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ה�כ�ר���ה תא�ז�ו
גל קרפ םירבד

���ו א ���ר���ה תא� �ׁש�א ה�  םי��הֹל�א��ה ׁשי��א ה��ׁש�מ ְך��ר�� ר�
�מא���ו ב ׃ֹו�תֹומ י��נ�פ�ל ל��א�ר���י י��נ��־ת�א  י��ני���מ ה��וה�י ר�
�ל �רי�ע���מ ח��ר���ו �א��  ה��ת�א�ו ן��רא�� ר��ה�מ ��עי��פֹוה ֹומ�
�ב�ב�ר��מ �ק ת� ג ׃ֹומ��ל (ת��� ׁש��א) תדשא ֹו�ני�מי��מ ׁש�ד�
 ּו�ּכ�ּת �ם�ה�ו ָך��ד�י�� וי��ׁש�ד�ק־ל�ּכ םי��ּמ�ע ב��ב�ח ף��א
�ל���ר�ל  ה��ׁש�מ ּונ��ל־ה�ּו�צ ה��רֹוּת ד ׃ָךי��ת�ר�����מ א����י ָך�
�ק�ע��י ת����ה�ק ה��ׁש�רֹו�מ  ְך�ל��מ ןּו�ר�ׁשי��ב י��ה�י�ו ה ׃ב�
�ע י�ׁשא��ר �ף���א�ת�ה��  י��ח�י ו ׃ל��א�ר���י י��ט�ב�ׁש ד�ח��י ם�
�מ�י־ל�א�ו ן��בּוא�ר ���ו ז{ס} ׃ר����ס�מ וי��ת�מ י��הי�ו ת�  תא�
 ֹו�ּמ�ע־ל�א�ו ה��דּוה�י לֹו�ק �ה�וה�י ע��מ�ׁש �ר�מא���ו �ה�דּוהי��ל
{פ} ׃ה��י�ה��ּת וי��ר���מ ר����ע�ו ֹו�ל ב��ר �וי�ד�י ּוּנ��אי�ב�ּת

�מ�א י��ו�ל�לּו חינש  ָך��די�ס�ח ׁשי��א�ל ָךי��רּוא�ו ָךי��ּמ�ּת ר�
ט ׃ה��בי�ר�מ י��מ־ל�ע ּוה��בי�ר�ּת ה����מ�� �ֹותי���נ ר��ׁש�א

�מ�א��ה �ל �ֹוּמ�א�לּו וי��ב�א�ל ר� �ל �וי�ח�א־ת�א�ו וי��תי�א�ר א�  א�



�ל ו��נ��־ת�א�ו רי��ּכ�ה �ת�ר�מ�א �ּור�מ��ׁש י��ּכ ע��ד�י א�  ָך�
�צ�נ�י �ָך�תי��ר�בּו �ט���ׁש�מ ּו�רֹוי י ׃ּור� �ק�ע��י�ל �ָךי�  �ָך�ת��רֹות�ו ב�
���א�� �ה�רֹוט�ק ּומי����י ל��א�ר���י�ל  לי��ל���ו ָך�
�פּו ֹו�לי�ח �ה�וה�י ְך��ר�� אי ׃ָך��ח�����מ־ל��ע  וי��ד�י ל�ע�
�ח�מ ה��צ�ר�ּת  ׃ןּו�מּוק�י־ן�מ וי��א�נ���מּו וי��מ�ק ם�י���נ�ת�מ ץ�
�מ�א ן��מ�י�נ�ב�ל בי{ס} �ּכ�ׁש�י ה��וה�י די��ד�י ר�  ח�ט��ב�ל ן�
 ׃ן����ׁש וי��פ�ת�ּכ ןי��בּו םֹו���ה־ל�ּכ �וי�ל�ע ף��פ�ח וי��ל�ע
�מ�א ף��סֹוי�לּו גיישילש{ס}  ֹו�צ�ר�א ה��וה�י ת����ר�ב�מ ר�
�מ�ׁש ד����ּמ�מ ���מ �ם�י� די ׃ת�ח��ּת ת�צ��ב�ר םֹו�ה�ּת�מּו ל�

�אּוב�ּת ד����ּמ�מּו וט ׃םי��ח�ר�י ׁש�ר���� ד����ּמ�מּו ׁש�מ��ׁש ת�

�ר�מּו זט ׃ם��לֹוע תֹו�ע�ב�� ד����ּמ�מּו ם�ד��ק־י�ר�ר�ה ׁשא�

�ּמ�מּו �ׁש ןֹו�צ�רּו ּה��אֹל�מּו ץ�ר��א ד���  �ה�תאֹו�ב�ּת ה��נ�ס י��נ���
�ר�ל �ק�ד�ק�לּו ף��סֹוי ׁשא�  ֹו�רֹוׁש רֹו���� זי ׃וי��ח�א רי����נ ד�
�נ�ר�ק �ם�א�ר י��נ�ר�ק�ו ֹו�ל ר��ד�ה �ה�� וי�  ו����ח�י ח����נ�י םי��ּמ�ע ם�
 י��פ�ל�א ם��ה�ו ם�י��ר�פ�א תֹו�ב�ב�ר �ם�ה�ו ץ�ר��א־י�ס�פ�א
�מ�א ן��לּוב���ל�ו חייעיבר{ס} ׃ה����נ�מ  ן��לּוב�� ח��מ�� ר�
�א�� ר���ש���י�ו ָך��תא�צ��  ּוא��ר�ק�י־ר�ה �םי�ּמ�ע טי ׃ָךי��ל�ה�
�ני�י �םי�ּמ�י ע�פ��ׁש י��ּכ ק�ד��צ־י�ח�ב�� ּו�ח�����י ם��ׁש  י��נ�פ��ּו ּוק�
�מ�א ד����לּו כ{ס} ׃לֹו�ח י�נּו�מ�ט  ד��� בי��ח�ר�מ ְךּו�ר�� ר�
���ׁש אי��ב�ל�ּכ �ק�ד�ק־ף�א �עֹו�ר�� ף��ר�ט�ו ן� ����ו אכ ׃ד�  א�ר�
 י�ׁשא��ר �א�ת���ו ןּו�פ�ס ק��ק�ח�מ ת��ק�ל�ח ם��ׁש־י�ּכ ֹו�ל �תי�ׁשא�ר



�ע ���ע �ה�וה�י ת��ק�ד�צ ם�  ׃ל��א�ר���י־ם�ע וי��ט���ׁש�מּו ה�
�מ�א ן��ד�לּו בכישימח{ס}  ק��ּנ���י ה��י�ר�א רּו�� ן��� ר�
�מ�א י��ל�ּת�פ�נ�לּו גכ ׃ן��ׁש���ה־ן�מ  ןֹו�צ�ר ע��ב�� �י�ל�ּת�פ�נ ר�
דכ{ס} ׃ה�ׁש��ר�י םֹו�ר�ד�ו ם��י ה��וה�י ת��ּכ�ר�� א��ל�מּו

�מ�א ר��ׁש�א�לּו �ח�א �יּוצ�ר י��ה�י ר��ׁש�א םי��נ���מ ְךּו�ר�� ר�  וי�
�ח�נּו ל����ר�� הכ ׃ֹו�ל���ר ן�מ����� ל��ב�ט�ו  ָך��ל�ע�נ�מ ת�ׁש�
�מ�ׁש ב����ר ןּו�ר�ׁש�י ל��א�ּכ ןי��א וכ ׃ָך��א�ב�� ָךי��מ�י��ּו  �ם�י�
 י�ה�ֹל�א �ה�נ�ע�מ זכישיש ׃םי��ק�ח�ׁש ֹו�ת�ו�א����בּו ָך��ר���ע��
 ב��יֹוא ָךי��נ���מ ׁש�ר�����י�ו ם��לֹוע ת��ע�ר�� ת�ח��ּת�מּו ם�ד��ק
���ו  ןי��ע �ד�ד�� ח�ט��� ל��א�ר���י �ן�ּכ�ׁש���ו חכ ׃ד��מ�ׁש�ה ר�מא�
�ק�ע��י ����� ץ�ר��א־ל�א ב�  ׃ל��ט ּופ�ר�ע��י וי��מ�ׁש־ף�א ׁשֹו�רי�ת�ו ן�
����מ ה��והי��� ע��ׁשֹונ ם��ע ָךֹו�מ�� י��מ ל��א�ר���י ָךי��ר�ׁש�א טכ  ן�
�א ּו�ׁש�ח��ּכ�י�ו ָך��ת�ו�א��� ב�ר��ח־ר�ׁש�א��ו ָך��ר���ע �ל �ָךי��ב�י�  ְך�
�ר�ד�ת ֹומי��תֹומ���־ל�ע ה��ּת�א�ו {ס} ׃ְך�
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���ו איעיבש �ׁש�מ ל�ע� �ב�ר�ע��מ ה�  ֹו�ב�נ ר��ה־ל�א �ב�אֹומ ת�
�ר ���ס���ה ׁשא�  ה��וה�י ּוה��א�ר���ו ֹו�ח�ר�י י��נ��־ל�ע ר��ׁש�א ה�
 �ת�א�ו ב ׃ן���־ד�ע ד��ע�ל���ה־ת�א ץ�ר��א�ה־ל�ּכ־ת�א
 �ת�א�ו ה����נ�מּו ם�י��ר�פ�א ץ�ר��א־ת�א�ו י��ל�ּת�פ�נ־ל�ּכ
�ּנ�ה־ת�א�ו ג ׃ןֹו�ר�ח��א�ה ם����ה ד��ע ה��דּוה�י ץ�ר��א־ל�ּכ  ב���
�ּכ�ּכ�ה־ת�א��ו �צ־ד�ע םי��ר�מ�ּת�ה רי��ע ֹו�ח�ר�י ת��ע�ק�� ר�  ׃ר�ע�



���ו ד �ל�א ה��וה�י ר�מא� �� וי� �נ ר��ׁש�א �ץ�ר��א�ה תא�  י�ּת�ע���ׁש�
�ה�ר�ב�א�ל �מא�ל �ב�ק�ע�י�ל�ּו ק��ח�צ�י�ל ם� ��נ�ּת�א �ָך�ע�ר���ל ר�  ה�ּנ�
�ני�ע�ב ָךי��תי�א�ר�ה �ל ה�ּמ��ׁש�ו ָךי� �ב�ע��ת א� ���ו ה ׃ר� �ׁש ת�מ�  ם�
ו ׃ה��וה�י י���־ל�ע ב��אֹומ ץ�ר��א�� ה��וה�י־ד�ב��ע ה��ׁש�מ
���ק���ו  רֹו�ע�� תי��� לּו�מ ב��אֹומ ץ�ר��א�� �י���ב ֹו�ת�א ר�
�ל�ו �ׁש�מּו ז ׃ה����ה םֹו���ה ד��ע ֹו�ת�ר��ב�ק־ת�א �ׁשי�א ע��ד�י־א�  ה�
�ל ֹו�ת�מ�� ה��נ�ׁש םי��ר���ע�ו ה��א�מ־ן��  ֹו�ני�ע ה��ת�ה��־א�
�ח�ל ס��נ־א�ל�ו �נ�ב �ּוּכ�ב���ו ח ׃ה�  ה��ׁש�מ־ת�א ל��א�ר���י י�
�ב�ר��ע��  ל�ב��א י����ב י��מ�י ּו�מ�ּת�����ו םֹו�י םי��ׁשֹל�ׁש ב��אֹומ ת�
�מ���ח �חּו�ר �א�ל�מ ןּו�נ־ן�� �ע��ׁשֹוהי��ו ט ׃ה��ׁש�מ  ְך��מ�ס־י��ּכ ה�
 �ל�א�ר���י־י��נ�� וי��ל�א ּו�ע�מ�ׁש���ו וי��ל�ע וי��ד�י־ת�א ה��ׁש�מ
 ם��ק־א�ל�ו י ׃ה��ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה��ּו�צ ר��ׁש�א��ּכ ּו���ע�����ו
 םי��נ�� ה��וה�י ֹו�ע�ד�י �ר�ׁש�א ה��ׁש�מ�ּכ ל��א�ר���י�� דֹו�ע אי��ב�נ
�ה־ל���ל אי ׃םי��נ��־ל�א �ת�א�  �ֹוח�ל�ׁש ר��ׁש�א םי��ת�פֹו�ּמ�ה�ו ת�
 ה��ע�ר�פ�ל ם�י��ר�צ�מ ץ�ר��א�� תֹו���ע��ל ה��וה�י
 ה��ק���ח��ה ד����ה �ל���לּו בי ׃ֹו�צ�ר�א־ל���לּו וי��ד�ב�ע־ל���לּו
���לּו �ׁש�מ ה����ע �ר�ׁש�א לֹו�ד���ה א��רֹוּמ�ה ל�  י��ני�ע�ל ה�
{ש} ׃ל��א�ר���י־ל�ּכ
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