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ָך�תֹל���ה��
ח קרפ רבדמב

�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו א  �ר���� ב ׃ר�
�ר�ה�א־ל��א �ר�ּנ�ה־ת�א �ָך�ת�ֹל�ע�ה�� וי��ל�א ��ּת�ר�מ��א�ו ן�  ת�
ג ׃תֹו�ר�ּנ�ה ת��ע�ב�ׁש ּורי��א�י ה��רֹונ���ה י��נ�� �לּומ־ל�א
�ר�ה��א �ן�� ׂש�ע��ּי�ו  ה��ל�ע��ה ה��רֹונ���ה י��נ�� �לּומ־ל�א ן�
�ז�ו ד ׃ה��ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה��ּו�צ ר��ׁש�א��� �הי��ת�ר��נ  ה��ׂש�ע��מ ה�
�ה�ז ה��ׁש�ק�מ �ה�ר�נ���ה  ה��ׁש�ק�מ ּה��ח�ר��־ד�ע ּה��כ�ר�י־ד�ע ב�
�ׁש�א ה��א�ר���� או��ה �ׁש�מ־ת�א �ה�וה�י ה��א�ר�ה ר�  ן��� ה�
{פ} ׃ה��ר�נ���ה־ת�א ה��ׂש�ע

�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו ה  ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א ח��ק ו ׃ר�
�כ�ו ז ׃ם��ת�א ��ּת�ר�ה��ט�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ְךֹו�ּת�מ  ה��ׂש�ע�ת־ה�
 ּורי��ב�ע��ה�ו תא����ח י��מ ם��הי�ל�ע ה����ה ם��ר�ה��ט�ל �ם�ה�ל
�ת ח ׃ּור��ה���ה�ו ם��הי�ד�ג�ב ּו�ס���כ�ו ם��ר�ׂש��־ל��־ל�ע �ר�ע�

�ס ֹו�ת�ח�נ��מּו ר��ק��־ן�� ר��� �ּוח�ק��ל�ו  ן�מ��ּׁש�ב ה��לּול�� ת�ל�
 ��ּת�ב�ר�ק�ה�ו ט ׃תא����ח�ל ח����ּת ר��ק��־ן�ב י��נ�ׁש־ר�פּו
�א י��נ�פ�ל ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א �ּת�ל�ה�ק��ה�ו ד��עֹומ ל�ה� � 



 ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א ��ּת�ב�ר�ק�ה�ו י ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ת��ד�ע־ל��־ת��א
 ם��הי�ד�י־ת�א ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב ּו�כ�מ��ס�ו ה��וה�י י��נ�פ�ל
�ר�ה��א �ףי�נ�ה�ו אי ׃ם��ּי�ו�ל�ה־ל�ע  �ה�פּונ�ּת ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א ן�
�ב�ע��ל ּו�י�ה�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ת��א�מ ה��וה�י י��נ�פ�ל  ד�
�הי�ד�י־ת�א ּו�כ�מ�ס�י �ם�ּי�ו�ל�ה�ו בי ׃ה��וה�י ת��ד�ב�ע־ת�א  ם�
�ר ל��ע ��ו םי��ר���ה ׁשא� �ח�א��ה־ת�א ה�ׂש�ע� ���ח ד�  תא�
גי ׃ם��ּי�ו�ל�ה־ל�ע ר����כ�ל ה��והי��ל �ה�ל�ע ד��ח�א��ה־ת�א�ו
�ר�ה��א י��נ�פ�ל ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א ��ּת�ד�מ�ע��ה�ו  וי��נ�ב י��נ�פ�ל�ו ן�
 ��ּת�ל���ב�ה�ו די ׃ה��והי��ל ה��פּונ�ּת ם��ת�א ��ּת�פ�נ��ה�ו
 ׃ם��ּי�ו�ל�ה י��ל ּוי��ה�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ְךֹו�ּת�מ ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א
�ב�י �ן�כ־י�ר�ח��א�ו וטינש �ב�ע��ל ם��ּי�ו�ל�ה ּוא� �א־ת�א ד�  ל�ה�
�ת�א ��ּת�ר�ה��ט�ו ד��עֹומ  �י�� זט ׃ה��פּונ�ּת ם��ת�א ��ּת�פ�נ��ה�ו ם�
�ה םי��נ�ת�נ םי��נ�ת�נ  �ת�ח�ּת ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ְךֹו�ּת�מ י��ל �ה���
 י�ּת�ח��ק�ל ל��א�ר�ׂש�י י��נ���מ �ל�� רֹו�כ�� ם�ח��ר־ל�� ת��ר�ט��
 ם��ד�א��� ל��א�ר�ׂש�י י��נ�ב�� �רֹוכ��־ל�כ י��ל י��� זי ׃י��ל ם��ת�א
 ם�י��ר�צ�מ ץ�ר��א�� �רֹוכ��־ל�כ י��ת���ה םֹו�י�� ה��מ�ה���בּו
 ת�ח��ּת ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א ח����א��ו חי ׃י��ל ם��ת�א י�ּת�ׁש����ק�ה
�נ�ּת�א��ו טי ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�ב�� רֹו�כ��־ל��  ם��ּי�ו�ל�ה־ת�א ה�
�ר�ה��א�ל ׀ םי��נ�ת�נ �נ�ב�לּו ן� �ב�ע��ל �ל�א�ר�ׂש�י י��נ�� �ְךֹוּת�מ וי�  ד�
�א�� �ל�א�ר�ׂש�י־י��נ�� ת��ד�ב�ע־ת�א �עֹומ ל�ה�  ר����כ�לּו ד�
�ל�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ��־ל�ע �י�ה��י א� �נ �ל�א�ר�ׂש�י י��נ�ב�� ה�  ף�ג�



���ה־ל�א ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�� ת�ׁש��ג�� �ּי�ו כ ׃ׁש�ד�  ה��ׁש�מ ׂש�ע�
�ר�ה��א�ו �� ם��ּי�ו�ל�ל ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�� ת��ד�ע־ל�כ�ו ן�  ל�כ�
�ּו�צ־ר�ׁש�א  ם��ה�ל ּו�ׂש�ע־ן�� ם��ּי�ו�ל�ל �ה�ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה�
�הי�ד�ג�� �ּוס���כ�י���ו ם��ּי�ו�ל�ה ּו�א���ח�ת��ּי�ו אכ ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ��  ם�
�ּי�ו �ר�ה��א ף�נ�  ם��הי�ל�ע ר����כ�י�ו ה��וה�י י��נ�פ�ל ה��פּונ�ּת ם��ת�א ן�
�ר�ה��א �כ־י�ר�ח��א�ו בכ ׃ם��ר�ה��ט�ל ן� �ב�ע��ל ם��ּי�ו�ל�ה ּוא��� ן�  ד�
�ב�ע־ת�א �א�� �ם�ת�ד� �עֹומ ל�ה� �ר�ה��א י��נ�פ�ל ד�  וי��נ�ב י��נ�פ�ל�ו ן�
�ּו�צ �ר�ׁש�א���  ּו�ׂש�ע ן��� ם��ּי�ו�ל�ה־ל�ע �ה�ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה�
�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו גכ{ס} ׃ם��ה�ל דכ ׃ר�

�ז �מ�ח �ן���מ ם��ּי�ו�ל�ל ר��ׁש�א תא� �מ�ו �ה�נ�ׁש םי��ר�ׂש�ע�ו ׁש�  ה�ל�ע�
�ב�צ�ל �אֹוב�י �א ת��ד�ב�ע��� א��ב�צ א�  �ן���מּו הכ ׃ד��עֹומ ל�ה�
�נ�ׁש םי��ּׁש�מ�ח �ל�ו ה��ד�ב�ע��ה א��ב���מ בּו�ׁש�י ה� �ב�ע��י א�  ד�
�ח�א־ת�א ת��ר�ׁש�ו וכ ׃דֹו�ע �א�� וי� �מ�ׁש�ל �ד�עֹומ ל�ה�  ר�
�מ�ׁש�מ �ל ה��ד�ב�ע��ו ת�ר� �ב�ע��י א�  ם��ּי�ו�ל�ל ה��ׂש�ע��ּת ה�כ��� ד�
{פ} ׃ם��ת�ר�מ�ׁש�מ��

ט קרפ רבדמב

�ס־ר���ד�מ�ב ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו אישילש  י�ני�
�נ�ּׁש�� �תא�צ�ל תי��נ�ּׁש�ה ה� �ח�� ם�י��ר�צ�מ ץ�ר��א�מ ם�  ׁש�ד�
�מא�ל ןֹו�ׁשא�ר��ה  ח�ס����ה־ת�א ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב ּו�ׂש�ע��י�ו ב ׃ר�
�ח�� םֹו�י־ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א�� ג ׃ֹו�ד�עֹו�מ�� ���ה ׁש�ד�  ןי��� ה�
�מ�� ֹו�ת�א ּו�ׂש�ע��ּת ם�י����ר�ע��ה  וי��ת���ח־ל�כ�� ֹו�ד�ע�



 י��נ��־ל�א ה��ׁש�מ ר����ד�י�ו ד ׃ֹו�ת�א ּו�ׂש�ע��ּת וי��ט���ׁש�מ־ל�כ�כּו
���ה־ת�א ּו�ׂש�ע��ּי�ו ה ׃ח�ס����ה ת��ׂש�ע��ל ל��א�ר�ׂש�י  ח�ס�
�ׂש�ע �ה�ע���ר�א�� ןֹו�ׁשא�ר��� �ח�ל םֹו�י ר�  ם�י����ר�ע��ה ןי��� ׁש�ד�
�� י��ני�ס ר����ד�מ�� �ׁש�א ל�כ� �ׁש�מ־ת�א �ה�וה�י ה��ּו�צ ר�  ן��� ה�
�ׁש�א םי��ׁש�נ�א י��ה�י�ו ו ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ּו�ׂש�ע  �םי�א�מ�ט ּו�י�ה ר�
�ל�ו ם��ד�א ׁש�פ��נ�ל  אּו�ה�ה םֹו�ּי�� ח�ס����ה־ת�ׂש�ע��ל ּו�ל�כ�י־א�
�ר�ה��א י��נ�פ�ל�ו ה��ׁש�מ י��נ�פ�ל ּו�ב�ר�ק�ּי���ו ז ׃אּו�ה�ה םֹו�ּי�� ן�
�ו �ּי� �ה�ה םי��ׁש�נ�א��ה ּור�מא� �ל�א �ה���  ׁש�פ��נ�ל םי��א�מ�ט ּונ�ח��נ�א וי�
 �ה�וה�י ן����ר�ק־ת�א בי��ר�ק�ה י��ּת�ל�ב�ל ע��ר���נ ה����ל ם��ד�א
�מ�� �ּי�ו ח ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ְךֹו�ת�� ֹו�ד�ע�  ה��ׁש�מ ם��ה�ל�א ר�מא�
�ע�מ�ׁש�א�ו ּו�ד�מ�ע {פ} ׃ם��כ�ל ה��וה�י ה��ּו�צ�י־ה�מ ה�

�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו ט  י��נ��־ל�א ר����� י ׃ר�
�מא�ל ל��א�ר�ׂש�י �נ�ל ׀ א��מ�ט־ה��י�ה�י־י�� ׁשי��א ׁשי��א ר�  �ֹוא ׁש�פ�
�כ�ל �ה��ק�ח�ר ְך�ר��ד�ב �ר�ד�ל ֹו�א ם� �כי�ת�  ח�ס��פ ה�ׂש��ע�ו ם�
�ח�� אי ׃ה��והי��ל �ע���ר�א�� י��נ�ּׁש�ה ׁש�ד�  ןי��� םֹו�י ר��ׂש�ע ה�
�י םי��ר�ר�מּו תֹו���מ־ל�ע ֹו�ת�א ּו�ׂש�ע��י ם�י����ר�ע��ה  ׃ּוה��ל�כא�
�ל בי ���מ ּורי��א�ׁש�י־א� ��־ד�ע �ּוּנ� �ל ם�צ��ע�ו ר�ק�  א�
 �ׁשי�א�ה�ו גי ׃ֹו�ת�א ּו�ׂש�ע��י ח�ס����ה ת����ח־ל�כ�� ֹו�ב־ּור���ׁש�י
�ל ְך�ר��ד�בּו רֹו�ה�ט אּו�ה־ר�ׁש�א �י�ה־א�  תֹו�ׂש�ע��ל �ל�ד�ח�ו ה�
���ה  ן����ר�ק ׀ י��� �הי����ע��מ או��ה�ה ׁש�פ��ּנ�ה ה��ת�ר�כ�נ�ו ח�ס�
�ל ה��וה�י �מ�� �בי�ר�ק�ה א�  ׃אּו�ה�ה ׁשי��א�ה א����י ֹו�א�ט�ח ֹו�ד�ע�



�כ�ּת�א רּו�ג�י־י��כ�ו די �� ם� �פ ה��ׂש��ע�ו ר�  ת����ח�� ה��והי��ל �ח�ס�
�כ�ל ה��י�ה��י �ת�ח�א ה����ח ה��ׂש�ע��י ן��� ֹו�ט���ׁש�מ�כּו ח�ס����ה  ם�
 �םֹוי�בּו וטיעיבר{ס} ׃ץ�ר��א�ה ח��ר�ז�א�לּו ר����ל�ו
���ׁש���ה־ת�א םי��ק�ה ���ׁש���ה־ת�א �ן�נ�ע��ה ה����� ן� �א�ל ן�  ל�ה�
�ע�בּו ת��ד�ע��ה  ׁש��א־ה�א�ר�מ�� ן����ׁש���ה־ל��ע ה��י�ה��י ב�ר�
��־ד�ע  ּוּנ����כ�י ן���נ�ע��ה די��מ�ת ה��י�ה��י ן��� זט ׃ר�ק�
 ל��ע�מ �ן�נ�ע��ה תֹו�ל�ע��ה י��פ�לּו זי ׃ה�ל�י��ל ׁש��א־ה�א�ר�מּו
�א�ה �כ־י�ר�ח��א�ו ל�ה�  ר��ׁש�א םֹו�ק�מ�בּו ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ּו�ע�ס�י ן�
�נ�ע��ה �ם�ׁש־ן���ׁש�י  י���־ל�ע חי ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ּו�נ�ח��י ם��ׁש ן�
�מ�י־ל�� ּו�נ�ח��י ה��וה�י י���־ל�ע�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� �ּוע�ס�י ה��וה�י  י�
�ׁש�א ���ׁש�י ר� ��נ�ע��ה ן�  ְךי��ר�א��ה�בּו טי ׃ּו�נ�ח��י ן����ׁש���ה־ל�ע ן�
��נ�ע��ה  ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב ּו�ר�מ��ׁש�ו םי����ר םי��מ�י ן����ׁש���ה־ל�ע ן�
�ל�ו ה��וה�י ת�ר��מ�ׁש�מ־ת�א �י�ו כ ׃ּוע����י א� �ׁש�א ׁש�  ה��י�ה��י ר�
��נ�ע��ה  ּו�נ�ח��י �ה�וה�י י���־ל�ע ן����ׁש���ה־ל�ע ר����ס�מ םי��מ�י ן�
�י�ו אכ ׃ּוע����י ה��וה�י י���־ל�ע�ו  �ן�נ�ע��ה ה��י�ה��י־ר�ׁש�א ׁש�
��־ד�ע ב�ר��ע�מ ��נ�ע��ה ה��ל�ע��נ�ו ר�ק� ���� ן�  ֹו�א ּוע��ס�נ�ו ר�ק�
�ל�ו ם��מֹוי �מ�י־ֹו�א בכ ׃ּוע��ס�נ�ו ן���נ�ע��ה ה��ל�ע��נ�ו ה�ל�י�  ם�י�
�ח־ֹוא ��נ�ע��ה ְךי��ר�א��ה�� םי��מ�י־ֹו�א ׁש�ד�  �ן���ׁש���ה־ל�ע ן�
���ׁש�ל �ל�ע ן� �ל�ו ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב ּו�נ�ח��י וי�  ֹו�תֹל��ע�ה�בּו ּוע����י א�
 ּוע����י ה��וה�י י���־ל�ע�ו ּו�נ�ח��י �ה�וה�י י���־ל�ע גכ ׃ּוע����י



�מ�ׁש �ה�וה�י ת�ר��מ�ׁש�מ־ת�א  ׃ה��ׁש�מ־ד�י�� ה��וה�י י���־ל�ע ּור�
{פ}

י קרפ רבדמב

�מא�� ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו א  �י�ּת�ׁש �ָך�ל ה��ׂש�ע ב ׃ר�
�ר�צֹו�צ�ח �� ת�  �ָך�ל ּו�י�ה�ו ם��ת�א ה��ׂש�ע��ּת ה��ׁש�ק�מ ף�ס�
 ּו�ע�ק��ת�ו ג ׃תֹו�נ�ח����ה־ת�א ע����מ�לּו ה��ד�ע��ה א��ר�ק�מ�ל
�ל�א ּו�ד�עֹו�נ�ו ן��ה�� �א ח�ת���־ל�א ה��ד�ע��ה־ל�� �ָךי�  ל�ה�
�ל�א ּו�ד�עֹו�נ�ו ּוע��ק�ת�י ת��ח�א��־ם�א�ו ד ׃ד��עֹומ  �ָךי�
 ה��עּור�ּת ם��ּת�ע�ק�תּו ה ׃ל��א�ר�ׂש�י י��פ�ל�א י��ׁשא�ר םי��אי�ׂש�ּנ�ה
 �ה�עּור�ּת ם��ּת�ע�ק�תּו ו ׃ה�מ�ד��ק םי��נ�ח��ה תֹו�נ�ח����ה �ּוע�ס��נ�ו

 ּו�ע�ק�ת�י ה��עּור�ּת ה�נ��מי�ּת םי��נ�ח��ה תֹו�נ�ח����ה �ּוע�ס��נ�ו תי��נ�ׁש
�ל�ו ּו�ע�ק�ת�ּת ל��ה���ה־ת�א לי��ה�ק�ה�בּו ז ׃ם��הי�ע�ס�מ�ל  א�
���ה �ן�ר�ה��א י��נ�בּו ח ׃ּועי��ר�ת �צ�ח�� ּו�ע�ק�ת�י םי��נ�ה�  תֹו�ר�צ�
�ר�ד�ל ם��לֹוע ת����ח�ל ם��כ�ל ּו�י�ה�ו �ב�ת־י��כ�ו ט ׃ם��כי�ת�  ּוא�
�מ�ח�ל�מ �כ�צ�ר�א�� ה� �כ�ת�א ר��ר���ה �ר���ה־ל�ע ם�  ם�
�צ�ח�� ם��ת�ע��ר�ה�ו �ר�צ� �ּת�ר���ז�נ�ו ת� �כי�ה�ֹל�א ה��וה�י �י�נ�פ�ל ם�  ם�
�א�מ ם��ּת�ע�ׁשֹו�נ�ו  ם��כ�ת�ח�מ�ׂש םֹו�י�בּו י ׃ם��כי�ב�י�
 ם��ּת�ע�ק�תּו �ם�כי�ׁש�ד�ח י��ׁשא�ר�בּו �ם�כי�ד�עֹומ�ב�ּו
�צ�ח�� �ר�צ� �כי�ת�ֹל�ע ל��ע ת�  ּו�י�ה�ו ם��כי�מ�ל�ׁש י��ח�ב�ז ל��ע�ו ם�
�כי�ה�ֹל�א י��נ�פ�ל �ןֹור���ז�ל ם��כ�ל  ׃ם��כי�ה�ֹל�א ה��וה�י י��נ�א ם�
{פ}



�ח�� תי��נ�ּׁש�ה ה��נ�ּׁש�� י��ה�י�ו איישימח  י��נ�ּׁש�ה ׁש�ד�
�ח�� םי��ר�ׂש�ע�� �נ�ע��ה �ה�ל�ע��נ ׁש�ד�  ׃ת��ד�ע��ה ן����ׁש�מ ל��ע�מ ן�
 י��ני�ס ר����ד���מ ם��הי�ע�ס�מ�ל ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב ּו�ע�ס�ּי�ו בי
���ׁש�ּי�ו  ה��נ�ׁשא��ר�� ּו�ע�ס�ּי�ו גי ׃ן��רא�� ר����ד�מ�� ן���נ�ע��ה ן�
 ה��נ�ח��מ ל�ג��� ע����ּי�ו די ׃ה��ׁש�מ־ד�י�� ה��וה�י י���־ל�ע
�ע�ו ם��ת�א�ב�צ�ל ה��נ�ׁשא��ר�� ה��דּוה�י־י��נ�ב  ןֹו�ׁש�ח�נ ֹו�א�ב�צ־ל�
�ע�ו וט ׃ב��ד�ני����ע־ן��  ר��כש���י י��נ�� ה����מ א��ב�צ־ל�
�ע�ו זט ׃ר��עּוצ־ן�� ל��א�נ�ת�נ  ן��לּוב�ז י��נ�� ה����מ א��ב�צ־ל�
 ּו�ע�ס��נ�ו ן����ׁש���ה ד��רּוה�ו זי ׃ן�ֹל�ח־ן�� ב��אי�ל�א
�נ י��ר�ר�מ י��נ�בּו �ןֹוׁש�ר�ג־י��נ�ב  ל�ג��� ע��ס�נ�ו חי ׃ן����ׁש���ה י��א�ׂש�
�ע�ו ם��ת�א�ב�צ�ל ן��בּוא�ר ה��נ�ח��מ  רּו�צי�ל�א ֹו�א�ב�צ־ל�
�ע�ו טי ׃רּו�אי�ד�ׁש־ן��  ןֹו�ע�מ�ׁש י��נ�� ה����מ א��ב�צ־ל�
 ד��ג־י�נ�ב ה����מ א��ב�צ־ל�ע�ו כ ׃י����ׁשי��רּוצ־ן�� ל��אי�מ��ל�ׁש
�נ םי��ת�ה���ה �ּוע�ס��נ�ו אכ ׃ל��אּוע��־ן�� ף��ס�י�ל�א  י��א�ׂש�
 ע��ס�נ�ו בכ ׃ם��א��־ד�ע ן����ׁש���ה־ת�א ּומי��ק�ה�ו ׁש����ק���ה
�ע�ו ם��ת�א�ב�צ�ל ם�י��ר�פ�א־י��נ�ב ה��נ�ח��מ ל�ג���  ֹו�א�ב�צ־ל�
�ע�ו גכ ׃דּו�הי���ע־ן�� ע��מ�ׁשי��ל�א  י��נ�� ה����מ א��ב�צ־ל�
�ע�ו דכ ׃רּו�צה�ד��־ן�� ל��אי�ל�מ�� ה��ּׁש�נ�מ  ה����מ א��ב�צ־ל�
 ה��נ�ח��מ ל�ג��� ע��ס�נ�ו הכ ׃י��נֹוע�ד��־ן�� ן��די�ב�א ן��מ�י�נ�ב י��נ��
�ע�ו ם��ת�א�ב�צ�ל ת��נ�ח����ה־ל�כ�ל ף����א�מ ן��ד־י�נ�ב  ֹו�א�ב�צ־ל�
�ע�ו וכ ׃י����ׁשי����ע־ן�� ר�ז��עי�ח�א  ר��ׁש�א י��נ�� ה����מ א��ב�צ־ל�



�ע�ו זכ ׃ן��ר�כ�ע־ן�� ל��אי�ע�ג��  י��ל�ּת�פ�נ י��נ�� ה����מ א��ב�צ־ל�
 ל��א�ר�ׂש�י־י��נ�ב י��ע�ס�מ ה����א חכ ׃ן���ני�ע־ן�� ע��רי�ח�א
�ּי�ו טכ{ס} ׃ּוע����ּי�ו ם��ת�א�ב�צ�ל �ׁש�מ ר�מא� �ל ה�  ב�ב�ח�
�נ �ה�ׁש�מ ן��ת�ח �י�נ�י�ד���ה ל��אּוע�ר־ן�� �נ�א ׀ םי��ע�ס�  ּונ�ח�
 ה��כ�ל ם��כ�ל ן��ּת�א ֹו�ת�א ה��וה�י ר��מ�א ר��ׁש�א �םֹוק���ה־ל�א
�ּת�א �ל ּונ�ב��ט�ה�ו �ּונ�  בֹו�ט־ר���� ה��וה�י־י��� ְך�
�ּי�ו ל ׃ל��א�ר�ׂש�י־ל�ע �ל וי��ל�א ר�מא�  י��� ְך��ל�א א�
�ּי�ו אל ׃ְך��ל�א י��ּת�ד�לֹו�מ־ל�א�ו י��צ�ר�א־ל�א־ם�א  ר�מא�
�ת�נ�ח �ּת�ע��ד�י ן���־ל�ע ׀ י��� ּונ��ת�א ב��ז�ע��ּת א��נ־ל�א  �ּונ�
 ְך��ל�ת־י��� ה��י�ה�ו בל ׃ם�י���ני�ע�ל ּונ��� �תי��י�ה�ו ר����ד����
�ׁש�א אּו�ה�ה בֹו���ה ׀ ה��י�ה�ו ּונ����ע  ּונ����ע ה��וה�י בי��טי�י ר�
 ת�ׁש�ֹל�ׁש ְך�ר��� ה��וה�י ר��ה�מ �ּוע�ס�ּי�ו גל ׃ְך��ל ּונ�ב��ט�ה�ו
�הי�נ�פ�ל �ע��ס�נ ה��וה�י־תי�ר�� ןֹו�ר�א��ו םי��מ�י  ְך�ר��� ם�

��נ�ע��ו דל ׃ה��חּונ�מ ם��ה�ל רּו�ת�ל םי��מ�י ת�ׁש�ֹל�ׁש  ה��וה�י ן�
{ס}[{ס} ׃ה��נ�ח����ה־ן�מ ם��ע�ס�נ�� ם��מֹוי ם��הי�ל�ע

�ס�נ�� י��ה�י�ו הלישיש �ר�א��ה �ע� �ּי�ו ן�  ׀ ה��מּוק ה��ׁש�מ ר�מא�
�פ�י�ו ה��וה�י �א �ּוצ� ול ׃ָךי��נ���מ ָךי��א�נ�ׂש�מ ּוס��נ�י�ו ָךי��ב�י�

�ח�נ�בּו  ׃ל��א�ר�ׂש�י י��פ�ל�א תֹו�ב�ב��ר ה��וה�י ה��בּוׁש ר��מא�י ה�
{פ}[{ס}

אי קרפ רבדמב



�א�ת�מ�� �ם�ע�ה י��ה�י�ו א  ע��מ�ׁש�ּי�ו ה��וה�י י��נ�ז�א�� ע��ר םי��נ�נ�
�ּת�ו ה��וה�י ׁש��א �ם��־ר�ע�ב�ּת�ו ֹו���א ר�ח��ּי�ו �ה�וה�י  ל�כא�
 ל������ת�ּי�ו ה��ׁש�מ־ל�א ם��ע�ה ק��ע�צ�ּי�ו ב ׃ה��נ�ח����ה ה��צ�ק��
 א��ר�ק�ּי�ו ג ׃ׁש��א�ה ע��ק�ׁש�ּת�ו ה��וה�י־ל�א �ה�ׁש�מ
 ׁש��א ם��ב ה��ר�ע�ב־י��� ה��ר�ע�ב�ּת אּו�ה�ה םֹו�ק���ה־ם��ׁש
 ה��ו�א��ּת ּו�ּו�א�ת�ה ֹו���ר�ק�� ר��ׁש�א �ף�ס�פ�סא��ה�ו ד ׃ה��וה�י
�ּי�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ם��� ּו���ב�ּי�ו ּוב��ׁש�ּי�ו  ּונ��ל�כ�א��י י��מ ּו�ר�מא�
�כ�ז ה ׃ר��ׂש�� �ג���ה־ת�א �ּונ�ר�  ם�י��ר�צ�מ�� ל��כא�נ־ר�ׁש�א ה�
 רי��צ�ח��ה־ת�א�ו םי��ח���ב�א��ה �ת�א�ו םי��א�ּׁש���ה ת��א ם��ּנ�ח
 ה��ׁש�ב�י ּונ��ׁש�פ�נ ה��ּת�ע�ו ו ׃םי��מּוּׁש�ה־ת�א�ו םי��ל�צ���ה־ת�א�ו
�� ןי��א ���ה�ו ז ׃ּוני��ני�ע ן����ה־ל�א י��ּת�ל�� ל�  ד���־ע�ר�ז�� ן�
�ד���ה ןי��ע�� ֹו�ני�ע�ו אּו�ה �ע�ה �ּוט�ׁש ח ׃ח�ל�  ּו�ט�ק��ל�ו ם�
�ח�ר��ב ּו�נ�ח��ט�ו �כ�ד���� �ּוכ�ד ֹו�א ם�י�  רּו�ר���� �ּול�ּׁש�בּו ה�
ט ׃ן�מ��ּׁש�ה ד��ׁש�ל ם�ע��ט�� ֹו�מ�ע�ט ה��י�ה�ו תֹו�ג�ע ֹו�ת�א ּו�ׂש�ע�ו

י ׃וי��ל�ע ן����ה ד��ר�י ה�ל�י��ל ה��נ�ח����ה־ל�ע ל����ה ת�ד��ר�בּו
�מ�ׁש�ּי�ו �ׁש�מ ע� �ע�ה־ת�א ה� �ת�ח���ׁש�מ�ל �ה�כ�� ם�  ׁשי��א וי�
�א�מ �ה�וה�י ף��א־ר�ח��ּי�ו ֹו�ל�ה��א ח�ת��פ�ל  ה��ׁש�מ י��ני�ע�בּו ד�
�ּי�ו אי ׃ע��ר �ׁש�מ ר�מא� �ע�ר�ה ה��מ�ל ה��וה�י־ל�א ה�  ��ת�
�ל ה����ל�ו ָך����ב�ע�ל  םּו�ׂש�ל ָךי��ני�ע�� ן��ח י�ת��צ�מ־א�
 י�תי��ר�ה י��כ�נ��א�ה בי ׃י��ל�ע ה����ה ם��ע�ה־ל�� א����מ־ת�א
���ה ם��ע�ה־ל�� ת��א �מא�ת־י��� ּוהי��ּת�ד�ל�י י��כ�נ��א־ם�א ה�  ר�



�ל�א �ׁש�א��� ָך��קי�ח�ב ּוה��א�ׂש י� �נ�ּי�ה־ת�א �ן�מ�א��ה א����י ר�  ק�
�מ�ד�א��ה ל��ע  �י�ל ן�י��א�מ גי ׃וי��ת�ב�א��ל �ּת�ע����ׁש�נ ר��ׁש�א ה�
�ׂש�� �מא�ל �י�ל�ע ּו���ב�י־י��� ה����ה ם��ע�ה־ל�כ�ל ת��ת�ל ר�  ר�
�ל די ׃ה�ל��כא�נ�ו ר��ׂש�ב ּונ���־ה�נ�ּת  י����ב�ל �י�כ�נ��א ל��כּוא־א�
וט ׃י�ּנ����מ ד��ב�כ י��� ה����ה ם��ע�ה־ל��־ת�א תא��ׂש�ל

�ר�ה �א�נ י�נ���ג�ר�ה י��� ה�ׂש��ע־�ּת�א ׀ ה�כ���־ם�א�ו  ג�
{פ} ׃י��ת�ע��ר�� ה��א�ר�א־ל�א�ו ָךי��ני�ע�� ן��ח י�תא��צ�מ־ם�א

�ּי�ו זט �ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר�מא�  �ׁשי�א םי��ע�ב�ׁש י���־ה�פ�ס�א ה�
 ם��ע�ה י��נ�ק�ז ם��ה־י�� �ּת�ע��ד�י ר��ׁש�א �ל�א�ר�ׂש�י י��נ�ק���מ
�ׁש�ו �א־ל�א �ם�ת�א ��ּת�ח�ק��ל�ו וי��ר�ט� �עֹומ ל�ה�  ּו�ב���י�ת��ה�ו ד�

 י��ּת�ל�צ��א�ו �ם�ׁש �ָך���ע י��ּת�ר���ד�ו י��ּת�ד�ר���י�ו זי ׃ְך����ע ם��ׁש
 �ָך�ּת�א ּו�א�ׂש��נ�ו ם��הי�ל�ע י��ּת�מ�ׂש�ו ָךי��ל�ע ר��ׁש�א �חּו�ר�ה־ן�מ
�ע�ה א����מ�� �ל�ו ם� �ע�ה־ל�א�ו חי ׃ָך����ב�ל ה��ּת�א א����ת־א�  ם�
�מא�ּת  �ם�תי�כ�� י��� �ר�ׂש�� ם��ּת�ל�כ�א��ו �ר�ח�מ�ל ּו�ׁש���ק�ת�ה ר�
�נ�ז�א�� �מא�ל ה��וה�י י� �ל�כ�א��י י��מ ר� �ׂש�� �ּונ�  ּונ��ל בֹו�ט־י�� ר�
�ת�נ�ו ם�י��ר�צ�מ�� �ל טי ׃ם��ּת�ל�כ�א��ו ר��ׂש�� ם��כ�ל ה��וה�י ן�  א�
�ּת ד��ח�א םֹו�י �ל�ו ןּו�ל�כא� �ל�ו ם�י��מֹוי א�  םי��מ�י ה��ּׁש�מ�ח ׀ א�
�ל�ו םי��מ�י ה��ר�ׂש�ע �א�ל�ו �ח ׀ ד��ע כ ׃םֹו�י םי��ר�ׂש�ע א�  ׁש�ד�
�כ���א��מ �א�צ�י־ר�ׁש�א ד��ע םי��מ�י �י א��ר�ז�ל ם��כ�ל ה��י�ה�ו ם�  ן�ע�
�כ���ר�ק�� ר��ׁש�א �ה�וה�י־ת�א ם��ּת�ס�א�מ־י���  ּו���ב�ּת�ו ם�
�מא�ל �וי�נ�פ�ל  �ר�מא�ּי�ו אכ ׃ם�י��ר�צ���מ ּונא��צ�י ה��� ה����ל ר�



�ע�ה י��ל�ג�ר �ף�ל��א תֹו�א�מ־ׁש�ׁש �ה�ׁש�מ  י��כ�נ��א ר��ׁש�א ם�
�מ�א ה��ּת�א�ו ֹו���ר�ק�� �ה�ל ן��ּת�א �ר�ׂש�� �ּת�ר� �ח ּו�ל�כ��א�ו ם�  ׁש�ד�
�צ�ה בכ ׃םי��מ�י  ם��א ם��ה�ל א��צ�מּו ם��ה�ל ט��ח�ּׁש�י ר��ק�בּו ןא�
{פ} ׃ם��ה�ל א��צ�מּו ם��ה�ל ף��ס�א��י ם��ּי�ה י��ג��־ל��־ת��א

�ּי�ו גכ �ׁש�מ־ל�א �ה�וה�י ר�מא�  ה��ּת�ע ר��צ�ק�ּת ה��וה�י ד��י�ה ה�
�ל־ם�א י��ר�ב�ד �ָך�ר�ק�י�ה ה��א�ר�ת �ׁש�מ א��צ�ּי�ו דכ ׃א�  ה�
�ע�ה־ל�א �ר���ד�י�ו �ס�א��ּי�ו ה��וה�י י��ר�ב�� ת��א ם�  םי��ע�ב�ׁש ף�
�ע�ה י��נ�ק���מ �ׁשי�א �בי�ב�ס ם��ת�א ד��מ�ע�ּי���ו ם� �א�ה ת� הכ ׃ל�ה�

�ּי�ו �ּי�ו �וי�ל�א ר����ד�י�ו �ן�נ�ע��� ׀ ה��וה�י ד�ר�  ��חּו�ר�ה־ן�מ ל�צא�
�ל�ע ר��ׁש�א �ּת�ּי�ו וי�  י��ה�י�ו םי��נ�ק���ה ׁשי��א םי��ע�ב�ׁש־ל�ע ן�
�ל�ו ּו�א���נ�ת��ּי�ו �חּו�ר�ה �ם�הי�ל�ע �חֹו�נ��  ּו�ר�א��ּׁש�ּי�ו וכ ׃ּופ��ס�י א�
�נ�ח����� ׀ םי��ׁש�נ�א־י��נ�ׁש  �ם�ׁש�ו ד����ל�א ׀ ד��ח�א��ה ם��ׁש ה�
�ה�ו �חּו�ר�ה ם��ה�ל�ע ח�נ��ּת�ו ד��די�מ י��נ�ּׁש�ה  םי��ב�ת���� �ה���
�ל�ו �א�ה ּו�א�צ��י א� ��ּי�ו זכ ׃ה��נ�ח����� ּו�א���נ�ת��ּי�ו ה�ל�ה�  ץ�ר�
�ּנ�ה  ד��די�מּו ד����ל�א ר��מא�ּי�ו ה��ׁש�מ�ל ד����ּי�ו ר�ע�
�ּי�ו חכ ׃ה��נ�ח����� םי��א���נ�ת��מ  ת��ר�ׁש�מ ןּו�נ־ן�� �ע��ׁשֹוה�י ן�ע�
טכ ׃ם��א�ל�� ה��ׁש�מ י��נ�ד�א ר��מא�ּי�ו וי��ר�ח���מ ה��ׁש�מ

�ּי�ו �ׁש�מ �ֹול ר�מא� �ּת�י י��מּו י��ל ה��ּת�א א��ּנ�ק�מ��ה ה�  ם��ע־ל�� ן�
 ׃ם��הי�ל�ע ֹו�חּור־ת�א ה��וה�י ן��ּת�י־י��� םי��אי�ב�נ �ה�וה�י

 י��נ�ק�ז�ו אּו�ה ה��נ�ח����ה־ל�א ה��ׁש�מ ף��ס�א��ּי�ו ליעיבש
��ּי�ו ה��וה�י ת��א�מ ׀ ע��ס�נ �חּו�ר�ו אל ׃ל��א�ר�ׂש�י  �םי�ו�ל�ׂש ז�ג�



���ּי�ו �ם�ּי�ה־ן�מ �נ�ח����ה־ל�ע ׁש� �� םֹו�י ְך�ר��ד�� ה�  ְך�ר��ד�כּו ה�
�� �םֹוי  י��נ��־ל�ע ם�י��ת���א�כּו ה��נ�ח����ה תֹו�בי�ב�ס ה�
��ּי�ו בל ׃ץ�ר��א�ה �ע�ה ם�ק�  אּו�ה�ה �םֹוּי�ה־ל�� ם�
���ה־ל�כ�ו �כ�ו ה�ל�י� �ל���ה־ת�א �ּופ�ס�א��ּי�ו ת��ר�ח����ה םֹו�י ׀ ל�  ו�
 �חֹו�ט�ׁש �ם�ה�ל ּו�ח�ט�ׁש�ּי�ו םי��ר�מ�ח ה��ר�ׂש�ע ף��ס�א טי��ע�מ���ה
�ׂש���ה גל ׃ה��נ�ח����ה תֹו�בי�ב�ס �הי�ּנ�ׁש ןי��� �ּוּנ��דֹוע ר�  ם�
�ע�ב ה��ר�ח �ה�וה�י ף��א�ו ת��ר���י ם�ר��ט ��ּי�ו ם� �ע�� �ה�וה�י ְך�  ם�
�א�מ ה����ר ה����מ  אּו�ה�ה םֹו�ק���ה־ם��ׁש־ת�א א��ר�ק�ּי�ו דל ׃ד�
 ם��ע�ה־ת�א ּו�ר�ב��ק �ם�ׁש־י�� ה��ו�א�ּת��ה תֹו�ר�ב�ק
 תֹו�ר�צ�ח ם��ע�ה ּו�ע�ס��נ ה��ו�א�ּת��ה תֹו�ר�ב���מ הל ׃םי��ּו�א�ת���ה
{פ} ׃תֹו�ר�צ�ח��� ּו�י�ה��ּי�ו

בי קרפ רבדמב

�ׁש�מ�� �ן�ר�ה��א�ו ם��י�ר�מ ר����ד�ּת�ו א  ה��ּׁש�א��ה תֹו�ד�א־ל�ע ה�
ב ׃ח��ק�ל תי��ׁש�כ ה��ּׁש�א־י��� ח��ק�ל ר��ׁש�א תי��ׁש���ה

�ּי�ו �ל�ה ה��וה�י ר����� �ה�ׁש�מ��־ְך�א ק��ר�ה ּו�ר�מא�  ּונ���־ם�� א�
�א�מ ו��נ�ע ה��ׁש�מ ׁשי��א�ה�ו ג ׃ה��וה�י ע��מ�ׁש�ּי�ו ר����ד  �ל���מ ד�
�ּי�ו ד{ס} ׃ה��מ�ד�א��ה י��נ��־ל�ע ר��ׁש�א ם��ד�א��ה  ר�מא�
�א�ת�� ה��וה�י �י�ר�מ־ל�א�ו �ן�ר�ה�א־ל��א�ו ה��ׁש�מ־ל�א ם�  ּו�א�צ ם�

�א־ל�א ם��כ�ּת�ׁש�ל�ׁש ה ׃ם��ּת�ׁש�ל�ׁש ּו�א�צ��ּי�ו ד��עֹומ ל�ה�

��ּי�ו �נ�ע דּו���ע�� �ה�וה�י ד�ר� �מ�ע�ּי���ו ן� �א�ה ח�ת��� ד�  �א�ר�ק�ּי�ו ל�ה�
�ר�ה��א �י�ר�מּו ן� �ּי�ו ו ׃ם��הי�נ�ׁש ּו�א�צ��ּי�ו ם�  א��נ־ּוע�מ�ׁש ר�מא�



�כ�אי��ב�נ �ה�י�ה��י־ם�א י��ר�ב�ד  וי��ל�א �ה�א�ר���� ה��וה�י ם�
 ה��ׁש�מ י����ב�ע ן��כ־א�ל ז ׃ֹו��־ר���ד�א םֹו�ל�ח��� ע����ו�ת�א
��־ל�א ה��� ח ׃אּו�ה ן��מ�א��נ י��תי��־ל�כ��  ֹו��־ר���ד�א ה�
�ל�ו �ה�א�ר�מּו �די�ח�ב א� �ל ��עּו���מּו טי����י ה��וה�י ת��נ�מ�תּו ת�  א�
�תא�ר�י  ה��וה�י ף��א־ר�ח��ּי�ו ט ׃ה��ׁש�מ�ב י����ב�ע�� ר����ד�ל ם�
�נ�ע��ה�ו י ׃ְך��ל�ּי�ו ם��� �א�ה ל��ע�מ ר��ס ן�  ם��י�ר�מ ה��ּנ�ה�ו ל�ה�
�ר�ה��א ן�פ��ּי�ו ג�ל��ּׁש�� ת�ע��ר�צ�מ  ה��ּנ�ה�ו ם��י�ר�מ־ל�א ן�
�ּי�ו אי ׃ת�ע��ר�צ�מ �ר�ה��א ר�מא�  י��נ�ד�א י��� ה��ׁש�מ־ל�א ן�
�נ־ל�א �ל�ע ת��ׁש�ת א� ���ח �ּוני�  ר��ׁש�א��ו ּונ�ל��אֹונ ר��ׁש�א תא�
 ם�ח��ר�מ �ֹותא�צ�� ר��ׁש�א ת����� י��ה�ת א��נ־ל�א בי ׃ּונא��ט�ח
�ׁש�מ ק��ע�צ�ּי�ו גי ׃ֹו�ר�ׂש�ב י��צ�ח ל��כ�א��ּי�ו ֹו���א  ה��וה�י־ל�א ה�
�מא�ל {פ} ׃ּה��ל א��נ א��פ�ר א��נ ל��א ר�

�ּי�ו דיריטפמ �ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר�מא� �ר�י ��הי��ב�א�ו ה�  �ק�ר�י ק�
�נ�פ�� �ל�ה �הי� �ג���ּת םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ם��ל���ת א�  ת��ע�ב�ׁש ר�
�נ�ח����ל ץּו�ח�מ �םי�מ�י  ם��י�ר�מ ר��ג���ּת�ו וט ׃ף��ס�א��ּת ר��ח�א�ו ה�
�ל �ם�ע�ה�ו םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש ה��נ�ח����ל ץּו�ח�מ  ע��ס�נ א�
 תֹו�ר�צ�ח��מ ם��ע�ה ּו�ע�ס��נ ר��ח�א�ו זט ׃ם��י�ר�מ ף��ס�א��ה־ד�ע
{פ} ׃ן��רא�� ר����ד�מ�� ּו�נ�ח�ּי���ו
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