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'ח תישארב  

 ץֶרָ֔אָה־לַע ַ֙חּו֙ר םיִ֥ה9ֱא רֵ֨בֲעַּיַו הָ֑בֵּתַּב ֹוּ֖תִא רֶׁ֥שֲא הָ֔מֵהְּבַה־לָּכ־תֶאְו ֙הָּיַחַֽה־לָּכ תֵ֤אְו ַחֹ֔נ־תֶא ֙םיִה9ֱא רֹּ֤כְזִּיַו
  ׃םִיָּֽמַה ּוּכֹׁ֖שָּיַו

ו םֹו֔הְּת תֹ֣נְיְעַמ ּ֙ורְכָּֽסִּיַו   ׃םִיָֽמָּׁשַה־ןִמ םֶׁשֶּ֖גַה אֵ֥לָּכִּיַו םִיָ֑מָּׁשַה תֹּ֖בֻרֲאַֽ

  ׃םֹוֽי תַ֖אְמּו םיִּׁ֥שִמֲח הֵ֕צְקִמ םִיַּ֔מַה ּו֣רְסְחַּיַו בֹוׁ֑שָו \ֹו֣לָה ץֶרָ֖אָה לַ֥עֵמ םִיַּ֛מַה ּובֻׁ֧שָּיַו

  ׃טָֽרָרֲא יֵ֥רָה לַ֖ע ׁשֶדֹ֑חַל םֹו֖י רָׂ֥שָע־הָעְבִׁשְּב יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙הָבֵּתַה חַנָּ֤תַו

  ׃םיִֽרָהֶֽה יֵׁ֥שאָר ּו֖אְרִנ ׁשֶדֹ֔חַל דָ֣חֶאְּב ֙יִריִׂשֲעָּֽב יִ֑ריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַה דַ֖ע רֹו֔סָחְו \ֹו֣לָה ּ֙ויָה םִיַּ֗מַהְו

ו   ׃הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא הָ֖בֵּתַה ןֹוּ֥לַח־תֶא ַחֹ֔נ חַּ֣תְפִּיַו םֹו֑י םיִ֣עָּבְרַא ץֵּ֖קִמ יִ֕הְיַֽ

  ׃ץֶרָֽאָה לַ֥עֵמ םִיַּ֖מַה תֶׁשֹ֥בְי־דַע בֹוׁ֔שָו ֙אֹוצָי אֵ֤צֵּיַו בֵ֑רֹעָֽה־תֶא חַּ֖לַׁשְיַו

  ׃הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ םִיַּ֔מַה ּוּלַ֣קֲה ֙תֹואְרִל ֹוּ֑תִאֵמ הָ֖נֹוּיַה־תֶא חַּ֥לַׁשְיַו

ֹלְו  ָהֶ֔חָּקִּיַו ֹ֙ודָי חַ֤לְׁשִּיַו ץֶרָ֑אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע םִיַ֖מ־יִּכ הָ֔בֵּתַה־לֶא ֙ויָלֵא בָׁשָּ֤תַו ּהָ֗לְגַר־ףַכְל ַחֹו֜נָמ הָ֨נֹוּיַה ֩הָאְצָמ־אֽ
  ׃הָֽבֵּתַה־לֶא ויָ֖לֵא ּהָ֛תֹא אֵ֥בָּיַו

  ׃הָֽבֵּתַה־ןִמ הָ֖נֹוּיַה־תֶא חַּ֥לַׁש ףֶסֹּ֛יַו םיִ֑רֵחֲא םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש דֹו֔ע לֶ֣חָּיַו

ֹבָּתַו   ׃ץֶרָֽאָה לַ֥עֵמ םִיַּ֖מַה ּוּלַ֥ק־יִּכ ַחֹ֔נ עַד ֵּ֣יַו ָהיִ֑פְּב ףָ֣רָט תִי֖ ַז־הֵלֲע הֵּ֥נִהְו בֶרֶ֔ע תֵ֣עְל ֙הָנֹוּיַה ויָ֤לֵא א֨

ֹלְו הָ֔נֹוּיַה־תֶא ֙חַּלַׁשְיַו םיִ֑רֵחֲא םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש דֹו֔ע לֶ֣חָּיִּיַו ׃דֹוֽע ויָ֖לֵא־בּוׁש הָ֥פְסָי־אֽ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ׳ה:ג״ל הבר תישארב
 .\ִׁשְחַּיַו \ֶׁשח חַלָׁש :)חכ ,הק םילהת( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,בֵרֹעָה תֶא חַּלַׁשְיַו ... )ה(
 ֹוביִׁשְמ ליִחְתִה ןֹומיִס יִּבַר ןֶּב הָדּוהְי יִּבַר םֵׁשְּב ןָדּוי יִּבַר ,בֹוׁשָו אֹוצָי אֵצֵּיַו
 רַמָא ,יִל אָּלֶא ַחֵּלַׁשְמ הָּתַא ןיֵא ןאָּכ ׁשֵּיֶׁש ףֹועָו הָּיַח הָמֵהְּב לָּכִמ ֹול רַמָא ,תֹובּוׁשְּת
 רַּב אָּבַא יִּבַר םֵׁשְּב הָיְכֶרֶּב יִּבַר .ןָּבְרָקְל ֹאלְו הָליִכֲאַל ֹאל ,\ָּב םָלֹועָל \ֶרֹּצ הַמ ֹול
 רַמָא ,ֹול \ֵרָטְצִהְל םָלֹועָה דיִתָעֶׁש ,ֹולְּבַק אּוה \ּורָּב ׁשֹודָּקַה ֹול רַמָא ,רַמָא אָנֲהַּכ
 ׁשֵּבַיְלּו דֹמֲעַל דָחֶא קיִּדַצ דיִתָע ,ץֶרָאָה לַעֵמ םִיַּמַה תֶׁשבְי דַע ֹול רַמָא ,יַתָמיֵא ֹול
 םיִאִבְמ םיִבְרֹעָהְו :)ו ,זי א םיכלמ( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,ֹול ֹוכיִרְצַמ יִנֲאַו ,םָלֹועָה תֶא
  .בֶרָעָּב רָׂשָבּו םֶחֶלְו רֶקֹּבַּב רָׂשָבּו םֶחֶל ֹול

 
 

ט"ז-י"ז ': םיכלמ א  

 יִ֤רְמָע־ןֶּב בָ֨אְחַא \9ְמִּיַ֠ו הָ֑דּוהְי \ֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל הָ֔נָׁש ֙הֶנֹמְׁשּו םיִׁ֤ש9ְׁש תַ֨נְׁשִּב לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙\ַלָמ יִ֗רְמָע־ןֶּב בָ֣אְחַאְו
  ׃הָֽנָׁש םִיַּ֖תְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב ֙לֵאָרְׂשִי־לַע

  ׃ויָֽנָפְל רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כִמ הָ֑והְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה יִ֛רְמָע־ןֶּב בָ֧אְחַא ׂשַעַּ֨יַו

ֹּטַחְּב ֹוּ֔תְכֶל לֵ֣קָנֲה ֙יִהְיַו  ֙[ֶלֵּ֙יַו םיִ֔נֹדיִצ [ֶלֶ֣מ ֙לַעַּ֙בְתֶא־תַּב לֶבֶ֗זיִא־תֶא הָּׁ֜שִא חַּ֨קִּיַו טָ֑בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָרָי תוא֖
  ׃ֹוֽל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו לַעַּ֔בַה־תֶא דֹ֣בֲעַּי ַֽו

  ׃ןֹוֽרְמֹׁשְּב הָ֖נָּב רֶׁ֥שֲא לַעַּ֔בַה תיֵּ֣ב לַעָּ֑בַל ַחֵּ֖בְזִמ םֶק ָּ֥יַו

 רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ לֹּ֨כִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣ה9ֱא ֙הָוֹהְי־תֶא ֙סיִעְכַהְל תֹוׂ֗שֲעַל בָ֜אְחַא ףֶסֹוּ֨יַו הָ֑רֵׁשֲאָה־תֶא בָ֖אְחַא ׂשַ֥עַּיַו
  ׃ויָֽנָפְל ּו֖יָה

 רַ֣בְדִּכ ָהיֶ֔תָלְּד ביִּ֣צִה ֹ֙וריִעְצ ]בּו֤גְׂשִבּו[ ביגשבו ּהָ֗דְּסִי ֹו֜רֹכְּב םָ֨ריִבֲאַּב הֹ֑חיִרְי־תֶא יִ֖לֱאָה תיֵּ֥ב לֵ֛איִח הָ֥נָּב ויָ֞מָיְּב
  )ס( ׃ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֥שֹוהְי ֖דַיְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֔והְי

ז״י  

 הֶ֛יְהִי־םִא ויָ֔נָפְל יִּתְדַ֣מָע רֶׁ֣שֲא ֙לֵאָרְׂשִי יֵ֤הfֱא הָ֞והְי־יַח ֒בָאְחַא־לֶא ֮דָעְלִג יֵ֣בָׁשֹּתִמ יִּ֜בְׁשִּתַה ּוהָּ֨יִלֵא ֩רֶמֹאּיַו
  )ס( ׃יִֽרָבְד יִ֥פְל־םִא יִּ֖כ רָ֑טָמּו לַ֣ט הֶּלֵ֖אָה םיִ֥נָּׁשַה



  ׃רֹֽמאֵל ויָ֥לֵא הָ֖והְי־רַבְד יִ֥הְיַו

  ׃ןֵּֽדְרַּיַה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא תיִ֔רְּכ לַחַ֣נְּב ָּ֙תְרַּתְסִנְו הָמְדֵ֑ק xְּ֖ל ָתיִ֥נָפּו הֶּ֔זִמ \ֵ֣ל

  ׃םָֽׁש xְ֖לֶּכְלַכְל יִתיִּ֔וִצ םיִ֣בְרֹעָה־תֶאְו הֶּ֑תְׁשִּת לַחַּ֣נַהֵמ ֖הָיָהְו

  ׃ןֵּֽדְרַּיַה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא תיִ֔רְּכ לַחַ֣נְּב ֙בֶׁשֵּ֙יַו \ֶלֵּ֗יַו הָ֑והְי רַ֣בְדִּכ ׂשַ֖עַּיַו \ֶ֥לֵּיַו

  ׃הֶּֽתְׁשִי לַחַּ֖נַה־ןִמּו בֶרָ֑עָּב רָׂ֖שָבּו םֶחֶ֥לְו רֶקֹּ֔בַּב ֙רָׂשָבּו םֶחֶ֤ל ֹו֜ל םיִ֨איִבְמ םיִ֗בְרֹעָהְו

ֹל יִּ֛כ לַחָּ֑נַה ׁשַ֣ביִּיַו םיִ֖מָי ץֵּ֥קִמ יִ֛הְיַו   )ס( ׃ץֶרָֽאָּב םֶׁשֶ֖ג הָ֥יָה־אֽ

  ׃רֹֽמאֵל ויָ֥לֵא הָ֖והְי־רַבְד יִ֥הְיַו

  ׃xֶֽלְּכְלַכְל הָ֖נָמְלַא הָּׁ֥שִא םָׁ֛ש יִתיִּ֥וִצ הֵּ֨נִה םָׁ֑ש ָּ֖תְבַׁשָיְו ןֹו֔דיִצְל רֶׁ֣שֲא ֙הָתַ֙פְרָצ \ֵ֤ל םּו֣ק

 רַ֔מֹאּיַו ָ֙היֶ֨לֵא אָ֤רְקִּיַו םיִ֑צֵע תֶׁשֶׁ֣שֹקְמ הָ֖נָמְלַא הָּׁ֥שִא םָׁ֛ש־הֵּֽנִהְו ריִ֔עָה חַתֶּ֣פ־לֶא ֹ֙אבָּיַו הָתַ֗פְרָצ \ֶ֣לֵּיַו ׀ םָק֣ ָּיַו
  ׃הֶּֽתְׁשֶאְו יִ֖לְּכַּב םִיַ֛מ־טַעְמ יִ֧ל אָ֨נ־יִחְק

  ׃\ֵֽדָיְּב םֶחֶ֖ל־תַּפ יִ֛ל אָ֥נ־יִחְקִֽל רַ֔מֹאּיַו ָ֙היֶ֨לֵא אָ֤רְקִּיַו תַחַ֑קָל \ֶלֵּ֖תַו

ֹּתַו ֹלְמ־םִא יִּ֣כ גֹו֔עָמ יִ֣ל־ׁשֶי־םִא x֙יֶ֙ה9ֱא הָ֤והְי־יַח רֶמא֗  תֶׁשֶׁ֜שֹקְמ יִ֨נְנִהְו תַחָּ֑פַּצַּב ןֶמֶׁ֖ש־טַעְמּו דַּ֔כַּב ֙חַמֶ֙ק־ףַכ א֤
  ׃ּונְתָֽמָו ּו֖הֻנְלַכֲאַו יִ֔נְבִלְו יִ֣ל ּ֙והיִ֙תיִׂשֲעַו ֙יִתאָ֙בּו םיִ֗צֵע םִי ַ֣נְׁש

ֹּיַו  \ָ֣לְו יִ֔ל ְתאֵ֣צֹוהְו ֙הָנֹׁשאִרָב הָּ֤נַטְק הָ֨גֻע םָּׁשִ֠מ יִ֣ל־יִׂשֲע \ַ֣א \ֵ֑רָבְדִכ יִׂ֣שֲע יִאֹּ֖ב יִ֔אְריִּ֣ת־לַא ּ֙והָּ֙יִלֵא ָהיֶ֤לֵא רֶמא֨
  )ס( ׃הָֽנֹרֲחַאָּב יִׂ֖שֲעַּת \ֵ֔נְבִלְו

ֹל ֙חַמֶּ֙קַה דַּ֤כ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣ה9ֱא הָ֜והְי רַ֨מָא ֩הֹכ יִּ֣כ ֹל ןֶמֶּׁ֖שַה תַחַּ֥פַצְו הָ֔לְכִת א֣  הָ֛והְי ]־תֵּת[־ןתת םֹו֧י דַ֠ע רָ֑סְחֶת א֣
  ׃הָֽמָדֲאָה יֵ֥נְּפ־לַע םֶׁשֶּ֖ג

ֹּתַו ּו֑הָּיִלֵא רַ֣בְדִּכ הֶׂ֖שֲעַּתַו \ֶלֵּ֥תַו   ׃םיִֽמָי ּהָ֖תיֵבּו ]אּו֛הָו[ ]־איִֽה[ איהו־אוה לַכא֧

ֹל ֙חַמֶּ֙קַה דַּ֤כ ֹל ןֶמֶּׁ֖שַה תַחַּ֥פַצְו הָתָ֔לָכ א֣   )פ( ׃ּוהָּֽיִלֵא ֥דַיְּב רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔והְי רַ֣בְדִּכ רֵ֑סָח א֣

 ֹוּ֖ב־הָרְתֹוֽנ־ֹאל רֶׁ֥שֲא דַ֛ע דֹ֔אְמ ֣קָזָח ֹ֙ויְלָח יִ֤הְיַו תִיָּ֑בַה תַ֣לֲעַּב הָּׁ֖שִאָה־ןֶּב הָ֕לָח הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא יִ֗הְיַו
  ׃הָֽמָׁשְנ

ֹּתַו   ׃יִֽנְּב־תֶא תיִ֥מָהְלּו יִ֖נֹוֲע־תֶא ריִּ֥כְזַהְל יַ֛לֵא ָתאָּ֧ב םיִ֑ה9ֱאָה ׁשיִ֣א \ָ֖לָו יִּ֥ל־הַמ ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙רֶמא֙

ֹּיַו   ׃ֹוֽתָּטִמ־לַע ּוהֵ֖בִּכְׁשַּיַו םָׁ֔ש בֵׁ֣שֹי ֙אּוה־רֶׁשֲא הָּ֗יִלֲעָה־לֶא ּ֙והֵ֨לֲעַּי ַֽו ּהָ֗קיֵחֵמ ּוהֵ֣חָּקִּיַו \ ֵ֑נְּב־תֶא יִ֣ל־יִֽנְּת ָהיֶ֖לֵא רֶמא֥

  ׃ּהָֽנְּב־תֶא תיִ֥מָהְל ָתֹו֖עֵרֲה ּהָּ֛מִע רֵ֥רֹוּגְתִמ יִ֨נֲא־רֶׁשֲא הָ֞נָמְלַאָה־לַע םַגֲ֠ה יָ֔ה9ֱא הָ֣והְי רַ֑מֹאּיַו הָ֖והְי־לֶא אָ֥רְקִּיַו



  ׃ֹוּֽבְרִק־לַע הֶּ֖זַה דֶ֥לֶּיַה־ׁשֶפֶֽנ אָ֛נ בָׁשָּ֥ת יָ֔ה9ֱא הָ֣והְי רַ֑מֹאּיַו הָ֖והְי־לֶא אָ֥רְקִּיַו םיִ֔מָעְּפ ׁש9ָׁ֣ש ֙דֶלֶּ֙יַה־לַע דֵ֤דֹמְתִּיַו

  ׃יִחֶּֽיַו ֹוּ֖בְרִק־לַע דֶ֛לֶּיַה־ׁשֶפֶֽנ בָׁשָּ֧תַו ּו֑הָּיִלֵא לֹו֣קְּב הָ֖והְי עַ֥מְׁשִּיַו

ֹּיַו ֹוּ֑מִאְל ּוהֵ֖נְּתִּי ַֽו הָתְיַּ֔בַה ֙הָּיִלֲעָה־ןִמ ּוהֵ֤דִרֹּיַו דֶלֶּ֗יַה־תֶא ּוהָּ֜יִלֵא חַּ֨קִּיַו   ׃\ ֵֽנְּב יַ֥ח יִ֖אְר ּוהָּ֔יִלֵ֣א ֙רֶמא֙

ֹּתַו   )פ( ׃תֶֽמֱא xיִ֖פְּב הָ֥והְי־רַבְדּו הָּתָ֑א םיִ֖ה9ֱא ׁשיִ֥א יִּ֛כ יִּתְעַ֔דָי ֣הֶז ֙הָּתַע ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙הָּׁשִאָֽה רֶמא֤
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