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

 ,ּונָתֹואָ ְּתַבָהא ,םיִַּמָעה לִָּכ ִםע ּונָּתְַרְחב ָהַּתא
 ,תֹונֹוׁשְּלַה לָּכ ִםִע ּונְָּתַממֹוְרו ,ּונָּבָ תיִצְָרו
 ,ֶָתָדֹוֲבַעל ּונְֵּכלַמ ּונְָּתבַרֵקְו ,ָיֶתְֹוִצְמּב ּונְָּתׁשַּדִקְו
ָ:תאָרָק ּוניֵלָע ׁשֹוָדּקְַהו לֹוָדּגַה ְִָמׁשְו

 ,ֶָקְִדצ יֵטְּפְׁשִמ ֶתא ּוניֵהֹלֱאָ יְי ּונֵעיִדֹוַּתו :שצומל
ָ יְי ּונָל ֶןִּתַּתו .ֶָנֹוצְר יֵּקֻח )ֶםָהּב( תֹוׂשֲַעל ּונְֵדַּמלְַּתו
 םיִּקֻח ,ֶתֱמא תֹורֹוְתו םיִָרׁשְי םיִטָּפְׁשִמ ,ּוניֵהֹלֱא
 ׁשֶדֹק יֲֵדעֹומּו ןֹוׂשָׂש יֵּנְַמז ּונֵליְִחנַַּתו .םיִבֹוט תְֹוִצמּו
 ֵדעֹומ דֹוְבכּו ָתַּבׁש ַתּׁשֻדְק ּוניֵׁשיִרֹוַּתו .ָהבְָדנ יֵּגְַחו
 ,לֹוְחל ׁשֶדֹק ןיֵּב ּוניֵהֹלֱאָ יְי לְֵּדַבַּתו ,לֶגֶָרה ַתגיִגֲַחו
 םֹוי ןיֵּב ,םיִַּמָעל לֵאְָרׂשִי ןיֵּב ,ְֶׁשְחל רֹוא ןיֵּב
 ָתַּבׁש ַתּׁשֻדְק ןיֵּב ,ֶהׂשֲַעַּמה יְֵמי ֶתׁשֵׁשְל יִעיְִבּׁשַה



 יִעיְִבּׁשַה םֹוי ֶתאְו ָ,ְּתלְַּדִבה בֹוט םֹוי ַתּׁשֻדְקִל
 ֶתאָ ְּתׁשַּדִקְוָ ְּתלְַּדִבהָ ְּתׁשַּדִק ֶהׂשֲַעַּמה יְֵמי ֶתׁשֵּׁשִמ
:ֶָָתׁשֻדְקִּב לֵאְָרׂשִי ְַָּמע

 תֹוָתַּבׁש תבשל( ָהֲבַהאְּב ּוניֵהֹלֱאָ יְי ּונָל ֶןִּתַּתו
 םיִּנְַמזּו םיִּגַח ,ָהְחִמׂשְל םיֲִדעֹומ )ּו ָהחּונְִמל
)םֹוי ֶתאְו ֶהּזַה ָתַּבּׁשַה תבשל( םֹוי ֶתא ,ןֹוׂשָׂשְל

ּונֵתּוֵרח ַןְמז .ֶהּזַה תֹוַּצַּמה גַח      חספל
 ַןַּתמ ַןְמז .ֶהּזַה תֹוֻעָבּׁשַה גַח            תועובשל
ּונֵתָרֹוּת
 ַןְמז .ֶהּזַה תֹוֻּכַסה גַח      תוכוסל
ּונֵָתְחִמׂש
 ַןְמז .ֶהּזַה תֶֶרֲצָעה גַח יִניְִמׁשת"שלו צ"עמשל
ּונֵָתְחִמׂש

:ִםיְָרִצמ ַתאיִציִל ֶרֵכז ,ׁשֶדֹק אָרְקִמ )ָהֲבַהאְּב(

 ,ֶהצֵָריְו ,ֶהאֵָריְו ַ,עיִּגַיְו ,אָֹביְו ֶהלֲַעי ,ּוניֵתֹוֲבא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא
 ןֹוְרִכזְו ,ּוניֵתֹוֲבא ןֹוְרִכזְו ,ּונֵנֹודְקִפּו ּונֵנֹוְרִכז ֵרָכּזִיְו ,דֵקָּפִיְו ,ַעָמּׁשִיְו
 ְַָּמע לָּכ ןֹוְרִכזְו ,ֶָׁשְדָק ריִע ִםיַלָׁשּוְרי ןֹוְרִכזְו ,ְֶָּדַבע ִדָוּד ֶןּבַ חיִׁשָמ
 ,םיֲִמחְַרלּו ֶדֶסְחלּו ֵןְחל ,ָהבֹוטְל ,ָהטיֵלְפִל ,ָיֶנָפְל לֵאְָרׂשִי תיֵּב



םֹויְּב ,םֹולָׁשְלּו םיִּיְַחל

ֶהּזַה תֹוַּצַּמה גַח                     :חספל
ֶהּזַה תֹוֻּכַּסה גַח              :תוכסל
ֶהּזַה תֹועּוָבּׁשַה גַח              :תועבשל
ֶהּזַה תֶֶרֲצָעה גַח יִניְִמּׁשַה      :ת"שו תרצע ינימשל

 ֹוב ּונֵעיִׁשֹוְהו ,ָהכְָרִבל ֹוב ּונֵדְקָפּו ,ָהבֹוטְל ֹוּב ,ּוניֵהֹלֱא ָ,יְי ,ּונְֵרָכז
 ּוניֵלָע ֵםחְַרו ,ּונֵּנְָחו סּוח ,םיֲִמחְַרו ָהעּוׁשְי ַרבְִדבּו ,םיִּיְַחל
.ָהָּתא םּוחְַרו ןּונַח ְֶלֶמ לֵא יִּכ ,ּוניֵניֵע ָיֶלֵא יִּכ ,ּונֵעיִׁשֹוְהו

 לֵַעמ ּונְקַחְַרִתנְו ,ּונֵצְַראֵמ ּוניִלָּג ּוניֵאָטֲח יֵנְּפִמּו
 תֹואֵָרלְו תֹולֲַעל םיִלֹוְכי ּונְַחנֲא ןיֵאְו .ּונֵָתמְַדא
 תיְֵבּב ּוניֵתֹדובע תֹוׂשֲַעלְו ,ָיֶנָפְל תֲֹוַחְּתׁשְִהלּו
 ְִָמׁש אָרְקִּנֶׁש ׁשֹוָדּקְַהו לֹוָדּגַה ִתיַַּבּב ,ֶָתָריְִחּב
 ןֹוצָר יְִהי :ֶָׁשָּדְקְִמּב ָהְחּלְַּתׁשִּנֶׁש ָדּיַה יֵנְּפִמ ,ויָלָע
 ,ָןֲמחַר ְֶלֶמ ,ּוניֵתֹוֲבא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱאָ יְי ,ָיֶנָפְּלִמ
 ָיֲֶמחְַרּב ְָׁשָּדְקִמ לְַעו ,ּוניֵלָע ֵםחְַרתּו בּוׁשֶָּתׁש
 לכל הליפת תיבל הֵָרְהמ ּוֵהנְִבְתו ,םיִּבַָרה
 דֹוְבּכ ֵהּלַּג ,ּונְֵּכלַמ ּוניִָבא :ֹודֹוְבּכ לֵַּדגְתּו םימעה
 ּוניֵלָע אֵׂשָּנְִהו ַעפֹוְהו ,הֵָרְהמ ּוניֵלָע ְָתּוְכלַמ
 .ִםיֹוּגַה ןיִֵּבמ ּוניֵרּוזְּפ בֵרָקְו ,יָח לָּכ יֵניְֵעל
 ןֹוּיְִצל ּונֵאיֲִבַהו .ץֶָרא יְֵתּכְַרּיִמ ֵסּנַּכ ּוניֵתֹוצּופְנּו



 ַתְחִמׂשְּב ְָׁשָּדְקִמ תיֵּב ִםיַלָשּוריִלְו ,ָהּנְִרּב ְָריִע
 םהיבא תיבב םינבכָיֶנָפְל ֶהֹשֵָענ ָםׁשְו .ָםלֹוע
 םֹוי ַףסּומ ֶתאְו ךלמה

)םֹויְו ֶהּזַה ָתַּבּׁשַה םֹוי יֵפְסּומ ֶתאְו תבשל(
תֹוַּצַּמה גַחחספל
תֹוֻעָבּשַה גַחתועובשל
תֹוֻּכַּסה גַחתוכוסל
תֶֶרֲצָעה גַח יִניְִמשַהצ"עמשל

 ַתְוִצְמּכ ָהֲבַהאְּב ָיֶנָפְל ביִרְקַנְו ֶהׂשֲַענ ,ֶהּזַה
 יְֵדי לַע ,ֶָתָרֹוְתּב ּוניֵלָעָ ְּתַבָתֶּכׁש ֹוְמּכ ,ֶָנֹוצְר
:רּוָמאָּכ ֶָדֹוְבכ יִּפִמ ְֶָּדַבע ֶהׁשמ

 יִׁשְדק םֹויְּב ךיֶצפֲח תֹוֹשֲע ֶךְלגַר תַּבּׁשִמ ביִׁשּת-םִא   :תבשל
 תֹוֹשֲעֵמ ֹוּתְַדִּבְכו דֻּבְכמ הֹוְהי ׁשֹודְִקל ֶגנֹע תַּבּׁשַל תארְקו
 הֹוְהי-ַלע ַגּנַעְִתּת זא :רבּד ֵרּבְַדו ְךצְפֶח אֹוצְּמִמ ךיֶכְרּד
 בֲֹקעַי ַתֲלחַנ ךיְִּתַלֲכַאְהו ץֶרא [יֳֵתמּב] יֵתוֳמּב-ַלע ךיְִּתַבּכְִרְהו
       :ֵרִּבּד הֹוְהי יִּפ יִּכ ךיִבא
:)רּומָָאּכ םֹוּיַה ַתברְִקו ָתַּבׁש ַתבְרִק ֶהז(



 ֵרַּגְהו יִוֵַּלְהו ֶךתמֲַאו ְךְּדַבעְו ֶךִּתבּו ְךנִבּו הַּתא ֶךַּגחְּב ְּתחַמֹשְו
 הֹוהיַל ֹגחּת םיִמי ַתעְִבׁש  :ךיֶרעְׁשִּב ֶרׁשֲא הנמְַלאְהו םֹותּיְַהו
 ךיֶהֱלא הֹוְהי ְךכֶרְבי יִּכ הֹוְהי ַרחְִבי-ֶרׁשֲא םֹוקּמַּב ךיֶהֱלא

  ַ:חֵמֹש ַךא תיִיְהו ךיֶדי ֹהֵשֲעַמ ֹלְכבּו ְךתאּוְבּת-לְכּב

 ֵהצְר תבשל( ,ּוניֵתֹוֲבא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא
 ביִטֵמּו בֹוט ,ּוניֵלָע ֵםחַר ָןֲמחַר ְֶלֶמ )ּונֵָתחּונְִמב
 לַלְגִּב ,ָיֲֶמחַר ןֹוֲמַהּב ּוניֵלֵא ָהבּוׁש ,ּונָל ׁשֶָרִּדה
 ֵןנֹוְכו ,ָהּלְִחַּתְבּכ ְָתיֵב ֵהנְּב ,ֶָנֹוצְר ּוׂשֶָעׁש תֹוָבא
 ּונְֵחַּמׂשְו ֹונָיְנְִבּב ּונֵאְַרְהו ,ֹונֹוְכמ לַע ְָׁשָּדְקִמ
 םָריִׁשְל ִםּיְִולּו ,ָםתָדֹוֲבַעל םיִנֲֹהּכ ֵבׁשְָהו ,ֹונּוּקְִתּב
 ֶהלֲַענ ָםׁשְו ,ֶםהיְֵונִל לֵאְָרׂשִי ֵבׁשְָהו ,םְָרִמזְלּו
 ,ּוניֵלָגְר יֲֵמַעּפ ׁשלָׁשְּב ,ָיֶנָפְל ֶהֲוַחְּתׁשִנְו ֶהאֵָרנְו
 לָכ ֶהאֵָרי ָהנָּׁשַּב םיִָמְעּפ ׁשֹלָׁש .ֶָתָרֹוְתּב בּוָתַּכּכ
 ,ָרְחִבי ֶרׁשֲא םֹוקַָּמּב ,ָיֶהֹלֱאָ יְי יֵנְּפ ֶתא ְָרּוְכז
 אֹלְו ,תֹוֻּכַּסה גְַחבּו ,תֹוֻעָבּׁשַה גְַחבּו ,תֹוַּצַּמה גְַחּב
 ַתּכְִרְבּכ ,ֹוָדי ַתנְַּתְמּכ ׁשיִא .םָקיֵרָ יְי יֵנְּפ ֶתא ֶהאֵָרי
:ְָל ַןָתנ ֶרׁשֲא ָיֶהֹלֱאָ יְי

 םיִּיְַחל ָיֲֶדעֹומ ַתּכְִרּב ֶתא ּוניֵהֹלֱאָ יְי ּונֵאיִֹּשְַהו
ָ ּתְַרָמאְוָ תיִצָר ֶרׁשֲאַּכ ,ןֹוׂשָׂשְלּו ָהְחִמׂשְל ,םֹולָׁשְלּו



 ֵהצְר ּוניֵתֹוֲבא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא תבשל( ,ּונֵכְָרְבל
 ּונֵקְלֶח ֵןְתו ָיֶתְֹוִצְמּב ּונֵּׁשְּדַק )ּונֵָתחּונְִמב
 ,ֶָָתעּוׁשיִּב ּונְֵחַּמׂשְו ,ֶָבּוּטִמ ּונְֵעַּבׂש ,ֶָתָרֹוְתּב
 ּוניֵהֹלֱאָ יְי ּונֵליְִחנְַהו ,ֶתֱמאֶּב ְְָּדָבְעל ּונִֵּבל ֵרַהטְו
 ןֹוׂשָׂשְבּו ָהְחִמׂשְּב )ןֹוצְָרבּו ָהֲבַהאְּב תבשל(
 לֵאְָרׂשִי ְָב ּוְחְמׂשִיְו ,ֶָׁשְדָק יֲֵדעֹומ )ּו ָתַּבש תבשל(
 תבשל( ׁשֵּדַקְמ ָ,יְי ָהַּתא ְּוָרּב .ְֶָמׁש יֵׁשְּדַקְמ
:םיִּנְַמּזְַהו לֵאְָרׂשִי )ְו ָתַּבּׁשַה


