
תבש לילל שודיקה חסונ

 םולש םירמוא תסנכה תיבמ התיבה םירזוחשכ
:םימעפ 3 רמאנ עטק לכ .םכילע

:םירמואו עיבגל ןייה תא םיגזומ

:םיבוסמה לכ תדימעב רמאנ ןלהל שודיקה

 קלחמו ןייהמ סוכ בור התוש ,שדקמה בשוי תעכ
םיבוסמל

ליח תשא
:ןיִׁשיִּדַק ןיִּחוּפַּת לַקֲחַד אָתָּדועְס איִה אָּד

:ָןנָרָמ יְִרבַס

 - תיב-ףלאה תויתוא רדס פ"ע - הבותכ הלא םיקוספב
.ליחה תשא לש התלעמ

ֹןוְיֶלע ֵיכְֲאלַמ תֵרָשַה ֵיכְֲאלַמ ֶםכֵיֲלע ֹםולָש .1
ּאוהְ ּךוָרב ֹׁשודָקַה םִיָכלְמַה ֵיְכלַמְ ֶךלֶמִמ

ֹןוְיֶלע ֵיכְֲאלַמ תֵרָשַה ֵיכְֲאלַמ ֹםולְָׁשל ֶםכֲֹאוּב .2
ּאוהְ ּךוָרב ֹׁשודָקַה םִיָכלְמַה ֵיְכלַמְ ֶךלֶמִמ

ֹןוְיֶלע ִיכְָאלַמ תֵרָשַה ֵיכְֲאלַמ ֹםולְָשל ִיּנוכְָרב .3
ּאוהְ ּךוָרב ֹׁשודָקַה םִיָכלְמַה ֵיְכלַמְ ֶךלֶמִמ

ֹןוְיֶלע ִיכְָאלַמ תֵרָשַה ֵיכְֲאלַמ ֹםולְָשל ֶםכְתֵאצ .4
ּאוהְ ּךוָרב ֹׁשודָקַה םִיָכלְמַה ֵיְכלַמְ ֶךלֶמִמ

׃רָסְחֶא ֹאל ִיֹער 'ה ִדוְָדל ֹרוְמזִמ
ּד ֹתוְאִנּב ׃ִיֵנלֲַהְני ֹתוֻחנְמ יֵמ־ַלע ִיֵנצִיּבְַרי אֶׁשֶ
ֹ׃ומְׁש ַןעְַמל קֶֶדצ־ֵיְלְּגעְַמב ִינְֵחַני ֵבֹבוְׁשי יִׁשְַפנ
 הָּתַא־ִיּכ עָר אָריִא־ֹאל ֶתוְָמַלצ אֵיְגּבְ ֵךלֵא־ִיּכ ַםּג

׃ִינֻמֲַחְני הָּמֵהָ ךְֶּתַנעְׁשִּמוָ ךְְטבִׁש יִדִָּמע
ּד יָרְֹרצ ֶדֶגנ ןְָחלֻׁש ַינְָפלְ ֹךֲרעַּת  יִׁשֹאר ןֶמַּּׁשב ְָּתנּּׁשִ

׃ָהָיוְר יִֹסוּכ
ּדְִרי דֶסֶָחו ֹבוטְ ךַא  יְִּתבְַׁשו ָיּיַח יְֵמי־ָלּכ ִיּנופְ

׃םיִָמיְ ךֶֹרְאל 'ה־תֵיְבּב

 אְָתוְדֶח ,אָתֵָמלְׁש אָּתונְמיֵהְמִד אָתָּדועְסּ וניִקְתַא
 אָּד .ָאְּכלַמְד אָתָּדועְסּ וּניִקְתַא .אָׁשיִדַק ָאְּכלַמְד

 רֵיְעּזו ,ןיִׁשיִּדַק ןיִּחוּפַּת לַקֲחַד אָתָּדועְס איִה
:ּהָדֲַהּב אֲָדעְַסל ָןיְתַא אָׁשיִּדַק אָקיִַּתְעו ןיְִּפנַא

 ַלְכַיו :םָָאְבצ ָלְכו ץֶרָאְָהו ִםיַמּׁׁשַהּ ּוֻלְכַיו :יּׁׁשּׁׁשַה ֹםוי
 ,הָָׂשע רֶׁשֲאֹ וְּתכַאלְמ ִיעִיבּׁׁשַה ֹםּוַיּב םיִֹהלֱא
 :הָָׂשע רֶׁשֲאֹ וְּתכַאלְמ ָלּכִמ ִיעִיבּׁׁשַה ֹםּוַיּב ֹתּבְִׁשַּיו
ּדְַקַיו ִיעִיבּׁׁשַה ֹםוי תֶא םיִֹהלֱאְ ךֶָרְבַיו ֹ וב ִיּכ ֹ,וֹתא ׁשֵ

:ֹתוֲׂשַעל ,םיִֹהלֱא אָָרּב רֶׁשֲאֹ וְּתכַאלְמ ָלּכִמ ַתבָׁש

 יִרְּפ אֵֹרוּב ,ָםֹלועָהְ ֶךלֶמּ וניֵֹהלֱאָ ְיי הָּתַאְ ּךוָרּב
:ןֶָפּגַה

ּדִק רֶׁשֲא ,ָםֹלועָהְ ֶךלֶמּ וניֵֹהלֱאָ ְיי הָּתַאְ ּךוָרּב ּ ונָׁשְ
 ֹןוצְָרּבו ָהבֲהְַאּבֹ וׁשְדָק ַתּבְַׁשו ּ,וָנּב ָהצְָרו ויָֹתְוצְִמּב
 יֵאָרְקְִמל ָהּלִחְּת ,תיִׁשאְֵרב הֲֵׂשעְַמל ֹןוָרִּכז ּ,וָנליְִחנִה
ּ ונָֹתוְאו ָּתְרַָחבּ וָנב ִיּכ .ִםיְָרצִמ תַאִיצִיל ֶרֵכז ,ׁשֶֹדק
ּדִק  ֹןוצְָרּבו ָהבֲהְַאּבָ ךְׁשְדָק ַתּבְַׁשו םיִַּמעָה ָלּכִמ ָּתְׁשַ

ּדַקְמָ ְיי הָּתַאְ ּךוָרּב ּ.ונְָּתלְַחנִה :ָתּבּׁׁשַה ׁשֵ

.ּהְָרכִמ םִינִינְּפִמ ֹקחְָרו ;ָאצְִמי יִמ ,ִליַח-תֶׁשֵא
.רָסְֶחי ֹאל ָללְָׁשו ;ָּהְלַעּב ֵבל ָּהּב חַָטּב
.ָהֶיּיַח יְֵמי ֹלּכ ,עָר ֹאְלו בֹוטּ והְַתלְָמּג
.ָהיֶַּפּכ ץֶפְֵחּב ַׂשעַַּתו ;םיִּתְׁשִּפו רֶֶמצ הָׁשְרָּד
.ּהָמְַחל אִיבָּת קָחְרֶּמִמ ;רֵחֹוס תֹּוִינֳָאּכ הְָתיָה

.ָהיֶֹתֲרַעְנל ֹקְחו ּהָתֵיְבל ףֶרֶט ןֵּתִַּתו ,ָהְלַיל דֹוְעּב םָקַָּתו
.םֶָרּכ )ָהעְָטנ( עטנ ָהיֶַּפכ יִרְּפִמ ּ;והֵחָּקִַּתו הֶדָׂש הָמְָמז

.ָהיֶֹתעֹוְרז ץֵּמַאְַּתו ;ָהֶינְתָמ זֹוְעב הְָרגָח
.ּהֵָרנ )ָהְלַיַּלב( לילב ֶהְּבִכי ֹאל ;ּהָרְחַס בֹוט ִיּכ ,הֲָמעָט

ְ.ֶךלָפּ וכְמָּת ָהיֶַּפְכו ;רֹוׁשִיַּכב הְָחּלִׁש ָהיֶָדי
.ןֹוְיבֶָאל הְָחּלִׁש ָהיֶָדְיו ;ִיָנֶעל הָׂשְרָּפ ּהַָּפּכ

.םִינָׁש ֻׁשָבל ּהָתֵיּב ָלכ ִיּכ :ֶגלָּּשִמ ּהָתֵיְבל אָריִת ֹאל
.ּהָּׁשוְבל ןָָמּגְרְַאו ׁשֵׁש ;ָּהּל הָתְָׂשע םיִַּדבְרַמ
.ץֶרָא ֵינְִקז ִםע ֹוְּתבְִׁשּב ;ָּהְלַעּב םיִָרעְַּּשּב עָדֹונ

.ִיֲנַעְנַּכל ָהנְָתנ רֹוגֲַחו ;ֹרּכְמִַּתו הָתְָׂשע ןיִדָס
.ןֹורֲחַא םֹוְיל קַחְׂשִַּתו ;ּהָּׁשוְבל רָדְָהו ֹזע
.ָּהנֹוְׁשל-ַלע דֶסֶח תַרֹוְתו ;הְָמכְָחב הָחְתָּפ ָהיִּפ
 ֹאל ּתוְלַצע םֶֶחְלו ;ּהָתֵיּב )תֹוכִילֲה( תוכליה ָהּיִפֹוצ

.ֵלכֹאת

.ָּהְללְַהַיו ,ָּהְלַעּב ;ָּהורְּּשְַאַיו ָהֶיָנבּ ומָק
.ָהָנֻּלּכ-ַלע תִיָלע ְּתְַאו ;ִליָחּ וָׂשע תֹוָנּב תֹוּבַר

.ָלּלַהְתִת איִה ,'ה-תַאְִרי הָּּשִא :יִֹפּיַה ֶלבְֶהו ןֵחַה רֶקֶׁש
.ָהיֲֶׂשעַמ םיִָרעְַּּשב ָּהוְללַהִיו ;ָהיֶָדי יִרְּפִמ ָּהלּ ונְּת

תורומש תויוכזה לכףדה תשודק דע רומשל שי



תבש רקובל שודיקה חסונ

:םירמואו עיבגל ןייה תא םיגזומ

םיבוסמל קלחמו ןייהמ סוכ בור התוש ,שדקמה בשוי תעכ

:אָׁשיִּדַק אָקיִַּתעְד אָתָּדועְס איִה אָּד

:ָןנָרָמ יְִרבַס

׃רָסְחֶא ֹאל ִיֹער 'ה ִדוְָדל ֹרוְמזִמ
ּד ֹתוְאִנּב ׃ִיֵנלֲַהְני ֹתוֻחנְמ יֵמ־ַלע ִיֵנצִיּבְַרי אֶׁשֶ
ֹ׃ומְׁש ַןעְַמל קֶֶדצ־ֵיְלְּגעְַמב ִינְֵחַני ֵבֹבוְׁשי יִׁשְַפנ
 הָּתַא־ִיּכ עָר אָריִא־ֹאל ֶתוְָמַלצ אֵיְגּבְ ֵךלֵא־ִיּכ ַםּג

׃ִינֻמֲַחְני הָּמֵהָ ךְֶּתַנעְׁשִּמוָ ךְְטבִׁש יִדִָּמע
ּד יָרְֹרצ ֶדֶגנ ןְָחלֻׁש ַינְָפלְ ֹךֲרעַּת  ןֶמַּּׁשב ְָּתנּּׁשִ

׃ָהָיוְר יִֹסוּכ יִׁשֹאר
ּדְִרי דֶסֶָחו ֹבוטְ ךַא  יְִּתבְַׁשו ָיּיַח יְֵמי־ָלּכ ִיּנופְ

 םיִָמי תֶׁשֵׁש ֹ.וׁשְּדְַקל ָתּבַּּשַה ֹםוי תֶא ֹרוָכז׃םיִָמיְ ךֶֹרְאל 'ה־תֵיְבּב

 ִיעִיבְּּשַה ֹםוְיו ָ,ךְֶּתכַאלְמ ָלּכ ָתיִָׂשְעו ֹדֲבעַּת

 ,ָהכָאלְמ ָלכ הֲֶׂשעַת ֹאל ָ,ךיֶֹהלֱאָ ְיַיל ָתּבַׁש

 ָ,ךֶּתְמְֶהּבוָ ךְתָמֲַאוָ ךְְּדַבע ָ,ךִֶּתּבוָ ְךִנּבו הָּתַא

ָ ְיי הָָׂשע םיִָמי תֶׁשֵׁש ִיּכ ָ.ךיֶָרעְִׁשּב רֶׁשֲאָ ךְֵרְגו

 ָלּכ תְֶאו ָםּיַה תֶא ,ץֶרָאָה תְֶאו ִםיַמָּּשַה תֶא

ִיעִיבְּּשַה ֹםּוַיּב ַחָנַּיו ,ָםּב רֶׁשֲא

ּדְַקַיו ָתּבּׁׁשַה ֹםוי תֶא 'הְ ךֵַרּב ֵןּכ ַלע ּ.והֵׁשְ

 יִרְּפ אֵֹרוּב ,ָםֹלועָהְ ֶךלֶמּ וניֵֹהלֱאָ ְיי הָּתַאְ ּךוָרּב

:ןֶָפּגַה

 ֹםוְיּבָ ךֶיצָפֲח ֹתוֲׂשעָ ֶךְלגַר ָתּבַּּשִמ ביִׁשָּת םִא

 ָדֻּבכְמ 'ה ֹׁשודְִקל ֶגֹנע ָתּבַַּּשל ָתאָרְָקו יִׁשְדָק

 ֵרּבְַדוָ ְךצְפֶח ֹאוצְּמִמָ ךֶיכָרְּד ֹתוֲׂשעֵמֹ וּתְַדִּבְכו

 ץֶרָא יֵתֳָמּבָ ךיְִּתַבּכְרְִהו 'ה ַלע ַגַּנעְתִּת זָא .ָרבָּד

:ֵרּבִּד 'ה יִּפ ִיּכָ ךִיבָא ֹבֲקַעי ַתלֲַחנָ ךיְִּתַלכֲאְַהו

 תֶא ֹתוֲׂשַעל ָתּבַּּשַה תֶא לֵאָרְִׂשי ֵיְנבּ ורְמְָׁשו

 ֵיְנּב ןֵיּבו ִינֵיּב .ָםֹלוע תיְִרּב םָֹתֹרְדל ָתּבַּּשַה

 הָָׂשע םיִָמי תֶׁשֵׁש ִיּכ ָםֹלְעל אוִה ֹתוא לֵאָרְִׂשי

 ִיעִיבְּּשַה ֹםּוַיּבו ץֶרָאָה תְֶאו ִםיַמָּּשַה תֶא 'ה

.ׁשַָפִּנַּיו ַתבָׁש

 ,אָתֵָמלְׁש אָּתונְמיֵהְמִד אָתָּדועְסּ וניִקְתַא

 אָתָּדועְסּ וּניִקְתַא .אָׁשיִדַק ָאְּכלַמְד אְָתוְדֶח

 אָתָּדועְס איִה אָּד .אָתָּדועְס איִה אָּד .ָאְּכלַמְד

 רֵיְעּזו ןיִׁשיִּדַק ןיִּחוּפַּת לַקֲַחו ,אָׁשיִּדַק אָקיִַּתעְד

.ּהיֵדֲַהּב אֲָדעְַסל ָןיְתַא ןיְִּפנַא

תורומש תויוכזה לכףדה תשודק דע רומשל שי


