
 ד"סב

 םילשורי ,םיאפר קמע תליהק

 םילשורי םוי ברעל הליפתה חסונ

 בכק קרפ םילהת

 :םִָֽלָׁשּורְי ְךִיַ֗רָעְׁשִּ֝ב ּוניֵ֑לְגַר ּ֣ויָה תֹודְמֹ֭ע )ב( :ְךֵֽלֵנ 'יי תיֵּ֖ב יִ֑ל םיִ֣רְמֹאְּב יִּתְחַמָׂ֭ש דִ֥וָ֫דְל תֹ֗ולֲעַּמַֽה ריִׁ֥ש )א(
 לֵ֑אָרְׂשִיְל תּ֣ודֵע ּהָ֭י־יֵטְבִׁש םיִ֡טָבְׁש ּו֪לָע םָּׁ֨שֶׁש )ד( :וָּֽדְחַי ּהָּ֥ל־הָרְּבֻחֶׁש ר֗יִעְּ֝כ הָ֑יּונְּבַה םִַ֥לָׁשּורְי )ג(
 םִָ֑לָׁשּורְי םֹו֣לְׁש ּולֲאַׁ֭ש )ו( :דיִֽוָּד תיֵ֣בְל תֹו֗אְסִּ֝כ טָּ֑פְׁשִמְל תֹו֣אְסִכ ּ֣ובְׁשָי ׀הָּמָׁ֨ש ֤יִּכ )ה( :'יי םֵׁ֣שְל תֹו֗דֹ֝הְל
 :ְךָּֽב םֹו֣לָׁש אָּ֖נ־הָרְּבַדֲא יָ֑עֵרְו ֣יַחַא ןַעַמְ֭ל )ח( :ְךִיָֽתֹונְמְרַאְּב הָ֗וְ֝לַׁש ְךֵ֑ליֵחְּב םֹ֥ולָׁש־יִֽהְי )ז( :ְךִיָֽבֲהֹא ּויָ֗לְׁשִ֝י
 :ְךָֽל בֹ֣וט הָׁ֖שְקַבֲא ּוניֵ֑הֹלֱא 'יי־תיֵּב ןַעַמְ֭ל )ט(
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 ׂשֹוׂ֪שְמ ֘ףֹונ הֵ֥פְי )ג( :ֹוֽׁשְדָק־רַה ּוניֵ֗הֹ֝לֱא ריִ֥עְּב דֹ֑אְמ ֣לָּלֻהְמּו 'יי לֹו֤דָּ֮ג )ב( :חַרֹֽק־יֵנְבִל רֹומְזִ֝מ ריִׁ֥ש )א(
 הֵּ֣נִה־יִּֽכ )ה( :בָּֽגְׂשִמְל עַ֥דֹונ ָהיֶ֗תֹונְמְרַאְּב םיִ֥הֹלֱא )ד( :בָֽר ְךֶלֶ֣מ תַ֗יְרִ֝ק ןֹו֑פָצ יֵ֣תְּכְרַי ןֹוּיִ֭צ־רַה ץֶרָ֥אָ֫ה־לָּכ
 ליִ֗֝ח םָׁ֑ש םַ֣תָזָחֲא הָדָ֭עְר )ז( :ּוזָּֽפְחֶנ ּו֥לֲהְבִנ ּו֑הָמָּת ןֵּ֣כ ּואָ֭ר הָּמֵ֣ה )ו( :וָּֽדְחַי ּ֥ורְבָע ּו֑דֲעֹוֽנ םיִכָלְּמַ֭ה
 תֹואָבְ֭צ 'יי־ריִעְּב ּונ֗יִאָר ןֵּ֤כ ׀ּונְ֨עַמָׁש רֶׁ֤שֲאַּכ )ט( :ׁשיִֽׁשְרַּת תֹוּ֥יִנֳא רֵּ֗בַׁשְּ֝ת םיִ֑דָק ַחּו֥רְּב )ח( :הָדֵֽלֹוּיַּכ
ֹלֱא ּוניֵ֑הֹלֱא ריִ֣עְּב  ָ֤ךְמִׁשְּכ )אי( :ָךֶֽלָכיֵה בֶרֶ֗֝קְּב ָךֶּ֑דְסַח ם֣יִהֹלֱא ּוניִּ֣מִּד )י( :הָלֶֽס םָ֣לֹוע־דַע ָהֶ֖נְנֹוכְי םיִ֤ה֮
 ןַ֗עַמְ֝ל הָ֑דּוהְי תֹו֣נְּב הָנְלֵגָּ֭ת ןֹ֗וּיִצ־רַה ׀֤חַמְׂשִי )בי( :ָךֶֽניִמְי הָ֥אְלָמ קֶדֶ֗֝צ ץֶרֶ֑א־יֵוְצַק־לַע ָךְתָּלִהְּ֭ת ןֵּ֣כ םיִ֗הֹלֱא
 ןַעַ֥מְל ָהיֶ֑תֹונְמְרַא ּו֥גְּסַּפ הָ֗ליֵחְֽל ׀֨םֶכְּבִל ּותיִׁ֤ש )די( :ָהיֶֽלָּדְגִמ ּו֗רְפִ֝ס ָהּו֑פיִּקַהְו ןֹוּיִ֭צ ּוּבֹ֣ס )גי( :ָךיֶֽטָּפְׁשִמ
 :תּוֽמ־לַע ּונֵ֣גֲהַנְי אּ֖וה דֶ֑עָו םָ֣לֹוע ּוניֵהֹלֱ֭א םיִ֣הֹלֱא ׀הֶ֨ז יִּ֤כ )וט( :ןֹוֽרֲחַא רֹו֣דְל ּו֗רְּפַסְּ֝ת
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־םִא )ג( :בֹֽקֲעַי ריִ֥בֲאַל רַ֗דָ֝נ 'ייַל עַּבְׁשִ֭נ רֶׁ֣שֲא )ב( :ֹוֽתֹוּנֻע־לָּכ תֵ֝א דִ֑וָדְל 'יי־רֹוכְז תֹ֥ולֲעַּ֫מַֽה ריִׁ֗ש )א(
־דַע )ה( :הָֽמּונְּת יַּ֥פַעְפַעְֽל ֑יָניֵעְל תַ֣נְׁש ןֵּ֣תֶא־םִא )ד( :יָֽעּוצְי ׂשֶרֶ֥ע־לַע הֶ֗לֱעֶ֝א־םִא יִ֑תיֵּב לֶהֹ֣אְּב אֹבָ֭א
 )ז( :רַעָֽי־יֵדְׂשִּב ָהּו֗נאָ֝צְמ הָתָ֑רְפֶאְב ָהּו֥נֲעַֽמְׁש־הֵּֽנִה )ו( :בֹֽקֲעַי ריִ֥בֲאַל תֹו֗נָּכְׁשִ֝מ 'ייַל םֹוקָ֭מ אָ֣צְמֶא
ֹדֲהַל הֶ֗וֲחַּתְׁשִ֝נ ויָ֑תֹונְּכְׁשִמְל הָאֹו֥בָנ  ָךיֶ֥נֲהֹּכ )ט( :ָךֶּֽזֻע ןֹו֥רֲאַו ֗הָּתַ֝א ָךֶ֑תָחּונְמִל 'יי הָ֣מּוק )ח( :ויָֽלְגַר ם֥
 ֘תֶמֱא דִ֡וָדְל 'יי־עַּֽבְׁשִנ )אי( :ָךֶֽחיִׁשְמ יֵ֣נְּפ בֵׁ֗שָּ֝ת־לַא ָךֶּ֑דְבַע דִ֣וָּד רּובֲעַּ֭ב )י( :ּונֵּֽנַרְי ָךיֶ֥דיִסֲחַו קֶדֶ֑צ־ּוׁשְּבְלִי
ֹל ־םַּג םֵ֥דְּמַ֫לֲא ֹו֗ז יִֹ֥תדֵעְו ֘יִתיִרְּב ׀ָך֨יֶנָב ּו֬רְמְׁשִי־םִֽא )בי( :ְךָֽל־אֵּסִכְל תיִׁ֗שָ֝א ָ֑ךְנְטִב יִ֥רְּפִמ הָּנֶּ֥מִ֫מ בּ֪וׁשָי־אֽ
 דַ֑ע־יֵדֲע ֥יִתָחּונְמ־תֹאז )די( :ֹוֽל בָׁ֥שֹומְל ּהָּ֗֝וִא ןֹוּ֑יִצְּב 'יי רַ֣חָב־יִּֽכ )גי( :ְךָֽל־אֵּסִכְל ּו֗בְׁשֵ֝י דַ֑ע־יֵדֲע םֶ֥היֵנְּב
 עַׁשֶ֑י ׁשיִּ֣בְלַא ָהיֶנֲהֹֽכְ֭ו )זט( :םֶחָֽל ַֽעיִּ֥בְׂשַא ָהיֶ֗נֹויְבֶ֝א ְךֵ֑רָבֲא ְ֣ךֵרָּב ּהָדיֵ֭צ )וט( :ָהיִֽתִּוִא יִּ֣כ בֵׁ֗שֵ֝א־הֹּֽפ
 ויָ֗לָעְ֝ו תֶׁשֹּ֑ב ׁש֣יִּבְלַא ויָבְיֹו֭א )חי( :יִֽחיִׁשְמִל רֵ֗֝נ יִּתְכַ֥רָע דִ֑וָדְל ןֶרֶ֣ק ַחיִ֣מְצַא םָׁ֤ש )זי( :ּונֵּֽנַרְי ןֵּ֥נַר ָהיֶ֗דיִסֲחַ֝ו
 :ֹוֽרְזִנ ץיִ֥צָי

  .הָכֵפֲהַה ְךֹוּתִמ יִאְצ יִמּוק .הָכּולְמ ריִע ְךֶלֶמ ׁשַּדְקִמ
  .הָלְמֶח ְךִיַלָע לֹומֲחַי אּוהְו .אָכָּבַה קֶמֵעְּב תֶבֶׁש ְךָל בַר
 :ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ '֑ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
  .יִרֹוא יִמּוק ְךֵרֹוא אָב יִּכ .יִרְרֹועְתִה יִרְרֹועְתִה
  .הָלְגִנ ְךִיַלָע דָֹודְי דֹובְּכ .יִרֵּבַּד ריִׁש יִרּוע יִרּוע



 :ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ '֑ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
  .יִמֱהֶּת הַמּו יִחֲחֹוּתְׁשִּת הַמ .יִמְלָּכִת ֹאלְו יִׁשֹובֵת ֹאל
  .ּהָּלִּת לַע ריִע הָתְנְבִנְו .יִּמַע יֵּיִנֲע ּוסֱחֶי ְךָּב
 :ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ '֑ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
  .יִציִרֲעַּת דָֹודְי תֶאְו .יִצֹורְפִּת לֹאמְֹשּו ןיִמָי
  .הָליִגָנְו הָחְמְֹשִנְו .יִצְרַּפ ןֶּב ׁשיִא דַי לַע
 :ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ '֑ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
 גח תניגנמב תיברע םיללפתמ
 :להקה וירחאו ןזחה ,םר לוקב םירמואו ןוראה םיחתופ
 :דָֽחֶא 'יי ּוניֵ֖הֹלֱא 'יי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש
 :להקה וירחאו ןזחה ,םר לוקב םימעפ שלש םירמואו
 ם֑יִהֹלֱאָה אּו֣ה 'יי
 :להקה וירחאו ןזחה ,םר לוקב םימעפ יתש םירמואו
 :דֶעָו םָלֹעְל ְךֹלְמִי 'יי ְךָלָמ 'יי ְךֶלֶמ 'יי
 :להקהו ןזחה םירמואו
 בֹורָקְּב הָמֵלְׁש הָּלֻאְּג ּונָתֹוא לַאְגִי אּוה .תּורֵחְל תּודְבַעֵמ םָתֹוא לַאָגְו ּוניֵתֹובֲאַל םיִּסִנ הָֹשָעֶׁש יִמ
 :ןֵמָא רַמאֹנְו לֵאָרְֹשִי לָּכ םיִרֵבֲח .ץֶרָאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ ּוניֵחָּדִנ ץֵּבַקיִו
ֹרְֹצצֲחַּב םֶ֖תֹעֵרֲהַו םֶ֔כְתֶא רֵ֣רֹּצַה ֙רַּצַה־לַע םֶ֗כְצְרַאְּב הָ֜מָחְלִמ ּו֨אֹבָת־יִֽכְו ֹלֱא 'יי ֙יֵנְפִל םֶּ֗תְרַּכְזִנְו ת֑  םֶ֔כיֵהֽ
ֹצֲחַּב םֶּ֣תְעַקְתּו ֒םֶכיֵׁשְדָח יֵׁ֣שאָרְבּו ֘םֶכיֵדֲעֹומְבּֽו םֶ֥כְתַחְמִׂש םֹו֨יְבּו :םֶֽכיֵבְיֹאֵמ םֶּ֖תְעַׁשֹונְו ֹרְצֽ  ֚לַע ת֗
ֹלֱא יֵ֣נְפִל ֙ןֹורָּכִזְל םֶ֤כָל ּו֨יָהְו םֶ֑כיֵמְלַׁש יֵ֣חְבִז לַ֖עְו םֶ֔כיֵתֹלֹ֣ע   :םֶֽכיֵהֹלֱא 'יי ֖יִנֲא םֶ֔כיֵהֽ
 רמועה תריפס

 חבשל ונילע

 העיקת

 הָיּונְּבַה םִיָלָׁשּוריִּב הָאָּבַה הָנָׁשְל

 

 


