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ל כ ֵּ לִהְסת ַּ כ ֵּ בְוִהְסת ַּ יטֵּ להֵּ כ ָּ
ה רמַּ עֹובֵּ ֶּׁ לש   םעַּ דָּ אָּ הָּ

ם עֹולָּ הב ָּ ז ֶּׁ להַּ יוכ ָּ מָּ יָּ
ט] ְפרָּ הב ִ רמַּ עֹובֵּ ֶּׁ יךָָּש   לֶּׁ עָּ

ינוָ  לֵּ ים.[ְועָּ ךָָּש ִ בִלב ְ יטֵּ הֵּ
ל כ ֵּ לְלִהְסת ַּ לעַּ ִזיםכ ָּ ְרמָּ הָּ
ם ֵּ ש   הַּ ֶּׁ ְךָש  רַּ זִיְתב ָּ ֵּ מ  נוָ ְמרַּ לָּ

ל כָּ תב ְ ב,עֵּ רֵּ יוְלִהְתקָּ לָּ אֵּ
ל כָּ קֹוםב ְ אמָּ הו  ֶּׁ י,ש  יןכ ִ אֵּ
ם ו  ץש  רו  םת ֵּ עֹולָּ עַָּ,ב ָּ דו  י ָּ ַּ כ 
.ְלךָָּ
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ר מַּ יָ,ָאָּ ל ִ ֶּׁ הָש  נָּ ָּ ש   ָהַּ ראש  הָּ
לָ הָעַּ לעֹולֶּׁ כ  רָָ.ָָהַּ חַּ אַּ ְצִליָמֵּ אָאֶּׁ לֶּׁ ֶּׁ הָפ  יָּ ְוהָּ

ָָ ֲהרו  הָלאִָיז ָּ ָּ מ  ֲאִמיִניםִָליְָולָּ יָמַּ ל ִ ֶּׁ ִביםָש  קרָּ ְ מ  הַּ ֶּׁ ש 
ָ לָראש  םָעַּ ל ָּ ָכ ֻּ ְהיו  י ִ ֶּׁ יָש  לַּ ִביםָאֵּ ְמקרָּ יםָהַּ ִ ש  ֲאנָּ לָהָּ כ ָּ

ר דֵּ עָּ ָלאָיֵּ הִָאיש  נָּ ָּ ש   קָָ.ָהַּ אָרַּ יָהו  ל ִ ֶּׁ ןָש  לִָעְניָּ יָכ ָּ כ ִ
ה נָּ ָּ ש   ָהַּ רָ.ָראש  ס ָּ ֶּׁ לִָמיָש  כ ָּ ֶּׁ זָש  רו  ֲעש ֹותָכ ְ ְוִהְזִהירָלַּ

הָָ נָּ ָּ ש   ָהַּ לָראש  הָעַּ יוִָיְהיֶּׁ לָּ בָאֵּ ְמקרָּ ֹוָו  ְעת  מַּ ְ לִָמש  אֶּׁ
ָ רִָאיש  ְחסַּ ְצלֹוָלאָיֶּׁ ָ.ָאֶּׁ לָראש  הִָלְהיֹותָעַּ ֹוכֶּׁ ז  ֶּׁ ִמיָש  ו 

ְָמאדָ מחַּ יָלֹוִָלש ְ או  הָרָּ נָּ ָּ ש   ָָ.ָ"ְמאדהַּ ִאְכלו 
תָה ְדוַּ יָחֶּׁ יםָכ ִ ק ִ ְמתַּ ָמַּ תו  ְ ש  יםָו  נ ִ ֲעדַּ ִהיאָ'ָמַּ

ם כֶּׁ ז ְ עֻּ לָראשָ"ָמָּ רָעַּ ֱאמַּ הָנֶּׁ ְוזֶּׁ
ה נָּ ָּ ש   .ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהַּ
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