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ֹוׁש 1 ר	 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ּוא  ֣ה� ֹוׁש  ר� 
ֵו ׁש� ַח ֲא� י  � 
יֵ֣מ ִּב� י  � ֣ה� י� ֵו
֣ה � ֲא� 
ים ּוֵ֣מ � ר� ְׂש� �ֶע ֶע ֵו� ַב ! �ּוׁש ׁש ד־ּ֔כ" ֶע ּדּו ֵו� ֣ה'� 
ְ֙ך) ֵ֣מ 
ֵל ֹּמ' ֣ה

֣ה׃  - יָֽנ� ד� ְ֙ך 2ֵ֣מ� �ֵל � �ֹּמ ֣ה ׀  ת  �ַב � �ׁש ּ֔כ� ם  � 
֣ה ֣ה� ים  � ֵ֣מ� ָּי� ִּב
ן � ׁשּוׁש ִּב� ר  � �ׁש ֲא� ֹו  כּות" ֵל� ֵ֣מ א  � 
ֵּ֣ס ּ֔כ� ֵל  5ֶע ֹוׁש  ר	 
ֵו ׁש� ַח ֲא�

֣ה׃  - יר� ִּב� ֣ה 3֣ה "�ֶּ֔ת ׁש� ֣ה ֵ֣מ� � ְׂש� ֹו ֶע� כ" ֵל� ֵ֣מ� ֵלֹוׁש) ֵל� 8ת ׁש� ָֽנ ׁש� ִּב�
י 	ד ּוֵ֣מ� ס  � ר ָּפ� ׀  יֵל  � 
ַח יֵו  � ד� ַב� ֶע� ֵו יֵו  � ר� ֵל־ְׂש� כ� ֵל�

יֵו׃  - ָֽנ� ָפ� ֹות ֵל� יָֽנ� ד� ֹּמ� י ֣ה � 
ר ְׂש� ים ֵו� ! ֵ֣מ� ֶּ֔ת� ר� ָּפ - ֹו 4֣ה ת	 ֲא' ר� ֣ה ִּב�
ת �ר � �ֲא ָפ� ֶּ֔ת� ר  " ָ֔ק� ת־י� =�ֲא ֵו� ֹו  כּות" ֵל� ֵ֣מ ֹוד  ַב� ּ֔כ� ר)  �ׁש ת־ֶע'< �ֲא
ֹום׃ י- ת  � ֲא ּוֵ֣מ� ים  � ֵ֣מֹוָֽנ� ׁש� ים  ִּב�" ר ים  � ֵ֣מ� י� ֹו  ת� דּוָּל� ְּג�

ְ֙ך 5 �ֵל B�ֹּמ ֣ה ֣ה  � ְׂש� ֶע� ֣ה  �ָּל 	
ֲא ֣ה� ים  � ֵ֣מ� ָּי� ֣ה ׀  ֹואת  ֵל� ֵ֣מ� ּוַב�
ֹוֵל Cד ְּג� ֵ֣מ� ֣ה ֵל� Dיר� ִּב� ן ֣ה =ׁשּוׁש יםE ִּב� ֲא� ְצ� ֵ֣מ� ִּנ� ם ֣ה � ֶע� ֵל־֣ה� כ� ֵל�
�ת ִּנ ְּג� ר  Hְצ ַח� ִּב ים  � ֵ֣מ� י� ת  � ֶע ַב� ׁש� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ן  ! ָ֛ט� ד־ָ֔ק� ֶע ֵו�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה ן  � ית ַחּו֙ז) 6ִּב� ֲא� ת  �ֵל 	
כ ּות� ס  � ָּפ ר� ּ֔כ ׀  ּור  ַח�
י 
ּוד ֹּמ� ֶע ֵו� ף  �ס � �כ י  
יֵל � ֵל� ֵל־ְּג� ֶע ן  ֵ֣מ�" ְּג� ר� ֲא ֵו� ּוץ  י־ַב� 
ֵל ַב� ַח ִּב�
ת � ָפ ְצ� - ר� ֵל  ! ֶע ף  �ס 	�כ ֵו� ַב  � ֣ה� ֙ז� ׀  ֹות  ּ֣ט� ֵ֣מ� ׁש  � 
ׁש

ת׃  �ר - ַח� ס' ֵו� ר  � ד ֵו� ׁש  � 
ׁש ָ֛ט־ֵו� ֣ה י 7ִּב � 
ֵל כ� ִּב� ָ֔קֹות)  ׁש� ֣ה ֵו�
ַב � ר� ּות  כ! ֵל� ֵ֣מ �ין  
י ֵו� ים  � ים ׁשֹוָֽנ� � ֵל� 
ּ֔כ ֵ֣מ� ים  � ֵל� 
כ ֵו� ַב  ֣ה�" ֙ז�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ �ד ֣ה י ן ׀ 8ּ֔כ� � 
י־כ �ס ּ֔כ� 
ָֽנ ין ֲא' � 
ת ֲא � ּד� �֣ה כ ָּי� ת� ְּׁש� ֣ה ֵו�
ֹון �ְצ ר� ֹות ּ֔כ� ְׂש� ֶע� ֹו ֵל ית" 
ַב ִּב � ֵל־ר ֵל ּ֔כ� 5ְ֙ך ֶע �ֵל 	�ֹּמ ד ֣ה � ֵּ֣ס י�

יׁש׃  - ֲא� יׁש־ֵו� ֣ה 9ֲא� � ת� ְׂש� ֶע� ֣ה  ּ֔כ�" ֵל� ֹּמ ֣ה י  � ֶּ֔ת� ׁש� ֵו ם  5ְּג
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ֵל ר  � �ׁש ֲא� ּות  כ" ֵל� ֹּמ ֣ה ית  5
ִּב ים  � ׁש� ָֽנ� ֣ה  � 
ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ�

ֹוׁש׃  ר- 
ֵו ׁש� ַח ֹוַב 10      סֲא� �ָ֛ט ּ֔כ� י  יֶע�" ַב� ְּׁש� ֣ה ָּיֹום)  ִּב
א Dַבֹוָֽנ� ר� א ַח ת�= ְּז� ן ִּב� ֣הּוֵ֣מ� ֵ֣מ� Uר ֵל� Bֵ֣מ ן ֲא� י� � ָּי� ְ֙ך ִּב �ֵל � �ֹּמ ַב־֣ה 
ֵל
ים יס�" ר� � ֵּ֣ס� ת) ֣ה ֶע ַב� ס ׁש� "ּ֔כ ר� כ ר ֵו� � ת 
א) ֙ז ת� ְג� ַב ֲא� א ֵו 8 ת� ְג� ִּב�
ֹוׁש׃ ר- 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה י  � 
ָֽנ ת־ָּפ� �ֲא ים  ת�" ר� � ׁש� ֵ֣מ� ֣ה

ְ֙ך 11 �ֵל � �ֹּמ ֣ה י  � 
ָֽנ ָפ� ֵל� ֣ה  ! ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה י  C ֶּ֔ת� ׁש� ת־ֵו �ֲא יא  ַב� ֣ה� U�ֵל
ים) ר� ָּׂש� ֣ה ֵו� ים  8 ֹּמ� ֶע - ֣ה� ֹות  ֲא= ר� ֣ה ֵל� ּות  כ� ֵל� ֵ֣מ ר  �ת � �כ ִּב�

יא׃  - ֣ה� ֣ה  � �ֲא ר� ֵ֣מ ת  � י־ָ֛טֹוַב - ּ֔כ� ּה  י�" ָפ� ת־י� �ן 12ֲא Y
ֲא ֵ֣מ� ֶּ֔ת� ֵו

�ד י ר ִּב� � �ׁש ְ֙ך ֲא� �ֵל "�ֹּמ ר ֣ה � ַב ד� ַבֹוא) ִּב� י ֵל� ֶּ֔ת�	 ׁש� ֣ה ֵו � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה
֣ה � ר� ֶע� ֹו ִּב� ת� ֵ֣מ� ַח� ד ֵו ֲא'" ְ֙ך) ֵ֣מ� �ֵל >�ֹּמ ף ֣ה ְצ'8 ָ֔ק� ָּי� ֵו ים  � יס� ר� ֵּ֣ס� ֣ה

ֹו׃  ים 13ַב- � ֶּ֔ת� ֶע� � ֣ה- י  � 
ֶע י'ד� ים  � ֵ֣מ� כ� ַח� ֵל ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]� ֵו
ין׃ - ד� ֵו� ת  � ּד� י  � 
ֶע ֵל־י'ד� ּ֔כ� י  H
ָֽנ ָפ� ֵל� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ר  � ַב ּד� ן)  
י־כ ּ֔כ�

א 14 ת� � ֵ֣מ� ד� ֲא ר)  ת� 
ׁש 8א  ָֽנ� ׁש� ר� ּ֔כ יֵו  ֵל�	 
ֲא ַב  ר'� ָּק� ֣ה ֵו�
י ׀ � 
ר ת ְׂש� Yֶע ַב� ן ׁש� � ֵ֣מּוכ� א ֵ֣מ� � ָֽנ� ס� ר� ס ֵ֣מ �ר � �יׁש ֵ֣מ ׁש�" ר� ת
֣ה � ָֽנ� אׁש' ים ר� � ַב� ָּי'ׁש� ְ֙ך ֣ה �ֵל "�ֹּמ �י ֣ה 
ָֽנ י) ָּפ� 
ֲא י ר' 	ד ס ּוֵ֣מ� � ר ָּפ�

ּות׃  כ- ֵל� ֹּמ י 15ִּב � ֶּ֔ת� ׁש� ֣ה ֵו � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֹות ִּב ְׂש" ֶע� ֣ה־ָּל - ת) ֵ֣מ ד� ּ֔כ�
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ֣ה ר)  ֵ֣מ ֲא� ת־ֵ֣מ - �ֲא ֣ה  ת�	 ְׂש� א־ֶע� ֵל]- ר  � �ׁש ֲא� ׀  ֵל  � ֶע

ים׃  - יס� ר� ֵּ֣ס� ֣ה ד  � י ִּב� ֹוׁש  ר" 
ֵו ׁש� ַח ר 16      סֲא� �אֵ֣מ ָּי]� ֵו
ן ֵ֣מֵוֵ֣מכן  ֵ֣מּוכ�	 אֵ֣מ� ֵל]8 ים  ר�" ָּׂש� ֣ה ֵו� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה 8י  
ָֽנ ָפ� ֵל�

י 8 ּ֔כ� ֣ה  � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה י  � ֶּ֔ת� ׁש� ֵו ֣ה  � ת� ֵו� ֶע� ֹו  ּד" ַב ֵל� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֵל־֣ה ֶע
ר H�ׁש ֲא� ים  ֹּמ�" ֶע � ֵל־֣ה� ֵל־ּ֔כ� ֶע ֵו� ים)  ר� ָּׂש� ֵל־֣ה ֵל־ּ֔כ� ֶע

ֹוׁש׃  ר- 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ֹות  יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� א 17ִּב� 8 
ְצ 
י־י - ּ֔כ�
ֹות �֙ז ַב� ֣ה ֵל� ים  ׁש�" ִּנ� ֵל־֣ה ֵל־ּ֔כ� ֶע ֣ה)  ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ר־֣ה ַב ד�
ֹוׁש Bר 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ם  ר�	 ֵ֣מ� ֲא� ִּב� ן  � �י֣ה 
יָֽנ 
ֶע ִּב� ן  � �י֣ה 
ֵל ֶע� ִּב
יֵו � ָֽנ� ָפ� ֵל� ֣ה  ! ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה י  C ֶּ֔ת� ׁש� ת־ֵו �ֲא יא  ַב�= ֣ה� ֵל� ר  Yֵ֣מ ֲא�

֣ה׃  ֲא� - ֵל]א־ַב� ֹות 18ֵו� ר� ֣ה ׀ ְׂש� ָֽנ� ר� � ֣ה ֶּ֔ת]אֵ֣מ D�ְּז ֹום ֣ה ָּי= ֣ה - ֵו�
֣ה ּ֔כ�" ֵל� ֹּמ ֣ה ר  � ַב ת־ּד� �ֲא ֶעּו)  ֵ֣מ� - ׁש� ר  8 �ׁש ֲא� י  	ד ס־ּוֵ֣מ� ר - ָּפ�
ף׃ �ְצ - ָ֔ק� ֵו� ֹון  �י ְּז� ִּב� י  � ד ּוכ� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה י  � 
ר ְׂש� ֵל  כ'� ֵל�

כּות) 19 ֵל� ר־ֵ֣מ ַב ד� א  8 
ְצ 
י ֹוַב  ָ֛ט	 ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא�
ֹור ַב� ֶע� י א  ֵל]� ֵו� י  � ד ס־ּוֵ֣מ� ר - ָפ� י  � 
ת ד� ִּב� ַב  ! 
ת ּ֔כ� י� ֵו� יֵו  ָֽנ�" ָפ� ָּל� ֵ֣מ�
ֹוׁש ר" 
ֵו ׁש� ַח ְ֙ך ֲא� �ֵל � �ֹּמ י) ֣ה 
ָֽנ ָפ� י ֵל� ֶּ֔ת�	 ׁש� ֹוא ֵו Dַב א־ת� ר ֵל]- =�ׁש ֲא�
֣ה׃ ִּנ� - �ֹּמ ֣ה ֵ֣מ� � ּ֣טֹוַב� ּה ֣ה � ֶעּות� ר� ְ֙ך ֵל� �ֵל "�ֹּמ ן ֣ה � 
ֶּ֔ת ּה) י� כּות� ֵל� ּוֵ֣מ

֣ה) 20 �ְׂש ֶע� ר־י - �ׁש ֲא� ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ם  ְג�= ת� ָּפ�  Eֶע ֵ֣מ ׁש� ָֽנ� ֵו�
ּו ָֽנ8 ֶּ֔ת� ים י� ׁש�	 ִּנ� ֵל־֣ה כ� יא ֵו� � ֣ה ֣ה� � ִּב� י ר � ֹו ּ֔כ� כּות" ֵל� ֵל־ֵ֣מ כ� ִּב�

ן׃  - ָ֛ט� ד־ָ֔ק� ֶע ֵו� ֹוֵל  ד� ְּג� ֵ֣מ� ֵל� ן  "�י֣ה 
ֵל ֶע� ַב ֵל� ר)  ָ֔ק� ַב) 21י� יָ֛ט ָּי� ֵו
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ֣ה ְׂש  �ֶע ָּי ֵו ים  � ר� ָּׂש� ֣ה ֵו� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה י  � 
יָֽנ 
ֶע ִּב� ר  ַב�" ּד� ֣ה

ן׃  - ֵ֣מּוכ� ֵ֣מ� ר  � ַב ד� ים) 22ּ֔כ� ר� ָפ� ס� ַח  8 ֵל ׁש� ָּי� ֵו
֣ה) יָֽנ� ד� ּוֵ֣מ� 8֣ה  יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� �ֲא ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ֹות  יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� ֵל־ּ֔כ� �ֲא
ֹות י8 ֣ה� ֵל� ֹו  ׁשֹוָֽנ� ֵל� ּ֔כ� ם  � ֶע� ֵו� ם  � ֵל־ֶע �ֲא ֵו� ּה  ַב�" ת� כ� ּ֔כ�
ֹו׃  ֹּמ- ֹון ֶע �ׁש ֵל� ר ּ֔כ� � 
ִּב ד ֹו ּוֵ֣מ� ית" 
ַב ר ִּב� � 
ר יׁש) ְׂש' ֵל־ֲא� ָפּ֔כ�
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ְ֙ך 2 �ֵל � �ֹּמ ת ֣ה � ֵ֣מ ְ֙ך ַח� H'ׁש ֣ה ּ֔כ� �ָּל "
ֲא ים ֣ה� � ר� ַב� ּד� ר) ֣ה ַח ֲא
֣ה ת� ְׂש�" ר־ֶע� �ׁש ת ֲא� � 
ֲא י) ֵו� ֶּ֔ת� ׁש� ת־ֵו �ר ֲא 8 כ ֹוׁש ֙ז� ר� 
ֵו ׁש� ַח ֲא�

׃  י֣ה� - �ֵל ר ֶע� � ֙ז ְג� ר־ָֽנ� �ׁש ת ֲא� � 
ֲא ְ֙ך 2ֵו� �ֵל � �ֹּמ י־֣ה - 
ר ֶע� ּו ָֽנ �ר ָּי]אֵ֣מ� ֵו
ֹות �ֹות ָ֛טֹוַב תּוֵל� ֹות ִּב� �ר ֶע� ְ֙ך ָֽנ� �ֵל ! �ֹּמ ּו ֵל �ׁש ָ֔ק� ַב יֵו י� � ת� ר� ׁש� ֵ֣מ�

֣ה׃  - �ֲא ר� ֹות 3ֵ֣מ יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ים[ ִּב� יד� ָ֔ק� ְ֙ך ָּפ� �ֵל � �ֹּמ ד ֣ה = 
ָ֔ק ָפ� י ֵו�
ת =֣ה ָ֛טֹוַב תּוֵל� U�֣ה־ַב - ר� ֶע� ֵל־ָֽנ ת־ּ֔כ� �ּו ֲא ְצ� ִּב� ָ֔ק� י� ֵו� כּותֹו^  ֵל� ֵ֣מ
ים ׁש�" ִּנ� ֣ה ית  � 
ֵל־ִּב �ֲא ֣ה)  יר� ִּב� ֣ה ן  8 ֵל־ׁשּוׁש �ֲא ֣ה  D�ֲא ר� ֵ֣מ
ֹון ת� ָֽנ� ים ֵו� � ׁש� ִּנ� ר ֣ה � 
ֵ֣מ ְ֙ך ׁש' �ֵל � �ֹּמ יס ֣ה � ר� !א ס� �ְג 
�ד ֣ה ֵל־י �ֲא

ן׃  - �י֣ה 
רּוָ֔ק ֵ֣מ� �י 4ֶּ֔ת 
יָֽנ 
ֶע ִּב� ַב)  יָ֛ט ֶּ֔ת� ר  8 �ׁש ֲא� ֣ה  ר�	 ֶע� ִּנ - ֣ה ֵו�
י � 
יָֽנ 
ֶע ר ִּב� ! ַב� ּד� ַב ֣ה C יָ֛ט ָּי� י ֵו � ֶּ֔ת� ׁש� ת ֵו ַח � ְ֙ך ֶּ֔ת ֵל'� ֵ֣מ� ְ֙ך ֶּ֔ת� �ֵל "�ֹּמ ֣ה

ן׃  - 
ּ֔כ ְׂש  �ֶע ָּי ֵו ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ �֣ה 5      ס֣ה י� ֣ה� י  ֣הּוד�" י� יׁש  � ֲא�
יר C ֲא� י� ן  � �ִּב י  	כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ֹו  ֵ֣מ� ּוׁש� ֣ה  � יר� ִּב� ֣ה ן  � ׁשּוׁש ִּב�

י׃  - יָֽנ� ֵ֣מ� יׁש י� � יׁש ֲא� � ן־ָ֔ק� �י ִּב ! ֶע� ֵ֣מ� ן־ׁש� �֣ה) 6ִּב ֵל� ְג� ר ֣ה� 8 �ׁש ֲא�
�֣ה י� ָֽנ� כ� ם י� � ֣ה ֶע� ת�" ֵל� ְג� ר ֣ה� � �ׁש ֣ה) ֲא� ֵל� ְּג' ם־֣ה ם ֶע� י� "ֵל ּוׁש� יר� ֵ֣מ�
ְ֙ך �ֵל � �ֵ֣מ ר  � אַּ֖צ �ָֽנ ד� ַבּוכ ָֽנ� ֣ה  ֵל�" ְג� �֣ה ר  � �ׁש ֲא� ֣ה  � ֣הּוד� ְ֙ך־י� �ֵל - �ֵ֣מ

ֵל׃  - �ַב ר) 7ִּב� 
ֶּ֔ת ס� �ֲא יא  8 ֣ה� ֣ה  ֵּ֣ס�	 ד ת־֣ה� �ֲא ן  D
ֵ֣מ ֲא' י  ֣ה�= י� ֵו
֣ה 8 ר� ֶע� ִּנ ֣ה ֵו� ם  � 
ֲא ֵו� ַב  � ֲא� ּה  � ֵל� ין  � 
ֲא י  ! ּ֔כ� ֹו  ד" ת־ּד' ִּב
ּה ֹּמ�" ֲא� ) ֵו� י֣ה� ַב�< ֹות ֲא� ֵ֣מ8 ֣ה ּוַב� "�ֲא ר� ת ֵ֣מ � ָ֛טֹוַב ר) ֵו� ֲא ת־ֶּ֔ת'< ָפ י�

ת׃  - ַב ֵל� ֹו  ֵל� י  ! כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ּה  C ַח� ָ֔ק� ֶע 8ֵל� 8 ֵ֣מ ְּׁש� ֣ה� ִּב� י  ֣ה�	 י� ֵו
ֹות ִּב! ר ֹות  �ר ֶע� ָֽנ� ץ  Y
ַב ָּק� ֣ה� ַב� ּו- ֹו  ת" ד� ֵו� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ר־֣ה ַב ּד�
ר) 
ֶּ֔ת ס� �ַח ֲא 8 ָ֔ק ָּל� ֶּ֔ת� י ֵו � ְג� 
�ד ֣ה ֵל־י �֣ה ֲא � יר� ִּב� ן ֣ה � ֵל־ׁשּוׁש �ֲא
ים׃ - ׁש� ִּנ� ֣ה ר  � 
ֵ֣מ ׁש' י  � ְג 
֣ה �ד  ֵל־י �ֲא ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ית  � 
ֵל־ִּב �ֲא

יֵ̂ו 9 ָֽנ� ָפ� ֵל� ד  �ס � �ַח א  � ָּׂש� ֶּ֔ת� ֵו יֵו[  יָֽנ� 
ֶע ַב� ֣ה  � ר� ֶע� ִּנ ֣ה ַב  =יָ֛ט ֶּ֔ת� ֵו
ּה ֵל�" ת  � 
ת ֵל�  ( ֣ה� >�ָֽנֹות ת־ֵ֣מ� �ֲא ֵו� י֣ה�  8 �רּוָ֔ק ֵ֣מ� ת־ֶּ֔ת �ֲא ֵל  
֣ה ַב י� Uֵו
ית � 
ִּב ּה ֵ֣מ� � ת־ֵל� �ת - ֹות ֵל� �י aֲא ר� ֹות ֣ה� ר" ֶע� ִּנ� ֶע ֣ה ַב � �ת) ׁש 
ֲא ֵו�
ית � 
ִּב ֹוַב  ָ֛ט� ֵל� י֣ה�  ! �רֹות ֶע� ת־ָֽנ �ֲא ֵו� C֣ה�  �ִּנ ׁש י� ֵו ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה

ים׃  - ׁש� ִּנ� ּה 10֣ה � ֹּמ� ת־ֶע �ֲא ר  "
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֣ה  יד� � ְּג� ֵל]א־֣ה�
ר � �ׁש ֲא� י֣ה�  � �ֵל ֶע� �֣ה  ּו� ְצ� י  ! כ ּד_ ר� ֵ֣מ� י  C ּ֔כ� ּה  � ֶּ֔ת� ד� ֹוֵל ת־ֵ֣מ- �ֲא ֵו�

יד׃  - ְּג� ְ֙ך 11ֵל]א־ת "
ָּל ֣ה ת� י) ֵ֣מ� כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ֹום  י" ֵו� ֹום  ֵל־י� כ� ּוַב�
ֹום ֵל� ת־ׁש� �ֲא ת)  ֶע >ד ֵל� ים  � ׁש� ִּנ� ית־֣ה 
ִּב ר  � ְצ ַח� י  � 
ָֽנ ָפ� ֵל�

ּה׃  - ֣ה ִּב� � �ְׂש ֶע� 
֣ה־ָּי ר ּוֵ֣מ "
ֶּ֔ת ס� �֣ה 12ֲא ר�= ֶע� רE ָֽנ יֶעb ֶּ֔ת' Bְּג� ֣ה ּוַב�
Eץ 
ָּק ֹוׁש ֵ֣מ� ר	 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא ׀  ֹוא  ַב� ֵל� ֣ה  Dר� ֶע� ָֽנ ֵו�
י ! ׁש ּ֔כ� �ד ר ַח'" � ְׂש� �ים ֶע� 
ָֽנ ים) ׁש� ׁש� ִּנ� ת ֣ה 8 ד� ּה ּ֔כ� Dֹות ֵל� י= c֣ה

ן �ֵ֣מ � �ׁש ים) ִּב� ׁש� ד� ֣ה ַח_ 8 ְּׁש� ן ׁש� � �י֣ה 
רּוָ֔ק י ֵ֣מ� � 
ֵ֣מ ּו י� ֲא� ֵל� ֵ֣מ� ן י� � 
ּ֔כ
י � 
רּוָ֔ק ֵ֣מ� ת ּוַב� ים  ֵ֣מ�" ְׂש� ִּב� ִּב ים)  ׁש� ד� ַח_ ֣ה  8 ְּׁש� ׁש� ֵו� ר  ֹּמ'" ֣ה

ים׃  - ׁש� ִּנ� תE 13֣ה 
ְ֙ך ֲא �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה �֣ה ֲא � ֲא� ֣ה ִּב� � ר� ֶע� ִּנ - ֣ה ֣ה H�֙ז ּוַב�
ית � 
ִּב ּה ֵ֣מ� ֹּמ�" ֹוא ֶע� ַב� ּה) ֵל� ן ֵל� - 
ת 8 ִּנ� ר י� Dר ֶּ֔ת]אֵ֣מ =�ׁש ֵל־ֲא� ּ֔כ�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ית ֣ה � 
ד־ִּב ים ֶע � ׁש� ִּנ� ֣ה 14֣ה ֲא�	 יא ַב� � ַב ׀ ֣ה� �ר � �ֶע ִּב�
י ָֽנ�" 
ׁש ים)  ׁש� ִּנ� ֣ה ית  8 
ֵל־ִּב �ֲא ֣ה  Yַב� ׁש� יא  � ֣ה� ר  �ָ֔ק ִּב' ַב Uּו
ים � ׁש� ְג� יֵל - ָּפ� ר ֣ה � 
ֵ֣מ ְ֙ך ׁש' �ֵל � �ֹּמ יס ֣ה � ר� !֙ז ס� ְג ׁש� ֶע� - Cד ׁש ֵל־י �ֲא
ּה ! ִּב� ץ  � 
ָפ ם־ַח� ֲא� י  � ּ֔כ� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא ֶעֹוד)  ֹוא  �ַב ֵל]א־ת�

ם׃  - 
ׁש ֣ה ַב� � ֲא� ר� ָ֔ק� ָֽנ� ֵו� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ר 15֣ה � 
ֶּ֔ת ס� �ר־ֲא יֶעb ֶּ֔ת' � ְּג� ֣ה ּוַב�
ת Dַב ֹו ֵל� ַח־ֵל= - ָ֔ק רE ֵל� �ׁש י ֲא� Bכ ּד_ ר� ד ֵ֣מ� ֵל ּד'� י� � יַח ַב� ת־ֲא� ִּב
ם � ֲא� י  Uּ֔כ� ר  ַב�" ּד� ֣ה)  ׁש� ָ֔ק� ַב� א  ֵל]8 ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא ֹוא  ַב� ֵל�
ר � 
ֵ֣מ ׁש' ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ יס־֣ה ר� ס� י  � ְג 
֣ה ר  ! י]אֵ֣מ ר  � �ׁש ת־ֲא� �ֲא
י � 
יָֽנ 
ֶע ִּב� ן  "
ַח את  � 
ְׂש ָֽנ' ר)  
ֶּ֔ת ס� �ֲא י  8 ֣ה� ֶּ֔ת� ֵו ים  � ׁש� ִּנ� ֣ה

׃  י֣ה� - �ֲא ֵל־ר' ְ֙ך 16ּ֔כ� �ֵל 8 �ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא ר  D
ֶּ֔ת ס� �ֲא ַח  = ָ֔ק ָּל� ֶּ֔ת� ֵו
י � יר� ְׂש� ֶע� ׁש ֣ה� �ד �ַח' ֹו ִּב כּות" ֵל� ית ֵ֣מ � 
ֵל־ִּב �רֹוׁש) ֲא 
ֵו ׁש� ַח ֲא�
ֹו׃ כּות- ֵל� ֵ֣מ ֵל� ֶע  ַב � �ת־ׁש ָֽנ ׁש� ִּב� ת  � 
ַב 
ָ֛ט ׁש  �ד ֣הּוא־ַח'�

ים 17 ׁש�" ִּנ� ֵל־֣ה ּ֔כ� ֵ֣מ� ר)  
ֶּ֔ת ס� �ת־ֲא �ֲא ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ַב  =֣ה cֲא �ָּי ֵו
ם �8ְׂש ָּי� ֵו ת  תּוֵל'� ִּב� ֵל־֣ה ּ֔כ� יֵו ֵ֣מ� � ָֽנ� ָפ� ֵל� ד  �ס ! �ַח ֵו� ן  � 
א־ַח ָּׂש� ֶּ֔ת� ֵו
י׃ - ֶּ֔ת� ׁש� ֵו ת  ַח � ֣ה� ֶּ֔ת � �יכ ֵל� ֵ֣מ� ָּי ֵו ּה  ר]אׁש�" כּות) ִּב� ֵל� ר־ֵ֣מ �ת - �ּ֔כ

יֵו) 18 ר� ֵל־ְׂש� כ� ֵל� ֹוֵל  ד	 ְג� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ְ֙ך  �ֵל D�ֹּמ ֣ה ְׂש  ֶע =ָּי ֵו
יָֽנֹות) ד� ֹּמ� ֣ה ֵל 8 ַח� ָֽנ� ֣ה� ֵו ר  � 
ֶּ֔ת ס� �֣ה ֲא � 
ֶּ֔ת ׁש� ת ֵ֣מ� � 
יֵו ֲא ד�" ַב� ֶע� ֵו

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה �ד  י ּ֔כ� ת  � 
ֲא ְׂש� ֵ֣מ ן  � 
ֶּ֔ת ָּי� ֵו ֣ה  ְׂש�" ץ 19ֶע� � 
ַב ָּק� ֣ה� ּוַב�
ְ֙ך׃ �ֵל - �ֹּמ ר־֣ה ֶע - ׁש ִּב� ַב  � 
י'ׁש י  � כ ּד_ ר� ּוֵ֣מ� ית  � ָֽנ� 
ׁש ֹות  תּוֵל� ִּב�

ּה 20 ֹּמ�" ת־ֶע �ֲא ֵו� ּה)  ֶּ֔ת� ד� ֹוֵל ֵ֣מ- ת  �8ד �ְּג ֵ֣מ ר  	
ֶּ֔ת ס� �ֲא ין  � 
ֲא
י) כ ּד_ ר� ר ֵ֣מ� 8 ֵ֣מ ֲא� ת־ֵ֣מ �ֲא י ֵו� � כ� ּד_ ר� י֣ה� ֵ֣מ� � �ֵל �֣ה ֶע� ּו� ר ְצ� ! �ׁש ֲא� ּ֔כ
ֹו׃ ֶּ֔ת- ֲא� ֣ה  � ָֽנ� ֵ֣מ� ֲא� ַב� ֣ה  � ת� י� ֣ה� ר  ! �ׁש ֲא� ּ֔כ ֣ה  ְׂש�" ֶע' ר  � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא

ַב 21      ס � 
י'ׁש י  � כ ּד_ ר� ּוֵ֣מ� ם  "
֣ה ֣ה� ים  � ֵ֣מ� ָּי� ִּב
י 8 
יס ר� י־ס� - 
ָֽנ ׁש� ׁש  �ר D�ת ֵו� ן  ת�= ְג� ִּב�  Eף ְצ ָ֔ק� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ר־֣ה ֶע - ׁש ִּב�
ד י�"  bַח ֵל'� ׁש� ֵל� ׁשּו)  ָ֔ק� ַב י� ֵו ף  "ֵּ֣ס ֣ה י  � 
ר ֵ֣מ� ְּׁש' ֵ֣מ� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה

ׁש׃  ר'- 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ י 22ִּב "כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ֵל� ר)  ַב� ּד� ֣ה ֶע  8 ד ּו� ָּי� ֵו
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ר ֵל ! 
ֶּ֔ת ס� �ר ֲא �אֵ֣מ C[ֶּ֔ת ֣ה ֵו � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ר ֣ה � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ד ֵל� � 
ְּג ָּי ֵו

י׃  - כ� ּד_ ר� ם ֵ֣מ� � 
ׁש ּו 23ִּב� �ֵל ֶּ֔ת� ָּי� א ֵו "
ְצ ֹּמ� ָּי� ר) ֵו ַב� ּד� ׁש ֣ה 8 ָּק aַב י� ֵו
ים � ֵ֣מ� ָּי� ֣ה י  � 
ר ַב� ּד� ר  �ָפ ! 
ס ִּב� ַב  	
ת ּ֔כ� ָּי� ֵו ץ  � 
ֵל־ֶע ֶע ם  � �י֣ה 
ָֽנ ׁש�
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ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה י  � 
ָֽנ ָפ� ָפֵל�

ְ֙ך 3 �ֵל =�ֹּמ ֣ה  E ֵל ּד ְּג� ֣ה  �ָּל 	
ֲא ֣ה� ים  � ר� ַב� ּד� ֣ה ׀  ר  � ַח ֲא
י � ְג� ְג� ֲא� ֣ה� א  ת� ! ד� ֹּמ� ן־֣ה - �ִּב ן  C ֵ֣מ� ת־֣ה� �ֲא ֹוׁש  Dר 
ֵו ׁש� ַח ֲא�
ים � ר� ָּׂש� ֵל־֣ה ּ֔כ� ֵל  Hֶע 
ֵ֣מ ֹו  ֲא" ס� ת־ּ֔כ� �ֲא ם)  �ְׂש ָּי�< ֵו ֣הּו  � 
ֲא ָּׂש� ָֽנ י� - ֵו

ֹו׃  ֶּ֔ת- ֲא� ר  � �ׁש ר 2ֲא� ֶע � ׁש ר־ִּב� �ׁש ֲא� ְ֙ך  �ֵל D�ֹּמ ֣ה י  =
ד ַב� ֵל־ֶע כ� ֵו�
ן � 
י־כ ּ֔כ� ן  ֵ֣מ�" ֣ה� ֵל� ים)  ֵו� ַח� ֶּ֔ת ׁש� - ּוֵ֣מ� ים  8 ֶע� ר� ּ֔כ' ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ֣ה
א �ֵל] ֵו� ֶע  � ר כ� י� א  �ֵל] י  "כ ּד_ ר� ּוֵ֣מ�= ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ֹו  ֣ה־ֵל� ּו� ְצ�

-֣ה׃  �ֵו ַח� ֶּ֔ת ׁש� - ר 3י� ֶע � ׁש ר־ִּב� �ׁש ְ֙ך ֲא� �ֵל ! �ֹּמ י ֣ה � 
ד ַב� ּו ֶע Dר אֵ֣מ� ָּי]= ֵו
�ת ֵו ְצ� ת ֵ֣מ� � 
ר ֲא "
֣ה ֶעֹוַב � ֶּ֔ת� ) ֲא bּוֶע ּד< י ֵ֣מ � כ� ּד_ ר� ֵ֣מ� ְ֙ך ֵל� �ֵל � �ֹּמ ֣ה

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ י  4֣ה ֣ה�	 י� ם ַבאֵ֣מרם ֵו 8 ר� ֵ֣מ� ֲא� ֹוםּ֔כ� י" ֵו� ֹום  י� יֵו)  ֵל� 
ֲא
ֲאֹות) ר� ֵל� ן  ֵ֣מ�	 ֣ה� ֵל� ידּו  � ְּג� ָּי ֵו ם  � �י֣ה 
ֵל ֲא� ֶע  � ֵ֣מ ׁש� א  �ֵל] ֵו�
ם � �֣ה ֵל� יד  � ְּג� י־֣ה� - ּ֔כ� י  "כ ּד_ ר� ֵ֣מ� י  � 
ר ַב� ּד� דּו)  ֵ֣מ� ֶע - י ֣ה�

י׃  - ֣הּוד� ּוא י� �ר־֣ה �ׁש י 5ֲא� "כ ּד_ ר� ין ֵ֣מ� � 
י־ֲא ן ּ֔כ� ֵ֣מ�" א ֣ה� �ר� ָּי ֵו
֣ה׃  - ֵ֣מ� 
ן ַח � ֵ֣מ� א ֣ה� � 
ֵל ֹּמ� ָּי� ֹו ֵו �֣ה ֵל� �ֵו ַח� ֶּ֔ת ׁש� - ֶעb ּוֵ֣מ� � 
ר ֙ז 6ּ֔כ' �ַב � ָּי� ֵו

ֹו ידּו ֵל� � ְּג� י־֣ה� - ֹו ּ֔כ� ּד" ַב י ֵל� � כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ד) ִּב� ַח י� ֵל'8 ׁש� יֵו ֵל� יָֽנ�	 
ֶע ִּב�
יד C ֵ֣מ� ׁש� ֣ה ֵל� ן  ֵ֣מ�	 ֣ה� ׁש  � 
ָּק ַב י� ֵו י  � כ� ּד_ ר� ֵ֣מ� ם  � ת־ֶע �ֲא
ּות �כ ֵל� ֵל־ֵ֣מ כ� ִּב� ר  ! �ׁש ֲא� ים  ! ֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ת־ּ֔כ� �ֲא

י׃  - כ� ּד_ ר� ֵ֣מ� ם  � ֶע ֹוׁש  ר� 
ֵו ׁש� ַח אׁשֹון) 7ֲא� ר� ֣ה� ׁש  �ד ַח'8 ִּב
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ֣ה ֵל "
ר ְׂש� �ים ֶע � 
ֶּ֔ת ת) ׁש� ָֽנ ׁש� ן ִּב� יס�" ָֽנ� ׁש  �ד ֣הּוא־ַח'�
ן ֵ֣מ�	 �י ֣ה� 
ָֽנ ָפ� ֵל ֵל� Dְּגֹור� ּוא ֣ה יֵל ָּפּורE ֣ה= � ָּפ� ֹוׁש ֣ה� ר� 
ֵו ׁש� ַח ֲא�
ר � ְׂש� ים־ֶע� 
ָֽנ ׁש� ׁש  �ד �ַח' ֵל� ׁש  �ד ַח'! 
ּוֵ֣מ ֹום  י! ֵל� ׀  ֹום  Cָּי ֵ֣מ�

ר׃  - ד� ׁש ֲא� �ד �ְ֙ך 8      ס֣הּוא־ַח' �ֵל � �ֹּמ ן) ֵל ֵ֣מ� ר ֣ה� �אֵ֣מ ָּי]8 ֵו
ין � 
ד) ִּב ר� ָפ' 8ר ּוֵ֣מ� ְּז� aָפ ד ֵ֣מ� ַח�	 �ם־ֲא ֹו ֶע ָֽנ� ׁש� �ֹוׁש י ר" 
ֵו ׁש� ַח ֲא�
ֹות ָֽנ� ם ׁש' Y�י֣ה 
ת ד� ָך ֵו� � �כּות ֵל� ֹות ֵ֣מ יָֽנ� ד� ֵל ֵ֣מ� כ'� ים ִּב� ֹּמ�" ֶע - ֣ה�
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ֵל ים ֵו� ְׂש�" �ם ֶע' יָֽנ� 
ְ֙ך) ֲא �ֵל >�ֹּמ י ֣ה 8 
ת ת־ּד� �ֲא ם ֵו� ֵל־ֶע�	 ּ֔כ� ֵ֣מ�

ם׃  - יַח� ִּנ� ֣ה ֵל� �֣ה  �ֵו ין־ׁש' 
ֹוַב 9ֲא ָ֛ט" ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא�
ף �ס 	�ר־ּ֔כ ּ֔כ ּ֔כ� ים  Dָפ� ֵל� ֲא� ת  �ר =�ְׂש ֶע� ֵו ם  � ד� ִּב� ֲא ֵל� ַב  � 
ת ּ֔כ� י�
יא � ַב� ֣ה� ֵל� ֣ה  אכ�" ֵל� ֹּמ� ֣ה י  � 
ְׂש ֶע' י)  
ד ֵל־י� ֶע ָ֔קֹוֵל)  ׁש� �ֲא

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה י  � 
֙ז ָֽנ� ֵל־ְּג� �ֹו 10ֲא ֶּ֔ת� ֶע� ִּב ת־ָ֛ט �ֲא ְ֙ך  �ֵל ! �ֹּמ ֣ה ר  Cס ָּי� ֵו
י � ְג� ְג� ֲא� ֣ה� א  ת� ! ד� ֹּמ� ן־֣ה - �ִּב ן  C ֵ֣מ� ֣ה� ֵל� ּה  ָֽנ�	 ֶּ֔ת� ָּי� - ֵו ֹו  ד� י� ֵל  � ֶע 
ֵ֣מ

ים׃  - ֣הּוד� ָּי� ר ֣ה � 
ר ף 11ְצ' �ס � �ּ֔כ ן ֣ה ֵ֣מ�" ֣ה� ְ֙ך) ֵל� �ֵל >�ֹּמ ר ֣ה �אֵ֣מ ָּי]8 ֵו

יָך׃ - �יָֽנ 
ֶע ִּב� ֹוַב  �ּ֣ט ּ֔כ ֹו  ִּב� ֹות  �ְׂש ֶע� ֵל ם  Hֶע� ֣ה� ֵו� ְ֙ך  � ֵל� ּון  ת� ָֽנ�
ֹון 12 אׁש	 ר� ֣ה� ׁש  �ד ַח'� ִּב ְ֙ך  �ֵל D�ֹּמ ֣ה י  =
ר ָפ� ס'  Eֲאּו ר� ָּק� ָּי� ֵו

�֣ה ּו� ר־ְצ� �ׁש ֵל־ֲא� כ� - ַב ּ֔כ� � 
ת ּ֔כ� ָּי� ר יֹום[ ִּבֹו̂ ֵו � ְׂש� ֣ה ֶע� ֵלֹוׁש�= ׁש� ִּב�
ֹות Yַח ָּפ ֵל־֣ה �ֲא - ֵו� ְ֙ך  �ֵל �ֹּמ Uי־֣ה - 
ָֽנ ָּפ� ר� ּד ׁש� ַח ֲא� ֵל  � �ֲא ן  Bֵ֣מ� ֣ה�
ם ֶע�" ם) ֵו� י ֶע 
ר 8 ֵל־ְׂש� �ֲא ֣ה ֵו� יָֽנ�	 ד� �֣ה ּוֵ֣מ� יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� ר ׀ ֶע � �ׁש ֲא�
ֹו ׁשֹוָֽנ� ֵל� ּ֔כ� ם  � ֶע� ֵו� ם  � ֶע ֵו� ּה  ַב�" ת� כ� ּ֔כ� ֣ה)  יָֽנ� ד� ּוֵ֣מ� 8֣ה  יָֽנ� ד� ֵ֣מ�
ת ֶע � ִּב ָ֛ט ם ִּב� � ֶּ֔ת� ַח� �ָֽנ ַב ֵו� ֶּ֔ת�" כ� ׁש) ָֽנ� ר' 
ֵו ׁש� ַח ְ֙ך ֲא� �ֵל 8 �ֹּמ ם ֣ה =
ׁש ִּב�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ים[ 13֣ה ְצ� ר� ֣ה� �ד  י ִּב� ים  Dר� ָפ� ס�  bֹוַח ֵל= ׁש� ָֽנ� ֵו�
ְג ר'� ֣ה� ֵל יד  Bֵ֣מ� ׁש� ֣ה ֵל� ְ֙̂ך  �ֵל �ֹּמ ֣ה ֹות  יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� ֵל־ּ֔כ� �ֲא
ף 8 ָ֛ט ן  D 
ָ֔ק ד־֙ז� ֶע ֵו� ר  ֶע =ִּנ ֵ֣מ� ים  ֣הּוד� ָּי� Uֵל־֣ה ת־ּ֔כ� �ד ֲא � 
ִּב ֲא ּוֵל�
ׁש �ד �ַח' ֵל� ר  ! ְׂש� ֶע� ֣ה  � ֵלֹוׁש� ׁש� ִּב� ד  ַח�" �ֲא ֹום  י� ִּב� ים)  ׁש� ָֽנ� ֵו�
ֹו֙ז׃ ַב- ֵל� ם  � ֵל� ֵל� ּוׁש� ר  � ד� ֲא� ׁש  �ד ֣הּוא־ַח'� ר  � ְׂש� ים־ֶע� 
ָֽנ ׁש�

�֣ה 14 יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ִּב� ת)  ּד� ן  - 
ת 8 ִּנ� ֣ה� ֵל� ַב  ת�	 ּ֔כ� ֣ה ן  �ְג � �ׁש ת� ָּפ
ֹום �ָּי ים ֵל � ד� ת� ֹות ֶע� �י ֣ה� ים ֵל� � ֹּמ� ֶע - ֵל־֣ה� כ� ּוי ֵל� ֵל� ֣ה ְּג� יָֽנ�" ד� ּוֵ֣מ�

֣ה׃  - �ְּז ְ֙ך 15֣ה �ֵל "�ֹּמ ר ֣ה � ַב ד� ים) ִּב� ַחּוָפ� ּו ד� ֲא8 ְצ� י� ים  Yְצ� ר� � ֣ה-
ן) ֵ֣מ� ֣ה� ֵו� ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ֵו� ֣ה  � יר� ִּב� ֣ה ן  � ׁשּוׁש ִּב� ֣ה  � ָֽנ� ֶּ֔ת� ָֽנ� ת  � ּד� ֣ה ֵו�
֣ה׃  ֹוכ� ַב- ָֽנ� ן  � ׁשּוׁש� יר  � ֶע� ֣ה� ֵו� ֹות  ֶּ֔ת" ׁש� ֵל� ּו  ַב� ׁש� ָפי�

ֶע 4 8 ר ָ֔ק� ָּי� ֣ה ֵו ְׂש�" ֶע� ר ָֽנ � �ׁש ֵל־ֲא� ת־ּ֔כ� �ֶע) ֲא ד י י� 	כ ּד_ ר� ּוֵ֣מ�
א) 
ְצ 
ָּי ֵו ר  �ָפ � 
ֲא ֵו� ָ֔ק  � ְׂש ׁש  � ִּב ֵל� ָּי� ֵו יֵו  ד�" ְג� ת־ִּב� �ֲא י)  כ ּד_ ר� ֵ֣מ�
֣ה׃ - ר� ּוֵ֣מ� ֣ה  � ֵל� ד' ְג� ֣ה  � ָ֔ק� ֶע� ֙ז� ָ֔ק  ! ֶע ֙ז� ָּי� ֵו יר  ֶע�" ֣ה� ֹוְ֙ך  ת� ִּב�

ֹוא 2 ַב! ין ֵל� � 
י ֲא � ְ֙ך ּ֔כ� �ֵל � �ֹּמ ר־֣ה ֶע - �י ׁש 
ָֽנ ָפ� ד ֵל� � ֹוא ֶע Hַב ָּי� ֵו
ָ֔ק׃  - ּוׁש ְׂש� �ַב ֵל� ְ֙ך ִּב� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה ֶע � ֵל־ׁש ��֣ה 3ֲא יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ּוַב�

bיֶע ְּג�" תֹו) ֵ֣מ ד� ְ֙ך ֵו� �ֵל 8 �ֹּמ ר־֣ה ַב ר ּד� =�ׁש ָ֔קֹום) ֲא� ֣ה ֵ֣מ� יָֽנ�	 ד� ּוֵ֣מ�
ָ֔ק � ד ְׂש � 
ָּפ ס� י ּוֵ֣מ� � כ� ֹום ּוַב� �ְצ ים ֵו� ֣הּוד�" ָּי� דֹוֵל) ֵל ֵל ְּג� �ַב 8 
ֲא

ים׃  - ִּב� ר - ֶע ֵל� � ַּ֖צ aר י �ָפ "
ֲא ר 4ֵו� 8 
ֶּ֔ת ס� �ֹות ֲא ר= ֶע� ֣ה ָֽנ ַבֹואיָֽנ� ֶּ֔ת� Uֵו
ד ֲא'� ֣ה ֵ֣מ� � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֵל ֣ה � ַח ֵל� ַח ת� ֶּ֔ת� ּה ֵו ידּו ֵל�" � ְּג� ָּי ) ֵו י֣ה� >�יס ר� ס� ֵו�
יר � ס� ֣ה� י ּוֵל� 	כ ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� - �יׁש ֲא � ִּב� ֵל� ֣ה ים ֵל� Dד� ְג� ַח ִּב� =ֵל ׁש� ֶּ֔ת� ֵו

ֵל׃  - 
ִּב ָ֔ק� א  �ֵל] ֵו� יֵו  � ֵל� ֶע� 
ֵ֣מ ֹו  ָּק! ר 5ְׂש =
ֶּ֔ת ס� �ֲא  Eא ר� ָ֔ק� ֶּ֔ת� ֵו
י֣ה� "�ָֽנ ָפ� ֵל� יד  � ֵ֣מ� cֶע �֣ה ר  � �ׁש ְ֙ך) ֲא� �ֵל >�ֹּמ י ֣ה 8 
יס ר� ֵּ֣ס� ְ֙ך ֵ֣מ� Dת� ֣ה� ֵל
֣ה � �֣ה־ְּז ֵ֣מ ת  ֶע � ד ֵל� י  � כ� ּד_ ר� ֵל־ֵ֣מ� - ֶע ֣הּו  � 
ּו ְצ ֶּ֔ת� ֵו

֣ה׃  - �֣ה־ְּז ֵל־ֵ֣מ ֶע י 6ֵו� � כ� ּד_ ר� ֵל־ֵ֣מ� - �ֲא ְ֙ך  � ת� ֣ה� א  � 
ְצ 
ָּי ֵו
ְ֙ך׃ �ֵל - �ֹּמ ר־֣ה ֶע - ׁש י  � 
ָֽנ ָפ� ֵל� ר  � �ׁש ֲא� יר  ֶע�" ֣ה� ֹוַב  ַח� ֵל־ר� �ֲא
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ת ׀ 7 � 
ֲא ֣הּו ֵו� � ר� ר ָ֔ק� � �ׁש ֵל־ֲא� ת ּ֔כ� � 
י ֲא "כ ּד_ ר� ֹו ֵ֣מ� ד־ֵל� �ְּג ָּי ֵו
ָ֔קֹוֵל ׁש� Uֵל� ן)  ֵ֣מ� ֣ה� ר  8 ֵ֣מ ֲא� ר  =�ׁש ֲא� ף  �ס 	�ּ֔כ ֣ה ת  � ׁש ר� ָּפ�

ְ֙ך  �ֵל ! �ֹּמ ֣ה י  � 
֙ז ָֽנ� ֵל־ְּג� ים ַבי֣הֵודיים ֶע � ֣הּוד� ָּי� ם׃ִּב - ד� ִּב� ֲא ֵל�
ן 8 8 ׁשּוׁש� ִּב� ן  =ֶּ֔ת ר־ָֽנ� �ׁש ֲא� ת  ּד� Uַב־֣ה - ת� ּ֔כ� ן  �ְג � �ׁש ת� ת־ָּפ �ֲא ֵו�

ר � 
ֶּ֔ת ס� �ת־ֲא �ֲא ֹות  �ֲא ר� ֣ה ֵל� ֹו  ֵל" ן  �ת ָֽנ� ם)  יד� ֵ֣מ� ׁש� ֣ה ֵל�
ְ֙ך �ֵל C �ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא ֹוא  ַב= ֵל� י֣ה�  	�ֵל ֶע� ֹות  ּו� ְצ ּוֵל� ּה  � ֵל� יד  � ְּג� ֣ה ּוֵל�

ּה׃  - ֹּמ� ֵל־ֶע יֵו ֶע � ָֽנ� ָפ� ָּל� ׁש ֵ֣מ� � 
ָּק ַב ֹו ּוֵל� ן־ֵל! �ִּנ ַח ת� - ֣ה� ֹוא 9ֵל� ַב� ָּי� ֵו
י׃ - כ� ּד_ ר� ֵ֣מ� י  � 
ר ַב� ּד� ת  � 
ֲא ר  "
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל� �ד  
ְּג ָּי ֵו ְ֙ך  � ת� ֣ה�

י׃ 10 - כ� ּד_ ר� ֵל־ֵ֣מ� - �֣הּו ֲא � 
ּו ְצ ֶּ֔ת� ְ֙ך ֵו ת�" ֣ה� ר) ֵל 
ֶּ֔ת ס� �ר ֲא �אֵ֣מ ֶּ֔ת]8 ֵו
ְ֙ך 11 �ֵל D�ֹּמ ֣ה ֹות  יָֽנ= ד� ם־ֵ֣מ� ֶע ֵו� ְ֙ך  �ֵל B�ֹּמ ֣ה י  � 
ד ַב� ֵל־ֶע ּ֔כ�

ר � �ׁש ֲא� ֣ה  Bְּׁש� ֲא� ֵו� יׁש  � ֵל־ֲא� ּ֔כ� ר  � �ׁש ֲא� ים  ֶע�	 ֹוד� י-
ר � �ׁש ֲא� ית  Dיֵ֣מ� ָֽנ� ָּפ� ֣ה ר  =
ְצ ַח� �ֵל־֣ה �ֲא  Eְ֙ך �ֵל �ֹּמ ֵל־֣ה �ֹוא־ֲא ַב- י�
ר =�ׁש ֲא� 
ֵ֣מ ד  ַב U�ֵל ית  ֵ֣מ�" ֣ה� ֵל� תֹו)  ּד� ת  8 ַח ֲא א  	
ר ָּק� א־י� ֵל]-
�֣ה י� ַח� ֵו� ַב  � ֣ה� ְּז� ֣ה יָ֛ט  � ַב� ר� ת־ׁש �ֲא ְ֙ך  �ֵל ! �ֹּמ ֣ה ֹו  �יָ֛ט־ֵל ֹוׁש� י-
֣ה � �֙ז ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא ֹוא  ַב� ֵל� אתי)  >
ר ָ֔ק� ָֽנ� א  ֵל]8 י  ָֽנ�	 ֲא� ֵו

ֹום׃  י- ים  � ֵלֹוׁש� י 12ׁש� � 
ר ַב� ּד� ת  � 
ֲא י  כ�" ּד_ ר� ֵ֣מ� ֵל� ידּו  � ְּג� ָּי ֵו
ר׃  - 
ֶּ֔ת ס� �ָפֲא

ר 13 � 
ֶּ֔ת ס� �ֵל־ֲא �ֲא יַב  � ׁש� ֣ה� ֵל� י  � כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ר  �אֵ֣מ �ָּי] ֵו
ְ֙ך �ֵל � �ֹּמ ית־֣ה 
ִּב ָ֛ט  � 
ֵל ֹּמ� ֣ה� ֵל� ְ֙ך  "
ׁש ָפ� ָֽנ ַב� י  � ֹּמ� ד ֵל־ֶּ֔ת� ֲא

ים׃  - ֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ּ֔כ� י[ 14ֵ֣מ� יׁש� ר� ַח� ֶּ֔ת ׁש  � 
ר ַח� ם־֣ה ֲא� י  � ּ֔כ�
ים) ֣הּוד� ָּי� ֵל ֹוד  ֵ֣מ8 ֶע� י ֣ה  Yֵל� ַּ֖צ� ֣ה ֵו� ַח  ֵו � �ר ְּז]א̂ת  ֣ה ת  � 
ֶע ִּב�
י � ּוֵ֣מ� דּו  � 
ֶּ֔ת]אַב יְ֙ך  � ַב� ית־ֲא� 
ּוַב ֶּ֔ת�  � ֲא ֵו� ר  "
ַח ֲא ֹום  ָ֔ק� ֹּמ� ֵ֣מ�
ּות׃ כ- ֵל� ֹּמ ֵל ֶּ֔ת�  ֶע � ְּג ֣ה� את  ֙ז]" ּ֔כ� ת  � 
ֶע ם־ֵל� ֲא�  bֶע "
יֹוד

י׃  15 - כ� ּד_ ר� ֵל־ֵ֣מ� - �ֲא יַב  � ׁש� ֣ה� ר ֵל� � 
ֶּ֔ת ס� �ר ֲא �אֵ֣מ �ֶּ֔ת] ְ֙ךE 16ֵו 
ֵל
ן ׁשּוׁש�	 ִּב� ים  � ֲא� ְצ� ֵ֣מ� ִּנ� - ֣ה ים  D֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ת־ּ֔כ� �ֲא ֹוס  ָֽנ= ּ֔כ�
ת �ׁש ֵל'8 ׁש� ּו  Dֶּ֔ת ׁש� ֵל־ֶּ֔ת� ֲא ֵו� ּו  ֵל= ֵל־ֶּ֔ת]אכ� ֲא ֵו� י  ֵל Uֶע� ּוֵ֣מּו  ְצ� ֵו�
ן � 
ּ֔כ ּום  ְצ� ֲא� י  � ת ר' ֶע� ָֽנ ֵו� י  � ָֽנ� ם־ֲא� ְּג ֹום  י" ֵו� ֣ה  ֵל� י� � ֵל ים)  ֵ֣מ� י�
ר � �ׁש ֲא� כ ת ֵו� ּד�" א־כ ר ֵל]- � �ׁש ְ֙ך) ֲא� �ֵל >�ֹּמ ֵל־֣ה �ֹוא ֲא ַב8 ן ֲא� Y
כ ּוַב�

י׃  ֶּ֔ת� ד� - ַב� י ֲא� ֶּ֔ת� ד� � ַב ֵל 17ֲא� כ'! ְׂש ּ֔כ� ֶע Hָּי ֵו י  � כ� ּד_ ר� ר ֵ֣מ� ַב'� ֶע� ָּי - ֵו
ר׃  - 
ֶּ֔ת ס� �יֵו ֲא � ֵל� ֣ה ֶע� � ת� ּו� ר־ְצ� �ׁש       סֲא�

ר) 5 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ׁש  8 ִּב ֵל� ֶּ֔ת� ֵו י  יׁש�	 ֵל� ְּׁש� ֣ה ֹום  ָּי� ִּב ׀  י  � ֣ה� י� ֵו
ית יֵ֣מ�" ָֽנ� ָּפ� ֣ה ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ית־֣ה 
ִּב ר  8 ְצ ַח� ִּב ד  Y'ֵ֣מ ֶע� ֶּ֔ת - ֵו ּות  כ" ֵל� ֵ֣מ

א 8 
ֵּ֣ס ֵל־ּ֔כ� ֶע ַב  Y
יֹוׁש ְ֙ך  �ֵל �ֹּמ ֣ה U�ֵו ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ית  � 
ִּב ַח  כ ָֽנ'�
ת׃ י� - ִּב� ֣ה ַח  ת � �ָּפ ַח  כ ָֽנ'� ּות  כ" ֵל� ֹּמ ֣ה ית  � 
ַב ִּב� כּותֹו)  ֵל� ֵ֣מ

֣ה 2 ּ֔כ�	 ֵל� ֹּמ ֣ה ר  � 
ֶּ֔ת ס� �ת־ֲא �ֲא ְ֙ך  �ֵל D�ֹּמ ֣ה ֹות  ֲא= ר� כ�  Eי ֣ה� י� ֵו
ְ֙ך �ֵל D�ֹּמ ָ֛ט ֣ה �ֹוׁש ָּי= יֵו ֵו � יָֽנ� 
ֶע ן ִּב� � 
֣ה ַח � ֲא� ְׂש� ר ָֽנ� "
ְצ ַח� - �ת) ִּב �ד >�ֵ֣מ ֶע'
ֹו ד" י� ִּב� ר  � �ׁש ֲא� ַב)  ֣ה� ְּז� ֣ה יָ֛ט  8 ַב� ר� ת־ׁש �ֲא ר  	
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל�
יָ֛ט׃ - ַב� ר� ְּׁש ֣ה אׁש  �ר] ִּב� ֶע  � ְּג ֶּ֔ת� ֵו ר  "
ֶּ֔ת ס� �ֲא ַב  � ר ָ֔ק� ֶּ֔ת� ֵו

ר 3      ס � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ְ֙ך  � ֣ה־ָּל� ֵ֣מ ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ּה)  ֵל� ר  �אֵ֣מ ָּי]8 ֵו
ּות כ� ֵל� ֹּמ ֣ה י  � ְצ� ד־ַח� ֶע ְ֙ך  ! 
ת ׁש� ָּק� ֣ה־ִּב ּוֵ֣מ ֣ה  � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה

ְ֙ך׃  - ֵל� ן  - 
ת � ִּנ� י� ְ֙ך 4ֵו� �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא� ר  "
ֶּ֔ת ס� �ֲא ר  �אֵ֣מ ֶּ֔ת]� ֵו
֣ה � �ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� ֵל־֣ה �ֲא ֹום  ָּי" ֣ה ן)  ֵ֣מ� ֣ה� ֵו� ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ֹוא  ַב= י� ֹוַב  ָ֛ט�

ֹו׃  ֵל- י  ית� � ְׂש� ר־ֶע� �ׁש רּו) 5ֲא� ֣ה� ֵ֣מ ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]� ֵו
ְ֙ך) �ֵל >�ֹּמ א ֣ה ַב]8 ָּי� ר ֵו � 
ֶּ֔ת ס� �ר ֲא � ַב ת־ּד� �ֹות ֲא ְׂש� ֶע� ן ֵל ֵ֣מ�" ת־֣ה� �ֲא
ר׃ - 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֣ה  � ת� ְׂש� ר־ֶע� �ׁש ֲא� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� ֵל־֣ה �ֲא ן  ֵ֣מ�" ֣ה� ֵו�

ן 6 י� "ָּי ֣ה ֣ה  � 
ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ִּב� ר)  
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל� ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]= ֵו
י � ְצ� ד־ַח� ְ֙ך ֶע ! 
ת ׁש� ָּק� ֣ה־ִּב ְ֙ך ּוֵ֣מ � ן ֵל� - 
ת � ִּנ� י� ְ֙ך ֵו� � 
ת ֵל� 
ֲא ֣ה־ְּׁש� ֵ֣מ

ְׂש׃  - ֶע� 
ת ֵו� ּות  כ� ֵל� ֹּמ ר 7֣ה � ֶּ֔ת]אֵ֣מ ֵו ר  � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ן  ֶע � ֶּ֔ת ֵו
י׃  - ת� ׁש� ָּק� ּוַב י  � ת� ֵל� 
ֲא �י 8ׁש� 
יָֽנ 
ֶע ִּב� ן  D
ַח י  את� ְצ�= ם־ֵ֣מ� ֲא�

י ת�" ֵל� � 
ֲא ת־ׁש� �ת) ֲא 
ת ֹוַב ֵל� ְ֙ך) ָ֛ט" �ֵל >�ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא� ְ֙ך ֵו� �ֵל 	�ֹּמ ֣ה
ן ֵ֣מ�	 ֣ה� ֵו� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ֹוא  Cַב י� י  � ת� ׁש� ָּק� ת־ִּב �ֲא ֹות  ְׂש� ֶע� ֵל ֵו�
ר � ַח� ּוֵ֣מ� ם  "�֣ה ֵל� ֣ה  � �ְׂש cֶע - �ֲא ר  � �ׁש ֲא� ֣ה)  �ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� ֵל־֣ה �ֲא

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה ר  � ַב ד� ּ֔כ� ֣ה  � �ְׂש cֶע - �ֹום 9ֲא ָּי� ִּב ן)  ֵ֣מ� ֣ה� א  8 
ְצ 
ָּי ֵו
ן ֵ֣מ�= ֣ה�  Eֲאֹות ר� כ� ֵו� ַב  � 
ֵל ֹוַב  ָ֛ט� ֵו�  bַח � 
ֵ֣מ ְׂש� ּוא  ֣ה" ֣ה
�ֶע ֵל]א־֙ז� ֵו� ם)  ֵל]א־ָ֔ק� ֵו� ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ֣ה ר  ֶע � ׁש ִּב� י  Dכ ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� - �ֲא
֣ה׃ - ֵ֣מ� 
ַח י  � כ ּד_ ר� ֵל־ֵ֣מ� - ֶע ן  ! ֵ֣מ� ֣ה� א  � 
ֵל ֹּמ� ָּי� ֵו ִּנּו  "�ֹּמ ֵ֣מ�

א 10 � 
ַב ָּי� ַח ֵו ! ֵל ׁש� ָּי� ֹו ֵו ית� 
ֵל־ִּב �ֹוא ֲא ַב� ָּי� ן ֵו ֵ֣מ�" ָ֔ק ֣ה� � ָּפ ֲא ת� ָּי� ֵו
ֹו׃  ֶּ֔ת- ׁש� ׁש ֲא� �ר � �ת־֙ז �ֲא ֵו� יֵו  � ַב� ֣ה� ת־ֲא' �ם 11ֲא � �֣ה ר ֵל� =
ָּפ ס י� ֵו

ר =�ׁש ֵל־ֲא� תE ּ֔כ� 
ֲא יֵו ֵו� � ָֽנ� ַב ִּב� ר'� ֹו ֵו� ר� ׁש� ֹוד ֶע� �ַב ת־ּ֔כ� �ן ֲא ! ֵ֣מ� ֣ה�
ים � ר� ָּׂש� ֵל־֣ה ֶע ֹו  ֲא" ָּׂש� ָֽנ� ר  � �ׁש ֲא� ת  � 
ֲא ֵו� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה ֹו  ֵל8 ּד� ְּג�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ י ֣ה � 
ד ַב� ֶע ֣הE 12ֵו� יֲא� ַב� 
ף ֵל]א־֣ה � ̂ן ֲא ֵ֣מ� ר[ ֣ה� �ָּי]אֵ֣מ ֵו
֣ה � �ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� ֵל־֣ה �ֲא ְ֙ך  �ֵל ! �ֹּמ ם־֣ה ֶע� ֣ה  C ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה ר  =
ֶּ֔ת ס� �ֲא
י � ָֽנ� ֲא� ר  ! ַח� ֵ֣מ� ם־ֵל� ְג ֵו� י  � ם־ֲאֹות� ֲא� י  � ּ֔כ� ֣ה  ת� � ְׂש� ר־ֶע� �ׁש ֲא�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ם־֣ה ּה ֶע� � רּוא־ֵל� - �֣ה 13ָ֔ק� �ֵו �ִּנּו ׁש' �יָֽנ 
ֲא ֣ה  H�ֵל־֙ז כ� ֵו�
י � כ ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� �ֲא ֣ה)  �ֲא ר' י  8 ָֽנ� ֲא� ר  =�ׁש ֲא� ת  	
ֵל־ֶע כ� ִּב� י  � ֵל�
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ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה ר  ֶע � ׁש ִּב� ַב  � 
יֹוׁש י  ֣הּוד�" ָּי� ֵלֹוE 14֣ה ר  �אֵ֣מ ֶּ֔ת]� ֵו
bּה ַב'� ְּג� ץ[  
ְׂשּו־ֶע ֶע� - י יֵו  ַב�	 ֣ה� ֵל־ֲא'- כ� ֵו� ֹו  Dֶּ֔ת ׁש� ֲא� ׁש  �ר =�֙ז

ּו ֵל8 ת� י� ֵו� ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ֵל ר  ֵ֣מ'� c׀ ֲא ר  �ָ֔ק ִּב'� ּוַב ֣̂ה  ֹּמ� ֲא ים  � ְּׁש� ֵ֣מ� ַח�
ֵל �ֲא ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ם־֣ה א־ֶע� ּוַב]- יֵו  ֵל�" ֶע� י)  כ ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� - �cֲא

ְׂש �ֶע ָּי ן ֵו � ֵ֣מ� י ֣ה� � 
ָֽנ ָפ� ר ֵל� ! ַב� ּד� ַב ֣ה C יָ֛ט ָּי� ַחb ֵו � 
ֵ֣מ ֣ה ְׂש� � �ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� ֣ה
ץ׃  - 
ֶע ָפ֣ה�

ר 6 �אֵ֣מ ָּי]	 ְ֙ך ֵו �ֵל � �ֹּמ �ת ֣ה ָֽנ ֣ה ׁש� � ד� ד� ּוא ָֽנ� ֣ה" ֣ה ֣ה ֵל� י� � ָּל ִּב
ּו �י ֣ה� ָּי� ים ֵו ֵ֣מ�" ָּי� י ֣ה � 
ר ַב� ָֽנֹות) ּד� ר' כ� ְּז� ר ֣ה �ָפ 8 
ת־ס �יא ֲא Yַב� ֣ה� ֵל�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה י  � 
ָֽנ ָפ� ֵל� ים  � ֲא� ר� ָ֔ק� רE 2ָֽנ� �ׁש ֲא� ּוַב  ת	 כ� א  � 
ְצ ֹּמ� ָּי� ֵו
י � 
יס ר� ס� י)  
ָֽנ ׁש� ׁש  �ר 	�ת ֵו� א  ָֽנ� � ת� ְג� ֵל־ִּב� ֶע י  Dכ ּד_ ר� ֵ֣מ� יד  ְּג�= ֣ה�
ד ַחb י�" ֵל'� ׁש� ׁשּו) ֵל� ָ֔ק� ר ִּב� 8 �ׁש ף ֲא� � ֵּ֣ס י ֣ה � 
ר ֵ֣מ� ְּׁש' ְ֙ך ֵ֣מ� �ֵל "�ֹּמ ֣ה

ֹוׁש׃  ר- 
ֵו ׁש� ַח ְ֙ך ֲא� �ֵל � �ֹּמ ֣ה 3ִּב Yְׂש� ֶע� ֣ה־ִּנ - ְ֙ך ֵ֣מ �ֵל "�ֹּמ ר ֣ה �אֵ֣מ ָּי]� ֵו
י 8 
ר ֶע� ָֽנ ּו  Dר אֵ֣מ� ָּי]= ֵו ֣ה  � �ֵל־֙ז ֶע י  � כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ֵל� ֣ה  ! דּוָּל� ּוְג� ר  C ָ֔ק� י�
ר׃ - ַב� ּד� ֹו  ֹּמ� ֶע� ֣ה  � ְׂש� ֶע� ֵל]א־ָֽנ יֵו  ת�" ר� � ׁש� ֵ֣מ� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה

ר 4 8 ְצ ַח� א ֵל ִּב�	 ן  � ֵ֣מ� ֣ה� ֵו� ר  � 
ְצ ַח� �י ַב � ְ֙ך ֵ֣מ� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה �אֵ֣מ �ָּי] ֵו
ֵלֹות) ת� ֵל� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֵל ר  אֵ֣מ'� 
ֵל ֣ה  יְצֹוָֽנ�" � ַח� ֣ה ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ית־֣ה 
ִּב

ֹו׃  ין ֵל- � כ� 
ר־֣ה �ׁש ץ ֲא� � 
ֶע ֵל־֣ה� י ֶע "כ ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� - �ּו 5ֲא Dר אֵ֣מ� ָּי]= ֵו
ר � 
ְצ ַח� �ִּב ד  � 
ֵ֣מ ֶע' ן  � ֵ֣מ� ֣ה� �֣ה  
ִּנ ֣ה� יֵו  ֵל�" 
ֲא ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה י  8 
ר ֶע� ָֽנ

ֹוא׃  ַב- ְ֙ך י� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה �אֵ֣מ �ָּי] ר ֵלֹו) 6ֵו �אֵ֣מ ָּי]8 ̂ן ֵו ֵ֣מ� ַבֹוא[ ֣ה� ָּי� ֵו
ץ � 
ָפ ְ֙ך ַח� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה � �ׁש יׁש ֲא� Hֲא� ֹות ִּב� Hְׂש ֶע� ֣ה־ֵל ְ֙ך ֵ֣מ �ֵל "�ֹּמ ֣ה
ְ֙ך �ֵל ! �ֹּמ ץ ֣ה �ָּפ' ַח� י י  Yֵ֣מ� ֹו ֵל� ִּב" ֵל� ן) ִּב� ֵ֣מ� ר ֣ה� �אֵ֣מ ָּי]8 ֵו ֹו  ר� יָ֔ק� ִּב�

י׃  ִּנ� - �ֹּמ ֵ֣מ� ר  � 
יֹות ר  � ָ֔ק� י� ֹות  �ְׂש ֶע� ן 7ֵל � ֵ֣מ� ֣ה� ר  �אֵ֣מ �ָּי] ֵו
ֹו׃ ר- יָ֔ק� ִּב� ץ  � 
ָפ ַח� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ר  � �ׁש ֲא� יׁש  Hֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה �ֲא

ְ֙ך 8 �ֵל � �ֹּמ ֹו ֣ה ׁש־ִּב� ַב - ר ֵל� � �ׁש ּות ֲא� כ" ֵל� ּוׁש ֵ֣מ ַב� יֲאּו) ֵל� ַב�< י�
ר �ת � �ן ּ֔כ ! ֶּ֔ת ר ָֽנ� � �ׁש ֲא� ְ֙ך ֵו �ֵל "�ֹּמ יֵו) ֣ה ֵל� ַב ֶע� 8 כ ר ר� =�ׁש ּוס ֲא� ס	 ֵו�

ֹו׃  ר]אׁש- ִּב� ּות  כ� ֵל� ּוס 9ֵ֣מ ֵּ֣ס	 ֣ה ֵו� ּוׁש  Dַב ָּל� ֣ה ֹון  ת= ָֽנ� ֵו�
ים ֵ֣מ�" ֶּ֔ת� ר� ָּפ - ֣ה ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה י  8 
ר ָּׂש� ֵ֣מ� יׁש  Yד־ֲא� ֵל־י ֶע
ֹו ר� יָ֔ק� - ץ ִּב� � 
ָפ ְ֙ך ַח� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה � �ׁש יׁש ֲא� ֲא�" ת־֣ה� �יׁשּו) ֲא ִּב�< ֵל� ֣ה� ֵו�
ּו ֲא� ר� ָ֔ק� ֵו� יר  ֶע�" ֣ה� ֹוַב  ַח� ר� ִּב� ֵּ֣סּוס)  ֵל־֣ה ֶע ֣הּו  8 aיַב ּ֔כ� ר� ֣ה� ֵו�

c Text is correct relative to LC. Usually this marks a 
peculiarity of the LC relative to the other Masoretic 
texts.

ץ � 
ָפ ְ֙ך ַח� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה � �ׁש יׁש ֲא� ֲא�" ֣ה ֵל� � �ְׂש ֶע� 
֣ה י כ� יֵו ּ֔כ�5 ָֽנ�" ָפ� ֵל�
ֹו׃  ר- יָ֔ק� ַח 10ִּב� � ָ֔ק ר  
֣ה Uֵ֣מ ן  ֵ֣מ�	 ֣ה� ֵל� ְ֙ך  �ֵל D�ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]= ֵו

ֶּ֔ת� ר� "ִּב ּד� ר  � �ׁש ֲא� ּ֔כ ֵּ֣סּוס)  ת־֣ה �ֲא ֵו� ּוׁש  ַב8 ָּל� ת־֣ה �ֲא
ר ֶע � ׁש ִּב� ַב  � 
ָּיֹוׁש ֣ה י  ֣הּוד�" ָּי� ֣ה י  � כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ֵל� ן)  
֣ה־כ 
ְׂש ֶע� - ֵו
׃ ֶּ֔ת� ר� - ִּב ּד� ר  � �ׁש ֲא� ֵל  ּ֔כ'� ֵ֣מ� ר  ַב�" ּד� ֵל  � 
ָּפ ֵל־ֶּ֔ת ֲא ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה

ׁש 11 � 
ִּב ֵל� ָּי ֵו ּוס  ֵּ֣ס" ת־֣ה �ֲא ֵו� ּוׁש  ַב� ָּל� ת־֣ה �ן) ֲא ֵ֣מ� ַח ֣ה� 8 ָּק ָּי� ֵו
א � ר� ָ֔ק� ָּי� ֵו יר  ֶע�" ֣ה� ֹוַב  ַח� ר� ִּב� ֣הּו)  >
יַב ּ֔כ� ר� ָּי ֵו י  � כ� ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� - �ֲא
ץ � 
ָפ ְ֙ך ַח� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה � �ׁש יׁש ֲא� ֲא�" ֣ה ֵל� � �ְׂש ֶע� 
֣ה י כ� יֵו ּ֔כ�5 ָֽנ�" ָפ� ֵל�

ֹו׃  ר- יָ֔ק� ן) 12ִּב� ֵ֣מ� ֣ה� ְ֙ך ֵו� �ֵל � �ֹּמ ר ֣ה ֶע � ֵל־ׁש �י ֲא � כ ּד_ ר� ַב ֵ֣מ� �ׁש� ָּי� ֵו
אׁש׃  ר]- ּוי  �ָפ ַח� ֵו ֵל  � 
ַב ֹו ֲא� ית" 
ֵל־ִּב �ף ֲא � ַח ד� ר 13ָֽנ� =
ָּפ ס י� ֵו

ר � �ׁש ֵל־ֲא� ת ּ֔כ� � 
יֵו ֲא ַב�" ֣ה� ֵל־ֲא'� כ� ֶּ֔תֹו) ּוֵל� ׁש� ׁש ֲא� �8ר �֙ז ן ֵל� Dֵ֣מ� ֣ה�
ם � ֲא� ֹו  ֶּ֔ת	 ׁש� ֲא� ׁש  ��ר �֙ז ֵו� יֵו  Dֵ֣מ� כ� ַח� ֹו  ֵל=  Eרּו אֵ֣מ� e[ָּי ֵו ֣הּו  � ר� ָ֔ק�
ֵל ָּפ'8 ָֽנ� ֵל� ֹות�  ָּל= ַח� רE ֣ה �ׁש י ֲא� Yכ ּד_ ר� ים ֵ֣מ� B֣הּוד� ָּי� ֣ה ֶע  �ר �ְּז ֵ֣מ�
יֵו׃ - ָֽנ� ָפ� ֵל� ֹוֵל  ָּפ� ֶּ֔ת� ֹוֵל  �ָפ י־ָֽנ� - ּ֔כ� ֹו  ֵל" ֵל  � ֵל]א־תּוכ יֵו)  ָֽנ� ָפ� ֵל�

יֶעּו 14 � ְּג� ְ֙ך ֣ה� �ֵל � �ֹּמ י ֣ה � 
יס ר� ס� ֵו� ֹו  ֹּמ" ים ֶע� � ר� ִּב� ד ם) ֵ֣מ� ֶעֹוד�
֣ה � �ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� ֵל־֣ה �ֲא ן  ֵ֣מ�" ת־֣ה� �ֲא יא  � ַב� ֣ה� ֵל� ֵלּו)  ֣ה�< ַב� ָּי ֵו

ר׃  - 
ֶּ֔ת ס� �֣ה ֲא � ת� ְׂש� ר־ֶע� �ׁש ֲא�

ר 7 � 
ֶּ֔ת ס� �ם־ֲא ֶע� ֹות  ֶּ֔ת� ׁש� ֵל� ן  ֵ֣מ�" ֣ה� ֵו� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה א  ַב]8 ָּי� ֵו
֣ה׃  - ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֹום 2֣ה ָּי8 ִּב �ם  ְּג ר  D
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל� ְ֙ך  �ֵל =�ֹּמ ֣ה  Eר �ָּי]אֵ֣מ ֵו

ר � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ְ֙ך  ! 
ת ֵל� 
ֲא ֣ה־ְּׁש� ֵ֣מ ן  י� "ָּי ֣ה ֣ה  � 
ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ִּב� י)  ָֽנ� 
ְּׁש ֣ה
י � ְצ� ד־ַח� ֶע ְ֙ך  ! 
ת ׁש� ָּק� ֣ה־ִּב ּוֵ֣מ ְ֙ך  � ֵל� ן  - 
ת � ִּנ� ת� ֵו� ֣ה  � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה

ְׂש׃  - ֶע� 
ת ֵו� ּות  כ� ֵל� ֹּמ ֣ה) 3֣ה ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה ר  8 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ן  ֶע =ֶּ֔ת ֵו
ְ֙ך �ֵל "�ֹּמ ֣ה יָך)  >�יָֽנ 
ֶע ִּב� ן  8 
ַח י  את� ְצ�= ם־ֵ֣מ� ֲא� ר  "ֶּ֔ת]אֵ֣מ ֵו
י ת�" ֵל� � 
ֲא ׁש� י) ִּב� ׁש� ָפ� י ָֽנ 8 ן־ֵל� �ת - ִּנ� ֹוַב ֶּ֔ת� ְ֙ך ָ֛ט� �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא� ֵו�

י׃  - ת� ׁש� ָּק� ַב ִּב� י  � ֹּמ� ֶע י 4ֵו� ֹּמ�" ֶע ֵו� י  � ָֽנ� ֲא� ָֽנּו)  ר� >ּ֔כ ֵ֣מ� ָֽנ� י  8 ּ֔כ�
ים ד�= ַב� ֶע� ֵל ָּלּו  ֲא� U�ֵו ד  � 
ִּב ֲא ּוֵל� ֹוְג  ר� ֣ה� ֵל יד  � ֵ֣מ� ׁש� ֣ה ֵל�
ר ! ַּ֖צ� ֣ה ין  � 
ֲא י  � ּ֔כ� י  ֶּ֔ת� ׁש� "ר cַח �֣ה ָֽנּו)  ר� >ּ֔כ ֵ֣מ� ָֽנ� ֹות  ַח8 ָפ� ׁש� ֵל� ֵו�

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה ָ֔ק  �֙ז � 
ָֽנ ִּב� �֣ה  �ֵו ְ֙ך 5      סׁש' �ֵל � �ֹּמ ֣ה ר)  �אֵ֣מ ָּי]< ֵו
ּוא �י ֣ה � ֣ה ֵ֣מ� � ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ר ֣ה � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ר ֵל� �אֵ֣מ ָּי]� ֵו ֹוׁש  ר" 
ֵו ׁש� ַח ֲא�
ן׃ - 
ֹות ּ֔כ �ְׂש ֶע� ֹו ֵל ִּב� ֹו ֵל� �ֲא ֵל� ר־ֵ֣מ� �ׁש ּוא ֲא� �֣ה ֣ה" �י־֙ז - 
ֲא ֣ה) ֵו� �֙ז

ֶע 6 � ר� ֣ה� ן  � ֵ֣מ� ֣ה� ַב  "
ֲאֹוי ֵו� ר  � ְצ יׁש  ֲא�5 ר  "
ֶּ֔ת ס� �ר־ֲא �אֵ֣מ ֶּ֔ת]� ֵו
֣ה׃ - ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה ֵו� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה י  � 
ָֽנ ָפ� ָּל� ֵ֣מ� ת  "ֶע ַב� ָֽנ� ן  � ֵ֣מ� ֣ה� ֵו� ֣ה  � �ְּז ֣ה

5 Esther 7

 



Unicode/XML Leningrad Codex Esther 7

ת 7 � ִּנ ֵל־ְּג� �ן ֲא י� "ָּי ֣ה ֣ה � 
ֶּ֔ת ׁש� ֹּמ� תֹו) ֵ֣מ� ֵ֣מ� ַח� ם ִּב 8 ְ֙ך ָ֔ק� �ֵל D�ֹּמ ֣ה ֵו�
ר � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא - 
ׁשֹו) ֵ֣מ ָפ� ֵל־ָֽנ ׁש ֶע 8 
ָּק ַב ד ֵל� 	ֵ֣מ ן ֶע� � ֵ֣מ� ֣ה� ן ֵו� � ית� ִּב� ֣ה
ת � 
ֲא 
֣ה ֵ֣מ � ֶע� ר� יֵו ֣ה� ! ֵל� 
֣ה ֲא � ת� ֵל� י־כ� - ֣ה ּ֔כ� ֲא�" י ר� � ֣ה ּ֔כ� ּ֔כ�" ֵל� ֹּמ ֣ה

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ית ׀ 8֣ה � 
ֵל־ִּב �ן ֲא Dית� ִּב� ת ֣ה =ִּנ ְּג� ַבE ֵ֣מ� ְ֙ך ׁש� �ֵל B�ֹּמ ֣ה ֵו�
	
ָפ ָֽנ' ן)  ֵ֣מ� ֣ה� ֵו� ן  י� 	ָּי ֣ה ֣ה  � 
ֶּ֔ת ׁש� רtֵ֣מ� � �ׁש ֲא� ֣ה)  ּ֣ט� ֹּמ� ֵל־֣ה ֶע ֵל 

ֹוׁש Cִּב כ� ֵל� ם  ְג U֣ה� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]� ֵו י֣ה�  "�ֵל ֶע� ר  � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא
י � ָּפ� ֵ֣מ� א)  ְצ� י� ר  ַב�	 ּד� ֣ה ת  י� � ִּב� ִּב י  � ֹּמ� ֶע� ֣ה  ! ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ת־֣ה �ֲא

ּו׃  ָפ- ַח� ן  � ֵ֣מ� ֣ה� י  � 
ָֽנ ּוָפ� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ר 9      ס֣ה �אֵ֣מ ָּי]� ֵו
ם � ְּג ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ �י ֣ה 
ָֽנ ָפ� ים ֵל� Dיס� ר� ֵּ֣ס� ן־֣ה ד ֵ֣מ� ַח�= �֣ה ֲא ַבֹוָֽנ� ר� Uַח
ר C �ׁש ֲא� י  Yכ ּד_ ר� ֵ֣מ� - ֵל� ן  fֵ֣מ� ֣ה� ֣ה  g ְׂש� ר־ֶע� �ׁש ֲא� ץ  � 
ֶע ֣ה־֣ה� 
ִּנ ֣ה�
bּה ַב'� ְּג� ן  ֵ֣מ�" ֣ה� ית  � 
ַב ִּב� ד)  
ֵ֣מ ֶע' ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ֵל־֣ה ֶע ֹוַב  ר־ָ֛ט� �ִּב ּד�

יֵו׃ - ֵל� ֶע� ֣הּו  � aֵל ֶּ֔ת� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ �ָּי] ֵו ֣ה  � ֹּמ� ֲא ים  � ְּׁש� ֵ֣מ� ַח�
ין 10 � כ� 
ר־֣ה �ׁש ֲא� ץ  � 
ֶע ֵל־֣ה� ֶע ן  ֵ֣מ�" ת־֣ה� �ֲא ֵלּו)  ת� ָּי� ֵו

֣ה׃  כ� - כ� ׁש� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ת  � ֵ֣מ ַח� ֵו י  � כ� ּד_ ר� ֵ֣מ� ָפֵל�

רֹוׁש) 8 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ן  Yת ָֽנ� ּוא  ֣ה	 ֣ה ֹום  ָּי� ִּב
ר  � 
ר ן ְצ' � ֵ֣מ� ית ֣ה� � 
ת־ִּב �֣ה ֲא ּ֔כ�" ֵל� ֹּמ ר ֣ה � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֣הי֣הֵודייםֵל�

ים  � ֣הּוד� ָּי� ֣ה֣ה יד� � ְּג� י־֣ה� - ְ֙ך ּ֔כ� �ֵל "�ֹּמ �י ֣ה 
ָֽנ ָפ� א ֵל� י ִּב�5 	כ ּד_ ר� ּוֵ֣מ�
ּה׃  - ֣הּוא־ֵל� ֣ה  � ֵ֣מ ר  � 
ֶּ֔ת ס� �ְ֙ך 2ֲא �ֵל D�ֹּמ ֣ה ר  ס ָּי�= ֵו

ּה � ָֽנ� ֶּ֔ת� ָּי� - ֵו ן  ֵ֣מ�" ֣ה� - 
ֵ֣מ יר)  ַב� cֶע - �֣ה ר  8 �ׁש ֲא� ֹו  ֶּ֔ת	 ֶע� ִּב ת־ָ֛ט �ֲא
ית � 
ֵל־ִּב ֶע י  � כ ּד_ ר� ת־ֵ֣מ� - �ֲא ר  ! 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ם  �ְׂש C ֶּ֔ת� ֵו י  � כ� ּד_ ר� ֵ֣מ� ֵל�
ן׃  - ֵ֣מ� ָפ֣ה�

ֵל 3 ָּפ'� ֶּ֔ת� ֵו ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה �י  
ָֽנ ָפ� ֵל� ר)  
ִּב ד ֶּ֔ת� ֵו ר  	
ֶּ֔ת ס� �ֲא ף  �ֹוס ֶּ֔ת� ֵו
יר) ַב� ֶע� - ֣ה ֵל� ֹו  ן־ֵל	 �ִּנ ַח ת� ֶּ֔ת� ֵו ְּך�  ַב� � 
ֶּ֔ת ֵו יֵו  � ֵל� ְג� ר �י  
ָֽנ ָפ� ֵל�
ר � �ׁש ֲא� ֹו  ֶּ֔ת" ַב� ׁש ַח� - ֵ֣מ ת)  
ֲא ֵו� י  ְג�" ְג� ֲא� - ֣ה� ן  � ֵ֣מ� ֣ה� ת)  ֶע ת־ר� �ֲא

ים׃  - ֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ֶע ַב  � ׁש ר 4ַח� "
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה ָ֛ט  �ֹוׁש ָּי8 ֵו
י � 
ָֽנ ָפ� ד ֵל� ֵ֣מ'� ֶע� ֶּ֔ת - ר ֵו "
ֶּ֔ת ס� �ם ֲא ָ֔ק� � ֶּ֔ת� ַב ֵו � ֣ה� ְּז� ָ֛ט ֣ה � ַב� ר� ת ׁש � 
ֲא

ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֹוַב 5֣ה Dָ֛ט ְ֙ך  �ֵל =�ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא� ר  �ֶּ֔ת]אֵ֣מ Uֵו
י � 
ָֽנ ָפ� ֵל� ר)  ַב� ּד� ֣ה ר  8 
ׁש כ� ֵו� יֵו  ָֽנ�	 ָפ� ֵל� ן  � 
ַח י  את� C ְצ� ם־ֵ֣מ� ֲא� ֵו�
יַב � ׁש� ֣ה� ֵל� ַב  Y
ת ּ֔כ� י� יֵו  � יָֽנ� 
ֶע ִּב� י  � ָֽנ� ֲא� ֣ה  � ָ֛טֹוַב� ֵו� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה
א) ת� ד�< ֹּמ� ן־֣ה - �ִּב ן  8 ֵ֣מ� ֣ה� ת  �ַב D�ׁש ַח� ֵ֣מ ים  ר�	 ָפ� ֵּ֣ס� ת־֣ה �ֲא

t Transcription uncertain. Examine the LC image for 
other possible readings.

ר � �ׁש ים ֲא� ֣הּוד�" ָּי� ת־֣ה �ד) ֲא 
ִּב ֲא ַב ֵל� 	ת ר ּ֔כ� � �ׁש י ֲא� ְג�" ְג� ֲא� ֣ה�
ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ ֣ה ֹות  �יָֽנ ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ֵל) 6ִּב� ֲאּוכ ֣ה  8 כ� יכ� 
ֲא י  Uּ֔כ�

֣ה 8 כ� יכ� - 
ֲא י ֵו� � ֹּמ� ת־ֶע �א ֲא � ְצ� ֵ֣מ� ר־י� �ׁש ֣ה ֲא� � ֶע� ר� י ִּב� ית� ֲא�" ר� - ֵו�
י׃ - ֶּ֔ת� ד� ֵ֣מֹוֵל ן  � ד ַב� ֲא� ִּב� י  ית� ֲא�" ר� - ֵו� ֵל)  ֲאּוכ

ר 7      ס � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל� ׁש)  ר' 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל 8 �ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]= ֵו
ן Dֵ֣מ� ית־֣ה� 
ַב ֣ה  =
ִּנ ֣ה� י  � ֣הּוד� ָּי� ֣ה י  � כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ֵל� ּו- ֣ה  ּ֔כ�" ֵל� ֹּמ ֣ה
ֵל ! ֶע ץ  "
ֶע ֵל־֣ה� ֶע ּו  ֵל� ֶּ֔ת� תֹו)  ֲא' ֵו� ר  	
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵל� י  ֶּ֔ת� � ת ָֽנ�

ֹו  ד� י� ַח  � ֵל ר־ׁש� �ׁש ים׃ ַבי֣הֵודיים ֲא� - ֣הּוד� ָּי� ם 8ִּב �ֶּ֔ת ֲא U�ֵו
ם � 
ׁש ִּב� ם)  �יכ 
יָֽנ - 
ֶע ִּב� ֹוַב  ּ֣ט8 ּ֔כ ים  D֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ֶע ּו  ַב= ת� ּ֔כ�
ַב Yת� י־כ� - ּ֔כ� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ת  ֶע � ִּב ָ֛ט ִּב� ּו  ֵ֣מ� ת� ַח� ֵו� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֣ה
ת ֶע � ִּב ָ֛ט ִּב� ֹום  ֶּ֔ת! ַח� ָֽנ ֵו� ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ם־֣ה 
ׁש ִּב� ַב  � ֶּ֔ת� כ� ר־ָֽנ� �ׁש ֲא�

יַב׃  - ׁש� ֣ה� ֵל� ין  � 
ֲא ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ְ֙ך 9֣ה �ֵל � �ֹּמ י־֣ה - 
ר ָפ� ס' ּו  ֲא� ר� ָּק� ָּי� ֵו
ן יֵו�	 ׁש ס� �ד י ֣הּוא־ַח'� Dיׁש� ֵל� ְּׁש� ׁש ֣ה �ד ַח'= יא ִּב ֣ה� Uת־֣ה 
ֶע - ִּב�
�֣ה ּו� ר־ְצ� �ׁש ֵל־ֲא� כ� - ַב ּ֔כ� � 
ת ּ֔כ� ָּי� ים[ ִּבֹו^ ֵו ר� ְׂש� �ֶע ֣ה ֵו� � ֵלֹוׁש� ׁש� ִּב�
ֵל � �ֲא ֵו� ים  B֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה �ֲא י  � כ ּד_ ר� ֵ֣מ�
ר � �ׁש ֹות ֲא� Dיָֽנ ד� ֹּמ� י ֣ה =
ר ְׂש� ַחֹותE ֵו� ָּפ ֣ה ים־ֵו� - ָֽנ� ָּפ� ר� ּד ׁש� ַח ֲא� ֣ה�
֣ה) ֲא� 
ּוֵ֣מ ים  8 ר� ְׂש� �ֶע ֵו� ֶע  ַב � �ׁש ּוׁש  ד־ּ֔כ	 ֶע ֵו� ּדּו  ֣ה'� 
ֵ֣מ ׀ 
ם � ֶע� ֵו� ם  � ֶע ֵו� ּה  ַב�" ת� כ� ּ֔כ� ֣ה)  יָֽנ� ד� ּוֵ֣מ� 8֣ה  יָֽנ� ד� ֵ֣מ� ֣ה  יָֽנ�" ד� ֵ֣מ�
ם׃ - ׁשֹוָֽנ� ֵל� כ� ֵו� ם  � ַב� ת� כ� ּ֔כ� ים  ֣הּוד�" ָּי� ֵל־֣ה =�ֲא ֵו� ֹו  ָֽנ� ׁש' ֵל� ּ֔כ�

ם 10 ֶּ֔ת'� ַח� ָּי ֵו ׁש  ר'" 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ם)  
ׁש ִּב� ַב  ֶּ֔ת'	 כ� ָּי� ֵו
ים ְצ�= ר� ֣ה�  Eד י ִּב� ים  Bר� ָפ� ס� ַח  � ֵל ׁש� ָּי� ֵו ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ת  ֶע � ִּב ָ֛ט ִּב�
י � 
ָֽנ ִּב� ים  ָֽנ�" ר� ֶּ֔ת� ׁש� ַח ֲא� - ֣ה� ׁש)  �כ >�ר ֣ה� י  8 
ַב כ� ר' ים  Dֵּ֣סּוס� ִּב

ים׃  - כ� ֹּמ� ר - ׀ 11֣ה� ים  � ֣הּוד� ָּי� ֵל ְ֙ך  �ֵל D�ֹּמ ֣ה ן  =ת ָֽנ�  Eר �ׁש ֲא�
ד ֵ֣מ'� ֶע� ֵל ֵו�  ] ֵל 
֣ה ָּק� ֣ה� ֵל� יר  ֶע�	 יר־ֵו� ֵל־ֶע� כ� ִּב� ר  � �ׁש ֲא�
ד D
ִּב ֲא ּוֵל� ְג  ר'= ֣ה� ֵל ֵו�  Eיד ֵ֣מ� ׁש� ֣ה ֵל� ̂ם  ׁש� ָפ� ֵל־ָֽנ ֶע
ף � ָ֛ט ם  � ת� ֲא' ים  � ר� ַּ֖צ� ֣ה !֣ה  יָֽנ� ד� ּוֵ֣מ� ם  C ֶע יֵל  =
ֵל־ַח ת־ּ֔כ� �ֲא

ֹו֙ז׃  ַב- ֵל� ם  � ֵל� ֵל� ּוׁש� ים  � ׁש� ָֽנ� ד 12ֵו� ַח�" �ֲא ֹום  י� ִּב�
֣ה � ֵלֹוׁש� ׁש� ִּב� ֹוׁש  ר� 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה ֹות  יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ִּב�
ר׃ - ד� ֲא� ׁש  �ד �֣הּוא־ַח' ר  � ְׂש� ים־ֶע� 
ָֽנ ׁש� ׁש  �ד �ַח' ֵל� ר  ! ְׂש� ֶע�

�֣ה 13 יָֽנ� ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ִּב� ת)  ּד� ן  - 
ת 8 ִּנ� ֣ה� ֵל� ַב  ת�	 ּ֔כ� ֣ה ן  �ְג � �ׁש ת� ָּפ
ֹות  י= ֣ה� ֵל� ֵו� ים  � ֹּמ� ֶע ֵל־֣ה� כ� ֵל� ּוי  ֵל� ְּג� ֣ה  יָֽנ�" ד� ֣הי֣הֵודייםּוֵ֣מ�

ים  8 ֣הּוד� ָּי� ים) ֶעתֵודים ֣ה יד� ת� םֶע� � 
ָ֔ק ִּנ� ֣ה� ֵל� ֣ה  "�ְּז ֣ה ֹום  ָּי� ֵל
ם׃  - �י֣ה 
ַב י� ֲא' 
ׁש) 14ֵ֣מ �כ >�ר ֣ה� י  8 
ַב כ� ר' ים  Yְצ� ר� ֣ה�
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ר � ַב ד� ים ִּב� � ַחּוָפ� ים ּוד� � ֵל� ֣ה� ַב' ּו ֵ֣מ� ֲא! ְצ� - ים י� ָֽנ�" ר� ֶּ֔ת� ׁש� ַח ֲא� - ֣ה�
֣ה׃  - יר� ִּב� ֣ה ן  � ׁשּוׁש ִּב� ֣ה  � ָֽנ� ֶּ֔ת� ָֽנ� ת  � ּד� ֣ה ֵו� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ָפ֣ה

ּוׁש 15 ַב8 ֵל� ִּב� ְ֙ך  �ֵל 	�ֹּמ ֣ה �י  
ָֽנ ָפ� ָּל� ֵ֣מ� ׀  א  � ְצ� י� י  Yכ ּד_ ר� ּוֵ֣מ�
֣ה דֹוֵל�" ְּג� ַב)  ֣ה� ֙ז� ת  �ר 8 �ָ֛ט ֶע� ֵו ּור  ַח" ֵו� ת  �ֵל � 
כ ֶּ֔ת� כּות)  ֵל� ֵ֣מ
֣ה � ֵל� ֣ה� ְצ� ן  ׁשּוׁש�" יר  � ֶע� ֣ה� ֵו� ן  � ֵ֣מ� ְּג� ר� ֲא ֵו� ּוץ  ִּב� יְ֙ך  � ר� כ� ת ֵו�

֣ה׃  ַח� - 
ֵ֣מ ְׂש� ֣ה 16ֵו� � ַח� ֵ֣מ� ְׂש� ֵו� ֣ה  � ֲאֹור� ֣ה  � ת� י� - ֣ה� ים  H֣הּוד� ָּי� ֵל
ר׃  - יָ֔ק� ֵו� ן  ְׂש'� ְׂש� ֣ה 17ֵו� Dיָֽנ� ד� ּוֵ֣מ� ֣ה  יָֽנ�= ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ּוַב�

תֹו) ד� ְ֙ך ֵו� �ֵל 8 �ֹּמ ר־֣ה ַב ר ּד� =�ׁש ָ֔קֹום) ֲא� יר ֵ֣מ� ֶע�	 יר ֵו� � ֵל־ֶע� כ� ּוַב�
ֹום י� ֵו� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ים  ֣הּוד�" ָּי� ֵל ְׂשֹון)  ְׂש� ֵו� ֣ה  8 ַח� ֵ֣מ� ְׂש�  bיֶע ְּג�" ֵ֣מ
ֵל � ָפ י־ָֽנ� - ּ֔כ� ים  ד�" ֣ה� י ת� - ֵ֣מ� ץ)  �ר ֲא�< ֣ה� י  8 
ֹּמ ֶע - 
ֵ֣מ ים  Yִּב� ר ֵו� ֹוַב  ָ֛ט�

ם׃  - �י֣ה 
ֵל ים ֶע� � ֣הּוד� ָּי� ד־֣ה ַח - ָּפ

ר 9 ד�	 ֲא� ׁש  �ד ֣הּוא־ַח'� ׁש  �ד D'ַח ר  ְׂש�= ֶע�  Eים 
ָֽנ ׁש� ּוַב�
bיֶע C ְּג� ֣ה� ר  =�ׁש ֲא� ֹו  ִּב" יֹום)  ר  � ְׂש� ֶע� ֣ה  ֵלֹוׁש�= ׁש� ִּב�
ּו Dר ִּב� ר ְׂש� =�ׁש ֹום ֲא� ָּי	 ֹות ִּב ְׂש� ֶע� 
֣ה ֹו ֵל� ת� ד� ְ֙ך ֵו� �ֵל ! �ֹּמ ר־֣ה ַב ּד�
ּוא ֣ה" ֹוְ֙ך  ָפ� ֣ה� ָֽנ ֵו� ם  "�֣ה ִּב� ֹוָ֛ט  ֵל� ׁש� ֵל� ים)  ֣הּוד� ָּי� ֣ה י  8 
ַב י� ֲא'
ם׃ - �י֣ה 
ֲא ָֽנ� ְׂש' ִּב� ֣ה  ֹּמ� � 
֣ה ים  ! ֣הּוד� ָּי� ֣ה ּו  Cָ֛ט ֵל� ׁש� י� ר  =�ׁש ֲא�

יָֽנֹות) 2 ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ִּב� ם  	�י֣ה 
ר ֶע� ִּב� ים  D֣הּוד� ָּי� ֣ה ּו  ֵל= ֣ה� ָ֔ק� ָֽנ�
ם � ת� ֶע� - י ר� � 
ׁש ָ֔ק� ַב ֵ֣מ� ד ִּב� ַחb י�" ֵל'� ׁש� ֹוׁש ֵל� ר" 
ֵו ׁש� ַח ְ֙ך ֲא_ �ֵל � �ֹּמ ֣ה
ם � ּד� ַח� ָּפ ֵל  � ָפ י־ָֽנ� - ּ֔כ� ם  "�י֣ה 
ָֽנ ָפ� ֵל� ד  � ֵ֣מ ֵל]א־ֶע� יׁש)  ֲא� ֵו�

ים׃  - ֹּמ� ֶע ֵל־֣ה� ֵל־ּ֔כ� ֹות 3ֶע Dיָֽנ ד� ֹּמ� ֣ה י  =
ר ֵל־ְׂש� כ� ֵו�
֣ה) אכ� ֵל� ֹּמ� ֣ה י  8 
ְׂש ֶע' ֵו� ֹות  ַח	 ָּפ ֣ה ֵו� ים  � ָֽנ� ָּפ� ר� ּד ׁש� ַח ֲא� ֣ה� ֵו�
ֵל � ָפ י־ָֽנ� - ּ֔כ� ים  � ֣הּוד� ָּי� ת־֣ה �ֲא ים  � ֲא� ָּׂש� ָֽנ ֵ֣מ� ְ֙ך  �ֵל "�ֹּמ ֵל ר  � �ׁש ֲא�

ם׃  - �י֣ה 
ֵל י ֶע� � כ ּד_ ר� ד־ֵ֣מ� ַח - ית 4ָּפ � 
ַב י) ִּב� כ ּד_ ר� 8דֹוֵל ֵ֣מ� י־ְג� - ּ֔כ�
יׁש � ֲא� י־֣ה� - ֹות ּ֔כ� יָֽנ� ד� ֹּמ� ֵל־֣ה כ� ְ֙ך ִּב� � 
ֹו ֣הֹוֵל ֶע� ֵ֣מ� ׁש� ְ֙ך ֵו� �ֵל "�ֹּמ ֣ה
ֹוֵל׃  ד- ְג� ֵו� ְ֙ך  � 
֣הֹוֵל י  � כ ּד_ ר� ָפֵ֣מ�

ַב 5 �ר � �ת־ַח ּ֔כ ֵ֣מ ם  "�י֣ה 
ַב י� ֵל־ֲא'� כ� ִּב� ים)  ֣הּוד� ָּי� ֣ה ּו  ּ֔כ8 ָּי ֵו
ם׃ - ְצֹוָֽנ� ר� ּ֔כ� ם  � �י֣ה 
ֲא ָֽנ� ְׂש' ַב� ּו  �ְׂש ֶע� - ָּי ֵו ן  � ד� ַב� ֲא ֵו� ְג  �ר � �֣ה ֵו�

ׁש 6 � 
ֵ֣מ ד ַח� "
ִּב ֲא ים) ֵו� ֣הּוד� ָּי� ּו ֣ה ְג8 ר� ֣ה ֣ה� יר�	 ִּב� ן ֣ה � ׁשּוׁש ּוַב�
יׁש׃  - ֹות ֲא� ֲא� 
ֹון 7ֵ֣מ ָפ� ֵל� - ת ׀ ּד � 
ֲא א ֵו� ת� ! ּד� ָֽנ� ׁש ר� ת ׀ ָּפ C 
ֲא ֵו�

א׃  ת� - ָּפ� ס� ֲא ׀  ת  � 
ֲא ׀ 8ֵו� ת  � 
ֲא ֵו� א  ת� ! ָּפֹור� ׀  ת  C 
ֲא ֵו�
א׃  ת� - יד� ר� ת ׀ ֲא� � 
ֲא א ֵו� � י� ֵל� ד א) 9ֲא� ֶּ֔ת� ׁש� >ֵ֣מ ר� ת ׀ ָּפ 8 
ֲא ֵו�

א׃ ת� - ֙ז� י� ֵו ׀  ת  � 
ֲא ֵו� י  � ד ר� ֲא� ׀  ת  � 
ֲא ֵו� י  "יס ר� ֲא� ׀  ת  � 
ֲא ֵו�

ים 10 � ֣הּוד� ָּי� ר ֣ה � 
ר א ְצ' ת� ! ד� ֹּמ� ן־֣ה - �ן ִּב C ֵ֣מ� י ֣ה� =
ָֽנ ת ִּב� �ר �ְׂש Uֶע�
ם׃  - ד� ת־י� �ֲא ּו  ַח� ֵל� ׁש� א  �ֵל] ֣ה  ְּז�" ִּב� =ּוַב ְגּו  � ר� ֹום 11֣ה� ָּי� ִּב

֣ה � יר� ִּב� ֣ה ן  � ׁשּוׁש ִּב� ים  ! רּוְג� ֣ה�  ֣ה- ר  C ָּפ ס� א ֵ֣מ� � ִּב� ּוא  ֣ה	 ֣ה
ְ֙ך׃  �ֵל - �ֹּמ י ֣ה � 
ָֽנ ָפ� ר 12      סֵל� � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ְ֙ך ֵל� �ֵל D�ֹּמ ר ֣ה �אֵ֣מ ָּי]= ֵו

ד D
ִּב ֲא ים ֵו� ֣הּוד�= ָּי� ְגּוE ֣ה ר� ֣ה ֣ה� Bיר� ִּב� ן ֣ה � ׁשּוׁש ֣ה ִּב� ּ֔כ�	 ֵל� ֹּמ ֣ה
ן ֵ֣מ�" י־֣ה� - 
ָֽנ ִּב� ת  �ר � �ְׂש ֶע� ת)  
ֲא ֵו� יׁש  ֲא�	 ֹות  ֲא� 
ֵ֣מ ׁש  C 
ֵ֣מ ַח�
ְ֙ך) 
ת ֵל� - 
ֲא ֣ה־ְּׁש� ּו ּוֵ֣מ ְׂש� ֣ה ֶע� � �ְ֙ך ֵ֣מ �ֵל � �ֹּמ ֹות ֣ה �יָֽנ ד� ר ֵ֣מ� ! ֲא� ׁש� ִּב�

ְׂש׃  - ֶע� 
ת ֹוד ֵו� ְ֙ך ֶע� � 
ת ׁש� ָּק� ֣ה־ִּב ְ֙ך ּוֵ֣מ ן ֵל�" - 
ת � ִּנ� י� ר 13ֵו� �אֵ֣מ ֶּ֔ת]8 ֵו
ר ַח�	 ם־ֵ֣מ� ְּג ן  � 
ת ִּנ� י� ֹוַב  ָ֛ט" ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֵל־֣ה ם־ֶע ֲא� ר)  
ֶּ֔ת ס� �ֲא
ֹום ָּי� ֣ה ת  � ד� ּ֔כ� ֹות  ְׂש� ֶע� ֵל ן  ׁשּוׁש�" ִּב� ר  � �ׁש ֲא� ים)  ֣הּוד� ָּי� ֵל
ץ׃ - 
ֶע ֵל־֣ה� ֶע ּו  �ֵל ת� י� ן  � ֵ֣מ� י־֣ה� - 
ָֽנ ִּב� ת  �ר � �ְׂש ֶע� ת  ! 
ֲא ֵו�

ת 14 � ּד� ן  � 
ת ִּנ� ֶּ֔ת� ֵו ן  "
ּ֔כ ֹות  ְׂש� ֶע� - 
֣ה ֵל� ְ֙ך)  �ֵל >�ֹּמ ֣ה ר  �אֵ֣מ ָּי]8 ֵו
ּו׃  ֵל- ן ֶּ֔ת� � ֵ֣מ� י־֣ה� - 
ָֽנ ת ִּב� �ר � �ְׂש ת ֶע� ! 
ֲא ן ֵו� � ׁשּוׁש� ּו 15ִּב� Yֵל ֣ה� ָּק� - ָּי� ֵו

ים ֣הי֣הֵודיים  � ֣הּוד� ָּי� ֹום֣ה י� ִּב� ם  Uְּג ן  ׁשּוׁש�	 ר־ִּב� �ׁש ֲא�
ן ׁשּוׁש�" ַב� ּו  ְג� ר� ֣ה  ָּי- ֵו ר  ד�" ֲא� ׁש  �ד ַח'� ֵל� ר)  ְׂש� ֶע� ֣ה  8 ֶע� ִּב� ר� ֲא
ם׃ - ד� ת־י� �ּו ֲא ַח� ֵל� א ׁש� �֣ה ֵל] ְּז�" ִּב� =יׁש ּוַב � ֹות ֲא� ֲא� 
ׁש ֵ֣מ �ֵל' ׁש�

ְ֙ך 16 �ֵל D�ֹּמ ֣ה ֹות  יָֽנ= ד� ֵ֣מ� ִּב�  Eר �ׁש ֲא� ים  B֣הּוד� ָּי� ֣ה ר  � ֲא� ּוׁש�
ם "�י֣ה 
ַב י� ֲא'� 
ֵ֣מ  ( bֹוַח ָֽנ< ֵו� ם  ׁש�	 ָפ� ֵל־ָֽנ ֶע ד  ֵ֣מ'� ֶע� ֵו� ׀  ּו  ֵל� ֣ה� ָ֔ק� ָֽנ�
֣ה ְּז�" ִּב� =ף ּוַב �ֵל � ים ֲא� � ֶע� ַב� ׁש� ֣ה ֵו� � ְּׁש� ֵ֣מ� ם ַח� "�י֣ה 
ֲא ָֽנ� ְׂש'� ְג) ִּב� ר' ֣ה� ֵו�

ם׃  - ד� ת־י� �ֲא ּו  ַח� ֵל� - ׁש� א  �ר 17ֵל] � ְׂש� ֶע� ֣ה  � ֵל'ׁש� יֹום־ׁש� ִּב�
֣ה ְׂש'� ֶע� ֹו ֵו� ר) ִּב" ְׂש� ֣ה ֶע� 8 ֶע� ִּב� ר� ֲא ֹוַחb ִּב� ָֽנ	 ר ֵו� � ד� ׁש ֲא� �ד ַח'� ֵל�

֣ה׃  - ַח� ֵ֣מ� ְׂש� ֵו� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ֹום  י� ֹו  ת" ֵו֣הי֣הֵודיים 18ֲא'

ים  � ֣הּוד� ָּי� ֣ה ֣הֵו� 8 ֵל'ׁש� ׁש� ִּב� ֵלּו)  ֣ה� ָ֔ק� ָֽנ� ן  ׁשּוׁש�	 ר־ִּב� �ׁש ֲא�
֣ה 8 ְּׁש� ֵ֣מ� ַח� ֹוַחb ִּב ָֽנ	 ֵו� ֹו  ר ִּב� � ְׂש� ֣ה ֶע� � ֶע� ִּב� ר� ֲא ֹו ּוַב� ר) ִּב" ְׂש� ֶע�
֣ה׃ - ַח� ֵ֣מ� ְׂש� ֵו� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ֵ֣מ� ֹום  י� ֹו  ת" ֲא' ֣ה  ְׂש'� ֶע� ֵו� ֹו  ִּב" ר)  ְׂש� ֶע�

ים  19 � ֣הּוד� ָּי� ֣ה ן  Y
ֵל־ּ֔כ ים ֣הָפרֵו֙זים ֶע ֙ז�	 ר� ָּפ� ים[֣ה ַב� ָּי'ׁש� ֣ה
ר) ְׂש� ֣ה ֶע� 8 ֶע� ִּב� ר� ֹום ֲא ת י� U
ים ֲא ְׂש�	 ֙זֹו̂ת ֶע' ר� ָּפ� י ֣ה � 
ר ֶע� ִּב�
ֹוַב ָ֛ט� ֹום  י� ֵו� ֣ה  � �ֶּ֔ת ׁש� ּוֵ֣מ� ֣ה  � ַח� ֵ֣מ� ְׂש� ר  ד�" ֲא� ׁש  �ד ַח'� ֵל�
֣הּו׃  - 
ֶע 
ר ֵל� יׁש  � ֲא� ֹות  ָֽנ� ֵ֣מ�  bֹוַח �ֵל ׁש� ָפּוֵ֣מ�

ַח 20 =ֵל ׁש� ָּי� ֣ה ֵו �ָּל � 
ֲא ים ֣ה� � ר� ַב� ּד� ת־֣ה �י ֲא "כ ּד_ ר� ַב ֵ֣מ� ֶּ֔ת'� כ� ָּי� ֵו
יָֽנֹות) ד� ֵל־ֵ֣מ� כ� ִּב� ר)  �ׁש ֲא� ים  ֣הּוד�	 ָּי� ֵל־֣ה ֵל־ּ֔כ� �ֲא ים  Dר� ָפ� ס�
ים׃ - ַחֹוָ֔ק� ר� ֣ה� ֵו� ים  � רֹוַב� ָּק� ֣ה ֹוׁש  ר" 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה

ֹום 21 י� ת  U
ֲא ים  ְׂש�	 ֶע' ֹות  י� ֣ה� ֵל� ̂ם  �י֣ה 
ֵל ֶע� ם[  
ָּי ָ֔ק ֵל�
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֣ה � ְּׁש� ֵ֣מ� ת יֹום־ַח� ! 
ֲא ֵו� ר  ד�" ׁש ֲא� �ד ַח'� ר) ֵל� ְׂש� ֣ה ֶע� 8 ֶע� ִּב� ר� ֲא
֣ה׃  - ָֽנ� ׁש� ֵו� ֣ה  � ָֽנ� ֵל־ׁש� כ� ִּב� ֹו  ִּב� ר  � ְׂש� ים 22ֶע� ֵ֣מ�	 ָּי� ּ֔כ

ׁש �ד ַח'	 ֣ה ם ֵו� "�י֣ה 
ַב ֹוי� ֲא� 
ים) ֵ֣מ ֣הּוד� ָּי� ם ֣ה 8 �֣ה ַחּו ַב� ר־ָֽנ�= �ׁש ֲא�
ֵל �ַב � 
ֲא 
ּוֵ֣מ ֣ה  ַח�" ֵ֣מ� ְׂש� ֵל� ְגֹון)  ָּי� ֵ֣מ� ם  8 �֣ה ֵל� ְ֙ך  =ָּפ ֣ה� �ָֽנ  Eר �ׁש ֲא�
֣ה ַח�" ֵ֣מ� ְׂש� ֣ה ֵו� � �ֶּ֔ת ׁש� י) ֵ֣מ� 
ֵ֣מ ם י� ֹות ֲאֹות�	 ְׂש� ֶע� ֹוַב ֵל ֹום ָ֛ט� י� ֵל�
ֹות ָֽנ� ֶּ֔ת� ּוֵ֣מ ֣הּו  "
ֶע 
ר ֵל� יׁש  � ֲא� ָֽנֹות)  ֵ֣מ�  bֹוַח ֵל8 ׁש� ּוֵ֣מ�

ים׃  - יֹוָֽנ� ַב� �ֲא - ָּלּו 23ֵל� � 
ַח 
ר־֣ה �ׁש ת ֲא� � 
ים ֲא ֣הּוד�" ָּי� ֵל) ֣ה 
ִּב ָ֔ק� ֵו�
ם׃  - �י֣ה 
ֵל י ֲא� � כ ּד_ ר� ַב ֵ֣מ� � ת ר־ּ֔כ� �ׁש ת ֲא� ! 
ֲא ֹות ֵו� ְׂש� ֶע� יE 24ֵל ּ֔כ�

ים ֣הּוד�" ָּי� ֵל־֣ה ּ֔כ� ר)  
ר ְצ' י  ְג�	 ְג� ֲא� - ֣ה� א  ת� Dד� ֹּמ� ן־֣ה - �ִּב ן  ֵ֣מ�= ֣ה�
ּוא יֵל ָּפּור) ֣ה� � ָּפ� ֣ה� ם ֵו� � ד� ִּב� ֲא ים ֵל� � ֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ַב ֶע � ׁש ַח�

ם׃  - ד� ִּב� ֲא ֵל� ּו- ם  � ֹּמ� a֣ה ֵל� ֵל  ְּגֹור�" �י 25֣ה 
ָֽנ ָפ� ֵל� ּה[  ֲא� ַב' ּוַב�
ֹו Cֶּ֔ת ַב� ׁש ַח� ֵ֣מ ּוַב  Yׁש י� ר  �ָפ "
ֵּ֣ס ם־֣ה ֶע� ר  � ֵ֣מ ֲא� ְ֙̂ך  �ֵל �ֹּמ ֣ה
ֹו ֵל־ר]אׁש� ֶע ים  � ֣הּוד� ָּי� ֵל־֣ה ֶע ַב  � ׁש ר־ַח� �ׁש ֲא� ֣ה  ! ֶע� ר� ֣ה�

ץ׃  - 
ֶע ֵל־֣ה� יֵו ֶע � ָֽנ� ת־ִּב� �ֲא ֹו ֵו� ת! ּו ֲא' �ֵל ת� ֲאּוE 26ֵו� ר� - ן ָ֔ק� B
ֵל־ּ֔כ ֶע
ן H
ֵל־ּ֔כ ֶע ּור  ָּפ" ֣ה ם  � 
ֵל־ׁש ֶע ים)  ָפּור� ֣ה  �ָּל 8 
ֲא ֣ה� ים  ֵ֣מ�= ָּי� ֵל
ּו ֲא� ֣ה־ר� - ּוֵ֣מ� את  ְּז]� ֣ה ת  ��ר �ְּג ֲא� ֣ה� י  � 
ר ַב� ֵל־ּד� ֵל־ּ֔כ� ֶע

ם׃  - �י֣ה 
ֵל ֲא�  bיֶע � ְּג� ֣ה� ֣ה  � ּוֵ֣מ� ֣ה  כ� ֵל־ּ֔כ�" ּו  27ֶע ֵ֣מ� ָּי� ֵוָ֔קַבֵלָ֔ק�

ּו  ֵל� ִּב� ָ֔ק� ֵלֵו� =ֶע ֵו� ם  Dֶע� ר� ֵל־֙ז ֶע ֵו� ם ׀  =�י֣ה 
ֵל יםE ׀ ֶע� ֣הּוד� ָּי� ֣ה
ים ְׂש�	 ֹות ֶע' י� ֣ה� ֹור ֵל� ַב" ֶע� א י ֵל]� ם) ֵו� �י֣ה 
ֵל ים ֶע� 8 ֵו� ֵל� ִּנ� ֵל־֣ה ּ֔כ�
ם � ִּנ� ֵ֣מ ֙ז� כ� ֵו� ם  � ַב� ת� כ� ּ֔כ� ֣ה  �ָּל "
ֲא ֣ה� ים)  ֵ֣מ� ָּי� ֣ה 8י  
ָֽנ ׁש� ת  � 
ֲא

֣ה׃  - ָֽנ� ׁש� ֵו� ֣ה  � ָֽנ� ֵל־ׁש� כ� ים 28ִּב� ר�= ּ֔כ� ֙ז� ָֽנ� ֣ה  �ָּל 
ֲא U֣ה� ים  � ֵ֣מ� ָּי� ֣ה ֵו�
֣ה ַח�" ָּפ� ׁש� ּוֵ֣מ� ֣ה)  ַח� ָּפ� ׁש� ֵ֣מ� ֹור  ד	 ֵו� ֹור  ֵל־ּד� כ� ִּב� ים  Dְׂש� ֶע� ָֽנ ֵו�
ים � ָּפּור� ֣ה י  Y
יֵ֣מ ֵו� יר  � ֶע� ֵו� יר  � ֶע� ֵו� ֣ה  � יָֽנ� ד� ּוֵ֣מ� �֣ה  יָֽנ� ד� ֵ֣מ�
ם � ר� כ� ֙ז� ֵו� ים  ֣הּוד�" ָּי� ֣ה ֹוְ֙ך  ֶּ֔ת� ֵ֣מ� רּו)  ַב� ֶע - י א  ֵל]8 ֣ה  �ָּל 	
ֲא ֣ה�

ם׃  - ֶע� ר� ְּז ֵ֣מ� ּוף  �ס ר 29      סֵל]א־י� =
ֶּ֔ת ס� �ֲא ַב  ֶּ֔ת' כ� ֶּ֔ת� Uֵו
י � ֣הּוד� ָּי� ֣ה י  � כ ּד_ ר� ּוֵ֣מ� ֵל  י� ! יַח ַב� ת־ֲא� ַב ֣ה  C ּ֔כ� ֵל� ֹּמ ֣ה
את ְּז]� ים ֣ה ! ָּפּור� ת ֣ה �ר C �ְּג ת ֲא� � 
ם ֲא 	
ָּי ָ֔ק ף ֵל� �ָ֔ק ֵל־ֶּ֔ת'� ת־ּ֔כ� �ֲא

ית׃  - ָֽנ� 
ְּׁש ים 30֣ה ֣הּוד�	 ָּי� ֵל־֣ה ֵל־ּ֔כ� �ֲא ים  Dר� ָפ� ס� ַח  =ֵל ׁש� ָּי� ֵו
ּות כ� ֵל� ֵ֣מ ֣ה  יָֽנ�" ד� ֵ֣מ� ֣ה)  ֲא� 
ּוֵ֣מ ים  8 ר� ְׂש� �ֶע ֵו� ֶע  ַב =�ֵל־ׁש �ֲא

ת׃  - �ֵ֣מ cֲא �ֵו ֹום  ֵל� ׁש� י  � 
ר ַב� ּד� ֹוׁש  ר� 
ֵו ׁש� ַח ם 31ֲא� B
ָּי ָ֔ק ֵל�
ם =ָּי רE ָ֔ק� �ׁש ֲא� ם ּ֔כ 	�י֣ה 
ִּנ ֵ֣מ ֙ז� ֣ה ִּב� �ָּל D
ֲא ים ֣ה� ר�= aָּפ יE ֣ה 
ֵ֣מ ת־י� 
ֲא
֣ה ּ֔כ�" ֵל� ֹּמ ֣ה ר  � 
ֶּ֔ת ס� �ֲא ֵו� י)  ֣הּוד� ָּי� ֣ה י  8 כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ם  D�י֣ה 
ֵל ֶע�
י � 
ר ַב� ּד� ם  � ֶע� ר� ֵל־֙ז ֶע ֵו� ם  � ׁש� ָפ� ֵל־ָֽנ ֶע ּו  �ֵ֣מ ָּי� ָ֔ק� ר  ! �ׁש ֲא� כ ֵו�

ם׃  - ת� ָ֔ק� ֶע� ֙ז ֹות ֵו� ֵ֣מ� ַּ֖צ' י 32֣ה � 
ר ַב� ם ּד� Hָּי ר ָ֔ק� "
ֶּ֔ת ס� �ר ֲא � ֵ֣מ ֲא� ּוֵ֣מ
ר׃  �ָפ - 
ֵּ֣ס ִּב ַב  � ֶּ֔ת� כ� ָֽנ� ֵו� ֣ה  �ָּל � 
ֲא ֣ה� ים  � ר� aָּפ ָפ֣ה

ְ֙ך  10 �ֵל =�ֹּמ םE ֣ה �ְׂש ָּי� ֹוׁש ׀ אַחשרש ֵו Cר 
ֵו ׁש� ַח סֲא� ! ֵ֣מ
-ם׃  ָּי� ֣ה �י  
ָּי ֲא� ֵו� ץ  �ר � ֲא� ֵל־֣ה� ָּפֹו) 2ֶע ָ֔ק� ת� ֣ה  8 
ְׂש ֶע� ֵל־ֵ֣מ כ� ֵו�

ֹו ֵל� ּד� ְּג� ר  � �ׁש ֲא� י  "כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ת  � ָּל aד ְּג� ת)  ׁש ר� ּוָפ� ֹו  ת" ּור� ַב� ּוְג�
י � 
ר ַב� ּד� ר)  �ָפ >
ֵל־ס ֶע ים  תּוַב�	 ּ֔כ� ם  � 
ֵלֹוא־֣ה ֣ה� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֣ה

ס׃  - ר� ּוָפ� י  � ד ֵ֣מ� י  � 
כ ֵל� ֵ֣מ ֵל� ים  ֵ֣מ�" ָּי� י 3֣ה � כ ּד_ ר� ֵ֣מ� ׀  י  � ּ֔כ�
דֹוֵל) ְג� ֵו� ֹוׁש  ר" 
ֵו ׁש� ַח ֲא� ְ֙ך  �ֵל � �ֹּמ ֵל ֣ה)  �ָֽנ ׁש� ֵ֣מ� י  ֣הּוד�	 ָּי� ֣ה
ֹו ֹּמ" ֶע ׁש ָ֛טֹוַב) ֵל� � 
ר ּד' יֵו  � ַח� �ַב ֲא ר'� ּוי ֵל� ְצ� ר� ֵו� ים  ֣הּוד�" ָּי� ֵל

ֹו׃  ֶע- ר� ֵל־֙ז כ� ֹום ֵל� ֵל� ר ׁש� � 
ַב ד' ֵו�

End of Esther
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