
 היוהה שודיחל םינמזו םיתע תעבק ,שפנו הנש םלוע תשדק התא
 םהרבא ,ונתחמש ידעומל תוהמאה תאו תובאה תא תפרצ המואהו
 לחרו האלו בקעיו תועובשה גחל הקברו קחצי ,תוצמה גחל הרשו
-- תוכוסה גחל לחרו האלו בקעיו תועובשה

 םִעִ ּונָּתְמַמֹורְו ,ּונָּבָ תִיצְָרו ,ּונָתֹואָ ּתְבַהָא ,םיִּמַעָה לָּכִ םִע ּונָּתְרַחְב הָּתַא
 ְָמִׁשְו ,ֶָתָדֹובֲעַל ּונֵּכְלַמ ּונָּתְבַרְֵקו ,ָיֶתֹוְִצמְּב ּונָּתְׁשַּדִקְו ,תֹונֹוׁשְַּלה לָּכ
:ָתאָרָק ּוניֵָלע ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַה

 )םֶהָּב( תֹוׂשֲעַל ּונֵדְַּמלְַּתו ,ֶָקְִדצ יֵטְּפְׁשִמ תֶא ּוניֵהֹלֱא ָיְי ּונֵעיִדֹוּתַו :שצומל
 םיִּקֻח ,תֶמֱא תֹורֹוְתו םיִרָׁשְי םיִטָּפְׁשִמ ,ּוניֵהֹלֱא ָיְי ּוָנל ֶןּתִּתַו .ֶָנֹוצְר יֵּקֻח
 ּוניֵׁשיִרֹוּתַו .הָבָדְנ ֵיּגַחְו ׁשֶדֹק יֵדֲעֹומּו ןֹוׂשָׂש יֵּנַמְז ּונֵליִחְנַּתַו .םיִבֹוט תֹוְצִמּו
 ,לֹוחְל ׁשֶדֹק ןיֵּב ּוניֵהֱֹלא ָיְי לֵּדְבַּתַו ,לֶגֶרָה תַגיִגֲחַו דֵעֹומ דֹובְכּו תָּבַׁש ַתּׁשֻדְק
 ,הֶׂשֲעַּמַה יֵמְי תֶׁשֵׁשְל יִעיִבְּׁשַה םֹוי ןיֵּב ,םיִּמַעָל לֵאָרְׂשִי ןיֵּב ,ְֶׁשחְל רֹוא ןיֵּב
 יֵמְי ֶתׁשֵּׁשִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוי ֶתאְו ָ,ּתְלְַּדבִה בֹוט םֹוי ַתּׁשֻדְקִל תָּבַׁש ַתּׁשֻדְק ןיֵּב
:ֶָתָׁשֻדְִקּב לֵאָרְׂשִי ְָּמַע תֶאָ ּתְׁשַּדִקְוָ ּתְלַּדְבִהָ ּתְׁשַּדִק הֶׂשֲעַּמַה

 םיִדֲעֹומ )ּו הָחּונְמִל תֹוָתּבַׁש תבשל( הָבֲהַאְּב ּוניֵהֹלֱא ָיְי ּונָל ֶןּתִּתַו
)םֹוי תֶאְו הֶַּזה ָתּבַּׁשַה תבשל( םֹוי תֶא ,ןֹוׂשָׂשְל םיִּנַמְזּו םיִּגַח ,הָחְמִׂשְל

ּונֵתּורֵח ַןמְז .הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח      חספל
ּונֵתָרֹוּת ַןּתַמ ַןמְז .הֶּזַה תֹוֻעבָּׁשַה גַח            תועובשל
ּוֵנָתחְִמׂש ַןמְז .הֶּזַה תֹוּכַֻסה גַח      תוכוסל
ּונֵָתחְִמׂש ַןמְז .הֶּזַה תֶרֶצֲעָה גַח יִניִמְׁשת"שלו צ"עמשל

:םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ,ׁשֶדֹק אָרְקִמ )הָבֲהַאְּב(

 ,ּוניֵתֹובֲא ןֹורְכִזְו ,ּונֵנֹודְקִפּו ּונֵנֹוְרכִז ֵרכָּזִיְו ,דֵקָּפִיְו ,ַעָמּׁשִיְו ,הֶצָרֵיְו ,הֶאָרֵיְו ,ַעיִּגַיְו ,אֹבָיְו הֶלֲעַי ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא
 ֵןחְל ,הָבֹוטְל ,הָטיֵלְפִל ,ָיֶנָפְל לֵאְָרׂשִי תיֵּב ְָּמַע לָּכ ןֹורְכִזְו ,ֶָׁשְדָק ריִע םִיַלָׁשּורְי ןֹורְכִזְו ,ֶָּדְבַע דִוָּד ֶןּב ַחיִׁשָמ ןֹורְכִזְו
םֹויְּב ,םֹולָׁשְלּו םִיַּיחְל ,םיִמֲחַרְלּו דֶֶסחְלּו

הֶּזַה תֹוּצַַּמה גַח                     :חספל
הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח              :תוכסל
הֶּזַה תֹועּובָּׁשַה גַח              :תועבשל



הֶּזַה תֶרֶצֲעָה גַח יִניְִמּׁשַה      :ת"שו תרצע ינימשל

 ּוניֵלָע םֵחַרְו ,ּונֵּנָחְו סּוח ,םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי רַבְדִבּו ,םיִּיַחְל ֹוב ּוֵנעיִׁשֹוהְו ,הָכְָרִבל ֹוב ּונֵדְקָפּו ,הָבֹוְטל ֹוּב ,ּוניֵהֹלֱא ,ָיְי ,ּונֵרְכָז
.הָּתָא םּוחַרְו ןּונַח ְֶלֶמ לֵא יִּכ ,ּוניֵניֵע ָיֶלֵא יִּכ ,ּונֵעיִׁשֹוהְו

 ּונְחַנֲא ןיֵאְו .ּונֵתָמְדַא לַעֵמ ּונְקַחַרְתִנְו ,ּונֵצְרֵַאמ ּוניִלָּג ּוניֵאָטֲח יֵנְּפִמּו
 תיֵבְּב ּוניֵתֹדובע תֹוׂשֲעַלְו ,ָיֶנָפְל תֹוֲחַּתְׁשִהְלּו תֹואָרֵלְו תֹולֲעַל םיִלֹוְכי
 הָחְּלַּתְׁשִּנֶׁש דָּיַה יֵנְּפִמ ,וָילָע ְִָמׁש אָרְִקּנֶׁש ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַה תִיַּבַּב ,ֶָתָריִחְּב
 ,ןָמֲחַר ְֶלֶמ ,ּונֵיתֹובֲא ֵיהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא ָיְי ,ָיֶנְָפּלִמ ןֹוצָר יִהְי :ֶָׁשָּדְקִמְּב
 הָרֵהְמ ּוהֵנְבִתְו ,םִיּבַרָה ֶָימֲחַרְּב ְָׁשָּדְקִמ ַלעְו ,ּוניֵלָע םֵחַרְתּו בּוׁשָּתֶׁש
 דֹובְּכ הֵּלַּג ,ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא :ֹודֹובְּכ לֵּדַגְתּו םימעה לכל הליפת תיבל
 ּוניֵרּוזְּפ בֵרָקְו ,יָח לָּכ יֵניֵעְל ּונֵילָע אֵׂשָּנִהְו עַפֹוהְו ,הָרֵהְמ ּוניֵלָע ְָתּוכְלַמ
 ,הָּנִרְּב ְָריִע ןֹוּיִצְל ּונֵאִיבֲהַו .ץֶָרא יֵתְּכְרַּיִמ סֵּנַּכ ּוניֵתֹוצּופְנּו .םִיֹוּגַה ןיֵּבִמ
 תיבב םינבכָיֶנָפְל ֶהֹשֵָענ םָׁשְו .םָלֹוע תַחְמִׂשְּב ְָׁשָּדְקִמ תיֵּב םִיַָלשּוריִלְו
 םֹוי ףַסּומ תֶאְו ךלמה םהיבא

)םֹויְו הֶּזַה ָתּבַּׁשַה םֹוי יֵפְסּומ תֶאְו תבשל(
תֹוּצַּמַה גַחחספל
תֹועֻבָּשַה גַחתועובשל
תֹוּכַֻּסה גַחתוכוסל
תֶרֶצֲעָה גַח יִניִמְשַהצ"עמשל

 ּוניֵלָעָ ּתְבַתָּכֶׁש ֹומְּכ ,ֶָנֹוצְר ַתוְצִמְּכ הָבֲהַאְּב ָיֶָנְפל ביִרְקַנְו הֶׂשֲעַנ ,הֶּזַה
:רּומָאָּכ ֶָדֹובְכ יִִּפמ ֶָּדְבַע הֶׁשמ יֵדְי לַע ,ֶָתָרֹותְּב

 גֶנֹע תַּבּׁשַל תארְקו יִׁשְדק םֹויְּב ךיֶצפֲח תֹוֹשֲע ֶךלְגַר תַּבּׁשִמ ביִׁשּת-םִא   :תבשל
 גַּנַעְתִּת זא :רבּד רֵּבַדְו ְךצְפֶח אֹוצְּמִמ ךיֶכְרּד תֹוֹשֲעֵמ ֹוּתְדַּבִכְו דֻּבכְמ הֹוהְי ׁשֹודְקִל
 הוֹהְי יִּפ יִּכ ךיִבא בֹקֲעַי תַלֲחַנ ךיִּתְלַכֲאַהְו ץֶרא [יֳֵתמּב] ֵיתֳומּב-לַע ךיִּתְבַּכְרִהְו הֹוהְי-לַע
       :רֵּבִּד
:)רּומָאָּכ םֹוּיַה תַברִקְו תָּבַׁש תַבְרִק הֶז(

 רֶׁשֲא הנמְלַאהְו םֹותַּיהְו רֵּגַהְו יִוֵּלַהְו ךֶתֲמאַו ְךּדְבַעְו ֶךּתִבּו ְךנִבּו הּתַא ךֶּגַחְּב ְּתַחמֹשְו
 הֹוהְי ךְכֶרְבי יִּכ הֹוהְי רַחְבִי-רֶׁשֲא םֹוקּמַּב ךיֶהלֱא הֹוהיַל גֹחּת םִימי תַעְבִׁש  :ךיֶרעְׁשִּב
  :ַחֵמֹש ךַא תיִיְהו ךיֶדי הֵֹשֲעַמ לְֹכבּו ךְתאּובְּת-לכְּב ךֶיהלֱא



 ,ּוניֵלָע םֵחַר ןָמֲחַר ְֶלֶמ )ּונֵָתחּונְמִב הֵצְר תבשל( ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא
 ּוׂשָעֶׁש תֹובָא לַלְגִּב ,ָיֶמֲחַר ןֹומֲהַּב ּוניֵלֵא הָבּוׁש ,ּוָנל ׁשֶרָּדִה ביִטֵמּו בֹוט
 ֹונָיְנִבְּב ּונֵאְרַהְו ,ֹונֹוכְמ לַע ְָׁשָּדְקִמ ֵןנֹוכְו ,הָּלִחְּתַבְּכ ְָתיֵב הֵנְּב ,ֶָנֹוצְר
 בֵׁשָהְו ,םָרְמִזְלּו םָריִׁשְל ִםּיִוְלּו ,םָתָדֹובֲעַל םיִנֲהֹּכ בֵׁשָהְו ,ֹונּוּקִתְּב ּונֵחְּמַׂשְו
 ,ּוניֵלָגְר יֵמֲעַּפ ׁשלָׁשְּב ,ָיֶנְָפל הֶוֲחַּתְׁשִנְו הֶאָרֵנְו הֶלֲעַנ םָׁשְו ,ֶםהיֵוְִנל ֵלאָרְׂשִי
 ,ָיֶהֹלֱא ָיְי יֵנְּפ תֶא ְָרּוכְז לָכ הֶאָרֵי ָהנָּׁשַּב םיִמָעְּפ ׁשֹלָׁש .ֶָתָרֹותְּב בּותָּכַּכ
 אֹלְו ,תֹוּכֻּסַה גַחְבּו ,תֹוֻעבָּׁשַה גַחְבּו ,תֹוּצַּמַה גַחְּב ,רָחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב
:ְָל ַןתָנ רֶׁשֲא ָיֶהֹלֱא ָיְי תַּכְִרבְּכ ,ֹודָי תַנְּתַמְּכ ׁשיִא .םָקיֵר ָיְי יֵנְּפ תֶא הֶאָרֵי

 ,ןֹוׂשָׂשְלּו הָחְמִׂשְל ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ָיֶדֲעֹומ תַּכְרִּב תֶא ּוניֵהֹלֱא ָיְי ּונֵאיִֹּשְַהו
 הֵצְר ּוניֵתֹובֲא ֵיהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא תבשל( ,ּונֵכְָרבְלָ ּתְרַמָאְו ָתיִצָר רֶׁשֲאַּכ
 ,ֶָבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂש ,ֶָתָרֹוְתּב ּונֵקְלֶח ֵןתְו ָיֶתֹוְִצמְּב ּונֵּׁשְּדַק )ּונֵתָחּונְמִב
 ּוניֵהֹלֱא ָיְי ּונֵלִיחְנַהְו ,ֶתמֱאֶּב ְָּדְבָעְל ּוֵנּבִל רֵהַטְו ,ֶָתָעּוׁשיִּב ּונֵחְּמַׂשְו
 ,ֶָׁשְדָק יֵדֲעֹומ )ּו תָּבַש תבשל( ןֹוׂשָׂשְבּו הָחְמִׂשְּב )ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב תבשל(
 )ְו ָתּבַּׁשַה תבשל( ׁשֵּדַקְמ ,ָיְי הָּתַא ְּוָרּב .ֶָמְׁש יֵׁשְּדַקְמ לֵאָרְׂשִי ְָב ּוחְמְׂשִיְו
:םיִּנַמְּזַהְו ֵלאָרְׂשִי


