
כ״ק
׃יִנֵֽנֲַעּיַֽו יִתאָ֗רָ֝ק יִִּל הָתָ֣רָּצַּב ָהֹו֭הְי־לֶא תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

׃ָהָּיִמְר ןֹוׁׁשָּלִמ רֶקֶֶׁש־ַתפְּׂשִמ יִׁשְפַ֭נ ָהליִִַּצה ֗הָֹוֽהְי  

׃ָהָּיִמְר ןֹוׁׁשָל ְָ֗ל ףיִֹ֥סּי־ַהמּו ְָ֭ל ֵןִֵּתּי־ַהמ  

׃םיִָֽמתְר יֵ֥לֲַחּג ֗םִ֝ע םיִ֑נּונְׁש רֹוּּבִג יִֵֵּצח  

׃רָֽדֵק ֥יֵלֳׇהא־ֽםִע יְִּתנַָ֗כָׁש ְֶׁשֶ֑מ יִּתְ֣רַג־יִּכ יִ֭ל־ָהיֹֽוא  

׃םֹוֽלָׁש אֵ֥נֹוׂש ֗םִ֝ע יִִׁשְפַנ ָּהָּל־ָהנְָכָׁש תַּבַ֭ר  

}פ{ ׃ֽהָָמְחלִַּמל ָהּ֗מֵ֝ה ֵרֵּבַדֲא יְִ֣כו םֹולָָׁש־יִנֲֽא

א״כק
׃יִֽרְזֶע אֹ֥בָי ִןיַ֗אֵ֝מ םיִ֑רָהֶה־לֶא יַניֵ֭ע אָָּׂשֶא תֹ֥ולֲַעַּֽמַל ריִִׁש  

׃ץֶֽרָאָו ִםיַָ֥מׁש ֵהֵׂשֹ֝ע ֑הָֹוְהי ֣םִֵעמ יְִרזֶ֭ע  

׃ֶָֽרְמֹׁש םּ֗ונָ֝י־לַא ֶָ֑לְגַר טֹּוּמַל ֵןִֵּתי־לַא  

׃לֵֽאְָרׂשִי ֗רֵמֹׁוׁש ָןָׁשיִי אֹ֣לְו םּונָ֭י־אֹֽל ֵהֵּנִה  

׃ֶָֽניְִמי דַ֥י־לַע ְָּ֗לִ֝צ ֥הָֹוְהי ֶָ֑רְמֹׁש ֥הָֹוְהי  

׃ָהלְיָָּלַּב ַחֵ֥רָיְו ָהֶּכֶַּכי־אֹֽל ׁשֶֶמֶּׁשַה ֗םָמֹוי  

׃ֶֶָׁשְפַנ־ֶתא ֗רְֹמׁשִ֝י עָ֑ר־לׇּכִמ ָ֥ךְרׇמְׁשִי ֗הָֹוֽהְי  

}פ{ ׃ֽםָלֹוע־דְַעו ָהַָּתעֵ֝מ ֶָ֑אֹובּו֥ ָךְתֵאצ־רׇמְׁשִי ֗הָֹוֽהְי

ב״כק
׃ְֵֽלֵנ ֣הָֹוְהי תיֵֵּב יִ֑ל םיִ֣רְמֹאְּב יְִּתַחָמָׂש דִ֥֫וָדְל תֹ֗ולֲַעּֽמַה ריִִׁש  

׃ִם ָֽלָׁשּוְרי ְִיַָ֗רְעׁשִִּב ּוניֵ֑לְגַר ּו֣יָה תֹודְ֭מֹע  

׃ָוָּדְַחי ָּהָּל־הְָרּבֶֻחׁש ריְִ֗עְּכ ֑הָיּונְּבַה ִם ַ֥לָׁשּוְרי  



׃ָוָּדְַחי ָּהָּל־הְָרּבֶֻחׁש ריְִ֗עְּכ ֑הָיּונְּבַה ִם ַ֥לָׁשּוְרי  

׃ֽהָֹוְהי ֵםֵׁשְל תֹ֗ודֹ֝הְל לֵ֑אְָרׂשִיְל תּוֵ֣דע ּ֭הָי־יֵטְבִׁש םיִ֡טָבְׁש ּ֪ולָע ָםָּׁשֶׁש  

׃דִָֽוּד תיֵ֣בְל תֹ֗ואְִסִּכ טָָּפְׁשְִמל תֹ֣ואְסִכ ּ֣ובְׁשָי ׀ ָהָּמָׁש יִִּכ  

׃ְִיָֽבֲֹהא ּויָ֗לְׁשִ֝י ִם ָ֑לָׁשּוְרי םֹו֣לְׁש ּולֲאַַׁש  

׃ְִיָֽתֹונְמְַראְּב ֗הְָולַַׁש ְֵ֑ליְֵחּב םֹ֥ולָׁש־יִהְי  

׃ְָָּב םֹו֣לָׁש אָָּנ־הְָרּבַדֲא יָ֑עְֵרו יַַ֣חא ַןַע֭מְל  

}פ{ ׃ְָֽל בֹו֣ט ָהָׁשְקַבֲא ּוניֵ֑הֹלֱא ֣הָֹוְהי־תיֵּב ַןַע֭מְל

ג״כק
׃ִםיָּֽמָׁשַּב יִ֗בְׁשֹּיַ֝ה יַ֑ניֵע־ֶתא יִתאָָׂשָנ ָיֶלֵ֭א תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

ּהָָּתְ֫רִבְּג ֢דַי־לֶא ֮הָחְפִׁש יֵ֣ניְֵעּכ ֗םֶהיֵנֹודֲֽא דַ֤י־לֶא םיִ֡דָבֲע יֵ֪ניְֵעכ ֵהֵּנִה  
׃ּוֽנֵׇּנחְּיֶׁש דַ֗֝ע ּוניֵ֑הֹלֱא ֣הָֹוְהי־לֶא ּוניֵניֵ֭ע ֵןֵּכ  

׃זּוֽב ּונְ֥עַבָׂש בַ֗֝ר־יִּכ ּו֑נֵׇּנח ֣הָֹוְהי ּו֣נֵׇּנח  

יֵ֥אְגִל[ )םינויאגל( זּּוּבַ֝ה םיִִּנַנֲאַַּׁשַה גַַעַּלַה ּונֵֵׁשְפַ֫נ ּה:ָּל־ָהְעבָָׂש֮ תַּבַר  
}פ{ ׃]םיִֽנֹוי

ד״כק
׃לֵֽאְָרׂשִי אָ֗֝נ־ַרמאֹי ּונָ֑ל ָהיֶָ֣הׁש ָהֹו֭הְי יֵ֣לּול דִ֥֫וָדְל תֹ֗ולֲַעּֽמַה ריִִׁש  

׃םָֽדָא ּוניֵ֣לָע םּו֖קְּב ּונָ֑ל ָהיֶָ֣הׁש ָהֹו֭הְי יֵ֣לּול  

׃ּונָָּב ָםָּפַא תֹו֖רֲחַּב ּונּו֑עָלְּב םיִִּיַח יַזֲ֭א  

׃ּונֵֵׁשְפַנ־לַע ֥רַבָע ָהלְ֗חַ֝נ ּונּו֑פָטְׁש ִםיַַַּמה יַזֲ֭א  

׃םיִֽנֹודיֵּזַה ִםיַַּ֝מַה ּונֵֵׁשְפַנ־לַע ֣רַבָע יַזֲ֭א  

׃ֽםֶהיֵּנִׁשְל ףֶ֗רֶ֝ט ּונָ֥נְָתנ אֹֹּלֶׁש ֑הָֹוְהי ְּו֥רָּב  



׃ֽםֶהיֵּנִׁשְל ףֶ֗רֶ֝ט ּונָ֥נְָתנ אֹֹּלֶׁש ֑הָֹוְהי ְּו֥רָּב  

ּונְ֥חַנֲאַו ָרָּבְׁשִנ ַחַּפַה םיִִׁשְקֹ֫וי ח>ַּפִמ ָ֮הְטלְמִנ רֹּוּפְִצּכ ּונֵֵׁשְפַנ  
׃ּונְטָֽלְִמנ  

}פ{ ׃ץֶֽרָאָו ִםיַָ֥מׁש ֵהֵׂשֹ֝ע ֑הָֹוְהי ֵםֵׁשְּב ּונְֵרזֶ֭ע

ה״כק
׃בֵֵׁשֵי ֥םָלֹוְעל טֹּוּ֝מִי־אֹל ןֹּוּיִצ־ַרְהְּכ ֑הָֹוהיַּב םיְִ֥חטֹּבַה תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

ִבָס֮ םיִרָה ִם ַ֗לָׁשּוֽרְי ׃ֽםָלֹוע־דְַעו ָהַָּת֝עֵמ ֹוּּמַעְל ביִ֣בָס ָהֹוהיַ֭ו ּ֫הָ֥ל בי֢  

ּוְ֖חלְׁשִי־אֹל ַן֡עְַמל םיִ֥קיִִּדַּֽצַה לַ֢רֹוּג ֮לַע עַׁשֶ֗רָה טֶבֵֵׁשַ חּ֡ונָי אֹ֪ל יִִּכ  
׃ֽםֶהיֵדְי ָה֬תָלְַוְעּב םיִ֨קיִּדַּצַה  

׃ֽםָתֹוּבִלְּב םיִָ֗רׁשיִלְ֝ו םיִ֑בֹוּטַל ָהֹו֭הְי ָהביִ֣טיֵה  

םֹ֗ולָָׁש ֶן֑וָאָה יֵ֣לֲֹעּפ־ֶתא ָהֹו֭הְי ֣םֵכיִלֹוי ֗םָתֹוּלַקְלַקֲֽע םיִִּטַַּמְהו  
}פ{ ׃לֵֽאְָרׂשִי־לַע

ו״כק
׃םיְִֽמלְֹחּכ ּוניִ֗יָ֝ה ןֹוּּיִצ ֣תַביִׁש־ֶתא ָהֹו֭הְי בּוׁׁשְּב תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

֗הָֹו֝הְי ליִִּדְגִה ֑םִיֹוּגַב ּו֣רְמאֹי זָ֭א ָהָּנִ֫ר ּו֢נֵנֹוׁשְלּו ּּוניִּפ קֹו֡חְׂש אֵ֪לִָּמי זָ֤א  
׃ֶהּלֵֽא־ִםע תֹׂוׂשֲעַל  

׃םיִֵֽחְמׂש ּוניִ֥יָה ּונִָָּמע תֹׂוׂשֲעַל ָהֹו֭הְי ליִִּדְגִה  

׃בֶגֶֶּנַּב םיִ֥קיִפֲאַּכ )ונתובש( ]ּונֵ֑תיִבְׁש[־ֶתא ָהֹו֭הְי ֣הָבּוׁש  

׃ּוֽרֹצְקִי ָהָּנְִרּב ֗הְָעמִדְּב םיִ֥עְֹרּזַה  

אֵֵׂשֹ֝נ הָָּנְִרב אֹ֥בָי־אֹּב עַָרָּזַ֫ה־ְֶׁשֶמ א?ֵׂשֹנ֮ הֹכָבּו ׀ ְֵ֨לֵי ְֹ֤ולָ֘ה  
}פ{ ׃ויָֹֽתֻּמלֲא

ז״כק



ז״כק
ּו֣לְמָע אְָוָׁש ִתיַ֗ב ֬הֶנְבִי־אֹל ׀ ֤הָֹוְהי־ִםא ֥הֹ֫מֹלְׁשִל תֹ֗ולֲַעּֽמַה ריִִׁש  
ִע־רׇמְׁשִי־אֹל ֥הָֹוְהי־ִםא ֹוּּב ויָ֣נֹוב ׃ֽרֵמֹוׁש דַ֬קָׁש ׀ אְָוָׁש רי֗֝  

ֵןֵּכ םיִ֑בֲָצָעה ֶם֣חֶל יֵלְ֭כֹא ֶתבֶֶׁש־יֲֵרַחאְמ םּו֡ק יֵֽמיְִִּכׁשַמ ֨םֶָכל אְָוָׁש  
׃אָֽנֵׁש ֹ֣ודיִדיִל ֵןִֵּתי  

׃ֶןטָָּבַה יִ֣רְּפ ֗רָָכָׂש םיִ֑נָּב ֣הָֹוְהי ֣תַלֲַחנ ֵהֵּנִה  

׃םיִֽרּועְּנַה יֵ֣נְּב ֝ןֵֵּכ רֹוּּבִּג־דַיְּב םיִִִּצְחּכ  

ּ֖וְרּבַדְי־יִִּכ ּוׁשֹ֑בֵי־אֹֽל ֥םֶ֫הֵמ ֹו֗תָּפְׁשַא־ֶתא אֵֵּלִמ ֶרֶׁשֲא ֶרבֶֶּגַה יֵ֤רְׁשַא  
}פ{ ׃ַרָעָּׁשַּב םיִ֣בְיֹוא־ֶתא

ח״כק
׃ויָֽכָרְדִּב ְֵ֗לֹ֝הַה ֑הָֹוְהי ֣אְֵרי־ׇלּכ יְֵרׁשַ֭א תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

׃ְָֽל בֹו֣טְו ָיְֶ֗רׁשַ֝א לֵ֑כאֹת יִִּכ ָיֶּפַַּכ ַעיִ֣גְי  

ֵתְּכְרַיְּב ָ֮הּיִרֹּפ ֶןפֶ֥גְּכ ׀֤ ְְָּתׁשֶא ביִ֗בָ֝ס םיִ֑תיֵז יֵ֣לְִתׁשִּכ ָיֶנָָּב ֶָ֥תיֵ֫ב י֢  
׃ֶָֽנְָחלֻׁשְל  

׃ֽהָֹוְהי אֵ֣רְי ֶרבָָּג ְַ֥רֹבְי ֭ןֵכ־יִכ ֵהֵּנִה  

׃ָיֶֶּיַח יְֵ֣מי לֹֹּ֝כ ִם ָ֑לָׁשּוְרי בּו֣טְּב הֵאְרּּו ןֹּוּיִִִּצמ ֗הָֹוְהי֥ ְָכֶרָבְי  

}פ{ ׃לֵֽאְָרׂשִי־לַע םֹ֗ולָָׁש ָיֶ֑נָבְל םיִ֥נָב־ֽהֵאְרּו

ט״כק
׃לֵֽאְָרׂשִי אָ֗֝נ־ַרמאֹי יַ֑רּועְּנִמ יִנּו֣רָרְצ תַּבַ֭ר תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

׃יִֽל ּולְ֥כָי־אֹל ֝םַַּג יָ֑רּועְּנִמ יִנּו֣רָרְצ תַּבַ֭ר  

׃]ֽםָתיִנֲַעְמל[ )םתונעמל( ּוכיֱִ֗ראֶ֝ה םיִִׁשְֹרח ּוׁׁשְרָח יִּבַַּג־לַע  

׃םיִָֽעׁשְר תֹ֣ובֲע ֵץֵּ֝צִק קיִִּדַצ ֥הָֹוְהי  



׃םיִָֽעׁשְר תֹ֣ובֲע ֵץֵּ֝צִק קיִִּדַצ ֥הָֹוְהי  

׃ןֹוּּיִצ יֵ֥אְנֹׂש לֹֹּ֝כ רֹ֑וָחא ּוגִֹֹּסיְו ּוׁשֹבֵ֭י  

׃ׁשֵֽבָי ֣ףַלָׁש ֖תַמְדַּקֶׁש תֹוּּגַּג ריֲִ֣צַחּכ ּויְ֭הִי  

׃ֵרֵַּמְעמ ֹו֥נְצִחְו ֗רֵצֹוק ֹּוּפַכ אֵֵּלִמ אֹֹּלֶׁש  

ֵםֵׁשְּב ֗םְֶכ֝תֶא ּונְכַ֥רֵּב ֑םֶכיֵלֲא ֥הָֹוְהי־ַתַּכְִרּב םיִ֗רְבֹעָה ׀ ּ֨ורְמָא אֹ֤לְו  
}פ{ ׃ֽהָֹוְהי

ל״ק
׃ֽהָֹוְהי ָיִ֣תאָרְק םיִִּקֲַמַעִּממ תֹ֑ולֲַעּֽמַה ריִִׁש  

׃יָֽנּונֲַחּת לֹ֗וקְ֝ל תֹ֑ובֻּׁשַק ָךֶיְנ֭זׇא ָהניֶ֣יְִהּת יִ֥לֹ֫וקְב ֢הָעְמִׁש ֮יָנֲֹדא  

ָי־רׇמְׁשִּת תֹו֥נֲֺוע־ִםא ׃דֲֹֽמַעי יִ֣מ יָ֗נֹדֲ֝א ּה֑  

׃אֵֽרָּוִּת ַן֗עַ֝מְל ֑הָחיִלְַּסה ְִָּ֥מע־יִִּכ  

׃יְִּתלָֽחֹוה ֹ֥וָרבְדִלְֽו יִִׁשְפַנ ֣הְָתּוִק ָהֹו֭הְי יִתיִִּוִק  

׃רֶקֹֹּבַל םיִ֥רְמֹׁש רֶקֹֹּבַ֝ל םיְִ֥רּמֹׁשִמ יָ֑נֹדאַל יִִׁשְפַנ  

׃תּוֽדְפ ֹוּּמִע ֵהֵּבְַרְהו דֶ֑סֶַחה ֥הָֹוְהי־ִםע־יִִּכ ֥הָֹו֫הְי־לֶא לֵ֗אְָרׂשִי לֵַ֥חי  

}פ{ ׃ויָֹֽתנֺוֲע לֹֹּ֝כִמ לֵ֑אְָרׂשִי־ֶתא ֶהֶּדְפִי אּו֭הְו

א״לק
יַ֑ניֵע ּו֣מָר־אֹלְו יִּבִ֭ל ּ֣הַבָג־אֹל ׀ ֤הָֹוְהי דִ֥֫וָדְל תֹ֗ולֲַעּֽמַה ריִִׁש  
׃יִּנִֶֶּממ תֹו֣אָלְפִנְבּו תֹו֖לֹדְגִּב ׀ יְִּתַכַּלִה־אֹֽלְו  

׃יִִׁשְפַנ יַ֣לָע לָֻ֖מּגַּכ ֹוּּמִא יֵ֣לֲע לָֻמגְְּכ יִִׁשְפַ֫נ יְִּת֗מַמֹודְו ׀ יִתיִִִּוׁש אֹ֤ל־ִםא  

}פ{ ׃ֽםָלֹוע־דְַעו ָהַָּת֝עֵמ ֑הָֹוְהי־לֶא לֵאְָרׂשִ֭י לֵַ֣חי



}פ{ ׃ֽםָלֹוע־דְַעו ָהַָּת֝עֵמ ֑הָֹוְהי־לֶא לֵאְָרׂשִ֭י לֵַ֣חי

ב״לק
׃ֹוֽתֹוּנֻע־ׇלּכ ֗תֵ֝א דִ֑וָדְל ֥הָֹוְהי־רֹוְכז תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  

׃בֲֹֽקעַי ריִ֥בֲאַל ֗רַדָ֝נ ֑הָֹוהיַֽל ַעּבְׁשִ֭נ ֶרֶׁשֲא  

׃יָֽעּוְצי ׂשֶ֥רֶע־לַע ֗הֶלֱ֝עֶא־ִםא יִ֑תיֵּב לֶ֣הֹאְּב אֹבָ֭א־ִםא  

׃ֽהָמּונְּת יַַּפְַעפַֽעְל יָ֑ניְֵעל ֣תַנְׁש ֵןֵֶּתא־ִםא  

׃בֲֹֽקעַי ריִ֥בֲאַל תֹ֗ונְָּכׁשִ֝מ ֑הָֹוהיַל םֹוקָ֭מ אְָ֣צֶמא־דַע  

׃ַרֽעָי־יֵדְׂשִּב ָהּ֗ונאָ֝צְמ הָתָ֑רְפֶאְב ָהּ֥ונֲַעְמׁש־ֵהֵּנִה  

׃ויָֽלְגַר םֲֹ֥דהַל ֗הֲֶוַחְּתׁשִ֝נ ויָ֑תֹונְְּכׁשְִמל ָהאֹ֥ובָנ  

׃ֶֶָּזֻע ןֹו֥רֲאַו ָהָּ֝תַא ֶָָ֑תחּונְִמל ָהֹו֭הְי ֣הָמּוק  

׃ּונֵֵּנְַרי ָיֶ֥דיִסֲחַו קֶדֶ֑צ־ּוׁשְּבְלִי ָיֶ֥נֲֹהּכ  

׃ֶָֽחיִׁשְמ יֵ֣נְּפ בֵֵׁשָָּת־לַא ֶֶָּדְבַע דִָ֣וּד רּובֲֽעַַּב  

תיִִׁשָ֝א֑ ְָנְטִב יִ֥רְִּפמ ָהּנֶֶּ֫מִמ בּוLׁשָי־אֹל֮ ֶתמֱא דִ֡וָדְל ׀ ֨הָֹוְהי־ַעַּבְׁשִנ  
׃ְָֽל־אִֵּסְכל  

דַ֑ע־יֵדֲע ֥םֶהיֵנְּב־ַםּג ֥םֵדְּ֫מַלֲא ֹו֗ז יִ֥תֹדְֵעו ֮יִתיִרְּב ׀ ָיֶ֨נָב ּ֬וְרְמׁשִי־ֽםִא  
׃ְָֽל־אִֵּסְכל ּ֗ובְׁשֵ֝י  

׃ֹוֽל בָָׁשֹוְמל ָּהָּ֝וִא ןֹוּּיִצְּב ֣הָֹוְהי ֣רַָחב־יִּכ  

ָ׃היִִֽתִּוא יִִּכ בֵֵׁשֵ֝א־ֹהּפ דַ֑ע־יֵדֲע יִָ֥תחּונְמ־תאֹז  

׃ֶםֽחָלֽ ַעיִִּבְׂשַאָ היֶ֗נֹויְבֶ֝א ְֵ֑רֲָבא ְֵ֣רָּב ּהָדיֵ֭צ  

׃ּונֵֵּנְַרי ֵןֵּנַר ָהיֶ֗דיֲִס֝חַו ַעׁשֶ֑י ׁשיִִּבְלַאָ היֶנֲֹה֭כְֽו  

׃יִֽחיִׁשְִמל ֗רֵ֝נ יִּתְכַ֥רָע דִ֑וָדְל ןֶרֶ֣ק ַחיְִ֣מַצא ָםָׁש  

}פ{ ׃ֹוֽרְזִנ ץיִָ֥צי ויָ֗לָ֝עְו ֶתׁשֹֹּב ׁשיִִּבְלַא ויְָביֹ֭וא



}פ{ ׃ֹוֽרְזִנ ץיִָ֥צי ויָ֗לָ֝עְו ֶתׁשֹֹּב ׁשיִִּבְלַא ויְָביֹ֭וא

ג״לק
םיִַ֣חא ֶתבֶֶׁש םיִָ֑עּנ־ַהמּו בֹוּּט־הַמ ֵהֵּנִה דִ֥֫וָדְל תֹ֗ולֲַעּֽמַה ריִִׁש  
׃דַֽחָי־ַםּג  

יִִּפ־לַע דֵֹ֗רּיֶֶׁש ֑ןֹרֲהַא־ֽןְַקז ֥ןָקָּזַה־לַֽע דֵ֗רֹי ׁשאֹ֗רָה־לַע ׀ בֹוּּטַה ֶןֶמֶּׁשַּכ  
׃ויָֽתֹוּדִמ  

֑הָכְָרּבַה־ֶתא ָהֹו֭הְי ָהִָּוצ ׀ ָםָׁש יִִּכ ןֹּוּיִ֫צ יֵ֢רְרַה־לַע ֮דֵרֹּיֶׁש ןֹ֗ומְרֶח־לְַטּכ  
}פ{ ׃ֽםָלֹוָעה־דַע םיִִּיַ֝ח

ד״לק
םיִ֥דְמֹעָה ֑הָֹוְהי יֵ֣דְַבע־ׇלּכ ָהֹו֭הְי־ֶתא ּו֣כְרָּב ׀ ֵהֵּנִה תֹ֥ולֲַעַּֽמַה ריִִׁש  
׃תֹוֽליֵּלַּב ֗הָֹו֝הְי־תיֵבְּב  

׃ֽהָֹוְהי־ֶתא ּו֗כְרָבּּו ׁשֶדֹ֑ק ֥םֶכֵדְי־ּֽואְׂש  

}פ{ ׃ץֶֽרָאָו ִםיַָ֥מׁש ֵהֵׂשֹ֝ע ןֹּוּיִּצִמ ָהֹו֭הְי֣ ְָכֶרָבְי

ה״לק
׃ֽהָֹוְהי יְֵ֥דַבע ּ֗ולְלַֽ֝ה ֑הָֹוְהי ֵםֵׁש־ֶתא ּולְלַֽ֭ה ׀ ּ֨הָי־ּולְלַ֥ה  

׃ּוניֵֽהֹלֱא תיֵֵּב תֹ֗וְרַצְחְּב ֑הָֹוְהי תיֵ֣בְּב םיִדְֹמ֣עֶֶׁש  

׃םיִָֽענ יִִּכ ֹ֗וְמׁשִ֝ל ּו֥רְּמַז ֑הָֹוְהי בֹ֣וט־יִִּכ ּ֭הָי־ּולְלַֽה  

׃ֹוֽתָּלֻגְסִל לֵ֗אְָרׂשִ֝י ּ֑הָי ֹ֣ול ֣רַָחּב בֹ֗קֲַעי־יִִּכ  

׃םיִֹֽהלֱא־לִׇּכמ ּוניֵ֗נֹדֲאַ֝ו ֑הָֹוְהי לֹ֣ודָג־יִִּכ יְִּתעַדָ֭י יִ֣נֲא יִִּכ  

׃תֹוֽמֹהְּת־לׇכְו םיִִַּמּיַַּב ץֶ֑רָאָבּו ִםיַּ֥מָׁשַּב ָהָׂשָ֫ע ֗הָֹוְהי ֥ץֵפָח־ֶרׁשֲא לֹֹּכ  

ַחּ֗ו֝ר־אֵצֹֽומ ָהָׂשָע ֣רָטַָּמל םיִ֣קָרְּב ץֶ֥רָאָ֫ה ֢הֵצְקִמ ֮םיִאִׂשְנ ֣הֶלֲַעמ  
׃ויָֽתֹוְרצֹֽואֵמ  



ַחּ֗ו֝ר־אֵצֹֽומ ָהָׂשָע ֣רָטַָּמל םיִ֣קָרְּב ץֶ֥רָאָ֫ה ֢הֵצְקִמ ֮םיִאִׂשְנ ֣הֶלֲַעמ  
׃ויָֽתֹוְרצֹֽואֵמ  

׃ֽהֵָמְהּב־דַע ֗םָדָאֵ֝מ ִםיָ֑רְצִמ יֵ֣רֹוכְּב ָהִּכֶהֶׁש  

׃וֽיָדֲָבע־לׇכְבּו ֗הֹעְַרפְְּב םִיָ֑רְצִמ יִ֣כֵכֹוְתּב םיִתְפֹמּּו ֣תֹתֹוא ׀ ֤חַלָׁש  

׃םיִֽמּוֲצע םיִָ֥כלְמ גַָ֗ר֝הְו םיִִּבַר ֣םִיֹוּג ָהִּכֶהֶׁש  

׃ַןעָֽנְּכ תֹו֥כְלְמַמ לְֹ֗כלּּו ָןָׁשָּבַה ְֶלֶ֣מ גֹועְלּּו יִ֗רֹמֱאָה ְֶלֶ֤מ ׀ ןֹו֤חיִסְל  

׃ֹוּּמַע לֵ֥אְָרׂשִיְל ֗הָלֲ֝חַנ ֑הָלֲַחנ ֣םָצְַרא ֣ןַָתנְו  

׃ֽרָֹדו־רֹדְל֥ ְָרְכִז ֗הָֹו֝הְי ֑םָלֹוְעל֣ ְָמִׁש ָהֹו֭הְי  

׃ֽםֶָחנְִתי ויָ֗דָבֲ֝ע־לְַעו ֹּוּמַע ֣הָֹוְהי ןיִ֣דָי־יִִּכ  

׃םָֽדָא יֵ֣דְי ֵהֵׂשֲ֝עַמ בָָ֑הזְו ֶףֶסֶּכ ִםיֹוּגַ֭ה יֵֵּבֲַצע  

׃ּוֽאְִרי אֹ֣לְו ֗םֶ֝הָל ִםיַ֥ניֵע ּוֵרֵּבַדְי אֹ֣לְו ֶם֭הָל־ֶהֶּפ  

׃ֽםֶהיִפְּב ַחּו֥ר־ׁשֶי־ןיֵא ֗ףַ֝א ּוניִ֑זֲאַי אֹ֣לְו ֶם֭הָל ִם֣יְַנׇזא  

׃ֽםֶָהּב ַ֣חֵטֹּב־ֶרׁשֲא לֹֹּכ ֑םֶהיֵׂשֹע ּ֣ויְִהי ֶםהֹוְמְּכ  

׃ֽהָֹוְהי־ֶתא ּו֥כְרָּב ֗ןֲֹר֝הַא תיֵֵּב ֑הָֹוְהי־ֶתא ּו֣כְרָּב לֵאְָרׂשִ֭י תיֵֵּב  

׃ֽהָֹוְהי־ֶתא ּו֥כְרָּב ֗הָֹו֝הְי יֵ֥אְֽרִי ֑הָֹוְהי־ֶתא ּו֣כְרָּב יִֵוּלַ֭ה תיֵֵּב  

}פ{ ׃ּֽהָי־ּולְלַֽה ִם ָ֗לָׁשּוֽרְי ֤ןֵֹכֹׁש ןֹּוּיִּצִמ ׀ ֨הָֹוְהי ְּ֤וָרָּב

ו״לק
׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ בֹ֑וט־יִּכ ֣הָֹוהיַל ּו֣דֹוה  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םיִ֑הֹלֱאָה יֵ֣הֹלאֵל ּודֹו֭ה  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םיִ֑נֹדֲאָה יֵ֣נֹדֲאַל ּודֹו֭ה  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֹּוּדַבְל תֹו֣לֹדְּג תֹ֣ואָלְפִנ ֵהֵׂשְֹ֘על  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑הָנּובְִתּב ִםיַּמָׁשַ֭ה ֵהֵׂשְֹעל  



׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑הָנּובְִתּב ִםיַּמָׁשַ֭ה ֵהֵׂשְֹעל  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ִםיַָָּמה־לַע ץֶָראָ֭ה עַ֣קֹרְל  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םיִ֑לֹדְּג םיִ֣רֹוא ֵהׂשֹ֭עְל  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םֹוּּיַּב ֶתלֶֶׁשְֶמְמל ׁשֶּמֶׁשַ֭ה־ֶתא  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ָהלְיָָּלַּב תֹו֣לְׁשְמֶמְל םיִבָכֹו֭כְו ַ֣חֵרָּיַה־ֶתא  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑םֶהיֵרֹוְכבִּב ִםיְַר֭צִמ ֵהֵַּכְמל  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑םָכֹוִּתמ לֵאְָרׂשִ֭י אֵ֣צֹוּיַו  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑הָיּוטְנַ עֹו֣רְזִבּו הָקָזֲ֭ח דָ֣יְּב  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םיִ֑רָזְגִל ףּ֭וס־ַםי ֣רֵזֹגְל  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֹו֑כֹותְּב לֵ֣אְָרׂשִי ריִ֣בֱֶעְהו  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ףּו֑ס־םַיְב ֹו֣ליֵחְו ֣הֹעְַרּפ ֤רֵ֘עִנְו  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ָרָּבְדִַּמּב ֹוּ֭מַע ְיִ֣לֹוְמל  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םיִ֑לֹדְּג םיִָ֣כלְמ ֵהַּכ֭מְל  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ םיִ֑ריִַּדא םיִָ֣כלְמ גֲֹרַהּיַֽ֭ו  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ יִ֑רֹמֱאָה ְֶלֶ֣מ ןֹוחיִ֭סְל  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ָןָׁשָּבַה ְֶלֶ֣מ גֹועְלּּו  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑הָלֲַחנְל ֣םָצְַרא ֣ןַָתנְו  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֹּוּדְבַע לֵ֣אְָרׂשִיְל ָהלֲ֭חַנ  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ּונָ֑ל ַר֣כָז ּונֵלְפִׁשְּבֶֶׁש  

׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ּוניֵ֑רָּצִמ ּונֵ֥קְרְפִּיַו  

׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑רָׂשָּב־לׇכְל ֶם֭חֶל ֣ןֵֹתנ  



׃ֹוּּדְסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ֑רָׂשָּב־לׇכְל ֶם֭חֶל ֣ןֵֹתנ  

}פ{ ׃ֹוְּּדסַח ֣םָלֹוְעל יִִּכ ִםיָּ֑מָׁשַה לֵ֣אְל ּודֹו֭ה

ז״לק
׃ןֹוּּיִצ־ֶתא ּו֗נְֵרכׇזְְּב ּוניִָ֑כּב־ַםּג ּונְבַׁשָ֭י ָםָׁש לֶ֗בָּב ׀ תֹ֨ורֲַהנ לַ֥ע  

׃ּוניֵֽתֹוֹרּנִּכ ּוניִ֗לָָּת ּ֑הָכֹוְתּב םיִ֥בֲָרע־לַֽע  

ּונָ֗֝ל ּוריִִׁש ֑הְָחִמׂש ּוניֵ֣לָלֹוְתו ריִִׁש־יְֵרבִּד ּוניֵ֡בֹוׁש ּונּ֢ולֵאְְׁש ָםָׁש יִִּכ  
׃ןֹוּּיִצ ריִִּׁשִמ  

׃ֽרֵָכנ ֥תַמְדַא לַ֗֝ע ֑הָֹוְהי־ריִׁש־ֶתא ריִִׁשָנ ְיֵ֗א  

׃יִֽניְִמי ַחְַּכׁשִּת ִם ָ֗לָׁשּוֽרְי ְֵָ֥חְּכׁשֶא־ֽםִא  

ֶהלֲ֭עַא אֹ֣ל־םִא יִ֥כְֵרְּכזֶ֫א ֢אֹל־ִםא ֮יִּכִחְל ׀ יִ֨נֹוׁשְל־קַַּבְדִּת  
׃יִָֽתְחִמׂש ׁשאֹ֣ר לַ֗֝ע ִם ַ֑לָׁשּוְרי־ֶתא  

דַ֗֝ע ּו֑רָע ׀ ּו֤רָע םיְִר֣מֹאָ֭ה ִם ָ֥לָׁשּ֫וֽרְי םֹו֤י֮ ֵתא םֹ֗וֱדא יֵ֬נְבִל ׀ ֨הָֹוְהי ֤רְֹכז  
׃ָּהָּב דֹו֥סְיַה  

׃ּונָֽל ְְּתלַָ֥מּגֶׁש ְֵ֗לּוְמְּג־ֶתא ְָ֑ל־ֶםּלַׁשְיֶׁש יֵ֥רְׁשַא ֥הָדּ֫ודְּׁשַה לֶ֗בָּב־ַתּב  

}פ{ ׃ַעלַָָּסה־לֶא ְִיַ֗לָלֹ֝ע־ֽתֶא ֵץֵּפִנְו זֵ֓חאֹּיֶׁש ׀ יֵ֤רְׁשַא

ח״לק
׃ָּךֶֽרְּמַזֲא םיִ֣הֹלֱא דֶגֶ֖נ ֑יִִּבל־לׇכְב ְָ֥דֹוא ׀ דִ֨וָדְל  

ְָּ֥דְסַח־לַע ְֶָ֗מׁש־ֶתא הֶ֤דֹו֘אְו ָ֡ךְׁשְׇדק לַ֪כיֵה־לֶא ֨הֲֶוַחְּתׁשֶא  
׃ֶָֽתְָרִמא ָ֗ךְ֝מִׁש־ׇלּכ־לַע ְָּתלַַּדְגִה־יִִּכ ִֶֶָּתֲמא־לְַעו  

׃זֹֽע יִִׁשְפַנְב יִנֵ֖בִהְַרּת יִנֵ֑נֲַעּֽתַו יִתאָ֥רָ֭ק םֹו֣יְּב  

׃ָיִֽפ־יְֵרִמא ּ֗וְעָמָׁש יִִּכ ץֶרָ֑א־ֵיְכלַמ־ׇלּכ ָהֹו֭הְי ָּו֣דֹוי  

׃ֽהָֹוְהי דֹו֣בְּכ לֹ֗ודָ֝ג־יִִּכ ֑הָֹוְהי יֵ֣כְרַדְּב ּוריִׁשָיְ֭ו  



׃ֽהָֹוְהי דֹו֣בְּכ לֹ֗ודָ֝ג־יִִּכ ֑הָֹוְהי יֵ֣כְרַדְּב ּוריִׁשָיְ֭ו  

׃עֵָֽדיְי קָ֥חְֶרִּממ ַּ֗הֹבָגְ֝ו ֑הֶאְִרי לָ֣פָׁשְו ָהֹו֭הְי ֣םָר־יִּכ  

יִנֵ֣עיִׁשֹ֖וְתו ֶָ֑דָי ֣חַלְׁשִּת יַבְיֹ֭א ֣ףַא לַ֤ע יִנֵֵּיְַ֫חּת הָ֗רָצ בֶרֶ֥קְּב ׀ ְֵ֤לֵא־ִםא  
׃ֶָֽניְִמי  

}פ{ ׃ףֶֶרֶּת־לַא ָיֶָ֣די יֵֵׂשֲַעמ ֑םָלֹוְעל֣ ְָּדְסַח ָהֹו֭הְי יִ֥דֲַעַּב רֹ֢מְגִי֮ ָהֹוהְי

ט״לק
׃עֵָֽדַּתו יִנַַּתְרַקֲ֝ח ֥הָֹוְהי רֹ֑ומְזִמ דִ֣וָדְל ֵַחַּצנְ֭מַל  

׃קֹוֽחָרֵמ יִ֗עֵ֝רְל ָהְּתנַַּב יִ֑מּוקְו יְִִּתבִׁש ְָּתעַדָ֭י ָהַָּתא  

׃ָהְּתנְַַּכִסה ֥יַכָרְּד־לׇֽכְוָ תיִ֑רֵז יְִ֣עבְִרו יִ֣חְרׇא  

׃ָּהָּלֻכָ ּתְעַָ֥די ֗הָֹו֝הְי ֥ןֵה יִ֑נֹוׁשְלִּב ָהּלִ֭מ ןיֵ֣א יִִּכ  

׃ָהֶכֶּפַּכ יַ֣לָע ֶתׁשַָָּתו יִנָָּתְַרצ םֶדֶ֣קָו רֹ֣וָחא  

( היאלפ ) [ ֽהָאיִ֣לְּפ ׃ּֽהָל לַֽכּ֥וא־אֹל ֗הָבְּגְׂשִ֝נ יִּנִֶֶּממ תַעַ֣ד [  

׃חָֽרְבֶא ָיֶ֥נָּפִמ ָהנָ֗אְ֝ו ֶָ֑חּוֵרמ ְֵ֣לֵא ֥הָנָ֭א  

ָ׃ֶּךֶּנִה לֹ֣ואְּׁש ָהעיִִַּצאְו ָהּ֑תָא ָםָׁש ִםיַָמָׁש קֶַַּסא־ִםא  

׃ֽםָי תיִ֥רֲחַאְּב ֗הָנְְּכׁשֶ֝א ַרָחָׁש־יֵפְנַכ אָָּׂשֶא  

׃ֶָֽניְִמי יִנֵ֥זֲחאֹֽתְו יִנְֵ֑חנַת֣ ְָדָי ָםָׁש־ַםּג  

׃יִנֵֽדֲעַּב רֹו֣א ָהלְיַ֗לְ֝ו יִנֵ֑פּוׁשְי ְֶׁשֹ֣ח־ְַא ַרֹמאָ֭ו  

׃הָֽרֹואָּכ ֗הָכיֵׁשֲַחַּכ ריִ֑אָי םֹוּּיַּכ ָהלְיַלְ֭ו ֶָּךֶּ֫מִמ ְךיZִׁשְחַי־אֹל ְֶׁ֮שֹח־םַּג  

׃יִִִּמא ֶןטֶ֣בְּב יִנֵֵֻּכְסְּת יָֹ֑תיְלִכ ָתיִ֣נָק ָהּ֭תַא־יִִּכ  

׃דֹֽאְמ תַעַ֥דֹי יִִׁשְפַנְ֝ו ָיֶֶׂשֲַעמ םיִ֥אָלְפִנ יִתיֵ֥לְפִ֫נ תֹ֗ואָרֹֽונ יִִּכ לַ֤ע ְָ֗דֹוא  

תֹּוּיְִּתַחְתְּב יְִּתַמַּקֻ֝ר ֶרֵתֵַּסב יִתיֵֵּׂשֻע־ֶרׁשֲא ֶָּךֶּ֫מִמ יְִ֗מָצע דְַ֥חִכנ־אֹֽל  



תֹּוּיְִּתַחְתְּב יְִּתַמַּקֻ֝ר ֶרֵתֵַּסב יִתיֵֵּׂשֻע־ֶרׁשֲא ֶָּךֶּ֫מִמ יְִ֗מָצע דְַ֥חִכנ־אֹֽל  
׃ץֶֽרָא  

]ֹו֖לְו[ )אלו( ּוָרָֻּצי םיִָ֥מי ּובֵָ֥תִָּכי ם:ָּלֻּכ֮ ְְָרפִס־לְַֽעו ָיֶ֗ניֵע ּ֤ואָ֘ר ׀ יְִ֤מׇלּג  
׃ֽםֶָהּב דֶָ֣חא  

׃ֽםֶהיֵׁשאָר ּ֗וְמ֝צָע ֥הֶמ לֵ֑א ָיֶ֣עֵר ּ֣ורְקָּי־ַהמ יִ֗לְו  

׃ְִָָּמע יִ֥דֹועְו יִ֗תֹציִקֱ֝ה ןּּוּבְרִי לֹוֵ֣חמ םְֵרּפְ֭סֶא  

׃יִּנֶֽמ ּורּו֣ס םיִ֗֝מָד יֵֵׁשְנַאְו ָעָׁשָר ׀ ַּהֹ֥ולֱא לֹ֖טְקִּת־ִםא  

׃ָיֶֽרָע אְָוָּׁשַל אּׂוׂשָנ ָהִָּמזְִמל ָּוְר֭מֹי ֶרֶׁשֲא  

׃טָֽטֹוקְֶתא ָיְֶ֗ממֹוקְִתבּּו אָ֑נְׂשֶא ׀ ֥הָֹוְהי ָיֶ֖אְנַׂשְמ־אֹֽולֲה  

׃יִֽל ּויָ֣ה םיִ֗בְיֹואְ֝ל םיִ֑תאֵנְׂש ֣הָאְנִׂש תיִ֣לְַכּת  

׃יָָּפַעְַרׂש עְַ֣דו יִנֵ֗נְָחְּב יִ֑בָבְל עַ֣דְו לֵ֭א ִי֣נֵרְׇקח  

}פ{ ׃ֽםָלֹוע ְֶרֶ֣דְּב יִנְֵ֗חנּּו יִִּב בֶ֥צֹע־ְֶֶרֶּד־ִםא ֗הֵאְרּו

מ״ק
׃דִֽוָדְל רֹ֥ומְזִמ ֵַחֵַּצנְַמל  

׃יִנֵֽרְצְנִּת םיִָ֣סֲמח ׁשיִ֖אֵמ עָ֑ר ֣םָדָאֵֽמ ָהֹו֭הְי יִנְֵ֣צּלַח  

׃תֹוֽמָחְלִמ ּורּו֥גָי םֹו֗֝י־ׇלּכ בֵ֑לְּב תֹו֣עָר ּו֣בְׁשָח ֶרֶׁשֲא  

׃ָהלֶֽס ֹומיֵָ֣תפְׂש ַתַחַּת בּוׁׁשְכַע ֥תֲַמח ׁשָ֥֫חָנ־ֹוְמְּכ֮ ָםנֹוׁשְל ּ֣ונְנָָׁש  

ּ֗ובְׁשָ֝ח ֶרֶׁשֲא יִנֵ֑רְצְנִּת םיִָ֣סֲמח ׁשיִ֣אֵמ ָעָׁשָר יֵ֤דיִ֘מ ׀ ֨הָֹוְהי ִי֤נֵרְׇמׁש  
׃יָָֽמְעּפ תֹו֥חְדִל  

םיִִׁשְקֹמ לָָּגְַעמ־דַיְל ֶתׁשֶ֭ר ּוׂשְָרָּפ םיִ֗לָבֲַחו יִ֗ל ַחַּפ ׀ םיִ֨אֵג ּֽונְ֥מָט  
׃ָהלֶֽס יִ֣ל־ּוָתׁש  

׃יָֽנּונֲַחּת לֹו֣ק ֗הָֹו֝הְי ָהניִ֥זֲאַה ָהּ֑תָא יִלֵ֣א ָהֹוהיַ֭ל יִּתְ֣רַָמא  



׃יָֽנּונֲַחּת לֹו֣ק ֗הָֹו֝הְי ָהניִ֥זֲאַה ָהּ֑תָא יִלֵ֣א ָהֹוהיַ֭ל יִּתְ֣רַָמא  

׃קֶׁשָֽנ םֹו֣יְּב יִִׁשאֹ֝רְל ָהֹתַֹּכס יִָ֑תעּוׁשְי זֹ֣ע יָנֹדֲ֭א ֣הִֹוֱהי  

׃ָהלֶֽס ּומּו֥רָי קֵ֗פָָּת־לַא ֹו֥מָמְז ָעָׁשָר יֵֵּיֲַואַמ ָהֹו֭הְי ֵןִֵּתּת־לַא  

׃]ֹומיֵֵַּסְכי[ )ומוסכי( ֹומיֵָ֣תפְׂש לֲַ֖מע יָָּבְִסמ ׁשאֹ֥ר  

( וטימי ) [ ּוטֹוּּמִי תֹ֗וֹרֲמַהְמְּב ֑םֵלִּפַי ׁשֵ֥אָּב םיִ֥לֶָ֫חּג ֗םֶהיֵלֲע [  
׃ּומּוֽקָי־לַּב  

׃ֽתֹפֵחְדְַמל ּוּנֶ֗דּו֝צְי עָ֑ר ֥סָָמח־ׁשיִא ץֶ֥רָאָָּב ןֹו^ּכִי־לַּב֮ ןֹוׁשָל ׁשיִ֥א  

( תעדי ) [ יְִּתעַָ֗די ׃םיִֽנֹיְבֶא טַַּפְׁשִ֝מ יִ֑נָע ןיִִּד ָהֹו֭הְי ֶהֶׂשֲַעי־יִִּכ [  

}פ{ ׃ָיֶֽנָּפ־ֶתא םיִָ֗רׁשְ֝י ּ֥ובְׁשֵי ְֶָ֑מׁשִל ּו֣דֹוי םיִקיִּדַ֭צ ְַ֣א

א״מק
׃ְךָֽל־יִאְרׇקְּב יִ֗לֹו֝ק ָהניִ֥זֲאַה יִִּל הָׁשּו֣ח ָיִתאָרְ֭ק ֣הָֹוְהי דִ֥֫וָדְל רֹ֗ומְזִמ  

׃בֶֽרָע־ַתְחנִמ יַַּפַַּכ ֥תַאְׂשַֽמ ָיֶ֑נָפְל תֶ֣רֹטְק יִָ֣תּלִפְּת ןֹוּּכִּת  

׃יָָֽתפְׂש לַַּד־לַע ֗הְָרּ֝צִנ יִ֑פְל הָ֣רְׇמׁש ָהֹו֭הְי ֣הָתיִׁש  

םיִִׁשיִא־ֶתא עַׁשֶ֗רְּב ׀ תֹו֨לִלֲע לֵ֤לֹוְ֘עִתְהל ֡עָר ׀ ֪רָבָדְל יִִּבִל־טַּת־לַא  
׃ֽםֶהיֵַּמְענְַמּב ֗םְַחלֶ֝א־לַבּו ֶן֑וָא־יֵלֲֹעּפ  

דֹו֥ע־יִּכ יִִׁשאֹר יִ֣נָי־לַא ׁשאֹ֭ר ֶןֶמֶׁש יִנֵ֗חיִכֹויְֽו דֶ֡סֶח ׀ קיִִּדַצ יִנְֵֽמלֶ֥הֶי  
׃ֽםֶהיֵתֹועְָרּב יִָ֗תּלִפְּתּו  

׃ּוֽמֵָענ יִִּכ יַָ֗ר֝מֲא ּו֥עְמָׁשְו ֑םֶהיֵטְפֹׁש ַעלֶ֭ס־יֵדיִֽב ּ֣וְטמְׁשִנ  

׃לֹוֽאְׁש יִ֣פְל ּוניֵָ֗מ֝צֲע ּ֥ורְזְפִנ ץֶ֑רָאָּבַ עֵ֣קֹבּו ַ֣חֵלֹפ ֹ֤ומְּכ  

׃יִִׁשְפַנ ֥רְַעּת־לַא יִתיִ֗֝סָח ֥הְָכּב יָ֑ניֵע יָ֣נֹדֲא ֣הִֹוֱהי ׀ ָיֶ֨לֵא יִִּכ  

׃ֶןֽוָא יֵלֲֹעֹּפ תֹוׁׁשְקֹמּּו יִ֑ל ּוׁשְקָ֣י ֭חַפ יֵדיִ֣מ ִי֗נֵרְׇמׁש  

}פ{ ׃רֹֽובֱֶעא־דַֽע יִֹ֗כנָ֝א דַ֥חַי םיִָ֑עׁשְר ויָ֣רֹמְכַמְב ּ֣ולְּפִי



}פ{ ׃רֹֽובֱֶעא־דַֽע יִֹ֗כנָ֝א דַ֥חַי םיִָ֑עׁשְר ויָ֣רֹמְכַמְב ּ֣ולְּפִי

ב״מק
׃ָהָּלִפְת הָ֣רָעְּמַב ֹ֖ותֹויְִהִּב דִ֑וָדְל ליְִִּכׂשַמ  

׃ָןָּנְַחֶתא ֥הָֹוְהי־לֶא יִ֗לֹ֝וק קְָ֑עזֶא ֣הָֹוְהי־לֶא יִלֹו֭ק  

׃דיִִּגַא ויָ֥נָפְל יִ֗תָ֝רָצ יִ֑חיִׂש ויָ֣נָפְל ְֹֹּפְׁשֶא  

ּו֖נְמָט ְֵֵּלֲַהא ּ֥וז־חַֽרֹאְּב יִ֥֫תָביִֽתְנ ְָּתעַ֢דָי֮ הָּתַאְו יִ֗חּור ׀ יַ֨לָע ֵףֵּטְַעִתְהּב  
׃יִֽל ֣חַפ  

ׁשֵ֣רֹוּד ןיֵ֖א יִּנִֶֶּממ סֹוָ֣נמ דַ֣בָא ריִִּ֫כַמ יִ֢ל־ןיֵֽאְו ֮הֵאְרּו ׀ ןיִָ֨מי טיֵֵּבַה  
׃יִִׁשְפַנְל  

׃םיִִּיַַחה ץֶ֣רֶאְּב יִ֗קְלֶ֝ח יְִ֑סַחמ ָהַָּתא יִּתְַר֭מָא ֥הָֹו֫הְי ָיֶ֗לֵא יִּתְקַָ֥עז  

ּו֣צְמָא יִִּכ יַ֑פְדֵֹרמ יִנֵ֥ליִַּצה דֹ֥אְמ־יִ֫תֹוּ̂לַד־יִִּכ֮ יִָתּנִר־לֶֽא ׀ ָהביִִׁשְקַה  
׃יִּנִֶֶּממ  

יִִּכ םיִ֑קיִּדַצ ּוִרְִּתַכי יִִּב ְֶָ֥מְׁש־ֶתא תֹו֢דֹוְהל ֮יִׁשְפַנ ׀ ֵרֵּגְַסִּממ ָהאיִ֤צֹ֘וה  
}פ{ ׃יָֽלָע לְֹ֣מגִת

ג״מק
ְָֽ֥תָנֱֻמאֶּב יַ֑נּונֲַחּת־לֶא ָהניִ֥זֲאַה יִָ֗תּלִפְּת ֬עְַמׁש ׀ ֤הָֹוְהי דִ֥֫וָדְל רֹ֗ומְזִמ  
׃ֶָֽתָקְדְִצּב יִנֵ֗נֲ֝ע  

׃יָֽח־ׇלכ ָיֶ֣נָפְל קַַּדְִצי־אֹֽל יִִּכ ֶֶָּדְבַע־ֶתא טָּפְׁשִ֭מְב אֹו֣בָּת־לַאְו  

יֵֵ֥תְמּכ םיִִַּכׁשֲַח֝מְב יִנַ֥בִׁשֹוה יִָ֑תּיַח ץֶָראָ֭ל אִָָּכּד יִִׁשְפַנ ׀ בֵ֨יֹוא ףַ֤דָ֘ר יִִּכ  
׃ֽםָלֹוע  

׃יִִּבִל ֥םֵמֹוְּתׁשִי יִ֗כֹוְתְּב יִ֑חּור יַ֣לָע ֵףֵּטְַעִתַּתו  

ַ׃ֽחֵחֹוׂשֲא ָיֶ֣דָי ֵהֵׂשֲַעְמְּב ָ֑ךֳֶלעׇּפ־לׇכְב יִתיִ֥גָה םֶדֶֶּקִמ ׀ םיִָ֨מי יִּתְ֤רַ֘כָז  

׃ָהלֶֽס֣ ְָל ֖הָפֵיֲע־ץֶֶראְּכ ׀ יִִׁשְפַנ ָיֶ֑לֵא יַ֣דָי יִּתְׂשַ֣רֵּפ  



ַ׃ֽחֵחֹוׂשֲא ָיֶ֣דָי ֵהֵׂשֲַעְמְּב ָ֑ךֳֶלעׇּפ־לׇכְב יִתיִ֥גָה םֶדֶֶּקִמ ׀ םיִָ֨מי יִּתְ֤רַ֘כָז  

׃ָהלֶֽס֣ ְָל ֖הָפֵיֲע־ץֶֶראְּכ ׀ יִִׁשְפַנ ָיֶ֑לֵא יַ֣דָי יִּתְׂשַ֣רֵּפ  

יְִּתלַַׁשְִמנְ֝ו יִּנִֶֶּממ ָיֶ֣נָּפ ֵרְֵּתַסּת־לַא יִ֥חּ֫ור ֢הָתְלָּכ֮ ָהֹוְהי ׀ יִנֵ֨נֲע ֤רֵ֘הַמ  
׃רֹוֽב יֵדְ֥רֹי־ִםע  

ְֵ֑לֵא ּ֥וז־ְֶֶרֶּד יִנֵ֗עיִדֹוה יְִּת֥חָטָ֫ב ְָ֢ב־יִִּכ֮ ֶָּדְסַח ׀ רֶקֹֹּבַב יִנֵ֤עיְִ֘מׁשַה  
׃יִִׁשְפַנ יִתאָָׂשָנ ָיֶ֗לֵ֝א־יִּכ  

׃יִִתִִּסכ ָיֶ֥לֵא ֗הָֹוְהי ׀ יַ֥בְיֹאֵמ יִנֵ֖ליִַּצה  

ץֶ֣רֶאְּב יִנְֵ֗חנַַּת ֑הָבֹוט ֲָ֥חּור יָ֥הֹ֫ולֱא ה:ַָּתא־יִִּכ ֶָ֮נֹוצְר תֹׂוׂשֲ֥עַל ׀ יִנֵ֤דְּמַל  
׃רֹֽוׁשיִמ  

׃יִִׁשְפַנ הָ֣רִָּצמ איִ֖צֹוּת ׀ ְָ֓תָקְדִצְּב יִנֵֵּיְַחּת ֣הָֹוְהי ְָ֣מִׁש־ַןעַמְל  

ִמְצַּת֮ ְָּדְסַחְבּּו יִ֣נֲא יִִּ֝כ יִִׁשְפַנ ֣יֵרְרֹצ־ׇלּכ ָּתְדַבֲאַ֭הְֽו יָ֥בְיֹ֫א תי֢  
}פ{ ׃ֶֶָּדְבַע

ד״מק
׃ֽהָָמְחלִַּמל יַ֗תֹוְעּבְ֝צֶא ֑בָרְקַל יַָ֣די דֵֵַּמלְֽמַה יִ֗רּוצ ׀ ֨הָֹוְהי ְּ֤וָרָּב ׀ דִ֨וָדְל  

יִִַּמע דֵ֖דֹורָה יִתיִָ֑סח ֹו֣בּו יִּנִגָ֭מ יִ֥ל־יִ֫טְלַפְּמּו יZִּבַּגְׂשִמ ֮יִתָדּוצְמּו יִִּדְַסח  
׃יְָָּתַחת  

׃ּוֽהֵבְּׁשְַחַּתו ׁשֹ֗ונֱ֝א־ֶןּב ּו֑הֵעָדֵַּתו םָדָ֭א־ֽהָמ ֗הָֹוֽהְי  

׃ֽרֵבֹוע לְֵ֣צּכ ויָ֗֝מָי ֑הָָמּד לֶבֶַ֣הל םָדָ֭א  

׃ּונָָׁשֱֶעיְֽו םיִ֣רָהֶּב ַעַּג דֵ֑רֵתְו ָיֶָ֣מׁש־טַה ָהֹו֭הְי  

׃ֵםֵֻּמְהתּו ָיֶֶּ֝צִח ֥חַלְׁש ֑םֵציִפְתּו קָָרָּב קֹו֣רְּב  

׃ֽרֵָכנ יֵ֣נְּב דַַּיִ֝מ םיִִּבַר ִםיִַַּממ יִנֵליִַּצ֭הְו יִנְֵ֣צּפ םֹ֥וָרִָּממ ָיֶ֗דָי ֥חַלְׁש  

׃רֶקָָׁש ןיְִ֣מי ֗םָניִמיִ֝ו אְָוָׁש־ֶרּבִּד ֶםהיִִּפ ֶרֶׁשֲא  

׃ְָָּל־הְָרַּמזֲא רֹׂוׂשָ֝ע לֶבֵ֥נְּב ְָָּל הָריִִׁשָא ׁשָדָ֭ח ריִִׁש םיִ֗הֹלֱֽא  



׃ְָָּל־הְָרַּמזֲא רֹׂוׂשָ֝ע לֶבֵ֥נְּב ְָָּל הָריִִׁשָא ׁשָדָ֭ח ריִִׁש םיִ֗הֹלֱֽא  

׃ֽהָעָר בֶ֥רֵֶחמ ֹוְּּדבַע דִָ֥וּד־ֶתא ֶהצֹוּפַ֭ה םיִ֥֫כָלְַּמל ֗הָעּוׁשְּת ֥ןֵתֹוּנַה  

ןיְִ֣מי ֗םָניִמיִ֝ו אְָוָׁש־ֶרּבִּד ֶםהיִִּפ ֶרֶׁשֲא ֥רָ֫כֵנ־יֵנְְּב ד>ַּיִמ ֮יִנֵליִּצַהְו יִנְֵ֥צּפ  
׃רֶקָָׁש  

ֹתֹּיִָוזְכ ּוניֵ֥תֹונְּב ֥םֶהיֵ֫רּוְענִִּב םיִ֢לָּדֻגְמ֮ םיִעְִטנִּכ ׀ ּוניֵ֨נָּב ֶרֶׁשֲא  
׃לָֽכיֵה תיִ֥נְבַּת תֹ֗ובָּטֻ֝חְמ  

תֹו֗בָּבֻרְמ תֹופיִלֲאַ֭מ ּונֵ֣נואֹצ ֥ןַז־לֶ֫א ַןַּזִמ םיִ֥קיִפְמ ֮םיִאֵלְמ ּוניֵָ֣וזְמ  
׃ּוניֵֽתֹוצּוְחּב  

׃ּוניֵֹֽתבֹחְִרּב ֗הָָח֝וְצ ןיֵ֥אְו תאֵ֑צֹוי ןיֵ֣אְו ץֶֶרֶּפ־ןיֵֽא םיִ֥לָָּבֻֽסְמ ּוניֵ֗פּוּלַא  

}פ{ ׃ויָֽהֹלֱא ֥הָֹוְהיֱׁש ֗םָ֝עָה יְֵ֥רׁשַֽא ֹּוּל ָהָכֶָּכׁש ָם֭עָה יֵ֣רְׁשַא

ה״מק
׃דֶָֽעו ֥םָלֹוְעל ְִָ֗מִׁש ֥הָכְָרבֲאַו ְֶלֶֶַּמה יַ֣הֹולֱא֣ ְָמִמֹורֲא דִ֥֫וָדְל ָהָּלְִהּת  

׃דֶָֽעו ֥םָלֹוְעל ְִָ֗מִׁש ֥הָלְלֲַֽהאַוָ ּ֑ךֶכְֽרָבֲא םֹו֥י־לׇכְּב  

׃רֶקֵֽח ןיֵ֣א ֹ֗וָתּלֻדְגִלְ֝ו דֹ֑אְמ לָָּלְֻהמּו ֣הָֹוְהי לֹ֤ודָָּג  

׃ּודיִִּגַי ָיֶ֣תֹרּ֖ובְגּו ָיֶֶׂשֲַעמ ַחַּבַׁשְי רֹודְ֭ל רֹוּּד  

׃ָהחיִִׂשָא ָיֶֹ֣תאְלְפִנ יֵ֖רְבִדְו ֶָ֑דֹוה דֹ֣ובְּכ רַדֲ֭ה  

׃הָּנֶֽרְּפַסֲא ֥]ְָתָּלֻדְגּו[ )ךיתולדגו( ּו֑רֵמאֹי ָיֶֹ֣תאְרֹֽונ זּו֣זֱעֶו  

׃ּונֵֵּנְַרי֥ ְָתָקְדִצְו ּועיִִּבַי֣ ְָבּוט־בַר ֶר֣כֵז  

׃דֶסָֽח־לׇדְגּו ִםיַַּפַ֝א ְֶ֥רֶא ֑הָֹוְהי םּו֣חַרְו ןּוּּנַח  

׃וֽיֲָׂשעַמ־ׇלּכ־לַע ויֲָ֗מחַ֝רְו לַֹֹּכל ֥הָֹוְהי־בֹוט  

׃הָכּוֽכְרָבְי ָיֶ֗דיֲִס֝חַו ָךיֲֶׂ֑שעַמ־ׇלּכ ָהֹו֭הְי ָּו֣דֹוי  

׃ּוֵרֵּבַדְי֥ ְָתָרּובְגּו ּו֑רֵמאֹי֣ ְָתּוכְלַמ דֹ֣ובְּכ  



׃ּוֵרֵּבַדְי֥ ְָתָרּובְגּו ּו֑רֵמאֹי֣ ְָתּוכְלַמ דֹ֣ובְּכ  

׃ֹוֽתּוכְלַמ ֣רֲַדה דֹו֗בְכּּו ויָ֑תֹרּובְּג םָדָאָ֭ה יֵ֣נְבִל ׀ ַעיִ֤דֹוהְל  

׃רֹֽדָו רֹוּ֥ד־לׇכְּב ְְָּ֗תלַׁשְֽמֶּמּו םיִָ֑מלֹע־ׇלּכ תּ֥וכְלַמ ְָ֗תּוְכלַֽמ  

׃םֽיִפּוְפּכַה־לְׇכל ֗ףֵקֹוזְ֝ו ם֑יְִלֹפּנַה־לׇכְל ָהֹו֭הְי ְֵ֣מֹוס  

ְָלכׇא־תֶא ֖םֶָהל־ֵןתֹֽונ ָהַָּתאְו ּוֵרֵּבַׂשְי ָיֶ֣לֵא לֹ֭כ־יֵניֵֽע ׃ֹוּּתִעְּב ם֣  

׃ןֹוֽצָר יַ֣ח־לׇכְלַ עיִִּבְׂשַמּו ֶָָ֑די־ֶתא ַ֥חֵתֹוּפ  

׃וֽיֲָׂשעַמ־לׇכְּב דיִָ֗ס֝חְו ו֑יָכָרְּד־לׇכְּב ָהֹו֭הְי קיִִּדַצ  

׃ֽתֱֶמאֶֽב ּו֣הֻאָרְקִי ֶרֶׁשֲא לְֹ֤כל ויָ֑אְרֹק־לׇכְל ָהֹו֭הְי בֹו֣רָק  

׃ֽםֵעיִׁשֹויְו ֗עְַמׁשִ֝י ֥םָָתְעַוׁש־ֶתאְֽו ֶהֶׂשֲַעי ויָ֥אְֵרי־ןֹוצְר  

׃דיְִֽמׁשַי ם֣יִעָׁשְרָה־ׇלּכ ֖תֵאְו ו֑יָבֲהֹא־לׇּכ־ֶתא ָהֹו֭הְי ֣רֵמֹוׁש  

֥םָלֹוְעל ֹוׁ֗שְׇדק ֵםֵׁש רָׂ֭שָּב־ׇלּכ ְֵ֣רָביִו יִִּפ־ֶרֶּבַדְֽי ֗הָֹוְהי ַתַּלְִהּת  
}פ{ ׃דֶָֽעו

ו״מק
׃ֽהָֹוְהי־ֶתא יִִׁשְפַ֝נ יִ֥לְלַֽה ּ֡הָי־ּולְלַֽה  

׃יִֽדֹועְּב יַ֣הֹלאֵל ֖הָרְּמַזֲא יָָּיְַחּב ֣הָֹוְהי ֣הָלְלֲַהא  

׃ֽהָעּוׁשְת ֹו֥ל ןיֵ֖אֶֶׁש ׀ םָ֓דָא־ֶןבְּב םיִ֑ביִדְנִב ּ֥וְחְטִבּת־לַא  

׃ויָֹֽתנְֹֹּתׁשֶע ּו֥דְבָא אּ֗ו֝הַה םֹוּּיַּב ֹ֑ותָמְדַאְל בֻֻׁשָי ֹוחּ֭ור אֵֵ֣צּת  

׃ויָֽהֹלֱא ֥הָֹוְהי־לַע ֹוְ֗רבִִׂש ֹו֑רְזֶעְּב בֹ֣קֲעַי לֵ֣אֶֶׁש יֵ֗רְׁשַא  

֣תֱֶמא ֖רֵּמֹׁשַה םָּ֑ב־רֶׁשֲא־לׇּכ־תֶאְו ָםָּיַה־ֶתא ץֶ֗רָאָו ִםיַָ֤מָׁש ׀ ֶהֶׂשֹע  
׃ֽםָלֹוְעל  

ריִִַּתמ ֗הָֹו֝הְי םיִ֑בֵעְָרל ֶם֭חֶל ֣ןֵֹתנ םיִ֗קּוׁשֲעָל ׀ טָָּפְׁשִמ ֶהֶׂשֹע  
׃םיִֽרּוֲסא  



ריִִַּתמ ֗הָֹו֝הְי םיִ֑בֵעְָרל ֶם֭חֶל ֣ןֵֹתנ םיִ֗קּוׁשֲעָל ׀ טָָּפְׁשִמ ֶהֶׂשֹע  
׃םיִֽרּוֲסא  

׃םיִֽקיִּדַצ בֵֹ֥הא ֗הָֹו֝הְי םיִ֑פּופְּכ ףֵ֣קֹז ָהֹו֭הְי םיִ֗רְִוע ַ֤חֵקֹֹּפ ׀ ֤הָֹוְהי  

׃ֵתֵַּוְעי םיִָ֣עׁשְר ְֶרְֶ֖דו ֑דֵדֹועְי ֣הָנְָמלַאְו םֹ֣ותָי םיִ֗רֵּג־ֶתא ֤רֵֹמֹׁש ׀ ֤הָֹוְהי  

}פ{ ׃ּֽהָי־ּולְלַֽה רָֹ֗דו רְֹ֥דל ןֹוּיִ֭צ ְִיַ֣הֹלֱא ֗םָלֹוְעל ׀ ֨הָֹוְהי ְֹ֤לְמִי

ז״מק
׃ָהָּלְִהת ֥הָואָנ םיִ֗֝עָנ־יִּכ ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣רְּמַז בֹ֭וט־יִּכ ׀ ּ֨הָי־ּולְלַ֥ה  

׃ֵסֵּנְַכי לֵ֣אְָרׂשִי יֵ֖חְדִנ ֑הָֹוְהי ִם ַ֣לָׁשּֽוְרי ֣הֵנֹוּב  

׃ֽםָתֹובְַּצְעל ׁשֵֵּבְַחּמּו בֵ֑ל יֵרּ֣ובְׁשִל אֵפֹ֭רָה  

׃אָֽרְִקי תֹו֥מֵׁש ָםָּלֻ֝כְל םיִ֑בָכֹוַּכל ָרּפְ֭סִמ ֣הֶנֹומ  

׃ָרָּפְִסמ ןיֵ֣א ֹ֗וָתנּובְ֝תִלַ ֹחֹּכ־בְַרו ּוניֵ֣נֹודֲא לֹו֣דָּג  

׃ץֶֽרָא־יֵדֲע םיִָ֣עׁשְר ליִִּפְׁשַמ ֑הָֹוְהי םיִָ֣ונֲע דֵ֣דֹועְמ  

׃רֹוּּנִכְב ּוניֵ֣הֹלאֵל ּו֖רְּמַז הָ֑דֹותְּב ֣הָֹוהיַֽל ּ֣ונֱע  

םיִ֣רָהַ חיְִ֖מַצַּמה ֑רָטָמ ץֶ֣רָאָל ןיִֵ֣כַּמה םיִ֗בְָעּב ׀ ִםיַָ֨מׁש ֶהֶַּסְכֽמַה  
׃ריִָֽצח  

׃ּואָֽרְקִי ֶרֶׁשֲא בֵ֝֗רֹע יֵ֥נְבִל ּ֑הְָמַחל ֣הֵָמְהבִל ֣ןֵתֹונ  

׃ֽהֶצְִרי ׁשיִ֣אָה יֵ֖קֹוׁשְב־אֹל ָץָּפְֶחי סּוּּסַה תַ֣רּובְגִב אֹ֤ל  

׃ֹוְּּדסַחְל םיִ֥לֲַחיְֽמַה־ֶתא ויָ֑אְֵרי־ֶתא ָהֹו֭הְי ֣הֶצֹור  

׃ןֹוּּיִצ ְִיַ֣הֹלֱא יִ֖לְלַֽה ֑הָֹוְהי־ֶתא ִם ַלָׁשּו֭רְי יְִ֣חּבַׁש  

׃ְֵֵּבְרִקְּב ְִיַ֣נָּב ְַ֖רֵּב ְִיָ֑רָעְׁש יֵ֣חיְִרּב קַּזִ֭ח־יִִּכ  

׃ְֵֽעיִּבְׂשַי םיִִּטִ֝ח בֶלֵ֥ח םֹו֑לָׁש ְֵ֥לּובְּג־ּםָׂשַה  

׃ֹוֽרָבְּד ץּוָ֥רי הֵָ֗ר֝הְמ־דַע ץֶ֑רָא ֹ֣ותָרְמִא ַ֣חֵלֹּׁשַה  



׃ֹוֽרָבְּד ץּוָ֥רי הֵָ֗ר֝הְמ־דַע ץֶ֑רָא ֹ֣ותָרְמִא ַ֣חֵלֹּׁשַה  

׃ֵרֵּזַפְי ֶרפֵ֥אָּכ רֹ֗ופְְּכ ֶרָמַָּצּכ גֶלֶֶׁש ֣ןֵֹתּנַה  

׃דֲֹֽמַעי יִ֣מ ֹו֗תָרָ֝ק יֵ֥נְפִל םיִִִּתפְכ ֹו֣חְרַֽק ְיִ֣לְׁשַמ  

׃ִםיָֽמ־ּולְּזִי ֹו֗חּ֝ור בֵֵּׁשַי ֑םְֵסַמיְו ֹו֣רָבְּד ֣חַלְׁשִי  

׃לֵֽאְָרׂשִיְל ויָ֗טָּפְׁשִּמּו ויָָּקֻח בֹ֑קֲעַיְל וָ֣רָבְּד דיִִּגַמ  

}פ{ ׃ּֽהָי־ּולְלַֽה םּו֗עָדְי־לַּב םיִ֥טָּפְׁשִמּו יֹוּ֗ג־לׇכְל ׀ ֨ןֵכ ָהׂשָ֤ע אֹ֘ל

ח״מק
׃םיִֽמֹוְרַּמּב ּוהּ֗ולְלַֽ֝ה ִםיַּ֑מָׁשַה־ןִמ ָהֹו֭הְי־ֶתא ּ֣ולְלַֽה ׀ ּ֨הָי־ּולְלַ֥ה  

׃וָֽאְָבצ־ׇלּכ ּוהּ֗ולְלַ֝ה ו֑יָכְָאלַמ־ׇלכ ּוהּ֥ולְלַֽה  

׃רֹוֽא יְֵבכֹוּ֥כ־ׇלּכ ּוהּ֗ולְלַֽ֝ה ַחֵ֑רָיְו ׁשֶֶמֶׁש ּוהּולְלַֽ֭ה  

׃ִםיָּֽמָׁשַה לֵַ֬עמ ׀ ֶרֶׁשֲא ִםיַַַּמ֝הְו ִםיָּ֑מָׁשַה יְֵ֣מׁש ּוהּולְלַֽ֭ה  

׃ּואָֽרְבְִנו ָהִָּוצ אּו֖ה יִִּכ ֑הָֹוְהי ֵםֵׁש־ֶתא ּולְלַ֭הְֽי  

׃רֹוֽבֲעַי אֹ֣לְו ןַ֝֗תָנ־ׇקח ֑םָלֹוְעל דַָ֣על םֵ֣דיִמֲעַּיַו  

׃תֹוֽמֹהְּת־לְׇכו םיִ֗ניִּנַַּת ץֶ֑רָאָה־ִןמ ָהֹו֭הְי־ֶתא ּ֣ולְלַֽה  

׃ֹוֽרָבְד ָהָׂשֹע ֗הָָר֝עְסַ חּ֥ור רֹו֑טיִקְו גֶלֶֶׁש דָרָבּּו ׁשֵ֣א  

׃םֽיִזָרֲא־לְׇכו יְִ֗רְּפ ֥ץֵע תֹו֑עְָבּג־לׇכְו םיִ֥רָהֶה  

׃ֽףָנָּכ רֹוּּפִצְו ׂשֶ֗מֶ֝ר הָ֑מֵהְּב־לׇכְו ָהָּיַַחה  

׃ץֶֽרָא יְֵטפֹׁ֥ש־לְׇכו םיִָ֗רָׂש םיִּ֑מְֻאל־לׇכְו ץֶ֭רֶא־יְֵכלַמ  

׃םיִֽרָעְנ־םִע םיִ֗נֵקְ֝ז תֹו֑לּותְּב־םַגְו םיִ֥רּוחַּב  

׃ִםיָָֽמׁשְו ץֶ֥רֶא־לַע ֹו֗דֹו֝ה ֹוַּּדְבל ֹו֣מְׁש בָָּגְׂשִנ־יִִּכ ֗הָֹוְהי ֵםֵׁש־ֶתא ׀ ּ֤ולְלַהְי  

ֹו֗בֹרְק ֥םַע לֵאְָרׂשִ֭י יֵ֣נְבִל ו֗יָדיִסֲח־לׇֽכְל ָהָּלְִהּת ֹּוּמַעְל ׀ ןֶרֶ֨ק םֶָרָּיַו  



ֹו֗בֹרְק ֥םַע לֵאְָרׂשִ֭י יֵ֣נְבִל ו֗יָדיִסֲח־לׇֽכְל ָהָּלְִהּת ֹּוּמַעְל ׀ ןֶרֶ֨ק םֶָרָּיַו  
}פ{ ׃ּֽהָי־ּולְלַֽה

ט״מק
׃םיִֽדיִסֲח לַ֥הְקִּב ֹ֗וָתּלְִהְּת ׁשָָ֑דח ריִִׁש ָהֹוהיַֽ֭ל ּוריִִׁש ׀ ּ֨הָי־ּולְלַ֥ה  

׃ָםְָּכלְַמב ּוליִ֥גָי ןֹּוּיִ֝צ־יֵֽנְּב ויָָׂשְֹעּב לֵ֣אְָרׂשִי ֣חְַמׂשִי  

׃ֹוֽל־ּורְּמַזְי רֹּוּנִ֝כְו ֥ףְֹתּב לֹו֑חָמְב ֹו֣מְׁש ּ֣ולְלַהְי  

׃ֽהָעּוׁשיִּב םיִָ֗ונֲ֝ע ֥רֵאָפְי ֹוּּמַעְּב ֣הָֹוְהי ֣הֶצֹור־יִִּכ  

׃ֽםָתֹובְְּכׁשִמ־לַע ּ֗ונְּנַ֝רְי דֹו֑בָכְּב םיִ֣דיִסֲח ּ֣וזְלְעַי  

׃םָֽדָיְּב תֹוּּיִפיִּפ בֶ֖רְֶחו ֑םָנֹוְרגִּב לֵ֭א תֹו֣מְמֹור  

׃םיִִֻּמאְלַּב תֹו֗חֵכֹוּּת ֑םִיֹוּגַּב ָהמָקְ֭נ תֹׂוׂשֲעַל  

׃לֶֽזְַרב יֵ֥לְבְַכּב ֗םֶהיֵדְּבְִכנְ֝ו םיִִּקִזְּב ֣םֶהיְֵכלַמ ֣רְֹסאֶל  

ו֗יָדיִסֲח־לְׇכל אּו֭ה רָָ֣דה בּ֗ותָּכ טָָּפְׁשִמ ׀ ֨םֶָהּב תֹׂוׂשֲעַל  
}פ{ ׃ּֽהָי־ּולְלַֽה

נ״ק
׃ֹוּּזֻעַ עיִ֥קְרִּב ּוהּ֗ולְלַֽ֝ה ֹוׁ֑שְׇדקְּב לֵ֥א־ּולְלַֽה ׀ ּ֨הָי־ּולְלַ֥ה  

׃ֹוֽלְדֻּג בֹ֣רְּכ ּוהּ֗ולְלַ֝ה ויָ֑תֹרּובְגִב ּוהּו֥לְלַה  

׃רֹוִּּנְכו לֶבֵ֣נְּב ּוהּ֗ולְלַ֝ה ֑רָפֹוׁש עַקְֵ֣תּב ּוהּולְלַ֭ה  

׃בָֽגְֻעו םיִִּנְִמּב ּוהּ֗ולְלַֽ֝ה לֹו֑חָמּו ֣ףְֹתּב ּוהּולְלַ֭ה  

׃ֽהָעּוְרת יֵ֥לְְצלְִצְּב ּוהּ֗ולְלַֽ֝ה ַעָמָׁש־יֵלְְצלְִצב ּוהּו֥לְלַה  

׃ּֽהָי־ּולְלַֽה ּ֗הָי לֵֵּלְַהּת ָהָמׁשְּנַ֭ה לֹֹּכ  




