
ִרית ת ב ְּ  ַהב ַ

 

ָבִרים ַאַחר א    ח. ה ַהֻדְּ ֵאל ֵאַלי ַהֻקֹול ָהָיה ָהֵאֻלֶ י וְּ ֻתִ יֹאַמר ִאש ְּ ֻובוֻ  ב: וְּ ֶכם ַאל ש  יתְּ י ֻבֵ ֵעת ֻכִ  ָיִמים ֵיַרח ֻכָ

ם ַאֻתֶ ִקים וְּ ת חֹבְּ נֹאַכל וֲֵנֵלךְּ  וֲָנקֻום ג: ֻבַ ָחה וְּ מְּ ש ִ ַבר ַעל ֻבְּ ִלי ַאֲחֵרי ד: ַההֻוא ַהֻקֹול ֻדְּ צֻוִעי ַעל ָוַאַעל אֹוכְּ  יְּ

ס ֻכַ ִליַגת צֹוֶפה ֲאִני עֹוד ה: וֲֶאתְּ ִתֻפֹל, ָהַאֻלֻופֹות ֻבְּ ָמה ָעַלי וְּ ֻדֵ רְּ ַחר ֻתַ ֶאנְּ ֵמם ָהָיה) וְּ עְּ ַ ש  ִהֻנֵה ו(: מְּ ֲחלֹוִמי וְּ  אוֹ , ֻבַ

ֵערֹוִני ֻכֹר לֹא, ֻבְּ אַֹמר, ֶאזְּ ם ֻוָמה ַלֲאהוָֻבִתי וְּ ֵ ָרא ש  ִהיא ז: ָלהֻ  ִנקְּ ב ֲעֵיָפה וְּ ל רֻוַחה-ַמֻצַ הֻ  ֻבַ ָבא ח: ִעֻמָ  ֻכְּ

ֶמש   ֶ יהַֻ  ַהש ֻ ֻתִ ַאלְּ ה ש ְּ ִכי ַאֻנָ לְּ ֹתאַמר ֻתֵ חֹץ וְּ י ִלרְּ ֻנַ ֹאַמר ט: ש ִ ֵאָלִתי ַאֻתְּ  ַהזֹֻוֶכֶרת וְּ י ש ְּ ֻתִ ַאלְּ ָ ש ֻ ֶ ךְּ  ש   י: ֶאֶמש   ִמֻמֵ

ַען ִציֵעִני ֻוָמה ָאנִֹכי זֹוֶכֶרת ַוֻתַ ֹאַמר ֻתְּ י לֹא וְּ ךְּ  ֻכִ ֻלָ ֶ ִהֻנֵה אי: ִהיא ש  ָמה ִמֻתֹוךְּ  ַהֻקֹול יָָצא וְּ ַלסְּ סֹוֵבב הֹוֵלךְּ  ַהֻפְּ : וְּ

ן ֻתֹאַמר ֻכֹה בי יד יֹוֵסף ֶלֻבֶ ַבת ַוַתֻגֵ ית לְּ ֻוַלֻמִ ָמהֻ  ֶזה ש  עֹוָלם ש ְּ ֶזה לְּ ָרהֻ  וְּ דֹור ִזכְּ דֹור לְּ ֻתֹוֵמם גי: וְּ ֶאש ְּ  וְּ

ַפן ַחרְּ ֶאֻתְּ ִכי, וְּ ִריֵפִני וְּ ַהטְּ ה לְּ ם יד: אֹוֵמר ַאֻתָ ֵ ש  ה טו: לוֹ  ֲאָצֵרף אֹוִתיֹֻות ֻוָמה ַמהוֻ  זֶה וְּ ִהֻנֵ  קֹול ִמיַלי ַאַחר וְּ

ָמָמה ה ֻדְּ ֻקָ ז טז: ֻדַ ֻגַ רְּ ֻתִ י וְּ ֻתִ ֹתאַמר ִאש ְּ נֹות ֵחֶפץ ִלי ֵאין וְּ בְּ יֹונֹות קֹול-ֻבִ ֶחזְּ ֶרת ִהיא עֹוד זי: ַאַכֵחש   ֻובְּ ַדֻבֶ  מְּ

ִהיא ָאה וְּ ֶרת ֻבָ ַדֻבֶ ת ֻומְּ נוֻ  נֹוָאל ַעם לֹוֶחש ֶ ָקָראנוֻ  ַעֻמֵ ָמהֻ  ֶאת וְּ נוֵֻאל ש ְּ ֶנה א     ט.   : ִעֻמָ ֶאפְּ ִמי וְּ ַעצְּ  לְּ

ֶהה ֶאתְּ ת וְּ ה ֻוָמה ִהיא ֻבַ א ב: ָלהֻ  ַנֲעש ֶ ֻמָ ֶ ן ש  זַֻמֵ רֹוֵבינוֻ  נְּ ָנִרים ִלקְּ ָנָנה ֻכֹוֵסינוֻ  וְּ רְּ ַחר ג: ֻבִ ִמי ַויִֻ י ַעצְּ יֹאַמר ֻבִ  ֲהלֹא וְּ

ֵני קוִֻלים ֻדֹור ֻבְּ ִרית ָאנוֻ  ש ְּ ה ֻבְּ טֹר ד: ָלהֻ  ַנֲעש ֶ ֶאסְּ ִמי וְּ ַעצְּ אֹוִכיֵחנוֻ  לְּ יו ַעל וְּ תֹוֲעֹבת ֲהלֹא ה: ֻפִ ַרִים ֻכְּ ֵני ִמצְּ  וֻבְּ

י ֵאֵלךְּ  לֹא ֻכֻוש   ה יֲַעקֹב ֵחֶלק לֹא ֻכִ ה ו: ֵהֻמָ ָבֶריךָ  ֲעש ֵ דְּ ָנם ֻכִ ת ַעל לֹא ָאֹנִכי ָאמְּ ים ִמֻלַ י ָנש ִ ֻתִ  ָאַמר ָיַעצְּ

ִמי א ז: ַעצְּ י ֲאָמֶריךָ  ש ָ י לֹא ֻכִ ֻתִ ר ָמה ַעל ָיַדעְּ ַדֻבֵ א ח: ֻתְּ ָ ִיש ֻ יֹאַמר קֹולוֹ  וְּ ֻתָ  ֲהלֹא וְּ ָרֵאל יַָדעְּ קֻוִלים ִיש ְּ ְּ  ַהש ֻ

ִלים ם נֹוטְּ ֻתָ יָָדם ֻבִ יֹום ֻבְּ ת ֻבְּ ֻבָ ַ ִאים ֵליָדָתהֻ  ַאַחר ַהש ֻ קֹורְּ ֵסֶפר וְּ ָמהֻ  וֻמֹוִדיִעים ַהֻתֹוָרה ֻבְּ ים ש ְּ ַרֻבִ ִכים ֻבָ ָברְּ  וֻמְּ

ם ֵ ש  י ַעל י'י ֻבְּ ם ֻכִ ַמֻלָ רֹב ֻגְּ יָעם ֲחָסָדיו ֻכְּ ִהֻגִ ֶ ש  ַהיֹֻום וְּ רֹוף ט: ַהזֶֻה ֻכְּ ֶאצְּ ָבָריו וְּ רֹוף ֻדְּ צְּ ֶסף ֻכִ אוֻ  ַהֻכֶ יֵצְּ ִליָאה וְּ  י: ֻפְּ

ה ִריַחן ֲאהֻובֹוַתי ֵאָעֶנה ָלֻמָ ת ַאֻטְּ ֻטַ ָין ִמֻמִ ִרי יא: חֹולְּ קֻול ִעבְּ ָ ךָ  ַהט ַאךְּ  ָאֹנִכי ש  נְּ קֹוִלי ָאזְּ חַ  יב: לְּ ֻכֵ חְּ ַאֻכַ  וְּ

ִליד ַאקְּ ִלי וְּ ָ ש ֻ ֻתֹב מְּ ֶאכְּ ָקה אֹוָהַלִיךְּ  טֹובוֻ  ָמה יג: וְּ נֹוַתִיךְּ  ִרבְּ ֻכְּ ת ִמש ְּ תוֵֻאל ֻבַ ֲאִני יד: ֻבְּ ֶ י ָזָכר ש  ֻתִ  ִאיש   נֹוַצרְּ

י ֻתִ ַיית ֺטֻוֵ לְּ ש ִ י ֻבְּ ר וָֻמה ָלךְּ  אַֹמר וָֻמה טו: ִאֻמִ ֻדֻוִני ָעקֹד טז: ֲאַסֻפֵ ֵצאִתי ַעקְּ ִני ֵמֶרֶחם ֻבְּ ַהב ִהֻכַ לֹא ַהֻלַ  יז: ֵעת ֻבְּ

ַתת ָ ִמי ש  ִים ֻדָ ֻמַ יֵש   ֻכַ י יח: מֹוֵצץ וְּ ֵני ֻכִ ִקי ִלפְּ ִיים יֹונְּ ֻדַ ַ בֹוא ש  ָחִתי ֻתָ כוֻ  ַאנְּ ִים ִנֻתְּ ֻמַ י ֻכַ ֻתִ ַאגְּ ָ ִאי ָמה יט: ש  י ֶחטְּ  ֻכִ

ָמלֻוִני ִגיִתי וָֻמה ַרע ֻגְּ ָ י כ: ִלי ַהִבינוֻ  ש  ם ֻכִ ֵ ָרא י'י ש  ה ָלנוֻ  הֹוָרה ֻתֹוָרה כא: ַוֻנַַעש   ִצֻוָה הוֻא ִנקְּ ֶ ֵאין מֹש   ָמנֹוס וְּ

ֶמַנהֻ  ַקיְּ לְּ י ָלךְּ  וָֻמה כב: ֻמִ ִליִני ֻכִ ַתֲענֻוִגים ַאֲהָבה ֻתָ ִתי נֻוִמי נוִֻמי כג: ֻבְּ ֻדָ  : ִנים נֻוִמי נוִֻמי ַילְּ
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