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

םירבדרבדמבארקיותומשתישארב
הכרבה תאזווניזאהךליוםיבצנאובת-יכאצת-יכםיטפשהארבקעןנחתאוםירבד

 'מ 1234567 :תוילעח,טכ-א,וכםי�ר�ב��רפס

אֹוב�ת-י��
וכ קרפ םירבד

�הֹל�א ה��וה�י �ר�ׁש�א ץ�ר��א�ה־ל�א אֹו�ב�ת־י��� �ה�י�ה�ו א  ָךי�
�ּת�ח�ק��ל�ו ב ׃ּה��ּב �ּת�ב��ׁש�י�ו ּה��ּת�ׁש�רי��ו ה��ל�ח��נ �ָך�ל ן��ת�נ � 
�מ�ד�א��ה י��ר��־ל�� ׀ תי��ׁשא�ר��מ �ׁש�א ה�  �ָך�צ�ר�א��מ אי��ב�ּת ר�
�ׁש�א  ��ּת���ל��ה�ו א�נ����ב ��ּת�מ�ׂש�ו ְך��ל ן��ת�נ ָךי��הֹל�א ה��וה�י ר�
�הֹל�א ה��וה�י �ר�ח�ב�י ר��ׁש�א םֹו�ק���ה־ל�א  ֹו�מ�ׁש ן����ׁש�ל ָךי�
�ה���ה־ל�א ��תא�בּו ג ׃ם��ׁש  ם��ה�ה םי��מ�ּי�ּב ה��י�ה��י ר��ׁש�א ן�
�ל�א ��ּת�ר�מ��א�ו �הֹל�א ה��והי��ל �םֹוּי�ה י�ּת�ד���ּג�ה וי�  ָךי�
�ׁש�א ץ�ר��א�ה־ל�א �י�תא��ב־י��  ּוני��ת�ב�א��ל ה��וה�י ע��ּב�ׁש�נ ר�
 ֹו�חי�ּנ��ה�ו ָך��ד�ּי�מ א�נ����ה ן��ה���ה ח��ק�ל�ו ד ׃ּונ��ל ת�ת��ל
�נ�פ�ל �ּת�ר�מ��א�ו �תי��נ�ע�ו ה ׃ָךי��הֹל�א ה��וה�י ח��ּב�ז�מ י�  ׀ י��נ�פ�ל �
�הֹל�א ה��וה�י ��ּי�ו י��ב�א ד��ב�א �י���ר�א ָךי�  ה�מ�י��ר�צ�מ ד�ר�
��ּי�ו �ׁש־י�ה�י���ו ט��ע�מ י��ת�מ�ּב ם��ׁש ר�ג�  םּו�צ�ע לֹו�ד�ּג יֹו�ג�ל ם�
 ּוני��ל�ע ּו�נ�ּת�ּי�ו ּונּו�ּנ�ע�י�ו םי��ר�צ���ה ּונ��ת�א ּוע��ר�ּי�ו ו ׃ב��ר�ו
�ע�צ�ּנ�ו ז ׃ה��ׁש�ק ה��ד�ב�ע  ּוני��ת�ב�א י��הֹל�א ה��וה�י־ל�א ק�



�ל�ק־ת�א �ה�וה�י ע��מ�ׁש�ּי�ו ��ּי�ו ּונ�  ּונ��ל�מ�ע־ת�א�ו ּונ��י�נ�ע־ת�א א�ר�
 �ה�ק�ז�ח ד��י�ּב ם�י��ר�צ���מ �ה�וה�י ּונ��א�צֹו�ּי�ו ח ׃ּונ��צ�ח��ל־ת�א�ו
�ר�ז�בּו �יּוט�נ �ע� �ד�ּג א��ר�מ�בּו ה� �מ�בּו תֹו�ת�א�בּו ל� ט ׃םי��ת�פ�

�ל־ן�ּת�ּי�ו ה����ה םֹו�ק���ה־ל�א ּונ��א�ב�י�ו  ץ�ר��א�ה־ת�א �ּונ�
���ה �ּת�ע�ו י ׃ׁש��ב�דּו ב��ל�ח ת��ב�ז ץ�ר��א תא�  �י�תא��ב�ה ה��ּנ�ה ה�
�מ�ד�א��ה י��ר�� �תי�ׁשא�ר־ת�א  ה��וה�י י��� ה�ּת��ת�נ־ר�ׁש�א ה�
�הֹל�א ה��וה�י �י�נ�פ�ל ֹו�ּת�ח�ּנ�ה�ו  ה��וה�י י��נ�פ�ל �תי��ו�ח�ּת�ׁש��ה�ו ָךי�
 �ָך�ל־ן�ת��נ ר��ׁש�א בֹו���ה־ל���ב ��ּת�ח�מ��ׂש�ו אי ׃ָךי��הֹל�א
 ר��ׁש�א ר��ּג�ה�ו י��ו���ה�ו �ה�ּת�א ָך��תי�ב�לּו ָךי��הֹל�א ה��וה�י
�����ת י��� ביינש{ס} ׃ָך��ּב�ר�ק�ּב �ל ה�  ר�ׂש�ע�
 ת��נ�ׁש ת��ׁשי�ל���ה ה��נ���ּב �ָך�ת��אּוב�ּת ר��ׂש�ע�מ־ל��־ת�א
�נ�מ�ל�א��ל�ו םֹו�ת�ּי�ל �ר�ּג�ל י��ו���ל ה��ּת�ת��נ�ו ר��ׂש�ע����ה  ה�
�ּת�ר�מ��א�ו גי ׃ּוע��ב�ׂש�ו ָךי��ר�ע�ׁש�ב ּו�ל����א�ו  ה��וה�י �י�נ�פ�ל �
�הֹל�א ���ה י�ּת�ר��ע�ּב ָךי� �ג�ו ת�י��ּב�ה־ן�מ ׁש�ד�  �י�ו���ל וי��ּת�ת�נ ם�
�נ�מ�ל�א��ל�ו םֹו�ת�ּי�ל �ר�ּג�ל�ו  י�נ��תי�ּו�צ ר��ׁש�א �ָך�ת��ו�צ�מ־ל���� ה�
�ל �ל�ו ָךי��תֹו�צ���מ י�ּת�ר��ב�ע־א� �ל די ׃י�ּת�ח����ׁש א� ���א־א�  י�ּת�ל�
���מ י��נ�א�ב �ל�ו ּוּנ� ���מ י�ּת�ר��ע�ב־א� �מ�ט�ּב �ּוּנ� �ל�ו א�  י�ּת��ת�נ־א�
�מ�ׁש ת��מ�ל ּוּנ����מ �הֹל�א ה��וה�י �לֹוק�ּב י�ּת�ע� ���� י�תי��ׂש�ע י�  ל�
 �ָך�ׁש�ד�ק ןֹו�ע���מ �ה�פי�ק�ׁש�ה וט ׃י�נ��תי�ּו�צ ר��ׁש�א
�מ���ה־ן�מ  �ת�א�ו ל��א�ר�ׂש�י־ת�א �ָך���ע־ת��א ְך��ר�בּו ם�י�
�מ�ד�א��ה �ת�ב�א��ל ��ּת�ע��ּב�ׁש�נ ר��ׁש�א��� ּונ��ל ה�ּת��ת�נ ר��ׁש�א ה�  ּוני�



 םֹו�ּי�ה זטישילש{ס} ׃ׁש��ב�דּו ב��ל�ח ת��ב�ז ץ�ר��א
���ה �הֹל�א ה��וה�י ה�  םי����ח��ה־ת�א תֹו�ׂש�ע��ל �ָך�ּו�צ�מ ָךי�
�תֹוא ��תי��ׂש�ע�ו ��ּת�ר�מ��ׁש�ו םי��ט���ׁש���ה־ת�א�ו ה����א�ה  ם�
 �ּת�ר��מ�א��ה ה��וה�י־ת�א זי ׃ָך��ׁש�פ�נ־ל���בּו �ָך�ב��ב�ל־ל���ּב
���ר�ד�ּב ת����ל�ל�ו םי��הֹלא��ל �ָך�ל �תֹוי�ה��ל םֹו�ּי�ה  וי�
�מ�ׁש�ל�ו �מ�ׁש�ל�ו וי��ט���ׁש�מּו וי��תֹו�צ�מּו וי����ח ר� חי ׃ֹו�ל�ק�ּב �ע�

���ג�ס ם��ע�ל �ֹול תֹו�י�ה��ל םֹו�ּי�ה �ָך�רי��מ�א�ה ה��והי��ו  ה�
�מ�ׁש�ל�ו ְך��ל־ר�ּב�� ר��ׁש�א���  �ָך�ּת�ת�ל�ּו טי ׃וי��תֹו�צ�מ־ל�� ר�
�ׂש�ע ר��ׁש�א �ם�יֹוּג�ה־ל�� ל��ע ןֹו�י�ל�ע  ם��ׁש�לּו ה����ה�ת�ל ה�
�ד�ק־ם�ע �ָך�ת�י�ה��ל�ו ת�ר��א�פ�ת�לּו  ָךי��הֹל�א ה��והי��ל ׁש�
{פ} ׃ר��ּב�� ר��ׁש�א���

זכ קרפ םירבד

�מא�ל ם��ע�ה־ת�א ל��א�ר�ׂש�י י��נ�ק�ז�ו �ה�ׁש�מ ו��צ�י�ו איעיבר  ר�
�ו�צ���ה־ל��־ת�א �ר�מ�ׁש  ם����ת�א ה��ּו�צ�מ י����נ��א ר��ׁש�א ה�
�י�ה�ו ב ׃םֹו�ּי�ה  �ן���ר�ּי�ה־ת�א ּו�ר�ב�ע��ּת ר��ׁש�א �םֹוּי�ּב ה�
 ��ת�מ��ק�ה�ו ְך��ל ן��ת�נ ָךי��הֹל�א ה��וה�י־ר�ׁש�א ץ�ר��א�ה־ל�א
 ��ּת�ב�ת����ו ג ׃די����ּב ם��ת�א ��ּת�ד�ׂש�ו תֹו�ל�ד�ּג םי��נ�ב�א �ָך�ל
�הי�ל�ע ���ה ה��רֹוּת�ה י��ר�ב��־ל��־ת��א ן�  ָך��ר�ב�ע�ּב תא�
�מ�ל �ב�ּת �ר�ׁש�א ן�ע�  ׀ ָךי��הֹל�א ה��וה�י־ר�ׁש�א ץ�ר��א�ה־ל�א א�
 ה��וה�י ר��ּב�� ר��ׁש�א��� ׁש��ב�דּו �ב�ל�ח ת��ב�ז ץ�ר��א �ָך�ל ן��ת�נ
 �ן���ר�ּי�ה־ת�א ם����ר�ב�ע�ּב �ה�י�ה�ו ד ׃ְך��ל ָךי��ת�ב�א־י��הֹל�א



�ׁש�א ה����א�ה םי��נ�ב�א��ה־ת�א ּומי��ק�ּת  ה��ּו�צ�מ י����נ��א ר�
ה ׃די����ּב ם��תֹוא ��ּת�ד�ׂש�ו ל��בי�ע ר��ה�ּב םֹו�ּי�ה ם����ת�א

 םי��נ�ב�א ח��ּב�ז�מ ָךי��הֹל�א ה��והי��ל �ח��ּב�ז�מ �ם�� �תי��נ�בּו
�ל �נ�ב�ּת �תֹומ�ל�ׁש םי��נ�ב�א ו ׃ל��ז�ר�ּב ם��הי�ל�ע ףי��נ�ת־א�  ה�
 ת�ֹלֹוע �וי�ל�ע �תי��ל�ע��ה�ו ָךי��הֹל�א ה��וה�י ח��ּב�ז�מ־ת�א
 ם��� �ּת�ל����א�ו םי��מ�ל�ׁש ��ּת�ח�ב��ז�ו ז ׃ָךי��הֹל�א ה��והי��ל
�ּת�ח�מ��ׂש�ו  ��ּת�ב�ת����ו ח ׃ָךי��הֹל�א ה��וה�י י��נ�פ�ל �
���ה ה��רֹוּת�ה י��ר�ב��־ל��־ת��א םי��נ�ב�א��ה־ל�ע  ר��א�ּב תא�
���ה�ו �ה�ׁש�מ ר��ּב�ד�י�ו ט{ס} ׃ב��טי�ה  ם��ּי�ו�ל�ה םי��נ�ה�
�מא�ל ל��א�ר�ׂש�י־ל�� ל��א  ל��א�ר�ׂש�י �ע�מ�ׁשּו ׀ ת����ס�ה ר�
�ע�ל ��תי��י�ה��נ �ה���ה םֹו�ּי�ה �ּת�ע�מ��ׁש�ו י ׃ָךי��הֹל�א ה��והי��ל ם� � 
 וי����ח־ת�א�ו �ו�תֹו�צ�מ־ת�א �תי��ׂש�ע�ו ָךי��הֹל�א ה��וה�י לֹו�ק�ּב
 ו��צ�י�ו איישימח{ס} ׃םֹו�ּי�ה �ָך�ּו�צ�מ י����נ��א ר��ׁש�א
�ע�ה־ת�א �ה�ׁש�מ �מא�ל אּו�ה�ה םֹו�ּי�ּב ם� �א בי ׃ר�  ּו�ד�מ�ע��י ה���
 ם����ר�ב�ע�ּב םי��ז�ר�ּג ר��ה־ל�ע �ם�ע�ה־ת�א ְך��ר�ב�ל
 ף��סֹוי�ו ר���ש���י�ו ה��דּוהי��ו י��ו�ל�ו �ןֹוע�מ�ׁש ן����ר�ּי�ה־ת�א
 ל��בי�ע ר��ה�ּב ה��ל�ל���ה־ל�ע ּו�ד�מ�ע��י ה����א�ו גי ׃ן��מ�י�נ�בּו
�ׁש�א�ו ד��ּג �ן�בּוא�ר  ּו�נ�ע�ו די ׃י��ל�ּת�פ�נ�ו ן��� ן��לּוב�זּו ר�
 ׃ם��ר לֹו�ק ל��א�ר�ׂש�י ׁשי��א־ל��־ל�א ּו�ר�מ��א�ו ם��ּי�ו�ל�ה
�פ �ה�ׂש�ע��י ר��ׁש�א ׁשי��א�ה רּו�ר�א וט{ס} ���ּס�מּו ל�ס�  ה�
 ּו�נ�ע�ו ר�ת��ּס�ּב ם��ׂש�ו ׁש��ר�ח י��ד�י ה��ׂש�ע��מ ה��וה�י ת��ב�עֹו�ּת



 ה��ל�ק�מ רּו�ר�א זט{ס} ׃ן��מ�א ּו�ר�מ��א�ו ם��ע�ה־ל��
 רּו�ר�א זי{ס} ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו ֹו���א�ו וי��ב�א
חי{ס} ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו ּוה��ע�ר לּו�ב�ּג גי��ּס�מ

 ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו ְך�ר����ּב ר��ּו�ע ה��ּג�ׁש�מ רּו�ר�א
 ה��נ�מ�ל�א�ו םֹו�ת�י־ר�ּג ט����ׁש�מ ה����מ רּו�ר�א טי{ס}
 ת�ׁש��א־ם�ע �ב���ׁש רּו�ר�א כ ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו
��נ�� ה����ג י��� וי��ב�א  ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו וי��ב�א ף�
 ר��מ�א�ו ה��מ�ה�ּב־ל��־ם�ע ב����ׁש רּו�ר�א אכ{ס}
 ֹו�ת�ח�א־ם�ע �ב���ׁש רּו�ר�א בכ{ס} ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל��
 ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו ֹו���א־ת�ב ֹו�א וי��ב�א־ת�ּב
�ח־ם�ע ב����ׁש רּו�ר�א גכ{ס}  ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו ֹו�ּת�נ�ת�
 ר��מ�א�ו ר�ת��ּס�ּב ּוה��ע�ר ה����מ רּו�ר�א דכ{ס} ׃ן��מ�א
�ׁש �ח��קֹל �רּור�א הכ{ס} ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל��  ד�ח�
{ס} ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו י��ק�נ ם��� ׁש�פ��נ תֹו���ה�ל

�ל ר��ׁש�א רּו�ר�א וכ ���ה־ה��רֹוּת�ה י��ר�ב��־ת�א םי��ק�י־א�  תא�
{פ} ׃ן��מ�א ם��ע�ה־ל�� ר��מ�א�ו ם��תֹוא תֹו�ׂש�ע��ל

חכ קרפ םירבד

�י�ה�ו א �הֹל�א ה��וה�י �לֹוק�ּב �ע�מ�ׁש�ּת �עֹו�מ�ׁש־ם�א ה�  ָךי�
�מ�ׁש�ל �תֹו�צ�מ־ל��־ת�א �תֹוׂש�ע��ל ר�  �ָך�ּו�צ�מ י����נ��א ר��ׁש�א וי�
�ת�נּו םֹו�ּי�ה �הֹל�א ה��וה�י �ָך�נ�  י��יֹוּג־ל�� ל��ע ןֹו�י�ל�ע �ָךי�
 ה����א�ה תֹו���ר�ּב�ה־ל�� ָךי��ל�ע ּוא��בּו ב ׃ץ�ר��א�ה



��גי���ה�ו �מ�ׁש�ת י��� ָך�  ְךּו�ר�ּב ג ׃ָךי��הֹל�א ה��וה�י לֹו�ק�ּב ע�
 ְךּו�ר�ּב ד ׃ה��ד���ּב ה��ּת�א ְךּו�ר�בּו רי��ע�ּב ה��ּת�א
 ר��ג�ׁש ָך��ּת�מ�ה�ב י��ר�פּו �ָך�ת��מ�ד�א י��ר�פּו �ָך�נ�ט�ב־י��ר��
 �ָך�א�נ�ט ְךּו�ר�ּב ה ׃ָך���נא�צ תֹו�ר�ּת�ׁש�ע�ו ָךי��פ�ל�א
 ה��ּת�א ְךּו�ר�בּו ָך��א�ב�ּב ה��ּת�א ְךּו�ר�ּב ו ׃ָך��ּת�ר�א�ׁש�מּו
�ּת�י זישיש ׃ָך��תא�צ�ּב �א־ת�א ה��וה�י ן�  םי��מ���ה �ָךי��ב�י�
�ל�ע �ל�א ּו�א�צ��י �ד�ח�א ְך�ר��ד�ּב ָךי��נ�פ�ל םי��פ�ּג�נ ָךי�  ָךי�
�צ�י ח ׃ָךי��נ�פ�ל ּוסּו�נ�י םי����ר�ד ה��ע�ב�ׁש�בּו  �ָך�ּת�א ה��וה�י ו�
���ר�ּב�ה־ת�א �מ�ס�א��ּב ה� ���בּו ָךי�  �ָך���ר��בּו ָך��ד�י ח��ל�ׁש�מ ל�
 ה��וה�י �ָך�מי��ק�י ט ׃ְך��ל ן��ת�נ ָךי��הֹל�א ה��וה�י־ר�ׁש�א ץ�ר��א�ּב
�מ�ׁש�ת י��� ְך��ל־ע��ּב�ׁש��נ ר��ׁש�א��� ׁשֹו�ד�ק ם��ע�ל �ֹול  ר�
�הֹל�א ה��וה�י �תֹו�צ�מ־ת�א  �ּוא�ר�ו י ׃וי����ר�ד�ּב ��ּת���ל��ה�ו ָךי�
 ּו�א�ר���י�ו ָךי��ל�ע א��ר�ק�נ ה��וה�י ם��ׁש י��� ץ�ר��א�ה י����ע־ל��
 �ָך�נ�ט�ב י��ר�פ�ּב ה��בֹוט�ל �ה�וה�י �ָך�ר��תֹוה�ו אי ׃������מ
�מ�ד�א��ה ל��ע ָך��ת�מ�ד�א י��ר�פ�בּו �ָך�ּת�מ�ה�ב י��ר�פ�בּו �ׁש�א ה�  ר�
 ׀ ה��וה�י ח��ּת�פ�י בי ׃ְך��ל ת�ת��ל ָךי��ת�ב�א��ל ה��וה�י ע��ּב�ׁש�נ
�ל �מ���ה־ת�א בֹו���ה ֹו�ר�צֹו�א־ת�א ָך�  ת��ת�ל ם�י�
 ָך��ד�י ה��ׂש�ע��מ־ל�� ת��א ְך��ר�ב�לּו ֹו�ּת�ע�ּב �ָך�צ�ר�א־ר��ט�מ
�ל ה��ּת�א�ו םי��ּב�ר ם��יֹוּג ��תי��ו�ל�ה�ו  �ָך�נ��ת�נּו גי ׃ה��ו�ל�ת א�
�ל�ו �ׁשא�ר�ל ה��וה�י �נ�ז�ל א� �מ�ל ק��ר ��תי��י�ה�ו ב� �ל�ו ה�ל�ע�  א�
�מ�ׁש�ת־י��� ה����מ�ל ה��י�ה��ת �ו�צ�מ־ל�א ע� �הֹל�א ה��וה�י ׀ ת�  ָךי�



�ׁש�א �מ�ׁש�ל םֹו�ּי�ה �ָך�ּו�צ�מ י����נ��א ר� �ל�ו די ׃תֹו�ׂש�ע��ל�ו ר�  א�
�ׁש�א �םי�ר�ב���ה־ל���מ רּו�ס�ת  ם����ת�א ה��ּו�צ�מ י����נ��א ר�
�מ�ׂשּו ןי��מ�י םֹו�ּי�ה �ל�ל לוא�  םי��ר�ח�א םי��הֹל�א י��ר�ח��א ת���
{פ} ׃ם��ד�ב�ע�ל

�י�ה�ו וט �ל־ם�א ה� �הֹל�א ה��וה�י �לֹוק�ּב �ע�מ�ׁש�ת א�  ָךי�
�מ�ׁש�ל �ת���ח�ו וי��תֹו�צ�מ־ל��־ת�א �תֹוׂש�ע��ל ר�  ר��ׁש�א וי�
 ה����א�ה תֹו�ל�ל���ה־ל�� ָךי��ל�ע ּוא��בּו םֹו�ּי�ה �ָך�ּו�צ�מ י����נ��א
 ה��ּת�א רּו�ר�א�ו רי��ע�ּב ה��ּת�א רּו�ר�א זט ׃ָךּו�גי���ה�ו
 רּו�ר�א חי ׃ָך��ּת�ר�א�ׁש�מּו �ָך�א�נ�ט רּו�ר�א זי ׃ה��ד���ּב
�ר�ּת�ׁש�ע�ו ָךי��פ�ל�א ר��ג�ׁש ָך��ת�מ�ד�א י��ר�פּו �ָך�נ�ט�ב־י��ר��  ת�
 ה��ּת�א רּו�ר�א�ו ָך��א�ב�ּב ה��ּת�א רּו�ר�א טי ׃ָך���נא�צ
�ּב ׀ ה��וה�י ח����ׁש�י כ ׃ָך��תא�צ�ּב  ה��ר�א���ה־ת�א ָך�
�ע�ג���ה־ת�א�ו �ה�מּוה���ה־ת�א  �ָך�ד���י ח��ל�ׁש�מ־ל���ּב ת�ר�
�ה�מ �ָך�ד�ב�א־ד�ע�ו �ָך�ד�מ����ה ד��ע ה��ׂש�ע��ּת ר��ׁש�א  י��נ���מ ר�
�ר  �ָך�ּב ה��וה�י ק��ּב�ד�י אכ ׃י�נ��ּת�ב�ז�ע ר��ׁש�א ָךי��ל�ל�ע��מ �ע�
�א ֹו�תֹּל�� ד��ע ר�ב����ה־ת�א �מ�ד�א��ה �ל�ע�מ �ָך�ת�  ה�
�י ה������י בכ ׃ּה��ּת�ׁש�ר�ל ה����ׁש־א�ב ה��ּת�א־ר�ׁש�א  ה�וה�
�ח���ּב �����בּו ת�ח������בּו ת�פ� �ח�בּו �ר�ח�ר�ח��בּו ת�ק�  ב�ר�
 ּו�י�ה�ו גכ ׃ָך��ד�ב�א ד��ע ָךּו�פ�ד�רּו ןֹו�ק�ר���ּי�בּו ןֹו�פ�����בּו

�ר־ל�ע ר��ׁש�א ָךי��מ�ׁש �ח�נ �ָך�ׁשא�  ץ�ר��א�ה�ו ת�ׁש�
 ר��ט�מ־ת�א ה��וה�י ן��ּת�י דכ ׃ל��ז�ר�ּב ָךי��ּת�ח�ּת־ר�ׁש�א



�מ���ה־ן�מ ר��פ�ע�ו ק��ב�א �ָך�צ�ר�א �ל�ע ד��ר�י �ם�י�  ד��ע ָךי�
�א י��נ�פ�ל �ף�ּג�נ ׀ ה��וה�י �ָך�נ�ּת�י הכ ׃ְך��ד�מ����ה  ְך�ר��ד�ּב �ָךי�ב�י�
�ל�א א��צ�ּת �ד�ח�א  וי��נ�פ�ל סּו�נ�ּת םי����ר�ד ה��ע�ב�ׁש�בּו וי�
�ו�ע��ז�ל �תי��י�ה�ו ���ל ה�  ה��ת�י��ה�ו וכ ׃ץ�ר��א�ה תֹו���ל�מ�מ ל�
���א��מ�ל �ָך�ת��ל�ב�נ  ת��מ�ה��ב�לּו ם�י��מ���ה ףֹו�ע־ל���ל ל�
�����י זכ ׃די��ר�ח��מ ןי��א�ו ץ�ר��א�ה  ןי��ח�ׁש�ּב ה��וה�י ה�
 ס�ר��ח�בּו ב��ר�ּג�בּו (םי��ר�ח���בּו) םילפעבו �ם�י��ר�צ�מ
�ל ר��ׁש�א  ןֹו�ע�ּג�ׁש�ּב ה��וה�י ה������י חכ ׃א��פ�ר��ה�ל ל���ּות־א�
 ׁש����מ�מ �תי��י�ה�ו טכ ׃ב��ב�ל ןֹו�ה�מ�ת�בּו ןֹו�ר�ּו�ע�בּו
�ׁש�א��� ם�י��ר�ה����ּב �ל�פ�א��ּב �ר�ּו�ע��ה ׁש����מ�י ר� �ל�ו ה�  א�
 לּו�ז�ג�ו קּו�ׁש�ע ְך��א �תי��י�ה�ו ָךי����ר��־ת�א �חי��ל�צ�ת
 �ר�ח�א ׁשי��א�ו ׂש��ר�א�ת ה����א ל ׃�עי��ׁשֹומ ןי��א�ו םי��מ�ּי�ה־ל��
�ל�ו ה��נ�ב�ּת ת�י��ּב (ה�ּנ��ב���ׁש�י) הנלגשי  ֹו�ּב ב��ׁש�ת־א�
�ל�ו ע����ּת ם�ר��� �ני�ע�ל �חּו�ב�ט �ָך�רֹו�ׁש אל ׃ּוּנ��ל���ח�ת א�  ָךי�
�ל�ו �מ�ח �ּוּנ���מ �ל��א�ת א� �נ�פ���מ לּו�ז�ּג �ָך�ר� �ל�ו ָךי�  בּו�ׁש�י א�
�צ ְך��ל �א�ל תֹו�נ�ת�נ �ָך�נא� בל ׃�עי��ׁשֹומ �ָך�ל ןי��א�ו ָךי��ב�י�

�נ�ּב �ת�נ�בּו ָךי�  תֹו�א�ר ָךי��ני�ע�ו �ר�ח�א ם��ע�ל םי��נ�ת�נ ָךי�
 י��ר�� גל ׃ָך��ד�י ל��א�ל ןי��א�ו םֹו�ּי�ה־ל�� ם��הי�ל�א תֹו�ל���ו
�ל ר��ׁש�א ם��ע ל���א�י �ָך�עי��ג�י־ל���ו �ָך�ת��מ�ד�א  �ּת�ע��ד�י־א�
 �תי��י�ה�ו דל ׃םי��מ�ּי�ה־ל�� ץּו�צ�ר�ו קּו�ׁש�ע ק��ר �תי��י�ה�ו
�����י הל ׃ה��א�ר�ּת ר��ׁש�א ָךי��ני�ע ה��א�ר���מ ע��ּג�ׁש�מ  ה��וה�י ה�



���ר�ּב�ה־ל�ע ע��ר ןי��ח�ׁש�ּב  ר��ׁש�א ם�י��ק���ה־ל�ע�ו �ם�י�
�ל ול ׃ָך��ד�ק�ד�ק ד��ע�ו �ָך�ל�ג�ר ף����מ א��פ�ר��ה�ל ל���ּות־א�

�לֹוי �א ה��וה�י ְך� �ל�ע םי��ק�ּת ר��ׁש�א �ָך���ל�מ־ת��א�ו �ָך�ת�  ָךי�
�ל ר��ׁש�א יֹו�ּג־ל�א  ם��� �ּת�ד��ב�ע�ו ָךי��ת�ב�א��ו ה��ּת�א �ּת�ע��ד�י־א�
���ׁש�ל �תי��י�ה�ו זל ׃ן�ב��א�ו ץ��ע םי��ר�ח�א םי��הֹל�א  ל��ׁש�מ�ל ה�
חל ׃ה����ׁש ה��וה�י �ָך�ג�ה��נ�י־ר�ׁש�א םי����ע��ה �ל���ּב ה��ני�נ�ׁש�ל�ו

��ז �ס�א��ּת ט��ע�מּו ה��ד���ה אי��צֹוּת ב��ר ע�ר�  ּוּנ��ל�ס�ח�י י��� ף�
��י�ו �ּת�ד��ב�ע�ו ע����ּת םי��מ�ר�� טל ׃ה��ּב�ר�א��ה �ל ן�י�  �ה�ּת�ׁש�ת־א�
�ל�ו �ג�א��ת א� �ת י��� ר�  �ָך�ל ּו�י�ה��י םי��תי�ז מ ׃ת�ע��ל�ּת�ה ּוּנ��ל��א�
�ׁש�ו ָך��לּוב�ּג־ל���ּב �ל �ן�מ� אמ ׃ָך��תי�ז ל����י י��� ְךּו�ס�ת א�

�ל�ו די��לֹוּת תֹו�נ�בּו םי��נ�ּב �ל ּו�י�ה�י־א�  ׃י�ב����ּב ּו���ל��י י��� ְך�
 �ר�ּג�ה גמ ׃ל��צ�ל���ה ׁש��ר�י�י ָך��ת�מ�ד�א י��ר�פּו �ָך�צ��ע־ל�� במ
 ה��ּת�א�ו ה�ל�ע��� ה�ל�ע��מ ָךי��ל�ע ה��ל�ע��י �ָך�ּב�ר�ק�ּב ר��ׁש�א
�ל ה��ּת�א�ו �ָך�ו�ל�י אּו�ה דמ ׃ה����� ה����מ ד��ר�ת  ּוּנ��ו�ל�ת א�
�ר�ל ה��י�ה��י אּו�ה  ּוא��בּו המ ׃ב��נ�ז�ל ה��י�ה��ּת ה��ּת�א�ו ׁשא�
�ל�ע  ד��ע ָךּו�גי���ה�ו �ָךּו�פ�ד�רּו ה����א�ה תֹו�ל�ל���ה־ל�� ָךי�
�ל־י�� ְך��ד�מ����ה �מ�ׁש א� �הֹל�א ה��וה�י �לֹוק�ּב �ּת�ע�  ָךי�
�מ�ׁש�ל  �ָך�ב ּו�י�ה�ו ומ ׃ְך���ּו�צ ר��ׁש�א וי��ת���ח�ו וי��תֹו�צ�מ ר�
�ּת זמ ׃ם��לֹוע־ד�ע �ָך�ע�ר�ז�ב�ּו ת��פֹומ�לּו תֹו�א�ל  ר��ׁש�א ת�ח�
�ל �הֹל�א ה��וה�י־ת�א ��ּת�ד��ב�ע־א�  בּו�ט�בּו ה��ח�מ�ׂש�ּב ָךי�
�ר�מ ב��ב�ל �� ב� �א־ת�א ��ּת�ד�ב��ע�ו חמ ׃ל� �ׁש�א ָךי��ב�י�  ר�



�רי�ע�בּו א��מ�צ�בּו ב��ע�ר�ּב ְך��ּב �ה�וה�י ּוּנ��ח���ׁש�י �ח�בּו ם�  ר�ס�
�� �ת�נ�ו ל�  ֹו�די�מ�ׁש�ה ד��ע ָך��רא�ּו�צ־ל�ע �ל�ז�ר�ּב ל��ע ן�
�ל�ע �ה�וה�י א����י טמ ׃ְך��ת�א  ה��צ�ק�מ �ק�ח�ר��מ יֹו�ּג ָךי�
�ל ר��ׁש�א יֹו�ּג ר�ׁש��ּנ�ה ה��א�ד�י ר��ׁש�א��� ץ�ר��א�ה  ע��מ�ׁש�ת־א�
�ׁש�א םי��נ�� ז��ע יֹו�ּג נ ׃ֹו�נ�ׁש�ל �ל ר�  ן��ק�ז�ל �םי�נ�פ א����י־א�
�ל ר�ע��נ�ו �ח�י א� �ו אנ ׃ן�  �ָך�ּת�מ�ה�ב י��ר�� ל���א�
�ׁש�א �ְך�ד�מ����ה ד��ע �ָך�ת�מ�ד�א־י��ר�פּו �ל ר�  �ָך�ל רי��א�ׁש�י־א�
�ה�צ�י�ו ׁשֹו�רי�ּת �ן�ג�� �ר�ּת�ׁש�ע�ו ָךי��פ�ל�א ר��ג�ׁש ר� ��נא�צ ת�  ָך�
�צ�ה�ו בנ ׃ְך��ת�א ֹו�די�ב�א��ה ד��ע  ד��ע ָךי��ר�ע�ׁש־ל���ּב �ָך�ל ר�
�ח ת�ד��ר �ת�מ� �ה�ב�ּג�ה �ָךי�  �ח��ט�ּב ה��ּת�א ר��ׁש�א תֹו�ר�צ�ּב�ה�ו ת�
 ָךי��ר�ע�ׁש־ל���ּב �ָך�ל ר��צ�ה�ו ָך��צ�ר�א־ל���ּב ן��ה�ּב
���ּב גנ ׃ְך��ל ָךי��הֹל�א ה��וה�י ן��ת�נ ר��ׁש�א �ָך�צ�ר�א־ל�
�נ�ּב ר��ׂש�ּב �ָך�נ�ט�ב־י��ר�פ ��ּת�ל����א�ו �ת�נ�בּו �ָךי�  ר��ׁש�א ָךי�
 קי��צ�י־ר�ׁש�א קֹו�צ�מ�בּו �רֹוצ�מ�ּב ָךי��הֹל�א ה��וה�י �ָך�ל־ן�ת��נ
�א �ָך�ל �א�מ ג��נ�ע��ה�ו �ָך�ּב ְך��ר�ה �ׁשי�א�ה דנ ׃ָך��ב�י�  ע��ר�ּת ד�
 ר��ׁש�א וי��נ�ּב ר�ת��י�בּו ֹו�קי�ח ת�ׁש��א�בּו �וי�ח�א�ב ֹו�ני�ע
�ה�מ ד��ח�א�ל ׀ ת��ּת�מ הנ ׃רי��תֹוי  ר��ׁש�א �וי�נ�ּב ר��ׂש�ּב�מ ם�
��א�י �� ֹו�ל־רי��א�ׁש�ה י��ל�ּב�מ ל� �ׁש�א קֹו�צ�מ�בּו �רֹוצ�מ�ּב ל�  ר�
�א �ָך�ל קי��צ�י ���ר��ה ונ ׃ָךי��ר�ע�ׁש־ל���ּב �ָך�ב�י�  �ָך�ב ה�
�ּג�נ�ע��ה�ו �ׁש�א ה� �ל ר�  ג����ה �ּה�ל�ג�ר־ף�� ה��ת�ּס�נ־א�
�ר�מּו ג��ּנ�ע�ת�ה��מ ץ�ר��א�ה־ל�ע  ּה��קי�ח ׁשי��א�ּב �ּה�ני�ע ע��ר�ּת ְך�



�ת�י�ל�ׁש�ב�ּו זנ ׃ּה��ּת�ב�בּו ּה��נ�ב�בּו �ל�ג�ר ןי��ּב�מ ׀ ת��צֹוּי�ה ּה�  �הי�
�נ�ב�בּו �ל�ּת ר��ׁש�א ��הי� �ח�ּב ם��ל��א�ת־י��� ד� ��־ר�ס�  ר�ת��ּס�ּב ל�
�ׁש�א קֹו�צ�מ�בּו �רֹוצ�מ�ּב �א �ָך�ל קי��צ�י ר�  ׃ָךי��ר�ע�ׁש�ּב �ָך�ב�י�
�ל־ם�א חנ �מ�ׁש�ת א�  ה��רֹוּת�ה �י�ר�ב��־ל��־ת�א תֹו�ׂש�ע��ל ר�

���ה �ל ה����ה ר�פ��ּס�ּב םי��ב�ת���ה תא� ���ה־ת�א ה�א�ר�י�  ם�
���ה �א�רֹוּנ�ה�ו ד��ּב���ּנ�ה  א��ל�פ�ה�ו טנ ׃ָךי��הֹל�א ה��וה�י ת��א ה�
���מ־ת�א �ה�וה�י  �תֹל�ד�ּג תֹו���מ ָך��ע�ר�ז תֹו���מ ת��א�ו �ָך�ת�
 ת��א �ָך�ּב בי��ׁש�ה�ו ס ׃םי��נ�מ�א��נ�ו םי��ע�ר ם��י�ל�ח��ו תֹו�נ�מ�א��נ�ו
 ּו�ק�ב��ד�ו ם��הי�נ���מ �ּת�ר��ג�י ר��ׁש�א ם�י��ר�צ�מ ה��ו�ד�מ־ל��
���מ־ל���ו �י�ל�ח־ל�� ם��ּג אס ׃ְך��ּב �ל �ר�ׁש�א ה�  בּו�ת�� א�
���ה ה��רֹוּת�ה ר�פ��ס�ּב �ל�ע �ה�וה�י ם��ל�ע�י תא�  ד��ע ָךי�
�ע�מ י��ת�מ�ּב �ם�ּת�ר�א�ׁש�נ�ו בס ׃ְך��ד�מ����ה  ר��ׁש�א ת�ח��ּת ט�
�תי�י�ה �ר�ל ם�י��מ���ה י��ב��ֹו���� ם� �ל־י�� ב� �מ�ׁש א�  לֹו�ק�ּב �ּת�ע�
�ו גס ׃ָךי��הֹל�א ה��וה�י �ׂש־ר�ׁש�א��� ה�י�ה� ��י�ל�ע ה��וה�י ׂש�  ם�
 �ה�וה�י ׂשי��ׂש�י ן��� �ם���ת�א תֹו�ּב�ר�ה�לּו �ם���ת�א בי��טי�ה�ל
��י�ל�ע  ם����ת�א די��מ�ׁש�ה�לּו ם����ת�א די��ב�א��ה�ל ם�
�מ�ד�א��ה ל��ע�מ �ם�ּת�ח�ּס�נ�ו  ה����ׁש־א�ב ה��ּת�א־ר�ׁש�א ה�
 ה��צ�ק�מ םי����ע��ה־ל���ּב �ה�וה�י �ָך�צי��פ�ה�ו דס ׃ּה��ּת�ׁש�ר�ל
�� �ּת�ד��ב�ע�ו ץ�ר��א�ה ה��צ�ק־ד�ע�ו ץ�ר��א�ה  םי��הֹל�א ם�
�ל ר��ׁש�א םי��ר�ח�א  ׃ן�ב��א�ו ץ��ע ָךי��ת�ב�א��ו ה��ּת�א �ּת�ע��ד�י־א�
�ל �ם�ה�ה ם��יֹוּג�בּו הס �ל�ו �עי��ּג�ר�ת א�  �חֹו�נ�מ ה��י�ה�י־א�



�ּג�ר ב��ל �ם�ׁש �ָך�ל ה��וה�י �ן�ת�נ�ו ָך��ל�ג�ר־ף���ל  ןֹו�י�ל���ו ז�
�ּי�ח ּו�י�ה�ו וס ׃ׁש�פ��נ ןֹו�ב�א��ד�ו ם�י���ני�ע  �ָך�ל םי��א�ל�ּת ָךי�
��ּנ�מ �מֹוי�ו ה�ל�י��ל ��ּת�ד�ח��פּו ד�ג� �ל�ו ם� זס ׃ָךי��ּי�ח�ּב ןי��מ�א��ת א�

�ּב�ּב �ע ן��ּת�י־י��מ �ר�מא�ּת ר�ק�  ן��ּת�י־י��מ ר��מא�ּת ב�ר��ע�בּו ב�ר�
�ּב �ח�פ�ּת ר��ׁש�א �ָך�ב��ב�ל ד�ח����מ ר�ק�  ָךי��ני�ע ה��א�ר���מּו ד�
 �תֹוּי�נ�א��ּב �ם�י�ר�צ�מ ׀ ה��וה�י �ָך�בי��ׁש�ה�ו חס ׃ה��א�ר�ּת ר��ׁש�א
�ל �ָך�ל י��ּת�ר��מ�א ר��ׁש�א �ְך�ר����ּב  ּה��ת�א�ר�ל דֹו�ע ףי��ס�ת־א�
�ּת�ר���מ�ת�ה�ו �א�ל ם��ׁש ם�  ןי��א�ו תֹו�ח�פ�ׁש�ל�ו םי��ד�ב�ע��ל ָךי��ב�י�
 ה��ּו�צ־ר�ׁש�א תי��ר�ּב�ה י��ר�ב�ד �ה���א טס{ס} ׃ה��נ�ק
�ׁש�מ־ת�א ה��וה�י �ר���ל ה�  ץ�ר��א�ּב ל��א�ר�ׂש�י י��נ�ּב־ת�א ת�
{פ} ׃ב��ר�ח�ּב ם��ּת�א ת��ר��־ר�ׁש�א תי��ר�ּב�ה ד��ב���מ ב��אֹומ

טכ קרפ םירבד

�ּי�ו ל��א�ר�ׂש�י־ל��־ל�א ה��ׁש�מ א��ר�ק�ּי�ו איעיבש  ר�מא�
�תי�א�ר ם��ּת�א ם��ה�ל�א �ׂש�ע �ר�ׁש�א־ל�� ת��א ם�  ה��וה�י ה�
 וי��ד�ב�ע־ל���לּו ה��ע�ר�פ�ל ם�י��ר�צ�מ ץ�ר��א�ּב �ם��י�ני��ע�ל
 ָךי��ני�ע ּו�א�ר ר��ׁש�א ת�ֹל�ד�ּג�ה �תֹוּס���ה ב ׃ֹו�צ�ר�א־ל���לּו
�ת�א��ה ���ה�ו ת� �ל�ו ג ׃ם��ה�ה םי��ל�ד�ּג�ה םי��ת�פ�  ה��וה�י �ן�ת�נ־א�
��נ�ז�א�ו תֹו�א�ר�ל ם�י���ני�ע�ו ת�ע��ד�ל �ב�ל ם����ל �מ�ׁש�ל ם�י�  ד��ע �ע�
 ה��נ�ׁש םי��ע�ּב�ר�א ם����ת�א ְך��לֹוא��ו ד ׃ה����ה םֹו�ּי�ה
�ל ר��ּב�ד���ּב �מ�ל�ׂש ּו�ל�ב־א� ��י�ל�ע��מ �ם��י�ת�  �ָך�ל�ע��נ�ו ם�
�ל �ל ם�ח��ל ה ׃ָך��ל�ג�ר ל��ע�מ ה��ת�ל�ב־א� �ּת�ל���א א�  ן�י���י�ו ם�



�ל ר����ׁש�ו �מ�ל ם��תי�ת�ׁש א�  ה��וה�י י��נ�א י��� ּו�ע�ד��ּת �ן�ע�
�ב�ּת�ו וריטפמ ׃ם���י�ה�ֹל�א  א��צ�ּי�ו ה����ה םֹו�ק���ה־ל�א ּוא�
�חי�ס �ח־ְך�ל��מ ן�  ּונ��תא�ר�ק�ל ן��ׁש�ּב�ה־ְך�ל��מ גֹו�ע�ו ןֹוּב�ׁש�
�צ�ר�א־ת�א �ח���ּנ�ו ז ׃ם����ּנ�ו ה��מ�ח�ל���ל �ל�ח��נ�ל ּה��נ�ּת�ּנ�ו ם�  ה�
�ּת�ר�מ�ׁשּו ח ׃י����נ�מ��ה ט�ב��ׁש י��צ�ח��ל�ו י��ד�ּג�ל�ו י��נ�בּוא�ר�ל  ם�
���ה תי��ר�ּב�ה �י�ר�ב��־ת�א  ן�ע��מ�ל ם��ת�א ם��תי�ׂש�ע��ו תא�
{פ} ׃ןּו�ׂש�ע��ּת ר��ׁש�א־ל�� ת��א ּולי����ׂש�ּת
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