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ס�ח�ני��
הכ קרפ רבדמב

�מא�ּל ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו י �ח�ני��ּפ אי ׃ר�  ס�
���ע�ל�א־ן�� �ר�ה��א־ן�� ר� �ה�ּכ�ה ן�  ל��ע�מ �י�ת�מ�ח־ת�א בי��ׁש�ה ן�
�ל�ו ם���ֹות�� י��ת�א�נ�ק־ת�א ֹו�א�נ�ק�� ל��א�ר�ׂש�י־י��נ��  י�תי��ּל��־א�
�מ�א ן����ל בי ׃י��ת�א�נ�ק�� ל��א�ר�ׂש�י־י��נ��־ת�א  ן��ת�נ י��נ�נ�ה ר�
 וי��ר�ח��א ֹו�ע�ר���לּו �ֹוּל ה�ת�י��ה�ו גי ׃םֹו�ל�ׁש י��תי�ר��־ת�א ֹו�ל
�ּת ם��לֹוע ת����ה�ּכ תי��ר�� �הֹלא��ל �א���ק ר��ׁש�א ת�ח�  וי�
 ל��א�ר�ׂש�י ׁשי��א �ם�ׁש�ו די ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ��־ל�ע ר��ּפ���י�ו
�ּכ�ּמ�ה  אּו�ל�ס־ן�� י��ר�מ�� תי��נ�י�ד�ּמ�ה־ת�א �ה�ּכ�ה ר��ׁש�א ה�
�ׁש�ו וט ׃י��נ�ע�מ�ּׁש�ל ב��א־תי��ב אי��ׂש�נ  ה��ּכ�ּמ�ה ה��ּׁש�א��ה ם�
�ר רּו��־ת�ב י������ּכ תי��נ�י�ד�ּמ�ה  ב��א־תי��� תֹו�ּמ�א ׁשא�
{פ} ׃אּו�ה ן���י�ד�מ��

�מא�ּל ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו זט  רֹו�ר�� זי ׃ר�
�� י��ּכ חי ׃ם��תֹוא ם��תי�ּכ�ה�ו םי��נ�י�ד�ּמ�ה־ת�א  �ם�ה םי��ר�ר�
���ל  רֹו�ע�ּפ־ר�ב��־ל�ע ם����ל ּו�ל�ּכ�נ־ר�ׁש�א ם��הי�ל���נ�� ם�



�ת�ח�א �ן�י�ד�מ אי��ׂש�נ־ת�ב י������ּכ ר��ב��־ל�ע�ו  ה��ּכ�ּמ�ה ם�
׃רֹו�ע�ּפ־ר�ב��־ל�ע ה��פ�ּג�ּמ�ה־םֹוי�ב

וכ קרפ רבדמב

{פ} ה��פ�ּג�ּמ�ה י��ר�ח��א י��ה�י�ו א

�ּי�ו �ׁש�מ־ל�א �ה�וה�י ר�מא� �ר�ה��א־ן�� ר����ע�ל�א ל��א�ו ה�  ן�
�מא�ל ן��ה�ּכ�ה �ר־ת�א ּו�א�ׂש ב ׃ר�  ת��ד�ע־ל�ּכ ׀ ׁשא�
 תי��ב�ל ה�ל�ע��מ�ו ה��נ�ׁש םי��ר�ׂש�ע ן����מ ל��א�ר�ׂש�י־י��נ��
�ׁש�מ ר����ד�י�ו ג ׃ל��א�ר�ׂש�י�� א��ב�� א����י־ל�ּכ ם��ת�ב�א  ה�
�ב�ר��ע�� ם��ת�א ן��ה�ּכ�ה ר����ע�ל�א�ו  ן����ר�י־ל�ע ב��אֹומ ת�
�מא�ל ֹו�ח�ר�י  �ר�ׁש�א��ּכ ה�ל�ע��מ�ו ה��נ�ׁש םי��ר�ׂש�ע ן����מ ד ׃ר�
�ּו�� �ּי�ה ל��א�ר�ׂש�י י��נ�בּו �ה�ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה�  ץ�ר��א�מ םי��א���
 ן��בּוא�ר י��נ�� ל��א�ר�ׂש�י רֹו���� ן��בּוא�ר הינש ׃ם�י��ר���מ
ו ׃י��א�ּל�ּפ�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ אּו�ּל�פ�ל י����נ�ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ �ְךֹונ�ח
�ר���ח�ל  ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��מ�ר���ל י��נֹור���ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ן�
�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א ז ׃י��מ�ר�ּכ�ה �הי�ד��ק�פ ּו�י�ה��ּי�ו י��נ�בּוא�ר�ה ת�  ם�
ח ׃םי��ׁשֹל�ׁשּו תֹו�א�מ ע��ב�ׁשּו ף�ל��א �םי�ע���ר�א�ו ה��ׁשֹל�ׁש

 ן��ת�ד�ו ל��אּומ�נ ב��אי�ל�א י��נ�בּו ט ׃ב��אי�ל�א אּו�ּל�פ י��נ�בּו
�ת�ד־אּו�ה ם��רי�ב�א��ו  (י��אי�ר�ק) יאורק ם��רי�ב�א��ו ן�
�ׁש�א ה��ד�ע��ה  �ן�ר�ה�א־ל��ע�ו ה��ׁש�מ־ל�ע ּו���ה ר�
�ק־ת�ד�ע��� �ּת�פ�ּת�ו י ׃ה��וה�י־ל�ע ם��ת���ה�� ח�ר�  ץ�ר��א�ה ח�
�ק־ת�א�ו ם��ת�א ע��ל�ב�ּת�ו �הי��ּפ־ת�א  ה��ד�ע��ה תֹו�מ�� ח�ר�



���א��� �תא�מּו םי��ּׁש�מ�ח ת��א ׁש��א�ה ל�  ׃ס��נ�ל ּו�י�ה��ּי�ו ׁשי��א �ם�י�
�ק־י�נ�בּו אי  �ןֹוע�מ�ׁש י��נ�� בי{ס} ׃ּות��מ־א�ל ח�ר�

�ּפ�ׁש�מ ל��אּומ�נ�ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל  ןי��מ�י�ל י��ל�אּו�מ���ה �ת�ח�
���ל גי ׃י��ני����ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ןי����י�ל י��ני�מ��ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  ח�ר�
די ׃י��לּוא��ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ לּו�א�ׁש�ל י��ח�ר���ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ

�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א  ף�ל��א םי��ר�ׂש�ע�ו ם�י���נ�ׁש י��נ�ע�מ�ּׁש�ה ת�
 ןֹו�פ���ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ד�ג י��נ�� וט{ס} ׃ם�י��תא�מּו
�ּפ�ׁש�מ  י��נּוׁש�ל י��ּג�ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��ּג�ח�ל י��נֹופ���ה �ת�ח�
 י��ר�ע�ל י��נ���א��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��נ���א�ל זט ׃י��נּוּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ
 י��דֹור�א��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ דֹו�ר�א��ל זי ׃י��ר�ע��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ
�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א חי ׃י��ל�א�ר�א��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��ל�א�ר��א�ל  ת�
 ׃תֹו�א�מ ׁש��מ�ח��ו ף�ל��א םי��ע���ר�א ם��הי�ד��ק�פ�ל ד��ג־י��נ��
��נֹוא�ו ר��ע ה��דּוה�י י��נ�� טי{ס}  ן���נֹוא�ו ר��ע ת�מ��ּי�ו ן�
 �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ה�דּוה�י־י��נ�ב ּו�י�ה��ּי�ו כ ׃ן�ע��נ�ּכ ץ�ר��א��
�ל�ׁש�ל �ּפ�ׁש�מ ה� �פ�ל י��נ�ל��ּׁש�ה �ת�ח�  י����ר�ּפ�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ץ�ר�
���ל �פ־י�נ�ב ּו�י�ה��ּי�ו אכ ׃י��ח�ר���ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ח�ר� �ר���ח�ל ץ�ר�  ן�
בכ ׃י��לּומ��ח�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ לּו�מ�ח�ל י��נ�ר���ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ

�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א  םי��ע�ב�ׁש�ו ה��ּׁש�ׁש ם��הי�ד��ק�פ�ל ה��דּוה�י ת�
 �ר��ש���י י��נ�� גכ{ס} ׃תֹו�א�מ ׁש��מ�ח��ו ף�ל��א
�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �לֹוּת ם� �ו�פ�ל י��ע�לֹו�ּת�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ע�  ה�
 י��ב�ׁש��ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ בּו�ׁש�י�ל דכ ׃י��נּוּפ�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ



�ר�מ�ׁש�ל �ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א הכ ׃י��נ�ר�מ�ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ן�  ת�
 ׁש�ֹל�ׁשּו ף�ל��א םי��ּׁש�ׁש�ו ה��ע���ר�א ם��הי�ד��ק�פ�ל ר���ש���י
 ד�ר��ס�ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ן�לּוב�� י��נ�� וכ{ס} ׃תֹו�א�מ
�ּפ�ׁש�מ �י�ל י��נֹל��א�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ןֹו�ל�א�ל י����ר���ה �ת�ח�  ל��א�ל�ח�
�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א זכ ׃י��ל�א�ל�ח�ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  י��נֹלּו�ב���ה ת�
חכ{ס} ׃תֹו�א�מ ׁש��מ�ח��ו ף�ל��א םי��ּׁש�ׁש ם��הי�ד��ק�פ�ל

 י��נ�� טכ ׃ם�י��ר�פ�א�ו ה��ּׁש�נ�מ ם��ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל ף��סֹוי י��נ��
�ּׁש�נ�מ  די��לֹוה רי����מּו י��רי����ּמ�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ �רי���מ�ל ה�
�ע�ל�ג�ל ד��ע�ל�ּג־ת�א  י��נ�� ה�ּל��א ל ׃י��ד�ע�ל�ּג�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ד�
�ע�ל�ג �עי�א ד� �ח�ל י��ר���עי��א�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ר���  ת�ח��ּפ�ׁש�מ ק�ל�
�ׁש�ו י��ל�א��ר�ׂש�א��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ל��אי�ר�ׂש��א�ו אל ׃י��ק�ל�ח��ה  ם���
 י��ע�די��מ�ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ע��די�מ�ׁשּו בל ׃י��מ���ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ
�ח�ו �ח־ן�� ד��ח�פ�ל��ּו גל ׃י��ר�פ�ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ר�פ�  ר�פ�
�ח�פ�ל�� תֹו�נ�� �ם�ׁש�ו תֹו�נ��־ם�א י��ּכ םי��נ�� ֹו�ל ּוי��ה־א�ל  ד�
�ע�נ�ו ה��ל�ח�מ  ה�ּל��א דל ׃ה����ר�ת�ו ה��ּכ�ל�מ ה��ל�ג�ח ה�
�ח�ּפ�ׁש�מ �הי�ד��ק�פּו ה��ּׁש�נ�מ ת�  ף�ל��א םי��ּׁש�מ�ח��ו ם�י���נ�ׁש ם�
 �ם�י�ר�פ�א־י��נ�ב ה�ּל��א הל{ס} ׃תֹו�א�מ ע��ב�ׁשּו
�תּוׁש�ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ּפ�ׁש�מ ח�ל�  ר����ב�ל י��ח�ל�ת��ּׁש�ה �ת�ח�
�ת�ל י��ר�����ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  ה�ּל��א�ו ול ׃י��נ�ח�ּת��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ן�ח�
 ה�ּל��א זל ׃י��נ�ר��ע�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ן��ר�ע�ל ח�ל��תּוׁש י��נ��
�ח�ּפ�ׁש�מ �הי�ד��ק�פ�ל �ם�י��ר�פ�א־י��נ�� ת�  םי��ׁשֹל�ׁשּו ם�י���נ�ׁש ם�



 ׃ם��ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל ף��סֹוי־י��נ�ב ה�ּל��א תֹו�א�מ ׁש��מ�ח��ו ף�ל��א
�ּפ�ׁש�מ ע�ל��ב�ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ן�מ�י�נ�ב י��נ�� חל{ס}  �ת�ח�
 ם��רי�ח�א��ל י��ל���ׁש�א��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ל����ׁש�א�ל י��ע�ל���ה
�פּופ�ׁש�ל טל ׃י��מ�רי��ח�א�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  י��מ�פּו�ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ם�
�פּוח�ל  ���ר��א ע�ל��ב־י�נ�ב ּו�י�ה��ּי�ו מ ׃י��מ�פּו�ח�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ם�
�ּפ�ׁש�מ ן��מ�ע��נ�ו �מ�ע��נ�ל י����ר�א��ה �ת�ח� אמ ׃י��מ�ע����ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ן�

�הי�ד��ק�פּו ם��ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל ן��מ�י�נ�ב־י��נ�ב ה�ּל��א  ה��ּׁש�מ�ח ם�
 ה�ּל��א במ{ס} ׃תֹו�א�מ ׁש��ׁש�ו ף�ל��א םי��ע���ר�א�ו
�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ן�ד־י�נ�ב �חּוׁש�ל ם�  י��מ�חּו�ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ם�
�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א �ח�ּפ�ׁש�מ־ל�ּכ גמ ׃ם��ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל ן��� ת�  ת�
 ע����ר�א�ו ף�ל��א םי��ּׁש�ׁש�ו ה��ע���ר�א ם��הי�ד��ק�פ�ל י��מ�חּו�ּׁש�ה
�נ�מ�י�ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �ר�ׁש�א י��נ�� דמ{ס} ׃תֹו�א�מ  ה�
�ּפ�ׁש�מ �נ�מ�ּי�ה �ת�ח� �עי�ר�ב�ל י��ו�ׁש�ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��ו�ׁש�י�ל ה�  ה�
�עי�ר�ב י��נ�ב�ל המ ׃י��עי�ר���ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ �ח�ל ה�  ר�ב�
�מ�ל י��ר�ב�ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  ׃י��ל�אי��ּכ�ל�ּמ�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ל��אי�ּכ�ל�
�ח�ּפ�ׁש�מ ה�ּל��א זמ ׃ח�ר��ׂש ר��ׁש�א־ת�� ם��ׁש�ו ומ  ת�
 ע����ר�א�ו ף�ל��א םי��ּׁש�מ�ח��ו ה��ׁשֹל�ׁש ם��הי�ד��ק�פ�ל ר��ׁש�א־י��נ��
�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �י�ל�ּת�פ�נ י��נ�� חמ{ס} ׃תֹו�א�מ �י�ל ם�  ל��א���ח�
�י�ל טמ ׃י��נּוּג�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��נּוג�ל י��ל�א���ח�ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  ר���
�ּל�ׁש�ל י��ר���ּי�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ  ה�ּל��א נ ׃י��מ�ּל�ּׁש�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ם�
�ח�ּפ�ׁש�מ �הי�ד��ק�פּו ם��ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל י��ל�ּת�פ�נ ת�  ה��ּׁש�מ�ח ם�



 י��נ�� �י�דּוק�ּפ ה�ּל��א אנ ׃תֹו�א�מ ע����ר�א�ו ף�ל��א םי��ע���ר�א�ו
 תֹו�א�מ ע��ב�ׁש ף�ל��א�ו ף�ל��א תֹו�א�מ־ׁש�ׁש ל��א�ר�ׂש�י
{פ} ׃םי��ׁשֹל�ׁשּו

�מא�ּל ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו בנישילש  ה�ּל��א�ל גנ ׃ר�
 ב��ר�ל דנ ׃תֹו�מ�ׁש ר��ּפ�ס�מ�� ה��ל�ח��נ�� ץ�ר��א�ה ק��ל�ח��ּת
�ע�מ�ל�ו ֹו�ת�ל�ח��נ �ה���ר�ּת  י��פ�ל ׁשי��א ֹו�ת�ל�ח��נ טי��ע�מ�ּת ט�
 ק��ל�ח��י ל��רֹוג��־ְך�א הנ ׃ֹו�ת�ל�ח��נ ן��ּת�י וי��ד�ק�פ
 �י�ּפ־ל�ע ונ ׃ּול��ח�נ�י ם��ת�ב�א־תֹוּט�מ תֹו�מ�ׁש�ל ץ�ר��א�ה־ת�א
זנ{ס} ׃ט��ע�מ�ל ב��ר ןי��� ֹו�ת�ל�ח��נ ק��ל�ח��ּת ל��רֹוּג�ה

�ּפ�ׁש�מ ןֹו�ׁש�ר���ג�ל �ם�ת�ח�ּפ�ׁש�מ�ל �י�ו�ּל�ה י��דּוק�פ ה�ּל��א�ו  �ת�ח�
��ּג�ה �ה�ק�ל י����ׁש�ר�  ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��ר�ר�מ�ל י��ת�ה���ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ ת�
�ח�ּפ�ׁש�מ ׀ ה�ּל��א חנ ׃י��ר�ר�ּמ�ה �ּפ�ׁש�מ י��ו�ל ת�  י��נ�ב�ּל�ה ת�ח�
 ת�ח��ּפ�ׁש�מ �י�ל�ח�ּמ�ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ �י�נ�ר�ב�ח��ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ
 ׃ם��ר�מ�ע־ת�א ד��לֹוה ת��ה�קּו י��ח�ר���ה ת�ח��ּפ�ׁש�מ י��ׁשּוּמ�ה
��ֹוי ם��ר�מ�ע ת�ׁש��א ׀ ם��ׁש�ו טנ �ׁש�א י��ו�ל־ת�� �ד�ב�  ה��ד�ל��י ר�
 �ן�ר�ה�א־ת��א ם��ר�מ�ע�ל ד�ל��ּת�ו ם�י��ר���מ�� י��ו�ל�ל ּה��ת�א
�ׁש�מ־ת�א�ו �ר�ה��א�ל ד��ל�ּו�ּי�ו ס ׃ם��ת�ח�א ם��י�ר�מ ת��א�ו ה�  ן�
 ׃ר��מ�תי��א־ת�א�ו ר����ע�ל�א־ת�א אּו�הי�ב�א־ת�א�ו ב��ד�נ־ת�א
 י��נ�פ�ל ה��ר��־ׁש�א ם��בי�ר�ק�ה�� אּו�הי�ב�א��ו ב��ד�נ ת�מ��ּי�ו אס
�הי�ד��ק�פ ּו�י�ה��ּי�ו בס ׃ה��וה�י  ף�ל��א �םי�ר�ׂש�ע�ו ה��ׁשֹל�ׁש ם�
�ח־ן���מ ר�����־ל�ּכ �ל ׀ י��ּכ ה�ל�ע��מ�ו ׁש�ד�  ּו�ד�ק��ּפ�ת�ה א�



�ּכ ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� �ְךֹות�� �ל י� �ל�ח��נ �ם�ה�ל ן��ּת�נ־א�  ְךֹו�ת�� ה�
�ׁש�מ י��דּוק�ּפ ה�ּל��א גס ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ��  ן��ה�ּכ�ה ר����ע�ל�א�ו ה�
�ׁש�א �ב�ר��ע�� �ל�א�ר�ׂש�י י��נ��־ת�א ּו�ד�ק��ּפ ר�  ל��ע ב��אֹומ ת�
 י��דּוק�ּפ�מ ׁשי��א ה�י��ה־א�ל �ה�ּל��א�בּו דס ׃ֹו�ח�ר�י ן����ר�י
�ׁש�מ �ר�ה��א�ו ה�  ל��א�ר�ׂש�י י��נ��־ת�א ּו�ד�ק��ּפ ר��ׁש�א ן��ה�ּכ�ה ן�
�ה�ל �ה�וה�י ר��מ�א־י��ּכ הס ׃י��ני�ס ר����ד�מ��  ּות��מ�י תֹו�מ ם�
�ל�ו ר����ד�ּמ��  ב��ל�ּכ־ם�א י��ּכ ׁשי��א �ם�ה�מ ר��תֹונ־א�
���פ�י־ן�� אזכ קרפ רבדמב{ס} ׃ןּו�נ־ן�� �ע��ׁשֹוהי��ו ה�

�ח�פ�ל�� תֹו�נ�� ה�נ�ב��ר�ק�ּת�ו  �ד�ע�ל�ּג־ן�� ר�פ��ח־ן�� ד�
�ּׁש�נ�מ־ן�� רי����מ־ן�� �ח�ּפ�ׁש�מ�ל ה�  ף��סֹוי־ן�ב ה��ּׁש�נ�מ ת�
�ת�נ�� תֹו�מ�ׁש �ה�ּל��א�ו �ע�נ ה��ל�ח�מ וי�  ה��ּכ�ל�מּו ה��ל�ג�ח�ו ה�
�מ�ע�ּת��ו ב ׃ה����ר�ת�ו �ׁש�מ י��נ�פ�ל ה�נ�ד�  ר����ע�ל�א �י�נ�פ�ל�ו ה�
�ה�ּכ�ה  ח�ת��ּפ ה��ד�ע��ה־ל���ו ם��אי�ׂש���ה י��נ�פ�ל�ו ן�
�א �מא�ל ד��עֹומ־ל�ה�  אּו�ה�ו �ר���ד�ּמ�� ת��מ �ּוני�ב�א ג ׃ר�
�ל �י�ה־א�  ה��וה�י־ל�ע םי��ד�עֹו���ה ה��ד�ע��ה ְךֹו�ת�� ה�
�ק־ת�ד�ע��� �מ ֹו�א�ט�ח�ב־י��ּכ ח�ר� ד ׃ֹו�ל ּוי��ה־א�ל םי��נ�בּו ת�

 ֹו�ל ןי��א י��ּכ ֹו�ּת�ח�ּפ�ׁש�מ ְךֹו�ּת�מ �ּוני��ב�א־ם�ׁש ע��ר�ּג�י ה�ּמ��ל
���ח�א ּונ��ּל־ה�נ�ּת ן���  ב��ר�ק�ּי�ו ה ׃ּוני��ב�א י��ח�א ְךֹו�ת�� ה�
{פ} ׃ה��וה�י י��נ�פ�ל ן��ט�ּפ�ׁש�מ־ת�א ה��ׁש�מ

�ּי�ו ויעיבר �מא�ּל ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר�מא� �ּכ ז ׃ר�  תֹו�נ�� ן�
�� �ד�ח�פ�ל�� �ת�נ �ת�ר�ב� �ל�ח��נ ת����ח�א �ם�ה�ל ן��ּת�ּת ן�  ְךֹו�ת�� ה�



ח ׃ן��ה�ל ן��הי�ב�א ת��ל�ח��נ־ת�א ��ּת�ר�ב�ע��ה�ו ם��הי�ב�א י��ח�א

�מא�ל ר����ד�ּת ל��א�ר�ׂש�י י��נ��־ל�א�ו  �ן�בּו תּו�מ�י־י��ּכ ׁשי��א ר�
 ןי��א־ם�א�ו ט ׃ֹו�ּת�ב�ל ֹו�ת�ל�ח��נ־ת�א ם��ּת�ר�ב�ע��ה�ו ֹו�ל ןי��א
 ֹו�ל ןי��א־ם�א�ו י ׃וי��ח�א�ל ֹו�ת�ל�ח��נ־ת�א ם��ּת�ת�נּו ת��� ֹו�ל
 ןי��א־ם�א�ו אי ׃וי��ב�א י��ח�א��ל ֹו�ת�ל�ח��נ־ת�א ם��ּת�ת�נּו םי��ח�א
�ר���ה ֹו�ר�א�ׁש�ל ֹו�ת�ל�ח��נ־ת�א ם��ּת�ת�נּו �וי�ב�א�ל �םי�ח�א  ב�
�ה��ו ּה��ת�א ׁש��ר�י�ו ֹו�ּת�ח�ּפ�ׁש�ּמ�מ וי��ל�א �ת�י�  �ל�א�ר�ׂש�י י��נ�ב�ל ה�
�ּפ�ׁש�מ ת����ח�ל {פ} ׃ה��ׁש�מ־ת�א ה��וה�י ה��ּו�� ר��ׁש�א��ּכ ט�

�ּי�ו בי �ׁש�מ־ל�א �ה�וה�י ר�מא�  םי��ר�ב�ע��ה ר��ה־ל�א ה��ל�ע ה�
 ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�ב�ל י�ּת��ת�נ ר��ׁש�א ץ�ר��א�ה־ת�א �ה�א�רּו ה����ה
�ת�א ה�תי��א�ר�ו גי  ה�ּת��א־ם�ּג ָךי��ּמ�ע־ל�א ��ּת�פ�ס�א��נ�ו ּה�

�ר�ה��א ף��ס�א��נ ר��ׁש�א��ּכ �תי�ר�מ �ר�ׁש�א��ּכ די ׃ָךי��ח�א ן�  י��ּפ ם�
 ם�י��ּמ�ב י�נ��ׁשי���ק�ה�ל ה��ד�ע��ה �ת�בי�ר�מ�� ן���־ר���ד�מ��
{ס} ׃ן���־ר���ד�מ ׁש��ד�ק ת��בי�ר�מ־י��מ ם��ה ם��הי�ני��ע�ל

�ׁש�מ ר����ד�י�ו וט �מא�ל ה��וה�י־ל�א ה� �ק�פ�י זט ׃ר�  ה��וה�י ד�
�חּור��ה י��הֹל�א זי ׃ה��ד�ע��ה־ל�ע ׁשי��א ר��ׂש��־ל���ל ת�
�הי�נ�פ�ל א����י־ר�ׁש�א �הי�נ�פ�ל �א�ב�י ר��ׁש�א��ו ם�  ר��ׁש�א��ו ם�
�ל�ו ם��אי�ב�י ר��ׁש�א��ו ם��אי��ֹו�י ���ּכ ה��וה�י ת��ד�ע �ה�י�ה��ת א�  ןא�
�ּי�ו חי ׃ה��ע�ר ם��ה�ל־ןי�א ר��ׁש�א �ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר�מא�  ה�
 ֹו�� �חּו�ר־ר�ׁש�א ׁשי��א ןּו�נ־ן�� �ע��ׁשֹוה�י־ת�א �ָך�ל־ח�ק
 �י�נ�פ�ל ֹו�ת�א ��ּת�ד�מ�ע��ה�ו טי ׃וי��ל�ע �ָך�ד���י־ת�א ��ּת���מ��ס�ו



�ה�ּכ�ה ר����ע�ל�א  ֹו�ת�א ה��תי�ּו���ו ה��ד�ע��ה־ל�ּכ י��נ�פ�ל�ו ן�
 ּו�ע�מ�ׁש�י ן�ע��מ�ל וי��ל�ע �ָך�דֹו�ה�מ ה��ּת�ת��נ�ו כ ׃ם��הי�ני��ע�ל
�נ�פ�ל�ו אכ ׃ל��א�ר�ׂש�י י��נ�� ת��ד�ע־ל�ּכ  �ן�ה�ּכ�ה ר����ע�ל�א י�
�מ�ע��י  ה��וה�י י��נ�פ�ל םי��רּוא��ה ט��ּפ�ׁש�מ�� ֹו�ל ל�א��ׁש�ו ד�
�ב�י וי��ּפ־ל�ע�ו ּו�א����י וי��ּפ־ל�ע  ל��א�ר�ׂש�י־י��נ��־ל���ו אּו�ה ּוא�
�ׁש�מ ׂש�ע��ּי�ו בכ ׃ה��ד�ע��ה־ל���ו ֹו�ּת�א  ה��וה�י ה��ּו�� ר��ׁש�א��ּכ ה�
�ׁשֹוה�י־ת�א ח����ּי�ו ֹו�ת�א  ר����ע�ל�א �י�נ�פ�ל �ּוה��ד�מ�ע��ּי�ו �ע�
�ה�ּכ�ה �מ�ס�ּי�ו גכ ׃ה��ד�ע��ה־ל�ּכ י��נ�פ�ל�ו ן�  וי��ל�ע וי��ד�י־ת�א ְך�
{פ} ׃ה��ׁש�מ־ד�י�� ה��וה�י ר����� ר��ׁש�א��ּכ ּוה��ּו���י�ו

חכ קרפ רבדמב

�מא�ּל ה��ׁש�מ־ל�א ה��וה�י ר����ד�י�ו אישימח  ו��� ב ׃ר�
 י��מ�ח�ל י��נ���ר�ק־ת�א ם��ה�ל�א ��ּת�ר�מ��א�ו ל��א�ר�ׂש�י י��נ��־ת�א
�ּׁש�א�ל ג ׃ֹו�ד�עֹו�מ�� י��ל בי��ר�ק�ה�ל ּו�ר�מ�ׁש�ּת י��ח�חי��נ �חי��ר י�
�ה�ל ��ּת�ר�מ��א�ו �ּׁש�א��ה ה��� ם�  ה��והי��ל ּובי��ר�ק�ּת ר��ׁש�א ה�
 ׃די��מ�ת ה��ל�ע םֹו�ּי�ל ם�י���נ�ׁש ם��מי�מ�ת ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ
���ב ה��ׂש�ע��ּת ד��ח�א ׂש�ב��ּכ�ה־ת�א ד  ׂש�ב��ּכ�ה �ת�א�ו ר�ק�
 ה��פי�א��ה תי��רי�ׂש�ע��ו ה ׃ם�י����ר�ע��ה ןי��� ה��ׂש�ע��ּת י��נ�ּׁש�ה
�ס  ׃ןי��ה�ה ת��עי�ב�ר תי��ת�ּכ ן�מ��ׁש�� ה��לּול�� ה��ח�נ�מ�ל ת�ל�
�ני�ס ר��ה�� �ה�י�ׂש�ע��ה די��מ�ּת ת��ל�ע ו �חי�נ �חי��ר�ל י�  ה��ּׁש�א �ח�

 ד��ח�א��ה ׂש�ב��ּכ�ל ןי��ה�ה ת��עי�ב�ר �ֹוּכ�ס�נ�ו ז ׃ה��והי��ל
����  ׂש�ב��ּכ�ה �ת�א�ו ח ׃ה��והי��ל ר����ׁש ְך�ס��נ ְך����ה ׁש�ד�



�ח�נ�מ�ּכ ם�י����ר�ע��ה ןי��� ה��ׂש�ע��ּת י��נ�ּׁש�ה ���ה ת�  �ֹוּכ�ס�נ��ּו ר�ק�
�ׂש�ע��ּת �חי�נ �חי��ר ה��ּׁש�א ה� {פ} ׃ה��והי��ל �ח�

 י��נ�ׁשּו ם��מי�מ�ּת ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב��־י��נ�ׁש ת����ּׁש�ה �םֹוי�בּו ט
�ס םי��נ�ר�ׂש�ע  ת��ל�ע י ׃ֹו�ּכ�ס�נ�ו ן�מ��ּׁש�ב ה��לּול�� ה��ח�נ�מ ת�ל�
{פ} ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו די��מ�ּת�ה ת��ל�ע־ל�ע ֹו�ּת���ׁש�� ת����ׁש

��י�ׁש�ד�ח �י�ׁשא�ר�בּו אי  םי��ר�ּפ ה��והי��ל ה��ל�ע ּובי��ר�ק�ּת ם�
�נ�ׁש ר��ק�ב־י��נ�� �ח�א ל�י��א�ו �ם�י�  ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ ד�
�ס םי��נ�ר�ׂש�ע ה��ׁשֹל�ׁשּו בי ׃ם��מי�מ�ּת ה��ע�ב�ׁש  �ה�ח�נ�מ ת�ל�
�ּׁש�ב ה��לּול�� �ס םי��נ�ר�ׂש�ע י��נ�ׁשּו ד��ח�א��ה ר��ּפ�ל ן�מ�  ת�ל�
�ּׁש�ב ה��לּול�� �ה�ח�נ�מ �ר���ע�ו גי ׃ד��ח�א��ה ל�י��א�ל ן�מ�  ן�
�ס ןֹו�ר���ע �ּׁש�ב ה��לּול�� �ה�ח�נ�מ ת�ל�  ד��ח�א��ה ׂש�ב��ּכ�ל ן�מ�
�חי�נ �חי��ר �ה�ל�ע �הי�ּכ�ס�נ�ו די ׃ה��והי��ל ה��ּׁש�א �ח�  י����ח ם�
�י�ה��י �ןי�ה�ה �ּפ�ל ה�  ת��עי�ב�רּו ל�י��א�ל ןי��ה�ה ת��ׁשי�ל�ׁשּו ר�
��י ׂש�ב��ּכ�ל ןי��ה�ה �� ן�י� �ח ת��ל�ע תא�  י��ׁש�ד�ח�ל ֹו�ׁש�ד�ח�� �ׁש�ד�
 ה��והי��ל תא��ּט�ח�ל ד��ח�א םי����ע רי��ע�ׂשּו וט ׃ה��נ�ּׁש�ה
זטישיש{ס} ׃ֹו�ּכ�ס�נ�ו ה��ׂש�ע��י די��מ�ּת�ה ת��ל�ע־ל�ע

�ח�בּו �ח�ל םֹו�י ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א�� ןֹו�ׁשא�ר��ה ׁש�ד�  ח�ס��ּפ ׁש�ד�
�ּׁש�מ�ח��בּו זי ׃ה��והי��ל �ח�ל םֹו�י ר��ׂש�ע ה�  ג��ח ה����ה ׁש�ד�
 ןֹו�ׁשא�ר��ה םֹו�ּי�� חי ׃ל����א��י תֹו���מ םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש
�ק־א�ר�ק�מ �ל ה��ד�ב�ע ת��א��ל�מ־ל�ּכ ׁש�ד� טי ׃ּו�ׂש�ע��ת א�

�ּת�ב�ר�ק�ה�ו  ר��ק�ב־י��נ�� םי��ר�ּפ ה��והי��ל �ה�ל�ע ה��ּׁש�א ם�



�נ�ׁש י��נ�� �םי�ׂש�ב�� ה��ע�ב�ׁש�ו ד��ח�א ל�י��א�ו ם�י���נ�ׁש  ם��מי�מ�ּת ה�
�ת�ח�נ��מּו כ ׃ם����ל ּו�י�ה��י �ס ם� �ׁשֹל�ׁש ן�מ��ּׁש�ב ה��לּול�� ת�ל�  ה�
�ּפ�ל םי��נ�ר�ׂש�ע אכ ׃ּו�ׂש�ע��ּת ל�י��א�ל םי��נ�ר�ׂש�ע י��נ�ׁשּו ר�

�ׂש�ע��ּת �ןֹור���ע ןֹו�ר���ע  ת��ע�ב�ׁש�ל ד��ח�א��ה ׂש�ב��ּכ�ל ה�
 ׃ם���י�ל�ע ר��ּפ���ל ד��ח�א תא��ּט�ח רי��ע�ׂשּו בכ ׃םי��ׂש�ב�ּכ�ה
���ה ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ גכ  ּו�ׂש�ע��ּת די��מ�ּת�ה ת��ל�ע�ל ר��ׁש�א ר�ק�
 םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש �םֹוּי�ל ּו�ׂש�ע��ּת ה�ּל��א�ּכ דכ ׃ה�ּל��א־ת�א
�חי�נ־�חי��ר ה��ּׁש�א ם�ח��ל  די��מ�ּת�ה ת��לֹוע־ל�ע ה��והי��ל �ח�
�ק־א�ר�ק�מ י��עי�ב�ּׁש�ה �םֹוּי�בּו הכ ׃ֹו�ּכ�ס�נ�ו ה��ׂש�ע��י  ה��י�ה��י ׁש�ד�
�ל ה��ד�ב�ע ת��א��ל�מ־ל�ּכ ם����ל וכ{ס} ׃ּו�ׂש�ע��ת א�

���בי��ר�ק�ה�� םי��רּוּכ���ה םֹו�י�בּו  �ה�ׁש�ד�ח ה��ח�נ�מ ם�
�ק־א�ר�ק��מ ם���י�ת��ע�ב�ׁש�� ה��והי��ל ���ל ה��י�ה��י �ׁש�ד�  ם�
�ל ה��ד�ב�ע ת��א��ל�מ־ל�ּכ �ּת�ב�ר�ק�ה�ו זכ ׃ּו�ׂש�ע��ת א�  ם�
�לֹוע �חי�נ �חי��ר�ל ה�  ם�י���נ�ׁש ר��ק�ב־י��נ�� םי��ר�ּפ ה��והי��ל ��ח�
�ת�ח�נ��מּו חכ ׃ה��נ�ׁש י��נ�� םי��ׂש�ב�� ה��ע�ב�ׁש ד��ח�א ל�י��א  ם�
�ס �ח�א��ה ר��ּפ�ל �םי�נ�ר�ׂש�ע ה��ׁשֹל�ׁש ן�מ��ּׁש�ב ה��לּול�� ת�ל�  ד�
 ןֹו�ר���ע �ןֹור���ע טכ ׃ד��ח�א��ה ל�י��א�ל םי��נ�ר�ׂש�ע �י�נ�ׁש
 םי����ע רי��ע�ׂש ל ׃םי��ׂש�ב�ּכ�ה ת��ע�ב�ׁש�ל ד��ח�א��ה ׂש�ב��ּכ�ל
 די��מ�ּת�ה ת��ל�ע ד��ב�ּל�מ אל ׃ם���י�ל�ע ר��ּפ���ל ד��ח�א
{פ} ׃ם��הי�ּכ�ס�נ�ו ם����ל־ּוי�ה��י ם��מי�מ�ּת ּו�ׂש�ע��ּת ֹו�ת�ח�נ�מּו

טכ קרפ רבדמב



�ח�בּו א �ח�ל ד��ח�א�� י��עי�ב�ּׁש�ה ׁש�ד� �ק־א�ר�ק��מ ׁש�ד�  �ׁש�ד�
���ל ה��י�ה��י �ל ה��ד�ב�ע ת��א��ל�מ־ל�ּכ ם�  םֹו�י ּו�ׂש�ע��ת א�
�תי�ׂש�ע��ו ב ׃ם����ל ה��י�ה��י ה��עּור�ּת �ל�ע ם� �חי�נ �חי��ר�ל ה�  ��ח�
 םי��ׂש�ב�ּכ ד��ח�א ל�י��א ד��ח�א ר��ק��־ן�� ר��ּפ ה��והי��ל
�ת�ח�נ��מּו ג ׃ם��מי�מ�ּת ה��ע�ב�ׁש ה��נ�ׁש־י��נ�� �ס ם�  ה��לּול�� ת�ל�
�ּפ�ל �םי�נ�ר�ׂש�ע ה��ׁשֹל�ׁש ן�מ��ּׁש�ב ד ׃ל�י��א�ל םי��נ�ר�ׂש�ע י��נ�ׁש ר�

�ח�א ןֹו�ר���ע�ו ה ׃םי��ׂש�ב�ּכ�ה ת��ע�ב�ׁש�ל ד��ח�א��ה ׂש�ב��ּכ�ל ד�

 �ד�ב�ּל�מ ו ׃ם���י�ל�ע ר��ּפ���ל תא��ּט�ח ד��ח�א םי����ע־רי�ע�ׂשּו
�ל�ע �ח�ה ת� �ת�ח�נ�מּו ׁש�ד� �ת�ח�נ�מּו �די�מ�ּת�ה ת��ל�ע�ו ּה�  ּה�
�חי�נ �חי��ר�ל ם��ט�ּפ�ׁש�מ�ּכ ם��הי�ּכ�ס�נ�ו  ׃ה��והי��ל ה��ּׁש�א �ח�
�ח�ל �רֹוׂש�ע��בּו ז{ס} ���ה י��עי�ב�ּׁש�ה ׁש�ד�  ה�
�ק־א�ר�ק��מ ���ל ה��י�ה��י �ׁש�ד� �ׁש�פ�נ־ת�א ם��תי���ע�ו ם�  ם���י�ת�
�ל ה���א�ל�מ־ל�ּכ �ּת�ב�ר�ק�ה�ו ח ׃ּו�ׂש�ע��ת א�  �ה�והי��ל ה��ל�ע ם�
�חי�נ �חי��ר  םי��ׂש�ב�ּכ ד��ח�א ל�י��א ד��ח�א ר��ק��־ן�� ר��ּפ �ח�
�ע�ב�ׁש �ה�נ�ׁש־י��נ�� �ת�ח�נ��מּו ט ׃ם����ל ּו�י�ה��י ם��מי�מ�ּת ה�  ם�
�ס �ּפ�ל �םי�נ�ר�ׂש�ע ה��ׁשֹל�ׁש ן�מ��ּׁש�ב ה��לּול�� ת�ל�  �י�נ�ׁש ר�
 ׂש�ב��ּכ�ל ןֹו�ר���ע �ןֹור���ע י ׃ד��ח�א��ה ל�י��א�ל םי��נ�ר�ׂש�ע
 ד��ח�א םי����ע־רי�ע�ׂש אי ׃םי��ׂש�ב�ּכ�ה ת��ע�ב�ׁש�ל ד��ח�א��ה
 די��מ�ּת�ה ת��ל�ע�ו �םי�ר�ּפ�ּכ�ה תא��ּט�ח ד��ב�ּל�מ תא��ּט�ח
 �ה�ּׁש�מ�ח��בּו בייעיבש{ס} ׃ם��הי�ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מּו
�ׂש�ע �ח�ל םֹו�י ר� �ק־א�ר�ק��מ י��עי�ב�ּׁש�ה ׁש�ד� ���ל ה��י�ה��י �ׁש�ד�  ם�



�ל ה��ד�ב�ע ת��א��ל�מ־ל�ּכ  ה��והי��ל ג��ח ם��ת�ּג�ח�ו ּו�ׂש�ע��ת א�
�ּת�ב�ר�ק�ה�ו גי ׃םי��מ�י ת��ע�ב�ׁש �ל�ע ם� �ּׁש�א ה� �חי�נ �חי��ר ה�  ��ח�
��נ�ׁש ם��לי�א ר��ׂש�ע ה��ׁשֹל�ׁש ר��ק�ב־י��נ�� םי��ר�ּפ ה��והי��ל  ם�י�
די ׃ּו�י�ה��י ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ

�ת�ח�נ��מּו �ס ם� �ׁשֹל�ׁש ן�מ��ּׁש�ב ה��לּול�� ת�ל�  םי��נ�ר�ׂש�ע ה�
�ח�א��ה ר��ּפ�ל  �םי�נ�ר�ׂש�ע י��נ�ׁש םי��ר�ּפ �ר�ׂש�ע ה��ׁשֹל�ׁש�ל ד�
�ח�א��ה ל�י��א�ל  ןֹו�ר���ע �ן�ֹור���ע�ו וט ׃ם��לי�א��ה י��נ�ׁש�ל ד�
זט ׃םי��ׂש�ב�ּכ ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א�ל ד��ח�א��ה ׂש�ב��ּכ�ל

 די��מ�ּת�ה ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ תא��ּט�ח ד��ח�א םי����ע־רי�ע�ׂשּו
 םי��ר�ּפ י��נ�ּׁש�ה םֹו�ּי�בּו זי{ס} ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מ
��נ�ׁש ם��לי�א ר��ׂש�ע םי��נ�ׁש ר��ק�ב־י��נ��  םי��ׂש�ב�ּכ ם�י�
 ם��ת�ח�נ�מּו חי ׃ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א ה��נ�ׁש־י��נ��
�הי�ּכ�ס�נ�ו �ל ם�  ם��ר�ּפ�ס�מ�� םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו ם��לי�א��ל םי�ר�ּפ�
 �ד�ב�ּל�מ תא��ּט�ח ד��ח�א םי����ע־רי�ע�ׂשּו טי ׃ט��ּפ�ׁש�ּמ�ּכ
 םֹו�ּי�בּו כ{ס} ׃ם��הי�ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מּו די��מ�ּת�ה ת��ל�ע
��נ�ׁש ם��לי�א ר��ׂש�ע־י�ּת�ׁש�ע םי��ר�ּפ י��ׁשי�ל�ּׁש�ה  םי��ׂש�ב�ּכ ם�י�
 ם��ת�ח�נ�מּו אכ ׃ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א ה��נ�ׁש־י��נ��
�הי�ּכ�ס�נ�ו �ל ם�  ם��ר�ּפ�ס�מ�� םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו ם��לי�א��ל םי�ר�ּפ�
 ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ ד��ח�א תא��ּט�ח רי��ע�ׂשּו בכ ׃ט��ּפ�ׁש�ּמ�ּכ
 י��עי�ב�ר��ה םֹו�ּי�בּו גכ{ס} ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מּו די��מ�ּת�ה
��נ�ׁש ם��לי�א ה��ר�ׂש�ע םי��ר�ּפ  ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ ם�י�



�הי�ּכ�ס�נ�ו ם��ת�ח�נ�מ דכ ׃ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א  ם�
�ל הכ ׃ט��ּפ�ׁש�ּמ�ּכ ם��ר�ּפ�ס�מ�� םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו ם��לי�א��ל םי�ר�ּפ�

 די��מ�ּת�ה ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ תא��ּט�ח ד��ח�א םי����ע־רי�ע�ׂשּו
 םי��ר�ּפ י��ׁשי�מ�ח��ה םֹו�ּי�בּו וכ{ס} ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מ
��נ�ׁש ם��לי�א ה��ע�ׁש�ּת  ה��ע���ר�א ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ ם�י�
�הי�ּכ�ס�נ�ו ם��ת�ח�נ�מּו זכ ׃ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע �ל ם�  םי�ר�ּפ�
 רי��ע�ׂשּו חכ ׃ט��ּפ�ׁש�ּמ�ּכ ם��ר�ּפ�ס�מ�� םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו ם��לי�א��ל
 ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מּו די��מ�ּת�ה ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ ד��ח�א תא��ּט�ח
��נ�ׁש ם��לי�א ה��נ�מ�ׁש םי��ר�ּפ י��ּׁש�ּׁש�ה םֹו�ּי�בּו טכ{ס}  ם�י�
ל ׃ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ

�הי�ּכ�ס�נ�ו ם��ת�ח�נ�מּו �ל ם�  םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו ם��לי�א��ל םי�ר�ּפ�
 �ד�ב�ּל�מ ד��ח�א תא��ּט�ח רי��ע�ׂשּו אל ׃ט��ּפ�ׁש�ּמ�ּכ ם��ר�ּפ�ס�מ��
 םֹו�ּי�בּו בל{ס} ׃�הי����ס�נּו ּה��ת�ח�נ�מ די��מ�ּת�ה ת��ל�ע
��נ�ׁש ם��לי�א ה��ע�ב�ׁש םי��ר�ּפ י��עי�ב�ּׁש�ה  םי��ׂש�ב�ּכ ם�י�
 ם��ת�ח�נ�מּו גל ׃ם��מי�מ�ּת ר��ׂש�ע ה��ע���ר�א ה��נ�ׁש־י��נ��
�ה�ּכ�ס�נ�ו �ל ם�  ם��ר�ּפ�ס�מ�� םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו ם��לי�א��ל םי�ר�ּפ�
 ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ ד��ח�א תא��ּט�ח רי��ע�ׂשּו דל ׃ם��ט�ּפ�ׁש�מ�ּכ
 �םֹוּי�� הלריטפמ{ס} ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מ די��מ�ּת�ה
 ה��ד�ב�ע ת��א��ל�מ־ל�ּכ ם����ל ה��י�ה��ּת ת�ר����ע י��ני�מ�ּׁש�ה
�ל �ּת�ב�ר�ק�ה�ו ול ׃ּו�ׂש�ע��ת א� �ל�ע ם� �ּׁש�א ה� �חי�נ �חי��ר ה�  ��ח�
 ה��נ�ׁש־י��נ�� םי��ׂש�ב�ּכ ד��ח�א ל�י��א ד��ח�א ר��ּפ ה��והי��ל



�הי�ּכ�ס�נ�ו ם��ת�ח�נ�מ זל ׃ם��מי�מ�ּת ה��ע�ב�ׁש �ּפ�ל ם�  ל�י��א�ל ר�
 תא��ּט�ח רי��ע�ׂשּו חל ׃ט��ּפ�ׁש�ּמ�ּכ ם��ר�ּפ�ס�מ�� םי��ׂש�ב�ּכ�ל�ו
טל ׃ּה��ּכ�ס�נ�ו ּה��ת�ח�נ�מּו די��מ�ּת�ה ת��ל�ע �ד�ב�ּל�מ ד��ח�א

��י�ר�ד���מ ד��ב�ל ם���י�ד�עֹו�מ�� ה��והי��ל ּו�ׂש�ע��ּת ה�ּל��א  ם�
�ב�ד�נ�ו ��י�ת� �ח�נ�מ�לּו �ם��י�ת�ֹל�ע�ל ם� ��י�ת�  ם���י�ּכ�ס�נ�לּו ם�
׃ם���י�מ�ל�ׁש�לּו

ל קרפ רבדמב

�ּי�ו א ���ּכ ל��א�ר�ׂש�י י��נ��־ל�א ה��ׁש�מ ר�מא�  ה��ּו��־ר�ׁש�א ל�
{פ} ׃ה��ׁש�מ־ת�א ה��וה�י

םירבדרבדמבארקיותומשתישארב

יעסמתוטמסחניפקלבתקחחרקךל-חלשךתלעהבאשנרבדמב


