
www.shabat-shalom.info "םֹול�ׁש ת���ׁש" ר�ת�א ל�ׁש ה�י�ר���ס ד"סב

םירבדרבדמבארקיותומשתישארב

יתקחברהברמאםישדקתומ ירחאערצמעירזתינימשוצארקיו

 'מ 1234567 :תוילעטנ,גי-א,ביא�ר�ק���ורפס

��י�ר�ז�ת
בי קרפ ארקיו

�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו א  י��נ��־ל�א ר����� ב ׃ר�
�מא�ל �ל�א�ר�ׂש�י  ר����� ה��ד�ל��י�ו �עי��ר���ת י��� �ה���א ר�
ג ׃א��מ�ט�ּת ּה��ת� ו�� ת����נ י��מי�� םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש �ה�א�מ��ט�ו
 �םֹוי םי��ׁשֹל�ׁשּו ד ׃ֹו�ת�ל�ר�ע ר��ׂש�� לֹו���י י��ני�מ���ה םֹו���בּו
�ק־ל���� ה��ר�ה��ט י��מ�ד�� ב��ׁש�ּת םי��מ�י ת�ׁש�ֹל�ׁשּו  ׁש�ד�
�ל ���ת־א� �ל �ׁש���ק���ה־ל�א�ו ע� �ב�ת א� �ל�מ־ד�ע א�  י��מ�י תא�
�ל�ת ה��ב�ק�נ־ם�א�ו ה ׃ּה��ר�ה��ט  ם�י��ע�ב�ׁש ה��א�מ��ט�ו ד�
 י��מ��־ל�ע ב��ׁש�ּת םי��מ�י ת�ׁש��ׁש�ו �םֹוי םי����ׁש�ו ּה��ת���נ��
�ל�מ�בּו ו ׃ה��ר�ה��ט  �ת�ב�ל ֹו�א �ן�ב�ל ּה��ר�ה��ט י��מ�י ׀ תא�
�ל�ע�ל �ֹות�נ�ׁש־ן�� ׂש�ב��� אי��ב�ּת �ת־ֹוא ה��נֹוי־ן�בּו ה�  ר�
�א ח�ת���־ל�א תא����ח�ל ז ׃ן��ה���ה־ל�א ד��עֹומ־ל�ה�
�ל�ע ר������ו �ה�וה�י י��נ���ל ֹו�בי�ר�ק�ה�ו �ק���מ ה��ר�ה��ט�ו �הי�  ר�
�� �הי��מ�� �ל���ה �ת�רֹוּת תא� ח ׃ה��ב�ק�ּנ�ל ֹו�א ר������ל ת�ד�

�ל־ם�א�ו  םי��ר�ת־י��ּת�ׁש ה��ח�ק��ל�ו �ה�ׂש י��� �ּה�ד�י א����מ�ת א�



�נֹוי י��נ�� �י�נ�ׁש ֹו�א  ר������ו תא����ח�ל ד��ח�א�ו ה��ל�ע�ל ד��ח�א ה�
{פ} ׃ה�ר��ה�ט�ו ן��ה���ה �הי��ל�ע

גי קרפ ארקיו

�ר�ה�א־ל��א�ו ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו א �מא�ל ן� ב ׃ר�

���ס־ֹו�א ת��א�ׂש �ֹור�ׂש��־רֹוע�ב ה��י�ה�י־י��� ם��ד�א  ֹו�א �ת�ח�
�ה�ב ��נ�ל ֹו�ר�ׂש��־רֹוע�ב ה��י�ה�ו ת�ר�  �א�בּוה�ו ת�ע��ר�� ע���
�ר�ה��א־ל�א �ה���ה ן� ���ה וי��נ���מ ד��ח�א־ל�א ֹו�א ן� ג ׃םי��נ�ה�
��ּנ�ה־ת�א ן��ה���ה ה��א�ר�ו �ה־רֹו�ע�� ע��� �ע�ׂש�ו ר�ׂש��� �ּנ�� ר�  ע���
�ּנ�ה ה��א�ר�מּו ן��ב�ל ׀ ְך����ה  ע�����נ ֹו�ר�ׂש�� רֹו�ע�מ �ק�מ�ע �ע���
ד ׃ֹו�ת�א א����ט�ו ן��ה���ה ּוה��א�ר�ו אּו�ה ת�ע��ר��

�נ�ב�ל �ת�ר�ה��־ם�א�ו  �ק�מ�ע�ו ֹו�ר�ׂש�� רֹו�ע�� או��ה ה�
�ל ה��ר�ע�ׂשּו רֹו�ע�ה־ן�מ �ה��א�ר�מ־ןי�א  ן��ב�ל ְך����ה־א�
 ּוה��א�ר�ו ה ׃םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ע�����ּנ�ה־ת�א ן��ה���ה רי����ס�ה�ו
�ּנ�ה ה��ּנ�ה�ו �י�עי�ב���ה םֹו���� �ן�ה���ה �ני�ע�� ד��מ�ע �ע���  וי�
�ל  םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ן��ה���ה ֹו�רי���ס�ה�ו רֹו�ע�� ע�����ּנ�ה ה��ׂש��־א�
�ה���ה �ה�א�ר�ו וינש ׃תי��נ�ׁש  �תי�נ�ׁש �י�עי�ב���ה םֹו���� ֹו�ת�א ן�
�ּנ�ה ה��ה�� �ה�ּנ�ה�ו �ל�ו ע���  ֹו�ר�ה��ט�ו רֹו�ע�� ע�����ּנ�ה ה��ׂש��־א�
ז ׃ר��ה�ט�ו וי��ד���� ס������ו או��ה ת�ח����ס�מ �ן�ה���ה
�ׂש��־ם�א�ו ���ס���ה ה��ׂש���ת ה�  ֹו�ת�א��ר�ה י��ר�ח��א רֹו�ע�� �ת�ח�
ח ׃ן��ה���ה־ל�א תי��נ�ׁש ה��א�ר�נ�ו ֹו�ת�ר�ה��ט�ל ן��ה���ה־ל�א



�ה���ה �ה�א�ר�ו  ֹו�א���ט�ו רֹו�ע�� ת�ח����ס���ה ה��ת�ׂש��� ה��ּנ�ה�ו ן�
{פ} ׃או��ה ת�ע��ר�� ן��ה���ה

��נ ט י ׃ן��ה���ה־ל�א א��בּוה�ו ם��ד�א�� ה��י�ה��ת י��� ת�ע��ר�� ע���
�ה���ה ה��א�ר�ו  ה�������ה אי��ה�ו רֹו�ע�� �ה�נ�ב�ל־ת�א�ׂש ה��ּנ�ה�ו ן�

 ת�ע��ר�� אי ׃ת��א�ׂש�� י��ח ר��ׂש�� ת��י�ח��מּו ן��ב�ל ר��ע�ׂש
�ל ן��ה���ה ֹו�א���ט�ו ֹו�ר�ׂש�� רֹו�ע�� �או�ה ת�נ��ׁשֹונ  ּוּנ��ר���ס�י א�
 רֹו�ע�� �ת�ע��ר���ה ח��ר���ּת �חֹו�ר��־ם�א�ו בי ׃אּו�ה א��מ�ט י���
�ּנ�ה רֹו�ע־ל�� ת��א ת�ע��ר���ה ה��ת�����ו  ֹו�ׁשא�ר��מ ע���
 ה��א�ר�ו גי ׃ן��ה���ה י��ני�ע ה��א�ר�מ־ל���ל וי��ל���ר־ד�ע�ו
�ה���ה �ּנ�ה�ו ן�  ר��ה�ט�ו ֹו�ר�ׂש��־ל��־ת�א �ת�ע��ר���ה ה��ת���� ה�
��ּנ�ה־ת�א  םֹו�י�בּו די ׃אּו�ה רֹו�ה�ט ן��ב�ל ְך����ה ֹו���� ע���
 ן��ה���ה ה��א�ר�ו וט ׃א��מ�ט�י י��ח ר��ׂש�� ֹו�� תֹו�א�ר��ה
 אּו�ה א��מ�ט י��ח�ה ר��ׂש���ה ֹו�א���ט�ו י��ח�ה ר��ׂש���ה־ת�א
 ְך����ה�נ�ו י��ח�ה ר��ׂש���ה בּו�ׁש�י י��� ֹו�א זט ׃אּו�ה ת�ע��ר��
�ה���ה �ּוה��א�ר�ו זי ׃ן��ה���ה־ל�א א��בּו ן��ב�ל�ל  ה��ּנ�ה�ו ן�
 רֹו�ה�ט ע�����ּנ�ה־ת�א ן��ה���ה ר��ה�ט�ו ן��ב�ל�ל ע�����ּנ�ה ְך����ה�נ
{פ} ׃אּו�ה

�ׂש�בּו חיישילש  ׃א����ר�נ�ו ןי��ח�ׁש ֹו�ר�ע�ב־ֹו�ב ה��י�ה�י־י��� ר�
�י�ה�ו טי �נ�ב�ל ת��א�ׂש �ןי�ח���ה םֹו�ק�מ�� ה�  ת�ר��ה�ב ֹו�א ה�

�ה���ה ה��א�ר�ו כ ׃ן��ה���ה־ל�א ה��א�ר�נ�ו ת�מ����מ�ד�א ה��נ�ב�ל  ן�
 ן��ב�ל ְך����ה ּה��ר�ע�ׂשּו רֹו�ע�ה־ן�מ ל����ׁש ��ה��א�ר�מ ה��ּנ�ה�ו



אכ ׃ה�ח��ר�� ןי��ח���� או��ה ת�ע��ר��־ע�����נ ן��ה���ה ֹו�א���ט�ו

�ה���ה ה�ּנ��א�ר�י ׀ ם��א�ו  ן��ב�ל ר��ע�ׂש �ּה��־ןי��א ה��ּנ�ה�ו ן�
��ני�א ה��ל���ׁשּו  ֹו�רי���ס�ה�ו ה��ה�� אי��ה�ו רֹו�ע�ה־ן�מ ה�ּנ�
 רֹו�ע�� ה��ׂש���ת ה��ׂש��־ם�א�ו בכ ׃םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ן��ה���ה
�ּת�ח�ּת־ם�א�ו גכ ׃או��ה ע�����נ ֹו�ת�א ן��ה���ה א����ט�ו �מ�ע��ּת �הי�  ד�
�ה���ה �ל �ת�ר� �ׂש�� א�  ֹו�ר�ה��ט�ו או��ה ןי��ח���ה ת�ב��ר�� ה�ת�
�ׂש�ב ֹו�א דכינש ,יעיבר{ס} ׃ן��ה���ה  ה��י�ה�י־י��� ר�
�ת�י�ה��ו ׁש��א־ת�ו���מ ֹו�ר�ע�ב �ו�����ה ת��י�ח��מ ה�  ת�ר��ה�� ה�
�ה���ה ּה��ת�א ה��א�ר�ו הכ ׃ה��נ�ב�ל ֹו�א ת�מ����מ�ד�א ה��נ�ב�ל  ן�
�ע�ׂש �ְך���ה�נ ה��ּנ�ה�ו �ה���� ן��ב�ל ר� �מ�ע ��ה��א�ר�מּו ת�ר�  ק�
 �ֹות�א א����ט�ו ה�ח��ר�� ה��ו������ או��ה ת�ע��ר�� רֹו�ע�ה־ן�מ
�ה���ה �ה���ה ה�ּנ��א�ר�י ׀ ם��א�ו וכ ׃או��ה ת�ע��ר�� ע�����נ ן�  ן�
�ה����־ןי��א ה��ּנ�ה�ו ��ני�א ה��ל���ׁשּו ן��ב�ל ר��ע�ׂש �ת�ר�  ה�ּנ�
 ׃םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ן��ה���ה ֹו�רי���ס�ה�ו ה��ה�� או��ה�ו רֹו�ע�ה־ן�מ
 �ה�ׂש���ת ה��ׂש��־ם�א י��עי�ב���ה םֹו���� ן��ה���ה ּוה��א�ר�ו זכ
חכ ׃או��ה ת�ע��ר�� ע�����נ ֹו�ת�א �ן�ה���ה א����ט�ו רֹו�ע��

�מ�ע��ת ��הי�ּת�ח�ּת־ם�א�ו �ה���ה ד� �ל ת�ר�  �רֹוע�ב ה��ת�ׂש��־א�
�ה�� או��ה�ו �ה���ה �ֹור�ה��ט�ו או��ה ה��ו�����ה ת��א�ׂש ה�  ן�
{פ} ׃או��ה ה��ו�����ה ת�ב��ר��־י���

���א ֹו�א �ׁשי�א�ו טכישימח ��נ ֹו�ב ה��י�ה�י־י��� ה� �ר�� ע���  ׁשא�
�ה���ה ה��א�ר�ו ל ׃ן��ק���ב ֹו�א �ּנ�ה־ת�א ן�  �ּוה��א�ר�מ ה��ּנ�ה�ו ע���



�מ�ע �ה�� ר��ע�ׂש ֹו�בּו רֹו�ע�ה־ן�מ ק� ���ט�ו ק��� ב�  ֹו�ת�א א�
�ר�ה ת�ע��ר�� אּו�ה ק�ת��נ �ן�ה���ה אל ׃אּו�ה ן��ק���ה ֹו�א ׁשא�

�ה���ה ה��א�ר�י־י����ו ��נ־ת�א ן� �ּנ�ה ע���  �ּוה��א�ר�מ־ןי�א ה��ּנ�ה�ו ק�ת�
�מ�ע �ח�ׁש ר��ע�ׂש�ו רֹו�ע�ה־ן�מ ק�  ן��ה���ה רי����ס�ה�ו ֹו�� ןי��א ר�
 ן��ה���ה ה��א�ר�ו בל ׃םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ק�ת��ּנ�ה ע�����נ־ת�א
�ל �ה�ּנ�ה�ו �י�עי�ב���ה םֹו���� �ע���ּנ�ה־ת�א �ּנ�ה ה��ׂש��־א�  ק�ת�
�ה�� ר��ע�ׂש ֹו�ב ה�י��ה־א�ל�ו �ּנ�ה ה��א�ר�מּו ב� �מ�ע ןי��א ק�ת�  ק�
�����ת��ה�ו גל ׃רֹו�ע�ה־ן�מ �ל ק�ת��ּנ�ה־ת�א�ו ח�  �ח������י א�
דל ׃תי��נ�ׁש םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ק�ת��ּנ�ה־ת�א ן��ה���ה רי����ס�ה�ו

�ה���ה �ה�א�ר�ו �ּנ�ה־ת�א ן� �ו י��עי�ב���ה םֹו���� ק�ת�  ה�ּנ�ה�
�ל �ּנ�ה ה��ׂש��־א� �מ�ע ּוּנ��ני�א ּוה��א�ר�מּו רֹו�ע�� �ק�ת�  ק�
�ה���ה �ֹות�א ר��ה�ט�ו רֹו�ע�ה־ן�מ  ׃ר��ה�ט�ו וי��ד���� ס������ו ן�
ול ׃ֹו�ת�ר�ה��ט י��ר�ח��א רֹו�ע�� ק�ת��ּנ�ה ה��ׂש���י ה��ׂש��־ם�א�ו הל

�ה���ה �ּוה��א�ר�ו �ל רֹו�ע�� ק�ת��ּנ�ה ה��ׂש�� ה��ּנ�ה�ו ן�  ר����ב�י־א�
�ה���ה ר��ע���ל ן��ה���ה  �וי�ני�ע��־ם�א�ו זל ׃אּו�ה א��מ�ט ב�
�מ�ע �ּנ�ה ד� �ע�ׂש�ו ק�ת� �ח�ׁש ר�  ק�ת��ּנ�ה א����ר�נ ֹו��־ח�מ��� ר�
 �ׁשי�א�ו חל{ס} ׃ן��ה���ה ֹו�ר�ה��ט�ו אּו�ה רֹו�ה�ט
���א־ֹו�א �ר�ה��� ם��ר�ׂש��־רֹוע�ב ה��י�ה�י־י��� ה� �ר�ה��� ת�  ת�
�נ�ב�ל �ה���ה ה��א�ר�ו טל ׃ת� �ר�ה��� ם��ר�ׂש��־רֹוע�ב ה��ּנ�ה�ו ן�  ת�
�� ת��נ�ב�ל תֹו�ה��  ׃אּו�ה רֹו�ה�ט רֹו�ע�� ח��ר�� אּו�ה ק�ה�
 �ח��ר�ק ֹו�ׁשא�ר ט��ר���י י��� ׁשי��א�ו מישילש ,ישיש{ס}



�נ�� ת��א���מ �ם�א�ו אמ ׃אּו�ה רֹו�ה�ט אּו�ה  ֹו�ׁשא�ר ט��ר���י וי�
 ֹו�א �ת�ח��ר���ב ה��י�ה�י־י����ו במ ׃אּו�ה רֹו�ה�ט אּו�ה �ח�����
 או��ה �ת�ח��ר�� ת�ע��ר�� ם����מ�ד�א ן��ב�ל ע�����נ ת�ח������ב
�ה���ה ֹו�ת�א ה��א�ר�ו גמ ׃ֹו�ּת�ח�����ב ֹו�א ֹו�ּת�ח�ר��ק��  ה��ּנ�ה�ו ן�
�ּנ�ה־ת�א�ׂש  ֹו�ּת�ח�����ב ֹו�א ֹו�ּת�ח�ר��ק�� ת�מ����מ�ד�א ה��נ�ב�ל �ע���
 אּו�ה �עּו�ר��־ׁשי�א דמ ׃ר��ׂש�� רֹו�ע ת�ע��ר�� ה��א�ר�מ��
המ ׃ֹו�ע���נ ֹו�ׁשא�ר�� ן��ה���ה ּוּנ��א���ט�י א����ט אּו�ה א��מ�ט

�ּנ�ה ֹו��־ר�ׁש�א �עּו�ר���ה�ו  �ֹוׁשא�ר�ו �םי�מ�ר�� ּו�י�ה��י וי��ד���� ע���
 ׃א��ר�ק�י א��מ�ט ׀ א��מ�ט�ו ה��ט�ע�י ם����ׂש־ל�ע�ו �עּו�ר�� ה��י�ה��י
�מ�י־ל�� ומ �ׁש�א י�  ד��ד�� אּו�ה א��מ�ט א��מ�ט�י ֹו�� ע�����ּנ�ה ר�
�ׁש�י  ד������ה�ו זמ{ס} ׃ֹו�ב�ׁשֹו�מ ה��נ�ח����ל ץּו�ח�מ ב�
��נ ֹו�ב ה��י�ה�י־י��� �� ד����ב�� ת�ע��ר�� ע���  ד����ב�� ֹו�א ר�מ�
�ע�ב ֹו�א �י�ת�ׁש��ב ֹו�א חמ ׃םי��ּת�ׁש��  ר�מ����ל�ו םי��ּת�ׁש���ל ב�ר�
�י�ה�ו טמ ׃רֹו�ע ת��א��ל�מ־ל���� ֹו�א רֹו�ע�ב ֹו�א �ּנ�ה ה�  ע���
 י��ת���ב־ֹו�א רֹו�ע�ב ֹו�א �ד������ ם����מ�ד�א ֹו�א ׀ ק��ר�ק�ר�י
�ע�ב־ֹוא  אּו�ה ת�ע��ר�� ע�����נ רֹו�ע־י�ל��־ל���ב ֹו�א �ב�ר�
��ּנ�ה־ת�א ן��ה���ה ה��א�ר�ו נ ׃ן��ה���ה־ת�א ה��א�ר�ה�ו  ע���
�ּנ�ה־ת�א ה��א�ר�ו אנ ׃םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ע�����ּנ�ה־ת�א רי����ס�ה�ו  ע���
�ּנ�ה ה��ׂש��־י��� י��עי�ב���ה םֹו���� �� �ע���  י��ת���ב־ֹו�א ד�����
�ע�ב־ֹו�א ���ל רֹו�ע�ב ֹו�א �ב�ר�  רֹו�ע�ה ה��ׂש�ע��י־ר�ׁש�א ל�
בנ ׃אּו�ה א��מ�ט ע�����ּנ�ה ת�ר��א�מ�מ ת�ע��ר�� ה���א�ל�מ�ל



�ע�ה־ת�א ֹו�א ׀ י��ת���ה־ת��א ֹו�א ד������ה־ת�א ף��ר�ׂש�ו  ב�ר�
����  רֹו�ע�ה י��ל��־ל��־ת�א ֹו�א םי��ּת�ׁש���ב ֹו�א �ר�מ�
��ּנ�ה ֹו�ב ה��י�ה��י־ר�ׁש�א  ׁש��א�� או��ה �ת�ר��א�מ�מ ת�ע��ר��־י��� ע���
�ל �ה�ּנ�ה�ו �ן�ה���ה ה��א�ר�י �ם�א�ו גנ ׃ף��ר���ּת �ּנ�ה ה��ׂש��־א�  ע���
דנ ׃רֹו�ע־י�ל��־ל���� ֹו�א ב�ר��ע�ב ֹו�א י��ת���ב ֹו�א ד�������

�ה���ה �ה�ּו���ו ��ּנ�ה ֹו��־ר�ׁש�א ת��א ּו�ס������ו ן�  ֹו�רי���ס�ה�ו ע���
�ה���ה ה��א�ר�ו הניעיבר ,יעיבש ׃תי��נ�ׁש םי��מ�י־ת�ע�ב�ׁש  ן�
�ּנ�ה־ת�א ס������ה ׀ י��ר�ח��א �ו ע��� �ל ה�ּנ�ה� ���ה־א�  ע�����ּנ�ה ְך�
��ּנ�ה�ו �ֹוני�ע־ת�א �ל ע��� �ׂש��־א�  ּוּנ����ר�ׂש�ּת ׁש��א�� אּו�ה א��מ�ט ה�
 ה��א�ר �ם�א�ו ונ ׃ֹו�ּת�ח�����ב ֹו�א ֹו�ּת�ח�ר��ק�� או��ה ת�ת��ח��
�ּנ�ה ה��ה�� �ה�ּנ�ה�ו �ן�ה���ה  ע��ר�ק�ו ֹו�ת�א ס������ה י��ר�ח��א ע���
 ֹו�א י��ת���ה־ן�מ ֹו�א רֹו�ע�ה־ן�מ ֹו�א �ד������ה־ן�מ ֹו�ת�א
�� דֹו�ע ה��א�ר��ּת־ם�א�ו זנריטפמ ׃ב�ר��ע�ה־ן�מ  ד�����
�ע�ב־ֹו�א י��ת���ב־ֹו�א  ת�ח��ר�� רֹו�ע־י�ל��־ל���ב ֹו�א �ב�ר�
���ר�ׂש�ּת ׁש��א�� או��ה  ד������ה�ו חנ ׃ע�����ּנ�ה ֹו��־ר�ׁש�א ת��א ּוּנ�
�ע�ה־ֹו�א י��ת���ה־ֹו�א  ר��ׁש�א �רֹוע�ה י��ל��־ל��־ֹו�א ב�ר�
��ּנ�ה ם��ה�מ ר��ס�ו ס������ּת �� טנ ׃ר��ה�ט�ו תי��נ�ׁש ס������ו ע���  תא�
 ֹו�א םי��ּת�ׁש���ה ֹו�א ׀ ר�מ����ה ד����� ת�ע��ר��־ע�����נ ת��רֹוּת
�ע�ה ֹו�א �י�ת���ה  ֹו�א ֹו�ר�ה��ט�ל רֹו�ע־י�ל��־ל�� ֹו�א ב�ר�
{פ} ׃ֹו�א���ט�ל
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