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2.23.5 

152a (ביו� שיזועו)�153a (סיו� הפרק) 

 

 ְוַהָ,ֵרחַ  ְוָהאֹור ַהֶ+ֶמ� ֶתְחַ�* !א ֲאֶ�ר ַעד :ֵחֶפ) ָבֶה� ִלי ֵאי& ֹ%אַמר ֲאֶ�ר ָ�ִני� ְוִהִ#יע� ָהָרָעה ְיֵמי ָיֹבא� !א ֲאֶ�ר ַעד ְ�ח�ֹרֶתי� ִ�יֵמי �ֹוְרֶאי� ֶאת �ְזֹכר .1
�ֹות    ָהֹראֹותָהֹראֹותָהֹראֹותָהֹראֹות    ְוָחְ�כ�ְוָחְ�כ�ְוָחְ�כ�ְוָחְ�כ�    ִמֵעט�ִמֵעט�ִמֵעט�ִמֵעט�    ִ-יִ-יִ-יִ-י    ַה1ֲֹחנֹותַה1ֲֹחנֹותַה1ֲֹחנֹותַה1ֲֹחנֹות    �ָבְטל��ָבְטל��ָבְטל��ָבְטל�    ֶהָחִילֶהָחִילֶהָחִילֶהָחִיל    .ְנֵ�י.ְנֵ�י.ְנֵ�י.ְנֵ�י    ְוִהְתַעְ�ת�ְוִהְתַעְ�ת�ְוִהְתַעְ�ת�ְוִהְתַעְ�ת�    ַהַ�ִיתַהַ�ִיתַהַ�ִיתַהַ�ִית    ֹ�ְמֵריֹ�ְמֵריֹ�ְמֵריֹ�ְמֵרי    ֶ�ָ,ז/ע�ֶ�ָ,ז/ע�ֶ�ָ,ז/ע�ֶ�ָ,ז/ע�    ַ�,ֹו�ַ�,ֹו�ַ�,ֹו�ַ�,ֹו�: ַהָ#ֶ�� .ַחר ֶהָעִבי� ְוָ�ב� ְוַה-ֹוָכִבי� �ֹותָ�ֲאר/ �ֹותָ�ֲאר/ �ֹותָ�ֲאר/ ְ#ר�    ::::ָ�ֲאר/ ְ#ר�ְוס/ ְ#ר�ְוס/ ְ#ר�ְוס/     ְוס/

    ְוָתֵפרְוָתֵפרְוָתֵפרְוָתֵפר    ֶהָחָגבֶהָחָגבֶהָחָגבֶהָחָגב    ְוִיְסַ%ֵ�לְוִיְסַ%ֵ�לְוִיְסַ%ֵ�לְוִיְסַ%ֵ�ל    ַהָ+ֵקדַהָ+ֵקדַהָ+ֵקדַהָ+ֵקד    ְוָיֵנא)ְוָיֵנא)ְוָיֵנא)ְוָיֵנא)    5ֶ�ֶַר*5ֶ�ֶַר*5ֶ�ֶַר*5ֶ�ֶַר*    ְוַחְתַחִ%י�ְוַחְתַחִ%י�ְוַחְתַחִ%י�ְוַחְתַחִ%י�    ִיָרא�ִיָרא�ִיָרא�ִיָרא�    ָ#ֹב4ַ ָ#ֹב4ַ ָ#ֹב4ַ ָ#ֹב4ַ מִ מִ מִ מִ     ַ#�ַ#�ַ#�ַ#�    ::::ַהִ+ירַהִ+ירַהִ+ירַהִ+יר    ְ�נֹותְ�נֹותְ�נֹותְ�נֹות    ָ-לָ-לָ-לָ-ל    ְוִיַ+ח�ְוִיַ+ח�ְוִיַ+ח�ְוִיַ+ח�    ַה23ִֹורַה23ִֹורַה23ִֹורַה23ִֹור    ְלקֹולְלקֹולְלקֹולְלקֹול    ְוָיק��ְוָיק��ְוָיק��ְוָיק��    ַה1ֲַחָנהַה1ֲַחָנהַה1ֲַחָנהַה1ֲַחָנה    קֹולקֹולקֹולקֹול    ִ�ְ�ַפלִ�ְ�ַפלִ�ְ�ַפלִ�ְ�ַפל    ַ�+�קַ�+�קַ�+�קַ�+�ק    ְדָלַתִי�ְדָלַתִי�ְדָלַתִי�ְדָלַתִי�
) ַהֶ-ֶס9 ֶחֶבל ֵיָרֵתק !א ֲאֶ�ר ַעד ::::ַה8ְֹפִדי�ַה8ְֹפִדי�ַה8ְֹפִדי�ַה8ְֹפִדי�    ַב+�קַב+�קַב+�קַב+�ק    ְוָסְבב�ְוָסְבב�ְוָסְבב�ְוָסְבב�    עֹוָלמוֹ עֹוָלמוֹ עֹוָלמוֹ עֹוָלמוֹ     ֵ�יתֵ�יתֵ�יתֵ�ית    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָה7ָד�ָה7ָד�ָה7ָד�ָה7ָד�    ֹהֵל*ֹהֵל*ֹהֵל*ֹהֵל*    ִ-יִ-יִ-יִ-י    ָהֲאִב,ֹוָנהָהֲאִב,ֹוָנהָהֲאִב,ֹוָנהָהֲאִב,ֹוָנה  ַהַ#ְלַ#ל ְוָנֹר) ַהַ>��עַ  ַעל ַ-ד ְוִתָ+ֶבר ַהָ;ָהב #/ַ:ת ְוָתר/

 ז? אקהלת יב,     :ְנָתָנ4 ֲאֶ�ר ָהֱא!ִהי� ֶאל ָ%��ב ְוָהר�חַ  ְ-ֶ�ָהָיה ָה7ֶר) ַעל ֶהָעָפר ְוָיֹ�ב :ַה�ֹור ֶאל

 ְיה�ָדה ְ�ָעֵרי ְוAֵָרינ� ְמָלֵכינ� ַוֲאֹבֵתינ� ֲאַנְחנ� ָעAִינ� ַ-ֲאֶ�ר ְנָסִכי� ָל4 ְוַה8ֵי* ַהָ+ַמִי� ִלְמֶלֶכת ְלַק1ֵר ִמ2ִינ� ָיָצא ֲאֶ�ר ַה5ָָבר ָ-ל ֶאת ַנֲעAֶה ָעAֹה ִ-י .2
צֹות � �ְבח/   יז, מד ירמיהו :ָרִאינ�ָרִאינ�ָרִאינ�ָרִאינ�    !א!א!א!א    ְוָרָעהְוָרָעהְוָרָעהְוָרָעה    טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�    ַוCְִהֶיהַוCְִהֶיהַוCְִהֶיהַוCְִהֶיה    ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח�    ַוAְCִַ�עַוAְCִַ�עַוAְCִַ�עַוAְCִַ�ע ְיר�ָ�ָלִ

  ג, קכז תהלי�: ַהָ�ֶט& 2ְִרי Aָָכר ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�    ה'ה'ה'ה'    ַנֲחַלתַנֲחַלתַנֲחַלתַנֲחַלת ִהCֵה .3

 ִיְהֶיה ְוָלָ>ה ְוָ�רֹותְוָ�רֹותְוָ�רֹותְוָ�רֹות    ָ�ִרי�ָ�ִרי�ָ�ִרי�ָ�ִרי�    ְ�קֹולְ�קֹולְ�קֹולְ�קֹול    עֹודעֹודעֹודעֹוד    ֶאְ�ַמעֶאְ�ַמעֶאְ�ַמעֶאְ�ַמע    ִא�ִא�ִא�ִא�    ֶאְ�ֶ%הֶאְ�ֶ%הֶאְ�ֶ%הֶאְ�ֶ%ה    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֹאַכלֹאַכלֹאַכלֹאַכל    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַעְב�5ְַעְב�5ְַעְב�5ְַעְב�5ְ    ִיְטַע�ִיְטַע�ִיְטַע�ִיְטַע�    ִא�ִא�ִא�ִא�    ְלָרעְלָרעְלָרעְלָרע    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ֵ�י&ֵ�י&ֵ�י&ֵ�י&    ַהֵאַדעַהֵאַדעַהֵאַדעַהֵאַדע    ַה,ֹו�ַה,ֹו�ַה,ֹו�ַה,ֹו�    7ֹנִכי7ֹנִכי7ֹנִכי7ֹנִכי    ָ�ָנהָ�ָנהָ�ָנהָ�ָנה    ְ�ֹמִני�ְ�ֹמִני�ְ�ֹמִני�ְ�ֹמִני�    ֶ�&ֶ�&ֶ�&ֶ�& .4
  לו, יט ב"שמו :ַהֶ>ֶל* ֲאֹדִני ֶאל ְלַמGָא עֹוד ַעְב�5ְ

  יב, יב איוב :ְ%ב�ָנה ָיִמי� ְוֹאֶר* ָחְכָמה ִ�יִ�יִ�י� .5

  כ, יב איוב :ִיKָח ְזֵקִני� ְוַטַע� ְלֶנֱאָמִני� Aָָפה ֵמִסיר .6

  ט, לג תהלי� :ַוַ,ֲעֹמד ִצָ�ה ה�א ַוֶ,ִהי 7ַמר ה�א ִ-י .7

  י, יא קהלת :ָהֶבלָהֶבלָהֶבלָהֶבל    ְוַהַ+ֲחר�תְוַהַ+ֲחר�תְוַהַ+ֲחר�תְוַהַ+ֲחר�ת    ַהַ,ְלד�תַהַ,ְלד�תַהַ,ְלד�תַהַ,ְלד�ת    ִ-יִ-יִ-יִ-י ִמAָ�ְֶר� ָרָעה ְוַהֲעֵבר ִמִ:ֶ�� ַ-ַעס ְוָהֵסר .8

  כב ד,י איוב: ֶ%ֱאָבל ָעָליו ְוַנְפ�וֹ  ִיְכ7ב ָעָליו Aָ�ְרוֹ  ַא* .9

  י, נ בראשית :ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעת    ֵאֶבלֵאֶבלֵאֶבלֵאֶבל    ְל7ִביוְל7ִביוְל7ִביוְל7ִביו    ַוַ,ַעAַוַ,ַעAַוַ,ַעAַוַ,ַעA ְמֹאד ְוָכֵבד ָ#דֹול ִמְס2ֵד ָ�� ַוִ,ְס2ְד� ַהַ,ְר5ֵ& ְ�ֵעֶבר ֲאֶ�ר ָה7ָטד ֹ#ֶר& ַעד ַוָ,ֹבא� .10

  ב, נז ישעיהו :ְנֹכחוֹ  ֹהֵל* ִמְ�ְ-בֹוָת�ִמְ�ְ-בֹוָת�ִמְ�ְ-בֹוָת�ִמְ�ְ-בֹוָת�    ַעלַעלַעלַעל    ָינ�ח�ָינ�ח�ָינ�ח�ָינ�ח�    ָ�לֹו�ָ�לֹו�ָ�לֹו�ָ�לֹו�    ָיבֹואָיבֹואָיבֹואָיבֹוא .11

  כט ,כה א שמואל: ַהKַָלעַהKַָלעַהKַָלעַהKַָלע    ַ-9ַ-9ַ-9ַ-9    ְ�תֹו*ְ�תֹו*ְ�תֹו*ְ�תֹו*    ְיַקְ:ֶעCָהְיַקְ:ֶעCָהְיַקְ:ֶעCָהְיַקְ:ֶעCָה    ֹאְיֶבי�ֹאְיֶבי�ֹאְיֶבי�ֹאְיֶבי�    ֶנֶפ�ֶנֶפ�ֶנֶפ�ֶנֶפ�    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת    ֱא!ֶהי�ֱא!ֶהי�ֱא!ֶהי�ֱא!ֶהי�    ה'ה'ה'ה'    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ַהַחִ,י�ַהַחִ,י�ַהַחִ,י�ַהַחִ,י�    ִ�ְצרֹורִ�ְצרֹורִ�ְצרֹורִ�ְצרֹור    ְצר�ָרהְצר�ָרהְצר�ָרהְצר�ָרה    ֲאֹדִניֲאֹדִניֲאֹדִניֲאֹדִני    ֶנֶפ�ֶנֶפ�ֶנֶפ�ֶנֶפ�    ְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתה ַנְפֶ�� ֶאת �ְלַבKֵ� ִלְרָדְפ� 7ָד� ַוָ,ָק� .12

 משלי יד:ל: ִקְנ7הִקְנ7הִקְנ7הִקְנ7ה    ֲעָצמֹותֲעָצמֹותֲעָצמֹותֲעָצמֹות    �ְרַקב�ְרַקב�ְרַקב�ְרַקב ַמְר2ֵא ֵלב ְבAִָרי� ַחֵ,י .13

  יג, לז יחזקאל: ַעִ>י ִמKְִברֹוֵתיֶכ� ֶאְתֶכ� �ְבַהֲעלֹוִתי ִקְברֹוֵתיֶכ�ִקְברֹוֵתיֶכ�ִקְברֹוֵתיֶכ�ִקְברֹוֵתיֶכ�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְ�ִפְתִחיְ�ִפְתִחיְ�ִפְתִחיְ�ִפְתִחי    ה'ה'ה'ה'    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ִ-יִ-יִ-יִ-י    ִויַדְעֶ%�ִויַדְעֶ%�ִויַדְעֶ%�ִויַדְעֶ%� .14

  כא, ל ישעיהו :ַתAְְמִאיל� ְוִכי ַתֲאִמינ� ִ-י בוֹ  ְלכ� ַה5ֶֶר* ֶזה ֵלאֹמר ֵמ.ֲחֶרי� ָדָבר ִ%ְ�ַמְעָנה ְו7ְזֶני� .15

 קהלת ט:ח: ֶיְחָסר .ל ֹראְ�� ַעל ְוֶ�ֶמ& ְלָבִני� ְבָגֶדי� ִיְהי� ֵעת ְ�ָכל .16

 יג ,סה ישעיהו: ֵ%ֹב�� ְוַאֶ%� ִיAְָמח� ֲעָבַדי ִהCֵה ִ%ְצָמא� ְוַאֶ%� ִיְ�%� ֲעָבַדי ִהCֵה ִ%ְרָעב� ְוַאֶ%� ֹיאֵכל� ֲעָבַדי ִהCֵה ה' ֲאֹדָני 7ַמר ֹ-ה ָלֵכ& .17

 

I. Continuation of אגדות about deterioration of body at old age and about death (vv. 1-17) 

a. ותלבא תוכלה : if one dies with no mourners, we take 10 people to his house to mourn for him for all העבש  

i. Story: with הודיה בר ; the dead person appeared to him after שבעה and told him that his actions had brought 

him peace of mind 

 

 

  


