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? ה ש ר פ ב ה  מ

פּ ַו תשר יּ ּּ קר ֵפֵל ו ָוׁשֹוְּ ָּ ּבו ָּכן,ּ ֵקִּמׁשו ִנֵלְּ ּבו ִצתתפּ ֵעּּ נתּ ֵמשו ָּ מֹוְּ ֵקּקֹושו ָוׁשֹוְּ ַָ ֵּב *ּ

.ּ ָואר פִּפׂשו נר פּּבו שר ָּכןֵּעּּפו ִנֵלְֵּקִּמׁשו וֵּעּּּבו ַָ ֻס מו

ָּכןּ ִנֵלְֵּקִּמׁשו בו ִּ ָוׁשּ ִבפאתֶּאְָּּכֵּּקִּנשו ּּקקר ָואר פִּפׂשו נר וֵּעּּּבו ַָ ֻס ּּמו קר ָוֵׁשְֵּפֵל ו ָּ ּבו *ּ

פּ נר ֶאְַּאבו פֵּקּׁשֵֹקםּפו נר ִבפאתֶּאְַּאבו ָבִטפםּקר פֵּקּׁשו ִׂשפאר עֹוש.ּנו חֶֹׁשְּפו פם:ָּזָקב,ֶּּכֶסףּנו ִּ ֵקּכר פו

חֶֹׁשן. ֵּ ֹּושּפו אר ָּ ֵקִּמּלתִאפםּ

ִחָּלקּ ֵּבּתו ֵקּקֶֹשׁש:ּ אֶכְּ ֶּ מו ָּכּּ ֶאְּ ָעׂשתּ בּ ּר ֲחֵכםּ ִאפׁשּ ָכּּ פו פָאבּ ִּ ָאֳק פו ּּ אר ּו ֵצ ּבו *ּ

פם. ִּ ןֶּאְֵּקּכר ַאֵחוִּמּכר ּו ָּכן,ּת ִכפנתֶּאְֵּקִּמׁשו קר

נתֵּקּכר ֶקםּקתכו ֶוֶטְֵּקּתֹוָוקֶּאְּמק ֶּּקֳחָמִופםֶּׁשּמר ָּ פּמו ַו תשר ָוֵׁשְּ ָּ ּבו *ּ–

ֹלִׁשפםֶּׁשֶ ּּ אֹוְּתׁשו ֵבעּמר ִופםִּּכָּכו,ּתׁשו ֶעׂשו ֵׁשעּפו ק,ּּתר ָּ נת ֵקבֵּקּתו ִקפּזו ָמָׁשּ:ּ"ֵפפו ּו פם.ּ ִּ

ֶׁשֶ ֵּּקּקֶֹשׁש". ּבו

ָּכן.ּק'ִּצָתקּ אֶכְֵּקִּמׁשו ֶּ ֵעִּּסלתםּמו פֵּקּכֲֹקִנפםּפו שר ִאפםֵּעֲּּעִׂשֵלפְִּּבגו נתּ ֹווו ֲאֵנחו *ּ

ׁשּ ֵ ּדר ּו פםּת ִּ ׁשֹוֵחֶּאְָּּכֵּּקּכר מו ִּ וֹאׁשּחֶֹשׁשִּנפָסן(,ּ ָּכןּ)ּבו ָקִ פםֶּאְֵּקִּמׁשו ּו ֶאְּמֶֹׁשקּ

פֶּׁשק'ִּצָתק. ִּ ֶאְֵּקּכֲֹקִנפם.ּּמֶֹׁשקָּעָׂשקֶּאְֵּקּכֹּּּכו

ש. ִכפָנקֵּעּּאֶֹקּּמֹוער אָכק,ָּׁשֵכןֲּעֵנןֵּקּׁשו ָּ םּמֶֹׁשקֶּאְָּּכֵּּקּמו ֵּכֲאֶׁשוִּסלר *ּ
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קצפפפפּעּּ שפקְּקקבְ

ּוקְנפּממקפכקּּעספ ּבבנפפןּקמקכןּכקמקךּּּוקפפְּק פשמפְּפּאחוּקקּס קּבּוקְּ"כפּ
ְקא"ּבספּפוּחטאּקעגּּ.ּ

1ּ .ּּ ּּ"ּמְפּמקקּק קפּּאְּקעם?)וק"פּק,אּ( ָואר פִּפׂשו נר ּּמֶֹׁשקֶּאְָּּכֲּּעֵשְּּבו קר קּוקקּנְּחְּבּס'ּ"ֵּפֵל ו
ּ
2ּ –ּאחוּקצפפפפּעּּבנפפְּקמקכןּפכּפפּפכּּבגשפּקכקןּק ב"קּמצפפקּעּּקמפוְּמצפפקּק פשמְּּמּא.

כְּבנפפְּקמקכןּ.ּמקפ?)ּּק,ב(ּּ
3ּ אפזפּמּאכקּקאספוקּבקבְּנזכוְּבּוקק?)ּּק,ג(ּּ.

קבאְּקְופמפְּפקמְנשבפםּפקממפנפםּּעספ ּבמּאכְּק פשקּ

1ּ בּפופטּקכּפםּבמקכןּכְפבּבּס'ּ"ֶּאְָּאֳקֹּוּ"ּממקּקפקּעקפפּקאפקּּפּמקּקפקּמקמק?ּ)וק"פּּק,פא(ּ.
ּ
2ּ קתּ",ּבאפזקּמכסקּמשפבו?)וק"פּּק,פא(ּּ. סר ֶאְִּמכו מקּקכפפנקּבּס'ּבמפּפםּ"ּפו
ּ
3ּ וֶֹכְֵּקָּמָסְךּ"ּמקּנ ואּמסך?)וק"פּּק,פב(ּּּ. ַָ מקּקכפפנקּ"ּ
ּ
4ּ פָקּ"ּמקםּקכּפםּקּּקמנפוק?)וק"פּּק,פש(ּּ. ֶּ ֶאְּּכר עּּקמנפוקּנכְבּבּס'ּ"ּפו
5ּ ּמקּקפפּמקמקפםּקפְשפְ?)וק"פּּק,פח(ּּ.
6ּ פֶקם",ּמקםּקמפְופםּפּמקּקפפּמקמקפם?)וק"פּּק,פח(ּּ. ור ְו פ ֶאְּמר כְפבּבּס'ּ"פו
7ּ ָוש"?)וק"פּּק,פט(ּּ. פֵּקּׂשו שר ּמקּקפפּמקמקפםּ"ִּבגו
8ּ בּוקפְְּופמקּפְצפקּק ב"קּצפפפקּאְּמקקּעּּבנפפְּקמקכןּּּוטפפּ.ּבּוקְנפ,ּּמקקּובפנפּ.

–מעבפוּאְּקצפפפפּּעםּפקואְּּּופמפְּקמקכןּפקזמנְּחכמפּקּבּּבנפפְּקמקכן.ּמפּמבפאּאְּקְופ
מפְ?)ּּק,כאיכב(ּּ

9ּ מקפּק"ָחח"?)וק"פּּק,כב(ּּ.
10ּ –כּּבנפּפקואּּנוְמפּבנשפבפְּּפבםּפקבפאפּאְּכּּקחפמופםּקנשוקפםּּבנפפְּקמקכןּ.ּאפזפּמּא.

כקּקצופכקּחכמְּּבּפמפּעקקּאפְק?)ּּק,כפ(ּּ
ּ

11ּ ָמקָּטפתֶּאְָּקִעִּזפם"ּאפךּאּקוּּטפפְּ. ָחכו ָנקּּבו ְָ ָּבןּאֹ ִּ ָכֵּּקָּנִׁשפםֲּאֶׁשוָּנָׂשאּ מקּכפפנְּקכְפבּבּספ ּ"פו
עפזפםּפבמקּמשפבו?)וק"פּּק,כפ(ּּק

12ּ ִׂשִאם"ּּּאּקאפְּ"פ"ּ. ֵקּנו פֵּקּׁשֵֹקם...ּ"ּמשפעּנכְבקּקמפּקּ"פו נר ְַּאבו ִבפאתּאר ִׂשִאםּקר ֵקּנו כְפבּבּספ ּ"פו
?)וק"פּּק,כז(ּּ

ּ
ּ
ּ
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13ּ עּ"פּקמשוקּ,ּקנקפאפםּקמְפנפּּואפְּמקּפקפקּחסוְּּופמְּקמקכןּפאזְּפכננפּּקקּפםּאְּ.
–קחסוּאךּעםּפקואּּקבפאּאְּכּּמקּקקְב קפּּקבפאּפּאּנקאוּּנקפאפםּמקּּקבפא.ּמקּקבפאפּקנ

קפאפםּבספּפּקּּשבו?)ּּק,כז(ּּ
ּ

14ּ ֶּּּבןּאתִופֶּבןּחתו".ּמפּקפקּ"חתו"?)וק"פּּק,ּ(ּּּ. אר ּו ֵצ מקקּובנפּ פואּּבפצפעּמּאכְּקמקכןּּ"ּבו
ּ

15ּ באפזקּפכפּפְּבוךּק ב"קּאְּבצּאּּבןּאפופ?)ּּק,ּאיּק(ּּ.
ּ

ָׁשָעקּ ִּכפוָּּכאןּחתו,ֶּאָּלאּּבו ֵקזו ּו ֶּּּבןּאתִופֶּּבןּחתו",ָּמקָּוָאקּ אר ּו ֵצ םּּבו ׁשר אתָּ ָואּק'ּּבו מפבאּבמשוקּובקּ:"ּוו
שתֵּפֲקָוגתקת,ָּאֵמוּ ֹלאִּקִּנפָחן,ָּעמו ׁשֹוֵּעֵּּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּפו ּו ןֵּנ ְֵ ֲעבֹשֲּעבֹוֵשְּּכֹוָכִבפםָּנ ֵּ ּּ ָואר ׁשתִּפׂשו ֶׁשִּבּקו
ֵחםּ ּו ִנ פפ,ָּעֵמשֵּׂשוֵּקָּצָבאֶּׁשּלֹוּפו ְָ פֹונֹו גו ִּ פפּ ָּ שתָּע ְךֶּׁשָּמוו ֶּ ֶמ ּו ָך.ָּמָׁשּּ ּו ֵעּ ֹּוֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאֵּחֶלפָךֶּׁשֲאִנפַֹּוור

פָּצִופְךּ ְִ פֹּלאָּקִפפ ִּ ןּ ְֵ ְךִּאּלתָּממֹוןָּנ ֶּ גתּאֹוְֹו.ָּאֵמוֵּקֶּמ ָקוו שתּפו ִשפם,ָּעמו ְךַּאֶּתםּמֹווו ֶּ ֶקםֵּעֵּּקֶּמ ָּ ִעָּמֶקם,ָּאֵמוּ
אתִּמֶּמּנתֲּאִנפֵּמֲעִמפָשםּ צו פ,ָּמקֲּאִנפּעֹוֶׂשקֹּּו,ֶּאָּלאָּּכָּּּבִנפםֶּׁשלר ֵּ ןָּע ְֵ ׁשֹוָּנ ּו ֵכָּמקֶּׁשֵּנ וֵֹעֹּּו,ֵּעַּּאֵחְֵּּכָּמקּפו ּו ִּ
ׁשֹוֵּעֵּּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתא,ָּאֵמוֹּּוֵּחֶלפָךּ ּו ןֵּנ ְֵ ָנ ֶגָּּעֵמשּחתוּפו ָּּקער ָואר ָׁשָעקֶּׁשָעׂשתִּפׂשו ִּכפם.ָּּכְךּּבו וו ֵַ ִא ֻּדָּכִספםּפו
אּאְֹֹוּותֵחּ ֵמּלר ּ,ֵּפפו אר ּו ֵצ םּּבו ׁשר אתָּ ָואּק'ּּבו ם,ֶּׁשֶּנֱאֵמו:ּוו ָּ םּטֹובָּּבעֹו םּׁשר ָּ ֵגּדו ָךֲּאִנפּמו ִאפםִּמּמו ָּכָּּּבִנפםֵּקלֹוצו

ֱאֹלִקפם.

16ּ ֵצ. קָּשן".ּמקּּפמשפםּמכךּקּבו ֵמּטר ּו פָאבֶּּבןֲּאִחפָסָמְךּ ִּ –פחשּעםּבצּאּּעבשּבמּאכְּקמקכןּ"ָאֳק
פָאבּמקבטּשןּ?)וק"פּּק,ּש(ּּּמ ִּ ָאֳק ּּקפקּמקבטּפקפשקּפו אר ּו

ּ
17ּ ּ"ּכְפבקּּעמפפםּבְפוק.ּקּעםּקואקפנקּבּוקְנפּפבעפשּמ פם.ּאפּקּקּעםּ. קֹווְֹ ּו קמפּקּ"ּת

קקנפפקּפמקּּפמשפםּמכך?)בעּּקטפופםּּק,ּש(ּּ
ּ

18ּ כפצשּּפמשפםּקעםּפקואּּקפקּנשפבּפקמקפךּּקבפאְּופמקּבּפּּקּספ ?)ּּפ,ג(ּּ.
ּ

19ּ –בצּאּּפאקּפאבּעםּחכמפּקּבּקקצטוּפּּבנפפְּקמקכןּממפפנפםּאְּקְופמפְּקקבפאפּבנפּפק.
אָכק....")ּּפ,ק( ָּ ּמו ֵּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּבפםּּ ואּ.ּמקּקםּאפמופםּּמקקּובפנפּ?ּקקּפמפּ:"ֵּמוו

20ּ אָכקּ"?)וק"פּּפ,ק(ּּּ. ָּ ּמו ֵּ פָּקֲעבָֹשקּ ּכפצשּמסבפוּוק"פּקעםּפקואּּמובקּּקבפאּ"ִּמּדר
ּ

21ּ מקּעפקקּמקקּּאחוּקופאפםּקפקּפפְוּמפשפְּופמק?)ּּפ,פ(ּּ.
ּ
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ָמק"ּ ָחכו אּאְֹֹוּותֵחֱּאֹלִקפםּּבו מפבאּבמשוקְּנחפמאּעּּחפכמְפּקּּבצּאּּקעּפפּאפמוּק ב"קּ"ָּפֲאֵמּלר
וֹוָנקּ ָבו.ֵּמטו ִמפֶּׁשֶלׁשּּבֹוּּכו ּו ָמקֶּאָּלאּ אָּחכו ֵמּלר פןֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּמו ָך,ֶּׁשאר ֶּמשו ֵּ ּו ָמק.ּ קּבֹוָּחכו ְָ ָבוָּקפו ,ֶּׁשּכו

ִׁשפםָּקָפקָּצִופְךּ ַו ִּט ֵּ ֵחִּכפִמפןּ)שנפאּּב,ּכא(.ּ ּו אּ ְָ מו בָּחכו בָּפקר ְֵ ָּתא,ֵּמקתֶּׁשָּכ ּו ֵּ קֶּאְֵּוִּבפּפֹוִספֵּּבוֲּח ָּ ַאֵחְָּׁשֲא
ֶקםּ פֶּזקּמר אר ּו ְךָּממֹון,ּ פֹוְִּמּמר ּו ִּ ִופִכפןּ ןּצו קר ֶאָחשָּעִׁשפו,ּפו ֵנִפם,ֶּאָחשָּעִנפּפו ְךּׁשו ּר ּה:ִּּבִּתפ,ִּאםָּפבֹואתֶּאצו ָּ ֹּוֵמו.ָּאֵמוּ

ָוע.ֲּאָבָּּעִנפ,ִּאםּ ּו ֶפקֹּּוָּממֹוןֶּׁשִפ ֵסו,ִּפקו ָוקֹּּו:ֶּׁשִאםֶּפחו ָּמק.ָּאמו ָּ ּה:ּפו ָּ ָעִׁשפו.ָּאֵמוּ ֶּ ָוקֹּּו:ּ ָפק.ָּאמו ּו ֵּמ ּתו ַאנו
ןּ ְר ו.ָּּכְך,ִּאםָּקָפקֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּנֹו ֵשּבר פְךּמו ִַ ֵנפְךֵּמקֶּּׁש עתָּאזו מו ּה:ִּפׁשו ָּ ָוע.ָּאֵמוּ ּו פָכןִּפ קר פ,ּמר ְֵ עֹו שּמו ַאּבר פו
ִ פןָּּבּה.ֶּאָּלאּ ֵעּסו ְו פןִּמ אר ֲחָצאֹוְ,ּפו פֶּמוו ָבּתר ֻטָּנֹּוְּתבו בֹואֹוְּמו אֹוְּתִבמו פִּכסו ָבּתר ִבפןּּבו ִׁשפן,ָּקפתּפֹוׁשו ַו ִּט ֵּ ָמקּ ָחכו
ִ פןָּּבּה.ּ עֹוסו ָוׁשֹוְּפו פִּמשו ָבּתר ִסלֹוְּתבו נר פּכו ָבּתר ִנפםּּבו ִבפןִּּבפִׁשפֵבְּזו ר קתּפֹוׁשו ֲחָכִמפם,ֶּׁשלו ֵּ ָנּהֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּ ְָ נו

אָכק." ָּ ָכּּמו ֵשֵעְּתבו בתָנקּתבו ְו ָמק,ִּּב ָבוָּחכו אִּמפֶּׁשָקָפקּבֹוּכו א,ִּמּלר פב:ָּפֲאֵמּלר ְִ ָכְךּּכו ּו

ּפופטּחּ פּקמקכןּ–ּקמבנקּ)פופעפְ,ּ וקפם,ּּופכְּ,ּמסך,ּ
חצוּקמקכן(ּ

1ּ קְפוקּמְאוְּאְּקעבפשפְּּק מְּקמקכן.ּקקּפמפּעּ"פּקּספ פםּאְּסשוּקשבופם:)ּּפ,חיּז(ּ.

)ּּפ,ח(ּ ּ ּ ּאופגפְְּכְּּאוגמןְּפּעְּקנפּפקק)ּקְן(ּקעּפקםּצפפפופּּ ּ ּ
)ּּפ,פג(ּ ּ ּ קפופעפְּחפבופּאחְּאּּקקנפקּבאמצעפְּּ

)ּּפ,פשיפח(ּ ּ ּ ּּקחפבופּבאמצעפְּּ ּ ּ מעּפקםּנּוספּאחשּעקוּפופעפְּּ
ּ ּ ּ ּמאפשמפםּפעפופְּּ ּ ּ קמכסקּקעּפפןּּמקכןּקפקּעקפפּמקנפּעפופְּ:ּ

)בע"חּקנפצוּּקעְפּבּבש()ּּפ,פט(ּ
ּּ ּ ּ ּפופחבּּ ּ ּ ּבאפוךּּ ּ ּ ּ  פופְּקמקכןּקפפּעקפפפםּּ

כּּאחש)ּּפ,כיכא(ּ
ּקעקפפפםּכסף)ּּפ,כש(ּ ּ ּ ק וקפםּפקבפּבְפךּּ

ּקעבופּשוךּק וקפם)ּּפ,ּאּ(ּ ּ ּ ּ ק וקפםּקפצמשפּזקּּזקּפחפבופּפחשפפּבאמצעפְּּ
ּ ּ מקּקפקּקמפּקּּקבופחּקעבוּבאמצעּק וקפםּמק צקּאּּק צק?)ּּפ,ּג(ּּ

ּעםּצפפופּ ּ ּ ּקקפפְקּעקפפקּּ ּ ּ בפןּק פשקּּ פשקּק שקפםּקּופשקּּ
כופבפםּעּפק)ּּפ,ּק(ּ

)ּּפ,ּז(ּ ּ ּ ְּחּקכנפסקּּאפקּּמפעשּנ ואּּ
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ּפופטּכּפּקקוְּפחצוּקמקכן

1ּ פּ. ֶּּאְָּקָאוֹןֲּעצר אר ּו ֵצ ּאחוּקכנְּמבנקּקמקכןּעפבוּבצּאּּּקכנְּקכּפםּפכְפבּבּספ ּ"ֵפֵלֵעׂשּּבו
ִׁשִּטפם".ּּמקּנ ואְּקמּאכקּעּּקםּבצּאּ?ּפקופּקפפּעפשּחכמפםּקעס פּבמּאכק?)וק"פּּז,א(ּּ

ּ

"ּ)בּקפןּפחפש(ּפו ּ ְָ ָעִׂשפ מפסבוּבמשוקְּנחפמאּמשפעּבכּּכּפּקמ שקּק ב"קּאפמוּּמקקּובנפּ"ּפו
ָעׂשת"ּ)בּקפןּובפם(ּ? באופןּקבופְ,ּקבפּקפפְקּנְפנקּקְפוק,ּק ב"קּאפמוּ"ּפו

ֵעּּ .ּפו ְָ ָעִׂשפ ָשָבו,ּפו ָּכן,ָּאֵמוֹּּוֵּעָּּּכָּּּדָבוּפו ֲעׂשֹוְֶּאְֵּקִּמׁשו ֵּ מֶֹׁשקּ ּו ֶׁשָאֵמוֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּ ִאפןּּכו ָאנתּמֹוצו
ֶאָחשּ ּו אּ קר ּ,ֶּׁשֹּלאּפו ָואר ָכִּּפׂשו ּו ֲעׂשֹוְֹוּ ֵּ ָּמק,ֶּאָּלאֶּׁשִּצָתקֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּ ָּ ָעׂשתּ)קמפְּכק,ּפ(.ּ ָקָאוֹוןָּאֵמו,ּפו
ָךּ וִּמּמו ְר פּבֹוּפֹו ִּ קֵּפֲאִנפֶּפׁשּ ּבר שֵּקוו פָכְךֲּאִנפֹּּומר ִּ ּו קָּּבָאוֹוןּ ּבר ִּתפֵּקוו ְֵ וֹוֹּּוֵמו,ֶּׁשֲאִנפָּנ קֵּעֲּּחבר ֶַ חֹוןּ ְו ִַ ֶקםּ מר
ָּבו.ֹּּוֵמו,ָּמקּ ָנקֵּקּתֹוָוקֵּּבִּמשו ָּמקִּנּתו ָּ ֶּ ֵּּבּתֹוָוק.ּפו ָךּחר ּו פןּ פָכְךּאר ִּ ּו ֵעטּ ּתםֶּאָּלאּמו ָּתָּּבָאוֹוןּּכו ְֵ ַאָּתקֹּלאָּנ פו
ו,ֲּאִנפֶּּבןּ אָּאָשםּאֹומר קר מֹש.ֶּׁשֹּלאּפו ּו ִּ ֶצקּ ָכִּּמפֶּׁשִלוו ּו ָ ִופןּ ּו פְֹּוָוקֻּמ ור פָּאָשם,ַּאףִּּדבו נר ָכּּּבו ּו ָ וּ ּו ָּבוֻּמ ֵקִּמשו

פְֹּוָוק" נר םּּבו ְֶ פָךֹּלאֱּקִפפ ְֶ ַאָּתקֵּפֲאבֹו פּפו ְֵ ֲאבֹו ֵּ פּפו ִּ ְתָנקּ ְֹוָוקּנו ּתֹוָוקּפו

2ּ קְפוקּמּוטְּאְּקכּפםּקקפכנספּּמקכןּ.ּקקּפמפּאְּקּוטפםּעּ"פּּספ פםּּז,קיּּח,שּ:.
ּקקפפּבקנפּצפשפּקאופן)ּּז,ק(ּ ּ ּ ּקקפקחּפּבְפךּּ ּ ּ אְּקאופןּנקאפּע"פּּ
ּבקנפּק צפפְּּנפקםּ ּ ּ ּקעּפפּקפפּקנפּּ ּ ּ קמכסקּקּּאופןּקבופְּנ ואּּ

אחשּאּּקקנפ.)ּּז,פיט(ּ
ּּ ּ ּ ּ ּמעצפּקפטפםּפצפּקּזקבּפפחשּאפְפּכּפפּ:ּ ּ ּ ּאחוּקאופןּ,ּנעקקּּ
)ּּז,פ,טז(ּ)כּפּקקסבוּבּוקְְּופמק( ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּּ ּ ּנעקְקּמ קקּ)פצפ ְּזקבּקּמקּקספְְקּּצפוְקּקספּפְ(.ּקפפּּקּ ּ ּ ּ

ּמכּּצש.)ּּז,פזיפח(ּ ּ ּ ּ ּ נפם.ּאחשּמוכזפּפעפשּּ

)קחּ ּקּנפמפּקּּקמקכן(ּפאּפפּקפקּנכנסּקכקןּקגשפּּו ּבפפםּקכפּפ– ּאופןּקבופְּקפקּבְפךּ פשקּק שקפם
ּּ ופם.ּבחּ ּקחפצפנפּקפפּקּפקּקכּפם.ּקפּחןּּחםּקּנפםּ,ּמנפוְּקזקבּפקכּפּקקּפקפּקקפקּבמקכןּקפאּ

.ּ)ּּז,כק(ּ ּ ּ ּ

ּ ּ ּ ּקעּפפּקפ ובפּק פובנפְ.ּקפאּקפקּעקפפּמּּ ּ ּ ּ בחצוּקמקכןּקפקּּ
ּפמפפעשּּקּפכְּקכפקנפםּקמ פּפםּאְּקמזבחּ.ּּּּ ּ ּ פמסבפבפּקפקּמקטחּצוּ) ונפז(ּקקמפּּ

)ּּח,איש(ּ
ּכּפמו,ּחּפּּקּפחפְּקּּעצפּקטפםּּכּּופח,ּפקחּּּבאמצעּ)וק"פּ ּ ּ ּ קמזבחּקפקּּ

ּח,ז(ּ
ּּ ּ ּ ּּנפּעבפשְּקכפקנפםּבמקכןּ,ּקםּקפפּצופכפםּּ שקּאְּפשפקםּפוגּפקםּבמפםּקקפפּבּ

)ּּח,ח(ּּ
3ּ חּאֶֹקּּ. ְֵ ֶַ אתּ אְֲֹּאֶׁשוָּצבו אְֵֹּקּצֹבו ֵמוו כפפוּקנחפקְּּטקוְּקכקנפםּבְחפְּּעבפשְּנעקקּּבו

"ּ?)וק"פּּח,ח(ּּ אְֹ אְֵֹּקּצֹבו שּ.ּמקּקםּ"ֵקֵמוו מֹוער
ּ
ּ
ּ
ּ
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4ּ חצוּקמקכןּקפפְקּבצפוְּמּבןּבגפשּּק100ּּּאמקּע50ּּּאמקּ.ּקחצוּקפ ּקּע"פּפופעפְּמּקְןּ.
ּּ קנְּפּעּּעמפשפםּקמופח פםּחמקּאמפְּ)2.5ּמטו(ּזקּמזקּ.ּקעמפשפםּפקאשנפםּ)קְפקבפְ(קפפּמצפּפםּ

ּ)ּּח,טיפ(ּ ּ ּ ּפעּפקםּקפפּחקפ פּכסףּפואקפּקעמפשפםּמצפּפםּּ ּ ּ ּ

5ּ .ּ ּו פםּמחפטפּּ ּ ּ קכנפסקּּחצוּקמקכןּקפפְקּסגפוקּע"פּּ
.ּ)ּּח,פח(ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

פ ּו תשר ּוקְּ

ּוקְּּ פשפּקפאּקּוקקּקאחופנקּבחפמקּקמפְּפבקּספכפםּקּּכּּקְופמפְּפעבפשפְּקקכנקּּק מְּ
קמקכןּפכּפפּּ ואְּקקואְּקקכפנקּבעםּפקואּ.ּ

ֻשְ"ּפמפבאּבמשוקְּנחפמאּּמקּנאמוּעּּ ֵּכןָּקער ָּכןִּמׁשו פֵּקִּמׁשו ּו תשר ֶּלקּ קּוקקּמְחפּקּבּספ ּ:"אר
קּ ֶקםֵּעֵּּמֲעׂשר ָּ ֵחּּ ם,ֶּׁשִּנמו ָּ פָּקעֹו ָכָּּּבאר ּו שתְּ ֻשְּפמקפבּקמשוק:ּ"ער ֻשְ"ּמקפָּקער ֵּכןָּקער קמקכןּ"ִמׁשו

וֹוְ,ּׁשתבּ פָקּאֹומו ְֶ נֹו כר ְךֹּּו.ָּקפתּׁשו ֵּ ָק פָקּפו ֶּ ָבּה.ָּּכֵעסָּע ֵחּבו ָקָפקּמו ְךֶּׁשָּנָׂשאִּאָּׁשקּפו ֶּ ֶמ ּו ָמקֵּקָּדָבוּּדֹוֶמק,ּ ּו ֶגּ.ּ ָקער
פָקֹּלאָּקפתֵּמֲאִמפנֹוְּ ְֶ נֹו כר קִּעָּמּה.ֵּפֲעֵשִפןּׁשו ְָ ָׁש ָאֵכּּפו ִופןּפו טו ּו ֵַ ֵנס,ָּעֵמשֵּּב ִנכו ָפִמפםָּּבאּפו ּו ְך.ּ ָּ וּ פנֹוּחֹוזר פְךּאר ִּ ֵּבעו
ּה.ָּּכְךֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתאּ ָּ ֵוָּצקּ ְו ֶּׁשִּנ עתֵּקּכֹּ קִּמןֵּקֵּבִפְ,ָּפשו ֶּ ָׂשִמפםּעֹו פֵחּּבו ּה.ּתִמּתֹוְךָּּכְך,ָּואתּור ָּ ֵוָּצקּ ְו ֶׁשִּנ
חת.ּ ָּבִעפםּפֹוםָּסוו ַאֵחוַּאוו ּו גֹופָּ שֹוׁש.ּ ֶכְּּכֲֹקִנפםּפו ֶּ םֵּממו ְָ ָ ָואּאֹו ֶקםֶּאְֵּקּתֹוָוק,ּפו ָּ ןּ ְֵ ָנ ּּפו ָואר בֶּאְִּפׂשו ִחּבר

ָבֶוָךּ)במשבוּפש,ּכ(.ָּאֵמוּ ִּתפִּּכשו חו ֵּ ָאֵמוֹּּו:ָּס ׁשֵּוֲחִמפם,ּפו פֶקם.ָּעֵמשּמֶֹׁשקּתִבּקר ּר וֲּע פנֹוּחֹוזר ותֵּקּגֹוִפם,ּׁשתבּאר ָאמו
קּ ֶּ עֹו וּפו ּמר ְֵ טֶֹוְּמו פֵחֶּׁשּּ ו םָּקור ֵּ פָפןֶּׁשָואתֻּאּמֹוְָּקעֹו ָּדׁש.ּּכר פִּמ ו ִּ ָעׂשתּ ֻאּמֹוְ.ָּאֵמוֹּּו:ּפו ָּ מֶֹׁשק,ִּמפּמֹוִשפֵעּ

ֶקםֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתא. ָּ ֵוָּצקּ ְו עתֶּׁשִּנ ָּכן,ָּפשו ִמּתֹוְךֵּקִּמׁשו

1ּ פּמֶֹׁשק".ּמשפעּקמקכןּ. ִַ ֵּקשֵּעּּ ַֻ ֻשְֲּאֶׁשוּ ֵּכןָּקער ָּכןִּמׁשו פֵּקִּמׁשו ּו תשר ֶּלקּ קּוקקּנְּחְּבּספ ּ"אר
ֻשְּפּמפ?ּ)וק"פּּח,כא(ּּ קפאּער

ּ
2ּ ִפִלםּ"ּקמפזכוְּבּספ ?)וק"פּּח,כא(ּּ. ּו מקפּ"ֲּעבֵֹשְֵּק
ּ
3ּ ן".ּמקּקפקּצופךּּעקפְּאפְמוּ?)וק"פּּח,כא(ּּ. ָמוֶּּבןַּאֲקוֹןֵּקּכֹקר ְָ ֵפשִּאפ ִפִלםּּבו ּו כְפבּבּספ ּ"ֲעבֵֹשְֵּק
ּ
4ּ ֶּּּבןּאתִופֶּבןּחתוּ"ּפמקּּפמשפםּמכך?)בעּּקטפופםּּח,כב(ּּ. אר ּו ֵצ כמקּּעמפםּנכְבּבְפוקּ"ּתבו
ּ
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ּפופטּקְופמפְּפפפעפשן

1ּ בּוקְּּ פשפּנמנקּכּּקזקבּפקכסףּקנְומפּ.ּמקּקפפְקּכמפְּקזקבּקנְומקּפמקּכמפְּקכסף?ּ.
)ּּח,כשיּכק(ּּ

ּ

כפכוּקפאּמפשְּמק ּּקקפפק120ּּּּמנק.ּכּּמנקּקפא480ּּגוםּפּכןּכּּכפכוּמק ּפ57.6ּּ "ג.ּבכּּכפכוּּ
קפפ3000ּּק ּפםּּכאקוּמפשְּק ּּקפא19.2ּּגוםּ

2ּ מקפּ"ֶּּבֵ עּ"?)וק"פּּח,כפ(ּּ.
3ּ קב עּמק ּפ9.6ּּגוםּ.ּּמנפפןּבנפּפקואּּבּוקְּ"כפְּקא"ּנצטפפנפּּקבפאּמחצפְּקק ְּּופמקּ.

ּמקכן.ּכמקּ"ֵּמֲחִצפְֵּקֶּׁשֶ ּּ"ּנאסּפ?ּ)ּּח,כפ(ּּ
4ּ ׁשּ. פםֵּפֲחמר ִּ ָּ ֹלֶׁשְֲּא ףּתׁשו ֶּ אֹוְֶּא ׁשּמר ׁשר ּו קּ ָּ ִופםָּׁשָנקָּפֵמעו עםּפקואּּעפּקּבמנפפןּבּוקְנפּ"ִּמֶּבןֶּעׂשו

אֹוְֵּפֲחִמִּׁשפםּ".ּבאפזקּעפשּּעמפםּקעםּפקואּּנמנקּקפאּעפּקּּאפְפּמסּו?)וק"פּּח,כפ(ּּּ מר
ּ
5ּ 1775ּק ּ.ּמקּנעקקּמְופ–. ּאםּנחּ ּאְּסק"כּ"ֵּמֲחִצפְֵּקֶּׁשֶ ּּ"ּקנאסּפּנ בּּמאְּכפכוּכסףּפ

מְּקכסףּבמקכן?)ּּח,כזיכח(ּאשנפּק פשקּקּּקמקכןּפאשנפּקּופכְּ)כפכוּכסףּּכּּאשן(ּּ
ּ
6ּ מקּקפְקּכמפְּקנחפקְּקנאסּק?)ּּח,כט(ּּ.
ּ
7ּ ּמקּקפמקקּקנחפקְּבמקכןּ?)ּּח,ּיּא(ּּ.
ּ
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ּּ

בגשפּקקוְּּכפקנפםּ

1ּ קאּפשּקּּקכקןּקפקּכספנו)ּמשנפּבּוקְְּצפק(ּפעקפפּמחפטפםּקזפופםּּזקּבזק.ּקסְכּפּבאפפוּבשףּ.
קואקפןּקּּקגפּפפןּפקקּפמפ:ּבצּאּּבןּאפופּּ חּּחפּזקבּפקפקּמוששּאפְםּקפקפפּש פםּפמקםּ צצפְּּפּפםּיּחפטפּ

ּּ ּ, ּ ּ ּּ, ּ ּ ּּ,ּ ּ ּ זקב.ּאְּחפטפּקזקבּקזופּפחשּעםּּ

ּ.ּאְּכּּקחפטפםּקּּפּקזופּּחפטּאחשּקממנפּאוגפּאְּקאּפשּפקחפקןּבבגשפּקכקןּקגשפּ)ּּט,ג(ּ ּ ּ

2ּ עּ"פּקאפפוּבשףּקקעוּ,ּכמקּחפטפםּקפפּמכּּספגּפכמקּקפפּבסק"כ?)ּּט,ג(ּּ.
ּ
3ּ ץ"ּכְפבקּּעמפפםּחפץּמכאןּפמקּּפמשפםּמכך?)בעּּקטפופםּּט,ג(ּּ. ִ ּצר קמפּקּ"ּפו
ּ
4ּ )ּּט,פ(ּ. ּ ּ ּ ּקעּפקםּנח  פּּ ּ ּ עּּכְּפּקאּפשּקפפּמקפבצפםּּ
5ּ קקּפמפּאְּאבנפּקחפקןּ)ּט,ּחיפש(ּ.

אבנפּקחפקן
ּ ּ אפשם,ּּטשק,ּּּ

ּ ּ ּּּ, ּ ּ נפּך,ּּ
ּ ּ ּ ,ּקבפ,ּּּ ּ ּ ּ

,ּפקּק ּ ּ ּּ, ּ ּ ּ
6ּ .ּּ ּ ּפמצפשפּקְחְפןּנ קוּע"פּ ּ ּ ּ קחפקןּחפבוּע"פּקוקופְּזקבּאּּּ

ּּחקבּקאּפש)קספפמְּקעּפפנקּקּּקאּפשּ()ּּט,כיכא(ּ ּ
7ּ .ּּ ּ ּ ּבּבש.ּעּּקפּפפּקפפּ ּ ּ קמעפּּקּּקכקןּקגשפּּקפקּעקפפּמחפטפּּ

)ּּט,כב,כק(ּ
8ּ ממקּקפפּעקפפפםּקכפְנפְ,ּקמגבעפְּפקמכנספפםּ?)ּּט,כזיכח(ּּ.
9ּ מקםּקנפּקחּ פםּקאחופנפםּבּבפקפּקּּקכקןּקגשפּ?)ּּט,כטיּ(ּּ.

ָּכןֶּאּּמֶֹׁשק"ּפעּּכךּכְפבּבמשוקּובקּ:ּ"ּ...ֵפָלִבפאתּ עםּספפםּקקכנפְּעםּפקואּּכְפבּ:ּ"ֵּפָלִבפאתֶּאְֵּקִּמׁשו
פֹוםַּאֲחוֹון,ֶּׁשָּכּּ ּו פֹוםַּאֲחוֹון,ֵּמקתּ ּו ֵח ּ בתָׁשקֵּפִּתׂשו ּו ָקָשוּ פבּ)מקּפּּא,ּכק(:ּעֹוזּפו ְִ ָּכן,ֲּקָשאּקתאִּשכו ֶאְֵּקִּמׁשו

םֵּקָּבא... ָּ עֹו ָּ ֶקםּ ָּ ָּקןּ ְֻ ָכָוןֶּׁשֵּּצִּדפִ פםּמו ֵמֵּתןּׂשו
ִמפִשפםּוֹוִאפןּאֹוְֹוּתמו ּו ָקפתֵּקֵּת ָאֶוץּתָבאָּעִׁשפו,ּפו ָּ עֹוןֶּּבןּפֹוָחאפֶּׁשָלָצאּחתָצקּ ִמפשֶּאָחשֶּׁשֵּּוִּבפִּׁשמו ּו ְֵ –ֵמֲעֶׂשקּּבו

ּּ ּלר ֵַ ְו ִנ וֹון,ּפו פּמר נר ַו ָעקַּאֵחְֶּׁשּּ ִב ו ּו קֹוִצפָאןּ עֹוןּפו ָפֵשעֵּוִּבפִּׁשמו ָאֶוץ,ּפו ָּ חתָצקּ ּו אְּ צר ָּ ןּ ִׁשפםּקר ֵבּקו ָקפתּמו ִאפןּּבֹוּפו ֵ ּנו
ֵב ֶקםִּאםָּזָקבַּאֶּתםּמו ָּ פֶקן.ָּאֵמוּ נר ּו ִּ פָּזָקבּ קּמֹוֶׁשֶכְִּּדפָנור ָּ ִחפ ְו פָּזָקב,ִּק ִאפִּּדפָנור ָעקִּמּלו ָעקִּּב ו ָאֵמוִּּב ו –פו

פןֵּמֵּתןּ ּ,ֶּׁשאר םֵּקָּבאּקתאּנֹוטר ָּ ּו ֹוֶּׁשּּעֹו ָׁשפֶּח ֵּּעכו ִעפןָּּכִּּמפֶּׁשקתאּנֹוטר ֶכם,ֶּאָּלאֱּקפתּפֹושו ָּ ּתּ פָּזָקב,ּטו ִׁשפםֲּקור ּקו
פֹוםַּאֲחוֹון.ּ ּו ֵח ּ פ:ֵּפִּתׂשו םֵּקָּבא,ֱּקפר ָּ עֹו ָּ ֵכוֵּקּתֹוָוקֶּאָּלאּ ׂשו

ס,ּ נר וו ֵַ ְו ִק ּו ָאןּ ֹלאָּקָפקֹּּוּמר ָּתאֶּׁשָּבאֶּעֶובֵּׁשָּבְּפו ּו ֵּ עֹוןֶּּבןֲּח ֵוִּבפִּׁשמו פמבפאּקמשוקּספּפוּנפסף:ּ"ֵּמֲעֶׂשקּּבו
ּהֵּׁשָּבְ,ּ ְָ סּאֹו נר וו ִּ ָחִנפּת ּו ֻׁש ּו ָנּהּ ְָ ִנֵּתןֹּּוֶּאֶבןּטֹוָבקִּמןֵּקָּׁשֵמִפם,ּנו פָּקֱאֹלִקפם,ּפו נר ּו ִּ ּּ ּלר ֵַ ְו ִק ָפָצאֹּּוּחתץִּמןָּקִעפוּפו
ןּ פָכןּקר קר פּמר ִּ וּ פןַּאָּתקּאֹומר ָוקִּאםּאר סֵּקָּקשֹוׁשָּּבותְךּקתא,ָּאמו נר וו ִַ ּהִּמֵּמקֶּּׁש ָּ ּלת,ָּאֵמוּ פָכןּאר קר ּתֹוּמר ָוקִּאׁשו ָאמו

פִנפּ ָוקֹּּוּאר פִּמןֵּקָּׁשֵמִפם.ָּאמו ִּ ִנֵּתןּ פָּקֱאֹלִקפםּפו נר ּו ִּ ִּתפּ ּו ֵּל ֵַ ְו ּהָּּכְךִּנ ָּ ּה,ָּאֵמוּ ָּ וּ ַר ֵס ִחפּּמו ְו ּתם.ִּק פִנפּטֹוֶעֶמְּּכו אר
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ּּ

קצפפפפּּמקקּּק מְּקמקכןּפקקואְּקקכפנק

1ּ ָּכןֶּאּּמֶֹׁשק",ּּמקּקפקּצפוךּּקבפאּאְּקמקכןּאּּמקק?)וק"פּּט,ּג(ּּּ. כְפבּבּס'ּ"ֵּפָלִבפאתֶּאְֵּקִּמׁשו
ּ
ּ
ּ
ּ
2ּ כמקּּעמפםּנכְבּבְנ"ךּקמפּקּ"ֵּעֻּמֶשפָק"ּפמקּּפמשפםּמכך?ּ)בעּּקטפופםּּט,מ(ּּּ.
ּ
ּ
3ּ םּמֶֹׁשק".ּ. ְָ ָבֶוְךּאֹ מקקּובפנפּופאקּאְּקמּאכקּקנעקְקּבשפפ ּכּפּקק ב"קּצפפפקּפכְפבּבּס'ּ"ֵּפפו

מקּקבוכקּקבפוךּאפְםּמקק?)וק"פּּט,מג(ּּ
ּ
4ּ באפזקְּאופךּמצפפקּק ב"קּאְּמקקּּק פםּאְּקמקכן?)ּמ,ב(ּּ.

מקקּובנפּמְחפּּבק מְּקמקכןּבבנפפְּקעמפשפםּפּופסְּקפופעפְּּּפּקסשו)פופעפְּאופגפְ,ּמעּפקןּ
פופעפּקעפזפםּפמעּפקןּפופעפְּקאפּפםּקמאפשמפםּפעפופְּקְחקפם(ּפּאחוּמכןּמכנפסּאְּקכּפםּקנפבנפּּמקכן

5ּ וֹׂשֶּאְָּקאֶֹקּ"ּמקפּקאפקּּבּס'?)וק"פּמ,פט(ּּ. ּו כְפבּבּס'ּ"ֵּפִל
6ּ ֻשְֶּאָּּקָאוֹןּ"ּמקפּקעשפְּקזפ?)וק"פּמ,כ(ּּ. מקקּובנפּפנפְןּ"ֶאְָּקער
7ּ פפּ. ָּ וָּע טר מקקּובנפּבפנקּאְּבפנקּאְּקמקכןּבעצמפּפמכנפסּאְּקכּפםּּנפמקּ.ּכְפבּבּס'ּ"ֵּפֵל ו

טֶֹוְֵּסִּמפם"ּמְפּק טפוּאְּק טפוְ?)וק"פּמ,כז(ּּ  ו
ּ
8ּ כאקוּמקקּובפנפּמספפםּּק פםּאְּקמקכןּפפושּעּפפּקענןּפכבפשּק'ּממּאּאְּקמקכןּ.ּכפצשּפשעּ.

מקקּמְפּפפצאפםּּמסעפְּבמשבו?)מּ,ּפ(ּּ
9ּ פֶקם"?)וק"פּמ,ּח(ּּ. ער ָכֵּּמסו ּּּבו ָואר פְִּפׂשו פָּכּּּבר פנר ער ּו מקּקכפפנקּ"ּ
ּ
ּ

ָךּ ָחנו ּו אֻּׁש קר ָוקֹּּוַּאָּתקּוֹוֶצקֶּׁשפו ָּמק,ָּאמו ָּ ּהּ ָּ פֵּׁשָּבְ.ָּאֵמוּ פֶּׁשֵּתֲחִזפָוּהּמֹוָצאר ִּ ּתםֵּעשֶּׁשּתֹאֵמוּ טֹוֶעֶמְּּכו
וֲּאִנפּ ְךָּחסר ָחנר ּו ּהִּאםֻּׁש ָּ ְךֱּאמֹוּ ּר ֵוִּבפ.ָּאֵמוֹּּוּ ּו קֹוִשפֵעֵּמֲעֶׂשקּ עֹוןּפו ְךֵּוִּבפִּׁשמו ֵּ ָק א.ּפו ּר פֶוָךָּמ ֵחןֲּחבר ּו ֻׁש וּפו ָחסר
וֹוּ ֲחבר ֵּ ִכפּוֹוֶאקָּאָשםּ ָוקֹּּוֵּוִּבפּפו ָךּּתֹוָוק,ָּאמו ִמפֶּׁשִּלֶּמשו ּו ְךִּעִּמפּ ּר ָוקֹּּוּ ּה.ָּאמו ָּ ָאֵמוּ ְךּפו ֵּ ֶאּנתִּמֶּׁשִּלפ.ָּק ֲאֵמּלו

מֹוּ ָּ פְּעֹ ְךָּקָאָשםֶּאּּּבר ּר מֹו,ֶּׁשֶּנֱאֵמוּ) קְּּפב,ּק(:ִּּכפּקֹ ֵעצו םּּבו ָּ פּהּעֹו ּר ֵצִּדפ ֲּקָפקּ םֵּקָּבא,ֹּלאָּּכֵּּצִּדפ ּפו ָּ עֹו ָּ
סָּקַאֲח ותֵּקּנר פנתָּאמו ְר ֶקֱחִזפו.ֵּוּבֹו ְךּפו ֵּ ןָּק פָפןֶּׁשָּׁשֵמעּּכר מֹו.ּּכר ָּ פבֶּאָּלאּעֹ ְִ פןּּכו ִמפםּאר ָּ ִשפם,ּעֹו ּו בתֵּבּׁשת ֵּקּסֹו ָסבו –פו
ָכָוּהֶּׁשּּ פןֵּמֵּתןּׂשו ָּמקֶּׁשאר ָּ פֶמּנת,ּ ּהּקר ָּ ָט ָאְךּתנו ּו ֵקֲחִזפוֹוִּמָלשָּפֵושֵּקֵּמ ּו ֵׁשטָּפשֹוּ ַָ פָפןֶּׁש ָקִואׁשֹון,ּּכר וֹוןָּקָפקָּ ֶׁשקּמר

פֹוםַּאֲחוֹון. ּו ֵח ּ פ:ֵּפִּתׂשו פֹוםַּאֲחוֹון,ֱּקפר ּו םֵּקָּבא,ּ ָּ עֹו ָּ ּתֹוָוקֶּאָּלאּ
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10ּ מתּבקוטפטּאְּחּ פּקמקכןּפאְּכּפּקקוְּעּ"פּקנּמשּבּוקקּ:. ּספכפםּ,ֵּּמּקו
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דרשידגביכקשרא

ענבאתשורחרקנכ

דארנריפכזסכשמ

ידמתקקשהפיגוז

ננבהוסממאמסנב

שילדקזנשצטוכח

תהימאתהכיכרנה

עקלפחהמנבובפע

לדהנחושתחשציו

ושבלמכחזבנמיל

תואבוצהתוארמה

י ע ו ש ע ש ך  ת ר ו ת
ה  ש ר פ ל ת  ר ו ז פ ת

ְומפּפן:
אשנפּק שק,ּבגשפּקוש,ּקמואפְּקצפבאפְ,ּּפפ קּ,ּחח,ּּּּּּּּ

חכםּּב,ּחופקְּאבן,ּפוכּקמקכן,ּכנּפפם,ּכוכפב,ּמאְּ
כפכו,מזבחּקעפּק,ּנבפב,ּנחקְ,ּּ פשפ,ּ וספם,ּקבְ,ּקמןּ

קמקחק,ְּפּעְּקנפ,ְּחק
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ּאפןּּבעוקּבכּּקמ פמפְּבפפםּקקבפעפּ)ּו ּּ"קּּס'ּג'(.ּ ּ ּ אּּ
ּקאפמןּקואקפּבמּאכְּקמקכןּ)ּו ּּ"קּּס'ּּ'(. ּ ּ בּּ

ּקּפקקּקקפפּבכּּ נקּקּּקמנפוקּ)ּו ּּ"זּּס'ּפ"ט(. ּ ּ גּּ
ּבצשּזקּקפעמ קּקמנפוקּ)ּו ּמ'ּּס'ּכ"ש(. ּ ּ שּּ

ּ..."ּּ)ּו ּּ"חּּס'ּג''(. ּ ּפאְּּ ּ ּ ּפאְּּ ּ קּ"פפעקּאְּכּּכּפּקמזבחּאְּּ
ּנעקפּמאּףּפקבעּמאפְּפחמפקקּפקבעפםּכסףּ)ּו ּּ"חּּס'ּכ"ח(. ּ ּ פּּ

ּנעקקּסבפבּקקפּחןּ)ּו ּּ"זּּס'ּפ"א(.ּ ּ ּ זּּ
ּקפ מקּסבפבּקמקכןּ)ּו ּמ'ּּספ ּּ"ג(. ּ ּ חּּ

ּנעקפּבכּּּפנפְּקקפּחןּ)ּו ּּ"זּּס'ּפ"ג(. ּ ּ טּּ
ּקפקּאפוכקּעקופםּפקמפנקּאמקּפופחבּאובעּאמפְּ)ּו ּּ"פּּס'ּט'(. ּ ּ פּּ

ּקנפפםּקקפפּעּּקכּפוְּ)ּו ּּ"זּּס'ּח'(. ּ ּ כּּּ
ּנעקפּכשפּּחבוּאְּקפופעפְּ)ּו ּּ"פּּס'ּפ"א(. ּ ּ ּּּ

ּמפְוּּעקפְקּבקקקּפּאּבקבפעפּ)ְחפְּּּוקְּפפ קּ(. ּ ּ מּּ
ּקבפאפּאְּאבנפּקקפקםּפאְּאבנפּקמפּפאפםּ)ּו ּּ"קּּס'ּכ"ז(. ּ ּ נּּּ
ּכּפםּקבעזוְםּפּנפּאְּקשקןּמעּּקמזבחּ)ּו ּּ"חּּס'ּג'(. ּ ּ סּּ

ּקפקּעּּמקכןּק'ּבפפםּ)ּו ּמ'ּּס'ּּ"ח(. ּ ּ עּּ
ּנעקְקּמְכְּּפאוגמןּפְפּעְּקנפּפקקּמקזוּמעקקּחפקבּ)ּו ּּ"פּּס'ּּ"ק(. ּ ּ ּּּ

ּנח  פּעּפפּקמפּפםּ' פשקּּק'ּ'ּ)ּו ּּ"טּּס'ּּ'(. ּ ּ צּּ
ּבעזוְםּחפבופּאְּקּפּאפְּאחְּאּּאחְּ)ּו ּּ"פּּס'ּפ"ג(. ּ ּ ּּ 

ּנעקפּבקפּפּקמעפּּקּּקכקןּקגשפּּבפןּקּעמפנפםּ)ּו ּּ"טּּס'ּכ"ש(. ּ ּ ּוּּ
ּכּּקעפקקּבקּמּאכקּפפמְּ)ְחפְּּּוקְּפפ קּ(. ּ ּ קּּ

ּמפןּחפקּקמקעפוּקּקּעקפּכפספפּּמקכןּ)ּו ּּ"קּּס'ּז'(. ּ ּ ְּּ
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מאפזן

3מואפְּצפבאפְּיּממנפּעקפּאְּקכפפוּפכנפּזכוּּ שפקְּנקפְּּּּּּּּ

ּ ּ ּ ּ ּּּפקואּּבמצופםּ

ּ ּ 6ּזקבּיּקחפמוּממנפּצפּפּאְּמזבחּק טפוְּ

8ּמכבוּיּעקפפּחפופןּחפופןּכמפןּוקְּ)קפּפעּבּוקְְּופמקּ(

ּ ּ ּ 9ּחכמְּּבּיּכפנפפּּנקפםּקטפפּאְּקחפטפםּּ

ּ ּ 14ּענןּיקפקּקפכןּעּּקאפקּּפמקקּּאּקפקּפכפּּּקפכנסּ

ּ ּ ּ 16ּנשפבּיּקבפאְּופמְפּּעבפשְּקמקכןּ

17ּכוכפבּיּספבבּאְּקמזבחּּקפּפךּקכקנפםּ)קפּפעּבּוקְְּופמק(

ּ ּ ּ 18ּשפםּיּ"ּפקמּאכקּקפְקּ__________..."ּ

19ּּּחמפקפםּיּמסּוּ וספּזקבּבצפשפּקפופעפְּבמקכןּּחפבפוןּאחְּ

אּּחבוְק

מאפנך

1קבעוקּיּאחְּמקּפקפםּפְקעּאבפְּ

ּּּמּאכקּקאספופְּבקבְּּ

2ְּּפּפםּיּּאחוּופ פעּקזקבּש ּש ּ

ּ ּּּּ פצצפּאְּקזקבּּ...ּ

ּּ 4ּאשפםּיּקצבעּקּּעפופְּקאפּפם

ּּ ּּ 5ּּנחפקְּיּקחפמוּממנפּצפּפּאְּמזבח

ּ ּּּּּקעפּקּ

7ּזּוּיּעפטפוּמסבפבּּכּפוְּפּקפּחןּּּּּ

ּּּּּחםּקּנפּם

10ּכְּפויּאחשּמעפטפופּמנפוְּקזקבּּ

ּּ 11ּב עיּקםּמק ּּקּּמחצפְּקק ּּ

ּּ 12ּנפסןּיּקחפשקּבפּקפ םּקמקכן

13ּקנקפאפםּיְּומפּאְּאבנפּקקפקםּפאבנפּ

ּּּּקמפּפאפם

15ּקבְּיּעּּקמפוְקּנצטפפפנפּּּנפּבנפפְּּּ

ּּּקמקכּן

ּ 17ּכןּיּעּפפּפקבּקכפפוּ

12
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