלעזיוחבזמהלע

ידגבתאווינבתאווידגבתאןרהאתאשדקיוותאוינב

תאולשבוינבלאוןרהאלאהשמרמאיו31ותאוינב

רשאםחלהתאוותאולכאתםשודעומלהאחתפרשבה

והלכאיוינבוןרהארמאליתיוצרשאכםיאלמהלסב

להאחתפמו33ופרשתשאב‐‐םחלבורשבברתונהו32

םכיאלמימיתאלמםוידע‐‐םימיתעבשואצתאלדעומ

‐‐הזהםויבהשערשאכ34םכדיתאאלמיםימיתעבשיכ

ובשתדעומלהאחתפו35םכילערפכלתשעלהוהיהוצ

אלוהוהיתרמשמתאםתרמשוםימיתעבשהלילוםמוי

םירבדהלכתא‐‐וינבוןרהאשעיו36יתיוצןכיכותומת

השמדיבהוהיהוצרשא

ינקזלו‐‐וינבלוןרהאלהשמארקינימשהםויביהיו9

תאטחלרקבןבלגעךלחקןרהאלארמאיו2לארשי

לארשיינבלאו3הוהיינפלברקהוםמימת‐‐הלעלליאו

ינבשבכולגעותאטחלםיזעריעשוחקרמאלרבדת

ינפלחבזלםימלשלליאורושו4הלעלםמימתהנש

םכילאהארנהוהיםויהיכןמשבהלולבהחנמוהוהי

וברקיודעומלהאינפלאהשמהוצרשאתאוחקיו5

רבדההזהשמרמאיו6הוהיינפלודמעיוהדעהלכ

רמאיו7הוהידובכםכילאאריו‐‐ושעתהוהיהוצרשא

תאוךתאטחתאהשעוחבזמהלאברקןרהאלאהשמ
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םעהןברקתאהשעוםעהדעבוךדעברפכוךתלע

חבזמהלאןרהאברקיו8הוהיהוצרשאכםדעברפכו

תאןרהאינבוברקיו9ולרשאתאטחהלגעתאטחשיו

תאוחבזמהתונרקלעןתיוםדבועבצאלבטיווילאםדה

תאותילכהתאובלחהתאו10חבזמהדוסילאקציםדה

רשאכהחבזמהריטקה‐‐תאטחהןמדבכהןמתרתיה

שאבףרשרועהתאורשבהתאו11השמתאהוהיהוצ

וילאןרהאינבואצמיוהלעהתאטחשיו12הנחמלץוחמ

ואיצמההלעהתאו13ביבסחבזמהלעוהקרזיוםדהתא

ץחריו14חבזמהלערטקיושארהתאו‐‐היחתנלוילא

15החבזמההלעהלערטקיוםיערכהתאוברקהתא

םעלרשאתאטחהריעשתאחקיוםעהןברקתאברקיו

השעיוהלעהתאברקיו16ןושארכוהאטחיווהטחשיו

רטקיוהנממופכאלמיוהחנמהתאברקיו17טפשמכ

תאורושהתאטחשיו18רקבהתלעדבלמ‐‐חבזמהלע

םדהתאןרהאינבואצמיוםעלרשאםימלשהחבזליאה

רושהןמםיבלחהתאו19ביבסחבזמהלעוהקרזיווילא

20דבכהתרתיותילכהוהסכמהוהילאה‐‐ליאהןמו

החבזמהםיבלחהרטקיותוזחהלעםיבלחהתאומישיו

ינפלהפונתןרהאףינהןימיהקושתאותוזחהתאו21

םעהלאודיתאןרהאאשיו22השמהוצרשאכ‐‐הוהי

אביו23םימלשהו‐‐הלעהותאטחהתשעמדריוםכרביו

אריוםעהתאוכרביוואציודעומלהאלאןרהאוהשמ

לכאתוהוהיינפלמשאאצתו24םעהלכלאהוהידובכ
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ונריוםעהלכאריוםיבלחהתאוהלעהתאחבזמהלע

םהינפלעולפיו

ןהבונתיוותתחמשיאאוהיבאובדנןרהאינבוחקיו10

רשא‐‐הרזשאהוהיינפלובירקיותרטקהילעומישיושא

ותמיוםתואלכאתוהוהיינפלמשאאצתו2םתאהוצאל

הוהירבדרשאאוהןרהאלאהשמרמאיו3הוהיינפל

ןרהאםדיודבכאםעהלכינפלעושדקאיברקברמאל

ןרהאדדלאיזעינבןפצלאלאולאשימלאהשמארקיו4

לאשדקהינפתאמםכיחאתאואשוברקםהלארמאיו

‐הנחמלץוחמלאםתנתכבםאשיווברקיו5הנחמלץוחמ

רזעלאלוןרהאלאהשמרמאיו6השמרבדרשאכ‐

ומרפתאלםכידגבווערפתלאםכישארוינברמתיאלו

‐‐לארשיתיבלכםכיחאוףצקיהדעהלכלעוותמתאלו

דעומלהאחתפמו7הוהיףרשרשאהפרשהתאוכבי

ושעיוםכילעהוהיתחשמןמשיכ‐‐ותמתןפואצתאל

לארכשוןיי9רמאלןרהאלאהוהירבדיו8השמרבדכ

ותמתאלו‐‐דעומלהאלאםכאבבךתאךינבוהתאתשת

לחהןיבושדקהןיבלידבהלו10םכיתרדלםלועתקח

תא‐‐לארשיינבתאתרוהלו11רוהטהןיבואמטהןיבו

רבדיו12השמדיבםהילאהוהירבדרשאםיקחהלכ

םירתונהוינברמתיאלאורזעלאלאוןרהאלאהשמ

לצאתוצמהולכאוהוהיישאמתרתונההחנמהתאוחק

םוקמבהתאםתלכאו13אוהםישדקשדקיכחבזמה

יתיוצןכיכהוהיישאמאוהךינבקחוךקחיכשודק

םוקמבולכאתהמורתהקושתאוהפונתההזחתאו14
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ונתנךינבקחוךקחיכךתאךיתנבוךינבוהתא‐‐רוהט

הפונתההזחוהמורתהקוש15לארשיינבימלשיחבזמ

היהוהוהיינפלהפונתףינהלואיביםיבלחהישאלע

תאו16הוהיהוצרשאכםלועקחלךתאךינבלוךל

לעףצקיוףרשהנהו‐‐השמשרדשרדתאטחהריעש

עודמ17רמאלםרתונהןרהאינברמתיאלעורזעלא

םישדקשדקיכ‐‐שדקהםוקמבתאטחהתאםתלכאאל

םהילערפכלהדעהןועתאתאשלםכלןתנהתאואוה

המינפשדקהלאהמדתאאבוהאלןה18הוהיינפל

ןרהארבדיו19יתיוצרשאכשדקבהתאולכאתלוכא

ינפלםתלעתאוםתאטחתאובירקהםויהןההשמלא

בטייהםויהתאטחיתלכאוהלאכיתאהנארקתוהוהי

ויניעבבטייוהשמעמשיו20הוהייניעב

2םהלארמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו11

לכמולכאתרשאהיחהתאזרמאללארשיינבלאורבד

תעסשוהסרפתסרפמלכ3ץראהלערשאהמהבה

תאךא4ולכאתהתא‐‐המהבבהרגתלעמתסרפעסש

למגהתאהסרפהיסרפממוהרגהילעממולכאתאלהז

5םכלאוהאמט‐‐סירפמונניאהסרפואוההרגהלעמיכ

אמטסירפיאלהסרפואוההרגהלעמיכןפשהתאו

אלהסרפואוההרגתלעמיכתבנראהתאו6םכלאוה

הסרפסירפמיכריזחהתאו7םכלאוההאמטהסירפה

םכלאוהאמטרגיאלהרגאוהוהסרפעסשעסשואוה

םהםיאמטועגתאלםתלבנבוולכאתאלםרשבמ8
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ריפנסולרשאלכםימברשאלכמולכאתהזתא9םכל

לכו10ולכאתםתא‐‐םילחנבוםימיבםימבתשקשקו

ץרשלכמםילחנבוםימיבתשקשקוריפנסולןיארשא

11םכלםהץקש‐‐םימברשאהיחהשפנלכמוםימה

וצקשתםתלבנתאוולכאתאלםרשבמםכלויהיץקשו

אוהץקש‐‐םימבתשקשקוריפנסולןיארשאלכ12

םהץקשולכאיאלףועהןמוצקשתהלאתאו13םכל

תאו‐‐האדהתאו14הינזעהתאוסרפהתאורשנהתא

הנעיהתבתאו16ונימלברעלכתא15הנימלהיאה

סוכהתאו17והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאו

תאותאקהתאותמשנתהתאו18ףושניהתאוךלשהתאו

תאותפיכודהתאוהנימלהפנאההדיסחהתאו19םחרה

אוהץקש‐‐עבראלעךלההףועהץרשלכ20ףלטעה

לעךלההףועהץרשלכמולכאתהזתאךא21םכל

לעןהברתנלוילגרללעממםיערכ)ול(אלרשאעברא

תאוונימלהבראהתא‐‐ולכאתםהמהלאתא22ץראה

23והנימלבגחהתאווהנימללגרחהתאווהנימלםעלסה

24םכלאוהץקש‐‐םילגרעבראולרשאףועהץרשלכו

לכו25ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכואמטתהלאלו

לכל26ברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐םתלבנמאשנה

תעסשהנניאעסשוהסרפתסרפמאוהרשאהמהבה

אמטיםהבעגנהלכםכלםהםיאמט‐‐הלעמהנניאהרגו

‐‐עבראלעתכלהההיחהלכבויפכלעךלוהלכו27

28ברעהדעאמטיםתלבנבעגנהלכםכלםהםיאמט

םיאמטברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐םתלבנתאאשנהו
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ץראהלעץרשהץרשבאמטהםכלהזו29םכלהמה

האטלהוחכהוהקנאהו30והנימלבצהורבכעהודלחה

לכץרשהלכבםכלםיאמטההלא31תמשנתהוטמחהו

וילעלפירשאלכו32ברעהדעאמטיםתמבםהבעגנה

לכקשוארועואדגבואץעילכלכמאמטיםתמבםהמ

ברעהדעאמטואבויםימבםהבהכאלמהשעירשאילכ

רשאלכוכותלאםהמלפירשא‐‐שרחילכלכו33רהטו

רשאלכאירשאלכאהלכמ34ורבשתותאואמטיוכותב

ילכלכבהתשירשאהקשמלכואמטי‐‐םימוילעאובי

םיריכורונת‐‐אמטיוילעםתלבנמלפירשאלכו35אמטי

הוקמרובוןיעמךא36םכלויהיםיאמטוםהםיאמטץתי

םתלבנמלפייכו37אמטיםתלבנבעגנורוהטהיהיםימ

לעםימןתייכו38אוהרוהט‐‐ערזירשאעורזערזלכלע

ןמתומייכו39םכלאוהאמט‐‐וילעםתלבנמלפנוערז

דעאמטיהתלבנבעגנה‐‐הלכאלםכלאיהרשאהמהבה

ברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐התלבנמלכאהו40ברעה

לכו41ברעהדעאמטווידגבסבכי‐‐התלבנתאאשנהו

ךלוהלכ42לכאיאלאוהץקש‐‐ץראהלעץרשהץרשה

לכלםילגרהברמלכדעעבראלעךלוהלכוןוחגלע

43םהץקשיכםולכאתאל‐‐ץראהלעץרשהץרשה

ואמטתאלוץרשהץרשהלכבםכיתשפנתאוצקשתלא

םתשדקתהוםכיהלאהוהיינאיכ44םבםתמטנוםהב

םכיתשפנתאואמטתאלוינאשודקיכםישדקםתייהו

הלעמההוהיינאיכ45ץראהלעשמרהץרשהלכב

םישדקםתייהוםיהלאלםכלתיהלםירצמץראמםכתא
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היחהשפנלכוףועהוהמהבהתרותתאז46ינאשודקיכ

לידבהל47ץראהלעתצרשהשפנלכלוםימבתשמרה

היחהןיבותלכאנההיחהןיבורהטהןיבואמטהןיב

לכאתאלרשא

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו12

םימיתעבשהאמטו‐‐רכזהדליועירזתיכהשארמאל

ותלרערשבלומיינימשהםויבו3אמטתהתודתדנימיכ

שדקלכבהרהטימדבבשתםימיתשלשוםויםישלשו4

םאו5הרהטימיתאלמדעאבתאלשדקמהלאועגתאל

םימיתששוםויםיששוהתדנכםיעבשהאמטודלתהבקנ

תבלואןבלהרהטימיתאלמבו6הרהטימדלעבשת

לא‐‐תאטחלרתואהנויןבוהלעלותנשןבשבכאיבת

רפכוהוהיינפלובירקהו7ןהכהלאדעומלהאחתפ

וארכזלתדליהתרותתאזהימדרקממהרהטוהילע

םירתיתשהחקלו‐‐השידהדיאצמתאלםאו8הבקנל

הילערפכותאטחלדחאוהלעלדחאהנויינבינשוא

הרהטוןהכה

יכםדא2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו13

רועבהיהותרהבואתחפסואתאשורשברועבהיהי

דחאלאואןהכהןרהאלאאבוהו‐‐תערצעגנלורשב

רשבהרועבעגנהתאןהכההארו3םינהכהוינבמ

‐ורשברועמקמעעגנההארמוןבלךפהעגנברעשו

תרהבםאו4ותאאמטוןהכהוהארואוהתערצעגנ‐

הרעשורועהןמהארמןיאקמעוורשברועבאוההנבל
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5םימיתעבשעגנהתאןהכהריגסהו‐‐ןבלךפהאל

אלויניעבדמעעגנההנהויעיבשהםויבןהכהוהארו

6תינשםימיתעבשןהכהוריגסהו‐‐רועבעגנההשפ

עגנהההכהנהותינשיעיבשהםויבותאןהכההארו

סבכואוהתחפסמןהכהורהטו‐‐רועבעגנההשפאלו

ירחארועבתחפסמההשפתהשפםאו7רהטווידגב

הארו8ןהכהלאתינשהארנוותרהטלןהכהלאותארה

תערצןהכהואמטו‐‐רועבתחפסמההתשפהנהוןהכה

10ןהכהלאאבוהוםדאבהיהתיכתערצעגנ9אוה

ןבלרעשהכפהאיהורועבהנבלתאשהנהוןהכההארו

ורשברועבאוהתנשונתערצ11תאשביחרשבתיחמו

חרפתחורפםאו12אוהאמטיכונרגסיאלןהכהואמטו

ושארמעגנהרועלכתאתערצההתסכורועבתערצה

הנהוןהכההארו13ןהכהיניעהארמלכל‐‐וילגרדעו

ךפהולכעגנהתארהטו‐‐ורשבלכתאתערצההתסכ

15אמטייחרשבובתוארהםויבו14אוהרוהטןבל

אוהאמטיחהרשבהואמטויחהרשבהתאןהכההארו

אבוןבללךפהנויחהרשבהבושייכוא16אוהתערצ

רהטו‐‐ןבללעגנהךפהנהנהוןהכהוהארו17ןהכהלא

ורעבובהיהייכרשבו18אוהרוהטעגנהתאןהכה

תרהבואהנבלתאשןיחשהםוקמבהיהו19אפרנוןיחש

הנהוןהכההארו20ןהכהלאהארנותמדמדאהנבל

עגנןהכהואמטו‐‐ןבלךפההרעשורועהןמלפשהארמ

ןיאהנהוןהכההנאריםאו21החרפןיחשבאוהתערצ

וריגסהו‐‐ההכאיהורועהןמהנניאהלפשוןבלרעשהב
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ןהכהאמטו‐‐רועבהשפתהשפםאו22םימיתעבשןהכה

‐‐התשפאלתרהבהדמעתהיתחתםאו23אוהעגנותא

ורעבהיהייכרשבוא24ןהכהורהטואוהןיחשהתברצ

וא‐‐תמדמדאהנבלתרהבהוכמהתיחמהתיהושאתוכמ

תרהבבןבלרעשךפהנהנהוןהכההתאהארו25הנבל

אמטוהחרפהוכמבאוהתערצ‐‐רועהןמקמעהארמו

ןיאהנהוןהכההנאריםאו26אוהתערצעגנןהכהותא

‐‐ההכאוהורועהןמהנניאהלפשוןבלרעשתרהבב

יעיבשהםויבןהכהוהארו27םימיתעבשןהכהוריגסהו

28אוהתערצעגנותאןהכהאמטו‐‐רועבהשפתהשפםא

‐‐ההכאוהורועבהתשפאלתרהבהדמעתהיתחתםאו

29אוההוכמהתברציכ‐‐ןהכהורהטואוההוכמהתאש

הארו30ןקזבואשארבעגנובהיהייכהשאואשיאו

בהצרעשובורועהןמקמעוהארמהנהועגנהתאןהכה

אוהןקזהואשארהתערצאוהקתנןהכהותאאמטו‐‐קד

ןמקמעוהארמןיאהנהוקתנהעגנתאןהכההארייכו31

קתנהעגנתאןהכהריגסהו‐‐ובןיארחשרעשורועה

הנהויעיבשהםויבעגנהתאןהכההארו32םימיתעבש

ןיאקתנההארמובהצרעשובהיהאלוקתנההשפאל

ריגסהוחלגיאלקתנהתאו‐‐חלגתהו33רועהןמקמע

תאןהכההארו34תינשםימיתעבשקתנהתאןהכה

והארמורועבקתנההשפאלהנהויעיבשהםויבקתנה

רהטווידגבסבכוןהכהותארהטו‐‐רועהןמקמעונניא

והארו36ותרהטירחארועבקתנההשפיהשפםאו35

רעשלןהכהרקביאל‐‐רועבקתנההשפהנהוןהכה



ארקיו 201

רחשרעשוקתנהדמעויניעבםאו37אוהאמטבהצה

שיאו38ןהכהורהטואוהרוהט‐‐קתנהאפרנובחמצ

39תנבלתרהב‐‐תרהבםרשברועבהיהייכהשאוא

קהבתנבלתוהכ‐‐תרהבםרשברועבהנהוןהכההארו

‐‐ושארטרמייכשיאו40אוהרוהטרועבחרפאוה

חבג‐‐ושארטרמיוינפתאפמםאו41אוהרוהטאוהחרק

ןבלעגנתחבגבואתחרקבהיהייכו42אוהרוהטאוה

הארו43ותחבגבואותחרקבאוהתחרפתערצ‐‐םדמדא

ואותחרקבתמדמדאהנבלעגנהתאשהנהוןהכהותא

אוהעורצשיא44רשברועתערצהארמכ‐‐ותחבגב

עורצהו45ועגנושארבןהכהונאמטיאמטאוהאמט

לעועורפהיהיושארוםימרפויהיוידגבעגנהוברשא

ובעגנהרשאימילכ46ארקיאמטאמטוהטעיםפש

דגבהו47ובשומהנחמלץוחמבשידדבאוהאמט‐‐אמטי

48םיתשפדגבבוארמצדגבבתערצעגנובהיהייכ

לכבוארועבוארמצלוםיתשפלברעבואיתשבוא

ואדגבבםדמדאואקרקריעגנההיהו49רועתכאלמ

תערצעגנ‐‐רועילכלכבואברעבואיתשבוארועב

תאריגסהועגנהתאןהכההארו50ןהכהתאהארהואוה

השפיכיעיבשהםויבעגנהתאהארו51םימיתעבשעגנה

השעירשאלכלרועבואברעבואיתשבואדגבבעגנה

ףרשו52אוהאמטעגנהתראממתערצ‐‐הכאלמלרועה

םיתשפבוארמצבברעהתאואיתשהתאואדגבהתא

תראממתערציכעגנהובהיהירשארועהילכלכתאוא

עגנההשפאלהנהוןהכההאריםאו53ףרשתשאבאוה
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ןהכההוצו54רועילכלכבואברעבואיתשבואדגבב

55תינשםימיתעבשוריגסהועגנהוברשאתאוסבכו

תאעגנהךפהאלהנהועגנהתאסבכהירחאןהכההארו

אוהתתחפונפרשתשאבאוהאמט‐‐השפאלעגנהווניע

עגנהההכהנהוןהכההארםאו56ותחבגבואותחרקב

ןמוארועהןמואדגבהןמותאערקו‐‐ותאסבכהירחא

ואיתשבואדגבבדועהארתםאו57ברעהןמואיתשה

תאונפרשתשאבאוהתחרפ‐‐רועילכלכבואברעב

ילכלכואברעהואיתשהואדגבהו58עגנהוברשא

59רהטותינשסבכו‐‐עגנהםהמרסוסבכתרשארועה

ואיתשהואםיתשפהוארמצהדגבתערצעגנתרותתאז

ואמטלואורהטל‐‐רועילכלכואברעה

תרותהיהתתאז2רמאלהשמלאהוהירבדיו14

לאןהכהאציו3ןהכהלאאבוהוותרהטםויבערצמה

ןמתערצהעגנאפרנהנהוןהכההארוהנחמלץוחמ

תויחםירפציתשרהטמלחקלוןהכההוצו4עורצה

תאטחשוןהכההוצו5בזאותעלותינשוזראץעותורהט

רפצהתא6םייחםימלעשרחילכלא‐‐תחאהרופצה

תאותעלותהינשתאוזראהץעתאוהתאחקיהיחה

הטחשהרפצהםדבהיחהרפצהתאוםתואלבטובזאה

עבש‐‐תערצהןמרהטמהלעהזהו7םייחהםימהלע

8הדשהינפלעהיחהרפצהתאחלשוורהטוםימעפ

םימבץחרוורעשלכתאחלגווידגבתארהטמהסבכו

תעבשולהאלץוחמבשיוהנחמהלאאובירחאורהטו
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ושארתאורעשלכתאחלגייעיבשהםויבהיהו9םימי

תאסבכוחלגיורעשלכתאוויניעתבגתאוונקזתאו

ינימשהםויבו10רהטו‐‐םימבורשבתאץחרווידגב

המימתהתנשתבתחאהשבכוםמימתםישבכינשחקי

ןמשדחאגלוןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעהשלשו

ינפלםתאו‐‐רהטמהשיאהתארהטמהןהכהדימעהו11

דחאהשבכהתאןהכהחקלו12דעומלהאחתפהוהי

הפונתםתאףינהוןמשהגלתאו‐‐םשאלותאבירקהו

תאטחשירשאםוקמבשבכהתאטחשו13הוהיינפל

םשאהתאטחכיכשדקהםוקמב‐‐הלעהתאותאטחה

םשאהםדמןהכהחקלו14אוהםישדקשדק‐‐ןהכלאוה

ודיןהבלעותינמיהרהטמהןזאךונתלעןהכהןתנו

ןמשהגלמןהכהחקלו15תינמיהולגרןהבלעותינמיה

ועבצאתאןהכהלבטו16תילאמשהןהכהףכלעקציו

ןמשהןמהזהותילאמשהופכלערשאןמשהןמתינמיה

לערשאןמשהרתימו17הוהיינפלםימעפעבשועבצאב

ודיןהבלעותינמיהרהטמהןזאךונתלעןהכהןתיופכ

רתונהו18םשאהםדלע‐‐תינמיהולגרןהבלעותינמיה

רפכורהטמהשארלעןתיןהכהףכלערשאןמשב

רפכותאטחהתאןהכההשעו19הוהיינפלןהכהוילע

הלעהו20הלעהתאטחשירחאוותאמטמרהטמהלע

ןהכהוילערפכוהחבזמההחנמהתאוהלעהתאןהכה

דחאשבכחקלו‐‐תגשמודיןיאואוהלדםאו21רהטו

ןמשבלולבדחאתלסןורשעווילערפכלהפונתלםשא

רשאהנויינבינשואםירתיתשו22ןמשגלו‐‐החנמל
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םתאאיבהו23הלעדחאהותאטחדחאהיהוודיגישת

דעומלהאחתפלאןהכהלא‐‐ותרהטלינימשהםויב

ןמשהגלתאוםשאהשבכתאןהכהחקלו24הוהיינפל

שבכתאטחשו25הוהיינפלהפונתןהכהםתאףינהו

רהטמהןזאךונתלעןתנוםשאהםדמןהכהחקלוםשאה

26תינמיהולגרןהבלעותינמיהודיןהבלעותינמיה

הזהו27תילאמשהןהכהףכלעןהכהקציןמשהןמו

‐תילאמשהופכלערשאןמשהןמתינמיהועבצאבןהכה

לערשאןמשהןמןהכהןתנו28הוהיינפלםימעפעבש‐

תינמיהודיןהבלעותינמיהרהטמהןזאךונתלעופכ

ןמרתונהו29םשאהםדםוקמלע‐‐תינמיהולגרןהבלעו

רפכל‐‐רהטמהשארלעןתיןהכהףכלערשאןמשה

ןמואםירתהןמדחאהתאהשעו30הוהיינפלוילע

תאודיגישתרשאתא31ודיגישתרשאמהנויהינב

ןהכהרפכוהחנמהלע‐‐הלעדחאהתאותאטחדחאה

תערצעגנוברשאתרותתאז32הוהיינפלרהטמהלע

השמלאהוהירבדיו33ותרהטבודיגישתאלרשא

ןתנינארשאןענכץראלאואבתיכ34רמאלןרהאלאו

אבו35םכתזחאץראתיבבתערצעגניתתנוהזחאלםכל

תיבבילהארנעגנכרמאלןהכלדיגהותיבהולרשא

תוארלןהכהאביםרטבתיבהתאונפוןהכההוצו36

ןהכהאביןכרחאותיבברשאלכאמטיאלועגנהתא

תריקבעגנההנהועגנהתאהארו37תיבהתאתוארל

לפשןהיארמותמדמדאואתקרקריתרורעקשתיבה

ריגסהותיבהחתפלאתיבהןמןהכהאציו38ריקהןמ
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הארויעיבשהםויבןהכהבשו39םימיתעבשתיבהתא

תאוצלחוןהכההוצו40תיבהתריקבעגנההשפהנהו

ריעלץוחמלאןהתאוכילשהועגנהןהברשאםינבאה

וכפשוביבסתיבמעצקיתיבהתאו41אמטםוקמלא

42אמטםוקמלאריעלץוחמלאוצקהרשארפעהתא

רחארפעוםינבאהתחתלאואיבהותורחאםינבאוחקלו

רחאתיבבחרפועגנהבושיםאו43תיבהתאחטוחקי

44חוטהירחאותיבהתאתוצקהירחאוםינבאהתאץלח

תראממתערצ‐‐תיבבעגנההשפהנהוהארוןהכהאבו

ויצעתאווינבאתאתיבהתאץתנו45אוהאמטתיבבאוה

אמטםוקמלאריעלץוחמלאאיצוהותיבהרפעלכתאו

ברעהדעאמטי‐‐ותאריגסהימילכתיבהלאאבהו46

תאסבכיתיבבלכאהווידגבתאסבכיתיבבבכשהו47

עגנההשפאלהנהוהארוןהכהאביאבםאו48וידגב

יכתיבהתאןהכהרהטו‐‐תיבהתאחטהירחאתיבב

ץעוםירפציתשתיבהתאאטחלחקלו49עגנהאפרנ

ילכלאתחאהרפצהתאטחשו50בזאותעלותינשוזרא

תאובזאהתאוזראהץעתאחקלו51םייחםימלעשרח

רפצהםדבםתאלבטוהיחהרפצהתאותעלותהינש

52םימעפעבשתיבהלאהזהוםייחהםימבוהטוחשה

היחהרפצבוםייחהםימבורופצהםדב‐‐תיבהתאאטחו

רפצהתאחלשו53תעלותהינשבו‐‐בזאבוזראהץעבו

תיבהלערפכוהדשהינפלא‐‐ריעלץוחמלאהיחה

תערצלו55קתנלותערצהעגנלכלהרותהתאז54רהטו
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תרוהל57תרהבלותחפסלותאשלו56תיבלודגבה

תערצהתרותתאזרהטהםויבואמטהםויב

לאורבד2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו15

‐‐ורשבמבזהיהייכשיאשיאםהלאםתרמאולארשיינב

תאורשבררובוזבותאמטהיהתתאזו3אוהאמטובוז

בכשמהלכ4אוהותאמט‐‐ובוזמורשבםיתחהואובוז

וילעבשירשאילכהלכואמטי‐‐בזהוילעבכשירשא

םימבץחרווידגבסבכי‐‐ובכשמבעגירשאשיאו5אמטי

‐‐בזהוילעבשירשאילכהלעבשיהו6ברעהדעאמטו

רשבבעגנהו7ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

קרייכו8ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי‐‐בזה

9ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכו‐‐רוהטבבזה

עגנהלכו10אמטי‐‐בזהוילעבכרירשאבכרמהלכו

‐‐םתואאשונהוברעהדעאמטי‐‐ויתחתהיהירשאלכב

עגירשאלכו11ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

םימבץחרווידגבסבכו‐‐םימבףטשאלוידיובזהוב

רבשיבזהובעגירשאשרחילכו12ברעהדעאמטו

רפסו‐‐ובוזמבזהרהטייכו13םימבףטשי‐‐ץעילכלכו

םימבורשבץחרווידגבסבכוותרהטלםימיתעבשול

ינבינשואםירתיתשולחקיינימשהםויבו14רהטוםייח

ןהכהלאםנתנודעומלהאחתפלאהוהיינפלאבוהנוי

וילערפכוהלעדחאהותאטחדחא‐‐ןהכהםתאהשעו15

‐ערזתבכשונממאצתיכשיאו16ובוזמהוהיינפלןהכה

דגבלכו17ברעהדעאמטוורשבלכתאםימבץחרו‐

אמטוםימבסבכו‐‐ערזתבכשוילעהיהירשארועלכו
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‐‐ערזתבכשהתאשיאבכשירשאהשאו18ברעהדע

םדהבזהיהתיכהשאו19ברעהדעואמטוםימבוצחרו

עגנהלכוהתדנבהיהתםימיתעבש‐‐הרשבבהבזהיהי

התדנבוילעבכשתרשאלכו20ברעהדעאמטיהב

‐‐הבכשמבעגנהלכו21אמטיוילעבשתרשאלכואמטי

‐‐עגנהלכו22ברעהדעאמטוםימבץחרווידגבסבכי

אמטוםימבץחרווידגבסבכיוילעבשתרשאילכלכב

רשאילכהלעואאוהבכשמהלעםאו23ברעהדע

בכשםאו24ברעהדעאמטיובועגנב‐‐וילעתבשיאוה

לכוםימיתעבשאמטו‐‐וילעהתדניהתוהתאשיאבכשי

המדבוזבוזייכהשאו25אמטיוילעבכשירשאבכשמה

ימילכהתדנלעבוזתיכואהתדנתעאלבםיברםימי

בכשמהלכ26אוההאמט‐‐היהתהתדנימיכהתאמטבוז

הלהיהיהתדנבכשמכ‐‐הבוזימילכוילעבכשתרשא

27התדנתאמטכהיהיאמט‐‐וילעבשתרשאילכהלכו

דעאמטוםימבץחרווידגבסבכואמטיםבעגונהלכו

םימיתעבשהלהרפסו‐‐הבוזמהרהטםאו28ברעה

ינשואםירתיתשהלחקתינימשהםויבו29רהטתרחאו

דעומלהאחתפלאןהכהלאםתואהאיבהוהנויינב

רפכוהלעדחאהתאותאטחדחאהתאןהכההשעו30

ינבתאםתרזהו31התאמטבוזמהוהיינפלןהכההילע

ינכשמתאםאמטבםתאמטבותמיאלוםתאמטמלארשי

תבכשונממאצתרשאובזהתרותתאז32םכותברשא

רכזלובוזתאבזהוהתדנבהודהו33הבהאמטלערז

האמטםעבכשירשאשיאלוהבקנלו
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‐ןרהאינבינשתומירחאהשמלאהוהירבדיו16

השמלאהוהירמאיו2ותמיוהוהיינפלםתברקב‐

תיבמשדקהלאתעלכבאבילאוךיחאןרהאלארבד

יכתומיאלוןראהלערשאתרפכהינפלא‐‐תכרפל

שדקהלאןרהאאביתאזב3תרפכהלעהאראןנעב

שבלישדקדבתנתכ4הלעלליאותאטחלרקבןברפב

תפנצמבורגחידבטנבאבוורשבלעויהידביסנכמו

םשבלוורשבתאםימבץחרוםהשדקידגבףנצידב

תאטחלםיזעיריעשינשחקילארשיינבתדעתאמו5

רשאתאטחהרפתאןרהאבירקהו6הלעלדחאליאו

םריעשהינשתאחקלו7ותיבדעבוודעברפכוול

ןרהאןתנו8דעומלהאחתפהוהיינפלםתאדימעהו

דחאלרוגוהוהילדחאלרוג‐‐תולרגםריעשהינשלע

וילעהלערשאריעשהתאןרהאבירקהו9לזאזעל

וילעהלערשאריעשהו10תאטחוהשעוהוהיללרוגה

חלשל‐‐וילערפכלהוהיינפליחדמעילזאזעללרוגה

תאטחהרפתאןרהאבירקהו11הרבדמהלזאזעלותא

תאטחהרפתאטחשוותיבדעבוודעברפכוולרשא

חבזמהלעמשאילחגהתחמהאלמחקלו12ולרשא

תיבמאיבהוהקדםימסתרטקוינפחאלמוהוהיינפלמ

ןנעהסכוהוהיינפלשאהלעתרטקהתאןתנו13תכרפל

חקלו14תומיאלו‐‐תודעהלערשאתרפכהתאתרטקה

ינפלוהמדקתרפכהינפלעועבצאבהזהורפהםדמ

טחשו15ועבצאב‐‐םדהןמםימעפעבשהזיתרפכה

תיבמלאומדתאאיבהוםעלרשאתאטחהריעשתא
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ותאהזהורפהםדלהשערשאכומדתאהשעותכרפל

ינבתאמטמשדקהלערפכו16תרפכהינפלותרפכהלע

דעומלהאלהשעיןכוםתאטחלכלםהיעשפמולארשי

להאבהיהיאלםדאלכו17םתאמטךותבםתאןכשה

דעבוודעברפכוותאצדע‐‐שדקברפכלואבבדעומ

ינפלרשאחבזמהלאאציו18לארשילהקלכדעבוותיב

ןתנוריעשהםדמורפהםדמחקלווילערפכו‐‐הוהי

ועבצאבםדהןמוילעהזהו19ביבסחבזמהתונרקלע

הלכו20לארשיינבתאמטמושדקוורהטוםימעפעבש

בירקהוחבזמהתאודעומלהאתאושדקהתארפכמ

שארלעודייתשתאןרהאךמסו21יחהריעשהתא

תאולארשיינבתנועלכתאוילעהדותהויחהריעשה

ריעשהשארלעםתאןתנוםתאטחלכלםהיעשפלכ

תאוילעריעשהאשנו22הרבדמהיתעשיאדיבחלשו

23רבדמבריעשהתאחלשוהרזגץראלאםתנועלכ

שבלרשאדבהידגבתאטשפודעומלהאלאןרהאאבו

םימבורשבתאץחרו24םשםחינהושדקהלאואבב

תאוותלעתאהשעואציווידגבתאשבלושודקםוקמב

תאטחהבלחתאו25םעהדעבוודעברפכוםעהתלע

סבכי‐‐לזאזעלריעשהתאחלשמהו26החבזמהריטקי

הנחמהלאאוביןכירחאוםימבורשבתאץחרווידגב

תאאבוהרשאתאטחהריעשתאותאטחהרפתאו27

שאבופרשוהנחמלץוחמלאאיצוי‐‐שדקברפכלםמד

סבכי‐‐םתאףרשהו28םשרפתאוםרשבתאוםתרעתא

29הנחמהלאאוביןכירחאוםימבורשבתאץחרווידגב
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שדחלרושעביעיבשהשדחבםלועתקחלםכלהתיהו

רגהוחרזאה‐‐ושעתאלהכאלמלכוםכיתשפנתאונעת

םכתארהטלםכילערפכיהזהםויביכ30םככותברגה

איהןותבשתבש31ורהטתהוהיינפלםכיתאטחלכמ

ןהכהרפכו32םלועתקח‐‐םכיתשפנתאםתינעוםכל

ויבאתחתןהכלודיתאאלמירשאוותאחשמירשא

שדקמתארפכו33שדקהידגבדבהידגבתאשבלו

םינהכהלעורפכיחבזמהתאודעומלהאתאושדקה

םלועתקחלםכלתאזהתיהו34רפכילהקהםעלכלעו

שעיוהנשבתחא‐‐םתאטחלכמלארשיינבלערפכל

השמתאהוהיהוצרשאכ

לאוןרהאלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו17

רשארבדההזםהילאתרמאולארשיינבלכלאווינב

טחשירשאלארשיתיבמשיאשיא3רמאלהוהיהוצ

4הנחמלץוחמטחשירשאואהנחמבזעואבשכוארוש

הוהילןברקבירקהלואיבהאלדעומלהאחתפלאו

תרכנוךפשםדאוההשיאלבשחיםד‐‐הוהיןכשמינפל

תאלארשיינבואיבירשאןעמל5ומעברקמאוההשיאה

הוהילםאיבהוהדשהינפלעםיחבזםהרשאםהיחבז

‐הוהילםימלשיחבזוחבזוןהכהלאדעומלהאחתפלא

להאחתפהוהיחבזמלעםדהתאןהכהקרזו6םתוא‐

וחבזיאלו7הוהילחחינחירלבלחהריטקהודעומ

תקחםהירחאםינזםהרשאםריעשלםהיחבזתאדוע

שיאשיא‐‐רמאתםהלאו8םתרדלםהלתאזהיהתםלוע

הלעהלעירשאםכותברוגירשארגהןמולארשיתיבמ
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ותאתושעלונאיביאלדעומלהאחתפלאו9חבזוא

תיבמשיאשיאו10וימעמאוההשיאהתרכנו‐‐הוהיל

יתתנו‐‐םדלכלכאירשאםכותברגהרגהןמולארשי

המעברקמהתאיתרכהוםדהתאתלכאהשפנבינפ

חבזמהלעםכלויתתנינאואוהםדברשבהשפניכ11

ןכלע12רפכישפנבאוהםדהיכםכיתשפנלערפכל

רגהוםדלכאתאלםכמשפנלכלארשיינבליתרמא

ןמולארשיינבמשיאשיאו13םדלכאיאלםככותברגה

‐לכאירשאףועואהיחדיצדוצירשאםכותברגהרגה

ומדרשבלכשפניכ14רפעבוהסכוומדתאךפשו‐

ולכאתאלרשבלכםדלארשיינבלרמאואוהושפנב

שפנלכו15תרכיוילכאלכאוהומדרשבלכשפניכ

ץחרווידגבסבכורגבוחרזאבהפרטוהלבנלכאתרשא

אלורשבוסבכיאלםאו16רהטו‐‐ברעהדעאמטוםימב

ונועאשנו‐‐ץחרי

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו18

םירצמץראהשעמכ3םכיהלאהוהיינאםהלאתרמאו

רשאןענכץראהשעמכוושעתאלהבםתבשירשא

וכלתאלםהיתקחבוושעתאלהמשםכתאאיבמינא

ינאםהבתכללורמשתיתקחתאוושעתיטפשמתא4

רשאיטפשמתאויתקחתאםתרמשו5םכיהלאהוהי

לכלאשיאשיא6הוהיינאםהביחוםדאהםתאהשעי

תורע7הוהיינאהורעתולגלוברקתאלורשבראש

התורעהלגתאלאוהךמאהלגתאלךמאתורעוךיבא
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תורע9אוהךיבאתורעהלגתאלךיבאתשאתורע8

תדלומואתיבתדלומךמאתבואךיבאתבךתוחא

אלךתבתבואךנבתבתורע10ןתורעהלגתאל‐‐ץוח

ךיבאתשאתבתורע11הנהךתורעיכןתורעהלגת

תורע12התורעהלגתאל‐‐אוהךתוחאךיבאתדלומ

תוחאתורע13אוהךיבאראשהלגתאלךיבאתוחא

אלךיבאיחאתורע14אוהךמאראשיכהלגתאלךמא

ךתלכתורע15אוהךתדדברקתאלותשאלאהלגת

תשאתורע16התורעהלגתאלאוהךנבתשאהלגתאל

אלהתבוהשאתורע17אוהךיחאתורעהלגתאלךיחא

‐‐התורעתולגלחקתאלהתבתבתאוהנבתבתאהלגת

ררצלחקתאלהתחאלאהשאו18אוההמזהנההראש

‐‐התאמטתדנבהשאלאו19הייחב‐‐הילעהתורעתולגל

ןתתאל‐‐ךתימעתשאלאו20התורעתולגלברקתאל

ריבעהלןתתאלךערזמו21הבהאמטלערזלךתבכש

‐‐רכזתאו22הוהיינאךיהלאםשתאללחתאלוךלמל

אלהמהבלכבו23אוההבעותהשאיבכשמבכשתאל

המהבינפלדמעתאלהשאוהבהאמטלךתבכשןתת

הלאלכביכהלאלכבואמטתלא24אוהלבת‐‐העברל

ץראהאמטתו25םכינפמחלשמינארשאםיוגהואמטנ

םתרמשו26היבשיתאץראהאקתוהילעהנועדקפאו

תבעותהלכמושעתאלויטפשמתאויתקחתאםתא

תבעותהלכתאיכ27םככותברגהרגהוחרזאההלאה

28ץראהאמטתוםכינפלרשאץראהישנאושעלאה

תאהאקרשאכהתאםכאמטבםכתאץראהאיקתאלו
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תבעותהלכמהשעירשאלכיכ29םכינפלרשאיוגה

םתרמשו30םמעברקמתשעהתושפנהותרכנו‐‐הלאה

ושענרשאתבעותהתוקחמתושעיתלבליתרמשמתא

םכיהלאהוהיינאםהבואמטתאלוםכינפל

ינבתדעלכלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו19

הוהיינאשודקיכויהתםישדק‐‐םהלאתרמאולארשי

ינאורמשתיתתבשתאוואריתויבאוומאשיא3םכיהלא

אלהכסמיהלאוםלילאהלאונפתלא4םכיהלאהוהי

םימלשחבזוחבזתיכו5םכיהלאהוהיינאםכלושעת

תרחממולכאיםכחבזםויב6והחבזתםכנצרל‐‐הוהיל

לכאילכאהםאו7ףרשישאבישילשהםוידערתונהו

אשיונועוילכאו8הצריאלאוהלוגפ‐‐ישילשהםויב

9הימעמאוההשפנההתרכנוללחהוהישדקתאיכ

רצקלךדשתאפהלכתאלםכצראריצקתאםכרצקבו

טרפוללועתאלךמרכו10טקלתאלךריצקטקלו

םכיהלאהוהיינאםתאבזעתרגלוינעלטקלתאלךמרכ

אלו12ותימעבשיאורקשתאלוושחכתאלוובנגתאל11

13הוהיינאךיהלאםשתאתללחורקשלימשבועבשת

‐ךתאריכשתלעפןילתאללזגתאלוךערתאקשעתאל

לשכמןתתאלרועינפלו‐‐שרחללקתאל14רקבדע‐

אל‐‐טפשמבלועושעתאל15הוהיינאךיהלאמתאריו

16ךתימעטפשתקדצבלודגינפרדהתאלולדינפאשת

17הוהיינאךערםדלעדמעתאלךימעבליכרךלתאל

אלוךתימעתאחיכותחכוהךבבלבךיחאתאאנשתאל
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תבהאוךמעינבתארטתאלוםקתאל18אטחוילעאשת

ךתמהב‐‐ורמשתיתקחתא19הוהיינאךומכךערל

םיאלכדגבוםיאלכערזתאלךדשםיאלכעיברתאל

תבכשהשאתאבכשייכשיאו20ךילעהלעיאלזנטעש

ואהתדפנאלהדפהושיאלתפרחנהחפשאוהוערז

השפחאליכותמויאלהיהתתרקב‐‐הלןתנאלהשפח

םשאליא‐‐דעומלהאחתפלאהוהילומשאתאאיבהו21
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לאםינעדיהלאותבאהלאונפתלא31הוהיינאוארית

הבישינפמ32םכיהלאהוהיינאםהבהאמטלושקבת

יכו33הוהיינאךיהלאמתאריוןקזינפתרדהוםוקת
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שיאשיאיכ9םכשדקמהוהיינאםתאםתישעויתקח
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ךיהלאםחלתאיכ‐‐ותשדקו8ויהלאלאוהשדקיכוחקי

םכשדקמהוהיינאשודקיכ‐‐ךלהיהישדקבירקמאוה
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ארקיו 218

ערזמםומוברשאשיאלכ21ךשאחורמואתפליוא

‐‐ובםומהוהיישאתאבירקהלשגיאל‐‐ןהכהןרהא
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דעהאמטוובעגתרשאשפנ6ותאמטלכלולאמטי
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ןהכתבו13לכאתאלםישדקהתמורתבאוהרזשיאל
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לארשיברגהןמולארשיתיבמשיאשיאםהלאתרמאו
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תעבשהוהילתוצמהגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו
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35הוהילםימיתעבשתוכסהגחהזהיעיבשהשדחל

36ושעתאלהדבעתכאלמלכשדקארקמןושארהםויב

ארקמינימשהםויבהוהילהשאובירקתםימיתעבש
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תתבשדבלמ38ומויבםוירבד‐‐םיכסנוחבזהחנמו

לכדבלמוםכירדנלכדבלמוםכיתונתמדבלמוהוהי

םוירשעהשמחבךא39הוהילונתתרשאםכיתבדנ

גחתאוגחתץראהתאובתתאםכפסאביעיבשהשדחל

ינימשהםויבוןותבשןושארהםויבםימיתעבשהוהי

תפכרדהץעירפןושארהםויבםכלםתחקלו40ןותבש

הוהיינפלםתחמשולחניברעותבעץעףנעוםירמת

תעבשהוהילגחותאםתגחו41םימיתעבש‐‐םכיהלא

וגחתיעיבשהשדחבםכיתרדלםלועתקחהנשבםימי

לארשיבחרזאהלכםימיתעבשובשתתכסב42ותא

יתבשוהתוכסביכםכיתרדועדיןעמל43תכסבובשי
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הוהיינאםירצמץראמםתואיאיצוהבלארשיינבתא

לארשיינבלאהוהיידעמתאהשמרבדיו44םכיהלא

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו24

דימתרנתלעהלרואמל‐‐תיתכךזתיזןמשךילאוחקיו

ןרהאותאךרעידעומלהאבתדעהתכרפלץוחמ3

םכיתרדלםלועתקחדימת‐‐הוהיינפלרקבדעברעמ

דימתהוהיינפלתורנהתאךרעיהרהטההרנמהלע4

ינשתולחהרשעםיתשהתאתיפאו‐‐תלסתחקלו5

תוכרעמםיתשםתואתמשו6תחאההלחההיהיםינרשע

לעתתנו7הוהיינפלרהטהןחלשהלעתכרעמהשש

הוהילהשאהרכזאלםחללהתיהוהכזהנבלתכרעמה

תאמדימת‐‐הוהיינפלונכרעיתבשהםויבתבשהםויב8

והלכאווינבלוןרהאלהתיהו9םלועתירבלארשיינב

קח‐‐הוהיישאמולאוהםישדקשדקיכשדקםוקמב

ךותבירצמשיאןבאוהותילארשיהשאןבאציו10םלוע

ילארשיהשיאותילארשיהןבהנחמבוצניולארשיינב

ותאואיביוללקיוםשהתאתילארשיההשאהןבבקיו11

והחיניו12ןדהטמלירבדתבתימלשומאםשוהשמלא

השמלאהוהירבדיו13הוהייפלעםהלשרפלרמשמב

לכוכמסוהנחמלץוחמלאללקמהתאאצוה14רמאל

15הדעהלכותאומגרוושארלעםהידיתאםיעמשה

ויהלאללקייכשיאשיארמאלרבדתלארשיינבלאו

לכובומגריםוגרתמויתומהוהיםשבקנו16ואטחאשנו

לכהכייכשיאו17תמויםשובקנב‐‐חרזאכרגכהדעה

שפנ‐‐הנמלשיהמהבשפנהכמו18תמויתומ‐‐םדאשפנ
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ןכהשערשאכ‐‐ותימעבםומןתייכשיאו19שפנתחת

‐‐ןשתחתןשןיעתחתןיערבשתחתרבש20ולהשעי

הנמלשיהמהבהכמו21ובןתניןכםדאבםומןתירשאכ

חרזאכרגכםכלהיהידחאטפשמ22תמויםדאהכמו

לארשיינבלאהשמרבדיו23םכיהלאהוהיינאיכהיהי

ןבאותאומגריוהנחמלץוחמלאללקמהתאואיצויו

השמתאהוהיהוצרשאכושעלארשיינבו

ינבלארבד2רמאליניסרהבהשמלאהוהירבדיו25

ןתנינארשאץראהלאואבתיכםהלאתרמאולארשי

ךדשערזתםינששש3הוהילתבשץראההתבשו‐‐םכל

הנשבו4התאובתתאתפסאוךמרכרמזתםינשששו

אלךדשהוהילתבש‐‐ץראלהיהיןותבשתבשתעיבשה

רוצקתאלךריצקחיפסתא5רמזתאלךמרכוערזת

6ץראלהיהיןותבשתנשרצבתאלךריזניבנעתאו

ךתמאלוךדבעלוךל‐‐הלכאלםכלץראהתבשהתיהו

היחלו‐‐ךתמהבלו7ךמעםירגהךבשותלוךריכשלו

ךלתרפסו8לכאלהתאובתלכהיהתךצראברשא

ימיךלויהוםימעפעבשםינשעבש‐‐םינשתתבשעבש

רפושתרבעהו9הנשםיעבראועשתםינשהתתבשעבש

םירפכהםויבשדחלרושעביעבשהשדחבהעורת

םישמחהתנשתאםתשדקו10םכצראלכברפושוריבעת

היהתאוהלבויהיבשילכלץראברורדםתארקוהנש

11ובשתותחפשמלאשיאוותזחאלאשיאםתבשוםכל

אלו‐‐וערזתאלםכלהיהת‐‐הנשםישמחהתנשאוהלבוי
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לבוייכ12הירזנתאורצבתאלוהיחיפסתאורצקת

13התאובתתאולכאת‐‐הדשהןמםכלהיהתשדקאוה

ורכמתיכו14ותזחאלאשיאובשתתאזהלבויהתנשב

תאשיאונותלא‐‐ךתימעדימהנקואךתימעלרכממ

ךתימעתאמהנקתלבויהרחאםינשרפסמב15ויחא

הברתםינשהבריפל16ךלרכמיתאובתינשרפסמב

תאובתרפסמיכותנקמטיעמתםינשהטעמיפלוותנקמ

ךיהלאמתאריוותימעתאשיאונותאלו17ךלרכמאוה

יטפשמתאויתקחתאםתישעו18םכיהלאהוהיינאיכ

הנתנו19חטבלץראהלעםתבשיו‐‐םתאםתישעוורמשת

יכו20הילעחטבלםתבשיועבשלםתלכאוהירפץראה

ףסאנאלוערזנאלןהתעיבשההנשבלכאנהמורמאת

תיששההנשבםכליתכרבתאיתיוצו21ונתאובתתא

הנשהתאםתערזו22םינשהשלשלהאובתהתאתשעו

דעתעישתההנשהדעןשיהאובתהןמםתלכאותנימשה

‐תתמצלרכמתאלץראהו23ןשיולכאת‐‐התאובתאוב

לכבו24ידמעםתאםיבשותוםירגיכץראהיליכ‐

רכמוךיחאךומייכ25ץראלונתתהלאגםכתזחאץרא

26ויחארכממתאלאגווילאברקהולאגאבו‐‐ותזחאמ

ותלאגידכאצמוודיהגישהולאגולהיהיאליכשיאו

רשאשיאלףדעהתאבישהוורכממינשתאבשחו27

בישהידודיהאצמאלםאו28ותזחאלבשוולרכמ

אציולבויהתנשדעותאהנקהדיבורכממהיהו‐‐ול

ריעבשומתיברכמייכשיאו29ותזחאלבשולביב

היהתםימיורכממתנשםתדעותלאגהתיהו‐‐המוח
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םקו‐‐המימתהנשולתאלמדעלאגיאלםאו30ותלאג

ותאהנקלתתימצלהמח)ול(אלרשאריעברשאתיבה

םהלןיארשאםירצחהיתבו31לביבאציאלויתרדל

לביבוולהיהתהלאגבשחיץראההדשלע‐‐ביבסהמח

היהתםלועתלאגםתזחאירעיתב‐‐םיולהירעו32אצי

ריעותיברכממאציוםיולהןמלאגירשאו33םיולל

ינבךותבםתזחאאוהםיולהירעיתביכלביבותזחא

םלועתזחאיכרכמיאלםהירעשרגמהדשו34לארשי

תקזחהו‐‐ךמעודיהטמוךיחאךומייכו35םהלאוה

תיברתוךשנותאמחקתלא36ךמעיחובשותורגוב

ולןתתאל‐‐ךפסכתא37ךמעךיחאיחוךיהלאמתאריו

רשאםכיהלאהוהיינא38ךלכאןתתאלתיברמבוךשנב

ןענכץראתאםכלתתל‐‐םירצמץראמםכתאיתאצוה

‐‐ךלרכמנוךמעךיחאךומייכו39םיהלאלםכלתויהל

ךמעהיהיבשותכריכשכ40דבעתדבעובדבעתאל

ומעוינבואוה‐‐ךמעמאציו41ךמעדבעילביהתנשדע

םהידבעיכ42בושיויתבאתזחאלאוותחפשמלאבשו

דבעתרכממורכמיאלםירצמץראמםתאיתאצוהרשא

ךתמאוךדבעו44ךיהלאמתאריוךרפבובהדרתאל43

ונקתםהמ‐‐םכיתביבסרשאםיוגהתאמךלויהירשא

םהמםכמעםירגהםיבשותהינבמםגו45המאודבע

ויהוםכצראבודילוהרשאםכמערשאםתחפשממוונקת

תשרלםכירחאםכינבלםתאםתלחנתהו46הזחאלםכל

שיאלארשיינבםכיחאבוודבעתםהבםלעל‐‐הזחא

ךמעבשותורגדיגישתיכו47ךרפבובהדרתאלויחאב
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תחפשמרקעלואךמעבשותרגלרכמנוומעךיחאךמו

ונלאגיויחאמדחאולהיהתהלאגרכמנירחא48רג

ותחפשממורשבראשמואונלאגיודדןבואודדוא49

תנשמוהנקםעבשחו50לאגנוודיהגישהואונלאגי

םינשרפסמבורכממףסכהיהולביהתנשדעולורכמה

ןהיפל‐‐םינשבתוברדועםא51ומעהיהיריכשימיכ

דעםינשבראשנטעמםאו52ותנקמףסכמותלאגבישי

ריכשכ53ותלאגתאבישיוינשיפכולבשחו‐‐לביהתנש

אלםאו54ךיניעלךרפבונדריאלומעהיהיהנשבהנש

יליכ55ומעוינבואוהלביהתנשבאציו‐‐הלאבלאגי

ץראמםתואיתאצוהרשאםהידבע‐‐םידבעלארשיינב

םכיהלאהוהיינאםירצמ

םכלומיקתאלהבצמולספוםלילאםכלושעתאל26

ינאיכהילעתוחתשהלםכצראבונתתאלתיכשמןבאו

ינאואריתישדקמוורמשתיתתבשתא2םכיהלאהוהי

םתאםתישעוורמשתיתוצמתאווכלתיתקחבםא3הוהי

הדשהץעוהלוביץראההנתנוםתעבםכימשגיתתנו4

תאגישיריצבוריצבתאשידםכלגישהו5וירפןתי

6םכצראבחטבלםתבשיועבשלםכמחלםתלכאוערז

היחיתבשהודירחמןיאוםתבכשוץראבםולשיתתנו

תאםתפדרו7םכצראברבעתאלברחוץראהןמהער

האמהשמחםכמופדרו8ברחלםכינפלולפנוםכיביא

9ברחלםכינפלםכיביאולפנוופדריהבברםכמהאמו

יתמיקהוםכתאיתיברהוםכתאיתירפהו‐‐םכילאיתינפו
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שדחינפמןשיוןשונןשיםתלכאו10םכתאיתירבתא

םכתאישפנלעגתאלוםככותבינכשמיתתנו11ואיצות

ויהתםתאוםיהלאלםכליתייהוםככותביתכלהתהו12

ץראמםכתאיתאצוהרשאםכיהלאהוהיינא13םעליל

ךלואוםכלעתטמרבשאוםידבעםהלתיהמםירצמ

לכתאושעתאלוילועמשתאלםאו14תויממוקםכתא

לעגתיטפשמתאםאווסאמתיתקחבםאו15הלאהתוצמה

יתירבתאםכרפהליתוצמלכתאתושעיתלבלםכשפנ

תאהלהבםכילעיתדקפהוםכלתאזהשעאינאףא16

םתערזושפנתבידמוםיניעתולכמתחדקהתאותפחשה

םתפגנוםכבינפיתתנו17םכיביאוהלכאוםכערזקירל

םכתאףדרןיאוםתסנוםכיאנשםכבודרוםכיביאינפל

םכתאהרסיליתפסיוילועמשתאל‐‐הלאדעםאו18

תאיתתנוםכזעןואגתאיתרבשו19םכיתאטחלעעבש

םכחכקירלםתו20השחנכםכצראתאולזרבכםכימש

21וירפןתיאלץראהץעוהלוביתאםכצראןתתאלו

םכילעיתפסיו‐‐ילעמשלובאתאלוירקימעוכלתםאו

הדשהתיחתאםכביתחלשהו22םכיתאטחכעבשהכמ

םכתאהטיעמהוםכתמהבתאהתירכהוםכתאהלכשו

ימעםתכלהוילורסותאל‐‐הלאבםאו23םכיכרדומשנו

ינאםגםכתאיתיכהוירקבםכמעינאףאיתכלהו24ירק

םקנתמקנברחםכילעיתאבהו25םכיתאטחלעעבש

םתתנוםככותברבדיתחלשוםכירעלאםתפסאנותירב

םישנרשעופאוםחלהטמםכלירבשב26ביואדיב

םתלכאולקשמבםכמחלובישהודחארונתבםכמחל
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ימעםתכלהוילועמשתאל‐‐תאזבםאו27ועבשתאלו

ףאםכתאיתרסיוירקתמחבםכמעיתכלהו28ירקב

רשבוםכינברשבםתלכאו29םכיתאטחלעעבשינא

תאיתרכהוםכיתמבתאיתדמשהו30ולכאתםכיתנב

הלעגוםכילולגירגפלעםכירגפתאיתתנוםכינמח

תאיתומשהוהברחםכירעתאיתתנו31םכתאישפנ

תאינאיתמשהו32םכחחינחירבחיראאלוםכישדקמ

הרזאםכתאו33הבםיבשיהםכיביאהילעוממשוץראה

הממשםכצראהתיהוברחםכירחאיתקירהוםיוגב

היתתבשתאץראההצרתזא34הברחויהיםכירעו

ץראהתבשתזאםכיביאץראבםתאוהמשהימילכ

רשאתאתבשתהמשהימילכ35היתתבשתאתצרהו

םיראשנהו36הילעםכתבשבםכיתתבשבהתבשאל

םתאףדרוםהיביאתצראבםבבלבךרמיתאבהו‐‐םכב

ולשכו37ףדרןיאוולפנוברחתסנמוסנוףדנהלעלוק

המוקתםכלהיהתאלוןיאףדרוברחינפמכויחאבשיא

ץראםכתאהלכאוםיוגבםתדבאו38םכיביאינפל

םכיביאתצראבםנועבוקמיםכבםיראשנהו39םכיביא

תאוםנועתאודותהו40וקמיםתאםתבאתנועבףאו

ימעוכלהרשאףאויבולעמרשאםלעמבםתבאןוע

ץראבםתאיתאבהוירקבםמעךלאינאףא41ירקב

42םנועתאוצריזאולרעהםבבלענכיזאואםהיביא

תאףאוקחצייתירבתאףאובוקעייתירבתאיתרכזו

םהמבזעתץראהו43רכזאץראהו‐‐רכזאםהרבאיתירב

ןעיםנועתאוצריםהוםהמהמשהבהיתתבשתאץרתו
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םגףאו44םשפנהלעגיתקחתאווסאמיטפשמב‐‐ןעיבו

םיתלעגאלוםיתסאמאלםהיביאץראבםתויהבתאז

45םהיהלאהוהיינאיכםתאיתירברפהל‐‐םתלכל

ץראמםתאיתאצוהרשאםינשארתירבםהליתרכזו

46הוהיינא‐‐םיהלאלםהלתויהלםיוגהיניעלםירצמ

ןיבווניבהוהיןתנרשאתרותהוםיטפשמהוםיקחההלא

השמדיביניסרהב‐‐לארשיינב

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו27

3הוהילתשפנךכרעב‐‐רדנאלפייכשיאםהלאתרמאו

הנשםיששןבדעוהנשםירשעןבמרכזהךכרעהיהו

הבקנםאו4שדקהלקשב‐‐ףסכלקשםישמחךכרעהיהו

םינששמחןבמםאו5לקשםישלשךכרעהיהו‐‐אוה

םילקשםירשערכזהךכרעהיהו‐‐הנשםירשעןבדעו

שמחןבדעושדחןבמםאו6םילקשתרשעהבקנלו

הבקנלוףסכםילקשהשמחרכזהךכרעהיהו‐‐םינש

הלעמוהנשםיששןבמםאו7ףסכםילקשתשלשךכרע

הרשעהבקנלולקשרשעהשמחךכרעהיהו‐‐רכזםא

ןהכהינפלודימעהו‐‐ךכרעמאוהךמםאו8םילקש

ונכירעי‐‐רדנהדיגישתרשאיפלעןהכהותאךירעהו

הוהילןברקהנממובירקירשא‐‐המהבםאו9ןהכה

ונפילחיאל10שדקהיהיהוהילונממןתירשאלכ

רימירמהםאובוטבערוא‐‐ערבבוטותארימיאלו

םאו11שדקהיהיותרומתואוההיהוהמהבבהמהב

‐‐הוהילןברקהנממובירקיאלרשאהאמטהמהבלכ
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התאןהכהךירעהו12ןהכהינפלהמהבהתאדימעהו

לאגםאו13היהיןכןהכהךכרעכערןיבובוטןיב

תאשדקייכשיאו14ךכרעלעותשימחףסיו‐‐הנלאגי

רשאכערןיבובוטןיבןהכהוכירעהו‐‐הוהילשדקותיב

תאלאגי‐‐שידקמהםאו15םוקיןכןהכהותאךירעי

םאו16ולהיהו‐‐וילעךכרעףסכתישימחףסיוותיב

וערזיפלךכרעהיהו‐‐הוהילשיאשידקיותזחאהדשמ

לביהתנשמםא17ףסכלקשםישמחבםירעשרמחערז

שידקילביהרחאםאו18םוקיךכרעכ‐‐והדששידקי

תרתונהםינשהיפלעףסכהתאןהכהולבשחו‐‐והדש

הדשהתאלאגילאגםאו19ךכרעמערגנולביהתנשדע

20ולםקו‐‐וילעךכרעףסכתישמחףסיוותאשידקמה

‐‐רחאשיאלהדשהתארכמםאוהדשהתאלאגיאלםאו

‐‐הוהילשדקלביבותאצבהדשההיהו21דועלאגיאל

ותנקמהדשתאםאו22ותזחאהיהתןהכלםרחההדשכ

ןהכהולבשחו23הוהילשידקי‐‐ותזחאהדשמאלרשא

םויבךכרעהתאןתנולביהתנשדעךכרעהתסכמתא

רשאלהדשהבושילבויהתנשב24הוהילשדקאוהה

היהי‐‐ךכרעלכו25ץראהתזחאולרשאל‐‐ותאמוהנק

רשארוכבךא26לקשההיהיהרגםירשעשדקהלקשב

םארושםאותאשיאשידקיאל‐‐המהבבהוהילרכבי

ךכרעבהדפוהאמטההמהבבםאו27אוההוהילהש

ךא28ךכרעברכמנולאגיאלםאווילעותשמחףסיו

םדאמולרשאלכמהוהילשיאםרחירשאםרחלכ

שדקםרחלכלאגיאלורכמיאל‐‐ותזחאהדשמוהמהבו
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‐‐םדאהןמםרחירשאםרחלכ29הוהילאוהםישדק

ץראהערזמץראהרשעמלכו30תמויתומהדפיאל

שיאלאגילאגםאו31הוהילשדקאוההוהיל‐‐ץעהירפמ

לכןאצורקברשעמלכו32וילעףסיותישמח‐‐ורשעממ

33הוהילשדקהיהיירישעה‐‐טבשהתחתרבעירשא

היהוונרימירמהםאוונרימיאלוערלבוטןיברקביאל

רשאתוצמההלא34לאגיאלשדקהיהיותרומתואוה

יניסרהבלארשיינבלא‐‐השמתאהוהיהוצ
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רבדמב

דעומלהאביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו1

‐‐םירצמץראמםתאצלתינשההנשבינשהשדחלדחאב

םתחפשמללארשיינבתדעלכשארתאואש2רמאל

ןבמ3םתלגלגלרכזלכתומשרפסמב‐‐םתבאתיבל

םתאודקפת‐‐לארשיבאבצאצילכהלעמוהנשםירשע

‐‐הטמלשיאשיאויהיםכתאו4ןרהאוהתאםתאבצל

רשאםישנאהתומשהלאו5אוהויתבאתיבלשארשיא

ןועמשל6רואידשןברוצילאןבוארלםכתאודמעי

8בדנימעןבןושחנהדוהיל7ידשירוצןבלאימלש

10ןלחןבבאילאןלובזל9רעוצןבלאנתנרכששיל

לאילמגהשנמלדוהימעןבעמשילאםירפאל‐‐ףסויינבל

רזעיחאןדל12ינעדגןבןדיבאןמינבל11רוצהדפןב

ןבףסילאדגל14ןרכעןבלאיעגפרשאל13ידשימעןב

)יאורק(יאירקהלא16ןניעןבעריחאילתפנל15לאועד

17םהלארשייפלאישארםתובאתוטמיאישנהדעה

18תמשבובקנרשאהלאהםישנאהתאןרהאוהשמחקיו

לעודליתיוינשהשדחלדחאבוליהקההדעהלכתאו

הנשםירשעןבמתומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמ

םדקפיוהשמתאהוהיהוצרשאכ19םתלגלגל‐‐הלעמו

םתדלותלארשירכבןבוארינבויהיו20יניסרבדמב

לכ‐‐םתלגלגלתומשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

םהידקפ21אבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמרכז

ינבל22תואמשמחוףלאםיעבראוהשש‐‐ןבוארהטמל

רפסמבוידקפםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןועמש
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לכהלעמוהנשםירשעןבמרכזלכ‐‐םתלגלגלתומש

ףלאםישמחוהעשת‐‐ןועמשהטמלםהידקפ23אבצאצי

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותדגינבל24תואמשלשו

25אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמב

תואמששוףלאםיעבראוהשמח‐‐דגהטמלםהידקפ

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותהדוהיינבל26םישמחו

אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמב

ששוףלאםיעבשוהעברא‐‐הדוהיהטמלםהידקפ27

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותרכששיינבל28תואמ

29אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמב

עבראוףלאםישמחוהעברא‐‐רכששיהטמלםהידקפ

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןלובזינבל30תואמ

31אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמב

תואמעבראוףלאםישמחוהעבש‐‐ןלובזהטמלםהידקפ

תיבלםתחפשמלםתדלותםירפאינבלףסויינבל32

אצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבא

שמחוףלאםיעברא‐‐םירפאהטמלםהידקפ33אבצ

םתבאתיבלםתחפשמלםתדלותהשנמינבל34תואמ

35אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתומשרפסמב

36םיתאמוףלאםישלשוםינש‐‐השנמהטמלםהידקפ

רפסמבםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןמינבינבל

םהידקפ37אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשעןבמתמש

ינבל38תואמעבראוףלאםישלשוהשמח‐‐ןמינבהטמל

ןבמתמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמלםתדלותןד

‐ןדהטמלםהידקפ39אבצאצילכ‐‐הלעמוהנשםירשע
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םתדלותרשאינבל40תואמעבשוףלאםיששוםינש‐

הנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

דחא‐‐רשאהטמלםהידקפ41אבצאצילכ‐‐הלעמו

םתדלותילתפנינב42תואמשמחוףלאםיעבראו

הנשםירשעןבמתמשרפסמבםתבאתיבלםתחפשמל

השלש‐‐ילתפנהטמלםהידקפ43אבצאצילכ‐‐הלעמו

דקפרשאםידקפההלא44תואמעבראוףלאםישמחו

דחאשיאשיארשעםינש‐‐לארשייאישנוןרהאוהשמ

תיבללארשיינבידוקפלכויהיו45ויהויתבאתיבל

46לארשיבאבצאצילכהלעמוהנשםירשעןבמםתבא

שמחוםיפלאתשלשוףלאתואמשש‐‐םידקפהלכויהיו

ודקפתהאל‐‐םתבאהטמלםיולהו47םישמחותואמ

הטמתאךא49רמאלהשמלאהוהירבדיו48םכותב

50לארשיינבךותבאשתאלםשארתאודקפתאליול

וילכלכלעותדעהןכשמלעםיולהתאדקפההתאו

וילכלכתאוןכשמהתאואשיהמה‐‐ולרשאלכלעו

ודירויןכשמהעסנבו51ונחיןכשמלביבסווהתרשיםהו

ברקהרזהוםיולהותאומיקיןכשמהתנחבוםיולהותא

ולגדלעשיאווהנחמלעשיאלארשיינבונחו52תמוי

היהיאלותדעהןכשמלביבסונחיםיולהו53םתאבצל

תרמשמתאםיולהורמשולארשיינבתדעלעףצק

הוהיהוצרשאלככלארשיינבושעיו54תודעהןכשמ

ושעןכ‐‐השמתא
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לעשיא2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו2

ביבסדגנמלארשיינבונחיםתבאתיבלתתאבולגד

הנחמלגדהחרזמהמדקםינחהו3ונחידעומלהאל

בדנימעןבןושחנהדוהיינבלאישנוםתאבצלהדוהי

5תואמששוףלאםיעבשוהעברא‐‐םהידקפוואבצו4

ןבלאנתנרכששיינבלאישנורכששיהטמוילעםינחהו

עבראוףלאםישמחוהעברא‐‐וידקפוואבצו6רעוצ

ןלחןבבאילאןלובזינבלאישנוןלובזהטמ7תואמ

תואמעבראוףלאםישמחוהעבש‐‐וידקפוואבצו8

ףלאםינמשוףלאתאמהדוהיהנחמלםידקפהלכ9

10ועסיהנשארםתאבצל‐‐תואמעבראוםיפלאתששו

ןבוארינבלאישנוםתאבצלהנמיתןבוארהנחמלגד

םיעבראוהשש‐‐וידקפוואבצו11רואידשןברוצילא

ינבלאישנוןועמשהטמוילעםנוחהו12תואמשמחוףלא

העשת‐‐םהידקפוואבצו13ידשירוצןבלאימלשןועמש

דגינבלאישנודגהטמו14תואמשלשוףלאםישמחו

םיעבראוהשמח‐‐םהידקפוואבצו15לאוערןבףסילא

ןבוארהנחמלםידקפהלכ16םישמחותואמששוףלא

‐‐םישמחותואמעבראוףלאםישמחודחאוףלאתאמ

םיולההנחמדעומלהאעסנו17ועסיםינשוםתאבצל

םהילגדלודילעשיאועסיןכונחירשאכתנחמהךותב

םירפאינבלאישנוהמיםתאבצלםירפאהנחמלגד18

ףלאםיעברא‐‐םהידקפוואבצו19דוהימעןבעמשילא

השנמינבלאישנוהשנמהטמוילעו20תואמשמחו

םישלשוםינש‐‐םהידקפוואבצו21רוצהדפןבלאילמג
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ןבןדיבאןמינבינבלאישנוןמינבהטמו22םיתאמוףלא

עבראוףלאםישלשוהשמח‐‐םהידקפוואבצו23ינעדג

תנמשוףלאתאמםירפאהנחמלםידקפהלכ24תואמ

הנחמלגד25ועסיםישלשוםתאבצל‐‐האמוםיפלא

ידשימעןברזעיחאןדינבלאישנוםתאבצלהנפצןד

27תואמעבשוףלאםיששוםינש‐‐םהידקפוואבצו26

ןבלאיעגפרשאינבלאישנורשאהטמוילעםינחהו

שמחוףלאםיעבראודחא‐‐םהידקפוואבצו28ןרכע

ןניעןבעריחאילתפנינבלאישנוילתפנהטמו29תואמ

תואמעבראוףלאםישמחוהשלש‐‐םהידקפוואבצו30

םישמחוהעבשוףלאתאמ‐‐ןדהנחמלםידקפהלכ31

ידוקפהלא32םהילגדלועסיהנרחאלתואמששוףלא

‐‐םתאבצלתנחמהידוקפלכםתבאתיבללארשיינב

33םישמחותואמשמחוםיפלאתשלשוףלאתואמשש

הוהיהוצרשאכלארשיינבךותבודקפתהאל‐‐םיולהו

תאהוהיהוצרשאלככלארשיינבושעיו34השמתא

תיבלעויתחפשמלשיא‐‐ועסנןכוםהילגדלונחןכהשמ

ויתבא

‐‐השמתאהוהירבדםויבהשמוןרהאתדלותהלאו3

אוהיבאובדנרכבהןרהאינבתומשהלאו2יניסרהב

‐םיחשמהםינהכהןרהאינבתומשהלא3רמתיאורזעלא

הוהיינפלאוהיבאובדנתמיו4ןהכלםדיאלמרשא‐

ויהאלםינבויניסרבדמבהוהיינפלהרזשאםברקהב

רבדיו5םהיבאןרהאינפלערמתיאורזעלאןהכיוםהל

ותאתדמעהויולהטמתאברקה6רמאלהשמלאהוהי
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תאוותרמשמתאורמשו7ותאותרשוןהכהןרהאינפל

תדבעתאדבעל‐‐דעומלהאינפלהדעהלכתרמשמ

ינבתרמשמתאודעומלהאילכלכתאורמשו8ןכשמה

םיולהתאהתתנו9ןכשמהתדבעתאדבעל‐‐לארשי

לארשיינבתאמולהמהםנותנםנותנוינבלוןרהאל

רזהוםתנהכתאורמשודקפתוינבתאוןרהאתאו10

הנהינאו12רמאלהשמלאהוהירבדיו11תמויברקה

רטפרוכבלכתחתלארשיינבךותמםיולהתאיתחקל

‐רוכבלכיליכ13םיולהילויהולארשיינבמםחר

לכיליתשדקהםירצמץראברוכבלכיתכהםויב‐

14הוהיינאויהיילהמהבדעםדאמלארשיברוכב

ינבתאדקפ15רמאליניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו

הלעמושדחןבמרכזלכםתחפשמלםתבאתיבליול

הוצרשאכהוהייפלעהשמםתאדקפיו16םדקפת

18יררמותהקוןושרג‐‐םתמשביולינבהלאויהיו17

ינבו19יעמשוינבל‐‐םתחפשמלןושרגינבתומשהלאו

ינבו20לאיזעוןורבחרהציוםרמע‐‐םתחפשמלתהק

יולהתחפשמםההלאישומוילחמ‐‐םתחפשמליררמ

יעמשהתחפשמוינבלהתחפשמ‐‐ןושרגל21םתבאתיבל

רכזלכרפסמבםהידקפ22ינשרגהתחפשמםההלא

23תואמשמחוםיפלאתעבשםהידקפהלעמושדחןבמ

באתיבאישנו24המיונחיןכשמהירחאינשרגהתחפשמ

להאבןושרגינבתרמשמו25לאלןבףסילאינשרגל

26דעומלהאחתפךסמו‐‐והסכמלהאהוןכשמהדעומ

ןכשמהלערשארצחהחתפךסמתאורצחהיעלקו
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תהקלו27ותדבעלכלוירתימתאוביבסחבזמהלעו

ינרבחהתחפשמוירהציהתחפשמוימרמעהתחפשמ

רפסמב28יתהקהתחפשמםההלאילאיזעהתחפשמו

ירמשתואמששוםיפלאתנמש‐‐הלעמושדחןבמרכזלכ

ןכשמהךרילעונחיתהקינבתחפשמ29שדקהתרמשמ

ןבןפצילאיתהקהתחפשמלבאתיבאישנו30הנמית

תחבזמהוהרנמהוןחלשהוןראהםתרמשמו31לאיזע

32ותדבעלכו‐‐ךסמהוםהבותרשירשאשדקהילכו

ירמשתדקפןהכהןרהאןברזעלאיולהיאישנאישנו

תחפשמוילחמהתחפשמ‐‐יררמל33שדקהתרמשמ

לכרפסמבםהידקפו34יררמתחפשמםההלאישומה

אישנו35םיתאמוםיפלאתשש‐‐הלעמושדחןבמרכז

ךרילעליחיבאןבלאירוציררמתחפשמלבאתיב

ישרק‐‐יררמינבתרמשמתדקפו36הנפצונחיןכשמה

ותדבעלכו‐‐וילכלכווינדאווידמעוויחירבוןכשמה

38םהירתימוםתדתיוםהינדאוביבסרצחהידמעו37

החרזמדעומלהאינפלהמדקןכשמהינפלםינחהו

תרמשמלשדקמהתרמשמםירמשוינבוןרהאוהשמ

רשאםיולהידוקפלכ39תמויברקהרזהולארשיינב

ןבמרכזלכםתחפשמל‐‐הוהייפלעןרהאוהשמדקפ

השמלאהוהירמאיו40ףלאםירשעוםינשהלעמושדח

אשוהלעמושדחןבמלארשיינבלרכזרכבלכדקפ

תחתהוהיינאילםיולהתאתחקלו41םתמשרפסמתא

רוכבלכתחתםיולהתמהבתאולארשיינבברכבלכ

ותאהוהיהוצרשאכהשמדקפיו42לארשיינבתמהבב
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רפסמברכזרוכבלכיהיו43לארשיינבברוכבלכתא

ףלאםירשעוםינשםהידקפל‐‐הלעמושדחןבמתמש

רמאלהשמלאהוהירבדיו44םיתאמוםיעבשוהשלש

תמהבתאולארשיינבברוכבלכתחתםיולהתאחק45

תאו46הוהיינאםיולהילויהוםתמהבתחתםיולה

םיולהלעםיפדעה‐‐םיתאמהוםיעבשהוהשלשהייודפ

‐‐םילקשתשמחתשמחתחקלו47לארשיינברוכבמ

התתנו48לקשההרגםירשעחקתשדקהלקשבתלגלגל

השמחקיו49םהבםיפדעהייודפ‐‐וינבלוןרהאלףסכה

תאמ50םיולהייודפלעםיפדעהתאמ‐‐םוידפהףסכתא

שלשוםיששוהשמחףסכהתאחקל‐‐לארשיינברוכב

םידפהףסכתאהשמןתיו51שדקהלקשב‐‐ףלאותואמ

השמתאהוהיהוצרשאכהוהייפלע‐‐וינבלוןרהאל

שארתאאשנ2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו4

ןבמ3םתבאתיבלםתחפשמל‐‐יולינבךותמתהקינב

אבצלאבלכ‐‐הנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלש

להאבתהקינבתדבעתאז4דעומלהאבהכאלמתושעל

הנחמהעסנבוינבוןרהאאבו5םישדקהשדק‐‐דעומ

ונתנו6תדעהןראתא‐‐הבוסכוךסמהתכרפתאודרוהו

הלעמלמתלכתלילכדגבושרפושחתרועיוסכוילע

ונתנותלכתדגבושרפיםינפהןחלשלעו7וידבומשו

ךסנהתושקתאותיקנמהתאותפכהתאותרעקהתאוילע

ינשתעלותדגבםהילעושרפו8היהיוילעדימתהםחלו

דגבוחקלו9וידבתאומשושחתרועהסכמבותאוסכו
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היחקלמתאוהיתרנתאורואמהתרנמתאוסכותלכת

םהבהלותרשירשאהנמשילכלכתאוהיתתחמתאו

ונתנושחתרועהסכמלאהילכלכתאוהתאונתנו10

וסכותלכתדגבושרפיבהזהחבזמלעו11טומהלע

לכתאוחקלו12וידבתאומשושחתרועהסכמבותא

תלכתדגבלאונתנושדקבםבותרשירשאתרשהילכ

ונשדו13טומהלעונתנושחתרועהסכמבםתואוסכו

לכתאוילעונתנו14ןמגראדגבוילעושרפוחבזמהתא

תגלזמהתאתתחמהתאםהבוילעותרשירשאוילכ

וילעושרפוחבזמהילכלכ‐‐תקרזמהתאוםיעיהתאו

תסכלוינבוןרהאהלכו15וידבומשו‐‐שחתרועיוסכ

ןכירחאוהנחמהעסנבשדקהילכלכתאושדקהתא

אשמהלאותמושדקהלאועגיאלותאשלתהקינבואבי

ןהכהןרהאןברזעלאתדקפו16דעומלהאבתהקינב

החשמהןמשודימתהתחנמוםימסהתרטקורואמהןמש

רבדיו17וילכבושדקבוברשאלכוןכשמהלכתדקפ

טבשתאותירכתלא18רמאלןרהאלאוהשמלאהוהי

אלוויחוםהלושעתאזו19םיולהךותמיתהקהתחפשמ

ומשוואביוינבוןרהאםישדקהשדקתאםתשגבותמי

תוארלואביאלו20ואשמלאוותדבעלעשיאשיאםתוא

22רמאלהשמלאהוהירבדיו21ותמושדקהתאעלבכ

םתחפשמלםתבאתיבלםהםג‐‐ןושרגינבשארתאאשנ

דקפת‐‐הנשםישמחןבדעהלעמוהנשםישלשןבמ23

24דעומלהאבהדבעדבעלאבצאבצלאבהלכםתוא

תאואשנו25אשמלודבעל‐‐ינשרגהתחפשמתדבעתאז
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רשאשחתההסכמווהסכמדעומלהאתאוןכשמהתעירי

יעלקתאו26דעומלהאחתפ‐‐ךסמתאוהלעמלמוילע

לעוןכשמהלערשארצחהרעשחתפךסמתאורצחה

לכתאוםתדבעילכלכתאוםהירתימתאוביבסחבזמה

לכהיהתוינבוןרהאיפלע27ודבעוםהלהשעירשא

םתדקפוםתדבעלכלוםאשמלכלינשרגהינבתדבע

ינבתחפשמתדבעתאז28םאשמלכתאתרמשמבםהלע

ןרהאןברמתיאדיב‐‐םתרמשמודעומלהאב‐‐ינשרגה

םתאדקפתםתבאתיבלםתחפשמל‐‐יררמינב29ןהכה

םדקפת‐‐הנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ30

תאזו31דעומלהאתדבעתאדבעלאבצלאבהלכ

ןכשמהישרקדעומלהאבםתדבעלכלםאשמתרמשמ

םהינדאוביבסרצחהידומעו32וינדאווידומעוויחירבו

תמשבוםתדבעלכלוםהילכלכלםהירתימוםתדתיו

תחפשמתדבעתאז33םאשמתרמשמילכתאודקפת

ןברמתיאדיב‐‐דעומלהאבםתדבעלכליררמינב

ינבתאהדעהיאישנוןרהאוהשמדקפיו34ןהכהןרהא

הנשםישלשןבמ35םתבאתיבלוםתחפשמליתהקה

הדבעלאבצלאבהלכ‐‐הנשםישמחןבדעוהלעמו

עבשםיפלא‐‐םתחפשמלםהידקפויהיו36דעומלהאב

דבעהלכיתהקהתחפשמידוקפהלא37םישמחותואמ

דיבהוהייפלעןרהאוהשמדקפרשאדעומלהאב

39םתבאתיבלוםתוחפשמלןושרגינבידוקפו38השמ

אבהלכ‐‐הנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ

םתחפשמלםהידקפויהיו40דעומלהאבהדבעלאבצל
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ידוקפהלא41םישלשותואמששוםיפלא‐‐םתבאתיבל

דקפרשא‐‐דעומלהאבדבעהלכןושרגינבתחפשמ

יררמינבתחפשמידוקפו42הוהייפלעןרהאוהשמ

דעוהלעמוהנשםישלשןבמ43םתבאתיבלםתחפשמל

44דעומלהאבהדבעלאבצלאבהלכ‐‐הנשםישמחןב

45םיתאמוםיפלאתשלש‐‐םתחפשמלםהידקפויהיו

לעןרהאוהשמדקפרשאיררמינבתחפשמידוקפהלא

ןרהאוהשמדקפרשאםידקפהלכ46השמדיבהוהייפ

47םתבאתיבלוםתחפשמלםיולהתא‐‐לארשייאישנו

אבהלכהנשםישמחןבדעוהלעמוהנשםישלשןבמ

ויהיו48דעומלהאב‐‐אשמתדבעוהדבעתדבעדבעל

יפלע49םינמשותואמשמחוםיפלאתנמש‐‐םהידקפ

לעוותדבעלעשיאשיא‐‐השמדיבםתואדקפהוהי

השמתאהוהיהוצרשאוידקפוואשמ

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו5

שפנלאמטלכובזלכועורצלכהנחמהןמוחלשיו

םוחלשתהנחמלץוחמלאוחלשתהבקנדערכזמ3

ושעיו4םכותבןכשינארשאםהינחמתאואמטיאלו

רשאכהנחמלץוחמלאםתואוחלשיולארשיינבןכ

הוהירבדיו5לארשיינבושעןכהשמלאהוהירבד

יכהשאואשיאלארשיינבלארבד6רמאלהשמלא

שפנההמשאוהוהיבלעמלעמלםדאהתאטחלכמושעי

ומשאתאבישהוושערשאםתאטחתאודותהו7אוהה

ןיאםאו8ולםשארשאלןתנווילעףסיותשימחוושארב
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הוהילבשומהםשאה‐‐וילאםשאהבישהללאגשיאל

לכו9וילעוברפכירשאםירפכהליאדבלמןהכל

ול‐‐ןהכלובירקירשאלארשיינבישדקלכלהמורת

ולןהכלןתירשאשיאויהיולוישדקתאשיאו10היהי

ינבלארבד12רמאלהשמלאהוהירבדיו11היהי

הלעמוותשאהטשתיכשיאשיאםהלאתרמאולארשי

השיאיניעמםלענוערזתבכשהתאשיאבכשו13לעמוב

14השפתנאלאוהוהבןיאדעוהאמטנאיהוהרתסנו

ואהאמטנאוהוותשאתאאנקוהאנקחורוילערבעו

15האמטנאלאיהוותשאתאאנקוהאנקחורוילערבע

הילעהנברקתאאיבהוןהכהלאותשאתאשיאהאיבהו

ןתיאלוןמשוילעקציאלםירעשחמקהפיאהתרישע

ןועתרכזמןורכזתחנמאוהתאנקתחנמיכ‐‐הנבלוילע

ןהכהחקלו17הוהיינפלהדמעהוןהכההתאבירקהו16

עקרקבהיהירשארפעהןמושרחילכבםישדקםימ

תאןהכהדימעהו18םימהלאןתנוןהכהחקיןכשמה

תאהיפכלעןתנוהשאהשארתאערפוהוהיינפלהשאה

םירמהימויהיןהכהדיבואוהתאנקתחנמןורכזהתחנמ

םאהשאהלארמאוןהכההתאעיבשהו19םירראמה

‐ךשיאתחתהאמטתיטשאלםאוךתאשיאבכשאל

תיטשיכתאו20הלאהםירראמהםירמהיממיקנה‐

ידעלבמותבכשתאךבשיאןתיותאמטניכו‐‐ךשיאתחת

רמאוהלאהתעבשבהשאהתאןהכהעיבשהו21ךשיא

‐‐ךמעךותבהעבשלוהלאלךתואהוהיןתיהשאלןהכה

םימהואבו22הבצךנטבתאותלפנךכריתאהוהיתתב
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הרמאוךרילפנלוןטבתובצלךיעמבהלאהםירראמה

רפסב‐‐ןהכההלאהתלאהתאבתכו23ןמאןמאהשאה

םירמהימתאהשאהתאהקשהו24םירמהימלאהחמו

חקלו25םירמלםירראמהםימההבואבוםירראמה

ינפלהחנמהתאףינהותאנקהתחנמתאהשאהדימןהכה

החנמהןמןהכהץמקו26חבזמהלאהתאבירקהוהוהי

תאהשאהתאהקשירחאוהחבזמהריטקהוהתרכזאתא

לעמלעמתוהאמטנםאהתיהוםימהתאהקשהו27םימה

הנטבהתבצוםירמלםירראמהםימההבואבו‐‐השיאב

אלםאו28המעברקבהלאלהשאההתיהוהכריהלפנו

תאז29ערזהערזנוהתקנו‐‐אוההרהטוהשאההאמטנ

וא30האמטנוהשיאתחתהשאהטשתרשאתאנקהתרות

דימעהוותשאתאאנקו‐‐האנקחורוילערבעתרשאשיא

הרותהלכתאןהכההלהשעוהוהיינפלהשאהתא

הנועתאאשתאוהההשאהוןועמשיאההקנו31תאזה

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו6

‐ריזנרדנרדנלאלפייכהשאואשיאםהלאתרמאו

רכשץמחוןייץמחריזירכשוןיימ3הוהילריזהל‐

םיחלםיבנעוהתשיאלםיבנעתרשמלכוהתשיאל

ןפגמהשעירשאלכמורזנימילכ4לכאיאלםישביו

רעתורזנרדנימילכ5לכאיאל‐‐גזדעוםינצרחמןייה

הוהילריזירשאםמיהתאלמדעושארלערבעיאל

הוהילוריזהימילכ6ושאררעשערפלדג‐‐היהישדק

אל‐‐ותחאלוויחאלומאלוויבאל7אביאלתמשפנלע
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ורזנימילכ8ושארלעויהלארזניכםתמבםהלאמטי

אמטוםאתפעתפבוילעתמתומייכו9הוהילאוהשדק

ונחלגייעיבשהםויבותרהטםויבושארחלגו‐‐ורזנשאר

לאהנויינבינשואםירתיתשאביינימשהםויבו10

תאטחלדחאןהכההשעו11דעומלהאחתפלא‐‐ןהכה

תאשדקושפנהלעאטחרשאמוילערפכוהלעלדחאו

איבהוורזנימיתאהוהילריזהו12אוההםויבושאר

ורזנאמטיכולפיםינשארהםימיהוםשאלותנשןבשבכ

לאותאאיביורזנימיתאלמםויבריזנהתרותתאזו13

ןבשבכהוהילונברקתאבירקהו14דעומלהאחתפ

המימתהתנשתבתחאהשבכוהלעלדחאםימתותנש

תלסתוצמלסו15םימלשלםימתדחאליאותאטחל

םתחנמוןמשבםיחשמתוצמיקיקרוןמשבתלולבתלח

ותאטחתאהשעוהוהיינפלןהכהבירקהו16םהיכסנו

לסלעהוהילםימלשחבזהשעיליאהתאו17ותלעתאו

ריזנהחלגו18וכסנתאוותחנמתאןהכההשעותוצמה

ורזנשאררעשתאחקלוורזנשארתא‐‐דעומלהאחתפ

תאןהכהחקלו19םימלשהחבזתחתרשאשאהלעןתנו

קיקרולסהןמתחאהצמתלחוליאהןמהלשבערזה

20ורזנתאוחלגתהרחאריזנהיפכלעןתנודחאהצמ

לעןהכלאוהשדק‐‐הוהיינפלהפונתןהכהםתואףינהו

21ןייריזנההתשירחאוהמורתהקושלעוהפונתההזח

דבלמורזנלעהוהילונברקרדירשאריזנהתרותתאז

תרותלעהשעיןכ‐‐רדירשאורדניפכודיגישתרשא

ןרהאלארבד23רמאלהשמלאהוהירבדיו22ורזנ
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24םהלרומאלארשיינבתאוכרבתהכרמאלוינבלאו

26ךנחיוךילאוינפהוהיראי25ךרמשיוהוהיךכרבי

לעימשתאומשו27םולשךלםשיוךילאוינפהוהיאשי

םכרבאינאולארשיינב

חשמיוןכשמהתאםיקהלהשמתולכםויביהיו7

וילכלכתאוחבזמהתאווילכלכתאוותאשדקיוותא

תיבישארלארשייאישנובירקיו2םתאשדקיוםחשמיו

ואיביו3םידקפהלעםידמעהםהתטמהיאישנםהםתבא

‐‐רקברשעינשובצתלגעששהוהיינפלםנברקתא

ינפלםתואובירקיודחאלרושוםיאשנהינשלעהלגע

ויהוםתאמחק5רמאלהשמלאהוהירמאיו4ןכשמה

שיאםיולהלאםתואהתתנודעומלהאתדבעתאדבעל

םתואןתיורקבהתאותלגעהתאהשמחקיו6ותדבעיפכ

ןתנ‐‐רקבהתעבראתאותולגעהיתשתא7םיולהלא

תנמשתאותלגעהעבראתאו8םתדבעיפכןושרגינבל

ןרהאןברמתיאדיבםתדבעיפכיררמינבלןתנ‐‐רקבה

ףתכבםהלעשדקהתדבעיכןתנאלתהקינבלו9ןהכה

חשמהםויבחבזמהתכנחתאםיאשנהובירקיו10ואשי

רמאיו11חבזמהינפלםנברקתאםאישנהובירקיוותא

תאובירקיםוילדחאאישנםוילדחאאישנהשמלאהוהי

‐‐ןושארהםויבבירקמהיהיו12חבזמהתכנחלםנברק

ונברקו13הדוהיהטמלבדנימעןבןושחנונברקתא

ףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעק

הלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבש
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15תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ14החנמל‐‐ןמשב

16הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

םינשרקבםימלשהחבזלו17תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידותעהשמחםליא

לאנתנבירקהינשהםויב18בדנימעןבןושחנןברק

ףסכתרעקונברקתאברקה19רכששיאישנ‐‐רעוצןב

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

ןבדחארפ21תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ20

םיזעריעש22הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקב

השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו23תאטחלדחא

ןבלאנתנןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע

ןלחןבבאילא‐‐ןלובזינבלאישנישילשהםויב24רעוצ

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק25

תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ26החנמל‐‐ןמשבהלולב

‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ27תרטק

םימלשהחבזלו29תאטחלדחאםיזעריעש28הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

אישניעיברהםויב30ןלחןבבאילאןברקהזהשמח

ףסכתרעקונברק31רואידשןברוצילא‐‐ןבוארינבל

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחא

החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

ןבדחארפ33תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ32

םיזעריעש34הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקב
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השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו35תאטחלדחא

רוצילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע

לאימלש‐‐ןועמשינבלאישנישימחהםויב36רואידשןב

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק37ידשירוצןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ38החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ39תרטקהאלמבהזהרשע

41תאטחלדחאםיזעריעש40הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו

42ידשירוצןבלאימלשןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

ונברק43לאועדןבףסילא‐‐דגינבלאישניששהםויב

ףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעק

הלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבש

45תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ44החנמל‐‐ןמשב

הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

רקבםימלשהחבזלו47תאטחלדחאםיזעריעש46

השמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינש

ינבלאישניעיבשהםויב48לאועדןבףסילאןברקהז

תחאףסכתרעקונברק49דוהימעןבעמשילא‐‐םירפא

לקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלש

החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשב

ןבדחארפ51תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ50

םיזעריעש52הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקב

השמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו53תאטחלדחא

עמשילאןברקהזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתע



רבדמב 250

לאילמג‐‐השנמינבלאישנינימשהםויב54דוהימעןב

האמוםישלשתחאףסכתרעקונברק55רוצהדפןב

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמ

תחאףכ56החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ57תרטקהאלמבהזהרשע

59תאטחלדחאםיזעריעש58הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו

60רוצהדפןבלאילמגןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

ונברק61ינעדגןבןדיבא‐‐ןמינבינבלאישניעישתהםויב

ףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעק

הלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבש

63תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ62החנמל‐‐ןמשב

64הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ

םינשרקבםימלשהחבזלו65תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליא

‐‐ןדינבלאישנירישעהםויב66ינעדגןבןדיבאןברק

םישלשתחאףסכתרעקונברק67ידשימעןברזעיחא

שדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמו

תחאףכ68החנמל‐‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינש

דחאליארקבןבדחארפ69תרטקהאלמבהזהרשע

71תאטחלדחאםיזעריעש70הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכ

השמחםידתעהשמחםליאםינשרקבםימלשהחבזלו

72ידשימעןברזעיחאןברקהזהשמחהנשינבםישבכ

ןרכעןבלאיעגפ‐‐רשאינבלאישנםוירשעיתשעםויב

קרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכתרעקונברק73
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תלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקשםיעבשףסכדחא

האלמבהזהרשעתחאףכ74החנמל‐‐ןמשבהלולב

‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ75תרטק

םימלשהחבזלו77תאטחלדחאםיזעריעש76הלעל

הנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליאםינשרקב

רשעםינשםויב78ןרכעןבלאיעגפןברקהזהשמח

תרעקונברק79ןניעןבעריחא‐‐ילתפנינבלאישנםוי

םיעבשףסכדחאקרזמהלקשמהאמוםישלשתחאףסכ

‐ןמשבהלולבתלסםיאלמםהינששדקהלקשבלקש

רפ81תרטקהאלמבהזהרשעתחאףכ80החנמל‐

82הלעל‐‐ותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחא

םינשרקבםימלשהחבזלו83תאטחלדחאםיזעריעש

הזהשמחהנשינבםישבכהשמחםידתעהשמחםליא

חשמהםויבחבזמהתכנחתאז84ןניעןבעריחאןברק

יקרזמהרשעםיתשףסכתרעקלארשייאישנתאמותא

האמוםישלש85הרשעםיתשבהזתופכרשעםינשףסכ

ףסכלכדחאהקרזמהםיעבשוףסכתחאההרעקה

בהזתופכ86שדקהלקשבתואמעבראוםיפלאםילכה

לקשבףכההרשעהרשעתרטקתאלמהרשעםיתש

הלעלרקבהלכ87האמוםירשעתופכהבהזלכשדקה

םינשהנשינבםישבכרשעםינשםליאםירפרשעםינש

לכו88תאטחלרשעםינשםיזעיריעשוםתחנמו‐‐רשע

םיששםליאםירפהעבראוםירשעםימלשהחבזרקב

חבזמהתכנחתאזםיששהנשינבםישבכםיששםידתע

רבדלדעומלהאלאהשמאבבו89ותאחשמהירחא
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לערשאתרפכהלעמוילארבדמלוקהתאעמשיוותא

וילארבדיוםיברכהינשןיבמתדעהןרא

תרמאוןרהאלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו8

וריאיהרונמהינפלומלאתרנהתאךתלעהבוילא

הלעההרונמהינפלומלא‐‐ןרהאןכשעיו3תורנהתעבש

הרנמההשעמהזו4השמתאהוהיהוצרשאכהיתרנ

רשאהארמכאוההשקמהחרפדעהכרידעבהזהשקמ

הוהירבדיו5הרנמהתאהשעןכ‐‐השמתאהוהיהארה

תרהטולארשיינבךותמםיולהתאחק6רמאלהשמלא

תאטחימםהילעהזהםרהטלםהלהשעתהכו7םתא

8ורהטהוםהידגבוסבכוםרשבלכלערעתוריבעהו

ןבינשרפוןמשבהלולבתלסותחנמורקבןברפוחקלו

דעומלהאינפלםיולהתאתברקהו9תאטחלחקתרקב

םיולהתאתברקהו10לארשיינבתדעלכתא‐‐תלהקהו

11םיולהלעםהידיתאלארשיינבוכמסוהוהיינפל

לארשיינבתאמהוהיינפלהפונתםיולהתאןרהאףינהו

םהידיתאוכמסיםיולהו12הוהיתדבעתאדבעלויהו

הלעדחאהתאותאטחדחאהתאהשעוםירפהשארלע

ינפלםיולהתאתדמעהו13םיולהלערפכלהוהיל

תלדבהו14הוהילהפונתםתאתפנהווינבינפלוןרהא

ןכירחאו15םיולהילויהולארשיינבךותמםיולהתא

תפנהוםתאתרהטודעומלהאתאדבעלםיולהואבי

לארשיינבךותמילהמהםינתנםינתניכ16הפונתםתא

יתחקל‐‐לארשיינבמלכרוכבםחרלכתרטפתחת

המהבבוםדאבלארשיינבברוכבלכיליכ17ילםתא
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18ילםתאיתשדקהםירצמץראברוכבלכיתכהםויב

הנתאו19לארשיינבברוכבלכתחתםיולהתאחקאו

דבעללארשיינבךותמוינבלוןרהאלםינתנםיולהתא

לארשיינבלערפכלודעומלהאבלארשיינבתדבעתא

20שדקהלאלארשיינבתשגבףגנלארשיינבבהיהיאלו

רשאלככםיולללארשיינבתדעלכוןרהאוהשמשעיו

21לארשיינבםהלושעןכ‐‐םיוללהשמתאהוהיהוצ

הפונתםתאןרהאףניוםהידגבוסבכיוםיולהואטחתיו

ןכירחאו22םרהטלןרהאםהילערפכיוהוהיינפל

ןרהאינפלדעומלהאבםתדבעתאדבעלםיולהואב

ושעןכםיולהלעהשמתאהוהיהוצרשאכוינבינפלו

םיוללרשאתאז24רמאלהשמלאהוהירבדיו23םהל

תדבעבאבצאבצלאוביהלעמוהנשםירשעושמחןבמ

אלוהדבעהאבצמבושיהנשםישמחןבמו25דעומלהא

תרמשמרמשלדעומלהאבויחאתאתרשו26דועדבעי

םתרמשמבםיוללהשעתהככדבעיאלהדבעו

תינשההנשביניסרבדמבהשמלאהוהירבדיו9

ושעיו2רמאל‐‐ןושארהשדחבםירצמץראמםתאצל

םוירשעהעבראב3ודעומבחספהתאלארשיינב

ויתקחלככודעמב‐‐ותאושעתםיברעהןיבהזהשדחב

לארשיינבלאהשמרבדיו4ותאושעתויטפשמלככו

רשעהעבראבןושארבחספהתאושעיו5חספהתשעל

הוצרשאלככיניסרבדמב‐‐םיברעהןיבשדחלםוי

ויהרשאםישנאיהיו6לארשיינבושעןכ‐‐השמתאהוהי
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אוההםויבחספהתשעלולכיאלוםדאשפנלםיאמט

ורמאיו7אוההםויב‐‐ןרהאינפלוהשמינפלוברקיו

ערגנהמלםדאשפנלםיאמטונחנאוילאהמההםישנאה

לארשיינבךותבודעמבהוהיןברקתאבירקהיתלבל

םכלהוהיהוציהמהעמשאוודמעהשמםהלארמאיו8

לארשיינבלארבד10רמאלהשמלאהוהירבדיו9

הקחרךרדבואשפנלאמטהיהייכשיאשיארמאל

ינשהשדחב11הוהילחספהשעוםכיתרדלואםכל

תוצמלעותאושעי‐‐םיברעהןיבםוירשעהעבראב

אלםצעורקבדעונממוריאשיאל12והלכאיםיררמו

רשאשיאהו13ותאושעיחספהתקחלככובורבשי

התרכנו‐‐חספהתושעללדחוהיהאלךרדבורוהטאוה

‐‐ודעמבבירקהאלהוהיןברקיכהימעמאוההשפנה

חספהשעורגםכתארוגייכו14אוההשיאהאשיואטח

היהיתחאהקחהשעיןכוטפשמכוחספהתקחכ‐‐הוהיל

ןכשמהתאםיקהםויבו15ץראהחרזאלורגלוםכל

לעהיהיברעבותדעהלהאלןכשמהתאןנעההסכ

ןנעהדימתהיהיןכ16רקבדע‐‐שאהארמכןכשמה

‐להאהלעמןנעהתולעהיפלו17הלילשאהארמוונסכי

‐‐ןנעהםשןכשירשאםוקמבולארשיינבועסיןכירחאו‐

לעולארשיינבועסיהוהייפלע18לארשיינבונחיםש

ונחי‐‐ןכשמהלעןנעהןכשירשאימילכונחיהוהייפ

ינבורמשו‐‐םיברםימיןכשמהלעןנעהךיראהבו19

ןנעההיהירשאשיו20ועסיאלוהוהיתרמשמתאלארשי

הוהייפלעוונחיהוהייפלעןכשמהלע‐‐רפסמםימי
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ןנעההלענורקבדעברעמןנעההיהירשאשיו21ועסי

םימיוא22ועסנוןנעההלענוהלילוםמויואועסנורקבב

וילעןכשלןכשמהלעןנעהךיראהבםימיואשדחוא

הוהייפלע23ועסיותלעהבוועסיאלולארשיינבונחי

יפלעורמשהוהיתרמשמתאועסיהוהייפלעוונחי

השמדיבהוהי

תרצוצחיתשךלהשע2רמאלהשמלאהוהירבדיו10

עסמלוהדעהארקמלךלויהוםתאהשעתהשקמ‐‐ףסכ

חתפלאהדעהלכךילאודעונו‐‐ןהבועקתו3תונחמהתא

םיאישנהךילאודעונו‐‐ועקתיתחאבםאו4דעומלהא

תונחמהועסנו‐‐העורתםתעקתו5לארשייפלאישאר

תונחמהועסנו‐‐תינשהעורתםתעקתו6המדקםינחה

ליהקהבו7םהיעסמלועקתיהעורתהנמיתםינחה

םינהכהןרהאינבו8ועירתאלוועקתת‐‐להקהתא

יכו9םכיתרדלםלועתקחלםכלויהותורצצחבועקתי

םתערהו‐‐םכתאררצהרצהלעםכצראבהמחלמואבת

םכיביאמםתעשונוםכיהלאהוהיינפלםתרכזנותרצצחב

‐‐םכישדחישארבוםכידעומבוםכתחמשםויבו10

ויהוםכימלשיחבזלעוםכיתלעלעתרצצחבםתעקתו

יהיו11םכיהלאהוהיינאםכיהלאינפלןורכזלםכל

ןנעההלענשדחבםירשעב‐‐ינשהשדחבתינשההנשב

רבדממםהיעסמללארשיינבועסיו12תדעהןכשמלעמ

יפלעהנשארבועסיו13ןראפרבדמבןנעהןכשיויניס

‐‐הנשארבהדוהיינבהנחמלגדעסיו14השמדיבהוהי
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הטמ‐‐אבצלעו15בדנימעןבןושחנ‐‐ואבצלעוםתאבצל

ןלובזינבהטמ‐‐אבצלעו16רעוצןבלאנתנרכששיינב

ינבוןושרגינבועסנוןכשמהדרוהו17ןלחןבבאילא

םתאבצל‐‐ןבוארהנחמלגדעסנו18ןכשמהיאשניררמ

ינבהטמ‐‐אבצלעו19רואידשןברוצילא‐‐ואבצלעו

דגינבהטמאבצלעו20ידשירוצןבלאימלשןועמש

ומיקהושדקמהיאשנםיתהקהועסנו21לאועדןבףסילא

‐‐םירפאינבהנחמלגדעסנו22םאבדעןכשמהתא

‐‐אבצלעו23דוהימעןבעמשילא‐‐ואבצלעוםתאבצל

הטמ‐‐אבצלעו24רוצהדפןבלאילמגהשנמינבהטמ

‐ןדינבהנחמלגדעסנו25ינועדגןבןדיבאןמינבינב

ןברזעיחא‐‐ואבצלעוםתאבצלתנחמהלכלףסאמ‐

27ןרכעןבלאיעגפרשאינבהטמ‐‐אבצלעו26ידשימע

יעסמהלא28ןניעןבעריחאילתפנינבהטמ‐‐אבצלעו

ןבבבחלהשמרמאיו29ועסיוםתאבצללארשיינב

רשאםוקמהלאונחנאםיעסנהשמןתחינידמהלאוער

הוהייכךלונבטהוונתאהכלםכלןתאותאהוהירמא

לאםאיכךלאאלוילארמאיו30לארשילעבוטרבד

יכונתאבזעתאנלארמאיו31ךלאיתדלומלאויצרא

היהו32םיניעלונלתייהורבדמבונתנחתעדיןכלע

‐‐ונמעהוהיביטיירשאאוההבוטההיהוונמעךלתיכ

ןוראוםימיתשלשךרדהוהירהמועסיו33ךלונבטהו

םהלרותלםימיתשלשךרדםהינפלעסנהוהיתירב

35]הנחמהןמםעסנבםמויםהילעהוהיןנעו34החונמ

ךיביאוצפיוהוהיהמוקהשמרמאיוןראהעסנביהיו
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תובברהוהיהבושרמאיהחנבו36ךינפמךיאנשמוסניו

]לארשייפלא

הוהיעמשיוהוהיינזאבערםיננאתמכםעהיהיו11

2הנחמההצקבלכאתוהוהישאםברעבתוופארחיו

שאהעקשתוהוהילאהשמללפתיוהשמלאםעהקעציו

הוהישאםבהרעביכהרעבתאוההםוקמהםשארקיו3

םגוכביוובשיוהואתוואתהוברקברשאףספסאהו4

הגדהתאונרכז5רשבונלכאיימורמאיולארשיינב

םיחטבאהתאוםיאשקהתאםנחםירצמבלכאנרשא

ונשפנהתעו6םימושהתאוםילצבהתאוריצחהתאו

אוהדגערזכןמהו7וניניעןמהלאיתלב‐‐לכןיאהשבי

ואםיחרבונחטווטקלוםעהוטש8חלדבהןיעכוניעו

ומעטהיהותוגעותאושעורורפבולשבוהכדמבוכד

דריהלילהנחמהלעלטהתדרבו9ןמשהדשלםעטכ

‐‐ויתחפשמלהכבםעהתאהשמעמשיו10וילעןמה

ערהשמיניעבודאמהוהיףארחיוולהאחתפלשיא

אלהמלוךדבעלתערההמלהוהילאהשמרמאיו11

12ילע‐‐הזהםעהלכאשמתאםושלךיניעבןחיתצמ

יכוהיתדלייכנאםא‐‐הזהםעהלכתאיתירהיכנאה

לעקניהתאןמאהאשירשאכךקיחבוהאשילארמאת

לכלתתלרשבילןיאמ13ויתבאלתעבשנרשאהמדאה

14הלכאנורשבונלהנתרמאלילעוכבייכהזהםעה

דבכיכהזהםעהלכתאתאשלידבליכנאלכואאל

יתאצמםא‐‐גרהאנינגרהילהשעתאהככםאו15ינממ

השמלאהוהירמאיו16יתערבהאראלאוךיניעבןח
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םהיכתעדירשאלארשיינקזמשיאםיעבשילהפסא

ובציתהודעומלהאלאםתאתחקלווירטשוםעהינקז

חורהןמיתלצאוםשךמעיתרבדויתדריו17ךמעםש

אלוםעהאשמבךתאואשנוםהילעיתמשוךילערשא

רחמלושדקתהרמאתםעהלאו18ךדבלהתאאשת

ונלכאיימרמאלהוהיינזאבםתיכביכ‐‐רשבםתלכאו

םתלכאורשבםכלהוהיןתנוםירצמבונלבוטיכרשב

םימיהשמחאלוםימויאלוןולכאתדחאםויאל19

דעםימישדחדע20םויםירשעאלוםימיהרשעאלו

תאםתסאמיכןעיארזלםכלהיהוםכפאמאצירשא

ונאציהזהמלרמאלוינפלוכבתוםכברקברשאהוהי

רשאםעהילגרףלאתואמששהשמרמאיו21םירצממ

שדחולכאוםהלןתארשבתרמאהתאווברקביכנא

לכתאםאםהלאצמוםהלטחשירקבוןאצה22םימי

השמלאהוהירמאיו23םהלאצמוםהלףסאיםיהיגד

24אלםאירבדךרקיההארתהתערצקתהוהידיה

םיעבשףסאיוהוהיירבדתאםעהלארבדיו‐‐השמאציו

הוהידריו25להאהתביבסםתאדמעיוםעהינקזמשיא

לעןתיווילערשאחורהןמלצאיווילארבדיוןנעב

אלוואבנתיוחורהםהילעחונכיהיוםינקזהשיאםיעבש

םשודדלאדחאהםשהנחמבםישנאינשוראשיו26ופסי

ואציאלוםיבתכבהמהוחורהםהלעחנתודדימינשה

רמאיוהשמלדגיורענהץריו27הנחמבואבנתיוהלהאה

ןונןבעשוהיןעיו28הנחמבםיאבנתמדדימודדלא

רמאיו29םאלכהשמינדארמאיו‐‐וירחבמהשמתרשמ
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יכ‐‐םיאיבנהוהיםעלכןתיימוילהתאאנקמההשמול

‐הנחמהלאהשמףסאיו30םהילעוחורתאהוהיןתי

םיולשזגיוהוהיתאמעסנחורו31לארשיינקזואוה‐

הכםויךרדכוהכםויךרדכהנחמהלעשטיוםיהןמ

םעהםקיו32ץראהינפלעםיתמאכו‐‐הנחמהתוביבס

תאופסאיותרחמהםוילכוהלילהלכואוההםויהלכ

חוטשםהלוחטשיוםירמחהרשעףסאטיעממה‐‐ולשה

תרכיםרט‐‐םהינשןיבונדוערשבה33הנחמהתוביבס

34דאמהברהכמםעבהוהיךיוםעבהרחהוהיףאו

ורבקםשיכהואתהתורבקאוההםוקמהםשתאארקיו

תורצחםעהועסנהואתהתורבקמ35םיואתמהםעהתא

תורצחבויהיו

תישכההשאהתודאלעהשמבןרהאוםירמרבדתו12

השמבךאקרהורמאיו2חקלתישכהשאיכחקלרשא

השמשיאהו3הוהיעמשיורבדונבםגאלה‐‐הוהירבד

הוהירמאיו4המדאהינפלערשאםדאהלכמ‐‐דאמונע

לאםכתשלשואצםירמלאוןרהאלאוהשמלאםאתפ

דמעיוןנעדומעבהוהידריו5םתשלשואציודעומלהא

רמאיו6םהינשואציוםירמוןרהאארקיולהאהחתפ

וילאהארמבהוהי‐‐םכאיבנהיהיםאירבדאנועמש

יתיבלכבהשמידבעןכאל7וברבדאםולחבעדותא

תדיחבאלוהארמווברבדאהפלאהפ8אוהןמאנ

השמבידבעברבדלםתאריאלעודמוטיביהוהיתנמתו

הנהולהאהלעמרסןנעהו10ךליוםבהוהיףארחיו9



רבדמב 260

11תערצמהנהוםירמלאןרהאןפיוגלשכתערצמםירמ

תאטחונילעתשתאנלא‐‐ינדאיבהשמלאןרהארמאיו

ותאצברשאתמכיהתאנלא12ונאטחרשאוונלאונרשא

הוהילאהשמקעציו13ורשביצחלכאיוומאםחרמ

היבאוהשמלאהוהירמאיו14הלאנאפראנלארמאל

תעבשרגסתםימיתעבשםלכתאלה‐‐הינפבקריקרי

ץוחמםירמרגסתו15ףסאתרחאוהנחמלץוחמםימי

16םירמףסאהדעעסנאלםעהוםימיתעבשהנחמל

ןראפרבדמבונחיותורצחמםעהועסנרחאו

ורתיוםישנאךלחלש2רמאלהשמלאהוהירבדיו13

שיאדחאשיאלארשיינבלןתנינארשאןענכץראתא

םתאחלשיו3םהבאישנלכ‐‐וחלשתויתבאהטמלדחא

ינבישארםישנאםלכהוהייפלעןראפרבדממהשמ

רוכזןבעומשןבוארהטמלםתומשהלאו4המהלארשי

ןבבלכהדוהיהטמל6ירוחןבטפשןועמשהטמל5

םירפאהטמל8ףסויןבלאגירכששיהטמל7הנפי

הטמל10אופרןביטלפןמינבהטמל9ןונןבעשוה

ןבידג‐‐השנמהטמלףסויהטמל11ידוסןבלאידגןלובז

רותסרשאהטמל13ילמגןבלאימעןדהטמל12יסוס

דגהטמל15יספוןביבחנילתפנהטמל14לאכימןב

השמחלשרשאםישנאהתומשהלא16יכמןבלאואג

17עשוהיןונןבעשוהלהשמארקיוץראהתארותל

ולעםהלארמאיוןענכץראתארותלהשמםתאחלשיו

אוההמץראהתאםתיארו18רההתאםתילעובגנבהז

םאאוהטעמההפרהאוהקזחה‐‐הילעבשיהםעהתאו
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םאאוההבוטה‐‐הבבשיאוהרשאץראההמו19בר

םאםינחמבה‐‐הנהבבשויאוהרשאםירעההמוהער

ץעהבשיההזרםאאוההנמשהץראההמו20םירצבמב

ימי‐‐םימיהוץראהירפמםתחקלוםתקזחתהוןיאםא

דעןצרבדממץראהתאורתיוולעיו21םיבנעירוכב

ןמיחאםשוןורבחדעאביובגנבולעיו22תמחאבלבחר

ינפלהתנבנםינשעבשןורבחוקנעהידיליימלתוישש

הרומזםשמותרכיולכשאלחנדעואביו23םירצמןעצ

םינמרהןמוםינשבטומבוהאשיודחאםיבנעלוכשאו

תודאלעלוכשאלחנארקאוההםוקמל24םינאתהןמו

רותמובשיו25לארשיינבםשמותרכרשאלוכשאה

לאוהשמלאואביווכליו26םויםיעבראץקמץראה

השדק‐‐ןראפרבדמלאלארשיינבתדעלכלאוןרהא

ץראהירפתאםואריוהדעהלכתאורבדםתאובישיו

םגוונתחלשרשאץראהלאונאבורמאיוולורפסיו27

בשיהםעהזעיכספא28הירפהזו‐‐אוהשבדובלחתבז

וניארקנעהידליםגודאמתלדגתורצבםירעהוץראב

ירמאהויסוביהויתחהובגנהץראבבשויקלמע29םש

סהיו30ןדריהדילעוםיהלעבשויינענכהורהבבשוי

יכ‐‐התאונשריוהלענהלערמאיוהשמלאםעהתאבלכ

לכונאלורמאומעולערשאםישנאהו31הללכונלוכי

ץראהתבדואיציו32ונממאוהקזחיכםעהלאתולעל

ונרבערשאץראהרמאללארשיינבלאהתאורתרשא

רשאםעהלכואוההיבשויתלכאץראהתארותלהב
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ינבםיליפנהתאוניארםשו33תודמישנאהכותבוניאר

םהיניעבונייהןכוםיבגחכוניניעביהנוםילפנהןמ‐‐קנע

הלילבםעהוכביוםלוקתאונתיוהדעהלכאשתו14

ורמאיולארשיינבלכןרהאלעוהשמלעונליו2אוהה

הזהרבדמבואםירצמץראבונתמולהדעהלכםהלא

לפנלתאזהץראהלאונתאאיבמהוהיהמלו3ונתמול

המירצמבושונלבוטאולהזבלויהיונפטוונישנ‐‐ברחב

לפיו5המירצמהבושנושארהנתנויחאלאשיאורמאיו4

לארשיינבתדעלהקלכינפלםהינפלעןרהאוהשמ

‐‐ץראהתאםירתהןמהנפיןבבלכוןונןבעשוהיו6

רמאללארשיינבתדעלכלאורמאיו7םהידגבוערק

דאמץראההבוט‐‐התארותלהבונרבערשאץראה

תאזהץראהלאונתאאיבהו‐‐הוהיונבץפחםא8דאמ

הוהיבךא9שבדובלחתבזאוהרשאץראונלהנתנו

םהונמחליכץראהםעתאואריתלאםתאוודרמתלא

לכורמאיו10םאריתלאונתאהוהיוםהילעמםלצרס

להאבהארנהוהידובכוםינבאבםתאםוגרלהדעה

דעהשמלאהוהירמאיו11לארשיינבלכלאדעומ

תותאהלכביבונימאיאלהנאדעוהזהםעהינצאניהנא

ךתאהשעאוונשרואורבדבונכא12וברקביתישערשא

ועמשוהוהילאהשמרמאיו13ונממםוצעולודגיוגל

ורמאו14וברקמהזהםעהתאךחכבתילעהיכםירצמ

םעהברקבהוהיהתאיכועמשתאזהץראהבשוילא

םהלעדמעךננעוהוהיהתאהארנןיעבןיערשאהזה

הלילשאדומעבוםמויםהינפלךלההתאןנעדמעבו
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רשאםיוגהורמאודחאשיאכהזהםעהתאהתמהו15

תאאיבהלהוהיתלכייתלבמ16רמאלךעמשתאועמש

רבדמבםטחשיוםהלעבשנרשאץראהלאהזהםעה

הוהי18רמאלתרבדרשאכינדאחכאנלדגיהתעו17

דקפ‐‐הקניאלהקנועשפוןועאשנדסחברוםיפאךרא

אנחלס19םיעברלעוםישלשלעםינבלעתובאןוע

הזהםעלהתאשנרשאכוךדסחלדגכ‐‐הזהםעהןועל

21ךרבדכיתחלסהוהירמאיו20הנהדעוםירצממ

יכ22ץראהלכתאהוהידובכאלמיוינאיחםלואו

יתישערשאיתתאתאוידבכתאםיארהםישנאהלכ

ועמשאלוםימעפרשעהזיתאוסניורבדמבוםירצמב

לכוםתבאליתעבשנרשאץראהתאואריםא23ילוקב

תרחאחורהתיהבקעבלכידבעו24הואריאליצאנמ

המשאברשאץראהלאויתאיבהו‐‐ירחאאלמיוומע

רחמקמעבבשויינענכהויקלמעהו25הנשרויוערזו

לאהוהירבדיו26ףוסםיךרד‐‐רבדמהםכלועסוונפ

תאזההערההדעליתמדע27רמאלןרהאלאוהשמ

המהרשאלארשיינבתונלתתאילעםינילמהמהרשא

םאהוהיםאנינאיחםהלארמא28יתעמש‐‐ילעםינילמ

הזהרבדמב29םכלהשעאןכינזאבםתרבדרשאכאל

םירשעןבמםכרפסמלכלםכידקפלכוםכירגפולפי

לאואבתםתאםא30ילעםתנילהרשאהלעמוהנש

בלכםאיכ‐‐הבםכתאןכשלידיתאיתאשנרשאץראה

זבלםתרמארשא‐‐םכפטו31ןונןבעשוהיוהנפיןב

הבםתסאמרשאץראהתאועדיו‐‐םתאיתאיבהוהיהי
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ויהיםכינבו33הזהרבדמבולפי‐‐םתאםכירגפו32

םתדע‐‐םכיתונזתאואשנוהנשםיעברארבדמבםיער

ץראהתאםתרתרשאםימיהרפסמב34רבדמבםכירגפ

םכיתנועתאואשתהנשלםויהנשלםוי‐‐םויםיעברא

םאיתרבדהוהיינא35יתאונתתאםתעדיוהנשםיעברא

ילעםידעונהתאזההערההדעהלכלהשעאתאזאל

השמחלשרשאםישנאהו36ותמיםשוומתיהזהרבדמב

הדעהלכתאוילע)וניליו(ונוליוובשיוץראהתארותל

תבדיאצומםישנאהותמיו37ץראהלעהבדאיצוהל

בלכוןונןבעשוהיו38הוהיינפלהפגמב‐‐הערץראה

ץראהתארותלםיכלההםההםישנאהןמויחהנפיןב

לארשיינבלכלאהלאהםירבדהתאהשמרבדיו39

רההשארלאולעיורקבבומכשיו40דאמםעהולבאתיו

ונאטחיכ‐‐הוהירמארשאםוקמהלאונילעווננהרמאל

אוהוהוהייפתאםירבעםתאהזהמלהשמרמאיו41

ופגנתאלוםכברקבהוהיןיאיכולעתלא42חלצתאל

םתלפנוםכינפלםשינענכהויקלמעהיכ43םכיביאינפל

הוהיהיהיאלוהוהיירחאמםתבשןכלעיכברחב

הוהיתירבןוראורההשארלאתולעלולפעיו44םכמע

ינענכהויקלמעהדריו45הנחמהברקמושמאלהשמו

המרחהדעםותכיוםוכיואוההרהבבשיה

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו15

ינארשאםכיתבשומץראלאואבתיכםהלאתרמאו

רדנאלפלחבזואהלעהוהילהשאםתישעו3םכלןתנ
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ןמהוהילחחינחירתושעל‐‐םכידעמבואהבדנבוא

‐‐הוהילונברקבירקמהבירקהו4ןאצהןמוארקבה

ךסנלןייו5ןמשןיההתיעברבלולבןורשעתלסהחנמ

6דחאהשבכל‐‐חבזלואהלעהלעהשעתןיההתיעיבר

ןמשבהלולבםינרשעינשתלסהחנמהשעתליאלוא

חחינחירבירקת‐‐ןיההתישלשךסנלןייו7ןיההתישלש

רדנאלפלחבזואהלערקבןבהשעתיכו8הוהיל

תלסהחנמרקבהןבלעבירקהו9הוהילםימלשוא

בירקתןייו10ןיההיצחןמשבלולבםינרשעהשלש

השעיהככ11הוהילחחינחירהשא‐‐ןיההיצחךסנל

םיזעבואםישבכבהשלואדחאהליאלואדחאהרושל

13םרפסמכדחאלושעתהככ‐‐ושעתרשארפסמכ12

חחינחירהשאבירקהלהלאתאהככהשעיחרזאהלכ

םכיתרדלםככותברשאוארגםכתארוגייכו14הוהיל

15השעיןכושעתרשאכ‐‐הוהילחחינחירהשאהשעו

םכיתרדלםלועתקחרגהרגלוםכלתחאהקחלהקה

דחאטפשמותחאהרות16הוהיינפלהיהירגכםככ

השמלאהוהירבדיו17םכתארגהרגלוםכלהיהי

םכאבבםהלאתרמאולארשיינבלארבד18רמאל

םכלכאבהיהו19המשםכתאאיבמינארשאץראהלא

‐םכתסרעתישאר20הוהילהמורתומירת‐‐ץראהםחלמ

21התאומירתןכןרגתמורתכהמורתומירתהלח‐

22םכיתרדל‐‐המורתהוהילונתתםכיתסרעתישארמ

רבדרשאהלאהתוצמהלכתאושעתאלו‐‐וגשתיכו

השמדיבםכילאהוהיהוצרשאלכתא23השמלאהוהי
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םאהיהו24םכיתרדל‐‐האלהוהוהיהוצרשאםויהןמ

רקבןברפהדעהלכושעוהגגשלהתשענהדעהיניעמ

טפשמכוכסנוותחנמוהוהילחחינחירלהלעלדחא

ינבתדעלכלעןהכהרפכו25תטחלדחאםיזעריעשו

םנברקתאואיבהםהו‐‐אוההגגשיכםהלחלסנו‐‐לארשי

חלסנו26םתגגשלעהוהיינפלםתאטחוהוהילהשא

םעהלכליכםכותברגהרגלולארשיינבתדעלכל

תבזעהבירקהו‐‐הגגשבאטחתתחאשפנםאו27הגגשב

האטחבתגגשהשפנהלעןהכהרפכו28תאטחלהתנש

ינבבחרזאה29ולחלסנווילערפכלהוהיינפל‐‐הגגשב

השעלםכלהיהיתחאהרות‐‐םכותברגהרגלולארשי

ןמוחרזאהןמהמרדיבהשעתרשאשפנהו30הגגשב

ברקמאוההשפנההתרכנוףדגמאוההוהיתא‐‐רגה

תרכתתרכהרפהותוצמתאוהזבהוהירבדיכ31המע

ואצמיורבדמבלארשיינבויהיו32הבהנועאוההשפנה

םיאצמהותאובירקיו33תבשהםויב‐‐םיצעששקמשיא

34הדעהלכלאוןרהאלאוהשמלא‐‐םיצעששקמותא

רמאיו35ולהשעיהמשרפאליכרמשמבותאוחיניו

לכםינבאבותאםוגרשיאהתמויתומהשמלאהוהי

ץוחמלאהדעהלכותאואיציו36הנחמלץוחמהדעה

תאהוהיהוצרשאכתמיוםינבאבותאומגריוהנחמל

ינבלארבד38רמאלהשמלאהוהירמאיו37השמ

םהידגביפנכלעתציצםהלושעוםהלאתרמאולארשי

םכלהיהו39תלכתליתפףנכהתציצלעונתנוםתרדל

םתישעוהוהיתוצמלכתאםתרכזוותאםתיארותציצל
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םתארשאםכיניעירחאוםכבבלירחאורותתאלוםתא

יתוצמלכתאםתישעוורכזתןעמל40םהירחאםינז

רשאםכיהלאהוהיינא41םכיהלאלםישדקםתייהו

ינאםיהלאלםכלתויהלםירצמץראמםכתאיתאצוה

םכיהלאהוהי

םריבאוןתדויולןבתהקןברהציןבחרקחקיו16

השמינפלומקיו2ןבוארינב‐‐תלפןבןואובאילאינב

יארקהדעיאישנםיתאמוםישמחלארשיינבמםישנאו

ורמאיוןרהאלעוהשמלעולהקיו3םשישנאדעומ

םכותבוםישדקםלכהדעהלכיכ‐‐םכלברםהלא

לפיוהשמעמשיו4הוהילהקלעואשנתתעודמוהוהי

רקברמאלותדעלכלאוחרקלארבדיו5וינפלע

תאווילאבירקהושודקהתאוולרשאתאהוהיעדיו

תותחמםכלוחקושעתאז6וילאבירקיוברחבירשא

ינפלתרטקןהילעומישושאןהבונתו7ותדעלכוחרק

ברשודקהאוההוהירחבירשאשיאההיהורחמהוהי

יולינבאנועמשחרקלאהשמרמאיו8יולינבםכל

תדעמםכתאלארשייהלאלידבהיכםכמטעמה9

ןכשמתדבעתאדבעל‐‐וילאםכתאבירקהללארשי

תאוךתאברקיו10םתרשלהדעהינפלדמעלוהוהי

התאןכל11הנהכםגםתשקבוךתאיולינבךיחאלכ

ונולתיכאוההמןרהאוהוהילעםידענה‐‐ךתדעלכו

ינבםריבאלוןתדלארקלהשמחלשיו12וילע)ונילת(

ץראמונתילעהיכטעמה13הלענאלורמאיובאילא
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םגונילעררתשתיכרבדמבונתימהלשבדובלחתבז

ונתאיבהשבדובלחתבזץראלאאלףא14ררתשה

‐‐רקנתםההםישנאהיניעהםרכוהדשתלחנונלןתתו

לאןפתלאהוהילארמאיודאמהשמלרחיו15הלענאל

דחאתאיתערהאלויתאשנםהמדחארומחאלםתחנמ

ינפלויהךתדעלכוהתאחרקלאהשמרמאיו16םהמ

םתתנוותתחמשיאוחקו17רחמןרהאוםהוהתאהוהי

םישמחותתחמשיאהוהיינפלםתברקהותרטקםהילע

שיאוחקיו18ותתחמשיאןרהאוהתאותתחמםיתאמו

ודמעיותרטקםהילעומישיושאםהילעונתיוותתחמ

חרקםהילעלהקיו19ןרהאוהשמו‐‐דעומלהאחתפ

לאהוהידובכאריודעומלהאחתפלאהדעהלכתא

21רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו20הדעהלכ

ולפיו22עגרכםתאהלכאותאזההדעהךותמולדבה

שיאהרשבלכלתחורהיהלאלאורמאיוםהינפלע

השמלאהוהירבדיו23ףצקתהדעהלכלעואטחידחא

ןכשמלביבסמולעהרמאלהדעהלארבד24רמאל

םריבאוןתדלאךליוהשמםקיו25םריבאוןתדחרק

ורוסרמאלהדעהלארבדיו26לארשיינקזוירחאוכליו

לכבועגתלאוהלאהםיעשרהםישנאהילהאלעמאנ

ןכשמלעמולעיו27םתאטחלכבופסתןפםהלרשא

םיבצנואציםריבאוןתדוביבסמ‐‐םריבאוןתדחרק

תאזבהשמרמאיו28םפטוםהינבוםהישנוםהילהאחתפ

הלאהםישעמהלכתאתושעלינחלשהוהייכןועדת

תדקפוהלאןותמיםדאהלכתומכםא29יבלמאליכ
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האירבםאו30ינחלשהוהיאל‐‐םהילעדקפיםדאהלכ

לכתאוםתאהעלבוהיפתאהמדאההתצפוהוהיארבי

םישנאהוצאניכםתעדיו‐‐הלאשםייחודריוםהלרשא

Sheol)הוהיתאהלאה h7585)31לכתארבדלותלככיהיו

חתפתו32םהיתחתרשאהמדאהעקבתוהלאהםירבדה

םדאהלכתאוםהיתבתאוםתאעלבתוהיפתאץראה

םהלרשאלכוםהודריו33שוכרהלכתאוחרקלרשא

להקהךותמודבאיוץראהםהילעסכתוהלאש‐‐םייח

(Sheol h7585)34יכםלקלוסנ‐‐םהיתביבסרשאלארשילכו

לכאתוהוהיתאמהאצישאו35ץראהונעלבתןפורמא

רבדיו36תרטקהיבירקמשיאםיתאמוםישמחהתא

ןהכהןרהאןברזעלאלארמא37רמאלהשמלאהוהי

האלההרזשאהתאוהפרשהןיבמתתחמהתאםריו

ושעוםתשפנבהלאהםיאטחהתותחמתא38ושדקיכ

הוהיינפלםבירקהיכ‐‐חבזמליופצםיחפיעקרםתא

ןהכהרזעלאחקיו39לארשיינבלתואלויהיוושדקיו

יופצםועקריוםיפרשהובירקהרשאתשחנהתותחמתא

שיאברקיאלרשאןעמללארשיינבלןורכז40חבזמל

הוהיינפלתרטקריטקהלאוהןרהאערזמאלרשארז

ולהשמדיבהוהירבדרשאכותדעכוחרקכהיהיאלו

ןרהאלעוהשמלעתרחממלארשיינבתדעלכונליו41

הדעהלהקהביהיו42הוהיםעתאםתמהםתארמאל

ןנעהוהסכהנהודעומלהאלאונפיוןרהאלעוהשמלע

דעומלהאינפלאןרהאוהשמאביו43הוהידובכאריו

הדעהךותמומרה45רמאלהשמלאהוהירבדיו44
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השמרמאיו46םהינפלעולפיועגרכםתאהלכאותאזה

חבזמהלעמשאהילעןתוהתחמהתאחקןרהאלא

יכםהילערפכוהדעהלאהרהמךלוהותרטקםישו

רשאכןרהאחקיו47ףגנהלחההוהיינפלמףצקהאצי

ןתיוםעבףגנהלחההנהולהקהךותלאץריוהשמרבד

ןיבוםיתמהןיבדמעיו48םעהלערפכיותרטקהתא

העבראהפגמבםיתמהויהיו49הפגמהרצעתוםייחה

50חרקרבדלעםיתמהדבלמ‐‐תואמעבשוףלארשע

הרצענהפגמהודעומלהאחתפלאהשמלאןרהאבשיו

לארשיינבלארבד2רמאלהשמלאהוהירבדיו17

תיבלםהאישנלכתאמבאתיבלהטמהטמםתאמחקו

3והטמלעבתכתומשתאשיאתוטמרשעםינש‐‐םתבא

שארלדחאהטמיכיולהטמלעבתכתןרהאםשתאו

רשאתודעהינפל‐‐דעומלהאבםתחנהו4םתובאתיב

והטמ‐‐וברחבארשאשיאההיהו5המשםכלדעוא

םהרשאלארשיינבתונלתתאילעמיתכשהוחרפי

וילאונתיולארשיינבלאהשמרבדיו6םכילעםנילמ

תיבלדחאאישנלהטמדחאאישנלהטמםהיאישנלכ

חניו7םתוטמךותבןרהאהטמותוטמרשעםינש‐‐םתבא

תרחממיהיו8תדעהלהאבהוהיינפלתטמהתאהשמ

תיבלןרהאהטמחרפהנהותודעהלהאלאהשמאביו

לכתאהשמאציו9םידקשלמגיוץיצץציוחרפאציויול

שיאוחקיוואריולארשיינבלכלאהוהיינפלמתטמה

ינפלןרהאהטמתאבשההשמלאהוהירמאיו10והטמ

ילעמםתנולתלכתוירמינבלתואלתרמשמלתודעה
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12השעןכותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו11ותמיאלו

ונלכונדבאונעוגןהרמאלהשמלאלארשיינבורמאיו

םאהתומיהוהיןכשמלאברקהברקהלכ13ונדבא

עוגלונמת

ךתאךיבאתיבוךינבוהתאןרהאלאהוהירמאיו18

ןועתאואשתךתאךינבוהתאושדקמהןועתאואשת

ברקהךיבאטבשיולהטמךיחאתאםגו2םכתנהכ

להאינפלךתאךינבוהתאוךותרשיוךילעווליוךתא

ילכלאךאלהאהלכתרמשמוךתרמשמורמשו3תדעה

4םתאםגםהםגותמיאלווברקיאלחבזמהלאושדקה

תדבעלכלדעומלהאתרמשמתאורמשו‐‐ךילעוולנו

תרמשמתאםתרמשו5םכילאברקיאלרזולהאה

ינבלעףצקדועהיהיאלוחבזמהתרמשמתאושדקה

ינבךותמםיולהםכיחאתאיתחקלהנהינאו6לארשי

להאתדבעתאדבעלהוהילםינתנהנתמםכל‐‐לארשי

לכלםכתנהכתאורמשתךתאךינבוהתאו7דעומ

הנתמתדבעםתדבעו‐‐תכרפלתיבמלוחבזמהרבד

לאהוהירבדיו8תמויברקהרזהוםכתנהכתאןתא

ישדקלכליתמורתתרמשמתאךליתתנהנהינאוןרהא

9םלועקחל‐‐ךינבלוהחשמלםיתתנךללארשיינב

לכלםנברקלכשאהןמםישדקהשדקמךלהיהיהז

שדק‐‐ילובישירשאםמשאלכלוםתאטחלכלוםתחנמ

לכונלכאתםישדקהשדקב10ךינבלואוהךלםישדק

םנתמתמורתךלהזו11ךלהיהישדקותאלכאירכז
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ךיתנבלוךינבלוםיתתנךל‐‐לארשיינבתפונתלכל

בלחלכ12ותאלכאיךתיבברוהטלכםלועקחלךתא

הוהילונתירשאםתישאר‐‐ןגדושוריתבלחלכורהצי

‐הוהילואיבירשאםצראברשאלכירוכב13םיתתנךל

לארשיבםרחלכ14ונלכאיךתיבברוהטלכהיהיךל‐

הוהילובירקירשארשבלכלםחררטפלכ15היהיךל

רוכבתאהדפתהדפךאךלהיהי‐‐המהבבוםדאב

ןבמויודפו16הדפתהאמטההמהבהרוכבתאוםדאה

שדקהלקשבםילקשתשמחףסכךכרעבהדפתשדח

ואבשכרוכבוארושרוכבךא17אוההרגםירשע

חבזמהלעקרזתםמדתאםהשדק‐‐הדפתאלזערוכב

םרשבו18הוהילחחינחירלהשא‐‐ריטקתםבלחתאו

לכ19היהיךלןימיהקושכוהפונתההזחכךלהיהי

ךליתתנ‐‐הוהיללארשיינבומירירשאםישדקהתמורת

אוהםלועחלמתירבםלועקחלךתאךיתנבלוךינבלו

ןרהאלאהוהירמאיו20ךתאךערזלוךלהוהיינפל

ךקלחינאםכותבךלהיהיאלקלחולחנתאלםצראב

לכיתתנהנהיולינבלו21לארשיינבךותבךתלחנו

םידבעםהרשאםתדבעףלחהלחנללארשיברשעמ

לאלארשיינבדועוברקיאלו22דעומלהאתדבעתא

תאאוהיולהדבעו23תומלאטחתאשלדעומלהא

םכיתרדלםלועתקחםנועואשיםהודעומלהאתדבע

ינברשעמתאיכ24הלחנולחניאללארשיינבךותבו

הלחנלםיולליתתנהמורתהוהילומירירשאלארשי

הלחנולחניאללארשיינבךותבםהליתרמאןכלע
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רבדתםיולהלאו26רמאלהשמלאהוהירבדיו25

רשארשעמהתאלארשיינבתאמוחקתיכםהלאתרמאו

הוהיתמורתונממםתמרהו‐‐םכתלחנבםתאמםכליתתנ

ןמןגדכ‐‐םכתמורתםכלבשחנו27רשעמהןמרשעמ

הוהיתמורתםתאםגומירתןכ28בקיהןמהאלמכוןרגה

םתתנולארשיינבתאמוחקתרשאםכיתרשעמלכמ

םכיתנתמלכמ29ןהכהןרהאלהוהיתמורתתאונממ

ונממושדקמתא‐‐ובלחלכמהוהיתמורתלכתאומירת

םיוללבשחנוונממובלחתאםכמירהבםהלאתרמאו30

םוקמלכבותאםתלכאו31בקיתאובתכוןרגתאובתכ

להאבםכתדבעףלחםכלאוהרכשיכםכתיבוםתא

ונממובלחתאםכמירהבאטחוילעואשתאלו32דעומ

ותומתאלווללחתאללארשיינבישדקתאו

תקחתאז2רמאלןרהאלאוהשמלאהוהירבדיו19

וחקיולארשיינבלארבדרמאלהוהיהוצרשאהרותה

הלעאלרשאםומהבןיארשאהמימתהמדאהרפךילא

לאהתאאיצוהוןהכהרזעלאלאהתאםתתנו3לעהילע

ןהכהרזעלאחקלו4וינפלהתאטחשוהנחמלץוחמ

‐המדמדעומלהאינפחכנלאהזהוועבצאב‐‐המדמ

תאוהרעתאויניעלהרפהתאףרשו5םימעפעבש‐

זראץעןהכהחקלו6ףרשיהשרפלעהמדתאוהרשב

סבכו7הרפהתפרשךותלאךילשהותעלותינשו‐‐בוזאו

הנחמהלאאבירחאוםימבורשבץחרוןהכהוידגב

םימבוידגבסבכי‐‐התאףרשהו8ברעהדעןהכהאמטו
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תארוהטשיאףסאו9ברעהדעאמטוםימבורשבץחרו

התיהורוהטםוקמבהנחמלץוחמחינהוהרפהרפא

10אוהתאטח‐‐הדנימלתרמשמללארשיינבתדעל

ברעהדעאמטווידגבתאהרפהרפאתאףסאהסבכו

11םלועתקחל‐‐םכותברגהרגלולארשיינבלהתיהו

אוה12םימיתעבשאמטו‐‐םדאשפנלכלתמבעגנה

אלםאורהטי‐‐יעיבשהםויבוישילשהםויבובאטחתי

לכ13רהטיאל‐‐יעיבשהםויבוישילשהםויבאטחתי

ןכשמתאאטחתיאלותומירשאםדאהשפנבתמבעגנה

אלהדנימיכלארשימאוההשפנההתרכנו‐‐אמטהוהי

םדאהרותהתאז14ובותאמטדוע‐‐היהיאמטוילעקרז

אמטילהאברשאלכולהאהלאאבהלכלהאבתומייכ

‐וילעליתפדימצןיארשאחותפילכלכו15םימיתעבש

ברחללחבהדשהינפלעעגירשאלכו16אוהאמט‐

םימיתעבשאמטי‐‐רבקבואםדאםצעבואתמבוא

םימוילעןתנותאטחהתפרשרפעמאמטלוחקלו17

הזהורוהטשיאםימבלבטובוזאחקלו18ילכלאםייח

םשויהרשאתושפנהלעוםילכהלכלעולהאהלע

הזהו19רבקבואתמבואללחבואםצעבעגנהלעו

ואטחויעיבשהםויבוישילשהםויבאמטהלערהטה

20ברעברהטוםימבץחרווידגבסבכויעיבשהםויב

ךותמאוההשפנההתרכנואטחתיאלואמטירשאשיאו

‐וילעקרזאלהדנימאמטהוהישדקמתאיכלהקה

הדנהימהזמוםלועתקחלםהלהתיהו21אוהאמט‐
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לכו22ברעהדעאמטיהדנהימבעגנהווידגבסבכי

ברעהדעאמטתתעגנהשפנהואמטיאמטהובעגירשא

ןושארהשדחבןצרבדמהדעהלכלארשיינבואביו20

היהאלו2םשרבקתוםירמםשתמתושדקבםעהבשיו

םעםעהבריו3ןרהאלעוהשמלעולהקיוהדעלםימ

4הוהיינפלוניחאעוגבונעוגולורמאלורמאיוהשמ

םשתומלהזהרבדמהלאהוהילהקתאםתאבההמלו

ונתאאיבהלםירצממונתילעההמלו5ונריעבוונחנא

ןומרוןפגוהנאתוערזםוקמאלהזהערהםוקמהלא

חתפלאלהקהינפמןרהאוהשמאביו6תותשלןיאםימו

7םהילאהוהידובכאריוםהינפלעולפיודעומלהא

תאלהקהוהטמהתאחק8רמאלהשמלאהוהירבדיו

םהיניעלעלסהלאםתרבדוךיחאןרהאוהתאהדעה

הדעהתאתיקשהועלסהןמםימםהלתאצוהווימימןתנו

רשאכהוהיינפלמהטמהתאהשמחקיו9םריעבתאו

עלסהינפלא‐‐להקהתאןרהאוהשמולהקיו10והוצ

םכלאיצונהזהעלסהןמה‐‐םירמהאנועמשםהלרמאיו

םימעפ‐‐והטמבעלסהתאךיוודיתאהשמםריו11םימ

לאהוהירמאיו12םריעבוהדעהתשתוםיברםימואציו

ינביניעלינשידקהליבםתנמאהאלןעיןרהאלאוהשמ

רשאץראהלאהזהלהקהתאואיבתאלןכל‐‐לארשי

תאלארשיינבובררשאהבירמימהמה13םהליתתנ

ךלמלאשדקמםיכאלמהשמחלשיו14םבשדקיוהוהי

האלתהלכתאתעדיהתאלארשיךיחארמאהכםודא

םירצמבבשנוהמירצמוניתבאודריו15ונתאצמרשא
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לאקעצנו16וניתבאלוםירצמונלועריוםיברםימי

הנהוםירצממונאציוךאלמחלשיוונלקעמשיוהוהי

אלךצראבאנהרבענ17ךלובגהצקריעשדקבונחנא

ךלנךלמהךרדראבימהתשנאלוםרכבוהדשברבענ

וילארמאיו18ךלבגרבענרשאדעלואמשוןימיהטנאל

ורמאיו19ךתארקלאצאברחבןפ‐‐יברבעתאלםודא

ינאהתשנךימימםאוהלענהלסמבלארשיינבוילא

רמאיו20הרבעאילגרברבדןיאקרםרכמיתתנוינקמו

הקזחדיבודבכםעבותארקלםודאאציורבעתאל

לארשיטיוולבגברבעלארשיתאןתנםודאןאמיו21

רההדעהלכלארשיינבואביושדקמועסיו22וילעמ

לערההרהבןרהאלאוהשמלאהוהירמאיו23רהה

אליכוימעלאןרהאףסאי24רמאלםודאץראלובג

םתירמרשאלע‐‐לארשיינבליתתנרשאץראהלאאבי

לעהוונברזעלאתאוןרהאתאחק25הבירמימליפתא

םתשבלהווידגבתאןרהאתאטשפהו26רההרהםתא

רשאכהשמשעיו27םשתמוףסאיןרהאוונברזעלאתא

טשפיו28הדעהלכיניעלרההרהלאולעיוהוהיהוצ

תמיוונברזעלאתאםתאשבליווידגבתאןרהאתאהשמ

29רההןמרזעלאוהשמדריורההשארבםשןרהא

םויםישלשןרהאתאוכביוןרהאעוגיכהדעהלכואריו

לארשיתיבלכ

לארשיאביכבגנהבשידרעךלמינענכהעמשיו21

רדיו2יבשונממבשיולארשיבםחליוםירתאהךרד
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הזהםעהתאןתתןתנםארמאיוהוהילרדנלארשי

לארשילוקבהוהיעמשיו3םהירעתאיתמרחהו‐‐ידיב

םשארקיוםהירעתאוםהתאםרחיוינענכהתאןתיו

בבסלףוסםיךרדרההרהמועסיו4המרחםוקמה

םעהרבדיו5ךרדבםעהשפנרצקתוםודאץראתא

רבדמבתומלםירצממונתילעההמלהשמבוםיהלאב

חלשיו6לקלקהםחלבהצקונשפנוםימןיאוםחלןיאיכ

תמיוםעהתאוכשניוםיפרשהםישחנהתאםעבהוהי

יכונאטחורמאיוהשמלאםעהאביו7לארשימברםע

תאונילעמרסיוהוהילאללפתה‐‐ךבוהוהיבונרבד

השמלאהוהירמאיו8םעהדעבהשמללפתיושחנה

ותאהארוךושנהלכהיהוסנלעותאםישוףרשךלהשע

ךשנםאהיהוסנהלעוהמשיותשחנשחנהשמשעיו9יחו

ינבועסיו10יחותשחנהשחנלאטיבהו‐‐שיאתאשחנה

םירבעהייעבונחיותבאמועסיו11תבאבונחיולארשי

ועסנםשמ12שמשהחרזממבאומינפלערשארבדמב

רשאןונרארבעמונחיוועסנםשמ13דרזלחנבונחיו

ןיבבאומלובגןונראיכירמאהלבגמאציהרבדמב

הוהיתמחלמרפסברמאיןכלע14ירמאהןיבובאומ

םילחנהדשאו15ןונראםילחנהתאוהפוסבבהותא

הראבםשמו16באומלובגלןעשנורעתבשלהטנרשא

הנתאוםעהתאףסאהשמלהוהירמארשאראבהאוה

ראבילעתאזההרישהתאלארשירישיזא17םימםהל

קקחמבםעהיבידנהורכםירשהורפחראב18הלונע

לאילחנמולאילחנהנתממו19הנתמרבדממוםתנעשמב
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הגספהשאר‐‐באומהדשברשאאיגהתומבמו20תומב

לאםיכאלמלארשיחלשיו21ןמישיהינפלעהפקשנו

הטנאלךצראבהרבעא22רמאלירמאהךלמןחיס

דעךלנךלמהךרדבראבימהתשנאל‐‐םרכבוהדשב

ולבגברבעלארשיתאןחיסןתנאלו23ךלבגרבענרשא

הרבדמהלארשיתארקלאציוומעלכתאןחיסףסאיו

ברחיפללארשיוהכיו24לארשיבםחליוהצהיאביו

לובגזעיכ‐‐ןומעינבדעקבידעןנראמוצראתאשרייו

בשיוהלאהםירעהלכתאלארשיחקיו25ןומעינב

יכ26היתנבלכבוןובשחבירמאהירעלכבלארשי

ךלמבםחלנאוהואוהירמאהךלמןחיסריע‐‐ןובשח

ןכלע27ןנראדעודימוצראלכתאחקיוןושארהבאומ

יכ28ןוחיסריעןנוכתוהנבתןובשחואבםילשמהורמאי

באומרעהלכאןחיסתירקמהבהלןובשחמהאצישא

ןתנשומכםעתדבאבאומךליוא29ןנראתומבילעב

םרינו30ןוחיסירמאךלמלתיבשבויתנבוםטילפוינב

31אבדימדערשאחפנדעםישנוןבידדעןובשחדבא

תאלגרלהשמחלשיו32ירמאהץראבלארשיבשיו

םשרשאירמאהתא)שרויו(שרייוהיתנבודכליורזעי

םתארקלןשבהךלמגועאציוןשבהךרדולעיוונפיו33

השמלאהוהירמאיו34יערדא‐‐המחלמלומעלכואוה

וצראתאוומעלכתאוותאיתתנךדיביכ‐‐ותאאריתלא

בשוירשאירמאהךלמןחיסלתישערשאכ‐‐ולתישעו

יתלבדעומעלכתאווינבתאוותאוכיו35ןובשחב

וצראתאושרייודירשולריאשה
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ןדרילרבעמבאומתוברעבונחיולארשיינבועסיו22

לארשיהשערשאלכתארופצןבקלבאריו2וחרי

ץקיואוהבריכ‐‐דאמםעהינפמבאומרגיו3ירמאל

התעןידמינקזלאבאומרמאיו4לארשיינבינפמבאומ

קריתארושהךחלכוניתביבסלכתאלהקהוכחלי

חלשיו5אוההתעבבאומלךלמרופצןבקלבוהדשה

ץרארהנהלערשאהרותפרעבןבםעלבלאםיכאלמ

הנהםירצממאציםעהנהרמאלולארקל‐‐ומעינב

הראאנהכלהתעו6ילממבשיאוהוץראהןיעתאהסכ

הכנלכואילוא‐‐ינממאוהםוצעיכהזהםעהתאיל

ךרבמךרבתרשאתאיתעדייכץראהןמונשרגאווב

םימסקוןידמינקזובאומינקזוכליו7ראויראתרשאו

רמאיו8קלבירבדוילאורבדיוםעלבלאואביוםדיב

רבדירשאכרבדםכתאיתבשהוהלילההפונילםהילא

לאםיהלאאביו9םעלבםעבאומירשובשיוילאהוהי

לאםעלברמאיו10ךמעהלאהםישנאהימרמאיוםעלב

םעההנה11ילאחלשבאומךלמרפצןבקלבםיהלאה

ילהבקהכלהתעץראהןיעתאסכיוםירצממאציה

לאםיהלארמאיו12ויתשרגוובםחלהללכואילוא‐‐ותא

13אוהךורביכםעהתאראתאלםהמעךלתאלםעלב

םכצראלאוכלקלבירשלארמאיורקבבםעלבםקיו

באומירשומוקיו14םכמעךלהליתתלהוהיןאמיכ

ףסיו15ונמעךלהםעלבןאמורמאיוקלבלאואביו

לאואביו16הלאמםידבכנוםיברםירשחלשקלבדוע

ענמתאנלארופצןבקלברמאהכולורמאיוםעלב
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רמאתרשאלכודאמךדבכאדבכיכ17ילאךלהמ

םעלבןעיו18הזהםעהתאילהבקאנהכלוהשעאילא

ףסכותיבאלמקלבילןתיםאקלבידבעלארמאיו

הנטקתושעליהלאהוהייפתארבעללכואאל‐‐בהזו

העדאוהלילה‐‐םתאםגהזבאנובשהתעו19הלודגוא

הלילםעלבלאםיהלאאביו20ימערבדהוהיףסיהמ

ךאוםתאךלםוקםישנאהואבךלארקלםאולרמאיו

םעלבםקיו21השעתותא‐‐ךילארבדארשארבדהתא

ףארחיו22באומירשםעךליוונתאתאשבחיורקבב

ןטשלךרדבהוהיךאלמבציתיואוהךלוהיכםיהלא

תאןותאהארתו23ומעוירענינשוונתאלעבכראוהוול

ןותאהטתוודיבהפולשוברחוךרדבבצנהוהיךאלמ

התטהלןותאהתאםעלבךיוהדשבךלתוךרדהןמ

רדג‐‐םימרכהלועשמבהוהיךאלמדמעיו24ךרדה

ץחלתוהוהיךאלמתאןותאהארתו25הזמרדגוהזמ

התכהלףסיוריקהלאםעלבלגרתאץחלתוריקהלא

ןיארשארצםוקמבדמעיורובעהוהיךאלמףסויו26

הוהיךאלמתאןותאהארתו27לואמשוןימיתוטנלךרד

לקמבןותאהתאךיוםעלבףארחיוםעלבתחתץברתו

יתישעהמםעלבלרמאתוןותאהיפתאהוהיחתפיו28

ןותאלםעלברמאיו29םילגרשלשהזינתיכהיכךל
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תבכררשאךנתאיכנאאולהםעלבלאןותאהרמאתו
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אלהמל‐‐ךלארקלךילאיתחלשחלשאלהםעלבלא

לאםעלברמאיו38ךדבכלכואאלםנמאהילאתכלה
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רמאיוולשמאשיו7באומירשלכואוה‐‐ותלעלעבצנ
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למעהאראלובקעיבןואטיבהאל21הנבישאאלוךרבו

םאיצומלא22ובךלמתעורתוומעויהלאהוהילארשיב
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בקםגםעלבלאקלברמאיו25התשיםיללחםדוףרט

לארמאיוםעלבןעיו26ונכרבתאלךרבםגונבקתאל

ותאהוהירבדירשאלכרמאלךילאיתרבדאלהקלב
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חקיו28םשמילותבקוםיהלאהיניעברשייילוארחא
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ןכהותחבזמהעבשהזבילהנבקלבלאםעלברמאיו
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רבדמהלאתשיוםישחנתארקלםעפבםעפכךלהאלו

ויטבשלןכשלארשיתאאריוויניעתאםעלבאשיו2וינפ

םעלבםאנרמאיוולשמאשיו3םיהלאחורוילעיהתו
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ךילהאובטהמ5םיניעיולגולפנהזחיידשהזחמרשא

רהנילעתנגכויטנםילחנכ6לארשיךיתנכשמבקעי

וילדמםימלזי7םימילעםיזראכהוהיעטנםילהאכ

8ותכלמאשנתווכלמגגאמםריוםיברםימבוערזו

וירצםיוגלכאיולםארתפעותכםירצממואיצומלא

איבלכויראכבכשערכ9ץחמיויצחו‐‐םרגיםהיתמצעו
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םעלבלאקלברמאיוויפכתאקפסיוםעלבלאקלב

11םימעפשלשהזךרבתכרבהנהוךיתארקיביאבקל

הנהוךדבכאדבכיתרמאךמוקמלאךלחרבהתעו

םגאלהקלבלאםעלברמאיו12דובכמהוהיךענמ
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ןתיםא13רמאליתרבד‐‐ילאתחלשרשאךיכאלמלא

יפתארבעללכואאל‐‐בהזוףסכותיבאלמקלביל

ותאהוהירבדירשאיבלמהערואהבוטתושעלהוהי

השעירשאךצעיאהכלימעלךלוהיננההתעו14רבדא

רמאיוולשמאשיו15םימיהתירחאבךמעלהזהםעה

עמשםאנ16ןיעהםתשרבגהםאנורעבונבםעלבםאנ

יולגולפנהזחיידשהזחמןוילעתעדעדיולאירמא

בכוכךרדבורקאלוונרושאהתעאלוונארא17םיניע

לכרקרקובאומיתאפץחמולארשימטבשםקובקעימ

ויביא‐‐ריעשהשריהיהוהשריםודאהיהו18תשינב

ריעמדירשדיבאהובקעימדריו19ליחהשעלארשיו

קלמעםיוגתישאררמאיוולשמאשיוקלמעתאאריו20

רמאיוולשמאשיויניקהתאאריו21דבאידעותירחאו

‐‐ןיקרעבלהיהיםאיכ22ךנקעלסבםישוךבשומןתיא

היחיימיוארמאיוולשמאשיו23ךבשתרושאהמדע

אוהםגורבעונעורושאונעוםיתכדימםיצו24לאומשמ

ךלהקלבםגוומקמלבשיוךליוםעלבםקיו25דבאידע

וכרדל

תונבלאתונזלםעהלחיוםיטשבלארשיבשיו25

ווחתשיוםעהלכאיוןהיהלאיחבזלםעלןארקתו2באומ

הוהיףארחיורועפלעבללארשידמציו3ןהיהלאל

םעהישארלכתאחקהשמלאהוהירמאיו4לארשיב

הוהיףאןורחבשיושמשהדגנהוהילםתואעקוהו

וישנאשיאוגרהלארשייטפשלאהשמרמאיו5לארשימ

אבלארשיינבמשיאהנהו6רועפלעבלםידמצנה
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תדעלכיניעלוהשמיניעלתינידמהתאויחאלאברקיו

ןבסחניפאריו7דעומלהאחתפםיכבהמהולארשיינב

ודיבחמרחקיוהדעהךותמםקיוןהכהןרהאןברזעלא

תא‐‐םהינשתארקדיוהבקהלאלארשישיארחאאביו8

לעמהפגמהרצעתוהתבקלאהשאהתאולארשישיא

ףלאםירשעוהעברא‐‐הפגמבםיתמהויהיו9לארשיינב

ןברזעלאןבסחניפ11רמאלהשמלאהוהירבדיו10

תאואנקבלארשיינבלעמיתמחתאבישהןהכהןרהא

ןכל12יתאנקבלארשיינבתאיתילכאלוםכותביתאנק

וערזלוולהתיהו13םולשיתירבתאולןתניננהרמא

רפכיוויהלאלאנקרשאתחת‐‐םלועתנהכתירבוירחא

תאהכהרשאהכמהלארשישיאםשו14לארשיינבלע

םשו15ינעמשלבאתיבאישנאולסןבירמז‐‐תינידמה

באתיבתומאשאררוצתביבזכתינידמההכמההשאה

תארורצ17רמאלהשמלאהוהירבדיו16אוהןידמב

םהילכנבםכלםהםיררציכ18םתואםתיכהוםינידמה

אישנתביבזכרבדלעורועפרבדלעםכלולכנרשא

רועפרבדלעהפגמהםויבהכמהםתחאןידמ

רזעלאלאוהשמלאהוהירמאיוהפגמהירחאיהיו26

לארשיינבתדעלכשארתאואש2רמאלןהכהןרהאןב

אבצאצילכםתבאתיבל‐‐הלעמוהנשםירשעןבמ

תברעב‐‐םתאןהכהרזעלאוהשמרבדיו3לארשיב

הלעמוהנשםירשעןבמ4רמאלוחריןדרילעבאומ

ץראמםיאציהלארשיינבוהשמתאהוהיהוצרשאכ

תחפשמךונחןבוארינבלארשירוכבןבואר5םירצמ
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ינורצחהתחפשמןרצחל6יאלפהתחפשמאולפליכנחה

ויהיוינבוארהתחפשמהלא7ימרכהתחפשמימרכל

8םישלשותואמעבשוףלאםיעבראוהשלשםהידקפ

אוהםריבאוןתדולאומנבאילאינבו9באילאאולפינבו

השמלעוצהרשאהדעה)יאירק(יאורקםריבאוןתד

ץראהחתפתו10הוהילעםתצהבחרקתדעבןרהאלעו

שאהלכאבהדעהתומב‐‐חרקתאוםתאעלבתוהיפתא

12ותמאלחרקינבו11סנלויהיושיאםיתאמוםישמחתא

ןימילילאומנהתחפשמלאומנל‐‐םתחפשמלןועמשינב

תחפשמחרזל13יניכיהתחפשמןיכילינימיהתחפשמ

‐ינעמשהתחפשמהלא14ילואשהתחפשמלואשליחרזה

ןופצל‐‐םתחפשמלדגינב15םיתאמוףלאםירשעוםינש‐

ינושהתחפשמינושליגחהתחפשמיגחלינופצהתחפשמ

דוראל17ירעהתחפשמירעלינזאהתחפשמינזאל16

הלא18ילאראהתחפשמ‐‐ילאראלידוראהתחפשמ

19תואמשמחוףלאםיעברא‐‐םהידקפלדגינבתחפשמ
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תחפשמץרפלינלשהתחפשמהלשל‐‐םתחפשמלהדוהי

ןרצחל‐‐ץרפינבויהיו21יחרזהתחפשמחרזליצרפה

תחפשמהלא22ילומחהתחפשמלומחלינרצחהתחפשמ

23תואמשמחוףלאםיעבשוהשש‐‐םהידקפלהדוהי

הופליעלותהתחפשמעלות‐‐םתחפשמלרכששיינב

תחפשמןרמשליבשיהתחפשמבושיל24ינופהתחפשמ

העברא‐‐םהידקפלרכששיתחפשמהלא25ינרמשה

דרסל‐‐םתחפשמלןלובזינב26תואמשלשוףלאםיששו



רבדמב 287

תחפשמ‐‐לאלחילינלאהתחפשמןולאלידרסהתחפשמ

םישש‐‐םהידקפלינלובזהתחפשמהלא27ילאלחיה

םירפאוהשנמ‐‐םתחפשמלףסויינב28תואמשמחוףלא

תאדילוהריכמויריכמהתחפשמריכמלהשנמינב29

רזעיא‐‐דעלגינבהלא30ידעלגהתחפשמדעלגלדעלג

‐‐לאירשאו31יקלחהתחפשמקלחלירזעיאהתחפשמ

עדימשו32ימכשהתחפשמםכשוילארשאהתחפשמ

ןבדחפלצו33ירפחהתחפשמרפחויעדימשהתחפשמ

‐‐דחפלצתונבםשותונבםאיכ‐‐םינבולויהאלרפח

השנמתחפשמהלא34הצרתוהכלמהלגחהענוהלחמ

ינבהלא35תואמעבשוףלאםישמחוםינשםהידקפו

רכבליחלתשהתחפשמחלתושל‐‐םתחפשמלםירפא

ינבהלאו36ינחתהתחפשמןחתלירכבהתחפשמ

םירפאינבתחפשמהלא37ינרעהתחפשמןרעל‐‐חלתוש

ףסויינבהלאתואמשמחוףלאםישלשוםינשםהידקפל

תחפשמעלבל‐‐םתחפשמלןמינבינב38םתחפשמל

תחפשמםריחאלילבשאהתחפשמלבשאליעלבה

תחפשמםפוחלימפושהתחפשמםפופשל39ימריחאה

ידראהתחפשמ‐‐ןמענודראעלבינבויהיו40ימפוחה

םתחפשמלןמינבינבהלא41ימענהתחפשמןמענל

ןדינבהלא42תואמששוףלאםיעבראוהשמחםהידקפו
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ירבחהתחפשמרבחל‐‐העירבינבל45יעירבהתחפשמ

חרשרשאתבםשו46ילאיכלמהתחפשמ‐‐לאיכלמל
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ילחמהתחפשמינרבחהתחפשמינבלהתחפשמיול

59םרמעתאדלוהתהקויחרקהתחפשמישומהתחפשמ

יוללהתאהדלירשאיולתבדבכויםרמעתשאםשו

םירמתאוהשמתאוןרהאתאםרמעלדלתוםירצמב

רזעלאתאאוהיבאתאובדנתאןרהאלדלויו60םתחא

הרזשאםבירקהבאוהיבאובדנתמיו61רמתיאתאו

לכ‐‐ףלאםירשעוהשלשםהידקפויהיו62הוהיינפל

לארשיינבךותבודקפתהאליכהלעמושדחןבמרכז

ידוקפהלא63לארשיינבךותבהלחנםהלןתנאליכ

תברעבלארשיינבתאודקפרשא‐‐ןהכהרזעלאוהשמ
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השמידוקפמשיאהיהאלהלאבו64וחריןדרילעבאומ

65יניסרבדמבלארשיינבתאודקפרשא‐‐ןהכהןרהאו

םהמרתונאלורבדמבותמיתומםהלהוהירמאיכ

ןונןבעשוהיוהנפיןבבלכםאיכ‐‐שיא

ריכמןבדעלגןברפחןבדחפלצתונבהנברקתו27

‐‐ויתנבתומשהלאוףסויןבהשנמתחפשמלהשנמןב

השמינפלהנדמעתו2הצרתוהכלמוהלגחוהענהלחמ

להאחתפ‐‐הדעהלכוםאישנהינפלוןהכהרזעלאינפלו

ךותבהיהאלאוהורבדמבתמוניבא3רמאלדעומ

םינבותמואטחביכחרקתדעבהוהילעםידעונההדעה

ןיאיכותחפשמךותמוניבאםשערגיהמל4ולויהאל

תאהשמברקיו5וניבאיחאךותבהזחאונלהנתןבול

ןכ7רמאלהשמלאהוהירמאיו6הוהיינפלןטפשמ

ךותבהלחנתזחאםהלןתתןתנ‐‐תרבדדחפלצתונב

ינבלאו8ןהלןהיבאתלחנתאתרבעהוםהיבאיחא

םתרבעהו‐‐ולןיאןבותומייכשיארמאלרבדתלארשי

ותלחנתאםתתנו‐‐תבולןיאםאו9ותבלותלחנתא

ויבאיחאלותלחנתאםתתנו‐‐םיחאולןיאםאו10ויחאל

ברקהוראשלותלחנתאםתתנו‐‐ויבאלםיחאןיאםאו11

תקחללארשיינבלהתיהוהתאשריוותחפשממוילא

השמלאהוהירמאיו12השמתאהוהיהוצרשאכטפשמ

יתתנרשאץראהתאהארוהזהםירבעהרהלאהלע

התאםגךימעלאתפסאנוהתאהתיארו13לארשיינבל

ןצרבדמביפםתירמרשאכ14ךיחאןרהאףסאנרשאכ
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תבירמימםהםהיניעלםימבינשידקהלהדעהתבירמב

דקפי16רמאלהוהילאהשמרבדיו15ןצרבדמשדק

אצירשא17הדעהלעשיארשבלכלתחורהיהלאהוהי

םאיבירשאוםאיצוירשאוםהינפלאבירשאוםהינפל

רמאיו18הערםהלןיארשאןאצכהוהיתדעהיהתאלו

חוררשאשיא‐‐ןונןבעשוהיתאךלחקהשמלאהוהי

רזעלאינפלותאתדמעהו19וילעךדיתאתכמסווב

התתנו20םהיניעלותאהתיוצוהדעהלכינפלוןהכה

ינפלו21לארשיינבתדעלכועמשיןעמל‐‐וילעךדוהמ

הוהיינפלםירואהטפשמבוללאשודמעיןהכהרזעלא

לכו‐‐ותאלארשיינבלכואוהואביויפלעוואציויפלע

עשוהיתאחקיוותאהוהיהוצרשאכהשמשעיו22הדעה

ךמסיו23הדעהלכינפלוןהכהרזעלאינפלוהדמעיו

השמדיבהוהירבדרשאכוהוציווילעוידיתא

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו28

ורמשתיחחינחירישאלימחלינברקתאםהלאתרמאו

רשאהשאההז‐‐םהלתרמאו3ודעומבילבירקהל

הלעםוילםינשםמימתהנשינבםישבכהוהילובירקת

ינשהשבכהתאורקבבהשעתדחאשבכהתא4דימת

החנמלתלסהפיאהתירישעו5םיברעהןיבהשעת

הישעה‐‐דימתתלע6ןיההתעיברתיתכןמשבהלולב

ןיההתעיברוכסנו7הוהילהשאחחינחירליניסרהב

שבכהתאו8הוהיל‐‐רכשךסנךסהשדקבדחאהשבכל

השעתוכסנכורקבהתחנמכםיברעהןיבהשעתינשה
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ינבםישבכינש‐‐תבשהםויבו9הוהילחחינחירהשא

‐ןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעינשוםמימתהנש

הכסנודימתהתלעלעותבשבתבשתלע10וכסנו‐

ינבםירפהוהילהלעובירקת‐‐םכישדחישארבו11

12םמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאוםינשרקב

דחאהרפלןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעהשלשו

13דחאהליאלןמשבהלולבהחנמתלסםינרשעינשו

דחאהשבכלןמשבהלולבהחנמתלסןורשעןרשעו

היהיןיההיצחםהיכסנו14הוהילהשאחחינחירהלע

תאזןיי‐‐שבכלןיההתעיברוליאלןיההתשילשורפל

דחאםיזעריעשו15הנשהישדחלושדחבשדחתלע

שדחבו16וכסנוהשעידימתהתלעלעהוהילתאטחל

17הוהילחספשדחל‐‐םוירשעהעבראבןושארה

תוצמםימיתעבשגחהזהשדחלםוירשעהשמחבו

הדבעתכאלמלכשדקארקמןושארהםויב18לכאי

רקבינבםירפהוהילהלעהשאםתברקהו19ושעתאל

ויהיםמימתהנשינבםישבכהעבשודחאליאוםינש

םינרשעהשלשןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו20םכל

השעתןורשעןורשע21ושעת‐‐ליאלםינרשעינשורפל

דחאתאטחריעשו22םישבכהתעבשל‐‐דחאהשבכל

‐‐דימתהתלעלרשארקבהתלעדבלמ23םכילערפכל

םחל‐‐םימיתעבשםוילושעתהלאכ24הלאתאושעת

25וכסנוהשעידימתהתלועלעהוהילחחינחירהשא

הדבעתכאלמלכםכלהיהישדקארקמ‐‐יעיבשהםויבו

השדחהחנמםכבירקהבםירוכבהםויבו26ושעתאל
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תכאלמלכםכלהיהישדקארקמםכיתעבשב‐‐הוהיל

‐‐הוהילחחינחירלהלועםתברקהו27ושעתאלהדבע

28הנשינבםישבכהעבשדחאליאםינשרקבינבםירפ

דחאהרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו

‐דחאהשבכלןורשעןורשע29דחאהליאלםינרשעינש

םכילערפכלדחאםיזעריעש30םישבכהתעבשל‐

םכלויהיםמימתושעת‐‐ותחנמודימתהתלעדבלמ31

םהיכסנו

היהישדקארקמשדחלדחאביעיבשהשדחבו29

םכלהיהיהעורתםויושעתאלהדבעתכאלמלכ‐‐םכל

ליאדחארקבןברפ‐‐הוהילחחינחירלהלעםתישעו2

תלס‐‐םתחנמו3םמימתהעבשהנשינבםישבכדחא

4ליאלםינרשעינשרפלםינרשעהשלשןמשבהלולב

ריעשו5םישבכהתעבשלדחאהשבכלדחאןורשעו

שדחהתלעדבלמ6םכילערפכלתאטחדחאםיזע

חירלםטפשמכםהיכסנוהתחנמודימתהתלעוהתחנמו

ארקמהזהיעיבשהשדחלרושעבו7הוהילהשאחחינ

אלהכאלמלכםכיתשפנתאםתינעוםכלהיהישדק

רקבןברפחחינחירהוהילהלעםתברקהו8ושעת

םכלויהיםמימתהעבשהנשינבםישבכדחאליאדחא

ינשרפלםינרשעהשלשןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו9

‐‐דחאהשבכלןורשעןורשע10דחאהליאלםינרשע

תאטחדבלמתאטחדחאםיזעריעש11םישבכהתעבשל

השמחבו12םהיכסנוהתחנמודימתהתלעוםירפכה



רבדמב 293

לכ‐‐םכלהיהישדקארקמיעיבשהשדחלםוירשע

םימיתעבשהוהילגחםתגחוושעתאלהדבעתכאלמ

ינבםירפ‐‐הוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו13

העבראהנשינבםישבכםינשםליארשעהשלשרקב

השלשןמשבהלולבתלס‐‐םתחנמו14ויהיםמימתרשע

םינרשעינשםירפרשעהשלשלדחאהרפלםינרשע

‐דחאהשבכלןורשעןורשעו15םליאהינשלדחאהליאל

דבלמתאטחדחאםיזעריעשו16םישבכרשעהעבראל‐

רקבינבםירפינשהםויבו17הכסנוהתחנמדימתהתלע

רשעהעבראהנשינבםישבכםינשםליא‐‐רשעםינש

םישבכלוםליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו18םמימת

תלעדבלמתאטחדחאםיזעריעשו19טפשמכ‐‐םרפסמב

יתשעםירפישילשהםויבו20םהיכסנוהתחנמודימתה

21םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכםינשםליארשע

‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו

דימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו22טפשמכ‐

םינשםליאהרשעםירפיעיברהםויבו23הכסנוהתחנמו

םהיכסנוםתחנמ24םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכ

ריעשו25טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפל

26הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמתאטחדחאםיזע

הנשינבםישבכםינשםליאהעשתםירפישימחהםויבו

םליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו27םמימתרשעהעברא

דבלמדחאתאטחריעשו28טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלו

הנמשםירפיששהםויבו29הכסנוהתחנמודימתהתלע

30םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכםינשםליא
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‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפלםהיכסנוםתחנמו

דימתהתלעדבלמדחאתאטחריעשו31טפשמכ‐

םינשםליאהעבשםירפיעיבשהםויבו32היכסנוהתחנמ

םהכסנוםתחנמו33םמימתרשעהעבראהנשינבםישבכ

ריעשו34םטפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוםליאלםירפל

םויב35הכסנוהתחנמדימתהתלעדבלמדחאתאטח

ושעתאלהדבעתכאלמלכםכלהיהתתרצע‐‐ינימשה

ליאדחארפ‐‐הוהילחחינחירהשאהלעםתברקהו36

םהיכסנוםתחנמ37םמימתהעבשהנשינבםישבכדחא

תאטחריעשו38טפשמכ‐‐םרפסמבםישבכלוליאלרפל

ושעתהלא39הכסנוהתחנמודימתהתלעדבלמדחא

םכיתלעלםכיתבדנוםכירדנמדבל‐‐םכידעומבהוהיל

ינבלאהשמרמאיו40םכימלשלוםכיכסנלוםכיתחנמלו

השמתאהוהיהוצרשאלככלארשי

הזרמאללארשיינבלתוטמהישארלאהשמרבדיו30

עבשהואהוהילרדנרדייכשיא2הוהיהוצרשארבדה

אציהלככורבדלחיאל‐‐ושפנלערסארסאלהעבש

רסאהרסאוהוהילרדנרדתיכהשאו3השעיויפמ

רשאהרסאוהרדנתאהיבאעמשו4הירענבהיבאתיבב

לכוהירדנלכומקו‐‐היבאהלשירחהוהשפנלעהרסא

התאהיבאאינהםאו5םוקיהשפנלעהרסארשארסא

אלהשפנלעהרסארשאהירסאוהירדנלכ‐‐ועמשםויב

היהתויהםאו6התאהיבאאינהיכהלחלסיהוהיוםוקי

לעהרסארשאהיתפשאטבמואהילעהירדנושיאל
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הירדנומקוהלשירחהוועמשםויבהשיאעמשו7השפנ

עמשםויבםאו8ומקי‐‐השפנלעהרסארשאהרסאו

אטבמתאוהילערשאהרדנתארפהוהתואאיניהשיא

רדנו9הלחלסיהוהיו‐‐השפנלעהרסארשאהיתפש

10הילעםוקיהשפנלעהרסארשאלכ‐‐השורגוהנמלא

11העבשבהשפנלערסאהרסאואהרדנהשיאתיבםאו

הירדנלכומקו‐‐התאאינהאלהלשרחהוהשיאעמשו

רפירפהםאו12םוקיהשפנלעהרסארשארסאלכו

רסאלוהירדנלהיתפשאצומלכ‐‐ועמשםויבהשיאםתא

רדנלכ13הלחלסיהוהיוםרפההשיאםוקיאלהשפנ

ונרפיהשיאוונמיקיהשיא‐‐שפנתנעלרסאתעבשלכו

תאםיקהוםוילאםוימהשיאהלשירחישרחהםאו14

יכםתאםיקה‐‐הילערשאהירסאלכתאואהירדנלכ

‐ועמשירחאםתארפירפהםאו15ועמשםויבהלשרחה

השמתאהוהיהוצרשאםיקחההלא16הנועתאאשנו‐

היבאתיבהירענבותבלבאןיב‐‐ותשאלשיאןיב

לארשיינבתמקנםקנ2רמאלהשמלאהוהירבדיו31

לאהשמרבדיו3ךימעלאףסאתרחאםינידמהתאמ

ןידמלעויהיואבצלםישנאםכתאמוצלחהרמאלםעה

לכל‐‐הטמלףלאהטמלףלא4ןידמבהוהיתמקנתתל

לארשייפלאמורסמיו5אבצלוחלשתלארשיתוטמ

םתאחלשיו6אבציצולחףלארשעםינש‐‐הטמלףלא

ןהכהרזעלאןבסחניפתאוםתאאבצלהטמלףלאהשמ

לעואבציו7ודיבהעורתהתורצצחושדקהילכואבצל



רבדמב 296

תאו8רכזלכוגרהיוהשמתאהוהיהוצרשאכןידמ

רוצתאוםקרתאויואתאםהיללחלעוגרהןידמיכלמ

ןבםעלבתאוןידמיכלמתשמח‐‐עברתאורוחתאו

תאוןידמישנתאלארשיינבובשיו9ברחבוגרהרועב

וזזבםליחלכתאוםהנקמלכתאוםתמהבלכתאוםפט

שאבופרש‐‐םתריטלכתאוםתבשומבםהירעלכתאו10

המהבבוםדאב‐‐חוקלמהלכתאוללשהלכתאוחקיו11

לארשיינבתדעלאוןהכהרזעלאלאוהשמלאואביו12

תברעלאהנחמהלא‐‐ללשהתאוחוקלמהתאויבשהתא

ןהכהרזעלאוהשמואציו13וחריןדרילערשאבאומ

ףצקיו14הנחמלץוחמלאםתארקל‐‐הדעהיאישנלכו

םיאבהתואמהירשוםיפלאהירשליחהידוקפלעהשמ

לכםתייחההשמםהילארמאיו15המחלמהאבצמ

רסמלםעלברבדבלארשיינבלויההנהןה16הבקנ

17הוהיתדעבהפגמהיהתורועפרבדלעהוהיבלעמ

בכשמלשיאתעדיהשאלכוףטברכזלכוגרההתעו

‐רכזבכשמועדיאלרשאםישנבףטהלכו18וגרה‐‐רכז

לכםימיתעבש‐‐הנחמלץוחמונחםתאו19םכלויחה‐

םויבוישילשהםויבואטחתתללחבעגנלכושפנגרה

לכורועילכלכודגבלכו20םכיבשוםתא‐‐יעיבשה

רזעלארמאיו21ואטחתת‐‐ץעילכלכוםיזעהשעמ

הרותהתקחתאזהמחלמלםיאבהאבצהישנאלאןהכה

ףסכהתאובהזהתאךא22השמתאהוהיהוצרשא

לכ23תרפעהתאולידבהתאלזרבהתאתשחנהתא

הדנימבךא‐‐רהטושאבוריבעתשאבאבירשארבד
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םתסבכו24םימבוריבעתשאבאביאלרשאלכואטחתי

הנחמהלאואבתרחאוםתרהטויעיבשהםויבםכידגב

חוקלמשארתאאש26רמאלהשמלאהוהירמאיו25

תובאישארוןהכהרזעלאוהתא‐‐המהבבוםדאביבשה

םיאציההמחלמהישפתןיבחוקלמהתאתיצחו27הדעה

ישנאתאמהוהילסכמתמרהו28הדעהלכןיבו‐‐אבצל

ןמתואמהשמחמשפנדחא‐‐אבצלםיאציההמחלמה

םתיצחממ29ןאצהןמוםירמחהןמורקבהןמוםדאה

תצחממו30הוהיתמורתןהכהרזעלאלהתתנווחקת

ןמםדאהןמםישמחהןמזחאדחאחקתלארשיינב

םתאהתתנוהמהבהלכמ‐‐ןאצהןמוםירמחהןמרקבה

רזעלאוהשמשעיו31הוהיןכשמתרמשמירמשםיולל

רתי‐‐חוקלמהיהיו32השמתאהוהיהוצרשאכןהכה

םיעבשוףלאתואמששןאצאבצהםעוזזברשאזבה

34ףלאםיעבשוםינשרקבו33םיפלאתשמחו‐‐ףלא

רשאםישנהןמ‐‐םדאשפנו35ףלאםיששודחאםירמחו

36ףלאםישלשוםינששפנלכרכזבכשמועדיאל

שלשןאצהרפסמאבצבםיאציהקלח‐‐הצחמהיהתו

37תואמשמחוםיפלאתעבשוףלאםישלשוףלאתואמ

38םיעבשושמחתואמשש‐‐ןאצהןמהוהילסכמהיהיו

םיעבשוםינשהוהילםסכמוףלאםישלשוהשש‐‐רקבהו

דחאהוהילםסכמותואמשמחוףלאםישלשםירמחו39

‐‐הוהילםסכמוףלארשעהששםדאשפנו40םיששו

הוהיתמורתסכמתאהשמןתיו41שפנםישלשוםינש

תיצחממו42השמתאהוהיהוצרשאכ‐‐ןהכהרזעלאל
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יהתו43םיאבצהםישנאהןמהשמהצחרשאלארשיינב

ףלאםישלשוףלאתואמשלש‐‐ןאצהןמהדעהתצחמ

ףלאםישלשוהששרקבו44תואמשמחוםיפלאתעבש

הששםדאשפנו46תואמשמחוףלאםישלשםירמחו45

זחאהתאלארשיינבתצחממהשמחקיו47ףלארשע

םיוללםתאןתיוהמהבהןמוםדאהןמ‐‐םישמחהןמדחא

השמתאהוהיהוצרשאכהוהיןכשמתרמשמירמש

ירש‐‐אבצהיפלאלרשאםידקפההשמלאוברקיו48

ואשנךידבעהשמלאורמאיו49תואמהירשוםיפלאה

שיאונממדקפנאלוונדיברשאהמחלמהישנאשארתא

הדעצאבהזילכאצמרשאשיאהוהיןברקתאברקנו50

הוהיינפלוניתשפנלערפכל‐‐זמוכוליגעתעבטדימצו

ילכלכםתאמ‐‐בהזהתאןהכהרזעלאוהשמחקיו51

השש‐‐הוהילומירהרשאהמורתהבהזלכיהיו52השעמ

םיפלאהירשתאמלקשםישמחותואמעבשףלארשע

חקיו54ולשיאוזזבאבצהישנא53תואמהירשתאמו

תואמהוםיפלאהירשתאמבהזהתאןהכהרזעלאוהשמ

הוהיינפללארשיינבלןורכזדעומלהאלאותאואביו

דאמםוצע‐‐דגינבלוןבוארינבלהיהברהנקמו32

םוקמםוקמההנהודעלגץראתאורזעיץראתאואריו

לאוהשמלאורמאיוןבוארינבודגינבואביו2הנקמ

ןבידותורטע3רמאלהדעהיאישנלאוןהכהרזעלא

ץראה4ןעבוובנוםבשוהלעלאוןובשחוהרמנורזעיו

אוההנקמץרא‐‐לארשיתדעינפלהוהיהכהרשא

תאןתי‐‐ךיניעבןחונאצמםאורמאיו5הנקמךידבעלו
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ןדריהתאונרבעתלאהזחאלךידבעלתאזהץראה

ואביםכיחאהןבוארינבלודגינבלהשמרמאיו6

תא)ןואינת(ןואונתהמלו7הפובשתםתאוהמחלמל

8הוהיםהלןתנרשאץראהלארבעמ‐‐לארשיינבבל

תאתוארלענרבשדקמםתאיחלשבםכיתבאושעהכ

ואיניוץראהתאואריולוכשאלחנדעולעיו9ץראה

םהלןתנרשאץראהלאאביתלבל‐‐לארשיינבבלתא

םא11רמאלעבשיואוההםויבהוהיףארחיו10הוהי

הלעמוהנשםירשעןבמםירצממםילעהםישנאהוארי

יכבקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאהמדאהתא

ןבעשוהיויזנקההנפיןבבלכיתלב12ירחאואלמאל

םעניולארשיבהוהיףארחיו13הוהיירחאואלמיכןונ

ערההשעהרודהלכםתדע‐‐הנשםיעברארבדמב

םישנאתוברת‐‐םכיתבאתחתםתמקהנהו14הוהייניעב

יכ15לארשילא‐‐הוהיףאןורחלעדועתופסלםיאטח

לכלםתחשורבדמבוחינהלדועףסיווירחאמןבושת

וננקמלהנבנןאצתרדגורמאיווילאושגיו16הזהםעה

לארשיינבינפלםישחץלחנונחנאו17ונפטלםירעוהפ

רצבמהירעבונפטבשיוםמוקמלאםנאיבהםארשאדע

ינבלחנתהדע‐‐וניתבלאבושנאל18ץראהיבשיינפמ

ןדרילרבעמםתאלחננאליכ19ותלחנשיאלארשי

20החרזמןדריהרבעמונילאונתלחנהאביכהאלהו

וצלחתםאהזהרבדהתאןושעתםאהשמםהילארמאיו

ןדריהתאץולחלכםכלרבעו21המחלמלהוהיינפל

ץראההשבכנו22וינפמויביאתאושירוהדעהוהיינפל



רבדמב 300

לארשימוהוהימםיקנםתייהו‐‐ובשתרחאוהוהיינפל

םאו23הוהיינפל‐‐הזחאלםכלתאזהץראההתיהו

רשאםכתאטחועדוהוהילםתאטחהנהןכןושעתאל

םכאנצלתרדגוםכפטלםירעםכלונב24םכתאאצמת

לאןבוארינבודגינברמאיו25ושעתםכיפמאציהו

ונישנונפט26הוצמינדארשאכושעיךידבערמאלהשמ

ךידבעו27דעלגהירעבםשויהי‐‐ונתמהבלכווננקמ

ינדארשאכהמחלמל‐‐הוהיינפלאבצץולחלכורבעי

ןבעשוהיתאוןהכהרזעלאתאהשמםהלוציו28רבד

השמרמאיו29לארשיינבלתוטמהתובאישארתאוןונ

ןדריהתאםכתאןבוארינבודגינבורבעיםאםהלא

‐‐םכינפלץראההשבכנוהוהיינפלהמחלמלץולחלכ

ורבעיאלםאו30הזחאלדעלגהץראתאםהלםתתנו

ינבונעיו31ןענכץראבםככתבוזחאנו‐‐םכתאםיצולח

ןכךידבעלאהוהירבדרשאתארמאלןבוארינבודג

ונתאוןענכץראהוהיינפלםיצולחרבענונחנ32השענ

דגינבלהשמםהלןתיו33ןדרילרבעמונתלחנתזחא

ןחיסתכלממתאףסויןבהשנמטבשיצחלוןבוארינבלו

הירעלץראהןשבהךלמגועתכלממתאוירמאהךלמ

תאוןבידתאדגינבונביו34ביבסץראהירע‐‐תלבגב

ההבגיורזעיתאוןפושתרטעתאו35רערעתאותרטע

37ןאצתרדגורצבמירעןרהתיבתאוהרמנתיבתאו36

38םיתירקתאואלעלאתאוןובשחתאונבןבוארינבו

וארקיוהמבשתאו‐‐םשתבסומןועמלעבתאוובנתאו

ןבריכמינבוכליו39ונברשאםירעהתומשתאתמשב
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40הברשאירמאהתאשרויוהדכליו‐‐הדעלגהשנמ

ריאיו41הבבשיוהשנמןבריכמלדעלגהתאהשמןתיו

ריאיתוחןהתאארקיוםהיתוחתאדכליוךלההשנמןב

חבנהלארקיוהיתנבתאותנקתאדכליוךלהחבנו42

ומשב

‐‐םירצמץראמואצירשאלארשיינביעסמהלא33

םהיאצומתאהשמבתכיו2ןרהאוהשמדיבםתאבצל

3םהיאצומלםהיעסמהלאוהוהייפלע‐‐םהיעסמל

שדחלםוירשעהשמחבןושארהשדחבססמערמועסיו

יניעל‐‐המרדיבלארשיינבואציחספהתרחממןושארה

‐םהבהוהיהכהרשאתאםירבקמםירצמו4םירצמלכ

ינבועסיו5םיטפשהוהיהשעםהיהלאבורוכבלכ‐

םתאבונחיותכסמועסיו6תכסבונחיוססמערמלארשי

תריחהיפלעבשיוםתאמועסיו7רבדמההצקברשא

ינפמועסיו8לדגמינפלונחיוןופצלעבינפלערשא

תשלשךרדוכליוהרבדמהםיהךותבורבעיותריחה

ואביוהרממועסיו9הרמבונחיוםתארבדמבםימי

‐‐םירמתםיעבשוםימתניעהרשעםיתשםליאבוהמליא

םימועסיו11ףוסםילעונחיוםליאמועסיו10םשונחיו

הקפדבונחיוןיסרבדממועסיו12ןיסרבדמבונחיוףוס

ונחיושולאמועסיו14שולאבונחיוהקפדמועסיו13

םדיפרמועסיו15תותשלםעלםימםשהיהאלוםדיפרב

תרבקבונחיויניסרבדממועסיו16יניסרבדמבונחיו

ועסיו18תרצחבונחיוהואתהתרבקמועסיו17הואתה
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ץרפןמרבונחיוהמתרמועסיו19המתרבונחיותרצחמ

ונחיוהנבלמועסיו21הנבלבונחיוץרפןמרמועסיו20

התלהקמועסיו23התלהקבונחיוהסרמועסיו22הסרב

25הדרחבונחיורפשרהמועסיו24רפשרהבונחיו

ונחיותלהקממועסיו26תלהקמבונחיוהדרחמועסיו

חרתמועסיו28חרתבונחיותחתמועסיו27תחתב

ועסיו30הנמשחבונחיוהקתממועסיו29הקתמבונחיו

ינבבונחיותורסממועסיו31תורסמבונחיוהנמשחמ

רחמועסיו33דגדגהרחבונחיוןקעיינבמועסיו32ןקעי

35הנרבעבונחיוהתבטימועסיו34התבטיבונחיודגדגה

ונחיורבגןיצעמועסיו36רבגןיצעבונחיוהנרבעמועסיו

רההרהבונחיושדקמועסיו37שדקאוהןצרבדמב

יפלערההרהלאןהכהןרהאלעיו38םודאץראהצקב

ץראמלארשיינבתאצלםיעבראהתנשבםשתמיו‐‐הוהי

שלשןבןרהאו39שדחלדחאבישימחהשדחבםירצמ

ינענכהעמשיו40רההרהבותמבהנשתאמוםירשעו

לארשיינבאבב‐‐ןענכץראבבגנבבשיאוהודרעךלמ

ונחיוהנמלצמועסיו42הנמלצבונחיורההרהמועסיו41

ונחיותבאמועסיו44תבאבונחיוןנופמועסיו43ןנופב

ןבידבונחיוםייעמועסיו45באומלובגבםירבעהייעב

ועסיו47המיתלבדןמלעבונחיודגןבידמועסיו46דג

ועסיו48ובנינפלםירבעהירהבונחיוהמיתלבדןמלעמ

49וחריןדרילעבאומתברעבונחיוםירבעהירהמ

תברעבםיטשהלבאדעתמשיהתיבמןדריהלעונחיו

ןדרילעבאומתברעבהשמלאהוהירבדיו50באומ
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םתאיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד51רמאלוחרי

יבשילכתאםתשרוהו52ןענכץראלאןדריהתאםירבע

ימלצלכתאוםתיכשמלכתאםתדבאוםכינפמץראה

םתשרוהו53ודימשתםתומבלכתאוודבאתםתכסמ

תשרלץראהתאיתתנםכליכהבםתבשיוץראהתא

ברלםכיתחפשמללרוגבץראהתאםתלחנתהו54התא

אצירשאלא‐‐ותלחנתאטיעמתטעמלוותלחנתאוברת

םאו55ולחנתתםכיתבאתוטמלהיהיוללרוגההמשול

וריתותרשאהיהו‐‐םכינפמץראהיבשיתאושירותאל

‐‐םכתאוררצוםכידצבםנינצלוםכיניעבםיכשלםהמ

יתימדרשאכהיהו56הבםיבשיםתארשאץראהלע

םכלהשעא‐‐םהלתושעל

לארשיינבתאוצ2רמאלהשמלאהוהירבדיו34

ץראהתאזןענכץראהלאםיאבםתאיכםהלאתרמאו

םכלהיהו3היתלבגלןענכץראהלחנבםכללפתרשא

בגנלובגםכלהיהוםודאידילעןצרבדממבגנתאפ

הלעמלבגנמלובגהםכלבסנו4המדקחלמהםיהצקמ

שדקלבגנמויתאצות)ויהו(היהוהנצרבעוםיברקע

ןומצעמלובגהבסנו5הנמצערבעורדארצחאציוענרב

םכלהיהוםילובגו6המיהויתאצותויהוםירצמהלחנ

םכלהיהיהזו7םילובגםכלהיהיהזלובגולודגהםיה

רהמ8רההרהםכלואתתלדגהםיהןמןופצלובג

אציו9הדדצלבגהתאצותויהותמחאבלואתתרהה

לובגםכלהיהיהזןניערצחויתאצותויהוהנרפזלבגה
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המפשןניערצחמהמדקלובגלםכלםתיואתהו10ןופצ

לבגהדריוןיעלםדקמהלברהםפשמלבגהדריו11

הנדריהלובגהדריו12המדקתרנכםיףתכלעהחמו

היתלבגלץראהםכלהיהתתאזחלמהםיויתאצותויהו

ץראהתאזרמאללארשיינבתאהשמוציו13ביבס

תעשתלתתלהוהיהוצרשאלרוגבהתאולחנתתרשא

תיבלינבוארהינבהטמוחקליכ14הטמהיצחותוטמה

השנמהטמיצחוםתבאתיבלידגהינבהטמוםתבא

םתלחנוחקלהטמהיצחותוטמהינש15םתלחנוחקל

לאהוהירבדיו16החרזמהמדק‐‐וחריןדרילרבעמ

םכלולחנירשאםישנאהתומשהלא17רמאלהשמ

דחאאישנו18ןונןבעשוהיוןהכהרזעלאץראהתא

תומשהלאו19ץראהתאלחנלוחקת‐‐הטממדחאאישנ

ןועמשינבהטמלו20הנפיןבבלכהדוהיהטמלםישנאה

22ןולסכןבדדילאןמינבהטמל21דוהימעןבלאומש

ינבהטמלףסויינבל23ילגיןביקב‐‐אישנןדינבהטמלו

‐‐אישנםירפאינבהטמלו24דפאןבלאינח‐‐אישנהשנמ

ןבןפצילא‐‐אישנןלובזינבהטמלו25ןטפשןבלאומק

27ןזעןבלאיטלפ‐‐אישנרכששיינבהטמלו26ךנרפ

ינבהטמלו28ימלשןבדוהיחא‐‐אישנרשאינבהטמלו

הוהיהוצרשאהלא29דוהימעןבלאהדפ‐‐אישנילתפנ

ןענכץראבלארשיינבתאלחנל

וחריןדרילעבאומתברעבהשמלאהוהירבדיו35

םתזחאתלחנמםיוללונתנולארשיינבתאוצ2רמאל
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םיוללונתתםהיתביבסםירעלשרגמותבשלםירע

םתמהבלויהיםהישרגמותבשלםהלםירעהויהו3

‐םיוללונתתרשאםירעהישרגמו4םתיחלכלוםשכרלו

ץוחמםתדמו5ביבסהמאףלאהצוחוריעהריקמ‐

םיפלאבגנתאפתאוהמאבםיפלאהמדקתאפתאריעל

םיפלאןופצתאפתאוהמאבםיפלאםיתאפתאוהמאב

תאו6םירעהישרגמםהלהיהיהזךותבריעהו‐‐המאב

ונתתרשאטלקמהירעששתא‐‐םיוללונתתרשאםירעה

לכ7ריעםיתשוםיעבראונתתםהילעוחצרההמשסנל

תאוןהתאריעהנמשוםיעברא‐‐םיוללונתתרשאםירעה

תאמ‐‐לארשיינבתזחאמונתתרשאםירעהו8ןהישרגמ

רשאותלחניפכשיאוטיעמתטעמהתאמווברתברה

10רמאלהשמלאהוהירבדיו9םיוללוירעמןתיולחני

תאםירבעםתאיכםהלאתרמאולארשיינבלארבד

טלקמירעםירעםכלםתירקהו11ןענכהצראןדריה

םכלויהו12הגגשבשפנהכמחצרהמשסנוםכלהנייהת

ינפלודמעדעחצרהתומיאלולאגמטלקמלםירעה

טלקמירעשש‐‐ונתתרשאםירעהו13טפשמלהדעה

תאוןדרילרבעמונתתםירעהשלשתא14םכלהנייהת

15הנייהתטלקמירעןענכץראבונתתםירעהשלש

םירעהששהנייהתםכותבבשותלורגלולארשיינבל

םאו16הגגשבשפנהכמלכהמשסונל‐‐טלקמלהלאה

17חצרהתמויתומאוהחצרתמיווהכהלזרבילכב

תומאוהחצר‐‐תמיווהכההבתומירשאדיןבאבםאו

‐‐תמיווהכהובתומירשאדיץעילכבוא18חצרהתמוי
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תאתימיאוהםדהלאג19חצרהתמויתומאוהחצר

ואונפדהיהאנשבםאו20ונתמיאוהובועגפבחצרה

‐תמיוודיבוהכההביאבוא21תמיוהידצבוילעךילשה

‐‐חצרהתאתימיםדהלאגאוהחצרהכמהתמויתומ‐

וילעךילשהואופדההביאאלבעתפבםאו22ובועגפב

אלבהבתומירשאןבאלכבוא23הידצאלבילכלכ

ותערשקבמאלוולביואאלאוהו‐‐תמיווילעלפיותואר

םיטפשמהלע‐‐םדהלאגןיבוהכמהןיבהדעהוטפשו24

ובישהוםדהלאגדימחצרהתאהדעהוליצהו25הלאה

דעהבבשיוהמשסנרשאוטלקמריעלאהדעהותא

אציםאו26שדקהןמשבותאחשמרשאלדגהןהכהתומ

אצמו27המשסונירשאוטלקמריעלובגתאחצרהאצי

םדהלאגחצרווטלקמריעלובגלץוחמםדהלאגותא

תומדעבשיוטלקמריעביכ28םדולןיא‐‐חצרהתא

לאחצרהבושי‐‐לדגהןהכהתומירחאולדגהןהכה

םכיתרדלטפשמתקחלםכלהלאויהו29ותזחאץרא

תאחצריםידעיפל‐‐שפנהכמלכ30םכיתבשומלכב

רפכוחקתאלו31תומלשפנבהנעיאלדחאדעוחצרה

אלו32תמויתומיכתומלעשראוהרשאחצרשפנל

דעץראבתבשלבושלוטלקמריעלאסונלרפכוחקת

יכהבםתארשאץראהתאופינחתאלו33ןהכהתומ

רשאםדלרפכיאלץראלוץראהתאףינחיאוהםדה

רשאץראהתאאמטתאלו34וכפשםדבםאיכהבךפש

ןכש‐‐הוהיינאיכהכותבןכשינארשא‐‐הבםיבשיםתא

לארשיינבךותב
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ריכמןבדעלגינבתחפשמלתובאהישארוברקיו36

ינפלוהשמינפלורבדיוףסויינבתחפשממ‐‐השנמןב

ינדאתאורמאיו2לארשיינבלתובאישאר‐‐םיאשנה

לארשיינבללרוגבהלחנבץראהתאתתלהוהיהוצ

ויתנבלוניחאדחפלצתלחנתאתתלהוהיבהוצינדאו

הערגנוםישנללארשיינביטבשינבמדחאלויהו3

רשאהטמהתלחנלעףסונווניתבאתלחנמןתלחנ

ינבללביההיהיםאו4ערגיונתלחנלרגמוםהלהנייהת

הנייהתרשאהטמהתלחנלעןתלחנהפסונולארשי

תאהשמוציו5ןתלחנערגיוניתבאהטמתלחנמוםהל

6םירבדףסויינבהטמןכרמאלהוהייפלעלארשיינב

בוטלרמאלדחפלצתונבלהוהיהוצרשארבדההז

‐‐םהיבאהטמתחפשמלךאםישנלהנייהתםהיניעב

לאהטממלארשיינבלהלחנבסתאלו7םישנלהנייהת

לכו8לארשיינבוקבדיויתבאהטמתלחנבשיאיכהטמ

תחפשממדחאל‐‐לארשיינבתוטממהלחנתשריתב

שיאלארשיינבושרייןעמלהשאלהיהתהיבאהטמ

שיאיכרחאהטמלהטממהלחנבסתאלו9ויתבאתלחנ

הוהיהוצרשאכ10לארשיינבתוטמוקבדיותלחנב

הצרתהלחמהנייהתו11דחפלצתונבושעןכהשמתא

12םישנלןהידדינבלדחפלצתונב‐‐הענוהכלמוהלגחו

לעןתלחניהתוםישנלויהףסויןבהשנמינבתחפשממ

רשאםיטפשמהותוצמההלא13ןהיבאתחפשמהטמ

לעבאומתברעבלארשיינבלא‐‐השמדיבהוהיהוצ

וחריןדרי
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םירבד

רבעבלארשילכלאהשמרבדרשאםירבדההלא1

ןבלולפתןיבוןראפןיבףוסלומהברעברבדמבןדריה

ריעשרהךרדברחמםוירשעדחא2בהזידו‐‐תרצחו

שדחרשעיתשעבהנשםיעבראביהיו3ענרבשדקדע

הוצרשאלככלארשיינבלאהשמרבדשדחלדחאב

רשאירמאהךלמןחיסתאותכהירחא4םהלאותאהוהי

תרתשעבבשוירשאןשבהךלמגועתאו‐‐ןובשחבבשוי

ראבהשמליאוהבאומץראבןדריהרבעב5יערדאב

ברחבונילארבדוניהלאהוהי6רמאלתאזההרותהתא

ואבוםכלועסוונפ7הזהרהבתבשםכלבררמאל

בגנבוהלפשבורהבהברעבוינכשלכלאוירמאהרה

רהנלדגהרהנהדעןונבלהוינענכהץרא‐‐םיהףוחבו

ץראהתאושרוואבץראהתאםכינפליתתנהאר8תרפ

בקעילוקחצילםהרבאלםכיתבאלהוהיעבשנרשא

אוההתעבםכלארמאו9םהירחאםערזלוםהלתתל

םכיהלאהוהי10םכתאתאשידבללכואאלרמאל

הוהי11ברלםימשהיבכוככםויהםכנהוםכתאהברה

ךרביוםימעפףלא‐‐םככםכילעףסיםכתובאיהלא

םכחרטידבלאשאהכיא12םכלרבדרשאכםכתא

םינבנוםימכחםישנאםכלובה13םכבירוםכאשמו

יתאונעתו14םכישארבםמישאוםכיטבשל‐‐םיעדיו

תאחקאו15תושעלתרבדרשארבדהבוטורמאתו

םישארםתואןתאוםיעדיוםימכחםישנאםכיטבשישאר

תרשעירשוםישמחירשותואמירשוםיפלאירשםכילע
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אוההתעבםכיטפשתאהוצאו16םכיטבשלםירטשו

ויחאןיבושיאןיבקדצםתטפשוםכיחאןיבעמשרמאל

‐ןועמשתלדגכןטקכטפשמבםינפוריכתאל17ורגןיבו

רבדהואוהםיהלאלטפשמהיכשיאינפמורוגתאל‐

םכתאהוצאו18ויתעמשוילאןוברקתםכמהשקירשא

ברחמעסנו19ןושעתרשאםירבדהלכתאאוההתעב

םתיאררשאאוההארונהולודגהרבדמהלכתאךלנו

דעאבנוונתאוניהלאהוהיהוצרשאכירמאהרהךרד

רשאירמאהרהדעםתאבםכלארמאו20ענרבשדק

תא‐‐ךינפלךיהלאהוהיןתנהאר21ונלןתנוניהלאהוהי

לא‐‐ךלךיתבאיהלאהוהירבדרשאכשרהלעץראה

החלשנורמאתוםכלכילאןוברקתו22תחתלאוארית

תא‐‐רבדונתאובשיוץראהתאונלורפחיוונינפלםישנא

23ןהילאאבנרשאםירעהתאוהבהלענרשאךרדה

שיאםישנארשעםינשםכמחקאורבדהיניעבבטייו

לכשאלחנדעואביוהרההולעיוונפיו24טבשלדחא

ונילאודרויוץראהירפמםדיבוחקיו25התאולגריו

וניהלאהוהירשאץראההבוטורמאיורבדונתאובשיו

םכיהלאהוהייפתאורמתותלעלםתיבאאלו26ונלןתנ

ונאיצוהונתאהוהיתאנשבורמאתוםכילהאבונגרתו27

הנא28ונדימשהלירמאהדיבונתאתתל‐‐םירצמץראמ

םרולודגםערמאלונבבלתאוסמהוניחאםילעונחנא

וניארםיקנעינבםגוםימשבתרוצבותלדגםירעונממ

30םהמןואריתאלוןוצרעתאלםכלארמאו29םש

רשאלככםכלםחליאוהםכינפלךלההםכיהלאהוהי
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תיאררשארבדמבו31םכיניעל‐‐םירצמבםכתאהשע

לכב‐‐ונבתאשיאאשירשאכךיהלאהוהיךאשנרשא

רבדבו32הזהםוקמהדעםכאבדעםתכלהרשאךרדה

םכינפלךלהה33םכיהלאהוהיבםנימאמםכניא‐‐הזה

םכתארלהלילשאבםכתנחל‐‐םוקמםכלרותלךרדב

לוקתאהוהיעמשיו34םמויןנעבוהבוכלתרשאךרדב

םישנאבשיאהאריםא35רמאלעבשיוףצקיוםכירבד

יתעבשנרשאהבוטהץראהתא‐‐הזהערהרודההלאה

ולוהנאריאוההנפיןבבלכיתלוז36םכיתבאלתתל

ירחאאלמרשאןעי‐‐וינבלוהבךרדרשאץראהתאןתא

אלהתאםגרמאלםכללגבהוהיףנאתהיבםג37הוהי

ותאהמשאביאוהךינפלדמעהןונןבעשוהי38םשאבת

םתרמארשאםכפטו39לארשיתאהנלחניאוהיכקזח

המה‐‐ערובוטםויהועדיאלרשאםכינבוהיהיזבל

םכלונפםתאו40הושרייםהוהננתאםהלוהמשואבי

ונאטחילאורמאתוונעתו41ףוסםיךרדהרבדמהועסו

וניהלאהוהיונוצרשאלככונמחלנוהלענונחנא‐‐הוהיל

42הרההתלעלוניהתוותמחלמילכתאשיאורגחתו

יכ‐‐ומחלתאלוולעתאלםהלרמאילאהוהירמאיו

םכילארבדאו43םכיביאינפלופגנתאלוםכברקבינניא

44הרההולעתוודזתוהוהייפתאורמתוםתעמשאלו

םכתאופדריוםכתארקלאוההרהבבשיהירמאהאציו

המרחדעריעשבםכתאותכיוםירבדההנישעתרשאכ

אלוםכלקבהוהיעמשאלוהוהיינפלוכבתוובשתו45
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רשאםימיכםיברםימישדקבובשתו46םכילאןיזאה

םתבשי

הוהירבדרשאכףוסםיךרדהרבדמהעסנוןפנו2

ילאהוהירמאיו2םיברםימיריעשרהתאבסנוילא

4הנפצםכלונפהזהרההתאבסםכלבר3רמאל

ושעינבםכיחאלובגבםירבעםתארמאלוצםעהתאו

ורגתתלא5דאמםתרמשנוםכמוארייוריעשבםיבשיה

השרייכלגרףכךרדמדעםצראמםכלןתאאליכ‐‐םב

ףסכבםתאמורבשתלכא6ריעשרהתאיתתנושעל

הוהייכ7םתיתשו‐‐ףסכבםתאמורכתםימםגוםתלכאו

רבדמהתאךתכלעדי‐‐ךדיהשעמלכבךכרבךיהלא

תרסחאל‐‐ךמעךיהלאהוהיהנשםיעבראהזהזהלדגה

ךרדמריעשבםיבשיהושעינבוניחאתאמרבענו8רבד

רבדמךרדרבענוןפנורבגןיצעמותליאמהברעה

םברגתתלאובאומתארצתלאילאהוהירמאיו9באומ

יתתנטולינבליכ‐‐השריוצראמךלןתאאליכהמחלמ

ברולודגםע‐‐הבובשיםינפלםימאה10השרירעתא

םיבאמהוםיקנעכםהףאובשחיםיאפר11םיקנעכםרו

ינבוםינפלםירחהובשיריעשבו12םימאםהלוארקי

השערשאכםתחתובשיוםהינפמםודימשיוםושרייושע

ומקהתע13םהלהוהיןתנרשאותשריץראללארשי

םימיהו14דרזלחנתארבענודרזלחנתא‐‐םכלורבעו

דרזלחנתאונרבערשאדעענרבשדקמונכלהרשא

המחלמהישנארודהלכםתדע‐‐הנשהנמשוםישלש

הוהידיםגו15םהלהוהיעבשנרשאכהנחמהברקמ
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רשאכיהיו16םמתדעהנחמהברקמםמהלםבהתיה

רבדיו17םעהברקמ‐‐תומלהמחלמהישנאלכומת

תאבאומלובגתאםויהרבעהתא18רמאלילאהוהי

יכםברגתתלאוםרצתלא‐‐ןומעינבלומתברקו19רע

היתתנטולינבליכ‐‐השריךלןומעינבץראמןתאאל

הבובשיםיאפראוהףאבשחתםיאפרץרא20השרי

םרוברולודגםע21םימזמזםהלוארקיםינמעהוםינפל

22םתחתובשיוםשרייוםהינפמהוהיםדימשיוםיקנעכ

דימשהרשא‐‐ריעשבםיבשיהושעינבלהשערשאכ

הזהםויהדעםתחתובשיוםשרייוםהינפמירחהתא

םיאציהםירתפכ‐‐הזעדעםירצחבםיבשיהםיועהו23

תאורבעוועסומוק24םתחתובשיוםדימשהרתפכמ

ירמאהןובשחךלמןחיסתאךדיביתתנהאר‐‐ןנראלחנ

לחאהזהםויה25המחלמוברגתהושרלחהוצראתאו

‐‐םימשהלכתחתםימעהינפלעךתאריוךדחפתת

םיכאלמחלשאו26ךינפמולחווזגרוךעמשןועמשירשא

רמאלםולשירבדןובשחךלמןוחיסלאתומדקרבדממ

ןימירוסאאלךלאךרדבךרדבךצראבהרבעא27

ןתתףסכבםימויתלכאוינרבשתףסכבלכא28לואמשו

ושעינבילושערשאכ29ילגרבהרבעאקריתיתשויל

רבעארשאדע‐‐רעבםיבשיהםיבאומהוריעשבםיבשיה

אלו30ונלןתנוניהלאהוהירשאץראהלאןדריהתא

ךיהלאהוהיהשקהיכובונרבעהןובשחךלמןחיסהבא

31הזהםויכךדיבותתןעמלובבלתאץמאווחורתא

תאוןחיסתאךינפלתתיתלחההארילאהוהירמאיו
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ונתארקלןחיסאציו32וצראתאתשרלשרלחהוצרא

וניהלאהוהיוהנתיו33הצהי‐‐המחלמלומעלכואוה

לכתאדכלנו34ומעלכתאוונבתאוותאךנוונינפל

ףטהוםישנהוםתמריעלכתאםרחנואוההתעבוירע

םירעהללשוונלונזזבהמהבהקר35דירשונראשהאל

ריעהוןנראלחנתפשלערשארערעמ36ונדכלרשא

ונממהבגשרשאהירקהתיהאלדעלגהדעולחנברשא

ןומעינבץראלאקר37ונינפלוניהלאהוהיןתנלכהתא

הוהיהוצרשאלכורההירעוקבילחנדילכתברקאל

וניהלא

ונתארקלןשבהךלמגועאציוןשבהךרדלענוןפנו3

לאילאהוהירמאיו2יערדא‐‐המחלמלומעלכואוה

וצראתאוומעלכתאוותאיתתנךדיביכ‐‐ותאארית

בשוירשאירמאהךלמןחיסלתישערשאכ‐‐ולתישעו

‐ןשבהךלמגועתאםגונדיבוניהלאהוהיןתיו3ןובשחב

דכלנו4דירשולריאשהיתלבדעוהכנוומעלכתאו‐

ונחקלאלרשאהירקהתיהאל‐‐אוההתעבוירעלכתא

5ןשבבגועתכלממבגראלבחלכריעםיששםתאמ

דבלחירבוםיתלד‐‐ההבגהמוחתרצבםירעהלאלכ

ונישערשאכ‐‐םתואםרחנו6דאמהברהיזרפהירעמ

7ףטהוםישנהםתמריעלכםרחהןובשחךלמןחיסל

אוההתעבחקנו8ונלונוזבםירעהללשוהמהבהלכו

‐‐ןדריהרבעברשאירמאהיכלמינשדימץראהתא

ןירשןומרחלוארקיםינדיצ9ןומרחרהדעןנראלחנמ
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דעלגהלכורשימהירעלכ10רינשולוארקיירמאהו

11ןשבבגועתכלממירע‐‐יערדאוהכלסדעןשבהלכו

ושרעהנה‐‐םיאפרהרתימראשנןשבהךלמגועקריכ

הכראתומאעשתןומעינבתברבאוההלהלזרבשרע

תאזהץראהתאו12שיאתמאב‐‐הבחרתומאעבראו

רהיצחוןנראלחנלערשארערעמאוההתעבונשרי

לכודעלגהרתיו13ידגלוינבוארליתתנ‐‐וירעודעלגה

לבחלכהשנמהטבשיצחליתתנ‐‐גועתכלממןשבה

ןבריאי14םיאפרץראארקיאוההןשבהלכלבגראה

יתכעמהוירושגהלובגדעבגראלבחלכתאחקלהשנמ

15הזהםויהדעריאיתוחןשבהתאומשלעםתאארקיו

ןמיתתנידגלוינבוארלו16דעלגהתאיתתנריכמלו

לחנהקבידעו‐‐לבגולחנהךותןנראלחנדעודעלגה

דעותרנכמ‐‐לבגוןדריהוהברעהו17ןומעינבלובג

18החרזמהגספהתדשאתחתחלמהםיהברעהםי

תאםכלןתנםכיהלאהוהירמאלאוההתעבםכתאוצאו

ינבםכיחאינפלורבעתםיצולח‐‐התשרלתאזהץראה

יתעדיםכנקמוםכפטוםכישנקר19ליחינבלכלארשי

דע20םכליתתנרשאםכירעבובשי‐‐םכלברהנקמיכ

ץראהתאםהםגושריוםככםכיחאלהוהיחינירשא

שיאםתבשוןדריהרבעבםהלןתנםכיהלאהוהירשא

אוההתעביתיוצעושוהיתאו21םכליתתנרשאותשריל

םכיהלאהוהיהשערשאלכתאתארהךיניערמאל

תוכלממהלכלהוהיהשעיןכ‐‐הלאהםיכלמהינשל

םכיהלאהוהייכםואריתאל22המשרבעהתארשא
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רמאלאוההתעבהוהילאןנחתאו23םכלםחלנהאוה

ךלדגתאךדבעתאתוארהלתולחההתאהוהיינדא24

השעירשאץראבוםימשבלאימרשא‐‐הקזחהךדיתאו

ץראהתאהאראואנהרבעא25ךתרובגכוךישעמכ

26ןנבלהוהזהבוטהרההןדריהרבעברשאהבוטה

ילאהוהירמאיוילאעמשאלוםכנעמליבהוהירבעתיו

שארהלע27הזהרבדבדועילארבדףסותלא‐‐ךלבר

הארו‐‐החרזמוהנמיתוהנפצוהמיךיניעאשוהגספה

עשוהיתאוצו28הזהןדריהתארבעתאליכךיניעב

ליחניאוהוהזהםעהינפלרבעיאוהיכוהצמאווהקזחו

רועפתיבלומאיגבבשנו29הארתרשאץראהתאםתוא

רשאםיטפשמהלאוםיקחהלאעמשלארשיהתעו4

םתשריוםתאבוויחתןעמל‐‐תושעלםכתאדמלמיכנא

ופסתאל2םכלןתנםכיתבאיהלאהוהירשאץראהתא

‐‐ונממוערגתאלוםכתאהוצמיכנארשארבדהלע

3םכתאהוצמיכנארשאםכיהלאהוהיתוצמתארמשל

לכיכרועפלעבבהוהיהשערשאתאתוארהםכיניע

ךיהלאהוהיודימשה‐‐רועפלעבירחאךלהרשאשיאה

םכלכםייח‐‐םכיהלאהוהיבםיקבדהםתאו4ךברקמ

ינוצרשאכםיטפשמוםיקחםכתאיתדמלהאר5םויה

םיאבםתארשאץראהברקב‐‐ןכתושעליהלאהוהי

םכתמכחאוהיכ‐‐םתישעוםתרמשו6התשרלהמש

הלאהםיקחהלכתאןועמשירשאםימעהיניעלםכתניבו

לודגיוגימיכ7הזהלודגהיוגהןובנוםכחםעקרורמאו

ונארקלכבוניהלאהוהיכוילאםיברקםיהלאולרשא
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םקידצםיטפשמוםיקחולרשאלודגיוגימו8וילא

קר9םויהםכינפלןתניכנארשאתאזההרותהלככ

רשאםירבדהתאחכשתןפדאמךשפנרמשוךלרמשה

םתעדוהוךייחימילכךבבלמורוסיןפוךיניעואר

ךיהלאהוהיינפלתדמערשאםוי10ךינבינבלוךינבל

תאםעמשאוםעהתאיללהקהילאהוהירמאבברחב

םייחםהרשאםימיהלכיתאהארילןודמלירשאירבד

ןודמעתוןוברקתו11ןודמליםהינבתאוהמדאהלע

ןנעךשח‐‐םימשהבלדעשאברעברההורההתחת

םירבדלוקשאהךותמםכילאהוהירבדיו12לפרעו

דגיו13לוקיתלוזםיארםכניאהנומתוםיעמשםתא

םירבדהתרשע‐‐תושעלםכתאהוצרשאותירבתאםכל

תעבהוהיהוציתאו14םינבאתוחלינשלעםבתכיו

‐‐םתאםכתשעלםיטפשמוםיקחםכתאדמללאוהה

םתרמשנו15התשרלהמשםירבעםתארשאץראב

רבדםויבהנומתלכםתיאראליכםכיתשפנלדאמ

םתישעו‐‐ןותחשתןפ16שאהךותמברחבםכילאהוהי

תינבת17הבקנוארכזתינבתלמסלכתנומתלספםכל

ףועתרשאףנכרופצלכתינבתץראברשאהמהבלכ

רשאהגדלכתינבתהמדאבשמרלכתינבת18םימשב

תיארוהמימשהךיניעאשתןפו19ץראלתחתמםימב

םימשהאבצלכםיבכוכהתאוחריהתאושמשהתא

ךיהלאהוהיקלחרשא‐‐םתדבעוםהלתיוחתשהותחדנו

הוהיחקלםכתאו20םימשהלכתחתםימעהלכלםתא

הלחנםעלולתויהלםירצממלזרבהרוכמםכתאאצויו



םירבד 317

יתלבלעבשיוםכירבדלעיבףנאתההוהיו21הזהםויכ

הוהירשאהבוטהץראהלאאביתלבלוןדריהתאירבע

ינניאתאזהץראבתמיכנאיכ22הלחנךלןתנךיהלא

הבוטהץראהתאםתשריוםירבעםתאוןדריהתארבע

םכיהלאהוהיתירבתאוחכשתןפםכלורמשה23תאזה

ךוצרשאלכתנומתלספםכלםתישעוםכמעתרכרשא

אנקלאאוההלכאשאךיהלאהוהייכ24ךיהלאהוהי

םתחשהוץראבםתנשונוםינבינבוםינבדילותיכ25

ךיהלאהוהייניעבערהםתישעולכתנומתלספםתישעו

יכץראהתאוםימשהתאםויהםכביתדיעה26וסיעכהל

תאםירבעםתארשאץראהלעמרהמןודבאתדבא

דמשהיכהילעםימיןכיראתאלהתשרלהמשןדריה

יתמםתראשנוםימעבםכתאהוהיץיפהו27ןודמשת

םתדבעו28המשםכתאהוהיגהנירשאםיוגברפסמ

ןואריאלרשא‐‐ןבאוץעםדאידיהשעמםיהלאםש

םשמםתשקבו29ןחיריאלוןולכאיאלוןועמשיאלו

לכבוךבבללכבונשרדתיכתאצמוךיהלאהוהיתא

תירחאבהלאהםירבדהלכךואצמו‐‐ךלרצב30ךשפנ

לאיכ31ולקבתעמשוךיהלאהוהידעתבשוםימיה

חכשיאלוךתיחשיאלוךפריאלךיהלאהוהיםוחר

םימילאנלאשיכ32םהלעבשנרשאךיתבאתירבתא

םיהלאארברשאםויהןמלךינפלויהרשאםינשאר

היהנהםימשההצקדעוםימשההצקמלוץראהלעםדא

לוקםעעמשה33והמכעמשנהואהזהלודגהרבדכ

34יחיו‐‐התאתעמשרשאכשאהךותמרבדמםיהלא
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תסמביוגברקמיוגולתחקלאובלםיהלאהסנהוא

היוטנעורזבוהקזחדיבוהמחלמבוםיתפומבותתאב

םכיהלאהוהיםכלהשערשאלככםילדגםיארומבו

אוההוהייכתעדלתארההתא35ךיניעל‐‐םירצמב

ולקתאךעימשהםימשהןמ36ודבלמדועןיאםיהלאה

תעמשוירבדוהלודגהושאתאךארהץראהלעוךרסיל

וערזברחביוךיתבאתאבהאיכתחתו37שאהךותמ

שירוהל38םירצממלדגהוחכבוינפבךאצויווירחא

תאךלתתלךאיבהלךינפמ‐‐ךממםימצעוםילדגםיוג

ךבבללאתבשהוםויהתעדיו39הזהםויכ‐‐הלחנםצרא

תחתמץראהלעולעממםימשבםיהלאהאוההוהייכ

ךוצמיכנארשאויתוצמתאוויקחתאתרמשו40דועןיא

םימיךיראתןעמלו‐‐ךירחאךינבלוךלבטיירשאםויה

41םימיהלכךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלע

שמשהחרזמןדריהרבעבםירעשלשהשמלידביזא

תעדילבבוהערתאחצרירשאחצורהמשסנל42

םירעהןמתחאלאסנוםשלשלמתמולאנשאלאוהו

ינבוארלרשימהץראברבדמברצבתא43יחו‐‐לאה

תאזו44ישנמלןשבבןלוגתאוידגלדעלגבתמארתאו

תדעההלא45לארשיינבינפלהשמםשרשאהרותה

לארשיינבלאהשמרבדרשא‐‐םיטפשמהוםיקחהו

רועפתיבלומאיגבןדריהרבעב46םירצממםתאצב

הכהרשא‐‐ןובשחבבשוירשאירמאהךלמןחיסץראב

וצראתאושרייו47םירצממםתאצבלארשיינבוהשמ

רבעברשאירמאהיכלמינשןשבהךלמגועץראתאו
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ןנראלחנתפשלערשארערעמ48שמשחרזמ‐‐ןדריה

ןדריהרבעהברעהלכו49ןומרחאוה‐‐ןאישרהדעו

הגספהתדשאתחת‐‐הברעהםידעוהחרזמ

לארשיעמשםהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו5

םויהםכינזאברבדיכנארשאםיטפשמהתאוםיקחהתא

ונמעתרכוניהלאהוהי2םתשעלםתרמשוםתאםתדמלו

תירבהתאהוהיתרכוניתבאתאאל3ברחב‐‐תירב

םינפ4םייחונלכםויההפהלאונחנאונתאיכתאזה

דמעיכנא5שאהךותמ‐‐רהבםכמעהוהירבדםינפב

הוהירבדתאםכלדיגהלאוההתעבםכיניבוהוהיןיב

יכנא6רמאלרהבםתילעאלושאהינפמםתארייכ

םידבעתיבמםירצמץראמךיתאצוהרשאךיהלאהוהי

לספךלהשעתאל7ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאל

רשאו‐‐תחתמץראברשאולעממםימשברשאהנומתלכ

םדבעתאלוםהלהוחתשתאל8ץראלתחתמםימב

םינבלעתובאןועדקפ‐‐אנקלאךיהלאהוהייכנאיכ

‐‐םיפלאלדסחהשעו9יאנשלםיעברלעוםישלשלעו

הוהיםשתאאשתאל10)יתוצמ(ותוצמירמשלויבהאל

ומשתאאשירשאתאהוהיהקניאליכאושלךיהלא

הוהיךוצרשאכושדקלתבשהםויתארומש11אושל

םויו13ךתכאלמלכתישעודבעתםימיתשש12ךיהלא

התאהכאלמלכהשעתאלךיהלאהוהילתבש‐‐יעיבשה

ךתמהבלכוךרמחוךרושוךתמאוךדבעוךתבוךנבו

14ךומכךתמאוךדבעחוניןעמל‐‐ךירעשברשאךרגו
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ךיהלאהוהיךאציוםירצמץראבתייהדבעיכתרכזו

ךיהלאהוהיךוצןכלעהיוטנערזבוהקזחדיבםשמ

רשאכךמאתאוךיבאתאדבכ15תבשהםויתאתושעל

ךלבטייןעמלוךימיןכיראיןעמל‐‐ךיהלאהוהיךוצ

אלוחצרתאל16ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאהלע

דמחתאלו17אושדעךערבהנעתאלובנגתאלוףאנת

ותמאוודבעווהדשךערתיבהואתתאלוךערתשא

רבדהלאהםירבדהתא18ךערלרשאלכוורמחוורוש

‐‐לפרעהוןנעהשאהךותמרהבםכלהקלכלאהוהי

ילאםנתיוםינבאתחלינשלעםבתכיוףסיאלולודגלוק

שאברעברההוךשחהךותמלוקהתאםכעמשכיהיו19

ןהורמאתו20םכינקזוםכיטבשישארלכילאןוברקתו

ונעמשולקתאוולדגתאוודבכתאוניהלאהוהיונארה

םדאהתאםיהלארבדייכוניארהזהםויהשאהךותמ

םאתאזההלדגהשאהונלכאתיכתומנהמלהתעו21יחו

22ונתמו‐‐דועוניהלאהוהילוקתאעמשלונחנאםיפסי

ךותמרבדמםייחםיהלאלוקעמשרשארשבלכימיכ

רמאירשאלכתאעמשוהתאברק23יחיו‐‐ונמכשאה

הוהירבדירשאלכתאונילארבדתתאווניהלאהוהי

לוקתאהוהיעמשיו24ונישעוונעמשו‐‐ךילאוניהלא

לוקתאיתעמשילאהוהירמאיוילאםכרבדבםכירבד

ורבדרשאלכוביטיה‐‐ךילאורבדרשאהזהםעהירבד

תארמשלויתאהארילםהלהזםבבלהיהוןתיימ25

םלעלםהינבלוםהלבטייןעמלםימיהלכ‐‐יתוצמלכ

דמעהפהתאו27םכילהאלםכלובושםהלרמאךל26
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םיטפשמהוםיקחהוהוצמהלכתאךילאהרבדאוידמע

התשרלםהלןתניכנארשאץראבושעוםדמלתרשא

םכתאםכיהלאהוהיהוצרשאכתושעלםתרמשו28

הוהיהוצרשאךרדהלכב29לאמשוןימיורסתאל

םתכראהוםכלבוטוןויחתןעמלוכלת‐‐םכתאםכיהלא

ןושריתרשאץראבםימי

הוהיהוצרשאםיטפשמהוםיקחההוצמהתאזו6

םירבעםתארשאץראבתושעל‐‐םכתאדמללםכיהלא

רמשלךיהלאהוהיתאאריתןעמל2התשרלהמש

ןבוךנבוהתאךוצמיכנארשאויתוצמוויתקחלכתא

לארשיתעמשו3ךימיןכראיןעמלו‐‐ךייחימילכךנב

רשאכדאמןוברתרשאוךלבטיירשאתושעלתרמשו

4שבדובלחתבזץרא‐‐ךלךיתבאיהלאהוהירבד

הוהיתאתבהאו5דחאהוהיוניהלאהוהילארשיעמש

ויהו6ךדאמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלא

7ךבבללע‐‐םויהךוצמיכנארשאהלאהםירבדה

ךתכלבוךתיבבךתבשבםבתרבדוךינבלםתננשו

ויהוךדילעתואלםתרשקו8ךמוקבוךבכשבוךרדב

ךירעשבוךתיבתוזזמלעםתבתכו9ךיניעןיבתפטטל

עבשנרשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכהיהו10

תלדגםירעךלתתל‐‐בקעילוקחצילםהרבאלךיתבאל

אלרשאבוטלכםיאלמםיתבו11תינבאלרשאתבטו

רשאםיתיזוםימרכתבצחאלרשאםיבוצחתרבותאלמ

הוהיתאחכשתןפךלרמשה12תעבשותלכאותעטנאל
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הוהיתא13םידבעתיבמםירצמץראמךאיצוהרשא

ןוכלתאל14עבשתומשבודבעתותאואריתךיהלא

םכיתוביבסרשאםימעהיהלאמ‐‐םירחאםיהלאירחא

הוהיףאהרחיןפךברקבךיהלאהוהיאנקלאיכ15

תאוסנתאל16המדאהינפלעמךדימשהוךבךיהלא

תאןורמשתרומש17הסמבםתיסנרשאכםכיהלאהוהי

תישעו18ךוצרשאויקחוויתדעוםכיהלאהוהיתוצמ

תשריותאבוךלבטייןעמל‐‐הוהייניעבבוטהורשיה

תאףדהל19ךיתבאלהוהיעבשנרשאהבטהץראהתא

ךנבךלאשייכ20הוהירבדרשאכךינפמךיביאלכ

הוצרשאםיטפשמהוםיקחהותדעההמרמאלרחמ

הערפלונייהםידבעךנבלתרמאו21םכתאוניהלאהוהי

הוהיןתיו22הקזחדיבםירצממהוהיונאיציוםירצמב

לכבוהערפבםירצמבםיערוםילדגםיתפמותתוא

ונתאאיבהןעמל‐‐םשמאיצוהונתואו23וניניעל‐‐ותיב

הוהיונוציו24וניתבאלעבשנרשאץראהתאונלתתל

‐‐וניהלאהוהיתאהארילהלאהםיקחהלכתאתושעל

היהתהקדצו25הזהםויהכונתיחלםימיהלכונלבוטל

הוהיינפלתאזההוצמהלכתאתושעלרמשניכונל

ונוצרשאכ‐‐וניהלא

אבהתארשאץראהלאךיהלאהוהיךאיבייכ7

ישגרגהויתחהךינפמםיברםיוגלשנוהתשרלהמש

םיוגהעבש‐‐יסוביהויוחהויזרפהוינענכהוירמאהו

םתיכהו‐‐ךינפלךיהלאהוהיםנתנו2ךממםימוצעוםיבר

3םנחתאלותירבםהלתרכתאלםתאםירחתםרחה



םירבד 323

ךנבלחקתאלותבוונבלןתתאלךתבםבןתחתתאלו

הרחוםירחאםיהלאודבעוירחאמךנבתאריסייכ4

‐םהלושעתהכםאיכ5רהמךדימשהוםכבהוהיףא

ןועדגתםהרישאוורבשתםתבצמווצתתםהיתחבזמ‐

הוהילהתאשודקםעיכ6שאבןופרשתםהיליספו

לכמהלגסםעלולתויהלךיהלאהוהירחבךבךיהלא

םימעהלכמםכברמאל7המדאהינפלערשאםימעה

םימעהלכמטעמהםתאיכםכברחביו‐‐םכבהוהיקשח

רשאהעבשהתאורמשמוםכתאהוהיתבהאמיכ8

ךדפיוהקזחדיבםכתאהוהיאיצוהםכיתבאלעבשנ

הוהייכתעדיו9םירצמךלמהערפדימםידבעתיבמ

דסחהותירבהרמש‐‐ןמאנהלאהםיהלאהאוהךיהלא

ויאנשלםלשמו10רודףלאלותוצמירמשלוויבהאל

ולםלשיוינפלאואנשלרחאיאלודיבאהלוינפלא

רשאםיטפשמהתאוםיקחהתאוהוצמהתאתרמשו11

תאןועמשתבקעהיהו12םתושעל‐‐םויהךוצמיכנא

הוהירמשו‐‐םתאםתישעוםתרמשוהלאהםיטפשמה

ךיתבאלעבשנרשאדסחהתאותירבהתאךלךיהלא

ךתמדאירפוךנטבירפךרבוךברהוךכרבוךבהאו13

לעךנאצתרתשעוךיפלארגשךרהציוךשריתוךנגד

היהתךורב14ךלתתלךיתבאלעבשנרשאהמדאה

15ךתמהבבוהרקעורקעךבהיהיאלםימעהלכמ

רשאםיערהםירצמיודמלכוילחלכךממהוהיריסהו

תאתלכאו16ךיאנשלכבםנתנוךבםמישיאלתעדי

ךניעסוחתאל‐‐ךלןתנךיהלאהוהירשאםימעהלכ
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17ךלאוהשקומיכםהיהלאתאדבעתאלוםהילע

לכואהכיאינממהלאהםיוגהםיברךבבלברמאתיכ

השערשאתארכזתרכזםהמאריתאל18םשירוהל

תלדגהתסמה19םירצמלכלוהערפלךיהלאהוהי

ערזהוהקזחהדיהוםיתפמהותתאהוךיניעואררשא

ךיהלאהוהיהשעיןכךיהלאהוהיךאצוהרשאהיוטנה

הערצהתאםגו20םהינפמאריהתארשאםימעהלכל

‐‐םירתסנהוםיראשנהדבאדעםבךיהלאהוהיחלשי

לאךברקבךיהלאהוהייכםהינפמץרעתאל21ךינפמ

‐‐ךינפמלאהםיוגהתאךיהלאהוהילשנו22ארונולודג

תיחךילעהברתןפרהמםתלכלכותאלטעמטעמ

הלדגהמוהמםמהוךינפלךיהלאהוהיםנתנו23הדשה

םמשתאתדבאהוךדיבםהיכלמןתנו24םדמשהדע

םתאךדמשהדעךינפבשיאבציתיאלםימשהתחתמ

בהזוףסכדמחתאלשאבןופרשתםהיהלאיליספ25

ךיהלאהוהיתבעותיכובשקותןפ‐‐ךלתחקלוםהילע

והמכםרחתייהוךתיבלאהבעותאיבתאלו26אוה

אוהםרחיכונבעתתבעתוונצקשתץקש

תושעלןורמשת‐‐םויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ8

רשאץראהתאםתשריוםתאבוםתיברוןויחתןעמל

רשאךרדהלכתאתרכזו2םכיתבאלהוהיעבשנ

ןעמלרבדמב‐‐הנשםיעבראהזךיהלאהוהיךכילוה

‐‐ותוצמרמשתהךבבלברשאתאתעדלךתסנלךתנע

תעדיאלרשאןמהתאךלכאיוךבעריוךנעיו3אלםא

ודבלםחלהלעאליכךעידוהןעמלךיתבאןועדיאלו
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4םדאההיחיהוהייפאצומלכלעיכ‐‐םדאההיחי

םיעבראהז‐‐הקצבאלךלגרוךילעמהתלבאלךתלמש

הוהיונבתאשיארסיירשאכיכךבבלםעתעדיו5הנש

תכללךיהלאהוהיתוצמתאתרמשו6ךרסימךיהלא

ץראלאךאיבמךיהלאהוהייכ7ותאהארילוויכרדב

רהבוהעקבבםיאציתמהתותניע‐‐םימילחנץראהבוט

שבדוןמשתיזץראןומרוהנאתוןפגוהרעשוהטחץרא8

לכרסחתאל‐‐םחלהבלכאתתנכסמבאלרשאץרא9

10תשחנבצחתהיררהמולזרבהינבארשאץראהב

הבטהץראהלעךיהלאהוהיתאתכרבו‐‐תעבשותלכאו

ךיהלאהוהיתאחכשתןפךלרמשה11ךלןתנרשא

ךוצמיכנארשאויתקחוויטפשמוויתוצמרמשיתלבל

13תבשיוהנבתםיבטםיתבותעבשולכאתןפ12םויה

ךלרשאלכוךלהבריבהזוףסכוןיבריךנאצוךרקבו

ךאיצומהךיהלאהוהיתאתחכשוךבבלםרו14הברי

לדגהרבדמבךכילומה15םידבעתיבמםירצמץראמ

איצומהםימןיארשאןואמצוברקעוףרששחנארונהו

רשארבדמבןמךלכאמה16שימלחהרוצמםימךל

ךבטיהל‐‐ךתסנןעמלוךתנעןעמלךיתבאןועדיאל

ילהשעידיםצעויחכךבבלבתרמאו17ךתירחאב

ןתנהאוהיכ‐‐ךיהלאהוהיתאתרכזו18הזהליחהתא

עבשנרשאותירבתאםיקהןעמלליחתושעלחכךל

הוהיתאחכשתחכשםאהיהו19הזהםויכךיתבאל

תיוחתשהוםתדבעוםירחאםיהלאירחאתכלהוךיהלא

רשאםיוגכ20ןודבאתדבאיכםויהםכביתדעה‐‐םהל
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לוקבןועמשתאלבקעןודבאתןכ‐‐םכינפמדיבאמהוהי

םכיהלאהוהי

תשרלאבלןדריהתאםויהרבעהתאלארשיעמש9

2םימשבתרצבותלדגםירע‐‐ךממםימצעוםילדגםיוג

ימ‐‐תעמשהתאותעדיהתארשאםיקנעינבםרולודגםע

אוהךיהלאהוהייכםויהתעדיו3קנעינבינפלבציתי

ךינפלםעינכיאוהוםדימשיאוה‐‐הלכאשאךינפלרבעה

לא4ךלהוהירבדרשאכרהמםתדבאהוםתשרוהו

רמאלךינפלמםתאךיהלאהוהיףדהבךבבלברמאת

תעשרבותאזהץראהתאתשרלהוהיינאיבהיתקדצב

רשיבוךתקדצבאל5ךינפמםשירומהוהיהלאהםיוגה

הלאהםיוגהתעשרביכםצראתאתשרלאבהתאךבבל

רבדהתאםיקהןעמלוךינפמםשירומךיהלאהוהי

6בקעילוקחצילםהרבאלךיתבאלהוהיעבשנרשא

ץראהתאךלןתנךיהלאהוהיךתקדצבאליכתעדיו

לארכז7התאףרעהשקםעיכהתשרל‐‐תאזההבוטה

ןמלרבדמבךיהלאהוהיתאתפצקהרשאתאחכשת

םוקמהדעםכאבדעםירצמץראמתאצירשאםויה

תאםתפצקהברחבו8הוהיםעםתייהםירממהזה

הרההיתלעב9םכתאדימשהלםכבהוהיףנאתיוהוהי

הוהיתרכרשאתירבהתחולםינבאהתחולתחקל

אלםחל‐‐הלילםיעבראוםויםיעברארהבבשאוםכמע

תחולינשתאילאהוהיןתיו10יתיתשאלםימויתלכא

םירבדהלככםהילעוםיהלאעבצאבםיבתכ‐‐םינבאה

להקהםויב‐‐שאהךותמרהבםכמעהוהירבדרשא
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ילאהוהיןתנהלילםיעבראוםויםיעבראץקמיהיו11

ילאהוהירמאיו12תירבהתוחל‐‐םינבאהתחלינשתא

םירצממתאצוהרשאךמעתחשיכ‐‐הזמרהמדרםוק

13הכסמםהלושע‐‐םתיוצרשאךרדהןמרהמורס

םעהנהוהזהםעהתאיתיאררמאלילאהוהירמאיו

םמשתאהחמאוםדימשאוינממףרה14אוהףרעהשק

15ונממברוםוצעיוגלךתואהשעאוםימשהתחתמ

תירבהתחולינשושאברעברההורההןמדראוןפאו

‐‐םכיהלאהוהילםתאטחהנהואראו16ידייתשלע

הוצרשאךרדהןמ‐‐רהמםתרסהכסמלגעםכלםתישע

יתשלעמםכלשאותחלהינשבשפתאו17םכתאהוהי

הנשארכהוהיינפללפנתאו18םכיניעלםרבשאוידי

אלםימויתלכאאלםחל‐‐הלילםיעבראוםויםיעברא

יניעבערהתושעלםתאטחרשאםכתאטחלכלעיתיתש

ףצקרשאהמחהוףאהינפמיתרגייכ19וסיעכהלהוהי

םעפבםגילאהוהיעמשיוםכתאדימשהלםכילעהוהי

ללפתאוודימשהל‐‐דאמהוהיףנאתהןרהאבו20אוהה

םתישערשאםכתאטחתאו21אוההתעבןרהאדעבםג

בטיהןוחטותאתכאושאבותאףרשאויתחקללגעהתא

ןמדריהלחנהלאורפעתאךלשאורפעלקדרשאדע

םיפצקמ‐‐הואתהתרבקבוהסמבוהרעבתבו22רהה

ענרבשדקמםכתאהוהיחלשבו23הוהיתאםתייה

יפתאורמתוםכליתתנרשאץראהתאושרוולערמאל

24ולקבםתעמשאלוולםתנמאהאלוםכיהלאהוהי

לפנתאו25םכתאיתעדםוימהוהיםעםתייהםירממ
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רשא‐‐הלילהםיעבראתאוםויהםיעבראתאהוהיינפל

לאללפתאו26םכתאדימשהלהוהירמאיכיתלפנתה

רשאךתלחנוךמעתחשתלאהוהיינדארמאוהוהי

רכז27הקזחדיבםירצממתאצוהרשא‐‐ךלדגבתידפ

םעהישקלאןפתלאבקעילוקחצילםהרבאל‐‐ךידבעל

רשאץראהורמאיןפ28ותאטחלאוועשרלאוהזה

רשאץראהלאםאיבהלהוהיתלכיילבמםשמונתאצוה

29רבדמבםתמהלםאיצוהםתואותאנשמוםהלרבד

ךערזבולדגהךחכבתאצוהרשאךתלחנוךמעםהו

היוטנה

תחולינשךללספילאהוהירמאאוההתעב10

ץעןוראךלתישעוהרההילאהלעוםינשארכםינבא

תחלהלעויהרשאםירבדהתאתחלהלעבתכאו2

יצעןוראשעאו3ןוראבםתמשותרבשרשאםינשארה

ינשוהרההלעאוםינשארכםינבאתחלינשלספאוםיטש

תאןושארהבתכמכתחלהלעבתכיו4ידיבתחלה

שאהךותמרהבםכילאהוהירבדרשאםירבדהתרשע

םשאורההןמדראוןפאו5ילאהוהיםנתיולהקהםויב

הוהיינוצרשאכםשויהיויתישערשאןוראבתחלהתא

תמםשהרסומ‐‐ןקעיינבתראבמועסנלארשיינבו6

ועסנםשמ7ויתחתונברזעלאןהכיוםשרבקיוןרהא

אוההתעב8םימילחנץראהתבטיהדגדגהןמוהדגדגה

‐‐הוהיתירבןוראתאתאשליולהטבשתאהוהילידבה

הזהםויהדעומשבךרבלוותרשלהוהיינפלדמעל
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אוההוהיויחאםע‐‐הלחנוקלחיוללהיהאלןכלע9

רהביתדמעיכנאו10ולךיהלאהוהירבדרשאכותלחנ

עמשיוהלילםיעבראוםויםיעברא‐‐םינשארהםימיכ

11ךתיחשההוהיהבאאל‐‐אוההםעפבםגילאהוהי

ושרייוואביוםעהינפלעסמלךלםוקילאהוהירמאיו

התעו12םהלתתלםתבאליתעבשנרשאץראהתא

תאהארילםאיכךמעמלאשךיהלאהוהיהמ‐‐לארשי

דבעלוותאהבהאלוויכרדלכבתכללךיהלאהוהי

תארמשל13ךשפנלכבוךבבללכבךיהלאהוהיתא

ךלבוטל‐‐םויהךוצמיכנארשאויתקחתאוהוהיתוצמ

לכוץראהםימשהימשוםימשהךיהלאהוהילןה14

רחביוםתואהבהאלהוהיקשחךיתבאבקר15הברשא

םתלמו16הזהםויכ‐‐םימעהלכמםכבםהירחאםערזב

הוהייכ17דועושקתאל‐‐םכפרעוםכבבלתלרעתא

לדגהלאהםינדאהינדאוםיהלאהיהלאאוה‐‐םכיהלא

השע18דחשחקיאלוםינפאשיאלרשאארונהורבגה

19הלמשוםחלולתתלרגבהאוהנמלאוםותיטפשמ

תא20םירצמץראבםתייהםירגיכרגהתאםתבהאו

עבשתומשבוקבדתובודבעתותאאריתךיהלאהוהי

תלדגהתאךתאהשערשא‐‐ךיהלאאוהוךתלהתאוה21

שפנםיעבשב22ךיניעואררשאהלאהתארונהתאו

יבכוככךיהלאהוהיךמשהתעוהמירצמךיתבאודרי

ברלםימשה
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ויתקחוותרמשמתרמשוךיהלאהוהיתאתבהאו11

אליכםויהםתעדיו2םימיהלכ‐‐ויתוצמוויטפשמו

הוהירסומתאואראלרשאוועדיאלרשאםכינבתא

תאו3היוטנהוערזוהקזחהודיתא‐‐ולדגתאםכיהלא

ךלמהערפל‐‐םירצמךותבהשערשאוישעמתאוויתתא

ויסוסלםירצמליחלהשערשאו4וצראלכלוםירצמ

םפדרבםהינפלעףוסםיימתאףיצהרשאובכרלו

םכלהשערשאו5הזהםויהדעהוהיםדבאיוםכירחא

ןתדלהשערשאו6הזהםוקמהדעםכאבדערבדמב

תאץראההתצפרשאןבוארןבבאילאינבםריבאלו

םוקיהלכתאו‐‐םהילהאתאוםהיתבתאוםעלבתוהיפ

תארהםכיניעיכ7לארשילכברקבםהילגרברשא

תאםתרמשו8השערשאלדגההוהיהשעמלכתא

םתאבווקזחתןעמל‐‐םויהךוצמיכנארשאהוצמהלכ

התשרלהמשםירבעםתארשאץראהתאםתשריו

הוהיעבשנרשאהמדאהלעםימיוכיראתןעמלו9

10שבדובלחתבזץרא‐‐םערזלוםהלתתלםכיתבאל

םירצמץראכאל‐‐התשרלהמשאבהתארשאץראהיכ

תיקשהוךערזתאערזתרשאםשמםתאצירשאאוה

המשםירבעםתארשאץראהו11קריהןגכךלגרב

םימהתשתםימשהרטמלתעקבוםירהץרא‐‐התשרל

הוהייניעדימתהתאשרדךיהלאהוהירשאץרא12

םאהיהו13הנשתירחאדעוהנשהתישרמ‐‐הבךיהלא

‐‐םויהםכתאהוצמיכנארשאיתוצמלאועמשתעמש

לכבוםכבבללכבודבעלוםכיהלאהוהיתאהבהאל
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תפסאושוקלמוהרויותעבםכצרארטמיתתנו14םכשפנ

ךתמהבלךדשבבשעיתתנו15ךרהציוךשריתוךנגד

םתרסוםכבבלהתפיןפםכלורמשה16תעבשותלכאו

ףאהרחו17םהלםתיוחתשהוםירחאםיהלאםתדבעו

אלהמדאהורטמהיהיאלוםימשהתארצעוםכבהוהי

רשאהבטהץראהלעמהרהמםתדבאוהלוביתאןתת

לעוםכבבללעהלאירבדתאםתמשו18םכלןתנהוהי

ןיבתפטוטלויהוםכדילעתואלםתאםתרשקוםכשפנ

ךתבשבםברבדלםכינבתאםתאםתדמלו19םכיניע

לעםתבתכו20ךמוקבוךבכשבוךרדבךתכלבוךתיבב

םכינבימיוםכימיובריןעמל21ךירעשבוךתיבתוזוזמ

‐‐םהלתתלםכיתבאלהוהיעבשנרשאהמדאהלע

לכתאןורמשתרמשםאיכ22ץראהלעםימשהימיכ

הבהאלהתשעל‐‐םכתאהוצמיכנארשאתאזההוצמה

23ובהקבדלו‐‐ויכרדלכבתכללםכיהלאהוהיתא

םתשריוםכינפלמהלאהםיוגהלכתאהוהישירוהו

ףכךרדתרשאםוקמהלכ24םכמםימצעוםילדגםיוג

רהנרהנהןמןונבלהורבדמהןמהיהיםכל‐‐ובםכלגר

שיאבציתיאל25םכלבגהיהי‐‐ןורחאהםיהדעותרפ

לכינפלעםכיהלאהוהיןתיםכארומוםכדחפםכינפב

יכנאהאר26םכלרבדרשאכהבוכרדתרשאץראה

רשא‐‐הכרבהתא27הללקוהכרבםויה‐‐םכינפלןתנ

םכתאהוצמיכנארשאםכיהלאהוהיתוצמלאועמשת

םכיהלאהוהיתוצמלאועמשתאלםאהללקהו28םויה

תכללםויהםכתאהוצמיכנארשאךרדהןמםתרסו
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ךאיבייכהיהו29םתעדיאלרשא‐‐םירחאםיהלאירחא

‐‐התשרלהמשאבהתארשאץראהלאךיהלאהוהי

רהלעהללקהתאוםיזרגרהלעהכרבהתאהתתנו

שמשהאובמךרדירחאןדריהרבעבהמהאלה30לביע

ינולאלצאלגלגהלומ‐‐הברעבבשיהינענכהץראב

ץראהתאתשרלאבלןדריהתאםירבעםתאיכ31הרמ

הבםתבשיוהתאםתשריוםכלןתנםכיהלאהוהירשא

רשאםיטפשמהתאוםיקחהלכתאתושעלםתרמשו32

םויהםכינפלןתניכנא

ץראבתושעלןורמשתרשאםיטפשמהוםיקחההלא12

רשא‐‐םימיהלכהתשרלךלךיתבאיהלאהוהיןתנרשא

תומקמהלכתאןודבאתדבא2המדאהלעםייחםתא

םהיהלאתא‐‐םתאםישריםתארשאםיוגהםשודבערשא

3ןנערץעלכתחתותועבגהלעוםימרהםירההלע

םהירשאוםתבצמתאםתרבשוםתחבזמתאםתצתנו

םמשתאםתדבאוןועדגתםהיהלאיליספושאבןופרשת

יכ5םכיהלאהוהילןכןושעתאל4אוההםוקמהןמ

םכיטבשלכמםכיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאםא

םתאבהו6המשתאבוושרדתונכשל‐‐םשומשתאםושל

תמורתתאוםכיתרשעמתאוםכיחבזוםכיתלעהמש

7םכנאצוםכרקבתרכבוםכיתבדנוםכירדנוםכדי

חלשמלכבםתחמשוםכיהלאהוהיינפלםשםתלכאו

אל8ךיהלאהוהיךכרברשא‐‐םכיתבוםתאםכדי

רשיהלכשיאםויההפםישעונחנארשאלככ‐‐ןושעת

הלחנהלאוהחונמהלא‐‐התעדעםתאבאליכ9ויניעב
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םתבשיוןדריהתאםתרבעו10ךלןתנךיהלאהוהירשא

לכמםכלחינהוםכתאליחנמםכיהלאהוהירשאץראב

רחבירשאםוקמההיהו11חטבםתבשיוביבסמםכיביא

רשאלכתאואיבתהמש‐‐םשומשןכשלובםכיהלאהוהי

תמרתוםכיתרשעמםכיחבזוםכיתלועםכתאהוצמיכנא

םתחמשו12הוהילורדתרשאםכירדנרחבמלכוםכדי

םכידבעוםכיתנבוםכינבוםתא‐‐םכיהלאהוהיינפל

הלחנוקלחולןיאיכםכירעשברשאיולהוםכיתהמאו

רשאםוקמלכבךיתלעהלעתןפךלרמשה13םכתא

‐‐ךיטבשדחאבהוהירחבירשאםוקמבםאיכ14הארת

קר15ךוצמיכנארשאלכהשעתםשוךיתלעהלעתםש

ךיהלאהוהיתכרבכרשבתלכאוחבזתךשפנתואלכב

יבצכונלכאירוהטהואמטהךירעשלכב‐‐ךלןתנרשא

17םימכונכפשתץראהלעולכאתאלםדהקר16ליאכו

ךרהציוךשריתוךנגדרשעמךירעשבלכאללכותאל

ךיתבדנורדתרשאךירדנלכוךנאצוךרקבתרכבו

םוקמבונלכאתךיהלאהוהיינפלםאיכ18ךדיתמורתו

ךדבעוךתבוךנבוהתא‐‐ובךיהלאהוהירחבירשא

ךיהלאהוהיינפלתחמשוךירעשברשאיולהוךתמאו

לכיולהתאבזעתןפךלרמשה19ךדיחלשמלכב

ךלבגתאךיהלאהוהיביחרייכ20ךתמדאלעךימי

לכאלךשפנהואתיכרשבהלכאתרמאוךלרבדרשאכ

ךממקחרייכ21רשבלכאתךשפנתואלכב‐‐רשב

תחבזוםשומשםושלךיהלאהוהירחבירשאםוקמה

תלכאו‐‐ךתיוצרשאכךלהוהיןתנרשאךנאצמוךרקבמ
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יבצהתאלכאירשאכךא22ךשפנתואלכבךירעשב

23ונלכאיודחירוהטהואמטהונלכאתןכ‐‐ליאהתאו

לכאתאלושפנהאוהםדהיכםדהלכאיתלבלקזחקר

םימכונכפשתץראהלעונלכאתאל24רשבהםעשפנה

השעתיכךירחאךינבלוךלבטייןעמל‐‐ונלכאתאל25

ךירדנוךלויהירשאךישדקקר26הוהייניעברשיה

ךיתלעתישעו27הוהירחבירשאםוקמהלאתאבואשת

לעךפשיךיחבזםדוךיהלאהוהיחבזמלעםדהורשבה

לכתאתעמשורמש28לכאתרשבהוךיהלאהוהיחבזמ

ךינבלוךלבטייןעמלךוצמיכנארשאהלאהםירבדה

הוהייניעברשיהובוטההשעתיכ‐‐םלועדעךירחא

אבהתארשאםיוגהתאךיהלאהוהיתירכייכ29ךיהלא

30םצראבתבשיוםתאתשריוךינפמ‐‐םתואתשרלהמש

ןפוךינפמםדמשהירחאםהירחאשקנתןפךלרמשה

תאהלאהםיוגהודבעיהכיארמאלםהיהלאלשרדת

ךיהלאהוהילןכהשעתאל31ינאםגןכהשעאוםהיהלא

תאםגיכ‐‐םהיהלאלושעאנשרשאהוהיתבעותלכיכ

לכתא32םהיהלאלשאבופרשיםהיתנבתאוםהינב

אלתושעלורמשתותא‐‐םכתאהוצמיכנארשארבדה

ונממערגתאלווילעףסת

ךילאןתנוםולחםלחואאיבנךברקבםוקייכ13

ךילארבדרשאתפומהותואהאבו2תפומואתוא

‐םתעדיאלרשאםירחאםיהלאירחאהכלנרמאל

לאואאוההאיבנהירבדלאעמשתאל3םדבענו‐

תעדלםכתאםכיהלאהוהיהסנמיכאוההםולחהםלוח
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לכבוםכבבללכבםכיהלאהוהיתאםיבהאםכשיה

תאוואריתותאווכלתםכיהלאהוהיירחא4םכשפנ

5ןוקבדתובוודבעתותאוועמשתולקבוורמשתויתוצמ

הרסרבדיכתמויאוההםולחהםלחואאוההאיבנהו

ךדפהוםירצמץראמםכתאאיצומהםכיהלאהוהילע

ךיהלאהוהיךוצרשאךרדהןמךחידהל‐‐םידבעתיבמ

ןבךיחאךתיסייכ6ךברקמערהתרעבוהבתכלל

‐ךשפנכרשאךערואךקיחתשאואךתבואךנבואךמא

אלרשאםירחאםיהלאהדבענוהכלנרמאלרתסב‐

םכיתביבסרשאםימעהיהלאמ7ךיתבאוהתאתעדי

הצקדעוץראההצקמ‐‐ךממםיקחרהואךילאםיברקה

ךניעסוחתאלווילאעמשתאלוולהבאתאל8ץראה

ךדיונגרהתגרהיכ9וילעהסכתאלולמחתאלווילע

10הנרחאבםעהלכדיוותימהלהנושארבובהיהת

ךיהלאהוהילעמךחידהלשקביכתמוםינבאבותלקסו

‐לארשילכו11םידבעתיבמםירצמץראמךאיצומה

‐‐הזהערהרבדכתושעלופסויאלוןואריוועמשי‐

ןתנךיהלאהוהירשאךירעתחאבעמשתיכ12ךברקב

ךברקמלעילבינבםישנאואצי13רמאל‐‐םשתבשלךל

םיהלאהדבענוהכלנרמאלםריעיבשיתאוחידיו

בטיהתלאשותרקחותשרדו14םתעדיאלרשא‐‐םירחא

ךברקבתאזההבעותההתשענרבדהןוכנתמאהנהו

םרחהברחיפל‐‐אוההריעהיבשיתאהכתהכה15

תאו16ברחיפלהתמהבתאוהברשאלכתאוהתא

ריעהתאשאבתפרשוהבחרךותלאץבקתהללשלכ
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אלםלועלתהתיהוךיהלאהוהיללילכהללשלכתאו

ןעמל‐‐םרחהןמהמואמךדיבקבדיאלו17דועהנבת

ךברהוךמחרוםימחרךלןתנוופאןורחמהוהיבושי

ךיהלאהוהילוקבעמשתיכ18ךיתבאלעבשנרשאכ

תושעל‐‐םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתארמשל

ךיהלאהוהייניעברשיה

ומישתאלוודדגתתאלםכיהלאהוהילםתאםינב14

הוהילהתאשודקםעיכ2תמל‐‐םכיניעןיבהחרק

םימעהלכמהלגסםעלולתויהלהוהירחבךבוךיהלא

תאז4הבעותלכלכאתאל3המדאהינפלערשא

ליא5םיזעהשוםיבשכהשרושולכאתרשאהמהבה

תסרפמהמהבלכו6רמזוואתוןשידווקאורומחיויבצו

התא‐‐המהבבהרגתלעמתוסרפיתשעסשתעסשוהסרפ

יסירפממוהרגהילעממולכאתאלהזתאךא7ולכאת

יכןפשהתאותבנראהתאולמגהתאהעוסשההסרפה

8םכלםהםיאמט‐‐וסירפהאלהסרפוהמההרגהלעמ

אוהאמט‐‐הרגאלואוההסרפסירפמיכריזחהתאו

הזתא9ועגתאלםתלבנבוולכאתאלםרשבמםכל

תשקשקוריפנסולרשאלכםימברשאלכמולכאת

‐‐ולכאתאלתשקשקוריפנסולןיארשאלכו10ולכאת

אלרשאהזו12ולכאתהרהטרופצלכ11םכלאוהאמט

היאהתאוהארהו13הינזעהוסרפהורשנהםהמולכאת

הנעיהתבתאו15ונימלברעלכתאו14הנימלהידהו

סוכהתא16והנימלץנהתאוףחשהתאוסמחתהתאו
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ךלשהתאוהמחרהתאותאקהו17תמשנתהוףושניהתאו

לכו19ףלטעהותפיכודהוהנימלהפנאהוהדיסחהו18

רוהטףועלכ20ולכאיאלםכלאוהאמטףועהץרש

הננתתךירעשברשארגלהלבנלכולכאתאל21ולכאת

ךיהלאהוהילהתאשודקםעיכ‐‐ירכנלרכמואהלכאו

תאובתלכתארשעתרשע22ומאבלחבידגלשבתאל

ךיהלאהוהיינפלתלכאו23הנשהנשהדשהאציהךערז

ךשריתךנגדרשעמםשומשןכשלרחבירשאםוקמב

תאהארילדמלתןעמלךנאצוךרקבתרכבוךרהציו

יכךרדהךממהברייכו24םימיהלכ‐‐ךיהלאהוהי

הוהירחבירשאםוקמהךממקחרייכ‐‐ותאשלכותאל

התתנו25ךיהלאהוהיךכרבייכםשומשםושלךיהלא

רחבירשאםוקמהלאתכלהוךדיבףסכהתרצוףסכב

ךשפנהואתרשאלכבףסכההתתנו26ובךיהלאהוהי

ךשפנךלאשתרשאלכבורכשבוןייבוןאצבורקבב
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‐‐הטמשהרבדהזו2הטמשהשעתםינשעבשץקמ15

תאשגיאלוהערבהשירשאודיהשמלעבלכטומש
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ךיהלאהוהיינפל20ךנאצרוכבזגתאלוךרושרכבב

ךתיבוהתא‐‐הוהירחבירשאםוקמבהנשבהנשונלכאת
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תעבשץמחוילעלכאתאל3םשומשןכשלהוהירחבי

ץראמתאציןוזפחביכינעםחלתוצמוילעלכאתםימי
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רשאיולהוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאךיהלא

םוקמב‐‐ךברקברשאהנמלאהוםותיהורגהוךירעשב
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ךלהשעתרשא‐‐ךיהלאהוהיחבזמלצאץעלכהרשא
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יפלעתמויאלתמהתמוי‐‐םידעהשלשואםידעםינש

לכדיוותימהלהנשארבובהיהתםידעהדי7דחאדע
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ירבד‐‐עגנלעגנןיבוןידלןידןיבםדלםדןיבטפשמל

הוהירחבירשאםוקמהלא‐‐תילעותמקוךירעשבתביר
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לוקתאעמשלףסאאלרמאללהקהםויבברחבךיהלא
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7ונללחירחאשיאוהמחלמבתומיןפותיבלבשיוךלי

ותיבלבשיוךלי‐‐החקלאלוהשאשרארשאשיאהימו

םירטשהופסיו8הנחקירחאשיאוהמחלמבתומיןפ

ךליבבלהךרואריהשיאהימורמאוםעהלארבדל
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תלככהיהו9ובבלכויחאבבלתאסמיאלוותיבלבשיו

שארבתואבצירשודקפוםעהלארבדלםירטשה

הילאתארקו‐‐הילעםחלהלריעלאברקתיכ10םעה

םעהלכהיהוךלהחתפוךנעתםולשםאהיהו11םולשל

םילשתאלםאו12ךודבעו‐‐סמלךלויהיהבאצמנה

הוהיהנתנו13הילעתרצו‐‐המחלמךמעהתשעוךמע

קר14ברחיפלהרוכזלכתאתיכהוךדיבךיהלא

‐‐הללשלכריעבהיהירשאלכוהמהבהוףטהוםישנה

ךיהלאהוהיןתנרשאךיביאללשתאתלכאוךלזבת

רשאדאמךממתקחרהםירעהלכלהשעתןכ15ךל

הלאהםימעהירעמקר16הנההלאהםיוגהירעמאל

המשנלכהיחתאל‐‐הלחנךלןתנךיהלאהוהירשא

יזרפהוינענכהירמאהויתחהםמירחתםרחהיכ17

אלרשאןעמל18ךיהלאהוהיךוצרשאכ‐‐יסוביהויוחה

םהיהלאלושערשאםתבעותלככתושעלםכתאודמלי

םיברםימיריעלארוצתיכ19םכיהלאהוהילםתאטחו

וילעחדנלהצעתאתיחשתאלהשפתלהילעםחלהל

הדשהץעםדאהיכתרכתאלותאולכאתונממיכ‐‐ןזרג

לכאמץעאליכעדתרשאץעקר20רוצמבךינפמאבל

אוהרשאריעהלערוצמתינבותרכותיחשתותא‐‐אוה

התדרדע‐‐המחלמךמעהשע

ךלןתנךיהלאהוהירשאהמדאבללחאצמייכ21

ךינקזואציו2והכהימעדונאלהדשבלפנהתשרל

היהו3ללחהתביבסרשאםירעהלאודדמוךיטפשו
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תלגעאוההריעהינקזוחקלו‐‐ללחהלאהברקהריעה

ודרוהו4לעבהכשמאלרשאהבדבעאלרשארקב

דבעיאלרשאןתיאלחנלאהלגעהתאאוההריעהינקז

םינהכהושגנו5לחנבהלגעהתאםשופרעוערזיאלווב

םשבךרבלוותרשלךיהלאהוהירחבםביכ‐‐יולינב

ריעהינקזלכו6עגנלכובירלכהיהיםהיפלעוהוהי

הלגעהלעםהידיתאוצחרי‐‐ללחהלאםיברקהאוהה

תא)וכפש(הכפשאלונידיורמאוונעו7לחנבהפורעה

תידפרשאלארשיךמעלרפכ8ואראלוניניעוהזהםדה

םהלרפכנולארשיךמעברקביקנםדןתתלאוהוהי

רשיההשעתיכךברקמ‐‐יקנהםדהרעבתהתאו9םדה

הוהיונתנוךיביאלעהמחלמלאצתיכ10הוהייניעב

תפיתשאהיבשבתיארו11ויבשתיבשו‐‐ךדיבךיהלא

ךותלאהתאבהו12השאלךלתחקלוהבתקשחוראת

הריסהו13הינרפצתאהתשעוהשארתאהחלגוךתיב

היבאתאהתכבוךתיבבהבשיוהילעמהיבשתלמשתא

התיהוהתלעבוהילאאובתןכרחאוםימיחריהמאתאו

השפנלהתחלשוהבתצפחאלםאהיהו14השאלךל

רשאתחתהברמעתתאלףסכבהנרכמתאלרכמו

תחאהוהבוהאתחאהםישניתששיאלןייהתיכ15התינע

רכבהןבההיהוהאונשהוהבוהאהםינבולודליוהאונש

‐‐ולהיהירשאתאוינבתאוליחנהםויבהיהו16האינשל

רכבההאונשהןבינפלעהבוהאהןבתארכבללכויאל

לכבםינשיפולתתלריכיהאונשהןברכבהתאיכ17

יכ18הרכבהטפשמולונאתישאראוהיכולאצמירשא
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לוקבוויבאלוקבעמשונניא‐‐הרומוררוסןבשיאלהיהי

ומאוויבאובושפתו19םהילאעמשיאלוותאורסיוומא

לאורמאו20ומקמרעשלאווריעינקזלאותאואיצוהו

ללוזונלקבעמשונניא‐‐הרמוררוסהזוננבוריעינקז

ערהתרעבותמוםינבאבוריעישנאלכוהמגרו21אבסו

אטחשיאבהיהייכו22ואריוועמשילארשילכוךברקמ

ותלבנןילתאל23ץעלעותאתילתותמוהו‐‐תומטפשמ

םיהלאתללקיכ‐‐אוההםויבונרבקתרובקיכץעהלע

ךלןתנךיהלאהוהירשאךתמדאתאאמטתאלויולת

הלחנ

תמלעתהוםיחדנוישתאואךיחארושתאהארתאל22

ךילאךיחאבורקאלםאו2ךיחאלםבישתבשהםהמ

שרדדעךמעהיהוךתיבךותלאותפסאו‐‐ותעדיאלו

השעתןכוורמחלהשעתןכו3ולותבשהוותאךיחא

ונממדבאתרשאךיחאתדבאלכלהשעתןכוותלמשל

ךיחארומחתאהארתאל4םלעתהללכותאלהתאצמו

ומעםיקתםקהםהמתמלעתהוךרדבםילפנורושוא

תלמשרבגשבליאלוהשאלערבגילכהיהיאל5

ארקייכ6הלאהשעלכךיהלאהוהיתבעותיכהשא

םיחרפאץראהלעואץעלכבךרדבךינפלרופצןק

‐םיציבהלעואםיחרפאהלעתצברםאהוםיציבוא

תאוםאהתאחלשתחלש7םינבהלעםאהחקתאל‐

הנבתיכ8םימיתכראהוךלבטייןעמלךלחקתםינבה

ךתיבבםימדםישתאלוךגגלהקעמתישעושדחתיב
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שדקתןפםיאלכךמרכערזתאל9ונממלפנהלפייכ

שרחתאל10םרכהתאובתוערזתרשאערזההאלמה

םיתשפורמצזנטעששבלתאל11ודחירמחבורושב

רשאךתוסכתופנכעבראלעךלהשעתםילדג12ודחי

םשו14האנשוהילאאבוהשאשיאחקייכ13הבהסכת

השאהתארמאוערםשהילעאצוהוםירבדתלילעהל

15םילותבהליתאצמאלוהילאברקאויתחקלתאזה

ינקזלארענהילותבתאואיצוהוהמאורענהיבאחקלו

יתבתאםינקזהלארענהיבארמאו16הרעשה‐‐ריעה

תלילעםשאוההנהו17האנשיו‐‐השאלהזהשיאליתתנ

ילותבהלאוםילותבךתבליתאצמאלרמאלםירבד

ריעהינקזוחקלו18ריעהינקזינפלהלמשהושרפויתב

ונתנוףסכהאמותאושנעו19ותאורסיושיאהתאאוהה

ולולארשיתלותבלעערםשאיצוהיכ‐‐הרענהיבאל

היהתמאםאו20וימילכהחלשללכויאלהשאלהיהת

רענהתאואיצוהו21רענלםילותבואצמנאלהזהרבדה

‐‐התמוםינבאבהריעישנאהולקסוהיבאתיבחתפלא

ערהתרעבוהיבאתיבתונזללארשיבהלבנהתשעיכ

ותמולעבתלעבהשאםעבכששיאאצמייכ22ךברקמ

ערהתרעבוהשאהוהשאהםעבכשהשיאה‐‐םהינשםג

האצמושיאלהשראמהלותברענהיהייכ23לארשימ

רעשלאםהינשתאםתאצוהו24המעבכשוריעבשיא

לערענהתא‐‐ותמוםינבאבםתאםתלקסואוההריעה

הנערשארבדלעשיאהתאוריעבהקעצאלרשארבד

אצמיהדשבםאו25ךברקמערהתרעבווהערתשאתא
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המעבכשושיאההבקיזחהוהשראמהרענהתאשיאה

השעתאלרענלו26ודבל‐‐המעבכשרשאשיאהתמו

והערלעשיאםוקירשאכיכתומאטחרענלןיארבד

הקעצהאצמהדשביכ27הזהרבדהןכ‐‐שפנוחצרו

רענשיאאצמייכ28הלעישומןיאוהשראמהרענה

29ואצמנוהמעבכשוהשפתוהשראאלרשאהלותב

ולוףסכםישמח‐‐רענהיבאלהמעבכשהשיאהןתנו

30וימילכהחלשלכויאל‐‐הנערשאתחתהשאלהיהת

ויבאףנכהלגיאלוויבאתשאתאשיאחקיאל

אל2הוהילהקבהכפשתורכואכדעוצפאביאל23

להקבולאביאלירישערודםגהוהילהקברזממאבי

ירישערודםגהוהילהקביבאומוינומעאביאל3הוהי

אלרשארבדלע4םלועדעהוהילהקבםהלאביאל

םירצממםכתאצבךרדבםימבוםחלבםכתאומדק

‐םירהנםרארותפמרועבןבםעלבתאךילערכשרשאו

ךפהיוםעלבלאעמשלךיהלאהוהיהבאאלו5ךללקל‐

הוהיךבהאיכהכרבלהללקהתאךלךיהלאהוהי

אל7םלועלךימילכםתבטוםמלששרדתאל6ךיהלא

תייהרגיכירצמבעתתאלאוהךיחאיכימדאבעתת

םהלאבי‐‐ישילשרודםהלודלוירשאםינב8וצראב

לכמ‐‐תרמשנוךיביאלעהנחמאצתיכ9הוהילהקב

הרקמרוהטהיהיאלרשאשיאךבהיהייכ10עררבד

11הנחמהךותלאאביאלהנחמלץוחמלאאציו‐‐הליל

ךותלאאבישמשהאבכוםימבץחריברעתונפלהיהו

ץוחהמשתאציוהנחמלץוחמךלהיהתדיו12הנחמה
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התרפחוץוחךתבשבהיהוךנזאלעךלהיהתדתיו13

ךלהתמךיהלאהוהייכ14ךתאצתאתיסכותבשוהב

ךינחמהיהוךינפלךיביאתתלוךליצהלךנחמברקב

אל15ךירחאמבשורבדתורעךבהאריאלושודק

ךמע16וינדאםעמךילאלצנירשאוינדאלאדבעריגסת

ולבוטב‐‐ךירעשדחאברחבירשאםוקמבךברקבבשי

היהיאלולארשיתונבמהשדקהיהתאל17וננותאל

בלכריחמוהנוזןנתאאיבתאל18לארשיינבמשדק

םגךיהלאהוהיתבעותיכרדנלכל‐‐ךיהלאהוהיתיב

לכךשנלכאךשנףסכךשנךיחאלךישתאל19םהינש

ןעמל‐‐ךישתאלךיחאלוךישתירכנל20ךשירשארבד

רשאץראהלעךדיחלשמלכבךיהלאהוהיךכרבי

אלךיהלאהוהילרדנרדתיכ21התשרלהמשאבהתא

היהוךמעמךיהלאהוהיונשרדישרדיכומלשלרחאת

אצומ23אטחךבהיהיאל‐‐רדנללדחתיכו22אטחךב

הבדנךיהלאהוהילתרדנרשאכתישעורמשתךיתפש

םיבנעתלכאוךערםרכבאבתיכ24ךיפבתרבדרשא

ךערתמקבאבתיכ25ןתתאלךילכלאוךעבשךשפנכ

ךערתמקלעףינתאלשמרחוךדיבתלילמתפטקו

ןחאצמתאלםאהיהוהלעבוהשאשיאחקייכ24

תתירכרפסהלבתכו‐‐רבדתורעהבאצמיכויניעב

התיהוהכלהוותיבמהאציו2ותיבמהחלשוהדיבןתנו

תתירכרפסהלבתכוןורחאהשיאההאנשו3רחאשיאל

רשאןורחאהשיאהתומייכואותיבמהחלשוהדיבןתנו
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החלשרשאןושארההלעבלכויאל4השאלולהחקל

יכ‐‐האמטהרשאירחאהשאלולתויהלהתחקלבושל

הוהירשאץראהתאאיטחתאלוהוהיינפלאוההבעות

אציאל‐‐השדחהשאשיאחקייכ5הלחנךלןתנךיהלא

הנשותיבלהיהייקנרבדלכלוילערבעיאלואבצב

בכרוםיחרלבחיאל6חקלרשאותשאתאחמשותחא

ינבמויחאמשפנבנגשיאאצמייכ7לבחאוהשפניכ

ערהתרעבואוההבנגהתמו‐‐ורכמווברמעתהולארשי

לככתושעלודאמרמשלתערצהעגנברמשה8ךברקמ

ורמשת‐‐םתיוצרשאכםיולהםינהכהםכתאורוירשא

ךרדבםירמלךיהלאהוהיהשערשאתארוכז9תושעל

אל‐‐המואמתאשמךערבהשתיכ10םירצממםכתאצב

רשאשיאהודמעתץוחב11וטבעטבעלותיבלאאבת

שיאםאו12הצוחהטובעהתאךילאאיצויובהשנהתא

טובעהתאולבישתבשה13וטבעבבכשתאל‐‐אוהינע

הקדצהיהתךלוךכרבוותמלשבבכשושמשהאובכ

ךיחאמןויבאוינעריכשקשעתאל14ךיהלאהוהיינפל

אלוורכשןתתומויב15ךירעשבךצראברשאךרגמוא

אלוושפנתאאשנאוהוילאואוהינעיכשמשהוילעאובת

לעתובאותמויאל16אטחךבהיהוהוהילאךילעארקי

אל17ותמויואטחבשיאתובאלעותמויאלםינבוםינב

תרכזו18הנמלאדגבלבחתאלוםותירגטפשמהטת

ןכלעםשמךיהלאהוהיךדפיוםירצמבתייהדבעיכ

ךריצקרצקתיכ19הזהרבדהתאתושעלךוצמיכנא

םותילרגל‐‐ותחקלבושתאלהדשברמעתחכשוךדשב
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השעמלכבךיהלאהוהיךכרביןעמלהיהיהנמלאלו

םותילרגלךירחאראפתאלךתיזטבחתיכ20ךידי

ךירחאללועתאלךמרכרצבתיכ21היהיהנמלאלו

ץראבתייהדבעיכתרכזו22היהיהנמלאלוםותילרגל

הזהרבדהתאתושעלךוצמיכנאןכלעםירצמ

םוטפשוטפשמהלאושגנוםישנאןיבבירהיהייכ25

ןבםאהיהו2עשרהתאועישרהוקידצהתאוקידצהו

ותעשרידכוינפלוהכהוטפשהוליפהו‐‐עשרהתוכה

לעותכהלףיסיןפףיסיאלונכיםיעברא3רפסמב

רושםסחתאל4ךיניעלךיחאהלקנוהברהכמהלא

‐‐ולןיאןבוםהמדחאתמוודחיםיחאובשייכ5ושידב

הילעאביהמבירזשיאלהצוחהתמהתשאהיהתאל

םוקי‐‐דלתרשארוכבההיהו6המביוהשאלולהחקלו

אלםאו7לארשימומשהחמיאלותמהויחאםשלע

לאהרעשהותמביהתלעוותמביתאתחקלשיאהץפחי

אל‐‐לארשיבםשויחאלםיקהלימביןאמהרמאוםינקזה

רמאודמעווילאורבדווריעינקזולוארקו8ימביהבא

םינקזהיניעלוילאותמביהשגנו9התחקליתצפחאל

הככהרמאוהתנעווינפבהקריוולגרלעמולענהצלחו

ומשארקנו10ויחאתיבתאהנביאלרשאשיאלהשעי

שיאודחיםישנאוצנייכ11לענהץולחתיבלארשיב

והכמדימהשיאתאליצהלדחאהתשאהברקוויחאו

אלהפכתאהתצקו12וישבמבהקיזחהוהדיהחלשו

הלודגןבאוןבאךסיכבךלהיהיאל13ךניעסוחת
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הנטקוהלודגהפיאוהפיאךתיבבךלהיהיאל14הנטקו

היהיקדצוהמלשהפיאךלהיהיקדצוהמלשןבא15

ךיהלאהוהירשאהמדאהלעךימיוכיראיןעמל‐‐ךל

השעלכהלאהשעלכךיהלאהוהיתבעותיכ16ךלןתנ

םכתאצבךרדבקלמעךלהשערשאתארוכז17לוע

םילשחנהלכךבבנזיוךרדבךרקרשא18םירצממ

חינהבהיהו19םיהלאאריאלועגיוףיעהתאו‐‐ךירחא

הוהירשאץראבביבסמךיביאלכמךלךיהלאהוהי

קלמערכזתאהחמת‐‐התשרלהלחנךלןתנךיהלא

חכשתאלםימשהתחתמ

ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאובתיכהיהו26

ירפלכתישארמתחקלו2הבתבשיוהתשריוהלחנ

‐‐ךלןתנךיהלאהוהירשאךצראמאיבתרשאהמדאה

ךיהלאהוהירחבירשאםוקמהלאתכלהואנטבתמשו

םההםימיבהיהירשאןהכהלאתאבו3םשומשןכשל

לאיתאביכךיהלאהוהילםויהיתדגהוילאתרמאו

ןהכהחקלו4ונלתתלוניתבאלהוהיעבשנרשאץראה

תינעו5ךיהלאהוהיחבזמינפל‐‐וחינהוךדימאנטה

המירצמדריויבאדבאימראךיהלאהוהיינפלתרמאו

ועריו6ברוםוצעלודגיוגלםשיהיוטעמיתמבםשרגיו

קעצנו7השקהדבעונילעונתיוונונעיוםירצמהונתא

תאאריוונלקתאהוהיעמשיווניתבאיהלאהוהילא

דיבםירצממהוהיונאצויו8ונצחלתאוונלמעתאוונינע

9םיתפמבותותאבו‐‐לדגארמבוהיוטנערזבוהקזח
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ץראתאזהץראהתאונלןתיוהזהםוקמהלאונאביו

ירפתישארתאיתאבההנההתעו10שבדובלחתבז

ךיהלאהוהיינפלותחנהוהוהיילהתתנרשאהמדאה

רשאבוטהלכבתחמשו11ךיהלאהוהיינפלתיוחתשהו

רשארגהויולהוהתאךתיבלו‐‐ךיהלאהוהיךלןתנ

ךתאובתרשעמלכתארשעלהלכתיכ12ךברקב

םותילרגליוללהתתנורשעמהתנש‐‐תשילשההנשב

הוהיינפלתרמאו13ועבשוךירעשבולכאוהנמלאלו

רגלויוללויתתנםגותיבהןמשדקהיתרעבךיהלא

יתרבעאלינתיוצרשאךתוצמלככהנמלאלוםותיל

אלוונממינאביתלכאאל14יתחכשאלוךיתוצממ

לוקביתעמשתמלונממיתתנאלואמטבונממיתרעב

ןועממהפיקשה15ינתיוצרשאלככיתישע‐‐יהלאהוהי

המדאהתאולארשיתאךמעתאךרבוםימשהןמךשדק

בלחתבזץראוניתבאלתעבשנרשאכ‐‐ונלהתתנרשא

םיקחהתאתושעלךוצמךיהלאהוהיהזהםויה16שבדו

ךבבללכבםתואתישעותרמשוםיטפשמהתאו‐‐הלאה

םיהלאלךלתויהלםויהתרמאההוהיתא17ךשפנלכבו

עמשלו‐‐ויטפשמוויתוצמוויקחרמשלוויכרדבתכללו

רשאכהלגסםעלולתויהלםויהךרימאההוהיו18ולקב

לכלעןוילעךתתלו19ויתוצמלכרמשלוךלרבד

םעךתיהלותראפתלוםשלוהלהתלהשערשאםיוגה

רבדרשאכךיהלאהוהילשדק
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תארמשרמאלםעהתאלארשיינקזוהשמוציו27

םויבהיהו2םויהםכתאהוצמיכנארשאהוצמהלכ

ךיהלאהוהירשאץראהלאןדריהתאורבעתרשא

דישבםתאתדשותולדגםינבאךלתמקהו‐‐ךלןתנ

ךרבעב‐‐תאזההרותהירבדלכתאןהילעתבתכו3

ךלןתנךיהלאהוהירשאץראהלאאבתרשאןעמל

ךלךיתבאיהלאהוהירבדרשאכשבדובלחתבזץרא

הלאהםינבאהתאומיקתןדריהתאםכרבעבהיהו4

םתואתדשולביערהבםויהםכתאהוצמיכנארשא

םינבאחבזמךיהלאהוהילחבזמםשתינבו5דישב

חבזמתאהנבתתומלשםינבא6לזרבםהילעףינתאל

תחבזו7ךיהלאהוהילתלועוילעתילעהוךיהלאהוהי

תבתכו8ךיהלאהוהיינפלתחמשוםשתלכאוםימלש

9בטיהראב‐‐תאזההרותהירבדלכתאםינבאהלע

תכסהרמאללארשילכלאםיולהםינהכהוהשמרבדיו

10ךיהלאהוהילםעלתייהנהזהםויהלארשיעמשו

ויקחתאוותוצמתאתישעוךיהלאהוהילוקבתעמשו

אוההםויבםעהתאהשמוציו11םויהךוצמיכנארשא

םיזרגרהלעםעהתאךרבלודמעיהלא12רמאל

ףסויורכששיוהדוהיויולוןועמשןדריהתאםכרבעב

ןבוארלביערהבהללקהלעודמעיהלאו13ןמינבו

לכלאורמאוםיולהונעו14ילתפנוןדןלובזורשאודג

לספהשעירשאשיאהרורא15םרלוק‐‐לארשישיא

לכונעורתסבםשו‐‐שרחידיהשעמהוהיתבעותהכסמו

םעהלכרמאוומאוויבאהלקמרורא16ןמאורמאוםעה
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18ןמאםעהלכרמאווהערלובגגיסמרורא17ןמא

הטמרורא19ןמאםעהלכרמאוךרדברועהגשמרורא

רורא20ןמאםעהלכרמאוהנמלאו‐‐םותירגטפשמ

ןמאםעהלכרמאוויבאףנכהלגיכ‐‐ויבאתשאםעבכש

רורא22ןמאםעהלכרמאוהמהבלכםעבכשרורא21

ןמאםעהלכרמאוומאתבואויבאתב‐‐ותחאםעבכש

רורא24ןמאםעהלכרמאוותנתחםעבכשרורא23

דחשחקלרורא25ןמאםעהלכרמאורתסבוהערהכמ

אלרשארורא26ןמאםעהלכרמאויקנםדשפנתוכהל

לכרמאוםתואתושעל‐‐תאזההרותהירבדתאםיקי

ןמאםעה

רמשלךיהלאהוהילוקבעמשתעומשםאהיהו28

הוהיךנתנו‐‐םויהךוצמיכנארשאויתוצמלכתאתושעל

תוכרבהלכךילעואבו2ץראהייוגלכלעןוילעךיהלא

ךורב3ךיהלאהוהילוקבעמשתיכךגישהוהלאה

ירפוךנטבירפךורב4הדשבהתאךורבוריעבהתא

5ךנאצתורתשעוךיפלארגש‐‐ךתמהבירפוךתמדא

התאךורבוךאבבהתאךורב6ךתראשמוךאנטךורב

ךינפלםיפגנךילעםימקהךיביאתאהוהיןתי7ךתאצב

8ךינפלוסוניםיכרדהעבשבוךילאואצידחאךרדב

ךדיחלשמלכבוךימסאבהכרבהתאךתאהוהיוצי

הוהיךמיקי9ךלןתנךיהלאהוהירשאץראב‐‐ךכרבו

הוהיתוצמתארמשתיכךלעבשנרשאכשודקםעלול

םשיכץראהימעלכוארו10ויכרדבתכלהוךיהלא

הבוטלהוהיךרתוהו11ךממואריוךילעארקנהוהי
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המדאהלע‐‐ךתמדאירפבוךתמהבירפבוךנטבירפב

תאךלהוהיחתפי12ךלתתלךיתבאלהוהיעבשנרשא

ךרבלוותעבךצרארטמתתלםימשהתאבוטהורצוא

הולתאלהתאוםיברםיוגתיולהוךדיהשעמלכתא

אלוהלעמלקרתייהובנזלאלושארלהוהיךנתנו13

יכנארשאךיהלאהוהיתוצמלאעמשתיכהטמלהיהת

םירבדהלכמרוסתאלו14תושעלורמשל‐‐םויהךוצמ

ירחאתכלללואמשוןימי‐‐םויהםכתאהוצמיכנארשא

לוקבעמשתאלםאהיהו15םדבעל‐‐םירחאםיהלא

רשאויתקחוויתוצמלכתאתושעלרמשלךיהלאהוהי

ךוגישהוהלאהתוללקהלכךילעואבו‐‐םויהךוצמיכנא

ךאנטרורא17הדשבהתארוראוריעבהתארורא16

ךיפלארגש‐‐ךתמדאירפוךנטבירפרורא18ךתראשמו

ךתאצבהתארוראוךאבבהתארורא19ךנאצתרתשעו

תרעגמהתאוהמוהמהתאהראמהתאךבהוהיחלשי20

ךדבאדעוךדמשהדע‐‐השעתרשאךדיחלשמלכב

ךבהוהיקבדי21ינתבזערשאךיללעמערינפמרהמ

אבהתארשאהמדאהלעמךתאותלכדע‐‐רבדהתא

תקלדבותחדקבותפחשבהוהיהככי22התשרלהמש

23ךדבאדעךופדרוןוקריבוןופדשבוברחבורחרחבו

ךיתחתרשאץראהותשחנךשארלערשאךימשויהו

םימשהןמרפעוקבאךצרארטמתאהוהיןתי24לזרב

‐ךיביאינפלףגנהוהיךנתי25ךדמשהדעךילעדרי

וינפלסונתםיכרדהעבשבווילאאצתדחאךרדב‐

ךתלבנהתיהו26ץראהתוכלממלכלהועזלתייהו
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27דירחמןיאוץראהתמהבלוםימשהףועלכללכאמל

ברגבו)םירחטבו(םילפעבוםירצמןיחשבהוהיהככי

ןועגשבהוהיהככי28אפרהללכותאלרשא‐‐סרחבו

רשאכםירהצבששממתייהו29בבלןוהמתבוןורועבו

ךאתייהוךיכרדתאחילצתאלוהלפאברועהששמי

שיאושראתהשא30עישומןיאו‐‐םימיהלכלוזגוקושע

םרכובבשתאלוהנבתתיב‐‐)הנבכשי(הנלגשירחא

לכאתאלוךיניעלחובטךרוש31ונללחתאלועטת

תונתנךנאצךלבושיאלוךינפלמלוזגךרמח‐‐ונממ

רחאםעלםינתנךיתנבוךינב32עישומךלןיאוךיביאל

33ךדילאלןיאוםויהלכםהילאתולכותוארךיניעו

תייהותעדיאלרשאםעלכאיךעיגילכוךתמדאירפ

ךיניעהארממעגשמתייהו34םימיהלכ‐‐ץוצרוקושעקר

לעוםיכרבהלעערןיחשבהוהיהככי35הארתרשא

ךדקדקדעוךלגרףכמ‐‐אפרהללכותאלרשאםיקשה

יוגלאךילעםיקתרשאךכלמתאוךתאהוהיךלוי36

םירחאםיהלאםשתדבעוךיתבאוהתאתעדיאלרשא

םימעהלכב‐‐הנינשלולשמלהמשלתייהו37ןבאוץע

טעמוהדשהאיצותברערז38המשהוהיךגהנירשא

ןייותדבעועטתםימרכ39הבראהונלסחייכףסאת

ויהיםיתיז40תעלתהונלכאתיכרגאתאלוהתשתאל

םינב41ךתיזלשייכךוסתאלןמשוךלובגלכבךל

ירפוךצעלכ42יבשבוכלייכךלויהיאלודילותתונבו

ךילעהלעיךברקברשארגה43לצלצהשרייךתמדא

התאוךוליאוה44הטמהטמדרתהתאוהלעמהלעמ
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ואבו45בנזלהיהתהתאושארלהיהיאוהונולתאל

ךדמשהדעךוגישהוךופדרוהלאהתוללקהלכךילע

ויתקחוויתוצמרמשל‐‐ךיהלאהוהילוקבתעמשאליכ

47םלועדעךערזבותפומלותואלךבויהו46ךוצרשא

בוטבוהחמשבךיהלאהוהיתאתדבעאלרשאתחת

הוהיונחלשירשאךיביאתאתדבעו48לכברמ‐‐בבל

לעלזרבלעןתנולכרסחבוםריעבואמצבובערבךב

קחרמיוגךילעהוהיאשי49ךתאודימשהדעךראוצ

ונשלעמשתאלרשאיוגרשנההאדירשאכץראההצקמ

ןחיאלרענוןקזלםינפאשיאלרשאםינפזעיוג50

רשאךדמשהדעךתמדאירפוךתמהבירפלכאו51

תרתשעוךיפלארגשרהציושוריתןגדךלריאשיאל

דעךירעשלכבךלרצהו52ךתאודיבאהדע‐‐ךנאצ

ןהבחטבהתארשאתורצבהותהבגהךיתמחתדר

רשאךצראלכבךירעשלכבךלרצהוךצראלכב

ךינברשבךנטבירפתלכאו53ךלךיהלאהוהיןתנ

רשאקוצמבורוצמב‐‐ךיהלאהוהיךלןתנרשאךיתנבו

וניעערת‐‐דאמגנעהוךבךרהשיאה54ךביאךלקיצי

תתמ55ריתוירשאוינברתיבווקיחתשאבוויחאב

‐לכולריאשהילבמלכאירשאוינברשבמםהמדחאל

56ךירעשלכבךביאךלקיצירשאקוצמבורוצמב‐

לעגצההלגרףכהתסנאלרשאהגנעהוךבהכרה

הנבבוהקיחשיאבהניעערת‐‐ךרמוגנעתהמץראה

רשאהינבבוהילגרןיבמתצויההתילשבו57התבבו

רשאקוצמבורוצמב‐‐רתסבלכרסחבםלכאתיכדלת
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תאתושעלרמשתאלםא58ךירעשבךביאךלקיצי

תאהארילהזהרפסבםיבתכהתאזההרותהירבדלכ

אלפהו59ךיהלאהוהיתא‐‐הזהארונהודבכנהםשה

תונמאנותלדגתוכמךערזתוכמתאוךתכמתאהוהי

םירצמהודמלכתאךבבישהו60םינמאנוםיערםילחו

הכמלכוילחלכםג61ךבוקבדוםהינפמתרגירשא

ךילעהוהיםלעי‐‐תאזההרותהרפסבבותכאלרשא

םתייהרשאתחתטעמיתמבםתראשנו62ךדמשהדע

63ךיהלאהוהילוקבתעמשאליכברלםימשהיבכוככ

תוברהלוםכתאביטיהלםכילעהוהיששרשאכהיהו

דימשהלוםכתאדיבאהלםכילעהוהישישיןכ‐‐םכתא

התשרלהמשאבהתארשאהמדאהלעמםתחסנוםכתא

הצקדעוץראההצקמםימעהלכבהוהיךציפהו64

התאתעדיאלרשאםירחאםיהלאםשתדבעוץראה

היהיאלועיגרתאלםההםיוגבו65ןבאוץע‐‐ךיתבאו

םיניעןוילכוזגרבלםשךלהוהיןתנוךלגרףכלחונמ

הלילתדחפודגנמךלםיאלתךייחויהו66שפנןובאדו

ברעןתיימרמאתרקבב67ךייחבןימאתאלוםמויו

דחפתרשאךבבלדחפמ‐‐רקבןתיימרמאתברעבו

םירצמהוהיךבישהו68הארתרשאךיניעהארממו

התארלדועףיסתאלךליתרמארשאךרדבתוינאב

הנקןיאותוחפשלוםידבעלךיביאלםשםתרכמתהו

תאתרכלהשמתאהוהיהוצרשאתירבהירבדהלא29

םתאתרכרשאתירבהדבלמבאומץראב‐‐לארשיינב
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םתאםהלארמאיולארשילכלאהשמארקיו2ברחב

םירצמץראבםכיניעלהוהיהשערשאלכתאםתיאר

רשאתלדגהתוסמה3וצראלכלווידבעלכלוהערפל

הוהיןתנאלו4םההםילדגהםיתפמהותתאה‐‐ךיניעואר

הזהםויהדעעמשלםינזאותוארלםיניעותעדלבלםכל
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רשאםתבאיהלאהוהיתירבתאובזערשאלע‐‐ורמאו
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םירבד 364

הכרבההלאהםירבדהלכךילעואבייכהיהו30
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ועדיאלרשאםהינבו13תאזההרותהירבדלכתא

רשאםימיהלכםכיהלאהוהיתאהאריל‐‐ודמלוועמשי

המשןדריהתאםירבעםתארשאהמדאהלעםייחםתא
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תוערוהאצמולכאלהיהוםהמינפיתרתסהוםיתבזעו

יהלאןיאיכלעאלהאוההםויברמאותורצותובר

ינפריתסארתסהיכנאו18הלאהתוערהינואצמיברקב

םיהלאלאהנפיכהשערשאהערהלכלעאוההםויב
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הדמלותאזההרישהתאםכלובתכהתעו19םירחא

הרישהילהיהתןעמלםהיפבהמישלארשיינבתא

רשאהמדאהלאונאיבאיכ20לארשיינבב‐‐דעלתאזה

הנפוןשדועבשולכאושבדובלחתבזויתבאליתעבשנ

21יתירבתארפהוינוצאנוםודבעוםירחאםיהלאלא

הרישההתנעותורצותוברתוערותאןאצמתיכהיהו

תאיתעדייכוערזיפמחכשתאליכדעלוינפלתאזה

רשאץראהלאונאיבאםרטבםויההשעאוהרשאורצי

אוההםויבתאזההרישהתאהשמבתכיו22יתעבשנ

רמאיוןונןבעשוהיתאוציו23לארשיינבתאהדמליו

רשאץראהלאלארשיינבתאאיבתהתאיכ‐‐ץמאוקזח

השמתולככיהיו24ךמעהיהאיכנאוםהליתעבשנ

וציו25םמתדערפסלע‐‐תאזההרותהירבדתאבתכל

חקל26רמאלהוהיתירבןוראיאשנםיולהתאהשמ
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30םכידיהשעמבוסיעכהלהוהייניעבערהתאושעת
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םמתדע‐‐תאזה
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לדגובהארקאהוהיםשיכ3בשעילעםיביברכואשד
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תישכתיבעתנמשטעביוןורשיןמשיו15רמחהתשת

םירזבוהאנקי16ותעשירוצלבניווהשעהולאשטיו

םיהלא‐‐הלאאלםידשלוחבזי17והסיעכיתבעותב

18םכיתבאםורעשאלואבברקמםישדחםועדיאל

ץאניוהוהיאריו19ךללחמלאחכשתוישתךדלירוצ
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הרתסםכילעיהי‐‐םכרזעיוומוקיםכיסנןייותשיולכאי

תימאינאידמעםיהלאןיאואוהינאינאיכהתעואר39

לאאשאיכ40ליצמידימןיאואפראינאויתצחמהיחאו

יברחקרביתונשםא41םלעליכנאיחיתרמאוידיםימש

42םלשאיאנשמלוירצלםקנבישאידיטפשמבזחאתו

היבשוללחםדמרשבלכאתיברחוםדמיצחריכשא

םוקיוידבעםדיכומעםיוגונינרה43ביואתוערפשארמ



םירבד 370

רבדיוהשמאביו44ומעותמדארפכווירצלבישיםקנו

ןבעשוהואוהםעהינזאב‐‐תאזההרישהירבדלכתא

לכלא‐‐הלאהםירבדהלכתארבדלהשמלכיו45ןונ

םירבדהלכלםכבבלומישםהלארמאיו46לארשי

רמשלםכינבתאםוצתרשאםויהםכבדיעמיכנארשא

קררבדאליכ47תאזההרותהירבדלכתאתושעל
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48התשרלהמשןדריהתאםירבעםתארשאהמדאה

הלע49רמאלהזהםויהםצעבהשמלאהוהירבדיו

לערשאבאומץראברשאובנרההזהםירבעהרהלא

לארשיינבלןתנינארשאןענכץראתאהארווחריינפ

לאףסאהוהמשהלעהתארשארהבתמו50הזחאל

וימעלאףסאיורההרהבךיחאןרהאתמרשאכךימע

תבירמימבלארשיינבךותביבםתלעמרשאלע51

ינבךותביתואםתשדקאלרשאלע‐‐ןצרבדמשדק

לא‐‐אובתאלהמשוץראהתאהארתדגנמיכ52לארשי

לארשיינבלןתנינארשאץראה

ינבתא‐‐םיהלאהשיאהשמךרברשאהכרבהתאזו33

ריעשמחרזואביניסמהוהירמאיו2ותומינפללארשי

תדשאונימימשדקתבברמהתאוןראפרהמעיפוה‐‐ומל

וכתםהוךדיבוישדקלכםימעבבחףא3ומל)תדשא(

השרומהשמונלהוצהרות4ךיתרבדמאשיךלגרל

דחיםעישארףסאתהבךלמןורשיביהיו5בקעיתלהק

רפסמויתמיהיותמילאוןבואריחי6לארשייטבש
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ומעלאוהדוהילוקהוהיעמשרמאיוהדוהילתאזו7

ךימתרמאיוללו8היהתוירצמרזעוולברוידיונאיבת

ימלעוהבירתהסמבותיסנרשאךדיסחשיאלךירואו

אלויחאתאוויתיאראלומאלוויבאלרמאה9הבירמ

ורצניךתירבוךתרמאורמשיכעדיאלונבתאוריכה

הרוטקומישילארשילךתרותובקעילךיטפשמורוי10

וידילעפווליחהוהיךרב11ךחבזמלעלילכוךפאב

ןמינבל12ןומוקיןמויאנשמווימקםינתמץחמהצרת

םויהלכוילעףפחוילעחטבלןכשיהוהידידי‐‐רמא

דגממוצראהוהיתכרבמרמאףסוילו13ןכשויפתכןיבו

שמשתאובתדגממו14תחתתצברםוהתמולטמםימש

תועבגדגממוםדקיררהשארמו15םיחרישרגדגממו

התאובתהנסינכשןוצרוהאלמוץראדגממו16םלוע

ולרדהורושרוכב17ויחאריזנדקדקלוףסוישארל

םהוץראיספאודחיחגניםימעםהב‐‐וינרקםארינרקו

חמשרמאןלובזלו18השנמיפלאםהוםירפאתובבר

םש‐‐וארקירהםימע19ךילהאברכששיוךתאצבןלובז

20לוחינומטינפשווקנייםימיעפשיכקדציחבזוחבזי

ףאעורזףרטוןכשאיבלכדגביחרמךורברמאדגלו

אתיוןופסקקחמתקלחםשיכולתישאראריו21דקדק

ןדלו22לארשיםעויטפשמוהשעהוהיתקדצ‐‐םעישאר

ילתפנ‐‐רמאילתפנלו23ןשבהןמקנזיהירארוגןדרמא

רשאלו24השריםורדוםיהוהיתכרבאלמוןוצרעבש

ולגרןמשבלבטוויחאיוצריהירשאםינבמךורברמא

ןורשילאכןיא26ךאבדךימיכוךלענמתשחנולזרב25
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םדקיהלאהנעמ27םיקחשותואגבוךרזעבםימשבכר

28דמשהרמאיוביואךינפמשרגיוםלועתערזתחתמו

שוריתוןגדץראלאבקעיןיעדדבחטבלארשיןכשיו

עשונםעךומכימלארשיךירשא29לטופרעיוימשףא

ךלךיביאושחכיוךתואגברחרשאוךרזעןגמהוהיב

ךרדתומיתומבלעהתאו

הגספהשארובנרהלאבאומתברעמהשמלעיו34

דעלגהתאץראהלכתאהוהיוהאריווחריינפלערשא

תאוהשנמוםירפאץראתאוילתפנלכתאו2ןדדע

רככהתאובגנהתאו3ןורחאהםיהדעהדוהיץראלכ

וילאהוהירמאיו4רעצדע‐‐םירמתהריעוחריתעקב

רמאלבקעילוקחצילםהרבאליתעבשנרשאץראהתאז

תמיו5רבעתאלהמשוךיניעבךיתיארההננתאךערזל

רבקיו6הוהייפלע‐‐באומץראבהוהידבעהשמםש

תאשיאעדיאלורועפתיבלומבאומץראביגבותא

‐‐הנשםירשעוהאמןבהשמו7הזהםויהדעותרבק

תאלארשיינבוכביו8החלסנאלווניעהתהכאלותמב

השמלבאיכבימיומתיוםויםישלשבאומתברעבהשמ

וידיתאהשמךמסיכ‐‐המכחחוראלמןונןבעשוהיו9

תאהוהיהוצרשאכושעיולארשיינבוילאועמשיווילע

ועדירשאהשמכלארשיבדועאיבנםקאלו10השמ

וחלשרשאםיתפומהותתאהלכל11םינפלאםינפהוהי

לכלווידבעלכלוהערפל‐‐םירצמץראבתושעלהוהי
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רשאלודגהארומהלכלוהקזחהדיהלכלו12וצרא

לארשילכיניעלהשמהשע
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עשוהי

עשוהילאהוהירמאיוהוהידבע‐‐השמתומירחאיהיו1

םוקהתעותמידבעהשמ2רמאלהשמתרשמןונןב

רשאץראהלאהזהםעהלכוהתאהזהןדריהתארבע

ךרדתרשאםוקמלכ3לארשיינבלםהלןתניכנא

4השמלאיתרבדרשאכויתתנםכל‐‐ובםכלגרףכ

לכתרפרהנלודגהרהנהדעוהזהןונבלהורבדמהמ

םכלובגהיהי‐‐שמשהאובמלודגהםיהדעוםיתחהץרא

םעיתייהרשאכךייחימילכךינפלשיאבציתיאל5

ץמאוקזח6ךבזעאאלוךפראאלךמעהיהאהשמ

יתעבשנרשאץראהתאהזהםעהתאליחנתהתאיכ

תושעלרמשלדאמץמאוקזחקר7םהלתתלםתובאל

ןימיונממרוסתלאידבעהשמךוצרשא‐‐הרותהלככ

רפסשומיאל8ךלתרשאלכבליכשתןעמללואמשו

רמשתןעמלהלילוםמויובתיגהוךיפמהזההרותה

זאוךכרדתאחילצתזאיכובבותכהלככתושעל

תחתלאוץרעתלאץמאוקזחךיתיוצאולה9ליכשת

עשוהיוציו10ךלתרשאלכבךיהלאהוהיךמעיכ

תאווצוהנחמהברקבורבע11רמאלםעהירטשתא

םתאםימיתשלשדועביכהדיצםכלוניכהרמאלםעה

הוהירשאץראהתאתשרלאובלהזהןדריהתאםירבע

יצחלוידגלוינבוארלו12התשרלםכלןתנםכיהלא

רשארבדהתארוכז13רמאלעשוהירמא‐‐השנמהטבש

חינמםכיהלאהוהירמאלהוהידבעהשמםכתאהוצ

םכינקמוםכפטםכישנ14תאזהץראהתאםכלןתנוםכל
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םתאוןדריהרבעבהשמםכלןתנרשאץראבובשי

םתרזעוליחהירובגלכםכיחאינפלםישמחורבעת

המהםגושריוםככםכיחאלהוהיחינירשאדע15םתוא

ץראלםתבשוםהלןתנםכיהלאהוהירשאץראהתא

הוהידבעהשמםכלןתנרשאהתואםתשריוםכתשרי

רמאלעשוהיתאונעיו16שמשהחרזמןדריהרבעב

17ךלנונחלשתרשאלכלאוהשענונתיוצרשאלכ

הוהיהיהיקרךילאעמשנןכהשמלאונעמשרשאלככ

הרמירשאשיאלכ18השמםעהיהרשאכךמעךיהלא

קרתמוי‐‐ונוצתרשאלכלךירבדתאעמשיאלוךיפתא

ץמאוקזח

םילגרמםישנאםינשםיטשהןמןונןבעשוהיחלשיו2

ואביווכליווחיריתאוץראהתאוארוכלרמאלשרח

ךלמלרמאיו2המשובכשיו‐‐בחרהמשוהנוזהשאתיב

‐‐לארשיינבמהלילההנהואבםישנאהנהרמאלוחירי

רמאלבחרלאוחיריךלמחלשיו3ץראהתארפחל

רפחליכ‐‐ךתיבלואברשאךילאםיאבהםישנאהיאיצוה

ונפצתוםישנאהינשתאהשאהחקתו4ואבץראהלכתא

5המהןיאמיתעדיאלוםישנאהילאואבןכרמאתו

הנאיתעדיאל‐‐ואציםישנאהוךשחברוגסלרעשהיהיו

איהו6םוגישתיכםהירחארהמופדרםישנאהוכלה

גגהלעהלתוכרעהץעהיתשפבםנמטתוהגגהםתלעה

תורבעמהלעןדריהךרדםהירחאופדרםישנאהו7

8םהירחאםיפדרהואצירשאכירחא‐‐ורגסרעשהו

רמאתו9גגהלעםהילעהתלעאיהוןובכשיםרטהמהו
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יכוץראהתאםכלהוהיןתניכיתעדי‐‐םישנאהלא

10םכינפמץראהיבשילכוגמניכוונילעםכתמיאהלפנ

םכינפמףוסםיימתאהוהישיבוהרשאתאונעמשיכ

רשאירמאהיכלמינשלםתישערשאוםירצממםכתאצב

11םתואםתמרחהרשא‐‐גועלוןחיסלןדריהרבעב

יכםכינפמשיאבחורדועהמקאלוונבבלסמיועמשנו

ץראהלעולעממםימשבםיהלאאוה‐‐םכיהלאהוהי

םכמעיתישעיכהוהיבילאנועבשההתעו12תחתמ

תואילםתתנודסחיבאתיבםעםתאםגםתישעודסח

יתוחאתאויחאתאוימאתאויבאתאםתיחהו13תמא

תוממוניתשפנתאםתלצהוםהלרשאלכתאו)יתויחא(

ודיגתאלםאתומלםכיתחתונשפנםישנאההלורמאיו14

ךמעונישעוץראהתאונלהוהיתתבהיהוהזונרבדתא

ריקבהתיביכןולחהדעבלבחבםדרותו15תמאודסח

וכלהרההםהלרמאתו16תבשויאיההמוחבוהמוחה

דעםימיתשלשהמשםתבחנוםיפדרהםכבועגפיןפ

הילאורמאיו17םככרדלוכלתרחאוםיפדרהבוש

18ונתעבשהרשאהזהךתעבשמונחנאםיקנםישנאה

ירשקתהזהינשהטוחתוקתתאץראבםיאבונחנאהנה

ךיחאתאוךמאתאוךיבאתאוובונתדרוהרשאןולחב

לכהיהו19התיבהךילאיפסאתךיבאתיבלכתאו

םיקנונחנאו‐‐ושארבומדהצוחהךתיביתלדמאצירשא

היהתדיםאונשארבומד‐‐תיבבךתאהיהירשאלכו

ךתעבשמםיקנונייהו‐‐הזונרבדתאידיגתםאו20וב

םחלשתואוהןכםכירבדכרמאתו21ונתעבשהרשא
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ואביווכליו22ןולחבינשהתוקתתארשקתווכליו

ושקביוםיפדרהובשדעםימיתשלשםשובשיוהרהה

םישנאהינשובשיו23ואצמאלוךרדהלכבםיפדרה

‐‐ולורפסיוןונןבעשוהילאואביוורבעיורההמודריו

הוהיןתניכעשוהילאורמאיו24םתואתואצמהלכתא

ונינפמץראהיבשילכוגמנםגוץראהלכתאונדיב

‐‐ןדריהדעואביוםיטשהמועסיורקבבעשוהיםכשיו3

הצקמיהיו2ורבעיםרטםשונליולארשיינבלכואוה

ווציו3הנחמהברקבםירטשהורבעיוםימיתשלש

םכיהלאהוהיתירבןוראתאםכתארכרמאלםעהתא

םכמוקממועסתםתאו‐‐ותאםיאשנםיולהםינהכהו

םיפלאכוינבוםכיניבהיהיקוחרךא4וירחאםתכלהו

ךרדהתאועדתרשאןעמלוילאוברקתלאהדמבהמא

םושלשלומתמךרדבםתרבעאליכ‐‐הבוכלתרשא

הוהיהשעירחמיכושדקתהםעהלאעשוהירמאיו5

רמאלםינהכהלאעשוהירמאיו6תואלפנ‐‐םכברקב

ןוראתאואשיוםעהינפלורבעותירבהןוראתאואש

םויהעשוהילאהוהירמאיו7םעהינפלוכליותירבה

רשאכיכןועדירשאלארשילכיניעבךלדגלחאהזה

םינהכהתאהוצתהתאו8ךמעהיהאהשמםעיתייה

ןדריהימהצקדעםכאבכרמאלתירבהןוראיאשנ

‐‐הנהושגלארשיינבלאעשוהירמאיו9ודמעתןדריב

תאזב‐‐עשוהירמאיו10םכיהלאהוהיירבדתאועמשו

תאםכינפמשירוישרוהוםכברקביחלאיכןועדת
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ישגרגהתאויזרפהתאויוחהתאויתחהתאוינענכה

ץראהלכןודאתירבהןוראהנה11יסוביהוירמאהו

שיארשעינשםכלוחקהתעו12ןדריבםכינפלרבע

חונכהיהו13טבשלדחאשיאדחאשיא‐‐לארשייטבשמ

ץראהלכןודאהוהיןוראיאשנםינהכהילגרתופכ

הלעמלמםידריהםימהןותרכיןדריהימןדריהימב

תארבעלםהילהאמםעהעסנביהיו14דחאדנודמעיו

אובכו15םעהינפל‐‐תירבהןוראהיאשנםינהכהוןדריה

ולבטנןוראהיאשנםינהכהילגרוןדריהדעןוראהיאשנ

16ריצקימילכויתודגלכלעאלמןדריהוםימההצקב

דאמקחרהדחאדנומקהלעמלמםידריהםימהודמעיו

םילעםידריהוןתרצדצמרשאריעה)םדאמ(םדאב

17וחירידגנורבעםעהוותרכנומתחלמהםיהברעה

ךותבהברחבהוהיתירבןוראהיאשנםינהכהודמעיו

ומתרשאדעהברחבםירבעלארשילכוןכה‐‐ןדריה

ןדריהתארבעליוגהלכ

רמאיוןדריהתארובעליוגהלכומתרשאכיהיו4

רשעםינשםעהןמםכלוחק2רמאלעשוהילאהוהי

רמאלםתואווצו3טבשמדחאשיאדחאשיא‐‐םישנא

ןיכהםינהכהילגרבצממןדריהךותמהזמםכלואש

םתחנהוםכמעםתואםתרבעהוםינבאהרשעםיתש

לאעשוהיארקיו4הלילהובונילתרשאןולמבםתוא

שיאדחאשיא‐‐לארשיינבמןיכהרשאשיארשעהםינש

הוהיןוראינפלורבעעשוהיםהלרמאיו5טבשמדחא
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לעתחאןבאשיאםכלומירהוןדריהךותלאםכיהלא

‐תואתאזהיהתןעמל6לארשיינביטבשרפסמלומכש

םינבאההמרמאלרחמםכינבןולאשייכםכברקב‐

ןדריהימימותרכנרשאםהלםתרמאו7םכלהלאה

ןדריהימותרכנןדריבורבעב‐‐הוהיתירבןוראינפמ

8םלועדע‐‐לארשיינבלןורכזלהלאהםינבאהויהו

הרשעיתשואשיועשוהיהוצרשאכלארשיינבןכושעיו

רפסמלעשוהילאהוהירבדרשאכןדריהךותמםינבא

9םשםוחניוןולמהלאםמעםורבעיולארשיינביטבש

תחת‐‐ןדריהךותבעשוהיםיקהםינבאהרשעםיתשו

םויהדעםשויהיותירבהןוראיאשנםינהכהילגרבצמ

םתדעןדריהךותבםידמעןוראהיאשנםינהכהו10הזה

לככםעהלארבדלעשוהיתאהוהיהוצרשארבדהלכ

יהיו11ורבעיוםעהורהמיועשוהיתאהשמהוצרשא

םינהכהוהוהיןורארבעיורובעלםעהלכםתרשאכ

טבשיצחודגינבוןבוארינבורבעיו12םעהינפל

םהילארבדרשאכ‐‐לארשיינבינפלםישמחהשנמה

הוהיינפלורבע‐‐אבצהיצולחףלאםיעבראכ13השמ

הוהילדגאוההםויב14וחיריתוברעלאהמחלמל

תאוארירשאכותאואריולארשילכיניעבעשוהיתא

16רמאלעשוהילאהוהירמאיו15וייחימילכהשמ

17ןדריהןמולעיותודעהןוראיאשנםינהכהתאהוצ

יהיו18ןדריהןמולערמאלםינהכהתאעשוהיוציו

ךותמהוהיתירבןוראיאשנםינהכה)תולעכ(תולעב

ימובשיוהברחהלאםינהכהילגרתופכוקתנןדריה
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19ויתודגלכלעםושלשלומתכוכליוםמוקמלןדריה

לגלגבונחיוןושארהשדחלרושעבןדריהןמולעםעהו

הלאהםינבאההרשעםיתשתאו20וחיריחרזמהצקב

לארמאיו21לגלגבעשוהיםיקה‐‐ןדריהןמוחקלרשא

םתובאתארחמםכינבןולאשירשארמאללארשיינב

רמאלםכינבתאםתעדוהו22הלאהםינבאההמרמאל

הוהישיבוהרשא23הזהןדריהתאלארשירבעהשביב

השערשאכםכרבעדע‐‐םכינפמןדריהימתאםכיהלא

24ונרבעדעונינפמשיבוהרשאףוסםילםכיהלאהוהי

‐‐איההקזחיכהוהידיתאץראהימעלכתעדןעמל

םימיהלכםכיהלאהוהיתאםתאריןעמל

המיןדריהרבעברשאירמאהיכלמלכעמשכיהיו5

הוהישיבוהרשאתאםיהלערשאינענכהיכלמלכו

סמיו)םרבע(ונרבעדעלארשיינבינפמןדריהימתא

תעב2לארשיינבינפמחורדועםבהיהאלוםבבל

בושוםירצתוברחךלהשעעשוהילאהוהירמאאיהה

םירצתוברחעשוהיולשעיו3תינשלארשיינבתאלמ

רשארבדההזו4תולרעהתעבגלאלארשיינבתאלמיו

ישנאלכםירכזהםירצממאציהםעהלכעשוהילמ

יכ5םירצממםתאצבךרדברבדמבותמהמחלמה

רבדמבםידליהםעהלכוםיאציהםעהלכויהםילמ

הנשםיעבראיכ6ולמאל‐‐םירצממםתאצבךרדב

המחלמהישנאיוגהלכםתדערבדמבלארשיינבוכלה

עבשנרשאהוהילוקבועמשאלרשאםירצממםיאציה

הוהיעבשנרשאץראהתאםתוארהיתלבלםהלהוהי
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םהינבתאו7שבדובלחתבזץראונלתתלםתובאל

ולמאליכויהםילרעיכעשוהילמםתאםתחתםיקה

ובשיולומהליוגהלכומתרשאכיהיו8ךרדבםתוא

םויהעשוהילאהוהירמאיו9םתויחדעהנחמבםתחת

אוההםוקמהםשארקיוםכילעמםירצמתפרחתאיתולג

תאושעיולגלגבלארשיינבונחיו10הזהםויהדעלגלג

וחיריתוברעב‐‐ברעבשדחלםוירשעהעבראבחספה

יולקותוצמ‐‐חספהתרחממץראהרובעמולכאיו11

רובעמםלכאבתרחממןמהתבשיו12הזהםויהםצעב

תאובתמולכאיוןמלארשיינבלדועהיהאלוץראה

אשיווחיריבעשוהיתויהביהיו13איהההנשבןענכץרא

ךליוודיבהפולשוברחוודגנלדמעשיאהנהואריוויניע

אלרמאיו14ונירצלםאהתאונלהולרמאיווילאעשוהי

וינפלאעשוהילפיויתאבהתע‐‐הוהיאבצרשינאיכ

15ודבעלארבדמינדאהמולרמאיווחתשיוהצרא

יכךלגרלעמךלענלשעשוהילאהוהיאבצרשרמאיו

ןכעשוהישעיואוהשדקוילעדמעהתארשאםוקמה

ןיאואצויןיאלארשיינבינפמתרגסמותרגסוחיריו6

וחיריתאךדיביתתנהארעשוהילאהוהירמאיו2אב

ישנאלכריעהתאםתבסו3ליחהירובג‐‐הכלמתאו

תששהשעתהכתחאםעפריעהתאףיקה‐‐המחלמה

םילבויהתורפושהעבשואשיםינהכהעבשו4םימי

םימעפעבשריעהתאובסתיעיבשהםויבוןוראהינפל

לבויהןרקבךשמבהיהו5תורפושבועקתיםינהכהו
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םעהלכועירירפושהלוקתא)םכעמשכ(םכעמשב

שיאםעהולעוהיתחתריעהתמוחהלפנוהלודגהעורת

םהלארמאיוםינהכהלאןונןבעשוהיארקיו6ודגנ

תורפושהעבשואשיםינהכהעבשותירבהןוראתאואש

ורבעםעהלא)רמאיו(ורמאיו7הוהיןוראינפלםילבוי

יהיו8הוהיןוראינפלרבעי‐‐ץולחהוריעהתאובסו

העבשםיאשנםינהכההעבשוםעהלאעשוהירמאכ

ןוראותורפושבועקתוורבעהוהיינפלםילבויהתורפוש

םינהכהינפל‐‐ךלהץולחהו9םהירחאךלההוהיתירב

ןוראהירחאךלהףסאמהותורפושה)יעקת(ועקת

אלרמאלעשוהיהוצםעהתאו10תורפושבעוקתוךולה

דערבדםכיפמאציאלוםכלוקתאועימשתאלוועירת

הוהיןוראבסיו11םתעירהו‐‐ועירהםכילאירמאםוי

12הנחמבוניליוהנחמהואביותחאםעפףקהריעהתא

13הוהיןוראתאםינהכהואשיורקבבעשוהיםכשיו

ינפלםילביהתורפושהעבשםיאשנםינהכההעבשו

ךלהץולחהותורפושבועקתוךולהםיכלההוהיןורא

)ךולה(ךלוההוהיןוראירחאךלהףסאמהוםהינפל

תחאםעפינשהםויבריעהתאובסיו14תורפושבעוקתו

יעיבשהםויביהיו15םימיתששושעהכהנחמהובשיו

עבשהזהטפשמכריעהתאובסיורחשהתולעכומכשיו

16םימעפעבשריעהתאובבסאוההםויבקרםימעפ

רמאיותורפושבםינהכהועקתתיעיבשהםעפביהיו

17ריעהתאםכלהוהיןתניכועירהםעהלאעשוהי

בחרקרהוהילהברשאלכואיהםרחריעההתיהו
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תאהתאבחהיכ‐‐תיבבהתארשאלכואיההיחתהנוזה

ןפםרחהןמורמשםתאקרו18ונחלשרשאםיכאלמה

לארשיהנחמתאםתמשוםרחהןמםתחקלוומירחת

תשחנילכובהזוףסכלכו19ותואםתרכעוםרחל

םעהעריו20אוביהוהירצואהוהילאוהשדק‐‐לזרבו

ועיריורפושהלוקתאםעהעמשכיהיותורפשבועקתיו

םעהלעיוהיתחתהמוחהלפתוהלודגהעורתםעה

לכתאומירחיו21ריעהתאודכליוודגנשיאהריעה

השורושדעוןקזדעורענמהשאדעושיאמריעברשא

ץראהתאםילגרמהםישנאהםינשלו22ברחיפלרומחו

תאםשמואיצוהוהנוזההשאהתיבואבעשוהירמא

ואביו23הלםתעבשנרשאכהלרשאלכתאוהשאה

המאתאוהיבאתאובחרתאואיציוםילגרמהםירענה

ואיצוההיתוחפשמלכתאוהלרשאלכתאוהיחאתאו

לכושאבופרשריעהו24לארשיהנחמלץוחמ‐‐םוחיניו

ונתנ‐‐לזרבהותשחנהילכובהזהוףסכהקרהברשא

תאוהיבאתיבתאוהנוזהבחרתאו25הוהיתיברצוא

םויהדעלארשיברקבבשתועשוהיהיחההלרשאלכ

לגרלעשוהיחלשרשאםיכאלמהתאהאיבחהיכהזה

שיאהרורארמאלאיההתעבעשוהיעבשיו26וחיריתא

‐‐וחיריתאתאזהריעהתאהנבוםוקירשאהוהיינפל

תאהוהייהיו27היתלדביציוריעצבוהנדסייורכבב

ץראהלכבועמשיהיועשוהי
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ןבימרכןבןכעחקיוםרחבלעמלארשיינבולעמיו7

ינבבהוהיףארחיוםרחהןמהדוהיהטמלחרזןבידבז

תיבםערשאיעהוחירימםישנאעשוהיחלשיו2לארשי

תאולגרוולערמאלםהילארמאיולאתיבלםדקמןוא

עשוהילאובשיו3יעהתאולגריוםישנאהולעיוץראה

תשלשכואשיאםיפלאכ‐‐םעהלכלעילאוילאורמאיו

םעהלכתאהמשעגיתלאיעהתאוכיוולעישיאםיפלא

שיאםיפלאתשלשכהמשםעהןמולעיו4המהטעמיכ

הששוםישלשכיעהישנאםהמוכיו5יעהישנאינפלוסניו

דרומבםוכיוםירבשהדערעשהינפלםופדריושיא

לפיוויתלמשעשוהיערקיו6םימליהיוםעהבבלסמיו

ינקזואוה‐‐ברעהדעהוהיןוראינפלהצראוינפלע

ינדאההאעשוהירמאיו7םשארלערפעולעיולארשי

תתלןדריהתאהזהםעהתאריבעהתרבעההמלהוהי

רבעבבשנוונלאוהולוונדיבאהלירמאהדיבונתא

ףרעלארשיךפהרשאירחא‐‐רמאהמינדאיב8ןדריה

ונילעובסנוץראהיבשילכוינענכהועמשיו9ויביאינפל

10לודגהךמשלהשעתהמוץראהןמונמשתאותירכהו

ךינפלעלפנהתאהזהמלךלםקעשוהילאהוהירמאיו

םגוםתואיתיוצרשאיתירבתאורבעםגולארשיאטח11

12םהילכבומשםגוושחכםגוובנגםגוםרחהןמוחקל

ינפלונפיףרע‐‐םהיביאינפלםוקללארשיינבולכיאלו

אלםאםכמעתויהלףיסואאלםרחלויהיכםהיביא

תרמאוםעהתאשדקםק13םכברקמםרחהודימשת

םרחלארשייהלאהוהירמאהכיכרחמלושדקתה



עשוהי 385

םכריסהדעךיביאינפלםוקללכותאל‐‐לארשיךברקב

היהוםכיטבשלרקבבםתברקנו14םכברקמםרחה

החפשמהותוחפשמלברקיהוהיונדכלירשאטבשה

ונדכלירשאתיבהוםיתבלברקתהוהיהנדכלירשא

שאבףרשי‐‐םרחבדכלנההיהו15םירבגלברקיהוהי

השעיכוהוהיתירבתארבעיכולרשאלכתאוותא

לארשיתאברקיורקבבעשוהיםכשיו16לארשיבהלבנ

הדוהיתחפשמתאברקיו17הדוהיטבשדכליוויטבשל

יחרזהתחפשמתאברקיויחרזהתחפשמתאדכליו

דכליוםירבגלותיבתאברקיו18ידבזדכליוםירבגל

רמאיו19הדוהיהטמל‐‐חרזןבידבזןבימרכןבןכע

‐‐לארשייהלאהוהילדובכאנםישינבןכעלאעשוהי

20ינממדחכתלאתישעהמילאנדגהוהדותולןתו

הוהיליתאטחיכנאהנמארמאיועשוהיתאןכעןעיו

)אראו(האראו21יתישעתאזכותאזכולארשייהלא

ףסכםילקשםיתאמוהבוטתחארענשתרדאללשב

םחקאוםדמחאוולקשמםילקשםישמחדחאבהזןושלו

22היתחתףסכהוילהאהךותבץראבםינומטםנהו

ולהאבהנומטהנהוהלהאהוצריוםיכאלמעשוהיחלשיו

עשוהילאםואביולהאהךותמםוחקיו23היתחתףסכהו

תאעשוהיחקיו24הוהיינפלםקציולארשיינבלכלאו

בהזהןושלתאותרדאהתאוףסכהתאוחרזןבןכע

תאוונאצתאוורמחתאוורושתאוויתנבתאווינבתאו

קמעםתאולעיוומעלארשילכוולרשאלכתאוולהא

הזהםויבהוהיךרכעיונתרכעהמעשוהירמאיו25רוכע
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ולקסיושאבםתאופרשיוןבאלארשילכותאומגריו

םויהדעלודגםינבאלגוילעומיקיו26םינבאבםתא

אוההםוקמהםשארקןכלעופאןורחמהוהיבשיוהזה

הזהםויהדערוכעקמע

ךמעחק‐‐תחתלאואריתלאעשוהילאהוהירמאיו8

ךדיביתתנהאריעההלעםוקוהמחלמהםעלכתא

תישעו2וצראתאווריעתאוומעתאויעהךלמתא

הללשקר‐‐הכלמלווחירילתישערשאכהכלמלויעל

3הירחאמריעלבראךלםישםכלוזבתהתמהבו

עשוהירחביויעהתולעלהמחלמהםעלכועשוהיםקיו

וציו4הלילםחלשיוליחהירובגשיאףלאםישלש

לא‐‐ריעהירחאמריעלםיבראםתאואררמאלםתא

לכוינאו5םינכנםכלכםתייהודאמריעהןמוקיחרת

ונתארקלואצייכהיהוריעהלאברקניתארשאםעה

ונקיתהדעונירחאואציו6םהינפלונסנוהנשארברשאכ

הנשארברשאכונינפלםיסנורמאייכ‐‐ריעהןמםתוא

ריעהתאםתשרוהוברואהמומקתםתאו7םהינפלונסנו

ריעהתאםכשפתכהיהו8םכדיבםכיהלאהוהיהנתנו

יתיוצוארושעתהוהירבדכ‐‐שאבריעהתאותיצת

תיבןיבובשיובראמהלאוכליועשוהיםחלשיו9םכתא

ךותבאוהההלילבעשוהיןליויעלםימיעהןיבולא

אוהלעיוםעהתאדקפיורקבבעשוהיםכשיו10םעה

רשאהמחלמהםעהלכו11יעה‐‐םעהינפללארשיינקזו

וניביגהויעלןופצמונחיוריעהדגנואביוושגיוולעותא
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בראםתואםשיושיאםיפלאתשמחכחקיו12יעהןיבו

לכתאםעהומישיו13ריעלםימ‐‐יעהןיבולאתיבןיב

ךליוריעלםימובקעתאוריעלןופצמרשאהנחמה

ךלמתוארכיהיו14קמעהךותבאוהההלילבעשוהי

לארשיתארקלריעהישנאואציוומיכשיוורהמיויעה

אלאוהוהברעהינפל‐‐דעומלומעלכואוההמחלמל

לארשילכועשוהיועגניו15ריעהירחאמולבראיכעדי

ריעברשאםעהלכוקעזיו16רבדמהךרדוסניוםהינפל

ןמוקתניועשוהיירחאופדריוםהירחאףדרל)יעב(

ירחאואציאלרשאלאתיבויעבשיאראשנאלו17ריעה

18לארשיירחאופדריוהחותפריעהתאובזעיולארשי

‐‐יעהלאךדיברשאןודיכבהטנעשוהילאהוהירמאיו

ריעהלאודיברשאןודיכבעשוהיטיוהננתאךדיביכ

ואביוודיתוטנכוצוריוומוקממהרהמםקברואהו19

ונפיו20שאבריעהתאותיציוורהמיוהודכליוריעה

המימשהריעהןשעהלעהנהוואריוםהירחאיעהישנא

רבדמהסנהםעהוהנהוהנהסונלםידיםהבהיהאלו

דכליכוארלארשילכועשוהיו21ףדורהלאךפהנ

ישנאתאוכיוובשיוריעהןשעהלעיכוריעהתאבראה

לארשילויהיוםתארקלריעהןמואציהלאו22יעה

ריאשהיתלבדעםתואוכיוהזמהלאוהזמהלאךותב

ותאוברקיויחושפתיעהךלמתאו23טילפודירשול

יעהיבשילכתאגרהללארשיתולככיהיו24עשוהילא

דעברחיפלםלכולפיוובםופדררשארבדמבהדשב

יהיו25ברחיפלהתאוכיויעהלארשילכובשיוםמת
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ףלארשעםינש‐‐השאדעושיאמאוההםויבםילפנהלכ

ןודיכבהטנרשאודיבישהאלעשוהיו26יעהישנאלכ

ללשוהמהבהקר27יעהיבשילכתאםירחהרשאדע

הוצרשאהוהירבדכ‐‐לארשיםהלוזזבאיההריעה

םלועלתהמישיויעהתאעשוהיףרשיו28עשוהיתא

דעץעהלעהלתיעהךלמתאו29הזהםויהדעהממש

ותלבנתאודיריועשוהיהוצשמשהאובכוברעהתע

וילעומיקיוריעהרעשחתפלאהתואוכילשיוץעהןמ

חבזמעשוהיהנביזא30הזהםויהדעלודגםינבאלג

דבעהשמהוצרשאכ31לביערהבלארשייהלאהוהיל

חבזמ‐‐השמתרותרפסבבותככלארשיינבתאהוהי

וילעולעיולזרבןהילעףינהאלרשאתומלשםינבא

‐‐םינבאהלעםשבתכיו32םימלשוחבזיוהוהילתולע

לכו33לארשיינבינפלבתכרשאהשמתרותהנשמתא

ןוראלהזמוהזמםידמעויטפשוםירטשווינקזולארשי

‐‐חרזאכרגכהוהיתירבןוראיאשנםיולהםינהכהדגנ

רשאכלביערהלומלאויצחהוםיזרגרהלומלאויצח

34הנשארב‐‐לארשיםעהתאךרבלהוהידבעהשמהוצ

‐‐הללקהוהכרבההרותהירבדלכתאארקןכירחאו

רשאלכמרבדהיהאל35הרותהרפסבבותכהלככ

לארשילהקלכדגנעשוהיארקאלרשא‐‐השמהוצ

םברקבךלההרגהוףטהוםישנהו

רהבןדריהרבעברשאםיכלמהלכעמשכיהיו9

יתחה‐‐ןונבלהלומלאלודגהםיהףוחלכבוהלפשבו
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ודחיוצבקתיו2יסוביהויוחהיזרפהינענכהירמאהו

ןועבגיבשיו3דחאהפ‐‐לארשיםעועשוהיםעםחלהל

המהםגושעיו4יעלו‐‐וחירילעשוהיהשערשאתאועמש

םהירומחלםילבםיקשוחקיווריטציווכליוהמרעב

תולבתולענו5םיררצמוםיעקבמוםילבןייתודאנו

םחללכוםהילעתולבתומלשוםהילגרבתואלטמו

הנחמהלאעשוהילאוכליו6םידקנהיהשביםדיצ

ונאבהקוחרץראמלארשישיאלאווילאורמאיולגלגה

לאלארשישיא)רמאיו(ורמאיו7תירבונלותרכהתעו

ךל)תרכא(תורכאךיאובשויהתאיברקבילואיוחה

םהילארמאיוונחנאךידבעעשוהילאורמאיו8תירב

הקוחרץראמוילאורמאיו9ואבתןיאמוםתאימעשוהי

ועמשונעמשיכךיהלאהוהיםשלךידבעואבדאמ

ינשלהשערשאלכתאו10םירצמבהשערשאלכתאו

ןובשחךלמןוחיסל‐‐ןדריהרבעברשאירמאהיכלמ

וניניקזונילאורמאיו11תורתשעברשאןשבהךלמגועלו

וכלוךרדלהדיצםכדיבוחקרמאלונצראיבשילכו

ותרכהתעוונחנאםכידבעםהילאםתרמאוםתארקל

םויבוניתבמותאונדיטצהםחונמחלהז12תירבונל

הלאו13םידקנהיהושביהנההתעוםכילאתכללונתאצ

הלאוועקבתההנהוםישדחונאלמרשאןייהתודאנ

םישנאהוחקיו14דאמךרדהברמולבונילענווניתומלש

םולשעשוהיםהלשעיו15ולאשאלהוהייפתאוםדיצמ

16הדעהיאישנםהלועבשיוםתויחלתירבםהלתרכיו

תירבםהלותרכרשאירחאםימיתשלשהצקמיהיו
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ועסיו17םיבשיםהוברקבווילאםהםיברקיכועמשיו

םהירעוישילשהםויב‐‐םהירעלאואביולארשיינב

ינבםוכהאלו18םירעיתירקותוראבוהריפכהוןועבג

לארשייהלאהוהיבהדעהיאישנםהלועבשניכלארשי

םיאישנהלכורמאיו19םיאישנהלעהדעהלכונליו

לארשייהלאהוהיבםהלונעבשנונחנאהדעהלכלא

םתואהיחהוםהלהשענתאז20םהבעגנללכונאלהתעו

21םהלונעבשנרשאהעובשהלעףצקונילעהיהיאלו

יבאשוםיצעיבטחויהיוויחיםיאישנהםהילאורמאיו

ארקיו22םיאישנהםהלורבדרשאכהדעהלכלםימ

ונתאםתימרהמלרמאלםהילארבדיועשוהיםהל

23םיבשיונברקבםתאודאמםכמונחנאםיקוחררמאל

םיצעיבטחודבעםכמתרכיאלוםתאםירוראהתעו

יכורמאיועשוהיתאונעיו24יהלאתיבל‐‐םימיבאשו

השמתאךיהלאהוהיהוצרשאתאךידבעלדגהדגה

יבשילכתאדימשהלוץראהלכתאםכלתתלודבע

תאהשענוםכינפמוניתשפנלדאמארינוםכינפמץראה

ךיניעברשיכובוטכךדיבוננההתעו25הזהרבדה

ינבדימםתואלציוןכםהלשעיו26השעונלתושעל

יבטחאוההםויבעשוהיםנתיו27םוגרהאלולארשי

לאהזהםויהדעהוהיחבזמלוהדעל‐‐םימיבאשוםיצע

רחבירשאםוקמה

עשוהידכליכםלשוריךלמקדצינדאעמשכיהיו10

השעןכהכלמלווחירילהשערשאכ‐‐המירחיויעהתא
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ויהיולארשיתאןועבגיבשיומילשהיכוהכלמלויעל

ירעתחאכןועבגהלודגריעיכ‐‐דאמוארייו2םברקב

3םירבגהישנאלכויעהןמהלודגאיהיכוהכלממה

ןורבחךלמםהוהלאםלשוריךלמקדצינדאחלשיו

ריבדלאושיכלךלמעיפילאותומריךלמםארפלאו

ןועבגתאהכנוינרזעוילאולע4רמאל‐‐ןולגעךלמ

ולעיוופסאיו5לארשיינבתאועשוהיתאהמילשהיכ

ךלמןורבחךלמםלשוריךלמירמאהיכלמתשמח

ונחיוםהינחמלכוםה‐‐ןולגעךלמשיכלךלמתומרי

עשוהילאןועבגישנאוחלשיו6הילעומחליוןועבגלע

הלעךידבעמךידיףרתלארמאלהלגלגההנחמהלא

לכונילאוצבקניכ‐‐ונרזעוונלהעישוהוהרהמונילא

אוהלגלגהןמעשוהילעיו7רההיבשיירמאהיכלמ

הוהירמאיו8ליחהירובגלכוומעהמחלמהםעלכו

שיאדמעיאלםיתתנךדיביכםהמאריתלאעשוהילא

הלעהלילהלכםאתפעשוהיםהילאאביו9ךינפבםהמ

הלודגהכמםכיולארשיינפלהוהיםמהיו10לגלגהןמ

הקזעדעםכיוןרוחתיבהלעמךרדםפדריוןועבגב

תיבדרומבםהלארשיינפמםסנביהיו11הדקמדעו

דעםימשהןמתולדגםינבאםהילעךילשההוהיוןרוח

וגרהרשאמדרבהינבאבותמרשאםיברותמיו‐‐הקזע

תתםויבהוהילעשוהירבדיזא12ברחבלארשיינב

לארשייניעלרמאיולארשיינבינפלירמאהתאהוהי

חריושמשהםדיו13ןוליאקמעבחריוםודןועבגבשמש

רשיהרפסלעהבותכאיהאלה‐‐ויביאיוגםקידעדמע
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םימתםויכאובלץאאלוםימשהיצחבשמשהדמעיו

לוקבהוהיעמשלוירחאווינפלאוההםויכהיהאלו14

לארשילכועשוהיבשיו15לארשילםחלנהוהייכשיא

הלאהםיכלמהתשמחוסניו16הלגלגההנחמהלאומע

ואצמנרמאלעשוהילדגיו17הדקמבהרעמבואבחיו

עשוהירמאיו18הדקמבהרעמבםיאבחנםיכלמהתשמח

םישנאהילעודיקפהוהרעמהיפלאתולדגםינבאולג

םתבנזוםכיביאירחאופדר‐‐ודמעתלאםתאו19םרמשל

םכיהלאהוהיםנתניכםהירעלאאובלםונתתלאםתוא

הכמםתוכהללארשיינבועשוהיתולככיהיו20םכדיב

לאואביוםהמודרשםידירשהוםמתדע‐‐דאמהלודג

עשוהילאהנחמהלאםעהלכובשיו21רצבמהירע

ונשלתא‐‐שיאללארשיינבלץרחאלםולשבהדקמ

תאילאואיצוהוהרעמהיפתאוחתפעשוהירמאיו22

ואיציו‐‐ןכושעיו23הרעמהןמ‐‐הלאהםיכלמהתשמח

ךלמתאהרעמהןמהלאהםיכלמהתשמחתאוילא

שיכלךלמתאתומריךלמתאןורבחךלמתאםלשורי

לאהלאהםיכלמהתאםאיצוהכיהיו24ןולגעךלמתא

יניצקלארמאיולארשישיאלכלאעשוהיארקיועשוהי

לעםכילגרתאומישוברקותאאוכלהההמחלמהישנא

לעםהילגרתאומישיווברקיוהלאהםיכלמהיראוצ

ותחתלאוואריתלאעשוהיםהילארמאיו25םהיראוצ

םתארשאםכיביאלכלהוהיהשעיהככיכ‐‐וצמאווקזח

םלתיוםתימיוןכירחאעשוהיםכיו26םתואםימחלנ

27ברעהדעםיצעהלעםיולתויהיוםיצעהשמחלע
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םיצעהלעמםודיריועשוהיהוצשמשהאובתעליהיו

תולדגםינבאומשיוםשואבחנרשאהרעמהלאםכלשיו

דכלהדקמתאו28הזהםויהםצעדעהרעמהיפלע

םרחה‐‐הכלמתאוברחיפלהכיואוההםויבעשוהי

שעיודירשריאשהאלהברשאשפנהלכתאוםתוא

עשוהירבעיו29וחיריךלמלהשערשאכהדקמךלמל

ןתיו30הנבלםעםחליוהנבל‐‐הדקממומעלארשילכו

תאוברחיפלהכיוהכלמתאולארשידיבהתואםגהוהי

הכלמלשעיודירשהבריאשהאלהברשאשפנהלכ

לארשילכועשוהירבעיו31וחיריךלמלהשערשאכ

הוהיןתיו32הבםחליוהילעןחיוהשיכל‐‐הנבלמומע

ברחיפלהכיוינשהםויבהדכליולארשידיבשיכלתא

זא33הנבללהשערשאלככ‐‐הברשאשפנהלכתאו

תאועשוהיוהכיושיכלתארזעלרזגךלמםרההלע

לכועשוהירבעיו34דירשולריאשהיתלבדעומע

הילעומחליוהילעונחיוהנלגע‐‐שיכלמומעלארשי

שפנהלכתאו‐‐ברחיפלהוכיואוההםויבהודכליו35

36שיכללהשערשאלככםירחהאוההםויבהברשא

ומחליוהנורבח‐‐הנולגעמומעלארשילכועשוהילעיו

לכתאוהכלמתאוברחיפלהוכיוהודכליו37הילע

לככדירשריאשהאלהברשאשפנהלכתאוהירע

הברשאשפנהלכתאוהתואםרחיוןולגעלהשערשא

הילעםחליוהרבדומעלארשילכועשוהיבשיו38

ברחיפלםוכיוהירעלכתאוהכלמתאוהדכליו39

רשאכדירשריאשהאלהברשאשפנלכתאומירחיו
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השערשאכוהכלמלוהרבדלהשעןכןורבחלהשע

בגנהורההץראהלכתאעשוהיהכיו40הכלמלוהנבלל

דירשריאשהאל‐‐םהיכלמלכתאותודשאהוהלפשהו

41לארשייהלאהוהיהוצרשאכםירחההמשנהלכתאו

דעוןשגץראלכתאוהזעדעוענרבשדקמעשוהיםכיו

עשוהידכלםצראתאוהלאהםיכלמהלכתאו42ןועבג

בשיו43לארשילםחלנלארשייהלאהוהייכתחאםעפ

הלגלגההנחמהלאומעלארשילכועשוהי

ךלמבבוילאחלשיורוצחךלמןיביעמשכיהיו11

םיכלמהלאו2ףשכאךלמלאוןורמשךלמלאוןודמ

תופנבוהלפשבו‐‐תורנכבגנהברעבורהבןופצמרשא

יזרפהויתחהוירמאהוםימוחרזממינענכה3םימרוד

ואציו4הפצמהץראבןומרחתחתיוחהורהביסוביהו

םיהתפשלערשאלוחכברםע‐‐םמעםהינחמלכוםה

הלאהםיכלמהלכודעויו5דאמברבכרוסוסוברל

6לארשיםעםחלהלםורמימלאודחיונחיוואביו

תעכרחמיכ‐‐םהינפמאריתלאעשוהילאהוהירמאיו

םהיסוסתאלארשיינפלםיללחםלכתאןתניכנאתאזה

לכועשוהיאביו7שאבףרשתםהיתבכרמתאורקעת

םהבולפיוםאתפ‐‐םורמימלעםהילעומעהמחלמהםע

הברןודיצדעםופדריוםוכיולארשידיבהוהיםנתיו8

דעםכיוהחרזמהפצמתעקבדעוםימתופרשמדעו

רמארשאכעשוהיםהלשעיו9דירשםהלריאשהיתלב

שאבףרשםהיתבכרמתאורקעםהיסוסתאהוהיול
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הכלמתאורוצחתאדכליואיההתעבעשוהיבשיו10

תוכלממהלכשאראיה‐‐םינפלרוצחיכברחבהכה

‐‐םרחהברחיפלהברשאשפנהלכתאוכיו11הלאה

ירעלכתאו12שאבףרשרוצחתאוהמשנלכרתונאל

יפלםכיועשוהידכלםהיכלמלכתאוהלאהםיכלמה

קר13הוהידבעהשמהוצרשאכםתואםירחה‐‐ברח

יתלוזלארשיםפרשאל‐‐םלתלעתודמעהםירעהלכ

הלאהםירעהללשלכו14עשוהיףרשהדבלרוצחתא

וכהםדאהלכתאקרלארשיינבםהלוזזבהמהבהו

15המשנלכוריאשהאל‐‐םתואםדמשהדעברחיפל

עשוהיתאהשמהוצןכודבעהשמתאהוהיהוצרשאכ

תאהוהיהוצרשאלכמרבדריסהאל‐‐עשוהיהשעןכו

לכתאורההתאזהץראהלכתאעשוהיחקיו16השמ

תאוהברעהתאוהלפשהתאוןשגהץראלכתאובגנה

ריעשהלועהקלחהרההןמ17התלפשולארשירה

לכתאוןומרחרהתחתןונבלהתעקבבדגלעבדעו

עשוהיהשעםיברםימי18םתימיוםכיודכלםהיכלמ

רשאריעהתיהאל19המחלמ‐‐הלאהםיכלמהלכתא

לכהתאןועבגיבשייוחהיתלבלארשיינבלאהמילשה

םבלתאקזחלהתיההוהיתאמיכ20המחלמבוחקל

יתלבלםמירחהןעמללארשיתאהמחלמהתארקל

תאהוהיהוצרשאכםדימשהןעמליכהנחתםהלתויה

ןמםיקנעהתאתרכיואיההתעבעשוהיאביו21השמ

לכמוהדוהירהלכמובנעןמרבדןמןורבחןמרהה

םיקנערתונאל22עשוהיםמירחהםהירעםעלארשירה
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23וראשנ‐‐דודשאבותגבהזעבקרלארשיינבץראב

השמלאהוהירבדרשאלככץראהלכתאעשוהיחקיו

םהיטבשלםתקלחמכלארשילהלחנלעשוהיהנתיו

המחלממהטקשץראהו

תאושריולארשיינבוכהרשאץראהיכלמהלאו12

דעןונראלחנמ‐‐שמשההחרזמןדריהרבעבםצרא

ירמאהךלמןוחיס2החרזמהברעהלכוןומרחרה

ןונראלחנתפשלערשארעורעמלשמ‐‐ןובשחבבשויה

ןומעינבלובגלחנהקבידעודעלגהיצחולחנהךותו

םיהברעהםידעוהחרזמתורנכםידעהברעהו3

תודשאתחת‐‐ןמיתמותומשיהתיבךרדהחרזמחלמה

בשויה‐‐םיאפרהרתימןשבהךלמגועלובגו4הגספה

לכבוהכלסבוןומרחרהבלשמו5יערדאבותורתשעב

לובג‐‐דעלגהיצחויתכעמהוירושגהלובגדעןשבה

םוכהלארשיינבוהוהידבעהשמ6ןובשחךלמןוחיס

טבשיצחלוידגלוינבוארלהשריהוהידבעהשמהנתיו

ינבועשוהיהכהרשאץראהיכלמהלאו7השנמה

ןונבלהתעקבבדגלעבמהמיןדריהרבעבלארשי

יטבשלעשוהיהנתיוהריעשהלעהקלחהרההדעו

הברעבוהלפשבורהב8םתקלחמכ‐‐השרילארשי

יזרפהינענכהוירמאהיתחה‐‐בגנבורבדמבותודשאבו

דצמרשאיעהךלמדחאוחיריךלמ9יסוביהויוחה

11דחאןורבחךלמדחאםלשוריךלמ10דחאלאתיב

דחאןולגעךלמ12דחאשיכלךלמדחאתומריךלמ
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ךלמ14דחארדגךלמדחארבדךלמ13דחארזגךלמ

ךלמדחאהנבלךלמ15דחאדרעךלמדחאהמרח

17דחאלאתיבךלמדחאהדקמךלמ16דחאםלדע

ךלמדחאקפאךלמ18דחארפחךלמדחאחופתךלמ

ךלמ20דחארוצחךלמדחאןודמךלמ19דחאןורשל

דחאךנעתךלמ21דחאףשכאךלמדחאןוארמןורמש

למרכלםענקיךלמדחאשדקךלמ22דחאודגמךלמ

דחאלגלגלםיוגךלמדחארודתפנלרודךלמ23דחא

דחאוםישלשםיכלמלכדחאהצרתךלמ24

התנקזהתאוילאהוהירמאיוםימיבאבןקזעשוהיו13

תאז2התשרלדאמהברההראשנץראהוםימיבתאב

ןמ3ירושגהלכוםיתשלפהתולילגלכתראשנהץראה

‐‐הנופצןורקעלובגדעוםירצמינפלערשארוחישה

ידודשאהויתזעהםיתשלפינרסתשמחבשחתינענכל

ץראלכןמיתמ4םיועהוינורקעהויתגהינולקשאה

ירמאהלובגדעהקפאדע‐‐םינדיצלרשאהרעמוינענכה

תחתדגלעבמשמשהחרזמןונבלהלכוילבגהץראהו5

דעןונבלהןמרההיבשילכ6תמחאובלדע‐‐ןומרחרה

לארשיינבינפמםשירואיכנא‐‐םינדיצלכםימתפרשמ

קלחהתעו7ךיתיוצרשאכהלחנבלארשילהלפהקר

טבשהיצחוםיטבשהתעשתל‐‐הלחנבתאזהץראהתא

ןתנרשא‐‐םתלחנוחקלידגהוינבוארהומע8השנמה

השמםהלןתנרשאכהחרזמןדריהרבעבהשמםהל

ריעהוןונראלחנתפשלערשארעורעמ9הוהידבע

לכו10ןובידדע‐‐אבדימרשימהלכולחנהךותברשא
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לובגדע‐‐ןובשחבךלמרשאירמאהךלמןוחיסירע

רהלכויתכעמהוירושגהלובגודעלגהו11ןומעינב

ןשבבגועתוכלממלכ12הכלסדע‐‐ןשבהלכוןומרח

םיאפרהרתימראשנאוהיערדאבותורתשעבךלמרשא

ירושגהתאלארשיינבושירוהאלו13םשריוהשמםכיו

םויהדעלארשיברקבתכעמורושגבשיויתכעמהתאו

יהלאהוהיישאהלחנןתנאליולהטבשלקר14הזה

הטמלהשמןתיו15ולרבדרשאכותלחנאוהלארשי

רשארעורעמלובגהםהליהיו16םתחפשמלןבוארינב

‐רשימהלכולחנהךותברשאריעהוןונראלחנתפשלע

ןבידרשימברשאהירעלכוןובשח17אבדימלע‐

19תעפמותמדקוהצהיו18ןועמלעבתיבולעבתומבו

רועפתיבו20קמעהרהברחשהתרצוהמבשוםיתירקו

לכורשימהירעלכו21תומשיהתיבוהגספהתודשאו

רשאןובשחבךלמרשאירמאהךלמןוחיסתוכלממ

רוצתאוםקרתאויואתאןידמיאישנתאוותאהשמהכה

םעלבתאו22ץראהיבשיןוחיסיכיסנעברתאורוחתאו

םהיללחלאברחבלארשיינבוגרה‐‐םסוקהרועבןב

ינבתלחנתאזלובגוןדריה‐‐ןבוארינבלובגיהיו23

הטמלהשמןתיו24ןהירצחוםירעהםתוחפשמלןבואר

לכורזעי‐‐לובגהםהליהיו25םתחפשמלדגינבלדג

ינפלערשארעורעדעןומעינבץראיצחודעלגהירע

םינחממוםינטבוהפצמהתמרדעןובשחמו26הבר

תוכסוהרמנתיבוםרהתיבקמעבו27רבדללובגדע

‐‐לבגוןדריהןובשחךלמןוחיסתוכלממרתיןופצו



עשוהי 399

תלחנתאז28החרזמןדריהרבעתרנכםיהצקדע

יצחלהשמןתיו29םהירצחוםירעהםתחפשמלדגינב

30םתוחפשמל‐‐השנמינבהטמיצחליהיוהשנמטבש

ךלמגועתוכלממלכןשבהלכםינחממםלובגיהיו

יצחו31ריעםישש‐‐ןשבברשאריאיתוחלכוןשבה

ינבלןשבבגועתוכלממירעיערדאותורתשעודעלגה

רשאהלא32םתוחפשמלריכמינביצחלהשנמןבריכמ

33החרזמוחיריןדרילרבעמבאומתוברעבהשמלחנ

אוהלארשייהלאהוהיהלחנהשמןתנאל‐‐יולהטבשלו

םהלרבדרשאכםתלחנ

ולחנרשא‐‐ןענכץראבלארשיינבולחנרשאהלאו14

תוטמהתובאישארוןונןבעשוהיוןהכהרזעלאםתוא

השמדיבהוהיהוצרשאכםתלחנלרוגב2לארשיינבל

ינשתלחנהשמןתניכ3הטמהיצחותוטמהתעשתל

הלחנןתנאל‐‐םיוללוןדרילרבעמהטמהיצחותוטמה

אלוםירפאוהשנמתוטמינשףסויינבויהיכ4םכותב

םהישרגמותבשלםירעםאיכץראבםיוללקלחונתנ

ושעןכהשמתאהוהיהוצרשאכ5םנינקלוםהינקמל

לאהדוהיינבושגיו6ץראהתאוקלחיולארשיינב

תעדיהתאיזנקההנפיןבבלכוילארמאיולגלגבעשוהי

לעםיהלאהשיאהשמלאהוהירבדרשארבדהתא

הנשםיעבראןב7ענרבשדקב‐‐ךיתודאלעויתודא

תאלגרל‐‐ענרבשדקמיתאהוהידבעהשמחלשביכנא

ולערשאיחאו8יבבלםערשאכרבדותאבשאוץראה
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9יהלאהוהיירחאיתאלמיכנאוםעהבלתאויסמהימע

הכרדרשאץראהאלםארמאלאוההםויבהשמעבשיו

תאלמיכםלועדעךינבלוהלחנלהיהתךלהבךלגר

רשאכיתואהוהיהיחההנההתעו10יהלאהוהיירחא

רבדהתאהוהירבדזאמהנששמחוםיעבראהזרבד

יכנאהנההתעורבדמבלארשיךלהרשאהשמלאהזה

רשאכקזחםויהינדוע11הנשםינמשושמחןבםויה

המחלמלהתעיחככוזאיחככ‐‐השמיתואחלשםויב

רבדרשאהזהרההתאילהנתהתעו12אובלותאצלו

םשםיקנעיכאוההםויבתעמשהתאיכאוההםויבהוהי

רשאכםיתשרוהויתואהוהיילוא‐‐תורצבתולדגםירעו

ןבבלכלןורבחתאןתיועשוהיוהכרביו13הוהירבד

יזנקההנפיןבבלכלןורבחהתיהןכלע14הלחנלהנפי

יהלאהוהיירחאאלמרשאןעי‐‐הזהםויהדעהלחנל

לודגהםדאהעבראתירקםינפלןורבחםשו15לארשי

המחלממהטקשץראהואוהםיקנעב

לובגלאםתחפשמל‐‐הדוהיינבהטמללרוגהיהיו15

בגנלובגםהליהיו2ןמיתהצקמהבגנןצרבדמםודא

בגנמלאאציו3הבגנהנפהןשלהןמחלמהםיהצקמ

ענרבשדקלבגנמהלעוהנצרבעוםיברקעהלעמל

הנומצערבעו4העקרקהבסנוהרדאהלעוןורצחרבעו

הזהמילובגהתואצת)ויהו(היהוםירצמלחנאציו

הצקדעחלמהםיהמדקלובגו5בגנלובגםכלהיהי

ןדריההצקמםיהןושלמהנופצתאפללובגוןדריה
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הברעהתיבלןופצמרבעוהלגחתיבלובגההלעו6

הרבדלובגההלעו7ןבוארןבןהבןבאלובגההלעו

הלעמלחכנרשאלגלגהלאהנפהנופצורוכעקמעמ

ויהושמשןיעימלאלובגהרבעולחנלבגנמרשאםימדא

ףתכלאםנהןביגלובגההלעו8לגרןיעלאויתאצת

רההשארלאלובגההלעוםלשוריאיה‐‐בגנמיסוביה

הנופצםיאפרקמעהצקברשאהמיםנהיגינפלערשא

לאאציוחותפנימןיעמלארההשארמלובגהראתו9

10םירעיתירקאיההלעבלובגהראתוןורפערהירע

רהףתכלארבעוריעשרהלאהמיהלעבמלובגהבסנו

11הנמתרבעושמשתיבדריוןולסכאיההנופצמםירעי

הנורכשלובגהראתוהנופצןורקעףתכלאלובגהאציו

12המילובגהתואצתויהולאנביאציוהלעבהרהרבעו

‐‐ביבסהדוהיינבלובגהזלובגולודגההמיהםילובגו

הדוהיינבךותבקלחןתנהנפיןבבלכלו13םתחפשמל

איהקנעהיבאעבראתירקתא‐‐עשוהילהוהייפלא

תא‐‐קנעהינבהשולשתאבלכםשמשריו14ןורבח

לאםשמלעיו15קנעהידיליימלתתאוןמיחאתאוישש

בלכרמאיו16רפסתירקםינפלרבדםשורבדיבשי

יתבהסכעתאוליתתנו‐‐הדכלורפסתירקתאהכירשא

תאולןתיובלכיחאזנקןבלאינתעהדכליו17השאל

תאמלואשלוהתיסתוהאובביהיו18השאלותבהסכע

ךלהמבלכהלרמאיורומחהלעמחנצתוהדשהיבא

ילהתתנוינתתנבגנהץראיכהכרבילהנתרמאתו19

20תויתחתתלגתאותוילעתלגתאהלןתיוםימתלג
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םירעהויהיו21םתחפשמל‐‐הדוהיינבהטמתלחנתאז

לאצבק‐‐הבגנבםודאלובגלאהדוהיינבהטמלהצקמ

רוצחושדקו23הדעדעוהנומידוהניקו22רוגיורדעו

תוירקוהתדחרוצחו25תולעבוםלטוףיז24ןנתיו

הדגרצחו27הדלומועמשוםמא26רוצחאיהןורצח

29היתויזבועבשראבולעושרצחו28טלפתיבוןומשחו

גלקצו31המרחוליסכודלותלאו30םצעוםייעוהלעב

םירעלכןומרוןיעוםיחלשותואבלו32הנסנסוהנמדמו

הערצולואתשא‐‐הלפשב33ןהירצחועשתוםירשע

םלדעותומרי35םניעהוחופתםינגןיעוחונזו34הנשאו

םירעםיתרדגוהרדגהוםיתידעוםירעשו36הקזעוהכוש

ןעלדו38דגלדגמוהשדחוןנצ37ןהירצחוהרשעעברא

סמחלוןובכו40ןולגעותקצבושיכל39לאתקיוהפצמהו

ששםירעהדקמוהמענוןוגדתיבתורדגו41שילתכו

הנשאוחתפיו43ןשעורתעוהנבל42ןהירצחוהרשע

45ןהירצחועשתםירעהשארמוביזכאוהליעקו44ביצנו

דילערשאלכהמיוןורקעמ46הירצחוהיתנבוןורקע

היתונבהזעהירצחוהיתונבדודשא47ןהירצחודודשא

48לובגו)לודגה(לובגהםיהוםירצמלחנדע‐‐הירצחו

רבדאיההנסתירקוהנדו49הכושוריתיורימש‐‐רהבו

תחאםירעהלגוןלחוןשגו51םינעוהמתשאובנעו50

)םוניו(םיניו53ןעשאוהמורוברא52ןהירצחוהרשע

‐‐ןורבחאיהעבראתירקוהטמחו54הקפאוחופתתיבו

56הטויוףיזולמרכןועמ55ןהירצחועשתםירערעיצו

רשעםירעהנמתוהעבגןיקה57חונזוםעדקיולאערזיו
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תונעתיבותרעמו59רודגורוצתיבלוחלח58ןהירצחו

תירקאיהלעבתירק60ןהירצחוששםירעןקתלאו

תיב‐‐רבדמב61ןהירצחוםיתשםירעהברהו‐‐םירעי

ידגןיעוחלמהריעוןשבנהו62הככסוןידמהברעה

אלםלשורייבשוייסוביהתאו63ןהירצחוששםירע

ינבתאיסוביהבשיוםשירוהלהדוהיינב)ולכי(ולכוי

הזהםויהדעםלשוריבהדוהי

וחיריימלוחיריןדרימףסויינבללרוגהאציו16

אציו2לאתיב‐‐רהבוחירימהלערבדמההחרזמ

דריו3תורטעיכראהלובגלארבעוהזוללאתיבמ

דעו‐‐ןותחתןרוחתיבלובגדעיטלפיהלובגלאהמי

םירפאוהשנמףסויינבולחניו4המיותאצתויהורזג

םתלחנלובגיהיוםתחפשמלםירפאינבלובגיהיו5

לובגהאציו6ןוילעןרוחתיבדערדאתורטעהחרזמ

הלשתנאתהחרזמלובגהבסנוןופצמתתמכמההמיה

התרענותורטעהחונימדריו7החוניחרזממותוארבעו

לחנהמילובגהךליחופתמ8ןדריהאציווחיריבעגפו

‐םירפאינבהטמתלחנתאזהמיהויתאצתויהוהנק

ךותבםירפאינבלתולדבמהםירעהו9םתחפשמל‐

תאושירוהאלו10ןהירצחוםירעהלכ‐‐השנמינבתלחנ

םויהדעםירפאברקבינענכהבשיורזגבבשויהינענכה

דבעסמליהיוהזה

ריכמל‐‐ףסוירוכבאוהיכהשנמהטמללרוגהיהיו17

וליהיוהמחלמשיאהיהאוהיכדעלגהיבאהשנמרוכב
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‐םתחפשמלםירתונההשנמינבליהיו2ןשבהודעלגה

םכשינבלולאירשאינבלוקלחינבלורזעיבאינבל‐

‐םירכזהףסויןבהשנמינבהלאעדימשינבלורפחינבלו

ןבריכמןבדעלגןברפחןבדחפלצלו3םתחפשמל‐

‐‐ויתנבתומשהלאותונבםאיכ‐‐םינבולויהאלהשנמ

רזעלאינפלהנברקתו4הצרתוהכלמהלגחהענוהלחמ

הוצהוהירמאלםיאישנהינפלוןונןבעשוהיינפלוןהכה

יפלאםהלןתיווניחאךותבהלחנונלתתלהשמתא

‐הרשעהשנמילבחולפיו5ןהיבאיחאךותבהלחנהוהי

תונביכ6ןדרילרבעמרשאןשבהודעלגהץראמדבל‐

ינבלהתיהדעלגהץראווינבךותבהלחנולחנהשנמ

רשאתתמכמהרשאמהשנמלובגיהיו7םירתונההשנמ

8חופתןיעיבשילאןימיהלאלובגהךלהוםכשינפלע

ינבלהשנמלובגלאחופתוחופתץראהתיההשנמל

הלאהםירעלחנלהבגנהנקלחנלובגהדריו9םירפא

יהיולחנלןופצמהשנמלובגוהשנמירעךותבםירפאל

יהיוהשנמלהנופצוםירפאלהבגנ10המיהויתאצת

11חרזממרכששיבוןופצמןועגפירשאבוולובגםיה

םעלביוהיתונבוןאשתיברשאבורכששיבהשנמליהיו

היתונבורדןיעיבשיוהיתונבוראדיבשיתאוהיתונבו

תפנהתשלש‐‐היתונבוודגמיבשיוהיתנבוךנעתיבשיו

לאויוהלאהםירעהתאשירוהלהשנמינבולכיאלו12

לארשיינבוקזחיכיהיו13תאזהץראבתבשלינענכה

ינבורבדיו14ושירוהאלשרוהוסמלינענכהתאונתיו

דחאלרוגהלחנילהתתנעודמרמאלעשוהיתאףסוי
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15הוהיינכרבהכדערשאדעברםעינאודחאלבחו

הרעיהךלהלעהתאברםעםאעשוהיםהילארמאיו

רהךלץאיכםיאפרהויזרפהץראבםשךלתארבו

בכרורההונלאצמיאלףסויינבורמאיו16םירפא

ןאשתיבברשאלקמעהץראבבשיהינענכהלכבלזרב

תיבלאעשוהירמאיו17לאערזיקמעברשאלוהיתונבו

‐ךללודגחכוהתאברםערמאלהשנמלוםירפאלףסוי

אוהרעייכךלהיהירהיכ18דחאלרוגךלהיהיאל‐

בכריכינענכהתאשירותיכויתאצתךלהיהוותארבו

אוהקזחיכ‐‐וללזרב

תאםשוניכשיוהלשלארשיינבתדעלכולהקיו18

לארשיינבבורתויו2םהינפלהשבכנץראהודעומלהא

עשוהירמאיו3םיטבשהעבש‐‐םתלחנתאוקלחאלרשא

תאתשרלאובלםיפרתמםתאהנאדעלארשיינבלא

םכלובה4םכיתובאיהלאהוהיםכלןתנרשאץראה

ץראבוכלהתיוומקיוםחלשאוטבשלםישנאהשלש

התאוקלחתהו5ילאואביו‐‐םתלחניפלהתואובתכיו

ףסויתיבובגנמולובגלעדמעיהדוהיםיקלחהעבשל

העבשץראהתאובתכתםתאו6ןופצמםלובגלעודמעי

ינפלהפלרוגםכליתיריוהנהילאםתאבהוםיקלח

תנהכיכםכברקבםיוללקלחןיאיכ7וניהלאהוהי

םתלחנוחקלהשנמהטבשיצחוןבוארודגוותלחנהוהי

8הוהידבעהשמםהלןתנרשאהחרזמןדרילרבעמ

תאבתכלםיכלההתאעשוהיוציווכליוםישנאהומקיו
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ובושוהתואובתכוץראבוכלהתהווכלרמאלץראה

וכליו9הלשבהוהיינפללרוגםכלךילשאהפוילא

םיקלחהעבשלםירעלהובתכיוץראבורבעיוםישנאה

םהלךלשיו10הלשהנחמהלאעשוהילאואביורפסלע

ץראהתאעשוהיםשקלחיוהוהיינפלהלשבלרוגעשוהי

‐ןמינבינבהטמלרוגלעיו11םתקלחמכלארשיינבל

ינבןיבוהדוהיינבןיבםלרוגלובגאציוםתחפשמל‐

הלעוןדריהןמהנופצתאפללובגהםהליהיו12ףסוי

)ויהו(היהוהמירהבהלעוןופצמוחיריףתכלאלובגה

לאהזוללובגהםשמרבעו13ןואתיבהרבדמויתאצת

רדאתורטעלובגהדריולאתיבאיה‐‐הבגנהזולףתכ

לובגהראתו14ןותחתןורחתיבלבגנמרשארההלע

הבגנןורחתיבינפלערשארההןמהבגנםיתאפלבסנו

ריעםירעיתירקאיהלעבתירקלאויתאצת)ויהו(היהו

םירעיתירקהצקמהבגנתאפו15םיתאפתאזהדוהיינב

לובגהדריו16חותפנימןיעמלאאציוהמילובגהאציו

םיאפרקמעברשאםנהןביגינפלערשארהההצקלא

לגרןיעדריוהבגניסוביהףתכלאםנהיגדריוהנופצ

חכנרשאתולילגלאאציושמשןיעאציוןופצמראתו17

ףתכלארבעו18ןבוארןבןהבןבאדריוםימדאהלעמ

לאלובגהרבעו19התברעהדריוהנופצהברעהלומ

)תואצת(ויתואצת)ויהו(היהוהנופצהלגחתיבףתכ

הבגנןדריההצקלאהנופצחלמהםיןושללאלובגה

תלחנתאזהמדקתאפלותאלבגיןדריהו20בגנלובגהז

םירעהויהו21םתחפשמל‐‐ביבסהיתלובגלןמינבינב
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קמעוהלגחתיבווחיריםהיתוחפשמל‐‐ןמינבינבהטמל

םיועהו23לאתיבוםירמצוהברעהתיבו22ץיצק

עבגוינפעהו)הנמעה(ינמעהרפכו24הרפעוהרפהו

26תוראבוהמרהוןועבג25ןהירצחוהרשעםיתשםירע

28הלארתולאפריוםקרו27הצמהוהריפכהוהפצמהו

םירע‐‐תירקתעבגםלשוריאיהיסוביהוףלאהעלצו

םתחפשמלןמינבינבתלחנתאזןהירצחוהרשעעברא

ןועמשינבהטמל‐‐ןועמשלינשהלרוגהאציו19

יהיו2הדוהיינבתלחנךותבםתלחניהיוםתוחפשמל

לעושרצחו3הדלומועבשועבשראב‐‐םתלחנבםהל

תיבוגלקצו5המרחולותבודלותלאו4םצעוהלבו

םירעןחורשותואבלתיבו6הסוסרצחותובכרמה

עבראםירעןשעורתעוןומרןיע7ןהירצחוהרשעשלש

הלאהםירעהתוביבסרשאםירצחהלכו8ןהירצחו

‐‐ןועמשינבהטמתלחנתאזבגנתמארראבתלעבדע

היהיכןועמשינבתלחנהדוהיינבלבחמ9םתחפשמל

םתלחנךותבןועמשינבולחניוםהמברהדוהיינבקלח

יהיוםתחפשמלןלובזינבלישילשהלרוגהלעיו10

הלערמוהמילםלובגהלעו11דירשדעםתלחנלובג

בשו12םענקיינפלערשאלחנהלאעגפותשבדבעגפו

אציורבתתלסכלובגלעשמשהחרזמהמדקדירשמ

התגהחרזמהמדקרבעםשמו13עיפיהלעותרבדהלא

ותאבסנו14הענהראתמהןומראציוןיצקהתערפח

תטקו15לאחתפייגויתאצתויהוןתנחןופצמלובגה
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הרשעםיתשםירעםחלתיבוהלאדיוןורמשוללהנו

םירעה‐‐םתוחפשמלןלובזינבתלחנתאז16ןהירצחו

ינבליעיברהלרוגהאצי‐‐רכששיל17ןהירצחוהלאה

תלוסכהוהלאערזי‐‐םלובגיהיו18םתוחפשמלרכששי

ןוישקותיברהו20תרחנאוןאישוםירפחו19םנושו

עגפו22ץצפתיבוהדחןיעוםינגןיעותמרו21ץבאו

ויהושמשתיבו)המיצחשו(המוצחשורובתבלובגה

תאז23ןהירצחוהרשעששםירעןדריהםלובגתואצת

ןהירצחוםירעהםתחפשמל‐‐רכששיינבהטמתלחנ

םתוחפשמלרשאינבהטמלישימחהלרוגהאציו24

ךלמלאו26ףשכאוןטבוילחותקלח‐‐םלובגיהיו25

27תנבלרוחישבוהמיהלמרכבעגפולאשמודעמעו

לאחתפייגבוןולבזבעגפוןגדתיבשמשהחרזמבשו

28לאמשמלובכלאאציולאיענוקמעהתיבהנופצ

לובגהבשו29הברןודיצדעהנקוןומחובחרוןרבעו

)ויהו(ויהיוהסחלובגהבשורצרצבמריעדעוהמרה

םירעבחרוקפאוהמעו30הביזכאלבחמהמיהויתאצת

‐‐רשאינבהטמתלחנתאז31ןהירצחוםיתשוםירשע

אציילתפנינבל32ןהירצחוהלאהםירעהםתחפשמל

םלובגיהיו33םתחפשמלילתפנינבל‐‐יששהלרוגה

םוקלדע‐‐לאנביובקנהימדאוםיננעצבןולאמףלחמ

אציורובתתונזאהמילובגהבשו34ןדריהויתאצתיהיו

הדוהיבוםימעגפרשאבובגנמןולבזבעגפוהקקוחםשמ

תמחורצםידצה‐‐רצבמירעו35שמשהחרזמןדריה

יערדאושדקו37רוצחוהמרהוהמדאו36תרנכותקר
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תיבותנעתיבוםרחלאלדגמוןואריו38רוצחןיעו

ינבהטמתלחנתאז39ןהירצחוהרשעעשתםירעשמש

ןדינבהטמל40ןהירצחוםירעהםתחפשמל‐‐ילתפנ

‐‐םתלחנלובגיהיו41יעיבשהלרוגהאציםתחפשמל

הלתיוןוליאוןיבלעשו42שמשריעולואתשאוהערצ

45תלעבוןותבגוהקתלאו44ןורקעוהתנמתוןוליאו43

לובגהםעןוקרהוןוקריהימו46ןומרתגוקרבינבודהיו

ומחליוןדינבולעיוםהמןדינבלובגאציו47ופילומ

התואושריוברחיפלהתואוכיוהתואודכליוםשלםע

תלחנתאז48םהיבאןדםשכןדםשללוארקיוהבובשיו

49ןהירצחוהלאהםירעהםתחפשמל‐‐ןדינבהטמ

הלחנלארשיינבונתיוהיתלובגלץראהתאלחנלולכיו

ריעהתאולונתנהוהייפלע50םכותבןונןבעשוהיל

ריעהתאהנביוםירפארהבחרסתנמתתא‐‐לאשרשא

עשוהיוןהכהרזעלאולחנרשאתלחנההלא51הבבשיו

הלשבלרוגבלארשיינבתוטמלתובאהישארוןונןב

ץראהתאקלחמולכיודעומלהאחתפ‐‐הוהיינפל

לארשיינבלארבד2רמאלעשוהילאהוהירבדיו20

םכילאיתרבדרשאטלקמהירעתאםכלונתרמאל

תעדילבבהגגשבשפנהכמחצורהמשסונל3השמדיב

םירעהמתחאלאסנו4םדהלאגמטלקמלםכלויהו

ריעהינקזינזאברבדוריעהרעשחתפדמעוהלאה

םוקמולונתנוםהילאהריעהותאופסאווירבדתאאיהה

תאורגסיאלווירחאםדהלאגףדרייכו5םמעבשיו
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אוהאנשאלווהערתאהכהתעדילבביכודיבחצרה

ינפלודמעדעאיההריעבבשיו6םושלשלומתמול

םימיבהיהירשאלודגהןהכהתומדעטפשמלהדעה

ריעהלא‐‐ותיבלאווריעלאאבוחצורהבושיזאםהה

תאוילתפנרהבלילגבשדקתאושדקיו7םשמסנרשא

רהבןורבחאיהעבראתירקתאוםירפארהבםכש

רצבתאונתנהחרזמוחיריןדרילרבעמו8הדוהי

הטממדעלגבתמארתאוןבוארהטממרשימברבדמב

ירעויההלא9השנמהטממןשבב)ןלוג(ןולגתאודג

המשסונלםכותברגהרגלולארשיינבלכלהדעומה

ודמעדעםדהלאגדיבתומיאלוהגגשבשפנהכמלכ

הדעהינפל

עשוהילאוןהכהרזעלאלאםיולהתובאישארושגיו21

ורבדיו2לארשיינבלתוטמהתובאישארלאוןונןב

השמדיבהוצהוהירמאלןענכץראבהלשבםהילא

ינבונתיו3ונתמהבלןהישרגמותבשלםירעונלתתל

הלאהםירעהתאהוהייפלאםתלחנמםיולללארשי

ינבליהיויתהקהתחפשמללרוגהאציו4ןהישרגמתאו

ינעמשההטממוהדוהיהטממםיולהןמןהכהןרהא

תהקינבלו5הרשעשלשםירע‐‐לרוגבןמינבהטממו

הטמיצחמוןדהטממוםירפאהטמתחפשממםירתונה

הטמתוחפשממןושרגינבלו6רשעםירע‐‐לרוגבהשנמ

השנמהטמיצחמוילתפנהטממורשאהטממורכששי

םתחפשמליררמינבל7הרשעשלשםירע‐‐לרוגבןשבב
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םיתשםירע‐‐ןלובזהטממודגהטממוןבוארהטממ

תאוהלאהםירעהתאםיולללארשיינבונתיו8הרשע

הטממונתיו9לרוגבהשמדיבהוהיהוצרשאכןהישרגמ

רשאהלאהםירעהתא‐‐ןועמשינבהטממוהדוהיינב

יתהקהתוחפשממןרהאינבליהיו10םשבןהתאארקי

תאםהלונתיו11הנשיארלרוגההיהםהליכיולינבמ

תאוהדוהירהב‐‐ןורבחאיהקונעהיבאעבראתירק

ונתנהירצחתאוריעההדשתאו12היתביבסהשרגמ

תאונתנןהכהןרהאינבלו13ותזחאבהנפיןבבלכל

הנבלתאוהשרגמתאוןורבחתא‐‐חצרהטלקמריע

תאועמתשאתאוהשרגמתאורתיתאו14השרגמתאו

16השרגמתאורבדתאוהשרגמתאוןלחתאו15השרגמ

שמשתיבתאהשרגמתאוהטיתאוהשרגמתאוןיעתאו

17הלאהםיטבשהינשתאמ‐‐עשתםירעהשרגמתאו

השרגמתאועבגתאהשרגמתאוןועבגתאןימינבהטממו

םירעהשרגמתאוןומלעתאוהשרגמתאותותנעתא18

םירעהרשעשלש‐‐םינהכהןרהאינבירעלכ19עברא

ינבמםירתונהםיולהתהקינבתוחפשמלו20ןהישרגמו

תאםהלונתיו21םירפאהטממםלרוגירעיהיותהק

םירפארהב‐‐השרגמתאוםכשתאחצרהטלקמריע

תאוהשרגמתאוםיצבקתאו22השרגמתאורזגתאו

תא‐‐ןדהטממו23עבראםירעהשרגמתאוןרוחתיב

ןוליאתא24השרגמתאוןותבגתאהשרגמתאואקתלא

25עבראםירעהשרגמתאוןומרתגתאהשרגמתאו

ןומרתגתאוהשרגמתאוךנעתתא‐‐השנמהטמתיצחממו
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ןהישרגמורשעםירעלכ26םיתשםירעהשרגמתאו

תחפשממןושרגינבלו27םירתונהתהקינבתוחפשמל

ןולגתאחצרהטלקמריעתאהשנמהטמיצחמ‐‐םיולה

השרגמתאוהרתשעבתאוהשרגמתאוןשבב)ןלוג(

השרגמתאוןוישקתארכששיהטממו28םיתשםירע

ןיעתאהשרגמתאותומריתא29השרגמתאותרבדתא

לאשמתארשאהטממו30עבראםירעהשרגמתאוםינג

תאותקלחתא31השרגמתאוןודבעתאהשרגמתאו

הטממו32עבראםירעהשרגמתאובחרתאוהשרגמ

השרגמתאולילגבשדקתאחצרהטלקמריעתאילתפנ

םירעהשרגמתאוןתרקתאוהשרגמתאוראדתמחתאו

ריעהרשעשלש‐‐םתחפשמלינשרגהירעלכ33שלש

‐‐םירתונהםיולהיררמינבתוחפשמלו34ןהישרגמו

תאוהתרקתאהשרגמתאוםענקיתאןלובזהטמתאמ

השרגמתאוללהנתאהשרגמתאוהנמדתא35השרגמ

תמרתאחצרהטלקמריעתאדגהטממו36עבראםירע

ןובשחתא37השרגמתאוםינחמתאוהשרגמתאודעלגב

38עבראםירעלכהשרגמתאורזעיתאהשרגמתאו

תוחפשממםירתונהםתחפשמליררמינבלםירעהלכ

םיולהירעלכ39הרשעםיתשםירע‐‐םלרוגיהיוםיולה

ןהישרגמוהנמשוםיעבראםירע‐‐לארשיינבתזחאךותב

ןכהיתביבסהישרגמוריעריע‐‐הלאהםירעההנייהת40

ץראהלכתאלארשילהוהיןתיו41הלאהםירעהלכל

הוהיחניו42הבובשיוהושריוםתובאלתתלעבשנרשא

שיאדמעאלוםתובאלעבשנרשאלככביבסמםהל
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43םדיבהוהיןתנםהיביאלכתא‐‐םהיביאלכמםהינפב

תיבלאהוהירבדרשאבוטהרבדהלכמ‐‐רבדלפנאל

אבלכהלארשי

2השנמהטמיצחלוידגלוינבוארלעשוהיארקיזא22

םכתאהוצרשאלכתאםתרמשםתא‐‐םהילארמאיו

םכתאיתיוצרשאלכלילוקבועמשתוהוהידבעהשמ

הזהםויהדעםיברםימיהזםכיחאתאםתבזעאל3

חינההתעו4םכיהלאהוהיתוצמתרמשמתא‐‐םתרמשו

וכלוונפהתעוםהלרבדרשאכםכיחאלםכיהלאהוהי

השמםכלןתנרשאםכתזחאץראלאםכילהאלםכל

תאתושעלדאמורמשקר5ןדריהרבעבהוהידבע

הוהידבעהשמםכתאהוצרשאהרותהתאוהוצמה

רמשלוויכרדלכבתכללוםכיהלאהוהיתאהבהאל

6םכשפנלכבוםכבבללכבודבעלוובהקבדלוויתוצמ

טבשיצחלו7םהילהאלאוכליוםחלשיועשוהיםכרביו

םהיחאםעעשוהיןתנויצחלוןשבבהשמןתנהשנמה

לאעשוהיםחלשיכםגוהמיןדריה)רבעב(רבעמ

םיברםיסכנברמאלםהילארמאיו8םכרביו‐‐םהילהא

תשחנבובהזבוףסכבדאמברהנקמבוםכילהאלאובוש

םעםכיביאללשוקלחדאמהברהתומלשבולזרבבו

טבשיצחודגינבוןבוארינבוכליוובשיו9םכיחא

תכלל‐‐ןענכץראברשאהלשמלארשיינבתאמהשנמה

יפלעהבוזחאנרשאםתזחאץראלאדעלגהץראלא

ץראברשאןדריהתולילגלאואביו10השמדיבהוהי
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חבזמםשהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונביוןענכ

לארשיינבועמשיו11הארמללודגחבזמ‐‐ןדריהלע

תאהשנמהטבשיצחודגינבוןבוארינבונבהנהרמאל

רבעלאןדריהתולילגלא‐‐ןענכץראלומלאחבזמה

ינבתדעלכולהקיולארשיינבועמשיו12לארשיינב

לארשיינבוחלשיו13אבצלםהילעתולעלהלשלארשי

ץראלא‐‐השנמטבשיצחלאודגינבלאוןבוארינבלא

‐ומעםיאשנהרשעו14ןהכהרזעלאןבסחניפתאדעלגה

שיאולארשיתוטמלכלבאתיבלדחאאישנדחאאישנ‐

ינבלאואביו15לארשייפלאלהמהםתובאתיבשאר

דעלגהץראלא‐‐השנמטבשיצחלאודגינבלאוןבואר

לעמההמהוהיתדעלכורמאהכ16רמאלםתאורבדיו

ירחאמםויהבושללארשייהלאבםתלעמרשאהזה

17הוהיבםויהםכדרמלחבזמםכלםכתונבב‐‐הוהי

םויהדעונממונרהטהאלרשארועפןועתאונלטעמה

ירחאמםויהובשתםתאו18הוהיתדעבףגנהיהיוהזה

תדעלכלארחמוהוהיבםויהודרמתםתאהיהוהוהי

םכלורבעםכתזחאץראהאמטםאךאו19ףצקילארשי

וזחאהוהוהיןכשמםשןכשרשאהוהיתזחאץראלא

םכתנבבודרמתלאונתאוודרמתלאהוהיבוונכותב

ןבןכעאולה20וניהלאהוהיחבזמידעלבמחבזמםכל

ףצקהיהלארשיתדעלכלעוםרחבלעמלעמחרז

דגינבוןבוארינבונעיו21ונועבעוגאלדחאשיאאוהו

לא22לארשייפלאישארתאורבדיוהשנמהטבשיצחו

עדיאוהלארשיועדיאוההוהיםיהלאלאהוהיםיהלא
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23הזהםויהונעישותלאהוהיבלעמבםאודרמבםא

וילעתולעהלםאוהוהיירחאמבושלחבזמונלתונבל

אוההוהי‐‐םימלשיחבזוילעתושעלםאוהחנמוהלוע

רמאלתאזתאונישערבדמהגאדמאלםאו24שקבי

יהלאהוהילוםכלהמרמאלונינבלםכינבורמאירחמ

ינבוןבוארינבםכיניבוונניבהוהיןתנלובגו25לארשי

םכינבותיבשהוהוהיבקלחםכלןיא‐‐ןדריהתאדג

ונלאנהשענ‐‐רמאנו26הוהיתאארייתלבלונינבתא

אוהדעיכ27חבזלאלוהלועלאלחבזמהתאתונבל

תדבעתאדבעלונירחאוניתורדןיבוםכיניבווניניב

ורמאיאלוונימלשבווניחבזבווניתולעבוינפלהוהי

היהו‐‐רמאנו28הוהיבקלחםכלןיאונינבלרחמםכינב

תינבתתאוארונרמאורחמוניתרדלאוונילאורמאייכ

יכ‐‐חבזלאלוהלועלאלוניתובאושערשאהוהיחבזמ

הוהיבדרמלונממונלהלילח29םכיניבווניניבאוהדע

החנמלהלעלחבזמתונבלהוהיירחאמםויהבושלו

30ונכשמינפלרשאוניהלאהוהיחבזמדבלמ‐‐חבזלו

לארשייפלאישארוהדעהיאישנוןהכהסחניפעמשיו

דגינבוןבוארינבורבדרשאםירבדהתאותארשא

רזעלאןבסחניפרמאיו31םהיניעבבטייוהשנמינבו

םויההשנמינבלאודגינבלאוןבוארינבלאןהכה

לעמההוהיבםתלעמאלרשאהוהיונכותביכונעדי

סחניפבשיו32הוהידימ‐‐לארשיינבתאםתלצהזאהזה

דגינבתאמוןבוארינבתאמםיאישנהוןהכהרזעלאןב

םתואובשיולארשיינבלא‐‐ןענכץראלאדעלגהץראמ
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םיהלאוכרביולארשיינביניעברבדהבטייו33רבד

תאתחשלאבצלםהילעתולעלורמאאלולארשיינב

וארקיו34הבםיבשידגינבוןבוארינברשאץראה

הוהייכוניתניבאוהדעיכחבזמלדגינבוןבוארינב

םיהלאה

לארשילהוהיחינהרשאירחאםיברםימימיהיו23

ארקיו2םימיבאבןקזעשוהיוביבסמםהיביאלכמ

וירטשלוויטפשלווישארלווינקזל‐‐לארשילכלעשוהי

תאםתיארםתאו3םימיביתאביתנקזינא‐‐םהלארמאיו

םכינפמ‐‐הלאהםיוגהלכלםכיהלאהוהיהשערשאלכ

םכליתלפהואר4םכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכ

ןדריהןמםכיטבשל‐‐הלחנבהלאהםיראשנהםיוגהתא

הוהיו5שמשהאובמלודגהםיהויתרכהרשאםיוגהלכו

םכינפלמםתאשירוהוםכינפמםפדהיאוהםכיהלא

6םכלםכיהלאהוהירבדרשאכםצראתאםתשריו

רפסבבותכהלכתאתושעלורמשל‐‐דאמםתקזחו

אביתלבל7לואמשוןימיונממרוסיתלבלהשמתרות

אלםהיהלאםשבוםכתאהלאהםיראשנההלאהםיוגב

יכ8םהלווחתשתאלוםודבעתאלוועיבשתאלווריכזת

9הזהםויהדעםתישערשאכוקבדתםכיהלאהוהיבםא

דמעאלםתאוםימוצעוםילדגםיוגםכינפמהוהישרויו

ףלאףדריםכמדחאשיא10הזהםויהדעםכינפבשיא

11םכלרבדרשאכםכלםחלנהאוהםכיהלאהוהייכ

12םכיהלאהוהיתאהבהאלםכיתשפנלדאמםתרמשנו



עשוהי 417

םיראשנההלאהםיוגהרתיבםתקבדוובושתבושםאיכ

13םכבםהוםהבםתאבוםהבםתנתחתהוםכתאהלאה

םיוגהתאשירוהלםכיהלאהוהיףיסויאליכועדתעודי

םכידצבטטשלושקומלוחפלםכלויהוםכינפלמהלאה

תאזההבוטההמדאהלעמםכדבאדעםכיניעבםיננצלו

םויהךלוהיכנאהנהו14םכיהלאהוהיםכלןתנרשא

יכםכשפנלכבוםכבבללכבםתעדיוץראהלכךרדב

רבדרשאםיבוטהםירבדהלכמדחארבדלפנאל

רבדונממלפנאלםכלואבלכה‐‐םכילעםכיהלאהוהי

רשאבוטהרבדהלכםכילעאברשאכהיהו15דחא

לכתאםכילעהוהיאיביןכםכילאםכיהלאהוהירבד

הבוטההמדאהלעמםכתואודימשהדע‐‐ערהרבדה

תירבתאםכרבעב16םכיהלאהוהיםכלןתנרשאתאזה

םיהלאםתדבעוםתכלהוםכתאהוצרשאםכיהלאהוהי

םתדבאוםכבהוהיףאהרחו‐‐םהלםתיוחתשהוםירחא

םכלןתנרשאהבוטהץראהלעמהרהמ

ארקיוהמכשלארשייטבשלכתאעשוהיףסאיו24

ינפלובציתיווירטשלוויטפשלווישארלולארשיינקזל

הוהירמאהכםעהלכלאעשוהירמאיו2םיהלאה

חרתםלועמםכיתובאובשירהנהרבעבלארשייהלא

חקאו3םירחאםיהלאודבעיורוחניבאוםהרבאיבא

לכבותאךלואורהנהרבעמםהרבאתאםכיבאתא

4קחציתאולןתאווערזתא)הבראו(בראוןענכץרא

ריעשרהתאושעלןתאוושעתאובקעיתאקחצילןתאו



עשוהי 418

השמתאחלשאו5םירצמודריוינבובקעיוותואתשרל

רחאווברקביתישערשאכםירצמתאףגאוןרהאתאו

ואבתוםירצממםכיתובאתאאיצואו6םכתאיתאצוה

‐םישרפבובכרבםכיתובאירחאםירצמופדריוהמיה

ןיבוםכיניבלפאמםשיוהוהילאוקעציו7ףוסםי‐

םכיניעהניארתווהסכיוםיהתאוילעאביוםירצמה

8םיברםימירבדמבובשתוםירצמביתישערשאתא

רבעבבשויהירמאהץראלאםכתא)אבאו(האבאו

תאושריתוםכדיבםתואןתאוםכתאומחליוןדריה

ךלמרופצןבקלבםקיו9םכינפמםדימשאוםצרא

‐‐רועבןבםעלבלארקיוחלשיולארשיבםחליובאומ

ךורבךרביוםעלבלעמשליתיבאאלו10םכתאללקל

לאואבתוןדריהתאורבעתו11ודימםכתאלצאוםכתא

ינענכהויזרפהוירמאהוחיריילעבםכבומחליווחירי

12םכדיבםתואןתאויסוביהויוחהישגרגהויתחהו

ינשםכינפמםתואשרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו

םכלןתאו13ךתשקבאלוךברחבאלירמאהיכלמ

ובשתוםתינבאלרשאםירעוהבתעגיאלרשאץרא

14םילכאםתאםתעטנאלרשאםיתיזוםימרכםהב

וריסהותמאבוםימתב‐‐ותאודבעוהוהיתאואריהתעו

םירצמבורהנהרבעבםכיתובאודבערשאםיהלאתא

הוהיתאדבעלםכיניעבערםאו15הוהיתאודבעו

רשאםיהלאתאםא‐‐ןודבעתימתאםויהםכלורחב

תאםאורהנה)רבעמ(רבעברשאםכיתובאודבע

יתיבויכנאוםצראבםיבשיםתארשאירמאהיהלא
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בזעמונלהלילחרמאיוםעהןעיו16הוהיתאדבענ

אוהוניהלאהוהייכ17םירחאםיהלאדבעל‐‐הוהיתא

םידבעתיבמםירצמץראמוניתובאתאוונתאהלעמה

ונרמשיוהלאהתולדגהתותאהתאוניניעלהשערשאו

ונרבערשאםימעהלכבוהבונכלהרשאךרדהלכב

בשיירמאהתאוםימעהלכתאהוהישרגיו18םברקב

וניהלאאוהיכהוהיתאדבענונחנאםגונינפמ‐‐ץראה

‐‐הוהיתאדבעלולכותאלםעהלאעשוהירמאיו19

םכעשפלאשיאלאוהאונקלאאוהםישדקםיהלאיכ

רכניהלאםתדבעוהוהיתאובזעתיכ20םכיתואטחלו

21םכלביטיהרשאירחאםכתאהלכוםכלערהובשו

רמאיו22דבענהוהיתאיכאלעשוהילאםעהרמאיו

תאםכלםתרחבםתאיכםכבםתאםידעםעהלאעשוהי

יהלאתאוריסההתעו23םידעורמאיוותואדבעלהוהי

יהלאהוהילאםכבבלתאוטהוםכברקברשארכנה

דבענוניהלאהוהיתאעשוהילאםעהורמאיו24לארשי

אוההםויבםעלתירבעשוהיתרכיו25עמשנולוקבו

םירבדהתאעשוהיבתכיו26םכשבטפשמוקחולםשיו

םשהמיקיוהלודגןבאחקיוםיהלאתרותרפסבהלאה

לכלאעשוהירמאיו27הוהישדקמברשאהלאהתחת
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תאבשיוךליודרעבגנברשאהדוהירבדמהדוהיינב
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)יבשוי(בשויתאוהיתנבתאוךנעתתאוהיתונבתאוןאש

יבשויתאוהיתנבתאוםעלבייבשויתאוהיתונבתאורוד

28תאזהץראבתבשלינענכהלאויוהיתונבתאוודגמ

אלשירוהוסמלינענכהתאםשיולארשיקזחיכיהיו

רזגבבשויהינענכהתאשירוהאלםירפאו29ושירוה
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תאוןודיציבשויתאווכעיבשיתאשירוהאלרשא31
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32בחרתאוקיפאתאוהבלחתאוביזכאתאובלחא

33ושירוהאליכץראהיבשיינענכהברקבירשאהבשיו

תנעתיביבשיתאושמשתיביבשיתאשירוהאלילתפנ

תיבושמשתיביבשיוץראהיבשיינענכהברקבבשיו

יכהרההןדינבתאירמאהוצחליו34סמלםהלויהתנע

סרחרהבתבשלירמאהלאויו35קמעלתדרלונתנאל

36סמלויהיוףסויתיבדידבכתוםיבלעשבוןוליאב

הלעמועלסהמ‐‐םיברקעהלעממירמאהלובגו

הלעארמאיוםיכבהלאלגלגהןמהוהיךאלמלעיו2

יתעבשנרשאץראהלאםכתאאיבאוםירצממםכתא

אלםתאו2םלועלםכתאיתירברפאאלרמאוםכיתבאל

ןוצתתםהיתוחבזמ‐‐תאזהץראהיבשוילתירבותרכת

אליתרמאםגו3םתישעתאזהמילוקבםתעמשאלו

ויהיםהיהלאוםידצלםכלויהוםכינפמםתואשרגא

םירבדהתאהוהיךאלמרבדכיהיו4שקומלםכל

וכביוםלוקתאםעהואשיולארשיינבלכלאהלאה

6הוהילםשוחבזיוםיכבאוההםוקמהםשוארקיו5

ותלחנלשיאלארשיינבוכליוםעהתאעשוהיחלשיו

עשוהיימילכהוהיתאםעהודבעיו7ץראהתאתשרל

רשאעושוהיירחאםימיוכיראהרשאםינקזהימילכו

8לארשילהשערשאלודגההוהיהשעמלכתאואר

9םינשרשעוהאמןבהוהידבעןונןבעשוהיתמיו

םירפארהבסרחתנמתבותלחנלובגבותואורבקיו

ויתובאלאופסאנאוההרודהלכםגו10שעגרהלןופצמ
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תאםגוהוהיתאועדיאלרשאםהירחארחארודםקיו

תאלארשיינבושעיו11לארשילהשערשאהשעמה

הוהיתאובזעיו12םילעבהתאודבעיוהוהייניעבערה

ירחאוכליוםירצמץראמםתואאיצומהםתובאיהלא

ווחתשיוםהיתוביבסרשאםימעהיהלאמםירחאםיהלא

לעבלודבעיוהוהיתאובזעיו13הוהיתאוסעכיוםהל

םיסשדיבםנתיולארשיבהוהיףארחיו14תורתשעלו

ולכיאלוביבסמםהיביואדיבםרכמיוםתואוסשיו

הוהידיואצירשאלכב15םהיביואינפלדמעלדוע

הוהיעבשנרשאכוהוהירבדרשאכהערלםבהתיה

דימםועישויוםיטפשהוהיםקיו16דאמםהלרציוםהל

םיהלאירחאונזיכ‐‐ועמשאלםהיטפשלאםגו17םהיסש

וכלהרשאךרדהןמרהמורסםהלווחתשיוםירחא

הוהיםיקהיכו18ןכושעאל‐‐הוהיתוצמעמשלםתובא

םהיביאדימםעישוהוטפשהםעהוהיהיהוםיטפשםהל

םהיצחלינפמםתקאנמהוהיםחנייכטפושהימילכ

םתובאמותיחשהוובשיטפושהתומבהיהו19םהיקחדו

םהלתוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאתכלל

הוהיףארחיו20השקהםכרדמוםהיללעממוליפהאל

רשאיתירבתאהזהיוגהורבערשאןעירמאיולארשיב

ףיסואאלינאםג21ילוקלועמשאלוםתובאתאיתיוצ

22תמיועשוהיבזערשאםיוגהןמםהינפמשיאשירוהל

הוהיךרדתאםהםירמשהלארשיתאםבתוסנןעמל

תאהוהיחניו23אלםא‐‐םתובאורמשרשאכםבתכלל

עשוהידיבםנתנאלורהמםשירוהיתלבלהלאהםיוגה
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תאלארשיתאםבתוסנלהוהיחינהרשאםיוגההלאו3

תעדןעמלקר2ןענכתומחלמלכתאועדיאלרשאלכ

אלםינפלרשאקר‐‐המחלמםדמלללארשיינבתורד

יוחהוינדיצהוינענכהלכוםיתשלפינרסתשמח3םועדי

ויהיו4תמחאובלדעןומרחלעברהמ‐‐ןונבלהרהבשי

הוהיתוצמתאועמשיהתעדל‐‐לארשיתאםבתוסנל

ברקבובשילארשיינבו5השמדיבםתובאתאהוצרשא

וחקיו6יסוביהויוחהויזרפהוירמאהויתחהינענכה

םהינבלונתנםהיתונבתאוםישנלםהלםהיתונבתא

יניעבערהתאלארשיינבושעיו7םהיהלאתאודבעיו

תאוםילעבהתאודבעיוםהיהלאהוהיתאוחכשיוהוהי

ןשוכדיבםרכמיולארשיבהוהיףארחיו8תורשאה

ןשוכתאלארשיינבודבעיוםירהנםראךלמםיתעשר

םקיוהוהילאלארשיינבוקעזיו9םינשהנמשםיתעשר

זנקןבלאינתעתא‐‐םעישיולארשיינבלעישומהוהי

תאטפשיוהוהיחורוילעיהתו10ונממןטקהבלכיחא

םיתעשרןשוכתאודיבהוהיןתיוהמחלמלאציולארשי

ץראהטקשתו11םיתעשרןשוכלעודיזעתוםראךלמ

לארשיינבופסיו12זנקןבלאינתעתמיוהנשםיעברא

באומךלמןולגעתאהוהיקזחיוהוהייניעבערהתושעל

ףסאיו13הוהייניעבערהתאושעיכלעלארשילע

ושרייולארשיתאךיוךליוקלמעוןומעינבתאוילא

ךלמןולגעתאלארשיינבודבעיו14םירמתהריעתא

הוהילאלארשיינבוקעזיו15הנשהרשעהנומשבאומ

שיאינימיהןבארגןבדוהאתאעישומםהלהוהיםקיו
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ןולגעלהחנמודיבלארשיינבוחלשיוונימידירטא

דמג‐‐תויפינשהלוברחדוהאולשעיו16באומךלמ

ברקיו17ונימיךרילעוידמלתחתמהתוארגחיוהכרא

18דאמאירבשיאןולגעובאומךלמןולגעלהחנמהתא

םעהתאחלשיוהחנמהתאבירקהלהלכרשאכיהיו

לגלגהתארשאםיליספהןמבשאוהו19החנמהיאשנ

וילעמואציו‐‐סהרמאיוךלמהךילאילרתסרבדרמאיו

תילעבבשיאוהווילאאבדוהאו20וילעםידמעהלכ

ילםיהלארבדדוהארמאיוודבלולרשאהרקמה

ולאמשדיתאדוהאחלשיו21אסכהלעמםקיוךילא

םגאביו22ונטבבהעקתיוונימיךרילעמברחהתאחקיו

ףלשאליכ‐‐בהלהדעבבלחהרגסיובהלהרחאבצנה

הנורדסמהדוהאאציו23הנדשרפהאציוונטבמברחה

וידבעואציאוהו24לענו‐‐ודעבהילעהתותלדרגסיו

ךיסמךאורמאיותולענהילעהתותלדהנהוואריוואב

הנהושובדעוליחיו25הרקמהרדחבוילגרתאאוה

הנהווחתפיוחתפמהתאוחקיוהילעהתותלדחתפונניא

םהמהמתהדעטלמנדוהאו26תמהצראלפנםהינדא

ואובביהיו27התריעשהטלמיוםיליספהתארבעאוהו

ןמלארשיינבומעודריוםירפארהברפושבעקתיו

ןתניכירחאופדרםהלארמאיו28םהינפלאוהורהה

ודכליווירחאודריוםכדיבבאומתאםכיביאתאהוהי

וכיו29רבעלשיאונתנאלובאומלןדריהתורבעמתא

לכוןמשלכ‐‐שיאםיפלאתרשעכאיההתעבבאומתא

תחתאוההםויבבאומענכתו30שיאטלמנאלוליחשיא
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היהוירחאו31הנשםינומשץראהטקשתולארשידי

דמלמבשיאתואמששםיתשלפתאךיותנעןברגמש

לארשיתאאוהםגעשויורקבה

תמדוהאוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופסיו4
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רובתרהםעניבאןבקרבהלעיכארסיסלודגיו12שדק
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יניקשההילארמאיו19הכימשבוהסכתוהלהאההילא

‐‐והקשתובלחהדואנתאחתפתויתאמציכםימטעמאנ

שיאםאהיהולהאהחתפדמעהילארמאיו20והסכתו

לעיחקתו21ןיאתרמאו‐‐שיאהפשיהרמאוךלאשואבי

אובתוהדיבתבקמהתאםשתולהאהדתיתארבחתשא

אוהוץראבחנצתוותקרבדתיהתאעקתתוטאלבוילא

אצתוארסיסתאףדרקרבהנהו22תמיוףעיוםדרנ

התארשאשיאהתאךאראוךלולרמאתוותארקללעי

ותקרבדתיהותמלפנארסיסהנהו‐‐הילאאביושקבמ

ינבינפלןענכךלמןיביתאאוההםויבםיהלאענכיו23

ךלמןיבילעהשקוךולהלארשיינבדיךלתו24לארשי

ןענכךלמןיביתאותירכהרשאדע‐‐ןענכ
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2רמאלאוההםויבםעניבאןבקרבוהרובדרשתו5

ועמש3הוהיוכרבםעבדנתהבלארשיבתוערפערפב

רמזאהרישאיכנאהוהיליכנאםינזרוניזאהםיכלמ

ךדעצבריעשמךתאצבהוהי4לארשייהלאהוהיל

ופטנםיבעםגופטנםימשםגהשערץראםודאהדשמ

יהלאהוהיינפמ‐‐יניסהזהוהיינפמולזנםירה5םימ

תוחראולדחלעיימיבתנעןברגמשימיב6לארשי

ןוזרפולדח7תולקלקעתוחראוכלי‐‐תוביתניכלהו

לארשיבםאיתמקשהרובדיתמקשדע‐‐ולדחלארשיב

האריםאןגמםירעשםחלזאםישדחםיהלארחבי8

לארשייקקוחליבל9לארשיבףלאםיעבראבחמרו

יבשיתורחצתונתאיבכר10הוהיוכרבםעבםיבדנתמה

ןיבםיצצחמלוקמ11וחיש‐‐ךרדלעיכלהוןידמלע

זאלארשיבונוזרפתקדצהוהיתוקדצונתיםשםיבאשמ

ירועירועהרובדירועירוע12הוהיםעםירעשלודרי

דריזא13םעניבאןבךיבשהבשוקרבםוקרישירבד

םירפאינמ14םירובגבילדריהוהיםעםירידאלדירש

ודריריכמינמךיממעבןימינבךירחאקלמעבםשרש

רכששיבירשו15רפסטבשבםיכשמןלובזמוםיקקחמ

תוגלפבוילגרבחלשקמעבקרבןכרכששיוהרבדםע

םיתפשמהןיבתבשיהמל16בליקקחםילדגןבואר

בלירקחםילודגןבוארתוגלפלםירדעתוקרשעמשל

בשירשאתוינארוגיהמלןדוןכשןדריהרבעבדעלג17

ושפנףרחםעןולבז18ןוכשיויצרפמלעוםימיףוחל

ומחלנםיכלמואב19הדשימורמלעילתפנו‐‐תומל



םיטפוש 430

אלףסכעצבודגמימלעךנעתבןענכיכלמומחלנזא

ומחלנםתולסממםיבכוכהומחלנםימשןמ20וחקל

ןושיקלחנםימודקלחנםפרגןושיקלחנ21ארסיסםע

תורהדתורהדמסוסיבקעומלהזא22זעישפניכרדת

היבשירוראורא‐‐הוהיךאלמרמאזורמורוא23ויריבא

ךרבת24םירובגבהוהיתרזעלהוהיתרזעלואבאליכ

םימ25ךרבתלהאבםישנמיניקהרבחתשאלעי‐‐םישנמ

הדי26האמחהבירקהםירידאלפסבהנתנבלחלאש

ארסיסהמלהוםילמעתומלהלהנימיוהנחלשתדתיל

ערכהילגרןיב27ותקרהפלחוהצחמוושארהקחמ

דודשלפנםשערכרשאבלפנערכהילגרןיבבכשלפנ

בנשאהדעבארסיסםאבביתוהפקשנןולחהדעב28

ויתובכרמימעפורחאעודמ‐‐אובלובכרששבעודמ

הלהירמאבישתאיהףאהנינעתהיתורשתומכח29

‐‐רבגשארלםיתמחרםחרללשוקלחיואצמיאלה30

םיתמקרעבצהמקרםיעבצללשארסיסלםיעבצללש

תאצכויבהאוהוהיךיביואלכודבאיןכ31ללשיראוצל

הנשםיעבראץראהטקשתוותרבגבשמשה

דיבהוהיםנתיוהוהייניעבערהלארשיינבושעיו6

ןידמינפמלארשילעןידמדיזעתו2םינשעבשןידמ

תאוםירהברשאתורהנמהתאלארשיינבםהלושע

הלעו‐‐לארשיערזםאהיהו3תודצמהתאותורעמה

ותיחשיוםהילעונחיו4וילעולעוםדקינבוקלמעוןידמ

לארשיבהיחמוריאשיאלוהזעךאובדעץראהלוביתא

ואביםהילהאוולעיםהינקמוםהיכ5רומחורושוהשו
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רפסמןיאםהילמגלוםהלוברלהבראידכ)ואבו(

ןידמינפמדאמלארשילדיו6התחשלץראבואביו

לארשיינבוקעזיכיהיו7הוהילאלארשיינבוקעזיו

לאאיבנשיאהוהיחלשיו8ןידמתודאלעהוהילא

לארשייהלאהוהירמאהכםהלרמאיולארשיינב

םידבעתיבמםכתאאיצאוםירצממםכתאיתילעהיכנא

שרגאוםכיצחללכדימוםירצמדימםכתאלצאו9

ינאםכלהרמאו10םצראתאםכלהנתאוםכינפמםתוא

םתארשאירמאהיהלאתאואריתאל‐‐םכיהלאהוהי

הוהיךאלמאביו11ילוקבםתעמשאלוםצראבםיבשוי

ירזעהיבאשאוילרשאהרפעברשאהלאהתחתבשיו

אריו12ןידמינפמסינהלתגבםיטחטבחונבןועדגו

13ליחהרובגךמעהוהיוילארמאיוהוהיךאלמוילא

ונתאצמהמלוונמעהוהישיוינדאיבןועדגוילארמאיו

רמאלוניתובאונלורפסרשאויתאלפנלכהיאותאזלכ

ףכבוננתיוהוהיונשטנהתעוהוהיונלעהםירצממאלה

תאתעשוהוהזךחכבךלרמאיוהוהיוילאןפיו14ןידמ

ינדאיבוילארמאיו15ךיתחלשאלהןידמףכמלארשי

יכנאוהשנמבלדהיפלאהנהלארשיתאעישואהמב

ךמעהיהאיכהוהיוילארמאיו16יבאתיבבריעצה

יתאצמאנםאוילארמאיו17דחאשיאכןידמתאתיכהו

שמתאנלא18ימערבדמהתאשתואילתישעוךיניעבןח

ךינפליתחנהויתחנמתאיתאצהוךילאיאבדעהזמ

םיזעידגשעיואבןועדגו19ךבושדעבשאיכנארמאיו

רורפבםשקרמהולסבםשרשבהתוצמחמקתפיאו
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ךאלמוילארמאיו20שגיוהלאהתחתלאוילאאצויו

זלהעלסהלאחנהותוצמהתאורשבהתאחקםיהלאה

הצקתאהוהיךאלמחלשיו21ןכשעיוךופשקרמהתאו

ןמשאהלעתותוצמבורשבבעגיוודיברשאתנעשמה

ךלההוהיךאלמותוצמהתאורשבהתאלכאתורוצה

ןועדגרמאיואוההוהיךאלמיכןועדגאריו22ויניעמ

לאםינפהוהיךאלמיתיארןכלעיכ‐‐הוהיינדאההא

תומתאלאריתלאךלםולשהוהיולרמאיו23םינפ

םולשהוהיולארקיוהוהילחבזמןועדגםשןביו24

הלילביהיו25ירזעהיבאתרפעבונדוע‐‐הזהםויהדע

רפוךיבאלרשארושהרפתאחקהוהיולרמאיואוהה

ךיבאלרשאלעבהחבזמתאתסרהוםינשעבשינשה

הוהילחבזמתינבו26תרכתוילערשאהרשאהתאו

רפהתאתחקלוהכרעמב‐‐הזהזועמהשארלעךיהלא

חקיו27תרכתרשאהרשאהיצעבהלועתילעהוינשה

הוהיוילארבדרשאכשעיווידבעמםישנאהרשעןועדג

תושעמריעהישנאתאוויבאתיבתאארירשאכיהיו

הנהורקבבריעהישנאומיכשיו28הלילשעיו‐‐םמוי

רפהתאוהתרכוילערשאהרשאהולעבהחבזמץתנ

והערלאשיאורמאיו29יונבהחבזמהלעהלעהינשה

ןבןועדגורמאיו‐‐ושקביוושרדיוהזהרבדההשעימ

שאוילאריעהישנאורמאיו30הזהרבדההשעשאוי

תרכיכולעבהחבזמתאץתניכתמיוךנבתאאצוה

וילעודמערשאלכלשאוירמאיו31וילערשאהרשאה

בירירשאותואןועישותםתאםאלעבלןובירתםתאה
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תאץתניכולבריאוהםיהלאםארקבהדעתמויול

ובברירמאללעבריאוההםויבולארקיו32וחבזמ

םדקינבוקלמעוןידמלכו33וחבזמתאץתניכלעבה

הוהיחורו34לאערזיקמעבונחיוורבעיוודחיופסאנ

35וירחארזעיבאקעזיורפושבעקתיוןועדגתאהשבל

םיכאלמווירחאאוהםגקעזיוהשנמלכבחלשםיכאלמו

רמאיו36םתארקלולעיוילתפנבוןולבזבורשאבחלש

‐‐לארשיתאידיבעישומךשיםאםיהלאהלאןועדג

םאןרגב‐‐רמצהתזגתאגיצמיכנאהנה37תרבדרשאכ

יכיתעדיו‐‐ברחץראהלכלעוהדבלהזגהלעהיהילט

םכשיו‐‐ןכיהיו38תרבדרשאכלארשיתאידיבעישות

םימלפסהאולמהזגהןמלטץמיוהזגהתארזיותרחממ

הרבדאויבךפארחילאםיהלאהלאןועדגרמאיו39

הזגהלאברחאניהי‐‐הזגבםעפהקראנהסנאםעפהךא

הלילבןכםיהלאשעיו40לטהיהיץראהלכלעוהדבל

לטהיהץראהלכלעוהדבלהזגהלאברחיהיואוהה

ונחיוותארשאםעהלכוןועדגאוהלעבריםכשיו7

הרומהתעבגמןופצמולהיהןידמהנחמודרחןיעלע

יתתמךתארשאםעהברןועדגלאהוהירמאיו2קמעב

העישוהידירמאללארשיילעראפתיןפםדיבןידמתא

דרחואריימרמאלםעהינזאבאנארקהתעו3יל

םינשוםירשעםעהןמבשיודעלגהרהמרפציובשי

ןועדגלאהוהירמאיו4וראשנםיפלאתרשעוףלא

םשךלונפרצאוםימהלאםתואדרוהברםעהדוע
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לכוךתאךליאוהךתאךליהזךילארמארשאהיהו

דרויו5ךליאלאוהךמעךליאלהזךילארמארשא

קלירשאלכןועדגלאהוהירמאיוםימהלאםעהתא

לכודבלותואגיצתבלכהקלירשאכםימהןמונושלב

םיקקלמהרפסמיהיו6תותשלויכרבלעערכירשא

לעוערכםעהרתילכושיאתואמשלש‐‐םהיפלאםדיב

שלשבןועדגלאהוהירמאיו7םימתותשלםהיכרב

ךדיבןידמתאיתתנוםכתאעישואםיקקלמהשיאהתואמ

םדיבםעההדצתאוחקיו8ומקמלשיאוכלי‐‐םעהלכו

וילהאלשיאחלשלארשישיאלכתאוםהיתרפושתאו

תחתמולהיהןידמהנחמוקיזחהשיאהתואמשלשבו

דרםוקהוהיוילארמאיואוהההלילביהיו9קמעב

דר‐‐תדרלהתאאריםאו10ךדיבויתתניכהנחמב

רחאוורבדיהמתעמשו11הנחמהלאךרענהרפוהתא

לאורענהרפואוהדריוהנחמבתדריוךידיהנקזחת

ינבלכוקלמעוןידמו12הנחמברשאםישמחההצק

רפסמןיאםהילמגלוברלהבראכקמעבםילפנםדק

שיאהנהו‐‐ןועדגאביו13ברלםיהתפשלעשלוחכ

לילצהנהויתמלחםולחהנהרמאיוםולחוהערלרפסמ

והכיולהאהדעאביוןידמהנחמבךפהתמםירעשםחל

רמאיווהערןעיו14להאהלפנוהלעמלוהכפהיולפיו

ןתנלארשישיאשאויןבןועדגברחםאיתלבתאזןיא

עמשכיהיו15הנחמהלכתאוןידמתאודיבםיהלאה

לאבשיווחתשיו‐‐ורבשתאוםולחהרפסמתאןועדג

הנחמתאםכדיבהוהיןתניכומוקרמאיולארשיהנחמ
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ןתיוםישארהשלששיאהתואמשלשתאץחיו16ןידמ

17םידכהךותבםידפלוםיקירםידכוםלכדיבתורפוש

הצקבאביכנאהנהוושעתןכווארתינממםהילארמאיו

‐‐רפושביתעקתו18ןושעתןכהשעארשאכהיהוהנחמה

תוביבסםתאםגתורפושבםתעקתויתארשאלכויכנא

האמוןועדגאביו19ןועדגלוהוהילםתרמאוהנחמהלכ

‐הנוכיתהתרמשאהשארהנחמההצקבותארשאשיא

ץופנותורפושבועקתיוםירמשהתאומיקהםקהךא‐

תורפושבםישארהתשלשועקתיו20םדיברשאםידכה

דיבוםידפלבםלואמשדיבוקיזחיוםידכהורבשיו

21ןועדגלוהוהילברחוארקיועוקתלתורפושהםנימי

ועיריוהנחמהלכץריוהנחמלביבסויתחתשיאודמעיו

םשיותורפושהתואמשלשועקתיו22)וסוניו(וסיניו

הנחמהסניוהנחמהלכבווהערבשיאברחתאהוהי

תבטלעהלוחמלבאתפשדע‐‐התררצהטשהתיבדע

השנמלכןמורשאןמוילתפנמלארשישיאקעציו23

רהלכבןועדגחלשםיכאלמו24ןידמירחאופדריו

םימהתאםהלודכלוןידמתארקלודררמאלםירפא

ודכליוםירפאשיאלכקעציוןדריהתאוהרבתיבדע

ירשינשודכליו25ןדריהתאוהרבתיבדעםימהתא

תאוברוערוצבברועתאוגרהיובאזתאוברעתאןידמ

‐‐באזוברעשארוןידמלאופדריובאזבקיבוגרהבאז

ןדרילרבעמןועדגלאואיבה
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ונלתישעהזהרבדההמםירפאשיאוילאורמאיו8

ותאןוביריוןידמבםחלהלתכלהיכונלתוארקיתלבל

בוטאלהםככהתעיתישעהמםהילארמאיו2הקזחב

תאםיהלאןתנםכדיב3רזעיבאריצבמ‐‐םירפאתוללע

זאםככתושעיתלכיהמובאזתאוברעתאןידמירש

ןועדגאביו4הזהרבדהורבדבוילעמםחורהתפר

םיפיעותארשאשיאהתואמשלשואוהרבעהנדריה

םעלםחלתורככאנונתתוכסישנאלרמאיו5םיפדרו

ענמלצוחבזירחאףדריכנאו‐‐םהםיפיעיכילגרברשא

התעענמלצוחבזףכהתוכסירשרמאיו6ןידמיכלמ

תתבןכל‐‐ןועדגרמאיו7םחלךאבצלןתניכךדיב

תאםכרשבתאיתשדוידיבענמלצתאוחבזתאהוהי

רבדיולאונפםשמלעיו8םינקרבהתאורבדמהיצוק

ישנאונערשאכלאונפישנאותואונעיותאזכםהילא

םולשביבושברמאללאונפישנאלםגרמאיו9תוכס

םהינחמורקרקבענמלצוחבזו10הזהלדגמהתאץתא

ינבהנחמלכמםירתונהלכ‐‐ףלארשעתשמחכםמע

לעיו11ברחףלששיאףלאםירשעוהאמםילפנהוםדק

תאךיוההבגיוחבנלםדקמםילהאבינוכשהךרדןועדג

ףדריוענמלצוחבזוסניו12חטבהיההנחמהוהנחמה

ענמלצתאוחבזתאןידמיכלמינשתאדכליוםהירחא

המחלמהןמשאויןבןועדגבשיו13דירחההנחמהלכו

והלאשיותוכסישנאמרענדכליו14סרחההלעמלמ

העבשוםיעבש‐‐הינקזתאותוכסירשתאוילאבתכיו

רשאענמלצוחבזהנהרמאיותוכסישנאלאאביו15שיא
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ןתניכךדיבהתעענמלצוחבזףכהרמאליתואםתפרח

יצוקתאוריעהינקזתאחקיו16םחלםיפעיהךישנאל

תאו17תוכסישנאתאםהבעדיוםינקרבהתאורבדמה

חבזלארמאיו18ריעהישנאתאגרהיוץתנלאונפלדגמ

ורמאיורובתבםתגרהרשאםישנאההפיאענמלצלאו

ינביחארמאיו19ךלמהינבראתכדחאםהומכךומכ

20םכתאיתגרהאל‐‐םתואםתיחהולהוהייחםהימא

וברחרענהףלשאלוםתואגרהםוקורוכברתילרמאיו

התאםוקענמלצוחבזרמאיו21רענונדועיכארייכ

חבזתאגרהיוןועדגםקיוותרובגשיאכיכ‐‐ונבעגפו

םהילמגיראוצברשאםינרהשהתאחקיוענמלצתאו

םגהתאםגונבלשמןועדגלאלארשישיאורמאיו22

םהלארמאיו23ןידמדימונתעשוהיכךנבןבםגךנב

לשמיהוהיםכבינבלשמיאלוםכבינאלשמאאלןועדג

ונתוהלאשםכמהלאשאןועדגםהלארמאיו24םכב

םהםילאעמשייכםהלבהזימזניכוללשםזנשיאיל

המשוכילשיוהלמשהתאושרפיוןתנןותנורמאיו25

ףלאלאשרשאבהזהימזנלקשמיהיו26וללשםזנשיא

ידגבותופיטנהוםינרהשהןמדבל‐‐בהזתואמעבשו

יראוצברשאתוקנעהןמדבלוןידמיכלמלעשןמגראה

וריעבותואגציודופאלןועדגותואשעיו27םהילמג

ותיבלוןועדגליהיוםשוירחאלארשילכונזיוהרפעב

תאשלופסיאלולארשיינבינפלןידמענכיו28שקומל

ךליו29ןועדגימיבהנשםיעבראץראהטקשתוםשאר

םינבםיעבשויהןועדגלו30ותיבבבשיושאויןבלעברי
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םכשברשאושגליפו31ולויהתוברםישניכוכרייאצי

ןועדגתמיו32ךלמיבאומשתאםשיוןבאיהםגולהדלי

הרפעבויבאשאוירבקברבקיוהבוטהבישבשאויןב

לארשיינבובושיוןועדגתמרשאכיהיו33ירזעהיבא

34םיהלאלתירבלעבםהלומישיוםילעבהירחאונזיו

םתואליצמהםהיהלאהוהיתאלארשיינבורכזאלו

לעבריתיבםעדסחושעאלו35ביבסמםהיביאלכדימ

לארשיםעהשערשא‐‐הבוטהלככןועדג

רבדיוומאיחאלאהמכשלעבריןבךלמיבאךליו9

אנורבד2רמאלומאיבאתיבתחפשמלכלאוםהילא

םיעבשםכבלשמה‐‐םכלבוטהמםכשילעבלכינזאב

םתרכזודחאשיאםכבלשמםאלעבריינבלכשיא

ינזאבוילעומאיחאורבדיו3ינאםכרשבוםכמצעיכ

ירחאםבלטיוהלאהםירבדהלכתאםכשילעבלכ

תיבמףסכםיעבשולונתיו4אוהוניחאורמאיכךלמיבא

םיזחפוםיקירםישנאךלמיבאםהברכשיותירבלעב

ינבויחאתאגרהיוהתרפעויבאתיבאביו5וירחאוכליו

לעבריןבםתוירתויותחאןבאלעשיאםיעבשלעברי

אולמתיבלכוםכשילעבלכופסאיו6אבחניכ‐‐ןטקה

רשאבצמןולאםע‐‐ךלמלךלמיבאתאוכילמיווכליו

אשיוםיזרגרהשארבדמעיוךליוםתוילודגיו7םכשב

עמשיוםכשילעבילאועמשםהלרמאיוארקיוולוק

םהילעחשמלםיצעהוכלהךולה8םיהלאםכילא

םהלרמאיו9ונילע)הכלמ(הכולמתיזלורמאיוךלמ
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םישנאוםיהלאודבכייברשאינשדתאיתלדחהתיזה

יכלהנאתלםיצעהורמאיו10םיצעהלעעונליתכלהו

תאיתלדחההנאתהםהלרמאתו11ונילעיכלמתא

12םיצעהלעעונליתכלהוהבוטהיתבונתתאויקתמ

13ונילע)יכלמ(יכולמתאיכלןפגלםיצעהורמאיו

םיהלאחמשמהישוריתתאיתלדחהןפגהםהלרמאתו

לאםיצעהלכורמאיו14םיצעהלעעונליתכלהוםישנאו

םיצעהלאדטאהרמאיו15ונילעךלמהתאךלדטאה

ילצבוסחואבםכילעךלמליתאםיחשמםתאתמאבםא

16ןונבלהיזראתאלכאתודטאהןמשאאצת‐‐ןיאםאו

ךלמיבאתאוכילמתוםתישעםימתבותמאבםאהתעו

וידילומגכםאוותיבםעולעבריםעםתישעהבוטםאו

ושפנתאךלשיוםכילעיבאםחלנרשא17ולםתישע

יבאתיבלעםתמקםתאו18ןידמדימםכתאלציודגנמ

וכילמתותחאןבאלעשיאםיעבשוינבתאוגרהתוםויה

19אוהםכיחאיכםכשילעבלעותמאןבךלמיבאתא

םויהותיבםעולעבריםעםתישעםימתבותמאבםאו

‐‐ןיאםאו20םכבאוהםגחמשיוךלמיבאבוחמש‐‐הזה

אולמתיבתאוםכשילעבתאלכאתוךלמיבאמשאאצת

ךלמיבאתאלכאתואולמתיבמוםכשילעבמשאאצתו

ךלמיבאינפמםשבשיוהראבךליוחרביוםתויסניו21

חלשיו23םינששלשלארשילעךלמיבארשיו22ויחא

ודגביוםכשילעבןיבוךלמיבאןיבהערחורםיהלא

לעבריינבםיעבשסמחאובל24ךלמיבאבםכשילעב

לעוםתואגרהרשאםהיחאךלמיבאלעםושלםמדו
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ומישיו25ויחאתאגרהלוידיתאוקזחרשאםכשילעב

לכתאולזגיוםירההישארלעםיבראמםכשילעבול

לעגאביו26ךלמיבאלדגיוךרדבםהילערבעירשא

27םכשילעבובוחטביוםכשבורבעיוויחאודבעןב

םילולהושעיווכרדיוםהימרכתאורצביוהדשהואציו

28ךלמיבאתאוללקיוותשיוולכאיוםהיהלאתיבואביו

‐‐ונדבעניכםכשימוךלמיבאימדבעןבלעגרמאיו

יבארומחישנאתאודבעודיקפלבזולעבריןבאלה

ידיבהזהםעהתאןתיימו29ונחנאונדבענעודמוםכש

האצוךאבצהברךלמיבאלרמאיוךלמיבאתאהריסאו

ופארחיודבעןבלעגירבדתאריעהרשלבזעמשיו30

לעגהנהרמאלהמרתבךלמיבאלאםיכאלמחלשיו31

ךילעריעהתאםירצםנהוהמכשםיאבויחאודבעןב

הדשבבראוךתארשאםעהוהתאהלילםוקהתעו32

ריעהלעתטשפוםיכשתשמשהחרזכרקבבהיהו33

רשאכולתישעוךילאםיאציותארשאםעהואוההנהו

הלילומערשאםעהלכוךלמיבאםקיו34ךדיאצמת

דבעןבלעגאציו35םישארהעבראםכשלעובראיו

ןמותארשאםעהוךלמיבאםקיוריעהרעשחתפדמעיו

םעהנהלבזלארמאיוםעהתאלעגאריו36בראמה

םירההלצתאלבזוילארמאיוםירההישארמדרוי

הנהרמאיורבדללעגדועףסיו37םישנאכהארהתא

ןולאךרדמאבדחאשארוץראהרובטםעמםידרויםע

רמאתרשאךיפאופאהיאלבזוילארמאיו38םיננועמ

אצובהתסאמרשאםעההזאלהונדבעניכךלמיבאימ
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םחליוםכשילעבינפללעגאציו39ובםחלהוהתעאנ

םיללחולפיווינפמסניוךלמיבאוהפדריו40ךלמיבאב

שרגיוהמוראבךלמיבאבשיו41רעשהחתפדעםיבר

אציותרחממיהיו42םכשבתבשמויחאתאולעגתאלבז

םצחיוםעהתאחקיו43ךלמיבאלודגיוהדשהםעה

ןמאציםעההנהואריוהדשבבראיוםישארהשלשל

ומערשאםישארהוךלמיבאו44םכיוםהילעםקיוריעה

לעוטשפםישארהינשוריעהרעשחתפודמעיווטשפ

םויהלכריעבםחלנךלמיבאו45םוכיו‐‐הדשברשאלכ

תאץתיוגרההברשאםעהתאוריעהתאדכליואוהה

ואביוםכשלדגמילעבלכועמשיו46חלמהערזיוריעה

וצבקתהיכךלמיבאלדגיו47תירבלאתיבחירצלא

אוהןומלצרהךלמיבאלעיו48םכשלדגמילעבלכ

ודיבתומדרקהתאךלמיבאחקיוותארשאםעהלכו

םעהלארמאיוומכשלעםשיוהאשיוםיצעתכושתרכיו

ותרכיו49ינומכושעורהמ‐‐יתישעםתיארהמומערשא

לעומישיוךלמיבאירחאוכליוהכוששיאםעהלכםג

ישנאלכםגותמיושאבחירצהתאםהילעותיציוחירצה

ץבתלאךלמיבאךליו50השאושיא‐‐ףלאכםכשלדגמ

וסניוריעהךותבהיהזעלדגמו51הדכליוץבתבןחיו

םדעבורגסיוריעהילעבלכוםישנהוםישנאהלכהמש

םחליולדגמהדעךלמיבאאביו52לדגמהגגלעולעיו

השאךלשתו53שאבופרשללדגמהחתפדעשגיווב

54ותלגלגתאץרתוךלמיבאשארלע‐‐בכרחלפתחא

ךברחףלשולרמאיווילכאשנרענהלאהרהמארקיו
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תמיוורענוהרקדיווהתגרההשאילורמאיןפ‐‐ינתתומו

ומקמלשיאוכליוךלמיבאתמיכלארשישיאואריו55

גרהלויבאלהשערשאךלמיבאתערתאםיהלאבשיו56

םיהלאבישהםכשישנאתערלכתאו57ויחאםיעבשתא

לעבריןבםתויתללקםהילאאבתוםשארב

עלותלארשיתאעישוהלךלמיבאירחאםקיו10

רהברימשבבשיאוהורכששישיא‐‐ודודןבהאופןב

תמיוהנששלשוםירשעלארשיתאטפשיו2םירפא

תאטפשיוידעלגהריאיוירחאםקיו3רימשברבקיו

םיבכרםינבםישלשוליהיו4הנשםיתשוםירשעלארשי

תוחוארקיםהלםהלםיריעםישלשוםיריעםישלשלע

ריאיתמיו5דעלגהץראברשאהזהםויהדעריאי

יניעבערהתושעללארשיינבופיסיו6ןומקברבקיו

םראיהלאתאותורתשעהתאוםילעבהתאודבעיוהוהי

תאוןומעינביהלאתאובאומיהלאתאוןודיציהלאתאו

ףארחיו7והודבעאלוהוהיתאובזעיוםיתשלפיהלא

8ןומעינבדיבוםיתשלפדיבםרכמיולארשיבהוהי

הרשעהנמשאיהההנשבלארשיינבתאוצצריווצעריו

ירמאהץראב‐‐ןדריהרבעברשאלארשיינבלכתאהנש

םגםחלהלןדריהתאןומעינבורבעיו9דעלגברשא

דאמלארשילרצתוםירפאתיבבוןימינבבוהדוהיב

יכו‐‐ךלונאטחרמאלהוהילאלארשיינבוקעזיו10

לאהוהירמאיו11םילעבהתאדבענווניהלאתאונבזע

ןמוןומעינבןמוירמאהןמוםירצממאלהלארשיינב
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וקעצתוםכתאוצחלןועמוקלמעוםינודיצו12םיתשלפ

ודבעתויתואםתבזעםתאו13םדימםכתאהעישואוילא

וכל14םכתאעישוהלףיסואאלןכלםירחאםיהלא

םכלועישויהמהםבםתרחברשאםיהלאהלאוקעזו

‐‐ונאטחהוהילאלארשיינבורמאיו15םכתרצתעב

םויהאנונליצהךאךיניעבבוטהלככונלהתאהשע

הוהיתאודבעיוםברקמרכנהיהלאתאוריסיו16הזה

ונחיוןומעינבוקעציו17לארשילמעבושפנרצקתו

םעהורמאיו18הפצמבונחיולארשיינבופסאיודעלגב

םחלהללחירשאשיאהימוהערלאשיאדעלגירש

דעלגיבשילכלשארלהיהי‐‐ןומעינבב

הנוזהשאןבאוהוליחרובגהיהידעלגהחתפיו11

ולדגיוםינבולדעלגתשאדלתו2חתפיתאדעלגדלויו

תיבבלחנתאלולורמאיוחתפיתאושרגיוהשאהינב

ויחאינפמחתפיחרביו3התאתרחאהשאןביכ‐‐וניבא

ואציוםיקירםישנאחתפילאוטקלתיובוטץראבבשיו

יהיו5לארשיםעןומעינבומחליוםימימיהיו4ומע

תחקלדעלגינקזוכליולארשיםעןומעינבומחלנרשאכ

ונלהתייהוהכל‐‐חתפילורמאיו6בוטץראמחתפיתא

דעלגינקזלחתפירמאיו7ןומעינבבהמחלנוןיצקל

םתאבעודמויבאתיבמינושרגתויתואםתאנשםתאאלה

חתפילאדעלגינקזורמאיו8םכלרצרשאכהתעילא

ןומעינבבתמחלנוונמעתכלהוךילאונבשהתעןכל

ינקזלאחתפירמאיו9דעלגיבשילכלשארלונלתייהו

ןתנוןומעינבבםחלהליתואםתאםיבישמםאדעלג
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ינקזורמאיו10שארלםכלהיהאיכנא‐‐ינפלםתואהוהי

ךרבדכאלםא‐‐וניתוניבעמשהיהיהוהיחתפילאדעלג

ותואםעהומישיודעלגינקזםעחתפיךליו11השענןכ

ינפלוירבדלכתאחתפירבדיוןיצקלושארלםהילע

ןומעינבךלמלאםיכאלמחתפיחלשיו12הפצמבהוהי

רמאיו13יצראבםחלהלילאתאביכךלוילהמרמאל

יצראתאלארשיחקליכחתפייכאלמלאןומעינבךלמ

התעוןדריהדעוקביהדעוןונראמםירצממותולעב

םיכאלמחלשיוחתפידועףסויו14םולשבןהתאהבישה

חקלאלחתפירמאהכולרמאיו15ןומעינבךלמלא

םתולעביכ16ןומעינבץראתאובאומץראתאלארשי

17השדקאביוףוסםידערבדמבלארשיךליוםירצממ

אנהרבעארמאלםודאךלמלאםיכאלמלארשיחלשיו

חלשבאומךלמלאםגוםודאךלמעמשאלוךצראב

תאבסיורבדמבךליו18שדקבלארשיבשיוהבאאלו

באומץראלשמשחרזממאביובאומץראתאוםודאץרא

לובגןונראיכבאומלובגבואבאלוןונרארבעבןונחיו

ירמאהךלמןוחיסלאםיכאלמלארשיחלשיו19באומ

דעךצראבאנהרבענלארשיולרמאיוןובשחךלמ

ףסאיוולבגברבעלארשיתאןוחיסןימאהאלו20ימוקמ

ןתיו21לארשיםעםחליוהצהיבונחיוומעלכתאןוחיס

‐לארשידיבומעלכתאוןוחיסתאלארשייהלאהוהי

ץראהבשויירמאהץראלכתאלארשישרייוםוכיו‐

קביהדעוןונראמ‐‐ירמאהלובגלכתאושרייו22איהה

לארשייהלאהוהיהתעו23ןדריהדעורבדמהןמו
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24ונשריתהתאולארשיומעינפמירמאהתאשירוה

לכתאושריתותוא‐‐ךיהלאשומכךשירוירשאתאאלה

התעו25שרינותוא‐‐ונינפמוניהלאהוהישירוהרשא

םעברבורהבאומךלמרופצןבקלבמהתאבוטבוטה

ןובשחבלארשיתבשב26םבםחלנםחלנםאלארשי

ידילערשאםירעהלכבוהיתונבבורוערעבוהיתונבבו

27איההתעבםתלצהאלעודמו‐‐הנשתואמשלשןונרא

יבםחלהלהעריתאהשעהתאוךליתאטחאליכנאו

28ןומעינבןיבולארשיינבןיבםויהטפשההוהיטפשי

וילאחלשרשאחתפיירבדלאןומעינבךלמעמשאלו

השנמתאודעלגהתארבעיוהוהיחורחתפילעיהתו29

30ןומעינברבעדעלגהפצממודעלגהפצמתארבעיו

ןומעינבתאןתתןותנםארמאיוהוהילרדנחתפירדיו

יתארקליתיביתלדמאצירשאאצויההיהו31ידיב

הלעוהיתילעהוהוהילהיהו‐‐ןומעינבמםולשביבושב

הוהיםנתיוםבםחלהלןומעינבלאחתפירבעיו32

דעוריעםירשעתינמךאבדעורעורעמםכיו33ודיב

ינבינפמןומעינבוענכיודאמהלודגהכמםימרכלבא

תאציותבהנהוותיבלאהפצמהחתפיאביו34לארשי

ונממולןיאהדיחיאיהקרותולחמבוםיפתבותארקל

רמאיווידגבתאערקיוהתואותוארכיהיו35תבואןב

יתיצפיכנאוירכעבתייהתאוינתערכהערכהיתבההא

התיצפיבאוילארמאתו36בושללכואאלוהוהילאיפ

רשאירחאךיפמאצירשאכילהשע‐‐הוהילאךיפתא

לארמאתו37ןומעינבמ‐‐ךיביאמתומקנהוהיךלהשע
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םישדחםינשינממהפרההזהרבדהילהשעיהיבא

יתיערויכנאילותבלעהכבאוםירההלעיתדריוהכלאו

ךלתוםישדחינשהתואחלשיויכלרמאיו38)יתוערו(

ץקמיהיו39םירההלעהילותבלעךבתוהיתוערואיה

רדנרשאורדנתאהלשעיוהיבאלאבשתוםישדחםינש

המימיםימימ40לארשיבקחיהתושיאהעדיאלאיהו

תעברא‐‐ידעלגהחתפיתבלתונתללארשיתונבהנכלת

הנשבםימי

חתפילורמאיוהנופצרבעיוםירפאשיאקעציו12

תכללתארקאלונלוןומעינבבםחלהלתרבעעודמ

שיאםהילאחתפירמאיו2שאבךילעףרשנךתיב‐‐ךמע

אלוםכתאקעזאודאמןומעינבוימעוינאיתייהביר

המישאועישומךניאיכהאראו3םדימיתואםתעשוה

המלוידיבהוהיםנתיוןומעינבלאהרבעאויפכבישפנ

לכתאחתפיץבקיו4יבםחלהל‐‐הזהםויהילאםתילע

םירפאתאדעלגישנאוכיוםירפאתאםחליודעלגישנא

ךותבםירפאךותבדעלג‐‐םתאםירפאיטילפורמאיכ

היהוםירפאלןדריהתורבעמתאדעלגדכליו5השנמ

דעלגישנאולורמאיוהרבעאםירפאיטילפורמאייכ

תלבשאנרמאולורמאיו6אלרמאיוהתאיתרפאה

והוטחשיוותואוזחאיוןכרבדלןיכיאלותלבסרמאיו

םיעבראםירפאמאיההתעבלפיוןדריהתורבעמלא

תמיוםינשששלארשיתאחתפיטפשיו7ףלאםינשו

תאוירחאטפשיו8דעלגירעברבקיוידעלגהחתפי
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םישלשוםינבםישלשוליהיו9םחלתיבמןצבאלארשי

ץוחהןמוינבלאיבהתונבםישלשוהצוחהחלשתונב

תיבברבקיוןצבאתמיו10םינשעבשלארשיתאטפשיו

טפשיוינלובזהןוליאלארשיתאוירחאטפשיו11םחל

רבקיוינלובזהןוליאתמיו12םינשרשעלארשיתא

ןודבעלארשיתאוירחאטפשיו13ןלובזץראבןוליאב

ינבםישלשוםינבםיעבראוליהיו14ינותערפהללהןב

הנמשלארשיתאטפשיוםריעםיעבשלעםיבכרםינב

ןותערפברבקיוינותערפהללהןבןודבעתמיו15םינש

יקלמעהרהבםירפאץראב

םנתיוהוהייניעבערהתושעללארשיינבופיסיו13

הערצמדחאשיאיהיו2הנשםיעבראםיתשלפדיבהוהי

אריו3הדליאלוהרקעותשאוחונמומשוינדהתחפשממ

הרקעתאאנהנההילארמאיוהשאהלאהוהיךאלמ

יתשתלאואנירמשההתעו4ןבתדליותירהותדליאלו

ןבתדליוהרהךנהיכ5אמטלכילכאתלאורכשוןיי

רענההיהיםיהלאריזניכ‐‐ושארלעהלעיאלהרומו

םיתשלפדימ‐‐לארשיתאעישוהללחיאוהוןטבהןמ

אבםיהלאהשיארמאלהשיאלרמאתוהשאהאבתו6

אלודאמארונםיהלאהךאלמהארמכוהארמוילא

רמאיו7ילדיגהאלומשתאואוההזמיאוהיתלאש

לאורכשוןיייתשתלאהתעוןבתדליוהרהךנהיל

ןטבהןמרענההיהיםיהלאריזניכ‐‐האמטלכילכאת

שיא‐‐ינודאיברמאיוהוהילאחונמרתעיו8ותומםוידע
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השענהמונרויוונילאדועאנאוביתחלשרשאםיהלאה

ךאלמאביוחונמלוקבםיהלאהעמשיו9דלויהרענל

השיאחונמוהדשבתבשויאיהוהשאהלאדועםיהלאה

רמאתוהשיאלדגתוץרתוהשאהרהמתו10המעןיא

םקיו11ילאםויבאברשאשיאהילאהארנהנה‐‐וילא

התאהולרמאיושיאהלאאביוותשאירחאחונמךליו

חונמרמאיו12ינארמאיוהשאהלאתרבדרשאשיאה

רמאיו13והשעמורענהטפשמהיהיהמךירבדאביהתע

רמשתהשאהלאיתרמארשאלכמחונמלאהוהיךאלמ

תשתלארכשוןייולכאתאלןייהןפגמאצירשאלכמ14

רמאיו15רמשתהיתיוצרשאלכלכאתלאהאמטלכו

ידגךינפלהשענוךתואאנהרצענהוהיךאלמלאחונמ

לכאאלינרצעתםאחונמלאהוהיךאלמרמאיו16םיזע

חונמעדיאליכהנלעתהוהילהלעהשעתםאוךמחלב

ימהוהיךאלמלאחונמרמאיו17אוההוהיךאלמיכ

ולרמאיו18ךונדבכו)ךרבד(ךירבדאבייכךמש

חקיו19יאלפאוהו‐‐ימשללאשתהזהמלהוהיךאלמ

הוהילרוצהלעלעיוהחנמהתאוםיזעהידגתאחונמ

בהלהתולעביהיו20םיארותשאוחונמותושעלאלפמו

חבזמהבהלבהוהיךאלמלעיוהמימשהחבזמהלעמ

ףסיאלו21הצראםהינפלעולפיוםיארותשאוחונמו

חונמעדיזאותשאלאוחונמלאהארהלהוהיךאלמדוע

יכתומנתומותשאלאחונמרמאיו22אוההוהיךאלמיכ

ונתימהלהוהיץפחולותשאולרמאתו23וניארםיהלא

תעכוהלאלכתאונארהאלוהחנמוהלעונדימחקלאל
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ומשתאארקתוןבהשאהדלתו24תאזכונעימשהאל

הוהיחורלחתו25הוהיוהכרביורענהלדגיוןושמש

לאתשאןיבוהערצןיבןדהנחמבומעפל

תונבמהתנמתבהשאאריוהתנמתןושמשדריו14

יתיארהשארמאיוומאלוויבאלדגיולעיו2םיתשלפ

3השאלילהתואוחקהתעוםיתשלפתונבמהתנמתב

יכ‐‐השאימעלכבוךיחאתונבבןיאהומאוויבאולרמאיו

ןושמשרמאיוםילרעהםיתשלפמהשאתחקלךלוההתא

ומאוויבאו4יניעבהרשיאיהיכילחקהתואויבאלא

םיתשלפמשקבמאוההנאתיכ‐‐איההוהימיכועדיאל

ןושמשדריו5לארשיבםילשמםיתשלפאיההתעבו

ריפכהנהוהתנמתימרכדעואביוהתנמתומאוויבאו

והעסשיוהוהיחורוילעחלצתו6ותארקלגאשתוירא

ומאלוויבאלדיגהאלוודיבןיאהמואמוידגהעסשכ

ןושמשיניעברשיתוהשאלרבדיודריו7השערשאתא

היראהתלפמתאתוארלרסיוהתחקלםימימבשיו8

לאוהדריו9שבדוהיראהתיוגבםירובדתדעהנהו

םהלןתיוומאלאוויבאלאךליולכאוךולהךליוויפכ

10שבדההדרהיראהתיוגמיכםהלדיגהאלוולכאיו

ושעיןכיכהתשמןושמשםששעיוהשאהלאוהיבאדריו

םיערמםישלשוחקיוותואםתוארכיהיו11םירוחבה

םאהדיחםכלאנהדוחאןושמשםהלרמאיו12ותאויהיו

יתתנו‐‐םתאצמוהתשמהימיתעבשילהתואודיגתדגה

אלםאו13םידגבתפלחםישלשוםינידסםישלשםכל
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םישלשוםינידסםישלשילםתאםתתנו‐‐ילדיגהלולכות

14הנעמשנוךתדיחהדוח‐‐ולורמאיוםידגבתופילח

ולכיאלוקותמאציזעמולכאמאצילכאהמםהלרמאיו

ורמאיויעיבשהםויביהיו15םימיתשלשהדיחהדיגהל

ןפ‐‐הדיחהתאונלדגיוךשיאתאיתפןושמשתשאל

ונלםתארקונשרילהשאבךיבאתיבתאוךתואףרשנ

אלוינתאנשקררמאתווילעןושמשתשאךבתו16אלה

רמאיוהתדגהאלילוימעינבלתדחהדיחה‐‐ינתבהא

וילעךבתו17דיגאךלו‐‐יתדגהאלימאלויבאלהנההל

יעיבשהםויביהיוהתשמהםהלהיהרשאםימיהתעבש

ורמאיו18המעינבלהדיחהדגתווהתקיצהיכהלדגיו

המהסרחהאביםרטביעיבשהםויבריעהישנאול

םתשרחאלול‐‐םהלרמאיויראמזעהמושבדמקותמ

הוהיחורוילעחלצתו19יתדיחםתאצמאליתלגעב

םתוצילחתאחקיושיאםישלשםהמךיוןולקשאדריו

והיבאתיבלעיוופארחיוהדיחהידיגמלתופילחהןתיו

ולהעררשאוהערמלןושמשתשאיהתו20

ותשאתאןושמשדקפיוםיטחריצקימיבםימימיהיו15

היבאונתנאלוהרדחהיתשאלאהאבארמאיוםיזעידגב

הננתאוהתאנשאנשיכיתרמארמאהיבארמאיו2אובל

ךלאניהתהנממהבוטהנטקההתוחאאלהךערמל

םיתשלפמםעפהיתיקנןושמשםהלרמאיו3היתחת

תואמשלשדכליוןושמשךליו4הערםמעינאהשעיכ

דחאדיפלםשיובנזלאבנזןפיוםידפלחקיוםילעוש
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חלשיוםידיפלבשארעביו5ךותבתובנזהינשןיב

6תיזםרכדעוהמקדעושידגמרעביוםיתשלפתומקב

ינמתהןתחןושמשורמאיותאזהשעימםיתשלפורמאיו

ופרשיוםיתשלפולעיווהערמלהנתיוותשאתאחקליכ

ןושעתםאןושמשםהלרמאיו7שאבהיבאתאוהתוא

קושםתואךיו8לדחארחאוםכביתמקנםאיכתאזכ

9םטיעעלסףיעסבבשיודריוהלודגהכמךרילע

ורמאיו10יחלבושטניוהדוהיבונחיוםיתשלפולעיו

ןושמשתארוסאלורמאיוונילעםתילעהמלהדוהישיא

םיפלאתשלשודריו11ונלהשערשאכולתושעלונילע

אלהןושמשלורמאיוםטיעעלסףיעסלאהדוהימשיא

רמאיוונלתישעתאזהמוםיתשלפונבםילשמיכתעדי

ךרסאלולורמאיו12םהליתישעןכילושערשאכ‐‐םהל

ועבשהןושמשםהלרמאיוםיתשלפדיבךתתלונדרי

רסאיכאלרמאלולורמאיו13םתאיבןועגפתןפיל

םינשבוהרסאיוךתימנאלתמהוםדיבךונתנוךרסאנ

יחלדעאבאוה14עלסהןמוהולעיוםישדחםיתבע

הנייהתוהוהיחורוילעחלצתוותארקלועירהםיתשלפו

שאבורעברשאםיתשפכויתועורזלערשאםיתבעה

חלשיוהירטרומחיחלאצמיו15וידילעמוירוסאוסמיו

יחלב‐‐ןושמשרמאיו16שיאףלאהבךיוהחקיוודי

שיאףלאיתיכהרומחהיחלבםיתרמחרומחרומחה

םוקמלארקיוודימיחלהךלשיורבדלותלככיהיו17

רמאיוהוהילאארקיודאמאמציו18יחלתמראוהה

התעותאזההלדגההעושתהתאךדבעדיבתתנהתא
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תאםיהלאעקביו19םילרעהדיביתלפנואמצבתומא

וחורבשתותשיוםימונממואציויחלברשאשתכמה

םויהדעיחלברשאארוקהןיעהמשארקןכלעיחיו

הנשםירשעםיתשלפימיבלארשיתאטפשיו20הזה

הילאאביוהנוזהשאםשאריוהתזעןושמשךליו16

לכולובראיוובסיוהנהןושמשאברמאלםיתזעל2

דערמאלהלילהלכושרחתיוריעהרעשבהלילה

הלילהיצחדעןושמשבכשיו3והנגרהורקבהרוא

יתשבוריעהרעשתותלדבזחאיוהלילהיצחבםקיו

שארלאםלעיוויפתכלעםשיוחירבהםעםעסיותוזזמה

השאבהאיוןכירחאיהיו4ןורבחינפלערשארהה

םיתשלפינרסהילאולעיו5הלילדהמשוקרשלחנב

וללכונהמבולודגוחכהמביארוותואיתפהלורמאיו

6ףסכהאמוףלאשיאךלןתנונחנאוותונעלוהונרסאו

לודגךחכהמבילאנהדיגהןושמשלאהלילדרמאתו

ינרסאיםאןושמשהילארמאיו7ךתונעלרסאתהמבו

יתייהויתילחו‐‐וברחאלרשאםיחלםירתיהעבשב

םירתיהעבשםיתשלפינרסהלולעיו8םדאהדחאכ

הלבשיבראהו9םהבוהרסאתווברחאלרשא‐‐םיחל

תאקתניוןושמשךילעםיתשלפוילארמאתורדחב

עדונאלושאוחירהבתרענהליתפקתנירשאכםירתיה

רבדתויבתלתההנהןושמשלאהלילדרמאתו10וחכ

‐הילארמאיו11רסאתהמבילאנהדיגההתעםיבזכילא

םהבהשענאלרשאםישדחםיתבעבינורסאירוסאםא‐
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הלילדחקתו12םדאהדחאכיתייהויתילחוהכאלמ

םיתשלפוילארמאתוםהבוהרסאתוםישדחםיתבע

ויתערזלעמםקתניורדחבבשיבראהוןושמשךילע

יבתלתההנהדעןושמשלאהלילדרמאתו13טוחכ

‐‐הילארמאיורסאתהמבילהדיגה‐‐םיבזכילארבדתו

עקתתו14תכסמהםעישארתופלחמעבשתאיגראתםא

ותנשמץקייוןושמשךילעםיתשלפוילארמאתודתיב

ךיאוילארמאתו15תכסמהתאוגראהדתיהתאעסיו

תלתהםימעפשלשהזיתאןיאךבלוךיתבהארמאת

ולהקיצהיכיהיו16לודגךחכהמבילתדגהאלויב

17תומלושפנרצקתווהצלאתו‐‐םימיהלכהירבדב

‐‐ישארלעהלעאלהרומהלרמאיוובללכתאהלדגיו

יחכינממרסויתחלגםאימאןטבמינאםיהלאריזניכ

דיגהיכהלילדארתו18םדאהלככיתייהויתילחו

רמאלםיתשלפינרסלארקתוחלשתוובללכתאהל

הילאולעוובללכתא)יל(הלדיגהיכםעפהולע

היכרבלעוהנשיתו19םדיבףסכהולעיוםיתשלפינרס

לחתוושארתופלחמעבשתאחלגתושיאלארקתו

ןושמשךילעםיתשלפרמאתו20וילעמוחכרסיוותונעל

עדיאלאוהורענאוםעפבםעפכאצארמאיוותנשמץקיו

ויניעתאורקניוםיתשלפוהוזחאיו21וילעמרסהוהייכ

תיבבןחוטיהיוםיתשחנבוהורסאיוהתזעותואודירויו

רשאכחמצלושאררעשלחיו22)םירוסאה(םיריסאה

ןוגדללודגחבזחבזלופסאנםיתשלפינרסו23חלג

ןושמשתאונדיבוניהלאןתנ‐‐ורמאיוהחמשלו‐‐םהיהלא
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ורמאיכםהיהלאתאוללהיוםעהותאואריו24ונביוא

רשאוונצראבירחמתאוונביואתאונדיבוניהלאןתנ

ורמאיוםבל)בוטכ(בוטיכיהיו25וניללחתאהברה

םיריסאהתיבמןושמשלוארקיוונלקחשיוןושמשלוארק

םידומעהןיבותואודימעיוםהינפלקחציו)םירוסאה(

יתואהחינהודיבקיזחמהרענהלאןושמשרמאיו26

םהילעןוכנתיבהרשאםידמעהתא)ינשימהו(ינשמיהו

לכהמשוםישנהוםישנאהאלמתיבהו27םהילעןעשאו

םיארההשאושיאםיפלאתשלשכגגהלעוםיתשלפינרס

ינדארמאיוהוהילאןושמשארקיו28ןושמשקוחשב

המקנאוםיהלאההזהםעפהךאאנינקזחואנינרכזהוהי

ינשתאןושמשתפליו29םיתשלפמיניעיתשמתחאםקנ

דחא‐‐םהילעךמסיוםהילעןוכנתיבהרשאךותהידומע

םעישפנתומתןושמשרמאיו30ולאמשבדחאוונימיב

םעהלכלעוםינרסהלעתיבהלפיוחכבטיוםיתשלפ

רשאמםיברותומבתימהרשאםיתמהויהיווברשא

ותאואשיווהיבאתיבלכוויחאודריו31וייחבתימה

חונמרבקבלאתשאןיבוהערצןיבותואורבקיוולעיו

הנשםירשעלארשיתאטפשאוהוויבא

ומאלרמאיו2והיכימומשוםירפארהמשיאיהיו17

םגותילא)תאו(יתאוךלחקלרשאףסכההאמוףלא

ומארמאתוויתחקלינאיתאףסכההנהינזאבתרמא

ומאלףסכההאמוףלאתאבשיו3הוהילינבךורב

ינבלידימהוהילףסכהתאיתשדקהשדקהומארמאתו
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ףסכהתאבשיו4ךלונבישאהתעוהכסמולספתושעל

והשעיוףרוצלוהנתתוףסכםיתאמומאחקתוומאל

תיבולהכימשיאהו5והיכימתיבביהיוהכסמולספ

יהיווינבמדחאדיתאאלמיוםיפרתודופאשעיוםיהלא

רשיהשיאלארשיבךלמןיאםההםימיב6ןהכלול

תחפשממהדוהיםחלתיבמרעניהיו7השעיויניעב

תיבמריעהמשיאהךליו8םשרגאוהויולאוהוהדוהי

תיבדעםירפארהאביואצמירשאברוגלהדוהיםחל

רמאיואובתןיאמהכימולרמאיו9וכרדתושעלהכימ

רשאברוגלךלהיכנאוהדוהיםחלתיבמיכנאיולוילא

ןהכלובאלילהיהוידמעהבשהכימולרמאיו10אצמא

ךתיחמוםידגבךרעוםימילףסכתרשעךלןתאיכנאו

ולרענהיהיושיאהתאתבשליולהלאויו11יולהךליו

רענהוליהיויולהדיתאהכימאלמיו12וינבמדחאכ

יכיתעדיהתע‐‐הכימרמאיו13הכימתיבביהיוןהכל

ןהכליולהילהיהיכילהוהיביטיי

טבשםההםימיבולארשיבךלמןיאםההםימיב18

םויהדעולהלפנאליכ‐‐תבשלהלחנולשקבמינדה

ןדינבוחלשיו2הלחנבלארשייטבשךותבאוהה

הערצמליחינבםישנאםתוצקמםישנאהשמחםתחפשממ

וכלםהלאורמאיוהרקחלוץראהתאלגרללאתשאמו

וניליוהכימתיבדעםירפארהואביוץראהתאורקח

רענהלוקתאוריכההמהוהכימתיבםעהמה3םש

התאהמוםלהךאיבהימולורמאיוםשורוסיויולה
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השעהזכוהזכ‐‐םהלארמאיו4הפךלהמוהזבהשע

אנלאשולורמאיו5ןהכלוליהאוינרכשיוהכימיל

הילעםיכלהונחנארשאונכרדחלצתה‐‐העדנוםיהלאב

רשאםככרדהוהיחכנםולשלוכלןהכהםהלרמאיו6

תאואריוהשילואביוםישנאהתשמחוכליו7הבוכלת

טקשםינדצטפשמכחטבלתבשויהברקברשאםעה

המהםיקוחרורצעשרויץראברבדםילכמןיאוחטבו

םהיחאלאואביו8םדאםעםהלןיארבדוםינדיצמ

ורמאיו9םתאהמםהיחאםהלורמאיולאתשאוהערצ

הבוטהנהוץראהתאוניאריכםהילעהלענוהמוק

תאתשרלאבלתכללולצעתלא‐‐םישחמםתאודאמ

‐םידיתבחרץראהוחטבםעלאואבתםכאבכ10ץראה

לכרוסחמםשןיארשאםוקמםכדיבםיהלאהנתניכ‐

הערצמינדהתחפשממםשמועסיו11ץראברשארבד

ונחיוולעיו12המחלמילכרוגחשיאתואמששלאתשאמו

הנחמאוההםוקמלוארקןכלעהדוהיב‐‐םירעיתירקב

ורבעיו13םירעיתירקירחאהנה‐‐הזהםויהדעןד

תשמחונעיו14הכימתיבדעואביוםירפארהםשמ

םהיחאלאורמאיושילץראהתאלגרלםיכלההםישנאה

הכסמולספוםיפרתודופאהלאהםיתבבשייכםתעדיה

רענהתיבלאואביוהמשורוסיו15ושעתהמועדהתעו

שיאתואמששו16םולשלולולאשיוהכימתיביולה

ינבמרשא‐‐רעשהחתפםיבצנםתמחלמילכםירוגח

‐‐ץראהתאלגרלםיכלההםישנאהתשמחולעיו17ןד

תאוםיפרתהתאודופאהתאולספהתאוחקלהמשואב
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רוגחהשיאהתואמששורעשהחתפבצנןהכהוהכסמה

לספתאוחקיוהכימתיבואבהלאו18המחלמהילכ

ןהכהםהילארמאיוהכסמהתאוםיפרתהתאודופאה

ךיפלעךדיםיששרחהולורמאיו19םישעםתאהמ

תיבלןהכךתויהבוטהןהכלובאלונלהיהוונמעךלו

20לארשיבהחפשמלוטבשלןהכךתויהואדחאשיא

לספהתאוםיפרתהתאודופאהתאחקיוןהכהבלבטייו

תאוףטהתאומישיווכליוונפיו21םעהברקבאביו

תיבמוקיחרההמה22םהינפל‐‐הדובכהתאוהנקמה

וקעזנהכימתיבםערשאםיתבברשאםישנאהוהכימ

םהינפובסיוןדינבלאוארקיו23ןדינבתאוקיבדיו

רשאיהלאתארמאיו24תקעזניכךלהמהכימלורמאיו

הזהמודועילהמו‐‐וכלתוןהכהתאוםתחקליתישע

עמשתלאןדינבוילאורמאיו25ךלהמילאורמאת

ךשפנהתפסאושפנירמםישנאםכבועגפיןפ‐‐ונמעךלוק

םיקזחיכהכימאריוםכרדלןדינבוכליו26ךתיבשפנו

רשאתאוחקלהמהו27ותיבלאבשיוןפיוונממהמה

םעלעשיללעואביוולהיהרשאןהכהתאוהכימהשע

28שאבופרשריעהתאוברחיפלםתואוכיוחטבוטקש

םדאםעםהלןיארבדוןודיצמאיההקוחריכליצמןיאו

29הבובשיוריעהתאונביובוחרתיבלרשאקמעבאיהו

לארשילדלוירשאםהיבאןדםשבןדריעהםשוארקיו

תאןדינבםהלומיקיו30הנשארלריעהםששילםלואו

םינהכויהוינבואוההשנמןבםשרגןבןתנוהיולספה
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לספתאםהלומישיו31ץראהתולגםוידעינדהטבשל

הלשבםיהלאהתיבתויהימילכהשערשאהכימ

יולשיאיהיולארשיבןיאךלמוםההםימיביהיו19

םחלתיבמשגליפהשאולחקיוםירפארהיתכריברג

לאהיבאתיבלאותאמךלתוושגליפוילעהנזתו2הדוהי

םקיו3םישדחהעבראםימיםשיהתוהדוהיםחלתיב

)הבישהל(ובישהלהבללערבדלהירחאךליוהשיא

יבאוהאריוהיבאתיבוהאיבתוםירמחדמצוומעורענו

הרענהיבאונתחובקזחיו4ותארקלחמשיוהרענה

יהיו5םשוניליוותשיוולכאיוםימיתשלשותאבשיו

יבארמאיותכללםקיורקבבומיכשיויעיברהםויב

ובשיו6וכלתרחאו‐‐םחלתפךבלדעסונתחלאהרענה

שיאהלאהרענהיבארמאיוותשיו‐‐ודחיםהינשולכאיו

רצפיותכללשיאהםקיו7ךבלבטייוןילואנלאוה

ישימחהםויברקבבםכשיו8םשןליובשיוונתחוב

והמהמתהוךבבלאנדעסהרענהיבארמאיותכלל

אוהתכללשיאהםקיו9םהינשולכאיוםויהתוטנדע

הפראנהנההרענהיבאונתחולרמאיוורענוושגליפו

ךבבלבטייוהפןילםויהתונחהנהאנונילבורעלםויה

הבאאלו10ךלהאלתכלהוםככרדלרחמםתמכשהו

םלשוריאיהסוביחכנדעאביוךליוםקיוןוללשיאה

סוביםעםה11ומעושגליפוםישובחםירומחדמצומעו

לאהרוסנואנהכלוינדאלארענהרמאיודאמדרםויהו

אלוינדאוילארמאיו12הבןילנו‐‐תאזהיסוביהריע

דעונרבעוהנהלארשיינבמאלרשאירכנריעלארוסנ
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ונלותומקמהדחאבהברקנוךלורענלרמאיו13העבג

לצאשמשהםהלאבתווכליוורבעיו14המרבואהעבגב

העבגבןוללאובלםשורסיו15ןמינבלרשאהעבגה

התיבהםתואףסאמשיאןיאוריעהבוחרבבשיואביו

ברעבהדשהןמוהשעמןמאבןקזשיאהנהו16ןולל

ינבםוקמהישנאוהעבגברגאוהוםירפארהמשיאהו

ריעהבחרב‐‐חראהשיאהתאאריוויניעאשיו17ינימי

וילארמאיו18אובתןיאמוךלתהנאןקזהשיאהרמאיו

‐‐םירפארהיתכרידעהדוהיםחלתיבמונחנאםירבע

ינאהוהיתיבתאוהדוהיםחלתיבדעךלאויכנאםשמ

אופסמםגןבתםגו19התיבהיתואףסאמשיאןיאוךלה

םערענלוךתמאלוילשיןייוםחלםגוונירומחלשי

םולשןקזהשיאהרמאיו20רבדלכרוסחמןיאךידבע

והאיביו21ןלתלאבוחרבקרילעךרוסחמלכקרךל

ולכאיוםהילגרוצחריוםירומחל)לביו(לוביוותיבל

ישנאריעהישנאהנהוםבלתאםיביטימהמה22ותשיו

ורמאיותלדהלעםיקפדתמתיבהתאובסנלעילבינב

רשאשיאהתאאצוהרמאלןקזהתיבהלעבשיאהלא

תיבהלעבשיאהםהילאאציו23ונעדנוךתיבלאאב

שיאהאברשאירחאאנוערתלאיחאלאםהלארמאיו

יתבהנה24תאזההלבנהתאושעתלא‐‐יתיבלאהזה

ושעוםתואונעוםתואאנהאיצואוהשגליפוהלותבה

הלבנהרבדושעתאלהזהשיאלוםכיניעבבוטהםהל

ושגליפבשיאהקזחיוולעמשלםישנאהובאאלו25תאזה

הלילהלכהבוללעתיוהתואועדיוץוחהםהילאאציו
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אבתו26רחשה)תולעכ(תולעבהוחלשיורקבהדע

הינודארשאשיאהתיבחתפלפתורקבהתונפלהשאה

תיבהתותלדחתפיורקבבהינדאםקיו27רואהדע‐‐םש

תיבהחתפתלפנושגליפהשאההנהווכרדלתכללאציו

הנעןיאוהכלנוימוקהילארמאיו28ףסהלעהידיו

לאאביו29ומקמלךליושיאהםקיורומחהלעהחקיו

הימצעלהחתניוושגליפבקזחיותלכאמהתאחקיוותיב

היהו30לארשילובגלכבהחלשיוםיחתנרשעםינשל

םוימלתאזכהתארנאלוהתיהנאלרמאוהארהלכ

םכלומישהזהםויהדעםירצמץראמלארשיינבתולע

ורבדווצעהילע

דחאשיאכהדעהלהקתולארשיינבלכואציו20

הפצמההוהילא‐‐דעלגהץראועבשראבדעוןדמל

םעלהקב‐‐לארשייטבשלכםעהלכתונפובציתיו2

ועמשיו3ברחףלשילגרשיאףלאתואמעבראםיהלאה

לארשיינבורמאיוהפצמהלארשיינבולעיכןמינבינב

שיאיולהשיאהןעיו4תאזההערההתיהנהכיאורבד

ינאיתאבןמינבלרשאהתעבגהרמאיו‐‐החצרנההשאה

תאילעובסיוהעבגהילעבילעומקיו5ןוללישגליפו

6תמתוונעישגליפתאוגרהלומדיתואהלילתיבה

לארשיתלחנהדשלכבהחלשאוהחתנאוישגליפבזחאו

‐‐לארשיינבםכלכהנה7לארשיבהלבנוהמזושעיכ

דחאשיאכםעהלכםקיו8םלההצעורבדםכלובה

‐התעו9ותיבלשיארוסנאלוולהאלשיאךלנאלרמאל

ונחקלו10לרוגבהילעהעבגלהשענרשארבדההז‐
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ףלאלהאמולארשייטבשלכלהאמלםישנאהרשע

עבגלםאובלתושעל‐‐םעלהדצתחקלהבברלףלאו

שיאלכףסאיו11לארשיבהשערשאהלבנהלככןמינב

יטבשוחלשיו12םירבחדחאשיאכריעהלאלארשי

תאזההערההמרמאלןמינביטבשלכבםישנאלארשי

לעילבינבםישנאהתאונתהתעו13םכבהתיהנרשא

ובאאלולארשימהערהרעבנוםתימנוהעבגברשא

ופסאיו14לארשיינבםהיחאלוקבעמשלןמינב)ינב(

ינבםעהמחלמלתאצלהתעבגהםירעהןמןמינבינב

םירשעםירעהמאוההםויבןמינבינבודקפתיו15לארשי

ודקפתההעבגהיבשימדבל‐‐ברחףלששיאףלאהששו

שיאתואמעבשהזהםעהלכמ16רוחבשיאתואמעבש

אלו‐‐הרעשהלאןבאבעלקהזלכונימידירטארוחב

תואמעבראןמינבמדבלודקפתהלארשישיאו17אטחי

ולעיוומקיו18המחלמשיאהזלכברחףלששיאףלא

הלעיימלארשיינבורמאיוםיהלאבולאשיולאתיב

הדוהיהוהירמאיוןמינבינבםעהמחלמלהלחתבונל

העבגהלעונחיורקבבלארשיינבומוקיו19הלחתב

םתאוכרעיוןמינבםעהמחלמללארשישיאאציו20

ןמןמינבינבואציו21העבגהלאהמחלמלארשישיא

ףלאםירשעוםינשאוההםויבלארשיבותיחשיוהעבגה

ךרעלופסיולארשישיאםעהקזחתיו22הצרא‐‐שיא

ינבולעיו23ןושארהםויבםשוכרערשאםוקמבהמחלמ

רמאלהוהיבולאשיוברעהדעהוהיינפלוכביולארשי

הוהירמאיויחאןמינבינבםעהמחלמלתשגלףיסואה
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ינשהםויבןמינבינבלאלארשיינבוברקיו24וילאולע

ותיחשיוינשהםויבהעבגהןמםתארקלןמינבאציו25

הלאלכהצראשיאףלארשעתנמשדועלארשיינבב

תיבואביוםעהלכולארשיינבלכולעיו26ברחיפלש

דעאוההםויבומוציוהוהיינפלםשובשיווכביולא

ינבולאשיו27הוהיינפלםימלשותולעולעיוברעה

םההםימיבםיהלאהתירבןוראםשוהוהיבלארשי

םההםימיבוינפלדמעןרהאןברזעלאןבסחניפו28

יחאןמינבינבםעהמחלמלתאצלדועףסואהרמאל

םשיו29ךדיבוננתארחמיכולעהוהירמאיולדחאםא

לאלארשיינבולעיו30ביבסהעבגהלאםיבראלארשי

םעפבםעפכהעבגהלאוכרעיוישילשהםויבןמינבינב

ולחיוריעהןמוקתנהםעהתארקלןמינבינבואציו31

תחארשאתולסמבםעפבםעפכםיללחםעהמתוכהל

לארשיבשיאםישלשכהדשבהתעבגתחאולאתיבהלע

ינבוהנשארבכונינפלםהםיפגנןמינבינבורמאיו32

33תולסמהלאריעהןמוהונקתנוהסוננורמאלארשי

בראורמתלעבבוכרעיוומוקממומקלארשישיאלכו

העבגלדגנמואביו34עבגהרעממומקממחיגמלארשי

הדבכהמחלמהולארשילכמרוחבשיאםיפלאתרשע

תאהוהיףגיו35הערהםהילעתעגניכועדיאלםהו

םויבןמינבבלארשיינבותיחשיולארשיינפלןמינב

ברחףלשהלאלכשיאהאמוףלאהשמחוםירשעאוהה

ןמינבלםוקמלארשישיאונתיוופגניכןמינבינבואריו36

בראהו37העבגהלאומשרשאבראהלאוחטביכ
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ריעהלכתאךיובראהךשמיוהעבגהלאוטשפיוושיחה

ברהבראהםע‐‐לארשישיאלהיהדעומהו38ברחיפל

לארשישיאךפהיו39ריעהןמןשעהתאשמםתולעהל

לארשישיאבםיללחתוכהללחהןמינבוהמחלמב

המחלמכונינפלאוהףגנףוגנךאורמאיכ‐‐שיאםישלשכ

ןשעדומע‐‐ריעהןמתולעלהלחהתאשמהו40הנשארה

41המימשהריעהלילכהלעהנהווירחאןמינבןפיו

העגניכהאריכןמינבשיאלהביוךפהלארשישיאו

רבדמהךרדלאלארשישיאינפלונפיו42הערהוילע

ותואםיתיחשמםירעהמרשאווהתקיבדההמחלמהו

דעוהכירדההחונמוהפידרהןמינבתאורתכ43וכותב

רשעהנמשןמינבמולפיו44שמשחרזממהעבגהחכנ

הרבדמהוסניוונפיו45ליחישנאהלאלכתאשיאףלא

שיאםיפלאתשמחתולסמבוהללעיוןומרהעלסלא

יהיו46שיאםיפלאונממוכיוםעדגדעוירחאוקיבדיו

‐‐ברחףלששיאףלאהשמחוםירשעןמינבמםילפנהלכ

הרבדמהוסניוונפיו47ליחישנאהלאלכתאאוההםויב

העבראןומרעלסבובשיושיאתואמששןומרהעלסלא

יפלםוכיוןמינבינבלאובשלארשישיאו48םישדח

םירעהלכםגאצמנהלכדעהמהבדעםתמריעמברח

שאבוחלשתואצמנה

אלונממשיארמאלהפצמבעבשנלארשישיאו21

םשובשיולאתיבםעהאביו2השאלןמינבלותבןתי

3לודגיכבוכביוםלוקואשיוםיהלאהינפלברעהדע
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לארשיבתאזהתיהלארשייהלאהוהיהמל‐‐ורמאיו

ומיכשיותרחממיהיו4דחאטבשלארשימםויהדקפהל

ינבורמאיו5םימלשותולעולעיוחבזמםשונביוםעה

לאלארשייטבשלכמלהקבהלעאלרשאימלארשי

הוהילאהלעאלרשאלהתיההלודגההעובשהיכהוהי

ןמינבלאלארשיינבומחניו6תמויתומ‐‐רמאלהפצמה

השענהמ7לארשימדחאטבשםויהעדגנורמאיוויחא

תתיתלבלהוהיבונעבשנונחנאוםישנלםירתונלםהל

לארשייטבשמדחאימ‐‐ורמאיו8םישנלוניתונבמםהל

לאשיאאבאלהנהוהפצמההוהילאהלעאלרשא

הנהוםעהדקפתיו9להקהלא‐‐דעלגשיבימהנחמה

הדעהםשוחלשיו10דעלגשבייבשוימשיאםשןיא

וכלרמאלםתואווציוליחהינבמ‐‐שיאףלארשעםינש

11ףטהוםישנהוברחיפלדעלגשבייבשויתאםתיכהו

בכשמתעדיהשאלכורכזלכושעתרשארבדההזו

תואמעבראדעלגשיבייבשוימואצמיו12ומירחת‐‐רכז

ואביורכזבכשמלשיאהעדיאלרשאהלותבהרענ

לכוחלשיו13ןענכץראברשאהלשהנחמהלאםתוא

וארקיוןומרעלסברשאןמינבינבלאורבדיוהדעה

םישנהםהלונתיואיההתעבןמינבבשיו14םולשםהל

םעהו15ןכםהלואצמאלודעלגשביישנמויחרשא

ורמאיו16לארשייטבשבץרפהוהיהשעיכןמינבלםחנ

ןמינבמהדמשניכםישנלםירתונלהשענהמהדעהינקז

טבשהחמיאלוןמינבלהטילפתשריורמאיו17השא

וניתונבמ‐‐םישנםהלתתללכונאלונחנאו18לארשימ
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19ןמינבלהשאןתנרורארמאללארשיינבועבשניכ

הנופצמרשאהמימיםימימולשבהוהיגחהנהורמאיו

‐המכשלאתיבמהלעההלסמלשמשההחרזמלאתיבל

וכלרמאלןמינבינבתא)ווציו(וציו20הנובללבגנמו‐

ולישתונבואציםאהנהוםתיארו21םימרכבםתבראו

שיאםכלםתפטחוםימרכהןמםתאציותולחמבלוחל

ואבייכהיהו22ןמינבץראםתכלהוולישתונבמותשא

םהילאונרמאוונילא)בירל(בורלםהיחאואםתובא

אליכהמחלמבותשאשיאונחקלאליכ‐‐םתואונונח

ואשיוןמינבינבןכושעיו23ומשאתתעכםהלםתתנםתא

לאובושיווכליוולזגרשאתוללחמהןמםרפסמלםישנ

םשמוכלהתיו24םהבובשיוםירעהתאונביוםתלחנ

ואציוותחפשמלווטבשלשיאאיההתעבלארשיינב

שיאלארשיבךלמןיאםההםימיב25ותלחנלשיאםשמ

השעיויניעברשיה
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אלאומש

ומשוםירפארהמ‐‐םיפוצםיתמרהןמדחאשיאיהיו1

2יתרפא‐‐ףוצןבוחתןבאוהילאןבםחריןבהנקלא

הננפליהיוהננפתינשהםשוהנחתחאםש‐‐םישניתשולו

וריעמאוההשיאההלעו3םידליןיאהנחלוםידלי

הלשבתואבצהוהילחבזלותוחתשהלהמימיםימימ

םויהיהיו4הוהילםינהכסחנפוינפחילעינבינשםשו

‐‐היתונבוהינבלכלוותשאהננפלןתנוהנקלאחבזיו

הוהיובהאהנחתאיכםיפאתחאהנמןתיהנחלו5תונמ

יכהמערהרובעבסעכםגהתרצהתסעכו6המחררגס

התלעידמהנשבהנשהשעיןכו7המחרדעבהוהירגס

הלרמאיו8לכאתאלוהכבתוהנסעכתןכ‐‐הוהיתיבב

המלוילכאתאלהמלויכבתהמלהנחהשיאהנקלא

םקתו9םינבהרשעמךלבוטיכנאאולהךבבלערי

לעבשיןהכהילעוהתשירחאוהלשבהלכאירחאהנח

ללפתתושפנתרמאיהו10הוהילכיהתזוזמלעאסכה

תואבצהוהירמאתורדנרדתו11הכבתהכבוהוהילע

ךתמאתאחכשתאלוינתרכזוךתמאינעבהארתהארםא

וייחימילכהוהילויתתנו‐‐םישנאערזךתמאלהתתנו

ללפתהלהתברהיכהיהו12ושארלעהלעיאלהרומו

לעתרבדמאיההנחו13היפתארמשילעוהוהיינפל

ילעהבשחיועמשיאלהלוקותוענהיתפשקר‐‐הבל

יריסהןירכתשתיתמדעילעהילארמאיו14הרכשל

תשקהשאינדאאלרמאתוהנחןעתו15ךילעמךנייתא

ינפלישפנתאךפשאויתיתשאלרכשוןייויכנאחור
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יחישברמיכלעילבתבינפלךתמאתאןתתלא16הוהי

םולשליכלרמאיוילעןעיו17הנהדעיתרבדיסעכו

רמאתו18ומעמתלאשרשאךתלשתאןתילארשייהלאו

לכאתוהכרדלהשאהךלתוךיניעבןחךתחפשאצמת

ינפלווחתשיורקבבומכשיו19דועהלויהאלהינפו

הנחתאהנקלאעדיוהתמרהםתיבלאואביוובשיוהוהי

הנחרהתוםימיהתופקתליהיו20הוהיהרכזיוותשא

21ויתלאשהוהימיכלאומשומשתאארקתוןבדלתו

םימיהחבזתאהוהילחבזלותיבלכוהנקלאשיאהלעיו

למגידעהשיאלהרמאיכהתלעאלהנחו22ורדנתאו

םלועדעםשבשיוהוהיינפתאהארנוויתאבהורענה

דעיבשךיניעבבוטהישעהשיאהנקלאהלרמאיו23

קניתוהשאהבשתוורבדתאהוהיםקיךא‐‐ותאךלמג

ותלמגרשאכהמעוהלעתו24ותאהלמגדעהנבתא

תיבוהאבתוןיילבנוחמקתחאהפיאוהשלשםירפב

רענהתאואביורפהתאוטחשיו25רענרענהוולשהוהי

השאהינאינדאךשפניחינדאיברמאתו26ילעלא

הזהרענהלא27הוהילאללפתהלהזבהכמעתבצנה

ומעמיתלאשרשאיתלאשתאילהוהיןתיויתללפתה

אוההיהרשאםימיהלכהוהילוהתלאשהיכנאםגו28

הוהילםשוחתשיוהוהיללואש

ינרקהמרהוהיביבלץלערמאתוהנחללפתתו2

שודקןיא2ךתעושיביתחמשיכיביואלעיפבחרהוהיב

ורבדתוברתלא3וניהלאכרוצןיאוךתלבןיאיכהוהיכ
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אלוהוהיתועדלאיכםכיפמקתעאציההבגההבג

ורזאםילשכנוםיתחםירבגתשק4תוללעונכתנ)ולו(

הרקעדעולדחםיבערוורכשנםחלבםיעבש5ליח

היחמותיממהוהי6הללמאםינבתברוהעבשהדלי

Sheol)לעיולואשדירומ h7585)7רישעמושירומהוהי

ןויבאםיריתפשאמלדרפעמםיקמ8םמורמףאליפשמ

יקצמהוהיליכםלחנידובכאסכוםיבידנםעבישוהל

םיעשרורמשיודיסחילגר9לבתםהילעתשיוץרא

ובירמותחיהוהי10שיארבגיחכבאליכומדיךשחב

וכלמלזעןתיוץראיספאןידיהוהי‐‐םעריםימשבולע

רענהוותיבלעהתמרההנקלאךליו11וחישמןרקםריו

ינבילעינבו12ןהכהילעינפתאהוהיתאתרשמהיה

‐‐םעהתאםינהכהטפשמו13הוהיתאועדיאללעילב

גלזמהורשבהלשבכןהכהרענאבוחבזחבזשיאלכ

תחלקבואדודבוארויכבהכהו14ודיבםינשהשלש

הככובןהכהחקיגלזמההלעירשאלכ‐‐רורפבוא

ןורטקיםרטבםג15הלשבםשםיאבהלארשילכלושעי

רשבהנתחבזהשיאלרמאוןהכהרענאבובלחהתא

16יחםאיכלשבמרשבךממחקיאלוןהכלתולצל

ךלחקובלחהםויכןוריטקירטקשיאהוילארמאיו

אלםאו‐‐ןתתהתעיכ)אל(ולרמאוךשפנהואתרשאכ

תאדאמהלודגםירענהתאטחיהתו17הקזחביתחקל

לאומשו18הוהיתחנמתאםישנאהוצאניכהוהיינפ

ןטקליעמו19דבדופארוגחרענהוהיינפתאתרשמ

תאהתולעב‐‐המימיםימימולהתלעהוומאולהשעת
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הנקלאתאילעךרבו20םימיהחבזתאחבזלהשיא

תחתתאזההשאהןמערזךלהוהיםשירמאוותשאתאו

דקפיכ21ומוקמלוכלהוהוהיללאשרשאהלאשה

לדגיותונביתשוםינבהשלשדלתורהתוהנחתאהוהי

לכתאעמשודאמןקזילעו22הוהיםעלאומשרענה

םישנהתאןובכשירשאתאולארשילכלוינבןושעירשא

ןושעתהמלםהלרמאיו23דעומלהאחתפתואבצה

תאמםיערםכירבדתאעמשיכנארשאהלאהםירבדכ

יכנארשאהעמשההבוטאוליכינבלא24הלאםעהלכ

וללפושיאלשיאאטחיםא25הוהיםעםירבעמעמש

ועמשיאלוולללפתיימשיאאטחיהוהילםאוםיהלא

לאומשרענהו26םתימהלהוהיץפחיכםהיבאלוקל

אביו27םישנאםעםגוהוהיםעםגבוטולדגוךלה

הלגנההוהירמאהכוילארמאיוילעלאםיהלאשיא

28הערפתיבלםירצמבםתויהבךיבאתיבלאיתילגנ

יחבזמלעתולעלןהכליללארשייטבשלכמותארחבו

תאךיבאתיבלהנתאוינפלדופאתאשלתרטקריטקהל

רשאיתחנמבויחבזבוטעבתהמל29לארשיינבישאלכ

תישארמםכאירבהלינממךינבתאדבכתוןועמיתיוצ

לארשייהלאהוהיםאנןכל30ימעללארשיתחנמלכ

םלועדעינפלוכלהתיךיבאתיבוךתיביתרמארומא

31ולקייזבודבכאידבכמיכילהלילחהוהיםאנהתעו

‐‐ךיבאתיבערזתאוךערזתאיתעדגוםיאבםימיהנה

ביטיירשאלכבןועמרצתטבהו32ךתיבבןקזתויהמ

שיאו33םימיהלכךתיבבןקזהיהיאלולארשיתא
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בידאלוךיניעתאתולכליחבזמםעמךלתירכאאל

ךלהזו34םישנאותומיךתיבתיברמלכוךשפנתא

דחאםויבסחניפוינפחלא‐‐ךינבינשלאאבירשאתואה

יבבלברשאכןמאנןהכיליתמיקהו35םהינשותומי

יחישמינפלךלהתהוןמאנתיבוליתינבוהשעיישפנבו

תוחתשהלאוביךתיבברתונהלכהיהו36םימיהלכ

תחאלאאנינחפסרמאוםחלרככוףסכתרוגאלול

םחלתפלכאל‐‐תונהכה

הוהירבדוילעינפלהוהיתאתרשמלאומשרענהו3

אוההםויביהיו2ץרפנןוזחןיא‐‐םההםימיברקיהיה

3תוארללכויאלתוהכולחהוניעוומוקמבבכשילעו

רשאהוהילכיהבבכשלאומשוהבכיםרטםיהלארנו

5יננהרמאיולאומשלאהוהיארקיו4םיהלאןוראםש

יתארקאלרמאיוילתארקיכיננהרמאיוילעלאץריו

םקיולאומשדועארקהוהיףסיו6בכשיוךליובכשבוש

אלרמאיוילתארקיכיננהרמאיוילעלאךליולאומש

םרטוהוהיתאעדיםרטלאומשו7בכשבושינביתארק

תשילשבלאומשארקהוהיףסיו8הוהירבדוילאהלגי

יכילעןביוילתארקיכיננהרמאיוילעלאךליוםקיו

היהובכשךללאומשלילערמאיו9רענלארקהוהי

ךליוךדבעעמשיכהוהירבדתרמאוךילאארקיםא

םעפכארקיובציתיוהוהיאביו10ומוקמבבכשיולאומש

ךדבעעמשיכרבדלאומשרמאיולאומשלאומשםעפב

לארשיברבדהשעיכנאהנהלאומשלאהוהירמאיו11



אלאומש 471

םיקאאוההםויב12וינזאיתשהנילצת‐‐ועמשלכרשא

13הלכולחה‐‐ותיבלאיתרבדרשאלכתאילעלא

רשאןועב‐‐םלועדעותיבתאינאטפשיכוליתדגהו

יתעבשנןכלו14םבההכאלווינבםהלםיללקמיכעדי

דע‐‐החנמבוחבזבילעתיבןוערפכתיםאילעתיבל

תיבתותלדתאחתפיורקבהדעלאומשבכשיו15םלוע

ארקיו16ילעלאהארמהתאדיגהמארילאומשוהוהי

רמאיו17יננהרמאיוינבלאומשרמאיולאומשתאילע

השעיהכינממדחכתאנלא‐‐ךילארבדרשארבדההמ

רבדהלכמרבדינממדחכתםאףיסויהכוםיהלאךל

אלוםירבדהלכתאלאומשולדגיו18ךילארבדרשא

לדגיו19השעיוניעבבוטהאוההוהי‐‐רמאיוונממדחכ

הצראוירבדלכמליפהאלוומעהיההוהיולאומש

לאומשןמאניכעבשראבדעוןדמלארשילכעדיו20

הוהיהלגניכהלשבהארהלהוהיףסיו21הוהילאיבנל

הוהירבדבולשבלאומשלא

תארקללארשיאציולארשילכללאומשרבדיהיו4

םיתשלפורזעהןבאהלעונחיוהמחלמלםיתשלפ

שטתולארשיתארקלםיתשלפוכרעיו2קפאבונח

הכרעמבוכיוםיתשלפינפללארשיףגניוהמחלמה

הנחמהלאםעהאביו3שיאםיפלאתעבראכהדשב

םיתשלפינפלםויההוהיונפגנהמללארשיינקזורמאיו

ונברקבאביוהוהיתירבןוראתאהלשמונילאהחקנ

תאםשמואשיוהלשםעהחלשיו4וניביאףכמונעשיו
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ילעינבינשםשוםיברכהבשיתואבצהוהיתירבןורא

ןוראאובכיהיו5סחניפוינפח‐‐םיהלאהתירבןוראםע

הלודגהעורתלארשילכועריוהנחמהלאהוהיתירב

ורמאיוהעורתהלוקתאםיתשלפועמשיו6ץראהםהתו

‐ועדיוםירבעההנחמבתאזההלודגההעורתהלוקהמ

יכ‐‐םיתשלפהואריו7הנחמהלאאבהוהיןוראיכ‐

התיהאליכונליואורמאיוהנחמהלאםיהלאאבורמא

םיהלאהדימונליציימ‐‐ונליוא8םשלשלומתאתאזכ

םירצמתאםיכמהםיהלאהםההלאהלאהםירידאה

‐‐םיתשלפםישנאלויהווקזחתה9רבדמב‐‐הכמלכב

םישנאלםתייהוםכלודבערשאכםירבעלודבעתןפ

שיאוסניולארשיףגניוםיתשלפומחליו10םתמחלנו

םישלשלארשימלפיודאמהלודגהכמהיהתווילהאל

ינפחותמילעינבינשוחקלנםיהלאןוראו11ילגרףלא

םויבהלשאביוהכרעמהמןמינבשיאץריו12סחניפו

ילעהנהואוביו13ושארלעהמדאוםיערקוידמואוהה

לעדרחובלהיהיכ‐‐הפצמךרד)די(ךיאסכהלעבשי

ריעהלכקעזתוריעבדיגהלאבשיאהוםיהלאהןורא

הזהןומההלוקהמרמאיוהקעצהלוקתאילעעמשיו14

הנמשוםיעשתןבילעו15ילעלדגיואביורהמשיאהו

לאשיאהרמאיו16תוארללוכיאלוהמקויניעוהנש

םויהיתסנהכרעמהןמינאוהכרעמהןמאבהיכנאילע

סנרמאיורשבמהןעיו17ינברבדההיההמרמאיו

םגוםעבהתיההלודגהפגמםגוםיתשלפינפללארשי

יהיו18החקלנםיהלאהןוראוסחניפוינפחותמךינבינש
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תינרחאאסכהלעמלפיוםיהלאהןוראתאוריכזהכ

דבכושיאהןקזיכ‐‐תמיוותקרפמרבשתורעשהדידעב

סחניפתשאותלכו19הנשםיעבראלארשיתאטפשאוהו

םיהלאהןוראחקלהלאהעומשהתאעמשתותללהרה

20הירצהילעוכפהניכדלתוערכתוהשיאוהימחתמו

ןביכיאריתלאהילעתובצנההנרבדתוהתומתעכו

דובכיארענלארקתו21הבלהתשאלוהתנעאלותדלי

לאוםיהלאהןוראחקלהלאלארשימדובכהלגרמאל

חקלניכלארשימדובכהלגרמאתו22השיאוהימח

םיהלאהןורא

רזעהןבאמוהאביוםיהלאהןוראתאוחקלםיתשלפו5

ותאואביוםיהלאהןוראתאםיתשלפוחקיו2הדודשא

תרחממםידודשאומכשיו3ןוגדלצאותאוגיציוןוגדתיב

תאוחקיוהוהיןוראינפלהצראוינפללפנןוגדהנהו

הנהותרחממרקבבומכשיו4ומוקמלותאובשיוןוגד

יתשוןוגדשארוהוהיןוראינפלהצראוינפללפנןוגד

5וילעראשנןוגדקר‐‐ןתפמהלאתותרכוידיתופכ

לעןוגדתיבםיאבהלכוןוגדינהכוכרדיאלןכלע

הוהידידבכתו6הזהםויהדעדודשאב‐‐ןוגדןתפמ

תא)םירחטב(םילפעבםתאךיוםמשיוםידודשאהלא

ורמאוןכיכדודשאישנאואריו7הילובגתאודודשא

ונילעודיהתשקיכ‐‐ונמעלארשייהלאןוראבשיאל

םיתשלפינרסלכתאופסאיווחלשיו8וניהלאןוגדלעו

תגורמאיולארשייהלאןוראלהשענהמורמאיוםהילא
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9לארשייהלאןוראתאובסיולארשייהלאןוראבסי

הלודגהמוהמריעבהוהידייהתוותאובסהירחאיהיו

םהלורתשיולודגדעוןטקמריעהישנאתאךיודאמ

ןורקעםיהלאהןוראתאוחלשיו10)םירחט(םילפע

רמאלםינרקעהוקעזיוןורקעםיהלאהןוראאובכיהיו

11ימעתאוינתימהללארשייהלאןוראתאילאובסה

תאוחלשורמאיוםיתשלפינרסלכתאופסאיווחלשיו

ימעתאויתאתימיאלוומוקמלבשיולארשייהלאןורא

םיהלאהדידאמהדבכריעהלכבתומתמוהמהתיהיכ

)םירחטב(םילפעבוכהותמאלרשאםישנאהו12םש

םימשהריעהתעושלעתו

2םישדחהעבשםיתשלפהדשבהוהיןוראיהיו6

השענהמרמאלםימסקלוםינהכלםיתשלפוארקיו

םאורמאיו3ומוקמלונחלשנהמבונעדוההוהיןוראל

‐םקירותאוחלשתלאלארשייהלאןוראתאםיחלשמ

המלםכלעדונוואפרתזאםשאולובישתבשהיכ‐

ולבישנרשאםשאההמורמאיו4םכמודירוסתאל

בהז)ירחט(ילפעהשמחםיתשלפינרסרפסמורמאיו

5םכינרסלוםלכלתחאהפגמיכבהזירבכעהשמחו

םכירבכעימלצו)םכירחט(םכילפעימלצםתישעו

ילואדובכלארשייהלאלםתתנוץראהתאםתיחשמה

6םכצראלעמוםכיהלאלעמוםכילעמודיתאלקי

תאהערפוםירצמודבכרשאכםכבבלתאודבכתהמלו

התעו7וכליוםוחלשיוםהבללעתהרשאכאולהםבל

אלרשאתולעתורפיתשותחאהשדחהלגעושעווחק
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םתבישהוהלגעבתורפהתאםתרסאולעםהילעהלע

הוהיןוראתאםתחקלו8התיבהםהירחאמםהינב

ולםתבשהרשאבהזהילכתאוהלגעהלאותאםתתנו

םתיארו9ךלהוותאםתחלשוודצמזגראבומישתםשא

הערהתאונלהשעאוה‐‐שמשתיבהלעיולובגךרדםא

הרקמ‐‐ונבהעגנודיאליכונעדיואלםאותאזההלודגה

תולעתורפיתשוחקיוןכםישנאהושעיו10ונלהיהאוה

ןוראתאומשיו11תיבבולכםהינבתאוהלגעבםורסאיו

ימלצתאובהזהירבכעתאוזגראהתאוהלגעהלאהוהי

שמשתיבךרדלעךרדבתורפההנרשיו12םהירחט

לואמשוןימיורסאלוועגוךלהוכלהתחאהלסמב

13שמשתיבלובגדעםהירחאםיכלהםיתשלפינרסו

םהיניעתאואשיוקמעבםיטחריצקםירצקשמשתיבו

הדשלאהאבהלגעהו14תוארלוחמשיוןוראהתאואריו

ועקביוהלודגןבאםשוםשדמעתוישמשהתיבעשוהי

םיולהו15הוהילהלעולעהתורפהתאוהלגעהיצעתא

וברשאותארשאזגראהתאוהוהיןוראתאודירוה

ולעהשמשתיבישנאוהלודגהןבאהלאומשיובהזילכ

ינרסהשמחו16הוהיל‐‐אוההםויבםיחבזוחבזיותולע

ירחטהלאו17אוההםויבןורקעובשיווארםיתשלפ

דחאדודשאלהוהילםשאםיתשלפובישהרשאבהזה

18דחאןורקעלדחאתגלדחאןולקשאלדחאהזעל

‐‐םינרסהתשמחלםיתשלפירעלכרפסמבהזהירבכעו

רשאהלודגהלבאדעויזרפהרפכדעורצבמריעמ

עשוהיהדשבהזהםויהדעהוהיןוראתאהילעוחינה
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הוהיןוראבואריכשמשתיבישנאבךיו19ישמשהתיב

יכםעהולבאתיושיאףלאםישמחשיאםיעבשםעבךיו

ימשמשתיבישנאורמאיו20הלודגהכמםעבהוהיהכה

הלעיימלאוהזהשודקהםיהלאההוהיינפלדמעללכוי

רמאלםירעיתירקיבשוילאםיכאלמוחלשיו21ונילעמ

םכילאותאולעהודר‐‐הוהיןוראתאםיתשלפובשה

ואביוהוהיןוראתאולעיוםירעיתירקישנאואביו7

רמשלושדקונברזעלאתאוהעבגבבדניבאתיבלאותא

םירעיתירקבןוראהתבשםוימיהיו2הוהיןוראתא

לארשיתיבלכוהניוהנשםירשעויהיוםימיהובריו

םארמאללארשיתיבלכלאלאומשרמאיו3הוהיירחא

רכנהיהלאתאוריסההוהילאםיבשםתאםכבבללכב

והדבעוהוהילאםכבבלוניכהותורתשעהוםככותמ

תאלארשיינבוריסיו4םיתשלפדימםכתאלציוודבל

רמאיו5ודבלהוהיתאודבעיותרתשעהתאוםילעבה

םכדעבללפתאוהתפצמהלארשילכתאוצבקלאומש

ינפלוכפשיוםימובאשיוהתפצמהוצבקיו6הוהילא

טפשיוהוהילונאטחםשורמאיואוההםויבומוציוהוהי

יכםיתשלפועמשיו7הפצמבלארשיינבתאלאומש

לאםיתשלפינרסולעיוהתפצמהלארשיינבוצבקתה

ורמאיו8םיתשלפינפמואריולארשיינבועמשיולארשי

הוהילאקעזמונממשרחתלאלאומשלאלארשיינב

בלחהלטלאומשחקיו9םיתשלפדימונעשיווניהלא

לאומשקעזיוהוהיללילכהלוע)והלעיו(הלעיודחא
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הלעמלאומשיהיו10הוהיוהנעיולארשידעבהוהילא

הוהיםעריולארשיבהמחלמלושגנםיתשלפוהלועה

ינפלופגניוםמהיוםיתשלפלעאוההםויבלודגלוקב

תאופדריוהפצמהןמלארשיישנאואציו11לארשי

ןבאלאומשחקיו12רכתיבלתחתמדעםוכיוםיתשלפ

ןבאהמשתאארקיוןשהןיבוהפצמהןיבםשיותחא

אלוםיתשלפהוענכיו13הוהיונרזעהנהדערמאיורזעה

םיתשלפבהוהידייהתולארשילובגבאובלדועופסי

םיתשלפוחקלרשאםירעההנבשתו14לאומשימילכ

ליצהןלובגתאותגדעוןורקעמלארשיללארשיתאמ

ירמאהןיבולארשיןיבםולשיהיוםיתשלפדימלארשי

ידמךלהו16וייחימילכלארשיתאלאומשטפשיו15

תאטפשוהפצמהולגלגהולאתיבבבסוהנשבהנש

יכהתמרהותבשתו17הלאהתומוקמהלכתא‐‐לארשי

הוהילחבזמםשןביולארשיתאטפשםשוותיבםש

לארשילםיטפשוינבתאםשיולאומשןקזרשאכיהיו8

םיטפש‐‐היבאוהנשמםשולאוירוכבהונבםשיהיו2

עצבהירחאוטיווכרדבוינבוכלהאלו3עבשראבב

ואביולארשיינקזלכוצבקתיו4טפשמוטיו‐‐דחשוחקיו

ךינבותנקזהתאהנהוילאורמאיו5התמרהלאומשלא

לככ‐‐ונטפשלךלמונלהמישהתעךיכרדבוכלהאל

ונלהנתורמארשאכלאומשיניעברבדהעריו6םיוגה

לאהוהירמאיו7הוהילאלאומשללפתיוונטפשלךלמ

אליכךילאורמאירשאלכלםעהלוקבעמשלאומש
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םישעמהלככ8םהילעךלממוסאמיתאיכוסאמךתא

הזהםויהדעוםירצממםתואיתלעהםוימושערשא

9ךלםגםישעהמהןכ‐‐םירחאםיהלאודבעיוינבזעיו

םהלתדגהוםהבדיעתדעהיכךאםלוקבעמשהתעו

לכתאלאומשרמאיו10םהילעךלמירשאךלמהטפשמ

הז‐‐רמאיו11ךלמותאמםילאשהםעהלאהוהיירבד

חקיםכינבתאםכילעךלמירשאךלמהטפשמהיהי

םושלו12ותבכרמינפלוצרווישרפבוותבכרמבולםשו

רצקלוושירחשרחלוםישמחירשוםיפלאירשול

םכיתונבתאו13ובכרילכוותמחלמילכתושעלווריצק

תאוםכיתודשתאו14תופאלותוחבטלותוחקרלחקי

םכיערזו15וידבעלןתנוחקי‐‐םיבוטהםכיתיזוםכימרכ

םכידבעתאו16וידבעלוויסירסלןתנורשעיםכימרכו

‐םכירומחתאוםיבוטהםכירוחבתאוםכיתוחפשתאו

ולויהתםתאורשעיםכנאצ17ותכאלמלהשעוחקי‐

רשאםככלמינפלמאוההםויבםתקעזו18םידבעל

ונאמיו19אוההםויבםכתאהוהיהנעיאלוםכלםתרחב

היהיךלמםאיכאלורמאיולאומשלוקבעמשלםעה

אציוונכלמונטפשוםיוגהלככונחנאםגונייהו20ונילע

לכתאלאומשעמשיו21ונתמחלמתאםחלנוונינפל

לאומשלאהוהירמאיו22הוהיינזאבםרבדיוםעהירבד

ישנאלאלאומשרמאיוךלמםהלתכלמהוםלוקבעמש

וריעלשיאוכללארשי
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ןבלאיבאןבשיקומשו)ןימינבמ(ןימיןבמשיאיהיו9

ולו2ליחרובגינימישיאןב‐‐חיפאןבתרוכבןברורצ

לארשיינבמשיאןיאובוטורוחבלואשומשוןבהיה

הנדבאתו3םעהלכמהבגהלעמוומכשמונממבוט

חקונבלואשלאשיקרמאיולואשיבאשיקלתונתאה

תנתאהתאשקבךלםוקוםירענהמדחאתאךתאאנ

ואצמאלוהשלשץראברבעיוםירפארהברבעיו4

ואצמאלוינימיץראברבעיוןיאוםילעשץראבורבעיו

הכלומערשאורענלרמאלואשוףוצץראבואבהמה5

רמאיו6ונלגאדותונתאהןמיבאלדחיןפ‐‐הבושנו

לכדבכנשיאהותאזהריעבםיהלאשיאאנהנהול

תאונלדיגיילוא‐‐םשהכלנהתעאוביאוברבדירשא

הנהוורענללואשרמאיו7הילעונכלהרשאונכרד

ןיאהרושתוונילכמלזאםחלהיכ‐‐שיאלאיבנהמוךלנ

תונעלרענהףסיו8ונתאהמםיהלאהשיאלאיבהל

יתתנוףסכלקשעברידיבאצמנהנהרמאיולואשתא

לארשיבםינפל9ונכרדתאונלדיגהוםיהלאהשיאל

דעהכלנווכלםיהלאשורדלותכלבשיאהרמאהכ

לואשרמאיו10הארהםינפלארקיםויהאיבנליכהארה

םשרשאריעהלאוכליוהכלנהכלךרבדבוטורענל

ואצמהמהוריעההלעמבםילעהמה11םיהלאהשיא

הארההזבשיהןהלורמאיוםימבאשלתואציתורענ

התערהמךינפלהנהשיהנרמאתוםתואהנינעתו12

םכאבכ13המבבםעלםויהחבזיכ‐‐ריעלאבםויהיכ

אליכלכאלהתמבההלעיםרטבותאןואצמתןכריעה
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ולכאיןכירחאחבזהךרביאוהיכ‐‐ואבדעםעהלכאי

ולעיו14ותאןואצמתםויהכותאיכולעהתעוםיארקה

םתארקלאצילאומשהנהוריעהךותבםיאבהמהריעה

דחאםוילאומשןזאתאהלגהוהיו15המבהתולעל

שיאךילאחלשארחמתעכ16רמאללואשאובינפל

תאעישוהולארשיימעלעדיגנלותחשמוןמינבץראמ

ילאותקעצהאביכימעתאיתיאריכםיתשלפדימימע

רשאשיאההנה‐‐והנעהוהיולואשתאהארלאומשו17

לאומשתאלואששגיו18ימעברצעיהזךילאיתרמא

ןעיו19הארהתיבהזיאילאנהדיגהרמאיורעשהךותב

המבהינפלהלע‐‐הארהיכנארמאיולואשתאלאומש

ךבבלברשאלכורקבבךיתחלשוםויהימעםתלכאו

‐‐םימיהתשלשםויהךלתודבאהתונתאלו20ךלדיגא

‐לארשיתדמחלכימלוואצמניכםהלךבלתאםשתלא

ןבאולהרמאיולואשןעיו21ךיבאתיבלכלוךלאולה‐

לכמהרעצהיתחפשמולארשייטבשינטקמיכנאינימי

22הזהרבדכילאתרבדהמלוןמינביטבשתוחפשמ

ןתיוהתכשלםאיביוורענתאולואשתאלאומשחקיו

רמאיו23שיאםשלשכהמהוםיאורקהשארבםוקמםהל

יתרמארשא‐‐ךליתתנרשאהנמהתאהנתחבטללאומש

הילעהוקושהתאחבטהםריו24ךמעהתאםישךילא

‐‐לכאךינפלםישראשנההנהרמאיולואשינפלםשיו

לואשלכאיויתארקםעהרמאלךלרומשדעומליכ

רבדיוריעההמבהמודריו25אוההםויבלאומשםע

ארקיורחשהתולעכיהיוומכשיו26גגהלעלואשםע
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םקיוךחלשאוהמוקרמאל)הגגה(גגהלואשלאלאומש

םידרויהמה27הצוחה‐‐לאומשואוהםהינשואציולואש

רבעיורענלרמאלואשלארמאלאומשוריעההצקב

םיהלארבדתאךעימשאוםויכדמעהתאורבעיוונינפל

והקשיו‐‐ושארלעקציוןמשהךפתאלאומשחקיו10

ךתכלב2דיגנלותלחנלעהוהיךחשמיכאולה‐‐רמאיו

לובגבלחרתרבקםעםישנאינשתאצמוידמעמםויה

תכלהרשאתונתאהואצמנךילאורמאוחצלצבןמינב

םכלגאדותונתאהירבדתאךיבאשטנהנהושקבל

דעתאבוהאלהוםשמתפלחו3ינבלהשעאהמרמאל

םיהלאהלאםילעםישנאהשלשםשךואצמורובתןולא

תורככתשלשאשנדחאוםיידגהשלשאשנדחאלאתיב

ךלונתנוםולשלךלולאשו4ןיילבנאשנדחאוםחל

םיהלאהתעבגאובתןכרחא5םדימתחקלוםחליתש

לבחתעגפוריעהםשךאבכיהיוםיתשלפיבצנםשרשא

רונכולילחוףתולבנםהינפלוהמבהמםידריםיאבנ

םמעתיבנתהוהוהיחורךילעהחלצו6םיאבנתמהמהו

תותאה)הנאבת(הניאבתיכהיהו7רחאשיאלתכפהנו

ךמעםיהלאהיכךדיאצמתרשאךלהשעךל‐‐הלאה

תולעהלךילאדרייכנאהנהולגלגהינפלתדריו8

יאובדעלחותםימיתעבשםימלשיחבזחבזלתולע

ומכשותנפהכהיהו9השעתרשאתאךליתעדוהוךילא

לכואביורחאבלםיהלאולךפהיולאומשםעמתכלל

הנהוהתעבגהםשואביו10אוההםויבהלאהתותאה
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אבנתיוםיהלאחורוילעחלצתוותארקלםיאבנלבח

הנהוואריוםשלשלומתאמועדוילכיהיו11םכותב

היההזהמוהערלאשיאםעהרמאיואבנםיאבנםע

רמאיוםשמשיאןעיו12םיאיבנבלואשםגה‐‐שיקןבל

13םיאבנבלואשםגהלשמלהתיהןכלעםהיבאימו

וילאלואשדודרמאיו14המבהאביותובנתהמלכיו

הארנותונתאהתאשקבלרמאיוםתכלהןאורענלאו

הדיגהלואשדודרמאיו15לאומשלאאובנוןיאיכ

ודודלאלואשרמאיו16לאומשםכלרמאהמילאנ

אלהכולמהרבדתאותונתאהואצמניכונלדיגהדגה

לאםעהתאלאומשקעציו17לאומשרמארשאולדיגה

הוהירמאהכלארשיינבלארמאיו18הפצמההוהי

ליצאוםירצממלארשיתאיתילעהיכנאלארשייהלא

םכתאםיצחלהתוכלממהלכדימוםירצמדימםכתא

עישומאוהרשאםכיהלאתאםתסאמםויהםתאו19

םישתךלמיכולורמאתוםכיתרצוםכיתוערלכמםכל

20םכיפלאלוםכיטבשלהוהיינפלובציתההתעוונילע

21ןמינבטבשדכליולארשייטבשלכתאלאומשברקיו

ירטמהתחפשמדכלתוותחפשמלןמינבטבשתאברקיו

דועולאשיו22אצמנאלווהשקביושיקןבלואשדכליו

אבחנאוההנההוהירמאיושיאםלהדועאבההוהיב

םעהךותבבציתיוםשמוהחקיווצריו23םילכהלא

לכלאלאומשרמאיו24הלעמוומכשמםעהלכמהבגיו

םעהלכבוהמכןיאיכהוהיוברחברשאםתיארהםעה

לאלאומשרבדיו25ךלמהיחיורמאיוםעהלכועריו
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הוהיינפלחניורפסבבתכיוהכלמהטפשמתאםעה

‐‐לואשםגו26ותיבלשיאםעהלכתאלאומשחלשיו

םיהלאעגנרשאליחה‐‐ומעוכליוהתעבגותיבלךלה

אלווהזביוהזונעשיהמורמאלעילבינבו27םבלב

שירחמכיהיוהחנמולואיבה

לכורמאיודעלגשיבילעןחיוינומעהשחנלעיו11

רמאיו2ךדבענותירבונלתרכשחנלאשיביישנא

לכםכלרוקנבםכלתרכאתאזבינומעהשחנםהילא

וילאורמאיו3לארשילכלעהפרחהיתמשוןימיןיע

לכבםיכאלמהחלשנוםימיתעבשונלףרהשיביינקז

ואביו4ךילאונאציוונתאעישומןיאםאולארשילובג

ואשיוםעהינזאבםירבדהורבדיולואשתעבגםיכאלמה

רקבהירחאאבלואשהנהו5וכביוםלוקתאםעהלכ

תא‐‐ולורפסיווכבייכםעלהמלואשרמאיוהדשהןמ

ועמשבלואשלעםיהלאחורחלצתו6שיביישנאירבד

דמצחקיו7דאמופארחיוהלאהםירבדהתא)ועמשכ(

םיכאלמהדיבלארשילובגלכבחלשיווהחתניורקב

השעיהכלאומשרחאולואשירחאאציונניארשארמאל

8דחאשיאכואציוםעהלעהוהידחפלפיוורקבל

שיאוףלאתואמשלשלארשיינבויהיוקזבבםדקפיו

הכםיאבהםיכאלמלורמאיו9ףלאםישלשהדוהי

םחבהעושתםכלהיהתרחמדעלגשיבישיאלןורמאת

‐‐שיביישנאלודיגיוםיכאלמהואביושמשה)םחכ(

םתישעוםכילאאצנרחמשיביישנאורמאיו10וחמשיו
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לואשםשיותרחממיהיו11םכיניעבבוטהלככונל

תרמשאבהנחמהךותבואביוםישארהשלשםעהתא

וצפיוםיראשנהיהיוםויהםחדעןומעתאוכיורקבה

ימלאומשלאםעהרמאיו12דחיםינשםבוראשנאלו

רמאיו13םתימנוםישנאהונתונילעךלמילואשרמאה

העושתהוהיהשעםויהיכהזהםויבשיאתמויאללואש

לגלגההכלנווכלםעהלאלאומשרמאיו14לארשיב

םשוכלמיולגלגהםעהלכוכליו15הכולמהםששדחנו

םימלשםיחבזםשוחבזיולגלגבהוהיינפללואשתא

דאמדעלארשיישנאלכולואשםשחמשיוהוהיינפל

םכלקביתעמשהנהלארשילכלאלאומשרמאיו12

הנההתעו2ךלמםכילעךילמאוילםתרמארשאלכל

םכתאםנהינבויתבשויתנקזינאוםכינפלךלהתמךלמה

ונעיננה3הזהםויהדעירענמםכינפליתכלהתהינאו

ימרומחויתחקלימרושתאוחישמדגנוהוהידגניב

רפכיתחקלימדימויתוצרימתאיתקשעימתאויתחקל

אלוונתקשעאלורמאיו4םכלבישאווביניעםילעאו

םהילארמאיו5המואמשיאדימתחקלאלוונתוצר

םתאצמאליכ‐‐הזהםויהוחישמדעוםכבהוהידע

הוהיםעהלאלאומשרמאיו6דערמאיוהמואמידיב

םכיתבאתאהלעהרשאוןרהאתאוהשמתאהשערשא

ינפל‐‐םכתאהטפשאוובציתההתעו7םירצמץראמ

םכיתובאתאוםכתאהשערשאהוהיתוקדצלכתאהוהי

הוהילאםכיתובאוקעזיו‐‐םירצמבקעיאברשאכ8
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םכיתבאתאואיצויוןרהאתאוהשמתאהוהיחלשיו

םהיהלאהוהיתאוחכשיו9הזהםוקמבםובשיוםירצממ

םיתשלפדיבורוצחאבצרשארסיסדיבםתארכמיו

רמאיוהוהילאוקעזיו10םבומחליובאומךלמדיבו

םילעבהתאדבענוהוהיתאונבזעיכונאטח)ורמאיו(

11ךדבענו‐‐וניביאדימונליצההתעותורתשעהתאו

לאומשתאוחתפיתאוןדבתאולעבריתאהוהיחלשיו

וארתו12חטבובשתוביבסמםכיביאדימםכתאלציו

ךלמיכאלילורמאתוםכילעאבןומעינבךלמשחניכ

ךלמההנההתעו13םככלמםכיהלאהוהיוונילעךלמי

ךלמםכילעהוהיןתנהנהוםתלאשרשא‐‐םתרחברשא

אלוולוקבםתעמשוותאםתדבעוהוהיתאואריתםא14

ךלמרשאךלמהםגוםתאםגםתיהו‐‐הוהייפתאורמת

הוהילוקבועמשתאלםאו15םכיהלאהוהירחאםכילע

םכיתבאבוםכבהוהידיהתיהו‐‐הוהייפתאםתירמו

רשאהזהלודגהרבדהתאוארוובציתההתעםג16

לאארקא‐‐םויהםיטחריצקאולה17םכיניעלהשעהוהי

רשאהברםכתעריכוארוועדורטמותולקןתיוהוהי

לאומשארקיו18ךלמםכללואשלהוהייניעבםתישע

לכארייואוההםויברטמותלקהוהיןתיוהוהילא

לאםעהלכורמאיו19לאומשתאוהוהיתאדאמםעה

תומנלאו‐‐ךיהלאהוהילאךידבעדעבללפתהלאומש

רמאיו20ךלמונללאשלהערוניתאטחלכלעונפסייכ

הערהלכתאםתישעםתא‐‐ואריתלאםעהלאלאומש

לכבהוהיתאםתדבעוהוהיירחאמורוסתלאךאתאזה
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וליעויאלרשאוהתהירחאיכורוסתאלו21םכבבל

‐‐ומעתאהוהישטיאליכ22המהוהתיכ‐‐וליציאלו

םעלולםכתאתושעלהוהיליאוהיכלודגהומשרובעב

ללפתהללדחמ‐‐הוהילאטחמילהלילחיכנאםג23

ךא24הרשיהוהבוטהךרדבםכתאיתירוהוםכדעב

ואריכםכבבללכב‐‐תמאבותאםתדבעוהוהיתאוארי

םגםתאםג‐‐וערתערהםאו25םכמעלדגהרשאתא

ופסתםככלמ

2לארשילעךלמםינשיתשווכלמבלואשהנשןב13

לואשםעויהיולארשימםיפלאתשלשלואשולרחביו

תעבגבןתנויםעויהףלאולאתיברהבושמכמבםיפלא

ביצנתאןתנויךיו3וילהאלשיאחלשםעהרתיוןימינב

רפושבעקתלואשוםיתשלפועמשיועבגברשאםיתשלפ

ועמשלארשילכו4םירבעהועמשירמאלץראהלכב

לארשישאבנםגוםיתשלפביצנתאלואשהכהרמאל

םיתשלפו5לגלגהלואשירחאםעהוקעציוםיתשלפב

תששובכרףלאםישלשלארשיםעםחלהלופסאנ

ולעיוברלםיהתפשלערשאלוחכםעוםישרפםיפלא

ולרציכוארלארשישיאו6ןואתיבתמדקשמכמבונחיו

םיעלסבוםיחוחבותורעמבםעהואבחתיוםעהשגניכ

דגץראןדריהתאורבעםירבעו7תורבבוםיחרצבו

לחייו8וירחאודרחםעהלכולגלגבונדועלואשודעלגו

לאומשאבאלולאומשרשאדעומלםימיתעבש)לחויו(

הלעהילאושגה‐‐לואשרמאיו9וילעמםעהץפיולגלגה
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הלעהתולעהלותלככיהיו10הלעהלעיוםימלשהו

רמאיו11וכרבלותארקללואשאציואבלאומשהנהו

םעהץפניכיתיאריכלואשרמאיותישעהמלאומש

םיפסאנםיתשלפוםימיהדעומלתאבאלהתאוילעמ

הוהיינפולגלגהילאםיתשלפודריהתערמאו12שמכמ

לאלאומשרמאיו13הלעההלעאוקפאתאויתילחאל

רשאךיהלאהוהיתוצמתאתרמשאלתלכסנלואש

דעלארשילאךתכלממתאהוהיןיכההתעיכךוצ

שיאולהוהישקבםוקתאלךתכלממהתעו14םלוע

תאתרמשאליכ‐‐ומעלעדיגנלהוהיוהוציוובבלכ

תעבג‐‐לגלגהןמלעיולאומשםקיו15הוהיךוצרשא

תואמששכומעםיאצמנהםעהתאלואשדקפיוןמינב

עבגבםיבשיםמעאצמנהםעהוונבןתנויולואשו16שיא

הנחממתיחשמהאציו17שמכמבונחםיתשלפוןמינב

הרפעךרדלאהנפידחאשארהםישארהשלשםיתשלפ

ןורחתיבךרדהנפידחאשארהו18לעושץראלא

םיעבצהיגלעףקשנהלובגהךרדהנפידחאשארהו

רמאיכלארשיץראלכבאצמיאלשרחו19הרבדמה

20תינחואברחםירבעהושעיןפ‐‐םיתשלפ)ורמא(

ותשרחמתאשיאשוטלל‐‐םיתשלפהלארשילכודריו

םיפהריצפההתיהו21ותשרחמתאוומדרקתאוותאתאו

ביצהלוםימדרקהלוןושלקשלשלוםיתאלותשרחמל

דיבתינחוברחאצמנאלותמחלמםויבהיהו22ןברדה

ןתנוילולואשלאצמתוןתנויתאולואשתארשאםעהלכ

שמכמרבעמלאםיתשלפבצמאציו23ונב
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וילכאשנרענהלאלואשןבןתנוירמאיוםויהיהיו14

ויבאלוזלהרבעמרשאםיתשלפבצמלאהרבענוהכל

רשאןומרהתחתהעבגההצקבבשוילואשו2דיגהאל

ןבהיחאו3שיאתואמששכומערשאםעהוןורגמב

‐‐ולשבהוהיןהכילעןבסחניפןבדובכיאיחאבוטחא

תורבעמהןיבו4ןתנויךלהיכעדיאלםעהודופאאשנ

עלסהןש‐‐םיתשלפבצמלערבעלןתנוישקברשא

ץצובדחאהםשוהזמרבעהמעלסהןשוהזמרבעהמ

שמכמלומןופצמקוצמדחאהןשה5הנסדחאהםשו

אשנרענהלאןתנוהירמאיו6עבגלומבגנמדחאהו

השעיילוא‐‐הלאהםילרעהבצמלאהרבענוהכלוילכ

טעמבואברבעישוהלרוצעמהוהילןיאיכונלהוהי

ךלהטנךבבלברשאלכהשעוילכאשנולרמאיו7

לאםירבעונחנאהנהןתנוהירמאיו8ךבבלכךמעיננה

דעומדונילאורמאיהכםא9םהילאונילגנוםישנאה

םאו10םהילאהלענאלווניתחתונדמעו‐‐םכילאונעיגה

ונלהזוונדיבהוהיםנתניכ‐‐ונילעוונילעולעורמאיהכ

‐םיתשלפורמאיוםיתשלפבצמלאםהינשולגיו11תואה

12םשואבחתהרשאםירחהןמםיאציםירבעהנה‐

ולעורמאיווילכאשנתאוןתנויתאהבצמהישנאונעיו

הלעוילכאשנלאןתנוירמאיורבדםכתאהעידונוונילא

וידילעןתנוילעיו13לארשידיבהוהיםנתניכ‐‐ירחא

וילכאשנוןתנויינפלולפיווירחאוילכאשנווילגרלעו

ןתנויהכהרשאהנשארההכמהיהתו14וירחאתתוממ

15הדשדמצהנעמיצחבכשיאםירשעכ‐‐וילכאשנו
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תיחשמהובצמה‐‐םעהלכבוהדשבהנחמבהדרחיהתו

16םיהלאתדרחליהתוץראהזגרתוהמהםגודרח

גומנןומהההנהוןמינבתעבגבלואשלםיפצהואריו

וארואנודקפותארשאםעללואשרמאיו17םלהוךליו

רמאיו18וילכאשנוןתנויןיאהנהוודקפיוונמעמךלהימ

םיהלאהןוראהיהיכםיהלאהןוראהשיגההיחאללואש

ןהכהלאלואשרבדדעיהיו19לארשיינבו‐‐אוההםויב

רמאיוברוךולהךליוםיתשלפהנחמברשאןומההו

רשאםעהלכולואשקעזיו20ךדיףסאןהכהלאלואש

‐‐והערבשיאברחהתיההנהוהמחלמהדעואביוותא

לומתאכםיתשלפלויהםירבעהו21דאמהלודגהמוהמ

תויהלהמהםגוביבסהנחמבםמעולערשאםושלש

לארשישיאלכו22ןתנויולואשםערשאלארשיםע

וקבדיוםיתשלפוסניכועמשםירפארהבםיאבחתמה

תאאוההםויבהוהיעשויו23המחלמבםהירחאהמהםג

לארשישיאו24ןואתיבתאהרבע‐‐המחלמהולארשי

שיאהרורארמאלםעהתאלואשלאיואוההםויבשגנ

לכםעטאלויביאמיתמקנוברעהדעםחללכאירשא

ינפלעשבדיהיורעיבואבץראהלכו25םחלםעה

גישמןיאושבדךלההנהורעיהלאםעהאביו26הדשה

עמשאלןתנויו27העבשהתאםעהארייכויפלאודי

ודיברשאהטמההצקתאחלשיוםעהתאויבאעיבשהב

הנארתוויפלאודיבשיושבדהתרעיבהתואלבטיו

עיבשהעבשהרמאיוםעהמשיאןעיו28ויניע)הנראתו(

םויהםחללכאירשאשיאהרורארמאלםעהתאךיבא
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יכאנוארץראהתאיבארכעןתנוירמאיו29םעהףעיו

לכאאוליכףא30הזהשבדטעמיתמעטיכ‐‐יניעורא

התבראלהתעיכאצמרשאויביאללשמםעהםויהלכא

שמכממםיתשלפבאוההםויבוכיו31םיתשלפבהכמ

ללשלאםעה)טעיו(שעיו32דאמםעהףעיוהנליא

לכאיוהצראוטחשיורקבינבורקבוןאצוחקיו)ללשה(

םיאטחםעההנהרמאללואשלודיגיו33םדהלעםעה

ןבאםויהילאולגםתדגברמאיוםדהלעלכאלהוהיל

ושיגהםהלםתרמאוםעבוצפלואשרמאיו34הלודג

אלוםתלכאוהזבםתטחשווהיששיאוורוששיאילא

ורוששיאםעהלכושגיוםדהלאלכאלהוהילואטחת

ותאהוהילחבזמלואשןביו35םשוטחשיו‐‐הלילהודיב

ירחאהדרנלואשרמאיו36הוהילחבזמתונבללחה

ראשנאלורקבהרואדעםהבהזבנוהלילםיתשלפ

ןהכהרמאיוהשעךיניעבבוטהלכורמאיושיאםהב

דראהםיהלאבלואשלאשיו37םיהלאהלאםלההברקנ

אוההםויבוהנעאלולארשידיבםנתתהםיתשלפירחא

המב‐‐וארוועדוםעהתונפלכםלהושג‐‐לואשרמאיו38

תאעישומההוהייחיכ39םויהתאזהתאטחההתיה

והנעןיאותומיתומיכינבןתנויבונשיםאיכ‐‐לארשי

רבעלויהתםתאלארשילכלארמאיו40םעהלכמ

לאםעהורמאיודחארבעלהיהנינבןתנויוינאודחא

יהלאהוהילאלואשרמאיו41השעךיניעבבוטהלואש

42ואציםעהולואשוןתנוידכליוםימתהבה‐‐לארשי

43ןתנוידכליוינבןתנויןיבויניבוליפה‐‐לואשרמאיו
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ןתנויולדגיוהתישעהמילהדיגהןתנוילאלואשרמאיו

‐‐שבדטעמידיברשאהטמההצקביתמעטםעטרמאיו

יכףסויהכוםיהלאהשעיהכלואשרמאיו44תומאיננה

תומיןתנויהלואשלאםעהרמאיו45ןתנויתומתתומ

יחהלילח‐‐לארשיבתאזההלודגההעושיההשערשא

השעםיהלאםעיכהצראושארתרעשמלפיםאהוהי

לואשלעיו46תמאלוןתנויתאםעהודפיוהזהםויה

דכללואשו47םמוקמלוכלהםיתשלפוםיתשלפירחאמ

באומבויביאלכבביבסםחליולארשילעהכולמה

רשאלכבוםיתשלפבוהבוציכלמבוםודאבוןומעינבבו

לארשיתאלציוקלמעתאךיוליחשעיו48עישריהנפי

םשועושיכלמויושיוןתנוילואשינבויהיו49והסשדימ

םשו50לכימהנטקהםשוברמהריכבהםש‐‐ויתנביתש

ןברניבאואבצרשםשוץעמיחאתבםעניחאלואשתשא

לאיבאןברנבאיבארנולואשיבאשיקו51לואשדודרנ

הארולואשימילכםיתשלפלעהקזחהמחלמהיהתו52

וילאוהפסאיוליחןבלכורובגשיאלכלואש

ךחשמלהוהיחלשיתאלואשלאלאומשרמאיו15

הוהיירבדלוקלעמשהתעולארשילעומעלעךלמל

קלמעהשערשאתאיתדקפתואבצהוהירמאהכ2

ךלהתע3םירצממותלעבךרדבולםשרשא‐‐לארשיל

למחתאלוולרשאלכתאםתמרחהוקלמעתאהתיכהו

דעורושמקנוידעוללעמהשאדעשיאמהתמהווילע

םדקפיוםעהתאלואשעמשיו4רומחדעולמגמהש
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הדוהישיאתאםיפלאתרשעוילגרףלאםיתאמםיאלטב

לואשרמאיו6לחנבבריוקלמעריעדעלואשאביו5

התאוומעךפסאןפיקלמעךותמודרורסוכליניקהלא

רסיוםירצממםתולעבלארשיינבלכםעדסחהתישע

ךאובהליוחמקלמעתאלואשךיו7קלמעךותמיניק

יחקלמעךלמגגאתאשפתיו8םירצמינפלערשארוש

לעםעהולואשלמחיו9ברחיפלםירחהםעהלכתאו

לכלעוםירכהלעוםינשמהורקבהוןאצהבטימלעוגגא

התאסמנוהזבמנהכאלמהלכוםמירחהובאאלובוטה

יתמחנ11רמאללאומשלאהוהירבדיהיו10ומירחה

ירבדתאוירחאמבשיכ‐‐ךלמללואשתאיתכלמהיכ

12הלילהלכהוהילאקעזיולאומשלרחיוםיקהאל

רמאללאומשלדגיורקבבלואשתארקללאומשםכשיו

דריורבעיובסיודיולביצמהנהוהלמרכהלואשאב

ךורבלואשולרמאיולואשלאלאומשאביו13לגלגה

לאומשרמאיו14הוהירבדתאיתמיקה‐‐הוהילהתא

עמשיכנארשארקבהלוקוינזאבהזהןאצהלוקהמו

לעםעהלמחרשאםואיבהיקלמעמלואשרמאיו15

רתויהתאוךיהלאהוהילחבזןעמלרקבהוןאצהבטימ

תאךלהדיגאוףרהלואשלאלאומשרמאיו16ונמרחה

17רבדול)רמאיו(ורמאיוהלילהילאהוהירבדרשא

יטבששארךיניעבהתאןטקםאאולה‐‐לאומשרמאיו

ךחלשיו18לארשילעךלמלהוהיךחשמיוהתאלארשי

קלמעתאםיאטחהתאהתמרחהוךלרמאיוךרדבהוהי

לוקבתעמשאלהמלו19םתאםתולכדעובתמחלנו



אלאומש 493

רמאיו20הוהייניעבערהשעתוללשהלאטעתוהוהי

ךרדבךלאוהוהילוקביתעמשרשאלאומשלאלואש

קלמעתאוקלמעךלמגגאתאאיבאוהוהיינחלשרשא

םרחהתישאררקבוןאצללשהמםעהחקיו21יתמרחה

ץפחהלאומשרמאיו22לגלגבךיהלאהוהילחבזל

חבזמעמשהנההוהילוקבעמשכםיחבזותולעבהוהיל

ןואוירמםסקתאטחיכ23םיליאבלחמבישקהלבוט

ךלממךסאמיוהוהירבדתאתסאמןעירצפהםיפרתו

הוהייפתאיתרבעיכיתאטחלאומשלאלואשרמאיו24

התעו25םלוקבעמשאוםעהתאיתארייכךירבדתאו

רמאיו26הוהילהוחתשאוימעבושויתאטחתאאנאש

הוהירבדתאהתסאמיכךמעבושאאללואשלאלאומש

לאומשבסיו27לארשילעךלמתויהמהוהיךסאמיו

לאומשוילארמאיו28ערקיווליעמףנכבקזחיותכלל

ךערלהנתנוםויהךילעמלארשיתוכלממתאהוהיערק

יכםחניאלורקשיאללארשיחצנםגו29ךממבוטה

אנינדבכהתע‐‐יתאטחרמאיו30םחנהלאוהםדאאל

הוהיליתיוחתשהוימעבושולארשידגנוימעינקזדגנ

הוהיללואשוחתשיולואשירחאלאומשבשיו31ךיהלא

ךליוקלמעךלמגגאתאילאושיגהלאומשרמאיו32

רמאיו33תומהרמרסןכאגגארמאיותנדעמגגאוילא

ךמאםישנמלכשתןכךברחםישנהלכשרשאכ‐‐לאומש

לאומשךליו34לגלגבהוהיינפלגגאתאלאומשףסשיו

ףסיאלו35לואשתעבגותיבלאהלעלואשוהתמרה



אלאומש 494

לאומשלבאתהיכותומםוידעלואשתאתוארללאומש

לארשילעלואשתאךילמהיכםחנהוהיולואשלא

לאלבאתמהתאיתמדעלאומשלאהוהירמאיו16

ןמשךנרקאלמלארשילעךלממויתסאמינאולואש

ילוינבביתיאריכ‐‐ימחלהתיבישילאךחלשאךלו

רמאיוינגרהולואשעמשוךלאךיאלאומשרמאיו2ךלמ

3יתאבהוהילחבזלתרמאוךדיבחקתרקבתלגעהוהי

תחשמוהשעתרשאתאךעידואיכנאוחבזבישילתארקו

רבדרשאתאלאומששעיו4ךילארמארשאתאיל

רמאיוותארקלריעהינקזודרחיוםחלתיבאביוהוהי

ושדקתהיתאבהוהילחבזלםולשרמאיו5ךאובםלש

םהלארקיווינבתאוישיתאשדקיוחבזביתאםתאבו

הוהידגנךארמאיובאילאתאאריוםאובביהיו6חבזל

לאווהארמלאטבתלאלאומשלאהוהירמאיו7וחישמ

יכ‐‐םדאההארירשאאליכוהיתסאמיכ‐‐ותמוקהבג

לאישיארקיו8בבללהאריהוהיוםיניעלהאריםדאה

רחבאלהזבםגרמאיולאומשינפלוהרבעיובדניבא

10הוהירחבאלהזבםגרמאיוהמשישירבעיו9הוהי

לאלאומשרמאיולאומשינפלוינבתעבשישירבעיו

ומתהישילאלאומשרמאיו11הלאבהוהירחבאלישי

רמאיוןאצבהערהנהוןטקהראשדוערמאיוםירענה

12הפואבדעבסנאליכונחקוהחלשישילאלאומש

יארבוטוםיניעהפיםעינומדאאוהווהאיביוחלשיו

תאלאומשחקיו13אוההזיכוהחשמםוקהוהירמאיו

לאהוהיחורחלצתוויחאברקבותאחשמיוןמשהןרק
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14התמרהךליולאומשםקיוהלעמואוההםויהמדוד

הוהיתאמהערחורותתעבולואשםעמהרסהוהיחורו

הערםיהלאחוראנהנהוילאלואשידבעורמאיו15

שיאושקבי‐‐ךינפלךידבעוננדאאנרמאי16ךתעבמ

‐‐הערםיהלאחורךילעתויהבהיהורונכבןגנמעדי

ילאנוארוידבעלאלואשרמאיו17ךלבוטוודיבןגנו

םירענהמדחאןעיו18ילאםתואיבהוןגנלביטימשיא

רובגוןגנעדיימחלהתיבישילןביתיארהנהרמאיו

19ומעהוהיוראתשיאורבדןובנוהמחלמשיאוליח

דודתאילאהחלשרמאיוישילאםיכאלמלואשחלשיו

ידגוןיידאנוםחלרומחישיחקיו20ןאצברשאךנב

לאדודאביו21לואשלאונבדודדיבחלשיודחאםיזע

22םילכאשנוליהיודאמוהבהאיווינפלדמעיולואש

ןחאצמיכינפלדודאנדמעירמאלישילאלואשחלשיו

דודחקלולואשלאםיהלאחורתויהבהיהו23יניעב

וילעמהרסוולבוטולואשלחורוודיבןגנורונכהתא

הערהחור

הכשופסאיוהמחלמלםהינחמתאםיתשלפופסאיו17

2םימדספאבהקזעןיבוהכושןיבונחיוהדוהילרשא

וכרעיוהלאהקמעבונחיוופסאנלארשישיאולואשו

רההלאםידמעםיתשלפו3םיתשלפתארקלהמחלמ

אציו4םהיניבאיגהוהזמרההלאםידמעלארשיוהזמ

ששוהבגתגמומשתילגםיתשלפתונחממםינבהשיא

םישקשקןוירשוושארלעתשחנעבוכו5תרזותומא
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תשחנםילקשםיפלאתשמח‐‐ןוירשהלקשמושובלאוה

7ויפתכןיבתשחנןודיכווילגרלעתשחנתחצמו6

תואמששותינחתבהלוםיגרארונמכותינח)ץעו(ץחו

לאארקיודמעיו8וינפלךלההנצהאשנולזרבםילקש

המחלמךרעלואצתהמלםהלרמאיולארשיתכרעמ

םכלורב‐‐לואשלםידבעםתאויתשלפהיכנאאולה

ונייהו‐‐ינכהויתאםחלהללכויםא9ילאדריושיא

ונלםתייהו‐‐ויתיכהווללכואינאםאוםידבעלםכל

יתפרחינאיתשלפהרמאיו10ונתאםתדבעוםידבעל

דחיהמחלנושיאילונתהזהםויהלארשיתוכרעמתא

הלאהיתשלפהירבדתאלארשילכולואשעמשיו11

םחלתיבמהזהיתרפאשיאןבדודו12דאמואריוותחיו

ןקזלואשימיבשיאהוםינבהנמשולוישיומשוהדוהי

ירחאוכלה‐‐םילדגהישיינבתשלשוכליו13םישנאבאב

‐‐המחלמבוכלהרשאוינבתשלשםשוהמחלמללואש

דודו14המשישלשהובדניבאוהנשמורוכבהבאילא

דודו15לואשירחאוכלהםילדגההשלשוןטקהאוה

םחלתיבויבאןאצתאתוערללואשלעמבשוךלה

17םויםיעבראבציתיוברעהוםכשהיתשלפהשגיו16

הזהאילקהתפיאךיחאלאנחקונבדודלישירמאיו

תרשעתאו18ךיחאלהנחמהץרהוהזהםחלהרשעו

דקפתךיחאתאוףלאהרשלאיבתהלאהבלחהיצרח

לארשישיאלכוהמהולואשו19חקתםתברעתאוםולשל

רקבבדודםכשיו20םיתשלפםעםימחלנהלאהקמעב

אביוישיוהוצרשאכךליואשיורמשלעןאצהתאשטיו
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21המחלמבוערהוהכרעמהלאאציהליחהוהלגעמה

22הכרעמתארקלהכרעמםיתשלפולארשיךרעתו

ץריוםילכהרמושדילעוילעמםילכהתאדודשטיו

םמערבדמאוהו23םולשלויחאללאשיואביוהכרעמה

תורעממתגמומשיתשלפהתילגהלועםינבהשיאהנהו

עמשיוהלאהםירבדכרבדיוםיתשלפ)תוכרעממ(

וינפמוסניושיאהתאםתוארבלארשישיאלכו24דוד

הלעהשיאהםתיארהלארשישיארמאיו25דאמוארייו

ונכירשאשיאההיהוהלעלארשיתאףרחליכ‐‐הזה

ויבאתיבתאוולןתיותבתאולודגרשעךלמהונרשעי

םידמעהםישנאהלאדודרמאיו26לארשיבישפחהשעי

זלהיתשלפהתאהכירשאשיאלהשעיהמרמאלומע

הזהלרעהיתשלפהימיכלארשילעמהפרחריסהו

רבדכםעהולרמאיו27םייחםיהלאתוכרעמףרחיכ

באילאעמשיו28ונכירשאשיאלהשעיהכרמאלהזה

דודבבאילאףארחיוםישנאהלאורבדבלודגהויחא

הנההןאצהטעמתשטנימלעותדריהזהמלרמאיו

ןעמליכךבבלערתאוךנדזתאיתעדיינא‐‐רבדמב

התעיתישעהמדודרמאיו29תדריהמחלמהתואר

רמאיורחאלומלאולצאמבסיו30אוהרבדאולה

ועמשיו31ןושארהרבדכרבדםעהוהבשיוהזהרבדכ

32והחקיולואשינפלודגיודודרבדרשאםירבדה

ךליךדבעוילעםדאבללפילאלואשלאדודרמאיו

אלדודלאלואשרמאיו33הזהיתשלפהםעםחלנו

התארעניכומעםחלהלהזהיתשלפהלאתכלללכות
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הערלואשלאדודרמאיו34וירענמהמחלמשיאאוהו

השאשנובודהתאויראהאבוןאצבויבאלךדבעהיה

םקיוויפמיתלצהוויתכהווירחאיתאציו35רדעהמ

םגיראהתאםג36ויתימהוויתכהוונקזביתקזחהו‐‐ילע

םהמדחאכהזהלרעהיתשלפההיהוךדבעהכהבדה

רשאהוהידודרמאיו37םייחםיהלאתכרעמףרחיכ

יתשלפהדימינליציאוהבדהדימויראהדימינלצה

שבליו38ךמעהיהיהוהיוךלדודלאלואשרמאיוהזה

שבליוושארלעתשחנעבוקןתנווידמדודתאלואש

לאיווידמללעמוברחתאדודרגחיו39ןוירשותא

תכלללכואאללואשלאדודרמאיוהסנאליכתכלל

ודיבולקמחקיו40וילעמדודםרסיויתיסנאליכהלאב

ילכבםתאםשיולחנהןמםינבאיקלחהשמחולרחביו

יתשלפהלאשגיוודיבועלקו‐‐טוקליבוולרשאםיערה

הנצהאשנשיאהודודלאברקוךלהיתשלפהךליו41

רענהיהיכוהזביודודתאהאריויתשלפהטביו42וינפל

בלכהדודלאיתשלפהרמאיו43הארמהפיםעינמדאו

דודתאיתשלפהללקיותולקמבילאאבהתאיכיכנא

הנתאו‐‐ילאהכלדודלאיתשלפהרמאיו44ויהלאב

דודרמאיו45הדשהתמהבלוםימשהףועלךרשבתא

יכנאוןודיכבותינחבוברחבילאאבהתאיתשלפהלא

רשאלארשיתוכרעמיהלאתואבצהוהיםשבךילאאב

יתרסהוךתיכהוידיבהוהיךרגסיהזהםויה46תפרח

הזהםויהםיתשלפהנחמרגפיתתנוךילעמךשארתא

םיהלאשייכץראהלכועדיוץראהתיחלוםימשהףועל
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תינחבוברחבאליכהזהלהקהלכועדיו47לארשיל

48ונדיבםכתאןתנוהמחלמההוהיליכהוהיעישוהי

רהמיודודתארקלברקיוךליויתשלפהםקיכהיהו

תאדודחלשיו49יתשלפהתארקלהכרעמהץריודוד

לאיתשלפהתאךיועלקיוןבאםשמחקיוילכהלאודי

קזחיו50הצראוינפלעלפיווחצמבןבאהעבטתווחצמ

והתמיויתשלפהתאךיוןבאבועלקביתשלפהןמדוד

חקיויתשלפהלאדמעיודודץריו51דודדיבןיאברחו

ושארתאהבתרכיווהתתמיוהרעתמהפלשיווברחתא

לארשיישנאומקיו52וסניוםרובגתמיכםיתשלפהואריו

דעואיגךאובדעםיתשלפהתאופדריוועריוהדוהיו

תגדעוםירעשךרדבםיתשלפיללחולפיוןורקעירעש

םיתשלפירחאקלדמלארשיינבובשיו53ןורקעדעו

והאביויתשלפהשארתאדודחקיו54םהינחמתאוסשיו

דודתאלואשתוארכו55ולהאבםשוילכתאוםלשורי

הזימןבאבצהרשרנבאלארמאיתשלפהתארקלאצי

56יתעדיםאךלמהךשפניחרנבארמאיורנבארענה

דודבושכו57םלעההזימןבהתאלאשךלמהרמאיו

לואשינפלוהאביורנבאותאחקיויתשלפהתאתוכהמ

התאימןבלואשוילארמאיו58ודיביתשלפהשארו

ימחלהתיבישיךדבעןבדודרמאיורענה

הרשקנןתנוהישפנולואשלארבדלותלככיהיו18

והחקיו2ושפנכןתנוהי)והבהאיו(ובהאיודודשפנב

תרכיו3ויבאתיבבושלונתנאלואוההםויבלואש
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ןתנוהיטשפתיו4ושפנכותאותבהאבתירבדודוןתנוהי

דעווברחדעווידמודודלוהנתיווילערשאליעמהתא

לואשונחלשירשאלכבדודאציו5ורגחדעוותשק

לכיניעבבטייוהמחלמהישנאלעלואשוהמשיוליכשי

דודבושבםאובביהיו6לואשידבעיניעבםגוםעה

לארשיירעלכמםישנההנאצתויתשלפהתאתוכהמ

םיפתב‐‐ךלמהלואשתארקלתולחמהו)רישל(רושל

ןרמאתותוקחשמהםישנההנינעתו7םישלשבוהחמשב

דאמלואשלרחיו8ויתבברבדודוופלאבלואשהכה

ונתנילותובברדודלונתנרמאיוהזהרבדהויניעבעריו

תא)ןיוע(ןועלואשיהיו9הכולמהךאולדועוםיפלאה

חורחלצתותרחממיהיו10האלהואוההםויהמדוד

ןגנמדודותיבהךותבאבנתיולואשלאהערםיהלא

תאלואשלטיו11לואשדיבתינחהוםויבםויכודיב

םימעפוינפמדודבסיוריקבודודבהכארמאיותינחה

לואשםעמוומעהוהיהיהיכדודינפלמלואשאריו12

אביואציוףלארשולוהמשיוומעמלואשוהרסיו13רס

15ומעהוהיוליכשמוכרדלכלדודיהיו14םעהינפל

לכו16וינפמרגיודאמליכשמאוהרשאלואשאריו

םהינפלאבואצויאוהיכדודתאבהאהדוהיולארשי

התאברמהלודגהיתבהנהדודלאלואשרמאיו17

תומחלמםחלהוליחןבלילהיהךא‐‐השאלךלןתא

םיתשלפדיוביהתוובידייהתלארמאלואשוהוהי

יבאתחפשמייחימויכנאימלואשלאדודרמאיו18

ברמתאתתתעביהיו19ךלמלןתחהיהאיכ‐‐לארשיב
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20השאליתלחמהלאירדעלהנתנאיהודודל‐‐לואשתב

רבדהרשיולואשלודגיודודתאלואשתבלכימבהאתו

יהתושקומלוליהתוולהננתאלואשרמאיו21ויניעב

יבןתחתתםיתשבדודלאלואשרמאיוםיתשלפדיוב

רמאלטלבדודלאורבדודבעתאלואשוציו22םויה

ןתחתההתעוךובהאוידבעלכוךלמהךבץפחהנה

םירבדהתאדודינזאבלואשידבעורבדיו23ךלמב

יכנאוךלמבןתחתהםכיניעבהלקנהדודרמאיוהלאה

םירבדכרמאל‐‐וללואשידבעודגיו24הלקנושרשיא

ןיאדודלורמאתהכלואשרמאיו25דודרבדהלאה

םקנהלםיתשלפתולרעהאמביכרהמבךלמלץפח

םיתשלפדיבדודתאליפהלבשחלואשוךלמהיביאב

רבדהרשיוהלאהםירבדהתאדודלוידבעודגיו26

דודםקיו27םימיהואלמאלוךלמבןתחתהלדודיניעב

תאדודאביושיאםיתאמםיתשלפבךיווישנאואוהךליו

לואשולןתיוךלמבןתחתהלךלמלםואלמיוםהיתלרע

דודםעהוהייכעדיולואשאריו28השאלותבלכימתא

‐דודינפמארללואשףסאיו29והתבהאלואשתבלכימו

ירשואציו30םימיהלכדודתאביאלואשיהיודוע‐

לואשידבעלכמדודלכשםתאצידמיהיוםיתשלפ

דאמומשרקייו

תימהלוידבעלכלאוונבןתנוילאלואשרבדיו19

ןתנוהידגיו2דאמדודבץפחלואשןבןתנוהיודודתא

רמשההתעוךתימהליבאלואששקבמרמאלדודל
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יתדמעואצאינאו3תאבחנורתסבתבשיורקבבאנ

יבאלאךברבדאינאוםשהתארשאהדשביבאדיל

לאבוטדודבןתנוהירבדיו4ךליתדגהוהמיתיארו

דודבודבעבךלמהאטחילאוילארמאיוויבאלואש

תאםשיו5דאמךלבוטוישעמיכוךלאטחאוליכ

הלודגהעושתהוהישעיויתשלפהתאךיוופכבושפנ

תימהליקנםדבאטחתהמלוחמשתותיאר‐‐לארשילכל

לואשעבשיוןתנוהילוקבלואשעמשיו6םנחדודתא

ןתנוהיולדגיודודלןתנוהיארקיו7תמויםאהוהייח

לואשלאדודתאןתנוהיאביוהלאהםירבדהלכתא

תויהלהמחלמהףסותו8םושלשלומתאכוינפליהיו

וסניוהלודגהכמםהבךיוםיתשלפבםחליודודאציו

בשיותיבבאוהולואשלאהערהוהיחוריהתו9וינפמ

תינחבתוכהללואששקביו10דיבןגנמדודוודיבותינחו

ריקבתינחהתאךיולואשינפמרטפיוריקבודודב

םיכאלמלואשחלשיו11אוההלילבטלמיוסנדודו

לכימדודלדגתורקבבותימהלוורמשלדודתיבלא

התארחמהלילהךשפנתאטלממךניאםארמאלותשא

חרביוךליוןולחהדעבדודתאלכימדרתו12תמומ

תאוהטמהלאםשתוםיפרתהתאלכימחקתו13טלמיו

לואשחלשיו14דגבבסכתוויתשארמהמשםיזעהריבכ

חלשיו15אוההלחרמאתודודתאתחקלםיכאלמ

ותאולעהרמאלדודתאתוארלםיכאלמהתאלואש

םיפרתההנהוםיכאלמהואביו16ותמהלילאהטמב

לאלואשרמאיו17ויתשארמםיזעהריבכוהטמהלא
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רמאתוטלמיויביאתאיחלשתוינתימרהככהמללכימ

18ךתימאהמלינחלשילארמאאוהלואשלאלכימ

תאולדגיוהתמרהלאומשלאאביוטלמיוחרבדודו

תיונבובשיולאומשואוהךליולואשולהשערשאלכ

)תוינב(תיונבדודהנהרמאללואשלדגיו19)תוינב(

תאאריודודתאתחקלםיכאלמלואשחלשיו20המרב

יהתוםהילעבצנדמעלאומשוםיאבנםיאיבנהתקהל

ודגיו21המהםגואבנתיוםיהלאחורלואשיכאלמלע

ףסיוהמהםגואבנתיוםירחאםיכאלמחלשיולואשל

ךליו22המהםגואבנתיוםישלשםיכאלמחלשיולואש

לאשיווכשברשאלודגהרובדעאביוהתמרהאוהםג

)תוינב(תיונבהנהרמאיודודולאומשהפיארמאיו

וילעיהתוהמרב)תוינ(תיונלאםשךליו23המרב

תיונבואבדעאבנתיוךולהךליוםיהלאחוראוהםג

אוהםגאבנתיווידגבאוהםגטשפיו24המרב)תוינב(

ןכלעהלילהלכואוההםויהלכםרעלפיולאומשינפל

םאיבנבלואשםגה‐‐ורמאי

ינפלרמאיואביוהמרב)תוינמ(תוונמדודחרביו20

יכ‐‐ךיבאינפליתאטחהמוינועהמיתישעהמןתנוהי

ולהנה‐‐תומתאלהלילחולרמאיו2ישפנתאשקבמ

הלגיאלוןטקרבדואלודגרבדיבא)השעיאל(השע

תאזןיאהזהרבדהתאינממיבאריתסיעודמוינזאתא

ןחיתאצמיכךיבאעדיעדירמאיודודדועעבשיו3

יחםלואובצעיןפןתנוהיתאזעדילארמאיוךיניעב
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ןתנוהירמאיו4תומהןיבויניבעשפכיכ‐‐ךשפניחוהוהי

לאדודרמאיו5ךלהשעאוךשפנרמאתהמדודלא

לוכאלךלמהםעבשאבשייכנאורחמשדחהנהןתנוהי

דקפםא6תישלשהברעהדעהדשביתרתסנוינתחלשו

תיבץורלדודינממלאשנלאשנתרמאוךיבאינדקפי

הכםא7החפשמהלכלםשםימיהחבזיכ‐‐וריעםחל

יכעד‐‐ולהרחיהרחםאוךדבעלםולשבוטרמאי

תירבביכךדבעלעדסחתישעו8ומעמהערההתלכ

התאינתימהןועיבשיםאוךמעךדבעתאתאבההוהי

יכךלהלילחןתנוהירמאיו9ינאיבתהזהמלךיבאדעו

‐‐ךילעאובליבאםעמהערההתלכיכעדאעדיםא

ילדיגיימןתנוהילאדודרמאיו10ךלדיגאהתאאלו

הכלדודלאןתנוהירמאיו11השקךיבאךנעיהמוא

לאןתנוהירמאיו12הדשהםהינשואציוהדשהאצנו

רחמתעכיבאתארקחאיכלארשייהלאהוהידוד

יתילגוךילאחלשאזאאלו‐‐דודלאבוטהנהותישלשה

לאבטיייכףיסיהכוןתנוהילהוהיהשעיהכ13ךנזאתא

תכלהוךיתחלשוךנזאתאיתילגו‐‐ךילעהערהתאיבא

םאאלו14יבאםעהיהרשאכךמעהוהייהיוםולשל

אלו15תומאאלוהוהידסחידמעהשעתאלויחינדוע

הוהיתרכהבאלוםלועדעיתיבםעמךדסחתאתירכת

ןתנוהיתרכיו16המדאהינפלעמשיאדודיביאתא

ןתנוהיףסויו17דודיביאדימהוהישקבודודתיבםע

18ובהאושפנתבהאיכותאותבהאבדודתאעיבשהל

19ךבשומדקפייכתדקפנושדחרחמןתנוהיולרמאיו
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םויבםשתרתסנרשאםוקמהלאתאבודאמדרתתשלשו

םיצחהתשלשינאו20לזאהןבאהלצאתבשיוהשעמה

רענהתאחלשאהנהו21הרטמלילחלשלהרואהדצ

םיצחההנהרענלרמארמאםאםיצחהתאאצמךל

22הוהייח‐‐רבדןיאוךלםולשיכהאבוונחקהנהוךממ

יכךל‐‐האלהוךממםיצחההנהםלעלרמאהכםאו

הוהיהנההתאוינאונרבדרשא‐‐רבדהו23הוהיךחלש

שדחהיהיוהדשבדודרתסיו24םלועדעךניבויניב

לעךלמהבשיו25לוכאלםחלה)לא(לעךלמהבשיו

בשיוןתנוהיםקיוריקהבשומלאםעפבםעפכובשומ

לואשרבדאלו26דודםוקמדקפיולואשדצמרנבא

אוהרוהטיתלבאוההרקמרמאיכאוההםויבהמואמ

םוקמדקפיוינשהשדחהתרחממיהיו27רוהטאליכ

ישיןבאבאלעודמונבןתנוהילאלואשרמאיודוד

לואשתאןתנוהיןעיו28םחלהלאםויהםגלומתםג

ינחלשרמאיו29םחלתיבדעידמעמדודלאשנלאשנ

םאהתעויחאילהוצאוהוריעבונלהחפשמחבזיכאנ

אלןכלעיחאתאהאראואנהטלמאךיניעבןחיתאצמ

ולרמאיוןתנוהיבלואשףארחיו30ךלמהןחלשלאאב

ישיןבלהתארחביכיתעדיאולהתודרמהתוענןב

ישיןברשאםימיהלכיכ31ךמאתורעתשבלוךתשבל

חקוחלשהתעוךתוכלמוהתאןוכתאלהמדאהלעיח

ויבאלואשתאןתנוהיןעיו32אוהתומןביכ‐‐ילאותא

תינחהתאלואשלטיו33השעהמתמויהמלוילארמאיו

תימהלויבאםעמאיההלכיכןתנוהיעדיוותכהלוילע
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לכאאלוףאירחבןחלשהםעמןתנוהיםקיו34דודתא

ויבאומלכהיכדודלאבצעניכ‐‐םחלינשהשדחהםויב

ןטקרענודודדעומלהדשהןתנוהיאציורקבביהיו35

יכנארשאםיצחהתאאנאצמץר‐‐ורענלרמאיו36ומע

רענהאביו37ורבעהליצחההריאוהוץררענההרומ

ירחאןתנוהיארקיוןתנוהיהרירשאיצחהםוקמדע

ןתנוהיארקיו38האלהוךממיצחהאולהרמאיורענה

ןתנוהירענטקליודמעתלאהשוחהרהמרענהירחא

עדיאלרענהו39וינדאלאאביו)םיצחה(יצחהתא

ןתנוהיןתיו40רבדהתאועדידודוןתנוהיךאהמואמ

ריעהאיבהךלולרמאיוולרשארענהלאוילכתא

הצראויפאללפיובגנהלצאמםקדודואברענה41

תאשיאוכביווהערתאשיאוקשיוםימעפשלשוחתשיו

םולשלךלדודלןתנוהירמאיו42לידגהדודדעוהער

היהיהוהירמאלהוהיםשבונחנאונינשונעבשנרשא

ךליוםקיואםלועדעךערזןיבויערזןיבוךניבויניב

ריעהאבןתנוהיו

ךלמיחאדרחיוןהכהךלמיחאלאהבנדודאביו21

2ךתאןיאשיאוךדבלהתאעודמולרמאיודודתארקל

ילארמאיורבדינוצךלמהןהכהךלמיחאלדודרמאיו

רשאוךחלשיכנארשארבדהתאהמואמעדילאשיא

3ינומלאינלפםוקמלאיתעדויםירענהתאוךתיוצ

אצמנהואידיבהנת‐‐םחלהשמחךדיתחתשיהמהתעו

יכידיתחתלאלחםחלןיארמאיודודתאןהכהןעיו4
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ןעיו5השאמךאםירענהורמשנםאשישדקםחלםא

לומתכונלהרצעהשאםאיכולרמאיוןהכהתאדוד

‐‐לחךרדאוהושדקםירענהילכויהיויתאצבםשלש

אליכשדקןהכהולןתיו6ילכבשדקיםויהיכףאו

הוהיינפלמםירסומהםינפהםחלםאיכםחלםשהיה

לואשידבעמשיאםשו7וחקלהםויבםחםחלםושל

ריבא‐‐ימדאהגאדומשוהוהיינפלרצענאוההםויב

שיןיאוךלמיחאלדודרמאיו8לואשלרשאםיערה

אלילכםגויברחםגיכברחואתינחךדיתחתהפ

ןהכהרמאיו9ץוחנךלמהרבדהיהיכידיביתחקל

איההנההלאהקמעבתיכהרשאיתשלפהתילגברח

יכחקךלחקתהתאםא‐‐דופאהירחאהלמשבהטול

10ילהננתהומכןיאדודרמאיוהזבהתלוזתרחאןיא

שיכאלאאביולואשינפמאוההםויבחרביודודםקיו

ךלמדודהזאולהוילאשיכאידבעורמאיו11תגךלמ

ופלאבלואשהכהרמאלתולחמבונעיהזלאולהץראה

ובבלבהלאהםירבדהתאדודםשיו12ותבברבדודו

םהיניעבומעטתאונשיו13תגךלמשיכאינפמדאמאריו

לאורירדרויורעשהתותלדלעותיוםדיבללהתיו

עגתשמשיאוארתהנהוידבעלאשיכארמאיו14ונקז

תאםתאבהיכינאםיעגשמרסח15ילאותאואיבתהמל

יתיבלאאוביהזהילעעגתשהלהז

ועמשיוםלדעתרעמלאטלמיוםשמדודךליו22

לכוילאוצבקתיו2המשוילאודריוויבאתיבלכוויחא



אלאומש 508

יהיושפנרמשיאלכואשנולרשאשיאלכוקוצמשיא

דודךליו3שיאתואמעבראכומעויהיורשלםהילע

ימאויבאאנאציבאומךלמלארמאיובאומהפצמםשמ

תאםחניו4םיהלאילהשעיהמעדארשאדעםכתא

5הדוצמבדודתויהימילכומעובשיובאומךלמינפ

תאבוךל‐‐הדוצמבבשתאלדודלאאיבנהדגרמאיו

‐‐לואשעמשיו6תרחרעיאביודודךליוהדוהיץראךל

תחתהעבגבבשוילואשוותארשאםישנאודודעדוניכ

7וילעםיבצנוידבעלכוודיבותינחוהמרבלשאה

םגינימיינבאנועמשוילעםיבצנהוידבעללואשרמאיו

ירשםישיםכלכל‐‐םימרכותודשישיןבןתיםכלכל

הלגןיאוילעםכלכםתרשקיכ8תואמירשוםיפלא

הלגוילעםכמהלחןיאוישיןבםעינבתרכבינזאתא

9הזהםויכבראלילעידבעתאינבםיקהיכינזאתא

יתיאררמאיו‐‐לואשידבעלעבצנאוהוימדאהגאדןעיו

וללאשיו10בוטחאןבךלמיחאלאהבנאבישיןבתא

11ולןתנ‐‐יתשלפהתילגברחתאוולןתנהדיצוהוהיב

תאוןהכהבוטיחאןבךלמיחאתאארקלךלמהחלשיו

ךלמהלאםלכואביובנברשא‐‐םינהכהויבאתיבלכ

13ינדאיננהרמאיובוטיחאןבאנעמשלואשרמאיו12

ךתתב‐‐ישיןבוהתאילעםתרשקהמללואשולארמאיו

םויכבראלילאםוקלםיהלאבוללואשוברחוםחלול

ךידבעלכבימורמאיוךלמהתאךלמיחאןעיו14הזה

ךתיבבדבכנוךתעמשמלארסוךלמהןתחוןמאנדודכ

הלילחםיהלאבול)לאשל(לואשליתלחהםויה15
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אליכ‐‐יבאתיבלכברבדודבעבךלמהםשילאיל

ךלמהרמאיו16לודגואןטקרבדתאזלכבךדבעעדי

ךלמהרמאיו17ךיבאתיבלכוהתאךלמיחאתומתתומ

םדיםגיכהוהיינהכותימהוובסוילעםיבצנהםיצרל

)ינזא(ונזאתאולגאלואוהחרביכועדייכודודםע

הוהיינהכבעגפלםדיתאחלשלךלמהידבעובאאלו

םינהכבעגפוהתאבס)גאודל(גיודלךלמהרמאיו18

םויבתמיוםינהכבאוהעגפיוימדאה)גאוד(גיודבסיו

ריעבנתאו19דבדופאאשנשיאהשמחוםינמשאוהה

קנוידעוללועמהשאדעושיאמברחיפלהכהםינהכה

ךלמיחאלדחאןבטלמיו20ברחיפלהשורומחורושו

רתיבאדגיו21דודירחאחרביורתיבאומשובוטחאןב

רתיבאלדודרמאיו22הוהיינהכתאלואשגרהיכדודל

דיגידגהיכימדאה)גאוד(גיודםשיכאוההםויביתעדי

לאיתאהבש23ךיבאתיבשפנלכביתבסיכנאלואשל

תרמשמיכךשפנתאשקביישפנתאשקבירשאיכארית

ידמעהתא

הליעקבםימחלנםיתשלפהנהרמאלדודלודגיו23

ךלאהרמאלהוהיבדודלאשיו2תונרגהתאםיסשהמהו

תיכהוךלדודלאהוהירמאיוהלאהםיתשלפביתיכהו

וילאדודישנאורמאיו3הליעקתאתעשוהוםיתשלפב

לאהלעקךלניכףאוםיאריהדוהיבהפונחנאהנה

והנעיוהוהיבלואשלדודדועףסויו4םיתשלפתוכרעמ

םיתשלפתאןתנינאיכ‐‐הליעקדרםוקרמאיוהוהי
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גהניוםיתשלפבםחליוהליעקושנאודודךליו5ךדיב

יבשיתאדודעשיוהלודגהכמםהבךיוםהינקמתא

הליעק‐‐דודלאךלמיחאןברתיבאחרבביהיו6הליעק

רמאיוהליעקדודאביכלואשלדגיו7ודיבדרידופא

םיתלדריעבאובלרגסניכ‐‐ידיבםיהלאותארכנלואש

תדרלהמחלמלםעהלכתאלואשעמשיו8חירבו

וילעיכ‐‐דודעדיו9וישנאלאודודלארוצלהליעק

השיגהןהכהרתיבאלארמאיוהערהשירחמלואש

עמשעמשלארשייהלאהוהידודרמאיו10דופאה

ריעלתחשל‐‐הליעקלאאובללואששקבמיכךדבע

רשאכלואשדריהודיבהליעקילעבינרגסיה11ירובעב

רמאיוךדבעלאנדגהלארשייהלאהוהי‐‐ךדבעעמש

תאויתאהליעקילעבורגסיה‐‐דודרמאיו12דריהוהי

וישנאודודםקיו13וריגסיהוהירמאיולואשדיבישנא

וכלהתירשאבוכלהתיוהלעקמואציושיאתואמששכ

בשיו14תאצללדחיוהליעקמדודטלמניכדגהלואשלו

והשקביוףיזרבדמברהבבשיותודצמברבדמבדוד

יכדודאריו15ודיבםיהלאונתנאלוםימיהלכלואש

השרחבףיזרבדמבדודוושפנתאשקבללואשאצי

תאקזחיוהשרחדודלאךליולואשןבןתנוהיםקיו16

ךאצמתאליכאריתלאוילארמאיו17םיהלאבודי

ךלהיהאיכנאולארשילעךלמתהתאויבאלואשדי

תירבםהינשותרכיו18ןכעדייבאלואשםגוהנשמל

19ותיבלךלהןתנוהיוהשרחבדודבשיוהוהיינפל

רתתסמדודאולהרמאלהתעבגהלואשלאםיפזולעיו
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ןימימרשאהליכחהתעבגב‐‐השרחבתודצמבונמע

דר‐‐תדרלךלמהךשפנתואלכלהתעו20ןומישיה

םתאםיכורבלואשרמאיו21ךלמהדיבוריגסהונלו

תאוארוועדודועוניכהאנוכל22ילעםתלמחיכהוהיל

םורעילארמאיכםשוהארימ‐‐ולגרהיהתרשאומוקמ

םשאבחתירשאםיאבחמהלכמועדווארו23אוהםרעי

‐ץראבונשיםאהיהוםכתאיתכלהוןוכנלאילאםתבשו

הפיזוכליוומוקיו24הדוהייפלאלכבותאיתשפחו‐

ןימילא‐‐הברעבןועמרבדמבוישנאודודולואשינפל

דריודודלודגיושקבלוישנאולואשךליו25ןומישיה

דודירחאףדריולואשעמשיוןועמרבדמבבשיועלסה

וישנאודודוהזמרההדצמלואשךליו26ןועמרבדמ

לואשולואשינפמתכללזפחנדודיהיוהזמרההדצמ

ךאלמו27םשפתלוישנאלאודודלאםירטעוישנאו

לעםיתשלפוטשפיכהכלוהרהמרמאללואשלאאב

תארקלךליודודירחאףדרמלואשבשיו28ץראה

29תוקלחמהעלסאוההםוקמלוארקןכלעםיתשלפ

ידגןיעתודצמבבשיוםשמדודלעיו

ולודגיוםיתשלפירחאמלואשבשרשאכיהיו24

תשלשלואשחקיו2ידגןיערבדמבדודהנהרמאל

דודתאשקבלךליולארשילכמ‐‐רוחבשיאםיפלא

לעןאצהתורדגלאאביו3םילעיהירוצינפלעוישנאו

דודווילגרתאךסהללואשאביוהרעמםשוךרדה

וילאדודישנאורמאיו4םיבשיהרעמהיתכריבוישנאו

ךיביאתאןתניכנאהנהךילאהוהירמארשאםויההנה
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דודםקיוךיניעבבטירשאכולתישעוךדיב)ךביא(

ןכירחאיהיו5טלב‐‐לואשלרשאליעמהףנכתאתרכיו

6לואשלרשאףנכתאתרכרשאלע‐‐ותאדודבלךיו

רבדהתאהשעאםאהוהימילהלילחוישנאלרמאיו

הוהיחישמיכובידיחלשל‐‐הוהיחישמלינדאלהזה

םוקלםנתנאלוםירבדבוישנאתאדודעסשיו7אוה

דודםקיו8ךרדבךליוהרעמהמםקלואשולואשלא

לואשירחאארקיו)הרעמהמ(הרעמהןמאציוןכירחא

םיפאדודדקיווירחאלואשטביוךלמהינדארמאל

ירבדתאעמשתהמללואשלדודרמאיו9וחתשיוהצרא

הזהםויההנה10ךתערשקבמדודהנהרמאלםדא

רמאוהרעמבידיבםויההוהיךנתנרשאתאךיניעואר

חישמיכ‐‐ינדאבידיחלשאאלרמאוךילעסחתוךגרהל

יכידיבךליעמףנכתאהארםג‐‐האריבאו11אוההוהי

ןיאיכהארועדךיתגרהאלוךליעמףנכתאיתרכב

ישפנתאהדצהתאו‐‐ךליתאטחאלועשפוהערידיב

ידיוךממהוהיינמקנוךניבויניבהוהיטפשי12התחקל

אציםיעשרמינמדקהלשמרמאירשאכ13ךבהיהתאל

לארשיךלמאציימירחא14ךבהיהתאלידיועשר

15דחאשערפירחאתמבלכירחאףדרהתאימירחא

יבירתאבריואריוךניבויניבטפשוןידלהוהיהיהו

םירבדהתארבדלדודתולככיהיו16ךדימינטפשיו

אשיודודינבהזךלקהלואשרמאיולואשלאהלאה

יכינממהתאקידצדודלארמאיו17ךביוולקלואש

)התאו(תאו18הערהךיתלמגינאוהבוטהינתלמגהתא
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ינרגסרשאתא‐‐הבוטיתאהתישערשאתאםויהתדגה

וחלשווביאתאשיאאצמייכו19ינתגרהאלוךדיבהוהי

רשאהזהםויהתחתהבוטךמלשיהוהיוהבוטךרדב

המקוךולמתךלמיכיתעדיהנההתעו20ילהתישע

םאהוהיבילהעבשההתעו21לארשיתכלממךדיב

22יבאתיבמימשתאדימשתםאוירחאיערזתאתירכת

ולעוישנאודודוותיבלאלואשךליולואשלדודעבשיו

הדוצמהלע

והרבקיוולודפסיולארשילכוצבקיו‐‐לאומשתמיו25

שיאו2ןראפרבדמלאדריודודםקיוהמרבותיבב

תשלשןאצולודאמלודגשיאהולמרכבוהשעמוןועמב

םשו3למרכבונאצתאזזגביהיוםיזעףלאוםיפלא

תפיולכשתבוטהשאהוליגבאותשאםשולבנשיאה

4)יבלכ(ובלכאוהוםיללעמערוהשקשיאהוראת

דודחלשיו5ונאצתאלבנזזגיכרבדמבדודעמשיו

לאםתאבוהלמרכולעםירענלדודרמאיוםירענהרשע

התאויחלהכםתרמאו6םולשלימשבולםתלאשולבנ

יכיתעמשהתעו7םולשךלרשאלכוםולשךתיבוםולש

םונמלכהאל‐‐ונמעויהךלרשאםיערההתעךלםיזזג

לאש8למרכבםתויהימילכהמואמםהלדקפנאלו

לעיכ‐‐ךיניעבןחםירענהואצמיוךלודיגיוךירענתא

ךנבלוךידבעלךדיאצמתרשאתאאנהנתונבבוטםוי

םירבדהלככלבנלאורבדיודודירענואביו9דודל

רמאיודודידבעתאלבנןעיו10וחוניודודםשבהלאה
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שיאםיצרפתמהםידבעוברםויהישיןבימודודימ

יתחבטתאוימימתאוימחלתאיתחקלו11וינדאינפמ

הזמיאיתעדיאלרשאםישנאליתתנויזזגליתחבטרשא

ולודגיוואביוובשיוםכרדלדודירענוכפהיו12המה

תאשיאורגחוישנאלדודרמאיו13הלאהםירבדהלככ

ולעיווברחתאדודםגרגחיווברחתאשיאורגחיווברח

םילכהלעובשיםיתאמושיאתואמעבראכדודירחא

רמאלםירענהמדחארענדיגהלבנתשאליגיבאלו14

טעיוונינדאתאךרבלרבדמהמםיכאלמדודחלשהנה

ונדקפאלוונמלכהאלודאמונלםיבטםישנאהו15םהב

המוח16הדשבונתויהבםתאונכלהתהימילכהמואמ

םיערםמעונתויהימילכםמויםגהלילםגונילעויה

הערההתלכיכ‐‐ישעתהמיארויעדהתעו17ןאצה

18וילארבדמלעילבןבאוהוותיבלכלעוונינדאלא

ילבנםינשוםחלםיתאמחקתו)ליגיבא(ליגובארהמתו

האמוילקםיאסשמחו)תויושע(תוושעןאצשמחוןיי

רמאתו19םירמחהלעםשתוםילבדםיתאמוםיקמצ

אללבנהשיאלוהאבםכירחאיננהינפלורבעהירענל

רההרתסבתדריורומחהלעתבכראיההיהו20הדיגה

דודו21םתאשגפתוהתארקלםידריוישנאודודהנהו

אלורבדמבהזלרשאלכתאיתרמשרקשלךארמא

הבוטתחתהערילבשיוהמואמולרשאלכמדקפנ

ריאשאםאףיסיהכודודיביאלםיהלאהשעיהכ22

ליגיבאארתו23ריקבןיתשמרקבהדעולרשאלכמ

לעדודיפאללפתורומחהלעמדרתורהמתודודתא
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ינדאינאיברמאתווילגרלעלפתו24ץראוחתשתוהינפ

ךתמאירבדתאעמשוךינזאבךתמאאנרבדתוןועה

לעהזהלעילבהשיאלאובלתאינדאםישיאנלא25

‐‐ךתמאינאוומעהלבנוומשלבנ‐‐אוהןכומשכיכלבנ

יחינדאהתעו26תחלשרשאינדאירענתאיתיאראל

עשוהוםימדבאובמהוהיךענמרשאךשפניחוהוהי

ינדאלאםישקבמהוךיביאלבנכויהיהתעוךלךדי

ינדאלךתחפשאיבהרשאתאזההכרבההתעו27הער

עשפלאנאש28ינדאילגרבםיכלהתמהםירענלהנתנו

תומחלמיכןמאנתיבינדאלהוהיהשעיהשעיכךתמא

םקיו29ךימימךבאצמתאלהערוםחלנינדאהוהי

הרורצינדאשפנהתיהוךשפנתאשקבלוךפדרלםדא

הנעלקיךיביאשפנתאוךיהלאהוהיתאםייחהרורצב

רשאלככינדאלהוהיהשעייכהיהו30עלקהףכךותב

אלו31לארשילעדיגנלךוצו‐‐ךילעהבוטהתארבד

םדךפשלוינדאלבללושכמלוהקופלךלתאזהיהת

תאתרכזוינדאלהוהיבטיהוולינדאעישוהלוםנח

לארשייהלאהוהיךורבלגיבאלדודרמאיו32ךתמא

הכורבוךמעטךורבו33יתארקלהזהםויהךחלשרשא

34ילידיעשהוםימדבאובמהזהםויהינתלכרשאתא

יכךתאערהמינענמרשאלארשייהלאהוהייחםלואו

רתונםאיכ‐‐יתארקל)תאבתו(יתאבתותרהמילול

הדימדודחקיו35ריקבןיתשמרקבהרואדעלבנל

יאר‐‐ךתיבלםולשלילערמאהלוולהאיבהרשאתא

הנהולבנלאליגיבאאבתו36ךינפאשאוךלוקביתעמש
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אוהווילעבוטלבנבלוךלמההתשמכותיבבהתשמול

רואדע‐‐לודגוןטקרבדולהדיגהאלודאמדערכש

תאותשאולדגתולבנמןייהתאצברקבביהיו37רקבה

יהיו38ןבאלהיהאוהווברקבובלתמיוהלאהםירבדה

דודעמשיו39תמיולבנתאהוהיףגיוםימיהתרשעכ

יתפרחבירתאבררשאהוהיךורברמאיולבנתמיכ

בישהלבנתערתאוהערמךשחודבעתאולבנדימ

ולהתחקלליגיבאברבדיודודחלשיוושארבהוהי

ורבדיוהלמרכה‐‐ליגיבאלאדודידבעואביו40השאל

41השאלולךתחקלךילאונחלשדודרמאלהילא

החפשלךתמאהנהרמאתוהצראםיפאוחתשתוםקתו

בכרתוליגיבאםקתורהמתו42ינדאידבעילגרץחרל

ירחאךלתוהלגרלתוכלהההיתרענשמחורומחהלע

דודחקלםעניחאתאו43השאלוליהתודודיכאלמ

תאןתנלואשו44םישנלולןהיתשםגןייהתולאערזימ

םילגמרשאשילןביטלפלדודתשא‐‐ותבלכימ

דודאולהרמאלהתעבגהלואשלאםיפזהואביו26

לואשםקיו2ןמישיהינפלעהליכחהתעבגברתתסמ

ירוחבשיאםיפלאתשלשותאוףיזרבדמלאדריו

תעבגבלואשןחיו3ףיזרבדמבדודתאשקבל‐‐לארשי

בשידודוךרדהלע‐‐ןמישיהינפלערשאהליכחה

חלשיו4הרבדמהוירחאלואשאביכאריורבדמב

אביודודםקיו5ןוכנלאלואשאביכעדיוםילגרמדוד

םוקמהתאדודאריולואשםשהנחרשאםוקמהלא
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לואשוואבצרשרנןברנבאולואשםשבכשרשא

לארמאיודודןעיו6ותביבסםינחםעהולגעמבבכש

ימרמאלבאוייחאהיורצןבישיבאלאויתחהךלמיחא

דראינאישיבארמאיוהנחמהלאלואשלאיתאדרי

בכשלואשהנהוהלילםעהלאישיבאודודאביו7ךמע

םעהורנבאוותשארמץראבהכועמותינחולגעמבןשי

םויהםיהלארגסדודלאישיבארמאיו8ותביבסםיבכש

תחאםעפץראבותינחבאנונכאהתעוךדיבךביואתא

ימיכוהתיחשתלאישיבאלאדודרמאיו9ולהנשאאלו

יכהוהייחדודרמאיו10הקנו‐‐הוהיחישמבודיחלש

הפסנודריהמחלמבואתמואוביומויואונפגיהוהיםא

אנחקהתעוהוהיחישמבידיחלשמהוהימילהלילח11

12ונלהכלנו‐‐םימהתחפצתאוותשארמרשאתינחהתא

לואשיתשארמםימהתחפצתאותינחהתאדודחקיו

‐םינשיםלכיכץיקמןיאועדויןיאוהארןיאוםהלוכליו

רבעהדודרבעיו13םהילעהלפנהוהיתמדרתיכ‐

ארקיו14םהיניבםוקמהברקחרמרההשארלעדמעיו

רנבאהנעתאולהרמאלרנןברנבאלאוםעהלאדוד

דודרמאיו15ךלמהלאתארקהתאימרמאיורנבאןעיו

אלהמלולארשיבךומכימוהתאשיאאולהרנבאלא

תאתיחשהלםעהדחאאביכךלמהךינדאלאתרמש

הוהייח‐‐תישערשאהזהרבדהבוטאל16ךינדאךלמה

חישמלעםכינדאלעםתרמשאלרשאםתאתומינביכ

רשא‐‐םימהתחפצתאוךלמהתינחיאהארהתעוהוהי

ינבהזךלוקהרמאיודודלוקתאלואשרכיו17ותשארמ
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ינדאהזהמלרמאיו18ךלמהינדאילוקדודרמאיודוד

התעו19הערידיבהמויתישעהמיכודבעירחאףדר

ךתיסההוהיםאודבעירבדתאךלמהינדאאנעמשי

הוהיינפלםהםירוראםדאהינבםאוהחנמחרייב

דבעךלרמאלהוהיתלחנבחפתסהמםויהינושרגיכ

ינפדגנמהצראימדלפילאהתעו20םירחאםיהלא

רשאכדחאשערפתאשקבללארשיךלמאצייכהוהי

דודינבבושיתאטחלואשרמאיו21םירהבארקהףדרי

םויהךיניעבישפנהרקירשאתחתדועךלעראאליכ

רמאיודודןעיו22דאמהברההגשאויתלכסההנההזה

החקיוםירענהמדחארבעיוךלמה)תינח(תינחההנה

ךנתנרשא‐‐ותנמאתאוותקדצתאשיאלבישיהוהיו23

24הוהיחישמבידיחלשליתיבאאלודיבםויההוהי

ישפנלדגתןכיניעב‐‐הזהםויהךשפנהלדגרשאכהנהו

דודלאלואשרמאיו25הרצלכמינלציוהוהייניעב

ךליולכותלכיםגוהשעתהשעםג‐‐דודינבהתאךורב

ומוקמלבשלואשווכרדלדוד

לואשדיבדחאםויהפסאהתעובללאדודרמאיו27

ינממשאונוםיתשלפץראלאטלמאטלמהיכבוטילןיא

ודימיתטלמנולארשילובגלכבדועינשקבללואש

לאומערשאשיאתואמששואוהרבעיו‐‐דודםקיו2

אוהתגבשיכאםעדודבשיו3תגךלמךועמןבשיכא

תלאערזיהםעניחאוישניתשודודותיבושיאוישנאו

חרביכלואשלדגיו4תילמרכהלבנתשאליגיבאו
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לאדודרמאיו5ושקבלדוע)ףסי(ףסויאלותגדוד

ירעתחאבםוקמילונתיךיניעבןחיתאצמאנםאשיכא

הכלממהריעבךדבעבשיהמלוםשהבשאו‐‐הדשה

התיהןכלגלקצתאאוההםויבשיכאולןתיו6ךמע

םימיהרפסמיהיו7הזהםויהדעהדוהייכלמלגלקצ

8םישדחהעבראוםימי‐‐םיתשלפהדשבדודבשירשא

)ירזגהו(יזרגהוירושגהלאוטשפיווישנאודודלעיו

הרושךאובםלועמרשאץראהתובשיהנהיכיקלמעהו

שיאהיחיאלוץראהתאדודהכהו9םירצמץראדעו

בשיוםידגבוםילמגוםירמחורקבוןאצחקלוהשאו

רמאיוםויהםתטשפלאשיכארמאיו10שיכאלאאביו

יניקהבגנלאוילאמחריהבגנלעוהדוהיבגנלעדוד

ודגיןפ‐‐רמאלתגאיבהלדודהיחיאלהשאושיאו11

רשאםימיהלכוטפשמהכודודהשעהכרמאלונילע

שאבהרמאלדודבשיכאןמאיו12םיתשלפהדשבבשי

םלועדבעלילהיהולארשיבומעבשיאבה

אבצלםהינחמתאםיתשלפוצבקיוםההםימיביהיו28

יתאיכעדתעדידודלאשיכארמאיולארשיבםחלהל

ןכלשיכאלאדודרמאיו2ךישנאוהתאהנחמבאצת

דודלאשיכארמאיוךדבעהשעירשאתאעדתהתא

‐‐תמלאומשו3םימיהלכךמישאישארלרמשןכל

לואשווריעבוהמרבוהרבקיולארשילכולודפסיו

םיתשלפוצבקיו4ץראהמ‐‐םינעדיהתאותובאהריסה

ונחיולארשילכתאלואשץבקיוםנושבונחיוואביו
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ובלדרחיואריוםיתשלפהנחמתאלואשאריו5עבלגב

תומלחבםג‐‐הוהיוהנעאלוהוהיבלואשלאשיו6דאמ

ושקבוידבעללואשרמאיו7םאיבנבםגםירואבםג

ורמאיוהבהשרדאוהילאהכלאובואתלעבתשאיל

שפחתיו8רודןיעבבואתלעבתשאהנהוילאוידבע

ומעםישנאינשואוהךליוםירחאםידגבשבליולואש

בואבילאנ)ימסק(ימוסקרמאיוהלילהשאהלאואביו

וילאהשאהרמאתו9ךילארמארשאתאילילעהו

תאתירכהרשאלואשהשערשאתאתעדיהתאהנה

ישפנבשקנתמהתאהמלוץראהןמינעדיהתאותובאה

םאהוהייחרמאלהוהיבלואשהלעבשיו10ינתימהל

ךלהלעאימתאהשאהרמאתו11הזהרבדבןועךרקי

לאומשתאהשאהארתו12ילילעהלאומשתארמאיו

המלרמאללואשלאהשאהרמאתולודגלוקבקעזתו

יכיאריתלאךלמההלרמאיו13לואשהתאוינתימר

םילעיתיארםיהלאלואשלאהשאהרמאתותיארהמ

הלעןקזשיארמאתווראתהמהלרמאיו14ץראהןמ

םיפאדקיואוהלאומשיכלואשעדיוליעמהטעאוהו

ינתזגרההמללואשלאלאומשרמאיו15וחתשיוהצרא

םימחלנםיתשלפודאמילרצלואשרמאיויתאתולעהל

םגםיאיבנהדיבםגדועיננעאלוילעמרסםיהלאויב

רמאיו16השעאהמינעידוהלךלהארקאותומלחב

17ךרעיהיוךילעמרסהוהיוינלאשתהמלולאומש

הכלממהתאהוהיערקיוידיברבדרשאכולהוהישעיו

הוהילוקבתעמשאלרשאכ18דודלךערלהנתיוךדימ
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ךלהשעהזהרבדהןכלעקלמעבופאןורחתישעאלו

דיבךמעלארשיתאםגהוהיןתיו19הזהםויההוהי

ןתילארשיהנחמתאםגימעךינבוהתארחמוםיתשלפ

ותמוקאלמלפיולואשרהמיו20םיתשלפדיבהוהי

‐‐ובהיהאלחכםגלאומשירבדמדאמאריוהצרא

השאהאובתו21הלילהלכוםויהלכםחללכאאליכ

העמשהנהוילארמאתודאמלהבניכארתולואשלא

ךירבדתאעמשאויפכבישפנםישאוךלוקבךתחפש

ךתחפשלוקבהתאםגאנעמשהתעו22ילאתרבדרשא

ךרדבךלתיכחכךביהיולוכאוםחלתפךינפלהמשאו

השאהםגווידבעובוצרפיולכאאלרמאיוןאמיו23

השאלו24הטמהלאבשיוץראהמםקיוםלקלעמשיו

שלתוחמקחקתווהחבזתורהמתותיבבקברמלגע

ולכאיווידבעינפלולואשינפלשגתו25תוצמוהפתו

אוהההלילבוכליוומקיו

םינחלארשיוהקפאםהינחמלכתאםיתשלפוצבקיו29

תואמלםירבעםיתשלפינרסו2לאערזיברשאןיעב

3שיכאםע‐‐הנרחאבםירבעוישנאודודוםיפלאלו

שיכארמאיוהלאהםירבעההמםיתשלפירשורמאיו

לארשיךלמלואשדבעדודהזאולהםיתשלפירשלא

המואמוביתאצמאלוםינשהזואםימיהזיתאהיהרשא

םיתשלפירשוילעופצקיו4הזהםויהדעולפנםוימ

ומוקמלאבשיושיאהתאבשהםיתשלפירשולורמאיו

ונלהיהיאלוהמחלמבונמעדריאלוםשותדקפהרשא
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ישארבאולה‐‐וינדאלאהזהצרתיהמבוהמחלמבןטשל

תולחמבולונעירשאדודהזאולה5םההםישנאה

שיכאארקיו6ותבברבדודוויפלאבלואשהכהרמאל

יניעבבוטוהתארשייכהוהייחוילארמאיודודלא

םוימהערךביתאצמאליכ‐‐הנחמביתאךאבוךתאצ

התאבוטאלםינרסהיניעבוהזהםויהדעילאךאב

ינרסיניעבערהשעתאלוםולשבךלובושהתעו7

תאצמהמויתישעהמיכשיכאלאדודרמאיו8םיתשלפ

אליכהזהםויהדעךינפליתייהרשאםוימךדבעב

לארמאיושיכאןעיו9ךלמהינדאיביאביתמחלנואובא

ירשךאםיהלאךאלמכיניעבהתאבוטיכיתעדידוד

םכשההתעו10המחלמבונמעהלעיאלורמאםיתשלפ

רקבבםתמכשהוךתאואברשאךינדאידבעורקבב

רקבבתכללוישנאואוהדודםכשיו11וכלוםכלרואו

לאערזיולעםיתשלפוםיתשלפץראלאבושל

יקלמעוישילשהםויב‐‐גלקצוישנאודודאבביהיו30

שאבהתאופרשיוגלקצתאוכיוגלקצלאובגנלאוטשפ

ותימהאללודגדעוןטקמהברשאםישנהתאובשיו2

ריעהלאוישנאודודאביו3םכרדלוכליווגהניושיא

אשיו4ובשנםהיתנבוםהינבוםהישנושאבהפורשהנהו

םהבןיארשאדעוכביו‐‐םלוקתאותארשאםעהודוד

תילערזיהםעניחא‐‐ובשנדודישניתשו5תוכבלחכ

ורמאיכדאמדודלרצתו6ילמרכהלבנתשאליגיבאו

לעוונבלעשיאםעהלכשפנהרמיכ‐‐ולקסלםעה
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רתיבאלאדודרמאיו7ויהלאהוהיבדודקזחתיוויתנב

תארתיבאשגיודופאהילאנהשיגהךלמיחאןבןהכה

ירחאףדרארמאלהוהיבדודלאשיו8דודלאדופאה

לצהוגישתגשהיכףדרולרמאיוונגשאההזהדודגה

דעואביוותארשאשיאתואמששואוהדודךליו9ליצת

עבראואוהדודףדריו10ודמעםירתונהורושבהלחנ

לחנתארבעמורגפרשאשיאםיתאמודמעיושיאתואמ

דודלאותאוחקיוהדשבירצמשיאואצמיו11רושבה

הלבדחלפולונתיו12םימוהקשיולכאיוםחלולונתיו

םחללכאאליכוילאוחורבשתולכאיוםיקמצינשו

ולרמאיו13תולילהשלשוםימיהשלשםימהתשאלו

דבעיכנאירצמרענרמאיוהתאהזמיאוהתאימלדוד

14השלשםויהיתילחיכינדאינבזעיויקלמעשיאל

בלכבגנלעו‐‐הדוהילרשאלעויתרכהבגנונטשפונחנא

לאינדרותהדודוילארמאיו15שאבונפרשגלקצתאו

םאוינתימתםאםיהלאבילהעבשהרמאיוהזהדודגה

והדריו16הזהדודגהלאךדרואוינדאדיבינרגסת

לכבםיגגחוםיתשוםילכאץראהלכינפלעםישטנהנהו

הדוהיץראמוםיתשלפץראמוחקלרשאלודגהללשה

טלמנאלוםתרחמלברעהדעוףשנהמדודםכיו17

לעובכררשארענשיאתואמעבראםאיכשיאםהמ

תאוקלמעוחקלרשאלכתאדודלציו18וסניוםילמגה

דעוןטקהןמםהלרדענאלו19דודליצהוישניתש

םהלוחקלרשאלכדעוללשמותונבוםינבדעולודגה

וגהנרקבהוןאצהלכתאדודחקיו20דודבישהלכה
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דודאביו21דודללשהזורמאיואוהההנקמהינפל

םבישיודודירחאתכלמורגפרשאםישנאהםיתאמלא

ותארשאםעהתארקלודודתארקלואציורושבהלחנב

ערשיאלכןעיו22םולשלםהללאשיוםעהתאדודשגיו

רשאןעיורמאיודודםעוכלהרשאםישנאהמלעילבו

םאיכונלצהרשאללשהמםהלןתנאלימעוכלהאל

אלדודרמאיו23וכליווגהניווינבתאוותשאתאשיא

תאןתיוונתארמשיוונלהוהיןתנרשאתאיחאןכושעת

יכהזהרבדלםכלעמשיימו24ונדיבונילעאבהדודגה

ודחי‐‐םילכהלעבשיהקלחכוהמחלמבדריהקלחכ

טפשמלוקחלהמשיוהלעמואוההםויהמיהיו25וקלחי

חלשיוגלקצלאדודאביו26הזהםויהדעלארשיל

הכרבםכלהנהרמאלוהערלהדוהיינקזלללשהמ

בגנתומרברשאלולאתיבברשאל27הוהייביאללשמ

רשאלותומפשברשאלורערעברשאלו28רתיברשאלו

ילאמחריהירעברשאלולכרברשאלו29עמתשאב

ןשערובברשאלוהמרחברשאלו30יניקהירעברשאלו

רשאתומקמהלכלוןורבחברשאלו31ךתעברשאלו

וישנאואוהדודםשךלהתה

ינפמלארשיישנאוסניולארשיבםימחלנםיתשלפו31

םיתשלפוקבדיו2עבלגהרהבםיללחולפיוםיתשלפ

בדניבאתאוןתנוהיתאםיתשלפוכיווינבתאולואשתא

לואשלאהמחלמהדבכתו3לואשינב‐‐עושיכלמתאו

4םירומהמדאמלחיותשקבםישנאםירומהוהאצמיו
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ואוביןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנללואשרמאיו

וילכאשנהבאאלויבוללעתהוינרקדוהלאהםילרעה

אריו5הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארייכ

6ומעתמיווברחלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכאשנ

םויבוישנאלכםגוילכאשנווינבתשלשולואשתמיו

קמעהרבעברשאלארשיישנאואריו7ודחי‐‐אוהה

לואשותמיכולארשיישנאוסניכןדריהרבעברשאו

8ןהבובשיוםיתשלפואביווסניוםירעהתאובזעיווינבו

ואצמיוםיללחהתאטשפלםיתשלפואביותרחממיהיו

ותרכיו9עבלגהרהבםילפנוינבתשלשתאולואשתא

ביבסםיתשלפץראבוחלשיווילכתאוטשפיוושארתא

תיבוילכתאומישיו10םעהתאו‐‐םהיבצעתיברשבל

וילאועמשיו11ןשתיבתמוחבועקתותיוגתאותורתשע

ומוקיו12לואשלםיתשלפושערשאתאדעלגשיבייבשי

תאולואשתיוגתאוחקיוהלילהלכוכליוליחשיאלכ

13םשםתאופרשיוהשביואביוןשתיבתמוחמוינבתיוג

ומציוהשביבלשאהתחתורבקיוםהיתמצעתאוחקיו

םימיתעבש
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בלאומש

קלמעהתאתוכהמבשדודולואשתומירחאיהיו1

הנהוישילשהםויביהיו2םינשםימיגלקצבדודבשיו

לעהמדאוםיערקוידגבולואשםעמהנחמהןמאבשיא

ולרמאיו3וחתשיוהצראלפיודודלאואבביהיוושאר

4יתטלמנלארשיהנחממוילארמאיואובתהזמיאדוד

רשארמאיוילאנדגהרבדההיההמדודוילארמאיו

םגוותמיוםעהןמלפנהברהםגוהמחלמהןמםעהסנ

דיגמהרענהלאדודרמאיו5ותמונבןתנוהיולואש

רענהרמאיו6ונבןתנוהיולואשתמיכתעדיךיאול

לעןעשנלואשהנהועבלגהרהביתירקנארקנולדיגמה

וירחאןפיו7והקבדהםישרפהילעבובכרההנהוותינח

רמאיוהתאימילרמאיו8יננהרמאוילאארקיוינאריו

ילעאנדמעילארמאיו9יכנאיקלמעוילא)רמאו(

דמעאו10יבישפנדועלכיכץבשהינזחאיכ‐‐ינתתמו

חקאוולפנירחאהיחיאליכיתעדייכ‐‐והתתמאווילע

לאםאיבאווערזלערשאהדעצאוושארלערשארזנה

םישנאהלכםגוםערקיוודגבבדודקזחיו11הנהינדא

לואשלעברעהדעומציווכביוודפסיו12ותארשא

ולפניכ‐‐לארשיתיבלעוהוהיםעלעוונבןתנוהילעו

התאהזמיאולדיגמהרענהלאדודרמאיו13ברחב

ךיאדודוילארמאיו14יכנאיקלמערגשיאןברמאיו

ארקיו15הוהיחישמתאתחשלךדיחלשלתאריאל

16תמיווהכיוובעגפשגרמאיוםירענהמדחאלדוד

ךבהנעךיפיכךשארלע)ךמד(ךימדדודוילארמאיו
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הניקהתאדודןנקיו17הוהיחישמתאיתתמיכנארמאל

ינבדמללרמאיו18ונבןתנוהילעולואשלעתאזה

לארשייבצה19רשיהרפסלעהבותכהנהתשקהדוהי

תגבודיגתלא20םירובגולפנךיאללחךיתומבלע

םיתשלפתונבהנחמשתןפןולקשאתצוחבורשבתלא

לאולטלאעבלגבירה21םילרעהתונבהנזלעתןפ

ןגמ‐‐םירובגןגמלעגנםשיכתמורתידשו‐‐םכילערטמ

‐‐םירובגבלחמםיללחםדמ22ןמשבחישמילבלואש

םקירבושתאללואשברחורוחאגושנאלןתנוהיתשק

םתומבוםהייחבםמיענהוםיבהאנהןתנוהיולואש23

‐‐לארשיתונב24ורבגתויראמולקםירשנמודרפנאל

ידעהלעמהםינדעםעינשםכשבלמההניכבלואשלא

‐‐המחלמהךותבםירבגולפנךיא25ןכשובללעבהז

‐‐ןתנוהייחאךילעילרצ26ללחךיתומבלעןתנוהי

ךיא27םישנתבהאמילךתבהאהתאלפנדאמילתמענ

המחלמילכודבאיוםירובגולפנ

תחאבהלעאהרמאלהוהיבדודלאשיוןכירחאיהיו2

הלעאהנאדודרמאיוהלעוילאהוהירמאיוהדוהיירע

םעניחא‐‐וישניתשםגודודםשלעיו2הנרבחרמאיו

ומערשאוישנאו3ילמרכהלבנתשאליגיבאותילערזיה

ישנאואביו4ןורבחירעבובשיוותיבושיאדודהלעה

ודגיוהדוהיתיבלעךלמלדודתאםשוחשמיוהדוהי

5לואשתאורבקרשאדעלגשיביישנארמאלדודל

םהילארמאיודעלגשיביישנאלאםיכאלמדודחלשיו
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םכינדאםעהזהדסחהםתישערשאהוהילםתאםיכרב

דסחםכמעהוהישעיהתעו6ותאורבקתולואשםע

םתישערשאתאזההבוטהםכתאהשעאיכנאםגותמאו

תמיכ‐‐ליחינבלויהוםכידיהנקזחתהתעו7הזהרבדה

םהילע‐‐ךלמלהדוהיתיבוחשמיתאםגולואשםכינדא

תשבשיאתאחקל‐‐לואשלרשאאבצרשרנןברנבאו8

לאודעלגהלאוהכלמיו9םינחמוהרבעיולואשןב

לארשילעוןמינבלעוםירפאלעולאערזילאוירושאה

לעוכלמבלואשןבתשבשיאהנשםיעבראןב10הלכ

דודירחאויההדוהיתיבךאךלמםינשםיתשולארשי

לעןורבחבךלמדודהיהרשאםימיהרפסמיהיו11

ןברנבאאציו12םישדחהששוםינשעבש‐‐הדוהיתיב

ןבבאויו13הנועבגםינחממלואשןבתשבשיאידבעורנ

ודחיןועבגתכרבלעםושגפיוואצידודידבעוהיורצ

14הזמהכרבהלעהלאוהזמהכרבהלעהלאובשיו

ונינפלוקחשיוםירענהאנומוקיבאוילארנבארמאיו

רשעםינש‐‐רפסמבורבעיוומקיו15ומקיבאוירמאיו

דודידבעמרשעםינשולואשןבתשבשיאלוןמינבל

ולפיווהערדצבוברחווהערשארבשיאוקזחיו16

17ןועבגברשאםירצהתקלחאוההםוקמלארקיוודחי

רנבאףגניואוההםויבדאמדעהשקהמחלמהיהתו

ינבהשלשםשויהיו18דודידבעינפללארשיישנאו

דחאכוילגרבלקלאהשעולאהשעוישיבאובאוי‐‐היורצ

אלורנבאירחאלאהשעףדריו19הדשברשאםיבצה

ןפיו20רנבאירחאמלואמשהלעוןימיהלעתכללהטנ
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21יכנארמאיולאהשעהזהתאהרמאיווירחארנבא

זחאוךלאמשלעואךנימילעךלהטנרנבאולרמאיו

לאהשעהבאאלוותצלחתאךלחקוםירענהמדחאךל

לאהשעלארמאלרנבאדועףסיו22וירחאמרוסל

לאינפאשאךיאוהצראהככאהמלירחאמךלרוס

תינחהירחאברנבאוהכיורוסלןאמיו23ךיחאבאוי

ותחתתמיוםשלפיווירחאמתינחהאצתושמחהלא

‐‐תמיולאהשעםשלפנרשאםוקמהלאאבהלכיהיו

‐האבשמשהורנבאירחאישיבאובאויופדריו24ודמעיו

רבדמךרדחיגינפלערשאהמאתעבגדעואבהמהו‐

הדגאלויהיורנבאירחאןמינבינבוצבקתיו25ןועבג

לארנבאארקיו26תחאהעבגשארלעודמעיותחא

הרמיכהתעדיאולה‐‐ברחלכאתחצנלהרמאיובאוי

ירחאמבושלםעלרמאתאליתמדעוהנורחאבהיהת

יכתרבדאלוליכםיהלאהיח‐‐באוירמאיו27םהיחא

באויעקתיו28ויחאירחאמשיאםעההלענרקבהמזא

לארשיירחאדועופדריאלוםעהלכודמעיורפושב

לכהברעבוכלהוישנאורנבאו29םחלהלדועופסיאלו

ואביוןורתבהלכוכליוןדריהתאורבעיואוהההלילה

םעהלכתאץבקיורנבאירחאמבשבאויו30םינחמ

ידבעו31לאהשעו‐‐שיארשעהעשתדודידבעמודקפיו

שיאםיששותואמשלשרנבאישנאבוןמינבמוכהדוד

תיברשאויבארבקבוהרבקיולאהשעתאואשיו32ותמ

ןורבחבםהלראיווישנאובאויהלילהלכוכליוםחל
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דודתיבןיבולואשתיבןיבהכראהמחלמהיהתו3

ודליו2םילדוםיכלהלואשתיבוקזחוךלהדודו

םעניחאלןונמאורוכביהיוןורבחבםינבדודל)ודלויו(

תשא)ליגיבאל(לגיבאלבאלכוהנשמו3תלאערזיה

ךלמימלתתבהכעמןבםולשבאישלשהוילמרכהלבנ

ןבהיטפשישימחהותיגחןבהינדאיעיברהו4רושג

ודליהלאדודתשאהלגעלםערתייששהו5לטיבא

לואשתיבןיבהמחלמהתויהביהיו6ןורבחבדודל

לואשלו7לואשתיבבקזחתמהיהרנבאודודתיבןיבו

התאבעודמרנבאלארמאיוהיאתבהפצרהמשושגלפ

תשבשיאירבדלעדאמרנבאלרחיו8יבאשגליפלא

דסחהשעאםויההדוהילרשאיכנאבלכשארהרמאיו

ךתיצמהאלווהערמלאוויחאלאךיבאלואשתיבםע

םיהלאהשעיהכ9םויההשאהןועילעדקפתודודדיב

ןכיכ‐‐דודלהוהיעבשנרשאכיכולףיסיהכורנבאל

תאםיקהלולואשתיבמהכלממהריבעהל10ולהשעא

עבשראבדעוןדמ‐‐הדוהילעולארשילעדודאסכ

12ותאותארימרבדרנבאתאבישהלדועלכיאלו11

ץראימלרמאלותחתדודלאםיכאלמרנבאחלשיו

ךילאבסהלךמעידיהנהויתאךתירבהתרכרמאל

ךאתירבךתאתרכאינא‐‐בוטרמאיו13לארשילכתא

‐‐ינפתאהארתאלרמאלךתאמלאשיכנאדחארבד

תוארלךאבבלואשתבלכימתאךאיבהינפלםאיכ

לואשןבתשבשיאלאםיכאלמדודחלשיו14ינפתא

האמביליתשרארשאלכימתאיתשאתאהנתרמאל
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‐‐שיאםעמהחקיותשבשיאחלשיו15םיתשלפתולרע

ךולההשיאהתאךליו16)שיל(שולןבלאיטלפםעמ

בושךלרנבאוילארמאיוםירחבדע‐‐הירחאהכבו

לומתםגרמאללארשיינקזםעהיהרנבארבדו17בשיו

18םכילעךלמלדודתאםישקבמםתייהםשלשםג

ידבעדודדיברמאלדודלארמאהוהייכושעהתעו

19םהיביאלכדימוםיתשלפדימלארשיימעתאעישוה

ינזאברבדלרנבאםגךליוןימינבינזאברנבאםגרבדיו

לכיניעבולארשייניעבבוטרשאלכתאןורבחבדוד

םירשעותאוןורבחדודלארנבאאביו20ןמינבתיב

21התשמותארשאםישנאלורנבאלדודשעיוםישנא

ינדאלאהצבקאוהכלאוהמוקאדודלארנבארמאיו

לכבתכלמותירבךתאותרכיולארשילכתאךלמה

22םולשבךליורנבאתאדודחלשיוךשפנהואתרשא

ואיבהםמעברללשודודגהמאבבאויודודידבעהנהו

23םולשבךליווחלשיכ‐‐ןורבחבדודםעונניארנבאו

אברמאלבאוילודגיוואבותארשאאבצהלכובאויו

אביו24םולשבךליווהחלשיוךלמהלארנןברנבא

ךילארנבאאבהנההתישעהמרמאיוךלמהלאבאוי

יכרנןברנבאתאתעדי25ךולהךליוותחלשהזהמל

)ךאבומ(ךאובמתאוךאצומתאתעדלואבךתתפל

דודםעמבאויאציו26השעהתארשאלכתאתעדלו

הרסהרובמותאובשיורנבאירחאםיכאלמחלשיו

ךותלאבאויוהטיוןורבחרנבאבשיו27עדיאלדודו

םדבתמיו‐‐שמחהםשוהכיוילשבותארבדלרעשה
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יכנאיקנרמאיוןכירחאמדודעמשיו28ויחאלאהשע

ולחי29רנןברנבאימדמ‐‐םלועדעהוהיםעמיתכלממו

בזבאויתיבמתרכילאוויבאתיבלכלאובאוישארלע

באויו30םחלרסחו‐‐ברחבלפנוךלפבקיזחמוערצמו

לאהשעתאתימהרשאלערנבאלוגרהויחאישיבאו

לאובאוילאדודרמאיו31המחלמב‐‐ןועבגבםהיחא

ודפסוםיקשורגחוםכידגבוערקותארשאםעהלכ

תאורבקיו32הטמהירחאךלהדודךלמהורנבאינפל

רנבארבקלאךביוולוקתאךלמהאשיוןורבחברנבא

תומכהרמאיורנבאלאךלמהןנקיו33םעהלכוכביו

םיתשחנלאלךילגרותורסאאלךדי34רנבאתומילבנ

תוכבלםעהלכופסיותלפנהלועינבינפללופנכושגה

דועב‐‐םחלדודתאתורבהלםעהלכאביו35וילע

יכףיסיהכוםיהלאילהשעיהכרמאלדודעבשיוםויה

לכו36המואמלכואםחלםעטאשמשהאובינפלםא

יניעבךלמההשערשאלככםהיניעבבטייווריכהםעה

אוההםויבלארשילכוםעהלכועדיו37בוטםעהלכ

רמאיו38רנןברנבאתאתימהלךלמהמהתיהאליכ

םויהלפנלודגורשיכ‐‐ועדתאולהוידבעלאךלמה

םישנאהוךלמחושמוךרםויהיכנאו39לארשיבהזה

הערההשעלהוהיםלשיינממםישקהיורצינבהלאה

ותערכ

לכווידיופריוןורבחברנבאתמיכלואשןבעמשיו4

לואשןבויהםידודגירשםישנאינשו2ולהבנלארשי
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ינבמ‐‐יתראבהןומרינבבכרינשהםשוהנעבדחאהםש

םיתראבהוחרביו3ןמינבלעבשחתתוראבםגיכןמינב

לואשןבןתנוהילו4הזהםויהדעםירגםשויהיוהמיתג

לואשתעמשאבבהיהםינששמחןבםילגרהכנןב

סונלהזפחביהיוסנתוותנמאוהאשתולאערזימןתנוהיו

יתראבהןומרינבוכליו5תשביפמומשוחספיולפיו

בכשאוהותשבשיאתיבלאםויהםחכואביוהנעבובכר

יחקלתיבהךותדעואבהנהו6םירהצהבכשמתא

ואביו7וטלמנויחאהנעבובכרושמחהלאוהכיוםיטח

והתמיווהכיוובכשמרדחבותטמלעבכשאוהותיבה

הברעהךרדוכליוושארתאוחקיוושארתאוריסיו

ןורבחדודלאתשבשיאשארתאואביו8הלילהלכ

ךביאלואשןבתשבשיאשארהנהךלמהלאורמאיו

םויהתומקנךלמהינדאלהוהיןתיוךשפנתאשקברשא

ויחאהנעבתאובכרתאדודןעיו9וערזמולואשמהזה

תאהדפרשאהוהייחםהלרמאיו‐‐יתראבהןומרינב

לואשתמהנהרמאלילדיגמהיכ10הרצלכמישפנ

‐‐גלקצבוהגרהאוובהזחאוויניעברשבמכהיהאוהו

תאוגרהםיעשרםישנאיכףא11הרשבוליתתלרשא

תאשקבאאולההתעוובכשמלע‐‐ותיבבקידצשיא

תאדודוציו12ץראהןמםכתאיתרעבוםכדימומד

ולתיוםהילגרתאוםהידיתאוצצקיוםוגרהיוםירענה

ורבקיווחקלתשבשיאשארתאוןורבחבהכרבהלע

ןורבחברנבארבקב
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ורמאיוהנורבח‐‐דודלאלארשייטבשלכואביו5

םושלשםגלומתאםג2ונחנאךרשבוךמצעוננהרמאל

)איצומה(איצומהתייההתאונילעךלמלואשתויהב

ימעתאהערתהתאךלהוהירמאיולארשיתאיבמהו

ינקזלכואביו3לארשילעדיגנלהיהתהתאולארשיתא

תירבדודךלמהםהלתרכיוהנורבחךלמהלאלארשי

4לארשילעךלמלדודתאוחשמיוהוהיינפלןורבחב

ןורבחב5ךלמהנשםיעבראוכלמבדודהנשםישלשןב

ךלמםלשוריבוםישדחהששוםינשעבשהדוהילעךלמ

ךלמהךליו6הדוהיולארשילכלעהנששלשוםישלש

דודלרמאיוץראהבשוייסביהלאםלשוריוישנאו

םיחספהוםירועהךריסהםאיכהנהאובתאלרמאל

‐‐ןויצתדצמתאדודדכליו7הנהדודאוביאלרמאל

עגיויסביהכמלכאוההםויבדודרמאיו8דודריעאיה

דודשפנ)יאונש(ואנשםירועהתאוםיחספהתאורונצב

דודבשיו9תיבהלאאוביאלחספורועורמאיןכלע

אולמהןמביבסדודןביודודריעהלארקיוהדצמב

ומעתואבציהלאהוהיולודגוךולהדודךליו10התיבו

םיזראיצעודודלאםיכאלמרצךלמםריחחלשיו11

דודעדיו12דודלתיבונביוריקןבאישרחוץעישרחו

רובעבותכלממאשניכולארשילעךלמלהוהיוניכהיכ

םלשורימםישנוםישגלפדועדודחקיו13לארשיומע

הלאו14תונבוםינבדודלדועודלויוןורבחמואבירחא

15המלשוןתנובבושועומשםלשוריב‐‐ולםידליהתומש

טלפילאועדילאועמשילאו16עיפיוגפנועושילאורחביו
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לארשילעךלמלדודתאוחשמיכםיתשלפועמשיו17

לאדריודודעמשיודודתאשקבלםיתשלפלכולעיו

לאשיו19םיאפרקמעבושטניוואבםיתשלפו18הדוצמה

ידיבםנתתהםיתשלפלאהלעאהרמאלהוהיבדוד

ךדיבםיתשלפהתאןתאןתניכהלעדודלאהוהירמאיו

ץרפרמאיודודםשםכיוםיצרפלעבבדודאביו20

םוקמהםשארקןכלעםימץרפכינפליביאתאהוהי

םאשיוםהיבצעתאםשובזעיו21םיצרפלעב‐‐אוהה

קמעבושטניותולעלםיתשלפדועופסיו22וישנאודוד

בסההלעתאלרמאיוהוהיבדודלאשיו23םיאפר

ךעמשביהיו24םיאכבלוממםהלתאבוםהירחאלא

יכץרחתזא‐‐םיאכבהישארבהדעצלוקתא)ךעמשכ(

דודשעיו25םיתשלפהנחמבתוכהלךינפלהוהיאציזא

רזגךאבדעעבגמםיתשלפתאךיוהוהיוהוצרשאכןכ

ףלאםישלשלארשיברוחבלכתאדודדועףסיו6

‐‐הדוהיילעבמותארשאםעהלכודודךליוםקיו2

הוהיםשםשארקנרשאםיהלאהןוראתאםשמתולעהל

םיהלאהןוראתאובכריו3וילעםיברכהבשיתואבצ

אזעוהעבגברשאבדניבאתיבמוהאשיוהשדחהלגעלא

והאשיו4השדחהלגעהתאםיגהנבדניבאינבויחאו

ךלהויחאוםיהלאהןוראםעהעבגברשאבדניבאתיבמ

הוהיינפלםיקחשמלארשיתיבלכודודו5ןוראהינפל

םיענענמבוםיפתבוםילבנבותורנכבוםישורביצעלכב

ןוראלאהזעחלשיוןוכנןרגדעואביו6םילצלצבו
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הזעבהוהיףארחיו7רקבהוטמשיכ‐‐ובזחאיוםיהלאה

8םיהלאהןוראםעםשתמיולשהלעםיהלאהםשוהכיו

םוקמלארקיוהזעבץרפהוהיץרפרשאלעדודלרחיו

םויבהוהיתאדודאריו9הזהםויהדעהזעץרפאוהה

דודהבאאלו10הוהיןוראילאאוביךיארמאיואוהה

תיבדודוהטיודודריעלע‐‐הוהיןוראתאוילאריסהל

‐‐יתגהםדאדבעתיבהוהיןוראבשיו11יתגהםדאדבע

ותיבלכתאוםדאדבעתאהוהיךרביוםישדחהשלש

םדאדבעתיבתאהוהיךרברמאלדודךלמלדגיו12

תאלעיודודךליוםיהלאהןורארובעבולרשאלכתאו

יהיו13החמשב‐‐דודריעםדאדבעתיבמםיהלאהןורא

אירמורושחבזיוםידעצהשש‐‐הוהיןוראיאשנודעציכ

דבדופארוגחדודוהוהיינפלזעלכברכרכמדודו14

העורתבהוהיןוראתאםילעמלארשיתיבלכודודו15

תבלכימודודריעאבהוהיןוראהיהו16רפושלוקבו

זזפמדודךלמהתאארתוןולחהדעבהפקשנלואש

ןוראתאואביו17הבלבולזבתוהוהיינפלרכרכמו

דודולהטנרשאלהאהךותבומוקמבותאוגציוהוהי

תולעהמדודלכיו18םימלשוהוהיינפלתולעדודלעיו

19תואבצהוהיםשבםעהתאךרביוםימלשהוהלועה

השאדעושיאמללארשיןומהלכלםעהלכלקלחיו

ךליותחאהשישאודחארפשאותחאםחלתלחשיאל

אצתוותיבתאךרבלדודבשיו20ותיבלשיאםעהלכ

ךלמםויהדבכנהמרמאתודודתארקללואשתבלכימ

תולגהכוידבעתוהמאיניעלםויההלגנרשאלארשי
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הוהיינפללכימלאדודרמאיו21םיקרהדחאתולגנ

םעלעדיגניתאתוצלותיבלכמוךיבאמיברחברשא

תאזמדועיתלקנו22הוהיינפליתקחשולארשילעהוהי

הדבכאםמעתרמארשאתוהמאהםעויניעבלפשיתייהו

התומםוידע‐‐דליהלהיהאללואשתבלכימלו23

לכמביבסמולחינההוהיוותיבבךלמהבשייכיהיו7

בשוייכנאאנהאראיבנהןתנלאךלמהרמאיו2ויביא

רמאיו3העיריהךותבבשיםיהלאהןוראוםיזראתיבב

4ךמעהוהייכהשעךלךבבלברשאלכךלמהלאןתנ

ךל5רמאלןתנלאהוהירבדיהיואוהההלילביהיו

ילהנבתהתאההוהירמאהכדודלאידבעלאתרמאו

ינבתאיתלעהםוימלתיבביתבשיאליכ6יתבשלתיב

להאבךלהתמהיהאוהזהםויהדעוםירצממלארשי

רבדהלארשיינבלכביתכלהתהרשאלכב7ןכשמבו

תאתוערליתיוצרשאלארשייטבשדחאתאיתרבד

םיזראתיבילםתינבאלהמלרמאללארשיתאימע

תואבצהוהירמאהכדודלידבעלרמאתהכהתעו8

ימעלעדיגנתויהל‐‐ןאצהרחאמהונהןמךיתחקלינא

התרכאותכלהרשאלכבךמעהיהאו9לארשילע

םילדגהםשכלודגםשךליתשעוךינפמךיביאלכתא

ויתעטנולארשילימעלםוקמיתמשו10ץראברשא

ותונעלהלועינבופיסיאלודועזגריאלוויתחתןכשו

לעםיטפשיתיוצרשאםויהןמלו11הנושארברשאכ

יכהוהיךלדיגהוךיביאלכמךליתחינהולארשיימע
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ךיתבאתאתבכשוךימיואלמייכ12הוהיךלהשעיתיב

תאיתניכהוךיעממאצירשאךירחאךערזתאיתמיקהו

ותכלממאסכתאיתננכוימשלתיבהנביאוה13ותכלממ

רשא‐‐ןבלילהיהיאוהובאלולהיהאינא14םלועדע

ידסחו15םדאינביעגנבוםישנאטבשבויתחכהוותועהב

יתרסהרשאלואשםעמיתרסהרשאכונממרוסיאל

ךאסכךינפלםלועדעךתכלממוךתיבןמאנו16ךינפלמ

ןויזחהלככוהלאהםירבדהלככ17םלועדעןוכנהיהי

ינפלבשיודודךלמהאביו18דודלאןתנרבדןכ‐‐הזה

דעינתאבהיכ‐‐יתיבימוהוהיינדאיכנאימרמאיוהוהי

לאםגרבדתוהוהיינדאךיניעבתאזדועןטקתו19םלה

המו20הוהיינדאםדאהתרותתאזוקוחרמלךדבעתיב

ינדאךדבעתאתעדיהתאוךילארבדלדועדודףיסוי

הלודגהלכתאתישעךבלכוךרבדרובעב21הוהי

יכםיהלאהוהיתלדגןכלע22ךדבעתאעידוהל‐‐תאזה

23ונינזאבונעמשרשאלכבךתלוזםיהלאןיאוךומכןיא

םיהלאוכלהרשא‐‐ץראבדחאיוגלארשיכךמעכימו

הלודגהםכלתושעלוםשולםושלוםעלולתודפל

םיוגםירצממךלתידפרשאךמעינפמךצראלתוארנו

םלועדע‐‐םעלךללארשיךמעתאךלןנוכתו24ויהלאו

םיהלאהוהיהתעו25םיהלאלםהלתייההוהיהתאו

םלועדעםקהותיבלעוךדבעלעתרבדרשארבדה

הוהירמאלםלועדעךמשלדגיו26תרבדרשאכהשעו

ןוכנהיהידודךדבעתיבולארשילעםיהלאתואבצ

תאהתילגלארשייהלאתואבצהוהיהתאיכ27ךינפל
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תאךדבעאצמןכלעךלהנבאתיברמאלךדבעןזא

ינדאהתעו28תאזההלפתהתאךילאללפתהלובל

לארבדתותמאויהיךירבדוםיהלאהאוההתאהוהי

תיבתאךרבולאוההתעו29תאזההבוטהתאךדבע

תרבדהוהיינדאהתאיכךינפלםלועלתויהלךדבע

םלועלךדבעתיבךרביךתכרבמו

דודחקיוםעינכיוםיתשלפתאדודךיוןכירחאיהיו8

םדדמיובאומתאךיו2םיתשלפדימהמאהגתמתא

תימהלםילבחינשדדמיוהצראםתואבכשהלבחב

יאשנםידבעלדודלבאומיהתותויחהללבחהאלמו

ותכלבהבוצךלמבחרןברזעדדהתאדודךיו3החנמ

עבשוףלאונממדודדכליו4)תרפ(רהנבודיבישהל

לכתאדודרקעיוילגרשיאףלאםירשעוםישרפתואמ

רזעלקשמדםראאבתו5בכרהאמונממרתויובכרה

ףלאםינשוםירשעםראבדודךיוהבוצךלמרזעדדהל

דודלםראיהתוקשמדםראבםיבצנדודםשיו6שיא

ךלהרשאלכבדודתאהוהיעשיוהחנמיאשונםידבעל

רזעדדהידבעלאויהרשאבהזהיטלשתאדודחקיו7

חקלרזעדדהירעיתרבמוחטבמו8םלשוריםאיביו

תמחךלמיעתעמשיו9דאמהברה‐‐תשחנדודךלמה

תאיעתחלשיו10רזעדדהליחלכתאדודהכהיכ

לעוכרבלוםולשלוללאשלדודךלמהלאונבםרוי

היהיעתתומחלמשיאיכ‐‐והכיורזעדדהבםחלנרשא

םג11תשחנילכו‐‐בהזילכוףסכילכויהודיבורזעדדה
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רשאבהזהוףסכהםעהוהילדודךלמהשידקהםתא

ינבמובאוממוםראמ12שבכרשאםיוגהלכמשידקה

ךלמבחרןברזעדדהללשמוקלמעמוםיתשלפמוןומע

‐חלמאיגבםראתאותוכהמובשבםשדודשעיו13הבוצ

םשםודאלכבםיבצנםודאבםשיו14ףלארשעהנומש‐

דודתאהוהיעשויודודלםידבעםודאלכיהיוםיבצנ

דודיהיולארשילכלעדודךלמיו15ךלהרשאלכב

לעהיורצןבבאויו16ומעלכל‐‐הקדצוטפשמהשע

בוטיחאןבקודצו17ריכזמדוליחאןבטפשוהיואבצה

ןבוהינבו18רפוסהירשוםינהכרתיבאןבךלמיחאו

ויהםינהכדודינבויתלפהויתרכהועדיוהי

השעאולואשתיבלרתונרשאדועשייכה‐‐דודרמאיו9

אביצומשודבעלואשתיבלו2ןתנוהירובעבדסחומע

רמאיואביצהתאהוילאךלמהרמאיודודלאולוארקיו

השעאולואשתיבלשיאדועספאהךלמהרמאיו3ךדבע

ןתנוהילןבדועךלמהלאאביצרמאיוםיהלאדסחומע

לאאביצרמאיואוההפיאךלמהולרמאיו4םילגרהכנ

חלשיו5רבדולבלאימעןבריכמתיבאוההנהךלמה

רבדולמ‐‐לאימעןבריכמתיבמוהחקיודודךלמה

לעלפיודודלאלואשןבןתנוהיןבתשביפמאביו6

7ךדבעהנהרמאיותשביפמדודרמאיווחתשיווינפ

רובעבדסחךמעהשעאהשעיכאריתלאדודולרמאיו

התאוךיבאלואשהדשלכתאךליתבשהוךיבאןתנוהי

ךדבעהמרמאיווחתשיו8דימת‐‐ינחלשלעםחללכאת

ךלמהארקיו9ינומכרשאתמהבלכהלאתינפיכ



בלאומש 541

לואשלהיהרשאלכוילארמאיו‐‐לואשרענאביצלא

המדאהתאולתדבעו10ךינדאןבליתתנותיבלכלו

ולכאוםחלךינדאןבלהיהותאבהוךידבעוךינבוהתא

אביצלוינחלשלעםחלדימתלכאיךינדאןבתשביפמו

לאאביצרמאיו11םידבעםירשעו‐‐םינברשעהשמח

השעיןכודבעתאךלמהינדאהוצירשאלככךלמה

12ךלמהינבמדחאכינחלשלעלכאתשביפמוךדבע

אביצתיבבשומלכואכימומשוןטקןבתשביפמלו

לעיכםלשוריבבשיתשביפמו13תשביפמלםידבע

וילגריתשחספאוהולכאאוהדימתךלמהןחלש

ונבןונחךלמיוןומעינבךלמתמיוןכירחאיהיו10

רשאכשחנןבןונחםעדסחהשעאדודרמאיו2ויתחת

לאוידבעדיבומחנלדודחלשיודסחידמעויבאהשע

ינבירשורמאיו3ןומעינבץראדודידבעואביוויבא

יכ‐‐ךיניעבךיבאתאדודדבכמהםהינדאןונחלאןומע

הלגרלוריעהתארקחרובעבאולהםימחנמךלחלש

ידבעתאןונחחקיו4ךילאוידבעתאדודחלשהכפהלו

דעיצחבםהיודמתאתרכיוםנקזיצחתאחלגיודוד

יכםתארקלחלשיודודלודגיו5םחלשיוםהיתותש

דעוחריבובשךלמהרמאיודאמםימלכנםישנאהויה

דודבושאבניכןומעינבואריו6םתבשוםכנקזחמצי

םראתאובוחרתיבםראתאורכשיוןומעינבוחלשיו

שיאושיאףלאהכעמךלמתאוילגרףלאםירשעאבוצ

באויתאחלשיודודעמשיו7שיאףלארשעםינשבוט
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המחלמוכרעיוןומעינבואציו8םירבגהאבצהלכתאו

םדבלהכעמובוטשיאובוחרואבוצםראורעשהחתפ

םינפמהמחלמהינפוילאהתיהיכבאויאריו9הדשב

ךרעיו)לארשי(לארשיבירוחבלכמרחביורוחאמו

ךרעיוויחאישבאדיבןתנםעהרתיתאו10םראתארקל

התיהו‐‐ינממםראקזחתםארמאיו11ןומעינבתארקל

ךלעישוהליתכלהוךממוקזחיןומעינבםאוהעושיליל

השעיהוהיווניהלאירעדעבוונמעדעבקזחתנוקזח12

המחלמלומערשאםעהובאוישגיו13ויניעבבוטה

וסניוםראסניכוארןומעינבו14וינפמוסניוםראב

אביוןומעינבלעמבאויבשיוריעהואביוישיבאינפמ

16דחיופסאיולארשיינפלףגניכםראאריו15םלשורי

ואביורהנהרבעמרשאםראתאאציורזעדדהחלשיו

דודלדגיו17םהינפלרזעדדהאבצרשךבושוםליח

המאלחאביוןדריהתארבעיולארשילכתאףסאיו

ינפמםראסניו18ומעומחליודודתארקלםראוכרעיו

ףלאםיעבראובכרתואמעבשםראמדודגרהיולארשי

לכואריו19םשתמיוהכהואבצרשךבושתאוםישרפ

תאומלשיולארשיינפלופגניכרזעדדהידבעםיכלמה

ןומעינבתאדועעישוהלםראואריוםודבעיולארשי

חלשיוםיכאלמהתאצתעלהנשהתבושתליהיו11

תאותחשיולארשילכתאוומעוידבעתאובאויתאדוד

תעליהיו2םלשוריבבשוידודוהברלעורציוןומעינב

ךלמהתיבגגלעךלהתיוובכשמלעמדודםקיוברעה

3דאמהארמתבוטהשאהוגגהלעמתצחרהשאאריו
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תבעבשתבתאזאולהרמאיוהשאלשרדיודודחלשיו

החקיוםיכאלמדודחלשיו4יתחההירואתשא‐‐םעילא

בשתוהתאמטמתשדקתמאיהוהמעבכשיווילאאובתו

הרהרמאתודודלדגתוחלשתוהשאהרהתו5התיבלא

יתחההירואתאילאחלשבאוילאדודחלשיו6יכנא

לאשיווילאהירואאביו7דודלאהירואתאבאויחלשיו

8המחלמהםולשלוםעהםולשלובאויםולשלדוד

הירואאציוךילגרץחרוךתיבלדרהירואלדודרמאיו

הירואבכשיו9ךלמהתאשמוירחאאצתוךלמהתיבמ

10ותיבלאדריאלווינדאידבעלכתאךלמהתיבחתפ

לאדודרמאיוותיבלאהירואדריאלרמאלדודלודגיו

ךתיבלאתדריאלעודמ‐‐אבהתאךרדמאולההירוא

םיבשיהדוהיולארשיוןוראהדודלאהירוארמאיו11

ינאוםינחהדשהינפלעינדאידבעובאויינדאותוכסב

יחוךיחיתשאםעבכשלותותשלולכאליתיבלאאובא

הירואלאדודרמאיו12הזהרבדהתאהשעאםאךשפנ

םלשוריבהירואבשיוךחלשארחמו‐‐םויהםגהזבבש

‐תשיווינפללכאיודודולארקיו13תרחממואוההםויב

וינדאידבעםעובכשמבבכשלברעבאציווהרכשיו‐

באוילארפסדודבתכיורקבביהיו14דריאלותיבלאו

הירואתאובהרמאלרפסבבתכיו15הירואדיבחלשיו

תמוהכנווירחאמםתבשוהקזחההמחלמהינפלומלא

םוקמהלאהירואתאןתיוריעהלאבאוירומשביהיו16

ומחליוריעהישנאואציו17םשליחישנאיכעדירשא

יתחההירואםגתמיודודידבעמםעהןמלפיובאויתא
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וציו19המחלמהירבדלכתאדודלדגיובאויחלשיו18

‐‐המחלמהירבדלכתאךתולככרמאלךאלמהתא

רמאוךלמהתמחהלעתםאהיהו20ךלמהלארבדל

רשאתאםתעדיאולהםחלהלריעהלאםתשגנעודמךל

אולהתשבריןבךלמיבאתאהכהימ21המוחהלעמורי

ץבתבתמיוהמוחהלעמבכרחלפוילעהכילשההשא

יתחההירואךדבעםג‐‐תרמאוהמוחהלאםתשגנהמל

וחלשרשאלכתאדודלדגיואביוךאלמהךליו22תמ

םישנאהונילעורבגיכדודלאךאלמהרמאיו23באוי

ואריו24רעשהחתפדעםהילעהיהנוהדשהונילאואציו

ךלמהידבעמותומיוהמוחהלעמךידבעלאםיארומה

ךאלמהלאדודרמאיו25תמ‐‐יתחההירואךדבעםגו

יכ‐‐הזהרבדהתאךיניעבערילאבאוילארמאתהכ

הסרהוריעהלאךתמחלמקזחהברחהלכאתהזכוהזכ

דפסתוהשיאהירואתמיכהירואתשאעמשתו26והקזחו

ותיבלאהפסאיודודחלשיולבאהרבעיו27הלעבלע

דודהשערשארבדהעריוןבולדלתוהשאלוליהתו

הוהייניעב

ולרמאיווילאאביודודלאןתנתאהוהיחלשיו12

2שארדחאורישעדחאתחאריעבויהםישנאינש

יכלכןיאשרלו3דאמהברה‐‐רקבוןאצהיהרישעל

םעוומעלדגתוהיחיוהנקרשאהנטקתחאהשבכםא

יהתובכשתוקיחבוהתשתוסכמולכאתותפמודחיוינב

ונאצמתחקללמחיורישעהשיאלךלהאביו4תבכול

שיאהתשבכתאחקיוולאבהחראלתושעלורקבמו
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דאמשיאבדודףארחיו5וילאאבהשיאלהשעיושארה

תאו6תאזהשעהשיאהתומןביכהוהייחןתנלארמאיו

הזהרבדהתאהשערשאבקעםיתעבראםלשיהשבכה

הכשיאההתאדודלאןתנרמאיו7למחאלרשאלעו

לארשילעךלמלךיתחשמיכנאלארשייהלאהוהירמא

ךינדאתיבתאךלהנתאו8לואשדימךיתלצהיכנאו

הדוהיולארשיתיבתאךלהנתאוךקיחבךינדאישנתאו

רבדתאתיזבעודמ9הנהכוהנהכךלהפסאו‐‐טעמםאו

תיכהיתחההירואתא)יניעב(וניעבערהתושעלהוהי

ינבברחבתגרהותאוהשאלךלתחקלותשאתאוברחב

יכבקעםלועדע‐‐ךתיבמברחרוסתאלהתעו10ןומע

11השאלךלתויהליתחההירואתשאתאחקתוינתזב

תאיתחקלוךתיבמהערךילעםיקמיננההוהירמאהכ

שמשהיניעלךישנםעבכשוךיערליתתנוךיניעלךישנ

הזהרבדהתאהשעאינאורתסבתישעהתאיכ12תאזה

יתאטחןתנלאדודרמאיו13שמשהדגנולארשילכדגנ

אל‐‐ךתאטחריבעההוהיםגדודלאןתנרמאיוהוהיל

הזהרבדבהוהייביאתאתצאנץאניכספא14תומת

ףגיוותיבלאןתנךליו15תומיתומ‐‐ךלדוליהןבהםג

שנאיו‐‐דודלהירואתשאהדלירשאדליהתאהוהי

םוצדודםציורענהדעבםיהלאהתאדודשקביו16

ומיקהלוילעותיבינקזומקיו17הצראבכשוןלואבו

םויביהיו18םחלםתאארבאלוהבאאלוץראהןמ

תמיכולדיגהלדודידבעואריודליהתמיויעיבשה

אלווילאונרבדיחדליהתויהבהנהורמאיכדליה
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19הערהשעודליהתמוילארמאנךיאוונלוקבעמש

דליהתמיכדודןביוםישחלתמוידבעיכדודאריו

םקיו20תמורמאיודליהתמהוידבעלאדודרמאיו

הוהיתיבאביוותלמשףלחיוךסיוץחריוץראהמדוד

21לכאיוםחלולומישיולאשיוותיבלאאביווחתשיו

רובעבהתישערשאהזהרבדההמוילאוידבעורמאיו

םחללכאתותמקדליהתמרשאכוךבתותמציחדליה

ימיתרמאיכהכבאויתמציחדליהדועב‐‐רמאיו22

הזהמלתמהתעו23דליהיחוהוהי)יננחו(יננחיעדוי

בושיאלאוהווילאךלהינאדועובישהללכואה‐‐םצינא

בכשיוהילאאביוותשאעבשתבתאדודםחניו24ילא

הוהיוהמלשומשתא)ארקתו(ארקיוןבדלתוהמע

‐‐הידידיומשתאארקיואיבנהןתנדיבחלשיו25ובהא

תאדכליוןומעינבתברבבאויםחליו26הוהירובעב

רמאיודודלאםיכאלמבאויחלשיו27הכולמהריע

ףסאהתעו28םימהריעתאיתדכלםגהברביתמחלנ

תאינאדכלאןפהדכלוריעהלעהנחוםעהרתיתא

ךליוםעהלכתאדודףסאיו29הילעימשארקנוריעה

לעמםכלמתרטעתאחקיו30הדכליוהבםחליוהתבר

דודשארלעיהתוהרקיןבאובהזרככהלקשמוושאר

הברשאםעהתאו31דאמהברהאיצוהריעהללשו

לזרבהתרזגמבולזרבהיצרחבוהרגמבםשיואיצוה

ינבירעלכלהשעיןכו)ןבלמב(ןכלמבםתואריבעהו

םלשוריםעהלכודודבשיוןומע
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המשו‐‐הפיתוחאדודןבםולשבאלוןכירחאיהיו13

תולחתהלןונמאלרציו2דודןבןונמאהבהאיורמת

ןונמאיניעבאלפיואיההלותביכ‐‐ותחארמתרובעב

העמשןבבדנויומשוערןונמאלו3המואמהלתושעל

התאעודמולרמאיו4דאמםכחשיאבדנויודודיחא

רמאיוילדיגתאולה‐‐רקבברקבבךלמהןבלדהככ

רמאיו5בהאינאיחאםלשבאתוחארמתתאןונמאול

ךתוארלךיבאאבולחתהוךבכשמלעבכשבדנוהיול

התשעוםחלינרבתויתוחארמתאנאבתוילאתרמאו

6הדימיתלכאוהארארשאןעמלהירבהתאיניעל

לאןונמארמאיוותוארלךלמהאביולחתיוןונמאבכשיו

תובבליתשיניעלבבלתויתחארמתאנאובתךלמה

רמאלהתיבהרמתלאדודחלשיו7הדימהרבאו

רמתךלתו8הירבהולישעוךיחאןונמאתיבאניכל

שולתוקצבהתאחקתובכשאוהו‐‐היחאןונמאתיב

תאחקתו9תובבלהתאלשבתוויניעלבבלתו)שלתו(

ואיצוהןונמארמאיולוכאלןאמיווינפלקצתותרשמה

לאןונמארמאיו10וילעמשיאלכואציוילעמשיאלכ

רמתחקתוךדימהרבאורדחההירבהיאיבהרמת

הרדחההיחאןונמאלאבתוהתשערשאתובבלהתא

יבכשיאובהלרמאיוהבקזחיולכאלוילאשגתו11

השעיאליכ‐‐יננעתלאיחאלאולרמאתו12יתוחאימע

הנאינאו13תאזההלבנהתאהשעתלאלארשיבןכ

לארשיבםילבנהדחאכהיהתהתאויתפרחתאךילוא

הבאאלו14ךממינענמיאליכךלמהלאאנרבדהתעו
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האנשיו15התאבכשיוהנעיוהנממקזחיוהלוקבעמשל

האנשרשאהאנשההלודגיכ‐‐דאמהלודגהאנשןונמא

רמאתו16יכלימוקןונמאהלרמאיוהבהארשאהבהאמ

תישערשאתרחאמתאזההלודגההערהתדואלאול

ורענתאארקיו17הלעמשלהבאאלוינחלשלימע

תלדהלענוהצוחהילעמתאזתאאנוחלשרמאיוותרשמ

ךלמהתונבןשבלתןכיכםיספתנתכהילעו18הירחא

תלדהלענוץוחהותרשמהתואאציוםיליעמתלותבה

רשאםיספהתנתכוהשארלערפארמתחקתו19הירחא

הקעזוךולהךלתוהשארלעהדיםשתוהערקהילע

ךמעהיהךיחאןונימאההיחאםולשבאהילארמאיו20

ךבלתאיתישתלאאוהךיחאישירחהיתוחאהתעו

21היחאםולשבאתיבהממשורמתבשתוהזהרבדל

דאמולרחיוהלאהםירבדהלכתאעמש‐‐דודךלמהו

אנשיכבוטדעוערמלןונמאםעםולשבארבדאלו22

23ותחארמתתאהנערשארבדלעןונמאתאםולשבא

רוצחלעבבםולשבאלםיזזגויהיוםימיםיתנשליהיו

אביו24ךלמהינבלכלםולשבאארקיוםירפאםערשא

אנךליךדבעלםיזזגאנהנהרמאיוךלמהלאםולשבא

םולשבאלאךלמהרמאיו25ךדבעםעוידבעוךלמה

אלוובץרפיוךילעדבכנאלוונלכךלנאנלאינבלא

ונתאאנךליאלוםולשבארמאיו26והכרביותכללהבא

ובץרפיו27ךמעךליהמלךלמהולרמאיויחאןונמא

וציו28ךלמהינבלכתאוןונמאתאותאחלשיוםולשבא

ןייבןונמאבלבוטכאנואררמאלוירענתאםולשבא
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ואריתלא‐‐ותאםתמהוןונמאתאוכהםכילאיתרמאו

ושעיו29ליחינבלויהווקזח‐‐םכתאיתיוציכנאיכאולה

ינבלכומקיוםולשבאהוצרשאכןונמאלםולשבאירענ

ךרדבהמהיהיו30וסניו‐‐ודרפלעשיאובכריוךלמה

ינבלכתאםולשבאהכהרמאלדודלאהאבהעמשהו

תאערקיוךלמהםקיו31דחאםהמרתונאלוךלמה

32םידגביערקםיבצנוידבעלכוהצראבכשיווידגב

תאינדארמאילארמאיודודיחאהעמשןבבדנויןעיו

לעיכתמודבלןונמאיכ‐‐ותימהךלמהינבםירענהלכ

33ותחארמתתאותנעםוימהמושהתיהםולשבאיפ

ינבלכרמאלרבדובללאךלמהינדאםשילאהתעו

םולשבאחרביו34תמודבלןונמאםאיכותמךלמה

םיכלהברםעהנהואריווניעתאהפצהרענהאשיו

הנהךלמהלאבדנוירמאיו35רההדצמוירחאךרדמ

ותלככיהיו36היהןכךדבערבדכואבךלמהינב

ךלמהםגווכביוםלוקואשיוואבךלמהינבהנהורבדל

ךליוחרבםולשבאו37דאמלודגיכבוכבוידבעלכו

לעלבאתיורושגךלמ)דוהימע(רוחימעןבימלתלא

םשיהיורושגךליוחרבםולשבאו38םימיהלכונב

יכםולשבאלאתאצלךלמהדודלכתו39םינששלש

תמיכןונמאלעםחנ

2םולשבאלעךלמהבליכהירצןבבאויעדיו14

הילארמאיוהמכחהשאםשמחקיוהעוקתבאויחלשיו

תייהוןמשיכוסתלאולבאידגבאנישבלואנילבאתה
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ךלמהלאתאבו3תמלעתלבאתמםיברםימיהזהשאכ

4היפבםירבדהתאבאויםשיוהזהרבדכוילאתרבדו

הצראהיפאלעלפתוךלמהלאתיעקתההשאהרמאתו

המךלמההלרמאיו5ךלמההעשוהרמאתווחתשתו

ךתחפשלו6ישיאתמיו‐‐ינאהנמלאהשאלבארמאתוךל

וכיוםהיניבליצמןיאוהדשבםהינשוצניוםינבינש

לעהחפשמהלכהמקהנהו7ותאתמיודחאהתאדחאה

ויחאשפנבוהתמנוויחאהכמתאינתורמאיוךתחפש

רשאיתלחגתאובכושרויהתאםגהדימשנוגרהרשא

ינפלעתיראשוםשישיאל)םיש(םושיתלבלהראשנ

הוצאינאוךתיבליכלהשאהלאךלמהרמאיו8המדאה

ינדאילעךלמהלאתיעוקתההשאהרמאתו9ךילע

רמאיו10יקנואסכוךלמהויבאתיבלעוןועהךלמה

תעגלדועףיסיאלוילאותאבהוךילארבדמהךלמה

תיברהמךיהלאהוהיתאךלמהאנרכזירמאתו11ךב

רמאיוינבתאודימשיאלותחשלםדהלאג)תברהמ(

השאהרמאתו12הצראךנבתרעשמלפיםאהוהייח

ירבדרמאיורבדךלמהינדאלאךתחפשאנרבדת

םיהלאםעלעתאזכהתבשחהמלוהשאהרמאתו13

ךלמהבישהיתלבלםשאכהזהרבדהךלמהרבדמו

אלרשאהצראםירגנהםימכו‐‐תומנתומיכ14וחדנתא

חדייתלבלתובשחמבשחושפנםיהלאאשיאלוופסאי

תאינדאךלמהלארבדליתאברשאהתעו15חדנונממ

אנהרבדאךתחפשרמאתוםעהינארייכ‐‐הזהרבדה

עמשייכ16ותמארבדתאךלמההשעיילואךלמהלא
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תאויתאדימשהלשיאהףכמותמאתאליצהלךלמה

רבדאנהיהיךתחפשרמאתו17םיהלאתלחנמדחיינב

ךלמהינדאןכםיהלאהךאלמכיכהחנמלךלמהינדא

ךלמהןעיו18ךמעיהיךיהלאהוהיוערהובוטהעמשל

יכנארשארבדינממידחכתאנלאהשאהלארמאיו

רמאיו19ךלמהינדאאנרבדיהשאהרמאתוךתאלאש

יחרמאתוהשאהןעתותאזלכבךתאבאוידיהךלמה

רשאלכמלימשהלוןימהלשאםאךלמהינדאךשפנ

יפבםשאוהוינוצאוהבאויךדבעיכ‐‐ךלמהינדארבד

תאבבסרובעבל20הלאהםירבדהלכתאךתחפש

םכחינדאוהזהרבדהתאבאויךדבעהשערבדהינפ

21ץראברשאלכתאתעדלםיהלאהךאלמתמכחכ

ךלוהזהרבדהתאיתישעאנהנהבאוילאךלמהרמאיו

הצראוינפלאבאוילפיו22םולשבאתארענהתאבשה

ךדבעעדיםויהבאוירמאיוךלמהתאךרביווחתשיו

תאךלמההשערשאךלמהינדאךיניעבןחיתאצמיכ

תאאביוהרושגךליובאויםקיו23)ךדבע(ודבערבד

אלינפוותיבלאבסיךלמהרמאיו24םלשוריםולשבא

25האראלךלמהינפוותיבלאםולשבאבסיוהארי

דאמללהל‐‐לארשילכבהפישיאהיהאלםולשבאכו

תאוחלגבו26םומובהיהאלודקדקדעוולגרףכמ

וילעדבכיכחלגירשאםימילםימיץקמהיהוושאר

ךלמהןבאבםילקשםיתאמושאררעשתאלקשווחלגו

רמתהמשותחאתבוםינבהשולשםולשבאלודלויו27

םלשוריבםולשבאבשיו28הארמתפיהשאהתיהאיה
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לאםולשבאחלשיו29האראלךלמהינפוםימיםיתנש

חלשיווילאאובלהבאאלוךלמהלאותאחלשלבאוי

תקלחוארוידבעלארמאיו30אובלהבאאלותינשדוע

)הותיצהו(היתצוהווכל‐‐םירעשםשולוידילאבאוי

םקיו31שאב‐‐הקלחהתאםולשבאידבעותציושאב

ותיצההמלוילארמאיוהתיבהםולשבאלאאביובאוי

לאםולשבארמאיו32שאבילרשאהקלחהתאךידבע

ךתאהחלשאוהנהאברמאלךילאיתחלשהנהבאוי

ינאדעילבוט‐‐רושגמיתאבהמלרמאלךלמהלא

33ינתמהוןועיבשיםאוךלמהינפהאראהתעוםש

אביוםולשבאלאארקיוולדגיוךלמהלאבאויאביו

קשיוךלמהינפלהצראויפאלעולוחתשיוךלמהלא

םולשבאלךלמה

םיססוהבכרמםולשבאולשעיוןכירחאמיהיו15

לעדמעוםולשבאםיכשהו2וינפלםיצרשיאםישמחו

אובלבירולהיהירשאשיאהלכיהיורעשהךרדדי

הזמיארמאיווילאםולשבאארקיוטפשמלךלמהלא

רמאיו3ךדבעלארשייטבשדחאמרמאיוהתאריע

ךלןיאעמשוםיחכנוםיבוטךירבדהארםולשבאוילא

ילעוץראבטפשינמשיימםולשבארמאיו4ךלמהתאמ

5ויתקדצהו‐‐טפשמובירולהיהירשאשיאלכאובי

קיזחהוודיתאחלשוולתוחתשהלשיאברקבהיהו

לארשילכלהזהרבדכםולשבאשעיו6ולקשנוול

ישנאבלתאםולשבאבנגיוךלמהלאטפשמלואבירשא
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לאםולשבארמאיוהנשםיעבראץקמיהיו7לארשי

הוהיליתרדנרשאירדנתאםלשאואנהכלאךלמה

םראברושגביתבשבךדבערדנרדניכ8ןורבחב

תאיתדבעוםלשוריהוהיינבישי)בושי(בישיםארמאל

הנורבחךליוםקיוםולשבךלךלמהולרמאיו9הוהי

רמאללארשייטבשלכבםילגרמםולשבאחלשיו10

ןורבחבםולשבאךלמםתרמאורפשהלוקתאםכעמשכ

םיארקםלשורימשיאםיתאמוכלהםולשבאתאו11

םולשבאחלשיו12רבדלכועדיאלוםמתלםיכלהו

תאוחבזבהלגמוריעמדודץעויינליגהלפתיחאתא

םולשבאתאברוךלוהםעהוץמארשקהיהיוםיחבזה

ירחאלארשישיאבלהיהרמאלדודלאדיגמהאביו13

םלשוריבותארשאוידבעלכלדודרמאיו14םולשבא

םלשבאינפמהטילפונלהיהתאליכ‐‐החרבנוומוק

הערהתאונילעחידהוונגשהורהמיןפתכללורהמ

ךלמהלאךלמהידבעורמאיו15ברחיפלריעההכהו

ךלמהאציו16ךידבעהנהךלמהינדארחבירשאלככ

‐‐םישגלפםישנרשעתאךלמהבזעיווילגרבותיבלכו

ודמעיווילגרבםעהלכוךלמהאציו17תיבהרמשל

יתרכהלכוודילעםירבעוידבעלכו18קחרמהתיב

ולגרבואברשאשיאתואמששםיתגהלכויתלפהלכו

יתגהיתאלאךלמהרמאיו19ךלמהינפלעםירבעתגמ

ירכניכךלמהםעבשובושונתאהתאםגךלתהמל

ךעונאםויהוךאובלומת20ךמוקמלהתאהלגםגוהתא

בושךלוהינארשאלעךלוהינאותכללונמע)ךעינא(
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ךלמהתאיתאןעיו21תמאודסחךמעךיחאתאבשהו

היהירשאםוקמבםאיכךלמהינדאיחוהוהייחרמאיו

ךדבעהיהיםשיכםייחלםאתומלםאךלמהינדאםש

לכויתגהיתארבעיורבעוךליתאלאדודרמאיו22

לודגלוקםיכובץראהלכו23ותארשאףטהלכווישנא

םעהלכוןורדקלחנברבעךלמהוםירבעםעהלכו

לכוקודצםגהנהו24רבדמהתאךרדינפלעםירבע

תאוקציוםיהלאהתירבןוראתאםיאשנותאםיולה

ןמרובעלםעהלכםתדע‐‐רתיבאלעיוםיהלאהןורא

םיהלאהןוראתאבשהקודצלךלמהרמאיו25ריעה

ותאינארהוינבשהו‐‐הוהייניעבןחאצמאםאריעה

השעי‐‐יננהךביתצפחאלרמאיהכםאו26והונתאו

ןהכהקודצלאךלמהרמאיו27ויניעבבוטרשאכיל

ןבןתנוהיוךנבץעמיחאוםולשבריעההבשהתאהאורה

תורבעבהמהמתמיכנאואר28םכתא‐‐םכינבינשרתיבא

29ילדיגהלםכמעמרבדאובדע‐‐רבדמה)תוברעב(

םשובשיוםלשוריםיהלאהןוראתארתיבאוקודצבשיו

יופחולשארוהכובוהלעםיתיזההלעמבהלעדודו30

ולעוושארשיאופחותארשאםעהלכוףחיךלהאוהו

םעםירשקבלפתיחארמאלדיגהדודו31הכבוהלע

32הוהילפתיחאתצעתאאנלכסדודרמאיוםולשבא

הנהוםיהלאלםשהוחתשירשאשארהדעאבדודיהיו

33ושארלעהמדאוותנתכעורקיכראהישוחותארקל

םאו34אשמלילעתיהויתאתרבעםאדודולרמאיו

‐‐היהאךלמהינאךדבעםולשבאלתרמאובושתריעה
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תאילהתרפהוךדבעינאוהתעוזאמינאוךיבאדבע

םינהכהרתיבאוקודצםשךמעאולהו35לפתיחאתצע

קודצלדיגת‐‐ךלמהתיבמעמשתרשארבדהלכהיהו

ץעמיחא‐‐םהינבינשםמעםשהנה36םינהכהרתיבאלו

רבדלכילאםדיבםתחלשורתיבאלןתנוהיוקודצל

םולשבאוריעהדודהערישוחאביו37ועמשתרשא

םלשוריאובי

תשביפמרענאביצהנהושארהמטעמרבעדודו16

םחלםיתאמםהילעוםישבחםירמחדמצוותארקל

לאךלמהרמאיו2ןיילבנו‐‐ץיקהאמוםיקומצהאמו

ךלמהתיבלםירומחהאביצרמאיוךלהלאהמאביצ

ןייהוםירענהלוכאלץיקהו)םחלהו(םחלהלובכרל

ךינדאןבהיאוךלמהרמאיו3רבדמבףעיהתותשל

רמאיכ‐‐םלשוריבבשויהנהךלמהלאאביצרמאיו

רמאיו4יבאתוכלממתאלארשיתיבילובישיםויה

אביצרמאיותשביפמלרשאלכךלהנהאבצלךלמה

ךלמהאבו5ךלמהינדאךיניעבןחאצמאיתיוחתשה

תיבתחפשממאצוישיאםשמהנהוםירוחבדעדוד

לקסיו6ללקמואוציאציארגןביעמשומשולואש

לכוםעהלכודודךלמהידבעלכתאודודתאםינבאב

אצוללקביעמשרמאהכו7ולאמשמוונימימםירבגה

לכהוהיךילעבישה8לעילבהשיאוםימדהשיאאצ

הכולמהתאהוהיןתיוותחתתכלמרשאלואשתיבימד

9התאםימדשיאיכךתערבךנהוךנבםולשבאדיב
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בלכהללקיהמלךלמהלאהיורצןבישיבארמאיו

10ושארתאהריסאואנהרבעאךלמהינדאתאהזהתמה

יכוללקי)הכ(יכהירצינבםכלוילהמךלמהרמאיו

התישעעודמרמאיימודודתאללקולרמאהוהי)יכ(

רשאינבהנהוידבעלכלאוישיבאלאדודרמאיו11ןכ

וחנהינימיהןבהתעיכףאוישפנתאשקבמיעממאצי

ינועבהוהיהאריילוא12הוהיולרמאיכ‐‐ללקיוול

13הזהםויהותללקתחתהבוטילהוהיבישהו)יניעב(

ותמעלרההעלצבךלהיעמשוךרדבוישנאודודךליו

אביו14רפעברפעוותמעלםינבאבלקסיוללקיוךולה

םולשבאו15םששפניוםיפיעותארשאםעהלכוךלמה

16ותאלפתיחאוםלשוריואבלארשישיאםעהלכו

םולשבאלא‐‐דודהעריכראהישוחאברשאכיהיו

רמאיו17ךלמהיחיךלמהיחיםולשבאלאישוחרמאיו

תכלהאלהמלךערתאךדסחהזישוחלאםולשבא

רחברשאיכאלםלשבאלאישוחרמאיו18ךערתא

ותאוהיהא)ול(אל‐‐לארשישיאלכוהזהםעהוהוהי

רשאכונבינפלאולה‐‐דבעאינאימלתינשהו19בשא

לאםולשבארמאיו20ךינפלהיהאןכךיבאינפליתדבע

לאלפתיחארמאיו21השענהמהצעםכלובהלפתיחא

תיבהרומשלחינהרשאךיבאישגלפלאאובםלשבא

רשאלכידיוקזחוךיבאתאתשאבניכלארשילכעמשו

לאםולשבאאביוגגהלעלהאהםולשבאלוטיו22ךתא

ץעירשאלפתיחאתצעו23לארשילכיניעלויבאישגלפ
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לכןכםיהלאהרבדב)שיא(לאשירשאכםההםימיב

םלשבאלםגדודלםגלפתיחאתצע

רשעםינשאנהרחבאםולשבאלאלפתיחארמאיו17

אובאו2הלילהדודירחאהפדראוהמוקאושיאףלא

םעהלכסנוותאיתדרחהוםידיהפרועגיאוהווילע

םעהלכהבישאו3ודבלךלמהתאיתיכהוותארשא

היהיםעהלכשקבמהתארשאשיאה‐‐לכהבושכךילא

ינקזלכיניעבוםלשבאיניעברבדהרשייו4םולש

יכראהישוחלםגאנארקםולשבארמאיו5לארשי

רמאיוםולשבאלאישוחאביו6אוהםגויפבהמהעמשנו

השענהלפתיחארבדהזהרבדכרמאלוילאםולשבא

םולשבאלאישוחרמאיו7רבדהתאןיאםאורבדתא

רמאיו8תאזהםעפבלפתיחאץעירשאהצעההבוטאל

המהםירבגיכוישנאתאוךיבאתאתעדיהתאישוח

המחלמשיאךיבאוהדשבלוכשבדכהמהשפנירמו

םיתחפהתחאבאבחנאוההתעהנה9םעהתאןיליאלו

עמשהעמשוהלחתבםהבלפנכהיהותמוקמהדחאבוא

ןבםגאוהו10םלשבאירחארשאםעבהפגמהתיהרמאו

לארשילכעדייכסמיסמה‐‐היראהבלכובלרשאליח

ףסאהיתצעייכ11ותארשאליחינבוךיבארובגיכ

רשאלוחכעבשראבדעוןדמלארשילכךילעףסאי

תחאבוילאונאבו12ברקבםיכלהךינפוברלםיהלע

לפירשאכוילעונחנוםשאצמנרשאתמוקמה)דחאב(

םגותארשאםישנאהלכבווברתונאלוהמדאהלעלטה

ריעהלאלארשילכואישהו‐‐ףסאיריעלאםאו13דחא
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אצמנאלרשאדעלחנהדעותאונבחסוםילבחאיהה

הבוטלארשישיאלכוםולשבארמאיו14רורצםגםש

תארפהלהוצהוהיולפתיחאתצעמיכראהישוחתצע

םולשבאלאהוהיאיבהרובעבלהבוטהלפתיחאתצע

םינהכהרתיבאלאוקודצלאישוחרמאיו15הערהתא

לארשיינקזתאוםלשבאתאלפתיחאץעיתאזכותאזכ

ודיגהוהרהמוחלשהתעו16ינאיתצעיתאזכותאזכו

רובעםגורבדמהתוברעבהלילהןלתלארמאלדודל

ןתנוהיו17ותארשאםעהלכלוךלמלעלביןפ‐‐רובעת

םהלהדיגהוהחפשההכלהולגרןיעבםידמעץעמיחאו

אובלתוארהלולכויאליכדודךלמלודיגהווכליםהו

םהינשוכליוםלשבאלדגיורענםתאאריו18הריעה

‐ורצחבראבולוםירוחבבשיאתיבלאואביוהרהמ

ינפלעךסמהתאשרפתוהשאהחקתו19םשודריו‐

ידבעואביו20רבדעדונאלותופרהוילעחטשתוראבה

ןתנוהיוץעמיחאהיאורמאיוהתיבההשאהלאםולשבא

ואצמאלוושקביוםימהלכימורבעהשאהםהלרמאתו

וכליוראבהמולעיוםתכלירחאיהיו21םלשוריובשיו

תאהרהמורבעוומוקדודלאורמאיודודךלמלודגיו

לכודודםקיו22לפתיחאםכילעץעיהככיכ‐‐םימה

דחאדערקבהרואדעןדריהתאורבעיוותארשאםעה

הארלפתיחאו23ןדריהתארבעאלרשארדענאל

לאךליוםקיורומחהתאשבחיוותצעהתשענאליכ

רבקברבקיותמיוקנחיוותיבלאוציווריעלאותיב

אוה‐‐ןדריהתארבעםלשבאוהמינחמאבדודו24ויבא
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תחתםלשבאםשאשמעתאו25ומעלארשישיאלכו

ילארשיהארתיומשושיאןבאשמעואבצהלע‐‐באוי

26באויםאהיורצתוחאשחנתבלגיבאלאאברשא

דודאובכיהיו27דעלגהץראםלשבאולארשיןחיו

לאימעןבריכמוןומעינבתברמשחנןביבשוהמינחמ

ילכותופסובכשמ28םילגרמידעלגהילזרבורבדאלמ

29ילקוםישדעולופוילקוחמקוםירעשוםיטחורצוי

רשאםעלודודלושיגהרקבתופשוןאצוהאמחושבדו

רבדמבאמצוףיעובערםעה‐‐ורמאיכלוכאלותא

ירשםהילעםשיוותארשאםעהתאדודדקפיו18

דיבתישלשהםעהתאדודחלשיו2תואמירשוםיפלא

תשלשהובאוייחאהיורצןבישיבאדיבתישלשהובאוי

ינאםגאצאאציםעהלאךלמהרמאיויתגהיתאדיב

ומישיאלסוננסנםאיכאצתאלםעהרמאיו3םכמע

התעיכ‐‐בלונילאומישיאלוניצחותמיםאובלונילא

ריזעלריעמונלהיהתיכבוטהתעוםיפלאהרשעונמכ

םכיניעבבטיירשאךלמהםהילארמאיו4)רוזעל(

תואמלואציםעהלכורעשהדילאךלמהדמעיוהשעא

יתאתאוישיבאתאובאויתאךלמהוציו5םיפלאלו

תוצבועמשםעהלכוםולשבאלרענלילטאלרמאל

םעהאציו6םולשבארבדלע‐‐םירשהלכתאךלמה

7םירפארעיבהמחלמהיהתולארשיתארקלהדשה

הפגמהםשיהתודודידבעינפללארשיםעםשופגניו

המחלמהםשיהתו8ףלאםירשע‐‐אוההםויבהלודג

לכאלרעיהבריוץראהלכינפלע)תצופנ(תוצפנ
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םולשבאארקיו9אוההםויבברחההלכארשאמםעב

דרפהאביודרפהלעבכרםולשבאודודידבעינפל

ןיבןתיוהלאבושארקזחיוהלודגההלאהךבושתחת

שיאאריו10רבעויתחתרשאדרפהוץראהןיבוםימשה

יולתםלשבאתאיתיארהנהרמאיובאוילדגיודחא

עודמותיארהנהוולדיגמהשיאלבאוירמאיו11הלאב

הרגחוףסכהרשעךלתתלילעוהצראםשותיכהאל

לעלקשיכנא)אולו(אלובאוילאשיאהרמאיו12תחא

ונינזאביכךלמהןבלאידיחלשאאלףסכףלאיפכ

ימורמשרמאליתאתאוישיבאתאוךתאךלמההוצ

לכורקש)ישפנב(ושפנביתישעוא13םולשבאברענב

רמאיו14דגנמבציתתהתאוךלמהןמדחכיאלרבד

ופכבםיטבשהשלשחקיוךינפלהליחאןכאלבאוי

ובסיו15הלאהבלביחונדוע‐‐םולשבאבלבםעקתיו

16והתמיוםולשבאתאוכיובאויילכיאשנםירענהרשע

יכלארשיירחאףדרמםעהבשיורפשבבאויעקתיו

ותאוכלשיוםולשבאתאוחקיו17םעהתאבאויךשח

דאמלודגםינבאלגוילעובציולודגהתחפהלארעיב

ולבציוחקלםלשבאו18ולהאלשיאוסנ‐‐לארשילכו

ןבילןיארמאיכ‐‐ךלמהקמעברשאתבצמתאויחב

דיהלארקיוומשלעתבצמלארקיוימשריכזהרובעב

הצורארמאקודצןבץעמיחאו19הזהםויהדעםולשבא

רמאיו20ויביאדימהוהיוטפשיכךלמהתאהרשבאואנ

רחאםויבתרשבוהזהםויההתאהרשבשיאאלבאויול

רמאיו21תמךלמהןב)ןכ(לעיכרשבתאלהזהםויהו
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ישוכוחתשיוהתיאררשאךלמלדגהךלישוכלבאוי

לארמאיוקודצןבץעמיחאדועףסיו22ץריובאויל

באוירמאיוישוכהירחאינאםגאנהצראהמיהיובאוי

המיהיו23תאצמהרושבןיאהכלוינבץרהתאהזהמל

תארבעיורככהךרדץעמיחאץריוץורולרמאיוץורא

לאהפצהךליוםירעשהינשןיבבשוידודו24ישוכה

ץרשיאהנהואריוויניעתאאשיוהמוחהלארעשהגג

ודבלםאךלמהרמאיוךלמלדגיוהפצהארקיו25ודבל

רחאשיאהפצהאריו26ברקוךולהךליוויפבהרושב

ודבלץרשיאהנהרמאיורעשהלאהפצהארקיוץר

הארינאהפצהרמאיו27רשבמהזםגךלמהרמאיו

רמאיוקודצןבץעמיחאתצרמכןושארהתצורמתא

ארקיו28אוביהבוטהרושבלאוהזבוטשיאךלמה

ויפאלךלמלוחתשיוםולשךלמהלארמאיוץעמיחא

םישנאהתארגסרשאךיהלאהוהיךורברמאיוהצרא

םולשךלמהרמאיו29ךלמהינדאבםדיתאואשנרשא

לודגהןומההיתיארץעמיחארמאיוםולשבאלרענל

המיתעדיאלוךדבעתאובאויךלמהדבעתאחלשל

הנהו31דמעיובסיוהכבציתהבסךלמהרמאיו30

ךטפשיכ‐‐ךלמהינדארשבתיישוכהרמאיואבישוכה

לאךלמהרמאיו32ךילעםימקהלכדימםויההוהי

רענכויהיישוכהרמאיוםולשבאלרענלםולשהישוכה

זגריו33הערלךילעומקרשאלכוךלמהינדאיביא

ותכלברמאהכוךביו‐‐רעשהתילעלעלעיוךלמה
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ךיתחתינאיתומןתיימםולשבאינבינבםולשבאינב

ינבינבםולשבא

2םולשבאלעלבאתיוהכבךלמההנהבאוילדגיו19

םעהעמשיכםעהלכל‐‐לבאלאוההםויבהעשתהיהתו

םויבםעהבנגתיו3ונבלעךלמהבצענרמאלאוההםויב

םסונב‐‐םימלכנהםעהבנגתירשאכריעהאובלאוהה

לודגלוקךלמהקעזיווינפתאטאלךלמהו4המחלמב

ךלמהלאבאויאביו5ינבינבםולשבאםולשבאינב

םיטלממהךידבעלכינפתאםויהתשבהרמאיותיבה

שפנוךישנשפנוךיתנבוךינבשפנתאוםויהךשפנתא

תדגהיכךיבהאתאאנשלוךיאנשתאהבהאל6ךישגלפ

אליכםויהיתעדייכ‐‐םידבעוםירשךלןיאיכםויה

7ךיניעברשיזאיכםיתמםויהונלכויחםולשבא)אול(

יכיתעבשנהוהיביכךידבעבללערבדואצםוקהתעו

לכמתאזךלהערוהלילהךתאשיאןיליםאאצויךניא

ךלמהםקיו8התעדעךירענמךילעהאברשאהערה

בשויךלמההנהרמאלודיגהםעהלכלורעשבבשיו

וילהאלשיאסנלארשיוךלמהינפלםעהלכאביורעשב

ךלמהרמאללארשייטבשלכבןודנםעהלכיהיו9

התעוםיתשלפףכמונטלמאוהווניביאףכמונליצה

ונחשמרשאםולשבאו10םולשבאלעמץראהןמחרב

בישהל‐‐םישרחמםתאהמלהתעוהמחלמבתמונילע

רתיבאלאוקודצלאחלשדודךלמהו11ךלמהתא

ויהתהמלרמאלהדוהיינקזלאורבדרמאלםינהכה

לארשילכרבדוותיבלאךלמהתאבישהלםינרחא
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םתאירשבוימצעםתאיחא12ותיבלאךלמהלאאב

ורמתאשמעלו13ךלמהתאבישהלםינרחאויהתהמלו

ףיסויהכוםיהלאילהשעיהכהתאירשבוימצעאולה

טיו14באויתחתםימיהלכינפלהיהתאבצרשאלםא

ךלמהלאוחלשיודחאשיאכהדוהישיאלכבבלתא

ןדריהדעאביוךלמהבשיו15ךידבעלכוהתאבוש

תאריבעהלךלמהתארקלתכללהלגלגהאבהדוהיו

רשאינימיהןבארגןביעמשרהמיו16ןדריהתאךלמה

17דודךלמהתארקלהדוהישיאםעדריוםירוחבמ

תשמחולואשתיברענאביצוןמינבמומעשיאףלאו

ךלמהינפלןדריהוחלצוותאוידבעםירשעווינברשע

בוטהתושעלוךלמהתיבתאריבעלהרבעההרבעו18

19ןדריבורבעבךלמהינפללפנארגןביעמשווניעב

תארכזתלאוןועינדאילבשחילאךלמהלארמאיו

‐‐םלשורימךלמהינדאאצירשאםויבךדבעהועהרשא

יתאטחינאיכךדבעעדייכ20ובללאךלמהםושל

תארקלתדרלףסויתיבלכלןושארםויהיתאבהנהו

תאזתחתהרמאיוהיורצןבישיבאןעיו21ךלמהינדא

דודרמאיו22הוהיחישמתאללקיכיעמשתמויאל

םויהןטשלםויהילויהתיכ‐‐היורצינבםכלוילהמ

ךלמינאםויהיכיתעדיאולהיכ‐‐לארשיבשיאתמוי

עבשיותומתאליעמשלאךלמהרמאיו23לארשילע

אלוךלמהתארקלדרילואשןבתשבפמו24ךלמהול

םויהןמלסבכאלוידגבתאוומפשהשעאלווילגרהשע

אביכיהיו25םולשבאברשאםויהדעךלמהתכל
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תכלהאלהמלךלמהולרמאיוךלמהתארקלםלשורי

רמאיכינמרידבעךלמהינדארמאיו26תשביפמימע

‐ךלמהתאךלאוהילעבכראורומחהילהשבחאךדבע

ינדאוךלמהינדאלאךדבעבלגריו27ךדבעחספיכ‐

אליכ28ךיניעבבוטההשעוםיהלאהךאלמכךלמה

תשתוךלמהינדאלתומישנאםאיכיבאתיבלכהיה

קעזלוהקדצדועילשיהמוךנחלשילכאבךדבעתא

דוערבדתהמלךלמהולרמאיו29ךלמהלאדוע

רמאיו30הדשהתאוקלחתאביצוהתא‐‐יתרמאךירבד

ינדאאברשאירחאחקילכהתאםגךלמהלאתשביפמ

םילגרמדריידעלגהילזרבו31ותיבלא‐‐םולשבךלמה

32)ןדריה(ןדריבתאוחלשלןדריהךלמהתארבעיו

ךלמהתאלכלכאוהוהנשםינמשןבדאמןקזילזרבו

ךלמהרמאיו33דאמאוהלודגשיאיכםינחמבותבישב

םלשוריבידמעךתאיתלכלכויתארבעהתאילזרבלא

תאהלעאיכייחינשימיהמכךלמהלאילזרברמאיו34

ןיבעדאהםויהיכנאהנשםינמשןב35םלשוריךלמה

התשארשאתאולכארשאתאךדבעםעטיםאערלבוט

דועךדבעהיהיהמלותורשוםירשלוקבדועעמשאםא

‐‐ןדריהתאךדבערבעיטעמכ36ךלמהינדאלאאשמל

אנבשי37תאזההלומגהךלמהינלמגיהמלוךלמהתא

םהמכךדבעהנהוימאויבארבקםעיריעבתמאוךדבע

ךיניעבבוטרשאתאולהשעוךלמהינדאםערבעי

תאולהשעאינאוםהמכרבעייתאךלמהרמאיו38

רבעיו39ךלהשעאילערחבתרשאלכוךיניעבבוטה
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ילזרבלךלמהקשיורבעךלמהוןדריהתאםעהלכ

ןהמכוהלגלגהךלמהרבעיו40ומקמלבשיווהכרביו

םגוךלמהתא)ורבעה(ורבעיוהדוהיםעלכוומערבע

ךלמהלאםיאבלארשישיאלכהנהו41לארשיםעיצח

ורבעיוהדוהישיאוניחאךובנגעודמךלמהלאורמאיו

ןעיו42ומעדודישנאלכוןדריהתאותיבתאוךלמהתא

המלוילאךלמהבורקיכלארשישיאלעהדוהישיאלכ

םאךלמהןמונלכאלוכאההזהרבדהלעךלהרחהז

רמאיוהדוהישיאתאלארשישיאןעיו43ונלאשנתאשנ

ינתלקהעודמוךממינאדודבםגוךלמבילתודירשע

רבדשקיויכלמתאבישהלילןושארירבדהיהאלו

לארשישיארבדמהדוהישיא

שיא‐‐ירכבןבעבשומשולעילבשיאארקנםשו20

הלחנאלודודבקלחונלןיארמאיורפשבעקתיוינימי

לארשישיאלכלעיו2לארשיוילהאלשיא‐‐ישיןבבונל

וקבדהדוהישיאוירכבןבעבשירחאדודירחאמ

ותיבלאדודאביו3םלשורידעוןדריהןמםכלמב

חינהרשאםישגלפםישנרשעתאךלמהחקיוםלשורי

אלםהילאוםלכלכיותרמשמתיבםנתיותיבהרמשל

רמאיו4תויחתונמלאןתמםוידעתוררצהנייהתואב

םימיתשלשהדוהישיאתאילקעזהאשמעלאךלמה

רחייוהדוהיתאקיעזהלאשמעךליו5דמעהפהתאו

ישיבאלאדודרמאיו6ודעירשאדעומהןמ)רחויו(

תאחקהתאםולשבאןמירכבןבעבשונלעריהתע
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תורצבםירעולאצמןפ‐‐וירחאףדרוךינדאידבע

יתלפהויתרכהובאויישנאוירחאואציו7ונניעליצהו

ירכבןבעבשירחאףדרלםלשורימואציוםירבגהלכו

םהינפלאבאשמעוןועבגברשאהלודגהןבאהםעםה8

וינתמלעתדמצמברחרוגחולעוושבלודמרוגחבאויו

םולשהאשמעלבאוירמאיו9לפתואציאוהוהרעתב

10ולקשנל‐‐אשמעןקזבבאויןימידיזחתויחאהתא

לאהבוהכיובאוידיברשאברחברמשנאלאשמעו

ישיבאובאויותמיו‐‐ולהנשאלוהצראויעמךפשיושמחה

ירענמוילעדמעשיאו11ירכבןבעבשירחאףדרויחא

ירחא‐‐דודלרשאימובאויבץפחרשאימרמאיובאוי

יכשיאהאריוהלסמהךותבםדבללגתמאשמעו12באוי

ךלשיוהדשההלסמהןמאשמעתאבסיוםעהלכדמע

הגהרשאכ13דמעווילעאבהלכהאררשאכדגבוילע

עבשירחאףדרלבאויירחאשיאלכרבע‐‐הלסמהןמ

‐הכעמתיבוהלבאלארשייטבשלכברבעיו14ירכבןב

ואביו15וירחאףאואביו)ולהקיו(והלקיוםירבהלכו‐

ריעהלאהללסוכפשיוהכעמהתיבהלבאבוילעורציו

ליפהלםתיחשמבאויתארשאםעהלכולחבדמעתו

ורמאועמשועמשריעהןמהמכחהשאארקתו16המוחה

הילאברקיו17ךילאהרבדאוהנהדעברקבאוילאאנ

עמשולרמאתוינארמאיובאויהתאההשאהרמאתו

רבדרמאלרמאתו18יכנאעמשרמאיוךתמאירבד

19ומתהןכולבאבולאשילואשרמאלהנשארבורבדי

םאוריעתימהלשקבמהתאלארשיינומאימלשיכנא
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רמאיובאויןעיו20הוהיתלחנעלבתהמל‐‐לארשיב

רבדהןכאל21תיחשאםאועלבאםאילהלילחהלילח

ךלמבודיאשנומשירכבןבעבשםירפארהמשיאיכ

השאהרמאתוריעהלעמהכלאוודבלותאונת‐‐דודב

אובתו22המוחהדעבךילאךלשמושארהנהבאוילא

ןבעבששארתאותרכיוהתמכחבםעהלכלאהשאה

ריעהלעמוצפיורפשבעקתיובאוילאוכלשיוירכב

לאבאויו23ךלמהלאםלשוריבשבאויווילהאלשיא

)יתרכה(ירכהלעעדיוהיןבהינבולארשיאבצהלכ

דוליחאןבטפשוהיוסמהלעםרדאו24יתלפהלעו

26םינהכרתיבאוקודצורפס)אושו(אישו25ריכזמה

דודלןהכהיהיראיהאריעםגו

שקביוהנשירחאהנשםינששלשדודימיבבעריהיו21

םימדהתיבלאולואשלאהוהירמאיוהוהיינפתאדוד

םינעבגלךלמהארקיו2םינעבגהתאתימהרשאלע

םאיכהמהלארשיינבמאלםינעבגהוםהילארמאיו

לואששקביוםהלועבשנלארשיינבוירמאהרתימ

לאדודרמאיו3הדוהיולארשיינבלותאנקבםתכהל

תלחנתאוכרבורפכאהמבוםכלהשעאהמםינעבגה

םעבהזוףסכ)ונל(ילןיאםינעבגהולורמאיו4הוהי

רמאיולארשיבתימהלשיאונלןיאוותיבםעולואש

שיאהךלמהלאורמאיו5םכלהשעאםירמאםתאהמ

לבגלכבבציתהמונדמשנונלהמדרשאוונלכרשא

םונעקוהווינבמםישנאהעבשונל)ןתוי(ןתני6לארשי
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ןתאינאךלמהרמאיוהוהיריחבלואשתעבגבהוהיל

לעלואשןבןתנוהיןבתשביפמלעךלמהלמחיו7

לואשןבןתנוהיןיבודודןיב‐‐םתניברשאהוהיתעבש

הדלירשאהיאתבהפצרינבינשתאךלמהחקיו8

תבלכימינבתשמחתאותשבפמתאוינמראתאלואשל

םנתיו9יתלחמהילזרבןבלאירדעלהדלירשאלואש

םיתעבשולפיוהוהיינפלרהבםעיקיוםינעבגהדיב

םינשארבריצקימיבותמה)המהו(םהודחי)םתעבש(

היאתבהפצרחקתו10םירעשריצק)תלחתב(תלחת

םימךתנדעריצקתלחתמרוצהלאהלוהטתוקשהתא

םהילעחונלםימשהףועהנתנאלוםימשהןמםהילע

התשערשאתאדודלדגיו11הלילהדשהתיחתאוםמוי

תומצעתאחקיודודךליו12לואששגלפהיאתבהפצר

‐‐דעלגשיביילעבתאמונבןתנוהיתומצעתאולואש

םש)םואלת(םולתרשאןשתיבבחרמםתאובנגרשא

תאםיתשלפתוכהםויב)םיתשלפהמש(םיתשלפה

תומצעתאולואשתומצעתאםשמלעיו13עבלגבלואש

תאורבקיו14םיעקומהתומצעתאופסאיוונבןתנוהי

שיקרבקבעלצבןמינבץראבונבןתנוהיולואשתומצע

ץראלםיהלארתעיוךלמההוצרשאלכושעיוויבא

לארשיתאםיתשלפלהמחלמדועיהתו15ןכירחא

דודףעיו‐‐םיתשלפתאומחליוומעוידבעודודדריו

וניקלקשמוהפרהידיליברשאבנב)יבשיו(ובשיו16

תוכהלרמאיוהשדחרוגחאוהותשחנלקשמתואמשלש

יתשלפהתאךיוהיורצןבישיבאולרזעיו17דודתא
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ונתאדועאצתאלרמאלולדודישנאועבשנזאוהתמיו

יהתוןכירחאיהיו18לארשירנתאהבכתאלוהמחלמל

יתשחהיכבסהכהזאםיתשלפםעבוגבהמחלמהדוע

בוגבהמחלמהדועיהתו19הפרהידליברשאףסתא

תאימחלהתיבםיגראירעיןבןנחלאךיוםיתשלפםע

המחלמדועיהתו20םיגרארונמכותינחץעויתגהתילג

וילגרתעבצאווידיתעבצאו)ןודמ(ןידמשיאיהיותגב

21הפרהלדליאוהםגורפסמעבראוםירשעששושש

יחא)העמש(יעמשןבןתנוהיוהכיולארשיתאףרחיו

דיבולפיותגבהפרהלודליהלאתעבראתא22דוד

וידבעדיבודוד

םויבתאזההרישהירבדתאהוהילדודרבדיו22

הוהירמאיו2לואשףכמוויביאלכףכמותאהוהיליצה

ינגמובהסחאירוציהלא3יליטלפמויתדצמויעלס

ללהמ4ינעשתסמחמיעשמיסונמויבגשמיעשיןרקו

ילחנתומירבשמינפפאיכ5עשואיביאמוהוהיארקא

תומישקמינמדקינבסלואשילבח6ינתעבילעילב

(Sheol h7585)7עמשיוארקאיהלאלאוהוהיארקאילרצב

שערתו)שעגתיו(שעגתו8וינזאביתעושוילוקולכיהמ

הלע9ולהרחיכושעגתיווזגריםימשהתודסומץראה

טיו10ונממורעבםילחגלכאתויפמשאוופאבןשע

ףעיובורכלעבכריו11וילגרתחתלפרעודריוםימש

תרשחתוכסויתביבסךשחתשיו12חוריפנכלעאריו

םערי14שאילחגורעבודגנהגנמ13םיקחשיבעםימ

םציפיוםיצחחלשיו15ולוקןתיןוילעוהוהיםימשןמ
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לבתתודסמולגיםייקפאואריו16)םהיו(םמהיוקרב

ינחקיםורממחלשי17ופאחורתמשנמהוהיתרעגב

וצמאיכיאנשמזעיביאמינליצי18םיברםיממינשמי

אציו20ילןעשמהוהייהיוידיאםויבינמדקי19ינממ

יתקדצכהוהיינלמגי21יבץפחיכינצלחייתאבחרמל

יתעשראלוהוהייכרדיתרמשיכ22ילבישיידירבכ

הנממרוסאאלויתקחוידגנלוטפשמלכיכ23יהלאמ

ילהוהיבשיו25ינועמהרמתשאוולםימתהיהאו24

רובגםעדסחתתדיסחםע26ויניעדגנלירבכיתקדצכ

תאו28לפתתשקעםעורבתתרבנםע27םמתתםימת

ירינהתאיכ29ליפשתםימרלעךיניעועישותינעםע

יהלאבדודגץוראהכביכ30יכשחהיגיהוהיוהוהי

‐הפורצהוהיתרמאוכרדםימתלאה31רושגלדא

הוהיידעלבמלאימיכ32ובםיסחהלכלאוהןגמ‐

םימתרתיוליחיזועמלאה33וניהלאידעלבמרוצימו

יתמבלעותוליאכ)ילגר(וילגרהושמ34)יכרד(וכרד

יתערזהשוחנתשקתחנוהמחלמלידידמלמ35ינדמעי

ידעצביחרת37ינברתךתנעוךעשיןגמילןתתו36

אלוםדימשאויביאהפדרא38ילסרקודעמאלוינתחת

ולפיוןומוקיאלוםצחמאוםלכאו39םתולכדעבושא

41ינתחתימקעירכתהמחלמלליחינרזתו40ילגרתחת

עישמןיאוועשי42םתימצאויאנשמףרעילהתתיביאו

תוצוחטיטכץרארפעכםקחשאו43םנעאלוהוהילא

שארלינרמשתימעיבירמינטלפתו44םעקראםקדא

עומשלילושחכתירכנינב45ינדבעייתעדיאלםעםיוג
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יח47םתורגסממורגחיוולבירכנינב46ילועמשיןזא

ןתנהלאה48יעשירוציהלאםריוירוצךורבוהוהי

ימקמויביאמיאיצומו49ינתחתםימעדירמוילתמקנ

הוהיךדואןכלע50ינליצתםיסמחשיאמינממורת

וכלמתועושי)לודגמ(לידגמ51רמזאךמשלוםיוגב

םלועדעוערזלודודלוחישמלדסחהשעו

םאנוישיןבדודםאנםינרחאהדודירבדהלאו23

2לארשיתורמזםיענובקעייהלאחישמ‐‐לעםקהרבגה

לארשייהלארמא3ינושללעותלמויברבדהוהיחור

תארילשומקידצ‐‐םדאבלשומלארשירוצרבדיל

הגנמתובעאלרקבשמשחרזירקברואכו4םיהלא

םלועתירביכלאםעיתיבןכאליכ5ץראמאשדרטממ

אליכץפחלכויעשילכיכ‐‐הרמשולכבהכורעילםש

שיאו7וחקידיבאליכםהלכדנמץוקכלעילבו6חימצי

תבשבופרשיףורששאבותינחץעולזרבאלמיםהבעגי

ינמכחתתבשבבשידודלרשאםירבגהתומשהלא8

תואמהנמשלע‐‐)ינצעה(ונצעהונידעאוהישלשהשאר

)ודד(ידדןברזעלאורחאו9)תחא(דחאםעפבללח

םפרחבדודםע)םירבגה(םירבגהשלשביחחאןב

אוה10לארשישיאולעיוהמחלמלםשופסאנםיתשלפב

ברחהלאודיקבדתוודיהעגייכדעםיתשלפבךיוםק

וירחאובשיםעהואוההםויבהלודגהעושתהוהישעיו

םיתשלפופסאיויררהאגאןבהמשוירחאו11טשפלךא

סנםעהוםישדעהאלמהדשהתקלחםשיהתוהיחל
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תאךיוהליציוהקלחהךותבבציתיו12םיתשלפינפמ

םישלשודריו13הלודגהעושתהוהישעיוםיתשלפ

לא‐‐דודלאריצקלאואביושארםישלשהמ)השלש(

דודו14םיאפרקמעבהנחםיתשלפתיחוםלדעתרעמ

דודהואתיו15םחלתיבזאםיתשלפבצמוהדוצמבזא

16רעשברשאםחלתיבראבמםימינקשיימרמאיו

םימובאשיוםיתשלפהנחמבםירבגהתשלשועקביו

אלודודלאואביוואשיורעשברשאםחלתיבראבמ

הוהיילהלילחרמאיו17הוהילםתאךסיוםתותשלהבא

הבאאלוםתושפנבםיכלההםישנאהםדהתאזיתשעמ

באוייחאישיבאו18םירבגהתשלשושעהלאםתותשל

תאררועאוהו)השלשה(ישלשהשאראוההיורצןב

השלשהןמ19השלשבםשולוללחתואמשלשלעותינח

והינבו20אבאלהשלשהדעורשלםהליהיודבכניכה

אוהלאצבקמםילעפבר)ליח(יחשיאןבעדיוהיןב

היראהתאהכהודריאוהובאומלאראינשתאהכה

שיאתאהכהאוהו21גלשהםויבראבהךותב)יראה(

וילאדריותינחירצמהדיבוהארמ)שיא(רשאירצמ

22ותינחבוהגרהיוירצמהדימתינחהתאלזגיוטבשב

םירבגההשלשבםשולועדיוהיןבוהינבהשעהלא

דודוהמשיואבאלהשלשהלאודבכנםישלשהןמ23

ןבןנחלאםישלשבבאוייחאלאהשע24ותעמשמלא

ץלח26ידרחהאקילאידרחההמש25םחלתיבודד

ינבמיתתנעהרזעיבא27יעוקתהשקעןבאריעיטלפה

ןבבלח29יתפטנהירהמיחחאהןומלצ28יתשחה
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והינב30ןמינבינבתעבגמיבירןביתאיתפטנההנעב

תומזעיתברעהןובלעיבא31שעגילחנמידהינתערפ

המש33ןתנוהיןשיינבינבלעשהאבחילא32ימחרבה

יבסחאןבטלפילא34ירראהררשןבםאיחאיררהה

)ירצח(ורצח35ינלגהלפתיחאןבםעילאיתכעמהןב

37ידגהינבהבצמןתנןבלאגי36יבראהירעפילמרכה

ןבבאויילכ)אשנ(יאשנ‐‐יתראבהירחנינמעהקלצ

לכ‐‐יתחההירוא39ירתיהברגירתיהאריע38הירצ

העבשוםישלש

םהבדודתאתסיולארשיבתורחלהוהיףאףסיו24

לאךלמהרמאיו2הדוהיתאולארשיתאהנמךלרמאל

ןדמלארשייטבשלכבאנטושותארשאליחהרשבאוי

3םעהרפסמתאיתעדיוםעהתאודקפועבשראבדעו

םהכםעהלאךיהלאהוהיףסויוךלמהלאבאוירמאיו

ךלמהינדאותוארךלמהינדאיניעוםימעפהאמםהכו

לעובאוילאךלמהרבדקזחיו4הזהרבדבץפחהמל

תאדקפלךלמהינפלליחהירשובאויאציוליחהירש

ןימירעורעבונחיוןדריהתאורבעיו5לארשיתאםעה

הדעלגהואביו6רזעילאו‐‐דגהלחנהךותברשאריעה

7ןודיצלאביבסוןעיהנדואביוישדחםיתחתץראלאו

בגנלאואציוינענכהויוחהירעלכורצרצבמואביו

העשתהצקמואביוץראהלכבוטשיו8עבשראבהדוהי

רפסמתאבאויןתיו9םלשורי‐‐םויםירשעוםישדח

שיאףלאתואמהנמשלארשייהתוךלמהלאםעהדקפמ

ךיו10שיאףלאתואמשמחהדוהישיאוברחףלשליח
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הוהילאדודרמאיוםעהתארפסןכירחאותאדודבל

ןועתאאנרבעההוהיהתעויתישערשאדאמיתאטח

הוהירבדורקבבדודםקיו11דאמיתלכסניכךדבע

לאתרבדוךולה12רמאלדודהזחאיבנהדגלאהיה

תחאךלרחבךילעלטוניכנאשלש‐‐הוהירמאהכדוד

ולרמאיוולדגיודודלאדגאביו13ךלהשעאוםהמ

םישדחהשלשםאךצראבבערםינשעבשךלאובתה

רבדםימיתשלשתויהםאוךפדראוהוךירצינפלךסנ

רמאיו14רבדיחלשבישאהמהארועדהתע‐‐ךצראב

ומחרםיבריכהוהידיבאנהלפנדאמילרצדגלאדוד

רקבהמלארשיברבדהוהיןתיו15הלפאלאםדאדיבו

םיעבשעבשראבדעוןדמםעהןמתמיודעומתעדעו

םחניוהתחשלםלשוריךאלמהודיחלשיו16שיאףלא

התעברםעבתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלאהוהי

)הנוראה(הנרואהןרגםעהיההוהיךאלמוךדיףרה

הכמהךאלמהתאותארבהוהילאדודרמאיו17יסביה

ןאצההלאויתיועהיכנאויתאטחיכנאהנהרמאיוםעב

דודלאדגאביו18יבאתיבבויבךדיאניהתושעהמ

הינראןרגבחבזמהוהילםקההלעולרמאיואוההםויב

הוהיהוצרשאכדגרבדכדודלעיו19יסביה)הנורא(
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המחלמימדןתיוםלשבהמחלמימדםשיוםגרהיורתי

תישעו6וילגרברשאולענבווינתמברשאותרגחב

Sheol)לאשםלשבותבישדרותאלוךתמכחכ h7585)7

ךנחלשילכאבויהודסחהשעתידעלגהילזרבינבלו

הנהו8ךיחאםולשבאינפמיחרבבילאוברקןכיכ

הללקינללקאוהוםירחבמינימיהןבארגןביעמשךמע
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רמאיוךאבםולשהרמאתוהמלשםאעבשתבלאתיגח

תארמאיו15רבדרמאתוךילאילרבדרמאיו14םולש

םהינפלארשילכומשילעוהכולמההתיהיליכתעדי
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‐‐רמאלעדיוהיןבוהינבתאהמלשחלשיוחבזמהלצא

הכוילארמאיוהוהילהאלאוהינבאביו30ובעגפךל

תאוהינבבשיותומאהפיכאלרמאיואצךלמהרמא

ולרמאיו31יננעהכובאוירבדהכרמאלרבדךלמה



אםיכלמ 582

ימדתריסהוותרבקוובעגפורבדרשאכהשעךלמה

הוהיבישהו32יבאתיבלעמוילעמבאויךפשרשאםנח

םיבטוםיקדצםישנאינשבעגפרשאושארלעומדתא

רנןברנבאתאעדיאלדודיבאו‐‐ברחבםגרהיוונממ

33הדוהיאבצרשרתיןבאשמעתאולארשיאבצרש

דודלוםלעלוערזשארבובאוישארבםהימדובשו

הוהיםעמ‐‐םלועדעםולשהיהיואסכלוותיבלווערזלו

ותיבברבקיווהתמיוובעגפיועדיוהיןבוהינבלעיו34

לע‐‐ויתחתעדיוהיןבוהינבתאךלמהןתיו35רבדמב

חלשיו36רתיבאתחתךלמהןתנןהכהקודצתאואבצה

םלשוריבתיבךלהנבולרמאיויעמשלארקיוךלמה

ךתאצםויבהיהו37הנאוהנאםשמאצתאלוםשתבשיו

ךמדתומתתומיכעדתעדי‐‐ןורדקלחנתאתרבעו

רשאכרבדהבוטךלמליעמשרמאיו38ךשארבהיהי

םלשוריביעמשבשיוךדבעהשעיןכךלמהינדארבד

םידבעינשוחרביוםינששלשץקמיהיו39םיברםימי

רמאליעמשלודיגיותגךלמהכעמןבשיכאלאיעמשל

ךליוורמחתאשבחיויעמשםקיו40תגבךידבעהנה

תאאביויעמשךליווידבעתאשקבלשיכאלאהתג

תגםלשורימיעמשךלהיכהמלשלדגיו41תגמוידבע

אולהוילארמאיויעמשלארקיוךלמהחלשיו42בשיו

תכלהוךתאצםויברמאלךבדעאוהוהיבךיתעבשה

רבדהבוטילארמאתותומתתומיכעדתעדיהנאוהנא

הוצמהתאוהוהיתעבשתאתרמשאל‐‐עודמו43יתעמש

תעדיהתאיעמשלאךלמהרמאיו44ךילעיתיוצרשא



אםיכלמ 583

יבאדודלתישערשאךבבלעדירשאהערהלכתא

ךורבהמלשךלמהו45ךשארבךתערתאהוהיבישהו

ךלמהוציו46םלועדע‐‐הוהיינפלןוכנהיהידודאסכו

הנוכנהכלממהותמיוובעגפיואציועדיוהיןבוהינבתא

המלשדיב

תבתאחקיוםירצמךלמהערפתאהמלשןתחתיו3

תאוותיבתאתונבלותלכדעדודריעלאהאיביוהערפ

םיחבזמםעהקר2ביבסםלשוריתמוחתאוהוהיתיב

םההםימיהדעהוהיםשלתיבהנבנאליכתומבב

קרויבאדודתוקחבתכללהוהיתאהמלשבהאיו3

חבזלהנעבגךלמהךליו4ריטקמוחבזמאוה‐‐תומבב

לעהמלשהלעיתולעףלאהלודגההמבהאיהיכםש

םולחב‐‐המלשלאהוהיהארנןועבגב5אוההחבזמה

המלשרמאיו6ךלןתאהמלאשםיהלארמאיוהלילה

ךלהרשאכלודגדסחיבאדודךדבעםעתישעהתא

תאולרמשתוךמעבבלתרשיבוהקדצבותמאבךינפל

7הזהםויכואסכלעבשיןבולןתתוהזהלודגהדסחה

יבאדודתחתךדבעתאתכלמההתאיהלאהוהיהתעו

ךמעךותב‐‐ךדבעו8אבותאצעדאאלןטקרעניכנאו

תתנו9ברמרפסיאלוהנמיאלרשאברםעתרחברשא

יכערלבוטןיבןיבהלךמעתאטפשלעמשבלךדבעל

יניעברבדהבטייו10הזהדבכהךמעתאטפשללכויימ

םיהלארמאיו11הזהרבדהתאהמלשלאשיכינדא

םימיךלתלאשאלוהזהרבדהתאתלאשרשאןעיוילא
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תלאשוךיביאשפנתלאשאלורשעךלתלאשאלוםיבר

יתתנהנהךירבדכיתישעהנה12טפשמעמשלןיבהךל

ךירחאוךינפלהיהאלךומכרשאןובנוםכחבלךל

רשעםגךליתתנתלאשאלרשאםגו13ךומכםוקיאל

14ךימילכםיכלמבשיאךומכהיהאלרשאדובכםג

דיודךלהרשאכיתוצמויקחרמשליכרדבךלתםאו

םולחהנהוהמלשץקיו15ךימיתאיתכראהו‐‐ךיבא

תולעלעיוינדאתירבןוראינפלדמעיוםלשוריאוביו

םיתשהנאבתזא16וידבעלכלהתשמשעיוםימלששעיו

השאהרמאתו17וינפלהנדמעתוךלמהלא‐‐תונזםישנ

דלאודחאתיבבתבשיתאזההשאהוינאינדאיבתחאה

השאהםגדלתויתדללישילשהםויביהיו18תיבבהמע

ונחנאםיתשיתלוזתיבבונתארזןיאודחיונחנאותאזה

20וילעהבכשרשאהלילתאזההשאהןבתמיו19תיבב

הנשיךתמאוילצאמינבתאחקתוהלילהךותבםקתו

םקאו21יקיחבהביכשהתמההנבתאוהקיחבוהביכשתו

הנהורקבבוילאןנובתאותמהנהוינבתאקיניהלרקבב

יכאלתרחאההשאהרמאתו22יתדלירשאינבהיהאל

יחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבויחהינב

הזתרמאתאז‐‐ךלמהרמאיו23ךלמהינפלהנרבדתו

יחהינבותמהךנביכאלתרמאתאזותמהךנבויחהינב

ךלמהינפלברחהואביוברחילוחקךלמהרמאיו24

יצחהתאונתוםינשליחהדליהתאורזגךלמהרמאיו25

יחההנברשאהשאהרמאתו26תחאליצחהתאותחאל

ונתינדאיברמאתוהנבלעהימחרורמכניכךלמהלא
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ילםגתרמאתאזווהתימתלאתמהויחהדוליהתאהל

תאהלונתרמאיוךלמהןעיו27ורזג‐‐היהיאלךלםג

לכועמשיו28ומאאיהוהתימתאלתמהויחהדוליה

ךלמהינפמואריוךלמהטפשרשאטפשמהתאלארשי

טפשמתושעלוברקבםיהלאתמכחיכואריכ

םירשההלאו2לארשילכלעךלמהמלשךלמהיהיו4

ינבהיחאוףרחילא3ןהכהקודצןבוהירזעולרשא

ןבוהינבו4ריכזמהדוליחאןבטפשוהיםירפסאשיש

ןתנןבוהירזעו5םינהכרתיבאוקודצואבצהלעעדיוהי

לערשיחאו6ךלמההערןהכןתנןבדובזוםיבצנהלע

רשעםינשהמלשלו7סמהלעאדבעןבםרינדאותיבה

שדחותיבתאוךלמהתאולכלכולארשילכלעםיבצנ

םתומשהלאו8לכלכל)דחאה(דחאלעהיהיהנשב

תיבוםיבלעשבוץקמברקדןב9םירפארהברוחןב

לכוהכשולתובראבדסחןב10ןנחתיבןוליאושמש

המלשתבתפטראדתפנלכבדניבאןב11רפחץרא

לכוודגמוךנעתדוליחאןבאנעב12השאלולהתיה

ןאשתיבמלאערזילתחתמהנתרצלצארשאןאשתיב

תמרברבגןב13םעמקילרבעמדעהלוחמלבאדע

בגראלבחולדעלגברשאהשנמןבריאיתוחולדעלג

14תשחנחירבוהמוחתולדגםירעםישש‐‐ןשבברשא

חקלאוהםגילתפנבץעמיחא15המינחמאדעןבבדניחא

רשאבישוחןבאנעב16השאל‐‐המלשתבתמשבתא

אלאןביעמש18רכששיבחורפןבטפשוהי17תולעבו
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ךלמןוחיסץרא‐‐דעלגץראביראןברבג19ןמינבב

הדוהי20ץראברשאדחאביצנוןשבהךלמגעוירמאה

םיתשוםילכאברלםיהלערשאלוחכםיברלארשיו

רהנהןמ‐‐תוכלממהלכבלשומהיההמלשו21םיחמשו

תאםידבעוהחנמםישגמםירצמלובגדעוםיתשלפץרא

םישלשדחאםוילהמלשםחליהיו22וייחימילכהמלש

םירשעוםיארברקבהרשע23חמקרכםיששותלסרכ

םירברבורומחיויבצוליאמדבלןאצהאמו‐‐יעררקב

דעוחספתמרהנהרבעלכבהדראוהיכ24םיסובא

‐‐וירבעלכמולהיהםולשורהנהרבעיכלמלכב‐‐הזע

ונפגתחתשיאחטבללארשיוהדוהיבשיו25ביבסמ

יהיו26המלשימילכ‐‐עבשראבדעוןדמותנאתתחתו

רשעםינשוובכרמל‐‐םיסוסתוראףלאםיעבראהמלשל

המלשךלמהתאהלאהםיבצנהולכלכו27םישרפףלא

אלושדחשיא‐‐המלשךלמהןחלשלאברקהלכתאו

ואבי‐‐שכרלוםיסוסלןבתהוםירעשהו28רבדורדעי

םיהלאןתיו29וטפשמכשיאםשהיהירשאםוקמהלא

לוחכ‐‐בלבחרודאמהברההנובתוהמלשלהמכח

ינבלכתמכחמהמלשתמכחברתו30םיהתפשלערשא

ןתיאמםדאהלכמםכחיו31םירצמתמכחלכמוםדק

לכבומשיהיולוחמינבעדרדולכלכוןמיהויחרזאה

ורישיהיולשמםיפלאתשלשרבדיו32ביבסםיוגה

ןונבלברשאזראהןמםיצעהלערבדיו33ףלאוהשמח

ףועהלעוהמהבהלערבדיוריקבאצירשאבוזאהדעו

עמשלםימעהלכמואביו34םיגדהלעושמרהלעו
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תאועמשרשאץראהיכלמלכתאמ‐‐המלשתמכחתא

ותמכח

עמשיכהמלשלאוידבעתארוצךלמםריחחלשיו5

םריחהיהבהאיכוהיבאתחתךלמלוחשמותאיכ

התא3רמאלםריחלאהמלשחלשיו2םימיהלכ‐‐דודל

הוהיםשלתיבתונבללכיאליכיבאדודתאתעדי

םתאהוהיתתדע‐‐והבבסרשאהמחלמהינפמויהלא

יליהלאהוהיחינההתעו4)ילגר(ולגרתופכתחת

תיבתונבל‐‐רמאיננהו5ערעגפןיאוןטשןיאביבסמ

רמאליבאדודלאהוהירבדרשאכיהלאהוהיםשל

6ימשלתיבההנביאוהךאסכלעךיתחתןתארשאךנב

םעויהיידבעוןונבלהןמםיזראילותרכיוהוצהתעו

התאיכרמאתרשאלככךלןתאךידבערכשוךידבע

יהיו7םינדצכ‐‐םיצעתרכלעדישיאונבןיאיכתעדי

ךורברמאיודאמחמשיו‐‐המלשירבדתאםריחעמשכ

8הזהברהםעהלעםכחןבדודלןתנרשאםויההוהי

תחלשרשאתאיתעמשרמאלהמלשלאםריחחלשיו

םישורביצעבוםיזראיצעבךצפחלכתאהשעאינאילא

םיבתורבדםמישאינאוהמיןונבלהןמודריידבע9

אשתהתאו‐‐םשםיתצפנוילאחלשתרשאםוקמהדע

ןתנםוריחיהיו10יתיבםחלתתליצפחתאהשעתהתאו

המלשו11וצפחלכ‐‐םישורביצעוםיזראיצעהמלשל

םירשעוותיבלתלכמםיטחרכףלאםירשעםריחלןתנ

הוהיו12הנשבהנשםריחלהמלשןתיהכתיתכןמשרכ

םריחןיבםלשיהיוולרבדרשאכהמלשלהמכחןתנ
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המלשךלמהלעיו13םהינשתירבותרכיוהמלשןיבו

םחלשיו14שיאףלאםישלשסמהיהיולארשילכמסמ

ןונבלבויהישדח‐‐תופילחשדחבםיפלאתרשעהנונבל

המלשליהיו15סמהלעםרינדאוותיבבםישדחםינש

דבל16רהבבצחףלאםינמשולבסאשנףלאםיעבש

םיפלאתשלשהכאלמהלערשאהמלשלםיבצנהירשמ

וציו17הכאלמבםישעהםעבםידרה‐‐תואמשלשו

‐‐תיבהדסילתורקיםינבאתולדגםינבאועסיוךלמה

םילבגהו‐‐םוריחינבוהמלשינבולספיו18תיזגינבא

תיבהתונבלםינבאהוםיצעהוניכיו

לארשיינבתאצלהנשתואמעבראוהנשםינומשביהיו6

ינשהשדחהאוהוזשדחבתיעיברההנשבםירצמץראמ

רשאתיבהו2הוהילתיבהןביולארשילעהמלשךלמל

םירשעווכראהמאםישש‐‐הוהילהמלשךלמההנב

‐תיבהלכיהינפלעםלואהו3ותמוקהמאםישלשוובחר

ובחרהמאברשעתיבהבחרינפלעוכראהמאםירשע‐

ןביו5םימוטאםיפקשינולחתיבלשעיו4תיבהינפלע

ביבסתיבהתוריקתאביבס)עיצי(עוציתיבהריקלע

)עיציה(עוציה6ביבסתועלצשעיוריבדלולכיהל

הבחרהמאבששהנכיתהוהבחרהמאבשמחהנתחתה

תיבלןתנתוערגמיכהבחרהמאבעבשתישילשהו

‐ותנבהבתיבהו7תיבהתוריקבזחאיתלבלהצוחביבס

לזרבילכלכןזרגהותובקמוהנבנעסמהמלשןבא‐

ףתכלאהנכיתהעלצהחתפ8ותנבהבתיבבעמשנאל
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לאהנכיתהןמוהנכיתהלעולעיםילולבותינמיהתיבה

םיבגתיבהתאןפסיווהלכיותיבהתאןביו9םישלשה

תיבהלכלע)עיציה(עוציהתאןביו10םיזראבתרדשו

יהיו11םיזראיצעבתיבהתאזחאיוותמוקתומאשמח

הנבהתארשאהזהתיבה12רמאלהמלשלאהוהירבד

יתוצמלכתאתרמשוהשעתיטפשמתאויתקחבךלתםא

לאיתרבדרשאךתאירבדתאיתמקהו‐‐םהבתכלל

ימעתאבזעאאלולארשיינבךותביתנכשו13ךיבאדוד

תוריקתאןביו15והלכיותיבהתאהמלשןביו14לארשי

תוריקדעתיבהעקרקמ‐‐םיזראתועלצבהתיבמתיבה

תועלצבתיבהעקרקתאףציותיבמץעהפצןפסה

)יתכרימ(יתוכרימהמאםירשעתאןביו16םישורב

ולןביותוריקהדעעקרקהןמםיזראתועלצבתיבה

היההמאבםיעבראו17םישדקהשדקלריבדלתיבמ

תעלקמהמינפתיבהלאזראו18ינפללכיההאוה‐‐תיבה

ריבדו19הארנןבאןיאזראלכהםיצצירוטפוםיעקפ

תירבןוראתאםשןתתלןיכההמינפמתיבהךותב

המאםירשעוךראהמאםירשעריבדהינפלו20הוהי

חבזמףציורוגסבהזוהפציוותמוקהמאםירשעובחר

רבעיורוגסבהזהמינפמתיבהתאהמלשףציו21זרא

22בהזוהפציוריבדהינפלבהז)תוקותרב(תוקיתרב

חבזמהלכותיבהלכםתדעבהזהפצתיבהלכתאו

יצעםיבורכינשריבדבשעיו23בהזהפצריבדלרשא

תחאהבורכהףנכתומאשמחו24ותמוקתומארשעןמש

ויפנכתוצקמתומארשעתינשהבורכהףנכתומאשמחו



אםיכלמ 590

תחאהדמינשהבורכההמאברשעו25ויפנכתוצקדעו

רשעדחאהבורכהתמוק26םיברכהינשלדחאבצקו

תיבהךותבםיבורכהתאןתיו27ינשהבורכהןכוהמאב

ריקבדחאהףנכעגתוםיברכהיפנכתאושרפיוימינפה

ךותלאםהיפנכוינשהריקבתעגנינשהבורכהףנכו

29בהזםיבורכהתאףציו28ףנכלאףנכתעגנתיבה

םיבורכתועלקמיחותפעלקבסמתיבהתוריקלכתאו

עקרקתאו30ןוציחלוםינפלמ‐‐םיצצירוטפותרמתו

ריבדהחתפתאו31ןוציחלוהמינפל‐‐בהזהפצתיבה

יתשו32תישמחתוזוזמליאהןמשיצעתותלדהשע

תרמתוםיבורכתועלקמםהילעעלקוןמשיצעתותלד

תורמתהלעוםיבורכהלעדריובהזהפצוםיצצירוטפו

ןמשיצעתוזוזמלכיההחתפלהשעןכו33בהזהתא

םיעלצינשםישורביצעתותלדיתשו34תיעברתאמ

םילילגתינשהתלדהםיעלקינשוםילילגתחאהתלדה

רשימבהזהפצוםיצצירטפותורמתוםיבורכעלקו35

תיזגירוטהשלשתימינפהרצחהתאןביו36הקחמהלע

‐‐הוהיתיבדסיתיעיברההנשב37םיזראתתרכרוטו

שדחהאוהלובחריבהרשעתחאההנשבו38וזחריב

והנביווטפשמלכלווירבדלכלתיבההלכינימשה

םינשעבש

לכתאלכיוהנשהרשעשלשהמלשהנבותיבתאו7

םישמחווכראהמאהאמןונבלהרעיתיבתאןביו2ותיב

ידומעירוטהעבראלעותמוקהמאםישלשוובחרהמא
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לעממזראבןפסו3םידומעהלעםיזראתותרכוםיזרא

השמח‐‐השמחוםיעבראםידומעהלערשאתועלצהלע

הזחמלאהזחמוםירוטהשלשםיפקשו4רוטהרשע

לומוףקשםיעברתוזוזמהוםיחתפהלכו5םימעפשלש

םידומעהםלואתאו6םימעפשלשהזחמלאהזחמ

לעםלואוובחרהמאםישלשווכראהמאםישמחהשע

רשאאסכהםלואו7םהינפלעבעוםידמעוםהינפ

דעעקרקהמזראבןופסוהשעטפשמהםלאםשטפשי

םלואלתיבמתרחאהרצחםשבשירשאותיבו8עקרקה

חקלרשאהערפתבלהשעיתיבוהיההזההשעמכ

תיזגתודמכתרקיםינבאהלאלכ9הזהםלואכהמלש

ץוחמותוחפטהדעדסממוץוחמותיבמהרגמבתוררגמ

‐תולדגםינבאתורקיםינבאדסימו10הלודגהרצחהדע

םינבאהלעמלמו11תומאהנמשינבאותומארשעינבא‐

השלשביבסהלודגהרצחו12זראו‐‐תיזגתודמכתורקי

תימינפההוהיתיברצחלוםיזראתתרכרוטותיזגםירוט

םריחתאחקיוהמלשךלמהחלשיו13תיבהםלאלו

ירצשיאויבאוילתפנהטממאוההנמלאהשאןב14רצמ

תעדהתאוהנובתהתאוהמכחהתאאלמיותשחנשרח

שעיוהמלשךלמהלאאוביותשחנבהכאלמלכתושעל

הנמשתשחנםידומעהינשתארציו15ותכאלמלכתא

המאהרשעםיתשטוחודחאהדומעהתמוקהמאהרשע

ישארלעתתלהשעתרתכיתשו16ינשהדומעהתאבסי

תחאהתרתכהתמוקתומאשמחתשחנקצמ‐‐םידומעה

הכבשהשעמםיכבש17תינשהתרתכהתמוקתומאשמחו
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‐‐םידומעהשארלערשאתרתכלתורשרשהשעמםילדג

תאשעיו18תינשהתרתכלהעבשותחאהתרתכלהעבש

תוסכלתחאההכבשהלעביבסםירוטינשוםידומעה

תרתכלהשעןכוםינמרהשארלערשאתרתכהתא

ןשושהשעמ‐‐םידומעהשארלערשאתרתכו19תינשה

םגםידומעהינשלעתרתכו20תומאעבראםלואב

)הכבשה(הכבשרבעלרשאןטבהתמעלמלעממ

21תינשהתרתכהלעביבסםירטםיתאמםינומרהו

ינמיהדומעהתאםקיולכיההםלאלםידמעהתאםקיו

ארקיוילאמשהדומעהתאםקיוןיכיומשתאארקיו

םתתוןשושהשעמםידומעהשארלעו22זעבומשתא

המאברשעקצומםיהתאשעיו23םידומעהתכאלמ

הוקוותמוקהמאבשמחוביבסלגעותפשדעותפשמ

תחתמםיעקפו24ביבסותאבסיהמאבםישלש)וקו(

םיהתאםיפקמהמאברשע‐‐ותאםיבבסביבסותפשל

ינשלעדמע25ותקציבםיקציםיעקפהםירוטינשביבס

השלשוהמיםינפהשלשוהנופצםינפהשלשרקברשע

הלעמלמםהילעםיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנםינפ

תפשהשעמכותפשוחפטויבעו26התיבםהירחאלכו

תונכמהתאשעיו27ליכיתבםיפלאןשושחרפסוכ

עבראותחאההנוכמהךראהמאבעבראתשחנרשע

הנוכמההשעמהזו28התמוקהמאבשלשוהבחרהמאב

תורגסמהלעו29םיבלשהןיבתרגסמוםהלתרגסמ

םיבלשהלעוםיבורכורקבתויראםיבלשהןיברשא

30דרומהשעמתוילרקבלותויראלתחתמולעממןכ
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העבראותשחנינרסותחאההנוכמלתשחנינפואהעבראו

רבעמתוקציתופתכהריכלתחתמםהלתפתכויתמעפ

היפוהמאבהלעמותרתכלתיבמוהיפו31תוילשיא

תועלקמהיפלעםגוהמאהיצחוהמאןכהשעמלגע

םינפואהתעבראו32תולגעאלתועברמםהיתרגסמו

ןפואהתמוקוהנוכמבםינפואהתודיותורגסמלתחתמל

השעמכםינפואההשעמו33המאהיצחוהמאדחאה

לכה‐‐םהירשחוםהיקשחוםהיבגוםתודיהבכרמהןפוא

תחאההנכמהתונפעבראלא‐‐תופתכעבראו34קצומ

‐המוקהמאהיצחהנוכמהשארבו35היפתכהנכמהןמ

הנממהיתרגסמוהיתדיהנכמהשארלעוביבסלגע‐

)היתרגסמ(היתרגסמולעוהיתדיתחלהלעחתפיו36

תאזכ37ביבסתוילושיארעמכ‐‐תרמתותויראםיבורכ

‐‐דחאבצקתחאהדמדחאקצומתונכמהרשעתאהשע

ליכיתבםיעבראתשחנתוריכהרשעשעיו38הנהלכל

דחארויכ‐‐דחאהרויכההמאבעבראדחאהרויכה

תונכמהתאןתיו39תונכמהרשעלתחאההנוכמהלע

ולאמשמתיבהףתכלעשמחוןימימתיבהףתכלעשמח

40בגנלוממ‐‐המדקתינמיהתיבהףתכמןתנםיהתאו

לכיותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריכהתא‐‐םוריחשעיו

המלשךלמלהשערשאהכאלמהלכתאתושעלםריח

שארלערשאתרתכהתלגוםינשםידמע41הוהיתיב

תולגיתשתאתוסכל‐‐םיתשתוכבשהוםיתשםידומעה

עבראםינמרהתאו42םידומעהשארלערשאתרתכה

תחאההכבשלםינמרםירוטינש‐‐תוכבשהיתשלתואמ
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43םידומעהינפלערשאתרתכהתולגיתשתאתוסכל

44תונכמהלעהרשעתריכהתאורשעתונכמהתאו

תאו45םיהתחתרשעםינשרקבהתאודחאהםיהתאו

להאהםילכהלכתאותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריסה

תשחנ‐‐הוהיתיבהמלשךלמלםריחהשערשא)הלאה(

המדאההבעמבךלמהםקציןדריהרככב46טרממ

ברמםילכהלכתאהמלשחניו47ןתרצןיבותוכסןיב

תא‐‐המלששעיו48תשחנהלקשמרקחנאל‐‐דאמדאמ

ןחלשהתאובהזהחבזמתאהוהיתיברשאםילכהלכ

ןימימשמחתורנמהתאו49בהזםינפהםחלוילערשא

תרנהוחרפהורוגסבהז‐‐ריבדהינפללואמשמשמחו

תופכהותוקרזמהותורמזמהותופסהו50בהזםיחקלמהו

ימינפהתיבהתותלדלתותפהורוגסבהז‐‐תותחמהו

םלשתו51בהז‐‐לכיהלתיבהיתלדלםישדקהשדקל

אביוהוהיתיבהמלשךלמההשערשאהכאלמהלכ

תאובהזהתאוףסכהתאויבאדודישדקתאהמלש

הוהיתיבתורצאבןתנ‐‐םילכה

תוטמהישארלכתאלארשיינקזתאהמלשלהקיזא8

םלשורי‐‐המלשךלמהלאלארשיינבלתובאהיאישנ

2ןויצאיה‐‐דודריעמהוהיתירבןוראתאתולעהל

םינתאהחריבלארשישיאלכהמלשךלמהלאולהקיו

ואשיולארשיינקזלכואביו3יעיבשהשדחהאוה‐‐גחב

להאתאוהוהיןוראתאולעיו4ןוראהתאםינהכה

םינהכהםתאולעיולהאברשאשדקהילכלכתאודעומ
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וילעםידעונהלארשיתדעלכוהמלשךלמהו5םיולהו

ורפסיאלרשארקבוןאצםיחבזמ‐‐ןוראהינפלותא

לאהוהיתירבןוראתאםינהכהואביו6ברמונמיאלו

יפנכתחתלאםישדקהשדקלא‐‐תיבהריבדלאומוקמ

ןוראהםוקמלאםיפנכםישרפםיבורכהיכ7םיבורכה

וכראיו8הלעמלמוידבלעוןוראהלעםיברכהוכסיו

ריבדהינפלעשדקהןמםידבהישארואריוםידבה

קרןוראבןיא9הזהםויהדעםשויהיוהצוחהואריאלו

תרכרשא‐‐ברחבהשמםשחנהרשאםינבאהתוחלינש

תאצביהיו10םירצמץראמםתאצבלארשיינבםעהוהי

ולכיאלו11הוהיתיבתאאלמןנעהושדקהןמםינהכה

תאהוהידובכאלמיכןנעהינפמתרשלדמעלםינהכה

לפרעבןכשלרמאהוהיהמלשרמאזא12הוהיתיב

14םימלועךתבשלןוכמ‐‐ךללבזתיביתינבהנב13

להקלכולארשילהקלכתאךרביווינפתאךלמהבסיו

רשאלארשייהלאהוהיךורברמאיו15דמעלארשי

םויהןמ16רמאלאלמודיבויבאדודתאויפברבד

יתרחבאלםירצממלארשיתאימעתאיתאצוהרשא

םשימשתויהלתיבתונבללארשייטבשלכמריעב

דודבבלםעיהיו17לארשיימעלעתויהלדודברחבאו

הוהירמאיו18לארשייהלאהוהיםשלתיבתונבל‐‐יבא

‐‐ימשלתיבתונבלךבבלםעהיהרשאןעייבאדודלא

יכתיבההנבתאלהתאקר19ךבבלםעהיהיכתביטה

םקיו20ימשלתיבההנביאוהךיצלחמאציהךנבםא

בשאויבאדודתחתםקאורבדרשאורבדתאהוהי



אםיכלמ 596

םשלתיבההנבאוהוהירבדרשאכלארשיאסכלע

םשרשאןוראלםוקמםשםשאו21לארשייהלאהוהי

ץראמםתאואיצוהבוניתבאםעתרכרשאהוהיתירב

להקלכדגנהוהיחבזמינפלהמלשדמעיו22םירצמ

לארשייהלאהוהירמאיו23םימשהויפכשרפיולארשי

רמשתחתמץראהלעולעממםימשבםיהלאךומכןיא

24םבללכבךינפלםיכלההךידבעלדסחהותירבה

רבדתוולתרבדרשאתאיבאדודךדבעלתרמשרשא

לארשייהלאהוהיהתעו25הזהםויכתאלמךדיבוךיפב

אלרמאלולתרבדרשאתאיבאדודךדבעלרמש

ורמשיםאקרלארשיאסכלעבשיינפלמשיאךלתרכי

התעו26ינפלתכלהרשאכינפלתכללםכרדתאךינב

תרבדרשא)ךרבד(ךירבדאנןמאי‐‐לארשייהלא

ץראהלעםיהלאבשיםנמאהיכ27יבאדודךדבעל

תיבהיכףא‐‐ךולכלכיאלםימשהימשוםימשההנה

‐‐ותנחתלאוךדבעתלפתלאתינפו28יתינברשאהזה

ךדבערשאהלפתהלאוהנרהלאעמשליהלאהוהי

תיבהלאתחתפךניעתויהל29םויהךינפלללפתמ

‐‐םשימשהיהיתרמארשאםוקמהלאםויוהלילהזה

30הזהםוקמהלאךדבעללפתירשאהלפתהלאעמשל

לאוללפתירשאלארשיךמעוךדבעתנחתלאתעמשו

םימשהלאךתבשםוקמלאעמשתהתאוהזהםוקמה

ובאשנווהערלשיאאטחירשאתא31תחלסותעמשו

התאו32הזהתיבב‐‐ךחבזמינפלהלאאבוותלאהלהלא

עשרעישרהל‐‐ךידבעתאתטפשותישעוםימשהעמשת
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33ותקדצכולתתלקידצקידצהלוושארבוכרדתתל

ובשוךלואטחירשא‐‐ביואינפללארשיךמעףגנהב

הזהתיבבךילאוננחתהווללפתהוךמשתאודוהוךילא

לארשיךמעתאטחלתחלסוםימשהעמשתהתאו34

רצעהב35םתובאלתתנרשאהמדאהלאםתבשהו

םוקמהלאוללפתהוךלואטחייכרטמהיהיאלוםימש

התאו36םנעתיכןובושיםתאטחמוךמשתאודוהוהזה

יכ‐‐לארשיךמעוךידבעתאטחלתחלסוםימשהעמשת

לערטמהתתנוהבוכלירשאהבוטהךרדהתאםרות

ץראבהיהייכבער37הלחנלךמעלהתתנרשאךצרא

רצייכהיהייכליסחהבראןוקריןופדשהיהייכרבד

הלפתלכ38הלחמלכעגנלכ‐‐וירעשץראבוביאול

‐‐לארשיךמעלכלםדאהלכלהיהתרשאהנחתלכ

39הזהתיבהלאויפכשרפוובבלעגנשיאןועדירשא

תתנותישעותחלסוךתבשןוכמםימשהעמשתהתאו

תעדיהתאיכובבלתאעדתרשאויכרדלככשיאל

םימיהלכךואריןעמל40םדאהינבלכבבלתאךדבל

41וניתבאלהתתנרשא‐‐המדאהינפלעםייחםהרשא

ץראמאבואוהלארשיךמעמאלרשאירכנהלאםגו

תאולודגהךמשתאןועמשייכ42ךמשןעמלהקוחר

הזהתיבהלאללפתהואבוהיוטנהךערזוהקזחהךדי

רשאלככתישעוךתבשןוכמםימשהעמשתהתא43

ךמשתאץראהימעלכןועדיןעמל‐‐ירכנהךילאארקי

לעארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכךתאהאריל

וביאלעהמחלמלךמעאצייכ44יתינברשאהזהתיבה
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רשאריעהךרדהוהילאוללפתהוםחלשתרשאךרדב

םימשהתעמשו45ךמשליתנברשאתיבהוהבתרחב

ואטחייכ46םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתא

ינפלםתתנוםבתפנאואטחיאלרשאםדאןיאיכךל

הבורקואהקוחרביואהץראלאםהיבשםובשוביוא

וננחתהוובשוםשובשנרשאץראבםבללאובישהו47

ובשו48ונעשרוניועהוונאטחרמאלםהיבשץראבךילא

ובשרשאםהיביאץראבםשפנלכבוםבבללכבךילא

םתובאלהתתנרשאםצראךרדךילאוללפתהוםתא

49ךמשל)יתינב(תינברשאתיבהותרחברשאריעה

םתנחתתאוםתלפתתאךתבשןוכמםימשהתעמשו

לכלוךלואטחרשאךמעלתחלסו50םטפשמתישעו

םהיבשינפלםימחרלםתתנוךבועשפרשאםהיעשפ

םירצממתאצוהרשאםהךתלחנוךמעיכ51םומחרו

ךדבעתנחתלאתחתפךיניעתויהל52לזרבהרוכךותמ

ךילאםארקלכבםהילאעמשללארשיךמעתנחתלאו

רשאכץראהימעלכמהלחנלךלםתלדבההתאיכ53

‐‐םירצממוניתבאתאךאיצוהבךדבעהשמדיבתרבד

תאהוהילאללפתהלהמלשתולככיהיו54הוהיינדא

ערכמהוהיחבזמינפלמםקתאזההנחתהוהלפתהלכ

תאךרביו‐‐דמעיו55םימשהתושרפויפכוויכרבלע

רשאהוהיךורב56רמאללודגלוקלארשילהקלכ

רבדלפנאלרבדרשאלככלארשיומעלהחונמןתנ

57ודבעהשמדיברבדרשאבוטהורבדלכמדחא

ונבזעילאוניתבאםעהיהרשאכונמעוניהלאהוהייהי
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ויכרדלכבתכלל‐‐וילאונבבלתוטהל58ונשטילאו

59וניתבאתאהוצרשאויטפשמוויקחוויתוצמרמשלו

לאםיברקהוהיינפליתננחתהרשאהלאירבדויהיו

טפשמוודבעטפשמתושעלהלילוםמויוניהלאהוהי

ץראהימעלכתעדןעמל60ומויבםוירבד‐‐לארשיומע

םעםלשםכבבלהיהו61דועןיאםיהלאהאוההוהייכ

62הזהםויכויתוצמרמשלוויקחבתכללוניהלאהוהי

חבזיו63הוהיינפלחבזםיחבזומעלארשילכוךלמהו

םירשערקבהוהילחבזרשאםימלשהחבזתאהמלש

הוהיתיבתאוכנחיוףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשו

תאךלמהשדקאוההםויב64לארשיינבלכוךלמה

הלעהתאםשהשעיכ‐‐הוהיתיבינפלרשארצחהךות

רשאתשחנהחבזמיכםימלשהיבלחתאוהחנמהתאו

יבלחתאוהחנמהתאוהלעהתאליכהמןטקהוהיינפל

לארשילכוגחהתאאיההתעבהמלששעיו65םימלשה

הוהיינפלםירצמלחנדעתמחאובלמלודגלהקומע

66םוירשעהעברא‐‐םימיתעבשוםימיתעבשוניהלא

וכליוךלמהתאוכרביוםעהתאחלשינימשהםויב

השערשאהבוטהלכלעבליבוטוםיחמשםהילהאל

ומעלארשילוודבעדודלהוהי

תיבתאוהוהיתיבתאתונבלהמלשתולככיהיו9

הוהיאריו2תושעלץפחרשאהמלשקשחלכתאוךלמה

הוהירמאיו3ןועבגבוילאהארנרשאכתינשהמלשלא

התננחתהרשאךתנחתתאוךתלפתתאיתעמשוילא

םשימשםושלהתנברשאהזהתיבהתאיתשדקה‐‐ינפל
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ךלתםאהתאו4םימיהלכםשיבלויניעויהוםלועדע

תושעלרשיבובבלםתבךיבאדודךלהרשאכינפל

תאיתמקהו5רמשתיטפשמויקח‐‐ךיתיוצרשאלככ

דודלעיתרבדרשאכםלעל‐‐לארשילעךתכלממאסכ

םא6לארשיאסכלעמשיאךלתרכיאלרמאלךיבא

יתקחיתוצמורמשתאלוירחאמםכינבוםתאןובשתבוש

םירחאםיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשא

המדאהינפלעמלארשיתאיתרכהו7םהלםתיוחתשהו

חלשאימשליתשדקהרשאתיבהתאוםהליתתנרשא

8םימעהלכבהנינשלולשמללארשיהיהוינפלעמ

ורמאוקרשוםשיוילערבעלכןוילעהיהיהזהתיבהו

ורמאו9הזהתיבלותאזהץראלהככהוהיהשעהמלע

םתבאתאאיצוהרשאםהיהלאהוהיתאובזערשאלע

)ווחתשיו(וחתשיוםירחאםיהלאבוקזחיוםירצמץראמ

הערהלכתאםהילעהוהיאיבהןכלעםדבעיוםהל

ינשתאהמלשהנברשאהנשםירשעהצקמיהיו10תאזה

רצךלמםריח11ךלמהתיבתאוהוהיתיבתא‐‐םיתבה

לכל‐‐בהזבוםישורביצעבוםיזראיצעבהמלשתאאשנ

ץראבריעםירשעםריחלהמלשךלמהןתיזאוצפח

ןתנרשאםירעהתאתוארלרצמםריחאציו12לילגה

הלאהםירעההמ‐‐רמאיו13ויניעבורשיאלוהמלשול

הזהםויהדעלובכץראםהלארקיויחאילהתתנרשא

הזו15בהזרככםירשעוהאמךלמלםריחחלשיו14

הוהיתיבתאתונבלהמלשךלמההלעהרשאסמהרבד

תאורצחתאוםלשוריתמוחתאואולמהתאוותיבתאו
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תאדכליוהלעםירצמךלמהערפ16רזגתאוודגמ

הנתיוגרהריעבבשיהינענכהתאושאבהפרשיורזג

תיבתאורזגתאהמלשןביו17המלשתשאותבלםיחלש

רבדמב)רמדת(רמתתאותלעבתאו18ןותחתןרח

תאוהמלשלויהרשאתונכסמהירעלכתאו19ץראב

קשחרשאהמלשקשחתאוםישרפהירעתאובכרהירע

םעהלכ20ותלשממץראלכבוןונבלבוםלשוריבתונבל

אלרשאיסוביהויוחהיזרפהיתחהירמאהןמרתונה

ץראבםהירחאורתנרשאםהינב21המהלארשיינבמ

סמלהמלשםלעיוםמירחהללארשיינבולכיאלרשא

דבעהמלשןתנאללארשיינבמו22הזהםויהדעדבע

ובכרירשווישילשווירשווידבעוהמחלמהישנאםהיכ

המלשלהכאלמהלערשאםיבצנהירשהלא23וישרפו

24הכאלמבםישעהםעבםידרה‐‐תואמשמחוםישמח

הלהנברשאהתיבלאדודריעמהתלעהערפתבךא

הנשבםימעפשלשהמלשהלעהו25אולמהתאהנבזא

ותאריטקהוהוהילהנברשאחבזמהלעםימלשותולע

ךלמההשעינאו26תיבהתאםלשוהוהיינפלרשא

‐‐ףוסםיתפשלעתולאתארשארבגןויצעבהמלש

תוינאישנאוידבעתאינאבםריחחלשיו27םודאץראב

םשמוחקיו‐‐הריפואואביו28המלשידבעםע‐‐םיהיעדי

המלשךלמהלאואביורככםירשעותואמעבראבהז

הוהיםשל‐‐המלשעמשתאתעמשאבשתכלמו10

דאמדבכליחבהמלשוריאבתו2תודיחבותסנלאבתו
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לאאבתוהרקיןבאודאמברבהזוםימשבםיאשנםילמג

דגיו3הבבלםעהיהרשאלכתאוילארבדתוהמלש

ךלמהןמםלענרבדהיהאלהירבדלכתאהמלשהל

תמכחלכתאאבשתכלמארתו4הלדיגהאלרשא

וידבעבשומוונחלשלכאמו5הנברשאתיבהוהמלש

תיבהלעירשאותלעוויקשמוםהישבלמוותרשמדמעמו

היהתמאךלמהלארמאתו6חורדועהבהיהאלוהוהי

7ךתמכחלעוךירבדלע‐‐יצראביתעמשרשארבדה

הנהויניעהניארתויתאברשאדעםירבדליתנמאהאלו

רשאהעומשהלאבוטוהמכחתפסוהיצחהילדגהאל

ךינפלםידמעההלאךידבעירשאךישנאירשא8יתעמש

ךורבךיהלאהוהייהי9ךתמכחתאםיעמשהדימת

תאהוהיתבהאב‐‐לארשיאסכלעךתתלךבץפחרשא

10הקדצוטפשמתושעלךלמלךמישיוםלעללארשי

‐דאמהברהםימשבובהזרככםירשעוהאמךלמלןתתו

הנתנרשאברלדועאוההםשבכאבאלהרקיןבאו‐

אשנרשאםריחינאםגו11המלשךלמלאבשתכלמ

‐‐דאמהברהםיגמלאיצעריפאמאיבהריפואמבהז

תיבלדעסמםיגמלאהיצעתאךלמהשעיו12הרקיןבאו

יצעןכאבאלםירשלםילבנותורנכוךלמהתיבלוהוהי

ןתנהמלשךלמהו13הזהםויהדעהארנאלוםיגמלא

ןתנרשאדבלמהלאשרשאהצפחלכתאאבשתכלמל

הידבעואיההצראלךלתוןפתוהמלשךלמהדיכהל

שש‐‐תחאהנשבהמלשלאברשאבהזהלקשמיהיו14

רחסמוםירתהישנאמדבל15בהזרככששוםיששתואמ
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ךלמהשעיו16ץראהתוחפוברעהיכלמלכוםילכרה

לעהלעיבהזתואמששטוחשבהזהנצםיתאמהמלש

תשלש‐‐טוחשבהזםינגמתואמשלשו17תחאההנצה

רעיתיבךלמהםנתיותחאהןגמהלעהלעיבהזםינמ

19זפומבהזוהפציולודגןשאסכךלמהשעיו18ןונבלה

הזמתדיווירחאמהסכללגעשארוהסכלתולעמשש

20תודיהלצאםידמעתויראםינשותבשהםוקמלאהזמו

הזמוהזמ‐‐תולעמהששלעםשםידמעםיירארשעםינשו

ךלמההקשמילכלכו21תוכלממלכלןכהשענאל

ןיארוגסבהזןונבלהרעיתיבילכלכובהזהמלש

שישרתינאיכ22המואמל‐‐המלשימיבבשחנאלףסכ

ינאאובתםינששלשלתחאםריחינאםעםיבךלמל

לדגיו23םייכתוםיפקוםיבהנשףסכובהזתאשנשישרת

24המכחלורשעל‐‐ץראהיכלמלכמהמלשךלמה

ותמכחתאעמשלהמלשינפתאםישקבמ‐‐ץראהלכו

ילכותחנמשיאםיאבמהמהו25ובלבםיהלאןתנרשא

‐‐םידרפוםיסוסםימשבוקשנותומלשובהזילכוףסכ

וליהיוםישרפובכרהמלשףסאיו26הנשבהנשרבד

םחניוםישרפףלארשעםינשובכרתואמעבראוףלא

תאךלמהןתיו27םלשוריבךלמהםעובכרהירעב

רשאםימקשכןתנםיזראהתאוםינבאכםלשוריבףסכה

םירצממהמלשלרשאםיסוסהאצומו28ברל‐‐הלפשב

אצתוהלעתו29ריחמבהוקמוחקיךלמהירחס‐‐הוקמו

האמוםישמחבסוסוףסכתואמששבםירצממהבכרמ

ואציםדיב‐‐םראיכלמלוםיתחהיכלמלכלןכו
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תבתאו‐‐תוברתוירכנםישנבהאהמלשךלמהו11

םיוגהןמ2תיתחתינדצתימדאתוינמעתויבאומהערפ

אלםהוםהבואבתאללארשיינבלאהוהירמארשא

קבדםהב‐‐םהיהלאירחאםכבבלתאוטיןכאםכבואבי

םישגלפותואמעבשתורשםישנוליהיו3הבהאלהמלש

וישנהמלשתנקזתעליהיו4ובלתאוישנוטיותואמשלש

םלשובבלהיהאלוםירחאםיהלאירחאובבלתאוטה

ירחא‐‐המלשךליו5ויבאדיודבבלכויהלאהוהיםע

שעיו6םינמעץקשםכלמירחאוםינדציהלאתרתשע

ויבאדודכהוהיירחאאלמאלוהוהייניעבערההמלש

לערשארהבבאומץקששומכלהמבהמלשהנביזא7

וישנלכלהשעןכו8ןומעינבץקשךלמלוםלשוריינפ

הוהיףנאתיו9ןהיהלאלתוחבזמותוריטקמתוירכנה

הארנהלארשייהלאהוהיםעמובבלהטניכהמלשב

תכליתלבלהזהרבדהלעוילאהוצו10םימעפוילא

11הוהיהוצרשאתארמשאלוםירחאםיהלאירחא

תרמשאלוךמעתאזהתיהרשאןעיהמלשלהוהירמאיו

הכלממהתאערקאערק‐‐ךילעיתיוצרשאיתקחויתירב

ןעמלהנשעאאלךימיבךא12ךדבעלהיתתנוךילעמ

הכלממהלכתאקר13הנערקאךנבדימךיבאדוד

ןעמלוידבעדודןעמלךנבלןתאדחאטבשערקאאל

תאהמלשלןטשהוהיםקיו14יתרחברשאםלשורי

דודתויהביהיו15םודאבאוהךלמהערזמימדאהדדה

ךיוםיללחהתארבקלאבצהרשבאויתולעבםודאתא

לכובאויםשבשיםישדחתששיכ16םודאברכזלכ
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אוהדדאחרביו17םודאברכזלכתירכהדעלארשי

דדהוםירצמאובל‐‐ותאויבאידבעמםיימדאםישנאו

םמעםישנאוחקיוןראפואביוןידממומקיו18ןטקרענ

ולןתיוםירצמךלמהערפלאםירצמואביוןראפמ

יניעבןחדדהאצמיו19ולןתנץראוולרמאםחלותיב

סינפחתתוחאותשאתוחאתאהשאולןתיודאמהערפ

והלמגתוונבתבנגתאסינפחתתוחאולדלתו20הריבגה

ינבךותבהערפתיבתבנגיהיוהערפתיבךותבסנפחת

ויתבאםעדודבכשיכםירצמבעמשדדהו21הערפ

ינחלשהערפלאדדהרמאיואבצהרשבאויתמיכו

רסחהתאהמיכהערפולרמאיו22יצראלאךלאו

חלשיכאלרמאיוךצראלאתכללשקבמךנהוימע

רשאעדילאןבןוזרתאןטשולםיהלאםקיו23ינחלשת

וילעץבקיו24וינדא‐‐הבוצךלמרזעדדהתאמחרב

ובשיוקשמדוכליוםתאדודגרהבדודגרשיהיוםישנא

המלשימילכלארשילןטשיהיו25קשמדבוכלמיוהב

26םראלעךלמיולארשיבץקיודדהרשאהערהתאו

השאהעורצומאםשוהדרצהןמיתרפאטבנןבםעבריו

רשארבדההזו27ךלמבדיםריוהמלשלדבעהנמלא

ץרפתארגס‐‐אולמהתאהנבהמלשךלמבדיםירה

המלשאריוליחרובגםעברישיאהו28ויבאדודריע

תיבלבסלכלותאדקפיואוההכאלמהשעיכרענהתא

אצמיוםלשורימאציםעבריואיההתעביהיו29ףסוי

המלשבהסכתמאוהוךרדבאיבנהינלישההיחאותא

המלשבהיחאשפתיו30הדשבםדבלםהינשוהשדח
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רמאיו31םיערקרשעםינש‐‐הערקיווילערשאהשדחה

יהלאהוהירמאהכיכםיערקהרשעךלחקםעבריל

ךליתתנוהמלשדימהכלממהתאערקיננהלארשי

ןעמל‐‐ולהיהידחאהטבשהו32םיטבשההרשעתא

לכמהביתרחברשאריעהםלשוריןעמלודודידבע

יהלאתרתשעלווחתשיוינובזערשאןעי33לארשייטבש

אלוןומעינביהלאםכלמלובאומיהלאשומכלןינדצ

דודכ‐‐יטפשמויתקחויניעברשיהתושעליכרדבוכלה

ונתשאאישניכודימהכלממהלכתאחקאאלו34ויבא

רמשרשאותאיתרחברשאידבעדודןעמלוייחימילכ

ךלהיתתנוונבדימהכולמהיתחקלו35יתקחויתוצמ

תויהןעמל‐‐דחאטבשןתאונבלו36םיטבשהתרשעתא

רשאריעהםלשוריבינפלםימיהלכידבעדיודלרינ

לכבתכלמו‐‐חקאךתאו37םשימשםושליליתרחב

םאהיהו38לארשילעךלמתייהוךשפנהואתרשא

רשיהתישעויכרדבתכלהוךוצארשאלכתאעמשת

‐‐ידבעדודהשערשאכיתוצמויתוקחרומשליניעב

דודליתינברשאכןמאנתיבךליתינבוךמעיתייהו

‐‐תאזןעמלדודערזתאהנעאו39לארשיתאךליתתנו

םעבריתאתימהלהמלששקביו40םימיהלכאלךא

יהיוםירצמךלמקשישלאםירצמחרביוםעבריםקיו

רשאלכוהמלשירבדרתיו41המלשתומדעםירצמב

המלשירבדרפסלעםיבתכםהאולה‐‐ותמכחוהשע

‐‐לארשילכלעםלשוריבהמלשךלמרשאםימיהו42
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ריעברבקיוויתבאםעהמלשבכשיו43הנשםיעברא

ויתחתונבםעבחרךלמיוויבאדוד

ךילמהללארשילכאבםכשיכםכשםעבחרךליו12

םירצמבונדועאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2ותא

3םירצמבםעבריבשיוהמלשךלמהינפמחרברשא

לארשילהקלכוםעברי)אביו(ואביוולוארקיווחלשיו

התאוונלעתאהשקהךיבא4רמאלםעבחרלאורבדיו

ןתנרשאדבכהולעמוהשקהךיבאתדבעמלקההתע

‐‐םימיהשלשדעוכלםהילארמאיו5ךדבענו‐‐ונילע

םינקזהתאםעבחרךלמהץעויו6םעהוכליוילאובושו

רמאליחותיהבויבאהמלשינפתאםידמעויהרשא

רבדיו7רבדהזהםעהתאבישהלםיצעונםתאךיא

הזהםעלדבעהיהתםויהםארמאלוילא)ורבדיו(

ךלויהו‐‐םיבוטםירבדםהילאתרבדוםתינעוםתדבעו

והצעירשאםינקזהתצעתאבזעיו8םימיהלכםידבע

וינפלםידמעהרשאותאולדגרשאםידליהתאץעויו

םעהתארבדבישנוםיצעונםתאהמםהילארמאיו9

ךיבאןתנרשאלעהןמלקהרמאלילאורבדרשא‐‐הזה

הכרמאלותאולדגרשאםידליהוילאורבדיו10ונילע

דיבכהךיבארמאלךילאורבדרשאהזהםעלרמאת

הבעינטקםהילארבדתהכונילעמלקההתאוונלעתא

ינאודבכלעםכילעסימעהיבאהתעו11יבאינתממ

רסיאינאוםיטושבםכתארסייבאםכלעלעףיסוא

םעבחרלאםעהלכוםעבריוביו12םיברקעבםכתא

םויבילאובושרמאלךלמהרבדרשאכישילשהםויב



אםיכלמ 608

תצעתאבזעיוהשקםעהתאךלמהןעיו13ישילשה

םידליהתצעכםהילארבדיו14והצעירשאםינקזה

יבאםכלעלעףיסאינאוםכלעתאדיבכהיבארמאל

אלו15םיברקעבםכתארסיאינאוםיטושבםכתארסי

ןעמלהוהיםעמהבסהתיהיכםעהלאךלמהעמש

לאינלישההיחאדיבהוהירבדרשאורבדתאםיקה

ךלמהעמשאליכלארשילכאריו16טבנןבםעברי

קלחונלהמרמאלרבדךלמהתאםעהובשיוםהלא

הארהתעלארשיךילהאלישיןבבהלחנאלודודב

םיבשיהלארשיינבו17וילהאללארשיךליודודךתיב

ךלמהחלשיו18םעבחרםהילעךלמיו‐‐הדוהיירעב

ובלארשילכומגריוסמהלערשאםרדאתאםעבחר

סונלהבכרמבתולעלץמאתהםעבחרךלמהותמיוןבא

20הזהםויהדעדודתיבבלארשיועשפיו19םלשורי

וארקיווחלשיוםעבריבשיכלארשילכעמשכיהיו

היהאללארשילכלעותאוכילמיוהדעהלאותא

)אביו(ואביו21ודבלהדוהיטבשיתלוזדודתיבירחא

טבשתאוהדוהיתיבלכתאלהקיוםלשוריםעבחר

םחלהל‐‐המחלמהשערוחבףלאםינמשוהאמןמינב

המלשןבםעבחרלהכולמהתאבישהללארשיתיבםע

רמאלםיהלאהשיאהיעמשלאםיהלאהרבדיהיו22

תיבלכלאוהדוהיךלמהמלשןבםעבחרלארמא23

אלהוהירמאהכ24רמאלםעהרתיוןימינבוהדוהי

שיאובושלארשיינבםכיחאםעןומחלתאלוולעת

הוהירבדתאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכ‐‐ותיבל



אםיכלמ 609

רהבםכשתאםעבריןביו25הוהירבדכתכללובשיו

רמאיו26לאונפתאןביוםשמאציוהבבשיוםירפא

םא27דודתיבלהכלממהבושתהתעובלבםעברי

בשוםלשוריבהוהיתיבבםיחבזתושעלהזהםעההלעי

ינגרהוהדוהיךלמםעבחרלאםהינדאלאהזהםעהבל

ינששעיו‐‐ךלמהץעויו28הדוהיךלמםעבחרלאובשו

הנה‐‐םלשוריתולעמםכלברםהלארמאיובהזילגע

תאםשיו29םירצמץראמךולעהרשאלארשיךיהלא

הזהרבדהיהיו30ןדבןתנדחאהתאולאתיבבדחאה

תיבתאשעיו31ןדדעדחאהינפלםעהוכליותאטחל

32יולינבמויהאלרשאםעהתוצקמםינהכשעיותומב

שדחלםוירשעהשמחבינימשהשדחבגחםעברישעיו

לאתיבבהשעןכ‐‐חבזמהלעלעיוהדוהיברשאגחכ

ינהכתאלאתיבבדימעהוהשערשאםילגעלחבזל

תיבבהשערשאחבזמהלעלעיו33השערשאתומבה

אדברשאשדחב‐‐ינימשהשדחבםוירשעהשמחבלא

חבזמהלעלעיולארשיינבלגחשעיו)ובלמ(דבלמ

ריטקהל

לא‐‐הוהירבדבהדוהימאבםיהלאשיאהנהו13

לעארקיו2ריטקהלחבזמהלעדמעםעבריולאתיב

הוהירמאהכחבזמחבזמרמאיוהוהירבדבחבזמה

ינהכתאךילעחבזוומשוהישאידודתיבלדלונןבהנה

3ךילעופרשיםדאתומצעוךילעםירטקמהתומבה

הוהירבדרשאתפומההזרמאלתפומאוההםויבןתנו

עמשכיהיו4וילערשאןשדהךפשנוערקנחבזמההנה
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תיבבחבזמהלעארקרשאםיהלאהשיארבדתאךלמה

והשפתרמאלחבזמהלעמודיתאםעבריחלשיולא

5וילאהבישהללכיאלווילעחלשרשאודישביתו

ןתנרשאתפומכחבזמהןמןשדהךפשיוערקנחבזמהו

שיאלארמאיוךלמהןעיו6הוהירבדב‐‐םיהלאהשיא

בשתוידעבללפתהוךיהלאהוהיינפתאאנלחםיהלאה

ךלמהדיבשתוהוהיינפתאםיהלאהשיאלחיוילאידי

םיהלאהשיאלאךלמהרבדיו7הנשארבכיהתווילא

שיארמאיו8תתמךלהנתאוהדעסוהתיבהיתאהאב

אבאאלךתיביצחתאילןתתםאךלמהלאםיהלאה

ןכיכ9הזהםוקמבםימהתשאאלוםחללכאאלוךמע

התשתאלוםחללכאתאלרמאלהוהירבדביתאהוצ

רחאךרדבךליו10תכלהרשאךרדבבושתאלוםימ

דחאאיבנו11לאתיבלאהבאברשאךרדבבשאלו

השעמהלכתאולרפסיוונבאוביולאתיבבבשיןקז

םירבדהתאלאתיבבםויהםיהלאהשיאהשערשא

םהלארבדיו12םהיבאלםורפסיוךלמהלארבדרשא

רשאךרדהתאוינבואריוךלהךרדההזיאםהיבא

וינבלארמאיו13הדוהימאברשאםיהלאהשיאךלה

ךליו14וילעבכריורומחהולושבחיורומחהילושבח

רמאיוהלאהתחתבשיוהאצמיוםיהלאהשיאירחא

ינארמאיו‐‐הדוהימתאברשאםיהלאהשיאהתאהוילא

אלרמאיו16םחללכאוהתיבהיתאךלוילארמאיו15

התשאאלוםחללכאאלוךתאאובלו‐‐ךתאבושללכוא

אלהוהירבדבילארבדיכ17הזהםוקמבםימךתא
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ךרדבתכללבושתאלםימםשהתשתאלוםחללכאת

ךאלמוךומכאיבנינאםגולרמאיו18הבתכלהרשא

ךתיבלאךתאוהבשהרמאלהוהירבדבילארבד

םחללכאיוותאבשיו19ולשחכםימתשיוםחללכאיו

רבדיהיוןחלשהלאםיבשיםהיהיו20םימתשיו‐‐ותיבב

םיהלאהשיאלאארקיו21ובישהרשאאיבנהלאהוהי

יפתירמיכןעיהוהירמאהכרמאלהדוהימאברשא

22ךיהלאהוהיךוצרשאהוצמהתאתרמשאלוהוהי

ךילארבדרשאםוקמבםימתשתוםחללכאתובשתו

רבקלאךתלבנאובתאל‐‐םימתשתלאוםחללכאתלא

שבחיוותותשירחאו‐‐םחלולכאירחאיהיו23ךיתבא

היראוהאצמיוךליו24ובישהרשאאיבנלרומחהול

רומחהוךרדבתכלשמותלבניהתווהתימיוךרדב

םישנאהנהו25הלבנהלצאדמעהיראהוהלצאדמע

היראהתאוךרדבתכלשמהלבנהתאואריוםירבע

ןקזהאיבנהרשאריעבורבדיוואביוהלבנהלצאדמע

רמאיוךרדהןמובישהרשאאיבנהעמשיו26הבבשי

הוהיוהנתיוהוהייפתאהרמרשאאוהםיהלאהשיא

27ולרבדרשאהוהירבדכוהתמיווהרבשיוהיראל

28ושבחיורומחהתאילושבחרמאלוינבלארבדיו

היראהורומחוךרדבתכלשמותלבנתאאצמיוךליו

אלוהלבנהתאהיראהלכאאלהלבנהלצאםידמע

םיהלאהשיאתלבנתאאיבנהאשיו29רומחהתארבש

ןקזהאיבנהריעלאאביווהבישיו‐‐רומחהלאוהחניו

וילעודפסיוורבקבותלבנתאחניו30ורבקלודפסל
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רמאלוינבלארמאיוותאורבקירחאיהיו31יחאיוה

וברובקםיהלאהשיארשארבקביתאםתרבקויתומב

רבדההיהיהיהיכ32יתמצעתאוחינהויתמצעלצא

לעולאתיבברשאחבזמהלעהוהירבדבארקרשא

הזהרבדהרחא33ןורמשירעברשאתומבהיתבלכ

םעהתוצקמשעיובשיוהערהוכרדמםעבריבשאל

יהיו34תומבינהכיהיוודיתאאלמיץפחה‐‐תומבינהכ

דימשהלודיחכהלוםעבריתיבתאטחלהזהרבדב

המדאהינפלעמ

םעברירמאיו2םעבריןבהיבאהלחאיההתעב14

תשא)תא(יתאיכועדיאלותינתשהואנימוקותשאל

רבדאוה‐‐איבנההיחאםשהנההלשתכלהוםעברי

םחלהרשעךדיבתחקלו3הזהםעהלעךלמלילע

היהיהמךלדיגיאוהוילאתאבו‐‐שבדקבקבוםידקנו

אבתוהלשךלתוםקתוםעבריתשאןכשעתו4רענל

5ובישמויניעומקיכתוארללכיאלוהיחאוהיחאתיב

רבדשרדלהאבםעבריתשאהנהוהיחאלארמאהוהיו

יהיוהילארבדתהזכוהזכ‐‐אוההלחיכהנבלאךמעמ

הילגרלוקתאוהיחאעמשכיהיו6הרכנתמאיהוהאבכ

הרכנתמתאהזהמלםעבריתשאיאברמאיוחתפבהאב

רמאהכםעברילירמאיכל7השקךילאחולשיכנאו

ךנתאוםעהךותמךיתמרהרשאןעילארשייהלאהוהי

דודתיבמהכלממהתאערקאו8לארשיימעלעדיגנ

רשאויתוצמרמשרשאדודידבעכתייהאלוךלהנתאו

ערתו9יניעברשיהקרתושעלובבללכבירחאךלה



אםיכלמ 613

םיהלאךלהשעתוךלתוךינפלויהרשאלכמתושעל

ןכל10ךוגירחאתכלשהיתאוינסיעכהלתוכסמוםירחא

ןיתשמםעבריליתרכהוםעבריתיבלאהעראיבמיננה

םעבריתיבירחאיתרעבולארשיבבוזעורוצעריקב

ולכאיריעבםעברילתמה11ומתדעללגהרעבירשאכ

רבדהוהייכםימשהףועולכאיהדשבתמהוםיבלכה

דליהתמוהריעהךילגרהאבבךתיבליכלימוקתאו12

אביודבלהזיכ‐‐ותאורבקולארשילכולודפסו13

יהלאהוהילאבוטרבדובאצמנןעירבקלאםעבריל

לארשילעךלמולהוהיםיקהו14םעבריתיבב‐‐לארשי

15התעםגהמוםויההזםעבריתיבתאתירכירשא

תאשתנוםימבהנקהדונירשאכלארשיתאהוהיהכהו

םהיתובאלןתנרשאתאזההבוטההמדאהלעמלארשי

םיסיעכמ‐‐םהירשאתאושערשאןעירהנלרבעמםרזו

רשאםעבריתואטחללגב‐‐לארשיתאןתיו16הוהיתא

םעבריתשאםקתו17לארשיתאאיטחהרשאואטח

תמרענהותיבהףסבהאבאיההתצרתאבתוךלתו

רשאהוהירבדכלארשילכולודפסיוותאורבקיו18

רשאםעבריירבדרתיו19איבנהוהיחאודבעדיברבד

‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםנהךלמרשאוםחלנ

םירשעםעבריךלמרשאםימיהו20לארשייכלמל‐

21ויתחתונבבדנךלמיוויתבאםעבכשיוהנשםיתשו

הנשתחאוםיעבראןבהדוהיבךלמהמלשןבםעבחרו

ריעהםלשוריבךלמהנשהרשעעבשווכלמבםעבחר

לארשייטבשלכמםשומשתאםושלהוהירחברשא



אםיכלמ 614

הוהייניעבערההדוהישעיו22תינמעההמענומאםשו

ואטחרשאםתאטחבםתבאושערשאלכמותאואנקיו

לכלעםירשאותובצמותומבםהלהמהםגונביו23

ץראבהיהשדקםגו24ןנערץעלכתחתוההבגהעבג

ינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתבעותהלככושע

הלעםעבחרךלמלתישימחההנשביהיו25לארשי

תאחקיו26םלשורילעםירצמךלמ)קשיש(קשוש

חקללכהתאוךלמהתיבתורצואתאוהוהיתיבתורצא

ךלמהשעיו27המלשהשערשאבהזהינגמלכתאחקיו

םיצרהירשדילעדיקפהותשחנינגמםתחתםעבחר

תיבךלמהאבידמיהיו28ךלמהתיבחתפםירמשה

רתיו29םיצרהאתלאםובישהוםיצרהםואשי‐‐הוהי

לעםיבותכהמהאלההשערשאלכוםעבחרירבד

התיההמחלמו30הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

םעבחרבכשיו31םימיהלכםעבריןיבוםעבחרןיב

המענומאםשודודריעבויתבאםערבקיוויתבאםע

ויתחתונבםיבאךלמיותינמעה

ךלמטבנןבםעבריךלמלהרשעהנמשתנשבו15

ומאםשוםלשוריבךלמםינששלש2הדוהילעםיבא

השערשאויבאתואטחלכבךליו3םולשיבאתבהכעמ

דודבבלכויהלאהוהיםעםלשובבלהיהאלווינפל

םלשוריברינולויהלאהוהיןתנדודןעמליכ4ויבא

השערשא5םלשוריתאדימעהלווירחאונבתאםיקהל

לכוהוצרשאלכמרסאלוהוהייניעברשיהתאדוד



אםיכלמ 615

ןיבהתיההמחלמו6יתחההירוארבדבקר‐‐וייחימי

םיבאירבדרתיו7וייחימילכםעבריןיבוםעבחר

םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולה‐‐השערשאלכו

8םעבריןיבוםיבאןיבהתיההמחלמוהדוהייכלמל

ךלמיודודריעבותאורבקיוויתבאםעםיבאבכשיו

לארשיךלמםעברילםירשעתנשבו9ויתחתונבאסא

ךלמהנשתחאוםיעבראו10הדוהיךלמאסאךלמ

אסאשעיו11םולשיבאתבהכעמומאםשוםלשוריב

ןמםישדקהרבעיו12ויבאדודכהוהייניעברשיה

תאםגו13ויתבאושערשאםיללגהלכתארסיוץראה

הרשאלתצלפמהתשערשאהריבגמהרסיוומאהכעמ

תומבהו14ןורדקלחנבףרשיוהתצלפמתאאסאתרכיו

15וימילכ‐‐הוהיםעםלשהיהאסאבבלקרורסאל

ףסכהוהיתיב)ישדקו(ושדקוויבאישדקתאאביו

ךלמאשעבןיבואסאןיבהתיההמחלמו16םילכובהזו

הדוהילעלארשיךלמאשעבלעיו17םהימילכ‐‐לארשי

הדוהיךלמאסאלאבואציתתיתלבל‐‐המרהתאןביו

תורצואבםירתונהבהזהוףסכהלכתאאסאחקיו18

דיבםנתיו)ךלמה(ךלמתיבתורצואתאוהוהיתיב

ןבןמרבטןבדדהןבלאאסאךלמהםחלשיווידבע

ךניבויניבתירב19רמאלקשמדבבשיהםראךלמןויזח

ךל‐‐בהזוףסכדחשךליתחלשהנהךיבאןיבויבאןיב

20ילעמהלעיולארשיךלמאשעבתאךתירבתאהרפה

םיליחהירשתאחלשיואסאךלמהלאדדהןבעמשיו

תיבלבאתאוןדתאוןויעתאךיולארשיירעלעולרשא
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עמשכיהיו21ילתפנץראלכלעתורנכלכתאוהכעמ

ךלמהו22הצרתבבשיוהמרהתאתונבמלדחיואשעב

המרהינבאתאואשיויקנןיאהדוהילכתאעימשהאסא

עבגתאאסאךלמהםבןביואשעבהנברשאהיצעתאו

ותרובגלכואסאירבדלכרתיו23הפצמהתאוןמינב

לעםיבותכהמהאלה‐‐הנברשאםירעהוהשערשאלכו

תאהלחותנקזתעלקרהדוהייכלמלםימיהירבדרפס

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעאסאבכשיו24וילגר

םעבריןבבדנו25ויתחתונבטפשוהיךלמיוויבאדוד

ךלמיוהדוהיךלמאסאלםיתשתנשבלארשילעךלמ

ךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו26םיתנשלארשילע

וילערשקיו27לארשיתאאיטחהרשאותאטחבוויבא

רשאןותבגבאשעבוהכיורכששיתיבלהיחאןבאשעב

והתמיו28ןותבגלעםירצלארשילכובדנוםיתשלפל

29ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאלשלשתנשב‐‐אשעב

לכריאשהאל‐‐םעבריתיבלכתאהכהוכלמכיהיו

דיברבדרשא‐‐הוהירבדכודמשהדעםעברילהמשנ

אטחרשאםעבריתואטחלע30ינלישההיחאודבע

הוהיתאסיעכהרשא‐‐וסעכבלארשיתאאיטחהרשאו

אלההשערשאלכובדנירבדרתיו31לארשייהלא

32לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה

לכ‐‐לארשיךלמאשעבןיבואסאןיבהתיההמחלמו

אשעבךלמ‐‐הדוהיךלמאסאלשלשתנשב33םהימי

34הנשעבראוםירשעהצרתבלארשילכלעהיחאןב
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רשאותאטחבוםעבריךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו

לארשיתאאיטחה

2רמאלאשעבלעיננחןבאוהילאהוהירבדיהיו16

לארשיימעלעדיגנךנתאורפעהןמךיתמירהרשאןעי

ינסיעכהללארשיימעתאאטחתוםעבריךרדבךלתו

יתתנוותיבירחאואשעבירחאריעבמיננה3םתאטחב

ריעבאשעבלתמה4טבנןבםעבריתיבכךתיבתא

5םימשהףועולכאיהדשבולתמהוםיבלכהולכאי

םיבותכםהאלהותרובגוהשערשאואשעבירבדרתיו

םעאשעבבכשיו6לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלע

דיבםגו7ויתחתונבהלאךלמיוהצרתברבקיוויתבא

ותיבלאואשעבלאהיההוהירבדאיבנהיננחןבאוהי

השעמבוסיעכהלהוהייניעבהשערשאהערהלכלעו

תנשב8ותאהכהרשאלעוםעבריתיבכתויהלוידי

אשעבןבהלאךלמהדוהיךלמאסאלהנשששוםירשע

רשירמזודבעוילערשקיו9םיתנש‐‐הצרתבלארשילע

רשאאצראתיברוכשהתשהצרתבאוהובכרהתיצחמ

תנשבוהתימיווהכיוירמזאביו10הצרתבתיבהלע

יהיו11ויתחתךלמיוהדוהיךלמאסאלעבשוםירשע

אל‐‐אשעבתיבלכתאהכהואסכלעותבשכוכלמב

תאירמזדמשיו12והערווילאגוריקבןיתשמולריאשה

דיבאשעבלארבדרשאהוהירבדכאשעבתיבלכ

‐‐ונבהלאתואטחואשעבתואטחלכלא13איבנהאוהי

הוהיתאסיעכהללארשיתאואיטחהרשאוואטחרשא

רשאלכוהלאירבדרתיו14םהילבהבלארשייהלא
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יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאולההשע

הדוהיךלמאסאלהנשעבשוםירשעתנשב15לארשי

ןותבגלעםינחםעהוהצרתבםימיתעבשירמזךלמ

ירמזרשקרמאלםינחהםעהעמשיו16םיתשלפלרשא

רשירמעתאלארשילכוכלמיוךלמהתאהכהםגו

לכוירמעהלעיו17הנחמב‐‐אוההםויבלארשילעאבצ

ירמזתוארכיהיו18הצרתלעורציוןותבגמומעלארשי

וילעףרשיוךלמהתיבןומראלאאביוריעההדכלניכ

תושעלאטחרשאויתאטחלע19תמיושאבךלמתיבתא

רשאותאטחבוםעבריךרדבתכלל‐‐הוהייניעבערה

ורשקוירמזירבדרתיו20לארשיתאאיטחהלהשע

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהרשקרשא

םעהיצחיצחללארשיםעהקלחיזא21לארשייכלמל

22ירמעירחאיצחהווכילמהלתניגןבינבתירחאהיה

ןבינבתירחארשאםעהתאירמעירחארשאםעהקזחיו

הנשתחאוםישלשתנשב23ירמעךלמיוינבתתמיותניג

הרשעםיתשלארשילעירמעךלמהדוהיךלמאסאל

תאמןורמשרההתאןקיו24םינשששךלמהצרתבהנש

ריעהםשתאארקיורההתאןביוףסכםירככב‐‐רמש

ירמעהשעיו25ןורמשרההינדארמשםשלעהנברשא

ךרדלכבךליו26וינפלרשאלכמעריוהוהייניעבערה

תאאיטחהרשא)ותאטחבו(ויתאטחבוטבנןבםעברי

27םהילבהב‐‐לארשייהלאהוהיתאסיעכהללארשי

אלההשערשאותרובגוהשערשאירמעירבדרתיו

28לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה
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ונבבאחאךלמיוןורמשברבקיוויתבאםעירמעבכשיו

םישלשתנשבלארשילעךלמירמעןבבאחאו29ויתחת

לעירמעןבבאחאךלמיוהדוהיךלמאסאלהנשהנמשו

ןבבאחאשעיו30הנשםיתשוםירשעןורמשבלארשי

לקנהיהיו31וינפלרשאלכמ‐‐הוהייניעבערהירמע

תבלבזיאתאהשאחקיוטבנןבםעבריתואטחבותכל

32ולוחתשיולעבהתאדבעיוךליוםינדיצךלמלעבתא

שעיו33ןורמשבהנברשאלעבהתיבלעבלחבזמםקיו

הוהיתאסיעכהלתושעלבאחאףסויוהרשאהתאבאחא

וימיב34וינפלויהרשאלארשייכלמלכמלארשייהלא

הדסיורכבםריבאבהחיריתא‐‐ילאהתיבלאיחהנב

רשאהוהירבדכהיתלדביצהוריעצ)בוגשבו(ביגשבו

ןונןבעשוהידיברבד

יחבאחאלאדעלגיבשתמיבשתהוהילארמאיו17

םינשההיהיםאוינפליתדמערשאלארשייהלאהוהי

וילאהוהירבדיהיו2ירבדיפלםאיכ‐‐רטמולטהלאה

תירכלחנבתרתסנוהמדקךלתינפוהזמךל3רמאל

םיברעהתאוהתשתלחנהמהיהו4ןדריהינפלערשא

בשיוךליוהוהירבדכשעיוךליו5םשךלכלכליתיוצ

ולםיאבמםיברעהו6ןדריהינפלערשאתירכלחנב

7התשילחנהןמוברעברשבוםחלורקבברשבוםחל

יהיו8ץראבםשגהיהאליכלחנהשבייוםימיץקמיהיו

ןודיצלרשאהתפרצךלםוק9רמאלוילאהוהירבד

םקיו10ךלכלכלהנמלאהשאםשיתיוצהנהםשתבשיו
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הנמלאהשאםשהנהוריעהחתפלאאביוהתפרצךליו

םימטעמילאניחקרמאיוהילאארקיוםיצעתששקמ

יחקלרמאיוהילאארקיותחקלךלתו11התשאוילכב

ילשיםאךיהלאהוהייחרמאתו12ךדיבםחלתפילאנ

יננהותחפצבןמשטעמודכבחמקףכאלמםאיכגועמ

והנלכאוינבלוילוהיתישעויתאבוםיצעםינשתששקמ

ךרבדכישעיאביאריתלאוהילאהילארמאיו13ונתמו

ךלוילתאצוהוהנשארבהנטקהגעםשמילישעךא

לארשייהלאהוהירמאהכיכ14הנרחאבישעתךנבלו

םוידערסחתאלןמשהתחפצוהלכתאלחמקהדכ

השעתוךלתו15המדאהינפלע‐‐םשגהוהי)תת(ןתת

םימיהתיבו)אוהואיה(איהואוהלכאתווהילארבדכ

רבדכ‐‐רסחאלןמשהתחפצוהתלכאלחמקהדכ16

הלאהםירבדהרחאיהיו17והילאדיברבדרשאהוהי

רשאדעדאמקזחוילחיהיותיבהתלעבהשאהןבהלח

שיאךלוילהמוהילאלארמאתו18המשנובהרתונאל

19ינבתאתימהלוינועתאריכזהלילאתאבםיהלאה

לאוהלעיוהקיחמוהחקיוךנבתאילינתהילארמאיו

ארקיו20ותטמלעוהבכשיוםשבשיאוהרשאהילעה

ינארשאהנמלאהלעםגה‐‐יהלאהוהירמאיוהוהילא

לעדדמתיו21הנבתאתימהלתוערההמעררוגתמ

יהלאהוהירמאיוהוהילאארקיוםימעפשלשדליה

לוקבהוהיעמשיו22וברקלעהזהדליהשפנאנבשת

והילאחקיו23יחיווברקלעדליהשפנבשתווהילא

רמאיוומאלוהנתיוהתיבההילעהןמוהדריודליהתא
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הזהתעוהילאלאהשאהרמאתו24ךנביחיארוהילא

תמאךיפבהוהירבדוהתאםיהלאשיאיכיתעדי

הנשבוהילאלאהיההוהירבדוםיברםימייהיו18

לערטמהנתאובאחאלאהארהךלרמאלתישילשה

בערהובאחאלאתוארהלוהילאךליו2המדאהינפ

תיבהלערשאוהידבעלאבאחאארקיו3ןורמשבקזח

לבזיאתירכהביהיו4דאמ‐‐הוהיתאאריהיהוהידבעו

םאיבחיוםיאיבנהאמוהידבעחקיוהוהייאיבנתא

באחארמאיו5םימוםחלםלכלכוהרעמבשיאםישמח

לכלאוםימהיניעמלכלאץראבךלוהידבעלא

תירכנאולודרפוסוסהיחנוריצחאצמנילואםילחנה

באחאהברבעלץראהתאםהלוקלחיו6המהבהמ

ודבלדחאךרדבךלהוהידבעוודבלדחאךרדבךלה

לפיווהרכיוותארקלוהילאהנהוךרדבוהידבעיהיו7

ךלינאולרמאיו8והילאינדאהזהתאהרמאיווינפלע

התאיכיתאטחהמרמאיו9והילאהנהךינדאלרמא

ךיהלאהוהייח10ינתימהל‐‐באחאדיבךדבעתאןתנ

ךשקבלםשינדאחלשאלרשאהכלממויוגשיםא

הכאצמיאליכיוגהתאוהכלממהתאעיבשהוןיאורמאו

12והילאהנהךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו11

עדאאלרשאלעךאשיהוהיחורוךתאמךלאינאהיהו

תאאריךדבעוינגרהוךאצמיאלובאחאלדיגהליתאבו

גרהביתישערשאתאינדאלדגהאלה13ירענמהוהי

שיאהאמהוהייאיבנמאבחאוהוהייאיבנתאלבזיא

14םימוםחלםלכלכאוהרעמבשיאםישמחםישמח
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15ינגרהווהילאהנהךינדאלרמאךלרמאהתאהתעו

םויהיכוינפליתדמערשאתואבצהוהייחוהילארמאיו

ךליוולדגיובאחאתארקלוהידבעךליו16וילאהארא

והילאתאבאחאתוארכיהיו17והילאתארקלבאחא

אלרמאיו18לארשירכעהזהתאהוילאבאחארמאיו

תאםכבזעב‐‐ךיבאתיבוהתאםאיכלארשיתאיתרכע

ץבקחלשהתעו19םילעבהירחאךלתוהוהיתוצמ

לעבהיאיבנתאולמרכהרהלא‐‐לארשילכתאילא

ילכאתואמעבראהרשאהיאיבנוםישמחותואמעברא

ץבקיולארשיינבלכבבאחאחלשיו20לבזיאןחלש

םעהלכלאוהילאשגיו21למרכהרהלאםיאיבנהתא

הוהיםא‐‐םיפעסהיתשלעםיחספםתאיתמדערמאיו

םעהונעאלווירחאוכללעבהםאווירחאוכלםיהלאה

איבניתרתונינאםעהלאוהילארמאיו22רבדותא

23שיאםישמחותואמעבראלעבהיאיבנוידבלהוהיל

והחתניודחאהרפהםהלורחביוםירפםינשונלונתיו

רפהתאהשעאינאוומישיאלשאוםיצעהלעומישיו

םשבםתארקו24םישאאלשאוםיצעהלעיתתנודחאה

הנעירשאםיהלאההיהוהוהיםשבארקאינאוםכיהלא

25רבדהבוטורמאיוםעהלכןעיוםיהלאהאוהשאב

ושעודחאהרפהםכלורחבלעבהיאיבנלוהילארמאיו

אלשאוםכיהלאםשבוארקוםיברהםתאיכהנשאר

וארקיוושעיוםהלןתנרשארפהתאוחקיו26ומישת

וננעלעבהרמאלםירהצהדעורקבהמלעבהםשב

יהיו27השערשאחבזמהלעוחספיוהנעןיאולוקןיאו
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לודגלוקבוארקרמאיווהילאםהבלתהיוםירהצב

ילואולךרדיכוולגישיכוחישיכ‐‐אוהםיהלאיכ

םטפשמכודדגתיולודגלוקבוארקיו28ץקיואוהןשי

רבעכיהיו29םהילעםדךפשדע‐‐םיחמרבותוברחב

הנעןיאולוקןיאוהחנמהתולעלדעואבנתיוםירהצה

לכושגיוילאושגםעהלכלוהילארמאיו30בשקןיאו

והילאחקיו31סורהההוהיחבזמתאאפריווילאםעה

היהרשא‐‐בקעיינביטבשרפסמכםינבאהרשעםיתש

תאהנביו32ךמשהיהילארשירמאלוילאהוהירבד

ערזםיתאסתיבכהלעתשעיוהוהיםשבחבזמםינבאה

םשיורפהתאחתניוםיצעהתאךרעיו33חבזמלביבס

לעוקציוםימםידכהעבראואלמרמאיו34םיצעהלע

ושלשיוושלשרמאיוונשיוונשרמאיוםיצעהלעוהלעה

םימאלמהלעתהתאםגוחבזמלביבסםימהוכליו35

הוהירמאיואיבנהוהילאשגיוהחנמהתולעביהיו36

םיהלאהתאיכעדויםויהלארשיוקחציםהרבאיהלא

לכתאיתישע)ךרבדבו(ךירבדבוךדבעינאולארשיב

התאיכהזהםעהועדיויננעהוהייננע37הלאהםירבדה

לפתו38תינרחאםבלתאתבסההתאוםיהלאההוהי

תאוםינבאהתאוםיצעהתאוהלעהתאלכאתוהוהישא

םעהלכאריו39הכחלהלעתברשאםימהתאורפעה

אוההוהיםיהלאהאוההוהי‐‐ורמאיוםהינפלעולפיו

לעבהיאיבנתאושפתםהלוהילארמאיו40םיהלאה

לחנלאוהילאםדרויוםושפתיו‐‐םהמטלמילאשיא

לכאהלעבאחאלוהילארמאיו41םשםטחשיוןושיק
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תותשלולכאלבאחאהלעיו42םשגהןומהלוקיכהתשו

וינפםשיוהצרארהגיולמרכהשארלאהלעוהילאו

לעיוםיךרדטבהאנהלעורענלארמאיו43וכרבןיב

יהיו44םימעפעבשבשרמאיוהמואמןיארמאיוטביו

רמאיוםימהלעשיאףככהנטקבעהנהרמאיותיעבשב

יהיו45םשגההכרצעיאלודרורסאבאחאלארמאהלע

םשגיהיוחורוםיבעורדקתהםימשהוהכדעוהכדע

לאהתיההוהידיו46הלאערזיךליובאחאבכריולודג

הלאערזיהכאבדעבאחאינפלץריווינתמסנשיווהילא

תאווהילאהשערשאלכתאלבזיאלבאחאדגיו19

לבזיאחלשתו2ברחבםיאיבנהלכתאגרהרשאלכ

ןופסויהכוםיהלאןושעיהכרמאלוהילאלאךאלמ

אריו3םהמדחאשפנכךשפנתאםישארחמתעכיכ

חניוהדוהילרשאעבשראבאביוושפנלאךליוםקיו

בשיואביוםויךרדרבדמבךלהאוהו4םשורענתא

בררמאיותומלושפנתאלאשיו)דחא(תחאםתרתחת

בכשיו5יתבאמיכנאבוטאליכישפנחקהוהיהתע

ולרמאיוובעגנךאלמהזהנהודחאםתרתחתןשייו

תחפצוםיפצרתגעויתשארמהנהוטביו6לוכאםוק

תינשהוהיךאלמבשיו7בכשיובשיותשיולכאיוםימ

לכאיוםקיו8ךרדהךממבריכלכאםוקרמאיוובעגיו

םיעבראוםויםיעבראאיהההליכאהחכבךליוהתשיו

ןליוהרעמהלאםשאביו9ברחםיהלאהרהדעהליל

10והילאהפךלהמולרמאיווילאהוהירבדהנהוםש

ךתירבובזעיכתואבציהלאהוהיליתאנקאנקרמאיו
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ברחבוגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמתא‐‐לארשיינב

אצרמאיו11התחקלישפנתאושקביוידבלינארתואו

קזחוהלודגחורורבעהוהיהנהוהוהיינפלרהבתדמעו

הוהיחורבאלהוהיינפלםיעלסרבשמוםירהקרפמ

אלשאשערהרחאו12הוהישערבאלשערחורהרחאו

עמשכיהיו13הקדהממדלוקשאהרחאוהוהישאב

הנהוהרעמהחתפדמעיואציוותרדאבוינפטליווהילא

יתאנקאנקרמאיו14והילאהפךלהמרמאיולוקוילא

תא‐‐לארשיינבךתירבובזעיכתואבציהלאהוהיל

ידבלינארתואוברחבוגרהךיאיבנתאווסרהךיתחבזמ

בושךלוילאהוהירמאיו15התחקלישפנתאושקביו

‐‐ךלמללאזחתאתחשמותאבוקשמדהרבדמךכרדל

לארשילעךלמלחשמתישמנןבאוהיתאו16םראלע

ךיתחתאיבנלחשמתהלוחמלבאמטפשןבעשילאתאו

ברחמטלמנהואוהיתימי‐‐לאזחברחמטלמנההיהו17

םיפלאתעבשלארשיביתראשהו18עשילאתימיאוהי

אלרשאהפהלכולעבלוערכאלרשאםיכרבהלכ

אוהוטפשןבעשילאתאאצמיוםשמךליו19ולקשנ

רבעיורשעהםינשבאוהווינפלםידמצרשעםינששרח

ץריורקבהתאבזעיו20וילאותרדאךלשיווילאוהילא

ךירחאהכלאוימאלויבאלאנהקשארמאיווהילאירחא

חקיווירחאמבשיו21ךליתישעהמיכבושךלולרמאיו

ןתיורשבהםלשברקבהילכבווהחבזיורקבהדמצתא

והתרשיו‐‐והילאירחאךליוםקיוולכאיוםעל



אםיכלמ 626

םינשוםישלשווליחלכתאץבקםראךלמדדהןבו20

2הבםחליוןורמשלערציולעיובכרוסוסוותאךלמ

רמאיו3הריעהלארשיךלמבאחאלאםיכאלמחלשיו

ךינבוךישנואוהילךבהזוךפסכדדהןברמאהכול

ינדאךרבדכרמאיולארשיךלמןעיו4םהילםיבוטה

ורמאיוםיכאלמהובשיו5ילרשאלכוינאךלךלמה

ךפסכרמאלךילאיתחלשיכרמאלדדהןברמאהכ

תאחלשארחמתעכםאיכ6ןתתילךינבוךישנוךבהזו

לכהיהוךידבעיתבתאוךתיבתאושפחוךילאידבע

לארשיךלמארקיו7וחקלוםדיבומישיךיניעדמחמ

יכשקבמהזהעריכוארואנועדרמאיוץראהינקזלכל

8ונממיתענמאלויבהזלויפסכלוינבלוישנלילאחלש

הבאתאולועמשתלאםעהלכוםינקזהלכוילאורמאיו

רשאלכךלמהינדאלורמאדדהןביכאלמלרמאיו9

לכואאלהזהרבדהוהשעאהנשארבךדבעלאתחלש

ןבוילאחלשיו10רבדוהבשיוםיכאלמהוכליותושעל

קפשיםאופסויהכוםיהלאילןושעיהכרמאיודדה

ךלמןעיו11ילגרברשאםעהלכלםילעשלןורמשרפע

יהיו12חתפמכרגחללהתילאורבדרמאיולארשי

תוכסבםיכלמהואוההתשאוהוהזהרבדהתאעמשכ

איבנהנהו13ריעהלעומישיוומישוידבעלארמאיו

הוהירמאהכרמאיולארשיךלמבאחאלאשגנדחא

םויהךדיבונתניננההזהלודגהןומההלכתאתיארה

רמאהכרמאיוימבבאחארמאיו14הוהיינאיכתעדיו

המחלמהרסאיימרמאיותונידמהירשירענבהוהי
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םיתאמויהיותונידמהירשירענתאדקפיו15התארמאיו

‐לארשיינבלכםעהלכתאדקפםהירחאוםישלשוםינש

רוכשהתשדדהןבוםירהצבואציו16םיפלאתעבש‐

17ותארזע‐‐ךלמםינשוםישלשםיכלמהואוהתוכסב

ודיגיודדהןבחלשיוהנשארב‐‐תונידמהירשירענואציו

ואציםולשלםארמאיו18ןורמשמואציםישנארמאלול

הלאו19םושפתםייחואציהמחלמלםאוםייחםושפת

םהירחארשאליחהותונידמהירשירענריעהןמואצי

ןבטלמיולארשיםפדריוםראוסניוושיאשיאוכיו20

ךיולארשיךלמאציו21םישרפוסוסלעםראךלמדדה

שגיו22הלודגהכמםראבהכהובכרהתאוסוסהתא

הארועדוקזחתהךלולרמאיולארשיךלמלאאיבנה

ךילעהלעםראךלמהנשהתבושתליכהשעתרשאתא

םהיהלאםירהיהלאוילאורמאםראךלמידבעו23

אלםא‐‐רושימבםתאםחלנםלואוונממוקזחןכלע

שיאםיכלמהרסההשעהזהרבדהתאו24םהמקזחנ

ליחכליחךלהנמתהתאו25םהיתחתתוחפםישוומקממ

םתואהמחלנובכרכבכרוסוסכסוסוךתואמלפנה

26ןכשעיוםלקלעמשיוםהמקזחנאלםא‐‐רושימב

הקפאלעיוםראתאדדהןבדקפיוהנשהתבושתליהיו

ולכלכוודקפתהלארשיינבו27לארשיםעהמחלמל

םיזעיפשחינשכםדגנלארשיינבונחיוםתארקלוכליו

לארמאיוםיהלאהשיאשגיו28ץראהתאואלמםראו

םראורמארשאןעיהוהירמאהכרמאיולארשיךלמ

לכתאיתתנו‐‐אוהםיקמעיהלאאלוהוהיםירהיהלא
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ונחיו29הוהיינאיכםתעדיוךדיבהזהלודגהןומהה

ברקתויעיבשהםויביהיוםימיתעבשהלאחכנהלא

םויבילגרףלאהאמםראתאלארשיינבוכיוהמחלמה

המוחהלפתוריעהלאהקפאםירתונהוסניו30דחא

אביוסנדדהןבוםירתונהשיאףלאהעבשוםירשעלע

אנהנהוידבעוילאורמאיו31רדחברדחריעהלא

אנהמישנםהדסחיכלמיכלארשיתיביכלמיכונעמש

‐‐לארשיךלמלאאצנוונשארבםילבחוונינתמבםיקש

םילבחוםהינתמבםיקשורגחיו32ךשפנתאהיחיילוא

דדהןבךדבעורמאיולארשיךלמלאואביוםהישארב

םישנאהו33אוהיחאיחונדועהרמאיוישפנאניחתרמא

רמאיודדהןבךיחאורמאיוונממהוטלחיוורהמיוושחני

34הבכרמהלעוהלעיודדהןבוילאאציווהחקואב

בישאךיבאתאמיבאחקלרשאםירעהוילארמאיו

ינאוןורמשביבאםשרשאכקשמדבךלםישתתוצחו

דחאשיאו35והחלשיותירבולתרכיוךחלשאתירבב

אניניכה‐‐הוהירבדבוהערלארמאםיאיבנהינבמ

תעמשאלרשאןעיולרמאיו36ותכהלשיאהןאמיו

ולצאמךליוהיראהךכהויתאמךלוהךנההוהילוקב

יניכהרמאיורחאשיאאצמיו37והכיוהיראהוהאצמיו

ךלמלדמעיואיבנהךליו38עצפוהכהשיאהוהכיואנ

רבעךלמהיהיו39ויניעלערפאבשפחתיוךרדהלע

המחלמהברקבאציךדבערמאיוךלמהלאקעצאוהו

‐‐הזהשיאהתארמשרמאיושיאילאאביורסשיאהנהו

ףסכרככואושפנתחתךשפנהתיהודקפידקפהםא
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רמאיוונניאאוהו‐‐הנהוהנההשעךדבעיהיו40לוקשת

‐‐רהמיו41תצרחהתאךטפשמןכלארשיךלמוילא

לארשיךלמותארכיוויניע)ילעמ(לעמרפאהתארסיו

תחלשןעיהוהירמאהכוילארמאיו42אוהםיאיבנהמיכ

תחתךמעוושפנתחתךשפנהתיהו‐‐דימימרחשיאתא

הנורמשאביוףעזורסותיבלעלארשיךלמךליו43ומע

ילאערזיהתובנלהיהםרכהלאהםירבדהרחאיהיו21

רבדיו2ןורמשךלמבאחאלכיהלצא‐‐לאערזיברשא

קריןגליליהיוךמרכתאילהנתרמאלתובנלאבאחא

ונממבוטםרכויתחתךלהנתאויתיבלצאבורקאוהיכ

לאתובנרמאיו3הזריחמףסכךלהנתאךיניעבבוטםא

אביו4ךליתבאתלחנתאיתתמהוהימילהלילחבאחא

תובנוילארבדרשארבדהלעףעזורסותיבלאבאחא

לעבכשיויתובאתלחנתאךלןתאאלרמאיוילאערזיה

לבזיאוילאאבתו5םחללכאאלווינפתאבסיוותטמ

םחללכאךניאוהרסךחורהזהמוילארבדתוותשא

ולרמאוילאערזיהתובנלארבדאיכהילארבדיו6

םרכךלהנתאהתאץפחםאואףסכבךמרכתאילהנת

לבזיאוילארמאתו7ימרכתאךלןתאאלרמאיוויתחת

לכאםוקלארשילעהכולמהשעתהתעהתאותשא

ילאערזיהתובנםרכתאךלןתאינא‐‐ךבלבטיוםחל

חלשתוומתחבםתחתובאחאםשבםירפסבתכתו8

וריעברשאםירחהלאוםינקזהלא)םירפס(םירפסה

םוצוארקרמאלםירפסבבתכתו9תובנתאםיבשיה
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ינבםישנאםינשובישוהו10םעהשארבתובנתאובישהו

והאיצוהוךלמוםיהלאתכרברמאלוהדעיוודגנלעילב

רשאםירחהוםינקזהוריעישנאושעיו11תמיווהלקסו

בותכרשאכ‐‐לבזיאםהילאהחלשרשאכוריעבםיבשיה

תאובישהוםוצוארק12םהילאהחלשרשאםירפסב

ובשיולעילבינבםישנאהינשואביו13םעהשארבתובנ

ךרברמאלםעהדגנתובנתאלעילבהישנאוהדעיוודגנ

םינבאבוהלקסיוריעלץוחמוהאציוךלמוםיהלאתובנ

יהיו15תמיותובנלקסרמאללבזיאלאוחלשיו14תמיו

באחאלאלבזיארמאתותמיותובנלקסיכלבזיאעמשכ

ךלתתלןאמרשאילאערזיהתובנםרכתאשרםוק

יכבאחאעמשכיהיו16תמיכיחתובנןיאיכ‐‐ףסכב

‐‐ילאערזיהתובנםרכלאתדרלבאחאםקיותובנתמ

18רמאליבשתהוהילאלאהוהירבדיהיו17ותשרל

הנהןורמשברשא‐‐לארשיךלמבאחאתארקלדרםוק

רמאלוילאתרבדו19ותשרלםשדרירשאתובנםרכב

הכרמאלוילאתרבדותשריםגותחצרההוהירמאהכ

וקליתובנםדתאםיבלכהוקקלרשאםוקמבהוהירמא

והילאלאבאחארמאיו20התאםגךמדתאםיבלכה

ערהתושעלךרכמתהןעי‐‐יתאצמרמאיויביאינתאצמה

ךירחאיתרעבוהערךילאיבמיננה21הוהייניעב

22לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאליתרכהו

ןבאשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכךתיבתאיתתנו

םגו23לארשיתאאטחתותסעכהרשאסעכהלאהיחא

לבזיאתאולכאיםיבלכהרמאלהוהירבד‐‐לבזיאל
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םיבלכהולכאיריעבבאחאלתמה24לאערזילחב

באחאכהיהאלקר25םימשהףועולכאיהדשבתמהו

ותאהתסהרשא‐‐הוהייניעבערהתושעלרכמתהרשא

לככ‐‐םיללגהירחאתכללדאמבעתיו26ותשאלבזיא

27לארשיינבינפמהוהישירוהרשאירמאהושערשא

םשיווידגבערקיוהלאהםירבדהתאבאחאעמשכיהיו

רבדיהיו28טאךלהיוקשבבכשיוםוציוורשבלעקש

באחאענכניכתיארה29רמאליבשתהוהילאלאהוהי

ונבימיב‐‐וימיבהערהיבאאלינפמענכניכןעיינפלמ

ותיבלעהערהאיבא

לארשיןיבוםראןיבהמחלמןיאםינששלשובשיו22

לאהדוהיךלמטפשוהידריותישילשההנשביהיו2

יכםתעדיהוידבעלאלארשיךלמרמאיו3לארשיךלמ

ךלמדימהתאתחקמ‐‐םישחמונחנאודעלגתמרונל

תמרהמחלמליתאךלתהטפשוהילארמאיו4םרא

ימעכךומכינומכלארשיךלמלאטפשוהירמאיודעלג

לארשיךלמלאטפשוהירמאיו5ךיסוסכיסוסכךמעכ

תאלארשיךלמץבקיו6הוהירבדתאםויכאנשרד

לעךלאהםהלארמאיושיאתואמעבראכםיאיבנה

ינדאןתיוהלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלגתמר

דועהוהילאיבנהפןיאהטפשוהירמאיו7ךלמהדיב

דועטפשוהילאלארשיךלמרמאיו8ותאמהשרדנו

אבנתיאליכויתאנשינאוותאמהוהיתאשרדלדחאשיא

לאטפשוהירמאיוהלמיןבוהיכימ‐‐ערםאיכבוטילע
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דחאסירסלאלארשיךלמארקיו9ןכךלמהרמאי

טפשוהיולארשיךלמו10הלמיןבוהיכימהרהמרמאיו

ןרגבםידגבםישבלמואסכלעשיאםיבשיהדוהיךלמ

11םהינפלםיאבנתמ‐‐םיאיבנהלכוןורמשרעשחתפ

רמאהכרמאיולזרבינרקהנענכןבהיקדצולשעיו

‐‐םיאבנהלכו12םתלכדעםראתאחגנתהלאבהוהי

דיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמרהלערמאלןכםיאבנ

וילארבדוהיכימארקלךלהרשאךאלמהו13ךלמה

ךלמהלאבוטדחאהפםיאיבנהירבדאנהנהרמאל

בוטתרבדו‐‐םהמדחארבדכ)ךרבד(ךירבדאניהי

ילאהוהירמאירשאתאיכ‐‐הוהייחוהיכימרמאיו14

והיכימוילאךלמהרמאיוךלמהלאאוביו15רבדאותא

וילארמאיולדחנםאהמחלמלדעלגתמרלאךלנה

ךלמהוילארמאיו16ךלמהדיבהוהיןתנוחלצהוהלע

קרילארבדתאלרשאךעיבשמינאםימעפהמכדע

םיצפנלארשילכתאיתיאררמאיו17הוהיםשב‐‐תמא

אלהוהירמאיוהערםהלןיארשאןאצכםירההלא

ךלמרמאיו18םולשבותיבלשיאובושיהלאלםינדא

ילעאבנתיאולךילאיתרמאאולהטפשוהילאלארשי

תאיתיארהוהירבדעמשןכלרמאיו19ערםאיכבוט

ונימימוילעדמעםימשהאבצלכוואסכלעבשיהוהי

לפיולעיובאחאתאהתפיימהוהירמאיו20ולאמשמו

חורהאציו21הכברמאהזוהכבהזרמאיודעלגתמרב

המבוילאהוהירמאיוונתפאינארמאיוהוהיינפלדמעיו

רמאיוויאיבנלכיפברקשחוריתייהואצארמאיו22
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הוהיןתנהנההתעו23ןכהשעואצ‐‐לכותםגוהתפת

24הערךילערבדהוהיוהלאךיאיבנלכיפברקשחור

רמאיויחלהלעוהיכימתאהכיוהנענכןבוהיקדצשגיו

והיכימרמאיו25ךתוארבדליתאמהוהיחוררבעהזיא

26הבחהלרדחברדחאבתרשאאוההםויבהארךנה

רשןמאלאוהבישהווהיכימתאחקלארשיךלמרמאיו

ומישךלמהרמאהכתרמאו27ךלמהןבשאוילאוריעה

דעץחלםימוץחלםחלוהלכאהואלכהתיבהזתא

םולשבבושתבושםא‐‐והיכימרמאיו28םולשביאב

ךלמלעיו29םלכםימעועמשרמאיויבהוהירבדאל

ךלמרמאיו30דעלגתמרהדוהיךלמטפשוהיולארשי

שבלהתאוהמחלמבאבושפחתהטפשוהילאלארשי

ךלמו31המחלמבאוביולארשיךלמשפחתיוךידגב

רמאלםינשוםישלשולרשאבכרהירשתאהוצםרא

לארשיךלמתאםאיכלודגתאוןטקתאומחלתאל

המהוטפשוהיתאבכרהירשתוארכיהיו32ודבל

קעזיוםחלהלוילעורסיואוהלארשיךלמךאורמא

לארשיךלמאליכבכרהירשתוארכיהיו33טפשוהי

תאהכיוומתלתשקבךשמשיאו34וירחאמובושיואוה

ובכרלרמאיוןירשהןיבוםיקבדהןיבלארשיךלמ

הלעתו35יתילחהיכ‐‐הנחמהןמינאיצוהוךדיךפה

חכנהבכרמבדמעמהיהךלמהואוההםויבהמחלמה

רבעיו36בכרהקיחלאהכמהםדקציוברעבתמיוםרא

לאשיאווריעלאשיארמאלשמשהאבכהנחמבהנרה

ךלמהתאורבקיוןורמשאוביוךלמהתמיו37וצרא
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וקליוןורמשתכרבלעבכרהתאףטשיו38ןורמשב

רבדרשאהוהירבדכ‐‐וצחרתונזהוומדתאםיבלכה

הנברשאןשהתיבוהשערשאלכובאחאירבדרתיו39

ירבדרפסלעםיבותכםהאולההנברשאםירעהלכו

ךלמיוויתבאםעבאחאבכשיו40לארשייכלמל‐‐םימיה

‐‐הדוהילעךלמאסאןבטפשוהיו41ויתחתונבוהיזחא

םישלשןבטפשוהי42לארשיךלמבאחאלעבראתנשב

םלשוריבךלמהנששמחוםירשעווכלמבהנששמחו

‐‐ויבאאסאךרדלכבךליו43יחלשתבהבוזעומאםשו

תומבהךאדמהוהייניעברשיהתושעלונממרסאל

םלשיו44תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאל

ותרובגוטפשוהיירבדרתיו45לארשיךלמםעטפשוהי

ירבדרפסלעםיבותכםהאלהםחלנרשאוהשערשא

ימיבראשנרשאשדקהרתיו46הדוהייכלמל‐‐םימיה

ךלמבצנםודאבןיאךלמו47ץראהןמרעב‐‐ויבאאסא

הריפאתכללשישרתתוינא)השע(רשעטפשוהי48

רבגןויצעבתוינא)ורבשנ(הרבשניכךלהאלו‐‐בהזל

םעידבעוכליטפשוהילאבאחאןבוהיזחארמאזא49

םעטפשוהיבכשיו50טפשוהיהבאאלותוינאבךידבע

םרוהיךלמיוויבאדודריעבויתבאםערבקיוויתבא

ןורמשבלארשילעךלמבאחאןבוהיזחא51ויתחתונב

לעךלמיוהדוהיךלמטפשוהילהרשעעבשתנשב

ויבאךרדבךליוהוהייניעבערהשעיו52םיתנשלארשי

תאאיטחהרשאטבנןבםעבריךרדבוומאךרדבו
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הוהיתאסעכיוולהוחתשיולעבהתאדבעיו53לארשי

ויבאהשערשאלככלארשייהלא
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בםיכלמ

לפיו2באחאתומירחאלארשיבבאומעשפיו1

חלשיולחיו‐‐ןורמשברשאותילעבהכבשהדעבהיזחא

יהלאבובזלעבבושרדוכלםהלארמאיוםיכאלמ

הילאלארבדהוהיךאלמו3הזילחמהיחאםאןורקע

רבדוןורמשךלמיכאלמתארקלהלעםוקיבשתה

שרדלםיכלהםתאלארשיבםיהלאןיאילבמה‐‐םהלא

הטמההוהירמאהכןכלו4ןורקעיהלאבובזלעבב

5הילאךליותומתתומיכהנממדרתאלםשתילערשא

6םתבשהזהמםהילארמאיווילאםיכאלמהובושיו

ובושוכלונילארמאיוונתארקלהלעשיאוילאורמאיו

הוהירמאהכוילאםתרבדוםכתאחלשרשאךלמהלא

לעבבשרדלחלשהתאלארשיבםיהלאןיאילבמה

דרתאלםשתילערשאהטמהןכלןורקעיהלאבובז

שיאהטפשמהמ‐‐םהלארבדיו7תומתתומיכ‐‐הנממ

הלאהםירבדהתאםכילארבדיוםכתארקלהלערשא

וינתמברוזארוערוזאורעשלעבשיאוילאורמאיו8

םישמחרשוילאחלשיו9אוהיבשתההילארמאיו

וילארבדיורההשארלעבשיהנהווילאלעיווישמחו

רבדיווהילאהנעיו10הדררבדךלמהםיהלאהשיא

םימשהןמשאדרתינאםיהלאשיאםאוםישמחהרשלא

ותאלכאתוםימשהןמשאדרתוךישמחתאוךתאלכאתו

וישמחו‐‐רחאםישמחרשוילאחלשיובשיו11וישמחתאו

הרהמךלמהרמאהכםיהלאהשיאוילארבדיוןעיו

ינאםיהלאהשיאםאםהילארבדיוהילאןעיו12הדר
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שאדרתוךישמחתאוךתאלכאתוםימשהןמשאדרת

חלשיובשיו13וישמחתאוותאלכאתוםימשהןמםיהלא

םישמחהרשאביולעיווישמחו‐‐םישלשםישמחרש

רבדיווילאןנחתיווהילאדגנלויכרבלעערכיוישילשה

הלאךידבעשפנוישפנאנרקיתםיהלאהשיאוילא

תאלכאתוםימשהןמשאהדריהנה14ךיניעבםישמח

רקיתהתעוםהישמחתאוםינשארהםישמחהירשינש

ותואדרוהילאלאהוהיךאלמרבדיו15ךיניעבישפנ

וילארבדיו16ךלמהלאותואדריוםקיווינפמאריתלא

לעבבשרדלםיכאלמתחלשרשאןעיהוהירמאהכ

שרדללארשיבםיהלאןיאילבמה‐‐ןורקעיהלאבובז

יכ‐‐הנממדרתאלםשתילערשאהטמהןכלורבדב

ךלמיווהילארבדרשאהוהירבדכתמיו17תומתתומ

ךלמטפשוהיןבםרוהילםיתשתנשבויתחתםרוהי

רשאוהיזחאירבדרתיו18ןבולהיהאליכהדוהי

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכהמהאולההשע

לארשי

ךליוםימשההרעסבוהילאתאהוהיתולעהביהיו2

בשעשילאלאוהילארמאיו2לגלגהןמעשילאווהילא

הוהייחעשילארמאיולאתיבדעינחלשהוהייכהפאנ

םיאיבנהינבואציו3לאתיבודריוךבזעאםאךשפניחו

םויהיכתעדיהוילאורמאיועשילאלאלאתיברשא

יתעדיינאםגרמאיוךשארלעמךינדאתאחקלהוהי

ינחלשהוהייכהפאנבשעשילאוהילאולרמאיו4ושחה
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5וחיריואביוךבזעאםאךשפניחוהוהייחרמאיווחירי

וילאורמאיועשילאלאוחיריברשאםיאיבנהינבושגיו

רמאיוךשארלעמךינדאתאחקלהוהיםויהיכתעדיה

הוהייכהפאנבשוהילאולרמאיו6ושחהיתעדיינאםג

ךבזעאםאךשפניחוהוהייחרמאיוהנדריהינחלש

ודמעיווכלהםיאיבנהינבמשיאםישמחו7םהינשוכליו

תאוהילאחקיו8ןדריהלעודמעםהינשוקוחרמדגנמ

ורבעיוהנהוהנהוצחיוםימהתאהכיוםלגיוותרדא

עשילאלארמאוהילאוםרבעכיהיו9הברחבםהינש

עשילארמאיוךמעמחקלאםרטבךלהשעאהמלאש

לואשלתישקהרמאיו10ילאךחורבםינשיפאניהיו

היהיאלןיאםאוןכךליהיךתאמחקליתאהארתםא

יסוסושאבכרהנהורבדוךולהםיכלההמהיהיו11

12םימשההרעסבוהילאלעיוםהינשןיבודרפיושא

וישרפולארשיבכריבאיבאקעצמאוהוהארעשילאו

13םיערקםינשלםערקיווידגבבקזחיודועוהאראלו

לעדמעיובשיווילעמהלפנרשאוהילאתרדאתאםריו

וילעמהלפנרשאוהילאתרדאתאחקיו14ןדריהתפש

אוהףאוהילאיהלאהוהיהיארמאיוםימהתאהכיו

והאריו15עשילארבעיוהנהוהנהוצחיוםימהתאהכיו

והילאחורהחנורמאיודגנמוחיריברשאםיאיבנהינב

ורמאיו16הצראולווחתשיוותארקלואביועשילאלע

וכליליחינבםישנאםישמחךידבעתאשיאנהנהוילא

דחאבוהכלשיוהוהיחורואשנןפ‐‐ךינדאתאושקביואנ

וחלשתאלרמאיו)תויאיגה(תואיגהתחאבואםירהה
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שיאםישמחוחלשיווחלשרמאיושבדעובורצפיו17

בשיאוהווילאובשיו18והאצמאלוםימיהשלשושקביו

19וכלתלאםכילאיתרמאאלהםהלארמאיווחיריב

בוטריעהבשומאנהנהעשילאלאריעהישנאורמאיו

רמאיו20תלכשמץראהוםיערםימהוהארינדארשאכ

אציו21וילאוחקיוחלמםשומישוהשדחתיחלצילוחק

הוהירמאהכרמאיוחלמםשךלשיוםימהאצומלא

22תלכשמותומדועםשמהיהיאל‐‐הלאהםימליתאפר

23רבדרשאעשילארבדכהזהםויהדעםימהופריו

ואציםינטקםירענוךרדבהלעאוהולאתיבםשמלעיו

חרקהלעחרקהלעולורמאיוובוסלקתיוריעהןמ

םיתשהנאצתוהוהיםשבםללקיוםאריווירחאןפיו24

25םידליינשוםיעבראםהמהנעקבתורעיהןמםיבד

ןורמשבשםשמולמרכהרהלאםשמךליו

תנשבןורמשבלארשילעךלמבאחאןבםרוהיו3

הרשעםיתשךלמיוהדוהיךלמטפשוהילהרשעהנמש

ומאכוויבאכאלקר‐‐הוהייניעבערההשעיו2הנש

תואטחבקר3ויבאהשערשאלעבהתבצמתארסיו

רסאלקבד‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

לארשיךלמלבישהודקנהיהבאומךלמעשימו4הנממ

תומכיהיו5רמצםיליאףלאהאמוםירכףלאהאמ

ךלמהאציו6לארשיךלמבבאומךלמעשפיובאחא

ךליו7לארשילכתאדקפיוןורמשמ‐‐אוההםויבםרוהי

עשפבאומךלמרמאלהדוהיךלמטפשוהילאחלשיו
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ינומכהלעארמאיוהמחלמלבאומלאיתאךלתה‐‐יב

ךרדההזיארמאיו8ךיסוסכיסוסכךמעכימעכךומכ

לארשיךלמךליו9םודארבדמךרדרמאיוהלענ

אלוםימיתעבשךרדובסיוםודאךלמוהדוהיךלמו

ךלמרמאיו10םהילגרברשאהמהבלוהנחמלםימהיה

הלאהםיכלמהתשלשלהוהיארקיכ‐‐ההאלארשי

איבנהפןיאהטפשוהירמאיו11באומדיבםתואתתל

ךלמידבעמדחאןעיוותואמהוהיתאהשרדנוהוהיל

ידילעםימקצירשאטפשןבעשילאהפרמאיולארשי

וילאודריוהוהירבדותואשיטפשוהירמאיו12והילא

לאעשילארמאיו13םודאךלמו‐‐טפשוהיולארשיךלמ

יאיבנלאוךיבאיאיבנלאךל‐‐ךלוילהמלארשיךלמ

תשלשלהוהיארקיכלאלארשיךלמולרמאיוךמא

עשילארמאיו14באומדיבםתואתתלהלאהםיכלמה

טפשוהיינפילוליכוינפליתדמערשאתואבצהוהייח

15ךאראםאוךילאטיבאםא‐‐אשנינאהדוהיךלמ

הוהידיוילעיהתוןגנמהןגנכהיהוןגנמילוחקהתעו

17םיבגםיבגהזהלחנההשעהוהירמאהכרמאיו16

לחנהוםשגוארתאלוחורוארתאלהוהירמאהכיכ

18םכתמהבוםכינקמוםתאםתיתשוםימאלמיאוהה

םתיכהו19םכדיבבאומתאןתנוהוהייניעבתאזלקנו

לכווליפתבוטץעלכורוחבמריעלכורצבמריעלכ

םינבאבובאכתהבוטההקלחהלכוומתסתםימיניעמ

ךרדמםיאבםימהנהוהחנמהתולעכרקבביהיו20

ולעיכועמשבאומלכו21םימהתאץראהאלמתוםודא
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הלעמוהרגחרגחלכמוקעציוםבםחלהלםיכלמה

לעהחרזשמשהורקבבומיכשיו22לובגהלעודמעיו

ורמאיו23םדכםימדאםימהתאדגנמבאומואריוםימה

התעווהערתאשיאוכיוםיכלמהוברחנברחההזםד

לארשיומקיולארשיהנחמלאואביו24באומללשל

תאתוכהוהב)וכיו(וביוםהינפמוסניובאומתאוכיו

שיאוכילשיהבוטהקלחלכווסרהיםירעהו25באומ

וליפיבוטץעלכוומתסיםימןיעמלכוהואלמוונבא

26הוכיוםיעלקהובסיותשרחריקבהינבאריאשהדע

עבשותואחקיוהמחלמהונממקזחיכבאומךלמאריו

ולכיאלו‐‐םודאךלמלאעיקבהלברחףלששיאתואמ

הלעוהלעיוויתחתךלמירשארוכבהונבתאחקיו27

ובשיווילעמועסיולארשילעלודגףצקיהיוהמחהלע

ץראל

רמאלעשילאלאהקעצםיאיבנהינבישנמתחאהשאו4

הוהיתאאריהיהךדבעיכתעדיהתאותמישיאךדבע

רמאיו2םידבעלולידליינשתאתחקלאב‐‐השנהו

)ךל(יכלשיהמילידיגהךלהשעאהמעשילאהילא

ןמשךוסאםאיכתיבבלכךתחפשלןיארמאתותיבב

יכנכשלכתאמץוחהןמםילכךלילאשיכלרמאיו3

תלדהתרגסותאבו4יטיעמתלאםיקרםילכ‐‐)ךינכש(

אלמהוהלאהםילכהלכלעתקציוךינבדעבוךדעב

הינבדעבוהדעבתלדהרגסתוותאמךלתו5יעיסת

תאלמכיהיו6)תקצומ(תקצימאיהוהילאםישיגמםה
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הילארמאיוילכדועילאהשיגההנבלארמאתוםילכה

םיהלאהשיאלדגתואבתו7ןמשהדמעיוילכדועןיא

תאו)ךישנ(יכישנתאימלשוןמשהתאירכמיכלרמאיו

עשילארבעיוםויהיהיו8רתונבייחת)ךינבו(יכינב

יהיוםחללכאלובקזחתוהלודגהשאםשוםנושלא

הנההשיאלארמאתו9םחללכאלהמשרסיורבעידמ

דימתונילערבע‐‐אוהשודקםיהלאשיאיכיתעדיאנ

ןחלשוהטמםשולםישנוהנטקריקתילעאנהשענ10

םויהיהיו11המשרוסיונילאואבבהיהוהרונמואסכו

לארמאיו12המשבכשיוהילעהלארסיוהמשאביו

וינפלדמעתו‐‐הלארקיותאזהתימנושלארקורעניזחיג

לכתאונילאתדרחהנההילאאנרמאולרמאיו13

ךלמהלאךלרבדלשיהךלתושעלהמתאזההדרחה

רמאיו14תבשייכנאימעךותברמאתואבצהרשלאוא

ןקזהשיאו‐‐הלןיאןבלבאיזחיגרמאיוהלתושעלהמו

רמאיו16חתפבדמעתו‐‐הלארקיוהלארקרמאיו15

לארמאתוןבתקבח)תא(יתאהיחתעכהזהדעומל

השאהרהתו17ךתחפשבבזכתלא‐‐םיהלאהשיאינדא

עשילאהילארבדרשאהיחתעכהזהדעומלןבדלתו

19םירצקהלאויבאלאאציוםויהיהיודליהלדגיו18

לאוהאשרענהלארמאיוישארישארויבאלארמאיו

דעהיכרבלעבשיוומאלאוהאיביו‐‐והאשיו20ומא

םיהלאהשיאתטמלעוהבכשתולעתו21תמיוםירהצה

החלשרמאתוהשיאלאארקתו22אצתוודעברגסתו

שיאדעהצוראותונתאהתחאוםירענהןמדחאילאנ
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יתכלה)תא(יתאעודמרמאיו23הבושאוםיהלאה

24םולשרמאתותבשאלושדחאל‐‐םויהוילא)תכלה(

ילרצעתלאךלוגהנהרענלארמאתוןותאהשבחתו

‐םיהלאהשיאלאאבתוךלתו25ךליתרמאםאיכבכרל

דגנמהתאםיהלאהשיאתוארכיהיולמרכהרהלא‐

אנץורהתע26זלהתימנושההנהורעניזחיגלארמאיו

םולשהךשיאלםולשהךלםולשההלרמאוהתארקל

רההלאםיהלאהשיאלאאבתו27םולשרמאתודליל

םיהלאהשיארמאיוהפדהליזחיגשגיווילגרבקזחתו

אלוינממםילעההוהיוהלהרמהשפניכהלהפרה

יתרמאאלהינדאתאמןביתלאשהרמאתו28ילדיגה

יתנעשמחקוךינתמרגחיזחיגלרמאיו29יתאהלשתאל

אלשיאךכרבייכוונכרבתאלשיאאצמתיכךלוךדיב

יחרענהםארמאתו30רענהינפלעיתנעשמתמשווננעת

יזחגו31הירחאךליוםקיוךבזעאםאךשפניחוהוהי

לוקןיאורענהינפלעתנעשמהתאםשיוםהינפלרבע

32רענהץיקהאלרמאלולדגיוותארקלבשיובשקןיאו

33ותטמלעבכשמתמרענההנהוהתיבהעשילאאביו

לעיו34הוהילאללפתיוםהינשדעבתלדהרגסיואביו

ויפכוויניעלעויניעוויפלעויפםשיודליהלעבכשיו

תיבבךליובשיו35דליהרשבםחיווילערהגיוופכלע

דערענהררוזיווילערהגיולעיוהנהתחאוהנהתחא

יזחיגלאארקיו36ויניעתארענהחקפיוםימעפעבש

רמאיווילאאבתוהארקיותאזהתימנשהלאארקרמאיו

אשתוהצראוחתשתווילגרלעלפתואבתו37ךנביאש
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ינבוץראבבערהוהלגלגהבשעשילאו38אצתוהנבתא

הלודגהריסהתפשורענלרמאיווינפלםיבשיםיאיבנה

טקללהדשהלאדחאאציו39םיאיבנהינבלדיזנלשבו

ודגבאלמהדשתעקפונממטקליוהדשןפגאצמיותרא

םישנאלוקציו40ועדיאליכ‐‐דיזנהריסלאחלפיואביו

תומורמאיווקעצהמהודיזנהמםלכאכיהיולוכאל

חמקוחקורמאיו41לכאלולכיאלוםיהלאהשיאריסב

רבדהיהאלוולכאיוםעלקצרמאיוריסהלאךלשיו

םיהלאהשיאלאביוהשלשלעבמאבשיאו42ריסבער

רמאיוונלקצבלמרכוםירעשםחלםירשעםירוכבםחל

האמינפלהזןתאהמותרשמרמאיו43ולכאיוםעלןת

רתוהולכאהוהירמאהכיכ‐‐ולכאיוםעלןתרמאיושיא

הוהירבדכורתויוולכאיוםהינפלןתיו44

וינדאינפללודגשיאהיהםראךלמאבצרשןמענו5

היהשיאהוםראלהעושתהוהיןתנוביכ‐‐םינפאשנו

ץראמובשיוםידודגואציםראו2ערצמ‐‐ליחרובג

לארמאתו3ןמענתשאינפליהתוהנטקהרענלארשי

ףסאיזאןורמשברשאאיבנהינפלינדאילחאהתרבג

תאזכותאזכרמאלוינדאלדגיואביו4ותערצמותא

ךלםראךלמרמאיו5לארשיץראמרשאהרענההרבד

רשעודיבחקיוךליולארשיךלמלארפסהחלשאואב

6םידגבתופילחרשעובהזםיפלאתששוףסכירככ

רפסהאובכהתעורמאללארשיךלמלארפסהאביו

ותפסאוידבעןמענתאךילאיתחלשהנהךילאהזה
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ערקיורפסהתאלארשיךלמארקכיהיו7ותערצמ

חלשהזיכתויחהלותימהלינאםיהלאהרמאיווידגב

הנאתמיכוארואנועדךאיכותערצמשיאףסאלילא

ךלמערקיכםיהלאהשיאעשילאעמשכיהיו8ילאוה

תערקהמלרמאלךלמהלאחלשיווידגבתאלארשי

אביו9לארשיבאיבנשייכעדיו‐‐ילאאנאביךידגב

חלשיו10עשילאלתיבהחתפדמעיוובכרבווסוסבןמענ

םימעפעבשתצחרוךולהרמאלךאלמעשילאוילא

רמאיוךליוןמענףצקיו11רהטוךלךרשבבשיוןדריב

ויהלאהוהיםשבארקודמעואוציאציילאיתרמאהנה

הנבאבוטאלה12ערצמהףסאוםוקמהלאודיףינהו

אלה‐‐לארשיימימלכמקשמדתורהנרפרפו)הנמא(

וידבעושגיו13המחבךליוןפיויתרהטוםהבץחרא

ךילארבדאיבנהלודגרבדיבאורמאיווילאורבדיו

דריו14רהטוץחרךילארמאיכףאוהשעתאולה

בשיוםיהלאהשיארבדכםימעפעבשןדריבלבטיו

םיהלאהשיאלאבשיו15רהטיו‐‐ןטקרענרשבכורשב

יתעדיאנהנהרמאיווינפלדמעיואביווהנחמלכואוה

חקהתעולארשיבםאיכץראהלכבםיהלאןיאיכ

יתדמערשאהוהייחרמאיו16ךדבעתאמהכרבאנ

אלוןמענרמאיו17ןאמיותחקלוברצפיוחקאםאוינפל

השעיאוליכהמדאםידרפדמצאשמךדבעלאנןתי

18הוהילםאיכ‐‐םירחאםיהלאלחבזוהלעךדבעדוע

ןומרתיבינדאאובב‐‐ךדבעלהוהיחלסיהזהרבדל

ןמרתיביתיוחתשהוידילעןעשנאוהוהמשתוחתשהל
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הזהרבדבךדבעלהוהיאנחלסיןמרתיביתיוחתשהב

רמאיו20ץראתרבכותאמךליוםולשלךלולרמאיו19

ןמענתאינדאךשחהנהםיהלאהשיאעשילארעניזחיג

םאיכהוהייחאיבהרשאתאודימתחקמהזהימראה

ירחאיזחיגףדריו21המואמותאמיתחקלווירחאיתצר

ותארקלהבכרמהלעמלפיווירחאץרןמענהאריוןמענ

הנהרמאלינחלשינדאםולשרמאיו22םולשהרמאיו

םיאיבנהינבמםירפארהמםירענינשילאואבהזהתע

רמאיו23םידגבתופלחיתשוףסכרככםהלאנהנת

ינשבףסכםירככרציוובץרפיוםירככחקלאוהןמענ

ואשיווירענינשלאןתיוםידגבתופלחיתשוםיטרח

חלשיותיבבדקפיוםדימחקיולפעהלאאביו24וינפל

רמאיווינדאלאדמעיואבאוהו25וכליוםישנאהתא

ךדבעךלהאלרמאיויזחג)ןיאמ(ןאמעשילאוילא

שיאךפהרשאכךלהיבלאלוילארמאיו26הנאוהנא

תחקלוףסכהתאתחקלתעהךתארקלותבכרמלעמ

27תוחפשוםידבעורקבוןאצוםימרכוםיתיזוםידגב

וינפלמאציוםלועלךערזבוךבקבדתןמענתערצו

גלשכערצמ

רשאםוקמהאנהנהעשילאלאםיאיבנהינבורמאיו6

ןדריהדעאנהכלנ2ונממרצ‐‐ךינפלםשםיבשיונחנא

תבשלםוקמםשונלהשענותחאהרוקשיאםשמהחקנו

ךידבעתאךלואנלאוהדחאהרמאיו3וכלרמאיוםש

םיצעהורזגיוהנדריהואביוםתאךליו4ךלאינארמאיו
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םימהלאלפנלזרבהתאוהרוקהליפמדחאהיהיו5

םיהלאהשיארמאיו6לואשאוהוינדאההארמאיוקעציו

ףציוהמשךלשיוץעבצקיוםוקמהתאוהאריולפנהנא

ךלמו8והחקיוודיחלשיוךלםרהרמאיו7לזרבה

לארמאלוידבעלאץעויולארשיבםחלנהיהםרא

לאםיהלאהשיאחלשיו9יתנחתינמלאינלפםוקמ

םשיכהזהםוקמהרבעמרמשהרמאללארשיךלמ

רשאםוקמהלאלארשיךלמחלשיו10םיתחנםרא

אלותחאאלםשרמשנו‐‐הריהזהוםיהלאהשיאולרמא

ארקיוהזהרבדהלעםראךלמבלרעסיו11םיתש

לאונלשמימילודיגתאולהםהילארמאיווידבעלא

ךלמהינדאאולוידבעמדחארמאיו12לארשיךלמ

תאלארשיךלמלדיגילארשיברשאאיבנהעשילאיכ

וארווכלרמאיו13ךבכשמרדחברבדתרשאםירבדה

14ןתדבהנהרמאלולדגיווהחקאוחלשאואוההכיא

ופקיוהלילואביודבכליחובכרוםיסוסהמשחלשיו

הנהואציוםוקלםיהלאהשיאתרשמםכשיו15ריעהלע

ההאוילאורענרמאיובכרוסוסוריעהתאבבוסליח

ונתארשאםיבריכאריתלארמאיו16השענהכיאינדא

אנחקפהוהירמאיועשילאללפתיו17םתוארשאמ

הנהואריורענהיניעתאהוהיחקפיוהאריוויניעתא

וילאודריו18עשילאתביבסשאבכרוםיסוסאלמרהה

הזהיוגהתאאנךהרמאיוהוהילאעשילאללפתיו

םהלארמאיו19עשילארבדכםירונסבםכיוםירונסב

הכילואוירחאוכל‐‐ריעההזאלוךרדההזאלעשילא
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20הנורמשםתואךליוןושקבתרשאשיאהלאםכתא

הלאיניעתאחקפהוהיעשילארמאיוןורמשםאבכיהיו

21ןורמשךותבהנהוואריוםהיניעתאהוהיחקפיוואריו

הכאהכאהםתואותארכעשילאלאלארשיךלמרמאיו

ךתשקבוךברחבתיבשרשאההכתאלרמאיו22יבא

וכליוותשיוולכאיוםהינפלםימוםחלםישהכמהתא

ותשיוולכאיוהלודגהרכםהלהרכיו23םהינדאלא

םראידודגדועופסיאלוםהינדאלאוכליוםחלשיו

דדהןבץבקיוןכירחאיהיו24לארשיץראבאובל

יהיו25ןורמשלערציולעיווהנחמלכתאםראךלמ

שארתויהדעהילעםירצהנהוןורמשבלודגבער

השמחבםינוי)בד(ירחבקהעברוףסכםינמשברומח

הקעצהשאוהמחהלערבעלארשיךלמיהיו26ףסכ

ךעשוילארמאיו27ךלמהינדאהעישוהרמאלוילא

הלרמאיו28בקיהןמואןרגהןמהךעישואןיאמהוהי

תאינתילאהרמאתאזההשאהרמאתוךלהמךלמה

ינבתאלשבנו29רחמלכאנינבתאוםויהונלכאנוךנב

ונלכאנוךנבתאינתרחאהםויבהילארמאווהלכאנו

השאהירבדתאךלמהעמשכיהיו30הנבתאאבחתו

הנהוםעהאריוהמחהלערבעאוהווידגבתאערקיו

םיהלאילהשעיהכרמאיו31תיבמורשבלעקשה

םויה‐‐וילעטפשןבעשילאשארדמעיםאףסויהכו

שיאחלשיוותאםיבשיםינקזהוותיבבבשיעשילאו32

םינקזהלארמאאוהווילאךאלמהאביםרטבוינפלמ

וארישארתאריסהלהזהחצרמהןבחלשיכםתיארה
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לוקאולהתלדבותאםתצחלותלדהורגסךאלמהאבכ

ךאלמההנהוםמערבדמונדוע33וירחאוינדאילגר

ליחואהמ‐‐הוהיתאמהערהתאזהנהרמאיווילאדרי

דועהוהיל

תעכהוהירמאהכהוהירבדועמשעשילארמאיו7

רעשב‐‐לקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסרחמ

שיאתאודילעןעשנךלמלרשאשילשהןעיו2ןורמש

היהיהםימשבתובראהשעהוהיהנהרמאיוםיהלאה

3לכאתאלםשמוךיניעבהארהכנהרמאיוהזהרבדה

שיאורמאיורעשהחתפםיערצמויהםישנאהעבראו

ונרמאםא4ונתמדעהפםיבשיונחנאהמוהערלא

ונתמוהפונבשיםאוםשונתמוריעבבערהוריעהאובנ

םאוהיחנוניחיםא‐‐םראהנחמלאהלפנווכלהתעו

ואביוםראהנחמלאאובלףשנבומקיו5ונתמוונתימי

תאעימשהינדאו6שיאםשןיאהנהוםראהנחמהצקדע

ורמאיולודגליחלוק‐‐סוסלוקבכרלוקםראהנחמ

יכלמתאלארשיךלמונילערכשהנהויחאלאשיא

וסוניוומוקיו7ונילעאובל‐‐םירצמיכלמתאוםיתחה

םהירמחתאוםהיסוסתאוםהילהאתאובזעיוףשנב

םיערצמהואביו8םשפנלאוסניואיהרשאכהנחמה

ותשיוולכאיודחאלהאלאואביוהנחמההצקדעהלאה

ואביוובשיוונמטיווכליוםידגבובהזוףסכםשמואשיו

שיאורמאיו9ונמטיווכליוםשמואשיורחאלהאלא

אוההרשבםויהזהםויהםישעונחנאןכאלוהערלא
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התעוןוועונאצמורקבהרואדעוניכחוםישחמונחנאו

רעשלאוארקיוואביו10ךלמהתיבהדיגנוהאבנווכל

ןיאהנהוםראהנחמלאונאברמאלםהלודיגיוריעה

רוסארומחהורוסאסוסהםאיכםדאלוקושיאםש

ךלמהתיבודיגיוםירעשהארקיו11המהרשאכםילהאו

אנהדיגאוידבעלארמאיוהלילךלמהםקיו12המינפ

ואציוונחנאםיבעריכועדיםראונלושערשאתאםכל

ןמואצייכרמאל)הדשב(הדשהבהבחהלהנחמהןמ

וידבעמדחאןעיו13אבנריעהלאוםייחםשפתנוריעה

וראשנרשאםיראשנהםיסוסהןמהשמחאנוחקיורמאיו

םנההבוראשנרשאלארשי)ןומה(ןומההלככםנההב

ינשוחקיו14הארנוהחלשנוומתרשאלארשיןומהלככ

וכל‐‐רמאלםראהנחמירחאךלמהחלשיוםיסוסבכר

האלמךרדהלכהנהוןדריהדעםהירחאוכליו15וארו

)םזפחב(םזפחהבםראוכילשהרשאםילכוםידגב

תאוזביו‐‐םעהאציו16ךלמלודגיוםיכאלמהובשיו

‐לקשבםירעשםיתאסולקשבתלסהאסיהיוםראהנחמ

לעןעשנרשאשילשהתאדיקפהךלמהו17הוהירבדכ‐

שיארבדרשאכתמיורעשבםעהוהסמריורעשהלעודי

רבדכיהיו18וילאךלמהתדרברבדרשאםיהלאה

לקשבםירעשםיתאסרמאלךלמהלאםיהלאהשיא

ןעיו19ןורמשרעשברחמתעכהיהילקשבתלסהאסו

תובראהשעהוהיהנהורמאיוםיהלאהשיאתאשילשה

םשמוךיניעבהארךנהרמאיוהזהרבדכהיהיהםימשב

תמיורעשבםעהותאוסמריוןכוליהיו20לכאתאל
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רמאלהנבתאהיחהרשאהשאהלארבדעשילאו8

ארקיכירוגתרשאבירוגוךתיבו)תא(יתאיכלוימוק

השאהםקתו2םינשעבשץראהלאאבםגובערלהוהי

ץראברגתוהתיבואיהךלתוםיהלאהשיארבדכשעתו

השאהבשתוםינשעבשהצקמיהיו3םינשעבשםיתשלפ

לאוהתיבלאךלמהלאקעצלאצתוםיתשלפץראמ

רמאלםיהלאהשיארעניזחגלארבדמךלמהו4הדש

יהיו5עשילאהשערשאתולדגהלכתאילאנהרפס

השאההנהותמהתאהיחהרשאתאךלמלרפסמאוה

הדשלעוהתיבלעךלמהלאתקעצהנבתאהיחהרשא

היחהרשאהנבהזוהשאהתאז‐‐ךלמהינדאיזחגרמאיו

ךלמההלןתיוולרפסתוהשאלךלמהלאשיו6עשילא

תאובתלכתאוהלרשאלכתאבישהרמאלדחאסירס

עשילאאביו7התעדעוץראהתאהבזעםוימהדשה

שיאאברמאלולדגיוהלחםראךלמדדהןבוקשמד

ךדיבחקלאהזחלאךלמהרמאיו8הנהדעםיהלאה

ותואמהוהיתאתשרדוםיהלאהשיאתארקלךלוהחנמ

החנמחקיוותארקללאזחךליו9הזילחמהיחאהרמאל

דמעיואביולמגםיעבראאשמקשמדבוטלכוודיב

רמאלךילאינחלשםראךלמדדהןבךנברמאיווינפל

)ול(אלרמאךלעשילאוילארמאיו10הזילחמהיחאה

וינפתאדמעיו11תומיתומיכהוהיינארהוהיחתהיח

עודמלאזחרמאיו12םיהלאהשיאךביושבדעםשיו

לארשיינבלהשעתרשאתאיתעדייכרמאיוהכבינדא

גרהתברחבםהירחבושאבחלשתםהירצבמהער
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‐‐לאהזחרמאיו13עקבתםהיתרהושטרתםהיללעו

רמאיוהזהלודגהרבדההשעייכבלכהךדבעהמיכ

תאמךליו14םראלעךלמךתאהוהיינארהעשילא

עשילאךלרמאהמולרמאיווינדאלאאביועשילא

רבכמהחקיותרחממיהיו15היחתהיחילרמארמאיו

ויתחתלאהזחךלמיותמיווינפלעשרפיוםימבלבטיו

טפשוהיולארשיךלמבאחאןבםרוילשמחתנשבו16

ןב17הדוהיךלמטפשוהיןבםרוהיךלמ‐‐הדוהיךלמ

ךלמ)םינש(הנשהנמשווכלמבהיההנשםיתשוםישלש

תיבושערשאכלארשייכלמךרדבךליו18םלשוריב

יניעבערהשעיוהשאלולהתיהבאחאתביכ‐‐באחא

דודןעמלהדוהיתאתיחשהלהוהיהבאאלו19הוהי

20םימיהלכ‐‐וינבלרינולתתלולרמארשאכודבע

ךלמםהילעוכלמיוהדוהידיתחתמםודאעשפוימיב

הלילםקאוהיהיוומעבכרהלכוהריעצםרוירבעיו21

םעהסניובכרהירשתאווילאביבסהםודאתאהכיו

הזהםויהדעהדוהידיתחתמםודאעשפיו22וילהאל

רשאלכוםרויירבדרתיו23איההתעבהנבלעשפתזא

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשע

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעםרויבכשיו24הדוהי

הנשהרשעםיתשתנשב25ויתחתונבוהיזחאךלמיודוד

םרוהיןבוהיזחאךלמלארשיךלמבאחאןבםרויל

וכלמבוהיזחאהנשםיתשוםירשעןב26הדוהיךלמ

ירמעתבוהילתעומאםשוםלשוריבךלמתחאהנשו

יניעבערהשעיובאחאתיבךרדבךליו27לארשיךלמ
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תאךליו28אוהבאחאתיבןתחיכבאחאתיבכהוהי

תמרב‐‐םראךלמלאזחםעהמחלמלבאחאןבםרוי

אפרתהלךלמהםרויבשיו29םרויתאםימראוכיודעלג

ומחלהבהמרבםימראוהכירשאםיכמהןמלאערזיב

הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחאוםראךלמלאהזחתא

אוההלחיכ‐‐לאערזיבבאחאןבםרויתאתוארלדרי

ולרמאיוםיאיבנהינבמדחאלארקאיבנהעשילאו9

2דעלגתמרךלוךדיבהזהןמשהךפחקוךינתמרגח

תאבוישמנןבטפשוהיןבאוהיםשהארוהמשתאבו

תחקלו3רדחברדחותאתאיבהוויחאךותמותמקהו

ךיתחשמהוהירמאהכתרמאוושארלעתקציוןמשהךפ

4הכחתאלוהתסנותלדהתחתפולארשילאךלמל

ירשהנהואביו5דעלגתמראיבנהרענהרענהךליו

לאאוהירמאיורשהךילאילרבדרמאיוםיבשיליחה

קציוהתיבהאביוםקיו6רשהךילארמאיוונלכמימ

לארשייהלאהוהירמאהכולרמאיוושארלאןמשה

תא‐‐התיכהו7לארשילאהוהיםעלאךלמלךיתחשמ

לכימדוםיאיבנהידבעימדיתמקנוךינדאבאחאתיב

יתרכהובאחאתיבלכדבאו8לבזיאדימ‐‐הוהיידבע

תאיתתנו9לארשיבבוזעורוצעוריקבןיתשמבאחאל

היחאןבאשעבתיבכוטבנןבםעבריתיבכבאחאתיב

רבקןיאו‐‐לאערזיקלחבםיבלכהולכאילבזיאתאו10

רמאיווינדאידבעלאאציאוהיו11סניותלדהחתפיו

םהילארמאיוךילאהזהעגשמהאבעודמםולשהול
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אנדגהרקשורמאיו12וחישתאושיאהתאםתעדיםתא

הוהירמאהכרמאלילארמאתאזכותאזכרמאיוונל

ודגבשיאוחקיוורהמיו13לארשילאךלמלךיתחשמ

ורמאיורפושבועקתיותולעמהםרגלאויתחתומישיו

םרוילא‐‐ישמנןבטפשוהיןבאוהירשקתיו14אוהיךלמ

לאזחינפמלארשילכואוהדעלגתמרברמשהיהםרויו

לאערזיבאפרתהלךלמהםרוהיבשיו15םראךלמ

ךלמלאזחתאומחלהבםימראוהכירשאםיכמהןמ

ריעהןמטילפאצילא‐‐םכשפנשיםאאוהירמאיוםרא

ךליואוהיבכריו16לאערזיב)דיגהל(דיגלתכלל

דריהדוהיךלמהיזחאוהמשבכשםרוייכהלאערזי

לאערזיבלדגמהלעדמעהפצהו17םרויתאתוארל

רמאיוהארינאתעפשרמאיוואבבאוהיתעפשתאאריו

ךליו18םולשהרמאיו‐‐םתארקלחלשובכרחקםרוהי

רמאיוםולשהךלמהרמאהכרמאיוותארקלסוסהבכר

אברמאלהפצהדגיוירחאלאבסםולשלוךלהמאוהי

אביוינשסוסבכרחלשיו19בשאלוםהדעךאלמה

ךלהמאוהירמאיוםולשךלמהרמאהכרמאיוםהלא

םהילאדעאברמאלהפצהדגיו20ירחאלאבסםולשלו

21גהניןועגשביכ‐‐ישמנןבאוהיגהנמכגהנמהובשאלו

לארשיךלמםרוהיאציוובכררסאיורסאםרוהירמאיו

אוהיתארקלואציוובכרבשיאהדוהיךלמוהיזחאו

םרוהיתוארכיהיו22ילאערזיהתובנתקלחבוהאצמיו

ינונזדע‐‐םולשההמרמאיואוהיםולשהרמאיואוהיתא

סניווידיםרוהיךפהיו23םיברההיפשכוךמאלבזיא
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תשקבודיאלמאוהיו24היזחאהמרמוהיזחאלארמאיו

ובכרבערכיוובלמיצחהאציוויערזןיבםרוהיתאךיו

הדשתקלחבוהכלשהאשהשלשרקדבלארמאיו25

םידמצםיבכרתאהתאוינארכזיכילאערזיהתובנ

םא26הזהאשמהתאוילעאשנהוהיוויבאבאחאירחא

הוהיםאנשמאיתיארוינבימדתאותובנימדתאאל

והכלשהאשהתעוהוהיםאנתאזההקלחבךליתמלשו

סניוהארהדוהיךלמהיזחאו27הוהירבדכ‐‐הקלחב

והכהותאםגרמאיואוהיוירחאףדריוןגהתיבךרד

ודגמסניוםעלביתארשארוגהלעמבהבכרמהלא

ותאורבקיוהמלשוריוידבעותאובכריו28םשתמיו

הנשהרשעתחאתנשבו29דודריעבויתבאםעותרבקב

אוהיאוביו30הדוהילעהיזחאךלמבאחאןבםרויל

תאבטיתוהיניעךופבםשתוהעמשלבזיאוהלאערזי

רמאתורעשבאבאוהיו31ןולחהדעבףקשתוהשאר

רמאיוןולחהלאוינפאשיו32וינדאגרהירמזםולשה

רמאיו33םיסירסהשלשםינשוילאופיקשיוימיתאימ

לאוריקהלאהמדמזיוהוטמשיו)הוטמש(והטמש

אנודקפרמאיותשיולכאיואביו34הנסמריוםיסוסה

וכליו35איהךלמתביכ‐‐הורבקותאזההרוראהתא

תופכו‐‐םילגרהותלגלגהםאיכהבואצמאלוהרבקל

רשאאוההוהירבדרמאיוולודיגיוובשיו36םידיה

לאערזיקלחברמאליבשתהוהילאודבעדיברבד

תלבנ)התיהו(תיהו37לבזיארשבתאםיבלכהולכאי
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אלרשאלאערזיקלחב‐‐הדשהינפלעןמדכלבזיא

לבזיאתאזורמאי

םירפסאוהיבתכיוןורמשבםינבםיעבשבאחאלו10

םינמאהלאוםינקזהלאערזיירשלאןורמשחלשיו

םכתאוםכילאהזהרפסהאבכהתעו2רמאלבאחא

קשנהורצבמריעוםיסוסהובכרהםכתאוםכינדאינב

אסכלעםתמשוםכינדאינבמרשיהובוטהםתיארו3

ורמאיודאמדאמואריו4םכינדאתיבלעומחלהוויבא

5ונחנאדמענךיאווינפלודמעאלםיכלמהינשהנה

םינמאהוםינקזהוריעהלערשאותיבהלערשאחלשיו

ונילארמאתרשאלכוונחנאךידבערמאלאוהילא

םהילאבתכיו6השעךיניעבבוטהשיאךלמנאלהשענ

תאוחקםיעמשםתאילקלוםתאילםארמאלתינשרפס

הלאערזירחמתעכילאואבוםכינדאינבישנאישאר

םתואםילדגמריעהילדגתאשיאםיעבשךלמהינבו

וטחשיוךלמהינבתאוחקיוםהילארפסהאבכיהיו7

וילאוחלשיוםידודבםהישארתאומישיושיאםיעבש

ישארואיבהרמאלולדגיוךאלמהאביו8הלאערזי

‐‐רעשהחתפםירבצינשםתאומישרמאיוךלמהינב

םעהלכלארמאיודמעיואציורקבביהיו9רקבהדע

הכהימווהגרהאוינדאלעיתרשקינאהנהםתאםיקדצ

הצראהוהירבדמלפיאליכאופאועד10הלאלכתא

רשאתא‐‐השעהוהיובאחאתיבלעהוהירבדרשא

םיראשנהלכתאאוהיךיו11והילאודבעדיברבד

דע‐‐וינהכוויעדימווילדגלכולאערזיבבאחאתיבל
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אוה‐‐ןורמשךליואביוםקיו12דירשולריאשהיתלב

והיזחאיחאתאאצמאוהיו13ךרדבםיערהדקעתיב

ונחנאוהיזחאיחאורמאיוםתאימרמאיוהדוהיךלמ

םושפתרמאיו14הריבגהינבוךלמהינבםולשלדרנו

םיעבראדקעתיברובלאםוטחשיוםייחםושפתיוםייח

אצמיוםשמךליו15םהמשיאריאשהאלושיאםינשו

שיהוילארמאיווהכרביוותארקלבכרןבבדנוהיתא

בדנוהירמאיוךבבלםעיבבלרשאכרשיךבבלתא

הבכרמהלאוילאוהלעיוודיןתיוךדיתאהנתשיושי

ותאובכריוהוהיליתאנקבהארויתאהכלרמאיו16

באחאלםיראשנהלכתאךיוןורמשאביו17ובכרב

והילאלארבדרשאהוהירבדכ‐‐ודמשהדעןורמשב

דבעבאחאםהלארמאיוםעהלכתאאוהיץבקיו18

יאיבנלכהתעו19הברהונדבעיאוהיטעמלעבהתא

דקפילאשיאילאוארקוינהכלכווידבעלכלעבה

אוהיוהיחיאלדקפירשאלכ‐‐לעבליללודגחבזיכ

רמאיו20לעבהידבעתאדיבאהןעמלהבקעבהשע

לכבאוהיחלשיו21וארקיו‐‐לעבלהרצעושדקאוהי

אלרשאשיאראשנאלולעבהידבעלכואביולארשי

רמאיו22הפלהפלעבהתיבאלמיולעבהתיבואביואב

אציולעבהידבעלכלשובלאצוההחתלמהלערשאל

לעבהתיבבכרןבבדנוהיואוהיאביו23שובלמהםהל

ידבעמםכמעהפשיןפוארוושפחלעבהידבעלרמאיו

םיחבזתושעלואביו24םדבללעבהידבעםאיכ‐‐הוהי

רשאשיאהרמאיושיאםינמשץוחבולםשאוהיותולעו



בםיכלמ 658

תחתושפנםכידילעאיבמינארשאםישנאהןמטלמי

םיצרלאוהירמאיוהלעהתושעלותלככיהיו25ושפנ

וכלשיוברחיפלםוכיואצילאשיאםוכהואבםישלשלו

תאואציו26לעבהתיבריעדעוכליוםישלשהוםיצרה

לעבהתבצמתאוצתיו27הופרשיולעבהתיבתובצמ

דע)תואצומל(תוארחמלוהמשיולעבהתיבתאוצתיו

יאטחקר29לארשימלעבהתאאוהידמשיו28םויה

אוהירסאל‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

רמאיו30ןדברשאולאתיברשאבהזהילגעםהירחאמ

לככ‐‐יניעברשיהתושעלתביטהרשאןעיאוהילאהוהי

לעךלובשיםיעברינבבאחאתיבלתישעיבבלברשא

יהלאהוהיתרותבתכללרמשאלאוהיו31לארשיאסכ

רשאםעבריתואטחלעמרסאלובבללכב‐‐לארשי

תוצקלהוהילחה‐‐םההםימיב32לארשיתאאיטחה

ןדריהןמ33לארשילובגלכבלאזחםכיולארשיב

‐ישנמהוינבוארהוידגהדעלגהץראלכתאשמשהחרזמ

רתיו34ןשבהודעלגהוןנראלחנלערשארערעמ‐

םיבותכםהאולהותרובגלכוהשערשאלכואוהיירבד

םעאוהיבכשיו35לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלע

36ויתחתונבזחאוהיךלמיוןורמשבותאורבקיוויתבא

הנשהנמשוםירשע‐‐לארשילעאוהיךלמרשאםימיהו

ןורמשב

הנבתמיכ)התאר(התארווהיזחאםאהילתעו11

עבשוהיחקתו2הכלממהערזלכתאדבאתוםקתו
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בנגתוהיזחאןבשאויתאוהיזחאתוחאםרויךלמהתב

תאוותא‐‐)םיתמומה(םיתתוממהךלמהינבךותמותא

אלווהילתעינפמותאורתסיותוטמהרדחבותקנימ

הילתעוםינשששאבחתמהוהיתיבהתאיהיו3תמוה

חקיועדיוהיחלשתיעיבשההנשבו4ץראהלעתכלמ

וילאםתאאביוםיצרלוירכל)תואמה(תויאמהירשתא

אריוהוהיתיבבםתאעבשיותירבםהלתרכיוהוהיתיב

ןושעתרשארבדההזרמאלםוציו5ךלמהןבתאםתא

ךלמהתיבתרמשמירמשותבשהיאבםכמתישלשה

םיצרהרחארעשבתישלשהורוסרעשבתישלשהו6

םכבתודיהיתשו7חסמתיבהתרמשמתאםתרמשו

ךלמהלאהוהיתיבתרמשמתאורמשותבשהיאצילכ

לאאבהוודיבוילכושיאביבסךלמהלעםתפקהו8

ושעיו9ואבבוותאצבךלמהתאויהותמויתורדשה

ןהכהעדיוהיהוצרשאלככ)תואמה(תויאמהירש

לאואביותבשהיאציםעתבשהיאבוישנאתאשיאוחקיו

תא)תואמה(תויאמהירשלןהכהןתיו10ןהכהעדיוהי

הוהיתיבברשא‐‐דודךלמלרשאםיטלשהתאותינחה

תינמיהתיבהףתכמודיבוילכושיאםיצרהודמעיו11

ךלמהלע‐‐תיבלוחבזמלתילאמשהתיבהףתכדע

תאורזנהתאוילעןתיוךלמהןבתאאצויו12ביבס

ךלמהיחיורמאיו‐‐ףכוכיווהחשמיוותאוכלמיותודעה

םעהלאאבתוםעהןיצרהלוקתאהילתעעמשתו13

טפשמכדומעהלעדמעךלמההנהוארתו14הוהיתיב

עקתוחמשץראהםעלכוךלמהלאתורצצחהוםירשהו
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רשקרשקארקתוהידגבתאהילתעערקתותורצצחב

ידקפ)תואמה(תויאמהירשתאןהכהעדיוהיוציו15

תרדשלתיבמלאהתאואיצוהםהילארמאיוליחה

תיבתמותלאןהכהרמאיכברחבתמההירחאאבהו

תיבםיסוסהאובמךרדאובתוםידיהלומשיו16הוהי

הוהיןיבתירבהתאעדיוהיתרכיו17םשתמותוךלמה

ךלמהןיבוהוהילםעלתויהלםעהןיבוךלמהןיבו

תאוהצתיולעבהתיבץראהםעלכואביו18םעהןיבו

לעבהןהכןתמתאובטיהורבשוימלצתאוותחבזמ

19הוהיתיבלעתדקפןהכהםשיותוחבזמהינפלוגרה

םעלכתאוםיצרהתאוירכהתאותואמהירשתאחקיו

רעשךרדואוביוהוהיתיבמךלמהתאודיריוץראה

לכחמשיו20םיכלמהאסכלעבשיוךלמהתיבםיצרה

תיבברחבותימהוהילתעתאוהטקשריעהוץראהםע

וכלמבשאוהיםינשעבשןב21)ךלמה(ךלמ

ךלמהנשםיעבראושאוהיךלמאוהילעבשתנשב12

שאוהישעיו2עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

3ןהכהעדיוהיוהרוהרשאוימילכהוהייניעברשיה

תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאלתומבהקר

אבוירשאםישדקהףסכלכםינהכהלאשאוהירמאיו4

ףסכלכוכרעתושפנףסכשיא‐‐רבועףסכהוהיתיב

םהלוחקי5הוהיתיבאיבהלשיאבללעהלעירשא

לכלתיבהקדבתאוקזחיםהוורכמתאמשיאםינהכה

‐‐הנששלשוםירשעתנשביהיו6קדבםשאצמירשא
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ארקיו7תיבהקדבתאםינהכהוקזחאלשאוהיךלמל

םהלארמאיוםינהכלוןהכהעדיוהילשאוהיךלמה

ףסכוחקתלאהתעותיבהקדבתאםיקזחמםכניאעודמ

םינהכהותאיו8והנתתתיבהקדבליכםכירכמתאמ

תיבהקדבתאקזחיתלבלוםעהתאמףסכתחקיתלבל

ותאןתיוותלדברחבקיודחאןוראןהכהעדיוהיחקיו9

ונתנוהוהיתיבשיאאובב)ןימימ(ןימיבחבזמהלצא

הוהיתיבאבומהףסכהלכתאףסהירמשםינהכההמש

ךלמהרפסלעיוןוראבףסכהבריכםתוארכיהיו10

הוהיתיבאצמנהףסכהתאונמיוורציולודגהןהכהו

הכאלמהישע)ידי(דילעןכתמהףסכהתאונתנו11

ץעהישרחלוהאיצויוהוהיתיב)םידקפמה(םידקפה

ןבאהיבצחלוםירדגלו12הוהיתיבםישעהםינבלו

לכלוהוהיתיבקדבתאקזחלבצחמינבאוםיצעתונקלו

הוהיתיבהשעיאלךא13הקזחלתיבהלעאצירשא

ילכובהזילכלכתורצצחתוקרזמתורמזמףסכתופס

הכאלמהישעליכ14הוהיתיבאבומהףסכהןמ‐‐ףסכ

םישנאהתאובשחיאלו15הוהיתיבתאובוקזחווהנתי

יכהכאלמהישעלתתלםדילעףסכהתאונתירשא

תיבאבויאלתואטחףסכוםשאףסכ16םישעםההנמאב

םחליוםראךלמלאזחהלעיזא17ויהיםינהכלהוהי

18םלשורילעתולעלוינפלאזחםשיוהדכליותגלע

ושידקהרשאםישדקהלכתאהדוהיךלמשאוהיחקיו

וישדקתאוהדוהייכלמויתבאוהיזחאוםרוהיוטפשוהי

ךלמהתיבוהוהיתיבתורצאבאצמנהבהזהלכתאו
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רתיו19םלשורילעמלעיוםראךלמלאזחלחלשיו

רפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכושאויירבד

ורשקיווידבעומקיו20הדוהייכלמל‐‐םימיהירבד

ןברכזויו21אלסדריהאלמתיבשאויתאוכיורשק

ותאורבקיותמיווהכהוידבערמשןבדבזוהיותעמש

ויתחתונבהיצמאךלמיודודריעבויתבאםע

ךלמוהיזחאןבשאוילהנששלשוםירשעתנשב13

עבשןורמשבלארשילעאוהיןבזחאוהיךלמ‐‐הדוהי

תאטחרחאךליוהוהייניעבערהשעיו2הנשהרשע

3הנממרסאל‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

דיבוםראךלמלאזחדיבםנתיולארשיבהוהיףארחיו

הוהיינפתאזחאוהילחיו4םימיהלכ‐‐לאזחןבדדהןב

םתאץחליכלארשיץחלתאהאריכהוהיוילאעמשיו

דיתחתמואציועישומלארשילהוהיןתיו5םראךלמ

ךא6םושלשלומתכםהילהאבלארשיינבובשיוםרא

‐‐לארשיתאיטחהרשאםעבריתיבתאטחמורסאל

ריאשהאליכ7ןורמשבהדמעהרשאהםגוךלההב

תרשעובכרהרשעוםישרפםישמחםאיכםעזחאוהיל

8שדלרפעכםמשיוםראךלמםדבאיכילגרםיפלא

םהאולהותרובגוהשערשאלכוזחאוהיירבדרתיו

בכשיו9לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכ

ונבשאויךלמיוןורמשבוהרבקיוויתבאםעזחאוהי

‐‐הדוהיךלמשאוילהנשעבשוםישלשתנשב10ויתחת

הרשעששןורמשבלארשילעזחאוהיןבשאוהיךלמ
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תואטחלכמרסאלהוהייניעבערההשעיו11הנש

12ךלההב‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

םעםחלנרשאותרובגוהשערשאלכושאויירבדרתיו

ירבדרפסלעםיבותכםהאלההדוהיךלמהיצמא

םעבריוויתבאםעשאויבכשיו13לארשייכלמל‐‐םימיה

14לארשייכלמםעןורמשבשאוירבקיוואסכלעבשי

ךלמשאויוילאדריוובתומירשאוילחתאהלחעשילאו

וישרפולארשיבכריבאיבארמאיווינפלעךביולארשי

תשקוילאחקיוםיצחותשקחקעשילאולרמאיו15

תשקהלעךדיבכרהלארשיךלמלרמאיו16םיצחו

חתפרמאיו17ךלמהידילעוידיעשילאםשיוודיבכריו

ץחרמאיורויוהריעשילארמאיוחתפיו‐‐המדקןולחה

קפאבםראתאתיכהוםראבהעושתץחוהוהילהעושת

לארשיךלמלרמאיוחקיוםיצחהחקרמאיו18הלכדע

שיאוילעףצקיו19דמעיוםימעפשלשךיוהצראךה

תאתיכהזאםימעפששואשמחתוכהלרמאיוםיהלאה

תמיו20םראתאהכתםימעפשלשהתעוהלכדעםרא

21הנשאבץראבואביבאומידודגווהרבקיועשילא

תאוכילשיודודגהתאוארהנהושיאםירבקםהיהיו

עשילאתומצעבשיאהעגיוךליועשילארבקבשיאה

לארשיתאץחלםראךלמלאזחו22וילגרלעםקיויחיו

םהילאןפיוםמחריוםתאהוהיןחיו23זחאוהיימילכ

םתיחשההבאאלובקעיוקחציםהרבאתאותירבןעמל

םראךלמלאזחתמיו24התעדעוינפלעמםכילשהאלו

חקיוזחאוהיןבשאוהיבשיו25ויתחתונבדדהןבךלמיו
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זחאוהידימחקלרשאלאזחןבדדהןבדימםירעהתא

ירעתאבשיושאויוהכהםימעפשלשהמחלמבויבא

לארשי

ךלמלארשיךלמזחאויןבשאוילםיתשתנשב14

הנששמחוםירשעןב2הדוהיךלמשאויןבוהיצמא

ומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמבהיה

‐‐הוהייניעברשיהשעיו3םלשוריןמ)ןדעוהי(ןידעוהי

קר4השעויבאשאויהשערשאלככויבאדודכאלקר

5תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדועורסאלתומבה

םיכמהוידבעתאךיוודיבהכלממההקזחרשאכיהיו

רפסבבותככתימהאלםיכמהינבתאו6ויבאךלמהתא

לעתובאותמויאלרמאלהוהיהוצרשאהשמתרות

תומיואטחבשיאםאיכ‐‐תובאלעותמויאלםינבוםינב

תרשע)חלמ(חלמהיגבםודאתאהכהאוה7)תמוי(

לאתקיהמשתאארקיוהמחלמבעלסהתאשפתוםיפלא

ןבשאוהילאםיכאלמהיצמאחלשזא8הזהםויהדע

םינפהארתנהכלרמאללארשיךלמאוהיןבזחאוהי

הדוהיךלמוהיצמאלאלארשיךלמשאוהיחלשיו9

ןונבלברשאזראהלאחלשןונבלברשאחוחהרמאל

רשאהדשהתיחרבעתוהשאלינבלךתבתאהנתרמאל

ךאשנוםודאתאתיכההכה10חוחהתאסמרתוןונבלב

התלפנוהערבהרגתתהמלוךתיבבבשודבכהךבל

ךלמשאוהילעיו‐‐והיצמאעמשאלו11ךמעהדוהיוהתא

תיבבהדוהיךלמוהיצמאואוהםינפוארתיולארשי
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שיאוסניולארשיינפלהדוהיףגניו12הדוהילרשאשמש

והיזחאןבשאוהיןבהדוהיךלמוהיצמאתאו13ולהאל

)אביו(ואביושמשתיבב‐‐לארשיךלמשאוהישפת

רעשדעםירפארעשבםלשוריתמוחבץרפיוםלשורי

תאוףסכהובהזהלכתאחקלו14המאתואמעבראהנפה

תאוךלמהתיבתורצאבוהוהיתיבםיאצמנהםילכהלכ

רשאשאוהיירבדרתיו15הנורמשבשיותוברעתהינב

אלההדוהיךלמוהיצמאםעםחלנרשאוותרובגוהשע

16לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה

לארשייכלמםעןורמשברבקיוויתבאםעשאוהיבכשיו

ךלמשאויןבוהיצמאיחיו17ויתחתונבםעבריךלמיו

שמח‐‐לארשיךלמזחאוהיןבשאוהיתומירחאהדוהי

לעםיבתכםהאלהוהיצמאירבדרתיו18הנשהרשע

רשקוילעורשקיו19הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

םשוהתמיוהשיכלוירחאוחלשיוהשיכלסניוםלשוריב

ויתבאםעםלשוריברבקיוםיסוסהלעותאואשיו20

ששןבאוהוהירזעתאהדוהיםעלכוחקיו21דודריעב

הנבאוה22והיצמאויבאתחתותאוכלמיוהנשהרשע

23ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבשיותליאתא

‐הדוהיךלמשאויןבוהיצמאלהנשהרשעשמחתנשב

םיעבראןורמשבלארשיךלמשאויןבםעבריךלמ‐

תואטחלכמרסאלהוהייניעבערהשעיו24הנשתחאו

בישהאוה25לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

רבדכ‐‐הברעהםידעתמחאובלמלארשילובגתא

יתמאןבהנויודבעדיברבדרשאלארשייהלאהוהי
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לארשיינעתאהוהיהאריכ26רפחהתגמרשאאיבנה

27לארשילרזעןיאובוזעספאורוצעספאודאמהרמ

םימשהתחתמלארשיםשתאתוחמל‐‐הוהירבדאלו

לכוםעבריירבדרתיו28שאויןבםעברידיבםעישויו

קשמדתאבישהרשאוםחלנרשאותרובגוהשערשא

רפסלעםיבותכםהאלהלארשיבהדוהילתמחתאו

ויתבאםעםעבריבכשיו29לארשייכלמל‐‐םימיהירבד

ויתחתונבהירכזךלמיולארשייכלמםע

לארשיךלמםעברילהנשעבשוםירשעתנשב15

הנשהרשעששןב2הדוהיךלמהיצמאןבהירזעךלמ

םשוםלשוריבךלמהנשםיתשוםישמחווכלמבהיה

לככהוהייניעברשיהשעיו3םלשורימוהילכיומא

םעהדועורסאלתומבהקר4ויבאוהיצמאהשערשא

יהיוךלמהתאהוהיעגניו5תומבבםירטקמוםיחבזמ

ךלמהןבםתויותישפחהתיבבבשיוותמםוידעערצמ

לכווהירזעירבדרתיו6ץראהםעתאטפשתיבהלע

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשערשא

ותאורבקיוויתבאםעהירזעבכשיו7הדוהייכלמל

תנשב8ויתחתונבםתויךלמיודודריעבויתבאםע

והירכזךלמהדוהיךלמוהירזעלהנשהנמשוםישלש

ערהשעיו9םישדחהשש‐‐ןורמשבלארשילעםעבריןב

םעבריתואטחמרסאלויתבאושערשאכהוהייניעב

םלשוילערשקיו10לארשיתאאיטחהרשאטבנןב

רתיו11ויתחתךלמיווהתימיוםעלבקוהכיושביןב
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יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההירכזירבד

ינברמאלאוהילארבדרשאהוהירבדאוה12לארשי

ןבםולש13ןכיהיולארשיאסכלעךלובשיםיעיבר

הדוהיךלמהיזעלהנשעשתוםישלשתנשבךלמשיבי

הצרתמידגןבםחנמלעיו14ןורמשבםימיחריךלמיו

והתימיוןורמשבשיביןבםולשתאךיוןורמשאביו

רשקרשאורשקוםולשירבדרתיו15ויתחתךלמיו

16לארשייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםנה

הילובגתאוהברשאלכתאוחספתתאםחנמהכיזא

תנשב17עקבהיתורההלכתאךיוחתפאליכ‐‐הצרתמ

ןבםחנמךלמהדוהיךלמהירזעלהנשעשתוםישלש

יניעבערהשעיו18ןורמשב‐‐םינשרשעלארשילעידג

תאאיטחהרשאטבנןבםעבריתואטחלעמרסאלהוהי

ןתיוץראהלערושאךלמלופאב19וימילכ‐‐לארשי

קיזחהלותאוידיתויהל‐‐ףסכרככףלאלופלםחנמ

לעלארשילעףסכהתאםחנמאציו20ודיבהכלממה

ףסכםילקשםישמחרושאךלמלתתלליחהירובגלכ

רתיו21ץראבםשדמעאלורושאךלמבשיודחאשיאל

רפסלעםיבותכםהאולההשערשאלכוםחנמירבד

ויתבאםעםחנמבכשיו22לארשייכלמל‐‐םימיהירבד

הירזעלהנשםישמחתנשב23ויתחתונבהיחקפךלמיו

‐‐ןורמשבלארשילעםחנמןבהיחקפךלמהדוהיךלמ

םעבריתואטחמרסאלהוהייניעבערהשעיו24םיתנש

חקפוילערשקיו25לארשיתאאיטחהרשאטבנןב

ךלמתיבןומראבןורמשבוהכיוושילשוהילמרןב
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ינבמשיאםישמחומעוהיראהתאובגראתא)ךלמה(

לכוהיחקפירבדרתיו26ויתחתךלמיווהתמיוםידעלג

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשערשא

הדוהיךלמהירזעלהנשםיתשוםישמחתנשב27לארשי

הנשםירשע‐‐ןורמשבלארשילעוהילמרןבחקפךלמ

ןבםעבריתואטחןמרסאלהוהייניעבערהשעיו28

לארשיךלמחקפימיב29לארשיתאאיטחהרשאטבנ

תיבלבאתאוןויעתאחקיורושאךלמרסאלפתלגתאב

תאודעלגהתאורוצחתאושדקתאוחוניתאוהכעמ

רשקרשקיו30הרושאםלגיוילתפנץראלכהלילגה

ךלמיווהתימיווהכיווהילמרןבחקפלעהלאןבעשוה

חקפירבדרתיו31היזעןבםתוילםירשעתנשב‐‐ויתחת

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםנההשערשאלכו

ךלמוהילמרןבחקפלםיתשתנשב32לארשייכלמל

םירשעןב33הדוהיךלמוהיזעןבםתויךלמלארשי

םלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנששמחו

לככהוהייניעברשיהשעיו34קודצתבאשוריומאםשו

דוע‐‐ורסאלתומבהקר35השעויבאוהיזעהשערשא

תיברעשתאהנבאוהתומבבםירטקמוםיחבזמםעה

םהאלההשערשאםתויירבדרתיו36ןוילעה‐‐הוהי

םימיב37הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכ

תאוםראךלמןיצרהדוהיבחילשהלהוהילחה‐‐םהה

םערבקיוויתבאםעםתויבכשיו38והילמרןבחקפ

ויתחתונבזחאךלמיוויבאדודריעבויתבא
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ךלמוהילמרןבחקפלהנשהרשעעבשתנשב16

וכלמבזחאהנשםירשעןב2הדוהיךלמםתויןבזחא

יניעברשיההשעאלוםלשוריבךלמהנשהרשעששו

לארשייכלמךרדבךליו3ויבאדודכ‐‐ויהלאהוהי

שירוהרשאםיוגהתובעתכשאבריבעהונבתאםגו

לעותומבברטקיוחבזיו4לארשיינבינפמםתאהוהי

םראךלמןיצרהלעיזא5ןנערץעלכתחתותועבגה

ורציוהמחלמל‐‐םלשורילארשיךלמוהילמרןבחקפו

ןיצרבישהאיההתעב6םחלהלולכיאלוזחאלע

תוליאמםידוהיהתאלשניוםראלתליאתאםראךלמ

7הזהםויהדעםשובשיותליאואב)םימדאו(םימראו

רמאלרושאךלמרסלפתלגתלאםיכאלמזחאחלשיו

ךלמףכמוםראךלמףכמינעשוהוהלעינאךנבוךדבע

בהזהתאוףסכהתאזחאחקיו8ילעםימוקהלארשי

ךלמלחלשיוךלמהתיבתורצאבוהוהיתיבאצמנה

רושאךלמלעיורושאךלמוילאעמשיו9דחשרושא

ךליו10תימהןיצרתאוהריקהלגיוהשפתיוקשמדלא

קשמודרושאךלמרסאלפתלגתתארקלזחאךלמה

לאזחאךלמהחלשיוקשמדברשאחבזמהתאאריו

והשעמלכל‐‐ותינבתתאוחבזמהתומדתאןהכההירוא

ךלמהחלשרשאלככחבזמהתאןהכההירואןביו11

זחאךלמהאובדעןהכההירואהשעןכקשמדמזחא

חבזמהתאךלמהאריוקשמדמךלמהאביו12קשמדמ

ותלעתארטקיו13וילעלעיוחבזמהלעךלמהברקיו

רשאםימלשהםדתאקרזיווכסנתאךסיוותחנמתאו
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הוהיינפלרשאתשחנהחבזמהתאו14חבזמהלעול

ןתיוהוהיתיבןיבמוחבזמהןיבמתיבהינפתאמברקיו

ךלמה)הוציו(והוציו15הנופצחבזמהךרילעותא

רטקהלודגהחבזמהלערמאלןהכההירואתאזחא

תאוךלמהתלעתאוברעהתחנמתאורקבהתלעתא

לכוםהיכסנוםתחנמוץראהםעלכתלעתאוותחנמ

היהיתשחנהחבזמוקרזתוילעחבזםדלכוהלעםד

ךלמההוצרשאלככןהכההירואשעיו16רקבליל

רסיותנוכמהתורגסמהתאזחאךלמהץצקיו17זחא

רקבהלעמדרוהםיהתאוריכה)תא(תאוםהילעמ

תאו18םינבאתפצרמלעותאןתיוהיתחתרשאתשחנה

ךלמהאובמתאותיבבונברשאתבשה)ךסומ(ךסימ

ירבדרתיו19רושאךלמינפמהוהיתיבבסה‐‐הנוציחה

‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלההשערשאזחא

ויתבאםערבקיוויתבאםעזחאבכשיו20הדוהייכלמל

ויתחתונבוהיקזחךלמיודודריעב

ןבעשוהךלמהדוהיךלמזחאלהרשעםיתשתנשב17

יניעבערהשעיו2םינשעשת‐‐לארשילעןורמשבהלא

הלעוילע3וינפלויהרשאלארשייכלמכאלקרהוהי

החנמולבשיודבעעשוהוליהיורושאךלמרסאנמלש

םיכאלמחלשרשארשקעשוהברושאךלמאצמיו4

רושאךלמלהחנמהלעהאלוםירצמךלמאוסלא

5אלכתיבוהרסאיורושאךלמוהרצעיוהנשבהנשכ

הילערציוןורמשלעיוץראהלכברושאךלמלעיו
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רושאךלמדכלעשוהלתיעשתהתנשב6םינששלש

חלחבםתואבשיוהרושאלארשיתאלגיוןורמשתא

לארשיינבואטחיכיהיו7ידמירעו‐‐ןזוגרהנרובחבו

דיתחתמםירצמץראמםתאהלעמהםהיהלאהוהיל

תוקחבוכליו8םירחאםיהלאוארייוםירצמךלמהערפ

לארשייכלמולארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגה

לעןכאלרשאםירבדלארשיינבואפחיו9ושערשא

לדגממםהירעלכבתומבםהלונביוםהיהלאהוהי

לעםירשאותובצמםהלובציו10רצבמריעדעםירצונ

לכבםשורטקיו11ןנערץעלכתחתוההבגהעבגלכ

םיערםירבדושעיוםהינפמהוהיהלגהרשאםיוגכתומב

הוהירמארשאםיללגהודבעיו12הוהיתאסיעכהל

לארשיבהוהידעיו13הזהרבדהתאושעתאלםהל

ובשרמאלהזחלכ)יאיבנ(ואיבנלכדיבהדוהיבו

הרותהלככיתוקחיתוצמורמשוםיערהםכיכרדמ

ידבעדיבםכילאיתחלשרשאו‐‐םכיתבאתאיתיוצרשא

םתובאףרעכםפרעתאושקיוועמשאלו14םיאיבנה

תאוויקחתאוסאמיו15םהיהלאהוהיבונימאהאלרשא

םבדיעהרשאויתודעתאוםתובאתאתרכרשאותירב

םתביבסרשאםיוגהירחאוולבהיולבההירחאוכליו

תאובזעיו16םהכתושעיתלבלםתאהוהיהוצרשא

)ינש(םינשהכסמםהלושעיוםהיהלאהוהיתוצמלכ

ודבעיוםימשהאבצלכלווחתשיוהרישאושעיוםילגע

שאבםהיתונבתאוםהינבתאוריבעיו17לעבהתא

‐‐הוהייניעבערהתושעלורכמתיוושחניוםימסקומסקיו
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וינפלעמםרסיולארשיבדאמהוהיףנאתיו18וסיעכהל

רמשאל‐‐הדוהיםג19ודבלהדוהיטבשקרראשנאל

ושערשאלארשיתוקחבוכליוםהיהלאהוהיתוצמתא

‐‐םיסשדיבםנתיוםנעיולארשיערזלכבהוהיסאמיו20

תיבלעמלארשיערקיכ21וינפמםכילשהרשאדע

תאםעברי)חדיו(אדיוטבנןבםעבריתאוכילמיודוד

ינבוכליו22הלודגהאטחםאיטחהוהוהיירחאמלארשי

23הנממורסאלהשערשאםעבריתואטחלכבלארשי

רבדרשאכוינפלעמלארשיתאהוהיריסהרשאדע

הרושאותמדאלעמלארשילגיוםיאיבנהוידבעלכדיב

אועמוהתוכמולבבמרושאךלמאביו24הזהםויהדע

לארשיינבתחתןורמשירעבבשיוםיורפסותמחמו

םתבשתלחתביהיו25הירעבובשיוןורמשתאושריו

ויהיותויראהתאםהבהוהיחלשיוהוהיתאואריאלםש

רשאםיוגהרמאלרושאךלמלורמאיו26םהבםיגרה

יהלאטפשמתאועדיאלןורמשירעבבשותותילגה

רשאכםתואםיתיממםנהותויראהתאםבחלשיוץראה

רושאךלמוציו27ץראהיהלאטפשמתאםיעדיםניא

םשמםתילגהרשאםינהכהמדחאהמשוכילהרמאל

אביו28ץראהיהלאטפשמתאםריוםשובשיווכליו

יהיולאתיבבבשיוןורמשמולגהרשאםינהכהמדחא

יוגיוגםישעויהיו29הוהיתאוארייךיאםתאהרומ

יוגיוגםינרמשהושערשאתומבהתיבבוחיניוויהלא

תוכסתאושעלבבישנאו30םשםיבשיםהרשאםהירעב

אמישאתאושעתמחישנאולגרנתאושעתוכישנאותונב
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תאםיפרשםיורפסהוקתרתתאוזחבנושעםיועהו31

יהלא(םירפסהלאךלמנעוךלמרדאלשאבםהינב

םתוצקמםהלושעיוהוהיתאםיאריויהיו32)םיורפס

הוהיתא33תומבהתיבבםהלםישעויהיותומבינהכ

רשאםיוגהטפשמכםידבעויהםהיהלאתאוםיאריויה

םיטפשמכםישעםההזהםויהדע34םשמםתאולגה

םתקחכםישעםניאוהוהיתאםיאריםניאםינשארה

בקעיינבתאהוהיהוצרשאהוצמכוהרותכוםטפשמכו

םוציותירבםתאהוהיתרכיו35לארשיומשםשרשא

‐‐םהלווחתשתאלוםירחאםיהלאואריתאלרמאל

רשאהוהיתאםאיכ36םהלוחבזתאלוםודבעתאלו

‐‐היוטנעורזבולודגחכבםירצמץראמםכתאהלעה

תאוםיקחהתאו37וחבזתולוווחתשתולוואריתותא

ןורמשת‐‐םכלבתכרשאהוצמהוהרותהוםיטפשמה

תירבהו38םירחאםיהלאואריתאלוםימיהלכתושעל

םירחאםיהלאואריתאלווחכשתאלםכתאיתרכרשא

דימםכתאליציאוהו‐‐ואריתםכיהלאהוהיתאםאיכ39

םהןושארהםטפשמכםאיכועמשאלו40םכיביאלכ

םהיליספתאוהוהיתאםיאריהלאהםיוגהויהיו41םישע

םהםתבאושערשאכםהינבינבוםהינבםגםידבעויה

הזהםויהדעםישע

ךלמלארשיךלמהלאןבעשוהלשלשתנשביהיו18

היההנששמחוםירשעןב2הדוהיךלמזחאןבהיקזח

יבאומאםשוםלשוריבךלמהנשעשתוםירשעווכלמב
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דודהשערשאלככהוהייניעברשיהשעיו3הירכזתב

תאתרכותבצמהתארבשותומבהתאריסהאוה4ויבא

םימיהדעיכהשמהשערשאתשחנהשחנתתכוהרשאה

5ןתשחנולארקיוולםירטקמלארשיינבויההמהה

לכבוהמכהיהאלוירחאוחטבלארשייהלאהוהיב

רסאלהוהיבקבדיו6וינפלויהרשאוהדוהייכלמ

היהו7השמתאהוהיהוצרשאויתוצמרמשיווירחאמ

רושאךלמבדרמיוליכשיאצירשאלכבומעהוהי

הילובגתאוהזעדעםיתשלפתאהכהאוה8ודבעאלו

תיעיברההנשביהיו9רצבמריעדעםירצונלדגממ

הלאןבעשוהלתיעיבשההנשהאיה‐‐והיקזחךלמל

רציו‐‐ןורמשלערושאךלמרסאנמלשהלעלארשיךלמ

היקזחלששתנשבםינששלשהצקמהדכליו10הילע

לגיו11ןורמשהדכלנלארשיךלמעשוהלעשתתנשאיה

רהנרובחבוחלחבםחניוהרושאלארשיתארושאךלמ

םהיהלאהוהילוקבועמשאלרשאלע12ידמירעו‐‐ןזוג

אלוהוהידבעהשמהוצרשאלכתאותירבתאורבעיו

היקזחךלמלהנשהרשעעבראבו13ושעאלוועמש

‐‐תורצבההדוהיירעלכלערושאךלמבירחנסהלע

רושאךלמלאהדוהיךלמהיקזחחלשיו14םשפתיו

אשאילעןתתרשאתא‐‐ילעמבושיתאטחרמאלהשיכל

רככתואמשלשהדוהיךלמהיקזחלערושאךלמםשיו

ףסכהלכתאהיקזחןתיו15בהזרככםישלשוףסכ

איההתעב16ךלמהתיבתורצאבוהוהיתיבאצמנה

רשאתונמאהתאוהוהילכיהתותלדתאהיקזחץצק
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חלשיו17רושאךלמלםנתיוהדוהיךלמהיקזחהפצ

ןמהקשברתאוסירסברתאוןתרתתארושאךלמ

ואביוולעיוםלשורי‐‐דבכליחבוהיקזחךלמהלאשיכל

הנוילעההכרבהתלעתבודמעיוואביוולעיוםלשורי

םהלאאציוךלמהלאוארקיו18סבכהדשתלסמברשא

חאויורפסההנבשותיבהלערשאוהיקלחןבםיקילא

לאאנורמאהקשברםהילארמאיו19ריכזמהףסאןב

ןוחטבההמרושאךלמלודגהךלמהרמאהכוהיקזח

הרובגוהצע‐‐םיתפשרבדךאתרמא20תחטברשאהזה

הנההתע21יבתדרמיכתחטבימלעהתעהמחלמל

םירצמלעהזהץוצרההנקהתנעשמלעךלתחטב

ךלמהערפןכהבקנוופכבאבווילעשיאךמסירשא

הוהילאילאןורמאתיכו22וילעםיחטבהלכלםירצמ

ויתמבתאוהיקזחריסהרשאאוהאולהונחטבוניהלא

חבזמהינפלםלשורילוהדוהילרמאיוויתחבזמתאו

תאינדאתאאנברעתההתעו23םלשוריבווחתשתהזה

ךלתתללכותםאםיסוסםיפלאךלהנתאורושאךלמ

ידבעדחאתחפינפתאבישתךיאו24םהילעםיבכר

םישרפלובכרלםירצמלעךלחטבתוםינטקה‐‐ינדא

ותחשהלהזהםוקמהלעיתילעהוהיידעלבמההתע25

רמאיו26התיחשהותאזהץראהלעהלעילארמאהוהי

לאאנרבדהקשברלאחאויוהנבשווהיקלחןבםיקילא

תידוהיונמערבדתלאוונחנאםיעמשיכ‐‐תימראךידבע

הקשברםהילארמאיו27המחהלערשאםעהינזאב

םירבדהתארבדלינדאינחלשךילאוךינדאלעה



בםיכלמ 676

תאלכאלהמחהלעםיבשיהםישנאהלעאלההלאה

)םהילגרימימ(םהינשתאתותשלו)םתאוצ(םהירח

רבדיותידוהילודגלוקבארקיוהקשברדמעיו28םכמע

רמאהכ29רושאךלמלודגהךלמהרבדועמשרמאיו

םכתאליצהללכויאליכוהיקזחםכלאשילאךלמה

לצהרמאלהוהילאוהיקזחםכתאחטבילאו30ודימ

רושאךלמדיבתאזהריעהתאןתנתאלוהוהיונליצי

ושערושאךלמרמאהכיכוהיקזחלאועמשתלא31

ותשוותנאתשיאוונפגשיאולכאוילאואצוהכרביתא

םכצראכץראלאםכתאיתחקלויאבדע32ורבימשיא

שבדורהציתיזץראםימרכוםחלץראשוריתוןגדץרא

םכתאתיסייכוהיקזחלאועמשתלאוותמתאלוויחו

תאשיאםיוגהיהלאוליצהלצהה33ונליציהוהירמאל

היאדפראותמחיהלאהיא34רושאךלמדימוצרא

35ידימןורמשתאוליצהיכהועוענה‐‐םיורפסיהלא

יכידימםצראתאוליצהרשאתוצראהיהלאלכבימ

ונעאלוםעהושירחהו36ידימםלשוריתאהוהיליצי

אביו37והנעתאלרמאלאיהךלמהתוצמיכרבדותא

ןבחאויורפסהאנבשותיבהלערשאהיקלחןבםיקילא

ירבדולודגיוםידגביעורק‐‐והיקזחלאריכזמהףסא

הקשבר

סכתיווידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו19

תיבהלערשאםיקילאתאחלשיו2הוהיתיבאביוקשב

לא‐‐םיקשבםיסכתמםינהכהינקזתאורפסהאנבשו
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והיקזחרמאהכוילאורמאיו3ץומאןבאיבנהוהיעשי

רבשמדעםינבואביכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםוי

ירבדלכתאךיהלאהוהיעמשיילוא4הדללןיאחכו

יחםיהלאףרחלוינדארושאךלמוחלשרשאהקשבר

הלפתתאשנוךיהלאהוהיעמשרשאםירבדבחיכוהו

לא‐‐והיקזחךלמהידבעואביו5האצמנהתיראשהדעב

הכםכינדאלאןורמאתהכוהיעשיםהלרמאיו6והיעשי

ופדגרשאתעמשרשאםירבדהינפמאריתלאהוהירמא

בשוהעומשעמשוחורובןתניננה7יתארושאךלמירענ

אצמיוהקשברבשיו8וצראבברחבויתלפהווצראל

9שיכלמעסניכעמשיכהנבללעםחלנרושאךלמתא

םחלהלאציהנהרמאלשוכךלמהקהרתלאעמשיו

הכ10רמאלוהיקזחלאםיכאלמחלשיובשיוךתא

ךיהלאךאשילארמאלהדוהיךלמוהיקזחלאןורמאת

ךלמדיבםלשוריןתנתאלרמאלובחטבהתארשא

לכלרושאיכלמושערשאתאתעמשהתאהנה11רושא

יהלאםתאוליצהה12לצנתהתאוםמירחהל‐‐תוצראה

ינבוףצרוןרחתאוןזוגתאיתובאותחשרשאםיוגה

ךלמודפראךלמותמחךלמויא13רשאלתברשאןדע

דימםירפסהתאוהיקזחחקיו14הועוענהםיורפסריעל

ינפלוהיקזחוהשרפיוהוהיתיבלעיוםארקיוםיכאלמה

יהלאהוהירמאיוהוהיינפלוהיקזחללפתיו15הוהי

לכלךדבלםיהלאהאוההתאםיברכהבשילארשי

הטה16ץראהתאוםימשהתאתישעהתאץראהתוכלממ

ירבדתאעמשוהארוךיניעהוהיחקפעמשוךנזאהוהי
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הוהיםנמא17יחםיהלאףרחלוחלשרשאבירחנס

תאונתנו18םצראתאו‐‐םיוגהתארושאיכלמובירחה

םדאידיהשעמםאיכהמהםיהלאאליכשאבםהיהלא

ודימאנונעישוהוניהלאהוהיהתעו19םודבאיו‐‐ןבאוץע

20ךדבלםיהלאהוהיהתאיכץראהתוכלממלכועדיו

הוהירמאהכרמאלוהיקזחלאץומאןבוהיעשיחלשיו

רושאךלמברחנסלאילאתללפתהרשאלארשייהלא

הגעלךלהזבוילעהוהירבדרשארבדההז21יתעמש

22םלשוריתבהעינהשארךירחא‐‐ןויצתבתלותבךל

םורמאשתולוקתומירהימלעותפדגותפרחימתא

ינדאתפרחךיכאלמדיב23לארשישודקלעךיניע

םירהםורמיתילעינאיבכר)ברב(בכרברמאתו

האובאווישרברוחבמויזראתמוקתרכאוןונבליתכרי

םירזםימיתיתשויתרקינא24ולמרכרעיהצקןולמ

קוחרמלתעמשאלה25רוצמיראילכימעפףכבברחאו

יהתו‐‐היתאיבההתעהיתרציוםדקימימליתישעהתא

‐‐דיירצקןהיבשיו26תורצבםירעםיצנםילגתושהל

הפדשותוגגריצחאשדקריוהדשבשעויהושביוותח

ךזגרתהתאויתעדיךאבוךתאצוךתבשו27המקינפל

יחחיתמשו‐‐ינזאבהלעךננאשוילאךזגרתהןעי28ילא

29הבתאברשאךרדבךיתבשהוךיתפשביגתמוךפאב

שיחסתינשההנשבוחיפסהנשהלוכא‐‐תואהךלהזו

םירפולכאו‐‐םימרכועטנוורצקווערזתישילשההנשבו

השעוהטמלשרש‐‐הראשנההדוהיתיבתטילפהפסיו30

רהמהטילפותיראשאצתםלשורימיכ31הלעמלירפ
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רמאהכןכל32תאזהשעת)תואבצ(הוהיתאנקןויצ

הרויאלותאזהריעהלאאביאלרושאךלמלאהוהי

ךרדב33הללסהילעךפשיאלוןגמהנמדקיאלוץחםש

34הוהיםאנאביאלתאזהריעהלאובושיהבאבירשא

ידבעדודןעמלוינעמל‐‐העישוהלתאזהריעהלאיתונגו

רושאהנחמבךיוהוהיךאלמאציואוהההלילביהיו35

םלכהנהורקבבומיכשיוףלאהשמחוםינומשהאמ

בשיורושאךלמבירחנסבשיוךליועסיו36םיתמםירגפ

ךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמאוהיהיו37הונינב

טרראץראוטלמנהמהוברחבוהכה)וינב(רצארשו

ויתחתונבןדחרסאךלמיו

ןבוהיעשיוילאאביותומלוהיקזחהלחםההםימיב20

תמיכ‐‐ךתיבלוצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומא

לא‐‐ללפתיוריקהלאוינפתאבסיו2היחתאלוהתא

ךינפליתכלהתהרשאתאאנרכזהוהיהנא3רמאלהוהי

והיקזחךביויתישעךיניעבבוטהוםלשבבלבותמאב

הנכיתה)רצח(ריעהאציאל‐‐והיעשייהיו4לודגיכב

והיקזחלאתרמאובוש5רמאלוילאהיה‐‐הוהירבדו

תאיתעמשךיבאדודיהלאהוהירמאהכימעדיגנ

ישילשהםויב‐‐ךלאפריננהךתעמדתאיתיארךתלפת

הנשהרשעשמחךימילעיתפסהו6הוהיתיבהלעת

לעיתונגותאזהריעהתאוךליצארושאךלמףכמו

והיעשירמאיו7ידבעדודןעמלוינעמל‐‐תאזהריעה

רמאיו8יחיוןיחשהלעומישיווחקיוםינאתתלבדוחק

יתילעוילהוהיאפרייכתואהמוהיעשילאוהיקזח
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תואהךלהזוהיעשירמאיו9הוהיתיבישילשהםויב

לצהךלהרבדרשארבדהתאהוהיהשעייכהוהיתאמ

לקנוהיקזחירמאיו10תולעמרשעבושיםאתולעמרשע

רשעתינרחאלצהבושייכאלתולעמרשעתוטנללצל

לצהתאבשיוהוהילאאיבנהוהיעשיארקיו11תולעמ

תולעמרשע‐‐תינרחאזחאתולעמבהדרירשאתולעמב

לבבךלמןדאלבןבןדאלבךדארבחלשאיההתעב12

13והיקזחהלחיכעמשיכוהיקזחלא‐‐החנמוםירפס

ףסכהתאהתכנתיבלכתאםאריווהיקזחםהילעעמשיו

וילכתיבתאובוטהןמשתאוםימשבהתאובהזהתאו

אלרשארבדהיהאלויתרצואבאצמנרשאלכתאו

והיעשיאביו14ותלשממלכבו‐‐ותיבבוהיקזחםארה

םישנאהורמאהמוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנה

הקוחרץראמוהיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאה

תאוהיקזחרמאיוךתיבבוארהמרמאיו15לבבמואב

םתיארהאלרשארבדהיהאל‐‐ואריתיבברשאלכ

הוהירבדעמשוהיקזחלאוהיעשירמאיו16יתרצאב

ורצארשאוךתיבברשאלכאשנוםיאבםימיהנה17

18הוהירמארבדרתויאלהלבבהזהםויהדעךיתבא

ויהו)וחקי(חקי‐‐דילותרשאךממואצירשאךינבמו

והיעשילאוהיקזחרמאיו19לבבךלמלכיהבםיסירס

תמאוםולשםאאולהרמאיותרבדרשאהוהירבדבוט

השערשאוותרובגלכווהיקזחירבדרתיו20ימיבהיהי

םהאלההריעהםימהתאאביוהלעתהתאוהכרבהתא
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בכשיו21הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכ

ויתחתונבהשנמךלמיוויתבאםעוהיקזח

שמחוםישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב21

ערהשעיו2הביצפחומאםשוםלשוריבךלמהנש

ינבינפמהוהישירוהרשאםיוגהתבעותכ‐‐הוהייניעב

ויבאוהיקזחדבארשאתומבהתאןביובשיו3לארשי

ךלמבאחאהשערשאכהרשאשעיולעבלתחבזמםקיו

הנבו4םתאדבעיוםימשהאבצלכלוחתשיולארשי

תאםישאםלשוריבהוהירמארשאהוהיתיבבתחבזמ

תורצחיתשבםימשהאבצלכלתוחבזמןביו5ימש

בואהשעושחנוןנועושאבונבתאריבעהו6הוהיתיב

םשיו7סיעכהל‐‐הוהייניעבערהתושעלהברהםינעדיו

לאהוהירמארשאתיבב‐‐השערשאהרשאהלספתא

יתרחברשאםלשוריבוהזהתיבבונבהמלשלאודוד

ףיסאאלו8םלועלימשתאםישאלארשייטבשלכמ

קרםתובאליתתנרשאהמדאהןמלארשילגרדינהל

רשאהרותהלכלוםיתיוצרשאלככתושעלורמשיםא

תושעלהשנמםעתיוועמשאלו9השמידבעםתאהוצ

לארשיינבינפמהוהידימשהרשאםיוגהןמערהתא

רשאןעי11רמאלםיאיבנהוידבעדיבהוהירבדיו10

רשאלכמערה‐‐הלאהתובעתההדוהיךלמהשנמהשע

וילולגבהדוהיתאםגאטחיווינפלרשאירמאהושע

לעהעראיבמיננהלארשייהלאהוהירמאהכןכל12

יתשהנלצת‐‐)העמש(ויעמשלכרשאהדוהיוםלשורי

תלקשמתאוןורמשוקתאםלשורילעיתיטנו13וינזא
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תחלצהתאהחמירשאכםלשוריתאיתיחמובאחאתיב

םיתתנויתלחנתיראשתאיתשטנו14הינפלעךפהוהחמ

רשאןעי15םהיביאלכלהסשמלוזבלויהוםהיביאדיב

רשאםויהןמ‐‐יתאםיסעכמויהיויניעבערהתאושע

ךפשיקנםדםגו16הזהםויהדעוםירצממםתובאואצי

‐‐הפלהפםלשוריתאאלמרשאדעדאמהברההשנמ

יניעבערהתושעלהדוהיתאאיטחהרשאותאטחמדבל

רשאותאטחוהשערשאלכוהשנמירבדרתיו17הוהי

יכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלהאטח

אזעןגבותיבןגברבקיוויתבאםעהשנמבכשיו18הדוהי

ןומאהנשםיתשוםירשעןב19ויתחתונבןומאךלמיו

תמלשמומאםשוםלשוריבךלמםינשםיתשווכלמב

השערשאכהוהייניעבערהשעיו20הבטיןמץורחתב

דבעיוויבאךלהרשאךרדהלכבךליו21ויבאהשנמ

תאבזעיו22םהלוחתשיוויבאדבערשאםיללגהתא

ידבעורשקיו23הוהיךרדבךלהאלוויתבאיהלאהוהי

ץראהםעךיו24ותיבבךלמהתאותימיווילעןומא

תאץראהםעוכילמיוןומאךלמהלעםירשקהלכתא

אלההשערשאןומאירבדרתיו25ויתחתונבוהישאי

26הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםה

ויתחתונבוהישאיךלמיואזעןגבותרבקבותארבקיו

הנשתחאוםישלשווכלמבוהישאיהנשהנמשןב22

שעיו2תקצבמהידעתבהדידיומאםשוםלשוריבךלמ

רסאלוויבאדודךרדלכבךליוהוהייניעברשיה
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והישאיךלמלהנשהרשעהנמשביהיו3לואמשוןימי

תיברפסהםלשמןבוהילצאןבןפשתאךלמהחלש

תאםתיולודגהןהכהוהיקלחלאהלע4רמאלהוהי

תאמףסהירמשופסארשא‐‐הוהיתיבאבומהףסכה

םידקפמההכאלמהישעדילע)והונתיו(הנתיו5םעה

תיבברשאהכאלמהישעלותאונתיוהוהי)תיב(תיבב

םירדגלוםינבלוםישרחל6תיבהקדבקזחלהוהי

בשחיאלךא7תיבהתאקזחלבצחמינבאוםיצעתונקלו

רמאיו8םישעםההנומאביכםדילעןתנהףסכהםתא

יתאצמהרותהרפסרפסהןפשלעלודגהןהכהוהיקלח

9והארקיוןפשלארפסהתאהיקלחןתיוהוהיתיבב

רמאיורבדךלמהתאבשיוךלמהלארפסהןפשאביו

דילעוהנתיותיבבאצמנהףסכהתאךידבעוכיתה

רפסהןפשדגיו10הוהיתיבםידקפמההכאלמהישע

ןפשוהארקיוןהכההיקלחילןתנרפסרמאלךלמל

הרותהרפסירבדתאךלמהעמשכיהיו11ךלמהינפל

תאוןהכההיקלחתאךלמהוציו12וידגבתאערקיו

תאורפסהןפשתאוהיכימןברובכעתאוןפשןבםקיחא

ידעבהוהיתאושרדוכל13רמאל‐‐ךלמהדבעהישע

הזהאצמנהרפסהירבדלעהדוהילכדעבוםעהדעבו

אלרשאלעונבהתצנאיהרשאהוהיתמחהלודגיכ

בותכהלככתושעלהזהרפסהירבדלעוניתבאועמש

הישעוןפשורובכעוםקיחאוןהכהוהיקלחךליו14ונילע

רמשסחרחןבהוקתןבםלשתשאהאיבנההדלחלא

15הילאורבדיוהנשמבםלשוריבתבשיאיהוםידגבה
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שיאלורמאלארשייהלאהוהירמאהכםהילארמאתו

העראיבמיננההוהירמאהכ16ילאםכתאחלשרשא

רשארפסהירבדלכתא‐‐ויבשילעוהזהםוקמהלא

םיהלאלורטקיוינובזערשאתחת17הדוהיךלמארק

יתמחהתצנוםהידיהשעמלכבינסיעכהןעמלםירחא

םכתאחלשההדוהיךלמלאו18הבכתאלוהזהםוקמב

יהלאהוהירמאהכוילאורמאתהכהוהיתאשרדל

ענכתוךבבלךרןעי19תעמשרשאםירבדהלארשי

לעוהזהםוקמהלעיתרבדרשאךעמשבהוהיינפמ

הכבתוךידגבתאערקתוהללקלוהמשלתויהלויבשי

לעךפסאיננהןכל20הוהיםאניתעמשיכנאםגוינפל

ךיניעהניארתאלוםולשבךיתרבקלאתפסאנוךיתבא

תאובשיוהזהםוקמהלעאיבמינארשאהערהלכב

רבדךלמה

םלשוריוהדוהיינקזלכוילאופסאיוךלמהחלשיו23

יבשילכוהדוהישיאלכוהוהיתיבךלמהלעיו2

דעוןטקמלםעהלכוםיאיבנהוםינהכהוותאםלשורי

אצמנהתירבהרפסירבדלכתאםהינזאבארקיולודג

תירבהתאתרכיודומעהלעךלמהדמעיו3הוהיתיבב

ויתודעתאוויתוצמרמשלוהוהירחאתכללהוהיינפל

תירבהירבדתאםיקהלשפנלכבובללכבויתקחתאו

4תירבבםעהלכדמעיוהזהרפסהלעםיבתכהתאזה

הנשמהינהכתאולודגהןהכהוהיקלחתאךלמהוציו

םילכהלכתאהוהילכיהמאיצוהלףסהירמשתאו
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םפרשיוםימשהאבצלכלוהרשאלולעבלםיושעה

לאתיבםרפעתאאשנוןורדקתומדשבםלשורילץוחמ

רטקיוהדוהייכלמונתנרשאםירמכהתאתיבשהו5

םירטקמהתאוםלשורייבסמוהדוהיירעבתומבב

6םימשהאבצלכלותולזמלוחרילושמשללעבל

לחנלאםלשורילץוחמהוהיתיבמהרשאהתאאציו

תאךלשיורפעלקדיוןורדקלחנבהתאףרשיוןורדק

רשאםישדקהיתבתאץתיו7םעהינברבקלעהרפע

8הרשאל‐‐םיתבםשתוגראםישנהרשאהוהיתיבב

תומבהתאאמטיוהדוהיירעמםינהכהלכתאאביו

תאץתנועבשראבדעעבגמםינהכההמשורטקרשא

לערשאריעהרשעשוהירעשחתפרשאםירעשהתומב

לאתומבהינהכולעיאלךא9ריעהרעשבשיאלואמש

10םהיחאךותבתוצמולכאםאיכםלשוריבהוהיחבזמ

ריבעהליתלבלםנה)ןב(ינביגברשאתפתהתאאמטו

םיסוסהתאתבשיו11ךלמל‐‐שאבותבתאוונבתאשיא

תכשללאהוהיתיבאבמשמשלהדוהייכלמונתנרשא

שמשהתובכרמתאוםירורפברשאסירסהךלמןתנ

זחאתילעגגהלערשאתוחבזמהתאו12שאבףרש

השנמהשערשאתוחבזמהתאוהדוהייכלמושערשא

ךילשהוםשמץריוךלמהץתנ‐‐הוהיתיבתורצחיתשב

ינפלערשאתומבהתאו13ןורדקלחנלאםרפעתא

המלשהנברשאתיחשמהרהלןימימרשאםלשורי

באומץקששומכלוםינדיצץקשתרתשעללארשיךלמ

תארבשו14ךלמהאמט‐‐ןומעינבתבעותםכלמלו
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תומצעםמוקמתאאלמיוםירשאהתאתרכיותובצמה

השערשאהמבהלאתיבברשאחבזמהתאםגו15םדא

חבזמהתאםג‐‐לארשיתאאיטחהרשאטבנןבםעברי

ףרשורפעלקדההמבהתאףרשיוץתנהמבהתאואוהה

רהבםשרשאםירבקהתאאריווהישאיןפיו16הרשא

חבזמהלעףרשיוםירבקהןמתומצעהתאחקיוחלשיו

ארקרשאםיהלאהשיאארקרשאהוהירבדכ‐‐והאמטיו

ינארשאזלהןויצההמ‐‐רמאיו17הלאהםירבדהתא

רשאםיהלאהשיארבקהריעהישנאוילאורמאיוהאר

לעתישערשאהלאהםירבדהתאארקיוהדוהימאב

ויתומצעענילאשיאולוחינהרמאיו18לאתיבחבזמה

19ןורמשמאברשאאיבנהתומצעתא‐‐ויתומצעוטלמיו

יכלמושערשאןורמשירעברשאתומבהיתבלכתאםגו

םישעמהלככ‐‐םהלשעיווהישאיריסה‐‐סיעכהללארשי

רשאתומבהינהכלכתאחבזיו20לאתיבבהשערשא

בשיוםהילעםדאתומצעתאףרשיותוחבזמהלעםש

חספושערמאלםעהלכתאךלמהוציו21םלשורי

אליכ22הזהתירבהרפסלעבותככ‐‐םכיהלאהוהיל

לארשיתאוטפשרשאםיטפשהימימהזהחספכהשענ

הנמשבםאיכ23הדוהייכלמו‐‐לארשייכלמימילכו

‐‐הוהילהזהחספההשענוהישאיךלמלהנשהרשע

םיפרתהתאוםינעדיהתאותובאהתאםגו24םלשוריב

הדוהיץראבוארנרשאםיצקשהלכתאוםיללגהתאו

הרותהירבדתאםיקהןעמלוהישאירעב‐‐םלשוריבו

הוהיתיבןהכהוהיקלחאצמרשארפסהלעםיבתכה
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לכבהוהילאבשרשאךלמוינפלהיהאלוהמכו25

וירחאוהשמתרותלככ‐‐ודאמלכבוושפנלכבוובבל

לודגהופאןורחמהוהיבשאלךא26והמכםקאל

וסיעכהרשאםיסעכהלכלע‐‐הדוהיבופאהרחרשא

רשאכינפלעמריסאהדוהיתאםגהוהירמאיו27השנמ

יתרחברשאתאזהריעהתאיתסאמולארשיתאיתרסה

28םשימשהיהייתרמארשאתיבהתאוםלשוריתא

לעםיבותכםהאלההשערשאלכווהישאיירבדרתיו

הערפהלעוימיב29הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפס

ךליותרפרהנלע‐‐רושאךלמלעםירצמךלמהכנ

30ותאותארכודגמבוהתימיוותארקלוהישאיךלמה

והרבקיוםלשוריוהאביוודגממתמוידבעוהבכריו

וחשמיווהישאיןבזחאוהיתאץראהםעחקיוותרבקב

הנששלשוםירשעןב31ויבאתחתותאוכילמיוותא

ומאםשוםלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמבזחאוהי

לככהוהייניעבערהשעיו32הנבלמוהימריתבלטומח

ץראבהלברבהכנהערפוהרסאיו33ויתבאושערשא

האמץראהלעשנעןתיוםלשוריב)ךלממ(ךלמבתמח

םיקילאתאהכנהערפךלמיו34בהזרככוףסכרככ

תאוםיקיוהיומשתאבסיוויבאוהישאיתחתוהישאיןב

ןתנבהזהוףסכהו35םשתמיוםירצמאביוחקלזחאוהי

ףסכהתאתתלץראהתאךירעהךא‐‐הערפלםיקיוהי

תאבהזהתאוףסכהתאשגנוכרעכשיאהערפיפלע

הנששמחוםירשעןב36הכנהערפלתתלץראהםע

םשוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמבםיקיוהי
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ערהשעיו37המורןמהידפתב)הדובז(הדיבזומא

ויתבאושערשאלככהוהייניעב

םיקיוהיוליהיולבבךלמרצאנדכבנהלעוימיב24

תאובהוהיחלשיו2ובדרמיובשיוםינששלשדבע

תאובאומידודגתאוםראידודגתאוםידשכידודג

‐‐הוהירבדכודיבאהלהדוהיבםחלשיוןומעינבידודג

התיההוהייפלעךא3םיאיבנהוידבעדיברבדרשא

השערשאלככהשנמתאטחב‐‐וינפלעמריסהלהדוהיב

אלויקנםדםלשוריתאאלמיוךפשרשאיקנהםדםגו4

השערשאלכוםיקיוהיירבדרתיו5חלסלהוהיהבא

6הדוהייכלמל‐‐םימיהירבדרפסלעםיבותכםהאלה

אלו7ויתחתונבןיכיוהיךלמיוויתבאםעםיקיוהיבכשיו

לבבךלמחקליכוצראמתאצלםירצמךלמדועףיסה

םירצמךלמלהתיהרשאלכתרפרהנדעםירצמלחנמ

םישדחהשלשווכלמבןיכיוהיהנשהרשעהנמשןב8

םלשורימןתנלאתבאתשחנומאםשוםלשוריבךלמ

תעב10ויבאהשערשאלככהוהייניעבערהשעיו9

םלשורילבבךלמרצאנדכבנידבע)ולע(הלע‐‐איהה

לעלבבךלמרצאנדכבנאביו11רוצמבריעהאבתו

הדוהיךלמןיכיוהיאציו12הילעםירצוידבעוריעה

ותאחקיוויסירסווירשווידבעוומאואוהלבבךלמלע

לכתאםשמאצויו13וכלמלהנמשתנשבלבבךלמ

ילכלכתאץצקיוךלמהתיבתורצואוהוהיתיבתורצוא

רשאכהוהילכיהבלארשיךלמהמלשהשערשאבהזה

םירשהלכתאוםלשורילכתאהלגהו14הוהירבד
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לכוהלוגםיפלא)תרשע(הרשעליחהירובגלכתאו

תאלגיו15ץראהםעתלדתלוזראשנאלרגסמהושרחה

ויסירסתאוךלמהישנתאוךלמהםאתאוהלבבןיכיוהי

16הלבבםלשורימהלוגךילוהץראה)יליא(ילואתאו

‐‐ףלארגסמהושרחהוםיפלאתעבשליחהישנאלכתאו

הלבבהלוגלבבךלמםאיביוהמחלמישעםירובגלכה

ומשתאבסיוויתחתודדהינתמתאלבבךלמךלמיו17

תחאווכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב18והיקדצ

)לטומח(לטימחומאםשוםלשוריבךלמהנשהרשע

רשאלככהוהייניעבערהשעיו19הנבלמוהימריתב

הדוהיבוםלשוריבהתיההוהיףאלעיכ20םיקיוהיהשע

לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפלעמםתאוכלשהדע

רושעבירישעהשדחבוכלמלתיעישתהתנשביהיו25

לעוליחלכואוהלבבךלמרצאנדכבנאבשדחל

ריעהאבתו2ביבסקידהילעונביוהילעןחיוםלשורי

העשתב3והיקדצךלמלהנשהרשעיתשעדערוצמב

ץראהםעלםחלהיהאלוריעבבערהקזחיושדחל

רעשךרדהלילההמחלמהישנאלכוריעהעקבתו4

ביבסריעהלעםידשכוךלמהןגלערשאםיתמחהןיב

ךלמהרחאםידשכליחופדריו5הברעהךרדךליו

ושפתיו6וילעמוצפנ‐‐וליחלכווחריתוברעבותאוגשיו

ורבדיוהתלברלבבךלמלאותאולעיוךלמהתא

יניעתאוויניעלוטחשוהיקדצינבתאו7טפשמותא

שדחבו8לבבוהאביוםיתשחנבוהרסאיורועוהיקדצ
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הנשהרשעעשתתנשאיה‐‐שדחלהעבשבישימחה

םיחבטברןדארזובנאבלבבךלמרצאנדכבנךלמל

תאוהוהיתיבתאףרשיו9םלשורי‐‐לבבךלמדבע

ףרשלודגתיבלכתאוםלשורייתבלכתאוךלמהתיב

םידשכליחלכוצתנ‐‐ביבסםלשוריתמוחתאו10שאב

תאוריעבםיראשנהםעהרתיתאו11םיחבטבררשא

‐‐ןומההרתיתאולבבךלמהלעולפנרשאםילפנה

ריאשהץראהתלדמו12םיחבטברןדארזובנהלגה

תשחנהידומעתאו13םיבגילוםימרכלםיחבטבר

תיבברשאתשחנהםיתאותונכמהתאוהוהיתיברשא

תאו14הלבבםתשחנתאואשיוםידשכורבש‐‐הוהי

לכתאותופכהתאותורמזמהתאוםיעיהתאותריסה

תותחמהתאו15וחקל‐‐םבותרשירשאתשחנהילכ

ברחקל‐‐ףסכףסכרשאובהזבהזרשאתוקרזמהתאו

רשאתונכמהודחאהםיהםינשםידומעה16םיחבט

לכתשחנללקשמהיהאל‐‐הוהיתיבלהמלשהשע

דחאהדומעהתמוקהמאהרשעהנמש17הלאהםילכה

)תומא(המאשלשתרתכהתמוקותשחנוילעתרתכו

הלאכותשחנלכהביבסתרתכהלעםינמרוהכבשו

הירשתאםיחבטברחקיו18הכבשהלעינשהדומעל

ירמשתשלשתאוהנשמןהכוהינפצתאושארהןהכ

לעדיקפאוהרשאדחאסירסחקלריעהןמו19ףסה

רשאךלמהינפיארמםישנאהשמחוהמחלמהישנא

ץראהםעתאאבצמהאבצהרשרפסהתאוריעבואצמנ

םתאחקיו20ריעבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששו



בםיכלמ 691

התלברלבבךלמלעםתאךליוםיחבטברןדארזובנ

תמחץראבהלברבםתימיולבבךלמםתאךיו21

הדוהיץראבראשנהםעהו22ותמדאלעמהדוהילגיו

תאםהילעדקפיו‐‐לבבךלמרצאנדכובנריאשהרשא

םיליחהירשלכועמשיו23ןפשןבםקיחאןבוהילדג

ואביווהילדגתאלבבךלמדיקפהיכםישנאהוהמה

חרקןבןנחויוהינתנןבלאעמשיוהפצמהוהילדגלא

המה‐‐יתכעמהןבוהינזאיויתפטנהתמחנתןבהירשו

םהלרמאיוםהישנאלווהילדגםהלעבשיו24םהישנאו

ךלמתאודבעוץראבובשםידשכהידבעמואריתלא

ןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו25םכלבטיו‐‐לבב

ותאםישנאהרשעוהכולמהערזמעמשילאןבהינתנ

רשאםידשכהתאוםידוהיהתאותמיווהילדגתאוכיו

ירשולודגדעוןטקמםעהלכומקיו26הפצמבותאויה

יהיו27םידשכינפמוארייכםירצמואביוםיליחה

םינשבהדוהיךלמןיכיוהיתולגלהנשעבשוםישלשב

ךדרמליואאשנשדחלהעבשוםירשעבשדחרשע

‐‐הדוהיךלמןיכיוהישארתאוכלמתנשבלבבךלמ

אסכלעמואסכתאןתיותובטותארבדיו28אלכתיבמ

לכאוואלכידגבתאאנשו29לבבבותארשאםיכלמה

דימתתחראותחראו30וייחימילכוינפלדימתםחל

ויחימילכומויבםוירבד‐‐ךלמהתאמולהנתנ



העשי 692

העשי

‐‐םלשוריוהדוהילעהזחרשאץומאןבוהיעשיןוזח1

םימשועמש2הדוהייכלמוהיקזחיזחאםתויוהיזעימיב

םהויתממורויתלדגםינברבדהוהייכץראיניזאהו

לארשיוילעבסובארומחווהנקרושעדי3יבועשפ

ערז‐‐ןועדבכםעאטחיוגיוה4ןנובתהאלימעעדיאל

שודקתאוצאנהוהיתאובזעםיתיחשמםינבםיערמ

לכהרסופיסותדועוכתהמלע5רוחאורזנ‐‐לארשי

םתמובןיאשארדעולגרףכמ6יודבבללכוילחלשאר

הככראלוושבחאלוורזאלהירטהכמוהרובחועצפ

םכתמדאשאתופרשםכירעהממשםכצרא7ןמשב

8םירזתכפהמכהממשוהתאםילכאםירזםכדגנל

ריעכהשקמבהנולמכםרכבהכסכןויצתבהרתונו

‐‐טעמכדירשונלריתוהתואבצהוהיילול9הרוצנ

םדסיניצקהוהירבדועמש10ונימדהרמעלונייהםדסכ

םכיחבזברילהמל11הרמעםעוניהלאתרותוניזאה

םירפםדוםיאירמבלחוםיליאתולעיתעבשהוהירמאי

ימ‐‐ינפתוארלואבתיכ12יתצפחאלםידותעוםישבכו

תחנמאיבהופיסותאל13ירצחסמרםכדימתאזשקב

אלארקמארקתבשושדחילאיההבעותתרטק‐‐אוש

ויהישפנהאנשםכידעומוםכישדח14הרצעוןואלכוא

יניעםילעאםכיפכםכשרפבו15אשניתיאלנחרטלילע

ואלמםימדםכידיעמשינניאהלפתוברתיכםג‐‐םכמ

ולדחיניעדגנמםכיללעמערוריסה‐‐וכזהוצחר16

וטפשץומחורשאטפשמושרדבטיהודמל17ערה



העשי 693

ויהיםאהוהירמאיהחכונואנוכל18הנמלאובירםותי

רמצכעלותכומידאיםאוניבליגלשכםינשכםכיאטח

םאו20ולכאתץראהבוט‐‐םתעמשוובאתםא19ויהי

הכיא21רבדהוהייפיכולכאתברח‐‐םתירמוונאמת

‐‐הבןיליקדצטפשמיתאלמהנמאנהירקהנוזלהתיה

םימבלוהמךאבסםיגיסלהיהךפסכ22םיחצרמהתעו

ףדרודחשבהאולכ‐‐םיבנגירבחוםיררוסךירש23

24םהילאאוביאלהנמלאבירווטפשיאלםותיםינמלש

םחנאיוהלארשיריבא‐‐תואבצהוהיןודאהםאנןכל

רבכףרצאוךילעידיהבישאו25יביואמהמקנאוירצמ

הנשארבכךיטפשהבישאו26ךילידבלכהריסאוךיגיס

הירק‐‐קדצהריעךלארקיןכירחאהלחתבכךיצעיו

רבשו28הקדצבהיבשוהדפתטפשמבןויצ27הנמאנ

םיליאמושבייכ29ולכיהוהייבזעוודחיםיאטחוםיעשפ

ויהתיכ30םתרחברשאתונגהמ‐‐ורפחתוםתדמחרשא

ןסחההיהו31הלןיאםימרשאהנגכוהלעתלבנהלאכ

הבכמןיאוודחיםהינשורעבוץוצינלולעפותרענל

םלשוריוהדוהילעץומאןבוהיעשיהזחרשארבדה2

שארבהוהיתיברההיהיןוכנםימיהתירחאבהיהו2

וכלהו3םיוגהלכוילאורהנותועבגמאשנוםירהה

יהלאתיבלאהוהירהלאהלענווכלורמאוםיברםימע

הרותאצתןויצמיכויתחראבהכלנוויכרדמונריובקעי

םימעלחיכוהוםיוגהןיבטפשו4םלשורימהוהירבדו

אל‐‐תורמזמלםהיתותינחוםיתאלםתוברחותתכוםיבר



העשי 694

‐בקעיתיב5המחלמדועודמליאלוברחיוגלאיוגאשי

יכ‐‐בקעיתיבךמעהתשטניכ6הוהירואבהכלנווכל‐

7וקיפשיםירכנידליבוםיתשלפכםיננעוםדקמואלמ

וצראאלמתוויתרצאלהצקןיאובהזוףסכוצראאלמתו

םילילאוצראאלמתו8ויתבכרמלהצקןיאוםיסוס

םדאחשיו9ויתעבצאושערשאלווחתשיוידיהשעמל

רפעבןמטהורוצבאוב10םהלאשתלאושיאלפשיו

לפשםדאתוהבגיניע11ונאגרדהמוהוהידחפינפמ

םוייכ12אוההםויבודבלהוהיבגשנוםישנאםורחשו

לעו13לפשואשנלכלעוםרו‐‐האגלכלעתואבצהוהיל

ןשבהינולאלכלעוםיאשנהוםימרהןונבלהיזראלכ

15תואשנהתועבגהלכלעוםימרהםירההלכלעו14

לכלעו16הרוצבהמוחלכלעוהבגלדגמלכלעו

תוהבגחשו17הדמחהתויכשלכלעושישרתתוינא

18אוההםויבודבלהוהיבגשנוםישנאםורלפשוםדאה

תולחמבוםירצתורעמבואבו19ףלחילילכםילילאהו

ץראהץרעלומוקבונואגרדהמוהוהידחפינפמ‐‐רפע

ילילאתאוופסכילילאתאםדאהךילשיאוההםויב20

םיפלטעלותורפרפחלתוחתשהלולושערשא‐‐ובהז

דחפינפמ‐‐םיעלסהיפעסבוםירצהתורקנבאובל21

ןמםכלולדח22ץראהץרעלומוקבונואגרדהמוהוהי

אוהבשחנהמביכופאבהמשנרשאםדאה

הדוהימוםלשורימריסמתואבצהוהיןודאההנהיכ3

שיאורובג2םימןעשמלכוםחלןעשמלכהנעשמוןעשמ



העשי 695

םינפאושנוםישמחרש3ןקזוםסקואיבנוטפושהמחלמ

םהירשםירעניתתנו4שחלןובנוםישרחםכחוץעויו

והערבשיאושיאבשיאםעהשגנו5םבולשמיםילולעתו

ויחאבשיאשפתייכ6דבכנבהלקנהוןקזברענהובהרי

תאזההלשכמהוונלהיהתןיצקהכלהלמשויבאתיב

יתיבבושבחהיהאאלרמאלאוההםויבאשי7ךדיתחת

הלשכיכ8םעןיצקינמישתאלהלמשןיאוםחלןיא

הוהילאםהיללעמוםנושליכלפנהדוהיוםלשורי

םתאטחוםבהתנעםהינפתרכה9ודובכינעתורמל

10הערםהלולמגיכםשפנליואודחכאלודיגהםדסכ

עשרליוא11ולכאיםהיללעמירפיכבוטיכקידצורמא

םישנוללועמוישגנימע12ולהשעיוידילומגיכער

ועלבךיתחראךרדוםיעתמךירשאמימעובולשמ

טפשמבהוהי14םימעןידלדמעוהוהיבירלבצנ13

ינעהתלזגםרכהםתרעבםתאווירשוומעינקזםעאובי

םיינעינפוימעואכדת)םכלהמ(םכלמ15םכיתבב

יכןעיהוהירמאיו16תואבצהוהיינדאםאנונחטת

תורקשמוןורג)תויוטנ(תווטנהנכלתוןויצתונבוהבג

חפשו17הנסכעתםהילגרבוהנכלתףפטוךולהםיניע

אוההםויב18הרעיןהתפהוהיוןויצתונבדקדקינדא

םינרהשהו‐‐םיסיבשהוםיסכעהתראפתתאינדאריסי

תודעצהוםיראפה20תולערהותורישהותופטנה19

22ףאהימזנותועבטה21םישחלהושפנהיתבוםירשקהו

םינילגהו23םיטירחהותוחפטמהותופטעמהותוצלחמה

קמםשבתחתהיהו24םידידרהותופינצהוםינידסהו



העשי 696

תחתוהחרקהשקמהשעמתחתוהפקנהרוגחתחתוהיהי

ולפיברחבךיתמ25יפיתחתיכקשתרגחמליגיתפ

ץראלהתקנוהיחתפולבאוונאו26המחלמבךתרובגו

בשת

רמאלאוההםויבדחאשיאבםישנעבשוקיזחהו4

ףסא‐‐ונילעךמשארקיקרשבלנונתלמשולכאנונמחל

דובכלויבצלהוהיחמצהיהיאוההםויב2ונתפרח

היהו3לארשיתטילפלתראפתלוןואגלץראהירפו

לכולרמאישודק‐‐םלשוריברתונהוןויצבראשנה

תונבתאצתאינדאץחרםא4םלשוריבםייחלבותכה

חורבוטפשמחורב‐‐הברקמחידיםלשוריימדתאוןויצ

ןנעהארקמלעוןויצרהןוכמלכלעהוהיארבו5רעב

6הפחדובכלכלעיכהלילהבהלשאהגנוןשעוםמוי

םרזמרותסמלוהסחמלוברחמםמוילצלהיהתהכסו

רטממו

ידידילהיהםרכומרכלידודתרישידידילאנהרישא5

לדגמןביוקרשוהעטיווהלקסיווהקזעיו2ןמשןבןרקב

םישאבשעיוםיבנעתושעלוקיוובבצחבקיםגווכותב

ןיבויניבאנוטפש‐‐הדוהישיאוםלשוריבשויהתעו3

יתיוקעודמוביתישעאלוימרכלדועתושעלהמ4ימרכ

תאםכתאאנהעידואהתעו5םישאבשעיוםיבנעתושעל

ץרפרעבלהיהוותכושמרסהימרכלהשעינארשא

רדעיאלורמזיאלהתבוהתישאו6סמרמלהיהוורדג

רטמוילעריטמהמהוצאםיבעהלעותישורימשהלעו



העשי 697

עטנהדוהישיאולארשיתיבתואבצהוהיםרכיכ7

8הקעצהנהוהקדצלחפשמהנהוטפשמלוקיוויעושעש

םוקמספאדעובירקיהדשבהדש‐‐תיבבתיביעיגמיוה

םאתואבצהוהיינזאב9ץראהברקבםכדבלםתבשוהו

בשויןיאמםיבוטוםילדג‐‐ויהיהמשלםיברםיתבאל

השעירמחערזותחאתבושעיםרכידמצתרשעיכ10

ןייףשנבירחאמופדרירכשרקבבימיכשמיוה11הפיא

תאוםהיתשמ‐‐ןייולילחוףתלבנורונכהיהו12םקילדי

ימעהלגןכל13ואראלוידיהשעמווטיביאלהוהילעפ

ןכל14אמצהחצונומהובעריתמודובכותעדילבמ

הרדהדריוקחילבלהיפהרעפוהשפנלואשהביחרה

Sheol)הבזלעוהנואשוהנומהו h7585)15לפשיוםדאחשיו

טפשמבתואבצהוהיהבגיו16הנלפשתםיהבגיניעושיא

םרבדכםישבכוערו17הקדצבשדקנשודקהלאהו

ילבחבןועהיכשמיוה18ולכאיםירגםיחמתוברחו

השיחירהמיםירמאה19האטחהלגעהתובעכואושה

‐‐לארשישודקתצעהאובתוברקתוהארנןעמל‐‐והשעמ

ךשחםימשערבוטלובוטערלםירמאהיוה20העדנו

יוה21רמלקותמוקותמלרמםימשךשחלרואורואל

תותשלםירובגיוה22םינבנםהינפדגנוםהיניעבםימכח

דחשבקעעשריקידצמ23רכשךסמלליחישנאוןיי

שאןושלשקלכאכןכל24ונממוריסיםיקידצתקדצו

הלעיקבאכםחרפוהיהיקמכםשרשהפריהבהלששחו

לארשישודקתרמאתאותואבצהוהיתרותתאוסאמיכ

והכיווילעודיטיוומעבהוהיףאהרחןכלע25וצאנ



העשי 698

לכבתוצוחברקבהחוסכםתלבניהתוםירההוזגריו

קוחרמםיוגלסנאשנו26היוטנודידועוופאבשאלתאז

ףיעןיא27אובילקהרהמהנהוץראההצקמולקרשו

ויצלחרוזאחתפנאלוןשייאלוםוניאלובלשוכןיאו

ויתתשקלכוםינונשויצחרשא28וילענךורשקתנאלו

29הפוסכוילגלגוובשחנרצכויסוסתוסרפתוכרד

ףרטזחאיוםהניוםיריפככ)גאשי(גאשואיבלכולהגאש

םיתמהנכאוההםויבוילעםהניו30ליצמןיאוטילפיו

היפירעבךשחרואורצךשחהנהוץראלטבנו

אסכלעבשיינדאתאהאראווהיזעךלמהתומתנשב6

םידמעםיפרש2לכיההתאםיאלמוילושואשנוםר

הסכיםיתשבדחאלםיפנכששםיפנכששוללעממ

הזארקו3ףפועיםיתשבו‐‐וילגרהסכיםיתשבווינפ

לכאלמתואבצהוהישודקשודקשודקרמאוהזלא

תיבהוארוקהלוקמםיפסהתומאועניו4ודובכץראה

םיתפשאמטשיאיכיתימדניכיליוארמאו5ןשעאלמי

ךלמהתאיכבשוייכנאםיתפשאמטםעךותבויכנא

םיפרשהןמדחאילאףעיו6יניעואר‐‐תואבצהוהי

‐‐יפלעעגיו7חבזמהלעמחקל‐‐םיחקלמבהפצרודיבו

רפכתךתאטחוךנוערסוךיתפשלעהזעגנהנהרמאיו

ונלךליימוחלשאימתארמאינדאלוקתאעמשאו8

ועמשהזהםעלתרמאוךלרמאיו9ינחלשיננהרמאו

םעהבלןמשה10ועדתלאווארוארווניבתלאועומש

וינזאבוויניעבהאריןפעשהויניעודבכהוינזאוהזה

ינדאיתמדערמאו11ולאפרו‐‐בשוןיביובבלועמשי



העשי 699

ןיאמםיתבובשויןיאמםירעואשםארשאדערמאיו

םדאהתאהוהיקחרו12הממשהאשתהמדאהוםדא

הבשוהירשעהבדועו13ץראהברקבהבוזעההברו

‐‐םבתבצמתכלשברשאןולאכוהלאכרעבלהתיהו

התבצמשדקערז

הלעהדוהיךלמוהיזעןבםתויןבזחאימיביהיו7

םלשורילארשיךלמוהילמרןבחקפוםראךלמןיצר

תיבלדגיו2הילעםחלהללכיאלוהילעהמחלמל

ומעבבלוובבלעניוםירפאלעםראהחנרמאלדוד

אנאצוהיעשילאהוהירמאיו3חורינפמרעייצעעונכ

הכרבהתלעתהצקלאךנבבושיראשוהתאזחאתארקל

רמשהוילאתרמאו4סבוכהדשתלסמלא‐‐הנוילעה

םידואהתובנזינשמךרילאךבבלואריתלאטקשהו

5והילמרןבוםראוןיצרףאירחב‐‐הלאהםינשעה

רמאלוהילמרןבוםירפאהער‐‐םראךילעץעייכןעי

ךלמךילמנוונילאהנעקבנוהנציקנוהדוהיבהלענ6

אלוםוקתאלהוהיינדארמאהכ7לאבטןבתאהכותב

דועבוןיצרקשמדשארוקשמדםראשאריכ8היהת

ןורמשםירפאשארו9םעמםירפאתחיהנששמחוםישש

10ונמאתאליכונימאתאלםאוהילמרןבןורמששארו

םעמתואךללאש11רמאלזחאלארבדהוהיףסויו

רמאיו12הלעמלהבגהואהלאשקמעהךיהלאהוהי

תיבאנועמשרמאיו13הוהיתאהסנאאלולאשאאלזחא

14יהלאתאםגואלתיכםישנאתואלהםכמטעמהדוד



העשי 700

תדליוהרההמלעההנהתוא‐‐םכלאוהינדאןתיןכל

ותעדל‐‐לכאישבדוהאמח15לאונמעומשתארקוןב

סאמרענהעדיםרטביכ16בוטברוחבוערבסואמ

ינשינפמץקהתארשאהמדאהבזעתבוטברחבו‐‐ערב

םימיךיבאתיבלעוךמעלעוךילעהוהיאיבי17היכלמ

ךלמתאהדוהילעמםירפארוסםוימלואבאלרשא

הצקברשאבובזלהוהיקרשיאוההםויבהיהו18רושא

וחנוואבו19רושאץראברשא‐‐הרובדלוםירצמיראי

םיצוצענהלכבוםיעלסהיקיקנבותותבהילחנבםלכ

הריכשהרעתבינדאחלגיאוההםויב20םיללהנהלכבו

םגוםילגרהרעשושארהתארושאךלמברהנירבעב

רקבתלגעשיאהיחיאוההםויבהיהו21הפסתןקזהתא

יכהאמחלכאי‐‐בלחתושעברמהיהו22ןאציתשו

םויבהיהו23ץראהברקברתונהלכלכאישבדוהאמח

ףלאבןפגףלאםשהיהירשאםוקמלכהיהי‐‐אוהה

יכהמשאוביתשקבוםיצחב24היהיתישלורימשלףסכ

רדעמברשאםירההלכו25ץראהלכהיהתתישורימש

חלשמלהיהותישורימשתאריהמשאובתאל‐‐ןורדעי

השסמרמלורוש

טרחבוילעבתכולודגןוילגךלחקילאהוהירמאיו8

‐‐םינמאנםידעילהדיעאו2זבשחללשרהמלשונא

לאברקאו3והיכרביןבוהירכזתאוןהכההירואתא

רהמומשארקילאהוהירמאיוןבדלתורהתוהאיבנה

אשי‐‐ימאויבאארקרענהעדיםרטביכ4זבשחללש



העשי 701

ףסיו5רושאךלמינפלןורמשללשתאוקשמדליחתא

תאהזהםעהסאמיכןעי6רמאלדועילארבדהוהי

והילמרןבוןיצרתאשושמוטאלםיכלההחלשהימ

םימוצעהרהנהימתאםהילעהלעמינדאהנהןכלו7

לכלעהלעוודובכלכתאורושאךלמתא‐‐םיברהו

רבעוףטשהדוהיבףלחו8ויתודגלכלעךלהוויקיפא

ונמעךצראבחראלמויפנכתוטמהיהועיגיראוצדע

ורזאתהץראיקחרמלכוניזאהוותחוםימעוער9לא

אלורבדורבדרפתוהצעוצע10ותחוורזאתהותחו

דיהתקזחכילאהוהירמאהכיכ11לאונמעיכםוקי

ןורמאתאל12רמאלהזהםעהךרדבתכלמינרסיו

אלוארומתאורשקהזהםעהרמאירשאלכלרשק

ושידקתותאתואבצהוהיתא13וצירעתאלווארית

ףגנןבאלושדקמלהיהו14םכצרעמאוהוםכארומאוהו

בשויל‐‐שקומלוחפללארשייתבינשללושכמרוצלו

ודכלנוושקונוורבשנוולפנוםיברםבולשכו15םלשורי

הוהיליתיכחו17ידמלבהרותםותחהדועתרוצ16

םידליהויכנאהנה18וליתיוקובקעיתיבמוינפריתסמה

הוהיםעמ‐‐לארשיבםיתפומלותותאלהוהיילןתנרשא

לאושרדםכילאורמאייכו19ןויצרהבןכשהתואבצ

לאםעאולהםיגהמהוםיפצפצמהםינעדיהלאותובאה

הדועתלוהרותל20םיתמהלאםייחהדעבשרדיויהלא

רבעו21רחשולןיארשאהזהרבדכורמאיאלםא

וכלמבללקוףצקתהובערייכהיהובערוהשקנהב



העשי 702

הרצהנהוטיביץראלאו22הלעמלהנפו‐‐ויהלאבו

חדנמהלפאוהקוצףועמהכשחו

הצראלקהןושארהתעכהלקצומרשאלףעומאליכ9

רבעםיהךרד‐‐דיבכהןורחאהוילתפנהצראוןולבז

רואוארךשחבםיכלההםעה2םיוגהלילגןדריה

יוגהתיברה3םהילעהגנרואתומלצץראביבשילודג

ריצקבתחמשכךינפלוחמשהחמשהתלדגה)ול(אל

הטמתאוולבסלעתאיכ4ללשםקלחבוליגירשאכ

ןאסןואסלכיכ5ןידמםויכתתחה‐‐ובשגנהטבשומכש

תלכאמהפרשלהתיהוםימדבהללוגמהלמשושערב

ומכשלעהרשמהיהתוונלןתנןבונלדלידלייכ6שא

םל7םולשרשדעיבארובגלאץעויאלפומשארקיו

דודאסכלעץקןיאםולשלוהרשמה)הברמל(הבר

הקדצבוטפשמבהדעסלוהתאןיכהלותכלממלעו

רבד8תאזהשעתתואבצהוהיתאנקםלועדעוהתעמ

םירפאולכםעהועדיו9לארשיבלפנובקעיבינדאחלש

ולפנםינבל10רמאלבבללדגבוהואגבןורמשבשויו

הוהיבגשיו11ףילחנםיזראוועדגםימקשהנבנתיזגו

םדקמםרא12ךסכסיויביאתאווילעןיצרירצתא

תאזלכבהפלכבלארשיתאולכאיורוחאמםיתשלפו

והכמהדעבשאלםעהו13היוטנודידועוופאבשאל

שארלארשימהוהיתרכיו14ושרדאלתואבצהוהיתאו

שארהאוהםינפאושנוןקז15דחאםוי‐‐ןומגאוהפכבנזו

הזהםעהירשאמויהיו16בנזהאוהרקשהרומאיבנו

חמשיאלוירוחבלעןכלע17םיעלבמוירשאמוםיעתמ



העשי 703

ףנחולכיכ‐‐םחריאלויתונמלאתאווימתיתאוינדא

דועוופאבשאלתאזלכבהלבנרבדהפלכוערמו

לכאתתישורימשהעשרשאכהרעביכ18היוטנודי

הוהיתרבעב19ןשעתואגוכבאתיורעיהיכבסבתצתו

ויחאלאשיאשאתלכאמכםעהיהיוץראםתענתואבצ

אלולואמשלעלכאיובערוןימילערזגיו20ולמחיאל

םירפאוםירפאתאהשנמ21ולכאיוערזרשבשיאועבש

ופאבשאלתאזלכבהדוהילעהמהודחי‐‐השנמתא

היוטנודידועו

2ובתכלמעםיבתכמוןואיקקחםיקקחהיוה10

תונמלאתויהל‐‐ימעיינעטפשמלזגלוםילדןידמתוטהל

האושלוהדקפםוילושעתהמו3וזביםימותיתאוםללש

םכדובכובזעתהנאוהרזעלוסונתימלעאובתקחרממ

תאזלכבולפיםיגורהתחתוריסאתחתערכיתלב4

הטמויפאטבשרושאיוה5היוטנודידועוופאבשאל

יתרבעםעלעוונחלשאףנחיוגב6ימעזםדיבאוה

סמרמ)ומושלו(ומישלוזבזבלוללשללשל‐‐ונוצא

בשחיןכאלובבלוהמדיןכאלאוהו7תוצוחרמחכ

רמאייכ8טעמאלםיוגתירכהלוובבלבדימשהליכ

אלםאונלכשימכרככאלה9םיכלמודחיירשאלה

ידיהאצמרשאכ10ןורמשקשמדכאלםאתמחדפראכ

אלה11ןורמשמוםלשורימםהיליספולילאהתכלממל

םלשורילהשעאןכהילילאלו‐‐ןורמשליתישערשאכ

רהבוהשעמלכתאינדאעצבייכהיהו12היבצעלו

לעורושאךלמבבללדגירפלעדקפא‐‐םלשוריבוןויצ



העשי 704

יתמכחבויתישעידיחכברמאיכ13ויניעםורתראפת

)םהיתדותעו(םהיתדיתעוםימעתלובגריסאויתונבניכ

ליחלידיןקכאצמתו14םיבשויריבאכדירואויתשוש

אלויתפסאינאץראהלכתובזעםיציבףסאכוםימעה

לעןזרגהראפתיה15ףצפצמוהפהצפוףנכדדנהיה

תאוטבשףינהכופינמלערושמהלדגתיםאובבצחה

הוהיןודאהחלשיןכל16ץעאלהטמםירהכוימירמ

17שאדוקיכדקידקיודבכתחתוןוזר‐‐וינמשמבתואבצ

הלכאוהרעבוהבהללושודקושאללארשירואהיהו

שפנמולמרכוורעידובכו18דחאםויב‐‐ורימשוותיש

רפסמורעיץעראשו19ססנססמכהיהוהלכירשבדעו

ראשדועףיסויאלאוההםויבהיהו20םבתכירענוויהי

לעןעשנווהכמלעןעשהלבקעיתיבתטילפולארשי

לא‐‐בקעיראשבושיראש21תמאב‐‐לארשישודקהוהי

ראש‐‐םיהלוחכלארשיךמעהיהיםאיכ22רובגלא

‐הצרחנוהלכיכ23הקדצףטושץורחןוילכובבושי

הכןכל24ץראהלכברקבהשעתואבצהוהיינדא‐

רושאמןויצבשיימעאריתלאתואבצהוהיינדארמא

דועיכ25םירצמךרדבךילעאשיוהטמוהככיטבשב

וילעררועו26םתילבתלעיפאוםעזהלכורעזמטעמ

לעוהטמוברוערוצבןידמתכמכטושתואבצהוהי

ולבסרוסיאוההםויבהיהו27םירצמךרדבואשנוםיה

28ןמשינפמלעלבחוךראוצלעמולעוךמכשלעמ

ורבע29וילכדיקפישמכמלןורגמברבעתיעלעאב

30הסנלואשתעבג‐‐המרההדרחונלןולמעבגהרבעמ



העשי 705

הדדנ31תותנעהינעהשיליבישקהםילגתבךלוקילהצ

ףפנידמעלבנבםויהדוע32וזיעהםיבגהיבשיהנמדמ

ןודאההנה33םלשוריתעבגןויצ)תב(תיברהודי

םיעודגהמוקהימרוהצרעמבהראפףעסמתואבצהוהי

ןונבלהולזרבברעיהיכבסףקנו34ולפשיםיהבגהו

לופירידאב

וילעהחנו2הרפיוישרשמרצנוישיעזגמרטחאציו11

תעדחורהרובגוהצעחורהניבוהמכחחור‐‐הוהיחור

ויניעהארמלאלוהוהיתאריבוחירהו3הוהיתאריו

םילדקדצבטפשו4חיכויוינזאעמשמלאלוטופשי

חורבוויפטבשבץראהכהוץראיונעלרושימבחיכוהו

רוזאהנומאהווינתמרוזאקדצהיהו5עשרתימיויתפש

ריפכולגעוץבריידגםערמנושבכםעבאזרגו6ויצלח

ודחיהניערתבדוהרפו7םבגהנןטקרענוודחיאירמו

לעקנויעשעשו8ןבתלכאירקבכהיראוןהידליוצברי

אלוועריאל9הדהודילומגינועפצתרואמלעוןתפרח

הוהיתאהעדץראההאלמיכישדקרהלכבותיחשי

דמערשאישישרשאוההםויבהיהו10םיסכמםילםימכ

היהו11דובכותחנמהתיהוושרדיםיוגוילאםימעסנל

‐‐ומעראשתאתונקלודיתינשינדאףיסויאוההםויב

םליעמושוכמוסורתפמוםירצממורושאמראשירשא

יחדנףסאוםיוגלסנאשנו12םיהייאמותמחמורענשמו

13ץראהתופנכעבראמץבקיהדוהיתוצפנולארשי

אנקיאלםירפאותרכיהדוהייררצוםירפאתאנקהרסו



העשי 706

ףתכבופעו14םירפאתארציאלהדוהיוהדוהיתא

חולשמבאומוםודאםדקינבתאוזביודחיהמיםיתשלפ

םיןושלתאהוהיםירחהו15םתעמשמןומעינבוםדי

העבשלוהכהווחורםיעברהנהלעודיףינהוםירצמ

ומעראשל‐‐הלסמהתיהו16םילענבךירדהוםילחנ

ותלעםויבלארשילהתיהרשאכרושאמראשירשא

םירצמץראמ

ךפאבשייבתפנאיכהוהיךדואאוההםויבתרמאו12

תרמזויזעיכדחפאאלוחטבאיתעושילאהנה2ינמחנתו

יניעממןוששבםימםתבאשו3העושיליליהיוהוהיהי

ומשבוארקהוהילודוהאוההםויבםתרמאו4העושיה

ורמז5ומשבגשניכוריכזהויתלילעםימעבועידוה

6ץראהלכבתאז)תעדומ(תעדימהשעתואגיכהוהי

לארשישודקךברקבלודגיכןויצתבשויינרוילהצ

הפשנרהלע2ץומאןבוהיעשיהזחרשא‐‐לבבאשמ13

3םיבידניחתפואביודיופינהםהללוקומירהסנואש

4יתואגיזילעיפאלירובגיתארקםגישדקמליתיוצינא

םיוגתוכלממןואשלוקברםעתומדםירהבןומהלוק

ץראמםיאב5המחלמאבצדקפמתואבצהוהי‐‐םיפסאנ

ץראהלכלבחלומעזילכוהוהיםימשההצקמקחרמ

ןכלע7אוביידשמדשכהוהיםויבורקיכוליליה6

םיריצ‐‐ולהבנו8סמישונאבבללכוהניפרתםידילכ

והמתיוהערלאשיאןוליחיהדלויכןוזחאיםילבחו

הרבעוירזכאאבהוהיםויהנה9םהינפםיבהלינפ



העשי 707

10הנממדימשיהיאטחוהמשלץראהםושל‐‐ףאןורחו

שמשהךשחםרואולהיאלםהיליסכוםימשהיבכוכיכ

לעוהערלבתלעיתדקפו11ורואהיגיאלחריוותאצב

ליפשאםיצירעתואגוםידזןואגיתבשהוםנועםיעשר

םימשןכלע13ריפואםתכמםדאוזפמשונאריקוא12

תואבצהוהיתרבעב‐‐המוקממץראהשערתוזיגרא

ץבקמןיאוןאצכוחדמיבצכהיהו14ופאןורחםויבו

רקדיאצמנהלכ15וסוניוצראלאשיאוונפיומעלאשיא

םהיניעלושטריםהיללעו16ברחבלופיהפסנהלכו

ריעמיננה17)הנבכשת(הנלגשתםהישנוםהיתבוסשי

ובוצפחיאלבהזוובשחיאלףסכרשאידמתאםהילע

םינבלעומחריאלןטבירפוהנשטרתםירענתותשקו18

ןואגתראפתתוכלממיבצלבבהתיהו19םניעסוחתאל

בשתאל20הרמעתאוםדסתאםיהלאתכפהמכםידשכ

םיערויברעםשלהיאלורודורודדעןכשתאלוחצנל

םיחאםהיתבואלמוםייצםשוצברו21םשוצבריאל

םייאהנעו22םשודקריםיריעשוהנעיתונבםשונכשו

הימיוהתעאובלבורקוגנעילכיהבםינתוויתונמלאב

וכשמיאל

םחינהולארשיבדוערחבובקעיתאהוהיםחרייכ14

בקעיתיבלעוחפסנוםהילערגההולנוםתמדאלע

תיבםולחנתהוםמוקמלאםואיבהוםימעםוחקלו2

םיבשויהותוחפשלוםידבעלהוהיתמדאלעלארשי

ךלהוהיחינהםויבהיהו3םהישגנבודרוםהיבשל



העשי 708

4ךבדבערשאהשקההדבעהןמו‐‐ךזגרמוךבצעמ

שגנתבשךיאתרמאו‐‐לבבךלמלעהזהלשמהתאשנו

םילשמטבש‐‐םיעשרהטמהוהירבש5הבהדמהתבש

םיוגףאבהדרהרסיתלבתכמהרבעבםימעהכמ6

8הנרוחצפץראהלכהטקשהחנ7ךשחילבףדרמ

הלעיאלתבכשזאמןונבליזראךלוחמשםישורבםג

ךאובתארקל‐‐ךלהזגרתחתמלואש9ונילעתרכה

לכםתואסכמםיקה‐‐ץראידותעלכםיאפרךלררוע

Sheol)םיוגיכלמ h7585)10התאםגךילאורמאיוונעיםלכ

תימהךנואגלואשדרוה11תלשמנונילאונומכתילח

Sheol)העלותךיסכמוהמרעציךיתחתךילבנ h7585)12

שלוחץראלתעדגנרחשןבלליהםימשמתלפנךיא

לעממ‐‐הלעאםימשהךבבלבתרמאהתאו13םיוגלע

ןופציתכריבדעומרהבבשאויאסכםיראלאיבכוכל

לואשלאךא15ןוילעלהמדאבעיתמבלעהלעא14

Sheol)רוביתכרילאדרות h7585)16וחיגשיךילאךיאר

תוכלממשיערמץראהזיגרמשיאההזהוננובתיךילא

התיבחתפאלויריסאסרהוירעורבדמכלבתםש17

19ותיבבשיאדובכבובכש‐‐םלכםיוגיכלמלכ18

ינעטמםיגרהשבל‐‐בעתנרצנכךרבקמתכלשההתאו

םתאדחתאל20סבומרגפכרובינבאלאידרויברח

ערזםלועלארקיאלתגרהךמעתחשךצראיכהרובקב

ושריוומקילבםתובאןועבחבטמוינבלוניכה21םיערמ

הוהיםאנםהילעיתמקו22םירעלבתינפואלמוץרא

23הוהיםאנ‐‐דכנוןינוראשוםשלבבליתרכהותואבצ



העשי 709

אטאטמבהיתאטאטוםימימגאודפקשרומלהיתמשו

םארמאלתואבצהוהיעבשנ24תואבצהוהיםאנדמשה

25םוקתאיהיתצעירשאכוהתיהןכיתימדרשאכאל

ולעםהילעמרסוונסובאירהלעויצראברושארבשל

לכלעהצועיההצעהתאז26רוסיומכשלעמולבסו

תואבצהוהייכ27םיוגהלכלעהיוטנהדיהתאזוץראה

ךלמהתומתנשב28הנבישיימוהיוטנהודיורפיימוץעי

רבשניכךלכתשלפיחמשתלא29הזהאשמההיהזחא

30ףפועמףרשוירפועפצאצישחנשרשמיכךכמטבש

בערביתמהווצבריחטבלםינויבאוםילדירוכבוערו

גומנריעיקעזרעשיליליה31גרהיךתיראשוךשרש

המו32וידעומבדדובןיאואבןשעןופצמיכךלכתשלפ

ומעיינעוסחיהבוןויצדסיהוהייכיוגיכאלמהנעי

לילביכ‐‐המדנבאומרעדדשלילביכבאומאשמ15

יכבלתומבהןבידותיבההלע2המדנבאומריקדדש

לכהחרקוישארלכב‐‐לילייבאומאבדימלעוובנלע

היתבחרבוהיתוגגלעקשורגחויתצוחב3העורגןקז

ץהידעהלעלאוןובשחקעזתו4יכבבדרילילייהלכ

ולהעריושפנ‐‐ועיריבאומיצלחןכלעםלוקעמשנ

יכהישלשתלגערעצדעהחירבקעזיבאומליבל5

תקעזםינרוחךרדיכ‐‐ובהלעייכבבתיחולההלעמ

ריצחשבייכויהיתומשמםירמנימיכ6ורעעירבש

‐‐םתדקפוהשעהרתיןכלע7היהאלקריאשדהלכ

לובגתאהקעזההפיקהיכ8םואשיםיברעהלחנלע



העשי 710

ימיכ9התלליםיליאראבוהתלליםילגאדעבאומ

תטילפל‐‐תופסונןומידלעתישאיכםדואלמןומיד

המדאתיראשלוהיראבאומ

ןויצתברהלאהרבדמעלסמץראלשמרכוחלש16

תרבעמבאומתונבהנייהת‐‐חלשמןקדדונףועכהיהו2

לילכיתישהלילפושעהצע)יאיבה(ואיבה3ןונראל

ורוגי4ילגתלאדדנ‐‐םיחדנירתסםירהצךותבךלצ

ץמהספאיכדדושינפמומלרתסיוהבאומיחדנךב

בשיואסכדסחבןכוהו5ץראהןמסמרומתדשהלכ

6קדצרהמוטפשמשרדוטפשדודלהאבתמאבוילע

ןכאלותרבעוונואגוותואגדאמאגבאומןואגונעמש

ישישאללילייהלכ‐‐באומלבאומלילייןכל7וידב

ללמאןובשחתומדשיכ8םיאכנךאוגהתתשרחריק

ועתועגנרזעידע‐‐היקורשומלהםיוגילעבהמבשןפג

יכבבהכבאןכלע9םיורבעושטנהיתוחלשרבדמ

לעיכהלעלאוןובשחיתעמדךויראהמבשןפגרזעי

ןמליגוהחמשףסאנו10לפנדדיהךריצקלעוךציק

ךרדיאלםיבקיבןייעעריאלןנריאלםימרכבולמרכה

ומהירונככבאומליעמןכלע11יתבשהדדיה‐‐ךרדה

לעבאומהאלניכהארניכהיהו12שרחריקליברקו

רבדההז13לכויאלוללפתהלושדקמלאאבוהמבה

רמאלהוהירבדהתעו14זאמ‐‐באומלאהוהירבדרשא

ןומההלכבבאומדובכהלקנוריכשינשכםינששלשב

ריבכאולרעזמטעמראשוברה



העשי 711

יעמהתיהוריעמרסומקשמדהנהקשמדאשמ17

ןיאווצברוהנייהתםירדעלרערעירעתובזע2הלפמ

ראשוקשמדמהכלממוםירפאמרצבמתבשנו3דירחמ

היהו4תואבצהוהיםאנויהילארשיינבדובככםרא

היהו5הזריורשבןמשמובקעידובכלדיאוההםויב

טקלמכהיהורוצקיםילבשוערזוהמקריצקףסאכ

םינשתיזףקנכתללועובראשנו6םיאפרקמעבםילבש

היפעסבהשמחהעברארימאשארבםירגרגהשלש

םדאההעשיאוההםויב7לארשייהלאהוהיםאנ‐‐הירפ

העשיאלו8הניארתלארשישודקלאויניעווהשעלע

האריאלויתעבצאושערשאווידיהשעמתוחבזמהלא

תבוזעכוזועמירעויהיאוההםויב9םינמחהוםירשאהו

הממשהתיהולארשיינבינפמובזערשארימאהושרחה

יעטתןכלעתרכזאלךזעמרוצוךעשייהלאתחכשיכ10

יגשגשתךעטנםויב11ונערזתרזתרמזוםינמעניעטנ

12שונאבאכוהלחנםויבריצקדניחירפתךערזרקבבו

םימאלןואשוןוימהיםימיתומהכםיברםימעןומהיוה

םיברםימןואשכםימאל13ןואשיםיריבכםימןואשכ

חורינפלםירהץמכףדרוקחרממסנווברעגוןואשי

רקבםרטבההלבהנהוברעתעל14הפוסינפללגלגכו

וניזזבללרוגווניסושקלחהזונניא

2שוכירהנלרבעמרשאםיפנכלצלצץראיוה18

םיכאלמוכלםימינפלעאמגילכבוםיריצםיבחלשה

‐‐האלהואוהןמארונםעלאטרומוךשממיוגלאםילק



העשי 712

לבתיבשילכ3וצראםירהנואזברשאהסובמווקוקיוג

ועמשתרפושעקתכווארתםירהסנאשנכץראינכשו

הטיבאו)הטקשא(הטוקשאילאהוהירמאהכיכ4

ינפליכ5ריצקםחבלטבעכרואילעחצםחכינוכמב

םילזלזהתרכוהצנהיהילמגרסבוחרפםתכריצק

טיעלודחיובזעי6זתהריסהתושיטנהתאותורמזמב

ץראהתמהבלכוטיעהוילעץקוץראהתמהבלוםירה

םעתואבצהוהילישלבויאיההתעב7ףרחתוילע

הסובמווקוקיוגהאלהואוהןמארונםעמוטרומוךשממ

רהתואבצהוהיםשםוקמלאוצראםירהנואזברשא

ןויצ

םירצמאבולקבעלעבכרהוהיהנהםירצמאשמ19

וברקבסמיםירצמבבלווינפמםירצמילילאוענו

שיאוויחאבשיאומחלנוםירצמבםירצמיתכסכסו2

םירצמחורהקבנו3הכלממבהכלממריעבריעוהערב

םיטאהלאוםילילאהלאושרדועלבאותצעווברקב

דיבםירצמתאיתרכסו4םינעדיהלאותובאהלאו

תואבצהוהיןודאהםאנםבלשמיזעךלמוהשקםינדא

תורהנוחינזאהו6שביוברחירהנוםיהמםימותשנו5

לעתורע7ולמקףוסוהנקרוצמיראיוברחווללד

ונאו8ונניאוףדנשביירואיערזמלכורואייפלערואי

תרמכמישרפוהכחרואיביכילשמלכולבאוםיגידה

םיגראותוקירשםיתשפידבעושבו9וללמאםימינפלע

11שפנימגארכשישעלכםיאכדמהיתתשויהו10ירוח

ךיאהרעבנהצעהערפיצעיימכחןעצירשםילואךא



העשי 713

םיא12םדקיכלמןבינאםימכחןבהערפלאורמאת

לעתואבצהוהיץעיהמועדיוךלאנודיגיוךימכחאופא

םירצמתאועתהףנירשואשנןעצירשולאונ13םירצמ

ועתהוםיעועחורהברקבךסמהוהי14היטבשתנפ

אלו15ואיקברוכשתועתהכוהשעמלכבםירצמתא

ןומגאוהפכבנזושארהשעירשאהשעמםירצמלהיהי

ינפמדחפודרחוםישנכםירצמהיהיאוההםויב16

התיהו17וילעףינמאוהרשאתואבצהוהידיתפונת

וילאהתאריכזירשאלכאגחלםירצמלהדוהיתמדא

18וילעץעויאוהרשאתואבצהוהיתצעינפמ‐‐דחפי

תפשתורבדמםירצמץראבםירעשמחויהיאוההםויב

19תחאלרמאיסרההריעתואבצהוהילתועבשנוןענכ

הבצמוםירצמץראךותבהוהילחבזמהיהיאוההםויב

תואבצהוהילדעלותואלהיהו20הוהילהלובגלצא

חלשיוםיצחלינפמהוהילאוקעצייכםירצמץראב

ועדיוםירצמלהוהיעדונו21םליצהוברועישומםהל

רדנורדנוהחנמוחבזודבעואוההםויבהוהיתאםירצמ

ובשואופרוףגנםירצמתאהוהיףגנו22ומלשוהוהיל

הלסמהיהתאוההםויב23םאפרוםהלרתענוהוהידע

רושאבםירצמוםירצמברושאאבוהרושאםירצממ

לארשיהיהיאוההםויב24רושאתאםירצמודבעו

רשא25ץראהברקבהכרברושאלוםירצמלהישילש

ידיהשעמוםירצמימעךורברמאלתואבצהוהיוכרב

לארשייתלחנורושא



העשי 714

ךלמןוגרסותאחלשבהדודשאןתרתאבתנשב20

הוהירבדאיההתעב2הדכליודודשאבםחליורושא

ךינתמלעמקשהתחתפוךלרמאלץומאןבוהיעשידיב

3ףחיוםורעךלהןכשעיוךלגרלעמץלחתךלענו

שלש‐‐ףחיוםורעוהיעשיידבעךלהרשאכהוהירמאיו

ךלמגהניןכ4שוכלעוםירצמלעתפומותואםינש

םורע‐‐םינקזוםירענשוכתולגתאוםירצמיבשתארושא

םטבמשוכמ‐‐ושבוותחו5םירצמתורעתשיפושחוףחיו

אוההםויבהזהיאהבשירמאו6םתראפתםירצמןמו

ךלמינפמלצנהלהרזעלםשונסנרשאונטבמהכהנה

ונחנאטלמנךיאורושא

אברבדממףלחלבגנבתופוסכםירבדמאשמ21

דדושהודגובדגובהילדגההשקתוזח2הארונץראמ

ןכלע3יתבשההתחנאלכידמירוצםליעילעדדוש

יתיוענהדלוייריצכינוזחאםיריצ‐‐הלחלחינתמואלמ

תאינתתעבתוצלפיבבלהעת4תוארמיתלהבנעמשמ

תיפצההפצןחלשהךרע5הדרחלילםשיקשחףשנ

ינדאילארמאהכיכ6ןגמוחשמםירשהומוקהתשלוכא

דמצבכרהארו7דיגיהארירשאהפצמהדמעהךל

8בשקברבשקבישקהולמגבכררומחבכר‐‐םישרפ

לעוםמוידימתדמעיכנאינדאהפצמלע‐‐היראארקיו

שיאבכראבהזהנהו9תולילהלכבצניכנאיתרמשמ

יליספלכולבבהלפנהלפנרמאיוןעיוםישרפדמצ

תאמיתעמשרשאינרגןבויתשדמ10ץראלרבשהיהלא

המודאשמ11םכליתדגה‐‐לארשייהלאתואבצהוהי



העשי 715

רמא12לילמהמרמשהלילמהמרמשריעשמארקילא

13ויתאובשויעבןויעבתםאהלילםגורקבהתארמש

תארקל14םינדדתוחראונילתברעברעיבברעבאשמ

יכ15דדנומדקומחלבאמיתץראיבשיםימויתהאמצ

הכורדתשקינפמוהשוטנברחינפמודדנתוברחינפמ

הנשדועבילאינדארמאהכיכ16המחלמדבכינפמו

תשקרפסמראשו17רדקדובכלכהלכוריכשינשכ

רבדלארשייהלאהוהייכוטעמירדקינבירובג

תוגגלךלכתילעיכאופאךלהמןויזחאיגאשמ22

אלךיללחהזילעהירק‐‐הימוהריעהאלמתואשת2

דחיודדנךיניצקלכ3המחלמיתמאלוברחיללח

לע4וחרבקוחרמודחיורסאךיאצמנלכורסאתשקמ

דשלעינמחנלוציאתלאיכבבררמאינמועשיתרמאןכ

הוהיינדאלהכובמוהסובמוהמוהמםוייכ5ימעתב

םליעו6רההלאעושורקרקרקמןויזחיגב‐‐תואבצ

יהיו7ןגמהרעריקוםישרפםדאבכרבהפשאאשנ

הרעשהותשתשםישרפהובכרואלמךיקמערחבמ

תיבקשנלאאוההםויבטבתוהדוהיךסמתאלגיו8

תאוצבקתוובריכםתיארדודריעיעיקבתאו9רעיה

וצתתוםתרפסםלשורייתבתאו10הנותחתההכרבהימ

ימלםיתמחהןיבםתישעהוקמו11המוחהרצבלםיתבה

אלקוחרמהרציוהישעלאםתטבהאלוהנשיההכרבה

יכבלאוההםויב‐‐תואבצהוהיינדאארקיו12םתיאר

גרההחמשוןוששהנהו13קשרגחלוהחרקלודפסמלו



העשי 716

רחמיכותשולוכאןייתותשורשבלכאןאצטחשורקב

הזהןועהרפכיםאתואבצהוהיינזאבהלגנו14תומנ

ינדארמאהכ15תואבצהוהיינדארמאןותמתדעםכל

לערשאאנבשלעהזהןכסהלאאבךלתואבצהוהי

רבקהפךלתבצחיכהפךלימוהפךלהמ16תיבה

הוהיהנה17ולןכשמעלסביקקחורבקםורמיבצח

הפנצךפנציףונצ18הטעךטעורבגהלטלטךלטלטמ

תובכרמהמשותומתהמשםידיתבחרץראלארודכ

ךדמעממוךבצממךיתפדהו19ךינדאתיבןולק‐‐ךדובכ

ןבםיקילאלידבעליתארקואוההםויבהיהו20ךסרהי

ךתלשממוונקזחאךטנבאוךתנתכויתשבלהו21והיקלח

22הדוהיתיבלוםלשוריבשוילבאלהיהוודיבןתא

ןיאורגסורגסןיאוחתפוומכשלעדודתיבחתפמיתתנו

דובכאסכלהיהוןמאנםוקמבדתיויתעקתו23חתפ

םיאצאצהויבאתיבדובכלכוילעולתו24ויבאתיבל

ילכלכדעותונגאהילכמ‐‐ןטקהילכלכתועפצהו

דתיהשומתתואבצהוהיםאנאוההםויב25םילבנה

רשאאשמהתרכנוהלפנוהעדגנוןמאנםוקמבהעוקתה

רבדהוהייכ‐‐הילע

אובמתיבמדדשיכשישרתתוינאוליליהרצאשמ23

םירבעןודיצרחסיאיבשיומד2ומלהלגנםיתכץראמ

התאובתרואיריצקרחשערזםיברםימבו3ךואלמ

םיהזועמםירמאיכ‐‐ןודיצישוב4םיוגרחסיהתו

יתממור‐‐םירוחביתלדגאלויתדליאלויתלחאלרמאל



העשי 717

ורבע6רצעמשכוליחיםירצמלעמשרשאכ5תולותב

םדקימימהזילעםכלתאזה7יאיבשיוליליההשישרת

רצלעתאזץעיימ8רוגלקוחרמהילגרהולביהתמדק

הוהי9ץראידבכנהינענכםירשהירחסרשאהריטעמה

ץראידבכנלכלקהליבצלכןואגללחל‐‐הצעיתואבצ

ודי11דועחזמןיאשישרתתבראיכךצראירבע10

דמשלןענכלאהוצהוהיתוכלממזיגרהםיהלעהטנ

תלותבהקשעמהזולעלדועיפיסותאלרמאיו12הינזעמ

חוניאלםשםג‐‐ירבעימוק)םיתכ(םייתכןודיצתב

הדסירושא‐‐היהאלםעההזםידשכץראןה13ךל

המש‐‐היתונמראוררוע)וינוחב(ויניחבומיקהםייצל

15ןכזעמדדשיכשישרתתוינאוליליה14הלפמל

ךלמימיכהנשםיעבשרצתחכשנואוההםויבהיהו

יחק16הנוזהתרישכרצלהיהיהנשםיעבשץקמדחא

ןעמלרישיברהןגניביטיההחכשנהנוזריעיבסרונכ

הבשורצתאהוהידקפיהנשםיעבשץקמהיהו17ירכזת

18המדאהינפלעץראהתוכלממלכתאהתנזוהננתאל

יכןסחיאלורצאיאל‐‐הוהילשדקהננתאוהרחסהיהו

הסכמלוהעבשללכאלהרחסהיהיהוהיינפלםיבשיל

קיתע

ץיפהוהינפהועוהקלובוץראהקקובהוהיהנה24

התרבגכהחפשכוינדאכדבעכןהככםעכהיהו2היבשי

קובה3ובאשנרשאכהשנכהולכהולמכרכומכהנוקכ

4הזהרבדהתארבדהוהייכזבתזובהוץראהקובת

םורמוללמאלבתהלבנהללמאץראההלבנהלבא



העשי 718

תרותורבעיכהיבשיתחתהפנחץראהו5ץראהםע

ץראהלכאהלאןכלע6םלועתירבורפהקחופלח

שונאראשנוץראיבשיורחןכלעהביבשיומשאיו

8בליחמשלכוחנאנןפגהללמאשוריתלבא7רעזמ

רונכשושמתבשםיזילעןואשלדחםיפתשושמתבש

תירקהרבשנ10ויתשלרכשרמיןייותשיאלרישב9

הברעתוצוחבןייהלעהחוצ11אובמתיבלכרגסוהת

היאשוהמשריעבראשנ12ץראהשושמהלגהחמשלכ

םימעהךותבץראהברקבהיהיהכיכ13רעשתכי

םלוקואשיהמה14ריצבהלכםאתללועכתיזףקנכ

הוהיודבכםיראבןכלע15םימולהצהוהיןואגבונרי

תרמזץראהףנכמ16לארשייהלאהוהיםשםיהייאב

םידגביליואיליזריליזררמאוקידצליבצונעמש

בשויךילעחפותחפודחפ17ודגבםידגובדגבוודגב

הלועהותחפהלאלפידחפהלוקמסנההיהו18ץראה

ושעריווחתפנםורממתובראיכחפבדכליתחפהךותמ

ץראהררופתהרופץראההעערתההער19ץראידסומ

הדדונתהורוכשכץראעונתעונ20ץראהטטומתהטומ

היהו21םוקףיסתאלוהלפנוהעשפהילעדבכוהנולמכ

יכלמלעוםורמבםורמהאבצלעהוהידקפיאוההםויב

ורגסורובלעריסאהפסאופסאו22המדאהלעהמדאה

השובוהנבלההרפחו23ודקפיםימיברמורגסמלע

דגנוםלשוריבוןויצרהבתואבצהוהיךלמיכהמחה

דובכוינקז



העשי 719

תישעיכךמשהדואךממורא‐‐התאיהלאהוהי25

הירקלגלריעמתמשיכ2ןמאהנומאקחרמתוצעאלפ

3הנביאלםלועלריעמםירזןומראהלפמלהרוצב

יכ4ךוארייםיצירעםיוגתירקזעםעךודבכיןכלע

לצםרזמהסחמולרצבןויבאלזועמלדלזועמתייה

ןואשןויצבברחכ5ריקםרזכםיצירעחוריכברחמ

השעו6הנעיםיצירערימזבעלצבברחעינכתםירז

התשמםינמשהתשמהזהרהבםימעהלכלתואבצהוהי

הזהרהבעלבו7םיקקזמםירמשםיחממםינמשםירמש

לכלעהכוסנההכסמהוםימעהלכלעטולהטולהינפ

לעמהעמדהוהיינדאהחמוחצנלתומהעלב8םיוגה

רבדהוהייכ‐‐ץראהלכלעמריסיומעתפרחוםינפלכ

הזונעישויוולוניוקהזוניהלאהנהאוההםויברמאו9

הוהידיחונתיכ10ותעושיבהחמשנוהליגנולוניוקהוהי

)ומב(ימבןבתמשודהכויתחתבאומשודנו‐‐הזהרהב

תוחשלהחשהשרפירשאכוברקבוידישרפו11הנמדמ

ךיתמוחבגשמרצבמו12וידיתובראםעותואגליפשהו

רפעדע‐‐ץראלעיגהליפשהחשה

ונלזעריעהדוהיץראבהזהרישהרשויאוההםויב26

קידציוגאביוםירעשוחתפ2לחותומוחתישיהעושי

חוטבךביכםולשםולשרצתךומסרצי3םינמארמש

יכ5םימלוערוצהוהיהיביכדעידעהוהיבוחטב4

ץראדעהליפשיהנליפשיהבגשנהירקםורמיבשיחשה

םילדימעפינעילגרלגרהנסמרת6רפעדעהנעיגי

ףא8סלפתקידצלגעמרשיםירשימקידצלחרא7



העשי 720

9שפנתואתךרכזלוךמשל‐‐ךוניוקהוהיךיטפשמחרא

רשאכיכךרחשאיברקביחורףאהלילבךתיואישפנ

לבעשרןחי10לבתיבשיודמלקדצ‐‐ץראלךיטפשמ

11הוהיתואגהארילבולועיתוחכנץראבקדצדמל

שאףאםעתאנקושביווזחיןויזחילבךדיהמרהוהי

ונישעמלכםגיכונלםולשתפשתהוהי12םלכאתךירצ

ךבדבלךתלוזםינדאונולעבוניהלאהוהי13ונלתלעפ

תדקפןכלומקילבםיאפר‐‐ויחילבםיתמ14ךמשריכזנ

תפסיהוהייוגלתפסי15ומלרכזלכדבאתוםדימשתו

ךודקפרצבהוהי16ץראיוצקלכתקחרתדבכניוגל

ליחתתדללבירקתהרהומכ17ומלךרסומשחלןוקצ

ומכונלחונירה18הוהיךינפמונייהןכ‐‐הילבחבקעזת

19לבתיבשיולפילבוץראהשענלבתעושיחורונדלי

לטיכרפעינכשוננרווציקהןומוקייתלבנךיתמויחי

ךירדחבאבימעךל20ליפתםיאפרץראוךלטתרוא

רובעידעעגרטעמכיבחךדעב)ךתלד(ךיתלדרגסו

בשיןועדקפלומוקממאציהוהיהנהיכ21םעז)רבעי(

לעדועהסכתאלוהימדתאץראההתלגווילעץראה

היגורה

הלודגהוהשקהוברחבהוהידקפיאוההםויב27

ןותלקעשחנןתיוללעוחרבשחנןתיוללעהקזחהו

ונערמחםרכאוההםויב2םיברשאןינתהתאגרהו

הילעדקפיןפהנקשאםיעגרלהרצנהוהיינא3הל

תישרימשיננתיימילןיאהמח4הנרצאםויוהליל



העשי 721

יזועמבקזחיוא5דחיהנתיצאהבהעשפא‐‐המחלמב

ץיציבקעישרשיםיאבה6ילהשעיםולשילםולשהשעי

והכמתכמכה7הבונתלבתינפואלמולארשיחרפו

הנבירתהחלשבהאסאסב8גרהויגרהגרהכםאוהכה

ןוערפכיתאזבןכל9םידקםויבהשקהוחורבהגה

חבזמינבאלכומושבותאטחרסהירפלכהזובקעי

ריעיכ10םינמחוםירשאומקיאלתוצפנמרגינבאכ

םשולגעהעריםשרבדמכבזענוחלשמהונדדבהרוצב

תואבםישנהנרבשתהריצקשביב11היפעסהלכוץברי

ונמחריאלןכלע‐‐אוהתוניבםעאליכהתואתוריאמ

הוהיטבחיאוההםויבהיהו12וננחיאלורציווהשע

דחאדחאלוטקלתםתאוםירצמלחנדערהנהתלבשמ

ואבולודגרפושבעקתיאוההםויבהיהו13לארשיינב

ווחתשהוםירצמץראבםיחדנהורושאץראבםידבאה

םלשוריבשדקהרהבהוהיל

‐ותראפתיבצלבנץיצוםירפאירכשתואגתרטעיוה28

ץמאוקזחהנה2ןייימולהםינמשאיגשארלערשא‐

םיפטשםיריבכםימםרזכבטקרעשדרבםרזכינדאל

ירוכשתואגתרטעהנסמרתםילגרב3דיב‐‐ץראלחינה

שארלערשאותראפתיבצלבנתציצהתיהו4םירפא

התואהארההארירשאץיקםרטבהרוכבכ‐‐םינמשאיג

תואבצהוהיהיהיאוההםויב5הנעלביופכבהדועב

חורלו6ומעראשל‐‐הראפתתריפצלויבצתרטעל

המחלמיבישמהרובגלוטפשמהלעבשויל‐‐טפשמ



העשי 722

וגשאיבנוןהכועתרכשבווגשןייבהלאםגו7הרעש

וקפהארבוגשרכשהןמועתןייהןמועלבנרכשב

תא9םוקמילבהאצאיקואלמתונחלשלכיכ8הילילפ

יקיתעבלחמילומג‐‐העומשןיביימתאוהעדהרויימ

םשריעז‐‐וקלוקוקלוקוצלוצוצלוציכ10םידשמ

םעהלארבדיתרחאןושלבוהפשיגעלביכ11םשריעז

תאזוףיעלוחינההחונמהתאזםהילארמארשא12הזה

וצהוהירבדםהלהיהו13עומשאובאאלוהעגרמה

וכליןעמל‐‐םשריעזםשריעזוקלוקוקלוקוצלוצוצל

רבדועמשןכל14ודכלנוושקונוורבשנורוחאולשכו

יכ15םלשוריברשאהזהםעהילשמ‐‐ןוצלישנאהוהי

טישהזחונישעלואשםעותומתאתירבונתרכםתרמא

בזכונמשיכונאוביאל)רבעי(רבעיכףטוש)טוש(

Sheol)ונרתסנרקשבוונסחמ h7585)16ינדארמאהכןכל

‐דסומדסומתרקיתנפןחבןבאןבאןויצבדסייננההוהי

תלקשמלהקדצווקלטפשמיתמשו17שיחיאלןימאמה‐

םכתירברפכו18ופטשיםימרתסובזכהסחמדרבהעיו

רבעייכףטושטושםוקתאללואשתאםכתוזחותומתא

Sheol)סמרמלולםתייהו h7585)19םכתאחקיורבעידמ

העוזקרהיהוהלילבוםויברבעירקבברקבביכ

הרצהכסמהוערתשהמעצמהרצקיכ20העומשןיבה

ןועבגבקמעכהוהיםוקיםיצרפרהכיכ21סנכתהכ

הירכנותדבעדבעלווהשעמרזוהשעמתושעל‐‐זגרי

הלכיכםכירסומוקזחיןפוצצולתתלאהתעו22ותדבע

ץראהלכלע‐‐תואבצהוהיינדאתאמיתעמשהצרחנו



העשי 723

לכה24יתרמאועמשוובישקהילוקועמשווניזאה23

אולה25ותמדאדדשיוחתפיערזלשרחהשרחיםויה

הרושהטחםשוקרזיןמכוחצקץיפהוהינפהושםא

ונרויויהלאטפשמלורסיו26ותלבגתמסכוןמסנהרעשו

יכבסויןמכלעהלגעןפואוחצקשדויץורחבאליכ27

חצנלאליכקדויםחל28טבשבןמכוחצקטבחיהטמב

םג29ונקדיאלוישרפוותלגעלגלגםמהוונשודישודא

הישותלידגההצעאלפההאציתואבצהוהיםעמתאז

הנשלעהנשופסדודהנחתירקלאיראלאיראיוה29

הינאוהינאתהתיהולאיראליתוקיצהו2ופקניםיגח

ךילעיתרצוךילערודכיתינחו3לאיראכילהתיהו

ירבדתץראמתלפשו4תרצמךילעיתמיקהובצמ

רפעמוךלוקץראמבואכהיהוךתרמאחשתרפעמו

רבעץמכוךירזןומהקדקבאכהיהו5ףצפצתךתרמא

תואבצהוהיםעמ6םאתפעתפלהיהוםיצירעןומה

בהלוהרעסוהפוסלודגלוקושערבוםערבדקפת

םיוגהלכןומההלילןוזחםולחכהיהו7הלכואשא

8הלםיקיצמהוהתדצמוהיבצלכולאיראלעםיאבצה

ושפנהקירוץיקהולכואהנהובערהםלחירשאכהיהו

ושפנוףיעהנהוץיקהוהתשהנהואמצהםלחירשאכו

ןויצרהלעםיאבצהםיוגהלכןומההיהיןכ‐‐הקקוש

וענןייאלוורכשועשוועשעתשהוהמתווהמהמתה9

תאםצעיוהמדרתחורהוהיםכילעךסניכ10רכשאלו

יהתו11הסכםיזחהםכישארתאוםיאיבנהתאםכיניע



העשי 724

לאותאונתירשאםותחהרפסהירבדכלכהתוזחםכל

יכלכואאלרמאוהזאנארקרמאל)רפס(רפסהעדוי

‐‐רמאלרפסעדיאלרשאלערפסהןתנו12אוהםותח

יכןעיינדארמאיו13רפסיתעדיאלרמאוהזאנארק

‐‐ינממקחרובלוינודבכויתפשבוויפבהזהםעהשגנ

ףסוייננהןכל14הדמלמםישנאתוצמיתאםתארייהתו

וימכחתמכחהדבאואלפואלפה‐‐הזהםעהתאאילפהל

הצערתסלהוהימםיקימעמהיוה15רתתסתוינבנתניבו

16ונעדיימוונארימורמאיוםהישעמךשחמבהיהו

והשעלהשעמרמאייכבשחירציהרמחכםא‐‐םככפה

טעמדועאולה17ןיבהאלורצילרמארציוינשעאל

ועמשו18בשחירעיללמרכהולמרכלןונבלבשורעזמ

יניעךשחמולפאמורפסירבדםישרחהאוההםויב

םדאינויבאוהחמשהוהיבםיונעופסיו19הניארתםירוע

ותרכנוץלהלכוץירעספאיכ20וליגילארשישודקב

רעשבחיכומלורבדבםדאיאיטחמ21ןואידקשלכ

תיבלאהוהירמאהכןכל22קידצוהתבוטיוןושקי

אלובקעישוביהתעאלםהרבאתאהדפרשאבקעי

‐‐וברקבידיהשעמוידליותארביכ23ורוחיוינפהתע

לארשייהלאתאובקעישודקתאושידקהוימשושידקי

חקלודמליםינגורוהניבחוריעתועדיו24וצירעי

ינמאלוהצעתושעלהוהיםאנםיררוסםינביוה30

תאטחלעתאטחתופסןעמל‐‐יחוראלוהכסמךסנלו

זועמבזועלולאשאליפוםירצמתדרלםיכלהה2



העשי 725

הערפזועמםכלהיהו3םירצמלצבתוסחלוהערפ

וירשןעצבויהיכ4המלכלםירצמלצבתוסחהותשבל

ומלוליעויאלםעלעשיאבהלכ5ועיגיסנחויכאלמו

אשמ6הפרחלםגותשבליכליעוהלאלורזעלאל

העפאםהמשילואיבלהקוצוהרצץראבבגנתומהב

תשבדלעוםהליחםיריעףתכלעואשיףפועמףרשו

קירולבהםירצמו7וליעויאלםעלעםתרצואםילמג

הבתכאובהתע8תבשםהבהרתאזליתארקןכלורזעי

דעדעלןורחאםויליהתוהקחרפסלעו‐‐םתאחוללע

עומשובאאלםינבםישחכםינבאוהירמםעיכ9םלוע

אלםיזחלווארתאלםיארלורמארשא10הוהיתרות

ורוס11תולתהמוזחתוקלחונלורבדתוחכנונלוזחת

לארשישודקתאונינפמותיבשהחראינמוטהךרדינמ

הזהרבדבםכסאמןעילארשישודקרמאהכןכל12

ןועהםכלהיהיןכל13וילעונעשתוזולנוקשעבוחטבתו

עתפלםאתפרשא‐‐הבגשנהמוחבהעבנלפנץרפכהזה

אל‐‐תותכםירצוילבנרבשכהרבשו14הרבשאובי

ףשחלודוקימשאתותחלשרחותתכמבאצמיאלולמחי

הבושבלארשישודקהוהיינדארמאהכיכ15אבגמםימ

אלוםכתרובגהיהתהחטבבוטקשהב‐‐ןועשותתחנו

לעוןוסונתןכלעסוננסוסלעיכאלורמאתו16םתיבא

תרעגינפמדחאףלא17םכיפדרולקיןכלעבכרנלק

לעןרתכםתרתונםאדעוסנתהשמחתרעגינפמ‐‐דחא

םכננחלהוהיהכחיןכלו18העבגהלעסנכורההשאר

יכוחלכירשאהוהיטפשמיהלאיכםכמחרלםוריןכלו



העשי 726

ןונחהכבתאלוכבםלשוריבבשיןויצבםעיכ19ול

םחלינדאםכלןתנו20ךנעותעמשכ‐‐ךקעזלוקלךנחי

תאתוארךיניעויהוךירומדועףנכיאלוץחלםימורצ

ךרדההזרמאלךירחאמרבדהנעמשתךינזאו21ךירומ

יופצתאםתאמטו22וליאמשתיכוונימאתיכובוכל

הודומכםרזתךבהזתכסמתדפאתאוךפסכיליספ

המדאהתאערזתרשאךערזרטמןתנו23ולרמאתאצ

םויבךינקמהעריןמשוןשדהיהוהמדאהתאובתםחלו

המדאהידבעםיריעהוםיפלאהו24בחרנרכאוהה

לעהיהו25הרזמבותחרבהרזרשא‐‐ולכאיץימחלילב

םויב‐‐םימילביםיגלפהאשנהעבגלכלעוהבגרהלכ

המחהרואכהנבלהרואהיהו26םילדגמלפנבברגרה

םויב‐‐םימיהתעבשרואכםיתעבשהיהיהמחהרואו

םשהנה27אפריותכמץחמוומערבשתאהוהישבח

םעזואלמויתפשהאשמדבכוופארעבקחרממאבהוהי

הצחיראוצדעףטושלחנכוחורו28תלכאשאכונושלו

29םימעייחללעהעתמןסרואושתפנבםיוגהפנהל

ךלוהכבבלתחמשוגחשדקתהלילכםכלהיהירישה

עימשהו30לארשירוצלאהוהירהבאובללילחב

שאבהלוףאףעזבהאריועורזתחנוולוקדוהתאהוהי

רושאתחיהוהילוקמיכ31דרבןבאוםרזוץפנהלכוא

חינירשאהדסומהטמרבעמלכהיהו32הכיטבשב

הבםחלנהפונתתומחלמבותורנכבוםיפתבוילעהוהי

ךלמל)איה(אוהםגהתפתלומתאמךורעיכ33)םב(



העשי 727

תמשנ‐‐הברהםיצעושאהתרדמבחרהקימעהןכוה

הבהרעבתירפגלחנכהוהי

וחטביוונעשיםיסוסלעהרזעלםירצמםידריהיוה31

לעועשאלו‐‐דאמומצעיכםישרפלעובריכבכרלע

אביוםכחאוהםגו2ושרדאלהוהיתאולארשישודק

תרזעלעוםיערמתיבלעםקוריסהאלוירבדתאוער

חוראלורשבםהיסוסולאאלוםדאםירצמו3ןואילעפ

ןוילכיםלכודחיו‐‐רזעלפנורזועלשכוודיהטיהוהיו

ריפכהוהיראההגהירשאכילאהוהירמאהכיכ4

תחיאלםלוקמםיעראלמוילעארקירשאופרטלע

רהלעאבצלתואבצהוהידריןכהנעיאלםנומהמו

לעתואבצהוהיןגיןכ‐‐תופעםירפצכ5התעבגלעוןויצ

וקימעהרשאלובוש6טילמהוחספליצהוןונגםלשורי

ילילאשיאןוסאמיאוההםויביכ7לארשיינב‐‐הרס

לפנו8אטחםכידיםכלושערשא‐‐ובהזילילאוופסכ

ינפמולסנוונלכאתםדאאלברחושיאאלברחברושא

סנמותחורובעירוגממועלסו9ויהיסמלוירוחבוברח

םלשוריבולרונתוןויצבולרוארשאהוהיםאנוירש

2ורשיטפשמלםירשלוךלמךלמיקדצלןה32

לצכןויצבםימיגלפכםרזרתסוחוראבחמכשיאהיהו

ינזאוםיאריניעהניעשתאלו3הפיעץראבדבכעלס

ןושלותעדלןיביםירהמנבבלו4הנבשקתםיעמש

בידנלבנלדועארקיאל5תוחצרבדלרהמתםיגלע

השעיובלורבדיהלבנלבניכ6עושרמאיאליליכלו



העשי 728

שפנקירהלהעותהוהילארבדלוףנחתושעל‐‐ןוא

תומזאוהםיערוילכילכו7ריסחיאמצהקשמובער

ןויבארבדבורקשירמאב)םיינע(םיונעלבחלץעי

םישנ9םוקיתובידנלעאוהוץעיתובידנבידנו8טפשמ

יתרמאהנזאה‐‐תוחטבתונבילוקהנעמשהנמק‐‐תוננאש

ףסאריצבהלכיכתוחטבהנזגרתהנשלעםימי10

הרעוהטשפתוחטבהזגרתוננאשודרח11אוביילב

דמחידשלעםידפסםידשלע12םיצלחלעהרוגחו

יכהלעתרימשץוקימעתמדאלע13הירפןפגלע

ןומהשטנןומראיכ14הזילעהירקשושמיתבלכלע

שושמ‐‐םלועדעתורעמדעבהיהןחבולפעבזעריע

םורממחורונילעהרעידע15םירדעהערמםיארפ

16בשחירעיל)למרכהו(למרכולמרכלרבדמהיהו

השעמהיהו17בשתלמרכבהקדצוטפשמרבדמבןכשו

םלועדעחטבוטקשה‐‐הקדצהתדבעוםולשהקדצה

תחונמבוםיחטבמתונכשמבוםולשהונבימעבשיו18

20ריעהלפשתהלפשבורעיהתדרבדרבו19תוננאש

רומחהורושהלגריחלשמםימלכלעיערזםכירשא

ךמתהכובודגבאלודגובודודשאלהתאודדושיוה33

ךלוננחהוהי2ךבודגבידגבלךתלנכדשותדדוש

לוקמ3הרצתעבונתעושיףאםירקבלםערזהיהוניוק

םכללשףסאו4םיוגוצפנךתממורמםימעודדנןומה

ןכשיכהוהיבגשנ5ובקקשםיבגקשמכ‐‐ליסחהףסא

ןסחךיתעתנומאהיהו6הקדצוטפשמןויצאלמםורמ

םלאראןה7ורצואאיההוהיתאריתעדותמכחתעושי



העשי 729

תבשתולסמומשנ8ןויכבירמםולשיכאלמהצחוקעצ

לבא9שונאבשחאלםירעסאמתירברפהחרארבע

הברעכןורשההיהלמקןונבלריפחהץראהללמא

‐‐םמוראהתעהוהירמאיםוקאהתע10למרכוןשברענו

םכלכאתשאםכחורשקודלתששחורהת11אשנאהתע

13ותצישאבםיחוסכםיצוקדישתופרשמםימעויהו12

ודחפ14יתרבגםיבורקועדויתישערשאםיקוחרועמש

‐הלכואשאונלרוגיימםיפנחהדערהזחאםיאטחןויצב

םירשימרבדותוקדצךלה15םלועידקומונלרוגיימ‐

ונזאםטאדחשבךמתמויפכרענתוקשעמעצבבסאמ

םימורמאוה16ערבתוארמויניעםצעוםימדעמשמ

17םינמאנוימימןתנומחלובגשמםיעלסתודצמןכשי

ךבל18םיקחרמץראהניארתךיניעהניזחתויפיבךלמ

םילדגמהתארפסהיאלקשהיארפסהיאהמיאהגהי

געלנעומשמהפשיקמעםעהארתאלזעונםעתא19

הניארתךיניעונדעומתירקןויצהזח20הניבןיאןושל

חצנלויתדתיעסילבןעצילבלהאןנאשהונםלשורי

םוקמונלהוהירידאםשםאיכ21וקתנילבוילבחלכו

רידאיצוטישינאובךלתלבםידייבחרםיראיםירהנ

ונכלמהוהיונקקחמהוהיונטפשהוהייכ22ונרבעיאל

ושרפלבםנרתןכוקזחילבךילבחושטנ23ונעישויאוה

רמאילבו24זבוזזבםיחספהברמללשדעקלחזאסנ

ןועאשנהבבשיהםעהיתילחןכש



העשי 730

ץראהעמשתובישקהםימאלועמשלםיוגוברק34

םיוגהלכלעהוהילףצקיכ2היאצאצלכולבתהאלמו

םהיללחו3חבטלםנתנםמירחהםאבצלכלעהמחו

וקמנו4םמדמםירהוסמנוםשאבהלעיםהירגפווכלשי

‐‐לוביםאבצלכוםימשהרפסכולגנוםימשהאבצלכ

יברחםימשבהתוריכ5הנאתמתלבנכוןפגמהלעלבנכ

הוהילברח6טפשמלימרחםעלעודרתםודאלעהנה

בלחמםידותעוםירכםדמבלחמהנשדהםדהאלמ

ץראבלודגחבטוהרצבבהוהילחבזיכםיליאתוילכ

התורוםיריבאםעםירפוםמעםימארודריו7םודא

‐‐הוהילםקנםוייכ8ןשדיבלחמםרפעוםדמםצרא

הרפעותפזלהילחנוכפהנו9ןויצבירלםימולשתנש

אלםמויוהליל10הרעבתפזלהצראהתיהותירפגל

חצנל‐‐ברחתרודלרודמהנשעהלעיםלועלהבכת

ברעוףושניודופקותאקהושריו11הברבעןיאםיחצנ

םשןיאוהירח12והבינבאווהתוקהילעהטנוהבונכשי

היתנמראהתלעו13ספאויהיהירשלכווארקיהכולמ

ריצחםינתהונהתיהוהירצבמבחוחושומקםיריס

והערלעריעשוםייאתאםייצושגפו14הנעיתונבל

המש15חונמהלהאצמותילילהעיגרהםשךאארקי

וצבקנםשךאהלצבהרגדוהעקבוטלמתוזופקהננק

תחא‐‐וארקוהוהירפסלעמושרד16התוערהשאתויד

הוצאוהיפיכודקפאלהתוערהשאהרדענאלהנהמ

התקלחודיולרוגןהלליפהאוהו17ןצבקאוהוחורו

הבונכשירודורודל‐‐הושרייםלועדעוקבםהל



העשי 731

2תלצבחכחרפתוהברעלגתוהיצורבדמםוששי35

הלןתנןונבלהדובכ‐‐ןנרותליגףאלגתוחרפתחרפ

וניהלארדההוהידובכואריהמהןורשהולמרכהרדה

ירהמנלורמא4וצמאתולשכםיכרבותופרםידיוקזח3

םיהלאלומג‐‐אוביםקנםכיהלאהנהואריתלאוקזחבל

םישרחינזאוםירועיניעהנחקפתזא5םכעשיואוביאוה

ועקבניכםלאןושלןרתוחספליאכגלדיזא6הנחתפת

ןואמצוםגאלברשההיהו7הברעבםילחנוםימרבדמב

היהו8אמגוהנקלריצחהצברםינתהונבםימיעובמל

ונרבעיאל‐‐הלארקישדקהךרדוךרדולולסמםש

היהיאל9ועתיאלםיליואוךרדךלהומלאוהואמט

וכלהוםשאצמתאל‐‐הנלעילבתויחץירפוהיראםש

תחמשוהנרבןויצואבוןובשיהוהיייודפו10םילואג

החנאוןוגיוסנווגישיהחמשוןוששםשארלעםלוע

בירחנסהלעוהיקזחךלמלהנשהרשעעבראביהיו36

חלשיו2םשפתיו‐‐תורצבההדוהיירעלכלערושאךלמ

ךלמהלאהמלשורישיכלמהקשברתארושאךלמ

הנוילעההכרבהתלעתבדמעיודבכליחבוהיקזח

והיקלחןבםיקילאוילאאציו3סבוכהדשתלסמב

ריכזמהףסאןבחאויורפסהאנבשו‐‐תיבהלערשא

רמאהכוהיקזחלאאנורמאהקשברםהילארמאיו4

5תחטברשאהזהןוחטבההמרושאךלמלודגהךלמה

לעהתעהמחלמלהרובגוהצעםיתפשרבדךאיתרמא

הנקהתנעשמלעתחטבהנה6יבתדרמיכתחטבימ



העשי 732

ופכבאבווילעשיאךמסירשאםירצמלעהזהץוצרה

7וילעםיחטבהלכלםירצמךלמהערפןכהבקנו

רשאאוהאולהונחטבוניהלאהוהילאילארמאתיכו

הדוהילרמאיוויתחבזמתאוויתמבתאוהיקזחריסה

ברעתההתעו8ווחתשתהזהחבזמהינפלםלשורילו

םא‐‐םיסוסםיפלאךלהנתאורושאךלמהינדאתאאנ

ינפתאבישתךיאו9םהילעםיבכרךלתתללכות

םירצמלעךלחטבתוםינטקה‐‐ינדאידבעדחאתחפ

לעיתילעהוהיידעלבמההתעו10םישרפלובכרל

ץראהלאהלעילארמאהוהיהתיחשהלתאזהץראה

לאחאויואנבשוםיקילארמאיו11התיחשהותאזה

ונחנאםיעמשיכ‐‐תימראךידבעלאאנרבדהקשבר

12המוחהלערשאםעהינזאבתידוהיונילארבדתלאו

תארבדלינדאינחלשךילאוךינדאלאההקשבררמאיו

המוחהלעםיבשיהםישנאהלעאלההלאהםירבדה

ימימ(םהינישתאתותשלו)םתאוצ(םהיארחתאלכאל

לודגלוקבארקיוהקשברדמעיו13םכמע)םהילגר

רושאךלמלודגהךלמהירבדתאועמש‐‐רמאיותידוהי

לכויאליכוהיקזחםכלאשילאךלמהרמאהכ14

רמאלהוהילאוהיקזחםכתאחטבילאו15םכתאליצהל

16רושאךלמדיבתאזהריעהןתנתאלהוהיונליצילצה

יתאושערושאךלמהרמאהכיכוהיקזחלאועמשתלא

ימשיאותשוותנאתשיאוונפגשיאולכאוילאואצוהכרב

ץראםכצראכץראלאםכתאיתחקלויאבדע17ורוב

והיקזחםכתאתיסיןפ18םימרכוםחלץראשוריתוןגד



העשי 733

וצראתאשיאםיוגהיהלאוליצההונליציהוהירמאל

יהלאהיא‐‐דפראותמחיהלאהיא19רושאךלמדימ

יהלאלכבימ20ידימןורמשתאוליצהיכוםיורפס

הוהיליצייכידימםצראתאוליצהרשאהלאהתוצראה

תוצמיכרבדותאונעאלוושירחיו21ידימםלשוריתא

והיקלחןבםיקילאאביו22והנעתאלרמאלאיהךלמה

לאריכזמהףסאןבחאויורפסהאנבשותיבהלערשא

הקשברירבדתאולודיגיוםידגביעורק‐‐והיקזח

סכתיווידגבתאערקיווהיקזחךלמהעמשכיהיו37

תיבהלערשאםיקילאתאחלשיו2הוהיתיבאביוקשב

לא‐‐םיקשבםיסכתמםינהכהינקזתאורפוסהאנבשתאו

והיקזחרמאהכוילאורמאיו3איבנהץומאןבוהיעשי

רבשמדעםינבואביכהזהםויההצאנוהחכותוהרצםוי

ירבדתאךיהלאהוהיעמשיילוא4הדללןיאחכו

יחםיהלאףרחלוינדארושאךלמוחלשרשאהקשבר

הלפתתאשנוךיהלאהוהיעמשרשאםירבדבחיכוהו

לא‐‐והיקזחךלמהידבעואביו5האצמנהתיראשהדעב

םכינדאלאןורמאתהכוהיעשיםהילארמאיו6והיעשי

רשאתעמשרשאםירבדהינפמאריתלאהוהירמאהכ

עמשוחורובןתוניננה7יתוארושאךלמירענופדג

בשיו8וצראבברחבויתלפהווצראלאבשוהעומש

יכעמשיכהנבללעםחלנרושאךלמתאאצמיוהקשבר

אצירמאלשוכךלמהקהרתלעעמשיו9שיכלמעסנ

רמאלוהיקזחלאםיכאלמחלשיועמשיוךתאםחלהל



העשי 734

ךאשילארמאלהדוהיךלמוהיקזחלאןורמאתהכ10

דיבםלשוריןתנתאלרמאלובחטובהתארשאךיהלא

לכלרושאיכלמושערשאתעמשהתאהנה11רושאךלמ

יהלאםתואוליצהה12לצנתהתאוםמירחהל‐‐תוצראה

ינבוףצרוןרחתאוןזוגתאיתובאותיחשהרשאםיוגה

ךלמודפראךלמותמחךלמהיא13רשלתברשאןדע

םירפסהתאוהיקזחחקיו14הועוענהםיורפסריעל

והיקזחוהשרפיוהוהיתיבלעיווהארקיוםיכאלמהדימ

הוהי16רמאלהוהילאוהיקזחללפתיו15הוהיינפל

םיהלאהאוההתאםיברכהבשילארשייהלאתואבצ

תאוםימשהתאתישעהתאץראהתוכלממלכלךדבל

הארוךניעהוהיחקפעמשוךנזאהוהיהטה17ץראה

םיהלאףרחלחלשרשאבירחנסירבדלכתאעמשו

‐תוצראהלכתארושאיכלמובירחההוהיםנמא18יח

םיהלאאליכשאבםהיהלאתאןתנו19םצראתאו‐

התעו20םודבאיו‐‐ןבאוץעםדאידיהשעמםאיכהמה

יכץראהתוכלממלכועדיוודימונעישוהוניהלאהוהי

והיקזחלאץומאןבוהיעשיחלשיו21ךדבלהוהיהתא

ילאתללפתהרשאלארשייהלאהוהירמאהכרמאל

וילעהוהירבדרשארבדההז22רושאךלמבירחנסלא

העינהשארךירחא‐‐ןויצתבתלותבךלהגעלךלהזב

התומירהימלעותפדגותפרחימתא23םלשוריתב

ךידבעדיב24לארשישודקלאךיניעםורמאשתולוק

םירהםורמיתילעינאיבכרברברמאתוינדאתפרח

אובאווישרברחבמויזראתמוקתרכאוןונבליתכרי



העשי 735

ברחאוםימיתיתשויתרקינא25ולמרכרעיוצקםורמ

התואקוחרמלתעמשאולה26רוצמיראילכימעפףכב

תואשהליהתו‐‐היתאבההתעהיתרציוםדקימימיתישע

ושבוותחדיירצקןהיבשיו27תורצבםירעםיצנםילג

המקינפלהמדשותוגגריצחאשדקריוהדשבשעויה

29ילאךזגרתהתאויתעדיךאובוךתאצוךתבשו28

ךפאביחחיתמשו‐‐ינזאבהלעךננאשוילאךזגרתהןעי

הזו30הבתאברשאךרדבךיתבישהוךיתפשביגתמו

הנשבוסיחשתינשההנשבוחיפסהנשהלוכא‐‐תואהךל

)ולכאו(לוכאו‐‐םימרכועטנוורצקווערזתישילשה

הטמלשרש‐‐הראשנההדוהיתיבתטילפהפסיו31םירפ

הטילפותיראשאצתםלשורימיכ32הלעמלירפהשעו

רמאהכןכל33תאזהשעתתואבצהוהיתאנקןויצרהמ

הרויאלותאזהריעהלאאוביאלרושאךלמלאהוהי

ךרדב34הללסהילעךפשיאלוןגמהנמדקיאלוץחםש

35הוהיםאנאוביאלתאזהריעהלאובושיהבאברשא

ידבעדודןעמלוינעמל‐‐העישוהלתאזהריעהלעיתונגו

םינמשוהאמרושאהנחמבהכיוהוהיךאלמאציו36

37םיתמםירגפםלכהנהורקבבומיכשיוףלאהשמחו

יהיו38הונינבבשיורושאךלמבירחנסבשיוךליועסיו

וינברצארשוךלמרדאוויהלאךרסנתיבהוחתשמאוה

ןדחרסאךלמיוטרראץראוטלמנהמהוברחבוהכה

ויתחתונב



העשי 736

והיעשיוילאאוביותומלוהיקזחהלחםההםימיב38

יכ‐‐ךתיבלוצהוהירמאהכוילארמאיואיבנהץומאןב

ללפתיוריקהלאוינפוהיקזחבסיו2היחתאלוהתאתמ

יתכלהתהרשאתאאנרכזהוהיהנארמאיו3הוהילא

ךביויתישעךיניעבבוטהוםלשבלבותמאבךינפל

רמאלוהיעשילאהוהירבדיהיו4לודגיכבוהיקזח

דודיהלאהוהירמאהכוהיקזחלאתרמאוךולה5

ףסוייננהךתעמדתאיתיארךתלפתתאיתעמשךיבא

תאוךליצארושאךלמףכמו6הנשהרשעשמחךימילע

תאמתואהךלהזו7תאזהריעהלעיתונגותאזהריעה

יננה8רבדרשאהזהרבדהתאהוהיהשעירשאהוהי

שמשבזחאתולעמבהדרירשאתולעמהלצתאבישמ

תולעמבתולעמרשעשמשהבשתותולעמרשע‐‐תינרחא

יחיוותלחבהדוהיךלמוהיקזחלבתכמ9הדרירשא

לואשירעשב‐‐הכלאימיימדביתרמאינא10וילחמ

Sheol)יתונשרתייתדקפ h7585)11היהאראאליתרמא

12לדחיבשויםעדועםדאטיבאאלםייחהץראבהי

הלדמייחגראכיתדפקיערלהאכ‐‐ינמהלגנועסנירוד

יראכרקבדעיתיוש13ינמילשתהלילדעםוימינעצבי

סוסכ14ינמילשתהלילדעםוימיתומצעלכרבשיןכ

הקשעינדאםורמליניעולדהנויכהגהאףצפצאןכרוגע

לכהדדאהשעאוהוילרמאורבדאהמ15ינברעיל

ייחןהבלכלוויחיםהילעינדא16ישפנרמלעיתונש

התאורמילרמםולשלהנה17יניחהוינמילחתויחור

יאטחלכךוגירחאתכלשהיכילבתחשמישפנתקשח



העשי 737

רובידרויורבשיאלךללהיתומךדותלואשאליכ18

Sheol)ךתמאלא h7585)19באםויהינומכךדויאוהיחיח

ןגנניתונגנוינעישוהלהוהי20ךתמאלאעידויםינבל

תלבדואשיוהיעשירמאיו21הוהיתיבלעונייחימילכ

תואהמוהיקזחרמאיו22יחיוןיחשהלעוחרמיוםינאת

הוהיתיבהלעאיכ

ךלמןדאלבןבןדאלבךדרמחלשאיההתעב39

2קזחיוהלחיכעמשיווהיקזחלא‐‐החנמוםירפסלבב

ףסכהתאהתכנתיבתאםאריווהיקזחםהילעחמשיו

תיבלכתאובוטהןמשהתאוםימשבהתאובהזהתאו

רשארבדהיהאלויתרצאבאצמנרשאלכתאווילכ

והיעשיאביו3ותלשממלכבו‐‐ותיבבוהיקזחםארהאל

םישנאהורמאהמוילארמאיווהיקזחךלמהלאאיבנה

ואבהקוחרץראמוהיקזחרמאיוךילאואביןיאמוהלאה

תאוהיקזחרמאיוךתיבבוארהמרמאיו4לבבמילא

םיתיארהאלרשארבדהיהאל‐‐ואריתיבברשאלכ

הוהירבדעמשוהיקזחלאוהיעשירמאיו5יתרצואב

רשאוךתיבברשאלכאשנוםיאבםימיהנה6תואבצ

הוהירמארבדרתויאללבבהזהםויהדעךיתבאורצא

םיסירסויהווחקי‐‐דילותרשאךממואצירשאךינבמו7

רבדבוטוהיעשילאוהיקזחרמאיו8לבבךלמלכיהב

ימיבתמאוםולשהיהייכרמאיותרבדרשאהוהי

בללעורבד2םכיהלארמאי‐‐ימעומחנומחנ40

יכהנועהצרניכהאבצהאלמיכ‐‐הילאוארקוםלשורי



העשי 738

‐‐ארוקלוק3היתאטחלכבםילפכהוהידימהחקל

4וניהלאלהלסמהברעבורשיהוהיךרדונפרבדמב

רושימלבקעההיהוולפשיהעבגורהלכואשניאיגלכ

ודחירשבלכוארוהוהידובכהלגנו5העקבלםיסכרהו

לכארקאהמרמאוארקרמאלוק6רבדהוהייפיכ

לבנריצחשבי7הדשהץיצכודסחלכוריצחרשבה

ריצחשבי8םעהריצחןכאובהבשנהוהיחוריכץיצ

ךלילעהבגרהלע9םלועלםוקיוניהלארבדוץיצלבנ

ימירהםלשוריתרשבמךלוקחכבימירהןויצתרשבמ

ינדאהנה10םכיהלאהנההדוהיירעלירמאיאריתלא

ותלעפוותאורכשהנהולהלשמוערזואוביקזחבהוהי

וקיחבוםיאלטץבקיוערזבהעריורדעהערכ11וינפל

תרזבםימשוםימולעשבדדמימ12להניתולעאשי

תועבגוםירהסלפבלקשוץראהרפעשלשבלכוןכת

ונעידויותצעשיאוהוהיחורתאןכתימ13םינזאמב

והדמליוטפשמחראבוהדמליווהניביוץעונימתא14

קחשכוילדמרמכםיוגןה15ונעידויתונובתךרדותעד

רעבידןיאןונבלו16לוטיקדכםייאןהובשחנםינזאמ

והתוספאמודגנןיאכםיוגהלכ17הלועידןיא‐‐ותיחו

19ולוכרעתתומדהמולאןוימדתימלאו18ולובשחנ

ףרוצףסכתוקתרוונעקריבהזבףרצושרחךסנלספה

ולשקביםכחשרחרחביבקריאלץעהמורתןכסמה20

אולהועמשתאולהועדתאולה21טומיאללספןיכהל

בשיה22ץראהתודסומםתוניבהאולהםכלשארמדגה

םחתמיוםימשקדכהטונהםיבגחכהיבשיוץראהגוחלע



העשי 739

והתכץראיטפשןיאלםינזורןתונה23תבשללהאכ

ץראבשרשלבףא‐‐וערזלבףאועטנלבףא24השע

ימלאו25םאשתשקכהרעסוושביוםהבףשנםגוםעזג

וארוםכיניעםורמואש26שודקרמאי‐‐הושאוינוימדת

ארקיםשבםלכלםאבצרפסמבאיצומההלאארבימ

בקעירמאתהמל27רדענאלשיאחכץימאוםינואברמ

יטפשמיהלאמוהוהימיכרדהרתסנלארשירבדתו

הוהיםלועיהלאתעמשאלםאתעדיאולה28רובעי

ותנובתלרקחןיאעגייאלוףעייאל‐‐ץראהתוצקארוב

םירענופעיו30הבריהמצעםינואןיאלוחכףעילןתנ29

ולעיחכופילחיהוהייוקו31ולשכילושכםירוחבוועגיו

ופעייאלווכליועגייאלווצוריםירשנכרבא

ורבדיזאושגיחכופילחיםימאלוםייאילאושירחה41

והארקיקדצחרזממריעהימ2הברקנטפשמלודחי

שקכוברחרפעכןתי‐‐דריםיכלמוםיוגוינפלןתיולגרל

4אוביאלוילגרבחראםולשרובעיםפדרי3ותשקףדנ

תאוןושארהוהיינאשארמתורדהארקהשעולעפימ

ודרחיץראהתוצקואריוםייאואר5אוהינאםינרחא

7קזחרמאיויחאלוורזעיוהערתאשיא6ןויתאיווברק

רמאםעפםלוהתאשיטפקילחמףרצתאשרחקזחיו

התאו8טומיאלםירמסמבוהקזחיואוהבוטקבדל

9יבהאםהרבאערזךיתרחברשאבקעיידבעלארשי

רמאוךיתארקהיליצאמוץראהתוצקמךיתקזחהרשא

ךמעיכאריתלא10ךיתסאמאלוךיתרחבהתאידבעךל



העשי 740

ףא‐‐ךיתרזעףאךיתצמאךיהלאינאיכעתשתלאינא

ךבםירחנהלכומלכיוושביןה11יקדצןימיבךיתכמת

ישנאםאצמתאלוםשקבת12ךבירישנאודבאיוןיאכויהי

הוהיינאיכ13ךתמחלמישנאספאכוןיאכויהיךתצמ

14ךיתרזעינאאריתלאךלרמאהךנימיקיזחמ‐‐ךיהלא

םאנךיתרזעינאלארשייתמבקעיתעלותיאריתלא

ץורחגרומלךיתמשהנה15לארשישודקךלאגוהוהי

םישתץמכתועבגוקדתוםירהשודתתויפיפלעב‐‐שדח

ליגתהתאוםתואץיפתהרעסוםאשתחורוםרזת16

םינויבאהוםיינעה17ללהתתלארשישודקבהוהיב

םנעאהוהיינאהתשנאמצבםנושל‐‐ןיאוםימםישקבמ

תורהנםייפשלעחתפא18םבזעאאללארשייהלא

ץראוםימםגאלרבדמםישאתוניעמתועקבךותבו

ץעוסדהוהטשזרארבדמבןתא19םימיאצומלהיצ

ןעמל20ודחי‐‐רושאתורהדתשורבהברעבםישאןמש

תאזהתשעהוהידייכ‐‐ודחיוליכשיוומישיוועדיווארי

ושיגההוהירמאיםכבירוברק21הארבלארשישודקו

רשאתאונלודיגיוושיגי22בקעיךלמרמאיםכיתומצע

העדנוונבלהמישנוודיגההנההמתונשארההנירקת

רוחאלתויתאהודיגה23ונעימשהתואבהואןתירחא

ארנוהעתשנווערתווביטיתףאםתאםיהלאיכהעדנו

הבעותעפאמםכלעפוןיאמםתאןה24ודחי)הארנו(

ארקישמשחרזממתאיוןופצמיתוריעה25םכברחבי

ימ26טיטסמרירצויומכורמחומכםינגסאביוימשב

ףאדיגמןיאףאקידצרמאנוםינפלמוהעדנושארמדיגה



העשי 741

הנהןויצלןושאר27םכירמאעמשןיאףא‐‐עימשמןיא

ןיאוהלאמושיאןיאואראו28ןתארשבמםלשורילוםנה

םהישעמספאןואםלכןה29רבדובישיוםלאשאוץעוי

םהיכסנוהתוחור

יחוריתתנישפנהתצריריחבובךמתאידבעןה42

עימשיאלואשיאלוקעציאל2איצויםיוגלטפשמוילע

אלההכהתשפורובשיאלץוצרהנק3ולוקץוחב

דעץוריאלוההכיאל4טפשמאיצויתמאלהנבכי

לאהרמאהכ5ולחייםייאותרותלוטפשמץראבםישי

ןתנהיאצאצוץראהעקרםהיטונוםימשהארובהוהי

ךיתארקהוהיינא6הבםיכלהלחורוהילעםעלהמשנ

רואל‐‐םעתירבלךנתאוךרצאוךדיבקזחאוקדצב

תיבמריסארגסממאיצוהלתורועםיניעחקפל7םיוג

אלרחאלידובכוימשאוההוהיינא8ךשחיבשיאלכ

תושדחוואבהנהתונשארה9םיליספליתלהתוןתא

הוהילוריש10םכתאעימשאהנחמצתםרטבדיגמינא

םייאואלמוםיהידרויץראההצקמותלהתשדחריש

ונרירדקבשתםירצחוירעורבדמואשי11םהיבשיו

דובכהוהילומישי12וחוציםירהשארמעלסיבשי

תומחלמשיאכאצירובגכהוהי13ודיגיםייאבותלהתו

יתישחה14רבגתיויביאלע‐‐חירציףאעיריהאנקריעי

דחיףאשאוםשאהעפאהדלויכקפאתאשירחא‐‐םלועמ

תורהניתמשושיבואםבשעלכותועבגוםירהבירחא15

‐ועדיאלךרדבםירועיתכלוהו16שיבואםימגאוםייאל



העשי 742

רואלםהינפלךשחמםישאםכירדאועדיאלתוביתנב‐

17םיתבזעאלוםתישעםירבדההלא‐‐רושימלםישקעמו

הכסמלםירמאהלספבםיחטבהתשבושבירוחאוגסנ

תוארלוטיבהםירועהוועמשםישרחה18וניהלאםתא

רועימחלשאיכאלמכשרחוידבעםאיכרועימ19

אלותובר)תואר(תיאר20הוהידבעכרועוםלשמכ

וקדצןעמלץפחהוהי21עמשיאלוםינזאחוקפרמשת

םירוחבחפהיוסשוזוזבםעאוהו22רידאיוהרותלידגי

הסשמליצמןיאוזבלויהואבחהםיאלכיתבבוםלכ

רוחאלעמשיובשקיתאזןיזאיםכבימ23בשהרמאןיאו

םיזזבללארשיובקעי)הסשמל(הסושמלןתנימ24

ועמשאלוךולהויכרדבובאאלוולונאטחוזהוהיאולה

והטהלתוהמחלמזוזעוופאהמחוילעךפשיו25ותרותב

בללעםישיאלווברעבתועדיאלוביבסמ

לארשיךרציובקעיךארבהוהירמאהכהתעו43

רבעתיכ2התאילךמשביתארקךיתלאגיכאריתלא

שאומבךלתיכךופטשיאלתורהנבוינאךתאםימב

ךיהלאהוהיינאיכ3ךברעבתאלהבהלוהוכתאל

אבסושוכםירצמךרפכיתתנךעישומלארשישודק

ןתאוךיתבהאינאותדבכניניעבתרקירשאמ4ךיתחת

ךתאיכאריתלא5ךשפנתחתםימאלוךיתחתםדא

ןופצלרמא6ךצבקאברעממוךערזאיבאחרזממינא

הצקמיתונבוקוחרמינביאיבהיאלכתלאןמיתלוינת

ףאויתרציויתארבידובכלוימשבארקנהלכ7ץראה



העשי 743

9ומלםינזאוםישרחושיםיניעורועםעאיצוה8ויתישע

תאזדיגיםהבימ‐‐םימאלופסאיוודחיוצבקנםיוגהלכ

ורמאיוועמשיווקדציוםהידעונתיונעימשיתונשארו

ןעמליתרחברשאידבעוהוהיםאנידעםתא10תמא

לארצונאלינפל‐‐אוהינאיכוניבתוילונימאתוועדת

עישומידעלבמןיאוהוהייכנאיכנא11היהיאלירחאו

םתאורזםכבןיאו‐‐יתעמשהויתעשוהויתדגהיכנא12

ליצמידימןיאואוהינאםוימםג13לאינאוהוהיםאנידע

לארשישודקםכלאגהוהירמאהכ14הנבישיימולעפא

םידשכוםלכםיחירביתדרוהוהלבביתחלשםכנעמל

םככלמלארשיארובםכשודקהוהיינא15םתנרתוינאב

17הביתנםיזעםימבוךרדםיבןתונההוהירמאהכ16

וכעדומוקילבובכשיודחיזוזעוליחסוסובכראיצומה

וננבתתלאתוינמדקותונשארורכזתלא18ובכהתשפכ

םישאףאהועדתאולהחמצתהתעהשדחהשעיננה19

םינתהדשהתיחינדבכת20תורהנןומשיבךרדרבדמב

תוקשהלןמישיבתורהנםימרבדמביתתניכהנעיתונבו

יתאאלו22ורפסייתלהתיליתרציוזםע21יריחבימע

השילתאיבהאל23לארשייבתעגייכבקעיתארק

אלוהחנמבךיתדבעהאלינתדבכאלךיחבזוךיתלע

ךיחבזבלחוהנקףסכבילתינקאל24הנובלבךיתעגוה

ךיתנועבינתעגוהךיתואטחבינתדבעהךאינתיורהאל

רכזאאלךיתאטחוינעמלךיעשפהחמאוהיכנאיכנא25

ךיבא27קדצתןעמלהתארפסדחיהטפשנינריכזה26



העשי 744

שדקירשללחאו28יבועשפךיצילמואטחןושארה

םיפודגללארשיובקעיםרחלהנתאו

הכ2וביתרחבלארשיוידבעבקעיעמשהתעו44

בקעיידבעאריתלאךרזעיןטבמךרציוךשעהוהירמא

לעםילזנואמצלעםימקצאיכ3וביתרחבןורשיו

וחמצו4ךיאצאצלעיתכרבוךערזלעיחורקצאהשבי

ינאהוהילרמאיהז5םימילבילעםיברעכריצחןיבב

לארשיםשבוהוהילודיבתכיהזובקעיםשבארקיהזו

תואבצהוהיולאגולארשיךלמהוהירמאהכ6הנכי

ינומכימו7םיהלאןיאידעלבמוןורחאינאוןושארינא

רשאותויתאוםלועםעימושמילהכרעיוהדיגיוארקי

זאמאלה‐‐והרתלאוודחפתלא8ומלודיגיהנאבת

ןיאוידעלבמהולאשיהידעםתאויתדגהוךיתעמשה

לבםהידומחווהתםלכלספירצי9יתעדילברוצ

ימ10ושביןעמל‐‐ועדילבווארילבהמהםהידעווליעוי

ושביוירבחלכןה11ליעוהיתלבל‐‐ךסנלספולארצי

ושביודחפיודמעיםלכוצבקתיםדאמהמהםישרחו

והרציתובקמבוםחפבלעפודצעמלזרבשרח12דחי

ףעייוםימהתשאלחכןיאובערםג‐‐וחכעורזבוהלעפיו

תועצקמבוהשעידרשבוהראתיוקהטנםיצעשרח13

םדאתראפתכשיאתינבתכוהשעיווהראתיהגוחמבו

ץמאיוןולאוהזרתחקיו‐‐םיזראולתרכל14תיבתבשל

רעבלםדאלהיהו15לדגיםשגוןראעטנרעייצעבול

וחתשיולאלעפיףאםחלהפאוקישיףאםחיוםהמחקיו

ויצחלעשאומבףרשויצח16ומלדגסיולספוהשע



העשי 745

יתומחחאהרמאיוםחיףאעבשיוילצהלצילכאירשב

)דגסי(דוגסיולספלהשעלאלותיראשו17רואיתיאר

18התאילאיכינליצהרמאיווילאללפתיווחתשיוול

םתבלליכשהמםהיניעתוארמחטיכוניביאלוועדיאל

ויצחרמאלהנובתאלותעדאלוובללאבישיאלו19

רשבהלצאםחלוילחגלעיתיפאףאושאומביתפרש

רפאהער20דוגסאץעלובלהשעאהבעותלורתיולכאו

רקשאולהרמאיאלוושפנתאליציאלווהטהלתוהבל

ךיתרציהתאידבעיכלארשיובקעיהלארכז21ינימיב

ךיעשפבעכיתיחמ22ינשנתאללארשיהתאילדבע

יכםימשונר23ךיתלאגיכילאהבושךיתואטחןנעכו

לכורעיהנרםירהוחצפץראתויתחתועירההוהיהשע

רמאהכ24ראפתילארשיבובקעיהוהילאגיכובץע

םימשהטנ‐‐לכהשעהוהייכנאןטבמךרציוךלאגהוהי

םידבתותארפמ25)יתאמ(יתאימץראהעקרידבל

םיקמ26לכסיםתעדורוחאםימכחבישמללוהיםימסקו

בשותםלשורילרמאהםילשיויכאלמתצעוודבערבד

הלוצלרמאה27םמוקאהיתוברחוהנינבתהדוהיירעלו

יצפחלכויערשרוכלרמאה28שיבואךיתרהנויברח

דסותלכיהוהנבתםלשורילרמאלוםלשי

ונימיביתקזחהרשאשרוכלוחישמלהוהירמאהכ45

םיתלדוינפלחתפל‐‐חתפאםיכלמינתמוםיוגוינפלדרל

רשואםירודהוךלאךינפלינא2ורגסיאלםירעשו

3עדגאלזרביחירבורבשאהשוחנתותלד)רשיא(

יכעדתןעמלםירתסמינמטמוךשחתורצואךליתתנו



העשי 746

ידבעןעמל4לארשייהלא‐‐ךמשבארוקההוהיינא

ינתעדיאלוךנכאךמשבךלארקאויריחבלארשיובקעי

ינתעדיאלוךרזאאםיהלאןיאיתלוזדועןיאוהוהיינא5

ידעלבספאיכהברעממושמשחרזממועדיןעמל6

םולשהשעךשחארובורוארצוי7דועןיאוהוהיינא

לעממםימשופיערה8הלאלכהשעהוהיינאערארובו

חימצתהקדצועשיורפיוץראחתפתקדצולזיםיקחשו

תאשרח‐‐ורציתאבריוה9ויתארבהוהיינא‐‐דחי

ןיאךלעפוהשעתהמורצילרמחרמאיההמדאישרח

ןיליחתהמהשאלודילותהמבאלרמאיוה10ולםידי

ינולאשתויתאהורציולארשישודקהוהירמאהכ11

םדאוץראיתישעיכנא12ינוצתידילעפלעוינבלע

יכנא13יתיוצםאבצלכוםימשוטנידיינאיתארבהילע

יתולגויריעהנביאוהרשיאויכרדלכוקדצבוהתריעה

הכ14תואבצהוהירמאדחשבאלוריחמבאל‐‐חלשי

הדמישנאםיאבסושוכרחסוםירצמעיגיהוהירמא

ךילאוורבעיםיקזבוכליךירחאויהיךלוורבעיךילע

15םיהלאספאדועןיאולאךבךאוללפתיךילאווחתשי

םגוושוב16עישומלארשייהלא‐‐רתתסמלאהתאןכא

לארשי17םיריצישרחהמלכבוכלהודחיםלכומלכנ

דעומלכתאלוושבתאלםימלועתעושתהוהיבעשונ

םיהלאהאוהםימשהארובהוהירמאהכיכ18דעימלוע

הרציתבשלהארבוהתאל‐‐הננוכאוההשעוץראהרצי

ץראםוקמביתרבדרתסבאל19דועןיאוהוהיינא

רבדהוהיינאינושקבוהתבקעיערזליתרמאאל‐‐ךשח



העשי 747

יטילפודחיושגנתהואבווצבקה20םירשימדיגמקדצ

לאםיללפתמוםלספץעתאםיאשנהועדיאלםיוגה

עימשהימודחיוצעויףאושיגהוודיגה21עישויאללא

םיהלאדועןיאוהוהיינאאולההדיגהזאמםדקמתאז

ועשוהוילאונפ22יתלוזןיאעישומוקידצלא‐‐ידעלבמ

יפמאצי‐‐יתעבשניב23דועןיאולאינאיכץראיספאלכ

לכעבשתךרבלכערכתיליכבושיאלורבדהקדצ

ושביואוביוידעזעותוקדצרמאילהוהיבךא24ןושל

לארשיערזלכוללהתיווקדציהוהיב25ובםירחנהלכ

המהבלוהיחלםהיבצעויה‐‐ובנסרקלבערכ46

אלודחיוערכוסרק2הפיעלאשמתוסומעםכיתאשנ

תיבילאועמש3הכלהיבשבםשפנואשמטלמולכי

םיאשנהןטבינמםיסמעה‐‐לארשיתיבתיראשלכובקעי

ינאלבסאינאהבישדעואוהינאהנקזדעו4םחרינמ

וושתוינוימדתימל5טלמאולבסאינאואשאינאויתישע

ולקשיהנקבףסכוסיכמבהזםילזה6המדנוינולשמתו

לעוהאשי7ווחתשיףאודגסילאוהשעיוףרוצורכשי

שימיאלומוקממ‐‐דמעיוויתחתוהחיניווהלבסיףתכ

ורכז8ונעישויאלותרצמהנעיאלווילאקעציףא

תונשארורכז9בללעםיעשופובישהוששאתהותאז

דיגמ10ינומכספאוםיהלאדועןיאולאיכנאיכםלועמ

םוקתיתצערמאושענאלרשאםדקמותירחאתישארמ

שיאקחרמץראמטיעחרזממארק11השעאיצפחלכו

הנשעאףאיתרצי‐‐הנאיבאףאיתרבדףא)יתצע(ותצע

יתברק13הקדצמםיקוחרה‐‐בליריבאילאועמש12



העשי 748

העושתןויצביתתנורחאתאליתעושתוקחרתאליתקדצ

יתראפתלארשיל

ןיאץראליבש‐‐לבבתבתלותברפעלעיבשוידר47

2הגנעוהכרךלוארקייפיסותאליכםידשכתבאסכ

קושילגלבשיפשחךתמצילגחמקינחטוםיחריחק

חקאםקנךתפרחהארתםג‐‐ךתורעלגת3תורהנירבע

לארשישודק‐‐ומשתואבצהוהיונלאג4םדאעגפאאלו

וארקייפיסותאליכםידשכתבךשחביאבוםמודיבש5

יתלחניתללחימעלעיתפצק6תוכלממתרבגךל

ךלעתדבכהןקזלע‐‐םימחרםהלתמשאלךדיבםנתאו

הלאתמשאלדע‐‐תרבגהיהאםלועלירמאתו7דאמ

הנידעתאזיעמשהתעו8התירחאתרכזאלךבללע

בשאאלדועיספאוינאהבבלבהרמאהחטבלתבשויה

עגרהלאיתשךלהנאבתו9לוכשעדאאלוהנמלא

ךיפשכברבךילעואבםמתכןמלאולוכשדחאםויב

‐ינארןיאתרמאךתערביחטבתו10דאמךירבחתמצעב

יספאוינאךבלבירמאתוךתבבושאיהךתעדוךתמכח‐

הוהךילעלפתוהרחשיעדתאלהערךילעאבו11דוע

12יעדתאלהאשםאתפךילעאבתוהרפכילכותאל

ךירוענמתעגירשאבךיפשכברבוךירבחבאנידמע

ךיתצעברבתיאלנ13יצורעתילואליעוהילכותילוא

םיבכוכבםיזחהםימש)ירבה(ורבהךעישויואנודמעי

שאשקכויההנה14ךילעואבירשאמםישדחלםיעדומ

םמחלתלחגןיאהבהלדימםשפנתאוליציאלםתפרש



העשי 749

ךירוענמךירחסתעגירשאךלויהןכ15ודגנתבשלרוא

ךעישומןיא‐‐ועתורבעלשיא

יממולארשיםשבםיארקנהבקעיתיבתאזועמש48

‐וריכזילארשייהלאבוהוהיםשבםיעבשנהואציהדוהי

לעווארקנשדקהריעמיכ2הקדצבאלותמאבאל‐

זאמתונשארה3ומשתואבצהוהיוכמסנלארשייהלא

4הנאבתויתישעםאתפםעימשאוואצייפמויתדגה

5השוחנךחצמוךפרעלזרבדיגוהתאהשקיכיתעדמ

יבצערמאתןפ‐‐ךיתעמשהאובתםרטבזאמךלדיגאו

אולהםתאוהלכהזחתעמש6םוציכסנוילספוםשע

7םתעדיאלותורצנוהתעמתושדחךיתעמשהודיגת

רמאתןפ‐‐םתעמשאלוםויינפלוזאמאלווארבנהתע

אלזאמםג‐‐תעדיאלםגתעמשאלםג8ןיתעדיהנה

ךלארקןטבמעשפודוגבתדוגביתעדייכךנזאהחתפ

יתלבל‐‐ךלםטחאיתלהתויפאךיראאימשןעמל9

ינערוכבךיתרחבףסכבאלוךיתפרצהנה10ךתירכה

ןתאאלרחאלידובכולחיךיאיכהשעאינעמלינעמל11

ןושארינאאוהינאיארקמלארשיובקעיילאעמש12

םימשהחפטינימיוץראהדסיידיףא13ןורחאינאףא

ימועמשוםכלכוצבקה14ודחיודמעיםהילאינאארק

וערזולבבבוצפחהשעי‐‐ובהאהוהיהלאתאדיגהםהב

חילצהוויתאבהויתארקףאיתרבדינאינא15םידשכ

‐‐יתרבדרתסבשארמאלתאזועמשילאוברק16וכרד

הכ17וחורו‐‐ינחלשהוהיינדאהתעוינאםשהתויהתעמ

ךדמלמךיהלאהוהיינאלארשישודקךלאגהוהירמא



העשי 750

יתוצמלתבשקהאול18ךלתךרדבךכירדמליעוהל

ךערזלוחכיהיו19םיהילגכךתקדצוךמולשרהנכיהיו

20ינפלמומשדמשיאלותרכיאלויתעמכךיעמיאצאצו

תאזועימשהודיגההנרלוקבםידשכמוחרבלבבמואצ

21בקעיודבעהוהילאגורמאץראההצקדעהואיצוה

עקביוומלליזהרוצמםימ‐‐םכילוהתוברחבואמצאלו

םיעשרלהוהירמאםולשןיא22םימובזיו‐‐רוצ

ןטבמהוהיקוחרמםימאלובישקהוילאםייאועמש49

לצבהדחברחכיפםשיו2ימשריכזהימאיעממינארק

3ינריתסהותפשאברורבץחלינמישיוינאיבחהודי

ינאו4ראפתאךברשאלארשי‐‐התאידבעילרמאיו

יטפשמןכאיתילכיחכלבהווהתליתעגיקירליתרמא

ןטבמירצויהוהירמאהתעו5יהלאתאיתלעפוהוהיתא

ףסאי)ול(אללארשיווילאבקעיבבושלולדבעל

ךתויהמלקנרמאיו6יזעהיהיהלאוהוהייניעבדבכאו

לארשי)ירוצנו(יריצנובקעייטבשתאםיקהלדבעיל

ץראההצקדעיתעושיתויהלםיוגרואלךיתתנובישהל

בעתמלשפנהזבלושודקלארשילאגהוהירמאהכ7

‐‐ווחתשיוםירשומקוואריםיכלמםילשמדבעליוג

רמאהכ8ךרחביולארשישדקןמאנרשאהוהיןעמל

ךרצאוךיתרזעהעושיםויבוךיתינעןוצרתעבהוהי

תוממשתולחנליחנהלץראםיקהלםעתירבלךנתאו

םיכרדלעולגהךשחברשאלואצםירוסאלרמאל9

אלוואמציאלוובעריאל10םתיערמםייפשלכבווערי



העשי 751

םלהניםימיעובמלעוםגהניםמחרמיכשמשוברשםכי

הלאהנה12ןומרייתלסמוךרדלירהלכיתמשו11

םיניסץראמהלאוםימוןופצמהלאהנהוואביקוחרמ

יכהנרםירה)וחצפו(וחצפיץראיליגוםימשונר13

הוהיינבזעןויצרמאתו14םחריויינעוומעהוהיםחנ

םגהנטבןבםחרמהלועהשאחכשתה15ינחכשינדאו

ךיתקחםיפכלעןה16ךחכשאאליכנאוהנחכשתהלא

ךיבירחמוךיסרהמךינבורהמ17דימתידגנךיתמוח

ךלואבוצבקנםלכיארוךיניעביבסיאש18ואציךממ

הלככםירשקתוישבלתידעכםלכיכהוהיםאנינאיח

ירצתהתעיכךתסרהץראוךיתממשוךיתברחיכ19

ךילכשינבךינזאבורמאידוע20ךיעלבמוקחרובשוימ

דליימךבבלבתרמאו21הבשאוילהשגםוקמהילרצ

ימהלאוהרוסוהלגהדומלגוהלוכשינאוהלאתאיל

רמאהכ22םההפיאהלאידבליתראשנינאןה‐‐לדג

יסנםיראםימעלאוידיםיוגלאאשאהנההוהיינדא

ויהו23הנאשנתףתכלעךיתנבוןצחבךינבואיבהו

ווחתשיץראםיפא‐‐ךיתקינימםהיתורשוךינמאםיכלמ

ושביאלרשאהוהיינאיכתעדיווכחליךילגררפעוךל

יכ25טלמיקידציבשםאוחוקלמרובגמחקיה24יוק

תאוטלמיץירעחוקלמוחקירובגיבשםגהוהירמאהכ

תאיתלכאהו26עישואיכנאךינבתאוביראיכנאךבירי

יכרשבלכועדיוןורכשיםמדסיסעכוםרשבתאךינומ

בקעיריבאךלאגוךעישומהוהיינא



העשי 752

רשאםכמאתותירכרפסהזיאהוהירמאהכ50

םכיתנועבןהולםכתאיתרכמרשאישונמימואהיתחלש

ןיאויתאבעודמ2םכמאהחלשםכיעשפבוםתרכמנ

םאותודפמידיהרצקרוצקה‐‐הנועןיאויתארקשיא

תורהנםישאםיבירחאיתרעגבןהליצהלחכיבןיא

שיבלא3אמצבתמתוםימןיאמםתגדשאבתרבדמ

ןושלילןתנהוהיינדא4םתוסכםישאקשותורדקםימש

רקבברקבבריעירבדףעיתאתועלתעדלםידומל

ןזאילחתפהוהיינדא5םידומלכעמשלןזאילריעי

ייחלוםיכמליתתניוג6יתגוסנאלרוחאיתירמאליכנאו

הוהיינדאו7קרותומלכמיתרתסהאלינפםיטרמל

שימלחכינפיתמשןכלעיתמלכנאלןכלעילרזעי

הדמעניתאביריימ‐‐יקידצמבורק8שובאאליכעדאו

ימילרזעיהוהיינדאןה9ילאשגייטפשמלעבימדחי

םכבימ10םלכאישעולבידגבכםלכןהינעישריאוה

הגנןיאוםיכשחךלהרשא‐‐ודבעלוקבעמשהוהיארי

שאיחדקםכלכןה11ויהלאבןעשיוהוהיםשבחטביול

ידימ‐‐םתרעבתוקיזבוםכשארואבוכלתוקיזירזאמ

ןובכשתהבצעמלםכלתאזהתיה

רוצלאוטיבההוהיישקבמקדציפדרילאועמש51

םהרבאלאוטיבה2םתרקנרובתבקמלאוםתבצח

והכרבאוויתארקדחאיכםכללוחתהרשלאוםכיבא

םשיוהיתברחלכםחנןויצהוהיםחניכ3והבראו

אצמיהחמשוןוששהוהיןגכהתברעוןדעכהרבדמ



העשי 753

ילאימואלוימעילאובישקה4הרמזלוקוהדותהב

עיגראםימערואליטפשמואצתיתאמהרותיכוניזאה

םייאילאוטפשיםימעיערזויעשיאצייקדצבורק5

לאוטיבהוםכיניעםימשלואש6ןולחיייערזלאוווקי

‐הלבתדגבכץראהווחלמנןשעכםימשיכתחתמץראה

יתקדצוהיהתםלועליתעושיוןותומיןכומכהיבשיו‐

לאםבלביתרותםעקדציעדיילאועמש7תחתאל

םלכאידגבכיכ8ותחתלאםתפדגמושונאתפרחוארית

יתעושיוהיהתםלועליתקדצוססםלכאירמצכושע

ירוע‐‐הוהיעורזזעישבלירועירוע9םירודרודל

בהרתבצחמהאיהתאאולהםימלועתורדםדקימיכ

םוהתימםיתברחמהאיהתאאולה10ןינתתללוחמ

ייודפו11םילואגרבעלךרד‐‐םייקמעמהמשההבר

םשארלעםלועתחמשוהנרבןויצואבוןובושיהוהי

אוהיכנאיכנא12החנאוןוגיוסנןוגישיהחמשוןושש

ריצחםדאןבמותומישונאמיאריתותאימםכמחנמ

דחפתוץראדסיוםימשהטונךשעהוהיחכשתו13ןתני

תיחשהלןנוכרשאכקיצמהתמחינפמםויהלכדימת

תחשלתומיאלוחתפהלהעצרהמ14קיצמהתמחהיאו

ומהיוםיהעגרךיהלאהוהייכנאו15ומחלרסחיאלו

ידילצבוךיפבירבדםשאו16ומשתואבצהוהיוילג

התאימעןויצלרמאלוץראדסילוםימשעטנלךיתיסכ

דימתיתשרשאםלשוריימוקיררועתהיררועתה17

‐‐תיתשהלערתהסוכתעבקתאותמחסוכתאהוהי

הדיבקיזחמןיאוהדליםינבלכמהללהנמןיא18תיצמ



העשי 754

דשהךלדוניימךיתארקהנהםיתש19הלדגםינבלכמ

ובכשופלעךינב20ךמחנאימברחהובערהורבשהו

תרעגהוהיתמחםיאלמהרמכמאותכ‐‐תוצוחלכשארב

22ןיימאלותרכשוהינעתאזאניעמשןכל21ךיהלא

יתחקלהנהומעביריךיהלאוהוהיךינדארמאהכ

יפיסותאליתמחסוכתעבקתא‐‐הלערתהסוכתאךדימ

ךשפנלורמארשאךיגומדיבהיתמשו23דועהתותשל

םירבעלץוחכוךוגץראכימישתוהרבענויחש

ךתראפתידגבישבלןויצךזעישבלירועירוע52

אמטולרעדועךבאביףיסויאליכ‐‐שדקהריעםלשורי

)יחתפתה(וחתפתהםלשורייבשימוקרפעמירענתה2

םנחהוהירמאהכיכ3ןויצתבהיבשךראוצירסומ

הוהיינדארמאהכיכ4ולאגתףסכבאלוםתרכמנ

וקשעספאברושאוםשרוגלהנשארבימעדריםירצמ

ולשמםנחימעחקליכהוהיםאנהפילהמהתעו5

עדיןכל6ץאנמימשםויהלכדימתוהוהיםאנוליליהי

המ7יננהרבדמהאוהינאיכאוההםויבןכלימשימע

‐‐בוטרשבמםולשעימשמרשבמילגרםירההלעוואנ

ואשנךיפצלוק8ךיהלאךלמןויצלרמאהעושיעימשמ

וחצפ9ןויצהוהיבושבואריןיעבןיעיכוננריודחילוק

םלשורילאגומעהוהיםחניכםלשוריתוברחודחיוננר

לכוארוםיוגהלכיניעלושדקעורזתאהוהיףשח10

אמטםשמואצורוסורוס11וניהלאתעושיתאץראיספא

אליכ12הוהיילכיאשנורבה‐‐הכותמואצועגתלא



העשי 755

הוהיםכינפלךלהיכןוכלתאלהסונמבוואצתןוזפחב

אשנוםוריידבעליכשיהנה13לארשייהלאםכפסאמו

שיאמתחשמןכםיברךילעוממשרשאכ14דאמהבגו

וצפקיוילעםיברםיוגהזיןכ15םדאינבמוראתווהארמ

ועמשאלרשאווארםהלרפסאלרשאיכםהיפםיכלמ

וננובתה

2התלגנימלעהוהיעורזוונתעמשלןימאהימ53

אלוולראתאל‐‐היצץראמשרשכווינפלקנויכלעיו

םישיאלדחוהזבנ3והדמחנוהארמאלווהארנורדה

אלוהזבנונממםינפרתסמכוילחעודיותובאכמשיא

ונחנאוםלבסוניבאכמואשנאוהונילחןכא4והנבשח

ונעשפמללחמאוהו5הנעמוםיהלאהכמעוגנוהנבשח

ונלאפרנותרבחבווילעונמולשרסומוניתנועמאכדמ

ובעיגפההוהיוונינפוכרדלשיאוניעתןאצכונלכ6

חבטלהשכויפחתפיאלוהנענאוהושגנ7ונלכןועתא

רצעמ8ויפחתפיאלוהמלאנהיזזגינפללחרכולבוי

םייחץראמרזגניכחחושיימורודתאוחקלטפשממו

רישעתאוורבקםיעשרתאןתיו9ומלעגנימעעשפמ

ץפחהוהיו10ויפבהמרמאלוהשעסמחאללעויתמב

םימיךיראיערזהאריושפנםשאםישתםא‐‐ילחהואכד

‐‐עבשיהאריושפנלמעמ11חלציודיבהוהיץפחו

12לבסיאוהםתנועוםיברלידבעקידצקידציותעדב

רשאתחתללשקלחיםימוצעתאוםיברבולקלחאןכל



העשי 756

אשנםיבראטחאוהוהנמנםיעשפתאוושפנתומלהרעה

עיגפיםיעשפלו

יכהלחאלילהצוהנריחצפהדליאלהרקעינר54

יביחרה2הוהירמאהלועבינבמהממושינבםיבר

יכיראהיכשחתלא‐‐וטיךיתונכשמתועיריוךלהאםוקמ

ךערזויצרפתלואמשוןימייכ3יקזחךיתדתיוךירתימ

ישובתאליכיאריתלא4ובישויתומשנםירעושרייםיוג

יחכשתךימולעתשביכיריפחתאליכימלכתלאו

הוהיךישעךילעביכ5דועירכזתאלךיתונמלאתפרחו

6ארקיץראהלכיהלאלארשישודקךלאגוומשתואבצ

םירוענתשאוהוהיךארקחורתבוצעוהבוזעהשאכיכ

םימחרבוךיתבזעןטקעגרב7ךיהלארמאסאמתיכ

ךממעגרינפיתרתסהףצקףצשב8ךצבקאםילדג

חנימיכ9הוהיךלאגרמא‐‐ךיתמחרםלועדסחבו

ןכ‐‐ץראהלעדועחנימרבעמיתעבשנרשאילתאז

ושומיםירההיכ10ךברעגמוךילעףצקמיתעבשנ

ימולשתירבושומיאלךתאמידסחו‐‐הניטומתתועבגהו

המחנאלהרעסהינע11הוהיךמחרמרמאטומתאל

12םיריפסבךיתדסיוךינבאךופבץיברמיכנאהנה

ךלובגלכוחדקאינבאלךירעשוךיתשמשדכדכיתמשו

14ךינבםולשברוהוהיידומלךינבלכו13ץפחינבאל

אליכהתחממויאריתאליכקשעמיקחריננוכתהקדצב

ךילעךתארגימ‐‐יתואמספארוגירוגןה15ךילאברקת

םחפשאבחפנ‐‐שרחיתארביכנא)הנה(ןה16לופי

לכ17לבחלתיחשמיתארביכנאווהשעמלילכאיצומו



העשי 757

טפשמלךתאםוקתןושללכוחלציאלךילערצויילכ

הוהיםאנ‐‐יתאמםתקדצוהוהיידבעתלחנתאזיעישרת

ורבשוכלףסכולןיארשאוםימלוכלאמצלכיוה55

2בלחוןייריחמאולבוףסכאולבורבשוכלוולכאו

העבשלאולבםכעיגיוםחלאולבףסכולקשתהמל

וטה3םכשפנןשדבגנעתתובוטולכאוילאעומשועמש

תירבםכלהתרכאוםכשפניחתוועמשילאוכלוםכנזא

דיגנויתתנםימואלדעןה4םינמאנהדודידסחםלוע

ךילאךועדיאליוגוארקתעדתאליוגןה5םימאלהוצמו

6ךראפיכלארשישודקלוךיהלאהוהיןעמל‐‐וצורי

עשרבזעי7בורקותויהבוהארקואצמהבהוהיושרד

לאווהמחריוהוהילאבשיוויתבשחמןואשיאווכרד

םכיתובשחמיתובשחמאליכ8חולסלהברייכוניהלא

‐‐ץראמםימשוהבגיכ9הוהיםאנ‐‐יכרדםכיכרדאלו

יכ10םכיתבשחממיתבשחמוםכיכרדמיכרדוהבגןכ

יכ‐‐בושיאלהמשוםימשהןמגלשהוםשגהדרירשאכ

ערזלערזןתנוהחימצהוהדילוהוץראהתאהורהםא

בושיאליפמאצירשאירבדהיהיןכ11לכאלםחלו

רשאחילצהויתצפחרשאתאהשעםאיכםקירילא

םירההןולבותםולשבוואצתהחמשביכ12ויתחלש

ףכואחמיהדשהיצעלכוהנרםכינפלוחצפיתועבגהו

הלעידפרסה)תחתו(תחתשורבהלעיץוצענהתחת13

תרכיאלםלועתואלםשלהוהילהיהוסדה



העשי 758

הבורקיכהקדצושעוטפשמורמשהוהירמאהכ56

תאזהשעישונאירשא2תולגהליתקדצואובליתעושי

תושעמודירמשווללחמתבשרמש‐‐הבקיזחיםדאןבו

רמאלהוהילאהולנהרכנהןברמאילאו3ערלכ

ינאןהסירסהרמאילאוומעלעמהוהיינלידבילדבה

תאורמשירשאםיסירסלהוהירמאהכיכ4שביץע

יתתנו5יתירבבםיקיזחמויתצפחרשאבורחבויתותבש

םשתונבמוםינבמבוט‐‐םשודייתמוחבויתיבבםהל

הוהילעםיולנהרכנהינבו6תרכיאלרשאולןתאםלוע

לכ‐‐םידבעלולתויהלהוהיםשתאהבהאלוותרשל

לאםיתואיבהו7יתירבבםיקיזחמווללחמתבשרמש

םהיחבזוםהיתלוע‐‐יתלפתתיבבםיתחמשוישדקרה

םימעהלכלארקיהלפתתיביתיביכיחבזמלעןוצרל

וילעץבקאדועלארשייחדנץבקמהוהיינדאםאנ8

10רעיבותיחלכלכאלויתאידשותיחלכ9ויצבקנל

ולכויאלםימלאםיבלכםלכ‐‐ועדיאלםלכםירועופצ

אלשפניזעםיבלכהו11םונליבהאםיבכשםיזהחבנל

ונפםכרדלםלכןיבהועדיאלםיערהמהוהעבשועדי

היהורכשהאבסנוןייהחקאויתא12והצקמועצבלשיא

דאמרתילודגרחמםויהזכ

םיפסאנדסחישנאובללעםששיאןיאודבאקידצה57

םולשאובי2קידצהףסאנהערהינפמיכןיבמןיאב

ינבהנהוברקםתאו3וחכנךלהםתובכשמלעוחוני

הפוביחרתימלע‐‐וגנעתתימלע4הנזתוףאנמערזהננע

םימחנה5רקשערזעשפידליםתאאולהןושלוכיראת



העשי 759

תחתםילחנבםידליהיטחשןנערץעלכתחתםילאב

םגךלרוגםהםהךקלחלחניקלחב6םיעלסהיפעס

לע7םחנאהלאלעה‐‐החנמתילעהךסנתכפשםהל

8חבזחבזלתילעםשםגךבכשמתמשאשנוהבגרה

ילעתותילגיתאמיכךנורכזתמשהזוזמהותלדהרחאו

דיםבכשמתבהא‐‐םהמךלתרכתוךבכשמתבחרה

ךירציחלשתוךיחקריברתוןמשבךלמלירשתו9תיזח

Sheol)לואשדעיליפשתוקחרמדע h7585)10ךכרדברב

תילחאלןכלעתאצמךדיתיחשאונתרמאאלתעגי

אלתרכזאליתואויבזכתיכיאריתותגאדימתאו11

12יאריתאליתואוםלעמוהשחמינאאלהךבללעתמש

ךקעזב13ךוליעויאלוךישעמתאוךתקדצדיגאינא

יבהסוחהולבהחקיחוראשיםלכתאוךיצובקךליצי

ךרדונפולסולסרמאו14ישדקרהשרייוץראלחני

ןכשאשנוםררמאהכיכ15ימעךרדמלושכמומירה

חורלפשואכדתאוןוכשאשודקוםורמ‐‐ומששודקודע

אליכ16םיאכדנבלתויחהלוםילפשחורתויחהל

ףוטעיינפלמחוריכףוצקאחצנלאלוביראםלועל

רתסהוהכאויתפצקועצבןועב17יתישעינאתומשנו

והאפראויתיארויכרד18ובלךרדבבבושךליוףצקאו

)בינ(בונארוב19וילבאלוולםימחנםלשאווהחנאו

ויתאפרו‐‐הוהירמאבורקלוקוחרלםולשםולשםיתפש

וימימושרגיולכויאלטקשהיכשרגנםיכםיעשרהו20

םיעשרליהלארמאםולשןיא21טיטושפר



העשי 760

ימעלדגהוךלוקםרהרפושכךשחתלאןורגבארק58

ןושרדיםויםוייתואו2םתאטחבקעיתיבלוםעשפ

ויהלאטפשמוהשעהקדצרשאיוגכןוצפחייכרדתעדו

ןוצפחיםיהלאתברקקדציטפשמינולאשיבזעאל

םויבןהעדתאלוונשפנונינעתיאראלוונמצהמל3

הצמובירלןה4ושגנתםכיבצעלכוץפחואצמתםכמצ

עימשהלםויכומוצתאלעשרףרגאבתוכהלוומוצת

םדאתונעםוי‐‐והרחבאםוצהיהיהזכה5םכלוקםורמב

ארקתהזלה‐‐עיצירפאוקשוושארןמגאכףכלהושפנ

חתפ‐‐והרחבאםוצהזאולה6הוהילןוצרםויוםוצ

םישפחםיצוצרחלשוהטומתודגארתהעשרתובצרח

םיינעוךמחלבערלסרפאולה7וקתנתהטומלכו

אלךרשבמוותיסכוםרעהארתיכתיבאיבתםידורמ

חמצתהרהמךתכראוךרוארחשכעקביזא8םלעתת

הוהיוארקתזא9ךפסאיהוהידובכךקדצךינפלךלהו

חלשהטומךכותמריסתםאיננהרמאיועושתהנעי

עיבשתהנענשפנוךשפנבערלקפתו10ןוארבדועבצא

דימתהוהיךחנו11םירהצכךתלפאוךרואךשחבחרזו

ןגכתייהוץילחיךיתמצעוךשפנתוחצחצבעיבשהו

ךממונבו12וימימובזכיאלרשאםימאצומכוהור

רדגךלארקוםמוקתרודורודידסומםלועתוברח

ךלגרתבשמבישתםא13תבשלתוביתנבבשמץרפ

הוהישודקלגנעתבשלתארקוישדקםויבךצפחתושע

רבדרבדוךצפחאוצממךיכרדתושעמותדבכודבכמ



העשי 761

ץרא)יתמב(יתומבלעךיתבכרהוהוהילעגנעתתזא14

רבדהוהייפיכ‐‐ךיבאבקעיתלחנךיתלכאהו

ונזאהדבכאלועישוהמהוהידיהרצקאלןה59

ןיבלםכניבםילדבמויהםכיתנועםאיכ2עומשמ

יכ3עומשמ‐‐םכמםינפוריתסהםכיתואטחוםכיהלא

ורבדםכיתותפשןועבםכיתועבצאוםדבולאגנםכיפכ

טפשנןיאוקדצבארקןיא4הגהתהלועםכנושל‐‐רקש

5ןואדילוהולמעורהאושרבדווהתלעחוטבהנומאב

םהיציבמלכאהוגראישיבכעירוקוועקבינועפציציב

אלודגבלויהיאלםהירוק6העפאעקבתהרוזהותומי

םהיפכבסמחלעפוןואישעמםהישעמםהישעמבוסכתי

םהיתובשחמיקנםדךפשלורהמיווצריערלםהילגר7

אלםולשךרד8םתולסמברבשודש‐‐ןואתובשחמ

לכ‐‐םהלושקעםהיתוביתנםתולגעמבטפשמןיאוועדי

אלוונממטפשמקחרןכלע9םולשעדיאלהבךרד

תולפאבתוהגנלךשחהנהורואלהוקנהקדצונגישת

ונלשכהששגנםיניעןיאכוריקםירועכהששגנ10ךלהנ

ונלכםיבדכהמהנ11םיתמכםינמשאבףשנכםירהצב

הקחרהעושילןיאוטפשמלהוקנהגהנהגהםינויכו

יכונבהתנעוניתואטחוךדגנוניעשפובריכ12ונממ

גוסנוהוהיבשחכועשפ13םונעדיוניתנועוונתאוניעשפ

ירבדבלמוגהוורההרסוקשערבדוניהלארחאמ

יכדמעתקוחרמהקדצוטפשמרוחאגסהו14רקש

תמאהיהתו15אובללכותאלהחכנותמאבוחרבהלשכ

ןיאיכויניעבעריוהוהיאריוללותשמערמרסותרדענ



העשי 762

עשותועיגפמןיאיכםמותשיושיאןיאיכאריו16טפשמ

ןירשכהקדצשבליו17והתכמסאיהותקדצווערזול

טעיותשבלתםקנידגבשבליוושארבהעושיעבוכו

וירצלהמח‐‐םלשילעכתולמגלעכ18האנקליעמכ

םשתאברעממואריו19םלשילומגםייאלויביאללומג

חוררצרהנכאובייכודובכתאשמשחרזממוהוהי

‐בקעיבעשפיבשלולאוגןויצלאבו20ובהססנהוהי

יחור‐‐הוהירמאםתואיתירבתאזינאו21הוהיםאנ‐

יפמוךיפמושומיאלךיפביתמשרשאירבדוךילערשא

םלועדעוהתעמהוהירמאךערזערזיפמוךערז

2חרזךילעהוהידובכוךרואאביכירואימוק60

חרזיךילעוםימאללפרעוץראהסכיךשחההנהיכ

םיכלמוךרואלםיוגוכלהו3האריךילעודובכוהוהי

ךלואבוצבקנםלכ‐‐יארוךיניעביבסיאש4ךחרזהגנל

יארתזא5הנמאתדצלעךיתונבוואביקוחרמךינב

ליחםיןומהךילעךפהייכךבבלבחרודחפותרהנו

‐‐הפיעוןידמירכבךסכתםילמגתעפש6ךלואביםיוג

ורשביהוהיתלהתוואשיהנובלובהזואביאבשמםלכ

ולעיךנותרשיתויבניליאךלוצבקירדקןאצלכ7

בעכהלאימ8ראפאיתראפתתיבויחבזמןוצרלע

תוינאוווקיםייאיליכ9םהיתבראלאםינויכוהניפועת

‐םתאםבהזוםפסכקוחרמךינבאיבהלהנשארבשישרת

ונבו10ךראפיכלארשישודקלוךיהלאהוהיםשל‐

ךיתיכהיפצקביכךנותרשיםהיכלמוךיתמחרכנינב



העשי 763

הלילוםמוידימתךירעשוחתפו11ךיתמחרינוצרבו

12םיגוהנםהיכלמוםיוגליחךילאאיבהלורגסיאל

ברחםיוגהוודבאיךודבעיאלרשאהכלממהויוגהיכ

רושאתורהדתשורבאוביךילאןונבלהדובכ13וברחי

וכלהו14דבכאילגרםוקמוישדקמםוקמראפל‐‐ודחי

לכךילגרתופכלעווחתשהוךינעמינבחוחשךילא

תחת15לארשישודקןויצהוהיריעךלוארקוךיצאנמ

םלועןואגלךיתמשורבועןיאוהאונשוהבוזעךתויה

יקניתםיכלמדשוםיוגבלחתקניו16רודורודשושמ

תחת17בקעיריבאךלאגוךעישומהוהיינאיכתעדיו

םיצעהתחתוףסכאיבאלזרבהתחתובהזאיבאתשחנה

ךישגנוםולשךתדקפיתמשולזרבםינבאהתחתותשחנ

ךילובגברבשודשךצראבסמחדועעמשיאל18הקדצ

ךלהיהיאל19הלהתךירעשוךיתמוחהעושיתארקו

ךלהיהוךלריאיאלחריההגנלוםמוירואלשמשהדוע

דועאוביאל20ךתראפתלךיהלאוםלוערואלהוהי

םלוערואלךלהיהיהוהייכףסאיאלךחריוךשמש

ושרייםלועלםיקידצםלכךמעו21ךלבאימיומלשו

ןטקה22ראפתהלידיהשעמ)יעטמ(ועטמרצנץרא

הנשיחאהתעבהוהיינאםוצעיוגלריעצהוףלאלהיהי

רשבליתאהוהיחשמןעי‐‐ילעהוהיינדאחור61

רורדםיובשלארקלבלירבשנלשבחלינחלשםיונע

םקנםויוהוהילןוצרתנשארקל2חוקחקפםירוסאלו

םהלתתלןויצילבאלםושל3םילבאלכםחנלוניהלאל

תחתהלהתהטעמ‐‐לבאתחתןוששןמשרפאתחתראפ



העשי 764

ראפתהלהוהיעטמקדצהיליאםהלארקוההכחור

ושדחווממוקיםינשארתוממשםלועתוברחונבו4

םכנאצוערוםירזודמעו5רודורודתוממשברחירע

‐‐וארקתהוהיינהכםתאו6םכימרכוםכירכארכנינבו

םדובכבוולכאתםיוגליחםכלרמאיוניהלאיתרשמ

ןכלםקלחונריהמלכוהנשמםכתשבתחת7ורמיתת

ינאיכ8םהלהיהתםלועתחמשושרייהנשמםצראב

תמאבםתלעפיתתנוהלועבלזגאנשטפשמבהאהוהי

םהיאצאצוםערזםיוגבעדונו9םהלתורכאםלועתירבו

הוהיךרבערזםהיכםוריכיםהיארלכםימעהךותב

ידגבינשיבלהיכ‐‐יהלאבישפנלגתהוהיבשישאשוש10

הדעתהלככוראפןהכיןתחכינטעיהקדצליעמעשי

ןכ‐‐חימצתהיעורזהנגכוהחמצאיצותץראכיכ11הילכ

םיוגהלכדגנהלהתוהקדצחימציהוהיינדא

דעטוקשאאלםלשוריןעמלוהשחאאלןויצןעמל62

ךקדצםיוגוארו2רעבידיפלכהתעושיוהקדצהגנכאצי

הוהייפרשאשדחםשךלארקוךדובכםיכלמלכו

)ףינצו(ףונצוהוהידיבתראפתתרטעתייהו3ונבקי

ךצראלוהבוזעדועךלרמאיאל4ךיהלאףכבהכולמ

ךצראלוהביצפחארקיךליכ‐‐הממשדוערמאיאל

רוחבלעבייכ5לעבתךצראוךבהוהיץפחיכהלועב

ךילעשישיהלכלעןתחשושמוךינבךולעביהלותב

םויהלכ‐‐םירמשיתדקפהםלשוריךיתמוחלע6ךיהלא

ימדלא‐‐הוהיתאםירכזמהושחיאלדימתהלילהלכו



העשי 765

םלשוריתאםישידעוןנוכידעולימדונתתלאו7םכל

תאןתאםאוזעעורזבוונימיבהוהיעבשנ8ץראב‐‐הלהת

רשאךשוריתרכנינבותשיםאוךיביאללכאמדועךנגד

ויצבקמוהוהיתאוללהווהלכאיויפסאמיכ9ובתעגי

ךרדונפםירעשבורבעורבע10ישדקתורצחבוהתשי

םימעהלעסנומירהןבאמולקסהלסמהולסולסםעה

הנהןויצתבלורמאץראההצקלאעימשההוהיהנה11

םהלוארקו12וינפלותלעפוותאורכשהנהאבךעשי

הבזענאלריעהשורדארקיךלוהוהיילואגשדקהםע

רודההזהרצבמםידגבץומחםודאמאבהזימ63

2עישוהלברהקדצברבדמינאוחכברבהעצושובלב

יתכרדהרופ3תגבךרדכךידגבוךשובללםדאעודמ

םסמראויפאבםכרדאויתאשיאןיאםימעמוידבל

םוייכ4יתלאגאישובלמלכוידגבלעםחצנזיויתמחב

םמותשאורזעןיאוטיבאו5האבילואגתנשויבלבםקנ

סובאו6ינתכמסאיהיתמחויערזילעשותוךמוסןיאו

ידסח7םחצנץראלדירואויתמחבםרכשאויפאבםימע

ברוהוהיונלמגרשאלכלעכהוהיתלהתריכזאהוהי

8וידסחברכווימחרכםלמגרשאלארשיתיבלבוט

9עישומלםהליהיוורקשיאלםינבהמהימעךארמאיו

ותבהאב‐‐םעישוהוינפךאלמורצ)ול(אלםתרצלכב

10םלועימילכםאשניוםלטניוםלאגאוהותלמחבו

אוהביואלםהלךפהיוושדקחורתאובצעוורמהמהו

םימםלעמההיאומעהשמםלועימירכזיו11םבםחלנ

ךילומ12ושדקחורתאוברקבםשההיא‐‐ונאציערתא



העשי 766

תושעלםהינפמםימעקובותראפתעורזהשמןימיל

אלרבדמבסוסכתומהתבםכילומ13םלועםשול

ןכ‐‐ונחינתהוהיחורדרתהעקבבהמהבכ14ולשכי

הארוםימשמטבה15תראפתםשךלתושעלךמעתגהנ

ךיעמןומהךתרובגוךתאנקהיאךתראפתוךשדקלבזמ

אלםהרבאיכ‐‐וניבאהתאיכ16וקפאתהילאךימחרו

םלועמונלאגוניבאהוהיהתאונריכיאללארשיוונעדי

ךתארימונבלחישקתךיכרדמהוהיונעתתהמל17ךמש

םעושרירעצמל18ךתלחניטבשךידבעןעמלבוש

תלשמאלםלועמונייה19ךשדקמוססובונירצךשדק

ךינפמתדריםימשתערקאולםהילעךמשארקנאל‐‐םב

ולזנםירה

ךמשעידוהלשאהעבתםימםיסמהשאחדקכ642

הוקנאלתוארונךתושעב3וזגריםיוגךינפמךירצל

וניזאהאלועמשאלםלועמו4ולזנםירהךינפמתדרי

תעגפ5ולהכחמלהשעי‐‐ךתלוזםיהלאהתאראלןיע

אטחנותפצקהתאןהךורכזיךיכרדבקדצהשעוששתא

לכםידעדגבכוונלכאמטכיהנו6עשונוםלועםהב

ןיאו7ונאשיחורכוננועוונלכהלעכלבנווניתקדצ

ונממךינפתרתסהיכךבקיזחהלררועתמךמשבארוק

רמחהונחנאהתאוניבאהוהיהתעו8וננועדיבונגומתו

דאמדעהוהיףצקתלא9ונלכךדיהשעמוונרציהתאו

ךשדקירע10ונלכךמעאנטבהןהןוערכזתדעללאו

תיב11הממשםלשוריהתיהרבדמןויצרבדמויה



העשי 767

שאתפרשלהיה‐‐וניתבאךוללהרשאונתראפתוונשדק

הוהיקפאתתהלאלעה12הברחלהיהונידמחמלכו

דאמדעוננעתוהשחת

יתרמאינשקבאלליתאצמנולאשאולליתשרדנ65

לאםויהלכידייתשרפ2ימשבארקאליוגלאיננהיננה

3םהיתבשחמרחאבוטאלךרדהםיכלהה‐‐ררוסםע

םירטקמותונגבםיחבזדימת‐‐ינפלעיתאםיסעכמהםעה

םילכאהוניליםירוצנבוםירבקבםיבשיה4םינבלהלע

ברקםירמאה5םהילכםילגפ)קרמו(קרפוריזחהרשב

תדקישאיפאבןשעהלאךיתשדקיכיבשגתלאךילא

יתמלשםאיכהשחאאלינפלהבותכהנה6םויהלכ

רמאודחיםכיתובאתנועוםכיתנוע7םקיחלעיתמלשו

יתדמוינופרחתועבגהלעוםירההלעורטקרשאהוהי

רשאכהוהירמאהכ8םקיח)לא(לעהנשארםתלעפ

‐ובהכרביכוהתיחשתלארמאולוכשאבשוריתהאצמי

יתאצוהו9לכהתיחשהיתלבלידבעןעמלהשעאןכ‐

ידבעויריחבהושריוירהשרויהדוהימוערזבקעימ

ץברלרוכעקמעוןאצהונלןורשההיהו10המשונכשי

תאםיחכשההוהייבזעםתאו11ינושרדרשאימעלרקב

12ךסממינמלםיאלממהוןחלשדגלםיכרעה‐‐ישדקרה

יתארקןעי‐‐וערכתחבטלםכלכוברחלםכתאיתינמו

רשאבויניעבערהושעתוםתעמשאלויתרבדםתינעאלו

ידבעהנההוהיינדארמאהכןכל13םתרחביתצפחאל

הנהואמצתםתאוותשיידבעהנה‐‐ובערתםתאוולכאי



העשי 768

בלבוטמונריידבעהנה14ושבתםתאווחמשיידבע

םתחנהו15וליליתחוררבשמובלבאכמוקעצתםתאו

וידבעלוהוהיינדאךתימהויריחבלהעובשלםכמש

יהלאבךרבתיץראבךרבתמהרשא16רחאםשארקי

תורצהוחכשניכןמאיהלאבעבשיץראבעבשנהוןמא

םישדחםימשארוביננהיכ17יניעמורתסניכותונשארה

בללעהנילעתאלותונשארההנרכזתאלוהשדחץראו

ארוביננהיכארובינארשאדעידעוליגוושישםאיכ18

יתששוםלשוריביתלגו19שושמהמעוהליגםלשוריתא

היהיאל20הקעזלוקויכבלוקדועהבעמשיאלוימעב

רענהיכוימיתאאלמיאלרשאןקזוםימילועדועםשמ

ונבו21ללקיהנשהאמןבאטוחהותומיהנשהאמןב

רחאוונביאל22םירפולכאוםימרכועטנוובשיוםיתב

השעמוימעימיץעהימיכיכלכאירחאוועטיאלבשי

הלהבלודליאלוקירלועגייאל23יריחבולביםהידי

םרטהיהו24םתאםהיאצאצוהמההוהייכורבערזיכ

באז25עמשאינאוםירבדמםהדועהנעאינאווארקי

רפעשחנוןבתלכאירקבכהיראודחאכועריהלטו

הוהירמאישדקרהלכבותיחשיאלוועריאלומחל

הזיאילגרםדהץראהויאסכםימשההוהירמאהכ66

הלאלכתאו2יתחונמםוקמהזיאוילונבתרשאתיב

לא‐‐טיבאהזלאוהוהיםאנהלאלכויהיוהתשעידי

שיאהכמרושהטחוש3ירבדלעדרחוחורהכנוינע

הנבלריכזמריזחםדהחנמהלעמבלכףרעהשהחבוז



העשי 769

םשפנםהיצוקשבוםהיכרדבורחבהמהםג‐‐ןואךרבמ

‐‐םהלאיבאםתרוגמוםהיללעתברחבאינאםג4הצפח

יניעבערהושעיוועמשאלויתרבדהנועןיאויתארקןעי

לאםידרחההוהירבדועמש5ורחביתצפחאלרשאבו

דבכיימשןעמלםכידנמםכיאנשםכיחאורמאורבד

ריעמןואשלוק6ושביםהוםכתחמשבהארנו‐‐הוהי

ליחתםרטב7ויביאללומגםלשמהוהילוקלכיהמלוק

עמשימ8רכזהטילמהוהללבחאוביםרטבהדלי

יוגדלויםאדחאםויבץראלחויה‐‐הלאכהארימתאזכ

ריבשאינאה9הינבתאןויצהדליםגהלחיכתחאםעפ

רמאיתרצעודילומהינאםאהוהירמאידילואאלו

ושישהיבהאלכהבוליגוםלשוריתאוחמש10ךיהלא

םתעבשווקניתןעמל11הילעםילבאתמהלכשושמהתא

יכ12הדובכזיזמםתגנעתהווצמתןעמלהימחנתדשמ

ףטושלחנכוםולשרהנכהילאהטניננההוהירמאהכ

ועשעשתםיכרבלעוואשנתדצלעםתקניו‐‐םיוגדובכ

םלשוריבוםכמחנאיכנאןכ‐‐ונמחנתומארשאשיאכ13

הנחרפתאשדכםכיתומצעוםכבלששוםתיארו14ומחנת

הנהיכ15ויביאתאםעזווידבעתאהוהידיהעדונו

ופאהמחבבישהל‐‐ויתבכרמהפוסכואובישאבהוהי

תאוברחבוטפשנהוהישאביכ16שאיבהלבותרעגו

םירהטמהוםישדקתמה17הוהייללחוברורשבלכ

ריזחהרשבילכאךותב)תחא(דחארחאתונגהלא

םהישעמיכנאו18הוהיםאנופסיודחי‐‐רבכעהוץקשהו

ואבותונשלהוםיוגהלכתאץבקלהאב‐‐םהיתבשחמו



העשי 770

םיטילפםהמיתחלשותואםהביתמשו19ידובכתאוארו

םייאהןויולבת‐‐תשקיכשמדולולופשישרתםיוגהלא

‐‐ידובכתאואראלויעמשתאועמשאלרשאםיקחרה

לכמםכיחאלכתאואיבהו20םיוגבידובכתאודיגהו

םידרפבוםיבצבובכרבוםיסוסבהוהילהחנמםיוגה

רשאכהוהירמא‐‐םלשוריישדקרהלעתורכרכבו

21הוהיתיברוהטילכבהחנמהתאלארשיינבואיבי

רשאכיכ22הוהירמאםיוללםינהכלחקאםהמםגו

םידמעהשעינארשאהשדחהץראהוםישדחהםימשה

ידמהיהו23םכמשוםכערזדמעיןכהוהיםאנ‐‐ינפל

תוחתשהלרשבלכאוביותבשבתבשידמוושדחבשדח

םיעשפהםישנאהירגפב‐‐וארוואציו24הוהירמאינפל

ןוארדויהוהבכתאלםשאותומתאלםתעלותיכיב

רשבלכל



הימרי 771

הימרי

תותנעברשאםינהכהןמוהיקלחןבוהימריירבד1

והישאיימיבוילאהוהירבדהיהרשא2ןמינבץראב

יהיו3וכלמלהנשהרשעשלשבהדוהיךלמןומאןב

הרשעיתשעםתדעהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהיימיב

םלשוריתולגדע‐‐הדוהיךלמוהישאיןבוהיקדצלהנש

םרטב5רמאלילאהוהירבדיהיו4ישימחהשדחב

םחרמאצתםרטבוךיתעדיןטבב)ךרצא(ךרוצא

הוהיינדאההארמאו6ךיתתנםיוגלאיבנךיתשדקה

ילאהוהירמאיו7יכנארעניכרבדיתעדיאלהנה

תאוךלתךחלשארשאלכלעיכיכנארענרמאתלא

ינאךתאיכםהינפמאריתלא8רבדתךוצארשאלכ

רמאיויפלעעגיוודיתאהוהיחלשיו9הוהיםאנךלצהל

םויהךיתדקפההאר10ךיפבירבדיתתנהנהילאהוהי

דיבאהלוץותנלושותנלתוכלממהלעוםיוגהלעהזה

המרמאלילאהוהירבדיהיו11עוטנלותונבל‐‐סורהלו

רמאיו12הארינאדקשלקמרמאווהימריהארהתא

ותשעלירבדלעינאדקשיכתוארלתבטיהילאהוהי

רמאוהארהתאהמרמאלתינשילאהוהירבדיהיו13

ילאהוהירמאיו14הנופצינפמוינפוהארינאחופנריס

ארקיננהיכ15ץראהיבשילכלעהערהחתפתןופצמ

שיאונתנוואבוהוהיםאנ‐‐הנופצתוכלממתוחפשמלכל

לכלעוביבסהיתמוחלכלעוםלשוריירעשחתפואסכ

רשא‐‐םתערלכלעםתואיטפשמיתרבדו16הדוהיירע

םהידיישעמלווחתשיוםירחאםיהלאלורטקיוינובזע



הימרי 772

רשאלכתאםהילאתרבדותמקוךינתמרזאתהתאו17

ינאו18םהינפלךתחאןפ‐‐םהינפמתחתלאךוצאיכנא

תומחלולזרבדומעלורצבמריעלםויהךיתתנהנה

הינהכלהירשלהדוהייכלמלץראהלכלע‐‐תשחנ

ינאךתאיכךלולכויאלוךילאומחלנו19ץראהםעלו

ךליצהלהוהיםאנ

ינזאבתארקוךלה2רמאלילאהוהירבדיהיו2

ךירוענדסחךליתרכזהוהירמאהכרמאלםלשורי

העורזאלץראברבדמבירחאךתכל‐‐ךיתלולכתבהא

ומשאיוילכאלכהתאובתתישארהוהיללארשישדק3

בקעיתיבהוהירבדועמש4הוהיםאנםהילאאבתהער

ואצמהמהוהירמאהכ5לארשיתיבתוחפשמלכו

לבההירחאוכליוילעמוקחריכ‐‐לועיבםכיתובא

ץראמונתאהלעמההוהיהיא‐‐ורמאאלו6ולבהיו

ץראבהחושוהברעץראברבדמבונתאךילומהםירצמ

7םשםדאבשיאלושיאהברבעאלץראב‐‐תומלצוהיצ

ואבתוהבוטוהירפלכאללמרכהץראלאםכתאאיבאו

אלםינהכה8הבעותלםתמשיתלחנויצראתאואמטתו

ועשפםיערהוינועדיאלהרותהישפתוהוהיהיאורמא

דעןכל9וכלהולעויאלירחאולעבבואבנםיאבנהויב

ורבעיכ10ביראםכינבינבתאוהוהיםאנ‐‐םכתאבירא

התיהןהוארודאמוננובתהווחלשרדקווארוםייתכייא

רימהימעוםיהלאאלהמהוםיהלאיוגרימיהה11תאזכ

וברחורעשותאזלעםימשומש12ליעויאולבודובכ



הימרי 773

ובזעיתאימעהשעתוערםיתשיכ13הוהיםאנדאמ

םירבשנתראב‐‐תוראבםהלבצחלםייחםימרוקמ

אוהתיבדיליםא‐‐לארשידבעה14םימהולכיאלרשא

ותישיוםלוקונתנםירפכוגאשיוילע15זבלהיהעודמ

ףנינבםג16בשיילבמ)ותצנ(התצנוירעהמשלוצרא

השעתתאזאולה17דקדקךוערי)סחנפחתו(סנפחתו

התעו18ךרדבךכלומתעבךיהלאהוהיתאךבזעךל

ךרדלךלהמורוחשימתותשלםירצמךרדלךלהמ

ךחכותךיתובשמוךתערךרסית19רהנימתותשלרושא

יתדחפאלוךיהלאהוהיתאךבזערמועריכיארויעדו

ךלעיתרבשםלועמיכ20תואבצהוהיינדאםאנךילא

לכלעיכ)רובעא(דובעאאלירמאתוךיתורסומיתקתנ

יכנאו21הנזהעצתאןנערץעלכתחתוההבגהעבג

ןפגהירוסילתכפהנךיאותמאערזהלכקרושךיתעטנ

םתכנ‐‐תירבךליברתורתנביסבכתםאיכ22הירכנ

יתאמטנאלירמאתךיא23הוהיינדאםאנינפלךנוע

המיעדאיגבךכרדיאר‐‐יתכלהאלםילעבהירחא

רבדמדמלהרפ24היכרדתכרשמהלקהרכבתישע

לכהנבישיימהתנאת‐‐חורהפאש)השפנ(ושפנתואב

ףחימךלגריענמ25הנואצמיהשדחבופעייאלהישקבמ

יתבהאיכאול‐‐שאונירמאתוהאמצמ)ךנורגו(ךנרוגו

ושיבהןכאצמייכבנגתשבכ26ךלאםהירחאוםירז

27םהיאיבנוםהינהכוםהירשםהיכלמהמהלארשיתיב

ונפיכ)ונתדלי(ינתדליתאןבאלוהתאיבאץעלםירמא

ונעישוהוהמוקורמאיםתערתעבוםינפאלוףרעילא



הימרי 774

תעבךועישויםאומוקי‐‐ךלתישערשאךיהלאהיאו28

ובירתהמל29הדוהיךיהלאויהךירערפסמיכךתער

תאיתיכהאושל30הוהיםאניבםתעשפםכלכילא

היראכםכיאיבנםכברחהלכאוחקלאלרסומםכינב

יתייהרבדמההוהירבדוארםתארודה31תיחשמ

אול‐‐ונדרימעורמאעודמהילפאמץראםאלארשיל

הירשקהלכהידעהלותבחכשתה32ךילאדועאובנ

שקבלךכרדיבטיתהמ33רפסמןיאםימיינוחכשימעו

34ךיכרדתא)תדמל(יתדמלתוערהתאםגןכלהבהא

תרתחמבאלםייקנםינויבאתושפנםדואצמנךיפנכבםג

ופאבשךאיתיקניכירמאתו35הלאלכלעיכםיתאצמ

ילזתהמ36יתאטחאלךרמאלעךתואטפשניננהינממ

תשברשאכישבתםירצממםגךכרדתאתונשלדאמ

סאמיכךשארלעךידיויאצתהזתאמםג37רושאמ

םהליחילצתאלוךיחטבמבהוהי

התיהוותאמהכלהוותשאתאשיאחלשיןהרמאל3

ץראהףנחתףונחאולה‐‐דועהילאבושיהרחאשיאל

יאש2הוהיםאנילאבושו‐‐םיברםיערתינזתאואיהה

לע‐‐)תבכש(תלגשאלהפיאיארוםיפשלעךיניע

ךיתונזבץראיפינחתורבדמביברעכםהלתבשיםיכרד

השאחצמוהיהאולשוקלמוםיבברוענמיו3ךתערבו

)תארק(יתארקהתעמאולה4םלכהתנאמךלהיההנוז

חצנלרמשיםאםלועלרטניה5התאירענףולאיבאיל

ימיבילאהוהירמאיו6לכותותוערהישעתותרבדהנה



הימרי 775

הכלהלארשיהבשמהתשערשאתיארהךלמהוהישאי

7םשינזתו‐‐ןנערץעלכתחתלאוהבגרהלכלעאיה

הבשאלו‐‐בושתילאהלאלכתאהתושעירחארמאו

לעיכאראו8הדוהיהתוחאהדוגב)ארתו(הארתו

תאןתאוהיתחלשלארשיהבשמהפאנרשאתודאלכ

‐‐התוחאהדוהיהדגבהאריאלוהילאהיתתירכרפס

ץראהתאףנחתוהתונזלקמהיהו9איהםגןזתוךלתו

ילאהבשאלתאזלכבםגו10ץעהתאוןבאהתאףאנתו

הוהיםאנרקשבםאיכהבללכב‐‐הדוהיהתוחאהדוגב

הדגבמלארשיהבשמהשפנהקדצילאהוהירמאיו11

תרמאוהנופצהלאהםירבדהתאתארקוךלה12הדוהי

יכםכבינפליפאאול‐‐הוהיםאנלארשיהבשמהבוש

יכךנועיעדךא13םלועלרוטאאלהוהיםאנינאדיסח

תחתםירזלךיכרדתאירזפתותעשפךיהלאהוהיב

םינבובוש14הוהיםאנםתעמשאלילוקבוןנערץעלכ

םכתאיתחקלוםכביתלעביכנאיכהוהיםאנםיבבוש

יתתנו15ןויצםכתאיתאבהוהחפשממםינשוריעמדחא

יכהיהו16ליכשהוהעדםכתאוערויבלכםיערםכל

ורמאיאל‐‐הוהיםאנהמההםימיבץראבםתירפווברת

אלוובורכזיאלובללעהלעיאלוהוהיתירבןוראדוע

םלשורילוארקיאיההתעב17דועהשעיאלוודקפי

אלוםלשורילהוהיםשלםיוגהלכהילאווקנוהוהיאסכ

וכליהמההםימיב18ערהםבלתוררשירחא‐‐דועוכלי

לעןופצץראמודחיואביולארשיתיבלעהדוהיתיב

ךיאיתרמאיכנאו19םכיתובאתאיתלחנהרשאץראה



הימרי 776

תואבציבצתלחנהדמחץראךלןתאוםינבבךתישא

ובושתאלירחאמויל)יארקת(וארקתיבארמאוםיוג

תיביבםתדגבןכהערמהשאהדגבןכא20)יבושת(

ינבינונחתיכבעמשנםייפשלעלוק21הוהיםאנלארשי

22םהיהלאהוהיתאוחכשםכרדתאוועהיכלארשי

יכךלונתאוננהםכיתבושמהפראםיבבושםינבובוש

ןכאםירהןומהתועבגמרקשלןכא23וניהלאהוהיהתא

עיגיתאהלכאתשבהו24לארשיתעושתוניהלאהוהיב

תאוםהינבתאםרקבתאוםנאצתאונירוענמ‐‐וניתובא

הוהיליכ‐‐ונתמלכונסכתוונתשבבהבכשנ25םהיתונב

הזהםויהדעוונירוענמוניתובאוונחנאונאטחוניהלא

וניהלאהוהילוקבונעמשאלו

ריסתםאובושתילאהוהיםאנלארשיבושתםא4

טפשמבתמאבהוהייחתעבשנו2דונתאלוינפמךיצוקש

רמאהכיכ3וללהתיובוםיוגובוכרבתהוהקדצבו

וערזתלאורינםכלורינםלשורילוהדוהישיאלהוהי

שיאםכבבלתולרעורסהוהוהילולמה4םיצקלא

ןיאוהרעבויתמחשאכאצתןפםלשורייבשיוהדוהי

םלשוריבוהדוהיבודיגה5םכיללעמערינפמ‐‐הבכמ

ואלמוארקץראברפוש)ועקת(ועקתוורמאוועימשה

הנויצסנואש6רצבמהירעלאהאובנוופסאהורמאו

לודגרבשו‐‐ןופצמאיבמיכנאהעריכודמעתלאוזיעה

םושל‐‐ומקממאציעסנםיוגתיחשמווכבסמהיראהלע7

ורגחתאזלע8בשויןיאמהניצתךירעהמשלךצרא



הימרי 777

9ונממהוהיףאןורחבשאליכוליליהוודפסםיקש

םירשהבלוךלמהבלדבאיהוהיםאנאוההםויבהיהו

הוהיינדאההארמאו10והמתיםיאבנהוםינהכהומשנו

היהיםולשרמאלםלשורילוהזהםעלתאשהאשהןכא

םעלרמאיאיההתעב11שפנהדעברחהעגנוםכל

‐ימעתבךרדרבדמבםיפשחצחורםלשורילוהזה

ילאוביהלאמאלמחור12רבהלאולותורזלאול‐

הלעיםיננעכהנה13םתואםיטפשמרבדאינאםגהתע

ונדדשיכונליואויסוסםירשנמולק‐‐ויתובכרמהפוסכו

ןילתיתמדעיעשותןעמלםלשוריךבלהערמיסבכ14

ןואעימשמוןדמדיגמלוקיכ15ךנואתובשחמךברקב

םלשורילעועימשההנהםיוגלוריכזה16םירפארהמ

17םלוקהדוהיירעלעונתיוקחרמהץראמםיאבםירצנ

18הוהיםאנהתרמיתאיכביבסמהילעויהידשירמשכ

עגניכרמיכךתערתאזךלהלאושעךיללעמוךכרד

המהיבלתוריק)הליחא(הלוחאיעמיעמ19ךבלדע

ישפנ)תעמש(יתעמשרפושלוקיכשרחאאל‐‐יבליל

לכהדדשיכארקנרבשלערבש20המחלמתעורת

האראיתמדע21יתעיריעגרילהאודדשםאתפץראה

‐‐ועדיאליתואימעליואיכ22רפושלוקהעמשא‐‐סנ

ערהלהמהםימכחהמהםינובנאלוהמהםילכסםינב

והבווהתהנהוץראהתאיתיאר23ועדיאלביטיהלו

םישערהנהוםירההיתיאר24םרואןיאוםימשהלאו

לכוםדאהןיאהנהויתיאר25ולקלקתהתועבגהלכו

לכורבדמהלמרכההנהויתיאר26ודדנםימשהףוע



הימרי 778

הוהירמאהכיכ27ופאןורחינפמ‐‐הוהיינפמוצתנוירע

לבאתתאזלע28השעאאלהלכוץראהלכהיהתהממש

אלויתמזיתרבדיכלע‐‐לעממםימשהורדקוץראה

תחרבתשקהמרושרפלוקמ29הנממבושאאלויתמחנ

הבוזעריעהלכולעםיפכבוםיבעבואב‐‐ריעהלכ

יכישעתהמדודש)תאו(יתאו30שיאןהבבשויןיאו

‐‐ךיניעךופביערקתיכבהזידעידעתיכינשישבלת

לוקיכ31ושקביךשפנםיבגעךבוסאמיפיתתאושל

חפיתתןויצתבלוק‐‐הריכבמכהרציתעמשהלוחכ

םיגרהלישפנהפיעיכילאניואהיפכשרפת

ושקבוועדואנוארוםלשוריתוצוחבוטטוש5

שקבמטפשמהשעשיםאשיאואצמתםאהיתובוחרב

רקשלןכלורמאיהוהייחםאו2הלחלסאו‐‐הנומא

ולחאלוםתאהתיכה‐‐הנומאלאולהךיניעהוהי3ועבשי

בושלונאמעלסמםהינפוקזחרסומתחקונאמםתילכ

ךרדועדיאליכ‐‐ולאונםהםילדךאיתרמאינאו4

הרבדאוםילדגהלאילהכלא5םהיהלאטפשמהוהי

המהךאםהיהלאטפשמהוהיךרדועדיהמהיכ‐‐םתוא

רעימהיראםכהןכלע6תורסומוקתנלעורבשודחי

אצויהלכםהירעלעדקשרמנ‐‐םדדשיתוברעבאז

תאזליא7םהיתובשמומצעםהיעשפובריכףרטיהנהמ

םיהלאאלבועבשיוינובזעךינב‐‐ךל)חלסא(חולסא

םינזימםיסוס8ודדוגתיהנוזתיבוופאניוםתואעבשאו

אולהלאלעה9ולהציוהערתשאלאשיאויהםיכשמ



הימרי 779

10ישפנםקנתתאלהזכרשאיוגבםאוהוהיםאנדקפא

היתושיטנוריסהושעתלאהלכוותחשוהיתורשבולע

תיבולארשיתיביבודגבדוגביכ11המההוהילאוליכ

אלואוהאולורמאיוהוהיבושחכ12הוהיםאנ‐‐הדוהי

ויהיםיאיבנהו13הארנאולבערוברחוהערונילעאובת

רמאהכןכל14םהלהשעיהכםהבןיארבדהוחורל

ןתניננההזהרבדהתאםכרבדןעיתואבציהלאהוהי

איבמיננה15םתלכאו‐‐םיצעהזהםעהושאלךיפבירבד

אוהןתיאיוגהוהיםאנלארשיתיבקחרממיוגםכילע

רבדיהמעמשתאלוונשלעדתאליוג‐‐אוהםלועמיוג

ךריצקלכאו17םירובגםלכחותפרבקכותפשא16

לכאיךרקבוךנאצלכאי‐‐ךיתונבוךינבולכאיךמחלו

‐הנהבחטבהתארשאךירצבמירעששריךתנאתוךנפג

םכתאהשעאאלהוהיםאנהמההםימיבםגו18ברחב‐

ונלוניהלאהוהיהשעהמתחתורמאתיכהיהו19הלכ

ודבעתויתואםתבזערשאכםהילאתרמאוהלאלכתא

םכלאלץראבםירזודבעתןכ‐‐םכצראברכניהלא

21רמאלהדוהיבהועימשהובקעיתיבבתאזודיגה20

ואריאלוםהלםיניעבלןיאולכסםעתאזאנועמש

הוהיםאנואריתאליתואה22ועמשיאלוםהלםינזא

םלועקחםיללובגלוחיתמשרשאוליחתאלינפמםא

והנרבעיאלווילגומהוולכויאלוושעגתיווהנרבעיאלו

אולו24וכליוורסהרומוררוסבלהיההזהםעלו23

הריוםשגןתנהוניהלאהוהיתאאנארינםבבלבורמא

25ונלרמשיריצקתוקחתעבשותעבשוקלמו)הרוי(



הימרי 780

יכ26םכמבוטהוענמםכיתואטחוהלאוטהםכיתונוע

תיחשמוביצהםישוקיךשכרושיםיעשרימעבואצמנ

םיאלמםהיתבןכףועאלמבולככ27ודכליםישנא

ירבדורבעםגותשעונמש28ורישעיוולדגןכלעהמרמ

אלםינויבאטפשמווחילציוםותיןידונדאלןיד‐‐ער

רשאיוגבםאהוהיםאנדקפאאלהלאלעה29וטפש

31ץראבהתיהנהרורעשוהמש30ישפנםקנתתאלהזכ

ובהאימעוםהידילעודריםינהכהורקשבואבנםיאבנה

התירחאלושעתהמוןכ

רפושועקתעוקתבוםלשוריברקמןמינבינבוזעה6

רבשוןופצמהפקשנהעריכתאשמואשםרכהתיבלעו

םיערואביהילא3ןויצתביתימדהגנעמהוהונה2לודג

4ודיתאשיאוערביבסםילהאהילעועקתםהירדעו

הנפיכונליואםירהצבהלענוומוקהמחלמהילעושדק

התיחשנוהלילבהלענוומוק5ברעיללצוטנייכםויה

וכפשוהצעותרכתואבצהוהירמאהכיכ6היתונמרא

7הברקבקשעהלכדקפהריעהאיההללסםלשורילע

דשוסמחהתערהרקהןכהימימ)ריב(רובריקהכ

‐‐םלשוריירסוה8הכמוילח‐‐דימתינפלעהבעמשי

9הבשונאולץראהממשךמישאןפךממישפנעקתןפ

לארשיתיראשןפגכוללועיללועתואבצהוהירמאהכ

הדיעאוהרבדאימלע10תולסלסלערצובכךדיבשה

רבדהנהבישקהלולכויאלוםנזאהלרעהנה‐‐ועמשיו

הוהיתמחתאו11ובוצפחיאל‐‐הפרחלםהלהיההוהי

דוסלעוץוחבללועלעךפש‐‐ליכהיתיאלניתאלמ



הימרי 781

אלמםעןקזודכליהשאםעשיאםגיכודחיםירוחב

יכודחיםישנותודשםירחאלםהיתבובסנו12םימי

דעוםנטקמיכ13הוהיםאנץראהיבשילעידיתאהטא

רקשהשעולכ‐‐ןהכדעואיבנמועצבעצובולכםלודג

םולשםולשרמאל‐‐הלקנלעימערבשתאואפריו14

ושוביאלשובםגושעהבעותיכושיבה15םולשןיאו

םיתדקפתעבםילפנבולפיןכל‐‐ועדיאלםילכהםג

םיכרדלעודמעהוהירמאהכ16הוהירמאולשכי

הבוכלובוטהךרדהזיאםלועתובתנלולאשווארו

םכילעיתמקהו17ךלנאלורמאיוםכשפנלעוגרמואצמו

ןכל18בישקנאלורמאיורפושלוקלובישקהםיפצ

‐‐ץראהיעמש19םברשאתאהדעיעדוםיוגהועמש

יכםתובשחמירפהזהםעהלאהעראיבמיכנאהנה

ילהזהמל20הבוסאמיויתרותוובישקהאלירבדלע

םכיתולעקחרמץראמבוטההנקואובתאבשמהנובל

הוהירמאהכןכל21ילוברעאלםכיחבזוןוצרלאל

םינבותובאםבולשכוםילשכמהזהםעהלאןתניננה

הנההוהירמאהכ22)ודבאו(ודבאי‐‐וערוןכשודחי

תשק23ץראיתכרימרועילודגיוגוןופצץראמאבםע

המהיםיכםלוקומחריאלואוהירזכאוקיזחיןודיכו

24ןויצתבךילעהמחלמלשיאכךורעובכריםיסוסלעו

הדלויכליח‐‐ונתקזחההרצונידיופרועמשתאונעמש

יכ)וכלת(יכלתלאךרדבוהדשה)ואצת(יאצתלא25

ישלפתהוקשירגחימעתב26ביבסמרוגמביאלברח

אביםאתפיכםירורמתדפסמךלישעדיחילבא‐‐רפאב



הימרי 782

תנחבועדתורצבמימעבךיתתנןוחב27ונילעדדשה

לזרבותשחנליכריכלהםיררוסירסםלכ28םכרדתא

)םתשאמ(םתשאמחפמרחנ29המהםיתיחשמםלכ

סאמנףסכ30וקתנאלםיערוףורצףרצאושל‐‐תרפע

םהבהוהיסאמיכםהלוארק

דמע2רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה7

תרמאוהזהרבדהתאםשתארקוהוהיתיברעשב

הלאהםירעשבםיאבההדוהילכהוהירבדועמש

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ3הוהילתוחתשהל

הזהםוקמבםכתאהנכשאוםכיללעמוםכיכרדוביטיה

הוהילכיהרמאלרקשהירבדלאםכלוחטבתלא4

תאוביטיתביטיהםאיכ5המההוהילכיההוהילכיה

שיאןיבטפשמושעתושעםאםכיללעמתאוםכיכרד

לאיקנםדווקשעתאלהנמלאוםותירג6והערןיבו

ערלוכלתאלםירחאםיהלאירחאוהזהםוקמבוכפשת

יתתנרשאץראב‐‐הזהםוקמבםכתאיתנכשו7םכל

םיחטבםתאהנה8םלועדעוםלועןמלםכיתובאל

ףאנוחצרבנגה9ליעוהיתלבל‐‐רקשהירבדלעםכל

‐םירחאםיהלאירחאךלהולעבלרטקורקשלעבשהו

הזהתיבבינפלםתדמעוםתאבו10םתעדיאלרשא‐

לכתאתושעןעמל‐‐ונלצנםתרמאווילעימשארקנרשא

רשאהזהתיבההיהםיצרפתרעמה11הלאהתובעותה

הוהיםאניתיארהנהיכנאםגםכיניעב‐‐וילעימשארקנ

םשימשיתנכשרשאולישברשאימוקמלאאנוכליכ12



הימרי 783

לארשיימעתערינפמוליתישערשאתאוארוהנושארב

הוהיםאנ‐‐הלאהםישעמהלכתאםכתושעןעיהתעו13

םכתאארקאוםתעמשאלורבדוםכשהםכילארבדאו

רשאוילעימשארקנרשאתיבליתישעו14םתינעאלו

‐‐םכיתובאלוםכליתתנרשאםוקמלוובםיחטבםתא

רשאכינפלעמםכתאיתכלשהו15ולשליתישערשאכ

לאהתאו16םירפאערזלכתאםכיחאלכתאיתכלשה

לאו‐‐הלפתוהנרםדעבאשתלאוהזהםעהדעבללפתת

םישעהמההמהארךניאה17ךתאעמשינניאיכיבעגפת

םיצעםיטקלמםינבה18םלשוריתוצחבוהדוהיירעב

תושעלקצבתושלםישנהושאהתאםירעבמתובאהו

‐‐םירחאםיהלאלםיכסנךסהוםימשהתכלמלםינוכ

םתאאולההוהיםאנםיסעכמםהיתאה19ינסעכהןעמל

יפאהנההוהיינדארמאהכןכל20םהינפתשבןעמל

המהבהלעוםדאהלעהזהםוקמהלאתכתניתמחו

21הבכתאלוהרעבוהמדאהירפלעוהדשהץעלעו

לעופסםכיתולעלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

אלוםכיתובאתאיתרבדאליכ22רשבולכאוםכיחבז

לע‐‐םירצמץראמםתוא)יאיצוה(איצוהםויבםיתיוצ

םתואיתיוצהזהרבדהתאםאיכ23חבזוהלועירבד

ויהתםתאוםיהלאלםכליתייהו‐‐ילוקבועמשרמאל

ןעמלםכתאהוצארשאךרדהלכבםתכלהוםעליל

תוצעמבוכליוםנזאתאוטהאלוועמשאלו24םכלבטיי

ןמל25םינפלאלורוחאלויהיוערהםבלתוררשב

‐‐הזהםויהדעםירצמץראמםכיתובאואצירשאםויה



הימרי 784

חלשוםכשהםויםיאיבנהידבעלכתאםכילאחלשאו

‐‐םפרעתאושקיוםנזאתאוטהאלוילאועמשאולו26

הלאהםירבדהלכתאםהילאתרבדו27םתובאמוערה

תרמאו28הכונעיאלוםהילאתארקוךילאועמשיאלו

אלוויהלאהוהילוקבועמשאולרשאיוגההזםהילא

ךרזניזג29םהיפמהתרכנוהנומאההדבארסומוחקל

רודתאשטיוהוהיסאמיכהניקםיפשלעיאשויכילשהו

ומשהוהיםאניניעבערההדוהיינבושעיכ30ותרבע

ונבו31ואמטל‐‐וילעימשארקנרשאתיבבםהיצוקש

תאוםהינבתאףרשלםנהןבאיגברשאתפתהתומב

ןכל32יבללעהתלעאלויתיוצאלרשא‐‐שאבםהיתנב

ןבאיגותפתהדוערמאיאלוהוהיםאנםיאבםימיהנה

התיהו33םוקמןיאמתפתבורבקוהגרההאיגםאיכםנה

ץראהתמהבלוםימשהףועללכאמלהזהםעהתלבנ

םלשוריתוצחמוהדוהיירעמיתבשהו34דירחמןיאו

הברחליכהלכלוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוק

ץראההיהת

תומצעתא)ואיצוי(ואיציוהוהיםאנאיההתעב8

תאוםינהכהתומצעתאווירשתומצעתאוהדוהייכלמ

םהירבקמ‐‐םלשורייבשויתומצעתאוםיאיבנהתומצע

םובהארשאםימשהאבצלכלוחרילושמשלםוחטשו2

רשאוםושרדרשאוםהירחאוכלהרשאוםודבערשאו

המדאהינפלעןמדלורבקיאלוופסאיאלםהלווחתשה

ןמםיראשנהתיראשהלכלםייחמתומרחבנו3ויהי



הימרי 785

רשאםיראשנהתומקמהלכב‐‐תאזההערההחפשמה

רמאהכםהילאתרמאו4תואבצהוהיםאנםשםיתחדה

הבבושעודמ5בושיאלובושיםאומוקיאלוולפיההוהי

ונאמ‐‐תמרתבוקיזחהתחצנהבשמ‐‐םלשוריהזהםעה

לעםחנשיאןיא‐‐ורבדיןכאולעמשאויתבשקה6בושל

)םתצורמב(םתוצרמבבשהלכיתישעהמרמאלותער

הידעומהעדיםימשבהדיסחםג7המחלמבףטושסוסכ

אל‐‐ימעוהנאבתעתאורמשרוגעו)סיסו(סוסורתו

תרותוונחנאםימכחורמאתהכיא8הוהיטפשמתאועדי

ושבה9םירפסרקשטעהשערקשלהנהןכאונתאהוהי

המתמכחווסאמהוהירבדבהנהודכליוותחםימכח

‐םישרוילםהיתודשםירחאלםהישנתאןתאןכל10םהל

‐‐ןהכדעואיבנמעצבעצבהלכלודגדעוןטקמיכ‐

‐‐הלקנלעימעתברבשתאופריו11רקשהשעהלכ

ושעהבעותיכושבה12םולשןיאוםולשםולשרמאל

םילפנבולפיןכל‐‐ועדיאלםלכהוושביאלשובםג

הוהיםאנםפיסאףסא13הוהירמאולשכיםתדקפתעב

ןתאו‐‐לבנהלעהוהנאתבםינאתןיאוןפגבםיבנעןיא

לאאובנוופסאה‐‐םיבשיונחנאהמלע14םורבעיםהל

ונקשיוונמדהוניהלאהוהייכםשהמדנורצבמהירע

תעלבוטןיאוםולשלהוק15הוהילונאטחיכשארימ

לוקמ‐‐ויסוסתרחנעמשנןדמ16התעבהנהוהפרמ

ץראולכאיוואוביוץראהלכהשערויריבאתולהצמ

םישחנםכבחלשמיננהיכ17הביבשיוריע‐‐האולמו

18הוהיםאנםכתאוכשנושחלםהלןיארשאםינעפצ



הימרי 786

ימעתבתעושלוקהנה19יודיבלילעןוגיילעיתיגילבמ

עודמהבןיאהכלמםאןויצבןיאהוהיהםיקחרמץראמ

ץיקהלכריצקרבע20רכנילבהב‐‐םהילספבינוסעכה

יתרדקיתרבשהימעתברבשלע21ונעשונאולונחנאו

יכםשןיאאפרםאדעלגבןיאירצה22ינתקזחההמש

ימעתבתכראהתלעאלעודמ

םמויהכבאוהעמדרוקמיניעוםימישארןתיימ9

םיחראןולמרבדמביננתיימ2ימעתביללחתאהלילו

תרצעםיפאנמםלכיכםתאמהכלאוימעתאהבזעאו

הנומאלאלורקשםתשקםנושלתאוכרדיו3םידגב

םאנועדיאליתאוואציהערלאהערמיכץראבורבג

יכוחטבתלאחאלכלעוורמשהוהערמשיא4הוהי

והערבשיאו5ךלהיליכרערלכובקעיבוקעחאלכ

הועהרקשרבדםנושלודמלורבדיאלתמאוולתהי

םאניתואתעדונאמהמרמבהמרמךותבךתבש6ואלנ

םיתנחבוםפרוציננהתואבצהוהירמאהכןכל7הוהי

םנושל)טוחש(טחושץח8ימעתבינפמהשעאךיאיכ

םישיוברקבורבדיוהערתאםולשויפברבדהמרמ

רשאיוגבםאהוהיםאנםבדקפאאלהלאלעה9וברא

לעויהנויכבאשאםירההלע10ישפנםקנתתאלהזכ

ועמשאלורבעשיאילבמותצניכ‐‐הניקרבדמתואנ

יתתנו11וכלהודדנהמהבדעוםימשהףועמהנקמלוק

הממשןתאהדוהיירעתאוםינתןועמםילגלםלשוריתא

רבדרשאותאזתאןביוםכחהשיאהימ12בשויילבמ



הימרי 787

רבדמכהתצנץראההדבאהמלעהדגיווילאהוהייפ

רשאיתרותתאםבזעלע‐‐הוהירמאיו13רבעילבמ

וכליו14הבוכלהאלוילוקבועמשאלוםהינפליתתנ

םתובאםודמלרשאםילעבהירחאו‐‐םבלתוררשירחא

םליכאמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכןכל15

םיתוצפהו16שארימםיתיקשהוהנעלהזהםעהתא

םהירחאיתחלשוםתובאוהמהועדיאלרשאםיוגב

תואבצהוהירמאהכ17םתואיתולכדעברחהתא

וחלשתומכחהלאוהניאובתותוננוקמלוארקווננובתה

וניניעהנדרתויהנונילעהנשתוהנרהמתו18הנאובתו

ךיאןויצמעמשניהנלוקיכ19םימולזיוניפעפעוהעמד

וניתונכשמוכילשהיכץראונבזעיכדאמונשבונדדש

ויפרבדםכנזאחקתוהוהירבדםישנהנעמשיכ20

תומהלעיכ21הניקהתוערהשאויהנםכיתונבהנדמלו

םירוחבץוחמללועתירכהל‐‐וניתונמראבאבונינולחב

ןמדכםדאהתלבנהלפנוהוהיםאנהכרבד22תובחרמ

23ףסאמןיאורצקהירחאמרימעכוהדשהינפלע

ללהתילאוותמכחבםכחללהתילאהוהירמאהכ

תאזבםאיכ24ורשעברישעללהתילאותרובגברובגה

השעהוהיינאיכ‐‐יתואעדיולכשהללהתמהללהתי

25הוהיםאניתצפחהלאביכץראבהקדצוטפשמדסח

הלרעבלומלכלעיתדקפוהוהיםאנםיאבםימיהנה

לעוןומעינבלעוםודאלעוהדוהילעוםירצמלע26

םיוגהלכיכ‐‐רבדמבםיבשיההאפיצוצקלכלעובאומ

בלילרעלארשיתיבלכוםילרע



הימרי 788

לארשיתיב‐‐םכילעהוהירבדרשארבדהתאועמש10

תותאמוודמלתלאםיוגהךרדלאהוהירמאהכ2

םימעהתוקחיכ3המהמםיוגהותחייכותחתלאםימשה

4דצעמבשרחידיהשעמותרכרעימץעיכאוהלבה

אולוםוקזחיתובקמבותורמסמבוהפייבהזבוףסכב

יכאושניאושנורבדיאלוהמההשקמרמתכ5קיפי

ןיאביטיהםגוועריאליכםהמואריתלאודעציאל

הרובגבךמשלודגוהתאלודגהוהיךומכןיאמ6םתוא

ימכחלכביכהתאיךליכםיוגהךלמךאריאלימ7

ולסכיוורעביתחאבו8ךומכןיאמםתוכלמלכבוםיוגה

בהזואבוישישרתמעקרמףסכ9אוהץעםילבהרסומ

םשובלןמגראותלכתףרוצידיושרחהשעמ‐‐זפואמ

םיהלאאוהתמאםיהלאהוהיו10םלכםימכחהשעמ

םיוגולכיאלוץראהשערתופצקמםלועךלמוםייח

אלאקראואימשידאיהלאםוהלןורמאתהנדכ11ומעז

ץראהשע12הלאאימשתוחתןמואעראמודבאיודבע

לוקל13םימשהטנותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכב

)ץראה(ץראהצקמםיאשנהלעיוםימשבםימןומהותת

לכרעבנ14ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרב

חוראלווכסנרקשיכלספמףרוצלכשיבהתעדמםדא

16ודבאיםתדקפתעבםיעתעתהשעמהמהלבה15םב

טבשלארשיואוהלכהרצוייכבקעיקלחהלאכאל

יתבשי‐‐ךתענכץראמיפסא17ומשתואבצהוהיותלחנ

יבשויתאעלוקיננההוהירמאהכיכ18רוצמב)תבשי(

יליוא19ואצמיןעמלםהליתרצהותאזהםעפבץראה



הימרי 789

20ונאשאוילחהזךאיתרמאינאויתכמהלחנירבשלע

הטנןיא‐‐םניאוינאציינבוקתנירתימלכודדשילהא

הוהיתאוםיערהורעבניכ21יתועיריםיקמוילהאדוע

לוק22הצופנםתיערמלכווליכשהאלןכלעושרדאל

ירעתאםושלןופצץראמלודגשערוהאבהנההעומש

םדאלאליכהוהייתעדי23םינתןועמ‐‐הממשהדוהי

ךאהוהיינרסי24ודעצתאןיכהוךלהשיאלאלוכרד

םיוגהלעךתמחךפש25ינטעמתןפךפאבלאטפשמב

יכוארקאלךמשברשאתוחפשמלעוךועדיאלרשא

ומשהוהונתאווהלכיווהלכאובקעיתאולכא

2רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה11

הדוהישיאלאםתרבדותאזהתירבהירבדתאועמש

יהלאהוהירמאהכםהילאתרמאו3םלשורייבשילעו

תירבהירבדתאעמשיאלרשא‐‐שיאהרוראלארשי

םתואיאיצוהםויבםכיתובאתאיתיוצרשא4תאזה

םתישעוילוקבועמשרמאללזרבהרוכמםירצמץראמ

היהאיכנאוםעלילםתייהוםכתאהוצארשאלככםתוא

יתעבשנרשאהעובשהתאםיקהןעמל5םיהלאלםכל

הזהםויכ‐‐שבדובלחתבזץראםהלתתלםכיתובאל

לכתאארקילאהוהירמאיו6הוהיןמארמאוןעאו

רמאלםלשוריתוצחבוהדוהיירעבהלאהםירבדה

דעהיכ7םתואםתישעותאזהתירבהירבדתאועמש

דעוםירצמץראמםתואיתולעהםויבםכיתובאביתדעה

ועמשאלו8ילוקבועמשרמאלדעהוםכשההזהםויה



הימרי 790

איבאוערהםבלתורירשבשיאוכליוםנזאתאוטהאלו

‐תושעליתיוצרשאתאזהתירבהירבדלכתאםהילע

הדוהישיאברשקאצמנילאהוהירמאיו9ושעאלו‐

רשאםינשארהםתובאתנועלעובש10םלשורייבשיבו

םירחאםיהלאירחאוכלההמהוירבדתאעומשלונאמ

רשאיתירבתאהדוהיתיבולארשיתיבורפהםדבעל

םהילאאיבמיננההוהירמאהכןכל11םתובאתאיתרכ

עמשאאלוילאוקעזוהנממתאצלולכויאלרשאהער

לאוקעזוםלשורייבשיוהדוהיירעוכלהו12םהילא

םהלועישויאלעשוהוםהלםירטקמםהרשאםיהלאה

רפסמוהדוהיךיהלאויהךירערפסמיכ13םתערתעב

רטקלתוחבזמ‐‐תשבלתוחבזמםתמשםלשוריתוצח

אשתלאוהזהםעהדעבללפתתלאהתאו14לעבל

דעב‐‐ילאםארקתעבעמשינניאיכהלפתוהנרםדעב

םיברההתמזמההתושעיתיבבידידילהמ15םתער

תיז16יזלעתזאיכתעריכךילעמורבעישדקרשבו

הלדגהלומהלוקל‐‐ךמשהוהיארקראתירפהפיןנער

עטונהתואבצהוהיו17ויתוילדוערוהילעשאתיצה

תיבולארשיתיבתערללגבהערךילערבדךתוא

הוהיו18לעבלרטקל‐‐ינסעכהלםהלושערשאהדוהי

שבככינאו19םהיללעמינתיארהזאהעדאוינעידוה

תובשחמובשחילעיכיתעדיאלוחובטללבויףולא

רכזיאלומשו‐‐םייחץראמונתרכנוומחלבץעהתיחשנ

האראבלותוילכןחבקדצטפשתואבצהוהיו20דוע

רמאהכןכל21יבירתאיתילגךילאיכםהמךתמקנ



הימרי 791

אלרמאלךשפנתאםישקבמהתותנעישנאלעהוהי

הוהירמאהכןכל22ונדיבתומתאלוהוהיםשבאבנת

םהינבברחבותמיםירוחבהםהילעדקפיננהתואבצ

איבאיכםהלהיהתאלתיראשו23בערבותמיםהיתונבו

םתדקפתנשתותנעישנאלאהער

רבדאםיטפשמךאךילאביראיכהוהיהתאקידצ12

2דגבידגבלכולשהחלצםיעשרךרדעודמךתא

םהיפבהתאבורקירפושעםגוכלי‐‐ושרשםגםתעטנ

תנחבוינארת‐‐ינתעדיהוהיהתאו3םהיתוילכמקוחרו

4הגרהםוילםשדקהוהחבטלןאצכםקתהךתאיבל

יבשיתערמשבייהדשהלכבשעוץראהלבאתיתמדע

ונתירחאתאהאריאלורמאיכ‐‐ףועותומהבהתפסהב

םיסוסהתאהרחתתךיאוךואליוהתצרםילגרתאיכ5

יכ6ןדריהןואגבהשעתךיאוחטובהתאםולשץראבו

וארקהמהםג‐‐ךבודגבהמהםגךיבאתיבוךיחאםג

יתבזע7תובוטךילאורבדייכםבןמאתלאאלמךירחא

ףכבישפנתודדיתאיתתניתלחנתאיתשטנ‐‐יתיבתא

הלוקבילעהנתנרעיבהיראכיתלחנילהתיה8היביא

הילעביבסטיעהיליתלחנעובצטיעה9היתאנשןכלע

םיברםיער10הלכאלויתה‐‐הדשהתיחלכופסאוכל

יתדמחתקלחתאונתניתקלחתאוססבימרכותחש

המשנהממשילעהלבא‐‐הממשלהמש11הממשרבדמל

רבדמבםיפשלכלע12בללעםששיאןיאיכץראהלכ

הצקדעוץראהצקמהלכאהוהילברחיכםידדשואב



הימרי 792

ורצקםיצקוםיטחוערז13רשבלכלםולשןיאץראה

14הוהיףאןורחמםכיתאובתמושבוולעויאלולחנ

רשאהלחנבםיעגנהםיערהינכשלכלעהוהירמאהכ

תאוםתמדאלעמםשתניננהלארשיתאימעתאיתלחנה

בושאםתואישתנירחאהיהו15םכותמשותאהדוהיתיב

היהו16וצראלשיאוותלחנלשיאםיתבשהוםיתמחרו

הוהייחימשבעבשהלימעיכרדתאודמלידמלםא

17ימעךותבונבנו‐‐לעבבעבשהלימעתאודמלרשאכ

םאנ‐‐דבאושותנאוההיוגהתאיתשתנוועמשיאלםאו

הוהי

םיתשפרוזאךלתינקוךולהילאהוהירמאהכ13

רוזאהתאהנקאו2והאבתאלםימבוךינתמלעותמשו

תינשילאהוהירבדיהיו3ינתמלעםשאוהוהירבדכ

ךלםוקוךינתמלערשאתינקרשארוזאהתאחק4רמאל

תרפבוהנמטאוךלאו5עלסהקיקנבםשוהנמטוהתרפ

הוהירמאיוםיברםימיץקמיהיו6יתואהוהיהוצרשאכ

ךיתיוצרשארוזאהתאםשמחקוהתרפךלםוקילא

ןמרוזאהתאחקאורפחאו‐‐התרפךלאו7םשונמטל

חלציאלרוזאהתחשנהנהוהמשויתנמטרשאםוקמה

הככהוהירמאהכ9רמאלילאהוהירבדיהיו8לכל

םעה10ברה‐‐םלשוריןואגתאוהדוהיןואגתאתיחשא

תוררשבםיכלההירבדתאעומשלםינאמהערההזה

תוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכליוםבל

רשאכיכ11לכלחלציאלרשאהזהרוזאכיהיוםהל



הימרי 793

תיבלכתאילאיתקבדהןכשיאינתמלארוזאהקבדי

םעלילתויהלהוהיםאנהדוהיתיבלכתאולארשי

םהילאתרמאו12ועמשאלותראפתלוהלהתלוםשלו

אלמילבנלכלארשייהלאהוהירמאהכהזהרבדהתא

13ןייאלמילבנלכיכעדנאלעדיה‐‐ךילאורמאוןיי

יבשילכתאאלממיננההוהירמאהכםהילאתרמאו

תאוואסכלעדודלםיבשיהםיכלמהתאותאזהץראה

14ןורכש‐‐םלשורייבשילכתאוםיאבנהתאוםינהכה

הוהיםאנ‐‐ודחיםינבהותובאהוויחאלאשיאםיתצפנו

ועמש15םתיחשהמםחראאלוסוחאאלולומחאאל

םכיהלאהוהילונת16רבדהוהייכוהבגתלאוניזאהו

ףשנירהלעםכילגרופגנתיםרטבוךשחיםרטבדובכ

17לפרעל)תישו(תישיתומלצלהמשורואלםתיוקו

עמדוהוגינפמישפנהכבתםירתסמבהועמשתאלםאו

רמא18הוהירדעהבשניכהעמדיניעדרתועמדת

תרטעםכיתושארמדרייכובשוליפשההריבגלוךלמל

הדוהיתלגהחתפןיאוורגסבגנהירע19םכתראפת

)וארו(יארוםכיניע)ואש(יאש20םימולשתלגההלכ

המ21ךתראפתןאצ‐‐ךלןתנרדעההיאןופצמםיאבה

םיפלאךילעםתאתדמלתאוךילעדקפייכירמאת

ירמאתיכו22הדלתשאומכךוזחאיםילבחאולהשארל

וסמחנךילושולגנךנועברבהלאינארקעודמךבבלב

םתאםגויתרברבחרמנוורועישוכךפהיה23ךיבקע

חורלרבועשקכםציפאו24ערהידמלביטיהלולכות

רשאהוהיםאניתאמךידמתנמךלרוגהז25רבדמ



הימרי 794

ךילושיתפשחינאםגו26רקשביחטבתויתואתחכש

ךתונזתמזךיתולהצמוךיפאנ27ךנולקהארנוךינפלע

אל‐‐םלשוריךליואךיצוקשיתיארהדשבתועבגלע

דעיתמירחאירהטת

תורצבהירבדלעוהימרילאהוהירבדהיהרשא14

תחוצוץראלורדקוללמאהירעשוהדוהיהלבא2

)םהיריעצ(םהירועצוחלשםהירדאו3התלעםלשורי

ושב‐‐םקירםהילכובשםימואצמאלםיבגלעואבםימל

היהאליכהתחהמדאהרובעב4םשארופחוומלכהו

הדשבתליאםגיכ5םשארופחםירכאושבץראבםשג

םיפשלעודמעםיארפו6אשדהיהאליכבוזעוהדלי

ונעונינועםא7בשעןיאיכםהיניעולכםינתכחורופאש

8ונאטחךלוניתבושמובריכךמשןעמלהשעהוהי‐‐ונב

ץראברגכהיהתהמל‐‐הרצתעבועישומלארשיהוקמ

אלרובגכםהדנשיאכהיהתהמל9ןוללהטנחראכו

לא‐‐ארקנונילעךמשוהוהיונברקבהתאועישוהללכוי

םהילגר‐‐עונלובהאןכהזהםעלהוהירמאהכ10ונחנת

םתאטחדקפיוםנוערכזיהתע‐‐םצראלהוהיווכשחאל

הבוטלהזהםעהדעבללפתתלאילאהוהירמאיו11

החנמוהלעולעייכוםתנרלאעמשינניאומצייכ12

םתואהלכמיכנארבדבובערבוברחביכםצרינניא

אלםהלםירמאםיאבנההנההוהיינדאההארמאו13

םכלןתאתמאםולשיכםכלהיהיאלבערוברחוארת

םיאבנםיאבנהרקשילאהוהירמאיו14הזהםוקמב



הימרי 795

ןוזחםהילאיתרבדאלוםיתיוצאלוםיתחלשאל‐‐ימשב

םבל)תימרתו(תומרתו)לילאו(לולאוםסקורקש

םיאבנהלעהוהירמאהכןכל15םכלםיאבנתמהמה

בערוברחםירמאהמהוםיתחלשאלינאוימשבםיאבנה

המההםיאבנהומתיבערבוברחבתאזהץראבהיהיאל

תוצחבםיכלשמויהיםהלםיאבנהמהרשאםעהו16

המה‐‐המהלרבקמןיאוברחהובערהינפמםלשורי

17םתערתאםהילעיתכפשוםהיתנבוםהינבוםהישנ

הלילהעמדיניעהנדרתהזהרבדהתאםהילאתרמאו

תבתלותבהרבשנלודגרבשיכהנימדתלאוםמויו

יללחהנהוהדשהיתאציםא18דאמהלחנהכמ‐‐ימע

םגאיבנםגיכבעריאולחתהנהוריעהיתאבםאוברח

הדוהיתאתסאמסאמה19ועדיאלוץראלאורחסןהכ

הוקאפרמונלןיאוונתיכהעודמ‐‐ךשפנהלעגןויצבםא

הוהיונעדי20התעבהנהואפרמתעלובוטןיאוםולשל

ךמשןעמלץאנתלא21ךלונאטחיכוניתובאןועונעשר

שיה22ונתאךתירברפתלארכזךדובכאסכלבנתלא

אלהםיבברונתיםימשהםאוםימשגמםיוגהילבהב

לכתאתישעהתאיכ‐‐ךלהוקנווניהלאהוהיאוההתא

הלא

ןיאינפללאומשוהשמדמעיםאילאהוהירמאיו15

ורמאייכהיהו2ואציוינפלעמחלשהזהםעהלאישפנ

תומלרשאהוהירמאהכםהילאתרמאואצנהנאךילא

רשאובערלבערלרשאוברחלברחלרשאותומל

הוהיםאנתוחפשמעבראםהילעיתדקפו3יבשליבשל



הימרי 796

םימשהףועתאובחסלםיבלכהתאוגרהלברחהתא

העוזלםיתתנו4תיחשהלולכאלץראהתמהבתאו

והיקזחיןבהשנמללגב‐‐ץראהתוכלממלכל)הועזל(

למחיימיכ5םלשוריבהשערשאלעהדוהיךלמ

6ךלםלשללאשלרוסיימוךלדוניימוםלשוריךילע

ךילעידיתאטאויכלתרוחאהוהיםאניתאתשטנתא

ץראהירעשבהרזמבםרזאו7םחנהיתיאלנךתיחשאו

ילומצע8ובשאולםהיכרדמימעתאיתדבאיתלכש

דדשרוחבםאלעםהליתאבהםימילוחמותונמלא

הללמא9תולהבוריעםאתפהילעיתלפהםירהצב

‐םמוידעבהשמש)אב(האבהשפנהחפנהעבשהתדלי

םאנ‐‐םהיביאינפלןתאברחלםתיראשוהרפחוהשוב‐

לכלןודמשיאובירשיאינתדלייכ‐‐ימאיליוא10הוהי

הוהירמא11ינוללקמהלכיבושנאלויתישנאלץראה

ךביתעגפהאולםאבוטל)ךיתירש(ךתורשאלםא

לזרבלזרבעריה12ביאהתא‐‐הרצתעבוהערתעב

ריחמבאלןתאזבלךיתורצואוךליח13תשחנוןופצמ

ךיביאתאיתרבעהו14ךילובגלכבוךיתואטחלכבו

התא15דקותםכילעיפאבהחדקשאיכתעדיאלץראב

ךראללא‐‐יפדרמילםקנהוינדקפוינרכזהוהיתעדי

ךירבדואצמנ16הפרחךילעיתאשעדינחקתךפא

יבבלתחמשלוןוששליל)ךרבד(ךירבדיהיוםלכאו

דוסביתבשיאל17תואבציהלאהוהיילעךמשארקניכ

ינתאלמםעזיכיתבשידדבךדיינפמזלעאוםיקחשמ

ויה‐‐אפרההנאמהשונאיתכמוחצניבאכהיההמל18



הימרי 797

הוהירמאהכןכל19ונמאנאלםימבזכאומכילהיהת

ללוזמרקיאיצותםאודמעתינפלךבישאובושתםא

20םהילאבושתאלהתאוךילאהמהובשיהיהתיפכ

ךילאומחלנוהרוצבתשחנתמוחלהזהםעלךיתתנו

הוהיםאנךליצהלוךעישוהלינאךתאיכךלולכויאלו

םיצרעףכמךיתדפוםיערדימךיתלצהו21

אלוהשאךלחקתאל2רמאלילאהוהירבדיהיו16

הוהירמאהכיכ3הזהםוקמבתונבוםינבךלויהי

םתמאלעוהזהםוקמבםידוליהתונבהלעוםינבהלע

תאזהץראב‐‐םתואםידלומהםתובאלעוםתואתודליה

לעןמדל‐‐ורבקיאלוודפסיאלותמיםיאלחתיתוממ4

םתלבנהתיהוולכיבערבוברחבוויהיהמדאהינפ

רמאהכיכ5ץראהתמהבלוםימשהףועללכאמל

דנתלאודופסלךלתלאוחזרמתיבאובתלאהוהי

‐‐הוהיםאנהזהםעהתאמימולשתאיתפסאיכםהל

ץראבםינטקוםילדגותמו6םימחרהתאודסחהתא

חרקיאלודדגתיאלו‐‐םהלודפסיאלוורבקיאלתאזה

וקשיאלותמלעומחנללבאלעםהלוסרפיאלו7םהל

התשמתיבו8ומאלעוויבאלעםימוחנתסוכםתוא

רמאהכיכ9תותשלולכאלםתואתבשלאובתאל

הזהםוקמהןמתיבשמיננהלארשייהלאתואבצהוהי

לוקוןתחלוקהחמשלוקוןוששלוק‐‐םכימיבוםכיניעל

הלאהםירבדהלכתאהזהםעלדיגתיכהיהו10הלכ

הערהלכתאונילעהוהירבדהמלעךילאורמאו



הימרי 798

הוהילונאטחרשאונתאטחהמווננועהמותאזההלודגה

יתואםכיתובאובזערשאלעםהילאתרמאו11וניהלא

ווחתשיוםודבעיוםירחאםיהלאירחאוכליוהוהיםאנ

םתערהםתאו12ורמשאליתרותתאוובזעיתאוםהל

ובלתוררשירחאשיאםיכלהםכנהוםכיתובאמתושעל

ץראהלעמםכתאיתלטהו13ילאעמשיתלבלערה

םתדבעוםכיתובאוםתאםתעדיאלרשאץראהלעתאזה

םכלןתאאלרשאהלילוםמויםירחאםיהלאתאםש

יחדוערמאיאלוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל14הנינח

םאיכ15םירצמץראמלארשיינבתאהלעהרשאהוהי

לכמוןופצץראמלארשיינבתאהלעהרשאהוהייח

רשאםתמדאלעםיתבשהוהמשםחידהרשאתוצראה

םאנםיבר)םיגידל(םיגודלחלשיננה16םתובאליתתנ

לעמםודצוםידיצםיברלחלשאןכירחאוםוגידו‐‐הוהי

לעיניעיכ17םיעלסהיקיקנמוהעבגלכלעמורהלכ

יניעדגנמםנועןפצנאלוינפלמורתסנאלםהיכרדלכ

תאםללחלעםתאטחוםנועהנשמהנושאריתמלשו18

19יתלחנתאואלמםהיתובעותוםהיצוקשתלבנביצרא

יספאמואביםיוגךילאהרצםויב‐‐יסונמויזעמויזעהוהי

ליעומםבןיאולבהוניתובאולחנרקשךאורמאיוץרא

יננהןכל21םיהלאאלהמהוםיהלאםדאולהשעיה20

ועדיויתרובגתאוידיתאםעידואתאזהםעפבםעידומ

הוהיימשיכ



הימרי 799

רימשןרפצב‐‐לזרבטעבהבותכהדוהיתאטח17

םהינברכזכ2םכיתוחבזמתונרקלוםבלחוללעהשורח

תוהבגהתועבגלעןנערץעלעםהירשאוםתוחבזמ

ךיתמבןתאזבלךיתורצואלכךליח‐‐הדשביררה3

רשאךתלחנמךבוהתטמשו4ךילובגלכבתאטחב

תעדיאלרשאץראבךיביאתאךיתדבעהוךליתתנ

הוהירמאהכ5דקותםלועדעיפאבםתחדקשאיכ

הוהיןמווערזרשבםשוםדאבחטבירשארבגהרורא

אובייכהאריאלוהברעברערעכהיהו6ובלרוסי

ךורב7בשתאלוהחלמץרארבדמבםיררחןכשובוט

ץעכהיהו8וחטבמהוהיהיהוהוהיבחטבירשארבגה

)הארי(אריאלווישרשחלשילבוילעוםימלעלותש

אלוגאדיאלתרצבתנשבוןנערוהלעהיהוםחאבייכ

ונעדיימאוהשנאולכמבלהבקע9ירפתושעמשימי

וכרדכשיאלתתלותוילכןחבבלרקחהוהיינא10

אלורשעהשעדליאלורגדארק11ויללעמירפכ

אסכ12לבנהיהיותירחאבוונבזעיומייצחבטפשמב

לארשיהוקמ13ונשדקמםוקמ‐‐ןושארמםורמדובכ

יכובתכיץראב)ירוסו(ירוסיושביךיבזעלכהוהי

אפראוהוהיינאפר14הוהיתאםייחםימרוקמובזע

םירמאהמההנה15התאיתלהתיכהעשואוינעישוה

הערמיתצאאלינאו16אנאוביהוהירבדהיאילא

יתפשאצומתעדיהתא‐‐יתיואתהאלשונאםויוךירחא

םויבהתאיסחמהתחמלילהיהתלא17היהךינפחכנ

התחאלאוהמהותחי‐‐ינאהשבאלאויפדרושבי18הער



הימרי 800

הכ19םרבשןורבשהנשמוהערםויםהילעאיבהינא

רשא)םעה(םעינברעשבתדמעוךלהילאהוהירמא

םלשוריירעשלכבוובואצירשאוהדוהייכלמובואבי

לכוהדוהייכלמהוהירבדועמשםהילאתרמאו20

21הלאהםירעשבםיאבה‐‐םלשורייבשילכוהדוהי

םויבאשמואשתלאוםכיתושפנבורמשההוהירמאהכ

אשמואיצותאלו22םלשוריירעשבםתאבהותבשה

םתשדקוושעתאלהכאלמלכותבשהםויבםכיתבמ

ועמשאלו23םכיתובאתאיתיוצרשאכתבשהםויתא

)עומש(עמושיתלבלםפרעתאושקיוםנזאתאוטהאלו

םאנילאןועמשתעמשםאהיהו24רסומתחקיתלבלו

תבשהםויבתאזהריעהירעשבאשמאיבהיתלבלהוהי

25הכאלמלכהבתושעיתלבלתבשהםויתאשדקלו

אסכלעםיבשיםירשוםיכלמתאזהריעהירעשבואבו

הדוהישיא‐‐םהירשוהמהםיסוסבובכרבםיבכרדוד

ירעמואבו26םלועלתאזהריעההבשיוםלשורייבשיו

הלפשהןמוןמינבץראמוםלשוריתוביבסמוהדוהי

‐‐הנובלוהחנמוחבזוהלועםיאבמבגנהןמורההןמו

תאשדקלילאועמשתאלםאו27הוהיתיבהדותיאבמו

םויבםלשוריירעשבאבואשמתאשיתלבלותבשהםוי

אלו‐‐םלשוריתונמראהלכאוהירעשבשאיתצהותבשה

הבכת

םוק2רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה18

תיבדראו3ירבדתאךעימשאהמשורצויהתיבתדריו



הימרי 801

4םינבאהלעהכאלמהשע)אוההנהו(והנהורצויה

בשורצויהדיב‐‐רמחבהשעאוהרשאילכהתחשנו

יהיו5תושעלרצויהיניעברשירשאכרחאילכוהשעיו

תושעללכואאלהזהרצויכה6רומאלילאהוהירבד

ןכרצויהדיברמחכהנההוהיםאנ‐‐לארשיתיבםכל

הכלממלעויוגלערבדאעגר7לארשיתיבידיבםתא

רשאותערמאוההיוגהבשו8דיבאהלוץותנלושותנל

תושעליתבשחרשאהערהלעיתמחנו‐‐וילעיתרבד

10עוטנלותונבלהכלממלעויוגלערבדאעגרו9ול

יתמחנו‐‐ילוקבעמשיתלבליניעב)ערה(הערההשעו

אנרמאהתעו11ותואביטיהליתרמארשאהבוטהלע

הוהירמאהכרמאלםלשורייבשוילעוהדוהישיאלא

ובושהבשחמםכילעבשחוהערםכילערצוייכנאהנה

12םכיללעמוםכיכרדוביטיהוהערהוכרדמשיאאנ

ובלתוררששיאוךלנוניתובשחמירחאיכשאונורמאו

עמשימםיוגבאנולאשהוהירמאהכןכל13השענערה

בזעיה14לארשיתלותבדאמהתשעתררעשהלאכ

םילזונ‐‐םירקםירזםימושתניםאןונבלגלשידשרוצמ

יליבשםהיכרדבםולשכיוורטקיאושלימעינחכשיכ15

םצראםושל16הלולסאלךרדתוביתנתכללםלוע

דיניוםשיהילערבועלכםלוע)תקירש(תקורשהמשל

םינפאלוףרעביואינפלםציפאםידקחורכ17ושארב

והימרילעהבשחנווכלורמאיו18םדיאםויבםארא

רבדוםכחמהצעוןהכמהרותדבאתאליכ‐‐תובשחמ

19וירבדלכלאהבישקנלאוןושלבוהכנווכלאיבנמ



הימרי 802

תחתםלשיה20יבירילוקלעמשוילאהוהיהבישקה

רבדלךינפלידמערכזישפנלהחושורכיכהערהבוט

תאןתןכל21םהמךתמחתאבישהלהבוטםהילע

תולכשםהישנהניהתוברחידילעםרגהובערלםהינב

ברחיכמםהירוחבתומיגרהויהיםהישנאותונמלאו

םהילעאיבתיכםהיתבמהקעזעמשת22המחלמב

ונמטםיחפוינדכלל)החוש(החישורכיכםאתפדודג

לא‐‐תומלילעםתצעלכתאתעדיהוהיהתאו23ילגרל

)ויהיו(ויהויחמתלאךינפלמםתאטחוםנועלערפכת

םהבהשעךפאתעבךינפלםילשכמ

ינקזמושרחרצויקבקבתינקוךלההוהירמאהכ19

חתפרשאםנהןבאיגלאתאציו2םינהכהינקזמוםעה

רשאםירבדהתאםשתארקו)תיסרחה(תוסרחהרעש

הדוהייכלמהוהירבדועמשתרמאו3ךילארבדא

יננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכםלשורייבשיו

4וינזאהנלצתהעמשלכרשאהזהםוקמהלעהעראיבמ

םיהלאלובורטקיוהזהםוקמהתאורכניוינבזערשאןעי

הדוהייכלמוםהיתובאוהמהםועדיאלרשאםירחא

לעבהתומבתאונבו5םיקנםדהזהםוקמהתאואלמו

אלויתיוצאלרשאלעבלתולע‐‐שאבםהינבתאףרשל

םאנםיאבםימיהנהןכל6יבללעהתלעאלויתרבד

‐‐םנהןבאיגותפתהדועהזהםוקמלארקיאלוהוהי

םלשוריוהדוהיתצעתאיתקבו7הגרההאיגםאיכ

ישקבמדיבוםהיביאינפלברחבםיתלפהוהזהםוקמב



הימרי 803

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנתאיתתנוםשפנ

לכהקרשלוהמשלתאזהריעהתאיתמשו8ץראה

תאםיתלכאהו9התכמלכלעקרשיוםשיהילערבע

ולכאיוהעררשבשיאוםהיתנברשבתאוםהינברשב

םשפנישקבמוםהיביאםהלוקיצירשאקוצמבורוצמב

11ךתואםיכלההםישנאהיניעל‐‐קבקבהתרבשו10

תארבשאהככתואבצהוהירמאהכםהילאתרמאו

רצויהילכתארבשירשאכתאזהריעהתאוהזהםעה

םוקמןיאמורבקיתפתבודועהפרהללכויאלרשא

ויבשוילו‐‐הוהיםאנהזהםוקמלהשעאןכ12רובקל

יתבוםלשורייתבויהו13תפתכתאזהריעהתאתתלו

רשאםיתבהלכל‐‐םיאמטהתפתהםוקמכהדוהייכלמ

םיהלאלםיכסנךסהוםימשהאבצלכלםהיתגגלעורטק

םשהוהיוחלשרשאתפתהמוהימריאביו14םירחא

הכ15םעהלכלארמאיוהוהיתיברצחבדמעיואבנהל

תאזהריעהלאיבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמא

ושקהיכהילעיתרבדרשאהערהלכתאהירעלכלעו

ירבדתאעומשיתלבלםפרעתא

תיבבדיגנדיקפאוהוןהכהרמאןברוחשפעמשיו20

רוחשפהכיו2הלאהםירבדהתאאבנוהימריתאהוהי

רעשברשאתכפהמהלעותאןתיואיבנהוהימריתא

אציותרחממיהיו3הוהיתיבברשאןוילעהןמינב

אלוהימריוילארמאיותכפהמהןמוהימריתארוחשפ

רמאהכיכ4ביבסמרוגמםאיכ‐‐ךמשהוהיארקרוחשפ

ברחבולפנוךיבהאלכלוךלרוגמלךנתניננההוהי



הימרי 804

לבבךלמדיבןתאהדוהילכתאותוארךיניעו‐‐םהיביא

ריעהןסחלכתאיתתנו5ברחבםכהוהלבבםלגהו

יכלמתורצואלכתאוהרקילכתאוהעיגילכתאותאזה

הלבבםואיבהוםוחקלוםוזזבוםהיביאדיבןתאהדוהי

אובתלבבויבשבוכלתךתיביבשילכורוחשפהתאו6

םהלתאבנרשאךיבהאלכוהתא‐‐רבקתםשותומתםשו

קוחשליתייהלכותוינתקזחתפאוהוהיינתיתפ7רקשב

דשוסמחקעזארבדאידמיכ8ילגעלהלכםויהלכ

9םויהלכסלקלוהפרחלילהוהירבדהיהיכארקא

יבלבהיהוומשבדוערבדאאלוונרכזאאליתרמאו

יכ10לכואאלולכלכיתיאלנויתמצעברצעתרעבשאכ

שונאלכונדיגנוודיגהביבסמרוגמםיברתבדיתעמש

ונתמקנהחקנוולהלכונוהתפיילואיעלצירמשימלש

אלוולשכייפדרןכלעץירערובגכיתואהוהיו11ונממ

12חכשתאלםלועתמלכוליכשהאליכדאמושבולכי

ךתמקנהאראבלותוילכהארקידצןחבתואבצהוהיו

תאוללה‐‐הוהילוריש13יבירתאיתילגךילאיכםהמ

םויהרורא14םיערמדימןויבאשפנתאליצהיכהוהי

15ךורביהילאימאינתדלירשאםויוביתדלירשא

‐‐רכזןבךלדלירמאליבאתארשברשאשיאהרורא

הוהיךפהרשאםירעכאוההשיאההיהו16והחמשחמש

רשא17םירהצתעבהעורתורקבבהקעזעמשוםחנאלו

םלועתרההמחרוירבקימאיליהתוםחרמינתתומאל

תשבבולכיוןוגיולמעתוארליתאציםחרמהזהמל18

ימי



הימרי 805

חלשב‐‐הוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה21

הינפצתאוהיכלמןברוחשפתאוהיקדצךלמהוילא

יכהוהיתאונדעבאנשרד2רמאלןהכההישעמןב

הוהיהשעיילואונילעםחלנלבבךלמרצארדכובנ

והימרירמאיו3ונילעמהלעיוויתאלפנלככונתוא

יהלאהוהירמאהכ4והיקדצלאןרמאתהכםהילא

רשאםכדיברשאהמחלמהילכתאבסמיננהלארשי

םירצהםידשכהתאולבבךלמתאםבםימחלנםתא

תאזהריעהךותלאםתואיתפסאוהמוחלץוחמםכילע

ףאבוהקזחעורזבוהיוטנדיבםכתאינאיתמחלנו5

תאזהריעהיבשויתאיתיכהו6לודגףצקבוהמחבו

ןכירחאו7ותמילודגרבדבהמהבהתאוםדאהתאו

תאווידבעתאוהדוהיךלמוהיקדצתאןתאהוהיםאנ

ברחהןמרבדהןמתאזהריעבםיראשנהתאוםעה

םהיביאדיבולבבךלמרצארדכובנדיבבערהןמו

םהילעסוחיאל‐‐ברחיפלםכהוםשפנישקבמדיבו

רמאהכרמאתהזהםעהלאו8םחריאלולמחיאלו

9תומהךרדתאוםייחהךרדתאםכינפלןתניננההוהי

אצויהורבדבובערבוברחבתומיתאזהריעבבשיה

התיהו)היחו(היחיםכילעםירצהםידשכהלעלפנו

אלוהערלתאזהריעבינפיתמשיכ10ללשלושפנול

11שאבהפרשוןתנתלבבךלמדיבהוהיםאנ‐‐הבוטל

הכדודתיב12הוהירבדועמשהדוהיךלמתיבלו

ןפקשועדימלוזגוליצהוטפשמרקבלונידהוהירמא

םהיללעמערינפמהבכמןיאוהרעבויתמחשאכאצת



הימרי 806

‐‐רשימהרוצקמעהתבשיךילאיננה13)םכיללעמ(

14וניתונועמבאוביימוונילעתחיימםירמאההוהיםאנ

שאיתצהוהוהיםאנםכיללעמירפכםכילעיתדקפו

היביבסלכהלכאוהרעיב

תאםשתרבדוהדוהיךלמתיבדרהוהירמאהכ22

בשיההדוהיךלמהוהירבדעמשתרמאו2הזהרבדה

הלאהםירעשבםיאבהךמעוךידבעוהתאדודאסכלע

דימלוזגוליצהוהקדצוטפשמושעהוהירמאהכ3

לאיקנםדווסמחתלאונתלאהנמלאוםותירגוקושע

‐‐הזהרבדהתאושעתושעםאיכ4הזהםוקמבוכפשת

ואסכלעדודלםיבשיםיכלמהזהתיבהירעשבואבו

ועמשתאלםאו5ומעוודבעואוהםיסוסבובכרבםיבכר

הברחליכהוהיםאניתעבשניב‐‐הלאהםירבדהתא

הדוהיךלמתיבלעהוהירמאהכיכ6הזהתיבההיהי

םירערבדמךתישאאלםאןונבלהשארילהתאדעלג

וילכושיאםיתחשמךילעיתשדקו7)ובשונ(הבשונאל

םיברםיוגורבעו8שאהלעוליפהוךיזרארחבמותרכו

הוהיהשעהמלעוהערלאשיאורמאותאזהריעהלע

תאובזערשאלע‐‐ורמאו9תאזההלודגהריעלהככ

םודבעיוםירחאםיהלאלווחתשיוםהיהלאהוהיתירב

אליכ‐‐ךלהלוכבוכבולודנתלאותמלוכבתלא10

לאהוהירמאהכיכ11ותדלומץראתאהארודועבושי

ויבאוהישאיתחתךלמההדוהיךלמוהישאיןבםלש

םוקמביכ12דועםשבושיאלהזהםוקמהןמאצירשא



הימרי 807

האריאלתאזהץראהתאותומיםש‐‐ותאולגהרשא

טפשמאלבויתוילעוקדצאלבותיבהנביוה13דוע

ילהנבארמאה14ולןתיאלולעפוםנחדבעיוהערב

זראבןופסוינולחולערקוםיחורמתוילעותודמתיב

ךיבאזראבהרחתמהתאיכךלמתה15רששבחושמו

ןד16ולבוטזא‐‐הקדצוטפשמהשעוהתשולכאאולה

17הוהיםאניתאתעדהאיהאולהבוטזאןויבאוינעןיד

ךופשליקנהםדלעוךעצבלעםאיכךבלוךיניעןיאיכ

הוהירמאהכןכל18תושעלהצורמהלעוקשעהלעו

יחאיוהולודפסיאלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילא

תרובק19הדהיוהוןודאיוהולודפסיאלתוחאיוהו

20םלשוריירעשלהאלהמךלשהובוחסרבקירומח

יכםירבעמיקעצוךלוקינתןשבבויקעצוןונבלהילע

תרמאךיתולשבךילאיתרבד21ךיבהאמלכורבשנ

22ילוקבתעמשאליכךירוענמךכרדהזעמשאאל

ישבתזאיכוכלייבשבךיבהאמוחורהערתךיערלכ

יתננקמןונבלב)תבשי(יתבשי23ךתערלכמתמלכנו

הדליכליחםילבחךלאבבתנחנהמםיזראב)תננקמ(

ךלמםיקיוהיןבוהינכהיהיםאיכהוהיםאנינאיח24

ךיתתנו25ךנקתאםשמיכינימידילעםתוחהדוהי

דיבו‐‐םהינפמרוגיהתארשאדיבוךשפנישקבמדיב

ךתאיתלטהו26םידשכהדיבולבבךלמרצארדכובנ

םתדליאלרשאתרחאץראהלעךתדלירשאךמאתאו

‐םשפנתאםיאשנמםהרשאץראהלעו27ותומתםשוםש

שיאהץופנהזבנבצעה28ובושיאלהמשםשבושל‐



הימרי 808

וערזואוהולטוהעודמובץפחןיאילכםאוהינכהזה

‐‐ץראץראץרא29ועדיאלרשאץראהלעוכלשהו

הזהשיאהתאובתכהוהירמאהכ30הוהירבדיעמש

בשישיאוערזמחלציאליכוימיבחלציאלרבג‐‐ירירע

הדוהיבדועלשמודודאסכלע

םאנ‐‐יתיערמןאצתאםיצפמוםידבאמםיעריוה23

םיערהלעלארשייהלאהוהירמאהכןכל2הוהי

אלוםוחדתוינאצתאםתצפהםתאימעתאםיערה

םאנםכיללעמערתאםכילעדקפיננהםתאםתדקפ

רשאתוצראהלכמינאצתיראשתאץבקאינאו3הוהי

4וברוורפוןהונלעןהתאיתבשהוםשםתאיתחדה

ותחיאלודועוארייאלוםוערוםיערםהילעיתמקהו

יתמקהוהוהיםאנםיאבםימיהנה5הוהיםאנודקפיאלו

הקדצוטפשמהשעוליכשהוךלמךלמוקידצחמצדודל

הזוחטבלןכשילארשיוהדוהיעשותוימיב6ץראב

םיאבםימיהנהןכל7ונקדצהוהיוארקירשאומש

ינבתאהלעהרשאהוהייחדועורמאיאלוהוהיםאנ

רשאוהלעהרשאהוהייחםאיכ8םירצמץראמלארשי

תוצראהלכמוהנופצץראמלארשיתיבערזתאאיבה

רבשנםיאבנל9םתמדאלעובשיוםשםיתחדהרשא

רבגכורוכששיאכיתייה‐‐יתומצעלכופחריברקביבל

םיפאנמיכ10ושדקירבדינפמוהוהיינפמןייורבע

תואנושביץראההלבאהלאינפמיכ‐‐ץראההאלמ

איבנםגיכ11ןכאלםתרובגוהערםתצורמיהתורבדמ



הימרי 809

ןכל12הוהיםאנםתעריתאצמיתיבבםגופנחןהכםג

יכהבולפנווחדיהלפאבתוקלקלחכםהלםכרדהיהי

יאיבנבו13הוהיםאנםתדקפתנשהערםהילעאיבא

תאימעתאועתיולעבבואבנההלפתיתיארןורמש

ךלהוףואנהרורעשיתיארםלשורייאבנבו14לארשי

ילויהותערמשיאובשיתלבלםיערמידיוקזחורקשב

תואבצהוהירמאהכןכל15הרמעכהיבשיוםדסכםלכ

יכשארימםיתקשהוהנעלםתואליכאמיננהםיאבנהלע

רמאהכ16ץראהלכלהפנחהאציםלשורייאיבנתאמ

‐םכלםיאבנהםיאבנהירבדלעועמשתלאתואבצהוהי

17הוהייפמאלורבדיםבלןוזחםכתאהמהםילבהמ‐

לכוםכלהיהיםולשהוהירבדיצאנמלרומאםירמא

ימיכ18הערםכילעאובתאלורמאובלתוררשבךלה

ירבדבישקהימורבדתאעמשיואריוהוהידוסבדמע

רעסוהאציהמחהוהיתרעסהנה19עמשיו)ורבד(

דעהוהיףאבושיאל20לוחיםיעשרשארלעללוחתמ

וננובתתםימיהתירחאבובלתומזמומיקהדעוותשע

יתרבדאלוצרםהוםיאבנהתאיתחלשאל21הניבהב

תאירבדועמשיו‐‐ידוסבודמעםאו22ואבנםהוםהילא

יהלאה23םהיללעמערמוערהםכרדמםובשיוימע

שיארתסיםא24קחרמיהלאאלוהוהיםאנינאברקמ

םימשהתאאולההוהיםאנונאראאלינאוםירתסמב

ורמארשאתאיתעמש25הוהיםאנאלמינאץראהתאו

26יתמלחיתמלחרמאלרקשימשבםיאבנהםיאבנה

תמרתיאיבנורקשהיאבנ‐‐םיאבנהבלבשיהיתמדע



הימרי 810

רשאםתמולחבימשימעתאחיכשהלםיבשחה27םבל

לעבבימשתאםתובאוחכשרשאכ‐‐והערלשיאורפסי

ותאירבדרשאוםולחרפסיםולחותארשאאיבנה28

אולה29הוהיםאנרבהתאןבתלהמתמאירבדרבדי

יננהןכל30עלסץצפישיטפכוהוהיםאנשאכירבדהכ

31והערתאמשיאירבדיבנגמהוהיםאנםיאבנהלע

םאנומאניוםנושלםיחקלההוהיםאנםאיבנהלעיננה

ועתיוםורפסיוהוהיםאנרקשתומלחיאבנלעיננה32

אלוםיתחלשאליכנאוםתוזחפבוםהירקשבימעתא

יכו33הוהיםאנ‐‐הזהםעלוליעויאלליעוהוםיתיוצ

‐הוהיאשמהמרמאלןהכואאיבנהואהזהםעהךלאשי

34הוהיםאנםכתאיתשטנואשמהמתאםהילאתרמאו‐

לעיתדקפו‐‐הוהיאשמרמאירשאםעהוןהכהואיבנהו

שיאווהערלעשיאורמאתהכ35ותיבלעואוההשיאה

הוהיאשמו36הוהירבדהמוהוהיהנעהמויחאלא

תאםתכפהוורבדשיאלהיהיאשמהיכדועורכזתאל

לארמאתהכ37וניהלאתואבצהוהיםייחםיהלאירבד

הוהיאשמםאו38הוהירבדהמוהוהיךנעהמאיבנה

הזהרבדהתאםכרמאןעיהוהירמאהכןכלורמאת

הוהיאשמורמאתאלרמאלםכילאחלשאו‐‐הוהיאשמ

ריעהתאוםכתאיתשטנואשנםכתאיתישנויננהןכל39

םכילעיתתנו40ינפלעמ‐‐םכיתובאלוםכליתתנרשא

חכשתאלרשאםלועתומלכוםלועתפרח



הימרי 811

ינפלםידעומםינאתיאדודינשהנהוהוהיינארה24

תאלבבךלמרצארדכובנתולגהירחאהוהילכיה

תאוהדוהיירשתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבוהינכי

דחאדודה2לבבםאביוםלשורימרגסמהתאושרחה

םינאתדחאדודהותורכבהינאתכדאמתובטםינאת

המילאהוהירמאיו3ערמהנלכאתאלרשאדאמתוער

תובטתובטהםינאתהםינאתרמאווהימריהארהתא

יהיו4ערמהנלכאתאלרשאדאמתוערתוערהודאמ

לארשייהלאהוהירמאהכ5רמאלילאהוהירבד

רשאהדוהיתולגתאריכאןכהלאהתובטהםינאתכ

יתמשו6הבוטל‐‐םידשכץראהזהםוקמהןמיתחלש

םיתינבותאזהץראהלעםיתבשהוהבוטלםהילעיניע

תעדלבלםהליתתנו7שותאאלוםיתעטנוסרהאאלו

םיהלאלםהלהיהאיכנאוםעלילויהוהוהיינאיכיתא

אלרשאתוערהםינאתכו8םבללכבילאובשייכ

ךלמוהיקדצתאןתאןכהוהירמאהכיכערמהנלכאת

ץראבםיראשנהםלשוריתיראשתאווירשתאוהדוהי

)הועזל(העוזלםיתתנו9םירצמץראבםיבשיהותאזה

הנינשללשמלוהפרחלץראהתוכלממלכלהערל

םביתחלשו10םשםחידארשאתומקמהלכבהללקלו

המדאהלעמםמתדערבדהתאובערהתאברחהתא

םהיתובאלוםהליתתנרשא

הנשבהדוהיםעלכלעוהימרילעהיהרשארבדה25

הנשהאיההדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברה



הימרי 812

והימרירבדרשא2לבבךלמרצארדכובנלתינשארה

רמאלםלשורייבשילכלאוהדוהיםעלכלעאיבנה

הדוהיךלמןומאןבוהישאילהנשהרשעשלשןמ3

הוהירבדהיההנשםירשעושלשהזהזהםויהדעו

חלשו4םתעמשאלורבדוםיכשאםכילארבדאוילא

אלו‐‐חלשוםכשהםיאבנהוידבעלכתאםכילאהוהי

אנובושרמאל5עמשלםכנזאתאםתיטהאלוםתעמש

המדאהלעובשוםכיללעמערמוהערהוכרדמשיא

םלועדעוםלועןמל‐‐םכיתובאלוםכלהוהיןתנרשא

תוחתשהלוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלתלאו6

7םכלעראאלוםכידיהשעמביתואוסיעכתאלוםהל

)ינסיעכה(ינוסעכהןעמלהוהיםאנילאםתעמשאלו

תואבצהוהירמאהכןכל8םכלערלםכידיהשעמב

תאיתחקלוחלשיננה9ירבדתאםתעמשאלרשאןעי

לבבךלמרצארדכובנלאוהוהיםאנןופצתוחפשמלכ

לכלעוהיבשילעותאזהץראהלעםיתאבהוידבע

הקרשלוהמשלםיתמשו‐‐םיתמרחהוביבסהלאהםיוגה

החמשלוקוןוששלוקםהמיתדבאהו10םלועתוברחלו

לכהתיהו11רנרואוםיחרלוק‐‐הלכלוקוןתחלוק

תאהלאהםיוגהודבעוהמשלהברחלתאזהץראה

הנשםיעבשתואלמכהיהו12הנשםיעבש‐‐לבבךלמ

‐‐םנועתאהוהיםאנאוההיוגהלעולבבךלמלעדקפא

יתואבהו13םלועתוממשלותאיתמשוםידשכץראלעו

יתרבדרשאירבדלכתאאיההץראהלע)יתאבהו(

לעוהימריאבנרשאהזהרפסבבותכהלכתא‐‐הילע



הימרי 813

םיכלמוםיברםיוגהמהםגםבודבעיכ14םיוגהלכ

הכיכ15םהידיהשעמכוםלעפכםהליתמלשוםילודג

המחהןייהסוכתאחקילאלארשייהלאהוהירמא

חלשיכנארשאםיוגהלכתאותאהתיקשהוידימתאזה

ברחהינפמוללהתהוושעגתהוותשו16םהילאךתוא

הוהידימסוכהתאחקאו17םתניבחלשיכנארשא

תא18םהילאהוהיינחלשרשאםיוגהלכתאהקשאו

םתאתתלהירשתאהיכלמתאוהדוהיירעתאוםלשורי

הערפתא19הזהםויכ‐‐הללקלוהקרשלהמשלהברחל

תאו20ומעלכתאווירשתאווידבעתאוםירצמךלמ

ץראיכלמלכתאוץועהץראיכלמלכתאוברעהלכ

תיראשתאוןורקעתאוהזעתאוןולקשאתאוםיתשלפ

לכתאו22ןומעינבתאובאומתאוםודאתא21דודשא

רבעברשאיאהיכלמתאוןודיציכלמלכתאורציכלמ

24האפיצוצקלכתאוזובתאואמיתתאוןדדתאו23םיה

רבדמבםינכשהברעהיכלמלכתאוברעיכלמלכתאו

יכלמלכתאוםליעיכלמלכתאוירמזיכלמלכתאו25

שיאםיקחרהוםיברקהןופצהיכלמלכתאו26ידמ

המדאהינפלערשאץראהתוכלממהלכתאוויחאלא

רמאהכםהילאתרמאו27םהירחאהתשיךששךלמו

אלוולפנוויקוורכשוותשלארשייהלאתואבצהוהי

יכהיהו28םכיניבחלשיכנארשאברחהינפמ‐‐ומוקת

הכםהילאתרמאותותשל‐‐ךדימסוכהתחקלונאמי

רשאריעבהנהיכ29ותשתותש‐‐תואבצהוהירמא

אלוקנתהקנהםתאוערהללחמיכנאהילעימשארקנ



הימרי 814

הוהיםאנץראהיבשילכלעארקינאברחיכ‐‐וקנת

הלאהםירבדהלכתאםהילאאבנתהתאו30תואבצ

‐ולוקןתיושדקןועממוגאשיםורממהוהיםהילאתרמאו

יבשילכלאהנעיםיכרדכדדיהוהונלעגאשיגאש‐

םיוגבהוהילביריכ‐‐ץראההצקדעןואשאב31ץראה

32הוהיםאנברחלםנתנםיעשרהרשבלכלאוהטפשנ

רעסויוגלאיוגמתאציהערהנהתואבצהוהירמאהכ

אוההםויבהוהייללחויהו33ץראיתכרימרועילודג

אלוופסאיאלוודפסיאלץראההצקדעוץראההצקמ

םיערהוליליה34ויהיהמדאהינפלעןמדל‐‐ורבקי

חובטלםכימיואלמיכ‐‐ןאצהירידאושלפתהווקעזו

ןמסונמדבאו35הדמחילככםתלפנוםכיתוצופתו

םיערהתקעצלוק36ןאצהירידאמהטילפוםיערה

ומדנו37םתיערמתאהוהידדשיכ‐‐ןאצהירידאתלליו

יכ‐‐וכסריפככבזע38הוהיףאןורחינפמםולשהתואנ

ופאןורחינפמוהנויהןורחינפמהמשלםצראהתיה

הדוהיךלמ‐‐והישאיןבםיקיוהיתוכלממתישארב26

דמעהוהירמאהכ2רמאלהוהיתאמהזהרבדההיה

םיאבההדוהיירעלכלעתרבדוהוהיתיברצחב

רבדלךיתיוצרשאםירבדהלכתאהוהיתיבתוחתשהל

וכרדמשיאובשיו‐‐ועמשיילוא3רבדערגתלאםהילא

םהלתושעלבשחיכנארשאהערהלאיתמחנוהערה

םאהוהירמאהכםהילאתרמאו4םהיללעמערינפמ

5םכינפליתתנרשאיתרותבתכללילאועמשתאל



הימרי 815

םכילאחלשיכנארשאםיאבנהידבעירבדלעעמשל

הלשכהזהתיבהתאיתתנו6םתעמשאלוחלשוםכשהו

7ץראהיוגלכלהללקלןתא)תאזה(התאזהריעהתאו

תארבדמוהימריתאםעהלכוםיאבנהוםינהכהועמשיו

רבדלוהימריתולככיהיו8הוהיתיבבהלאהםירבדה

ותאושפתיוםעהלכלארבדלהוהיהוצרשאלכתא

עודמ9תומתתומ‐‐רמאלםעהלכוםיאיבנהוםינהכה

ריעהוהזהתיבההיהיולשכרמאלהוהיםשבתיבנ

תיבבוהימרילאםעהלכלהקיובשויןיאמברחתתאזה

ולעיוהלאהםירבדהתאהדוהיירשועמשיו10הוהי

שדחההוהירעשחתפבובשיוהוהיתיבךלמהתיבמ

םעהלכלאוםירשהלאםיאבנהוםינהכהורמאיו11

תאזהריעהלאאבניכהזהשיאלתומטפשמרמאל

םירשהלכלאוהימרירמאיו12םכינזאבםתעמשרשאכ

הזהתיבהלאאבנהלינחלשהוהירמאלםעהלכלאו

התעו13םתעמשרשאםירבדהלכתאתאזהריעהלאו

םכיהלאהוהילוקבועמשוםכיללעמוםכיכרדוביטיה

יננהינאו14םכילערבדרשאהערהלא‐‐הוהיםחניו

יכועדתעדיךא15םכיניעברשיכובוטכילושעםכדיב

לאוםכילעםינתנםתאיקנםדיכ‐‐יתאםתאםיתממםא

םכילעהוהיינחלשתמאביכהיבשילאותאזהריעה

םירשהורמאיו16הלאהםירבדהלכתאםכינזאברבדל

טפשמהזהשיאלןיאםיאיבנהלאוםינהכהלאםעהלכו

םישנאומקיו17ונילארבדוניהלאהוהיםשביכתומ

היכימ18רמאלםעהלהקלכלאורמאיוץראהינקזמ



הימרי 816

הדוהיךלמוהיקזחימיבאבנהיהיתשרומה)הכימ(

תואבצהוהירמאהכרמאלהדוהיםעלכלארמאיו

תומבלתיבהרהוהיהתםייעםילשוריושרחתהדשןויצ

הדוהילכוהדוהיךלמוהיקזחוהתמהתמהה19רעי

לאהוהיםחניוהוהיינפתאלחיו‐‐הוהיתאאריאלה

‐‐הלודגהערםישעונחנאוםהילערבדרשאהערה

והירואהוהיםשבאבנתמהיהשיאםגו20וניתושפנלע

לעותאזהריעהלעאבניוםירעיהתירקמוהיעמשןב

םיקיוהיךלמהעמשיו21והימריירבדלככתאזהץראה

ותימהךלמהשקביווירבדתאםירשהלכווירובגלכו

ךלמהחלשיו22םירצמאביוחרביואריווהירואעמשיו

ותאםישנאורובכעןבןתנלאתאםירצמ‐‐םישנאםיקיוהי

לאוהאביוםירצממוהירואתאואיצויו23םירצמלא

ירבקלאותלבנתאךלשיוברחבוהכיוםיקיוהיךלמה

‐‐והימריתאהתיהןפשןבםקיחאדיךא24םעהינב

ותימהלםעהדיבותאתתיתלבל

הדוהיךלמ‐‐והישואיןבםקיוהיתכלממתישארב27

רמאהכ2רמאלהוהיתאמהימרילאהזהרבדההיה

ךראוצלעםתתנותוטמותורסומךלהשעילאהוהי

ךלמלאובאומךלמלאוםודאךלמלאםתחלשו3

םיכאלמדיב‐‐ןודיצךלמלאורצךלמלאוןומעינב

לאםתאתיוצו4הדוהיךלמוהיקדצלאםלשוריםיאבה

הכלארשייהלאתואבצהוהירמאהכרמאלםהינדא

םדאהתאץראהתאיתישעיכנא5םכינדאלאורמאת



הימרי 817

יעורזבולודגהיחכבץראהינפלערשאהמהבהתאו

תאיתתניכנאהתעו6יניעברשירשאלהיתתנוהיוטנה

םגוידבעלבבךלמרצאנדכובנדיבהלאהתוצראהלכ

םיוגהלכותאודבעו7ודבעלוליתתנהדשהתיחתא

ובודבעואוהםגוצראתעאבדע‐‐ונבןבתאוונבתאו

רשאהכלממהויוגההיהו8םילדגםיכלמוםיברםיוג

אלרשאתאולבבךלמרצאנדכובנתאותאודבעיאל

רבדבובערבוברחב‐‐לבבךלמלעבוראוצתאןתי

םתאו9ודיבםתאימתדעהוהיםאנאוההיוגהלעדקפא

לאוםכיתמלחלאוםכימסקלאוםכיאיבנלאועמשתלא

אלרמאלםכילאםירמאםהרשא‐‐םכיפשכלאוםכיננע

ןעמלםכלםיאבנםהרקשיכ10לבבךלמתאודבעת

םתדבאוםכתאיתחדהוםכתמדאלעמםכתאקיחרה

ודבעו‐‐לבבךלמלעבוראוצתאאיבירשאיוגהו11

לאו12הבבשיוהדבעוהוהיםאנותמדאלעויתחנהו

רמאלהלאהםירבדהלככיתרבדהדוהיךלמהיקדצ

‐‐ומעוותאודבעולבבךלמלעבםכיראוצתאואיבה

‐‐רבדבובערבברחבךמעוהתאותומתהמל13ויחו

14לבבךלמתאדבעיאלרשאיוגהלאהוהירבדרשאכ

אלרמאלםכילאםירמאהםיאבנהירבדלאועמשתלאו

אליכ15םכלםיאבנםהרקשיכלבבךלמתאודבעת

יחידהןעמלרקשלימשבםיאבנםהוהוהיםאנםיתחלש

לאו16םכלםיאבנהםיאבנהוםתא‐‐םתדבאוםכתא

הוהירמאהכרמאליתרבדהזהםעהלכלאוםינהכה

הנהרמאלםכלםיאבנהםכיאיבנירבדלאועמשתלא



הימרי 818

המהרקשיכהרהמהתעהלבבמםיבשומהוהיתיבילכ

לבבךלמתאודבעםהילאועמשתלא17םכלםיאבנ

םאוםהםיאבנםאו18הברחתאזהריעההיהתהמלויחו

ואביתלבלתואבצהוהיבאנועגפי‐‐םתאהוהירבדשי

םלשוריבוהדוהיךלמתיבוהוהיתיבבםירתונהםילכה

םיהלעוםידמעהלאתואבצהוהירמאהכיכ19הלבב

20תאזהריעבםירתונהםילכהרתילעו‐‐תונכמהלעו

הינוכיתאותולגבלבבךלמרצאנדכובנםחקלאלרשא

תאוהלבבםלשורימהדוהיךלמםיקיוהיןב)הינכי(

תואבצהוהירמאהכיכ21םלשוריוהדוהיירחלכ

ךלמתיבוהוהיתיבםירתונהםילכהלע‐‐לארשייהלא

ידקפםוידע‐‐ויהיהמשוואבויהלבב22םלשוריוהדוהי

הזהםוקמהלאםיתבישהוםיתילעהוהוהיםאנםתא

ךלמהיקדצתכלממתישארבאיהההנשביהיו28

ילארמאישימחהשדחבתיעברה)הנשב(תנשבהדוהי

יניעלהוהיתיבבןועבגמרשאאיבנהרוזעןבהיננח

יהלאתואבצהוהירמאהכ2רמאלםעהלכוםינהכה

םיתנשדועב3לבבךלמלעתאיתרבשרמאל‐‐לארשי

‐‐הוהיתיבילכלכתאהזהםוקמהלאבישמינאםימי

םאיביוהזהםוקמהןמלבבךלמרצאנדכובנחקלרשא

תולגלכתאוהדוהיךלמםיקיוהיןבהינכיתאו4לבב

םאנ‐‐הזהםוקמהלאבישמינאהלבבםיאבההדוהי

איבנההימרירמאיו5לבבךלמלעתארבשאיכהוהי

םידמעהםעהלכיניעלוםינהכהיניעלאיבנההיננחלא



הימרי 819

םקיהוהיהשעיןכןמאאיבנההימרירמאיו6הוהיתיבב

לכוהוהיתיבילכבישהלתאבנרשאךירבדתאהוהי

הזהרבדהאנעמשךא7הזהםוקמהלאלבבמהלוגה

רשאםיאיבנה8םעהלכינזאבוךינזאברבדיכנארשא

לעותוברתוצראלאואבניוםלועהןמ‐‐ךינפלוינפלויה

רשאאיבנה9רבדלוהערלוהמחלמלתולדגתוכלממ

וחלשרשאאיבנהעדויאיבנהרבדאבב‐‐םולשלאבני

ראוצלעמהטומהתאאיבנההיננחחקיו10תמאבהוהי

םעהלכיניעלהיננחרמאיו11והרבשיואיבנההימרי

ךלמרצאנדכבנלעתארבשאהככהוהירמאהכרמאל

הימריךליוםיוגהלכראוצלעמםימיםיתנשדועבלבב

רובשירחאהימרילאהוהירבדיהיו12וכרדלאיבנה

רמאלאיבנההימריראוצלעמהטומהתאאיבנההיננח

ץעתטומהוהירמאהכרמאלהיננחלאתרמאוךולה13

הוהירמאהכיכ14לזרבתוטמןהיתחתתישעותרבש

םיוגהלכראוצלעיתתנלזרבלעלארשייהלאתואבצ

תאםגווהדבעו‐‐לבבךלמרצאנדכבנתאדבעלהלאה

היננחלאאיבנההימרירמאיו15וליתתנהדשהתיח

תאתחטבההתאו‐‐הוהיךחלשאלהיננחאנעמשאיבנה

ךחלשמיננההוהירמאהכןכל16רקשלעהזהםעה

הוהילאתרבדהרסיכתמהתאהנשההמדאהינפלעמ

יעיבשהשדחבאיהההנשבאיבנההיננחתמיו17

איבנההימריחלשרשארפסהירבדהלאו29

םיאיבנהלאוםינהכהלאוהלוגהינקזרתילא‐‐םלשורימ



הימרי 820

2הלבבםלשורימרצאנדכובנהלגהרשאםעהלכלאו

הדוהיירשםיסירסהוהריבגהוךלמההינכיתאצירחא

ןבהשעלאדיב3םלשורימ‐‐רגסמהושרחהוםלשוריו

הדוהיךלמהיקדצחלשרשאהיקלחןבהירמגוןפש

רמאהכ4רמאלהלבב‐‐לבבךלמרצאנדכובנלא

יתילגהרשא‐‐הלוגהלכללארשייהלאתואבצהוהי

ולכאותונגועטנוובשוםיתבונב5הלבבםלשורימ

םכינבלוחקותונבוםינבודילוהוםישנוחק6ןירפתא

וברותונבוםינבהנדלתוםישנאלונתםכיתונבתאוםישנ

יתילגהרשאריעהםולשתאושרדו7וטעמתלאוםש

היהיהמולשביכהוהילאהדעבוללפתהוהמשםכתא

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכיכ8םולשםכל

לאוםכימסקוםכברקברשאםכיאיבנםכלואישילא

רקשביכ9םימלחמםתארשאםכיתמלחלאועמשת

הכיכ10הוהיםאנםיתחלשאלימשבםכלםיאבנםה

םכתאדקפאהנשםיעבשלבבלתאלמיפליכהוהירמא

םוקמהלאםכתאבישהלבוטהירבדתאםכילעיתמקהו

בשחיכנארשאתבשחמהתאיתעדייכנאיכ11הזה

םכלתתלהערלאלוםולשתובשחמהוהיםאנ‐‐םכילע

ילאםתללפתהוםתכלהויתאםתארקו12הוקתותירחא

לכבינשרדתיכםתאצמויתאםתשקבו13םכילאיתעמשו

םכתיבשתאיתבשוהוהיםאנםכליתאצמנו14םכבבל

תומוקמהלכמוםיוגהלכמםכתאיתצבקו)םכתובש(

לא‐‐םכתאיתבשהוהוהיםאנםשםכתאיתחדהרשא

ונלםיקהםתרמאיכ15םשמםכתאיתילגהרשאםוקמה



הימרי 821

בשויהךלמהלאהוהירמאהכיכ16הלבבםיאבנהוהי

םכיחאתאזהריעבבשויהםעהלכלאודודאסכלא

יננהתואבצהוהירמאהכ17הלוגבםכתאואציאלרשא

םתואיתתנורבדהתאובערהתאברחהתאםבחלשמ

יתפדרו18ערמהנלכאתאלרשאםירעשהםינאתכ

)הועזל(העוזלםיתתנורבדבובערבברחבםהירחא

הפרחלוהקרשלוהמשלוהלאלץראהתוכלממלכל

לאועמשאלרשאתחת19םשםיתחדהרשאםיוגהלכב

םיאבנהידבעתאםהילאיתחלשרשא‐‐הוהיםאנירבד

רבדועמשםתאו20הוהיםאנםתעמשאלוחלשוםכשה

הכ21הלבבםלשורימיתחלשרשא‐‐הלוגהלכהוהי

לאוהילוקןבבאחאלאלארשייהלאתואבצהוהירמא

ןתניננהרקשימשבםכלםיאבנההישעמןבוהיקדצ

חקלו22םכיניעלםכהולבבךלמרצארדכובנדיבםתא

ךמשירמאללבבברשאהדוהיתולגלכלהללקםהמ

ןעי23שאבלבבךלמםלקרשאבחאכווהיקדצכהוהי

ורבדיוםהיערישנתאופאניולארשיבהלבנושערשא

)עדויה(עדיוהיכנאוםתיוצאולרשארקשימשברבד

רמאלרמאתימלחנהוהיעמשלאו24הוהיםאנדעו

רשאןעירמאל‐‐לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ25

םלשוריברשאםעהלכלאםירפסהכמשבתחלשהתא

26רמאלםינהכהלכלאוןהכההישעמןבהינפצלאו

תיבםידקפתויהלןהכהעדיוהיתחתןהכךנתנהוהי

תכפהמהלאותאהתתנואבנתמועגשמשיאלכלהוהי

‐יתתנעהוהימריבתרעגאלהמלהתעו27קניצהלאו



הימרי 822

‐‐רמאללבבונילאחלשןכלעיכ28םכלאבנתמה‐

29ןהירפתאולכאותונגועטנוובשוםיתבונבאיההכרא

איבנהוהימריינזאבהזהרפסהתאןהכההינפצארקיו

לכלעחלש31רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו30

רשאןעיימלחנההיעמשלאהוהירמאהכרמאלהלוגה

רקשלעםכתאחטביוויתחלשאלינאוהיעמשםכלאבנ

לעוימלחנההיעמשלעדקפיננההוהירמאהכןכל32

האריאלוהזהםעהךותבבשוישיאולהיהיאל‐‐וערז

לערבדהרסיכהוהיםאנימעלהשעינארשאבוטב

הוהי

2רמאלהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה30

לכתאךלבתכרמאללארשייהלאהוהירמאהכ

םימיהנהיכ3רפסלא‐‐ךילאיתרבדרשאםירבדה

הדוהיולארשיימעתובשתאיתבשוהוהיםאנםיאב

‐‐םתובאליתתנרשאץראהלאםיתבשהוהוהירמא

‐‐לארשילאהוהירבדרשאםירבדההלאו4הושריו

דחפ‐‐ונעמשהדרחלוקהוהירמאהכיכ5הדוהילאו

לכיתיארעודמרכזדליםאוארואנולאש6םולשןיאו

7ןוקרילםינפלכוכפהנוהדלויכויצלחלעוידירבג

בקעילאיההרצתעווהמכןיאמ‐‐אוההםויהלודגיכיוה

רבשאתואבצהוהיםאנאוההםויבהיהו8עשויהנממו

דועובודבעיאלוקתנאךיתורסומוךראוצלעמולע

רשאםכלמדודתאוםהיהלאהוהיתאודבעו9םירז

לאוהוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתאו10םהלםיקא



הימרי 823

ץראמךערזתאוקוחרמךעישומיננהיכ‐‐לארשיתחת

ךתאיכ11דירחמןיאוןנאשוטקשובקעיבשוםיבש

רשאםיוגהלכבהלכהשעאיכךעישוהלהוהיםאנינא

טפשמלךיתרסיוהלכהשעאאלךתאךאםשךיתוצפה

הלחנ‐‐ךרבשלשונאהוהירמאהכיכ12ךקנאאלהקנו

לכ14ךלןיאהלעתתואפררוזמלךנידןדןיא13ךתכמ

ךיתיכהביואתכמיכושרדיאלךתואךוחכשךיבהאמ

קעזתהמ15ךיתאטחומצעךנועברלע‐‐ירזכארסומ

‐ךיתאטחומצעךנועברלעךבאכמשונאךרבשלע

ךירצלכוולכאיךילכאלכןכל16ךלהלאיתישע‐

זבלןתאךיזזבלכוהסשמלךיסאשויהווכלייבשבםלכ

יכהוהיםאנךאפראךיתוכממוךלהכראהלעאיכ17

הוהירמאהכ18הלןיאשרדאיהןויצ‐‐ךלוארקהחדנ

ריעהתנבנוםחראויתנכשמובוקעיילהאתובשבשיננה

לוקוהדותםהמאציו19בשיוטפשמלעןומראוהלתלע

20ורעציאלוםיתדבכהווטעמיאלוםיתברהוםיקחשמ

ויצחללכלעיתדקפוןוכתינפלותדעוםדקכוינבויהו

שגנוויתברקהואציוברקמולשמוונממורידאהיהו21

22הוהיםאנ‐‐ילאתשגלובלתאברעהזאוהימיכילא

תרעסהנה23םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעלילםתייהו

24לוחיםיעשרשארלעררוגתמרעס‐‐האציהמחהוהי

ובלתומזמומיקהדעוותשעדעהוהיףאןורחבושיאל

הבוננובתתםימיהתירחאב



הימרי 824

תוחפשמלכלםיהלאלהיהאהוהיםאנאיההתעב31

ןחאצמהוהירמאהכ2םעלילויהיהמהולארשי

קוחרמ3לארשיועיגרהלךולהברחידירשםערבדמב

ךיתכשמןכלעךיתבהאםלועתבהאוילהארנהוהי

ךיפתידעתדועלארשיתלותבתינבנוךנבאדוע4דסח

ןורמשירהבםימרכיעטתדוע5םיקחשמלוחמבתאציו

םירפארהבםירצנוארקםוישייכ6וללחוםיעטנועטנ

ונרהוהירמאהכיכ7וניהלאהוהילאןויצהלענוומוק

ורמאווללהועימשהםיוגהשארבולהצוהחמשבקעיל

איבמיננה8לארשיתיראשתאךמעתאהוהיעשוה

חספורועםב‐‐ץראיתכרימםיתצבקוןופצץראמםתוא

ואבייכבב9הנהובושילודגלהקודחיתדליוהרה

רשיךרדבםימילחנלאםכילוא‐‐םליבואםינונחתבו

אוהירכבםירפאובאללארשיליתייהיכהבולשכיאל

ורמאוקחרממםייאבודיגהוםיוגהוהירבדועמש10

הוהיהדפיכ11ורדעהערכורמשוונצבקילארשיהרזמ

ןויצםורמבוננרוואבו12ונממקזחדימולאגובקעיתא

ינבלעורהצילעושריתלעוןגדלעהוהיבוטלאורהנו

דועהבאדלופיסויאלוהורןגכםשפנהתיהורקבוןאצ

יתכפהוודחיםינקזוםירחבולוחמבהלותבחמשתזא13

שפניתיורו14םנוגימםיתחמשוםיתמחנוןוששלםלבא

רמאהכ15הוהיםאנועבשייבוטתאימעוןשדםינהכה

הכבמלחר‐‐םירורמתיכביהנעמשנהמרבלוקהוהי

הוהירמאהכ16ונניאיכהינבלעםחנהלהנאמהינבלע

ךתלעפלרכששייכהעמדמךיניעויכבמךלוקיענמ



הימרי 825

םאנךתירחאלהוקתשיו17ביואץראמובשוהוהיםאנ

דדונתמםירפאיתעמשעומש18םלובגלםינבובשוהוהי

התאיכהבושאוינבשהדמלאללגעכרסואוינתרסי

יתקפסיעדוהירחאויתמחניבושירחאיכ19יהלאהוהי

20ירוענתפרחיתאשניכיתמלכנםגויתשבךרילע

ובירבדידמיכ‐‐םיעשעשדליםאםירפאילריקיןבה

םאנונמחראםחר‐‐וליעמומהןכלעדועונרכזארכז

ךבליתש‐‐םירורמתךלימשםיניצךליביצה21הוהי

יבשלארשיתלותביבוש)תכלה(יתכלהךרדהלסמל

יכהבבושהתבהןיקמחתתיתמדע22הלאךירעלא

רמאהכ23רבגבבוסתהבקנץראבהשדחהוהיארב

הזהרבדהתאורמאידועלארשייהלאתואבצהוהי

הוהיךכרביםתובשתאיבושבוירעבוהדוהיץראב

ודחיוירעלכוהדוהיהבובשיו24שדקהרהקדצהונ

שפנלכוהפיעשפניתיורהיכ25רדעבועסנוםירכא

הברעיתנשוהאראויתציקהתאזלע26יתאלמהבאד

לארשיתיבתאיתערזוהוהיםאנםיאבםימיהנה27יל

רשאכהיהו28המהבערזוםדאערזהדוהיתיבתאו

ערהלודיבאהלו‐‐סרהלוץותנלושותנלםהילעיתדקש

‐םההםימיב29הוהיםאנעוטנלותונבלםהילעדקשאןכ

30הניהקתםינבינשורסבולכאתובאדועורמאיאל‐

הניהקתרסבהלכאהםדאהלכתומיונועבשיאםאיכ

לארשיתיבתאיתרכוהוהיםאנםיאבםימיהנה31וינש

יתרכרשאתירבכאל32השדחתירב‐‐הדוהיתיבתאו

םירצמץראמםאיצוהלםדיביקיזחהםויבםתובאתא



הימרי 826

הוהיםאנ‐‐םביתלעביכנאויתירבתאורפההמהרשא

ירחאלארשיתיבתאתרכארשאתירבהתאזיכ33

םבללעוםברקביתרותתאיתתנהוהיםאנםההםימיה

34םעלילויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוהנבתכא

ועדרמאלויחאתאשיאווהערתאשיאדועודמליאלו

םאנםלודגדעוםנטקמליתואועדיםלוכיכהוהיתא

הכ35דוערכזאאלםתאטחלוםנועלחלסאיכ‐‐הוהי

רואלםיבכוכוחריתקחםמוירואלשמשןתנהוהירמא

ושמיםא36ומשתואבצהוהיוילגומהיוםיהעגרהליל

ותבשילארשיערזםגהוהיםאנ‐‐ינפלמהלאהםיקחה

ודמיםאהוהירמאהכ37םימיהלכ‐‐ינפליוגתויהמ

סאמאינאםגהטמלץראידסומורקחיוהלעמלמםימש

הנה38הוהיםאנ‐‐ושערשאלכלעלארשיערזלכב

לדגממהוהילריעההתנבנוהוהיםאנ)םיאב(םימי

ודגנהדמה)וק(הוקדועאציו39הנפהרעשלאננח

ןשדהוםירגפהקמעהלכו40התעגבסנוברגתעבגלע

רעשתנפדעןורדקלחנדע)תומדשה(תומרשהלכו

דועסרהיאלושתניאלהוהילשדק‐‐החרזמםיסוסה

םלועל

תנשבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה32

הנשהאיה‐‐הדוהיךלמוהיקדצלתירשעה)הנשב(

לבבךלמליחזאו2רצארדכובנלהנשהרשעהנמש

רצחבאולכהיהאיבנהוהימריוםלשורילעםירצ

ךלמוהיקדצואלכרשא3הדוהיךלמתיברשאהרטמה



הימרי 827

יננההוהירמאהכרמאלאבנהתאעודמרמאלהדוהי

והיקדצו4הדכלולבבךלמדיבתאזהריעהתאןתנ

דיבןתניןתנהיכםידשכהדימטלמיאלהדוהיךלמ

5הניארתוניעתאויניעוויפםעויפרבדולבבךלמ

הוהיםאנותאידקפדעהיהיםשווהיקדצתאךלוילבבו

והימרירמאיו6וחילצתאלםידשכהתאומחלתיכ

ךדדםלשןבלאמנחהנה7רמאלילאהוהירבדהיה

ךליכ‐‐תותנעברשאידשתאךלהנקרמאלךילאאב

רבדכידדןבלאמנחילאאביו8תונקלהלאגהטפשמ

רשאידשתאאנהנקילארמאיוהרטמהרצחלאהוהי

ךלוהשריהטפשמךליכןימינבץראברשאתותנעב

תאהנקאו9אוההוהירבדיכעדאוךלהנקהלאגה

תאולהלקשאותותנעברשאידדןבלאמנחתאמהדשה

רפסבבתכאו10ףסכההרשעוםילקשהעבשףסכה

תאחקאו11םינזאמבףסכהלקשאוםידעדעאוםתחאו

12יולגהתאוםיקחהוהוצמהםותחהתאהנקמהרפס

היסחמןבהירנןבךורבלאהנקמהרפסהתאןתאו

‐הנקמהרפסבםיבתכהםידעהיניעלוידדלאמנחיניעל

תאהוצאו13הרטמהרצחבםיבשיהםידוהיהלכיניעל‐

יהלאתואבצהוהירמאהכ14רמאלםהיניעלךורב

הזההנקמהרפסתאהלאהםירפסהתאחוקללארשי

‐‐שרחילכבםתתנוהזהיולגהרפסתאוםותחהתאו

תואבצהוהירמאהכיכ15םיברםימיודמעיןעמל

תאזהץראבםימרכותודשוםיתבונקידועלארשייהלא

לאהנקמהרפסתאיתתירחאהוהילאללפתאו16



הימרי 828

תישעהתאהנההוהיינדאההא17רמאלהירנןבךורב

היוטנהךערזבולודגהךחכבץראהתאוםימשהתא

םלשמוםיפלאלדסחהשע18רבדלכךממאלפיאל

רובגהלודגהלאהםהירחאםהינבקיחלאתובאןוע

רשא‐‐הילילעהברוהצעהלדג19ומשתואבצהוהי

ויכרדכשיאלתתלםדאינביכרדלכלעתוחקפךיניע

םירצמץראבםיתפמותותאתמשרשא20ויללעמירפכו

םויכםשךלהשעתוםדאבולארשיבוהזהםויהדע

תותאב‐‐םירצמץראמלארשיתאךמעתאאצתו21הזה

22לודגארומבוהיוטנעורזאבוהקזחדיבוםיתפומבו

תתלםתובאלתעבשנרשאתאזהץראהתאםהלןתתו

אלוהתאושריוואביו23שבדובלחתבזץרא‐‐םהל

לכתא‐‐וכלהאל)ךתרותבו(ךתורתבוךלוקבועמש

לכתאםתאארקתוושעאלתושעלםהלהתיוצרשא

ריעהוהדכללריעהואבתוללסההנה24תאזההערה

בערהוברחהינפמהילעםימחלנהםידשכהדיבהנתנ

תרמאהתאו25הארךנהוהיהתרבדרשאורבדהו

ריעהוםידעדעהוףסכבהדשהךלהנקהוהיינדאילא

רמאלוהימרילאהוהירבדיהיו26םידשכהדיבהנתנ

רבדלכאלפיינממה‐‐רשבלכיהלאהוהיינאהנה27

דיבתאזהריעהתאןתניננההוהירמאהכןכל28

ואבו29הדכלו‐‐לבבךלמרצארדכובנדיבוםידשכה

ריעהתאותיצהותאזהריעהלעםימחלנהםידשכה

םהיתוגגלעורטקרשאםיתבהתאוהופרשושאבתאזה

30ינסעכהןעמל‐‐םירחאםיהלאלםיכסנוכסהולעבל



הימרי 829

‐יניעבערהםישעךאהדוהיינבולארשיינבויהיכ

השעמביתאםיסעכמךאלארשיינביכםהיתרענמ‐

ריעהילהתיהיתמחלעויפאלעיכ31הוהיםאנ‐‐םהידי

הריסהל‐‐הזהםויהדעוהתואונברשאםויהןמלתאזה

ושערשאהדוהיינבולארשיינבתערלכלע32ינפלעמ

שיאוםהיאיבנוםהינהכםהירשםהיכלמהמהינסעכהל

דמלוםינפאלוףרעילאונפיו33םלשורייבשיוהדוהי

ומישיו34רסומתחקלםיעמשםניאודמלוםכשהםתא

ונביו35ואמטל‐‐וילעימשארקנרשאתיבבםהיצוקש

םהינבתאריבעהלםנהןבאיגברשאלעבהתומבתא

לעהתלעאלוםיתיוצאלרשאךלמלםהיתונבתאו

36הדוהיתאיטחהןעמל‐‐תאזההבעותהתושעליבל

‐‐תאזהריעהלאלארשייהלאהוהירמאהכןכלהתעו

בערבוברחבלבבךלמדיבהנתנםירמאםתארשא

םיתחדהרשאתוצראהלכמםצבקמיננה37רבדבו

םוקמהלאםיתבשהולודגףצקבויתמחבויפאבםש

םהלהיהאינאוםעלילויהו38חטבלםיתבשהוהזה

יתואהארילדחאךרדודחאבלםהליתתנו39םיהלאל

םהליתרכו40םהירחאםהינבלוםהלבוטל‐‐םימיהלכ

םתואיביטיהלםהירחאמבושאאלרשאםלועתירב

יתששו41ילעמרוסיתלבלםבבלבןתאיתאריתאו

לכב‐‐תמאבתאזהץראבםיתעטנוםתואביטהלםהילע

לאיתאבהרשאכהוהירמאהכיכ42ישפנלכבויבל

איבמיכנאןכ‐‐תאזההלודגההערהלכתאהזהםעה

הנקנו43םהילערבדיכנארשאהבוטהלכתאםהילע



הימרי 830

ןיאמאיההממשםירמאםתארשא‐‐תאזהץראבהדשה

ונקיףסכבתודש44םידשכהדיבהנתנהמהבוםדא

יביבסבוןמינבץראבםידעדעהוםותחורפסבבותכו

ירעבוהלפשהירעבורההירעבוהדוהיירעבוםלשורי

הוהיםאנםתובשתאבישאיכבגנה

רוצעונדועאוהותינשוהימרילאהוהירבדיהיו33

רצויהוהיהשעהוהירמאהכ2רמאלהרטמהרצחב

ךלהדיגאוךנעאוילאארק3ומשהוהי‐‐הניכהלהתוא

יהלאהוהירמאהכיכ4םתעדיאלתורצבותולדג

‐‐הדוהייכלמיתבלעותאזהריעהיתבלעלארשי

תאםחלהלםיאב5ברחהלאותוללסהלאםיצתנה

יפאביתיכהרשאםדאהירגפתאםאלמלוםידשכה

םתערלכלעתאזהריעהמינפיתרתסהרשאויתמחבו

םהליתילגוםיתאפרואפרמוהכראהלהלעמיננה6

תאוהדוהיתובשתאיתבשהו7תמאוםולשתרתע

םנועלכמםיתרהטו8הנשארבכםיתנבולארשיתובש

רשאםהיתונוע)לכל(לוכליתחלסוילואטחרשא

הלהתלןוששםשלילהתיהו9יבועשפרשאוילואטח

הבוטהלכתאועמשירשא‐‐ץראהייוגלכלתראפתלו

לעוהבוטהלכלעוזגרוודחפוםתואהשעיכנארשא

דועהוהירמאהכ10הלהשעיכנארשאםולשהלכ

םדאןיאמאוהברחםירמאםתארשאהזהםוקמבעמשי

תומשנהםלשוריתוצחבוהדוהיירעב‐‐המהבןיאמו

לוקוןוששלוק11המהבןיאמובשויןיאמוםדאןיאמ



הימרי 831

הוהיתאודוהםירמאלוקהלכלוקוןתחלוקהחמש

תיבהדותםיאבמודסחםלועליכהוהיבוטיכתואבצ

12הוהירמאהנשארבכץראהתובשתאבישאיכהוהי

ןיאמברחההזהםוקמבהיהידועתואבצהוהירמאהכ

ןאצםיצברמםיערהונ‐‐וירעלכבוהמהבדעוםדא

ןמינבץראבובגנהירעבוהלפשהירעברההירעב13

לעןאצההנרבעתדע‐‐הדוהיירעבוםלשורייביבסבו

יתמקהוהוהיםאנםיאבםימיהנה14הוהירמאהנומידי

תיבלעולארשיתיבלאיתרבדרשאבוטהרבדהתא

חמצדודלחימצאאיההתעבוםההםימיב15הדוהי

עשותםההםימיב16ץראבהקדצוטפשמהשעוהקדצ

הוהיהלארקירשאהזוחטבלןוכשתםלשוריוהדוהי

לעבשישיא‐‐דודלתרכיאלהוהירמאהכיכ17ונקדצ

ינפלמשיאתרכיאלםיולהםינהכלו18לארשיתיבאסכ

יהיו19םימיהלכ‐‐חבזהשעוהחנמריטקמוהלועהלעמ

ורפתםאהוהירמאהכ20רומאלוהימרילאהוהירבד

םמויתויהיתלבלוהלילהיתירבתאוםויהיתירבתא

ולתויהמידבעדודתארפתיתירבםג21םתעבהלילו

אלרשא22יתרשמםינהכהםיולהתאוואסכלעךלמןב

ערזתאהבראןכ‐‐םיהלוחדמיאלוםימשהאבצרפסי

לאהוהירבדיהיו23יתאיתרשמםיולהתאוידבעדוד

רמאלורבדהזהםעההמתיאראולה24רמאלוהימרי

ימעתאוםסאמיוםהבהוהירחברשאתוחפשמהיתש

אלםאהוהירמאהכ25םהינפליוגדועתויהמןוצאני

םג26יתמשאלץראוםימשתוקח‐‐הלילוםמוייתירב



הימרי 832

לאםילשמוערזמתחקמסאמאידבעדודובוקעיערז

םתובשתא)בישא(בושאיכבקעיוקחשיםהרבאערז

םיתמחרו

רצארדכובנוהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה34

לכוודיתלשממץראתוכלממלכווליחלכולבבךלמ

2רמאל‐‐הירעלכלעוםלשורילעםימחלנםימעה

והיקדצלאתרמאוךלהלארשייהלאהוהירמאהכ

תאןתניננההוהירמאהכוילאתרמאוהדוהיךלמ

אלהתאו3שאבהפרשולבבךלמדיבתאזהריעה

יניעתאךיניעוןתנתודיבושפתתשפתיכ‐‐ודימטלמת

אובתלבבו‐‐רבדיךיפתאוהיפוהניארתלבבךלמ

רמאהכהדוהיךלמוהיקדצהוהירבדעמשךא4

תופרשמכותומתםולשב5ברחבתומתאלךילעהוהי

ופרשיןכךינפלויהרשאםינשארהםיכלמהךיתובא

6הוהיםאניתרבדינארבדיכךלודפסיןודאיוהוךל

לכתאהדוהיךלמוהיקדצלאאיבנהוהימרירבדיו

לעםימחלנלבבךלמליחו7םלשוריבהלאהםירבדה

הקזעלאושיכללאתורתונההדוהיירעלכלעוםלשורי

רשארבדה8רצבמירעהדוהיירעבוראשנהנהיכ

והיקדצךלמהתרכירחא‐‐הוהיתאמוהימרילאהיה

9רורדםהלארקלםלשוריברשאםעהלכתאתירב

‐‐הירבעהוירבעהותחפשתאשיאוודבעתאשיאחלשל

ועמשיו10שיאוהיחאידוהיבםבדבעיתלבלםישפח

תאשיאחלשלתירבבואברשאםעהלכוםירשהלכ



הימרי 833

דועםבדבעיתלבלםישפחותחפשתאשיאוודבע

םידבעהתאובשיוןכירחאובושיו11וחלשיוועמשיו

)םושבכיו(םושיבכיוםישפחוחלשרשאתוחפשהתאו

תאמוהימרילאהוהירבדיהיו12תוחפשלוםידבעל

יתרכיכנאלארשייהלאהוהירמאהכ13רמאלהוהי

םירצמץראמםתואיאצוהםויבםכיתובאתאתירב

תאשיאוחלשתםינשעבשץקמ14רמאלםידבעתיבמ

ותחלשוםינשששךדבעוךלרכמירשאירבעהויחא

םנזאתאוטהאלוילאםכיתובאועמשאלוךמעמישפח

רורדארקליניעברשיהתאושעתוםויהםתאובשתו15

ימשארקנרשאתיבבינפלתירבותרכתווהערלשיא

ודבעתאשיאובשתוימשתאוללחתוובשתו16וילע

ושבכתוםשפנלםישפחםתחלשרשאותחפשתאשיאו

רמאהכןכל17תוחפשלוםידבעלםכלתויהל‐‐םתא

שיאוויחאלשיארורדארקלילאםתעמשאלםתאהוהי

לאברחהלאהוהיםאנרורדםכלארקיננהוהערל

לכל)הועזל(העוזלםכתאיתתנובערהלאורבדה

יתרבתאםירבעהםישנאהתאיתתנו18ץראהתוכלממ

לגעה‐‐ינפלותרכרשאתירבהירבדתאומיקהאלרשא

ירשוהדוהיירש19וירתבןיבורבעיוםינשלותרכרשא

ןיבםירבעה‐‐ץראהםעלכוםינהכהוםיסרסהםלשורי

ישקבמדיבוםהיביאדיבםתואיתתנו20לגעהירתב

תמהבלוםימשהףועללכאמלםתלבנהתיהוםשפנ

דיבןתאוירשתאוהדוהיךלמוהיקדצתאו21ץראה

םילעהלבבךלמליחדיבוםשפנישקבמדיבוםהיביא



הימרי 834

ריעהלאםיתבשהוהוהיםאנהוצמיננה22םכילעמ

הדוהיירעתאושאבהפרשוהודכלוהילעומחלנותאזה

בשיןיאמהממשןתא

םיקיוהיימיבהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה35

םיבכרהתיבלאךולה2רמאלהדוהיךלמוהישאיןב

תוכשלהתחאלאהוהיתיבםתואבהוםתואתרבדו

ןבוהימריןבהינזאיתאחקאו3ןייםתואתיקשהו

4םיבכרהתיבלכתאו‐‐וינבלכתאוויחאתאוהינצבח

שיאוהילדגיןבןנחינבתכשללאהוהיתיבםתאאבאו

תכשלללעממרשאםירשהתכשללצארשא‐‐םיהלאה

םיבכרהתיבינבינפלןתאו5ףסהרמשםלשןבוהישעמ

ורמאיו6ןייותשםהילארמאותוסכו‐‐ןייםיאלמםיעבג

רמאלונילעהוצוניבאבכרןבבדנוייכןייהתשנאל

ערזוונבתאלתיבו7םלועדעםכינבוםתאןייותשתאל

םילהאביכםכלהיהיאלוועטתאלםרכווערזתאל

המדאהינפלעםיברםימיויחתןעמלםכימילכובשת

בכרןבבדנוהילוקבעמשנו8םשםירגםתארשא

ונחנא‐‐ונימילכןייתותשיתלבלונוצרשאלכלוניבא

םרכוונתבשלםיתבתונביתלבלו9וניתנבוונינבונישנ

שענועמשנוםילהאבבשנו10ונלהיהיאלערזוהדשו

רצארדכובנתולעביהיו11וניבאבדנויונוצרשאלככ

ינפמםלשוריאובנוואברמאנוץראהלאלבבךלמ

יהיו12םלשוריבבשנוםראליחינפמוםידשכהליח

תואבצהוהירמאהכ13רמאלוהימרילאהוהירבד



הימרי 835

םלשורייבשוילוהדוהישיאלתרמאוךלהלארשייהלא

תאםקוה14הוהיםאנירבדלאעמשלרסומוחקתאולה

תותשיתלבלוינבתאהוצרשאבכרןבבדנוהיירבד

םהיבאתוצמתאועמשיכ‐‐הזהםויהדעותשאלוןיי

ילאםתעמשאלו‐‐רבדוםכשהםכילאיתרבדיכנאו

חלשוםכשהםיאבנהידבעלכתאםכילאחלשאו15

לאוםכיללעמוביטיהוהערהוכרדמשיאאנובשרמאל

המדאהלאובשוםדבעלםירחאםיהלאירחאוכלת

אלוםכנזאתאםתיטהאלוםכיתבאלוםכליתתנרשא

תוצמתאבכרןבבדנוהיינבומיקהיכ16ילאםתעמש

הכןכל17ילאועמשאלהזהםעהוםוצרשאםהיבא

לאאיבמיננהלארשייהלאתואבציהלאהוהירמא

יתרבדרשאהערהלכתאםלשורייבשוילכלאוהדוהי

אלוםהלארקאוועמשאלוםהילאיתרבדןעיםהילע

תואבצהוהירמאהכוהימרירמאםיבכרהתיבלו18ונע

םכיבאבדנוהיתוצמלעםתעמשרשאןעילארשייהלא

19םכתאהוצרשאלככושעתוויתוצמלכתאורמשתו

שיאתרכיאללארשייהלא‐‐תואבצהוהירמאהכןכל

םימיהלכ‐‐ינפלדמעבכרןבבדנויל

ךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברההנשביהיו36

2רמאלהוהיתאמוהימרילאהזהרבדההיההדוהי

רשאםירבדהלכתאהילאתבתכורפסתלגמךלחק

םוימ‐‐םיוגהלכלעוהדוהילעולארשילעךילאיתרבד

ועמשיילוא3הזהםויהדעווהישאיימימךילאיתרבד



הימרי 836

‐‐םהלתושעלבשחיכנארשאהערהלכתאהדוהיתיב

םתאטחלוםנועליתחלסוהערהוכרדמשיאובושיןעמל

יפמךורבבתכיוהירנןבךורבתאוהימריארקיו4

תלגמלע‐‐וילארבדרשאהוהיירבדלכתאוהימרי

אל‐‐רוצעינארמאלךורבתאוהימריהוציו5רפס

רשאהלגמבתארקוהתאתאבו6הוהיתיבאובללכוא

םויב‐‐הוהיתיבםעהינזאבהוהיירבדתאיפמתבתכ

ילוא7םארקתםהירעמםיאבההדוהילכינזאבםגוםוצ

לודגיכהערהוכרדמשיאובשיוהוהיינפלםתנחתלפת

ךורבשעיו8הזהםעהלאהוהירבדרשאהמחהוףאה

רפסבארקל‐‐איבנהוהימריוהוצרשאלככהירנןב

םיקיוהילתישמחההנשביהיו9הוהיתיבהוהיירבד

ינפלםוצוארקיעשתהשדחבהדוהיךלמוהישאיןב

‐‐הדוהיירעמםיאבהםעהלכוםלשוריבםעהלכהוהי

תיבוהימריירבדתארפסבךורבארקיו10םלשוריב

חתפןוילעהרצחברפסהןפשןבוהירמגתכשלב‐‐הוהי

והיכמעמשיו11םעהלכינזאבשדחההוהיתיברעש

12רפסהלעמ‐‐הוהיירבדלכתאןפשןבוהירמגןב

םירשהלכםשהנהורפסהתכשללעךלמהתיבדריו

ןבןתנלאווהיעמשןבוהילדורפסהעמשילאםיבשוי

םירשהלכו‐‐והיננחןבוהיקדצוןפשןבוהירמגורובכע

ארקבעמשרשאםירבדהלכתאוהיכמםהלדגיו13

ךורבלאםירשהלכוחלשיו14םעהינזאברפסבךורב

הלגמהרמאלישוכןבוהימלשןבוהינתנןבידוהיתא

ךורבחקיוךלוךדיבהנחקםעהינזאבהבתארקרשא



הימרי 837

‐וילאורמאיו15םהילאאביוודיבהלגמהתאוהירנןב

יהיו16םהינזאבךורבארקיוונינזאבהנארקואנבש‐

ורמאיווהערלאשיאודחפםירבדהלכתאםעמשכ

17הלאהםירבדהלכתאךלמלדיגנדיגהךורבלא

לכתאתבתכךיא‐‐ונלאנדגהרמאלולאש‐‐ךורבתאו

ארקיויפמךורבםהלרמאיו18ויפמהלאהםירבדה

וידברפסהלעבתכינאוהלאהםירבדהלכתאילא

והימריוהתארתסהךלךורבלאםירשהורמאיו19

תאוהרצחךלמהלאואביו20םתאהפיאעדילאשיאו

ינזאבודיגיורפסהעמשילאתכשלבודקפההלגמה

תחקלידוהיתאךלמהחלשיו21םירבדהלכתאךלמה

ידוהיהארקיורפסהעמשילאתכשלמהחקיוהלגמהתא

22ךלמהלעמםידמעהםירשהלכינזאבוךלמהינזאב

וינפלחאהתאויעישתהשדחבףרחהתיבבשויךלמהו

העבראותותלדשלשידוהיאורקכיהיו23תרעבמ

דעחאהלארשאשאהלאךלשהורפסהרעתבהערקי

אלוודחפאלו24חאהלערשאשאהלעהלגמהלכםת

לכתאםיעמשהוידבעלכוךלמה‐‐םהידגבתאוערק

ועגפהוהירמגווהילדוןתנלאםגו25הלאהםירבדה

הוציו26םהילאעמשאלוהלגמהתאףרשיתלבלךלמב

תאולאירזעןבוהירשתאוךלמהןבלאמחריתאךלמה

והימריתאורפסהךורבתאתחקללאדבעןבוהימלש

‐‐והימרילאהוהירבדיהיו27הוהיםרתסיואיבנה

בתכרשאםירבדהתאוהלגמהתאךלמהףרשירחא

תרחאהלגמךלחקבוש28רמאלוהימרייפמךורב



הימרי 838

לעויהרשאםינשארהםירבדהלכתאהילעבתכו

לעו29הדוהיךלמםיקיוהיףרשרשאהנשארההלגמה

תאתפרשהתאהוהירמאהכרמאתהדוהיךלמםיקיוהי

אוביאברמאלהילעתבתכעודמרמאלתאזההלגמה

םדאהנממתיבשהותאזהץראהתאתיחשהולבבךלמ

הדוהיךלמםיקיוהילעהוהירמאהכןכל30המהבו

תכלשמהיהתותלבנודודאסכלעבשויולהיהיאל

וערזלעווילעיתדקפו31הלילבחרקלוםויבברחל

םלשורייבשילעוםהילעיתאבהוםנועתאוידבעלעו

‐‐םהילאיתרבדרשאהערהלכתאהדוהישיאלאו

ךורבלאהנתיותרחאהלגמחקלוהימריו32ועמשאלו

ירבדלכתאוהימרייפמהילעבתכיורפסהוהירנןב

ףסונדועושאבהדוהיךלמםיקיוהיףרשרשארפסה

המהכםיברםירבדםהילע

ןבוהינכתחתוהישאיןבוהיקדצ‐‐ךלמךלמיו37

ץראבלבבךלמרצארדכובנךילמהרשאםיקיוהי

ירבדלאץראהםעווידבעואוהעמשאלו2הדוהי

ךלמהחלשיו3איבנהוהימרידיברבדרשא‐‐הוהי

הישעמןבוהינפצתאוהימלשןבלכוהיתאוהיקדצ

לאונדעבאנללפתהרמאלאיבנהוהימרילאןהכה

ונתנאלוםעהךותבאציואבוהימריו4וניהלאהוהי

םירצממאציהערפליחו5)אולכה(אילכהתיבותא

ולעיוםעמשתאםלשורילעםירצהםידשכהועמשיו

רמאלאיבנהוהימרילאהוהירבדיהיו6םלשורילעמ



הימרי 839

הדוהיךלמלאורמאתהכלארשייהלאהוהירמאהכ7

םכלאציההערפליחהנהינשרדלילאםכתאחלשה

לעומחלנוםידשכהובשו8םירצמוצראלבשהרזעל

לאהוהירמאהכ9שאבהפרשוהדכלותאזהריעה

אליכםידשכהונילעמוכליךלהרמאלםכיתשפנואשת

םכתאםימחלנהםידשכליחלכםתיכהםאיכ10וכלי

ופרשוומוקיולהאבשיא‐‐םירקדמםישנאםבוראשנו

םידשכהליחתולעהבהיהו11שאבתאזהריעהתא

םלשורימוהימריאציו12הערפליחינפמ‐‐םלשורילעמ

אוהיהיו13םעהךותבםשמקלחלןמינבץראתכלל

ןבהימלשןבהייאריומשותדקפלעבםשוןמינברעשב

התאםידשכהלארמאלאיבנהוהימריתאשפתיוהיננח

אלו‐‐םידשכהלעלפנינניארקשוהימרירמאיו14לפנ

םירשהלאוהאביווהימריבהייארישפתיווילאעמש

תיבותואונתנוותאוכהווהימרילעםירשהופצקיו15

יכ16אלכהתיבלושעותאיכ‐‐רפסהןתנוהיתיברוסאה

והימריםשבשיותוינחהלאורובהתיבלאוהימריאב

והלאשיווהחקיווהיקדצךלמהחלשיו17םיברםימי

רמאיוהוהיתאמרבדשיהרמאיורתסבותיבבךלמה

והימרירמאיו18ןתנתלבבךלמדיברמאיושיוהימרי

הזהםעלוךידבעלוךליתאטחהמוהיקדצךלמהלא

םכיאיבנ)היאו(ויאו19אלכהתיבלאיתואםתתניכ

לעוםכילעלבבךלמאביאלרמאלםכלואבנרשא

יתנחתאנלפתךלמהינדאאנעמשהתעו20תאזהץראה

21םשתומאאלורפסהןתנוהיתיבינבשתלאוךינפל



הימרי 840

הרטמהרצחבוהימריתאודקפיווהיקדצךלמההוציו

םחלהלכםתדעםיפאהץוחמםוילםחלרככולןתנו

הרטמהרצחבוהימריבשיוריעהןמ

ןבלכויורוחשפןבוהילדגוןתמןבהיטפשעמשיו38

והימרירשא‐‐םירבדהתאהיכלמןברוחשפווהימלש

ריעבבשיההוהירמאהכ2רמאלםעהלכלארבדמ

םידשכהלאאציהורבדבובערבברחבתומיתאזה

הוהירמאהכ3יחוללשלושפנולהתיהו)היחו(היחי

4הדכלו‐‐לבבךלמליחדיבתאזהריעהןתנתןתנה

לעיכ‐‐הזהשיאהתאאנתמויךלמהלאםירשהורמאיו

ריעבםיראשנההמחלמהישנאידיתאאפרמאוהןכ

יכהלאהםירבדכםהילארבדלםעהלכידיתאותאזה

הערלםאיכ‐‐הזהםעלםולשלשרדונניאהזהשיאה

ךלמהןיאיכםכדיבאוההנהוהיקדצךלמהרמאיו5

לאותאוכלשיווהימריתאוחקיו6רבדםכתאלכוי

וחלשיוהרטמהרצחברשאךלמהןבוהיכלמרובה

עבטיוטיטםאיכםימןיארובבוםילבחבוהימריתא

אוהוסירסשיאישוכהךלמדבעעמשיו7טיטבוהימרי

בשויךלמהורובהלאוהימריתאונתניכךלמהתיבב

לארבדיוךלמהתיבמךלמדבעאציו8ןמינברעשב

לכתאהלאהםישנאהוערהךלמהינדא9רמאלךלמה

רובהלאוכילשהרשאתאאיבנהוהימרילושערשא

הוציו10ריעבדועםחלהןיאיכבערהינפמויתחתתמיו

םישלשהזמךדיבחקרמאלישוכהךלמדבעתאךלמה



הימרי 841

תומיםרטברובהןמאיבנהוהימריתאתילעהוםישנא

ךלמהתיבאביוודיבםישנאהתאךלמדבעחקיו11

)תובחס(תובחסהיולבםשמחקיורצואהתחתלא

םילבחברובהלאוהימרילאםחלשיוםיחלמיולבו

יאולבאנםישוהימרילאישוכהךלמדבערמאיו12

םילבחלתחתמךידיתולצאתחתםיחלמהותובחסה

ותאולעיוםילבחבוהימריתאוכשמיו13ןכוהימרישעיו

ךלמהחלשיו14הרטמהרצחבוהימריבשיורובהןמ

ישילשהאובמלאוילאאיבנהוהימריתאחקיווהיקדצ

ךתאינאלאשוהימרילאךלמהרמאיוהוהיתיבברשא

והיקדצלאוהימרירמאיו15רבדינממדחכתלא‐‐רבד

ילאעמשתאלךצעיאיכוינתימתתמהאולהךלדיגאיכ

יחרמאלרתסב‐‐והימרילאוהיקדצךלמהעבשיו16

םאוךתימאםאתאזהשפנהתאונלהשערשאתאהוהי

17ךשפנתאםישקבמרשאהלאהםישנאהדיבךנתא

תואבציהלאהוהירמאהכוהיקדצלאוהימרירמאיו

התיחולבבךלמירשלאאצתאציםאלארשייהלא

ךתיבוהתאהתיחושאבףרשתאלתאזהריעהוךשפנ

תאזהריעההנתנו‐‐לבבךלמירשלאאצתאלםאו18

19םדימטלמתאלהתאושאבהופרשוםידשכהדיב

םידוהיהתאגאדינאוהימרילאוהיקדצךלמהרמאיו

יבוללעתהוםדיביתאונתיןפ‐‐םידשכהלאולפנרשא

רשאלהוהילוקבאנעמשונתיאלוהימרירמאיו20

התאןאמםאו21ךשפניחתוךלבטייו‐‐ךילארבדינא

םישנהלכהנהו22הוהיינארהרשארבדההז‐‐תאצל



הימרי 842

ךלמירשלאתואצומהדוהיךלמתיבבוראשנרשא

ועבטהךמלשישנאךלולכיוךותיסהתרמאהנהולבב

םיאצומךינבתאוךישנלכתאו23רוחאוגסנךלגרץבב

לבבךלמדיביכםדימטלמתאלהתאוםידשכהלא

לאוהיקדצרמאיו24שאבףרשתתאזהריעהתאושפתת

יכו25תומתאלו‐‐הלאהםירבדבעדילאשיאוהימרי

ךילאורמאוךילאואבוךתאיתרבדיכםירשהועמשי

אלוונממדחכתלאךלמהלאתרבדהמונלאנהדיגה

ליפמםהילאתרמאו26ךלמהךילארבדהמוךתימנ

תומלןתנוהיתיבינבישהיתלבלךלמהינפליתנחתינא

דגיוותאולאשיווהימרילאםירשהלכואביו27םש

ונממושרחיוךלמההוצרשאהלאהםירבדהלככםהל

דעהרטמהרצחבוהימריבשיו28רבדהעמשנאליכ

םלשוריהדכלנרשאכהיהוםלשוריהדכלנרשאםוי

ירשעהשדחבהדוהיךלמוהיקדצלתיעשתההנשב39

ורציוםלשורילאוליחלכולבבךלמרצארדכובנאב

יעיברהשדחבוהיקדצלהנשהרשעיתשעב2הילע

ךלמירשלכואביו3ריעההעקבהשדחלהעשתב

רשובנרגמסרצארשלגרנ‐‐ךותהרעשבובשיולבב

ירשתיראשלכוגמבררצארשלגרנסירסברםיכס

לכוהדוהיךלמוהיקדצםאררשאכיהיו4לבבךלמ

ןגךרדריעהןמהלילואציווחרביוהמחלמהישנא

ופדריו5הברעהךרדאציוםיתמחהןיברעשבךלמה

וחריתוברעבוהיקדצתאוגשיוםהירחאםידשכליח



הימרי 843

התלברלבבךלמרצארדכובנלאוהלעיוותואוחקיו

תאלבבךלמטחשיו6םיטפשמותארבדיותמחץראב

טחשהדוהיירחלכתאוויניעל‐‐הלברבוהיקדצינב

םיתשחנבוהרסאיורועוהיקדציניעתאו7לבבךלמ

ופרשםעהתיבתאוךלמהתיבתאו8הלבבותאאיבל

םעהרתיתאו9וצתנםלשוריתומחתאושאבםידשכה

רתיתאווילעולפנרשאםילפנהתאוריעבםיראשנה

ןמו10לבבםיחבטברןדארזובנהלגה‐‐םיראשנהםעה

ןדארזובנריאשההמואמםהלןיארשאםילדהםעה

םויבםיבגיוםימרכםהלןתיוהדוהיץראבםיחבטבר

דיבוהימרילעלבבךלמרצארדכובנוציו11אוהה

לאווילעםישךיניעוונחק12רמאלםיחבטברןדארזובנ

השעןכ‐‐ךילארבדירשאכםאיכערהמואמולשעת

סירסברןבזשובנוםיחבטברןדארזובנחלשיו13ומע

וחלשיו14לבבךלמיברלכו‐‐גמבררצארשלגרנו

ןבוהילדגלאותאונתיוהרטמהרצחמוהימריתאוחקיו

15םעהךותבבשיותיבהלאוהאצוהלןפשןבםקיחא

הרטמהרצחברוצעותיהבהוהירבדהיהוהימרילאו

הכרמאלישוכהךלמדבעלתרמאוךולה16רמאל

לאירבדתאיבמיננהלארשייהלאתואבצהוהירמא

17אוההםויבךינפלויהוהבוטלאלוהערלתאזהריעה

םישנאהדיבןתנתאלוהוהיםאנאוההםויבךיתלצהו

אלברחבוךטלמאטלמיכ18םהינפמרוגיהתארשא

הוהיםאניבתחטביכללשלךשפנךלהתיהולפת



הימרי 844

חלשרחאהוהיתאמוהימרילאהיהרשארבדה40

אוהוותאותחקב‐‐המרהןמםיחבטברןדארזובנותא

םילגמההדוהיוםלשוריתולגלכךותבםיקזאברוסא

הוהי‐‐וילארמאיווהימרילםיחבטברחקיו2הלבב

שעיואביו3הזהםוקמהלאתאזההערהתארבדךיהלא

ולוקבםתעמשאלוהוהילםתאטחיכרבדרשאכהוהי

םויהךיתחתפהנההתעו4הזה)רבדה(רבדםכלהיהו

לבביתאאובלךיניעבבוטםא‐‐ךדילערשאםיקזאהןמ

לבביתאאובלךיניעבערםאוךילעיניעתאםישאואב

ךיניעברשיהלאובוטלאךינפלץראהלכהארלדח

ןבהילדגלאהבשובושיאלונדועו5ךלהמשתכלל

בשוהדוהיירעבלבבךלמדיקפהרשאןפשןבםקיחא

ןתיוךלתכללךיניעברשיהלכלאואםעהךותבותא

והימריאביו6והחלשיותאשמוהחראםיחבטברול

םעהךותבותאבשיוהתפצמהםקיחאןבהילדגלא

הדשברשאםיליחהירשלכועמשיו7ץראבםיראשנה

םקיחאןבוהילדגתאלבבךלמדיקפהיכםהישנאוהמה

ץראהתלדמוףטוםישנוםישנאותאדיקפהיכוץראב

התפצמההילדגלאואביו8הלבבולגהאלרשאמ

ןבהירשוחרקינבןתנויוןנחויווהינתנןבלאעמשיו

‐יתכעמהןבוהינזיויתפטנה)יפיע(יפועינבותמחנת

ןבםקיחאןבוהילדגםהלעבשיו9םהישנאוהמה‐

ובשםידשכהדובעמואריתלארמאלםהישנאלוןפש

בשייננהינאו10םכלבטייו‐‐לבבךלמתאודבעוץראב

םתאוונילאואבירשאםידשכהינפלדמעלהפצמב



הימרי 845

רשאםכירעבובשוםכילכבומשוןמשוץיקוןייופסא

ןומעינבבובאומברשאםידוהיהלכםגו11םתשפת

לבבךלמןתניכועמשתוצראהלכברשאוםודאבו

םקיחאןבוהילדגתאםהילעדיקפהיכוהדוהילתיראש

וחדנרשאתומקמהלכמםידוהיהלכובשיו12ןפשןב

ןייופסאיוהתפצמהוהילדגלאהדוהיץראואביוםש

רשאםיליחהירשלכוחרקןבןנחויו13דאמהברהץיקו

עדיהוילאורמאיו14התפצמהוהילדגלאואב‐‐הדשב

הינתנןבלאעמשיתאחלשןומעינבךלמסילעביכעדת

ןנחויו15םקיחאןבוהילדגםהלןימאהאלושפנךתכהל

אנהכלארמאלהפצמברתסבוהילדגלארמאחרקןב

שפנהככיהמלעדיאלשיאוהינתנןבלאעמשיתאהכאו

הדוהיתיראשהדבאוךילאםיצבקנההדוהילכוצפנו

שעתלאחרקןבןנחוילאםקיחאןבוהילדגרמאיו16

לאעמשילארבדהתארקשיכהזהרבדהתא)השעת(

ןבהינתנןבלאעמשיאביעיבשהשדחביהיו41

ותאםישנאהרשעוךלמהיברוהכולמהערזמעמשילא

ודחיםחלםשולכאיוהתפצמה‐‐םקיחאןבוהילדגלא

רשאםישנאהתרשעוהינתנןבלאעמשיםקיו2הפצמב

תמיו‐‐ברחבןפשןבםקיחאןבוהילדגתאוכיוותאויה

םידוהיהלכתאו3ץראבלבבךלמדיקפהרשאותא

רשאםידשכהתאוהפצמבוהילדגתאותאויהרשא

םויביהיו4לאעמשיהכההמחלמהישנאתא‐‐םשואצמנ

םישנאואביו5עדיאלשיאווהילדגתאתימהלינשה



הימרי 846

יערקוןקזיחלגמשיאםינמשןורמשמוולשמםכשמ

הוהיתיבאיבהלםדיבהנובלוהחנמוםידדגתמוםידגב

ךלהךלההפצמהןמםתארקלהינתנןבלאעמשיאציו6

ןבוהילדגלאואבםהילארמאיוםתאשגפכיהיוהכבו

ןבלאעמשיםטחשיוריעהךותלאםאובכיהיו7םקיחא

הרשעו8ותארשאםישנאהואוה‐‐רובהךותלאהינתנ

שייכ‐‐ונתמתלאלאעמשילאורמאיוםבואצמנםישנא

לדחיושבדוןמשוםירעשוםיטחהדשבםינמטמונל

םשךילשהרשארובהו9םהיחאךותבםתימהאלו

‐והילדגדיבהכהרשאםישנאהירגפלכתאלאעמשי

לארשיךלמאשעבינפמאסאךלמההשערשאאוה‐

לאעמשיבשיו10םיללח‐‐והינתנןבלאעמשיאלמותא

תאוךלמהתונבתאהפצמברשאםעהתיראשלכתא

ברןדארזובנדיקפהרשאהפצמבםיראשנהםעהלכ

הינתנןבלאעמשיםבשיוםקיחאןבוהילדגתאםיחבט

לכוחרקןבןנחויעמשיו11ןומעינבלארבעלךליו

לאעמשיהשערשאהערהלכתאותארשאםיליחהירש

םעםחלהלוכליוםישנאהלכתאוחקיו12הינתנןב

ןועבגברשאםיברםימלאותאואצמיוהינתנןבלאעמשי

ןבןנחויתאלאעמשיתארשאםעהלכתוארכיהיו13

ובסיו14וחמשיו‐‐ותארשאםיליחהירשלכתאוחרק

וכליוובשיוהפצמהןמלאעמשיהבשרשאםעהלכ

הנמשבטלמנהינתנןבלאעמשיו15חרקןבןנחוילא

ןבןנחויחקיו16ןומעינבלאךליוןנחויינפמםישנא

םעהתיראשלכתאותארשאםיליחהירשלכוחרק



הימרי 847

הכהרחאהפצמהןמהינתנןבלאעמשיתאמבישהרשא

ףטוםישנוהמחלמהישנאםירבג‐‐םקיחאןבהילדגתא

םהומכתורגבובשיווכליו17ןועבגמבישהרשאםיסרסו

18םירצמאובלתכלל‐‐םחלתיבלצארשא)םהמכ(

הינתנןבלאעמשיהכהיכםהינפמוארייכםידשכהינפמ

ץראבלבבךלמדיקפהרשאםקיחאןבוהילדגתא

ןבהינזיוחרקןבןנחויוםיליחהירשלכושגיו42

והימרילאורמאיו2לודגדעוןטקמםעהלכו‐‐היעשוה

הוהילאונדעבללפתהוךינפלונתנחתאנלפתאיבנה

הברהמטעמונראשניכתאזהתיראשהלכדעבךיהלא

תאךיהלאהוהיונלדגיו3ונתאתוארךיניערשאכ

רמאיו4השענרשארבדהתאוהבךלנרשאךרדה

הוהילאללפתמיננה‐‐יתעמשאיבנהוהימריםהילא

הוהיהנעירשארבדהלכהיהוםכירבדכםכיהלא

ורמאהמהו5רבדםכמענמאאל‐‐םכלדיגאםכתא

לככאלםאןמאנותמאדעלונבהוהייהיוהימרילא

6השענןכ‐‐ונילאךיהלאהוהיךחלשירשארבדה

)ונחנא(ונארשאוניהלאהוהילוקב‐‐ערםאובוטםא

עמשניכונלבטיירשאןעמלעמשנוילאךתאםיחלש

רבדיהיוםימיתרשעץקמיהיו7וניהלאהוהילוקב

ירשלכלאוחרקןבןנחוילאארקיו8והימרילאהוהי

רמאיו9לודגדעוןטקמל‐‐םעהלכלוותארשאםיליחה

יתאםתחלשרשאלארשייהלאהוהירמאהכםהילא

ץראבובשתבושםא10וינפלםכתנחתליפהלוילא



הימרי 848

שותאאלוםכתאיתעטנוסרהאאלוםכתאיתינבו‐‐תאזה

ואריתלא11םכליתישערשאהערהלאיתמחניכ

ונממואריתלאוינפמםיאריםתארשאלבבךלמינפמ

םכתאליצהלוםכתאעישוהלינאםכתאיכ‐‐הוהיםאנ

םכתאבישהוםכתאםחרוםימחרםכלןתאו12ודימ

תאזהץראבבשנאלםתאםירמאםאו13םכתמדאלא

ץראיכאלרמאל14םכיהלאהוהילוקבעמשיתלבל

עמשנאלרפושלוקוהמחלמהארנאלרשאאובנםירצמ

רבדועמשןכל‐‐התעו15בשנםשובערנאלםחללו

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכהדוהיתיראשהוהי

םשרוגלםתאבוםירצמאבלםכינפןומשתםושםתאםא

םכתאגישתםשהנממםיאריםתארשאברחההתיהו16

קבדיםשונממםיגאדםתארשאבערהוםירצמץראב

רשאםישנאהלכויהיו17ותמתםשו‐‐םירצמםכירחא

ברחבותומי‐‐םשרוגלםירצמאובלםהינפתאומש

הערהינפמטילפודירשםהלהיהיאלורבדבובערב

יהלאתואבצהוהירמאהכיכ18םהילעאיבמינארשא

ךתתןכםלשורייבשילעיתמחויפאךתנרשאכלארשי

המשלוהלאלםתייהוםירצמםכאבבםכילעיתמח

19הזהםוקמהתאדועוארתאלוהפרחלוהללקלו

עדיםירצמואבתלאהדוהיתיראשםכילעהוהירבד

)םתיעתה(םיתעתהיכ20םויהםכביתדיעהיכועדת

םכיהלאהוהילאיתאםתחלשםתאיכ‐‐םכיתושפנב

רמאירשאלככווניהלאהוהילאונדעבללפתהרמאל

אלוםויהםכלדגאו21ונישעו‐‐ונלדגהןכוניהלאהוהי



הימרי 849

םכילאינחלשרשאלכלוםכיהלאהוהילוקבםתעמש

‐‐ותומתרבדבובערבברחביכועדתעדיהתעו22

םשרוגלאובלםתצפחרשאםוקמב

ירבדלכתאםעהלכלארבדלוהימריתולככיהיו43

לכתא‐‐םהילאםהיהלאהוהיוחלשרשאםהיהלאהוהי

ןבןנחויוהיעשוהןבהירזערמאיו2הלאהםירבדה

התארקשוהימרילאםירמאםידזהםישנאהלכוחרק

םירצמואבתאלרמאלוניהלאהוהיךחלשאל‐‐רבדמ

תתןעמל‐‐ונבךתאתיסמהירנןבךורביכ3םשרוגל

4לבבונתאתולגהלוונתאתימהלםידשכהדיבונתא

‐‐םעהלכוםיליחהירשלכוחרקןבןנחויעמשאלו

חרקןבןנחויחקיו5הדוהיץראבתבשלהוהילוקב

לכמובשרשא‐‐הדוהיתיראשלכתאםיליחהירשלכו

םירבגהתא6הדוהיץראברוגלםשוחדנרשאםיוגה

שפנהלכתאוךלמהתונבתאוףטהתאוםישנהתאו

םקיחאןבוהילדגתאםיחבטברןדארזובנחינהרשא

ואביו7והירנןבךורבתאואיבנהוהימריתאוןפשןב

8סחנפחתדעואביוהוהילוקבועמשאליכםירצמץרא

ךדיבחק9רמאלסחנפחתבוהימרילאהוהירבדיהיו

תיבחתפברשאןבלמבטלמבםתנמטותולדגםינבא

םהילאתרמאו10םידוהיםישנאיניעל‐‐סחנפחתבהערפ

יתחקלוחלשיננהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

לעממואסכיתמשוידבעלבבךלמרצארדכובנתא

)ורירפש(ורורפשתאהטנויתנמטרשאהלאהםינבאל



הימרי 850

רשא‐‐םירצמץראתאהכהו)אבו(האבו11םהילע

12ברחלברחלרשאויבשליבשלרשאותומלתומל

תאהטעוםבשוםפרשוםירצמיהלאיתבבשאיתצהו

םשמאציוודגבתאהערההטעירשאכםירצמץרא

םירצמץראברשאשמשתיבתובצמתארבשו13םולשב

שאבףרשיםירצמיהלאיתבתאו

םיבשיהםידוהיהלכלאוהימרילאהיהרשארבדה44

ץראבוףנבוסחנפחתבולדגמבםיבשיה‐‐םירצמץראב

לארשייהלאתואבצהוהירמאהכ2רמאלסורתפ

לעוםלשורילעיתאבהרשאהערהלכתאםתיארםתא

בשויםהבןיאוהזהםויההברחםנהוהדוהיירעלכ

דבעלרטקלתכללינסעכהלושערשאםתערינפמ3

םכיתבאוםתאהמהםועדיאלרשא‐‐םירחאםיהלאל

חלשוםיכשהםיאיבנהידבעלכתאםכילאחלשאו4

יתאנשרשא‐‐תאזההבעתהרבדתאושעתאנלארמאל

יתלבל‐‐םתערמבושלםנזאתאוטהאלוועמשאלו5

ירעברעבתויפאויתמחךתתו6םירחאםיהלאלרטק

םויכהממשלהברחלהנייהתוםלשוריתוצחבוהדוהי

לארשייהלאתואבציהלאהוהירמאהכהתעו7הזה

םכלתירכהלםכתשפנלאהלודגהערםישעםתאהמל

םכלריתוהיתלבל‐‐הדוהיךותמקנויוללועהשאושיא

םירחאםיהלאלרטקלםכידיישעמבינסעכהל8תיראש

תירכהןעמל‐‐םשרוגלםיאבםתארשאםירצמץראב

9ץראהיוגלכבהפרחלוהללקלםכתויהןעמלוםכל



הימרי 851

הדוהייכלמתוערתאוםכיתובאתוערתאםתחכשה

ושערשא‐‐םכישנתערתאוםכתערתאווישנתוערתאו

הזהםויהדעואכדאל10םלשוריתוצחבוהדוהיץראב

םכינפליתתנרשאיתקחבויתרותבוכלהאלוואריאלו

יהלאתואבצהוהירמאהכןכל11םכיתובאינפלו

הדוהילכתאתירכהלו‐‐הערלםכבינפםשיננהלארשי

ץראאובלםהינפומשרשאהדוהיתיראשתאיתחקלו12

ברחבולפיםירצמץראבלכומתוםשרוגלםירצמ

ויהוותמיבערבוברחבלודגדעוןטקמומתיבערב

םיבשויהלעיתדקפו13הפרחלוהללקלוהמשלהלאל

בערבברחב‐‐םלשורילעיתדקפרשאכםירצמץראב

םיאבההדוהיתיראשלדירשוטילפהיהיאלו14רבדבו

המהרשאהדוהיץראבושלוםירצמץראבםשרוגל

יכובושיאליכ‐‐םשתבשלבושלםשפנתאםיאשנמ

יכםיעדיהםישנאהלכוהימריתאונעיו15םיטלפםא

תודמעהםישנהלכוםירחאםיהלאלםהישנתורטקמ

סורתפבםירצמץראבםיבשיהםעהלכולודגלהק

ונניא‐‐הוהיםשבונילאתרבדרשארבדה16רמאל

אצירשארבדהלכתאהשענהשעיכ17ךילאםיעמש

רשאכםיכסנהלךיסהוםימשהתכלמלרטקלוניפמ

תוצחבוהדוהיירעבונירשווניכלמוניתבאוונחנאונישע

18וניאראלהערוםיבוטהיהנוםחלעבשנוםלשורי

‐‐םיכסנהלךסהוםימשהתכלמלרטקלונלדחזאןמו

םירטקמונחנאיכו19ונמתבערבוברחבולכונרסח

ונישנאידעלבמהםיכסנהלךסהלוםימשהתכלמל



הימרי 852

רמאיו20םיכסנהלךסהוהבצעהלםינוכהלונישע

לכלעוםישנהלעוםירבגהלעםעהלכלאוהימרי

רשארטקהתאאולה21רמאלרבדותאםינעהםעה

םכיתובאוםתאםלשוריתוצחבוהדוהיירעבםתרטק

לעהלעתוהוהירכזםתאץראהםעוםכירשוםכיכלמ

םכיללעמערינפמתאשלדועהוהילכויאלו22ובל

המשלוהברחלםכצראיהתוםתישערשאתבעותהינפמ

םתרטקרשאינפמ23הזהםויהכ‐‐בשויןיאמהללקלו

ותרתבוהוהילוקבםתעמשאלוהוהילםתאטחרשאו

הערהםכתאתארקןכלעםתכלהאלויתודעבוויתקחבו

לכלאוםעהלכלאוהימרירמאיו24הזהםויכ‐‐תאזה

25םירצמץראברשאהדוהילכהוהירבדועמשםישנה

םכישנוםתארמאללארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

השענהשערמאלםתאלמםכידיבוםכיפבהנרבדתו

ךסהלוםימשהתכלמלרטקלונרדנרשאונירדנתא

תאהנישעתהשעוםכירדנתאהנמיקתםיקהםיכסנהל

םיבשיההדוהילכהוהירבדועמשןכל26םכירדנ

םאהוהירמאלודגהימשביתעבשניננהםירצמץראב

ינדאיחרמאהדוהישיאלכיפבארקנימשדועהיהי

אלוהערלםהילעדקשיננה27םירצמץראלכבהוהי

ברחבםירצמץראברשאהדוהישיאלכומתוהבוטל

םירצמץראןמןובשיברחיטילפו28םתולכדע‐‐בערבו

םיאבההדוהיתיראשלכועדיורפסמיתמ‐‐הדוהיץרא

תאזו29םהמוינממםוקיימרבדםשרוגלםירצמץראל

‐הזהםוקמבםכילעינאדקפיכהוהיםאנתואהםכל



הימרי 853

הכ30הערלםכילעירבדומוקיםוקיכועדתןעמל‐

דיבםירצמךלמערפחהערפתאןתניננההוהירמא

ךלמוהיקדצתאיתתנרשאכושפנישקבמדיבוויביא

ושפנשקבמו‐‐וביאלבבךלמרצארדכובנדיבהדוהי

‐‐הירנןבךורבלאאיבנהוהימרירבדרשארבדה45

הנשבוהימרייפמרפסלעהלאהםירבדהתאובתכב

הכ2רמאלהדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעברה

ילאניואתרמא3ךורבךילעלארשייהלאהוהירמא

אלהחונמויתחנאביתעגייבאכמלעןוגיהוהיףסייכ

יתינברשאהנההוהירמאהכוילארמאתהכ4יתאצמ

5איהץראהלכתאושתנינאיתעטנרשאתאוסרהינא

לעהעראיבמיננהיכשקבתלאתולדגךלשקבתהתאו

לכלעללשלךשפנתאךליתתנוהוהיםאנרשבלכ

םשךלתרשאתומקמה

2םיוגהלעאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא46

לעהיהרשאםירצמךלמוכנהערפליחלעםירצמל

לבבךלמרצארדכובנהכהרשא‐‐שמכרכבתרפרהנ

וכרע3הדוהיךלמוהישאיןבםיקיוהילתיעיברהתנשב

םישרפהולעוםיסוסהורסא4המחלמלושגוהנצוןגמ

עודמ5תנירסהושבלםיחמרהוקרמםיעבוכבובציתהו

וסנסונמוותכיםהירובגורוחאםיגסנםיתחהמהיתיאר

לאולקהסונילא6הוהיםאנביבסמרוגמ‐‐ונפהאלו

הזימ7ולפנוולשכתרפרהנדילעהנופצרובגהטלמי

הלעיראיכםירצמ8וימימושעגתיתורהנכהלעיראיכ



הימרי 854

הדיבאץראהסכאהלעארמאיוםימושעגתיתורהנכו

ואציובכרהוללהתהוםיסוסהולע9הביבשיוריע

תשקיכרדישפתםידולוןגמישפתטופושוכ‐‐םירובגה

םקנהלהמקנםויתואבצהוהיינדאלאוההםויהו10

ינדאלחבזיכםמדמהתורוהעבשוברחהלכאווירצמ

דעלגילע11תרפרהנלא‐‐ןופצץראבתואבצהוהי

)תיברה(יתיברהאושלםירצמתבתלותבירציחקו

האלמךתחוצוךנולקםיוגועמש12ךלןיאהלעתתואפר

רבדה13םהינשולפנוידחיולשכרובגברובגיכץראה

רצארדכובנאובל‐‐איבנהוהימרילאהוהירבדרשא

םירצמבודיגה14םירצמץראתאתוכהללבבךלמ

בציתהורמאסחנפחתבוףנבועימשהולודגמבועימשהו

ךיריבאףחסנעודמ15ךיביבסברחהלכאיכ‐‐ךלןכהו

לאשיאלפנםגלשוכהברה16ופדההוהייכדמעאל

ונתדלומץראלאוונמעלאהבשנוהמוקורמאיווהער

ןואשםירצמךלמהערפםשוארק17הנויהברחינפמ

ומשתואבצהוהי‐‐ךלמהםאנינאיח18דעומהריבעה

ישעהלוגילכ19אוביםיבלמרככוםירהברובתכיכ

ןיאמהתצנוהיהתהמשלףניכםירצמתבתבשויךל

21אבאבןופצמץרקםירצמהיפהפיהלגע20בשוי

וסנונפההמהםגיכקברמילגעכהברקבהירכשםג

22םתדקפתעםהילעאבםדיאםוייכודמעאלוידחי

הלואבתומדרקבו‐‐וכליליחביכךלישחנכהלוק

יכרקחיאליכהוהיםאנהרעיותרכ23םיצעיבטחכ

הנתנםירצמתבהשיבה24רפסמםהלןיאוהבראמובר



הימרי 855

יננהלארשייהלאתואבצהוהירמא25ןופצםעדיב

היהלאלעוםירצמלעוהערפלעואנמןומאלאדקופ

דיבםיתתנו26ובםיחטבהלעו‐‐הערפלעוהיכלמלעו

וידבעדיבולבבךלמרצארדכובנדיבוםשפנישקבמ

אריתלאהתאו27הוהיםאנםדקימיכןכשתןכירחאו

תאוקוחרמךעשומיננהיכ‐‐לארשיתחתלאובקעיידבע

דירחמןיאוןנאשוטקשובוקעיבשוםיבשץראמךערז

יכינאךתאיכ‐‐הוהיםאנבקעיידבעאריתלאהתא28

אלךתאוהמשךיתחדהרשאםיוגהלכבהלכהשעא

ךקנאאלהקנוטפשמלךיתרסיוהלכהשעא

םיתשלפלאאיבנהוהימרילאהוהירבדהיהרשא47

םימהנההוהירמאהכ2הזעתאהערפהכיםרטב

ריעהאולמוץראופטשיוףטושלחנלויהוןופצמםילע

לוקמ3ץראהבשוילכלליהוםדאהוקעזוהביבשיו

אל‐‐וילגלגןומהובכרלשערמויריבאתוסרפתטעש

דודשלאבהםויהלע4םידיןויפרמםינבלאתובאונפה

יכרזעדירשלכןודיצלורצלתירכהלםיתשלפלכתא

החרקהאב5רותפכיאתיראשםיתשלפתאהוהידדש

ידדוגתתיתמדעםקמעתיראשןולקשאהתמדנהזעלא

‐‐ךרעתלאיפסאהיטקשתאלהנאדעהוהילברחיוה6

לאוןולקשאלאהלהוצהוהיויטקשתךיא7ימדויעגרה

הדעיםשםיהףוח

לאיוהלארשייהלאתואבצהוהירמאהכבאומל48

בגשמההשיבהםיתירקהדכלנהשיבההדדשיכובנ



הימרי 856

הערהילעובשחןובשחב‐‐באומתלהתדועןיא2התחו

3ברחךלתךירחאימדתןמדמםגיוגמהנתירכנווכל

באומהרבשנ4לודגרבשודש‐‐םינורחמהקעצלוק

תוחלההלעמיכ5)היריעצ(הירועצהקעזועימשה

תקעצירצםינרוחדרומביכיכבהלעייכבב)תיחלה(

רבדמברעורעכהנייהתוםכשפנוטלמוסנ6ועמשרבש

ידכלתתאםגךיתורצואבוךישעמבךחטבןעייכ7

)ודחי(דחיוירשווינהכהלוגב)שומכ(שימכאציו

קמעהדבאוטלמתאלריעוריעלכלאדדשאביו8

יכבאומלץיצונת9הוהירמארשא‐‐רשימהדמשנו

רורא10ןהבבשויןיאמהנייהתהמשלהירעואצתאצנ

ןנאש11םדמוברחענמרוראוהימר‐‐הוהיתכאלמהשע

לאילכמקרוהאלווירמשלאאוהטקשווירוענמבאומ

רמנאלוחירוובומעטדמעןכלעךלהאלהלוגבוילכ

והעצוםיעצוליתחלשוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל12

רשאכשומכמבאומשבו13וצפניםהילבנווקיריוילכו

םירובגורמאתךיא14םחטבמלאתיבמלארשיתיבושב

הלעהירעובאומדדש15המחלמלליחישנאוונחנא

תואבצהוהי‐‐ךלמהםאנחבטלודריוירוחברחבמו

ודנ17דאמהרהמותערואובלבאומדיאבורק16ומש

‐‐זעהטמרבשנהכיאורמאומשיעדילכוויביבסלכול

תבשיאמצב)יבשו(יבשידובכמידר18הראפתלקמ

לא19ךירצבמתחשךבהלעבאומדדשיכןובידתב

ירמאהטלמנוסנילאשרעורעתבשוייפצוידמעךרד

)וליליה(יליליההתחיכבאומשיבה20התיהנהמ



הימרי 857

טפשמו21באומדדשיכןונראבודיגה)וקעזו(יקעזו

תעפומלעוהצהילאוןולחלא‐‐רשימהץראלאאב

לעו23םיתלבדתיבלעוובנלעוןובידלעו22)תעפימ(

לעותוירקלעו24ןועמתיבלעולומגתיבלעוםיתירק

25תוברקהותוקחרה‐‐באומץראירעלכלעוהרצב

והריכשה26הוהיםאנ‐‐הרבשנוערזובאומןרקהעדגנ

אוהםגקחשלהיהוואיקבבאומקפסולידגההוהילעיכ

האצמנםיבנגבםאלארשיךלהיהקחשהאולםאו27

ונכשוםירעובזע28דדונתתובךירבדידמיכ)אצמנ(

29תחפיפירבעבןנקתהנויכויהובאומיבשיעלסב

ובלםרוותואגוונואגווהבגדאמהאגבאומןואגונעמש

31ושעןכאלוידבןכאלוותרבעהוהיםאניתעדיינא30

ריקישנאלאקעזאהלכבאומלוליליאבאומלעןכלע

ךיתשיטנהמבשןפגהךלהכבארזעייכבמ32הגהישרח

דדשךריצבלעוךציקלע‐‐ועגנרזעיםידעםיורבע

ןייובאומץראמולמרכמליגוהחמשהפסאנו33לפנ

34דדיהאלדדיהדדיהךרדיאל‐‐יתבשהםיבקימ

דערעצמ‐‐םלוקונתנץהידעהלעלאדעןובשחתקעזמ

35ויהיתומשמלםירמנימםגיכהישלשתלגעםינרח

ויהלאלריטקמוהמבהלעמהוהיםאנבאומליתבשהו

ריקישנאלאיבלוהמהיםיללחכבאומליבלןכלע36

יכ37ודבאהשעתרתיןכלעהמהיםילילחכשרח

לעותדדגםידילכלעהערגןקזלכוהחרקשארלכ

דפסמהלכהיתבחרבובאומתוגגלכלע38קשםינתמ

39הוהיםאנ‐‐ובץפחןיאילככבאומתאיתרבשיכ



הימרי 858

באומהיהושובבאומףרעהנפהךיאוליליההתחךיא

הנההוהירמאהכיכ40ויביבסלכלהתחמלוקחשל

תוירקההדכלנ41באומלאויפנכשרפוהאדירשנכ

בלכאוההםויבבאומירובגבלהיהוהשפתנתודצמהו

43לידגההוהילעיכםעמבאומדמשנו42הרצמהשא

סינה44הוהיםאנבאומבשויךילע‐‐חפותחפודחפ

תחפהןמהלעהותחפהלאלפידחפהינפמ)סנה(

םאנםתדקפתנשבאומלאהילאאיבאיכחפבדכלי

ןובשחמאצישאיכםיסנחכמודמעןובשחלצב45הוהי

46ןואשינבדקדקובאומתאפלכאתוןוחיסןיבמהבהלו

ךיתנבויבשבךינבוחקליכשומכםעדבאבאומךליוא

הוהיםאנםימיהתירחאבבאומתובשיתבשו47היבשב

באומטפשמהנהדע

םאלארשילןיאםינבההוהירמאהכןומעינבל49

בשיוירעבומעודגתאםכלמשריעודמ‐‐ולןיאשרוי

תברלאיתעמשהוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל2

היתנבוהממשלתלהתיהוהמחלמתעורתןומעינב

יליליה3הוהירמאוישריתאלארשישריוהנתצתשאב

םיקשהנרגח‐‐הברתונבהנקעציעהדדשיכןובשח

וינהכךליהלוגבםכלמיכתורדגבהנטטושתהוהנדפס

תבהךקמעבז‐‐םיקמעביללהתתהמ4וידחיוירשו

איבמיננה5ילאאוביימהיתרצאבהחטבההבבושה

םתחדנוךיביבסלכמ‐‐תואבצהוהיינדאםאנדחפךילע

תובשתאבישאןכירחאו6דדנלץבקמןיאווינפלשיא



הימרי 859

ןיאהתואבצהוהירמאהכםודאל7הוהיםאנ‐‐ןומעינב

8םתמכחהחרסנםינבמהצעהדבאןמיתבהמכחדוע

יתאבהושעדיאיכןדדיבשיתבשלוקימעהונפהוסנ

תוללועוראשיאלךלואבםירצבםא9ויתדקפתעוילע

ושעתאיתפשחינאיכ10םידותיחשההלילבםיבנגםא

וינכשוויחאווערזדדשלכויאלהבחנווירתסמתאיתילג

12וחטבתילעךיתונמלאוהיחאינאךימתיהבזע11ונניאו

ותשסוכהתותשלםטפשמןיארשאהנההוהירמאהכיכ

יכ13התשתהתשיכהקנתאלהקנתהקנאוההתאוותשי

הללקלוברחלהפרחלהמשליכהוהיםאניתעבשניב

העומש14םלועתוברחלהנייהתהירעלכוהרצבהיהת

הילעואבווצבקתהחולשםיוגבריצוהוהיתאמיתעמש

םדאביוזב‐‐םיוגבךיתתנןטקהנהיכ15המחלמלומוקו

עלסהיוגחבינכשךבלןודזךתאאישהךתצלפת16

ךדירואםשמךנקרשנכהיבגתיכהעבגםורמישפת

םשיהילערבעלכהמשלםודאהתיהו17הוהיםאנ

‐הינכשוהרמעוםדסתכפהמכ18התוכמלכלעקרשיו

19םדאןבהברוגיאלושיאםשבשיאלהוהירמא‐

העיגראיכ‐‐ןתיאהונלאןדריהןואגמהלעיהיראכהנה

ימוינומכימיכדקפאהילארוחבימוהילעמונצירא

תצעועמשןכל20ינפלדמעירשאהערהזימוינדיעי

יבשילאבשחרשאויתובשחמוםודאלאץעירשאהוהי

םהילעםישיאלםאןאצהיריעצםובחסיאולםאןמית

עמשנףוסםיבהקעצץראההשערםלפנלוקמ21םהונ

הרצבלעויפנכשרפיוהאדיוהלעירשנכהנה22הלוק



הימרי 860

23הרצמהשאבלכאוההםויבםודאירובגבלהיהו

וגמנועמשהערהעמשיכ‐‐דפראותמחהשובקשמדל

סונלהתנפהקשמדהתפר24לכויאלטקשההגאדםיב

אלךיא25הדלויכהתזחאםילבחוהרצהקיזחהטטרו

ולפיןכל26ישושמתירק‐‐)תלהת(הלהתריעהבזע

אוההםויבומדיהמחלמהישנאלכוהיתבחרבהירוחב

הלכאוקשמדתמוחבשאיתצהו27תואבצהוהיםאנ

הכהרשארוצחתוכלממלורדקל28דדהןבתונמרא

הוהירמאהכ‐‐לבבךלמ)רצארדכובנ(רוצארדכובנ

םנאצוםהילהא29םדקינבתאודדשורדקלאולעומוק

וארקוםהלואשיםהילמגוםהילכלכוםהיתועיריוחקי

יבשיתבשלוקימעהדאמודנוסנ30ביבסמרוגמםהילע

לבבךלמרצארדכובנםכילעץעייכהוהיםאנ‐‐רוצח

יוגלאולעומוק31הבשחמ)םכילע(םהילעבשחוהצע

ולחירבאלוםיתלדאלהוהיםאנ‐‐חטבלבשויוילש

ללשלםהינקמןומהוזבלםהילמגויהו32ונכשידדב

תאאיבאוירבעלכמוהאפיצוצקחורלכלםיתרזו

דע‐‐הממשםינתןועמלרוצחהתיהו33הוהיםאנםדיא

היהרשא34םדאןבהברוגיאלושיאםשבשיאלםלוע

תוכלמתישארבםליעלאאיבנהוהימרילאהוהירבד

תואבצהוהירמאהכ35רמאל‐‐הדוהיךלמהיקדצ

לאיתאבהו36םתרובגתישארםליעתשקתארבשיננה

לכלםיתרזוםימשהתוצקעבראמתוחורעבראםליע

יחדנםשאוביאלרשאיוגההיהיאלוהלאהתוחרה

ינפלוםהיביאינפלםליעתאיתתחהו37)םליע(םלוע



הימרי 861

םאנ‐‐יפאןורחתאהערםהילעיתאבהוםשפנישקבמ

38םתואיתולכדעברחהתאםהירחאיתחלשוהוהי

םאנםירשוךלמםשמיתדבאהוםליעביאסכיתמשו

תיבשתא)בישא(בושאםימיהתירחאבהיהו39הוהי

הוהיםאנ‐‐םליע)תובש(

םידשכץראלא‐‐לבבלאהוהירבדרשארבדה50

סנואשוועימשהוםיוגבודיגה2איבנהוהימרידיב

תחלבשיבהלבבהדכלנורמאודחכתלאועימשה

יוגהילעהלעיכ3הילולגותחהיבצעושיבהךדרמ

הבבשויהיהיאלוהמשלהצראתאתישיאוהןופצמ

איההתעבוהמההםימיב4וכלהודנהמהבדעוםדאמ

ךולהודחיהדוהיינבוהמהלארשיינבואביהוהיםאנ

ךרדולאשיןויצ5ושקביםהיהלאהוהיתאווכליוכבו

חכשתאלםלועתירבהוהילאוולנוואבםהינפהנה

םירהםועתהםהיער‐‐ימע)ויה(היהתודבאןאצ6

7םצברוחכשוכלההעבגלארהמ)םובבוש(םיבבוש

רשאתחתםשאנאלורמאםהירצוםולכאםהיאצומלכ

ךותמודנ8הוהיםהיתובאהוקמוקדצהונהוהילואטח

ןאצינפלםידותעכויהו)ואצ(ואציםידשכץראמולבב

םילדגםיוגלהקלבבלעהלעמוריעמיכנאהנהיכ9

ליכשמרובגכויצחדכלתםשמהלוכרעוןופצץראמ

ועבשיהיללשלכללשלםידשכהתיהו10םקירבושיאל

)וזלעת(יזלעתיכ)וחמשת(יחמשתיכ11הוהיםאנ

ילהצתוהשדהלגעכ)ושופת(ישופתיכיתלחניסש



הימרי 862

םכתדלויהרפחדאמםכמאהשוב12םירבאכ)ולהצתו(

אלהוהיףצקמ13הברעוהיצרבדמםיוגתירחאהנה

קרשיוםשילבבלערבעלכהלכהממשהתיהובשת

תשקיכרדלכביבסלבבלעוכרע14היתוכמלכלע

ועירה15האטחהוהיליכץחלאולמחתלאהילאודי

וסרהנ)היתוישא(היתיושאולפנהדיהנתנביבסהילע

ושעהתשערשאכהבומקנהאיההוהיתמקניכהיתומוח

ינפמ‐‐ריצקתעבלגמשפתולבבמערוזותרכ16הל

הש17וסניוצראלשיאוונפיומעלאשיאהנויהברח

רושאךלמולכאןושארהוחידהתויראלארשיהרוזפ

הכןכל18לבבךלמרצארדכובנומצעןורחאההזו

לבבךלמלאדקפיננהלארשייהלאתואבצהוהירמא

יתבבשו19רושאךלמלאיתדקפרשאכ‐‐וצראלאו

םירפארהבוןשבהולמרכההערווהונלאלארשיתא

םאנאיההתעבוםההםימיב20ושפנעבשתדעלגהו

אלוהדוהיתאטחתאוונניאולארשיןועתאשקביהוהי

םיתרמץראהלע21ריאשארשאלחלסאיכהניאצמת

םאנםהירחאםרחהוברחדוקפיבשוילאוהילעהלע

‐ץראבהמחלמלוק22ךיתיוצרשאלככהשעוהוהי

ךיאץראהלכשיטפרבשיועדגנךיא23לודגרבשו‐

לבבתדכלנםגוךליתשקי24םיוגבלבבהמשלהתיה

תירגתההוהיביכ‐‐תשפתנםגותאצמנתעדיאלתאו

הכאלמיכומעזילכתאאצויוורצואתאהוהיחתפ25

ץקמהלואב26םידשכץראב‐‐תואבצהוהיינדאלאיה

הליהתלאהומירחהוםימרעומכהולסהיסבאמוחתפ



הימרי 863

יכםהילעיוהחבטלודריהירפלכוברח27תיראש

לבבץראמםיטלפוםיסנלוק28םתדקפתעםמויאב

29ולכיהתמקנ‐‐וניהלאהוהיתמקנתאןויצבדיגהל

ביבסהילעונחתשקיכרדלכםיברלבבלאועימשה

התשערשאלככהלעפכהלומלשהטילפ)הל(יהילא

ולפיןכל30לארשישודקלאהדזהוהילאיכהלושע

אוההםויבומדיהתמחלמישנאלכוהיתבחרבהירוחב

אביכתואבצהוהיינדאםאנןודזךילאיננה31הוהיםאנ

יתצהוםיקמולןיאולפנוןודזלשכו32ךיתדקפתעךמוי

תואבצהוהירמאהכ33ויתביבסלכהלכאווירעבשא

וקיזחהםהיבשלכוודחיהדוהיינבולארשיינבםיקושע

ביריביר‐‐ומשתואבצהוהיקזחםלאג34םחלשונאמםב

35לבביבשילזיגרהוץראהתאעיגרהןעמלםבירתא

לאוהירשלאולבביבשילאוהוהיםאנםידשכלעברח

ותחוהירובגלאברחולאנוםידבהלאברח36הימכח

‐הכותברשאברעהלכלאוובכרלאוויסוסלאברח37

הימימלאברח38וזזבוהיתרצואלאברחםישנלויהו‐

ובשיןכל39וללהתיםימיאבואיהםילספץראיכושביו

חצנלדועבשתאלוהנעיתונבהבובשיוםייאתאםייצ

םדסתאםיהלאתכפהמכ40רדורודדעןוכשתאלו

אלושיאםשבשיאלהוהיםאנ‐‐הינכשתאוהרמעתאו

םיכלמולודגיוגוןופצמאבםעהנה41םדאןבהברוגי

ירזכאוקיזחיןדיכותשק42ץראיתכרימורעיםיבר

ובכריםיסוסלעוהמהיםיכםלוק‐‐ומחריאלוהמה

לבבךלמעמש43לבבתבךילעהמחלמלשיאכךורע



הימרי 864

44הדלויכליח‐‐והתקיזחההרצוידיופרוםעמשתא

העגראיכ‐‐ןתיאהונלאןדריהןואגמהלעיהיראכהנה

ימיכדקפאהילארוחבימוהילעמ)םצירא(םצורא

ןכל45ינפלדמעירשאהערהזימוינדעויימוינומכ

רשאויתובשחמולבבלאץעירשאהוהיתצעועמש

םאןאצהיריעצםובחסיאלםאםידשכץראלאבשח

ץראההשערנלבבהשפתנלוקמ46הונםהילעםישיאל

עמשנםיוגבהקעזו

בליבשילאולבבלעריעמיננההוהירמאהכ51

וקקביוהורזוםירזלבבליתחלשו2תיחשמחור‐‐ימק

ךרדילא3הערםויבביבסמהילעויהיכהצראתא

לאולמחתלאוונירסבלעתילאוותשקךרדהךרדי

םידשכץראבםיללחולפנו4האבצלכומירחה‐‐הירחב

הדוהיולארשיןמלאאליכ5היתוצוחבםירקדמו

שודקמםשאהאלמםצראיכתואבצהוהימ‐‐ויהלאמ

ומדתלא‐‐ושפנשיאוטלמולבבךותמוסנ6לארשי

7הלםלשמאוהלומג‐‐הוהילאיההמקנתעיכהנועב

ותשהניימץראהלכתרכשמ‐‐הוהידיבלבבבהזסוכ

רבשתולבבהלפנםאתפ8םיוגוללהתיןכלעםיוג

ונאפר9אפרתילוא‐‐הבואכמלירצוחקהילעוליליה

עגניכוצראלשיאךלנוהובזע‐‐התפרנאלולבבתא

תאהוהיאיצוה10םיקחשדעאשנוהטפשמםימשהלא

11וניהלאהוהיהשעמתאןויצבהרפסנוואבוניתקדצ

יכלמחורתאהוהיריעה‐‐םיטלשהואלמםיצחהורבה



הימרי 865

איההוהיתמקניכהתיחשהלותמזמלבבלעיכידמ

‐‐רמשמהוקיזחהסנואשלבבתמוחלא12ולכיהתמקנ

השעםג‐‐הוהיםמזםגיכםיבראהוניכהםירמשומיקה

םימלע)תנכש(יתנכש13לבביבשילארבדרשאתא

הוהיעבשנ14ךעצבתמאךצקאבתרצואתברםיבר

ךילעונעוקליכםדאךיתאלמםאיכושפנבתואבצ

ותנובתבוותמכחבלבתןיכמוחכבץראהשע15דדיה

םיאשנלעיוםימשבםימןומהותתלוקל16םימשהטנ

17ויתרצאמחוראצויוהשערטמלםיקרבץראהצקמ

וכסנרקשיכלספמףרצלכשיבהתעדמםדאלכרעבנ

םתדקפתעבםיעתעתהשעמהמהלבה18םבחוראלו

טבשו‐‐אוהלכהרצוייכבוקעיקלחהלאכאל19ודבאי

המחלמילכילהתאץפמ20ומשתואבצהוהיותלחנ

סוסךביתצפנו21תוכלממךביתחשהוםיוגךביתצפנו

השאושיאךביתצפנו22ובכרובכרךביתצפנוובכרו

יתצפנו23הלותבורוחבךביתצפנורענוןקזךביתצפנו

תוחפךביתצפנוודמצורכאךביתצפנוורדעוהערךב

לכתאםידשכיבשוילכלולבבליתמלשו24םינגסו

ךילאיננה25הוהיםאנםכיניעל‐‐ןויצבושערשאםתער

יתיטנוץראהלכתאתיחשמההוהיםאנתיחשמהרה

הפרשרהלךיתתנוםיעלסהןמךיתלגלגוךילעידיתא

תוממשיכתודסומלןבאוהנפלןבאךממוחקיאלו26

םיוגברפושועקתץראבסנואש27הוהיםאנהיהתםלוע

ינמטרראתוכלממהילעועימשה‐‐םיוגהילעושדק

ושדק28רמסקליכסוסולעהרספטהילעודקפזנכשאו



הימרי 866

תאוהינגסלכתאוהיתוחפתאידמיכלמתאםיוגהילע

לעהמקיכלחתוץראהשערתו29ותלשממץראלכ

ןיאמהמשללבבץראתאםושלהוהיתובשחמלבב

התשנ‐‐תודצמבובשיםחלהללבבירובגולדח30בשוי

31היחירבורבשנהיתנכשמותיצהםישנלויהםתרובג

ךלמלדיגהל‐‐דיגמתארקלדיגמוץוריץרתארקלץר

תאוושפתנתורבעמהו32הצקמוריעהדכלניכלבב

רמאהכיכ33ולהבנהמחלמהישנאושאבופרשםימגאה

הכירדהתעןרגכלבבתבלארשייהלאתואבצהוהי

ונממה)ינלכא(ונלכא34הלריצקהתעהאבוטעמדוע

ילכ)ינגיצה(ונגיצהלבבךלמרצארדכובנ)ינממה(

ונחידהינדעמושרכאלמןינתכ)ינעלב(ונעלבקיר

ןויצתבשירמאתלבבלעיראשויסמח35)ינחידה(

רמאהכןכל36םלשורירמאתםידשכיבשילאימדו

תאיתברחהוךתמקנתאיתמקנוךבירתאבריננההוהי

םינתןועמםילגללבבהתיהו37הרוקמתאיתשבהוהמי

ורענוגאשיםירפככודחי38בשויןיאמהקרשוהמש

םיתרכשהוםהיתשמתאתישאםמחב39תויראירוגכ

40הוהיםאנ‐‐וציקיאלוםלועתנשונשיווזלעיןעמל

ךיא41םידותעםעםיליאכ‐‐חובטלםירככםדירוא

המשלהתיהךיאץראהלכתלהתשפתתוךששהדכלנ

43התסכנוילגןומהבםיהלבבלעהלע42םיוגבלבב

ןהבבשיאלץראהברעוהיצץראהמשלהירעויה

לבלעיתדקפו44םדאןבןהברבעיאלושיאלכ

םיוגדועוילאורהניאלוויפמועלבתאיתאצהולבבב



הימרי 867

שיאוטלמוימעהכותמואצ45הלפנלבבתמוחםג

ואריתוםכבבלךריןפו46הוהיףאןורחמ‐‐ושפנתא

וירחאוהעומשההנשבאבוץראבתעמשנההעומשב

הנהןכל47לשמלעלשמוץראבסמחוהעומשההנשב

לכושובתהצראלכולבביליספלעיתדקפוםיאבםימי

לכוץראוםימשלבבלעוננרו48הכותבולפיהיללח

םג49הוהיםאנםידדושההלאוביןופצמיכםהברשא

ץראהלכיללחולפנלבבלםגלארשייללחלפנללבב

הוהיתאקוחרמורכזודמעתלאוכלהברחמםיטלפ50

הפרחונעמשיכונשב51םכבבללעהלעתםלשוריו

52הוהיתיבישדקמלעםירזואביכונינפהמלכהתסכ

לכבוהיליספלעיתדקפוהוהיםאנםיאבםימיהנהןכל

רצבתיכוםימשהלבבהלעתיכ53ללחקנאיהצרא

הקעזלוק54הוהיםאנ‐‐הלםידדשואבייתאמהזעםורמ

תאהוהידדשיכ55םידשכץראמלודגרבשולבבמ

םיברםימכםהילגומהולודגלוקהנממדבאולבב

ודכלנודדושלבבלעהילעאביכ56םלוקןואשןתנ

57םלשיםלשהוהיתולמגלאיכםתותשקהתתחהירובג

ונשיוהירובגוהינגסוהיתוחפהימכחוהירשיתרכשהו

הכ58ומשתואבצהוהי‐‐ךלמהםאנוציקיאלוםלועתנש

רערעתתרערעהבחרהלבבתומחתואבצהוהירמא

םימאלוקירידבםימעועגיוותצישאבםיהבגההירעשו

תאאיבנהוהימריהוצרשארבדה59ופעיושאידב

הדוהיךלמוהיקדצתאותכלבהיסחמןבהירנןבהירש

בתכיו60החונמרשהירשווכלמלתיעברהתנשבלבב



הימרי 868

רפסלא‐‐לבבלאאובתרשאהערהלכתאוהימרי

רמאיו61לבבלאםיבתכההלאהםירבדהלכתאדחא

לכתאתארקותיארו‐‐לבבךאבכהירשלאוהימרי

םוקמהלאתרבדהתאהוהיתרמאו62הלאהםירבדה

המהבדעוםדאמלבשויובתויהיתלבלותירכהלהזה

רפסהתאארקלךתלככהיהו63היהתםלועתוממשיכ

תרמאו64תרפךותלאותכלשהוןבאוילערשקתהזה

איבמיכנארשאהערהינפמםוקתאלולבבעקשתהככ

והימריירבדהנהדעופעיו‐‐הילע

הרשעתחאווכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב52

תב)לטומח(לטימחומאםשוםלשוריבךלמהנש

השערשאלככהוהייניעבערהשעיו2הנבלמוהימרי

דעהדוהיוםלשוריבהתיההוהיףאלעיכ3םקיוהי

יהיו4לבבךלמבוהיקדצדרמיווינפלעמםתואוכילשה

שדחלרושעבירישעהשדחבוכלמלתיעשתההנשב

םלשורילעוליחלכואוהלבבךלמרצארדכובנאב

רוצמבריעהאבתו5ביבסקידהילעונביוהילעונחיו

יעיברהשדחב6והיקדצךלמלהנשהרשעיתשעדע

םעלםחלהיהאלוריעבבערהקזחיושדחלהעשתב

ואציווחרביהמחלמהישנאלכוריעהעקבתו7ץראה

ךלמהןגלערשאםיתמחהןיברעשךרדהלילריעהמ

ופדריו8הברעהךרדוכליוביבסריעהלעםידשכו

וחריתברעבוהיקדצתאוגישיוךלמהירחאםידשכליח

לאותאולעיוךלמהתאושפתיו9וילעמוצפנ‐‐וליחלכו

10םיטפשמותארבדיותמחץראבהתלברלבבךלמ



הימרי 869

ירשלכתאםגוויניעלוהיקדצינבתאלבבךלמטחשיו

והרסאיורועוהיקדציניעתאו11התלברבטחשהדוהי

)תיב(תיבבוהנתיוהלבבלבבךלמוהאביוםיתשחנב

שדחלרושעבישימחהשדחבו12ותומםוידעתדקפה

ךלמרצארדכובנךלמלהנשהרשעעשתתנשאיה

לבבךלמינפלדמעםיחבטברןדארזובנאב‐‐לבב

לכתאוךלמהתיבתאוהוהיתיבתאףרשיו13םלשוריב

לכתאו14שאבףרשלודגהתיבלכתאוםלשורייתב

ברתארשאםידשכליחלכוצתנביבסםלשוריתומח

ריעבםיראשנהםעהרתיתאוםעהתולדמו15םיחבט

‐‐ןומאהרתיתאולבבךלמלאולפנרשאםילפנהתאו

ריאשה‐‐ץראהתולדמו16םיחבטברןדארזובנהלגה

ידומעתאו17םיבגילוםימרכלםיחבטברןדארזובנ

תשחנהםיתאותונכמהתאוהוהיתיבלרשאתשחנה

םתשחנלכתאואשיוםידשכורבש‐‐הוהיתיבברשא

תאותורמזמהתאוםיעיהתאותורסהתאו18הלבב

ותרשירשאתשחנהילכלכתאותופכהתאותקרזמה

תוקרזמהתאותותחמהתאוםיפסהתאו19וחקל‐‐םהב

רשאתויקנמהתאותופכהתאותורנמהתאותוריסהתאו

םידומעה20םיחבטברחקל‐‐ףסכףסכרשאובהזבהז

תחתרשאתשחנרשעםינשרקבהודחאםיהםינש

היהאל‐‐הוהיתיבלהמלשךלמההשערשאתונכמה

הנמשםידומעהו21הלאהםילכהלכםתשחנללקשמ

םיתשטוחודחאהדמעה)תמוק(המוקהמאהרשע

תרתכו22בובנתועבצאעבראויבעוונבסיהמאהרשע



הימרי 870

הכבשותומאשמחתחאהתרתכהתמוקותשחנוילע

דומעלהלאכותשחנלכהביבסתרתוכהלעםינומרו

לכהחורהששוםיעשת‐‐םינמרהויהיו23םינומרוינשה

תאםיחבטברחקיו24ביבסהכבשהלעהאמםינומרה

תשלשתאו‐‐הנשמהןהכהינפצתאושארהןהכהירש

דיקפהיהרשאדחאסירסחקלריעהןמו25ףסהירמש

רשאךלמהינפיארמםישנאהעבשוהמחלמהישנאלע

ץראהםעתאאבצמהאבצהרשרפסתאוריעבואצמנ

חקיו26ריעהךותבםיאצמנהץראהםעמשיאםיששו

לבבךלמלאםתואךליוםיחבטברןדארזובנםתוא

ץראבהלברבםתמיולבבךלמםתואהכיו27התלבר

הלגהרשאםעההז28ותמדאלעמהדוהילגיותמח

םירשעוםיפלאתשלשםידוהי‐‐עבשתנשברצארדכובנ

‐םלשורימרצארדכובנלהרשעהנומשתנשב29השלשו

םירשעושלשתנשב30םינשוםישלשתואמהנמששפנ‐

שפנםידוהיםיחבטברןדארזובנהלגהרצארדכובנל

ששוםיפלאתעבראשפנלכהשמחוםיעבראתואמעבש

ךלמןכיוהיתולגלהנשעבשוםישלשביהיו31תואמ

אשנשדחלהשמחוםירשעבשדחרשעםינשבהדוהי

ןיכיוהישארתאותכלמתנשבלבבךלמךדרמליוא

רבדיו32)אולכה(אילכהתיבמותאאציוהדוהיךלמ

)םיכלמה(םיכלמאסכללעממואסכתאןתיותובטותא

וינפלםחללכאוואלכידגבתאהנשו33לבבבותארשא

תאמולהנתנדימתתחראותחראו34ויחימילכדימת

וייחימילכותומםוידע‐‐ומויבםוירבדלבבךלמ



לאקזחי 871

לאקזחי

ךותבינאושדחלהשמחביעיברבהנשםישלשביהיו1

םיהלאתוארמהאראוםימשהוחתפנרבכרהנלעהלוגה

ךלמהתולגלתישימחההנשהאיה‐‐שדחלהשמחב2

ןהכהיזובןבלאקזחילאהוהירבדהיההיה3ןיכיוי

4הוהידיםשוילעיהתורבכרהנלע‐‐םידשכץראב

שאולודגןנעןופצהןמהאבהרעסחורהנהואראו

ךותמלמשחהןיעכ‐‐הכותמוביבסולהגנותחקלתמ

תומד‐‐ןהיארמהזותויחעבראתומד‐‐הכותמו5שאה

תחאלםיפנכעבראותחאלםינפהעבראו6הנהלםדא

לגרףככםהילגרףכוהרשילגרםהילגרו7םהל

תחתמםדא)ידיו(ודיו8ללקתשחנןיעכםיצצנולגע

םתעבראלםהיפנכוםהינפוםהיעברתעבראלעםהיפנכ

שיאןתכלבובסיאלםהיפנכהתוחאלאהשאתרבח9

היראינפוםדאינפםהינפתומדו10וכליוינפרבעלא

ינפוןתעבראללואמשהמרושינפוםתעבראלןימיהלא

הלעמלמתודרפםהיפנכוםהינפו11ןתעבראלרשנ

12הנהיתיוגתאתוסכמםיתשושיאתורבחםיתששיאל

תכללחורההמשהיהירשאלאוכליוינפרבעלאשיאו

ילחגכםהיארמתויחהתומדו13ןתכלבובסיאלוכלי

תויחהןיבתכלהתמאיה‐‐םידפלההארמכתורעבשא

בושואוצרתויחהו14קרבאצוישאהןמושאלהגנו

לצאץראבדחאןפואהנהותויחהאראו15קזבההארמכ

ןיעכםהישעמוםינפואההארמ16וינפתעבראלתויחה

רשאכםהישעמוםהיארמוןתעבראלדחאתומדושישרת



לאקזחי 872

םתכלבןהיעברתעבראלע17ןפואהךותבןפואההיהי

םהלהאריוםהלהבגו‐‐ןהיבגו18ןתכלבובסיאלוכלי

תויחהתכלבו19ןתעבראל‐‐ביבסםיניעתאלמםתבגו

ואשניץראהלעמתויחהאשנהבוםלצאםינפואהוכלי

המשוכליתכללחורהםשהיהירשאלע20םינפואה

היחהחוריכםתמעלואשניםינפואהותכללחורה

לעמםאשנהבוודמעיםדמעבווכליםתכלב21םינפואב

22םינפואבהיחהחוריכ‐‐םתמעלםינפואהואשניץראה

לעיוטנ‐‐ארונהחרקהןיעכעיקרהיחהישארלעתומדו

השאתורשיםהיפנכעיקרהתחתו23הלעמלמםהישאר

תוסכמםיתששיאלוהנהלתוסכמםיתששיאלהתוחאלא

לוקכםהיפנכלוקתאעמשאו24םהיתיוגתאהנהל

הנחמלוקכהלמהלוק‐‐םתכלבידשלוקכםיברםימ

רשאעיקרללעמ‐‐לוקיהיו25ןהיפנכהניפרתםדמעב

עיקרללעממו26ןהיפנכהניפרתםדמעבםשארלע

תומדלעואסכתומדריפסןבאהארמכםשארלערשא

ןיעכאראו27הלעמלמוילעםדאהארמכתומדאסכה

הלעמלווינתמהארממביבסהלתיבשאהארמכלמשח

ביבסולהגנושאהארמכיתיארהטמלווינתמהארממו

הארמןכםשגהםויבןנעבהיהירשאתשקההארמכ28

לפאוהאראוהוהידובכתומדהארמאוה‐‐ביבסהגנה

רבדמלוקעמשאוינפלע

2ךתארבדאוךילגרלעדמעםדאןבילארמאיו2

עמשאוילגרלעינדמעתוילארבדרשאכחוריבאבתו



לאקזחי 873

ךתואינאחלושםדאןבילארמאיו3ילארבדמתא

המהיבודרמרשאםידרומהםיוגלא‐‐לארשיינבלא

םינפישקםינבהו4הזהםויהםצעדעיבועשפםתובאו

הכםהילאתרמאוםהילאךתואחלושינא‐‐בליקזחו

תיביכולדחיםאוועמשיםאהמהו5הוהיינדארמא

לאםדאןבהתאו6םכותבהיהאיבניכועדיו‐‐המהירמ

ךתואםינולסוםיברסיכאריתלאםהירבדמוםהמארית

םהינפמואריתלאםהירבדמבשויהתאםיברקעלאו

םאםהילאירבדתאתרבדו7המהירמתיביכתחתלא

תאעמשםדאןבהתאו8המהירמיכולדחיםאוועמשי

הצפירמהתיבכירמיהתלא‐‐ךילארבדמינארשא

דיהנהוהאראו9ךילאןתנינארשאתאלכאו‐‐ךיפ

ינפלהתואשרפיו10רפסתלגמובהנהוילאהחולש

יהוהגהוםינקהילאבותכורוחאוםינפהבותכאיהו

תאלוכאלוכאאצמתרשאתאםדאןב‐‐ילארמאיו3

יפתאחתפאו2לארשיתיבלארבדךלותאזההלגמה

ךנטבםדאןבילארמאיו3תאזההלגמהתאינליכאיו

ךילאןתנינארשאתאזההלגמהתאאלמתךיעמולכאת

ךלםדאןבילארמאיו4קותמלשבדכיפביהתוהלכאו

לאאליכ5םהילאירבדבתרבדולארשיתיבלאאב

לארשיתיבלאחולשהתא‐‐ןושלידבכוהפשיקמעםע

אלרשאןושלידבכוהפשיקמעםיברםימעלאאל6

ועמשיהמהךיתחלשםהילאאלםאםהירבדעמשת

םיבאםניאיכ‐‐ךילאעמשלובאיאללארשיתיבו7ךילא



לאקזחי 874

8המהבלישקוחצמיקזחלארשיתיבלכיכילאעמשל

קזחךחצמתאוםהינפתמעלםיקזחךינפתאיתתנהנה

אריתאלךחצמיתתנרצמקזחרימשכ9םחצמתמעל

ילארמאיו10המהירמתיביכםהינפמתחתאלוםתוא

ךבבלבחקךילארבדארשאירבדלכתא‐‐םדאןב

תרבדוךמעינבלאהלוגהלאאבךלו11עמשךינזאבו

ועמשיםאהוהיינדארמאהכםהילאתרמאוםהילא

לודגשערלוקירחאעמשאו‐‐חורינאשתו12ולדחיםאו

תוקישמתויחהיפנכלוקו13ומוקממהוהידובכךורב

לודגשערלוקוםתמעלםינפואהלוקוהתוחאלאהשא

הוהידיויחורתמחברמךלאוינחקתוינתאשנחורו14

לאםיבשיהביבאלתהלוגהלאאובאו15הקזחילע

םשבשאוםשםיבשויהמה‐‐)בשאו(רשאורבכרהנ

םימיתעבשהצקמיהיו16םכותבםימשמםימיתעבש

תיבלךיתתנהפצםדאןב17רמאלילאהוהירבדיהיו

ירמאב18ינממםתואתרהזהורבדיפמתעמשולארשי

עשרריהזהלתרבדאלוותרהזהאלותומתתומעשרל

ךדימומדותומיונועבעשראוה‐‐ותיחלהעשרהוכרדמ

וכרדמוועשרמבשאלועשרתרהזהיכהתאו19שקבא

בושבו20תלצהךשפנתאהתאותומיונועבאוה‐‐העשרה

יכתומיאוהוינפללושכמיתתנולועהשעווקדצמקידצ

השערשאותקדצןרכזתאלותומיותאטחבותרהזהאל

יתלבלקידצותרהזהיכהתאו21שקבאךדימומדו

תאהתאורהזניכהיחיויחאטחאלאוהו‐‐קידצאטח

אצםוקילארמאיוהוהידיםשילעיהתו22תלצהךשפנ



לאקזחי 875

העקבהלאאצאוםוקאו23ךתוארבדאםשוהעקבהלא

רהנלעיתיאררשאדובככדמעהוהידובכםשהנהו

ילגרלעינדמעתוחוריבאבתו24ינפלעלפאורבכ

התאו25ךתיבךותברגסהאבילארמאיויתארבדיו

אצתאלוםהבךורסאוםיתובעךילעונתנהנהםדאןב

היהתאלותמלאנוךכחלאקיבדאךנושלו26םכותב

ךתואירבדבו27המהירמתיביכחיכומשיאלםהל

עמשההוהיינדארמאהכםהילאתרמאוךיפתאחתפא

המהירמתיביכלדחילדחהועמשי

ךינפלהתואהתתנוהנבלךלחקםדאןבהתאו4

תינבורוצמהילעהתתנו2םלשוריתאריעהילעתוקחו

םישותונחמהילעהתתנוהללסהילעתכפשוקידהילע

התתנולזרבתבחמךלחקהתאו3ביבסםירכהילע

הילאךינפתאהתניכהוריעהןיבוךניבלזרבריקהתוא

4לארשיתיבלאיהתוא‐‐הילעתרצורוצמבהתיהו

לארשיתיבןועתאתמשוילאמשהךדצלעבכשהתאו

5םנועתאאשתוילעבכשתרשאםימיהרפסמוילע

תואמשלשםימירפסמלםנועינשתאךליתתנינאו

הלאתאתילכו6לארשיתיבןועתאשנוםויםיעשתו

תיבןועתאתאשנותינש)ינמיה(ינימיהךדצלעתבכשו

לאו7ךלויתתנהנשלםויהנשלםויםויםיעברא‐‐הדוהי

הילעתאבנוהפושחךערזוךינפןיכתםלשורירוצמ

ךדצלאךדצמךפהתאלוםיתובעךילעיתתנהנהו8

םירעשוןיטחךלחקהתאו9ךרוצמימיךתולכדע

דחאילכבםתואהתתנוםימסכוןחדוםישדעולופו



לאקזחי 876

בכושהתארשאםימיהרפסמםחללךלםתואתישעו

ךלכאמו10ונלכאת‐‐םויםיעשתותואמשלשךדצלע

תעדעתעמםויללקשםירשעלוקשמב‐‐ונלכאתרשא

דעתעמןיההתיששהתשתהרושמבםימו11ונלכאת

תאציללגבאיהוהנלכאתםירעשתגעו12התשתתע

ינבולכאיהככהוהירמאיו13םהיניעלהנגעת‐‐םדאה

רמאו14םשםחידארשאםיוגבאמטםמחלתאלארשי

הפרטוהלבנוהאמטמאלישפנהנההוהיינדאההא

15לוגפרשביפבאבאלוהתעדעוירוענמיתלכאאל

רקבה)יעיפצ(יעופצתאךליתתנהאר‐‐ילארמאיו

רמאיו16םהילעךמחלתאתישעוםדאהיללגתחת

םחלולכאוםלשוריבםחלהטמרבשיננהםדאןבילא

ןעמל17ותשיןוממשבוהרושמבםימוהגאדבולקשמב

םנועבוקמנוויחאושיאומשנוםימוםחלורסחי

הנחקתםיבלגהרעתהדחברחךלחקםדאןבהתאו5

לקשמינזאמךלתחקלוךנקזלעוךשארלעתרבעהוךל

תאלמכריעהךותבריעבתרואבתישלש2םתקלחו

היתוביבסברחבהכתתישלשהתאתחקלורוצמהימי

תחקלו3םהירחאקיראברחוחורלהרזתתישלשהו

חקתדועםהמו4ךיפנכבםתואתרצורפסמבטעמםשמ

ונממשאבםתאתפרשושאהךותלאםתואתכלשהו

תאזהוהיינדארמאהכ5לארשיתיבלכלאשאאצת

רמתו6תוצראהיתוביבסוהיתמשםיוגהךותבםלשורי

תוצראהןמיתוקחתאוםיוגהןמהעשרליטפשמתא



לאקזחי 877

םהבוכלהאליתוקחווסאמיטפשמביכהיתוביבסרשא

רשאםיוגהןמםכנמהןעיהוהיינדארמאהכןכל7

םתישעאליטפשמתאוםתכלהאליתוקחבםכיתוביבס

ןכל8םתישעאלםכיתוביבסרשאםיוגהיטפשמכו

ךכותביתישעוינאםגךילעיננההוהיינדארמאהכ

יתישעאלרשאתאךביתישעו9םיוגהיניעלםיטפשמ

ןכל10ךיתבעותלכןעי‐‐דועוהמכהשעאאלרשאתאו

יתישעוםתובאולכאיםינבוךכותבםינבולכאיתובא

יחןכל11חורלכלךתיראשלכתאיתירזוםיטפשךב

לכבתאמטישדקמתאןעיאלםאהוהיינדאםאנינא

םגויניעסוחתאלוערגאינאםגוךיתבעותלכבוךיצוקש

ולכיבערבוותומירבדבךיתשלש12לומחאאלינא

לכלתישילשהוךיתוביבסולפיברחבתישלשהוךכותב

יתוחנהויפאהלכו13םהירחאקיראברחוהרזאחור

יתאנקביתרבדהוהיינאיכועדיויתמחנהו‐‐םביתמח

רשאםיוגבהפרחלוהברחלךנתאו14םביתמחיתולכב

רסומהפודגוהפרחהתיהו15רבועלכיניעלךיתוביבס

ףאבםיטפשךביתושעבךיתוביבסרשאםיוגלהמשמו

תאיחלשב16יתרבדהוהיינא‐‐המחתוחכתבוהמחבו

חלשארשאתיחשמלויהרשאםהבםיערהבערהיצח

הטמםכליתרבשוםכילעףסאבערו‐‐םכתחשלםתוא

רבדוךלכשוהערהיחובערםכילעיתחלשו17םחל

יתרבדהוהיינאךילעאיבאברחוךברבעיםדו



לאקזחי 878

ךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו6

לארשיירה‐‐תרמאו3םהילאאבנהולארשיירהלא

םירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדארבדועמש

איבמינאיננה)תויאיגלו(תואיגלוםיקיפאלתועבגלו

םכיתוחבזמומשנו4םכיתומביתדבאוברחםכילע

5םכילולגינפלםכיללחיתלפהוםכינמחורבשנו

תאיתירזוםהילולגינפללארשיינבירגפתאיתתנו
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ומשאיווברחיןעמל‐‐הנמשיתתומבהוהנברחתםירעה
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יפאיתחלשוךילעץקההתע3ץראהתופנכ)עברא(
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האציהאבהנהםויההנה10הכמהוהיינאיכםתעדיו

עשרהטמלםקסמחה11ןודזהחרפהטמהץצ‐‐הרפצה
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םישעםהרשאתוערהתובעותהתאהארואבילארמאיו

ץקשהמהבושמרתינבתלכהנהוהאראואובאו10הפ
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דמעןפשןבוהינזאיולארשיתיבינקזמשיאםיעבשו
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ץראהתאואלמיכהפושערשאתובעותהתאתושעמ

םפאלאהרומזהתאםיחלשםנהוינסיעכהלובשיוסמח

וארקולמחאאלויניעסוחתאלהמחבהשעאינאםגו18

םתואעמשאאלולודגלוקינזאב

ריעהתודקפוברקרמאללודגלוקינזאבארקיו9

ךרדמםיאבםישנאהששהנהו2ודיבותחשמילכשיאו

ודיבוצפמילכשיאוהנופצהנפמרשאןוילעהרעש

ואביווינתמברפסהתסקוםידבשבלםכותבדחאשיאו

הלענלארשייהלאדובכו3תשחנהחבזמלצאודמעיו

לאארקיותיבהןתפמלאוילעהיהרשאבורכהלעמ
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ותתיותהוםלשוריךותבריעהךותברבעולאהוהי

תובעותהלכלעםיקנאנהוםיחנאנהםישנאהתוחצמלע

וירחאריעבורבעינזאברמאהלאלו5הכותבתושענה

ןקז6ולמחתלאו)םכניע(םכיניעסחת)לא(לעוכהו

שיאלכלעותיחשמלוגרהתםישנוףטוהלותבורוחב

םישנאבולחיוולחתישדקממוושגתלאותהוילערשא

תיבהתאואמטםהילארמאיו7תיבהינפלרשאםינקזה

יהיו8ריעבוכהוואציוואצ‐‐םיללחתורצחהתאואלמו

ההארמאוקעזאוינפלעהלפאוינאראשאנוםתוכהכ

ךכפשבלארשיתיראשלכתאהתאתיחשמההוהיינדא
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יתתנםשארבםכרדלמחאאלויניעסוחתאל‐‐ינאםגו10

בישמוינתמבתסקהרשאםידבהשבלשיאההנהו11
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םיברכהשארלערשאעיקרהלאהנהוהאראו10

רמאיו2םהילעהארנ‐‐אסכתומדהארמכריפסןבאכ

לאלגלגלתוניבלאאברמאיוםידבהשבלשיאהלא

םיברכלתוניבמשאילחגךינפחאלמובורכלתחת

ןימימםידמעםיברכהו3יניעלאביוריעהלעקרזו

4תימינפהרצחהתאאלמןנעהושיאהואבב‐‐תיבל

אלמיותיבהןתפמלעבורכהלעמהוהידובכםריו

לוקו5הוהידובכהגנתאהאלמרצחהוןנעהתאתיבה

ידשלאלוקכהנציחהרצחהדעעמשנ‐‐םיבורכהיפנכ

חקרמאלםידבהשבלשיאהתאותוצביהיו6ורבדב

לצאדמעיואביוםיבורכלתוניבמלגלגלתוניבמשא
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םידבהשבלינפחלאןתיואשיוםיברכהתוניברשא
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דחאןפוא‐‐םיבורכהלצאםינפואהעבראהנהוהאראו9

הארמודחאבורכהלצאדחאןפואודחאבורכהלצא

דחאתומד‐‐םהיארמו10שישרתןבאןיעכםינפואה

םתכלב11ןפואהךותבןפואההיהירשאכםתעבראל

םוקמהיכםתכלבובסיאל‐‐וכליםהיעברתעבראלא
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לגלגהארוקםהל‐‐םינפואל13םהינפואםתעבראלביבס

ינפובורכהינפדחאהינפדחאלםינפהעבראו14ינזאב

15רשנינפיעיברהוהיראינפישילשהוםדאינפינשה
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םכחורתולעמולארשיתיבםתרמאןכהוהירמאהכ



לאקזחי 885
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ורמשייטפשמתאווכלייתקחבןעמל20רשבבלםהל

לאו21םיהלאלםהלהיהאינאו‐‐םעלילויהוםתאושעו
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אצתהתאוםהיניעל‐‐םמויהלוגילככךילכתאצוהו4

ריקבךלרתחםהיניעל5הלוגיאצומכםהיניעלברעב

‐‐איצותהטלעבאשתףתכלעםהיניעל6ובתאצוהו

תיבלךיתתנתפומיכץראהתאהארתאלוהסכתךינפ

הלוגילככיתאצוהילכיתיוצרשאכןכשעאו7לארשי

לעיתאצוההטלעבדיבריקביליתרתחברעבוםמוי

רמאלרקבבילאהוהירבדיהיו8םהיניעליתאשנףתכ

המירמהתיבלארשיתיבךילאורמאאלהםדאןב9

אישנההוהיינדארמאהכםהילארמא10השעהתא

םכותבהמהרשאלארשיתיבלכוםלשוריבהזהאשמה

הלוגב‐‐םהלהשעיןכיתישערשאכםכתפומינארמא11

הטלעבאשיףתכלאםכותברשאאישנהו12וכלייבשב
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אלרשאןעי‐‐הסכיוינפובאיצוהלורתחיריקב‐‐אציו

וילעיתשרתאיתשרפו13ץראהתאאוהןיעלהארי

התואוםידשכץראהלבבותאיתאבהויתדוצמבשפתנו

לכוהרזעויתביבסרשאלכו14תומיםשוהאריאל

יכועדיו15םהירחאקיראברחוחורלכלהרזאויפגא

16תוצראבםתואיתירזוםיוגבםתואיציפהבהוהיינא

ןעמל‐‐רבדמובערמברחמרפסמישנאםהמיתרתוהו

יכועדיוםשואברשאםיוגבםהיתובעותלכתאורפסי

ךמחלםדאןב18רמאלילאהוהירבדיהיו17הוהיינא

תרמאו19התשתהגאדבוהזגרבךימימולכאתשערב

לאםלשורייבשוילהוהיינדארמאהכץראהםעלא

ןוממשבםהימימוולכאיהגאדבםמחללארשיתמדא

םיבשיהלכסמחמהאלממהצראםשתןעמל‐‐ותשי

היהתהממשץראהוהנברחתתובשונהםירעהו20הב

22רמאלילאהוהירבדיהיו21הוהיינאיכםתעדיו

רמאללארשיתמדאלעםכלהזהלשמההמםדאןב

רמאהכםהילארמאןכל23ןוזחלכדבאוםימיהוכראי

דועותאולשמיאלוהזהלשמהתאיתבשההוהיינדא

ןוזחלכרבדוםימיהוברקםהילארבדםאיכלארשיב

ךותבקלחםסקמו‐‐אושןוזחלכדועהיהיאליכ24

רבדרבדארשאתארבדאהוהיינאיכ25לארשיתיב

רבדרבדאירמהתיבםכימיביכדועךשמתאל‐‐השעיו

רמאלילאהוהירבדיהיו26הוהיינדאםאנויתישעו
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‐‐ירבדלכדועךשמתאלהוהיינדארמאהכםהילא

הוהיינדאםאנהשעיורבדרבדארשא

יאיבנלאאבנהםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו13

הוהירבדועמשםבלמיאיבנלתרמאוםיאבנהלארשי

רשאםילבנהםיאיבנהלעיוההוהיינדארמאהכ3

‐‐תוברחבםילעשכ4ואריתלבלוםחוררחאםיכלה

רדגורדגתותוצרפבםתילעאל5ויהלארשיךיאיבנ

אושוזח6הוהיםויבהמחלמבדמעללארשיתיבלע

ולחיוםחלשאלהוהיוהוהיםאנםירמאה‐‐בזכםסקו

םתרמאבזכםסקמוםתיזחאושהזחמאולה7רבדםיקל

ינדארמאהכןכל8יתרבדאלינאוהוהיםאנםירמאו

םכילאיננהןכל‐‐בזכםתיזחואושםכרבדןעיהוהי

אושםיזחהםיאיבנהלאידיהתיהו9הוהיינדאםאנ

לארשיתיבבתכבוויהיאלימעדוסבבזכםימסקהו

ינאיכםתעדיוואביאללארשיתמדאלאוובתכיאל

‐‐םולשרמאלימעתאועטהןעיבוןעי10הוהיינדא

רמא11לפתותאםיחטםנהוץיחהנבאוהוםולשןיאו

שיבגלאינבאהנתאוףטושםשגהיהלפיולפתיחטלא

אולהריקהלפנהנהו12עקבתתורעסחורוהנלפת

רמאהכןכל13םתחטרשאחיטההיאםכילארמאי

יפאבףטשםשגויתמחבתורעסחוריתעקבוהוהיינדא

ריקהתאיתסרהו14הלכלהמחבשיבגלאינבאוהיהי

הלפנוודסיהלגנו‐‐ץראהלאוהיתעגהולפתםתחטרשא

יתמחתאיתילכו15הוהיינאיכםתעדיוהכותבםתילכו
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הלםיזחהוםלשורילאםיאבנהלארשייאיבנ16ותא

םישםדאןבהתאו17הוהיינדאםאנםלשןיאוםלשןוזח

18ןהילעאבנהוןהבלמתואבנתמהךמעתונבלאךינפ

לכלעתותסכתורפתמליוההוהיינדארמאהכתרמאו

דדוצל‐‐המוקלכשארלעתוחפסמהתושעוידייליצא

הנייחתהנכלתושפנוימעלהנדדוצתתושפנהתושפנ

םחליתותפבוםירעשילעשבימעלאיתאהנללחתו19

אלרשאתושפנתויחלוהנתומתאלרשאתושפנתימהל

ינדארמאהכןכל20בזכיעמשימעל‐‐םכבזכבהנייחת

תאםשתודדצמהנתארשאהנכיתותסכלאיננההוהי

יתחלשוםכיתעורזלעמםתאיתערקותוחרפלתושפנה

21תחרפלםישפנתאתודדצמםתארשאתושפנהתא

ויהיאלוןכדימימעתאיתלצהוםכיתחפסמתאיתערקו

תואכהןעי22הוהיינאיכןתעדיוהדוצמלןכדיבדוע

יתלבלעשרידיקזחלוויתבאכהאלינאורקשקידצבל

םסקוהניזחתאלאושןכל23ותיחהלערהוכרדמבוש

ינאיכןתעדיוןכדימימעתאיתלצהודועהנמסקתאל

הוהי

יהיו2ינפלובשיולארשיינקזמםישנאילאאוביו14

ולעההלאהםישנאהםדאןב3רמאלילאהוהירבד

שרדאהםהינפחכנונתנםנועלושכמוםבללעםהילולג

רמאהכםהילאתרמאוםתוארבדןכל4םהלשרדא

וילולגתאהלעירשאלארשיתיבמשיאשיאהוהיינדא

ינאאיבנהלאאבווינפחכנםישיונועלושכמוובללא

תאשפתןעמל5וילולגברב‐‐)אב(הבוליתינענהוהי
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ןכל6םלכםהילולגבילעמורזנרשאםבלבלארשיתיב

ובישהוובושהוהיינדארמאהכלארשיתיבלארמא

יכ7םכינפובישהםכיתבעותלכלעמוםכילולגלעמ

רזניולארשיברוגירשארגהמולארשיתיבמשיאשיא

וינפחכנםישיונועלושכמוובללאוילולגלעיוירחאמ

יתתנו8יבולהנענהוהיינא‐‐יבולשרדלאיבנהלאאבו

ויתרכהוםילשמלותואלוהיתמשהואוההשיאבינפ

רבדוהתפייכאיבנהו9הוהיינאיכםתעדיוימעךותמ

ידיתאיתיטנואוההאיבנהתאיתיתפהוהיינא‐‐רבד

ןועכםנועואשנו10לארשיימעךותמויתדמשהווילע

תיבדועועתיאלןעמל11היהיאיבנהןועכ‐‐שרדה

ילויהוםהיעשפלכבדועואמטיאלוירחאמלארשי

יהיו12הוהיינדאםאנ‐‐םיהלאלםהלהיהאינאוםעל

לעמלילאטחתיכץראםדאןב13רמאלילאהוהירבד

יתחלשהוםחלהטמהליתרבשוהילעידייתיטנולעמ

תשלשויהו14המהבוםדאהנממיתרכהובערהב

המהבויאו)לאינד(לאנדחנ‐‐הכותבהלאהםישנאה

הערהיחול15הוהיינדאםאנםשפנולצניםתקדצב

ינפמרבועילבמהממשהתיהוהתלכשוץראבריבעא

ינדאםאנינאיח‐‐הכותבהלאהםישנאהתשלש16היחה

ץראהוולצניםדבלהמהוליציתונבםאוםינבםאהוהי

יתרמאואיההץראהלעאיבאברחוא17הממשהיהת

תשלשו18המהבוםדאהנממיתרכהוץראברבעתברח

וליציאלהוהיינדאםאנינאיח‐‐הכותבהלאהםישנאה

לאחלשארבדוא19ולצניםדבלםהיכתונבוםינב
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הנממתירכהלםדבהילעיתמחיתכפשואיההץראה

ינאיח‐‐הכותבבויאו)לאינד(לאנדחנו20המהבוםדא

וליציםתקדצבהמהוליציתבםאןבםאהוהיינדאםאנ

יטפשתעבראיכףאהוהיינדארמאהכיכ21םשפנ

‐םלשורילאיתחלשרבדוהערהיחובערוברחםיערה

הטלפהבהרתונהנהו22המהבוםדאהנממתירכהל‐

תאםתיארוםכילאםיאצויםנה‐‐תונבוםינבםיאצומה

לעיתאבהרשאהערהלעםתמחנוםתולילעתאוםכרד

יכםכתאומחנו23הילעיתאבהרשאלכתא‐‐םלשורי

יתישעםנחאליכםתעדיוםתולילעתאוםכרדתאוארת

הוהיינדאםאנ‐‐הביתישערשאלכתא

ץעהיהיהמםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו15

חקיה3רעיהיצעבהיהרשאהרומזה‐‐ץעלכמןפגה

תולתלדתיונממוחקיםאהכאלמלתושעלץעונממ

ויתוצקינשתאהלכאלןתנשאלהנה4ילכלכוילע

ותויהבהנה5הכאלמלחלציה‐‐רחנוכותושאההלכא

השענורחיווהתלכאשאיכףאהכאלמלהשעיאלםימת

ןפגהץערשאכהוהיינדארמאהכןכל6הכאלמלדוע

יבשיתאיתתנןכ‐‐הלכאלשאלויתתנרשארעיהץעב

םלכאתשאהוואצישאהמ‐‐םהבינפתאיתתנו7םלשורי

תאיתתנו8םהבינפתאימושבהוהיינאיכםתעדיו

הוהיינדאםאנלעמולעמןעי‐‐הממשץראה

תאעדוהםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו16

הוהיינדארמאהכתרמאו3היתבעותתאםלשורי
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ירמאהךיבאינענכהץראמךיתדלמוךיתרכמםלשוריל

תרכאלךתואתדלוהםויבךיתודלומו4תיתחךמאו

לתחהותחלמהאלחלמהויעשמלתצחראלםימבוךרש

‐‐הלאמתחאךלתושעלןיעךילעהסחאל5תלתחאל

םויבךשפנלעגבהדשהינפלאיכלשתוךילעהלמחל

ךימדבתססובתמךאראוךילערבעאו6ךתאתדלה

הבבר7ייחךימדבךלרמאוייחךימדבךלרמאו

םיידעידעביאבתוילדגתויברתוךיתתנהדשהחמצכ

ךילערבעאו8הירעוםרעתאוחמצךרעשוונכנםידש

הסכאוךילעיפנכשרפאוםידדתעךתעהנהוךאראו

‐‐הוהיינדאםאנךתאתירבבאובאוךלעבשאוךתורע

ךכסאוךילעמךימדףטשאוםימבךצחראו9ילייהתו

ששבךשבחאושחתךלענאוהמקרךשיבלאו10ןמשב

דיברוךידילעםידימצהנתאוידעךדעאו11ישמךסכאו

תרטעוךינזאלעםיליגעוךפאלעםזנןתאו12ךנורגלע

יששךשובלמוףסכובהזידעתו13ךשארבתראפת

)תלכא(יתלכאןמשושבדותלסהמקרוישמו)שש(

םשךלאציו14הכולמליחלצתודאמדאמביפיתו

םאנ‐‐ךילעיתמשרשאירדהבאוהלילכיכךיפיבםיוגב

תאיכפשתוךמשלעינזתוךיפיביחטבתו15הוהיינדא

ךלישעתוךידגבמיחקתו16יהיולרבועלכלעךיתונזת

יחקתו17היהיאלותואבאלםהילעינזתותואלטתומב

ךלישעתוךליתתנרשאיפסכמויבהזמךתראפתילכ

םיסכתוךתמקרידגבתאיחקתו18םבינזתורכזימלצ

יתתנרשאימחלו19םהינפל)תתנ(יתתניתרטקוינמשו
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חירלםהינפלוהיתתנוךיתלכאהשבדוןמשותלסךל

ךיתונבתאוךינבתאיחקתו20הוהיינדאםאניהיוחחינ

ךתונזתמטעמה‐‐לוכאלםהלםיחבזתוילתדלירשא

םתואריבעהבםינתתוינבתאיטחשתו21)ךיתונזתמ(

תא)תרכז(יתרכזאלךיתנזתוךיתבעותלכתאו22םהל

תייהךמדבתססובתמהירעוםריעךתויהב‐‐ךירוענימי

24הוהיינדאםאנךליואיואךתערלכירחאיהיו23

שארלכלא25בוחרלכבהמרךלישעתובגךלינבתו

ךילגרתאיקשפתוךיפיתאיבעתתוךתמרתינבךרד

ינבלאינזתו26)ךיתונזת(ךתונזתתאיברתורבועלכל

27ינסיעכהלךתנזתתאיברתורשבילדגךינכשםירצמ

ךיתואנששפנבךנתאוךקחערגאוךילעידייתיטנהנהו

ינבלאינזתו28המזךכרדמתומלכנה‐‐םיתשלפתונב

תאיברתו29תעבשאלםגוםינזתוךתעבשיתלבמרושא

30תעבשאלתאזבםגוהמידשכןענכץראלאךתונזת

הלאלכתאךתושעב‐‐הוהיינדאםאנךתבלהלמאהמ

ךרדלכשארבךבגךיתונבב31תטלשהנוזהשאהשעמ

)תייה(יתייהאלובוחרלכב)תישע(יתישעךתמרו

חקתהשיאתחת‐‐תפאנמההשאה32ןנתאסלקלהנוזכ

לכלךינדנתאתתנתאוהדנונתיתונזלכל33םירזתא

ךיתונזתבביבסמךילאאובלםתואידחשתוךיבהאמ

הנוזאלךירחאוךיתונזתבםישנהןמךפהךביהיו34

הנוזןכל35ךפהליהתו‐‐ךלןתנאלןנתאוןנתאךתתבו

ךתשחנךפשהןעיהוהיינדארמאהכ36הוהירבדיעמש

ילולגלכלעוךיבהאמלעךיתונזתבךתורעהלגתו
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ץבקמיננהןכל37םהלתתנרשאךינבימדכוךיתובעות

תבהארשאלכתאוםהילעתברערשאךיבהאמלכתא

יתילגוביבסמךילעםתאיתצבקותאנשרשאלכלע

יטפשמךיתטפשו38ךתורעלכתאוארוםהלאךתורע

ךתאיתתנו39האנקוהמחםדךיתתנוםדתכפשותופאנ

ךידגבךתואוטישפהוךיתמרוצתנוךבגוסרהוםדיב

ולעהו40הירעוםריעךוחינהוךתראפתילכוחקלו

41םתוברחבךוקתבוןבאבךתואומגרולהקךילע

תוברםישניניעלםיטפשךבושעושאבךיתבופרשו

יתמחיתחנהו42דועינתתאלןנתאםגוהנוזמךיתבשהו

ןעי43דועסעכאאלויתטקשוךממיתאנקהרסוךב

לכביליזגרתוךירוענימיתא)תרכז(יתרכזאלרשא

אלוהוהיינדאםאניתתנשארבךכרדאהינאםגוהלא

לכהנה44ךיתבעותלכלעהמזהתא)תישע(יתישע

תאךמאתב45התבהמאכרמאללשמיךילעלשמה

ןהישנאולעגרשאתאךתוחאתוחאוהינבוהשיאתלעג

הלודגהךתוחאו46ירמאןכיבאותיתחןכמא‐‐ןהינבו

הנטקהךתוחאוךלואמשלעתבשויההיתונבואיהןורמש

ןהיכרדבאלו47היתונבוםדס‐‐ךנימימתבשויהךממ

יתחשתוטקטעמכ)תישע(יתישעןהיתובעותכותכלה

התשעםאהוהיינדאםאנינאיח48ךיכרדלכבןהמ

49ךיתונבותאתישערשאכ‐‐היתונבואיהךתוחאםדס

תולשוםחלתעבשןואגךתוחאםדסןועהיההזהנה

הקיזחהאלןויבאוינעדיוהיתונבלוהלהיהטקשה

רשאכןהתאריסאוינפלהבעותהנישעתוהניהבגתו50
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תאיברתוהאטחאלךיתאטחיצחכןורמשו51יתיאר

לכב)ךיתוחא(ךתוחאתאיקדצתוהנהמךיתובעות

רשאךתמלכיאשתאםג52)תישע(יתישערשאךיתבעות

הנקדצתןהמתבעתהרשאךיתאטחבךתוחאלתללפ

53ךתויחאךתקדצבךתמלכיאשוישובתאםגוךממ

היתונבוםדס)תובש(תיבשתא‐‐ןהתיבשתאיתבשו

)תובשו(תיבשוהיתונבוןורמש)תובש(תיבשתאו

לכמתמלכנוךתמלכיאשתןעמל54הנהכותבךיתיבש

ןבשתהיתונבוםדסךיתוחאו55ןתאךמחנב‐‐תישערשא

ךיתונבותאוןתמדקלןבשתהיתונבוןורמשוןתמדקל

העומשלךתוחאםדסהתיהאולו56ןכתמדקלהניבשת

תפרחתעומכךתערהלגתםרטב57ךינואגםויבךיפב

ךתואתוטאשהםיתשלפתונבהיתוביבסלכוםראתונב

םאנ‐‐םיתאשנתאךיתובעותתאוךתמזתא58ביבסמ

ךתוא)יתישעו(תישעוהוהיינדארמאהכיכ59הוהי

יתרכזו60תירברפהלהלאתיזברשא‐‐תישערשאכ

תירבךליתומיקהוךירוענימיבךתואיתירבתאינא

ךיתוחאתאךתחקבתמלכנוךיכרדתאתרכזו61םלוע

תונבלךלןהתאיתתנוךממתונטקהלאךממתולדגה

יכתעדיוךתאיתירבתאינאיתמיקהו62ךתירבמאלו

ןוחתפדועךלהיהיאלותשבוירכזתןעמל63הוהיינא

ינדאםאנתישערשאלכלךלירפכב‐‐ךתמלכינפמהפ

הוהי
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הדיחדוחםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו17

הוהיינדארמאהכתרמאו3לארשיתיבלאלשמלשמו

רשאהצונהאלמרבאהךראםיפנכהלודגלודגהרשנה

תא4זראהתרמצתאחקיוןונבלהלאאב‐‐המקרהול

םילכרריעבןענכץראלאוהאיביוףטקויתוקינישאר

םימלעחקערזהדשבוהנתיוץראהערזמחקיו5ומש

המוקתלפשתחרסןפגליהיוחמציו6ומשהפצפצםיבר

‐‐ןפגליהתוויהיויתחתוישרשווילאויתוילדתונפל

לודגלודגדחארשניהיו7תוארפחלשתוםידבשעתו

וילעהישרשהנפכתאזהןפגההנהוהצונברוםיפנכ

8העטמתוגרעמהתואתוקשהלולהחלשויתוילדו

ףנעתושעל‐‐הלותשאיהםיברםימלאבוטהדשלא

ינדארמאהכרמא9תרדאןפגלתויהלירפתאשלו

ססוקיהירפתאוקתניהישרשתאאולהחלצת‐‐הוהי

ברםעבוהלודגערזבאלושביתהחמציפרטלכשביו

אלהחלצתההלותשהנהו10הישרשמהתואתואשמל

שביתהחמצתגרעלעשבישביתםידקהחורהבתעגכ

אלהירמהתיבלאנרמא12רמאלילאהוהירבדיהיו11

חקיוםלשורילבבךלמאבהנהרמאהלאהמםתעדי

חקיו13הלבבוילאםתואאביוהירשתאוהכלמתא

תאוהלאבותאאביותירבותאתרכיוהכולמהערזמ

אשנתהיתלבלהלפשהכלממתויהל14חקלץראהיליא

ויכאלמחלשלובדרמיו15הדמעלותירבתארמשל

השעהטלמיהחלציהברםעוםיסוסולתתלםירצמ

אלםאהוהיינדאםאנינאיח16טלמנותירברפהוהלא
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רשאוותלאתאהזברשאותאךילממהךלמהםוקמב

לודגליחבאלו17תומילבבךותבותא‐‐ותירבתארפה

הללסךפשבהמחלמבהערפותואהשעיברלהקבו

רפהלהלאהזבו18תוברתושפנתירכהל‐‐קידתונבבו

הכןכל19טלמיאלהשעהלאלכוודיןתנהנהותירב

יתירבוהזברשאיתלאאלםאינאיחהוהיינדארמא

שפתנויתשרוילעיתשרפו20ושארבויתתנו‐‐ריפהרשא

ולעמםשותאיתטפשנוהלבבוהיתואיבהויתדוצמב

ולפיברחבויפגאלכבוחרבמלכתאו21יבלעמרשא

יתרבדהוהיינאיכםתעדיוושרפיחורלכלםיראשנהו

המרהזראהתרמצמינאיתחקלוהוהיינדארמאהכ22

הבגרהלעינאיתלתשוףטקאךרויתוקנישארמיתתנו

השעוףנעאשנוונלתשאלארשיםורמרהב23לולתו

‐ףנכלכרופצלכויתחתונכשורידאזראלהיהוירפ

ינאיכהדשהיצעלכועדיו24הנכשתויתוילדלצב‐

חלץעיתשבוהלפשץעיתהבגההבגץעיתלפשההוהי

יתישעויתרבדהוהיינאשביץעיתחרפהו

םילשמםתאםכלהמ2רמאלילאהוהירבדיהיו18

רסבולכאיתובארמאללארשיתמדאלעהזהלשמהתא

היהיםאהוהיינדאםאנינאיח3הניהקתםינבהינשו

ילתושפנהלכןה4לארשיב‐‐הזהלשמהלשמדועםכל

איהתאטחהשפנההנהילןבהשפנכובאהשפנכהנה

לא6הקדצוטפשמהשעוקידצהיהייכשיאו5תומת

תאולארשיתיבילולגלאאשנאלויניעולכאאלםירהה
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אלשיאו7ברקיאלהדנהשאלאואמטאלוהערתשא

ןתיבערלומחללזגיאלהלזגבישיבוחותלבח‐‐הנוי

לועמ‐‐חקיאלתיברתוןתיאלךשנב8דגבהסכיםריעו

יתוקחב9שיאלשיאןיבהשעיתמאטפשמודיבישי

היחיהיחאוהקידצתמאתושעלרמשיטפשמוךלהי

חאהשעוםדךפשץירפןבדילוהו10הוהיינדאםאנ

לאםגיכ‐‐השעאלהלאלכתאאוהו11הלאמדחאמ

‐‐הנוהןויבאוינע12אמטוהערתשאתאולכאםירהה

הבעותויניעאשנםילולגהלאובישיאללבחלזגתולזג

לכתאהיחיאליחוחקלתיברתוןתנךשנב13השע

הנהו14היהיובוימדתמויתומ‐‐השעהלאהתובעותה

אלוהאריוהשערשאויבאתאטחלכתאאריוןבדילוה

ילולגלאאשנאלויניעולכאאלםירההלע15ןהכהשעי

‐‐הנוהאלשיאו16אמטאלוהערתשאתאלארשיתיב

הסכםורעוןתנבערלומחללזגאלהלזגולבחאללבח

יטפשמ‐‐חקלאלתיברתוךשנודיבישהינעמ17דגב

18היחיהיח‐‐ויבאןועבתומיאלאוהךלהיתוקחבהשע

ךותבהשעבוטאלרשאוחאלזגלזגקשעקשעיכויבא

ןועבןבהאשנאלעדמםתרמאו19ונועבתמהנהווימע

השעיורמשיתוקחלכתאהשעהקדצוטפשמןבהובאה

אשיאלןבתומתאיהתאטחהשפנה20היחיהיח‐‐םתא

וילעקידצהתקדצ‐‐ןבהןועבאשיאלבאובאהןועב

יכעשרהו21היהתוילע)עשרה(עשרתעשרוהיהת

השעויתוקחלכתארמשוהשערשאותאטחלכמבושי

רשאויעשפלכ22תומיאלהיחיהיח‐‐הקדצוטפשמ
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ץפחה23היחיהשערשאותקדצבולורכזיאלהשע

ויכרדמובושבאולההוהיינדאםאנעשרתומץפחא

תובעותהלככלועהשעוותקדצמקידצבושבו24היחו

אלהשערשאותקדצלכ‐‐יחוהשעיעשרההשערשא

תומיםבאטחרשאותאטחבולעמרשאולעמבהנרכזת

לארשיתיבאנועמשינדאךרדןכתיאלםתרמאו25

קידצבושב26ונכתיאלםכיכרדאלהןכתיאליכרדה

27תומיהשערשאולועבםהילעתמולועהשעוותקדצמ

אוה‐‐הקדצוטפשמשעיוהשערשאותעשרמעשרבושבו

רשאויעשפלכמ)בשיו(בושיוהאריו28היחיושפנתא

ןכתיאללארשיתיבורמאו29תומיאלהיחיויח‐‐השע

םכיכרדאלה‐‐לארשיתיבונכתיאליכרדהינדאךרד

‐‐לארשיתיבםכתאטפשאויכרדכשיאןכל30ןכתיאל

היהיאלוםכיעשפלכמובישהוובושהוהיינדאםאנ

םכיעשפלכתאםכילעמוכילשה31ןועלושכמלםכל

המלוהשדחחורושדחבלםכלושעוםבםתעשפרשא

ינדאםאנתמהתומבץפחאאליכ32לארשיתיבותמת

ויחוובישהוהוהי

ךמאהמתרמאו2לארשייאישנלאהניקאשהתאו19

3הירוגהתברםירפכךותבהצברתויראןיבאיבל

םדאףרטףרטלדמליוהיהריפכהירגמדחאלעתו

םיחחבוהאביושפתנםתחשבםיוגוילאועמשיו4לכא

חקתוהתוקתהדבאהלחוניכארתו5םירצמץראלא

ריפכתויראךותבךלהתיו6והתמשריפכהירגמדחא

ויתונמלאעדיו7לכאםדאףרטףרטלדמליוהיה
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ונתיו8ותגאשלוקמהאלמוץראםשתובירחהםהירעו

םתחשבםתשרוילעושרפיותונידממביבסםיוגוילע

לבבךלמלאוהאביוםיחחברגוסבוהנתיו9שפתנ

לארשיירהלאדועולוקעמשיאלןעמלתודצמבוהאבי

התיההפנעוהירפהלותשםימלעךמדבןפגכךמא10

הבגתוםילשמיטבשלאזעתוטמהלויהיו11םיברםיממ

שתתו12ויתילדברבוהבגבאריוםיתבעןיבלעותמוק

וקרפתההירפשיבוהםידקהחורוהכלשהץראלהמחב

רבדמבהלותשהתעו13והתלכאשאהזעהטמושביו

הלכאהירפהידבהטממשאאצתו14אמצוהיצץראב

הניקליהתואיההניקלושמלטבשזעהטמהבהיהאלו

ואבשדחלרושעבישמחבתיעיבשההנשביהיו20

יהיו2ינפלובשיוהוהיתאשרדללארשיינקזמםישנא

לארשיינקזתארבדםדאןב3רמאלילאהוהירבד

םתאיתאשרדלההוהיינדארמאהכםהלאתרמאו

טפשתה4הוהיינדאםאנםכלשרדאםאינאיחםיאב

5םעידוהםתובאתבעותתאםדאןבטופשתהםתא

לארשיבירחבםויבהוהיינדארמאהכםהילאתרמאו

םירצמץראבםהלעדואובקעיתיבערזלידיאשאו

אוההםויב6םכיהלאהוהיינארמאלםהלידיאשאו

רשאץראלאםירצמץראמםאיצוהלםהלידייתאשנ

7תוצראהלכלאיהיבצ‐‐שבדובלחתבזםהליתרת

םירצמילולגבווכילשהויניעיצוקששיאםהלארמאו

עמשלובאאלויבורמיו8םכיהלאהוהיינאואמטתלא

ילולגתאווכילשהאלםהיניעיצוקשתאשיא‐‐ילא
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יפאתולכלםהילעיתמחךפשלרמאוובזעאלםירצמ

לחהיתלבלימשןעמלשעאו9םירצמץראךותבםהב

םהילאיתעדונרשא‐‐םכותבהמהרשאםיוגהיניעל

ץראמםאיצואו10םירצמץראמםאיצוהלםהיניעל

תאויתוקחתאםהלןתאו11רבדמהלאםאבאוםירצמ

םהביחוםדאהםתואהשעירשאםתואיתעדוהיטפשמ

‐םהיניבויניבתואלתויהלםהליתתניתותבשתאםגו12

לארשיתיביבורמיו13םשדקמהוהיינאיכתעדל‐

השעירשאוסאמיטפשמתאווכלהאליתוקחברבדמב

ךפשלרמאודאמוללחיתתבשתאוםהביחוםדאהםתא

ימשןעמלהשעאו14םתולכל‐‐רבדמבםהילעיתמח

15םהיניעלםיתאצוהרשאםיוגהיניעללחהיתלבל

םתואאיבהיתלבלרבדמב‐‐םהלידייתאשנינאםגו

לכלאיהיבצ‐‐שבדובלחתבזיתתנרשאץראהלא

םהבוכלהאליתוקחתאווסאמיטפשמבןעי16תוצראה

סחתו17ךלהםבלםהילולגירחאיכוללחיתותבשתאו

18רבדמבהלכםתואיתישעאלוםתחשמםהילעיניע

תאווכלתלאםכיתובאיקוחברבדמבםהינבלארמאו

ינא19ואמטתלאםהילולגבוורמשתלאםהיטפשמ

םתואושעוורמשיטפשמתאווכליתוקחבםכיהלאהוהי

תעדל‐‐םכיניבויניבתואלויהוושדקיתותבשתאו20

אליתוקחבםינבהיבורמיו21םכיהלאהוהיינאיכ

השעירשאםתואתושעלורמשאליטפשמתאווכלה

ךפשלרמאווללחיתותבשתא‐‐םהביחוםדאהםתוא

תאיתבשהו22רבדמב‐‐םביפאתולכלםהילעיתמח
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רשאםיוגהיניעללחהיתלבל‐‐ימשןעמלשעאוידי

‐‐םהלידיתאיתאשנינאםג23םהיניעלםתואיתאצוה

24תוצראבםתואתורזלוםיוגבםתאץיפהלרבדמב

וללחיתותבשתאווסאמיתוקחוושעאליטפשמןעי

םהליתתנינאםגו25םהיניעויהםתובאילולגירחאו

םתואאמטאו26םהבויחיאל‐‐םיטפשמוםיבוטאלםיקח

ןעמל‐‐םמשאןעמלםחררטפלכריבעהבםתונתמב

ןבלארשיתיבלארבדןכל27הוהיינארשאועדירשא

ופדגתאזדועהוהיינדארמאהכםהילאתרמאוםדא

ץראהלאםאיבאו28לעמיבםלעמבםכיתובאיתוא

העבגלכואריוםהלהתואתתלידיתאיתאשנרשא

סעכםשונתיוםהיחבזתאםשוחבזיותבעץעלכוהמר

םהיכסנתאםשוכיסיוםהיחוחינחירםשומישיוםנברק

ארקיוםשםיאבהםתארשאהמבההמ‐‐םהלארמאו29

לארשיתיבלארמאןכל30הזהםויהדעהמבהמש

םיאמטנםתאםכיתובאךרדבההוהיינדארמאהכ

ריבעהבםכיתנתמתאשבו31םינזםתאםהיצוקשירחאו

ינאוםויהדעםכילולגלכלםיאמטנםתאשאבםכינב

שרדאםאהוהיינדאםאנינאיחלארשיתיבםכלשרדא

םתארשאהיהתאלויה‐‐םכחורלעהלעהו32םכל

ןבאוץעתרשל‐‐תוצראהתוחפשמכםיוגכהיהנםירמא

היוטנעורזבוהקזחדיבאלםאהוהיינדאםאנינאיח33

ןמםכתאיתאצוהו34םכילעךולמא‐‐הכופשהמחבו

‐‐םבםתצופנרשאתוצראהןמםכתאיתצבקוםימעה

םכתאיתאבהו35הכופשהמחבוהיוטנעורזבוהקזחדיב
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36םינפלאםינפםשםכתאיתטפשנוםימעהרבדמלא

ןכ‐‐םירצמץרארבדמבםכיתובאתאיתטפשנרשאכ

תחתםכתאיתרבעהו37הוהיינדאםאנםכתאטפשא

םכמיתורבו38תירבהתרסמבםכתאיתאבהוטבשה

לאוםתואאיצואםהירוגמץראמ‐‐יבםיעשופהוםידרמה

תיבםתאו39הוהיינאיכםתעדיואוביאללארשיתמדא

רחאוודבעוכלוילולגשיאהוהיינדארמאהכלארשי

דועוללחתאלישדקםשתאוילאםיעמשםכניאםא

םורמרהבישדקרהביכ40םכילולגבוםכיתונתמב

הלכלארשיתיבלכינדבעיםש‐‐הוהיינדאםאנלארשי

תישארתאוםכיתמורתתאשורדאםשו‐‐םצראםשץראב

םכתאהצראחחינחירב41םכישדקלכבםכיתואשמ

תוצראהןמםכתאיתצבקוםימעהןמםכתאיאיצוהב

םתעדיו42םיוגהיניעלםכביתשדקנוםבםתצפנרשא

ץראהלא‐‐לארשיתמדאלאםכתאיאיבהבהוהיינאיכ

םתרכזו43םכיתובאלהתואתתלידיתאיתאשנרשא

םבםתאמטנרשאםכיתולילעלכתאוםכיכרדתאםש

םתעדיו44םתישערשאםכיתוערלכבםכינפבםתטקנו

םכיכרדכאלימשןעמלםכתאיתושעבהוהיינאיכ

ינדאםאנ‐‐לארשיתיבתותחשנהםכיתולילעכוםיערה

ךינפםישםדאןב46רמאלילאהוהירבדיהיו45הוהי

47בגנהדשהרעילאאבנהוםורדלאףטהוהנמיתךרד

הוהיינדארמאהכהוהירבדעמשבגנהרעילתרמאו

אלשביץעלכוחלץעלכךבהלכאושאךבתיצמיננה

הנופצבגנמםינפלכהבוברצנותבהלשתבהלהבכת
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רמאו49הבכתאלהיתרעבהוהיינאיכרשבלכוארו48

אוהםילשמלשממאלהילםירמאהמההוהיינדאההא

לאךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו21

לארשיתמדאלאאבנהוםישדקמלאףטהוםלשורי

ךילאיננההוהירמאהכלארשיתמדאלתרמאו3

ןעי4עשרוקידצךממיתרכהוהרעתמיברחיתאצוהו

הרעתמיברחאצתןכלעשרוקידצךממיתרכהרשא

הוהיינאיכרשבלכועדיו5ןופצבגנמ‐‐רשבלכלא

םדאןבהתאו6דועבושתאלהרעתמיברחיתאצוה

היהו7םהיניעלחנאתתורירמבוםינתמןורבשבחנאה

יכהעומשלאתרמאוחנאנהתאהמלעךילאורמאייכ

לכוחורלכהתהכוםידילכופרובללכסמנוהאב

הוהיינדאםאנהתיהנוהאבהנה‐‐םימהנכלתםיכרב

תרמאואבנה‐‐םדאןב9רמאלילאהוהירבדיהיו8

10הטורמםגוהדחוהברחברחרמאינדארמאהכ

הטרמקרבהלהיהןעמלהדחוהחבטחבטןעמל

הטרמלהתאןתיו11ץעלכתסאמינבטבששישנוא

התואתתלהטרמאיהוברחהדחוהאיהףכבשפתל

ימעבהתיהאיהיכ‐‐םדאןבלליהוקעז12גרוהדיב

ןכלימעתאויהברחלאירוגמלארשייאישנלכבאיה

אלתסאמטבשםגםאהמו‐‐ןחביכ13ךרילאקפס

ףכךהואבנה‐‐םדאןבהתאו14הוהיינדאםאנהיהי

ברחאיה‐‐םיללחברחהתשילשברחלפכתוףכלא

הברהובלגומלןעמל15םהלתרדחהלודגהללח

היושעחאברחתחבאיתתנםהירעשלכלע‐‐םילשכמה
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ילימשהימישהינמיהידחאתה16חבטלהטעמקרבל

יתחינהויפכלאיפכהכאינאםגו17תודעמךינפהנא

19רמאלילאהוהירבדיהיו18יתרבדהוהיינאיתמח

ךלמברחאובלםיכרדםינשךלםישםדאןבהתאו

ריעךרדשארבארבדיוםהינשואצידחאץראמ‐‐לבב

תאוןומעינבתברתאברחאובל‐‐םישתךרד20ארב

םאלאלבבךלמדמעיכ21הרוצבםלשוריבהדוהי

םיצחבלקלקםסקםסקל‐‐םיכרדהינששארבךרדה

םלשוריםסקההיהונימיב22דבכבהארםיפרתבלאש

‐‐העורתבלוקםירהלחצרבהפחתפלםירכםושל

היהו23קידתונבלהללסךפשלםירעשלעםירכםושל

םהלתועבשיעבשםהיניעבאוש)םסקכ(םוסקכםהל

ןעיהוהיינדארמאהכןכל24שפתהלןועריכזמאוהו

םכיתואטחתוארהלםכיעשפתולגהבםכנועםכרכזה

התאו25ושפתתףכבםכרכזהןעי‐‐םכיתולילעלכב

26ץקןועתעבומויאברשאלארשיאישנעשרללח

תאזהרטעהםירהותפנצמהריסההוהיינדארמאהכ

הועהועהוע27ליפשההבגהוהבגההלפשה‐‐תאזאל

ויתתנוטפשמהולרשאאבדעהיהאלתאזםגהנמישא

לאהוהיינדארמאהכתרמאואבנהםדאןבהתאו28

חבטלהחותפברחברחתרמאוםתפרחלאוןומעינב

ךלםסקבאושךלתוזחב29קרבןעמלליכהלהטורמ

םמויאברשאםיעשריללחיראוצלאךתואתתל‐‐בזכ

תארבנרשאםוקמבהרעתלאבשה30ץקןועתעב

שאבימעזךילעיתכפשו31ךתאטפשאךיתורכמץראב
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ישרחםירעבםישנאדיבךיתתנוךילעחיפאיתרבע

ץראהךותבהיהיךמדהלכאלהיהתשאל32תיחשמ

יתרבדהוהיינאיכירכזתאל

טפשתהםדאןבהתאו2רמאלילאהוהירבדיהיו22

היתובעותלכתאהתעדוהוםימדהריעתאטפשתה

הכותבםדתכפשריעהוהיינדארמאהכתרמאו3

רשאךמדב4האמטלהילעםילולגהתשעוהתעאובל

ךימייבירקתותאמטתישערשאךילולגבותמשאתכפש

הסלקוםיוגלהפרחךיתתנןכלעךיתונשדעאובתו

‐ךבוסלקתיךממתוקחרהותוברקה5תוצראהלכל

שיאלארשייאישנהנה6המוהמהתברםשהתאמט‐

רגלךבולקהםאובא7םדךפשןעמלךבויהוערזל

תיזבישדק8ךבונוההנמלאוםותיךכותבקשעבושע

םדךפשןעמלךבויהליכרישנא9תללחיתתבשתאו

הלגבאתורע10ךכותבושעהמזךבולכאםירההלאו

השעוהערתשאתאשיאו11ךבונעהדנהתאמטךב

תבותחאתאשיאוהמזבאמטותלכתאשיאוהבעות

ךשנםדךפשןעמלךבוחקלדחש12ךבהנעויבא

םאנתחכשיתאוקשעבךיעריעצבתותחקלתיברתו

לעותישערשאךעצבלאיפכיתיכההנהו13הוהיינדא

ךידיהנקזחתםאךבלדמעיה14ךכותבויהרשאךמד

15יתישעויתרבדהוהיינאךתואהשעינארשאםימיל

ךתאמטיתמתהותוצראבךיתירזוםיוגבךתואיתוציפהו

יהיו17הוהיינאיכתעדיוםיוגיניעלךבתלחנו16ךממ
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לארשיתיבילויהםדאןב18רמאלילאהוהירבד

ךותבתרפועולזרבולידבותשחנםלכ)גיסל(גוסל

תויהןעיהוהיינדארמאהכןכל19ויהףסכםיגס‐‐רוכ

20םלשוריךותלאםכתאץבקיננהןכלםיגסלםכלכ

רוכךותלאלידבותרפועולזרבותשחנוףסכתצבק

יתחנהויתמחבויפאבץבקאןכךיתנהלשאוילעתחפל

שאבםכילעיתחפנוםכתאיתסנכו21םכתאיתכתהו

ןכרוכךותבףסכךותהכ22הכותבםתכתנויתרבע

םכילעיתמחיתכפשהוהיינאיכםתעדיוהכותבוכתת

תאהלרמא‐‐םדאןב24רמאלילאהוהירבדיהיו23

היאיבנרשק25םעזםויבהמשגאלאיההרהטמאלץרא

‐‐וחקירקיוןסחולכאשפנףרטףרטגאושיראכהכותב

וללחיויתרותוסמחהינהכ26הכותבוברההיתונמלא

רוהטלאמטהןיבוולידבהאללחלשדקןיב‐‐ישדק

27םכותבלחאוםהיניעומילעהיתותבשמוועידוהאל

דבאלםדךפשל‐‐ףרטיפרטםיבאזכהברקבהירש

םיזח‐‐לפתםהלוחטהיאיבנו28עצבעצבןעמלתושפנ

הוהיוהוהיינדארמאהכםירמאבזכםהלםימסקואוש

ןויבאוינעולזגולזגוקשעוקשעץראהםע29רבדאל

שיאםהמשקבאו30טפשמאלבוקשערגהתאוונוה

התחשיתלבל‐‐ץראהדעבינפלץרפבדמעורדגרדג

םיתילכיתרבעשאבימעזםהילעךפשאו31יתאצמאלו

הוהיינדאםאניתתנםשארבםכרד
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םישנםיתש‐‐םדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו23

המשונזןהירוענבםירצמבהנינזתו3ויהתחאםאתונב

הלהאןתומשו4ןהילותבידדושעםשוןהידשוכעמ

םינבהנדלתוילהנייהתוהתוחאהבילהאוהלודגה

ןזתו5הבילהאםלשוריוהלהאןורמש‐‐ןתומשותונבו

6םיבורקרושאלאהיבהאמלעבגעתויתחתהלהא

יבכרםישרפםלכדמחירוחבםינגסותוחפתלכתישבל

םלכרושאינברחבמםהילעהיתונזתןתתו7םיסוס

היתונזתתאו8האמטנםהילולגלכבהבגערשאלכבו

ושעהמהוהירוענבובכשהתואיכ‐‐הבזעאלםירצממ

דיבהיתתנןכל9הילעםתונזתוכפשיוהילותבידד

ולגהמה10םהילעהבגערשארושאינבדיב‐‐היבהאמ

םשיהתווגרהברחבהתואווחקלהיתונבוהינב‐‐התורע

תחשתוהבילהאהתוחאארתו11הבושעםיטופשוםישנל

ינבלא12התוחאינונזמ‐‐היתונזתתאוהנממהתבגע

םישרפלולכמישבלםיברקםינגסותוחפהבגערושא

ךרדהאמטניכאראו13םלכדמחירוחב‐‐םיסוסיבכר

הקחמישנאארתוהיתונזתלאףסותו14ןהיתשלדחא

15רששבםיקקח)םידשכ(םיידשכימלצריקהלע

הארמ‐‐םהישארבםילובטיחורסםהינתמברוזאירוגח

16םתדלומץראםידשכלבבינבתומדםלכםישלש

םיכאלמחלשתוהיניעהארמלםהילע)הבגעתו(בגעתו

םידדבכשמללבבינבהילאואביו17המידשכםהילא

םהמהשפנעקתו‐‐םבאמטתוםתונזתבהתואואמטיו

הילעמישפנעקתוהתורעתאלגתוהיתונזתלגתו18
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היתונזתתאהברתו19התוחאלעמישפנהעקנרשאכ

הבגעתו20םירצמץראבהתנזרשאהירוענימיתארכזל

םיסוסתמרזוםרשבםירומחרשברשאםהישגלפלע

ךידדםירצממתושעבךירוענתמזתאידקפתו21םתמרז

הוהיינדארמאהכהבילהאןכל22ךירוענידשןעמל

םהמךשפנהעקנרשאתאךילעךיבהאמתאריעמיננה

דוקפםידשכלכולבבינב23ביבסמךילעםיתאבהו

םינגסותוחפדמחירוחבםתוארושאינבלכעוקועושו

ךילעואבו24םלכםיסוסיבכרםיאורקוםישלש‐‐םלכ

ומישיעבוקוןגמוהנצ‐‐םימעלהקבולגלגובכרןצה

םהיטפשמבךוטפשוטפשמםהינפליתתנוביבסךילע

וריסיךינזאוךפא‐‐המחבךתואושעוךביתאנקיתתנו25

ךתירחאווחקיךיתונבוךינבהמהלופתברחבךתירחאו

ךתראפתילכוחקלוךידגבתאךוטישפהו26שאבלכאת

אלוםירצמץראמךתונזתאוךממךתמזיתבשהו27

רמאהכיכ28דועירכזתאלםירצמוםהילאךיניעיאשת

העקנרשאדיב‐‐תאנשרשאדיבךנתניננההוהיינדא

ךובזעוךעיגילכוחקלוהאנשבךתואושעו29םהמךשפנ

השע30ךיתונזתוךתמזוךינונזתורעהלגנוהירעוםריע

31םהילולגבתאמטנרשאלעםיוגירחאךתונזבךלהלא

ינדארמאהכ32ךדיבהסוכיתתנותכלהךתוחאךרדב

קחצלהיהתהבחרהוהקמעהיתשתךתוחאסוכהוהי

המשסוכיאלמתןוגיוןורכש33ליכהלהברמגעללו

תאותיצמוהתואתיתשו34ןורמשךתוחאסוכהממשו

ינדאםאניתרבדינאיכיקתנתךידשו‐‐ימרגתהישרח
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יכילשתויתואתחכשןעיהוהיינדארמאהכןכל35הוהי

רמאיו36ךיתונזתתאוךתמזיאשתאםגוךוגירחאיתוא

הבילהאתאוהלהאתאטופשתהםדאןבילאהוהי

תאוןהידיבםדוופאניכ37ןהיתובעותתאןהלדגהו

םהלוריבעהילודלירשאןהינבתאםגוופאנןהילולג

אוההםויבישדקמתאואמטילושעתאזדוע38הלכאל

םהילולגלםהינבתאםטחשבו39וללחיתותבשתאו

ךותבושעהכהנהווללחלאוההםויבישדקמלאואביו

רשא‐‐קחרממםיאבםישנאלהנחלשתיכףאו40יתיב

ךיניעתלחכתצחררשאלואבהנהוםהילאחולשךאלמ

הינפלךורעןחלשוהדובכהטמלעתבשיו41ידעתידעו

לאוהבולשןומהלוקו42הילעתמשינמשויתרטקו

רבדממ)םיאבס(םיאבוסםיאבומםדאברמםישנא

43ןהישארלעתראפתתרטעוןהידילאםידימצונתיו

איהוהתונזת)ונזי(הנזי)התע(תעםיפואנהלבלרמאו

הלהאלאואבןכהנוזהשאלאאובכהילאאוביו44

וטפשיהמהםקידצםישנאו45המזהתשא‐‐הבילהאלאו

הנהתפאניכםדתוכפשטפשמותופאנטפשמ‐‐םהתוא

םהילעהלעההוהיינדארמאהכיכ46ןהידיבםדו

להקןבאןהילעומגרו47זבלוהועזלןהתאןתנולהק

ןהיתבווגרהיםהיתונבוםהינבםתוברחבןהתואארבו

םישנהלכורסונוץראהןמהמזיתבשהו48ופרשישאב

יאטחוןכילעהנכתמזונתנו49הנכתמזכהנישעתאלו

הוהיינדאינאיכםתעדיוהניאשתןכילולג
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ירישעהשדחבתיעישתההנשבילאהוהירבדיהיו24

םשתאךל)בתכ(בותכםדאןב2רמאלשדחלרושעב

םלשורילאלבבךלמךמסהזהםויהםצעתא‐‐םויה

תרמאולשמירמהתיבלאלשמו3הזהםויהםצעב

ובקציםגותפשריסהתפשהוהיינדארמאהכםהילא

רחבמףתכוךריבוטחתנלכהילאהיחתנףסא4םימ

םימצעהרודםגוחוקלןאצהרחבמ5אלמםימצע

ןכל6הכותבהימצעולשבםגהיחתרחתרהיתחת

התאלחרשאריס‐‐םימדהריעיואהוהיינדארמאהכ

האיצוההיחתנלהיחתנלהנממהאציאלהתאלחוהב

חיחצלעהיההכותבהמדיכ7לרוגהילעלפנאל

רפעוילעתוסכלץראהלעוהתכפשאלוהתמשעלס

חיחצלעהמדתאיתתנםקנםקנלהמחתולעהל8

ריעיואהוהיינדארמאהכןכל9תוסכהיתלבל‐‐עלס

קלדהםיצעההברה10הרודמהלידגאינאםגםימדה

11ורחיתומצעהוהחקרמהחקרהורשבהםתהשאה

התשחנהרחוםחתןעמלהקרהילחגלעהדימעהו

תאלהםינאת12התאלחםתת‐‐התאמטהכותבהכתנו

ךתאמטב13התאלחשאבהתאלחתברהנממאצתאלו

דועירהטתאלךתאמטמ‐‐תרהטאלוךיתרהטןעיהמז

יתישעוהאביתרבדהוהיינא14ךביתמחתאיחינהדע

ךיתולילעכוךיכרדכםחנאאלוסוחאאלוערפאאל

ןב16רמאלילאהוהירבדיהיו15הוהיינדאםאנךוטפש

דפסתאלוהפגמבךיניעדמחמתאךממחקליננהםדא

לבאםיתמםדקנאה17ךתעמדאובתאולוהכבתאלו
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ךילגרבםישתךילענוךילעשובחךראפ‐‐השעתאל

רבדאו18לכאתאלםישנאםחלוםפשלעהטעתאלו

רשאכרקבבשעאוברעביתשאתמתורקבבםעהלא

יכונלהלאהמונלדיגתאלהםעהילאורמאיו19יתיוצ

21רמאלילאהיה‐‐הוהירבדםהילארמאו20השעהתא

תאללחמיננההוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמא

םכינבוםכשפנלמחמוםכיניעדמחמםכזעןואגישדקמ

רשאכםתישעו22ולפיברחבםתבזערשאםכיתונבו

23ולכאתאלםישנאםחלווטעתאלםפשלעיתישע

ודפסתאל‐‐םכילגרבםכילענוםכישארלעםכראפו

24ויחאלאשיאםתמהנוםכיתנועבםתקמנווכבתאלו

‐האובבושעתהשערשאלככתפומלםכללאקזחיהיהו

םויבאולה‐‐םדאןבהתאו25הוהיינדאינאיכםתעדיו‐

םהיניעדמחמתאםתראפתשושמםזועמתאםהמיתחק

אוביאוההםויב26םהיתונבוםהינבםשפנאשמתאו

ךיפחתפיאוההםויב27םינזאתועמשהלךילאטילפה

תפומלםהלתייהודועםלאתאלורבדתוטילפהתא

הוהיינאיכועדיו

ךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו25

ועמשןומעינבלתרמאו3םהילעאבנהוןומעינבלא

חאהךרמאןעיהוהיינדארמאהכהוהיינדארבד

לאוהמשניכלארשיתמדאלאולחניכישדקמלא

םדקינבלךנתניננהןכל4הלוגבוכלהיכהדוהיתיב

המהםהינכשמךבונתנוךבםהיתוריטובשיוהשרומל

הונלהברתאיתתנו5ךבלחותשיהמהוךירפולכאי
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הוהיינאיכםתעדיוןאצץברמלןומעינבתאוםילמג

לגרבךעקרודיךאחמןעיהוהיינדארמאהכיכ6

יננהןכל7לארשיתמדאלאשפנבךטאשלכבחמשתו

ךיתרכהוםיוגל)זבל(גבלךיתתנוךילעידיתאיתיטנ

יכתעדיוךדימשאתוצראהןמךיתדבאהוםימעהןמ

ריעשובאומרמאןעיהוהיינדארמאהכ8הוהיינא

ףתכתאחתפיננהןכל9הדוהיתיבםיוגהלככהנה

‐‐תמישיהתיבץראיבצוהצקמוירעמ‐‐םירעהמבאומ

ינבלעםדקינבל10)המיתירקו(המתירקוןועמלעב

11םיוגבןומעינברכזתאלןעמלהשרומלהיתתנוןומע

רמאהכ12הוהיינאיכועדיוםיטפשהשעאבאומבו

‐‐הדוהיתיבלםקנםקנבםודאתושעןעיהוהיינדא

הוהיינדארמאהכןכל13םהבומקנוםושאומשאיו

היתתנוהמהבוםדאהנממיתרכהוםודאלעידייתטנו

יתמקנתאיתתנו14ולפיברחבהנדדוןמיתמהברח

ועדיויתמחכויפאכםודאבושעולארשיימעדיבםודאב

ןעיהוהיינדארמאהכ15הוהיינדאםאנ‐‐יתמקנתא

תיחשמלשפנבטאשבםקנומקניוהמקנבםיתשלפתושע

לעידיהטוניננההוהיינדארמאהכןכל16םלועתביא

ףוחתיראשתאיתדבאהוםיתרכתאיתרכהוםיתשלפ

יכועדיוהמחתוחכותבתולדגתומקנםביתישעו17םיה

םביתמקנתאיתתבהוהיינא

הוהירבדהיהשדחלדחאבהנשהרשעיתשעביהיו26

םלשורילערצהרמארשאןעיםדאןב2רמאלילא
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הברחההאלמאילאהבסנםימעהתותלדהרבשנ‐‐חאה

ךילעיתילעהורצךילעיננההוהיינדארמאהכןכל3

וסרהורצתומחותחשו4וילגלםיהתולעהכםיברםיוג

5עלסחיחצלהתואיתתנוהנממהרפעיתיחסוהילדגמ

ינדאםאניתרבדינאיכ‐‐םיהךותבהיהתםימרחחטשמ

ברחבהדשברשאהיתונבו6םיוגלזבלהתיהוהוהי

הוהיינדארמאהכיכ7הוהיינאיכועדיוהנגרהת

ךלמןופצמלבבךלמרצארדכובנרצלאאיבמיננה

ךיתונב8ברםעולהקוםישרפבובכרבוסוסב‐‐םיכלמ

הללסךילעךפשוקידךילעןתנוגרהיברחבהדשב

‐‐ךיתלדגמוךיתומחבןתיולבקיחמו9הנצךילעםיקהו

שרפלוקמםקבאךסכיויסוסתעפשמ10ויתוברחבץתי

יאובמכךירעשבואבבךיתומוחהנשערתבכרולגלגו

ךיתוצוחלכתאסמריויסוסתוסרפב11העקבמריע

וללשו12דרתץראלךזעתובצמוגרהיברחבךמע

וצתיךתדמחיתבוךיתומוחוסרהוךתלכרוזזבוךליח

ןומהיתבשהו13ומישיםימךותבךרפעוךיצעוךינבאו

עלסחיחצלךיתתנו14דועעמשיאלךירונכלוקוךיריש

יתרבדהוהיינאיכדועהנבתאל‐‐היהתםימרחחטשמ

לוקמאלהרוצלהוהיינדארמאהכ15הוהיינדאםאנ

16םייאהושעריךכותבגרהגרהבללחקנאבךתלפמ

םהיליעמתאוריסהוםיהיאישנלכםתואסכלעמודריו

ובשיץראהלעושבליתודרחוטשפיםתמקרידגבתאו

ורמאוהניקךילעואשנו17ךילעוממשוםיעגרלודרחו

התיהרשאהללההריעהםימימתבשונתדבאךיאךל
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18היבשוילכלםתיתחונתנרשאהיבשיואיהםיבהקזח

םיברשאםייאהולהבנוךתלפמםויןיאהודרחיהתע

תברחנריעךתאיתתבהוהיינדארמאהכיכ19ךתאצמ

ךוסכוםוהתתאךילעתולעהבובשונאלרשאםירעכ

םלועםעלארובידרויתאךיתדרוהו20םיברהםימה

ידרויתאםלועמתוברחכתויתחתץראבךיתבשוהו

תוהלב21םייחץראביבציתתנויבשתאלןעמל‐‐רוב

ינדאםאנ‐‐םלועלדועיאצמתאלוישקבתוךניאוךנתא

הוהי

לעאשםדאןבהתאו2רמאלילאהוהירבדיהיו27

תאובמלע)תבשיה(יתבשיהרוצלתרמאו3הניקרצ

הוהיינדארמאהכםיברםייאלאםימעהתלכרםי

ךינבךילובגםימיבלב4יפיתלילכינאתרמאתארוצ

זראםיתחללכתאךלונברינשמםישורב5ךיפיוללכ

ושעןשבמםינולא6ךילעןרתתושעלוחקלןונבלמ

שש7םיתכייאמםירשאתבןשושעךשרקךיטושמ

תלכתסנלךלתויהלךשרפמהיהםירצממהמקרב

ויהדוראוןודיציבשי8ךסכמהיההשילאייאמןמגראו

לבגינקז9ךילבחהמהךבויהרוצךימכחךלםיטש

םהיחלמוםיהתוינאלכךקדביקיזחמךבויההימכחו

ךליחבויהטופודולוסרפ10ךברעמברעלךבויה

11ךרדהונתנהמהךבולתעבוכוןגמךתמחלמישנא

ךיתולדגמבםידמגוביבסךיתומוחלעךליחודוראינב

12ךיפיוללכהמה‐‐ביבסךיתומוחלעולתםהיטלשויה

תרפועולידבלזרבףסכבןוהלכברמךתרחסשישרת



לאקזחי 916

םדאשפנבךילכרהמהךשמולבתןוי13ךינובזעונתנ

םישרפוםיסוסהמרגותתיבמ14ךברעמונתנתשחנילכו

םיברםייאךילכרןדדינב15ךינובזעונתנםידרפו

ךרכשאובישה)םינבהו(םינבוהוןשתונרקךדיתרחס

ץובוהמקרוןמגראךפנבךישעמברמךתרחסםרא16

לארשיץראוהדוהי17ךינובזעבונתנדכדכותמארו

ונתנירצוןמשושבדוגנפותינמיטחבךילכרהמה

ןייבןוהלכברמךישעמברבךתרחסקשמד18ךברעמ

לזרבונתנךינובזעבלזואמןויוןדו19רחצרמצוןובלח

ידגבבךתלכרןדד20היהךברעמבהנקוהדקתושע

ךדיירחסהמהרדקיאישנלכוברע21הבכרלשפח

המערואבשילכר22ךירחסםבםידותעוםליאוםירכב

ונתנבהזוהרקיןבאלכבוםשבלכשארבךילכרהמה

דמלכרושאאבשילכרןדעוהנכוןרח23ךינובזע

המקרותלכתימולגבםיללכמבךילכרהמה24ךתלכר

25ךתלכרמבםיזראוםישבחםילבחבםימרביזנגבו

דאמידבכתויאלמתוךברעמךיתורששישרתתוינא

חורךתאםיטשהךואבהםיברםימב26םימיבלב

ךברעמךינובזעוךנוה27םימיבלבךרבשםידקה

ישנאלכוךברעמיברעוךקדביקיזחמךילבחוךיחלמ

בלבולפיךכותברשאךלהקלכבוךברשאךתמחלמ

תושרגמושעריךילבחתקעזלוקל28ךתלפמםויבםימי

ילבחלכםיחלמ‐‐טושמישפתלכםהיתוינאמודריו29

וקעזיוםלוקבךילעועימשהו30ודמעיץראהלאםיה

וחירקהו31ושלפתירפאבםהישארלערפעולעיוהרמ
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רמדפסמשפנרמבךילאוכבוםיקשורגחוהחרקךילא

המדכרוצכימךילעוננוקוהניקםהינבךילאואשנו32

םיברםימעתעבשהםימימךינובזעתאצב33םיהךותב

תרבשנתע34ץראיכלמתרשעהךיברעמוךינוהברב

35ולפנךכותבךלהקלכוךברעמםימיקמעמבםימימ

ומעררעשורעשםהיכלמוךילעוממשםייאהיבשילכ

ךניאותייהתוהלבךילעוקרשםימעבםירחס36םינפ

םלועדע

רצדיגנלרמאםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו28

בשומ‐‐ינאלארמאתוךבלהבגןעיהוהיינדארמאהכ

ךבלןתתולאאלוםדאהתאוםימיבלביתבשיםיהלא

לכ)לאינדמ(לאנדמהתאםכחהנה3םיהלאבלכ

ליחךלתישעךתנובתבוךתמכחב4ךוממעאלםותס

ךתלכרבךתמכחברב5ךיתורצואבףסכובהזשעתו

ינדארמאהכןכל6ךליחבךבבלהבגיוךליחתיברה

איבמיננהןכל7םיהלאבלכךבבלתאךתתןעיהוהי

ךתמכחיפילעםתוברחוקירהוםיוגיצירע‐‐םירזךילע

בלבללחיתוממהתמוךודרויתחשל8ךתעפיוללחו

םדאהתאוךגרהינפלינאםיהלארמאתרמאה9םימי

םירזדיבתומתםילרעיתומ10ךיללחמדיבלאאלו

ילאהוהירבדיהיו11הוהיינדאםאניתרבדינאיכ

הכולתרמאורוצךלמלעהניקאשםדאןב12רמאל

לילכוהמכחאלמתינכתםתוחהתאהוהיינדארמא

םדאךתכסמהרקיןבאלכתייהםיהלאןגןדעב13יפי
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תקרבוךפנריפסהפשיוםהששישרתםלהיוהדטפ

תא14וננוכךארבהםויבךבךיבקנוךיפתתכאלמבהזו

‐‐תייהםיהלאשדקרהבךיתתנוךכוסהחשממ‐‐בורכ

םוימךיכרדבהתאםימת15תכלהתהשאינבאךותב

ךכותולמךתלכרברב16ךבהתלועאצמנדעךארבה

ךכסהבורכךדבאוםיהלארהמךללחאואטחתו‐‐סמח

לעךתמכחתחשךיפיבךבלהבג17שאינבאךותמ

הוארל‐‐ךיתתנםיכלמינפלךיתכלשהץראלעךתעפי

אצואוךישדקמתללחךתלכרלועבךינועברמ18ךב

יניעלץראהלערפאלךנתאוךתלכאאיהךכותמשא

תייהתוהלבךילעוממשםימעבךיעדוילכ19ךיארלכ

םדאןב21רמאלילאהוהירבדיהיו20םלועדעךניאו

רמאהכתרמאו22הילעאבנהוןודיצלאךינפםיש

ינאיכועדיוךכותביתדבכנוןודיצךילעיננההוהיינדא

הביתחלשו23הביתשדקנו‐‐םיטפשהביתושעבהוהי

הילעברחבהכותבללחללפנוהיתוצוחבםדורבד

לארשיתיבלדועהיהיאלו24הוהיינאיכועדיוביבסמ

םתואםיטאשהםתביבסלכמבאכמץוקוריאממןולס

תאיצבקבהוהיינדארמאהכ25הוהיינדאינאיכועדיו

יניעלםביתשדקנוםבוצפנרשאםימעהןמלארשיתיב

26בקעילידבעליתתנרשאםתמדאלעובשיוםיוגה

חטבלובשיוםימרכועטנוםיתבונבוחטבלהילעובשיו

ועדיו‐‐םתוביבסמםתאםיטאשהלכבםיטפשיתושעב

םהיהלאהוהיינאיכ
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היה‐‐שדחלרשעםינשבירשעבתירשעההנשב29

הערפלעךינפםיש‐‐םדאןב2רמאלילאהוהירבד

תרמאורבד3הלכםירצמלעווילעאבנהוםירצמךלמ

םינתהםירצמךלמהערפךילעיננההוהיינדארמאהכ

ינתישעינאויראיילרמארשאויראיךותבץברהלודגה

ךיראיתגדיתקבדהוךייחלב)םיחח(םייחחיתתנו4

ךיראיתגדלכתאוךיראיךותמךיתילעהוךיתשקשקב

לכתאוךתואהרבדמהךיתשטנו5קבדתךיתשקשקב

‐‐ץבקתאלוףסאתאללופתהדשהינפלעךיראיתגד

לכועדיו6הלכאלךיתתנםימשהףועלוץראהתיחל

תיבלהנקתנעשמםתויהןעיהוהיינאיכםירצמיבשי

םהלתעקבוץורת)ףכב(ךפכבךבםשפתב7לארשי

םינתמלכםהלתדמעהורבשתךילעםנעשהבוףתכלכ

יתרכהוברחךילעאיבמיננההוהיינדארמאהכןכל8

הברחוהממשלםירצמץראהתיהו9המהבוםדאךממ

יננהןכל10יתישעינאוילראירמאןעיהוהיינאיכועדיו

ברחתוברחלםירצמץראתאיתתנוךיראילאוךילא

לגרהברבעתאל11שוכלובגדעוהנוסלדגממהממש

הנשםיעבראבשתאלוהברבעתאלהמהבלגרוםדא

תומשנתוצראךותבהממשםירצמץראתאיתתנו12

הנשםיעבראהממשןייהתתוברחמםירעךותבהירעו

הכיכ13תוצראבםיתירזוםיוגבםירצמתאיתצפהו

םירצמתאץבקאהנשםיעבראץקמהוהיינדארמא

םירצמתובשתאיתבשו14המשוצפנרשאםימעהןמ

םשויהוםתרוכמץראלעסורתפץראםתאיתבשהו
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אשנתתאלוהלפשהיהתתוכלממהןמ15הלפשהכלממ

אלו16םיוגבתודריתלבל‐‐םיתטעמהוםיוגהלעדוע

םתונפבןועריכזמחטבמללארשיתיבלדועהיהי

עבשוםירשעביהיו17הוהיינדאינאיכועדיוםהירחא

18רמאלילאהוהירבדהיהשדחלדחאבןושארבהנש

הדבעוליחתאדיבעהלבבךלמרצארדכובנםדאןב

רכשוהטורמףתכלכוחרקמשארלכ‐‐רצלאהלודג

19הילעדבערשאהדבעהלערצמוליחלוולהיהאל

ךלמרצארדכובנלןתניננההוהיינדארמאהכןכל

הזבזזבוהללשללשוהנמהאשנוםירצמץראתאלבב

תאוליתתנהבדבערשאותלעפ20וליחלרכשהתיהו

אוההםויב21הוהיינדאםאנילושערשאםירצמץרא

םכותבהפןוחתפןתאךלולארשיתיבלןרקחימצא

הוהיינאיכועדיו

תרמאואבנה‐‐םדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו30

בורקוםויבורקיכ3םוילההוליליההוהיינדארמאהכ

םירצמבברחהאבו4היהיםיוגתעןנעםויהוהילםוי

הנומהוחקלוםירצמבללחלפנבשוכבהלחלחהתיהו

ינבובוכוברעהלכודולוטופושוכ5היתודסיוסרהנו

ולפנוהוהירמאהכ6ולפיברחבםתא‐‐תירבהץרא

‐הבולפיברחבהנוסלדגממהזעןואגדריוםירצמיכמס

ךותבוירעותומשנתוצראךותבומשנו7הוהיינדאםאנ‐

שאיתתבהוהיינאיכועדיו8הנייהתתוברחנםירע

םיכאלמואציאוההםויב9הירזעלכורבשנוםירצמב
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הלחלחהתיהוחטבשוכתאדירחהלםיצבינפלמ

הוהיינדארמאהכ10האבהנהיכםירצמםויבםהב

11לבבךלמרצארדכובנדיבםירצמןומהתאיתבשהו

וקירהוץראהתחשלםיאבומ‐‐םיוגיצירעותאומעואוה

יתתנו12ללחץראהתאואלמוםירצמלעםתוברח

יתמשהוםיערדיבץראהתאיתרכמוהברחםיראי

רמאהכ13יתרבדהוהיינא‐‐םירזדיבהאלמוץרא

אישנוףנמםילילאיתבשהוםילולגיתדבאהוהוהיינדא

םירצמץראבהארייתתנודועהיהיאלםירצמץראמ

םיטפשיתישעוןעצבשאיתתנוסורתפתאיתמשהו14

תאיתרכהוםירצמזועמןיסלעיתמחיתכפשו15אנב

ןיס)לוחת(ליחתלוח‐‐םירצמבשאיתתנו16אנןומה

תסביפוןואירוחב17םמויירצףנועקבהלהיהתאנו

םויהךשחסחנפחתבו18הנכלתיבשבהנהוולפיברחב

ןנעאיההזעןואגהבתבשנוםירצמתוטמתאםשירבשב

םירצמבםיטפשיתישעו19הנכלתיבשבהיתונבוהנסכי

ןושארבהנשהרשעתחאביהיו20הוהיינאיכועדיו

םדאןב21רמאלילאהוהירבדהיהשדחלהעבשב

השבחאלהנהויתרבשםירצמךלמהערפעורזתא

ברחבשפתל‐‐הקזחלהשבחללותחםושלתואפרתתל

םירצמךלמהערפלאיננההוהיינדארמאהכןכל22

יתלפהותרבשנהתאוהקזחהתאויתערזתאיתרבשו

םתירזוםיוגבםירצמתאיתוצפהו23ודימברחהתא

יברחתאיתתנולבבךלמתוערזתאיתקזחו24תוצראב

וינפלללחתוקאנקאנוהערפתוערזתאיתרבשוודיב
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הנלפתהערפתוערזולבבךלמתוערזתאיתקזחהו25

התואהטנולבבךלמדיביברחיתתבהוהיינאיכועדיו

יתירזוםיוגבםירצמתאיתוצפהו26םירצמץראלא

הוהיינאיכועדיותוצראבםתוא

שדחלדחאבישילשבהנשהרשעתחאביהיו31

הערפלארמאםדאןב2רמאלילאהוהירבדהיה

הנה3ךלדגבתימדימלאונומהלאוםירצמךלמ

ןיבוהמוקהבגו‐‐לצמשרחוףנעהפיןונבלבזרארושא

תאוהתממרםוהתוהולדגםימ4ותרמצהתיהםיתבע

לאהחלשהיתלעתתאוהעטמתוביבסךלההיתרהנ

הדשהיצעלכמותמקאהבגןכלע5הדשהיצעלכ

וחלשב‐‐םיברםיממותראפהנכראתוויתפערסהניברתו

לכודליויתראפתחתוםימשהףועלכוננקויתפעסב6

ולדגבףייו7םיברםיוגלכובשיולצבוהדשהתיח

םיזרא8םיברםימלאושרשהיהיכויתוילדךראב

ויתפעסלאומדאלםישורב‐‐םיהלאןגבוהממעאל

המדאל‐‐םיהלאןגבץעלכויתארפכויהאלםינמרעו

יצעלכוהאנקיוויתוילדברבויתישעהפי9ויפיבוילא

ןעיהוהיינדארמאהכןכל10םיהלאהןגברשאןדע

םרוםיתובעןיבלאותרמצןתיוהמוקבתהבגרשא

ולהשעיושעםיוגליאדיב‐‐והנתאו11והבגבובבל

והשטיוםיוגיצירעםירזוהתרכיו12והתשרגועשרכ

ויתארפהנרבשתוויתוילדולפנתויאגלכבוםירההלא

13והשטיוץראהימעלכולצמודריוץראהיקיפאלכב
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לכויהויתארפלאוםימשהףועלכונכשיותלפמלע

םימיצעלכםתמוקבוהבגיאלרשאןעמל14הדשהתיח

םהילאודמעיאלוםיתבעןיבלאםתרמצתאונתיאלו

תיתחתץראלאתומלונתנםלכיכםימיתשלכםהבגב

הוהיינדארמאהכ15רובידרוילא‐‐םדאינבךותב

ענמאוםוהתתאוילעיתסכיתלבאההלואשותדרםויב

יצעלכוןונבלוילערדקאוםיברםימואלכיוהיתורהנ

Sheol)הפלעוילעהדשה h7585)16יתשערהותלפמלוקמ

ץראבומחניורובידרויתאהלואשותאידרוהבםיוג

םימיתשלכןונבלבוטורחבמ‐‐ןדעיצעלכתיתחת

(Sheol h7585)17ברחיללחלא‐‐הלואשודריותאםהםג

Sheol)םיוגךותבולצבובשיוערזו h7585)18תימדימלא

לאןדעיצעתאתדרוהוןדעיצעבלדגבודובכבהככ

אוה‐‐ברחיללחתאבכשתםילרעךותבתיתחתץרא

הוהיינדאםאנהנומהלכוהערפ

שדחלדחאבשדחרשעינשבהנשהרשעיתשביהיו32

הערפלעהניקאשםדאןב2רמאלילאהוהירבדהיה

םינתכהתאותימדנםיוגריפכוילאתרמאוםירצמךלמ

ספרתוךילגרבםימחלדתוךיתורהנבחגתוםימיב

יתשרתאךילעיתשרפוהוהיינדארמאהכ3םתורהנ

ץראבךיתשטנו4ימרחבךולעהוםיברםימעלהקב

םימשהףועלכךילעיתנכשהוךליטאהדשהינפלע

לעךרשבתאיתתנו5ץראהלכתיחךממיתעבשהו

ךתפצץראיתיקשהו6ךתומרתויאגהיתאלמוםירהה
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ךתובכביתיסכו7ךממןואלמיםיקפאוםירההלאךמדמ

חריוונסכאןנעבשמשםהיבככתאיתרדקהוםימש

ךילעםרידקאםימשברואירואמלכ8ורואריאיאל

בל‐‐יתסעכהו9הוהיינדאםאנךצראלעךשחיתתנו

אלרשאתוצראלעםיוגבךרבשיאיבהבםיברםימע

ורעשיםהיכלמוםיברםימעךילעיתומשהו10םתעדי

שיאםיעגרלודרחוםהינפלעיברחיפפועברעשךילע

ךלמברחהוהיינדארמאהכיכ11ךתלפמםויבושפנל

יצירעךנומהליפאםירובגתוברחב12ךאובתלבב

13הנומהלכדמשנוםירצמןואגתאודדשוםלכםיוג

םחלדתאלוםיברםימלעמהתמהבלכתאיתדבאהו

עיקשאזא14םחלדתאלהמהבתוסרפודועםדאלגר

יתתב15הוהיינדאםאנ‐‐ךילואןמשכםתורהנוםהימימ

תאיתוכהב‐‐האלממץראהמשנוהממשםירצמץראתא

תונבהוננוקואיההניק16הוהיינאיכועדיוהביבשוילכ

הננוקתהנומהלכלעוםירצמלעהתואהננוקתםיוגה

השמחבהנשהרשעיתשביהיו17הוהיינדאםאנהתוא

‐‐םדאןב18רמאלילאהוהירבדהיהשדחלרשע

םרדאםיוגתונבוהתואוהדרוהוםירצמןומהלעההנ

הדרתמעניממ19רובידרויתא‐‐תויתחתץראלא

הנתנברחולפיברחיללחךותב20םילרעתאהבכשהו

ךותמםירובגילאולורבדי21הינומהלכוהתואוכשמ

Sheol)ברחיללחםילרעהובכשודריוירזעתא‐‐לואש

h7585)22םלכויתרבקויתוביבסהלהקלכורושאםש

יתכריבהיתרבקונתנרשא23ברחבםילפנהםיללח
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םילפנםיללחםלכהתרבקתוביבסהלהקיהיורוב

לכוםליעםש24םייחץראבתיתחונתנרשאברחב

רשאברחבםילפנהםיללחםלכהתרבקתוביבסהנומה

ץראבםתיתחונתנרשאתויתחתץראלאםילרעודרי

ונתנםיללחךותב25רובידרויתאםתמלכואשיוםייח

םילרעםלכהתרבקויתוביבס‐‐הנומהלכבהלבכשמ

םתמלכואשיוםייחץראבםתיתחןתניכברחיללח

לכולבתךשמםש26ןתנםיללחךותברובידרויתא

ברחיללחמםילרעםלכהיתורבקויתוביבסהנומה

םירובגתאובכשיאלו27םייחץראבםתיתחונתניכ

ונתיוםתמחלמילכבלואשודרירשאםילרעמםילפנ

‐‐םתומצעלעםתנועיהתוםהישארתחתםתוברחתא

Sheol)םייחץראבםירובגתיתחיכ h7585)28ךותבהתאו

םודאהמש29ברחיללחתא‐‐בכשתורבשתםילרע

ברחיללחתאםתרובגבונתנרשאהיאישנלכוהיכלמ

ןופציכיסנהמש30רובידריתאוובכשיםילרעתאהמה

םתרובגמםתיתחבםיללחתאודרירשאינדצלכוםלכ

תאםתמלכואשיוברחיללחתאםילרעובכשיוםישוב

‐‐הנומהלכלעםחנוהערפהאריםתוא31רובידרוי

יתתניכ32הוהיינדאםאנוליחלכוהערפברחיללח

תאםילרעךותבבכשהוםייחץראב)יתיתח(ותיתחתא

הוהיינדאםאנ‐‐הנומהלכוהערפברחיללח

ינבלארבדםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו33

םעוחקלוברחהילעאיבאיכץראםהילאתרמאוךמע
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הארו3הפצלםהלותאונתנוםהיצקמדחאשיאץראה

םעהתאריהזהורפושבעקתוץראהלעהאבברחהתא

ברחאובתורהזנאלורפושהלוקתאעמשהעמשו4

אלועמשרפושהלוקתא5היהיושארבומד‐‐והחקתו

יכהפצהו6טלמושפנרהזנאוהוהיהיובומדרהזנ

רהזנאלםעהורפושבעקתאלוהאבברחהתאהארי

דימומדוחקלנונועבאוה‐‐שפנםהמחקתוברחאובתו

לארשיתיבלךיתתנהפצםדאןבהתאו7שרדאהפצה

עשרלירמאב8ינממםתאתרהזהורבדיפמתעמשו

אוה‐‐וכרדמעשרריהזהלתרבדאלותומתתומעשר

תרהזהיכהתאו9שקבאךדימומדותומיונועבעשר

ונועבאוה‐‐וכרדמבשאלוהנממבושלוכרדמעשר

תיבלארמאםדאןבהתאו10תלצהךשפנהתאותומי

ונילעוניתאטחווניעשפיכרמאלםתרמאןכלארשי

םאנינאיחםהילארמא11היחנךיאוםיקמנונחנאםבו

עשרבושבםאיכעשרהתומבץפחאםאהוהיינדא

‐‐ותומתהמלוםיערהםכיכרדמובושובושהיחווכרדמ

תקדצךמעינבלארמאםדאןבהתאו12לארשיתיב

לשכיאלעשרהתעשרוועשפםויבונליצתאלקידצה

םויב‐‐הבתויחללכויאלקידצוועשרמובושםויבהב

ותקדצלעחטבאוהוהיחיהיחקידצלירמאב13ותאטח

ובהשערשאולועבוהנרכזתאלותקדצלכ‐‐לועהשעו

השעוותאטחמבשותומתתומעשרלירמאבו14תומי

תוקחבםלשיהלזגעשרבישילבח15הקדצוטפשמ

16תומיאלהיחיויח‐‐לועתושעיתלבלךלהםייחה
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הקדצוטפשמולהנרכזתאלאטחרשאותאטחלכ

ינדאךרדןכתיאלךמעינבורמאו17היחיויחהשע

השעוותקדצמקידצבושב18ןכתיאלםכרדהמהו

טפשמהשעוותעשרמעשרבושבו19םהבתמו‐‐לוע

ךרדןכתיאלםתרמאו20היחיאוהםהילע‐‐הקדצו

יהיו21לארשיתיבםכתאטופשאויכרדכשיאינדא

אבונתולגל‐‐שדחלהשמחבירשעבהנשהרשעיתשב

הוהידיו22ריעההתכהרמאלםלשורימטילפהילא

דעיפתאחתפיוטילפהאובינפלברעבילאהתיה

רבדיהיו23דועיתמלאנאלויפחתפיורקבבילאאוב

לעהלאהתוברחהיבשיםדאןב24רמאלילאהוהי

שרייוםהרבאהיהדחארמאלםירמאלארשיתמדא

25השרומלץראההנתנונלםיברונחנאוץראהתא

ולכאתםדהלעהוהיינדארמאהכםהלארמאןכל

26ושריתץראהווכפשתםדו‐‐םכילולגלאואשתםכניעו

והערתשאתאשיאוהבעותןתישעםכברחלעםתדמע

ינדארמאהכםהלארמאתהכ27ושריתץראהוםתאמט

לערשאוולפיברחבתוברחברשאאלםאינאיחהוהי

תורעמבותודצמברשאוולכאלויתתנהיחלהדשהינפ

תבשנוהמשמוהממשץראהתאיתתנו28ותומירבדב

ינאיכועדיו29רבועןיאמלארשיירהוממשוהזעןואג

םתבעותלכלעהמשמוהממשץראהתאיתתבהוהי

לצאךבםירבדנהךמעינב‐‐םדאןבהתאו30ושערשא

ויחאתאשיאדחאתאדחרבדוםיתבהיחתפבותוריקה

31הוהיתאמאצויהרבדההמועמשואנואברמאל
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תאועמשוימעךינפלובשיוםעאובמכךילאואוביו

םישעהמהםהיפבםיבגעיכושעיאלםתואוךירבד

הפיםיבגערישכםהלךנהו32ךלהםבלםעצבירחא

33םתואםניאםישעוךירבדתאועמשוןגנבטמולוק

םכותבהיהאיבניכועדיו‐‐האבהנההאבבו

יעורלעאבנהםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו34

הוהיינדארמאהכםיערלםהילאתרמאואבנהלארשי

ועריןאצהאולה‐‐םתואםיערויהרשאלארשייעריוה

האירבהושבלתרמצהתאוולכאתבלחהתא3םיערה

תאוםתקזחאלתולחנהתא4וערתאלןאצהוחבזת

תחדנהתאוםתשבחאלתרבשנלוםתאפראלהלוחה

םתידרהקזחבוםתשקבאלתדבאהתאוםתבשהאל

הלכאלהנייהתוהערילבמהניצופתו5ךרפבוםתא

לעוםירההלכבינאצוגשי6הניצופתוהדשהתיחלכל

שרודןיאוינאצוצפנץראהינפלכלעוהמרהעבגלכ

ינאיח8הוהירבדתאועמשםיערןכל7שקבמןיאו

ינאצהנייהתוזבלינאצתויהןעיאלםאהוהיינדאםאנ

תאיערושרדאלוהערןיאמהדשהתיחלכלהלכאל

‐םיערהןכל9ועראלינאצתאוםתואםיערהועריוינאצ

םיערהלאיננההוהיינדארמאהכ10הוהירבדועמש‐

ועריאלוןאצתוערמםיתבשהוםדימינאצתאיתשרדו

םהלןייהתאלוםהיפמינאציתלצהוםתואםיערהדוע

תאיתשרדוינאיננההוהיינדארמאהכיכ11הלכאל

ךותבותויהםויבורדעהערתרקבכ12םיתרקבוינאצ
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לכמםהתאיתלצהוינאצתארקבאןכ‐‐תושרפנונאצ

ןמםיתאצוהו13לפרעוןנעםויבםשוצפנרשאתמוקמה

םתמדאלאםיתואיבהותוצראהןמםיתצבקוםימעה

ץראהיבשומלכבוםיקיפאבלארשיירהלאםיתיערו

היהילארשיםורמירהבוםתאהעראבוטהערמב14

לאהניערתןמשהערמובוטהונבהנצברתםשםהונ

ינדאםאנםציבראינאוינאצהעראינא15לארשיירה

תרבשנלובישאתחדנהתאושקבאתדבאהתא16הוהי

דימשאהקזחהתאוהנמשהתאוקזחאהלוחהתאושבחא

יננההוהיינדארמאהכינאצהנתאו17טפשמבהנערא

םכמטעמה18םידותעלוםיליאלהשלהשןיבטפש

םכילגרבוסמרתםכיערמרתיווערתבוטההערמה

19ןושפרתםכילגרבםירתונהתאו‐‐ותשתםימעקשמו

הניתשתםכילגרשפרמוהניערתםכילגרסמרמ‐‐ינאצו

יתטפשו‐‐ינאיננהםהילא‐‐הוהיינדארמאהכןכל20

ופדהתףתכבודצבןעי21הזרהשןיבוהירבהשןיב

הנתואםתוציפהרשאדע‐‐תולחנהלכוחגנתםכינרקבו

זבלדועהנייהתאלוינאצליתעשוהו22הצוחהלא

הערודחאהערםהילעיתמקהו23השלהשןיביתטפשו

ןהלהיהיאוהוםתאהעריאוהדיודידבעתא‐‐ןהתא

אישנדודידבעוםיהלאלםהלהיהאהוהיינאו24הערל

םולשתירבםהליתרכו25יתרבדהוהיינאםכותב

ונשיוחטבלרבדמבובשיוץראהןמהערהיחיתבשהו

יתדרוהוהכרביתעבגתוביבסוםתואיתתנו26םירעיב

וירפתאהדשהץעןתנו27ויהיהכרבימשגותעבםשגה



לאקזחי 930

ינאיכועדיוחטבלםתמדאלעויהוהלוביןתתץראהו

םהבםידבעהדימםיתלצהוםלעתוטמתאירבשבהוהי

ובשיוםלכאתאלץראהתיחוםיוגלזבדועויהיאלו28

ויהיאלוםשלעטמםהליתמקהו29דירחמןיאוחטבל

30םיוגהתמלכדועואשיאלוץראבבעריפסאדוע

‐לארשיתיבימעהמהוםתא‐‐םהיהלאהוהיינאיכועדיו

ינאםתאםדאיתיערמןאצינאצןתאו31הוהיינדאםאנ‐

הוהיינדאםאנ‐‐םכיהלא

לעךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו35

הוהיינדארמאהכולתרמאו3וילעאבנהוריעשרה

הממשךיתתנוךילעידייתיטנוריעשרהךילאיננה

תעדיוהיהתהממשהתאוםישאהברחךירע4המשמו

ינבתארגתוםלועתביאךלתויהןעי5הוהיינאיכ

יחןכל6ץקןועתעבםדיאתעב‐‐ברחידילעלארשי

אלםאךפדריםדוךשעאםדליכהוהיינדאםאנינא

הממשלריעשרהתאיתתנו7ךפדריםדותאנשםד

ויללחוירהתאיתאלמו8בשורבעונממיתרכהוהממשו

םהבולפיברחיללחךיקיפאלכוךיתואיגוךיתועבג

)הנבושת(הנבשיתאלךירעוךנתאםלועתוממש9

תאוםיוגהינשתאךרמאןעי10הוהיינאיכםתעדיו

11היהםשהוהיוהונשריו‐‐הנייהתילתוצראהיתש

רשאךתאנקכוךפאכיתישעוהוהיינדאםאנינאיחןכל

12ךטפשארשאכםביתעדונוםבךיתאנשמהתישע

תרמארשאךיתוצאנלכתאיתעמשהוהיינאיכתעדיו
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הלכאלונתנונל)וממש(הממשרמאללארשיירהלע

ינאםכירבדילעםתרתעהוםכיפבילעולידגתו13

הממשץראהלכחמשכהוהיינדארמאהכ14יתעמש

רשאלעלארשיתיבתלחנלךתחמשכ15ךלהשעא

םודאלכוריעשרההיהתהממשךלהשעאןכ‐‐הממש

הוהיינאיכועדיוהלכ

ירה‐‐תרמאולארשיירהלאאבנהםדאןבהתאו36

רמאןעיהוהיינדארמאהכ2הוהירבדועמשלארשי

ןכל3ונלהתיההשרומלםלועתומבוחאהםכילעביואה

ףאשותומשןעיבןעיהוהיינדארמאהכתרמאואבנה

ולעתוםיוגהתיראשלהשרומםכתויהלביבסמםכתא

רבדועמשלארשיירהןכל4םעתבדוןושלתפשלע

םיקיפאלתועבגלוםירהלהוהיינדארמאהכהוהיינדא

ויהרשאתובזענהםירעלותוממשהתוברחלותויאגלו

רמאהכןכל5ביבסמרשאםיוגהתיראשלגעללוזבל

םיוגהתיראשלעיתרבדיתאנקשאבאלםאהוהיינדא

תחמשבהשרומלםהליצראתאונתנרשאאלכםודאלעו

לעאבנהןכל6זבלהשרגמןעמל‐‐שפנטאשבבבללכ

תויאגלוםיקיפאלתועבגלוםירהלתרמאולארשיתמדא

ןעייתרבדיתמחבויתאנקביננההוהיינדארמאהכ

יתאשנינאהוהיינדארמאהכןכל7םתאשנםיוגתמלכ

םתמלכהמהביבסמםכלרשאםיוגהאלםאידיתא

ואשתםכירפוונתתםכפנעלארשיירהםתאו8ואשי

יתינפוםכילאיננהיכ9אובלוברקיכלארשיימעל
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לכםדאםכילעיתיברהו10םתערזנוםתדבענוםכילא

11הנינבתתוברחהוםירעהובשנוהלכלארשיתיב

םכתאיתבשוהוורפווברוהמהבוםדאםכילעיתיברהו

הוהיינאיכםתעדיוםכיתשארמיתבטיהוםכיתומדקכ

תייהוךושריולארשיימעתאםדאםכילעיתכלוהו12

ינדארמאהכ13םלכשלדועףסותאלוהלחנלםהל

תלכשמו)תא(יתאםדאתלכאםכלםירמאןעיהוהי

ךיוגודועילכאתאלםדאןכל14תייה)ךייוג(ךיוג

15הוהיינדאםאנ‐‐דוע)ילכשת(ילשכתאל)ךייוגו(

אלםימעתפרחוםיוגהתמלכדועךילאעימשאאלו

הוהיינדאםאנדועילשכתאל)ךייוגו(ךיוגודועיאשת

לארשיתיבםדאןב17רמאלילאהוהירבדיהיו16

םתולילעבוםכרדבהתואואמטיוםתמדאלעםיבשי

םהילעיתמחךפשאו18ינפלםכרדהתיההדנהתאמטכ

19הואמטםהילולגבוץראהלעוכפשרשאםדהלע

םתולילעכוםכרדכתוצראבורזיוםיוגבםתאץיפאו

םשתאוללחיוםשואברשאםיוגהלאאוביו20םיתטפש

למחאו21ואציוצראמוהלאהוהיםעםהלרמאב‐‐ישדק

ואברשאםיוגבלארשיתיבוהללחרשאישדקםשלע

אלהוהיינדארמאהכלארשיתיבלרמאןכל22המש

רשאישדקםשלםאיכלארשיתיבהשעינאםכנעמל

לודגהימשתאיתשדקו23םשםתאברשאםיוגבםתללח

ינאיכםיוגהועדיוםכותבםתללחרשאםיוגבללחמה

יתחקלו24םהיניעלםכבישדקהבהוהיינדאםאנהוהי

יתאבהותוצראהלכמםכתאיתצבקוםיוגהןמםכתא
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םירוהטםימםכילעיתקרזו25םכתמדאלאםכתא

26םכתארהטאםכילולגלכמוםכיתואמטלכמםתרהטו

יתרסהוםכברקבןתאהשדחחורושדחבלםכליתתנו

תאו27רשבבלםכליתתנוםכרשבמןבאהבלתא

יטפשמווכלתיקחברשאתאיתישעוםכברקבןתאיחור

םכיתבאליתתנרשאץראבםתבשיו28םתישעוורמשת

יתעשוהו29םיהלאלםכלהיהאיכנאוםעלילםתייהו

ותאיתיברהוןגדהלאיתארקוםכיתואמטלכמםכתא

תבונתוץעהירפתאיתיברהו30בערםכילעןתאאלו

םיוגב‐‐בערתפרחדועוחקתאלרשאןעמלהדשה

אלרשאםכיללעמוםיערהםכיכרדתאםתרכזו31

32םכיתובעותלעוםכיתנועלעםכינפבםתטקנוםיבוט

ושובםכלעדוי‐‐הוהיינדאםאנהשעינאםכנעמלאל

הוהיינדארמאהכ33לארשיתיבםכיכרדמומלכהו

םירעהתאיתבשוהו‐‐םכיתונועלכמםכתאירהטםויב

התיהרשאתחתדבעתהמשנהץראהו34תוברחהונבנו

המשנהוזלהץראהורמאו35רבועלכיניעלהממש

תוסרהנהותומשנהותוברחהםירעהוןדעןגכהתיה

םכיתוביבסוראשירשאםיוגהועדיו36ובשיתורוצב

הוהיינאהמשנהיתעטנתוסרהנהיתינבהוהיינאיכ

שרדאתאזדועהוהיינדארמאהכ37יתישעויתרבד

38םדאןאצכםתאהבראםהלתושעללארשיתיבל

םירעההנייהתןכ‐‐הידעומבםלשוריןאצכםישדקןאצכ

הוהיינאיכועדיוםדאןאצתואלמתוברחה
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ךותבינחיניוהוהיחורבינאצויוהוהידיילעהתיה37

ביבסםהילעינריבעהו2תומצעהאלמאיהוהעקבה

דאמתושביהנהוהעקבהינפלעדאמתוברהנהוביבס

רמאוהלאהתומצעההנייחתהםדאןב‐‐ילארמאיו3

תומצעהלעאבנהילארמאיו4תעדיהתאהוהיינדא

הוהירבדועמשתושביהתומצעה‐‐םהילאתרמאוהלאה

םכבאיבמינאהנההלאהתומצעלהוהיינדארמאהכ5

רשבםכילעיתלעהוםידיגםכילעיתתנו6םתייחו‐‐חור

םתעדיוםתייחוחורםכביתתנורועםכילעיתמרקו

יאבנהכלוקיהיויתיוצרשאכיתאבנו7הוהיינאיכ

הנהויתיארו8ומצעלאםצעתומצעוברקתושערהנהו

הלעמלמרועםהילעםרקיוהלערשבוםידגםהילע

ןבאבנהחורהלאאבנהילארמאיו9םהבןיאחורו

תוחורעבראמהוהיינדארמאהכחורהלאתרמאוםדא

רשאכיתאבנהו10ויחיוהלאהםיגורהביחפוחורהיאב

ליח‐‐םהילגרלעודמעיוויחיוחורהםהבאובתוינוצ

הלאהתומצעהםדאןבילארמאיו11דאמדאמלודג

הדבאווניתומצעושביםירמאהנההמהלארשיתיבלכ

רמאהכםהילאתרמאואבנהןכל12ונלונרזגנ‐‐ונתוקת

םכתאיתילעהוםכיתורבקתאחתפינאהנההוהיינדא

13לארשיתמדאלאםכתאיתאבהוימעםכיתורבקמ

יתולעהבוםכיתורבקתאיחתפבהוהיינאיכםתעדיו

םתייחוםכביחוריתתנו14ימע‐‐םכיתורבקמםכתא

יתרבדהוהיינאיכםתעדיוםכתמדאלעםכתאיתחנהו

התאו16רמאלילאהוהירבדיהיו15הוהיםאנ‐‐יתישעו



לאקזחי 935

לארשיינבלוהדוהילוילעבתכודחאץעךלחקםדאןב

לכוםירפאץעףסוילוילעבותכודחאץעחקלוורבח

ץעל‐‐ךלדחאלאדחאםתאברקו17ורבחלארשיתיב

ינבךילאורמאירשאכו18ךדיבםידחאלויהודחא

םהלארבד19ךלהלאהמונלדיגתאולהרמאלךמע

דיברשאףסויץעתאחקלינאהנההוהיינדארמאהכ

ץעתאוילעםתואיתתנוורבחלארשייטבשוםירפא

םיצעהויהו20ידיבדחאויהודחאץעלםתישעוהדוהי

הכםהילארבדו21םהיניעל‐‐ךדיבםהילעבתכתרשא

םיוגהןיבמלארשיינבתאחקלינאהנההוהיינדארמא

לאםתואיתאבהוביבסמםתאיתצבקוםשוכלהרשא

לארשיירהבץראבדחאיוגלםתאיתישעו22םתמדא

ינשלדוע)ויהי(היהיאלוךלמלםלכלהיהידחאךלמו

דועואמטיאלו23דועתוכלממיתשלדועוצחיאלוםיוג

םתאיתעשוהוםהיעשפלכבוםהיצוקשבוםהילולגב

ויהוםתואיתרהטוםהבואטחרשאםהיתבשומלכמ

ךלמדודידבעו24םיהלאלםהלהיהאינאוםעליל

יתוקחווכלייטפשמבוםלכלהיהידחאהעורוםהילע

ידבעליתתנרשאץראהלעובשיו25םתואושעוורמשי

םהינבוהמההילעובשיוםכיתובאהבובשירשאבקעיל

26םלועלםהלאישנידבעדודוםלועדעםהינבינבו

םיתתנוםתואהיהיםלועתירבםולשתירבםהליתרכו

היהו27םלועלםכותבישדקמתאיתתנוםתואיתיברהו

םעלילויהיהמהוםיהלאלםהליתייהוםהילעינכשמ
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תויהב‐‐לארשיתאשדקמהוהיינאיכםיוגהועדיו28

םלועלםכותבישדקמ

גוגלאךינפםישםדאןב2רמאלילאהוהירבדיהיו38

תרמאו3וילעאבנהולבתוךשמשאראישנ‐‐גוגמהץרא

לבתוךשמשאראישנ‐‐גוגךילאיננההוהיינדארמאהכ

תאוךתואיתאצוהוךייחלבםיחחיתתנוךיתבבושו4

ברלהק‐‐םלכלולכמישבלםישרפוםיסוסךליחלכ

םלכםתאטופושוכסרפ5םלכתוברחישפתןגמוהנצ

ןופציתכריהמרגותתיב‐‐היפגאלכורמג6עבוכוןגמ

התא‐‐ךלןכהוןכה7ךתאםיברםימעויפגאלכתאו

םימימ8רמשמלםהלתייהוךילעםילהקנהךלהקלכו

תבבושמץראלאאובתםינשהתירחאב‐‐דקפתםיבר

ויהרשאלארשיירהלעםיברםימעמתצבקמברחמ

9םלכחטבלובשיוהאצוהםימעמאיהודימתהברחל

לכוהתא‐‐היהתץראהתוסכלןנעכאובתהאשכתילעו

היהוהוהיינדארמאהכ10ךתואםיברםימעוךיפגא

הערתבשחמתבשחוךבבללעםירבדולעיאוההםויב

יבשיםיטקשהאובא‐‐תוזרפץראלעהלעאתרמאו11

םהלןיאםיתלדוחירבוהמוחןיאבםיבשיםלכחטבל

תובשונתוברחלעךדיבישהל‐‐זבזבלוללשללשל12

רובטלעיבשיןינקוהנקמהשעםיוגמףסאמםעלאו

ורמאיהיריפכלכושישרתירחסוןדדואבש13ץראה

‐‐ךלהקתלהקהזבזבלהאבהתאללשללשלהךל

14לודגללשללשלןינקוהנקמתחקלבהזוףסכתאשל

אולההוהיינדארמאהכגוגלתרמאוםדאןבאבנהןכל
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תאבו15עדת‐‐חטבללארשיימעתבשבאוההםויב

יבכרךתאםיברםימעוהתא‐‐ןופציתכרימךמוקממ

לארשיימעלעתילעו16ברליחולודגלהקםלכםיסוס

לעךיתואבהוהיהתםימיהתירחאבץראהתוסכלןנעכ

גוגםהיניעלךבישדקהביתאםיוגהתעדןעמליצרא

םימיביתרבדרשאאוההתאההוהיינדארמאהכ17

םההםימיבםיאבנהלארשייאיבנידבעדיבםינומדק

םויבאוההםויבהיהו18םהילעךתאאיבהל‐‐םינש

יתמחהלעתהוהיינדאםאנ‐‐לארשיתמדאלעגוגאוב

אוההםויבאלםאיתרבדיתרבעשאביתאנקבו19יפאב

יגדינפמושערו20לארשיתמדאלעלודגשערהיהי

לעשמרהשמרהלכוהדשהתיחוםימשהףועוםיה

םירההוסרהנוהמדאהינפלערשאםדאהלכוהמדאה

וילעיתארקו21לופתץראלהמוחלכותוגרדמהולפנו

22היהתויחאבשיאברחהוהיינדאםאנברחירהלכל

שאשיבגלאינבאוףטושםשגוםדבורבדבותאיתטפשנו

ותארשאםיברםימעלעוויפגאלעווילעריטמאתירפגו

ועדיוםיברםיוגיניעליתעדונויתשדקתהויתלדגתהו23

הוהיינאיכ

ינדארמאהכתרמאוגוגלעאבנהםדאןבהתאו39

ךיתבבשו2לבתוךשמשאראישנ‐‐גוגךילאיננההוהי

ירהלעךתואבהוןופציתכרימךיתילעהוךיתאששו

ךנימידימךיצחוךלואמשדימךתשקיתיכהו3לארשי

רשאםימעוךיפגאלכוהתאלופתלארשיירהלע4ליפא
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הלכאלךיתתנהדשהתיחוףנכלכרופצטיעלךתא

6הוהיינדאםאניתרבדינאיכלופתהדשהינפלע5

ינאיכועדיוחטבלםייאהיבשיבוגוגמבשאיתחלשו

לחאאלולארשיימעךותבעידואישדקםשתאו7הוהי

לארשיבשודקהוהיינאיכםיוגהועדיודועישדקםשתא

יתרבדרשאםויהאוההוהיינדאםאנהתיהנוהאבהנה8

ןגמוקשנבוקישהוורעבולארשיירעיבשיואציו9

שאםהבורעבוחמרבודילקמבוםיצחבותשקבהנצו

ובטחיאלוהדשהןמםיצעואשיאלו10םינשעבש

םהיללשתאוללשושאורעביקשנביכ‐‐םירעיהןמ

אוההםויבהיהו11הוהיינדאםאנ‐‐םהיזזבתאוזזבו

תמדקםירבעהיגלארשיברבקםשםוקמגוגלןתא

לכתאוגוגתאםשורבקוםירבעהתאאיהתמסחוםיה

ןעמללארשיתיבםורבקו12גוגןומהאיגוארקוהנומה

ץראהםעלכורבקו13םישדחהעבשץראהתארהט

ישנאו14הוהיינדאםאנידבכהםוי‐‐םשלםהלהיהו

תאםירבעהתאםירבקמץראבםירבעולידבידימת

םישדחהעבשהצקמ‐‐הרהטלץראהינפלעםירתונה

הנבוםדאםצעהארוץראבםירבעהורבעו15ורקחי

16גוגןומהאיגלאםירבקמהותאורבקדע‐‐ןויצולצא

הכםדאןבהתאו17ץראהורהטוהנומהריעםשםגו

הדשהתיחלכלוףנכלכרופצלרמאהוהיינדארמא

םכלחבזינארשאיחבזלעביבסמופסאהואבווצבקה

םדםתיתשורשבםתלכאולארשיירהלעלודגחבז

םיליאותשתץראהיאישנםדוולכאתםירובגרשב18
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בלחםתלכאו19םלכןשביאירמםירפםידותעוםירכ

20םכליתחבזרשאיחבזמןורכשלםדםתיתשוהעבשל

‐‐המחלמשיאלכורובגבכרוסוסינחלשלעםתעבשו

םיוגהלכוארוםיוגבידובכתאיתתנו21הוהיינדאםאנ

ועדיו22םהביתמשרשאידיתאויתישערשאיטפשמתא

האלהואוההםויהןמםהיהלאהוהיינאיכלארשיתיב

ולעמרשאלעלארשיתיבולגםנועביכםיוגהועדיו23

םלכברחבולפיוםהירצדיבםנתאוםהמינפרתסאויב

25םהמינפרתסאוםתאיתישעםהיעשפכוםתאמטכ24

)תובש(תיבשתאבישאהתעהוהיינדארמאהכןכל

ושנו26ישדקםשליתאנקולארשיתיבלכיתמחרובקעי

לעםתבשב‐‐יבולעמרשאםלעמלכתאוםתמלכתא

םימעהןמםתואיבבושב27דירחמןיאוחטבלםתמדא

םיוגהיניעלםביתשדקנוםהיביאתוצראמםתאיתצבקו

לאםתאיתולגהבםהיהלאהוהיינאיכועדיו28םיבר

29םשםהמדועריתואאלוםתמדאלעםיתסנכוםיוגה

תיבלעיחורתאיתכפשרשאםהמינפדועריתסאאלו

הוהיינדאםאנלארשי

רושעבהנשהשארבונתולגלהנששמחוםירשעב40

‐‐ריעההתכהרשארחאהנשהרשעעבראבשדחל

2המשיתאאביוהוהידיילעהתיההזהםויהםצעב

רהלאינחיניולארשיץראלאינאיבהםיהלאתוארמב

המשיתואאיביו3בגנמריעהנבמכוילעודאמהבג

הנקוודיבםיתשפליתפותשחנהארמכוהארמשיאהנהו

הארםדאןבשיאהילארבדיו4רעשבדמעאוהוהדמה
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הארמינארשאלכלךבלםישועמשךינזאבוךיניעב

רשאלכתאדגההנההתאבההכתוארהןעמליכ‐‐ךתוא

ביבסתיבלץוחמהמוחהנהו5לארשיתיבלהארהתא

דמיוחפטוהמאבתומאששהדמההנקשיאהדיבוביבס

לאאוביו6דחאהנקהמוקודחאהנקןינבהבחרתא

תאדמיוותולעמבלעיוהמידקהךרדוינפרשארעש

7בחרדחאהנקדחאףסתאובחרדחאהנקרעשהףס

שמחםיאתהןיבובחרדחאהנקוךראדחאהנקאתהו

דחאהנק‐‐תיבהמרעשהםלאלצאמרעשהףסותומא

תאדמיו9דחאהנק‐‐תיבהמרעשהםלאתאדמיו8

רעשהםלאותומאםיתשוליאותומאהנמשרעשהםלא

השלשוהפמהשלשםידקהךרדרעשהיאתו10תיבהמ

ופמוהפמםליאלתחאהדמוםתשלשלתחאהדמ‐‐הפמ

רעשהךראתומארשערעשהחתפבחרתאדמיו11

המאותחאהמאתואתהינפללובגו12תומאהרשעשולש

ופמתומאששוופמתומאשש‐‐אתהוהפמלובגתחא

שמחוםירשעבחר‐‐וגגלאתהגגמרעשהתאדמיו13

לאוהמאםיששםיליאתאשעיו14חתפדגנחתפתומא

ןותאיהרעשהינפלעו15ביבסביבסרעשהרצחהליא

המאםישמח‐‐ימינפהרעשהםלאינפללע)ןותיאה(

המינפלהמהילאלאוםיאתהלאתומטאתונולחו16

ביבסביבסתונולחותומלאלןכוביבסביבסרעשל

הנוציחהרצחהלאינאיביו17םירמתליאלאוהמינפל

םישלשביבסביבסרצחליושעהפצרותוכשלהנהו

תמעלםירעשהףתכלאהפצרהו18הפצרהלאתוכשל
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ינפלמבחרדמיו19הנותחתההפצרה‐‐םירעשהךרא

המאהאמ‐‐ץוחמימינפהרצחהינפלהנותחתהרעשה

רצחלןופצהךרדוינפרשארעשהו20ןופצהוםידקה

השלשוופמהשולשואתו21ובחרווכראדדמ‐‐הנוציחה

םישמחןושארהרעשהתדמכהיהומלאווליאוופמ

ומליאוונולחו22המאבםירשעושמחבחרווכראהמא

תולעמבוםידקהךרדוינפרשארעשהתדמכורמיתו

דגנימינפהרצחלרעשו23םהינפלומליאוובולעיעבש

24המאהאמרעשלארעשמדמיוםידקלוןופצלרעשה

וליאדדמוםורדהךרדרעשהנהוםורדהךרדינכלויו

ביבסביבסומליאלוולםינולחו25הלאהתודמכומליאו

םירשעושמחבחרוךראהמאםישמחהלאהתונלחהכ

ולםירמתוםהינפלומלאוותולעהעבשתולעמו26המא

ימינפהרצחלרעשו27וליאלא‐‐ופמדחאוופמדחא

האמםורדהךרדרעשהלארעשמדמיוםורדהךרד

דמיוםורדהרעשבימינפהרצחלאינאיביו28תומא

ומלאווליאוואתו29הלאהתודמכםורדהרעשהתא

םישמח‐‐ביבסביבסומלאלוולתונולחוהלאהתודמכ

ביבסתומלאו30תומאשמחוםירשעבחרוךראהמא

31תומאשמחבחרוהמאםירשעושמחךרא‐‐ביבס

הנומשתולעמווליאלאםירמתוהנוצחהרצחלאומלאו

תאדמיוםידקהךרדימינפהרצחהלאינאיביו32ולעמ

הלאהתודמכומלאוולאוואתו33הלאהתודמכרעשה

בחרוהמאםישמחךראביבסביבסומלאלוולתונולחו

לאםירמתוהנוציחהרצחלומלאו34המאםירשעושמח
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רעשלאינאיביו35ולעמתולעמהנמשוופמוופמולא

תונולחוומלאוולאואת36הלאהתודמכדדמוןופצה

םירשעושמחבחרוהמאםישמחךראביבסביבסול

ופמוליאלאםירמתוהנוציחהרצחלוליאו37המא

םיליאבהחתפוהכשלו38ולעמתולעמהנמשוופמו

םינשרעשהםלאבו39הלעהתאוחידיםשםירעשה

הלועהםהילאטוחשל‐‐הפמתונחלשםינשוופמתונחלש

חתפלהלועלהצוחמףתכהלאו40םשאהותאטחהו

רשאתרחאהףתכהלאותונחלשםינשהנופצהרעשה

הפמתונחלשהעברא41תונחלשםינשרעשהםלאל

תונחלשהנומשרעשהףתכל‐‐הפמתונחלשהעבראו

תיזגינבאהלועלתונחלשהעבראו42וטחשיםהילא

המאהבגויצחותחאהמאבחרויצחותחאהמאךרא

הלועהתאוטחשירשאםילכהתאוחיניוםהילאתחא

ביבס‐‐תיבבםינכומדחאחפטםיתפשהו43חבזהו‐‐םב

רעשלהצוחמו44ןברקהרשבתונחלשהלאוביבס

רעשףתכלארשאימינפהרצחבםירשתוכשלימינפה

םידקהרעשףתכלאדחאםורדהךרדםהינפוןופצה

ךרדהינפרשאהכשלההזילארבדיו45ןפצהךרדינפ

רשאהכשלהו46תיבהתרמשמירמשםינהכלםורדה

המהחבזמהתרמשמירמשםינהכלןופצהךרדהינפ

דמיו47ותרשל‐‐הוהילאיולינבמםיברקהקודצינב

תעברמ‐‐המאהאמבחרוהמאהאמךרארצחהתא

לאדמיותיבהםלאלאינאביו48תיבהינפלחבזמהו

‐‐רעשהבחרוהפמתומאשמחוהפמתומאשמחםלא
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םירשעםלאהךרא49ופמתומאשלשוופמתומאשלש

וילאולעירשאתולעמבוהמאהרשעיתשעבחרוהמא

הפמדחאוהפמדחאםיליאהלאםידמעו

בחרתומאששםיליאהתאדמיולכיההלאינאיביו41

חתפהבחרו2להאהבחר‐‐ופמבחרתומאששוופמ

תומאשמחוופמתומאשמחחתפהתופתכותומארשע

אבו3המאםירשעבחרוהמאםיעבראוכראדמיוופמ

תומאששחתפהותומאםיתשחתפהליאדמיוהמינפל

המאםירשעוכראתאדמיו4תומאעבשחתפהבחרו

שדקהזילארמאיולכיההינפלא‐‐המאםירשעבחרו

עבראעלצהבחרותומאששתיבהריקדמיו5םישדקה

עלצלאעלצתועלצהו6ביבס‐‐תיבלביבסביבסתומא

תועלצלתיבלרשאריקבתואבוםימעפםישלשושולש

תיבהריקבםיזוחאויהיאלוםיזוחאתויהל‐‐ביבסביבס

בסומיכתועלצלהלעמלהלעמלהבסנוהבחרו7

בחרןכלע‐‐תיבלביבסביבסהלעמלהלעמלתיבה

הנוכיתלהנוילעהלעהלעיהנותחתהןכוהלעמלתיבל

)תודסומ(תודסימביבסביבסהבגתיבליתיארו8

רשאריקהבחר9הליצאתומאששהנקהולמתועלצה

רשאתועלצתיבחנמרשאותומאשמחץוחהלאעלצל

‐‐תיבלביבסהמאםירשעבחרתוכשלהןיבו10תיבל

ןופצהךרדדחאחתפ‐‐חנמלעלצהחתפו11ביבסביבס

ביבסתומאשמחחנמהםוקמבחרוםורדלדחאחתפו

בחרםיהךרדתאפהרזגהינפלארשאןינבהו12ביבס
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ביבסביבסבחרתומאשמחןינבהריקוהמאםיעבש

המאהאמךראתיבהתאדדמו13המאםיעשתוכראו

ינפבחרו14המאהאמךראהיתוריקוהינבהוהרזגהו

ןינבהךראדדמו15המאהאמםידקלהרזגהותיבה

)אהיקיתאו(אהיקותאוהירחאלערשאהרזגהינפלא

16רצחהימלאוימינפהלכיההוהמאהאמ‐‐ופמוופמ

םתשלשלביבסםיקיתאהותומטאהםינולחהוםיפסה

תונולחהדעץראהוביבסביבסץעףיחשףסהדגנ

ימינפהתיבהדעוחתפהלעמלע17תוסכמתונלחהו

תודמ‐‐ןוציחבוימינפבביבסביבסריקהלכלאוץוחלו

בורכלבורכןיבהרמתוםירמתוםיבורכיושעו18

ינפוופמהרמתהלאםדאינפו19בורכלםינפםינשו

ביבסביבסתיבהלכלאיושעופמהרמתהלאריפכ

םיושעםירמתהוםיבורכהחתפהלעמדעץראהמ20

הארמהשדקהינפוהעברתזוזמלכיהה21לכיההריקו

םיתשוכראוהבגתומאשולשץעחבזמה22הארמכ

הז‐‐ילארבדיוץעויתריקווכראוולויתועצקמותומא

שדקלולכיהלתותלדםיתשו23הוהיינפלרשאןחלשה

םיתש‐‐תותלדתובסומםיתשתותלדלתותלדםיתשו24

לאןהילאהיושעו25תרחאלתותלדיתשותחאתלדל

תוריקלםיושערשאכםירמתוםיבורכלכיההתותלד

םירמתותומטאםינולחו26ץוחהמםלואהינפלאץעבעו

םיבעהותיבהתועלצוםלואהתופתכלאופמוופמ
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ןופצהךרדךרדה‐‐הנוציחהרצחהלאינאצויו42

לא‐‐ןינבהדגנרשאוהרזגהדגנרשאהכשלהלאינאביו

בחרהוןופצהחתפהאמהתומאךראינפלא2ןופצה

דגנוימינפהרצחלרשאםירשעהדגנ3תומאםישמח

םישלשבקיתאינפלאקיתא‐‐הנוציחהרצחלרשאהפצר

‐‐תימינפהלאבחרתומארשעךלהמתוכשלהינפלו4

תנוילעהתוכשלהו5ןופצלםהיחתפותחאהמאךרד

‐תונוכתהמותונתחתהמהנהמםיקיתאולכוייכתורצק

ידומעכםידומעןהלןיאוהנהתושלשמיכ6ןינב‐

7ץראהמ‐‐תונכיתהמותונותחתהמלצאנןכלעתורצחה

הנוצחהרצחהךרדתוכשלהתמעלץוחלרשארדגו

תוכשלהךראיכ8המאםישמחוכרא‐‐תוכשלהינפלא

לכיההינפלעהנהוהמאםישמח‐‐הנוצחהרצחלרשא

‐‐הלאה)תוכשלהתחתמו(תוכשלהתחתמו9המאהאמ

הנצחהרצחהמהנהלואבבםידקהמ)איבמה(אובמה

ינפלאוהרזגהינפלאםידקהךרדרצחהרדגבחרב10

רשאתוכשלההארמכםהינפלךרדו11תוכשל‐‐ןינבה

ןהיטפשמכוןהיאצומלכוןבחרןכןכראכןופצהךרד

חתפםורדהךרדרשאתוכשלהיחתפכו12ןהיחתפכו

ןאובבםידקהךרדהניגהתרדגהינפבךרדךרדשארב

לארשאםורדהתוכשלןופצהתוכשלילארמאיו13

םינהכהםשולכאירשאשדקהתוכשלהנההרזגהינפ

ישדקוחיניםשםישדקהישדקהוהילםיבורקרשא

14שדקםוקמהיכ‐‐םשאהותאטחהוהחנמהוםישדקה

הנוציחהרצחהלאשדקהמואציאלוםינהכהםאבב
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ושבליהנהשדקיכןהבותרשירשאםהידגבוחיניםשו

תאהלכו15םעלרשאלאוברקוםירחאםידגב)ושבלו(

ךרדוינפרשארעשהךרדינאיצוהוימינפהתיבהתודמ

הנקבםידקהחורדדמ16ביבסביבסודדמוםידקה

17ביבסהדמההנקבםינק)תואמ(תומאשמח‐‐הדמה

18ביבסהדמההנקבםינקתואמשמח‐‐ןופצהחורדדמ

19הדמההנקבםינקתואמשמח‐‐דדמםורדהחורתא

20הדמההנקבםינקתואמשמחדדמםיהחורלאבבס

שמחךרא‐‐ביבסביבסולהמוחודדמתוחורעבראל

לחלשדקהןיבלידבהלתואמשמחבחרותואמ

2םידקהךרדהנפרשארעש‐‐רעשהלאינכלויו43

לוקכולוקוםידקהךרדמאבלארשייהלאדובכהנהו

הארמההארמכו3ודבכמהריאהץראהוםיברםימ

ריעהתאתחשליאבביתיאררשאהארמכיתיאררשא

לאלפאורבכרהנלאיתיאררשאהארמכתוארמו

וינפרשארעשךרדתיבהלאאבהוהידובכו4ינפ

ימינפהרצחהלאינאבתו‐‐חורינאשתו5םידקהךרד

תיבהמילארבדמעמשאו6תיבההוהידובכאלמהנהו

םוקמתאםדאןבילארמאיו7ילצאדמעהיהשיאו

ינבךותבםשןכשארשאילגרתופכםוקמתאויאסכ

ישדקםשלארשיתיבדועואמטיאלוםלועללארשי

םתתב8םתומבםהיכלמירגפבוםתונזבםהיכלמוהמה

םהיניבויניבריקהויתזוזמלצאםתזוזמויפסתאםפס

םתאלכאוושערשאםתובעותבישדקםשתאואמטו
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ינממ‐‐םהיכלמירגפוםתונזתאוקחריהתע9יפאב

תיבתאדגהםדאןבהתא10םלועלםכותביתנכשו

11תינכתתאודדמוםהיתונועמומלכיותיבהתאלארשי

ויאצומוותנוכתותיבהתרוצושערשאלכמומלכנםאו

ותרותלכוותרוצלכוויתקחלכתאוותרוצלכוויאבומו

לכתאוותרוצלכתאורמשיוםהיניעלבתכוםתואעדוה

לכרההשארלעתיבהתרותתאז12םתואושעו‐‐ויתקח

13תיבהתרותתאזהנה‐‐םישדקשדקביבסביבסולבג

המאהקיחוחפטוהמאהמאתומאבחבזמהתודמהלאו

בגהזודחאהתרזביבסהתפשלאהלובגובחרהמאו

םיתשהנותחתההרזעהדעץראהקיחמו14חבזמה

הרזעהדעהנטקההרזעהמותחאהמאבחרותומא

עבראלארההו15המאהבחרותומאעבראהלודגה

ליאראהו16עבראתונרקההלעמלוליאראהמותומא

תעבראלאעוברבחרהרשעםיתשבךראהרשעםיתש

הרשעעבראבךראהרשעעבראהרזעהו17ויעבר

המאהיצחהתואביבסלובגהוהיעברתעבראלאבחר

רמאיו18םידקתונפוהתלעמוביבסהמאהלקיחהו

םויבחבזמהתוקחהלאהוהיינדארמאהכםדאןבילא

התתנו19םדוילעקרזלוהלועוילעתולעהל‐‐ותושעה

ילאםיברקהקודצערזמםהרשאםיולהםינהכהלא

תחקלו20תאטחלרקבןברפינתרשל‐‐הוהיינדאםאנ

הרזעהתונפעבראלאוויתנרקעבראלעהתתנוומדמ

תאתחקלו21והתרפכוותואתאטחוביבסלובגהלאו

22שדקמלץוחמתיבהדקפמבופרשותאטחהרפה
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תאואטחותאטחלםימתםיזעריעשבירקתינשהםויבו

רפבירקת‐‐אטחמךתולכב23רפבואטחרשאכחבזמה

ינפלםתברקהו24םימתןאצהןמליאוםימתרקבןב

הלעםתואולעהוחלמםהילעםינהכהוכילשהוהוהי

ןברפוםוילתאטחריעשהשעתםימיתעבש25הוהיל

ורפכיםימיתעבש26ושעיםימימתןאצהןמליאורקב

םימיהתאולכיו27ודיואלמוותאורהטוחבזמהתא

תאחבזמהלעםינהכהושעיהאלהוינימשהםויבהיהו

הוהיינדאםאנםכתאיתאצרוםכימלשתאוםכיתולוע

םידקהנפהןוציחהשדקמהרעשךרדיתאבשיו44

אלהיהירוגסהזהרעשההוהיילארמאיו2רוגסאוהו

היהוובאבלארשייהלאהוהייכ‐‐ובאביאלשיאוחתפי

)לכאל(לוכאלובבשיאוהאישנאישנהתא3רוגס

אציוכרדמואובירעשהםלואךרדמהוהיינפל‐‐םחל

הנהואראותיבהינפלאןופצהרעשךרדינאיביו4

ילארמאיו5ינפלאלפאוהוהיתיבתאהוהידובכאלמ

תאעמשךינזאבוךיניעבהארוךבלםישםדאןבהוהי

לכלוהוהיתיבתוקחלכלךתארבדמינארשאלכ

6שדקמהיאצומלכבתיבהאובמלךבלתמשוותרות

ברהוהיינדארמאהכלארשיתיבלאירמלאתרמאו

רכנינבםכאיבהב7לארשיתיבםכיתובעותלכמםכל

‐יתיבתאוללחלישדקמבתויהלרשבילרעובלילרע

לאיתירבתאורפיוםדובלחימחלתאםכבירקהב‐

ןומישתוישדקתרמשמםתרמשאלו8םכיתובעותלכ

הוהיינדארמאהכ9םכל‐‐ישדקמביתרמשמירמשל
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ישדקמלאאוביאלרשבלרעובללרערכנןבלכ

םיולהםאיכ10לארשיינבךותברשא‐‐רכנןבלכל

ירחאילעמועתרשאלארשיתועתבילעמוקחררשא

תודקפםיתרשמישדקמבויהו11םנועואשנוםהילולג

תאוטחשיהמהתיבהתאםיתרשמותיבהירעשלא

12םתרשלםהינפלודמעיהמהוםעלחבזהתאוהלועה

לארשיתיבלויהוםהילולגינפלםתואותרשירשאןעי

הוהיינדאםאנםהילעידייתאשנןכלעןועלושכמל

לכלעתשגלוילןהכלילאושגיאלו13םנועואשנו

רשאםתובעותוםתמלכואשנוםישדקהישדקלאישדק

ותדבעלכל‐‐תיבהתרמשמירמשםתואיתתנו14ושע

רשאקודצינבםיולהםינהכהו15ובהשעירשאלכלו

המה‐‐ילעמלארשיינבתועתבישדקמתרמשמתאורמש

‐‐םדובלחילבירקהלינפלודמעוינתרשלילאוברקי

לאוברקיהמהוישדקמלאואביהמה16הוהיינדאםאנ

לאםאובבהיהו17יתרמשמתאורמשוינתרשל‐‐ינחלש

הלעיאלוושבליםיתשפידגבתימינפהרצחהירעש

18התיבותימינפהרצחהירעשבםתרשברמצםהילע

לעויהיםיתשפיסנכמוםשארלעויהיםיתשפיראפ

הנוציחהרצחהלאםתאצבו19עזיבורגחיאלםהינתמ

רשאםהידגבתאוטשפיםעהלאהנוציחהרצחהלא

ושבלושדקהתכשלבםתואוחינהוםבםתרשמהמה

םשארו20םהידגבבםעהתאושדקיאלוםירחאםידגב

םהישארתאומסכיםוסכוחלשיאלערפווחלגיאל

22תימינפהרצחהלאםאובבןהכלכותשיאלןייו21
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ערזמתלותבםאיכםישנלםהלוחקיאלהשורגוהנמלאו

וחקיןהכמהנמלאהיהתרשאהנמלאהולארשיתיב

םעדוירוהטלאמטןיבולחלשדקןיבורויימעתאו23

יטפשמב‐‐)טפשמל(טפשלודמעיהמהבירלעו24

ידעומלכביתקחתאויתרותתאו)והטפשי(והטפשו

אוביאלםדאתמלאו25ושדקייתותבשתאוורמשי

רשאתוחאלוחאלתבלוןבלוםאלובאלםאיכהאמטל

םימיתעבש‐‐ותרהטירחאו26ואמטי‐‐שיאלהתיהאל

תימינפהרצחהלאשדקהלאואבםויבו27ולורפסי

התיהו28הוהיינדאםאנ‐‐ותאטחבירקישדקבתרשל

‐לארשיבםהלונתתאלהזחאוםתלחנינאהלחנלםהל

םולכאיהמהםשאהותאטחהוהחנמה29םתזחאינא‐

לכירוכבלכתישארו30היהיםהללארשיבםרחלכו

תישארוהיהיםינהכל‐‐םכיתומורתלכמלכתמורתלכו

לכ31ךתיבלאהכרבחינהלןהכלונתתםכיתוסרע

םינהכהולכאיאל‐‐המהבהןמוףועהןמהפרטוהלבנ

הוהילהמורתומירתהלחנבץראהתאםכליפהבו45

בחרוךראףלאםירשעוהשמחךרא‐‐ץראהןמשדק

לאהזמהיהי2ביבסהלובגלכבאוהשדקףלאהרשע

םישמחוביבסעברמתואמשמחבתואמשמחשדקה

שמחךראדומתתאזההדמהןמו3ביבסולשרגמהמא

היהיובוםיפלאתרשעבחרוףלאםירשעו)השמח(

םינהכלאוהץראהןמשדק4םישדקשדקשדקמה

היהוהוהיתאתרשלםיברקההיהישדקמהיתרשמ
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םירשעוהשמחו5שדקמלשדקמוםיתבלםוקמםהל

םיולל)היהו(היהיבחרםיפלאתרשעוךראףלא

תזחאו6תכשלםירשע‐‐הזחאלםהלתיבהיתרשמ

םירשעוהשמחךראובחרםיפלאתשמחונתתריעה

7היהילארשיתיבלכל‐‐שדקהתמורתתמעלףלא

לאריעהתזחאלושדקהתמורתלהזמוהזמאישנלו

המיםיתאפמריעהתזחאינפלאושדקהתמורתינפ

לובגמםיקלחהדחאתומעלךראוהמידקהמדקתאפמו

לארשיבהזחאלולהיהיץראל8המידקלובגלאםי

לארשיתיבלונתיץראהוימעתאיאישנדועונויאלו

‐‐לארשייאישנםכלברהוהיינדארמאהכ9םהיטבשל

םכיתשרגומירהושעהקדצוטפשמווריסהדשוסמח

קדצתפיאוקדצינזאמ10הוהיינדאםאנימעלעמ

‐‐היהידחאןכתתבהוהפיאה11םכליהיקדצתבו

לאהפיאהרמחהתרישעותבהרמחהרשעמתאשל

םירשעהרגםירשעלקשהו12ותנכתמהיהירמחה

‐‐לקשהשמחוהרשעםילקשםירשעוהשמחםילקש

תיששומירתרשאהמורתהתאז13םכלהיהיהנמה

םירעשהרמחמהפיאהםתיששוםיטחהרמחמהפיאה

תרשע‐‐רכהןמתבהרשעמןמשהתבהןמשהקחו14

ןאצהןמתחאהשו15רמחםיתבהתרשעיכרמחםיתבה

‐םימלשלוהלועלוהחנמללארשיהקשממםיתאמהןמ

ויהיץראהםעהלכ16הוהיינדאםאנםהילערפכל‐

היהיאישנהלעו17לארשיבאישנלתאזההמורתהלא

לכבתותבשבוםישדחבוםיגחבךסנהוהחנמהותולועה
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החנמהתאותאטחהתאהשעיאוהלארשיתיבידעומ

הכ18לארשיתיבדעברפכלםימלשהתאוהלועהתאו

רקבןברפחקתשדחלדחאבןושארבהוהיינדארמא

תאטחהםדמןהכהחקלו19שדקמהתאתאטחוםימת

חבזמלהרזעהתונפעבראלאותיבהתזוזמלאןתנו

העבשבהשעתןכו20תימינפהרצחהרעש‐‐תזוזמלעו

ןושארב21תיבהתאםתרפכויתפמוהגששיאמשדחב

תועבש‐‐גחחספהםכלהיהישדחלםוירשעהעבראב

דעבוודעבאוההםויבאישנההשעו22לכאיתוצמםימי

הלועהשעיגחהימיתעבשו23תאטחרפ‐‐ץראהםעלכ

תעבשםוילםמימתםיליאתעבשוםירפתעבשהוהיל

רפלהפיאהחנמו24םוילםיזעריעשתאטחוםימיה

השמחביעיבשב25הפיאלןיהןמשוהשעי‐‐ליאלהפיאו

תאטחכםימיהתעבשהלאכהשעיגחבשדחלםוירשע

ןמשכוהחנמכוהלעכ

הנפהתימינפהרצחהרעשהוהיינדארמאהכ46

חתפיתבשהםויבוהשעמהימיתששרוגסהיהיםידק

רעשהםלואךרדאישנהאבו2חתפישדחהםויבו

ותלועתאםינהכהושעורעשהתזוזמלעדמעוץוחמ

אלרעשהואציורעשהןתפמלעהוחתשהווימלשתאו

אוההרעשהחתפץראהםעווחתשהו3ברעהדערגסי

ברקירשאהלעהו4הוהיינפל‐‐םישדחבותותבשב

ליאו‐‐םמימתםישבכהששתבשהםויבהוהילאישנה

ודיתתמהחנמםישבכלוליאלהפיאהחנמו5םימת
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םמימתרקבןברפשדחהםויבו6הפיאלןיהןמשו

הפיאורפלהפיאו7ויהיםמימתליאוםישבכתששו

ןיהןמשוודיגישתרשאכםישבכלוהחנמהשעיליאל

וכרדבואובירעשהםלואךרד‐‐אישנהאובבו8הפיאל

ךרדאבהםידעומבהוהיינפלץראהםעאובבו9אצי

ךרדאבהובגנרעשךרדאציתוחתשהלןופצרעש

רעשהךרדבושיאלהנופצרעשךרדאציבגנרעש

םכותב‐‐אישנהו10)אצי(ואציוחכניכ‐‐ובאברשא

היהתםידעומבוםיגחבו11ואציםתאצבואוביםאובב

ןמשוודיתתמםישבכלוליאלהפיאורפלהפיאהחנמה

םימלשואהלועהבדנאישנההשעייכו12הפיאלןיה

תאהשעוםידקהנפהרעשהתאולחתפוהוהילהבדנ

תארגסואציותבשהםויבהשעירשאכוימלשתאוותלע

הלועהשעתםימתותנשןבשבכו13ותאצירחארעשה

השעתהחנמו14ותאהשעתרקבברקבבהוהיל‐‐םויל

ןיההתישילשןמשוהפיאהתיששרקבברקבבוילע

ושעו15דימתםלועתוקח‐‐הוהילהחנמתלסהתאסרל

רקבברקבבןמשהתאוהחנמהתאושבכהתא)ושעי(

הנתמאישנהןתייכהוהיינדארמאהכ16דימתתלוע

הלחנבאיהםתזחאהיהתוינבלאיהותלחנ‐‐וינבמשיאל

דעולהתיהו‐‐וידבעמדחאלותלחנמהנתמןתייכו17

18היהתםהלוינב‐‐ותלחנךאאישנלתבשורורדהתנש

ותזחאמ‐‐םתזחאמםתנוהלםעהתלחנמאישנהחקיאלו

ותזחאמשיאימעוצפיאלרשאןעמלוינבתאלחני

תוכשלהלארעשהףתכלערשאאובמבינאיביו19
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םתכריבםוקמםשהנהוהנופצתונפהםינהכהלאשדקה

ולשבירשאםוקמההז‐‐ילארמאיו20המי)םיתכריב(

החנמהתאופאירשאתאטחהתאוםשאהתאםינהכהםש

21םעהתאשדקלהנוציחהרצחהלאאיצוהיתלבל

יעוצקמתעבראלאינרבעיוהנוציחהרצחהלאינאיצויו

רצחהעצקמברצחרצחהעצקמברצחהנהורצחה

םיעברא‐‐תורטקתורצחרצחהתועצקמתעבראב22

23תועצקהמםתעבראלתחאהדמבחרםישלשוךרא

תחתמיושעתולשבמוםתעבראלביבסםהבביבסרוטו

רשאםילשבמהתיבהלאילארמאיו24ביבסתוריטה

םעהחבזתאתיבהיתרשמםשולשבי

ןתפמתחתמםיאציםימהנהותיבהחתפלאינבשיו47

תחתמםידריםימהוםידקתיבהינפיכהמידקתיבה

רעשךרדינאצויו2חבזמלבגנמתינמיהתיבהףתכמ

םידקהנופהךרדץוחהרעשלאץוחךרדינבסיוהנופצ

םידקשיאהתאצב3תינמיהףתכהןמםיכפמםימהנהו

4םיספאימםימבינרבעיוהמאבףלאדמיוודיבוקו

ינרבעיוףלאדמיוםיכרבםימםימבינרבעיוףלאדמיו

ואגיכרבעללכואאלרשאלחנ‐‐ףלאדמיו5םינתמימ

תיארהילארמאיו6רבעיאלרשאלחנוחשימםימה

לאהנהו‐‐ינבושב7לחנהתפשינבשיוינכלויוםדאןב

םימהילארמאיו8הזמוהזמדאמברץעלחנהתפש

הברעהלעודריוהנומדקההלילגהלאםיאצויהלאה

לכהיהו9םימהואפרנוםיאצומההמיהלאהמיהואבו

היחיםילחנםשאובירשאלכלאץרשירשאהיחשפנ
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ואפריוהלאהםימההמשואביכדאמהברהגדההיהו

)ודמע(ודמעיהיהו10לחנההמשאובירשאלכ‐‐יחו

םימרחלחוטשמ‐‐םילגעןיעדעוידגןיעמםיגודוילע

דאמהברלודגהםיהתגדכםתגדהיהתהנימלויהי

לחנהלעו12ונתנחלמלואפריאלוויאבגוותאצב11

והלעלוביאללכאמץעלכהזמוהזמותפשלעהלעי

המהשדקמהןמוימימיכ‐‐רכביוישדחלוירפםתיאלו

הכ13הפורתלוהלעולכאמלוירפ)היהו(ויהוםיאצוי

ינשלץראהתאולחנתתרשאלובגהגהוהיינדארמא

שיאהתואםתלחנו14םילבחףסוי‐‐לארשייטבשרשע

ץראההלפנוםכיתבאלהתתלידיתאיתאשנרשאויחאכ

ןמהנופצתאפלץראהלובגהזו15הלחנב‐‐םכלתאזה

התורבתמח16הדדצאובל‐‐ןלתחךרדהלודגהםיה

ןוכיתהרצחתמחלובגןיבוקשמדלובגןיברשאםירבס

לובגןוניערצחםיהןמלובגהיהו17ןרוחלובגלארשא

תאפו18ןופצתאפתאותמחלובגוהנופצןופצוקשמד

ץראןיבמודעלגהןיבמוקשמדןיבמוןרוחןיבמםידק

תאפתאוודמתינומדקהםיהלעלובגמ‐‐ןדריהלארשי

שדקתובירמימדערמתמהנמיתבגנתאפו19המידק

םיתאפו20הבגנהנמיתתאפתאולודגהםיהלאהלחנ

21םיתאפתאזתמחאובלחכנדעלובגמלודגהםיה

היהו22לארשייטבשל‐‐םכלתאזהץראהתאםתקלחו

רשאםככותבםירגהםירגהלוםכלהלחנבהתואולפת

‐‐לארשיינבבחרזאכםכלויהוםככותבםינבודלוה
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טבשבהיהו23לארשייטבשךותבהלחנבולפיםכתא

הוהיינדאםאנותלחנונתתםש‐‐ותארגהרגרשא

ךרדדילאהנופצהצקמםיטבשהתומשהלאו48

דילאהנופצקשמדלובגןניערצחתמחאובלןלתח

ןדלובגלעו2דחאןדםיהםידקתאפולויהותמח

רשאלובגלעו3דחארשא‐‐המיתאפדעםידקתאפמ

לובגלעו4דחאילתפנ‐‐המיתאפדעוהמידקתאפמ

לעו5דחאהשנמ‐‐המיתאפדעהמדקתאפמילתפנ

6דחאםירפא‐‐המיתאפדעהמדקתאפמהשנמלובג

דחאןבואר‐‐המיתאפדעוםידקתאפמםירפאלובגלעו

הדוהי‐‐המיתאפדעםידקתאפמןבוארלובגלעו7

‐‐המיתאפדעםידקתאפמהדוהילובגלעו8דחא

בחרףלאםירשעוהשמחומירתרשאהמורתההיהת

היהוהמיתאפדעהמידקתאפמםיקלחהדחאכךראו

ךרא‐‐הוהילומירתרשאהמורתה9וכותבשדקמה

היהתהלאלו10םיפלאתרשעבחרוףלאםירשעוהשמח

המיוףלאםירשעוהשמחהנופצ‐‐םינהכלשדקהתמורת

הבגנוםיפלאתרשעבחרהמידקוםיפלאתרשעבחר

11וכותבהוהישדקמהיהוףלאםירשעוהשמחךרא

רשא‐‐יתרמשמורמשרשאקודצינבמשדקמהםינהכל

התיהו12םיולהועתרשאכלארשיינבתועתבועתאל

לובגלא‐‐םישדקשדקץראהתמורתמהימורתםהל

םירשעוהשמחםינהכהלובגתמעלםיולהו13םיולה

םירשעוהשמחךראלכםיפלאתרשעבחרוךראףלא

רמיאלוונממורכמיאלו14םיפלאתרשעבחרוףלא
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15הוהילשדקיכץראהתישאר‐‐)ריבעי(רובעיאלו

םירשעוהשמחינפלעבחרברתונהםיפלאתשמחו

הכותבריעההתיהושרגמלובשומלריעלאוהלח‐‐ףלא

םיפלאתעבראותואמשמחןופצתאפ‐‐היתודמהלאו16

תאפמוםיפלאתעבראותואמשמחשמחבגנתאפו

תואמשמחהמיתאפוםיפלאתעבראותואמשמחםידק

םישמחהנופצ‐‐ריעלשרגמהיהו17םיפלאתעבראו

םיתאמוםישמחהמידקוםיתאמוםישמחהבגנוםיתאמו

תמורתתמעלךראברתונהו18םיתאמוםישמחהמיו

היהוהמיםיפלאתרשעוהמידקםיפלאתרשעשדקה

ידבעלםחללהתאובתהתיהושדקהתמורתתמעל

20לארשייטבשלכמוהודבעי‐‐ריעהדבעהו19ריעה

ףלאםירשעוהשמחבףלאםירשעוהשמחהמורתהלכ

21ריעהתזחאלאשדקהתמורתתאומירתתיעיבר

ריעהתזחאלושדקהתמורתלהזמוהזמאישנלרתונהו

המיוהמידקלובגדעהמורתףלאםירשעוהשמחינפלא

םיקלחתמעלהמילובגלעףלאםירשעוהשמחינפלע

22הכותבתיבהשדקמושדקהתמורתהתיהואישנל

היהיאישנלרשאךותבריעהתזחאמוםיולהתזחאמו

רתיו23היהיאישנל‐‐ןמינבלובגןיבוהדוהילובגןיב

לעו24דחאןמינבהמיתאפדעהמידקתאפמםיטבשה

25דחאןועמש‐‐המיתאפדעהמידקתאפמןמינבלובג

רכששי‐‐המיתאפדעהמידקתאפמןועמשלובגלעו

‐‐המיתאפדעהמידקתאפמרכששילובגלעו26דחא

תאפדעהמדקתאפמןלובזלובגלעו27דחאןלובז
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היהוהנמיתבגנתאפלאדגלובגלעו28דחאדג‐‐המי

29לודגהםיהלעהלחנשדקתבירמימרמתמלובג

הלאולארשייטבשלהלחנמוליפתרשאץראהתאז

תאפמריעהתאצותהלאו30הוהיינדאםאנ‐‐םתוקלחמ

ריעהירעשו31הדמםיפלאתעבראותואמשמחןופצ

רעש‐‐הנופצהשולשםירעשלארשייטבשתומשלע

תאפלאו32דחאיולרעשדחאהדוהירעשדחאןבואר

‐‐השלשםירעשוםיפלאתעבראותואמשמחהמידק

תאפו33דחאןדרעשדחאןמינברעשדחאףסוירעשו

‐‐השלשםירעשוהדמםיפלאתעבראותואמשמחהבגנ

34דחאןלובזרעשדחארכששירעשדחאןועמשרעש

‐‐השלשםהירעשםיפלאתעבראותואמשמחהמיתאפ

ביבס35דחאילתפנרעשדחארשארעשדחאדגרעש

המשהוהיםוימריעהםשוףלארשעהנמש
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עשוה

היזעימיביראבןבעשוהלאהיהרשאהוהירבד1

שאויןבםעבריימיבו‐‐הדוהייכלמהיקזחיזחאםתוי

לאהוהירמאיועשוהבהוהירבדתלחת2לארשיךלמ

הנזתהנזיכ‐‐םינונזידליוםינונזתשאךלחקךלעשוה

םילבדתברמגתאחקיוךליו3הוהיירחאמץראה

לאערזיומשארקוילאהוהירמאיו4ןבולדלתורהתו

אוהיתיבלעלאערזיימדתאיתדקפוטעמדועיכ

יתרבשואוההםויבהיהו5לארשיתיבתוכלממיתבשהו

תבדלתודוערהתו6לאערזיקמעבלארשיתשקתא

םחראדועףיסואאליכהמחראלהמשארקולרמאיו

הדוהיתיבתאו7םהלאשאאשניכ‐‐לארשיתיבתא

תשקבםעישואאלוםהיהלאהוהיבםיתעשוהוםחרא

אלתאלמגתו8םישרפבוםיסוסבהמחלמבוברחבו

םתאיכימעאלומשארקרמאיו9ןבדלתורהתוהמחר

לארשיינברפסמהיהו10םכלהיהאאליכנאוימעאל

רשאםוקמבהיהורפסיאלודמיאלרשאםיהלוחכ

וצבקנו11יחלאינבםהלרמאיםתאימעאלםהלרמאי

ולעודחאשארםהלומשוודחילארשיינבוהדוהיינב

לאערזיםוילודגיכץראהןמ

םכמאבוביר2המחרםכיתוחאלוימעםכיחאלורמא2

הינונזרסתוהשיאאליכנאויתשאאלאיהיכ‐‐וביר

‐‐המרעהנטישפאןפ3הידשןיבמהיפופאנוהינפמ

היצץראכהתשורבדמכהיתמשוהדלוהםויכהיתגצהו
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המהםינונזינביכםחראאלהינבתאו4אמצבהיתמהו

ירחאהכלאהרמאיכםתרוההשיבהםמאהתנזיכ5

ןכל6ייוקשוינמשיתשפוירמצימימוימחלינתניבהאמ

היתוביתנוהרדגתאיתרדגוםיריסבךכרדתאךשיננה

םתשקבוםתאגישתאלוהיבהאמתאהפדרו7אצמתאל

יכ‐‐ןושארהישיאלאהבושאוהכלאהרמאואצמתאלו

ןגדההליתתניכנאיכהעדיאלאיהו8התעמזאילבוט

9לעבלושעבהזוהליתיברהףסכורהציהושוריתהו

יתלצהוודעומבישוריתוותעבינגדיתחקלו‐‐בושאןכל

התלבנתאהלגאהתעו10התורעתאתוסכליתשפוירמצ

לכיתבשהו11ידימהנליציאלשיאוהיבהאמיניעל

הנפגיתמשהו12הדעומלכו‐‐התבשוהשדחהגחהשושמ

יבהאמילונתנרשאילהמההנתאהרמארשאהתנאתו

תאהילעיתדקפו13הדשהתיחםתלכאורעילםיתמשו

ךלתוהתילחוהמזנדעתוםהלריטקתרשאםילעבהימי

יכנאהנהןכל14הוהיםאנהחכשיתאוהיבהאמירחא

יתתנו15הבללעיתרבדורבדמההיתכלהוהיתפמ

התנעוהוקתחתפלרוכעקמעתאוםשמהימרכתאהל

היהו16םירצמץראמהתולעםויכוהירוענימיכהמש

דועיליארקתאלוישיאיארקתהוהיםאנאוההםויב

דועורכזיאלוהיפמםילעבהתומשתאיתרסהו17ילעב

הדשהתיחםעאוההםויבתירבםהליתרכו18םמשב

המחלמוברחותשקוהמדאהשמרוםימשהףועםעו

ילךיתשראו19חטבלםיתבכשהוץראהןמרובשא

20םימחרבודסחבוטפשמבוקדצבילךיתשראוםלועל
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אוההםויבהיהו21הוהיתאתעדיוהנומאבילךיתשראו

22ץראהתאונעיםהוםימשהתאהנעא‐‐הוהיםאנהנעא

ונעיםהורהציהתאושוריתהתאוןגדהתאהנעתץראהו

המחראלתאיתמחרוץראבילהיתערזו23לאערזיתא

יהלארמאיאוהוהתאימעימעאלליתרמאו

תפאנמוערתבהאהשאבהאךלדועילאהוהירמאיו3

םירחאםיהלאלאםינפםהולארשיינבתאהוהיתבהאכ

ףסכרשעהשמחבילהרכאו2םיבנעישישאיבהאו

םיברםימיהילארמאו3םירעשךתלוםירעשרמחו

יכ4ךילאינאםגושיאלייהתאלוינזתאל‐‐יליבשת

חבזןיאורשןיאוךלמןיא‐‐לארשיינבובשיםיברםימי

לארשיינבובשירחא5םיפרתודופאןיאוהבצמןיאו

לאודחפוםכלמדיודתאוםהיהלאהוהיתאושקבו

םימיהתירחאבובוטלאוהוהי

יבשויםעהוהילביריכלארשיינבהוהירבדועמש4

2ץראבםיהלאתעדןיאודסחןיאותמאןיאיכ‐‐ץראה

3ועגנםימדבםימדווצרפףאנובנגוחצרושחכוהלא

הדשהתיחבהבבשוילכללמאוץראהלבאתןכלע

לאוברילאשיאךא4ופסאיםיהיגדםגוםימשהףועבו

םגלשכוםויהתלשכו5ןהכיבירמכךמעושיאחכוי

תעדהילבמימעומדנ6ךמאיתימדוהלילךמעאיבנ

ילןהכמ)ךסאמאו(ךאסאמאותסאמתעדההתאיכ

ןכםברכ7ינאםגךינבחכשאךיהלאתרותחכשתו

לאוולכאיימעתאטח8רימאןולקבםדובכילואטח
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ויכרדוילעיתדקפוןהככםעכהיהו9ושפנואשיםנוע

וצרפיאלוונזהועבשיאלוולכאו10ולבישאויללעמו

12בלחקישוריתוןייותונז11רמשלובזעהוהיתאיכ

ונזיוהעתהםינונזחוריכולדיגיולקמולאשיוצעבימע

תועבגהלעווחבזיםירההישארלע13םהיהלאתחתמ

הנינזתןכלעהלצבוטיכהלאוהנבלוןולאתחתורטקי

םכיתונבלעדוקפאאל14הנפאנתםכיתולכוםכיתונב

תונזהםעםהיכ‐‐הנפאנתיכםכיתולכלעוהנינזתיכ

הנזםא15טבליןיביאלםעווחבזיתושדקהםעוודרפי

ולעתלאולגלגהואבתלאוהדוהיםשאילאלארשיהתא

ררסהררסהרפכיכ16הוהייחועבשתלאוןואתיב

םיבצערובח17בחרמבשבככהוהיםעריהתעלארשי

ןולקובהובהאונזההנזהםאבסרס18ולחנהםירפא

םתוחבזמושביוהיפנכבהתואחורררצ19הינגמ

ךלמהתיבולארשיתיבובישקהוםינהכהתאזועמש5

תשרוהפצמלםתייהחפיכטפשמהםכליכ‐‐וניזאה

רסומינאווקימעהםיטשהטחשו2רובתלעהשורפ

התעיכינממדחכנאללארשיוםירפאיתעדיינא3םלכל

בושלםהיללעמונתיאל4לארשיאמטנםירפאתינזה

5ועדיאלהוהיתאוםברקבםינונזחוריכםהיהלאלא

‐‐םנועבולשכיםירפאולארשיווינפבלארשיןואגהנעו

תאשקבלוכליםרקבבוםנאצב6םמעהדוהיםגלשכ

םירזםינביכודגבהוהיב7םהמץלחואצמיאלו‐‐הוהי

העבגברפושועקת8םהיקלחתאשדחםלכאיהתעודלי



עשוה 963

םירפא9ןימינבךירחאןואתיבועירההמרבהרצצח

הנמאניתעדוהלארשייטבשבהחכותםויבהיהתהמשל

םימכךופשאםהילעלובגיגיסמכהדוהיירשויה10

ךלהליאוהיכטפשמץוצרםירפאקושע11יתרבע

13הדוהיתיבלבקרכוםירפאלשעכינאו12וצירחא

לאםירפאךליוורזמתאהדוהיווילחתאםירפאאריו

םכלאפרללכויאלאוהובריךלמלאחלשיורושא

ריפככוםירפאללחשכיכנאיכ14רוזמםכמההגיאלו

ךלא15ליצמןיאואשאךלאוףרטאינאינאהדוהיתיבל

םהלרצבינפושקבוומשאירשאדעימוקמלאהבושא

יננרחשי

ונשבחיוךיונאפריוףרטאוהיכהוהילאהבושנווכל6

העדנו3וינפלהיחנוונמקיישילשהםויבםימימוניחי2

ונלםשגכאוביוואצמןוכנרחשכהוהיתאתעדלהפדרנ

השעאהמםירפאךלהשעאהמ4ץראהרוישוקלמכ

לע5ךלהםיכשמלטכורקבןנעכםכדסחוהדוהיךל

רואךיטפשמויפירמאבםיתגרה‐‐םיאיבנביתבצחןכ

תולעמםיהלאתעדוחבזאלויתצפחדסחיכ6אצי

תירקדעלג8יבודגבםשתירבורבעםדאכהמהו7

םינהכרבחםידודגשיאיכחכו9םדמהבקע‐‐ןואילעפ

יתיארלארשיתיבב10ושעהמזיכהמכשוחצריךרד

11לארשיאמטנםירפאלתונזםש)הירורעש(הירירעש

ימעתובשיבושבךלריצקתשהדוהיםג
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‐‐ןורמשתוערוםירפאןועהלגנולארשיליאפרכ7

ורמאילבו2ץוחבדודגטשפאוביבנגורקשולעפיכ

דגנםהיללעמםובבסהתעיתרכזםתערלכםבבלל

םלכ4םירשםהישחכבוךלמוחמשיםתערב3ויהינפ

קצבשולמריעמתובשיהפאמהרעברונתומכ‐‐םיפאנמ

ודיךשמןיימתמחםירשולחהונכלמםוי5ותצמחדע

הלילהלכםבראבםבלרונתכוברקיכ6םיצצלתא

ומחיםלכ7הבהלשאכרעבאוהרקב‐‐םהפאןשי

ארקןיאולפנםהיכלמלכםהיטפשתאולכאורונתכ

הגעהיהםירפאללובתיאוהםימעבםירפא8ילאםהב

הבישםגעדיאלאוהווחכםירזולכא9הכופהילב

אלווינפבלארשיןואגהנעו10עדיאלאוהוובהקרז

יהיו11תאזלכבוהשקבאלוםהיהלאהוהילאובש

12וכלהרושאוארקםירצמבלןיאהתופהנויכםירפא

םדירואםימשהףועכ‐‐יתשרםהילעשורפאוכלירשאכ

דשינממודדניכםהליוא13םתדעלעמשכםריסיא

14םיבזכילעורבדהמהו‐‐םדפאיכנאויבועשפיכםהל

ןגדלעםתובכשמלעוליליייכםבלבילאוקעזאלו

םתעורזיתקזחיתרסיינאו15יבורוסיוררוגתישוריתו

ולפי‐‐הימרתשקכויהלעאלובושי16ערובשחיילאו

םירצמץראבםגעלוזםנושלםעזמםהירשברחב

יתירבורבעןעי‐‐הוהיתיבלערשנכרפשךכחלא8

חנז3לארשיךונעדייהלאוקעזייל2ועשפיתרותלעו

ורישהינממאלווכילמהםה4ופדריביואבוטלארשי
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5תרכיןעמלםיבצעםהלושעםבהזוםפסכיתעדיאלו

6ןיקנולכויאליתמדעםביפאהרחןורמשךלגעחנז

םיבבשיכאוהםיהלאאלווהשעשרח‐‐אוהולארשימיכ

המקורצקיהתפוסווערזיחוריכ7ןורמשלגעהיהי

והעלביםירזהשעיילוא‐‐חמקהשעיילבחמצולןיא

יכ9ובץפחןיאילככםיוגבויההתעלארשיעלבנ8

10םיבהאונתהםירפאולדדובארפרושאולעהמה

ךלמאשממטעמולחיוםצבקאהתעםיוגבונתייכםג

תוחבזמולויהאטחלתוחבזמםירפאהברהיכ11םירש

ומכיתרות)יבר(ובר‐‐ול)בתכא(בותכא12אטחל

אלהוהי‐‐ולכאיורשבוחבזייבהבהיחבז13ובשחנרז

ובושיםירצמהמה‐‐םתואטחדקפיוםנוערכזיהתעםצר

הברההדוהיותולכיהןביווהשעתאלארשיחכשיו14

היתנמראהלכאווירעבשאיתחלשותורצבםירע

ךיהלאלעמתינזיכםימעכליגלאלארשיחמשתלא9

שוריתוםעריאלבקיוןרג2ןגדתונרגלכלעןנתאתבהא

םירצמםירפאבשוהוהיץראבובשיאל3הבשחכי

‐‐ולוברעיאלוןייהוהילוכסיאל4ולכאיאמטרושאבו

םמחליכואמטיוילכאלכםהלםינואםחלכםהיחבז

םוילודעומםוילושעתהמ5הוהיתיבאוביאלםשפנל

םרבקתףמםצבקתםירצמדשמוכלההנהיכ6הוהיגח

ימיואב7םהילהאבחוחםשריישומקםפסכלדמחמ

עגשמאיבנהליואלארשיועדי‐‐םלשהימיואבהדקפה

םעםירפאהפצ8המטשמהברוךנועברלע‐‐חורהשיא
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ויהלאתיבבהמטשמ‐‐ויכרדלכלעשוקיחפאיבניהלא

םתואטחדוקפיםנוערוכזיהעבגהימיכותחשוקימעה9

הנאתבהרוכבכ‐‐לארשייתאצמרבדמבםיבנעכ10

ורזניורועפלעבואבהמהםכיתובאיתיארהתישארב

ףפועתיףועכםירפא11םבהאכםיצוקשויהיותשבל

םהינבתאולדגיםאיכ12ןוירהמוןטבמוהדלמםדובכ

םירפא13םהמירושבםהליואםגיכםדאמםיתלכשו

לאאיצוהלםירפאוהונבהלותשרוצליתיאררשאכ

ליכשמםחרםהלןתןתתהמהוהיםהלןת14וינבגרה

ערלעםיתאנשםשיכלגלגבםתערלכ15םיקמצםידשו

םהירשלכםתבהאףסואאלםשרגאיתיבמםהיללעמ

ןושעי)לב(ילבירפשביםשרש‐‐םירפאהכה16םיררס

אליכיהלאםסאמי17םנטבידמחמיתמהוןודלייכםג

םיוגבםידדנויהיוולועמש

הברהוירפלברכולהושיירפלארשיקקובןפג10

םבלקלח2תובצמוביטיהוצראלבוטכ‐‐תוחבזמל

יכ3םתובצמדדשיםתוחבזמףרעיאוהומשאיהתע

ךלמהוהוהיתאונאריאליכונלךלמןיאורמאיהתע

חרפותירבתרכאושתולאםירבדורבד4ונלהשעיהמ

ןכשורוגיןואתיבתולגעל5ידשימלתלעטפשמשארכ

ודובכלע‐‐וליגיוילעוירמכוומעוילעלבאיכןורמש

בריךלמלהחנמלבוירושאלותואםג6ונממהלגיכ

ןורמשהמדנ7ותצעמלארשישוביוחקיםירפאהנשב

תאטחןואתומבודמשנו8םימינפלעףצקכהכלמ
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םירהלורמאוםתוחבזמלעהלעירדרדוץוק‐‐לארשי

לארשיתאטחהעבגהימימ9ונילעולפנתועבגלוונוסכ

10הולעינבלעהמחלמהעבגבםגישתאלודמעםש

םתניעיתשלםרסאבםימעםהילעופסאוםרסאויתואב

ינאושודליתבהאהדמלמהלגעםירפאו11)םתונוע(

הדוהישורחיםירפאביכראהראוצבוטלעיתרבע

ורינדסחיפלורצקהקדצלםכלוערז12בקעיולדדשי

םכלקדצהריואובידעהוהיתאשורדלתעורינםכל

יכ‐‐שחכירפםתלכאםתרצקהתלועעשרםתשרח13

לכוךמעבןואשםאקו14ךירובגברבךכרדבתחטב

םאהמחלמםויבלאבראתיבןמלשדשכדשויךירצבמ

תערינפמלאתיבםכלהשעהככ15השטרםינבלע

לארשיךלמהמדנהמדנרחשבםכתער

2ינבליתארקםירצממווהבהאולארשירעניכ11

םילספלווחבזיםילעבל‐‐םהינפמוכלהןכםהלוארק

אלוויתעורזלעםחקםירפאליתלגרתיכנאו3ןורטקי

הבהאתותבעבםכשמאםדאילבחב4םיתאפריכועדי

אל5ליכואוילאטאוםהיחללעלעימירמכםהלהיהאו

6בושלונאמיכוכלמאוהרושאוםירצמץראלאבושי

7םהיתוצעממ‐‐הלכאווידבהתלכווירעבברחהלחו

םמוריאלדחי‐‐והארקילעלאויתבושמלםיאולתימעו

המדאכךנתאךיא‐‐לארשיךנגמאםירפאךנתאךיא8

אל9ימוחנורמכנדחייבלילעךפהנםיאבצכךמישא

יכנאלאיכםירפאתחשלבושאאליפאןורחהשעא
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הוהיירחא10ריעבאובאאלושודקךברקב‐‐שיאאלו

11םימםינבודרחיוגאשיאוהיכגאשיהיראכוכלי

םיתבשוהורושאץראמהנויכוםירצממרופצכודרחי

המרמבוםירפאשחכבינבבס12הוהיםאנםהיתבלע

ןמאנםישודקםעולאםעדרדעהדוהיולארשיתיב

דשובזכםויהלכ‐‐םידקףדרוחורהערםירפא12

בירו2לבויםירצמלןמשוותרכירושאםעתירבוהברי

ויללעמכויכרדכבקעילעדקפלוהדוהיםעהוהיל

םיהלאתאהרשונואבוויחאתאבקעןטבב3ולבישי

ונאצמילאתיבולןנחתיוהכבלכיוךאלמלארשיו4

6ורכזהוהי‐‐תואבצהיהלאהוהיו5ונמערבדיםשו

ךיהלאלאהוקורמשטפשמודסחבושתךיהלאבהתאו

רמאיו8בהאקשעל‐‐המרמינזאמודיבןענכ7דימת

ילואצמיאליעיגילכילןואיתאצמיתרשעךא‐‐םירפא

דעםירצמץראמךיהלאהוהייכנאו9אטחרשאןוע

םיאיבנהלעיתרבדו10דעומימיכםילהאבךבישוא

דעלגםא11המדאםיאיבנהדיבויתיברהןוזחיכנאו

םילגכםתוחבזמםגוחבזםירושלגלגבויהאושךאןוא

לארשידבעיוםראהדשבקעיחרביו12ידשימלתלע

לארשיתאהוהיהלעהאיבנבו13רמשהשאבוהשאב

וימדוםירורמתםירפאסיעכה14רמשנאיבנבוםירצממ

וינדאולבישיותפרחושוטיוילע

לעבבםשאיולארשיבאוהאשנתתרםירפארבדכ13

םפסכמהכסמםהלושעיואטחלופסויהתעו2תמיו



עשוה 969

םירמאםהםהלהלכםישרחהשעמםיבצעםנובתכ

לטכורקבןנעכויהיןכל3ןוקשיםילגעםדאיחבז

הוהייכנאו4הבראמןשעכוןרגמרעסיץמכךלהםיכשמ

עישומועדתאליתלוזםיהלאוםירצמץראמךיהלא

6תובאלתץראב‐‐רבדמבךיתעדיינא5יתלבןיא

7ינוחכשןכלעםבלםריוועבש‐‐ועבשיוםתיערמכ

בדכםשגפא8רושאךרדלערמנכ‐‐לחשומכםהליהאו

הדשהתיחאיבלכםשםלכאוםבלרוגסערקאולוכש

ךכלמיהא10ךרזעביביכלארשיךתחש9םעקבת

ילהנתתרמארשא‐‐ךיטפשוךירעלכבךעישויואופא

12יתרבעבחקאויפאבךלמךלןתא11םירשוךלמ

ולואביהדלויילבח13ותאטחהנופצםירפאןוערורצ

דימ14םינברבשמבדמעיאלתעיכםכחאלןבאוה

ךבטקיהאתומךירבדיהאםלאגאתוממםדפאלואש

Sheol)יניעמרתסיםחנ‐‐לואש h7585)15םיחאןיבאוהיכ

ורוקמשוביוהלערבדממהוהיחורםידקאוביאירפי

םשאת16הדמחילכלכרצואהסשיאוה‐‐וניעמברחיו

ושטריםהיללע‐‐ולפיברחבהיהלאבהתרמיכןורמש

ועקביויתוירהו

2ךנועבתלשכיכךיהלאהוהידעלארשיהבוש14

אשתלכוילאורמאהוהילאובושוםירבדםכמעוחק

ונעישויאלרושא3וניתפשםירפהמלשנובוטחקוןוע

‐ונידיהשעמלוניהלאדוערמאנאלובכרנאלסוסלע

הבדנםבהא‐‐םתבושמאפרא4םותיםחריךברשא‐



עשוה 970

הנשושכחרפילארשיללטכהיהא5ונממיפאבשיכ

חירוודוהתיזכיהיוויתוקניוכלי6ןונבלכוישרשךיו

ןפגכוחרפיוןגדויחיולצביבשיובשי7ןונבלכול

יתינעינאםיבצעלדועילהמםירפא8ןונבלןייכורכז

םכחימ9אצמנךירפינממ‐‐ןנערשורבכינאונרושאו

וכליםיקדצוהוהייכרדםירשייכםעדיוןובנהלאןביו

םבולשכיםיעשפוםב



לאוי 971

לאוי

תאזועמש2לאותפןבלאוילאהיהרשאהוהירבד1

םאוםכימיבתאזהתיההץראהיבשוילכוניזאהוםינקזה

םהינבלםכינבוורפסםכינבלהילע3םכיתבאימיב

רתיוהבראהלכאםזגהרתי4רחארודלםהינבו

וציקה5ליסחהלכאקליהרתיוקליהלכאהבראה

תרכניכסיסעלעןיייתשלכולליהווכבוםירוכש

וינשרפסמןיאוםוצעיצראלעהלעיוגיכ6םכיפמ

יתנאתוהמשלינפגםש7ולאיבלתועלתמוהיראינש

ילא8היגירשוניבלהךילשהוהפשחףשחהפצקל

ךסנוהחנמתרכה9הירוענלעבלעקשתרגחהלותבכ

הדשדדש10הוהייתרשמםינהכהולבאהוהיתיבמ

11רהציללמאשוריתשיבוהןגדדדשיכהמדאהלבא

יכהרעשלעוהטחלעםימרכוליליהםירכאושיבה

ןומרהללמאהנאתהוהשיבוהןפגה12הדשריצקדבא

ןמןושששיבהיכ‐‐ושביהדשהיצעלכחופתורמתםג

‐‐חבזמיתרשמוליליהםינהכהודפסוורגח13םדאינב

םכיהלאתיבמענמניכיהלאיתרשמםיקשבונילואב

לכםינקזופסא‐‐הרצעוארקםוצושדק14ךסנוהחנמ

ההא15הוהילאוקעזוםכיהלאהוהיתיבץראהיבשי

דגנאולה16אוביידשמדשכוהוהיםויבורקיכםויל

ושבע17ליגוהחמשוניהלאתיבמתרכנלכאוניניע

יכתורגממוסרהנתורצאומשנ‐‐םהיתפרגמתחתתודרפ

ןיאיכ‐‐רקבירדעוכבנהמהבהחנאנהמ18ןגדשיבה

ארקאהוהיךילא19ומשאנןאצהירדעםגםהלהערמ



לאוי 972

הדשהיצעלכהטהלהבהלורבדמתואנהלכאשאיכ

שאוםימיקיפאושבייכךילאגורעתהדשתומהבםג20

רבדמהתואנהלכא

יבשילכוזגרי‐‐ישדקרהבועירהוןויצברפושועקת2

םויהלפאוךשחםוי2בורקיכהוהיםויאביכץראה

והמכ‐‐םוצעוברםעםירההלעשרפרחשכלפרעוןנע

3רודורודינשדעףסויאלוירחאוםלועהןמהיהנאל

ץראהןדעןגכהבהלטהלתוירחאושאהלכאוינפל

ולהתיהאלהטילפםגוהממשרבדמוירחאווינפל

לוקכ5ןוצוריןכםישרפכווהארמםיסוסהארמכ4

הלכאשאבהללוקכ‐‐ןודקריםירההישארלעתובכרמ

לכםימעוליחיוינפמ6המחלמךורעםוצעםעכשק

ולעיהמחלמישנאכןוצריםירובגכ7רוראפוצבקםינפ

שיאו8םתוחראןוטבעיאלוןוכליויכרדבשיאוהמוח

ולפיחלשהדעבוןוכליותלסמברבגןוקחדיאלויחא

דעבולעיםיתבב‐‐ןוצריהמוחבוקשיריעב9ועצביאל

שמשםימשושערץראהזגרוינפל10בנגכואביםינולחה

ינפלולוקןתנהוהיו11םהגנופסאםיבכוכוורדקחריו

לודגיכורבדהשעםוצעיכוהנחמדאמבריכ‐‐וליח

הוהיםאנהתעםגו12ונליכיימודאמארונוהוהיםוי

וערקו13דפסמבויכבבוםוצבוםכבבללכבידעובש

ןונחיכםכיהלאהוהילאובושוםכידגבלאוםכבבל

14הערהלעםחנודסחברוםיפאךרא‐‐אוהםוחרו

ךסנוהחנמ‐‐הכרבוירחאריאשהוםחנובושיעדויימ



לאוי 973

וארקםוצושדקןויצברפושועקת15םכיהלאהוהיל

םיללועופסא‐‐םינקזוצבקלהקושדקםעופסא16הרצע

םלואהןיב17התפחמהלכוורדחמןתחאציםידשיקניו

הוהיהסוחורמאיוהוהייתרשמםינהכהוכביחבזמלו

המל‐‐םיוגםבלשמלהפרחלךתלחנןתתלאוךמעלע

למחיווצראלהוהיאנקיו18םהיהלאהיאםימעבורמאי

תאםכלחלשיננהומעלרמאיוהוהיןעיו19ומעלע

דועםכתאןתאאלוותאםתעבשורהציהושוריתהוןגדה

ויתחדהוםכילעמקיחראינופצהתאו20םיוגבהפרח

לאופסוינמדקהםיהלאוינפתא‐‐הממשוהיצץראלא

תושעללידגהיכ‐‐ותנחצלעתוושאבהלעוןורחאהםיה

תושעלהוהילידגהיכיחמשויליגהמדאיאריתלא21

ץעיכרבדמתואנואשדיכידשתומהבואריתלא22

וחמשווליגןויצינבו23םליחונתנןפגוהנאתוירפאשנ

דרויוהקדצלהרומהתאםכלןתניכםכיהלאהוהיב

רבתונרגהואלמו24ןושארב‐‐שוקלמוהרומםשגםכל

םינשהתאםכליתמלשו25רהציושוריתםיבקיהוקישהו

לודגהיליחםזגהוליסחהוקליההבראהלכארשא

תאםתללהועובשולוכאםתלכאו26םכביתחלשרשא

ושביאלואילפהלםכמעהשערשאםכיהלאהוהיםש

הוהיינאוינאלארשיברקביכםתעדיו27םלועלימע

ירחאהיהו28םלועלימעושביאלודועןיאוםכיהלא

םכיתונבוםכינבואבנורשבלכלעיחורתאךופשאןכ

לעםגו29ואריתוניזחםכירוחב‐‐ןומלחיתומלחםכינקז

יחורתאךופשאהמההםימיבתוחפשהלעוםידבעה



לאוי 974

ןשעתורמיתושאוםדץראבוםימשבםיתפומיתתנו30

הוהיםויאובינפל‐‐םדלחריהוךשחלךפהישמשה31

טלמי‐‐הוהיםשבארקירשאלכהיהו32ארונהולודגה

הוהירמארשאכהטילפהיהתםלשוריבוןויצרהביכ

ארקהוהירשאםידירשבו

)בישא(בושארשאאיההתעבו‐‐המההםימיבהנהיכ3

םיוגהלכתאיתצבקו2םלשוריוהדוהיתובשתא

ימעלעםשםמעיתטפשנוטפשוהיקמעלאםיתדרוהו

לאו3וקלחיצראתאוםיוגבורזפרשאלארשייתלחנו

ותשיוןייבורכמהדליהוהנוזבדליהונתיולרוגודיימע

לומגהתשלפתולילגלכוןודיצורצילםתאהמםגו4

בישאהרהמלקילעםתאםילמגםאוילעםימלשמםתא

ידמחמוםתחקליבהזויפסכרשא5םכשארבםכלמג

םלשוריינבוהדוהיינבו6םכילכיהלםתאבהםיבטה

יננה7םלובגלעמםקיחרהןעמלםינויהינבלםתרכמ

יתבשהוהמשםתאםתרכמרשאםוקמהןמ‐‐םריעמ

םכיתונבתאוםכינבתאיתרכמו8םכשארבםכלמג

הוהייכקוחריוגלאםיאבשלםורכמוהדוהיינבדיב

‐‐םירובגהוריעההמחלמושדקםיוגבתאזוארק9רבד

תוברחלםכיתאותכ10המחלמהישנאלכולעיושגי

ואבוושוע11ינארובגרמאישלחהםיחמרלםכיתרמזמו

12ךירובגהוהיתחנההמשוצבקנוביבסמםיוגהלכ

טפשלבשאםשיכטפשוהיקמעלאםיוגהולעיוורועי

ואבריצקלשביכלגמוחלש13ביבסמ‐‐םיוגהלכתא



לאוי 975

14םתערהבריכםיבקיהוקישה‐‐תגהאלמיכודר

קמעבהוהיםויבורקיכץורחהקמעבםינומהםינומה

הוהיו16םהגנופסאםיבכוכוורדקחריושמש15ץורחה

הוהיוץראוםימשושערוולוקןתיםלשורימוגאשיןויצמ

הוהיינאיכםתעדיו17לארשיינבלזועמוומעלהסחמ

םירזושדקםלשוריהתיהוישדקרהןויצבןכשםכיהלא

םירההופטיאוההםויבהיהו18דועהבורבעיאל

םימוכליהדוהייקיפאלכובלחהנכלתתועבגהוסיסע

םירצמ19םיטשהלחנתאהקשהואציהוהיתיבמןיעמו

ינבסמחמהיהתהממשרבדמלםודאוהיהתהממשל

םלועלהדוהיו20םצראבאיקנםדוכפשרשאהדוהי

הוהיויתיקנאלםמדיתיקנו21רודורודלםלשוריובשת

ןויצבןכש



סומע 976

סומע

לעהזחרשאעוקתמםידקנבהיהרשאסומעירבד1

שאויןבםעבריימיבוהדוהיךלמהיזעימיבלארשי

ןויצמהוהי‐‐רמאיו2שערהינפלםיתנש‐‐לארשיךלמ

שארשביוםיערהתואנולבאוולוקןתיםלשורימוגאשי

לעוקשמדיעשפהשלשלעהוהירמאהכ3למרכה

דעלגהתאלזרבהתוצרחבםשודלעונבישאאלהעברא

5דדהןבתונמראהלכאולאזחתיבבשאיתחלשו4

ךמותוןואתעקבמבשוייתרכהוקשמדחירביתרבשו

הכ6הוהירמאהריקםראםעולגוןדעתיבמטבש

ונבישאאלהעבראלעוהזעיעשפהשלשלעהוהירמא

שאיתחלשו7םודאלריגסהלהמלשתולגםתולגהלע

דודשאמבשוייתרכהו8היתנמראהלכאוהזעתמוחב

ודבאוןורקעלעידייתובישהוןולקשאמטבשךמותו

לעהוהירמאהכ9הוהיינדארמא‐‐םיתשלפתיראש

םריגסהלעונבישאאלהעבראלעורציעשפהשלש

יתחלשו10םיחאתירבורכזאלוםודאלהמלשתולג

לעהוהירמאהכ11היתונמראהלכאורצתמוחבשא

ופדרלעונבישאאלהעבראלעוםודאיעשפהשלש

הרמשותרבעוופאדעלףרטיווימחרתחשוויחאברחב

הכ13הרצבתונמראהלכאוןמיתבשאיתחלשו12חצנ

אלהעבראלעוןומעינביעשפהשלשלעהוהירמא

םלובגתאביחרהןעמלדעלגהתורהםעקבלעונבישא

העורתבהיתונמראהלכאוהברתמוחבשאיתצהו14



סומע 977

הלוגבםכלמךלהו15הפוסםויברעסבהמחלמםויב

הוהירמאודחיוירשואוה

אלהעבראלעובאומיעשפהשלשלעהוהירמאהכ2

יתחלשו2דישלםודאךלמתומצעופרשלעונבישא

באומןואשבתמותוירקהתונמראהלכאובאומבשא

הירשלכוהברקמטפושיתרכהו3רפושלוקבהעורתב

יעשפהשלשלעהוהירמאהכ4הוהירמאומעגורהא

תרותתאםסאמלעונבישאאלהעבראלעוהדוהי

םתובאוכלהרשאםהיבזכםועתיוורמשאלויקחוהוהי

םלשוריתונמראהלכאוהדוהיבשאיתחלשו5םהירחא

העבראלעולארשייעשפהשלשלעהוהירמאהכ6

םילענרובעבןויבאוקידצףסכבםרכמלעונבישאאל

וטיםיונעךרדוםילדשארבץרארפעלעםיפאשה7

ישדקםשתאללחןעמלהרענהלאוכליויבאושיאו

םישונעןייוחבזמלכלצאוטיםילבחםידגבלעו8

םהינפמירמאהתאיתדמשהיכנאו9םהיהלאתיבותשי

וירפדימשאוםינולאכאוהןסחווהבגםיזראהבגכרשא

ץראמםכתאיתילעהיכנאו10תחתמוישרשולעממ

תאתשרלהנשםיעברארבדמבםכתאךלואוםירצמ

םכירוחבמוםיאיבנלםכינבמםיקאו11ירמאהץרא

תאוקשתו12הוהיםאנלארשיינבתאזןיאףאהםירזנל

הנה13ואבנתאלרמאלםתיוצםיאיבנהלעוןייםירזנה

הלהאלמההלגעהקיעתרשאכםכיתחתקיעמיכנא

אלרובגווחכץמאיאלקזחולקמסונמדבאו14רימע

אלוילגרבלקודמעיאלתשקהשפתו15ושפנטלמי



סומע 978

‐םירובגבובלץימאו16ושפנטלמיאלסוסהבכרוטלמי

הוהיםאנאוההםויבסוניםורע‐

ינב‐‐םכילעהוהירבדרשאהזהרבדהתאועמש3

םירצמץראמיתילעהרשאהחפשמהלכלעלארשי

ןכלעהמדאהתוחפשמלכמיתעדיםכתאקר2רמאל

יתלבודחיםינשוכליה3םכיתנועלכתאםכילעדקפא

ריפכןתיהולןיאףרטורעיבהיראגאשיה4ודעונםא

ץראהחפלערופצלפתה5דכלםאיתלבותנעממולוק

6דוכליאלדוכלוהמדאהןמחפהלעיההלןיאשקומו

ריעבהערהיהתםאודרחיאלםעוריעברפושעקתיםא

הלגםאיכרבדהוהיינדאהשעיאליכ7השעאלהוהיו

ינדאארייאלימגאשהירא8םיאיבנהוידבעלאודוס

דודשאבתונמראלעועימשה9אבניאלימרבדהוהי

ןורמשירהלעופסאהורמאוםירצמץראבתונמראלעו

ועדיאלו10הברקבםיקושעוהכותבתוברתמוהמוארו

םהיתונמראבדשוסמחםירצואההוהיםאנהחכנתושע

ךממדירוהוץראהביבסורצהוהיינדארמאהכןכל11

הערהליצירשאכהוהירמאהכ12ךיתונמראוזבנוךזע

לארשיינבולצניןכ‐‐ןזאלדבואםיערכיתשיראהיפמ

ועמש13שרעקשמדבוהטמתאפבןורמשבםיבשיה

יכ14תואבצהיהלאהוהיינדאםאנ‐‐בקעיתיבבודיעהו

תיבתוחבזמלעיתדקפווילע‐‐לארשייעשפידקפםויב

תיביתיכהו15ץראלולפנוחבזמהתונרקועדגנולא

‐‐םיברםיתבופסוןשהיתבודבאוץיקהתיבלעףרחה

הוהיםאנ



סומע 979

ןורמשרהברשאןשבהתורפהזהרבדהועמש4

םהינדאלתרמאהםינויבאתוצצרהםילדתוקשעה

םימיהנהיכושדקבהוהיינדאעבשנ2התשנוהאיבה

הגודתוריסבןכתירחאותונצבםכתאאשנוםכילעםיאב

םאנהנומרהההנתכלשהוהדגנהשאהנאצתםיצרפו3

ואיבהועשפלוברהלגלגהועשפולאתיבואב4הוהי

ץמחמרטקו5םכיתרשעמםימיתשלשלםכיחבזרקבל

לארשיינבםתבהאןכיכועימשהתובדנוארקוהדות

לכבםינשןויקנםכליתתנינאםגו6הוהיינדאםאנ

םאנידעםתבשאלוםכיתמוקמלכבםחלרסחוםכירע

השלשדועבםשגהתאםכמיתענמיכנאםגו7הוהי

אלתחאריעלעותחאריעלעיתרטמהוריצקלםישדח

הילעריטמתאלרשאהקלחורטמתתחאהקלחריטמא

‐םימתותשלתחאריעלאםירעשלשםיתשוענו8שבית

םכתאיתיכה9הוהיםאנידעםתבשאלוועבשיאלו‐

םכינאתוםכימרכוםכיתונגתוברה‐‐ןוקריבוןופדשב

יתחלש10הוהיםאנידעםתבשאלוםזגהלכאיםכיתיזו

םעםכירוחבברחביתגרה‐‐םירצמךרדברבדםכב

םתבשאלוםכפאבוםכינחמשאבהלעאוםכיסוסיבש

םדסתאםיהלאתכפהמכםכביתכפה11הוהיםאנידע

םאנידעםתבשאלוהפרשמלצמדואכויהתוהרמעתאו

השעאתאזיכבקעלארשיךלהשעאהכןכל12הוהי

םירהרצויהנהיכ13לארשיךיהלאתארקלןוכהךל

ךרדוהפיערחשהשעוחשהמםדאלדיגמוחורארבו

ומשתואבציהלאהוהי‐‐ץראיתמבלע



סומע 980

‐‐הניקםכילעאשניכנארשאהזהרבדהתאועמש5

השטנלארשיתלותבםוקףיסותאלהלפנ2לארשיתיב

ריעההוהיינדארמאהכיכ3המיקמןיאהתמדאלע

הרשעריאשתהאמתאצויהוהאמריאשתףלאתאציה

ינושרדלארשיתיבלהוהירמאהכיכ4לארשיתיבל

עבשראבוואבתאללגלגהולאתיבושרדתלאו5ויחו

6ןואלהיהילאתיבוהלגיהלגלגלגהיכורבעתאל

ןיאוהלכאוףסויתיבשאכחלציןפויחוהוהיתאושרד

ץראלהקדצוטפשמהנעללםיכפהה7לאתיבלהבכמ

םויותומלצרקבלךפהוליסכוהמיכהשע8וחינה

‐ץראהינפלעםכפשיוםיהימלארוקהךישחההליל

אובירצבמלעדשוזעלעדשגילבמה9ומשהוהי‐

ןעיןכל11ובעתיםימתרבדוחיכומרעשבואנש10

םתינבתיזגיתב‐‐ונממוחקתרבתאשמולדלעםכסשוב

םנייתאותשתאלוםתעטנדמחימרכםבובשתאלו

יררצםכיתאטחםימצעוםכיעשפםיבריתעדייכ12

ליכשמהןכל13וטהרעשבםינויבאורפכיחקלקידצ

ערלאובוטושרד14איההערתעיכםדי‐‐איההתעב

רשאכ‐‐םכתאתואבציהלאהוהיןכיהיוויחתןעמל

ילואטפשמרעשבוגיצהובוטובהאוערואנש15םתרמא

רמאהכןכל16ףסויתיראש‐‐תואבציהלאהוהיןנחי

תוצוחלכבודפסמתובחרלכבינדאתואבציהלאהוהי

17יהניעדוילאדפסמולבאלארכאוארקווהוהורמאי

יוה18הוהירמאךברקברבעאיכדפסמםימרכלכבו

ךשחאוההוהיםויםכלהזהמלהוהיםויתאםיואתמה



סומע 981

אבובדהועגפויראהינפמשיאסונירשאכ19רואאלו

ךשחאלה20שחנהוכשנוריקהלעודיךמסו‐‐תיבה

יתסאמיתאנש21ולהגנאלולפאורואאלוהוהיםוי

תולעילולעתםאיכ22םכיתרצעבחיראאלוםכיגח

רסה23טיבאאלםכיאירמםלשוהצראאלםכיתחנמו

םימכלגיו24עמשאאלךילבנתרמזוךירשןומהילעמ

ילםתשגההחנמוםיחבזה25ןתיאלחנכהקדצוטפשמ

תוכסתאםתאשנו26לארשיתיב‐‐הנשםיעברארבדמב

םתישערשאםכיהלאבכוכ‐‐םכימלצןויכתאוםככלמ

יהלאהוהירמאקשמדלהאלהמםכתאיתילגהו27םכל

ומשתואבצ

תישאריבקנןורמשרהבםיחטבהוןויצבםיננאשהיוה6

וכלווארוהנלכורבע2לארשיתיבםהלואבוםיוגה

תוכלממהןמםיבוטהםיתשלפתגודרוהברתמחםשמ

ןושגתוערםוילםידנמה3םכלבגמםלובגברםא‐‐הלאה

םתושרעלעםיחרסוןשתוטמלעםיבכשה4סמחתבש

לעםיטרפה5קברמךותמםילגעוןאצמםירכםילכאו

יקרזמבםיתשה6רישילכםהלובשחדיודכלבנהיפ

ןכל7ףסוירבשלעולחנאלווחשמיםינמשתישארוןיי

ינדאעבשנ8םיחורסחזרמרסוםילגשארבולגיהתע

ןואגתאיכנאבאתמתואבציהלאהוהיםאנושפנבהוהי

םאהיהו9האלמוריעיתרגסהויתאנשויתנמראובקעי

ודודואשנו10ותמו‐‐דחאתיבבםישנאהרשעורתוי

יתכריברשאלרמאותיבהןמםימצעאיצוהלופרסמו

ריכזהלאליכסהרמאוספארמאוךמעדועהתיבה



סומע 982

לודגהתיבההכהוהוצמהוהיהנהיכ11הוהיםשב

םאםיסוסעלסבןוצריה12םיעקבןטקהתיבהוםיסיסר

הקדצירפוטפשמשארלםתכפהיכםירקבבשורחי

ונקזחבאולה‐‐םירמאהרבדאללםיחמשה13הנעלל

לארשיתיבםכילעםיקמיננהיכ14םינרקונלונחקל

תמחאובלמםכתאוצחלויוג‐‐תואבצהיהלאהוהיםאנ

הברעהלחנדע

תולעתלחתביבגרצויהנהוהוהיינדאינארההכ7

לוכאלהלכםאהיהו2ךלמהיזגרחא‐‐שקלהנהושקלה

יכבקעיםוקיימאנחלסהוהיינדארמאוץראהבשעתא

הכ4הוהירמאהיהתאלתאזלעהוהיםחנ3אוהןטק

לכאתוהוהיינדאשאבברלארקהנהוהוהיינדאינארה

לדחהוהיינדארמאו5קלחהתאהלכאוהברםוהתתא

איהםגתאזלעהוהיםחנ6אוהןטקיכבקעיםוקיימ‐‐אנ

לעבצנינדאהנהוינארההכ7הוהיינדארמאהיהתאל

הארהתאהמילאהוהירמאיו8ךנאודיבוךנאתמוח

ימעברקבךנאםשיננהינדארמאיוךנארמאוסומע

קחשיתומבומשנו9ולרובעדועףיסואאל‐‐לארשי

ברחבםעבריתיבלעיתמקווברחילארשיישדקמו

לארשיךלמםעברילאלאתיבןהכהיצמאחלשיו10

לכותאל‐‐לארשיתיבברקבסומעךילערשקרמאל

ברחבסומערמאהכיכ11וירבדלכתאליכהלץראה

רמאיו12ותמדאלעמהלגיהלג‐‐לארשיוםעבריתומי

לכאוהדוהיץראלאךלחרבךלהזחסומעלאהיצמא



סומע 983

יכאבנהלדועףיסותאללאתיבו13אבנתםשוםחלםש

רמאיוסומעןעיו14אוההכלממתיבואוהךלמשדקמ

רקוביכיכנאאיבנןבאלויכנאאיבנאלהיצמאלא

רמאיוןאצהירחאמהוהיינחקיו15םימקשסלובויכנא

רבדעמשהתעו16לארשיימעלאאבנהךלהוהיילא

תיבלעףיטתאלולארשילעאבנתאלרמאהתאהוהי

ךינבוהנזתריעבךתשאהוהירמאהכןכל17קחשי

לעהתאוקלחתלבחבךתמדאוולפיברחבךיתנבו

ותמדאלעמהלגיהלגלארשיותומתהאמטהמדא

המרמאיו2ץיקבולכהנהוהוהיינדאינארההכ8

אבילאהוהירמאיוץיקבולכרמאוסומעהארהתא

וליליהו3ולרובעדועףיסואאל‐‐לארשיימעלאץקה

לכברגפהברהוהיינדאםאנ‐‐אוההםויבלכיהתוריש

תיבשלוןויבאםיפאשהתאזועמש4סהךילשהםוקמ

הריבשנושדחהרבעייתמרמאל5ץרא)יינע(יונע

לקשלידגהלוהפיאןיטקהל‐‐רבהחתפנותבשהורבש

רובעבןויבאוםילדףסכבתונקל6המרמינזאמתועלו

םאבקעיןואגבהוהיעבשנ7ריבשנרבלפמוםילענ

ץראהזגרתאלתאזלעה8םהישעמלכחצנלחכשא

הקשנוהשרגנוהלכראכהתלעוהבבשוילכלבאו

ינדאםאנאוההםויבהיהו9םירצמרואיכ)העקשנו(

רואםויבץראליתכשחהוםירהצבשמשהיתאבהוהוהי

לעיתילעהוהניקלםכירישלכולבאלםכיגחיתכפהו10

דיחילבאכהיתמשוהחרקשארלכלעוקשםינתמלכ

הוהיינדאםאנםיאבםימיהנה11רמםויכהתירחאו



סומע 984

יכ‐‐םימלאמצאלוםחללבעראלץראבבעריתחלשהו

דעוןופצמוםידעםימוענו12הוהיירבדתאעמשלםא

םויב13ואצמיאלוהוהירבדתאשקבלוטטושיחרזמ

14אמצב‐‐םירוחבהותופיהתלותבההנפלעתתאוהה

ךרדיחוןדךיהלאיחורמאוןורמשתמשאבםיעבשנה

דועומוקיאלוולפנועבשראב

רותפכהךהרמאיוחבזמהלעבצנינדאתאיתיאר9

ברחבםתירחאוםלכשארבםעצבוםיפסהושעריו

ורתחיםא2טילפםהלטלמיאלוסנםהלסוניאלגרהא

םדירואםשמ‐‐םימשהולעיםאוםחקתידיםשמלואשב

(Sheol h7585)3שפחאםשמלמרכהשארבואבחיםאו

הוצאםשמ‐‐םיהעקרקביניעדגנמורתסיםאוםיתחקלו

םשמםהיביאינפליבשבוכליםאו4םכשנושחנהתא

אלוהערלםהילעיניעיתמשוםתגרהוברחהתאהוצא

ולבאוגומתוץראבעגונהתואבצההוהיינדאו5הבוטל

םירצמראיכהעקשוהלכראיכהתלעוהביבשוילכ

ארקההדסיץראלעותדגאוותולעמםימשבהנובה6

ינבכאולה7ומשהוהי‐‐ץראהינפלעםכפשיוםיהימל

לארשיתאאולההוהיםאנלארשיינבילםתאםיישכ

8ריקמםראורותפכמםייתשלפוםירצמץראמיתילעה

התאיתדמשהוהאטחההכלממבהוהיינדאיניעהנה

תיבתאדימשאדימשהאליכספאהמדאהינפלעמ

םיוגהלכביתוענהוהוצמיכנאהנהיכ9הוהיםאנ‐‐בקעי

ץרארורצלופיאלוהרבכבעונירשאכלארשיתיבתא



סומע 985

םידקתושיגתאלםירמאהימעיאטחלכותומיברחב10

תלפנהדיודתכסתאםיקאאוההםויב11הערה‐‐ונידעב

םלועימיכהיתינבוםיקאויתסרהוןהיצרפתאיתרדגו

ארקנרשאםיוגהלכוםודאתיראשתאושרייןעמל12

םאנםיאבםימיהנה13תאזהשעהוהיםאנםהילעימש

ופיטהוערזהךשמבםיבנעךרדורצקבשרוחשגנוהוהי

תובשתאיתבשו14הנגגומתתתועבגהלכוסיסעםירהה

ותשוםימרכועטנוובשיותומשנםירעונבולארשיימע

לעםיתעטנו15םהירפתאולכאותונגושעוםנייתא

‐‐םהליתתנרשאםתמדאלעמדועושתניאלוםתמדא

ךיהלאהוהירמא



הידבע 986

הידבע

ונעמשהעומשםודאלהוהיינדארמאהכהידבעןוזח1

המחלמלהילעהמוקנוומוק‐‐חלשםיוגבריצוהוהיתאמ

ךבלןודז3דאמהתאיוזבםיוגבךיתתנןטקהנה2

ימובלברמאותבשםורמעלסיוגחבינכשךאישה

םישםיבכוכןיבםאורשנכהיבגתםא4ץראינדרוי

םאךלואבםיבנגםא5הוהיםאנךדירואםשמ‐‐ךנק

םירצבםאםידובנגיאולההתימדנךיא‐‐הלילידדוש

ועבנושעושפחנךיא6תוללעוריאשיאולהךלואב

ךואישה‐‐ךתירבישנאלכךוחלשלובגהדע7וינפצמ

ןיא‐‐ךיתחתרוזמומישיךמחלךמלשישנאךלולכי

םימכחיתדבאהוהוהיםאנאוההםויבאולה8ובהנובת

ןעמלןמיתךירובגותחו9ושערהמהנובתוםודאמ

ךסכתבקעיךיחאסמחמ10לטקמושערהמשיאתרכי

תובשםויבדגנמךדמעםויב11םלועלתרכנוהשוב

‐‐לרוגודיםלשורילעוורעשואבםירכנווליחםירז

ורכנםויבךיחאםויבארתלאו12םהמדחאכהתאםג

םויבךיפלדגתלאוםדבאםויבהדוהיינבלחמשתלאו

םגארתלאםדיאםויבימערעשבאובתלא13הרצ

ודיאםויבוליחבהנחלשתלאוודיאםויבותערבהתא

רגסתלאוויטילפתאתירכהלקרפהלעדמעתלאו14

םיוגהלכלעהוהיםויבורקיכ15הרצםויבוידירש

רשאכיכ16ךשארבבושיךלמגךלהשעיתישערשאכ

ועלוותשודימתםיוגהלכותשיישדקרהלעםתיתש

שדקהיהוהטילפהיהתןויצרהבו17ויהאולכויהו



הידבע 987

שאבקעיתיבהיהו18םהישרומתאבקעיתיבושריו

םולכאוםהבוקלדושקלושעתיבוהבהלףסויתיבו

בגנהושריו19רבדהוהייכושעתיבלדירשהיהיאלו

םירפאהדשתאושריוםיתשלפתאהלפשהוושערהתא

הזהלחהתלגו20דעלגהתאןמינבוןורמשהדשתאו

רשאםלשוריתלגותפרצדעםינענכרשאלארשיינבל

ןויצרהבםיעשומולעו21בגנהירעתאושרי‐‐דרפסב

הכולמההוהילהתיהוושערהתאטפשל



הנוי 988

הנוי

ךלםוק2רמאליתמאןבהנוילאהוהירבדיהיו1

םתערהתלעיכהילעארקו‐‐הלודגהריעההונינלא

ופידריוהוהיינפלמהשישרתחרבלהנויםקיו3ינפל

אובלהבדריוהרכשןתיושישרתהאבהינאאצמיו

הלודגחורליטההוהיו4הוהיינפלמהשישרתםהמע

5רבשהלהבשחהינאהוםיבלודגרעסיהיוםיהלא

םילכהתאולטיוויהלאלאשיאוקעזיוםיחלמהוארייו

יתכרילאדריהנויוםהילעמלקהלםיהלאהינאברשא

ולרמאיולבחהברוילאברקיו6םדריובכשיוהניפסה

םיהלאהתשעתיילוא‐‐ךיהלאלאארקםוקםדרנךלהמ

תולרוגהליפנווכלוהערלאשיאורמאיו7דבאנאלוונל

לרוגהלפיותולרוגולפיוונלתאזההערהימלשבהעדנו

הערהימלרשאבונלאנהדיגה‐‐וילאורמאיו8הנוילע

הזמיאוךצראהמ‐‐אובתןיאמוךתכאלמהמונלתאזה

יהלאהוהיתאויכנאירבעםהילארמאיו9התאםע

וארייו10השביהתאוםיהתאהשערשאאריינאםימשה

יכתישעתאזהמוילאורמאיוהלודגהאריםישנאה

11םהלדיגהיכ‐‐חרבאוההוהיינפלמיכםישנאהועדי

םיהיכונילעמםיהקתשיוךלהשענהמוילאורמאיו

םיהלאינליטהוינואשםהילארמאיו12רעסוךלוה

לודגהרעסהילשביכינאעדוייכםכילעמםיהקתשיו

אלו‐‐השביהלאבישהלםישנאהורתחיו13םכילעהזה

הוהילאוארקיו14םהילערעסוךלוהםיהיכולכי

לאוהזהשיאהשפנבהדבאנאנלאהוהיהנאורמאיו



הנוי 989

תישעתצפחרשאכהוהיהתאיכאיקנםדונילעןתת

16ופעזמםיהדמעיוםיהלאוהלטיוהנויתאואשיו15

הוהילחבזוחבזיוהוהיתאהלודגהאריםישנאהוארייו

יהיוהנויתאעלבללודגגדהוהיןמיו17םירדנורדיו

תולילהשלשוםימיהשלשגדהיעמבהנוי

רמאיו2הגדהיעממויהלאהוהילאהנויללפתיו2

יתעושלואשןטבמיננעיו‐‐הוהילאילהרצמיתארק

Sheol)ילוקתעמש h7585)3םימיבבלבהלוצמינכילשתו

יתרמאינאו4ורבעילעךילגוךירבשמלכינבבסירהנו

5ךשדקלכיהלאטיבהלףיסואךאךיניעדגנמיתשרגנ

6ישארלשובחףוסינבבסיםוהתשפנדעםימינופפא

לעתוםלועלידעבהיחרבץראהיתדריםירהיבצקל

הוהיתאישפנילעףטעתהב7יהלאהוהיייחתחשמ

םירמשמ8ךשדקלכיהלאיתלפתךילאאובתויתרכז

ךלהחבזאהדותלוקבינאו9ובזעיםדסח‐‐אושילבה

גדלהוהירמאיו10הוהילהתעושיהמלשאיתרדנרשא

השביהלאהנויתאאקיו

הונינלאךלםוק2רמאלתינשהנוילאהוהירבדיהיו3

רבדיכנארשאהאירקהתאהילאארקוהלודגהריעה

התיההונינוהוהירבדכ‐‐הונינלאךליוהנויםקיו3ךילא

הנוילחיו4םימיתשלשךלהמ‐‐םיהלאלהלודגריע

םיעבראדוערמאיוארקיודחאםויךלהמריעבאובל

וארקיוםיהלאבהונינישנאונימאיו5תכפהנהונינוםוי

לארבדהעגיו6םנטקדעוםלודגמםיקשושבליוםוצ



הנוי 990

קשסכיווילעמותרדארבעיוואסכמםקיוהונינךלמ

ךלמהםעטמהונינברמאיוקעזיו7רפאהלעבשיו

ומעטילאןאצהורקבההמהבהוםדאהרמאלוילדגו

םדאהםיקשוסכתיו8ותשילאםימווערילא‐‐המואמ

וכרדמשיאובשיוהקזחבםיהלאלאוארקיוהמהבהו

םחנובושיעדויימ9םהיפכברשאסמחהןמוהערה

םיהלאהאריו10דבאנאלוופאןורחמבשוםיהלאה

לעםיהלאהםחניוהערהםכרדמובשיכםהישעמתא

השעאלו‐‐םהלתושעלרבדרשאהערה

הוהילאללפתיו2ולרחיוהלודגהערהנוילאעריו4

‐יתמדאלעיתויהדעירבדהזאולההוהיהנארמאיו

לאהתאיכיתעדייכהשישרתחרבליתמדקןכלע‐

התעו3הערהלעםחנודסחברוםיפאךראםוחרוןונח

רמאיו4ייחמיתומבוטיכינממישפנתאאנחקהוהי

םדקמבשיוריעהןמהנויאציו5ךלהרחבטיהההוהי

הארירשאדעלצבהיתחתבשיוהכסםשולשעיוריעל

לעמלעיוןויקיקםיהלאהוהיןמיו6ריעבהיהיהמ

חמשיוותערמולליצהלושארלעלצתויהלהנויל

תעלותםיהלאהןמיו7הלודגהחמשןויקיקהלעהנוי

יהיו8שבייוןויקיקהתאךתותרחמלרחשהתולעב

שמשהךתותישירחםידקחורםיהלאןמיושמשהחרזכ

בוטרמאיותומלושפנתאלאשיוףלעתיוהנוישארלע

לעךלהרחבטיהההנוילאםיהלארמאיו9ייחמיתומ

‐‐הוהירמאיו10תומדעילהרחבטיהרמאיוןויקיקה

ותלדגאלוובתלמעאלרשאןויקיקהלעתסחהתא



הנוי 991

הונינלעסוחאאלינאו11דבאהלילןבוהיההלילןבש

וברהרשעםיתשמהברההבשירשא‐‐הלודגהריעה

הברהמהבוולאמשלונימיןיבעדיאלרשאםדא



הכימ 992

הכימ

םתויימיביתשרמההכימלאהיהרשאהוהירבד1

םלשוריוןורמשלעהזחרשא‐‐הדוהייכלמהיקזחיזחא

הוהיינדאיהיוהאלמוץראיבישקהםלכםימעועמש2

ומוקממאציהוהיהנהיכ3ושדקלכיהמינדאדעלםכב

םירההוסמנו4ץרא)יתמב(יתומבלעךרדודריו

םירגמםימכשאהינפמגנודכועקבתיםיקמעהוויתחת

ימלארשיתיבתואטחבותאזלכבקעיעשפב5דרומב

6םלשוריאולההדוהיתומבימוןורמשאולהבקעיעשפ

הינבאיגליתרגהוםרכיעטמלהדשהיעלןורמשיתמשו

ופרשיהיננתאלכוותכיהיליספלכו7הלגאהידסיו

דעוהצבקהנוזןנתאמיכהממשםישאהיבצעלכושאב

ללישהכליאהליליאוהדפסאתאזלע8ובושיהנוזןנתא

הנעיתונבכלבאוםינתכדפסמהשעאםורעו)ללוש(

רעשדעעגנ‐‐הדוהידעהאביכהיתוכמהשונאיכ9

תיבבוכבתלאוכב‐‐ודיגתלאתגב10םלשורידעימע

תבשויםכלירבע11)ישלפתה(יתשלפתהרפעהרפעל

תיבדפסמ‐‐ןנאצתבשויהאציאלתשבהירעריפש

יכתורמתבשויבוטלהלחיכ12ותדמעםכמחקילצאה

הבכרמהםתר13םלשורירעשלהוהיתאמערדרי

ךביכןויצתבלאיהתאטחתישארשיכלתבשוישכרל

תגתשרומלעםיחולשינתתןכל14לארשייעשפואצמנ

ךליבאשריהדע15לארשייכלמלבזכאלביזכאיתב

יזגויחרק16לארשידובכאוביםלדעדעהשרמתבשוי

ךממולגיכרשנכךתחרקיבחרהךיגונעתינבלע



הכימ 993

רקבהרואבםתובכשמלעערילעפוןואיבשחיוה2

ואשנוםיתבוולזגותודשודמחו2םדילאלשייכהושעי

הוהירמאהכןכל3ותלחנושיאוותיבורבגוקשעו

ושימתאלרשאהערתאזההחפשמהלעבשחיננה

4איההערתעיכ‐‐המורוכלתאלוםכיתראוצםשמ

דודשרמאהיהניהנההנולשמםכילעאשיאוההםויב

קלחיונידשבבושלילשימיךיארימיימעקלח‐‐ונדשנ

הוהילהקבלרוגבלבחךילשמךלהיהיאלןכל5

7תומלכגסיאלהלאלופטיאלןופיטיופטתלא6

ויללעמהלאםא‐‐הוהיחוררצקהבקעיתיברומאה

ביואלימעלומתאו8ךלהרשיהםעוביטייירבדאולה

יבושחטבםירבעמןוטשפתרדאהמלשלוממםמוקי

היללעלעמהיגנעתתיבמןושרגתימעישנ9המחלמ

החונמהתאזאליכוכלוומוק10םלועלירדהוחקת

חורךלהשיאול11ץרמנלבחולבחתהאמטרובעב

הזהםעהףיטמהיהורכשלוןיילךלףטאבזכרקשו

‐‐לארשיתיראשץבקאץבקךלכבקעיףסאאףסא12

הנמיהתורבדהךותברדעכהרצבןאצכונמישאדחי

ואציורעשורבעיווצרפ‐‐םהינפלץרפההלע13םדאמ

םשארבהוהיוםהינפלםכלמרבעיווב

אולהלארשיתיביניצקובקעיישאראנועמשרמאו3

)ער(העריבהאובוטיאנש2טפשמהתאתעדלםכל

ולכארשאו3םתומצעלעמםראשוםהילעמםרועילזג

וחצפםהיתמצעתאווטישפהםהילעמםרועוימעראש

לאוקעזיזא4תחלקךותברשבכוריסברשאכושרפו



הכימ 994

רשאכאיההתעבםהמוינפרתסיוםתואהנעיאלוהוהי

םיעתמהםיאיבנהלעהוהירמאהכ5םהיללעמוערה

ןתיאלרשאוםולשוארקוםהינשבםיכשנה‐‐ימעתא

ןוזחמםכלהלילןכל6המחלמוילעושדקוםהיפלע

רדקוםיאיבנהלעשמשההאבוםסקמםכלהכשחו

לעוטעוםימסקהורפחוםיזחהושבו7םויהםהילע

יתאלמיכנאםלואו8םיהלאהנעמןיאיכםלכםפש

ועשפבקעילדיגהל‐‐הרובגוטפשמוהוהיחורתאחכ

יניצקובקעיתיבישארתאזאנועמש9ותאטחלארשילו

ושקעיהרשיהלכתאוטפשמםיבעתמה‐‐לארשיתיב

דחשבהישאר11הלועבםלשוריוםימדבןויצהנב10

לעוומסקיףסכבהיאיבנוורויריחמבהינהכווטפשי

ונילעאובתאלונברקבהוהיאולהרמאלונעשיהוהי

ןייעםלשוריושרחתהדשןויצםכללגבןכל12הער

רעיתומבלתיבהרהוהיהת

שארבןוכנהוהיתיברההיהיםימיהתירחאבהיהו4

םיוגוכלהו2םימעוילעורהנותועבגמאוהאשנוםירהה

יהלאתיבלאוהוהירהלאהלענווכלורמאוםיבר

אצתןויצמיכויתחראבהכלנוויכרדמונרויובקעי

םיברםימעןיבטפשו3םלשורימהוהירבדוהרות

םיתאלםהיתברחותתכוקוחרדעםימצעםיוגלחיכוהו

אלוברחיוגלאיוגואשיאל‐‐תורמזמלםהיתתינחו

‐ותנאתתחתוונפגתחתשיאובשיו4המחלמדועןודמלי

םימעהלכיכ5רבדתואבצהוהייפיכדירחמןיאו‐



הכימ 995

‐וניהלאהוהיםשבךלנונחנאוויהלאםשבשיאוכלי

העלצההפסאהוהיםאנאוההםויב6דעוםלועל‐

העלצהתאיתמשו7יתערהרשאוהצבקאהחדנהו

רהבםהילעהוהיךלמוםוצעיוגלהאלהנהותיראשל

‐ןויצתבלפערדעלדגמהתאו8םלועדעוהתעמןויצ

תבלתכלממהנשארההלשממההאבוהתאתךידע‐

ךצעויםאךבןיאךלמהעריעירתהמלהתע9םלשורי

ןויצתביחגוילוח10הדלויכליחךקיזחהיכ‐‐דבא

דעתאבוהדשבתנכשוהירקמיאצתהתעיכהדלויכ

התעו11ךיביאףכמהוהיךלאגיםש‐‐ילצנתםשלבב

וניניעןויצבזחתוףנחתםירמאה‐‐םיברםיוגךילעופסאנ

יכותצעוניבהאלוהוהיתובשחמועדיאלהמהו12

ךנרקיכןויצתבישודוימוק13הנרגרימעכםצבק

םיברםימעתוקדהוהשוחנםישאךיתסרפולזרבםישא

ץראהלכןודאלםליחוםעצבהוהיליתמרחהו

וכיטבשבונילעםשרוצמדודגתבידדגתתהתע5

התרפאםחלתיבהתאו2לארשיטפשתאיחלהלע

לשומתויהלאציילךממ‐‐הדוהייפלאבתויהלריעצ

דעםנתיןכל3םלועימימםדקמויתאצומולארשיב

4לארשיינבלעןובושיויחארתיוהדליהדלויתע

יכובשיוויהלאהוהיםשןואגב‐‐הוהיזעבהערודמעו

אובייכרושאםולשהזהיהו5ץראיספאדעלדגיהתע

םיערהעבשוילעונמקהווניתונמראבךרדייכוונצראב

תאוברחברושאץראתאוערו6םדאיכיסנהנמשו



הכימ 996

ונצראבאובייכ‐‐רושאמליצהוהיחתפבדרמנץרא

םימעברקבבקעיתיראשהיהו7ונלובגבךרדייכו

הוקיאלרשא‐‐בשעילעםיביברכהוהיתאמלטכםיבר

םיוגבבקעיתיראשהיהו8םדאינבללחייאלושיאל

ירדעבריפככרעיתומהבבהיראכםיברםימעברקב

ךדיםרת9ליצמןיאוףרטוסמרורבעםארשא‐‐ןאצ

םאנאוההםויבהיהו10ותרכיךיביאלכוךירצלע

11ךיתבכרמיתדבאהוךברקמךיסוסיתרכהוהוהי

יתרכהו12ךירצבמלכיתסרהוךצראירעיתרכהו

ךיליספיתרכהו13ךלויהיאלםיננועמוךדימםיפשכ

14ךידיהשעמלדועהוחתשתאלוךברקמךיתובצמו

ףאביתישעו15ךירעיתדמשהוךברקמךירישאיתשתנו

ועמשאלרשאםיוגהתא‐‐םקנהמחבו

םירההתאבירםוקרמאהוהירשאתאאנועמש6

הוהיבירתאםירהועמש2ךלוקתועבגההנעמשתו

לארשיםעוומעםעהוהילביריכץראידסומםינתאהו

יכ4יבהנעךיתאלההמוךליתישעהמימע3חכותי

חלשאוךיתידפםידבעתיבמוםירצמץראמךיתלעה

קלבץעיהמאנרכזימע5םירמוןרהאהשמתאךינפל

םיטשהןמ‐‐רועבןבםעלבותאהנעהמובאומךלמ

הוהיםדקאהמב6הוהיתוקדצתעדןעמללגלגהדע

7הנשינבםילגעבתולועבונמדקאהםורמיהלאלףכא

ןתאהןמשילחנתובברבםיליאיפלאבהוהיהצריה

המםדאךלדיגה8ישפנתאטחינטבירפיעשפירוכב



הכימ 997

תבהאוטפשמתושעםאיכךממשרודהוהיהמובוט

ארקיריעלהוהילוק9ךיהלאםעתכלענצהודסח

שאהדוע10הדעיימוהטמועמשךמשהאריהישותו

הכזאה11המועזןוזרתפיאועשרתורצא‐‐עשרתיב

ואלמהירישערשא12המרמינבאסיכבועשרינזאמב

ינאםגו13םהיפבהימרםנושלורקשורבדהיבשיוסמח

אלולכאתהתא14ךתאטחלעםמשה‐‐ךתוכהיתילחה

טלפתרשאוטילפתאלוגסתוךברקבךחשיועבשת

תיזךרדתהתארוצקתאלוערזתהתא15ןתאברחל

תוקחרמתשיו16ןייהתשתאלושוריתוןמשךוסתאלו

ןעמל‐‐םתוצעמבוכלתובאחאתיבהשעמלכוירמע

ואשתימעתפרחוהקרשלהיבשיוהמשלךתאיתת

לוכשאןיאריצבתללעכץיקיפסאכיתייהיכיליללא7

רשיוץראהןמדיסחדבא2ישפנהתואהרוכבלוכאל

םרחודוציוהיחאתאשיאובראיםימדלםלכןיאםדאב

םולשבטפשהולאשרשהביטיהלםיפכערהלע3

רשיקדחכםבוט4הותבעיו‐‐אוהושפנתוהרבדלודגהו

םתכובמהיהתהתעהאבךתדקפךיפצמםויהכוסממ

ךקיחתבכשמףולאבוחטבתלאערבונימאתלא5

הלכהמאבהמקתבבאלבנמןביכ6ךיפיחתפרמש

הליחואהפצאהוהיבינאו7ותיבישנאשיאיביאהתמחב

יכיליתביאיחמשתלא8יהלאינעמשייעשייהלאל

הוהיףעז9ילרואהוהיךשחבבשאיכיתמקיתלפנ

‐‐יטפשמהשעויבירבירירשאדעוליתאטחיכאשא



הכימ 998

הסכתויתביאארתו10ותקדצבהארארואלינאיצוי

הבהניארתיניעךיהלאהוהיויאילאהרמאה‐‐השוב

םויךירדגתונבלםוי11תוצוחטיטכסמרמלהיהתהתע

ירעורושאינמלאוביךידעואוהםוי12קחקחריאוהה

התיהו13רההרהוםימםיורהנדעורוצמינמלורוצמ

ךמעהער14םהיללעמירפמהיבשילעהממשלץראה

וערילמרכךותברעידדבלינכש‐‐ךתלחנןאצךטבשב

םירצמץראמךתאצימיכ15םלועימיכדעלגוןשב

דיומישיםתרובגלכמושביוםיוגוארי16תואלפנונארא

ילחזכ‐‐שחנכרפעוכחלי17הנשרחתםהינזאהפלע

ואריוודחפיוניהלאהוהילאםהיתרגסממוזגריץרא

תיראשלעשפלערבעוןועאשנךומכלאימ18ךממ

בושי19אוהדסחץפחיכופאדעלקיזחהאלותלחנ

םתואטחלכםיתולצמבךילשתווניתנועשבכיונמחרי

וניתבאלתעבשנרשאםהרבאלדסחבקעילתמאןתת20

םדקימימ



םוחנ 999

םוחנ

םקנואונקלא2ישקלאהםוחנןוזחרפס‐‐הונינאשמ1

אוהרטונווירצלהוהיםקנהמחלעבוהוהיםקנהוהי

אלהקנוחכ)לדגו(לודגוםיפאךראהוהי3ויביאל

רעוג4וילגרקבאןנעווכרדהרעשבוהפוסבהוהיהקני

למרכוןשבללמאבירחהתורהנהלכווהשביוםיב

וגגמתהתועבגהוונממושערםירה5ללמאןונבלחרפו

ימומעזינפל6הביבשוילכולבתווינפמץראהאשתו

םירצהושאכהכתנותמחופאןורחבםוקיימודומעי

וביסחעדיוהרצםויבזועמלהוהיבוט7ונממוצתנ

9ךשחףדריויביאוהמוקמהשעיהלכרבעףטשבו8

םימעפםוקתאלהשעאוההלכ‐‐הוהילאןובשחתהמ

‐ולכאםיאובסםאבסכוםיכבסםיריסדעיכ10הרצ

ץעי‐‐הערהוהילעבשחאציךממ11אלמשבישקכ‐

וזוגנןכוםיברןכוםימלשםאהוהירמאהכ12לעילב

ךילעמוהטמרבשאהתעו13דועךנעאאל‐‐ךתנעורבעו

דועךמשמערזיאלהוהיךילעהוצו14קתנאךיתרסומו

תולקיכ‐‐ךרבקםישאהכסמולספתירכאךיהלאתיבמ

הדוהייגח‐‐םולשעימשמרשבמילגרםירההלעהנה15

ךב)רבעל(רובעלדועףיסויאליכךירדנימלשךיגח

תרכנהלכלעילב

קזחךרדהפצהרוצמרוצנךינפלעץיפמהלע2

ןואגכבקעיןואגתאהוהיבשיכ2דאמחכץמאםינתמ

והירבגןגמ3ותחשםהירמזוםיקקבםוקקביכלארשי



םוחנ 1000

וניכהםויבבכרהתדלפשאבםיעלתמליחישנאםדאמ

ןוקשקתשיבכרהוללוהתיתוצוחב4ולערהםישרבהו

רכזי5וצצוריםיקרבכ‐‐םידיפלכןהיארמתובחרב

התמוחורהמי)םתכילהב(םתוכלהבולשכי‐‐וירידא

בצהו7גומנלכיההווחתפנתורהנהירעש6ךכסהןכהו

לעתפפתמםינוילוקכתוגהנמהיתהמאוהתלעההתלג

ודמעםיסנהמהואיהימימםימתכרבכהונינו8ןהבבל

‐‐הנוכתלהצקןיאובהזוזבףסכוזב9הנפמןיאוודמע

סמנבלוהקלבמוהקובמוהקוב10הדמחילכלכמדבכ

רוראפוצבקםלכינפוםינתמלכבהלחלחוםיכרבקפו

ךלהרשא‐‐םירפכלאוההערמותויראןועמהיא11

ידבףרטהירא12דירחמןיאוהירארוגםשאיבלהירא

הפרטויתנעמווירחףרטאלמיוויתאבללקנחמוויתורג

הבכרןשעביתרעבהותואבצהוהיםאנךילאיננה13

עמשיאלוךפרטץראמיתרכהוברחלכאתךיריפכו

הככאלמלוקדוע

2ףרטשימיאל‐‐האלמקרפשחכהלכםימדריעיוה3

הדקרמהבכרמורהדסוסוןפואשערלוקוטושלוק

דבכוללחברותינחקרבוברחבהלוהלעמשרפ3

ברמ4םתיוגב)ולשכו(ולשכיהיוגלהצקןיאורגפ

הינונזבםיוגתרכמהםיפשכתלעבןחתבוטהנוזינונז

יתילגותואבצהוהיםאנךילאיננה5היפשכבתוחפשמו

6ךנולקתוכלממוךרעמםיוגיתיארהוךינפלעךילוש

היהו7יארכךיתמשוךיתלבנוםיצקשךילעיתכלשהו



םוחנ 1001

ןיאמהלדוניימהונינהדדשרמאוךממדודיךיארלכ

םיראיבהבשיהןומאאנמיבטיתה8ךלםימחנמשקבא

המצעשוכ9התמוחםימםיליחרשא‐‐הלביבסםימ

איהםג10ךתרזעבויהםיבולוטופהצקןיאוםירצמו

תוצוחלכשארבושטריהיללעםג‐‐יבשבהכלההלגל

תאםג11םיקזבוקתרהילודגלכולרוגודיהידבכנלעו

לכ12ביואמזועמישקבתתאםגהמלעניהתירכשת

לכואיפלעולפנוועוניםאםירוכבםעםינאת‐‐ךירצבמ

ירעשוחתפנחותפךיביאלךברקבםישנךמעהנה13

יקזחךליבאשרוצמימ14ךיחירבשאהלכאךצרא

םש15ןבלמיקיזחהרמחביסמרוטיטביאבךירצבמ

קליכדבכתהקליכךלכאתברחךתירכת‐‐שאךלכאת

קליםימשהיבכוכמךילכרתיברה16הבראכידבכתה

םינוחהיבגבוגכךירספטוהבראכךירזנמ17ףעיוטשפ

ומוקמעדונאלודדונוהחרזשמש‐‐הרקםויבתורדגב

לעךמעושפנךירידאונכשירושאךלמךיערומנ18םיא

לכךתכמהלחנךרבשלההכןיא19ץבקמןיאוםירהה

ךתערהרבעאלימלעיכ‐‐ךילעףכועקתךעמשיעמש

דימת



קוקבח 1002

קוקבח

יתעושהוהיהנאדע2איבנהקוקבחהזחרשאאשמה1

ינארתהמל3עישותאלוסמחךילאקעזאעמשתאלו

4אשיןודמוביריהיוידגנלסמחודשוטיבתלמעוןוא

ריתכמעשריכטפשמחצנלאציאלוהרותגופתןכלע

וטיבהוםיוגבואר5לקעמטפשמאציןכלעקידצהתא

רפסייכונימאתאלםכימיבלעפלעפיכוהמתוהמתהו

ךלוההרהמנהורמהיוגהםידשכהתאםיקמיננהיכ6

אוהארונוםיא7ולאלתונכשמתשרלץראיבחרמל

ודחוויסוסםירמנמולקו8אציותאשווטפשמונממ

רשנכופעי‐‐ואביקוחרמוישרפווישרפושפוברעיבאזמ

המידקםהינפתמגמאוביסמחלהלכ9לוכאלשח

קחשמםינזרוסלקתיםיכלמבאוהו10יבשלוחכףסאיו

ףלחזא11הדכליורפערבציוקחשירצבמלכלאוהול

םדקמהתאאולה12והלאלוחכוזםשאורבעיוחור

רוצוותמשטפשמלהוהיתומנאל‐‐ישדקיהלאהוהי

למעלאטיבהוערתוארמםיניערוהט13ותדסיחיכוהל

קידצעשרעלבבשירחת‐‐םידגובטיבתהמללכותאל

15ובלשמאלשמרכ‐‐םיהיגדכםדאהשעתו14ונממ

לעותרמכמבוהפסאיוומרחבוהרגי‐‐הלעההכחבהלכ

יכותרמכמלרטקיוומרחלחבזיןכלע16ליגיוחמשיןכ

ומרחקיריןכלעה17הארבולכאמווקלחןמשהמהב

לומחיאלםיוגגרהלדימתו



קוקבח 1003

הפצאורוצמלעהבציתאוהדמעאיתרמשמלע2

הוהייננעיו2יתחכותלעבישאהמויברבדיהמתוארל

3ובארוקץוריןעמל‐‐תוחלהלעראבוןוזחבתכרמאיו

המהמתיםאבזכיאלוץקלחפיודעומלןוזחדועיכ

הרשיאלהלפעהנה4רחאיאלאביאביכ‐‐ולהכח

רבגדגבןייהיכףאו5היחיותנומאבקידצוובושפנ

תומכאוהוושפנלואשכביחרהרשאהוניאלוריהי

םימעהלכוילאץבקיוםיוגהלכוילאףסאיועבשיאלו

(Sheol h7585)6הצילמוואשילשמוילעםלכהלאאולה

דיבכמויתמדע‐‐ולאלהברמהיוהרמאיוולתודיח

ךיעזעזמוצקיוךיכשנומוקיעתפאולה7טיטבעוילע

ךולשיםיברםיוגתולשהתאיכ8ומלתוסשמלתייהו

הביבשילכוהירקץראסמחוםדאימדמםימערתילכ

לצנהלונקםורמבםושלותיבל‐‐ערעצבעצביוה9

אטוחוםיברםימעתוצקךתיבלתשבתצעי10ערףכמ

הנביוה12הננעיץעמסיפכוקעזתריקמןבאיכ11ךשפנ

הוהיתאמהנהאולה13הלועבהירקןנוכוםימדבריע

14ופעיקירידבםימאלושאידבםימעועגייותואבצ

לעוסכיםימכהוהידובכתאתעדלץראהאלמתיכ

ןעמל‐‐רכשףאוךתמחחפסמוהערהקשמיוה15םי

התאםגהתשדובכמןולקתעבש16םהירועמלעטיבה

17ךדובכלעןולקיקוהוהיןימיסוכךילעבוסתלרעהו

סמחוםדאימדמןתיחיתומהבדשוךסכיןונבלסמחיכ

ולספיכלספליעוההמ18הביבשילכוהירקץרא

תושעלוילעורצירציחטביכרקשהרומוהכסמ‐‐ורצי



קוקבח 1004

ןבאלירועהציקהץעלרמאיוה19םימלאםילילא

ןיאחורלכוףסכובהזשופתאוההנה‐‐הרויאוהםמוד

ץראהלכוינפמסהושדקלכיהבהוהיו20וברקב

יתעמשהוהי2תוניגשלע‐‐איבנהקוקבחלהלפת3

ברקבוהייחםינשברקבךלעפהוהי‐‐יתאריךעמש

שודקואוביןמיתמהולא3רוכזתםחרזגרבעידותםינש

ץראההאלמותלהתוודוהםימשהסכהלסןראפרהמ

וינפל5הזעןויבחםשוולודימםינרקהיהתרואכהגנו4

הארץראדדמיודמע6וילגרלףשראציורבדךלי

תוכילהםלועתועבגוחשדעיררהוצצפתיוםיוגרתיו

ץראתועיריןוזגריןשוכילהאיתיארןואתחת7ולםלוע

םיבםאךפאםירהנבםא‐‐הוהיהרחםירהנבה8ןידמ

הירע9העושיךיתבכרמךיסוסלעבכרתיכךתרבע

ץראעקבתתורהנהלסרמאתוטמתועבשךתשקרועת

םורולוקםוהתןתנרבעםימםרזםירהוליחיךואר10

וכלהיךיצחרואלהלבזדמעחרישמש11אשנוהידי

13םיוגשודתףאבץראדעצתםעזב12ךתינחקרבהגנל

תיבמשארתצחמךחישמתאעשילךמעעשילתאצי

שארויטמבתבקנ14הלסראוצדעדוסיתורעעשר

רתסמבינעלכאלומכםתצילעינציפהלורעסיוזרפ

זגרתויתעמש16םיברםימרמחךיסוסםיבתכרד15

זגראיתחתוימצעבבקראובי‐‐יתפשוללצלוקלינטב

אלהנאתיכ17ונדוגיםעלתולעלהרצםוילחונארשא

אלתומדשותיזהשעמשחכ‐‐םינפגבלוביןיאוחרפת



קוקבח 1005

ינאו18םיתפרברקבןיאוןאצהלכממרזגלכאהשע

יליחינדאהוהי19יעשייהלאבהליגאהזולעאהוהיב

יתוניגנבחצנמלינכרדייתומבלעותוליאכילגרםשיו



הינפצ 1006

הינפצ

הילדגןבישוכןבהינפצלאהיהרשאהוהירבד1

הדוהיךלמןומאןבוהישאיימיב‐‐היקזחןבהירמאןב

ףסא3הוהיםאנ‐‐המדאהינפלעמלכףסאףסא2

תאתולשכמהוםיהיגדוםימשהףועףסאהמהבוםדא

הוהיםאנ‐‐המדאהינפלעמםדאהתאיתרכהוםיעשרה

יתרכהוםלשורייבשוילכלעוהדוהילעידייתיטנו4

םעםירמכהםשתא‐‐לעבהראשתאהזהםוקמהןמ

תאוםימשהאבצלתוגגהלעםיוחתשמהתאו5םינהכה

תאו6םכלמבםיעבשנהוהוהילםיעבשנהםיוחתשמה

אלוהוהיתאושקבאלרשאוהוהיירחאמםיגוסנה

ןיכהיכהוהיםויבורקיכהוהיינדאינפמסה7והשרד

יתדקפוהוהיחבזםויבהיהו8ויארקשידקהחבזהוהי

שובלמםישבלהלכלעו‐‐ךלמהינבלעוםירשהלע

אוההםויב‐‐ןתפמהלעגלודהלכלעיתדקפו9ירכנ

אוההםויבהיהו10המרמוסמחםהינדאתיבםיאלממה

הנשמהןמהלליוםיגדהרעשמהקעצלוקהוהיםאנ

המדניכשתכמהיבשיוליליה11תועבגהמלודגרבשו

איההתעבהיהו12ףסכיליטנלכותרכנןענכםעלכ

םיאפקהםישנאהלעיתדקפותורנבםלשוריתאשפחא

עריאלוהוהיביטייאלםבבלבםירמאהםהירמשלע

אלוםיתבונבוהממשלםהיתבוהסשמלםליחהיהו13

הוהיםויבורק14םנייתאותשיאלוםימרכועטנוובשי

רובגםשחרצרמהוהיםוילוקדאמרהמובורקלודגה

האשםויהקוצמוהרצםויאוההםויההרבעםוי15



הינפצ 1007

רפושםוי16לפרעוןנעםויהלפאוךשחםויהאושמו

17תוהבגהתונפהלעותורצבהםירעהלעהעורתו

ךפשוואטחהוהיליכ‐‐םירועכוכלהוםדאליתרצהו

אלםבהזםגםפסכםג18םיללגכםמחלורפעכםמד

לכלכאתותאנקשאבוהוהיתרבעםויבםליצהללכוי

ץראהיבשילכתאהשעיהלהבנךאהלכיכץראה

קחתדלםרטב2ףסכנאליוגה‐‐ושוקווששוקתה2

‐‐הוהיףאןורחםכילעאוביאלםרטבםוירבעץמכ

הוהיתאושקב3הוהיףאםויםכילעאוביאלםרטב

ושקבקדצושקבולעפוטפשמרשאץראהיונעלכ

היהתהבוזעהזעיכ4הוהיףאםויבורתסתילוא‐‐הונע

רקעתןורקעוהושרגיםירהצבדודשאהממשלןולקשאו

ןענכםכילעהוהירבדםיתרכיוג‐‐םיהלבחיבשייוה5

םיהלבחהתיהו6בשויןיאמךיתדבאהוםיתשלפץרא

תיבתיראשללבחהיהו7ןאצתורדגו‐‐םיערתרכתונ

יכ‐‐ןוצבריברעבןולקשאיתבבןועריםהילע‐‐הדוהי

יתעמש8)םתיבש(םתובשבשוםהיהלאהוהיםדקפי

ולידגיוימעתאופרחרשא‐‐ןומעינביפדגובאומתפרח

לארשייהלאתואבצהוהיםאנינאיחןכל9םלובגלע

לורחקשממהרמעכןומעינבוהיהתםדסכבאומיכ

רתיוםוזביימעתיראשםלועדעהממשוחלמהרכמו

לעולדגיוופרחיכםנואגתחתםהלתאז10םולחנייוג

לכתאהזריכםהילעהוהיארונ11תואבצהוהיםע

םג12םיוגהייאלכומוקממשיאולווחתשיוץראהיהלא



הינפצ 1008

דבאיוןופצלעודיטיו13המהיברחיללחםישוכםתא

וצברו14רבדמכהיצהממשלהונינתאםשיורושאתא

הירתפכבדפקםגתאקםג‐‐יוגותיחלכםירדעהכותב

15הרעהזראיכףסבברחןולחבררושילוקונילי

ינאהבבלבהרמאהחטבלתבשויההזילעהריעהתאז

רבועלכ‐‐היחלץברמהמשלהתיהךיאדועיספאו

ודיעיניקרשיהילע

לוקבהעמשאל2הנויהריעה‐‐הלאגנוהארמיוה3

הברקאלהיהלאלאהחטבאלהוהיברסומהחקלאל

אלברעיבאזהיטפשםיגאשתויראהברקבהירש3

וללחהינהכתודגבישנאםיזחפהיאיבנ4רקבלומרג

הלועהשעיאלהברקבקידצהוהי5הרותוסמחשדק

עדויאלורדענאלרואלןתיוטפשמרקבברקבב

םתוצוחיתברחה‐‐םתונפומשנםיוגיתרכה6תשבלוע

יתרמא7בשויןיאמשיאילבמםהירעודצנרבועילבמ

רשאלכהנועמתרכיאלורסומיחקתיתואיאריתךא

ןכל8םתולילעלכותיחשהומיכשהןכאהילעיתדקפ

םיוגףסאליטפשמיכדעלימוקםוילהוהיםאנילוכח

יכ‐‐יפאןורחלכימעזםהילעךפשלתוכלממיצבקל

םימעלאךפהאזאיכ9ץראהלכלכאתיתאנקשאב

דחאםכשודבעלהוהיםשבםלכארקלהרורבהפש

11יתחנמןולבוייצופתבירתע‐‐שוכירהנלרבעמ10

יבתעשפרשאךיתלילעלכמישובתאלאוההםויב

ההבגליפסותאלוךתואגיזילעךברקמריסאזאיכ



הינפצ 1009

וסחולדוינעםעךברקביתראשהו12ישדקרהבדוע

ורבדיאלוהלועושעיאללארשיתיראש13הוהיםשב

וצברוועריהמהיכתימרתןושלםהיפבאצמיאלובזכ

יזלעויחמשלארשיועירה‐‐ןויצתבינר14דירחמןיאו

ךביאהנפךיטפשמהוהיריסה15םלשוריתבבללכב

םויב16דועעריאריתאלךברקבהוהילארשיךלמ

17ךידיופרילאןויציאריתלאםלשורילרמאיאוהה

החמשבךילעשישיעישוירובגךברקבךיהלאהוהי

יתפסאדעוממיגונ18הנרבךילעליגי‐‐ותבהאבשירחי

ךינעמלכתאהשעיננה19הפרחהילעתאשמ‐‐ויהךממ

םיתמשוץבקאהחדנהוהעלצהתאיתעשוהואיההתעב

איבאאיההתעב20םתשבץראהלכבםשלוהלהתל

הלהתלוםשלםכתאןתאיכםכתאיצבקתעבוםכתא

הוהירמאםכיניעלםכיתובשתאיבושבץראהימעלכב



יגח 1010

יגח

דחאםויביששהשדחבךלמהשוירדלםיתשתנשב1

ןבלבברזלאאיבנהיגחדיבהוהירבדהיה‐‐שדחל

ןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהיתחפלאיתלאש

הזהםעהרמאלתואבצהוהירמאהכ2רמאללודגה

הוהירבדיהיו3תונבהלהוהיתיבתעאבתעאלורמא

םכיתבבתבשלםתאםכלתעה4רמאלאיבנהיגחדיב

תואבצהוהירמאהכהתעו5ברחהזהתיבהו‐‐םינופס

טעמאבהוהברהםתערז6םכיכרדלעםכבבלומיש

םחלןיאושובלהרכשלןיאוותשהעבשלןיאולוכא

הוהירמאהכ7בוקנרורצלארכתשמ‐‐רכתשמהוול

םתאבהורההולע8םכיכרדלעםכבבלומישתואבצ

הוהירמא)הדבכאו(דבכאוובהצראותיבהונבוץע

יתחפנותיבהםתאבהוטעמלהנהוהברהלאהנפ9

ברחאוהרשאיתיבןעי‐‐תואבצהוהיםאנהמןעיוב

םימשואלכםכילעןכלע10ותיבלשיאםיצרםתאו

לעוץראהלעברחארקאו11הלוביהאלכץראהולטמ

רשאלעורהציהלעושוריתהלעוןגדהלעוםירהה

םיפכעיגילכלעוהמהבהלעוםדאהלעוהמדאהאיצות

ןהכהקדצוהיןבעשוהיולאיתלשןבלבברזעמשיו12

ירבדלעוםהיהלאהוהילוקבםעהתיראשלכולודגה

ינפמםעהוארייוםהיהלאהוהיוחלשרשאכאיבנהיגח

םעל‐‐הוהיתוכאלמבהוהיךאלמיגחרמאיו13הוהי

לבברזחורתאהוהירעיו14הוהיםאנםכתאינארמאל

קדצוהיןבעשוהיחורתאוהדוהיתחפלאיתלשןב



יגח 1011

ושעיוואביוםעהתיראשלכחורתאולודגהןהכה

םירשעםויב15םהיהלאתואבצהוהיתיבבהכאלמ

ךלמהשוירדלםיתשתנשביששבשדחלהעבראו

דיבהוהירבדהיה‐‐שדחלדחאוםירשעביעיבשב2

תחפלאיתלשןבלבברזלאאנרמא2רמאלאיבנהיגח

תיראשלאו‐‐לודגהןהכהקדצוהיןבעשוהילאוהדוהי

הזהתיבהתאהאררשאראשנהםכבימ3רמאלםעה

והמכאולה‐‐התעותאםיארםתאהמוןושארהודובכב

עשוהיקזחוהוהיםאנלבברזקזחהתעו4םכיניעבןיאכ

‐‐הוהיםאנץראהםעלכקזחולודגהןהכהקדצוהיןב

רשארבדהתא5תואבצהוהיםאנםכתאינאיכושעו

‐‐םככותבתדמעיחורוםירצממםכתאצבםכתאיתרכ

איהטעמתחאדועתואבצהוהירמאהכיכ6ואריתלא

הברחהתאוםיהתאוץראהתאוםימשהתאשיערמינאו

יתאלמוםיוגהלכתדמחואבוםיוגהלכתאיתשערהו7

ילוףסכהיל8תואבצהוהירמא‐‐דובכהזהתיבהתא

הזהתיבהדובכהיהילודג9תואבצהוהיםאנ‐‐בהזה

ןתאהזהםוקמבותואבצהוהירמא‐‐ןושארהןמןורחאה

יעישתלהעבראוםירשעב10תואבצהוהיםאנםולש

איבנהיגחלאהוהירבדהיה‐‐שוירדלםיתשתנשב

הרותםינהכהתאאנלאשתואבצהוהירמאהכ11רמאל

ופנכבעגנוודגבףנכבשדקרשבשיאאשיןה12רמאל

‐‐לכאמלכלאוןמשלאוןייהלאודיזנהלאוםחלהלא

עגיםאיגחרמאיו13אלורמאיוםינהכהונעיושדקיה



יגח 1012

אמטיורמאיוםינהכהונעיואמטיההלאלכבשפנאמט

םאנינפלהזהיוגהןכוהזהםעהןכרמאיויגחןעיו14

אוהאמטםשובירקירשאוםהידיהשעמלכןכוהוהי

םרטמהלעמוהזהםויהןמםכבבלאנומישהתעו15

תמרעלאאבםתויהמ16הוהילכיהבןבאלאןבאםוש

הרופםישמחףשחלבקיהלאאבהרשעהתיהוםירשע

‐דרבבוןוקריבוןופדשבםכתאיתיכה17םירשעהתיהו

ומיש18הוהיםאנילאםכתאןיאוםכידיהשעמלכתא‐

העבראוםירשעםוימהלעמוהזהםויהןמםכבבלאנ

םכבבלומיש‐‐הוהילכיהדסירשאםויהןמליעישתל

ץעוןומרהוהנאתהוןפגהדעוהרוגמבערזהדועה19

הוהירבדיהיו20ךרבאהזהםויהןמ‐‐אשנאלתיזה

לארמא21רמאלשדחלהעבראוםירשעביגחלאתינש

תאוםימשהתאשיערמינארמאלהדוהיתחפלבברז

תוכלממקזחיתדמשהותוכלממאסכיתכפהו22ץראה

םהיבכרוםיסוסודריוהיבכרוהבכרמיתכפהוםיוגה

ךחקאתואבצהוהיםאנאוההםויב23ויחאברחבשיא

יכםתוחכךיתמשוהוהיםאנידבעלאיתלאשןבלבברז

תואבצהוהיםאניתרחבךב



הירכז 1013

הירכז

הוהירבדהיה‐‐שוירדלםיתשתנשבינימשהשדחב1

הוהיףצק2רמאלאיבנהודעןבהיכרבןבהירכזלא

תואבצהוהירמאהכםהלאתרמאו3ףצקםכיתובאלע

הוהירמאםכילאבושאו‐‐תואבצהוהיםאנילאובוש

םיאיבנהםהילאוארקרשאםכיתבאכויהתלא4תואבצ

םכיכרדמאנובושתואבצהוהירמאהכרמאלםינשארה

אלוועמשאלוםיערה)םכיללעמו(םכילילעמוםיערה

‐םיאבנהוםההיאםכיתובא5הוהיםאנילאובישקה

ידבעתאיתיוצרשאיקחוירבדךא6ויחיםלועלה‐

םמזרשאכורמאיוובושיוםכיתבאוגישהאולהםיאיבנה

השעןכוניללעמכווניכרדכונלתושעלתואבצהוהי

אוהשדחרשעיתשעלהעבראוםירשעםויב7ונתא

לאהוהירבדהיה‐‐שוירדלםיתשתנשבטבששדח

הלילהיתיאר8רמאלאיבנהאודעןבוהיכרבןבהירכז

םיסדההןיבדמעאוהוםדאסוסלעבכרשיאהנהו

9םינבלוםיקרשםימדאםיסוסוירחאוהלצמברשא

ינאיברבדהךאלמהילארמאיוינדאהלאהמרמאו

‐‐םיסדההןיבדמעהשיאהןעיו10הלאהמההמךארא

תאונעיו11ץראבךלהתהלהוהיחלשרשאהלארמאיו

ץראבונכלהתהורמאיוםיסדההןיבדמעההוהיךאלמ

רמאיוהוהיךאלמןעיו12תטקשותבשיץראהלכהנהו

תאוםלשוריתאםחרתאלהתאיתמדעתואבצהוהי

הוהיןעיו13הנשםיעבשהזהתמעזרשא‐‐הדוהיירע

םימחנםירבדםיבוטםירבד‐‐יברבדהךאלמהתא



הירכז 1014

רמאהכרמאלארקיברבדהךאלמהילארמאיו14

15הלודגהאנקןויצלוםלשוריליתאנקתואבצהוהי

יתפצקינארשאםיננאשהםיוגהלעףצקינאלודגףצקו

יתבשהוהירמאהכןכל16הערלורזעהמהוטעמ

תואבצהוהיםאנהבהנבייתיב‐‐םימחרבםלשוריל

רמאהכרמאלארקדוע17םלשורילעהטני)וקו(הוקו

תאדועהוהיםחנובוטמירעהנצופתדועתואבצהוהי

הנהואראויניעתאאשאו18םלשוריבדוערחבוןויצ

הלאהמ‐‐יברבדהךאלמהלארמאו19תונרקעברא

לארשיתאהדוהיתאורזרשאתונרקההלא‐‐ילארמאיו

המרמאו21םישרחהעבראהוהיינאריו20םלשוריו

ורזרשאתונרקההלארמאלרמאיותושעלםיאבהלא

דירחהלהלאואביוושאראשנאלשיאיפכהדוהיתא

הדוהיץראלאןרקםיאשנהםיוגהתונרקתאתודילםתא

התורזל

רמאו2הדמלבחודיבושיאהנהואראויניעאשאו2

תוארלםלשוריתאדמלילארמאיוךלההתאהנא

‐‐יברבדהךאלמההנהו3הכראהמכוהבחרהמכ

רבדץר‐‐ולארמאיו4ותארקלאצירחאךאלמואצי

םדאברמםלשוריבשתתוזרפרמאלזלהרענהלא

ביבסשאתמוחהוהיםאנהלהיהאינאו5הכותבהמהבו

םאנ‐‐ןופצץראמוסנויוהיוה6הכותבהיהאדובכלו

הוהיםאנ‐‐םכתאיתשרפםימשהתוחורעבראכיכהוהי

הוהירמאהכיכ8לבבתבתבשוי‐‐יטלמהןויציוה7
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יכםכתאםיללשהםיוגהלאינחלשדובכרחאתואבצ

םהילעידיתאףינמיננהיכ9וניעתבבבעגנםכבעגנה

10ינחלשתואבצהוהייכםתעדיוםהידבעלללשויהו

הוהיםאנךכותביתנכשואביננהיכ‐‐ןויצתביחמשוינר

םעלילויהואוההםויבהוהילאםיברםיוגוולנו11

12ךילאינחלשתואבצהוהייכתעדיו‐‐ךכותביתנכשו

דוערחבושדקהתמדאלעוקלחהדוהיתאהוהילחנו

ןועממרועניכ‐‐הוהיינפמרשבלכסה13םלשוריב

ושדק

הוהיךאלמינפלדמעלודגהןהכהעשוהיתאינאריו3

רעגיןטשהלאהוהירמאיו2ונטשלונימילעדמעןטשהו

הזאולהםלשוריברחבהךבהוהירעגיוןטשהךבהוהי

דמעוםיאוצםידגבשבלהיהעשוהיו3שאמלצמדוא

רמאלוינפלםידמעהלארמאיוןעיו4ךאלמהינפל

יתרבעההארוילארמאיווילעמםיאצהםידגבהוריסה

ףינצומישירמאו5תוצלחמךתאשבלהוךנועךילעמ

והשבליוושארלערוהטהףינצהומישיוושארלערוהט

עשוהיבהוהיךאלמדעיו6דמעהוהיךאלמוםידגב

תאםאוךלתיכרדבםאתואבצהוהירמאהכ7רמאל

תארמשתםגויתיבתאןידתהתאםגורמשתיתרמשמ

עמש8הלאהםידמעהןיבםיכלהמךליתתנו‐‐ירצח

יכ‐‐ךינפלםיבשיהךיערוהתאלודגהןהכהעשוהיאנ

הנהיכ9חמצידבעתאאיבמיננהיכהמהתפומישנא

םיניעהעבשתחאןבאלע‐‐עשוהיינפליתתנרשאןבאה

ץראהןועתאיתשמותואבצהוהיםאנהחתפחתפמיננה
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וארקתתואבצהוהיםאנאוההםויב10דחאםויבאיהה

הנאתתחתלאוןפגתחתלא‐‐והערלשיא

ותנשמרועירשאשיאכינריעיויברבדהךאלמהבשיו4

הנהויתיאר)רמאו(רמאיוהארהתאהמילארמאיו2

‐‐הילעהיתרנהעבשוהשארלעהלגוהלכבהזתרונמ

םינשו3השארלערשאתורנלתוקצומהעבשוהעבש

ןעאו4הלאמשלעדחאוהלגהןימימדחאהילעםיתיז

ןעיו5ינדאהלאהמרמאליברבדהךאלמהלארמאו

הלאהמההמתעדיאולהילארמאיויברבדהךאלמה

לאהוהירבדהזרמאלילארמאיוןעיו6ינדאאלרמאו

רמאיחורבםאיכ‐‐חכבאלוליחבאלרמאללבברז

רשימללבברזינפללודגהרההתאימ7תואבצהוהי

רבדיהיו8הלןחןחתואשת‐‐השארהןבאהתאאיצוהו

וידיו‐‐הזהתיבהודסילבברזידי9רמאלילאהוהי

ימיכ10םכילאינחלשתואבצהוהייכתעדיוהנעצבת

לבברזדיבלידבהןבאהתאוארווחמשותונטקםוילזב

ןעאו11ץראהלכבםיטטושמהמההוהייניעהלאהעבש

לעוהרונמהןימילעהלאהםיתיזהינשהמוילארמאו

םיתיזהילבשיתשהמוילארמאותינשןעאו12הלואמש

13בהזהםהילעמםיקירמהבהזהתורתנצינשדיברשא

14ינדאאלרמאוהלאהמתעדיאולהרמאלילארמאיו

ץראהלכןודאלעםידמעהרהציהינבינשהלארמאיו

ילארמאיו2הפעהלגמהנהוהאראויניעאשאובושאו5

םירשעהכרא‐‐הפעהלגמהארינארמאוהארהתאהמ
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הלאהתאז‐‐ילארמאיו3המאברשעהבחרוהמאב

הקנהומכהזמבנגהלכיכץראהלכינפלעתאצויה

תואבצהוהיםאנהיתאצוה4הקנהומכהזמעבשנהלכו

הנלורקשלימשבעבשנהתיבלאובנגהתיבלאהאבו

ךאלמהאציו5וינבאתאוויצעתאוותלכוותיבךותב

תאצויההמהארוךיניעאנאש‐‐ילארמאיויברבדה

רמאיותאצויההפיאהתאזרמאיואיההמרמאו6תאזה

השאתאזותאשנתרפערככהנהו7ץראהלכבםניעתאז

ךלשיוהעשרהתאזרמאיו8הפיאהךותבתבשויתחא

9היפלאתרפועהןבאתאךלשיוהפיאהךותלאהתא

םהיפנכבחורותואצויםישנםיתשהנהואראויניעאשאו

ןיבהפיאהתאהנאשתוהדיסחהיפנככםיפנכהנהלו

הנאיברבדהךאלמהלארמאו10םימשהןיבוץראה

תיבהלתונבלילארמאיו11הפיאהתאתוכלומהמה

התנכמלעםשהחינהוןכוהורענשץראב

תואציתובכרמעבראהנהוהאראויניעאשאובשאו6

הבכרמב2תשחנירהםירההוםירההינשןיבמ

םירחשםיסוסתינשההבכרמבוםימדאםיסוסהנשארה

תיעברההבכרמבוםינבלםיסוסתישלשההבכרמבו3

רבדהךאלמהלארמאוןעאו4םיצמאםידרבםיסוס

עבראהלאילארמאיוךאלמהןעיו5ינדאהלאהמיב

רשא6ץראהלכןודאלעבציתהמתואצויםימשהתוחור

ואציםינבלהוןופצץראלאםיאציםירחשהםיסוסההב

םיצמאהו7ןמיתהץראלאואצי‐‐םידרבהוםהירחאלא
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וכלהתהוכלרמאיוץראבךלהתהלתכללושקביוואצי

רמאלילארבדיויתאקעזיו8ץראבהנכלהתתוץראב

ןופצץראביחורתאוחינה‐‐ןופצץראלאםיאצויההאר

ידלחמהלוגהתאמחוקל10רמאלילאהוהירבדיהיו9

תאבואוההםויבהתאתאבוהיעדיתאמוהיבוטתאמו

ףסכתחקלו11לבבמואברשאהינפצןבהישאיתיב

‐‐קדצוהיןבעשוהישארבתמשותורטעתישעובהזו

תואבצהוהירמאהכרמאלוילאתרמאו12לודגהןהכה

לכיהתאהנבוחמציויתחתמוומשחמצשיאהנהרמאל

בשיודוהאשיאוהוהוהילכיהתאהנביאוהו13הוהי

היהתםולשתצעוואסכלעןהכהיהוואסכלעלשמו

היעדילוהיבוטלוםלחלהיהתתרטעהו14םהינשןיב

ואביםיקוחרו15הוהילכיהבןורכזל‐‐הינפצןבןחלו

םכילאינחלשתואבצהוהייכםתעדיוהוהילכיהבונבו

םכיהלאהוהילוקבןועמשתעומשםאהיהו

לאהוהירבדהיהךלמהשוירדלעבראתנשביהיו7

תיבחלשיו2ולסכב‐‐יעשתהשדחלהעבראבהירכז

3הוהיינפתאתולחל‐‐וישנאוךלמםגרורצארשלא

םיאיבנהלאותואבצהוהיתיבלרשאםינהכהלארמאל

הזיתישערשאכרזנה‐‐ישמחהשדחבהכבאהרמאל

רמא5רמאלילאתואבצהוהירבדיהיו4םינשהמכ

דופסוםתמציכרמאלםינהכהלאוץראהםעלכלא

6ינאינתמצםוצה‐‐הנשםיעבשהזויעיבשבוישימחב

םיתשהםתאוםילכאהםתאאולה‐‐ותשתיכוולכאתיכו
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םיאיבנהדיבהוהיארקרשאםירבדהתאאולה7

היתביבסהירעוהולשותבשיםלשוריתויהבםינשארה

9רמאלהירכזלאהוהירבדיהיו8בשיהלפשהובגנהו

דסחווטפשתמאטפשמרמאלתואבצהוהירמאהכ

לאינעורגםותיוהנמלאו10ויחאתאשיאושעםימחרו

ונאמיו11םכבבלבובשחתלאויחאשיאתערווקשעת

12עומשמודיבכהםהינזאותררסףתכונתיובישקהל

רשאםירבדהתאוהרותהתאעומשמרימשומשםבלו

יהיוםינשארהםיאיבנהדיבוחורבתואבצהוהיחלש

אלוארקרשאכיהיו13תואבצהוהיתאמלודגףצק

םרעסאו14תואבצהוהירמאעמשאאלווארקיןכועמש

םהירחאהמשנץראהוםועדיאלרשאםיוגהלכלע

המשלהדמחץראומישיובשמורבעמ

תואבצהוהירמאהכ2רמאלתואבצהוהירבדיהיו8

3הליתאנקהלודגהמחוהלודגהאנקןויצליתאנק

םלשוריךותביתנכשוןויצלאיתבשהוהירמאהכ

שדקהרהתואבצהוהירהותמאהריעםלשוריהארקנו

תובחרבתונקזוםינקזובשידעתואבצהוהירמאהכ4

ריעהתובחרו5םימיברמודיבותנעשמשיאוםלשורי

רמאהכ6היתבחרבםיקחשמתודליוםידליואלמי

םימיבהזהםעהתיראשיניעבאלפייכתואבצהוהי

הוהירמאהכ7תואבצהוהיםאנאלפייניעבםג‐‐םהה

אובמץראמוחרזמץראמימעתאעישומיננהתואבצ

םעלילויהוםלשוריךותבונכשוםתאיתאבהו8שמשה
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רמאהכ9הקדצבותמאב‐‐םיהלאלםהלהיהאינאו

תאהלאהםימיבםיעמשהםכידיהנקזחתתואבצהוהי

הוהיתיבדסיםויברשאםיאיבנהיפמ‐‐הלאהםירבדה

רכשםההםימיהינפליכ10תונבהללכיההתואבצ

ןיאאבלואצוילוהנניאהמהבהרכשוהיהנאלםדאה

התעו11והערבשיאםדאהלכתאחלשאורצהןמםולש

הוהיםאנ‐‐הזהםעהתיראשלינאםינשארהםימיכאל

ןתתץראהוהירפןתתןפגהםולשהערזיכ12תואבצ

םעהתיראשתאיתלחנהוםלטונתיםימשהוהלוביתא

םיוגבהללקםתייהרשאכהיהו13הלאלכתא‐‐הזה

הכרבםתייהוםכתאעישואןכ‐‐לארשיתיבוהדוהיתיב

תואבצהוהירמאהכיכ14םכידיהנקזחתואריתלא

רמאיתאםכיתבאףיצקהבםכלערהליתממזרשאכ

הלאהםימיביתממזיתבשןכ15יתמחנאלותואבצהוהי

הלא16ואריתלאהדוהיתיבתאוםלשוריתאביטיהל

תמא‐‐והערתאשיאתמאורבדושעתרשאםירבדה

והערתערתאשיאו17םכירעשבוטפשםולשטפשמו

לכתאיכובהאתלארקשתעבשוםכבבלבובשחתלא

תואבצהוהירבדיהיו18הוהיםאניתאנשרשאהלא

םוצויעיברהםוצתואבצהוהירמאהכ19רמאלילא

הדוהיתיבלהיהיירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחה

ובהאםולשהותמאהוםיבוטםידעמלוהחמשלוןוששל

םירעיבשיוםימעואבירשאדעתואבצהוהירמאהכ20

ךולההכלנרמאלתחאלאתחאיבשויוכלהו21תובר

םגהכלאתואבצהוהיתאשקבלוהוהיינפתאתולחל
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הוהיתאשקבלםימוצעםיוגוםיברםימעואבו22ינא

הוהירמאהכ23הוהיינפתאתולחלוםלשוריבתואבצ

לכמםישנאהרשעוקיזחירשאהמההםימיבתואבצ

הכלנרמאלידוהישיאףנכבוקיזחהוםיוגהתונשל

םכמעםיהלאונעמשיכ‐‐םכמע

הוהיליכותחנמקשמדוךרדחץראבהוהירבדאשמ9

רצהבלבגתתמחםגו2לארשייטבשלכוםדאןיע

ףסכרבצתוהלרוצמרצןבתו3דאמהמכחיכןודיצו

הכהוהנשרויינדאהנה4תוצוחטיטכץורחורפעכ

הזעואריתוןולקשאארת5לכאתשאבאיהוהליחםיב

הזעמךלמדבאוהטבמשיבהיכןורקעודאמליחתו

ןואגיתרכהודודשאברזממבשיו6בשתאלןולקשאו

ראשנווינשןיבמויצקשוויפמוימדיתרסהו7םיתשלפ

8יסוביכןורקעוהדוהיבףלאכהיהווניהלאלאוהםג

דועםהילערבעיאלובשמורבעמהבצמיתיבליתינחו

יעירהןויצתבדאמיליג9יניעביתיארהתעיכשגנ

ינעאוהעשונוקידצךלאוביךכלמהנהםלשוריתב

בכריתרכהו10תונתאןבריעלעורומחלעבכרו

רבדוהמחלמתשקהתרכנוםלשורימסוסוםירפאמ

11ץראיספאדערהנמוםידעםימולשמוםיוגלםולש

12ובםימןיארובמךיריסאיתחלשךתירבםדבתאםג

בישאהנשמדיגמםויהםגהוקתהיריסאןורצבלובוש

יתררועוםירפאיתאלמתשקהדוהייליתכרדיכ13ךל

הוהיו14רובגברחכךיתמשוןויךינבלעןויצךינב
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עקתירפושבהוהיינדאווצחקרבכאציוהאריםהילע

ולכאוםהילעןגיתואבצהוהי15ןמיתתורעסבךלהו

תויוזכ‐‐קרזמכואלמוןייומכומהותשועלקינבאושבכו

ומעןאצכ‐‐אוההםויבםהיהלאהוהיםעישוהו16חבזמ

המוובוטהמיכ17ותמדאלעתוססונתמרזנינבאיכ

תולתבבבונישוריתוםירוחבןגד‐‐ויפי

םיזיזחהשעהוהישוקלמתעברטמהוהימולאש10

םיפרתהיכ2הדשבבשעשיאלםהלןתיםשגרטמו

ורבדיאושהתומלחורקשוזחםימסוקהוןואורבד

לע3הערןיאיכונעיןאצומכועסנןכלעןומחנילבה

הוהידקפיכדוקפאםידותעהלעויפאהרחםיערה

ודוהסוסכםתואםשוהדוהיתיבתאורדעתאתואבצ

ונממהמחלמתשקונממדתיונממהנפונממ4המחלמב

תוצוחטיטבםיסובםירבגכויהו5ודחישגונלכאצי

6םיסוסיבכרושיבהוםמעהוהייכומחלנוהמחלמב

םיתובשוהועישואףסויתיבתאוהדוהיתיבתאיתרבגו

‐םהיהלאהוהיינאיכםיתחנזאלרשאכויהוםיתמחריכ

םהינבוןייומכםבלחמשוםירפארובגכויהו7םנעאו‐

םצבקאוםהלהקרשא8הוהיבםבללגיוחמשווארי

םיקחרמבוםימעבםערזאו9וברומכוברוםיתידפיכ

םירצמץראמםיתובשהו10ובשוםהינבתאויחוינורכזי

אצמיאלוםאיבאןונבלודעלגץראלאוםצבקארושאמו

לכושיבהוםילגםיבהכהוהרצםיברבעו11םהל



הירכז 1023

12רוסיםירצמטבשורושאןואגדרוהוראיתולוצמ

הוהיםאנוכלהתיומשבוהוהיבםיתרבגו

שורבלליה2ךיזראבשאלכאתוךיתלדןונבלחתפ11

דרייכןשבינולאוליליהודדשםירדארשאזראלפניכ

הדדשיכםיערהתללילוק3)ריצבה(רוצבהרעי

הכ4ןדריהןואגדדשיכםיריפכתגאשלוקםתרדא

ןגרהיןהינקרשא5הגרההןאצתאהעריהלאהוהירמא

םהיערורשעאוהוהיךורברמאיןהירכמוומשאיאלו

‐‐ץראהיבשילעדועלומחאאליכ6ןהילעלומחיאל

והערדיבשיאםדאהתאאיצממיכנאהנהוהוהיםאנ

העראו7םדימליצאאלוץראהתאותתכווכלמדיבו

תולקמינשילחקאוןאצהיינעןכלהגרההןאצתא

תאהעראוםילבחיתארקדחאלוםעניתארקדחאל

רצקתודחאחריבםיערהתשלשתאדחכאו8ןאצה

םכתאהעראאלרמאו9יבהלחבםשפנםגוםהבישפנ

השאהנלכאתתוראשנהודחכתתדחכנהותומתהתמה

‐‐ותאעדגאוםענתאילקמתאחקאו10התועררשבתא

רפתו11םימעהלכתאיתרכרשאיתירבתאריפהל

רבדיכיתאםירמשהןאצהיינעןכועדיואוההםויב

‐‐ירכשובהםכיניעבבוטםאםהילארמאו12אוההוהי

רמאיו13ףסכםישלשירכשתאולקשיוולדחאלםאו

יתרקירשארקיהרדארצויהלאוהכילשהילאהוהי

הוהיתיבותאךילשאוףסכהםישלשהחקאוםהילעמ

רפהל‐‐םילבחהתאינשהילקמתאעדגאו14רצויהלא

ילאהוהירמאיו15לארשיןיבוהדוהיןיבהוחאהתא



הירכז 1024

הערםיקמיכנאהנהיכ16ילואהערילכךלחקדוע

אלתרבשנהושקביאלרענהדקפיאלתודחכנהץראב

ןהיסרפולכאיהאירבהרשבולכלכיאלהבצנהאפרי

לעוועורזלעברחןאצהיבזעלילאהיעריוה17קרפי

ההכתההכונימיןיעושביתשוביוערזונימיןיע

דסיוםימשהטנהוהיםאנלארשילעהוהירבדאשמ12

םלשוריתאםשיכנאהנה2וברקבםדאחוררציוץרא

רוצמבהיהיהדוהילעםגוביבס‐‐םימעהלכללערףס

ןבאםלשוריתאםישאאוההםויבהיהו3םלשורילע

ופסאנווטרשיטורשהיסמעלכ‐‐םימעהלכלהסמעמ

סוסלכהכאהוהיםאנאוההםויב4ץראהייוגלכהילע

יניעתאחקפאהדוהיתיבלעוןועגשבובכרוןוהמתב

םבלבהדוהייפלאורמאו5ןורועבהכאםימעהסוסלכו

םויב6םהיהלאתואבצהוהיבםלשורייבשיילהצמא

דיפלכוםיצעבשארויככהדוהייפלאתאםישאאוהה

םימעהלכתאלואמשלעוןימילעולכאורימעבשא

עשוהו7םלשוריבהיתחתדועםלשוריהבשיוביבס

תראפתלדגתאלןעמלהנשארבהדוהיילהאתאהוהי

אוההםויב8הדוהילע‐‐םלשוריבשיתראפתודיודתיב

םויבםהבלשכנההיהוםלשוריבשוידעבהוהיןגי

9םהינפלהוהיךאלמכםיהלאכדיודתיבודיודכאוהה

םיאבהםיוגהלכתאדימשהלשקבאאוההםויבהיהו

םלשוריבשוילעודיודתיבלעיתכפשו10םלשורילע

וילעודפסוורקדרשאתאילאוטיבהוםינונחתוןחחור



הירכז 1025

11רוכבהלערמהכוילערמהודיחיהלעדפסמכ

ןומרדדהדפסמכםלשוריבדפסמהלדגיאוההםויב

דבלתוחפשמתוחפשמץראההדפסו12ןודגמתעקבב

ןתנתיבתחפשמ‐‐דבלםהישנודבלדיודתיבתחפשמ

דבלםהישנודבליולתיבתחפשמ13דבלםהישנודבל

תוחפשמהלכ14דבלםהישנודבליעמשהתחפשמ

דבלםהישנודבלתחפשמתחפשמ‐‐תוראשנה

יבשילודיודתיבלחתפנרוקמהיהיאוההםויב13

הוהיםאנאוההםויבהיהו2הדנלותאטחל‐‐םלשורי

ורכזיאלוץראהןמםיבצעהתומשתאתירכאתואבצ

ץראהןמריבעאהאמטהחורתאוםיאיבנהתאםגודוע

אלוידליומאוויבאוילאורמאודועשיאאבנייכהיהו3

ומאווהיבאוהרקדוהוהיםשבתרבדרקשיכהיחת

שיאםיאיבנהושביאוההםויבהיהו4ואבנהבוידלי

5שחכןעמלרעשתרדאושבליאלוותאבנהב‐‐וניזחמ

יננקהםדאיכיכנאהמדאדבעשיאיכנאאיבנאלרמאו

רמאוךידיןיבהלאהתוכמההמוילארמאו6ירוענמ

רבגלעויערלעירועברח7יבהאמתיביתיכהרשא

ןאצהןיצופתוהערהתאךהתואבצהוהיםאנ‐‐יתימע

הוהיםאנץראהלכבהיהו8םירעצהלעידייתבשהו

יתאבהו9הברתויתישלשהוועוגיותרכיהבםינשיפ

םיתנחבוףסכהתאףרצכםיתפרצושאבתישלשהתא

יתרמא‐‐ותאהנעאינאוימשבארקיאוהבהזהתאןחבכ

יהלאהוהירמאיאוהואוהימע



הירכז 1026

יתפסאו2ךברקבךללשקלחוהוהילאבםויהנה14

וסשנוריעההדכלנוהמחלמלםלשורילאםיוגהלכתא

ריעהיצחאציו)הנבכשת(הנלגשתםישנהוםיתבה

םחלנוהוהיאציו3ריעהןמתרכיאלםעהרתיוהלוגב

םויבוילגרודמעו4ברקםויבומחלהםויכםההםיוגב

עקבנוםדקמםלשוריינפלערשאםיתיזהרהלעאוהה

יצחשמודאמהלודגאיגהמיוהחרזמויצחמםיתיזהרה

םירהיגעיגייכירהאיגםתסנו5הבגנויצחוהנופצרהה

ךלמהיזעימיבשערהינפמםתסנרשאכםתסנולצאלא

םויבהיהו6ךמעםישדקלכיהלאהוהיאבוהדוהי

םויהיהו7)ןואפקו(ןואפקיתורקירואהיהיאלאוהה

ברעתעלהיהוהלילאלוםויאל‐‐הוהילעדויאוהדחא

םלשורימםייחםימואציאוההםויבהיהו8רואהיהי

ץיקבןורחאהםיהלאםיצחוינומדקהםיהלאםיצח

םויבץראהלכלעךלמלהוהיהיהו9היהיףרחבו

ץראהלכבוסי10דחאומשו‐‐דחאהוהיהיהיאוהה

היתחתהבשיוהמארוםלשוריבגנןומרלעבגמהברעכ

םינפהרעשדעןושארהרעשםוקמדעןמינברעשמל

אלםרחוהבובשיו11ךלמהיבקידעלאננחלדגמו

הפגמההיהתתאזו12חטבלםלשוריהבשיודועהיהי

םלשורילעואבצרשאםימעהלכתאהוהיףגירשא

ןהירחבהנקמתויניעווילגרלעדמעאוהוורשבקמה

תמוהמהיהתאוההםויבהיהו13םהיפבקמתונושלו

לעודיהתלעווהערדישיאוקיזחהוםהבהברהוהי

לכליחףסאוםלשוריבםחלת‐‐הדוהיםגו14והערדי



הירכז 1027

היהתןכו15דאמברל‐‐םידגבוףסכובהזביבסםיוגה

רשאהמהבהלכורומחהולמגהדרפהסוסהתפגמ

רתונהלכהיהו16תאזההפגמכ‐‐המההתונחמבהיהי

הנשבהנשידמולעוםלשורילעםיאבהםיוגהלכמ

17תוכסהגחתאגחלותואבצהוהיךלמלתוחתשהל

םלשורילאץראהתוחפשמתאמהלעיאלרשאהיהו

םשגההיהיםהילעאלו‐‐תואבצהוהיךלמלתוחתשהל

םהילעאלוהאבאלוהלעתאלםירצמתחפשמםאו18

גחלולעיאלרשאםיוגהתאהוהיףגירשאהפגמההיהת

לכתאטחוםירצמתאטחהיהתתאז19תוכסהגחתא

אוההםויב20תוכסהגחתאגחלולעיאלרשאםיוגה

תיבבתוריסההיהוהוהילשדקסוסהתולצמלעהיהי

םלשוריבריסלכהיהו21חבזמהינפלםיקרזמכהוהי

וחקלוםיחבזהלכואבותואבצהוהילשדקהדוהיבו

תואבצהוהיתיבבדועינענכהיהיאלוםהבולשבוםהמ

אוההםויב



יכאלמ 1028

יכאלמ

יתבהא2יכאלמדיבלארשילאהוהירבדאשמ1

ושעחאאולהונתבהאהמבםתרמאוהוהירמאםכתא

יתאנשושעתאו3בקעיתאבהאוהוהיםאנבקעיל

יכ4רבדמתונתלותלחנתאוהממשוירהתאםישאו

הוהירמאהכ‐‐תוברחהנבנובושנוונששרםודארמאת

העשרלובגםהלוארקוסורהאינאוונביהמהתואבצ

םתאוהניארתםכיניעו5םלועדעהוהיםעזרשאםעהו

באדבכיןב6לארשילובגללעמהוהילדגיורמאת

היאינאםינודאםאוידובכהיאינאבאםאווינדאדבעו

םתרמאוימשיזובםינהכהםכלתואבצהוהירמאיארומ

לאגמםחליחבזמלעםישיגמ7ךמשתאוניזבהמב

8אוההזבנהוהיןחלשםכרמאבךונלאגהמבםתרמאו

ערןיאהלחוחספושיגתיכוערןיאחבזלרועןושיגתיכו

הוהירמא‐‐ךינפאשיהואךצריהךתחפלאנוהבירקה

‐‐תאזהתיהםכדימוננחיולאינפאנולחהתעו9תואבצ

רגסיוםכבםגימ10תואבצהוהירמאםינפםכמאשיה

רמאםכבץפחילןיאםנחיחבזמוריאתאלוםיתלד

שמשחרזממיכ11םכדימהצראאלהחנמותואבצהוהי

ימשלשגמרטקמםוקמלכבוםיוגבימשלודגואובמדעו

12תואבצהוהירמאםיוגבימשלודגיכהרוהטהחנמו

אוהלאגמינדאןחלשםכרמאב‐‐ותואםיללחמםתאו

ותואםתחפהוהאלתמהנהםתרמאו13ולכאהזבנובינו

הלוחהתאוחספהתאולוזגםתאבהותואבצהוהירמא

14הוהירמאםכדימהתואהצראההחנמהתאםתאבהו



יכאלמ 1029

יכינדאלתחשמחבזורדנורכזורדעבשיולכונרוראו

םיוגבארונימשותואבצהוהירמאינאלודגךלמ

ועמשתאלםא2םינהכה‐‐תאזההוצמהםכילאהתעו2

תואבצהוהירמאימשלדובכתתלבללעומישתאלםאו

םגוםכיתוכרבתאיתוראוהראמהתאםכביתחלשו

ערזהתאםכלרעגיננה3בללעםימשםכניאיכהיתורא

וילאםכתאאשנוםכיגחשרפםכינפלעשרפיתירזו

תויהלתאזההוצמהתאםכילאיתחלשיכ‐‐םתעדיו4

ותאהתיהיתירב5תואבצהוהירמאיולתאיתירב

תחנימשינפמוינארייוארומולםנתאוםולשהוםייחה

ויתפשבאצמנאלהלועווהיפבהתיהתמאתרות6אוה

יתפשיכ7ןועמבישהםיברויתאךלהרושימבוםולשב

הוהיךאלמיכוהיפמושקביהרותותעדורמשיןהכ

םיברםתלשכהךרדהןמםתרסםתאו8אוהתואבצ

ינאםגו9תואבצהוהירמאיולהתירבםתחשהרותב

םכניארשאיפכםעהלכל‐‐םילפשוםיזבנםכתאיתתנ

דחאבאאולה10הרותבםינפםיאשנויכרדתאםירמש

‐‐ויחאבשיאדגבנעודמונארבדחאלאאולהונלכל

התשענהבעותוהדוהיהדגב11וניתבאתירבללחל

בהארשאהוהישדקהדוהיללחיכםלשוריבולארשיב

רעהנשעירשאשיאלהוהיתרכי12רכנלאתבלעבו

תאזו13תואבצהוהילהחנמשיגמובקעיילהאמהנעו

ןיאמהקנאויכבהוהיחבזמתאהעמדתוסכ‐‐ושעתתינש

לעםתרמאו14םכדימןוצרתחקלוהחנמהלאתונפדוע

התארשאךירוענתשאןיבוךניבדיעההוהייכלעהמ



יכאלמ 1030

השעדחאאלו15ךתירבתשאוךתרבחאיהוהבהתדגב

םתרמשנוםיהלאערזשקבמדחאההמוולחורראשו

רמאחלשאנשיכ16דגבילאךירוענתשאבוםכחורב

הוהירמאושובללעסמחהסכולארשייהלאהוהי

הוהיםתעגוה17ודגבתאלוםכחורבםתרמשנותואבצ

ערהשעלכםכרמאבונעגוההמבםתרמאוםכירבדב

טפשמהיהלאהיאואץפחאוהםהבוהוהייניעבבוט

לאאוביםאתפוינפלךרדהנפויכאלמחלשיננה3

רשאתירבהךאלמוםישקבמםתארשאןודאהולכיה

תאלכלכמימו2תואבצהוהירמא‐‐אבהנהםיצפחםתא

תירבכוףרצמשאכאוהיכותוארהבדמעהימוואובםוי

יולינבתארהטוףסכרהטמוףרצמבשיו3םיסבכמ

הקדצבהחנמישיגמהוהילויהוףסככובהזכםתאקקזו

םלועימיכ‐‐םלשוריוהדוהיתחנמהוהילהברעו4

דעיתייהוטפשמלםכילאיתברקו5תינמדקםינשכו

יקשעבורקשלםיעבשנבוםיפאנמבוםיפשכמברהממ

הוהירמא‐‐ינואריאלורגיטמוםותיוהנמלאריכשרכש

םתילכאלבקעיינבםתאויתינשאלהוהיינאיכ6תואבצ

ילאובוש‐‐םתרמשאלויקחמםתרסםכיתבאימימל7

8בושנהמבםתרמאותואבצהוהירמאםכילאהבושאו

המבםתרמאויתאםיעבקםתאיכםיהלאםדאעבקיה

יתאוםיראנםתאהראמב9המורתהורשעמהךונעבק

תיבלארשעמהלכתאואיבה10ולכיוגה‐‐םיעבקםתא

הוהירמאתאזבאנינונחבויתיבבףרטיהיורצואה



יכאלמ 1031

יתקירהוםימשהתובראתאםכלחתפאאלםאתואבצ

תחשיאלולכאבםכליתרעגו11ידילבדעהכרבםכל

רמאהדשבןפגהםכללכשתאלוהמדאהירפתאםכל

םתאויהתיכםיוגהלכםכתאורשאו12תואבצהוהי

רמאםכירבדילעוקזח13תואבצהוהירמאץפחץרא

דבעאושםתרמא14ךילעונרבדנהמםתרמאוהוהי

תינרדקונכלהיכוותרמשמונרמשיכעצבהמוםיהלא

ונבנםגםידזםירשאמונחנאהתעו15תואבצהוהיינפמ
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הנצ7וילגר‐תחתהתשלכךידיישעמבוהלישמת6
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יתרזענויבלחטבוב‐‐ינגמויזעהוהי7ינונחתלוקעמש

תועושיזועמוומל‐זעהוהי8ונדוהאירישמויבלזלעיו

םערוךתלחנ‐תאךרבו‐‐ךמע‐תאהעישוה9אוהוחישמ

םלועה‐דעםאשנו

דובכהוהילובהםילאינבהוהילובהדודלרומזמ29

‐תרדהבהוהילווחתשהומשדובכהוהילובה2זעו

‐לעהוהיםיערהדובכה‐לאםימה‐לעהוהילוק3שדק

הוהילוק5רדהבהוהילוקחכבהוהי‐לוק4םיברםימ

םדיקריו6ןונבלהיזרא‐תאהוהירבשיוםיזרארבש

בצחהוהי‐לוק7םימאר‐ןבומכןירשוןונבללגע‐ומכ

רבדמהוהיליחירבדמליחיהוהילוק8שאתובהל
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‐‐ולכיהבותורעיףשחיו‐‐תוליאללוחיהוהילוק9שדק

ךלמהוהיבשיובשילובמלהוהי10דובכרמאולכ

םולשבומע‐תאךרביהוהיןתיומעלזע‐‐הוהי11םלועל

יכהוהיךממוראבדודלתיבהתכנח‐רישרומזמ30

ךילאיתעוש‐‐יהלאהוהי2יליביאתחמש‐אלוינתילד

‐ידרוימינתייחישפנלואש‐ןמתילעה‐‐הוהי3ינאפרתו

Sheol)רוב)‐ידרימ( h7585)4ודוהווידיסחהוהילורמז

ןיליברעבונוצרבםייח‐‐ופאבעגריכ5ושדקרכזל

םלועלטומא‐לב‐‐יולשביתרמאינאו6הנררקבלויכב

ךינפתרתסהזע‐יררהלהתדמעהךנוצרב‐‐הוהי7

‐המ9ןנחתאינדא‐לאוארקאהוהיךילא8להבניתייה

ךתמאדיגיהרפעךדויהתחש‐לאיתדרבימדבעצב

ידפסמתכפה11ילרזע‐היההוהייננחוהוהי‐עמש10

ךרמזיןעמל12החמשינרזאתויקשתחתפיללוחמל

ךדואםלועליהלאהוהיםדיאלו‐‐דובכ

השובא‐לאיתיסחהוהי‐ךבבדודלרומזמחצנמל31

ינליצההרהמ‐‐ךנזאילאהטה2ינטלפךתקדצבםלועל

יעלס‐יכ3ינעישוהלתודוצמתיבל‐‐זועמ‐רוצלילהיה

‐‐ינאיצות4ינלהנתוינחנתךמשןעמלוהתאיתדוצמו

יחורדיקפאךדיב5יזועמהתא‐יכילונמטוזתשרמ

‐ילבהםירמשהיתאנש6תמאלא‐‐הוהייתואתידפ

ךדסחבהחמשאוהליגא7יתחטבהוהי‐לאינאואוש

ינתרגסהאלו8ישפנתורצבתעדייינע‐תאתיאררשא

‐רציכהוהייננח9ילגרבחרמבתדמעהביוא‐דיב
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‐ייחןוגיבולכיכ10ינטבוישפניניעסעכבהששעיל

‐לכמ11וששעימצעויחכינועבלשכהחנאביתונשו‐

יאריעדימלדחפו‐‐דאמינכשלוהפרחיתייהיררצ

ילככיתייהבלמתמכיתחכשנ12ינממודדנ‐‐ץוחב

םדסוהבביבסמרוגמ‐‐םיברתבדיתעמשיכ13דבא

הוהייתחטבךילעינאו14וממזישפנתחקלילעדחי

יביוא‐דימינליצהיתתעךדיב15התאיהלאיתרמא

17ךדסחבינעישוהךדבע‐לעךינפהריאה16יפדרמו

לואשלומדיםיעשרושביךיתארקיכהשובא‐לא‐‐הוהי

(Sheol h7585)18קידצ‐לעתורבדהרקש‐יתפשהנמלאת

ךיארילתנפצ‐רשאךבוט‐ברהמ19זובוהואגב‐‐קתע

‐‐ךינפרתסבםריתסת20םדאינבדגנךבםיסחלתלעפ

הוהיךורב21תונשלבירמהכסבםנפצתשיא‐יסכרמ

‐‐יזפחביתרמאינאו22רוצמריעבילודסחאילפהיכ

ךילאיעושבינונחתלוקתעמש‐‐ןכאךיניעדגנמיתזרגנ

םלשמוהוהירצנםינומאוידיסח‐לכהוהי‐תאובהא23

םילחימה‐לכ‐‐םכבבלץמאיווקזח24הואגהשערתי‐לע

הוהיל

ירשא2האטחיוסכעשפ‐יושנירשאליכשמדודל32

‐יכ3הימרוחורבןיאוןועולהוהיבשחיאל‐‐םדא

‐‐הלילוםמוייכ4םויה‐לכיתגאשב‐‐ימצעולביתשרחה

יתאטח5הלסץיקינברחב‐‐ידשלךפהנךדיילעדבכת

הוהיליעשפילעהדואיתרמא‐‐יתיסכ‐אלינועוךעידוא

דיסח‐לכללפתיתאז‐לע6הלסיתאטחןועתאשנהתאו

7ועיגיאלוילא‐‐םיברםימףטשלקראצמתעל‐‐ךילא
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8הלסינבבוסתטלפינרינרצתרצמ‐‐ילרתסהתא

‐לא9יניעךילעהצעיאךלתוז‐ךרדב‐‐ךרואוךליכשא

לבםולבלוידעןסרו‐גתמבןיבהןיא‐‐דרפכסוסכויהת

‐‐הוהיבחטובהועשרלםיבואכמםיבר10ךילאברק

‐לכונינרהוםיקידצוליגוהוהיבוחמש11ונבבוסידסח

בל‐ירשי

ודוה2הלהתהואנםירשילהוהיבםיקידצוננר33

שדחרישול‐וריש3ול‐ורמזרושעלבנברונכבהוהיל

והשעמ‐לכוהוהי‐רבדרשי‐יכ4העורתבןגנוביטיה

ץראההאלמהוהידסחטפשמוהקדצבהא5הנומאב

סנכ7םאבצ‐לכויפחורבוושענםימשהוהירבדב6

‐לכהוהימואריי8תומוהתתורצואבןתנםיהימדנכ

‐אוהיהיורמאאוהיכ9לבתיבשי‐לכורוגיונממץראה

םימעתובשחמאינהםיוג‐תצעריפההוהי10דמעיוהוצ

12רדורדלובלתובשחמדמעתםלועלהוהיתצע11

13ולהלחנלרחבםעהויהלאהוהי‐רשאיוגהירשא

‐ןוכממ14םדאהינב‐לכ‐תאהארהוהיטיבהםימשמ

םבלדחירציה15ץראהיבשי‐לכלא‐‐חיגשהותבש

ליח‐ברבעשונךלמה‐ןיא16םהישעמ‐לכ‐לאןיבמה

ברבוהעושתלסוסהרקש17חכ‐ברבלצני‐אלרובג

םילחימלויארי‐לאהוהיןיעהנה18טלמיאלוליח

ונשפנ20בערבםתויחלוםשפנתוממליצהל19ודסחל

יכונבלחמשיוב‐יכ21אוהוננגמוונרזעהוהילהתכח
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ונלחירשאכונילעהוהיךדסח‐יהי22ונחטבושדקםשב

ךל

והשרגיוךלמיבאינפלומעט‐תאותונשב‐‐דודל34

2יפבותלהתדימתתע‐לכבהוהי‐תאהכרבאבךליו

הוהילולדג3וחמשיוםיונעועמשיישפנללהתתהוהיב

‐לכמויננעוהוהי‐תאיתשרד4ודחיומשהממורנויתא

ורפחי‐לאםהינפוורהנווילאוטיבה5ינליצהיתורוגמ

הנח7ועישוהויתורצ‐לכמועמשהוהיוארקינעהז6

בוט‐יכוארוומעט8םצלחיוויארילביבסהוהי‐ךאלמ

‐יכוישדקהוהי‐תאוארי9וב‐הסחירבגהירשאהוהי

הוהיישרדוובערוושרםיריפכ10ויארילרוסחמןיא

הוהיתארייל‐ועמשםינב‐וכל11בוט‐לכורסחי‐אל

בוטתוארלםימיבהאםייחץפחהשיאה‐ימ12םכדמלא

ערמרוס14המרמרבדמךיתפשוערמךנושלרצנ13

םיקידצ‐לאהוהייניע15והפדרוםולששקבבוט‐השעו

ץראמתירכהלערישעבהוהיינפ16םתעוש‐לאוינזאו

בורק18םליצהםתורצ‐לכמועמשהוהיווקעצ17םרכז

תוערתובר19עישויחור‐יאכד‐תאובל‐ירבשנלהוהי

תחאויתומצע‐לכרמש20הוהיונליציםלכמוקידצ

ומשאיקידציאנשוהערעשרתתומת21הרבשנאלהנהמ

ובםיסחה‐לכומשאיאלווידבעשפנהוהיהדפ22

קזחה2ימחל‐תאםחליבירי‐תאהוהיהבירדודל35

יפדרתארקלרגסותינחקרהו3יתרזעבהמוקוהנצוןגמ

וגסיישפנישקבמומלכיוושבי4ינאךתעשיישפנלרמא
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ךאלמוחור‐ינפלץמכויהי5יתעריבשח‐‐ורפחיורוחא

הוהיךאלמותקלקלחוךשחםכרד‐יהי6החודהוהי

8ישפנלורפחםנחםתשרתחשיל‐ונמטםנח‐יכ7םפדר

האושבודכלתןמט‐רשאותשרועדי‐אלהאושוהאובת

לכ10ותעושיבשישתהוהיבליגתישפנו9הב‐לפי

ונממקזחמינעליצמךומכימהוהי‐‐הנרמאתיתומצע

יתעדי‐אלרשאסמחידעןומוקי11ולזגמןויבאוינעו

ינאו13ישפנללוכשהבוטתחתהערינומלשי12ינולאשי

יקיח‐לעיתלפתוישפנםוצביתינע‐‐קשישובלםתולחב

יתוחשרדקםא‐לבאכיתכלהתהילחאכ‐ערכ14בושת

יתעדיאלוםיכנילעופסאנופסאנווחמשיעלצבו15

17ומינשילעקרח‐‐גועמיגעליפנחב16ומד‐אלווערק

יתדיחיםיריפכמםהיאשמישפנהבישההארתהמכינדא

יל‐וחמשי‐לא19ךללהאםוצעםעבברלהקבךדוא18

ורבדיםולשאליכ20ןיע‐וצרקיםנחיאנשרקשיביא

ילעוביחריו21ןובשחיתומרמירבד‐‐ץרא‐יעגרלעו

‐לאהוהיהתיאר22ונניעהתארחאהחאהורמאםהיפ

יטפשמלהציקהוהריעה23ינממקחרת‐לאינדאשרחת

‐לאויהלאהוהיךקדצכינטפש24יבירלינדאויהלא

ורמאי‐לאונשפנחאהםבלבורמאי‐לא25יל‐וחמשי

‐ושבלייתעריחמש‐‐ודחיורפחיוושבי26והונעלב

יקדציצפחוחמשיוונרי27ילעםילידגמה‐‐המלכותשב

ינושלו28ודבעםולשץפחההוהילדגידימתורמאיו

ךתלהתםויה‐לכךקדצהגהת
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ברקבעשרלעשפ‐םאנבדודלהוהי‐דבעלחצנמל36

ויניעבוילאקילחה‐יכ2ויניעדגנלםיהלאדחפ‐ןיאיבל

ליכשהללדחהמרמוןואויפ‐ירבד3אנשלונועאצמל

בוט‐אלךרד‐לעבציתיובכשמ‐לע‐‐בשחיןוא4ביטיהל

םיקחש‐דעךתנומאךדסחםימשהבהוהי5סאמיאלער

המהבוםדאהברםוהתךיטפשמ‐‐לא‐יררהכךתקדצ6

לצב‐‐םדאינבוםיהלאךדסחרקי‐המ7הוהיעישות

9םקשתךינדעלחנוךתיבןשדמןיורי8ןויסחיךיפנכ

ךדסחךשמ10רוא‐הארנךרואבםייחרוקמךמע‐יכ

‐דיוהואגלגרינאובת‐לא11בל‐ירשילךתקדצוךיעדיל

ולכי‐אלווחדןואילעפולפנםש12ינדנת‐לאםיעשר

םוק

יכ2הלועישעבאנקת‐לאםיערמברחתת‐לאדודל37

הוהיבחטב3ןולוביאשדקריכוולמיהרהמריצחכ

הוהי‐לעגנעתהו4הנומאהערוץרא‐ןכשבוט‐השעו

וילעחטבוךכרדהוהי‐לעלוג5ךבלתלאשמךל‐ןתיו

7םירהצכךטפשמוךקדצרואכאיצוהו6השעיאוהו

וכרדחילצמברחתת‐לאול‐ללוחתהו‐‐הוהילםוד

‐ךארחתת‐לאהמחבזעוףאמףרה8תומזמהשעשיאב

ץרא‐ושרייהמההוהייוקוןותרכיםיערמ‐יכ9ערהל

11ונניאוומוקמ‐לעתננובתהועשרןיאוטעמדועו10

עשרםמז12םולשבר‐לעוגנעתהוץרא‐ושרייםיונעו

‐יכהאר‐יכול‐קחשיינדא13וינשוילעקרחוקידצל

ליפהלםתשקוכרדו‐‐םיעשרוחתפברח14ומויאבי
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םבלבאובתםברח15ךרד‐ירשיחובטלןויבאוינע

םיעשרןומהמ‐‐קידצלטעמ‐בוט16הנרבשתםתותשקו

הוהיםיקידצךמוסוהנרבשתםיעשרתועורזיכ17םיבר

‐אל19היהתםלועלםתלחנוםמימתימיהוהיעדוי18

ודבאיםיעשריכ20ועבשיןובערימיבוהערתעבושבי

עשרהול21ולכןשעבולכםירכרקיכהוהייביאו

ץראושרייויכרבמיכ22ןתונוןנוחקידצוםלשיאלו

ץפחיוכרדווננוכרבג‐ידעצמהוהימ23ותרכיויללקמו

‐‐יתייהרענ25ודיךמוסהוהי‐יכלטוי‐אללפי‐יכ24

26םחל‐שקבמוערזובזענקידציתיאר‐אלויתנקז‐םג

‐השעוערמרוס27הכרבלוערזוהולמוןנוחםויה‐לכ

‐תאבזעי‐אלוטפשמבהאהוהייכ28םלועלןכשובוט

םיקידצ29תרכנםיעשרערזוורמשנםלועלוידיסח

המכחהגהיקידצ‐יפ30הילעדעלונכשיוץרא‐ושריי

דעמתאלובלבויהלאתרות31טפשמרבדתונושלו

הוהי33ותימהלשקבמוקידצלעשרהפוצ32וירשא

הוהי‐לאהוק34וטפשהבונעישריאלוודיבונבזעי‐אל

הארתםיעשרתרכהבץראתשרלךממוריווכרדרמשו

רבעיו36ןנערחרזאכהרעתמוץירעעשריתיאר35

רשיהארוםת‐רמש37אצמנאלווהשקבאוונניאהנהו

תירחאודחיודמשנםיעשפו38םולששיאלתירחא‐יכ

תעבםזועמהוהימםיקידצתעושתו39התרכנםיעשר

‐‐םעישויוםיעשרמםטלפיםטלפיוהוהיםרזעיו40הרצ

ובוסח‐יכ
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ינחיכותךפצקב‐לא‐‐הוהיבריכזהלדודלרומזמ38

ךדיילעתחנתויבותחנךיצח‐יכ2ינרסיתךתמחבו

ינפמימצעבםולש‐ןיאךמעזינפמירשבבםתמ‐ןיא3

5ינממודבכידבכאשמכישארורבעיתנועיכ4יתאטח

‐דעיתחשיתיוענ6יתלואינפמיתרובחוקמנושיאבה

ןיאוהלקנואלמילסכ‐יכ7יתכלהרדקםויה‐לכדאמ

תמהנמיתגאשדאמ‐דעיתיכדנויתוגופנ8ירשבבםתמ

הרתסנ‐אלךממיתחנאויתואת‐לכךדגנינדא9יבל

11יתאןיאםה‐םגיניע‐רואויחכינבזערחרחסיבל10

12ודמעקחרמיבורקוודמעייעגנדגנמ‐‐יערויבהא

תומרמותווהורבדיתערישרדוישפנישקבמושקניו

‐חתפיאלםלאכועמשאאלשרחכינאו13וגהיםויה‐לכ

15תוחכותויפבןיאועמש‐אלרשאשיאכ‐‐יהאו14ויפ

יתרמא‐יכ16יהלאינדאהנעתהתאיתלחוההוהיךל‐יכ

עלצלינא‐יכ17ולידגהילעילגרטומביל‐וחמשי‐ןפ

יתאטחמגאדאדיגאינוע‐יכ18דימתידגניבואכמוןוכנ

הערימלשמו20רקשיאנשוברוומצעםייחיביאו19
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ורישי‐ףאועעורתי
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ורמז2ץראה‐לכםיהלאלועירהרומזמרישחצנמל66

ארונ‐המםיהלאלורמא3ותלהתדובכומישומש‐דובכ

ווחתשיץראה‐לכ4ךיביאךלושחכיךזעברבךישעמ

תולעפמוארווכל5הלסךמשורמזיךל‐ורמזיו‐‐ךל

‐השבילםיךפה6םדאינב‐לעהלילעארונםיהלא

ותרובגבלשמ7וב‐החמשנםשלגרבורבעירהנב‐

)ומורי(ומירי‐לאםיררוסההניפצתםיוגבויניע‐‐םלוע

9ותלהתלוקועימשהווניהלאםימעוכרב8הלסומל

ונתנחב‐יכ10ונלגרטומלןתנ‐אלוםייחבונשפנםשה

תמשהדוצמבונתאבה11ףסכ‐ףרצכונתפרצםיהלא

שאב‐ונאבונשארלשונאתבכרה12ונינתמבהקעומ

ךלםלשאתולועבךתיבאובא13היורלונאיצותוםימבו

םיחימתולע15יל‐רצביפ‐רבדויתפשוצפ‐רשא14ירדנ

הלסםידותע‐םערקבהשעאםיליאתרטק‐םעךל‐הלעא

ישפנלהשערשאםיהלאיארי‐לכהרפסאוועמש‐וכל16

יתיאר‐םאןוא18ינושלתחתםמורויתארק‐יפוילא17

לוקבבישקהםיהלאעמשןכא19ינדאעמשיאל‐‐יבלב

ודסחויתלפתריסה‐אלרשא‐‐םיהלאךורב20יתלפת

יתאמ

ונכרביווננחיםיהלאברישרומזמתניגנבחצנמל67

םיוג‐לכבךכרדץראבתעדל2הלסונתאוינפראי

וחמשי4םלכםימעךודויםיהלאםימעךודוי3ךתעושי

םחנתץראבםימאלורשימםימעטפשת‐יכםימאלוננריו

הנתנץרא6םלכםימעךודויםיהלאםימעךודוי5הלס
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וארייוםיהלאונכרבי7וניהלאםיהלאונכרביהלובי

ץרא‐יספא‐לכותוא

ויביואוצופיםיהלאםוקיברישרומזמדודלחצנמל68

גנודסמהכףדנתןשעףדנהכ2וינפמויאנשמוסוניו

וחמשי‐‐םיקידצו3םיהלאינפמםיעשרודבאי‐‐שא‐ינפמ

‐‐םיהלאלוריש4החמשבושישיוםיהלאינפלוצלעי

וינפלוזלעוומשהיב‐‐תוברעבבכרלולסומשורמז

6ושדקןועמבםיהלא‐‐תונמלאןידוםימותייבא5

תורשוכבםיריסאאיצומ‐‐התיבםידיחיבישומםיהלא

ךמעינפלךתאצב‐‐םיהלא7החיחצונכשםיררוסךא

‐ופטנםימש‐ףאהשערץרא8הלסןומישיבךדעצב

9לארשייהלאםיהלאינפמ‐‐יניסהזםיהלאינפמ‐

10התננוכהתאהאלנוךתלחנםיהלאףינתתובדנםשג

‐ןתיינדא11םיהלאינעלךתבוטבןיכתהב‐ובשיךתיח

ןודדיןודדיתואבציכלמ12בראבצתורשבמהרמא

יפנכםיתפשןיבןובכשת‐םא13ללשקלחתתיב‐תונו

שרפב14ץורחקרקריבהיתורבאוףסכבהפחנהנוי

‐רהםיהלא‐רה15ןומלצבגלשת‐‐הבםיכלמידש

םיננבגםירה‐‐ןודצרתהמל16ןשב‐רהםיננבגרהןשב

בכר17חצנלןכשיהוהי‐ףאותבשלםיהלאדמח‐‐רהה

תילע18שדקביניסםבינדאןאנשיפלאםיתברםיהלא

םיררוסףאוםדאבתונתמתחקל‐‐יבשתיבשםורמל

לאה‐‐ונל‐סמעיםויםויינדאךורב19םיהלאהיןכשל

‐‐ינדאהוהילותועשומללאונללאה20הלסונתעושי

דקדקויביאשארץחמי‐‐םיהלא‐ךא21תואצתתומל
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בישאבישאןשבמינדארמא22וימשאבךלהתמ‐‐רעש

‐ךיבלכןושלםדב‐‐ךלגרץחמתןעמל23םיתולצממ

ילאתוכילהםיהלאךיתוכילהואר24והנמםיביאמ‐

תומלעךותבםינגנרחאםירשומדק25שדקביכלמ

לארשירוקממינדאםיהלאוכרבתולהקמב26תופפות

ןולבזירשםתמגרהדוהיירש‐‐םדרריעצןמינבםש27

תלעפוז‐‐םיהלאהזועךזעךיהלאהוצ28ילתפנירש

30ישםיכלמוליבויךל‐‐םלשורי‐לעךלכיהמ29ונל

‐יצרבספרתמ‐‐םימעילגעבםיריבאתדעהנקתיחרעג

ינמםינמשחויתאי31וצפחיתוברקםימערזבףסכ

ורישץראהתוכלממ32םיהלאלוידיץירתשוכםירצמ

ןה‐‐םדק‐ימשימשבבכרל33הלסינדאורמזםיהלאל

ותואגלארשי‐לעםיהלאלזעונת34זעלוקולוקבןתי

‐‐לארשילאךישדקממםיהלאארונ35םיקחשבוזעו

םיהלאךורבםעלתומצעתוזעןתנאוה

יכ‐‐םיהלאינעישוהבדודלםינשוש‐לעחצנמל69

דמעמןיאו‐‐הלוצמןויביתעבט2שפנ‐דעםימואב

רחניארקביתעגי3ינתפטשתלבשוםימ‐יקמעמביתאב

‐‐ישארתורעשמובר4יהלאללחימ‐‐יניעולכינורג

זאיתלזג‐אלרשא‐‐רקשיביאיתימצמומצעםנחיאנש

‐אלךממיתומשאויתלואלתעדיהתא‐‐םיהלא5בישא

ומלכי‐לאתואבצהוהיינדא‐‐ךיוקיבושבי‐לא6ודחכנ

הפרחיתאשנךילע‐יכ7לארשייהלא‐‐ךישקבמיב

9ימאינבלירכנויחאליתייהרזומ8ינפהמלכהתסכ
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10ילעולפנךיפרוחתופרחוינתלכאךתיבתאנק‐יכ

קשישובלהנתאו11ילתופרחליהתוישפנםוצבהכבאו

יתושתוניגנורעשיבשייבוחישי12לשמלםהליהאו

‐ברבםיהלא‐‐ןוצרתעהוהיךל‐יתלפתינאו13רכש

העבטא‐לאוטיטמינליצה14ךעשיתמאביננעךדסח

‐‐םימתלבשינפטשת‐לא15םימיקמעממויאנשמהלצנא

יננע16היפראבילע‐רטאת‐לאוהלוצמינעלבת‐לאו

רתסת‐לאו17ילאהנפךימחרברכךדסחבוט‐יכהוהי

ישפנ‐לאהברק18יננערהמיל‐רצ‐יכךדבעמךינפ

יתשבויתפרח‐‐תעדיהתא19ינדפיביאןעמלהלאג

השונאו‐‐יבלהרבשהפרח20יררוצ‐לכךדגניתמלכו

יתורבבונתיו21יתאצמאלוםימחנמלוןיאודונלהוקאו

חפלםהינפלםנחלש‐יהי22ץמחינוקשייאמצלושאר

םהינתמותוארמםהיניעהנכשחת23שקומלםימולשלו

25םגישיךפאןורחוךמעזםהילע‐ךפש24דעמהדימת

התא‐יכ26בשייהי‐לאםהילהאבהמשנםתריט‐יהת

ןוע‐הנת27ורפסיךיללחבואכמ‐לאוופדרתיכה‐רשא

םעוםייחרפסמוחמי28ךתקדצבואבי‐לאוםנוע‐לע

םיהלאךתעושיבאוכוינעינאו29ובתכי‐לאםיקידצ

הדותבונלדגאורישבםיהלא‐םשהללהא30ינבגשת

םיונעואר32סירפמןרקמרפרושמהוהילבטיתו31

םינויבא‐לאעמש‐יכ33םכבבליחיוםיהלאישרדוחמשי

םימיץראוםימשוהוללהי34הזבאלויריסא‐תאוהוהי

הדוהיירעהנביוןויצעישויםיהלאיכ35םבשמר‐לכו
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ומשיבהאוהולחניוידבעערזו36הושריוםשובשיו

הב‐ונכשי

יתרזעלהוהיינליצהלםיהלאריכזהלדודלחצנמל70

ומלכיורוחאוגסיישפנישקבמורפחיוושבי2השוח

חאהחאהםירמאה‐‐םתשבבקע‐לעובושי3יתעריצפח

לדגידימתורמאיוךישקבמ‐לכ‐‐ךבוחמשיוושישי4

‐השוחםיהלא‐‐ןויבאוינעינאו5ךתעושייבהא‐‐םיהלא

רחאת‐לאהוהיהתאיטלפמוירזעיל

ךתקדצב2םלועלהשובא‐לאיתיסחהוהי‐ךב71

רוצלילהיה3ינעישוהוךנזאילא‐הטהינטלפתוינליצת

יתדוצמויעלס‐יכינעישוהלתיוצדימת‐‐אובלןועמ

‐יכ5ץמוחולועמףכמעשרדימינטלפ‐‐יהלא4התא

יתכמסנךילע6ירוענמיחטבמהוהיינדאיתוקתהתא

תפומכ7דימתיתלהתךביזוגהתאימאיעממ‐‐ןטבמ

‐לכךתלהתיפאלמי8זע‐יסחמהתאוםיברליתייה

יחכתולככהנקזתעלינכילשת‐לא9ךתראפתםויה

ודחיוצעונישפנירמשויליביואורמא‐יכ10ינבזעת‐לא

12ליצמןיא‐יכוהושפתוופדרובזעםיהלארמאל11

)השוח(השיחיתרזעליהלאינממקחרת‐לאםיהלא

ישקבמ‐‐המלכוהפרחוטעיישפנינטשולכיושבי13

יפ15ךתלהת‐לכ‐לעיתפסוהולחיאדימתינאו14יתער

תורפסיתעדיאליכךתעושתםויה‐לכ‐‐ךתקדצרפסי

17ךדבלךתקדצריכזאהוהיינדאתורבגב‐‐אובא16

םגו18ךיתואלפנדיגאהנה‐דעוירוענמינתדמלםיהלא
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ךעורזדיגא‐דעינבזעת‐לאםיהלא‐‐הבישוהנקז‐דע

םורמ‐דעםיהלאךתקדצו19ךתרובגאובי‐לכלרודל

ונתיארהרשא20ךומכימםיהלאתולדגתישע‐רשא

)יניחת(וניחתבושתתוערו‐‐תוברתורצ)ינתיארה(

בסתויתלדגברת21ינלעתבושתץראהתומהתמו

הרמזאיהלאךתמא‐‐לבנ‐ילכבךדואינא‐םג22ינמחנת

ךל‐הרמזאיכיתפשהננרת23לארשישודק‐‐רונכבךל

ךתקדצהגהתםויה‐לכ‐‐ינושל‐םג24תידפרשאישפנו

יתערישקבמורפח‐יכושב‐יכ

‐ןבלךתקדצוןתךלמלךיטפשמ‐‐םיהלאהמלשל72

םירהואשי3טפשמבךיינעוקדצבךמעןידי2ךלמ

ינבלעישוי‐‐םע‐יינעטפשי4הקדצבתועבגוםעלםולש

רודחריינפלושמש‐םעךואריי5קשועאכדיוןויבא

‐חרפי7ץראףיזרזםיביברכזג‐לערטמכדרי6םירוד

םי‐דעםימדריו8חריילב‐דעםולשברוקידצוימיב

רפעויביאוםייצוערכיוינפל9ץרא‐יספא‐דערהנמו

אבשיכלמובישיהחנמםייאושישרתיכלמ10וכחלי

םיוג‐לכםיכלמ‐לכול‐ווחתשיו11ובירקירכשאאבסו

סחי13ולרזע‐ןיאוינעועושמןויבאליצי‐יכ12והודבעי

סמחמוךותמ14עישויםינויבאתושפנוןויבאולד‐לע

בהזמול‐ןתיו‐‐יחיו15ויניעבםמדרקייוםשפנלאגי

‐תספיהי16והנכרביםויה‐לכדימתודעבללפתיואבש

ריעמוציציווירפןונבלכשעריםירהשארב‐‐ץראברב

)ןוני(ןינישמש‐ינפל‐‐םלועלומשיהי17ץראהבשעכ

‐םיהלאהוהיךורב18והורשאיםיוג‐לכובוכרבתיוומש
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‐‐ודובכםשךורבו19ודבלתואלפנהשעלארשייהלא‐

ולכ20ןמאוןמא‐‐ץראהלכ‐תאודובכאלמיוםלועל

ישי‐ןבדוד‐‐תולפת

בבלירבל‐‐םיהלאלארשילבוטךאףסאלרומזמ73

)וכפש(הכפשןיאכילגר)ויטנ(יוטנטעמכ‐‐ינאו2

יכ4האראםיעשרםולשםיללוהביתאנק‐יכ3ירשא

ומניאשונאלמעב5םלואאירבוםתומלתובצרחןיא

סמחתיש‐ףטעיהואגומתקנעןכל6ועגניאלםדא‐םעו

וקימי8בבלתויכשמורבעומניעבלחמאצי7ומל

םהיפםימשבותש9ורבדיםורממקשעערבורבדיו

ימוםלהומע)בושי(בישיןכל10ץראבךלהתםנושלו

ןוילעבהעדשיולא‐עדיהכיאורמאו11ומלוצמיאלמ

קיר‐ךא13ליח‐וגשהםלועיולשוםיעשרהלא‐הנה12

םויה‐לכעוגניהאו14יפכןויקנבץחראויבבליתיכז

רודהנהומכהרפסאיתרמא‐םא15םירקבליתחכותו

)אוה(איהלמעתאזתעדלהבשחאו16יתדגבךינב

18םתירחאלהניבאלא‐ישדקמ‐לאאובא‐דע17יניעב

ויהךיא19תואושמלםתלפהומלתישתתוקלחבךא

‐‐ץיקהמםולחכ20תוהלב‐ןמומתופסעגרכהמשל

יתוילכויבבלץמחתייכ21הזבתםמלצריעבינדא

23ךמעיתייהתומהבעדאאלורעב‐ינאו22ןנותשא

רחאוינחנתךתצעב24ינימי‐דיבתזחאךמעדימתינאו

ץראביתצפח‐אלךמעוםימשביל‐ימ25ינחקתדובכ

םלועלםיהלא‐‐יקלחויבבל‐רוציבבלויראשהלכ26
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ינאו28ךממהנוז‐לכהתמצהודבאיךיקחרהנה‐יכ27

רפסליסחמהוהיינדאביתשבוט‐יל‐‐םיהלאתברק

ךיתוכאלמ‐לכ

ךפאןשעיחצנלתחנזםיהלאהמלףסאלליכשמ74

טבשתלאג‐‐םדקתינקךתדערכז2ךתיערמןאצב

תואשמלךימעפהמירה3ובתנכשהזןויצ‐רהךתלחנ

ךדעומברקבךיררצוגאש4שדקבביואערה‐לכחצנ

ץע‐ךבסבהלעמלאיבמכעדוי5תותאםתתואומש

תופליכולישכב‐‐דחיהיחותפ)התעו(תעו6תומדרק

ךמש‐ןכשמוללחץראלךשדקמשאבוחלש7ןומלהי

9ץראבלא‐ידעומ‐לכופרשדחיםנינםבלבורמא8

10המ‐דעעדיונתא‐אלואיבנדוע‐ןיאוניאראלוניתתוא

המל11חצנלךמשביואץאנירצףרחיםיהלאיתמ‐דע

םיהלאו12הלכ)ךקיח(ךקוחברקמךנימיוךדיבישת

תררופהתא13ץראהברקבתועושילעפםדקמיכלמ

תצצרהתא14םימה‐לעםינינתישארתרבשםיךזעב

ןיעמתעקבהתא15םייצלםעללכאמוננתתןתיולישאר

הלילךל‐ףאםויךל16ןתיאתורהנתשבוההתאלחנו

ץראתולובג‐לכתבצההתא17שמשורואמתוניכההתא

םעוהוהיףרחביוא‐‐תאז‐רכז18םתרציהתאףרחוץיק

ךיינעתיחךרותשפנתיחלןתת‐לא19ךמשוצאנלבנ

ץרא‐יכשחמואלמיכתירבלטבה20חצנלחכשת‐לא

ךמשוללהיןויבאוינעםלכנךדבשי‐לא21סמחתואנ
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‐לכלבנ‐ינמךתפרחרכזךבירהבירםיהלאהמוק22

דימתהלעךימקןואשךיררצלוקחכשת‐לא23םויה

ונידוהברישףסאלרומזמתחשת‐לאחצנמל75

יכ2ךיתואלפנורפסךמשבורקוונידוה‐‐םיהלאךל

היבשי‐לכוץראםיגמנ3טפשאםירשימינאדעומחקא

ולהת‐לאםיללוהליתרמא4הלסהידומעיתנכתיכנא

םכנרקםורמלומירת‐לא5ןרקומירת‐לאםיעשרלו

רבדממאלוברעממואצוממאליכ6קתעראוצבורבדת

‐דיבסוכיכ8םיריהזוליפשיהזטפשםיהלא‐יכ7םירה

וצמיהירמש‐ךאהזמרגיו‐‐ךסמאלמרמחןייוהוהי

יהלאלהרמזאםלעלדיגאינאו9ץרא‐יעשרלכותשי

קידצתונרקהנממורתעדגאםיעשרינרק‐לכו10בקעי

הדוהיבעדונברישףסאלרומזמתניגנבחצנמל76

ותנועמווכוסםלשביהיו2ומשלודגלארשיבםיהלא

4הלסהמחלמוברחוןגמתשק‐יפשררבשהמש3ןויצב

‐בליריבאוללותשא5ףרט‐יררהמ‐‐רידאהתארואנ

ךתרעגמ6םהידיליח‐ישנא‐לכואצמ‐אלוםתנשומנ‐

‐ימו‐‐התאארונהתא7סוסובכרוםדרנבקעייהלא

האריץראןידתעמשהםימשמ8ךפאזאמךינפלדמעי

ץרא‐יונע‐לכעישוהל‐‐םיהלאטפשמל‐םוקב9הטקשו

ורדנ11רגחתתמחתיראשךדותםדאתמח‐יכ10הלס

12ארומלישוליבי‐‐ויביבס‐לכםכיהלאהוהילומלשו

ץרא‐יכלמלארונםידיגנחוררצבי
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ילוקברומזמףסאל)ןותודי(ןותידי‐לעחצנמל77

םויב2ילאןיזאהוםיהלא‐לאילוקהקעצאוםיהלא‐לא

םחנההנאמגופתאלו‐‐הרגנהלילידייתשרדינדאיתרצ

יחורףטעתתוהחישאהימהאוםיהלאהרכזא3ישפנ

יתבשח5רבדאאלויתמעפניניעתורמשתזחא4הלס

‐םעהלילביתניגנהרכזא6םימלועתונש‐‐םדקמםימי

‐אלוינדאחנזיםימלועלה7יחורשפחיוהחישאיבבל

רדלרמארמגודסחחצנלספאה8דועתוצרלףיסי

10הלסוימחרףאבץפק‐םאלאתונחחכשה9רדו

)רוכזא(ריכזא11ןוילעןימיתונש‐‐איהיתולחרמאו

ךלעפ‐לכביתיגהו12ךאלפםדקמהרכזא‐יכהי‐יללעמ

לודגלא‐ימךכרדשדקבםיהלא13החישאךיתולילעבו

15ךזעםימעבתעדוהאלפהשעלאההתא14םיהלאכ

םימךואר16הלסףסויובקעי‐ינבךמעעורזבתלאג

םימומרז17תומהתוזגריףאוליחיםימךואר‐‐םיהלא

ךמערלוק18וכלהתיךיצצח‐ףאםיקחשונתנלוק‐‐תובע

םיב19ץראהשערתוהזגרלבתםיקרבוריאה‐‐לגלגב

אלךיתובקעוםיברםימב)ךליבשו(ךיליבשו‐‐ךכרד

ןרהאוהשמ‐דיב‐‐ךמעןאצכתיחנ20ועדנ

‐ירמאלםכנזאוטהיתרותימעהניזאהףסאלליכשמ78

רשא3םדק‐ינמתודיחהעיבאיפלשמבהחתפא2יפ

‐םהינבמדחכנאל4ונל‐ורפסוניתובאוםעדנוונעמש

ויתאלפנווזוזעוהוהיתולהתםירפסמןורחארודל‐

לארשיבםשהרותובקעיבתודעםקיו5השערשא



םיליהת 1082

ועדיןעמל6םהינבלםעידוהל‐‐וניתובא‐תאהוצרשא

ומישיו7םהינבלורפסיוומקיודלויםינב‐‐ןורחארוד

8ורצניויתוצמולא‐יללעמוחכשיאלוםלסכםיהלאב

ובלןיכה‐אלרודהרמוררוסרוד‐‐םתובאכויהיאלו

תשק‐ימוריקשונםירפא‐ינב9וחורלא‐תאהנמאנ‐אלו

ותרותבוםיהלאתירבורמשאל10ברקםויבוכפה

םארהרשאויתואלפנוויתולילעוחכשיו11תכללונאמ

13ןעצ‐הדשםירצמץראבאלפהשעםתובאדגנ12

םמויןנעבםחניו14דנ‐ומכםימ‐בציוםריבעיוםיעקב

קשיורבדמבםירצעקבי15שארואבהלילה‐לכו

םימתורהנכדרויועלסמםילזונאצויו16הברתומהתכ

‐וסניו18היצבןוילעתורמל‐‐ול‐אטחלדועופיסויו17

םיהלאבורבדיו19םשפנללכא‐לאשל‐‐םבבלבלא

‐הכהןה20רבדמבןחלשךרעל‐‐לאלכויהורמא

‐םאתתלכויםחל‐םגהופטשיםילחנו‐‐םימובוזיורוצ

הקשנשאורבעתיו‐‐הוהיעמשןכל21ומעלראשןיכי

םיהלאבונימאהאליכ22לארשיבהלעףא‐םגובקעיב

םימשיתלדולעממםיקחשוציו23ותעושיבוחטבאלו

25ומלןתנםימש‐ןגדולכאלןמםהילערטמיו24חתפ

עסי26עבשלםהלחלשהדיצשיאלכאםיריבאםחל

רפעכםהילערטמיו27ןמיתוזעבגהניוםימשבםידק

ביבסוהנחמברקבלפיו28ףנכףועםימילוחכוראש

םהלאביםתואתודאמועבשיוולכאיו29ויתנכשמל

םיהלאףאו31םהיפבםלכאדועםתואתמורז‐אל30

32עירכהלארשיירוחבוםהינמשמבגרהיוםהבהלע
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‐לכיו33ויתואלפנבונימאה‐אלודוע‐ואטחתאז‐לכב

והושרדוםגרה‐םא34הלהבבםתונשוםהימילבהב

ןוילעלאוםרוצםיהלא‐יכורכזיו35לא‐ורחשוובשו

‐אלםבלו37ול‐ובזכיםנושלבוםהיפבוהותפיו36םלאג

‐‐ןוערפכיםוחראוהו38ותירבבונמאנאלוומעןוכנ

39ותמח‐לכריעי‐אלוופאבישהלהברהותיחשי‐אלו

והורמיהמכ40בושיאלוךלוהחורהמהרשב‐יכרכזיו

שודקולאוסניוובושיו41ןומישיבוהוביצעירבדמב

43רצ‐ינמםדפ‐רשאםויודי‐תאורכז‐אל42וותהלארשי

ךפהיו44ןעצ‐הדשבויתפומוויתותאםירצמבםש‐רשא

ברעםהבחלשי45ןויתשי‐לבםהילזנוםהיראיםדל

םעיגיוםלוביליסחלןתיו46םתיחשתועדרפצוםלכאיו

רגסיו48למנחבםתומקשוםנפגדרבבגרהי47הבראל

‐ופאןורחםב‐חלשי49םיפשרלםהינקמוםריעבדרבל

ביתנסלפי50םיעריכאלמתחלשמהרצוםעזוהרבע‐

ךיו51ריגסהרבדלםתיחוםשפנתוממךשח‐אלופאל

עסיו52םח‐ילהאבםינואתישארםירצמברוכב‐לכ

אלוחטבלםחניו53רבדמברדעכםגהניוומעןאצכ

ושדקלובג‐לאםאיביו54םיההסכםהיביוא‐תאוודחפ

לבחבםליפיו‐‐םיוגםהינפמשרגיו55ונימיהתנקהז‐רה

‐תאורמיווסניו56לארשייטבשםהילהאבןכשיוהלחנ

םתובאכודגביווגסיו57ורמשאלויתודעוןוילעםיהלא

םהיליספבוםתומבבוהוסיעכיו58הימרתשקכוכפהנ

לארשיבדאמסאמיורבעתיוםיהלאעמש59והואינקי

וזעיבשלןתיו61םדאבןכשלהאולשןכשמשטיו60
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רבעתהותלחנבוומעברחלרגסיו62רצ‐דיבותראפתו

ברחבוינהכ64וללוהאלויתלותבושא‐הלכאוירוחב63

רובגכינדאןשיכץקיו65הניכבתאלויתנמלאוולפנ

67ומלןתנםלועתפרחרוחאוירצ‐ךיו66ןיימןנורתמ

‐תארחביו68רחבאלםירפאטבשבוףסוילהאבסאמיו

םימר‐ומכןביו69בהארשאןויצרה‐תאהדוהיטבש

והחקיוודבעדודברחביו70םלועלהדסיץראכושדקמ

ומעבקעיבתוערלואיבהתולערחאמ71ןאצתאלכממ

ויפכתונובתבוובבלםתכםעריו72ותלחנלארשיבו

םחני

תאואמט‐‐ךתלחנבםיוגואבםיהלאףסאלרומזמ79

תלבנ‐תאונתנ2םייעלםלשורי‐תאומשךשדקלכיה

ץרא‐ותיחלךידיסחרשבםימשהףועללכאמ‐‐ךידבע

ונייה4רבוקןיאוםלשוריתוביבס‐‐םימכםמדוכפש3

הוהיהמ‐דע5וניתוביבסלסלקוגעלונינכשלהפרח

לא‐‐ךתמחךפש6ךתאנקשא‐ומכרעבתחצנלףנאת

אלךמשברשא‐‐תוכלממלעוךועדי‐אלרשאםיוגה

ונל‐רכזת‐לא8ומשהוהונ‐תאובקעי‐תאלכאיכ7וארק

9דאמונולדיכ‐‐ךימחרונומדקירהמםינשארתנוע

רפכוונליצהוךמש‐דובכרבד‐לע‐‐ונעשייהלאונרזע

היא‐‐םיוגהורמאיהמל10ךמשןעמלוניתאטח‐לע

ךידבע‐םדתמקנוניניעל)םיוגב(םייגבעדויםהיהלא

רתוה‐‐ךעורזלדגכריסאתקנאךינפלאובת11ךופשה

םתפרחםקיח‐לאםיתעבשונינכשלבשהו12התומתינב
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הדונ‐‐ךתיערמןאצוךמעונחנאו13ינדאךופרחרשא

ךתלהתרפסנ‐‐רדורדלםלועלךל

הערברומזמףסאלתודעםינשש‐לאחצנמל80

2העיפוהםיבורכהבשיףסויןאצכגהנ‐‐הניזאהלארשי

הכלוךתרובג‐תאהררוע‐‐השנמוןמינבוםירפאינפל

4העשונוךינפראהוונבישהםיהלא3ונלהתעשיל

5ךמעתלפתבתנשעיתמ‐דע‐‐תואבצםיהלאהוהי

ונמישת6שילשתועמדבומקשתוהעמדםחלםתלכאה

ונבישהתואבצםיהלא7ומל‐וגעליוניביאוונינכשלןודמ

םיוגשרגתעיסתםירצממןפג8העשונוךינפראהו

10ץרא‐אלמתוהישרששרשתוהינפלתינפ9העטתו

םי‐דעהריצקחלשת11לא‐יזראהיפנעוהלצםירהוסכ

ירבע‐לכהוראוהירדגתצרפהמל12היתוקנוירהנ‐לאו

םיהלא14הנעריידשזיזורעימריזחהנמסרכי13ךרד

הנכו15תאזןפגדקפוהארוםימשמטבהאנ‐בושתואבצ

שאבהפרש16ךלהתצמאןב‐לעוךנימיהעטנ‐רשא

ךנימישיא‐לעךדי‐יהת17ודבאיךינפתרעגמהחוסכ

ךמשבווניחתךממגוסנ‐אלו18ךלתצמאםדא‐ןב‐לע

העשונוךינפראהונבישהתואבצםיהלאהוהי19ארקנ

ונזועםיהלאלונינרהבףסאלתיתגה‐לעחצנמל81

םיענרונכףת‐ונתוהרמז‐ואש2בקעייהלאלועירה

יכ4ונגחםוילהסכברפוששדחבועקת3לבנ‐םע

ףסוהיבתודע5בקעייהלאלטפשמאוהלארשילקח

עמשאיתעדי‐אלתפשםירצמץרא‐לעותאצב‐‐ומש
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הרצב7הנרבעתדודמויפכומכשלבסמיתוריסה6

הבירמימ‐לעךנחבאםעררתסבךנעאךצלחאותארק

‐אל9יל‐עמשת‐םאלארשיךבהדיעאוימעעמש8הלס

הוהייכנא10רכנלאלהוחתשתאלורזלאךבהיהי

11והאלמאוךיפ‐בחרהםירצמץראמךלעמה‐‐ךיהלא

והחלשאו12ילהבא‐אללארשיוילוקלימעעמש‐אלו

ילעמשימע‐‐ול13םהיתוצעומבוכליםבלתורירשב

לעועינכאםהיביואטעמכ14וכלהייכרדבלארשי

םתעיהיוול‐ושחכיהוהייאנשמ15ידיבישאםהירצ

ךעיבשאשבדרוצמוהטחבלחמוהליכאיו16םלועל

םיהלאברקבלא‐תדעבבצנםיהלאףסאלרומזמ82

3הלס‐ואשתםיעשרינפולוע‐וטפשתיתמ‐דע2טפשי

דימןויבאולד‐וטלפ4וקידצהשרוינעםותיולד‐וטפש

וכלהתיהכשחב‐‐וניביאלוועדיאל5וליצהםיעשר

ינבוםתאםיהלאיתרמא‐ינא6ץראידסומ‐לכוטומי

8ולפתםירשהדחאכוןותומתםדאכןכא7םכלכןוילע

םיוגה‐לכבלחנתהתא‐יכץראההטפשםיהלאהמוק

שרחת‐לאךל‐ימד‐לאםיהלאבףסאלרומזמריש83

ואשנךיאנשמוןוימהיךיביואהנה‐יכ2לאטקשת‐לאו

‐ורמא4ךינופצ‐לעוצעיתיודוסומירעיךמע‐לע3שאר

וצעוניכ5דועלארשי‐םשרכזי‐אלויוגמםדיחכנווכל‐

םילאעמשיוםודאילהא6ותרכיתירבךילעודחיבל

רוציבשי‐םעתשלפקלמעוןומעולבג7םירגהובאומ

‐השע9הלסטול‐ינבלעורזויהםמעהולנרושא‐םג8
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‐ןיעבודמשנ10ןושיקלחנבןיביכארסיסכןידמכםהל

באזכוברעכומיבידנומתיש11המדאלןמדויהראד

‐‐ונלהשרינורמארשא12ומיכיסנ‐לכענמלצכוחבזכו

14חור‐ינפלשקכלגלגכומתישיהלא13םיהלאתואנתא

םפדרתןכ15םירהטהלתהבהלכורעי‐רעבתשאכ

ושקביוןולקםהינפאלמ16םלהבתךתפוסבוךרעסב

18ודבאיוורפחיודע‐ידעולהביוושבי17הוהיךמש

ץראה‐לכ‐לעןוילעךדבלהוהיךמשהתא‐יכ‐‐ועדיו

תודידי‐המברומזמחרק‐ינבלתיתגה‐לעחצנמל84

‐ישפנהתלכ‐םגוהפסכנ2תואבצהוהי‐‐ךיתונכשמ

‐םג3יח‐לאלאוננרי‐‐ירשבויבלהוהיתורצחל‐

היחרפאהתש‐רשא‐‐הלןקרורדותיבהאצמרופצ

יבשויירשא4יהלאויכלמ‐‐תואבצהוהיךיתוחבזמ‐תא

תולסמךבול‐זועםדאירשא5הלסךוללהידוע‐‐ךתיב

תוכרב‐םגוהותישיןיעמ‐‐אכבהקמעבירבע6םבבלב

ןויצבםיהלא‐לאהאריליח‐לאליחמוכלי7הרומהטעי

בקעייהלאהניזאהיתלפתהעמשתואבצםיהלאהוהי8

‐בוטיכ10ךחישמינפטבהוםיהלאהארוננגמ9הלס

רודמיהלאתיבבףפותסה‐‐יתרחבףלאמךירצחבםוי

ןתידובכוןחםיהלאהוהי‐‐ןגמושמשיכ11עשר‐ילהאב

‐‐תואבצהוהי12םימתבםיכלהלבוט‐ענמיאלהוהי

ךבחטבםדאירשא

תבשךצראהוהיתיצרברומזמחרק‐ינבלחצנמל85

םתאטח‐לכתיסכךמעןועתאשנ2בקעי)תיבש(תובש
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ץראה‐לכ‐לעןוילעהוהיהתא‐יכ9הוהיךיטפשמןעמל

רמשער‐ואנשהוהייבהא10םיהלא‐לכ‐לעתילענדאמ

קידצלערזרוא11םליציםיעשרדימוידיסחתושפנ

רכזלודוהוהוהיבםיקידצוחמש12החמשבל‐ירשילו

ושדק

השעתואלפנ‐יכ‐‐שדחרישהוהילורישרומזמ98

יניעלותעושיהוהיעידוה2ושדקעורזוונימיול‐העישוה

לארשיתיבל‐‐ותנומאוודסחרכז3ותקדצהלגםיוגה

הוהילועירה4וניהלאתעושיתא‐‐ץרא‐יספא‐לכואר

רונכברונכבהוהילורמז5ורמזווננרווחצפץראה‐לכ

ךלמהינפלועירה‐‐רפושלוקותורצצחב6הרמזלוקו

‐ואחמיתורהנ8הביבשיולבתואלמוםיהםערי7הוהי

ץראהטפשלאביכ‐‐הוהיינפל9וננריםירהדחיףכ

םירשימבםימעוקדצבלבת‐טפשי

2ץראהטונתםיבורכבשיםימעוזגריךלמהוהי99

ךמשודוי3םימעה‐לכ‐לעאוהםרולודגןויצבהוהי

תננוכהתאבהאטפשמךלמזעו4אוהשודקארונולודג

הוהיוממור5תישעהתאבקעיבהקדצוטפשמםירשימ

ןרהאוהשמ6אוהשודקוילגרםדהלווחתשהווניהלא

םנעיאוהוהוהי‐לאםיארקומשיארקבלאומשווינהכב

8ומל‐ןתנקחוויתדעורמשםהילארבדיןנעדומעב7
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‐לעםקנוםהלתייהאשנלאםתינעהתאוניהלאהוהי

‐יכושדקרהלווחתשהווניהלאהוהיוממור9םתולילע

וניהלאהוהישודק

ודבע2ץראה‐לכהוהילועירההדותלרומזמ100

אוההוהייכ‐‐ועד3הננרבוינפלואבהחמשבהוהי‐תא

4ותיערמןאצוומע‐‐ונחנא)ולו(אלוונשע‐אוהםיהלא

ומשוכרבול‐ודוההלהתבויתרצח‐‐הדותבוירעשואב

ותנומארדורד‐דעוודסחםלועלהוהיבוט‐יכ5

הרמזאהוהיךלהרישאטפשמו‐דסחרומזמדודל101

‐םתבךלהתאילאאובתיתמ‐‐םימתךרדבהליכשא2

לעילב‐רבד‐‐יניעדגנלתישא‐אל3יתיבברקביבבל

ערינממרוסישקעבבל4יבקבדיאליתאנשםיטס‐השע

תימצאותוא‐‐והעררתסב)ינשלמ(ינשולמ5עדאאל

‐ינמאנביניע6לכואאלותא‐‐בבלבחרוםיניע‐הבג

7ינתרשיאוה‐‐םימתךרדבךלהידמעתבשל‐‐ץרא

ןוכי‐אל‐‐םירקשרבדהימרהשע‐‐יתיבברקבבשי‐אל

תירכהלץרא‐יעשר‐לכתימצאםירקבל8יניעדגנל

ןואילעפ‐לכהוהי‐ריעמ

בוחישךפשיהוהיינפלו‐‐ףטעי‐יכינעלהלפת102

רתסת‐לא2אובתךילאיתעושויתלפתהעמשהוהי

רהמארקאםויבךנזאילא‐הטהיל‐רצםויב‐‐ינממךינפ

‐הכוה4ורחנדקומכיתומצעוימיןשעבולכ‐יכ3יננע

‐‐יתחנאלוקמ5ימחללכאמיתחכש‐יכיבלשביובשעכ

סוככיתייהרבדמתאקליתימד6ירשבלימצעהקבד
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םויה‐לכ8גג‐לעדדוברופצכ‐‐היהאויתדקש7תוברח

יתלכאםחלכרפא‐יכ9ועבשניביללוהמיביואינופרח

ינתאשניכ‐‐ךפצקוךמעז‐ינפמ10יתכסמיכבביוקשו

התאו12שביאבשעכינאויוטנלצכימי11ינכילשתו

םחרתםוקתהתא13רדורדלךרכזובשתםלועלהוהי

‐תאךידבעוצר‐יכ14דעומאב‐יכהננחלתע‐יכןויצ

‐לכוהוהיםש‐תאםיוגוארייו15וננחיהרפע‐תאוהינבא
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םשןויצברפסל21התומתינבחתפלריסאתקנאעמשל

תוכלממוודחיםימעץבקהב22םלשוריבותלהתוהוהי

24ימירצק)יחכ(וחכךרדבהנע23הוהי‐תאדבעל

25ךיתונשםירודרודבימייצחבינלעתלאילא‐‐רמא
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ונוכשיךידבע‐ינב28ומתיאלךיתונשואוה‐התאו27
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ושדקםש‐תאיברק‐לכוהוהי‐תאישפניכרבדודל103

חלסה3וילומג‐לכיחכשת‐לאוהוהי‐תאישפניכרב2

יכייחתחשמלאוגה4יכיאולחת‐לכלאפרהיכנוע‐לכל

שדחתתךידעבוטבעיבשמה5םימחרודסחיכרטעמה

‐לכלםיטפשמוהוהיתוקדצהשע6יכירוענרשנכ
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ויתולילעלארשיינבלהשמלויכרדעידוי7םיקושע

חצנל‐אל9דסח‐ברוםיפאךראהוהיןונחוםוחר8

אלוונלהשעוניאטחכאל10רוטיםלועלאלובירי

רבג‐‐ץראה‐לעםימשהבגכיכ11ונילעלמגוניתנועכ

ונממקיחרה‐‐ברעממחרזמקחרכ12ויארי‐לעודסח

ויארי‐לעהוהיםחר‐‐םינב‐לעבאםחרכ13וניעשפ‐תא

ריצחכשונא15ונחנארפע‐יכרוכזונרציעדיאוה‐יכ14

‐אלוונניאווב‐הרבעחוריכ16ץיציןכהדשהץיצכוימי

‐לע‐‐םלוע‐דעוםלועמהוהידסחו17ומוקמדועונריכי

וידקפירכזלוותירבירמשל18םינבינבלותקדצוויארי

לכבותוכלמוואסכןיכהםימשב‐‐הוהי19םתושעל

עמשלורבדישעחכירבגויכאלמהוהיוכרב20הלשמ

ישעויתרשמ‐‐ויאבצ‐לכהוהיוכרב21ורבדלוקב

ותלשממתומקמ‐לכב‐‐וישעמ‐לכהוהיוכרב22ונוצר

הוהי‐תאישפניכרב

דוהדאמתלדגיהלאהוהיהוהי‐תאישפניכרב104

3העיריכםימשהטונהמלשכרוא‐הטע2תשבלרדהו

‐לעךלהמהובוכרםיבע‐םשהויתוילעםימבהרקמה

‐דסי5טהלשאויתרשמתוחורויכאלמהשע4חור‐יפנכ

שובלכםוהת6דעוםלועטומת‐לבהינוכמ‐לעץרא

לוק‐ןמןוסוניךתרעג‐ןמ7םימודמעיםירה‐לעותיסכ

הזםוקמ‐לא‐‐תועקבודריםירהולעי8ןוזפחיךמער

תוסכלןובשי‐לבןורבעי‐לבתמש‐לובג9םהלתדסי

ןוכלהיםירהןיבםילחנבםיניעמחלשמה10ץראה



םיליהת 1100

םהילע12םאמצםיארפורבשיידשותיח‐לכוקשי11

םירההקשמ13לוק‐ונתיםיאפעןיבמןוכשיםימשה‐ףוע

ריצחחימצמ14ץראהעבשתךישעמירפמויתוילעמ

ץראה‐ןמםחלאיצוהלםדאהתדבעלבשעוהמהבל

םחלוןמשמםינפליהצהל‐‐שונא‐בבלחמשיןייו15

רשאןונבליזרא‐‐הוהייצעועבשי16דעסישונא‐בבל

18התיבםישורבהדיסחוננקיםירפצםש‐רשא17עטנ

השע19םינפשלהסחמםיעלסםילעילםיהבגהםירה

‐הליליהיוךשח‐תשת20ואובמעדישמשםידעומלחרי

ףרטלםיגאשםיריפכה21רעי‐ותיח‐לכשמרת‐וב‐

םתנועמ‐לאוןופסאישמשהחרזת22םלכאלאמשקבלו

‐המ24ברע‐ידעותדבעלוולעפלםדאאצי23ןוצברי

ץראההאלמתישעהמכחבםלכ‐‐הוהיךישעמובר

רפסמןיאושמר‐םשםידיבחרו‐‐לודגםיההז25ךנינק

‐הזןתיולןוכלהיתוינאםש26תולדג‐םעתונטקתויח

ותעבםלכאתתל‐‐ןורבשיךילאםלכ27וב‐קחשלתרצי

ריתסת29בוטןועבשיךדיחתפתןוטקליםהלןתת28

30ןובושיםרפע‐לאוןועוגיםחורףסתןולהביךינפ

הוהידובכיהי31המדאינפשדחתוןוארביךחורחלשת

עגידערתוץראלטיבמה32וישעמבהוהיחמשיםלועל

יהלאלהרמזאייחבהוהילהרישא33ונשעיוםירהב

ומתי35הוהיבחמשאיכנאיחישוילעברעי34ידועב

‐תאישפניכרב‐‐םניאדועםיעשרוץראה‐ןמםיאטח

הי‐וללההוהי
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ויתולילעםימעבועידוהומשבוארקהוהילודוה105

םשבוללהתה3ויתואלפנ‐לכבוחישול‐ורמזול‐וריש2

ושקבוזעוהוהיושרד4הוהיישקבמבלחמשיושדק

‐יטפשמוויתפמהשע‐רשאויתואלפנ‐‐ורכז5דימתוינפ

הוהיאוה7ויריחבבקעיינבודבעםהרבאערז6ויפ

רבדותירבםלועלרכז8ויטפשמץראה‐לכבוניהלא

קחשילותעובשוםהרבא‐תאתרכרשא9רודףלאלהוצ

‐‐רמאל11םלועתירבלארשילקחלבקעילהדימעיו10

יתמםתויהב12םכתלחנלבחןענכ‐ץרא‐תאןתאךל

הכלמממיוג‐לאיוגמוכלהתיו13הבםירגוטעמכרפסמ

םהילעחכויוםקשעלםדאחינה‐אל14רחאםע‐לא

ארקיו16וערת‐לאיאיבנלויחישמבועגת‐לא15םיכלמ

שיאםהינפלחלש17רבשםחל‐הטמ‐לכץראה‐לעבער

האבלזרב)ולגר(וילגרלבכבונע18ףסוירכמנדבעל

חלש20והתפרצהוהיתרמא‐‐ורבד‐אבתע‐דע19ושפנ

ותיבלןודאומש21והחתפיוםימעלשמוהריתיוךלמ

23םכחיוינקזוושפנבוירשרסאל22ונינק‐לכבלשמו

ומע‐תארפיו24םח‐ץראברגבקעיוםירצמלארשיאביו

לכנתהלומעאנשלםבלךפה25וירצמוהמצעיודאמ

27וב‐רחברשאןרהאודבעהשמחלש26וידבעב

ךשחחלש28םחץראבםיתפמוויתותאירבדםב‐ומש

םהימימ‐תאךפה29)ורבד(וירבד‐תאורמ‐אלוךשחיו

ירדחבםיעדרפצםצראץרש30םתגד‐תאתמיוםדל

ןתנ32םלובג‐לכבםינכברעאביורמא31םהיכלמ

םתנאתוםנפגךיו33םצראבתובהלשאדרבםהימשג
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רפסמןיאוקליוהבראאביורמא34םלובגץערבשיו

ךיו36םתמדאירפלכאיוםצראבבשע‐לכלכאיו35

ףסכבםאיצויו37םנוא‐לכלתישארםצראברוכב‐לכ

לפנ‐יכםתאצבםירצמחמש38לשוכויטבשבןיאובהזו

40הלילריאהלשאוךסמלןנעשרפ39םהילעםדחפ

ובוזיורוצחתפ41םעיבשיםימשםחלוולשאביולאש

‐תאושדקרבד‐תארכז‐יכ42רהנתויצבוכלהםימ

ויריחב‐תאהנרבןוששבומעאצויו43ודבעםהרבא

רובעב45ושרייםימאללמעוםיוגתוצראםהלןתיו44

הי‐וללהורצניויתרותו‐‐ויקחורמשי

ודסחםלועליכ‐‐בוט‐יכהוהילודוההי‐וללה106

ירשא3ותלהת‐לכעימשיהוהיתורובגללמי‐‐ימ2

ןוצרבהוהיינרכז4תע‐לכבהקדצהשעטפשמירמש

‐‐ךיריחבתבוטבתוארל5ךתעושיבינדקפךמע

‐םעונאטח6ךתלחנ‐םעללהתהלךיוגתחמשבחמשל

וליכשה‐אלםירצמבוניתובא7ונעשרהוניועהוניתובא

‐םיבםי‐לעורמיוךידסחבר‐תאורכזאל‐‐ךיתואלפנ

רעגיו9ותרובג‐תאעידוהל‐‐ומשןעמלםעישויו8ףוס

םעישויו10רבדמכתומהתבםכילויוברחיוףוס‐םיב

דחאםהירצםימ‐וסכיו11ביואדימםלאגיואנושדימ

ורהמ13ותלהתורישיוירבדבונימאיו12רתונאלםהמ

רבדמבהואתוואתיו14ותצעלוכח‐אלוישעמוחכש

ןוזרחלשיוםתלאשםהלןתיו15ןומישיבלא‐וסניו

הוהישודקןרהאלהנחמבהשמלואנקיו16םשפנב
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18םריבאתדע‐לעסכתוןתדעלבתוץרא‐חתפת17

לגע‐ושעי19םיעשרטהלתהבהלםתדעבשא‐רעבתו

תינבתבםדובכ‐תאורימיו20הכסמלווחתשיוברחב

תולדגהשע‐‐םעישומלאוחכש21בשעלכארוש

23ףוס‐םי‐לעתוארונםחץראבתואלפנ22םירצמב

וינפלץרפבדמע‐‐וריחבהשמילולםדימשהלרמאיו

‐אלהדמחץראבוסאמיו24תיחשהמותמחבישהל

הוהילוקבועמשאלםהילהאבונגריו25ורבדלונימאה

םערזליפהלו27רבדמבםתואליפהל‐‐םהלודיאשיו26

ולכאיורועפלעבלודמציו28תוצראבםתורזלוםיוגב

30הפגמםב‐ץרפתוםהיללעמבוסיעכיו29םיתמיחבז

הקדצלולבשחתו31הפגמהרצעתוללפיוסחניפדמעיו

השמלעריוהבירמימ‐לעופיצקיו32םלוע‐דערדורדל

‐אל34ויתפשבאטביווחור‐תאורמה‐יכ33םרובעב

וברעתיו35םהלהוהירמארשא‐‐םימעה‐תאודימשה

םהלויהיוםהיבצע‐תאודבעיו36םהישעמודמליוםיוגב

38םידשל‐‐םהיתונב‐תאוםהינב‐תאוחבזיו37שקומל

יבצעלוחבזרשא‐‐םהיתונבוםהינב‐םדיקנםדוכפשיו

ונזיוםהישעמבואמטיו39םימדבץראהףנחתוןענכ

ותלחנ‐תאבעתיוומעבהוהיףא‐רחיו40םהיללעמב

םוצחליו42םהיאנשםהבולשמיוםיוג‐דיבםנתיו41

המהוםליציתוברםימעפ43םדיתחתוענכיוםהיביוא

ועמשב‐‐םהלרצבאריו44םנועבוכמיוםתצעבורמי

46ודסחברכםחניוותירבםהלרכזיו45םתנר‐תא

הוהיונעישוה47םהיבוש‐לכינפל‐‐םימחרלםתואןתיו
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חבתשהלךשדקםשלתודהלםיוגה‐ןמונצבקווניהלא

דעוםלועה‐ןמלארשייהלאהוהיךורב48ךתלהתב

הי‐וללהןמאםעה‐לכרמאו‐‐םלועה

ורמאי2ודסחםלועליכבוט‐יכהוהילודה107

םצבקתוצראמו3רצ‐דימםלאגרשא‐‐הוהיילואג

ןומישיברבדמבועת4םימוןופצמברעממוחרזממ

םשפנ‐‐םיאמצ‐םגםיבער5ואצמאלבשומריעךרד

םהיתוקוצממםהלרצבהוהי‐לאוקעציו6ףטעתתםהב

בשומריע‐לאתכלל‐‐הרשיךרדבםכירדיו7םליצי

עיבשה‐יכ9םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי8

תומלצוךשחיבשי10בוט‐אלמהבערשפנוהקקששפנ

וצאנןוילעתצעולא‐ירמאורמה‐יכ11לזרבוינעיריסא

הוהי‐לאוקעזיו13רזעןיאוולשכםבללמעבענכיו12

תומלצוךשחמםאיצוי14םעישויםהיתוקצממםהלרצב

ינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי15קתניםהיתורסומו

17עדגלזרביחירבותשחנתותלדרבש‐יכ16םדא

בעתתלכא‐לכ18ונעתיםהיתנועמוםעשפךרדמםילוא

םהלרצבהוהי‐לאוקעזיו19תומירעש‐דעועיגיוםשפנ

טלמיוםאפריוורבדחלשי20םעישויםהיתוקצממ

22םדאינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי21םתותיחשמ

םיהידרוי]23הנרבוישעמורפסיוהדותיחבזוחבזיו

ישעמוארהמה]24םיברםימבהכאלמישעתוינאב

הרעסחורדמעיו‐‐רמאיו]25הלוצמבויתואלפנוהוהי

הערבםשפנתומוהתודריםימשולעי]26וילגםמורתו
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]28עלבתתםתמכח‐לכורוכשכועוניווגוחי]27גגומתת

םקי29םאיצויםהיתקוצממוםהלרצבהוהי‐לאוקעציו

םחניווקתשי‐יכוחמשיו30םהילגושחיוהממדלהרעס

ינבלויתואלפנוודסחהוהילודוי31םצפחזוחמ‐לא

והוללהיםינקזבשומבוםע‐להקבוהוממוריו32םדא

ירפץרא34ןואמצלםימיאצמורבדמלתורהנםשי33

ץראוםימ‐םגאלרבדמםשי35הביבשויתערמהחלמל

37בשומריעוננוכיוםיבערםשבשויו36םימיאצמלהיצ

םכרביו38האובתירפושעיוםימרכועטיותודשוערזיו

רצעמ‐‐וחשיווטעמיו39טיעמיאלםתמהבודאמובריו

ךרד‐אלוהתבםעתיוםיבידנ‐לעזובךפש]40ןוגיוהער

םירשיוארי42תוחפשמןאצכםשיוינועמןויבאבגשיו41

הלא‐רמשיוםכח‐ימ43היפהצפקהלוע‐לכווחמשיו

הוהיידסחוננובתיו

הרמזאוהרישאםיהלאיבלןוכנדודלרומזמריש108

ךדוא3רחשהריעארונכולבנההרוע2ידובכ‐ףא

םימש‐לעמלודג‐יכ4םימאלבךרמזאוהוהיםימעב

לעוםיהלאםימש‐לעהמור5ךתמאםיקחש‐דעוךדסח

ךנימיהעישוהךידידיןוצלחיןעמל6ךדובכץראה‐לכ

קמעוםכשהקלחאהזלעא‐‐ושדקברבדםיהלא7יננעו

ישארזועמםירפאוהשנמילדעלגיל8דדמאתוכס

ילענךילשאםודא‐לע‐‐יצחרריסבאומ9יקקחמהדוהי

‐דעינחנימרצבמריעינלביימ10עעורתאתשלפ‐ילע

וניתאבצבםיהלאאצת‐אלוונתחנזםיהלא‐אלה11םודא
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םיהלאב13םדאתעושתאושורצמתרזעונל‐הבה12

ונירצסוביאוהוליח‐השענ

2שרחת‐לאיתלהתיהלארומזמדודלחצנמל109

רקשןושליתאורבדוחתפילע‐‐המרמ‐יפועשריפיכ

יתבהא‐תחת4םנחינומחליוינובבסהאנשירבדו3

האנשוהבוטתחתהערילעומישיו5הלפתינאוינונטשי

ונימי‐לעדמעיןטשועשרוילעדקפה6יתבהאתחת

‐ויהי8האטחלהיהתותלפתועשראציוטפשהב7

ותשאוםימותיוינב‐ויהי9רחאחקיותדקפםיטעמוימי

11םהיתוברחמושרדוולאשווינבועוניעונו10הנמלא

ול‐יהי‐לא12ועיגיםירזוזביוול‐רשא‐לכלהשונשקני

תירכהלותירחא‐יהי13וימותילןנוחיהי‐לאודסחךשמ

תאטחוהוהי‐לא‐‐ויתבאןוערכזי14םמשחמירחארודב

םרכזץראמתרכיודימתהוהי‐דגנויהי15חמת‐לאומא

‐‐ןויבאוינע‐שיאףדריודסחתושערכזאלרשא‐‐ןעי16

ץפח‐אלווהאובתוהללקבהאיו17תתומלבבלהאכנו

םימכאבתוודמכהללקשבליו18ונממקחרתוהכרבב

חזמלוהטעידגבכול‐יהת19ויתומצעבןמשכווברקב

םירבדהוהוהיתאמינטשתלעפתאז20הרגחידימת

ךמשןעמליתא‐השע‐‐ינדאהוהיהתאו21ישפנ‐לעער

ללחיבלויכנאןויבאוינע‐יכ22ינליצהךדסחבוט‐יכ

יכרב24הבראכיתרענניתכלהנותוטנכ‐לצכ23יברקב

םהלהפרחיתייהינאו25ןמשמשחכירשבוםוצמולשכ

ךדסחכינעישוהיהלאהוהיינרזע26םשארןועיניינוארי

המה‐וללקי28התישעהוהיהתאתאזךדי‐יכועדיו27



םיליהת 1107

ינטושושבלי29חמשיךדבעו‐‐ושביוומקךרבתהתאו

יפבדאמהוהיהדוא30םתשבליעמכוטעיוהמלכ

עישוהל‐‐ןויבאןימילדמעי‐יכ31ונללהאםיברךותבו

ושפניטפשמ

‐דעינימילבש‐‐ינדאלהוהיםאנרומזמדודל110

ןויצמהוהיחלשי‐‐ךזע‐הטמ2ךילגרלםדהךיביאתישא

‐ירדהבךליחםויבתבדנךמע3ךיביאברקבהדר

אלוהוהיעבשנ4ךיתדלילטךלרחשמםחרמשדק

ינדא5קדצ‐יכלמיתרבד‐לעםלועלןהכ‐התא‐‐םחני

תויוגאלמםיוגבןידי6םיכלמופא‐םויבץחמךנימי‐לע

ןכ‐לעהתשיךרדבלחנמ7הברץרא‐לעשארץחמ

שארםירי

הדעוםירשידוסבבבל‐לכבהוהיהדואהי‐וללה111

רדהו‐דוה3םהיצפח‐לכלםישורדהוהיישעמםילדג2

ןונחויתואלפנלהשערכז4דעלתדמעותקדצוולעפ

חכ6ותירבםלועלרכזיויארילןתנףרט5הוהיםוחרו

וידיישעמ7םיוגתלחנםהלתתל‐‐ומעלדיגהוישעמ

םלועלדעלםיכומס8וידוקפ‐לכםינמאנטפשמותמא

םלועל‐הוצ‐‐ומעלחלשתודפ9רשיותמאבםיושע

‐‐הוהיתאריהמכחתישאר10ומשארונושודקותירב

דעלתדמעותלהתםהישע‐לכלבוטלכש

ץפחויתוצמבהוהי‐תאארישיא‐ירשאהי‐וללה112

‐ןוה3ךרביםירשירודוערזהיהיץראברובג2דאמ

רואךשחבחרז4דעלתדמעותקדצוותיבברשעו



םיליהת 1108

לכלכיהולמוןנוחשיא‐בוט5קידצוםוחרוןונחםירשיל

היהיםלוערכזלטומי‐אלםלועל‐יכ6טפשמבוירבד

הוהיבחטבובלןוכנארייאלהערהעומשמ7קידצ

ןתנרזפ9וירצבהארי‐רשאדעארייאלובלךומס8

10דובכבםורתונרקדעלתדמעותקדצ‐‐םינויבאל

דבאתםיעשרתואתסמנוקרחיוינש‐‐סעכוהאריעשר

2הוהיםש‐תאוללההוהיידבעוללההי‐וללה113

שמש‐חרזממ3םלוע‐דעוהתעמ‐‐ךרבמהוהיםשיהי

לעהוהיםיוג‐לכ‐לעםר4הוהיםשללהמ‐‐ואובמ‐דע

6תבשליהיבגמה‐‐וניהלאהוהיכימ5ודובכםימשה

לדרפעמימיקמ7ץראבוםימשב‐‐תוארליליפשמה

ומעיבידנםעםיבידנ‐םעיבישוהל8ןויבאםיריתפשאמ

הי‐וללההחמשםינבה‐םא‐‐תיבהתרקעיבישומ9

2זעלםעמבקעיתיבםירצממלארשיתאצב114

סניוהארםיה3ויתולשממלארשיושדקלהדוהיהתיה

‐ינבכתועבגםיליאכודקרםירהה4רוחאלבסיןדריה

םירהה6רוחאלבסתןדריהסונתיכםיהךל‐המ5ןאצ

ילוחןודאינפלמ7ןאצ‐ינבכתועבגםיליאכודקרת

שימלחםימ‐םגארוצהיכפהה8בקעיהולאינפלמץרא

םימ‐וניעמל

ךדסח‐לע‐‐דובכןתךמשל‐יכונל‐אלהוהיונלאל115

וניהלאו3םהיהלאאנ‐היאםיוגהורמאיהמל2ךתמא‐לע

השעמבהזוףסכםהיבצע4השעץפח‐רשאלכ‐‐םימשב

6ואריאלוםהלםיניעורבדיאלוםהל‐הפ5םדאידי
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אלוםהידי7ןוחיריאלוםהלףאועמשיאלוםהלםינזא

םהומכ8םנורגבוגהי‐אלוכלהיאלוםהילגר‐‐ןושימי

הוהיבחטבלארשי9םהבחטב‐רשאלכ‐‐םהישעויהי

םנגמוםרזעהוהיבוחטבןרהאתיב10אוהםנגמוםרזע

הוהי12אוהםנגמוםרזעהוהיבוחטבהוהייארי11אוה

ןרהאתיב‐תאךרבילארשיתיב‐תאךרביךרביונרכז

הוהיףסי14םילדגה‐םעםינטקה‐‐הוהייאריךרבי13

השע‐‐הוהילםתאםיכורב15םכינבלעוםכילעםכילע

‐ינבלןתנץראהוהוהילםימשםימשה16ץראוםימש

18המודידרי‐לכאלוהי‐וללהיםיתמהאל17םדא

הי‐וללהםלוע‐דעוהתעמ‐‐היךרבנונחנאו

‐יכ2ינונחתילוק‐תא‐‐הוהיעמשי‐יכיתבהא116

ירצמו‐‐תומ‐ילבחינופפא3ארקאימיבוילונזאהטה

Sheol)אצמאןוגיוהרצינואצמלואש h7585)4הוהי‐םשבו

וניהלאוקידצוהוהיןונח5ישפנהטלמהוהיהנאארקא

ישפניבוש7עישוהיילויתלדהוהיםיאתפרמש6םחרמ

תוממישפנתצלחיכ8יכילעלמגהוהי‐יכיכיחונמל

‐‐הוהיינפלךלהתא9יחדמילגר‐תאהעמד‐ןמיניע‐תא

11דאמיתינעינארבדאיכיתנמאה10םייחהתוצראב

‐‐הוהילבישא‐המ12בזכםדאה‐לכיזפחביתרמאינא

ארקאהוהיםשבואשאתועושי‐סוכ13ילעיהולומגת‐לכ

יניעברקי15ומע‐לכלאנ‐הדגנםלשאהוהילירדנ14

‐ינאךדבעינא‐יכהוהיהנא16וידיסחלהתומה‐‐הוהי

הדותחבזחבזא‐ךל17ירסומלתחתפךתמא‐ןבךדבע
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‐לכלאנ‐הדגנםלשאהוהילירדנ18ארקאהוהיםשבו

הי‐וללהםלשורייככותב‐‐הוהיתיבתורצחב19ומע

יכ2םימאה‐לכוהוחבשםיוג‐לכהוהי‐תאוללה117

הי‐וללהםלועלהוהי‐תמאו‐‐ודסחונילערבג

‐רמאי2ודסחםלועליכבוט‐יכהוהילודוה118

יכןרהא‐תיבאנ‐ורמאי3ודסחםלועליכלארשיאנ

ודסחםלועליכהוהייאריאנ‐ורמאי4ודסחםלועל

אלילהוהי6היבחרמביננעהייתארקרצמה‐ןמ5

האראינאוירזעבילהוהי7םדאילהשעי‐המאריא

תוסחלבוט9םדאבחטבמ‐‐הוהיבתוסחלבוט8יאנשב

הוהיםשבינובבסםיוג‐לכ10םיבידנבחטבמ‐‐הוהיב

12םלימאיכהוהיםשבינובבס‐םגינובס11םלימאיכ

םלימאיכהוהיםשבםיצוקשאכוכעד‐‐םירובדכינובס

‐יהיוהיתרמזויזע14ינרזעהוהיולפנלינתיחדהחד13

ןימיםיקידצילהאב‐‐העושיוהנרלוק15העושיליל

ליחהשעהוהיןימיהממורהוהיןימי16ליחהשעהוהי

היינרסירסי18היישעמרפסאוהיחא‐יכתומא‐אל17

היהדואםב‐אבאקדצ‐ירעשיל‐וחתפ19יננתנאלתומלו

ינתינעיכךדוא21ובואביםיקידצהוהילרעשה‐הז20

הנפשארלהתיה‐‐םינובהוסאמןבא22העושיליל‐יהתו

םויה‐הז24וניניעבתאלפנאיהתאזהתיההוהיתאמ23

אנאאנהעישוההוהיאנא25ובהחמשנוהליגנהוהיהשע

םכונכרבהוהיםשבאבהךורב26אנהחילצההוהי

דע‐‐םיתבעבגח‐ורסאונל‐ראיו‐‐הוהילא27הוהיתיבמ
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ודוה29ךממוראיהלאךדואוהתאילא28חבזמהתונרק

ודסחםלועליכבוט‐יכהוהיל

ירשא2הוהיתרותבםיכלהה‐‐ךרד‐ימימתירשא119

הלועולעפ‐אלףא3והושרדיבל‐לכבויתדעירצנ

ילחא5דאמרמשל‐‐ךידקפהתיוצהתא4וכלהויכרדב

‐לאיטיבהב‐‐שובא‐אלזא6ךיקחרמשל‐‐יכרדונכי

ךקדציטפשמידמלב‐‐בבלרשיבךדוא7ךיתוצמ‐לכ

‐הכזיהמב9דאמ‐דעינבזעת‐לארמשאךיקח‐תא8

ךיתשרדיבל‐לכב10ךרבדכרמשל‐‐וחרא‐תארענ

אלןעמל‐‐ךתרמאיתנפציבלב11ךיתוצממינגשת‐לא

יתפשב13ךיקחינדמל‐‐הוהיהתאךורב12ךל‐אטחא

לעכ‐‐יתששךיתודעךרדב14ךיפ‐יטפשמלכ‐‐יתרפס

ךיתקחב16ךיתחראהטיבאוהחישאךידוקפב15ןוה‐לכ

היחאךדבע‐לעלמג17ךרבדחכשאאלעשעתשא

19ךתרותמתואלפנ‐‐הטיבאויניע‐לג18ךרבדהרמשאו

ישפנהסרג20ךיתוצמינממרתסת‐לאץראביכנארג

‐םירוראםידזתרעג21תע‐לכבךיטפשמ‐לא‐‐הבאתל

ךיתדעיכזובוהפרחילעמלג22ךיתוצממםיגשה‐

ךיקחבחישיךדבע‐‐ורבדניבםירשובשיםג23יתרצנ

ישפנרפעלהקבד25יתצעישנא‐‐יעשעשךיתדע‐םג24

27ךיקחינדמליננעתויתרפסיכרד26ךרבדכיניח

ישפנהפלד28ךיתואלפנבהחישאוינניבהךידוקפ‐ךרד

ךתרותוינממרסהרקש‐ךרד29ךרבדכינמיקהגותמ

יתקבד31יתיושךיטפשמיתרחבהנומא‐ךרד30יננח

יכץוראךיתוצמ‐ךרד32ינשיבת‐לאהוהיךיתודעב
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34בקעהנרצאוךיקחךרדהוהיינרוה33יבלביחרת

ינכירדה35בל‐לכבהנרמשאוךתרותהרצאוינניבה

ךיתודע‐לאיבל‐טה36יתצפחוב‐יכךיתוצמביתנב

38יניחךכרדבאושתוארמיניערבעה37עצב‐לאלאו

יתפרחרבעה39ךתארילרשא‐‐ךתרמאךדבעלםקה

ךידקפליתבאתהנה40םיבוטךיטפשמיכיתרגירשא

ךתרמאכךתעושתהוהיךדסחינאביו41יניחךתקדצב

לצת‐לאו43ךרבדביתחטב‐יכרבדיפרחהנעאו42

הרמשאו44יתלחיךטפשמליכדאמ‐דעתמא‐רבדיפמ

יכהבחרבהכלהתאו45דעוםלועל‐‐דימתךתרות

אלוםיכלמדגנךיתדעבהרבדאו46יתשרדךידקפ

‐אשאו48יתבהארשאךיתוצמבעשעתשאו47שובא

‐רכז49ךיקחבהחישאויתבהארשאךיתוצמ‐לא‐‐יפכ

יכיינעביתמחנתאז50ינתלחירשאלע‐‐ךדבעלרבד

אלךתרותמדאמ‐דעינצילהםידז51ינתיחךתרמא

הפעלז53םחנתאוהוהיםלועמךיטפשמיתרכז52יתיטנ

‐‐ךיקחיל‐ויהתורמז54ךתרותיבזע‐‐םיעשרמינתזחא

ךתרותהרמשאוהוהיךמשהלילביתרכז55ירוגמתיבב

‐‐יתרמאהוהייקלח57יתרצנךידקפיכיל‐התיהתאז56

59ךתרמאכיננחבל‐לכבךינפיתילח58ךירבדרמשל

אלויתשח60ךיתדע‐לאילגרהבישאויכרדיתבשח

ינדועםיעשרילבח61ךיתוצמרמשל‐‐יתהמהמתה

ךלתודוהלםוקא‐‐הליל‐תוצח62יתחכשאלךתרות

ירמשלוךוארירשא‐לכלינארבח63ךקדציטפשמלע

65ינדמלךיקחץראההאלמהוהיךדסח64ךידוקפ
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תעדוםעטבוט66ךרבדכהוהי‐‐ךדבע‐םעתישעבוט

התעוגגשינאהנעאםרט67יתנמאהךיתוצמביכינדמל

69ךיקחינדמלביטמוהתא‐בוט68יתרמשךתרמא

שפט70ךידוקפרצאבל‐לכבינאםידזרקשילעולפט

‐‐יתינע‐יכיל‐בוט71יתעשעשךתרותינאםבלבלחכ

בהזיפלאמ‐‐ךיפ‐תרותיל‐בוט72ךיקחדמלאןעמל

74ךיתוצמהדמלאוינניבהינוננוכיוינושעךידי73ףסכו

הוהייתעדי75יתלחיךרבדליכוחמשיוינואריךיארי

‐ינמחנלךדסחאנ‐יהי76ינתינעהנומאוךיטפשמקדצ‐יכ

ךתרות‐יכהיחאוךימחרינואבי77ךדבעלךתרמאכ‐

ךידוקפבחישאינאינותוערקש‐יכםידזושבי78יעשעש

יבל‐יהי80ךיתדע)יעדיו(ועדיוךיאריילובושי79

ישפנךתעושתלהתלכ81שובאאלןעמל‐‐ךיקחבםימת

ינמחנתיתמרמאל‐‐ךתרמאליניעולכ82יתלחיךרבדל

‐ימיהמכ84יתחכשאלךיקח‐‐רוטיקבדאנכיתייה‐יכ83

‐‐תוחישםידזיל‐ורכ85טפשמיפדרבהשעתיתמךדבע

ינופדררקשהנומאךיתוצמ‐לכ86ךתרותכאלרשא

88ךידקפיתבזע‐אלינאוץראבינולכטעמכ87ינרזע

ךרבד‐‐הוהיםלועל89ךיפתודעהרמשאויניחךדסחכ

91דמעתוץראתננוכךתנומארדורדל90םימשבבצנ

ךתרותילול92ךידבעלכהיכםויהודמעךיטפשמל

ךידוקפחכשא‐אלםלועל93יינעביתדבאזא‐‐יעשעש

יל95יתשרדךידוקפיכינעישוהינא‐ךל94ינתייחםביכ

יתיארהלכת‐לכל96ןנובתאךיתדעינדבאלםיעשרווק

םויה‐לכךתרותיתבהא‐המ97דאמךתוצמהבחרץק
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יל‐איהםלועליכךתוצמינמכחתיביאמ98יתחישאיה

םינקזמ100ילהחישךיתודעיכיתלכשהידמלמ‐לכמ99

‐ילגריתאלכערחרא‐לכמ101יתרצנךידוקפיכןנובתא

התא‐יכיתרס‐אלךיטפשממ102ךרבדרמשאןעמל‐

104יפלשבדמ‐‐ךתרמאיכחלוצלמנ‐המ103ינתרוה

‐רנ105רקשחרא‐לכיתאנשןכלעןנובתאךידוקפמ

רמשל‐‐המיקאויתעבשנ106יתביתנלרואוךרבדילגרל

ךרבדכיניחהוהידאמ‐דעיתינענ107ךקדציטפשמ

ישפנ109ינדמלךיטפשמוהוהיאנ‐הצריפתובדנ108

ילחפםיעשרונתנ110יתחכשאלךתרותודימתיפכב

ןושש‐יכםלועלךיתודעיתלחנ111יתיעתאלךידוקפמו

בקעםלועל‐‐ךיקחתושעליבליתיטנ112המהיבל

התאינגמוירתס114יתבהאךתרותויתאנשםיפעס113

יהלאתוצמהרצאוםיערמינממ‐ורוס115יתלחיךרבדל

ינדעס117ירבשמינשיבת‐לאוהיחאוךתרמאכינכמס116

ךיקחמםיגוש‐לכתילס118דימתךיקחבהעשאוהעשואו

ןכלץרא‐יעשר‐לכתבשה‐‐םיגס119םתימרתרקש‐יכ

יתאריךיטפשממוירשבךדחפמרמס120ךיתדעיתבהא

ךדבעברע122יקשעלינחינת‐לבקדצוטפשמיתישע121

תרמאלוךתעושילולכיניע123םידזינקשעי‐לאבוטל

125ינדמלךיקחוךדסחכךדבע‐םעהשע124ךקדצ

‐‐הוהילתושעלתע126ךיתדעהעדאוינניבהינא‐ךדבע

זפמובהזמ‐‐ךיתוצמיתבהאןכ‐לע127ךתרותורפה

יתאנשרקשחרא‐לכיתרשילכידוקפ‐לכןכ‐לע128

ךירבדחתפ130ישפנםתרצנןכ‐לעךיתודעתואלפ129
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ךיתוצמליכהפאשאויתרעפ‐יפ131םייתפןיבמריאי

ימעפ133ךמשיבהאלטפשמכ‐‐יננחוילא‐הנפ132יתבאי

קשעמינדפ134ןוא‐לכיב‐טלשת‐לאוךתרמאבןכה

ינדמלוךדבעבראהךינפ135ךידוקפהרמשאוםדא

ךתרותורמש‐אללע‐‐יניעודריםימ‐יגלפ136ךיקח‐תא

ךיתדעקדצתיוצ138ךיטפשמרשיוהוהיהתאקידצ137

140ירצךירבדוחכש‐יכיתאנקינתתמצ139דאמהנומאו

הזבנויכנאריעצ141הבהאךדבעודאמךתרמאהפורצ

תמאךתרותוםלועלקדצךתקדצ142יתחכשאלךידקפ

ךיתודעקדצ144יעשעשךיתוצמינואצמקוצמו‐רצ143

ךיקחהוהייננעבל‐לכביתארק145היחאוינניבהםלועל

יתמדק147ךיתדעהרמשאוינעישוהךיתארק146הרצא

ומדק148יתלחי)ךרבדל(ךירבדלהעושאוףשנב

ךדסחכהעמשילוק149ךתרמאבחישל‐‐תורמשאיניע

וקחרךתרותמהמזיפדרוברק150יניחךטפשמכהוהי

יתעדיםדק152תמאךיתוצמ‐לכוהוהיהתאבורק151

‐יכינצלחויינע‐האר153םתדסיםלועליכךיתדעמ

ךתרמאלינלאגויבירהביר154יתחכשאלךתרות

156ושרדאלךיקחיכהעושיםיעשרמקוחר155יניח

ירצויפדרםיבר157יניחךיטפשמכהוהיםיברךימחר

רשא‐‐הטטוקתאוםידגביתיאר158יתיטנאלךיתודעמ

הוהייתבהאךידוקפ‐יכהאר159ורמשאלךתרמא

טפשמ‐לכםלועלותמאךרבד‐שאר160יניחךדסחכ

דחפ)ךרבדמו(ךירבדמוםנחינופדרםירש161ךקדצ

רקש163ברללשאצומכ‐‐ךתרמא‐לעיכנאשש162יבל
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‐‐ךיתללהםויבעבש164יתבהאךתרותהבעתאויתאנש

ומל‐ןיאוךתרותיבהאלברםולש165ךקדציטפשמלע

167יתישעךיתוצמוהוהיךתעושיליתרבש166לושכמ

ךידוקפיתרמש168דאמםבהאוךיתדעישפנהרמש

הוהיךינפליתנרברקת169ךדגניכרד‐לכיכךיתדעו

ינליצהךתרמאכךינפליתנחתאובת170ינניבהךרבדכ

ינושלןעת172ךיקחינדמלתיכהלהתיתפשהנעבת171

יכינרזעלךדי‐יהת173קדצךיתוצמ‐לכיכךתרמא

ךתרותוהוהיךתעושיליתבאת174יתרחבךידוקפ

176ינרזעיךטפשמוךללהתוישפנ‐יחת175יעשעש

יתחכשאלךיתוצמיכךדבעשקבדבאהשכ‐‐יתיעת

יננעיויתארק‐‐ילהתרצבהוהי‐לאתולעמהריש120

ןתי‐המ3הימרןושלמרקש‐תפשמישפנהליצה‐‐הוהי2

םעםינונשרובגיצח4הימרןושל‐‐ךלףיסי‐המוךל

ילהא‐םעיתנכשךשמיתרג‐יכיל‐היוא5םימתרילחג

םולש‐ינא7םולשאנושםע‐‐ישפנהל‐הנכשתבר6רדק

המחלמלהמהרבדאיכו

אביןיאמ‐‐םירהה‐לאיניעאשאתולעמלריש121

טומלןתי‐לא3ץראוםימשהשע‐‐הוהיםעמירזע2ירזע

רמוש‐‐ןשייאלוםוני‐אלהנה4ךרמשםוני‐לאךלגר

םמוי6ךנימידי‐לעךלצהוהיךרמשהוהי5לארשי

ער‐לכמךרמשיהוהי7הלילבחריוהככי‐אלשמשה

‐דעוהתעמ‐‐ךאובוךתאצ‐רמשיהוהי8ךשפנ‐תארמשי

םלוע
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תיב‐‐ילםירמאביתחמשדודלתולעמהריש122

3םלשוריךירעשב‐‐ונילגרויהתודמע2ךלנהוהי

ולעםשש4ודחיהל‐הרבחשריעכ‐‐היונבהםלשורי

יכ5הוהיםשלתודהללארשילתודע‐‐הי‐יטבשםיטבש

ולאש6דודתיבלתואסכטפשמלתואסכובשיהמש

הולשךליחבםולש‐יהי7ךיבהאוילשיםלשוריםולש

9ךבםולשאנ‐הרבדא‐‐יערויחאןעמל8ךיתונמראב

ךלבוטהשקבא‐‐וניהלאהוהי‐תיבןעמל

םימשביבשיה‐‐יניע‐תאיתאשנךילאתולעמהריש123

‐לאהחפשיניעכ‐‐םהינודאדי‐לאםידבעיניעכהנה2

וננח3וננחישדע‐‐וניהלאהוהי‐לאוניניעןכהתרבגדי

ונשפנהל‐העבשתבר4זובונעבשבר‐יכוננחהוהי

)םינוייאגל(םינויאגלזובהםיננאשהגעלה

‐רמאי‐‐ונלהיהשהוהיילולדודלתולעמהריש124

3םדאונילעםוקב‐‐ונלהיהשהוהיילול2לארשיאנ

‐ונופטשםימהיזא4ונבםפאתורחב‐‐ונועלבםייחיזא

םימה‐‐ונשפנ‐לערבעיזא5ונשפנ‐לערבעהלחנ‐

7םהינשלףרטוננתנאלש‐‐הוהיךורב6םינודיזה

ונחנאורבשנחפהםישקויחפמהטלמנרופצכ‐‐ונשפנ

ץראוםימשהשע‐‐הוהיםשבונרזע8ונטלמנ

‐אלןויצ‐רהכ‐‐הוהיבםיחטבהתולעמהריש125

הוהיוהלביבסםירה‐‐םלשורי2בשיםלועלטומי

‐עשרהטבשחוניאליכ3םלוע‐דעוהתעמ‐‐ומעלביבס

התלועבםיקידצהוחלשי‐אלןעמלםיקידצהלרוגלע‐
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5םתובלבםירשילוםיבוטלהוהיהביטיה4םהידי

םולשןואהילעפ‐תאהוהיםכילוי‐‐םתולקלקעםיטמהו

לארשי‐לע

ונייה‐‐ןויצתביש‐תאהוהיבושבתולעמהריש126

ורמאיזאהנרוננושלו‐‐וניפקוחשאלמיזא2םימלחכ

הוהילידגה3הלא‐םעתושעלהוהילידגה‐‐םיוגב

ונתובש‐תאהוהיהבוש4םיחמשונייה‐‐ונמעתושעל

הנרב‐‐העמדבםיערזה5בגנבםיקיפאכ‐‐)ונתיבש(

אבי‐אבערזה‐ךשמאשנ‐‐הכבוךליךולה6ורצקי

ויתמלאאשנ‐‐הנרב

‐‐תיבהנבי‐אלהוהי‐םאהמלשלתולעמהריש127

דקשאושריע‐רמשי‐אלהוהי‐םאובוינובולמעאוש

םחלילכא‐‐תבש‐ירחאמםוקימיכשמםכלאוש2רמוש

רכשםינבהוהיתלחנהנה3אנשודידילןתיןכםיבצעה

ירשא5םירוענהינבןכ‐‐רובג‐דיבםיצחכ4ןטבהירפ

ורבדי‐יכ‐‐ושבי‐אלםהמותפשא‐תאאלמרשא‐‐רבגה

רעשבםיביוא‐תא

ויכרדבךלהה‐‐הוהיארי‐לכירשאתולעמהריש128

ךתשא3ךלבוטוךירשאלכאתיכךיפכעיגי2

ביבס‐‐םיתיזילתשכךינבךתיביתכריב‐‐הירפןפגכ

ךכרבי5הוהיארי‐‐רבגךרביןכ‐יכהנה4ךנחלשל

‐הארו6ךייחימילכ‐‐םלשוריבוטבהארוןויצמהוהי

לארשי‐לעםולשךינבלםינב
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אנ‐רמאי‐‐ירוענמינוררצתברתולעמהריש129

יבג‐לע3ילולכי‐אלםגירוענמינוררצתבר2לארשי

הוהי4)םתינעמל(םתונעמלוכיראהםישרחושרח

יאנשלכ‐‐רוחאוגסיוושבי5םיעשרתובעץצקקידצ

אלמאלש7שביףלשתמדקש‐‐תוגגריצחכויהי6ןויצ

‐תכרב‐‐םירבעהורמאאלו8רמעמונצחורצוקופכ

הוהיםשבםכתאונכרבםכילאהוהי

ינדא2הוהיךיתארקםיקמעממתולעמהריש130

‐םא3ינונחתלוקל‐‐תובשקךינזאהנייהתילוקבהעמש

‐‐החילסהךמע‐יכ4דמעיימינדא‐‐הי‐רמשתתונוע

יתלחוהורבדלוישפנהתוקהוהייתיוק5ארותןעמל

לחי7רקבלםירמשרקבלםירמשמ‐‐ינדאלישפנ6

8תודפומעהברהודסחההוהי‐םע‐יכהוהי‐לאלארשי

ויתנועלכמ‐‐לארשי‐תאהדפיאוהו

ומר‐אלו‐‐יבלהבג‐אלהוהידודלתולעמהריש131

יתיושאל‐םא2ינממתואלפנבותולדגביתכלה‐אלויניע

לחי3ישפנילעלמגכומאילעלמגכישפנ‐‐יתממודו

םלוע‐דעוהתעמ‐‐הוהי‐לאלארשי

2ותונע‐לכתא‐‐דודלהוהי‐רוכזתולעמהריש132

להאבאבא‐םא3בקעיריבאלרדנהוהילעבשנרשא

יניעלתנשןתאםא4יעוצישרע‐לעהלעא‐םאיתיב

ריבאלתונכשמהוהילםוקמאצמא‐דע5המונתיפעפעל

7רעי‐ידשבהונאצמהתרפאבהונעמש‐הנה6בקעי

הוהיהמוק8וילגרםדהלהוחתשנויתונכשמלהאובנ



םיליהת 1120

ךידיסחוקדצ‐ושבליךינהכ9ךזעןוראוהתאךתחונמל

11ךחישמינפבשת‐לא‐‐ךדבעדודרובעב10וננרי

‐‐ךנטבירפמהנממבושי‐אל‐‐תמאדודלהוהי‐עבשנ

וזיתדעו‐‐יתירבךינבורמשי‐םא12ךל‐אסכלתישא

רחב‐יכ13ךל‐אסכלובשי‐‐דע‐ידעםהינב‐םגםדמלא

‐הפדע‐ידעיתחונמ‐תאז14ולבשומלהואןויצבהוהי

עיבשאהינויבאךרבאךרבהדיצ15היתואיכבשא

םש17וננריןנרהידיסחועשישיבלאהינהכו16םחל

שיבלאויביוא18יחישמלרניתכרעדודלןרקחימצא

ורזנץיציוילעותשב

תבש‐‐םיענ‐המובוט‐המהנהדודלתולעמהריש133

ןקזה‐לעדרי‐‐שארה‐לעבוטהןמשכ2דחי‐םגםיחא
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םשיכ3וניתורנכונילת‐‐הכותבםיברע‐לע2ןויצ

ונלורישהחמשוניללותו‐‐ריש‐ירבדוניבושונולאש

רכנתמדאלעהוהי‐ריש‐תארישנ‐‐ךיא4ןויצרישמ
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הדודשהלבב‐תב8הבדוסיהדע‐‐ורעורעםירמאה

זחאישירשא9ונלתלמגשךלומג‐תא‐‐ךל‐םלשישירשא
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ודקדק)דעו(דעולגרףכמערןיחשבבויאתאךיו

9רפאהךותבבשיאוהוובדרגתהלשרחולחקיו8
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תולילתעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו13המימשה

דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאו

רבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו3
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תעבשץראלותאובשיו6דאמבאכהלדגיכואריכ

יכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימי
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רבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו

ץראלותאובשיו9דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילא

ואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימיתעבש
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‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראל

תעבשץראלותאובשיו13דאמבאכהלדגיכואריכ

לדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימי

תעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו14דאמבאכה

דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותוליל

רבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו15

ותאובשיו16דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילא

‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראל

תעבשץראלותאובשיו17דאמבאכהלדגיכואריכ

לדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימי

תעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו18דאמבאכה
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‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראל

תעבשץראלותאובשיו21דאמבאכהלדגיכואריכ
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דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותוליל

רבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו23

ותאובשיו24דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילא

‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימיתעבשץראל

תעבשץראלותאובשיו25דאמבאכהלדגיכואריכ

לדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותולילתעבשוםימי

תעבשוםימיתעבשץראלותאובשיו26דאמבאכה

דאמבאכהלדגיכואריכ‐‐רבדוילארבדןיאותוליל

האלתךילארבדהסנה2רמאיוינמיתהזפילאןעיו4

תופרםידיוםיברתרסיהנה3לכויימןילמברצעו

יכ5ץמאתתוערכםיכרבוךילמןומיקילשוכ4קזחת

ךתאריאלה6להבתוךידעעגתאלתוךילאאובתהתע

דבאיקנאוהימ‐‐אנ‐רכז7ךיכרדםתוךתוקתךתלסכ

יערזוןואישרחיתיאררשאכ8ודחכנםירשיהפיאו

10ולכיופאחורמוודבאיהולאתמשנמ9והרצקילמע

דבאשיל11ועתנםיריפכינשולחשלוקוהיראתגאש

חקתובנגירבדילאו12ודרפתיאיבלינבוףרט‐ילבמ
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דיחפהיתומצעברוהדערוינארקדחפ14םישנא‐לע
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םבםרתיעסנ‐אלה21ודבאיחצנלםישמילבמותכי
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םימורעתובשחמרפמ12עשיובגשםירדקוםורמל
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‐אליכח‐םאהלועינושלב‐שיה30הב‐יקדצדוע)ובשו(

תווהןיבי

2וימיריכשימיכוץרא)‐ילע(‐לעשונאלאבצ‐אלה7
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םרכ)העטנ(עטנהיפכירפמוהחקתוהדשהממז16

בוט‐יכהמעט18היתעורזץמאתוהינתמזועבהרגח17

החלשהידי19הרנ)הלילב(לילבהבכי‐אלהרחס

הידיוינעלהשרפהפכ20ךלפוכמתהיפכורושיכב

התיב‐לכיכגלשמהתיבלארית‐אל21ןויבאלהחלש

השובלןמגראוששהל‐התשעםידברמ22םינששבל
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ןידס24ץרא‐ינקז‐םעותבשבהלעבםירעשבעדונ23

השובלרדהו‐זע25ינענכלהנתנרוגחורכמתוהתשע

דסחתרותוהמכחבהחתפהיפ26ןורחאםוילקחשתו

םחלוהתיב)תוכילה(תוכליההיפוצ27הנושל‐לע

הללהיוהלעבהורשאיוהינבומק28לכאתאלתולצע

רקש30הנלכ‐לעתילעתאוליחושעתונבתובר29

הל‐ונת31ללהתתאיההוהי‐תאריהשאיפיהלבהוןחה

הישעמםירעשבהוללהיוהידיירפמ



תור 1204

תור

שיאךליוץראבבעריהיוםיטפשהטפשימיביהיו1

ינשוותשאואוה‐‐באומידשברוגלהדוהיםחלתיבמ

וינבינשםשוימענותשאםשוךלמילאשיאהםשו2וינב

ידשואביוהדוהיםחלתיבמ‐‐םיתרפאןוילכוןולחמ

איהראשתוימענשיאךלמילאתמיו3םשויהיובאומ

הפרעתחאהםש‐‐תויבאמםישנםהלואשיו4הינבינשו

םהינשםגותמיו5םינשרשעכםשובשיותורתינשהםשו

םקתו6השיאמוהידליינשמהשאהראשתוןוילכוןולחמ

‐‐באומהדשבהעמשיכבאומידשמבשתוהיתלכואיה

םוקמהןמאצתו7םחלםהלתתלומעתאהוהידקפיכ

ךרדבהנכלתוהמעהיתולכיתשוהמשהתיהרשא

הנכלהיתלכיתשלימענרמאתו8הדוהיץראלאבושל

דסחםכמעהוהי)שעי(השעיהמאתיבלהשאהנבש

ןאצמוםכלהוהיןתי9ידמעוםיתמהםעםתישערשאכ

הניכבתוןלוקהנאשתוןהלקשתוהשיאתיבהשאהחונמ

ימענרמאתו11ךמעלבושנךתאיכהלהנרמאתו10

ויהויעמבםינבילדועהימעהנכלתהמליתנבהנבש

שיאלתויהמיתנקזיכןכליתנבהנבש12םישנאלםכל

יתדליםגושיאלהלילהיתייהםג‐‐הוקתילשייתרמאיכ

הנגעתןהלהולדגירשאדעהנרבשתןהלה13םינב

האצייכ‐‐םכמדאמילרמיכיתנבלאשיאלתויהיתלבל

הפרעקשתודועהניכבתוןלוקהנשתו14הוהידייב

ךתמביהבשהנהרמאתו15הבהקבדתורוהתומחל

תוררמאתו16ךתמביירחאיבושהיהלאלאוהמעלא
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יכלתרשאלאיכךירחאמבושלךבזעליביעגפתלא

17יהלאךיהלאוימעךמע‐‐ןילאינילתרשאבוךלא

הכוילהוהיהשעיהכרבקאםשותומאיתומתרשאב

תצמאתמיכארתו18ךניבויניבדירפיתומהיכ‐‐ףיסוי

םהיתשהנכלתו19הילארבדללדחתוהתאתכללאיה

לכםהתוםחלתיבהנאובכיהיוםחלתיבהנאובדע

לאןהילארמאתו20ימענתאזההנרמאתוןהילעריעה

21דאמילידשרמהיכארמילןארקימענילהנארקת

הנארקתהמלהוהיינבישהםקירויתכלההאלמינא

תורוימענבשתו22ילערהידשויבהנעהוהיוימעניל

תיבואבהמהובאומידשמהבשההמעהתלכהיבאומה

םירעשריצקתלחתבםחל

תחפשממ‐‐ליחרובגשיאהשיאל)עדומ(עדימימענלו2

ימענלאהיבאומהתוררמאתו2זעבומשוךלמילא

ןחאצמארשארחא‐‐םילבשבהטקלאוהדשהאנהכלא

הדשבטקלתואובתוךלתו3יתביכלהלרמאתוויניעב

רשאזעבלהדשהתקלח‐‐הרקמרקיוםירצקהירחא

רמאיוםחלתיבמאבזעבהנהו4ךלמילאתחפשממ

רמאיו5הוהיךכרביולורמאיוםכמעהוהיםירצוקל

ןעיו6תאזההרענהימלםירצוקהלעבצנהורענלזעב

איההיבאומהרענרמאיו‐‐םירצוקהלעבצנהרענה

יתפסאואנהטקלארמאתו7באומידשמימענםעהבשה

דעורקבהזאמדומעתואובתוםירצוקהירחאםירמעב

אולהתורלאזעברמאיו8טעמתיבההתבשהז‐‐התע
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ירובעתאלםגורחאהדשבטקלליכלתלאיתבתעמש

ןורצקירשאהדשבךיניע9יתרענםעןיקבדתהכוהזמ

ךעגניתלבלםירענהתאיתיוצאולה‐‐ןהירחאתכלהו

םירענהןובאשירשאמתיתשוםילכהלאתכלהותמצו

עודמוילארמאתוהצראוחתשתוהינפלעלפתו10

זעבןעיו11הירכניכנאו‐‐ינריכהלךיניעבןחיתאצמ

ירחאךתומחתאתישערשאלכילדגהדגה‐‐הלרמאיו

לאיכלתוךתדלומץראוךמאוךיבאיבזעתוךשיאתומ

ךלעפהוהיםלשי12םושלשלומתתעדיאלרשאםע

רשאלארשייהלאהוהיםעמהמלשךתרכשמיהתו

ךיניעבןחאצמארמאתו13ויפנכתחתתוסחלתאב

אליכנאוךתחפשבללעתרבדיכוינתמחניכינדא

לכאהתעלזעבהלרמאיו14ךיתחפשתחאכהיהא

בשתוץמחבךתפתלבטוםחלהןמתלכאוםלהישג

15רתתועבשתולכאתוילקהלטבציוםירצקהדצמ

םירמעהןיבםגרמאלוירענתאזעבוציוטקללםקתו

םיתבצהןמהלולשתלשםגו16הומילכתאלו‐‐טקלת

דעהדשבטקלתו17הבורעגתאלוהטקלוםתבזעו

18םירעשהפיאכיהיוהטקלרשאתאטבחתוברעה

אצותוהטקלרשאתאהתומחארתוריעהאובתואשתו

התומחהלרמאתו19העבשמהרתוהרשאתאהלןתתו

דגתוךורבךריכמיהי‐‐תישעהנאוםויהתטקלהפיא

רשאשיאהםשרמאתוומעהתשערשאתאהתומחל

אוהךורבהתלכלימענרמאתו20זעבםויהומעיתישע

רמאתוםיתמהתאוםייחהתאודסחבזעאלרשאהוהיל
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תוררמאתו21אוהונלאגמ‐‐שיאהונלבורקימענהל

ןיקבדתילרשאםירענהםעילארמאיכםגהיבאומה

לאימענרמאתו22ילרשאריצקהלכתאולכםאדע

ךבועגפיאלוויתורענםעיאצתיכיתבבוטהתלכתור

תולכדע‐‐טקללזעבתורענבקבדתו23רחאהדשב

התומחתאבשתוםיטחהריצקוםירעשהריצק

חונמךלשקבאאלהיתבהתומחימענהלרמאתו3

תייהרשאונתעדמזעבאלההתעו2ךלבטיירשא

3הלילה‐‐םירעשהןרגתאהרזאוההנהויתורענתא

יתדריו‐‐ךילע)ךיתלמש(ךתלמשתמשותכסותצחרו

תותשלולכאלותלכדעשיאליעדותלאןרגה)תדריו(

תאבוםשבכשירשאםוקמהתאתעדיוובכשביהיו4

רשאתאךלדיגיאוהו)תבכשו(יתבכשוויתלגרמתילגו

השעא)ילא(ירמאתרשאלכהילארמאתו5ןישעת

לכאיו7התומחהתוצרשאלככשעתוןרגהדרתו6

אבתוהמרעההצקבבכשלאביוובלבטייותשיוזעב

דרחיוהלילהיצחביהיו8בכשתוויתלגרמלגתוטלב

תאימרמאיו9ויתלגרמתבכשהשאהנהותפליושיאה

לאגיכךתמאלעךפנכתשרפוךתמאתוריכנארמאתו

ךדסחתבטיה‐‐יתבהוהילתאהכורברמאיו10התא

םא‐‐םירוחבהירחאתכליתלבלןושארהןמןורחאה

ירמאתרשאלכיאריתלאיתבהתעו11רישעםאולד

12תאליחתשאיכימערעשלכעדוייכךלהשעא

13ינממבורקלאגשיםגויכנאלאגםאיכםנמאיכהתעו
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אלםאולאגיבוטךלאגיםארקבבהיהוהלילהיניל

14רקבהדעיבכשהוהייחיכנאךיתלאגוךלאגלץפחי

ריכי)םרטב(םורטבםקתורקבהדעותולגרמבכשתו

15ןרגההשאההאביכעדוילארמאיווהערתאשיא

הבזחאתו‐‐הביזחאוךילערשאתחפטמהיבהרמאיו

לאאובתו16ריעהאביוהילעתשיוםירעשששדמיו

השערשאלכתא‐‐הלדגתויתבתאימרמאתוהתומח

רמאיכילןתנהלאהםירעשהששרמאתו17שיאההל

יתביבשרמאתו18ךתומחלאםקיריאובתלא)ילא(

םאיכשיאהטקשיאליכרבדלפיךיאןיעדתרשאדע

םויהרבדההלכ

רבדרשארבעלאגההנהוםשבשיורעשההלעזעבו4

2בשיורסיוינמלאינלפהפהבשהרוסרמאיוזעב

ובשיוהפובשרמאיו‐‐ריעהינקזמםישנאהרשעחקיו

ךלמילאלוניחאלרשאהדשהתקלחלאגלרמאיו3

ךנזאהלגאיתרמאינאו4באומהדשמהבשהימענהרכמ

םאולאגלאגתםא‐‐ימעינקזדגנוםיבשיהדגנהנקרמאל

לואגלךתלוזןיאיכ)העדאו(עדאוילהדיגהלאגיאל

ךתונקםויבזעברמאיו5לאגאיכנארמאיוךירחאיכנאו

יתינקתמהתשאהיבאומהתורתאמוימענדימהדשה

אללאגהרמאיו6ותלחנלעתמהםשםיקהל‐‐)תינק(

ךללאגיתלחנתאתיחשאןפ‐‐יל)לאגל(לואגללכוא

לארשיבםינפלתאזו7לאגללכואאליכיתלאגתאהתא

ולענשיאףלשרבדלכםיקלהרומתהלעוהלאגהלע

זעבללאגהרמאיו8לארשיבהדועתהתאזווהערלןתנו
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םידעםעהלכוםינקזלזעברמאיו9ולענףלשיוךלהנק

רשאלכתאוךלמילאלרשאלכתאיתינקיכםויהםתא

תשאהיבאמהתורתאםגו10ימענדימ‐‐ןולחמוןוילכל

אלוותלחנלעתמהםשםיקהלהשאליליתינקןולחמ

םתאםידעומוקמרעשמוויחאםעמתמהםשתרכי

ןתיםידע‐‐םינקזהורעשברשאםעהלכורמאיו11םויה

ונברשאהאלכולחרכךתיבלאהאבההשאהתאהוהי

םשארקוהתרפאבליחהשעולארשיתיבתאםהיתש

רמתהדלירשאץרפתיבכךתיביהיו12םחלתיבב

13תאזההרענהןמךלהוהיןתירשאערזהןמ‐‐הדוהיל

הוהיןתיוהילאאביוהשאלוליהתותורתאזעבחקיו

ךורבימענלאםישנההנרמאתו14ןבדלתוןוירההל

לארשיבומשארקיוםויהלאגךלתיבשהאלרשאהוהי

ךתלכיכךתבישתאלכלכלושפנבישמלךלהיהו15

16םינבהעבשמךלהבוטאיהרשאותדליךתבהארשא

17תנמאלוליהתוהקיחבוהתשתודליהתאימענחקתו

הנארקתוימענלןבדלירמאלםשתונכשהולהנארקתו

ץרפתודלותהלאו18דודיבאישייבאאוהדבועומש

םרוםרתאדילוהןורצחו19ןורצחתאדילוהץרפ

ןושחנוןושחנתאדילוהבדנימעו20בדנימעתאדילוה

דילוהזעבוזעבתאדילוהןומלשו21המלשתאדילוה

דודתאדילוהישיוישיתאדילוהדבעו22דבועתא
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םירישהריש

והיפתוקישנמינקשי2המלשלרשאםירישהריש1

קרותןמשםיבוטךינמשחירל3ןיימךידדםיבוטיכ

הצורנךירחאינכשמ4ךובהאתומלעןכלעךמש

ךידדהריכזנ‐‐ךבהחמשנוהליגנוירדחךלמהינאיבה

םלשוריתונבהואנוינאהרוחש5ךובהאםירשימןיימ

תרחרחשינאשינוארתלא6המלשתועיריכרדקילהאכ

‐םימרכהתאהרטנינמשיבורחנימאינבשמשהינתפזשש

הכיאישפנהבהאשילהדיגה7יתרטנאלילשימרכ‐

לעהיטעכהיהאהמלשםירהצבץיברתהכיאהערת

ךליאצםישנבהפיהךליעדתאלםא8ךירבחירדע

9םיערהתונכשמלעךיתידגתאיערוןאצהיבקעב

ךייחלוואנ10יתיערךיתימדהערפיבכרביתססל

תודקנםעךלהשענבהזירות11םיזורחבךראוצםירתב

רורצ13וחירןתנידרנובסמבךלמהשדע12ףסכה

ילידודרפכהלכשא14ןיליידשןיבילידודרמה

םינויךיניעהפיךנהיתיערהפיךנה15ידגןיעימרכב

תורק17הננערונשרעףאםיענףאידודהפיךנה16

םיתורב)ונטיהר(ונטיחרםיזראוניתב

ןיבהנשושכ2םיקמעהתנשושןורשהתלצבחינא2

רעיהיצעבחופתכ3תונבהןיביתיערןכםיחוחה

קותמוירפויתבשיויתדמחולצבםינבהןיבידודןכ

ינוכמס5הבהאילעולגדוןייהתיבלאינאיבה4יכחל

6ינאהבהאתלוחיכםיחופתבינודפר‐‐תושישאב
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םכתאיתעבשה7ינקבחתונימיוישארלתחתולאמש

םאווריעתםאהדשהתוליאבואתואבצבםלשוריתונב

אבהזהנהידודלוק8ץפחתשדעהבהאהתאוררועת

יבצלידודהמוד9תועבגהלעץפקמ‐‐םירההלעגלדמ

ןמחיגשמ‐‐ונלתכרחאדמועהזהנהםיליאהרפעלוא

ימוקילרמאוידודהנע10םיכרחהןמץיצמתונלחה

םשגהרבעותסההנהיכ11ךליכלויתפייתיערךל

עיגהרימזהתעץראבוארנםינצנה12ולךלהףלח

םינפגהוהיגפהטנחהנאתה13ונצראבעמשנרותהלוקו

14ךליכלויתפייתיער)ךל(יכלימוקחירונתנרדמס

ךיארמתאיניארההגרדמהרתסבעלסהיוגחביתנוי

וזחא15הואנךיארמוברעךלוקיכךלוקתאינעימשה

ונימרכוםימרכםילבחמםינטקםילעש‐‐םילעשונל

חופישדע17םינשושבהערהולינאוילידוד16רדמס

רפעלואיבצלידודךלהמדבסםיללצהוסנוםויה

רתבירהלע‐‐םיליאה

ויתשקבישפנהבהאשתאיתשקבתולילביבכשמלע3

םיקושבריעבהבבוסאואנהמוקא2ויתאצמאלו

ויתאצמאלוויתשקבישפנהבהאשתאהשקבא‐‐תובחרבו

ישפנהבהאשתאריעבםיבבסהםירמשהינואצמ3

הבהאשתאיתאצמשדעםהמיתרבעשטעמכ4םתיאר

לאוימאתיבלאויתאיבהשדע‐‐ונפראאלוויתזחאישפנ

ואתואבצבםלשוריתונבםכתאיתעבשה5יתרוהרדח

דעהבהאהתאוררועתםאווריעתםאהדשהתוליאב



םירישהריש 1212

תרטקמןשעתורמיתכרבדמהןמהלעתאזימ6ץפחתש

‐‐המלשלשותטמהנה7לכורתקבאלכמהנובלורמ

ברחיזחאםלכ8לארשיירבגמהלביבסםירבגםישש

9תולילבדחפמוכרילעוברחשיאהמחלמידמלמ

וידומע10ןונבלהיצעמ‐‐המלשךלמהולהשעןוירפא

הבהאףוצרוכותןמגראובכרמבהזותדיפרףסכהשע

‐המלשךלמבןויצתונבהניארוהנאצ11םלשוריתונבמ

ובלתחמשםויבוותנתחםויבומאולהרטעשהרטעב‐

ךתמצלדעבמםינויךיניע‐‐הפיךנהיתיערהפיךנה4

רדעכךינש2דעלגרהמושלגשםיזעהרדעכךרעש

הלכשותומיאתמםלכשהצחרהןמולעשתובוצקה

חלפכהואנךרבדמוךיתותפשינשהטוחכ3םהבןיא

יונבךראוצדיודלדגמכ4ךתמצלדעבמךתקרןומרה

ינש5םירבגהיטלשלכוילעיולתןגמהףלאתויפלתל

דע6םינשושבםיעורההיבצימואתםירפעינשכךידש

לאורומהרהלאילךלא‐‐םיללצהוסנוםויהחופיש

יתא8ךבןיאםומויתיערהפיךלכ7הנובלהתעבג

הנמאשארמירושתיאובתןונבלמיתאהלכןונבלמ

9םירמניררהמתויראתונעממןומרחורינששארמ

ךיניעמ)תחאב(דחאבינתבבלהלכיתחאינתבבל

המהלכיתחאךידדופיהמ10ךינרוצמקנעדחאב

הנפטתתפנ11םימשבלכמךינמשחירוןיימךידדובט

ךיתמלשחירוךנושלתחתבלחושבדהלכךיתותפש

13םותחןיעמלוענלגהלכיתחאלוענןג12ןונבלחירכ
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םידרנםעםירפכםידגמירפםעםינומרסדרפךיחלש

תולהאורמהנובליצעלכםעןומנקוהנקםכרכודרנ14

םילזנוםייחםימראבםינגןיעמ15םימשבישארלכםע

וימשבולזיינגיחיפהןמיתיאובוןופצירוע16ןונבלןמ

וידגמירפלכאיוונגלידודאבי

יתלכאימשבםעירומיתירא‐‐הלכיתחאינגליתאב5

ותשםיערולכאיבלחםעיניייתיתשישבדםעירעי

יחתפקפודידודלוקרעיבלוהנשיינא2םידודורכשו

יתוצוקלטאלמנישארש‐‐יתמתיתנוייתיעריתחאיל

הנשבלאהככיא‐‐יתנתכתאיתטשפ3הליליסיסר

רחהןמודיחלשידוד4םפנטאהככיאילגרתאיתצחר

רומופטנידיוידודלחתפלינאיתמק5וילעומהיעמו

ידודלינאיתחתפ6לוענמהתופכלערבערומיתעבצאו

אלווהיתשקב‐‐ורבדבהאציישפנרבעקמחידודו

םיבבסהםירמשהינאצמ7יננעאלוויתארקוהיתאצמ

תומחהירמשילעמידידרתאואשנינועצפינוכהריעב

‐‐ידודתאואצמתםאםלשוריתונבםכתאיתעבשה8

הפיהדודמךדודהמ9ינאהבהאתלוחשולודיגתהמ

חצידוד10ונתעבשההככשדודמךדודהמםישנב

םילתלתויתוצוקזפםתכושאר11הבברמלוגדםודאו

תוצחרםימיקיפאלעםינויכויניע12ברועכתורחש

תולדגמםשבהתגורעכויחל13תאלמלעתובשי‐‐בלחב

ילילגוידי14רבערומתופטנ‐‐םינשושויתותפשםיחקרמ

15םיריפסתפלעמןשתשעויעמשישרתבםיאלממבהז
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‐‐ןונבלכוהארמזפינדאלעםידסימששידומעויקוש

ידודהזםידמחמולכוםיקתממוכח16םיזראכרוחב

םלשוריתונביערהזו

ונשקבנוךדודהנפהנאםישנבהפיהךדודךלההנא6

םינגבתוערל‐‐םשבהתוגרעלונגלדריידוד2ךמע

4םינשושבהערהילידודוידודלינא3םינשושטקללו

5תולגדנכהמיאםלשוריכהואנהצרתכיתיערתאהפי

םיזעהרדעכךרעשינביהרהםהשידגנמךיניעיבסה

ןמולעשםילחרהרדעכךינש6דעלגהןמושלגש

ןומרהחלפכ7םהבןיאהלכשותומיאתמםלכשהצחרה

םינמשותוכלמהמהםישש8ךתמצלדעבמךתקר

‐‐יתמתיתנויאיהתחא9רפסמןיאתומלעוםישגליפ

הורשאיותונבהוארהתדלוילאיההרבהמאלאיהתחא

רחשומכהפקשנהתאזימ10הוללהיוםישגליפותוכלמ

זוגאתנגלא11תולגדנכהמיא‐‐המחכהרבהנבלכהפי

וצנהןפגההחרפהתוארללחנהיבאבתוארליתדרי

בידנימעתובכרמינתמשישפנ‐‐יתעדיאל12םינמרה

וזחתהמךבהזחנויבושיבושתימלושהיבושיבוש13

םינחמהתלחמכתימלושב

ומכ‐‐ךיכרייקומחבידנתבםילענבךימעפופיהמ7

רסחילארהסהןגאךררש2ןמאידיהשעמםיאלח

ךידשינש3םינשושבהגוסםיטחתמרעךנטבגזמה

ךיניעןשהלדגמכךראוצ4היבצימאתםירפעינשכ

ןונבלהלדגמכךפא‐‐םיברתברעשלעןובשחבתוכרב
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ךשארתלדולמרככךילעךשאר5קשמדינפהפוצ

‐‐תמענהמותיפיהמ6םיטהרברוסאךלמןמגראכ

ךידשורמתלהתמדךתמוקתאז7םיגונעתבהבהא

ויהיווינסנסבהזחארמתבהלעאיתרמא8תולכשאל

ךכחו9םיחופתכךפאחירוןפגהתולכשאכךידשאנ

םינשייתפשבבודםירשימלידודלךלוהבוטהןייכ

הדשהאצנידודהכל11ותקושתילעוידודלינא10

החרפםאהארנ‐‐םימרכלהמיכשנ12םירפכבהנילנ

13ךלידדתאןתאםשםינומרהוצנהרדמסהחתפןפגה

םגםישדח‐‐םידגמלכוניחתפלעוחירונתנםיאדודה

ךליתנפצידודםינשי

ךקשאץוחבךאצמאימאידשקנויילחאכךנתיימ8

ינדמלת‐‐ימאתיבלאךאיבאךגהנא2ילוזביאלםג

ישארתחתולאמש3ינמרסיסעמחקרהןיימךקשא

וריעתהמםלשוריתונבםכתאיתעבשה4ינקבחתונימיו

ןמהלעתאזימ5ץפחתשדעהבהאהתאוררעתהמו

‐‐ךיתררועחופתהתחתהדודלעתקפרתמרבדמה

םתוחכינמיש6ךתדליהלבחהמשךמאךתלבחהמש

השקהבהאתומכהזעיכ‐‐ךעורזלעםתוחכךבללע

Sheol)היתבהלששאיפשר‐‐היפשרהאנקלואשכ h7585)7

אלתורהנוהבהאהתאתובכלולכויאלםיברםימ

וזוביזוב‐‐הבהאבותיבןוהלכתאשיאןתיםאהופטשי

ונתחאלהשענהמהלןיאםידשוהנטקונלתוחא8ול

ףסכתריטהילעהנבנאיההמוחםא9הברבדישםויב

ידשוהמוחינא10זראחולהילערוצנאיהתלדםאו
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היהםרכ11םולשתאצומכויניעביתייהזאתולדגמכ

אבישיאםירטנלםרכהתאןתנןומהלעבבהמלשל

המלשךלףלאהינפלילשימרכ12ףסכףלאוירפב

םירבחםינגבתבשויה13וירפתאםירטנלםיתאמו

יבצלךלהמדוידודחרב14ינעימשה‐‐ךלוקלםיבישקמ

םימשבירהלע‐‐םיליאהרפעלוא
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תֶלֶהֹק

םילבהלבה2םלשוריבךלמדודןבתלהקירבד1

םדאלןורתיהמ3לבהלכהםילבהלבהתלהקרמא

אברודוךלהרוד4שמשהתחתלמעיש‐‐ולמעלכב

לאושמשהאבושמשהחרזו5תדמעםלועלץראהו

לאבבוסוםורדלאךלוה6םשאוהחרוזףאוש‐‐ומוקמ

7חורהבשויתביבסלעוחורהךלוהבבסבבוסןופצ

םוקמלאאלמונניאםיהוםיהלאםיכלהםילחנהלכ

םירבדהלכ8תכללםיבשםהםש‐‐םיכלהםילחנהש

אלותוארלןיעעבשתאלרבדלשיאלכויאלםיעגי

השענשהמוהיהישאוההיהשהמ9עמשמןזאאלמת

רמאישרבדשי10שמשהתחתשדחלכןיאוהשעישאוה

וננפלמהיהרשאםימלעלהיהרבכאוהשדחהזהאר

היהיאלויהישםינרחאלםגוםינשארלןורכזןיא11

ךלמיתייהתלהקינא12הנרחאלויהישםע‐‐ןורכזםהל

רותלושורדליבלתאיתתנו13םלשוריב‐‐לארשילע

ןתנערןינעאוהםימשהתחתהשענרשאלכלעהמכחב

םישעמהלכתאיתיאר14ובתונעל‐‐םדאהינבלםיהלא

תועמ15חורתוערולבהלכההנהושמשהתחתושענש

ינאיתרבד16תונמהללכויאלןורסחוןקתללכויאל

לעהמכחיתפסוהויתלדגההנהינא‐‐רמאליבלםע

המכחהברההאריבלוםלשורילעינפלהיהרשאלכ

תולכשותללוהתעדוהמכחתעדליבלהנתאו17תעדו

סעכברהמכחברביכ18חורןויעראוההזםגשיתעדי

בואכמףיסויתעדףיסויו
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בוטבהארוהחמשבהכסנאאנהכליבלבינאיתרמא2

החמשלוללוהמיתרמאקוחשל2לבהאוהםגהנהו

יבלוירשבתאןייבךושמליבלביתרת3השעהזהמ

בוטהזיאהארארשאדע‐‐תולכסבזחאלוהמכחבגהנ

םהייחימירפסמםימשהתחתושעירשאםדאהינבל

5םימרכיליתעטנםיתביליתינבישעמיתלדגה4

6ירפלכץעםהביתעטנוםיסדרפותונגיליתישע

7םיצעחמוצרעיםהמתוקשהל‐‐םימתוכרביליתישע

רקבהנקמםגילהיהתיבינבותוחפשוםידבעיתינק

יתסנכ8םלשוריבינפלויהשלכמילהיההברהןאצו

יליתישעתונידמהוםיכלמתלגסובהזוףסכםגיל

יתלדגו9תודשוהדש‐‐םדאהינבתוגנעתותורשוםירש

הדמעיתמכחףאםלשוריבינפלהיהשלכמיתפסוהו

יתענמאלםהמיתלצאאליניעולאשרשאלכו10יל

היההזוילמעלכמחמשיבליכהחמשלכמיבלתא

ידיושעשישעמלכבינאיתינפו11ילמעלכמיקלח

ןיאוחורתוערולבהלכההנהותושעליתלמעשלמעבו

תוללוהוהמכחתוארלינאיתינפו12שמשהתחתןורתי

רבכרשאתאךלמהירחאאובישםדאההמיכתולכסו

‐‐תולכסהןמהמכחלןורתישישינאיתיארו13והושע

ליסכהוושארבויניעםכחה14ךשחהןמרואהןורתיכ

םלכתאהרקידחאהרקמשינאםגיתעדיוךלוהךשחב

המלוינרקיינאםגליסכההרקמכיבלבינאיתרמאו15

ןיאיכ16לבההזםגשיבלביתרבדורתיזאינאיתמכח

םיאבהםימיהרבכשבםלועלליסכהםעםכחלןורכז
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תאיתאנשו17ליסכהםעםכחהתומיךיאוחכשנלכה

לכהיכשמשהתחתהשענשהשעמהילעעריכ‐‐םייחה

למעינאשילמעלכתאינאיתאנשו18חורתוערולבה

עדויימו19ירחאהיהישםדאלונחינאששמשהתחת

יתמכחשויתלמעשילמעלכבטלשיולכסואהיהיםכחה

לע‐‐יבלתאשאילינאיתובסו20לבההזםגשמשהתחת

ולמעשםדאשייכ21שמשהתחתיתלמעשלמעהלכ

וננתיובלמעאלשםדאלוןורשכבו‐‐תעדבוהמכחב

לכבםדאלהוההמיכ22הברהערולבההזםג‐‐וקלח

וימילכיכ23שמשהתחתלמעאוהש‐‐ובלןויערבוולמע

לבההזםגובלבכשאלהלילבםג‐‐ונינעסעכוםיבאכמ

בוטושפנתאהארהוהתשולכאישםדאבבוטןיא24אוה

ימיכ25איהםיהלאהדימיכינאיתיארהזםגולמעב

ןתנוינפלבוטשםדאליכ26ינממץוחשוחיימולכאי

תתלסונכלוףסאלןינעןתנאטוחלוהחמשותעדוהמכח

חורתוערולבההזםג‐‐םיהלאהינפלבוטל

תדללתע2םימשהתחתץפחלכלתעוןמזלכל3

תעוגורהלתע3עוטנרוקעלתעותעטלתעתומלתעו

קוחשלתעותוכבלתע4תונבלתעוץורפלתעאופרל

סונכתעוםינבאךילשהלתע5דוקרתעודופסתע

תעושקבלתע6קבחמקחרלתעוקובחלתעםינבא

רופתלתעועורקלתע7ךילשהלתעורומשלתעדבאל

המחלמתעאנשלתעובהאלתע8רבדלתעותושחלתע

יתיאר10למעאוהרשאבהשועהןורתיהמ9םולשתעו
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תא11ובתונעל‐‐םדאהינבלםיהלאןתנרשאןינעהתא

ילבמ‐‐םבלבןתנםלעהתאםגותעבהפיהשעלכה

םיהלאההשערשאהשעמהתאםדאהאצמיאלרשא

חומשלםאיכ‐‐םבבוטןיאיכיתעדי12ףוסדעושארמ

הארוהתשולכאישםדאהלכםגו13וייחבבוטתושעלו

רשאלכיכיתעדי14איהםיהלאתתמ‐‐ולמעלכבבוט

ונממוףיסוהלןיאוילע‐‐םלועלהיהיאוהםיהלאההשעי

היהשהמ15וינפלמוארישהשעםיהלאהוערגלןיא

תאשקביםיהלאהוהיהרבכתויהלרשאואוהרבכ

המשטפשמהםוקמשמשהתחתיתיארדועו16ףדרנ

‐‐יבלבינאיתרמא17עשרההמשקדצהםוקמועשרה

ץפחלכלתעיכםיהלאהטפשיעשרהתאוקידצהתא

ינבתרבדלע‐‐יבלבינאיתרמא18םשהשעמהלכלעו

19םהלהמההמהבםהשתוארלוםיהלאהםרבלםדאה

‐םהלדחאהרקמוהמהבההרקמוםדאהינבהרקמיכ

ןמםדאהרתומולכלדחאחורוהזתומןכהזתומכ‐

דחאםוקמלאךלוהלכה20לבהלכהיכןיאהמהבה

חורעדויימ21רפעהלאבשלכהורפעהןמהיהלכה

תדריה‐‐המהבהחורוהלעמלאיההלעה‐‐םדאהינב

חמשירשאמבוטןיאיכיתיארו22ץראלהטמלאיה

המבתוארלונאיביימיכוקלחאוהיכ‐‐וישעמבםדאה

וירחאהיהיש

םישענרשאםיקשעהלכתאהאראוינאיתבשו4

דימוםחנמםהלןיאוםיקשעהתעמדהנהושמשהתחת
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םיתמהתאינאחבשו2םחנמםהלןיאוחכםהיקשע

בוטו3הנדעםייחהמהרשאםייחהןמ‐‐ותמרבכש

השעמהתאהאראלרשאהיהאלןדערשאתא‐‐םהינשמ

למעלכתאינאיתיארו4שמשהתחתהשענרשאערה

הזםגוהערמשיאתאנקאיהיכ‐‐השעמהןורשכלכתאו

ורשבתאלכאווידיתאקבחליסכה5חורתוערולבה

7חורתוערולמעםינפחאלממ‐‐תחנףכאלמבוט6

ינשןיאודחאשי8שמשהתחתלבההאראוינאיתבשו

אל)וניע(ויניעםג‐‐ולמעלכלץקןיאוולןיאחאוןבםג

םג‐‐הבוטמישפנתארסחמולמעינאימלורשעעבשת

רשאדחאהןמםינשהםיבוט9אוהערןינעולבההז

םיקידחאהולפיםאיכ10םלמעבבוטרכשםהלשי

םאםג11ומיקהלינשןיאולופישדחאהוליאוורבחתא

ופקתיםאו12םחיךיאדחאלוםהלםחוםינשובכשי

הרהמבאלשלשמהטוחהוודגנודמעיםינשה‐‐דחאה

אלרשאליסכוןקזךלממ‐‐םכחוןכסמדליבוט13קתני

םגיכךלמלאציםירוסהתיבמיכ14דוערהזהלעדי

םיכלהמהםייחהלכתאיתיאר15שרדלונותוכלמב

ןיא16ויתחתדמעירשאינשהדליהםע‐‐שמשהתחת

אלםינורחאהםג‐‐םהינפלהיהרשאלכלםעהלכלץק

חורןויערולבההזםגיכובוחמשי

םיהלאהתיבלאךלתרשאכ)ךלגר(ךילגררמש5

תושעלםיעדויםניאיכחבזםיליסכהתתמעמשלבורקו

‐‐רבדאיצוהלרהמילאךבלוךיפלעלהבתלא2ער
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לעץראהלעהתאוםימשבםיהלאהיכםיהלאהינפל

לוקוןינעברבםולחהאביכ3םיטעמךירבדויהיןכ

רחאתלאםיהלאלרדנרדתרשאכ4םירבדברבליסכ

בוט5םלשרדתרשאתאםיליסכבץפחןיאיכ‐‐ומלשל

ךיפתאןתתלא6םלשתאלורודתשמ‐‐רדתאלרשא

איההגגשיכךאלמהינפלרמאתלאוךרשבתאאיטחל

יכ7ךידיהשעמתאלבחוךלוקלעםיהלאהףצקיהמל

םיהלאהתאיכהברהםירבדוםילבהותומלחברב

לא‐‐הנידמבהארתקדצוטפשמלזגושרקשעםא8ארי

9םהילעםיהבגורמשהבגלעמהבגיכץפחהלעהמתת

בהא10דבענהדשלךלמ‐‐)אוה(איהלכבץראןורתיו

הזםגהאובתאלןומהבבהאימוףסכעבשיאלףסכ

הילעבלןורשכהמוהילכואוברהבוטהתוברב11לבה

טעמםאדבעהתנשהקותמ12ויניע)תואר(תיארםאיכ

13ןושילולחינמונניא‐‐רישעלעבשהולכאיהברהםאו

וילעבלרומשרשעשמשהתחתיתיארהלוחהערשי

ןיאוןבדילוהוערןינעבאוההרשעהדבאו14ותערל

תכללבושיםורעומאןטבמאצירשאכ15המואמודיב

הערהזםגו16ודיבךלישולמעבאשיאלהמואמואבשכ

חורללמעישולןורתיהמוךליןכאבשתמעלכהלוח

ףצקווילחוהברהסעכולכאיךשחבוימילכםג17

תותשלולוכאלהפירשאבוטינאיתיאררשאהנה18

ימירפסמשמשהתחתלמעישולמעלכבהבוטתוארלו

םדאהלכםג19וקלחאוהיכ‐‐םיהלאהולןתנרשאויח

ונממלכאלוטילשהוםיסכנורשעםיהלאהולןתנרשא



תֶלֶהֹק 1223

20איהםיהלאתתמהז‐‐ולמעבחמשלווקלחתאתאשלו

תחמשבהנעמםיהלאהיכוייחימיתארכזיהברהאליכ

ובל

םדאהלעאיההברושמשהתחתיתיאררשאהערשי6

ונניאודובכוםיסכנורשעםיהלאהולןתירשאשיא2

םיהלאהונטילשיאלוהואתירשאלכמושפנלרסח

אוהערילחולבההזונלכאיירכנשיאיכ‐‐ונממלכאל

ימיויהישברוהיחיתוברםינשוהאמשיאדילויםא3

התיהאלהרובקםגוהבוטהןמעבשתאלושפנווינש

ךליךשחבואבלבהביכ4לפנהונממבוטיתרמא‐‐ול

הזלתחנעדיאלוהאראלשמשםג5הסכיומשךשחבו

אלה‐‐האראלהבוטוםימעפםינשףלאהיחולאו6הזמ

םגווהיפלםדאהלמעלכ7ךלוהלכהדחאםוקמלא

ינעלהמליסכהןמםכחלרתויהמיכ8אלמתאלשפנה

םגשפנךלהמםיניעהארמבוט9םייחהדגנךלהלעדוי

עדונוומשארקנרבכהיהשהמ10חורתוערולבההז

)ףיקתש(ףיקתהשםעןידללכויאלוםדאאוהרשא

םדאלרתיהמלבהםיברמהברהםירבדשייכ11ונממ

‐ולבהייחימירפסמםייחבםדאלבוטהמעדויימיכ12

תחתוירחאהיהיהמםדאלדיגיימרשאלצכםשעיו‐

שמשה

בוט2ודלוהםוימתומהםויובוטןמשמםשבוט7

אוהרשאב‐‐התשמתיבלאתכלמלבאתיבלאתכלל

יכקוחשמסעכבוט3ובללאןתייחהוםדאהלכףוס
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םיליסכבלולבאתיבבםימכחבל4בלבטייםינפערב

רישעמששיאמ‐‐םכחתרעגעמשלבוט5החמשתיבב

ליסכהקחשןכריסהתחתםיריסהלוקכיכ6םיליסכ

הנתמבלתאדבאיוםכחללוהיקשעהיכ7לבההזםגו

9חורהבגמחורךראבוטותישארמרבדתירחאבוט8

חוניםיליסכקיחבסעכיכסועכלךחורבלהבתלא

םיבוטויהםינשארהםימיהש‐‐היההמרמאתלא10

םעהמכחהבוט11הזלעתלאשהמכחמאליכהלאמ

ףסכהלצבהמכחהלצביכ12שמשהיארלרתיוהלחנ

השעמתאהאר13הילעבהיחתהמכחהתעדןורתיו

הבוטםויב14ותוערשאתאןקתללכויימיכםיהלאה

השעהזתמעלהזתאםגהארהערםויבובוטבהיה

15המואמוירחאםדאהאצמיאלשתרבדלעםיהלאה

שיווקדצבדבאקידצשיילבהימיביתיארלכהתא

םכחתתלאוהברהקידציהתלא16ותערבךיראמעשר

לכסיהתלאוהברהעשרתלא17םמושתהמלרתוי

הזמםגוהזבזחאתרשאבוט18ךתעאלבתומתהמל

המכחה19םלכתאאציםיהלאארייכךדיתאחנתלא

םדאיכ20ריעבויהרשאםיטילשהרשעמ‐‐םכחלזעת

לכלםג21אטחיאלובוטהשעירשא‐‐ץראבקידצןיא

תאעמשתאלרשאךבלןתתלאורבדירשאםירבדה

םגרשאךבלעדיתוברםימעפםגיכ22ךללקמךדבע

יתרמאהמכחביתיסנהזלכ23םירחאתללק)התא(תא

קמעקמעוהיהשהמקוחר24ינממהקוחראיהוהמכחא

המכחשקבורותלותעדליבלוינאיתובס25ונאצמיימ



תֶלֶהֹק 1225

אצומו26תוללוהתולכסהולסכעשרתעדלוןובשחו

‐הבלםימרחוםידוצמאיהרשאהשאהתאתוממרמינא

אטוחוהנממטלמיםיהלאהינפלבוטהידיםירוסא‐

תחאלתחאתלהקהרמאיתאצמהזהאר27הבדכלי

םדאיתאצמאלוישפנהשקבדוערשא28ןובשחאצמל

דבל29יתאצמאלהלאלכבהשאו‐‐יתאצמףלאמדחא

המהורשיםדאהתאםיהלאההשערשאיתאצמהזהאר

םיברתונבשחושקב

וינפריאתםדאתמכחרבדרשפעדויימוםכחהכימ8

תעובשתרבדלעורמשךלמיפינא2אנשיוינפזעו

יכעררבדבדמעתלאךלתוינפמלהבתלא3םיהלא

רמאיימוןוטלשךלמרבדרשאב4השעיץפחירשאלכ

טפשמותעועררבדעדיאלהוצמרמוש5השעתהמול

םדאהתעריכטפשמותעשיץפחלכליכ6םכחבלעדי

ימהיהירשאכיכהיהישהמעדיונניאיכ7וילעהבר

ןיאוחורהתאאולכלחורבטילשםדאןיא8ולדיגי

עשרטלמיאלוהמחלמבתחלשמןיאותומהםויבןוטלש

השעמלכליבלתאןותנויתיארהזלכתא9וילעבתא

‐םדאבםדאהטלשרשאתעשמשהתחתהשענרשא

םוקממוואבוםירבקםיעשריתיארןכבו10ולערל‐

11לבההזםגושעןכרשאריעבוחכתשיווכלהישודק

אלמןכלעהרהמהערההשעמםגתפהשענןיארשא

ערהשעאטחרשא12ערתושעל‐‐םהבםדאהינבבל

יארילבוטהיהירשאינאעדויםגיכולךיראמו‐‐תאמ
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עשרלהיהיאלבוטו13וינפלמואריירשאםיהלאה

14םיהלאינפלמאריונניארשא‐‐לצכםימיךיראיאלו

רשאםיקידצשירשאץראהלעהשענרשאלבהשי

םהלאעיגמשםיעשרשיוםיעשרההשעמכםהלאעיגמ

תאינאיתחבשו15לבההזםגשיתרמאםיקידצההשעמכ

לכאלםאיכשמשהתחתםדאלבוטןיארשאהחמשה

ןתנרשאוייחימיולמעבונוליאוהוחומשלותותשלו

תעדליבלתאיתתנרשאכ16שמשהתחת‐‐םיהלאהול

םגיכץראהלעהשענרשאןינעהתאתוארלוהמכח

לכתאיתיארו17הארונניאויניעבהנש‐‐הלילבוםויב

השעמהתאאוצמלםדאהלכויאליכםיהלאההשעמ

שקבלםדאהלמעירשאלשבשמשהתחתהשענרשא

אצמללכויאלתעדלםכחהרמאיםאםגואצמיאלו

רשאהזלכתארובלויבללאיתתנהזלכתאיכ9

םגהבהאםגםיהלאהדיבםהידבעוםימכחהוםיקידצה

לכלרשאכלכה2םהינפללכה‐‐םדאהעדויןיאהאנש

חבזלואמטלורוהטלובוטלעשרלוקידצלדחאהרקמ

העובשרשאכעבשנה‐‐אטחכבוטכחבזונניארשאלו

הרקמיכ‐‐שמשהתחתהשענרשאלכבערהז3ארי

םבבלבתוללוהועראלמםדאהינבבלםגולכלדחא

)רבחי(רחבירשאימיכ4םיתמהלאוירחאוםהייחב

היראהןמבוטאוהיחבלכליכןוחטבשיםייחהלכלא

םיעדויםניאםיתמהוותמישםיעדויםייחהיכ5תמה

םתבהאםג6םרכזחכשניכ‐‐רכשםהלדועןיאוהמואמ
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דועםהלןיאקלחוהדבארבכםתאנקםגםתאנשםג

החמשבלכאךל7שמשהתחתהשענרשאלכבםלועל

תאםיהלאההצררבכיכךנייבוטבלבהתשוךמחל

ךשארלעןמשוםינבלךידגבויהיתעלכב8ךישעמ

ייחימילכתבהארשאהשאםעםייחהאר9רסחילא

אוהיכךלבהימילכשמשהתחתךלןתנרשאךלבה

10שמשהתחתלמעהתארשאךלמעבוםייחבךקלח

השעמןיאיכהשע‐‐ךחכבתושעלךדיאצמתרשאלכ

Sheol)המשךלההתארשאלואשבהמכחותעדוןובשחו

h7585)11ץורמהםילקלאליכשמשהתחתהארויתבש

אלםגוםחלםימכחלאלםגוהמחלמהםירובגלאלו

תאהרקיעגפותעיכןחםיעדילאלםגורשעםינבנל

םיזחאנשםיגדכותעתאםדאהעדיאלםגיכ12םלכ

ינבםישקויםהכחפבתוזחאהםירפצכוהערהדוצמב

יתיארהזםג13םאתפםהילעלופתשכהערתעלםדאה

םישנאוהנטקריע14ילאאיההלודגושמשהתחתהמכח

הילעהנבוהתאבבסולודגךלמהילאאבוטעמהב

תאאוהטלמוםכחןכסמשיאהבאצמו15םילדגםידוצמ

16אוההןכסמהשיאהתארכזאלםדאוותמכחבריעה

היוזבןכסמהתמכחוהרובגמהמכחהבוטינאיתרמאו

‐‐םיעמשנתחנבםימכחירבד17םיעמשנםניאוירבדו

אטוחוברקילכמהמכחהבוט18םיליסכבלשומתקעזמ

הברההבוטדבאידחא
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המכחמרקיחקורןמשעיבישיאביתומיבובז10

ולאמשלליסכבלוונימילםכחבל2טעמתולכסדובכמ

רמאורסחובלךלה)לכסשכ(לכסהשכךרדבםגו3

ךמוקמךילעהלעתלשומהחורםא4אוהלכסלכל

יתיארהערשי5םילודגםיאטחחיניאפרמיכחנתלא

לכסהןתנ6טילשהינפלמאצישהגגשכ‐‐שמשהתחת

םידבעיתיאר7ובשילפשבםירישעוםיברםימורמב

ץמוגרפח8ץראהלעםידבעכםיכלהםירשוםיסוסלע

םהבבצעיםינבאעיסמ9שחנונכשירדגץרפולופיוב

םינפאלאוהולזרבהההקםא10םבןכסיםיצעעקוב

ךשיםא11המכחרישכהןורתיורבגיםיליחולקלק

יפירבד12ןושלהלעבלןורתיןיאושחלאולבשחנה

והיפירבדתלחת13ונעלבתליסכתותפשוןחםכח

הברילכסהו14הערתוללוהוהיפתירחאותולכס

ימוירחאמהיהירשאוהיהישהמםדאהעדיאלםירבד

לאתכללעדיאלרשא‐‐ונעגיתםיליסכהלמע15ולדיגי

ולכאירקבבךירשורענךכלמשץראךליא16ריע

ולכאיתעבךירשוםירוחןבךכלמשץראךירשא17

תולפשבוהרקמהךמיםיתלצעב18יתשבאלוהרובגב

םייחחמשיןייוםחלםישעקוחשל19תיבהףלדיםידי

ללקתלאךלמךעדמבםג20לכהתאהנעיףסכהו

ךילויםימשהףועיכרישעללקתלאךבכשמירדחבו

רבדדיגי)םיפנכ(םיפנכהלעבולוקהתא
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2ונאצמתםימיהברביכםימהינפלעךמחלחלש11

הערהיהיהמעדתאליכהנומשלםגוהעבשלקלחןת

םאווקיריץראהלעםשגםיבעהואלמיםא3ץראהלע

אוהיםשץעהלופישםוקמ‐‐ןופצבםאוםורדבץעלופי

רשאכ5רוצקיאלםיבעבהארוערזיאלחוררמש4

הככהאלמהןטבבםימצעכחורהךרדהמעדויךניא

רקבב6לכהתאהשעירשאםיהלאההשעמתאעדתאל

הזיאעדויךניאיכךדיחנתלאברעלוךערזתאערז

רואהקותמו7םיבוטדחאכםהינשםאוהזואהזהרשכי

הברהםינשםאיכ8שמשהתאתוארלםיניעלבוטו

הברהיכךשחהימיתארכזיוחמשיםלכבםדאההיחי

ךבלךביטיוךיתודליברוחבחמש9לבהאבשלכויהי

עדוךיניעיארמבוךבליכרדבךלהוךיתורוחבימיב

סעכרסהו10טפשמבםיהלאהךאיביהלאלכלעיכ

לבהתורחשהותודליהיכךרשבמהעררבעהוךבלמ

ואביאלרשאדעךיתרוחבימיבךיארובתארכזו12

ץפחםהבילןיארמאתרשאםינשועיגהוהערהימי

םיבכוכהוחריהורואהושמשהךשחתאלרשאדע2

תיבהירמשועזישםויב3םשגהרחאםיבעהובשו

וכשחווטעמיכתונחטהולטבוליחהישנאותועתהו

הנחטהלוקלפשבקושבםיתלדורגסו4תובראבתוארה

הבגמםג5רישהתונבלכוחשיורופצהלוקלםוקיו

רפתובגחהלבתסיודקשהץאניוךרדבםיתחתחווארי

קושבובבסוומלועתיבלאםדאהךלהיכהנויבאה
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ףסכהלבח)קתרי(קחריאלרשאדע6םידפוסה

לאלגלגהץרנועובמהלעדכרבשתובהזהתלגץורתו

לאבושתחורהוהיהשכץראהלערפעהבשיו7רובה

לכהתלהוקהרמאםילבהלבה8הנתנרשאםיהלאה

םעהתאתעדדמלדועםכחתלהקהיהשרתיו9לבה

ירבדאצמלתלהקשקב10הברהםילשמןקתרקחוןזאו

תונברדכםימכחירבד11תמאירבדרשיבותכוץפח

רתיו12דחאהערמונתנתופסאילעבםיעוטנתורמשמכו

הברהגהלוץקןיאהברהםירפסתושערהזהינבהמהמ

אריםיהלאהתאעמשנלכהרבדףוס13רשבתעגי

השעמלכתאיכ14םדאהלכהזיכרומשויתוצמתאו

ערםאובוטםאםלענלכלעטפשמבאביםיהלאה
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הכיא

הנמלאכהתיה‐‐םעיתברריעהדדבהבשיהכיא1

הכבתוכב2סמלהתיה‐‐תונידמביתרשםיוגביתבר

היבהאלכמםחנמהלןיא‐‐היחללעהתעמדוהלילב

הדוהיהתלג3םיביאלהלויההבודגבהיערלכ

לכחונמהאצמאלםיוגבהבשיאיה‐‐הדבעברמוינעמ

ילבמתולבאןויציכרד4םירצמהןיבהוגישההיפדר

היתלותבםיחנאנהינהכןיממושהירעשלכ‐‐דעומיאב

יכולשהיביאשארלהירצויה5הלרמאיהותוגונ

6רצינפליבשוכלההיללועהיעשפברלעהגוההוהי

םיליאכהירשויההרדהלכןויצ)תבמ(תבןמאציו

הרכז7ףדורינפלחכאלבוכליוהערמואצמאל

ימימויהרשאהידמחמלכ‐‐הידורמוהינעימיםלשורי

םירצהואר‐‐הלרזועןיאורצדיבהמעלפנבםדק

הדינלןכלעםלשוריהאטחאטח8התבשמלעוקחש

החנאנאיהםגהתורעואריכהוליזההידבכמלכהתיה

דרתוהתירחאהרכזאלהילושבהתאמט9רוחאבשתו

ביואלידגהיכיינעתאהוהיהארהלםחנמןיאםיאלפ

ואבםיוגהתאריכהידמחמלכלערצשרפודי10

המעלכ11ךללהקבואביאלהתיוצרשא‐‐השדקמ

)םהידמחמ(םהידומחמונתנםחלםישקבמםיחנאנ

12הללוזיתייהיכהטיבהוהוהיהארשפנבישהללכאב

בואכמשיםאוארווטיבה‐‐ךרדירבעלכםכילאאול

ופאןורחםויבהוהיהגוהרשאילללוערשאיבאכמכ

ילגרלתשרשרפהנדריויתמצעבשאחלשםורממ13
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לעדקשנ14הודםויהלכהממשיננתנ‐‐רוחאינבישה

יננתניחכלישכה‐‐יראוצלעולעוגרתשיודיביעשפ

יברקבינדאיריבאלכהלס15םוקלכואאלידיבינדא

תבתלותבלינדאךרדתגירוחברבשלדעומילעארק

יכ‐‐םימהדרייניעיניעהיכובינאהלאלע16הדוהי

ביוארבגיכםיממושינבויהישפנבישמםחנמינממקחר

בקעילהוהיהוצ‐‐הלםחנמןיאהידיבןויצהשרפ17

אוהקידצ18םהיניבהדנלםלשוריהתיהוירצויביבס

וארו)םימעה(םימעלכאנועמשיתירמוהיפיכהוהי

יבהאמליתארק19יבשבוכלהירוחבויתלותב‐‐יבאכמ

ומללכאושקביכועוגריעבינקזוינהכינומרהמה

‐‐ורמרמחיעמילרציכהוהיהאר20םשפנתאובישיו

תיבבברחהלכשץוחמיתירמורמיכיברקביבלךפהנ

ועמשיביאלכ‐‐ילםחנמןיאינאהחנאניכועמש21תומכ

22ינמכויהיותארקםויתאבהתישעהתאיכוששיתער

לעילתללוערשאכומלללועוךינפלםתערלכאבת

יודיבלויתחנאתובריכיעשפלכ

םימשמךילשה‐‐ןויצתבתאינדאופאבביעיהכיא2

ופאםויבוילגרםדהרכזאלולארשיתראפתץרא

סרה‐‐בקעיתואנלכתאלמח)אלו(אלינדאעלב2

הכלממללחץראלעיגההדוהיתבירצבמותרבעב

רוחאבישה‐‐לארשיןרקלכףאירחבעדג3הירשו

ביבסהלכאהבהלשאכבקעיברעביוביואינפמונימי

ידמחמלכגרהיורצכונימיבצנביואכותשקךרד4
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ביואכינדאהיה5ותמחשאכךפשןויצתבלהאבןיע

בריווירצבמתחשהיתונמראלכעלב‐‐לארשיעלב

ודעמתחשוכשןגכסמחיו6הינאוהינאתהדוהיתבב

ןהכוךלמופאםעזבץאניותבשודעומןויצבהוהיחכש

תמוחביואדיבריגסה‐‐ושדקמראנוחבזמינדאחנז7

הוהיבשח8דעומםויכהוהיתיבבונתנלוקהיתונמרא

עלבמודיבישהאלוקהטנ‐‐ןויצתבתמוחתיחשהל

הירעשץראבועבט9וללמאודחיהמוחולחלבאיו

םג‐‐הרותןיאםיוגבהירשוהכלמהיחירברבשודבא

ינקזומדיץראלובשי10הוהימןוזחואצמאלהיאיבנ

ץראלודירוהםיקשורגחםשארלערפעולעה‐‐ןויצתב

ורמרמחיניעתועמדבולכ11םלשוריתלותבןשאר

ללועףטעבימעתברבשלעידבכץראלךפשנ‐‐יעמ

ןייוןגדהיאורמאיםתמאל12הירקתובחרבקנויו

לאםשפנךפתשהב‐‐ריעתובחרבללחכםפטעתהב

‐םלשוריתבהךלהמדאהמךדיעאהמ13םתמאקיח

םיכלודגיכןויצתבתלותבךמחנאוךלהושאהמ‐

אלולפתואושךלוזחךיאיבנ14ךלאפריימךרבש

תואשמךלוזחיו)ךתובש(ךתיבשבישהלךנועלעולג

וקרש‐‐ךרדירבעלכםיפכךילעוקפס15םיחודמואוש

תלילכורמאישריעהתאזהםלשוריתבלעםשארועניו

‐‐ךיביאלכםהיפךילעוצפ16ץראהלכלשושמ‐‐יפי

ונאצמוהניוקשםויההזךאונעלבורמאןשוקרחיווקרש

ימימהוצרשאותרמאעצבםמזרשאהוהיהשע17וניאר

ךירצןרקםירהביואךילעחמשיולמחאלוסרה‐‐םדק
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העמדלחנכידירוהןויצתבתמוחינדאלאםבלקעצ18

19ךניעתבםדתלאךלתגופינתתלא‐‐הלילוםמוי

םימכיכפש‐‐תורמשאשארל)הלילב(לילבינרימוק

‐‐ךיללועשפנלעךיפכוילאיאשינדאינפחכנךבל

הטיבהוהוהיהאר20תוצוחלכשארבבערבםיפוטעה

םאםיחפטיללעםירפםישנהנלכאתםאהכתללועימל

רענתוצוחץראלובכש21איבנוןהכינדאשדקמבגרהי

תחבטךפאםויבתגרהברחבולפנירוחבויתלותבןקזו

היהאלוביבסמירוגמדעומםויכארקת22תלמחאל

יביאיתיברויתחפטרשאדירשוטילפהוהיףאםויב

םלכ

ךליוגהניתוא2ותרבעטבשבינעהאררבגהינא3

הלב4םויהלכודיךפהיבשייבךא3רואאלוךשח

6האלתושארףקיוילעהנב5יתומצערבשירועוירשב

אצאאלוידעברדג7םלועיתמכינבישוהםיכשחמב

רדג9יתלפתםתשעושאוקעזאיכםג8יתשחנדיבכה

)ירא(היראילאוהבראבד10הועיתביתנתיזגביכרד

ךרד12םמשינמשינחשפיוררוסיכרד11םירתסמב

ותפשאינביתילכבאיבה13ץחלארטמכינביציוותשק

ינעיבשה15םויהלכםתניגנימעלכלקחשיתייה14

ינשיפכהינשץצחבסרגיו16הנעלינורהםירורמב

דבארמאו18הבוטיתישנישפנםולשמחנזתו17רפאב

20שארוהנעלידורמויינערכז19הוהימיתלחותויחצנ

לאבישאתאז21ישפנילע)חושתו(חישתורוכזתרוכז

ולכאליכונמתאליכהוהיידסח22ליחואןכלעיבל
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הוהייקלח24ךתנומאהברםירקבלםישדח23וימחר

שפנלווקלהוהיבוט25ולליחואןכלעישפנהרמא

רבגלבוט27הוהיתעושתלםמודוליחיובוט26ונשרדת

29וילעלטניכםדיודדבבשי28וירוענבלעאשייכ

עבשייחלוהכמלןתי30הוקתשיילואוהיפרפעבןתי

םחרוהגוהםאיכ32ינדאםלועלחנזיאליכ31הפרחב

אכדל34שיאינבהגיוובלמהנעאליכ33וידסחברכ

דגנרבגטפשמתוטהל35ץראיריסאלכוילגרתחת

הזימ37האראלינדאובירבםדאתועל36ןוילעינפ

תוערהאצתאלןוילעיפמ38הוצאלינדאיהתורמא

השפחנ40ואטחלערבגיחםדאןנואתיהמ39בוטהו

םיפכלאונבבלאשנ41הוהידעהבושנוהרקחנווניכרד

43תחלסאלהתאונירמוונעשפונחנ42םימשבלאלא

ןנעבהתוכס44תלמחאלתגרהונפדרתוףאבהתוכס

46םימעהברקבונמישתסואמויחס45הלפתרובעמךל

תאשהונלהיהתחפודחפ47וניביאלכםהיפונילעוצפ

יניע49ימעתברבשלעיניעדרתםימיגלפ48רבשהו

הוהיאריוףיקשידע50תוגפהןיאמהמדתאלוהרגנ

דוצ52יריעתונבלכמישפנלהללועיניע51םימשמ

54יבןבאודיוייחרובבותמצ53םנחיביארופצכינודצ

הוהיךמשיתארק55יתרזגניתרמאישארלעםימופצ

יתחורלךנזאםלעתלאתעמשילוק56תויתחתרובמ

תבר58אריתלאתרמאךארקאםויבתברק57יתעושל

הטפשיתתועהוהיהתיאר59ייחתלאגישפניבירינדא

תעמש61ילםתבשחמלכ‐‐םתמקנלכהתיאר60יטפשמ
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ילעםנויגהוימקיתפש62ילעםתבשחמלכהוהיםתפרח

בישת64םתניגנמינאהטיבהםתמיקוםתבש63םויהלכ

בלתנגמםהלןתת65םהידיהשעמכהוהילומגםהל

הוהיימשתחתמםדימשתוףאבףדרת66םהלךתלאת

ינבאהנכפתשתבוטהםתכהאנשיבהזםעויהכיא4

םיאלסמהםירקיהןויצינב2תוצוחלכשארבשדק

םג3רצויידיהשעמשרחילבנלובשחנהכיא‐‐זפב

יכרזכאלימעתבןהירוגוקיניהדשוצלח)םינת(ןינת

אמצבוכחלאקנויןושלקבד4רבדמב)םינעיכ(םינע

םינדעמלםילכאה5םהלןיאשרפםחלולאשםיללוע

לדגיו6תותפשאוקבחעלותילעםינמאהתוצוחבומשנ

הבולחאלועגרומכהכופההםדסתאטחמימעתבןוע

םינינפמםצעומדאבלחמוחצגלשמהיריזנוכז7םידי

תוצוחבורכנאלםראתרוחשמךשח8םתרזגריפס

יללחויהםיבוט9ץעכהיהשביםמצעלעםרועדפצ

10ידשתבונתמםירקדמובזיםהשבעריללחמברח

רבשבומלתורבלויהןהידליולשב‐‐תוינמחרםישנידי

שאתציוופאןורחךפשותמחתאהוהיהלכ11ימעתב

)לכ(לכוץראיכלמונימאהאל12היתדסילכאתוןויצב

תואטחמ13םלשוריירעשבביואורצאבייכלבתיבשי

וענ14םיקידצםדהברקבםיכפשההינהכתנועהיאיבנ

15םהישבלבועגיולכויאלבםדבולאגנתוצוחבםירוע

וענםגוצניכ‐‐ועגתלאורוסורוסומלוארקאמטורוס

ףיסויאלםקלחהוהיינפ16רוגלופסויאלםיוגבורמא
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17וננחאל)םינקזו(םינקזואשנאלםינהכינפםטיבהל

ונתיפצבלבהונתרזעלאוניניעהנילכת)ונידוע(הנידוע

וניתבחרבתכלמונידעצודצ18עשויאליוגלאוניפצ

וניפדרויהםילק19ונצקאביכונימיואלמונצקברק

חור20ונלוברארבדמבונקלדםירההלעםימשירשנמ

ולצבונרמארשאםתותיחשבדכלנהוהיחישמוניפא

)תבשוי(יתבשויםודאתביחמשוישיש21םיוגבהיחנ

םת22ירעתתוירכשת‐‐סוכרבעתךילעםגץועץראב

םודאתבךנועדקפךתולגהלףיסויאל‐‐ןויצתבךנוע

ךיתאטחלעהלג

תאהארו)הטיבה(טיבהונלהיההמהוהירכז5

םימותי3םירכנלוניתבםירזלהכפהנונתלחנ2ונתפרח

ףסכבונימימ4תונמלאכוניתמאבא)ןיאו(ןיאונייה

אלונעגיונפדרנונראוצלע5ואביריחמבוניצעוניתש

7םחלעבשלרושאדיונתנםירצמ6ונלחנוה)אלו(

םהיתנוע)ונחנאו(ונחנא)םניאו(םניאואטחוניתבא

איבנונשפנב9םדימןיאקרפונבולשמםידבע8ונלבס

ינפמורמכנרונתכונרוע10רבדמהברחינפמונמחל

12הדוהיירעבתלתבונעןויצבםישנ11בערתופעלז

ןוחטםירוחב13ורדהנאלםינקזינפולתנםדיבםירש

םירוחבותבשרעשמםינקז14ולשכץעבםירענוואשנ

הלפנ16ונלחמלבאלךפהנונבלשושמתבש15םתניגנמ

הודהיההזלע17ונאטחיכונלאניואונשארתרטע

םילעושםמששןויצרהלע18וניניעוכשחהלאלע‐‐ונבל



הכיא 1238

20רודורודלךאסכבשתםלועלהוהיהתא19ובוכלה

הוהיונבישה21םימיךראלונבזעתונחכשתחצנלהמל

סאמםאיכ22םדקכונימישדח)הבושנו(בושנוךילא

דאמדעונילעתפצקונתסאמ



רתסא 1239

רתסא

דעוודהמךלמהשורושחאאוהשורושחאימיביהיו1

תבשכ‐‐םההםימיב2הנידמהאמוםירשעועבש‐‐שוכ

3הריבהןשושברשאותוכלמאסכלעשורושחאךלמה

ליחוידבעווירשלכלהתשמהשעוכלמלשולשתנשב

ותארהב4וינפל‐‐תונידמהירשוםימתרפהידמוסרפ

םימיותלודגתראפתרקיתאוותוכלמדובכרשעתא

השעהלאהםימיהתאולמבו5םויתאמוםינומשםיבר

דעולודגמלהריבהןשושבםיאצמנהםעהלכלךלמה

רוח6ךלמהןתיבתנגרצחבםימיתעבש‐‐התשמןטק

ףסכילילגלעןמגראוץובילבחבזוחאתלכתוספרכ

רדו‐‐ששוטהבתפצרלעףסכובהזתוטמששידומעו

ןייוםינושםילכמםילכובהזילכבתוקשהו7תרחסו

דסיןכיכסנאןיאתדכהיתשהו8ךלמהדיכברתוכלמ

םג9שיאושיאןוצרכתושעל‐‐ותיבברלכלעךלמה

רשאתוכלמהתיב‐‐םישנהתשמהתשעהכלמהיתשו

‐‐ןייבךלמהבלבוטכיעיבשהםויב10שורושחאךלמל

סכרכורתזאתגבאואתגבאנוברחאתזבןמוהמלרמא

11שורושחאךלמהינפתאםיתרשמהםיסירסהתעבש

תוכלמרתכב‐‐ךלמהינפלהכלמהיתשותאאיבהל

איההארמתבוטיכהיפיתאםירשהוםימעהתוארהל

דיברשאךלמהרבדבאובליתשוהכלמהןאמתו12

רמאיו13ובהרעבותמחודאמךלמהףצקיוםיסירסה

ינפלךלמהרבדןכיכםיתעהיעדיםימכחלךלמה

אתמדארתשאנשרכוילאברקהו14ןידותדיעדילכ



רתסא 1240

יארידמוסרפירשתעבש‐‐ןכוממאנסרמסרמשישרת

תושעלהמתדכ15תוכלמבהנשארםיבשיהךלמהינפ

ךלמהרמאמתאהתשעאלרשאלע‐‐יתשוהכלמב

ינפל)ןכוממ(ןכמומרמאיו16םיסירסהדיבשורושחא

הכלמהיתשוהתועודבלךלמהלעאלםירשהוךלמה

תונידמלכברשאםימעהלכלעוםירשהלכלעיכ

םישנהלכלעהכלמהרבדאצייכ17שורושחאךלמה

רמאשורושחאךלמהםרמאבןהיניעבןהילעבתוזבהל

הזהםויהו18האבאלו‐‐וינפלהכלמהיתשותאאיבהל

הכלמהרבדתאועמשרשאידמוסרפתורשהנרמאת

ךלמהלעםא19ףצקוןויזבידכוךלמהירשלכל

ידמוסרפיתדבבתכיווינפלמתוכלמרבדאציבוט

שורושחאךלמהינפליתשואובתאלרשארובעיאלו

עמשנו20הנממהבוטההתוערלךלמהןתיהתוכלמו

לכואיההבריכותוכלמלכבהשעירשאךלמהםגתפ

בטייו21ןטקדעולודגמל‐‐ןהילעבלרקיונתיםישנה

22ןכוממרבדכךלמהשעיוםירשהוךלמהיניעברבדה

הנידמוהנידמלא‐‐ךלמהתונידמלכלאםירפסחלשיו

ותיבבררששיאלכתויהלונושלכםעוםעלאוהבתככ

ומעןושלכרבדמו

‐‐שורושחאךלמהתמחךשכהלאהםירבדהרחא2

2הילערזגנרשאתאוהתשערשאתאויתשותארכז

תולותבתורענךלמלושקביויתרשמךלמהירענורמאיו

תונידמלכבםידיקפךלמהדקפיו3הארמתובוט

לאהארמתבוטהלותבהרענלכתאוצבקיוותוכלמ



רתסא 1241

ךלמהסירסאגהדילאםישנהתיבלאהריבהןשוש

יניעבבטיתרשאהרענהו4ןהיקרמתןותנוםישנהרמש

שעיוךלמהיניעברבדהבטייויתשותחתךלמת‐‐ךלמה

ריאיןביכדרמומשוהריבהןשושבהיהידוהישיא5ןכ

םעםילשורימהלגהרשא6ינימישיא‐‐שיקןביעמשןב

הלגהרשא‐‐הדוהיךלמהינכיםעהתלגהרשאהלגה

רתסאאיההסדהתאןמאיהיו7לבבךלמרצנדכובנ

תבוטוראתתפיהרענהוםאובאהלןיאיכ‐‐ודדתב

יהיו8תבלוליכדרמהחקלהמאוהיבאתומבוהארמ

לאתוברתורענץבקהבוותדוךלמהרבדעמשהב

ךלמהתיבלארתסאחקלתויגהדילאהריבהןשוש

אשתוויניעבהרענהבטיתו9םישנהרמשיגהדילא

תאוהלתתלהתונמתאוהיקורמתתאלהביווינפלדסח

תאוהנשיוךלמהתיבמהלתתלתויארהתורענהעבש

המעתארתסאהדיגהאל10םישנהתיבבוטלהיתורענ

לכבו11דיגתאלרשאהילעהוציכדרמיכהתדלומתאו

תעדלםישנהתיברצחינפלךלהתמיכדרמ‐‐םויוםוי

הרענרתעיגהבו12הבהשעיהמורתסאםולשתא

תדכהלתויהץקמשורושחאךלמהלאאובלהרענו

הששןהיקורמימיואלמיןכיכ‐‐שדחרשעםינשםישנה

יקורמתבוםימשבבםישדחהששורמהןמשבםישדח

רשאלכתא‐‐ךלמהלאהאבהרענההזבו13םישנה

ךלמהתיבדעםישנהתיבמהמעאובלהלןתנירמאת

ינשםישנהתיבלאהבשאיהרקבבוהאבאיהברעב14

אובתאלםישגליפהרמשךלמהסירסזגשעשדילא



רתסא 1242

15םשבהארקנוךלמההבץפחםאיכךלמהלאדוע

ולחקלרשאיכדרמדדליחיבאתברתסארתעיגהבו

רשאתאםאיכ‐‐רבדהשקבאלךלמהלאאובלתבל

ןחתאשנרתסאיהתוםישנהרמשךלמהסירסיגהרמאי

שורושחאךלמהלארתסאחקלתו16היארלכיניעב

תנשב‐‐תבטשדחאוהירישעהשדחבותוכלמתיבלא

םישנהלכמרתסאתאךלמהבהאיו17ותוכלמלעבש

תוכלמרתכםשיותולותבהלכמוינפלדסחוןחאשתו

לודגהתשמךלמהשעיו18יתשותחתהכילמיוהשארב

תונידמלהחנהורתסאהתשמתא‐‐וידבעווירשלכל

תינשתולותבץבקהבו19ךלמהדיכתאשמןתיוהשע

התדלומתדגמרתסאןיא20ךלמהרעשבבשייכדרמו

יכדרמרמאמתאויכדרמהילעהוצרשאכהמעתאו

םההםימיב21ותאהנמאבהתיהרשאכהשערתסא

יסירסינששרתוןתגבףצקךלמהרעשבבשוייכדרמו

שרושחאךלמבדיחלשלושקביוףסהירמשמךלמה

רמאתוהכלמהרתסאלדגיויכדרמלרבדהעדויו22

ולתיואצמיורבדהשקביו23יכדרמםשבךלמלרתסא

ךלמהינפל‐‐םימיהירבדרפסבבתכיוץעלעםהינש

ןבןמהתאשורושחאךלמהלדגהלאהםירבדהרחא3

םירשהלכלעמואסכתאםשיווהאשניו‐‐יגגאהאתדמה

םיערכךלמהרעשברשאךלמהידבעלכו2ותארשא

ערכיאל‐‐יכדרמוךלמהולהוצןכיכ‐‐ןמהלםיוחתשמו

‐‐ךלמהרעשברשאךלמהידבעורמאיו3הוחתשיאלו



רתסא 1243

םרמאביהיו4ךלמהתוצמתארבועהתאעודמיכדרמל

ןמהלודיגיוםהילאעמשאלוםויוםויוילא)םרמאכ(

אוהרשאםהלדיגהיכ‐‐יכדרמירבדודמעיהתוארל

ולהוחתשמוערכיכדרמןיאיכ‐‐ןמהאריו5ידוהי

‐ודבליכדרמבדיחלשלויניעבזביו6המחןמהאלמיו

תאדימשהלןמהשקביויכדרמםעתאולודיגהיכ‐

יכדרמםע‐‐שורושחאתוכלמלכברשאםידוהיהלכ

הרשעםיתשתנשבןסינשדחאוהןושארהשדחב7

םוימןמהינפללרוגהאוהרופליפהשורושחאךלמל

רמאיו8רדאשדחאוה‐‐רשעםינששדחלשדחמוםויל

ןיבדרפמורזפמדחאםעונשי‐‐שורושחאךלמלןמה

םעלכמתונשםהיתדוךתוכלמתונידמלכבםימעה

9םחינהלהושןיאךלמלוםישעםניאךלמהיתדתאו

רככםיפלאתרשעוםדבאלבתכיבוטךלמהלעםא

ךלמהיזנגלאאיבהלהכאלמהישעידילעלוקשאףסכ

ןבןמהלהנתיוודילעמותעבטתאךלמהרסיו10

ןמהלךלמהרמאיו11םידוהיהררצ‐‐יגגאהאתדמה

וארקיו12ךיניעבבוטכובתושעלםעהוךלןותנףסכה

בתכיוובםוירשעהשולשבןושארהשדחבךלמהירפס

תוחפהלאוךלמהינפרדשחאלאןמההוצרשאלככ

הנידמוהנידמםעוםעירשלאוהנידמוהנידמלערשא

בתכנשרושחאךלמהםשבונושלכםעוםעוהבתככ

םיצרהדיבםירפסחולשנו13ךלמהתעבטבםתחנו

לכתאדבאלוגרהלדימשהל‐‐ךלמהתונידמלכלא

השולשבדחאםויבםישנוףטןקזדעורענמםידוהיה



רתסא 1244

14זובלםללשורדאשדחאוהרשעםינששדחלרשע

לכליולגהנידמוהנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ

םיפוחדואציםיצרה15הזהםוילםידתעתויהל‐‐םימעה

ןמהוךלמהוהריבהןשושבהנתנתדהוךלמהרבדב

הכובנןשושריעהותותשלובשי

תאיכדרמערקיוהשענרשאלכתאעדייכדרמו4

הקעזקעזיוריעהךותבאציורפאוקששבליווידגב

לאאובלןיאיכךלמהרעשינפלדעאוביו2הרמוהלודג

רשאםוקמהנידמוהנידמלכבו3קששובלבךלמהרעש

יכבוםוצוםידוהיללודגלבא‐‐עיגמותדוךלמהרבד

)הנאובתו(הניאובתו4םיברלעצירפאוקשדפסמו

דאמהכלמהלחלחתתוהלודיגיוהיסירסורתסאתורענ

‐‐וילעמוקשריסהלויכדרמתאשיבלהלםידגבחלשתו

רשאךלמהיסירסמךתהלרתסאארקתו5לבקאלו

לעוהזהמתעדל‐‐יכדרמלעוהוצתוהינפלדימעה

רשאריעהבוחרלא‐‐יכדרמלאךתהאציו6הזהמ

והרקרשאלכתאיכדרמולדגיו7ךלמהרעשינפל

ךלמהיזנגלעלוקשלןמהרמארשאףסכהתשרפתאו

תדהבתכןגשתפתאו8םדבאל‐‐)םידוהיב(םיידוהיב

רתסאתאתוארהל‐‐ולןתנםדימשהלןשושבןתנרשא

ולןנחתהלךלמהלאאובלהילעתווצלוהלדיגהלו

תארתסאלדגיוךתהאוביו9המעלע‐‐וינפלמשקבלו

יכדרמלאוהוצתוךתהלרתסארמאתו10יכדרמירבד

לכרשאםיעדיךלמהתונידמםעוךלמהידבעלכ11



רתסא 1245

תימינפהרצחהלאךלמהלאאובירשאהשאושיא

ולטישוירשאמדבלתימהלותדתחאארקיאלרשא

אובליתארקנאלינאוהיחובהזהטיברשתאךלמה

ירבדתאיכדרמלודיגיו12םויםישולשהז‐‐ךלמהלא

ימדתלארתסאלאבישהליכדרמרמאיו13רתסא

םאיכ14םידוהיהלכמךלמהתיבטלמהלךשפנב

םידוהילדומעיהלצהוחור‐‐תאזהתעבישירחתשרחה

תעלםא‐‐עדויימוודבאתךיבאתיבותאורחאםוקממ

יכדרמלאבישהלרתסארמאתו15תוכלמלתעגהתאזכ

ילעומוצוןשושבםיאצמנהםידוהיהלכתאסונכךל16

ינאםג‐‐םויוהלילםימיתשלשותשתלאוולכאתלאו

תדכאלרשאךלמהלאאובאןכבוןכםוצאיתרענו

רשאלככשעיויכדרמרבעיו17יתדבאיתדבארשאכו

רתסאוילעהתוצ

דמעתותוכלמרתסאשבלתוישילשהםויביהיו5

בשויךלמהוךלמהתיבחכנתימינפהךלמהתיברצחב

יהיו2תיבהחתפחכנתוכלמהתיבבותוכלמאסכלע

ןחהאשנ‐‐רצחבתדמעהכלמהרתסאתאךלמהתוארכ

ודיברשאבהזהטיברשתארתסאלךלמהטשויוויניעב

ךלמההלרמאיו3טיברשהשארבעגתורתסאברקתו

תוכלמהיצחדעךתשקבהמוהכלמהרתסאךלהמ

ךלמהאובי‐‐בוטךלמהלעםארתסארמאתו4ךלןתניו

‐‐ךלמהרמאיו5וליתישערשאהתשמהלאםויהןמהו

ןמהוךלמהאביורתסארבדתאתושעלןמהתאורהמ



רתסא 1246

רתסאלךלמהרמאיו6רתסאהתשערשאהתשמהלא

יצחדעךתשקבהמוךלןתניוךתלאשהמןייההתשמב

יתשקבויתלאשרמאתורתסאןעתו7שעתותוכלמה

תתלבוטךלמהלעםאוךלמהיניעבןחיתאצמםא8

לאןמהוךלמהאובי‐‐יתשקבתאתושעלויתלאשתא

ךלמהרבדכהשעארחמוםהלהשעארשאהתשמה

תאןמהתוארכובלבוטוחמשאוההםויבןמהאציו9

ןמהאלמיו‐‐ונממעזאלוםקאלוךלמהרעשביכדרמ

חלשיוותיבלאאוביוןמהקפאתיו10המחיכדרמלע

תאןמהםהלרפסיו11ותשאשרזתאוויבהאתאאביו

תאוךלמהולדגרשאלכתאווינבברוורשעדובכ

ףא‐‐ןמהרמאיו12ךלמהידבעוםירשהלעואשנרשא

רשאהתשמהלאךלמהםעהכלמהרתסאהאיבהאל

13ךלמהםעהלאורקינארחמלםגויתואםאיכהתשע

יכדרמתאהארינארשאתעלכבילהושונניאהזלכו

לכוותשאשרזולרמאתו14ךלמהרעשבבשוי‐‐ידוהיה

ךלמלרמארקבבוהמאםישמחהבגץעושעיויבהא

חמשהתשמהלאךלמהםעאבווילעיכדרמתאולתיו

ץעהשעיוןמהינפלרבדהבטייו

תאאיבהלרמאיוךלמהתנשהדדנאוהההלילב6

ךלמהינפלםיארקנויהיוםימיהירבדתונרכזהרפס

שרתואנתגבלעיכדרמדיגהרשאבותכאצמיו2

דיחלשלושקברשאףסהירמשמ‐‐ךלמהיסירסינש

הלודגורקיהשענהמ‐‐ךלמהרמאיו3שורושחאךלמב



רתסא 1247

השענאלויתרשמךלמהירענורמאיוהזלעיכדרמל

תיברצחלאבןמהורצחבימךלמהרמאיו4רבדומע

ץעהלעיכדרמתאתולתלךלמלרמאלהנוציחהךלמה

דמעןמההנה‐‐וילאךלמהירענורמאיו5ולןיכהרשא

ךלמהולרמאיוןמהאוביו6אוביךלמהרמאיורצחב

ןמהרמאיוורקיבץפחךלמהרשאשיאבתושעלהמ

רמאיו7ינממרתוירקיתושעלךלמהץפחיימלובלב

שובלואיבי8ורקיבץפחךלמהרשאשיאךלמהלאןמה

ךלמהוילעבכררשאסוסוךלמהובשבלרשאתוכלמ

לעסוסהושובלהןותנו9ושארבתוכלמרתכןתנרשאו

רשאשיאהתאושיבלהוםימתרפהךלמהירשמשיאדי

ריעהבוחרבסוסהלעוהביכרהוורקיבץפחךלמה

ורקיבץפחךלמהרשאשיאלהשעיהככוינפלוארקו

סוסהתאושובלהתאחקרהמןמהלךלמהרמאיו10

רעשבבשויהידוהיהיכדרמלןכהשעותרבדרשאכ

תאןמהחקיו11תרבדרשאלכמרבדלפתלאךלמה

בוחרבוהביכריויכדרמתאשבליוסוסהתאושובלה

ץפחךלמהרשאשיאלהשעיהככוינפלארקיוריעה

לאףחדנןמהוךלמהרעשלאיכדרמבשיו12ורקיב

לכלוותשאשרזלןמהרפסיו13שאריופחולבאותיב

ותשאשרזווימכחולורמאיווהרקרשאלכתאויבהא

אלוינפללפנלתולחהרשאיכדרמםידוהיהערזמםא

ומעםירבדמםדוע14וינפללופתלופניכ‐‐וללכות

התשמהלאןמהתאאיבהלולהביוועיגהךלמהיסירסו

רתסאהתשערשא



רתסא 1248

רמאיו2הכלמהרתסאםעתותשלןמהוךלמהאביו7

ךתלאשהמ‐‐ןייההתשמבינשהםויבםגרתסאלךלמה

תוכלמהיצחדעךתשקבהמוךלןתנתוהכלמהרתסא

ןחיתאצמםא‐‐רמאתוהכלמהרתסאןעתו3שעתו

יתלאשבישפנילןתנתבוטךלמהלעםאוךלמהךיניעב

גורהלדימשהלימעוינאונרכמניכ4יתשקבבימעו

ןיאיכ‐‐יתשרחהונרכמנתוחפשלוםידבעלולאודבאלו

רמאיושורושחאךלמהרמאיו5ךלמהקזנבהושרצה

ובלואלמרשאאוההזיאוהזאוהימהכלמהרתסאל

הזהערהןמהביואורצשיא‐‐רתסארמאתו6ןכתושעל

ותמחבםקךלמהו7הכלמהוךלמהינפלמתעבנןמהו

ושפנלעשקבלדמעןמהוןתיבהתנגלאןייההתשממ

תאמהערהוילאהתלכיכהאריכ‐‐הכלמהרתסאמ

ןייההתשמתיבלאןתיבהתנגמבשךלמהו8ךלמה

םגהךלמהרמאיוהילערתסארשאהטמהלעלפנןמהו

ךלמהיפמאצירבדהתיבבימעהכלמהתאשובכל

ינפלםיסירסהןמדחאהנוברחרמאיו9ופחןמהינפו

רבדרשאיכדרמלןמההשערשאץעההנהםגךלמה

רמאיוהמאםישמחהבג‐‐ןמהתיבבדמעךלמהלעבוט

ןיכהרשאץעהלעןמהתאולתיו10וילעוהלתךלמה

הככשךלמהתמחויכדרמל

תאהכלמהרתסאלשורושחאךלמהןתנאוההםויב8

ינפלאביכדרמו)םידוהיה(םיידוהיהררצןמהתיב

תאךלמהרסיו2הלאוההמרתסאהדיגהיכ‐‐ךלמה



רתסא 1249

רתסאםשתויכדרמלהנתיוןמהמריבעהרשאותעבט

ינפלרבדתורתסאףסותו3ןמהתיבלעיכדרמתא

תאריבעהלולןנחתתוךבתווילגרינפללפתוךלמה

םידוהיהלעבשחרשאותבשחמתאויגגאהןמהתער

רתסאםקתובהזהטברשתארתסאלךלמהטשויו4

םאובוטךלמהלעםארמאתו5ךלמהינפלדמעתו

ינאהבוטוךלמהינפלרבדהרשכווינפלןחיתאצמ

ןבןמהתבשחמםירפסהתאבישהלבתכי‐‐ויניעב

לכברשאםידוהיהתאדבאלבתכרשאיגגאהאתדמה

אצמירשאהערביתיארולכואהככיאיכ6ךלמהתונידמ

רמאיו7יתדלומןדבאביתיארולכואהככיאוימעתא

הנהידוהיהיכדרמלוהכלמהרתסאלשרושחאךלמה

חלשרשאלע‐‐ץעהלעולתותאורתסאליתתנןמהתיב

םידוהיהלעובתכםתאו8)םידוהיב(םיידוהיבודי

יכךלמהתעבטבומתחוךלמהםשבםכיניעבבוטכ

ןיא‐‐ךלמהתעבטבםותחנוךלמהםשבבתכנרשאבתכ

ישילשהשדחבאיההתעבךלמהירפסוארקיו9בישהל

הוצרשאלככבתכיוובםירשעוהשולשבןויסשדחאוה

ירשותוחפהוםינפרדשחאהלאוםידוהיהלאיכדרמ

הנידמהאמוםירשעועבששוכדעוודהמרשאתונידמה

‐‐םידוהיהלאוונשלכםעוםעוהבתככהנידמוהנידמ

םתחיושרושחאךלמהםשבבתכיו10םנושלכוםבתככ

יבכרםיסוסבםיצרהדיבםירפסחלשיוךלמהתעבטב

ךלמהןתנרשא11םיכמרהינב‐‐םינרתשחאהשכרה

‐‐םשפנלעדמעלולהקהלריעוריעלכברשאםידוהיל



רתסא 1250

םירצההנידמוםעליחלכתאדבאלוגרהלודימשהל

תונידמלכבדחאםויב12זובלםללשוםישנוףטםתא

אוהרשעםינששדחלרשעהשולשב‐‐שורושחאךלמה

הנידמלכבתדןתנהלבתכהןגשתפ13רדאשדח

)םידוהיה(םיידוהיהתויהלוםימעהלכליולגהנידמו

םיצרה14םהיביאמםקנהלהזהםויל)םידיתע(םידותע

רבדבםיפוחדוםילהבמואציםינרתשחאהשכרהיבכר

ינפלמאצייכדרמו15הריבהןשושבהנתנתדהוךלמה

הלודגבהזתרטעורוחותלכתתוכלמשובלבךלמה

16החמשוהלהצןשושריעהוןמגראוץובךירכתו

הנידמלכבו17רקיוןששוהחמשוהרואהתיהםידוהיל

ותדוךלמהרבדרשאםוקמריעוריעלכבוהנידמו

ימעמםיברובוטםויוהתשמםידוהילןוששוהחמשעיגמ

םהילעםידוהיהדחפלפניכ‐‐םידהיתמץראה

םוירשעהשולשברדאשדחאוהשדחרשעםינשבו9

ורבשרשאםויבתושעהלותדוךלמהרבדעיגהרשאוב

וטלשירשאאוהךופהנוםהבטולשלםידוהיהיביא

לכבםהירעבםידוהיהולהקנ2םהיאנשבהמהםידוהיה

שיאוםתערישקבמבדיחלשלשורושחאךלמהתונידמ

לכו3םימעהלכלעםדחפלפניכםהינפלדמעאל

הכאלמהישעותוחפהוםינפרדשחאהותונידמהירש

יכדרמדחפלפניכםידוהיהתאםיאשנמ‐‐ךלמלרשא

לכבךלוהועמשוךלמהתיבביכדרמלודגיכ4םהילע

םידוהיהוכיו5לודגוךלוהיכדרמשיאהיכתונידמה



רתסא 1251

םהיאנשבושעיוןדבאוגרהוברחתכמםהיביאלכב

שמח‐‐דבאוםידוהיהוגרההריבהןשושבו6םנוצרכ

8אתפסאתאוןופלדתאואתדנשרפתאו7שיאתואמ

אתשמרפתאו9אתדיראתאואילדאתאואתרופתאו

ןבןמהינבתרשע10אתזיותאוידיראתאויסיראתאו

םדיתאוחלשאל‐‐הזבבווגרה‐‐םידוהיהררצאתדמה

ינפל‐‐הריבהןשושבםיגורההרפסמאבאוההםויב11

הריבהןשושבהכלמהרתסאלךלמהרמאיו12ךלמה

‐ןמהינבתרשעתאושיאתואמשמחדבאוםידוהיהוגרה

המוךלןתניוךתלאשהמוושעהמךלמהתונידמראשב‐

‐‐בוטךלמהלעםארתסארמאתו13שעתודועךתשקב

תאוםויהתדכתושעלןשושברשאםידוהילרחמםגןתני

תושעהלךלמהרמאיו14ץעהלעולתיןמהינבתרשע

ולהקיו15ולתןמהינבתרשעתאוןשושבתדןתנתוןכ

רשעהעבראםויבםגןשושברשא)םידוהיה(םיידוהיה

אל‐‐הזבבושיאתואמשלשןשושבוגרהיורדאשדחל

ךלמהתונידמברשאםידוהיהראשו16םדיתאוחלש

םהיאנשבגורהוםהיביאמחונוםשפנלעדמעוולהקנ

םויב17םדיתאוחלשאל‐‐הזבבוףלאםיעבשוהשמח

השעווברשעהעבראבחונורדאשדחלרשעהשולש

רשא)םידוהיהו(םיידוהיהו18החמשוהתשמםויותא

חונווברשעהעבראבווברשעהשולשבולהקנןשושב

ןכלע19החמשוהתשמםויותאהשעווברשעהשמחב

‐‐תוזרפהירעבםיבשיה)םיזרפה(םיזורפהםידוהיה

התשמוהחמשרדאשדחלרשעהעבראםויתאםישע



רתסא 1252

תאיכדרמבתכיו20והערלשיאתונמחלשמובוטםויו

רשאםידוהיהלכלאםירפסחלשיוהלאהםירבדה

21םיקוחרהוםיבורקה‐‐שורושחאךלמהתונידמלכב

שדחלרשעהעבראםויתאםישעתויהל‐‐םהילעםיקל

םימיכ22הנשוהנשלכבוברשעהשמחםויתאורדא

ךפהנרשאשדחהוםהיביאמםידוהיהםהבוחנרשא

ימיםתואתושעלבוטםויללבאמוהחמשלןוגימםהל

םיניבאלתונתמווהערלשיאתונמחלשמוהחמשוהתשמ

בתכרשאתאותושעלולחהרשאתאםידוהיהלבקו23

לכררציגגאהאתדמהןבןמהיכ24םהילאיכדרמ

אוהרופלפהוםדבאלםידוהיהלעבשח‐‐םידוהיה

םערמאךלמהינפלהאבבו25םדבאלוםמהללרוגה

לעםידוהיהלעבשחרשאהערהותבשחמבושירפסה

םימילוארקןכלע26ץעהלעוינבתאוותאולתוושאר

תרגאהירבדלכלעןכלע‐‐רופהםשלעםירופהלאה

לבקוומיק27םהילאעיגההמוהככלעוארהמותאזה

םיולנהלכלעוםערזלעוםהילעםידוהיה)ולבקו(

הלאהםימיהינשתאםישעתויהל‐‐רובעיאלוםהילע

םירכזנהלאהםימיהו28הנשוהנשלכבםנמזכוםבתככ

הנידמוהנידמהחפשמוהחפשמרודורודלכבםישענו

םידוהיהךותמורבעיאלהלאהםירופהימיוריעוריעו

תבהכלמהרתסאבתכתו29םערזמףוסיאלםרכזו

תרגאתאםיקלףקתלכתא‐‐ידוהיהיכדרמוליחיבא

םידוהיהלכלאםירפסחלשיו30תינשה‐‐תאזהםירפה

ירבדשורושחאתוכלמ‐‐הנידמהאמוםירשעועבשלא



רתסא 1253

םהינמזבהלאהםירפהימיתאםיקל31תמאוםולש

רשאכוהכלמהרתסאוידוהיהיכדרמםהילעםיקרשאכ

32םתקעזותומוצהירבדםערזלעוםשפנלעומיק

רפסבבתכנוהלאהםירפהירבדםיק‐‐רתסארמאמו

ייאוץראהלעסמ)שרושחא(שרשחאךלמהםשיו10

יכדרמתלדגתשרפוותרובגוופקתהשעמלכו2םיה

ירבדרפסלעםיבותכםהאולה‐‐ךלמהולדגרשא

הנשמידוהיהיכדרמיכ3סרפוידמיכלמלםימיה

שרד‐‐ויחאברליוצרוםידוהיללודגושורושחאךלמל

וערזלכלםולשרבדוומעלבוט



לאינד 1254

לאינד

אב‐‐הדוהיךלמםיקיוהיתוכלמלשולשתנשב1

ינדאןתיו2הילערציוםלשורילבבךלמרצאנדכובנ

םיהלאהתיבילכתצקמוהדוהיךלמםיקיוהיתאודיב

תיבאיבהםילכהתאוויהלאתיברענשץראםאיביו

איבהלויסירסברזנפשאלךלמהרמאיו3ויהלארצוא

םידלי4םימתרפהןמו‐‐הכולמהערזמולארשיינבמ

לכבםילכשמוהארמיבוטוםואמלכםהבןיארשא

דמעלםהבחכרשאועדמיניבמותעדיעדיוהמכח

םהלןמיו5םידשכןושלורפסםדמללוךלמהלכיהב

ויתשמןיימוךלמהגבתפמומויבםוירבדךלמה

6ךלמהינפלודמעי‐‐םתצקמושולשםינשםלדגלו

7הירזעולאשימהיננחלאינד‐‐הדוהיינבמםהביהיו

רצאשטלבלאינדלםשיותומשםיסירסהרשםהלםשיו

םשיו8וגנדבעהירזעלוךשימלאשימלוךרדשהיננחלו

ןייבוךלמהגבתפבלאגתיאלרשאובללעלאינד

ןתיו9לאגתיאלרשאםיסירסהרשמשקביוויתשמ

םיסירסהרשינפלםימחרלודסחללאינדתאםיהלאה

ךלמהינדאתאינאארי‐‐לאינדלםיסירסהרשרמאיו10

האריהמלרשאםכיתשמתאוםכלכאמתאהנמרשא

תאםתביחוםכליגכרשאםידליהןמםיפעזםכינפתא

הנמרשא‐‐רצלמהלאלאינדרמאיו11ךלמלישאר

אנסנ12הירזעולאשימהיננחלאינדלעםיסירסהרש

‐הלכאנוםיערזהןמונלונתיוהרשעםימיךידבעתא

םידליההארמווניארמךינפלואריו13התשנוםימו‐



לאינד 1255

ךידבעםעהשעהארתרשאכוךלמהגבתפתאםילכאה

תצקמו15הרשעםימיםסניוהזהרבדלםהלעמשיו14

לכןמרשביאירבובוטםהיארמהארנהרשעםימי

אשנרצלמהיהיו16ךלמהגבתפתאםילכאה‐‐םידליה

םידליהו17םינערזםהלןתנוםהיתשמןייוםגבתפתא

לכבלכשהועדמםיהלאהםהלןתנםתעבראהלאה

תצקמלו18תומלחוןוזחלכבןיבהלאינדוהמכחורפס

םיסירסהרשםאיביוםאיבהלךלמהרמארשאםימיה

םלכמאצמנאלוךלמהםתארבדיו19רצנדכבנינפל

לכו20ךלמהינפלודמעיוהירזעולאשימהיננחלאינדכ

רשעםאצמיו‐‐ךלמהםהמשקברשאהניבתמכחרבד

21ותוכלמלכברשאםיפשאהםימטרחהלכלעתודי

ךלמהשרוכלתחאתנשדעלאינדיהיו

רצנדכבנםלחרצנדכבנתוכלמלםיתשתנשבו2

ךלמהרמאיו2וילעהתיהנותנשווחורםעפתתותומלח

דיגהלםידשכלוםיפשכמלוםיפשאלוםימטרחלארקל

םהלרמאיו3ךלמהינפלודמעיוואביוויתמלחךלמל

םולחהתאתעדליחורםעפתויתמלחםולחךלמה

‐ייחןימלעלאכלמתימראךלמלםידשכהורבדיו4

הנע5אוחנארשפו)ךדבעל(ךידבעלאמלחרמא‐

ןהאדזאינמהתלמ)יאדשכל(אידשכלרמאואכלמ

ןוכיתבוןודבעתתןימדההרשפואמלחיננועדוהתאל

הבזבנוןנתמןוחהתהרשפואמלחןהו6ןומשתיילונ

7ינוחההרשפואמלחןהלימדקןמןולבקתאיגשרקיו



לאינד 1256

הרשפויהודבעלרמאיאמלחאכלמןירמאותונינתונע

אנדעידהנאעדיביציןמ‐‐רמאואכלמהנע8הוחהנ

יד9אתלמינמאדזאידןותיזחידלבקלכןינבזןותנא

הבדכהלמוןוכתדאיההדחיננעדוהתאלאמלחןה

אנדעידדעימדקרמאמל)ןותנמדזה(ןותנמזההתיחשו

יננוחהתהרשפידעדנאוילורמאאמלחןהלאנתשי

יתיאאל‐‐ןירמאואכלמםדק)יאדשכ(אידשכונע10

לבקלכהיוחהללכויאכלמתלמידאתשבילעשנא

םטרחלכללאשאלהנדכהלמטילשוברךלמלכיד

אלןרחאוהריקילאשהכלמידאתלמו11ידשכוףשאו

םעןוהרדמיד‐‐ןיהלאןהלאכלמםדקהנוחיידיתיא

איגשףצקוסנבאכלמ‐‐הנדלבקלכ12יהותיאאלארשב

אימיכחותקפנאתדו13לבבימיכחלכלהדבוהלרמאו

ןידאב14הלטקתהליהורבחולאינדועבוןילטקתמ

‐אכלמידאיחבטברךויראלםעטואטעביתהלאינד

ךויראלרמאוהנע15לבבימיכחלהלטקלקפניד‐

אכלמםדקןמהפצחהמאתדהמלעאכלמידאטילש

העבולעלאינדו16לאינדלךויראעדוהאתלמןידא

17אכלמלהיוחהלארשפוהלןתניןמזידאכלמןמ

יהורבחהירזעולאשימהיננחלולזאהתיבללאינדןידא

לעאימשהלאםדקןמאעבמלןימחרו18עדוהאתלמ

ימיכחראשםעיהורבחולאינדןודבוהיאליד‐‐הנדאזר

ןידאילגאזר‐‐אילילידאוזחבלאינדלןידא19לבב

המשאוהל‐‐רמאולאינדהנע20אימשהלאלךרבלאינד

אתרובגואתמכחידאמלעדעואמלעןמךרבמאהלאיד



לאינד 1257

ןיכלמהדעהמאינמזואינדעאנשהמאוהו21איההליד

יעדילאעדנמוןימיכחלאתמכחבהיןיכלמםיקהמו

אכושחבהמעדיאתרתסמואתקימעאלגאוה22הניב

אדוהמיתהבאהלאךל23ארשהמע)ארוהנו(אריהנו

ינתעדוהןעכוילתבהיאתרובגואתמכחידהנאחבשמו

הנדלבקלכ24אנתעדוהאכלמתלמידךנמאניעביד

לבבימיכחלהדבוהלאכלמינמידךויראלעלעלאינד

םדקינלעה‐‐דבוהתלאלבבימיכחלהלרמאןכולזא

הלהבתהבךויראןידא25אוחאאכלמלארשפואכלמ

תחכשהידהלרמאןכואכלמםדקלאינדללענה

26עדוהיאכלמלארשפידדוהיידאתולגינבןמרבג

ךיתיאהרצאשטלבהמשידלאינדלרמאואכלמהנע

הנע27הרשפו‐‐תיזחידאמלחינתעדוהללהכ)ךתיאה(

ןימיכחאל‐‐לאשאכלמידאזררמאואכלמםדקלאינד

יתיאםרב28אכלמלהיוחהלןילכיןירזגןימטרחןיפשא

ידהמרצנדכובנאכלמלעדוהוןיזראלגאימשבהלא

ךבכשמלעךשאריוזחוךמלחאימויתירחאבאוהל

וקלסךבכשמלעךנויעראכלמ)תנא(התנא29אוההנד

30אוהלידהמךעדוהאיזראלגוהנדירחאאוהלידהמ

ילילגהנדאזראייחלכןמיביתיאידהמכחבאלהנאו

ךבבלינויערוןועדוהיאכלמלארשפידתרבדלעןהל

דחםלצולאותיוההזחאכלמ)תנא(התנא31עדנת

ליחדהורוךלבקלםאקריתיהויזוברןכדאמלצ‐‐איגש

ידיהוערדויהודחבטבהדידהשאראמלצאוה32

‐‐יהולגרלזרפידיהוקש33שחנידהתכריויהועמףסכ



לאינד 1258

הזח34ףסחיד)ןהנמו(ןוהנמולזרפיד)ןהנמ(ןוהנמ

לעאמלצלתחמוןידיבאלידןבאתרזגתהידדעתיוה

וקדןידאב35ןומהתקדהואפסחואלזרפידיהולגר

ןמרועכווהואבהדואפסכאשחנאפסחאלזרפהדחכ

ןוהלחכתשהאלרתאלכואחורןומהאשנוטיקירדא

אעראלכתאלמו‐‐בררוטלתוהאמלצלתחמידאנבאו

)תנא(התנא37אכלמםדקרמאנהרשפואמלחהנד36

אפקתואנסחאתוכלמאימשהלאידאיכלמךלמאכלמ

אשנאינב)ןיריד(ןיראדידלכבו38ךלבהיארקיו

התנאןוהלכבךטלשהוךדיבבהיאימשףועוארבתויח

‐ירחאוכלמםוקתךרתבו39אבהדידהשאראוה)תנא(

ידירחא)האתילת(איתילתוכלמוךנמ)ערא(אערא‐

)האעיבר(היעיברוכלמו40אעראלכבטלשתידאשחנ

לשחוקדהמאלזרפידלבקלכאלזרפכהפיקתאוהת

ידו41ערתוקדתןלאלכעערמידאלזרפכואלכ

רחפידףסח)ןהנמ(ןוהנמאתעבצאואילגרהתיזח

ידאתבצנןמוהוהתהגילפוכלמ‐‐לזרפ)ןהנמו(ןוהנמו

ףסחבברעמאלזרפהתיזחידלבקלכהבאוהלאלזרפ

ןוהנמולזרפ)ןהנמ(ןוהנמאילגרתעבצאו42אניט

אוהתהנמוהפיקתהוהתאתוכלמתצקןמ‐‐ףסח)ןהנמו(

‐‐אניטףסחבברעמאלזרפתיזח)ידו(יד43הריבת

םעהנדןיקבדןוהלאלואשנאערזבןוהלןיברעתמ

ןוהימויבו44אפסחםעברעתמאלאלזרפידכאההנד

אלןימלעלידוכלמאימשהלאםיקיןונאאיכלמיד

ףיסתוקדתקבתשתאלןרחאםעלהתוכלמולבחתת



לאינד 1259

ידלבקלכ45אימלעלםוקתאיהואתוכלמןילאלכ

אלזרפתקדהוןידיבאלידןבאתרזגתאארוטמידתיזח

המאכלמלעדוהברהלא‐‐אבהדואפסכאפסחאשחנ

ןידאב46הרשפןמיהמואמלחביציוהנדירחאאוהליד

החנמודגסלאינדלויהופנאלעלפנרצנדכובנאכלמ

רמאולאינדלאכלמהנע47הלהכסנלרמאןיחחינו

הלגו‐‐ןיכלמארמוןיהלאהלאאוהןוכהלאידטשקןמ

לאינדלאכלמןידא48הנדאזראלגמלתלכיידןיזר

תנידמלכלעהטלשהוהלבהיןאיגשןברברןנתמויבר

ןמאעבלאינדו49לבבימיכחלכלע‐‐ןינגסברולבב

ךשימךרדשללבבתנידמידאתדיבעלעינמואכלמ

אכלמערתבלאינדווגנדבעו

ןיתשןימאהמורבהדידםלצדבעאכלמרצנדכובנ3

2לבבתנידמבארודתעקבבהמיקאתשןימאהיתפ

אינגסאינפרדשחאלשנכמלחלשאכלמרצנדכובנו

ינטלשלכואיתפתאירבתדאירבדגאירזגרדאאתוחפו

אכלמרצנדכובנםיקהידאמלצתכנחלאתמל‐‐אתנידמ

אירזגרדאאתוחפואינגסאינפרדשחאןישנכתמןידאב3

תכנחלאתנידמינטלשלכואיתפתאירבתדאירבדג

לבקל)ןימיקו(ןימאקואכלמרצנדכובנםיקהידאמלצ

ןוכלליחבארקאזורכו4רצנדכבנםיקהידאמלצ

אנרקלקןועמשתידאנדעב5אינשלואימאאיממעןירמא

אינפמוסןירתנספאכבש)סרתק(סרתיקאתיקורשמ

םיקהידאבהדםלצלןודגסתוןולפת‐‐ארמזינזלכו



לאינד 1260

אתעשהב‐‐דגסיולפיאלידןמו6אכלמרצנדכובנ

אנמזהבהנדלבקלכ7אתדקיארונןותאאוגלאמרתי

סרתיקאתיקורשמאנרקלקאיממעלכןיעמשידכ

איממעלכןילפנ‐‐ארמזינזלכוןירטנספאכבש)סרתק(

רצנדכובנםיקהידאבהדםלצלןידגסאינשלואימא

ןיאדשכןירבגוברקאנמזהבהנדלבקלכ8אכלמ

רצנדכובנלןירמאוונע9אידוהיידןוהיצרקולכאו

תמשאכלמ)תנא(התנא10ייחןימלעלאכלמאכלמ

סרתיקאתיקרשמאנרקלקעמשיידשנאלכידםעט

ינזלכו)הינפוסו(הינפיסוןירתנספאכבש)סרתק(

‐‐דגסיולפיאלידןמו11אבהדםלצלדגסיולפי‐‐ארמז

ןיאדוהיןירבגיתיא12אתדקיארונןותאאוגלאמרתי

ךשימךרדשלבבתנידמתדיבעלעןוהתיתינמיד

םעטאכלמ)ךלע(ךילעומשאלךלאאירבג‐‐וגנדבעו

תמיקהידאבהדםלצלוןיחלפאל)ךהלאל(ךיהלאל

היתיהלרמאאמחוזגרברצנדכובנןידאב13ןידגסאל

םדקויתיהךלאאירבגןידאבוגנדבעוךשימךרדשל

ךשימךרדשאדצהןוהלרמאורצנדכובנהנע14אכלמ

ידאבהדםלצלוןיחלפןוכיתיאאליהלאלוגנדבעו

ידאנדעבידןידיתעןוכיתיאןהןעכ15ןידגסאלתמיקה

אכבש)סרתק(סרתיקאתיקורשמאנרקלקןועמשת

אמלצלןודגסתוןולפתארמזינזלכוהינפמוסוןירתנספ

ןותאאוגלןומרתתאתעשהבןודגסתאלןהותדבעיד

ונע16ידיןמןוכנבזישיידהלאאוהןמואתדקיארונ

אל‐‐רצנדכובנאכלמלןירמאווגנדבעוךשימךרדש



לאינד 1261

אנהלאיתיאןה17ךתובתהלםגתפהנדלעאנחנאןיחשח

אתדקיארונןותאןמאנתובזישללכי‐‐ןיחלפאנחנאיד

ידאכלמךלאוהלעידיאלןהו18בזישיאכלמךדיןמו

םלצלוןיחלפ)אנתיא(אניתיאאל)ךהלאל(ךיהלאל

ילמתהרצנדכובנןידאב19דגסנאלתמיקהידאבהד

דבעוךשימךרדשלע)ינתשא(ונתשאיהופנאםלצואמח

היזמלהזחידלעהעבשדחאנותאלאזמלרמאוהנעוגנ

ךרדשלהתפכלרמאהליחבידליחירבגןירבגלו20

ןידאב21אתדקיארונןותאלאמרמל‐‐וגנדבעוךשימ

)ןוהישטפ(ןוהישיטפןוהילברסבותפכךלאאירבג

22אתדקיארונןותאאוגלוימרוןוהישבלוןוהתלברכו

הזאאנותאוהפצחמאכלמתלמידןמהנדלבקלכ

לטקוגנדבעוךשימךרדשלוקסהידךלאאירבגהריתי

ךרדשןוהתלתךלאאירבגו23ארונידאביבשןומה

24ןיתפכמאתדקיארונןותאאוגלולפנ‐‐וגנדבעוךשימ

רמאוהנעהלהבתהבםקוהותאכלמרצנדכובנןידא

ןיתפכמארונאוגלאנימרהתלתןירבגאלהיהורבדהל

הנאאהרמאוהנע25אכלמאביציאכלמלןירמאוןינע

אללבחוארונוגבןיכלהמןירשהעבראןירבגהזח

ןיהלארבלהמד)האעיבר(איעיברידהורוןוהביתיא

הנעאתדקיארונןותאערתלרצנדכובנברקןידאב26

אילעאהלאידיהודבעוגנדבעוךשימךרדשרמאו

‐וגנדבעוךשימךרדשןיקפנןידאבותאווקפ)האלע(

אתוחפואינגסאינפרדשחאןישנכתמו27ארונאוגןמ‐

ארונטלשאלידךלאאירבגלןיזח‐‐אכלמירבדהו



לאינד 1262

ונשאלןוהילברסוךרחתהאלןוהשאררעשוןוהמשגב

ךירברמאורצנדכובנהנע28ןוהבתדעאלרונחירו

בזישוהכאלמחלשידוגנדבעוךשימךרדשידןוההלא

ובהיווינשאכלמתלמויהולעוצחרתהידיהודבעל

הלאלכלןודגסיאלוןוחלפיאליד)ןוהמשג(ןוהימשג

ידןשלוהמאםעלכידםעטםישינמו29ןוההלאלןהל

דבעוךשימךרדשידןוההלאלע)ולש(הלשרמאי

אלידלבקלכהותשיילונהתיבודבעתיןימדהאוגנ

אכלמןידאב30הנדכהלצהללכיידןרחאהלאיתיא

לבבתנידמב‐‐וגנדבעוךשימךרדשלחלצה

ןיראדידאינשלואימאאיממעלכלאכלמרצנדכובנ4

ידאיהמתואיתא2אגשיןוכמלש‐‐אעראלכב)ןיריד(

3היוחהלימדקרפש‐‐)האלע(אילעאהלאימעדבע

התוכלמןיפיקתהמכיהוהמתוןיברברהמכיהותא

רצנדכובנהנא4רדורדםעהנטלשוםלעתוכלמ

יננלחדיותיזחםלח5ילכיהבןנערויתיבבתיוההלש

םעטםישינמו6יננלהביישאריוזחויבכשמלעןירהרהו

יננעדוהיאמלחרשפידלבבימיכחלכלימדקהלענהל

)יאדשכ(אידשכאיפשאאימטרח)ןילע(ןיללעןידאב7

ילןיעדוהמאלהרשפוןוהימדקהנארמאאמלחואירזגו

םשכרצאשטלבהמשידלאינדימדקלעןירחאדעו8

תרמאיהומדקאמלחוהבןישידקןיהלאחורידויהלא

ןיהלאחורידתעדיהנאיד‐‐אימטרחבררצאשטלב9

הרשפותיזחידימלחיוזחךלסנאאלזרלכוךבןישידק



לאינד 1263

וגבןליאולאו‐‐תיוההזחיבכשמלעישאריוזחו10רמא

אטמיהמורוףקתואנליאהבר11איגשהמורואערא

הבנאוריפשהיפע12אעראלכףוסלהתוזחואימשל

יהופנעבוארבתויחללטתיהותחתהבאלכלןוזמואיגש

הזח13ארשבלכןיזתיהנמואימשירפצ)ןרודי(ןורדי

אימשןמשידקוריעולאויבכשמלעישאריוזחבתיוה

יהופנעוצצקואנליאודגרמאןכוליחבארק14תחנ

אירפצויהותחתןמאתויחדנתהבנאורדבוהיפעורתא

רוסאבווקבשאעראביהושרשרקעםרב15יהופנעןמ

םעועבטציאימשלטבוארבידאאתדבשחנולזרפיד

)אשנא(אשונאןמהבבל16אעראבשעבהקלחאתויח

יהולעןופלחיןינדעהעבשוהלבהיתיהויחבבלוןונשי

תרבדדעאתלאשןישידקרמאמואמגתפןיריעתרזגב17

אשונאתוכלמב)האלע(אילעטילשידאייחןועדנייד

הילעםיקיםישנאלפשוהננתיאבציידןמלו)אשנא(

התנאורצנדכובנאכלמהנאתיזחאמלחהנד18)הלע(

ימיכחלכידלבקלכרמאארשפרצאשטלב)תנאו(

)תנאו(התנאוינתועדוהלארשפןילכיאליתוכלמ

המשידלאינדןידא19ךבןישידקןיהלאחורידלהכ

הנעהנלהבייהניערוהדחהעשכםמותשארצאשטלב

הנעךלהבילאארשפואמלחרצאשטלברמאואכלמ

הרשפו)ךאנשל(ךיאנשלאמלחיארמרמאורצאשטלב

המורוףקתוהברידתיזחידאנליא20)ךרעל(ךירעל

הבנאוריפשהיפעו21אעראלכלהתוזחואימשלאטמי

יהופנעבוארבתויחרודתיהותחתהבאלכלןוזמואיגש



לאינד 1264

תיברידאכלמאוה)תנא(התנא22אימשירפצןנכשי

ךנטלשואימשלתטמותברךתוברותפקתו)תבר(

אימשןמתחנשידקוריעאכלמהזחידו23אעראףוסל

אעראביהושרשרקעםרביהולבחואנליאודגרמאו

לטבוארבידאאתדבשחנולזרפידרוסאבווקבש

ןינדעהעבשידדעהקלחארבתויחםעועבטציאימש

)האלע(אילעתרזגואכלמארשפהנד24יהולעןופלחי

םעואשנאןמןידרטךלו25אכלמיארמלעתטמידאיה

לטמוןומעטיךלןירותכאבשעוךרדמהוהלארבתויח

דע)ךלע(ךילעןופלחיןינדעהעבשוןיעבצמךלאימש

ןמלואשנאתוכלמב)האלע(אילעטילשידעדנתיד

ידיהושרשרקעקבשמלורמאידו26הננתיאבצייד

27אימשןטלשידעדנתידןמ‐‐אמיקךלךתוכלמאנליא

)ךאטחו(ךיטחו)ךלע(ךילערפשייכלמאכלמןהל

ךתולשלהכראהוהתןהןינעןחמבךתיועוקרפהקדצב

ירתןיחריתצקל29אכלמרצנדכובנלעאטמאלכ28

אכלמהנע30הוהךלהמלבבידאתוכלמלכיהלערשע

תיבלהתינבהנאידאתברלבבאיהאדאלהרמאו

‐אכלמםפבאתלמדוע31ירדהרקילוינסחףקתבוכלמ

אתוכלמאכלמרצנדכובנןירמאךללפנאימשןמלק‐

ךרדמארבתויחםעוןידרטךלאשנאןמו32ךנמתדע

ךילעןופלחיןינדעהעבשוןומעטיךלןירותכאבשע

תוכלמב)האלע(אילעטילשידעדנתידדע)ךלע(

לעתפסאתלמאתעשהב33הננתיאבציידןמלואשנא

לטמולכאיןירותכאבשעודירטאשנאןמורצנדכובנ



לאינד 1265

יהורפטוהברןירשנכהרעשידדע‐‐עבטציהמשגאימש

אימשליניערצנדכובנהנאאימויתצקלו34ןירפצכ

יחלותכרב)האלעלו(אילעלובותיילעיעדנמותלטנ

התוכלמוםלעןטלשהנטלשידתרדהותחבשאמלע

ןיבישחהלכאערא)יריד(יראדלכו35רדורדםע

אלואערא)ירידו(יראדואימשליחבדבעהיבצמכו

אנמזהב36תדבעהמהלרמאיוהדיבאחמיידיתיא

ילעבותייויזוירדהיתוכלמרקילוילעבותייעדנמ

וברותנקתהיתוכלמלעוןועביינברברוירבדהילו

םמורמוחבשמרצנדכבנהנאןעכ37ילתפסוההריתי

ןידהתחראוטשקיהודבעמלכידאימשךלמלרדהמו

הלפשהללכיהוגבןיכלהמידו

ףלאיהונברברלברםחלדבעאכלמרצאשלב5

ארמחםעטברמארצאשלב2התשארמחאפלאלבקלו

יהובארצנדכובנקפנהידאפסכואבהדינאמלהיתיהל

יהונברברואכלמןוהבןותשיוםלשוריבידאלכיהןמ

וקפנהידאבהדינאמויתיהןידאב3התנחלוהתלגש

ןוהבויתשאוםלשוריבידאהלאתיבידאלכיהןמ

וחבשוארמחויתשא4התנחלוהתלגשיהונברברואכלמ

הב5אנבאואעא‐‐אלזרפאשחנאפסכואבהדיהלאל

לבקלןבתכושנאדיידןעבצא)הקפנ(וקפנהתעש

הזחאכלמואכלמידאלכיהלתכידאריגלעאתשרבנ

יהניערויהונשיהויזאכלמןידא6הבתכידאדיספ

ןשקנאדלאדהתבכראוןירתשמהצרחירטקוהנולהבי



לאינד 1266

)יאדשכ(אידשכאיפשאלהלעהלליחבאכלמארק7

ידשנאלכידלבבימיכחלרמאואכלמהנעאירזגו

אכונמהושבליאנוגראיננוחיהרשפוהנדהבתכהרקי

טלשיאתוכלמביתלתוהראוצלעאבהדיד)אכינמהו(

ןילהכאלואכלמימיכחלכ)ןילע(ןיללעןידא8

9אכלמלהעדוהל)הרשפו(ארשפוארקמלאבתכ

יהולעןינשיהויזולהבתמאיגשרצאשלבאכלמןידא

אכלמילמלבקל‐‐אתכלמ10ןישבתשמיהונברברו

אתכלמתנע)תלע(תללעאיתשמתיבליהונברברו

ךיויזוךנויערךולהבילא‐‐ייחןימלעלאכלמתרמאו

ןיהלאחורידךתוכלמברבגיתיא11ונתשילא)ךויזו(

תמכחכהמכחוונתלכשווריהנךובאימויבוהבןישידק

ןימטרחבר‐‐ךובארצנדכבנאכלמוהבתחכתשהןיהלא

לבקלכ12אכלמךובאהמיקהןירזגןיאדשכןיפשא

תיוחאוןימלחרשפמונתלכשועדנמוהריתיחוריד

אכלמידלאינדבהבתחכתשהןירטקארשמוןדיחא

13הוחהיהרשפוירקתילאינדןעכרצאשטלבהמשםש

לאינדלרמאואכלמהנעאכלמםדקלעהלאינדןידאב

ידדוהיידאתולגינבןמידלאינדאוה)תנא(התנא

יד)ךלע(ךילעתעמשו14דוהיןמיבאאכלמיתיה

תחכתשההריתיהמכחוונתלכשווריהנוךבןיהלאחור

הנדהבתכידאיפשאאימיכחימדקולעהןעכו15ךב

היוחהלאתלמרשפןילהכאלוינתעדוהלהרשפוןורקי

ןירשפ)לוכת(לכותיד)ךלע(ךילעתעמשהנאו16

אבתכ)לוכת(לכותןהןעכארשמלןירטקורשפמל



לאינד 1267

אכנומהושבלתאנוגרא‐‐ינתועדוהלהרשפוארקמל

טלשתאתוכלמבאתלתוךראוצלעאבהדיד)אכינמהו(

ןיוהלךלךתנתמאכלמםדקרמאולאינדהנעןידאב17

ארשפואכלמלארקאאבתכםרבבהןרחאלךתיבזבנו

)האלע(אילעאהלאאכלמ)תנא(התנא18הנעדוהא

ךובארצנדכבנלבהיארדהוארקיואתוברואתוכלמ

ווהאינשלואימאאיממעלכ‐‐הלבהיידאתוברןמו19

לטקהוהאבצאוהידיהומדקןמןילחדו)ןיעיז(ןיעאז

אוהידוםירמהוהאבצהוהידואחמהוהאבצהוהידו

הדזהלתפקתהחורוהבבלםרידכו20לפשמאוהאבצ

ינבןמו21הנמוידעההרקיוהתוכלמאסרכןמתחנה

אידרעםעו)ויוש(יושאתויחםעהבבלודירטאשנא

עבטציהמשגאימשלטמוהנומעטיןירותכאבשעהרדמ

אשנאתוכלמב)האלע(אילעאהלאטילשידעדיידדע

הרב)תנאו(התנאו22)הלע(הילעםיקהיאבציידןמלו

תעדיהנדלכידלבקלכךבבלתלפשהאלרצאשלב

ויתיההתיבידאינאמלותממורתהאימשארמלעו23

)ךנברברו(ךינברברו)תנאו(התנאו)ךמדק(ךימדק

אבהדואפסכיהלאלוןוהבןיתשארמחךתנחלוךתלגש

אלוןיעמשאלוןיזחאלידאנבאואעאאלזרפאשחנ

ךתחראלכוהדיבךתמשנידאהלאלותחבשןיעדי

אדיידאספחילשיהומדקןמןידאב24תרדהאל‐‐הל

לקתאנמאנמםישרידאבתכהנדו25םישרהנדאבתכו

ךתוכלמאהלאהנמ‐‐אנמאתלמרשפהנד26ןיסרפו

28ריסחתחכתשהואינזאמבתליקת‐‐לקת27המלשהו



לאינד 1268

רמאןידאב29סרפוידמלתביהיוךתוכלמתסירפ‐‐סרפ

)אכינמהו(אכונמהואנוגראלאינדלושבלהורצאשלב

אתלתטילשאוהלידיהולעוזרכהוהראוצלעאבהדיד

אידשכאכלמרצשאלבליטקאילילבהב30אתוכלמב

‐‐אתוכלמלבק)האדמ(אידמשוירדו31)האדשכ(

ןיתרתוןיתשןינשרבכ

אינפרדשחאלאתוכלמלעםיקהושוירדםדקרפש6

ןיכרסןוהנמאלעו2אתוכלמלכבןוהליד‐‐ןירשעוהאמ

ןילאאינפרדשחאןוהלידןוהנמדחלאינדידהתלת

לאינדןידא3קזנאוהלאלאכלמואמעטןוהלןיבהי

ידלבקלכאינפרדשחאואיכרסלעחצנתמאוההנד

אתוכלמלכלעהתומקהלתישעאכלמוהבאריתיחור

החכשהלהלעןיעבווהאינפרדשחאואיכרסןידא4

ןילכיאלהתיחשוהלעלכואתוכלמדצמ‐‐לאינדל

אלהתיחשוולשלכואוהןמיהמידלבקלכהחכשהל

חכשהנאלידןירמאךלאאירבגןידא5יהולעתחכתשה

ההלאתדביהולעאנחכשהןהלאלעלכהנדלאינדל

ןכואכלמלעושגרהןלאאינפרדשחאואיכרסןידא6

יכרסלכוטעיתא7ייחןימלעלאכלמשוירדהלןירמא

המיקלאתוחפואירבדהאינפרדשחאואינגסאתוכלמ

לכןמועבאעביידלכידרסאהפקתלואכלמםיק

בגלאמרתי‐‐אכלמךנמןהלןיתלתןימוידעשנאוהלא

אלידאבתכםשרתוארסאםיקתאכלמןעכ8אתוירא

‐‐הנדלבקלכ9אדעתאלידסרפוידמתדכהינשהל



לאינד 1269

עדיידכלאינדו10ארסאואבתכםשרשוירדאכלמ

התילעבהלןחיתפןיוכוהתיבללעאבתכםישריד

יהוכרבלעךרבאוהאמויבהתלתןינמזוםלשורידגנ

תמדקןמדבעאוהידלבקלכההלאםדקאדומואלצמו

העב‐‐לאינדלוחכשהוושגרהךלאאירבגןידא11הנד

אכלמםדקןירמאווברקןידאב12ההלאםדקןנחתמו

ןמאעביידשנאלכידתמשררסאאלה‐‐אכלמרסאלע

אמרתיאכלמךנמןהלןיתלתןימוידעשנאוהלאלכ

ידמתדכאתלמאביצירמאואכלמהנעאתויראבוגל

יד‐‐אכלמםדקןירמאוונעןידאב13אדעתאליד‐‐סרפו

)ךלע(ךילעםשאלדוהיידאתולגינבןמידלאינד

אמויבהתלתןינמזותמשרידארסאלעוםעטאכלמ

שאבאיגשעמשאתלמידכאכלמןידא14התועבאעב

אשמשילעמדעוהתובזישללבםשלאינדלעויהולע

לעושגרהךלאאירבגןידאב15התולצהלרדתשמאוה

ידסרפוידמלתדידאכלמעדאכלמלןירמאואכלמ

ןידאב16הינשהלאלםיקהיאכלמידםיקורסאלכ

הנעאתויראידאבגלומרולאינדלויתיהורמאאכלמ

הלחלפ)תנא(התנאידךהלאלאינדלרמאואכלמ

םפלעתמשוהדחןבאתיתיהו17ךנבזישיאוהארידתב

אלידיהונברברתקזעבוהתקזעבאכלמהמתחואבג

תוטתבוהלכיהלאכלמלזאןידא18לאינדבובצאנשת

ןידאב19יהולעתדנהתנשויהומדקלענהאלןוחדו

ידאבגל‐‐הלהבתהבואהגנבםוקיארפרפשבאכלמ

קעזביצעלקבלאינדל‐‐אבגלהברקמכו20לזאאתוירא



לאינד 1270

ךהלא‐‐איחאהלאדבעלאינדלאינדלרמאואכלמהנע

ןמךתובזישללכיהארידתבהלחלפ)תנא(התנאיד

ייחןימלעלאכלמללמאכלמםעלאינדןידא21אתוירא

לכינולבחאלו‐‐אתויראםפרגסוהכאלמחלשיהלא22

)ךמדק(ךימדקףאוילתחכתשהוכזיהומדקידלבק

באטאיגשאכלמןידאב23תדבעאלהלובחאכלמ

ןמלאינדקסהואבגןמהקסנהלרמאלאינדלויהולע

רמאו24ההלאבןמיהיד‐‐הבחכתשהאללבחלכואבג

לאינדידיהוצרקולכאידךלאאירבגויתיהואכלמ

תיעראלוטמאלוןוהישנוןוהינבןונאומראתויראבוגלו

25וקדהןוהימרגלכואתויראןוהבוטלשידדעאבג

ידאינשלואימאאיממעלכלבתכאכלמשוירדןידאב

ימדקןמ26אגשיןוכמלש‐‐אעראלכב)ןיריד(ןיראד

)ןיעיז(ןיעאזןוהליתוכלמןטלשלכביד‐‐םעטםיש

איחאהלאאוהידלאינדידההלאםדקןמןילחדו

אפוסדעהנטלשולבחתתאלידהתוכלמוןימלעלםיקו

אעראבואימשבןיהמתוןיתאדבעו‐‐לצמובזישמ27

חלצההנדלאינדו28אתויראדיןמלאינדלבזישיד

)האסרפ(איסרפשרוכתוכלמבושוירדתוכלמב

הזחםלחלאינדלבבךלמרצשאלבלהדחתנשב7

ןילמשארבתכאמלחןידאבהבכשמלעהשאריוזחו

וראואילילםעיוזחבתיוההזחרמאולאינדהנע2רמא

ןברברןויחעבראו3אבראמילןחיגמאימשיחורעברא

ידןיפגוהיראכאתימדק4אדןמאדןינשאמיןמןקלס



לאינד 1271

ןמתליטנו)הפג(היפגוטירמידדעתיוההזחהלרשנ

5הלביהישנאבבלותמיקהשנאכןילגרלעואערא

תמקהדחרטשלובדלהימדהנינתירחאהויחוראו

ימוקהלןירמאןכו)הנש(הינשןיבהמפבןיעלעתלתו

רמנכירחאוראותיוההזחהנדרתאב6איגשרשבילכא

ןישארהעבראו)הבג(היבגלעףועידעבראןיפגהלו

יוזחבתיוההזחהנדרתאב7הלביהיןטלשואתויחל

ינתמיאוהליחד)האעיבר(היעיברהויחוראואיליל

הקדמוהלכאןברברהללזרפידןינשוהריתיאפיקתו

לכןמהינשמאיהוהספר)הלגרב(הילגרבאראשו

לכתשמ8הלרשעןינרקו)המדק(הימדקידאתויח

ןוהיניבתקלסהריעזירחאןרקולאואינרקבתיוה

)הרקעתא(ורקעתאאתימדקאינרקןמתלתו)ןהיניב(

אדאנרקבאשנאיניעכןיניעולאו)המדק(הימדקןמ

קיתעווימרןוסרכידדעתיוההזח9ןברברללממםפו

אקנרמעכהשאררעשורוחגלתכהשובלבתיןימוי

דגנרונידרהנ10קלדרוניהולגלגרונידןיבבשהיסרכ

וברוהנושמשי)ןיפלא(םיפלאףלאיהומדקןמקפנו

וחיתפןירפסובתיאנידןומוקייהומדק)ןבבר(ןובר

אנרקידאתברבראילמלקןמןידאב‐‐תיוההזח11

המשגדבוהואתויחתליטקידדעתיוההזחהללממ

ןוהנטלשוידעהאתויחראשו12אשאתדקילתביהיו

תיוההזח13ןדעוןמזדעןוהלתביהיןייחבהכראו

דעואוההתאשנארבכאימשיננעםעוראואיליליוזחב

ןטלשבהיהלו14יהוברקהיהומדקוהטמאימויקיתע



לאינד 1272

הנטלשןוחלפיהלאינשלואימאאיממעלכווכלמורקיו

15לבחתתאלידהתוכלמוהדעיאלידםלעןטלש

יננלהביישאריוזחוהנדנוגבלאינדהנאיחורתירכתא

לכלעהנמאעבאאביציואימאקןמדחלעתברק16

אתויחןילא17יננעדוהיאילמרשפוילרמאוהנד

אעראןמןומוקיןיכלמהעברא‐‐עבראןינאידאתברבר

דעאתוכלמןונסחיוןינוילעישידקאתוכלמןולבקיו18

אתויחלעאבצילתיבצןידא19אימלעםלעדעואמלע

הריתיהליחד)ןהלכ(ןוהלכןמהינשתוהידאתיעיבר

הלכאשחניד)הרפטו(הירפטולזרפיד)הנש(הינש

אינרקלעו20הספר)הלגרב(הילגרבאראשוהקדמ

ןמ)הלפנו(ולפנותקלסידירחאוהשארבידרשע

ללממםפוהלןיניעוןכדאנרקותלת)המדק(הימדק

ןכדאנרקו‐‐תיוההזח21התרבחןמברהוזחוןברבר

קיתעהתאידדע22ןהלהלכיוןישידקםעברקאדבע

אתוכלמוהטמאנמזוןינוילעישידקלבהיאנידואימוי

היעיברוכלמאתיעיבראתויחרמאןכ23ןישידקונסחה

אתוכלמלכןמאנשתידאעראבאוהת)האעיבר(

‐‐רשעאינרקו24הנקדתוהנשודתואעראלכלכאתו

ןהירחאםוקיןרחאוןומקיןיכלמהרשעאתוכלמהנמ

ןילמו25לפשהיןיכלמהתלתואימדקןמאנשיאוהו

רבסיואלביןינוילעישידקלוללמי)האלע(אילעדצל

גלפוןינדעוןדעדעהדיבןובהיתיותדוןינמזהינשהל

הדבוהלוהדמשהלןודעהיהנטלשובתיאנידו26ןדע

תוחתתוכלמידאתוברואנטלשואתוכלמו27אפוסדע



לאינד 1273

תוכלמהתוכלמןינוילעישידקםעלתביהיאימשלכ

אפוסהכדע28ןועמתשיוןוחלפיהלאינטלשלכוםלע

ןונתשייויזויננלהביינויעראיגשלאינדהנאאתלמיד

תרטניבלבאתלמוילע

ילאהארנןוזח‐‐ךלמהרצשאלבתוכלמלשולשתנשב8

יהיוןוזחבהאראו2הלחתבילאהארנהירחאלאינדינא

האראוהנידמהםליעברשאהריבהןשושבינאויתארב

האראויניעאשאו3ילואלבואלעיתייהינאוןוזחב

םינרקהוםינרקולולבאהינפלדמעדחאליאהנהו

4הנרחאבהלעההבגהותינשהןמההבגתחאהותוהבג

אלתויחלכוהבגנוהנופצוהמיחגנמליאהתאיתיאר

ינאו5לידגהוונצרכהשעוודימליצמןיאווינפלודמעי

ינפלעברעמהןמאבםיזעהריפצהנהוןיבמיתייה

ויניעןיבתוזחןרק‐‐ריפצהוץראבעגונןיאוץראהלכ

ינפלדמעיתיאררשאםינרקהלעבליאהדעאביו6

ליאהלצאעיגמויתיארו7וחכתמחבוילאץריולבאה

אלווינרקיתשתארבשיוליאהתאךיווילארמרמתיו

והסמריוהצראוהכילשיווינפלדמעלליאבחכהיה

דעלידגהםיזעהריפצו8ודימליאלליצמהיהאלו

עבראתוזחהנלעתוהלדגהןרקההרבשנומצעכודאמ

ןרקאציםהמתחאהןמו9םימשהתוחורעבראלהיתחת

יבצהלאוחרזמהלאובגנהלארתילדגתוהריעצמתחא

ןמואבצהןמהצראלפתוםימשהאבצדעלדגתו10

םירהונממולידגהאבצהרשדעו11םסמרתוםיבכוכה



לאינד 1274

לעןתנתאבצו12ושדקמןוכמךלשהודימתה)םרוה(

13החילצהוהתשעוהצראתמאךלשתועשפבדימתה

ינומלפלשודקדחארמאיורבדמשודקדחאהעמשאו

שדקותת‐‐םמשעשפהודימתהןוזחהיתמדערבדמה

שלשוםיפלארקבברעדע‐‐ילארמאיו14סמרמאבצו

ןוזחהתא‐‐לאינדינאיתארביהיו15שדקקדצנותואמ

עמשאו16רבגהארמכידגנלדמעהנהוהניבהשקבאו

תאזלהלןבהלאירבגרמאיוארקיוילואןיבםדאלוק

ינפלעהלפאויתעבנואבבוידמעלצאאביו17הארמה

ורבדבו18ןוזחהץקתעליכםדאןבןבהילארמאיו

ידמעלעינדימעיו‐‐יבעגיוהצראינפלעיתמדרנימע

יכםעזהתירחאבהיהירשאתאךעידומיננהרמאיו19

ידמיכלמ‐‐םינרקהלעבתיאררשאליאה20ץקדעומל

רשאהלודגהןרקהוןויךלמריעשהריפצהו21סרפו

הנדמעתו‐‐תרבשנהו22ןושארהךלמהאוהויניעןיב

23וחכבאלוהנדמעייוגמתויכלמעבראהיתחתעברא

םינפזעךלמדמעי‐‐םיעשפהםתהכםתוכלמתירחאבו

תיחשיתואלפנווחכבאלווחכםצעו24תודיחןיבמו

ולכשלעו25םישדקםעוםימוצעתיחשהוהשעוחילצהו

םיברתיחשיהולשבולידגיובבלבוודיבהמרמחילצהו

ברעההארמו26רבשידיספאבודמעיםירשרשלעו

םימיליכןוזחהםתסהתאואוהתמארמאנרשארקבהו

השעאוםוקאוםימייתילחנויתייהנלאינדינאו27םיבר

ןיבמןיאוהארמהלעםמותשאוךלמהתכאלמתא



לאינד 1275

רשאידמערזמ‐‐שורושחאןבשוירדלתחאתנשב9

ינאוכלמלתחאתנשב2םידשכתוכלמלעךלמה

הוהירבדהיהרשאםינשהרפסמםירפסביתניבלאינד

םיעבשםלשוריתוברחלתואלמלאיבנההימרילא

הלפתשקבלםיהלאהינדאלאינפתאהנתאו3הנש

יהלאהוהילהללפתאו4רפאוקשוםוצב‐‐םינונחתו

רמשארונהולודגהלאהינדאאנאהרמאוהדותאו

וניועוונאטח5ויתוצמירמשלוויבהאלדסחהותירבה

6ךיטפשממוךתוצממרוסוונדרמו)ונעשרה(ונעשרהו

לאךמשבורבדרשאםיאיבנהךידבעלאונעמשאלו

ינדאךל7ץראהםעלכלאו‐‐וניתבאוונירשוניכלמ

יבשילוהדוהישיאלהזהםויכםינפהתשבונלוהקדצה

תוצראהלכבםיקחרהוםיברקהלארשילכלוםלשורי

ונלהוהי8ךבולעמרשאםלעמבםשםתחדהרשא

ךלונאטחרשאוניתבאלוונירשלוניכלמלםינפהתשב

אלו10ובונדרמיכתוחלסהוםימחרהוניהלאינדאל9

ןתנרשאויתרותבתכלל‐‐וניהלאהוהילוקבונעמש

תאורבעלארשילכו11םיאיבנהוידבעדיבונינפל

הלאהונילעךתתוךלקבעומשיתלבלרוסוךתרות

יכ‐‐םיהלאהדבעהשמתרותבהבותכרשאהעבשהו

ונילערבדרשא)ורבד(וירבדתאםקיו12ולונאטח

רשאהלדגהערונילעאיבהל‐‐ונוטפשרשאוניטפשלעו

13םלשוריבהתשענרשאכםימשהלכתחתהתשענאל

ונילעהאבתאזההערהלכתאהשמתרותבבותכרשאכ

ליכשהלווננועמבושלוניהלאהוהיינפתאונילחאלו



לאינד 1276

קידציכונילעהאיביוהערהלעהוהידקשיו14ךתמאב

ולקבונעמשאלוהשערשאוישעמלכלעוניהלאהוהי

םירצמץראמךמעתאתאצוהרשאוניהלאינדאהתעו15

16ונעשרונאטחהזהםויכםשךלשעתוהקזחדיב

םלשוריךריעמךתמחוךפאאנבשיךתקדצלככינדא

ךמעוםלשוריוניתבאתונועבווניאטחביכךשדקרה

תלפתלאוניהלאעמשהתעו17וניתביבסלכלהפרחל

ןעמל‐‐םמשהךשדקמלעךינפראהווינונחתלאוךדבע

ךיניע)חקפ(החקפ‐‐עמשוךנזאיהלאהטה18ינדא

לעאליכהילעךמשארקנרשאריעהווניתממשהארו

ךימחרלעיכ‐‐ךינפלונינונחתםיליפמונחנאוניתקדצ

השעוהבישקהינדאהחלסינדאהעמשינדא19םיברה

לעוךריעלעארקנךמשיכ‐‐יהלאךנעמלרחאתלא

תאטחויתאטחהדותמוללפתמורבדמינאדועו20ךמע

שדקרהלע‐‐יהלאהוהיינפליתנחתליפמולארשיימע

רשאלאירבגשיאהוהלפתברבדמינאדועו21יהלא

ברעתחנמתעכילאעגנףעיבףעמהלחתבןוזחביתיאר

ךליכשהליתאציהתעלאינד‐‐רמאיוימערבדיוןביו22

‐‐דיגהליתאבינאורבדאציךינונחתתלחתב23הניב

םיעבש24הארמבןבהורבדבןיבוהתאתודומחיכ

עשפהאלכלךשדקריעלעוךמעלעךתחנםיעבש

איבהלוןוערפכלו)תאטח(תואטח)םתהלו(םתחלו

25םישדקשדקחשמלואיבנוןוזחםתחלוםימלעקדצ

דעםלשוריתונבלובישהלרבדאצמןמלכשתועדתו

בושתםינשוםיששםיעבשוהעבשםיעבש‐‐דיגנחישמ



לאינד 1277

םיעבשהירחאו26םיתעהקוצבוץורחובוחרהתנבנו

תיחשישדקהוריעהוולןיאוחישמתרכיםינשוםישש

תוממשתצרחנהמחלמץקדעוףטשבוצקואבהדיגנםע

תיבשיעובשהיצחודחאעובשםיברלתירבריבגהו27

הצרחנוהלכדעוםמשמםיצוקשףנכלעוהחנמוחבז

םמשלעךתת

לאינדלהלגנרבדסרפךלמשרוכלשולשתנשב10

ןיבולודגאבצורבדהתמאורצשאטלבומשארקנרשא

לאינדינא‐‐םההםימיב2הארמבולהניבורבדהתא

אלתודמחםחל3םימיםיעבשהשלשלבאתמיתייה

תאלמדעיתכסאלךוסו‐‐יפלאאבאלןייורשבויתלכא

שדחלהעבראוםירשעםויבו4םימיםיעבשתשלש

5לקדחאוה‐‐לודגהרהנהדילעיתייהינאוןושארה

וינתמוםידבשובלדחאשיאהנהואראויניעתאאשאו

קרבהארמכוינפושישרתכותיוגו6זפואםתכבםירגח

ללקתשחנןיעכויתלגרמוויתערזושאידיפלכויניעו

תאידבללאינדינאיתיארו7ןומהלוקכוירבדלוקו

הארמהתאואראלימעויהרשאםישנאהוהארמה

ינאו8אבחהבוחרביוםהילעהלפנהלדגהדרחלבא

אלותאזההלדגההארמהתאהאראוידבליתראשנ

חכיתרצעאלותיחשמלילעךפהנידוהוחכיבראשנ

ינאווירבדלוקתאיעמשכווירבדלוקתאעמשאו9

יבהעגנדיהנהו10הצראינפוינפלעםדרניתייה

שיאלאינדילארמאיו11ידיתופכויכרבלעינעינתו



לאינד 1278

לעדמעוךילארבדיכנארשאםירבדבןבהתודמח

רבדהתאימעורבדבוךילאיתחלשהתעיכ‐‐ךדמע

ןמיכ‐‐לאינדאריתלאילארמאיו12דיערמיתדמעהזה

ינפלתונעתהלוןיבהלךבלתאתתנרשאןושארהםויה

תוכלמרשו13ךירבדביתאבינאוךירבדועמשנךיהלא

דחאלאכימהנהוםוידחאוםירשעידגנלדמעסרפ

יכלמלצאםשיתרתונינאוינרזעלאבםינשארהםירשה

תירחאבךמעלהרקירשאתאךניבהליתאבו14סרפ

םירבדכימעורבדבו15םימילןוזחדועיכםימיה

ינבתומדכהנהו16יתמלאנוהצראינפיתתנ‐‐הלאה

דמעהלאהרמאוהרבדאויפחתפאויתפשלעעגנםדא

17חכיתרצעאלוילעיריצוכפהנהארמבינדאידגנל

התעמינאוהזינדאםערבדלהזינדאדבעלכויךיהו

יבעגיוףסיו18יבהראשנאלהמשנוחכיבדמעיאל

תודמחשיאאריתלארמאיו19ינקזחיוםדאהארמכ

רבדיהרמאויתקזחתהימעורבדכוקזחוקזח‐‐ךלםולש

התעוךילאיתאבהמלתעדיהרמאיו20ינתקזחיכינדא

21אבןוירשהנהואצויינאוסרפרשםעםחלהלבושא

קזחתמדחאןיאותמאבתכבםושרהתאךלדיגאלבא

םכרשלאכימםאיכהלאלעימע

זועמלוקיזחמלידמע‐‐ידמהשוירדלתחאתנשבינאו11

םידמעםיכלמהשלשדועהנהךלדיגאתמאהתעו2ול

ורשעבותקזחכולכמלודגרשערישעייעיברהוסרפל

לשממלשמורובגךלמדמעו3ןויתוכלמתאלכהריעי

עבראלץחתוותוכלמרבשתודמעכו4ונוצרכהשעובר



לאינד 1279

‐‐לשמרשאולשמכאלוותירחאלאלוםימשהתוחור

ךלמקזחיו5הלאדבלמםירחאלוותוכלמשתנתיכ

6ותלשממברלשממלשמווילעקזחיווירשןמובגנה

ןופצהךלמלאאובתבגנהךלמתבוורבחתיםינשץקלו

וערזודמעיאלועורזהחוכרצעתאלוםירשימתושעל

דמעו7םיתעבהקזחמוהדליהוהיאיבמואיהןתנתו

ןופצהךלמזועמבאביוליחהלאאביוונכהישרשרצנמ

ילכםעםהיכסנםעםהיהלאםגו8קיזחהוםהבהשעו

דמעיםינשאוהוםירצמאבי‐‐יבשבבהזוףסכםתדמח

ותמדאלאבשובגנהךלמתוכלמבאבו9ןופצהךלממ

ףטשואובאבוםיברםיליחןומהופסאוורגתיונבו10

ךלמרמרמתיו11הזעמדע)הרגתיו(ורגתיובשיורבעו

ןומהדימעהוןופצהךלמםעומעםחלנואציובגנה

ובבל)םרו(םוריןומההאשנו12ודיבןומההןתנובר

ןומהדימעהוןופצהךלמבשו13זועיאלותואברליפהו

לודגליחבאובאוביםינשםיתעהץקלוןושארהןמבר

בגנהךלמלעודמעיםיברםההםיתעבו14ברשוכרבו

אביו15ולשכנו‐‐ןוזחדימעהלואשניךמעיצירפינבו

תוערזותורצבמריעדכלוהללוסךפשיוןופצהךלמ

שעיו16דמעלחכןיאווירחבמםעוודמעיאלבגנה

יבצהץראבדמעיווינפלדמועןיאוונוצרכוילאאבה

םירשיוותוכלמלכףקתבאובלוינפםשיו17ודיבהלכו

דמעתאלוהתיחשהלולןתיםישנהתבוהשעו‐‐ומע

םיברדכלוםייאלוינפ)םשיו(בשיו18היהתולאלו

בשיו19ולבישיותפרחיתלבולותפרחןיצקתיבשהו
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לעדמעו20אצמיאלולפנולשכנווצראיזועמלוינפ

אלורבשיםידחאםימיבותוכלמרדהשגונריבעמונכ

ונתנאלוהזבנונכלעדמעו21המחלמבאלוםיפאב

תוקלקלחבתוכלמקיזחהוהולשבאבותוכלמדוהוילע

תירבדיגנםגוורבשיווינפלמופטשיףטשהתוערזו22

טעמבםצעוהלעוהמרמהשעיוילאתורבחתהןמו23

ושעאלרשאהשעואוביהנידמינמשמבוהולשב24יוג

לעורוזביםהלשוכרוללשוהזבויתבאתובאוויתבא

לעובבלווחכרעיו25תעדעוויתבשחמבשחיםירצבמ

ליחבהמחלמלהרגתיבגנהךלמולודגליחבבגנהךלמ

תובשחמוילעובשחייכדמעיאלודאמדעםוצעולודג

םיללחולפנוףוטשיוליחווהורבשיוגבתפילכאו26

דחאןחלשלעוערמלםבבלםיכלמהםהינשו27םיבר

וצראבשיו28דעומלץקדועיכחלצתאלוורבדיבזכ

29וצראלבשוהשעושדקתירבלעובבלולודגשוכרב

הנורחאכוהנשארכהיהתאלובגנבאבובושידעומל

שדוקתירבלעםעזובשוהאכנוםיתכםייצובואבו30

ונממםיערזו31שדקתירביבזעלעןביובשוהשעו

ץוקשהונתנודימתהוריסהוזועמהשדקמהוללחוודמעי

ויהלאיעדיםעותוקלחבףינחיתירביעישרמו32םמשמ

ברחבולשכנוםיברלוניביםעיליכשמו33ושעווקזחי

רזעורזעיםלשכהבו34םימי‐‐הזבבויבשבהבהלבו

םיליכשמהןמו35תוקלקלחבםיברםהילעוולנוטעמ

דועיכץקתעדע‐‐ןבללוררבלוםהבףורצלולשכי

לכלעלדגתיוםמורתיוךלמהונצרכהשעו36דעומל
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םעזהלכדעחילצהותואלפנרבדיםילאלאלעולא

לעוןיביאלויתבאיהלאלעו37התשענהצרחניכ

לדגתילכלעיכןיביאלהולאלכלעוםישנתדמח

והעדיאלרשאהולאלודבכיונכלעםיזעמהלאלו38

39תודמחבו‐‐הרקיןבאבוףסכבובהזבדבכיויתבא

)ריכי(ריכהרשארכנהולאםעםיזעמירצבמלהשעו

40ריחמבקלחיהמדאוםיברבםלישמהודובכהברי

ןופצהךלמוילערעתשיובגנהךלמומעחגנתיץקתעבו

רבעוףטשותוצראבאבותוברתוינאבוםישרפבובכרב

‐‐ודימוטלמיהלאוולשכיתוברויבצהץראבאבו41

תוצראבודיחלשיו42ןומעינבתישארובאומוםודא

בהזהינמכמבלשמו43הטילפלהיהתאלםירצמץראו

וידעצמבםישכוםיבלו‐‐םירצמתודמחלכבוףסכהו

הלדגאמחבאציוןופצמוחרזממוהלהביתועמשו44

םימיןיבונדפאילהאעטיו45םיברםירחהלודימשהל

ולרזועןיאווצקדעאבושדקיבצרהל

לעדמעהלודגהרשהלאכימדמעיאיההתעבו12

דעיוגתויהמהתיהנאלרשאהרצתעהתיהוךמעינב

בותכאצמנהלכךמעטלמיאיההתעבואיההתעה

םלועייחלהלאוציקירפעתמדאינשימםיברו2רפסב

רהזכורהזי‐‐םילכשמהו3םלועןוארדלתופרחלהלאו

התאו4דעוםלועלםיבכוככםיברהיקידצמועיקרה

וטטשיץקתעדע‐‐רפסהםתחוםירבדהםתסלאינד

םינשהנהולאינדינאיתיארו5תעדההברתוםיבר



לאינד 1282

תפשלהנהדחאוראיהתפשלהנהדחאםידמעםירחא

ימימללעממרשאםידבהשובלשיאלרמאיו6ראיה

שובלשיאהתאעמשאו7תואלפהץקיתמדעראיה

ולאמשוונימיםריוראיהימימללעממרשאםידבה

יצחוםידעומדעומליכםלועהיחבעבשיוםימשהלא

יתעמשינאו8הלאלכהנילכת‐‐שדקםעדיץפנתולככו

ךלרמאיו9הלאתירחאהמינדא‐‐הרמאוןיבאאלו

וררבתי10ץקתעדעםירבדהםימתחוםימתסיכלאינד

לכוניביאלוםיעשרועישרהוםיברופרציוונבלתיו

תתלודימתהרסוהתעמו11וניביםילכשמהוםיעשר

הכחמהירשא12םיעשתוםיתאמףלאםימי‐‐םמשץוקש

התאו13השמחוםישלשתואמשלשףלא‐‐םימילעיגיו

ןימיהץקלךלרגלדמעתוחונתוץקלךל



ארזע 1283

ארזע

הוהירבדתולכלסרפךלמשרוכלתחאתנשבו1

רבעיוסרפךלמשרכחורתאהוהיריעההימרייפמ

שרכרמאהכ2רמאלבתכמבםגוותוכלמלכבלוק

םימשהיהלאהוהיילןתנץראהתוכלממלכ‐‐סרפךלמ

3הדוהיברשאםלשוריבתיבולתונבלילעדקפאוהו

רשאםלשוריללעיוומעויהלאיהיומעלכמםכבימ

םיהלאהאוה‐‐לארשייהלאהוהיתיבתאןביוהדוהיב

רגאוהרשאתומקמהלכמראשנהלכו4םלשוריברשא

המהבבושוכרבובהזבוףסכבומקמישנאוהואשני‐‐םש

ומוקיו5םלשוריברשאםיהלאהתיבל‐‐הבדנהםע

לכלםיולהוםינהכהוןמינבוהדוהילתובאהישאר

הוהיתיבתאתונבלתולעלוחורתאםיהלאהריעה

ילכבםהידיבוקזחםהיתביבסלכו6םלשוריברשא

לכלעדבל‐‐תונדגמבוהמהבבושוכרבבהזבףסכ

רשאהוהיתיבילכתאאיצוהשרוכךלמהו7בדנתה

םאיצויו8ויהלאתיבבםנתיוםלשורימרצנדכובנאיצוה

רצבששלםרפסיורבזגהתדרתמדילעסרפךלמשרוכ

םישלשבהזילטרגאםרפסמהלאו9הדוהילאישנה

בהזירופכ10םירשעוהעשתםיפלחמףלאףסכילטרגא

םילכהרשעותואמעבראםינשמףסכירופכ‐‐םישלש

םיפלאתשמחףסכלובהזלםילכלכ11ףלאםירחא

‐‐הלוגהתולעהםערצבששהלעהלכהתואמעבראו

םלשוריללבבמ



ארזע 1284

הלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמהינבהלאו2

ובושיולבבללבבךלמ)רצנדכובנ(רוצנדכובנ

עושילבברזםעואברשא2וריעלשיאהדוהיוםלשוריל

םוחר‐‐יוגברפסמןשלביכדרמהילערהירשהימחנ

האמםיפלא‐‐שערפינב3לארשיםעישנארפסמהנעב

5םינשוםיעבשתואמשלשהיטפשינב4םינשוםיעבש

באומתחפינב6םיעבשוהשמחתואמעבשחראינב

ינב7רשעםינשותואמהנמשםיפלא‐‐באויעושיינבל

עשתאותזינב8העבראוםישמחםיתאמףלא‐‐םליע

10םיששותואמעבשיכזינב9השמחוםיעבראותואמ

תואמששיבבינב11םינשוםיעבראתואמששינבינב

םינשוםירשעםיתאמףלא‐‐דגזעינב12השלשוםירשע

םיפלאיוגבינב14הששוםיששתואמשש‐‐םקינדאינב13

העבראוםישמחתואמעבראןידעינב15הששוםישמח

שלשיצבינב17הנמשוםיעשתהיקזחילרטאינב16

ינב19רשעםינשוהאמהרויינב18השלשוםירשעתואמ

השמחוםיעשתרבגינב20השלשוםירשעםיתאמםשח

הפטנישנא22השלשוםירשעהאמםחלתיבינב21

ינב24הנמשוםירשעהאמתותנעישנא23הששוםישמח

תוראבוהריפכםירעתירקינב25םינשוםיעבראתומזע

ששעבגוהמרהינב26השלשוםיעבראותואמעבש

םינשוםירשעהאמסמכמישנא27דחאוםירשעתואמ

ינב29השלשוםירשעםיתאמיעהולאתיבישנא28

31הששוםישמחהאמשיבגמינב30םינשוםישמחובנ

ינב32העבראוםישמחםיתאמףלא‐‐רחאםליעינב



ארזע 1285

עבשונואודידחדלינב33םירשעותואמשלשםרח

םיעבראתואמשלשוחריינב34השמחוםירשעתואמ

םישלשותואמששוםיפלאתשלש‐‐האנסינב35השמחו

םיעבשתואמעשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה36

‐‐רוחשפינב38םינשוםישמחףלארמאינב37השלשו

העבשוףלאםרחינב39העבשוםיעבראםיתאמףלא

םיעבשהיודוהינבללאימדקועושיינבםיולה40רשע

42הנמשוםירשעהאמףסאינב‐‐םיררשמה41העבראו

ינבבוקעינבןמלטינברטאינבםולשינבםירעשהינב

םיניתנה43העשתוםישלשהאמלכה‐‐יבשינבאטיטח

אהעיסינבסרקינב44תועבטינבאפושחינבאחיצינב

ינבבגחינב46בוקעינבהבגחינבהנבלינב45ןודפינב

היארינברחגינבלדגינב47ןנחינב)ימלש(ילמש

ינבחספינבאזעינב49םזגינבאדוקנינבןיצרינב48

ינב51)םיסופנ(םיסיפנינבםינועמינבהנסאינב50יסב

אדיחמינבתולצבינב52רוחרחינבאפוקחינבקובקב

חיצנינב54חמתינבארסיסינבסוקרבינב53אשרחינב

ינבתרפסהינביטסינבהמלשידבעינב55אפיטחינב

היטפשינב57לדגינבןוקרדינבהלעיינב56אדורפ

‐םיניתנהלכ58ימאינב‐‐םייבצהתרכפינבליטחינב

הלאו59םינשוםיעשתתואמשלשהמלשידבעינבו‐

ולכיאלורמאןדאבורכאשרחלתחלמלתמםילעה

הילדינב60םהלארשימםא‐‐םערזוםתובאתיבדיגהל

ינבמו61םינשוםישמחתואמשש‐‐אדוקנינבהיבוטינב

תונבמחקלרשאילזרבינבץוקהינבהיבחינב‐‐םינהכה
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םבתכושקבהלא62םמשלעארקיוהשאידעלגהילזרב

רמאיו63הנהכהןמולאגיוואצמנאלו‐‐םישחיתמה

דמעדע‐‐םישדקהשדקמולכאיאלרשאםהלאתשרתה

אוברעברא‐‐דחאכלהקהלכ64םימתלוםירואלןהכ

םהיתהמאוםהידבעדבלמ65םיששתואמשלשםיפלא

םהלוהעבשוםישלשתואמשלשםיפלאתעבש‐‐הלא

םישלשתואמעבשםהיסוס66םיתאמתוררשמוםיררשמ

‐‐םהילמג67השמחוםיעבראםיתאמםהידרפהששו

עבשםיפלאתשש‐‐םירמחהשמחוםישלשתואמעברא

הוהיתיבלםאובבתובאהישארמו68םירשעותואמ

לעודימעהלםיהלאהתיבלובדנתה‐‐םלשוריברשא

ששםינומכרדבהזהכאלמהרצואלונתנםחככ69ונוכמ

םינהכתנתכוםיפלאתשמחםינמףסכוףלאותואבר

םיררשמהוםעהןמוםיולהוםינהכהובשיו70האמ

םהירעבלארשילכוםהירעב‐‐םיניתנהוםירעושהו

םעהופסאיוםירעבלארשיינבויעיבשהשדחהעגיו3

ויחאוקדצויןבעושיםקיו2םלשורילאדחאשיאכ

חבזמתאונביוויחאולאיתלאשןבלבברזוםינהכה

השמתרותבבותככתולעוילעתולעהל‐‐לארשייהלא

המיאביכויתנוכמלעחבזמהוניכיו3םיהלאהשיא

הוהילתולעוילע)ולעיו(לעיותוצראהימעמםהילע

בותככתוכסהגחתאושעיו4ברעלורקבלתולע

ירחאו5ומויבםוירבדטפשמכרפסמבםויבםויתלעו

םישדקמההוהיידעומלכלוםישדחלודימתתלעןכ
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יעיבשהשדחלדחאםוימ6הוהילהבדנבדנתמלכלו

ונתיו7דסיאלהוהילכיהוהוהילתולעתולעהלולחה

םינדצלןמשוהתשמולכאמוםישרחלוםיבצחל‐‐ףסכ

ןוישרכאופיםילאןונבלהןמםיזראיצעאיבהלםירצלו

לאםאובלתינשההנשבו8םהילעסרפךלמשרוכ

ןבלבברזולחה‐‐ינשהשדחבםלשורילםיהלאהתיב

םיולהוםינהכהםהיחאראשוקדצויןבעושיולאיתלאש

ןבמםיולהתאודימעיוםלשורייבשהמםיאבהלכו

דמעיו9הוהיתיבתכאלמלעחצנלהלעמוהנשםירשע

חצנלדחאכהדוהיינבוינבולאימדקויחאווינבעושי

םהינבדדנחינבםיהלאהתיבבהכאלמההשעלע

ודימעיוהוהילכיהתאםינבהודסיו10םיולהםהיחאו

‐םיתלצמבףסאינבםיולהותורצצחבםישבלמםינהכה

ללהבונעיו11לארשיךלמדיודידילעהוהיתאללהל‐

לכולארשילעודסחםלועליכ‐‐בוטיכהוהילתדוהבו

תיבדסוהלעהוהילללהבהלודגהעורתועירהםעה

םינקזהתובאהישארוםיולהוםינהכהמםיברו12הוהי

םהיניעבתיבההז‐‐ודסיבןושארהתיבהתאואררשא

13לוקםירהלהחמשבהעורתבםיברולודגלוקבםיכב

יכםעהיכבלוקלהחמשהתעורתלוקםיריכמםעהןיאו

קוחרמלדעעמשנלוקהוהלודגהעורתםיעירמםעה

לכיהםינובהלוגהינביכןמינבוהדוהיירצועמשיו4

תובאהישארלאולבברזלאושגיו2לארשייהלאהוהיל

אלוםכיהלאלשורדנםככיכ‐‐םכמעהנבנםהלורמאיו



ארזע 1288

הלעמהרושאךלמןדחרסאימימםיחבזונחנא)ולו(

תובאהישארראשועושיולבברזםהלרמאיו3הפונתא

ונחנאיכוניהלאלתיבתונבלונלוםכלאל‐‐לארשיל

שרוכךלמהונוצרשאכלארשייהלאהוהילהנבנדחי

הדוהיםעידיםיפרמ‐‐ץראהםעיהיו4סרפךלמ

םהילעםירכסו5תונבלםתוא)םילהבמו(םיהלבמו

דעוסרפךלמשרוכימילכ‐‐םתצערפהלםיצעוי

תלחתבשורושחאתוכלמבו6סרפךלמשוירדתוכלמ

ימיבו7םלשוריוהדוהייבשילעהנטשובתכ‐‐ותוכלמ

ותונכראשולאבטתדרתמםלשבבתכאתששחתרא

תימראבותכןותשנהבתכוסרפךלמאתששחתראלע

ובתכארפסישמשוםעטלעבםוחר8תימראםגרתמו

9אמנכאכלמאתששחתראל‐‐םלשורילעהדחהרגא

‐‐ןוהתונכראשוארפסישמשוםעטלעבםוחרןידא

)איוכרא(יוכראאיסרפאאילפרטאיכתסרפאואיניד

ידאימאראשו10אימלע)איהד(אוהדאיכנשושאילבב

‐‐ןירמשידהירקבומהבתוהואריקיואבררפנסאילגה

וחלשידאתרגאןגשרפהנד11תנעכוהרהנרבעראשו

שנא)ךדבע(ךידבע‐‐אכלמאתששחתראלעיהולע

ידאידוהיידאכלמלאוהלעידי12תנעכוהרהנרבע

אתדרמאתירקםלשורילותאאנילעךתולןמוקלס

אישאו)וללכשאירושו(וללכשאירושוןינבאתשיאבו

ךדאתירקןהידאכלמלאוהלעידיןעכ13וטיחי

ןונתניאלךלהוולבהדנמ‐‐ןוללכתשיאירושואנבתת

אלכיהחלמידלבקלכןעכ14קזנהתםיכלמםתפאו



ארזע 1289

‐‐הנדלעאזחמלאנלךיראאלאכלמתורעואנחלמ

אינרכדרפסברקבייד15אכלמלאנעדוהואנחלש

אתירקידעדנתואינרכדרפסבחכשהתוךתהבאיד

ןידבערודתשאוןנדמוןיכלמתקזנהמואדרמאירקךד

16תברחהךדאתירק‐‐הנדלעאמלעתמויןמהוגב

הירושואנבתתךדאתירקןהידאכלמלהנחנאןיעדוהמ

17ךליתיאאלארהנרבעבקלח‐‐הנדלבקלןוללכתשי

ארפסישמשוםעטלעבםוחרלעאכלמחלשאמגתפ

םלשהרהנרבעראשו‐‐ןירמשבןיבתיידןוהתונכראשו

19ימדקירקשרפמ‐‐אנילעןותחלשידאנותשנ18תעכו

תמויןמךדאתירקידוחכשהוורקבוםעטםישינמו

הבדבעתמרודתשאודרמוהאשנתמןיכלמלעאמלע

רבעלכבןיטילשוםלשורילעווהןיפיקתןיכלמו20

םעטומישןעכ21ןוהלבהיתמךלהוולבהדמוהרהנ

ינמדעאנבתתאלךדאתירקוךלאאירבגאלטבל

המלהנדלעדבעמלולשווהןיריהזו22םשתיאמעט

אנותשנןגשרפידןמןידא23ןיכלמתקזנהלאלבחאגשי

ארפסישמשוםוחרםדקירקאכלמאתששחתראיד

ומהולטבואידוהילעםלשורילוליהבבולזאןוהתונכו

ידאהלאתיבתדיבעתלטבןידאב24ליחוערדאב

שוירדתוכלמלןיתרתתנשדעאלטבתוהוםלשוריב

סרפךלמ

אידוהילעאיאיבנאודערבהירכזוהאיבניגחיבנתהו5

ןידאב2ןוהילעלארשיהלאםשב‐‐םלשוריבודוהיביד



ארזע 1290

אנבמלוירשוקדצוירבעושיולאיתלאשרבלבברזומק

ןידעסמאהלאידאיאיבנןוהמעוםלשוריבידאהלאתיב

רתשוהרהנרבעתחפינתתןוהילעהתאאנמזהב3ןוהל

אתיבםעטםכלםשןמ‐‐םהלןירמאןכוןוהתונכו‐‐ינזוב

אנרמאאמנכןידא4הללכשלהנדאנרשאואנבלהנד

ןיעו5ןינבאנינבהנדידאירבגתהמשןונאןמםהל

אמעטדעומהולטבאלואידוהייבשלעתוהםההלא

ןגשרפ6הנדלעאנותשנןוביתיןידאוךהישוירדל

התונכוינזוברתשוהרהנרבעתחפינתתחלשידאתרגא

אמגתפ7אכלמשוירדלע‐‐הרהנרבעבידאיכסרפא

אמלשאכלמשוירדלהוגבביתכהנדכויהולעוחלש

תיבלאתנידמדוהילאנלזאידאכלמלאוהלעידי8אלכ

אילתכבםשתמעאוללגןבאאנבתמאוהואבראהלא

ןידא9םהדיבחלצמואדבעתמאנרפסאךדאתדיבעו

םכלםשןמםהלאנרמאאמנכךלאאיבשלאנלאש

ףאו10הללכשלהנדאנרשאוהינבמלהנדאתיבםעט

אירבגםשבתכניד‐‐ךתועדוהלםהלאנלאשםהתהמש

אנחנארממלאנוביתהאמגתפאמנכו11םהישארביד

אוהידאתיבןינבואעראואימשהלאידיהודבעומה

יהנבברלארשילךלמוןאיגשןינשהנדתמדקמהנב

‐‐אימשהלאלאנתהבאוזגרהידןמןהל12הללכשו

)האדסכ(אידסכלבבךלמרצנדכובנדיבומהבהי

הדחתנשבםרב13לבבלילגההמעוהרתסהנדהתיבו

אהלאתיבםעטםשאכלמשרוכ‐‐לבבידאכלמשרוכל

אפסכוהבהדידאהלאתיבידאינאמףאו14אנבלהנד



ארזע 1291

ומהלביהוםלשוריבידאלכיהןמקפנהרצנדכובניד

אלכיהןמאכלמשרוכומהקפנה‐‐לבבידאלכיהל

רמאו15המשהחפידהמשרצבששלוביהיולבביד

ידאלכיהבומהתחאלזאאשאינאמ)לא(הלא‐‐הל

רצבששןידא16הרתאלעאנבתיאהלאתיבוםלשוריב

ןידאןמוםלשוריבידאהלאתיבידאישאבהיאתאךד

בטאכלמלעןהןעכו17םלשאלואנבתמןעכדעו

יתיאןהלבבבידהמתאכלמידאיזנגתיבברקבתי

ךדאהלאתיבאנבמלםעטםישאכלמשרוכןמיד

אנילעחלשיהנדלעאכלמתוערוםלשוריב

ידאירפסתיבבורקבוםעטםשאכלמשוירדןידאב6

אתריבבאתמחאבחכתשהו2לבבב‐‐המתןיתחהמאיזנג

3הנורכדהוגבביתכןכוהדחהלגמ‐‐אתנידמידמביד

תיב‐‐םעטםשאכלמשרוכאכלמשרוכלהדחתנשב

ןיחבדןיחבדידרתאאנבתיאתיבםלשוריבאהלא

4ןיתשןימאהיתפןיתשןימאהמורןילבוסמיהושאו

‐‐אתקפנותדחעאידךבדנואתלתללגןבאידןיכבדנ

הבהדידאהלאתיבינאמףאו5בהיתתאכלמתיבןמ

לביהוםלשוריבידאלכיהןמקפנהרצנדכובנידאפסכו

הרתאלםלשוריבידאלכיהלךהיוןוביתהי‐‐לבבל

רתשהרהנרבעתחפינתתןעכ6אהלאתיבבתחתו

ווהןיקיחר‐‐הרהנרבעבידאיכסרפאןוהתונכוינזוב

אידוהיתחפךדאהלאתיבתדיבעלוקבש7המתןמ

םישינמו8הרתאלעןונביךדאהלאתיבאידוהייבשלו



ארזע 1292

תיבאנבמלךלאאידוהייבשםעןודבעתידאמל‐‐םעט

אנרפסאהרהנרבעתדמידאכלמיסכנמוךדאהלא

9אלטבלאלידךלאאירבגלאבהיתמאוהתאתקפנ

אימשהלאלןולעלןירמאוןירכדוןירותינבוןחשחהמו

אוהלםלשוריבידאינהכרמאמכחשמורמחחלמןיטנח

ןיברקהמןוהליד10ולשאליד‐‐םויבםויםהלבהיתמ

ינמו11יהונבואכלמייחלןילצמואימשהלאלןיחוחינ

חסנתיהנדאמגתפאנשהיידשנאלכיד‐‐םעטםיש

דבעתיולונהתיבויהלעאחמתיףיקזוהתיבןמעא

ךלמלכרגמיהמתהמשןכשידאהלאו12הנדלע

‐‐ךדאהלאתיבהלבחלהינשהלהדיחלשיידםעו

13דבעתיאנרפסאםעטתמששוירדהנאםלשוריביד

לבקלןוהתונכו‐‐ינזוברתשהרהנרבעתחפינתתןידא

יבשו14ודבעאנרפסא‐‐אמנכאכלמשוירדחלשיד

רבהירכזוהאיבניגחתאובנבןיחלצמוןינבאידוהי

שרוכםעטמולארשיהלאםעטןמוללכשוונבואודע

דעהנדהתיבאיצישו15סרפךלמאתששחתראושוירדו

שוירדתוכלמלתשתנשאיהיד‐‐רדאחרילהתלתםוי

אתולגינבראשואיולואינהכלארשיינבודבעו16אכלמ

תיבתכנחלוברקהו17הודחב‐‐הנדאהלאתיבתכנח

האמעבראןירמאןיתאמןירכדהאמןירותהנדאהלא

‐‐רשעירתלארשילכלע)האטחל(איטחלןיזעיריפצו

איולוןוהתגלפבאינהכומיקהו18לארשייטבשןינמל

רפסבתככםלשוריבידאהלאתדיבעלעןוהתקלחמב

רשעהעבראב‐‐חספהתאהלוגהינבושעיו19השמ



ארזע 1293

‐‐דחאכםיולהוםינהכהורהטהיכ20ןושארהשדחל

םהיחאלוהלוגהינבלכלחספהוטחשיוםירוהטםלכ

הלוגהמםיבשהלארשיינבולכאיו21םהלוםינהכה

הוהילשרדל‐‐םהלאץראהיוגתאמטמלדבנהלכו

יכהחמשבםימיתעבשתוצמגחושעיו22לארשייהלא

םהידיקזחל‐‐םהילערושאךלמבלבסהוהוהיםחמש

לארשייהלאםיהלאהתיבתכאלמב

ךלמאתסשחתראתוכלמבהלאהםירבדהרחאו7

ןבםולשןב2היקלחןבהירזעןבהירשןבארזע‐‐סרפ

ןב4תוירמןבהירזעןבהירמאןב3בוטיחאןבקודצ

רזעלאןבסחניפןבעושיבאןב5יקבןביזעןבהיחרז

אוהולבבמהלעארזעאוה6שארהןהכהןרהאןב

לארשייהלאהוהיןתנרשאהשמתרותבריהמרפס

ולעיו7ותשקבלכ‐‐וילעויהלאהוהידיכךלמהולןתיו

םירעשהוםיררשמהוםיולהוםינהכהןמולארשיינבמ

ךלמהאתסשחתראלעבשתנשבםלשורילא‐‐םיניתנהו

תיעיבשהתנשאיהישימחהשדחבםלשוריאביו8

הלעמהדסיאוה‐‐ןושארהשדחלדחאביכ9ךלמל

דיכםלשורילאאבישימחהשדחלדחאבולבבמ

תאשרדלובבלןיכהארזעיכ10וילעהבוטהויהלא

הזו11טפשמוקחלארשיבדמללותשעלוהוהיתרות

ארזעלאתסשחתראךלמהןתנרשאןותשנהןגשרפ

לארשילע‐‐ויקחוהוהיתוצמירבדרפסרפסהןהכה

אתדרפסאנהכארזעלאיכלמךלמ‐‐אתסשחתרא12



ארזע 1294

לכיד‐‐םעטםישינמ13תנעכו‐‐רימגאימשהלאיד

ךהמלאיולויהונהכולארשיאמעןמיתוכלמבבדנתמ

תעבשואכלמםדקןמידלבקלכ14ךהיךמעםלשוריל

ךהלאתדב‐‐םלשורילודוהילעהרקבלחילשיהטעי

יהוטעיואכלמיד‐‐בהדוףסכהלביהלו15ךדיביד

לכו16הנכשמםלשוריבידלארשיהלאלובדנתה

תובדנתהםע‐‐לבבתנידמלכבחכשהתידבהדוףסכ

17םלשוריבידםההלאתיבלןיבדנתמאינהכואמע

ןירכדןירותהנדאפסכבאנקתאנרפסאהנדלבקלכ

ידהחבדמלע‐‐ומהברקתוןוהיכסנוןוהתחנמוןירמא

לעו)ךלע(ךילעידהמו18םלשוריבידםכהלאתיב

תוערכדבעמל‐‐הבהדואפסכראשבבטיי)ךחא(ךיחא

תיבןחלפלךלןיבהיתמידאינאמו19ןודבעתםכהלא

תיבתוחשחראשו20םלשוריהלאםדקםלשה‐‐ךהלא

21אכלמיזנגתיבןמןתנת‐‐ןתנמלךללפיידךהלא

אירבזגלכל‐‐םעטםישאכלמאתסשחתראהנאינמו

רפסאנהכארזעןוכנלאשיידלכידהרהנרבעביד

ןירככףסכדע22דבעתיאנרפסא‐‐אימשהלאידאתד

דעוהאמןיתברמחדעוהאמןירוכןיטנחדעוהאמ

םעטןמידלכ23בתכאלידחלמוהאמחשמןיתב

המלידאימשהלאתיבלאדזרדאדבעתיאימשהלא

ידןיעדוהמםכלו24יהונבואכלמתוכלמלעףצקאוהל

אהלאתיביחלפואיניתנאיערתאירמזאיולואינהכלכ

תנאו25םהילעאמרמלטילשאלךלהוולבהדנמ‐‐הנד

ןוהלידןינידוןיטפשינמךדיבידךהלאתמכחכארזע



ארזע 1295

יתדיעדילכלהרהנרבעבידאמעלכל)ןיניד(ןינאד

דבעאוהלאלידלכו26ןועדוהתעדיאלידוךהלא

אוהלהנידאנרפסא‐‐אכלמידאתדוךהלאידאתד

שנעלןה)ישרשל(ושרשלןהתומלןההנמדבעתמ

ןתנרשא‐‐וניתבאיהלאהוהיךורב27ןירוסאלוןיסכנ

28םלשוריברשאהוהיתיבתאראפלךלמהבלבתאזכ

ךלמהירשלכלוויצעויוךלמהינפלדסחהטהילעו

הצבקאוילעיהלאהוהידיכיתקזחתהינאוםירבגה

ימעתולעלםישארלארשימ

תוכלמבימעםילעהםשחיתהוםהיתבאישארהלאו8

ינבמםשרגסחניפינבמ2לבבמ‐‐ךלמהאתסשחתרא

שערפינבמהינכשינבמ3שוטחדיודינבמלאינדרמתיא

תחפינבמ4םישמחוהאמםירכזלשחיתהומעוהירכז

ינבמ5םירכזהםיתאמומעוהיחרזןביניעוהילאבאומ

ןידעינבמו6םירכזהתואמשלשומעולאיזחיןבהינכש

היעשיםליעינבמו7םירכזהםישמחומעוןתנויןבדבע

הידבזהיטפשינבמו8םירכזהםיעבשומעוהילתעןב

הידבעבאויינבמ9םירכזהםינמשומעולאכימןב

ינבמו10םירכזהרשעהנמשוםיתאמומעולאיחיןב

ינבמו11םירכזהםיששוהאמומעוהיפסויןבתימולש

ינבמו12םירכזההנמשוםירשעומעויבבןבהירכזיבב

ינבמו13םירכזההרשעוהאמומעוןטקהןבןנחוידגזע

היעמשולאיעיטלפילאםתומשהלאו‐‐םינרחאםקינדא

)רוכזו(דובזויתועיוגבינבמו14םירכזהםיששםהמעו

אוהאלאאבהרהנהלאםצבקאו15םירכזהםיעבשומעו



ארזע 1296

יולינבמוםינהכבוםעבהניבאוהשלשםימיםשהנחנו

היעמשללאיראלרזעילאלהחלשאו16םשיתאצמאל

‐‐םלשמלוהירכזלוןתנלוןתנלאלובירילוןתנלאלו

)הוצאו(האצואו17םיניבמןתנלאלוביריוילוםישאר

םהיפבהמישאוםוקמהאיפסכבשארהודאלעםתוא

איפסכב)םיניתנה(םינותנהויחאודאלארבדלםירבד

ואיביו18וניהלאתיבלםיתרשמונלאיבהל‐‐םוקמה

ןבילחמינבמ‐‐לכששיאונילעהבוטהוניהלאדיכונל

תאו19רשעהנמשויחאווינבוהיברשולארשיןביול

םירשעםהינבוויחאיררמינבמהיעשיותאו‐‐היבשח

‐‐םיולהתדבעלםירשהודיודןתנשםיניתנהןמו20

ארקאו21תומשבובקנםלכםירשעוםיתאמםיניתנ

שקבל‐‐וניהלאינפלתונעתהלאוהארהנהלעםוצםש

יתשביכ22ונשוכרלכלוונפטלוונלהרשיךרדונממ

יכךרדבביואמונרזעל‐‐םישרפוליחךלמהןמלואשל

הבוטלוישקבמלכלעוניהלאדירמאלךלמלונרמא

לעוניהלאמהשקבנוהמוצנו23ויבזעלכלעופאווזעו

‐‐רשעםינשםינהכהירשמהלידבאו24ונלרתעיותאז

הלוקשאו25הרשעםהיחאמםהמעוהיבשחהיברשל

‐‐םילכהתאובהזהתאוףסכהתאםהל)הלקשאו(

לכווירשוויצעיוךלמהומירההוניהלאתיבתמורת

ששםירככףסכםדילעהלקשאו26םיאצמנהלארשי

27רככהאמבהזםירככלהאמףסכילכוםישמחותואמ

בהצמתשחנילכוףלאםינכרדאלםירשעבהזירפכו

שדקםתאםהלאהרמאו28בהזכתדומח‐‐םינשהבוט



ארזע 1297

יהלאהוהילהבדנבהזהוףסכהושדקםילכהוהוהיל

םינהכהירשינפלולקשתדעורמשוודקש29םכיתבא

תיבתוכשלהםלשוריב‐‐לארשילתובאהירשוםיולהו

בהזהוףסכהלקשמםיולהוםינהכהולבקו30הוהי

רהנמהעסנו31וניהלאתיבלםלשורילאיבהל‐‐םילכהו

דיוםלשוריתכלל‐‐ןושארהשדחלרשעםינשבאוהא

ךרדהלעברואוביואףכמונליציוונילעהתיהוניהלא

יעיברהםויבו33השלשםימיםשבשנוםלשוריאובנו32

תומרמדילעוניהלאתיבבםילכהובהזהוףסכהלקשנ

ןבדבזויםהמעוסחניפןברזעלאומעוןהכההירואןב

לכללקשמברפסמב34םיולה‐‐יונבןבהידעונועושי

ינביבשהמםיאבה35איההתעבלקשמהלכבתכיו

לערשעםינשםירפלארשייהלאלתולעובירקההלוגה

העבשוםיעבשםישבכהששוםיעשתםיליאלארשילכ

תאונתיו36הוהילהלועלכהרשעםינשתאטחיריפצ

ואשנורהנהרבעתווחפוךלמהינפרדשחאלךלמהיתד

םיהלאהתיבתאוםעהתא

ולדבנאל‐‐רמאלםירשהילאושגנהלאתולככו9

םהיתבעתכתוצראהימעמםיולהוםינהכהולארשיםעה

ירצמהיבאמהינמעהיסוביהיזרפהיתחהינענכל

וברעתהוםהינבלוםהלםהיתנבמואשניכ2ירמאהו

התיהםינגסהוםירשהדיותוצראהימעבשדקהערז

יתערקהזהרבדהתאיעמשכו3הנושאר‐‐הזהלעמב

הבשאוינקזוישאררעשמהטרמאויליעמוידגבתא



ארזע 1298

‐לארשייהלאירבדבדרחלכופסאיילאו4םמושמ

ברעהתחנמלדעםמושמבשיינאוהלוגהלעמלע‐

יליעמוידגביערקבויתינעתמיתמקברעהתחנמבו5

הרמאו6יהלאהוהילאיפכהשרפאויכרבלעהערכאו

וניתנועיכךילאינפיהלאםירהל‐‐יתמלכנויתשביהלא

ימימ7םימשלדעהלדגונתמשאושארהלעמלובר

וניתנועבוהזהםויהדע‐‐הלדגהמשאבונחנאוניתבא

ברחבתוצראהיכלמדיבונינהכוניכלמונחנאונתנ

עגרטעמכהתעו8הזהםויהכ‐‐םינפתשבבוהזבבויבשב

תתלוהטילפונלריאשהלוניהלאהוהיתאמהנחתהתיה

ונתתלווניהלאוניניעריאהל‐‐ושדקםוקמבדתיונל

אלונתדבעבו‐‐ונחנאםידבעיכ9ונתדבעבטעמהיחמ

ונלתתלסרפיכלמינפלדסחונילעטיווניהלאונבזע

ויתברחתאדימעהלווניהלאתיבתאםמורלהיחמ

רמאנהמהתעו10םלשוריבוהדוהיברדגונלתתלו

דיבתיוצרשא11ךיתוצמונבזעיכתאזירחאוניהלא

התשרלםיאבםתארשאץראה‐‐רמאלםיאיבנהךידבע

רשאםהיתבעותבתוצראהימעתדנבאיההדנץרא

לאםכיתונבהתעו12םתאמטב‐‐הפלאהפמהואלמ

ושרדתאלוםכינבלואשתלאםהיתנבוםהינבלונתת

בוטתאםתלכאווקזחתןעמל‐‐םלועדעםתבוטוםמלש

אבהלכירחאו13םלועדעםכינבלםתשרוהוץראה

וניהלאהתאיכהלדגהונתמשאבוםיערהונישעמבונילע

בושנה14תאזכהטילפונלהתתנווננועמהטמלתכשח

אולההלאהתובעתהימעבןתחתהלוךיתוצמרפהל



ארזע 1299

יהלאהוהי15הטילפותיראשןיאלהלכדעונבףנאת

וננההזהםויהכהטילפונראשניכ‐‐התאקידצלארשי

תאזלעךינפלדומעלןיאיכוניתמשאבךינפל

תיבינפללפנתמוהכבותדותהכוארזעללפתהכו10

םישנאדאמברלהקלארשימוילאוצבקנםיהלאה

ןבהינכשןעיו2הכבהברהםעהוכביכ‐‐םידליוםישנו

ונלעמונחנא‐‐ארזעלרמאיו)םליע(םלועינבמלאיחי

הוקמשיהתעוץראהימעמתוירכנםישנבשנווניהלאב

איצוהלוניהלאלתירבתרכנהתעו3תאזלעלארשיל

תוצמבםידרחהוינדאתצעבםהמדלונהוםישנלכ

ךמעונחנאורבדהךילעיכםוק4השעיהרותכווניהלא

םיולהםינהכהירשתאעבשיוארזעםקיו5השעוקזח

ארזעםקיו6ועבשיו‐‐הזהרבדכתושעללארשילכו

בישילאןבןנחוהיתכשללאךליוםיהלאהתיבינפלמ

לעלבאתמיכ‐‐התשאלםימולכאאלםחלםשךליו

ינבלכלםלשוריוהדוהיבלוקוריבעיו7הלוגהלעמ

תשלשלאוביאלרשאלכו8םלשוריץבקהל‐‐הלוגה

אוהוושוכרלכםרחי‐‐םינקזהוםירשהתצעכםימיה

ןמינבוהדוהיישנאלכוצבקיו9הלוגהלהקמלדבי

םירשעב‐‐יעישתהשדחאוהםימיהתשלשלםלשורי

לעםידיערמםיהלאהתיבבוחרבםעהלכובשיושדחב

םתאםהלארמאיוןהכהארזעםקיו10םימשגהמורבדה

לארשיתמשאלעףיסוהל‐‐תוירכנםישנובישתוםתלעמ

ונוצרושעו‐‐םכיתבאיהלאהוהילהדותונתהתעו11



ארזע 1300

לכונעיו12תוירכנהםישנהןמוץראהימעמולדבהו

ונילע)ךרבדכ(ךירבדכןכלודגלוקורמאיולהקה

דומעלחכןיאוםימשגתעהוברםעהלבא13תושעל

וניברהיכ‐‐םינשלאלודחאםוילאלהכאלמהוץוחב

לכולהקהלכלונירשאנודמעי14הזהרבדבעשפל

םינמזמםיתעלאביתוירכנםישנבישההונירעברשא

ףאןורחבישהלדעהיטפשוריעוריעינקזםהמעו

לאהשעןבןתנויךא15הזהרבדלדע‐‐ונממוניהלא

םרזעיולהיתבשוםלשמותאזלעודמעהוקתןבהיזחיו

ישארםישנאןהכהארזעולדביוהלוגהינבןכושעיו16

דחאםויבובשיותומשבםלכוםתבאתיבלתובאה

םישנא‐‐לכבולכיו17רבדהשוירדלירישעהשדחל

18ןושארהשדחלדחאםוידעתוירכנםישנובישהה

עושיינבמתוירכנםישנובישהרשאםינהכהינבמאצמיו

ונתיו19הילדגוביריורזעילאוהישעמ‐‐ויחאוקדצויןב

20םתמשאלעןאצליאםימשאוםהישנאיצוהלםדי

הילאוהישעמ‐‐םרחינבמו21הידבזויננחרמאינבמו

הישעמיניעוילא‐‐רוחשפינבמו22היזעולאיחיוהיעמשו

דבזוי‐‐םיולהןמו23השעלאודבזוילאנתנלאעמשי

24רזעילאוהדוהיהיחתפאטילקאוההילקויעמשו

ירואוםלטוםלשםירעשהןמובישילאםיררשמהןמו

ןמימוהיכלמוהיזיוהימרשערפינבמ‐‐לארשימו25

הירכזהינתמ‐‐םליעינבמו26הינבוהיכלמורזעלאו

ינעוילא‐‐אותזינבמו27הילאותומיריוידבעולאיחיו

ןנחוהי‐‐יבבינבמו28אזיזעודבזותומריוהינתמבישילא



ארזע 1301

בושיהידעוךולמםלשמ‐‐ינבינבמו29ילתעיבזהיננח

ללכואנדעבאומתחפינבמו30)תומרו(תומרילאשו

‐םרחינבו31השנמויונבולאלצבהינתמהישעמהינב

ךולמןמינב32ןועמשהיעמשהיכלמהישירזעילא‐

ימריטלפילאדבזהתתמינתמ‐‐םשחינבמ33הירמש

הינב35לאואוםרמעידעמינבינבמ34יעמשהשנמ

הינתמ37בישילאתומרמהינו36)והולכ(יהולכהידב

ןתנוהימלשו39יעמשיונבוינבו38)ישעיו(ושעיוינתמ

הירמשוהימלשולארזע41ירשיששיבדנכמ40הידעו

דבזהיתתמלאיעי‐‐ובנינבמ43ףסויהירמאםולש42

)ואשנ(יאשנהלאלכ44הינבלאויו)ידי(ודיאניבז

םינבומישיוםישנםהמשיותוירכנםישנ



הימחנ 1302

הימחנ

םירשעתנשולסכשדחביהיוהילכחןבהימחנירבד1

אוהיחאמדחאיננחאביו2הריבהןשושביתייהינאו

רשאהטילפהםידוהיהלעםלאשאוהדוהימ‐‐םישנאו

םיראשנה‐‐ילורמאיו3םלשורילעו‐‐יבשהןמוראשנ

הפרחבוהלדגהערבהנידמבםשיבשהןמוראשנרשא

יעמשכיהיו4שאבותצנהירעשותצרפמםלשוריתמוחו

יהאוםימיהלבאתאוהכבאויתבשיהלאהםירבדהתא

הוהיאנארמאו5םימשהיהלאינפלללפתמוםצ

דסחותירבהרמשארונהולודגהלאה‐‐םימשהיהלא

ךיניעותבשקךנזאאניהת6ויתוצמירמשלוויבהאל

ללפתמיכנארשאךדבעתלפתלאעמשלתוחותפ

הדותמוךידבעלארשיינבלע‐‐הלילוםמויםויהךינפל

יבאתיבוינאוךלונאטחרשאלארשיינבתואטחלע

תאותוצמהתאונרמשאלוךלונלבחלבח7ונאטח

8ךדבעהשמתאתיוצרשאםיטפשמהתאוםיקחה

רמאלךדבעהשמתאתיוצרשארבדהתאאנרכז

‐‐ילאםתבשו9םימעבםכתאץיפאינא‐‐ולעמתםתא

הצקבםכחדנהיהיםאםתאםתישעויתוצמםתרמשו

םוקמהלא)םיתאיבהו(םיתאובהוםצבקאםשמםימשה

‐ךמעוךידבעםהו10םשימשתאןכשליתרחברשא

ינדאאנא11הקזחהךדיבולודגהךחכבתידפרשא‐

ךידבעתלפתלאוךדבעתלפתלאתבשקךנזאאניהת

םויהךדבעלאנהחילצהוךמשתאהארילםיצפחה

ךלמלהקשמיתייהינאוהזהשיאהינפלםימחרלוהנתו



הימחנ 1303

‐ךלמהאתסשחתראלםירשעתנשןסינשדחביהיו2

עריתייהאלוךלמלהנתאוןייהתאאשאווינפלןיי‐

ךניאהתאוםיערךינפעודמךלמהילרמאיו2וינפל

רמאו3דאמהברהאריאובלערםאיכהזןיא‐‐הלוח

ריעהרשאינפועריאלעודמהיחיםלועלךלמהךלמל

ילרמאיו4שאבולכאהירעשוהברחיתבאתורבקתיב

5םימשהיהלאלאללפתאושקבמהתאהזהמלעךלמה

ךינפלךדבעבטייםאובוטךלמהלעםא‐‐ךלמלרמאו

הננבאו‐‐יתבאתורבקריעלאהדוהילאינחלשתרשא

היהייתמדעולצאתבשוילגשהוךלמהילרמאיו6

הנתאוינחלשיוךלמהינפלבטייובושתיתמו‐‐ךכלהמ

ונתיתורגאבוטךלמהלעםא‐‐ךלמלרמואו7ןמזול

אובארשאדעינוריבעירשארהנהרבעתווחפלעיל

ךלמלרשאסדרפהרמשףסאלאתרגאו8הדוהילא

תיבלרשאהריבהירעשתאתורקלםיצעילןתירשא

ךלמהילןתיווילאאובארשאתיבלוריעהתמוחלו

רהנהרבעתווחפלאאובאו9ילעהבוטהיהלאדיכ

ליחירשךלמהימעחלשיוךלמהתורגאתאםהלהנתאו

ינמעהדבעההיבוטוינרחהטלבנסעמשיו10םישרפו

ינבלהבוטשקבלםדאאברשאהלדגהערםהלעריו

12השלשםימיםשיהאוםלשורילאאובאו11לארשי

המםדאליתדגהאלוימעטעמםישנאוינאהלילםוקאו

יכימעןיאהמהבוםלשורילתושעליבללאןתניהלא

איגהרעשבהאצאו13הבבכרינארשאהמהבהםא

רבשיהאותפשאהרעשלאוןינתהןיעינפלאוהליל



הימחנ 1304

הירעשו)םיצורפםה(םיצורפמהרשאםלשוריתמוחב

ךלמהתכרבלאוןיעהרעשלארבעאו14שאבולכא

הליללחנבהלעיהאו15יתחתרבעלהמהבלםוקמןיאו

16בושאו‐‐איגהרעשבאובאובושאוהמוחברבשיהאו

םידוהילוהשעינאהמויתכלההנאועדיאלםינגסהו

דע‐‐הכאלמההשערתילוםינגסלוםירחלוםינהכלו

רשאהערהםיארםתאםהלארמואו17יתדגהאלןכ

וכלשאבותצנהירעשוהברחםלשורירשאהבונחנא

דיגאו18הפרחדועהיהנאלוםלשוריתמוחתאהנבנו

ךלמהירבדףאוילעהבוטאיהרשאיהלאדיתאםהל

19הבוטלםהידיוקזחיוונינבוםוקנורמאיוילרמארשא

יברעהםשגוינומעהדבעההיבטוינרחהטלבנסעמשיו

םתארשאהזהרבדההמורמאיוונילעוזביוונלוגעליו

רבדםתואבישאו20םידרמםתאךלמהלעה‐‐םישע

וידבעונחנאוונלחילציאוהםימשהיהלאםהלרמואו

םלשוריב‐‐ןורכזוהקדצוקלחןיאםכלוונינבוםוקנ

תאונביוםינהכהויחאולודגהןהכהבישילאםקיו3

לדגמדעוויתתלדודימעיווהושדקהמה‐‐ןאצהרעש

וחריישנאונבודילעו2לאננחלדגמדעוהושדקהאמה

ינבונבםיגדהרעשתאו3ירמאןברוכזהנבודילעו

ויחירבווילוענמויתתלדודימעיו‐‐והורקהמההאנסה

םדילעוץוקהןבהירואןבתומרמקיזחהםדילעו4

קיזחהםדילעולאבזישמןבהיכרבןבםלשמקיזחה

םהירידאוםיעוקתהוקיזחהםדילעו5אנעבןבקודצ
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הנשיהרעשתאו6םהינדאתדבעבםרוצואיבהאל

‐והורקהמההידוסבןבםלשמוחספןבעדיויוקיזחה

קיזחהםדילעו7ויחירבווילענמוויתתלדודימעיו‐

‐‐הפצמהוןועבגישנאיתנרמהןודיוינעבגההיטלמ

היהרחןבלאיזעקיזחהודילע8רהנהרבעתחפאסכל

םלשוריובזעיוםיחקרהןבהיננחקיזחהודילעוםיפרוצ

רשרוחןבהיפרקיזחהםדילעו9הבחרההמוחהדע

ףמורחןבהידיקיזחהםדילעו10םלשוריךלפיצח

תינשהדמ11הינבשחןבשוטחקיזחהודילעוותיבדגנו

לדגמתאובאומתחפןבבושחוםרחןבהיכלמקיזחה

יצחרששחולהןבםולשקיזחהודילעו12םירונתה

ןונחקיזחהאיגהרעשתא13ויתונבואוהםלשוריךלפ

ויחירבווילענמויתתלדודימעיווהונבהמה‐‐חונזיבשיו

תופשאהרעשתאו14תופשהרעשדעהמוחבהמאףלאו

‐‐וננביאוהםרכהתיבךלפרשבכרןבהיכלמקיזחה

קיזחהןיעהרעשתאו15ויחירבווילענמויתתלדדימעיו

ונללטיווננביאוה‐‐הפצמהךלפרשהזחלכןבןולש

תמוחתאוויחירבווילענמויתתלד)דימעיו(ודימעיו

ריעמתודרויהתולעמהדעוךלמהןגלחלשהתכרב

תיבךלפיצחרשקובזעןבהימחנקיזחהוירחא16דיוד

תיבדעוהיושעההכרבהדעודיודירבקדגנדע‐‐רוצ

ודילעינבןבםוחרםיולהוקיזחהוירחא17םירבגה

וירחא18וכלפל‐‐הליעקךלפיצחרשהיבשחקיזחה

19הליעקךלפיצחרשדדנחןביובםהיחאוקיזחה

דגנמתינשהדמ‐‐הפצמהרשעושיןברזעודילעקזחיו



הימחנ 1306

ןבךורבקיזחההרחהוירחא20עצקמהקשנהתלע

בישילאתיבחתפדע‐‐עוצקמהןמתינשהדמ)יכז(יבז

‐ץוקהןבהירואןבתומרמקיזחהוירחא21לודגהןהכה

בישילאתיבתילכתדעובישילאתיבחתפמתינשהדמ‐

קיזחהוירחא23רככהישנאםינהכהוקיזחהוירחאו22

הישעמןבהירזעקיזחהוירחאםתיבדגנבושחוןמינב

הדמ‐‐דדנחןביונבקיזחהוירחא24ותיבלצא‐‐היננעןב

ןבללפ25הנפהדעועוצקמהדעהירזעתיבמתינש

ןוילעהךלמהתיבמאצויהלדגמהועוצקמהדגנמיזוא

‐םיניתנהו26שערפןבהידפוירחאהרטמהרצחלרשא

לדגמהוחרזמלםימהרעשדגנדעלפעבםיבשיויה‐

לדגמהדגנמתינשהדמםיעקתהוקיזחהוירחא27אצויה

םיסוסהרעשלעמ28לפעהתמוחדעואצויהלודגה

קודצקיזחהוירחא29ותיבדגנלשיא‐‐םינהכהוקיזחה

רמשהינכשןבהיעמשקיזחהוירחאוותיבדגנרמאןב

הימלשןבהיננחקיזחה)וירחא(ירחא30חרזמהרעש

ןבםלשמקיזחהוירחאינשהדמ‐‐יששהףלצןבןונחו

ןבהיכלמקיזחה)וירחא(ירחא31ותכשנדגנ‐‐היכרב

דקפמהרעשדגנםילכרהוםיניתנהתיבדע‐‐יפרצה

וקיזחהןאצהרעשלהנפהתילעןיבו32הנפהתילעדעו

םילכרהוםיפרצה

המוחהתאםינובונחנאיכטלבנסעמשרשאכיהיו4

ינפלרמאיו2םידוהיהלעגעליוהברהסעכיוולרחיו

םישעםיללמאהםידוהיההמרמאיוןורמשליחוויחא
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םינבאהתאויחיהםויבולכיהוחבזיהםהלובזעיה

ולצאינמעההיבוטו3תופורשהמהורפעהתומרעמ

תמוחץרפולעושהלעיםא‐‐םינובםהרשאםגרמאיו

לאםתפרחבשהוהזובונייהיכוניהלאעמש4םהינבא

םנועלעסכתלאו5היבשץראבהזבלםנתוםשאר

6םינובהדגנלוסיעכהיכהחמתלאךינפלמםתאטחו

בליהיוהיצחדעהמוחהלכרשקתוהמוחהתאהנבנו

םיברעהוהיבוטוטלבנסעמשרשאכיהיו7תושעלםעל

‐םלשוריתומחלהכוראהתלעיכםידודשאהוםינמעהו

ורשקיו8דאמםהלרחיוםתסהלםיצרפהולחהיכ‐

9העותולתושעלוםלשוריבםחלהלאובלודחיםלכ

הלילוםמויםהילערמשמדימענווניהלאלאללפתנו

הברהרפעהולבסהחכלשכהדוהירמאיו10םהינפמ

ועדיאלונירצורמאיו11המוחבתונבללכונאלונחנאו

תאונתבשהוםונגרהוםכותלאאובנרשאדעואריאלו

םלצאםיבשיהםידוהיהואברשאכיהיו12הכאלמה

ונילעובושתרשאתומקמהלכמםימעפרשעונלורמאיו

םייחחצב‐‐המוחלירחאמםוקמלתויתחתמדימעאו13

םהיתברחםעתוחפשמלםעהתאדימעאו)םיחחצב(

םירחהלארמאוםוקאואראו14םהיתתשקוםהיחמר

ינדאתאםהינפמואריתלא‐‐םעהרתילאוםינגסהלאו

םכיתנבוםכינבםכיחאלעומחלהוורכזארונהולודגה

ונלעדוניכוניביואועמשרשאכיהיו15םכיתבוםכישנ

המוחהלאונלכ)בשנו(בושנוםתצעתאםיהלאהרפיו

םישעירעניצחאוההםויהןמיהיו16ותכאלמלאשיא
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תותשקהוםינגמהםיחמרהוםיקיזחמםיצחוהכאלמב

םינובה17הדוהיתיבלכירחא‐‐םירשהוםינירשהו

הכאלמבהשעודיתחאבםישמעלבסבםיאשנהוהמוחב

לעםירוסאוברחשיא‐‐םינובהו18חלשהתקזחמתחאו

םירחהלארמאו19ילצארפושבעקותהוםינובווינתמ

הבחרוהברההכאלמה‐‐םעהרתילאוםינגסהלאו

םוקמב20ויחאמשיאםיקוחרהמוחהלעםידרפנונחנאו

וניהלאונילאוצבקתהמשרפושהלוקתאועמשתרשא

םיקיזחמםיצחוהכאלמבםישעונחנאו21ונלםחלי

תעבםג22םיבכוכהתאצדערחשהתולעמםיחמרב

ויהוםלשוריךותבוניליורענושיא‐‐םעליתרמאאיהה

ירענויחאוינאןיאו23הכאלמםויהורמשמהלילהונל

שיאונידגבםיטשפונחנאןיא‐‐ירחארשארמשמהישנאו

םימהוחלש

םידוהיהםהיחאלאהלודגםהישנוםעהתקעציהתו5

ןגדהחקנוםיברונחנאוניתנבוונינבםירמארשאשיו2

וניתבוונימרכווניתדשםירמארשאשיו3היחנוהלכאנו

וניולםירמארשאשיו4בערבןגדהחקנוםיברעונחנא

וניחארשבכהתעו5ונימרכווניתדשךלמהתדמלףסכ

תאוונינבתאםישבכונחנאהנהוונינבםהינבכונרשב

ונדילאלןיאותושבכנוניתנבמשיוםידבעלוניתנב

יתעמשרשאכדאמילרחיו6םירחאלונימרכווניתדשו

הביראוילעיבלךלמיו7הלאהםירבדהתאוםתקעזתא

ויחאבשיאאשמםהלהרמאוםינגסהתאוםירחהתא
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הרמאו8הלודגהלהקםהילעןתאו)םישנ(םיאשנםתא

םיוגלםירכמנהםידוהיהוניחאתאונינקונחנאםהל

ושירחיוונלורכמנוםכיחאתאורכמתםתאםגוונבידכ

רשארבדהבוטאל)רמאו(רמאיו9רבדואצמאלו

םיוגהתפרחמוכלתוניהלאתאריבאולהםישעםתא

הבזענןגדוףסכםהבםישנירענויחאינאםגו10וניביוא

םהיתדשםויהכםהלאנובישה11הזהאשמהתאאנ

שוריתהןגדהוףסכהתאמוםהיתבו‐‐םהיתיזםהימרכ

אלםהמובישנורמאיו12םהבםישנםתארשארהציהו

םינהכהתאארקאורמואהתארשאכהשענןכ‐‐שקבנ

הרמאויתרענינצחםג13הזהרבדכתושעלםעיבשאו

תאםיקיאלרשאשיאהלכתאםיהלאהרעניהככ

ורמאיוקרורוענהיהיהככוועיגימוותיבמהזהרבדה

הזהרבדכםעהשעיוהוהיתאוללהיוןמאלהקהלכ

הדוהיץראבםחפתויהליתואהוצרשאםוימםג14

אתסשחתראלםיתשוםישלשתנשדעוםירשעתנשמ

אלהחפהםחליחאוינא‐‐הרשעםיתשםינשךלמה

םעהלעודיבכהינפלרשאםינשארהתוחפהו15יתלכא

םג‐‐םיעבראםילקשףסכרחאןייוםחלבםהמוחקיו

תאריינפמןכיתישעאלינאוםעהלעוטלשםהירענ

אלהדשויתקזחהתאזההמוחהתכאלמבםגו16םיהלא

םידוהיהו17הכאלמהלעםשםיצובק‐‐ירענלכוונינק

רשאםיוגהןמונילאםיאבהושיאםישמחוהאמםינגסהו

דחאםוילהשענהיהרשאו18ינחלשלע‐‐וניתביבס

תרשעןיבוילושענםירפצותוררבששןאצדחארוש
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יכ‐‐יתשקבאלהחפהםחלהזםעוהברהלןיילכבםימי

‐‐הבוטליהלאילהרכז19הזהםעהלעהדבעההדבכ

הזהםעהלעיתישערשאלכ

יברעהםשגלוהיבוטוטלבנסלעמשנרשאכיהיו6

םג‐‐ץרפהברתונאלוהמוחהתאיתינביכוניביארתילו

חלשיו2םירעשביתדמעהאלתותלדאיההתעהדע

םיריפכבודחיהדעונוהכלרמאלילאםשגוטלבנס

החלשאו3הערילתושעלםיבשחהמהוונואתעקבב

אלוהשעינאהלודגהכאלמ‐‐רמאלםיכאלמםהילע

יתדריוהפרארשאכהכאלמהתבשתהמלתדרללכוא

בישאוםימעפעבראהזהרבדכילאוחלשיו4םכילא

םעפהזהרבדכטלבנסילאחלשיו5הזהרבדכםתוא

םיוגבהבבותכ6ודיבהחותפתרגאוורענתא‐‐תישימח

לעדורמלםיבשחםידוהיהוהתארמאומשגועמשנ

םירבדכ‐‐ךלמלםהלהוההתאוהמוחההנובהתאןכ

םלשוריבךילעארקלתדמעהםיאיבנםגו7הלאה

הלאהםירבדכךלמלעמשיהתעוהדוהיבךלמרמאל

אל‐‐רמאלוילאהחלשאו8ודחיהצעונוהכלהתעו

התאךבלמיכרמואהתארשאהלאהםירבדכהיהנ

ןמםהידיופרירמאלונתואםיארימםלכיכ9םאדוב

תיביתאבינאו10ידיתאקזחהתעוהשעתאלוהכאלמה

דעונרמאיורוצעאוהו‐‐לאבטיהמןבהילדןבהיעמש

‐לכיההתותלדהרגסנולכיההךותלאםיהלאהתיבלא

שיאההרמאו11ךגרהלםיאבהלילוךגרהלםיאביכ‐
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אובאאליחולכיההלאאבירשאינומכימוחרביינומכ

ילערבדהאובנהיכוחלשםיהלאאלהנהוהריכאו12

אריאןעמלאוהרוכשןעמל13ורכשטלבנסוהיבוטו

14ינופרחיןעמלערםשלםהלהיהויתאטחוןכהשעאו

הידעונלםגוהלאוישעמכטלבנסלוהיבוטליהלאהרכז

םלשתו15יתואםיארימויהרשאםיאיבנהרתילוהאיבנה

םויםינשוםישמחל‐‐לולאלהשמחוםירשעבהמוחה

רשאםיוגהלכואריווניביואלכועמשרשאכיהיו16

וניהלאתאמיכ‐‐ועדיוםהיניעבדאמולפיווניתביבס

ירחםיברמםההםימיבםג17תאזההכאלמההתשענ

תואבהיבוטלרשאוהיבוטלעתוכלוהםהיתרגאהדוהי

ןתחיכ‐‐ולהעובשילעבהדוהיבםיבריכ18םהילא

םלשמתבתאחקל‐‐ונבןנחוהיוחראןבהינכשלאוה

ויהירבדוינפלםירמאויהויתבוטםג19היכרבןב

ינארילהיבוטחלשתורגאולםיאיצומ

ודקפיותותלדהדימעאוהמוחההתנבנרשאכיהיו7

יחאיננחתאהוצאו2םיולהוםיררשמהוםירעושה

תמאשיאכאוהיכםלשורילע‐‐הריבהרשהיננחתאו

אלםהל)רמאו(רמאיו3םיברמםיהלאהתאאריו

ופיגיםידמעםהדעושמשהםחדעםלשוריירעשוחתפי

שיא‐‐םלשורייבשיתורמשמדימעהווזחאותותלדה

הלדגוםידיתבחרריעהו4ותיבדגנשיאוורמשמב

לאיהלאןתיו5םיונבםיתבןיאוהכותבטעמםעהו

שחיתהלםעהתאוםינגסהתאוםירחהתאהצבקאויבל
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ובבותכאצמאוהנושארבםילועהשחיהרפסאצמאו

הלגהרשאהלוגהיבשמםילעההנידמהינבהלא6

שיאהדוהילוםלשורילובושיולבבךלמרצנדכובנ

הימערהירזעהימחנעושילבברזםעםיאבה7וריעל

רפסמהנעבםוחנ‐‐יוגבתרפסמןשלביכדרמינמחנ

םינשוםיעבשוהאמםיפלא‐‐שערפינב8לארשיםעישנא

חראינב10םינשוםיעבשתואמשלשהיטפשינב9

עושיינבלבאומתחפינב11םינשוםישמחתואמשש

‐‐םליעינב12רשעהנמשתואמהנמשוםיפלא‐‐באויו

תואמהנמשאותזינב13העבראוםישמחםיתאמףלא

יונבינב15םיששותואמעבשיכזינב14השמחוםיעברא

םירשעתואמששיבבינב16הנמשוםיעבראתואמשש

18םינשוםירשעתואמשלשםיפלא‐‐דגזעינב17הנמשו

םיפלאיוגבינב19העבשוםיששתואמשש‐‐םקינדאינב

21השמחוםישמחתואמששןידעינב20העבשוםישש

תואמשלשםשחינב22הנמשוםיעשתהיקזחלרטאינב

24העבראוםירשעתואמשלשיצבינב23הנמשוםירשע

השמחוםיעשתןועבגינב25רשעםינשהאמףירחינב

ישנא27הנמשוםינמשהאמהפטנוםחלתיבישנא26

םיעבראתומזעתיבישנא28הנמשוםירשעהאמתותנע

תואמעבשתוראבוהריפכםירעיתירקישנא29םינשו

םירשעתואמששעבגוהמרהישנא30השלשוםיעברא

תיבישנא32םינשוםירשעוהאמסמכמישנא31דחאו

םישמחרחאובנישנא33השלשוםירשעהאמיעהולא

העבראוםישמחםיתאמףלא‐‐רחאםליעינב34םינשו
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תואמשלשוחריינב36םירשעותואמשלשםרחינב35

םירשעותואמעבשונאודידחדלינב37השמחוםיעברא

םישלשותואמעשתםיפלאתשלש‐‐האנסינב38דחאו

םיעבשתואמעשתעושיתיבלהיעדיינבםינהכה39

‐‐רוחשפינב41םינשוםישמחףלארמאינב40השלשו

העבשףלאםרחינב42העבשוםיעבראםיתאמףלא

םיעבשהודוהלינבללאימדקלעושיינבםיולה43רשע

הנמשוםיעבראהאמףסאינב‐‐םיררשמה44העבראו

ינבבוקעינבןמלטינברטאינבםלשינבםירעשה45

ינבםיניתנה46הנמשוםישלשהאמ‐‐יבשינבאטיטח

ינבאעיסינבסריקינב47תועבטינבאפשחינבאחצ

ינבןנחינב49ימלשינבאבגחינבהנבלינב48ןודפ

םזגינב51אדוקנינבןיצרינבהיארינב50רחגינבלדג

םיסשופנינבםינועמינביסבינב52חספינבאזעינב

ינב54רוחרחינבאפוקחינבקובקבינב53)םיסשיפנ(

ארסיסינבסוקרבינב55אשרחינבאדיחמינבתילצב

המלשידבעינב57אפיטחינבחיצנינב56חמתינב

ןוקרדינבאלעיינב58אדירפינבתרפסינביטוסינב

‐‐םייבצהתרכפינבליטחינבהיטפשינב59לדגינב

תואמשלשהמלשידבעינבו‐‐םיניתנהלכ60ןומאינב

אשרחלתחלמלתמםילועההלאו61םינשוםיעשת

‐םערזוםתבאתיבדיגהלולכיאלורמאוןודאבורכ

‐‐אדוקנינבהיבוטינבהילדינב62םהלארשימםא‐

ינבהיבחינבםינהכהןמו63םינשוםיעבראותואמשש

השאידעלגהילזרבתונבמחקלרשאילזרבינבץוקה
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אלו‐‐םישחיתמהםבתכושקבהלא64םמשלעארקיו

אלרשאםהלאתשרתהרמאיו65הנהכהןמולאגיואצמנ

66םימתוםירואלןהכהדמעדע‐‐םישדקהשדקמולכאי

םיששותואמשלשםיפלאאוברעברא‐‐דחאכלהקהלכ

שלשםיפלאתעבש‐‐הלאםהיתהמאוםהידבעדבלמ67

םיתאמ‐‐תוררשמוםיררשמםהלוהעבשוםישלשתואמ

השמחוםישלשתואמעבראםילמג68השמחוםיעבראו

תצקמו69םירשעותואמעבשםיפלאתשש‐‐םירמח

בהזרצואלןתנאתשרתה‐‐הכאלמלונתנתובאהישאר

םישלשםינהכתונתכםישמחתוקרזמףלאםינמכרד

‐‐הכאלמהרצואלונתנתובאהישארמו70תואמשמחו

םיתאמוםיפלאםינמףסכותובריתשםינומכרדבהז

אובריתשםינמכרדבהז‐‐םעהתיראשונתנרשאו71

ובשיו72העבשוםיששםינהכתנתכוםיפלאםינמףסכו

םיניתנהוםעהןמוםיררשמהוםירעושהוםיולהוםינהכה

לארשיינבויעיבשהשדחהעגיוםהירעב‐‐לארשילכו

םהירעב

ינפלרשאבוחרהלאדחאשיאכםעהלכופסאיו8

תרותרפסתאאיבהל‐‐רפסהארזעלורמאיוםימהרעש

תאןהכהארזעאיביו2לארשיתאהוהיהוצרשאהשמ

‐‐עמשלןיבמלכוהשאדעושיאמלהקהינפלהרותה

רשאבוחרהינפלובארקיו3יעיבשהשדחלדחאםויב

םישנאהדגנ‐‐םויהתיצחמדערואהןמםימהרעשינפל

דמעיו4הרותהרפסלאםעהלכינזאוםיניבמהוםישנהו
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ולצאדמעיורבדלושערשאץעלדגמלערפסהארזע

ונימילעהישעמוהיקלחוהירואוהינעועמשוהיתתמ

הירכז‐‐הנדבשחוםשחוהיכלמולאשימוהידפולאמשמו

לכלעמיכםעהלכיניעלרפסהארזעחתפיו5םלשמ

הוהיתאארזעךרביו6םעהלכודמעוחתפכוהיהםעה

םהידילעמבןמאןמאםעהלכונעיולודגהםיהלאה

היברשוינבועושיו7הצראםיפאהוהילווחתשיוודקיו

דבזויהירזעאטילקהישעמהידוהיתבשבוקעןימי

לעםעהוהרותלםעהתאםיניבמ‐‐םיולהוהיאלפןנח

םושושרפמםיהלאהתרותברפסבוארקיו8םדמע

ארזעואתשרתהאוההימחנרמאיו9ארקמבוניביולכש

םויהםעהלכלםעהתאםיניבמהםיולהורפסהןהכה

יכוכבתלאוולבאתתלא‐‐םכיהלאהוהילאוהשדק

רמאיו10הרותהירבדתאםעמשכםעהלכםיכוב

ןיאלתונמוחלשוםיקתממותשוםינמשמולכאוכלםהל

תודחיכובצעתלאוונינדאלםויהשודקיכ‐‐ולןוכנ

רמאלםעהלכלםישחמםיולהו11םכזעמאיההוהי

לכאלםעהלכוכליו12ובצעתלאושדקםויהיכ‐‐וסה

וניבהיכהלודגהחמשתושעלותונמחלשלותותשלו

ישארופסאנינשהםויבו13םהלועידוהרשאםירבדב

‐‐רפסהארזעלאםיולהוםינהכהםעהלכלתובאה

הרותבבותכואצמיו14הרותהירבדלאליכשהלו

תוכסבלארשיינבובשירשאהשמדיבהוהיהוצרשא

לכבלוקוריבעיוועימשירשאו15יעיבשהשדחבגחב

ילעותיזילעואיבהורההואצ‐‐רמאלםלשוריבוםהירע
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תכסתשעלתבעץעילעוםירמתילעוסדהילעוןמשץע

לעשיאתוכסםהלושעיוואיביוםעהואציו16בותככ

רעשבוחרבו‐‐םיהלאהתיבתורצחבוםהיתרצחבווגג

םיבשהלהקהלכושעיו17םירפארעשבוחרבוםימה

ןבעושיימימושעאליכ‐‐תוכסבובשיותוכסיבשהןמ

הלודגהחמשיהתואוההםויהדעלארשיינבןכןונ

םויהןמ‐‐םויבםויםיהלאהתרותרפסבארקיו18דאמ

םויבוםימיתעבשגחושעיוןורחאהםויהדעןושארה

טפשמכתרצעינימשה

לארשיינבופסאנהזהשדחלהעבראוםירשעםויבו9

לכמלארשיערזולדביו2םהילעהמדאוםיקשבוםוצב

םהיתבאתונועוםהיתאטחלעודותיוודמעיורכנינב

םהיהלאהוהיתרותרפסבוארקיוםדמעלעומוקיו3

םהיהלאהוהילםיוחתשמוםידותמתיעברוםויהתיעבר

ינבהינבשלאימדקינבועושיםיולההלעמלעםקיו4

5םהיהלאהוהילאלודגלוקבוקעזיויננכינב‐‐היברש

הידוההיברשהינבשחינבלאימדקועושיםיולהורמאיו

םלועהןמםכיהלאהוהיתאוכרבומוקהיחתפהינבש

הכרבלכלעםמורמוךדבכםשוכרביוםלועהדע

תאתישע)התא(תא‐‐ךדבלהוהיאוההתא6הלהתו

הילערשאלכוץראהםאבצלכוםימשהימשםימשה

םימשהאבצוםלכתאהיחמהתאוםהברשאלכוםימיה

תרחברשאםיהלאההוהיאוההתא7םיוחתשמךל

8םהרבאומשתמשוםידשכרואמותאצוהוםרבאב

תאתתלתירבהומעתורכוךינפלןמאנובבלתאתאצמו
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תתלישגרגהויסוביהויזרפהוירמאהיתחהינענכהץרא

ינעתאארתו9התאקידציכךירבדתאםקתווערזל

ןתתו10ףוסםילעתעמשםתקעזתאוםירצמבוניתבא

יכ‐‐וצראםעלכבווידבעלכבוהערפבםיתפמותתא

םיהו11הזהםויהכםשךלשעתוםהילעודיזהיכתעדי

םהיפדרתאוהשביבםיהךותבורבעיוםהינפלתעקב

ןנעדומעבו12םיזעםימב‐‐ןבאומכתלוצמבתכלשה

ךרדהתאםהלריאהלהלילשאדומעבוםמויםתיחנה

םימשמםהמערבדותדרייניסרהלעו13הבוכלירשא

תוצמוםיקח‐‐תמאתורותוםירשיםיטפשמםהלןתתו

םיקחותווצמוםהלתעדוהךשדקתבשתאו14םיבוט

התתנםימשמםחלו15ךדבעהשמדיבםהלתיוצהרותו

רמאתוםאמצלםהלתאצוהעלסמםימוםבערלםהל

תתלךדיתאתאשנרשאץראהתאתשרלאובלםהל

ועמשאלוםפרעתאושקיוודיזהוניתבאוםהו16םהל

רשאךיתאלפנורכזאלועמשלונאמיו17ךיתוצמלא

םתדבעלבושלשארונתיוםפרעתאושקיוםהמעתישע

ברוםיפאךראםוחרוןונחתוחילסהולאהתאוםירמב

הכסמלגעםהלושעיכףא18םתבזעאלו‐‐)דסח(דסחו

תוצאנושעיוםירצממךלעהרשאךיהלאהזורמאיו

תארבדמבםתבזעאלםיברהךימחרבהתאו19תולדג

תאוךרדהבםתחנהלםמויבםהילעמרסאלןנעהדומע

הבוכלירשאךרדהתאוםהלריאהלהלילבשאהדומע

םהיפמתענמאלךנמוםליכשהלתתנהבוטהךחורו20

םתלכלכהנשםיעבראו21םאמצלםהלהתתנםימו
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וקצבאלםהילגרוולבאלםהיתמלשורסחאלרבדמב

תאושרייוהאפלםקלחתוםיממעותוכלממםהלןתתו22

ןשבהךלמגועץראתאוןובשחךלמץראתאוןוחיסץרא

ץראהלאםאיבתוםימשהיבכככתיברהםהינבו23

םינבהואביו24תשרלאובלםהיתבאלתרמארשא

םינענכהץראהיבשיתאםהינפלענכתוץראהתאושרייו

םהבתושעלץראהיממעתאוםהיכלמתאוםדיבםנתתו

ושרייוהנמשהמדאותרוצבםירעודכליו25םנוצרכ

םיתיזוםימרכםיבוצחתורבבוטלכםיאלמםיתב

ךבוטבונדעתיוונימשיוועבשיוולכאיוברללכאמץעו

ירחאךתרותתאוכלשיוךבודרמיוורמיו26לודגה

ךילאםבישהלםבודיעהרשאוגרהךיאיבנתאוםוג

םהלורציוםהירצדיבםנתתו27תלודגתוצאנושעיו

ךימחרכועמשתםימשמהתאוךילאוקעציםתרצתעבו

חונכו28םהירצדימםועישויוםיעישומםהלןתתםיברה

םהיביאדיבםבזעתוךינפלערתושעלובושי‐‐םהל

םליצתועמשתםימשמהתאוךוקעזיוובושיוםהבודריו

ךתרותלאםבישהלםהבדעתו29םיתעתוברךימחרכ

םבואטחךיטפשמבוךיתוצמלועמשאלוודיזההמהו

םפרעותררוסףתכונתיוםהבהיחוםדאהשעירשא

דעתותוברםינשםהילעךשמתו30ועמשאלוושקה

ימעדיבםנתתווניזאהאלוךיאיבנדיבךחורבםב

םתבזעאלוהלכםתישעאלםיברהךימחרבו31תצראה

לודגהלאהוניהלאהתעו32התאםוחרוןונחלאיכ

ךינפלטעמילא‐‐דסחהותירבהרמושארונהורובגה
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ונינהכלוונירשלוניכלמלונתאצמרשאהאלתהלכתא

דערושאיכלמימימךמעלכלווניתבאלווניאיבנלו

תישעתמאיכונילעאבהלכלעקידצהתאו33הזהםויה

וניתבאוונינהכונירשוניכלמתאו34ונעשרהונחנאו

ךיתודעלוךיתוצמלאובישקהאלוךתרותושעאל

רשאברהךבוטבוםתוכלמבםהו35םהבתדיעהרשא

‐‐םהינפלתתנרשאהנמשהוהבחרהץראבוםהלתתנ

ונחנאהנה36םיערהםהיללעממובשאלוךודבעאל

תאלכאלוניתבאלהתתנרשאץראהוםידבעםויה

התאובתו37הילעםידבעונחנאהנה‐‐הבוטתאוהירפ

ונתיוגלעווניתואטחב‐‐ונילעהתתנרשאםיכלמלהברמ

לכבו38ונחנאהלדגהרצבוםנוצרכונתמהבבוםילשמ

וניולונירשםותחהלעוםיבתכוהנמאםיתרכונחנאתאז

ונינהכ

2היקדצוהילכחןבאתשרתההימחנםימותחהלעו10

שוטח4היכלמהירמארוחשפ3הימריהירזעהירש

ךורבןותנגלאינד6הידבעתומרמםרח5ךולמהינבש

םינהכההלאהיעמשיגלבהיזעמ8ןמימהיבאםלשמ7

10לאימדקדדנחינבמיונבהינזאןבעושיוםיולהו9

בוחראכימ11ןנחהיאלפאטילקהידוההינבש‐‐םהיחאו

ישאר14ונינבינבהידוה13הינבשהיברשרוכז12היבשח

16יבבדגזעינב15ינבאותזםליעבאומתחפשערפםעה

יצבםשחהידוה18רוזעהיקזחרטא17ןידעיוגבהינדא

21ריזחםלשמשעיפגמ20)יבינ(יבונתותנעףירח19
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היננחעשוה23הינעןנחהיטלפ22עודיקודצלאבזישמ

26הישעמהנבשחםוחר25קבושאחלפשחולה24בושח

םינהכהםעהראשו28הנעבםרחךולמ27ןנעןנחהיחאו

ימעמלדבנהלכוםיניתנהםיררשמהםירעושהםיולה

לכםהיתנבוםהינבםהישנםיהלאהתרותלאתוצראה

הלאבםיאבוםהירידאםהיחאלעםיקיזחמ29ןיבמעדוי

השמדיבהנתנרשאםיהלאהתרותבתכללהעובשבו

ונינדאהוהיתוצמלכתאתושעלורומשלוםיהלאהדבע

תאוץראהימעלוניתנבןתנאלרשאו30ויקחוויטפשמו

תאםיאיבמהץראהימעו31ונינבלחקנאלםהיתנב

םהמחקנאל‐‐רוכמלתבשהםויברבשלכותוחקמה

לכאשמותיעיבשההנשהתאשטנושדקםויבותבשב

לקשהתישילשונילעתתלתוצמונילעונדמעהו32די

תחנמותכרעמהםחלל33וניהלאתיבתדבעלהנשב

םידעומלםישדחהתותבשהדימתהתלועלודימתה

תיבתכאלמלכולארשילערפכל‐‐תואטחלוםישדקלו

םינהכהםיצעהןברקלעונלפהתולרוגהו34וניהלא

םיתעלוניתבאתיבלוניהלאתיבלאיבהל‐‐םעהוםיולה

בותככוניהלאהוהיחבזמלערעבלהנשבהנשםינמזמ

לכירפלכירוכבוונתמדאירוכבתאאיבהלו35הרותב

ונתמהבוונינבתורכבתאו36הוהיתיבלהנשבהנש‐‐ץע

תיבלאיבהלונינאצוונירקבירוכבתאוהרותבבותככ

תישארתאו37וניהלאתיבבםיתרשמהםינהכלוניהלא

איבנרהציושוריתץעלכירפווניתמורתווניתסירע

םיוללונתמדארשעמווניהלאתיבתוכשללאםינהכל
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ןהכההיהו38ונתדבעירעלכבםירשעמהםיולהםהו

רשעמתאולעיםיולהוםיולהרשעבםיולהםעןרהאןב

יכ39רצואהתיבלתוכשלהלאוניהלאתיבלרשעמה

ןגדהתמורתתאיולהינבולארשיינבואיביתוכשלהלא

םיתרשמהםינהכהושדקמהילכםשורהציהושוריתה

וניהלאתיבתאבזענאלוםיררשמהוםירעושהו

תולרוגוליפהםעהראשוםלשוריבםעהירשובשיו11

שדקהריעםלשוריבתבשלהרשעהןמדחאאיבהל

םישנאהלכל‐‐םעהוכרביו2םירעבתודיהעשתו

הנידמהישארהלאו3םלשוריבתבשלםיבדנתמה

ותזחאבשיאובשיהדוהיירעבוםלשוריבובשירשא

ידבעינבוםיניתנהוםיולהוםינהכהלארשיםהירעב

ינבמןמינבינבמוהדוהיינבמובשיםלשוריבו4המלש

היטפשןבהירמאןבהירכזןבהיזעןבהיתעהדוהי

הזחלכןבךורבןבהישעמו5ץרפינבמ‐‐לאללהמןב

לכ6ינלשהןב‐‐הירכזןבביריויןבהידעןבהיזחןב

הנמשוםיששתואמעברא‐‐םלשוריבםיבשיהץרפינב

דעויןבםלשמןבאלסןמינבינבהלאו7ליחישנא

8היעשיןב‐‐לאיתיאןבהישעמןבהילוקןבהידפןב

ןבלאויו9הנמשוםירשעתואמעשת‐‐ילסיבגוירחאו

10הנשמריעהלעהאונסהןבהדוהיוםהילעדיקפירכז

ןבהיקלחןבהירש11ןיכיביריויןבהיעדיםינהכהןמ

םיהלאהתיבדגנ‐‐בוטיחאןבתוירמןבקודצןבםלשמ

םירשעתואמהנמש‐‐תיבלהכאלמההשעםהיחאו12



הימחנ 1322

הירכזןביצמאןבהיללפןבםחריןבהידעוםינשו

םיתאמתובאלםישארויחאו13היכלמןברוחשפןב

תומלשמןביזחאןבלארזעןביסשמעוםינשוםיעברא

דיקפוהנמשוםירשעהאמליחירבגםהיחאו14רמאןב

ןבהיעמשםיולהןמו15םילודגהןבלאידבזםהילע

דבזויויתבשו16ינובןבהיבשחןבםקירזעןבבושח

17םיולהישארמםיהלאהתיבלהנציחההכאלמהלע

הדוהיהלחתהשארףסאןבידבזןבאכימןבהינתמו

ללגןבעומשןבאדבעוויחאמהנשמהיקבקבוהלפתל

םיתאמשדקהריעבםיולהלכ18)ןותודי(ןותידיןב

םהיחאוןומלטבוקעםירעושהו19העבראוםינמש

לארשיראשו20םינשוםיעבשהאמ‐‐םירעשבםירמשה

םיניתנהו21ותלחנבשיאהדוהיירעלכבםיולהםינהכה

םיולהדיקפו22םיניתנהלעאפשגואחיצולפעבםיבשי

ינבמאכימןבהינתמןבהיבשחןבינבןביזע‐‐םלשוריב

תוצמיכ23םיהלאהתיבתכאלמדגנלםיררשמהףסא

24ומויבםוירבדםיררשמהלעהנמאוםהילעךלמה

ךלמהדילהדוהיןבחרזינבמלאבזישמןבהיחתפו

הדוהיינבמ‐‐םתדשבםירצחהלאו25םעלרבדלכל

לאצבקיבוהיתנבוןבידבוהיתנבועבראהתירקבובשי

לעושרצחבו27טלפתיבבוהדלמבועושיבו26הירצחו

29היתנבבוהנכמבוגלקצבו28היתנבועבשראבבו

םהירצחוםלדעחנז30תומריבוהערצבוןומרןיעבו

איגדעעבשראבמונחיוהיתנבוהקזעהיתדשושיכל

היתנבולאתיבוהיעושמכמעבגמןמינבינבו31םנה
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םיעבצדידח34םיתגהמררוצח33היננעבנתותנע32

תוקלחמ‐‐םיולהןמו36םישרחהיגונואודל35טלבנ

ןימינבלהדוהי

ןבלבברזםעולערשאםיולהוםינהכההלאו12

ךולמהירמא2ארזעהימריהירשעושיולאיתלאש

ןימימ5היבאיותנגאודע4תמרמםחרהינכש3שוטח

קומעולס7היעדיביריויוהיעמש6הגלבהידעמ

8עושיימיבםהיחאוםינהכהישארהלאהיעדיהיקלח

לעהינתמהדוהי‐‐היברשלאימדקיונבעושיםיולהו

םדגנלםהיחא)ינעו(ונעוהיקבקבו9ויחאואוהתודיה

תאדילוהםיקיויוםיקיויתאדילוהעושיו10תורמשמל

ןתנויתאדילוהעדיויו11עדיויתאבישילאובישילא

ישארםינהכויהםיקיויימיבו12עודיתאדילוהןתנויו

םלשמארזעל13היננחהימרילהירמהירשלתובאה

הינבשלןתנוי)וכילמל(יכולמל14ןנחוהיהירמאל

)אודעל(אידעל16יקלחתוירמלאנדעםרחל15ףסוי

הידעומל‐‐ןימינמלירכזהיבאל17םלשמןותנגלהירכז

ביריוילו19ןתנוהיהיעמשלעומשהגלבל18יטלפ

היקלחל21רבעקומעלילקילסל20יזעהיעדילינתמ

עדיויבישילאימיבםיולה22לאנתנהיעדילהיבשח

תוכלמלעםינהכהותובאישארםיבותכ‐‐עודיוןנחויו

לעםיבותכתובאהישאריולינב23יסרפהשוירד

ישארו24בישילאןבןנחויימידעו‐‐םימיהירבדרפס

םדגנלםהיחאולאימדקןבעושיוהיברשהיבשחםיולה
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תמעלרמשמ‐‐םיהלאהשיאדיודתוצמבתודוהלללהל

‐‐בוקעןומלטםלשמהידבעהיקבקבוהינתמ25רמשמ

ימיבהלא26םירעשהיפסאברמשמםירעושםירמש

ארזעוהחפההימחנימיבוקדצויןבעושיןבםיקיוי

םיולהתאושקבםלשוריתמוחתכנחבו27רפוסהןהכה

החמשוהכנחתשעל‐‐םלשורילםאיבהלםתמוקמלכמ

ינבופסאיו28תורנכבוםילבנםיתלצמרישבותודותבו

יתפטנירצחןמוםלשוריתוביבסרככהןמוםיררשמה

ונבםירצחיכתומזעועבגתודשמולגלגהתיבמו29

םינהכהורהטיו30םלשוריתוביבסםיררשמהםהל

31המוחהתאוםירעשהתאוםעהתאורהטיוםיולהו

תדותיתשהדימעאוהמוחללעמהדוהיירשתאהלעאו

32תפשאהרעשלהמוחללעמןימילתכלהתותלודג

הירזעו33הדוהיירשיצחוהיעשוהםהירחאךליו

ינבמו35הימריוהיעמשוןמינבוהדוהי34םלשמוארזע

הינתמןבהיעמשןבןתנויןבהירכז‐‐תורצצחבםינהכה

לארזעוהיעמשויחאו36ףסאןברוכזןבהיכימןב

שיאדיודרישילכביננחהדוהיולאנתניעמיללגיללמ

םדגנוןיעהרעשלעו37םהינפלרפוסהארזעוםיהלאה

תיבללעמהמוחלהלעמבדיודריעתולעמלעולע

תכלוההתינשההדותהו38חרזמםימהרעשדעודיוד

לדגמללעמהמוחהללעמםעהיצחוהירחאינאולאומל

לעוםירפארעשללעמו39הבחרההמוחהדעוםירונתה

האמהלדגמולאננחלדגמוםיגדהרעשלעוהנשיהרעש

יתשהנדמעתו40הרטמהרעשבודמעוןאצהרעשדעו
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םינהכהו41ימעםינגסהיצחוינאוםיהלאהתיבבתדותה

‐היננחהירכזיניעוילאהיכימןימינמהישעמםיקילא

ןנחוהיויזעורזעלאוהיעמשוהישעמו42תורצצחב‐

דיקפההיחרזיוםיררשמהועימשיורזעוםליעו‐‐היכלמו

םיהלאהיכוחמשיוםילודגםיחבזאוההםויבוחבזיו43

עמשתווחמשםידליהוםישנהםגוהלודגהחמשםחמש

םישנאאוההםויבודקפיו44קוחרמםלשוריתחמש

‐‐תורשעמלותישארלתומורתלתורצואלתוכשנהלע

םיוללוםינהכלהרותהתואנמםירעהידשלםהבסונכל

45םידמעהםיולהלעוםינהכהלעהדוהיתחמשיכ

םיררשמהוהרהטהתרמשמוםהיהלאתרמשמורמשיו

ףסאודיודימיביכ46ונבהמלשדיודתוצמכ‐‐םירעשהו

תודהוהלהתרישוםיררשמה)ישאר(שאר‐‐םדקמ

םינתנהימחנימיבולבברזימיבלארשילכו47םיהלאל

םישדקמוומויבםוירבד‐‐םירעשהוםיררשמהתוינמ

ןרהאינבלםישדקמםיולהוםיולל

אצמנוםעהינזאב‐‐השמרפסבארקנאוההםויב13

דעםיהלאהלהקביבאומוינמעאוביאלרשאובבותכ

רכשיוםימבוםחלבלארשיינבתאומדקאליכ2םלוע

הכרבלהללקהוניהלאךפהיווללקלםעלבתאוילע

לארשימברעלכולידביוהרותהתאםעמשכיהיו3

וניהלאתיבתכשלבןותנןהכהבישילא‐‐הזמינפלו4

םינפלויהםשוהלודגהכשלולשעיו5היבוטלבורק

שוריתהןגדהרשעמוםילכהוהנובלההחנמהתאםינתנ
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תמורתוםירעושהוםיררשמהוםיולהתוצמ‐‐רהציהו

םישלשתנשביכםלשוריביתייהאלהזלכבו6םינהכה

ץקלוךלמהלאיתאבלבבךלמאתסשחתראלםיתשו

הערבהניבאוםלשורילאובאו7ךלמהןמיתלאשנםימי

תיבירצחבהכשנולתושעל‐‐היבוטלבישילאהשערשא

היבוטתיבילכלכתאהכילשאודאמילעריו8םיהלאה

הבישאותוכשלהורהטיוהרמאו9הכשלהןמ‐‐ץוחה

העדאו10הנובלהוהחנמהתאםיהלאהתיבילכםש

םיולהוהדשלשיאוחרביוהנתנאלםיולהתוינמיכ

הרמאוםינגסהתאהביראו11הכאלמהישעםיררשמהו

םדמעלעםדמעאוםצבקאוםיהלאהתיבבזענעודמ

‐‐רהציהושוריתהוןגדהרשעמואיבההדוהילכו12

קודצוןהכההימלשתורצואלעהרצואו13תורצואל

הינתמןברוכזןבןנחםדילעוםיולהןמהידפורפוסה

ילהרכז14םהיחאלקלחלםהילעוובשחנםינמאניכ

‐‐יהלאתיבביתישערשאידסחחמתלאותאזלעיהלא

תותגםיכרדהדוהיביתיארהמההםימיב15וירמשמבו

ןייףאוםירמחהלעםיסמעותומרעהםיאיבמותבשב

תבשהםויבםלשוריםיאיבמואשמלכוםינאתוםיבנע

גאדםיאיבמהבובשיםירצהו16דיצםרכמםויבדיעאו

17םלשוריבוהדוהיינבלתבשבםירכומורכמלכו

הזהערהרבדההמםהלהרמאוהדוהיירחתאהביראו

ושעהכאולה18תבשהםויתאםיללחמוםישעםתארשא

לעותאזההערהלכתאונילעוניהלאאביו‐‐םכיתבא

תאללחללארשילעןורחםיפיסומםתאותאזהריעה
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תבשהינפלםלשוריירעשוללצרשאכיהיו19תבשה

דעםוחתפיאלרשאהרמאותותלדהורגסיוהרמאו

אשמאוביאל‐‐םירעשהלעיתדמעהירענמותבשהרחא

ץוחמרכממלכירכמוםילכרהוניליו20תבשהםויב

םהילאהרמאוםהבהדיעאו21םיתשוםעפ‐‐םלשוריל

ןמםכבחלשאדיונשתםא‐‐המוחהדגנםינלםתאעודמ

ויהירשאםיוללהרמאו22תבשבואבאלאיההתעה

תבשהםויתאשדקל‐‐םירעשהםירמשםיאבוםירהטמ

םג23ךדסחברכילעהסוחויהלאילהרכזתאזםג

תוידודשאםישנובישהםידוהיהתאיתיארםההםימיב

יצחםהינבו24תויבאומ)תוינמע(תוינומע)תוידדשא(

ןושלכו‐‐תידוהירבדלםיריכמםניאותידודשארבדמ

םישנאםהמהכאוםללקאוםמעביראו25םעוםע

םהינבלםכיתנבונתתםאםיהלאבםעיבשאוםטרמאו

אטחהלאלעאולה26םכלוםכינבלםהיתנבמואשתםאו

והמכךלמהיהאלםיברהםיוגבולארשיךלמהמלש

לארשילכלעךלמםיהלאוהנתיוהיהויהלאלבוהאו

תשעלעמשנהםכלו27תוירכנהםישנהואיטחהותואםג

בישהלוניהלאבלעמל‐‐תאזההלודגההערהלכתא

ןתחלודגהןהכהבישילאןבעדיויינבמו28תוירכנםישנ

לעיהלאםהלהרכז29ילעמוהחירבאוינרחהטלבנסל

לכמםיתרהטו30םיולהוהנהכהתירבוהנהכהילאג

ותכאלמבשיאםיוללוםינהכלתורמשמהדימעאורכנ

ילהרכזםירוכבלותונמזמםיתעבםיצעהןברקלו31

הבוטליהלא
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אםימיהירבד

חלשותמךונח3דרילאללהמןניק2שונאתשםדא1

ןויוידמוגוגמורמג‐‐תפיינב5תפיוםחםשחנ4ךמל

המרגותותפידוזנכשא‐‐רמגינבו6סריתוךשמולבתו

‐‐םחינב8םינדורוםיתכהשישרתוהשילאןויינבו7

אתבסוהליוחואבס‐‐שוכינבו9ןענכוטופםירצמושוכ

תאדלישוכו10ןדדואבשאמערינבואכתבסואמערו

תאדליםירצמו11ץראברובגתויהללחהאוהדורמנ

12םיחתפנתאו‐‐םיבהלתאוםימנעתאו)םידול(םיידול

תאו‐‐םיתשלפםשמואצירשאםיחלסכתאוםיסרתפתאו

תאו14תחתאו‐‐ורכבןודיצתאדליןענכו13םירתפכ

יקרעהתאויוחהתאו15ישגרגהתאוירמאהתאויסוביה

ינב17יתמחהתאוירמצהתאוידוראהתאו16יניסהתאו

רתגולוחוץועוםראודולודשכפראורושאוםליע‐‐םש

19רבעתאדליחלשוחלשתאדלידשכפראו18ךשמו

הגלפנוימיביכגלפדחאהםשםינבינשדלירבעלו

תאודדומלאתאדליןטקיו20ןטקיויחאםשוץראה

תאולזואתאוםרודהתאו21חריתאותומרצחתאוףלש

ריפואתאו23אבשתאולאמיבאתאולביעתאו22הלקד

דשכפראםש24ןטקיינבהלאלכבבויתאוהליוחתאו

אוהםרבא27חרתרוחנגורש26וערגלפרבע25חלש

םתודלתהלא29לאעמשיוקחצי‐‐םהרבאינב28םהרבא

עמשמ30םשבמולאבדאורדקותויבנלאעמשירוכב

םההלאהמדקושיפנרוטי31אמיתודדחאשמהמודו

תאהדליםהרבאשגליפהרוטקינבו32לאעמשיינב
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אבשןשקיינבוחושוקבשיו‐‐ןידמוןדמוןשקיוןרמז

העדלאועדיבאוךונחורפעוהפיעןידמינבו33ןדדו

קחציינבקחציתאםהרבאדלויו34הרוטקינבהלאלכ

םלעיושועיולאוערזפילא‐‐ושעינב35לארשיוושע

ענמתוזנקםתעגויפצרמואוןמית‐‐זפילאינב36חרקו

ריעשינבו38הזמוהמשחרזתחנ‐‐לאוערינב37קלמעו

ןטולינבו39ןשידורצאוןשידוהנעוןועבצולבושוןטול

תחנמוןילעלבושינב40ענמתןטולתוחאוםמוהוירח

ןושידהנעינב41הנעוהיאןועבצינבוםנואויפשלביעו

ןהלברצאינב42ןרכוןרתיוןבשאוןרמחןושידינבו

רשאםיכלמההלאו43ןראוץועןושידינבןקעיןועזו

עלבלארשיינבלךלמךלמינפלםודאץראבוכלמ

ויתחתךלמיועלבתמיו44הבהנדוריעםשורועבןב

םשוחויתחתךלמיובבויתמיו45הרצבמחרזןבבבוי

דדבןבדדהויתחתךלמיוםשוחתמיו46ינמיתהץראמ

47)תיוע(תויעוריעםשובאומהדשבןידמתאהכמה

הלמשתמיו48הקרשממהלמשויתחתךלמיודדהתמיו

ךלמיולואשתמיו49רהנהתובחרמלואשויתחתךלמיו

ויתחתךלמיוןנחלעבתמיו50רובכעןבןנחלעבויתחת

תבדרטמתבלאבטיהמותשאםשויעפוריעםשודדה

ףולאענמתףולאםודאיפולאויהיודדהתמיו51בהזימ

הלאףולאהמבילהאףולא52תתיףולא)הולע(הילע

ףולא54רצבמףולאןמיתףולאזנקףולא53ןניפףולא

םודאיפולאהלאםריעףולאלאידגמ
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רכששיהדוהיויולןועמשןבוארלארשיינבהלא2

הדוהיינב3רשאודגילתפנןמינבוףסויןד2ןולבזו

יהיותינענכהעושתבמולדלונהשולש‐‐הלשוןנואורע

ותלכרמתו4והתימיו‐‐הוהייניעבערהדוהירוכברע

ינב5השמחהדוהיינבלכחרזתאוץרפתאולהדלי

לכלכוןמיהוןתיאוירמזחרזינבו6לומחוןורצחץרפ

רשאלארשירכוערכע‐‐ימרכינבו7השמחםלכ‐‐ערדו

דלונרשאןורצחינבו9הירזעןתיאינבו8םרחבלעמ

תאדילוהםרו10יבולכתאוםרתאולאמחריתא‐‐ול

11הדוהיינבאישנןושחנתאדילוהבדנימעובדנימע

זעבו12זעבתאדילוהאמלשואמלשתאדילוהןושחנו

דילוהישיאו13ישיתאדילוהדבועודבועתאדילוה

14ישלשהאעמשוינשהבדניבאו‐‐באילאתאורכבתא

יעבשהדיודיששהםצא15ישימחהידריעיברהלאנתנ

באויוישבאהיורצינבוליגיבאוהיורצםהיתיחאו16

אשמעיבאואשמעתאהדליליגיבאו17השלש‐‐לאהשעו

הבוזעתאדילוהןורצחןבבלכו18ילאעמשיהרתי

19ןודראובבושורשיהינבהלאותועיריתאו‐‐השא

20רוחתאולדלתותרפאתאבלכולחקיוהבוזעתמתו

רחאו21לאלצבתאדילוהירואוירואתאדילוהרוחו

ןבאוהוהחקלאוהודעלגיבאריכמתבלאןורצחאב

ריאיתאדילוהבוגשו22בוגשתאולדלתוהנשםישש

רושגחקיו23דעלגהץראבםירעשולשוםירשעוליהיו

ריעםישש‐‐היתנבתאותנקתאםתאמריאיתוחתאםראו

בלכבןורצחתומרחאו24דעלגיבאריכמינבהלאלכ
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יבארוחשאתאולדלתוהיבאןורצחתשאוהתרפא

הנובוםררוכבהןורצחרוכבלאמחריינבויהיו25עוקת

המשולאמחרילתרחאהשאיהתו26היחאםצאוןראו

‐‐לאמחרירוכבםרינבויהיו27םנואםאאיההרטע

ימשינבועדיוימשםנואינבויהיו28רקעוןימיוץעמ

תאולדלתוליהיבארושיבאתשאםשו29רושיבאובדנ

אלדלסתמיוםיפאודלסבדנינבו30דילומתאוןבחא

32ילחאןששינבוןששיעשיינבויעשיםיפאינבו31םינב

ינבו33םינבאלרתיתמיוןתנויורתיימשיחאעדיינבו

ןששלהיהאלו34לאמחריינבויההלאאזזותלפןתנוי

ןתיו35עחריומשוירצמדבעןששלותונבםאיכםינב

36יתעתאולדלתוהשאלודבעעחרילותבתאןשש

תאדילוהדבזו37דבזתאדילוהןתנוןתנתאדילהיתעו

אוהיתאדילוהדבועו38דבועתאדילוהללפאוללפא

ץלחוץלחתאדילההירזעו39הירזעתאדילהאוהיו

ימססוימססתאדילההשעלאו40השעלאתאדילה

דילההימקיוהימקיתאדילוהםולשו41םולשתאדילה

אוהורכבעשימלאמחרייחאבלכינבו42עמשילאתא

חרק‐‐ןורבחינבו43ןורבחיבאהשרמינבוףיזיבא

םעקרייבאםחרתאדילוהעמשו44עמשוםקרוחפתו

תיביבאןועמוןועמימשןבו45ימשתאדילוהםקרו

תאואצומתאוןרחתאהדליבלכשגליפהפיעו46רוצ

ןשיגוםתויוםגר‐‐ידהיינבו47זזגתאדילהןרחוזזג

תאורבשדליהכעמבלכשגליפ48ףעשוהפיעוטלפו

הנבכמיבאאושתאהנמדמיבאףעשדלתו49הנחרת
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רוחןבבלכינבויההלא50הסכעבלכתבואעבגיבאו

תיביבאאמלש51םירעיתירקיבאלבוש‐‐התרפארוכב

תירקיבאלבושלםינבויהיו52רדגתיביבאףרחםחל

‐‐םירעיתירקתוחפשמו53תוחנמהיצחהארהםירעי

‐‐יתערצהואציהלאמיערשמהויתמשהויתופהוירתיה

תיבתורטעיתפוטנוםחלתיבאמלשינב54ילאתשאהו

ובשיםירפסתוחפשמו55יערצהיתחנמהיצחובאוי

םיניקההמהםיתכושםיתעמשםיתערתץבעי)יבשי(

בכרתיביבאתמחמםיאבה

ןנמארוכבהןורבחבולדלונרשאדיודינבויההלאו3

2תילמרכהליגיבאללאינדינשתילאערזיהםעניחאל

יעיברהרושגךלמימלתתבהכעמןבםולשבאלישלשה

םערתייששהלטיבאלהיטפשישימחה3תיגחןבהינדא

עבשםשךלמיוןורבחבולדלונהשש4ותשאהלגעל

םלשוריבךלמהנששולשוםישלשוםישדחהששוםינש

המלשוןתנובבושואעמשםילשוריבולודלונהלאו5

טלפילאועמשילאורחביו6לאימעתבעושתבלהעברא

9העשתטלפילאועדילאועמשילאו8עיפיוגפנוהגנו7

ןבו10םתוחארמתוםישגליפינבדבלמ‐‐דיודינבלכ

םרוי11ונבטפשוהיונבאסאונבהיבאםעבחרהמלש

םתויונבהירזעונבוהיצמא12ונבשאויונבוהיזחאונב

והישאיונבןומא14ונבהשנמונבוהיקזחונבזחא13ונב

ישלשהםיקיוהיינשהןנחוירוכבה‐‐והישאיינבו15ונב

היקדצונבהינכי‐‐םיקיוהיינבו16םולשיעיברהוהיקדצ

הידפוםריכלמו18ונבלאיתלאשרסאהינכיינבו17ונב
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לבברזהידפינבו19היבדנועמשוההימקירצאנשו

20םתוחאתימלשוהיננחוםלשמלבברזןבויעמשו

ןבו21שמח‐‐דסחבשויהידסחוהיכרבולהאוהבשחו

ינבהידבעינבןנראינבהיפרינבהיעשיוהיטלפהיננח

לאגיושוטחהיעמשינבוהיעמשהינכשינבו22הינכש

היקזחויניעוילאהירענןבו23השש‐‐טפשוהירענוחירבו

)והיודוה(והוידוהיניעוילאינבו24השלש‐‐םקירזעו

העבש‐‐יננעוהילדוןנחויובוקעוהילפובישילאו

היארו2לבושורוחוימרכוןורצחץרפהדוהיינב4

דהלתאוימוחאתאדילהתחיותחיתאדילהלבושןב

אמשיולאערזיםטיעיבאהלאו3יתערצהתוחפשמהלא

רזעורדגיבאלאונפו4ינופללצהםתוחאםשושבדיו

5םחלתיביבאהתרפארוכברוחינבהלאהשוחיבא

דלתו6הרענוהאלחםישניתשויהעוקתיבארוחשאלו

ירתשחאהתאוינמיתתאורפחתאוםזחאתאהרענול

ןנתאו)רחצו(רחציתרצ‐‐האלחינבו7הרענינבהלא

ןבלחרחאתחפשמוהבבצהתאובונעתאדילוהץוקו8

ץבעיומשהארקומאוויחאמדבכנץבעייהיו9םורה

לארשייהלאלץבעיארקיו10בצעביתדלייכרמאל

ךדיהתיהוילובגתאתיברהוינכרבתךרבםארמאל

רשאתאםיהלאאביו‐‐יבצעיתלבלהערמתישעוימע

יבאאוהריחמתאדילוההחושיחאבולכו11לאש

תאוחספתאואפרתיבתאדילוהןותשאו12ןותשא

לאינתעזנקינבו13הכרישנאהלאשחנריעיבאהנחת
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הרפעתאדילוהיתנועמו14תתחלאינתעינבוהירשו

15ויהםישרחיכ‐‐םישרחאיגיבאבאויתאדילוההירשו

ינבו16זנקוהלאינבוםענוהלאוריעהנפיןבבלכינבו

רתי‐‐הרזעןבו17לארשאואיריתהפיזוףיז‐‐לאללהי

יבאחבשיתאוימשתאוםירמתארהתוןוליורפעודרמו

תאורודגיבאדריתאהדליהידהיהותשאו18עמתשא

היתבינבהלאוחונזיבאלאיתוקיתאווכושיבארבח

תוחא‐‐הידוהתשאינבו19דרמחקלרשאהערפתב

‐‐ןומישינבו20יתכעמהעמתשאוימרגההליעקיבאםחנ

ןבותחוזיעשיינבו)ןוליתו(ןולותוןנחןבהנרוןונמא

יבאהדעלוהכליבארע‐‐הדוהיןבהלשינב21תחוז

םיקויו22עבשאתיבלץבהתדבעתיבתוחפשמוהשרמ

םחליבשיו‐‐באומלולעברשאףרשושאויואבזכישנאו

הרדגוםיעטניבשיוםירצויההמה23םיקיתעםירבדהו

ןימיולאומנןועמשינב24םשובשיותכאלמבךלמהםע

26ונבעמשמונבםשבמונבםלש25לואשחרזבירי

יעמשלו27ונביעמשונברוכזונבלאומח‐‐עמשמינבו

לכוםיברםינבןיאויחאלוששתונבורשעהששםינב

עבשראבבובשיו28הדוהיינבדעוברהאלםתחפשמ

30דלותבוםצעבוההלבבו29לעושרצחוהדלומו

רצחבותובכרמתיבבו31גלקיצבוהמרחבולאותבבו

דיודךלמדעםהירעהלאםירעשבויארבתיבבוםיסוס

33שמחםירעןשעוןכתוןומרןיעוםטיעםהירצחו32

תאזלעבדע‐‐הלאהםירעהתוביבסרשאםהירצחלכו

ןבהשויוךלמיובבושמו34םהלםשחיתהוםתבשומ
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לאישעןבהירשןבהיבשויןבאוהיולאויו35היצמא

‐‐לאמישיולאידעוהישעוהיחושיוהבקעיויניעוילאו36

ןבירמשןבהידיןבןולאןביעפשןבאזיזו37הינבו

תיבוםתוחפשמבםיאישנתומשבםיאבההלא38היעמש

חרזמלדערדגאובמלוכליו39בורלוצרפםהיתובא

בוטוןמשהערמואצמיו40םנאצלהערמשקבלאיגה

םשםיבשיהםחןמיכהולשותטקשוםידיתבחרץראהו

והיקזחיימיבתומשבםיבותכההלאואביו41םינפל

)םינועמה(םיניעמהתאוםהילהאתאוכיוהדוהיךלמ

םהיתחתובשיוהזהםויהדעםמירחיוהמשואצמנרשא

רהלוכלהןועמשינבןמםהמו42םשםנאצלהערמיכ

לאיזעוהיפרוהירענוהיטלפותואמשמחםישנאריעש

קלמעלהטלפהתיראשתאוכיו43םשארב‐‐יעשיינב

הזהםויהדעםשובשיו

וללחבו‐‐רוכבהאוהיכלארשירוכבןבוארינבו5

אלולארשיןבףסויינבלותרכבהנתנויבאיעוצי

ונממדיגנלוויחאברבגהדוהייכ2הרכבלשחיתהל

אולפוךונחלארשירוכבןבוארינב3ףסוילהרכבהו

5ונביעמשונבגוגונבהיעמש‐‐לאויינב4ימרכוןורצח

הלגהרשא‐‐ונבהראב6ונבלעבונבהיארונבהכימ

ויחאו7ינבוארלאישנאוהרשאךלמרסאנלפתגלת

והירכזולאיעישארה‐‐םתודלתלשחיתהבויתחפשמל

דעורערעבבשויאוהלאויןבעמשןבזזעןבעלבו8

ןמלהרבדמאובלדעבשיחרזמלו9ןועמלעבוובנ
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לואשימיבו10דעלגץראבוברםהינקמיכתרפרהנה

םהילהאבובשיוםדיבולפיוםיארגההםעהמחלמושע

ץראבובשיםדגנלדגינבו11דעלגלחרזמינפלכלע

ינעיוהנשמהםפשושארהלאוי12הכלסדע‐‐ןשבה

םלשמולאכימםהיתובאתיבלםהיחאו13ןשבבטפשו

ליחיבאינבהלא14העבש‐‐רבעועיזוןכעיוירויועבשו

‐ודחיןבישישיןבלאכימןבדעלגןבחוריןבירוחןב

םתובאתיבלשארינוגןבלאידבעןביחא15זובןב‐

לעןורשישרגמלכבוהיתנבבוןשבבדעלגבובשיו16

ימיבו‐‐הדוהיךלמםתויימיבושחיתהםלכ17םתואצות

השנמטבשיצחוידגוןבוארינב18לארשיךלמםעברי

ידומלותשקיכרדוברחוןגמיאשנםישנאליחינבןמ

יאציםיששותואמעבשוףלאהעבראוםיעברא‐‐המחלמ

בדונושיפנורוטיוםיאירגההםעהמחלמושעיו19אבצ

םהמעשלכוםיאירגההםדיבונתניו‐‐םהילעורזעיו20

21ובוחטביכםהלרותענוהמחלמבוקעזםיהלאליכ

םישמחוםיתאמןאצוףלאםישמחםהילמגםהינקמובשיו

םיללחיכ22ףלאהאמםדאשפנוםיפלאםירומחוףלא

דעםהיתחתובשיוהמחלמהםיהלאהמיכולפנםיבר

לעבדעןשבמץראבובשיהשנמטבשיצחינבו23הלגה

תיבישארהלאו24וברהמה‐‐ןומרחרהורינשוןומרח

היודוהוהימריולאירזעולאילאויעשיורפעוםתובא

תיבלםישארתומשישנא‐‐ליחירובגםישנאלאידחיו

ימעיהלאירחאונזיוםהיתבאיהלאבולעמיו25םתובא

לארשייהלארעיו26םהינפמםיהלאדימשהרשאץראה
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ךלמרסנלפתגלתחורתאורושאךלמלופחורתא

םאיביוהשנמטבשיצחלוידגלוינבוארלםלגיורושא

הזהםויהדעןזוגרהנוארהורובחוחלחל

רהציםרמע‐‐תהקינבו2יררמותהקןושרגיולינב6

ינבוםירמוהשמוןרהאםרמעינבו3לאיזעוןורבחו

תאדילוהרזעלא4רמתיאורזעלאאוהיבאובדנ‐‐ןרהא

תאדילוהעושיבאו5עושיבאתאדילהסחניפסחניפ

היחרזוהיחרזתאדילוהיזעו6יזעתאדילוהיקבויקב

הירמאוהירמאתאדילוהתוירמ7תוירמתאדילוה

קודצוקודצתאדילוהבוטיחאו8בוטיחאתאדילוה

הירזעוהירזעתאדילוהץעמיחאו9ץעמיחאתאדילוה

ןהכרשאאוההירזעתאדילוהןנחויו10ןנחויתאדילוה

תאהירזעדלויו11םלשוריבהמלשהנברשאתיבב

תאדילוהבוטיחאו12בוטיחאתאדילוההירמאוהירמא

היקלחתאדילוהםולשו13םולשתאדילוהקודצוקודצ

הירשתאדילוההירזעו14הירזעתאדילוההיקלחו

תולגהב‐‐ךלהקדצוהיו15קדצוהיתאדילוההירשו

יולינב16רצאנדכבנדיבםלשוריוהדוהיתאהוהי

יעמשוינבלםושרגינבתומשהלאו17יררמותהקםשרג

יררמינב19לאיזעוןורבחורהציוםרמע‐‐תהקינבו18

‐‐םושרגל20םהיתבאליולהתוחפשמהלאוישמוילחמ

ונבחרזונבודעונבחאוי21ונבהמזונבתחיונבינבל

ונבריסאונבחרקונבבדנימע‐‐תהקינב22ונבירתאי

לאירואונבתחת24ונבריסאוונבףסיבאוונבהנקלא23
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תומיחאוישמע‐‐הנקלאינבו25ונבלואשוונבהיזעונב

באילא27ונבתחנוונביפוצהנקלא)ינב(ונב‐‐הנקלא26

ינשורכבהלאומשינבו28ונבהנקלאונבםחריונב

30ונבהזעונביעמשונבינבלילחמיררמינב29היבאו

דיודדימעהרשאהלאו31ונבהישעונבהיגחונבאעמש

םיתרשמויהיו32ןוראהחונממהוהיתיב‐‐רישידילע

תיבתאהמלשתונבדערישבדעומלהאןכשמינפל

הלאו33םתדובעלעםטפשמכודמעיוםלשוריבהוהי

ןבלאויןבררושמהןמיה‐‐יתהקהינבמםהינבוםידמעה

ןב35חותןבלאילאןבםחריןבהנקלאןב34לאומש

ןבהנקלאןב36ישמעןבתחמןבהנקלאןב)ףוצ(ףיצ

ףסיבאןבריסאןבתחתןב37הינפצןבהירזעןבלאוי

ויחאו39לארשיןביולןבתהקןברהציןב38חרקןב

ןב40אעמשןבוהיכרבןבףסא‐‐ונימילעדמעהףסא

הידעןבחרזןבינתאןב41היכלמןבהישעבןבלאכימ

44יולןבםשרגןבתחיןב43יעמשןבהמזןבןתיאןב42

ידבעןבישיקןבןתיא‐‐לואמשהלעםהיחאיררמינבו

יצמאןב46היקלחןבהיצמאןבהיבשחןב45ךולמןב

48יולןביררמןבישומןבילחמןב47רמשןבינבןב

םיהלאהתיבןכשמתדובעלכל‐‐םינותנםיולהםהיחאו

חבזמלעוהלועהחבזמלעםיריטקמוינבוןרהאו49

לארשילערפכלוםישדקהשדקתכאלמלכלתרטקה

‐‐ןרהאינבהלאו50םיהלאהדבעהשמהוצרשאלככ

ונביזעונביקב51ונבעושיבאונבסחניפונברזעלא

קודצ53ונבבוטיחאונבהירמאונבתוירמ52ונבהיחרז
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‐‐םלובגבםתוריטלםתובשומהלאו54ונבץעמיחאונב

ונתיו55לרוגההיהםהליכיתהקהתחפשמלןרהאינבל

היתביבסהישרגמתאוהדוהיץראבןורבחתאםהל

57הנפיןבבלכלונתנ‐‐הירצחתאוריעההדשתאו56

הנבלתאוןורבחתא‐‐טלקמהירעתאונתנןרהאינבלו

תאו58הישרגמתאועמתשאתאורתיתאוהישרגמתאו

תאוןשעתאו59הישרגמתאוריבדתאהישרגמתאוזליח

תאןמינבהטממו60הישרגמתאושמשתיבתאוהישרגמ

תאותותנעתאוהישרגמתאותמלעתאוהישרגמתאועבג

61םהיתוחפשמבריעהרשעשלשםהירעלכהישרגמ

יצחהטמתיצחממהטמהתחפשממםירתונהתהקינבלו

םתוחפשמלםושרגינבלו62רשעםירע‐‐לרוגבהשנמ

השנמהטממוילתפנהטממורשאהטממורכששיהטממ

םתוחפשמליררמינבל63הרשעשלשםירע‐‐ןשבב

םירע‐‐לרוגבןולבזהטממודגהטממוןבוארהטממ

תאוםירעהתאםיולללארשיינבונתיו64הרשעםיתש

ינבהטממוהדוהיינבהטממלרוגבונתיו65םהישרגמ

וארקירשאהלאהםירעהתא‐‐ןמינבינבהטממוןועמש

םלובגירעיהיו‐‐תהקינבתוחפשממו66תומשבםהתא

םכשתאטלקמהירעתאםהלונתיו67םירפאהטממ

תאו68הישרגמתאורזגתאוםירפארהב‐‐הישרגמתאו

69הישרגמתאוןורוחתיבתאוהישרגמתאוםעמקי

70הישרגמתאוןומרתגתאוהישרגמתאוןוליאתאו

םעלבתאוהישרגמתאורנעתאהשנמהטמתיצחממו

ינבל71םירתונהתהקינבלתחפשמל‐‐הישרגמתאו
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תאוןשבבןלוגתאהשנמהטמיצחתחפשממ‐‐םושרג

תארכששיהטממו72הישרגמתאותורתשעתאוהישרגמ

תומארתאו73הישרגמתאותרבדתאהישרגמתאושדק

תארשאהטממו74הישרגמתאוםנעתאוהישרגמתאו

קקוחתאו75הישרגמתאוןודבעתאוהישרגמתאולשמ

תאילתפנהטממו76הישרגמתאובחרתאוהישרגמתאו

תאוהישרגמתאוןומחתאוהישרגמתאולילגבשדק

הטממ‐‐םירתונהיררמינבל77הישרגמתאוםיתירק

78הישרגמתאורובתתאהישרגמתאוונומרתאןולבז

תאןבוארהטממ‐‐ןדריהחרזמלוחריןדרילרבעמו

79הישרגמתאוהצהיתאוהישרגמתאורבדמברצב

80הישרגמתאותעפימתאוהישרגמתאותומדקתאו

םינחמתאוהישרגמתאודעלגבתומארתא‐‐דגהטממו

תאוריזעיתאוהישרגמתאוןובשחתאו81הישרגמתאו

הישרגמ

‐‐ןורמשו)בושי(בישיהאופועלותרכששיינבלו7

םשביוימחיולאיריוהיפרויזעעלותינבו2העברא

ליחירובגעלותלםתובאתיבלםישארלאומשו

ששוףלאםינשוםירשעדיודימיבםרפסמ‐‐םתודלתל

הידבעולאכימהיחרזיינבוהיחרזייזעינבו3תואמ

םתודלתלםהילעו4םלכםישאר‐‐השמחהישילאויו

ףלאהששוםישלשהמחלמאבצידודגםתובאתיבל

רכששיתוחפשמלכלםהיחאו5םינבוםישנוברהיכ

ןמינב6לכלםשחיתהףלאהעבשוםינומשםיליחירובג
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יזעוןובצאעלבינבו7השלש‐‐לאעידיורכבועלב

ירובגתובאתיבישארהשמחיריעותומיריולאיזעו

8העבראוםישלשוףלאםינשוםירשעםשחיתהוםיליח

תומריוירמעויניעוילאורזעילאושעויוהרימזרכבינבו

םשחיתהו9רכבינבהלאלכתמלעותותנעוהיבאו

ףלאםירשע‐‐ליחירובגםתובאתיבישארםתודלתל

)שועי(שיעיןהלבינבוןהלבלאעידיינבו10םיתאמו

לכ11רחשיחאושישרתוןתיזוהנענכודוהאוןמינבו

העבש‐‐םיליחירובגתובאהישארללאעידיינבהלא

םפחוםפשו12המחלמלאבציאציםיתאמוףלארשע

רציוינוגולאיצחיילתפנינב13רחאינבםשחריעינב

הדלירשאלאירשאהשנמינב14ההלבינב‐‐םולשו

ריכמו15דעלגיבאריכמתאהדליהימראהושגליפ

ינשהםשוהכעמותחאםשוםיפשלוםיפחלהשאחקל

תשאהכעמדלתו16תונבדחפלצלהניהתודחפלצ

םלואוינבושרשויחאםשושרפומשארקתוןבריכמ

השנמןבריכמןבדעלגינבהלאןדבםלואינבו17םקרו

תאורזעיבאתאודוהשיאתאהדלי‐‐תכלמהותחאו18

20םעינאויחקלוםכשוןיחא‐‐עדימשינבויהיו19הלחמ

ונבהדעלאוונבתחתוונבדרבוחלתושםירפאינבו

םוגרהודעלאורזעוונבחלתושוונבדבזו21ונבתחתו

22םהינקמתאתחקלודרייכץראבםידלונהתגישנא

23ומחנלויחאואביוםיברםימיםהיבאםירפאלבאתיו

יכהעירבומשתאארקיוןבדלתורהתוותשאלאאביו

ןורוחתיבתאןבתוהראשותבו24ותיבבהתיההערב
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ףשרוונבחפרו25הראשןזאתאוןוילעהתאוןותחתה

עמשילאונבדוהימעונבןדעל26ונבןחתו‐‐ונבחלתו

תיב‐‐םתובשמוםתזחאו28ונבעשוהיונבןונ27ונב

םכשוהיתנבורזגברעמלו‐‐ןרענחרזמלוהיתנבולא

ןאשתיבהשנמינבידילעו29היתנבוהיעדעהיתנבו

הלאבהיתונבורודהיתונבוודגמהיתנבוךנעתהיתנבו

יושיוהושיוהנמירשאינב30לארשיןבףסויינבובשי

לאיכלמורבחהעירבינבו31םתוחאחרשו‐‐העירבו

תאוטלפיתאדילוהרבחו32)תיזרב(תוזרביבאאוה

ךספטלפיינבו33םתוחאאעושתאוםתוחתאורמוש

הגהורויחא‐‐רמשינבו34טלפיינבהלאתושעולהמבו

חפוצויחאםלהןבו35םראו)הבחו(הבחי)הגהרו(

ירבולעושורפנרחוחוס‐‐חפוצינב36למעושלשוענמיו

38אראבו‐‐ןרתיוהשלשואמשודוהורצב37הרמיו

לאינחוחרא‐‐אלעינבו39אראוהפספוהנפי‐‐רתיינבו

םירורבתובאהתיבישאררשאינבהלאלכ40איצרו

המחלמבאבצבםשחיתהוםיאישנהישארםיליחירובג

ףלאהששוםירשעםישנאםרפסמ

חרחאוינשהלבשאורכבעלבתאדילוה‐‐ןמינבו8

םינבויהיו3ישימחהאפרויעיברההחונ2ישילשה

5חוחאוןמענועושיבאו4דוהיבאוארגורדא‐‐עלבל

ישארםההלאדוחאינבהלאו6םרוחוןפופשוארגו

ארגוהיחאוןמענו7תחנמלאםולגיועבגיבשוילתובא

דילוהםירחשו8דחיחאתאואזעתאדילוהוםלגהאוה

9וישנארעבתאוםישוח‐‐םתאוחלשןמבאומהדשב
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תאואשימתאואיבצתאובבויתא‐‐ותשאשדחןמדלויו

ישארוינבהלאהמרמתאוהיכשתאוץועיתאו10םכלמ

ינבו12לעפלאתאובוטיבאתאדילוהםישחמו11תובא

דלתאוונואתאהנבאוהדמשוםעשמורבעלעפלא

יבשוילתובאהישארהמה‐‐עמשוהערבו13היתנבו

15תומריוקששויחאו14תגיבשויתאוחירבההמהןוליא

העירבינבאחויוהפשיולאכימו16רדעודרעוהידבזו

בבויוהאילזיוירמשיו18רבחויקזחוםלשמוהידבזו17

יתלצויניעילאו20ידבזוירכזוםיקיו19לעפלאינב

ןפשיו22יעמשינבתרמשוהיארבוהידעו21לאילאו

םליעוהיננחו24ןנחוירכזוןודבעו23לאילאורבעו

ירשמשו26קששינב)לאונפו(לאינפוהידפיו25היתתנעו

28םחריינבירכזוהילאוהישרעיו27הילתעוהירחשו

םלשוריבובשיהלאםישארםתודלתלתובאישארהלא

ונבו30הכעמותשאםשוןועבגיבאובשיןועבגבו29

רכזוויחאורודגו31בדנולעבושיקורוצוןודבערוכבה

ובשיםהיחאדגנהמהףאוהאמשתאדילוהתולקמו32

דילוהשיקושיקתאדילוהרנו33םהיחאםע‐‐םלשוריב

תאועושיכלמתאוןתנוהיתאדילוהלואשולואשתא

בירמולעבבירמןתנוהיןבו34לעבשאתאובדניבא

עראתוךלמוןותיפ‐‐הכימינבו35הכימתאדילוהלעב

תאדילוההדעוהיוהדעוהיתאדילוהזחאו36זחאו

37אצומתאדילוהירמזוירמזתאותומזעתאותמלע

38ונבלצאונבהשעלאונבהפראענבתאדילוהאצומו

לאעמשיוורכבםקירזעםתומשהלאו‐‐םינבהששלצאלו
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ויחאקשעינבו39לצאינבהלאלכןנחוהידבעוהירעשו

ינבויהיו40ישלשהטלפילאוינשהשועי‐‐ורכבםלוא

ינבוםינבםיברמותשקיכרדליחירובגםישנאםלוא

ןמינבינבמהלאלכםישמחוהאמ‐‐םינב

יכלמרפסלעםיבותכםנהוושחיתהלארשילכו9

םינשארהםיבשויהו2םלעמבלבבלולגההדוהיולארשי

םיניתנהוםיולהםינהכהלארשיםהירעבםתזחאברשא

ינבןמו‐‐ןמינבינבןמוהדוהיינבןמובשיםלשוריבו3

ןבירמאןבירמעןבדוהימעןביתוע4השנמוםירפא

הישעינולישהןמו5הדוהיןבץרפינב)ןמינב(ןמינב

תואמששםהיחאולאועיחרזינבןמו6וינבורוכבה

ןבהיודוהןבםלשמןבאולס‐‐ןמינבינבןמו7םיעשתו

םלשמוירכמןביזעןבהלאוםחריןבהינביו8האנסה

עשתםתודלתלםהיחאו9הינביןבלאוערןבהיטפשןב

תיבלתובאישארםישנאהלאלכהששוםישמחותואמ

הירזעו11ןיכיוביריוהיוהיעדיםינהכהןמו10םהיתבא

דיגנבוטיחאןבתוירמןבקודצןבםלשמןבהיקלחןב

היכלמןברוחשפןבםחריןבהידעו12םיהלאהתיב

ןבתימלשמןבםלשמןבהרזחיןבלאידעןבישעמו

תואמעבשוףלאםתובאתיבלםישארםהיחאו13רמא

ןמו14םיהלאהתיבתדובעתכאלמליחירובג‐‐םיששו

ינבןמהיבשחןבםקירזעןבבושחןבהיעמשםיולה

ןבירכזןבאכימןבהינתמוללגושרחרקבקבו15יררמ

היכרבוןותודיןבללגןבהיעמשןבהידבעו16ףסא
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םירעשהו17יתפוטנירצחבבשויההנקלאןבאסאןב

דעו18שארהםולשםהיחאוןמיחאוןמלטובוקעוםולש

ינבתונחמלםירעשההמההחרזמךלמהרעשבהנה

תיבלויחאוחרקןבףסיבאןבארוקןבםולשו19יול

להאלםיפסהירמשהדובעהתכאלמלעםיחרקהויבא

ןבסחניפו20אובמהירמשהוהיהנחמלעםהיתבאו

הירכז21ומעהוהי‐‐םינפלםהילעהיהדיגנרזעלא

םירורבהםלכ22דעומלהאלחתפרעשהימלשמןב

םהירצחבהמהרשעםינשוםיתאמםיפסבםירעשל

23םתנומאבהארהלאומשודיודדסיהמהםשחיתה

‐‐להאהתיבלהוהיתיבלםירעשהלעםהינבוםהו

המיחרזמםירעשהויהיתוחורעבראל24תורמשמל

םימיהתעבשלאובלםהירצחבםהיחאו25הבגנוהנופצ

ירבגתעבראהמההנומאביכ26הלאםע‐‐תעלאתעמ

תורצאהלעותוכשלהלעויהוםיולהםה‐‐םירעשה

םהילעיכוניליםיהלאהתיבתוביבסו27םיהלאהתיב

לעםהמו28רקבלרקבלוחתפמהלעםהותרמשמ

29םואיצוירפסמבוםואיבירפסמביכהדובעהילכ

תלסהלעושדקהילכלכלעוםילכהלעםינממםהמו

יחקרםינהכהינבןמו30םימשבהוהנובלהוןמשהוןייהו

רוכבהאוהםיולהןמהיתתמו31םימשבלתחקרמה

ינבןמו32םיתבחההשעמלעהנומאב‐‐יחרקהםלשל

תבשתבשןיכהלתכרעמהםחללעםהיחאןמיתהקה

םיריטפ‐‐תכשלבםיוללתובאישארםיררשמההלאו33

ישארהלא34הכאלמבםהילעהלילוםמוייכ)םירוטפ(
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םלשוריבובשיהלאםישארםתודלתלםיוללתובאה

ותשאםשו)לאיעי(לאועיןועבגיבאובשיןועבגבו35

בדנורנולעבושיקורוצוןודבערוכבהונבו36הכעמ

תאדילוהתולקמו38תולקמוהירכזוויחאורודגו37

39םהיחאםע‐‐םלשוריבובשיםהיחאדגנםהףאוםאמש

דילוהלואשולואשתאדילוהשיקושיקתאדילוהרנו

ןבו40לעבשאתאובדניבאתאועושיכלמתאוןתנוהיתא

ינבו41הכימתאדילוהלעבירמולעבבירמןתנוהי

הרעיוהרעיתאדילוהזחאו42ערחתוךלמוןתיפ‐‐הכימ

תאדילוהירמזוירמזתאותומזעתאותמלעתאדילוה

ונבהשעלאונבהיפרואענבתאדילוהאצומו43אצומ

םקירזעםתומשהלאוםינבהששלצאלו44ונבלצא

לצאינבהלאןנחוהידבעוהירעשולאעמשיוורכב

ינפמלארשישיאסניולארשיבומחלנםיתשלפו10

םיתשלפוקבדיו2עבלגרהבםיללחולפיוםיתשלפ

תאוןתנויתאםיתשלפוכיווינבירחאולואשירחא

המחלמהדבכתו3לואשינב‐‐עושיכלמתאובדניבא

4םירויהןמלחיותשקבםירומהוהאצמיולואשלע

ןפהבינרקדוךברחףלשוילכאשנלאלואשרמאיו

וילכאשנהבאאלויבוללעתהוהלאהםילרעהואבי

אריו5הילעלפיוברחהתאלואשחקיודאמארייכ

6תמיוברחהלעאוהםגלפיולואשתמיכוילכאשנ

ואריו7ותמודחיותיבלכווינבתשלשולואשתמיו

וינבולואשותמיכווסניכקמעברשאלארשישיאלכ
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יהיו8םהבובשיוםיתשלפואביווסניוםהירעובזעיו

תאואצמיוםיללחהתאטשפלםיתשלפואביותרחממ

תאואשיו‐‐והטישפיו9עבלגרהבםילפנוינבתאולואש

תארשבלביבסםיתשלפץראבוחלשיווילכתאוושאר

תאוםהיהלאתיבוילכתאומישיו10םעהתאו‐‐םהיבצע

לכתאדעלגשיבילכועמשיו11ןוגדתיבועקתותלגלג

ואשיוליחשיאלכומוקיו12לואשלםיתשלפושערשא

ורבקיוהשיביםואיביווינבתפוגתאולואשתפוגתא

13םימיתעבשומוציושביבהלאהתחתםהיתומצעתא

רשאהוהירבדלעהוהיבלעמרשאולעמבלואשתמיו

הוהיבשרדאלו14שורדלבואבלואשלםגורמשאל

ישיןבדיודלהכולמהתאבסיווהתימיו

הנהרמאלהנורבחדיודלאלארשילכוצבקיו11

תויהבםגםושלשםגלומתםג2ונחנאךרשבוךמצע

רמאיולארשיתאאיבמהואיצומההתא‐‐ךלמלואש

התאולארשיתאימעתאהערתהתאךלךיהלאהוהי

לאלארשיינקזלכואביו3לארשיימעלעדיגנהיהת

ינפלןורבחבתירבדיודםהלתרכיוהנורבחךלמה

הוהירבדכלארשילעךלמלדיודתאוחשמיוהוהי

סוביאיהםלשורילארשילכודיודךליו4לאומשדיב

אלדיודלסובייבשיורמאיו5ץראהיבשייסוביהםשו

דיודריעאיהןויצתדצמתאדיודדכליוהנהאובת

שארלהיהיהנושארביסוביהכמלכ‐‐דיודרמאיו6

בשיו7שארליהיוהיורצןבבאויהנושארבלעיורשלו
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ריעהןביו8דיודריעולוארקןכלעדצמבדיוד

ריעהראשתאהיחיבאויוביבסהדעואולמהןמביבסמ

הלאו10ומעתואבצהוהיולודגוךולהדיודךליו9

ותוכלמבומעםיקזחתמהדיודלרשאםירבגהישאר

11לארשילעהוהירבדכ‐‐וכילמהללארשילכםע

ינומכחןבםעבשידיודלרשאםירבגהרפסמהלאו

לעותינחתאררועאוה‐‐)םישילשה(םישולשהשאר

ודודןברזעלאוירחאו12תחאםעפבללחתואמשלש

דיודםעהיהאוה13םירבגההשולשבאוהיחוחאה

תקלחיהתוהמחלמלםשופסאנםיתשלפהוםימדספב

ובציתיו14םיתשלפינפמוסנםעהוםירועשהאלמהדשה

הוהיעשויוםיתשלפתאוכיוהוליציוהקלחהךותב

לעשארםישולשהןמהשולשודריו15הלודגהעושת

הנחםיתשלפהנחמוםלדעתרעמלא‐‐דיודלארצה

זאםיתשלפביצנוהדוצמבזאדיודו16םיאפרקמעב

תיברובמםימינקשיימרמאיודיודואתיו17םחלתיבב

םיתשלפהנחמבהשלשהועקביו18רעשברשאםחל

ואביוואשיורעשברשאםחלתיברובמםימובאשיו

הוהילםתאךסניוםתותשלדיודהבאאלודיודלא

םישנאהםדהתאזתושעמיהלאמילהלילחרמאיו19

הבאאלוםואיבהםתושפנביכםתושפנבהתשאהלאה

באוייחאישבאו20םירובגהתשלשושעהלאםתותשל

שלשלעותינחתאררועאוהוהשולשהשארהיהאוה

םינשבהשולשהןמ21השולשבםש)ולו(אלוללחתואמ

ןבהינב22אבאלהשולשהדעורשלםהליהיודבכנ
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תאהכהאוהלאצבקןמםילעפברליחשיאןבעדיוהי

רובהךותביראהתאהכהודריאוהובאומלאיראינש

הדמשיאירצמהשיאהתאהכהאוהו23גלשהםויב

וילאדריוםיגרארונמכתינחירצמהדיבוהמאבשמח

24ותינחבוהגרהיוירצמהדימתינחהתאלזגיוטבשב

םירבגההשולשבםשולועדיוהיןבוהינבהשעהלא

אבאלהשלשהלאואוהדבכנונהםישולשהןמ25

לאהשעםיליחהירובגו26ותעמשמלעדיודוהמישיו

ירורההתומש27םחלתיבמודודןבןנחלאבאוייחא

יתותנעהרזעיבאיעוקתהשקעןבאריע28ינולפהץלח

ןבדלחיתפטנהירהמ30יחוחאהיליעיתשחהיכבס29

הינבןמינבינבתעבגמיבירןביתיא31יתפוטנההנעב

תומזע33יתברעהלאיבאשעגילחנמירוח32ינתערפה

ןבןתנויינוזגהםשהינב34ינבלעשהאבחילאימורחבה

36רואןבלפילאיררההרכשןבםאיחא35יררהההגש

ןבירענילמרכהורצח37ינלפההיחאיתרכמהרפח

ינומעהקלצ39ירגהןברחבמןתניחאלאוי38יבזא

ירתיהאריע40היורצןבבאויילכאשניתרבהירחנ

ןבאנידע42ילחאןבדבזיתחההירוא41ירתיהברג

ןבןנח43םישלשוילעו‐‐ינבוארלשארינבוארהאזיש

לאועיועמשיתרתשעהאיזע44ינתמהטפשויוהכעמ

אחיוירמשןבלאעידי45ירערעהםתוחינב)לאיעיו(

םענלאינבהיושויויביריוםיוחמהלאילא46יציתהויחא

היבצמהלאישעיודבועולאילא47יבאומההמתיו
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ינפמרוצעדועגלקיצלדיודלאםיאבההלאו12

תשקיקשנ2המחלמהירזעםירובגבהמהושיקןבלואש

לואשיחאמ‐‐תשקבםיצחבוםינבאבםילאמשמוםינימימ

יתעבגההעמשהינבשאויורזעיחאשארה3ןמינבמ

4יתתנעהאוהיוהכרבותומזעינבטלפו)לאיזיו(לאוזיו

הימריוהםישלשהלעוםישלשברובגינועבגההיעמשיו

הילעבותומיריויזועלא5יתרדגהדבזויוןנחויולאיזחיו

והישיוהנקלא6)יפורחה(יפירחהוהיטפשווהירמשו

הידבזוהלאעויו7םיחרקה‐‐םעבשיורזעויולארזעו

דצמלדיודלאולדבנידגהןמו8רודגהןמםחריינב

הנציכרע‐‐המחלמלאבצישנאליחהירבגהרבדמ

רהמלםירההלעםיאבצכוםהינפהיראינפוחמרו

הנמשמ10ישלשהבאילאינשההידבעשארהרזע9

12יעבשהלאילאיששהיתע11ישמחההימרייעיברה

ינבכמירישעהוהימרי13יעישתהדבזלאינימשהןנחוי

האמלדחאאבצהישארדגינבמהלא14רשעיתשע

ןדריהתאורבערשאםההלא15ףלאללודגהוןטקה

)ויתודג(ויתידגלכלעאלממאוהוןושארהשדחב

ןמואביו16ברעמלוחרזמלםיקמעהלכתאוחירביו

םהינפלדיודאציו17דיודלדצמלדעהדוהיוןמינבינב

היהיינרזעלילאםתאבםולשלםאםהלרמאיוןעיו

סמחאלבירצלינתומרלםאודחילבבלםכילעיל

ישמעתאהשבלחורו18חכויווניתובאיהלאארייפכב

םולשישיןבךמעודיודךל)םישילשה(םישולשהשאר

דיודםלבקיוךיהלאךרזעיכךרזעלםולשוךלםולש
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ואבבדיודלעולפנהשנממו19דודגהישארבםנתיו

הצעביכםרזעאלו‐‐המחלמללואשלעםיתשלפםע

וינדאלאלופיונישארברמאלםיתשלפינרסוהחלש

חנדעהשנממוילעולפנגלקיצלאותכלב20לואש

ישאריתלצואוהילאודבזויולאכימולאעידיודבזויו

דודגהלעדיודםעורזעהמהו21השנמלרשאםיפלאה

םויבםויתעליכ22אבצבםירשויהיוםלכליחירובגיכ

23םיהלאהנחמכלודגהנחמלדע‐‐ורזעלדיודלעואבי

הנורבחדיודלעואבאבצלץולחהישארירפסמהלאו

יאשנהדוהיינב24הוהייפכ‐‐וילאלואשתוכלמבסהל

25אבציצולחתואמהנומשוםיפלאתשש‐‐חמרוהנצ

האמוםיפלאתעבש‐‐אבצלליחירובגןועמשינבןמ

עדיוהיו27תואמששוםיפלאתעברא‐‐יולהינבןמ26

קודצו28תואמעבשוםיפלאתשלשומעוןרהאלדיגנה

ןמו29םינשוםירשעםירשויבאתיבוליחרובגרענ

םתיברמהנהדעוםיפלאתשלשלואשיחאןמינבינב

םירשעםירפאינבןמו30לואשתיבתרמשמםירמש

םתובאתיבלתומשישנאליחירובג‐‐תואמהנומשוףלא

תומשבובקנרשאףלארשעהנומשהשנמהטמיצחמו31

הניביעדוירכששיינבמו32דיודתאךילמהלאובל

לכוםיתאמםהישאר‐‐לארשיהשעיהמתעדלםיתעל

המחלמיכרעאבציאצויןולבזמ33םהיפלעםהיחא

34בלובלאלברדעלוףלאםישמח‐‐המחלמילכלכב

העבשוםישלשתינחוהנצבםהמעוףלאםירשילתפנמו

ששוףלאהנומשוםירשעהמחלמיכרעינדהןמו35ףלא



אםימיהירבד 1352

םיעברא‐‐המחלמךרעלאבציאצוירשאמו36תואמ

טבשיצחוידגהוינבוארהןמןדרילרבעמו37ףלא

38ףלאםירשעוהאמ‐‐המחלמאבצילכלכבהשנמ

ואבםלשבבלבהכרעמירדעהמחלמישנאהלאלכ

תירשלכםגולארשילכלעדיודתאךילמהלהנורבח

דיודםעםשויהיו39דיודתאךילמהל‐‐דחאבללארשי

םגו40םהיחאםהלוניכהיכםיתושוםילכאהשולשםימי

םחלםיאיבמילתפנוןולבזורכששידעםהילאםיבורקה

םילבדחמקלכאמרקבבוםידרפבוםילמגבוםירומחב

לארשיבהחמשיכברל‐‐ןאצורקבוןמשוןייוםיקומצו

דיגנלכל‐‐תואמהוםיפלאהירשםעדיודץעויו13

ןמובוטםכילעםאלארשילהקלכלדיודרמאיו2

לכבםיראשנהוניחאלעהחלשנהצרפנוניהלאהוהי

םהישרגמירעבםיולהוםינהכהםהמעולארשיתוצרא

אליכונילאוניהלאןוראתאהבסנו3ונילאוצבקיו

ןכתושעללהקהלכורמאיו4לואשימיבוהנשרד

לכתאדיודלהקיו5םעהלכיניעברבדהרשייכ

ןוראתאאיבהלתמחאובלדעוםירצמרוחישןמלארשי

התלעבלארשילכודיודלעיו6םירעיתירקמםיהלאה

ןוראתאםשמתולעהלהדוהילרשאםירעיתירקלא

וביכריו7םשארקנרשא‐‐םיבורכהבשויהוהיםיהלאה

אזעובדניבאתיבמהשדחהלגעלעםיהלאהןוראתא

ינפלםיקחשמלארשילכודיודו8הלגעבםיגהנויחאו

םיפתבוםילבנבותורנכבוםירישבוזעלכב‐‐םיהלאה
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אזעחלשיוןדיכןרגדעואביו9תורצצחבוםיתלצמבו

ףארחיו10רקבהוטמשיכ‐‐ןוראהתאזחאלודיתא

םשתמיוןוראהלעודיחלשרשאלעוהכיואזעבהוהי

אזעבץרפהוהיץרפיכדיודלרחיו11םיהלאינפל

דיודארייו12הזהםויהדעאזעץרפאוההםוקמלארקיו

ןוראתאילאאיבאךיהרמאלאוההםויבםיהלאהתא

דיודריעלאוילאןוראהתאדיודריסהאלו13םיהלאה

םעםיהלאהןוראבשיו14יתגהםדאדבעתיבלאוהטיו

תאהוהיךרביוםישדחהשלש‐‐ותיבבםדאדבעתיב

ולרשאלכתאוםדאדבעתיב

דיודלאםיכאלמרצךלמ)םרוח(םריחחלשיו14

2תיבולתונבל‐‐םיצעישרחוריקישרחוםיזראיצעו

תאשניכלארשילעךלמלהוהיוניכהיכדיודעדיו

דועדיודחקיו3לארשיומערובעבותוכלמהלעמל

הלאו4תונבוםינבדועדיודדלויוםלשוריבםישנ

ןתנבבושועומשםלשוריבולויהרשאםידוליהתומש

7עיפיוגפנוהגנו6טלפלאועושילאורחביו5המלשו

חשמניכםיתשלפועמשיו8טלפילאועדילעבועמשילאו

תאשקבלםיתשלפלכולעיולארשילכלעךלמלדיוד

וטשפיוואבםיתשלפו9םהינפלאציודיודעמשיודיוד

הלעאה‐‐רמאלםיהלאבדיודלאשיו10םיאפרקמעב

הוהיולרמאיוידיבםתתנו)םיתשלפ(םייתשלפלע

םשםכיוםיצרפלעבבולעיו11ךדיבםיתתנוהלע

ץרפכידיביביואתאםיהלאהץרפדיודרמאיודיוד
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12םיצרפלעב‐‐אוההםוקמהםשוארקןכלעםימ

13שאבופרשיודיודרמאיוםהיהלאתאםשובזעיו

דיודדועלאשיו14קמעבוטשפיוםיתשלפדועופיסיו

בסהםהירחאהלעתאלםיהלאהולרמאיוםיהלאב

תאךעמשכיהיו15םיאכבהלוממםהלתאבוםהילעמ

אצייכהמחלמבאצתזא‐‐םיאכבהישארבהדעצהלוק

דיודשעיו16םיתשלפהנחמתאתוכהלךינפלםיהלאה

דעוןועבגמםיתשלפהנחמתאוכיוםיהלאהוהוצרשאכ

ודחפתאןתנהוהיותוצראהלכבדיודםשאציו17הרזג

םיוגהלכלע

םיהלאהןוראלםוקמןכיודיודריעבםיתבולשעיו15

םיהלאהןוראתאתאשלאלדיודרמאזא2להאולטיו

הוהיןוראתאתאשלהוהירחבםביכםיולהםאיכ

לאלארשילכתאדיודלהקיו3םלועדע‐‐ותרשלו

ולןיכהרשאומוקמלאהוהיןוראתאתולעהלםלשורי

‐‐תהקינבל5םיולהתאוןרהאינבתאדיודףסאיו4

הישע‐‐יררמינבל6םירשעוהאמויחאורשהלאירוא

רשהלאוי‐‐םושרגינבל7םירשעוםיתאמויחאורשה

ויחאורשההיעמש‐‐ןפצילאינבל8םישלשוהאמויחאו

ינבל10םינומשויחאורשהלאילא‐‐ןורבחינבל9םיתאמ

ארקיו11רשעםינשוהאמויחאו‐‐רשהבדנימעלאיזע

הישעלאירואלםיוללוםינהכהרתיבאלוקודצלדיוד

ישארםתאםהלרמאיו12בדנימעולאילאוהיעמשלאויו

ןוראתאםתילעהוםכיחאוםתאושדקתהםיוללתובאה
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אלהנושארבמליכ13וליתוניכהלאלארשייהלאהוהי

14טפשמכוהנשרדאליכונבוניהלאהוהיץרפ‐‐םתא

יהלאהוהיןוראתאתולעהלםיולהוםינהכהושדקתיו

רשאכםיהלאהןוראתאםיולהינבואשיו15לארשי

רמאיו16םהילעתוטמבםפתכב‐‐הוהירבדכהשמהוצ

ילכבםיררשמהםהיחאתאדימעהלםיולהירשלדיוד

לוקבםירהלםיעימשמ‐‐םיתלצמותורנכוםילבנריש

ויחאןמולאויןבןמיהתאםיולהודימעיו17החמשל

18והישוקןבןתיאםהיחאיררמינבןמווהיכרבןבףסא

תומרימשולאיזעיוןבוהירכזםינשמהםהיחאםהמעו

והלפילאווהיתתמווהישעמווהינבובאילאינעולאיחיו

ןמיהםיררשמהו19םירעשה‐‐לאיעיוםדאדבעווהינקמו

לאיזעוהירכזו20עימשהלתשחנםיתלצמב‐‐ןתיאוףסא

םילבנב‐‐והינבווהישעמובאילאוינעולאיחיותומרימשו

םדאדבעווהינקמווהלפילאווהיתתמו21תומלעלע

והיננכו22חצנלתינימשהלעתורנכב‐‐והיזזעולאיעיו

היכרבו23אוהןיבמיכאשמברסי‐‐אשמבםיולהרש

ישמעולאנתנוטפשויווהינבשו24ןוראלםירעשהנקלאו

)םירצחמ(םירצצחמםינהכהרזעילאווהינבווהירכזו

םירעשהיחיוםדאדבעוםיהלאהןוראינפלתורצצחב

םיכלההםיפלאהירשולארשיינקזודיודיהיו25ןוראל

החמשב‐‐םדאדבעתיבןמהוהיתירבןוראתאתולעהל

הוהיתירבןוראיאשנםיולהתאםיהלאהרזעביהיו26

לברכמדיודו27םיליאהעבשוםירפהעבשוחבזיו

םיררשמהוןוראהתאםיאשנהםיולהלכוץובליעמב
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28דבדופאדיודלעוםיררשמהאשמהרשההיננכו

לוקבוהעורתבהוהיתירבןוראתאםילעמלארשילכו

תורנכוםילבנבםיעמשמםיתלצמבותורצצחבורפוש

תבלכימודיודריעדעאבהוהיתירבןוראיהיו29

דקרמדיודךלמהתאארתוןולחהדעבהפקשנלואש

הבלבולזבתוקחשמו

להאהךותבותאוגיציוםיהלאהןוראתאואיביו16

םיהלאהינפלםימלשותולעובירקיודיודולהטנרשא

םעהתאךרביוםימלשהוהלעהתולעהמדיודלכיו2

‐השאדעושיאמלארשישיאלכלקלחיו3הוהיםשב

ןוראינפלןתיו4השישאורפשאוםחלרככשיאל‐

ללהלותודוהלוריכזהלוםיתרשמ‐‐םיולהןמהוהי

לאיעיהירכזוהנשמושארהףסא5לארשייהלאהוהיל

םדאדבעווהינבובאילאוהיתתמולאיחיותומרימשו

עימשמםיתלצמבףסאותורנכבוםילבנילכבלאיעיו

ןוראינפלדימתתורצצחב‐‐םינהכהלאיזחיווהינבו6

תודהלשארבדיודןתנזאאוההםויב7םיהלאהתירב

‐‐ומשבוארקהוהילודוה8ויחאוףסאדיב‐‐הוהיל

לכבוחיש‐‐ולורמזולוריש9ויתלילעםימעבועידוה

הוהיישקבמבלחמשי‐‐ושדקםשבוללהתה10ויתאלפנ

ויתאלפנורכז12דימתוינפושקב‐‐וזעוהוהיושרד11

‐ודבעלארשיערז13והיפיטפשמוויתפמ‐‐השערשא

ץראהלכב‐‐וניהלאהוהיאוה14ויריחבבקעיינב‐

16רודףלאלהוצרבד‐‐ותירבםלועלורכז15ויטפשמ
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הדימעיו17קחצילותעובשו‐‐םהרבאתאתרכרשא

ןתאךלרמאל18םלועתירבלארשיל‐‐קחלבקעיל

‐‐רפסמיתמםכתויהב19םכתלחנלבח‐‐ןענכץרא

הכלמממו‐‐יוגלאיוגמוכלהתיו20הבםירגוטעמכ

םהילעחכויו‐‐םקשעלשיאלחינהאל21רחאםעלא

וריש23וערתלאיאיבנבו‐‐יחישמבועגתלא22םיכלמ

ורפס24ותעושיםוילאםוימורשב‐‐ץראהלכהוהיל

הוהילודגיכ25ויתאלפנםימעהלכב‐‐ודובכתאםיוגב

יהלאלכיכ26םיהלאלכלעאוהארונו‐‐דאמללהמו

‐‐וינפלרדהודוה27השעםימשהוהיו‐‐םילילאםימעה

ובה‐‐םימעתוחפשמהוהילובה28ומקמבהודחוזע

ואבוהחנמואשומשדובכהוהילובה29זעודובכהוהיל

וינפלמוליח30שדקתרדהבהוהילווחתשה‐‐וינפל

םימשהוחמשי31טומתלבלבתןוכתףא‐‐ץראהלכ

םיהםערי32ךלמהוהיםיוגבורמאיו‐‐ץראהלגתו

רעיהיצעוננריזא33וברשאלכוהדשהץלעי‐‐ואולמו

יכהוהילודוה34ץראהתאטופשלאביכ‐‐הוהיינפלמ

ונעשייהלאונעישוה‐‐ורמאו35ודסחםלועליכ‐‐בוט

חבתשהלךשדקםשלתודהלםיוגהןמונליצהוונצבקו

דעוםלועהןמ‐‐לארשייהלאהוהיךורב36ךתלהתב

םשבזעיו37הוהילללהו‐‐ןמאםעהלכורמאיוםלעה

ןוראהינפלתרשלויחאלוףסאלהוהיתירבןוראינפל

םיששםהיחאוםדאדבעו38ומויבםוירבדל‐‐דימת

תאו39םירעשלהסחוןותידיןבםדאדבעוהנומשו

רשאהמבב‐‐הוהיןכשמינפלםינהכהויחאוןהכהקודצ
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‐‐דימתהלעהחבזמלעהוהילתולעתולעהל40ןועבגב

לעהוצרשאהוהיתרותבבותכהלכלוברעלורקבל

רשאםירורבהראשוןותודיוןמיהםהמעו41לארשי

םהמעו42ודסחםלועליכהוהילתודהל‐‐תומשבובקנ

רישילכוםיעימשמלםיתלצמותורצצחןותודיוןמיה

ותיבלשיאםעהלכוכליו43רעשלןותודיינבוםיהלאה

ותיבתאךרבלדיודבסיו

ןתנלאדיודרמאיוותיבבדיודבשירשאכיהיו17

הוהיתירבןוראוםיזראהתיבבבשוייכנאהנהאיבנה

ךבבלברשאלכדיודלאןתנרמאיו2תועיריתחת

רבדיהיואוהההלילביהיו3ךמעםיהלאהיכהשע

הכידבעדיודלאתרמאוךל4רמאלןתנלאםיהלא

יתבשיאליכ5תבשלתיבהילהנבתהתאאלהוהירמא

הזהםויהדעלארשיתאיתילעהרשאםויהןמתיבב

יתכלהתהרשאלכב6ןכשממולהאלאלהאמהיהאו

רשאלארשייטפשדחאתאיתרבדרבדהלארשילכב

תיבילםתינבאלהמלרמאלימעתאתוערליתיוצ

הוהירמאהכדיודלידבעלרמאתהכהתעו7םיזרא

דיגנתויהל‐‐ןאצהירחאןמהונהןמךיתחקלינאתואבצ

תירכאותכלהרשאלכבךמעהיהאו8לארשיימעלע

םילודגהםשכםשךליתישעוךינפמךיביואלכתא

ןכשווהיתעטנולארשיימעלםוקמיתמשו9ץראברשא

רשאכותלבלהלועינבופיסויאלודועזגריאלוויתחת

לארשיימעלעםיטפשיתיוצרשאםימימלו10הנושארב
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הוהיךלהנביתיבוךלדגאוךיביואלכתאיתענכהו

תאיתומיקהוךיתבאםעתכללךימיואלמיכהיהו11

ותוכלמתאיתוניכהוךינבמהיהירשאךירחאךערז

ינא13םלועדעואסכתאיתננכותיבילהנביאוה12

ומעמריסאאלידסחוןבלילהיהיאוהובאלולהיהא

יתיבבוהיתדמעהו14ךינפלהיהרשאמיתוריסהרשאכ

לככ15םלועדעןוכנהיהיואסכוםלועהדעיתוכלמבו

דיודלאןתנרבדןכ‐‐הזהןוזחהלככוהלאהםירבדה

הוהיינאימרמאיוהוהיינפלבשיודיודךלמהאביו16

תאזןטקתו17םלהדעינתאיבהיכיתיבימוםיהלא

ינתיארוקוחרמלךדבעתיבלערבדתוםיהלאךיניעב

דועףיסויהמ18םיהלאהוהי‐‐הלעמהםדאהרותכ

19תעדיךדבעתאהתאוךדבעתאדובכלךילאדיוד

תאזההלודגהלכתאתישעךבלכוךדבערובעב‐‐הוהי

םיהלאןיאוךומכןיאהוהי20תולדגהלכתאעידהל

יוגלארשיךמעכימו21ונינזאבונעמשרשאלכבךתלוז

ךלםושלםעולתודפלםיהלאהךלהרשאץראבדחא

םירצממתידפרשאךמעינפמשרגל‐‐תוארנותולדגםש

התאוםלועדע‐‐םעלךללארשיךמעתאןתתו22םיוג

רשארבדה‐‐הוהיהתעו23םיהלאלםהלתייההוהי

רשאכהשעוםלועדעןמאיותיבלעוךדבעלעתרבד

תואבצהוהי‐‐רמאלםלועדעךמשלדגיוןמאיו24תרבד

ןוכנךדבעדיודתיבולארשילםיהלאלארשייהלא

ולתונבלךדבעןזאתאתילגיהלאהתאיכ25ךינפל

הוהיהתעו26ךינפלללפתהלךדבעאצמןכלעתיב
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27תאזההבוטהךדבעלערבדתוםיהלאהאוההתא

ךינפלםלועלתויהלךדבעתיבתאךרבלתלאוההתעו

םלועלךרבמותכרבהוהיהתאיכ

חקיוםעינכיוםיתשלפתאדיודךיוןכירחאיהיו18

באומויהיובאומתאךיו2םיתשלפדימהיתנבותגתא

ךלמרזעדדהתאדיודךיו3החנמיאשנדיודלםידבע

דכליו4תרפרהנבודיביצהלותכלבהתמחהבוצ

םירשעוםישרפםיפלאתעבשובכרףלאונממדיוד

ונממרתויובכרהלכתאדיודרקעיוילגרשיאףלא

ךלמרזעדדהלרוזעלקשמרדםראאביו5בכרהאמ

םשיו6שיאףלאםינשוםירשעםראבדיודךיוהבוצ

החנמיאשנםידבעדיודלםראיהיוקשמרדםראבדיוד

יטלשתאדיודחקיו7ךלהרשאלכבדיודלהוהיעשויו

8םלשוריםאיביורזעדדהידבעלעויהרשאבהזה

דאמהברתשחנדיודחקלרזעדדהירעןוכמותחבטמו

ילכתאוםידומעהתאותשחנהםיתאהמלשהשעהב

לכתאדיודהכהיכתמחךלמועתעמשיו9תשחנה

לאונבםרודהתאחלשיו10הבוצךלמרזעדדהליח

לעוכרבלוםולשלול)לאשל(לואשלדיודךלמה

היהועתתומחלמשיאיכ‐‐והכיורזעדדהבםחלנרשא

שידקהםתאםג11תשחנו‐‐ףסכובהזילכלכורזעדדה

לכמאשנרשאבהזהוףסכהםעהוהילדיודךלמה

קלמעמוםיתשלפמוןומעינבמובאוממוםודאמ‐‐םיוגה

הנומשחלמהאיגבםודאתאהכההיורצןבישבאו12
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םידבעםודאלכויהיוםיביצנםודאבםשיו13ףלארשע

ךלמיו14ךלהרשאלכבדיודתאהוהיעשויודיודל

ומעלכל‐‐הקדצוטפשמהשעיהיולארשילכלעדיוד

ריכזמדוליחאןבטפשוהיואבצהלעהיורצןבבאויו15

אשושוםינהכרתיבאןבךלמיבאובוטיחאןבקודצו16

דיודינבויתלפהויתרכהלעעדיוהיןבוהינבו17רפוס

ךלמהדילםינשארה

ונבךלמיוןומעינבךלמשחנתמיוןכירחאיהיו19

יכשחנןבןונחםעדסחהשעאדיודרמאיו2ויתחת

לעומחנלםיכאלמדיודחלשיודסחימעויבאהשע

ומחנל‐‐ןונחלאןומעינבץראלאדיודידבעואביוויבא

ךיבאתאדיודדבכמהןונחלןומעינבירשורמאיו3

ךפהלורקחלרובעבאלהםימחנמךלחלשיכךיניעב

דיודידבעתאןונחחקיו4ךילאוידבעואבץראהלגרלו

םחלשיוהעשפמהדעיצחבםהיודמתאתרכיוםחלגיו

יכםתארקלחלשיוםישנאהלעדיודלודיגיווכליו5

דעוחריבובשךלמהרמאיודאמםימלכנםישנאהויה

ושאבתהיכןומעינבואריו6םתבשוםכנקזחמצירשא

רכשלףסכרככףלאןומעינבוןונחחלשיודיודםע

בכרהבוצמוהכעמםראןמוםירהנםראןמםהל

תאובכרףלאםישלשוםינשםהלורכשיו7םישרפו

ןומעינבואבדימינפלונחיוואביוומעתאוהכעמךלמ

חלשיודיודעמשיו8המחלמלואביוםהירעמופסאנ

וכרעיוןומעינבואציו9םירובגהאבצלכתאובאויתא
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הדשבםדבלואברשאםיכלמהוריעהחתפהמחלמ

רוחאוםינפ‐‐וילאהמחלמהינפהתיהיכבאויאריו10

תאו11םראתארקלךרעיולארשיברוחבלכמרחביו

12ןומעינבתארקלוכרעיוויחאישבאדיבןתנםעהרתי

ינבםאוהעושתלילתייהו‐‐םראינממקזחתםארמאיו

ונמעדעבהקזחתנוקזח13ךיתעשוהוךממוקזחיןומע

באוישגיו14השעיויניעבבוטההוהיווניהלאירעדעבו

ינבו15וינפמוסוניוהמחלמל‐‐םראינפלומערשאםעהו

ואביוויחאישבאינפמםהםגוסוניוםראסניכוארןומע

ינפלופגניכםראאריו16םלשוריבאויאביוהריעה

רבעמרשאםראתאואיצויוםיכאלמוחלשיולארשי

דיודלדגיו17םהינפלרזעדדהאבצרשךפושורהנה

ךרעיוםהלאאביוןדריהרבעיולארשילכתאףסאיו

18ומעומחליוהמחלמםראתארקלדיודךרעיוםהלא

םיפלאתעבשםראמדיודגרהיולארשיינפלמםראסניו

תימהאבצהרשךפושתאוילגרשיאףלאםיעבראובכר

םעומילשיולארשיינפלופגניכרזעדדהידבעואריו19

דועןומעינבתאעישוהלםראהבאאלווהדבעיודיוד

גהניוםיכלמהתאצתעלהנשהתבושתתעליהיו20

רציואביוןומעינבץראתאתחשיואבצהליחתאבאוי

הסרהיוהברתאבאויךיוםלשוריבבשידיודוהברתא

לקשמהאצמיוושארלעמםכלמתרטעתאדיודחקיו2

ללשודיודשארלעיהתוהרקיןבאהבובהזרככ

איצוההברשאםעהתאו3דאמהברהאיצוהריעה

דיודהשעיןכותורגמבולזרבהיצירחבוהרגמברשיו
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יהיו4םלשוריםעהלכודיודבשיוןומעינבירעלכל

הכהזאםיתשלפםערזגבהמחלמדמעתוןכירחא

יהתו5וענכיו‐‐םיאפרהידילימיפסתאיתשחהיכבס

)ריעי(רועיןבןנחלאךיוםיתשלפתאהמחלמדוע

6םיגרארונמכותינחץעו‐‐יתגהתילגיחאימחלתא

ששוששויתעבצאוהדמשיאיהיותגבהמחלמדועיהתו

לארשיתאףרחיו7אפרהלדלונאוהםגועבראוםירשע

אפרהלודלונלא8דיודיחאאעמשןבןתנוהיוהכיו

וידבעדיבודיודדיבולפיותגב

תאתונמלדיודתאתסיולארשילעןטשדמעיו21

ורפסוכלםעהירשלאובאוילאדיודרמאיו2לארשי

תאהעדאוילאואיבהוןדדעועבשראבמלארשיתא

האמםהכומעלעהוהיףסויבאוירמאיו3םרפסמ

המלםידבעלינדאלםלכךלמהינדאאלה‐‐םימעפ

רבדו4לארשילהמשאלהיהיהמלינדאתאזשקבי

לארשילכבךלהתיובאויאציובאוילעקזחךלמה

דיודלאםעהדקפמרפסמתאבאויןתיו5םלשוריאביו

ברחףלששיאףלאהאמוםיפלאףלאלארשילכיהיו

יולו6ברחףלששיאףלאםיעבשותואמעבראהדוהיו

7באויתאךלמהרבדבעתניכםכותבדקפאלןמינבו

8לארשיתאךיוהזהרבדהלעםיהלאהיניעבעריו

תאיתישערשאדאמיתאטחםיהלאהלאדיודרמאיו

יתלכסניכךדבעןוועתאאנרבעההתעוהזהרבדה

תרבדוךל10רמאלדיודהזחדגלאהוהירבדיו9דאמ

רחבךילעהטנינאשולשהוהירמאהכרמאלדיודלא



אםימיהירבד 1364

רמאיודיודלאדגאביו11ךלהשעאוהנהמתחאךל

םאובערםינששולשםא12ךללבקהוהירמאהכול

תגשמלךיביואברחוךירצינפמהפסנםישדחהשלש

הוהיךאלמוץראברבדוהוהיברחםימיתשלשםאו

יחלשתאבישאהמהארהתעולארשילובגלכבתיחשמ

דיבאנהלפאדאמילרצדגלאדיודרמאיו13רבד

ןתיו14לפאלאםדאדיבודאמוימחרםיבריכהוהי

15שיאףלאםיעבשלארשימלפיולארשיברבדהוהי

תיחשהכוהתיחשהלםלשורילךאלמםיהלאהחלשיו

ברתיחשמהךאלמלרמאיוהערהלעםחניוהוהיהאר

16יסוביהןנראןרגםעדמעהוהיךאלמוךדיףרההתע

ץראהןיבדמעהוהיךאלמתאאריוויניעתאדיודאשיו

לפיוםלשורילעהיוטנודיבהפולשוברחוםימשהןיבו

דיודרמאיו17םהינפלעםיקשבםיסכמםינקזהודיוד

רשאאוהינאוםעבתונמליתרמאינאאלהםיהלאהלא

יהלאהוהיושעהמןאצההלאויתוערהערהויתאטח

ךאלמו18הפגמלאלךמעבויבאתיבבויבךדיאניהת

םיקהלדיודהלעייכדיודלרמאלדגלארמאהוהי

דגרבדבדיודלעיו19יסביהןנראןרגבהוהילחבזמ

ךאלמהתאאריוןנראבשיו20הוהיםשברבדרשא

אביו21םיטחשדןנראוםיאבחתמומעוינבתעבראו

ןרגהןמאציודיודתאאריוןנראטביוןנראדעדיוד

הנתןנראלאדיודרמאיו22הצראםיפאדיודלוחתשיו

והנתאלמףסכבהוהילחבזמובהנבאוןרגהםוקמיל

דיודלאןנרארמאיו23םעהלעמהפגמהרצעתויל
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רקבהיתתנהארויניעבבוטהךלמהינדאשעיוךלחק

יתתנלכה‐‐החנמלםיטחהוםיצעלםיגרומהותולעל

ףסכבהנקאהנקיכאלןנראלדיודךלמהרמאיו24

25םנחהלועתולעהוהוהילךלרשאאשאאליכאלמ

26תואמששלקשמבהזילקשםוקמבןנראלדיודןתיו

ארקיוםימלשותולעלעיוהוהילחבזמדיודםשןביו

27הלעהחבזמלעםימשהןמשאבוהנעיוהוהילא

‐‐איההתעב28הנדנלאוברחבשיוךאלמלהוהירמאיו

םשחבזיויסוביהןנראןרגבהוהיוהנעיכדיודתוארב

‐‐הלועהחבזמורבדמבהשמהשערשאהוהיןכשמו29

וינפלתכללדיודלכיאלו30ןועבגבהמבבאיההתעב

הוהיךאלמברחינפמ‐‐תעבניכםיהלאשרדל

חבזמהזוםיהלאההוהיתיבאוההז‐‐דיודרמאיו22

רשאםירגהתאסונכל‐‐דיודרמאיו2לארשילהלעל

תונבלתיזגינבאבוצחלםיבצחדמעיולארשיץראב

םירעשהתותלדלםירמסמלברללזרבו3םיהלאהתיב

יצעו4לקשמןיאברלתשחנודיודןיכה‐‐תורבחמלו

םיזראיצעםירצהוםינדיצהואיבהיכרפסמןיאלםיזרא

תיבהוךרורענינבהמלשדיודרמאיו5דיודל‐‐ברל

לכלתראפתלוםשלהלעמללידגהלהוהילתונבל

ארקיו6ותומינפלברלדיודןכיוולאנהניכאתוצראה

7לארשייהלאהוהילתיבתונבלוהוציוונבהמלשל

תונבליבבלםעהיהינא‐‐)ינב(ונבהמלשלדיודרמאיו

םדרמאלהוהירבדילעיהיו8יהלאהוהיםשלתיב
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‐ימשלתיבהנבתאלתישעתולדגתומחלמותכפשברל

ךלדלונןבהנה9ינפלהצראתכפשםיברםימדיכ‐

ביבסמויביואלכמוליתוחינהוהחונמשיאהיהיאוה

וימיבלארשילעןתאטקשוםולשוומשהיהיהמלשיכ

באלולינאוןבלילהיהיאוהוימשלתיבהנביאוה10

ינבהתע11םלועדע‐‐לארשילעותוכלמאסכיתוניכהו

רשאכךיהלאהוהיתיבתינבותחלצהוךמעהוהייהי

לעךוציוהניבולכשהוהיךלןתיךא12ךילערבד

םא‐‐חילצתזא13ךיהלאהוהיתרותתארומשלולארשי

הוהיהוצרשאםיטפשמהתאוםיקחהתאתושעלרומשת

14תחתלאואריתלאץמאוקזחלארשילעהשמתא

ףלאהאמםירככבהזהוהיתיבליתוניכהיינעבהנהו

לקשמןיאלזרבלותשחנלוםירככםיפלאףלאףסכו

15ףיסותםהילעויתוניכהםינבאוםיצעוהיהברליכ

לכוץעוןבאישרחוםיבצח‐‐הכאלמישעברלךמעו

לזרבלותשחנלוףסכלבהזל16הכאלמלכבםכח

לכלדיודוציו17ךמעהוהייהיוהשעוםוקרפסמןיא

םכיהלאהוהיאלה18ונבהמלשלרזעללארשיירש

ץראהיבשיתאידיבןתניכביבסמםכלחינהוםכמע

םכבבלונתהתע19ומעינפלוהוהיינפלץראההשבכנו

שדקמתאונבוומוקוםכיהלאהוהילשורדלםכשפנו

שדקילכוהוהיתירבןוראתאאיבהלםיהלאההוהי

הוהיםשלהנבנהתיבלםיהלאה
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לעונבהמלשתאךלמיוםימיעבשוןקזדיודו23

םיולהוםינהכהולארשיירשלכתאףסאיו2לארשי

םרפסמיהיוהלעמוהנשםישלשןבמםיולהורפסיו3

חצנלהלאמ4ףלאהנומשוםישלשםירבגלםתלגלגל

םירטשוףלאהעבראוםירשעהוהיתיבתכאלמלע

תעבראוםירעשםיפלאתעבראו5םיפלאתששםיטפשו

6ללהליתישערשאםילכבהוהילםיללהמםיפלא

יררמותהקןושרגליולינבלתוקלחמדיודםקלחיו

םתזולאיחישארהןדעלינב8יעמשוןדעלינשרגל7

לאיזחו)תימלש(תומלשיעמשינב9השלש‐‐לאויו

‐‐יעמשינבו10ןדעללתובאהישארהלאהשלש‐‐ןרהו

יהיו11העבראיעמשינבהלאהעירבושועיואניזתחי

ויהיוםינבוברהאלהעירבושועיוינשההזיזושארהתחי

ןורבחרהציםרמעתהקינב12תחאהדקפלבאתיבל

ןרהאלדביוהשמוןרהאםרמעינב13העברא‐‐לאיזעו

ריטקהל‐‐םלועדעוינבואוהםישדקשדקושידקהל

השמו14םלועדעומשבךרבלוותרשלהוהיינפל

השמינב15יולהטבשלעוארקיוינב‐‐םיהלאהשיא

ינבויהיו17שארהלאובשםושרגינב16רזעילאוםושרג

םירחאםינברזעילאלהיהאלושארההיבחררזעילא

19שארהתימלשרהציינב18הלעמלוברהיבחרינבו

ישילשהלאיזחיינשההירמאשארהוהירי‐‐ןורבחינב

ינשההישיושארההכימ‐‐לאיזעינב20יעיברהםעמקיו

תמיו22שיקורזעלאילחמינבישומוילחמיררמינב21

שיקינבםואשיותונבםאיכםינבולויהאלורזעלא
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הלא24השולש‐‐תומריורדעוילחמישומינב23םהיחא

רפסמבםהידוקפלתובאהישארםהיתובאתיבליולינב

ןבמ‐‐הוהיתיבתדבעלהכאלמההשעםתלגלגלתומש

יהלאהוהיחינהדיודרמאיכ25הלעמוהנשםירשע

‐םיוללםגו26םלועלדעםלשוריבןכשיוומעללארשי

יכ27ותדבעלוילכלכתאוןכשמהתאתאשלןיא‐

םירשעןבמיולינברפסמהמהםינורחאהדיודירבדב

תדבעלןרהאינבדילםדמעמיכ28הלעמלוהנש

לכלתרהטלעותוכשלהלעותורצחהלעהוהיתיב

תכרעמהםחללו29םיהלאהתיבתדבעהשעמו‐‐שדק

תכברמלותבחמלותוצמהיקיקרלוהחנמלתלסלו

תודהלרקבברקבבדמעלו30הדמוהרושמלכלו

הוהילתולעתולעהלכלו31ברעלןכוהוהילללהלו

םהילעטפשמכרפסמב‐‐םידעמלוםישדחלתותבשל

תאודעומלהאתרמשמתאורמשו32הוהיינפלדימת

תיבתדבעל‐‐םהיחאןרהאינבתרמשמושדקהתרמשמ

הוהי

אוהיבאובדנ‐‐ןרהאינבםתוקלחמןרהאינבלו24

םינבוםהיבאינפלאוהיבאובדנתמיו2רמתיאורזעלא

‐‐דיודםקלחיו3רמתיאורזעלאונהכיוםהלויהאל

םתדקפלרמתיאינבןמךלמיחאורזעלאינבןמקודצו

םירבגהישארלםיבררזעלאינבואצמיו4םתדבעב

תיבלםישאררזעלאינבלםוקלחיו‐‐רמתיאינבןמ

5הנומשםתובאתיבלרמתיאינבלורשעהששתובא
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ירשושדקירשויהיכהלאםעהלאתולרוגבםוקלחיו

ןבהיעמשםבתכיו6רמתיאינבבורזעלאינבמםיהלאה

ןהכהקודצוםירשהוךלמהינפליולהןמרפוסהלאנתנ

‐‐םיוללוםינהכלתובאהישארורתיבאןבךלמיחאו

אציו7רמתיאלזחאזחאורזעלאלזחאדחאבאתיב

ישילשהםרחל8ינשההיעדילביריוהילןושארהלרוגה

10יששהןמימלישימחההיכלמל9יעברהםירעשל

והינכשליעשתהעושיל11ינימשההיבאליעבשהץוקהל

13רשעםינשםיקילרשעיתשעבישילאל12ירשעה

הגלבל14רשעהעבראבאבשילרשעהשלשהפחל

רשעהעבשריזחל15רשעהששרמאלרשעהשמח

לאקזחילרשעהעשתהיחתפל16רשעהנומשץצפהל

18םירשעוםינשלומגלםירשעודחאןיכיל17םירשעה

19םירשעוהעבראוהיזעמלםירשעוהשלשוהילדל

דיבםטפשמכהוהיתיבלאובלםתדבעלםתדקפהלא

ינבלו20לארשייהלאהוהיוהוצרשאכםהיבאןרהא

21והידחילאבושינבללאבושםרמעינבלםירתונהיול

תומלשירהציל22הישישארהוהיבחרינבל‐‐והיבחרל

לאיזחיינשהוהירמאוהיריינבו23תחיתומלשינבל

הכימינבלהכימלאיזעינב24יעיברהםעמקיישילשה

והירכזהישיינבלהישיהכימיחא25)רימש(רומש

‐‐יררמינב27ונבוהיזעיינבישומוילחמיררמינב26

אלורזעלאילחמל28ירבעורוכזוםהשוונבוהיזעיל

ישומינבו30לאמחרישיקינבשיקל29םינבולהיה

31םהיתבאתיבלםיולהינבהלאתומיריורדעוילחמ
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דיודינפלןרהאינבםהיחאתמעלתולרוגםהםגוליפיו

‐‐םיוללוםינהכלתובאהישארוךלמיחאוקודצוךלמה

ןטקהויחאתמעלשארהתובא

ןמיהוףסאינבלהדבעלאבצהירשודיודלדביו25

םיתלצמבוםילבנבתורנכב)םיאבנה(םיאיבנהןותודיו

רוכזףסאינבל2םתדבעלהכאלמישנאםרפסמיהיו

לעאבנהףסאדילעףסאינב‐‐הלארשאוהינתנוףסויו

והיעשיוירצווהילדגןותודיינב‐‐ןותודיל3ךלמהידי

רונכבןותודיםהיבאידילעהששוהיתתמווהיבשח

והיקבןמיהינב‐‐ןמיהל4הוהילללהותודהלעאבנה

יתלדגהתאילאיננחהיננחתומיריולאובשלאיזעוהינתמ

הלאלכ5תאיזחמריתוהיתולמהשקבשירזעיתממרו

ןרקםירהל‐‐םיהלאהירבדבךלמההזחןמיהלםינב

שולשתונבו‐‐רשעהעבראםינבןמיהלםיהלאהןתיו

םיתלצמבהוהיתיברישבםהיבאידילעהלאלכ6

ךלמהידילע‐‐םיהלאהתיבתדבעלתורנכוםילבנ

ידמלמםהיחאםעםרפסמיהיו7ןמיהוןותודיוףסא

וליפיו8הנומשוםינומשםיתאמ‐‐ןיבמהלכהוהילריש

9דימלתםעןיבמ‐‐לודגכןטקכתמעלתרמשמתולרוג

אוה‐‐ינשהוהילדגףסויל‐‐ףסאלןושארהלרוגהאציו

םינשויחאווינברוכזישלשה10רשעםינשוינבוויחאו

ישימחה12רשעםינשויחאווינב‐‐ירציליעיברה11רשע

ויחאווינבוהיקביששה13רשעםינשויחאווינבוהינתנ

15רשעםינשויחאווינבהלארשייעבשה14רשעםינש
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והינתמיעישתה16רשעםינשויחאווינבוהיעשיינימשה

םינשויחאווינביעמשירישעה17רשעםינשויחאווינב

םינשה19רשעםינשויחאווינבלארזערשעיתשע18רשע

רשעהשלשל20רשעםינשויחאווינבהיבשחלרשע

והיתתמרשעהעבראל21רשעםינשויחאווינבלאבוש

ויחאווינבתומרילרשעהשמחל22רשעםינשויחאווינב

רשעםינשויחאווינבוהיננחלרשעהששל23רשעםינש

25רשעםינשויחאווינבהשקבשילרשעהעבשל24

העשתל26רשעםינשויחאווינביננחלרשעהנומשל

‐התילאלםירשעל27רשעםינשויחאווינביתולמלרשע

וינבריתוהלםירשעודחאל28רשעםינשויחאווינב‐

ויחאווינביתלדגלםירשעוםינשל29רשעםינשויחאו

ויחאווינבתואיזחמלםירשעוהשלשל30רשעםינש

ויחאווינברזעיתממורלםירשעוהעבראל31רשעםינש

רשעםינש

ןמארקןבוהימלשמםיחרקל‐‐םירעשלתוקלחמל26

לאעידירוכבהוהירכז‐‐םינבוהימלשמלו2ףסאינב

ישימחהםליע3יעיברהלאינתיישילשהוהידבזינשה

‐‐םינבםדאדבעלו4יעיבשהיניעוהילאיששהןנחוהי

יעיברהרכשוישלשהחאויינשהדבזוהירוכבההיעמש

יתלעפיעיבשהרכששייששהלאימע5ישימחהלאנתנו

םינבדלונונבהיעמשלו6םיהלאוכרביכינימשה

היעמשינב7המהליחירובגיכםהיבאתיבלםילשממה

והיכמסווהילאליחינב‐‐ויחאדבזלאדבועולאפרוינתע
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ליחשיאםהיחאוםהינבוהמהםדאדבעינבמהלאלכ8

והימלשמלו9םדאדבעלםינשוםישש‐‐הדבעלחכב

יררמינבןמהסחלו10רשעהנומש‐‐ליחינבםיחאוםינב

והיבאוהמישיורוכבהיהאליכשארהירמש‐‐םינב

יעברהוהירכזישלשהוהילבטינשהוהיקלח11שארל

תוקלחמהלאל12רשעהשלשהסחלםיחאוםינבלכ

תרשלםהיחאתמעל‐‐תורמשמםירבגהישארלםירעשה

‐‐םתובאתיבללודגכןטקכתולרוגוליפיו13הוהיתיבב

והירכזווהימלשלהחרזמלרוגהלפיו14רעשורעשל

15הנופצולרוגאציותולרוגוליפהלכשבץעויונב

הסחלוםיפשל16םיפסאהתיבוינבלוהבגנםדאדבעל

תמעלרמשמהלועההלסמבתכלשרעשםעברעמל

העבראםוילהנופצלהששםיולהחרזמל17רמשמ

רברפל18םינשםינשםיפסאלוהעבראםוילהבגנל

תוקלחמהלא19רברפלםינשהלסמלהעברא‐‐ברעמל

לעהיחא‐‐םיולהו20יררמינבלויחרקהינבלםירעשה

ןדעלינב21םישדקהתורצאלוםיהלאהתיבתורצוא

ילאיחי‐‐ינשרגהןדעללתובאהישארןדעללינשרגהינב

23הוהיתיבתורצאלעויחאלאויוםתז‐‐ילאיחיינב22

םושרגןבלאבשו24ילאיזעלינורבחלירהצילימרמעל

ונבוהיבחר‐‐רזעילאלויחאו25תורצאהלעדיגנהשמןב

26ונב)תימלשו(תומלשוונבירכזוונבםריוונבוהיעשיו

שידקהרשאםישדקהתורצאלכלעויחאותומלשאוה

‐‐תואמהוםיפלאהירשלתובאהישארוךלמהדיוד

קזחל‐‐ושידקהללשהןמותומחלמהןמ27אבצהירשו
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ןבלואשוהארהלאומששידקההלכו28הוהיתיבל

דילעשידקמהלכ‐‐היורצןבבאויורנןברנבאושיק

הנוציחההכאלמלוינבווהיננכירהציל29ויחאותימלש

והיבשחינורבחל30םיטפשלוםירטשל‐‐לארשילע

רבעמלארשיתדקפלעתואמעבשוףלאליחינבויחאו

31ךלמהתדבעלוהוהיתכאלמלכל‐‐הברעמןדריל

תנשב‐‐תובאלויתדלתלינורבחלשארההיריינורבחל

ליחירובגםהבאצמיוושרדנדיודתוכלמלםיעבראה

ישאר‐‐תואמעבשוםיפלאליחינבויחאו32דעלגריזעיב

יצחוידגהוינבוארהלעךלמהדיודםדיקפיותובאה

ךלמהרבדוםיהלאהרבדלכלישנמהטבש

םיפלאהירשותובאהישארםרפסמללארשיינבו27

רבדלכלךלמהתאםיתרשמהםהירטשותואמהו

ישדחלכלשדחבשדחתאציהוהאבהתוקלחמה

לע2ףלאהעבראוםירשע‐‐תחאהתקלחמההנשה

לאידבזןבםעבשי‐‐ןושארהשדחלהנושארהתקלחמה

שארהץרפינבןמ3ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעו

שדחהתקלחמלעו4ןושארהשדחל‐‐תואבצהירשלכל

ותקלחמלעודיגנהתולקמוותקלחמויחוחאהידודינשה

שדחלישילשהאבצהרש5ףלאהעבראוםירשע

ותקלחמלעושארןהכהעדיוהיןבוהינבישילשה

לעוםישלשהרובגוהינבאוה6ףלאהעבראוםירשע

יעיברהשדחליעיברה7ונבדבזימעותקלחמוםישלשה

םירשעותקלחמלעווירחאונבהידבזובאוייחאלאהשע

תוהמשרשהישימחהשדחלישימחה8ףלאהעבראו
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יששה9ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעוחרזיה

םירשעותקלחמלעויעוקתהשקעןבאריעיששהשדחל

ינולפהץלחיעיבשהשדחליעיבשה10ףלאהעבראו

11ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעוםירפאינבןמ

ותקלחמלעויחרזליתשחהיכבסינימשהשדחלינימשה

רזעיבאיעישתהשדחליעישתה12ףלאהעבראוםירשע

םירשעותקלחמלעו)ינימיןבל(ינימינבליתותנעה

יתפוטנהירהמירישעהשדחלירישעה13ףלאהעבראו

רשעיתשע14ףלאהעבראוםירשעותקלחמלעויחרזל

לעוםירפאינבןמינותערפההינבשדחהרשעיתשעל

םינשלרשעםינשה15ףלאהעבראוםירשעותקלחמ

ותקלחמלעולאינתעליתפוטנהידלחשדחהרשע

ינבוארל‐‐לארשייטבשלעו16ףלאהעבראוםירשע

יולל17הכעמןבוהיטפש‐‐ינועמשלירכזןברזעילאדיגנ

יחאמוהילאהדוהיל18קודצןרהאללאומקןבהיבשח

ןבוהיעמשיןלובזל19לאכימןבירמע‐‐רכששילדיוד

םירפאינבל20לאירזעןבתומירי‐‐ילתפנלוהידבע

21והידפןבלאויהשנמטבשיצחלוהיזזעןבעשוה

ןבלאישעי‐‐ןמינבלוהירכזןבודיהדעלגהשנמהיצחל

23לארשייטבשירשהלאםחריןבלארזעןדל22רנבא

רמאיכהטמלוהנשםירשעןבמלםרפסמדיודאשנאלו

ןבבאוי24םימשהיבכוככלארשיתאתוברהלהוהי

לארשילעףצקתאזביהיוהלכאלותונמללחההיורצ

25דיודךלמלםימיהירבדרפסמברפסמההלעאלו

הדשבתורצאהלעולאידעןבתומזעךלמהתורצאלעו
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ישעלעו26והיזעןבןתנוהיתולדגמבוםירפכבוםירעב

לעו27בולכןבירזע‐‐המדאהתדבעלהדשהתכאלמ

ןייהתורצאלםימרכבשלעויתמרהיעמש‐‐םימרכה

לעבהלפשברשאםימקשהוםיתיזהלעו28ימפשהידבז

םיערהרקבהלעו29שעויןמשהתורצאלעוירדגהןנח

טפשםיקמעברקבהלעוינורשה)יטרש(ירטשןורשב

תונתאהלעוילעמשיהליבוא‐‐םילמגהלעו30ילדעןב

ירשהלאלכירגההזיזיןאצהלעו31יתנרמהוהידחי

שיאץעוידיודדודןתנוהיו32דיודךלמלרשאשוכרה

33ךלמהינבםעינומכחןבלאיחיואוהרפוסוןיבמ

ירחאו34ךלמהעריכראהישוחוךלמלץעוילפתיחאו

באויךלמלאבצרשורתיבאווהינבןבעדיוהילפתיחא

םיטבשהירשלארשיירשלכתאדיודלהקיו28

םיפלאהירשוךלמהתאםיתרשמהתוקלחמהירשו

םעוינבלוךלמלהנקמושוכרלכירשותואמהירשו

םקיו2םלשורילא‐‐ליחרובגלכלוםירובגהוםיסירסה

םעינאימעויחאינועמשרמאיווילגרלעךלמהדיוד

ילגרםדהלוהוהיתירבןוראלהחונמתיבתונבליבבל

הנבתאלילרמאםיהלאהו3תונבליתוניכהווניהלא

רחביו4תכפשםימדוהתאתומחלמשיאיכימשלתיב

לעךלמלתויהליבאתיבלכמיבלארשייהלאהוהי

הדוהיתיבבודיגנלרחבהדוהיביכ‐‐םלועללארשי

5לארשילכלעךילמהלהצריב‐‐יבאינבבויבאתיב

המלשברחביוהוהיילןתנםינבםיבריכ‐‐ינבלכמו
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‐ילרמאיו6לארשילעהוהיתוכלמאסכלעתבשל‐‐ינב

ילוביתרחביכיתורצחויתיבהנביאוהךנבהמלש‐

םלועלדעותוכלמתאיתוניכהו7באלולהיהאינאוןבל

יניעלהתעו8הזהםויכ‐‐יטפשמויתוצמתושעלקזחיםא

לכושרדוורמשוניהלאינזאבוהוהילהקלארשילכ

הבוטהץראהתאושריתןעמל‐‐םכיהלאהוהיתוצמ

ינבהמלשהתאו9םלועדעםכירחאםכינבלםתלחנהו

‐‐הצפחשפנבוםלשבלבוהדבעוךיבאיהלאתאעד

םאןיבמתובשחמרצילכוהוהישרודתובבללכיכ

התעהאר10דעלךחינזיונבזעתםאוךלאצמיונשרדת

ןתיו11השעוקזח‐‐שדקמלתיבתונבלךברחבהוהייכ

ויכזנגוויתבתאוםלואהתינבתתאונבהמלשלדיוד

לכתינבתו12תרפכהתיבו‐‐םימינפהוירדחוויתילעו

תוכשלהלכלוהוהיתיבתורצחלומעחורבהיהרשא

13םישדקהתורצאלוםיהלאהתיבתורצאל‐‐ביבס

תיבתדובעתכאלמלכלוםיולהוםינהכהתוקלחמלו

בהזללקשמבבהזל14הוהיתיבתדובעילכלכלוהוהי

לכללקשמבףסכהילכלכלהדובעוהדובעילכלכל

םהיתרנובהזהתורנמללקשמו15הדובעוהדובעילכ

ףסכהתורנמלוהיתרנוהרונמוהרונמלקשמבבהז

תאו16הרונמוהרונמתדובעכהיתרנוהרונמללקשמב

ףסכוןחלשוןחלשלתכרעמהתונחלשללקשמבהזה

בהזתושקהותוקרזמהותוגלזמהו17ףסכהתונחלשל

ירופכלורופכורופכללקשמבבהזהירופכלורוהט

בהזתרטקהחבזמלו18רופכורופכללקשמבףסכה
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םישרפלבהזםיבורכההבכרמהתינבתלולקשמבקקזמ

ילעהוהידימבתכבלכה19הוהיתירבןוראלעםיככסו

המלשלדיודרמאיו20תינבתהתוכאלמלכ‐‐ליכשה

םיהלאהוהייכתחתלאואריתלא‐‐השעוץמאוקזחונב

תכאלמלכתולכלדעךבזעיאלוךפריאל‐‐ךמעיהלא

לכלםיולהוםינהכהתוקלחמהנהו21הוהיתיבתדובע

בידנלכלהכאלמלכבךמעוםיהלאהתיבתדובע

ךירבדלכלםעהלכוםירשהוהדובעלכלהמכחב

דחאינבהמלשלהקהלכלךלמהדיודרמאיו29

םדאלאליכ‐‐הלודגהכאלמהוךרורענםיהלאוברחב

תיבליתוניכהיחכלככו2םיהלאהוהיליכהריבה

לזרבהתשחנלתשחנהוףסכלףסכהובהזלבהזהיהלא

ךופינבאםיאולמוםהשינבאםיצעלםיצעהולזרבל

יתוצרבדועו3ברל‐‐שישינבאוהרקיןבאלכוהמקרו

יהלאתיבליתתנףסכובהזהלגסילשייהלאתיבב

ירככםיפלאתשלש4שדקהתיבליתוניכהלכמהלעמל

חוטלקקזמףסכרככםיפלאתעבשוריפואבהזמבהז

הכאלמלכלוףסכלףסכלובהזלבהזל5םיתבהתוריק

6הוהילםויהודיתואלמלבדנתמימוםישרחדיב

םיפלאהירשולארשייטבשירשותובאהירשובדנתיו

תיבתדובעלונתיו7ךלמהתכאלמירשלותואמהו

ףסכווברםינכרדאוםיפלאתשמחםירככבהזםיהלאה

םירככםיפלאתנומשווברתשחנוםיפלאתרשעםירככ

ונתנםינבאותאאצמנהו8םירככףלאהאמלזרבו
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םעהוחמשיו9ינשרגהלאיחידילע‐‐הוהיתיברצואל

דיודםגוהוהילובדנתהםלשבלביכםבדנתהלע

הוהיתאדיודךרביו10הלודגהחמשחמשךלמה

יהלאהוהיהתאךורבדיודרמאיולהקהלכיניעל

הלדגההוהיךל11םלועדעוםלועמוניבאלארשי

ץראבוםימשבלכיכדוההוחצנהותראפתהוהרובגהו

רשעהו12שארללכלאשנתמהוהכלממההוהיךל

הרובגוחכךדיבולכבלשומהתאוךינפלמדובכהו

ונחנאםידומוניהלאהתעו13לכלקזחלולדגלךדיבו

יכימעימוינאימיכו14ךתראפתםשלםיללהמוךל

15ךלונתנךדימולכהךממיכתאזכבדנתהלחכרצענ

ונימילצכוניתבאלככםיבשותוךינפלונחנאםירגיכ

הזהןומההלכ‐‐וניהלאהוהי16הוקמןיאוץראהלע

)אוה(איהךדימךשדקםשלתיבךלתונבלונניכהרשא

םירשימובבלןחבהתאיכ‐‐יהלאיתעדיו17לכהךלו

ךמעהתעוהלאלכיתבדנתהיבבלרשיבינאהצרת

יהלאהוהי18ךלבדנתהלהחמשביתיארהפואצמנה

רצילםלועלתאזהרמשוניתבאלארשיוקחציםהרבא

ןתינבהמלשלו19ךילאםבבלןכהוךמעבבלתובשחמ

לכהתושעלוךיקחוךיתודעךיתוצמרומשלםלשבבל

להקהלכלדיודרמאיו20יתוניכהרשאהריבהתונבלו

הוהיללהקהלכוכרביוםכיהלאהוהיתאאנוכרב

וחבזיו21ךלמלוהוהילווחתשיוודקיוםהיתבאיהלא

‐‐אוההםויהתרחמלהוהילתולעולעיוםיחבזהוהיל

ברלםיחבזוםהיכסנוףלאםישבכףלאםילאףלאםירפ



אםימיהירבד 1379

‐‐אוההםויבהוהיינפלותשיוולכאיו22לארשילכל

וחשמיודיודןבהמלשלתינשוכילמיוהלודגהחמשב

הוהיאסכלעהמלשבשיו23ןהכלקודצלודיגנלהוהיל

לארשילכוילאועמשיוחלציו‐‐ויבאדיודתחתךלמל

דיונתנ‐‐דיודךלמהינבלכםגוםירבגהוםירשהלכו24

הלעמלהמלשתאהוהילדגיו25ךלמההמלשתחת

היהאלרשאתוכלמדוהוילעןתיולארשילכיניעל

לעךלמישיןבדיודו26לארשילעוינפלךלמלכלע

םיעברא‐‐לארשילעךלמרשאםימיהו27לארשילכ

םישלשךלמםלשוריבוםינשעבשךלמןורבחבהנש

דובכורשעםימיעבשהבוטהבישבתמיו28שולשו

םינשארהךלמהדיודירבדו29ויתחתונבהמלשךלמיו

לעוהארהלאומשירבדלעםיבותכםנה‐‐םינרחאהו

ותוכלמלכםע30הזחהדגירבדלעואיבנהןתנירבד

לכלעולארשילעווילעורבערשאםיתעהוותרובגו

תוצראהתוכלממ
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בםימיהירבד

ומעויהלאהוהיוותוכלמלעדיודןבהמלשקזחתיו1

ירשללארשילכלהמלשרמאיו2הלעמלוהלדגיו

‐‐לארשילכלאישנלכלוםיטפשלותואמהוםיפלאה

רשאהמבלומעלהקהלכוהמלשוכליו3תובאהישאר

השמהשערשאםיהלאהדעומלהאהיהםשיכןועבגב

דיודהלעהםיהלאהןוראלבא4רבדמבהוהידבע

םלשוריבלהאולהטניכדיודולןיכהבםירעיתירקמ

םש‐‐רוחןבירואןבלאלצבהשערשאתשחנהחבזמו5

המלשלעיו6להקהוהמלשוהשרדיוהוהיןכשמינפל

לעיודעומלהאלרשאהוהיינפלתשחנהחבזמלעםש

המלשלםיהלאהארנאוהההלילב7ףלאתולעוילע

םיהלאלהמלשרמאיו8ךלןתאהמלאשולרמאיו

9ויתחתינתכלמהולודגדסחיבאדיודםעתישעהתא

התאיכיבאדיודםעךרבדןמאי‐‐םיהלאהוהיהתע

עדמוהמכחהתע10ץראהרפעכברםעלעינתכלמה

ךמעתאטפשיימיכהאובאוהזהםעהינפלהאצאוילןת

תאזהתיהרשאןעיהמלשלםיהלארמאיו11לודגההזה

ךיאנששפנתאודובכוםיסכנרשעתלאשאלוךבבלםע

רשאעדמוהמכחךללאשתותלאשאלםיברםימיםגו

עדמהוהמכחה12וילעךיתכלמהרשאימעתאטופשת

ןכהיהאלרשא‐‐ךלןתאדובכוםיסכנורשעוךלןותנ

המלשאביו13ןכהיהיאלךירחאוךינפלרשאםיכלמל

ךלמיודעומלהאינפלמםלשוריןועבגברשאהמבל

ףלאוליהיוםישרפובכרהמלשףסאיו14לארשילע
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ירעבםחיניוםישרפףלארשעםינשובכרתואמעבראו

תאוףסכהתאךלמהןתיו15םלשוריבךלמהםעובכרה

רשאםימקשכןתנםיזראהתאוםינבאכ‐‐םלשוריבבהזה

םירצממהמלשלרשאםיסוסהאצומו16ברל‐‐הלפשב

ואיצויוולעיו17ריחמבוחקיאוקמךלמהירחס‐‐אוקמו

האמוםישמחבסוסוףסכתואמששבהבכרמםירצממ

ואיצויםדיב‐‐םראיכלמוםיתחהיכלמלכלןכו

2ותוכלמלתיבוהוהיםשלתיבתונבלהמלשרמאיו2

שיאףלאםינומשולבסשיאףלאםיעבשהמלשרפסיו

3תואמששוםיפלאתשלשםהילעםיחצנמורהבבצח

םעתישערשאכרמאלרצךלמםרוחלאהמלשחלשיו

4ובתבשלתיבולתונבלםיזראולחלשתויבאדיוד

ריטקהלולשידקהליהלאהוהיםשלתיבהנובינאהנה

ברעלורקבלתולעודימתתכרעמוםימסתרטקוינפל

לעתאזםלועלוניהלאהוהיידעומלוםישדחלותותבשל

לכמוניהלאלודגיכלודגהנובינארשאתיבהו5לארשי

ימשוםימשהיכתיבולתונבלחכרצעיימו6םיהלאה

םאיכתיבולהנבארשאינאימווהלכלכיאלםימשה

בהזבתושעלםכחשיאילחלשהתעו7וינפלריטקהל

עדיותלכתולימרכוןוגראבולזרבבותשחנבוףסכבו

םלשוריבוהדוהיבימערשאםימכחהםעםיחותפחתפל

םישורבםיזראיצעילחלשו8יבאדיודןיכהרשא

םיעדויךידבערשאיתעדיינאיכ‐‐ןונבלהמםימוגלאו

ילןיכהלו9ךידבעםעידבעהנהוןונבליצעתורכל
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הנהו10אלפהולודגהנובינארשאתיבהיכברלםיצע

םירכךידבעלתוכמםיטחיתתנםיצעהיתרכלםיבטחל

םירשעםיתבןייוףלאםירשעםירכםירעשוףלאםירשע

רצךלמםרוחרמאיו11ףלאםירשעםיתבןמשוףלא

ךנתנומעתאהוהיתבהאבהמלשלאחלשיובתכב

לארשייהלאהוהיךורב‐‐םרוחרמאיו12ךלמםהילע

ךלמהדיודלןתנרשאץראהתאוםימשהתאהשערשא

תיבוהוהילתיבהנבירשאהניבולכשעדויםכחןב

םרוחל‐‐הניבעדויםכחשיאיתחלשהתעו13ותוכלמל

תושעלעדויירצשיאויבאוןדתונבןמהשאןב14יבא

ןמגראבםיצעבוםינבאבלזרבבתשחנבףסכבובהזב

לכבשחלוחותפלכחתפלולימרכבוץובבותלכתב

ךיבאדיודינדאימכחוךימכחםעולןתנירשא‐‐תבשחמ

‐ינדארמארשאןייהוןמשהםירעשהוםיטחההתעו15

לככןונבלהןמםיצעתרכנונחנאו16וידבעלחלשי‐

םתאהלעתהתאוופיםילעתודספרךלםאיבנוךכרצ

ץראברשאםיריגהםישנאהלכהמלשרפסיו17םלשורי

האמואצמיוויבאדיודםרפסרשארפסהירחאלארשי

םהמשעיו18תואמששוםיפלאתשלשוףלאםישמחו

םיפלאתשלשורהבבצחףלאםינמשולבסףלאםיעבש

םעהתאדיבעהלםיחצנמתואמששו

רהבםלשוריבהוהיתיבתאתונבלהמלשלחיו3

םוקמבןיכהרשא‐‐והיבאדיודלהארנרשאהירומה

ינשבינשהשדחבתונבללחיו2יסוביהןנראןרגבדיוד
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תאתונבלהמלשדסוההלאו3ותוכלמלעבראתנשב

םיששתומאהנושארההדמבתומאךראהםיהלאהתיב

ינפלעךראהינפלערשאםלואהו4םירשעתומאבחרו

והפציוםירשעוהאמהבגהוםירשעתומאתיבהבחר

םישורבץעהפחלודגהתיבהתאו5רוהטבהזהמינפמ

תאףציו6תרשרשוםירמתוילעלעיובוטבהזוהפחיו

ףחיו7םיורפבהזבהזהותראפתלהרקיןבאתיבה

חתפובהז‐‐ויתותלדוויתוריקוםיפסהתורקהתיבהתא

וכרא‐‐םישדקהשדקתיבתאשעיו8תוריקהלעםיבורכ

םירשעתומאובחרוםירשעתומאתיבהבחרינפלע

תורמסמללקשמו9תואמששםירככלבוטבהזוהפחיו

תיבבשעיו10בהזהפחתוילעהובהזםישמחםילקשל

םתאופציוםיעצעצהשעמ‐‐םינשםיבורכםישדקהשדק

דחאהףנכםירשעתומאםכרא‐‐םיבורכהיפנכו11בהז

תומאתרחאהףנכהותיבהריקלתעגמשמחתומאל

דחאהבורכהףנכו12רחאהבורכהףנכלעיגמשמח

‐שמחתומאתרחאהףנכהותיבהריקלעיגמשמחתומא

הלאהםיבורכהיפנכ13רחאהבורכהףנכלהקבד‐

םהינפוםהילגרלעםידמעםהוםירשעתומאםישרפ

ץובולימרכוןמגראותלכתתכרפהתאשעיו14תיבל

םינשםידומעתיבהינפלשעיו15םיבורכוילעלעיו

תומאושארלערשאתפצהוךראשמחוםישלשתומא

םידמעהשארלעןתיוריבדבתורשרששעיו16שמח

םידומעהתאםקיו17תורשרשבןתיוהאמםינומרשעיו
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םשארקיולואמשהמדחאוןימימדחאלכיההינפלע

זעבילאמשהםשוןיכי)ינמיה(ינימיה

המאםירשעווכראהמאםירשע‐‐תשחנחבזמשעיו4

רשעקצומםיהתאשעיו2ותמוקתומארשעוובחר

ותמוקהמאבשמחוביבסלוגעותפשלאותפשמהמאב

םירקבתומדו3ביבסותאבסיהמאבםישלשוקו

םיפיקמהמאברשעותאםיבבוסביבסביבסולתחת

4ותקצמבםיקוצירקבהםירוטםינשביבסםיהתא

השולשוהנופצםינפהשלשרקברשעםינשלעדמוע

םיהוהחרזמםינפהשלשוהבגנםינפהשלשוהמיםינפ

‐‐חפטויבעו5התיבםהירחאלכוהלעמלמםהילע

תשלשםיתבקיזחמהנשושחרפסוכתפשהשעמכותפשו

ןימימהשמחןתיוהרשעםירויכשעיו6ליכיםיפלא

וחידיהלועההשעמתאםהבהצחרללואמשמהשמחו

בהזהתורנמתאשעיו7ובםינהכלהצחרלםיהוםב

לואמשמשמחוןימימשמחלכיהבןתיוםטפשמכ‐‐רשע

השמחוןימימהשמחלכיהבחניוהרשעתונחלששעיו8

םינהכהרצחשעיו9האמבהזיקרזמשעיולואמשמ

תשחנהפצםהיתותלדוהרזעלתותלדוהלודגההרזעהו

שעיו11הבגנלוממ‐‐המדקתינמיהףתכמןתנםיהתאו10

םריחלכיותוקרזמהתאוםיעיהתאותוריסהתא‐‐םרוח

המלשךלמלהשערשאהכאלמהתאתושעל)םרוח(

לעתורתכהותולגהוםינשםידומע12םיהלאהתיבב

יתשתאתוסכל‐‐םיתשתוכבשהוםיתשםידומעהשאר

םינומרהתאו13םידומעהשארלערשאתורתכהתולג
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הכבשלםינומרםירוטםינשתוכבשהיתשלתואמעברא

ינפלערשאתורתכהתולגיתשתאתוסכל‐‐תחאה

לעהשעתוריכהתאוהשעתונכמהתאו14םידומעה

16ויתחתרשעםינשרקבהתאודחאםיהתא15תונכמה

םהילכלכתאותוגלזמהתאוםיעיהתאותוריסהתאו

קורמתשחנ‐‐הוהיתיבלהמלשךלמלויבאםרוחהשע

תוכסןיבהמדאהיבעבךלמהםקציןדריהרככב17

ברלהלאהםילכהלכהמלששעיו18התדרצןיבו

תא‐‐המלששעיו19תשחנהלקשמרקחנאליכדאמ

תאובהזהחבזמתאוםיהלאהתיברשאםילכהלכ

םהיתרנותורנמהתאו20םינפהםחלםהילעותונחלשה

חרפהו21רוגסבהז‐‐ריבדהינפלטפשמכםרעבל

תורמזמהו22בהזתולכמאוהבהזםיחקלמהותורנהו

תיבהחתפורוגסבהזתותחמהותופכהותוקרזמהו

‐לכיהלתיבהיתלדוםישדקהשדקלתוימינפהויתותלד

בהז‐

הוהיתיבלהמלשהשערשאהכאלמהלכםלשתו5

בהזהתאוףסכהתאוויבאדיודישדקתאהמלשאביו

ליהקיזא2םיהלאהתיבתורצאבןתנ‐‐םילכהלכתאו

יאישנתוטמהישארלכתאולארשיינקזתאהמלש

ןוראתאתולעהלםלשורילא‐‐לארשיינבלתובאה

ךלמהלאולהקיו3ןויצאיה‐‐דיודריעמהוהיתירב

לכואביו4יעבשהשדחהאוהגחבלארשישיאלכ

ןוראהתאולעיו5ןוראהתאםיולהואשיולארשיינקז
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ולעהלהאברשאשדקהילכלכתאודעומלהאתאו

לארשיתדעלכוהמלשךלמהו6םיולהםינהכהםתא

אלרשארקבוןאצםיחבזמןוראהינפל‐‐וילעםידעונה

תירבןוראתאםינהכהואיביו7ברמונמיאלוורפסי

לאםישדקהשדקלא‐‐תיבהריבדלאומוקמלאהוהי

םיפנכםישרפםיבורכהויהיו8םיבורכהיפנכתחת

וידבלעוןוראהלעםיבורכהוסכיוןוראהםוקמלע

ןוראהןמםידבהישארואריוםידבהוכיראיו9הלעמלמ

הזהםויהדעםשיהיוהצוחהואריאלוריבדהינפלע

רשאברחבהשמןתנרשאתוחלהינשקר‐‐ןוראבןיא10

תאצביהיו11םירצממםתאצבלארשיינבםעהוהיתרכ

‐ושדקתהםיאצמנהםינהכהלכיכשדקהןמםינהכה

םלכלםיררשמהםיולהו12תוקלחמלרומשלןיא‐

ץובםישבלמםהיחאלוםהינבלוןותדילןמיהלףסאל

םהמעוחבזמלחרזמםידמעתורנכוםילבנבוםיתלצמב

תורצצחב)םירצחמ(םיררצחמםירשעוהאמלםינהכ

םיררשמלו)םירצחמל(םירצצחמלדחאכיהיו13

לוקםירהכוהוהילתודהלוללהלדחאלוקעימשהל

יכהוהילללהבורישהילכבוםיתלצמבותורצצחב

אלו14הוהיתיבןנעאלמתיבהוודסחםלועליכבוט

דובכאלמיכןנעהינפמתרשלדומעלםינהכהולכי

םיהלאהתיבתאהוהי

יתינבינאו2לפרעבןוכשלרמאהוהיהמלשרמאזא6

תאךלמהבסיו3םימלועךתבשלןוכמוךללבזתיב
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דמועלארשילהקלכולארשילהקלכתאךרביווינפ

תאויפברבדרשאלארשייהלאהוהיךורברמאיו4

תאיתאצוהרשאםויהןמ5רמאלאלמוידיבויבאדיוד

לארשייטבשלכמריעביתרחבאלםירצמץראמימע

תויהלשיאביתרחבאלוםשימשתויהלתיבתונבל

םשימשתויהלםלשוריברחבאו6לארשיימעלעדיגנ

בבלםעיהיו7לארשיימעלעתויהלדיודברחבאו

רמאיו8לארשייהלאהוהיםשלתיבתונבליבאדיוד

תיבתונבלךבבלםעהיהרשאןעייבאדיודלאהוהי

הנבתאלהתאקר9ךבבלםעהיהיכתוביטה‐‐ימשל

10ימשלתיבההנביאוהךיצלחמאצויהךנביכתיבה

יבאדיודתחתםוקאורבדרשאורבדתאהוהיםקיו

תיבההנבאוהוהירבדרשאכלארשיאסכלעבשאו

רשאןוראהתאםשםישאו11לארשייהלאהוהיםשל

דמעיו12לארשיינבםעתרכרשאהוהיתירבםש

13ויפכשרפיולארשילהקלכדגנהוהיחבזמינפל

שמח‐‐הרזעהךותבוהנתיותשחנרויכהמלשהשעיכ

דמעיוותמוקשולשתומאוובחרתומאשמחווכראתומא

ויפכשרפיולארשילהקלכדגנויכרבלעךרביווילע

‐‐םיהלאךומכןיאלארשייהלאהוהירמאיו14המימשה

םיכלההךידבעלדסחהותירבהרמשץראבוםימשב

תאיבאדיודךדבעלתרמשרשא15םבללכבךינפל

הזהםויכתאלמךדיבוךיפברבדתוולתרבדרשא

תאיבאדיודךדבעלרמשלארשייהלאהוהיהתעו16

בשויינפלמשיאךלתרכיאלרמאלולתרבדרשא
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תכללםכרדתאךינבורמשיםאקרלארשיאסכלע

לארשייהלאהוהיהתעו17ינפלתכלהרשאכיתרותב

םנמאהיכ18דיודלךדבעלתרבדרשאךרבדןמאי

םימשהימשוםימשהנהץראהלעםדאהתאםיהלאבשי

לאתינפו19יתינברשאהזהתיבהיכףא‐‐ךולכלכיאל

הנרהלאעמשליהלאהוהי‐‐ותנחתלאוךדבעתלפת

ךיניעתויהל20ךינפלללפתמךדבערשאהלפתהלאו

רשאםוקמהלא‐‐הלילוםמויהזהתיבהלאתוחתפ

ללפתירשאהלפתהלאעומשלםשךמשםושלתרמא

ךמעוךדבעינונחתלאתעמשו21הזהםוקמהלאךדבע

םוקממעמשתהתאוהזהםוקמהלאוללפתירשאלארשי

שיאאטחיםא22תחלסותעמשו‐‐םימשהןמךתבש

‐‐ךחבזמינפלהלאאבוותלאהלהלאובאשנווהערל

תאתטפשותישעוםימשהןמעמשתהתאו23הזהתיבב

קידצקידצהלוושארבוכרדתתלעשרלבישהלךידבע

יכ‐‐ביואינפללארשיךמעףגניםאו24ותקדצכולתתל

ךינפלוננחתהווללפתהוךמשתאודוהוובשוךלואטחי

תאטחלתחלסוםימשהןמעמשתהתאו25הזהתיבב

םהלהתתנרשאהמדאהלאםתובישהולארשיךמע

ואטחייכרטמהיהיאלוםימשהרצעהב26םהיתבאלו

םתאטחמ‐‐ךמשתאודוהוהזהםוקמהלאוללפתהוךל

תאטחלתחלסוםימשהעמשתהתאו27םנעתיכןובושי

רשאהבוטהךרדהלאםרותיכ‐‐לארשיךמעוךידבע

הלחנלךמעלהתתנרשאךצראלערטמהתתנוהבוכלי

הבראןוקריוןופדשהיהייכרבדץראבהיהייכבער28
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לכועגנלכוירעשץראבויביאולרצייכהיהייכליסחו

םדאהלכלהיהירשאהנחתלכהלפתלכ29הלחמ

שרפוובאכמוועגנשיאועדירשא‐‐לארשיךמעלכלו

ןוכמםימשהןמעמשתהתאו30הזהתיבהלאויפכ

תאעדתרשאויכרדלככשיאלהתתנותחלסוךתבש

ןעמל31םדאהינבבבלתאתעדיךדבלהתאיכובבל

ינפלעםייחםהרשאםימיהלכךיכרדבתכללךואריי

אלרשאירכנהלאםגו32וניתבאלהתתנרשא‐‐המדאה

לודגהךמשןעמלהקוחרץראמאבואוהלארשיךמעמ

תיבהלאוללפתהוואבוהיוטנהךעורזוהקזחהךדיו

לככתישעוךתבשןוכממםימשהןמעמשתהתאו33הזה

תאץראהימעלכועדיןעמלירכנהךילאארקירשא

ארקנךמשיכתעדלולארשיךמעכךתאהארילוךמש

לעהמחלמלךמעאצייכ34יתינברשאהזהתיבהלע

ריעהךרדךילאוללפתהוםחלשתרשאךרדבויביא

תעמשו35ךמשליתינברשאתיבהוהבתרחברשאתאזה

יכ36םטפשמתישעוםתנחתתאוםתלפתתאםימשהןמ

םתתנוםבתפנאואטחיאלרשאםדאןיאיכךלואטחי

37הבורקואהקוחרץראלאםהיבושםובשוביואינפל

וננחתהוובשוםשובשנרשאץראבםבבללאובישהו

ובשו38ונעשרווניועהונאטחרמאלםיבשץראבךילא

םתאובשרשאםיבשץראבםשפנלכבוםבללכבךילא

רשאריעהוםתובאלהתתנרשאםצראךרדוללפתהו

םימשהןמתעמשו39ךמשליתינברשאתיבלותרחב

םטפשמתישעוםהיתנחתתאוםתלפתתאךתבשןוכממ
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ךיניעאנויהייהלאהתע40ךלואטחרשאךמעלתחלסו

התעו41הזהםוקמהתלפתל‐‐תובשקךינזאותוחתפ

הוהיךינהכךזעןוראוהתא‐‐ךחונלםיהלאהוהיהמוק

הוהי42בוטבוחמשיךידיסחוהעושתושבליםיהלא

ךדבעדיודידסחלהרכזךחישמינפבשתלאםיהלא

לכאתוםימשהמהדרישאהוללפתהלהמלשתולככו7

ולכיאלו2תיבהתאאלמהוהידובכוםיחבזהוהלעה

תאהוהידובכאלמיכהוהיתיבלאאובלםינהכה

דובכושאהתדרבםיארלארשיינבלכו3הוהיתיב

ווחתשיוהפצרהלעהצראםיפאוערכיותיבהלעהוהי

לכוךלמהו4ודסחםלועליכבוטיכהוהילתודהו

תאהמלשךלמהחבזיו5הוהיינפלחבזםיחבזםעה

ףלאםירשעוהאמןאצוףלאםינשוםירשערקבהחבז

לעםינהכהו6םעהלכוךלמהםיהלאהתיבתאוכנחיו

השערשאהוהירישילכבםיולהוםידמעםתורמשמ

דיודללהבודסחםלועליכהוהילתודהלךלמהדיוד

לארשילכוםדגנ)םירצחמ(םירצצחמםינהכהוםדיב

תיבינפלרשארצחהךותתאהמלששדקיו7םידמע

חבזמיכםימלשהיבלחתאותולעהםשהשעיכהוהי

תאוהלעהתאליכהללוכיאלהמלשהשערשאתשחנה

איההתעבגחהתאהמלששעיו8םיבלחהתאוהחנמה

אובלמדאמלודגלהק‐‐ומעלארשילכוםימיתעבש

יכתרצעינימשהםויבושעיו9םירצמלחנדעתמח

םויבו10םימיתעבשגחהוםימיתעבשושעחבזמהתכנח
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‐םהילהאלםעהתאחלשיעיבשהשדחלהשלשוםירשע

דיודלהוהיהשערשאהבוטהלעבליבוטוםיחמש‐

תאוהוהיתיבתאהמלשלכיו11ומעלארשילוהמלשלו

הוהיתיבבתושעלהמלשבללעאבהלכתאוךלמהתיב

רמאיוהלילבהמלשלאהוהיאריו12חילצה‐‐ותיבבו

חבזתיבלילהזהםוקמביתרחבוךתלפתתאיתעמשול

בגחלעהוצאןהורטמהיהיאלוםימשהרצעאןה13

רשאימעוענכיו14ימעברבדחלשאםאוץראהלוכאל

םהיכרדמובשיוינפושקביווללפתיוםהילעימשארקנ

אפראוםתאטחלחלסאוםימשהןמעמשאינאו‐‐םיערה

תלפתל‐‐תובשקינזאותוחתפויהייניעהתע15םצראתא

הזהתיבהתאיתשדקהויתרחבהתעו16הזהםוקמה

17םימיהלכםשיבלויניעויהוםלועדעםשימשתויהל

לככתושעלוךיבאדיודךלהרשאכינפלךלתםאהתאו

אסכתאיתומיקהו18רומשתיטפשמויקחוךיתיוצרשא

ךלתרכיאלרמאלךיבאדיודליתרכרשאכךתוכלמ

יתוקחםתבזעו‐‐םתאןובושתםאו19לארשיבלשומשיא

םיהלאםתדבעוםתכלהוםכינפליתתנרשאיתוצמו

רשאיתמדאלעמםיתשתנו20םהלםתיוחתשהוםירחא

ךילשאימשליתשדקהרשאהזהתיבהתאוםהליתתנ

תיבהו21םימעהלכבהנינשלולשמלוננתאוינפלעמ

המברמאוםשיוילערבעלכלןוילעהיהרשאהזה

לעורמאו22הזהתיבלותאזהץראלהככהוהיהשע

ץראמםאיצוהרשאםהיתבאיהלאהוהיתאובזערשא
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םודבעיוםהלווחתשיוםירחאםיהלאבוקיזחיוםירצמ

תאזההערהלכתאםהילעאיבהןכלע

‐‐הוהיתיבתאהמלשהנברשאהנשםירשעץקמיהיו8

המלשהנב‐‐המלשלםרוחןתנרשאםירעהו2ותיבתאו

הבוצתמחהמלשךליו3לארשיינבתאםשבשויוםתא

ירעלכתאורבדמברמדתתאןביו4הילעקזחיו

ןוילעהןורוחתיבתאןביו5תמחבהנברשאתונכסמה

חירבוםיתלדתומוחרוצמירע‐‐ןותחתהןורוחתיבתאו

המלשלויהרשאתונכסמהירעלכתאותלעבתאו6

קשחלכתאוםישרפהירעתאובכרהירעלכתאו

ץראלכבוןונבלבוםלשוריבתונבלקשחרשאהמלש

יזרפהוירמאהויתחהןמרתונהםעהלכ7ותלשממ

רשאםהינבןמ8המהלארשימאלרשאיסוביהויוחהו

םלעיולארשיינבםולכאלרשאץראבםהירחאורתונ

אלרשאלארשיינבןמו9הזהםויהדעסמלהמלש

המחלמישנאהמהיכותכאלמלםידבעלהמלשןתנ

םיביצנהירשהלאו10וישרפוובכרירשווישילשירשו

םידרהםיתאמוםישמחהמלשךלמלרשא)םיבצנה(

תיבלדיודריעמהמלשהלעההערפתבתאו11םעב

ךלמדיודתיבבילהשאבשתאלרמאיכהלהנברשא

12הוהיןוראםהילאהאברשאהמהשדקיכ‐‐לארשי

הנברשאהוהיחבזמלעהוהילתולעהמלשהלעהזא

השמתוצמכתולעהלםויבםוירבדבו13םלואהינפל

גחב‐‐הנשבםימעפשולשתודעומלוםישדחלותותבשל

טפשמכדמעיו14תוכסהגחבותועבשהגחבותוצמה



בםימיהירבד 1393

לעםיולהוםתדבעלעםינהכהתוקלחמתאויבאדיוד

ומויבםוירבדלםינהכהדגנתרשלוללהלםתורמשמ

שיאדיודתוצמןכיכרעשורעשלםתוקלחמבםירעשהו

םיולהוםינהכהלעךלמהתוצמורסאלו15םיהלאה

דעהמלשתכאלמלכןכתו16תורצאלו‐‐רבדלכל

זא17הוהיתיבםלשותלכדעוהוהיתיבדסומםויה

ץראב‐‐םיהתפשלעתוליאלאורבגןויצעלהמלשךלה

)תוינא(תוינואוידבעדיבםרוחולחלשיו18םודא

וחקיוהריפואהמלשידבעםעואביוםייעדויםידבעו

ךלמהלאואיביובהזרככםישמחותואמעבראםשמ

המלש

תוסנלאובתוהמלשעמשתאהעמשאבשתכלמו9

םילמגודאמדבכליחבםלשוריבתודיחבהמלשתא

המלשלאאובתוהרקיןבאוברלבהזוםימשבםיאשנ

הלדגיו2הבבלםעהיהרשאלכתאומערבדתו

רשאהמלשמרבדםלענאלוהירבדלכתאהמלש

‐‐המלשתמכחתאאבשתכלמארתו3הלדיגהאל

דמעמווידבעבשומוונחלשלכאמו4הנברשאתיבהו

רשאותילעוםהישובלמוויקשמוםהישובלמוויתרשמ

לארמאתו5חורהבדועהיהאלוהוהיתיבהלעי

ךירבדלע‐‐יצראביתעמשרשארבדהתמאךלמה

יתאברשאדעםהירבדליתנמאהאלו6ךתמכחלעו

תפסיךתמכחתיברמיצחילדגהאלהנהויניעהניארתו

ךידבעירשאוךישנאירשא7יתעמשרשאהעומשהלע

יהי8ךתמכחתאםיעמשודימתךינפלםידמעה‐‐הלא
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ךלמלואסכלעךתתלךבץפחרשאךורבךיהלאהוהי

ודימעהללארשיתאךיהלאתבהאבךיהלאהוהיל

ןתתו9הקדצוטפשמתושעלךלמלםהילעךנתיוםלועל

ןבאו‐‐דאמברלםימשבובהזרככםירשעוהאמךלמל

ךלמלאבשתכלמהנתנרשאאוההםשבכהיהאלוהרקי

רשאהמלשידבעו)םרוח(םריחידבעםגו10המלש

11הרקיןבאוםימוגלאיצעואיבה‐‐ריפואמבהזואיבה

תיבלוהוהיתיבלתולסמםימוגלאהיצעתאךלמהשעיו

םינפלםהכוארנאלוםירשלםילבנותורנכוךלמה

לכתאאבשתכלמלןתנהמלשךלמהו12הדוהיץראב

ךפהתוךלמהלאהאיבהרשאדבלמהלאשרשאהצפח

אברשאבהזהלקשמיהיו13הידבעואיההצראלךלתו

14בהזירככששוםיששותואמשש‐‐תחאהנשבהמלשל

ברעיכלמלכוםיאיבמםירחסהוםירתהישנאמדבל

ךלמהשעיו15המלשלףסכובהזםיאיבמץראהתוחפו

הלעיטוחשבהזתואמששטוחשבהזהנצםיתאמהמלש

שלש‐‐טוחשבהזםינגמתואמשלשו16תחאההנצהלע

רעיתיבבךלמהםנתיותחאהןגמהלעהלעיבהזתואמ

18רוהטבהזוהפציולודגןשאסכךלמהשעיו17ןונבלה

הזמתודיוםיזחאמאסכלבהזבשבכואסכלתולעמששו

תודיהלצאםידמעתויראםינשותבשהםוקמלעהזמו

הזמ‐‐תולעמהששלעםשםידמעתוירארשעםינשו19

ךלמההקשמילכלכו20הכלממלכלןכהשענאלהזמו

ףסכןיארוגסבהזןונבלהרעיתיבילכלכובהזהמלש

תוכלהךלמלתוינאיכ21המואמל‐‐המלשימיבבשחנ
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תוינאהנאובתםינששולשלתחאםרוחידבעםעשישרת

22םייכותוםיפוקוםיבהנשףסכובהזתואשנשישרת

המכחורשעל‐‐ץראהיכלמלכמהמלשךלמהלדגיו

תאעמשל‐‐המלשינפתאםישקבמץראהיכלמלכו23

שיאםיאיבמםהו24ובלבםיהלאהןתנרשאותמכח

םיסוסםימשבוקשנתומלשובהזילכוףסכילכותחנמ

םיפלאתעבראהמלשליהיו25הנשבהנשרבד‐‐םידרפו

םחיניוםישרפףלארשעםינשותובכרמוםיסוסתוירא

לכבלשומיהיו26םלשוריבךלמהםעובכרהירעב

םירצמלובגדעוםיתשלפץראדעורהנהןמ‐‐םיכלמה

םיזראהתאוםינבאכםלשוריבףסכהתאךלמהןתיו27

םיסוסםיאיצומו28ברל‐‐הלפשברשאםימקשכןתנ

המלשירבדראשו29תוצראהלכמוהמלשלםירצממ

ןתנירבדלעםיבותכםהאלה‐‐םינורחאהוםינשארה

)ודעי(ידעיתוזחבוינולישההיחאתאובנלעואיבנה

לעםלשוריבהמלשךלמיו30טבנןבםעברילעהזחה

ויתבאםעהמלשבכשיו31הנשםיעבראלארשילכ

ויתחתונבםעבחרךלמיוויבאדיודריעבוהרבקיו

ךילמהללארשילכואבםכשיכהמכשםעבחרךליו10

רשאםירצמבאוהוטבנןבםעבריעמשכיהיו2ותא

וחלשיו3םירצממםעבריבשיו‐‐ךלמההמלשינפמחרב

םעבחרלאורבדיולארשילכוםעבריאביוולוארקיו

ךיבאתדובעמלקההתעוונלעתאהשקהךיבא4רמאל

רמאיו5ךדבענו‐‐ונילעןתנרשאדבכהולעמוהשקה

ץעויו6םעהךליוילאובושו‐‐םימיתשלשדועםהלא
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המלשינפלםידמעויהרשאםינקזהתאםעבחרךלמה

הזהםעלבישהלםיצעונםתאךיארמאליחותיהבויבא

הזהםעהלבוטלהיהתםארמאלוילאורבדיו7רבד

םידבעךלויהו‐‐םיבוטםירבדםהלאתרבדוםתיצרו

תאץעויווהצעירשאםינקזהתצעתאבזעיו8םימיהלכ

םהלארמאיו9וינפלםידמעהותאולדגרשאםידליה

ורבדרשאהזהםעהתארבדבישנוםיצעונםתאהמ

ורבדיו10ונילעךיבאןתנרשאלעהןמלקהרמאלילא

רשאםעלרמאתהכרמאלותאולדגרשאםידליהותא

לקההתאוונלעתאדיבכהךיבארמאלךילאורבד

התעו11יבאינתממהבעינטקםהלארמאתהכונילעמ

יבאםכלעלעףיסאינאודבכלעםכילעסימעהיבא

לכוםעבריאביו12םיברקעבינאוםיטושבםכתארסי

רמאלךלמהרבדרשאכישלשהםויבםעבחרלאםעה

ךלמהבזעיוהשקךלמהםנעיו13ישלשהםויבילאובוש

םידליהתצעכםהלארבדיו14םינקזהתצעתאםעבחר

םכתארסייבאוילעףיסאינאוםכלעתאדיבכארמאל

יכםעהלאךלמהעמשאלו15םיברקעבינאוםיטושב

ורבדתאהוהיםיקהןעמל‐‐םיהלאהםעמהבסנהתיה

16טבנןבםעברילאינולשהוהיחאדיברבדרשא

תאםעהובישיוםהלךלמהעמשאליכלארשילכו

ישיןבבהלחנאלודיודבקלחונלהמרמאלךלמה

לכךליודיודךתיבהארהתעלארשיךילהאלשיא

‐הדוהיירעבםיבשיהלארשיינבו17וילהאללארשי

תאםעבחרךלמהחלשיו18םעבחרםהילעךלמיו‐
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תמיוןבאלארשיינבובומגריוסמהלערשאםרדה

םלשוריסונלהבכרמבתולעלץמאתהםעבחרךלמהו

הזהםויהדעדיודתיבבלארשיועשפיו19

ןמינבוהדוהיתיבתאלהקיוםלשוריםעבחראביו11

םעםחלהל‐‐המחלמהשערוחבףלאםינומשוהאמ

הוהירבדיהיו2םעבחרלהכלממהתאבישהללארשי

םעבחרלארמא3רמאלםיהלאהשיאוהיעמשלא

ןמינבוהדוהיבלארשילכלאו‐‐הדוהיךלמהמלשןב

םכיחאםעומחלתאלוולעתאלהוהירמאהכ4רמאל

תאועמשיוהזהרבדההיהניתאמיכ‐‐ותיבלשיאובוש

םעבחרבשיו5םעברילאתכלמובשיוהוהיירבד

םחלתיבתאןביו6הדוהיברוצמלםירעןביוםלשוריב

םלדעתאווכושתאורוצתיבתאו7עוקתתאוםטיעתאו

שיכלתאוםירודאתאו9ףיזתאוהשרמתאותגתאו8

רשאןורבחתאוןוליאתאוהערצתאו10הקזעתאו

ןתיותורוצמהתאקזחיו11תורצמירעןמינבבוהדוהיב

ריעוריעלכבו12ןייוןמשולכאמתורצאוםידיגנםהב

ןמינבוהדוהיוליהיודאמהברהלםקזחיוםיחמרותונצ

וילעובציתה‐‐לארשילכברשאםיולהוםינהכהו13

םתזחאוםהישרגמתאםיולהובזעיכ14םלובגלכמ

ןהכמוינבוםעבריםחינזהיכםלשורילוהדוהילוכליו

םילגעלוםיריעשלותומבלםינהכולדמעיו15הוהיל

תאםינתנהלארשייטבשלכמםהירחאו16השערשא

חובזלםלשוריואב‐‐לארשייהלאהוהיתאשקבלםבבל
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הדוהיתוכלמתאוקזחיו17םהיתובאיהלאהוהיל

וכלהיכשולשםינשלהמלשןבםעבחרתאוצמאיו

םעבחרולחקיו18שולשםינשל‐‐המלשודיודךרדב

תבליהיבאדיודןבתומירי)תב(ןבתלחמתא‐‐השא

הירמשתאושועיתא‐‐םינבולדלתו19ישיןבבאילא

דלתוםולשבאתבהכעמתאחקלהירחאו20םהזתאו

בהאיו21תימלשתאואזיזתאויתעתאוהיבאתאול

יכ‐‐וישגליפווישנלכמםולשבאתבהכעמתאםעבחר

םירשעדלויוםיששםישגליפואשנהרשעהנומשםישנ

תאםעבחרשארלדמעיו22תונבםיששו‐‐םינבהנומשו

ץרפיוןביו23וכילמהליכ‐‐ויחאבדיגנלהכעמןבהיבא

תורצמהירעלכלןמינבוהדוהיתוצראלכלוינבלכמ

םישנןומהלאשיוברלןוזמהםהלןתיו

תרותתאבזעותקזחכוםעבחרתוכלמןיכהכיהיו12

ךלמלתישימחההנשביהיו2ומעלארשילכוהוהי

ולעמיכםלשורילעםירצמךלמקשישהלעםעבחר

םישרפףלאםיששבובכרםיתאמוףלאב3הוהיב

םייכסםיבול‐‐םירצממומעואברשאםעלרפסמןיאו

דעאביוהדוהילרשאתורצמהירעתאדכליו4םישוכו

הדוהיירשוםעבחרלאאבאיבנההיעמשו5םלשורי

הכםהלרמאיוקשישינפמםלשורילאופסאנרשא

דיבםכתאיתבזעינאףאויתאםתבזעםתאהוהירמא

הוהיקידצורמאיוךלמהולארשיירשוענכיו6קשיש

היעמשלאהוהירבדהיהוענכניכהוהיתוארבו7
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אלוהטילפלטעמכםהליתתנוםתיחשאאלוענכנרמאל

םידבעלולויהייכ8קשישדיבםלשוריביתמחךתת

קשישלעיו9תוצראהתוכלממתדובעויתדובעועדיו

תאוהוהיתיבתורצאתאחקיוםלשורילעםירצמךלמ

בהזהינגמתאחקיוחקללכהתאךלמהתיבתורצא

ינגמםהיתחתםעבחרךלמהשעיו10המלשהשערשא

תיבחתפםירמשהםיצרהירשדילעדיקפהותשחנ

םיצרהואבהוהיתיבךלמהאובידמיהיו11ךלמה

ונממבשוענכהבו12םיצרהאתלאםובשהוםואשנו

םירבדהיההדוהיבםגוהלכלתיחשהלאלוהוהיףא

ןביכךלמיו‐‐םלשוריבםעבחרךלמהקזחתיו13םיבוט

הנשהרשעעבשווכלמבםעבחרהנשתחאוםיעברא

ומשתאםושלהוהירחברשאריעהםלשוריבךלמ

שעיו14תינמעההמענומאםשולארשייטבשלכמםש

םעבחרירבדו15הוהיתאשורדלובלןיכהאליכערה

היעמשירבדבםיבותכםהאלה‐‐םינורחאהוםינשארה

םעבריוםעבחרתומחלמושחיתהלהזחהודעואיבנה

דיודריעברבקיוויתבאםעםעבחרבכשיו16םימיהלכ

ויתחתונבהיבאךלמיו

לעהיבאךלמיוםעבריךלמלהרשעהנומשתנשב13

תבוהיכימומאםשוםלשוריבךלמםינששולש2הדוהי

3םעבריןיבוהיבאןיבהתיההמחלמוהעבגןמלאירוא

עבראהמחלמירובגליחבהמחלמהתאהיבארסאיו

הנומשבהמחלמומעךרעםעבריורוחבשיאףלאתואמ
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רהללעמהיבאםקיו4ליחרובגרוחבשיאףלאתואמ

לכוםעבריינועמשרמאיוםירפארהברשאםירמצ

ןתנלארשייהלאהוהייכתעדלםכלאלה5לארשי

חלמתירבוינבלוולםלועללארשילעדיודלהכלממ

לעדרמיודיודןבהמלשדבעטבנןבםעבריםקיו6

וצמאתיולעילבינבםיקרםישנאוילעוצבקיו7וינדא

אלובבלךרורענהיהםעבחרוהמלשןבםעבחרלע

ינפלקזחתהלםירמאםתאהתעו8םהינפלקזחתה

ילגעםכמעוברןומהםתאודיודינבדיבהוהיתכלממ

םתחדהאלה9םיהלאלםעבריםכלהשערשאבהז

םינהכםכלושעתוםיולהוןרהאינבתאהוהיינהכתא

םליאורקבןברפבודיאלמלאבהלכ‐‐תוצראהימעכ

וניהלאהוהיונחנאו10םיהלאאללןהכהיהוהעבש

םיולהוןרהאינבהוהילםיתרשמםינהכווהנבזעאלו

ברעבורקבברקבבתולעהוהילםירטקמו11תכאלמב

רוהטהןחלשהלעםחלתכרעמוםימסתרטקוברעב

םירמשיכ‐‐ברעבברעברעבלהיתרנובהזהתרונמו

12ותאםתבזעםתאווניהלאהוהיתרמשמתאונחנא

‐‐העורתהתורצצחווינהכוםיהלאהשארבונמעהנהו

יהלאהוהיםעומחלתלאלארשיינבםכילעעירהל

בראמהתאבסהםעבריו13וחילצתאליכ‐‐םכיתבא

םהירחאמבראמהוהדוהיינפלויהיוםהירחאמאובל

וקעציורוחאוםינפהמחלמהםהלהנהוהדוהיונפיו14

15תורצצחב)םירצחמ(םירצצחמםינהכהוהוהיל

םיהלאהוהדוהישיאעירהביהיוהדוהישיאועיריו
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וסוניו16הדוהיוהיבאינפללארשילכוםעבריתאףגנ

וכיו17םדיבםיהלאםנתיוהדוהיינפמלארשיינב

שמחלארשימםיללחולפיוהברהכמומעוהיבאםהב

איההתעבלארשיינבוענכיו18רוחבשיאףלאתואמ

19םהיתובאיהלאהוהילעונעשניכהדוהיינבוצמאיו

לאתיבתאםירעונממדכליוםעבריירחאהיבאףדריו

)ןירפע(ןורפעתאוהיתונבתאוהנשיתאוהיתונבתאו

והפגיווהיבאימיבדועםעבריחכרצעאלו20היתנבו

הרשעעבראםישנולאשיו‐‐והיבאקזחתיו21תמיוהוהי

ירבדרתיו22תונבהרשעששוםינבםינשוםירשעדלויו

ודעאיבנהשרדמבםיבותכ‐‐וירבדוויכרדוהיבא

דיודריעבותאורבקיוויתבאםעהיבאבכשיו14

םינשרשעץראההטקשוימיבויתחתונבאסאךלמיו

רסיו3ויהלאהוהייניעברשיהובוטהאסאשעיו2

עדגיותובצמהתארבשיותומבהורכנהתוחבזמתא

יהלאהוהיתאשורדלהדוהילרמאיו4םירשאהתא

ירעלכמרסיו5הוצמהוהרותהתושעלו‐‐םהיתובא

וינפלהכלממהטקשתוםינמחהתאותומבהתאהדוהי

ומעןיאוץראההטקשיכהדוהיבהרוצמירעןביו6

הדוהילרמאיו7ולהוהיחינהיכ‐‐הלאהםינשבהמחלמ

םיתלדםילדגמוהמוחבסנוהלאהםירעהתאהנבנ

וניהלאהוהיתאונשרדיכונינפלץראהונדועםיחירבו

ליחאסאליהיו8וחילציוונביוביבסמונלחניוונשרד

יאשנןמינבמוףלאתואמשלשהדוהימחמרוהנצאשנ

ליחירובגהלאלכףלאםינומשוםיתאמתשקיכרדוןגמ
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תובכרמוםיפלאףלאליחבישוכהחרזםהילאאציו9

וכרעיווינפלאסאאציו10השרמדעאביותואמשלש

הוהילאאסאארקיו11השרמלהתפצאיגבהמחלמ

ונרזעחכןיאלברןיברזעלךמעןיאהוהירמאיוויהלא

ןומההלעונאבךמשבוונעשנךילעיכוניהלאהוהי

הוהיףגיו12שונאךמערצעילאהתאוניהלאהוהיהזה

13םישוכהוסניוהדוהיינפלואסאינפלםישוכהתא

םישוכמלפיוררגלדעומערשאםעהואסאםפדריו

ואשיווהנחמינפלוהוהיינפלורבשניכהיחמםהלןיאל

‐‐ררגתוביבסםירעהלכתאוכיו14דאמהברהללש

הזביכםירעהלכתאוזביוםהילעהוהידחפהיהיכ

ברלןאצובשיווכההנקמילהאםגו15םהבהתיההבר

םלשוריובשיוםילמגו

אציו2םיהלאחורוילעהתיהדדועןבוהירזעו15

ןמינבוהדוהילכואסאינועמשולרמאיואסאינפל

םאוםכלאצמיוהשרדתםאוומעםכתויהבםכמעהוהי

יהלאאלללארשילםיברםימיו3םכתאבזעיוהבזעת

לעולרצבבשיו4הרותאללו‐‐הרומןהכאללותמא

םההםיתעבו5םהלאצמיווהשקביולארשייהלאהוהי

יבשילכלעתוברתמוהמיכאבלואצוילםולשןיא

םממהםיהלאיכריעבריעויוגביוגותתכו6תוצראה

רכששייכםכידיופרילאווקזחםתאו7הרצלכב

דדעהאובנהוהלאהםירבדהאסאעמשכו8םכתלעפל

ןמינבוהדוהיץראלכמםיצוקשהרבעיוקזחתהאיבנה
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הוהיחבזמתאשדחיוםירפארהמדכלרשאםירעהןמו

ןמינבוהדוהילכתאץבקיו9הוהיםלואינפלרשא

וילעולפניכןועמשמוהשנמוםירפאמםהמעםירגהו

וצבקיו10ומעויהלאהוהייכםתארבברללארשימ

אסאתוכלמלהרשעשמחתנשלישלשהשדחבםלשורי

עבשרקבואיבהללשהןמאוההםויבהוהילוחבזיו11

תאשורדל‐‐תירבבואביו12םיפלאתעבשןאצותואמ

לכו13םשפנלכבוםבבללכבםהיתובאיהלאהוהי

דעוןטקןמל‐‐תמוילארשייהלאהוהילשרדיאלרשא

לודגלוקבהוהילועבשיו14השאדעושיאמללודג

הדוהילכוחמשיו15תורפושבותורצצחבו‐‐העורתבו

והשקבםנוצרלכבוועבשנםבבללכביכהעובשהלע

םאהכעמםגו16ביבסמםהלהוהיחניוםהלאצמיו

תצלפמהרשאלהתשערשאהריבגמהריסהךלמהאסא

17ןורדקלחנבףרשיוקדיוהתצלפמתאאסאתרכיו

לכםלשהיהאסאבבלקרלארשימורסאל‐‐תומבהו

ףסכםיהלאהתיב‐‐וישדקוויבאישדקתאאביו18וימי

שמחוםישלשתנשדעהתיהאלהמחלמו19םילכובהזו

אסאתוכלמל

ךלמאשעבהלעאסאתוכלמלששוםישלשתנשב16

אבואצויתתיתלבל‐‐המרהתאןביוהדוהילעלארשי

תיבתורצאמבהזוףסכאסאאציו2הדוהיךלמאסאל

בשויהםראךלמדדהןבלאחלשיוךלמהתיבו‐‐הוהי

ךיבאןיבויבאןיבוךניבויניבתירב3רמאלקשמרדב
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אשעבתאךתירברפהךל‐‐בהזוףסכךליתחלשהנה

ךלמהלאדדהןבעמשיו4ילעמהלעיולארשיךלמ

לארשיירעלאולרשאםיליחהירשתאחלשיואסא

ירעתונכסמלכתאוםימלבאתאוןדתאוןויעתאוכיו

המרהתאתונבמלדחיואשעבעמשכיהיו5ילתפנ

הדוהילכתאחקלךלמהאסאו6ותכאלמתאתבשיו

ןביואשעבהנברשאהיצעתאוהמרהינבאתאואשיו

הארהיננחאבאיההתעבו7הפצמהתאועבגתאםהב

םראךלמלעךנעשהבוילארמאיוהדוהיךלמאסאלא

םראךלמליחטלמנןכלעךיהלאהוהילעתנעשנאלו

בכרלברלליחלויהםיבולהוםישוכהאלה8ךדימ

ךדיבםנתנהוהילעךנעשהבודאמהברהל‐‐םישרפלו

םבבלםעקזחתהלץראהלכבתוטטשמויניעהוהייכ9

10תומחלמךמעשיהתעמיכתאזלעתלכסנ‐‐וילאםלש

ףעזביכ‐‐תכפהמהתיבוהנתיוהארהלאאסאסעכיו

הנהו11איההתעבםעהןמאסאץצריותאזלעומע

רפסלעםיבותכםנה‐‐םינורחאהוםינושארהאסאירבד

םישולשתנשבאסאאלחיו12לארשיוהדוהילםיכלמה

אלוילחבםגווילחהלעמלדעוילגרבותוכלמלעשתו

תמיוויתבאםעאסאבכשיו13םיאפרביכהוהיתאשרד

רשאויתרבקבוהרבקיו14וכלמלתחאוםיעבראתנשב

םימשבאלמרשאבכשמבוהביכשיודיודריעבולהרכ

הלודגהפרשולופרשיוהשעמתחקרמבםיחקרמםינזו

דאמלדע
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2לארשילעקזחתיוויתחתונבטפשוהיךלמיו17

ץראבםיביצנןתיותורצבההדוהיירעלכב‐‐ליחןתיו

הוהייהיו3ויבאאסאדכלרשאםירפאירעבוהדוהי

אלוםינשארהויבאדיודיכרדבךלהיכטפשוהיםע

אלוךלהויתוצמבושרדויבאיהלאליכ4םילעבלשרד

לכונתיוודיבהכלממהתאהוהיןכיו5לארשיהשעמכ

הבגיו6ברלדובכורשעוליהיוטפשוהילהחנמהדוהי

‐‐םירשאהתאותומבהתאריסהדועוהוהייכרדבובל

ליחןבלוירשלחלשוכלמלשולשתנשבו7הדוהימ

ירעבדמלל‐‐והיכימלולאנתנלוהירכזלוהידבעלו

לאהשעווהידבזווהינתנווהיעמשםיולהםהמעו8הדוהי

בוטווהיבוטווהינדאוןתנוהיו)תומרימשו(תומירמשו

9םינהכהםרוהיועמשילאםהמעוםיולה‐‐הינודא

ירעלכבובסיוהוהיתרותרפסםהמעוהדוהיבודמליו

תוכלממלכלעהוהידחפיהיו10םעבודמליוהדוהי

טפשוהיםעומחלנאלוהדוהיתוביבסרשאתוצראה

אשמףסכו‐‐החנמטפשוהילםיאיבמםיתשלפןמו11

םיפלאתעבשםיליאןאצולםיאיבמםיאיברעהםג

יהיו12תואמעבשוםיפלאתעבשםישיתותואמעבשו

תוינריבהדוהיבןביוהלעמלדעלדגוךלהטפשוהי

הדוהיירעבולהיההברהכאלמו13תונכסמירעו

םתדקפהלאו14םלשוריבליחירובגהמחלמישנאו

ומעורשההנדע‐‐םיפלאירשהדוהילםהיתובאתיבל

ומעורשהןנחוהיודילעו15ףלאתואמשלשליחירובג

בדנתמהירכזןבהיסמעודילעו16ףלאםינומשוםיתאמ
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רובג‐‐ןמינבןמו17ליחרובגףלאםיתאמומעוהוהיל

לעו18ףלאםיתאמןגמותשקיקשנומעועדילאליח

19אבציצולחףלאםינומשוהאמומעודבזוהיודי

ירעבךלמהןתנרשאדבלמךלמהתאםיתרשמההלא

הדוהילכב‐‐רצבמה

באחאלןתחתיוברלדובכורשעטפשוהיליהיו18

באחאולחבזיוןורמשלבאחאלאםינשץקלדריו2

תמרלאתולעלוהתיסיוומערשאםעלוברלרקבוןאצ

ךלמטפשוהילאלארשיךלמבאחארמאיו3דעלג

ךומכינומכולרמאיודעלגתמרימעךלתההדוהי

ךלמלאטפשוהירמאיו4המחלמבךמעו‐‐ימעךמעכו

לארשיךלמץבקיו5הוהירבדתאםויכאנשרדלארשי

תמרלאךלנהםהלארמאיושיאתואמעבראםיאבנהתא

םיהלאהןתיוהלעורמאיולדחאםאהמחלמלדעלג

דועהוהילאיבנהפןיאהטפשוהירמאיו6ךלמהדיב

שיאדועטפשוהילאלארשיךלמרמאיו7ותאמהשרדנו

אבנתמונניאיכוהיתאנשינאוותאמהוהיתאשורדלדחא

אלמיןבוהיכימאוה‐‐הערלוימילכיכהבוטלילע

לארשיךלמארקיו8ןכךלמהרמאילאטפשוהירמאיו

אלמיןב)והיכימ(והכימרהמרמאיודחאסירסלא

לעשיאםיבשויהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמו9

ןורמשרעשחתפ‐‐ןרגבםיבשיוםידגבםישבלמואסכ

ןבוהיקדצולשעיו10םהינפלםיאבנתמ‐‐םיאיבנהלכו

תאחגנתהלאבהוהירמאהכרמאיולזרבינרקהנענכ
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הלערמאלןכםיאבנ‐‐םיאבנהלכו11םתולכדעםרא

ךאלמהו12ךלמהדיבהוהיןתנוחלצהודעלגתמר

ירבדהנהרמאלוילארבדוהיכימלארקלךלהרשא

דחאכךרבדאניהיוךלמהלאבוטדחאהפםיאבנה

רשאתאיכ‐‐הוהייחוהיכימרמאיו13בוטתרבדוםהמ

ךלמהרמאיוךלמהלאאביו14רבדאותאיהלארמאי

לדחאםאהמחלמלדעלגתמרלאךלנההכימוילא

ךלמהוילארמאיו15םכדיבונתניווחילצהוולערמאיו

קרילארבדתאלרשאךעיבשמינאםימעפהמכדע

םיצופנלארשילכתאיתיאררמאיו16הוהיםשב‐‐תמא

אלהוהירמאיוהערןהלןיארשאןאצכ‐‐םירההלע

ךלמרמאיו17םולשבותיבלשיאובושיהלאלםינדא

ילעאבנתיאלךילאיתרמאאלהטפשוהילאלארשי

יתיארהוהירבדועמשןכלרמאיו18ערלםאיכבוט

לעםידמעםימשהאבצלכוואסכלעבשויהוהיתא

ךלמבאחאתאהתפיימהוהירמאיו19ולאמשוונימי

הזוהככרמאהז‐‐רמאיודעלגתומרבלפיולעיולארשי

ינארמאיוהוהיינפלדמעיוחורהאציו20הככרמא

חורליתייהואצארמאיו21המבוילאהוהירמאיוונתפא

ןכהשעואצ‐‐לכותםגוהתפתרמאיוויאיבנלכיפברקש

הוהיוהלאךיאיבניפברקשחורהוהיןתנהנההתעו22

והיכימתאךיוהנענכןבוהיקדצשגיו23הערךילערבד

‐‐יתאמהוהיחוררבעךרדההזיארמאיויחלהלע

רשאאוההםויבהארךנהוהיכימרמאיו24ךתארבדל

תאוחקלארשיךלמרמאיו25אבחהלרדחברדחאובת
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ךלמהןבשאוילאו‐‐ריעהרשןומאלאוהבישהווהיכימ

והלכאהואלכהתיבהזומישךלמהרמאהכםתרמאו26

‐‐והיכימרמאיו27םולשביבושדעץחלםימוץחלםחל

ועמשרמאיויבהוהירבדאלםולשבבושתבושםא

לאהדוהיךלמטפשוהיולארשיךלמלעיו28םלכםימע

שפחתהטפשוהילאלארשיךלמרמאיו29דעלגתמר

לארשיךלמשפחתיוךידגבשבלהתאוהמחלמבאובו

רשאבכרהירשתאהוצםראךלמו30המחלמבואביו

ךלמתאםאיכלודגהתאןטקהתאומחלתאלרמאלול

טפשוהיתאבכרהירשתוארכיהיו31ודבללארשי

קעזיוםחלהלוילעובסיואוהלארשיךלמורמאהמהו

תוארכיהיו32ונממםיהלאםתיסיוורזעהוהיוטפשוהי

33וירחאמובושיו‐‐לארשיךלמהיהאליכבכרהירש

םיקבדהןיבלארשיךלמתאךיוומתלתשקבךשמשיאו

ןמינתאצוהו)ךדי(ךידיךפהבכרלרמאיוןירשהןיבו

ךלמואוההםויבהמחלמהלעתו34יתילחהיכ‐‐הנחמה

תמיוברעהדעםראחכנהבכרמבדימעמהיהלארשי

שמשהאובתעל

‐‐םולשבותיבלאהדוהיךלמטפשוהיבשיו19

לארמאיוהזחהיננחןבאוהיוינפלאאציו2םלשוריל

תאזבובהאתהוהייאנשלורזעלעשרלהטפשוהיךלמה

ואצמנםיבוטםירבדלבא3הוהיינפלמףצקךילע

שרדלךבבלתוניכהוץראהןמתורשאהתרעביכךמע

ראבמםעבאציובשיוםלשוריבטפשוהיבשיו4םיהלאה

5םהיתובאיהלאהוהילאםבישיוםירפארהדעעבש
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ריעל‐‐תורצבההדוהיירעלכבץראבםיטפשדמעיו

אליכ‐‐םישעםתאהמוארםיטפשהלארמאיו6ריעו

יהיהתעו7טפשמרבדבםכמעוהוהיליכוטפשתםדאל

וניהלאהוהיםעןיאיכ‐‐ושעוורמשםכילעהוהידחפ

דימעהםלשוריבםגו8דחשחקמוםינפאשמוהלוע

לארשילתובאהישארמוםינהכהוםיולהןמטפשוהי

רמאלםהילעוציו9םלשוריובשיובירלוהוהיטפשמל

לכו10םלשבבלבוהנומאבהוהיתאריבןושעתהכ

ןיבםהירעבםיבשיהםכיחאמםכילעאובירשאביר

םתרהזהוםיטפשמלוםיקחלהוצמלהרותןיבםדלםד

הכםכיחאלעוםכילעףצקהיהוהוהילומשאיאלוםתא

םכילעשארהןהכוהירמאהנהו11ומשאתאלוןושעת

הדוהיתיבלדיגנהלאעמשיןבוהידבזוהוהירבדלכל

יהיוושעווקזחםכינפלםיולהםירטשוךלמהרבדלכל

בוטהםעהוהי

םהמעוןומעינבובאומינבואבןכירחאיהיו20

טפשוהילודיגיוואביו2המחלמל‐‐טפשוהילעםינומעהמ

ןוצצחבםנהוםראמםילרבעמברןומהךילעאברמאל

שורדלוינפתאטפשוהיןתיואריו3ידגןיעאיהרמת

שקבלהדוהיוצבקיו4הדוהילכלעםוצארקיוהוהיל

דמעיו5הוהיתאשקבלואבהדוהיירעלכמםגהוהימ

רצחהינפלהוהיתיבב‐‐םלשוריוהדוהילהקבטפשוהי

אוההתאאלהוניתבאיהלאהוהירמאיו6השדחה

ךדיבוםיוגהתוכלממלכבלשומהתאוםימשבםיהלא
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תשרוהוניהלאהתאאלה7בציתהלךמעןיאוהרובגוחכ

ערזלהנתתולארשיךמעינפלמתאזהץראהיבשיתא

שדקמהבךלונביוהבובשיו8םלועל‐‐ךבהאםהרבא

רבדוטופשברחהערונילעאובתםא9רמאלךמשל

הזהתיבבךמשיכךינפלוהזהתיבהינפלהדמענבערו

ינבהנההתעו10עישותועמשתוונתרצמךילאקעזנו

אובללארשילהתתנאלרשאריעשרהובאומוןומע

םודימשהאלוםהילעמורסיכםירצמץראמםאבבםהב

רשאךתשרימונשרגלאובלונילעםילמג‐‐םההנהו11

ינפלחכונבןיאיכםבטפשתאלהוניהלא12ונתשרוה

‐השענהמעדנאלונחנאוונילעאבההזהברהןומהה

םגהוהיינפלםידמע‐‐הדוהילכו13וניניעךילעיכ‐

ןבהינבןבוהירכזןבלאיזחיו14םהינבוםהישנםפט

הוהיחורוילעהתיהףסאינבןמ‐‐יולההינתמןבלאיעי

םלשורייבשיוהדוהילכובישקהרמאיו15להקהךותב

לאוואריתלאםתאםכלהוהירמאהכטפשוהיךלמהו

יכהמחלמהםכלאליכ‐‐הזהברהןומההינפמותחת

ץיצההלעמבםילעםנהםהילעודררחמ16םיהלאל

םכלאל17לאורירבדמינפלחנהףוסבםתאםתאצמו

םכמעהוהיתעושיתאוארוודמעובציתהתאזבםחלהל

םהינפלואצרחמ‐‐ותחתלאוואריתלאםלשוריוהדוהי

הדוהילכוהצראםיפאטפשוהידקיו18םכמעהוהיו

19הוהילתוחתשהלהוהיינפלולפנםלשורייבשיו

ללהל‐‐םיחרקהינבןמוםיתהקהינבןמםיולהומקיו

ומיכשיו20הלעמללודגלוקבלארשייהלאהוהיל
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רמאיוטפשוהידמעםתאצבועוקתרבדמלואציורקבב

םכיהלאהוהיבונימאה‐‐םלשורייבשיוהדוהיינועמש

דמעיוםעהלאץעויו21וחילצהוויאיבנבונימאהונמאתו

ינפלתאצב‐‐שדקתרדהלםיללהמוהוהילםיררשמ

תעבו22ודסחםלועליכהוהילודוהםירמאוץולחה

ןומעינבלעםיבראמהוהיןתנהלהתוהנרבולחה

ינבודמעיו23ופגניו‐‐הדוהילםיאבהריעשרהובאומ

דימשהלוםירחהל‐‐ריעשרהיבשילעבאומוןומע

24תיחשמלוהערבשיאורזעריעשיבשויבםתולככו

םנהוןומההלאונפיורבדמלהפצמהלעאבהדוהיו

ומעוטפשוהיאביו25הטילפןיאוהצראםילפנםירגפ

ילכוםירגפושוכרוברלםהבואצמיוםללשתאזבל

םיזזבהשולשםימיויהיואשמןיאלםהלולצניותודמח

קמעלולהקניעברהםויבו26אוהבריכ‐‐ללשהתא

םוקמהםשתאוארקןכלעהוהיתאוכרבםשיכ‐‐הכרב

הדוהישיאלכובשיו27םויהדע‐‐הכרבקמעאוהה

החמשבםלשורילאבושלםשארבטפשוהיוםלשוריו

םילבנבםלשוריואביו28םהיביואמהוהיםחמשיכ

םיהלאדחפיהיו29הוהיתיבלא‐‐תורצצחבותורנכבו

םעהוהיםחלניכ‐‐םעמשבתוצראהתוכלממלכלע

ויהלאולחניוטפשוהיתוכלמטקשתו30לארשייביוא

שמחוםישלשןב‐‐הדוהילעטפשוהיךלמיו31ביבסמ

ומאםשוםלשוריבךלמהנששמחוםירשעווכלמבהנש

הנממרסאלו‐‐אסאויבאךרדבךליו32יחלשתבהבוזע

דועוורסאלתומבהךא33הוהייניעברשיהתושעל
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ירבדרתיו34םהיתבאיהלאלםבבלוניכהאלםעה

אוהיירבדבםיבותכםנה‐‐םינרחאהוםינשארהטפשוהי

ןכירחאו35לארשייכלמרפסלעהלעהרשאיננחןב

לארשיךלמהיזחאםעהדוהיךלמטפשוהירבחתא

תכללתוינאתושעלומעוהרבחיו36תושעלעישרהאוה

ןברזעילאאבנתיו37רבגןויצעבתוינאושעיושישרת

והיזחאםעךרבחתהכרמאלטפשוהילעהשרממוהודד

לאתכללורצעאלותוינאורבשיוךישעמתאהוהיץרפ

שישרת

ריעבויתבאםערבקיוויתבאםעטפשוהיבכשיו21

טפשוהיינבםיחאולו2ויתחתונבםרוהיךלמיודיוד

לכוהיטפשולאכימווהירזעווהירכזולאיחיוהירזע

תונתמםהיבאםהלןתיו3לארשיךלמטפשוהיינבהלא

הדוהיבתורצמירעםעתונדגמלובהזלוףסכלתובר

םרוהיםקיו4רוכבהאוהיכםרוהילןתנהכלממהתאו

םגוברחבויחאלכתאגרהיוקזחתיוויבאתכלממלע

וכלמבםרוהיהנשםיתשוםישלשןב5לארשיירשמ

לארשייכלמךרדבךליו6םלשוריבךלמםינשהנומשו

שעיוהשאולהתיהבאחאתביכ‐‐באחאתיבושערשאכ

‐דיודתיבתאתיחשהלהוהיהבאאלו7הוהייניעבערה

רינולתתלרמארשאכודיודלתרכרשאתירבהןעמל‐

הדוהידיתחתמםודאעשפוימיב8םימיהלכ‐‐וינבלו

בכרהלכווירשםעםרוהירבעיו9ךלמםהילעוכילמיו

ירשתאווילאבבוסהםודאתאךיוהלילםקיהיוומע

‐‐הזהםויהדעהדוהידיתחתמםודאעשפיו10בכרה
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הוהיתאבזעיכודיתחתמאיההתעבהנבלעשפתזא

ןזיוהדוהיירהבתומבהשעאוהםג11ויתבאיהלא

בתכמוילאאביו12הדוהיתאחדיוםלשורייבשיתא

‐ךיבאדיודיהלאהוהירמאהכרמאלאיבנהוהילאמ

יכרדבוךיבאטפשוהייכרדבתכלהאלרשאתחת‐

הנזתולארשייכלמךרדבךלתו13הדוהיךלמאסא

תאםגובאחאתיבתונזהכםלשורייבשיתאוהדוהיתא

ףגנהוהיהנה14תגרהךממםיבוטהךיבאתיבךיחא

15ךשוכרלכבוךישנבוךינבבוךמעב‐‐הלודגהפגמ

ןמךיעמואצידעךיעמהלחמבםיברםיילחבהתאו

חורתאםרוהילעהוהירעיו16םימילעםימיילחה

הדוהיבולעיו17םישוכדילערשאםיברעהוםיתשלפה

םגוךלמהתיבלאצמנהשוכרהלכתאובשיוהועקביו

18וינבןטקזחאוהיםאיכןבולראשנאלווישנווינב

19אפרמןיאלילחלויעמבהוהיופגנ‐‐תאזלכירחאו

ויעמואציםינשםימילץקהתאצתעכוםימימםימיליהיו

הפרשומעולושעאלוםיערםיאלחתבתמיווילחםע

הנומשווכלמבהיהםיתשוםישלשןב20ויתבאתפרשכ

ריעבוהרבקיוהדמחאלבךליוםלשוריבךלמםינש

םיכלמהתורבקבאלודיוד

‐‐ויתחתןטקהונבוהיזחאתאםלשורייבשויוכילמיו22

ךלמיוהנחמלםיברעבאבהדודגהגרהםינשארהלכיכ

םיתשוםיעבראןב2הדוהיךלמםרוהיןבוהיזחא

ומאםשוםלשוריבךלמתחאהנשווכלמבוהיזחאהנש

באחאתיביכרדבךלהאוהםג3ירמעתבוהילתע
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הוהייניעבערהשעיו4עישרהלותצעויהתיהומאיכ

‐‐ויבאתומירחאםיצעויולויההמהיכבאחאתיבכ

באחאןבםרוהיתאךליוךלהםתצעבםג5ולתיחשמל

דעלגתומרבםראךלמלאזחלעהמחלמללארשיךלמ

יכלאערזיבאפרתהלבשיו6םרויתאםימרהוכיו

םראךלמלאהזחתאומחלהבהמרבוהכהרשאםיכמה

ןבםרוהיתאתוארלדריהדוהיךלמםרוהיןבוהירזעו

תסובתהתיהםיהלאמו7אוההלחיכ‐‐לאערזיבבאחא

אוהילאםרוהיםעאציואבבוםרוילאאובלוהיזחא

8באחאתיבתאתירכהלהוהיוחשמרשאישמנןב

הדוהיירשתאאצמיובאחאתיבםעאוהיטפשהכיהיו

שקביו9םגרהיו‐‐והיזחאלםיתרשמוהיזחאיחאינבו

לאוהאביוןורמשבאבחתמאוהווהדכליווהיזחאתא

רשאאוהטפשוהיןבורמאיכוהרבקיווהתימיואוהי

חכרצעלוהיזחאתיבלןיאוובבללכבהוהיתאשרד

םקתוהנבתמיכהתארוהיזחאםאוהילתעו10הכלממל

חקתו11הדוהיתיבל‐‐הכלממהערזלכתארבדתו

ךותמותאבנגתווהיזחאןבשאויתאךלמהתבתעבשוהי

תוטמהרדחבותקנימתאוותאןתתוםיתמומהךלמהינב

עדיוהיתשאםרוהיךלמהתבתעבשוהיוהריתסתו

אלו‐‐והילתעינפמוהיזחאתוחאהתיהאיהיכןהכה

םינשששאבחתמםיהלאהתיבבםתאיהיו12והתתימה

ץראהלעתכלמהילתעו
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תואמהירשתאחקיועדיוהיקזחתהתיעבשההנשבו23

ןבוהירזעלוןנחוהיןבלאעמשילוםחריןבוהירזעל

‐‐ירכזןבטפשילאתאווהידעןבוהישעמתאודבוע

לכמםיולהתאוצבקיוהדוהיבובסיו2תירבבומע

3םלשורילאואביולארשילתובאהישארוהדוהיירע

רמאיוךלמהםעםיהלאהתיבבתירבלהקהלכתרכיו

ינבלעהוהירבדרשאכךלמיךלמהןבהנהםהל

תבשהיאבםכמתישלשהושעתרשארבדההז4דיוד

ךלמהתיבבתישלשהו5םיפסהירעשלםיוללוםינהכל

6הוהיתיבתורצחב‐‐םעהלכודוסיהרעשבתישלשהו

‐‐םיוללםיתרשמהוםינהכהםאיכהוהיתיבאובילאו

7הוהיתרמשמורמשי‐‐םעהלכוהמהשדקיכואביהמה

לאאבהוודיבוילכושיאביבסךלמהתאםיולהופיקהו

םיולהושעיו8ותאצבוואבבךלמהתאויהותמויתיבה

תאשיאוחקיוןהכהעדיוהיהוצרשאלככהדוהילכו

עדיוהירטפאליכתבשהיאצויםעתבשהיאבוישנא

תואמהירשלןהכהעדיוהיןתיו9תוקלחמהתאןהכה

‐דיודךלמלרשאםיטלשהתאותונגמהתאוםיתינחהתא

וחלששיאוםעהלכתאדמעיו10םיהלאהתיברשא‐

תילאמשהתיבהףתכדעתינמיהתיבהףתכמודיב

ךלמהןבתאואיצויו11ביבסךלמהלע‐‐תיבלוחבזמל

והחשמיוותאוכילמיותודעהתאורזנהתאוילעונתיו

תאוהילתעעמשתו12ךלמהיחיורמאיווינבועדיוהי

םעהלאאובתוךלמהתאםיללהמהוםיצרהםעהלוק

אובמבודומעלעדמועךלמההנהוארתו13הוהיתיב
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עקותוחמשץראהםעלכוךלמהלעתורצצחהוםירשהו

ללהלםיעידומורישהילכבםיררושמהותורצצחב

אצויו14רשקרשקרמאתוהידגבתאוהילתעערקתו

םהלארמאיוליחהידוקפתואמהירשתאןהכהעדיוהי

ברחבתמויהירחאאבהותורדשהתיבמלאהואיצוה

םידיהלומישיו15הוהיתיבהותימתאלןהכהרמאיכ

םשהותימיוךלמהתיבםיסוסהרעשאובמלאאובתו

ךלמהןיבוםעהלכןיבווניב‐‐תירבעדיוהיתרכיו16

והצתיולעבהתיבםעהלכואביו17הוהילםעלתויהל

וגרהלעבהןהכןתמתאוורבשוימלצתאוויתחבזמתאו

דיבהוהיתיבתודקפעדיוהיםשיו18תוחבזמהינפל

תולעהלהוהיתיבלעדיודקלחרשאםיולהםינהכה

ידילע‐‐רישבוהחמשבהשמתרותבבותככהוהיתולע

אוביאלוהוהיתיבירעשלעםירעושהדמעיו19דיוד

םירידאהתאותואמהירשתאחקיו20רבדלכלאמט

ךלמהתאדרויוץראהםעלכתאוםעבםילשומהתאו

ובישויוךלמהתיבןוילעהרעשךותבואביוהוהיתיבמ

ץראהםעלכוחמשיו21הכלממהאסכלעךלמהתא

ברחבותימהוהילתעתאוהטקשריעהו

ךלמהנשםיעבראווכלמבשאיםינשעבשןב24

רשיהשאוישעיו2עבשראבמהיבצומאםשוםלשוריב

םישנעדיוהיולאשיו3ןהכהעדיוהיימילכהוהייניעב

בלםעהיהןכירחאיהיו4תונבוםינבדלויוםיתש

םיולהוםינהכהתאץבקיו5הוהיתיבתאשדחלשאוי
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ףסכלארשילכמוצבקוהדוהיירעלואצםהלרמאיו

ורהמתםתאוהנשבהנשידמםכיהלאתיבתאקזחל

שארהעדיוהילךלמהארקיו6םיולהורהמאלורבדל

הדוהימאיבהלםיולהלעתשרדאלעודמולרמאיו

‐‐לארשיללהקהוהוהידבעהשמתאשמתאםלשורימו

תיבתאוצרפהינבתעשרמהוהילתעיכ7תודעהלהאל

רמאיו8םילעבלושעהוהיתיבישדקלכםגוםיהלאה

9הצוחהוהיתיברעשבוהנתיודחאןוראושעיוךלמה

השמתאשמהוהילאיבהלםלשוריבוהדוהיבלוקונתיו

םירשהלכוחמשיו10רבדמב‐‐לארשילעםיהלאהדבע

תעביהיו11הלכלדעןוראלוכילשיוואיביוםעהלכו

םתוארכוםיולהדיבךלמהתדקפלאןוראהתאאיבי

ורעיושארהןהכדיקפוךלמהרפוסאבוףסכהבריכ

םויבםוילושעהכומקמלאוהבישיווהאשיוןוראהתא

השועלאעדיוהיוךלמהוהנתיו12ברלףסכופסאיו

םישרחוםיבצחםירכשויהיוהוהיתיבתדובעתכאלמ

תיבתאקזחלתשחנולזרבישרחלםגוהוהיתיבשדחל

הכאלמלהכוראלעתוהכאלמהישעושעיו13הוהי

14והצמאיו‐‐ותנכתמלעםיהלאהתיבתאודימעיוםדיב

ףסכהראשתאעדיוהיוךלמהינפלואיבהםתולככו

ילכותופכותולעהותרשילכהוהיתיבלםילכוהשעיו

לכדימתהוהיתיבבתולעםילעמויהיוףסכובהז

האמןב‐‐תמיוםימיעבשיועדיוהיןקזיו15עדיוהיימי

םיכלמהםעדיודריעבוהרבקיו16ותומבהנשםישלשו

ירחאו17ותיבוםיהלאהםעולארשיבהבוטהשעיכ
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עמשזאךלמלווחתשיוהדוהיירשואבעדיוהיתומ

םהיתובאיהלאהוהיתיבתאובזעיו18םהילאךלמה

הדוהילעףצקיהיוםיבצעהתאוםירשאהתאודבעיו

םבישהלםיאבנםהבחלשיו19תאזםתמשאבםלשוריו

השבלםיהלאחורו20וניזאהאלוםבודיעיוהוהילא

םהלרמאיוםעללעמדמעיוןהכהעדיוהיןבהירכזתא

אלוהוהיתוצמתאםירבעםתאהמלםיהלאהרמאהכ

וילעורשקיו21םכתאבזעיוהוהיתאםתבזעיכ‐‐וחילצת

רכזאלו22הוהיתיברצחבךלמהתוצמבןבאוהמגריו

גרהיוומעויבאעדיוהיהשערשאדסחהךלמהשאוי

תפוקתליהיו23שרדיוהוהיארירמאותומכוונבתא

םלשוריוהדוהילאואביוםראליחוילעהלעהנשה

ךלמלוחלשםללשלכוםעמםעהירשלכתאותיחשיו

ןתנהוהיוםראליחואבםישנארעצמביכ24קשמרד

םהיתובאיהלאהוהיתאובזעיכ‐‐דאמברלליחםדיב

ותאובזעיכונממםתכלבו25םיטפשושעשאויתאו

עדיוהיינבימדבוידבעוילעורשקתהםיברםיילחמב

אלודיודריעבוהרבקיותמיוותטמלעוהגרהיוןהכה

וילעםירשקתמההלאו26םיכלמהתורבקבוהרבק

תיבאומהתירמשןבדבזוהיותינומעהתעמשןבדבז

‐‐םיהלאהתיבדוסיווילעאשמה)ברי(ברווינבו27

ונבוהיצמאךלמיוםיכלמהרפסשרדמלעםיבותכםנה

ויתחת
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עשתוםירשעווהיצמאךלמהנששמחוםירשעןב25

שעיו2םילשורימןדעוהיומאםשוםלשוריבךלמהנש

הקזחרשאכיהיו3םלשבבלבאלקרהוהייניעברשיה

ויבאךלמהתאםיכמהוידבעתאגרהיווילעהכלממה

השמרפסבהרותבבותככיכתימהאלםהינבתאו4

אלםינבוםינבלעתובאותומיאלרמאלהוהיהוצרשא

והיצמאץבקיו5ותומיואטחבשיאיכ‐‐תובאלעותומי

ירשלוםיפלאהירשלתובאתיבלםדימעיוהדוהיתא

הנשםירשעןבמלםדקפיוןמינבוהדוהילכלתואמה

זחאאבצאצוירוחבףלאתואמשלשםאצמיוהלעמו

האמב‐‐ליחרובגףלאהאמלארשימרכשיו6הנצוחמר

לאךלמהרמאלוילאאבםיהלאהשיאו7ףסכרככ

ינבלכלארשיםעהוהיןיאיכלארשיאבצךמעאובי

ךלישכי‐‐המחלמלקזחהשעהתאאבםאיכ8םירפא

לישכהלורוזעלםיהלאבחכשייכביואינפלםיהלאה

תאמלתושעלהמוםיהלאהשיאלוהיצמארמאיו9

שיםיהלאהשיארמאיולארשידודגליתתנרשארככה

דודגהלוהיצמאםלידביו10הזמהברהךלתתלהוהיל

דאמםפארחיוםמוקמלתכללםירפאמוילאאברשא

קזחתהוהיצמאו11ףאירחבםמוקמלובושיוהדוהיב

תרשעריעשינבתאךיוחלמהאיגךליוומעתאגהניו

םואיביוהדוהיינבובשםייחםיפלאתרשעו12םיפלא

13ועקבנםלכועלסהשארמםוכילשיועלסהשארל

המחלמלומעתכלמוהיצמאבישהרשאדודגהינבו

םהמוכיוןורוחתיבדעוןורמשמהדוהיירעבוטשפיו
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והיצמאאובירחאיהיו14הברהזבוזביוםיפלאתשלש

ולםדימעיוריעשינביהלאתאאביוםימודאתאתוכהמ

הוהיףארחיו15רטקיםהלוהוחתשיםהינפלוםיהלאל

תאתשרדהמלולרמאיואיבנוילאחלשיווהיצמאב

ורבדביהיו16ךדימםמעתאוליצהאלרשאםעהיהלא

ךוכיהמלךללדח‐‐ךונתנךלמלץעוילהולרמאיווילא

‐‐ךתיחשהלםיהלאץעייכיתעדירמאיואיבנהלדחיו

ךלמוהיצמאץעויו17יתצעלתעמשאלותאזתישעיכ

לארשיךלמאוהיןבזחאוהיןבשאוילאחלשיוהדוהי

לאלארשיךלמשאויחלשיו18םינפהארתנךלרמאל

חלשןונבלברשאחוחהרמאלהדוהיךלמוהיצמא

השאלינבלךתבתאהנתרמאלןונבלברשאזראהלא

19חוחהתאסמרתוןונבלברשאהדשהתיחרבעתו

התעדיבכהלךבלךאשנוםודאתאתיכההנהתרמא

הדוהיוהתאתלפנוהערבהרגתתהמל‐‐ךתיבבהבש

םתתןעמלאיהםיהלאהמיכ‐‐והיצמאעמשאלו20ךמע

לארשיךלמשאוילעיו21םודאיהלאתאושרדיכדיב

רשאשמשתיבבהדוהיךלמוהיצמאואוהםינפוארתיו

וילהאלשיאוסניולארשיינפלהדוהיףגניו22הדוהיל

שאוישפתזחאוהיןבשאויןבהדוהיךלמוהיצמאתאו23

תמוחבץרפיוםלשוריוהאיביושמשתיבב‐‐לארשיךלמ

המאתואמעבראהנופהרעשדעםירפארעשמםלשורי

תיבבםיאצמנהםילכהלכתאוףסכהובהזהלכו24

ינבתאוךלמהתיבתורצואתאוםודאדבעםעםיהלאה

ךלמשאויןבוהיצמאיחיו25ןורמשבשיותוברעתה
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שמח‐‐לארשיךלמזחאוהיןבשאויתומירחאהדוהי

‐םינורחאהוםינשארהוהיצמאירבדרתיו26הנשהרשע

27לארשיוהדוהייכלמרפסלעםיבותכםנהאלה‐

רשקוילעורשקיוהוהיירחאמוהיצמארסרשאתעמו

והתימיוהשיכלוירחאוחלשיוהשיכלסניוםלשוריב

ריעבויתבאםעותאורבקיוםיסוסהלעוהאשיו28םש

הדוהי

הרשעששןבאוהווהיזעתאהדוהיםעלכוחקיו26

תאהנבאוה2והיצמאויבאתחתותאוכילמיוהנש

ןב3ויתבאםעךלמהבכשירחאהדוהילהבישיותוליא

ךלמהנשםיתשוםישמחווכלמבוהיזעהנשהרשעשש

שעיו4םלשוריןמ)הילכי(היליכיומאםשוםלשוריב

יהיו5ויבאוהיצמאהשערשאלככהוהייניעברשיה

ימיבוםיהלאהתארבןיבמהוהירכזימיבםיהלאשרדל

םיתשלפבםחליואציו6םיהלאהוחילצההוהיתאושרד

דודשאתמוחתאוהנביתמוחתאותגתמוחתאץרפיו

לעםיהלאהוהרזעיו7םיתשלפבודודשאבםירעהנביו

‐‐לעברוגבםיבשיה)םיברעה(םייברעהלעוםיתשלפ

דעומשךליווהיזעלהחנמםינומעהונתיו8םינועמהו

םילדגמוהיזעןביו9הלעמלדעקיזחהיכםירצמאובל

עוצקמהלעואיגהרעשלעוהנפהרעשלעםלשוריב

‐‐םיברתורבבצחיורבדמבםילדגמןביו10םקזחיו

םימרכוםירכארושימבוהלפשבוולהיהברהנקמיכ

ליחוהיזעליהיו11היההמדאבהאיכ‐‐למרכבוםירהב
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דיבםתדקפרפסמבדודגלאבציאצויהמחלמהשע

והיננחדילע‐‐רטושהוהישעמורפוסה)לאיעי(לאועי

‐‐ליחירובגלתובאהישאררפסמלכ12ךלמהירשמ

ףלאתואמשלשאבצליחםדילעו13תואמששוםיפלא

‐‐ליחחכבהמחלמישועתואמשמחוםיפלאתעבשו

אבצהלכלוהיזעםהלןכיו14ביואהלעךלמלרזעל

םיעלקינבאלו‐‐תותשקותונירשוםיעבוכוםיחמרוםינגמ

לעתויהלבשוחתבשחמתונבשחםלשוריבשעיו15

תולדגםינבאבוםיצחבאורילתונפהלעוםילדגמה

16קזחיכדערזעהלאילפהיכקוחרמלדעומשאציו

אביוויהלאהוהיבלעמיותיחשהלדעובלהבגותקזחכו

וירחאאביו17תרטקהחבזמלעריטקהלהוהילכיהלא

18ליחינב‐‐םינומשהוהילםינהכומעוןהכהוהירזע

ריטקהלוהיזעךלאלולורמאיוךלמהוהיזעלעודמעיו

אצריטקהלםישדקמהןרהאינבםינהכליכ‐‐הוהיל

19םיהלאהוהימדובכלךלאלותלעמיכשדקמהןמ

םינהכהםעופעזבוריטקהלתרטקמודיבווהיזעףעזיו

לעמהוהיתיבבםינהכהינפלוחצמבהחרזתערצהו

לכושארהןהכוהירזעוילאןפיו20תרטקהחבזמל

אוהםגוםשמוהולהביווחצמבערצמאוההנהוםינהכה

ערצמךלמהוהיזעיהיו21הוהיועגניכתאצלףחדנ

יכ‐‐ערצמ)תישפחה(תושפחהתיבבשיוותומםוידע

םעתאטפושךלמהתיבלעונבםתויוהוהיתיבמרזגנ

בתכ‐‐םינרחאהוםינשארהוהיזעירבדרתיו22ץראה

ורבקיוויתבאםעוהיזעבכשיו23איבנהץומאןבוהיעשי
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ורמאיכ‐‐םיכלמלרשאהרובקההדשבויתבאםעותא

ויתחתונבםתויךלמיואוהערוצמ

הנשהרשעששווכלמבםתויהנששמחוםירשעןב27

רשיהשעיו2קודצתבהשוריומאםשוםלשוריבךלמ

לאאבאלקר‐‐ויבאוהיזעהשערשאלככהוהייניעב

תיברעשתאהנבאוה3םיתיחשמםעהדועוהוהילכיה

הנבםירעו4ברלהנבלפעהתמוחבוןוילעה‐‐הוהי

אוהו5םילדגמותוינריבהנבםישרחבוהדוהירהב

ןומעינבולונתיוםהילעקזחיוןומעינבךלמםעםחלנ

םיטחםירכםיפלאתרשעוףסכרככהאמאיהההנשב

הנשבוןומעינבולובישהתאזםיפלאתרשעםירועשו

ינפלויכרדןיכהיכםתויקזחתיו6תישלשהותינשה

‐‐ויכרדוויתמחלמלכוםתויירבדרתיו7ויהלאהוהי

םירשעןב8הדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכםנה

9םלשוריבךלמהנשהרשעששווכלמבהיההנששמחו

ךלמיודיודריעבותאורבקיוויתבאםעםתויבכשיו

ויתחתונבזחא

ךלמהנשהרשעששווכלמבזחאהנשםירשעןב28

ךליו2ויבאדיודכהוהייניעברשיההשעאלוםלשוריב

אוהו3םילעבלהשעתוכסמםגולארשייכלמיכרדב

םיוגהתובעתכשאבוינבתארעביוםנהןבאיגבריטקה

תומבברטקיוחבזיו4לארשיינבינפמהוהישירהרשא

ויהלאהוהיוהנתיו5ןנערץעלכתחתותועבגהלעו

ואיביוהלודגהיבשונממובשיוובוכיוםראךלמדיב
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הלודגהכמובךיוןתנלארשיךלמדיבםגוקשמרד

ףלאםירשעוהאמהדוהיבוהילמרןבחקפגרהיו6

םתובאיהלאהוהיתאםבזעבליחינבלכה‐‐דחאםויב

תאוךלמהןבוהישעמתאםירפארובגירכזגרהיו7

ינבובשיו8ךלמההנשמהנקלאתאותיבהדיגנםקירזע

ללשםגותונבוםינבםישנףלאםיתאמםהיחאמלארשי

איבנהיהםשו9ןורמשלללשהתאואיביוםהמוזזבבר

רמאיוןורמשלאבהאבצהינפלאציוומשדדעהוהיל

םנתנהדוהילעםכיתובאיהלאהוהיתמחבהנהםהל

ינבהתעו10עיגהםימשלדעףעזבםבוגרהתוםכדיב

תוחפשלוםידבעלשבכלםירמאםתאםלשוריוהדוהי

11םכיהלאהוהילתומשאםכמעםתאקראלהםכל

םכיחאמםתיבשרשאהיבשהובישהו‐‐ינועמשהתעו

ינבישארמםישנאומקיו12םכילעהוהיףאןורחיכ

והיקזחיותומלשמןבוהיכרבןנחוהיןבוהירזעםירפא

ורמאיו13אבצהןמםיאבהלע‐‐ילדחןבאשמעוםלשןב

ונילעהוהיתמשאליכ‐‐הנההיבשהתאואיבתאלםהל

הבריכונתמשאלעוונתאטחלעףיסהלםירמאםתא

תאץולחהבזעיו14לארשילעףאןורחוונלהמשא

ומקיו15להקהלכוםירשהינפלהזבהתאוהיבשה

םהימרעמלכוהיבשבוקיזחיותומשבובקנרשאםישנאה

םוקשיוםולכאיוםולעניוםשבליוללשהןמושיבלה

ריעוחריםואיביולשוכלכלםירמחבםולהניוםוכסיו

חלשאיההתעב16ןורמשובושיוםהיחאלצאםירמתה

םימודאדועו17ולרזעל‐‐רושאיכלמלעזחאךלמה
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ירעבוטשפםיתשלפו18יבשובשיוהדוהיבוכיוואב

ןוליאתאושמשתיבתאודכליוהדוהילבגנהוהלפשה

תאוהיתונבוהנמתתאוהיתונבווכושתאותורדגהתאו

הדוהיתאהוהיעינכהיכ19םשובשיוהיתנבתאווזמג

לעמלועמוהדוהיבעירפהיכלארשיךלמזחארובעב

רציורושאךלמרסאנלפתגלתוילעאביו20הוהיב

תיבתאוהוהיתיבתאזחאקלחיכ21וקזחאלוול

תעבו22ולהרזעלאלורושאךלמלןתיוםירשהוךלמה

חבזיו23זחאךלמהאוההוהיבלועמלףסויוולרצה

םהםראיכלמיהלאיכרמאיוובםיכמהקשמרדיהלאל

ולישכהלולויהםהוינורזעיוחבזאםהלםתאםירזעמ

ץצקיוםיהלאהתיבילכתאזחאףסאיו24לארשילכלו

ולשעיוהוהיתיבתותלדתארגסיוםיהלאהתיבילכתא

הדוהילריעוריעלכבו25םלשוריבהנפלכבתוחבזמ

יהלאהוהיתאסעכיוםירחאםיהלאלרטקלתומבהשע

‐‐םינורחאהוםינשארהויכרדלכווירבדרתיו26ויתבא

בכשיו27לארשיוהדוהייכלמרפסלעםיבותכםנה

והאיבהאליכ‐‐םלשוריבריעבוהרבקיוויתבאםעזחא

ויתחתונבוהיקזחיךלמיולארשייכלמירבקל

עשתוםירשעוהנששמחוםירשעןבךלמוהיקזחי29

שעיו2והירכזתבהיבאומאםשוםלשוריבךלמהנש

הנשבאוה3ויבאדיודהשערשאלככהוהייניעברשיה

תיבתותלדתאחתפןושארהשדחבוכלמלהנושארה

םפסאיוםיולהתאוםינהכהתאאביו4םקזחיו‐‐הוהי
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התעםיולהינועמשםהלרמאיו5חרזמהבוחרל

תאואיצוהוםכיתבאיהלאהוהיתיבתאושדקוושדקתה

הוהייניעבערהושעווניתבאולעמיכ6שדקהןמהדנה

ףרעונתיוהוהיןכשממםהינפובסיווהבזעיו‐‐וניהלא

אלתרטקותורנהתאובכיוםלואהתותלדורגסםג7

יהיו8לארשייהלאלשדקבולעהאלהלעווריטקה

)הועזל(העוזלםנתיוםלשוריוהדוהילעהוהיףצק

ולפנהנהו9םכיניעבםיארםתארשאכהקרשלוהמשל

תאזלעיבשבונישנווניתונבוונינבוברחבוניתובא

לארשייהלאהוהילתירבתורכליבבלםעהתע10

םכביכולשתלאהתעינב11ופאןורחונממבשיו

םיתרשמולתויהלוותרשלוינפלדמעלהוהירחב

והירזעןבלאויוישמעןבתחמםיולהומקיו12םירטקמו

ןבוהירזעוידבעןבשיקיררמינבןמויתהקהינבןמ

ןמו13חאויןבןדעוהמזןבחאוי‐‐ינשרגהןמולאללהי

והירכזףסאינבןמו)לאיעיו(לאועיוירמשןפצילאינב

ינבןמויעמשו)לאיחי(לאוחיןמיהינבןמו14והינתמו

ושדקתיוםהיחאתאופסאיו15לאיזעוהיעמשןותודי

16הוהיתיברהטלהוהיירבדבךלמהתוצמכואביו

לכתאואיצויורהטלהוהיתיבהמינפלםינהכהואביו

ולבקיוהוהיתיברצחלהוהילכיהבואצמרשאהאמטה

שדחלדחאבולחיו17הצוחןורדקלחנלאיצוהלםיולה

הוהיםלואלואבשדחלהנומשםויבושדקלןושארה

רשעהששםויבוהנומשםימילהוהיתיבתאושדקיו

ךלמהוהיקזחלאהמינפואוביו18ולכןושארהשדחל
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תאוהלועהחבזמתאהוהיתיבלכתאונרהטורמאיו

תאו19וילכלכתאותכרעמהןחלשתאווילכלכ

‐‐ולעמבותוכלמבזחאךלמהחינזהרשאםילכהלכ

והיקזחיםכשיו20הוהיחבזמינפלםנהוונשדקהוונכה

ואיביו21הוהיתיבלעיוריעהירשתאףסאיוךלמה

םיזעיריפצוהעבשםישבכוהעבשםיליאוהעבשםירפ

הדוהילעושדקמהלעוהכלממהלעתאטחלהעבש

22הוהיחבזמלעתולעהלםינהכהןרהאינבלרמאיו

החבזמהוקרזיוםדהתאםינהכהולבקיורקבהוטחשיו

םישבכהוטחשיוהחבזמהםדהוקרזיוםילאהוטחשיו

ינפלתאטחהיריעשתאושיגיו23החבזמהםדהוקרזיו

םינהכהםוטחשיו24םהילעםהידיוכמסיולהקהוךלמה

לכליכלארשילכלערפכלהחבזמהםמדתאואטחיו

םיולהתאדמעיו25תאטחהוהלועהךלמהרמאלארשי

דיודתוצמבתורנכבוםילבנבםיתלצמבהוהיתיב

דיבהוצמההוהידיביכאיבנהןתנוךלמההזחדגו

תורצצחבםינהכהודיודילכבםיולהודמעיו26ויאיבנ

לחהתעבוחבזמהלהלעהתולעהלוהיקזחרמאיו27

דיודילכידילעותורצצחהוהוהירישלחההלועה

ררושמרישהוםיוחתשמלהקהלכו28לארשיךלמ

הלעהתולכלדעלכה)םירצחמ(םירצצחמתורצצחהו

‐‐ותאםיאצמנהלכוךלמהוערכתולעהלתולככו29

ללהלםיוללםירשהוךלמהוהיקזחירמאיו30ווחתשיו

החמשלדעוללהיוהזחהףסאודיודירבדבהוהיל

םכדיםתאלמהתערמאיווהיקזחיןעיו31ווחתשיוודקיו
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ואיביוהוהיתיבלתודותוםיחבזואיבהוושגהוהיל

רפסמיהיו32תולעבלבידנלכותודותוםיחבזלהקה

האמםיליאםיעבשרקב‐‐להקהואיבהרשאהלעה

רקב‐‐םישדקהו33הלאלכהוהילהלעלםיתאמםישבכ

טעמלויהםינהכהקר34םיפלאתשלשןאצותואמשש

םיולהםהיחאםוקזחיותולעהלכתאטישפהלולכיאלו

םיולהיכ‐‐םינהכהושדקתידעוהכאלמהתולכדע

יבלחבברלהלעםגו35םינהכהמשדקתהלבבלירשי

36הוהיתיבתדובעןוכתוהלעל‐‐םיכסנבוםימלשה

יכםעלםיהלאהןיכההלעםעהלכווהיקזחיחמשיו

רבדההיהםאתפב

תורגאםגוהדוהיולארשילכלעוהיקזחיחלשיו30

‐‐םלשוריבהוהיתיבלאובלהשנמוםירפאלעבתכ

וירשוךלמהץעויו2לארשייהלאהוהילחספתושעל

יכ3ינשהשדחבחספהתושעלםלשוריבלהקהלכו

ושדקתהאלםינהכהיכאיההתעבותשעלולכיאל

יניעברבדהרשייו4םלשורילופסאנאלםעהוידמל

לוקריבעהלרבדודימעיו5להקהלכיניעבוךלמה

חספתושעלאובל‐‐ןדדעועבשראבמלארשילכב

6בותככושעברלאליכםלשוריבלארשייהלאהוהיל

לארשילכבוירשוךלמהדימתורגאבםיצרהוכליו

הוהילאובושלארשיינברמאלךלמהתוצמכוהדוהיו

תראשנההטילפהלאבשיולארשיוקחציםהרבאיהלא

םכיחאכוםכיתובאכויהתלאו7רושאיכלמףכמםכל

רשאכהמשלםנתיוםהיתובאיהלאהוהיבולעמרשא
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ונתםכיתובאכםכפרעושקתלאהתע8םיארםתא

ודבעוםלועלשידקהרשאושדקמלואבוהוהילדי

םכבושביכ9ופאןורחםכמבשיוםכיהלאהוהיתא

בושלוםהיבושינפלםימחרלםכינבוםכיחאהוהילע

םינפריסיאלוםכיהלאהוהיםוחרוןונחיכתאזהץראל

ריעלריעמםירבעםיצרהויהיו10וילאובושתםאםכמ

םהילעםיקיחשמויהיוןולבזדעו‐‐השנמוםירפאץראב

וענכנ‐‐ןולבזמוהשנמורשאמםישנאךא11םבםיגעלמו

תתלםיהלאהדיהתיההדוהיבםג12םלשורילואביו

הוהירבדב‐‐םירשהוךלמהתוצמתושעלדחאבלםהל

שדחבתוצמהגחתאתושעלברםעםלשוריופסאיו13

תוחבזמהתאוריסיו‐‐ומקיו14דאמברללהק‐‐ינשה

לחנלוכילשיווריסהתורטקמהלכתאוםלשוריברשא

ינשהשדחלרשעהעבראבחספהוטחשיו15ןורדק

הוהיתיבתולעואיביוושדקתיוומלכנםיולהוםינהכהו

םיהלאהשיאהשמתרותכםטפשמכםדמעלעודמעיו16

להקבתבריכ17םיולהדימםדהתאםיקרזםינהכה

אללכלםיחספהתטיחשלעםיולהוושדקתהאלרשא

םירפאמתברםעהתיברמיכ18הוהילשידקהל‐‐רוהט

חספהתאולכאיכ‐‐ורהטהאלןולבזורכששיהשנמו

הוהירמאלםהילעוהיקזחיללפתהיכבותככאלב

םיהלאהשורדלןיכהובבללכ19דעברפכיבוטה

לאהוהיעמשיו20שדקהתרהטכאלוויתובאיהלאהוהי

םיאצמנהלארשיינבושעיו21םעהתאאפריווהיקזחי

הלודגהחמשב‐‐םימיתעבשתוצמהגחתאםלשוריב
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‐‐זעילכבםינהכהוםיולהםויבםויהוהילםיללהמו

םיליכשמה‐‐םיולהלכבללעוהיקזחירבדיו22הוהיל

םיחבזמםימיהתעבשדעומהתאולכאיוהוהילבוטלכש

וצעויו23םהיתובאיהלאהוהילםידותמוםימלשיחבז

םימיתעבשושעיוםירחאםימיתעבשתושעללהקהלכ

םירפףלאלהקלםירההדוהיךלמוהיקזחיכ24החמש

ףלאםירפלהקלומירהםירשהוןאצםיפלאתעבשו

לכוחמשיו25ברלםינהכושדקתיוםיפלאתרשעןאצו

לארשימםיאבהלהקהלכוםיולהוםינהכהוהדוהילהק

יהתו26הדוהיבםיבשויהולארשיץראמםיאבהםירגהו

ךלמדיודןבהמלשימימיכםלשוריבהלודגהחמש

םיולהםינהכהומקיו27םלשוריבתאזכאללארשי

ןועמלםתלפתאובתוםלוקבעמשיוםעהתאוכרביו

םימשלושדק

ירעלםיאצמנהלארשילכואציתאזלכתולככו31

תאוצתניוםירשאהועדגיותובצמהורבשיוהדוהי

םירפאבוןמינבוהדוהילכמתוחבזמהתאותומבה

‐‐ותזחאלשיאלארשיינבלכובושיוהלכלדעהשנמו

םיולהוםינהכהתוקלחמתאוהיקזחידמעיו2םהירעל

הלעלםיוללוםינהכלותדבעיפכשיאםתוקלחמלע

הוהיתונחמירעשבללהלותודהלותרשל‐‐םימלשלו

ברעהורקבהתולעלתולעלושוכרןמךלמהתנמו3

תרותבבותככ‐‐םידעמלוםישדחלותותבשלתולעהו

םינהכהתנמתתלםלשורייבשוילםעלרמאיו4הוהי
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וברהרבדהץרפכו5הוהיתרותבוקזחיןעמל‐‐םיולהו

תאובתלכושבדורהציושוריתןגדתישארלארשיינב

הדוהיולארשיינבו6ואיבהברללכהרשעמוהדש

רשעמוןאצורקברשעמםהםג‐‐הדוהיירעבםיבשויה

תומרעונתיוואיבהםהיהלאהוהילםישדקמהםישדק

שדחבודוסילתומרעהולחהישלשהשדחב7תומרע

תומרעהתאואריוםירשהווהיקזחיואביו8ולכיעיבשה

לעוהיקזחישרדיו9לארשיומעתאוהוהיתאוכרביו

והירזעוילארמאיו10תומרעהלע‐‐םיולהוםינהכה

איבלהמורתהלחהמרמאיוקודצתיבל‐‐שארהןהכה

ךרבהוהייכ‐‐בורלדערתוהועובשולוכאהוהיתיב

ןיכהלוהיקזחירמאיו11הזהןומההתארתונהוומעתא

רשעמהוהמורתהתאואיביו12וניכיו‐‐הוהיתיבבתוכשל

יולה)והיננכ(והיננוכדיגנםהילעוהנומאבםישדקהו

לאהשעותחנווהיזזעולאיחיו13הנשמוהיחאיעמשו

םידיקפ‐‐והינבותחמווהיכמסיולאילאודבזויותומיריו

והיקזחידקפמבויחאיעמשו)והיננכ(והיננוכדימ

הנמיןבארוקו14םיהלאהתיבדיגנוהירזעוךלמה

תמורתתתל‐‐םיהלאהתובדנלעהחרזמלרעושהיולה

עושיוןמינמוןדעודילעו15םישדקהישדקוהוהי

תתלהנומאב‐‐םינהכהירעבוהינכשווהירמאוהיעמשו

םשחיתהדבלמ16ןטקכלודגכתוקלחמבםהיחאל

הוהיתיבלאבהלכלהלעמלוםינששולשןבמםירכזל

םהיתוקלחמכםתורמשמבםתדובעל‐‐ומויבםוירבדל

ןבמםיולהוםהיתובאתיבלםינהכהשחיתהתאו17
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18םהיתוקלחמבםהיתורמשמב‐‐הלעמלוהנשםירשע

להקלכל‐‐םהיתונבוםהינבוםהישנםפטלכבשחיתהלו

ידשבםינהכהןרהאינבלו19שדקושדקתיםתנומאביכ

‐‐תומשבובקנרשאםישנאריעוריעלכבםהירעשרגמ

שעיו20םיולבשחיתהלכלוםינהכברכזלכלתונמתתל

תמאהורשיהובוטהשעיוהדוהילכבוהיקזחיתאזכ

תדובעבלחהרשאהשעמלכבו21ויהלאהוהיינפל

לכב‐‐ויהלאלשרדלהוצמבוהרותבוםיהלאהתיב

חילצהוהשעובבל

רושאךלמבירחנסאבהלאהתמאהוםירבדהירחא32

םעקבלרמאיותורצבהםירעהלעןחיוהדוהיבאביו

המחלמלוינפובירחנסאביכוהיקזחיאריו2וילא

ימימתאםותסלוירבגווירשםעץעויו3םלשורילע

‐‐ברםעוצבקיו4והורזעיוריעלץוחמרשאתוניעה

ץראהךותבףטושהלחנהתאותוניעמהלכתאומתסיו

קזחתיו5םיברםימואצמורושאיכלמואוביהמלרמאל

הצוחלותולדגמהלעלעיוהצורפההמוחהלכתאןביו

חלששעיודיודריעאולמהתאקזחיותרחאהמוחה

וילאםצבקיוםעהלעתומחלמירשןתיו6םינגמוברל

וקזח7רמאלםבבללערבדיוריעהרעשבוחרלא

ינפלמורושאךלמינפמותחתלאוואריתלא‐‐וצמאו

רשבעורזומע8ומעמברונמעיכומערשאןומההלכ

וכמסיוונתמחלמםחלהלוונרזעלוניהלאהוהיונמעו

חלשהזרחא9הדוהיךלמוהיקזחיירבדלעםעה

שיכללעאוהוהמילשוריוידבערושאךלמבירחנס
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לכלעוהדוהיךלמוהיקזחילע‐‐ומעותלשממלכו

ךלמבירחנסרמאהכ10רמאלםלשוריברשאהדוהי

םלשוריברוצמבםיבשיוםיחטבםתאהמלערושא

בערבתומלםכתאתתלםכתאתיסמוהיקזחיאלה11

12רושאךלמףכמונליצי‐‐וניהלאהוהירמאלאמצבו

רמאיוויתחבזמתאוויתמבתאריסהוהיקזחיאוהאלה

ווחתשתדחאחבזמינפלרמאלםלשורילוהדוהיל

לכליתובאוינאיתישעהמועדתאלה13וריטקתוילעו

תאליצהלתוצראהיוגיהלאולכילוכיהתוצראהימע

ומירחהרשאהלאהםיוגהיהלאלכבימ14ידימםצרא

םכיהלאלכוייכידימומעתאליצהללוכירשאיתובא

והיקזחםכתאאישילאהתעו15ידימםכתאליצהל

לכלכויאליכ‐‐ולונימאתלאותאזכםכתאתיסילאו

ףאיתובאדימוידימומעליצהלהכלממויוגלכהולא

וידבעורבדדועו16ידימםכתאוליציאלםכיהלאיכ

‐‐בתכםירפסו17ודבעוהיקזחילעוםיהלאההוהילע

יהלאכרמאלוילערמאלולארשייהלאהוהילףרחל

ליציאלןכ‐‐ידימםמעוליצהאלרשאתוצראהייוג

תידוהילודגלוקבוארקיו18ידימומעוהיקזחייהלא

ןעמל‐‐םלהבלוםארילהמוחהלערשאםלשוריםעלע

יהלאלעכםלשורייהלאלאורבדיו19ריעהתאודכלי

ךלמהוהיקזחיללפתיו20םדאהידיהשעמ‐‐ץראהימע

חלשיו21םימשהוקעזיותאזלע‐‐איבנהץומאןבוהיעשיו

ךלמהנחמברשודיגנוליחרובגלכדחכיוךאלמהוהי

ואיצימוויהלאתיבאביווצראלםינפתשבבבשיורושא
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תאהוהיעשויו22ברחבוהליפהםשויעמ)יאיצימו(

‐‐רושאךלמבירחנסדימםלשורייבשיתאווהיקזחי

הוהילהחנמםיאיבמםיברו23ביבסמםלהניולכדימו

יניעלאשניוהדוהיךלמוהיקזחילתונדגמוםלשוריל

דעוהיקזחיהלחםההםימיב24ןכירחאמםיוגהלכ

אלו25ולןתנתפומוולרמאיוהוהילאללפתיותומל

ףצקוילעיהיוובלהבגיכוהיקזחיבישהוילעלמגכ

אוהובלהבגבוהיקזחיענכיו26םלשוריוהדוהילעו

והיקזחיימיבהוהיףצקםהילעאבאלוםלשורייבשויו

השעתורצאודאמהברהדובכורשעוהיקזחיליהיו27

לכלוםינגמלוםימשבלוהרקיןבאלובהזלוףסכלול

רהציושוריתוןגדתאובתל‐‐תונכסמו28הדמחילכ

השעםירעו29תרואלםירדעוהמהבוהמהבלכלתוראו

ברשוכרםיהלאולןתניכברלרקבוןאצהנקמוול

ןוילעהןוחיגימימאצומתאםתסוהיקזחיאוהו30דאמ

לכבוהיקזחיחלציודיודריעלהברעמהטמלםרשייו

שרדלוילעםיחלשמהלבבירשיצילמבןכו31והשעמ

תעדלותוסנל‐‐םיהלאהובזעץראבהיהרשאתפומה

םיבותכםנה‐‐וידסחווהיקזחיירבדרתיו32ובבלבלכ

הדוהייכלמרפסלעאיבנהץומאןבוהיעשיןוזחב

הלעמבוהרבקיוויתבאםעוהיקזחיבכשיו33לארשיו

יבשיוהדוהילכותומבולושעדובכודיודינבירבק

ויתחתונבהשנמךלמיוםלשורי
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שמחוםישמחווכלמבהשנמהנשהרשעםיתשןב33

תובעותכהוהייניעבערהשעיו2םלשוריבךלמהנש

תאןביובשיו3לארשיינבינפמהוהישירוהרשאםיוגה

םילעבלתוחבזמםקיוויבאוהיקזחיץתנרשאתומבה

4םתאדבעיוםימשהאבצלכלוחתשיותורשאשעיו

היהיםלשוריבהוהירמארשאהוהיתיבבתוחבזמהנבו

יתשבםימשהאבצלכלתוחבזמןביו5םלועלימש

ןביגבשאבוינבתאריבעהאוהו6הוהיתיבתורצח

תושעלהברהינועדיובואהשעוףשכושחנוןנועוםנה

רשאלמסהלספתאםשיו7וסיעכהל‐‐הוהייניעבערה

לאודיודלאםיהלארמארשאםיהלאהתיבב‐‐השע

יטבשלכמיתרחברשאםלשוריבוהזהתיבבונבהמלש

תאריסהלףיסאאלו8םוליעלימשתאםישאלארשי

קרםכיתובאליתדמעהרשאהמדאהלעמלארשילגר

הרותהלכלםיתיוצרשאלכתאתושעלורמשיםא

הדוהיתאהשנמעתיו9השמדיבםיטפשמהוםיקחהו

הוהידימשהרשאםיוגהןמ‐‐ערתושעלםלשורייבשיו

ומעלאוהשנמלאהוהירבדיו10לארשיינבינפמ

רשאאבצהירשתאםהילעהוהיאביו11ובישקהאלו

םיתשחנבוהרסאיוםיחחבהשנמתאודכליורושאךלמל

ויהלאהוהיינפתאהלח‐‐ולרצהכו12הלבבוהכילויו

רתעיווילאללפתיו13ויתבאיהלאינפלמדאמענכיו

השנמעדיוותוכלמלםלשוריוהבישיוותנחתעמשיוול

הנוציחהמוחהנבןכירחאו14םיהלאהאוההוהייכ

םיגדהרעשבאובלולחנבןוחיגלהברעמדיודריעל
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םירעהלכבליחירשםשיודאמההיבגיולפעלבבסו

למסהתאורכנהיהלאתארסיו15הדוהיבתורצבה

הוהיתיברהבהנברשאתוחבזמהלכוהוהיתיבמ

חבזמתא)ןביו(ןכיו16ריעלהצוחךלשיוםלשוריבו

הדוהילרמאיוהדותוםימלשיחבזוילעחבזיוהוהי

םיחבזםעהדועלבא17לארשייהלאהוהיתאדובעל

ותלפתוהשנמירבדרתיו18םהיהלאהוהילקרתומבב

יהלאהוהיםשבוילאםירבדמהםיזחהירבדוויהלאלא

רתעהוותלפתו19לארשייכלמירבדלעםנה‐‐לארשי

תומבםהבהנברשאתומקמהוולעמוותאטחלכוול

םיבותכםנה‐‐וענכהינפלםילספהוםירשאהדימעהו

ותיבוהרבקיוויתבאםעהשנמבכשיו20יזוחירבדלע

ןומאהנשםיתשוםירשעןב21ויתחתונבןומאךלמיו

יניעבערהשעיו22םלשוריבךלמםינשםיתשווכלמב

השערשאםיליספהלכלוויבאהשנמהשערשאכהוהי

הוהיינפלמענכנאלו23םדבעיוןומאחבז‐‐ויבאהשנמ

ורשקיו24המשאהברהןומאאוהיכויבאהשנמענכהכ

לכתאץראהםעוכיו25ותיבבוהתימיווידבעוילע

והישאיתאץראהםעוכילמיוןומאךלמהלעםירשקה

ויתחתונב

תחאוםישלשווכלמבוהישאיםינשהנומשןב34

ךליוהוהייניעברשיהשעיו2םלשוריבךלמהנש

םינשהנומשבו3לואמשוןימירסאלוויבאדיודיכרדב

ויבאדיודיהלאלשורדללחהרענונדועאוהווכלמל

םלשוריוהדוהיתארהטללחההנשהרשעםיתשבו
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וינפלוצתניו4תוכסמהוםילספהוםירשאהותומבהןמ

םהילעמהלעמלרשאםינמחהוםילעבהתוחבזמתא

לעקרזיוקדהורבשתוכסמהוםילספהוםירשאהועדג

לעףרשםינהכתומצעו5םהלםיחבזהםירבקהינפ

6םלשוריתאוהדוהיתארהטיו)םתוחבזמ(םיתוחבזמ

םהיתברחבילתפנדעוןועמשוםירפאוהשנמירעבו

םירשאהתאותוחבזמהתאץתניו7ביבס)םהיתברחב(

לארשיץראלכבעדגםינמחהלכוקדהלתתכםילספהו

רהטלוכלמלהרשעהנומשתנשבו8םלשורילבשיו

רשוהישעמתאווהילצאןבןפשתאחלש‐‐תיבהוץראה

הוהיתיבתאקזחלריכזמהזחאויןבחאויתאוריעה

ףסכהתאונתיולודגהןהכהוהיקלחלאואביו9ויהלא

דימףסהירמשםיולהופסארשאםיהלאתיבאבומה

ןמינבוהדוהילכמולארשיתיראשלכמוםירפאוהשנמ

הכאלמההשעדילעונתיו10םלשורי)ובשיו(יבשיו

רשאהכאלמהישועותאונתיוהוהיתיבבםידקפמה

םישרחלונתיו11תיבהקזחלוקודבלהוהיתיבבםישע

תאתורקלותורבחמלםיצעובצחמינבאתונקלםינבלו

םישעםישנאהו12הדוהייכלמותיחשהרשאםיתבה

םיולהוהידבעותחיםידקפמםהילעוהכאלמבהנומאב

חצנלםיתהקהינבןמםלשמוהירכזויררמינבןמ

םיחצנמוםילבסהלעו13רישילכבןיבמלכ‐‐םיולהו

םירפוסםיולהמוהדובעוהדובעלהכאלמהשעלכל

תיבאבומהףסכהתאםאיצוהבו14םירעושוםירטשו

השמדיבהוהיתרותרפסתאןהכהוהיקלחאצמ‐‐הוהי
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הרותהרפסרפוסהןפשלארמאיווהיקלחןעיו15

16ןפשלארפסהתאוהיקלחןתיוהוהיתיבביתאצמ

רבדךלמהתאדועבשיוךלמהלארפסהתאןפשאביו

תאוכיתיו17םישעםהךידבעדיבןתנרשאלכרמאל

לעוםידקפמהדילעוהונתיוהוהיתיבבאצמנהףסכה

‐‐רמאלךלמלרפוסהןפשדגיו18הכאלמהישועדי

19ךלמהינפלןפשובארקיוןהכהוהיקלחילןתנרפס

20וידגבתאערקיו‐‐הרותהירבדתאךלמהעמשכיהיו

ןודבעתאוןפשןבםקיחאתאווהיקלחתאךלמהוציו

רמאל‐‐ךלמהדבעהישעתאורפוסהןפשתאוהכימןב

לארשיבראשנהדעבוידעבהוהיתאושרדוכל21

תמחהלודגיכאצמנרשארפסהירבדלעהדוהיבו

תאוניתובאורמשאלרשאלעונבהכתנרשאהוהי

ךליו22הזהרפסהלעבותכהלככתושעלהוהירבד

ןבםלשתשאהאיבנההדלחלאךלמהרשאווהיקלח

תבשויאיהוםידגבהרמושהרסחןב)תהקת(תהקות

הכםהלרמאתו23תאזכהילאורבדיוהנשמבםלשוריב

םכתאחלשרשאשיאלורמאלארשייהלאהוהירמא

הזהםוקמהלעהעראיבמיננההוהירמאהכ24ילא

רשארפסהלעתובותכהתולאהלכתאויבשוילעו

וריטקיוינובזערשאתחת25הדוהיךלמינפלוארק

ישעמלכבינסיעכהןעמל‐‐םירחאםיהלאל)ורטקיו(

ךלמלאו26הבכתאלוהזהםוקמביתמחךתתוםהידי

וילאורמאתהכ‐‐הוהיבשורדלםכתאחלשההדוהי

ןעי27תעמשרשאםירבדהלארשייהלאהוהירמאהכ
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לעוירבדתאךעמשבםיהלאינפלמענכתוךבבלךר

ךידגבתאערקתוינפלענכתוויבשילעוהזהםוקמה

ךפסאיננה28הוהיםאניתעמשינאםגוינפלךבתו

הניארתאלוםולשבךיתורבקלאתפסאנוךיתבאלא

לעוהזהםוקמהלעאיבמינארשאהערהלכבךיניע

ףסאיוךלמהחלשיו29רבדךלמהתאובישיוויבשי

הוהיתיבךלמהלעיו30םלשוריוהדוהיינקזלכתא

לכוםיולהוםינהכהוםלשורייבשיוהדוהישיאלכו

רפסירבדלכתאםהינזאבארקיוןטקדעולודגמםעה

ודמעלעךלמהדמעיו31הוהיתיבאצמנהתירבה

רומשלוהוהיירחאתכללהוהיינפלתירבהתאתרכיו

תושעל‐‐ושפנלכבוובבללכבויקחוויתודעוויתוצמתא

תאדמעיו32הזהרפסהלעםיבותכהתירבהירבדתא

תירבכםלשורייבשויושעיוןמינבוםלשוריבאצמנהלכ

תובעתהלכתאוהישאירסיו33םהיתובאיהלאםיהלא

אצמנהלכתאדבעיולארשיינבלרשאתוצראהלכמ

ורסאל‐‐וימילכםהיהלאהוהיתאדובעללארשיב

םהיתובאיהלאהוהיירחאמ

חספהוטחשיוהוהילחספםלשוריבוהישאישעיו35

לעםינהכהדמעיו2ןושארהשדחלרשעהעבראב

םיוללרמאיו3הוהיתיבתדובעלםקזחיוםתורמשמ

הוהילםישודקהלארשילכל)םיניבמה(םינובמה

דיודןבהמלשהנברשאתיבבשדקהןוראתאונת

תאודבעהתעףתכבאשמםכלןיא‐‐לארשיךלמ

)וניכהו(ונוכהו4לארשיומעתאוםכיהלאהוהי
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לארשיךלמדיודבתכב‐‐םכיתוקלחמכםכיתובאתיבל

תובאהתיבתגולפלשדקבודמעו5ונבהמלשבתכמבו

וטחשו6םיוללבאתיבתקלחו‐‐םעהינבםכיחאל

הוהירבדכתושעלםכיחאלוניכהוושדקתהוחספה

ינבוםישבכןאצםעהינבלוהישאיםריו7השמדיב

ףלאםישלשרפסמלאצמנהלכלםיחספללכהםיזע

הבדנלוירשו8ךלמהשוכרמהלאםיפלאתשלשרקבו

לאיחיווהירכזוהיקלחומירה‐‐םיוללוםינהכלםעל

ששוםיפלאםיחספלונתנםינהכלםיהלאהתיבידיגנ

והיעמשו)והיננכו(והיננוכו9תואמשלשרקבותואמ

ומירהםיולהירש‐‐דבזויולאיעיווהיבשחוויחאלאנתנו

ןוכתו10תואמשמחרקבוםיפלאתשמחםיחספלםיולל

םתוקלחמלעםיולהוםדמעלעםינהכהודמעיוהדובעה

םדימםינהכהוקרזיוחספהוטחשיו11ךלמהתוצמכ

תיבלתוגלפמלםתתלהלעהוריסיו12םיטישפמםיולהו

ןכוהשמרפסבבותככהוהילבירקהלםעהינבלתובא

ולשבםישדקהוטפשמכשאבחספהולשביו13רקבל

רחאו14םעהינבלכלוציריותוחלצבוםידודבותוריסב

תולעהבןרהאינבםינהכהיכ‐‐םינהכלוםהלוניכה

םינהכלוםהלוניכהםיולהוהלילדעםיבלחהוהלועה

תוצמכםדמעמלעףסאינבםיררשמהו15ןרהאינב

רעשלםירעשהוךלמההזוחןותדיוןמיהוףסאודיוד

םיולהםהיחאיכ‐‐םתדבעלעמרוסלםהלןיארעשו

תושעלאוההםויבהוהיתדובעלכןוכתו16םהלוניכה

ךלמהתוצמכ‐‐הוהיחבזמלעתולעתולעהוחספה
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תעבחספהתאםיאצמנהלארשיינבושעיו17והישאי

והמכחספהשענאלו18םימיתעבשתוצמהגחתאואיהה

ושעאללארשייכלמלכואיבנהלאומשימימלארשיב

הדוהילכוםיולהוםינהכהווהישאיהשערשאחספכ

הנשהרשעהנומשב19םלשורייבשויואצמנהלארשיו

רשאתאזלכירחא20הזהחספההשענ‐‐והישאיתוכלמל

םחלהלםירצמךלמוכנהלעתיבהתאוהישאיןיכה

וילאחלשיו21והישאיותארקלאציותרפלעשימכרכב

התאךילעאלהדוהיךלמךלוילהמרמאלםיכאלמ

ךללדחינלהבלרמאםיהלאויתמחלמתיבלאיכםויה

וינפוהישאיבסהאלו22ךתיחשילאוימערשאםיהלאמ

יפמוכנירבדלאעמשאלושפחתהובםחלהליכונממ

ךלמלםיריהוריו23ודגמתעקבבםחלהלאביוםיהלא

דאמיתילחהיכינוריבעהוידבעלךלמהרמאיווהישאי

בכרלעוהביכריוהבכרמהןמוידבעוהריבעיו24

תורבקברבקיותמיוםלשוריוהכילויוולרשאהנשמה

25והישאילעםילבאתמםלשוריוהדוהילכוויתבא

תורשהוםירשהלכורמאיווהישאילעוהימריןנוקיו

לארשילעקחלםונתיוםויהדעוהישאילעםהיתוניקב

‐‐וידסחווהישאיירבדרתיו26תוניקהלעםיבותכםנהו

‐‐םינרחאהוםינשארהוירבדו27הוהיתרותבבותככ

הדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכםנה

והכילמיווהישאיןבזחאוהיתאץראהםעוחקיו36

זחאויהנשםירשעושולשןב2םלשוריבויבאתחת
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ךלמוהריסיו3םלשוריבךלמםישדחהשלשווכלמב

רככוףסכרככהאמץראהתאשנעיוםלשוריבםירצמ

הדוהילעויחאםיקילאתאםירצמךלמךלמיו4בהז

חקלויחאזחאויתאוםיקיוהיומשתאבסיוםלשוריו

םיקיוהיהנששמחוםירשעןב5המירצמוהאיביווכנ

ערהשעיוםלשוריבךלמהנשהרשעתחאווכלמב

לבבךלמרצאנדכובנהלעוילע6ויהלאהוהייניעב

הוהיתיבילכמו7הלבבוכילהלםיתשחנבוהרסאיו

רתיו8לבבבולכיהבםנתיולבבלרצאנדכובנאיבה

םנה‐‐וילעאצמנהוהשערשאויתבעתוםיקיוהיירבד

ונבןיכיוהיךלמיוהדוהיולארשייכלמרפסלעםיבותכ

םישדחהשלשווכלמבןיכיוהיםינשהנומשןב9ויתחת

10הוהייניעבערהשעיוםלשוריבךלמםימיתרשעו

הלבבוהאביורצאנדכובנךלמהחלשהנשהתבושתלו

לעויחאוהיקדצתאךלמיוהוהיתיבתדמחילכםע

וכלמבוהיקדצהנשתחאוםירשעןב11םלשוריוהדוהי

יניעבערהשעיו12םלשוריבךלמהנשהרשעתחאו

13הוהייפמ‐‐איבנהוהימריינפלמענכנאלויהלאהוהי

שקיוםיהלאבועיבשהרשאדרמרצאנדכובנךלמבםגו

לארשייהלאהוהילאבושמובבלתאץמאיוופרעתא

לעמ)לעמל(לועמלוברהםעהוםינהכהירשלכםג14

שידקהרשאהוהיתיבתאואמטיוםיוגהתובעתלככ

דיבםהילעםהיתובאיהלאהוהיחלשיו15םלשוריב

ויהיו16ונועמלעוומעלעלמחיכחולשוםכשה‐‐ויכאלמ

םיעתעתמווירבדםיזובוםיהלאהיכאלמבםיבעלמ
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17אפרמןיאלדע‐‐ומעבהוהיתמחתולעדעויאבנב

םהירוחבגרהיו)םידשכ(םיידשכךלמתאםהילעלעיו

ןקזהלותבורוחבלעלמחאלוםשדקמתיבבברחב

םילדגהםיהלאהתיבילכלכו18ודיבןתנלכהששיו

לכה‐‐וירשוךלמהתורצאוהוהיתיבתורצאוםינטקהו

תמוחתאוצתניוםיהלאהתיבתאופרשיו19לבבאיבה

הידמחמילכלכושאבופרשהיתונמראלכוםלשורי

ולויהיולבבלאברחהןמתיראשהלגיו20תיחשהל

רבדתואלמל21סרפתוכלמךלמדעםידבעלוינבלו

לכהיתותבשתאץראההתצרדעוהימרייפבהוהי

תחאתנשבו22הנשםיעבשתואלמלהתבשהמשהימי

ריעה‐‐והימרייפבהוהירבדתולכלסרפךלמשרוכל

ותוכלמלכבלוקרבעיוסרפךלמשרוכחורתאהוהי

לכסרפךלמשרוכרמאהכ23רמאלבתכמבםגו

ילעדקפאוהוםימשהיהלאהוהיילןתנץראהתוכלממ

ומעלכמםכבימהדוהיברשאםלשוריבתיבולתונבל

לעיו‐‐ומעויהלאהוהי



.ּהָלֲעַבְלתֶטֶּׁשֻקְמהָּלַכְּכהָנָכּומ,םיִהֱאָהתֵאֵמםִיַמָּׁשַהןִמתֶדֶרי,הָׁשָדֲחַהםִיַלָׁשּורְי,ׁשֶדֹּקַהריִעתֶאיִתיִאָר

אּוהְוםַעְללּויְהִיהָּמֵה;םֶהָּמִעןֹּכְׁשִיְוםָדָאיֵנְּבםִעםיִהֱאָהןַּכְׁשִמהֵּנִה:רֵמא–אֵּסִּכַהןִמלדָּגלקיִּתְעַמָׁשְו

.םֶהָּמִעהֶיְהִיםיִהֱאָה

)21:2-3תולגתהה( HRNT



ארוקהךירדמ
תירבע at AionianBible.org/Readers-Guide

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

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

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

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

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.
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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
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

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

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

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

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

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

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

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

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

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



+ןולימ
AionianBible.org/Bibles/Hebrew---Hebrew-Aleppo-Codex/Noted

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

Abyssos
8:31סָקּול

10:7םיִּיִמרָה־לֶא

9:1ןָנָחיןזח

9:2ןָנָחיןזח

9:11ןָנָחיןזח

11:7ןָנָחיןזח

17:8ןָנָחיןזח

20:1ןָנָחיןזח

20:3ןָנָחיןזח

aïdios
1:20םיִּיִמרָה־לֶא

1:6הָדּוהְי

aiōn
12:32ויתמ

13:22ויתמ

13:39ויתמ

13:40ויתמ

13:49ויתמ

21:19ויתמ

24:3ויתמ

28:20ויתמ

3:29קראמ

4:19קראמ

10:30קראמ

11:14קראמ

1:33סָקּול

1:55סָקּול

1:70סָקּול

16:8סָקּול

18:30סָקּול

20:34סָקּול

20:35סָקּול

4:14ןו'ג

6:51ןו'ג

6:58ןו'ג

8:35ןו'ג

8:51ןו'ג

8:52ןו'ג

9:32ןו'ג

10:28ןו'ג

11:26ןו'ג

12:34ןו'ג

13:8ןו'ג

14:16ןו'ג

3:21םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

15:18םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

1:25םיִּיִמרָה־לֶא

9:5םיִּיִמרָה־לֶא

11:36םיִּיִמרָה־לֶא

12:2םיִּיִמרָה־לֶא

16:27םיִּיִמרָה־לֶא

1:20םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:6םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:7םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

2:8םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

3:18םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

8:13םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

10:11םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

4:4םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

9:9םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

11:31םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

1:4םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:5םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:21םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

2:2םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

2:7םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:9םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:11םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

3:21םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

6:12םיִּיִסְפֶאָה־לֶא

4:20םיִּיִּפִליִּפַה־לֶא

1:26םיִּסַלּקַה־לֶא

1:17יתומיט1

6:17יתומיט1

4:10יתומיט2

4:18יתומיט2

2:12סטיִט־לֶא

1:2םיִרְבִעָה־לֶא

1:8םיִרְבִעָה־לֶא

5:6םיִרְבִעָה־לֶא

6:5םיִרְבִעָה־לֶא

6:20םיִרְבִעָה־לֶא

7:17םיִרְבִעָה־לֶא

7:21םיִרְבִעָה־לֶא

7:24םיִרְבִעָה־לֶא

7:28םיִרְבִעָה־לֶא

9:26םיִרְבִעָה־לֶא

11:3םיִרְבִעָה־לֶא

13:8םיִרְבִעָה־לֶא

13:21םיִרְבִעָה־לֶא

1:23סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

1:25סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

4:11סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

5:11סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

3:18סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

2:17ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

1:2ןָנָחיְלתיִנֵּׁשַה

1:13הָדּוהְי

1:25הָדּוהְי

1:6ןָנָחיןזח

1:18ןָנָחיןזח

4:9ןָנָחיןזח

4:10ןָנָחיןזח

5:13ןָנָחיןזח

7:12ןָנָחיןזח

10:6ןָנָחיןזח

11:15ןָנָחיןזח

14:11ןָנָחיןזח

15:7ןָנָחיןזח

19:3ןָנָחיןזח

20:10ןָנָחיןזח

22:5ןָנָחיןזח

aiōnios
18:8ויתמ

19:16ויתמ

19:29ויתמ

25:41ויתמ

25:46ויתמ

3:29קראמ

10:17קראמ

10:30קראמ

10:25סָקּול

16:9סָקּול

18:18סָקּול

18:30סָקּול

3:15ןו'ג

3:16ןו'ג

3:36ןו'ג

4:14ןו'ג

4:36ןו'ג

5:24ןו'ג

5:39ןו'ג

6:27ןו'ג

6:40ןו'ג

6:47ןו'ג

6:54ןו'ג

6:68ןו'ג

10:28ןו'ג

12:25ןו'ג

12:50ןו'ג

17:2ןו'ג

17:3ןו'ג

13:46םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ
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13:48םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

2:7םיִּיִמרָה־לֶא

5:21םיִּיִמרָה־לֶא

6:22םיִּיִמרָה־לֶא

6:23םיִּיִמרָה־לֶא

16:25םיִּיִמרָה־לֶא

16:26םיִּיִמרָה־לֶא

4:17םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

4:18םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

5:1םיִיִּתְנִרּקַה־לֶאתיִנֵּׁשָה

6:8םיִּיִטָלָּגַה־לֶא

1:9סינולס2

2:16סינולס2

1:16יתומיט1

6:12יתומיט1

6:16יתומיט1

6:19יתומיט1

1:9יתומיט2

2:10יתומיט2

1:2סטיִט־לֶא

3:7סטיִט־לֶא

1:15ןמיֵליִּפ־לֶא

5:9םיִרְבִעָה־לֶא

6:2םיִרְבִעָה־לֶא

9:12םיִרְבִעָה־לֶא

9:14םיִרְבִעָה־לֶא

9:15םיִרְבִעָה־לֶא

13:20םיִרְבִעָה־לֶא

5:10סרְטֶפְלהָנׁשאִרָה

1:11סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

1:2ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

2:25ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

3:15ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

5:11ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

5:13ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

5:20ןָנָחיְלהָנׁשאִרָה

1:7הָדּוהְי

1:21הָדּוהְי

14:6ןָנָחיןזח

Geenna
5:22ויתמ

5:29ויתמ

5:30ויתמ

10:28ויתמ

18:9ויתמ

23:15ויתמ

23:33ויתמ

9:43קראמ

9:45קראמ

9:47קראמ

12:5סָקּול

3:6בֹקֲעַי

Hadēs
11:23ויתמ

16:18ויתמ

10:15סָקּול

16:23סָקּול

2:27םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

2:31םיִחיִלְּׁשַהיֵׂשֲעַמ

15:55םיִּיִּתְנִרּקַה־לֶאהָנׁשאִרָה

1:18ןָנָחיןזח

6:8ןָנָחיןזח

20:13ןָנָחיןזח

20:14ןָנָחיןזח

Limnē Pyr
19:20ןָנָחיןזח

20:10ןָנָחיןזח

20:14ןָנָחיןזח

20:15ןָנָחיןזח

21:8ןָנָחיןזח

Sheol
37:35תישארב

42:38תישארב

44:29תישארב

44:31תישארב

16:30רבדמב

16:33רבדמב

32:22םירבד

2:6אלאומש

22:6בלאומש

2:6אםיכלמ

2:9אםיכלמ

7:9בויא

11:8בויא

14:13בויא

17:13בויא

17:16בויא

21:13בויא

24:19בויא

26:6בויא

6:5םיליהת

9:17םיליהת

16:10םיליהת

18:5םיליהת

30:3םיליהת

31:17םיליהת

49:14םיליהת

49:15םיליהת

55:15םיליהת

86:13םיליהת

88:3םיליהת

89:48םיליהת

116:3םיליהת

139:8םיליהת

141:7םיליהת

1:12יֵלְׁשִמ

5:5יֵלְׁשִמ

7:27יֵלְׁשִמ

9:18יֵלְׁשִמ

15:11יֵלְׁשִמ

15:24יֵלְׁשִמ

23:14יֵלְׁשִמ

27:20יֵלְׁשִמ

30:16יֵלְׁשִמ

9:10תֶלֶהֹק

8:6םירישהריש

5:14העשי

14:9העשי

14:11העשי

14:15העשי

28:15העשי

28:18העשי

38:10העשי

38:18העשי

57:9העשי

31:15לאקזחי

31:16לאקזחי

31:17לאקזחי

32:21לאקזחי

32:27לאקזחי

13:14עשוה

9:2סומע

2:2הנוי

2:5קוקבח

Tartaroō
2:4סרְטֶפְלתיִנֵּׁשַה

Questioned
None yet noted
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הצע
תירבע at AionianBible.org/Destiny

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

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

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

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

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

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