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 עשוה
 
 
 הָּ֖יִקְזִחְי זָ֥חָא םָ֛תֹוי הָּ֥יִּזֻע יֵ֨מיִּב יִ֔רֵאְּב־ןֶּב ַ֙עֵׁ֨שֹוה־לֶא הָ֗יָה רֶׁ֣שֲא ׀ הָ֣והְי־רַבְּד א
 ַעֵׁ֑שֹוהְּב הָ֖והְי־רֶּבִּד תַּ֥לִחְּת ב ׃לֵֽאָרְׂשִי Oֶלֶ֥מ ׁשָ֖אֹוי־ןֶּב םָ֥עְבָר ָֽי יֵ֛מיִבּו הָ֑דּוהְי יֵ֣כְלַמ
 )פ(
ֹּיַו  ֙הֶנְזִת הֹ֤נָז־יִּֽכ םיִ֔נּונְז יֵ֣דְלַיְו ֙םיִנּונְז תֶׁשֵ֤א Wְ֞ל־חַק Oֵ֣ל ַעֵׁ֗שֹוה־לֶא הָ֜והְי רֶמא֨
 ֹו֖ל־דֶלֵּֽתַו רַהַּ֥תַו םִיָ֑לְבִּד־תַּב רֶמֹּ֖ג־תֶא חַּ֔קִּיַו Oֶ֙לֵּ֨יַו ג ׃הָֽוהְי יֵ֖רֲחַֽאֵמ ץֶרָ֔אָה
ֹּיַו ד ׃ןֵּֽב  יֵ֤מְּד־תֶא יִּ֜תְדַקָ֨פּו טַ֗עְמ דֹו֣ע־יִּכ לאֶ֑עְרְזִי ֹו֖מְׁש אָ֥רְק ויָ֔לֵא ֙הָוהְי רֶמא֤
 אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖יָהְו ה ׃לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב תּו֖כְלְמַמ יִּ֔תַּבְׁשִ֨הְו אּו֔הֵי תיֵּ֣ב־לַע ֙לאֶעְרְזִי
ֹּיַו תַּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֙דֹוע רַהַּ֤תַו ו ׃לאֶֽעְרְזִי קֶמֵ֖עְּב לֵ֔אָרְׂשִי תֶׁשֶ֣ק־תֶא ֙יִּתְרַבָֽׁשְו  ֹו֔ל רֶמא֣
ֹל ּהָ֖מְׁש אָ֥רְק ֹל ֩יִּכ הָמָ֑חֻר א֣ ֹׂשָנ־יִּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־תֶא ֙םֵחַרֲא דֹו֗ע ףיִ֜סֹוא א֨  אָּׂ֖שֶא א֥
ֹלְו םֶ֑היֵהhֱֽא הָ֣והיַּֽב םיִּ֖תְעַׁשֹוֽהְו םֵ֔חַרֲא ֙הָדּוהְי תיֵּ֤ב־תֶאְו ז ׃םֶֽהָל  םֵ֗עיִׁשֹוֽא א֣
ֹל־תֶא לֹ֖מְגִּתַו ח ׃םיִֽׁשָרָֽפְבּו םיִ֖סּוסְּב הָ֔מָחְלִמְבּו ֙בֶרֶ֨חְבּו תֶׁשֶ֤ק ְּב   הָמָ֑חֻר א֣

 
 



 
 
ֹּיַו ט ׃ןֵּֽב דֶלֵּ֥תַו רַהַּ֖תַו ֹל ֹו֖מְׁש אָ֥רְק רֶמא֕ ֹל ֙םֶּתַא יִּ֤כ יִּ֑מַע א֣ ֹל יִ֖כֹנָֽאְו יִּ֔מַע א֣ ־אֽ

 )פ( ׃םֶֽכָל הֶ֥יְהֶא
 ב קרפ
ֹל רֶׁ֥שֲא םָּ֔יַה לֹו֣חְּכ ֙לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב רַּ֤פְסִמ הָיָהְֽ֠ו א ֹלְו דַּ֖מִי־אֽ  םֹו֞קְמִּב הָיָהְֽ֠ו רֵ֑פָּסִי א֣
ֹל ֙םֶהָל רֵ֤מָאֵֽי־רֶׁשֲא  הָ֤דּוהְי־יֵֽנְּב ּוצְּבְקִנְ֠ו ב ׃יָֽח־לֵֽא יֵ֥נְּב םֶ֖הָל רֵ֥מָאֵֽי םֶּ֔תַא יִּ֣מַע־אֽ
ֹר םֶ֛הָל ּו֥מָׂשְו וָּ֔דְחַי ֙לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְבּו  םֹו֥י לֹו֖דָג יִּ֥כ ץֶרָ֑אָה־ןִמ ּו֣לָעְו דָ֖חֶא ׁשא֥
־יִּכ ּוביִ֔ר ֙םֶכְּמִאְב ּוביִ֤ר ד ׃הָמָֽחֻר םֶ֖כיֵתֹוֽחֲאַלְו יִּ֑מַע םֶ֖כיֵחֲאַֽל ּו֥רְמִא ג ׃לאֶֽעְרְזִי
ֹל ֙איִה ֹל יִ֖כֹנָֽאְו יִּ֔תְׁשִא א֣  ןיֵּ֥בִמ ָהיֶ֖פּופֲאַֽנְו ָהיֶ֔נָּפִמ ָ֙היֶ֨נּונְז רֵ֤סָתְו ּהָׁ֑שיִא א֣
 ָ֙הִּ֨תַׁשְו רָּ֗בְדִּמַכ ָהיִּ֣תְמַׂשְו ּהָ֑דְלָּֽוִה םֹו֖יְּכ ָהיִּ֔תְגַּצִ֨הְו הָּ֔מֻרֲע הָּנֶ֣טיִׁשְפַא־ןֶּפ ה ׃ָהיֶֽדָׁש
ֹל ָהיֶ֖נָּב־תֶאְוו ׃אָֽמָּצַּב ָהיִּ֖תִמֲהַֽו הָּ֔יִצ ץֶרֶ֣אְּכ  יִּ֤כ ז ׃הָּמֵֽה םיִ֖נּונְז יֵ֥נְב־יִּֽכ םֵ֑חַרֲא א֣
 יַ֔מיֵמּו ֙יִמְחַל יֵ֤נְתֹֽנ ֙יַבֲהַֽאְמ יֵ֤רֲחַֽא הָ֞כְלֵֽא הָ֗רְמָֽא יִּ֣כ םָ֑תָרֹוֽה הָׁשיִֹ֖בה םָּ֔מִא ֙הָתְנָֽז
־תֶא ֙יִּתְרַד ָֽגְו םיִ֑ריִּסַּב Oֵּ֖כְרַּד־תֶא Oָׂ֥ש־יִנְנִה ןֵ֛כָל ח ׃יָֽיּוּקִׁשְו יִ֖נְמַׁש יִּ֔תְׁשִפּו יִ֣רְמַצ
ֹל ָהיֶ֖תֹוביִֽתְנּו ּהָ֔רֵדְּג ֹלְו ָ֙היֶ֨בֲהַֽאְמ־תֶא הָ֤פְּדִרְו ט ׃אָֽצְמִת א֥  םָ֔תֹא גיִּׂ֣שַת־אֽ
ֹלְו םַתָׁ֖שְקִבּו  יִ֛ל בֹו֥ט יִּ֣כ ןֹוׁ֔שאִרָֽה יִׁ֣שיִא־לֶא ֙הָבּוׁ֨שָאְו הָ֤כְלֵֽא הָ֗רְמָֽאְו אָ֑צְמִת א֣
ֹל ֙איִהְו י ׃הָּתָֽעֵמ זָ֖א  ףֶסֶ֨כְו רָ֑הְצִּיַהְו ׁשֹו֣ריִּתַהְו ן ָ֖גָּדַה ּהָ֔ל יִּתַ֣תָנ ֙יִכֹנָֽא יִּ֤כ הָ֔עְד ָֽי א֣
 יִׁ֖שֹוריִֽתְו ֹוּ֔תִעְּב ֙יִנָגְד יִּ֤תְחַקָֽלְו בּוׁ֔שָא ןֵ֣כָל אי ׃לַעָּֽבַל ּוׂ֥שָע בָ֖הָזְו ּהָ֛ל יִתיֵּ֥בְרִה
 יִּ֔תְׁשִפּו יִ֣רְמַצ ֙יִּתְלַּצִהְו ֹו֑דֲעֹוֽמְּב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ֹל ׁשיִ֖אְו ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ יֵ֣ניֵעְל ּהָ֖תֻלְבַנ־תֶא הֶּ֥לַגֲא הָּ֛תַעְו בי ׃ּהָֽתָוְרֶע־תֶא תֹוּ֖סַכְל ־אֽ

ֹכְו ּהָּ֑תַּבַׁשְו ּהָׁ֣שְדָח ּהָּ֖גַח ּהָׂ֔שֹוׂשְמ־לָּכ ֙יִּתַּבְׁשִהְו גי ׃יִֽדָּיִמ הָּנֶ֥ליִּצַי  ל֖
־ּונְתָֽנ רֶׁ֥שֲא יִ֔ל ֙הָּמֵ֨ה הָ֥נְתֶא הָ֗רְמָֽא רֶׁ֣שֲא ּהָ֔תָנֵ֣אְתּו ּ֙הָנְפַּג יִ֗תֹּמִׁשֲהַֽו די ׃ּהָֽדֲעֹוֽמ
 יֵ֤מְי־תֶא ָהיֶ֗לָע יִּ֣תְדַקָֽפּו וט ׃הֶֽדָּׂשַה תַּ֥יַח םַתָ֖לָכֲאַֽו רַעַ֔יְל םיִּ֣תְמַׂשְו יָ֑בֲהַֽאְמ יִ֖ל
 יִ֥תֹאְו ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ יֵ֣רֲחַֽא Oֶלֵּ֖תַו ּהָ֔תָיְלֶחְו ּ֙הָמְזִנ דַעַּ֤תַו םֶ֔הָל ריִ֣טְקַּת רֶׁ֣שֲא ֙םיִלָעְּבַה
ֹהְו ָהיֶּ֔תַפְמ ֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִה ןֵ֗כָל זט )ס( ׃הָֽוהְי־םֻאְנ הָ֖חְכָֽׁש  יִּ֖תְרַּבִדְו רָּ֑בְדִּמַה ָהיִּ֖תְכַלֽ
 הָתְנָ֤עְו הָ֑וְקִּת חַתֶ֣פְל רֹו֖כָע קֶמֵ֥ע־תֶאְו םָּׁ֔שִמ ָ֙היֶ֨מָרְּכ־תֶא ּהָ֤ל יִּתַ֨תָנְו זי ׃ּהָּֽבִל־לַע
־םֻאְנ ֙אּוהַה־םֹוּיַב הָ֤יָהְו חי ׃םִיָֽרְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ ּהָ֥תֹולֲע םֹו֖יְכּו ָהיֶ֔רּועְנ יֵ֣מיִּכ ֙הָּמָּׁ֨ש
ֹלְו יִׁ֑שיִא יִ֖אְרְקִּת הָ֔והְי  םיִ֖לָעְּבַה תֹו֥מְׁש־תֶא יִֹ֛תרִֽסֲהַו טי ׃יִֽלְעַּב דֹו֖ע יִ֥ל־יִאְרְקִת־אֽ
ֹלְו ָהיִּ֑פִמ  ֙הֶדָּׂשַה ֤תַּיַח־םִע אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙תיִרְּב םֶ֤הָל יִּ֨תַרָֽכְו כ ׃םָֽמְׁשִּב דֹו֖ע ּו֥רְכָּזִי־אֽ
 ץֶרָ֔אָה־ןִמ רֹוּ֣בְׁשֶא ֙הָמָחְלִמּו בֶרֶ֤חְו תֶׁשֶ֨קְו הָ֑מָדֲאָֽה ׂשֶמֶ֖רְו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־םִעְו
 טָּ֔פְׁשִמְבּו קֶדֶ֣צְּב ֙יִל Oיִּ֥תְׂשַרֵֽאְו םָ֑לֹועְל יִ֖ל Oיִּ֥תְׂשַרֵֽאְו אכ ׃חַטֶֽבָל םיִּ֖תְבַּכְׁשִהְו
 )פ( ׃הָֽוהְי־תֶא ְּתַעַ֖דָיְו הָ֑נּומֱאֶּֽב יִ֖ל Oיִּ֥תְׂשַרֵֽאְו בכ ׃םיִֽמֲחַרְבּֽו דֶסֶ֖חְבּו
־תֶא ּו֥נֲעַֽי םֵ֖הְו םִיָ֑מָּׁשַה־תֶא הֶ֖נֱעֶֽא הָ֔והְי־םֻאְנ ֙הֶנֱעֶֽא אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ ֣הָיָהְו גכ

־תֶֽא ּו֥נֲעַֽי םֵ֖הְו רָ֑הְצִּיַה־תֶאְו ׁשֹו֣ריִּתַה־תֶאְו ן ָ֖גָּדַה־תֶא הֶ֔נֲעַּֽת ץֶרָ֣אָהְו דכ ׃ץֶרָֽאָה
ֹל־תֶא יִּ֖תְמַחִֽרְו ץֶרָ֔אָּב ֙יִּל ָהיִּ֤תְעַרְזּו הכ ׃לאֶֽעְרְזִי ֹלְל יִּ֤תְרַמָֽאְו הָמָ֑חֻר א֣  ֙יִּמַע־אֽ
 )פ(  ׃יָֽהhֱא רַ֥מֹאי אּו֖הְו הָּתַ֔א־יִּמַע
 ג קרפ
ֹּיַו א ־תֶא ֙הָוהְי תַ֤בֲהַֽאְּכ תֶפָ֑אָנְמּו ַעֵ֖ר תַבֻ֥הֲא הָּׁ֔שִא־בַהֱֽא Oֵ֣ל דֹו֚ע יַ֗לֵא הָ֜והְי רֶמא֨
 יִּ֔ל ָהֶ֣רְּכֶאָֽו ב ׃םיִֽבָנֲע יֵׁ֥שיִׁשֲא יֵ֖בֲהֹֽאְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הhֱא־לֶא ֙םיִנֹּפ םֵ֗הְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
ֹחְו ףֶסָּ֑כ רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִמֲחַּֽב  ׃םיִֹֽרעְׂש Oֶתֵ֥לְו םיִֹ֖רעְׂש רֶמ֥

 
 

 



 
 
ֹל יִ֔ל יִבְׁשֵּ֣ת ֙םיִּבַר םיִ֤מָי ָהיֶ֗לֵא רַ֣מֹאָֽו ג ֹלְו יִ֔נְזִת א֣  יִ֖נֲא־םַגְו ׁשיִ֑אְל יִ֖יְהִֽת א֥
 ןיֵ֣אְו חַבֶ֖ז ןיֵ֥אְו רָׂ֔ש ןיֵ֣אְו Oֶ֙לֶ֨מ ןיֵ֥א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ובְׁשֵֽי םיִּ֗בַר םיִ֣מָי ׀ יִּ֣כ ד ׃Oִיָֽלֵא
 הָ֣והְי־תֶא ּ֙וׁשְקִבּו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ובֻׁ֨שָי רַ֗חַא ה ׃םיִֽפָרְתּו דֹו֖פֵא ןיֵ֥אְו הָ֑בֵּצַמ
 )פ(  ׃םיִֽמָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב ֹו֖בּוט־לֶאְו הָ֛והְי־לֶא ּו֧דֲחָֽפּו םָּ֑כְלַמ דיִ֣וָּד תֵ֖אְו םֶ֔היֵהhֱֽא
 
 ד קרפ
 תֶ֧מֱא־ןיֵא יִּ֠כ ץֶרָ֔אָה יֵ֣בְׁשֹוֽי־םִע ֙הָוהיַֽל ביִ֤ר יִּ֣כ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב הָ֖והְי־רַבְד ּו֥עְמִׁש א
ֹצָרְו ׁשֵ֔חַכְו הhָ֣א ב ׃ץֶרָֽאָּב םיִ֖הhֱא תַעַּ֥ד־ןיֵֽאְו דֶסֶ֛ח־ןיֵאְֽו  ּוצָ֕רָּפ ףֹ֑אָנְו בֹ֖נָגְו ַח֥
 תַּ֥יַחְּב ּהָּ֔ב בֵׁ֣שֹוי־לָּכ ֙לַלְמֻאְו ץֶרָ֗אָה לַ֣בֱאֶּֽת ׀ ןֵּ֣כ־לַע ג ׃ּועָֽגָנ םיִ֖מָדְּב םיִ֥מָדְו
 ׁשיִ֑א חַ֣כֹוי־לַאְו בֵ֖רָי־לַא ׁשיִ֛א Oַ֥א ד ׃ּופֵֽסָאֵֽי םָּ֖יַה יֵ֥גְּד־םַגְו םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו הֶ֖דָּׂשַה
 יִתיִ֖מָדְו הָלְיָ֑ל Wְּ֖מִע איִ֛בָנ־םַּג לַׁ֧שָכְו םֹוּ֔יַה ָּ֣תְלַׁשָֽכְו ה׃ןֵֹֽהכ יֵ֥ביִרְמִּכ Wְּ֖מַעְו
 )Wְ֙סָֽאְמֶאְו( ךאסאמאו ָּתְסַ֗אָמ תַעַּ֣דַה הָּ֞תַא־יִּֽכ תַעָּ֑דַה יִ֣לְּבִמ יִּ֖מַע ּו֥מְדִנ ו ׃Wֶּֽמִא
 יִ֑ל־ּואְטָֽח ןֵּ֣כ םָּ֖בֻרְּכ ז ׃יִנָֽא־םַּג Wיֶ֖נָּב חַּ֥כְׁשֶא Wיֶ֔הhֱא תַ֣רֹוּת ֙חַּכְׁשִּתַו יִ֔ל ןֵ֣הַּכִמ
 םָ֖עָכ הָ֥יָהְו ט ׃ֹוֽׁשְפַנ ּו֥אְׂשִי םָֺ֖נוֲע־לֶאְו ּולֵ֑כֹאי יִּ֖מַע תאַּ֥טַח ח ׃ריִֽמָא ןֹו֥לָקְּב םָ֖דֹובְּכ
ֹלְו ּ֙ולְכָֽאְו י ׃ֹוֽל ביִׁ֥שָא ויָ֖לָלֲעַֽמּו ויָ֔כָרְּד ֙ויָלָע יִּ֤תְדַקָֽפּו ןֵֹ֑הּכַּכ ֹלְו ּו֖נְזִה ּועָּ֔בְׂשִי א֣  א֣
ֹרְפִי  ֹו֣צֵעְּב ֙יִּמַע בי ׃בֵֽל־חַּֽק ִֽי ׁשֹו֖ריִתְו ןִי ַ֥יְו תּו֛נְז אי ׃רֹֽמְׁשִל ּו֖בְזָֽע הָ֥והְי־תֶא־יִּֽכ ּוצ֑
 יֵׁ֨שאָר־לַע גי ׃םֶֽהיֵהhֱֽא תַחַּ֥תִמ ּו֖נְזִּיַו הָ֔עְתִה ֙םיִנּונְז ַחּו֤ר יִּ֣כ ֹו֑ל דיִּ֣גַי ֹו֖לְקַמּו לָ֔אְׁשִי
 ןֵּ֗כ־לַע ּהָּ֑לִצ בֹו֣ט יִּ֣כ הָ֖לֵאְו הֶ֛נְבִלְו ןֹוּ֧לַא תַחַּ֣ת ּורֵּ֔טַקְי ֙תֹועָבְּגַה־לַעְו ּוחֵּ֗בַזְי םיִ֜רָהֶֽה
ֹל די ׃הָנְפַֽאָנְּת םֶ֖כיֵתֹוּֽלַכְו םֶ֔כיֵתֹו֣נְּב ֙הָניֶ֨נְזִּת  הָניֶ֗נְזִת יִּ֣כ םֶ֜כיֵתֹוֽנְּב־לַע דֹו֨קְפֶא־אֽ
 םָ֥עְו ּוחֵּ֑בַזְי תֹוׁ֖שֵדְּקַה־םִעְו ּודֵ֔רָפְי תֹוֹ֣נּזַה־םִע ֙םֵה־יִּכ הָנְפַ֔אָנְת יִּ֣כ ֙םֶכיֵתֹוּֽלַּכ־לַעְו
ֹל   הָ֑דּוהְי םַׁ֖שְאֶי־לַא לֵ֔אָרְׂשִי ֙הָּתַא הֶֹ֤נז־םִא וט ׃טֵֽבָּלִי ןיִ֖בָי־אֽ
 
 

 
 
 



 
 
ֹבָּת־לַאְו  הָ֣רָפְּכ יִּ֚כ זט ׃הָֽוהְי־יַח ּו֖עְבָּֽׁשִּת־לַאְו ןֶוָ֔א תיֵּ֣ב ּ֙ולֲעַּת־לַֽאְו לָּ֗גְלִּגַה ּוא֣
ֹס  םִיָ֖רְפֶא םיִּ֛בַצֲע רּו֧בֲח זי ׃בָֽחְרֶּמַּב ׂשֶבֶ֖כְּכ הָ֔והְי םֵ֣עְרִי ֙הָּתַע לֵ֑אָרְׂשִי רַ֖רָס הָ֔רֵרֽ
 ּהָ֖תֹוא ַחּו֛ר רַ֥רָצ טי ׃ָהיֶּֽנִגָֽמ ןֹו֖לָק ּו֛בֵה ּו֥בֲהָֽא ּו֔נְזִה הֵ֣נְזַה םָ֑אְבָס רָ֖ס חי ׃ֹוֽל־חַּֽנַֽה
ֹבֵיְו ָהיֶ֑פָנְכִּב  )פ( ׃םָֽתֹוחְבִּזִמ ּוׁש֖
 
 ה קרפ
ֹז־ּועְמִׁש א ֹּכַה תא֨  םֶ֖כָל יִּ֥כ ּוניִ֔זֲאַֽה ֙_ֶלֶּ֨מַה תיֵ֤בּו לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ׀ ּוביִׁ֣שְקַהְו םיִ֜נֲהֽ
 םיִ֖טֵׂש הָ֥טֲחַֽׁשְו ב ׃רֹוֽבָּת־לַע הָׂ֥שּורְּפ תֶׁשֶ֖רְו הָּ֔פְצִמְל םֶ֣תיִיֱה ֙חַפ־יִּכ טָּ֑פְׁשִּמַה
ֹל לֵ֖אָרְׂשִיְו םִיַ֔רְפֶא יִּתְעַ֣דָי ֙יִנֲא ג ׃םָּֽלֻכְל רָ֥סּומ יִ֖נֲאַֽו ּוקיִ֑מְעֶה  ֙הָּתַע יִּ֤כ יִּנֶּ֑מִמ דַ֣חְכִנ־אֽ
ֹל ד ׃לֵֽאָרְׂשִי אָ֖מְטִנ םִיַ֔רְפֶא ָתיֵ֣נְזִה  ַחּו֤ר יִּ֣כ םֶ֑היֵהeֱֽא־לֶא בּוׁ֖שָל םֶ֔היֵלְלַעַ֣מ ּ֙ונְּתִי א֤
ֹל הָ֖והְי־תֶאְו םָּ֔בְרִקְּב ֙םיִנּונְז  םִיַ֗רְפֶאְו לֵ֣אָרְׂשִיְו ויָ֑נָפְּב לֵ֖אָרְׂשִי־ןֹוֽאְג הָ֥נָעְו ה ׃ּועָֽדָי א֥
 הָ֖והְי־תֶא ׁשֵּ֥קַבְל ּו֛כְלֵ֥י םָ֗רָקְבִבּו םָ֣נֹאצְּב ו ׃םָּֽמִע הָ֖דּוהְי־םַּג לַׁ֥שָּכ םָֺ֔נוֲעַּֽב ּ֙ולְׁשָּֽכִי
ֹלְו ֹי הָּ֛תַע ּודָ֑לָי םיִ֖רָז םיִ֥נָב־יִּֽכ ּודָ֔גָּב הָ֣והיַּֽב ז ׃םֶֽהֵמ ץַ֖לָח ּואָ֑צְמִי א֣ ֹח םֵ֥לְכאֽ ־תֶא ׁשֶד֖
ֹצֲח הָ֔עְבִּגַּב ֙רָפֹוׁש ּו֤עְקִּת ח )ס( ׃םֶֽהיֵקְלֶח  iיֶ֖רֲחַֽא ןֶוָ֔א תיֵּ֣ב ּ֙ועיִ֨רָה הָ֑מָרָּֽב הָ֖רְצֽ
 יִּתְעַ֖דֹוה לֵ֔אָרְׂשִי ֙יֵטְבִׁשְּב הָ֑חֵכֹוּֽת םֹו֖יְּב הֶ֔יְהִֽת הָּ֣מַׁשְל ֙םִיַ֨רְפֶא ט ׃ןיִֽמָיְנִּב
 קּוׁ֥שָע אי ׃יִֽתָרְבֶע םִיַּ֖מַּכ _ֹוּ֥פְׁשֶא םֶ֕היֵלֲע לּו֑בְּג יֵ֖גיִּסַמְּכ הָ֔דּוהְי יֵ֣רָׂש ּ֙ויָה י ׃הָֽנָמֱאֶֽנ
 בָ֖ק ָרָֽכְו םִיָ֑רְפֶאְל ׁשָ֖עָכ יִ֥נֲאַֽו בי ׃וָֽצ־יֵרֲחַֽא _ַ֖לָה ליִ֔אֹוה יִּ֣כ טָּ֑פְׁשִמ ץּו֣צְר םִיַ֖רְפֶא
 רּוּׁ֔שַא־לֶא ֙םִיַ֨רְפֶא _ֶ֤לֵּיַו ֹוֹ֔רזְמ־תֶא ֙הָדּוהיִֽו ֹו֗יְלָח־תֶא םִיַ֜רְפֶא אְרַּ֨יַו גי ׃הָֽדּוהְי תיֵ֥בְל
ֹל אּו֗הְו בֵ֑רָי _ֶלֶ֣מ־לֶא חַ֖לְׁשִּיַו ֹּפְרִל ֙לַכּוי א֤ ֹלְו םֶ֔כָל א֣  יִ֤כֹנָֽא יִּ֣כ די ׃רֹוֽזָמ םֶּ֖כִמ הֶ֥הְגִי־אֽ
 ןיֵ֥אְו אָּׂ֖שֶא _ֵ֔לֵאְו ֹ֙ףרְטֶא יִ֤נֲא יִ֨נֲא הָ֑דּוהְי תיֵ֣בְל ריִ֖פְּכַכְו םִיַ֔רְפֶאְל ֙לַחַּׁ֨שַכ
  יָ֑נָפ ּוׁ֣שְקִבּו ּו֖מְׁשְאֶי־רֶֽׁשֲא דַ֥ע יִ֔מֹוקְמ־לֶא ֙הָבּוׁ֨שָא _ֵ֤לֵא וט ׃ליִּֽצַמ
 

 
 

 



 
 
                                                                ׃יִנְנֻֽרֲחַֽׁשְי םֶ֖הָל רַּ֥צַּב
  
 ו קרפ
 םִיָֹ֑מּיִמ ּו֖נֵּיַחְי ב ׃ּונֵֽׁשְּבְחַיְו _ ַ֖י ּונֵ֑אָּפְרִיְו ףָ֖רָט אּו֥ה יִּ֛כ הָ֔והְי־לֶא הָבּוׁ֣שָנְו ּ֙וכְל א
 רַחַׁ֖שְּכ הָ֔והְי־תֶא ֙תַעַ֨דָל הָ֗פְּדְרִנ הָ֣עְד ֵֽנְו ג ׃ויָֽנָפְל הֶ֥יְחִֽנְו ּונֵ֖מִקְי יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙םֹוּיַּב
 הָ֥מ םִיַ֔רְפֶא iְּ֙ל־הֶׂשֱעֶֽא הָ֤מ ד ׃ץֶרָֽא הֶרֹו֥י ׁשֹו֖קְלַמְּכ ּונָ֔ל ֙םֶׁשֶּ֨גַכ אֹו֤בָיְו ֹו֑אָצֹֽמ ןֹו֣כָנ
ֹּב־ןַנֲעַּֽכ ֙םֶכְּדְסַחְו הָ֑דּוהְי iְּ֖ל־הֶׂשֱעֶֽא  ֙יִּתְבַ֨צָח ןֵּ֗כ־לַע ה ׃_ֵֹֽלה םיִּ֥כְׁשַמ לַּ֖טַכְו רֶק֔
 חַבָ֑ז־ֹאלְו יִּתְצַ֖פָח דֶסֶ֥ח יִּ֛כ ו ׃אֵֽצֵי רֹו֥א iיֶ֖טָּפְׁשִמּו יִ֑פ־יֵרְמִאְּב םיִּ֖תְגַרֲה םיִ֔איִבְּנַּב
 תַ֖יְרִק דָ֕עְלִּג ח ׃יִֽב ּודְגָּ֥ב םָׁ֖ש תיִ֑רְב ּו֣רְבָֽע םָ֖דָאְּכ הָּמֵ֕הְו ז ׃תֹוֹֽלעֵֽמ םיִ֖הeֱא תַעַ֥דְו
ֹּכ רֶבֶ֚ח םיִ֗דּודְּג ׁשיִ֜א יֵּ֨כַחְכּוט ׃םָּֽדִמ הָּ֖בֻקֲע ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּ֣פ  הָמְכֶׁ֑ש־ּוחְּצַרְי _ֶרֶּ֖ד םיִ֔נֲהֽ
 םִיַ֔רְפֶאְל תּו֣נְז םָׁ֚ש )֑הָּיִרּוֽרֲעַׁש( הירירעש יִתיִ֖אָר לֵ֔אָרְׂשִי ֙תיֵבְּב י ׃ּוֽׂשָע הָּ֖מִז יִּ֥כ
 )פ( ׃יִּֽמַע תּו֥בְׁש יִ֖בּוׁשְּב _ָ֑ל ריִ֖צָק תָׁ֥ש הָ֕דּוהְי־םַּג אי ׃לֵֽאָרְׂשִי אָ֖מְטִנ
 
 ז קרפ
ֺוֲע הָ֞לְגִנְו לֵ֗אָרְׂשִיְל יִ֣אְפָרְּכ א ֹׁש תֹו֣עָרְו ֙םִיַ֨רְפֶא ן֤  אֹו֔בָי בָּ֣נַגְו רֶקָׁ֑ש ּו֖לֲעָֽפ יִּ֥כ ןֹו֔רְמֽ
ֹי־לַבּו ב ׃ץּוֽחַּב דּו֖דְּג טַׁ֥שָּפ  םּו֣בָבְס ֙הָּתַע יִּתְרָ֑כָז םָ֖תָעָֽר־לָּכ םָ֔בָבְלִל ּ֙ורְמאֽ
 ֙םָּלֻּכ ד ׃םיִֽרָׂש םֶ֖היֵׁשֲחַֽכְבּו _ֶלֶ֑מ־ּוחְּמַׂשְי םָ֖תָעָֽרְּב ג ׃ּוֽיָה יַ֖נָּפ דֶג ֶ֥נ םֶ֔היֵלְלַעַֽמ
 םֹו֣י ה ׃ֹוֽתָצְמֻח־דַע קֵ֖צָּב ׁשּוּ֥לִמ ריִ֔עֵמ תֹוּ֣בְׁשִי הֶ֑פֹאֵֽמ הָרֵֹ֖עּב רּוּ֔נַת ֹו֣מְּכ םיִ֔פֲאָ֣נְמ
 םָּ֖בִל רּוּ֛נַּתַכ ּו֧בְרֵק־יִּֽכ ו ׃םיִֽצְצeֽ־תֶא ֹו֖דָי _ַׁ֥שָמ ןִי֑ ָּיִמ תַ֣מֲח םיִ֖רָׂש ּו֥לֱחֶֽה ּונֵּ֔כְלַמ
ֹּב םֶ֔הֵפֹֽא ןֵׁ֣שָי ֙הָלְיַּ֨לַה־לָּכ םָּ֑בְרָאְּב  ּ֙וּמַ֨חֵי םָּ֤לֻּכ ז ׃הָֽבָהֶֽל ׁשֵ֥אְּכ רֵֹ֖עב אּו֥ה רֶק֕
ֹׁש־תֶא ּו֖לְכָֽאְו רּוּ֔נַּתַּכ   ׃יָֽלֵא םֶ֖הָב אֵֹ֥רק־ןיֵא ּולָ֔פָנ םֶ֣היֵכְלַמ־לָּכ םֶ֑היֵטְפֽ
 
 

 
 
 



 
 
 ֙םיִרָז ּו֤לְכָֽא ט ׃הָֽכּופֲה יִ֥לְּב הָ֖גֻע הָ֥יָה םִיַ֛רְפֶא לָ֑לֹוּבְתִי אּו֣ה םיִּ֖מַעָּֽב םִיַ֕רְפֶא ח
ֹל אּו֖הְו ֹוֹ֔חּכ ֹל אּו֖הְו ֹוּ֔ב הָקְר ָ֣ז ֙הָביֵׂש־םַּג עָ֑דָי א֣  ויָ֑נָפְּב לֵ֖אָרְׂשִי־ןֹוֽאְג הָ֥נָעְו י ׃עָֽדָי א֥
ֹלְו םֶ֔היֵהeֱֽא הָ֣והְי־לֶא ּ֙ובָׁ֨ש־ֹאלְו ֹז־לָכְּב ּוהֻׁ֖שְקִב א֥  הָ֥נֹויְּכ םִיַ֔רְפֶא יִ֣הְיַו אי ׃תאֽ
 יִּ֔תְׁשִר ֙םֶהיֵלֲע ׂשֹו֤רְפֶא ּוכֵ֗לֵי רֶׁ֣שֲאַּֽכ בי ׃ּוכָֽלָה רּוּׁ֥שַא ּואָ֖רָק םִיַ֥רְצִמ בֵ֑ל ןיֵ֣א הָ֖תֹופ
  )ס( ׃םָֽתָדֲעַֽל עַמֵׁ֖שְּכ םֵ֕ריִסְיַא םֵ֑דיִרֹוֽא םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְּכ
ֹׁש יִּנֶּ֔מִמ ּו֣דְדָנ־יִּֽכ ֙םֶהָל יֹו֤א גי  יַ֖לָע ּו֥רְּבִּד הָּמֵ֕הְו םֵּ֔דְפֶא יִ֣כֹנָֽאְו יִ֑ב ּועְׁשָ֣פ־יִּכ םֶ֖הָל ד֥
ֹלְודי ׃םיִֽבָזְּכ  ׁשֹו֛ריִתְו ן ָ֧גָּד־לַע םָ֑תֹובְּכְׁשִמ־לַע ּוליִ֖לֵיְי יִּ֥כ םָּ֔בִלְּב ֙יַלֵא ּו֤קֲעָז־אֽ
־ּובְּׁשַחְי יַ֖לֵאְו םָֹ֑תעֹוֽרְז יִּתְק ַּ֖זִח יִּתְרַּ֔סִי יִ֣נֲאַֽו וט ׃יִֽב ּורּו֥סָי ּורָ֖רֹוּגְתִי

ֹל ׀ ּובּוׁ֣שָי זט ׃עָֽר  ֹו֥ז םָ֑נֹוׁשְל םַעַּ֣זִמ םֶ֖היֵרָֽׂש בֶרֶ֛חַב ּו֥לְּפִי הָּ֔יִמְר תֶׁשֶ֣ק ְּכ ּ֙ויָה לָ֗ע א֣
 ׃םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב םָּ֖גְעַל
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 יִ֖ל ב ׃ּועָֽׁשָּפ יִ֖תָרֹוּֽת־לַעְו יִ֔תיִרְב ּו֣רְבָֽע ןַעַ֚י הָ֑והְי תיֵּ֣ב־לַע רֶׁשֶּ֖נַּכ רָֹ֔פׁש iְּ֣כִח־לֶא א
 ּ֙וכיִ֨לְמִה םֵ֤ה ד ׃ֹוֽפְּדְרִי ֖בֵיֹוא בֹו֑ט לֵ֖אָרְׂשִי חַ֥נָז ג ׃לֵֽאָרְׂשִי iּו֖נֲעַד ְֽי יַ֥הeֱא ּוקָ֑עְזִי
ֹלְו ֹלְו ּוריִׂ֖שֵה יִּנֶּ֔מִמ א֣  ןַעַ֖מְל םיִּ֔בַצֲע ֙םֶהָל ּוׂ֤שָע םָ֗בָהְזּו םָּ֣פְסַּכ יִּתְעָ֑דָי א֣
ֹׁש _ֵ֣לְגֶע ֙חַנָז ה ׃תֵֽרָּכִי ֹל יַ֕תָמ־דַע םָּ֑ב יִּ֖פַא הָ֥רָח ןֹו֔רְמֽ ֹיָּקִנ ּו֖לְכּוֽי א֥  ֙לֵאָרְׂשִּיִמ יִּ֤כ ו ׃ןֽ
ֹלְו ּוהָׂ֔שָע ׁשָ֣רָח אּו֔הְו ֹׁש לֶגֵ֖ע הֶ֔יְהִֽי םיִ֣בָבְׁש־יִּֽכ אּו֑ה םיִ֖הeֱא א֥  ַחּו֥ר יִּ֛כ ז ׃ןֹוֽרְמֽ
ֹצְקִי הָתָ֣פּוסְו ּועָ֖רְזִי  םיִ֖רָז הֶׂ֔שֲעַֽי יַ֣לּוא חַמֶּ֔ק־הֶׂשֲעַֽי יִ֣לְּב חַמֶ֚צ ֹו֗ל־ןיֵֽא הָ֣מָק ּור֑
 ּו֣לָע ֙הָּמֵ֨ה־יִּכ ט ׃ֹוּֽב ץֶפֵ֥ח־ןיֵֽא יִ֖לְכִּכ םִ֔יֹוּגַב ּו֣יָה ֙הָּתַע לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖לְבִנ ח ׃ּוהֻֽעָלְבִי
 ׃םיִֽבָהֲא ּו֥נְתִה םִיַ֖רְפֶא ֹו֑ל דֵ֣דֹוּב אֶרֶּ֖פ רּוּׁ֔שַא
 

 
 
 
 
 



 
 

 הָּ֥בְרִה־יִּֽכ אי ׃םיִֽרָׂש _ֶלֶ֥מ אָּׂ֖שַּמִמ טָ֔עְּמ ּוּלֵ֣חָּיַו םֵ֑צְּבַקֲא הָּ֣תַע םִ֖יֹוּגַב ּו֥נְתִי־יִּֽכ םַּ֛ג י
ֹטֲחַֽל תֹו֖חְּבְזִמ םִיַ֛רְפֶא ֹטֲחַֽל תֹו֖חְּבְזִמ ֹו֥ל־ּויָֽה א֑  ובר ֹו֔ל )־בָּתְכֶ֨א( ־בותכא בי ׃אֽ
ֹל הָ֖והְי ּולֵ֔כֹאּיַו ֙רָׂשָב ּו֤חְּבְזִי יַ֗בָהְבַה יֵ֣חְבִז גי ׃ּובָֽׁשְחֶנ רָ֖ז־ֹומְּכ יִ֑תָרֹוּֽת )יֵּ֖בֻר(  א֣
ֹּכְזִי הָּ֞תַע םָ֑צָר ֹקְפִיְו ֙םָֺנוֲע ר֤  לֵ֜אָרְׂשִי חַּ֨כְׁשִּיַו די ׃ּובּוֽׁשָי םִיַ֥רְצִמ הָּמֵ֖ה םָ֔תוֹאּטַח ד֣
 ויָ֔רָעְּב ׁשֵ֣א־יִּתְחַּלִׁשְו תֹו֑רֻצְּב םיִ֣רָע הָּ֖בְרִה הָ֕דּוהיִֽו תֹו֔לָכיֵֽה ֙ןֶבִּ֨יַו ּוהֵֹׂ֗שע־תֶא
 )פ( ׃ָהיֶֽתֹנְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו
 
 ט קרפ
 לַ֖ע ןָ֔נְתֶא ָּתְבַ֣הָא iיֶ֑הeֱא לַ֣עֵמ ָתיִ֖נָז יִּ֥כ םיִּ֔מַעָּֽכ ֙ליִּג־לֶא ׀ לֵ֤אָרְׂשִי חַ֨מְׂשִּת־לַא א
ֹל בֶק֖ ֶיָו ןֶרֹּ֥ג ב ׃ן ָֽגָּד תֹו֥נְרָּג־לָּכ ֹל ג ׃ּהָּֽב ׁשֶחַ֥כְי ׁשֹו֖ריִתְו םֵ֑עְרִי א֣  ץֶרֶ֣אְּב ּו֖בְׁשֵֽי א֥
ֹל ד ׃ּולֵֽכֹאי אֵ֥מָט רּוּׁ֖שַאְבּו םִיַ֔רְצִמ ֙םִיַ֨רְפֶא בָׁ֤שְו הָ֑והְי ֹלְו ֮ןִיַי ׀ הָ֥והיַֽל ּו֨כְּסִי־אֽ  א֣
ֹל םָׁ֔שְפַנְל םָ֣מְחַל־יִּֽכ ּואָּ֑מַּטִי ויָ֖לְכֹֽא־לָּכ םֶ֔הָל ֙םיִנֹוא םֶחֶ֤לְּכ םֶ֗היֵחְבִז֒ ֹול־ּובְרֶעֶֽי  א֥
ֹּׁשִמ ּ֙וכְלָֽה הֵּ֤נִה־יִּֽכ ו ׃הָֽוהְי־גַח םֹו֖יְלּו דֵ֑עֹומ םֹו֣יְל ּוׂ֖שֲעַּת־הַֽמה ׃הָֽוהְי תיֵּ֥ב אֹו֖בָי  ד֔
 ַחֹו֖ח םֵׁ֔שָריִֽי ׂ֙שֹוּמִק םָּ֗פְסַכְל דַ֣מְחַמ םֵ֑רְּבַקְּת ףֹ֣מ םֵ֖צְּבַקְּת םִיַ֥רְצִמ
 איִ֗בָּנַה ליִ֣וֱא לֵ֑אָרְׂשִי ּו֖עְד ֵֽי םֻּ֔לִּׁשַה יֵ֣מְי ּואָּ֚ב הָּ֗דֻקְּפַה יֵ֣מְי ׀ ּואָּ֣ב ז ׃םֶֽהיֵלֳהָֽאְּב
ֹר לַ֚ע ַחּו֔רָה ׁשיִ֣א ֙עָּגֻׁשְמ ֺוֲע ב֣  איִ֞בָנ יָ֑הeֱא־םִע םִיַ֖רְפֶא הֶֹ֥פצ ח ׃הָֽמֵטְׂשַמ הָּ֖בַרְו iְ֔נֽ
 הָ֑עְבִּגַה יֵ֣מיִּכ ּותֵ֖חִׁש ּוקיִ֥מְעֶה ט׃ויָֽהeֱא תיֵ֥בְּב הָ֖מֵטְׂשַמ ויָ֔כָרְּד־לָּכ־לַע ׁ֙שֹוקָי חַּ֤פ
 הָ֤רּוּכִבְּכ לֵ֔אָרְׂשִי ֙יִתאָ֨צָמ רָּ֗בְדִּמַּב םיִ֣בָנֲעַּֽכ י )ס( ׃םָֽתוֹאּטַח דֹו֖קְפִי םָֺ֔נוֲע רֹוּ֣כְזִי
ֹּבַל ּ֙ורְז ָּֽנִּיַו רֹו֗עְּפ־לַעַֽב ּואָּ֣ב הָּמֵ֜ה םֶ֑כיֵתֹוֽבֲא יִתיִ֖אָר ּהָ֔תיִׁשאֵ֣רְּב ֙הָנֵאְתִב  ּו֥יְהִּֽיַו תֶׁש֔
 ןֶטֶּ֖בִמּו הָ֥דֵּלִמ םָ֑דֹובְּכ ףֵ֣פֹועְתִי ףֹו֖עָּכ םִיַ֕רְפֶא אי ׃םָֽבֳהָֽאְּכ םיִ֖צּוּקִׁש
 יִ֥רּוׂשְּב םֶ֖הָל יֹו֥א־םַג־יִּֽכ םָ֑דָאֵֽמ םיִּ֖תְלַּכִׁשְו םֶ֔היֵנְּב־תֶא ּ֙ולְּדַגְי־םִא יִּ֤כ בי ׃ןֹוֽיָרֵהֵֽמּו
 ׃םֶֽהֵמ
 

 
 
 



 
 
 גֵֹ֖רה־לֶא איִ֥צֹוהְל םִיַ֕רְפֶאְו הֶ֑וָנְב הָ֣לּותְׁש רֹו֖צְל יִתיִ֥אָר־רֶׁשֲאַּֽכ םִיַ֛רְפֶא גי
 םִיַ֖דָׁשְו ליִּ֔כְׁשַמ םֶחֶ֣ר ֙םֶהָל־ןֵּת ןֵּ֑תִּת־הַמ הָ֖והְי םֶ֥הָל־ןֵּת די ׃ויָֽנָּב
ֹצ ֹר לַ֚ע םיִ֔תאֵנְׂש םָׁ֣ש־יִּכ ֙לָּגְלִּגַּב םָ֤תָעָֽר־לָּכוט ׃םיִֽק ְמֽ  יִ֖תיֵּבִמ םֶ֔היֵלְלַעַֽמ ַע֣
ֹל םֵׁ֑שְר ָֽגֲא ֹס םֶ֖היֵרָֽׂש־לָּכ םָ֔תָבֲהַֽא ֙ףֵסֹוא א֤  םָׁ֥שְרָׁש םִיַ֔רְפֶא הָּ֣כֻה זט ׃םיִֽרְרֽ
 םֵ֣סָאְמִי זי ׃םָֽנְטִב יֵּ֥דַמֲחַֽמ יִּ֖תַמֵֽהְו ןּו֔דֵלֵֽי יִּ֣כ םַּ֚ג ןּוׂ֑שֲעַי )־לַֽב( ־ילב יִ֣רְּפ ׁשֵ֖בָי
ֹל יִּ֛כ יַ֔הeֱא  )ס( ׃םִֽיֹוּגַּב םיִ֖דְדֹֽנ ּו֥יְהִֽיְו ֹו֑ל ּו֖עְמָֽׁש א֥
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ֹרְּכ ֹוּ֑ל־הֶּוַׁשְי יִ֖רְּפ לֵ֔אָרְׂשִי ֙קֵקֹוּב ןֶפֶּ֤ג א  בֹו֣טְּכ תֹו֔חְּבְזִּמַֽל ֙הָּבְרִה ֹו֗יְרִפְל ב֣
ֹרֲעַֽי אּו֚ה ּומָׁ֑שְאֶי הָּ֣תַע םָּ֖בִל קַ֥לָח ב ׃תֹוֽבֵּצַמ ּוביִ֖טיֵה ֹו֔צְרַאְל  םָ֔תֹוחְּבְזִמ ף֣
ֹי ֙הָּתַע יִּ֤כ ג ׃םָֽתֹובֵּֽצַמ דֵֹ֖דׁשְי ֹל יִּ֣כ ּונָ֑ל _ֶלֶ֖מ ןיֵ֥א ּו֔רְמאֽ  הָ֔והְי־תֶא ּ֙ונאֵ֨רָי א֤
ֹרָּכ אְוָׁ֖ש תֹו֥לָא םיִ֔רָבְד ּו֣רְּבִּד ד ׃ּונָּֽל־הֶׂשֲעַּֽי־הַמ _ֶלֶּ֖מַהְו  חַ֤רָפּו תיִ֑רְּב ת֣
ֹׁש ןַ֣כְׁש ּורּו֖גָי ןֶוָ֔א תיֵּ֣ב ֙תֹולְגֶעְל ה ׃יָֽדָׂש יֵ֥מְלַּת לַ֖ע טָּ֔פְׁשִמ ׁ֙שֹארָּכ ־יִּֽכ ןֹו֑רְמֽ
 ֹ֙ותֹוא־םַּג ו ׃ּוּנֶּֽמִמ הָ֥לָג־יִּֽכ ֹו֖דֹובְּכ־לַע ּוליִ֔גָי ויָ֣לָע ֙ויָרָמְכּו ֹוּ֗מַע ויָ֜לָע לַ֨בָא
 לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥בֵיְו חָּ֔קִי םִיַ֣רְפֶא ֙הָנְׁשָּב בֵ֑רָי _ֶלֶ֣מְל הָ֖חְנִמ לָ֔בּוי רּוּׁ֣שַאְל
ֹׁש הֶ֥מְדִנ ז ׃ֹוֽתָצֲעֵֽמ  ןֶוָ֗א תֹו֣מָּב ּו֞דְמְׁשִנְו ח ׃םִיָֽמ־יֵנְּפ־לַע ףֶצֶ֖ק ְּכ ּהָּ֑כְלַמ ןֹו֖רְמֽ
 ּונּוּ֔סַּכ ֙םיִרָהֶֽל ּו֤רְמָֽאְו םָ֑תֹוחְּבְזִמ־לַע הֶ֖לֲעַֽי רַּ֔דְרַדְו ץֹו֣ק לֵ֔אָרְׂשִי ֙תאַּטַח
ֹל ּודָ֔מָע םָׁ֣ש לֵ֑אָרְׂשִי ָתאָ֖טָח הָ֔עְבִּגַה ֙יֵמיִמ ט )פ( ׃ּוניֵֽלָע ּו֥לְפִנ תֹו֖עָבְּגַלְו ־אֽ

 ֙םֶהיֵלֲע ּו֤פְּסֻאְו םֵ֑רֳּסֶאְו יִ֖תָּוַאְּב י ׃הָֽוְלַֽע יֵ֥נְּב־לַע הָ֖מָחְלִמ הָ֛עְבִּגַּב םֵ֧גיִּׂשַת
 ֙הָדָּמֻלְמ הָ֤לְגֶע םִיַ֜רְפֶאְו אי ׃)םָֽתֹונֹוֽע( םתניע יֵּ֥תְׁשִל םָ֖רְסָאְּב םיִּ֔מַע
 הָ֔דּוהְי ׁשֹו֣רֲחַֽי ֙םִיַ֨רְפֶא ביִּ֤כְרַא ּהָ֑ראָּוַצ בּו֖ט־לַע יִּתְרַ֔בָע יִ֣נֲאַֽו ׁשּו֔דָל יִּתְבַ֣הֹא
ֹקֲעַֽי ֹו֖ל־דֶּדַׂשְי  ֙תֵעְו ריִ֑נ םֶ֖כָל ּוריִ֥נ דֶסֶ֔ח־יִפְל ּו֣רְצִק ֙הָקָדְצִל םֶ֤כָל ּו֨עְרִז בי ׃בֽ
 אֹו֕בָי־דַע הָ֔והְי־תֶא ׁשֹו֣רְדִל

 
 



 
 
־יִּֽכ ׁשַחָ֑כ־יִרְּפ םֶּ֣תְלַכֲא םֶּ֖תְרַצְק הָתָ֥לְוַע עַׁשֶ֛ר־םֶּתְׁשַרֲח גי ׃םֶֽכָל קֶדֶ֖צ הֶֹ֥ריְו

ֹרְּב iְּ֖כְרַדְב ָּתְחַ֥טָב ֹׁשְּכ דַּׁ֔שּוי iיֶ֣רָצְבִמ־לָכְו֒ iֶּמַעְּב ֮ןֹואָׁש םאָ֣ק ְו די ׃iיֶֽרֹוּבִּג ב֥  ד֧
 ֙םֶכָל הָׂ֤שָע הָכָּ֗כ וט ׃הָׁשָּֽטֻר םיִ֖נָּב־לַע םֵ֥א הָ֑מָחְלִמ םֹו֣יְּב לאֵ֖בְרַֽא תיֵּ֥ב ןַ֛מְלַֽׁש
 ׃לֵֽאָרְׂשִי _ֶלֶ֥מ הָ֖מְדִנ הֹ֥מְדִנ רַחַּׁ֕שַּב םֶ֑כְתַעָֽר תַ֣עָר יֵ֖נְּפִמ לֵ֔א־תיֵּֽב
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 ּו֣כְלָֽה ןֵּ֚כ םֶ֑הָל ּו֖אְרָֽק ב ׃יִֽנְבִל יִתאָ֥רָק םִיַ֖רְצִּמִמּו ּוהֵ֑בֲהֹֽאָו לֵ֖אָרְׂשִי רַעַ֥נ יִּ֛כ א
־לַע םָ֖חָק םִיַ֔רְפֶאְל ֙יִּתְלַּ֨גְרִת יִ֤כֹנָֽאְו ג ׃ןּוֽרֵּטַקְי םיִ֖לִסְּפַלְו ּוחֵּ֔בַזְי םיִ֣לָעְּבַל םֶ֔היֵנְּפִמ
ֹלְו ויָֹ֑תעֹוֽרְז  הָ֔בֲהַֽא תֹוֹ֣תבֲעַּֽב ֙םֵכְׁשְמֶא םָ֤דָא יֵ֨לְבַחְּב ד ׃םיִֽתאָפְר יִּ֥כ ּו֖עְד ָֽי א֥
ֹע יֵמיִ֥רְמִּכ םֶ֛הָל הֶ֥יְהֶֽאָו ֹל ה ׃ליִֽכֹוא ויָ֖לֵא טַ֥אְו םֶ֑היֵחְל לַ֣ע ל֖  ץֶרֶ֣א־לֶא ֙בּוׁשָי א֤
 ויָּ֖דַב הָ֥תְּלִכְו ויָ֔רָעְּב ֙בֶרֶ֨ח הָ֥לָחְו ו ׃בּוֽׁשָל ּו֖נֲאֵֽמ יִּ֥כ ֹוּ֑כְלַמ אּו֣ה רּוּׁ֖שַאְו םִיַ֔רְצִמ
ֹל דַחַ֖י ּוהֻ֔אָרְקִי ֙לַע־לֶאְו יִ֑תָבּוֽׁשְמִל םיִ֖אּולְת יִּ֥מַעְו ז ׃םֶֽהיֵתֹו֖צֲעֹּמִֽמ הָלָ֑כָאְו  א֥
 iְ֖מיִֽׂשֲא הָ֔מְדַאְכ iְ֣נֶּתֶא _יֵ֚א לֵ֔אָרְׂשִי iְ֙נֶּגַמֲא םִיַ֗רְפֶא iְ֣נֶּתֶא _יֵ֞א ח ׃םֵֽמֹורְי
ֹל ט ׃יָֽמּוחִֽנ ּו֥רְמְכִנ דַחַ֖י יִּ֔בִל ֙יַלָע _ַּ֤פְהֶנ םִ֑יֹאבְצִּכ ֹל יִּ֔פַא ןֹו֣רֲח ֙הֶׂשֱעֶֽא א֤  בּוׁ֖שָא א֥
ֹלְו ׁשֹו֔דָק iְּ֣בְרִקְּב ׁשיִ֔א־ֹאלְו ֙יִכֹנָֽא לֵ֤א יִּ֣כ םִיָ֑רְפֶא תֵ֣חַׁשְל  יֵ֧רֲחַֽא י ׃ריִֽעְּב אֹו֖בָא א֥
 ֙רֹוּפִצְכ ּו֤דְרֶחֶֽי אי ׃םָּֽיִמ םיִ֖נָב ּו֥דְרֶחֶֽיְו גַ֔אְׁשִי אּו֣ה־יִּֽכ גָ֑אְׁשִי ֣הֵיְרַאְּכ ּו֖כְלֵֽי הָ֛והְי
 )ס( ׃הָֽוהְי־םֻאְנ םֶ֖היֵּתָּֽב־לַע םיִּ֥תְבַׁשֹוֽהְו רּוּׁ֑שַא ץֶרֶ֣אֵמ הָ֖נֹויְכּו םִיַ֔רְצִּמִמ
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ֹע הָ֗דּוהיִֽו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב הָ֖מְרִמְבּו םִיַ֔רְפֶא ׁ֙שַחַ֨כְב יִֽנֻ֤בָבְס א ־םִעְו לֵ֔א־םִע ֙דָר ד֥
  םיִ֔דָק ףֵֹ֣דרְו ַ֙חּו֨ר הֶֹ֥ער םִיַ֜רְפֶא ב ׃ןָֽמֱאֶֽנ םיִׁ֖שֹודְק
 
 
 

 
 



 
 
ֹׁשָו בָ֥זָּכ םֹוּ֕יַה־לָּכ ֹרְכִי רּוּׁ֣שַא־םִע ֙תיִרְבּו הֶּ֑בְרַי ד֖  ביִ֥רְו ג ׃לָֽבּוי םִיַ֥רְצִמְל ןֶמֶׁ֖שְו ּות֔
ֹקְפִלְו הָ֑דּוהְי־םִע הָ֖והיַֽל  בַ֣ק ָע ןֶטֶּ֖בַּב ד ׃ֹוֽל ביִׁ֥שָי ויָ֖לָלֲעַֽמְּכ ויָ֔כָרְדִּכ ֹ֙בקֲעַי־לַֽע ד֤
 ֹו֑ל־ןֶּנַחְתִּיַו הָ֖כָּב לָ֔כֻּיַו ֙_ָאְלַמ־לֶא רַׂ֤שָּיַוה ׃םיִֽהeֱא־תֶא הָ֥רָׂש ֹו֖נֹואְבּו ויִ֑חָא־תֶא
 הָּ֖תַאְו ז ׃ֹוֽרְכִז הָ֖והְי תֹו֑אָבְּצַה יֵ֣הeֱא הָ֖והיַֽו ו ׃ּונָּֽמִע רֵּ֥בַדְי םָׁ֖שְו ּוּנֶ֔אָצְמִי ֙לֵא־תיֵּֽב
 ֹו֛דָיְּב ןַעַ֗נְּכ ח ׃דיִֽמָּת iיֶ֖הeֱא־לֶא הֵּ֥וַקְו רֹ֔מְׁש ֙טָּפְׁשִמּו דֶסֶ֤ח בּוׁ֑שָת iיֶ֣הeאֵּֽב
ֹמ ֹׁשֲעַֽל הָ֖מְרִמ יֵ֥נְזאֽ ֹּיַו ט ׃בֵֽהָא ק֥ ־לָּכ יִ֑ל ןֹו֖א יִתאָ֥צָמ יִּתְרַׁ֔שָע _ַ֣א םִיַ֔רְפֶא רֶמא֣
ֹל יַ֕עיִגְי ֺוָע יִ֖ל־ּואְצְמִי א֥ ֹע םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ iיֶ֖הeֱא הָ֥והְי יִ֛כֹנָֽאְו י ׃אְטֵֽח־רֶׁשֲא ן֥  ד֛
 יִתיֵּ֑בְרִה ןֹו֣זָח יִ֖כֹנָֽאְו םיִ֔איִבְּנַה־לַע ֙יִּתְרַּ֨בִדְו אי ׃דֵֽעֹומ יֵ֥מיִּכ םיִ֖לָהֳאָֽב iְ֥ביִֽׁשֹוא
 םַּ֤ג ּוחֵּ֑בִז םיִ֣רָוְׁש לָּ֖גְלִּגַּב ּו֔יָה אְוָׁ֣ש־_ַא ֙ןֶוָ֨א דָ֥עְלִּג־םִא בי ׃הֶּֽמַדֲא םיִ֖איִבְּנַה דַ֥יְבּו
ֹקֲעַֽי חַ֥רְבִּיַו גי ׃יָֽדָׂש יֵ֥מְלַּת לַ֖ע םיִּ֔לַגְּכ ֙םָתֹוחְּבְזִמ ֹבֲעַּֽיַו םָ֑רֲא הֵ֣דְׂש ב֖  ֙לֵאָרְׂשִי ד֤
 איִ֖בָנְבּו םִיָ֑רְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא הָ֛והְי הָ֧לֱעֶֽה איִ֕בָנְבּו די ׃רָֽמָׁש הָּׁ֖שִאְבּו הָּׁ֔שִאְּב
 ׃ויָֹֽנדֲא ֹו֖ל ביִׁ֥שָי ֹו֔תָּפְרֶ֨חְו ׁשֹוּ֔טִי ויָ֣לָע ֙ויָמָדְו םיִ֑רּורְמַּת םִיַ֖רְפֶא סיִ֥עְכִה וט ׃רָֽמְׁשִנ
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 ׀ הָּ֣תַעְו ב ׃תֹֽמָּיַו לַעַּ֖בַּב םַׁ֥שְאֶּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב אּו֖ה אָׂ֥שָנ תֵ֔תְר ֙םִיַ֨רְפֶא רֵּ֤בַדְּכ א
ֹטֲחַֽל ּופִ֣סֹוי  ה֑}ֻּכ םיִׁ֖שָרָֽח הֵׂ֥שֲעַֽמ םיִּ֔בַצֲע ֙םָנּובְתִּכ םָּ֤פְסַּכִמ הָ֨כֵּסַמ ֩םֶהָל ּוׂ֣שֲעַּֽיַו א֗
ֹז םיִ֔רְמֹֽא םֵ֣ה ֙םֶהָל ֹּב־ןַנֲעַּֽכ ּ֙ויְהִֽי ןֵ֗כָל ג ׃ןּוֽקָּׁשִי םיִ֖לָגֲע םָ֔דָא יֵ֣חְבֽ  םיִּ֣כְׁשַמ לַּ֖טַכְו רֶק֔
 _ֵֹ֑לה
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ֹּגִמ רֵֹ֣עסְי ֙ץֹמְּכ  םיִ֤הeאֵֽו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ iיֶ֖הeֱא הָ֥והְי יִ֛כֹנָֽאְו ד ׃הָּֽבֻרֲאֵֽמ ןָׁ֖שָעְכּו ןֶר֔
ֹל ֙יִתָלּוֽז  ץֶרֶ֖אְּב רָּ֑בְדִּמַּב iיִּ֖תְעַדְי יִ֥נֲא ה ׃יִּֽתְלִּב ןִיַ֖א ַעיִׁ֥שֹומּו עָ֔דֵת א֣
 םֶ֖הָל יִ֥הֱאָֽו ז ׃יִנּוֽחֵכְׁש ןֵּ֖כ־לַע םָּ֑בִל םָר֣ ָּיַו ּו֖עְבָֽׂש ּועָּ֔בְׂשִּיַו ֙םָתיִעְרַמְּכ ו ׃תֹוֽבֻאְלַּת
ֹדְּכ ֙םֵׁשְּגְפֶא ח׃רּוֽׁשָא _ֶרֶּ֥ד־לַע רֵ֖מָנְּכ לַחָׁ֑ש־ֹומְּכ  םָּ֑בִל רֹו֣גְס עַ֖רְקֶאְו לּוּ֔כַׁש ב֣
 יִ֥ב־יִּכ לֵ֖אָרְׂשִי iְ֥תֶחִֽׁש ט ׃םֵֽעְּקַבְּת הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַח איִ֔בָלְּכ ֙םָׁש םֵ֥לְכֹֽאְו
ֹׁשְו iיֶ֑רָע־לָכְּב iֲ֖עיִֽׁשֹויְו אֹו֔פֵא iְּ֙כְלַמ יִ֤הֱא י ׃iֶֽרְזֶעְב ־הָנְּת ָּתְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא iיֶ֔טְפ֣

 )פ( ׃יִֽתָרְבֶעְּב חַּ֖קֶאְו יִּ֔פַאְּב ֙_ֶלֶ֨מ iְ֥ל־ןֶּתֶֽא אי ׃םיִֽרָׂשְו _ֶלֶ֥מ יִּ֖ל
ֺוֲע ֙רּורָצ בי ֹבָי הָ֖דֵלֹוֽי יֵ֥לְבֶח גי ׃ֹוֽתאָּטַח הָ֖נּופְצ םִיָ֔רְפֶא ן֣ ֹל ֙ןֵב־אּוה ֹו֑ל ּוא֣  םָ֔כָח א֣
ֹל תֵ֥ע־יִּכ  יִ֨הֱא םֵ֑לָאְגֶא תֶוָּ֖מִמ םֵּ֔דְפֶא ֙לֹואְׁש ֤דַּיִמ די ׃םיִֽנָּברַּ֥בְׁשִמְּב דֹ֖מֲעַי־אֽ
 איִ֑רְפַי םיִ֖חַא ןיֵּ֥ב אּו֔ה יִּ֣כ וט ׃יָֽניֵעֵֽמ רֵ֥תָּסִי םַחֹ֖נ לֹו֔אְׁש iְ֙בָטָֽק יִ֤הֱא תֶוָ֗מ iיֶ֜רָבְד
 הֶ֔סְׁשִי אּו֣ה ֹו֔נָיְעַמ בַ֣רֱחֶֽיְו ֹ֙ורֹוקְמ ׁשֹו֤בֵיְו הֶֹ֗לע רָּ֣בְדִּמִמ הָ֜והְי ַחּו֨ר ֩םיִדָק אֹו֣בָי
 ׃הָּֽדְמֶח יִ֥לְּכ־לָּכ רַ֖צֹוא
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ֹׁש ֙םַׁשְאֶּת א   ֹע ּולֹּ֔פִי בֶרֶ֣חַּב ָהיֶ֑הeאֵּֽב הָ֖תְרָֽמ יִּ֥כ ןֹו֔רְמֽ  ויָ֖תֹוּיִרָֽהְו ּוׁשָּ֔טֻרְי םֶ֣היֵלְלֽ
 ֙םֶכָּמִע ּו֤חְק ג ׃i ֶֺֽנוֲעַּֽב ָּתְלַׁ֖שָכ יִּ֥כ iיֶ֑הeֱא הָ֣והְי דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי הָבּוׁ֚ש ב)פ( ׃ּועָּֽקֻבְי
 םיִ֖רָפ הָ֥מְּלַׁשְנּֽו בֹו֔ט־חַקְו ֺ֙ןוָע אָּׂ֤שִּת־לָּכ ויָ֗לֵא ּו֣רְמִא הָ֑והְי־לֶא ּובּוׁ֖שְו םיִ֔רָבְּד
ֹל ׀ רּוּׁ֣שַא ד ׃ּוניֵֽתָפְׂש ֹל ֙סּוס־לַע ּונֵ֗עיִׁשֹוֽי א֣ ֹנ־ֹאלְו בָּ֔כְרִנ א֣  ּוניֵ֖הeֱא דֹו֛ע רַמא֥
  םָ֔תָבּוׁ֣שְמ ֙אָּפְרֶא ה ׃םֹוֽתָי םַ֥חֻרְי iְּ֖ב־רֶׁשֲא ּוניֵ֑דָי הֵׂ֣שֲעַֽמְל
 
 
 
 
 
 



 
 
 _ ַ֥יְו הָּ֑נַׁשֹוּֽׁשַּכ חַ֖רְפִי לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙לַּטַכ ֤הֶיְהֶֽא ו ׃ּוּנֶּֽמִמ יִּ֖פַא בָׁ֥ש יִּ֛כ הָ֑בָדְנ םֵ֖בֲהֹֽא
ֹי ּ֙וכְלֵֽי ז ׃ןֹוֽנָבְּלַּכ ויָׁ֖שָרָֽׁש ֹי ּ֙ובֻׁ֨שָי ח ׃ןֹוֽנָבְּלַּכ ֹו֖ל ַֽחיֵ֥רְו ֹו֑דֹוה תִי ַּ֖זַכ יִ֥היִו ויָ֔תֹוקְנֽ  יֵ֣בְׁשֽ
 םיִּ֑בַצֲעָֽל דֹו֖ע יִּ֥ל־הַמ םִיַ֕רְפֶא ט ׃ןֹוֽנָבְל ןיֵ֥יְּכ ֹו֖רְכִז ןֶפָּ֑גַכ ּו֣חְרְפִיְו ן ָ֖גָד ּוּ֥יַחְי ֹוּ֔לִצְב
 הֶּלֵ֔א ןֵֽ֣בָיְו ֙םָכָח יִ֤מ י ׃אָֽצְמִנ iְ֥יְרֶּפ יִּנֶּ֖מִמ ןָ֔נֲעַֽר ׁשֹו֣רְבִּכ ֙יִנֲא ּוּנֶ֗רּוׁשֲאַֽו יִתיִ֣נָע יִ֧נֲא
 )ש( ׃םָֽב ּולְׁשָּ֥כִי םיִ֖עְׁשֹֽפּו םָ֔ב ּוכְ֣לֵי ֙םיִקִּדַצְו הָ֗והְי יֵ֣כְרַּד םיִ֞רָׁשְי־יִּֽכ םֵ֑עָד ֵֽיְו ןֹו֖בָנ
 

 
 


