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 ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת )1(
 .דסח ברו - ףוסבלו ,תמאו - הלחתב .תמאו ביתכו ,דסח ברו ביתכ :ימר ,אפליא הל ירמאו ,יפליא
 אוה ךורב שודקה ףטעתנש דמלמ ,ורמואל רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא :ןנחוי יבר רמא ,ארקיו וינפ לע 'ה רבעיו
 לחומ ינאו ,הזה רדסכ ינפל ושעי - ןיאטוח לארשיש ןמז לכ :ול רמא .הלפת רדס השמל ול הארהו ,רובצ חילשכ
 בר רמא ,ןונחו םוחר לא .הבושת השעיו םדאה אטחיש רחאל אוה ינאו ,םדאה אטחיש םדוק אוה ינא - 'ה 'ה .םהל
 .תירב תרכ יכנא הנה רמאנש ,םקיר תורזוח ןניאש תודמ הרשע שלשל התורכ תירב :הדוהי
  

 ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ י"שר )2(
 .בושי םא ,אטחיש רחא םחרמ ינאו ,אטחיש םדוק םחרמ ינא ,םימחר תדמ - 'ה 'ה
 .םקיר תורזוח ןניא - םתינעת תלפתב לארשי םוריכזי םאש ,וללה - תודמ הרשע שלשל התורכ תירב
 .הלעמל רומאה לע - תירב תרוכ יכנא הנה
 

 הליענ תליפת )3(

 

 
 

 כ קרפ תומש )4(
 ץֶֶראֵמ ָךיִתֵאצֹוה רֶׁשֲא ָךיֹקלֱא י״י ִיֹכנָא )ב(
 םיִֹהלֱא ְָךל ֶהיְִהי ֹאל .םיִדֲָבע תיֵּבִמ ִםיְַרצִמ
 לְׇכו לֶֶספ ְָךל הֲֶׂשעַת ֹאל )ג( .ָיָנּפ ַלע םיִרֵחֲא
 ץֶרָאָּב רֶׁשֲַאו ַלעַּמִמ ִםיַמָּׁשַּב רֶׁשֲא ָהנּומְּת
 ֹאל )ד( .ץֶרָָאל תַחַּתִמ ִםיַּמַּב רֶׁשֲַאו תַחָּתִמ
 י״י ִיֹכנָא יכ םֵדְבׇעׇת ֹאְלו םֶָהל ֶהוֲחַּתְׁשִת
 ַלע םִינָּב ַלע תֹבָא ן5ֲוע דֵקֹּפ ָאּנַק לֵא ָךיֹקלֱא
 דֶסֶח הֶׂשְֹעו )ה( .יְָאֹנׂשְל םִיעֵּבִר ַלְעו םיִׁשֵּלִׁש
 אָּׂשִת ֹאל )ו( .יָת5ְוצִמ יֵרְמֹׁשְלּו יַבֲהֹאְל םיִפָלֲאַל
 ֵתא י״י הֶַּקְני ֹאל ִיּכ ְאוַָּׁשל ָךיֹקלֱא י״י םֵׁש ֶתא
 ... ְאוַָּׁשל ֹומְׁש ֶתא אִָּׂשי רֶׁשֲא
 
 
 

 (2) "I am the Lord, your God, Who took you out of the land of 
Egypt, out of the house of bondage. (3) You shall not have the gods 
of others in My presence. (4) You shall not make for yourself a 
graven image or any likeness which is in the heavens above, which 
is on the earth below, or which is in the water beneath the earth. 
(5) You shall neither prostrate yourself before them nor worship 
them, for I, the Lord, your God, am a zealous God, Who visits the 
iniquity of the fathers upon the sons, upon the third and the fourth 
generation of those who hate Me, (6) and perform loving kindness 
to thousands [of generations], to those who love Me and to those 
who keep My commandments. (7) You shall not take the name of 
the Lord, your God, in vain, for the Lord will not hold blameless 
anyone who takes His name in vain. 

 
 דכ קרפ תומש )5(



 רֶקֹּבַּב ֵםּכְַׁשַּיו י״י יֵרְבִּד לׇּכ ֵתא הֶׁשֹמ בְֹּתִכַּיו )ד(
 הֵָבּצַמ הֵרְֶׂשע םיֵּתְׁשּו רָהָה תַחַּת ַחְֵּבזִמ ןִֶבַּיו
 ֶתא ַחלְִׁשַּיו )ה( .ֵלאָרְִׂשי יֵטְבִׁש רָָׂשע םֵינְִׁשל
 םיִחְָבז ּוחְְּבִזַּיו ֹתלֹע ּוֲלַעַּיו ֵלאָרְִׂשי ֵינְּב יֲֵרַענ
 תיִרְּבַה רֶפֵס חִַּקַּיו )ז( ... םיִָרּפ י״ַיל םיִָמלְׁש
 י״י רֶּבִּד רֶׁשֲא לֹּכ ּורְמאַֹּיו ָםעָה ֵיְנזׇאְּב אָרְִקַּיו
 קְֹרִזַּיו םָּדַה ֶתא הֶׁשֹמ חִַּקַּיו )ח( .עָמְִׁשְנו הֲֶׂשַענ
 תַָרּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַה םַד ֵהּנה רֶמאַֹּיו ָםעָה ַלע
 ... הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לׇּכ ַלע ֶםכִָּמע י״י
 

(4) And Moses wrote all the words of the Lord, and he arose early 
in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 
twelve monuments for the twelve tribes of Israel. (4) And he sent 
the youths of the children of Israel, and they offered up burnt 
offerings, and they slaughtered peace offerings to the Lord, bulls 
… (7) And he took the Book of the Covenant and read it within the 
hearing of the people, and they said, "All that the Lord spoke we 
will do and we will hear." (8) And Moses took the blood and 
sprinkled [it] on the people, and he said, "Behold the blood of the 
covenant, which the Lord has formed with you concerning these 
words ."  

 
 בל קרפ תומש )6(

 ָךְַּמע תֵחִׁש ִיּכ דֵר ְֶךל הֶׁשֹמ ֶלא י״י רֵּבְַדַיו )ז(
 הַָּתְעו )י( … .ִםיְָרצִמ ץֶֶראֵמ ָתֵיֱלעֶה רֶׁשֲא
 הֱֶׂשֶעְאו םֵַּלכֲַאו םֶהָב יִּפַא רִַחְיו יִּל הָחִיּנַה
 י״י ֵיְנּפ ֶתא הֶׁשֹמ לְַחיו )אי(  .לֹוָדּג יֹוְגל ָךְתֹוא
 רֶׁשֲא ָךֶַּמעְּב ְָךּפַא הֶרֱֶחי י״י הָָמל רֶמאַֹּיו ויֹקלֱא
 .הָָקזֲח ָדיְבּו לֹוָדּג ַחֹכְּב ִםיְַרצִמ ץֶֶראֵמ ָתֵאצֹוה
 םָאִיצֹוה ָהעָרְּב רֹמֵאל ִםיְַרצִמ ּורְמאֹי הָָּמל )בי(
 הָמָדֲאָה ֵיְנּפ ַלעֵמ םָֹתַּלְכלּו םיִרָהֶּב םָתֹא גֹרֲַהל
 .ָךֶַּמעְל ָהעָרָה ַלע םֵָחּנְִהו ָךֶּפַא ןֹורֲחֵמ בּוׁש
 … ָךיֶדֲָבע ֵלאָרְִׂשְילּו קְָחִצְיל םָהָרְבְַאל רְֹכז )גי(

(7) And the Lord said to Moses: "Go, descend, for your people that 
you have brought up from the land of Egypt have acted corruptly. 
… (10) Now leave Me alone, and My anger will be kindled against 
them so that I will annihilate them, and I will make you into a great 
nation." (11) Moses pleaded before the Lord, his God, and said: 
"Why, O Lord, should Your anger be kindled against Your people 
whom You have brought up from the land of Egypt with great 
power and with a strong hand? (12) Why should the Egyptians say: 
'He brought them out with evil [intent] to kill them in the 
mountains and to annihilate them from upon the face of the 
earth'? Retreat from the heat of Your anger and reconsider the evil 
[intended] for Your people. (13) Remember Abraham, Isaac, and 
Israel, Your servants … 

 
 ג:גל תומש י׳׳שר )7(

 יתניכששכו – התא ףרע השק םע יכ )ג(
 הברמ ינא ,יב םירממ םתאו םכברקב
  .םעז םכילע
 םא – ךיתילכו םכברקב הלעא דחא עגר )ה(
 תוישקב יב םירממ םתאו ,ךברקב הלעא
 אוהש ,דחא עגר םכילע םועזא ,םכפרע
 רבעי דע עגר טעמכ :רמאנש ,ומעז רועיש
 ךכיפל ,םכתא הלכאו ,)׳כ:ו״כ והיעשי( םעז
 .ךאלמ חלשאש םכל בוט
 

(3) Since you are a stiff-necked people - And when My Shechinah 
is in your midst and you rebel against Me, I will increase My fury 
against you. 
(5) if I go up into your midst for one moment, I will destroy you - 
If I go up into your midst and you rebel against Me with 
stubbornness [again], I will be furious with you for one moment, 
which is the measure of My wrath (Ber. 7a), as it is said: “Hide for 
but a moment until the wrath passes” (Isa. 26: 20), and I will 
destroy you. Therefore, it is better for you that I send an angel [in 
My place]. 

 
 גל קרפ תומש )8(

 ַיֵלא רֵמֹא הָּתַא ֵהאְר י״י ֶלא הֶׁשֹמ רֶמאַֹּיו )בי(
 ֵתא ִינְַּתעַדֹוה ֹאל הָּתְַאו ֶהּזַה ָםעָה ֶתא ַלעַה
 םֵׁשְב ָךיְִּתעְַדי ָּתְרַמָא הָּתְַאו יִִּמע ַחלְׁשִּת רֶׁשֲא
 יִתָאצָמ ָאנ םִא הַָּתְעו )גי( .ָינֵיעְּב ןֵח ָתָאצָמ ַםְגו
 ַןעְַמל ֲָךעֵָדְאו ֶָךכָרְּד ֶתא ָאנ ִיֵנעִדֹוה ָךֶינֵיעְּב ןֵח
 )די( .ֶהּזַה יֹוּגַה ָךְַּמע ִיּכ ֵהאְרּו ָךֶינֵיעְּב ןֵח ָאצְֶמא
 וָיֵלא רֶמאַֹּיו )וט( .ְָךל יִתִֹחנֲַהו ּוֵכֵלי ַיָנּפ רַמאַֹּיו
 )זט( .ֶהּזִמ ּוֵנֲלעַּת לַא םִיְכלֹה ָךֶיָנּפ ןֵיא םִא
 ִינֲא ָךֶינֵיעְּב ןֵח יִתָאצָמ ִיּכ אֹוֵפא עַָדִּוי הֶּמַבּו
 ָךְַּמְעו ִינֲא ּונִיְלִפְנו ּונִָּמע ָךְְּתֶכלְּב אֹולֲה ָךֶַּמְעו
 רֶמאַֹּיו )זי( .הָמָדֲאָה ֵיְנּפ ַלע רֶׁשֲא ָםעָה לׇּכִמ
 ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲא ֶהּזַה רָבָּדַה ֶתא ַםּג הֶׁשֹמ ֶלא י״י
 )חי( .םֵׁשְּב ֲָךעֵָדָאו ַינֵיעְּב ןֵח ָתָאצָמ ִיּכ הֱֶׂשֶעא

(12) Moses said to the Lord: "Look, You say to me: 'Bring this 
people up!' But You have not informed me whom You will send 
with me. And You said: 'I have known you by name and you have 
also found favor in My eyes.' (13) And now, if I have indeed found 
favor in Your eyes, pray let me know Your ways, so that I may know 
You, so that I may find favor in Your eyes; and consider that this 
nation is Your people." (14) So He said, "My Presence will go, and I 
will give you rest. (15) And he said to Him, "If Your Presence does 
not go [with us], do not take us up from here. (16) For how then 
will it be known that I have found favor in Your eyes, I and Your 
people? Is it not in that You will go with us? Then I and Your people 
will be distinguished from every [other] nation on the face of the 



 ִינֲא רֶמאַֹּיו )טי( .ָךֶדְֹבּכ תֶא ָאנ ִינֵאְרַה רַמאַֹּיו
 י״י םֵׁשְב יִתאָרְָקו ָךֶינָּפ ַלע יִבּוט לׇּכ ריֲִבעַא
 תֶא יִּתְמַחְִרו ןֹחָא רֶׁשֲא תֶא יִֹתּנְַחו ָךֶינָפְל
 ֶתא תֹאְִרל ַלכּות ֹאל רֶמאַֹּיו )כ( .םֵחַרֲא רֶׁשֲא
 י״י רֶמאַֹּיו )אכ( .יָָחו םָדָאָה ִינַאְִרי ֹאל ִיּכ ָיָנּפ
 ָהיְָהו )בכ( .רּוּצַה ַלע ָּתְַבִּצְנו יִּתִא םֹוקָמ ֵהּנִה
 ִיַּפכ יִתֹּכְַׂשו רּוּצַה תַרְִקנְּב ָךיִּתְמְַׂשו יִדְֹבּכ רֲֹבעַּב
 ָתיִאְָרו ִיַּפּכ ֶתא יִתֹרִסֲַהו )גכ( .יִרְבׇע ַדע ָךֶיָלע
 .ּואֵָרי ֹאל ַיָנפּו יָרֹחֲא ֶתא
 

earth." (17) And the Lord said to Moses: "Even this thing that you 
have spoken, I will do, for you have found favor in My eyes, and I 
have known you by name." (18) And he said: "Show me, now, Your 
glory!" (19) He said: "I will let all My goodness pass before you; I 
will proclaim the name of the Lord before you, and I will favor 
when I wish to favor, and I will have compassion when I wish to 
have compassion." (20) And He said, "You will not be able to see 
My face, for man shall not see Me and live." (21) And the Lord said: 
"Behold, there is a place with Me, and you shall stand on the rock. 
(22) And it shall be that when My glory passes by, I will place you 
into the cleft of the rock, and I will cover you with My hand until I 
have passed by. (23) Then I will remove My hand, and you will see 
My back but My face shall not be seen ."  

 
 גל קרפ  י׳׳שר )9(

 התיהש השמ הָאָר – אנ ינארה רמאיו )חי(
 לואשל ףיסוהו ,םילבוקמ וירבדו ןוצר תע
  .ודובכ תיארמ ותוארהל
 העש העיגה – ׳וגו ריבעא ינא רמאיו )טי(
 ,תוארל ךתוא השראש המ ידובכב הארתש
 .הליפת רדס ךדמלל ךירצ ינאש יפל
 לארשי לע םימחר שקבל תכרצנשכש
 םאש התא רובסכ ,תובא תוכז יל תרכזה
  .הוקת דוע ןיא תובא תוכז המת
 ,רוצה לע ךינפל יבוט תדמ לכ ריבעא ינא
  .הרעמב ןותנ התאו
 

(18) And he said: “Show me, now, Your glory!”-  Moses perceived 
that it was a time of [God’s] good will, and his words were 
accepted, so he continued to ask that He show him the appearance 
of His glory. 
(19) He said: “I will let… pass before you” - The time has come that 
you shall see some of My glory that I will permit you to see, 
because I want and I need to teach you the order of prayer. 
Because when you had to beg mercy for Israel, you begged Me to 
remember the merit of the Patriarchs. You think that if the merit 
of the Patriarchs is depleted, there is no longer any hope. I will 
[therefore] let all the attribute of My goodness pass before you 
while you are hidden in a cave. 

 
 בי:גל ם׳׳יבלמ )10(

 ,ךמשב עדונ התא רשאכ םיכרדה תוביתנ – אנ ינעידוה ,ןידה תדמב – ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא התעו רמאו .....
  ... ךינב םהו םהיבא התא – הזה יוגה ךמע יכ הארו .לודגה ןחה אצמא ןעמל ךדחיל – ךעדאו

 :ןוצר תעב רמאנ וילעש ,ינפ וארי ובש םיצפח םתא רשא תירבה ךאלמ–  וכלי ינפ ה״בקה ול הנע זא
 הדמב אלא ,הזע ןידה תדמב ךמע גהנתא אלש–  ךל ותוא יתוחינהו, וברקב ימש יכ( ,׳ח:ט״מ והיעשי) ךיתינע
 ךמצעב–  ךינפ ןיא םא השמ הנע זא ... ךיביוא לכמ ךל ךיהלא י״י חינהב היהו :ןושלמ ,םימחרה תדמב הלולכ
 ... םינפב םינפ ונמע היהתש–  הזמ ונלעת לא, םיכלוה ךדובכבו
 

 טי,חי:גל תומש ם׳׳יבלמ )11(
 דוע ול שי ׳ה דובכש רמוא ינאו ... ודובכ תא והאריש ,השדח הלאש שקב זא–  ךדובכ תא אנ ינארה רמאיו )חי(
 ימשב ארקנה לכ(גמ והיעשי) ש״מכ ׳ה דובכ אוה ףוס דעו שארמ השע רשא הלוכ האירבה לכש ,תרחא הארוה
 םידיעמה םהו ׳ה דובכ םה ושענשו ורצונש וארבנשו ולצאנש תומלועה לכש ,ויתישע ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו
 דובכמ גישהל שקב םולשה וילע וניבר השמו ,םימעפל הזב ללכנ ותומצע םגו ובוטו ותלכיו ותמכחו ותואיצמ לע
 : גישהל וחכב רשפאש המ לכ ׳ה
 ירשפא םהש םירבדב דחאה רעש )1( ,םירעש השלש הזב שיש ועידוה ,רמאיו םימעפ ׳ג ]בתכ[ – רמאיו )טי(
 דצבו הגשהה ענמנ דחא דצב אוהש המב ישילשה רעשה )3( ,הגשהה ענמנ אוהש רבדב ינשה רעשה )2( ,הגשהה
  .הגשהה ירשפא ינש

 םע םרושקו םתולשלתשהו םתרוצו םיארבנה לכ גישיש ונייה ,הגשהה ,ירשפא אוהש רעשה והעידוה הלחת
 לע יבוט לכ ריבעא ינא א״זעו ,ותלאש אלמי הזבש ול חיטבה ז״עו ,הגשהה ירשפא ז״כש םהיטרפ לכב םארוב
 ובוט תדמ הלגיש ידכ היה האירבה לכ תילכתש ,ובוט תדמ י״ע איצמה תואיצמה לכש ,האירבה לכ ל״ר ךינפ
 ךל הלגאש הזמ רתויו ... בוט יכ םיהלא אריו תישארב השעמ לכב רמאנ ז״עש ,םהמע ביטייש םיארבנ ואצמישו
 םייחמו םהל המשנ םהו ת״ישה לש ויתומשב וארבנ תומלועה לכש ,תומלועה תויח היולת םהבש תומשה ירתס
 ויתומש והעידויש וחיטבה הזבו ,ךינפל ׳ה םשב יתארקו א״זעו ,הכרבו עפש םב םיעיפשמו םלוכ תא םימייקה
 תא ןנוחל יתאמ ןוצר תע היהי איהה תעבו ל״רו, ןחא רשא תא יתנחו, ובוט תדממ ז״כש ויתודמ ג״יו םתלועפו



 הנינחה ירעש וחתפי תודמ ג״יו תומשה תאירקבש ל״ר, םחרל לכוא רשא לכ תא יתמחרו ןוחל לכוא רשא לכ
 :םימחרו דסחו ןח תואיצמה לכ תא ואלמיו ,ןוצרהו הבוטה תילכתב םימחרהו

 
)12(  Weinberg l’Dovid Rabbi4.  Chapter, Word Spoken the of Birth 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת )13(
 :ימר רזעלא יבר .דיסח - ףוסבלו ,קידצ - הלחתב .וישעמ לכב דיסחו ביתכו ,ויכרד לכב 'ה קידצ ביתכ :ימר אנוה בר
 .דסח 'ה ךלו - ףוסבלו ,והשעמכ םלשת התא יכ - הלחתב ,והשעמכ שיאל םלשת התא יכ ביתכו ,דסח 'ה ךלו ביתכ
 

 דל קרפ תומש )14(
 תֹחֻּלַה ַלע ּויָה רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה ֶתא תֹחֻּלַה ַלע יִּתְבַָתְכו םִינֹׁשאִָרּכ םִינָבֲא תֹחֻל ֵינְׁש ְָךל לְׇסּפ הֶׁשֹמ ֶלא י״י רֶמאַֹּיו )א(
 לֵא י״י י״י אָרְִקַּיו וָינָּפ ַלע י״י רֲֹבַעַּיו )ו( .י״י םֵׁשְב אָרְִקַּיו םָׁש ֹוִּמע ֵבַּציְִתַּיו ָןָנעֶּב י״י דֵֶרַּיו )ה(... ָּתְרַּבִׁש רֶׁשֲא םִינֹׁשאִרָה
 ן5ֲוע דֵקֹּפ הֶַּקְני ֹאל הֵַּקְנו הָאָּטְַחו עַׁשֶָפו ן5ָוע אֵֹׂשנ םיִפָלֲאָל דֶסֶח ֵרֹצנ )ז( .תֶמֱֶאו דֶסֶח בְַרו ִםיַּפַא ְךֶרֶא ןּוּנְַחו םּוחַר
 ָאנ םִא רֶמאַֹּיו )ט( .ּוחָּתְִׁשַּיו ָהצְרַא דִֹּקַּיו הֶׁשֹמ רֵהְַמַיו )ח( .םִיעֵּבִר ַלְעו םיִׁשֵּלִׁש ַלע םִינָב ֵינְּב ַלְעו םִינָּב ַלע תֹובָא
 רֶמאַֹּיו )י( .ּונְָּתלְַחנּו ּונֵתאָּטְַחלּו ּוֵננ_ֲוַעל ָּתְַחלְָסו אּוה ףֶרֹע הֵׁשְק ַםע ִיּכ ּונֵּבְרִקְּב י–נֹדֲא ָאנ ְֶךֵלי י–נֹדֲא ָךֶינֵיעְּב ןֵח יִתָאצָמ
 רֶׁשֲא ָםעָה לׇכ הָאְָרו ִםיֹוּגַה לׇכְבּו ץֶרָאָה לׇכְב ּואְרְִבנ ֹאל רֶׁשֲא תֹאָלְִפנ הֱֶׂשעֶא ָךְַּמע לׇּכ ֶדֶגנ תיִרְּב תֵרֹּכ ִיֹכנָא ֵהּנִה
 ׁשֵרֹג ִיְננִה םֹוּיַה ְָךַּוצְמ ִיֹכנָא רֶׁשֲא ֵתא ְָךל רׇמְׁש )אי( .ְךִָּמע הֶׂשֹע ִינֲא רֶׁשֲא אּוה אָרֹונ ִיּכ י״י הֲֵׂשעַמ ֶתא ֹוּבְרִקְב הָּתַא
 אָּב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה בֵׁשֹוְיל תיִרְּב תְֹרכִּת ֶןּפ ְָךל רֶמָּׁשִה )בי( .יִסּוְביְַהו ִיּוִחְַהו ִיּזְִרּפְַהו יִּתִחְַהו ִיֲנַעְנּכְַהו יִרֹמֱאָה ֶתא ָךֶיָנּפִמ
 יִּתַָרּכ הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה יִּפ ַלע ִיּכ ֶהֵּלאָה םיִרָבְּדַה ֶתא ְָךל בְׇתּכ הֶׁשֹמ ֶלא י״י רֶמאַֹּיו )זכ( ... ָךֶּבְרִקְּב ׁשֵקֹוְמל ֶהיְִהי ֶןּפ ָהֶיָלע
  .לֵאָרְִׂשי תְֶאו תיִרְּב ָךְּתִא

 
 זכ:דל תומש ן׳׳במר )15(

 השענב םהילע והולבקיו ,םעה ינזאב ותוא ארקיו תירבה רפס בותכיש הוצ–  הלאה םירבדה תא ךל בתכ )זכ(
 ... .תוינשה תוחולב םהמע ותונשל הצרי תונושארה תוחולב היה רשא השעמה לכ יכ ,הנושארב ושע רשאכ עמשנו
 השדח תירב םהל שדחל ה״בקה ךרצוה ,תירבה לע םירבועהו םיאטוחה םה לארשיש רובעב יכ ,יניעב ןוכנהו
 תאו תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ םעט הזו ,ןיאנתה בותכיש השמל רמאו ,ותירב םהל אוה רפי אלש
 אוה לבא ,תאזה תירבה תרוסמב םמצע איבהל םה וכרצוה אלו ,םהמע יתישע ךרובעב יכ ,ךתא םעטו .לארשי
 . ןיאנתהו הליחמה בתכו ,םהל לחמש הליחמב תירב םהל תורכל ךירצה ךרבתי


