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תֹומ י�ר�ח�א
זט קרפ ארקיו

�ׁש�מ־ל�א �ה�וה�י ר����ד�י�ו א �ר�ה��א י����� י����ׁש תֹו�מ י��ר�ח��א ה�  ן�
���ו ב ׃ּות��מ���ו ה��וה�י־י�����ל ם��ת�ב�ר�ק��  ה��וה�י ר�מא�
�ׁש�מ־ל�א �ר�ה��א־ל�א �ר���� ה� �ב�י־ל�א�ו �ָךי�ח�א ן�  א�
���ה־ל�א �ת�ע־ל�כ�ב �ר���ל תי����מ ׁש�ד� ����־ל�א ת�כ�  י�
�����ה �ל�ו �ן�ר�א��ה־ל�ע ר��ׁש�א ת�ר� ���ע��� י��� תּו�מ�י א�  ן�
�����ה־ל�ע ה��א�ר��א �ז�� ג ׃ת�ר� �ב�י תא� �ר�ה��א א�  ן�
���ה־ל�א ד ׃ה��ל�ע�ל ל�י��א�ו תא����ח�ל ר��ק��־ן�� ר����� ׁש�ד�

�ת�� �ק ד���־ת���  ּו�י�ה��י �ד�ב־י�ס���כ��מּו ׁש����ל�י ׁש�ד�
�ּג�ח�י �ד�� ט����ב�א�בּו �ֹור�ׂש��־ל�ע  ף������י ד��� ת��������מ�בּו ר�
�ק־י�ד�ג�� �ה ׁש�ד� ה ׃ם��ׁש�ב�לּו ֹו�ר�ׂש��־ת�א ם�י����� ץ��ח�ר�ו ם�

 םי����ע י��רי�ע�ׂש־י����ׁש ח����י ל��א�ר�ׂש�י י����� �ת�ד�ע ת��א�מּו
�ר�ה��א בי��ר�ק�ה�ו ו ׃ה��ל�ע�ל ד��ח�א ל�י��א�ו תא����ח�ל  ן�
 ד��ע�בּו ֹו�ד�ע��� ר����כ�ו ֹו�ל־ר�ׁש�א תא����ח��ה ר���־ת�א
 �ם�ת�א די��מ�ע��ה�ו ם��רי�ע���ה י����ׁש־ת�א ח��ק�ל�ו ז ׃ֹו�תי��
�א ח�ת��� ה��וה�י י������ל �ר�ה��א ן��ת���ו ח ׃ד��עֹומ ל�ה�  ן�



�ּג ם��רי�ע���ה י����ׁש־ל�ע  ל��רֹוג�ו ה��והי��ל �ד�ח�א ל��רֹוּג תֹו�ל�ר�
�ׁש�א רי��ע���ה־ת�א �ן�ר�ה��א בי��ר�ק�ה�ו ט ׃ל��זא�ז�ע��ל ד��ח�א  ר�
י ׃תא����ח ּוה��ׂש�ע�ו ה��והי��ל ל��רֹוּג�ה וי��ל�ע ה��ל�ע
�ל�ע �ר�ׁש�א רי��ע���ה�ו �זא�ז�ע��ל �ל�רֹוּג�ה וי��ל�ע ה�  ל�
 ֹו�ת�א ח����ׁש�ל וי��ל�ע ר����כ�ל ה��וה�י י������ל י��ח־ד�מ�ע��י
�ר�ה��א בי��ר�ק�ה�ו אי ׃ה�ר����ד���ה ל��זא�ז�ע��ל  ר���־ת�א ן�
 ט��ח�ׁש�ו ֹו�תי�� ד��ע�בּו ֹו�ד�ע��� ר����כ�ו ֹו�ל־ר�ׁש�א �תא���ח��ה
�ל�מ ח��ק�ל�ו בי ׃ֹו�ל־ר�ׁש�א תא����ח��ה ר���־ת�א �ה־א�  ה�ּת�ח���
�ל�מּו ה��וה�י י��������מ ��ח����ז���ה ל��ע�מ ׁש��א־י�ל�ח��ּג �����ח א�  וי�
�ט�ק �ר���ל תי����מ אי��ב�ה�ו ה����� םי����ס ת�ר�  ן��ת���ו גי ׃ת�כ�
�ט���ה־ת��א ����ע ׀ ה����כ�ו ה��וה�י י������ל ׁש��א�ה־ל�ע ת�ר�  ן�
�ט���ה �����ה־ת�א ת�ר� �ל�ו תּו�ד�ע��ה־ל�ע ר��ׁש�א ת�ר�  ׃תּו�מ�י א�
���ה ם����מ �ח�ק�ל�ו די  י�����־ל�ע ֹו�ע�����א�ב ה����ה�ו ר�

�����ה �����ה י������ל�ו ה�מ�ד��ק ת�ר�  םי��מ�ע��־ע�ב��ׁש ה����י ת�ר�
�ח�ׁש�ו וט ׃ֹו�ע�����א�� ם����ה־ן�מ  �תא���ח��ה רי��ע�ׂש־ת�א ט�
�ע�ל ר��ׁש�א �ר���ל תי����מ־ל�א ֹו�מ��־ת�א �אי�ב�ה�ו ם�  ת�כ�
���ה ם��ד�ל �ה�ׂש�ע ר��ׁש�א��� ֹו�מ��־ת�א ה��ׂש�ע�ו  ֹו�ת�א ה����ה�ו ר�
�����ה־ל�ע �����ה י������ל�ו ת�ר� ���ה־ל�ע ר����כ�ו זט ׃ת�ר�  ׁש�ד�
 ם��תא���ח־ל�כ�ל ם��הי�ע�ׁש���מּו ל��א�ר�ׂש�י י����� �ת�א�מ���מ
�א�ל �ה�ׂש�ע��י ן��כ�ו �עֹומ ל�ה� �ּת�א ן��כ���ה ד�  ְךֹו�ת�� ם�
�ל ם��ד�א־ל�כ�ו זי ׃ם��ת�א�מ�ט �א�� ׀ ה��י�ה�י־א� �עֹומ ל�ה�  ד�



���� ר����כ�ל ֹו�א�ב��  ד��ע�בּו �ֹוד�ע��� ר����כ�ו ֹו�תא��־ד�ע ׁש�ד�
���י�ו חיינש ׃ל��א�ר�ׂש�י ל��ה�ק־ל�� ד��ע�בּו ֹו�תי��  א�
 ח��ק�ל�ו וי��ל�ע ר����כ�ו ה��וה�י־י������ל ר��ׁש�א �ח����ז���ה־ל�א
 �ח����ז���ה תֹו���ר�ק־ל�ע ן��ת���ו רי��ע���ה ם����מּו �ר���ה ם����מ
���ה�ו טי ׃בי��ב�ס  ע�ב��ׁש ֹו�ע�����א�� ם����ה־ן�מ וי��ל�ע ה�
�א�מ���מ ֹו�ׁש���ק�ו ֹו�ר�ה��ט�ו םי��מ�ע�� כ ׃ל��א�ר�ׂש�י י����� ת�

���ה־ת�א ר������מ �ה���כ�ו �א־ת�א�ו ׁש�ד�  ד��עֹומ ל�ה�
�מ�ס�ו אכ ׃י��ח�ה רי��ע���ה־ת�א בי��ר�ק�ה�ו �ח����ז���ה־ת�א�ו  ְך�
�ר�ה��א �ר ל��ע ו��ד�י י��ּת�ׁש־ת�א ן�  �י�ח�ה �רי�ע���ה ׁשא�
�ל�ע ה����ו�ת�ה�ו  ל��א�ר�ׂש�י י����� �ת��� ו�ע־ל��־ת�א וי�
 �ם�ת�א ן��ת���ו ם��תא���ח־ל�כ�ל ם��הי�ע�ׁש��־ל��־ת�א�ו
�ר־ל�ע  ׃ה�ר����ד���ה י��ּת�ע ׁשי��א־ד�י�� ח����ׁש�ו רי��ע���ה ׁשא�
�ׂש���ו בכ  ץ�ר��א־ל�א ם��ת��� �ו�ע־ל��־ת�א וי��ל�ע רי��ע���ה א�
 �ן�ר�ה��א א��בּו גכ ׃ר����ד���� רי��ע���ה־ת�א ח����ׁש�ו ה��ר�ז�ּג
�א־ל�א �עֹומ ל�ה�  ׁש��ב�ל ר��ׁש�א ד����ה י��ד�ג��־ת�א �ט�ׁש��ּו ד�
���ה־ל�א ֹו�א�ב�� �ח�ר�ו דכ ׃ם��ׁש ם��חי�ּנ�ה�ו ׁש�ד�  ץ�
���ב ֹו�ר�ׂש��־ת�א  וי��ד�ג��־ת�א ׁש��ב�ל�ו ׁשֹו�ד�ק םֹו�ק�מ�� �ם�י�
���י�ו �ע־ת�א ה��ׂש�ע�ו א� �ע�ה ת��ל�ע־ת�א�ו �ֹות�ל�  ר����כ�ו ם�
 ב�ל��ח ת��א�ו הכינש ,ישילש ׃ם��ע�ה ד��ע�בּו ֹו�ד�ע���
 �ח����ׁש�מ��ה�ו וכ ׃ה�ח����ז���ה רי��ט�ק�י תא����ח��ה
�זא�ז�ע��ל �רי�ע���ה־ת�א  ֹו�ר�ׂש��־ת�א ץ��ח�ר�ו וי��ד�ג�� ס����כ�י ל�



�� �ת�א�ו זכ ׃ה����ח����ה־ל�א אֹו�ב�י ן��כ־י�ר�ח��א�ו ם�י�����  ר�
���ח��ה ���ח��ה רי��ע�ׂש ׀ ת��א�ו תא� �ׁש�א תא�  א��בּוה ר�
���� ר����כ�ל �ם�מ��־ת�א  ה����ח����ל ץּו�ח�מ־ל�א אי���ֹוי ׁש�ד�
�ע־ת�א ׁש��א�ב ּו���ר��ׂש�ו  ׃ם��ׁש�ר��־ת�א�ו ם��ר�ׂש��־ת�א�ו ם��ת�ר�
�ת�א ף��ר���ה�ו חכ  ֹו�ר�ׂש��־ת�א ץ��ח�ר�ו וי��ד�ג�� ס����כ�י ם�
 ה��ת�י��ה�ו טכ ׃ה����ח����ה־ל�א אֹו�ב�י ן��כ־י�ר�ח��א�ו ם�י�����
�ח�� ם��לֹוע ת����ח�ל ם��כ�ל �ה ׁש�ד� �ח�ל רֹו�ׂש�ע��� י�עי�ב���  ׁש�ד�
�ׁש����־ת�א ּו�ּנ�ע�ּת �כי�ת� �ל �ה�כא�ל�מ־ל�כ�ו ם�  ּו�ׂש�ע��ת א�
 ה����ה םֹו���ב־י��� ל ׃ם��כ�כֹו�ת�� ר��ּג�ה ר��ּג�ה�ו ח��ר�ז�א��ה
���ח �ל���מ ם��כ�ת�א ר��ה�ט�ל ם��כי�ל�ע ר����כ�י �כי�תא�  י������ל ם�
�כ�ל �אי�ה ןֹו�ת���ׁש ת����ׁש אל ׃ּור��ה�ט�ּת ה��וה�י  ם��תי�ּנ�ע�ו ם�
�ׁש����־ת�א ���כ�ו בל ׃ם��לֹוע ת����ח ם��כי�ת� �ה���ה ר�  ן�
 ת�ח��ּת ן��ה�כ�ל ֹו�ד�י־ת�א �א���מ�י ר��ׁש�א��ו ֹו�ת�א ח��ׁש�מ�י־ר�ׁש�א
���ה י��ד�ג�� ד����ה י��ד�ג��־ת�א ׁש��ב�ל�ו וי��ב�א  �ר���כ�ו גל ׃ׁש�ד�
���ה ׁש����ק�מ־ת�א �א־ת�א�ו ׁש�ד�  �ח����ז���ה־ת�א�ו ד��עֹומ ל�ה�
���ה ל��ע�ו ר����כ�י דל ׃ר����כ�י ל��ה���ה ם��ע־ל��־ל�ע�ו םי����ה�

��־ה�ת�י��ה�ו �כ�ל תא� �לֹוע ת����ח�ל ם� ���כ�ל ם�  י�����־ל�ע ר�
�תא���ח־ל���מ �ל�א�ר�ׂש�י ���ו ה������� ת��ח�א ם�  ר��ׁש�א��� ׂש�ע�
{פ} ׃ה��ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה��ּו��

זי קרפ ארקיו



�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו איעיבר  ר����� ב ׃ר�
�ר�ה�א־ל��א ����־ל�א�ו ן�  ��ּת�ר�מ��א�ו ל��א�ר�ׂש�י י�����־ל�� �ל�א�ו וי�
�מא�ל ה��וה�י ה��ּו��־ר�ׁש�א ר��ב���ה ה��ז ם��הי�ל�א  ׁשי��א ג ׃ר�
�ׁש�א ל��א�ר�ׂש�י תי����מ �ׁשי�א �ח�ׁש�י ר�  ב�ׂש��כ־ֹוא רֹו�ׁש ט�
�ח�ׁש�י ר��ׁש�א ֹו�א ה����ח����� ז��ע־ֹוא ד ׃ה����ח����ל ץּו�ח�מ ט�

��־ל�א�ו �א ח�ת� �ל �ד�עֹומ ל�ה�  �ן���ר�ק בי��ר�ק�ה�ל �ֹואי�ב�ה א�
�ׁש�ח��י ם��� ה��וה�י ן����ׁש�מ י������ל ה��והי��ל  �אּוה�ה ׁשי��א�ל ב�
���ׁש ם���  �ן�ע�מ�ל ה ׃ֹו���ע ב�ר����מ אּו�ה�ה ׁשי��א�ה ת��ר�כ���ו ְך�
�ׁש�א  ם��ה ר��ׁש�א �ם�הי�ח�ב�ז־ת��א ל��א�ר�ׂש�י י����� ּואי��ב�י ר�
�ז  ח�ת���־ל�א ה��והי��ל ם��אי�ב�ה��ו �ה�ד���ה י�����־ל�ע �םי�ח�ב�
�א �ז�ו ן��ה���ה־ל�א ד��עֹומ ל�ה�  ה��והי��ל םי��מ�ל�ׁש י��ח�ב�ז ּו�ח�ב�
 ה��וה�י ח����ז�מ־ל�ע �ם���ה־ת�א ן��ה���ה ק��ר�ז�ו ו ׃ם��תֹוא
�א ח�ת��� �ח�ה רי��ט�ק�ה�ו ד��עֹומ ל�ה� �חי�� �חי��ר�ל ב�ל�  �ח�
�ל�ו ז ׃ה��והי��ל �הי�ח�ב�ז־ת�א �דֹוע ּו�ח���ז�י־א�  ם��רי�ע���ל ם�
��־ה�י�ה��ּת ם��לֹוע ת����ח ם��הי�ר�ח��א םי����ז ם��ה ר��ׁש�א  תא�
�ד�ל ם��ה�ל �מא�ּת ם��ה�ל�א��ו חישילש ,ישימח ׃ם��ת�ר�  ׁשי��א ר�
 ם��כֹות�� רּו�ג�י־ר�ׁש�א ר��ּג�ה־ן�מּו ל��א�ר�ׂש�י תי����מ �ׁשי�א
��־ל�א�ו ט ׃ח�ב��ז־ֹוא ה��ל�ע ה��ל�ע��י־ר�ׁש�א �א ח�ת�  ל�ה�
�ל �ד�עֹומ  ת��ר�כ���ו ה��והי��ל ֹו�ת�א תֹו�ׂש�ע��ל ּוּנ��אי�ב�י א�
 ל��א�ר�ׂש�י תי����מ ׁשי��א ׁשי��א�ו י ׃וי����ע��מ אּו�ה�ה ׁשי��א�ה
�כֹות�� ר��ּג�ה �ר�ּג�ה־ן�מּו  י��ּת�ת����ו ם���־ל�� ל��כא�י ר��ׁש�א ם�



���� �ּנ�� י�  ב�ר����מ ּה��ת�א י��ּת�ר�כ�ה�ו ם����ה־ת�א ת�ל��כ�א��ה �ׁש���
 וי��ּת�ת�� י����א��ו �או�ה ם����� �ר�ׂש���ה ׁש����� י��� אי ׃ּה����ע
�ׁש����־ל�ע ר����כ�ל �ח����ז���ה־ל�ע �ם�כ�ל  ם����ה־י��� ם��כי�ת�
�מ�א ן���־ל�ע בי ׃ר����כ�י ׁש����ּנ�� אּו�ה  ל��א�ר�ׂש�י י����ב�ל �י�ּת�ר�
�ת־א�ל ם����מ ׁש�����־ל��  ם��כ�כֹו�ת�� ר��ּג�ה ר��ּג�ה�ו ם��� ל�כא�
�י־א�ל  ל��א�ר�ׂש�י י������מ ׁשי��א ׁשי��א�ו גי ׃ם��� ל�כא�
�כֹות�� ר��ּג�ה �ר�ּג�ה־ן�מּו �ׁש�א ם�  ה����ח די��� דּו���י ר�
 ׃ר����ע��� ּוה����כ�ו ֹו�מ��־ת�א �ְך���ׁש�ו ל��כ�א��י ר��ׁש�א ףֹו�ע־ֹוא
�ׂש��־ל�� ׁש�����־י��� די  י����ב�ל �ר�מ�א��ו �אּוה �ֹוׁש�����ב ֹו�מ�� ר�
�ל ר��ׂש��־ל�� ם��� ל��א�ר�ׂש�י  ׁש����� י��� ּול��כא�ת א�
�א־ל�� או��ה ֹו�מ�� �ר�ׂש��־ל�� וט ׃ת��ר���י וי��ל�כ�

��־ל�כ�ו �ׁש�א ׁש��� ���ר�טּו �ה�ל�ב�� ל��כא�ּת ר�  ח��ר�ז�א��� ה�
 ב�ר��ע�ה־ד�ע א��מ�ט�ו ם�י����� ץ��ח�ר�ו וי��ד�ג�� ס����כ�ו ר��ּג�בּו
�ל �ם�א�ו זט ׃ר��ה�ט�ו �ל ֹו�ר�ׂש�בּו ס����כ�י א�  א��ׂש���ו ץ��ח�ר�י א�
{פ} ׃ֹו��� ו�ע

חי קרפ ארקיו

�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו א  י�����־ל�א �ר���� ב ׃ר�
ג ׃ם��כי�ה�ֹל�א ה��וה�י י����א ם��ה�ל�א ��ּת�ר�מ��א�ו ל��א�ר�ׂש�י
�ל ּה���־ם�ּת�ב�ׁש�י ר��ׁש�א ם�י��ר���מ־ץ�ר��א ה��ׂש�ע��מ��  ּו�ׂש�ע��ת א�
����־ץ�ר��א ה��ׂש�ע��מ�כּו �ׁש ם��כ�ת�א אי��ב�מ �י���א ר��ׁש�א ן�ע�  �ה���
�ל ���ח�בּו ּו�ׂש�ע��ת א� �ל ם��הי�ת�  י��ט���ׁש�מ־ת�א ד ׃ּוכ��ל�ת א�



 ה��וה�י י����א ם��ה�� ת�כ��ל�ל ּו�ר�מ�ׁש�ּת י��ת���ח־ת�א�ו ּו�ׂש�ע��ּת
�ט���ׁש�מ־ת�א�ו �י�ת���ח־ת�א ם��ּת�ר�מ�ׁשּו ה ׃ם��כי�ה�ֹל�א  י�
�ׁש�א  ׃ה��וה�י י����א ם��ה�� י��ח�ו ם��ד�א��ה ם��ת�א ה��ׂש�ע��י ר�
�ל ֹו�ר�ׂש�� ר��א�ׁש־ל��־ל�א �ׁשי�א ׁשי��א וישיש{ס}  א�
 ת��ו�ר�ע ז{ס} ׃ה��וה�י י����א ה��ו�ר�ע תֹו���ג�ל ּו�ב�ר�ק�ת
�ל �ָך���א ת��ו�ר�ע�ו ָךי��ב�א �ל או��ה �ָך���א ה����ג�ת א�  ה����ג�ת א�
�ל ָךי��ב�א־ת�ׁש��א ת��ו�ר�ע ח{ס} ׃ּה��ת�ו�ר�ע  ה����ג�ת א�
�ו�ר�ע ט{ס} ׃או��ה ָךי��ב�א ת��ו�ר�ע  �ָך�תֹו�ח�א ת�
���א־ת�ב ֹו�א �ָךי��ב�א־ת�ב  ת�ד��לֹומ ֹו�א ת�י��� ת�ד��לֹומ ָך�
�ל ץּו�ח  ֹו�א �ָך����־ת�� ת��ו�ר�ע י{ס} ׃ן��ת�ו�ר�ע ה����ג�ת א�
�ל �ָך�ּת��־ת��ב  ׃ה�ּנ��ה �ָך�ת��ו�ר�ע י��� ן��ת�ו�ר�ע ה����ג�ת א�
�ו�ר�ע אי{ס}  ָךי��ב�א ת�ד��לֹומ �ָךי��ב�א ת�ׁש��א־ת�� ת�
�ל או��ה �ָך�תֹו�ח�א  ת��ו�ר�ע בי{ס} ׃ּה��ת�ו�ר�ע ה����ג�ת א�
�ל ָךי��ב�א־תֹוח�א גי{ס} ׃או��ה ָךי��ב�א ר��א�ׁש ה����ג�ת א�

�ל �ָך���א־תֹו�ח�א ת��ו�ר�ע  ׃או��ה �ָך���א ר��א�ׁש־י��� ה����ג�ת א�
�ל ָךי��ב�א־י��ח�א ת��ו�ר�ע די{ס}  �ֹוּת�ׁש�א־ל�א ה����ג�ת א�
�ל  �ָך�ת����� ת��ו�ר�ע וט{ס} ׃או��ה �ָך�ת��ד�� ב��ר�ק�ת א�
�ל �ל או��ה �ָך���� ת�ׁש��א ה����ג�ת א�  ׃ּה��ת�ו�ר�ע ה����ג�ת א�
�ל ָךי��ח�א־ת�ׁש��א ת��ו�ר�ע זט{ס}  ת��ו�ר�ע ה����ג�ת א�
�ל ּה��ּת�בּו ה����א ת��ו�ר�ע זי{ס} ׃או��ה ָךי��ח�א  ה����ג�ת א�
����־ת��־ת��א �ּת��־ת��־ת�א�ו ּה� �ל ּה�  תֹו���ג�ל �ח���ת א�



�ת�ו�ר�ע  ה����א�ו חי ׃או��ה ה����ז ה�ּנ��ה ה��ר�א��ׁש ּה�
�ל ּה��ת�ח�א־ל�א �ר���ל ח����ת א�  �הי��ל�ע ּה��ת�ו�ר�ע תֹו���ג�ל ר�
�ל ּה��ת�א�מ�ט ת������� ה����א־ל�א�ו טי ׃�הי����ח��  ב��ר�ק�ת א�
�ל �ָך�תי��מ�ע �ת�ׁש��א־ל�א�ו כ ׃ּה��ת�ו�ר�ע תֹו���ג�ל  ן��ּת�ת־א�
��ז�ל �ָך�ּת�ב�כ�ׁש �ל �ָך�ע�ר����מּו אכ ׃ּה��ב־ה�א�מ�ט�ל ע�ר�  ן��ּת�ת־א�
���ל רי��ב�ע��ה�ל �ל�ו ְך�ל�  י����א ָךי��הֹל�א ם��ׁש־ת�א ל����ח�ת א�
�כ�ז־ת��א�ו בכיעיבר ,יעיבש ׃ה��וה�י �ל ר�  י��ב���ׁש�מ ב����ׁש�ת א�
�ל ה��מ�ה��־ל�כ�בּו גכ ׃או��ה ה��ב�עֹו�ּת ה����א  ן��ּת�ת־א�
���א�ו ּה��ב־ה�א�מ�ט�ל �ָך�ּת�ב�כ�ׁש �ל ה� �מ�ע�ת־א�  י������ל ד�
 ּו�א������ּת־ל�א דכ ׃אּו�ה ל�ב��ּת ּה��ע�ב�ר�ל ה��מ�ה�ב
 י����א־ר�ׁש�א ם��יֹוּג�ה ּו�א�מ�ט�� �ה����א־ל�כ�ב י��� ה����א־ל�כ��
�ק���א��ו ץ�ר��א�ה א��מ�ט�ּת�ו הכ ׃ם��כי�����מ �ח����ׁש�מ  ּה���� ו�ע ד�
�י־ת�א ץ�ר��א�ה א��ק�ּת�ו �הי��ל�ע �ּת�א ם��ּת�ר�מ�ׁשּו וכ ׃�הי��ב�ׁש�  ם�
�ט���ׁש�מ־ת�א�ו �י�ת���ח־ת�א �ל�ו י� ���מ ּו�ׂש�ע��ת א� �ב�עֹו�ּת�ה ל�  ת�
 י��� זכ ׃ם��כ�כֹו�ת�� ר��ּג�ה ר��ּג�ה�ו ח��ר�ז�א��ה ה����א�ה
�ב�עֹו�ּת�ה־ל��־ת�א  ר��ׁש�א ץ�ר��א�ה־י��ׁש���א ּו�ׂש�ע ל��א�ה ת�
�ל�ו חכריטפמ ׃ץ�ר��א�ה א��מ�ט�ּת�ו ם��כי�����ל  אי��ק�ת־א�
�כ�ת�א �ץ�ר��א�ה  ה��א�ק ר��ׁש�א��� ּה��ת�א ם��כ�א����ט�� ם�
�ׂש�ע��י ר��ׁש�א־ל�� י��� טכ ׃ם��כי�����ל ר��ׁש�א יֹו�ּג�ה־ת�א  ה�
���מ �ב�עֹו�ּת�ה ל�  ת��ׂש�ע��ה תֹו�ׁש���ּנ�ה ּו�ת�ר�כ���ו ה����א�ה ת�
 י��ּת�ל�ב�ל י��ּת�ר�מ�ׁש�מ־ת�א ם��ּת�ר�מ�ׁשּו ל ׃ם����ע ב�ר����מ



�כי�����ל ּו�ׂש�ע��� ר��ׁש�א �ת�ב�עֹו�ּת�ה תֹו���ח��מ תֹו�ׂש�ע �ל�ו ם�  א�
{פ} ׃ם��כי�ה�ֹל�א ה��וה�י י����א ם��ה�� ּו�א������ת
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