
 דדדד""""א לעילוי נשמת התינוק יונת� פלמר היא לעילוי נשמת התינוק יונת� פלמר היא לעילוי נשמת התינוק יונת� פלמר היא לעילוי נשמת התינוק יונת� פלמר היהעלו� יוצהעלו� יוצהעלו� יוצהעלו� יוצ    ––––" " " " נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�' ' ' ' נר הנר הנר הנר ה""""                

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        

 

  

        בזמ� התפילה וקריאת התורהבזמ� התפילה וקריאת התורהבזמ� התפילה וקריאת התורהבזמ� התפילה וקריאת התורה נא לא לקרוא נא לא לקרוא נא לא לקרוא נא לא לקרוא 

        קקקק""""מוצשמוצשמוצשמוצש        ננננ""""הדהדהדהד        שבת שבת שבת שבת ההההזמני זמני זמני זמני 
        14141414::::11118888        01010101::::11117777        ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�

        14141414::::11118888        06060606::::11117777        חיפהחיפהחיפהחיפה
        11115555::::11118888        17171717::::11117777        תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב
        11115555::::11118888        16161616::::11117777        באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע

 

        ��������    ההההיָ יָ יָ יָ נִ נִ נִ נִ %ְ %ְ %ְ %ְ ה ה ה ה נַ נַ נַ נַ %ָ %ָ %ָ %ָ     ��������    71717171ר ר ר ר )ָ )ָ )ָ )ָ סְ סְ סְ סְ � מִ � מִ � מִ � מִ יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ לָ לָ לָ לָ גִ גִ גִ גִ     ��������    גגגג""""התשעהתשעהתשעהתשע    ררררדָ דָ דָ דָ אֲ אֲ אֲ אֲ     ''''ככככ��������     אאאאי,ָ י,ָ י,ָ י,ָ י +ִ י +ִ י +ִ י +ִ *ִ *ִ *ִ *ִ     ָ)ָרַ%תָ)ָרַ%תָ)ָרַ%תָ)ָרַ%ת    ֹקֶד%ֹקֶד%ֹקֶד%ֹקֶד%    ַ%ָ#תַ%ָ#תַ%ָ#תַ%ָ#ת     ��������דדדד""""בסבסבסבס

 Åð Åð Åð Åðä Èc Ë÷äÈc Ë÷äÈc Ë÷äÈc Ë÷     Èá ÈL Àç Çî Àì Èá ÈL Àç Çî Àì Èá ÈL Àç Çî Àì Èá ÈL Àç Çî Àìääää    """"÷éúòå ùéãç ùãç÷éúòå ùéãç ùãç÷éúòå ùéãç ùãç÷éúòå ùéãç ùãç""""        

        ....ְוָהֲאה4ִבי�ְוָהֲאה4ִבי�ְוָהֲאה4ִבי�ְוָהֲאה4ִבי�    ַה3ְָקִרי�ַה3ְָקִרי�ַה3ְָקִרי�ַה3ְָקִרי�    ֲחֵבַריֲחֵבַריֲחֵבַריֲחֵבַרי, , , , ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ָ%לֹו�ָ%לֹו�ָ%לֹו�ָ%לֹו�    ַ%ָ#תַ%ָ#תַ%ָ#תַ%ָ#ת

. . . . ''''הההה    ללללאֵ אֵ אֵ אֵ     ַה7ְִליִ%יתַה7ְִליִ%יתַה7ְִליִ%יתַה7ְִליִ%ית    ַ#ַ)ַע�ַ#ַ)ַע�ַ#ַ)ַע�ַ#ַ)ַע�    ֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%ה    עֹוֶלהעֹוֶלהעֹוֶלהעֹוֶלה    ל4לל4לל4לל4לאֱ אֱ אֱ אֱ     חחחח""""ברברברבר

. . . . ְ#ַעְצמוֹ ְ#ַעְצמוֹ ְ#ַעְצמוֹ ְ#ַעְצמוֹ     ֶ%ָחָצבֶ%ָחָצבֶ%ָחָצבֶ%ָחָצב    ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�    ל4חֹותל4חֹותל4חֹותל4חֹות    ְ%ֵניְ%ֵניְ%ֵניְ%ֵני    ְ#ָיָדיוְ#ָיָדיוְ#ָיָדיוְ#ָיָדיו    ַהַ)ַע�ַהַ)ַע�ַהַ)ַע�ַהַ)ַע�

    ֶר;ֶר;ֶר;ֶר;::::לָ לָ לָ לָ     3ִ%ֶָ*ְנס3ִ%ֶ4ָ*ְנס3ִ%ֶ4ָ*ְנס3ִ%ֶ4ָ*ְנס4    4%ב4%ב4%ב4%ב    4ַמְבִטיחַ 4ַמְבִטיחַ 4ַמְבִטיחַ 4ַמְבִטיחַ     ְלֹמֶ%הְלֹמֶ%הְלֹמֶ%הְלֹמֶ%ה    ִמְתַר8ֶהִמְתַר8ֶהִמְתַר8ֶהִמְתַר8ֶה' ' ' ' הההה

    ֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%ה    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ְמַלֵ=דְמַלֵ=דְמַלֵ=דְמַלֵ=ד    ַ>�ַ>�ַ>�ַ>�    ה4אה4אה4אה4א. . . . יֹוְ%ֶביהָ יֹוְ%ֶביהָ יֹוְ%ֶביהָ יֹוְ%ֶביהָ     ָ*לָ*לָ*לָ*ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִויָגְר4%ִויָגְר4%ִויָגְר4%ִויָגְר4%

    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִ%ְ=%ִ4%ְ=%ִ4%ְ=%ִ4%ְ=%4%ֶ %ֶ %ֶ %ֶ , , , , ָהַרֲחִמי�ָהַרֲחִמי�ָהַרֲחִמי�ָהַרֲחִמי�    ִמ?ֹותִמ?ֹותִמ?ֹותִמ?ֹות    ֶעְ,ֵרהֶעְ,ֵרהֶעְ,ֵרהֶעְ,ֵרה    ְ%<%ְ%<%ְ%<%ְ%<%    ֶאתֶאתֶאתֶאת

    ְלַהֲעִבירְלַהֲעִבירְלַהֲעִבירְלַהֲעִביר    ְ*ֵדיְ*ֵדיְ*ֵדיְ*ֵדי, , , , 4ְמצ4ָקה4ְמצ4ָקה4ְמצ4ָקה4ְמצ4ָקה    ָצָרהָצָרהָצָרהָצָרה    ֵעתֵעתֵעתֵעת    ְ#ָכלְ#ָכלְ#ָכלְ#ָכל    ִיְ,ָרֵאלִיְ,ָרֵאלִיְ,ָרֵאלִיְ,ָרֵאל    ְ#ֵניְ#ֵניְ#ֵניְ#ֵני

    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָהַרבָהַרבָהַרבָהַרב    ַתחַתחַתחַתח)ָ )ָ )ָ )ָ     ָ*A*ָA*ָA*ָA. . . . ֶעְזָרתוֹ ֶעְזָרתוֹ ֶעְזָרתוֹ ֶעְזָרתוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    4ְלַבֵ@4%ְלַבֵ@4%ְלַבֵ@4%ְלַבֵ@%    ''''הההה    ָ*ַעסָ*ַעסָ*ַעסָ*ַעס    ֶאתֶאתֶאתֶאת

    ֵהיֵטבֵהיֵטבֵהיֵטבֵהיֵטב    ְוִנְת#ֹוֵנ�ְוִנְת#ֹוֵנ�ְוִנְת#ֹוֵנ�ְוִנְת#ֹוֵנ�    #ֹוא#4ֹוא#4ֹוא#4ֹוא4    ַאAַאAַאAַאA. . . . ַה7ָב4עַ ַה7ָב4עַ ַה7ָב4עַ ַה7ָב4עַ     ָרַ%תָרַ%תָרַ%תָרַ%ת)ָ )ָ )ָ )ָ     7ִע4ר7ִע4ר7ִע4ר7ִע4ר

    ְ%ֵניְ%ֵניְ%ֵניְ%ֵני    ְלBְלBְלBְלB    ְ)ָסלְ)ָסלְ)ָסלְ)ָסל, , , , ֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%הֹמֶ%ה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ''''הההה    ַו3ֹאֶמרַו3ֹאֶמרַו3ֹאֶמרַו3ֹאֶמר"""": : : : ''''הההה    ְלִדְבֵריְלִדְבֵריְלִדְבֵריְלִדְבֵרי

    ֶאתֶאתֶאתֶאת, , , , ַהCDֹחתַהCDֹחתַהCDֹחתַהCDֹחת    ַעלַעלַעלַעל, , , , ְוָכַתְבִ+יְוָכַתְבִ+יְוָכַתְבִ+יְוָכַתְבִ+י    ,,,,ָ*ִראֹ%ִני�ָ*ִראֹ%ִני�ָ*ִראֹ%ִני�ָ*ִראֹ%ִני�    ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�    לCֹחתלCֹחתלCֹחתלCֹחת

    ֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%ר    ָהִראֹ%ִני�ָהִראֹ%ִני�ָהִראֹ%ִני�ָהִראֹ%ִני�    ַהCDֹחתַהCDֹחתַהCDֹחתַהCDֹחת    ַעלַעלַעלַעל    ָהי4ָהי4ָהי4ָהי4    ֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%ר, , , , ַהְ?ָבִרי�ַהְ?ָבִרי�ַהְ?ָבִרי�ַהְ?ָבִרי�

    ֲחָדִ%י�ֲחָדִ%י�ֲחָדִ%י�ֲחָדִ%י�    ָהי4ָהי4ָהי4ָהי4    ַה4Dחֹותַה4Dחֹותַה4Dחֹותַה4Dחֹות? ? ? ? ְיָלִדי�ְיָלִדי�ְיָלִדי�ְיָלִדי�    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ַ,ְמֶ+�ַ,ְמֶ+�ַ,ְמֶ+�ַ,ְמֶ+�". ". ". ". ִ%ַ#ְר+ָ ִ%ַ#ְר+ָ ִ%ַ#ְר+ָ ִ%ַ#ְר+ָ 

AַאAַאAַאAַעלַעלַעלַעל    ֶ%ָהי%ֶ4ָהי%ֶ4ָהי%ֶ4ָהי4    ְ*ִפיְ*ִפיְ*ִפיְ*ִפי    ְ#ִד43קְ#ִד43קְ#ִד43קְ#ִד43ק    ֵה�ֵה�ֵה�ֵה�. . . . ִהְ%ַ+נ4ִהְ%ַ+נ4ִהְ%ַ+נ4ִהְ%ַ+נ4    <א<א<א<א' ' ' ' הההה    ִ?ְבֵריִ?ְבֵריִ?ְבֵריִ?ְבֵרי    ַא    

    ררררהַ הַ הַ הַ מְ מְ מְ מְ     ְ*3ָ%ֶַרדְ*3ָ%ֶַרדְ*3ָ%ֶַרדְ*3ָ%ֶַרד    ִ%יֶ#רִ%יֶ#רִ%יֶ#רִ%יֶ#ר    הההה%ֶ %ֶ %ֶ %ֶ ֶ%=ֹ ֶ%=ֹ ֶ%=ֹ ֶ%=ֹ     ָהִרא%ֹוִני�ָהִרא%ֹוִני�ָהִרא%ֹוִני�ָהִרא%ֹוִני�    ַה4Dחֹותַה4Dחֹותַה4Dחֹותַה4Dחֹות

    ֹוָרהֹוָרהֹוָרהֹוָרה++++    ַמָ+�ַמָ+�ַמָ+�ַמָ+�    ֵמ:זֵמ:זֵמ:זֵמ:ז. . . . ַהGָָהבַהGָָהבַהGָָהבַהGָָהב    ֵעֶגלֵעֶגלֵעֶגלֵעֶגל    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ההההFFFFרָ רָ רָ רָ וְ וְ וְ וְ     ייייִסינַ ִסינַ ִסינַ ִסינַ 

    ְוַהHְֶכנֹולֹוְגָיהְוַהHְֶכנֹולֹוְגָיהְוַהHְֶכנֹולֹוְגָיהְוַהHְֶכנֹולֹוְגָיה    ְוַהִ@ְדָמהְוַהִ@ְדָמהְוַהִ@ְדָמהְוַהִ@ְדָמה, , , , ָ#עֹוָל�ָ#עֹוָל�ָ#עֹוָל�ָ#עֹוָל�    ְ?ָבִרי�ְ?ָבִרי�ְ?ָבִרי�ְ?ָבִרי�    ִהְ%ַ+נ4ִהְ%ַ+נ4ִהְ%ַ+נ4ִהְ%ַ+נ4

    ֶ%ַה+ֹוָרהֶ%ַה+ֹוָרהֶ%ַה+ֹוָרהֶ%ַה+ֹוָרה    ֶ%Hֹוֵע�ֶ%Hֹוֵע�ֶ%Hֹוֵע�ֶ%Hֹוֵע�    ִמיִמיִמיִמי    ְוֵי%ְוֵי%ְוֵי%ְוֵי%. . . . ַהGְַמ�ַהGְַמ�ַהGְַמ�ַהGְַמ�    ָ*לָ*לָ*לָ*ל    ִמְתַ)ַ+ַחתִמְתַ)ַ+ַחתִמְתַ)ַ+ַחתִמְתַ)ַ+ַחת

' ' ' ' הההה    אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר. . . . ְלַעְכָ%וְלַעְכָ%וְלַעְכָ%וְלַעְכָ%ו    ַמְתִאיָמהַמְתִאיָמהַמְתִאיָמהַמְתִאיָמה    ְו<אְו<אְו<אְו<א    ִמGְַמ�ִמGְַמ�ִמGְַמ�ִמGְַמ�    ִנְ+ָנהִנְ+ָנהִנְ+ָנהִנְ+ָנה

    עֹוָל�עֹוָל�עֹוָל�עֹוָל�#ָ #ָ #ָ #ָ     ִח?%ִ4י�ִח?%ִ4י�ִח?%ִ4י�ִח?%ִ4י�    ֵי%ֵי%ֵי%ֵי%, , , , ֲחָדִ%י�ֲחָדִ%י�ֲחָדִ%י�ֲחָדִ%י�    ַה4Dחֹותַה4Dחֹותַה4Dחֹותַה4Dחֹות, , , , ְלֹמֶ%הְלֹמֶ%הְלֹמֶ%הְלֹמֶ%ה

. . . . *�DָC*�DָC*�DָC*�DָC    ַה?ֹורֹותַה?ֹורֹותַה?ֹורֹותַה?ֹורֹות    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    I#ָI#ָI#ָI#ָ     ַ% ַ% ַ% ַ% ָ3 ָ3 ָ3 ָ3AAAA    +4ב+4ב+4ב+4ב*ָ *ָ *ָ *ָ %ֶ %ֶ %ֶ %ֶ     ָמהָמהָמהָמה    ֲאָבלֲאָבלֲאָבלֲאָבל

    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ַמְתִאיִמי�ַמְתִאיִמי�ַמְתִאיִמי�ַמְתִאיִמי�    ָ+ִמידָ+ִמידָ+ִמידָ+ִמיד    ֵה�ֵה�ֵה�ֵה�. . . . ִ%4Jיִ%4Jיִ%4Jיִ%4Jי    �4%�4%�4%�4%    ֵאי�ֵאי�ֵאי�ֵאי�    4ָבֶה�4ָבֶה�4ָבֶה�4ָבֶה�

            ....ַהGְַמJִי�ַהGְַמJִי�ַהGְַמJִי�ַהGְַמJִי�
        

        ....יֹוָנָת�יֹוָנָת�יֹוָנָת�יֹוָנָת�    ק4ֵדיק4ֵדיק4ֵדיק4ֵדי)ְ )ְ )ְ )ְ     ַו3ְַקֵהלַו3ְַקֵהלַו3ְַקֵהלַו3ְַקֵהלָ)ָרַ%ת ָ)ָרַ%ת ָ)ָרַ%ת ָ)ָרַ%ת     ֶ#ָעלֹו�ֶ#ָעלֹו�ֶ#ָעלֹו�ֶ#ָעלֹו�    ַהָ#אַהָ#אַהָ#אַהָ#א    ָ#ָ%ב4עַ ָ#ָ%ב4עַ ָ#ָ%ב4עַ ָ#ָ%ב4עַ     ְלִהְתָראֹותְלִהְתָראֹותְלִהְתָראֹותְלִהְתָראֹות
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    3ֵ%ֵֶל3ֵ%ֶAֵל3ֵ%ֶAֵל3ֵ%ֶAֵלA    יייימִ מִ מִ מִ     ָ*לָ*לָ*לָ*ל"""": : : : ֶזהֶזהֶזהֶזה    ִע�ִע�ִע�ִע�    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ֶ%ִהְתָעְרב%ֶ4ִהְתָעְרב%ֶ4ִהְתָעְרב%ֶ4ִהְתָעְרב4    :ָד�:ָד�:ָד�:ָד�    ְ#ֵניְ#ֵניְ#ֵניְ#ֵני    יייי7ְ#ִנֵ 7ְ#ִנֵ 7ְ#ִנֵ 7ְ#ִנֵ     ַמֲעֶ,הַמֲעֶ,הַמֲעֶ,הַמֲעֶ,ה
    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני: ": ": ": "ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר". ". ". ". ז4זז4זז4זז4ז    ֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹות    Fְרַ#עFְרַ#עFְרַ#עFְרַ#ע    ִיַ@חִיַ@חִיַ@חִיַ@ח    ללללִהDֵ ִהDֵ ִהDֵ ִהDֵ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוַיְרִ>יזְוַיְרִ>יזְוַיְרִ>יזְוַיְרִ>יז

FFFF לְוהִ ְוהִ ְוהִ ְוהִ     ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ַ%ָ#תַ%ָ#תַ%ָ#תַ%ָ#ת    ֶעֶרבֶעֶרבֶעֶרבֶעֶרב". ". ". ". וֹ וֹ וֹ וֹ יזיזיזיזגִ גִ גִ גִ ְר ְר ְר ְרDֵלDֵלDֵלDֵ    MָחַפMָחַפMָחַפMֹרא%וֹ ֹרא%וֹ ֹרא%וֹ ֹרא%וֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָחַפ . . . .AָהַלAָהַלAָהַלAאֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ     ָהַל    
    ִנְתַעMHִֵנְתַעMHִֵנְתַעMHִֵנְתַעDֵ???? " " " "MHֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     ָ*א�ָ*א�ָ*א�ָ*א�    ִמיִמיִמיִמי: ": ": ": ":ַמר:ַמר:ַמר:ַמר, , , , ֵ#יתוֹ ֵ#יתוֹ ֵ#יתוֹ ֵ#יתוֹ     ַתחַתחַתחַתח)ֶ )ֶ )ֶ )ֶ     ַעלַעלַעלַעל    ְוָעַברְוָעַברְוָעַברְוָעַבר    :ָד�:ָד�:ָד�:ָד�

" " " " ????ְמַבֵ@%ְמַבֵ@%ְמַבֵ@%ְמַבֵ@%    ַאָ+הַאָ+הַאָ+הַאָ+ה    ָמהָמהָמהָמה, , , , ְ#ִניְ#ִניְ#ִניְ#ִני: ": ": ": "לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר. . . . ִלְקָראתוֹ ִלְקָראתוֹ ִלְקָראתוֹ ִלְקָראתוֹ     ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא    DֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ 
, , , , ְ#ִניְ#ִניְ#ִניְ#ִני    FלFלFלFל%ְ %ְ %ְ %ְ : ": ": ": "לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר". ". ". ". ִלְ%ֹאלִלְ%ֹאלִלְ%ֹאלִלְ%ֹאל    ִליִליִליִלי    ֵי%ֵי%ֵי%ֵי%    ְ%ֵאָלהְ%ֵאָלהְ%ֵאָלהְ%ֵאָלה: ": ": ": "לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר

    י�י�י�י�לִ לִ לִ לִ בְ בְ בְ בְ #ָ #ָ #ָ #ָ     ֶ%לֶ%לֶ%לֶ%ל    ָראֵ%יֶה�ָראֵ%יֶה�ָראֵ%יֶה�ָראֵ%יֶה�    ָמהָמהָמהָמה    ִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵני: ": ": ": "ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%    ללללָ%F "! "! "! "!F%ָF%ָF%ָFלFלFלFל%ְ %ְ %ְ %ְ 
, , , , ָ%Fְל+ָ ָ%Fְל+ָ ָ%Fְל+ָ ָ%Fְל+ָ     DָהDָהDָהDָהְ>דֹ ְ>דֹ ְ>דֹ ְ>דֹ     ְ%ֵאָלהְ%ֵאָלהְ%ֵאָלהְ%ֵאָלה, , , , ְ#ִניְ#ִניְ#ִניְ#ִני: ": ": ": "DֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר" " " " ????8ָה8ָה8ָה8ָה#ֵ #ֵ #ֵ #ֵ     תתתתרָ רָ רָ רָ #48484848ֵ #ֵ #ֵ #ֵ 

    ְוִהְמִ+י�ְוִהְמִ+י�ְוִהְמִ+י�ְוִהְמִ+י�    ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%    ָהַלAָהַלAָהַלAָהַלA". ". ". ". תתתתִ)ְ@חוֹ ִ)ְ@חוֹ ִ)ְ@חוֹ ִ)ְ@חוֹ     ְמַיDְדֹותְמַיDְדֹותְמַיDְדֹותְמַיDְדֹות    ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ֶ%ֵאי�ֶ%ֵאי�ֶ%ֵאי�ֶ%ֵאי�    ִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵני
. . . . ֲח4%ָבהֲח4%ָבהֲח4%ָבהֲח4%ָבה    <א<א<א<א    ִ#ְ%ֵאָלהִ#ְ%ֵאָלהִ#ְ%ֵאָלהִ#ְ%ֵאָלה    DֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    4%ב4%ב4%ב4%ב    ְוִהְטִרידְוִהְטִרידְוִהְטִרידְוִהְטִריד    ְוָחַזרְוָחַזרְוָחַזרְוָחַזר, , , , ָ%ָעהָ%ָעהָ%ָעהָ%ָעה
AַאAַאAַאAלהִ הִ הִ הִ     ַאDֵלDֵלDֵלDֵ    ְבָלנ4ת#ֵ #ֵ #ֵ #ֵ     ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ִהְתַיֵחסִהְתַיֵחסִהְתַיֵחסִהְתַיֵחסOְַבָלנ4תOְַבָלנ4תOְַבָלנ4תOַ     ָָחר. . . . ִ#ְרִצינ4תִ#ְרִצינ4תִ#ְרִצינ4תִ#ְרִצינ4ת    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ההההַוֲענָ ַוֲענָ ַוֲענָ ַוֲענ Cָחרְמא Cָחרְמא Cָחרְמא Cְמא    

    4%ב4%ב4%ב4%ב    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָעָנהָעָנהָעָנהָעָנה    DֵלDֵלDֵלDֵלְוהִ ְוהִ ְוהִ ְוהִ , , , , ַה7ְִליִ%יתַה7ְִליִ%יתַה7ְִליִ%יתַה7ְִליִ%ית    ַ#ַ)ַע�ַ#ַ)ַע�ַ#ַ)ַע�ַ#ַ)ַע�    ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%    ָחַזרָחַזרָחַזרָחַזר    יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר
    ֵהִבי�ֵהִבי�ֵהִבי�ֵהִבי�, , , , ִמְתַרֵ>זִמְתַרֵ>זִמְתַרֵ>זִמְתַרֵ>ז    ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ     DֵלDֵלDֵלDֵלֶ%הִ ֶ%הִ ֶ%הִ ֶ%הִ     ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%    ְ*ֶ%ָר:הְ*ֶ%ָר:הְ*ֶ%ָר:הְ*ֶ%ָר:ה. . . . 4ְבֹרַגע4ְבֹרַגע4ְבֹרַגע4ְבֹרַגע    Jַֹע�Jַֹע�Jַֹע�Jַֹע�#ְ #ְ #ְ #ְ 

    :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר. . . . Fֲחרֹו�Fֲחרֹו�Fֲחרֹו�Fֲחרֹו�    ִנOָיֹו�ִנOָיֹו�ִנOָיֹו�ִנOָיֹו�    ְלַנOֹותְלַנOֹותְלַנOֹותְלַנOֹות    ְוֶהְחִליטְוֶהְחִליטְוֶהְחִליטְוֶהְחִליט    ַ#ִהְתָעְרב4תַ#ִהְתָעְרב4תַ#ִהְתָעְרב4תַ#ִהְתָעְרב4ת    3ַ%ְֶפִסיד3ַ%ְֶפִסיד3ַ%ְֶפִסיד3ַ%ְֶפִסיד
    ֶ%ָ=אֶ%ָ=אֶ%ָ=אֶ%ָ=א    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    4ִמְתָיֵרא4ִמְתָיֵרא4ִמְתָיֵרא4ִמְתָיֵרא, , , , ִלְ%ֹאלִלְ%ֹאלִלְ%ֹאלִלְ%ֹאל    ִליִליִליִלי    ֵי%ֵי%ֵי%ֵי%    ַהְרֵ#הַהְרֵ#הַהְרֵ#הַהְרֵ#ה    ְ%ֵאלֹותְ%ֵאלֹותְ%ֵאלֹותְ%ֵאלֹות: ": ": ": "ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%

    ַה7ְֵאלֹותַה7ְֵאלֹותַה7ְֵאלֹותַה7ְֵאלֹות    ָ*לָ*לָ*לָ*ל: ": ": ": "לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר. . . . ְלָפָניוְלָפָניוְלָפָניוְלָפָניו    בבבבְוַי7ָ ְוַי7ָ ְוַי7ָ ְוַיDֵ     ָ7לDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     ִנְתַעMHִֵנְתַעMHִֵנְתַעMHִֵנְתַעMHֵ". ". ". ". ססססעַ עַ עַ עַ כְ כְ כְ כְ תִ תִ תִ תִ 
%3ֵ%ֶ%3ֵ%ֶ%3ֵ%ֶ%3ֵ%ֶ    BֵלBֵלBֵלBל, , , , ִלְ%ֹאלִלְ%ֹאלִלְ%ֹאלִלְ%ֹאל    ֵלFלְשFלְשFלְשFלהִ הִ הִ הִ     ה4אה4אה4אה4א    ַאָ+הַאָ+הַאָ+הַאָ+ה: ": ": ": "ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר". ". ". ". ְשDֵלDֵלDֵלDֵ    

    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר". ". ". ". ֵה�ֵה�ֵה�ֵה�: ": ": ": "DֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר" " " " ????ְ,ָרֵאלְ,ָרֵאלְ,ָרֵאלְ,ָרֵאליִ יִ יִ יִ     ִ,יאִ,יאִ,יאִ,יאנְ נְ נְ נְ     אֹוְתBאֹוְתBאֹוְתBאֹוְתB    ְ%קֹוִרי�ְ%קֹוִרי�ְ%קֹוִרי�ְ%קֹוִרי�
    :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר". ". ". ". ִ#יר%ָ4ַלִי�ִ#יר%ָ4ַלִי�ִ#יר%ָ4ַלִי�ִ#יר%ָ4ַלִי�    ָ*מֹוBָ*מֹוBָ*מֹוBָ*מֹוB    ְר4#ְר4#ְר4#ְר4#יִ יִ יִ יִ     <א<א<א<א, , , , ה4אה4אה4אה4א    ַאָ+הַאָ+הַאָ+הַאָ+ה    ִא�ִא�ִא�ִא�: ": ": ": "ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%ָהִאי%

    ִ#ְגָלְלBִ#ְגָלְלBִ#ְגָלְלBִ#ְגָלְלB    יייי+ִ +ִ +ִ +ִ ֶ%ִהְפָסדְ ֶ%ִהְפָסדְ ֶ%ִהְפָסדְ ֶ%ִהְפָסדְ     ִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵני: ": ": ": "לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר" " " " ????ָמהָמהָמהָמה    ִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵניִמְ)ֵני, , , , ְ#ִניְ#ִניְ#ִניְ#ִני: ": ": ": "לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ 
    FלFלFלFל. . . . ְ#ר4ֲחBְ#ר4ֲחBְ#ר4ֲחBְ#ר4ֲחB    ָזִהירָזִהירָזִהירָזִהיר    ייייוֵ וֵ וֵ וֵ הֶ הֶ הֶ הֶ : ": ": ": "DֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     :ַמר:ַמר:ַמר:ַמר". ". ". ". ז4זז4זז4זז4ז    ֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹות    Fְרַ#עFְרַ#עFְרַ#עFְרַ#ע

    ָעל4לָעל4לָעל4לָעל4ל    ְוָכAְוָכAְוָכAְוָכA    ִיְתַרֵ>זִיְתַרֵ>זִיְתַרֵ>זִיְתַרֵ>ז    <א<א<א<א    DֵלDֵלDֵלDֵלהִ הִ הִ הִ     ֶ%ֵ*�ֶ%ֵ*�ֶ%ֵ*�ֶ%ֵ*�, , , , ל4ל4ל4ל4אֵ אֵ אֵ אֵ *ָ *ָ *ָ *ָ     ְ?ָבִרי�ְ?ָבִרי�ְ?ָבִרי�ְ?ָבִרי�    ַעלַעלַעלַעל    ִ+ְתָעֵרבִ+ְתָעֵרבִ+ְתָעֵרבִ+ְתָעֵרב
 ".".".".ז4זז4זז4זז4ז    ֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹות    Fְרַ#עFְרַ#עFְרַ#עFְרַ#ע    ְועֹודְועֹודְועֹודְועֹוד    ז4זז4זז4זז4ז    ֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹות    Fְרַ#עFְרַ#עFְרַ#עFְרַ#ע    ְלַאֵ#דְלַאֵ#דְלַאֵ#דְלַאֵ#ד    ַאָ+הַאָ+הַאָ+הַאָ+ה
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