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ח�ל�����ו
�ל�ׁש���ו ד �ק�ע��י ח� �נ�פ�ל �םי�כ�א�ל�מ ב�  וי��ח�א ו��ׂש�ע־ל�א וי�
�מא�ל �ם�ת�א ו����י�ו ה ׃םֹו�ד�א ה��ד�ׂש רי��ע�ׂש ה���ר��א �� ר�  ה�
�ת �� ו��ׂש�ע�ל י��נ�דא��ל ןּו�ר�מא� �ק�ע��י �ָך���ב�ע �ר�מ�א ה�  ב�
�ּג ן��ב�ל־ם�ע  רֹו�ׁש �י�ל־י�ה�י���ו ו ׃ה�ּת��ע־ד�ע ר��ח�א��ו י�ּת�ר�
�� רֹו�מ�ח��ו  י��נ�דא��ל די��ּג�ה�ל �ה�ח�ל�ׁש�א��ו ה��ח�פ�ׁש�ו ד�ב��ע�ו ןא�
�ׁש���ו ז ׃ָךי��ני�ע�ּב ן��ח־א���מ�ל �ק�ע�י־ל��א םי��כ�א�ל���ה �ּוב�  ב�
�מא�ל �ׂש�ע־ל�א �ָךי��ח�א־ל�א ּונא��ּב ר�  ְך��ל�ה �ם���ו ו�
�ק�ע��י א��רי���ו ח ׃ֹו���ע ׁשי��א תֹו�א�מ־ע�ּב�ר�א�ו �ָך�תא��ר�ק�ל  ב�
�א�מ ���ו ֹו�ל ר������ו ד�  ֹו�ּת�א־ר�ׁש�א ם��ע�ה־ת�א ץ�ח�
���ה־ת�א�ו ט ׃תֹו�נ�ח��מ י��נ�ׁש�ל םי��ּל�מ�ּג�ה�ו ר��ק�ּב�ה־ת�א�ו ןא�

���ו  ּוה����ה�ו ת��ח�א��ה ה��נ�ח����ה־ל�א ו��ׂש�ע אֹו�ב�י־ם�א ר�מא�
 �ב�ק�ע��י �ר�מא���ו י ׃ה��טי�ל�פ�ל ר��א�ׁש�ּנ�ה ה��נ�ח����ה ה��י�ה�ו
�ה�ר�ב�א י��ב�א �י�הֹל�א  ה��וה�י ק��ח���י י��ב�א י��הֹלא��ו ם�
�ל�א ר��מ�א��ה  ה�בי��טי�א�ו �ָך�ּת�ד�לֹו�מ�לּו �ָך���ר�א�ל בּו�ׁש י�
�ט�ק אי ׃ְך����ע ���מ י�ּת�נ� �מ�א��ה־ל���מּו �םי�ד���ח��ה ל�  ת�



 �י�ּת�ר��ב�ע י��ל�ק�מ�ב י��� ָך����ב�ע־ת�א �תי��ׂש�ע ר��ׁש�א
�ּז�ה ן����ר���ה־ת�א בי ׃תֹו�נ�ח��מ י��נ�ׁש�ל י�תי��י�ה ה��ּת�ע�ו ה�

 ֹו�ת�א �י�כ�נ��א א��ר�י־י��� ו��ׂש�ע ד����מ י��ח�א ד����מ א��נ י�נ��לי���ה
���ה�ו אֹו�ב�י־ן�� �מ�א ה��ּת�א�ו גי ׃םי��נ�ּב־ל�ע ם��א י�נ�  �ּת�ר�
���ה לֹו�ח�� �ָך�ע�ר�ז־ת��א י��ּת�מ�ׂש�ו ְך����ע בי��טי�א ב��טי�ה  ם�
�ל ר��ׁש�א �ר�מ ר��פ���י־א�  ה�ל�י��ּל�ּב ם��ׁש ן�ל����ו דיינש ׃ב�
וט ׃וי��ח�א ו��ׂש�ע�ל ה��ח�נ�מ ֹו�ד�י�ב א��ּב�ה־ן�מ ח������ו אּו�ה�ה

�תא�מ םי��ּז�ע  ם�י��תא�מ םי��ל�ח�ר םי��ר�ׂש�ע םי��ׁש�י�תּו ם�י�
 ם��הי�נ�בּו תֹו�קי�ני��מ םי��ּל�מ�ּג זט ׃םי��ר�ׂש�ע םי��לי�א�ו

 ת��נ�ת�א ה��ר�ׂש�ע םי��ר�פּו �םי�ע�ּב�ר�א תֹו�ר�� םי��ׁשֹל�ׁש
 ר�ד��ע וי��ד�ב�ע־ד�י�ּב �ן�ּת���ו זי ׃ה��ר�ׂש�ע ם��ר�י�ע�ו םי��ר�ׂש�ע
�נ�פ�ל ּו�ר�ב�ע �וי�ד�ב�ע־ל�א ר�מא����ו ֹו���ב�ל ר�ד��ע  ח�ו��ר�ו י�
 ןֹו�ׁשא�ר��ה־ת�א ו����י�ו חי ׃ר�ד��ע ןי��בּו ר�ד��ע ןי��ּב ּומי��ׂש�ּת
�מא�ל �מא�ל �ָך�ל��א�ׁשּו י��ח�א ו��ׂש�ע �ָך�ׁש���פ��י י��� ר�  ר�
�ל�ת ה�נ��א�ו �ה�ּת��א־י�מ�ל טי ׃ָךי��נ�פ�ל ה�ּל��א י��מ�לּו ְך�

�ק�ע��י�ל �ָך���ב�ע�ל ��ּת�ר�מ��א�ו �חּול�ׁש �או�ה ה��ח�נ�מ ב�  ה�
���י�ו כ ׃ּוני��ר�ח��א אּו�ה־ם�� ה��ּנ�ה�ו ו��ׂש�ע�ל י��נ�דא��ל  ם��ּג ו�
�ה�ה־ל��־ת�א ם��ּג י��ׁשי�ל���ה־ת�א ם��ּג י��נ���ה־ת�א  םי��כ�ל�
�מא�ל םי��ר�ד�ע��ה י��ר�ח��א  ןּו�ר�ּב�ד�ּת �ה�ּז�ה ר��ב���� ר�
�ׂש�ע־ל�א �ּת�ר�מ�א��ו אכ ׃ֹו�ת�א ם��כ�א����מ�ּב ו� �ּג ם�  ה��ּנ�ה ם�
�ק�ע��י �ָך���ב�ע �מ�א־י��� ּוני��ר�ח��א ב� �נ�פ ה��ר���כ�א ר�  וי�



�נ�פ�ל ת�כ��ל�ה��ה �ה�ח�נ���ּב �נ�פ ה��א�ר�א �ן�כ־י�ר�ח��א�ו י�  י��לּוא וי�
�ב�ע��ּת�ו בכ ׃י��נ�פ א����י  ן��ל אּו�ה�ו וי��נ��־ל�ע ה��ח�נ���ה ר�
����ו גכ ׃ה��נ�ח����ּב אּו�ה�ה־ה�ל�י��ּל�ּב  אּו�ה ה�ל�י��ּל�ּב ׀ ם�ק�
�ת�ח�פ�ׁש י��ּת�ׁש־ת�א�ו �וי�ׁש�נ י��ּת�ׁש־ת�א ח������ו  ד��ח�א־ת�א�ו וי�
�ב�ע�����ו וי��ד�ל�י ר��ׂש�ע �ּב�י ר��ב�ע��מ ת��א ר� �ח������ו דכ ׃ק�  ם�
 ר��ת�ּו���ו הכ ׃ֹו�ל־ר�ׁש�א־ת�א ר��ב�ע�����ו ל�ח��ּנ�ה־ת�א ם��ר�ב�ע����ו
�ק�ע��י וכ ׃ר�ח����ה תֹו�ל�ע ד��ע ֹו���ע �ׁשי�א ק��ב�א����ו ֹו���ב�ל ב�

���ו �ל י��� א�ר� �ּת�ו ֹו�כ�ר�י־ף�כ�ּב ע��ּג���ו ֹו�ל �ל�כ�י א�  �ע�ק�
��י־ף�� �ק�ע��י ְך�ר� ���ו זכ ׃ֹו���ע ֹו�ק�ב�א��ה�ּב ב� �ח�ּל�ׁש ר�מא�  י�נ�
���ו ר�ח����ה ה��ל�ע י��� �ל �ר�מא�  י��� �ָך�ח�ּל��ׁש�א א�
���ו חכ ׃י�נ��ּת�כ�ר��ּב־ם�א ���ו ָך��מ��־ה�מ וי��ל�א ר�מא�  ר�מא�
�ק�ע��י ���ו טכ ׃ב� �ל ר�מא�  י��� �ָך�מ�ׁש �דֹוע ר��מ�א��י �ב�ק�ע��י א�
 םי��ׁש�נ�א־ם�ע�ו םי��הֹל�א־ם�ע �תי��ר�ׂש־י��� ל��א�ר�ׂש�י־ם�א
�ק�ע��י ל��א�ׁש���ו ל ׃ל��כּוּת�ו ���ו ב� �מ�ׁש א��ּנ־ה�די��ּג�ה �ר�מא�  ָך�
���ו  ׃ם��ׁש ֹו�ת�א ְך�ר��ב�י�ו י��מ�ׁש�ל ל��א�ׁש�ּת ה��ּז ה����ל ר�מא�

�ק�ע��י א��ר�ק���ו אלישילש  ל��אי�נ�� םֹו�ק���ה ם��ׁש ב�
 ׃י��ׁש�פ�נ ל����ּנ�ּת�ו םי��נ��־ל�א םי��נ�� �םי�הֹל�א י�תי��א�ר־י���
���ה ֹו�ל־ח��ר�ז����ו בל  אּו�ה�ו ל��אּונ��־ת�א ר��ב�ע ר��ׁש�א��� ׁש�מ�
��־ל�ע גל ׃ֹו�כ�ר�י־ל�ע �ע��ל�� �ל ן�  ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב ּו�ל�כא�י־א�
�ׁש�ּנ�ה די��ּג־ת�א  ה��ּז�ה םֹו���ה ד��ע ְך��ר���ה ף���־ל�ע �ר�ׁש�א ה�
��י־ף�כ�ּב �ע���נ י��� �ק�ע��י ְך�ר� ׃ה��ׁש�ּנ�ה די����ּב ב�



גל קרפ תישארב

�����ו א �ק�ע��י א� �ני�ע ב�  ֹו���ע�ו א��ּב ו��ׂש�ע ה��ּנ�ה�ו �א�ר���ו וי�
 �ה�א�ל־ל�ע םי��ד�ל�י�ה־ת�א ץ�ח����ו ׁשי��א תֹו�א�מ ע��ּב�ר�א
�ח�ר־ל�ע�ו  ם�ׂש����ו ב ׃תֹו�ח�פ���ה י��ּת�ׁש ל��ע�ו ל�
 ה��א�ל־ת�א�ו ה��נ�ׁשא��ר ן��הי�ד�ל�י־ת�א�ו תֹו�ח�פ���ה־ת�א
ג ׃םי��נ�ר�ח��א ף���ֹוי־ת�א�ו ל��ח�ר־ת�א�ו םי��נ�ר�ח��א ��הי��ד�לי��ו
 םי��מ�ע�� ע�ב��ׁש �ה���ר��א ּוח��ּת�ׁש���ו ם��הי�נ�פ�ל ר��ב�ע אּו�ה�ו
���ו ד ׃וי��ח�א־ד�ע ֹו�ּת�ׁש�ּג־ד�ע  �ֹותא�ר�ק�ל ו��ׂש�ע ץ�ר�
�����ו ּוה��ק�ּב�ח�י���ו �������ו ו��רא�ּו��־ל�ע ל� ��ק�  א������ו ה ׃ּו���ב���ו �ּו�ה�
�ני�ע־ת�א ����ו וי� ���ו םי��ד�ל�י�ה־ת�א�ו �םי�ׁש�ּנ�ה־ת�א א�ר�  ר�מא�
�מא���ו ְך��ּל ה�ּל��א־י�מ  םי��הֹל�א ן���נ�ח־ר�ׁש�א םי��ד�ל�י�ה ר�
 ן��הי�ד�ל�י�ו ה�ּנ��ה תֹו�ח�פ���ה �ן�ׁש��ּג�ּת�ו ויעיבר ׃ָך����ב�ע־ת�א
 ּו�ו�ח�ּת�ׁש����ו �הי��ד�לי��ו ה��א�ל־ם�ּג ׁש��ּג�ּת�ו ז ׃�ןי��ו�ח�ּת�ׁש��ּת�ו
�ח�א�ו ���ו ח ׃ּו�ו�ח�ּת�ׁש����ו ל��ח�ר�ו ף���ֹוי ׁש��ּג�נ ר�  �ָך�ל י��מ ר�מא�
���ו י�ּת�ׁש����� ר��ׁש�א ה��ּז�ה ה��נ�ח����ה־ל��  ן��ח־א���מ�ל ר�מא�
���ו ט ׃י��נ�ד�א י��ני�ע�ּב  �ָך�ל י��ה�י י��ח�א ב��ר י��ל־ׁש�י ו��ׂש�ע ר�מא�
���ו י ׃ְך��ל־ר�ׁש�א �ק�ע��י ר�מא� �נ־ם�א �א�נ־ל�א ב�  י�תא����מ א�
�ני�ע�ּב �ן�ח ��־ל�ע י��� י��ד���מ י��ת�ח�נ�מ ��ּת�ח�ק��ל�ו ָךי�  י�תי��א�ר ן�
�נ�פ �א�ר�� ָךי�  א��נ־ח�ק אי ׃י�נ����ר�ּת�ו םי��הֹל�א י��נ�� ת�
�ל תא��ב�ה ר��ׁש�א �י�ת�כ�ר�ּב־ת�א  י��כ�ו םי��הֹל�א י�נ���ּנ�ח־י��� ְך�
�כ־י�ל־ׁש�י ���ו בי ׃ח������ו ֹו�ּב־ר���פ���ו ל�  ה��ע���נ ר�מא�



���ו גי ׃ָך������נ�ל ה��כ�ל��א�ו ה�כ��ל�נ�ו �ל�א ר�מא�  ��ע��ד�י י��נ�ד�א וי�
���ה�ו םי����ר םי��ד�ל�י�ה־י���  י��ל�ע תֹו�ל�ע ר��ק�ּב�ה�ו ןא�
�ח�א םֹו�י �םּוק�פ�דּו ���ה־ל�� ּות��מ�ו ד�  א��נ־ר�ב�ע��י די ׃ןא�
 ל����ר�ל י����א�ל ה��ל�ה�נ�ת��א י��נ�א��ו ֹו���ב�ע י��נ�פ�ל י��נ�ד�א
 ד��ע םי��ד�ל�י�ה ל����ר�לּו �י�נ�פ�ל־ר�ׁש�א ה��כא�ל���ה
�ב�א־ר�ׁש�א ���ו וט ׃ה�רי��ע�ׂש י��נ�ד�א־ל�א א� �ׂש�ע ר�מא�  ו�
���ו י��ּת�א ר��ׁש�א ם��ע�ה־ן�מ �ָך���ע א��ּנ־ה��י����א  ה����ל �ר�מא�
�ּז  אּו�ה�ה םֹו���ּב �ב�ׁש���ו זט ׃י��נ�ד�א י��ני�ע�ּב ן��ח־א���מ�א ה�
���� ע����נ �ב�ק�ע��י�ו זי ׃ה�רי��ע�ׂש ֹו���ר�ד�ל ו��ׂש�ע  ן�ב����ו ה�ת�
�נ�ק�מ�לּו ת�י��ּב ֹו�ל ���� ה��ׂש�ע �ּוה�  א��ר�ק ן���־ל�ע ת�
�ק�ע��י �א�ב���ו חי{ס} ׃תֹו���� םֹו�ק���ה־ם�ׁש �ל�ׁש ב�  ם�
�כ�ׁש רי��ע �נ�� ץ�ר��א�ּב �ר�ׁש�א ם�  ם��ר�א ן������מ ֹו�א�ב�ּב ן�ע�
 ה��ד���ה ת��ק�ל�ח־ת�א ן�ק����ו טי ׃רי��ע�ה י��נ��־ת�א ן�ח����ו
 ם��כ�ׁש י��ב�א רֹו�מ�ח־י��נ�ּב ד����מ ֹו�ל�ה��א �ם�ׁש־ה�ט��נ ר��ׁש�א
 ל��א ֹו�ל־א�ר�ק����ו �ח��ּב�ז�מ ם��ׁש־ב�����ו כ ׃ה��טי�ׂש�ק ה��א�מ�ּב
{ס} ׃ל��א�ר�ׂש�י י��הֹל�א
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�ק�ע��י�ל ה��ד�ל��י ר��ׁש�א ה��א�ל־ת�ּב �ה�ני�ד א����ּת�ו אישימח  ב�
���ו ב ׃ץ�ר��א�ה תֹו�נ�ב�ּב תֹו�א�ר�ל �ת�א א�ר�  ם��כ�ׁש ּה�
 ב����ׁש���ו ּה��ת�א ח������ו ץ�ר��א�ה אי��ׂש�נ י��ּו�ח��ה רֹו�מ�ח־ן�ּב
�ק�ע�י־ת��ּב ה��ני�ד�ּב ֹו�ׁש�פ�נ ק��ּב�ד�ּת�ו ג ׃�ה��ּנ�ע�י�ו ּה��ת�א  ב�



���ו ד ׃��ר�ע�ּנ��ה ב��ל־ל�ע ר��ּב�ד�י�ו ��ר�ע�ּנ��ה־ת�א �ב�ה�א����ו  ר�מא�
�כ�ׁש �מא�ל וי��ב�א רֹו�מ�ח־ל�א ם�  ה����ל���ה־ת�א י��ל־ח��ק ר�
�ּז�ה �ק�ע��י�ו ה ׃ה����א�ל תא� �מ�ׁש ב�  ה��ני��־ת�א �א���ט י��� ע�
�ק�ע��י ׁש��ר�ח��ה�ו ה��ד���ּב ּוה��נ�ק�מ־ת�א ּו�י�ה וי��נ�בּו ֹו�ּת�ב  ב�
�ק�ע�י־ל��א ם��כ�ׁש־י��ב�א רֹו�מ�ח א������ו ו ׃ם��א�ּב־ד�ע  ב�
�נ�בּו ז ׃ֹו�ּת�א ר��ּב�ד�ל �ק�ע��י י� �ע�מ�ׁש�� �ה�ד���ה־ן�מ ּוא��ּב ב�  ם�
�א�מ ם��ה�ל ר�ח����ו םי��ׁש�נ�א��ה �ּוב���ע�ת����ו �ל�ב�נ־י��� ד�  ה�
�ק�ע�י־ת��ּב־ת�א �ב���ׁש�ל ל��א�ר�ׂש�י�ב ה��ׂש�ע �ל ן��כ�ו ב�  א�
�מא�ל ם��ּת�א רֹו�מ�ח ר��ּב�ד�י�ו ח ׃ה��ׂש�ע��י  י��נ�ּב ם��כ�ׁש ר�
�כ�ּת�ב�ּב �ֹוׁש�פ�נ ה��ק�ׁש��ח ט ׃ה����א�ל ֹו�ל ּה��ת�א א��נ ּו�נ�ּת ם�

�נ�ּב ּונ��ת�א ּו�נ�ּת�ח�ת��ה�ו �ל־ּונ�ּת�ּת �ם�כי�ת�  ּוני��ת�נ�ּב־ת�א�ו ּונ�
�כי�נ�פ�ל ה��י�ה��ּת �ץ�ר��א�ה�ו ּוב��ׁש�ּת ּונ��ּת�א�ו י ׃ם��כ�ל ּו�ח�ק�ּת  ם�
���ו אי ׃ּה��ּב ּו�ז�ח�א��ה�ו �הּו�ר�ח��ּו �ּוב�ׁש  �ם�כ�ׁש ר�מא�
�ח�א־ל�א�ו �הי��ב�א־ל�א  ר��ׁש�א��ו ם��כי�ני��ע�ּב ן��ח־א���מ�א �הי�
�ּת �מ �ד�א�מ י��ל�ע ּו�ּב�ר�ה בי ׃ן��ּת�א י��ל�א ּו�ר�מא� �ּת�מּו ר�ה�  ן�
�נ�ּת��א�ו �ּת ר��ׁש�א��� ה�  ��ר�ע�ּנ��ה־ת�א י��ל־ּונ�תּו י��ל�א ּו�ר�מא�
�ק�ע�י־י��נ�ב ּו�נ�ע����ו גי ׃ה����א�ל �כ�ׁש־ת�א ב�  רֹו�מ�ח־ת�א�ו ם�
���ט ר��ׁש�א ּור��ּב�ד�י�ו ה��מ�ר�מ�ּב וי��ב�א  ה��ני�� ת��א א�
���ו די ׃ם��ת�ח�א �הי�ל�א ּו�ר�מא� �ל ם�  �תֹוׂש�ע��ל �ל�כּונ א�
�ּז�ה ר��ב���ה �ת�ח�א־ת�א �ת�ת�ל ה�  ֹו�ל־ר�ׁש�א ׁשי��א�ל ּונ�
�ז�ּב־ְך�א וט ׃ּונ��ל או��ה ה����ר�ח־י��� ה��ל�ר�ע  תֹו�א�נ תא�



�מ�כ ּו�י�ה��ּת ם��א ם��כ�ל ���ה�ל ּונ� זט ׃ר��כ�ז־ל�� ם��כ�ל ל�

�ת�נ�ּב־ת�א ּוּנ��ת�נ�ו �כ�ל �ּוני� �נ�ּב־ת�א�ו ם�  ּונ��ל־ח�����נ ם��כי�ת�
�כ�ּת�א ּונ�ב��ׁש�י�ו �ל־ם�א�ו זי ׃ד��ח�א ם��ע�ל ּוני��י�ה�ו ם�  א�
 ׃ּונ�כ��ל�ה�ו ּונ��ּת�ּב־ת�א ּונ�ח��ק�ל�ו לֹו���ה�ל ּוני��ל�א ּו�ע�מ�ׁש�ת
 ם��כ�ׁש י��ני�ע�בּו רֹו�מ�ח י��ני�ע�ּב ם��הי�ר�ב�ד ּו�ב�טי����ו חי

�ל�ו טי ׃רֹו�מ�ח־ן�ּב �ּנ�ה ר��ח�א־א�  י��� ר��ב���ה תֹו�ׂש�ע��ל �ר�ע�
�ק�ע�י־ת��ב�ּב ץ��פ�ח ���מ ד��ּב�כ�נ אּו�ה�ו ב� כ ׃וי��ב�א תי��ּב ל�

�ב���ו  ּו�ר�ּב�ד�י���ו ם��רי�ע ר�ע��ׁש־ל�א ֹו�נ�ּב ם��כ�ׁשּו רֹו�מ�ח א�
�מא�ל ם��רי�ע י��ׁש�נ�א־ל�א  ה�ּל��א�ה םי��ׁש�נ�א��ה אכ ׃ר�
�ּת�א ם��ה םי��מ�ל��ׁש �ת�א ּו�ר�ח���י�ו �ץ�ר��א�ב ּו�ב�ׁש��י�ו ּונ�  ּה�
 �ם�ת�נ�ּב־ת�א ם��הי�נ�פ�ל ם�י��ד�י־ת�ב�ח��ר ה��ּנ�ה ץ�ר��א�ה�ו
בכ ׃ם��ה�ל ן��ּת�נ ּוני��ת�נ�ּב־ת�א�ו םי��ׁש�נ�ל ּונ��ל־ח����נ

�ּב־ְך�א �א�י תא�ז� �ּת�א ת�ב��ׁש�ל �םי�ׁש�נ�א��ה ּונ��ל ּות�  תֹו�י�ה��ל ּונ�
�ל לֹו���ה�ּב ד��ח�א ם��ע�ל �כ�ז־ל�� �ּונ�  ם��ה ר��ׁש�א��� ר�
�ּת�מ�ה�ּב־ל�כ�ו �ם�נ�י�נ�ק�ו ם��ה�נ�ק�מ גכ ׃םי��ל���נ  ּונ��ל אֹו�ל�ה ם�
�ה�ל ה�תֹו�א�נ ְך��א ם��ה  ּו�ע�מ�ׁש���ו דכ ׃ּונ��ּת�א ּו�ב�ׁש��י�ו ם�
�י־ל�� ֹו�נ�ּב ם��כ�ׁש־ל�א�ו �רֹומ�ח־ל�א  ֹו�רי�ע ר�ע��ׁש י��א���
�����ו �כ�ז־ל�� �ּול� �י־ל�� ר�  �י�ה�י�ו הכ ׃ֹו�רי�ע ר�ע��ׁש י��א���
�� ם��תֹוי�ה��ּב י��ׁשי�ל���ה םֹו���ב  ּו�ח�ק���ו םי��ב�א�
�י־י�נ�ב־י��נ�ׁש  ֹו�ּב�ר�ח ׁשי��א �ה�ני�ד י��ח�א י��ו�ל�ו ןֹו�ע�מ�ׁש ב�ק�ע�
�ב���ו וכ ׃ר��כ�ז־ל�� ּו���ר�ה����ו ח�ט��ּב רי��ע�ה־ל�ע ּוא�



 ּו�ח�ק���ו ב�ר��ח־י�פ�ל ּו���ר��ה ֹו�נ�ּב ם��כ�ׁש־ת�א�ו �רֹומ�ח־ת�א�ו
�ק�ע��י י��נ�ּב זכ ׃ּוא������ו ם��כ�ׁש תי��ּב�מ ה��ני��־ת�א  ּוא��ּב ב�
�ב���ו םי��ל�ל�ח��ה־ל�ע חכ ׃ם��תֹוח�א ּו�א���ט ר��ׁש�א רי��ע�ה ּוּז�

�מ�ח־ת�א�ו ם��ר�ק�ּב־ת�א�ו ם��נא��־ת�א  ת��א�ו ם��הי�ר�
טכ ׃ּוח��ק�ל ה��ד���ּב ר��ׁש�א־ת�א�ו רי��ע�ּב־ר�ׁש�א

�הי�ׁש�נ־ת�א�ו �ם���ט־ל��־ת�א�ו ם��לי�ח־ל��־ת�א�ו  ּו�ב�ׁש ם�
�ב���ו ���ו ל ׃ת�י��ּב�ּב ר��ׁש�א־ל�� ת��א�ו ּוּז� �ק�ע��י ר�מא�  ב�
�ׁשי�א�ב�ה�ל �י�ת�א ם��ּת�ר�כ�ע �י�ו�ל־ל�א�ו ןֹו�ע�מ�ׁש־ל�א  �י�נ�
�����מ י��ת�מ �י�נ�א��ו י��ּז�ר���בּו י��נ�ע�נ����ּב ץ�ר��א�ה ב��ׁש�י�ּב  ר�
אל ׃י��תי�בּו י��נ�א י��ּת�ד�מ�ׁש�נ�ו י�נּו���ה�ו �י�ל�ע ּו�פ���א��נ�ו

���ו �נֹוז�כ�ה ּו�ר�מא� {פ} ׃ּונ��תֹוח�א־ת�א ה��ׂש�ע��י ה�

הל קרפ תישארב

���ו א �ק�ע�י־ל��א �םי�הֹל�א ר�מא�  ל��א־תי��ב ה��ל�ע םּו�ק ב�
�ל�א ה��א�ר�ּנ�ה �ל�א�ל �ח��ּב�ז�מ ם��ׁש־ה�ׂש�ע��ו ם��ׁש־ב�ׁש�ו  ָךי�
���ו ב ׃ָךי��ח�א ו��ׂש�ע י��נ���מ �ָך�ח�ר��ב�ּב  �ב�ק�ע��י ר�מא�
 י��הֹל�א־ת�א ּור����ה ֹו���ע ר��ׁש�א־ל�� ל��א�ו ֹו�תי�ּב־ל�א
�ת�ּב ר��ׁש�א �ר�כ�ּנ�ה �כ�כ�  ּופי��ל�ח��ה�ו ּו�ר�ה����ה�ו ם�
 ם���־ה�ׂש�ע��א�ו ל��א־תי��ּב ה��ל�ע��נ�ו ה�מּו�ק�נ�ו ג ׃ם��כי�ת�ֹל�מ�ׂש
 י��ד���ע �י�ה�י���ו י��ת�ר��� םֹו�י�ּב �י�ת�א ה��נ�ע��ה ל��א�ל �ח��ּב�ז�מ
�ק�ע�י־ל��א ּו�נ�ּת���ו ד ׃י�ּת�כ��ל�ה ר��ׁש�א ְך�ר����ּב  ת��א ב�
 ר��ׁש�א םי��מ�ז�ּנ�ה־ת�א�ו ם��ד�י�ּב ר��ׁש�א �ר�כ�ּנ�ה י��הֹל�א־ל��



�מ�ט���ו ם��הי�נ�ז�א�ּב �ק�ע��י �ם�ת�א ן�  ר��ׁש�א ה��ל�א��ה ת�ח��ּת ב�
 םי��הֹל�א ת��ּת�ח ׀ י��ה�י�ו ּוע������ו ה ׃ם��כ�ׁש־ם�ע
�הי�תֹו�בי�ב�� �ר�ׁש�א �םי�ר�ע��ה־ל�ע �ל�ו ם�  י��ר�ח��א ּו�פ�ד��ר א�
�ק�ע��י י��נ�ּב �ב���ו ו ׃ב� �ק�ע��י א� �נ�� ץ�ר��א�ּב �ר�ׁש�א ה�זּו�ל ב�  ן�ע�
 ן�ב����ו ז ׃ֹו���ע־ר�ׁש�א ם��ע�ה־ל�כ�ו אּו�ה ל��א־תי��ּב או��ה
�ׁש י��� ל��א־תי��ּב ל��א םֹו�ק���ל �א�ר�ק���ו �ח��ּב�ז�מ �ם�ׁש  ּו�ל���נ ם�
 ת�מ��ּת�ו ח ׃וי��ח�א י��נ���מ ֹו�ח�ר�ב�ּב םי��הֹל�א��ה �וי�ל�א
��ני�מ �ה�ר�ב��  ל��א־תי��ב�ל ת�ח��ּת�מ ר��ב���ּת�ו ה��ק�ב�ר ת�ק�
{פ} ׃תּו�כ�ּב ןֹו�ּל�א ֹו�מ�ׁש א��ר�ק���ו ןֹו�ּל�א��ה ת�ח��ּת

 ם��ר�א ן������מ ֹו�א�ב�ּב דֹו�ע �ב�ק�ע�י־ל��א םי��הֹל�א א��ר���ו ט
���ו י ׃ֹו�ת�א ְך�ר��ב�י�ו �ק�ע��י �ָך�מ�ׁש םי��הֹל�א ֹו�ל־ר�מא�  ב�
�ל �ק�ע��י דֹו�ע �ָך�מ�ׁש �א�ר���י־א�  ה��י�ה��י �ל�א�ר�ׂש�י־ם�א י��� ב�
�מ�ׁש  ֹו�ל �ר�מא���ו אי ׃ל��א�ר�ׂש�י ֹו�מ�ׁש־ת�א א��ר�ק���ו ָך�
 ם��יֹוּג ל��ה�קּו יֹו�ּג ה��ב�רּו ה��ר�� �י���ׁש ל��א י��נ�א םי��הֹל�א
ביישיש ׃ּוא����י ָךי����ל�ח��מ םי��כ�ל�מּו ������מ ה��י�ה��י

 �ָך�ל ק��ח���י�לּו ם��ה�ר�ב�א�ל י�ּת��ת�נ ר��ׁש�א ץ�ר��א�ה־ת�א�ו
��נ�ּת�א  ל�ע����ו גי ׃ץ�ר��א�ה־ת�א ן��ּת�א ָךי��ר�ח��א �ָך�ע�ר�ז�ל�ּו ה�ּנ�
�����ו די ׃ֹו�ּת�א ר��ּב��־ר�ׁש�א םֹו�ק���ּב םי��הֹל�א וי��ל�ע��מ  ב�
�ק�ע��י  ן�ב��א ת�ב����מ ֹו�ּת�א ר��ּב��־ר�ׁש�א םֹו�ק���ּב ה��ב���מ ב�
�ל�ע ְך������ו �נ ��הי� �����ו ְך��� �ק�ע��י א��ר�ק���ו וט ׃ן�מ��ׁש �הי��ל�ע ק�  ב�
 םי��הֹל�א ם��ׁש ֹו�ּת�א ר��ּב�� �ר�ׁש�א םֹו�ק���ה ם��ׁש־ת�א



 דֹו�ע־י�ה�י���ו ל��א תי��ּב�מ �ּוע�����ו זט ׃ל��א־תי��ּב
 ׁש��ק�ּת�ו ל��ח�ר ד�ל��ּת�ו ה�ת��ר�פ�א אֹו�ב�ל ץ�ר��א�ה־ת�ר�ב��
�ּת�ו ּה��ּת�ד�ל�ּב ּה��ת�ׁש�ק�ה�ב י��ה�י�ו זי ׃ּה��ּת�ד�ל�ּב  ּה��ל ר�מא�
�ּל�י�מ�ה  י��ה�י�ו חי ׃ן��ּב ְך��ל ה��ז־ם��־י��� י��א�רי��ּת־ל�א �ת�ד�
�מ י��� �ּה�ׁש�פ�נ תא����ּב  וי��ב�א�ו י��נֹוא־ן�ּב ֹו�מ�ׁש א��ר�ק�ּת�ו ה�ת�
 ְך�ר��ד�ּב �ר�ב���ּת�ו ל��ח�ר ת�מ��ּת�ו טי ׃ןי��מ�י�נ�ב ֹו�ל־א�ר��ק
�ק�ע��י ב������ו כ ׃ם�ח��ל תי��ּב או��ה ה�ת��ר�פ�א  ה��ב���מ ב�
 ׃םֹו���ה־ד�ע ל��ח�ר־ת�ר��ב�ק ת�ב����מ או��ה ּה��ת�ר��ב�ק־ל�ע
 ה�א�ל��ה�מ ה�ֹל�ה��א ט����ו ל��א�ר�ׂש�י ע������ו אכ
���ׁש�ּב י��ה�י�ו בכ ׃ר�ד��ע־ל�����מ�ל  או��ה�ה ץ�ר��א�ּב �ל�א�ר�ׂש�י ן�
 וי��ב�א ׁש����לי�� �ה�ה�ל�ּב־ת�א �ב���ׁש���ו ן��בּוא�ר ְך�ל����ו
{פ} ל��א�ר�ׂש�י ע��מ�ׁש���ו

�ק�ע�י־י��נ�ב ּו�י�ה����ו  רֹו�כ�ּב ה��א�ל י��נ�ּב גכ ׃ר��ׂש�ע םי��נ�ׁש ב�
�ק�ע��י  ר��כש���י�ו ה��דּוהי��ו י��ו�ל�ו �ןֹוע�מ�ׁש�ו ן��בּוא�ר ב�
�ח�ר י��נ�ּב דכ ׃ן�ּול�ב�זּו  �ה�ה�ל�ב י��נ�בּו הכ ׃ן��מ�י�נ�בּו ף���ֹוי ל�

�ח�ר ת��ח�פ�ׁש  ת��ח�פ�ׁש ה����ל�ז י��נ�בּו וכ ׃י��ל�ּת�פ�נ�ו ן��� ל�
�ק�ע��י י��נ�ּב ה�ּל��א ר��ׁש�א�ו ד��ּג ה��א�ל  ֹו�ל־ד�ּל�י ר��ׁש�א ב�
�ב���ו זכ ׃ם��ר�א ן����פ�ּב  א��ר�מ�מ וי��ב�א ק��ח���י־ל�א �ב�ק�ע��י א�
 ם��ה�ר�ב�א ם��ׁש־ר��ּג־ר�ׁש�א ןֹו�ר�ב�ח או��ה ע��ּב�ר�א��ה ת��י�ר�ק
 םי��נ�מ�ׁשּו ה��נ�ׁש ת��א�מ ק��ח���י י��מ�י ּו�י�ה����ו חכ ׃ק��ח���י�ו



�ו�����ו טכ ׃ה��נ�ׁש ���ו ק��ח���י ע� ���ע־ל�א ף����א���ו �ת�מ�  ן��ק�ז וי�
�ק�ע��י�ו ו��ׂש�ע ֹו�ת�א ּו�ר�ּב�ק���ו םי��מ�י ע��ב�ׂשּו {פ} ׃וי��נ�ּב ב�

ול קרפ תישארב

�ּת ה�ּל��א�ו א  ח��ק�ל ו��ׂש�ע ב ׃םֹו�ד�א אּו�ה ו��ׂש�ע תֹו�ד�ל�
 י��ּת�ח��ה �ןֹולי�א־ת�ּב ה��ד�ע־ת�א ן�ע��נ�� תֹו�נ�ּב�מ וי��ׁש�נ־ת�א
�נ�ע־ת�ּב �ה�מ�בי��ל�ה�א־ת�א�ו ג ׃י��ּו�ח��ה ןֹו�ע�ב��־ת�ּב ה�
 ד�ל��ּת�ו ד ׃תֹו�י�ב�נ תֹו�ח�א לא��ע�מ�ׁש�י־ת�ּב ת��מ�ׂש��ּב־ת�א�ו
�מ�ׂש��בּו ז��פי�ל�א־ת�א ו��ׂש�ע�ל ה��ד�ע  ׃ל��אּוע�ר־ת�א ה��ד�ל��י ת�
 ם��ל�ע�י־ת�א�ו (ׁשּו�ע�י) שיעי־ת�א ה��ד�ל��י �ה�מ�בי��ל�ה�א�ו ה
�ק־ת�א�ו �ׂש�ע י��נ�ּב ה�ּל��א ח�ר�  ץ�ר��א�ּב ֹו�ל־ּוד�ּל�י ר��ׁש�א ו�
�ׂש�ע ח������ו ו ׃ן�ע��נ�� �נ־ת�א ו�  �וי�ת�נ�ּב־ת�א�ו וי��נ�ּב־ת�א�ו וי�ׁש�
 ּוה��נ�ק�מ־ת�א�ו �ֹותי�ּב תֹו�ׁש�פ�נ־ל��־ת�א�ו
 ץ�ר��א�ּב ׁש��כ�ר ר��ׁש�א ֹו�נ�י�נ�ק־ל�� �ת�א�ו ֹו�ּת�מ�ה�ּב־ל��־ת�א�ו
�ק�ע��י י��נ���מ ץ�ר��א־ל�א ְך�ל����ו ן�ע��נ��  ה��י�ה־י��� ז ׃וי��ח�א ב�
�ל�ו ו����ח�י ת�ב����מ ב��ר ם��ׁשּוכ�ר �ל�כ��י א�  ץ�ר��א ה�
�ת�א תא��ׂש�ל �ם�הי�רּו���מ  �ו�ׂש�ע ב�ׁש����ו ח ׃ם��הי�נ�ק�מ י��נ���מ ם�
�ּת ה�ּל��א�ו ט ׃םֹו�ד�א אּו�ה ו��ׂש�ע רי��ע�ׂש ר��ה�ּב  ו��ׂש�ע תֹו�ד�ל�
 ו��ׂש�ע־י��נ�ּב תֹו�מ�ׁש ה�ּל��א י ׃רי��ע�ׂש ר��ה�ּב םֹו�ד�א י��ב�א
�פי�ל�א �ׂש�ע ת�ׁש��א �ה�ד�ע־ן�ּב ז�  ת�ׁש��א ת��מ�ׂש��ּב־ן�ּב ל��אּוע�ר ו�
�מֹוא ן��מי�ּת ז��פי�ל�א י��נ�ּב ּו�י�ה����ו אי ׃ו��ׂש�ע  ם��ּת�ע���ו ֹו�פ�� ר�
�לי�פ ה��ת�י��ה ׀ ע��נ�מ�ת�ו בי ׃ז��נ�קּו �ׂש�ע־ן�ּב �ז�פי�ל�א��ל ׁש���  ו�



 ת�ׁש��א ה��ד�ע י��נ�ּב ה�ּל��א ק��ל�מ�ע־ת�א ז��פי�ל�א��ל ד�ל��ּת�ו
��ז�ו ת�ח��נ ל��אּוע�ר י��נ�ּב �ה�ּל��א�ו גי ׃ו��ׂש�ע  ה��ּז�מּו ה����ׁש ח�ר�
�נ�ּב ּו�י�ה ה�ּל��א�ו די ׃ו��ׂש�ע ת�ׁש��א ת��מ�ׂש��ב י��נ�ּב ּו�י�ה ה�ּל��א  י�
 ד�ל��ּת�ו ו��ׂש�ע ת�ׁש��א ןֹו�ע�ב��־ת�ּב ה��נ�ע־ת�ב ה��מ�בי��ל�ה�א
�ׂש�ע�ל �ק־ת�א�ו ם��ל�ע�י־ת�א�ו (ׁשּו�ע�י) שיעי־ת�א ו� וט ׃ח�ר�

�ׂש�ע רֹו�כ�ּב �ז�פי�ל�א י��נ�ּב ו��ׂש�ע־י��נ�ב י��פּוּל�א ה�ּל��א  ףּו�ּל�א ו�
�מֹוא ףּו�ּל�א �ן�מי�ּת זט ׃ז��נ�ק ףּו�ּל�א ֹו�פ�� ףּו�ּל�א ר�

�ק־ףּו�ּל�א  י��פּוּל�א ה�ּל��א ק��ל�מ�ע ףּו�ּל�א ם��ּת�ע�ּג ףּו�ּל�א ח�ר�
 י��נ�ּב ה�ּל��א�ו זי ׃ה��ד�ע י��נ�ּב ה�ּל��א םֹו�ד�א ץ�ר��א�ּב �ז�פי�ל�א
�ׂש�ע־ן�ּב �ל�אּוע�ר �נ ףּו�ּל�א ו� �ז ףּו�ּל�א �ת�ח�  ה����ׁש ףּו�ּל�א ח�ר�
 ה�ּל��א םֹו�ד�א ץ�ר��א�ּב �ל�אּוע�ר י��פּוּל�א ה�ּל��א ה��ּז�מ ףּו�ּל�א
 �ה�מ�בי��ל�ה�א י��נ�ּב ה�ּל��א�ו חי ׃ו��ׂש�ע ת�ׁש��א ת��מ�ׂש��ב י��נ�ּב
�ׂש�ע ת�ׁש��א �ק ףּו�ּל�א ם��ל�ע�י ףּו�ּל�א ׁשּו�ע�י ףּו�ּל�א ו�  ח�ר�
�פּוּל�א ה�ּל��א טי ׃ו��ׂש�ע ת�ׁש��א ה��נ�ע־ת�ּב ה��מ�בי�ל�ה��א י�

{ס} ׃םֹו�ד�א אּו�ה ם��הי�פּו�ּל�א ה�ּל��א�ו ו��ׂש�ע־י��נ�ב ה�ּל��א

�י י��ר�ח��ה �רי�ע�ׂש־י��נ�ב ה�ּל��א כיעיבש  ן��טֹול ץ�ר��א�ה י��ב�ׁש�
 ה�ּל��א ן��ׁשי�ד�ו ר����א�ו ןֹו�ׁש�ד�ו אכ ׃ה��נ�ע��ו ןֹו�ע�ב���ו ל��בֹוׁש�ו
 ּו�י�ה����ו בכ ׃םֹו�ד�א ץ�ר��א�ּב רי��ע�ׂש י��נ�ּב י��ר�ח��ה י��פּוּל�א
גכ ׃ע��נ�מ�ּת ן��טֹול תֹו�ח�א��ו ם��מי�ה�ו י��ר�ח ן��טֹול־י��נ�ב

 ׃ם��נֹוא�ו ֹו�פ�ׁש ל��בי�ע�ו ת�ח��נ�מּו ן���ו�ל�ע ל��בֹוׁש י��נ�ּב �ה�ּל��א�ו
�נ�ע אּו�ה ה��נ�ע��ו ה����א�ו ןֹו�ע�ב��־י��נ�ב ה�ּל��א�ו דכ �ׁש�א ה�  ר�



 םי��ר�מ�ח��ה־ת�א ֹו�ת�ע�ר�ּב ר��ּב�ד���ּב �ם�מ���ה־ת�א א����מ
�ׁש�� ה��נ�ע־י��נ�ב ה�ּל��א�ו הכ ׃וי��ב�א ןֹו�ע�ב���ל  ה��מ�בי��ל�ה�א�ו ן�
 ן��ר�ת�י�ו ן��ּב�ׁש�א�ו ן����מ�ח ן��ׁשי�ד י��נ�ּב ה�ּל��א�ו וכ ׃ה��נ�ע־ת�ּב
חכ ׃ן��ק�ע��ו ן���ו�ע��ז�ו ן��ה�ל�ּב ר����א־י�נ�ּב ה�ּל��א זכ ׃ן��ר�כּו

 י��ר�ח��ה י��פּוּל�א ה�ּל��א טכ ׃ן��ר�א��ו ץּו�ע ן��ׁשי�ד־י��נ�ב ה�ּל��א
 ׃ה��נ�ע ףּו�ּל�א ןֹו�ע�ב�� ףּו�ּל�א ל��בֹוׁש ףּו�ּל�א �ן�טֹול ףּו�ּל�א
�ׁש�� ףּו�ּל�א ל  י��פּוּל�א ה�ּל��א ן��ׁשי�� ףּו�ּל�א ר����א ףּו�ּל�א ן�
{פ} ׃רי��ע�ׂש ץ�ר��א�ּב ם��הי�פ��ּל�א�ל י��ר�ח��ה

 י��נ�פ�ל םֹו�ד�א ץ�ר��א�ּב ּו�כ�ל��מ ר��ׁש�א םי��כ�ל���ה �ה�ּל��א�ו אל
 ע�ל��ּב םֹו�ד�א��ּב ְך�ֹל�מ���ו בל ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�ב�ל ְך�ל��מ־ְך�ל�מ
 ְך�ֹל�מ���ו ע�ל��ּב ת�מ����ו גל ׃ה�ב��ה�נ�� ֹו�רי�ע ם��ׁש�ו רֹו�ע�ּב־ן�ּב
�ּת�ח�ּת ��ז־ן�ּב ב��בֹוי וי�  ב��בֹוי ת�מ����ו דל ׃ה��ר���ּב�מ ח�ר�
�ּת�ח�ּת ְך�ֹל�מ���ו  ת�מ����ו הל ׃י��נ�מי��ּת�ה ץ�ר��א�מ ם��ׁש�ח וי�
�ּת�ח�ּת ְך�ֹל�מ���ו ם��ׁש�ח  ה������ה ד��ד�ּב־ן�ּב ד��ד�ה וי�
 ת�מ����ו ול ׃תי��ו�ע ֹו�רי�ע ם��ׁש�ו ב��אֹומ ה��ד�ׂש�ּב �ן�י�ד�מ־ת�א
�ּת�ח�ּת ְך�ֹל�מ���ו ד��ד�ה  ת�מ����ו זל ׃ה��ק�ר�ׂש���מ ה��ל�מ�ׂש וי�
�ּת�ח�ּת ְך�ֹל�מ���ו ה��ל�מ�ׂש חל ׃ר��ה�ּנ�ה תֹו�ב�ח�ר��מ לּו�א�ׁש וי�

�ּת�ח�ּת ְך�ֹל�מ���ו לּו�א�ׁש ת�מ����ו  ׃רֹו�ּב�כ�ע־ן�ּב ן���נ�ח ל�ע��ּב וי�
��נ�ח ל�ע��ּב �ת�מ���ו טל  ר��ד�ה �וי�ּת�ח�ּת ְך�ֹל�מ���ו �רֹוּב�כ�ע־ן�ּב ן�
�ׁש�ו ּוע��� ֹו�רי�ע ם��ׁש�ו  ד��ר�ט�מ־ת�ּב �ל�א�ב�טי��ה�מ ֹו�ּת�ׁש�א ם�
�ו מריטפמ ׃ב��ה�ז י��מ ת��ּב  �ו�ׂש�ע י��פּוּל�א תֹו�מ�ׁש ה�ּל�א�



�ת�ח���ׁש�מ�ל �ק�מ�ל ם�  ףּו�ּל�א ע��נ�מ�ּת ףּו�ּל�א ם��ת�מ�ׁש�ּב ם��ת�מ�
 ה��ל�א ףּו�ּל�א ה��מ�בי��ל�ה�א ףּו�ּל�א אמ ׃ת��ת�י ףּו�ּל�א ה��ו�ל��ע
�ני�� ףּו�ּל�א  ףּו�ּל�א ן��מי�ּת ףּו�ּל�א ז��נ�ק ףּו�ּל�א במ ׃ן�
 ׀ ה�ּל��א ם��רי�ע ףּו�ּל�א ל��אי�����מ ףּו�ּל�א גמ ׃ר����ב�מ
�מ�ל םֹו�ד�א י��פּוּל�א �ת�ּז�ח�א ץ�ר��א�ּב �ם�ת�ב�ׁש�  ו��ׂש�ע אּו�ה ם�
{פ} ׃םֹו�ד�א י��ב�א
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