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 תרגסמ ,תויבקע ונימי םילבקמ םכרד .ונייחב הבר תובישח ילעב םה תוימוימוי הרגש וא םילגרה
 הרגש התוא תא םייקמ התאש לודג אוה יוכיסה .םיחוטבו םירבוחמ שיגרהל ונל םירזוע םהו ,תונמיהמו

 ונתיאמ םיברל !זגרנו דקוממ אל שיגרמ התא תשבתשמ הרגשהשכ ךא ,ררועתמ התאשכ רקוב לכב
 םילגרהה םע המ לבא ,תיביטרופס תוליעפ וליפא וא תוננוכתה ,תוררועתה ביבס םילגרה םייקל לק

הבוט תימוי הרגש םביבס ןגראנ ךיא ?ונלש םיינחורה

 וביצקה םה .םוימויה ייחב ידוסי טביה םיינחורה םילגרהה וויה ,ארקמה תפוקתב ויחש םימודקה םירבעל
 תודחוימ תודועס וכרע םהו החונמל עובש לכב שדקוה תבשה םוי ,הליפתל םוי לכב םיעובק םינמז

 בותכ 3:1 םיחילשה ישעמב .ולש סופאב םמוקמ תאו םיהולא לש ובוט תא ןייצל ודעונש הנשה לכ ךרואל
 שולש ללפתמ דימתש לאינד לע םיארוק ונא 6:10 לאינדב .הליפתה ןמזל שדקמל םילועש ןנחויו אפיכ לע

.שדוקה יבתכ תאירקו הליפת הבלישש הרגש ביבס םייונב ויה םהייח .םויב םימעפ

 ונחור הקוקז םג ךכ ,םינזומו םיאלמ שיגרהל ידכ םיימוימוי םייתנוזת םילגרהל םיקוקז ונפוגש םשכ
 ונייהש ךמצעל ראת .םוי לכב םימעפ שולש םילכוא םישנאה בור .תנזומו האלמ תויהל ידכ הנוזת ילגרהל

 תוינחורה תחמוצ התיה ךיא .םיבותכב האירקו הליפתב ונחור תנזהל םוי לכ םימעפ שולש םיביצקמ
ונלש

12:2 םימורה לאב ומכ גהנתמ ןווכתמב התא םיהולאב תוננובל ךמוי ךלהמב ןמז ביצקמ התאשכ
 ּוהַמ ,םיִהֹלֱא ןֹוצְר ּוהַמ ּוניִחְבַּתֶׁש יֵדְּכ תַעַּדַה תּוׁשְּדַחְתִה יֵדְי־לַע ּוּנַּתְׁשִה םִא יִּכ ,הֶּזַה םָלֹועָל ּוּמַּדִּת לַאְו“
 התא ,ללפתהלו שדוקה יבתכ תא אורקל ןמז ביצקמ התאש םעפ לכב .”ויָניֵעְּב םָלְׁשֻּמַהְו יּוצָרָהְו בֹוּטַה

 םיהולא לש ונוצרב ןיחבהל ךל רוזעתו ךכותל שדוקה חור סנכית ,תאז השעתשכ .ךתעדות תא שדחמ
.םוי לכל

 ,רקובה יפיעס .םיימוימויה ךילגרה תעיבקל ךירדמכ הז תוליפת רפסב שמתשהל ךתוא םידדועמ ונא
 תוליפת לש עטק םג ונללכ .ללפתהלו זירכהל לכות םהילע תוליפתו שדוק יבתכ םיללוכ ברעהו םיירהצה

 שדוקה יבתכ .תע לכב ללפתהל לכות םהילע םייפיצפס םיאשונ וא םימוחת ביבס תוזכרתמה תוכרבו
 ףוסא ,ךמצע לא םר לוקב וללה תוליפתהו םיבותכה לע זרכה - ונלש םילימב חוכ םייקש ונתוא םידמלמ

.ינשה לא דחא םהילע זירכהלו ללפתהל ידכ הרידל ךיפתוש וא ךתחפשמ ינב תא
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.םלועה יבחרב םיהולא תחפשמ םע דחיב ,הלא שדוקה יבתכ תשולש תא רקוב לכב ללפתה

(6:4-5 םירבד) עמש תליפת
׃ָךֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ָךְׁשְפַנ־לָכְבּו ָךְבָבְל־לָכְּב ָךיֶהֹלֱא הָוהְי תֵא ָּתְבַהָאְו ׃*דָֽחֶא ׀ הָוהְי ּוניֵהֹלֱא הָוהְי לֵאָרְׂשִי *עַמְׁש

.ןמא ,עושי םשב

(6:9-13 יתמ) ןודאה תליפת
 ּונָל ןֵּת ּונֵּקֻח םֶחֶל תֶא .ץֶרָאָּב ןֵּכ םִיַמָּׁשַבְּכ ָךְנֹוצְר הֶׂשָעֵי ,ָךְתּוכְלַמ אֹובָּת ,ָךְמִׁש ׁשֵּדַקְתִי ,םִיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא‘

 ןִמ ּונֵצְּלַח םִא יִּכ ,ןֹויָּסִנ יֵדיִל ּונֵאיִבְּת לַאְו .ּונָל םיִאְטֹוחַל ּונְחַנֲא םַּג םיִחְלֹוּסֶׁש יִפְּכ ּוניֵאָטֲח לַע ּונָל חַלְסּו ,םֹוּיַה
’.עָרָה

(6:24-26 רבדמב) םינהוכה תכרב
׃םֹוֽלָׁש ָךְל םֵׂשָיְו ָךיֶלֵא ויָנָּפ ׀ הָוהְי אָּׂשִי ׃ָּךֶּֽנֻחיִֽו ָךיֶלֵא ויָנָּפ ׀ הָוהְי רֵאָי ׃ָךֶֽרְמְׁשִיְו הָוהְי ָךְכֶרָבְי

.ןמא ,ונחישמ עושי םשב

 תימויה האירקל ןתוא ףרצל לוקש .הלעמל תורכזומה תוליפתל ףסונב רתוי וא תחא הליפתב רחב
(שדוקה יבתכ תייצקילפאב ןימז) שדוקה יבתכ תאירקל ”םלשה רופיסה“ תינכתב

3:22-24 הכיא
 יִׁשְפַנ הָרְמָא הָוהְי יִקְלֶח ׃ָךֶֽתָנּומֱא הָּבַר םיִרָקְּבַל םיִׁשָדֲח ׃ויָֽמֲחַר ּולָכ־אֹל יִּכ ּונְמָת־אֹל יִּכ הָוהְי יֵדְסַֽח

׃ֹוֽל ליִחֹוא ןֵּכ־לַע

24:15 עשוהי
 םֶכיֵתֹובֲא ּודְבָע־רֶׁשֲא םיִהֹלֱא־תֶא םִא ןּודֹבֲעַת יִמ־תֶא םֹוּיַה םֶכָל ּורֲחַּב הָוהְי־תֶא דֹבֲעַל םֶכיֵניֵעְּֽב עַר םִאְו
־תֶא דֹבֲעַנ יִתיֵבּו יִכֹנָאְו םָצְרַאְּב םיִבְׁשֹי םֶּתַא רֶׁשֲא יִרֹמֱאָה יֵהֹלֱא־תֶאםִאְו רָהָּנַה * רֶבֵעֵמ  *(רבעב) רֶׁשֲא

׃הָֽוהְי

119:105-106,111-112 םיליהת
-יִּכ - םָלֹועְל ָךיֶתֺוְדֵע יִּתְלַחָנ .ךֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ,רֹמְׁשִל -- הָמֵּיַקֲאָו יִּתְעַּבְׁשִנ .יִתָביִתְנִל ,רֹואְו ;ָךֶרָבְד יִלְגַרְל-רֵנ

.בֶקֵע םָלֹועְל  - ָךיֶּקֻח תֹוׂשֲעַל ,יִּבִל יִתיִטָנ .הָּמֵה יִּבִל ןֹוׂשְׂש
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145:1-9 םיליהת
 ׃דֶֽעָו םָ֥לֹועְל ָ֗ךְמִׁ֝ש הָ֥לְלַהֲאַו ָּךֶ֑כֲרָבֲא םֹו֥י־לָכְּב ׃דֶֽעָו םָ֥לֹועְל ָ֗ךְמִׁ֝ש הָ֥כֲרָבֲאַו ְךֶלֶּ֑מַה יַ֣הֹולֱא ָ֣ךְמִמֹורֲא דִ֥וָ֫דְל הָּ֗לִהְּת
 יֵ֖רְבִדְו ָךֶ֑דֹוה דֹו֣בְּכ רַדֲ֭ה ׃ּודיִּֽגַי ָךיֶ֣תֹרּו֖בְגּו ָךיֶׂ֑שֲעַמ חַּ֣בַׁשְי רֹודְ֭ל רֹוּ֣ד ׃רֶקֵֽח ןיֵ֣א ֹו֗תָּלֻדְגִלְ֝ו דֹ֑אְמ לָּ֣לֻהְמּו הָ֣והְי לֹו֤דָּ֘ג

 ָ֥ךְתָקְדִצְו ּועיִּ֑בַי ָ֣ךְבּוט־בַר רֶכֵ֣ז ׃הָּנֶֽרְּפַסֲא  ָ֥ךְתָּלּודְגּו (ךיתלודגו) ּורֵ֑מאֹי ָךיֶ֣תֹאְרֹונ זּו֣זֱעֶו ׃הָחיִֽׂשָא ָךיֶ֣תֹואְלְפִנ
׃ויָֽׂשֲעַמ־לָּכ־לַע ויָ֗מֲחַרְ֝ו לֹּ֑כַל הָ֥והְי־בֹוט ׃דֶסָֽח־לָדְגּו םִיַּ֗פַ֝א ְךֶרֶ֥א הָ֑והְי םּו֣חַרְו ןּוּ֣נַח ׃ּונֵּֽנַרְי

(5:2-12 יתמ) ”ירשא”ה יקוספ
 .ּומָחֻנְי םֵה יִּכ ,םיִלֵבֲאָה יֵרְׁשַא .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םֶהָל יִּכ ,ַחּורָה יֵּיִנֲע יֵרְׁשַא“ :ֹורְמָאְּב םָתֹוא דֵּמִלְו ויִּפ חַתָּפ
 ,םיִנָמֲחַרָה יֵרְׁשַא .ּועָּבְׂשִי םֵה יִּכ ,קֶדֶצְל םיִאֵמְּצַהְו םיִבֵעְרָה יֵרְׁשַא .ץֶרָאָה תֶא ּוׁשְריִי םֵה יִּכ ,םיִוָנֲעָה יֵרְׁשַא
 יֵרְׁשַא .ּואֵרָּקִי םיִהֹלֱא יֵנְּב יִּכ ,םֹולָׁש יֵפְדֹור יֵרְׁשַא .םיִהֹלֱא תֶא ּואְרִי םֵה יִּכ ,בָבֵל יֵרָּב יֵרְׁשַא .ּומָחֻרְי םֵה יִּכ

 .יִלָלְגִּב םֶכיֵלֲע ּוליִלֲעַיְו םֶכְתֶא ּופְּדְרִיְו ּופְרָחְי םִא םֶכיֵרְׁשַא .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םֶהָל יִּכ ,קֶדֶּצַה לַלְגִּב םיִפָּדְרִּנַה
”. םֶכיֵנְפִל ּויָהֶׁש םיִאיִבְּנַה תֶא ּופְדָר ְךָּכ יֵרֲה ;םִיַמָּׁשַּב בַר םֶכְרַכְׂש יִּכ ,ּוליִגְו ּוחְמִׂש

111 םיליהת
 רָ֥דָהְו־דֹוה ׃םֶֽהיֵצְפֶח־לָכְל םיִׁ֗שּורְּ֝ד הָ֑והְי יֵׂ֣שֲעַמ םיִלֹדְּ֭ג ׃הָֽדֵעְו םיִ֣רָׁשְי דֹו֖סְּב בָ֑בֵל־לָכְּב הָוהְ֭י הֶ֣דֹוא ׀ ּהָ֨י ּולְלַ֥ה
 ַחֹּ֣כ ׃ֹוֽתיִרְּב םָ֣לֹועְל רֹּ֖כְזִי ויָ֑אֵריִֽל ןַ֣תָנ ףֶרֶ֭ט ׃הָֽוהְי םּו֣חַרְו ןּוּ֖נַח ויָ֑תֹאְלְפִנְל הָׂשָ֭ע רֶכֵ֣ז ׃דַֽעָל תֶדֶ֥מֹע ֹו֗תָקְדִצְ֝ו ֹו֑לֳעָּֽפ

 םָ֑לֹועְל דַ֣עָל םיִ֣כּומְס ׃ויָֽדּוּקִּפ־לָּכ םיִ֗נָמֱאֶ֝נ טָּ֑פְׁשִמּו תֶ֣מֱא ויָדָ֭י יֵׂ֣שֲעַמ ׃םִֽיֹוּג תַ֥לֲחַנ םֶ֗הָ֝ל תֵ֥תָל ֹוּ֑מַעְל דיִּ֣גִה ויָׂשֲעַ֭מ
 הָ֗והְי תַ֬אְרִי ׀ הָ֨מְכָח תיִׁ֤שאֵ֘ר ׃ֹוֽמְׁש אָ֣רֹונְו ׁשֹו֖דָק ֹו֑תיִרְּב םָ֥לֹועְל־הָּֽוִצ ֹוּ֗מַעְל חַ֤לָׁ֘ש ׀ תּו֤דְּפ ׃רָֽׁשָיְו תֶ֥מֱאֶּב םִ֗יּוׂשֲ֝ע

׃דַֽעָל תֶדֶ֥מֹע ֹו֗תָּלִהְּ֝ת םֶ֑היֵׂשֹע־לָכְל בֹו֭ט לֶכֵׂ֣ש
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91 םיליהת
 ׁשּו֗קָי חַּ֥פִמ ָךְליִּֽצַ֭י אּו֣ה יִּ֤כ ׃ֹוּֽב־חַטְבֶא יַ֗הֹלֱ֝א יִ֑תָדּוצְמּו יִ֣סְחַמ הָוהיַֽ֭ל רַ֗מֹא ׃ןָֽנֹולְתִי יַּ֗דַׁ֝ש לֵ֥צְּב ןֹו֑יְלֶע רֶתֵ֣סְּב בֵׁשֹ֭י
 ףּו֥עָי ץֵ֗חֵ֝מ הָלְיָ֑ל דַחַּ֣פִמ אָריִ֭ת־אֹל ׃ֹוּֽתִמֲא הָ֣רֵחֹסְֽו הָּ֖נִצ הֶ֑סְחֶּת ויָ֣פָנְּכ־תַחַֽתְו ְךָ֭ל ְךֶסָ֣י ׀ ֹו֨תָרְבֶאְּב ׃תֹוּֽוַה רֶבֶּ֥דִמ
 ָךיֶ֣ניֵעְּב קַ֭ר ׃ׁשָּֽגִי אֹ֣ל ָךיֶ֗לֵ֝א ָךֶ֑ניִמיִמ הָ֥בָבְרּו ףֶלֶ֗א ׀ ָ֨ךְּדִּצִמ לֹּ֤פִי ׃םִיָֽרֳהָצ דּוׁ֥שָי בֶטֶּ֗קִ֝מ ְךֹ֑לֲהַי לֶפֹ֣אָּב רֶבֶּדִ֭מ ׃םָֽמֹוי

 בַ֥רְקִי־אֹל עַגֶ֗נְ֝ו הָ֑עָר ָךיֶ֣לֵא הֶּ֣נֻאְת־אֹֽל ׃ָךֶֽנֹועְמ ָּתְמַׂ֣ש ןֹו֗יְלֶ֝ע יִ֑סְחַמ הָ֣והְי הָּ֣תַא־יִּֽכ ׃הֶֽאְרִּת םיִ֣עָׁשְר תַ֖מֻּלִׁשְו טיִּ֑בַת
 ןֶתֶ֣פָו לַחַׁ֣ש־לַע ׃ָךֶֽלְגַר ןֶבֶ֣אָּב ףֹּ֖גִּת־ןֶּפ ָךְנּו֑אָּׂשִי םִיַּ֥פַּכ־לַע ׃ָךיֶֽכָרְּד־לָכְּב ָ֗ךְרָמְׁשִ֝ל ְךָּ֑ל־הֶּוַצְי ויָכָאְלַ֭מ יִּ֣כ ׃ָךֶֽלֳהָאְּב
 הָ֑רָצְב יִ֥כֹנָא־ֹוּֽמִע ּוהֵ֗נֱעֶאְֽו ׀ יִנֵ֨אָרְקִי ׃יִֽמְׁש עַ֥דָי־יִּֽכ ּוהֵ֗בְּגַׂשֲ֝א ּוהֵ֑טְּלַפֲאַו קַׁשָ֭ח יִ֣ב יִּ֤כ ׃ןיִּֽנַתְו ריִ֣פְּכ סֹ֖מְרִּת ְךֹ֑רְדִּת

׃יִֽתָעּוׁשיִּֽב ּוהֵ֗אְרַאְ֝ו ּוהֵ֑עיִּבְׂשַא םיִמָ֭י ְךֶרֹ֣א ׃ּוהֵֽדְּבַכֲאַֽו ּוהֵ֗צְּלַחֲ֝א
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םיירהצה רחא תוליפת
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.םיירהצה רחא םוי לכב תוננובו הליפתל רתוי וא תחא רחב

144:15 םיליהת

׃ויָֽהֹלֱא הָ֥והֲיֶׁש םָ֗עָ֝ה יֵ֥רְׁשַֽא ֹוּ֑ל הָכָּ֣כֶׁש םָעָ֭ה יֵ֣רְׁשַא

84:5 םיליהת

׃הָלֶּֽס ָךּו֥לְלַהְֽי דֹו֗֝ע ָךֶ֑תיֵב יֵ֣בְׁשֹוי יֵרְׁשַ֭א

 ,ללפתהלו ךרבד תא דומלל ידכ םייחש םישנאה ירשא .דימת ךחבשי אוהו ןתיי ימ ,דומללו ללפתהל ידכ יחש שיאה ירשא

.ןמא ,עושי םשב .םהיהולא ןודאה תא םיכפוהש םישנאה ירשא

4:39 םירבד

׃דֹוֽע ןיֵ֖א תַחָּ֑תִמ ץֶרָ֖אָה־לַעְו לַעַּ֔מִמ םִיַ֣מָּׁשַּב םיִ֔הֹלֱאָֽה אּו֣ה ֙הָוהְי יִּ֤כ ָ֒ךֶבָבְל־לֶא ָ֮תֹבֵׁשֲהַו םֹוּ֗יַה ָּ֣תְעַדָיְו

1:8 תולגתהה

”.תֹואָבְצ יֵהֹלֱא ,אֹובָיְו הָיָהְו הֶוֺהַה“ ,םיִהֹלֱא הוהי םֻאְנ ,”וָּתַה יִנֲא ףַא ףֶלָאָה יִנֲא“

145:10-21 םיליהת

 רַ֣דֲה דֹו֗בְכּ֝ו ויָ֑תֹרּובְּג םָדָאָ֭ה יֵ֣נְבִל ׀ ַעיִ֤דֹוהְל ׃ּורֵּֽבַדְי ָ֥ךְתָרּובְגּו ּורֵ֑מאֹי ָ֣ךְתּוכְלַמ דֹו֣בְּכ ׃הָכּוֽכֲרָבְי ָךיֶ֗דיִסֲחַ֝ו ָךיֶׂ֑שֲעַמ־לָּכ הָוהְ֭י ָךּו֣דֹוי

 ָךיֶ֣לֵא לֹ֭כ־יֵניֵֽע ׃םיִֽפּופְּכַה־לָכְל ףֵ֗קֹוזְ֝ו םיִ֑לְפֹּנַה־לָכְל הָוהְ֭י ְךֵ֣מֹוס ׃רֹוֽדָו רֹוּ֥ד־לָכְּב ָ֗ךְּתְלֶׁשְמֶֽמּ֝ו םיִ֑מָלֹֽע־לָּכ תּו֥כְלַמ ָ֗ךְתּוכְלַֽמ ׃ֹוֽתּוכְלַמ

 ׃ויָֽׂשֲעַמ־לָכְּב דיִ֗סָחְ֝ו ויָ֑כָרְּד־לָכְּב הָוהְ֭י קיִּ֣דַצ ׃ןֹוֽצָר יַ֣ח־לָכְל ַעיִּ֖בְׂשַמּו ָךֶ֑דָי־תֶא ַחֵ֥תֹוּפ ׃ֹוּֽתִעְּב םָ֣לְכָא־תֶא םֶ֖הָל־ןֵתֹוֽנ הָּ֤תַאְו ּורֵּ֑בַׂשְי

 ויָ֑בֲהֹא־לָּכ־תֶא הָוהְ֭י רֵ֣מֹוׁש ׃םֵֽעיִׁשֹויְו עַ֗מְׁשִ֝י םָ֥תָעְוַׁש־תֶאְֽו הֶׂ֑שֲעַי ויָ֥אֵרְי־ןֹוצְר ׃תֶֽמֱאֶב ּוהֻ֣אָרְקִי רֶׁ֖שֲא לֹ֤כְל ויָ֑אְרֹק־לָכְל הָוהְ֭י בֹו֣רָק

׃דֶֽעָו םָ֥לֹועְל ֹוׁ֗שְדָק םֵׁ֥ש רָׂשָּ֭ב־לָּכ ְךֵ֣רָביִו יִּ֥פ־רֶּ֫בַדְֽי הָ֗והְי תַּ֥לִהְּת ׃דיִֽמְׁשַי םיִ֣עָׁשְרָה־לָּכ תֵ֖אְו
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19:15 םיליהת
:ָךיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו ,יִפ-יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי

.ילֲאֹגְו יִרּוצ ,הָוהְי

51:17 םיליהת
. ָךֶתָּלִהְּת דיִּגַי ,יִפּו חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא

1:9 עשוהי
׃ְךֵֽלֵּת רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב ָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣והְי ָ֙ךְּמִע יִּ֤כ תָ֑חֵּת־לַאְו ץֹ֖רֲעַּת־לַֽא ץָ֔מֱאֶו קַ֣זֲח ָ֙ךיִ֨תיִּוִצ אֹו֤לֲה

 4:4-9 םיפיליפה לא תרגיאה
 ּוגֲאְדִּת לַא .בֹורָק ןֹודָאָה .םָדָא לָכְל אָנ עַדָּוִי םֶכיֵתֹוכיִלֲה םַעֺנ .ּוחְמִׂש ,בּוׁש רַמֺא ;תֵע לָכְּב ןֹודָאָּב ּוחְמִׂש

 םיִהֹלֱא םֹולְׁשּו .הָיָדֹוהְבּו םיִנּונֲחַתְבּו הָּלִפְתִּב םיִהֹלאֵל םֶכיֵתֹולֲאְׁשִמ ּוגיִּצַה רָבָּד לָכְּב םִא יִּכ ,רָבָּד םּוׁשְל
 לָּכ ,תֶמֱא רֶׁשֲא לָּכ ,יַחַא ,רָבָּד ףֹוס  .ַעּוׁשֵי ַחיִׁשָּמַּב םֶכיֵתֹובְׁשְחַמ תֶאְו םֶכְבַבְל תֶא רֺצְנִי לֶכֵׂש לָּכִמ בָּגְׂשִּנַה

 חַבֶׁשְל יּואָרָה רָבָּד לָכְו ,הֶלֲעַנ הֶׂשֲעַמ לָּכ ,בֹוט ֹועְמִׁש רֶׁשֲא לָּכ ,םַעֺנ אֵלָמ ,רֹוהָט ,רָׁשָי רָבָּד לָּכ ,דָּבְכִּנֶׁש הַמ
 ;ּוׂשֲע םָתֹוא – יִּב םֶתיִאְר רֶׁשֲאַו ,יִּנֶּמִמ םֶּתְעַמְׁשּו םֶּתְלַּבִקְו םֶּתְדַמְל רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה .םֶכְבַבְל הֶּגְהֶי הֶּלֵאְּב –

.םֶכָּמִע הֶיְהִי םֹולָּׁשַה יֵהֹלאֵו
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ברע תוליפת
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.ברע לכב תוננובו הליפתל רתוי וא תחא רחב

79:13 םיליהת
׃ָךֶֽתָּלִהְּת רֵּ֗פַסְ֝נ רֹ֑דָו רֹ֥דְל םָ֥לֹו֫עְל ָ֗ךְּל הֶ֥דֹו֤נ ָ֮ךֶתיִעְרַמ ןאֹ֥צְו ׀ ָ֨ךְּמַע ּונְחַ֤נֲאַו

 .םוי לכב ךלש םיסינל .ךל תוכיישש וניתומשנ רובע .ךידיב םיאצמנש ונייח לע - וניהולא ךל םידומ ונא
 םיכמוס ונא .םעפ ףא תפייעתמ אל ךלש הלמחה .םיירהצה רחאו רקוב ,ברע -הנוע לכב ךיתואלפנל

.ןמא ,עושי םשב .דימת ,ךילע

121 םיליהת
׃ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁש הֵׂ֗שֹ֝ע הָ֑והְי םִ֣עֵמ יִרְזֶ֭ע ׃יִֽרְזֶע אֹ֥בָי ןִיַ֗אֵ֝מ םיִ֑רָהֶה־לֶא יַניֵ֭ע אָּׂ֣שֶא תֹו֥לֲעַּ֫מַֽל ריִׁ֗ש

 דַ֥י־לַע ָ֗ךְּלִ֝צ הָ֥והְי ָךֶ֑רְמֹׁש הָ֥והְי ׃לֵֽאָרְׂשִי רֵ֗מֹוׁ֝ש ןָׁ֑שיִי אֹ֣לְו םּונָ֭י־אֹֽל הֵּ֣נִה ׃ָךֶֽרְמֹֽׁש םּו֗נָ֝י־לַא ָךֶ֑לְגַר טֹוּ֣מַל ןֵּ֣תִי־לַא
 ָ֥ךְתאֵצ־רָמְׁשִי הָ֗והְֽי ׃ָךֶֽׁשְפַנ־תֶא רֹ֗מְׁשִ֝י עָ֑ר־לָּכִמ ָ֥ךְרָמְׁשִי הָ֗והְֽי ׃הָלְיָּֽלַּב ַחֵ֥רָיְו הָּכֶּ֗כַי־אֹֽל ׁשֶמֶּׁ֥שַה םָ֗מֹוי ׃ָךֶֽניִמְי

׃םָֽלֹוע־דַעְו הָּ֗תַעֵֽ֝מ ָךֶ֑אֹובּו

1:6 םיפיליפה לא תרגיאה
.ַעּוׁשֵי ַחיִׁשָּמַה םֹוי דַע ּהָתֹוא םיִלְׁשַי םֵלְׁשַה הָבֹוּטַה הָּלֻעְּפַה תֶא םֶכָּב ליִחְתַּמַהֶׁש ,יִנֲא ַחּוטָּב תאֺזָּב

4:14,16 םיירבעה לא תרגיאה
 תַזָרְכַהְּב הָקיִזֲחַנ ,םיִהֹלֱאָה־ןֶּב ַעּוׁשֵי אּוה אֹלֲה ,םִיַמָּׁשַה ְךֶרֶּד רַבָע רֶׁשֲא ןֹויְלֶע לֹודָּג ןֵהֺּכ ּונָל ׁשֵּיֶׁש ןָויֵכְו

.ּהָּתִעְּב הָרְזֶעְל דֶסֶח אֺצְמִלְו םיִמֲחַר לֵּבַקְל דֶסֶחַה סֵּכ לֶא ןֹוחָּטִבְּב הָבְרְקִנ ןֵּכ לַע .ּונֵתָנּומֱא

3:14-21 םייספאה לא תרגיאה
 יִפְּכ ,ַחֺּכ םֶכָל ןֵּתִּיֶׁש ;ץֶרָאָבּו םִיַמָּׁשַּב הָחָּפְׁשִמ לָכְל םֵׁש אָרָק רֶׁשֲא בָאָה יֵנְפִל יַּכְרִּב לַע יִנֲא ַעֵרֹוּכ ְךָּכ םּוּׁשִמ
 הָנּומֱאָה יֵדְי־לַע םֶכְבַבְלִּב ַחיִׁשָּמַה ןֺּכְׁשִּיֶׁש יֵדְּכ ,םֶכָּלֶׁש יִמיִנְּפַה םָדָאָּב ֹוחּור יֵדְי־לַע קֵּזַחְתִהְל ,ֹודֹובְּכ רֶׁשֺע

 ;הָבֲהַאְּב םיִדָּסֻיְמּו םיִׁשָרְׁשֻמ ּויְהִתְו
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 ַחיִׁשָּמַה תַבֲהַא תֶא תַעַדָלְו ,קֶמֹעָהְו ּהַבֹּגַהְו ְךֶרֹאָהְו בַחֹרָה הָמ םיִׁשֹודְּקַה לָּכ םִע דַחַי ןיִבָהְל ּולְכּוּת ְךָּכ
 ֹוא םיִׁשְקַבְמ ּונָאֶּׁש הַמ לָּכִמ רֵתֹוי תֹוׂשֲעַל לֹוכָי רֶׁשֲא ֹולְו .םיִהֹלֱאָה אֹולְמ לָכְּב ּואְלָּמִּת ןַעַמְל ,תַעַּדִמ הָבָּגְׂשִּנַה

 .דֶעָו םָלֹועְל תֹורֹוּדַה לָכְּב ,ַעּוׁשֵי ַחיִׁשָּמַבּו הָּלִהְּקַּב דֹובָּכַה ֹול ,ּונָּב לֵעֹוּפַה ֹוחֺּכ יִפְּכ ,ּונֵּתְעַּד לַע הֶלֹועֶּׁש הַּמִמ
.ןֵמָא
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הניש תעשל תוליפת
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.הנישה ינפל תוננובו הליפתל רתוי וא תחא רחב

3:6 םיליהת
.יִנֵכְמְסִי הָוהְי יִּכ--יִתֹוציִקֱה ;הָנָׁשיִאָו ,יִּתְבַכָׁש יִנֲא

4:9 םיליהת
. יִנֵביִׁשֹוּת ,חַטֶבָל דָדָבְל הָוהְי הָּתַא-יִּכ ןָׁשיִאְו הָבְּכְׁשֶא ,וָּדְחַי םֹולָׁשְּב

8:12 ןנחוי יפ-לע הרושבה
 םיִּיַחַה רֹוא אָּלֶא ,ְךֶׁשֺחַּב ְךֵּלַהְתִי אֹל יַרֲחַא ְךֵלֹוהַה ׁשיִא .םָלֹועָה רֹוא יִנֲא“ :רַמָאְו םֶהיֵלֲא רֵּבַדְל ףיִסֹוה ַעּוׁשֵי

”.ֹול הֶיְהִי

 ןושיל יתוא בכשה אנא .ןושיל ינבכשמו יניע לע הניש ילבח ליפמה ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב
 רהוז ררועתהל יל ןת .תוערה תובשחמהו תומולחה ,תונויערה לכ תא ינממ קחרה .םולשב יתוא רעהו

.ןמא ,עושי םשב .ךתראפתב םלועה לכ תא ריאמש הז אוה התא יכ ייניעב רוא םעו
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 תע לכל תוכרבו תוליפת

16



.שרדנה יפל ,תע לכב הלא תוכרבו תוליפת ללפתה

םיהולא לש היחתה חוכ

25:8 היעשי
׃רֵּֽבִּד הָ֖והְי יִּ֥כ ץֶרָ֔אָה־לָּכ לַ֣עֵמ ֙ריִסָי ֹוּ֗מַע תַּ֣פְרֶחְו םיִ֑נָּפ־לָּכ לַ֣עֵמ הָ֖עְמִּד הִ֛והְי יָ֧נֹדֲא הָ֨חָמּו חַצֶ֔נָל ֙תֶוָּ֨מַה עַּ֤לִּב

11:25-26 ןנחוי יפ-לע הרושבה
 תּומָי אֹל יִּב ןיִמֲאַמּו יַחֶׁש יִמ לָכְו .תּומָי םִא םַּג הֶיְחִי יִּב ןיִמֲאַּמַה .םיִּיַחַהְו הָּיִחְּתַה יִנֲא“ :ַעּוׁשֵי ּהָל רַמָא

.םָלֹועְל

 התא .ונתוא עישוהל ךתלוכיבש םיעדוי ונא .םיתמה תא היחמה ,המצע-בר וננודא םיהולא התא 
 התא .םילוחה תא אפרמ התא .םילפונה תא םירמ התא .בל בוט ונל הארמ התא .םייחב ונתוא קיזחמ

 םישנאל םרוג ימ ?ונכלמ ,ךומכ ימ .םתוא היחמו םיתמל ךתחטבה תא םייקמ התא .םיריסא ררחשמ
?םייחל םתוא ריזחמו תומל

.םיתמ היחמה ,וניהולא ינודא התא ךורב .םייחל םיתמה תא ריזחמ התא

םיהולא לש ותשודק

22:4 םיליהת
.לֵאָרְׂשִי תֹוּלִהְּת ,בֵׁשֹוי ׁשֹודָק הָּתַאְו

6:3 היעשי
.ֹודֹובְּכ ,ץֶרָאָה-לָכ אֹלְמ ;תֹואָבְצ הָוהְי ׁשֹודָק ׁשֹודָק ׁשֹודק

.שודקה וניהולא ינודא התא ךורב .םוי לכ ךתוא םיחבשמ ךמע ונאו ,שודק ךמשו שודק התא
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החילסו הבושתב הרזח

3:18-22 תולגתהה
 תֶׁשֺּב הֵאָרֵּת אֹלְו ׁשֵּבַלְתִּת ןַעַמְל םיִנָבְל םיִדָגְבּו ,ריִׁשֲעַּת ןַעַמְל ׁשֵאָּב ףּורָצ בָהָז יִּנֶּמִמ תֹונְקִל ָךְל ַעיִּצַמ יִכֺנָא

 רֺזֲחַו ץָרְמִנ הֵיֱה ןֵכָל .רֵּסַיֲאַו ַחיִכֹוא בַהֺא רֶׁשֲא תֶא יִנֲא .הֶאְרִּת ןַעַמְל ָךיֶניֵע תֶא ַחֺׁשְמִל תיִרּוליִקְו ,ָךְתָוְרֶע
 ֹוּתִא דַעְסֶאְו ויָלֵא סֵנָּכֶא ,תֶלֶּדַה תֶא חַּתְפִיְו יִלֹוק תֶא עַמְׁשִי יִּכ ׁשיִא .קֵפֹודְו תֶלֶּדַה דַיְל דֵמֹוע יִנְנִה .הָבּוׁשְתִּב

 יִמ .ֹואְסִּכ לַע יִבָא םִע יִּתְבַׁשָיְו יִּתְחַּצִנ יִנֲא םַּגֶׁש ֹומְּכ יִאְסִּכ לַע יִּתִא תֶבֶׁשָל ֹול ןֵּתֶא יִנֲא ,ַחֵּצַנְמַה .יִּתִא אּוהְו
”.תֹוּלִהְּקַל תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ אָנ עַמְׁשִי ,ֹול ןֶזֺאֶׁש

7:14 ’ב םימיה ירבד
 םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ עַ֣מְׁשֶא ֙יִנֲאַו םיִ֑עָרָה םֶ֣היֵכְרַּדִמ ּובֻׁ֖שָיְו יַ֔נָפ ּוׁ֣שְקַביִֽו ּ֙ולְלַּֽפְתִֽיְו םֶ֗היֵלֲע יִ֣מְׁש־אָרְקִֽנ רֶׁ֧שֲא יִּ֜מַע ּו֨עְנָּכִיְו

׃םָֽצְרַא־תֶא אָּ֖פְרֶאְו םָ֔תאָּטַחְל ֙חַלְסֶאְו

 רוזחל ונל רוזע ,םיערה ונישעמ לע םיטרחתמ ונא .ךילא ונתוא ברק .ךרבדל .וניבא ,ךילא ונתוא בשה
 ינודא התא ךורב .הנווכב ונישעש םיאטחה לע ,וניבא ,ונל חלס .וניאטח לכ לע ,וניבא ,ונל חלס .הבושתב

.םיאטח לע חלוס רשא ,וניהולא

הלואגו העושי

119:153-154 םיליהת
׃יִנֵּֽיַח ָ֥ךְתָרְמִאְל יִנֵ֑לָאְגּו יִביִ֭ר הָ֣ביִר ׃יִּתְחָֽכָׁש אֹ֣ל ָ֗ךְתָרֹוֽ֝ת־יִּכ יִנֵ֑צְּלַחְו יִ֥יְנָע־הֵֽאְר

 לאוגה התא יכ ,ךמש ןעמל ונל רזוע התא .תורצב ונאשכ ונל רזוע התא .ונלבס תא האור התא 
.לכה לאוגה וניהולא ינודא התא ךורב .לודגה
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תבשה

58:13-14 היעשי
 תֹוׂ֣שֲעֵמ ֹ֙וּתְדַּבִכְו דָּ֔בֻכְמ ֙הָוהְי ׁשֹו֤דְקִל גֶנֹ֗ע תָּ֜בַּׁשַל ָתאָ֨רָקְו יִׁ֑שְדָק םֹו֣יְּב ָךיֶ֖צָפֲח תֹוׂ֥שֲע ָךֶ֔לְגַר ֙תָּבַּׁשִמ ביִׁ֤שָּת־םִא
 בֹ֣קֲעַי ֙תַלֲחַנ ָךיִּ֗תְלַכֲאַהְו ץֶרָ֑א יֵתוֳמָּ֣ב־לַע ָךיִּ֖תְבַּכְרִהְו הָ֔והְי־לַע ֙גַּנַעְתִּת זָ֗א ׃רָֽבָּד רֵּ֥בַדְו ָ֖ךְצְפֶח אֹו֥צְּמִמ ָךיֶ֔כָרְּד

׃רֵּֽבִּד הָ֖והְי יִּ֥פ יִּ֛כ ָךיִ֔בָא

 ךילע םיגנעתמ ונא .ונלש תבשה תחונמ התאו תבשה ןודא התא .תבשה תנתמ לע הדות ,םיהולא 
 ונתיבל ךתוא םינימזמ ונא .םיראומ תויהלו ךומכ תויהל ונל רוזע ,םלועה לש רואה התא .שודקה ךמוי לעו

.ונלש תבשה תחונמ ,וניהולא ינודא התא ךורב .ךתוחכונ תנתמ לע ךל םידומו

יופיר

17:14 הימרי
׃הָּתָֽא יִ֖תָּלִהְת יִּ֥כ הָעֵׁ֑שָּוִאְו יִנֵ֖עיִׁשֹוה אֵ֔פָרֵ֣אְו ֙הָוהְי יִנֵ֤אָפְר

 התא ךורב .ןיטולחל אפרתנ ,ךידיב .ןמחרה אפרמה ,םיהולא התאש ןוויכמ ,וננודא ,ונתוא אפר 
.םילוחה תא אפרמה ,וניהולא ינודא

הקדצ
 

6:33-34 יתמ
 גַאְדִי רָחָּמַה יִּכ ,רָחָמ םֹויְל ּוגֲאְדִּת לַא ןֵכָל .םֶכָל ּופְסָּוִי הֶּלֵא לָכְו ,ֹותָקְדִצ תֶאְו ֹותּוכְלַמ תֶא הָּלִחְּת ּוׁשְּקַּב םֶּתַא

 .”.ֹותָרָצ םֹוּיַל ֹול יַּד ;ֹומְצַעְל
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 ,ךמשב םיחטובו םינימאמה םישנאה לכל םיבוט םילומגת ןת .םיקידצה ךישנא לא ,וניהולא םוחר היה
 .ךב ונחטבמ תא םימש ונא יכ םולכמ דורחנ וא שייבתנ אל .תוקידצה ךיכרדו ךתוכלמ לא הליחת הנפ

.םיקידצ לע רמושה ,וניהולא ינודא התא ךורב

םולש

3:12-15 םיסולוקה לא תרגיאה
 ְךֶרֺאְו הָוָנֲעַו ַחּור תּוכיִמְנ ,בֵל תּוביִדְנּו םיִמֲחַרְו הָלְמֶח ּוׁשְבִל ,םיִבּוהֲאַו םיִׁשֹודְק םיִהֹלֱא יֵריִחְבִּכ ,םֶּתַא ןֵכָל

 חַלָס ןֹודָאָהֶׁש םֵׁשְּכ .ּוהֵעֵר לַע הָנֲעַט ּוהֶׁשיִמְל רֶׁשֲאַּכ הֶזָל הֶז ּוחְלִסְו ,ּוהֵעֵר םִע ׁשיִא תּונָלְבַסְּב ּוגֲהַנ .םִיַּפַא
 םֹולְׁש םֶכְבַבְלִּב אָנ טֹלְׁשִיְו ,תּומֵלְּׁשַה רֶׁשֶק איִהֶׁש ,הָבֲהַאָה רֺרְׂשִּת הֶּלֵא לָכְל לַעֵמ .םֶּתַא םַּג ּוחְלִס ןֵּכ ,םֶכָל

.הָבֹוט יֵריִּכַמ ּויֱהֶו ,דָחֶא ףּוגְּב םֶתאֵרְקִנ הֶזְל יֵרֲהֶׁש ,ַחיִׁשָּמַה
 

 ונל איבהש אוה ָךרוא  .ָךרואב ,וניהולא ,ונתוא ךרב .םימחרו דסח ,תוכרב ,בּוט ,הוולש ךמע לכלו ונל ןת
 לכ תא ךרבתו ןתי ימ .םולשו םייח ,הלמח ,הכרב ,דסח תבהא ונל קינעמ התא .םייח ונל ןתונש ,ךרבד תא

.םולש םִע ומע תא ךרבמה ,וניהולא ינודא התא ךורב .םולש םִע ךמע

העושיו הידוה

118:14-15 םיליהת
׃לִיָֽח הָׂשֹ֣ע הָוהְ֝י ןיִ֥מְי םיִ֑קיִּדַצ יֵ֥לֳהָאְּב הָ֗עּוׁשיִֽו הָּ֬נִר ׀ לֹו֤ק ׃הָֽעּוׁשיִֽל יִ֗֝ל־יִהְיַֽו ּהָ֑י תָ֣רְמִזְו יִּ֣זָע

 לע חצנל הדות יריסא היהנ ונא .תונמאנו הבהאב ונילא ונתומשנ תא תרזחהש ,וננודא ךל םידומ ונא
.ךתחפשמב ונמוקמ לעו עישומה ךידסח
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המכוח

111:10 םיליהת
׃דַֽעָל תֶדֶ֥מֹע ֹו֗תָּלִהְּ֝ת םֶ֑היֵׂשֹע־לָכְל בֹו֭ט לֶכֵׂ֣ש הָ֗והְי תַ֬אְרִי ׀ הָ֨מְכָח תיִׁ֤שאֵ֘ר

 איה וניתשרומ .חצנל ותוכלמ םש ךרובי .חצנל תוראשנ ויתוליהת .לאה תארי איה המכוח תישאר 
 ונא .וניגיהנמ ידי לע רמאנש םיהולא רבדלו וניתובא ינוקיתל ,וניתומא תרותל בישקנו ןתיי ימ .םיהולאב

.תראופמה ותרזחל םיכחמו תוקידצה ויכרד תא םישקבמ ,םיהולאב וננומא תא םימש

המשנהו בלה רהוט

51:12-14 םיליהת
  ;יִּנֶּמִמ חַּקִּת-לַא ,ָךְׁשְדָק ַחּורְו  ָךיֶנָפְּלִמ יִנֵכיִלְׁשַּת-לַא ;יִּבְרִקְּב ׁשֵּדַח ,ןֹוכָנ ַחּורְו םיִהֹלֱא יִל-אָרְּב ,רֹוהָט בֵל

 .יִנֵכְמְסִת הָביִדְנ ַחּורְו ָךֶעְׁשִי ןֹוׂשְׂש ,יִּל הָביִׁשָה

 התא .יכותל םייח ָתמשנ .ךלש השעמה .ךלש הריציה וז .הרוהט הניה יב תמשש המשנה ,יהולא 
 ,רוהטו יקנ בל יב רוציתש איה יתליפת ,יח ינא דוע לכ .ינממ םתוא חקית דחא םוי .םהילע רמושש אוה

.יכותל יקנ בל רזחה  ,ונכ לע לכה בישמה םיהולא התא ךורב .תנווכתהו תננכתש םשכ קוידב

שדחמ םילשורי תיינבו לארשי

147:2 םיליהת
׃סֵּֽנַכְי לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֖חְדִנ הָ֑והְי םִַ֣לָׁשּורְי הֵ֣נֹוּב
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 ךממ םישקבמ ונא ,וננודא .לארשי יפלכ הער הרוצב גהנתמש ימו לארשי דגנ רבדמש ימ תא שינעהל שי
 רוזח .ונימיב  הרהמב הלאה םיערה םישנאה תא דמשה  .לארשי יביוא תא דיחכהלו עור לכ דימשהל

 חלש .םילשוריב דוד סכ תא שדחמ םקה .ונימיב הרהמב ךריע תא שדחמ הנב .ךריע םילשוריל םימחרב
 תא שדחמ הנובו םיביוא דימשמה ,וניהולא ינודא התא ךורב .בושיש חישמל םיכחמ ונא .ךתעושי תא ונל

  .ךריע

םיהולאה ןויריש

6:10-18 םייספאה לא תרגיאה
 יִּכ ;ןָטָּׂשַה יֵלְכִנ דֶגֶנ דֺמֲעַל ּולְכּוּת ןַעַמְל םיִהֹלֱאָה קֶׁשֶנ אֹולְמ תֶא ּוׁשְבִל .ֹותָרּובְּג ַחֺכְבּו ןֹודָאַּב ּוקְזִח ,רָבָּד ףֹוס
 םיִּיִנָחּור תֹוחֺּכ םִע ,הֶּזַה םָלֹועָה תַכְׁשֶח יֵלְׁשֹומ םִע ,תֹורָרְׂשּו תֹוּיֻׁשָר םִע אָּלֶא ,ּונָל הָמָחְלִמ םָדָו־רָׂשָּב םִע אֹל
 םֶכְתֹוׂשֲע רַחַאְל דֺמֲעַלְו ,עָרָה םֹוּיַּב דֵּגַנְתִהְל ּולְכּוּת ןַעַמְל ,םיִהֹלֱאָה קֶׁשֶנ אֹולְמ תֶא ּוחְק ןֵּכ לַע .םִיַמָּׁשַּב םיִעָר
 תַרֹוׂשְבִל תּונֹוכְנ תֹולּועְנ םֶכיֵלְגַרֶׁשְכּו ,םֶכְׁשּובְל קֶדֶּצַה ןֹויְרִׁשְו םֶכיֵנְתָמ לַע הָרּוגֲח תֶמֱאָהֶׁשְּכ ּודְמִע .לֺּכַה תֶא

 ּוחְקּו .עָרָה לֶׁש םיִרֲעֹוּבַה ויָּצִח לָּכ תֶא ֹוּב תֹוּבַכְל ּולְכּוּת רֶׁשֲא הָנּומֱאָה ןֵגָמ תֶא ּואְׂש הֶּלֵא לָּכ םִע .םֹולָּׁשַה
 ּודְקִׁש .ַחּורְּב דיִמָּת ּולְּלַּפְתִה הָּנִחְתּו הָּלִפְּת לָכְּב .םיִהֹלֱאָה רַבְּד איִהֶׁש ,ַחּורָה בֶרֶח תֶאְו הָעּוׁשְיַה עַבֹוּכ תֶא

םיִׁשֹודְּקַה לָּכ דַעְּב הָּנִחְתִּב ּודיִמְתַהְו םֶכְתַּלִפְתִּב

 ונניא ןכש .המצועה-בר וחוכבו ןודאב םיקזח היהנש ידכ ,םיהולאה ןוירש תא םישבול ונא םויה 
 ונא .םימשב םיעשורמ םיינחור תוחוכ דגנ ,ךשוחה תוחוכו תויושר ,ילשומ דגנ אלא ,םדו רשב דגנ םימחלנ

 םירגוח ונא .ונתקדצ התא יכ קדצה ןוירש תא םישבול ונא .ונתעושי התא יכ ,העושיה עבוכ תא םישבוח
 .ונלש םולשה התא יכ ,םולשה תרושב ילענ תא םילעונ ונא .ונלש תמאה אוה התא יכ ,תמאה תרוגח תא
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 הנומאה ןגמ תא םיחקול ונא היינשה דיב .םיהולא רבד איהש ,חורה ברח תא םיחקול ונא תחא דיב
 םידומ ונא .םלועב רשא הזמ לודג ונב רשא אוה ןכש ערה לש םירעובה ויצח לכ תא תובכל לגוסמה

 ,טָּפְׁשִּמַל ונָּתִא-םּוקָּת ןֹוׁשָל-לָכְו ,חָלְצִי אֹל ,ונִיַלָע רַצּוי יִלְּכ-לָּכ ונל םיחיטבמש ,ךתלימ לעו ךנוירש לע ךל
.ןמא ,עושי חישמב םישודקה תשרומ ,ונתשרומ יהוז ןכש .יִעיִׁשְרַּת

חורה תוריפ

5:22-26 םיטלגה לא תרגיאה
 יִמְצַע ןּוּסִר ,הָוָנֲע ,תּונָמֱאֶנ ,בֵל בּוט ,תּוביִדְנ ,ַחּור ְךֶרֺא ,םֹולָׁש ,הָחְמִׂש ,הָבֲהַא אּוה ַחּורָה יִרְּפ ,תאֺז תַּמֻעְל
 םִא .ויָתֹווֲאַתְו ויָתֹוקּוׁשְּת םִע םָרָׂשְּב תֶא ּובְלָצ ַחיִׁשָּמַל םיִכָּיַּׁשַה םיִׁשָנֲאָה .הָלָח הָרֹוּת ןיֵא הֶּלֵאָּכ תֹוּדִמ לַע –

 ׁשיִא םיִאְּנַקְמּו םיִרָּגְתִּמַה ,אְוָׁש דֹובְּכ יֵפֲאֹוׁש הֶיְהִנ אָנ לַא .ַחּורָה יִּפ־לַע ְךֵּלַהְתִנ םַּג הָבָה ,ַחּורָה ןִמ ּוניֵּיַח
.ּוהֵעֵרְּב

 ,תונלבס ,הוולש ,החמש ,הבהא הלגנשו ,ונייחב עפשב לדגי ךחור ירפ יכ םיללפתמ ונא םויה 
 וניתוקושתו ונרשב תא םיבלוצ ונא .ונביבסמש םלועל תימצע הטילשו תונידע ,תונמאנ ,בל בוט ,תּומיענ
 הבה .שדוקה חור םע תכלל ונל רוזע .האנקה תובשחמ וא תוריהיה יכרד לכל ףרוע םינפמו ,תוימלועה

 םיינזואו תוארל םייניע םע ,ונליבוהל שדוקה חורל ןתינ הבה ,עגמב םיאב ונא םתיא הלאל רוא היהנ
.ןמא .םויה ונישעמל ךנוצר תא עומשל
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שדוקה חור תונתמו שדוקה חור תליבט

3:11 יתמ
 אּוה .ויָלָעְנ תֶא תאֵׂשָל יּואָר יִּנֶניֵאְו יִּנֶּמִמ קָזָח יַרֲחַא אָּבַה ְךַא ,הָבּוׁשְתִל םִיַמְּב םֶכְתֶא ליִּבְטַמ םָנְמָא יִנֲא

.ׁשֵאְבּו ׁשֶדֺּקַה ַחּורְּב םֶכְתֶא ליִּבְטַי

2:4 םיחילשה ישעמ
.רֵּבַדְל ַחּורָה םֶהָל הָנְתָּנֶׁש יִפְּכ תֹורֵחֲא תֹונֹוׁשְלִּב רֵּבַדְל ּוּלֵחֵהְו ׁשֶדֺּקַה ַחּור ּואְלְמִנ םָּלֻכְו

12:4-11 םיתנירוקה לא הנושארה תרגיאה
 ,תֹונֹוׁש תֹוּלֻעְּפ ׁשֵיְו ;ןֹודָא ֹותֹוא ְךַא ,םיִנֹוׁש םיִדיִקְפַּת ׁשֵי ;ַחּור ּהָתֹוא איִה ַחּורָה לָבֲא ,תֹונֹוׁש תֹונָּתַמ ׁשֵי םָנְמָא
 ַחּורָה יֵדְי־לַע ןָּתִנ הֶזָל .ליִעֹוהְל יֵדְּכ ַחּורָה תּוּלַּגְתִה תֶנֶּתִנ ׁשיִא לָכְלּו .לֺּכַּב לֺּכַה לֵעֹוּפַה אּוה םיִהֹלֱא ֹותֹוא ְךַא

 תֹונְּתַמ הֶזָל ;ַחּור ּהָתֹוא יֵדְי־לַע הָנּומֱא תֶנֶּתִנ הֶזָל ;ַחּור ּהָתֹוא יִּפ־לַע תַעַּד רַבְּד ןָּתִנ הֶזָל ;הָמְכָח רַבְּד
 תֹונֹוׁשְל יֵניִמ הֶזָל ,תֹוחּורָה ןיֵּב הָנָחְבַה הֶזָל ,הָאּובְנ הֶזָל ,םיִּסִנ תֹוׂשֲעַל תֶלֺכְי הֶזָל ;ַחּור ּהָתֹוא יֵדְי־לַע יּוּפִרָה

.ׁשיִאָו ׁשיִא לָכְל ּהָנֹוצְרִּכ תֶקֶלֹוחַה תַחַא ַחּור ּהָתֹוא תֶלֶעֹוּפ ּולָּלַה םיִרָבְּדַה לָּכ תֶאְו ;תֹונֹוׁשְל ׁשּורֵּפ הֶזָלְו

 םינושארה םינימאמל השענש יפכ שדוקה חורב לבטיהל לכואש  תחטבהש לע הדות ריסא ינא ,וניבא
 שקבמ ינא ,םיהולא .ךלש שדוקה חור םע הליבטה לש וז החטבה שממל שקבמ ינא התע .תועובשה גחב

 תא וארי ייחב םיאצמנש ימש ,םימעל רואו יתיבב בוט ןהכ תויהל לכואש ךכ ךחור חוכ תא יב דיקפתש
 יתוא דמלתו ךירבדב וחטבוהש תוינחורה תונתמה תא יל קינעתש הענכהב שקבמ ינא .יכרד ריאמ ּךרוא
 דבכמ ינא .יתוא םחנתו יננווכת ךתמכוחו דֵעל היהאו ךחור חוכ תא לבקא .ךמש תראפתל ןהב שמתשהל

.ןמא .שדוקה חורלו ןבלו  ,באל הליהתה לכ .ךחור תליבט ידי לע חצנל הנתשאו ןתי ימו ייח םע ךתוא
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 ךתחפשמ ינבל תישיא הליפת םאתה

 .םחרב וחתפתהש ינפל דוע םהמ דחא לכ תרכה .יתחפשמ ינב רובע ,םמשב ,ללפתמ ינא םויה ,םיהולא
:םיהולא םויהו ,ךלש תונבהו םינבה םה .ךתומד יפל םהמ דחא לכ תרצי

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע

____________________________ יתליפת יהוז ,_______________________ רובע
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 -ב רוקיב םיפסונ םיבאשמל
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