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  םישודק-תומ ירחא תוישרפ
 

 ari.kahn@biu.ac.il                                                                               ןהאק דוד ירא ברה
 

  ,טי קרפ ארקיו .1
 ׁשֹו֔דָק יִּ֣כ ּו֑יְהִּת םיִׁ֣שֹדְק םֶ֖הֵלֲא ָּ֥תְרַמָאְו לֵ֛אָרְׂשִי־יֵנְּב תַ֧דֲע־לָּכ־לֶא רֵּ֞בַּד )ב( :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא '֖ה רֵּ֥בַדְיַו )א(
 …:םֶֽכיֵהPֱא '֥ה יִ֖נֲא

 ב:אי קרפ ארקיו ונרופס .2
 ֹוּב רֶׁשֲא ,הָרֹוּת ןַּתַמְּב ּונָּקֶׁש יִנָחּורָה םָיְדֶע תֶא לֵאָרְׂשִי ּולְּצַנְתִהֶׁש רֵחַא הֵּנִה .ּולְכֹאּת רֶׁשֲא הָּיַחַה תֹאז
 ]יֶלֵא ֹאבַא ,יִמְׁש תֶא ריִּכְזַא רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לָכְּב ֹורְמָאְּכ ,יִעָצְמֶא יִּתְלִּב םֶהיֵלֲע הָּנִכְׁש תֹורְׂשִל םִּיֻאְר ּויָה
 יִׁשְפַנ לַעְגִת ֹאלְו ,םֶכְכֹותְּב יִנָּכְׁשִמ יִּתַתָנְו ֹורְמָאְּכ ,אָבָל דיִתָעֶל ןָיְנִעָה הֶיְהִּיֶׁש ֹומְּכ )אכ ,כ תֹומש( ]יִּתְכַרֵבּו
 הֶלֱעֶא ֹאל יִּכ ֹורְמָאְּכ ,לָלְּכ םֶהיֵניֵּב ֹותָניִכְׁש דֹוע תֹורְּׁשַהֵמ aָּכ רַחַא aֵרָּבְתִי לֵאָה סַאָמ )אי ,וכ ןָּלַהְל( םֶכְתֶא
 םָכֹותְּב הָניִכְּׁשַה הֶרְׁשִּתֶׁש ,ןּוּקִּת הֶזיֵא )גכ ,ט ליֵעְל( ֹותָּלִפְתִּב ּונֵּבַר הֶׁשֹמ גיִּׂשִהְו ,)זט - בי ,גל תומׁש( ]ְּבְרִקְּב
 תַדיִרְי לֶאְו םָעָה לָּכ לֶא 'ה דֹובְכ אָרֵּיַו לֶא ּוכָזְו ּוגיִּׂשִהֶׁש דַע ,ויָחָבְזּו ויָתְרָׁשְמּו ויָלֵכְו ןָּכְׁשִמ תּועָצְמֶאְּב
 ןּוקִתִּב הֶזְו ,םיִּיִחְצִּנַה םיִּיַחַה רֹואְּב רֹואֵל ןָכּומ הֶיְהִּיֶׁש םָגּזִמ ןֵּקַתְל הָאָר ןֵכְבּו )דכ םָׁש( םִיַמָּׁשַה ןִמ ׁשֵא
 םֶתֵמְטִנְו ֹורְמָאְּכ ,תֹולָּכְׂשֻּמְבּו תַוְדַמְּב ׁשֶפֶּנַה תֶא םיִאְּמַטְּמַה םיִלָכֲאַּמַה תֶא רַסָאְו .הָדָלֹוּתַהְו תֹונֹוזְּמַה
 ץֶרֶּׁשַה לָכְּב םֶכיֵתֹׁשְפַנ תֶא ּואְּמַטְת ֹאלְו ֹורְמָאְכּו )גמ קּוסְּפ ןָּלַהְל( םֶכיֵתֹׁשְפַנ תֶא ּוצְּקַׁשְּת לַא ֹורְמָאְכּו )םָׁש( םָּב
 - דמ םיִקּוסְּפ( םיִׁשֹודְק םֶתיִיְהִו םֶּתְׁשַּדַקְתִהְו ,םיִהPאֵל םֶכָל תֹיְהִל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶכְתֶא הֶלֲעַּמַה 'ה יִנֲא יִּכ

 ,תֶדֶלֹוּיַהְו הָבָּזַהְו הָדִנֲה רַסָאְו .)םָׁש( יִנֲא ׁשֹודָק יִּכ ֹורְמָאְּכ ,Wֵרָּבְתִי אֵרֹובְל םיִּמַּדְתִמ ,םיִּיִחְצִנ ׁשּורֵּפ )הָמ
 ּותֻמָי ֹאלְו ,םָתָאְמֻּטִמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא םֶּתְרַּזִהְו ֹורְמָאְּכ ,הָאְמֻט לָּכִמ ֹורֲהַטְלּו עַרֶּזַה תֶא ׁשֵּדַקְל
 םיִצָרְׁש 'חַבּו הָאֵמְט הָיָחְו הָמֵהְּב תַלְבִנִּב הָאְמֻט ןֹוׁשְל ריִּכְזִהְו )ֹאל ,וט ןָּלַהְל( יִנָּכְׁשִמ תֶא םָאְּמַטְּב ,םָתָאְמֻטְּב
 תֶא םיִאְּמַטְּמַה םָנְמָא .אָּׂשַמ תַאְמֻט םָתָצָקְבּו עָּגַמ תַאְמֻט ׁשֵי ּוּלֵאֵמ דָחֶא לָכְּבֶׁש הָרֹוהְט הָמֵהְּב תַלָבִנְבּו
 ,ץּוּקִׁש םֶהָּב רֹּכְזִי לָלְּכ עָּגַמ תַאְמֻט םֶהָּב ןיֵאֶׁש םיִצָרֶׁש רָאְׁשּו םיִבָגֲחַו תֹופֹועְו םיִגָּד םֵהְו ,דַבְלִּב ׁשֶפֶּנַה
 :םֵה ץֶקֶׁש יִּכ םּולְכֹאת ֹאל ,לֵכָאֵי ֹאל אּוה ץֶקֶׁש ,םֵה ץֶקֶׁש ּולְכָאֵי ֹאל ,םֶכָל םֵה ץֶקֶׁש ֹורְמָאְּכ

  ל-טי ,חי קרפ ארקיו .3
ֹל ּהָ֑תָאְמֻט תַּ֣דִנְּב הָּׁ֖שִא־לֶאְו )טי(  עַר֑ ָזְל ֖]ְּתְבָכְׁש ןֵּ֥תִת־ֹאל ֔]ְתיִֽמֲע ֙תֶׁשֵ֙א־לֶאְו )כ( :ּהָֽתָוְרֶע תֹוּ֖לַגְל בַ֔רְקִת א֣
ֹלְו aֶלֹּ֑מַל ריִ֣בֲעַהְל ןֵּ֖תִת־ֹאל ֥]ֲעְרַּזִֽמּו )אכ( :ּהָֽב־הָאְמָטְל  רָ֔כָז תֶ֨אְו )בכ( :'ֽה יִ֥נֲא ]יֶ֖הPֱא םֵׁ֥ש־תֶא לֵּ֛לַחְת א֧
ֹל ֹל הָּׁ֗שִאְו ּהָ֑ב־הָאְמָטְל ֖]ְּתְבָכְׁש ןֵּ֥תִת־ֹאל הָ֛מֵהְּב־לָכְבּו )גכ( :אוִֽה הָ֖בֵעֹוּת הָּׁ֑שִא יֵ֣בְּכְׁשִמ בַּ֖כְׁשִת א֥  דֹ֞מֲעַת־אֽ
 ַחֵּ֖לַׁשְמ יִ֥נֲא־רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה ּו֣אְמְטִנ ֙הֶּלֵ֙א־לָכְב יִּ֤כ הֶּלֵ֑א־לָכְּב ּו֖אְּמַּטִּֽת־לַא )דכ( :אּוֽה לֶבֶּ֥ת ּהָ֖עְבִרְל הָ֛מֵהְב יֵ֧נְפִל
־תֶא םֶּ֗תַא םֶּ֣תְרַמְׁשּו )וכ( :ָהיֶֽבְׁשֹי־תֶא ץֶרָ֖אָה אִ֥קָּתַו ָהיֶ֑לָע ּהָ֖נֹוֲע דֹ֥קְפֶאָו ץֶרָ֔אָה אָ֣מְטִּתַו )הכ( :םֶֽכיֵנְּפִמ
ֹלְו יַ֔טָּפְׁשִמ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח  תֹ֣בֵעֹוּתַה־לָּכ־תֶא יִּ֚כ )זכ( :םֶֽכְכֹותְּב רָּ֥גַה רֵּ֖גַהְו חָ֔רְזֶאָֽה הֶּלֵ֑אָה תֹ֖בֵעֹוּתַה לֹּ֥כִמ ּוׂ֔שֲעַת א֣
ֹלְו )חכ( :ץֶרָֽאָה אָ֖מְטִּתַו םֶ֑כיֵנְפִל רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֖אָה־יֵֽׁשְנַא ּוׂ֥שָע לֵ֔אָה  ּהָ֑תֹא םֶ֖כֲאַּמַֽטְּב םֶ֔כְתֶא ֙ץֶרָ֙אָה איִ֤קָת־אֽ
 תֹוׁ֥שָפְּנַה ּו֛תְרְכִנְו הֶּלֵ֑אָה תֹ֖בֵעֹוּתַה לֹּ֥כִמ הֶׂ֔שֲעַי רֶׁ֣שֲא־לָּכ יִּ֚כ )טכ( :םֶֽכיֵנְפִל רֶׁ֥שֲא יֹוּ֖גַה־תֶא הָ֛אָק רֶׁ֥שֲאַּכ
ֹלְו םֶ֔כיֵנְפִל ּוׂ֣שֲעַנ רֶׁ֣שֲא ֙תֹבֵעֹוּֽתַה תֹוּ֤קֻחֵמ תֹוׂ֜שֲע יִּ֨תְלִבְל יִּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא םֶּ֣תְרַמְׁשּו )ל( :םָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ תֹׂ֖שֹעָה  א֥
 פ :םֶֽכיֵהPֱא '֥ה יִ֖נֲא םֶ֑הָּב ּו֖אְּמַּטִֽת

  חכ-טי ,וט קרפ ארקיו .4
־דַע אָ֥מְטִי ּהָּ֖ב ַעֵ֥גֹּנַה־לָכְו ּהָ֔תָּדִנְב ֣הֶיְהִּת ֙םיִמָי תַ֤עְבִׁש ּהָ֑רָׂשְבִּב ּהָ֖בֹז ֥הֶיְהִי םָּ֛ד הָ֔בָז ֣הֶיְהִת־יִּֽכ ֙הָּׁשִאְו )טי(
 ּהָ֑בָּכְׁשִמְּב ַעֵ֖גֹּנַה־לָכְו )אכ( :אָֽמְטִי ויָ֖לָע בֵׁ֥שֵּת־רֶׁשֲא לֹ֛כְו אָ֑מְטִי ּהָ֖תָּדִנְּב ויָ֛לָע בַּ֥כְׁשִּת רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו )כ( :בֶרָֽעָה
 ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֵּ֧בַכְי ויָ֑לָע בֵׁ֣שֵּת־רֶׁשֲא יִ֖לְּכ־לָכְּב ַעֵ֔גֹּנַה־לָכְו )בכ( :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֵּ֧בַכְי
 אָ֖מְטִי ֹו֑ב־ֹועְגָנְּב ויָ֖לָע־תֶבֶֽׁשֹי אוִ֥ה־רֶׁשֲא יִ֛לְּכַה־לַֽע ֹו֧א אּו֗ה בָּ֜כְׁשִּמַה־לַֽע םִ֨אְו )גכ( :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב
־רֶׁשֲא בָּ֛כְׁשִּמַה־לָכְו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש אֵ֖מָטְו ויָ֔לָע ּ֙הָתָּדִנ יִ֤הְתּו ּהָ֗תֹא ׁשיִ֜א בַּ֨כְׁשִי ֩בֹכָׁש םִ֡אְו )דכ( :בֶרָֽעָה־דַע
 ּהָ֑תָּדִנ־לַע בּו֖זָת־יִֽכ ֹו֥א ּהָ֔תָּדִנ־תֶע ֹ֙אלְּב םיִּ֗בַר םיִ֣מָי ּהָ֜מָּד בֹו֨ז ֩בּוזָי־יִּֽכ הָּׁ֡שִאְו )הכ( פ :אָֽמְטִי ויָ֖לָע בַּ֥כְׁשִי
 ּהָ֔בֹוז יֵ֣מְי־לָּכ ֙ויָלָע בַּ֤כְׁשִּת־רֶׁשֲא בָּ֞כְׁשִּמַה־לָּכ )וכ( :אוִֽה הָ֥אֵמְט ֖הֶיְהִּת ּהָ֛תָּדִנ יֵ֧מיִּכ ּהָ֗תָאְמֻט בֹו֣ז יֵ֞מְי־לָּכ
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 אָ֑מְטִי םָּ֖ב ַעֵ֥גֹוּנַה־לָכְו )זכ( :ּהָֽתָּדִנ תַ֖אְמֻטְּכ הֶ֔יְהִי אֵ֣מָט ויָ֔לָע בֵׁ֣שֵּת רֶׁ֣שֲא ֙יִלְּכַה־לָֽכְו ּהָּ֑ל־הֶיְהִֽי ּהָ֖תָּדִנ בַּ֥כְׁשִמְּכ
 :רָֽהְטִּת רַ֥חַאְו םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש ּהָּ֛ל הָרְפָ֥סְו ּהָ֑בֹוּזִמ הָ֖רֲהָט־םִֽאְו )חכ( :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֶּ֧בִכְו

  ,טי קרפ ארקיו .5
 ׁשֹו֔דָק יִּ֣כ ּו֑יְהִּת םיִׁ֣שֹדְק םֶ֖הֵלֲא ָּ֥תְרַמָאְו לֵ֛אָרְׂשִי־יֵנְּב תַ֧דֲע־לָּכ־לֶא רֵּ֞בַּד )ב( :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא '֖ה רֵּ֥בַדְיַו )א(
־לֶא ּ֙ונְפִּת־לַא )ד( :םֶֽכיֵהPֱא '֥ה יִ֖נֲא ּורֹ֑מְׁשִּת יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו ּואָ֔ריִּת ֙ויִבָאְו ֹוּ֤מִא ׁשיִ֣א )ג( :םֶֽכיֵהPֱא '֥ה יִ֖נֲא
ֹל הָ֔כֵּסַמ ֙יֵהPאֵֽו םִ֔ליִלֱאָ֣ה  לָ֖קְׁשִּמַּב הָּ֕דִּמַּב טָּ֑פְׁשִּמַּב לֶוָ֖ע ּוׂ֥שֲעַת־ֹאל )הל(…:םֶֽכיֵהPֱא '֥ה יִ֖נֲא םֶ֑כָל ּוׂ֖שֲעַת א֥
ֹמ )ול( :הָֽרּוׂשְּמַבּו  יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהPֱֽא '֣ה ֙יִנֲא םֶ֑כָל ֣הֶיְהִי קֶדֶ֖צ ןיִ֥הְו קֶדֶ֛צ תַפיֵ֥א קֶדֶ֗צ־יֵנְבַא קֶדֶ֣צ יֵנְזא֧
 פ :'ֽה יִ֖נֲא םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַו יַ֔טָּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח־לָּכ־תֶא םֶּ֤תְרַמְׁשּו )זל( :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םֶ֖כְתֶא

  ח-ו ,כ קרפ ארקיו .6
 ֹו֖תֹא יִּ֥תַרְכִהְו אוִ֔הַה ׁשֶפֶּ֣נַּב ֙יַנָּפ־תֶא יִּ֤תַתָנְו םֶ֑היֵרֲחַא תֹ֖נְזִל םיִ֔נֹעְּדִּיַה־לֶאְו ֙תֹבֹאָֽה־לֶא הֶ֤נְפִּת רֶׁ֨שֲא ׁשֶפֶּ֗נַהְו )ו(
 םֶ֖תיִׂשֲעַו יַ֔תֹּקֻח־תֶא ֙םֶּתְרַמְׁשּו )ח( :םֶֽכיֵהjֱא '֖ה יִ֥נֲא יִּ֛כ םיִׁ֑שֹדְק םֶ֖תיִיְהִו םֶּ֔תְׁשִּדַקְתִ֨הְו )ז( :ֹוּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ
 :םֶֽכְׁשִּדַקְמ '֖ה יִ֥נֲא םָ֑תֹא

  זכ-אכ ,כ קרפ ארקיו .7
־לָּכ־תֶא םֶּ֤תְרַמְׁשּו )בכ( :ּוֽיְהִי םיִ֥ריִרֲע הָּ֖לִּג ויִ֛חָא תַ֥וְרֶע אוִ֑ה הָּ֣דִנ ויִ֖חָא תֶׁשֵ֥א־תֶא חַּ֛קִי רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֗אְו )אכ(
 תֶבֶׁ֥שָל הָּמָׁ֖ש םֶ֛כְתֶא איִ֥בֵמ יִ֜נֲא רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֔אָה ֙םֶכְתֶא איִ֤קָת־ֹאלְו םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַו יַ֔טָּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח
ֹלְו )גכ( :ּהָּֽב  רַ֣מֹאָו )דכ( :םָּֽב ץֻ֖קָאָו ּוׂ֔שָע ֙הֶּלֵ֙א־לָּכ־תֶא יִּ֤כ םֶ֑כיֵנְּפִמ ַחֵּ֖לַׁשְמ יִ֥נֲא־רֶׁשֲא יֹוּ֔גַה תֹּ֣קֻחְּב ּ֙וכְלֵֽת א֤
־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהPֱֽא '֣ה ֙יִנֲא ׁשָ֑בְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א ּהָ֔תֹא תֶׁשֶ֣רָל ֙םֶכָל הָּנֶ֤נְּתֶא יִ֞נֲאַו ֒םָתָמְדַא־תֶא ּוׁ֣שְריִּֽת ֘םֶּתַא םֶ֗כָל
 רֹ֑הָּטַל אֵ֖מָּטַה ףֹו֥עָה־ןיֵבּו הָ֔אֵמְּטַל ֙הָרֹהְּטַה הָ֤מֵהְּבַה־ןיֵּֽב םֶּ֞תְלַּדְבִהְו )הכ( :םיִּֽמַעָֽה־ןִמ םֶ֖כְתֶא יִּתְלַּ֥דְבִה
ֹלְו  )וכ( :אֵּֽמַטְל םֶ֖כָל יִּתְלַּ֥דְבִה־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה ׂשֹ֣מְרִּת רֶׁ֣שֲא ֙לֹכְבּו ףֹו֗עָבּו הָ֣מֵהְּבַּב םֶ֜כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא ּו֨צְּקַׁשְת־אֽ
 הֶ֨יְהִי־יִּכ הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣אְו )זכ( :יִֽל תֹו֥יְהִל םיִּ֖מַעָֽה־ןִמ םֶ֛כְתֶא לִּ֥דְבַאָו '֑ה יִ֣נֲא ׁשֹו֖דָק יִּ֥כ םיִׁ֔שֹדְק ֙יִל םֶתיִ֤יְהִו
 פ :םָּֽב םֶ֥היֵמְּד םָ֖תֹא ּו֥מְּגְרִי ןֶבֶ֛אָּב ּותָ֑מּוי תֹו֣מ יִ֖נֹעְּדִי ֹו֥א בֹו֛א םֶ֥הָב

  וט-י ,אכ קרפ ארקיו .8
־תֶא םיִ֑דָגְּבַה־תֶא ׁשֹּ֖בְלִל ֹו֔דָי־תֶא אֵּ֣לִמּו ֙הָחְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֤ש ׀ֹוׁ֣שֹאר־לַע קַ֥צּוי־רֶׁש�א ויָ֜חֶאֵמ לֹו֨דָּגַה ֩ןֵהֹּכַהְו )י(
ֹל ֹ֙וׁשֹאר ֹל ויָ֖דָגְבּו עָ֔רְפִי א֣ ֹל תֵ֖מ תֹׁ֥שְפַנ־לָּכ לַ֛עְו )אי( :םֹֽרְפִי א֖ ֹבָי א֣ ֹל ֹוּ֖מִאְלּו ויִ֥בָאְל א֑ ־ןִמּו )בי( :אָּֽמַּטִי א֥
ֹל ׁ֙שָּדְקִּמַה ֹלְו אֵ֔צֵי א֣  הָּׁ֥שִא אּו֕הְו )גי( :'ֽה יִ֥נֲא ויָ֖לָע ויָ֛הPֱא תַ֧חְׁשִמ ןֶמֶׁ֣ש רֶזֵ֠נ יִּ֡כ ויָ֑הPֱא ׁשַּ֣דְקִמ תֵ֖א לֵּ֔לַחְי א֣
ֹל הֶּלֵ֖א־תֶא הָ֔נֹז הָ֣לָלֲחַו ֙הָׁשּורְגּו הָ֤נָמְלַא )די( :חָּֽקִי ָהיֶ֖לּותְבִב  )וט( :הָּֽׁשִא חַּ֥קִי ויָּ֖מַעֵמ הָ֥לּותְּב־םִא יִּ֛כ חָּ֑קִי א֣
ֹלְו  פ :ֹוֽׁשְּדַקְמ '֖ה יִ֥נֲא יִּ֛כ ויָּ֑מַעְּב ֹו֖עְרַז לֵּ֥לַחְי־אֽ

  ז-ו ,י קרפ ארקיו .9
ֹּיַו )ו( ֹל םֶ֤כיֵדְגִבּו ׀ּועָ֣רְפִּת־לַא םֶ֥כיֵׁשאָֽר ויָ֜נָּב ׀רָ֨מָתיִֽאְלּו ֩רָזָעְלֶאְלּו ןֹ֡רֲהַא־לֶֽא הֶׁ֣שֹמ רֶמא֣ ֹלְו ּ֙ומֹ֨רְפִת ־אֽ  א֣
 לֶהֹ֨א ֩חַתֶּפִמּו )ז( :'ֽה ףַ֥רָׂש רֶׁ֖שֲא הָ֔פֵרְּׂשַה־תֶא ּ֙וּכְבִי לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לָּכ ֙םֶכיֵחֲאַו ףֹ֑צְקִי הָ֖דֵעָה־לָּכ לַ֥עְו ּותֻ֔מָת
ֹל דֵ֜עֹומ  פ :הֶֽׁשֹמ רַ֥בְדִּכ ּוׂ֖שֲעַּי ַֽו םֶ֑כיֵלֲע '֖ה תַ֥חְׁשִמ ןֶמֶׁ֛ש־יִּכ ּותֻ֔מָּת־ןֶּפ ּ֙ואְצֵֽת א֤

  גל-וכ ,בכ קרפ ארקיו .10
 םֹוּ֤יִמּו ֹוּ֑מִא תַחַּ֣ת םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש ֛הָיָהְו דֵ֔לָּוִי יִּ֣כ ֙זֵע־ֹוא בֶׂשֶ֤כ־ֹוא רֹוׁ֣ש )זכ( :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא '֖ה רֵּ֥בַדְיַו )וכ(
ֹל ֹו֔נְּב־תֶאְו ֹו֣תֹא הֶׂ֑ש־ֹוא רֹוׁ֖שְו )חכ( :'ֽהַל הֶּׁ֖שִא ןַּ֥בְרָקְל הֶ֕צָרֵי הָאְלָ֔הָו ֙יִניִמְּׁשַה  :דָֽחֶא םֹו֥יְּב ּו֖טֲחְׁשִת א֥
ֹל לֵ֔כָאֵי ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב )ל( :ּוחָּֽבְזִּת םֶ֖כְנֹצְרִֽל '֑הַל הָ֖דֹוּת־חַבֶֽז ּו֥חְּבְזִת־יִֽכְו )טכ(  יִ֖נֲא רֶקֹּ֑ב־דַע ּוּנֶּ֖מִמ ּוריִ֥תֹות־אֽ
ֹלְו )בל( :'ֽה יִ֖נֲא םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַו יַ֔תֹוְצִמ ֙םֶּתְרַמְׁשּו )אל( :'ֽה  יֵ֣נְּב Wֹו֖תְּב יִּ֔תְׁשַּדְקִ֨נְו יִׁ֔שְדָק םֵׁ֣ש־תֶא ּ֙ולְּלַחְת א֤
 פ :'ֽה יִ֖נֲא םיִ֑הPאֵל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא איִ֤צֹוּמַה )גל( :םֶֽכְׁשִּדַקְמ '֖ה יִ֥נֲא לֵ֑אָרְׂשִי

  וט-ו ,טי קרפ תומש .11
ֹבָּיַו )ז( :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֖בַדְּת רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַה הֶּלֵ֚א ׁשֹו֑דָק יֹו֣גְו םיִ֖נֲהֹּכ תֶכֶ֥לְמַמ יִ֛ל־ּויְהִּת םֶּ֧תַאְו )ו(  א֣
ֹּיַו )י( .. :'ֽה ּוהָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א םֶ֗היֵנְפִל םֶׂ֣שָּיַו םָ֑עָה יֵ֣נְקִזְל אָ֖רְקִּיַו הֶׁ֔שֹמ  ֙הֶׁשֹמ־לֶא '֤ה רֶמא֨
 יִׁ֗שִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀יִּ֣כ יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַל םיִ֖נֹכְנ ּו֥יָהְו )אי( :םָֽתjְמִׂש ּו֖סְּבִכְו רָ֑חָמּו םֹוּ֖יַה םָּ֥תְׁשַּדִקְו םָ֔עָה־לֶא aֵ֣ל
 ַעֹ֣גְנּו רָ֖הָּב תֹו֥לֲע םֶ֛כָל ּו֥רְמָּׁשִה רֹ֔מאֵל ביִ֣בָס ֙םָעָה־תֶא ָּ֤תְלַּבְגִהְו )בי( :יָֽניִס רַ֥ה־לַע םָ֖עָה־לָכ יֵ֥ניֵעְל '֛ה דֵ֧רֵי
 ׁשיִ֖א־םִא הָ֥מֵהְּב־םִא הֶ֔רָּיִי הֹ֣רָי־ֹוא ֙לֵקָּסִי לֹו֤קָס־יִּֽכ דָ֗י ֹוּ֜ב עַּ֨גִת־ֹאל )גי( :תָֽמּוי תֹו֥מ רָ֖הָּב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ ּוהֵ֑צָקְּב
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ֹל  ּו֖סְּבַכְי ַֽו םָ֔עָה־תֶא ׁ֙שֵּדַקְיַו םָ֑עָה־לֶא רָ֖הָה־ןִמ הֶׁ֛שֹמ דֶר ֵּ֧יַו )די( :רָֽהָב ּו֥לֲעַי הָּמֵ֖ה לֵ֔בֹּיַה aֹׁ֙שְמִּב ֑הֶיְחִי א֣
ֹּיַו )וט( :םָֽתjְמִׂש  :הָּֽׁשִא־לֶא ּוׁ֖שְּגִּת־לַֽא םיִ֑מָי תֶׁשPְׁ֣שִל םיִ֖נֹכְנ ּו֥יֱה םָ֔עָה־לֶא ֙רֶמא֙

ֹל… גי ,כ קרפ תומש .12    ףָ֑אְנִּת א֖֣
  גכ-טי ,כ קרפ תומש .13

ֹּיַו )טי( ֹל )כ( :םֶֽכָּמִע יִּתְרַּ֖בִּד םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ יִּ֚כ םֶ֔תיִאְר םֶּ֣תַא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא רַ֖מֹאת הֹּ֥כ הֶׁ֔שֹמ־לֶא '֙ה רֶמא֤  א֥
ֹל בָ֔הָז יֵ֣הPאֵו ֙ףֶסֶ֙כ יֵהPֱ֤א יִּ֑תִא ןּוׂ֖שֲעַת  ֙]יֶ֙תPֹע־תֶא ויָ֗לָע ָּ֣תְחַבָזְו ֒יִּל־הֶׂשֲעַּת ֘הָמָדֲא חַּ֣בְזִמ )אכ( :םֶֽכָל ּוׂ֖שֲעַת א֥
ֹצ־תֶא ]יֶ֔מָלְׁש־תֶאְו  )בכ( :]יִּֽתְכַרֵבּו ]יֶ֖לֵא אֹו֥בָא יִ֔מְׁש־תֶא ריִּ֣כְזַא רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה ־לָכְּב ]ֶ֑רָקְּב־תֶאְו ֖]ְנאֽ
ֹל יִּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת ֙םיִנָבֲא חַּ֤בְזִמ־םִאְו ֹלְו )גכ( :ָהֶֽלְלַֽחְּתַו ָהיֶ֖לָע ָּתְפַ֥נֵה ֛]ְּבְרַח יִּ֧כ תיִ֑זָּג ןֶ֖הְתֶא הֶ֥נְבִת־אֽ  הֶ֥לֲעַת־אֽ
ֹל רֶׁ֛שֲא יִ֑חְּבְזִמ־לַֽע תPֲ֖עַמְב  פ :ויָֽלָע uְ֖תָוְרֶע הֶ֥לָּגִת־אֽ

  גכ קוספ כ קרפ תומש לע ךישלא .14
 :ותימע תשאב ותורע הלגמל רמוחו לק ,וילע ותורע הלגת לב אנמחר סח חבזמה שבכב ןכו

  גכ קוספ כ קרפ ורתי תשרפ תומש י"שר .15
 הָוְרֶע יּוּלִּג ֹוניֵאֶׁש ִּפ"ַעַאְו ;]יֶתֹועיִסְּפ ביִחְרַהְל aיִרָצ הָּתַא תֹולֲעַּמַה יֵדְי לַעֶׁש - ךתורע הלגת אל רשא
 הָּתַאְו ,אּוה הָוְרֶע יּוּלִגְל בֹורָק תֹועיִסְּפַה תַבָחְרַה םֹוקָמ לָּכִמ ,דָב יֵסְנְכִמ םֶהָל הֵׂשֲעַו ביִתְכ יֵרֲהֶׁש ,ׁשָּמַמ
 הָרְמָא ,ןָנֹויְזִּב לַע דיִּפְקַהְל תַעַּד םֶהָּב ןיֵאֶׁש ּולָּלַה םיִנָבֲא הָמּו ,ָו"ַק םיִרָבְּד יֵרֲהַו ;ןֹויָּזִּב גַהְנִמ םָּב גֵהֹונ
 ,ֹונֹויְזִּב לַע דיִּפְקַמּו ,]ְרֶצֹוי תּומְדִב אּוהֶׁש ]ְרֵבֲח ,ןֹויָּזִּב גַהְנִמ םֶהָּב גַהְנִת ֹאל aֶרֹצ םֶהָּב ׁשֵיְו ליִאֹוה הָרֹות
 :הָּמַכְו הָּמַּכ תַחַא לַע

  ב-א ,וכ קרפ ארקיו .16
ֹל )א( ֹל ֙הָבֵּצַמּו לֶסֶ֤פּו םִ֗ליִלֱא םֶ֜כָל ּוׂ֨שֲעַת־אֽ ֹל תיִּ֗כְׂשַמ ןֶבֶ֣אְו םֶ֔כָל ּומיִ֣קָת־אֽ  תֹ֖וֲחַּתְׁשִֽהְל םֶ֔כְצְרַאְּב ּ֙ונְּתִת א֤
 ס :'ֽה יִ֖נֲא ּואָ֑ריִּת יִׁ֖שָּדְקִמּו ּורֹ֔מְׁשִּת יַ֣תֹתְּבַׁש־תֶא )ב( :םֶֽכיֵהPֱא '֖ה יִ֥נֲא יִּ֛כ ָהיֶ֑לָע

  גי-ג ,וכ קרפ ארקיו .17
 ּהָ֔לּובְי ֙ץֶרָ֙אָה הָ֤נְתָנְו םָּ֑תִעְּב םֶ֖כיֵמְׁשִג יִּ֥תַתָנְו )ד( :םָֽתֹא םֶ֖תיִׂשֲעַו ּו֔רְמְׁשִּת יַ֣תֹוְצִמ־תֶאְו ּוכֵ֑לֵּת יַ֖תֹּקֻחְּב־םִא )ג(
 עַבֹׂ֔שָל ֙םֶכְמְחַל םֶּ֤תְלַכֲאַו עַר֑ ָז־תֶא גיִּׂ֣שַי ריִ֖צָבּו ריִ֔צָּב־תֶא ׁ֙שִיַּ֙ד םֶ֥כָל גיִּׂ֨שִהְו )ה( :ֹוֽיְרִּפ ןֵּ֥תִי הֶ֖דָּׂשַה ץֵ֥עְו
 ץֶרָ֔אָה־ןִמ ֙הָעָר ֤הָּיַח יִּ֞תַּבְׁשִהְו דיִ֑רֲחַמ ןיֵ֣אְו םֶּ֖תְבַכְׁשּו ץֶרָ֔אָּב ֙םֹולָׁש יִּ֤תַתָנְו )ו( :םֶֽכְצְרַאְּב חַטֶ֖בָל םֶּ֥תְבַׁשיִֽו
 הָ֔אֵמ ֙הָּׁשִמֲח םֶּ֤כִמ ּ֙ופְדָרְו )ח( :בֶרָֽחֶל םֶ֖כיֵנְפִל ּו֥לְפָנְו םֶ֑כיֵבְיֹא־תֶא םֶּ֖תְפַדְרּו )ז( :םֶֽכְצְרַאְּב רֹ֥בֲעַת־ֹאל בֶרֶ֖חְו
 יִ֖תיֵּבְרִהְו םֶ֔כְתֶא יִ֣תיֵרְפִהְו םֶ֔כיֵלֲא יִתיִ֣נָפּו )ט( :בֶרָֽחֶל םֶ֥כיֵנְפִל םֶ֛כיֵבְיֹא ּו֧לְפָנְו ּופֹּ֑דְרִי הָ֣בָבְר םֶּ֖כִמ הָ֥אֵמּו
 יִ֖נָּכְׁשִמ יִּ֥תַתָנְו )אי( :ּואיִֽצֹוּת ׁשָ֖דָח יֵ֥נְּפִמ ןָׁ֕שָיְו ןָׁ֑שֹונ ןָׁ֖שָי םֶּ֥תְלַכֲאַו )י( :םֶֽכְּתִא יִ֖תיִרְּב־תֶא יִ֥תֹמיִקֲהַו םֶ֑כְתֶא
ֹלְו םֶ֑כְכֹותְּב  יִ֥ל־ּויְהִּת םֶּ֖תַאְו םיִ֑הjאֵֽל םֶ֖כָל יִתיִ֥יָהְו םֶ֔כְכֹו֣תְּב ֙יִּתְכַּלַהְתִהְו )בי( :םֶֽכְתֶא יִׁ֖שְפַנ לַ֥עְגִת־אֽ
 םֶ֔כְּלֻע תֹ֣טֹמ ֙רֹּבְׁשֶאָו םיִ֑דָבֲע םֶ֖הָל תֹ֥יְהִֽמ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא יִתאֵ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗כיֵהPֱֽא '֣ה יִ֞נֲא )גי( :םָֽעְל
 פ :תּוּֽיִמְמֹוֽק םֶ֖כְתֶא aֵ֥לֹואָו

  אי קוספ וכ קרפ ארקיו ונרופס .18
 לגעה םדוק דעיש ומכ ויהתש םוקמ לכב םככותב יתניכש הרשת .םככותב ינכשמ יתתנו )אי(
 :)אכ ,כ תומש( ךילא אבא ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב ורמאב

  ז-א ,ט קרפ תישארב .19
ֹּיַו ויָ֑נָּב־תֶאְו ַחֹ֖נ־תֶא םיִ֔הPֱא aֶרָ֣בְיַו )א(  ֙םֶכְּתִחְו םֶ֤כֲאַרֹומּו )ב( :ץֶרָֽאָה־תֶא ּו֥אְלִמּו ּו֖בְרּו ּו֥רְּפ םֶ֛הָל רֶמא֧
 )ג( :ּונָּֽתִנ םֶ֥כְדֶיְּב ֖םָּיַה יֵ֥גְּד־לָכְבּֽו הָ֛מָדֲאָֽה ׂשֹ֧מְרִּת רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְּב םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣ע־לָּכ לַ֖עְו ץֶרָ֔אָה ֣תַּיַח־לָּכ לַ֚ע הֶ֔יְהִֽי
 ֹו֖מָד ֹוׁ֥שְפַנְּב רָׂ֕שָּב־Wַא )ד( :לֹּֽכ־תֶא םֶ֖כָל יִּתַ֥תָנ בֶׂשֵ֔ע קֶר֣ ֶיְּכ הָ֑לְכָאְל ֖הֶיְהִי םֶ֥כָל יַ֔ח־אּוה רֶׁ֣שֲא ׂ֙שֶמֶ֙ר־לָּכ
ֹל  ויִ֔חָא ׁשיִ֣א ֙דַּיִמ םָ֗דָאָֽה ֣דַּיִמּו ּוּנֶׁ֑שְרְדֶא ֖הָּיַח־לָּכ ֥דַּיִמ ׁשֹ֔רְדֶא ֙םֶכיֵתֹֽׁשְפַנְל םֶ֤כְמִּד־תֶא aַ֨אְו )ה( :ּולֵֽכֹאת א֥
 )ז( :םָֽדָאָה־תֶא הָׂ֖שָע םיִ֔הjֱא םֶלֶ֣צְּב יִּ֚כ aֵ֑פָּׁשִי ֹו֣מָּד םָ֖דָאָּֽב םָ֔דָאָֽה םַּ֣ד aֵ֙פֹׁש )ו( :םָֽדָאָֽה ׁשֶפֶ֥נ־תֶא ׁשֹ֖רְדֶא
 )כ( :ץֶרָֽאָה־לָכ הָ֥צְפָֽנ הֶּלֵ֖אֵמּו ַחֹ֑נ־יֵנְּב הֶּלֵ֖א הָׁ֥שPְׁש )טי(.…ס :ּהָֽב־ּובְרּו ץֶרָ֖אָב ּו֥צְרִׁש ּו֑בְרּו ּו֣רְּפ םֶּ֖תַאְו
 יִ֣בֲא םָ֚ח אְרַּ֗יַו )בכ( :הPֳֽהָא aֹו֥תְּב לַּ֖גְתִּיַו רָּ֑כְׁשִּיַו ןִי֖ ַּיַה־ןִמ ְּתְׁשֵּ֥יַו )אכ( :םֶרָּֽכ עַּ֖טִּיַו הָ֑מָדֲאָֽה ׁשיִ֣א ַחֹ֖נ לֶ֥חָּיַו
 םֶ֔היֵנְׁש םֶ֣כְׁש־לַע ּ֙ומיִׂ֨שָּיַו הָ֗לְמִּׂשַה־תֶא תֶפֶ֜יָו םֵׁ֨ש ֩חַּקִּיַו )גכ( :ץּוֽחַּב ויָ֖חֶא־יֵֽנְׁשִל דֵּ֥גַּיַו ויִ֑בָא תַ֣וְרֶע תֵ֖א ןַעַ֔נְכ
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ֹל םֶ֖היִבֲא תַ֥וְרֶעְו תיִּ֔נַרֹ֣חֲא ֙םֶהיֵנְפּו םֶ֑היִבֲא תַ֣וְרֶע תֵ֖א ּוּ֕סַכְיַו תיִּ֔נַרֹ֣חֲא ּ֙וכְלֵּֽיַו  ֹו֑ניֵּיִמ ַחֹ֖נ ץֶקיִּ֥יַו )דכ( :ּוֽאָר א֥
ֹּיַו )הכ( :ןָֽטָּקַה ֹו֥נְּב ֹו֖ל־הָׂשָ֥ע־רֶׁשֲא תֵ֛א עַדֵּ֕יַו  :ויָֽחֶאְל ֥הֶיְהִֽי םיִ֖דָבֲע דֶבֶ֥ע ןַעָ֑נְּכ רּו֣רָא רֶמא֖
  ח-ז ,חי קרפ ארקיו
ֹל ֖]ְּמִא תַ֥וְרֶעְו uיִ֛בָא תַ֥וְרֶע )ז( ֹל אוִ֔ה ֣]ְּמִא הֵּ֑לַגְת א֣ ֹל ]יִ֖בָא־תֶׁשֵֽא תַ֥וְרֶע )ח( ס :ּהָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת א֥  הֵּ֑לַגְת א֣
 ס :אוִֽה uיִ֖בָא תַ֥וְרֶע
 


