
ד"סב

Wisdom & Wellness for Women
Parsha Podcast – Parshat Pinchas 5780

Fixing Broken Homes

הכ קרפ רבדמב רפס
רֹמאֵּל הֶׁשמ לֶא ָהוְֹהי רֵּבַדְיַו )זט

( זי םָתֹוא םֶתיִִּכהְו םיִנָיְדִּמַה תֶא רֹורָצ (
ָןיְדִמ איִׂשְנ ַתב יִּבְזָּכ רַבְּד לְַעו רֹועְּפ רַבְּד לַע םֶכָל ּולְִּכנ רֲֶׁשא םֶהיֵלְכִנְּב םֶָכל םֵה םיִרֲרֹצ יִּכ )חי  
רֹועְּפ רְַבּד לַע הָפֵּגַּמַה םֹויְב הָּכֻּמַה םָתֲֹחא

16. Hashem spoke to Moses, saying:17. Harass the Midianites and smite them:18. for they 
harassed you through their conspiracy that they conspired against you in the matter of Peor, and 
in the matter of Cozbi, daughter of a leader of Midian, their sister, who was slain on the day of 
the plague, in the matter of Peor. : 

What would you expect the Torah to continue to relay?

וכ קרפ רבדמב רפס
הָפֵּגַּמַה יֲֵרחַא יִהְיַו )א  
רֹמאֵל ןֵהֹּכַה ןֲֹרַהא ֶןּב ָרזָעְלֶא לֶאְו הֶׁשמ לֶא הָֹוהְי רֶמאֹּיַו :

אָבָצ אֵצֹי לָּכ םָתֹבֲא תיֵבְל ָהלְַעמָו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ֶןִּבמ לֵאָרְִׂשי יֵנְּב תַדֲע לָּכ ׁשאֹר תֶא ּואְׂש (ב)  
לֵאָרְׂשִיְּב

רֹמֵאל ֹוחֵרְי ֵןּדְרַי לַע בָאֹומ תֹבְרַעְּב םָתֹא ֵןהֹּכַה רָזָעְלֶאְו הֶׁשמ רֵּבַדְיַו (ג)
םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ םיִאְצֹּיַה לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הֶׁשמ תֶא דָוֹדְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ הָלְעָמָו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ֶןִּבמ (ד)

יִאֻּלַּפַה תַחַּפְׁשִמ אּוּלַפְל יִכֹנֲחַה תַחַּפְׁשִמ ְֹונֲח ֵןבּואְר יֵנְּב לֵאָרְִׂשי רֹוכְּב ֵןבּואְר (ה)
יִמְרַּכַה ַתַחְּפִׁשמ יִמְרְַכל יִנֹורְצֶחַה ַתַחְּפִׁשמ ןֹרְצֶחְל (ו)

1. It was after the plague – 
Hashem spoke to Moses and to Elazar son of Aaron the Kohen, saying:2. Take a census of the 
entire assembly of the Children of Israel, from twenty and above, according to their father's 
houses, all who go out to the legion in Israel:3. Moses and Elazar the Kohen spoke to them in the 
plains of Moab, by the Jordan near Jericho, saying:4. "From twenty years of age and above, as 
Hashem had commanded Moses and the Children of Israel, who were coming out of the land of 
Egypt.":5. Reuben the firstborn of Israel -- the sons of Reuben - of Hanoch, the Hanochite 
family; of Pallu, the Palluite family:6. of Hezron, the Hezronite family; of Carmi, the Carmite 
family:7. These are the families of the Reubenites;

Based on the above pesukim, what ensued after the plague? 
What were you expecting to hear about? Look forward a few chapters – when will you hear 
about the war vs. Midian? Why is it not executed immediately?
 Why is there a “parshiah” break in the middle of a pasuk and story?



Below are explanations offered by two parshanim – what are the lessons learned acc. to each?

א קוספ וכ קרפ רבדמב לע ינוקזח   
י"ע קוספה עצמאב איהש י"פעא השרפ ןאכ שי רבדמ יתמ ולכשכ - הפגמה ירחא יהיו (א)  

וסנכנש הלעמו הנש םירשע ןבמ םינבה תונמל אב ךליאו ןאכמו רבדמ יתמ תרזג הקספנ ןאכש  
ץראל .

א קוספ וכ קרפ רבדמב לע םייחה רוא   
המ יפלו בותכה עצמאב השרפ תליחת השע המל תעדל ךירצ 'וגו הפגמה ירחא יהיו (א)  

ךרדכ ,'וגו רורצ תוצמ תועצמאב יכ רמול הזב ןווכתנש ,ןוכנ םעט שי הלעמל יתבתכש  
,הפגמה ירחא יהיו הזבו ייהלאה עבטל םמצע וטהו ,הרז הדובע תבשחמ ונקת ונשריפש  
הזלו ,תושע 'ה הוצ רשא הז ןוקית תועצמאב ,לארשיב התיהש הפגמה הקלתסנ שוריפ  
הלעמלש המ םע רשוקמ הפגמה ירחא רמאמ יכ רמול ,בותכה עצמאב השרפה ליחתה  
ונממ :

'וגו 'ה רמא הפגמה רחאש ,הטמל ורשקל ןכ םג ןווכתנ ,ומצע ינפב קוספ ואשע אלש םעטו   
,דחא ןינע דיגהל ,הלעמל שמשמ הפגמה ירחא יהיו רמאמ יכ רמוא תאצמנ ,'וגו ואש  
רחא ןינע דיגהל ,הטמלו :
ש"קלי( ורמאש ל"ז םהירבד יפ לע ,בותכה עצמאמ השרפה ליחתהש םעט תתל הארנ דוע  

וגו הפגמה ירחא יהיו ל"זו )געשת זמר '':
ר"בדמב( ורמאש ל"ז םהירבד יפ לע בותכה עצמאמ השרפה ליחתהש םעט תתל שי דוע   

םריזחה תומל ברקשכ ,ןינמב ורסמנ השמל ורסמנו םירצממ לארשי ואצישכ ל"זו )ז אכ  
אלב יכ רמול ,'וגו השמ לא 'ה רמאיו השרפה תלחתהב ןווכתנש המ אוהו ןאכ דע ,ןינמב  
ןכ םג התיהש אלא ,רומאכ ןינמב םריזחהל ידכ ,הז ןינמב םעט שי הפגמה ירחא םעט  
תלחתה תועצמאב תוזמרנ ןינמה תוביס יתש ואצמנו ,הפגמה ירחא איהש תרחא הביס  
בותכה עצמאב השרפ :

We will introduce another possibility – for the parshiah divide:
Why do six chapters of commandments interrupt the directive to fight against Midian?

אל קרפ רבדמב רפס  
רֹמאֵּל הֶׁשמ לֶא דָוֹדְי רֵּבַדְיַו (א)

ָיֶּמַע לֶא ףֵסָאֵּת רַַחא םיִנָיְדִּמַה ֵתאֵמ לֵאָרְִׂשי יֵנְּב תַמְקִנ םֹקְנ (ב)
1.Hashem spoke to Moses, saying:2. "Take vengeance for the Children of Israel against the 
Midianites; afterward you will be gathered unto your people.":3. Moses spoke to the people, 
saying, "Arm men from among yourselves for the legion that they may be against Midian to 
inflict Hashem's vengeance against Midian:

Let’s return to the interruption…
Does this census remind us of another census?



וכ קרפ רבדמב רפס  
רֹמֵאל ֵןהֹּכַה ןֹרֲהַא ֶןּב רָזָעְלֶא לֶאְו הֶׁשמ לֶא דָוֹדְי רֶמאֹּיַו הָפֵּגַּמַה יֵרֲַחא יִהְיַו (א) :

אָבָצ אֵצֹי לָּכ םָתֹבֲא תיֵבְל ָהלְַעמָו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ֶןִּבמ לֵאָרְִׂשי יֵנְּב תַדֲע לָּכ ׁשאֹר תֶא ּואְׂש (ב)  
לֵאָרְׂשִיְּב :

רֹמֵאל ֹוחֵרְי ֵןּדְרַי לַע בָאֹומ תֹבְרַעְּב םָתֹא ֵןהֹּכַה רָזָעְלֶאְו הֶׁשמ רֵּבַדְיַו (ג) :
םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ םיִאְצֹּיַה לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הֶׁשמ תֶא דָוֹדְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ הָלְעָמָו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ֶןִּבמ (ד) :

יִאֻּלַּפַה תַחַּפְׁשִמ אּוּלַפְל יִכֹנֲחַה תַחַּפְׁשִמ ְֹונֲח ֵןבּואְר יְֵנּב לֵאָרְִׂשי רֹוכְּב ֵןבּואְר (ה) :
יִמְרַּכַה תַחַּפְׁשִמ יִמְרְַכל יִנֹורְצֶחַה ַתַחְּפִׁשמ ןֹרְצֶחְל (ו)..………………… :

( אנ םיִׁשלְׁשּו תֹואֵמ עַבְׁש ףֶלָאָו ףֶלֶא תֹואֵמ ׁשֵׁש לֵאָרְִׂשי יֵנְּב יֵדּוקְּפ ֶהּלֵא ( :
( בנ רֹמאֵּל הֶׁשמ לֶא דָוֹדְי רֵּבַדְיַו ( :

( גנ תֹומֵׁש רַּפְסִמְּב הָלֲחַנְּב ץֶרָאָה קֵלָחֵּת הֶּלֵאָל ( :
( דנ ֹותָלֲחַנ ןַֻּתי ויָדֻקְפ יִפְל ׁשיִא ֹותָלֲחַנ טיִעְַמּת טַעְמַלְו ֹותָלֲחַנ ֶהּבְרַּת בַרָל ( :

( הנ ּולָחְנִי םָתֹבֲא תֹוּטַמ תֹומְׁשִל ץֶרָאָה תֶא ֵקלֵָחי לָרֹוגְּב ְַא ( :
Compare and contrast:

א קרפ רבדמב רפס  
םָתאְֵצל תיִנֵּׁשַה ָהנָּׁשַּב יִנֵּׁשַה ׁשֶדֹחַל דֶָחְאּב דֵעֹומ לֶהֹאְּב יַניִס רַּבְדִמְּב הֶׁשמ לֶא דָוֹדְי רֵּבַדְיַו (א)  

רֹמאֵל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ :
םָתֹלְּגְלֻגְל רָכָז לָּכ תֹומֵׁש רַּפְסִמְּב םָתֹבֲא תיֵבְל םָתֹחְְּפׁשִמְל לֵאָרְִׂשי יֵנְּב תַדֲע לָּכ ׁשאֹר תֶא ּואְׂש (ב) :

ןֹרֲהַאְו הַָּתא םָתְֹאבִצְל םָתֹא ּודְקְפִּת לֵאָרְׂשִיְּב אָָבצ אֵצֹי לָּכ הָלְעַמָו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ֶןִּבמ (ג) :
אּוה ויָתֲֹבא תיֵבְל ׁשאֹר ׁשיִא הֶּטַּמַל ׁשיִא ׁשיִא ּויְִהי םֶכְּתִאְו (ד) :

1.Hashem spoke to Moses in the Wilderness of Sinai, in the Tent of Meeting, on the first of the 
second month, in the second year after their exodus from the land of Egypt, saying:2. "Take a 
census of the entire assembly of the Children of Israel according to their families, according to 
their fathers' household, by number of the names, every male according to their head count:3. 
From twenty years of age and up -- everyone who goes out to the legion in Israel -- you shall 
count them  according to their legions, you and Aaron:4. And with you shall be one man from 
each tribe; a man who is a leader of his father's household:5. "These are the names of the men 
who shall stand with you - For Reuben, Elizur son of Shedeur:

Focus on common themes in the next few interruptions:
זכ קרפ רבדמב רפס

ףֵסֹוי ןֶב הֶּׁשְַנמ תֹחְּפְׁשִמְל הֶּׁשְַנמ ןֶּב ריִכָמ ןֶּב דָעְלִּג ֶןּב רֵֶפח ֶןּב ָדחְפָלְצ תֹוְנּב הָנְבַרְקִּתַו (א)  
הָצְרְִתו הָּכְלִמּו הָלְגָחְו הָעֹנ הָלְחַמ ויָתְֹנּב תֹוְמׁש הֶּלֵאְו :

רֹמאֵל דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶּפ הָדֵעָה לָכְו םִאיִׂשְּנַה יֵנְפִלְו ֵןהֹּכַה רָזְָעלֶא יֵנְִפלְו הֶׁשמ יֵנְִפל הָנְדֹמֲעַּתַו (ב) :
תֵמ ֹואְטֶחְב יִּכ חַרֹק תַדֲַעּב דָוֹדְי לַע םיִדָעֹוּנַה הָדֵעָה ְֹותְּב הָיָה אֹל אּוהְו רָּבְדִּמַּב ֵתמ ּוניִָבא (ג)  

ֹול ּויָה אֹל םיִנָבּו :
ּוניִבָא יֵחֲא ְֹותְּב הָּזֻחֲא ּונָּל הָנְּת ֵןּב ֹול ןיֵא יִּכ ֹוְּתַחְּפִׁשמ ְֹוִּתמ ּוניִָבא םֵׁש עַרָּגִי הָּמָל (ד) :

דָוֹדְי יֵנְִפל ָןטְָּפִׁשמ תֶא הֶׁשמ בֵרְקַּיַו (ה) :
רֹמאֵּל הֶׁשמ לֶא דָוֹדְי רֶמאֹּיַו (ו) :

תַלֲחַנ תֶאָ ּתְַרבֲעַהְו םֶהיֲִבא יֵחֲא ְֹותְּב הָלֲחַנ תַּזֲֻחא םֶהָל ֵןּתִּת ֹןתָנ תֹרְֹבּד דָחְָפלְצ תֹונְּב ֵןּכ (ז)  
ֶןהָל ֶןהיֲִבא :



ֹוִּתבְל ֹותָלֲַחנ תֶא םֶּתְרַבֲַעְהו ֹול ןיֵא ֵןבּו תּומָי יִּכ ׁשיִא רֹמאֵל רֵּבַדְּת לֵאָרְִׂשי יֵנְּב לֶאְו (ח) :
ויָחֶאְל ֹותָלֲחַנ תֶא םֶּתַתְנּו תַּב ֹול ןיֵא םִאְו (ט) :

ויִבָא יֵחֲאַל ֹותָלֲחַנ תֶא םֶּתַתְנּו םיִַחא ֹול ןיֵא םִאְו (י) :
( אי הָתְיָהְו ּהָתֹא ׁשַרְָיו ֹוּתְחַּפְׁשִּמִמ ויָלֵא בֹרָּקַה ֹורֵאְׁשִל ֹותָלֲחַנ תֶא םֶּתַתְנּו ויִָבאְל םיִַחא ןיֵא םִאְו (  

הֶׁשמ תֶא דָוֹדְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ טְָּפִׁשמ תַּקֻחְל לֵאָרְִׂשי יֵנְִבל : 
The daughters of Zelophehad, son of Hepher, son of Gilead, son of Machir, son of Manasseh, of 

the family of Manasseh son of Joseph drew near -- and these are the names of his daughters - 
Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah:2. and they stood before Moses, before Elazar the 
Kohen, and before the leaders and the entire assembly at the entrance to the Tent of Meeting, 

saying:3. "Our father died in the Wilderness, but he was not among the assembly that was 
gathering against Hashem in the assembly of Korah, but he died of his own sin; and he had no 

son:4. Why should the name of our father be omitted from among his family because he had no 
son? Give us a possession among our father's brothers."

: ל קרפ רבדמב רפס  
הֶׁשמ תֶא דָוֹדְי הָּוִצ רֲֶׁשא לֹכְּכ לֵאָרְִׂשי יֵנְּב לֶא הֶׁשמ רֶמאֹּיַו (א) :

דָוֹדְי ָהּוִצ רֶׁשֲא רָבָּדַה הֶז רֹמאֵל לֵאָרְִׂשי יֵנְִבל תֹוּטַּמַה יֵׁשאָר לֶא הֶׁשמ רֵּבַדְיַו (ב) :
ויִּפִמ אֵצֹּיַה לָכְּכ ֹורָבְּד לֵחַי אֹל ֹוׁשְפַנ לַע רָּסִא רֹסְאֶל הָעֻבְׁש ַעבָּׁשִה ֹוא דָוֹדיַל רֶדֶנ רֹּדִי יִּכ ׁשיִא (ג)  

הֲֶׂשעַי :
ָהיֶרְֻענִּב ָהיִבָא תיֵבְּב רִָּסא הָרְסָאְו דָוֹדיַל רֶדֶנ רֹּדִת יִּכ ָהּׁשִאְו (ד) :

לָכְוָ היֶרָדְנ לָּכ ּומָקְו ָהיִבָא ָּהל ׁשיִרֱחְֶהו ּהָׁשְפַנ לַע הָרְָסא רֲֶׁשא ּהָרָסֱאֶו ּהָרְדִנ תֶא ָהיִָבא עַמָׁשְו (ה)  
םּוָקי ּהְָׁשַפנ לַע הָרְָסא רֲֶׁשא רִָּסא :

דָוֹדיַו םּוקָי אֹל ּהָׁשְַפנ לַע הָרְסָא רֶׁשֲאָ היֶרָסֱאֶוָ היֶרָדְנ לָּכ ֹועְָמׁש םֹויְּב ָּהתֹא ָהיִָבא איִנֵה םִאְו (ו)  
ָּהתֹא ָהיִָבא איִנֵה יִּכ ּהָל חַלְסִי :

ּהָׁשְפַנ לַע הָרְסָא רֶׁשֲא ָהיֶָתפְׂש אָטְִבמ ֹוא ָהיֶלָעָ היֶרָדְנּו ׁשיִאְל הֶיְהִת ֹויָה םִאְו (ז) :
ּומֻקָי ּהָׁשְפַנ לַע הָרְסָא רֶׁשֲאָ הֶרָסֱֶאוָ היֶרָדְנ ּומָקְו ּהָל ׁשיִרֱחֶהְו ֹועְָמׁש םֹויְּב ָּהׁשיִא עַמָׁשְו (ח) :
רֶׁשֲא ָהיֶתָפְׂש אָטְבִמ תְֵאו ָהיֶלָע רֶׁשֲא ּהָרְדִנ תֶא רֵֵפהְו ּהָתֹוא איִנָי ָּהׁשיִא ַעְֹמׁש םֹויְּב םִאְו (ט)  

ּהָל ַחלְִסי דָוֹדיַו ּהְָׁשַפנ לַע הָרְָסא :
ָהיֶלָע םּוקָי ָּהׁשְַפנ לַע הָרְָסא רֲֶׁשא לֹּכ הָׁשּורְגּו ָהנָמְלַא רֶדֵנְו (י) :

( אי הָֻעבְׁשִּב ּהָׁשְַפנ לַע רִָּסא הָרְָסא ֹוא הָרָדָנ ָּהׁשיִא תיֵּב םִאְו ( :
( בי ּהָׁשְפַנ לַע הָרְָסא רֶׁשֲא רָּסִא לָכְוָ היֶרָדְנ לָּכ ּומָקְו ָּהתֹא איִנֵה אֹל ּהָל ׁשִרֱחֶהְו ָּהׁשיִא עַמָׁשְו (  

םּוקָי :
( גי םּוקָי אֹל ּהָׁשְפַנ רִַּסאְלּוָ היֶרָדְנִל ָהיֶָתפְׂש אָצֹומ לָּכ ֹועְָמׁש םֹויְּב ָּהׁשיִא םָתֹא רֵָפי רֵפָה םִאְו (  

ּהָל ַחלְִסי דָוֹדיַו םָרֵפֲה ָּהׁשיִא :
( די ּוּנֶרֵפְי ָּהׁשיְִאו ּוּנֶמיִקְי ָּהׁשיִא ֶׁשָפנ תֹּנַעְל רִָּסא תַעֻבְׁש לְָכו רֶדֵנ לָּכ ( : 

( וט רֶׁשֲאָ היֶָרסֱא ָלּכ תֶא ֹואָ היֶרָדְנ לָּכ תֶא םיִקֵהְו םֹוי לֶא םֹוּיִמ ָּהׁשיִא ּהָל ׁשיִרֲַחי ׁשֵרֲחַה םִאְו (  
ֹועְָמׁש םֹויְּב ּהָל ׁשִרֱחֶה יִּכ םָתֹא םיִקֵה ָהיֶלָע :

( זט ּהָנֹוֲע תֶא אָׂשָנְו ֹועְָמׁש יֵרֲַחא םָתֹא רֵָפי רֵפָה םִאְו ( :
( זי ָהיִָבא תיֵּבָ היֶרֻעְנִּב ֹוּתִבְל ָבא ןיֵּב ֹוּתְׁשִאְל ׁשיִא ןיֵּב הֶׁשמ תֶא דָוֹדְי הָּוִצ רֲֶׁשא םיִּקֻחַה ֶהּלֵא ( :

1. Moses said to the Children of Israel according to everything that Hashem had commanded 
Moses:2. Moses spoke to the heads of the tribes of the Children of Israel, saying - This is the 
thing that Hashem has commanded:3. If a man takes a vow to Hashem or swears an oath to 
establish a prohibition upon himself, he shall not desecrate his word; according to whatever 
comes from his mouth shall he do:4. But if a woman will take a vow to Hashem or establish a 



prohibition in her father's home in her youth:5. and her father heard of her vow or the prohibition 
that she established upon herself, and her father was silent about her, then all her vows shall 
stand, and any prohibition that she established upon herself shall stand:6. But if her father 
restrained her on the day of his hearing, all her vows or prohibitions that she established up

Compare the story of Bnot Tzlofchad above with the final episode recopunted in Sefer 
Bamidbar – why are the two components of the story divided?

ול קרפ רבדמב
יֵנְפִל ּורְּבְַדיַו ףֵסֹוי יֵנְּב תֹחְּפְׁשִּמִמ ֶהּׁשַנְמ ֶןּב ריִכָמ ֶןּב דָעְלִג יֵנְּב תַחְַּפׁשִמְל תֹובָאָה יֵׁשאָר ּובְרְקִּיַו (א)  

לֵאָרְִׂשי יֵנְִבל תֹוָבא יֵׁשאָר םיִאִׂשְּנַה יֵנְִפלְו הֶׁשמ :
תֵתָל דָוֹדיַב הָּוֻצ יִנֹדאַו לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל לָרֹוגְּב הָלֲחַנְּב ץֶרָאָה תֶא תֵתָל דָוֹדְי הָּוִצ יִנֹדֲא תֶא ּורְמאֹּיַו (ב)  

ויָתֹנְִבל ּוניִָחא דָחְָפלְצ תַלֲחַנ תֶא :
םיִרְבֹּד ףֵסֹוי יֵנְב הֵּטַמ ֵןּכ רֹמאֵל דָוֹדְי יִּפ לַע לֵאָרְִׂשי יֵנְּב תֶא הֶׁשמ וַצְיַו (ה)) :

תַַחְּפׁשְִמל ְַא םִיׁשָנְל הָניֶיְהִּת םֶהיֵניֵעְּב בֹוּטַל רֹמאֵל דָחְָפלְצ תֹונְִבל דָוֹדְי הָּוִצ רֲֶׁשא רָבָּדַה הֶז (ו)  
םיִׁשָנְל הָניֶיְהִּת םֶהיֲִבא ֵהּטַמ :

לֵאָרְׂשִי יְֵנּב ּוקְּבְדִי ויָתֹבֲא הֵּטַמ תַלֲַחנְּב ׁשיִא יִּכ הֶּטַמ לֶא ֶהּטַּמִמ לֵאָרְִׂשי יֵנְִבל הָלֲחַנ בֹּסִת אֹלְו (ז) :
ַןעַמְל ָהּׁשִאְל הֶיְהִּת ָהיִבָא הֵּטַמ תַחַּפְׁשִּמִמ דָחֶאְל לֵאָרְִׂשי יֵנְּב תֹוּטַּמִמ הָלֲחַנ ֶתׁשֶרֹי תַּב לָכְו (ח)  

ויָתֲֹבא תַלֲחַנ ׁשיִא לֵאָרְִׂשי יֵנְּב ּוׁשְריִי :
לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֹוּטַמ ּוקְּבְדִי ֹותָלֲחַנְּב ׁשיִא יִּכ רֵַחא הֵּטַמְל ֶהּטַּמִמ הָלֲחַנ בֹּסִת אֹלְו (ט) :

דָחְָפלְצ תֹונְּב ּוׂשָע ֵןּכ הֶׁשמ תֶא דָוֹדְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ (י) :
( אי םיִָׁשנְל ֶןהיֵדֹד יֵנְבִל דְָחפָלְצ תֹונְּב הָעֹנְו הָּכְלִמּו הָלְגָחְו הָצְרִת ָהלְַחמ הָניֶיְהִּתַו ( : 

 ( בי ןֶהיֲִבא תַחַּפְׁשִמ הֵּטַמ ַלע ןָתָלֲחַנ יִהְּתַו םיִׁשָנְל ּויָה ףֵסֹוי ֶןב הֶּׁשְַנמ יְֵנּב תֹחְּפְׁשִּמִמ ( :


