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ֻח ָּמ ׁש

ִ ׁ /ש ׁ ּ ִשי ִעם ַר ׁ ּ ִש”י

ַהיוֹ ם אָנ ּו לוֹ ְמדִים ַעל ָצ ַר ַעת ַה ַּביִת .לוֹ ְמדִים ֶׁש ִאם ה' נוֹ ֵתן ָצ ַר ַעת ְּב ֵבית זוֹ טוֹ בָה ְמיֻ ֶח ֶדת ַליְ ּה ּו דִיםִּ .כי
יִש ָׂר ֵאלַּ .כ ֲא ֶׁשר ַהיְ ּה ּו דִים
לִפנֵ י ֶׁש ֲעזָ בוֹ ֶאת ֶא ֶרץ ְ
ִת ַחת לְ ֵבית ֶׁשלָ ּ ֶהם ְ
הָי ּו ַה ֶאמוֹ רִיִים ֶׁש ֶה ְח ִּביא ּו ַה ְר ֵּבה ֶּכ ֶסף מ ַּ
נִ ְכנְ ס ּו וְ ָכ ְב ׁש ּו ֶאת ַה ָּב ּתִ ים הָ ֵא ֶ ּלהֵ ,הם יְ כוֹ לִים לִ ְמצֹא ֶאת ַה ַּמ ְטמוֹ נִים הָ ֵא ֶ ּלה ַרק ִאם יַ ַה ְרס ּו ֶאת ַה ַּביִת.
ִאם ָא ָדם רוֹ ֶאה ְּכתָ מִים ֵּכהִים יְ ר ּוקִים אוֹ ֲאדוֹ מִים ַעל ַה ִּקירוֹ ת ֶׁשל ַה ַּביִת ,ה ּוא ָצר ְ
ִיך לְ ַה ְראוֹ ת אוֹ תָ ם
ּיע ,הָ ָא ָדם ָצר ְ
ִיך קוֹ ֵדם ָּכל לְ הוֹ צִיא ֵמ ַה ַּביִת ֶאת ָּכל ַה ְ ּד ָברִים
לִפנֵ י ֶׁש ַה ֹּכ ֵהן ַמ ִג ַ
יִתָ ֵכן ֶׁשזּוֹ ָצ ַר ַעתֲ .אבָל ְ
ַל ֹּכ ֵהןּ ,

ֶׁש ֲעל ּולִים לְ הִ ַּט ֵּמאִ .מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִאם ַה ֹּכ ֵהן אוֹ ֵמר ֶׁש ַה ַּביִת ָא ֵכן ָט ֵמאָּ ,כל ַה ְ ּד ָברִים ֶׁש ְּבתוֹ כוֹ ַ ּגם ֵהם נִ ְט ְמאִים.
ִישה ּו נִ ְכנַ ס ַל ָּביִת ְּב ַמ ֲה ַל ְך
קוֹ ֵדם ָּכל ַה ֹּכ ֵהן ַמ ְמ ּתִ ין שָׁ ב ּו ַע ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ִאם ַה ָ ּצ ַר ַעת ָ ּג ְדלָה אוֹ נֶ ֱע ֶל ֶמתִ .אם מ ֶׁ
יְ ֵמי ַה ַה ְמ ּתָ נָה ,ה ּוא נִ ְט ָמא.

ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ֹּכ ֵהן חוֹ זֵ ר לִ ְב ּדֹקִ ,אם ַה ְּכתָ מִים ָ ּג ְדלוֹ ,יֵ ׁש לְ הוֹ רִיד ֶאת ָּכל ַה ֵח ֶלק ַהה ּוא ְּבקִיר וְ לִ ְבנוֹ ת ִּב ְמקוֹ מוֹ
קִיר ָחד ָׁשִ .אם חוֹ זֶ ֶרת שָׁ ם ָצ ַר ַעת ,יֵ ׁש לִנְ ּתֹץ ֶאת ָּכל ַה ַּביִת.
ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ָ ּצ ַר ַעת נֶ ֱע ֶל ֶמת ,הָ ָא ָדם ָצר ְ
ִס ּ ַפר ָק ְר ָּבנוֹ ת ְּכמוֹ ֶׁשעוֹ שִ ׂים ַעל ָצ ַר ַעת ַהגּ ּוף אוֹ ָצ ַר ַעת
ִיך לְ הָ בִיא מ ְ
ַה ֶּבגֶ ד.

ָּכ ֵעת נִלְ ַמד ַעל ס ּוגִים נוֹ סָפִים ֶׁשל ֻט ְמאָהַ .היוֹ ם אָנ ּו לוֹ ְמדִים ַעל ס ּוג ֻט ְמאָה ֶׁש ָא ָדם יָ כוֹ ל לְ הִ ַּט ֵּמא ַלה
וְ נִ ְק ֵראת ֻט ְמ ַאת זָ בִ .אם ָא ָדם נִ ְט ָמא ְּבא ֶֹפן ָּכזֶ הָּ ,כל ָ ּד ָבר ֶׁשה ּוא נוֹ גֵ ַע ּבוֹ יָ כוֹ ל לְ הִ ַּט ֵּמאְּ .כ ֵדי לְ הִ ָּט ֵהר ,עָלָיו
ִפוֹ רִים ְּכ ָק ְר ָּבן.
לְ ַה ְמ ּתִ ין ְׁשמוֹ נָה יָ מִים ֵמהָ ֶרגַ ע ֶׁש ָראָה ֶׁשה ּוא ָט ֵמא וְ ָאז לִ ְט ֹּבל ְּב ִמ ְקוֵ ה ּולְ ַה ְקרִיב ְׁש ֵּתי צ ּ
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ְּת ִה ִּלים

יום ל' ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים קמ"ה – ק"נ
ֹ /

ִת ּ ַפ ְּללִים ׁ ַש ֲחרִיתַ ,א ֶּתם ְּבוַ ַ ּדאי יוֹ ְדעִים ֶאת כָּל יוֹ ם
ַהיוֹ ם אָנ ּו ְמ ַס ְ ּימִים ֶאת כָּל ֵס ֶפר ַה ְּתהִלִּיםִ .אם ַא ֶּתם מ ְ
ַה ְּתהִלִּים ַּב ַעל ּ ֶפה .זֶ ה ַא ׁ ְש ֵרי וְ ַה ְק ַטעִים ׁ ֶש ַּמ ְתחִילִים ְּב ַהלְ ל ּויָ -ה.
ִּיע לְ כָל ַחי ָרצוֹ ן"ְּ .ב ׁ ֻשלְ ָחן ָער ּו ְך נֶ ֱא ַמר
שב ַ
"פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ּו ַמ ְ ׂ
ַּב ְּתהִלִּים ׁ ֶשל ַהיוֹ ם יֶ ׁ ְשנוֹ פָּס ּוק ְמאוֹ ד ח ָׁש ּוב ּ
ִישה ּו ל ֹא ְמ ַכ ֵ ּון עָלָיו ַל ֲחזֹר ַעל
ִירת פָּס ּוק זֶ ה ְּב ַא ׁ ְש ֵריִ .אם מ ׁ ֶ
לִהיוֹ ת ְמאוֹ ד זְ הִירִים לְ ַכ ֵ ּון ב ׁ ְִּש ַעת ֲאמ ַ
ָלינ ּו ְ
ׁ ֶשע ֵ
רל ׁ ּ ְש ּ
נִיָה ַל ֲח ׁש ֹב ַעל
לִשמ ַֹע ׁ ֶשהָ ַרבִּי עוֹ ֵצ ַ
(אם ַּת ְק ׁשִיב ּו לְ ַה ְק ַל ַטה ׁ ֶשל ְּתפִלָּה ׁ ֶשל הָ ַרבִּיּ ,ת ּו ְכל ּו ׁ ְ
פָּס ּוק זֶ ה ׁש ּוב ִ
לִפנֵ י ׁ ֶשעוֹ ֵבר ַלפָּס ּוק ַה ָּבא ב ְִּת ַ ּ
פִלת ַא ׁ ְש ֵרי).
ַהפָּס ּוק ְ
הִתנַ ֵהג ְּכמוֹ ׁ ֶשה'
ִתָנ ּו ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְרצָה לְ ְ
ֲחסִיד ּות ַמ ְסבִּירָהֶ ׁ ,ש ַה ַּכ ּוָנָה ְּבפָס ּוק זֶ ה הִיא ׁ ֶשה' נוֹ ֵתן לְ כָל ֶא ָחד ֵמא ּ
ַמ ְר ֶאה לָנ ּו ַּב ּתוֹ רָה.

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק מ”ג (ל’ ניסן שנה פשוטה)

נָפיִ ם”
“כ ַ
לִהיוֹ ת ַּב ֲעלוֹ ת ְׁש ֵּתי ְּ
יהן ְ
ְּכ ֵדי ַה ִּמ ְצוֹ ת ֶׁשלָ ּ נ ּו יַ ֲעל ּו ַלה’ ֲע ֵל ֶ
ִפוֹ ר ְׁש ַע ַפה לְ ַמ ְעלָה.
ְּכמוֹ צ ּ

לִהיוֹ ת יִ ְר ַאת שָׁ ַמיִ םּ ִ .ד ַּב ְרנ ּו ַעל ְׁשנֵ י ס ּוגֵ י יִ ְר ַאת
ִפ ֶרק מ”א ַעד ַע ְכשָׁ יו לָ ַמ ְדנ ּו ַעל ָּכ ְך ֶׁש ּלִ יה ּו דִי ְצרִיכָה ְ
מ ֶּ
שָׁ ַמיִ ם ַ -ה ּס ּוג הָ ָרגִיל (יִ ְראָה ַּת ּתָ אָה) וְ ַה ּס ּוג ַה ַ ּנ ֲע ֶלה יוֹ ֵתר (יִ ְראָה עִילָ ּ אָה) ַעד סוֹ ף ּ ֶפ ֶרק נ’ אָנ ּו הוֹ לְ כִים
לִלְ מֹד ַעל ְ ּד ָרכִים ַר ּבוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהם הָ ָא ָדם יָ כוֹ ל ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’.
ַהיוֹ ם לוֹ ְמדִים ַעל ְׁשנֵ י ס ּוגֵ י ַא ֲהבָה.

ָא ָדם יָ כוֹ ל ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ ְּב ַא ֲהבָה ַר ָּבה ֶׁשהִיא ְּכמוֹ ֵא ׁשַ .ה ַּכוָ ּ נָה ֶׁשה ּוא ָּכל ָּכ ְך ָּכל ָּכ ְך אוֹ ֵהב ֶאת ה’ ְּ ,כמוֹ
(א ָדם יָ כוֹ ל לָ ח ּו ׁש זֹאת ְּב ַע ְצמוֲֹ ,אבָל ה’ יָ כוֹ ל
הִתרוֹ ֵמם ְּבכָל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ָ ּגבוֹ ַּה וְ יוֹ ֵתר ָ ּגבוֹ ַּה ָ
הָ ֵא ׁש ֶׁש ְּמנַ ֶּסה לְ ְ
ּיע לְ ַא ֲהבָה ַר ָּבה ָא ָדם ַחיָ ּב קוֹ ֵדם ָּכל ֶׁש ּתִ ְהיֶ ה לוֹ יִ ְר ַאת שָׁ ַמיִ ם.
ַל ֲעזֹר ֶׁש ּתִ ְהיֶ ה לוֹ ָּכזוֹ ַא ֲה ַבת ה’) ֲאבָל ְּכ ֵדי לְ ַה ִג ַ
ִש ָׂחקִים ה ּוא ַרק אוֹ ֵהב ֶאת ה’.
אוֹ ָא ָדם יָ כוֹ ל ַל ֲח ׁש ֹב ַה ְר ֵּבה ַעל ה’ַ ,עד ֶׁש ִּב ְמקוֹ ם ֶל ֱאהֹב ַמ ְמ ַּת ִּקים אוֹ מ ְ
ה ּוא חוֹ ֵׁשב ַעל ָּכ ְך ֶׁש ָּכל ָ ּד ָבר ָּבעוֹ לָ ם זֶ ה ֶמה’ ּומ ְִׁש ַּת ֵּמ ׁש ְּבכָל הָ ַא ֲהבָה ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ ַל ְ ּד ָברִים ֲא ֵחרִים ַרק ְּכ ֵדי
ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ .וְ זוֹ נִ ְק ֵראת ַא ֲה ַבת עוֹ לָ ם.

יום
יום ֹ
ַה ֹ

יסן
 /ל' נִ ָ

ֹאש ח ֶֹד ׁש!
שר ָלע ֶֹמרְ .ו ַגם ר ׁ
ַהיוֹ ם ה ּוא ַהיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
הִתוַ ֲע ֻד ּי וֹ ת ַּב ְ ּז ַמנִּים ַה ָּבאִים:
ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת יֵ ׁש לְ ַק ֵ ּי ם ְ
-

לִישִית
ְסע ּו דָה ׁ ְש ׁ

ׁ ַשבָּת ְמ ָב ְרכִים
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ ַת ַארִיכִים ֲחסִי ד ּ
ִיִים.
ְ
הִתוַ ֲע ֻד ּי וֹ ת ַּב ָ ּימִים טוֹ בִים ְּכגוֹ ן ר ׁ
הִתוַ ֲע ֻד ּי וֹ ת ְמ ֻל ּוָה ַמלְ כָּה ְּמ ַק ְ ּימִים ַּבב ָּּתִים ּ ְפ ָרט ּ
ִיִים.
ְ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה רמ"ה
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַמ ְת ִחילִ ים ֵס ֶפר ָח ָד ׁש ָ ּב ַר ְמ ַ ּב"םֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ָרא ֵס ֶפר ִקנְ יָן.
לְמד ֲהלָ כוֹת ַרבּ וֹת ֵ ּכיצַ ד נֵ ַדע ׁ ֶש ַה ָ ּדבָ ר ׁ ַש ָיּ ְך לָ ָא ָדם ַעל ִּפי ּתו ָֹרה וְ כֵ יצַ ד לְ ַט ֵּפל ְ ּב ִקנְ יָנ ֹו ׁ ֶשל ָה ָא ָדם.
נִ ַ
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ָתי ַמ ׁ ּ ֶשה ּו נֶ ְח ׁ ָשב ְּכ ָמכ ּורַ .ה ּתוֹ רָה
שה רמ"ה ,הִיא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לְ ַק ֵ ּי ם ֶאת ַה ֲהלָ כוֹ ת מ ַ
ַה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִיתִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ְ
ְ
ְמ ַל ֶּמ ֶדת ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶשקָּנָה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ָצרִיך לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּז ה ׁ ַש ָ ּי ך לוֹ לְ מ ָׁשָל ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ֵּמרִים אוֹ תוֹ ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ּבוֹ ֻמ ָ ּנח.

ַר ְמ ַּב"ם

כות ְמ ִכ ָירה פרקים א' ,ב' ,ג'
ִ /הלְ ֹ

ָ ּב ַר ְמ ַ ּב"ם ַהיּו ִֹמי לו ְֹמ ִדים ֲהלָ כוֹת ַעל ְקנִ ָיּ ה ׁ ֶשל ְ ּדבָ ִרים.
ְּב ֶפ ֶרק א'  -לוֹ ְמדִים ַעל ְק ַ ּ
ש ֶדה אוֹ ַּביִתֲ .אמִירָה בִּלְ ַבד ׁ ֶש ַה ַּביִת ָמכ ּור ל ֹא נִ ְק ֵראת ְמכִירָה ַעל פִּי
נִי ת ָ ׂ
ַה ֲהלָ כָה .יֶ ׁ ְשנָ ן ׁשָלוֹ ׁש ְ ּד ָרכִים ׁ ֶשגּ וֹ ְרמִים לִ ְמכִירָה לְ ַק ֵּבל ּת ֶֹקף .הָ ַא ַחת ַעל יְ ֵדי נְ תִינַ ת ֶּכ ֶסףַ ,ה ׁ ּ ְש ּ
נִיָה ַעל יְ ֵדי ׁ ְש ָטר
ִיח ֶאת
לִישִית ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה עוֹ ֵבר ֶ ּד ֶר ְך ַה ָּמקוֹ ם אוֹ לוֹ ֵק ַח ַמ ְפ ֵּת ַח וְ נוֹ ֵעל אוֹ תוֹ אוֹ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַא ֵחר ׁ ֶש ּמוֹ כ ַ
וְ ַה ׁ ּ ְש ׁ
ַּב ֲעלוּתוֹ ַעל ַה ָּמקוֹ ם.
יצ ד לִ ְקנוֹ ת ְּב ֵהמָה.
יצ ד לִ ְקנוֹ ת ֶע ֶבד ֲעב ּור הָ ָא ָדם וְ ֵכ ַ
ְּב ֶפ ֶרק ב' -לוֹ ְמדִים ֵּכ ַ
ְּב ֶפ ֶרק ג'  -לּ וֹ ְמדִים ַעל ְק ּ
נִיָה ׁ ֶשל ְ ּד ָברִים ְּכגוֹ ן רִה ּוטַ .ה ֲח ָכמִים אוֹ ְמרִים ׁ ֶש ֶ ּז ה נִ ְקנָה ַעל יְ ֵדי ֲה ָרמָה ׁ ֶשל
ַה ָ ּד ָבר אוֹ ְסחִיבָה ׁ ֶשלּ וֹ.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ְ /ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר

ִפ ֶא ֶרת.
פִירת הָ ע ֶֹמר אָנ ּו עוֹ ְבדִים ַעל ִמ ַ ּדת ַה ּת ְ
ַה ׁ ּ ָשב ּו ַע ב ְִּס ַ
ִפ ֶא ֶרת?
ַמהִי ּת ְ
ִתִים אָנ ּו ְצרִיכִים ׁ ֶש ְ ּי הִיֶ ה לָנ ּו ֶח ֶסד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ֵמ ַא ְברָהָ ם ָאבִינ ּו .הִ זְ ַ ּד ְּמנ ּות ַא ַחת
ֶח ֶסד זֶ ה נְ תִינָה ,לְ ע ּ
גִּיע
לָהם ְּבנ ַֹח ְּבלִי ַל ֲח ׁש ֹב ִאם זֶ ה ַמ ַ
לָהם אוֹ ֵכל וְ לִ גְ רֹם ֶ
לָתת ֶ
ָלינ ּו ֵ
ׁ ֶשאָנ ּו ְצרִיכִים ֶח ֶסד זֶ ה ִאם יֵ ׁש לָנ ּו אוֹ ְרחִים .ע ֵ
לָהם.
ֶ
ִתִים אָנ ּו ְצרִיכִים ְ ּגב ּורָה ְּכמוֹ יִ ְצ ָחק ָאבִינ ּו .לְ מ ָׁשָל ִאם עוֹ ְרכִים ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן נֶ ֶפ ׁש
ְ ּגב ּורָה זֶ ה ְ
לִהיוֹ ת ְּבת ֶֹקף .לְ ע ּ
ְ
לִהיוֹ ת ְּבת ֶֹקף ִעם ַע ְצ ֵמנ ּו ְּכ ֵדי
ָלינ ּו ְ
וְ חוֹ ׁ ְשבִים ַעל ָּכך ׁ ֶשאָנ ּו יְ כוֹ לִים ַל ֲעשׂוֹ ת טוֹ ב יוֹ ֵתר ֶאת ֲעבוֹ ַדת ה' ׁ ֶשלָּנ ּו .ע ֵ
לָ ַד ַעת ַמה נָ כוֹ ן ּו ַמה ל ֹא.
ִפ ֶא ֶרתְּ ,כמוֹ יַ ֲעקֹב ָאבִינ ּו.
א ּולָ ם יֶ ׁ ְשנָ ם זְ ַמנִּים ֲא ֵחרִים ׁ ֶשב ֶָּהם אָנ ּו ְצרִיכִים ֶאת ִמ ַ ּדת ַה ּת ְ
ִפ ֶא ֶרת ְמ ַא ְפ ׁ ֶש ֶרת לָנ ּו לְ ַמ ֵ ּז ג ֵּבין ֶח ֶסד ּוגְ ב ּורָה .אָנ ּו חוֹ ׁ ְשבִים ַעל ַמה ׁ ֶשהָ ָא ָדם ָצר ְ
ִיך וְ ַה ִאם זֶ ה ַמ ַ
ּת ְ
גִּיע לוֹ
גִּיע לוֹ ,יֵ ׁש לָנ ּו ַר ְחמָנ ּות עָלָיו וְ זוֹ הִי ִמ ַ ּדת
לָתת לוֹ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֲאפִלּ ּו ִאם ל ֹא ַמ ַ
ש ּויִים לְ ַה ְחלִיט ֵ
ִּבגְ ב ּורָהֲ .אבָל אָנ ּו ֲע ׂ
ִפ ֶא ֶרת.
ּת ְ
ִש ָחקַ .א ֶּתם יוֹ ְדעִים ׁ ֶש ֶ ּז ה ל ֹא
לְ מ ָׁשָל ,יָ כוֹ ל ְ
לִהיוֹ ת ַמ ָ ּצב ׁ ֶש ּכוֹ ֲעסִים ַעל הָ ָאח ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ָ ּל ַקח לָ ֶכם ֶאת ַה ּמ ְ ׂ
ִש ָחקִים
ש ֵחק ִעם ַה ּמ ְ ׂ
ְּב ֵס ֶדר לָ ַק ַחת ְ ּד ָברִים לְ ל ֹא ְר ׁש ּות .א ּו ַלי ַא ֶּתם ְצרִיכִים לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאינְ ֶכם ַמ ְר ׁשִים לוֹ עוֹ ד לְ ַ ׂ
ִש ָחק.
ש ֵחק ְּבמ ְ ׂ
ׁ ֶש ָ ּל ֶכםִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ ה ַא ֶּתם ַמ ְר ׁשִים לוֹ ׁש ּוב לְ ַ ׂ
ַא ֶּתם ְמבִינִים ׁ ֶש ָ ּל ָאח ַה ָ ּק ָטן יֵ ׁש ַ ּגם ֵּכן יֵ ֶצר הָ ָרעְּ ,בד ּ
ִי ּוק ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶכםַ .א ֶּתם ְמבִינִים ׁ ֶש ֶ ּז ה ּו ּ
ָשה
נִסָיוֹ ן ק ׁ ֶ
ִתוֹ .זוֹ הִי ִמ ַ ּדת
ּו ְככָל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ְּב ַפ ַעם ַה ָּבאָה ה ּוא יַ ֲעמֹד ּבוֹ טוֹ ב יוֹ ֵתרַ .א ֶּתם ַמ ְחלִיטִים ל ֹא ְ
לִהיוֹ ת ַּתקִּיפִים א ּ
ִפ ֶא ֶרת.
ַה ּת ְ
ִתָנ ּו ָּכ ְךַ .לה'
תִפ ֶא ֶרת ּו ְב ַר ְחמָנ ּות ִעם יְ ה ּו דִי ַא ֵחרַ ,ה ָ ּד ָבר גּ וֹ ֵרם ַלה' ַ ּגם לְ ְ
ִש ַּת ְּמ ׁשִים ְּב ְ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר מ ׁ ְ
הִתנַ ֵהג א ּ
יִש ּפוֹ ט אוֹ תָנ ּו ְּבטוֹ ב.
ָלינ ּו וְ ה ּוא ׁ ְ
ִפ ֶא ֶרת וְ ַר ְחמָנ ּות ע ֵ
ִהיֶ ה ּת ְ
ּת ְ
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