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Ezekiel
יחזקאל

ה 1 
 ָּׁ֣ש� ִמ ח� י� ַּב� יִע ִב ְר� � ה ַּב� ָ֗נ�� ים ָׁש� 
 ל�ָׁש ָׁש� י ׀ ַּב 
 ה י� ַו�
ְר � ִב� ְר־ְּכ� ה� ל־ָ֗נ� ִע� ה  " ּגֹול� ֹוְך־ה� ֽת� ִב� י  ' ָ֗נ ֲא� ַו� ָׁש  ֶד( +�ח ל�
ים׃ � ל�ה ֲא- ֹוֽת  ֲא' ְר� ִמ� ה  " ֲא( ְר� ֲא( ַו� ם  י ִמ�+ ָּׁ֣ש� ה� חּ֙ו�  ְּת� ְפ� ָ֗נ

יֽת 2 +יָׁש ִמ ח� ה� 
ה  ָ֗נ� ָּׁ֣ש� ה� יא  2ה ָׁש  ֶד( ��ח ל� ה  " ָּׁ֣ש� ִמ ח� ַּב�
ין׃  � ִֽכ יֹוי� ְך  ל( ' ֶּ֥מ( ּ֙וֽת ה� ל" ָג� ה 3ל� הַו� ְר־י�8 ִב� ֶד� 
ה  י� ה� ה  
�י ה�

ים " ִּ֖ד ְׂש� ְּכ� ץ  ְר( ' ֲא( ַּב� ן  < ה= �ְּכ ה� י  > ן־ַּבּ֙וז ַּב( אל  ? ק= ז� ח( ל־י� ֲא(
�ה׃ הַו� ֶד־י� י� ם  " ָׁש� יַו  < ל� ִע� י  ' ה ְּת� ַו� ְר  � ִב� ְר־ְּכ� ה� ל־ָ֗נ� ִע�

ן 4 A ָ֗נ� ֹון ִע� ְפ� ָּצ� ן־ה� ה ִמ 
 ֲא� ה ַּב� C�ְר ִע� ּ֙וחE ְס� הF ְר? ֵּנ= ה א ַו� ְר( H=ֲא ַו�
ּה ְּתֹוִֽכ�+ ?יִב ּ֙וִמ � ִב ֹו ְס� ּה ל" � ָג� '�ָ֗נ ֽת ַו� ח� + ַּ֔ק� ל� ֽת� ָׁש ִמ 
 ֲא= ֶדֹול� ַו� ּג�

ָׁש׃  � ֲא= ֹוְך ה� ְּת' ל ִמ " ִמ� ָׁש� ח� ין ה� ' ִע= ּ֙וֽת 5ְּכ� ִמ" ּה ִּ֖ד� ְּתֹוִֽכ�+ ?ּ֙וִמ
ה׃ ֵּנ� � ה= ם ל� " ֶד� ּ֙וֽת ֲא� ִמ' ן ִּ֖ד� יה(+ � ֲא= ְר� ה� ִמ� ז( ֹוֽת ַו� ּ֑י� ִע ח� 
 ַּב� ְר� ֲא�

ֽת 6 ' ח� ֲא� ם ל� י " ְפ� ָ֗נ� ִע ְּכ� ' ַּב� ְר� ֲא� ֽת ַו� � ח� ֲא( ים ל� " ָ֗נ ה ְפ� ' ִע� ַּב� ְר� ֲא� ַו�
ם׃  � ה( ם 7ל� יה(� ל= ָג� ְר� ף  
 ִֽכ� ַו� ה  � ְר� ָׁש� י� ל  ָג( 
 ְר( ם  " יה( ל= ָג� ְר� ַו�

ל׃ � ל� ק� ֽת  ָׁש( '�ח ָ֗נ� ין  " ִע= ְּכ� ים  +ִ֔צ ִ֔צ� 
�ָ֗נ ַו� ל  ָג( ִע=+ ל  ָג( 
 ְר( ף�  ִֽכ� ְּכ�
י ַויֶדַו  8 
 יֶד= ֽתַו ִע� 
 ַּב� ְר� ל ֲא� " ם ִע� יה(+ ְפ= ָ֗נ� ֽת� ְּכ� ח� Rְּת� ם ִמ ֶד�� ֲא�

ם׃ � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ל� ם  " יה( ְפ= ָ֗נ� ִֽכ� ַו� ם  ' יה( ָ֗נ= ּ֙וְפ� ם  � יה( ִע= ִב� ְר
ַּבּ֙ו 9 
 ַּ֣ס� ם לVא־י � יה( ְפ= ָ֗נ� ּה ְּכ� " חֹוֽת� ל־ֲא� ה ֲא( ' ָּׁ֣ש� ֽת ֲא <�ְר ִב� ��ח

ִֽכּ֙ו׃  � ל= י= יַו  " ָ֗נ� ָּפ� ְר  ִב( ' ל־ִע= ֲא( יָׁש  < ֲא ן  ְּת�+ ִֽכ� ל( ּ֙וֽת 10ִב� 
ִמ ּ֙וֶד�
ין� ִמ ּ֑י� ל־ה� ֲא( Aה  י= ְר� ֲא� י  ָ֗נ=? ּ֙וְפ�  Yם ֶד� ֲא� 
י  ָ֗נ= ָּפ�  Zם יה( ָ֗נ= ָּפ�
ן � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ל� אַול  "Vִמ ְּׂש� ה� � ִמ= ֹוְר  י־ָׁש' ָ֗נ= ּ֙וְפ� ם  ְּת�+ ִע� ַּב� ְר� ֲא� ל�

ן׃  � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ל� ְר  ָׁש( " י־ָ֗נ( ָ֗נ= ם 11ּ֙וְפ� ' יה( ְפ= ָ֗נ� ִֽכ� ַו� ם  יה(\ ָ֗נ= ּ֙וְפ�
יָׁש +ֹוֽת ֲא 
ְר ִב� �ם ח י ְּת� יָׁש ָׁש�2 �ֲא ה ל� ל� ִע� � ִמ� ל� ֹוֽת ִמ ֶד" ְר[ ָּפ�

ה׃  ָ֗נ� � יה( י�ֽת= ַו ּג� ֽת  " ֲא= ֹוֽת  ַּ֣ס+ ִֽכ� ִמ� ם  י 
 ְּת� יָׁש 12ּ֙וָׁש� < ֲא ַו�
ה ֶּ֥מ� ה־ָׁש�? י( ה� � י  Fְר ָׁש( ֲא� ל  
 ֲא( ִֽכּ֙ו  � ל= י= יַו  " ָ֗נ� ָּפ� ְר  ִב( ' ל־ִע= ֲא(

ן׃  � ְּת� ִֽכ� ל( ַּבּ֙ו ַּב� " ַּ֣ס� א י 'Vִֽכּ֙ו ל ל=+ ֽת� י= ִֽכ( R)ל ּ֙וחE ל� Aְר ּ֙וֽת 13ה� ִמ? ּ֙וֶד�
ה 
 ֲא= ְר� ִמ� ְרֹוֽת� ְּכ� ִע� ��ָׁש ַּב י־ֲא=� ל= ח� ָג� ם ְּכ� 
 יה( ֲא= ְר� ֹוֽת ִמ� Cּ֑י ח� ה�
ּה ָג� 
�ָ֗נ ַו� ֹוֽת  ּ֑י� ח� ה� ין  
 ַּב= ֽת  ִֽכ( " ֶּ֖ל( ה� ֽת� ִמ יא  \ה ים  +ֶד ָּפ ֶּ֖ל� ה�

ק׃  � ְר� א ִב� ' ָׁש יֹוִ֔צ= " ֲא= ן־ה� ָׁש ּ֙וִמ ֲא=+ ֹוא 14ל� 
ִ֔צ ֹוֽת ְר� ּ֑י" ח� ה� ַו�

ק׃  � ז� ַּב� ה ה� " ֲא= ְר� ִמ� ֹוִב ְּכ� ָׁש� הF 15ַו� ֵּנ= ה ֹוֽת ַו� ּ֑י� ח� א ה� ְר( " ֲא= ַו�
יַו׃ � ָ֗נ� ֽת ָּפ� ִע� ' ַּב� ְר� ֲא� ֹוֽת ל� ּ֑י" ח� ל ה� ִ֔צ( ' ץ ֲא= ְר( < ֲא� ֶד ַּב� ' ח� ן ֲא( ֲאֹוְפ�?

יָׁש 16 +ָׁש ְר� ין ְּת� 
 ִע= ְּכ� ם�  יה( ְׂש= ִע� ּ֙וִמ� ים  A ֵּנ ֲאֹוְפ� ה ה� ֲא=? ְר� ִמ�
ם יה(+ ְׂש= ִע� 
 ם� ּ֙וִמ� יה( ֲא= ְר� ן ּ֙וִמ� � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ֶד ל� " ח� ּ֙וֽת ֲא( ִמ' ּ֙וֶד�
ן׃ � ֲאֹוְפ� ה� ֹוְך  ֽת' ַּב� ן  " ֲאֹוְפ� ה� 'ה  י( ה� י ְר  < ָׁש( ֲא� ְּכ�

ַּבּ֙ו 17 " ַּ֣ס� א י 'Vִֽכּ֙ו ל � ל= ם י= 
 ְּת� ִֽכ� ל( ן ַּב� " יה( ִע= ִב� ֽת ְר ִע� ' ַּב� ְר� ל־ֲא� ִע�
ן׃  � ְּת� ִֽכ� ל( ם 18ַּב� � ה( ל� ה  
 ֲא� ְר� י ַו� ם  " ה( ל� ּה  ִב� '�ָג ַו� ן  יה(+ ַּב= ָג�? ַו�

ן׃ � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ל� יִב  " ִב ְס� ם  י < יָ֗נ� ִע= ֽת  '�ֲא ל= ִמ� ם  ֽת�� �ַּב ָג� ַו�
ם 19 � ל� ִ֔צ� ֲא( ים  " ֵּנ ֲאֹוְפ� ה� ּ֙ו  ִֽכ' ל� י= ֹוֽת  ּ֑י+ ח� � ה� ֽת�  ִֽכ( R)ל ּ֙וִב�

ּ֙ו ֲא" ְׂש� ֵּנ� י ץ  ְר( ֲא�+ ה� ל  
 ִע� ִמ= ּ֑יֹוֽת�  ח� � ה� א  A ְׂש= ֵּנ� ה ּ֙וִב�
ים׃  � ֵּנ ֲאֹוְפ� ֽת� 20ה� ִֽכ( R)ל ּ֙וחE ל� Aְר ם ה� ה־ָּׁ֣ש�? י( ה� � ְרF י ָׁש( ל ֲא� 
 ִע�

ֲאּ֙ו� ְׂש� ֵּנ� י ים  �ֵּנ ֲאֹוְפ� ה� ַו� ֽת  ִֽכ( � ל( ל�  Eּ֙וח ְר" ה� ה  ֶּ֥מ� ' ָׁש� ִֽכּ֙ו  ל=+ י=
ים׃  � ֵּנ ֲאֹוְפ� ה ַּב� " ּ֑י� ח� ּ֙וחE ה� י ְר' < ם ְּכ ֽת�+ ֶּ֥מ� ִע[ ם 21ל� 
 ְּת� ִֽכ� ל( ַּב�

ץ ְר( ֲא�� ל ה� 
 ִע� ם ִמ= ֲא�_ ְׂש� ֵּנ� ה ִב� ֶדּ֙ו ּ֙ו� ��ִמ ִע� � ם י� " ֶד� ִמ� ִע� ִֽכּ֙ו ּ֙וִב� ל=+ י=
ה " ּ֑י� ח� ה�  Eּ֙וח ְר' י  < ְּכ ם  ֽת�+ ֶּ֥מ� ִע[ ל� ים�  ֵּנ ֹוְפ� ֲא� ה� ּ֙ו  Aֲא ְׂש� ֵּנ� י

ים׃  � ֵּנ ֲאֹוְפ� יִעE 22ַּב� + ק ְר� ה�  ּ֑י� ח� ה� י  A אָׁש= ל־ְר� ִע� ּ֙וֽת  ִמ_ ּ֙וֶד�
ם " יה( אָׁש= ל־ְר� ִע� ּ֙וי  ֥ט' ָ֗נ� א  � ֵּנֹוְר� ה� ח  ְר� 
 ַּ֔ק( ה� ין  " ִע= ְּכ�

ה׃  ל� ִע� � ִמ� ל� ֹוֽת 23ִמ ְר+ ָׁש� י� ם  
 יה( ְפ= ָ֗נ� ְּכ�  Eיִע + ק ְר� ה� ֽת�  ח� Rֽת� ַו�
ַּ֣סֹוֽת� ִֽכ� ִמ� ם  י A ְּת� ָׁש� יָׁש  �ֲא ל� ּה  � חֹוֽת� ל־ֲא� ֲא( ה  " ָּׁ֣ש� ֲא
ֽת " ֲא= ה  ֵּנ� ה=+ ל� ַּ֣סֹוֽת�  ִֽכ� ִמ� ם  י A ְּת� ָׁש� יָׁש  �ֲא ּ֙ול� ה  ֵּנ� ה=+ ל�

ם׃  � יה( ּ֑י�ֽת= ַו F 24ּג� קֹול ם ְּכ� H)יה ְפ= ָ֗נ� ֹול ְּכ� 
ֽת־ק ִע ֲא( 
 ִמ� ָׁש� ֲא( ַו�
ה " ֶּ֖ל� ִמ[ ה� ֹול  ק' ם  ְּת�+ ִֽכ� ל( ַּב� י�  ִּ֖ד� קֹול־ָׁש� ְּכ� ים  A ַּב ְר� ם  י ִמ�?
ן׃ � יה( ְפ= ָ֗נ� ִֽכ� ה  יָ֗נ� ' ָּפ( ְר� ְּת� ם  " ֶד� ִמ� ִע� ַּב� �ה  ָ֗נ( ח� ִמ� ֹול  
ק ְּכ�

ם 25 � ל־ְרVאָׁש� ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא�  Eיִע " ק ְר� ל� ל  ִע�\ ִמ= ֹול  י־ק\ ה י� ַו�
" �aִּ֖ד ִמ� ִע� ן׃ cַּב� � יה( ְפ= ָ֗נ� ה ִֽכ� יָ֗נ� ' ָּפ( ְר� � 26ם ְּת� Eיִע R ק ְר� ל ל� ִע� ֶּ֥מ�� ּ֙וִמ

ּ֙וֽת 
ִמ ִּ֖ד� יְר  " ָּפ ן־ְס� ִב( � ֲא( ה  ' ֲא= ְר� ִמ� ְּכ� ם  ל־ְרVאָׁש�+ ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא�
ם < ֶד� ה ֲא� ' ֲא= ְר� ִמ� ּ֙וֽת ְּכ� ִמ_ א ִּ֖ד� ַּ֣ס=+ ְּכ ּ֙וֽת ה� 
ִמ ל� ִּ֖ד� ִע� א ַו� � ַּ֣ס= ְּכ

ה׃  ל� ִע� � ִמ� ל� ִמ יַו  " ל� ל 27ִע� ִמ�� ָׁש� ח� ין  
 ִע= ְּכ� ׀  א  ְר( 
 ֲא= ַו�
יַו " ָ֗נ� ֽת� ה ִמ� ' ֲא= ְר� ֶּ֥מ� יִב ִמ +ִב ּה� ְס� יֽת־ל� � ַּב= ָׁש  A ה־ֲא= ֲא= ְר� ִמ� ְּכ�
י� יֽת Rֲא ְר� ה  ָּט� ִמ�+ ּ֙ול� יַו�  ָ֗נ� ֽת� ִמ� ה  A ֲא= ְר� ֶּ֥מ� ּ֙וִמ ה  ל� ִע� � ִמ� ּ֙ול�

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

1 Ezekiel 1

 



Unicode/XML Leningrad Codex Ezekiel 1

יִב׃  � ִב ְס� ֹו  ל" ּה  � ָג� '�ָ֗נ ַו� ָׁש  ה־ֲא=+ ֲא= ְר� ִמ� ה 28ְּכ� 
 ֲא= ְר� ִמ� ְּכ�
ן 
 ְּכ= ם  ָׁש( ּג(� ה� ֹום  
י ַּב� ן  C�ָ֗נ ִע� ִב( ה  י(? ה� � י  Fְר ָׁש( ֲא� ֽת  ָׁש( H ַּ֔ק( ה�
ּ֙וֽת 
ִמ ִּ֖ד� ה  " ֲא= ְר� ִמ� ּ֙וא  ה\ יִב  +ִב ְס� ּה�  ָג� R�ֵּנ ה� ה  A ֲא= ְר� ִמ�
ִע " ִמ� ָׁש� ֲא( ַו� י  ָ֗נ�+ ל־ָּפ� ִע� ל  
�ָּפ ֲא( ַו� ה�  ֲא( ְר� ֲא( � ַו� �ה  הַו� ִבֹוֶד־י� ְּכ�

ְר׃  � ַּב= ֶד� ֹול ִמ�       ְסק'

יָך 2 ל(+ ָג� ל־ְר� ִע� ֶד  
�ִמ ִע� ם�  ֶד� ן־ֲא� ַּב( י  � ל� ֲא= ְר  אִמ( "Vּ֑י ַו�
ְך׃  � ֽת� �ֲא ְר  " ַּב= ֶד� ֲא� ְר 2ַו� 
 ַּב( ִּ֖ד ְר�  ָׁש( ֲא� � ְּכ�  Eּ֙וח ְר� י  
 ִב ִבVא  > ְּת� ַו�

ְר ' ַּב= ִּ֖ד� ִמ ֽת  " ֲא= ִע  ִמ�\ ָׁש� ֲא( ַו� י  � ל� ָג� ל־ְר� ִע� י  ָ֗נ " ֶד= ִמ ִע� ְּת� ַו� י  ל�+ ֲא=
י׃  � ל� ְפֲא=

ָך� 3 ֹוֽת� ֲא� י  A ָ֗נ ֲא�  Eח ָׁשֹול=? ם�  ֶד� ן־ֲא� ַּב( י  ל�� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ְר 
 ָׁש( ֲא� ים  " ֶד ֶּ֥מֹוְר� ה� ם  ' ל־ּגֹוי ֲא( ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י 
י  ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא(
ם ִ֔צ( " ֶד־ִע( ִע� י  +ִב ִעּ֙ו  ָׁש� 
 ָּפ� ם�  ִבֹוֽת� ֲא� ַו� ה  ֶּ֥מ� A ה= י  � ֶדּ֙ו־ִב ְר� ִמ�

ה׃  � ֶּֽז( ה� ֹום  ּ֑י' ִב 4ה� י־ל=+ ק= ז� ח ַו� ים�  ָ֗נ ְפ� י  A ָׁש= ק� ים  �ָ֗נ ַּב� ה� ַו�
ה '�ם ְּכ יה(+ ל= 
 ֲא� ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ם ַו� � יה( ל= ָך" ֲא� חE ֲאֹוֽת� ' י ָׁשֹול= < ָ֗נ ֲא�

ה׃  � ַו �ה י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ּ֙ו 5ֲא� 
ִע ִמ� ָׁש� ם־י ֲא ה�  ֶּ֥מ� R=ה ַו�
יא " ִב י ָ֗נ� ' ּ֙ו ְּכ ִע+ 
ֶד� י� ה ַו� ֶּ֥מ� � י ה= " ְר ֽת ִמ� י ' י ַּב= < לּ֙ו ְּכ ִּ֖ד�+ ח� ם־י( ֲא ַו�
ם׃  � ֽתֹוִֽכ� ִב� 'ה  י� ְפה�

ם 6 
 יה( ְר= ִב� ִּ֖ד ם ּ֙וִמ C)ה א ִמ= יְר�? ל־ְּת ם ֲא� ֶד� ן־ֲא�8 ה ִב( 
 ְּת� ֲא� ַו�
ְך ֲאֹוֽת�+ ים�  ֶּ֖לֹוָ֗נ ְס� ַו� ים  A ִב ְר� ְס� י  
 ְּכ א  יְר�� ל־ְּת ֲא�
ם A יה( ְר= ִב� ִּ֖ד ִמ ִב  � יֹוָׁש= ה  
 ְּת� ֲא� ים  " ַּב ְר� ק� ל־ִע� ֲא( ַו�
י " ְר ִמ� יֽת  ' ַּב= י  < ְּכ ֽת  ח�+ ל־ְּת= ֲא� ם  
 יה( ָ֗נ= ָּפ� ּ֙וִמ א�  יְר� ל־ְּת ֲא�

ה׃  ֶּ֥מ� � ּ֙ו 7ה= ִע" ִמ� ָׁש� ם־י � ם ֲא יה(+ ל= י� ֲא� ְר� ִב� ֽת־ִּ֖ד� A ֲא( ְּת� ְר� ַּב� ֶד ַו�
ה׃  ֶּ֥מ� � ה= י  " ְר ִמ� י  ' ְּכ לּ֙ו  � ִּ֖ד� ח� ם־י( ֲא ְפַו�

ְר 8 
 ַּב= ֶד� י� ִמ� ָ֗נ ְר־ֲא� ָׁש( ֽת ֲא� A ִע� ֲא= ִמ� ם ָׁש� ֶד�� ן־ֲא� ה ִב( 
 ְּת� ֲא� ַו�
יָך +ְפ ה  
 ִ֔צ= ָּפ� י  ְר � ֶּ֥מ( ה� יֽת  
 ִב= ְּכ� י  ְר " י־ִמ( ה ל־ְּת� ֲא� יָך  ל(+ ֲא=

יָך׃  � ל( ֲא= ן  ' ֽת= �ָ֗נ י  " ָ֗נ ְר־ֲא� ָׁש( ֲא� ֽת  ' ֲא= ל  \�ִֽכ ֲא- ה 9ַו( ֲא(\ ְר� ֲא( ַו�
ְר׃ ְפ( � ֽת־ְס= ֶּ֖ל� ָג ֹו ִמ� ה־ִב" ֵּנ= ה ַו� י  � ל� ה ֲא= 
 לּ֙וח� ֶד ָׁש� " ה־י� ֵּנ= ה ַו�

ים 10 
 ָ֗נ ָּפ� ה  " ֽתּ֙וִב� ִֽכ� יא  ' ה ַו� י  ָ֗נ�+ ְפ� ל� ּה�  ֲאֹוֽת� ְׂש  A�ְר ְפ� ּ֑י ַו�
י׃  � ה ה ַו� ָג( " ה( ים ַו� ' ָ֗נ יה� ק ל(+ ּ֙וִב ֲא= 
ֽת ִֽכ� ֹוְר ַו� ח� ֲא�       ְסַו�

א 3 " ִ֔צ� ִמ� ְר־ְּת ָׁש( ֲא� ֽת  ' ֲא= ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב( י  ל�+ ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ְר " ַּב= ִּ֖ד� ְך  ' ל= ַו� אֽת  +Vֶּֽז ה� ה  
 ֶּ֖ל� ָג ֶּ֥מ� ֽת־ה� ֲא( ִֽכֹול�  ֲא- ֹול  ִֽכ� ֲא-

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ל־ַּב= י 2ֲא( ָ֗נ ל=+ ִֽכ 
ֲא� ּ֑י� ַו� י  � ֽת־ָּפ ֲא( ח  " ְּת� ְפ� ֲא( ַו�
אֽת׃  �Vֶּֽז ה� ה  ' ֶּ֖ל� ָג ֶּ֥מ� ה� ֽת  " ם� 3ֲא= ֶד� ן־ֲא� ַּב( י  ל�� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�

ה 
 ֶּ֖ל� ָג ֶּ֥מ� ה� ֽת  ֲא=2 א  ֶּ֖ל=+ ִמ� ֽת� יָך  
 ִע( ּ֙וִמ= ל�  ִֽכ= ֲא� � ֽת�  Aָך ָ֗נ� ֥ט� ַּב
י " ְפ י ַּב� ' ה ְּת� ה ַו� ל�+ ִֽכ� 
�ֲא יָך ַו� � ל( ן ֲא= 
 ֽת= �י ָ֗נ " ָ֗נ ְר ֲא� ' ָׁש( אֽת ֲא� +Vֶּֽז ה�
ֹוק׃  ֽת� ִמ� ל� ָׁש  ' ִב� ֶד� ְפְּכ

יֽת 4 
 ל־ַּב= ֲא( ְך־ַּבVא�  ל( ם  ֶד�� ן־ֲא� ַּב( י  � ל� ֲא= ְר  אִמ( "Vּ֑י ַו�
ם׃  � יה( ל= ֲא� י  " ְר� ִב� ֶד� ִב  ' ְּת� ְר� ַּב� ֶד ַו� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� לVאF 5י י  Hְּכ

Eּ֙וח ל� ה ָׁש� 
 ְּת� ֹון ֲא� ָׁש" י ל� ' ֶד= ִב� ִֽכ ה ַו� < ְפ� י ְׂש� ' ק= ִמ� ם ִע ל־ִע�? ֲא(
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  " ל־ַּב= ים 6ֲא( �ַּב ְר� ים  
 ֶּ֥מ ל־ִע� ֲא( ׀  א  
Vל

ִע " ִמ� ָׁש� א־ֽת �Vל ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹון  ָׁש+ ל� י  
 ֶד= ִב� ִֽכ ַו� ה�  ְפ� ְׂש� י  A ק= ִמ� ִע
ה ֶּ֥מ� " ה= יָך  +ְּת ח� ל� ָׁש� ם�  יה( ל= ֲא� א  AVם־ל ֲא ם  � יה( ְר= ִב� ִּ֖ד

יָך׃  � ל( ֲא= ּ֙ו  ִע' ִמ� ָׁש� יVאִבּ֙ו� 7י א  AVל ל  ֲא=� ְר� ְׂש� י יֽת  
 ּ֙וִב=
י 2י ְּכ � ל� ִעE ֲא= 
�ִמ ָׁש� ים ל " ִב �'ם ֲא יָ֗נ� י־ֲא= � יָך ְּכ ל(+ ִעE ֲא= 
�ִמ ָׁש� ל
ה׃ ֶּ֥מ� � ִב ה= " י־ל= ָׁש= ח ּ֙וק� ִ֔צ� ' י־ִמ= ק= ז� ל ח ֲא=+ ְר� ְׂש� יֽת י 
 ל־ַּב= ְּכ�

ם 8 � יה( ָ֗נ= ֽת ָּפ� 
 ֶּ֥מ� ִע[ ים ל� " ק ז� >יָך ח� ָ֗נ( ֽת־ָּפ� י ֲא( ְּת > ֽת� ָ֗נ� ה  ֵּנ=? ה
ם׃  � ח� ִ֔צ� ִמ ֽת  ' ֶּ֥מ� ִע[ ל� ק  " ז� ח� ָך'  ח� ִ֔צ� ֽת־ִמ � ֲא( יְר 9ַו� < ִמ ָׁש� ְּכ�

ם� ֲאֹוֽת� א  A יְר� א־ֽת �Vל ָך  � ח( ִ֔צ� ִמ י  ְּת 
 ֽת� ָ֗נ� ְר  "�ָּצ ִמ ק  ' ז� ח�
ה׃  ֶּ֥מ� � ה= י  " ְר יֽת־ִמ� � ַּב= י  < ְּכ ם  יה(+ ָ֗נ= ָּפ� ִמ ֽת  
 ח� לVא־ֽת= ְפַו�

ְר 10 
 ָׁש( ֲא� י�  ְר� ִב� ל־ִּ֖ד� ֽת־ְּכ� ֲא( ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב( י  � ל� ֲא= ְר  אִמ( "Vּ֑י ַו�
ִע׃ � ִמ� ָׁש� 'יָך  ָ֗נ( ז� ֲא� ּ֙וִב� ָך"  ִב� ִב� ל� � ַּב ח  ' ק� יָך  ל(+ ֲא= ְר  
 ַּב= ֶד� ֲא�

11 A ְּת� ְר� ַּב� ֶד ַו� ָך  ֶּ֥מ(+ ִע� 
י  ָ֗נ= ל־ַּב� ה� ֲא( ּגֹול� ל־ה� א ֲא( AVַּב ְך  ל=? ַו�
�ה ַו �ה י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ם ְּכ יה(+ ל= 
 ֲא� ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ם� ַו� יה( ל= ֲא�

לּ֙ו׃  � ִּ֖ד� ח� ם־י( ֲא ַו� ּ֙ו  ִע" ִמ� ָׁש� ם־י � ּ֙וחE 12ֲא ְר+ י  ָ֗נ 
 ֲא= ְּׂש� ְּת ַו�
ּ֙וְך ְר' ַּב� ֹול  ֶד� ּג� ָׁש  ִע� 
 ְר� ֹול  ק" י  ְר�+ ח� ֲא� ִע  
 ִמ� ָׁש� ֲא( ַו�

ֹו׃  קֹוִמ� ֶּ֥מ� ה ִמ " הַו� ִבֹוֶד־י� ֹוֽת 13ְּכ� ּ֑י� ח� י ה� 
 ְפ= ָ֗נ� ֹול ׀ ְּכ� 
ק ַו�
ים " ֵּנ ֲאֹוְפ� ה� ֹול  ק' ַו� ּה  חֹוֽת�+ ל־ֲא� ֲא( ה  
 ָּׁ֣ש� ֲא יקֹוֽת�  ָּׁ֣ש ִמ�

ֹול׃  ֶד� ּג� ָׁש  ִע� ' ְר� ֹול  ק" ַו� ם  � ֽת� ֶּ֥מ� ִע[ י 14ל� ָ֗נ ֽת� " ֲא� ְׂש� ָ֗נ�  Eּ֙וח ְר' ַו�
י " ל� 'ה ִע� הַו� ֶד־י� י� י ַו� +ֽת ְרּ֙וח 
 ִמ� ח� ְר� ַּב� ְך ִמ� ' ל= ֲא= י ַו� ָ֗נ � ח= ַּ֔ק� ְּת ַו�

ה׃  ק� � ז� יִב 15ח� ִב ֲא�8 ל  
 ְּת= ה  C�ּגֹול ל־ה� ֲא( ֹוא  ִב? ֲא� ַו�
ְר�  ִב� ְר־ְּכ� ה� ל־ָ֗נ� � ֲא( ים  A ִב ּ֑י�ָׁש� ִב ַואשְר ה� ָׁש=+ ֲא= � הַו� ֶּ֥מ� " ה=

ים ' ִמ ָׁש� ים ִמ� " ִמ ֽת י� ' ִע� ִב� ם ָׁש < ִב ָׁש� ' ָׁש= ֲא= ם ַו� � ים ָׁש� 
 ִב יֹוָׁש�
ם׃  � ֽתֹוִֽכ� ים  16ַּב� � ִמ י� ֽת  
 ִע� ִב� ָׁש ה  " ִ֔צ= ק� ִמ י  \ה י� ְפַו�
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ְר׃  ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ה 17ַו� ' ְפ( �ם ִ֔צ ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ְר ִב�+ ִּ֖ד� י�  ָּפ ִמ  A ְּת� ִע� ִמ� ָׁש� ַו� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  
 ִב= ל� יָך  " ְּת ֽת� ָ֗נ�

י׃  ֵּנ � ֶּ֥מ( ם ִמ " ' ֲאֹוֽת� ְּת� ְר� ה� ז� ה ֹוֽת 18ַו� 
ִע� ִמ ָׁש� ְר� � י ל� A ְר ִמ� ֲא� ַּב�
יְר ' ה ז� ה� ל� ְּת�  ְר� < ַּב� ֶד א  'Vל ַו� ֹו  ְּת� ְר� ה� ז� ה א  
Vל ַו� ּ֙וֽת  ִמ+ ְּת�
ִע� ָׁש� ְר� ּ֙וא  Aה ֹו  ּ֑י�ֽת� ח� ל� ה  " ִע� ָׁש� ְר� ה� ֹו  ְּכ' ְר� ִּ֖ד� ִמ ִע  < ָׁש� ְר�

ָׁש׃  � ַּ֔ק= ִב� ֲא� ָך'  ֶד� ּ֑י� ִמ ֹו  ִמ" ֶד� ַו� ּ֙וֽת  ִמ+ י� ֹו  
ָ֗נ fַו ִע� ה� 19ַּב� ְּת� ֲא� ַו�
ֹו ְּכ" ְר� ִּ֖ד� ּ֙וִמ ֹו  ִע+ ָׁש� ְר � ִמ= ִב�  לVא־ָׁש� ַו� ִע  ָׁש�+ ְר� ְּת�  ְר� 
 ה� ז� י־ה � ְּכ
ָך' ָׁש� ְפ� ֽת־ָ֗נ� � ה ֲא( " ְּת� ֲא� ַו� ּ֙וֽת  ִמ+ י� ֹו  
ָ֗נ fַו ִע� ּ֙וא ַּב� ה ה2 � ִע� ָׁש� ְר� ה�

׃  ְּת� ל� � ָּצ� ה 20      ְסה ְׂש� 
 ִע� קֹו� ַו� ֶד� ָּצ יק ִמ A ִּ֖ד ּ֙וִב ִ֔צ� ָׁש? ּ֙וִב�
א AVי ל 
 ּ֙וֽת ְּכ ִמ� ּ֙וא י� 
יַו ה " ָ֗נ� ְפ� ֹול ל� ָׁש> ִֽכ� י ִמ ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ל ַו� ַו( ִע�+
ַו� ֽת� �ק ֶד� ן� ִ֔צ ְר� ִֽכ�� ז� א ֽת 
Vל ַו� ּ֙וֽת  ִמ+ ֹו י� 
אֽת ָּט� ח� ְּתֹו� ַּב� ְר� ה� ז� ה

ָׁש׃  � ַּ֔ק= ִב� ָך' ֲא� ֶד� ּ֑י� ֹו ִמ ִמ" ֶד� ה ַו� ְׂש�+ ְר ִע� 
 ָׁש( י 21ֲא� > ה ְּכ ְּת�_ ֲא� ַו�
ּ֙וא 
ה ַו� יק  " ִּ֖ד ִ֔צ� א  <V֥ט ח� י  ' ְּת ל� ִב ל� יק  �ִּ֖ד ִ֔צ� ֹו  
ְּת ְר� ה� ז� ה
ָך' ָׁש� ְפ� ֽת־ָ֗נ� � ה ֲא( " ְּת� ֲא� ְר ַו� ה�+ ז� י ָ֗נ 
 ה� ְּכ י( ח� � ֹו י Aי א ח� � ֥ט� לVא־ח�

׃  ְּת� ל� � ָּצ� �ה 22      ְסה הַו� ֶד־י� י� ם  " ָׁש� י  < ל� ִע� י  ' ה ְּת� ַו�
ְר ' ַּב= ֶד� ם ֲא� " ָׁש� ה ַו� ִע�+ ק� ַּב ל־ה� א� ֲא( ּ֙ום ִ֔צ= י ק' ל�� ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י ַו�

ְך׃  � ם 23ֲאֹוֽת� A ה־ָׁש� ֵּנ= ה הY ַו� ִע� ק� ַּב ל־ה� א ֲא( 
 ִ֔צ= ֲא= קּ֙וםZ ַו� ֲא� ַו�
י יֽת " ֲא ְר� ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹוֶד  ִב\ ְּכ� ְּכ� ֶד  ִמ=+ �ִע ה�  הַו� ִבֹוֶד־י� ְּכ�

י׃  � ָ֗נ� ל־ָּפ� ל ִע� "�ָּפ ֲא( ְר ַו� � ִב� ְר־ְּכ� ה� ל־ָ֗נ� ּ֙וחE 24ִע� י ְר+ 
 ִבVא־ִב ְּת� ַו�
א 'Vי ַּב ל�+ ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י י� ַו� ֽת �ְר ֲא A ַּב= ֶד� י� י ַו� � ל� ָג� ל־ְר� י ִע� ָ֗נ " ֶד= ִמ ִע� ְּת� ַו�

ָך׃  � יֽת( ַּב= ֹוְך  ֽת' ַּב� ְר  " ָג= ַּ֣ס� ה 25ה ֵּנ=? ה ם  ֶד�� ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
א " ִ֔צ= א ֽת= 'Vל ם ַו� � ה( ּ֙וָך ַּב� ְר" ְס� ֲא� ים ַו� +ִבֹוֽת יָך� ִע� R)ל ּ֙ו ִע� Aָ֗נ ֽת� ָ֗נ�

ם׃  � ֽתֹוִֽכ� ְּת� 26ַּב� ִמ� ל�+ ֲא- � ָ֗נ( ָך ַו� ְּכ(+ ל־ח יק ֲא( 
 ַּב ֶד� ָך� ֲא� ֹוָ֗נ� ָׁש� ּ֙ול�
י " ְר יֽת ִמ� ' י ַּב= < יחE ְּכ � יָׁש ִמֹוִֽכ 
 ֲא ם ל� " ה( 'ה ל� י( ה� � לVא־ֽת ַו�

ה׃  ֶּ֥מ� � יָך 27ה= +ֽת־ָּפ ֲא( ח  
 ְּת� ְפ� ֲא( ָך�  ֹוֽת� ֲא� י  A ְר ַּב� ֶד� ִב� ּ֙ו�
Eִע A ִמ= �ָּׁ֣ש �ה ה� ַו �ה י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ם ְּכ יה(+ ל= 
 ֲא� ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו�
ה׃ ֶּ֥מ� � י ה= " ְר יֽת ִמ� ' י ַּב= < ל ְּכ ִּ֖ד�+ ח� ל ׀ י( 
 ֶד= ח� ה( ִע� ַו� ִמ� ָׁש� ׀ י

      ְס

ה 4 ' ְּת� ֽת� ָ֗נ� ַו� ה  ָ֗נ�+ ִב= ל�  
ָך ח־ל� ק� ם�  ֶד� ן־ֲא� ִב( ה  A ְּת� ֲא� ַו�
gם׃ � ל� ְרּ֙וָׁש� ֽת־י� יְר ֲא( " יה� ִע < ל( ' ִע� ַּ֔קֹוֽת� ח� יָך ַו� � ָ֗נ( ְפ� ּה ל� " ֲאֹוֽת�

ק 2 י=+ ִּ֖ד�  � יה� R)ל ִע� יֽת�  A ָ֗נ ּ֙וִב� ֹוְר  ִ֔צ� ִמ� יה�  C)ל ִע� ה  ְּת�? ֽת� ָ֗נ� ַו�
ֹוֽת ָ֗נ> ח� ִמ� יה�  > ל( ִע� ה  ְּת�? ֽת� ָ֗נ� ַו� ה  � ל� ל� ��ְס יה�  " ל( ִע�  ' ְּת� ִֽכ� ְפ� ָׁש� ַו�

יִב׃  � ִב ְס� ים  " ְר ְּכ� יה�  ' ל( ים־ִע� ְׂש ָך� 3ַו� ח־ל� ק� ה  A ְּת� ֲא� ַו�
ָך" יָ֗נ� ל ַּב= ז(+ ְר� יְר ַּב� 
 ּה� ק ה ֲאֹוֽת� A ְּת� ֽת� ָ֗נ� ל ַו� ז(+ ְר� ֽת ַּב� 
 ִב� ח� ִמ�
ה A ֽת� י� ה� ַו� יה�  C)ל יָך ֲא= ָ֗נ(? ֽת־ָּפ� הF ֲא( ֽת� �יָ֗נ ִֽכ ה� ַו� יְר  � ִע ין ה� 
 ּ֙וִב=
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' ִב= יא ל� " ֹוֽת ה יה� ֲא' ל(+ 
 ִע� ְּת� ְר� ִ֔צ� ִ֔צֹוְר� ַו� ֶּ֥מ� ִב�

י 4      ְס +אל ִמ� ְּׂש� ה�  
ָך ִּ֖ד� ל־ִ֔צ ִע� ִב�  ִֽכ� ָׁש� ה  A ְּת� ֲא� ַו�
ְר A ָּפ� ְס� ִמ יַו  � ל� ִע� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ַּב= ן  'fַו ֽת־ִע� ֲא(  < ְּת� ִמ� ְׂש� ַו�
ם׃ � ָ֗נ� fַו ֽת־ִע� ֲא( א  " ְּׂש� ְּת יַו  ל�+ ִע� ִב  
 ְּכ� ָׁש� ְּת ְר  
 ָׁש( ֲא� ים�  ִמ ּ֑י� ה�

ים 5 +ִמ ְר י� 
 ָּפ� ְס� ִמ ם ל� ָ֗נ�+ fַו 
י ִע� ָ֗נ= ֽת־ָׁש� ָך� ֲא( י ל� � ְּת A ֽת� י ָ֗נ� �ָ֗נ ֲא� ַו�
ן 'fַו ִע� אֽת�  " ְׂש� ָ֗נ� ַו� ֹום  י� ים  " ִע ָׁש� ֽת ַו� ֹוֽת  ֲא' ל�ָׁש־ִמ= ָׁש�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ְּת�C 6ַּב= ִב� ִֽכ� ָׁש�? ַו� ה  ֶּ֖ל( ֽת־ֲא=� ֲא(  
 יֽת� ֶּ֖ל ִֽכ ַו�
 Aָך ִּ֖ד� ל־ִ֔צ י� היִמיָ֗ני ִע� ָ֗נ ִמ� י� ןה� 
fַו ֽת־ִע� ֲא( אֽת�  " ְׂש� ָ֗נ� ַו� יֽת  +ָ֗נ ָׁש=

ֹום י' >ה  ָ֗נ� ָּׁ֣ש� ל� ֹום  י< ֹום  י+ ים  
 ִע ַּב� ְר� ֲא� ה  � הּ֙וֶד� יֽת־י� ַּב=
ְך׃  � יַו ל� ' ְּת ֽת� ה ָ֗נ� " ָ֗נ� ָּׁ֣ש� ין 7ל� 
 ִֽכ ם� ְּת� Rg ל� ְרּ֙וָׁש� ֹוְר י� Aִ֔צ ל־ִמ� ֲא( ַו�

׃  יה� � ל( ִע�  " אֽת� ַּב= ָ֗נ ַו� ה  � ְׂשּ֙וְפ� ח� ָך"  ִע� �ְר ז� ּ֙ו� יָך  ָ֗נ(+ >ה 8ָּפ� ֵּנ= ה ַו�
ָך� ִּ֖ד� ָּצ � ִמ ְך  A ְפ= ה� א־ֽת= �Vל ַו� ים  � ִבֹוֽת ִע� יָך  " ל( ִע� י  ְּת ' ֽת� ָ֗נ�

ָך׃  � ִ֔צּ֙וְר( ִמ� י  ' ִמ= י� ָך"  ֶּ֖לֹוֽת� ֶד־ְּכ� ִע� ָך  ִּ֖ד(+ ל־ִ֔צ ה 9ֲא( 
 ְּת� ֲא� ַו�
ן ח� 
�ֶד ַו� ים  Cָׁש ֶד� ִע� ַו� ֹול  ּ֙וְפ? ים  ְר �ִע ְׂש� ּ֙ו8 ין  Hָּט ח  Hָך ח־ל� ק�
יֽת� > ְׂש ִע� ַו� ֶד  ח�+ ֲא( י  
 ל ִֽכ� ַּב ם�  ֲאֹוֽת� ה  A ְּת� ֽת� ָ֗נ� ַו� ים  �ִמ ַּ֣ס� ִֽכ[ ַו�
ה ׀ 
 ְּת� ְר־ֲא� ָׁש( ים ֲא� Cִמ ּ֑י� ְר ה� ָּפ�? ְס� ם ִמ ח( � ל� ָך" ל� ם ל� < ֲאֹוֽת�
ֹום י" ים  < ִע ָׁש� ֽת ַו� ֹוֽת  ֲא< ל�ָׁש־ִמ= ָׁש� ָך�  ִּ֖ד� ל־ִ֔צ � ִע� ִב  
 ָׁשֹוִֽכ=

ֵּנּ֙ו׃  � ל( ֹול 10ְּתVאִֽכ� ק\ ָׁש� ִמ ֵּנּ֙ו ַּב� ל(+ ְר ְּתVאִֽכ� 
 ָׁש( ָך� ֲא� ל� � ִֽכ� ֲא� ּ֙וִמ�
ֵּנּ֙ו׃ � ל( ְּתVאִֽכ� ֽת  " ֶד־ִע= ִע� ֽת  ' ִע= ִמ= ֹום  ּ֑י� ל� ל  ק( " ָׁש( ים  ' ְר ְׂש� ִע(

ֽת 11 ' ִע= ין ִמ= � ה יֽת ה� 
 ָּׁ֣ש ה ָׁש " ְּת( ָׁש� ה ֽת ' ְׂשּ֙וְר� ִמ� ם ַּב י < ּ֙וִמ�
ה׃  � ְּת( ָׁש� ְּת ֽת  " ֶד־ִע= ה 12ִע� ֵּנ� � ל( אִֽכ� �Vְּת ים  " ְר �ִע ְׂש� ֽת  ' ָג� ִע[ ַו�

ם׃ � יה( יָ֗נ= ִע= ל� ה  ָ֗נ� " ָג( ִע[ ם ְּת� ֶד�+ ֲא� � ה� ֽת  
 ֲא� ִ֔צ= י�  ל= ל� � ָג( ַּב� יא  �ה ַו�
ּ֙ו 13      ְס ל< יVאִֽכ� ה  ִֽכ� 
 ְּכ� ה  הַו�+ י� ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�

ְר ' ָׁש( ֲא� ם  \ּגֹוי ַּב� א  � ִמ= ֥ט� ם  " ִמ� ח� ֽת־ל� ֲא( ל  < ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ָ֗נ= ִב�
ם׃  � ם ָׁש� " יח= ִּ֖ד 'ה 14ֲא� ֵּנ= ה ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ּה� ֲא� ה� ְר ֲא� ִמ�� �ֲא ַו�

י� ְּת ל� Rִֽכ� א־ֲא� �Vה ל A ְפ� ְר= ה ּ֙ו֥ט� ל�? ִב= ה ּ֙וָ֗נ� � ֲא� ֶּ֥מ� ֥ט[ א ִמ� 
Vי ל " ָׁש ְפ� ָ֗נ�
ּ֙ול׃ ּג� ְר ָּפ ' ְׂש� י ַּב� " ְפ א ַּב� ' לVא־ִב� ַו� ה  ְּת� ֶד־ִע�+ ִע� ַו� י  
 ִעּ֙וְר� ֵּנ� ִמ

ֽת־ 15      ְס ָך� ֲא( י ל� � ְּת A ֽת� ה ָ֗נ� ֲא=� י ְר� ל�+ ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י ִ֔צְפַוִעיַו�

י  
 יִע= ְפ יֽת�ִ֔צ� ' ְׂש ִע� ַו� ם  � ֶד� ֲא� � ה� י  
 ל= ל� ּג( ֽת  ח� " ְּת� ְר  + ק� ַּב� ה�
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ם׃  � יה( ל= ִע� ָך"  ִמ� ח� ֽת־ל� � י 16      ְסֲא( ל�� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ם +g ל� ּ֙וָׁש� 
יְר ַּב ם�  ח( R)ה־ל ָּט= ִמ� ְר  A ִב= �ָׁש י  ?ָ֗נ ָ֗נ� ה ם�  ֶד� ן־ֲא� ַּב(
ה ' ְׂשּ֙וְר� ִמ� ם ַּב י ה ּ֙וִמ�\ � ָג� ֲא� ֶד� ל ּ֙וִב " ק� ָׁש� ִמ ם ַּב� ח( ' לּ֙ו־ל( ִֽכ� ֲא� ַו�

ּ֙ו׃  ְּת� ָׁש� י ֹון  ִמ" ֶּ֥מ� ָׁש ם 17ּ֙וִב� י � ִמ� ַו� ם  ח( 
 ּ֙ו ל( ְר" ְס� ח� י� ן  ִע� ' ִמ� ל�
ם׃  � ָ֗נ� fַו ִע� ַּב� ַּ֔קּ֙ו  " ִמ� ָ֗נ� ַו� יַו  +ח ֲא� ַו� יָׁש  
 ֲא ֶּ֥מּ֙ו�  Rָׁש� ָ֗נ� ְפַו�

ְר 5 ִע� A ה ְּת� ִּ֖ד�� ִב ח� ְר( 
 ָך
 ׀ ח( ח־ל� ם ק� C�ֶד ן־ֲא� ה ִב( ְּת�? ֲא� ַו�
ָך" ל־ְרVאָׁש� ִע�  ' ְּת� ְר� ִב� ִע� ה� ַו� ְך  ֶּ֖ל�+ ה  ֵּנ� 
 ח( ַּ֔ק� ְּת ים�  ִב ֶּ֖ל� ּג� ה�
ל " ק� ָׁש� ִמ 'י  ָ֗נ= ִמVאז� ָך>  ל�  ' ְּת� ח� ק� ל� ַו� ָך  � ָ֗נ( ק� ל־ז� ִע� ַו�

ם׃  � ְּת� ק� ֶּ֖ל� ח ֹוְך 2ַו� 
ֽת ַּב� יְר�  ִע ִב� ְּת� ּ֙וְר  Aֲא ַּב� יֽת  �ָׁש ל ָׁש�

 ְּת� ח� ק� � ל� ַו� ֹוְר  ִ֔צ� ֶּ֥מ� ה� י  
 ִמ= י� אֽת  "Vל ִמ� ְּכ יְר  +ִע ה�
יה� יִבֹוֽת(+ 
 ִב ְס� ִב�  ְר( R)ח ִב� ה  A ְּכ( ְּת� יֽת  �ָׁש ל ָּׁ֣ש� ֽת־ה� ֲא(
יק ' ְר ֲא� ִב  ְר( " ח( ַו�  Eּ֙וח ְר+ ל� ה  
 ְר( ז� ְּת יֽת�  ָׁש ל ָּׁ֣ש� ה� ַו�

ם׃  � יה( ְר= ח� ' 3ֲא� ְּת� ְר� ִ֔צ� ְר ַו� � ָּפ� ְס� ִמ ֥ט ַּב� 
 ִע� ם ִמ� " ָּׁ֣ש� ' ִמ ְּת� ח� ק� ל� ַו�
יָך׃  � ְפ( ָ֗נ� ִֽכ� ם ַּב " A 4ֲאֹוֽת� ְּת� ִֽכ� ל� ָׁש� ה ַו� ח  + ַּ֔ק� ֹוֶד ְּת 
ם� ִע ה( ּ֙וִמ=

ָׁש � ֲא= ַּב� ם  " ֽת� �ֲא  ' ְּת� ְפ� ְר� ְׂש� ַו� ָׁש  ֲא=+ ה� ֹוְך  
ל־ְּת ֲא( ם�  ֲאֹוֽת�
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ל־ַּב= ל־ְּכ� ֲא( ָׁש  " א־ֲא= ִ֔צ= ֽת= ֵּנּ֙ו  ' ֶּ֥מ( ְפִמ

ֹוְך 5 ֽת' ַּב� ם  +g ל� ּ֙וָׁש� 
ְר י� אֽת  2Vז ה  +ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ה ֲא� A�ְּכ
ֹוֽת׃  ִ֔צ� ְר� ֲא� יה�  " יִבֹוֽת( ִב ּ֙וְס� יה�  � ְּת ִמ� ְׂש� "ם  ּגֹוי ְר 6ה� ִמ( ְּת(? ַו�

י ַּ֔קֹוֽת�+ ֽת־ח[ ֲא(? ַו� ם  +ּגֹוי ן־ה� ִמ ה�  ִע� ָׁש� ְר ל� י  A ֥ט� ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא(
י� ֥ט� ָּפ� ָׁש� ִמ ִב� י  A ְּכ יה�  � יִבֹוֽת( ִב ְס� ְר  
 ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִ֔צ" ְר� ֲא� ן־ה� ִמ

ם׃  � ה( ּ֙ו ִב� ִֽכ' ל� י לVא־ה� " ַּ֔קֹוֽת� ח[ ְסּ֙ו ַו� ֲא�+ ן 7      ְסִמ� ִֽכ=_ ל�
ם� ּגֹוי ן־ה� ם� ִמ ִֽכ( ָ֗נ� ִמ� ן ה� Aִע� ה י� �הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ם ְּת(+ ִֽכ� ל� ה� א  
Vל י�  ַּ֔קֹוֽת� ח[ ַּב� ם  יִֽכ(+ ֹוֽת= יִב� ִב ְס� ְר  
 ָׁש( ֲא�
>ם ּגֹוי ה� י  > ֥ט= ָּפ� ָׁש� ִמ ִֽכ� ּ֙ו� ם  � יֽת( ְׂש ִע� א  
Vל י  " ֥ט� ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו�

ם׃  � יֽת( ְׂש א ִע� 'Vם ל " יִֽכ( יִבֹוֽת= ִב ְר ְס� ' ָׁש( ן 8      ְסֲא� ִֽכ=� ל�
י ָ֗נ � ם־ֲא� ּג� ְך  י " ל� ִע� י  ' ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ
ם׃ � ּגֹוי ה� י  ' יָ֗נ= ִע= ל� ים  " ֥ט ָּפ� ָׁש� ִמ ְך  < ֽתֹוִֽכ= ִב� י  יֽת > ְׂש ִע� ַו�

ֽת 9 < ֲא= ַו� י  יֽת +ְׂש א־ִע� �Vל ְר  
 ָׁש( ֲא� ֽת  ֲא=2 ְך  ִב�� י  יֽת 
 ְׂש ִע� ַו�
ן ִע� " י� ֹוֶד  ִע� הּ֙ו  "�ִמ ִֽכ� ה  ' ְׂש( ִע- א־ֲא( �Vְר־ל � ָׁש( ֲא�

ְך׃  י � ֽת� �ִב ל־ְּתֹוִע� ּ֙ו 10      ְסְּכ� Aל יVאִֽכ� ֹוֽת  ִב_ ֲא� ן  ִֽכ=� ל�
י יֽת A ְׂש ִע� ַו� ם  � ִבֹוֽת� ֲא� ּ֙ו  
ל יVאִֽכ� ים  " ָ֗נ ּ֙וִב� ְך  ֽתֹוִֽכ=+ ַּב� ים�  ָ֗נ ִב�

ְך " יֽת= ְר ֲא= ל־ָׁש� ֽת־ְּכ� ֲא( י  ' יֽת ְר ז= ַו� ים  +֥ט ְפ� ָׁש� ְך�  ִב�
׃  Eּ֙וח ל־ְר� ִֽכ� ְפל�

ן 11 ִע� י�2 א  �Vם־ל הY ֲא הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד םZ ֲא� ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�� ן ח� 
 ִֽכ= ל�
ְך י " ַּ֔קּ֙וִ֔צ� ל־ָׁש ִֽכ� ַּב� אֽת  ֶּ֥מ=+ ֥ט י  
 ָׁש ִּ֖ד� ק� ֽת־ִמ ֲא(
ֹוְס 
ח לVא־ֽת� ַו� ִע�  ְר� ָג� ֲא( י  A ָ֗נ ם־ֲא� ָג� ַו� ְך  י � ֽת� �ִב ל־ְּתֹוִע� ִֽכ� ּ֙וִב�

ֹול׃  ִמ� ח� א ֲא( 'Vי ל " ָ֗נ ם־ֲא� ָג� י ַו� +יָ֗נ ְר 12ִע= ִב( 
 ִּ֖ד( יְך ַּב� ֽת=_ ָׁש ל ָׁש�
ִב ְר( " ח( יֽת ַּב� +ָׁש ל ָּׁ֣ש� ה�? ְך ַו� ֽתֹוִֽכ=+ ּ֙ו ִב� 
ל ִֽכ� ִב� י ִע� ְר� � ּ֙וֽתּ֙ו ּ֙וִב� ִמ� י�
ה ְר(+ ז� ּ֙וחE ֲא- 
ל־ְר ִֽכ� יֽת� ל� יָׁש ל ָּׁ֣ש� ה� ַו� ְך  י � יִבֹוֽת� ִב ּ֙ו ְס� 
ל ָּפ� י

ם׃  � יה( ְר= ח� יק ֲא� ' ְר ִב ֲא� ְר( " ח( י 13ַו� > חֹוֽת ָ֗נ ה� י ַו� �ָּפ ה ֲא� 
 ל� ִֽכ� ַו�
ה הַו�� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ּ֙ו  ִע_ ֶד� י� � ַו� י  ְּת ִמ� � ח� ֵּנ( ה ַו� ם  " ַּב� י  < ֽת ִמ� ח�

ם׃  � י ַּב� " ֽת ִמ� י ח� ' ֶּ֖לֹוֽת ִֽכ� י ַּב� +ֽת ֲא� ָ֗נ� ק י� ַּב� ְּת ְר� Rַּב� ְך� 14ִּ֖ד ָ֗נ= ְּת� ֲא( ַו�
ְך י � יִבֹוֽת� ִב ְס� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם  " ּגֹוי ַּב� ה  ָּפ�+ ְר� ח( ּ֙ול� ה  
 ַּב� ְר� ח� ל�

ְר׃  � ל־ִעֹוִב= ְּכ� י  " יָ֗נ= ִע= ה� 15ל� ֶדּ֙וְפ� ּ֙וָג� ה  A ָּפ� ְר� ח( ה  C�ֽת י� ה�? � ַו�
ְך י � יִבֹוֽת� ִב ְס� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם  " ּגֹוי ל� ה  ֶּ֥מ�+ ָׁש� ּ֙וִמ� ְר  
 ִמּ֙וְס�
ֹוֽת 
ח ִֽכ� �ֽת ה� ּ֙וִב� ִמ� ח= ף ּ֙וִב� A ֲא� ים ַּב� C֥ט ְפ� ְך ָׁש� יF ִב�? ֹוֽת hְׂש ִע� ַּב�

י׃  ְּת ְר� � ַּב� ה ִּ֖ד " הַו� י� י  ' ָ֗נ ה ֲא� ִמ�+ יF 16ח= ָּצ= ֽת־ח י ֲא( Hח ֶּ֖ל� ָׁש� � ַּב�
יֽת +ח ָׁש� ִמ� ל� ּ֙ו  
י ה� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם�  ה( ַּב� ים  A ִע ְר� ה� ִב  ִע�? ְר� ה�
ף 
 ְס= �ֲא ִב�  ִע� ְר� ַו� ם  � ִֽכ( ֽת� ח( � ָׁש� ל� ם  " ֲאֹוֽת� ח  ' ֶּ֖ל� ָׁש� ְר־ֲא� ָׁש( ֲא�

ם׃  ח( � ה־ל� ָּט= ם ִמ� " ִֽכ( י ל� ' ְּת ְר� ִב� ָׁש� ם ַו� יִֽכ(+ ל= י 17ִע� 
 ְּת ח� ֶּ֖ל� ָׁש ַו�
ם " ֶד� ַו� ְר  ִב( ' ֶד( ַו� ְך  ל[+ ְּכ� ָׁש ַו� ה�  ִע� ְר� Aה  ּ֑י� ח� ַו� ִב  ִע�_ ְר� ם  יִֽכ( ל= ִע�8
ה " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� ְך  י ל�+ ִע� יא  
 ִב ֲא� ִב�  ְר( R)ח ַו� ְך  � ְר־ַּב� ִב� ִע� י�
י׃  ְּת ְר� � ַּב� ְפִּ֖ד

ְר׃  6 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ם׃ � יה( ל= א ֲא� " ִב= ֵּנ� ה ַו� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  
 ְר= ל־ה� יָך ֲא( " ָ֗נ( ָּפ� ים  ' ְׂש

�ה 3 הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר־ֲא� ִב� ּ֙ו ִּ֖ד� ִע" ִמ� ל ָׁש ֲא=+ ְר� ְׂש� י� י ְר= ְּת�+ ה� ְר� ִמ� 
 ֲא� ַו�
ֹוֽת Cִע ִב� ּג� ל� ַו� ים  ?ְר ה� ל( ה  הַו י�8 י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  
 ִמ� ה־ֲא� �ְּכ

ים  
 יק ְפ ֲא� ֹוֽת ַולָגאיֽת ל� י� ֲא� ּג= ל� יאַו� A ִב ִמ= י  Cָ֗נ ֲא� י  ?ָ֗נ ָ֗נ� ה
ם׃  � יִֽכ( ֹוֽת= ִמ� ַּב� י  " ְּת ֶד� ַּב� ֲא ַו� ִב  ְר( ח(+ ם�  יִֽכ( ל= ֶּ֥מּ֙ו� 4ִע� Rָׁש� ָ֗נ� ַו�

י� ְּת ל� ָּפ� ה ַו� ם  � יִֽכ( ָ֗נ= � ֶּ֥מ� ח� ּ֙ו  ְר" ַּב� ָׁש� ָ֗נ ַו� ם  יִֽכ(+ ֹוֽת= 
ח ַּב� ז� ִמ
ם׃  � יִֽכ( ֶּ֖לּ֙ול= ּג י  " ָ֗נ= ְפ� ל ם  יִֽכ(+ ל= ל� י� 5ח� ְר= ָג� ֽת־ָּפ ֲא( י  �ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�

י� יֽת ְר ז= ַו� ם  � יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ּג י  " ָ֗נ= ְפ� ל ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י 
י  ָ֗נ= ַּב�
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ם׃  � יִֽכ( חֹוֽת= ַּב� ז� ֹוֽת ִמ יִב" ִב ם ְס� יִֽכ(+ ֹוֽת= 
ִמ ִ֔צ� ֽת־ִע� ל� 6ֲא( �ִֽכ ַּב�
ֹוֽת ִמ" ַּב� ה� ַו� ה  ָ֗נ� ִב� ְר�+ ח- ְּת( ים  
 ְר ִע� ה( ם  יִֽכ(+ ֹוֽת= 
ִב ִמֹוָׁש�
ם יִֽכ(� ֹוֽת= ח� ַּב� ז� ּ֙ו ִמ Cִמ ָׁש� ֲא� י( ַו� ּ֙ו  ִב? ְר� ח( י(  Fן ִע� ִמ� ה ל� ָ֗נ� ִמ� � יָׁש� ְּת
ם יִֽכ(+ ָ֗נ= 
 ֶּ֥מ� ח� ִעּ֙ו�  ִּ֖ד� ָג� ָ֗נ ַו� ם  יִֽכ(+ ּ֙ול= 
ֶּ֖ל ּג ֽתּ֙ו�  ַּב� ָׁש� ָ֗נ ַו� ּ֙ו  Aְר ַּב� ָׁש� ָ֗נ ַו�

ם׃  � יִֽכ( ְׂש= ִע� ִמ� ּ֙ו  ח" ִמ� ָ֗נ ם 7ַו� � ִֽכ( ֹוִֽכ� ֽת� ַּב� ל  " ל� ח� ל  ' ְפ� ָ֗נ� ַו�
ה׃  � הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� � ם ְּכ " ְּת( ִע� יֶד� � ם 8ַו < ִֽכ( ֹוֽת ל� י' ה� י ַּב �ְּת ְר� הֹוֽת� ַו�

ֹוֽת׃ ִ֔צ� ְר� ֲא� ַּב� ם  " יִֽכ( ֹוֽת= ְר� ֶּֽז� ה ַּב� �ם  ּגֹוי ַּב� ִב  ְר( " ח( י  י֥ט= ' ל ָּפ�
ְר 9 
 ָׁש( ֲא�  Zם ּגֹוי ַּב� י  �ֲאֹוֽת ם  C)יִֽכ י֥ט= � ל ְפ� ּ֙ו  ְר? ִֽכ� ז� ַו�

ה ֶּֽזֹוָ֗נ(� ה� ם  
 ַּב� ֽת־ל ֲא( י  ְּת ְר� Cַּב� ָׁש� ָ֗נ ְר  ָׁש(? ֲא�  Yם ַּבּ֙ו־ָׁש� ָׁש� ָ֗נ
י " ְר= ח� ֲא� ֹוֽת  ָ֗נ\ �ֶּֽז ה� ם  יה(+ יָ֗נ= � ִע= ֽת�  ֲא= ַו� י  ל�+ ִע� � ִמ= ְר�  ְר־ְס� ָׁש( ֲא�
ְר 
 ָׁש( ֲא� ִעֹוֽת�  ְר� � ל־ה� ֲא( ם  יה(+ ָ֗נ= ְפ� ַּב ָּטּ֙ו�  R�ק ָ֗נ� ַו� ם  � יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ּג

ם׃  � יה( ֽת= �ִב ל ְּתֹוִע� "�ִֽכ ּ֙ו ל� ְׂש+ �ה 10ִע� הַו� י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ּ֙ו ְּכ ִע" ֶד� י� ַו�
ה ' ִע� ְר� ה� ם  " ה( ל� ֹוֽת  ְׂש' ִע� ל� י  ְּת ְר� ַּב�+ ִּ֖ד ם�  ֵּנ� ל־ח ֲא( א  AVל
אֽת׃  �Vֶּֽז ְפה�

ִע 11 A ק� ּ֙וְר�  Cָך ָּפ� ִֽכ� ִב� ה  ְּכ=? ה� ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� ��ְּכ
יֽת 
 ֹוֽת ַּב= ִע" ֹוֽת ְר� ִב' ל־ְּתֹוִע� ל ְּכ� < ח ֲא( ְר־ֲא�+ ִמ� �ֲא- ָך� ַו( ל� ָג� ְר� ַּב�
לּ֙ו׃ ��ָּפ י ְר  ִב( " ִּ֖ד( ּ֙וִב� ִב  ' ִע� ְר� ַּב� ִב  ְר( < ח( ַּב� ְר  ָׁש(� ֲא� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י

ֹול 12 ָּפ+ י ִב  ְר( 
 ח( ְרֹוִב� ַּב� ַּ֔ק� ה� ַו� ּ֙וֽת  ִמ� י� ְר  ִב( 
 ִּ֖ד( ֹוק ַּב� ח_ ְר� ה�
י " ֽת ִמ� י ח� ' יֽת ֶּ֖ל= ִֽכ ּ֙וֽת ַו� ִמ� ִב י� " ִע� ְר� ּ֙וְר ַּב� ִ֔צ+ ֵּנ� ה� ְר� ַו� ֲא� ָׁש� ֵּנ ה� ַו�

ם׃  � ם 13ַּב� יה(� ל= ל� ֹוֽת ח� 
י ה� � ה ַּב הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ם� ְּכ ְּת( ִע� יֶד� � ַו
F ל ֲא( ם  � יה( ֹוֽת= ח� ַּב� ז� ִמ ֹוֽת  יִב" ִב ְס� ם  יה(+ ּ֙ול= 
ֶּ֖ל ּג ֽתֹוְך�  ַּב�
ֽת ח� ֽת�? ים ַו� �ְר ה� י ה( 
 אָׁש= ל ׀ ְר� 
�ִֽכ ה ַּב� C�ִמ ה ְר� ִע�? ִב� ל־ּג ְּכ�
ֹום ק� ִמ� ה  ְּת�+ ִב[ ִע� ה  
 ל� ל־ֲא= ְּכ� ֽת�  ח� Rֽת� ַו� ן�  ָ֗נ� ִע� � ְר� ץ  A ל־ִע= ְּכ�
ם׃ � יה( ֶּ֖לּ֙ול= ּג ל  "�ִֽכ ל�  Eח +�יח ָ֗נ  Eיח 
 ְר= ם�  ָ֗נּ֙ו־ָׁש� ֽת� � ָ֗נ� ְר  A ָׁש( ֲא�

ץ 14 ְר( C�ֲא ֽת־ה� ֲא( י  ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ם  יה(+ ל= ִע� י�  ֶד ֽת־י� ֲא( י  יֽת A ֥ט ָ֗נ� ַו�
ל "�ִֽכ ַּב� ה  ֽת� ל�+ ִב� ִּ֖ד ְר  
 ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ִמ ה�  ֶּ֥מ� ָׁש� ּ֙וִמ� ה  A ִמ� ִמ� ָׁש�
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ם  � יה( ֹוֽת= ִב� ְפִמֹוָׁש�

ְר׃  7 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ה 2ַו� 
 ְּת� ֲא� ַו�
ֽת ' ִמ� ֶד� ֲא� ל� >ה  הַו י� י  > ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� �ְּכ ם  ֶד�� ן־ֲא� ִב(

ל־ ץ ִע� + ַּ֔ק= א ה� 
 ץ ַּב� � ל ק= " ֲא= ְר� ְׂש� ִע אְרִבִעֽת י " ַּב� ְר� ֹוֽתֲא� ְפ' ָ֗נ� ְּכ�
ץ׃  ְר( � ֲא� ְך 3ה� י� ַּב�+ ָּפ י ֲא� A ְּת ח� ֶּ֖ל� ָׁש ְך ַו� י ל�+ ץ ִע� 
 ַּ֔ק= ה� ה� ְּת� ִע�

ֽת " ֲא= ְך  י ל�+ ִע� י  
 ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ְך  י � ִֽכ� ְר� ֶד� ְּכ יְך  " ְּת ֥ט� ְפ� ּ֙וָׁש�

ְך׃  י � ֽת� �ִב ל־ְּתֹוִע� א 4ְּכ� 
Vל ַו� ְך  י " ל� ִע� י  < יָ֗נ ִע= ֹוְס  ח' לVא־ֽת� ַו�
ְך� י Rִבֹוֽת� ֽתֹוִע� ַו� ן  ְּת=� ֲא( ְך  י 
 ל� ִע� ְך  י Cִֽכ� ְר� ֶד� י  
 ְּכ ֹול  ִמ� ח� ֲא(
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ם  " ְּת( ִע� יֶד� ַו ין�  י(+ ה� � ְּת ְך  
 ֽתֹוִֽכ= ְפַּב�

'ה 5 ֵּנ= ה ה " ִע� ֽת ְר� ' ח� ה ֲא� < ִע� �ה ְר� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ְּכ
ה׃  � ֲא� ה 6ִב� " ֵּנ= ְך ה י � ל� יץ ֲא= 
 ק ץ ה= " ַּ֔ק= א ה� ' א ַּב� ץ ַּב�+ 
 ק=
ה׃  � ֲא� א 7ַּב� 
 ץ ַּב� ְר( � ֲא� ִב ה� 
 יָך יֹוָׁש= " ל( ה ֲא= < יְר� ְפ ָּצ� ה ה� ֲא� > ַּב�

ים׃ � ְר ה� ֶד  ' לVא־ה= ַו� ה  " הּ֙וִמ� ִמ� ֹום  ּ֑י' ה� ֹוִב  ְר> ק� ֽת  ִע=� ה�
י 8 A יֽת ֶּ֖ל= ִֽכ ַו� ְך  י ל�+ ִע� י�  ֽת ִמ� ח� ֹוְך  Aָּפ ָׁש� ֲא( ֹוִב  ְר� ַּ֔ק� ִמ ה  
 ְּת� ִע�

ֽת " ְך ֲא= י ל�+ י ִע� 
 ְּת ֽת� ָ֗נ� ְך ַו� י � ִֽכ� ְר� ֶד� יְך ְּכ " ְּת ֥ט� ְפ� ְך ּ֙וָׁש� י� ַּב�+ ָּפ ֲא�
ְך׃  י � ִבֹוֽת� ל־ְּתֹוִע� ֹול 9ְּכ� ִמ� ח� א ֲא( 
Vל י ַו� " יָ֗נ ֹוְס ִע= ח' לVא־ֽת� ַו�

ין� י(+ ה� � ְך ְּת 
 ֽתֹוִֽכ= ְך� ַּב� י Rִבֹוֽת� ֽתֹוִע� ן ַו� ְּת=� ְך ֲא( י 
 ל� ְך ִע� י Cִֽכ� ְר� ֶד� ְּכ
ה׃  � ְּכ( ִמ� ה  " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� י  < ְּכ ם  ְּת(\ ִע� יֶד� � ֹום 10ַו ּ֑י" ה� 'ה  ֵּנ= ה

ח " ְר� ה ָּפ� ָּט(+ ֶּ֥מ� ץ ה� ִ֔צ�2 ה  ְר�+ ְפ ָּצ� ה� ה� ֲא� ִ֔צ� � י� ה  � ֲא� ִב� 
ה  ֵּנ= ה
ֹון׃  ֶד� ֶּֽז� ם 11ה� ה(_ ִע לVא־ִמ= ָׁש� � ה־ְר( ָּט= ִמ� ם ל� " ְס ׀ ק� ' ִמ� ח� ה(

ם׃ � ה( ַּב�  Eּה '�לVא־ָ֗נ ַו� ם  " ה( ִמ= ה- ִמ( א  'Vל ַו� >ם  ִמֹוָ֗נ� ה� ִמ= א  >Vל ַו�
ח 12 ִמ�+ ְׂש� ל־י ֲא� ה�  ַּ֔קֹוָ֗נ( ה� ֹום  ּ֑י+ ה�  Eיִע 
 ּג ה ֽת�  ִע= ה� א  A ַּב�

ּה׃ � ִמֹוָ֗נ� ל־ה� ל־ְּכ� ֹון ֲא( ְר" י ח� ' ל ְּכ � ַּב� ֲא� ֽת� ל־י ְר ֲא� " ֶּ֥מֹוִֽכ= ה� ַו�
ֹוֶד 13 ִע' ַו� ּ֙וִב  ָׁש+ י� א  
Vל ְר�  ְּכ� ִמ� ֶּ֥מ ל־ה� ֲא( ְר  ֶּ֥מֹוִֽכ=� ה� י  
 ְּכ

א 
Vל ּה�  ִמֹוָ֗נ� ל־ה� ל־ְּכ� ֲא( ֹון  Aז י־ח� � ְּכ ם  � ֽת� ּ֑י� ח� ים  " ּ֑י ח� ַּב�
קּ֙ו׃  � ֶּֽז� ח� ֽת� א י 'Vֹו ל ֽת" ּ֑י� ֹו ח� ָ֗נ> fַו ִע� יָׁש ַּב� > ֲא ּ֙וִב ַו� ָׁש+ ּ֙ו 14י� Aִע ק� ְּת�

י ' ה ְּכ � ִמ� ח� ל� ֶּ֥מ ְך ל� " ל= �ין ה ' ֲא= ַו� ל  +�ְּכ ין ה� 
 ִֽכ ה� ַו�  � Eֹוִע Rק ְּת� ִב�
ּה׃  � ִמֹוָ֗נ� ל־ה� ל־ְּכ� י ֲא( " ְרֹוָ֗נ ְר 15ח� ִב( ' ִּ֖ד( ה� ּ֙וץ ַו� ח+ ִב ַּב� ְר( 
 ח( ה�

ּ֙וֽת ִמ+ י� ִב  ְר( 
 ח( ַּב� ה�  ֶד( ְּׂש� ַּב� ְר  A ָׁש( ֲא� ֽת  י � ַּב� ִמ ִב  " ִע� ְר� ה� ַו�
ֵּנּ֙ו׃  � ל( יVאִֽכ� ְר  ִב( " ֶד( ַו� ִב  ' ִע� ְר� יְר  +ִע ַּב� ְר  
 ָׁש( ֲא� ֥טּ֙ו� 16ַו� ל� � ּ֙וְפ�

ם " ֶּ֖ל� ֹוֽת ְּכ[ י> ֲא� ּג= <י ה� יֹוָ֗נ= ים ְּכ� �ְר ה� ל־ה( ּ֙ו ֲא( 
י ה� ם ַו� יה(+ י֥ט= 
 ל ָּפ�
ֹו׃  ָ֗נ� fַו ִע� ַּב� יָׁש  " ֲא ֹוֽת  ִמ� �ה 17ה יָ֗נ� � ָּפ( ְר� ְּת ם  י " ֶד� ּ֑י� ל־ה� ְּכ�

ם׃  י � ֶּ֥מ� ה  ָ֗נ� ִֽכ� ' ל� ְּת= ם  י " ְּכ� ְר� ל־ַּב ִֽכ� ים 18ַו� + ַּ֔ק ְׂש� ּ֙ו  
ְר ָג� ח� ַו�
ה ים� ַּבּ֙וָׁש�+ ָ֗נ ל־ָּפ� ְּכ� ל  A ֲא( ַו� ּ֙וֽת  ִ֔צ� ֶּ֖ל� ָּפ� ם  " ה ֲאֹוֽת� ' ֽת� ַּ֣ס� ִֽכ ַו�

ה׃  � ח� ְר� ק� ם  " יה( אָׁש= ל־ְר� ִֽכ� ֹוֽת 19ּ֙וִב� 
חּ֙וִ֔צ ַּב� ם  ָּפ�_ ְס� ְּכ�
ם C�ִב ה� ּ֙וז� ם  ָּפ�? ְס� ְּכ�  Yה י( ה� � י ה  
 ִּ֖ד� ָ֗נ ל�  Zם ִב� ה� ּ֙וז� יִֽכּ֙ו  �ל ָׁש� י�
ם� ָׁש� ְפ� ָ֗נ� ה  הַו�+ י� ֽת  
 ְר� ִב� ִע( יֹום�  ַּב� ם  יל�� ָּצ ה� ל� ל  
 א־יּ֙וִֽכ� �Vל
ֹול ָׁש' ִֽכ� י־ִמ � ְּכ ֲאּ֙ו  � ֶּ֖ל= ִמ� י� א  
Vל ם  " יה( ִע= ּ֙וִמ= ִעּ֙ו  ַּב=+ ְׂש� י� א  
Vל
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�ה׃  י� ם ה� " ָ֗נ� fַו י 20ִע� > ִמ= ל� ִ֔צ� הּ֙ו ַו� ִמ�+ ֹון ְׂש� 
ֲא ָג� יֹו� ל� ֶד� י ִע( A ִב ּ֙וִ֔צ�
יַו ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ן  < ל־ְּכ= ִע� ֹו  ִב� ְׂשּ֙ו  
 ִע� ם  " יה( ַּ֔קּ֙וִ֔צ= ָׁש ם  < ֽת� �ִב ֽתֹוִע�

ה׃  � ִּ֖ד� ָ֗נ ל� ם  " ה( ז 21ל� ִב�+ ל� ים�  ְר ֶּֽז� �ֶד־ה� י� ַּב� יַו  A ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ�
ל  � ל� ָׁש� ל� ץ  ְר( " ֲא� ה� י  ' ִע= ָׁש� ְר ּ֙והּ֙ו׃ַוחללה ּ֙ול� ל� ֶּ֖ל� ח ַו�

י 22 � ְפּ֙וָ֗נ ֽת־ִ֔צ� ֲא( ּ֙ו  ל" ֶּ֖ל� ח ַו� ם  ה(+ ִמ= י�  ָ֗נ� ְפ� י  A ַּבֹוֽת ְס ה� ַו�
׃  ּ֙וה� ל� ֶּ֖ל� ח ַו� ים  " יִ֔צ ְר ָּפ� ּה  ' ֲאּ֙ו־ִב� ְפּ֙וִב�

֥ט 23 
 ָּפ� ָׁש� ִמ ה�  ֲא� ל� � ִמ� ץ  ְר( ֲא�� ה� י  
 ְּכ ֹוק  ְּת� ְר� � ה� ה  " ְׂש= ִע�
ְס׃  � ִמ� ח� ה  ' ֲא� ל� ִמ� יְר  " ִע ה� ַו� ים  +ִמ י 24ִּ֖ד� 
 ִע= ְר� י�  אֽת ִב= � ה= ַו�

ים +ֶּֽז ֹון ִע� 
ֲא ּג� י�  ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו� ם  � יה( ְּת= � ֽת־ַּב� ּ֙ו ֲא( ָׁש" ְר� י� ַו� ם  +ָגֹוי
ם׃  � יה( ָׁש= ֶד� � ק� ּ֙ו ִמ� ל" ח� ָ֗נ ֹום 25ַו� ל" ּ֙ו ָׁש� ָׁש' ק� א ּ֙וִב � ה־ִב� ֶד� " ְפ� ק�

ן׃  י � ֲא� ה 26ַו� ' ִע� ִמ[ ּ֙וָׁש� ֹוא  ִב+ ְּת� ה�  ַו� �ל־ה ִע� Aה  ַו� �ה
ה� ֽתֹוְר� יא ַו� +ִב ֵּנ� זֹון� ִמ ּ֙ו ח� Aָׁש ק� �ה ּ֙וִב י( ה� � ה ְּת " ִמּ֙וִע� ל־ָׁש� ֲא(

ים׃  � ָ֗נ ק= ֶּֽז� ה ִמ " ִ֔צ� ִע= ן ַו� ה=+ �ְּכ ֶד ִמ 
 ל 27ְּתVאִב� ַּב�� ֲא� ֽת� ְך י ל( 
 ֶּ֥מ( ה�
ץ ְר( " ֲא� ם־ה� ִע� י  ' יֶד= ַו ה  ִמ�+ ִמ� ָׁש� ָׁש  
 ַּב� ל� י יא�  ְׂש ָ֗נ� ַו�
ם 
 יה( ֥ט= ָּפ� ָׁש� ִמ ם� ּ֙וִב� ה ֲאֹוֽת� A ְׂש( ִע- ם ֲא( ְּכ�_ ְר� ִּ֖ד� ה ִמ ָ֗נ� ל� � ה� ַּב� ְּת
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ם  ֥ט=+ ָּפ� ָׁש� ְפֲא(

ה 8 
 ָּׁ֣ש� ִמ ח� י� ַּב� ָּׁ֣ש ָּׁ֣ש יֽת ַּב� �ָּׁ֣ש ָּׁ֣ש 
ה ה� ָ֗נ� ָּׁ֣ש� י ׀ ַּב� 
 ה י� ַו�
ים 
 ִב ה יֹוָׁש� " הּ֙וֶד� י י� ' ָ֗נ= ק� ז י ַו� +יֽת ִב= ִב ַּב� 
 י� יֹוָׁש= ָ֗נ ָׁש ֲא� ֶד( +�ח ל�

ה׃  � ַו �ה י י� ' ָ֗נ� �ֶד ֶד ֲא� " ם י� י� ָׁש�+ ל� ל ִע� A�ָּפ ְּת י ַו� � ָ֗נ� ְפ� ה 2ל� ֲא(� ְר� ֲא( ַו�
>יַו ָ֗נ� ֽת� ִמ� ה  ' ֲא= ְר� ֶּ֥מ� ִמ ָׁש  ה־ֲא=+ ֲא= ְר� ִמ� ְּכ� ִמּ֙וֽת�  ֶד� Aה  ֵּנ= ה ַו�
ְר ה� "�ה־ז ֲא= ְר� ִמ� ה ְּכ� ל� ִע� ִמ�+ יַו ּ֙ול� 
 ָ֗נ� ֽת� ֶּ֥מ� ָׁש ּ֙וִמ � ה ֲא= ָּט� " ִמ� ּ֙ול�

ה׃  ל� � ִמ� ָׁש� ח� ין ה� ' ִע= י 3ְּכ� ָ֗נ " ח= ַּ֔ק� ּ֑י ַו� ֶד  י�+ יֽת  
 ָ֗נ ִב� ח� ְּת� ל� ָׁש� ּ֑י ַו�
ץ ְר( 
 ֲא� ין־ה� � ּ֙וחE ׀ ַּב= 
י ְר 
 ֽת �א ֲא 
 ְּׂש� ְּת י ַו� � ֽת ְרVאָׁש 
 יִ֔צ ִ֔צ ַּב�
ֹוֽת 
ֲא ְר� ִמ� ה ַּב� ִמ� Ci ל� ְרּ֙וָׁש� י י� ?ֽת �אF ֲא ִב= ְּת� ם ַו� י Hִמ� ָּׁ֣ש� ין ה� 
 ּ֙וִב=

ה ָּפֹוָ֗נ( ה� יֽת�  יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  ִע� A ָׁש� ח  ֽת� C)ל־ָּפ ֲא( ים  �ל�ה ֲא-
ה ' ֲא� ָ֗נ� ַּ֔ק ה� ל  ִמ( " ְס= ִב  ִמֹוָׁש�+ ם  
 ְר־ָׁש� ָׁש( ֲא� ה  ֹוָ֗נ� ְפ+ ִ֔צ�

ה׃  � ָ֗נ( ק� ֶּ֥מ� ל 4ה� � ֲא= ְר� ְׂש� י י  
 ל�ה= ֲא- ֹוֶד  ִב" ְּכ� ם  ה־ָׁש�+ ֵּנ= ?ה ַו�
ה׃  � ִע� ק� ַּב י ַּב� יֽת " ֲא ְר ְר� ' ָׁש( ה ֲא� ֲא(\ ְר� ֶּ֥מ� י 5ְּכ� ל�+ ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י ַו�

א A ְּׂש� ֲא( ַו� ה  ֹוָ֗נ� ְפ� ִ֔צ� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( יָך  " יָ֗נ( ִע= 'א  א־ָ֗נ� ְׂש� ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
Eח ַּב=+ ז� ֶּ֥מ ְר ה� ִע� 
 ָׁש� ְפֹון� ל� ָּצ� Aה ִמ ֵּנ= ה ה ַו� ֹוָ֗נ� ְפ+ ְך ִ֔צ� ְר( 
 י� ִּ֖ד( יָ֗נ� ִע=

ה׃  � ֲא� ַּב ַּב� ה  " ֶּֽז( ה� ה  ' ֲא� ָ֗נ� ַּ֔ק ה� ל  ִמ( < י 6ְס= ל�+ ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�

ה  " ְּת� ֲא� ה  ' ֲא( �ְר ה� ם  ֶד�\ ן־ֲא� ם ִמהם ַּב( 
 ה= ה  
 יםִמ� � ְׂש �ִע
ים 
 ְׂש �ִע ׀  ל  
 ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ַּב= ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹוֽת  Cל �ֶד ּג� ֹוֽת  ִב? ְּתֹוִע=
ה ֲא(+ ְר� ּ֙וִב ְּת 
ָׁש ִעֹוֶד� ְּת� י ַו� +ָׁש ִּ֖ד� ק� ל ִמ 
 ִע� ה� ִמ= ק� jח � ְר� ה ל� ��ָּפ

ֹוֽת׃  ל� �ֶד ֹוֽת ּג� ִב" ח 7      ְסְּתֹוִע= ֽת� 
 ל־ָּפ( י ֲא( " ֽת �א ֲא ' ִב= ּ֑י� ַו�
יְר׃  � ַּ֔ק ֶד ַּב� " ח� ְר־ֲא( �'ה ח ֵּנ= ה ה ַו� ֲא(\ ְר� ֲא( ְר ַו� � ִ֔צ= ח� � ְר 8ה( אִמ( 
Vּ֑י ַו�

יְר + ַּ֔ק ַּב� ְר  
�ְּת ח� ֲא( ַו� יְר  � ַּ֔ק ִב� 
א  ְר־ָ֗נ� ֽת� ח� ם  " ֶד� ן־ֲא� ַּב( י  ל�+ ֲא=
ֶד׃  � ח� ֲא( ח  ֽת� ' ָּפ( ה  " ֵּנ= ה ה� 9ַו� ֲא= ּ֙וְר� א  AVַּב י  � ל� ֲא= ְר  אִמ( "Vּ֑י ַו�

ה׃ ��ים ָּפ " ְׂש �ם ִע ' ְר ה= < ָׁש( ֹוֽת ֲא� ִע+ ְר� ֹוֽת ה� 
ִב ְּתֹוִע= ֽת־ה� ֲא(
ְׂש 10 ִמ( A ְר( יֽת  Cָ֗נ ִב� ל־ְּת� ִֽכ� ה  ֵּנ=? ה ַו�  Yה ֲא( ְר� ֲא( � ַו�  Zִבֹוא ֲא� ַו�

ה ' ַּ֔ק( ח[ ל ִמ� � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י 
 י ַּב= " ֶּ֖לּ֙ול= ל־ּג ִֽכ� ץ ַו� ק( ה� ָׁש(+ ִמ� ה= ּ֙וִב�
יִב׃  � ִב ְס� ׀  יִב  ' ִב ְס� יְר  " ַּ֔ק ל־ה� יָׁש 11ִע� 
 ֲא ים  
 ִע ִב� ָׁש ַו�

ֶד A ִמ= �ִע ן  C�ְפ ן־ָׁש� ִב( הּ֙ו  י�? ָ֗נ� ז� ֲא� י� ַו� ל  ֲא= ְר� ְׂש� 8יֽת־י � ִב= 
י  ָ֗נ= ק� ֶּֽז ִמ
ֹו ֶד� י� ֹו ַּב� ְּת" ְר� ֥ט� ק� יָׁש ִמ ' ֲא ם ַו� יה(+ ָ֗נ= ְפ� ים ל 
 ֶד ִמ� �ם� ִע ֽתֹוִֽכ� ַּב�

ה׃  � ל( �ִע ֽת  ְר( "�֥ט ַּ֔ק� ן־ה� � ָ֗נ� ִע� ְר  ' ֽת� ִע� יZ 12ַו� ל� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ל� ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= Aי  ָ֗נ= ק� ז ְר  ָׁש(? ֲא�  Yם ֶד� ן־ֲא� ִב( יֽת�  
 ֲא ְר� ה�
י 
 ְּכ ֹו  יֽת� ְּכ ְׂש� ִמ� י  
 ְר= ֶד� ח� ַּב� יָׁש  " ֲא ְך  ָׁש( +�ח ַּב� ים  
 ְׂש �ִע
ה " הַו� י� ִב  ' ז� ָע� ָ֗נּ֙ו  ֽת�+ �ֲא ה  
 ֲא( �ְר ה�  הַו� י� ין  A ֲא= ים  �ְר ִמ� �ֲא

ץ׃  ְר( � ֲא� ֽת־ה� ה 13ֲא( < ֲא( ְר� ּ֙וִב ְּת ָׁש' ֹוֶד ְּת� 
י ִע � ל� ְר ֲא= אִמ( "Vּ֑י ַו�
ים׃  � ְׂש �ִע ה  ֶּ֥מ� ' ְר־ה= ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ל" �ֶד ּג� ֹוֽת  ִב' א 14ְּתֹוִע= 
 ִב= ּ֑י� ַו�

ְר " ָׁש( ֲא� ה  הַו�+ יֽת־י� ַּב= ְר  ִע� 
 ָׁש� ח�  ֽת� R)ל־ָּפ ֲא( י  �ֽת �ֲא
ֹוֽת ִב+ ָׁש� ��י ים  
 ָׁש ֵּנ� ה� ם�  ה־ָׁש� ֵּנ= ה ַו� ה  ֹוָ֗נ� ְפ� ָּצ� ל־ה� ֲא(

ּ֙וז׃  ֶּ֥מ� ְּת� ֽת־ה� ֲא( ֹוֽת  ְּכ" ִב� י 15      ְסִמ� " ל� ֲא= ְר  אִמ( 'Vּ֑י ַו�
ֹוֽת ִב' ה ְּתֹוִע= < ֲא( ְר� ּ֙וִב ְּת ָׁש' ֹוֶד ְּת� 
ם ִע � ֶד� ן־ֲא� יֽת� ִב( 
 ֲא ְר� ה�

ה׃  ל( � ֲא= ִמ= ֹוֽת  ל" �ֶד ְר 16ּג� 
 ִ֔צ� ל־ח� ֲא( י  �ֽת �ֲא א  
 ִב= ּ֑י� ַו�
ה הַו�� י� ל  
 יִֽכ� ה= ח  ֽת� C)ה־ְפ ֵּנ= ה ַו�  Yיֽת יִמ ָ֗נ ָּפ� ה�  Zה הַו� יֽת־י� ַּב=
ה " ָּׁ֣ש� ִמ ח� ַו� ים  ' ְר ְׂש� ִע( ְּכ�  Eח ַּב=+ ז� ֶּ֥מ ה� ין  
 ּ֙וִב= ם�  ֲאּ֙ול� � ה� ין  A ַּב=
ה ִמ� ֶד� + ם ק= 
 יה( ָ֗נ= ה� ּ֙וְפ� הַו� ל י� A יִֽכ� ל־ה= ם ֲא( C)יה ְר= ?�ח יָׁש ֲא� � ֲא

ָׁש׃  ִמ( � ָּׁ֣ש� ה ל� ִמ� ֶד� " ם ק= ' יֽת( ַו ח� ְּת� ָׁש� ה ִמ ֶּ֥מ� < ה= ְר 17ַו� אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ה הּ֙וֶד�+ י� יֽת  
 ִב= ל� ל�  ק= ָ֗נ� ה�  Yם ֶד� ן־ֲא� ִב( יֽת�  
 ֲא ְר� ה�  Zי ל� ֲא=
ה ��ְׂשּ֙ו־ְפ � ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִב" ְּתֹוִע= ֽת־ה� ֲא( ֹוֽת  ְׂש\ ִע� ִמ=
י ָ֗נ יְס=+ ִע ִֽכ� ה� ִבּ֙ו� ל� R]ָׁש ּ֑י� ַו� ְס  ִמ�� ץ ח� ְר( C�ֲא ֽת־ה� ּ֙ו ֲא( ֲא? ל� י־ִמ� � ְּכ
ם׃ � ָּפ� ל־ֲא� ֲא( ה  " ִמֹוְר� ֶּֽז� ֽת־ה� ֲא( ים  ' ח ל� �ָׁש >ם  ֵּנ� ה ַו�

א 18 
Vל י ַו� " יָ֗נ ֹוְס ִע= ח' א־ֽת� �Vה ל ִמ�+ ח= ה ִב� 
 ְׂש( ִע- י� ֲא( ָ֗נ ם־ֲא� ָג� ַו�
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ִע " ִמ� ָׁש� א ֲא( 'Vל ֹול ַו� ֶד+ ֹול ּג� 
י� ק ָ֗נ� ז� ֲא� ּ֙ו ִב� Aֲא ְר� ק� ל ַו� ��ִמ ח� ֲא(
ם׃  � ֲאֹוֽת�

ּ֙ו 9 ִב" ְר� ק� ְר  +�אִמ ל= ֶדֹול�  ּג� ֹול  Aק י  ָ֗נ�� ז� ֲא� ִב� א  
 ְר� ק� ּ֑י ַו�
ֹו׃ ֶד� י� ַּב� ֹו  ֽת" ח= ָׁש� ִמ� י  ' ל ְּכ� יָׁש  < ֲא ַו� יְר  � ִע ה� ֹוֽת  
ִּ֖ד ק[ ָּפ�

ְר 2 ִע� ְך־ָׁש�? ְר( ִּ֖ד( ִמ ׀  ים  
 ֲא ַּב� ים  Hָׁש ָ֗נ� ֲא� ה  
 ָּׁ֣ש� ָׁש 
ה  ֵּנ= ה ַו�
י A ל ְּכ� יָׁש  ?ֲא ַו� ה  ֹוָ֗נ� ְפ� ִ֔צ� 
ה  ָ֗נ( ְפ� ִמ� ׀  ְר  
 ָׁש( ֲא� ֹון  Cי ל� ִע( ה�
ים +ִּ֖ד ַּב� ָׁש  
 ִב[ ל� ם�  ֽתֹוִֽכ� ַּב� ֶד  A ח� יָׁש־ֲא( ֲא ַו� ֹו  ֶד+ י� ַּב� ִ֔צֹו�  ָּפ� ִמ�
ל ִ֔צ( " ֲא= ּ֙ו  ֶד+ ִמ� 
ִע� ּ֑י� ַו� ֲאּ֙ו�  R�ִב ּ֑י� ַו� יַו  � ָ֗נ� ֽת� ִמ� ַּב� ְר  " ְפ= �ַּ֣ס ה� ֽת  ְס( ' ק( ַו�

ֽת׃  ָׁש( ��ח ֵּנ� ה� ח  ' ַּב� ז� ל 3ִמ ֲא=� ְר� ְׂש� י י  
 ל�ה= ֲא- ׀  ֹוֶד  
ִב ּ֙וִֽכ�
ן 
 ְּת� ְפ� ל ִמ " יַו ֲא( ל�+ 
ה ִע� י� ְר ה� 
 ָׁש( ְרּ֙וִב� ֲא� ְּכ� ל ה� A ִע� ה� ִמ= ל� ִע� ָ֗נ�
ְר < ָׁש( ים ֲא� +ִּ֖ד ַּב� ָׁש ה� 
 ִב[ ֶּ֖ל� יָׁש� ה� ֲא ל־ה� א ֲא( ְר�� ק� ּ֑י ֽת ַו� י � ַּב� ה�

יַו׃  � ָ֗נ� ֽת� ִמ� ַּב� ְר  " ְפ= �ַּ֣ס ה� ֽת  ְס( ' ה� 4      ְסק( הַו� י� ְר  אִמ( AVּ֑י ַו�
יַו אלַו  ל�+ gםֲא= � ל� ּ֙וָׁש� ְר� י� ֹוְך  ֽת" ַּב� יְר  +ִע ה� ֹוְך  
ֽת ַּב� ְר�  �ִב ִע�

ים� ח ָ֗נ� ֲא- � ֵּנ( ה� ים  �ָׁש ָ֗נ� ֲא� ה� ֹוֽת  
ח ִ֔צ� ל־ִמ ִע� ַו  C�ְּת יֽת�  ?ַו ֽת� ה ַו�
ֹוֽת ְׂש" ִע� ֵּנ� � ה� ֹוֽת  ִב+ ֹוִע= 
ְּת ל־ה� ְּכ� ל  ִע�2 ים  + ק ָ֗נ� 
ֲא- ֵּנ( ה� ַו�

ּה׃  � ֽתֹוִֽכ� יְר 5ַּב� < ִע ִב� ּ֙ו  ְר' ִב� ִע י  ָ֗נ�+ ז� ֲא� ַּב� ְר  
 ִמ� ֲא� ה�  ֶּ֖ל( R=ֲא ּ֙ול�
ּ֙ו  ְּכ� ה� ַו� יַו  " ְר� ח� ל־ִעל־ֲא� ְס ֲא� '�ח םִעיָ֗ניִֽכם ְּת� " ִֽכ( יָ֗נ� ִע=

לּ֙ו׃  ��ִמ ח� ל־ְּת� ֲא� ים 6ַו� Cָׁש ָ֗נ� ף ַו� ֥ט�? הF ַו� ֽתּ֙ול� ּ֙וְר ּ֙וִב� 
ח ן ַּב� H ק= ז�
יַו A ל� ְר־ִע� ָׁש( ֲא� יָׁש  ?ל־ֲא ל־ְּכ� ִע� ַו� יֽת  �ח ָׁש� ִמ� ל� ּ֙ו  
ָג ְר� ה� ְּת�
ֶּ֖לּ֙ו� R=ח ּ֑י� ַו� ֶּ֖לּ֙ו  � ח= ְּת� י  " ָׁש ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ּ֙וִמ ָׁשּ֙ו  ּג�+ ל־ְּת ֲא� ַו�  ְּת� ה�

ֽת׃  י � ַּב� י ה� ' ָ֗נ= ְפ� ְר ל " ָׁש( ים ֲא� +ָ֗נ ק= ֶּֽז� ים ה� 
 ָׁש ָ֗נ� ֲא� ְר 7ַּב� אִמ( ?Vּ֑י ַו�
ֹוֽת ְר> ִ֔צ= ח� ֽת־ה� ּ֙ו ֲא( ֲא< ל� ֽת ּ֙וִמ� י ַּב�� ֽת־ה� ּ֙ו ֲא( 
ֲא ֶּ֥מ� ם ֥ט� C)יה ל= ֲא�

יְר׃  � ִע ִב� ּ֙ו  ְּכ' ה ַו� ּ֙ו  ֲא" ִ֔צ� י� ַו� ֲאּ֙ו  � ִ֔צ= ים  " ל ל� י� 8ח� ה י� � ַו�
ק ִע�� ז� ֲא( י ַו� Cָ֗נ� ל־ָּפ� ה ִע� ל�? ָּפ� ֲא( י ַו� ָ֗נ � ְר ֲא� " ֲא� אָׁש� � ָ֗נ= ם ַו� ְּכֹוֽת�+ ה� ְּכ�
ֽת ה ֲא=2 ְּת�� יֽת ֲא� 
 ח ָׁש� ִמ� ה ה� +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ּה� ֲא� ה� ְר� ֲא� ִמ� �ֲא � ַו�
ָך" ֽת� ִמ� ֽת־ח� ֲא( ָך'  ְּכ� ְפ� ָׁש� ַּב� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ְר ֲא= ל־ָׁש� ְּכ�

gם׃  � ל� ְרּ֙וָׁש� ל־י� ל 9ִע� A ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ַּב= ן  ?fַו ִע� י  ל�� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ץ� ְר( R�ֲא ה� א  A ל= ֶּ֥מ� ְּת ַו� ֶד  +�ֲא ִמ� ֶד  
�ֲא ִמ� ַּב ֶדֹול�  ּג� ה�  יהּ֙וֶד� � ַו
ִב A ז� ָע� ּ֙ו  ְר� ִמ� ֲא� י  
 ְּכ ה  � ָּט( ִמ[ ה  
 ֲא� ל� ִמ� יְר  " ִע ה� ַו� ים  +ִמ ִּ֖ד�

ה׃  � ֲא( �ה ְר " הַו� ין י� ' ֲא= ץ ַו� ְר( ֲא�+ ֽת־ה� ה� ֲא( הַו� י 10י� +ָ֗נ ם־ֲא� ָג�? ַו�
ם ' ְרVאָׁש� ַּב� ם  " ְּכ� ְר� ִּ֖ד� ל  ��ִמ ח� ֲא( א  
Vל ַו� י  " יָ֗נ ִע= ֹוְס  ח' לVא־ֽת�

י׃  ְּת � ֽת� ְר 11ָ֗נ� A ָׁש( ים ֲא� �ִּ֖ד ַּב� ָׁש ה� 
 ִב[ יָׁש ׀ ל� 
 ֲא ה ה� ֵּנ=_ ה ַו�

י יֽת \ְׂש ִע� ְר  ��אִמ ל= ְר  " ִב� ִּ֖ד� יִב  ' ָׁש ִמ= יַו  ָ֗נ�+ ֽת� ִמ� ַּב� ֽת�  ְס( R ַּ֔ק( ה�
ְר ִֽכאשְר  ' ָׁש( ל ֲא� "�ִֽכ י׃ ְּכ� ָ֗נ � יֽת� ּ֙ו       ְסִ֔צ

ְר� 10 ָׁש( ֲא�  � Eיִע R ק ְר� ל־ה� ֲא( Aה  ֵּנ= ה ַו� ה  ֲא(� ְר� ֲא( ַו�
ּ֙וֽת 
ִמ ה ִּ֖ד� " ֲא= ְר� ִמ� יְר ְּכ� +ָּפ ן ְס� ִב( 
 ֲא( ים ְּכ� +ִב ְר[ ְּכ� אָׁש ה� 
Vל־ְר ִע�

ם׃  � יה( ל= ִע� ה  " ֲא� ְר� ָ֗נ א  � ַּ֣ס= ׀ 2ְּכ יָׁש  
 ֲא ל־ה� ֲא( ְר  אִמ( CVּ֑י ַו�
ל Cּג� ל� ּג� ל� ֹוֽת  יָ֗נ? ל־ַּב= ֲא(  FאVַּב ְר  אִמ( HVּ֑י ַו� ים  �ִּ֖ד ַּב� ה� ָׁש  
 ִב[ ל�
ָׁש� י־ֲא= ל= ח� � ָג� Aיָך  ָ֗נ( ְפ� ח� א  ֶּ֖ל=? ּ֙וִמ� ּ֙וִב  ְר� ְּכ� ל� ֽת  ח� 
 ל־ְּת� ֲא(
י׃ � יָ֗נ� ִע= א ל� "Vִב ּ֑י� יְר ַו� � ִע ל־ה� ק ִע� "�ְר ים ּ֙וז� +ִב ְר[ ְּכ� ֹוֽת ל� 
יָ֗נ ַּב= ִמ

יָׁש 3 � ֲא ֹו ה� 
ֲא �ִב ֽת ַּב� י " ַּב� ין ל� ' יִמ ים ִמ < ֶד ִמ� ��ים ִע �ִב ְר[ ְּכ� ה� ַו�
יֽת׃  � יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  " ִ֔צ= ח� ֽת־ה( ֲא( א  ל=+ ִמ� ן  
 ָ֗נ� ִע� ה( ם 4ַו� Aְר� ּ֑י� ַו�

ֽת י � ַּב� ה� ן  
 ְּת� ְפ� ִמ ל  " ִע� ּ֙וִב  ְר+ ְּכ� ה� ל  
 ִע� ִמ= ה�  הַו� ִבֹוֶד־י� ְּכ�
ה ֲא�+ ל� � ִמ� ְר�  ִ֔צ= ח� � ה( ַו� ן  ָ֗נ�+ ִע� 
 ֽת־ה( ֲא( ֽת�  י Rַּב� ה� א  A ל= ֶּ֥מ� י ַו�

ה׃  � הַו� י� ֹוֶד  ִב' ּה ְּכ� ָג� "�ֽת־ָ֗נ ים 5ֲא( +ְרּ֙וִב ְּכ� י ה� 
 ְפ= ָ֗נ� קֹול� ְּכ� ַו�
י " ִּ֖ד� ל־ָׁש� ֲא= ֹול  ק' ְּכ� ה  � ָ֗נ� �יִ֔צ ח ה� ְר  " ִ֔צ= ח� ֶד־ה( ִע� ִע  ִמ�\ ָׁש� ָ֗נ

ֹו׃  ְר� ַּב� ֶד� ים� 6ַּב� ִּ֖ד ַּב� ָׁש־ה� � ִב[ יָׁש ל� A ֲא ֽת־ה� ּ֙וfֽתֹו� ֲא( ִ֔צ� י ַּב� �ה י� ַו�
ֹוֽת יָ֗נ" ַּב= ִמ ל  ּג�+ ל� ּג� ל� ֹוֽת  
יָ֗נ ַּב= ִמ ָׁש�  ֲא= ח  ' ק� ְר  +�אִמ ל=

ן׃  � ֲאֹוְפ� ל ה� ִ֔צ( " ֶד ֲא= +�ִמ ִע� ּ֑י� � ִבVא� ַו� ּ֑י� ים ַו� � ְרּ֙וִב ְּכ� חF 7ל� ל� ָׁש� ּ֑י ַו�
ָׁש� ֲא= ל־ה� ֲא( ים  �ְרּ֙וִב ְּכ� ל� ֹוֽת  
יָ֗נ ַּב= ִמ ֹו  Cֶד ֽת־י� ֲא( ּ֙וִב  ְר? ְּכ� ה�
י " ָ֗נ= ְפ� ל־ח� ֲא( ן  ְּת=+ ּ֑י ַו� א�  ְּׂש� ּ֑י ַו� ים  +ִב ְר[ ְּכ� ה� ֹוֽת  
יָ֗נ ַּב= ְר�  ָׁש( ֲא�

א׃  � ִ֔צ= ּ֑י= ַו� ח  " ַּ֔ק� ּ֑י ַו� ים  � ִּ֖ד ַּב� ה� ָׁש  
 ִב[ ים 8ל� � ִב ְר[ ְּכ� ל� א  " ְר� ּ֑י= ַו�
ם׃  � יה( ְפ= ָ֗נ� ְּכ� ֽת  ח� " ְּת� ם  ֶד�+ ֶד־ֲא� י� יֽת�  ָ֗נ ִב� ה 9ְּת� ֲא(� ְר� ֲא( ַו�

ן 
 יםY ֲאֹוְפ� ְרּ֙וִב ְּכ� ל ה� ִ֔צ( 
 ֲא=  Zים ֵּנ ה ֲאֹוְפ� 
 ִע� ַּב� ְר� ה ֲא� ֵּנ=? ה ַו�
ל ִ֔צ( " ֲא= ֶד  ח�+ ֲא( ן  
 ֲאֹוְפ� ַו� ֶד  ח�+ ֲא( ּ֙וִב  
ְר ְּכ� ה� ל  ִ֔צ( ֲא=2 ֶד  ח�� ֲא(
ן ִב( ' ֲא( ין  " ִע= ְּכ� ים  +ֵּנ ֹוְפ� 
ֲא ה� ה�  ֲא= ְר� ּ֙וִמ� ֶד  � ח� ֲא( ּ֙וִב  
ְר ְּכ� ה�

יָׁש׃  � ָׁש ְר� ם 10ְּת� � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ֶד ל� " ח� ּ֙וֽת ֲא( ִמ' ם ִּ֖ד� יה(+ ֲא= ְר� ּ֙וִמ�?
ן׃  � ֲאֹוְפ� ֹוְך ה� ֽת' ן ַּב� " ֲאֹוְפ� 'ה ה� י( ה� ְר י < ָׁש( ֲא� ם 11ְּכ� ְּת�� ִֽכ� ל( ַּב�

ם � ְּת� ִֽכ� ל( ַּבּ֙ו ַּב� " ַּ֣ס� א י 'Vִֽכּ֙ו ל ל=+ ם� י= יה( ִע= ִב� ֽת ְר ִע� A ַּב� ְר� ל־ֲא� ֲא(
ִֽכּ֙ו ל=+ י= יַו  
 ְר� ח� ֲא� ְרVאָׁש�  ה� Aה  ָ֗נ( ְפ� ְר־י ָׁש( ֲא� ֹום  ק_ ֶּ֥מ� ה� י  
 ְּכ

ם׃  � ְּת� ִֽכ� ל( ַּב� ַּבּ֙ו  " ַּ֣ס� י א  'Vם 12ל ה(+ ַּב= ָג� ַו� ם�  ְר� ְׂש� ל־ַּב� ִֽכ� ַו�
ם� י Rיָ֗נ� ִע= ים  A ֲא ל= ִמ� ים  �ֵּנ ֹוְפ� ֲא� ה� ַו� ם  � יה( ְפ= ָ֗נ� ִֽכ� ַו� ם  " יה( יֶד= � ַו

ם׃  � יה( ֵּנ= ם ֲאֹוְפ� " ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� יִב ל� +ִב ם 13ְס� < ה( ים ל� � ֵּנ ֹוְפ� ֲא" ל�
י׃  � ָ֗נ� ז� ֲא� ל ַּב� " ּג� ל� ּג� א ה� ' ֶד 14קֹוְר� � ח� ֲא( ים ל� " ָ֗נ ה ְפ� ' ִע� ַּב� ְר� ֲא� ַו�
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ם ֶד�+ 
י ֲא� ָ֗נ= י� ָּפ� ָ֗נ ָּׁ֣ש= Aי ה� ָ֗נ= ּ֙וִב ּ֙וְפ� ְר� ְּכ� 
י ה� ָ֗נ= ֶד ָּפ� C�ח ֲא( י ה� ָ֗נ=? ָּפ�
ְר׃ ָׁש( � י־ָ֗נ� ָ֗נ= ָּפ� י  " יִע ִב ְר� ה� ַו� ה  י=+ ְר� ֲא� 
י  ָ֗נ= ָּפ� י�  יָׁש ל ָּׁ֣ש� ה� ַו�

י 15 יֽת " ֲא ְר� ְר  ' ָׁש( ֲא� ה  ּ֑י�+ ח� ה� יא  
 ה ים  � ְרּ֙וִב ְּכ� ה� ֶּ֥מּ֙ו  "�ְר ּ֑י= ַו�
ְר׃  � ִב� ְר־ְּכ� ה� ָ֗נ� � ּ֙ו 16ַּב ִֽכ' ל� י= ים  +ְרּ֙וִב ְּכ� ה� ֽת�  ִֽכ( R)ל ּ֙וִב�

ים Cְרּ֙וִב ְּכ� ה� ֽת  ֲא=? ְׂש� ּ֙וִב ם  � ל� ִ֔צ� ֲא( ים  " ֵּנ ֲאֹוְפ� ה�
ַּבּ֙ו > ַּ֣ס� לVא־י ץ  ְר( ֲא�+ ה� ל  
 ִע� ִמ= ְרּ֙ום�  ל� ם  יה(� ְפ= ָ֗נ� ֽת־ְּכ� ֲא(

ם׃  � ל� ִ֔צ� ֲא( ם ִמ= " ם־ה= ים ּג� < ֵּנ ֲאֹוְפ� ֶדּ֙ו 17ה� +�ִמ ִע� ם י� 
 ֶד� ִמ� ִע� ַּב�
ם׃ � ה( ַּב� ה  " ּ֑י� ח� ה�  Eּ֙וח ְר' י  < ְּכ ם  � ֹוֶּ֥מּ֙ו ֲאֹוֽת� 
ְר י= ם  " ְרֹוִמ� ּ֙וִב�

ֶד 18 "�ִמ ִע� ּ֑י� � ֽת ַו� י � ַּב� ן ה� 
 ְּת� ְפ� ל ִמ " ִע� ה ִמ= הַו�+ ֹוֶד י� 
ִב א� ְּכ� ִ֔צ= ּ֑י= ַו�
ים׃  � ְרּ֙וִב ְּכ� ל־ה� ים 19ִע� 
 ְרּ֙וִב ְּכ� ה� ּ֙ו  
ֲא ְׂש� ּ֑י ַו�

ם אֽת�+ ִ֔צ= י� ַּב� יָ֗נ� ִע= ץ ל� ְר( A ֲא� ן־ה� ֹוֶּ֥מּ֙ו ִמ ְר? ּ֑י= ם ַו� יה( ְפ= ָ֗נ� ֽת־ְּכ�8 ֲא(
ְר ִע� A ָׁש� ח  ֽת� 
 ָּפ( ֶד  ��ִמ ִע� ּ֑י� � ַו� ם  � ֽת� ֶּ֥מ� ִע[ ל� ים  " ֵּנ ֹוְפ� ֲא� ה� ַו�
ל < ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ל�ה= ֲא- ֹוֶד  ִב< ּ֙וִֽכ� י  +ִמֹוָ֗נ ֶד� ַּ֔ק� ה� ה�  הַו� יֽת־י� ַּב=

ה׃  ל� ִע� � ִמ� ל� ם ִמ " יה( ל= י 20ִע� יֽת < ֲא ְר ְר� ' ָׁש( ה ֲא� ּ֑י�� ח� יא ה� 
 ה
י ' ְּכ ִע  ֶד�\ ֲא= ַו� ְר  � ִב� ְר־ְּכ� ה� ָ֗נ� � ַּב ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ל�ה= ֲא- ֽת  ח� ' ְּת�

ה׃  ֶּ֥מ� � ה= ים  " ְרּ֙וִב ים� 21ִֽכ� ָ֗נ ְפ� ה  A ִע� ַּב� ְר� ֲא� ה  ִע�? ַּב� ְר� ֲא�
ם ֶד�+ י ֲא� 
 ֶד= ִמּ֙וֽת� י� ֶד ּ֙וֶד� � ח� ֲא( ם ל� י " ְפ� ָ֗נ� ִע ְּכ� ' ַּב� ְר� ֲא� ֶד ַו� ח�+ ֲא( ל�

ם׃  � יה( ְפ= ָ֗נ� ֽת ְּכ� ח� " ים 22ְּת� �ָ֗נ ָּפ� ה ה� ֶּ֥מ� 
 ם ה= יה(+ ָ֗נ= ּ֙וֽת ָּפ� 
ִמ ּ֙וֶד�
ם � ֲאֹוֽת� ַו� ם  " יה( ֲא= ְר� ִמ� ְר  ִב�+ ְר־ְּכ� ה� ל־ָ֗נ� ִע� י�  יֽת Rֲא ְר� ְר  A ָׁש( ֲא�

ִֽכּ֙ו׃  � ל= יַו י= " ָ֗נ� ְר ָּפ� ִב( ' ל־ִע= יָׁש ֲא( < ֲא

ְר 11 ִע� ל־ָׁש�? י ֲא( ֽת 8�א ֲא 
 ִב= ְּת� ּ֙וחE ַו� י ְר� Cֽת �א ֲא ְּׂש�? ְּת ַו�
ה� ֵּנ= ה ַו� ה  יִמ� +ֶד ק� 
ה  ָּפֹוָ֗נ( ה� י�  ִמֹוָ֗נ ֶד� ַּ֔ק� ה� Aה  הַו� יֽת־י� ַּב=
ה ֲא(? ְר� ֲא( יָׁש ַו� � ה ֲא " ָּׁ֣ש� ִמ ח� ים ַו� ' ְר ְׂש� ְר ִע( ִע� ָּׁ֣ש�+ ח ה� ֽת� 
 ְפ( ַּב�
'הּ֙ו י� ֥ט� ל� ֽת־ָּפ� ֲא( ַו� >ְר  ֶּֽז[ ן־ִע� ִב( <ה  י� ָ֗נ� ז� ֲא� ֽת־י� ֲא( ם  C�ֽתֹוִֽכ ִב�
ם׃  � ִע� ה� י  " ְר= ְׂש� הּ֙ו  " י� ָ֗נ� ן־ַּב� ְפִב(

ים 2 _ָׁש ָ֗נ� ֲא� ה� ה  ֶּ֖ל( 
 ֲא= ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב( י  � ל� ֲא= ְר  אִמ( "Vּ֑י ַו�
אֽת׃ �Vֶּֽז יְר ה� ' ִע ִע ַּב� " ֽת־ְר� ִ֔צ� ים ִע� ' ִ֔צ ּ֑י�ִע� ה� ן ַו� ַו( < ים ֲא� ' ִב ָׁש� �ח ה�

יְר 3 +ַּ֣ס יא ה� 
 ים ה � ְּת ֹוֽת ַּב� 
ָ֗נ ֹוִב ַּב� ְר" ק� א ִב� 'Vים ל +ְר ִמ� 
�ֲא ה�
ְר׃  � ְׂש� ַּב� ה� ָ֗נּ֙ו  ח� " ָ֗נ� ֲא� א 4ַו� " ִב= ֵּנ� ה ם  � יה( ל= ִע� א  
 ִב= ֵּנ� ה ן  " ִֽכ= ל�

ם׃  � ֶד� ן־ֲא� י 5ַּב( ל�� ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י הY ַו� הַו� ּ֙וחE י� 
יZ ְר ל� ל ִע� 
�ָּפ ְּת ַו�
ל � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י 
 ם ַּב= " ְּת( ְר� ִמ� ן ֲא� ' ה ְּכ= הַו�+ ְר י� 
 ִמ� ה־ֲא� �ְר� ְּכ �ִמ ֲא-

׃  יה� � ְּת ִע� ֶד� י� י  ' ָ֗נ ֲא� ם  " ִֽכ( ּ֙וח� ְר� ֹוֽת  ל' ִע� ם 6ּ֙וִמ� ' יֽת( ַּב= ְר� ה

יה� " ֽת( �חּ֙וִ֔צ ם  ' אֽת( ֶּ֖ל= ּ֙וִמ אֽת  �Vֶּֽז ה� יְר  
 ִע ַּב� ם  " יִֽכ( ל= ל� ח�
ל׃  � ל� ְפח�

ְר 7 
 ָׁש( ֲא� ם�  יִֽכ( ל= ל� ח�  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ן  ִֽכ=� ל�
יְר � ַּ֣ס ה� יא  
 ה ַו� ְר  " ְׂש� ַּב� ה� ה  ֶּ֥מ� ' ה= ּה  ֽתֹוִֽכ�+ ַּב� ם  
 ְּת( ִמ� ְׂש�

ּה׃  � ְּתֹוִֽכ� יא ִמ ' ם הֹוִ֔צ " ִֽכ( ֽת� ֲא( ִב� 8ַו� ְר( R)ח ם ַו� � אֽת( ְר= ִב י� ְר( " ח(
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ם  יִֽכ(+ ל= ִע� יא  
 ִב י 9ֲא� A אֽת הֹוִ֔צ= ַו�

ים � ְר ֶד־ז� י� ַּב� ם  " ִֽכ( ֽת� ֲא( י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ּה  ְּתֹוִֽכ�+ ִמ ם�  ִֽכ( ֽת� ֲא(
ים׃  � ֥ט ְפ� ָׁש� ם  " ִֽכ( ִב� י  יֽת < ְׂש ִע� לּ֙ו 10ַו� +�ָּפ ְּת ִב  ְר( 
 ח( ַּב�

ם " ְּת( ִע� יֶד� � ַו ם  � ִֽכ( ֽת� ֲא( ֹו֥ט  
ָּפ ָׁש� ֲא( ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י ּ֙ול  ִב' ל־ּג� ִע�
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � יְר 11ְּכ +ְס ל� ם�  ִֽכ( ל� Aה  י( ה� א־ֽת �Vל יא  �ה

ל " ֲא= ְר� ְׂש� ּ֙ול י ִב' ל־ּג� ְר ֲא( � ְׂש� ִב� ּה ל� " ֽתֹוִֽכ� ּ֙ו ִב� י' ה� ם ְּת < ְּת( ֲא� ַו�
ם׃  � ִֽכ( ֽת� ֥ט ֲא( '�ָּפ ָׁש� ְר 12ֲא( A ָׁש( ה ֲא� הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ם� ְּכ ְּת( ִע� יֶד� � ַו

ם � יֽת( ְׂש ִע� א  
Vל י  " ֥ט� ָּפ� ָׁש� ּ֙וִמ ם  ְּת(+ ִֽכ� ל� ה� א  
Vל י�  ַּ֔ק� ח[ ַּב�
ם׃ � יֽת( ְׂש ם ִע� " יִֽכ( יִבֹוֽת= ִב ְר ְס� ' ָׁש( >ם ֲא� ּגֹוי י ה� > ֥ט= ָּפ� ָׁש� ִמ ִֽכ� ּ֙ו�

ל 13 ?�ָּפ ֲא( ֽת ַו� � ה ִמ= " י� ָ֗נ� ן־ַּב� 'הּ֙ו ִב( י� ֥ט� ל� י ּ֙וְפ� +ֲא ִב� 
 ֵּנ� ה י� ְּכ� ה י� � ַו�
י 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ּה�  ה� ְר� ֲא� ִמ� �ֲא ַו� ֹול  ֶד� ק קֹול־ּג� 
 ִע� ז� ֲא( ַו� י  Cָ֗נ� ל־ָּפ� ִע�
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' ְר ֲא= ֽת ָׁש� " ה ֲא= ְׂש(+ �ה ִע 
 ְּת� ה� ֲא� ל� ה ְּכ� +הַו י�

ְפ
ְר׃  14 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 15ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(

ל " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' ל־ַּב= ִֽכ� ָך ַו� ֽת(+ ֶּ֖ל� ֲא[ י ָג� 
 ָׁש= ָ֗נ� יָך� ֲא� R)ח יָך ֲא� A ח( ֲא�
קּ֙ו� ח� � ם ְר� �g ל� ְרּ֙וָׁש� י י� 
 ִב= ם י�ָׁש� C)ה ּ֙ו ל� ְר? ִמ� ְרF ֲא� ָׁש( ה ֲא� ��ֶּ֖ל ְּכ[
ה׃ � ָׁש� ִמֹוְר� ץ ל� ְר( " ֲא� 'ה ה� ָ֗נ� ְּת� יא ָ֗נ < ָ֗נּ֙ו ה ' ה ל� הַו�+ ל י� 
 ִע� ִמ=

י 16      ְס A הY ְּכ הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְרZ ֲא� ִמ� ה־ֲא� ��ְר ְּכ ��ִמ ן ֲא- 
 ִֽכ= ל�
ֹוֽת ִ֔צ� ְר� ֲא� ַּב� ים  " יִ֔צֹוֽת � ְפ ה� י  ' ִֽכ ַו� ם  +ּגֹוי ַּב� ים�  ְּת ק� ח� ְר� ה
ֲאּ֙ו ' ְר־ַּב� ָׁש( ֹוֽת ֲא� ִ֔צ" ְר� ֲא� ֥ט ַּב� ִע�+ ָׁש ִמ� 
 ִּ֖ד� ק� ִמ ם� ל� ה( י ל� A ה ֲא- ַו�

ם׃  � י 17      ְסָׁש� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ְר  ��ִמ ֲא- ן  
 ִֽכ= ל�
י 
 ְּת ְפ� ְס� ֲא� ַו� ים  +ֶּ֥מ ִע� 
 ן־ה� ִמ ם�  ִֽכ( ֽת� ֲא( י  A ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו�  Yה הַו י�
ם � ה( ַּב� ם  " ִ֔צֹוֽת( �ְפ ָ֗נ� ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִ֔צ+ ְר� ֲא� 
 ן־ה� ִמ ם  ִֽכ(+ ֽת� ֲא(
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  ' ִמ� ֶד� ֽת־ֲא� ֲא( ם  " ִֽכ( ל� י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�

יה� 18 < ַּ֔קּ֙וִ֔צ( ל־ָׁש ֽת־ְּכ� ֲא( יְרּ֙ו  Cְס ה= ַו� ה  ֶּ֥מ� � ֲאּ֙ו־ָׁש� " ּ֙וִב�
ה׃  ֵּנ� � ֶּ֥מ( יה� ִמ " ִבֹוֽת( ל־ְּתֹוִע� ֽת־ְּכ� ֲא( ִב 19ַו� 
 ם� ל= ה( י ל� A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�

ִב A י ל= Cֽת �ְר ?ְס ה� ם ַו� � ִֽכ( ַּב� ְר� ק ן ַּב� 
 ְּת= ה ֲא( " ָׁש� ֶד� ּ֙וחE ח� ְר' ֶד ַו� ח�+ ֲא(
ְר׃ � ְׂש� ַּב� ִב  ' ל= ם  " ה( ל� י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ם  ְר�+ ְׂש� ַּב� ִמ ן�  ִב( R)ֲא ה�
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ּ֙ו 20 ְר" ִמ� ָׁש� י י  ' ֥ט� ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו� ִֽכּ֙ו  ל=+ י= י  
 ֽת� �ַּ֔ק ח[ ַּב� ן�  ִע� Rִמ� ל�
ם " ה( ל� 'ה  י( ה� ֲא( י  \ָ֗נ ֲא� ַו� ם  ִע�+ ל� י  
 יּ֙ו־ל ה� ַו� ם  � ֽת� �ֲא ּ֙ו  
ְׂש ִע� ַו�

ים׃  � אל�ה ם 21ל= " יה( ִבֹוֽת= ֽתֹוִע� ם ַו� < יה( ַּ֔קּ֙וִ֔צ= ִב ָׁש > ל־ל= ֲא( ַו�
י ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ֽת�+ ָ֗נ� ם  
 ְרVאָׁש� ם� ַּב� ְּכ� ְר� ִּ֖ד� ְך  � ל= �ם ה 
 ַּב� ל

ה׃  � הַו ם 22י� יה(+ ְפ= ָ֗נ� ֽת־ְּכ� ֲא( ים�  ְרּ֙וִב ְּכ� ה� ּ֙ו  Aֲא ְׂש� ּ֑י ַו�
ל < ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ל�ה= ֲא- ֹוֶד  ִב< ּ֙וִֽכ� ם  � ֽת� ֶּ֥מ� ִע[ ל� ים  " ֵּנ ֹוְפ� ֲא� ה� ַו�

ה׃  ל� ִע� � ִמ� ל� ם ִמ " יה( ל= ל 23ִע� " ִע� ה ִמ= הַו�+ י� ֹוֶד  
ִב ל� ְּכ� ִע� Rּ֑י� ַו�
ם ֶד( ' ַּ֔ק( ִמ ְר  " ָׁש( ֲא� ְר  ה�+ ל־ה� ִע� ֶד�  �ִמ ִע� ּ֑י� � ַו� יְר  � ִע ה� ֹוְך  
ְּת

יְר׃  � ִע ה� 24ל� יִמ� Rִּ֖ד ְׂש� ִֽכ� י  ָ֗נ A יֲא= ִב ְּת� ַו� י  ָ֗נ ֽת� ֲא�� ְׂש� ָ֗נ�  Eּ֙וח 
ְר ַו�
י ל�+ ִע� � ל� ִמ= ִע� Rּ֑י� ים ַו� � ל�ה ּ֙וחE ֲא- 
ְר ה ַּב� " ֲא( ְר� ֶּ֥מ� ה ַּב� ּגֹול�+ ל־ה� ֲא(

י׃  יֽת � ֲא ְר� ְר  ' ָׁש( ה ֲא� " ֲא( ְר� ֶּ֥מ� ה 25ה� � ּגֹול� ל־ה� ְר ֲא( " ַּב= ֶד� ֲא� ַו�
י׃  ָ֗נ � ֲא� ְר� ה( ְר  ' ָׁש( ֲא� ה  " הַו� י� י  ' ְר= ִב� ל־ִּ֖ד ְּכ� ֽת  < ְפֲא=

ְר׃  12 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ם ה(? םF ל� י יָ֗נ� ְר ִע= 
 ָׁש( ִב ֲא� � ה י�ָׁש= 
 ְּת� י ֲא� ְר " ֶּ֥מ( יֽת־ה� ֹוְך ַּב= ֽת' ַּב�
א 
Vל ַו�  � Eִע R�ִמ ָׁש� ל ם  A ה( ל� ם  י ָ֗נ�? ז� ֲא� ּ֙ו  ֲא� ְר� א  
Vל ַו� ֹוֽת  Cֲא ְר� ל

ם׃  � ה= י  " ְר ִמ� יֽת  ' ַּב= י  < ְּכ ִעּ֙ו  ִמ=+ ם 3ָׁש� ֶד�� ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
ם � יה( יָ֗נ= � ִע= ל� ם  " יֹוִמ� ה  ' ל= ּ֙וָג� ה  ָגֹול�+ י  
 ל= ְּכ� ָך�  ל� ה  A ְׂש= ִע�
ם יה(+ יָ֗נ= 
 ִע= ל� ְר�  ח= ֲא� ֹום  Aק ל־ִמ� ֲא(  Cָך קֹוִמ� ֶּ֥מ� ִמ יֽת�  ?ל ָג� ַו�

ה׃  ֶּ֥מ� � ה= י  " ְר ִמ� יֽת  ' ַּב= י  < ְּכ ּ֙ו  ֲא+ ְר� י י  
 אֽת�? 4ֲאּ֙ול� הֹוִ֔צ= ַו�
א A ִ֔צ= ה ְּת= ְּת�� ֲא� ם ַו� � יה( יָ֗נ= � ִע= ם ל� " ה יֹוִמ� < י ָגֹול� ' ל= ִֽכ� יָך ְּכ C)ל ִֽכ=

ה׃  � ּגֹול� י  " ֲא= ִמֹוִ֔צ� ְּכ� ם  יה(+ יָ֗נ= 
 ִע= ל� ִב�  ְר( R)ִע ם 5ִב� " יה( יָ֗נ= ִע= ל�
ֹו׃  ַּב�  " אֽת� הֹוִ֔צ= ַו� יְר  � ַּ֔ק ִב�  
ָך ְר־ל� ֽת� ם 6ח� C)יה יָ֗נ= ִע=? ל�

ה ַּ֣ס(+ ִֽכ� 
יָך ֽת� ָ֗נ( יא ָּפ� +ה ֽתֹוִ֔צ 
 ֥ט� ל� ִע� ַּב� א�  ְּׂש� ף ְּת A ֽת= ל־ְּכ� ִע�
יֽת ' ִב= יָך ל� " ְּת ֽת� ֽת ָ֗נ� ' י־ִמֹוְפ= � ץ ְּכ ְר( � ֲא� ֽת־ה� ה ֲא( " ֲא( ְר� א ֽת 'Vל ַו�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י 7י ל� ְּכ=8  Yי יֽת ּ֙ו= ִ֔צ[ ְר  
 ָׁש( ֲא� ְּכ�  Zן ְּכ= ְׂש  ִע� 
 ֲא� ַו�
י ' י־ל ְּת ְר� � ֽת� ִב ח� ְר( < ִע( ם ּ֙וִב� ה� יֹוִמ�+ י ָגֹול� A ל= ִֽכ� י ְּכ אֽת C=הֹוִ֔צ
י אֽת " ְׂש� ף ָ֗נ� ' ֽת= ל־ְּכ� י ִע� אֽת < ה הֹוִ֔צ= ' ֥ט� ל� ִע� �ֶד ַּב� י� יְר ַּב� " ַּ֔ק ִב�
ם׃  � יה( יָ֗נ= ִע= ְפל�

ְר׃ 8 ��אִמ ל= ְר  ק( '�ַּב ַּב� י  " ל� ֲא= >ה  הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  > ה י� ַו�
יֽת 9 
 ל ַּב= " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' יָך ַּב= < ל( ּ֙ו ֲא= ְר' ִמ� א ֲא� ?Vל ם ה� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(

ה׃  � ְׂש( �ה ִע ' ְּת� ה ֲא� " י ִמ� ְר � ֶּ֥מ( ה 10ה� '�ם ְּכ יה(+ ל= ְר ֲא� 
�ִמ ֲא-

ה� ֶּֽז( ה� א  A ְּׂש� ֶּ֥מ� ה� יא  _ְׂש ֵּנ� ה� �ה  ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא�
ה ֶּ֥מ� ' ְר־ה= ָׁש( ֲא� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ל־ַּב= ִֽכ� ַו� ם  +g ל� ּ֙וָׁש� 
יְר ַּב

ם׃  � ֽתֹוִֽכ� י 11ִב� יֽת �ְׂש ְר ִע� 
 ָׁש( ֲא� ם ְּכ� � ִֽכ( ֽת� ֹוְפ( י ִמ� 
 ָ֗נ ְר ֲא� "�ִמ ֲא-
ִֽכּ֙ו׃ � ל= י= י  " ִב ָּׁ֣ש� ִב� ה  ' ּגֹול� ַּב� ם  ה(+ ל� ה  
 ְׂש( ִע� י= ן  ְּכ=2

א� 12 ְּׂש� י ף  A ֽת= ל־ְּכ� ֲא( ם  C�ֽתֹוִֽכ ְר־ַּב� ָׁש( ֲא� יא  ?ְׂש ֵּנ� ה� ַו�
יַו 
 ָ֗נ� ֹו ָּפ� יא ִב� ֹוִ֔צ 
ה ּ֙ו ל� ְר" ְּת� ח� יְר י� ' ַּ֔ק א ַּב� ִ֔צ=+ י= ה ַו� 
 ֥ט� ל� ִע� ַּב�
ּ֙וא ה" ן  י < ִע� ל� ה  ' ֲא( ְר� לVא־י ְר  ָׁש(? ֲא� ן  ִע� י�� ה  ַּ֣ס(+ ִֽכ� י�

ץ׃  ְר( � ֲא� ֽת־ה� יַו 13ֲא( ל�+ ִע� י�  ְּת ָׁש� ֽת־ְר ֲא( י  A ְּת ְׂש� ְר� ּ֙וְפ�
ץ ְר( 
 ה� ֲא( ל� R)ִב ֹו ִב� Aֽת �י ֲא ?אֽת ִב= ה= י ַו� � ֽת ּ֙וֶד� ִ֔צ� ִמ� ְׂש ַּב " ָּפ� ֽת� ָ֗נ ַו�

ּ֙וֽת׃  ִמ� ם י� ' ָׁש� ה ַו� " ֲא( ְר� א־י �Vּה ל ' ֲאֹוֽת� ים ַו� +ִּ֖ד ְׂש� F 14ְּכ� ל �ִֽכ ַו�
יַו  ' ֽת� �יִב ִב ְס� ְר  ָׁש(? ֹו ִעזְרה ֲא� ְר> ז� הִע( 
 ְר( ז� ֲא- יַו  " ָּפ� ָג� ל־ֲא� ִֽכ� ַו�

ם׃  � יה( ְר= ח� ֲא� יק  ' ְר ֲא� ִב  ְר( " ח( ַו�  Eּ֙וח ל־ְר� ִֽכ� ּ֙ו 15ל� ִע" ֶד� י� ַו�
י ' יֽת ְר ז= ַו� ם  +ּגֹוי ַּב� ם�  ֲאֹוֽת� י  A יִ֔צ ְפ ה� ַּב� �ה  הַו� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ

ֹוֽת׃  ִ֔צ� ְר� ֲא� ַּב� ם  " י 16ֲאֹוֽת� 
 ָׁש= ָ֗נ� ֲא� ם�  ה( ִמ= י  A ְּת ְר� הֹוֽת� ַו�
ּ֙ו Cְר ָּפ� ְס� י� ן  ִע� ִמ�? ל� ְר  ִב( � ִּ֖ד� ּ֙וִמ ִב  
 ִע� ְר� ִמ= ִב  ְר( " ח( ִמ= ְר  ָּפ�+ ְס� ִמ
ם ָׁש�+ ֲאּ֙ו  
 ְר־ַּב� ָׁש( ֲא� ם�  ּגֹוי ַּב� ם  יה(� ֹוֽת= ִב� ל־ְּתֹוִע� ֽת־ְּכ� ֲא(
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ְפַו�

ְר׃  17 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 18ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ה " ָג� ֲא� ֶד� ה ּ֙וִב ' ז� ָג� ְר� יָך ַּב� יִמ(\ ל ּ֙וִמ= � ָׁש ְּתVאִֽכ= ִע� 
 ְר� ָך" ַּב� ִמ� ח� ל�

ה׃  � ְּת( ָׁש� ְרF 19ְּת ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ץ  ְר( H�ֲא ה� ם  
 ל־ִע� ֲא(  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו�
ֽת 
 ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ם�  Rg ל� ְרּ֙וָׁש� י� י  A ִב= יֹוָׁש� ל� ה  Cהַו י� י  ָ֗נ�? �ֶד ֲא�
ם " יה( יִמ= � ּ֙וִמ= לּ֙ו  יVאִֽכ=+ 
ה  ָג� ֲא� ֶד� ַּב ם�  ִמ� ח� ל� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י
ּה ל�ֲא�+ ֶּ֥מ� ּה� ִמ ִ֔צ� ְר� ם ֲא� A ָׁש� ן ְּת= ִע� Cִמ� ּ֙ו ל� ְּת� ָׁש� י ֹון  
ִמ ֶּ֥מ� ָׁש ַּב�

ּה׃  � ים ַּב� ' ִב ּ֑י�ָׁש� ל־ה� � ְס ְּכ� " ִמ� ח� ִבֹוֽת� 20ִמ= ֹוָׁש� ֵּנ� ים ה� A ְר ִע� ה( ַו�
ם " ְּת( ִע� יֶד� � ַו �ה  י( ה� � ֽת ה  
 ִמ� ִמ� ָׁש� ץ  ְר( " ֲא� ה� ַו� ה  ָ֗נ� ִב� ְר�+ ח- ְּת(
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְפְּכ

ְר׃  21 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 22ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
ל " ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  ' ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע� ם  ִֽכ(+ ל� ה�  ֶּֽז( ה� ל  A ָׁש� ֶּ֥מ� ה־ה� � ִמ�

ֹון׃  ז� ל־ח� ֶד ְּכ� " ִב� ֲא� ים ַו� +ִמ ּ֑י� ִֽכּ֙ו� ה� ְר� ֲא� � י� ְר  ��אִמ ן 23ל= ִֽכ=_ ל�
י� ְּת Rַּב� ָׁש� ה  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ם  יה(� ל= ֲא� ְר  
�ִמ ֲא-
ֹוֶד ִע" ֹו  ֽת> �ֲא ּ֙ו  ל' ָׁש� ִמ� א־י �Vל ַו� ה  ֶּֽז(+ ה� ל  
 ָׁש� ֶּ֥מ� ֽת־ה� ֲא(
ים +ִמ ּ֑י� ה� ִבּ֙ו�  ְר� � ק� ם  יה(+ ל= ֲא� ְר  
 ַּב= ם־ִּ֖ד� י ֲא 2ְּכ ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י ַּב�

ֹון׃  ז� ל־ח� ְר ְּכ� " ִב� ֹון 24ּ֙וֶד� ז' ל־ח� ֹוֶד ְּכ� 'ה ִע> י( ה� � א י 
Vי ל 8ְּכ

9 Ezekiel 12
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ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' ֹוְך ַּב= ֽת" ק ַּב� � ל� ם ח� 
 ְס� ק� א ּ֙וִמ ַו� " י ׀ 25ָׁש� 
 ְּכ
ְר� ִב� ִּ֖ד� ְר  A ַּב= ֶד� ֲא� ְר  ָׁש(? ֲא�  Fֽת ֲא= ְר�  ַּב= ֶד� ֲא� ה  הַו�� י� י  
 ָ֗נ ֲא�
יֽת 
 ַּב= ם  יִֽכ(_ יִמ= � ִב י  
 ְּכ ֹוֶד  ִע� ְך  " ָׁש= ֶּ֥מ� ֽת א  'Vל ה  ְׂש(+ 
ִע� י= ַו�
ה׃ � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ יַו ָ֗נ� +יֽת ְׂש ִע� ְר� ַו� ִב� ְר ִּ֖ד� A ַּב= ֶד� י ֲא� ְר ֶּ֥מ(� ה�

ְפ
ְר׃  26 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 27ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(

ּ֙וא ְר־ה' ָׁש( ֲא� ֹון  ז> ח� ה( ים  +ְר ִמ� ��ֲא ל�  ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= Aה  ֵּנ= ה
א׃ � ַּב� ּ֙וא ָ֗נ ֹוֽת ה' חֹוק" ים ְר� ' ְּת ִע ים ּ֙ול� � ַּב ים ְר� 
 ִמ י� ה ל� " ז( �ח

ה 28 +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ם  יה(� ל= ֲא� ְר  
�ִמ ֲא- ן  ִֽכ=_ ל�
ְר� ִב� ְר ִּ֖ד� A ַּב= ֶד� ְר ֲא� ָׁש(? י ֲא� � ְר� ִב� ל־ִּ֖ד� ֹוֶד ְּכ� ְך ִע" ' ָׁש= ֶּ֥מ� לVא־ֽת

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ה ָ֗נ� ְׂש(+ 
ִע� י=       ְסַו�

ְר׃  13 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
� ְּת� ְר� ִמ� � ֲא� ַו� ים  � ֲא ַּב� ֵּנ ה� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' יֲא= ִב ל־ָ֗נ� ֲא( א  < ִב= ֵּנ� ה

�ה׃  הַו� ְר־י� ִב� ּ֙ו ִּ֖ד� ִע" ִמ� ם ָׁש ַּב�+ ֶּ֖ל י ִמ 
 יֲא= ִב ָ֗נ� ְר� 3ל ִמ� ה ֲא� A�ְּכ
ְר ' ָׁש( ים ֲא� � ל ִב� ֵּנ� ים ה� 
 יֲא ִב ֵּנ� ל־ה� ֹוי ִע� ה ה" +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�

ּ֙ו׃  ֲא� י ְר� ' ְּת ל� ִב ם ּ֙ול� " ְר ְרּ֙וח� ' ח� ים ֲא� < ִֽכ ל� �ים 4ה " ל ִע� ָׁש[ ְּכ�
ּ֙ו׃  י� ה� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י יָך  ' יֲא( ִב ָ֗נ� ֹוֽת  ִב� ְר� jח ם� 5ַּב� יֽת( ל ִע� א  AVל

ֶד '�ִמ ִע� ל ל� � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י 
 ל־ַּב= ְר ִע� " ֶד= ּ֙ו ָג� ְר' ִּ֖ד� ָג� ְּת ֹוֽת ַו� ִ֔צ+ ְר� ָּפ� ַּב�
�ה׃  הַו� ֹום י� י' ה ַּב� " ִמ� ח� ל� ֶּ֥מ ִב 6ַּב� ז�+ ם ְּכ� ְס( 
 ק( א� ַו� ַו� זּ֙ו ָׁש� A ח�

ּ֙ו ל" ח� � י ם ַו� � ח� ל� א ָׁש� 
Vה ל " יהַו� � ה ַו� הַו�+ ם־י� ֲא[ ים� ָ֗נ� ְר ִמ� ��ֲא ה�
ְר׃  � ִב� ִּ֖ד� 'ם  ּ֑י= ק� ם 7ל� יֽת(+ ז ח� א�  ַו� ה־ָׁש� ז= ח� � ִמ� ֹוא  Aל ה�

ה הַו�+ ם־י� ֲא[ ָ֗נ� ים�  ְר ִמ� ��ֲא ַו� ם  � ְּת( ְר� ִמ� ֲא� ִב  " ז� ְּכ� ם  ' ְס� ק� ּ֙וִמ
י׃  ְּת ְר� � ַּב� א ֶד 'Vי ל " ָ֗נ ֲא� י 8      ְסַו� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�

י 
 ָ֗נ ָ֗נ� ן� ה ִֽכ= ִב ל� � ז� ם ְּכ� " יֽת( ז ח� א ַו� ַו� ם ָׁש�+ 
 ִֽכ( ְר� ַּב( ן ִּ֖ד� ִע� ה י�2 +הַו י�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ם  יִֽכ(+ ל= י 9ֲא� �ֶד י� ה  
 ֽת� י� ה� ַו�

Yִב ז� ְּכ� ים  
 ִמ ְס� �ַּ֔ק ה� ַו�  Zא ַו� ָׁש� ים  
 ז �ח ה� ים  _יֲא ִב ֵּנ� ל־ה� � ֲא(
א 
Vל� ל ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב ַּב= A ֽת� ִֽכ� ּ֙ו ּ֙וִב י� ה� א־י �Vי ל 
 ֶּ֥מ ֹוֶד ִע� ְס< ַּב�
ם ְּת(\ ִע� יֶד� ֲאּ֙ו ַו ��ִב א י� 
Vל ל " ֲא= ְר� ְׂש� ֽת י ' ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ִבּ֙ו ַו� ֽת=+ ְּכ� י

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� י  " ָ֗נ ֲא� י  ' ּ֙ו 10ְּכ ִע< ֥ט� ה ן  ִע� Cי� ּ֙וִב� ן  
ִע� י�
ה ָ֗נ( 
�הּ֙וא� ַּב ֹום ַו� ל� ין ָׁש� 
 ֲא= ֹום ַו� ל" ְר ָׁש� '�אִמ י ל= < ֶּ֥מ ֽת־ִע� ֲא(

ל׃  � ְפ= ֹו ְּת� ֽת" �ים ֲא ' ח >ם ֥ט� ֵּנ� ה ץ ַו� י י 11ח�+ ' ח= ל־֥ט� ְר ֲא( <�ִמ ֲא-
Aי ָ֗נ= ִב� ה ֲא� ָ֗נ� C=ְּת ֲא� ף ַו� ם ָׁשֹו֥ט=� 
ָׁש( 
ה ׀ ּג( י� ל ה� ��ָּפ י ַו� ל  " ְפ= ֽת�

׃ Eִע � ַּ֔ק= ִב� ְּת� ֹוֽת  ְר" ִע� ְס�  Eּ֙וח ְר' ַו� ה  ָ֗נ� ל� +�ָּפ ְּת יָׁש�  ִב ּג� ל� ֲא(
'ה 12 ּ֑י= ם ֲא� יִֽכ(+ ל= ְר ֲא� 
 ִמ= ֲא� לֹוא� י= יְר ה� � ַּ֔ק ל ה� 
 ְפ� ה ָ֗נ� " ֵּנ= ה ַו�

ם׃  � ְּת( ח� ְר ֥ט� ' ָׁש( יחE ֲא� " ָּט ְר� 13      ְסה� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�
י � ֽת ִמ� ח� � ַּב� ֹוֽת  ְר" ִע� ־ְס� Eּ֙וח ְר� י  ' ְּת ִע� ַּ֔ק� ּ֙וִב ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
יָׁש " ִב ּג� ל� ֲא( י  ' ָ֗נ= ִב� ֲא� ַו� ה  י(+ ה� � י י  
 ָּפ ֲא� ַּב� ף�  ֥ט= �ָׁש ם  Aָׁש( ָג( ַו�

ה׃  � ל� ִֽכ� ל� ה  ' ִמ� ח= יְר 14ַּב� ? ַּ֔ק ֽת־ה� ֲא( י  Cְּת ְס� ְר� ה�? ַו�
ץ ְר( " ֲא� ל־ה� ֲא( יהּ֙ו  ' ְּת ִע� ּג� ה ַו� ל  < ְפ= ְּת� ם  ' ְּת( ח� ְר־֥ט� ָׁש( ֲא�
ם " ְּת( ִע� יֶד� � ַו ּה  ֽתֹוִֽכ�+ ם ַּב� 
 יֽת( ל ה� ּ֙וִֽכ� ל� ְפ� � ָ֗נ� ַו� ֹו  ֶד� �ְס ה י� 
 ל� ָג� ָ֗נ ַו�

ה׃  � הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � יְר 15ְּכ + ַּ֔ק ַּב� י�  ֽת ִמ� ֽת־ח� ֲא( י  A יֽת ֶּ֖ל= ִֽכ ַו�
ין " ֲא= יְר ַו� + ַּ֔ק ין ה� 
 ם� ֲא= ִֽכ( ְר ל� A ִמ� �ֲא ל ַו� � ְפ= ֹו ְּת� ֽת" �ים ֲא ' ח ָּט� ּ֙וִב�

ֹו׃  ֽת� �ֲא ים  ' ח ָּט� ים� 16ה� ֲא ַּב� ָ֗נ � ה� ל  ֲא=� ְר� ְׂש� י י  
 יֲא= ִב ָ֗נ�
ין 
 ֲא= ַו� ם  ��ל ָׁש� ֹון  
ז ח� ּה  " ל� ים  ' ז �ח ה� ַו� ם  +g ל� ּ֙וָׁש� 
ְר ל־י� ֲא(
ה׃  � ַו �ה י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ם  +�ל ְפָׁש�

ָך+ 17 ֶּ֥מ� ִע� ֹוֽת  
ָ֗נ ל־ַּב� יָך� ֲא( R)ָ֗נ ָּפ� ים  A ם ְׂש ֶד�� ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
ן׃  � יה( ל= א ִע� " ִב= ֵּנ� ה ן ַו� � ה( ַּב� ל � ֹוֽת ִמ ֲא" ַּב� ָ֗נ� ֽת� � ֶּ֥מ ְּת�_ 18ה� ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ֹוֽת Cֽת ְס� ֹוֽת ְּכ� ְר? ָּפ� ֽת� ִמ� � ה הֹויF ל �הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� �ְּכ
ֹוֽת ח> ָּפ� ְס� ֶּ֥מ ה� ֹוֽת  ְׂש< �ִע ַו� י  ֶד�� י� י  
 יל= ָּצ ל־ֲא� ְּכ� ׀  ל  
 ִע�
ָׁשֹוֽת� ְפ� ֵּנ� ֹוֽת ה� ָׁש� ְפ� ֶד ָ֗נ� 
 ִ֔צֹוֶד= ה ל� " ל־קֹוִמ� אָׁש ְּכ� 'Vל־ְר ִע�
ה׃ �יָ֗נ� ּ֑י( ח� ֽת� ה  ָ֗נ� ' ִֽכ( ל� ֹוֽת  ָׁש" ְפ� ּ֙וָ֗נ� י  +ֶּ֥מ ִע� ל� ה  ָ֗נ� ֶד� 
 ִ֔צֹוֶד= ְּת�

19 Zים ְר �ִע ְׂש� י  
 ל= ִע� ָׁש� ַּב� י  �ֶּ֥מ ל־ִע� ֲא( י  Cֽת �ֲא ה  ָ֗נ� ל�? ֶּ֖ל( ח� ְּת� ַו�
ְר 
 ָׁש( ֲא� ָׁשֹוֽת�  ְפ� ָ֗נ� יֽת  A ִמ ה� ל�  Yם ח( ל( י  ֹוֽת= 
ֽת ְפ� ּ֙וִב
ְר 
 ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ָׁש" ְפ� ָ֗נ� ֹוֽת  ּ֑י' ח� ּ֙ול� ה  ָ֗נ� ִמּ֙וֽת(+ א־ֽת� �Vל
ִב׃ � ז� ִֽכ� י  ' ִע= ִמ� �ָׁש י  " ֶּ֥מ ִע� ל� ם  ִֽכ(+ ִב� ֶּֽז( ִֽכ�? ַּב� ה  �יָ֗נ� י( ח� � לVא־ֽת

י 20      ְס A ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� �ְּכ ן  ִֽכ=_ ל�
ם A ָׁש� ֹוֽת  ֶד? ֶד� �ִ֔צ ִמ� ה  ָ֗נ� ְּת= ֲא�8 ְר  
 ָׁש( ֲא� ה�  ָ֗נ� R)יִֽכ ֽתֹוֽת= ַּ֣ס� ל־ְּכ ֲא(
ל " ִע� ִמ= ם  ֽת�+ �ֲא י  
 ְּת ִע� ְר� ק� ַו� ֹוֽת  ח+ ְר� 
�ְפ ל� ָׁשֹוֽת�  ְפ� ֵּנ� ֽת־ה� ֲא(
ם < ְּת( ְר ֲא� ' ָׁש( ֹוֽת ֲא� ָׁש+ ְפ� ֵּנ� ֽת־ה� י� ֲא( ְּת ח� ֶּ֖ל� ָׁש ם ַו� � יִֽכ( ֽת= ��ְרֹוִע ז�

ֽת׃  ��ח ְר� �ְפ ל� ים  " ָׁש ְפ� ֽת־ָ֗נ� ֲא( ֹוֽת  ֶד' ֶד� �ִ֔צ י 21ִמ� _ְּת ִע� ְר� ק� ַו�
ן ִֽכ(+ ֶד� ּ֑י( ִמ י�  ֶּ֥מ ֽת־ִע� ֲא( י  A ְּת ל� ָּצ� ה ַו� ם  יִֽכ(� ֽת= ��ח ָּפ� ְס� ֽת־ִמ ֲא(
י ' ָ֗נ י־ֲא� � ן ְּכ " ְּת( ִע� יֶד� � ה ַו � ִ֔צּ֙וֶד� ִמ� ן ל " ִֽכ( ֶד� י( ֹוֶד ַּב� ּ֙ו ִע> י' ה� א־י �Vל ַו�

ה׃  � הַו� א 22י� 
Vי ל " ָ֗נ ֲא� ְר ַו� ק( יק� ָׁש(+ ִּ֖ד ִב־ִ֔צ� ֹוֽת ל= Aֲא ִֽכ� ן ה� 
ִע� י�
ּ֙וִב י־ָׁש> ְּת ל� ִב ל� ִע  ָׁש�+ ְר� י  
 ֶד= י� ק�  ֶּֽז= ח� ּ֙ול� יַו  � ְּת ִב� ֲא� ִֽכ� ה

ֹו׃  י�ֽת� ח� ה� ל� ִע  " ְר� ה� ֹו  ְּכ' ְר� ִּ֖ד� א 23ִמ 
Vל א  ַו� ָׁש�2 ן  ִֽכ=� ל�
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י A ְּת ל� ָּצ� ה ַו� ֹוֶד  ִע� ה  ָ֗נ� ִמ� 
 ְס� ק� לVא־ֽת ם  ְס( " ק( ַו� ה  יָ֗נ� ז(+ ח- ֽת(
�ה׃  הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� � ן ְּכ " ְּת( ִע� יֶד� � ן ַו ִֽכ(+ ֶד� ּ֑י( י� ִמ ֶּ֥מ ֽת־ִע� ֲא(

ל 14 � ֲא= ְר� ְׂש� י י  " ָ֗נ= ק� ֶּֽז ִמ ים  +ָׁש ָ֗נ� ֲא� י�  ל� ֲא= ֹוא  Aִב ּ֑י� ַו�
י׃  � ָ֗נ� ְפ� ל� ּ֙ו  ִב" ָׁש� ּ֑י= ְפַו�

ְר׃  2 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 3ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
ם ַּב�+ ל־ל ִע� ם�  יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ָג ּ֙ו  Aל ִע- ה( ה�  ֶּ֖ל( R=ֲא ה� ים  A ָׁש ָ֗נ� ֲא� ה�
ָׁש '�ְר ִּ֖ד� ֲא ה� ם  � יה( ָ֗נ= ָּפ� ח  ִֽכ� 
�ָ֗נ ּ֙ו  ָ֗נ" ֽת� ָ֗נ� ם  ָ֗נ�+ fַו ִע� ֹול  
ָׁש ִֽכ� ּ֙וִמ

ם׃  � ה( ל� ָׁש  " ְר= ִּ֖ד� ם 4      ְסֲא ֹוֽת� ְר־ֲא8 ַּב= ִּ֖ד� ן  
 ִֽכ= ל�
יָׁש 
 ה ֲא �הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� �ם ְּכ C)יה ל= ְּת�? ֲא� ְר� ִמ� ֲא� ַו�
יַו C�ֶּ֖לּ֙ול ֽת־ּג ֲא( ה  ל(? ִע� י�  Fְר ָׁש( ֲא� ל  H=ֲא ְר� ְׂש� י יֽת  
 ַּב= ִמ יָׁש  
 ֲא
א " יַו ּ֙וִב� ָ֗נ�+ ח ָּפ� ִֽכ� 
�ָ֗נ ים�  ְׂש י� ָ֗נֹו�  fַו ֹול ִע� Aָׁש ִֽכ� ֹו ּ֙וִמ ַּב� ל־ל ֲא(

ֹו  lי ל <יֽת ָ֗נ= ִע� ה ָ֗נ� הַו�� י י� 
 ָ֗נ יא ֲא� � ִב ֵּנ� ל־ה� א ִבה ֲא( " ִבִב� '�ְר ַּב�
יַו׃  � ֶּ֖לּ֙ול� ם 5ּג � ַּב� ל ל ַּב� " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ֽת־ַּב= ְׂש ֲא( '�ְפ ן ְּת� ִע� < ִמ� ל�

ם׃ � ֶּ֖ל� ְּכ[ ם  " יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ָג ַּב� י  ל�+ ִע� � ִמ= ְרּ֙ו�  R�ז ָ֗נ� ְר  A ָׁש( ֲא�
ה 6      ְס A�ְּכ ל  ֲא=� ְר� ְׂש� י יֽת  
 ל־ַּב= ֲא( ׀  ְר  
�ִמ ֲא- ן  ִֽכ=_ ל�

ם � יִֽכ( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ל ּג " ִע� יִבּ֙ו ִמ= +ָׁש ה� ּ֙וִבּ֙ו ַו� 
ה ָׁש +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ֲא�
ם׃  � יִֽכ( ָ֗נ= ְפ� יִבּ֙ו  ' ָׁש ה� ם  " יִֽכ( ֽת= �ִב ל־ְּתֹוִע� ְּכ� ל  ' ִע� יF 7ּ֙וִמ= ְּכ

ּ֙וְר 
ָג ְר־י� ָׁש( ְרZ ֲא� ּג= ה� ּ֙וִמ= ל  ֲא=� ְר� ְׂש� י יֽת  
 ַּב= יָׁש ִמ Cֲא יָׁש  ?ֲא
ֹו ַּב+ ל־ל יַו� ֲא( ֶּ֖לּ֙ול� ל ּג Aִע� י� י ַו� ְר�� ח� ֲא� � 
ְר ִמ= ז= ֵּנ� י Y ַו� ל ֲא= ְר� ְׂש� י ַּב�
יא� ִב ֵּנ� ל־ה� א ֲא( A יַו ּ֙וִב� � ָ֗נ� ח ָּפ� ִֽכ� 
�ים ָ֗נ " ְׂש ֹו י� ָ֗נ+ fַו ֹול ִע� 
ָׁש ִֽכ� ּ֙וִמ

י׃  � ֹו ַּב ה־ֶּ֖ל" ָ֗נ( ִע� � ה ָ֗נ� הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י ֲא� +ֹו ִב 
ָׁש־ל ְר� ֶד� י 8ל ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ים +ל ָׁש� ִמ� ל ֹוֽת ַו� 
ֲא יהּ֙ו� ל� Rֽת �ִמ � ְׂש ה� ּ֙וא ַו� ה� יָׁש ה� 
 ֲא י ַּב� Cָ֗נ� ְפ�
�ה׃ הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ם  " ְּת( ִע� יֶד� � ַו י  � ֶּ֥מ ִע� ֹוְך  
ְּת ִמ יַו  " ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו�

י 9      ְס A ָ֗נ ֲא� ְר  ִב�+ ִּ֖ד� ְר  
 ַּב( ֶד ַו� ה�  ְּת( ְפ[ י־י� � ִֽכ יא  A ִב ֵּנ� ה� ַו�
י� ֶד ֽת־י� י ֲא( יֽת A ֥ט ָ֗נ� ּ֙וא ַו� ה� יא ה� 
 ִב ֵּנ� ֽת ה� " י ֲא= יֽת ְּת=+ ה� ָּפ הַו� י�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י י ' ֶּ֥מ ֹוְך ִע� ְּת" יַו ִמ +ְּת ֶד� ִמ� ָׁש� ?ה יַו ַו� ל�+ ּ֙ו 10ִע� ֲא" ְׂש� ָ֗נ� ַו�
�ה׃  י( ה� � יא י " ִב ֵּנ� ן ה� 'fַו ִע� ָׁש ְּכ� ְר=+ �ִּ֖ד ן� ה� fַו ִע� � ם ְּכ� � ָ֗נ� fַו ִען 11ִע� ִמ� ל�8

י ְר�+ ח� � ֲא� ִמ= ל�  ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ַּב= ֹוֶד  Aִע ּ֙ו  ִע? ֽת� א־י �Vל
ם ִע�� י ל� 
 יּ֙ו ל ' ה� ם ַו� � יה( ִע= ָׁש� ל־ָּפ ִֽכ� ֹוֶד ַּב� ּ֙ו ִע" ֲא' ֶּ֥מ� ָּט� א־י �Vל ַו�
ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ים ָ֗נ� +אל�ה � ם� ל= ה( Aה ל� י( ה� י� ֲא( ָ֗נ ֲא� � ְפַו�

ְר׃  12 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 13ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
י� ֶד י� י  יֽת A ֥ט ָ֗נ� ַו� ל  ִע� ל־ִמ�+ ִע� ִמ� ל י�  א־ל ֥ט� ח- ֽת( י  A ְּכ ץ  ְר( ֲא(2

ּה 
 י־ִב� ְּת ח� ל� ָׁש� ה ם ַו� ח( � ה־ל� ָּט= ּה ִמ� " י ל� ְּת ְר� ' ִב� ָׁש� יה� ַו� ל(+ ִע�
ה׃  � ִמ� ה= ּ֙וִב� ם  ' ֶד� ֲא� ה  ֵּנ� " ֶּ֥מ( ִמ י  ' ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ִב  ִע�+ יּ֙ו 14ְר� ה� ַו�8

 Eח "�ָ֗נ ּה  ֽתֹוִֽכ�+ ַּב� ה�  ֶּ֖ל( R=ֲא ה� ים  A ָׁש ָ֗נ� ֲא� ה� ֽת  ָׁש( ?�ל ֶדָ֗נאלָׁש�


אל  ּ֑י= ָ֗נ םִּ֖ד� ָׁש�+ ְפ� ָ֗נ� ּ֙ו  
ל ָּצ� ָ֗נ� י� ם�  ֽת� ק� ֶד� ִ֔צ ִב� ה  ֶּ֥מ� A ה= ֹוִב  ּ֑י� ֲא ַו�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ יְר 15ָ֗נ� ' ִב ִע� ֲא� ה  < ִע� ְר� 'ה  ּ֑י� ּ֙ו־ח� ל�

ְר י ִעֹוִב=+ 
 ל ַּב� ה� ִמ ִמ� ִמ� ה ָׁש� A ֽת� י� ה� ה ַו� ְּת� � ל� ְּכ� ָׁש ץ ַו� ְר( " ֲא� ַּב�
�ה׃  ּ֑י� ח� ה� י  " ָ֗נ= ָּפ� הZ 16ִמ ֶּ֖ל( ֲא= ה� ים  
 ָׁש ָ֗נ� ֲא� ה� ֽת  ָׁש( ?�ל ָׁש�

ים ' ָ֗נ ם־ַּב� ֲא ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם�  ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�� ח�  Yּה ֽתֹוִֽכ� ַּב�
ץ ְר( " ֲא� ה� ַו� לּ֙ו  ִ֔צ=+ ֵּנ� י ם�  ִּ֖ד� ִב� ה ל� ֶּ֥מ� A ילּ֙ו ה= � ָּצ י� ֹוֽת  ָ֗נ" ם־ַּב� ֲא ַו�

ה׃  � ִמ� ִמ� 'ה ָׁש� י( ה� ץ 17ְּת ְר( 
 ֲא� ל־ה� יא ִע� " ִב ִב ֲא� ְר( ' ֹו ח( ֲא>
י ' ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ץ  ְר( ֲא�+ ַּב� ְר  
�ִב ִע� ְּת� ִב  ְר( ח(2 י  �ְּת ְר� ִמ� ֲא� ַו� יא  � ה ה�

ה׃  � ִמ� ה= ּ֙וִב� ם  ' ֶד� ֲא� ה  ֵּנ� " ֶּ֥מ( ים 18ִמ 
 ָׁש ָ֗נ� ֲא� ה� ֽת  ָׁש( ?�ל ּ֙וָׁש�
א 'Vה ל +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ם� ֲא� ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�� ּהY ח� ֽתֹוִֽכ� הZ ַּב� ֶּ֖ל( ֲא= ה�

לּ֙ו׃  � ִ֔צ= ֵּנ� ם י " ִּ֖ד� ִב� ם ל� ' י ה= < ֹוֽת ְּכ ָ֗נ� ים ּ֙וִב� 
 ָ֗נ ילּ֙ו ַּב� " ָּצ ֹו 19י� ֲא>
י A ֽת ִמ� י ח� ?ְּת ִֽכ� ְפ� ָׁש� יא ַו� � ה ץ ה� ְר( 
 ֲא� ל־ה� ח ֲא( " ֶּ֖ל� ָׁש� ְר ֲא� ִב( ' ִּ֖ד(
ה׃ � ִמ� ה= ּ֙וִב� ם  ' ֶד� ֲא� ה  ֵּנ� " ֶּ֥מ( ִמ יֽת  ' ְר ִֽכ� ה� ל� ם  ֶד�+ ַּב�  � יה� R)ל ִע�

20  Eח ?�ָ֗נ 
אל ֶדָ֗נאל ַו� ּ֑י= ָ֗נ ם�ִּ֖ד� ֲא[ י ָ֗נ� ָ֗נ י־ֲא�� ּהY ח� ֽתֹוִֽכ� ּ֑יֹוִבZ ַּב� ֲא ַו�
ה ֶּ֥מ� ' ה= ילּ֙ו  � ָּצ י� ֽת  " ם־ַּב� ֲא ן  ' ם־ַּב= ֲא ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ם׃  � ָׁש� ְפ� ָ֗נ� ילּ֙ו  ' ָּצ י� ם  " ֽת� ק� ֶד� ִ֔צ ְפִב�

ֽת 21 ִע� 
 ַּב� ְר� י־ֲא� � ְּכ ף  
 ֲא� ה  �ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  Cִמ� ֲא� ה  ?�ִֽכ  Fי ְּכ
ְר ִב( ֶד(+ ה� ַו� ִע� Aה ְר� ּ֑י� ח� ִב ַו� ִע�_ ְר� ִב ַו� ְר( ים ח(8 Hִע ְר� י ׀ ה� 
 ֥ט� ְפ� ָׁש�
ם ' ֶד� ֲא� ה  ֵּנ� " ֶּ֥מ( ִמ יֽת  ' ְר ִֽכ� ה� ל� gם  � ל� ְרּ֙וָׁש� ל־י� ֲא( י  ְּת ח� " ֶּ֖ל� ָׁש

ה׃  � ִמ� ה= יםZ 22ּ֙וִב� ֲא ֶּ֥מּ֙וִ֔צ� � ה ה� ֥ט�� ל= ּה ָּפ� C�ה־ַּב ְר� ֹוֽת� ה ָ֗נ� ֵּנ=? ה ַו�
ם ' יֽת( ֲא ּ֙וְר� ם  יִֽכ(+ ל= ֲא� ים  
 ֲא יֹוִ֔צ� ם�  ֵּנ� ה  Yָ֗נֹוֽת ּ֙וִב� ים  
 ָ֗נ ַּב�
ה� ִע� ְר� � ל־ה� ם ִע� ְּת(� ִמ� ח� ָ֗נ ם ַו� � ילֹוֽת� � ל ֽת־ִע� ֲא( ם ַו� " ְּכ� ְר� ֽת־ִּ֖ד� ֲא(
ְר ' ָׁש( ל־ֲא� ְּכ� ֽת  < ֲא= ם  +g ל� ּ֙וָׁש� 
ְר ל־י� ִע� י�  אֽת R=ִב ה= ְר  A ָׁש( ֲא�

׃  יה� � ל( ִע� י  אֽת " ִב= ּ֙ו 23ה= ֲא' ְר� י־ֽת � ְּכ ם  ִֽכ(+ ֽת� ֲא( ּ֙ו  
ִמ ח� ָ֗נ ַו�
Aם ֵּנ� א ח ?Vל Fי ם ְּכ ְּת(� ִע� יֶד� � ם ַו � ילֹוֽת� � ל ֽת־ִע� ֲא( ם ַו� " ְּכ� ְר� ֽת־ִּ֖ד� ֲא(
י ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ָ֗נ� ּה  ִב�+ י  יֽת 
 ְׂש ְר־ִע� ָׁש( ל־ֲא� ֽת ְּכ� 
 י� ֲא= יֽת Rְׂש ִע�
ה׃  � ַו �ה ְפי�

ְר׃  15 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
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ְר ' ָׁש( ה ֲא� ִמֹוְר�\ ֶּֽז� ץ ה� � ל־ִע= ְּכ� ן ִמ ְפ( " ּג( ץ־ה� 'ה ִע= י( ה� � ה־ּ֑י ִמ�
ְר׃  ִע� � ּ֑י� י ה� ' ִ֔צ= ִע� ה ַּב� " י� ֹוֽת 3ה� ְׂש" ִע� ץ ל� ֵּנּ֙ו� ִע=+ R)ֶּ֥מ ח ִמ A ַּ֔ק� י[ ה�

יַו " ל� ֹוֽת ִע� ל' ֽת� ֶד ל ֽת=+ י� ֵּנּ֙ו�  R)ֶּ֥מ ּ֙ו ִמ Aח ק� ם־י ה ֲא � אִֽכ� ל� ִמ� ל
י׃  ל � ל־ְּכ( י 4ְּכ� ָ֗נ=? ֽתF ָׁש� ה ֲא= � ל� ִֽכ� ֲא� ן ל� 
 ְּת� ָׁש ָ֗נ " ֲא= 'ה ל� ֵּנ= ה

ח " ל� ִ֔צ� י ה� ְר  ח�+ ָ֗נ� ֹו  
ֽתֹוִֽכ ַו� ָׁש�  ֲא= ה� ה  A ל� ִֽכ� ֲא� יַו  C�ִ֔צֹוֽת ק�
ה׃  � אִֽכ� ל� ִמ� ה 5ל " ְׂש( �ִע� י= א  'Vל ים  +ִמ ֽת� ֹו  
יֹוֽת ה� � ַּב ה�  ֵּנ= ה

ה ' ְׂש� ִע� ָ֗נ� ְר ַו� ח�+ ּ֑י= הּ֙ו� ַו� ֽת� Rל� ִֽכ� ָׁש ֲא� A י־ֲא= ף ְּכ 
 ה ֲא� � אִֽכ� ל� ִמ� ל
ה׃  � אִֽכ� ל� ִמ� ֹוֶד ל י 6      ְסִע" 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�

ְר ִע� ּ֑י�+ ה� ץ  
 ִע= ַּב� ן�  ְפ( R)ּג ץ־ה� ִע= ְר  A ָׁש( ֲא� ְּכ� ה  +הַו י�
י " ִב= ֽת־י�ָׁש� י ֲא( ְּת ֽת�+ ן ָ֗נ� 
 ה ְּכ= � ל� ִֽכ� ֲא� ָׁש ל� " ֲא= יַו ל� ' ְּת ֽת� ְר־ָ֗נ� ָׁש( ֲא�

gם׃  � ל� ְרּ֙וָׁש� ֲאּ֙ו 7י� ִ֔צ�+ ָׁש י� 
 ֲא= ה� ם ִמ= ה(+ י� ַּב� ָ֗נ� ֽת־ָּפ� י ֲא( A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
י ' ְׂשּ֙וִמ ה ַּב� הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ם� ְּכ ְּת( ִע� יֶד� � ם ַו � ל= אִֽכ� �Vָׁש ְּת " ֲא= ה� ַו�

ם׃  � ה( י ַּב� " ָ֗נ� ֽת־ָּפ� ן 8ֲא( ִע� ה י�2 � ִמ� ִמ� ץ ָׁש� ְר( " ֲא� ֽת־ה� י ֲא( ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ל  ִע� ִמ�+ לּ֙ו  ִע� 
 ְפִמ�

ְר׃  16 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
׃  יה� � ֽת( �ִב ֽת־ְּתֹוִע� ֲא( gם  " ל� ְרּ֙וָׁש� ֽת־י� ֲא( ִע  ' ְּת�_ 3הֹוֶד� ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ְך� י Rֽת� �ְר �ִֽכ ִמ� ם  +g ל� ּ֙וָׁש� 
יְר ל ה�  הַו י� Aי  ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�? ה־ֲא� �ְּכ
ְך ' ֶּ֥מ= ֲא י ַו� " ְר �ִמ ֲא- יְך ה� ' ִב י ֲא� � ָ֗נ ִע� ָ֗נ� ְּכ� � ץ ה� ְר( " ֲא( ְך ִמ= י ֽת�+ �ֶד ל� 
�ּ֙וִמ

יֽת׃  � ְּת ְך� 4ח ֽת� �ֲא ֽת  ֶד( A הּ֙וֶּ֖ל( ֹום  י? ַּב� ְך  י ֶדֹוֽת�� ּ֙וִמֹול�
י � ִע ָׁש� ִמ ל� ְּת�  ִ֔צ� " ח� א־ְר[ �Vל ם  י ' ִמ� ּ֙וִב� ְך  ֵּ֔ר=+ ָׁש� ֽת  
 ֵּ֔ר� א־ִֽכ� �Vל
׃ ְּת� ל� � ְּת� ח[ א  'Vל ל  " ְּת= ח� ה� ַו� ְּת�  ח� ל�+ ִמ� ה[ א  
Vל  � Eח R=ל ִמ� ה� ַו�

ה 5 ֶּ֖ל( " ֲא= ֽת ִמ= ' ח� ְך ֲא� < ֹוֽת ל� ְׂש' ִע� ן ל� י ְך ִע�� י Cל� ה ִע� ְס� לVא־ח�?
ל ִע� 
�ָג ה� ַּב� ֶד( ְּׂש� Aי ה� ָ֗נ= ל־ָּפ� י ֲא( _ִֽכ ל� ָׁש� ְּת[ � ְך ַו� י � ל� ה ִע� 
 ל� ִמ� ח[ ל�

ְך׃  � ֽת� �ֲא ֽת  ֶד( ' ֶּ֖ל( ה[ ֹום  י" ַּב� ְך  ָׁש=+ ְפ� ְך� 6ָ֗נ� י Rל� ִע� ְר  A�ִב ִע- ֲא( ַו�
ְך י 
 ִמ� ֶד� ְך� ַּב� ְר ל� ִמ� A�ֲא ְך ַו� י � ִמ� ֶד� ֽת ַּב� ְס( " ַּבֹוְס( ֽת� ְך ִמ ֲא=+ ְר� ֲא( � ַו�

י׃  � י ח� ְך  י ' ִמ� ֶד� ַּב� ְך  " ל� ְר  ִמ� '�ֲא ַו� י  +י ח 7ח� ִמ� A ִ֔צ( ְּכ� ה  ִב�� ִב� ְר�
י 
 ֶד ִע� ַּב� י  ֲא "�ִב ְּת� ַו� י  +ל ִּ֖ד� ָג� ְּת � ַו� י�  ַּב ְר� ְּת ַו� יְך  +ְּת ֽת� ָ֗נ� ה�  ֶד( ְּׂש� ה�
ם '�ְר ִע= ְּת�  " ֲא� ַו�  Eח ֶּ֥מ=+ ִ֔צ ְך  
 ְר= ִע� ּ֙וְׂש� ָ֗נּ֙ו�  R�ִֽכ ָ֗נ� ם  י A ֶד� ָׁש� �ים  י ֶד� ִע�

�ה׃  י� ְר� ִע( ֽת 8ַו� 
 ְך� ִע= ְּת= Aה ִע ֵּנ= ה ְך ַו� ֲא=� ְר� ֲא( ְך ַו� י Cל� ְר ִע� ?�ִב ִע- ֲא( ַו�
ְך � ֽת= ַו� ְר� ִע( ה  " ַּ֣ס( ִֽכ� ֲא� ַו� ְך  י ל�+ ִע� י�  ְפ ָ֗נ� ְּכ� ְׂש  A�ְר ְפ� ֲא( ַו� ים  +ֶד �ִּ֖ד
י ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� < ֲא[ ָ֗נ� ְך  ֽת�� �יֽת ֲא Cְר ִב� ֹוא ִב ִב? ֲא� ַו� ְך  ִע ל�8 � ִב� 
 ָּׁ֣ש� ֲא( ַו�

י׃  � ל י  י ה� ' ְּת ַו� ה  " הַו ף 9י� '�֥ט ָׁש� ֲא( ַו� ם  י ֶּ֥מ�+ ַּב� ְך  
 ִ֔צ= ח� ְר� ֲא( ַו�
ן׃  ִמ( � ָּׁ֣ש� ַּב� ְך  " ִֽכ= ְס[ ֲא� ַו� ְך  י � ל� ִע� � ִמ= ְך  י " ִמ� ְך 10ִּ֖ד� 
 יָׁש= ַּב ל� ֲא� ַו�

ְך " ַּ֣ס= ִֽכ� ֲא� ָׁש ַו� ָּׁ֣ש=+ ְך ַּב� 
 ָׁש= ַּב� ח� ֲא( ָׁש ַו� ח� � ְך ְּת� " ל= ִע� ָ֗נ� ֲא( ה ַו� ִמ�+ ק� ְר
י׃  ָׁש � ְך 11ִמ( י ֶד�+ ל־י� ים� ִע� יֶד ִמ Aה ִ֔צ� ָ֗נ� ְּת� ֲא( י ַו� ֶד � ְך ִע( " ִּ֖ד= ִע� ֲא( ַו�

ְך׃  � ְרֹוָ֗נ= ל־ּג� ִע� יֶד  " ִב ְר� ְך 12ַו� ָּפ=+ ל־ֲא� ִע� ם�  ז( R)ָ֗נ ן  ' ְּת= ֲא( ַו�
ְך׃ � ְרVאָׁש= ֽת ַּב� ְר( " ֲא( ְפ� ֽת ְּת ְר( ' ֥ט( ִע� ְך ַו� י � ָ֗נ� ז� ל־ֲא� ים ִע� " יל ָג ִע� ַו�

ְך�  13 ַּבּ֙וָׁש= ל� ף ּ֙וִמ� ְס( ִֽכ(� ִב ַו� 
 ה� י ז� _ִּ֖ד ִע� ְּת� ָׁש ששי ַו� A י�ָׁש= ָׁש R)ִמ ַו�
ן  ִמ( " ָׁש( ָׁש ַו� < ִב� ֽת ּ֙וֶד� ל( >�ה ְס ִמ�+ ק� ְר ְּת� אִֽכלֽתי ַו� ל� � ִֽכ� י�ֲא� יְפ Rְּת ַו�

ה׃  � לּ֙וִֽכ� ִמ� ל י  " ח ל� ִ֔צ� ְּת � ַו� ֶד  +�ֲא ִמ� ֶד  
�ֲא ִמ� ְך 14ַּב ' ל� א  ִ֔צ= ּ֑י=? ַו�
י� ְר ֶד� ה� � ַּב� ּ֙וא  ה� יל  
 ל ְּכ� ׀  י  
 ְּכ ְך  � י= ְפ� י� ַּב� ם  " ּגֹוי ַּב� ם  < ָׁש=
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ְך  י ל�+ ִע� י  ְּת ִמ� 
 ְר־ְׂש� ָׁש( ֲא�

י 15 > ִֽכ ָּפ� ָׁש� ְּת ַו� ְך  � ִמ= ל־ָׁש� ִע� י  " ָ֗נ ז� ְּת ַו� ְך  י=+ ְפ� י� ִב� י  
 ח ֥ט� ִב� ְּת ַו�
י׃  �ה לֹו־י( ְר  " ל־ִעֹוִב= ל־ְּכ� ִע� ְך  י < ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת־ְּת� י 16ֲא( 
 ח ק� ְּת ַו�

י " ָ֗נ ז� ְּת ַו� ֹוֽת  ֲא+ ל[ ֥ט� ֹוֽת  
ִמ ַּב� ְך�  י־ל� ְׂש ִע� � ְּת� ַו� ְך  י ֶד�� ָג� ַּב� ִמ
�ה׃  י( ה� א י 'Vל ֹוֽת ַו� ֲא" א ִב� 'Vם ל � יה( ל= י 17ִע� 
 ל= י ְּכ� _ח ק� ְּת ַו�

ְך ל�+ י  ְּת 
 ֽת� ָ֗נ� ְר  
 ָׁש( ֲא� י�  ָּפ ְס� ְּכ� ּ֙וִמ י  A ִב ה� ֶּֽז� ִמ ְך  ְּת=� ְר� ֲא� ְפ� ֽת
ם׃  � י־ִב� ָ֗נ ז� ְּת ַו� ְר  � ִֽכ� ז� י  
 ִמ= ל� ִ֔צ� ְך  " י־ל� ְׂש ִע� ְּת� י 18ַו� < ח ק� ְּת ַו�

י +ְּת ְר� ֥ט� ּ֙וק� י�  ָ֗נ ִמ� ָׁש� ַו� ים  � ַּ֣ס ִֽכ� ְּת� ַו� ְך  " ֽת= ִמ� ק� ְר י  ' ֶד= ָג� ֽת־ַּב ֲא(
ְּת� ָ֗נֽתֽתי  " ֽת� ם׃ ָ֗נ� � יה( ָ֗נ= ְפ� ְך 19ל C�ל י  ְּת ֽת�? ְר־ָ֗נ� ָׁש( יF ֲא� ִמ ח� ל� ַו�

יהּ֙ו > ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� יְך  +ְּת ל� ִֽכ� ֲא- � ה( ָׁש�  ִב� ּ֙וֶד� ן  ִמ( A ָׁש( ַו� ֽת  ל( 
�ְס
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ָ֗נ� י  �ה ּ֑י( ַו�  Eח "�יח ָ֗נ  Eיח ' ְר= ל� ם  < יה( ָ֗נ= ְפ� ל

ְּת� 20 ֶד� 
 ל� י� ְר  
 ָׁש( ְך� ֲא� י Rָ֗נֹוֽת� ֽת־ַּב� ֲא( ַו� ְך  י A ָ֗נ� ֽת־ַּב� י ֲא( _ח ק� ְּת ַו�
֥ט  " ִע� ִמ� ה� ֹול  ִֽכ� ֲא- ל( ם  " ה( ל� ים  ' ח ַּב� ז� ְּת ַו� י  +ִמֽתזָ֗נֽתךל

ְך׃  י � ָ֗נּ֙וֽת� ז� ְּת� ים 21ִמ +ָ֗נ ְּת� ְּת � ַו� י  � ָ֗נ� ֽת־ַּב� ֲא( י  " ֥ט ח� ָׁש� ְּת � ַו�
ם׃  � ה( ל� ם  " ֲאֹוֽת� יְר  ' ִב ִע� ה� ְך� 22ַּב� י Rֽת� �ִב ל־ְּתֹוִע� ְּכ� ֽת  A ֲא= ַו�

א  'Vל ְך  י ֽת�+ ָ֗נ[ ז� ֽת� ְּת� זִֽכְרֽתי ַו� ְר� " ִֽכ� ְךז� י � ִעּ֙וְר� ָ֗נ� י  
 ִמ= ֽת־י� ֲא(
יֽת׃ � י ְך ה� " ִמ= ֶד� ֽת ַּב� ְס( ' ַּבֹוְס( ֽת� ה ִמ י�+ ְר� ִע( ם ַו� 
�ְר ְך� ִע= יֹוֽת= ה� � ַּב

ם 23 " ֲא[ ָ֗נ� ְך  ל�+ ֹוי  
ֲא ֹוי  
ֲא ְך  � ֽת= ִע� ל־ְר� ְּכ� י  " ְר= ח� ֲא� י  \ה י� ַו�
ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ה 24ֲא� " ִמ� ְך ְר� ' י־ל� ְׂש ִע� ְּת� ִב ַו� � ְך ּג( " י־ל� ָ֗נ ִב� ְּת ַו�
ֹוִב׃  ח� ל־ְר� ִֽכ� ְך 25ַּב� ֽת=+ ִמ� � יֽת� ְר� ָ֗נ ְך ַּב� ְר( אָׁש ִּ֖ד(� 
Vל־ְר ל־ְּכ� ֲא(

ְך י " ל� ָג� ֽת־ְר� ֲא( י  ' ק ְּׂש� ְפ� ְּת� ַו� ְך  י=+ ְפ� ֽת־י� ֲא( י�  ִב ִע� � ֽת� ְּת� ַו�
ֽת־ י ֲא( " ַּב ְר� ְּת� ְר ַו� � ל־ִעֹוִב= ִֽכ� ְך׃ ֽתזָ֗נֽתך ל� י � ָ֗נּ֙וֽת� ז� י 26ְּת� > ָ֗נ ז� ְּת ַו�
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י ' ַּב ְר� ְּת� ַו� ְר  � ְׂש� ִב� י  
 ל= ֶד� ּג ְך  י " ָ֗נ� ִֽכ= ָׁש� ם  י < ְר� ִ֔צ� י־ִמ � ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא(
י׃  ָ֗נ � יְס= ִע ִֽכ� ה� ל� ְך  " ֽת= ָ֗נ[ ז� ֽת־ְּת� י� 27ֲא( ֶד י� י  יֽת A ֥ט ָ֗נ� ה  ֵּנ=? ה ַו�

ְך� י Rֲאֹוֽת� ָ֗נ� �ְׂש ָׁש  Aְפ( ָ֗נ( ַּב� ְך  ָ֗נ=_ ְּת� ֲא( ַו� ְך  � ַּ֔ק= ח[ ִע  " ְר� ָג� ֲא( ַו� ְך  י ל�+ ִע�
ה׃ � ֶּ֥מ� ז ְך  ' ְּכ= ְר� ִּ֖ד� ִמ ֹוֽת  ִמ" ל� ִֽכ� ֵּנ ה� ים  +ְּת ָׁש� ל ָּפ� ֹוֽת  
ָ֗נ ַּב�

ְך 28 � ֽת= ִע� ִב� ְׂש� י  " ְּת ל� ַּב ִמ ּ֙וְר  ָּׁ֣ש+ ֲא� 
י  ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא( י�  ָ֗נ ז� ְּת ַו�
׃  ְּת� ִע� � ִב� א ְׂש� 'Vם ל " ָג� ים ַו� \ָ֗נ ז� ְּת ְך 29ַו� < ָ֗נּ֙וֽת= ז� ֽת־ְּת� י ֲא( > ַּב ְר� ְּת� ַו�

א 'Vל אֽת  "Vז ם־ַּב� ָג� ַו� ה  יִמ� � ִּ֖ד ְׂש� ְּכ� ן  ִע� " ָ֗נ� ְּכ� ץ  ְר( ' ל־ֲא( ֲא(
׃  ְּת� ִע� � ִב� �ה 30ְׂש� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ְך ָ֗נ� ֽת=+ ַּב� ה� ל ל� ִמ[ ה ֲא� A ִמ�

ה " ה־זֹוָ֗נ� � ָּׁ֣ש� ֲא ה  ' ְׂש= ִע� ִמ� ה  ֶּ֖ל( ל־ֲא=+ ֽת־ְּכ� ֲא( ְך�  ְׂשֹוֽת= ִע� ַּב�
ֽת׃  ֥ט( � ֶּ֖ל� ְך 31ָׁש� ְר( ל־ִּ֖ד(+ ְּכ� אָׁש  
Vְר ַּב� ְך�  ַּב= ּג� ְך  י A ָ֗נֹוֽת� ִב� ַּב
ְך  ' ֽת= ִמ� ְר� יֽת ִעשיֽתי ַו� " ְׂש לVא־ִע� ֹוִב ַו� ח� ל־ְר� ִֽכ� יֽתהייֽתי ַּב� ' י ה�

ן׃  � ָ֗נ� ֽת� ְס ֲא( ' ֶּ֖ל= ק� ה ל� " ֶּֽזֹוָ֗נ� ֽת 32ְּכ� ח� 
 ֽת ְּת� ְפ( � ֲא� ָ֗נ� ֶּ֥מ� ה ה� " ָּׁ֣ש� ֲא ה�
ים׃  � ְר ֽת־ז� ח ֲא( " ַּ֔ק� ּה ְּת יָׁש�+ ה 33ֲא ֶד( � ָ֗נּ֙ו־ָ֗נ= ְּת� ֹוֽת י ָ֗נ" �ל־ז ִֽכ� ל�

י 
 ֶד jח ָׁש� ְּת ַו� ְך  י ִב�+ ה� � ֲא� ל־ִמ� ִֽכ� ל� ְך�  י Rָ֗נ� ֶד� ֽת־ָ֗נ� ְּת� ֲא( A ֽת� ָ֗נ� ְּת�  ֲא�? ַו�
ְך׃ י � ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת� ַּב� יִב  " ִב ַּ֣ס� ִמ ְך  י < ל� ֲא= ֹוא  ִב' ל� ם  ֲאֹוֽת��

ְך 34 י " ְר� ח� ֲא� ְך ַו� י ָ֗נּ֙וֽת�+ ז� ֽת� ים� ַּב� ָׁש ֵּנ� ן־ה� ְך ִמ ְפ( A ְך ה= י־ִב�? ה י� ַו�
ְך " ן־ל� ְּת� ָ֗נ א  'Vל ן  < ָ֗נ� ֽת� ֲא( ַו� ן  ָ֗נ�� ֽת� ֲא( ְך  
 ְּת= ֽת ּ֙וִב� ה  � זּ֙וֵּנ� א  
Vל

ְך׃  ְפ( � ה( י ל� ' ה ְּת� �ה׃  35ַו� הַו� ְר־י� ִב� י ִּ֖ד� " ִע ִמ� ה ָׁש ן זֹוָ֗נ�+ 
 ִֽכ= ְפל�
ְך� 36 ְּת= ָׁש� ח[ ָ֗נ� ְך  A ְפ= ָּׁ֣ש� ה ן  
ִע� י� ה  �ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� ��ְּכ

ְּכ� ְך  ֽת=+ ַו� ְר� ִע( ה  
 ל( ּג� ְּת ל�tַו� ִע� ַו� ְך  י � ִב� ה� ֲא� ל־ִמ� ִע� ְך  י " ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת�
ְּת� " ֽת� ְר ָ֗נ� ' ָׁש( ְך ֲא� י ָ֗נ�+ י ִב� 
 ִמ= ֶד� ִֽכ ְך ַו� י ִבֹוֽת�+ י ֽתֹוִע� 
 ֶּ֖לּ֙ול= ל־ּג ְּכ�

ם׃  � ה( ְך� 37ל� י Rִב� ה� ֲא� ל־ִמ� ֽת־ְּכ� ֲא( ץ  A ַּב= ק� ִמ� י  ?ָ֗נ ָ֗נ� ה ן  ִֽכ= ל�8
ְּת� ִב� ה�+ ֲא� ְר  
 ָׁש( ל־ֲא� ְּכ� ֽת�  ֲא= ַו� ם  יה(+ ל= ִע� ְּת�  ִב� 
 ְר� ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא�
ְך י Cל� ִע� ם  ֽת�? �ֲא  Fי ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו� �אֽת  ָ֗נ= ְׂש� ְר  
 ָׁש( ל־ֲא� ל־ְּכ� " ִע�
ּ֙ו ֲא" ְר� ַו� ם  ה(+ ל= ֲא� ְך�  ֽת= ַו� ְר� ִע( י  A יֽת ֶּ֖ל= ָג ַו� יִב  �ִב ַּ֣ס� ִמ

ְך׃  � ֽת= ַו� ְר� ל־ִע( ֽת־ְּכ� ֹוֽת 38ֲא( ְפ+ ֲא� �ָ֗נ י  
 ֥ט= ָּפ� ָׁש� ִמ יְך�  ְּת ֥ט� ְפ� ּ֙וָׁש�
ה׃ � ֲא� ָ֗נ� ק ַו� ה  " ִמ� ח= ם  ' ִּ֖ד� יְך  \ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� ם  � ִּ֖ד� ֽת  "�ִֽכ ְפ� �ָׁש ַו�

ּ֙ו 39 
ִ֔צ ְּת� ָ֗נ ַו� ְך�  ַּב= ָג� ּ֙ו  Aְס ְר� ה� ַו� ם  ֶד�� י� ַּב� ְך  C�ֲאֹוֽת י  ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
י 
 ל= ְּכ� ּ֙ו  ח" ק� ל� ַו� ְך  י ֶד�+ ָג� ַּב� ְך�  ֲאֹוֽת� י֥טּ֙ו  A ָׁש ְפ� ה ַו� ְך  י ֽת�+ �ִמ ְר�

�ה׃  י� ְר� ִע( ַו� ם  '�יְר ִע= ּ֙וְך  יח" ֵּנ ה ַו� ְך  � ְּת= ְר� ֲא� ְפ� ּ֙ו 40ֽת Aל ִע- ה( ַו�
ּ֙וְך ק" ְּת� ּ֙וִב ן  ִב( � ֲא� ַּב� ְך  " ֲאֹוֽת� ּ֙ו  ִמ' ָג� ְר� ַו� ל  ה�+ ק� ְך�  י Rל� ִע�

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

ם׃  � ִבֹוֽת� ְר� ח� ְך 41ַּב� 
 ְׂשּ֙ו־ִב� ִע� ַו� ָׁש  ֲא=+ ַּב� ְך�  י Rְּת� ִב� ּ֙ו  Aְפ ְר� ְׂש� ַו�
ה ֶּֽזֹוָ֗נ�+ יְך� ִמ ְּת ַּב� ָׁש� ה ֹוֽת ַו� ַּב� ים ְר� 
 ָׁש י ָ֗נ� " יָ֗נ= ִע= ים ל� +֥ט ְפ� ָׁש�

ֹוֶד׃  י־ִע� ָ֗נ ְּת� ֽת א  'Vל ן  " ָ֗נ� ֽת� ם־ֲא( ָג� י� 42ַו� ֽת ִמ� ח� י  A ֽת �ח ָ֗נ ה� ַו�
ְס " ִע� ִֽכ� א ֲא( 'Vל י ַו� +ְּת ֥ט� ק� 
 ָׁש� ְך ַו� � ֶּ֥מ= י ִמ " ֽת ֲא� ָ֗נ� ה ק ְר� ' ְס� ְך ַו� ַּב�+

ֹוֶד׃  א־ 43ִע� �Vל ְר  A ָׁש( ֲא� ן  ִע� � זִֽכְרֽתי י�� ְּת� ְר� ִֽכ� יז� 
 ִמ= ֽת־י� ֲא(
א C=ה י  ?ָ֗נ ם־ֲא� ָג� ַו� ה  ֶּ֖ל( � ל־ֲא= ִֽכ� ַּב� י  " י־ל ז ּג� ְר� ְּת ַו� ְך  י ִעּ֙וְר�+ ָ֗נ�
א AVל ַו� ה  +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ם� ֲא� ֲא[ י ָ֗נ� ְּת ֽת�� אָׁש ָ֗נ� 
Vְר ְך ׀ ַּב� 
 ְּכ= ְר� ִּ֖ד�

יֽת� ִעשיֽתי  ְׂש ְך׃ִע� י � ֽת� �ִב ל־ְּתֹוִע� ְּכ� ל  " ִע� ה  ֶּ֥מ�+ ֶּֽז ֽת־ה� ֲא(
ה 44 " ֶּ֥מ� ֲא ְר ְּכ� ��אִמ ל ל= "�ָׁש ִמ� ְך י י ' ל� ל ִע� ָׁש=+ �ֶּ֥מ ל־ה� ה� ְּכ� ֵּנ= ה

ּה׃  � ְּת� יה� 45ַּב � ָ֗נ( ּ֙וִב� ּה  " יָׁש� ֲא ֽת  ל( ' ִע( �ּג ְּת�  ֲא�+ ְך  
 ֶּ֥מ= ֽת־ֲא ַּב�
ן 
 יה( ָׁש= ָ֗נ� ֲא� לּ֙ו�  Rִע� � ּג� ְר  A ָׁש( ֲא� ְּת�  ֲא�� ְך  C=חֹוֽת ֲא� ֹוֽת  ח? ֲא� ַו�

י׃  � ְר �ִמ ן ֲא- " יִֽכ( ִב ֲא� יֽת ַו� +ְּת ן ח 
 ִֽכ( ֶּ֥מ� ן ֲא יה(+ ָ֗נ= ְך 46ּ֙וִב� חֹוֽת=? ֲא� ַו�
ֽת ִב( " ּ֑יֹוָׁש( ה� יה�  ָ֗נֹוֽת(+ ּ֙וִב� יא  
 ה ְרֹון�  ִמ� ��ָׁש ה  A ֶדֹול� ּג� ה�
ֽת� ִב( R)ּ֑יֹוָׁש ְך ה� ֶּ֥מ=� 
ה ִמ ֵּנ� ֥ט� ַּ֔ק� ְך ה� חֹוֽת=_ ֲא� ְך ַו� � ִמVאַול= ל־ְׂש� ִע�

׃  יה� � ָ֗נֹוֽת( ּ֙וִב� ם  "�ֶד ְס� ְך  יָ֗נ=+ יִמ � ן� 47ִמ יה( ִֽכ= ְר� ֶד� ִב� א  AVל ַו�
ן  " יה( ֹוֽת= ִב� ֽתֹוִע� ְּת� ּ֙וִב� ִֽכ� ל�+ יֽת ִעשיֽתי ה� � ְׂש ֥טִע� + ֥ט ק� 
 ִע� ִמ� ְּכ

ְך׃  י � ִֽכ� ְר� ל־ִּ֖ד� ִֽכ� ַּב� ן  " ה= ִמ= י  ֽת ' ח ָׁש� ְּת� ם� 48ַו� ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�� ח�
יא " ה ְך  חֹוֽת=+ ֲא� ם  
�ֶד ְס� ה�  ֽת� ְׂש� � ם־ִע� ֲא ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ְך׃ י � ָ֗נֹוֽת� ּ֙וִב� ְּת�  " ֲא� יֽת  +ְׂש ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא� ְּכ� יה�  � ָ֗נֹוֽת( ּ֙וִב�

ֹון 49 ֲא? ּג� ְך  � חֹוֽת= ֲא� ם  
�ֶד ְס� ן  "fַו ִע� ה  י�+ ה� 
ה  ה־ז( ֵּנ= ה
ּה� ל� ה  י� A ה� ֥ט  � ק= ָׁש� ה� 
ֽת  ַו� ל� ָׁש� ַו� ם  ח( C)ֽת־ל ִע� ִב� ְׂש
ה׃ יק� � ז ח- ה( א  'Vל ֹון  י" ִב� ֲא( ַו� י  ' ָ֗נ ֶד־ִע� י� ַו� יה�  ָ֗נֹוֽת(+ ִב� ל ַו�

יְר 50 ' ְס ֲא� ַו� י  � ָ֗נ� ְפ� ל� ה  " ִב� ֽתֹוִע= ה  יָ֗נ� ' ְׂש( ִע� ְּת� ַו� ה  יָ֗נ� ה(+ ַּב� ָג� ְּת � ַו�
י׃  יֽת � ֲא ְר ְר� ' ָׁש( ֲא� ן ְּכ� " ה( ֽת� י 51      ְסֲא( ' ִ֔צ ח� ֹון ְּכ� ְר+ ִמ� 
�ָׁש ַו�

ְך� י Rִבֹוֽת� ֽת־ְּתֹוִע� ֲא( י  A ַּב ְר� ְּת� ַו� ה  ֲא� � ֥ט� ח� א  
Vל ְך  י " ָּטVאֽת� ח�
ֽת־ ֲא( י�  ק ִּ֖ד� ִ֔צ� ְּת� ַו� ה  ֵּנ� ה=+ ְךאחַוֽתך ִמ= י חֹוֽת�+ ֲא�

ְר  ' ָׁש( ְך ֲא� י " ִבֹוֽת� ל־ְּתֹוִע� ִֽכ� יֽת׃ ִעשיֽתי ַּב� � ְׂש ְּת� 52ִע� 
 ם־ֲא� ּג�
ְך חֹוֽת=+ ֲא� � ל�  � ְּת� ל� ֶּ֖ל� ָּפ ְר  A ָׁש( ֲא� ְך  ֽת=� ֶּ֥מ� ל ִֽכ� י  
 ֲא ְׂש� ׀ 
ְך � ֶּ֥מ= ה ִמ ָ֗נ� ק� 
 ִּ֖ד� ִ֔צ� ן ְּת " ה= ְּת� ִמ= ִב� ' ִע� ֽת� ְר־ה ָׁש( ְך ֲא� י < ָּטVאֽת� ח� ַּב�
ְך " ְּת= ק� ִּ֖ד( ִ֔צ� ַּב� ְך  ֽת=+ ֶּ֥מ� ל ִֽכ� י  
 ֲא ּ֙וְׂש� י�  ֹוָׁש Rַּב ְּת�  ' ם־ֲא� ָג� ַו�

ְך׃  � יֹוֽת= ח� ֽת־ 53ֲא� ֲא( ן  ה(+ יֽת� 
 ִב ֽת־ָׁש� ֲא( י�  ְּת ִב� ָׁש� שִביֽתַו�

ּ֙וֽת  Aִב ֽת־ָׁש� ֲא( יה� ַו� ָ֗נֹוֽת(+ ם� ּ֙וִב� �ֶד ּ֙וֽת שִביֽת ְס� ִב' ֹוןָׁש� ְר" ִמ� �ָׁש
יה�  � ָ֗נֹוֽת( ּ֙וֽת ַושִביֽת ּ֙וִב� ִב' ה׃ּ֙וָׁש� ָ֗נ� ה� � ֽתֹוִֽכ� ַּב� ְך  י " יֽת� ִב ָׁש�
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ְר 54 
 ָׁש( ל ֲא� "�ְּכ ְּת� ִמ ִמ� ל�\ ִֽכ� ָ֗נ ְך ַו� ֽת=+ ֶּ֥מ� ל י ִֽכ� 
 ֲא ְׂש� ן� ְּת ִע� Rִמ� ל�
ן׃  � ֽת� �ֲא ְך  " ִמ= ח� ָ֗נ� ַּב� יֽת  � ְׂש ם 55ִע� A�ֶד ְס� ְך  י חֹוֽת�� ֲא� ַו�

יה� ָ֗נֹוֽת(+ ּ֙וִב� ְרֹון�  ִמ� ��ָׁש ַו� ן  ֽת�+ ִמ� ֶד� ק� ל� ן�  ִב� 
�ָׁש ְּת�  � יה� R)ָ֗נֹוֽת ּ֙וִב�
ה יָ֗נ� " ִב( ָׁש[ ְּת� ְך  י ָ֗נֹוֽת�+ ּ֙וִב�  � ְּת� ֲא� ַו� ן  � ֽת� ִמ� ֶד� ק� ל� ן�  ִב� "�ָׁש ְּת�

ן׃  � ִֽכ( ֽת� ִמ� ֶד� ק� ְך 56ל� חֹוֽת=+ ֲא� ם  
�ֶד ְס� ה�  ֽת� י� � ה� ֹוא  Aל ַו�
ְך׃  י � ֲאֹוָ֗נ� ֹום ּג� י" יְך ַּב� � ְפ ה ַּב� " ִמּ֙וִע� ָׁש� ה 57ל 
 ל( ּג� םZ ְּת ְר( ֥ט( ַּב�

ם ְר�+ ָ֗נֹוֽת־ֲא� ַּב� ֽת  
 ָּפ� ְר� ח( ֽת  ִע=2 ֹו  ִמ� ְּכ�  Yְך ֽת= ִע� ְר�
ֹוֽת א֥ט' ָּׁ֣ש� ה� ים  � ְּת ָׁש� ל ָּפ� ֹוֽת  
ָ֗נ ַּב� יה�  " יִבֹוֽת( ִב ל־ְס� ִֽכ� ַו�

יִב׃  � ִב ַּ֣ס� ִמ ְך  " ְך 58ֲאֹוֽת� י " ִבֹוֽת� ֽת־ְּתֹוִע� ֲא( ַו� ְך  ' ֽת= ֶּ֥מ� ֽת־ז ֲא(
�ה׃  הַו� י� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ים  � אֽת ְׂש� ָ֗נ� ְּת�  
 ה 59      ְסֲא� A�ִֽכ י  
 ְּכ

ה  +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� י ַוִעשיֽת ֲא� יֽת ' ְׂש ִע� ְרַו� 
 ָׁש( ֲא� ְך ְּכ� " ֲאֹוֽת�
יֽת׃ � ְר ַּב� ְר  ' ְפ= ה� ל� ה  " ל� ֲא� יֽת  ' ז ְר־ַּב� ָׁש( ֲא� יֽת  � ְׂש ִע�

ְך 60 י � ִעּ֙וְר� י ָ֗נ� 
 יִמ= ְך ַּב " י ֲאֹוֽת� < יֽת ְר ֽת־ַּב� י ֲא( > ָ֗נ י ֲא� ?ְּת ְר� ִֽכ� ז� ַו�
ם׃  � ִעֹול� יֽת  ' ְר ַּב� ְך  " ל� י  ' ִמֹוֽת ק ה� ְּת� 61ַו� ְר� 
 ִֽכ� ז� ַו�

ְך� י Rחֹוֽת� ֽת־ֲא� ֲא( ְך  ְּת=� ח� ק� ַּב�  Y ְּת� ִמ� ל� ִֽכ� ָ֗נ ַו�  Zְך י ִֽכ� ְר� ֽת־ִּ֖ד� ֲא(
ן ' ה( ֽת� י ֲא( ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ְך ַו� � ֶּ֥מ= ֹוֽת ִמ ֵּנ" ֥ט� ַּ֔ק� ל־ה� ְך ֲא( ֶּ֥מ=+ ֹוֽת ִמ 
ל �ֶד ּג� ה�

ְך׃  � יֽת= ְר ַּב� ִמ א  'Vל ַו� ֹוֽת  ָ֗נ" ִב� ל� ְך  < י 62ל� < ָ֗נ ֲא� י  ' יִמֹוֽת ק ה� ַו�
ה׃  � הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּת� ְּכ ִע� " ֶד� י� ְך ַו� � ְּת� י ֲא " יֽת ְר ֽת־ַּב� ן 63ֲא( ִע� A ִמ� ל�

ה ֹון ָּפ(+ 
ח ֽת� ְך ִעֹוֶד� ָּפ ' ה־ֶּ֖ל� י( ה� � א י ?Vל ְּת� ַו� ָׁש� +�ִב י� ַו� ְר ְּכ� ז� ְּת
יֽת +ְׂש ִע� ְר  
 ָׁש( ל־ֲא� ִֽכ� ל� ְך�  י־ל� ְר ָּפ� ִֽכ� ַּב� ְך  � ֽת= ֶּ֥מ� ל ְּכ� י  " ָ֗נ= ָּפ� ִמ

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[       ְסָ֗נ�

ְר׃  17 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  " ל־ַּב= ֲא( ל  � ָׁש� ִמ� ל  
�ָׁש ּ֙וִמ� ה  " יֶד� ח ּ֙וֶד  ח'

ְר 3 Aָׁש( ֵּנ( ה� ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� �ְּכ ְּת�_  ְר� ִמ� ֲא� ַו�
א� ל= ִמ� ְר  ִב( ֲא=+ ה� ְך  ְר( 
 ֲא( ם�  י Rְפ� ָ֗נ� ְּכ� ה� ֹול  Aֶד ּג� ֶדֹול�  ּג� ה�
ֹון ָ֗נ+ ִב� ֶּ֖ל� ל־ה� ֲא( א  ַּב�2 ה  � ִמ� ק� ְר � ה� ֹו  ְר־ל" ָׁש( ֲא� ה  ֵּנֹוִ֔צ�+ ה�

ז׃  ְר( � ֲא� ֽת ה� ְר( ' ֶּ֥מ( ֽת־ִ֔צ� ח ֲא( " ַּ֔ק� ּ֑י יַו 4ַו� " יקֹוֽת� � ָ֗נ אָׁש י� 'Vֽת ְר < ֲא=
ים " ל ִֽכ� �ְר יְר  ' ִע ַּב� ן  ִע� ָ֗נ�+ ְּכ� ץ  ְר( 
 ל־ֲא( ֲא( הּ֙ו�  R=יֲא ִב י� ַו� ף  � ֥ט� ק�

ֹו׃  ִמ� הּ֙ו 5ְׂש� " ָ֗נ= ְּת� י � ַו� ץ  ְר( ֲא�+ ה� ִע  
ְר� ֶּֽז( ִמ ח�  ַּ֔ק� ּ֑י ַו�
ֹו׃ ִמ� ה ְׂש� " ְפ� ִ֔צ� ְפ� ים ִ֔צ� +ַּב ם ְר� י 
 ל־ִמ� ח ִע� ִע ק�2 ְר� � ה־ז� ֶד= ְׂש� ַּב

ה 6 קֹוִמ�� ֽת  
 ל� ְפ� ָׁש ֽת  ח� Cְר� �ְס ן  ְפ( ָג(? ל�  Fי ה י� ַו� ח  Hִמ� ִ֔צ� ּ֑י ַו�
ּ֙ו י� ה� � י יַו  
 ְּת� ח� ְּת� יַו  " ָׁש� ְר� ָׁש� ַו� יַו  ל�+ ֲא= יַו�  ּ֑יֹוֽת� ל ִּ֖ד� ֹוֽת  Aָ֗נ ְפ� ל

ֹוֽת׃ ָּפVאְר� ח  " ֶּ֖ל� ָׁש� ְּת� ַו� ים  +ִּ֖ד ַּב� ְׂש  ִע� 
 ְּת� ַו� ן  ְפ( ָג(+ ל� י  
 ה ְּת� ַו�
ה 7 � ִב־ָ֗נֹוִ֔צ� ְר� ם ַו� י " ְפ� ָ֗נ� ֹול ְּכ� ֶד' ֹול ּג� ֶד+ ֶד� ּג� ח� ְר־ֲא( ָׁש( � י ָ֗נ( A ה י� ַו�

יַו ל�� ִע� יה�  
 ָׁש( jְר ָׁש� <ה  ָ֗נ� ְפ� � ְּכ� אֽת  CVֶּֽז ה� ן  ְפ( ּג(? ה�  Fה ֵּנ= ה ַו�
ֹוֽת ָג" ְר[ ִע� ּה ִמ= ֹוֽת ֲאֹוֽת�+ 
ק ָׁש� ה� ֹו ל� ה־ֶּ֖ל+ ח� ל� יַו� ָׁש ּ֑יֹוֽת� ל � ֶד� ַו�

ּה׃  � ִע� ָּט� יא 8ִמ� 
 ים ה " ַּב ם ְר� י ' ל־ִמ� ֹוִב ֲא( ה ָּט> ֶד( ' ל־ְׂש� ֲא(
ֹוֽת י" ה� ל י  ְר ָּפ(+ אֽת  
 ְׂש= ל� ַו� ף�  ָ֗נ� ִע� ֹוֽת  Aְׂש ִע� ל� ה  � ֽתּ֙ול� ָׁש�

ֽת׃  ְר( � ִּ֖ד� ֲא� ן  ְפ( ' ָג( י 9      ְסל� ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  < ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ ְר  ��ִמ ֲא-
ק C=ְּת ָ֗נ� י� יה�  ָׁש(? ְר� ֽת־ָׁש� ֲא(  Fלֹוא ה� ח  � ל� ִ֔צ� ְּת ה  " ַו �ה י�
ּה� ח� ִמ� ִ֔צ י  A ָּפ= ְר� ל־֥ט� ָׁש ְּכ� ִב=� י� ַו� ְס  
 קֹוְס= י� ׀  
ּה  י� ְר� ֽת־ָּפ ֲא( ַו�
ֹוֽת ֲא' ְׂש� ִמ� ִב ל� ם־ְר�+ ִע� ה� ּ֙וִב� ֶדֹול� ִעE ּג� A�ְר ז� א־ִב �Vל ָׁש ַו� יִב�+ ְּת

׃  יה� � ָׁש( ְר� ָּׁ֣ש� ִמ ּה  " ח 10ֲאֹוֽת� � ל� ִ֔צ� ֽת ה� ה  " ֽתּ֙ול� ָׁש� 'ה  ֵּנ= ה ַו�
ָׁש +�ִב י� ָׁש  
 יִב� ְּת ים�  ֶד ַּ֔ק� ה�  Eּ֙וח Aְר ּה  C�ַּב ֽת  ִע� ָג�? ִֽכ�  Fלֹוא ה�
ָׁש׃  � יִב� ְּת ּה  " ח� ִמ� ִ֔צ ֽת  '�ָג ְר[ ל־ִע� ְפִע�

ְר׃  11 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� א� 12ַו� ְר־ָ֗נ� ִמ� ֲא-
ְר ��ִמ ֲא- ה  ֶּ֖ל( � ה־ֲא= ִמ� ם  " ְּת( ִע� ֶד� י� א  'Vל ה� י  ְר ֶּ֥מ(+ ה� יֽת  
 ִב= ל�
ּה� ְּכ� ל� ֽת־ִמ� ח ֲא( A ַּ֔ק� ּ֑י ם� ַו� Rg ל� ְרּ֙וָׁש� ל י� A ִב( ְך־ַּב� ל( � א ִמ( ה־ִב�? ֵּנ= ה

ה׃  ל� � ִב( יַו ַּב� " ל� ם ֲא= < א ֲאֹוֽת� ' ִב= ּ֑י� יה� ַו� ְר(+ ֽת־ְׂש� ֲא( ח� 13ַו� ַּ֔ק� ּ֑י ַו�
ֽתֹו� �א ֲא A ִב= ּ֑י� יֽת ַו� � ְר ֹו ַּב� ְּת" ֽת ֲא '�ְר ִֽכ� ּ֑י ה ַו� לּ֙וִֽכ�+ ֶּ֥מ� ִע ה� 
ְר� ֶּֽז( ִמ

ח׃  � ק� ל� ץ  ְר( " ֲא� ה� י  ' יל= ֽת־ֲא= ֲא( ַו� ה  ל�+ ֲא� יֹוֽת� 14ַּב� ה� � ל
ְר '�ִמ ָׁש� ל א  � ְּׂש= ָ֗נ� ֽת� ה י  " ְּת ל� ִב ל� ה  ל�+ ְפ� ָׁש� ה  
 ִֽכ� ל� ִמ� ִמ�

ּה׃  � ֶד� ִמ� ִע� ל� ֹו  יֽת" ְר ֽת־ַּב� חE 15ֲא( A�ל ָׁש� ל ֹו  ֶד־ַּב� ְר� ִמ� ּ֑י ַו�
ִב � ם־ְר� ִע� ַו� ים  " ְסּ֙וְס ֹו  ֽת־ל' ֽת( � ל� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ יַו�  ִֽכ� ֲא� ל� ִמ�
יֽת " ְר ַּב� ְר  ' ְפ= ה= ַו� ה  ֶּ֖ל( ֲא=+ ה  
 ְׂש= �ִע ה� ֥ט�  ל= ֶּ֥מ� י ה� ח  A ל� ִ֔צ� י ה�

֥ט׃  � ל� ִמ� ָ֗נ א 16ַו� �Vם־ל ֲא  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zם ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�� ח�
ה� ז� ַּב� ְר  A ָׁש( ֲא� ֹו  ֽת+ �ֲא יְך  
 ל ִמ� ֶּ֥מ� ה� ְך�  ל( R)ֶּ֥מ ה� קֹום�  ִמ� ַּב
ֹו ְּת' ֲא ֹו  יֽת� ְר ֽת־ַּב� ֲא( ְר  " ְפ= ה= ְר  ' ָׁש( ֲא� ַו� ֹו  ֽת+ ל� 
 ֽת־ֲא� ֲא(

ּ֙וֽת׃  ִמ� ל י� " ִב( ֽתֹוְך־ַּב� ל 17ִב� 
 ה� ק� ֹול ּ֙וִב� Cֶד ל ּג� י ח�? לVאF ִב� ַו�
ְך '�ָּפ ָׁש� ַּב ה  ִמ�+ ח� ל� ֶּ֥מ ַּב� ה�  �ִע ְר� ְפ� ֹו  Aֲאֹוֽת ה  ְׂש(? ִע� י� ִב  ְר��
ֹוֽת׃ ַּב� ְר� ֹוֽת  ָׁש' ְפ� ָ֗נ� יֽת  " ְר ִֽכ� ה� ל� �ק  י= ִּ֖ד� ֹוֽת  
ָ֗נ ִב� ּ֙וִב ה  " ל� ל� �ְס

ֹו 18 ֶד> י� ן  ' ֽת� ָ֗נ� ה  ֵּנ=? ה ַו� יֽת  � ְר ַּב� ְר  
 ְפ= ה� ל� ה  " ל� ֲא� ה  ' ז� ּ֙וִב�
֥ט׃  � ל= ֶּ֥מ� י א  'Vל ה  " ְׂש� ִע� ה  ֶּ֖ל( ' ל־ֲא= ִֽכ� ן 19      ְסַו� ִֽכ=_ ל�

י� ֽת ל� � ֲא� א  �Vם־ל ֲא  Yי ָ֗נ י־ֲא� ח�  Zה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�? ה־ֲא� �ְּכ
יַו " ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� יְר  � ְפ ה= ְר  
 ָׁש( ֲא� י  " יֽת ְר ּ֙וִב� ה  ז�+ ַּב� ְר  
 ָׁש( ֲא�
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ֹו׃  ְרVאָׁש� ְׂש 20ַּב� " ָּפ� ֽת� ָ֗נ ַו� י  +ְּת ָׁש� ְר יַו�  ל� ִע� י  A ְּת ְׂש� ְר� ּ֙וְפ�
ְּתֹו� י ֲא A ְּת ֥ט� ָּפ� ָׁש� ָ֗נ ה ַו� ל� ִב(� יהּ֙ו ִב� 
 יֲאֹוֽת ִב ה� י ַו� � ֽת ּ֙וֶד� ִ֔צ� ִמ� ַּב

י׃  � ל־ַּב ִע� � ִמ� ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹו  ל" ִע� ִמ� ם  ל־ 21ָׁש�+ ְּכ� ֽת  ֲא=? ִמִבְרחַוַו�

יַו  A ח� ְר� ִב� יםִמ " ְר ֲא� ָׁש� ֵּנ ה� ַו� לּ֙ו  +�ָּפ י ִב  ְר( 
 ח( יַו� ַּב� ָּפ� ָג� ל־ֲא� ִֽכ� ַּב�
ה " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� י  < ְּכ ם  ְּת(\ ִע� יֶד� ַו ְׂשּ֙ו  � ְר= ָּפ� י  Eּ֙וח 
ל־ְר ִֽכ� ל�

י׃  ְּת ְר� � ַּב� ה 22      ְסִּ֖ד +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ
י ְּת � ֽת� ָ֗נ� ַו� ה  " ִמ� ְר� ה� ז  ְר( < ֲא( ה� ֽת  ְר( > ֶּ֥מ( ָּצ� ִמ י  ָ֗נ ֲא�� י  ְּת ח� 
 ק� ל� ַו�
ל ' י ִע� ָ֗נ י ֲא�+ ְּת ל� 
 ֽת� ָׁש� ף ַו� +�֥ט ק� ְך ֲא( 
 יַו� ְר� קֹוֽת� ָ֗נ� ��י אָׁש  AVְר ִמ=

ּ֙ול׃  ל� ֽת� ַו�  Eה "�ִב ְר־ּג� ל� 23ה� ֲא= ְר� ְׂש� י ֹום  Aְר ִמ� ְר  ה�? ַּב�
ז ְר( 
 ֲא( ה ל� " י� ה� י ַו� ְר ה ְפ(+ ְׂש� 
 ִע� ף� ַו� ָ֗נ� א ִע� A ְׂש� ָ֗נ� ֵּנּ֙ו ַו� ל(+ jְּת ָׁש� ֲא(
ל ' ִ֔צ= ף ַּב� ָ֗נ�+ ל־ְּכ� ֹוְר ְּכ� 
ָּפ ל ִ֔צ 2�יַו ְּכ ְּת�� ח� ּ֙ו ֽת� 
ָ֗נ ִֽכ� ָׁש� יְר ַו� � ִּ֖ד ֲא�

ה׃  ֵּנ� ��ְּכ ָׁש� יַו ְּת " ּ֑יֹוֽת� ל י 24ִּ֖ד� 
 ה ְּכ ֶד(� ְּׂש� י ה� 
 ִ֔צ= ל־ִע� ּ֙ו ְּכ� ִע_ ֶד� י� � ַו�
ץ 
 י� ִע= ְּת ה� Rַּב� ָג� הE ה ��ִב ץ ּג� 
 י ׀ ִע= ְּת ל� 
 ָּפ� ָׁש� ה� ה הַו� י י� A ָ֗נ ֲא�
ָׁש � ִב= י� ץ  
 ִע= י  ְּת ח� " ְר� ְפ� ה ַו� ח  ל�+ ץ  
 ִע= י�  ְּת ָׁש� Rהֹוִב� ל  ְפ�+ ָׁש�
י׃  יֽת � ְׂש ִע� ַו� י  ְּת ְר� ' ַּב� ִּ֖ד ה  " הַו� י� י  ' ָ֗נ ְפֲא�

ְר׃  18 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ִֽכ(� ה־ֶּ֖ל� ִמ�
ֽת ' ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע� ה  ֶּֽז(+ ה� ל  
 ָׁש� ֶּ֥מ� ֽת־ה� ֲא( ים�  ל ָׁש� ��ִמ ם�  ְּת( ֲא�
י ' ֵּנ= ָׁש ַו� ְר  ְס( +�ִב לּ֙ו  אִֽכ� 
Vי ִבֹוֽת�  ֲא� ְר  ��אִמ ל= ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י

ה׃  יָ֗נ� � ה( ק� ְּת ים  " ָ֗נ ַּב� �ה 3ה� הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�\ ח�
ה " ֶּֽז( ה� ל  ' ָׁש� ֶּ֥מ� ה� ל  <�ָׁש ִמ� ֹוֶד  ִע� ם  C)ִֽכ ל� ה  י(? ה� � ם־י ֲא

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י ָׁש 4ַּב� <ְפ( ָ֗נ( ְּכ� ה  ֵּנ� ה=+ י  
 ל ָׁשֹוֽת�  ְפ� ֵּנ� ל־ה� ְּכ� ן  A ה=
אֽת " ֥ט= �ח ה� ָׁש  'ְפ( ֵּנ( ה� ה  ֵּנ� � י־ה= ל ן  " ַּב= ה� ָׁש  'ְפ( ָ֗נ( ּ֙וִֽכ� ִב  < ֲא� ה�

ּ֙וֽת׃  ִמ� ֽת� יא  ' יק 5      ְסה � ִּ֖ד ִ֔צ� 
ה  י( ה� י־י ְּכ יָׁש  " ֲא ַו�
ה׃  � ק� ֶד� ֥ט ּ֙וִ֔צ� " ָּפ� ָׁש� ה ִמ ' ְׂש� ִע� ל 6ַו� ִֽכ�+ א ֲא� 
Vים� ל ְר ה� � ל־ה( ֲא(

ל � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  
 ַּב= י  " ֶּ֖לּ֙ול= ל־ּג ֲא( א  ְׂש�+ ָ֗נ� א  
Vל יַו�  יָ֗נ� ִע= ַו�
ה " ִּ֖ד� ָ֗נ ה  ' ָּׁ֣ש� ל־ֲא ֲא( ַו� א  ֶּ֥מ=+ ֥ט א  
Vל הּ֙ו�  R=ִע ְר= ֽת  ָׁש( A ֽת־ֲא= ֲא( ַו�

ִב׃  � ְר� ק� א י 'Vיִב 7ל +ָׁש ֹו חֹוִב� י� ֽת' ל� �ִב ה ח� א יֹוָ֗נ(+ 
Vיָׁש� ל ֲא ַו�
ם "�יְר ִע= ַו� ן  ְּת=+ י ִב  
 ִע= ְר� ל� ִמֹו�  ח� ל� ל  ��ז ָג� י א  
Vל ה  " ל� ז= ּג�

ֶד׃  ָג( � ה־ַּב� ַּ֣ס( ִֽכ� ח 8י� + ַּ֔ק� א י 
Vיֽת� ל ַּב ְר� ֽת� ן ַו� ְּת=� א־י �Vְך ל 
ָׁש( ֵּנ( ַּב�
יָׁש " ין ֲא ' ה ַּב= ְׂש(+ ִע� � ֽת� י� ִמ( ֥ט ֲא- A ָּפ� ָׁש� ֹו ִמ ֶד� יִב י� 
 ָׁש ל י� ַו( " ִע� ִמ=

יָׁש׃  � ֲא ְר 9ל� " ִמ� ָׁש� י  ' ֥ט� ָּפ� ָׁש� ּ֙וִמ ְך  < ֶּ֖ל= ה� י� י  > ַּ֔קֹוֽת� ח[ ַּב�

ם " ֲא[ ָ֗נ� ה  י(+ ח� � י ה  
�י ח� הּ֙וא�  יק  ' ִּ֖ד ִ֔צ� ֽת  � ִמ( ֲא- ֹוֽת  
ְׂש ִע� ל�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ם 10ֲא� � ִּ֖ד� ְך  
 ְפ= �ָׁש יץ  " ְר ן־ָּפ� ַּב= יֶד  ' הֹול ַו�

ה׃  ֶּ֖ל( � ֲא= ִמ= ֶד  " ח� ֲא� ִמ= ח  ֲא�+ ה  ְׂש� 
 ִע� ּ֙וא 11ַו� ה\ ַו�
ים� ְר ה� � ל־ה( ֲא( Aם  ָג� י  
 ְּכ ה  � ְׂש� ִע� א  
Vל ה  ֶּ֖ל( " ל־ֲא= ֽת־ְּכ� ֲא(

א׃  � ֶּ֥מ= ֥ט הּ֙ו  " ִע= ְר= ֽת  ָׁש( ' ֽת־ֲא= ֲא( ַו� ל  ִֽכ�+ יֹון� 12ֲא� ִב� ֲא( ַו� י  A ָ֗נ ִע�
יִב � ָׁש י� א  
Vל ל  "�ִב ח� ל  ז�+ ּג� ֹוֽת  
ל ז= ּג� ה  הֹוָ֗נ�+
ה׃ � ְׂש� ִע� ה  " ִב� ְּתֹוִע= יַו  יָ֗נ�+ ִע= א  
 ְׂש� ָ֗נ� ים�  ֶּ֖לּ֙ול ּג ל־ה� ֲא( ַו�

ֽת 13 
 ה ֲא= י(� ח� � א י 
Vי ל � ח� ח ַו� " ק� יֽת ל� ' ַּב ְר� ֽת� ן ַו� < ֽת� ְך ָ֗נ� <ָׁש( ֵּנ( ַּב�
יַו " ִמ� ֽת ִּ֖ד� ֹוֽת יּ֙וִמ�+ 
ה ִמ ְׂש�+ ה� ִע� ֶּ֖ל( R=ֲא ֹוֽת ה� Aִב ְּתֹוִע= ל־ה� ְּכ�

�ה׃  י( ה� י ֹו  א 14ַּב' ְר� ּ֑י�\ ַו� ן  ַּב=+ יֶד  
 הֹול ה�  ֵּנ= ה ַו�
א 'Vל ה ַו� ֲא(\ ְר� ּ֑י ה ַו� � ְׂש� ְר ִע� 
 ָׁש( יַו ֲא� " ִב אֽת ֲא� 'Vָּט ל־ח� ֽת־ְּכ� ֲא(

ן׃  � ה= ה ְּכ� " ְׂש( ִע� א 15י� 
Vיַו� ל יָ֗נ� ִע= ל ַו� ִֽכ�+ א ֲא� 
Vים� ל ְר ה� � ל־ה( ִע�
הּ֙ו " ִע= ֽת ְר= ָׁש( ' ֽת־ֲא= ל ֲא( � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י 
 י ַּב= " ֶּ֖לּ֙ול= ל־ּג א ֲא( ְׂש�+ ָ֗נ�

א׃  � ֶּ֥מ= א ֥ט 'Vל 16ל ִב�+ א ח� 
Vל� ל �ִב ה ח� א הֹוָ֗נ�+ 
Vיָׁש� ל ֲא ַו�
ֹום ְר" ִע= ַו� ן  ֽת�+ ָ֗נ� ִב  
 ִע= ְר� ל� ִמֹו�  ח� ל� ל  � ז� ָג� א  
Vל ה  " ל� ז= ּ֙וָג�

ֶד׃  ָג( � ה־ִב� ַּ֣ס� יֽת� 17ְּכ ַּב ְר� ֽת� ַו� ְך  Aָׁש( ָ֗נ( ֹו  ֶד� י� יִב  
 ָׁש י ה= _ָ֗נ ִע� ִמ=
ּ֙וא ְך ה� � ל� י ה� " ַּ֔קֹוֽת� ח[ ה ַּב� ְׂש�+ י ִע� 
 ֥ט� ָּפ� ָׁש� ח ִמ + ק� א ל� 
Vל

�ה׃  י( ח� י ה  '�י ח� יַו  " ִב ֲא� ן  'fַו ִע� ַּב� ּ֙וֽת  ִמ> י� א  'Vיַו 18ל _ִב ֲא�
ֹוִב ְר לVא־֥ט> ' ָׁש( ֲא� ח ַו� ל ֲא�+ ז( 
 ל� ּג= ז� ק ּג� ָׁש( ��ק ִע ָׁש� 
 י־ִע� � ְּכ
ֹו׃ ָ֗נ� fַו ִע� ַּב� ֽת  " ה־ִמ= ֵּנ= ה ַו� יַו  � ֶּ֥מ� ִע� ֹוְך  
ֽת ַּב� ה  " ְׂש� ִע�

ִב 19 � ֲא� ה� ן  
fַו ִע� ַּב� ן  " ַּב= ה� א  ' ְׂש� לVא־ָ֗נ�  Eִע < ִּ֖ד[ ִמ� ם  ְּת(\ ְר� ִמ� ֲא� ַו�
י ' ַּ֔קֹוֽת� ל־ח[ ְּכ� ֽת  
 ֲא= ה  ְׂש�� ִע� ה  
 ק� ֶד� ּ֙וִ֔צ� ֥ט  > ָּפ� ָׁש� ִמ ן  ַּב=_ ה� ַו�

�ה׃  י( ח� י ה  '�י ח� ם  " ֽת� �ֲא ה  ' ְׂש( ִע� ּ֑י� ַו� ְר  < ִמ� ָׁש 20ָׁש� 'ְפ( ֵּנ( ה�
ִב ֲא�� ן ה� 
fַו ִע� א ׀ ַּב� 
 ְּׂש� ן לVא־י ּ֙וֽת ַּב=_ ִמ� יא ֽת� 
 אֽת ה " ֥ט= �ח ה�
יַו 
 ל� יק� ִע� ִּ֖ד ָּצ� ֽת ה� A ק� ֶד� ן ִ֔צ ַּב=+ ן ה� 
fַו ִע� א� ַּב� ְּׂש� א י AVִב� ל ֲא� ַו�

ֽת  ' ִע� ָׁש� ְר ַו� ה  י(+ ה� � ִע ְרשִע ְּת " ָׁש� ְר� �ה׃ה� י( ה� � ְּת יַו  ' ל� ִע�
ל־ 21      ְס ְּכ� ִמ ָׁשּ֙וִב�  י� י  A ְּכ ִע  ָׁש�� ְר� ה� ח֥טאֽתַוַו�

יַו�  ָּטVאֽת� יח� ַּ֔קֹוֽת�+ ל־ח[ ֽת־ְּכ� ֲא( ְר�  ִמ� ָׁש� ַו� ה  ְׂש�+ ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא�
ּ֙וֽת׃ ִמ� י� א  'Vה ל" י( ח� י ה  '�י ה ח� � ק� ֶד� ֥ט ּ֙וִ֔צ� " ָּפ� ָׁש� ה ִמ ' ְׂש� ִע� ַו�

ֹו 22 ל� ּ֙ו  ְר" ִֽכ� ֶּֽז� י א  'Vל ה  ְׂש�+ ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא� יַו�  ִע� ָׁש� ל־ָּפ� ְּכ�
�ה׃  י( ח� � י ה  " ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ֹו ֲא� ֽת' ק� ֶד� ִ֔צ ץ� 23ַּב� �ָּפ ח� ץ ֲא( A�ְפ ח� ה(

ֹו ָׁשּ֙וִב' ַּב� ֹוא  ל> ה� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ִע  ָׁש�+ ְר� ֹוֽת  
ִמ
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�ה׃  י� ח� ַו� יַו  " ִֽכ� ְר� ִּ֖ד� יק 24      ְסִמ A ִּ֖ד ִ֔צ� ּ֙וִב  ָׁש? ּ֙וִב�
ֹוֽת Cִב ְּתֹוִע= ה� ל  ?�ִֽכ ְּכ� ל  ַו( ִע�+ ה  ְׂש� 
 ִע� ַו� ֽתֹו�  ק� ֶד� ָּצ ִמ

ל־ ְּכ� י  � ח� ַו� ה  " ְׂש( ִע� י� ִע  < ָׁש� ְר� ה� ה  > ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ִ֔צֶדקֽתַוֲא�

יַו  A ֽת� �ק ֶד� ֹוִ֔צ ל< ִע� ִמ� ַּב� ה  ָ֗נ� ְר� ִֽכ�+ ֶּֽז� ֽת א  
Vל ה�  ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ֲא�
ּ֙וֽת׃ ִמ� י� ם  ' ַּב� א  " ֥ט� ְר־ח� ָׁש( ֹו ֲא� אֽת' ָּט� ח� ּ֙וִב� ל  < ִע� ְר־ִמ� ָׁש( ֲא�

א� 25 ִעּ֙ו־ָ֗נ� ִמ� ָׁש י  � ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( ן  " ִֽכ= ְּת� י א  'Vל ם  ְּת(\ ְר� ִמ� ֲא� ַו�
ם " יִֽכ( ִֽכ= ְר� א ֶד� 'Vל ן ה� ִֽכ=+ ְּת� א י 
Vי� ל ְּכ ְר� ֶד� ל ה� ֲא=+ ְר� ְׂש� יֽת י 
 ַּב=

ָ֗נּ֙ו׃  � ִֽכ= ְּת� י א  'Vה 26ל ְׂש� ' ִע� ַו� ֹו  ֽת> ק� ֶד� ָּצ ִמ יק  > ִּ֖ד ָׁשּ֙וִב־ִ֔צ� ַּב�
ּ֙וֽת׃ ִמ� י� ה  " ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ֲא� ֹו  ל' ַו� ִע� ַּב� ם  � יה( ל= ִע� ֽת  
 ּ֙וִמ= ל  ַו( " ִע�

ה 27      ְס ְׂש�+ ְר ִע� 
 ָׁש( ֽתֹו� ֲא� ִע� ָׁש� ְר � ִע ִמ= ָׁש�� ּ֙וִב ְר� 
ָׁש ּ֙וִב�
�ה׃ ּ֑י( ח� י� ֹו  ָׁש' ְפ� ֽת־ָ֗נ� ֲא( ּ֙וא  ה" ה  � ק� ֶד� ּ֙וִ֔צ� ֥ט  " ָּפ� ָׁש� ְׂש ִמ 'ִע� ּ֑י� ַו�

ה  28 
 ֲא( ְר� ּ֑י ִב ַוישַוִב ַו� ָׁש� ּ֑י�+ הַו� � ְׂש� ְר ִע� 
 ָׁש( יַו ֲא� " ִע� ָׁש� ל־ָּפ� ְּכ� ִמ
ּ֙וֽת׃  ִמ� י� א  'Vל "ה  י( ח� י ֹו  י' ל 29ח� ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ַּב= ְרּ֙ו�  ִמ� � ֲא� ַו�

יֽת 
 ֵּנּ֙ו� ַּב= ִֽכ� � ְּת� י א  AVי ל ִֽכ�_ ְר� ִּ֖ד� י ה� � ָ֗נ� �ֶד ְך ֲא� ְר( 
 ן ִּ֖ד( " ִֽכ= ְּת� י א  'Vל
ן׃  � ִֽכ= ְּת� א י 'Vם ל " יִֽכ( ִֽכ= ְר� א ֶד� 'Vל ל ה� ֲא=+ ְר� ְׂש� יָׁש 30י ?ןF ֲא ִֽכ= ל�

י 
 ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ל ָ֗נ� ֲא=+ ְר� ְׂש� יֽת י 
 ם� ַּב= ִֽכ( ֽת� ֥ט ֲא( A�ָּפ ָׁש� יַו ֲא( C�ִֽכ ְר� ֶד� ְּכ
'ה י( ה� א־י �Vל ם ַו� יִֽכ(+ ִע= ָׁש� ל־ָּפ ְּכ� יִבּ֙ו� ִמ Rָׁש ה� ּ֙וִבּ֙ו ַו� Aה ָׁש� הַו י�

ן׃  �fַו ִע� ֹול  ָׁש" ִֽכ� ִמ ל� ם  < ִֽכ( ם 31ל� יִֽכ(� ל= ִע� ִמ= יִֽכּ֙ו  
 ל ָׁש� ה�
ּ֙ו ְׂש' ִע� ַו� ם  ַּב�+ ם  
 ְּת( ִע� ָׁש� ָּפ� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם�  יִֽכ( ִע= ָׁש� ל־ְפ ֽת־ְּכ� ֲא(
יֽת ' ֽתּ֙ו ַּב= " ִמ[ ה ֽת� ֶּ֥מ� ' ל� ה ַו� � ָׁש� ֶד� ּ֙וחE ח� 
ְר ָׁש ַו� " ֶד� ִב ח� ' ם ל= < ִֽכ( ל�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� ם 32י " ֲא[ ָ֗נ� ֽת  ֶּ֥מ=+ ֹוֽת ה� 
ִמ ץ� ַּב� �ָּפ ח� א ֲא( AVי ל 
 ְּכ
ּ֙ו׃  י� ח� � ַו יִבּ֙ו  " ָׁש ה� ַו� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְפֲא�

ל׃ 19 � ֲא= ְר� ְׂש� י י  " יֲא= ְׂש ל־ָ֗נ� ֲא( ה  יָ֗נ�+ ק א  
 ְׂש� ה�  ְּת� ֲא� ַו�
ה 2 ִ֔צ� � ִב� ֹוֽת ְר� י" ְר� ין ֲא� ' א ַּב= ּ֑י�+ ִב ָך� ל� ֶּ֥מ� ה ֲא A ְּת�� ִמ� ְר� ִמ� ֲא� ַו�

׃  יה� � ָגּ֙וְר( ה  ' ֽת� ַּב� ְר ים  " ְר ְפ ְּכ� ֹוְך  ֽת' ֶד 3ַּב� ' ח� ֲא( ל  ִע� < ְּת� ַו�
ם ' ֶד� ֲא� ף  ְר( " ף־֥ט( ְר� ֥ט� ל ֶד  ' ִמ� ל� ּ֑י ַו� �ה  י� ה� יְר  
 ְפ ְּכ� יה�  " ְר( ּג[ ִמ

ל׃  � ִֽכ� ְׂש 4ֲא� � ָּפ� ֽת� ָ֗נ ם  
 ְּת� ח� ָׁש� ַּב� "ם  ּגֹוי יַו  < ל� ֲא= ּ֙ו  ִע' ִמ� ָׁש� ּ֑י ַו�
ם׃  י � ְר� ִ֔צ� ץ ִמ ְר( ' ל־ֲא( ים ֲא( " ח ח� � הּ֙ו ִב� ' ֲא[ ִב י� י 5ַו� 
 א� ְּכ ְר( R=ְּת ַו�

יה� " ְר( ּג[ ִמ ֶד  ' ח� ֲא( ח  < ַּ֔ק� ְּת ַו� ּה  � ֽת� ַו� ק� ְּת ה  " ֶד� ִב� ֲא� ה  ל�+ ֹוח� ָ֗נ�
הּ֙ו׃  ֽת� � ִמ� יְר ְׂש� ' ְפ יְר 6ְּכ� 
 ְפ ֹוֽת ְּכ� י" ְר� ֽתֹוְך־ֲא� ְך ַּב� ' ֶּ֖ל= ה� ֽת� ּ֑י ַו�

ל׃  � ִֽכ� ֲא� ם  ' ֶד� ֲא� ף  ְר( " ף־֥ט( ְר� ֥ט� ל ֶד  ' ִמ� ל� ּ֑י ַו� �ה  י� ִע� 7ה� ֶד� R=ּ֑י ַו�

ץ� ְר( R)ֲא ם  ָׁש� A ְּת= ַו� יִב  � ְר ח- ה( ם  " יה( ְר= ִע� ַו� יַו  ָ֗נֹוֽת�+ ִמ� ל� ֲא�
ֹו׃  ֽת� ָג� ֲא� ָׁש� ֹול  ַּ֔ק" ִמ ּה  ל�ֲא�+ >ם 8ּ֙וִמ� ּגֹוי יַו  ' ל� ִע� ּ֙ו  ָ֗נ? ְּת� ּ֑י ַו�

ם ' ְּת� ח� ָׁש� ם ַּב� " ְּת� ָׁש� יַו ְר < ל� ּ֙ו ִע� ְׂש' ְר� ְפ� ּ֑י � ֹוֽת ַו� יָ֗נ� ֶד ֶּ֥מ� יִב ִמ " ִב ְס�
ְׂש׃  � ָּפ� ֽת� הּ֙ו 9ָ֗נ " ֲא[ ִב י� ַו� ים  +ח ח� � ַּב� ְר�  ַּ֣סּ֙וָג� ִב� Aהּ֙ו  ָ֗נ[ ְּת� ּ֑י � ַו�

ן ִע� ִמ�� ל� ֹוֽת  ֶד+ �ִ֔צ ֶּ֥מ� ַּב� הּ֙ו�  R]ֲא ִב י� ל  � ִב( ַּב� ְך  ל( 
 ל־ִמ( ֲא(
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ְר= ל־ה� ֲא( ֹוֶד  ִע" ֹו  קֹול> ִע  ' ִמ� ָּׁ֣ש� ְפלVא־י

ה� 10 ּ֑י� ְר ��ָּפ ה  � ֽתּ֙ול� ם ָׁש� י 
 ל־ִמ� ָך" ִע� ִמ� ֶד� ַּב� ן  >ְפ( ּג( ִֽכ� ָך'  ֶּ֥מ� ֲא
ים׃  � ַּב ם ְר� י ' ֶּ֥מ� ה ִמ " ֽת� י� ה ה� ְפ�+ ָ֗נ= ִע� � ֹוֽת 11ַו� 
ָּט ּה ִמ� יּ֙ו־ל�_ ה� � ּ֑י ַו�

ין 
 ל־ַּב= ֹו ִע� ֽת" ֹוִמ� ּה ק� ' ַּב� ָג� ְּת ים ַו� +ל ָׁש� ��י� ִמ ֥ט= ִב� ל־ָׁש ז ֲא( ��ִע
יַו׃  � ּ֑י�ֽת� ל ִּ֖ד� ִב  "�ְר ֹו ַּב� ה+ ִב� ָג� א ִב� 
 ְר� ּ֑י= ַו� ים  � ֽת �ִב ָׁש 12ִע� A ְּת� ְּת[ ַו�

יָׁש 
 ים הֹוִב " ֶד ַּ֔ק� ּ֙וחE ה� ְר' ה ַו� ִֽכ� ל�+ ָׁש� ץ ה[ ְר( 
 ֲא� ה� ל� ִמ� ח= ַּב�
ָׁש ' ֲא= ּה  " ֶּֽז� ָע[ ה  ' ָּט= ִמ� ָׁשּ֙ו  < ִב= י� ַו� ּ֙ו  ק< ְר� ָּפ� ֽת� ה �ּה  י� ְר� ָּפ

הּ֙ו׃  ֽת� � ל� ִֽכ� ץ 13ֲא� ְר( " ֲא( ַּב� ְר  � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ִב� ה  
 ֽתּ֙ול� ָׁש� ה  " ְּת� ִע� ַו�
א׃  � ִמ� ִ֔צ� 'ה ַו� ּ֑י� 
ּה 14ִ֔צ י� ְר� � ָּפ יה� R)ִּ֖ד ה ִב� A ָּט= ֶּ֥מ� ָׁש ִמ C=א ֲא ִ֔צ=? ְּת= ַו�

ֹול ָׁש� ִמ� ֥ט ל ִב( 
 ז ָׁש= "�ה־ִע ָּט= ּה ִמ� < ה ִב� י� ' לVא־ה� ה ַו� ל� ִֽכ�+ ֲא�
ה׃  � יָ֗נ� ק ל� י  ' ה ְּת� ַו� יא  " ה ה  יָ֗נ� ' ְפק

י� 20 ָׁש ִמ ח� � ַּב� יֽת  �יִע ִב ָּׁ֣ש� ה� 
ה  ָ֗נ� ָּׁ֣ש� ַּב� ׀  י  
 ה י� ַו�
ל " ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ָ֗נ= ק� ֶּֽז ִמ ים  < ָׁש ָ֗נ� ֲא� ֲאּ֙ו  > ַּב� ָׁש  ֶד( +�ח ל� ֹוְר  
ְׂש ִע� ַּב(

י׃  � ָ֗נ� ְפ� ל� ּ֙ו  ִב" ָׁש� ּ֑י= ַו� �ה  הַו� ֽת־י� ֲא( ָׁש  
�ְר ֶד� י 2      ְסל ' ה י� ַו�
ְר׃  ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ְר 3ֶד� ַּב=_ ִּ֖ד� ם  ֶד�� ן־ֲא� ַּב(

ְר� ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ם  ה(� ל= ֲא�  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו� ל�  ֲא= ְר� ְׂש� י Aי  ָ֗נ= ק� ֽת־ז ֲא(
י� ָ֗נ R�י־ֲא ים ח� � ֲא ם ַּב� 
 ְּת( י ֲא� " ֽת �ָׁש ֲא '�ְר ֶד� ל ה ה� +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ם ָ֗נ� ִֽכ(+ ָׁש ל� 
 ְר= ִּ֖ד� ם־ֲא ֥ט 4ֲא 
�ָּפ ָׁש� ֽת ה�
ם " ִבֹוֽת� ֽת ֲא� '�ִב ֽת־ְּתֹוִע� ם ֲא( � ֶד� ן־ֲא� ֹו֥ט ַּב( ָּפ" ָׁש� ֽת ם ה� ֽת�+ �ֲא

ם׃  � יִע= י 5הֹוֶד 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ם  יה(� ל= ֲא�  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו�
ִע� ְר� R)ז י ל� �ֶד א י� 
 ְּׂש� ֲא( ל ַו� ֲא=+ ְר� ְׂש� י י ִב� 
 ְר jח יֹום� ַּב� הY ַּב� הַו י�
א ְּׂש�? ֲא( ם ַו� י � ְר� ִ֔צ� ץ ִמ ְר( 
 ֲא( ם ַּב� " ה( ִע ל� ' ֶד� ּ֙ו� ֲא ִב ַו� +�ק ִע� � יֽת י� 
 ַּב=

ם׃  � יִֽכ( ל�ה= 'ה ֲא- הַו� י י� " ָ֗נ ְר ֲא� +�אִמ ם� ל= ה( י ל� A ֶד ֹום 6י� 
ּ֑י ַּב�
ץ ְר( 
 ֲא( ִמ= ם  " יֲא� ֹוִ֔צ ה� ל� ם  ה(+ ל� י�  ֶד י� י  אֽת A ְׂש� ָ֗נ� ּ֙וא  ה� ה�
ִב� ל� ֽת ח� A ִב� ם ז� ה(� י ל� ְּת ְר� 
 ְר־ְּת� ָׁש( ץ ֲא� ְר( C)ל־ֲא ם ֲא( י � ְר� ִ֔צ� ִמ

ֹוֽת׃  ִ֔צ� ְר� ֲא� ל־ה� ִֽכ� ל� יא  " ה י  ' ִב ִ֔צ� ָׁש  ִב�+ ְר 7ּ֙וֶד� 
 ִמ� �ֲא ַו�
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י ' ֶּ֖לּ֙ול= ָג ּ֙וִב� יִֽכּ֙ו  +ל ָׁש� ה� יַו�  יָ֗נ� ִע= י  A ַּ֔קּ֙וִ֔צ= יָׁש ָׁש 
 ֲא ם  ה(� ל= ֲא�
ם׃ � יִֽכ( ל�ה= ֲא- 'ה  הַו� י� י  " ָ֗נ ֲא� ֲאּ֙ו  � ֶּ֥מ� ָּט� ל־ְּת ֲא� ם  י " ְר� ִ֔צ� ִמ

יָׁש 8 
 ֲא י  ל�+ ֲא=  Eִע 
�ִמ ָׁש� ל ִבּ֙ו�  ֲא� א  AVל ַו� י  �ְרּ֙ו־ִב ִמ� ּ֑י� ַו�
י ' ֶּ֖לּ֙ול= ֽת־ּג ֲא( ַו� יִֽכּ֙ו  +ל ָׁש� ה א  
Vל ם�  יה( יָ֗נ= � ִע= י  A ַּ֔קּ֙וִ֔צ= ֽת־ָׁש ֲא(
ם יה(� ל= י ִע� 
 ֽת ִמ� ְך ח� >�ָּפ ָׁש� ְר ל ִמ�_ �ֲא ִבּ֙ו ַו� � ז� א ָע� 
Vם ל י " ְר� ִ֔צ� ִמ
ם׃ י � ְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( ' ֲא( ֹוְך  ֽת" ַּב� ם  ה(+ ַּב� י�  ָּפ ֲא� ֹוֽת  Aֶּ֖ל ִֽכ� ל�

"ם 9 ּגֹוי י ה� ' יָ֗נ= ִע= ל ל� < ח= י ה= ' ְּת ל� ִב י ל� +ִמ ן ָׁש� ִע� 
 ִמ� ְׂש� ל� ִע� Rֲא� ַו�
ם� יה( ל= ֲא� י  ְּת ִע� A ָ֗נֹוֶד� ְר  ָׁש(? ֲא� ם  � ֽתֹוִֽכ� ִב� ה  ֶּ֥מ� 
 ְר־ה= ָׁש( ֲא�
ם׃ י � ְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( ' ֲא( ִמ= ם  " יֲא� הֹוִ֔צ ל� ם  יה(+ יָ֗נ= 
 ִע= ל�

ם 10 " ֲא= ִב ֲא� ַו� ם  י � ְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( 
 ֲא( ִמ= ם  " יֲא= ֹוִ֔צ ֲא� ַו�
ְר׃  � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ל־ה� י 11ֲא( ַּ֔קֹוֽת�+ ֽת־ח[ ֲא( ם�  ה( ל� ן  A ְּת= ֲא( ַו�

ה ' ְׂש( ִע� י� ְר  ָׁש(? ֲא� ם  � ֲאֹוֽת� י  ְּת ִע� 
 הֹוֶד� י  " ֥ט� ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו�
ם׃  � ה( י ַּב� ' ח� ם ַו� " ֶד� ֲא� ם ה� < י� 12ֲאֹוֽת� ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� Aם ֲא( ָג� ַו�

ֽת ִע� ֶד�\ ם ל� � יה( יָ֗נ= � י ּ֙וִב= " יָ֗נ ֹוֽת ַּב= ֲא+ ֹוֽת ל� 
י ה� ם ל ה(+ י ל� ְּת 
 ֽת� ָ֗נ�
ם׃  � ָׁש� ִּ֖ד� ק� ִמ� ה  " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� י  < י 13ְּכ ?ְרּ֙ו־ִב ִמ� ּ֑י� ַו�

ִֽכּ֙ו C�ל לVא־ה� י  ַּ֔קֹוֽת�? ח[ ַּב� ְר  ַּב�� ֶד� ֶּ֥מ ַּב� ל  C=ֲא ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב=
ם� ֶד� ֲא� � ם ה� A ֽת� �ה ֲא ְׂש(? ִע� ְרF י� ָׁש( ְסּ֙ו ֲא� ֲא�� י ִמ� 
 ֥ט� ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו�
ְר ִמ�_ �ֲא ַו� ֶד  ��ֲא ִמ� ּ֙ו  
ל ֶּ֖ל� ח י  " ֽת� �ֽת ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו� ם  ה(+ ַּב� י  
 ח� ַו�
ם׃ � ֶּ֖לֹוֽת� ִֽכ� ל� ְר  " ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ַּב� ם  < יה( ל= ִע� י  > ֽת ִמ� ח� ְך  ?�ָּפ ָׁש� ל


י 14 יָ֗נ= ִע= ל� ל�  ח= ה= י  A ְּת ל� ִב ל� י  � ִמ ָׁש� ן  ִע� 
 ִמ� ל� ה  " ְׂש( ִע- ֲא( ַו�
ם׃  � יה( יָ֗נ= ִע= ים ל� " אֽת ְר הֹוִ֔צ= ' ָׁש( ם ֲא� +ּגֹוי י 15ה� �ָ֗נ ם־ֲא� ָג� ַו�

ם C�יא ֲאֹוֽת ?ִב יF ה� ְּת ל� ִב ְר ל� � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ם ַּב� " ה( י ל� < ֶד י י� אֽת > ְׂש� ָ֗נ�
י ' ִב ָׁש ִ֔צ� ִב�+ ִב� ּ֙וֶד� ל� ֽת ח� A ִב� י ז� ְּת ֽת�� ְר־ָ֗נ� ָׁש( ץ ֲא� ְר( 
 ֲא� ל־ה� ֲא(

ֹוֽת׃  ִ֔צ� ְר� ֲא� ל־ה� ִֽכ� ל� יא  " ְסּ֙ו 16ה ֲא�� ִמ� י  
 ֥ט� ָּפ� ָׁש� ִמ ַּב� ן  ִע� Cי�
י " ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו� ם  ה(+ ִב� ּ֙ו  
ִֽכ ל� לVא־ה� י�  ַּ֔קֹוֽת� ֽת־ח[ ֲא( ַו�

ְך׃  � ל= �ם ה ' ַּב� ם ל " יה( ֶּ֖לּ֙ול= י ָג ' ְר= ח� י ֲא� < לּ֙ו ְּכ � ֶּ֖ל= ְס 17ח ח� > ְּת� ַו�
ה " ל� ם ְּכ� < י ֲאֹוֽת� יֽת > ְׂש א־ִע� �Vל ם ַו� � ֽת� ח� ָּׁ֣ש� � ם ִמ " יה( ל= י ִע� < יָ֗נ ִע=

ְר׃  � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ י 18ַּב� A חּ֙וַּ֔ק= ְר ַּב� ַּב�+ ֶד� ֶּ֥מ ם� ַּב� יה( ָ֗נ= ל־ַּב� ְר ֲא( A ִמ� �ֲא ַו�
ם " יה( ֥ט= ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו� ִֽכּ֙ו  ל=+ ל־ְּת= ֲא� ם�  יִֽכ( ֹוֽת= ִב� ֲא�

ֲאּ֙ו׃  � ֶּ֥מ� ָּט� ל־ְּת ֲא� ם  " יה( ֶּ֖לּ֙ול= ָג ּ֙וִב� ְרּ֙ו  ��ִמ ָׁש� ל־ְּת י� 19ֲא� ָ֗נ ֲא�
י ' ֥ט� ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו� ִֽכּ֙ו  � ל= י  " ַּ֔קֹוֽת� ח[ ַּב� ם  יִֽכ(+ ל�ה= ֲא- 
ה  הַו� י�

ם׃  � ֲאֹוֽת� ּ֙ו  ְׂש' ִע� ַו� ּ֙ו  ְר" ִמ� ָׁשּ֙ו 20ָׁש � ִּ֖ד= ק� י  " ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו�
ה " הַו� י י� ' ָ֗נ י ֲא� < ֽת ְּכ ִע� ֶד�\ ם ל� יִֽכ(+ יָ֗נ= � י ּ֙וִב= 
 יָ֗נ ֲאֹוֽת� ַּב= ּ֙ו ל� Aי ה� ַו�

ם׃  � יִֽכ( ל�ה= י 21ֲא- 
 ַּ֔קֹוֽת� ח[ ַּב� ים  �ָ֗נ ַּב� ה� י  
 ְרּ֙ו־ִב ִמ� ּ֑י� ַו�
ֹוֽת 
ְׂש ִע� ל� ּ֙ו  Cְר ִמ� לVא־ָׁש� י  ֥ט�? ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ַו� ִֽכּ֙ו  ל� א־ה�8 �Vל
ם ה(+ ַּב� י  
 ח� ַו� ם�  ֶד� ֲא� � ה� ם  A ה ֲאֹוֽת� ְׂש(? ִע� י�  Fְר ָׁש( ם ֲא� ֲאֹוֽת��
י 
 ֽת ִמ� ח� ְך  >�ָּפ ָׁש� ל ְר  ִמ�_ �ֲא ַו� לּ֙ו  � ֶּ֖ל= ח י  " ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא(

ְר׃  � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ם ַּב� " י ַּב� < ָּפ ֹוֽת ֲא� ֶּ֖ל' ִֽכ� ם ל� יה(� ל= י� 22ִע� ֽת R�ִב ָׁש ה� ַו�

י יָ֗נ= ִע= ל� ל� ח= י ה= A ְּת ל� ִב י ל� � ִמ ן ָׁש� ִע� 
 ִמ� ְׂש ל� ִע� " ֲא� י ַו� +ֶד ֽת־י� ֲא(
ם׃ � יה( יָ֗נ= ִע= ל� ם  " ֲאֹוֽת� י  אֽת ' ְר־הֹוִ֔צ= ָׁש( ֲא� ם  +ּגֹוי ה�

ְר 23 � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ַּב� ם  " ה( ל� י  < ֶד ֽת־י� ֲא( י  אֽת > ְׂש� ָ֗נ� י  �ָ֗נ ם־ֲא� ּג�
ֹוֽת׃ ִ֔צ� ְר� ֲא� ם ַּב� " ֹוֽת ֲאֹוֽת� ְר' ז� ם ּ֙ול� +ּגֹוי ם� ַּב� ֽת� �יץ ֲא A ְפ ה� ל�

ְסּ֙ו 24 ֲא�+ ִמ� י  
 ַּ֔קֹוֽת� ח[ ַו� ְׂשּ֙ו�  א־ִע� �Vל י  A ֥ט� ָּפ� ָׁש� ִמ ן  ִע� Cי�
ּ֙ו י" ם ה� ִבֹוֽת�+ י ֲא� 
 ֶּ֖לּ֙ול= י� ּג ְר= ח� ֲא� לּ֙ו ַו� � ֶּ֖ל= י ח " ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו�

ם׃  � יה( יָ֗נ= א 25ִע= 
Vל ים  " ַּ֔ק ח[ ם  ה(+ ל� י  ְּת 
 ֽת� ָ֗נ� י�  ָ֗נ ם־ֲא� ָג� ַו�
ם׃  � ה( ּ֙ו ַּב� י" ח� � י א  'Vים ל +֥ט ָּפ� ָׁש� ?ים ּ֙וִמ � א 26֥טֹוִב A ֶּ֥מ= ֥ט� ֲא� ַו�

ם ח� � ְר� ְר  ֥ט( 
 ל־ָּפ( ְּכ� יְר  " ִב ִע� ה� ַּב� ם  ָ֗נֹוֽת�+ ְּת� ִמ� ַּב� ם�  ֲאֹוֽת�
י ' ָ֗נ ֲא� ְר  " ָׁש( ֲא� ּ֙ו  ִע+ �ֶד� י= ְר  
 ָׁש( ֲא� ן�  ִע� Rִמ� ל� ם  ֶּ֥מ=+ ָׁש ֲא� ן  ִע� 
 ִמ� ל�

�ה׃  הַו� ל� 27      ְסי� ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  A ל־ַּב= ֲא( ְר  ַּב=? ִּ֖ד� ן  ִֽכ=_ ל�
�ה הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ם ְּכ יה(+ ל= 
 ֲא� ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ם ַו� ֶד�+ ן־ֲא� ַּב(
י " ַּב ם  ' ל� ִע� ִמ� ם ַּב� יִֽכ(+ ֹוֽת= 
ִב י� ֲא� ּ֙ו ֲאֹוֽת Aְפ ִּ֖ד� ּג אֽת  2Vז ֹוֶד  ִע�

ל׃  ִע� � י� 28ִמ� אֽת R�ְׂש ָ֗נ� ְר  A ָׁש( ֲא� ץ  ְר( ֲא�+ ל־ה� ֲא( ם�  יֲא= ִב ֲא� ַו�
ה ִע�? ִב� ל־ּג ִֽכ�  Fֲאּ֙ו ְר� ּ֑י ַו� ם  � ה( ל� ּה  " ֲאֹוֽת� ֽת  ' ֽת= ל� י  +ֶד ֽת־י� ֲא(
ם� יה( ח= ִב� ֽת־ז ם ֲא( A חּ֙ו־ָׁש� ַּב� ז� ּ֑י ֽת ַו� ��ִב ץ ִע� 
 ל־ִע= ִֽכ� ה ַו� C�ִמ ְר�
Eיח ְר=2 ם  ָׁש�� יִמּ֙ו  
 ְׂש ּ֑י� ַו� ם  ָ֗נ�+ ַּב� ְר� ק� ְס  ִע� 
 ְּכ� ם�  ָ֗נּ֙ו־ָׁש� ְּת� ּ֑י ַו�

ם׃  � יה( ְּכ= ְס� ֽת־ָ֗נ ם ֲא( " יִֽכּ֙ו ָׁש� ' ַּ֣ס ּ֑י� ם ַו� יה(+ ֹוח= 
יח ְר 29ָ֗נ 
 ִמ� �ֲא ַו�
ם � ָׁש� ים  " ֲא ַּב� ה� ם  ' ְּת( ְר־ֲא� ָׁש( ֲא� ה  ִמ�+ ַּב� ה� ה  
 ִמ� ם  ה(+ ל= ֲא�

ה׃  � ֶּֽז( ה� ֹום  ּ֑י' ה� ֶד  " ִע� ה  ִמ�+ ַּב� ּה�  ִמ� ָׁש� א  A ְר= ַּ֔ק� ּ֑י ן 30ַו� ִֽכ=_ ל�
ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ל ְּכ ֲא=� ְר� ְׂש� יֽת י 
 ל־ַּב= ְר ׀ ֲא( 
�ִמ ֲא-
י ' ְר= ח� ֲא� ַו� ים  � ֲא ִמ� ֥ט� ָ֗נ ם  
 ְּת( ֲא� ם  " יִֽכ( ֹוֽת= ִב� ֲא� ְך  ְר( ' ֶד( ַּב� ה�

ים׃  � ָ֗נ �ז ם  ' ְּת( ֲא� ם  " יה( ַּ֔קּ֙וִ֔צ= ם 31ָׁש H)יִֽכ ֽת= ��ָ֗נ ְּת� ִמ� ֽת  
 ֲא= ְׂש� ּ֙וִב
ים ?A ֲא ִמ� ֥ט� ָ֗נ  Fם ְּת( ֲא� ָׁש  C=ֲא ַּב� ם  יִֽכ(? ָ֗נ= ַּב�  Fיְר ִב ִע� ה� � ַּב�
יֽת 
 ם ַּב= " ִֽכ( ָׁש ל� ' ְר= ִּ֖ד� י ֲא < ָ֗נ ֲא� ֹום ַו� ּ֑י+ ֶד־ה� ם� ִע� יִֽכ( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ל־ּג ִֽכ� ל�
ָׁש " ְר= ִּ֖ד� ם־ֲא ה ֲא +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ם� ֲא� ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�� ל ח� � ֲא= ְר� ְׂש� י

ם׃  � ִֽכ( �ה 32ל� י( ה� � ֽת א  
Vל ֹו  י" ה� ם  ִֽכ(+ ּ֙וח� 
ל־ְר ִע� ה�  ל� �ִע � ה� ַו�
ֹוֽת 
ח ָּפ� ָׁש� ִמ ם� ְּכ� ּגֹוי Aה ִֽכ� י( ה� � ים ָ֗נ �ְר ִמ� �ם ֲא 
 ְּת( ְר ׀ ֲא� 
 ָׁש( ֲא�
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ן׃  ִב( � ֲא� ַו� ץ  ' ִע= ֽת  " ְר= ָׁש� ל� ֹוֽת  ִ֔צ+ ְר� ֲא� ם 33ה� " ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ י־ֲא�\ ח�
>ה ֥טּ֙וי� ֹוִעE ָ֗נ� ְר< ז� ה ּ֙וִב C ק� ז� ֶד ח� י�? א ַּב� 8Vם־ל �ה ֲא הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�

ם׃  � יִֽכ( ל= ֹוְך ִע� ל' ִמ� ה ֲא( " ְפּ֙וִֽכ� ה ָׁש� ' ִמ� ח= י 34ּ֙וִב� A אֽת הֹוִ֔צ= ַו�
ם ִֽכ(+ ֽת� ֲא( י  
 ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו� ים  +ֶּ֥מ ִע� 
 ן־ה� ִמ ם�  ִֽכ( ֽת� ֲא(
ה� ק� ז� ח� Aֶד  י� ַּב� ם  � ַּב� ם  " ֽת( �ְפֹוִ֔צ ָ֗נ� ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִ֔צ+ ְר� ֲא� 
 ן־ה� ִמ

ה׃  � ְפּ֙וִֽכ� ָׁש� ה  " ִמ� ח= ּ֙וִב� ה  ֥טּ֙וי�+ ָ֗נ�  Eֹוִע 
ְר ז� י 35ּ֙וִב 
 אֽת ִב= ה= ַו�
ם� ִֽכ( ְּת� ֲא י  A ְּת ֥ט� ָּפ� ָׁש� ָ֗נ ַו� ים  � ֶּ֥מ ִע� � ה� ְר  " ַּב� ֶד� ל־ִמ ֲא( ם  ִֽכ(+ ֽת� ֲא(

ים׃  � ָ֗נ ל־ָּפ� ֲא( ים  " ָ֗נ ָּפ� ם  י� 36ָׁש�+ ְּת ֥ט� Rָּפ� ָׁש� ָ֗נ ְר  A ָׁש( ֲא� ְּכ�
ן ְּכ=2 ם  י � ְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( 
 ֲא( ְר  " ַּב� ֶד� ִמ ַּב� ם  יִֽכ(+ ֹוֽת= 
ִב ֽת־ֲא� ֲא(

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ם ָ֗נ� ִֽכ(+ ְּת� ֥ט ֲא 
 ְפ= ָּׁ֣ש� י 37ֲא ' ְּת ְר� ִב� ִע� ה� ַו�
ֽת ְר( '�ְס ִמ� ם ַּב� " ִֽכ( ֽת� י ֲא( ' אֽת ִב= ה= ֥ט ַו� ִב( � ָּׁ֣ש� ֽת ה� ח� 
 ם ְּת� " ִֽכ( ֽת� ֲא(

יֽת׃  � ְר ַּב� ים� 38ה� ִע ֹוָׁש� ָּפ� ה� ים ַו� A ֶד ְר� �ֶּ֥מ ם ה� ְּכ(� י ִמ 
 ְרֹוֽת ּ֙וִב�
ֽת ' ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ם ַו� יא ֲאֹוֽת�+ 
 ם� ֲאֹוִ֔צ יה( ּ֙וְר= ָג� ץ ִמ� ְר( A ֲא( י ִמ= +ַּב
ה׃ � הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ם  " ְּת( ִע� יֶד� � ַו ֹוא  ִב� י� א  
Vל ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י

ה 39 �ַו �ה י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� ��ל ְּכ C=ֲא ְר� ְׂש� יֽת־י � ם ַּב= ְּת(? ֲא� ַו�
ם " ִֽכ( יָ֗נ� ם־ֲא= ֲא ְר  ח�\ ֲא� ַו� ֶדּ֙ו  +�ִב ִע� ּ֙ו  
ִֽכ ל� יַו�  ֶּ֖לּ֙ול� ּג יָׁש  A ֲא
ֹוֶד לּ֙ו־ִע+ ֶּ֖ל� ח� א ֽת� 
Vי� ל ָׁש ֶד� ם ק� A ֽת־ָׁש= ֲא( י ַו� � ל� ים ֲא= 
 ִע ִמ� �ָׁש

ם׃  � יִֽכ( ֶּ֖לּ֙ול= ָג ּ֙וִב� ם  " יִֽכ( ֹוֽת= ָ֗נ� ְּת� ִמ� י 40ַּב� _ָׁש ֶד� ְר־ק� ה� ִב� י  
 ְּכ
ם 
 ה ָׁש� +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ם� ֲא� ֲא[ ל ָ֗נ� ֲא=� ְר� ְׂש� ֹום י 
ְר ְר ׀ ִמ� 
 ה� ַּב�
ם 
 ָׁש� ץ  ְר( � ֲא� ַּב� ה  "�ֶּ֖ל ְּכ[ ל  < ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  > ל־ַּב= ְּכ� י  ָ֗נ C]ֶד ִב� ִע� י�
ם יִֽכ(� ֽת= ��ְרּ֙וִמ ֽת־ְּת� ֲא( ֹוָׁש  
ְר ֶד� ֲא( ם  ָׁש�_ ַו� ם  ִ֔צ=+ ְר� ֲא(
ם׃ � יִֽכ( ָׁש= ֶד� ל־ק� ִֽכ� ַּב� ם  " יִֽכ( ֲאֹוֽת= ְׂש� ִמ� יֽת  < אָׁש ֽת־ְר= ֲא( ַו�

ם� 41 ִֽכ( ֽת� י ֲא( A יֲא הֹוִ֔צ םY ַּב� ִֽכ( ֽת� ה ֲא( 
 ִ֔צ( ְר� Z ֲא( Eח �יח יחE ָ֗נ 
 ְר= ַּב�
ְר ' ָׁש( ֹוֽת ֲא� ִ֔צ+ ְר� ֲא� 
 ן־ה� ם ִמ ִֽכ(+ ֽת� י ֲא( 
 ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ים ַו� +ֶּ֥מ ִע� 
 ן־ה� ִמ
ם׃ � ּגֹוי ה� י  ' יָ֗נ= ִע= ל� ם  " ִֽכ( ִב� י  ' ְּת ָׁש� ִּ֖ד� ק� ָ֗נ ַו� ם  � ַּב� ם  " ֽת( �ִ֔צ �ְפ ָ֗נ�

ם 42 " ִֽכ( ֽת� ֲא( י  ' יֲא ִב ה� ַּב� ה  הַו�+ י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ם�  ְּת( ִע� יֶד� � ַו
י� אֽת R�ְׂש ָ֗נ� ְר  A ָׁש( ץ ֲא� ְר( ֲא�� ל־ה� ל ֲא( � ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  
 ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא(
ם׃ � יִֽכ( ֹוֽת= ִב� ֲא� ל� ּה  " ֲאֹוֽת� ֽת  ' ֽת= ל� י  +ֶד ֽת־י� ֲא(

ֽת� 43 ֲא= ַו� ם�  יִֽכ( ִֽכ= ְר� ֽת־ִּ֖ד� ֲא( ם  ם־ָׁש�� ְּת( ְר� ִֽכ� ּ֙וז�
ם� ֽת( �֥ט ��ק ם ּ֙וָ֗נ� � ם ַּב� " אֽת( ִמ= ֥ט� ְר ָ֗נ ' ָׁש( ם ֲא� יִֽכ(+ ֹוֽת= 
יל ל ל־ִע� ְּכ�
ם׃ � יֽת( ְׂש ִע� ְר  ' ָׁש( ֲא� ם  " יִֽכ( ִעֹוֽת= ל־ְר� ִֽכ� ַּב� ם  יִֽכ(+ ָ֗נ= ְפ� ַּב

ן 44 ִע� 
 ִמ� ם ל� " ִֽכ( ְּת� י ֲא ' ְׂשֹוֽת ִע� ה ַּב� הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ם� ְּכ ְּת( ִע� יֶד� � ַו
ם A יִֽכ( ֹוֽת= יל� ל ִע� ִֽכ� ַו� ים  Cִע ְר� ה� ם  יִֽכ(? ִֽכ= ְר� ֶד� ִֽכ�  FאVל י  � ִמ ָׁש�

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ָ֗נ� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ֽתֹוֽת� ַּב= ח� ָׁש� ֵּנ ְפה�

ְר׃  21 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
ֹום ְר� ל־ִּ֖ד� ֲא( ף  " ָּט= ה� ַו� ה  ָ֗נ� יִמ�+ ְּת= ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( יָך�  R)ָ֗נ ָּפ� ים  A ְׂש

ִב׃  ָג( � ָ֗נ( ה  " ֶד( ְּׂש� ְר ה� 'ִע� ל־י� א ֲא( < ִב= ֵּנ� ה ְר 3ַו� 
ִע� י� � ל� ְּת� ְר� ִמ� � ֲא� ַו�
ה Hהַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� ���ה ְּכ הַו� ְר־י� ִב� ִע ִּ֖ד� " ִמ� ִב ָׁש� ָג( ֵּנ(+ ה�
Fח ץ־ל� � ל־ִע= ָך
 ִֽכ� ה ִב� 
 ל� ִֽכ� ֲא� ָׁש ַו� H=׀ ֲא 
ָך יֽת־ַּב� ָּצ � י ִמ� 
 ָ֗נ ָ֗נ� ה
ֽת ִב( ה(+ ל� ָׁש� ֽת  ִב( 
 ה( ל� ה�  ַּב( ִֽכ� א־ֽת �Vל ָׁש  A ִב= י� ץ  ל־ִע=? ִֽכ� ַו�

ה׃  ֹוָ֗נ� ְפ� ִ֔צ� ִב  ָג( ' ֵּנ( ִמ ים  " ָ֗נ ל־ָּפ� ְּכ� ּה  ' ִבּ֙ו־ִב� ְר� ִ֔צ� ָ֗נ ֲאּ֙ו� 4ַו� ְר� ַו�
ה׃ � ַּב( ִֽכ� א ְּת "Vל �יה � ְּת ְר� ִע� � ה ַּב " הַו� י י� ' ָ֗נ י ֲא� < ְר ְּכ ְׂש�+ ל־ַּב� ְּכ�

י 5 +ל ים  
 ְר ִמ� �ֲא ה  ֶּ֥מ� ה=2 �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ּה  " ה� ֲא� ְר  ִמ�\ �ֲא ַו�
ּ֙וא׃  ה� ים  " ל ָׁש� ִמ� ל  ' ָּׁ֣ש= ִמ� ִמ� א  <Vל ְפה�

ְר׃  6 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ים 7ַו� A ם ְׂש ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
א " ִב= ֵּנ� ה ים ַו� � ָׁש ִּ֖ד� ק� ל־ִמ ף ֲא( " ָּט= ה� ם ַו� +g ל� ּ֙וָׁש� 
ְר ל־י� יָך� ֲא( R)ָ֗נ ָּפ�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� ֽת י ' ִמ� ֶד� ל־ֲא� ל 8ֲא( ֲא=� ְר� ְׂש� ֽת י 
 ִמ� ֶד� ֲא� ְּת�_ ל� ְר� ִמ� ֲא� ַו�
י " ַּב ְר� ח� י  ' אֽת הֹוִ֔צ= ַו� ְך  י ל�+ ֲא= י  
 ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  הַו�+ י� ְר  
 ִמ� ֲא� ה  2�ְּכ

ִע׃  � ָׁש� ְר� ַו� יק  ' ִּ֖ד ִ֔צ� ְך  " ֶּ֥מ= ִמ י  ' ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ּה  � ְר� ִע� ְּת� ן 9ִמ >ִע� י�
א ִ֔צ=? ְּת= ן  ִֽכ= ל�8 ִע  � ָׁש� ְר� ַו� יק  
 ִּ֖ד ִ֔צ� ְך  " ֶּ֥מ= ִמ י  ְּת ' ְר� ִֽכ� ְר־ה ָׁש( ֲא�
ֹון׃ ְפ� ִ֔צ� ִב  ָג( ' ֵּנ( ִמ ְר  " ְׂש� ל־ַּב� ל־ְּכ� ֲא( ּה  < ְר� ִע� ְּת� ִמ י  > ַּב ְר� ח�

י 10 " ַּב ְר� י ח� אֽת ' ה הֹוִ֔צ= הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י ֲא� 2ְר ְּכ ְׂש�+ ל־ַּב� ִעּ֙ו� ְּכ� ֶד� � י� ַו�
ֹוֶד׃  ִע� ּ֙וִב  ָׁש" ֽת� א  'Vל ּה  � ְר� ִע� ְּת� ה 11      ְסִמ ' ְּת� ֲא� ַו�

ּ֙וֽת יְר+ ְר ִמ� ּ֙וִב ם�  י Rָ֗נ� ֽת� ִמ� ֹון  Aְר ִב� ָׁש ַּב� ח  � ָ֗נ� ֲא� � ה= ם  " ֶד� ן־ֲא� ִב(
ם׃  � יה( יָ֗נ= ִע= ל� ח  " ָ֗נ� ֲא� � יָך 12ְּת= ל(+ ֲא= ּ֙ו  
ְר י־יVאִמ� � ְּכ ה�  י� ה� ַו�

ה 
 ִמּ֙וִע� ל־ָׁש� ֲא(  H�ְּת ְר� ִמ� ֲא� ַו� ח  � ָ֗נ� ֲא- ָ֗נ( ה  
 ְּת� ֲא� ה  " ל־ִמ� ִע�
ה 
 ֽת� ה� ִֽכ ם ַו� י Cֶד� ל־י� ּ֙ו ִֽכ� ְפ? ְר� ִבF ַו� ל־ל= ְס ְּכ� 
 ִמ= ָ֗נ� ה ַו� H�ֲא י־ִב� � ִֽכ
ה� ֲא� Aה ִב� ֵּנ= ם ה י ה ֶּ֥מ�+ ָ֗נ� ִֽכ� 
 ל� ם� ְּת= י Rְּכ� ְר� ל־ַּב ִֽכ� ּ֙וחE ַו� ל־ְר� ִֽכ�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ה  ֽת� י�+ ה� � ָ֗נ ְפַו�

ְר׃  13 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 14ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ִב ְר( ' ח( ְר  \�ִמ ֲא- י  � ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  
 ִמ� ֲא� ה  "�ְּכ ְּת�+  ְר� ִמ� 
 ֲא� ַו� א�  ִב= ֵּנ� ה

ה׃  � ְרּ֙ו֥ט� ם־ִמ� ָג� ַו� ה  ִּ֖ד� " הּ֙וח� ִב  ְר( < חE 15ח( A�ִב ֥ט� ן  ִע� ִמ�? ל�
ֹו 
ה ֲא ָּט� � ְר� �ק ִמ ְר� " ּה ַּב� ' ה־ל� י= ן־ה- ִע� ִמ� ה ל� ִּ֖ד� ח� הּ֙וח�+ ִב� R)֥ט

ץ׃  � ל־ִע= ֽת ְּכ� ְס( ' ֲא( �י ִמ " ָ֗נ ֥ט ַּב� ִב( ' יְׂש ָׁש= +ְׂש ּה 16ָ֗נ� < ֽת� �ן ֲא ' ְּת= ּ֑י ַו�
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יא 
 ה ִב� ַו� ְר( R)ה ח ִּ֖ד� A יא־הּ֙וח� � ף ה � ְּכ� ְׂש ַּב� 
�ָּפ ֽת� ה ל " ֥ט� ְר� ִמ� ל�
ָג׃  � ֶד־הֹוְר= י� ּה ַּב� " ֽת ֲאֹוֽת� ' ֽת= ה ל� ָּט� ְר�+ �ל� 17ִמ יל= ה= ק ַו� A ִע� ז�

יא " ה י  +ֶּ֥מ ִע� ִב� ה  
 יֽת� ה� יא�  י־ה ְּכ ם  ֶד�+ ן־ֲא� ַּב(
ּ֙ו 
י ה� ִב�  ְר( R)ל־ח ֲא( י  A ָגּ֙וְר= ִמ� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  
 יֲא= ְׂש ל־ָ֗נ� ִֽכ� ַּב�

ְך׃  � ְר= ל־י� ק ֲא( '�ְפ ן ְס� " ִֽכ= י ל� +ֶּ֥מ ֽת־ִע� ה 18ֲא( ן ּ֙וִמ�\ ח� +�י ִב 
 ְּכ
י ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� �ה  י( ה� � י א  
Vל ֽת  ְס( " ֲא( �ִמ ֥ט  ִב( ' ם־ָׁש= ם־ּג� ֲא
ה׃  � הַו ְפי�

ף 19 � ל־ְּכ� ֲא( ף  
 ְּכ� ְך  " ה� ַו� א  ִב=\ ֵּנ� ה ם  ֶד�+ ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
יא �ה ים  +ל ל� ח� ִב  ְר( 
 ח( ה�  ֽת� Rיָׁש ל ָׁש� ִב  ְר( A ח( ל  ְפ=_ ְּכ� ֽת ַו�

ם׃  � ה( ֽת ל� ְר( " ֶד( �ח ֹול ה� ֶד+ ּג� ל ה� 
 ל� ִב ח� ְר( ן ׀ 20ח(2 ִע� 
 ִמ� ל�
ם יה(+ ְר= ִע� 
 ל־ָׁש� ל ְּכ� ים ִע�2 +ל �ָׁש ִֽכ� ֶּ֥מ ה� ה� ַּב= ְר� ה� ִב ַו� ּ֙וָג ל=� 
ִמ ל�
ה ' ָּט� ִע[ ק ִמ� " ְר� ִב� 'ה ל� ְׂשּ֙וי� ח ִע� < ִב ֲא� ְר( � ֽת־ח� ח� ִב� י ֲא ְּת " ֽת� ָ֗נ�

ח׃  ִב� � ֥ט� י 21ל� יל � ִמ ְׂש� ה� י  יִמ 
 ְׂש ה� י  ָ֗נ " יִמ ה= י  ' ֶד ח� ֲא� ֽת� ה
ֹוֽת׃  ֶד� ִע� ִמ[ ְך  י ' ָ֗נ� ָּפ� ה  ָ֗נ� " י� 22ֲא� ָּפ ִֽכ� ה  A ְּכ( ֲא� י  �ָ֗נ ם־ֲא� ָג� ַו�

י׃  ְּת ְר� � ַּב� ה ִּ֖ד " הַו� י י� ' ָ֗נ י ֲא� � ֽת ִמ� י ח� " ֽת �ח ָ֗נ ה� י ַו� +ָּפ ל־ְּכ� ְפֲא(
ְר׃  23 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ה 24ַו� ְּת�? ֲא� ַו�

ִב ְר( 
 ִבֹוא� ח( ים ל� �ִֽכ ְר� ם ִּ֖ד� י 
 ָ֗נ� ָך
 ׀ ָׁש� ים־ל� ם ְׂש C�ֶד ן־ֲא� ִב(
א ְר=+ 
ֶד ַּב� י� ם ַו� � יה( ָ֗נ= ּ֙ו ָׁש� 
ֲא ִ֔צ� ֶד י= " ח� ץ ֲא( ְר( ' ֲא( ל ִמ= ִב(+ ְך־ַּב� ל( � ִמ(

א׃  � ְר= ַּב� יְר  " ְך־ִע ְר( � ִּ֖ד( אָׁש  'Vְר ֹוא 25ַּב� 
ִב ים ל� +ְׂש ְך ְּת� ְר( 
 ִּ֖ד(
ה ' הּ֙וֶד� ֽת־י� ֲא( ַו� ֹון  ֶּ֥מ� י־ִע� � ָ֗נ= ַּב� ֽת  
 ַּב� ְר� ֽת  " ֲא= ִב  ְר( ח(+

ה׃  � ִ֔צּ֙וְר� ַּב� gם  " ל� יְרּ֙וָׁש� ל 26ִב C)ִב ְך־ַּב� ל( ִמ( ֶד  ִמ�? י־ִע� � ְּכ
ים " ִֽכ ְר� ִּ֖ד� ה� 'י  ָ֗נ= ָׁש� אָׁש  <Vְר ַּב� ְך  ְר( ִּ֖ד(� ה� ם  
 ל־ֲא= ֲא(
ים +ְפ ְר� ְּת� ַּב� ל  
 ֲא� ָׁש� ים�  ָּצ ח � ַּב� ל  A ק� ל� ק ם  ְס( � ם־ק� ְס� ק� ל

ֶד׃  � ִב= ְּכ� ה ַּב� " ֲא� ם 27ְר� �g ל� ְרּ֙וָׁש� ם י� ְס( 
 ַּ֔ק( 
ה ׀ ה� י� ֹו ה� יָ֗נ_ יִמ � ַּב
ֹול ים ק" ' ְר ה� ח ל� ִ֔צ� ְר(+ ה� ַּב� חE ָּפ( A�ְּת ְפ� ים� ל ְר ּ֙ום ְּכ� Aְׂש ל�
ְך '�ָּפ ָׁש� ל ים  +ְר ִע� ל־ָׁש� ִע� ים�  ְר ְּכ� ּ֙ום  Aְׂש ל� ה  � ְרּ֙וִע� ֽת� ַּב

�ק׃  י= ִּ֖ד� ֹוֽת  ָ֗נ' ִב� ל ה  " ל� ל� �ם 28ְס A ה( ל� ה  י�? ה� ַו�
ם־ִֽכקְסַום־ ְס� ק� ֹוֽתְּכ ִע" ִב[ ָׁש� י  ' ִע= ִב[ ָׁש� ם  יה(+ יָ֗נ= 
 ִע= ַּב� א�  ַו� ָׁש�

ְׂש׃  � ְפ= ְּת� ה ל� ן  "fַו ִע� יְר  ' ְּכ ז� ּ֙וא־ִמ� ה� ַו� ם  � ה( ְפל�
ם� 29 ִֽכ( ְר� ְּכ� ז� ה� ן  ִע� י��  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ן  ִֽכ=� ל�

ֲאֹוֽת� ְר� � ה= ל� ם  יִֽכ(� ִע= ָׁש� ָּפ ֹוֽת  
ל ּג� ה ַּב� ם  ִֽכ(+ ָ֗נ� 
fַו ִע�
ם ִֽכ(+ ְר� ִֽכ( 
 ֶּֽז� ה ן  ִע� י�2 ם  � יִֽכ( ֹוֽת= יל� ל ִע� ל  "�ִֽכ ַּב� ם  יִֽכ(+ אַוֽת= 
Vָּט ח�
ְׂשּ֙ו׃  � ְפ= ְּת� ְּת ף  " ְּכ� ְפַּב�

א 30 
 ְר־ַּב� ָׁש( ל ֲא� � ֲא= ְר� ְׂש� יא י " ְׂש ִע ָ֗נ� ָׁש�+ ל ְר� 
 ל� ה� ח� ְּת� ֲא� ַו�
ץ׃  � ן ק= 'fַו ֽת ִע� " ִע= ֹו ַּב� י 31      ְסיֹוִמ+ 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ְּכ

אֽת 
Vז ה  � ְר� ֥ט� ִע� � ה� ים  " ְר ה� ַו� ֽת  ְפ( ָ֗נ(+ ִ֔צ� ֶּ֥מ ה� יְר�  ְס ה� ה  +הַו י�
יל׃ � ָּפ ָׁש� ה�  Eה "�ִב ּג� ה� ַו�  Eה ַּב=+ ָג� ה� ה  ל� 
 ְפ� ָּׁ֣ש� ה� אֽת  +Vא־זVל

ה 32 י�+ א ה� 
Vאֽת� לVם־ז ה ּג� ֵּנ� � יִמ( ְׂש 
ה ֲא� ּ֙ו� ה ִע� " ּ֙ו� 'ה ִע� ּ֙ו� ִע�
יַו׃  � ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� ֥ט  " ָּפ� ָׁש� ֶּ֥מ ה� ֹו  ְר־ל' ָׁש( ֲא� א  <Vֶד־ַּב ְפִע�

ְר� 33 ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ  � ְּת� ְר� ִמ� � ֲא� ַו� א  A ִב= ֵּנ� ה ם  ֶד�� ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
ְּת�� ְר� ִמ� ֲא� ם ַו� � ֽת� ָּפ� ְר� ל־ח( ֲא( ֹון ַו� ֶּ֥מ" י ִע� ' ָ֗נ= ל־ַּב� ה ֲא( +ַו �ה י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
יל " ִֽכ ה� ל� ה  ְרּ֙ו֥ט�+ ִמ� ח  ִב� 
 ֥ט( ל� ה�  ֽתּ֙וח� ָּפ� ִב  ְר( A ח( ִב  ְר( 
 ח(

ק׃  � ְר� ַּב� ן  ִע� ' ִמ� ְך 34ל� " ם־ל� ְס� ק� ַּב א  ַו� ָׁש�+ ְך�  ל� ֹוֽת  ז' ח� ַּב�
ים +ִע ָׁש� ְר� י  
 ל= ל� � ח� י�  אְר= ּ֙ו� ל־ִ֔צ� � ֲא( ְך  ֲאֹוֽת�� ֽת  
 ֽת= ל� ִב  � ז� ְּכ�

ץ׃  � ק= ן  'fַו ִע� ֽת  " ִע= ַּב� ם  יֹוִמ�+ א  
 ְר־ַּב� ָׁש( ִב 35ֲא� " ָׁש� ה�
ץ ְר( ' ֲא( ַּב� אֽת  < ְר= ִב� ְר־ָ֗נ ָׁש( ֲא� ֹום  ק< ִמ� ַּב ּה  � ְר� ִע� ל־ְּת� ֲא(

ְך׃  � ֽת� �ֲא ֥ט  '�ָּפ ָׁש� ֲא( ְך  י " ְרֹוֽת� ִֽכ[ ְך� 36ִמ� י Rל� ִע� י  A ְּת ִֽכ� ְפ� ָׁש� ַו�
ֶד� י� יְך ַּב� �ְּת ֽת� ְך ּ֙וָ֗נ� י � ל� יחE ִע� 
 ְפ י ֲא� " ֽת ְר� ִב� ָׁש ִע( ' ֲא= י ַּב� +ִמ ִע� ז�

יֽת׃  � ח ָׁש� י ִמ� " ָׁש= ְר� ים ח� +ְר ִע� ��ים ַּב 
 ָׁש ָ֗נ� ה� 37ֲא� י( ה� � ָׁש ְּת A ֲא= ל�
י ְר ִֽכ=+ ֶּֽז� א ֽת 
Vץ ל ְר( � ֲא� ֹוְך ה� 
ֽת "ה ַּב� י( ה� ְך י ' ִמ= ה ִּ֖ד� ל�+ ִֽכ� ֲא� ל�
י׃  ְּת ְר� � ַּב� ִּ֖ד ה  " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� י  < ְפְּכ

ְר׃  22 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ה 2ַו� 
 ְּת� ֲא� ַו�
ים � ִמ ִּ֖ד� ה� יְר  
 ֽת־ִע ֲא( ֥ט  "�ָּפ ָׁש� ֽת ה� ֥ט  '�ָּפ ָׁש� ֽת ה� ם  ֶד�+ ן־ֲא� ִב(

׃  יה� � ִבֹוֽת( ל־ְּתֹוִע� ְּכ� ֽת  " ֲא= ּה  ְּת�+ ִע� ֹוֶד� 
ה ה 3ַו� A�ְּכ ְּת��  ְר� ִמ� ֲא� ַו�
ּה " ֽתֹוִֽכ� ַּב� ם  < ִּ֖ד� ֽת  ִֽכ( ' ְפ( �ָׁש יְר  
 ִע ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא�
ה׃ � ֲא� ִמ� ֥ט� יה� ל� " ל( ים ִע� < ֶּ֖לּ֙ול ה ָג > ֽת� ְׂש� ִע� ַו� ּה  � ְּת� ֹוא ִע 
ִב ל�

ְך 4 י A ֶּ֖לּ֙ול� ָג ּ֙וִב� ְּת�  ִמ� ָׁש�� ֲא� ְּת�  ִֽכ� Cְפ� ְר־ָׁש� ָׁש( ֲא� ְך  ִמ=? ֶד� ַּב�
ֹוא ִב" ְּת� ַו� ְך  י ִמ�+ י� י  יִב 
 ְר ק� ְּת� ַו� אֽת  ִמ=+ ֥ט� יֽת�  ְׂש ְר־ִע� ָׁש( ֲא�
ם +ּגֹוי ל� ה�  ָּפ� ְר� ח( יְך  A ְּת ֽת� ָ֗נ� ן  ל־ְּכ=� ִע� ְך  י � ָ֗נֹוֽת� ֶד־ָׁש� ִע�

ֹוֽת׃  ִ֔צ� ְר� ֲא� ל־ה� ִֽכ� ל� ה  " ְס� ֶּ֖ל� ק� ֹוֽת 5ַו� ק' �ח ְר� ה� ַו� ֹוֽת  ִב> �ְר ַּ֔ק� ה�
ֽת " ַּב� ְר� ם  ָּׁ֣ש=+ ה� ֽת  
 ֲא� ִמ= ֥ט� ְך  � ְסּ֙ו־ִב� ֶּ֖ל� ַּ֔ק� ֽת� י ְך  " ֶּ֥מ= ִמ

ה׃  � הּ֙וִמ� ֶּ֥מ� ֹו 6ה� ִע" �ְר ז� יָׁש ל ' ל ֲא ֲא=+ ְר� ְׂש� י י 
 יֲא= ְׂש ה� ָ֗נ� ֵּנ= ה
ם׃  � ְך־ִּ֖ד� ְפ� ן ָׁש� ִע� " ִמ� ְך ל� � יּ֙ו ִב� 
 ְך 7ה� ֶּ֖לּ֙ו ִב�+ 
 ק� ם� ה= ֲא= ִב ַו� A ֲא�

ֹוָ֗נּ֙ו ה ה' " ָ֗נ� ִמ� ל� ֲא� ֹום ַו� ֽת' ְך י� � ֽתֹוִֽכ= ק ַּב� ָׁש( "�ִע ּ֙ו ִב� ְׂש' >ְר ִע� ּג= ל�
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ְך׃  � ׃ 8ִב� ְּת� ל� � ֶּ֖ל� ח י  " ֽת� �ֽת ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו� יֽת  � ז ַּב� י  " ָׁש� ֶד� ק�
ם 9 � ְך־ִּ֖ד� ְפ� ָׁש� ן  ִע� 
 ִמ� ל� ְך  " ִב� יּ֙ו  ' ה� יל  < ִֽכ ְר� י  ' ָׁש= ָ֗נ� ֲא�

ְך׃ � ֽתֹוִֽכ= ִב� ּ֙ו  ְׂש' ִע� ה  " ֶּ֥מ� ז ְך  ִב�+ לּ֙ו  ִֽכ� 
 ֲא� ים�  ְר ה� � ל־ה( ֲא( ַו�
ְך׃ 10 � ֵּנּ֙ו־ִב� ִע ה  " ִּ֖ד� ֵּנ ה� ֽת  ' ֲא� ִמ= ְך ֥ט� � ה־ִב� ֶּ֖ל� ּג ִב  " ֽת־ֲא� ַו� ְר� ִע(
ה 11 ִב�+ ֹוִע= ְּת� ה�  ְׂש� ִע� הּ֙ו  ִע=� ְר= ֽת  ָׁש( 
 ֽת־ֲא= ֲא( ׀  יָׁש  
 ֲא ַו�

ֹו ֽת' �ח ֽת־ֲא� יָׁש ֲא( < ֲא ה ַו� � ֶּ֥מ� ז א ִב� 
 ֶּ֥מ= ֹו ֥ט ֽת" ֶּ֖ל� ֽת־ְּכ� יָׁש ֲא( ' ֲא ַו�
ְך׃  � ה־ִב� ֵּנ� ִע יַו  " ִב ֽת־ֲא� ן 12ִב� ִע� 
 ִמ� ל� ְך  " חּ֙ו־ִב� ק� � ל� ֶד  ח� '�ָׁש

ְך� י Rִע� י ְר= A ִע ָּצ� ִב� ְּת� ְּת� ַו� ח� � ק� יֽת ל� 
 ַּב ְר� ֽת� ְך ַו� <ָׁש( ם ָ֗נ( � ְך־ִּ֖ד� ְפ� ָׁש�
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ְּת�  ח� ִֽכ�+ ָׁש� י  
 ֽת �ֲא ַו� ק  ָׁש( +�ִע ַּב�

יֽת 13 � ְׂש ִע� ְר  
 ָׁש( ְך ֲא� " ִע= ִ֔צ� ל־ַּב י ֲא( +ָּפ ִֽכ� י  יֽת 
 ְּכ= ה ה�  ֵּנ= ה ַו�
ְך׃  � ֽתֹוִֽכ= ּ֙ו ַּב� י" ְר ה� ' ָׁש( ְך ֲא� ִמ=+ ל־ִּ֖ד� ִע� ְך� 14ַו� ַּב= ֶד ל A�ִמ ִע� י� ה�

ה 
 ְׂש( �ִע י  " ָ֗נ ֲא� ְר  ' ָׁש( ֲא� ים  \ִמ ּ֑י� ל� ְך  י ֶד�+ י� ה  ָ֗נ� ק� 
 ז� ח- ם־ְּת( ֲא
י׃  יֽת � ְׂש ִע� י ַו� ְּת ְר� ' ַּב� ה ִּ֖ד " הַו� י י� ' ָ֗נ ְך ֲא� � י 15ֲאֹוֽת� A יִ֔צֹוֽת ְפ ה� ַו�

י ' ֽת �ֶּ֥מ ֽת ה� ַו� ֹוֽת  ִ֔צ� ְר� ֲא� ַּב� יְך  " יֽת ְר ז= ַו� ם  +ּגֹוי ַּב� ְך�  ֲאֹוֽת�
ְך׃  � ֶּ֥מ= ִמ ְך  " ֽת= ֲא� ִמ� �ם 16֥ט[ ָגֹוי 
י  יָ֗נ= ִע= ל� ְך  " ַּב� ְּת�  ל� ' ח� ָ֗נ ַו�

�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ְּת�  ִע� " ֶד� י� ְפַו�
ְר׃  17 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 18ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(

ל  " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= י  ' יּ֙ו־ל יָג לְסַוָג ה� � ְס ֽתל� ָׁש( �ח ָ֗נ�8 ם  H�ֶּ֖ל ְּכ[
ף ְס( " ים ְּכ( ' ָג ּ֙וְר ְס ֹוְך ְּכ+ 
ֽת ֽת� ַּב� ְר( R)ִעֹוְפ Aל ַו� ז( ְר� יל ּ֙וִב� ?ֶד ּ֙וִב�

ּ֙ו׃  י� ן 19      ְסה� >ִע� ה י� +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�
ם ִֽכ(+ ֽת� ֲא( ץ  
 ִב= �ק י  
 ָ֗נ ָ֗נ� ה ן�  ִֽכ= ל� ים  � ָג ְס ל� ם  " ִֽכ( ֶּ֖ל� ְּכ[ ֹוֽת  י' ה-

gם׃  � ל� ְרּ֙וָׁש� י� ֹוְך  ל־ְּת" ֽת 20ֲא( ָׁש( �ח ָ֗נ� ּ֙ו8 ף  ְס( H)ְּכ ֽת  ִ֔צ� 
 ִב[ ק�
ּ֙וְר ְּכ+ ֹוְך  
ל־ְּת ֲא( יל�  ֶד ּ֙וִב� ֽת  ְר( A ִעֹוְפ( ַו� ל  ז(? ְר� ּ֙וִב�
י 
 ָּפ ֲא� ַּב� ץ�  �ַּב ק� ֲא( ן  A ְּכ= יְך  � ְּת ָ֗נ� ה� ל� ָׁש  " ֲא= יַו  ' ל� ֽת־ִע� ח� � ְפ� ל�

ם׃  � ִֽכ( ֽת� י ֲא( " ְּת ִֽכ� ְּת� ה ַו� י  ' ְּת ח� ֵּנ� ה ַו� י  +ֽת ִמ� ח� י 21ּ֙וִב� 
 ְּת ְס� ֵּנ� ִֽכ ַו�
ם " ְּת( ִֽכ� ְּת� ָ֗נ י ַו� � ֽת ְר� ִב� ָׁש ִע( 
 ֲא= ם ַּב� " יִֽכ( ל= י ִע� ' ְּת ח� ְפ� ָ֗נ� ם ַו� ִֽכ(+ ֽת� ֲא(

ּה׃  � ֽתֹוִֽכ� ּ֙ו 22ַּב� 
ִֽכ ְּת� ן ְּת[ " ּ֙וְר ְּכ= ֹוְך ְּכ+ 
ֽת ף� ַּב� ְס( R)ּ֙וְך ְּכ ְּת' ה ְּכ�
י " ֽת ִמ� י ח� ְּת ִֽכ� ' ְפ� ה ָׁש� הַו�+ י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ם� ְּכ ְּת( ִע� יֶד� � ּה ַו � ֽתֹוִֽכ� ִב�
ם׃  � יִֽכ( ל= ְפִע�

ְר׃  23 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 24ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
א 'Vל יא  � ה ה  " ְר� ה� �֥ט ִמ� א  'Vל ץ  ְר( ֲא(+ ְּת�  
 ֲא� ּה  ְר־ל�\ ִמ� ֲא-

ם׃  ִע� � ז� ֹום  י' ַּב� ּה  " ִמ� ָׁש� ּה 25ָג[ ֽתֹוִֽכ�+ ַּב�  � יה� R)יֲא ִב ָ֗נ� ְר  ָׁש( A ק(

ְר� יק� ן ַו ְס( A�לּ֙ו ח ִֽכ�� ָׁש ֲא� 
ְפ( ף ָ֗נ( ְר( � ף ֥ט� � ְר= 
�ָג ֥ט " י ָׁשֹוֲא= ' ְר ֲא� ְּכ�
ּה׃  � ֽתֹוִֽכ� ִב� ּ֙ו  ַּב' ְר� ה יה�  " ָ֗נֹוֽת( ִמ� ל� ֲא� חּ֙ו  + ַּ֔ק� יה� 26י C)ָ֗נ ה� �ְּכ

ל� �ח ל� ָׁש  ֶד( A�ין־ק � ַּב=  Yי ָׁש� ֶד� ק� ּ֙ו  
ל ֶּ֖ל� ח� י� ַו�  Zי ֽת ֽתֹוְר� ּ֙ו  
ְס ִמ� ח�
יִעּ֙ו � א הֹוֶד 
Vֹוְר ל ה" ֥ט� א ל� ' ִמ= ָּט� ין־ה� ילּ֙ו ּ֙וִב= +ִּ֖ד ִב� א ה 
Vל
ם׃ � ֽתֹוִֽכ� ַּב� ל  " ח� ֲא= ַו� ם  יה(+ יָ֗נ= � ִע= יִמּ֙ו  
 ל ִע� ה( י�  ֽתֹוֽת� ַּב� ָׁש� ּ֙וִמ

ף 27 ְר( � ֥ט� י  ְפ= ְר� 
�֥ט ים  " ִב ֲא= ז� ְּכ ּה  ַּב�+ ְר� ק ִב� יה�  
 ְר( ְׂש�
ִע׃ ִ֔צ� � ַּב�  Eִע '�ִ֔צ ַּב� ן  ִע� " ִמ� ל� ֹוֽת  ָׁש+ ְפ� ָ֗נ� ֶד  
 ַּב= ֲא� ל� ם�  ְך־ִּ֖ד� ָּפ� ָׁש� ל

א 28 ַו� ָׁש�+ ים  
 ז �ח ל  ְפ=+ ְּת� ם�  ה( ל� ּ֙ו  Aח ֥ט� יה�  יֲא(� ִב ּ֙וָ֗נ�
י 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ים  �ְר ִמ� �ֲא ִב  � ז� ְּכ� ם  " ה( ל� ים  ' ִמ ְס� �ק ַו�

ְר׃  � ַּב= ֶד א  'Vל ה  " יהַו� � ַו� ה  +הַו קּ֙ו 29י� ָׁש� 
 ִע� ץ�  ְר( R�ֲא ה� ם  A ִע�
ְר ' ּג= ֽת־ה� ֲא( ּ֙ו ַו� יֹון� הֹוָ֗נ+ ִב� ֲא( י ַו� A ָ֗נ ִע� ַו� ל  � ז= ּ֙ו ּג� ל" ז� ָג� ק ַו� ָׁש( +�ִע

֥ט׃  � ָּפ� ָׁש� ִמ א  'Vל ַּב� ּ֙ו  ק" ָׁש� יָׁש 30ִע� 
 ֲא ם  H)ה ִמ= ָׁש  
 ַּ֔ק= ִב� ֲא� ַו�
ץ ְר( " ֲא� ה� ֶד  ' ִע� ַּב� >י  ָ֗נ� ְפ� ל� ץ  ְר( > ָּפ( ַּב� ֶד  ִמ=? �ִע ַו�  Fְר ֶד= ְר־ּג� ֶד= ��ּג

י׃  אֽת � ִ֔צ� ִמ� א  "Vל ַו� ּה  � ֽת� ח� ָׁש� י  
 ְּת ל� ִב ְך 31ל� A�ָּפ ָׁש� ֲא( ַו�
ם� ְּכ� ְר� ִּ֖ד� ים  � יֽת ֶּ֖ל ְּכ י  " ֽת ְר� ִב� ִע( ָׁש  ' ֲא= ַּב� י  +ִמ ִע� ז� ם�  יה( ל= ִע�
ה׃  � ַו �ה י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ֽת�+ ָ֗נ� ם  
 ְרVאָׁש� ְפַּב�

ְר׃  23 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� � ֶד� ן־ֲא� ַּב(
ּ֙ו׃  י� ֽת ה� " ח� ם־ֲא� ֹוֽת ֲא= ָ֗נ' ים ַּב� +ָׁש ָ֗נ� ם  י 
 ְּת� ה 3ָׁש� 
יָ֗נ� ָ֗נ( ז� ְּת ַו�

ן יה(+ ֶד= ָׁש� ּ֙ו  
ִֽכ ִע� �ִמ ה  ֶּ֥מ� ָׁש�2 ּ֙ו  ָ֗נ� ז� ן  " יה( ִעּ֙וְר= ָ֗נ� ַּב ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ִב�
ן׃  � יה( ֽתּ֙ול= ַּב� י  " ִּ֖ד= ִּ֖ד� ּ֙ו  ְּׂש+ ִע ם  
 ָׁש� ה 4ַו� A ל� jה ֲא� ן  ִמֹוֽת�� ּ֙וָׁש�

י +ל ה  
יָ֗נ� י( ה� � ְּת ַו� ּה  חֹוֽת�+ ֲא� ה  
 יִב� ל jה ֲא� ַו� ה�  ֶדֹול� ּג� ה�
ה ל�+ jה ֹון ֲא� 
ְר ִמ� �ן ָׁש ִמֹוֽת�\ ֹוֽת ּ֙וָׁש� ָ֗נ� ים ּ֙וִב� 
 ָ֗נ ה ַּב� ָ֗נ� ֶד� " ל� ְּת= ַו�

ה׃  � יִב� ל jה ֲא� gם  " ל� יְרּ֙וָׁש� י 5ַו � ְּת� ח� ְּת� ה  " ל� jה ֲא� ן  ז( ' ְּת ַו�
ים׃ � ְרֹוִב ק� ּ֙וְר  ָּׁ֣ש" ל־ֲא� ֲא( יה�  ִב(+ ה� ֲא� ל־ִמ� � ִע� ִב�  ּג� ִע� ְּת� ַו�

ֶד 6 ִמ( " ח( י  ּ֙וְר= ח' ַּב� ים  +ָ֗נ ָג� ּ֙וְס� ֹוֽת  
ח ָּפ� ֽת�  ל( R=ִֽכ ֽת� י  A ָׁש= ִב[ ל�
ים׃  � י ְסּ֙וְס " ִב= ִֽכ� �ים ְר \ָׁש ְר� ם ָּפ� � ֶּ֖ל� � 7ְּכ[ יה� R)ָ֗נּ֙וֽת ז� ן ְּת� A ְּת= ְּת ַו�

ל >�ִֽכ ּ֙וִב� ם  � ֶּ֖ל� ְּכ[ ּ֙וְר  ָּׁ֣ש" י־ֲא� � ָ֗נ= ַּב� ְר  ' ח� ִב� ִמ ם  יה(+ ל= ִע�
ה׃ ֲא� � ִמ� ֥ט� ָ֗נ ם  " יה( ֶּ֖לּ֙ול= ל־ּג ִֽכ� ַּב� ה  < ִב� ָג� � ְר־ִע� ָׁש( ֲא�

ּה� 8 י ֲאֹוֽת� A ה ְּכ ִב� ז�+ א ָע� 
Vם� ל י Rְר� ִ֔צ� ֶּ֥מ יה� ִמ A ָ֗נּ֙וֽת( ז� ֽת־ְּת� ֲא( ַו�
יה� � ֽתּ֙ול( ִב� י  
 ִּ֖ד= ִּ֖ד� ּ֙ו  ְּׂש" ִע ה  ֶּ֥מ� ' ה= ַו� יה�  ִעּ֙וְר(+ ָ֗נ� ִב ּ֙ו  
ִב ִֽכ� ָׁש�

׃  יה� � ל( ִע� ם  " ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת� ּ֙ו  ִֽכ' ָּפ� ָׁש� ּ֑י יה� 9ַו� " ְּת ֽת� ָ֗נ� ן  ' ִֽכ= ל�
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ה " ִב� ָג� ִע� ְר  ' ָׁש( ֲא� ּ֙וְר  ָּׁ֣ש+ ֲא� 
י  ָ֗נ= ַּב� ֶד�  י� ַּב� יה�  � ִב( ה� � ֲא� ֶד־ִמ� י� ַּב�
ם׃  � יה( ל= � 10ִע� יה� R)ָ֗נֹוֽת ּ֙וִב� Aיה�  ָ֗נ( ַּב�  Yּה ֽת� ַו� ְר� ִע( ּ֙ו  
ֶּ֖ל ּג  Zה ֶּ֥מ� ה=

ים +ָׁש ֵּנ� ם� ל� י־ָׁש= ה ְּת� ָגּ֙ו ַו� � ְר� ִב ה� ְר( 
 ח( ּה ַּב� " ֲאֹוֽת� חּ֙ו ַו� + ק� ל�
ּה׃  � ְׂשּ֙ו ִב� ' ִע� ים  " ְפּ֙ו֥ט ּה 11      ְסּ֙וָׁש� 
 חֹוֽת� א� ֲא� ְר( R=ְּת ַו�

ה ֵּנ� � ֶּ֥מ( ִמ ּה  " ֽת� ִב� ָג� ִע� ֽת  ' ח= ָׁש� ְּת� ַו� ה  יִב�+ ל jה ֲא�
ּה׃  � חֹוֽת� ֲא� י  " ָ֗נּ֙וָ֗נ= ֶּֽז� ִמ יה�  ָ֗נּ֙וֽת(+ ז� ֽת־ְּת�? ֲא( יF 12ַו� ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא(

י 
 ָׁש= ִב[ ל� ים�  ִב �ְר ק� ים  A ָ֗נ ָג� ּ֙וְס� ֹוֽת  ח? ָּפ� ה  ִב� C�ָג ִע� ּ֙וְר  ָּׁ֣ש? ֲא�
ֶד ִמ( " ח( י  ּ֙וְר= ח' ַּב� ים  � ְסּ֙וְס י  
 ִב= ִֽכ� �ְר ים  " ָׁש ְר� ָּפ� ֹול  ל+ ִֽכ� ִמ

ם׃  � ֶּ֖ל� ֶד 13ְּכ[ " ח� ֲא( ְך  ְר( ' ִּ֖ד( ה  ֲא� � ִמ� ֥ט� ָ֗נ י  
 ְּכ א  ְר( " ֲא= ַו�
ן׃  � יה( ְּת= ָׁש� י� 14ל ָׁש= ָ֗נ� א ֲא� ְר( ְּת=� יה� ַו� � ָ֗נּ֙וֽת( ז� ל־ְּת� ף ֲא( ֹוְס( ְּת" ַו�

י  
 ִמ= ל� יְר ִ֔צ� + ַּ֔ק ל־ה� ה ִע� 
 ַּ֔ק( ח[ ים ִֽכשֶדיים ִמ� +ִּ֖ד ְׂש� יםִֽכ� " ק ק[ ח�
ְר׃  � ָׁש� ָּׁ֣ש� י 15ַּב� A ְרּ֙וח= ְס� ם  יה(� ָ֗נ= ֽת� ִמ� ַּב� ֹוְר  Cז ֲא= י  ָגֹוְר=? ח�

ם � ֶּ֖ל� ְּכ[ ים  " ָׁש ל ָׁש� ה  ' ֲא= ְר� ִמ� ם  יה(+ אָׁש= 
 ְר� ַּב� ים�  ִבּ֙ול ֥ט�
ם׃ � ְּת� ֶד� ִמֹול� ץ  ְר( " ֲא( ים  +ִּ֖ד ְׂש� ְּכ� ל�  ִב( י־ִב� � ָ֗נ= ַּב� ּ֙וֽת  Aִמ ִּ֖ד�

ה ַוֽתִעָגִב  16 ' ִב� ּג� ִע� ְּת� יה�ַו� � יָ֗נ( ִע= ה  
 ֲא= ְר� ִמ� ל� ם  " יה( ל= ִע�
ה׃  יִמ� � ִּ֖ד ְׂש� ם ְּכ� " יה( ל= ים ֲא� < ִֽכ ֲא� ל� ח ִמ� > ל� ָׁש� ְּת ֲאּ֙ו 17ַו� ?�ִב ּ֑י� ַו�

ּה " ּ֙ו ֲאֹוֽת� ֲא' ֶּ֥מ� ֥ט� י� ים ַו� +ֶד �ִב ִּ֖ד 
 ְּכ� ָׁש� ִמ ל� ל� ִב( י־ִב� � ָ֗נ= יה� ִב� A ל( ֲא=
ם׃ � ה( ִמ= ּה  " ָׁש� ְפ� ָ֗נ� ִע  ק� ' ְּת= ַו� ם  א־ִב�+ ִמ� ֥ט� ?ְּת ַו� ם  � ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת� ַּב�

ִע 18 ק� A ְּת= ַו� ּה  � ֽת� ַו� ְר� ֽת־ִע( ֲא( ל  " ָג� ְּת� ַו� יה�  ָ֗נּ֙וֽת(+ ז� ְּת� ל�  ָג� ְּת� ַו�
ל ' ִע� ִמ= י  " ָׁש ְפ� ָ֗נ� ה  ' ִע� ק� ָ֗נ� ְר  < ָׁש( ֲא� ְּכ� יה�  ל(+ ִע� � ִמ= י�  ָׁש ְפ� ָ֗נ�

ּה׃  � חֹוֽת� ְר� 19ֲא� �ְּכ ז� ל יה�  � ָ֗נּ֙וֽת( ז� ֽת־ְּת� ֲא( ה  " ַּב( ְר� ְּת� ַו�
ם׃ י � ְר� ִ֔צ� ץ ִמ ְר( ' ֲא( ה ַּב� " ֽת� ָ֗נ� ז� ְר  ' ָׁש( יה� ֲא� ִעּ֙וְר(+ ָ֗נ� י  
 ִמ= ֽת־י� ֲא(

ים� 20 ִמֹוְר ְר־ח� ְׂש� ְר ַּב� A ָׁש( ם ֲא� � יה( ָׁש= ָג� ל� � ל ָּפ " ה ִע� ִב�+ ּג� ִע� ְּת� � ַו�
ם׃  � ֽת� ִמ� ְר� ים ז " ֽת ְסּ֙וְס ' ִמ� ְר� ז ם ַו� ְר�+ ְׂש� ֽת 21ַּב� " י ֲא= +ֶד ק� ְפ� ְּת � ַו�

ן ִע� " ִמ� ל� ְך  י ִּ֖ד�+ ִּ֖ד� ם�  י Rְר� ִ֔צ� ֶּ֥מ ִמ ֹוֽת  Aְׂש ִע� ַּב� ְך  י � ִעּ֙וְר� ָ֗נ� ֽת  
 ֶּ֥מ� ז
ְך׃  י � ִעּ֙וְר� ָ֗נ� י  ' ֶד= ה 22      ְסָׁש� יִב�� ל jה ֲא� ן  
 ִֽכ= ל�

ְך� י Rִב� ה� ֲא� ֽת־ִמ� יְר ֲא( A ִע י ִמ= ?ָ֗נ ָ֗נ� הY ה הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְרZ ֲא� ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ים ' אֽת ִב= ה� ם ַו� � ה( ְך ִמ= " ָׁש= ְפ� ה ָ֗נ� ' ִע� ק� ְר־ָ֗נ� ָׁש( ֽת ֲא� < ְך ֲא= י ל�+ ִע�

יִב׃  � ִב ַּ֣ס� ְך ִמ י " ל� ֹוֶד 23ִע� Aק ים ָּפ� �ִּ֖ד ְׂש� ל־ְּכ� ִֽכ� ל ַו� 
 ִב( <י ִב� ָ֗נ= ַּב�
ֶד ִמ( C)י ח ּ֙וְר= ח? ם ַּב� � ּ֙וְר ֲאֹוֽת� ָּׁ֣ש" י ֲא� ' ָ֗נ= ל־ַּב� ֹוִעE ְּכ� ק+ � ַו� Eֹוִע Rָׁש ַו�
י ' ִב= ִֽכ� �ְר ים  +ְרּ֙וֲא ּ֙וק� ים�  ָׁש ל � ָׁש� ם  ֶּ֖ל�+ ְּכ[ ים�  ָ֗נ ָג� ּ֙וְס� ֹוֽת  Aח ָּפ�

ם׃  � ֶּ֖ל� ים ְּכ[ " ל� 24ְסּ֙וְס ּג� ל� ָג� ִב ַו� ִֽכ( A ן ְר( ִ֔צ( 8�ְך ה י Hל� ֲאּ֙ו ִע� 
 ּ֙וִב�

ְך י " ל� יִמּ֙ו ִע� ' ְׂש ִע י� קֹוִב�+ ן� ַו� ָג= Aה ּ֙וִמ� ֵּנ� ים ִ֔צ +ֶּ֥מ ל ִע� 
 ה� ק� ּ֙וִב
ּ֙וְך ֥ט" ְפ� ּ֙וָׁש� ֥ט  ָּפ�+ ָׁש� ִמ ם�  יה( ָ֗נ= ְפ� ל י  A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� יִב  � ִב ְס�

ם׃  � יה( ֥ט= ָּפ� ָׁש� ִמ ְך� 25ַּב� ּ֙ו ֲאֹוֽת� Aְׂש ִע� ְך ַו� י ַּב�� Cֽת ֲא� ָ֗נ� י ק ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ִב ְר( 
 ח( ַּב� ְך  " יֽת= ְר ח� ֲא� ַו� יְרּ֙ו  +ְס י� ְך�  י Rָ֗נ� ז� ֲא� ַו� ְך  A ָּפ= ֲא� ה  ִמ�+ ח= ַּב�
ְך " יֽת= ְר ח� ֲא� ַו� חּ֙ו  + ַּ֔ק� י ְך�  י Rָ֗נֹוֽת� ּ֙וִב� ְך  י A ָ֗נ� ַּב� ה  ֶּ֥מ� ה=� ֹול  ָּפ� ְּת

ָׁש׃  � ֲא= ל ַּב� ' ִֽכ= ֲא� ּ֙ו 26ְּת= ח" ק� ל� ְך ַו� י � ֶד� ָג� ֽת־ַּב� ּ֙וְך ֲא( י֥ט" ָׁש ְפ� ה ַו�
ְך׃  � ְּת= ְר� ֲא� ְפ� ֽת י  ' ל= ְך 27ְּכ� ֶּ֥מ=+ ִמ ְך�  ֽת= ֶּ֥מ� ז י  A ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו�

ְך� י Rיָ֗נ� ִע= י  A ֲא ְׂש� א־ֽת �Vל ַו� ם  י � ְר� ִ֔צ� ץ ִמ ְר( 
 ֲא( ְך ִמ= " ָ֗נּ֙וֽת= ֽת־ז� ֲא( ַו�
ֹוֶד׃  י־ִע� ְר ְּכ� ז� א ֽת 'Vם ל י " ְר� ִ֔צ� ם ּ֙וִמ יה(+ ל= י 28      ְסֲא� 
 ְּכ

ְר 
 ָׁש( ֶד ֲא� " י� ְך ַּב� ָ֗נ�+ ֽת� ��ָ֗נ י�  ָ֗נ ָ֗נ� ה ה +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ִֽכ
ם׃  � ה( ְך ִמ= " ָׁש= ְפ� ה ָ֗נ� ' ִע� ק� ְר־ָ֗נ� ָׁש( >ֶד ֲא� י� �אֽת ַּב� ָ֗נ= ּ֙ו 29ְׂש� ְׂש? ִע� ַו�

ם 
�יְר ּ֙וְך ִע= ִב" ז� ָע� ְך ַו� יִע=+ ָג ל־י� חּ֙ו� ְּכ� ק� ל� ה ַו� ֲא�� ָ֗נ� ְׂש ְך ַּב� C�ֲאֹוֽת
ְך׃ י � ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת� ְך ַו� " ֽת= ֶּ֥מ� ז ְך ַו� י ָ֗נּ֙וָ֗נ�+ 
ֽת ז� ַו� ְר� ה� ִע( ל� ָג� ָ֗נ �ה ַו� י� ְר� ִע( ַו�

ל 30 ' ִע� ם  +ָגֹוי י  
 ְר= ח� ֲא� ְך�  ָ֗נֹוֽת= ז� ַּב ְך  � ל� ה  ֶּ֖ל( " ֲא= ה  '�ְׂש ִע�
ם׃  � יה( ֶּ֖לּ֙ול= ָג ַּב� אֽת  " ִמ= ֥ט� ְר־ָ֗נ ָׁש( ְך 31ֲא� " חֹוֽת= ֲא� ְך  ְר( ' ֶד( ַּב�
ְך׃  � ֶד= י� ּה ַּב� " י ִֽכֹוְס� ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ְּת� ַו� ִֽכ� � ל� ְר� 32      ְסה� ִמ� ה ֲא� A�ְּכ

ה " ַּ֔ק� ִמ[ ִע� ה� י  +ְּת ָׁש� ְּת ְך�  חֹוֽת= ֲא� ֹוְס  Aְּכ ה  +ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
יל׃ � ִֽכ ה� ה ל� ' ַּב� ְר� ָג ִמ ִע� " ל� ק ּ֙ול� <�ח ִ֔צ� 'ה ל י( ה� ה ְּת � ִב� ח� ְר� ה� ַו�

ה 33 ִמ�+ ִמ� ּ֙וָׁש� ה  
 ֶּ֥מ� ָׁש� ֹוְס  ְּכ2 י  ֲא � ל= ֶּ֥מ� ְּת ֹון  ָג" י� ַו� ֹון  ְר' ְּכ� ָׁש
ֹון׃  ְר� ִמ� �ְך ָׁש ' חֹוֽת= ֹוְס ֲא� יֽת 34ְּכ" �ִ֔צ ּה ּ֙וִמ� C�יֽת ֲאֹוֽת ?ֽת ָׁש� ַו�

י 
 ָ֗נ ֲא� י  2ְּכ י  ק � ְּת= ָ֗נ� ְּת� ְך  י 
 ֶד� ָׁש� ַו� י  ִמ " ְר= ָג� ְּת� יה�  < ְׂש( ְר� ֽת־ח� ֲא( ַו�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ְר� ַּב�+ ה 35      ְסֶד A�ְּכ ן  ִֽכ=� ל�

י יִֽכ ' ל ָׁש� ְּת� י ַו� +ְּת� ֲאֹוֽת ח� 
 ִֽכ� ן ָׁש� ִע� ה י�2 +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ֲא�
ְך " ֽת= ֶּ֥מ� ז י  ' ֲא ְׂש� ְּת�  < ם־ֲא� ָג� ַו� ְך  � ּ֙ו= ָג� י  
 ְר= ח� ֲא� י  " ֲאֹוֽת

ְך׃  י � ָ֗נּ֙וֽת� ז� ֽת־ְּת� ֲא( י 36      ְסַו� ל�+ ֲא= ה�  הַו� י� ְר  אִמ( AVּ֑י ַו�
ה � יִב� ל jה ֽת־ֲא� ֲא( ַו� ה  " ל� jה ֽת־ֲא� � ֲא( ֹו֥ט  ָּפ' ָׁש� ֽת ה� ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(

ן׃  � יה( ִבֹוֽת= ֽת ְּתֹוִע� " ן ֲא= ה(+ 
ֶד ל� ּג= ה� ם� 37ַו� ֶד� ַו� ְפּ֙ו  ֲא=� ָ֗נ י  
 ְּכ
ן� יה( ָ֗נ= ֽת־ַּב� ֲא( Aם  ָג� ַו� ְפּ֙ו  � ֲא= ָ֗נ ן  " יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ֽת־ּג ֲא( ַו� ן  יה(+ יֶד= � ַּב

ה׃  � ל� ִֽכ� ֲא� ם ל� " ה( יְרּ֙ו ל� ' ִב ִע- י ה( +ֶדּ֙ו־ל ל� � ְר י� 
 ָׁש( ֹוֶד 38ֲא� ִע'
ּ֙וא ה+ ֹום ה� 
ּ֑י י� ַּב� ָׁש ִּ֖ד� ק� ֽת־ִמ ּ֙ו ֲא( Aֲא ֶּ֥מ� י ֥ט � ְׂשּ֙ו ל 
 אֽת ִע� "Vז

לּ֙ו׃  � ֶּ֖ל= י ח " ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ם� 39ַו� יה( ָ֗נ= ֽת־ַּב� ם ֲא( A ֥ט� ח� ָׁש� ִב� ּ֙ו�
ּ֙וא ה" ה� ֹום  ּ֑י' ַּב� י  < ָׁש ִּ֖ד� ק� ל־ִמ ֲא( ֲאּ֙ו  >�ִב ּ֑י� ַו� ם  יה(+ ּ֙ול= 
ֶּ֖ל ָג ל�
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י׃  � יֽת ֹוְך ַּב= ֽת' ּ֙ו ַּב� ְׂש" ה ִע� '�ה־ִֽכ ֵּנ= ה ֹו ַו� ל� ֶּ֖ל� ח� י 40ל� A ף ְּכ ֲא�� ַו�
ְר ָׁש(? ֲא� ק  � ח� ְר� ֶּ֥מ( ִמ ים  " ֲא ַּב� ים  +ָׁש ָ֗נ� ֲא� � ל� ה�  ָ֗נ� ח� Rל� ָׁש� ֽת
ְר ' ָׁש( ֲא� ל� ֲאּ֙ו  ה־ִב�+ ֵּנ= ה ַו� ם�  יה( ל= ֲא�  Eּ֙וח Aל ָׁש� ְך  C�ֲא ל� ִמ�

י׃  ֶד � ִע( יֽת  ֶד ' ִע� ַו� ְך  י " יָ֗נ� ִע= ְּת�  ל� ' ח� ְּכ� ְּת�  ִ֔צ� < ח� � 41ְר� ְּת� ִב� ָׁש� י� ַו�
י ' ְּת ְר� ֥ט� יה� ּ֙וק� � ָ֗נ( ְפ� ּ֙וְך ל� ְר" ן ִע� ' ח� ל� ָׁש[ ה ַו� ִבּ֙וִּ֖ד�+ ה ִֽכ� 
 ָּט� ל־ִמ ִע�

׃  יה� � ל( ְּת� ִע� ִמ� ' י ְׂש� " ָ֗נ ִמ� ָׁש� ּהY 42ַו� ַו ִב� 
 ל= ִמֹוןZ ָׁש� ֹול ה� 
ק ַו�
ים  ' ֲא ִמּ֙וִב� ם  ֶד�+ ֲא� ִב  
�ְר ִמ= ים�  ָׁש ָ֗נ� ל־ֲא� ֲא( ְסַוִבאיםַו�

ים  " ֲא ִב� ןְס� יה(+ ֶד= ל־י� ֲא( ים�  יֶד ִמ ִ֔צ� ּ֙ו  Aָ֗נ ְּת� ּ֑י � ַו� ְר  � ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ִמ
ן׃  � יה( אָׁש= ל־ְר� ֽת ִע� ְר( " ֲא( ְפ� ֽת ְּת ְר( ' ֥ט( ִע� ה 43ַו� " ל� ַּב� ְר ל� ִמ�\ �ֲא ַו�

ים  � ֲאּ֙וְפ � ה ִעֽת ָ֗נ < ְּת� ּ֙ו יזָ֗נה ִע� ָ֗נ' ז� יא׃י � ה ַו� ה�  " ָ֗נּ֙וֽת( ז� ֽת�
ֲאּ֙ו 44 ן ַּב�� 
 ה ְּכ= � ה זֹוָ֗נ� 
 ָּׁ֣ש� ל־ֲא ֹוא ֲא( ִב" יה� ְּכ� ל(+ ֹוא ֲא= 
ִב ּ֑י� ַו�

ה׃ � ֶּ֥מ� ֶּֽז ה� ֽת  "�ָּׁ֣ש ֲא ה  יִב�+ ל jה 
 ל־ֲא� ֲא( ַו� ה�  ל� jה � ל־ֲא� � ֲא(
ם 45 ה(+ ֹוֽת� ֲא� ּ֙ו  
֥ט ָּפ� ָׁש� י ה  ֶּ֥מ� ה=2 ם  � יק ִּ֖ד ִ֔צ� ים  
 ָׁש ָ֗נ� ֲא� ַו�

ֽת� �ְפ ֲא� ��י ָ֗נ A ם ְּכ � ֹוֽת ִּ֖ד� 
ִֽכ ְפ� �֥ט ָׁש " ָּפ� ָׁש� ֹוֽת ּ֙וִמ ְפ+ ֲא� ��֥ט� ָ֗נ ָּפ� ָׁש� ִמ
ן׃  � יה( יֶד= � ַּב ם  " ֶד� ַו� ה  ֵּנ� ְר 46      ְסה=+ " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ י  < ְּכ

ן " ה( ֽת� ן ֲא( '�ֽת ָ֗נ� ַו� ל  ה�+ ם� ק� יה( ל= ה ִע� A ל= ִע� �ה ה� הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ז׃  � ִב� ל� 'ה ַו� ַו� ִע� ז� א 47ל� ' ְר= ל ּ֙וִב� ה�+ ן� ק� ִב( R)ן ֲא ' יה( ל= ּ֙ו ִע� ִמ? ָג� ְר� ַו�

ָגּ֙ו +�ְר ה� י� ם�  יה( ֹוֽת= ָ֗נ� ּ֙וִב� ם  A יה( ָ֗נ= ַּב� ם  � ִבֹוֽת� ְר� ח� ַּב� ן  " ה( ֲאֹוֽת�
ְפּ֙ו׃  ��ְר ְׂש� י ָׁש  ' ֲא= ַּב� ן  " יה( ְּת= ה 48ּ֙וִב� " ֶּ֥מ� ז י  ' ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו�

ה יָ֗נ� " ְׂש( ִע� ֽת� א  'Vל ַו� ים  +ָׁש ֵּנ� ל־ה� ְּכ� ְרּ֙ו�  ַּ֣ס� ּ֙ו� � ָ֗נ ַו� ץ  ְר( � ֲא� ן־ה� ִמ
ה׃  ָ֗נ� � ִֽכ( ֽת� ֶּ֥מ� ז י 49ְּכ� ' ֲא= ֥ט� ח� ַו� ן  יִֽכ(+ ל= ִע� ה�  ָ֗נ� R)ִֽכ ֽת� ֶּ֥מ� ז ּ֙ו  Aָ֗נ ֽת� ָ֗נ� ַו�

ה׃ � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד י ֲא� " ָ֗נ י ֲא� ' ם ְּכ ְּת(\ ִע� יֶד� ה ַו איָ֗נ� � ְּׂש( ן ְּת " יִֽכ( ֶּ֖לּ֙ול= ָג
ְפ

יֽת� 24 יִע ָׁש ְּת� Aה ה� ָ֗נ� ָּׁ֣ש� י ַּב� Cל� ה ֲא= הַו�? ְר־י� ִב� יF ֶד� ה י� ַו�
ְר׃ ��אִמ ל= ָׁש  ֶד( "�ח ל� ֹוְר  ְׂש' ִע� ַּב( י  +יְר ְׂש ִע� ה� ָׁש  ֶד( 
�ח ַּב�

ם  2 ֶד�� ן־ֲא� ִב־ִֽכֽתַוִב־ַּב( ֽת� ֹוםְּכ� ּ֑י+ ה� ם  
 ֽת־ָׁש= ֲא( ָך�  ל�
ל� ִב( ְך־ַּב� ל( � ִמ( ְך  A ִמ� ְס� ה  � ֶּֽז( ה� ֹום  
ּ֑י ה� ם  ִ֔צ( " ֽת־ִע( ֲא(

ה׃  � ֶּֽז( ה� ֹום  ּ֑י' ה� ם  ִ֔צ( " ִע( ַּב� ם  +g ל� ּ֙וָׁש� 
ְר ל־י� ל 3ֲא( A�ָׁש ּ֙וִמ�
ה '�ְּכ ם  יה(+ ל= ֲא�  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו� ל  ָׁש�+ ִמ� י�  ְר R)ֶּ֥מ יֽת־ה� ל־ַּב= ֲא(
ק '�ִ֔צ ם־י� ָג� ֽת ַו� +�ְפ יְר� ָׁש� ַּ֣ס ֽת ה� A�ְפ �ה ָׁש� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ֲא�

ם׃  י � ֹו ִמ� ֹוִב 4ַּב" ח ֥ט" 'ֽת� ל־ָ֗נ= יה� ְּכ� ל(+ � ֲא= יה� R)ח ֽת� ף ָ֗נ� A�ְס ֲא-

א׃  � ֶּ֖ל= ִמ� ים  " ִמ ִ֔צ� ִע� ְר  ' ח� ִב� ִמ ף  � ֽת= ִֽכ� ַו� ְך  
 ְר= ְר 5י� A ח� ִב� ִמ
ח 
 ְּת� יה� ְר� � ְּת( ח� ים ְּת� " ִמ ִ֔צ� ִע� ּ֙וְר ה� >ם ִּ֖ד' ָג� ֹוחE ַו� ק+ ָּצVאן� ל� ה�
ּה׃ � ֽתֹוִֽכ� ַּב� יה�  " ִמ( ִ֔צ� ִע� ּ֙ו  ל' ָׁש� ם־ַּב� ּג� יה�  ח(+ ֽת� ְר�

יְר 6      ְס 
 ה ֲאֹויZ ִע �ַו �ה י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� �ן ְּכ ִֽכ=_ ל�
א 'Vּה ל ֽת�+ ֲא� ל� ח(? ּה ַו� ה ִב�+ 
 ֽת� ֲא� ל� ְר ח( 
 ָׁש( יְר ֲא� 2יםY ְס ִמ ִּ֖ד� ה�
ּה יֲא�+ הֹוִ֔צ  � יה� R)ח ֽת� ָ֗נ� ל יה�  A ח( ֽת� ָ֗נ� ל ה  ֵּנ� � ֶּ֥מ( ִמ ה  " ֲא� ִ֔צ� י�

ל׃  � יה� ּגֹוְר� " ל( ל ִע� ' ְפ� ה 7לVא־ָ֗נ� י�+ ּה ה� 
 ֽתֹוִֽכ� ּה� ַּב� ִמ� י ֶד� A ְּכ
הּ֙ו� ֽת� Rִֽכ� ְפ� ָׁש� א  AVל הּ֙ו  ֽת� � ִמ� ְׂש� ִע  ל� " ְס(  Eיח ' ח ל־ִ֔צ� ִע�

ְר׃  � ְפ� ִע� יַו  " ל� ִע� ֹוֽת  ַּ֣ס' ִֽכ� ל� ץ  ְר( ֲא�+ ל־ה� ֹוֽת 8ִע� Aל ִע� ה� ל�
Eיח 
 ח ל־ִ֔צ� ִע� ּה  " ִמ� ֽת־ִּ֖ד� י ֲא( ְּת ' ֽת� ָ֗נ� ם  + ק� ָ֗נ� ם  
�ק ָ֗נ� ל ה�  ִמ� ח=
ֹוֽת׃  ְס� ְּכ� ה י  " ְּת ל� ִב ל� ִע  ל� � ְפְס�

ים 9 � ִמ ִּ֖ד� יְר ה� 
 ֹוי ִע ה ֲא" +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�
ה׃  � ֶדּ֙וְר� ֶּ֥מ� ה� יל  ' ִּ֖ד ָג� ֲא� י  " ָ֗נ ם־ֲא� ים� 10ּג� ִ֔צ ִע= ה� ה  A ַּב= ְר� ה�

ה ח�+ ק� ְר� ֶּ֥מ( ח� ה� ק� ְר� ה� ְר ַו� � ְׂש� ַּב� ם ה� " ֽת= ָׁש ה� ֲא=+ ק ה� 
 ל= ֶד� ה�
ְרּ֙ו׃  � ח� ֹוֽת י= ִמ" ִ֔צ� ִע� ה� ה 11ַו� � ק� יה� ְר= " ל( ח� ל־ּג( ה� ִע� ' יֶד( ִמ ִע� ה� ַו�

ּה� ֽתֹוִֽכ� ִב� ה  A ִֽכ� ְּת� ָ֗נ ַו� ּה  ְּת�� ָׁש� ח[ ָ֗נ� ה  ְר� 
 ח� ַו� ם  Cח� ְּת= ן  ִע� ִמ�? ל�
ּה׃  � ֽת� ֲא� ל� ח( ם  " ְּת[ ְּת ּה  ֽת�+ ֲא� ִמ� ֽת 12֥ט[ � ֲא� ל� ה( ים  " ָ֗נ ֲא[ ְּת�

ָׁש " ֲא= ַּב� ּה  ֽת�+ ֲא� ל� ח( ֽת  
 ַּב� ְר� ה�  ֵּנ� R)ֶּ֥מ ִמ א  A ִ֔צ= א־ֽת= �Vל ַו�
ּה׃  � ֽת� ֲא� ל� א 13ח( 
Vל יְך� ַו� ְּת ְר� ה� � ן ֥ט Aִע� ה י� � ֶּ֥מ� ְך ז " ֽת= ֲא� ִמ� ֥ט[ ַּב�

י ' יח ָ֗נ ֶד־ה� ֹוֶד ִע� י־ִע+ ְר ה� ֥ט� א ֽת 
Vְך� ל ֽת= ֲא� ִמ� ָּט[ ְּת� ִמ ְר� ה�+ ֥ט�
ְך׃  � ַּב� י  " ֽת ִמ� ֽת־ח� ה 14ֲא( 
 ֲא� ַּב� י�  ְּת ְר� Rַּב� ִּ֖ד Aה  הַו� י� י  ?ָ֗נ ֲא�

ם � ח= ֵּנ� ֲא( א  
Vל ַו� ּ֙וְס  ח" לVא־ֲא� ַו� ִע  ' ְר� ְפ� א־ֲא( �Vל י  יֽת +ְׂש ִע� ַו�
ה׃ � ַו �ה י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ּ֙וְך ָ֗נ� ֥ט+ ְפ� ְך� ָׁש� י Rילֹוֽת� ל ִע� ִֽכ� ְך ַו� י A ִֽכ� ְר� ֶד� ְּכ

ְפ
ְר׃  15 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 16ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(

ה � ְפ� ּג= ִמ� ַּב� יָך  " יָ֗נ( ִע= ֶד  ' ִמ� ח� ֽת־ִמ� ֲא( ָך>  ֶּ֥מ� ִמ  Eח > ל�ק= י  ?ָ֗נ ָ֗נ� ה
ָך׃ � ֽת( ִע� ִמ� ֹוא ִּ֖ד ִב" ֹוא ֽת� ל' ה ַו� ְּכ(+ ִב� א ֽת 
Vל ֶד� ַו� �ָּפ ְס� א ֽת AVל ַו�

ָך� 17 ְר� � ֲא= ה ְפ� ְׂש(+ ִע� � א־ֽת� �Vל ל ִב( 
 ים� ֲא= ֽת ם ִמ= ��
ק ׀ ִּ֖ד ָ֗נ= ֲא� ה=
א AVל ַו� יָך  � ל( ָג� ְר� ַּב� ים  
 ְׂש ְּת� יָך  " ל( ִע� ּ֙וָ֗נ� יָך  ל(+ ִע� ֹוָׁש  
ִב ח�
ל׃ � ֽתVאִֽכ= א  'Vל ים  " ָׁש ָ֗נ� ֲא� ם  ח( ' ל( ַו� ם  ְפ�+ ל־ְׂש� ִע� ה�  ֥ט( ִע� ֽת�

י 18 " ְּת ָׁש� ֲא ֽת  ִמ� ' ְּת� ַו� ְר  ק( +�ַּב ַּב� ם�  ִע� ל־ה� ֲא( ְר  A ַּב= ֶד� ֲא� ַו�
י׃  �יֽת ּ֙ו= ְר ִ֔צ[ ' ָׁש( ֲא� ְר ְּכ� ק( "�ַּב ְׂש ַּב� ִע� ' ֲא� ִב ַו� ְר( � ִע� ּ֙ו 19ַּב� ְר' ּ֑יVאִמ� ַו�

י ' ְּכ ָ֗נּ֙ו  ֶּ֖ל�+ ה  ֶּ֖ל( 
 ה־ֲא= ָ֗נּ֙ו� ִמ� R�ל יֶד  ' ּג א־ֽת� �Vל ה� ם  � ִע� י ה� " ל� ֲא=
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ה׃  � ְׂש( �ה ִע " ְּת� 'ה 20ֲא� י� ה ה� הַו�+ ְר־י� ִב�? ם ִּ֖ד� � יה( ל= ְר ֲא� " ִמ� �ֲא ַו�
ְר׃  ��אִמ ל= י  " ל� ל 21ֲא= ֲא=� ְר� ְׂש� י יֽת  
 ִב= ל� ׀  ְר  
�ִמ ֲא-

י� ָׁש ִּ֖ד� ק� ֽת־ִמ ל ֲא( A ֶּ֖ל= ח� י ִמ� ?ָ֗נ ָ֗נ� הY ה הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְרZ ֲא� ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ם � ִֽכ( ָׁש� ְפ� ָ֗נ� ל  
 ִמ� ח� ּ֙וִמ� ם  " יִֽכ( יָ֗נ= � ִע= ֶד  ' ִמ� ח� ִמ� ם  ִֽכ(+ ֶּֽז� ִע[ ֹון  
ֲא ּג�
לּ֙ו׃ ��ָּפ ִב י ְר( ' ח( ם ַּב� " ְּת( ִב� ז� ְר ָע� ' ָׁש( ם ֲא� < יִֽכ( ֹוֽת= ָ֗נ� ם ּ֙וִב� > יִֽכ( ָ֗נ= ּ֙וִב�

ּ֙ו 22 ֥ט+ ִע� א ֽת� 
Vם� ל ְפ� ל־ְׂש� י ִע� יֽת � ְׂש ְר ִע� 
 ָׁש( ֲא� ם ְּכ� " יֽת( ְׂש ִע� ַו�
לּ֙ו׃  � ֽתVאִֽכ= א  'Vל ים  " ָׁש ָ֗נ� ֲא� ם  ח( ' ל( ם 23ַו� 
 ִֽכ( ְר= ֲא= ּ֙וְפ�

ּ֙ו ֶד" ָּפ� ְס� א ֽת 'Vם ל יִֽכ(+ ל= ָג� ְר� ם� ַּב� יִֽכ( ל= ִע� � ָ֗נ� ַו� ם  יִֽכ(� אָׁש= ל־ְר� ִע�
יָׁש ' ם ֲא " ְּת( ִמ� ה� ם ּ֙וָ֗נ� יִֽכ(+ ֽת= 
�ָ֗נ fַו ִע� ם� ַּב� ֽת( �ַּ֔ק ִמ� ּ֙ו ּ֙וָ֗נ� ְּכ� ִב� א ֽת 
Vל ַו�

יַו׃  � ח ל־ֲא� ל 24ֲא( '�ִֽכ ֽת ְּכ� ִמֹוְפ=+ ם� ל� ִֽכ( אל ל� A ק= ז� ח( ה י� י�? ה� ַו�
י " ָ֗נ ֲא� י  ' ְּכ ם  ְּת(\ ִע� יֶד� � ַו ּה  ֲא�\ �ִב ַּב� ּ֙ו  ְׂש� ִע� ְּת� ה  " ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ֲא�

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֹוא 25      ְסֲא� ל� ה� ם  ֶד�+ ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
ֹוְׂש ְׂש" ִמ� ם  ִעּ֙וֶּֽז�+ 
 ֽת־ִמ� ֲא( ם�  ה( ִמ= י  A ְּת ח� ק� ֹום  י? ַּב�
א 
 ְּׂש� ֽת־ִמ� ֲא( ַו� ם�  יה( יָ֗נ= � ִע= ֶד  A ִמ� ח� ֽת־ִמ� ֲא( ם  � ְּת� ְר� ֲא� ְפ� ְּת

ם׃  � יה( ָ֗נֹוֽת= ם ּ֙וִב� " יה( ָ֗נ= ם ַּב� ָׁש�+ ְפ� ֹוא 26ָ֗נ� ִב' ּ֙וא י� ה+ ֹום ה� 
ּ֑י ַּב�
ם׃  י � ָ֗נ� ז� ֲא� ּ֙וֽת  ִע" ִמ� ָׁש� ה� ל� יָך  � ל( ֲא= י֥ט  " ל ָּפ� ֹום 27ה� 
ּ֑י ַּב�

א 'Vל ַו� ְר  ַּב=\ ֶד� ּ֙וֽת� י֥ט  +ל ָּפ� ֽת־ה� ֲא( יָך�  Rָּפ ח  ֽת� A ָּפ� י ּ֙וא  ה� ה�
י ' ָ֗נ י־ֲא� � ּ֙ו ְּכ ִע" ֶד� י� ֽת ַו� ִמֹוְפ=+ ם� ל� ה( Aיֽת� ל� י ה� ֹוֶד ַו� ם ִע� " ל= ֲא� � ֽת=

�ה׃  הַו�       ְסי�

ְר׃  25 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ם׃ � יה( ל= ִע� א  " ִב= ֵּנ� ה ַו� ֹון  ֶּ֥מ� ִע� 
י  ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא( יָך  " ָ֗נ( ָּפ� ים  ' ְׂש

�ה 3 הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר־ֲא� ִב� ּ֙ו ִּ֖ד� ִע" ִמ� ֹון ָׁש ֶּ֥מ+ 
י ִע� ָ֗נ= ִב� � ל ְּת� ְר� ִמ� � ֲא� ַו�
ח C�ֲא ה( ְך  ְר=? ִמ� ֲא�  Fן ִע� י� ה  Hהַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  
 ִמ� ה־ֲא� �ְּכ
י 
 ְּכ ל�  ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  A ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ַו� ל  ח�� י־ָ֗נ � ִֽכ י  
 ָׁש ִּ֖ד� ק� ל־ִמ ֲא(
ה׃ � ּגֹול� ַּב� ּ֙ו  ִֽכ" ל� ה� י  ' ְּכ ה  הּ֙וֶד�+ י� יֽת  
 ל־ַּב= ֲא( ַו� ה  ֶּ֥מ� ָׁש�+ ָ֗נ�

ּ֙ו 4 Aִב ָּׁ֣ש� י ה ַו� ָׁש�� ֹוְר� ִמ� ם ל� ֶד( C י־ק( ָ֗נ= ִב� ְך ל ָ֗נ�? ֽת� �יF ָ֗נ ָ֗נ ָ֗נ� ן ה H=ִֽכ ל�
ה ֶּ֥מ� ה=2 ם  � יה( ָ֗נ= ְּכ� ָׁש� ִמ ְך  " ִב� ָ֗נּ֙ו  ֽת� ' ָ֗נ� ַו� ְך  ַּב�+ ם�  יה( ֹוֽת= יְר� ֥ט

ְך׃  � ִב= ל� ח� ּ֙ו  ְּת' ָׁש� י ה  ֶּ֥מ� " ה= ַו� ְך  י=+ ְר� ְפ ּ֙ו  
ל י 5יVאִֽכ� A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ֹון ֶּ֥מ" ִע� י  ' ָ֗נ= ֽת־ַּב� ֲא( ַו� ים  +ֶּ֖ל ִמ� ָג� 
ה  ַו= ָ֗נ� ל ה�  ַּב� ֽת־ְר� ֲא(
�ה׃ הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ם  " ְּת( ִע� יֶד� � ַו אן  �Vץ־ִ֔צ ַּב� ְר� ִמ ל�

ָך
 6      ְס ֲא� ח� ן ִמ� ִע� ה י�2 +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�י ִֽכ 
 ְּכ
ָׁש ְפ( ָ֗נ(+ ָך� ַּב� א֥ט� � ל־ָׁש� ִֽכ� ח ַּב� A ִמ� ְׂש� ְּת ל ַו� ָג( � ְר� ָך" ַּב� ִע� ק� ְר� ֶד ַו� י�+

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� ֽת י " ִמ� ֶד� ל־ֲא� י 7ֲא( Cֶד ֽת־י� י ֲא( יֽת ?֥ט יF ָ֗נ� ָ֗נ ָ֗נ� ן ה H=ִֽכ ל�
־ יָך� A ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� יָך  ל(� ז� לִבָג ִע� ִב� יָך�ל� Rְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ם  +ּגֹוי ל�

ָך+ יֶד� 
 ִמ ָׁש� ֹוֽת ֲא� ִ֔צ� ְר� ֲא� ן־ה� יָך ִמ " ְּת ֶד� ִב� ֲא� ה� ים ַו� +ֶּ֥מ ִע� 
 ן־ה� ִמ
�ה׃  הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� � " ְּכ ְּת� ִע� ֶד� י� י 8      ְסַו� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ְּכ

ם " ּגֹוי ל־ה� � ִֽכ� 'ה ְּכ� ֵּנ= יְר ה +ִע ְׂש= ִב� ַו� ְר ִמֹוֲא� A�ִמ ן ֲא� ִע� �ה י�� הַו י�
ה׃  � הּ֙וֶד� יֽת י� ' ִב� 9ַּב= ף ִמֹוֲא� ֽת( A ֽת־ְּכ( חE ֲא( C=ֽת �י ְפ ?ָ֗נ ָ֗נ� ןF ה ִֽכ= ל�

יֽת 
 ַּב= ץ  ְר( ֲא(2 י  �ִב ִ֔צ� הּ֙ו  � ִ֔צ= ַּ֔ק� ִמ יַו  " ְר� ִע� � ִמ= ים  +ְר ִע� 
 ה( ִמ=
ֹון  ִע" ִמ� ל  ִע� ' ַּב� ֽת  +�יִמ ָׁש י� ה׃ַוקְריֽתִמה ה� ִמ� י� � ֽת� י� ְר� ק ַו�

ה 10 � ָׁש� ֹוְר� ִמ� יה� ל� " ְּת ֽת� ֹון ּ֙וָ֗נ� ֶּ֥מ+ 
י ִע� ָ֗נ= ל־ַּב� ם� ִע� ֶד( R י־ק( ָ֗נ= ִב� ל
ם׃  � ּגֹוי ֹון ַּב� ֶּ֥מ" י־ִע� � ָ֗נ= ְר ַּב� ' ִֽכ= ֶּֽז� א־ֽת �Vן ל ִע� < ִמ� ִב 11ל� " ִמֹוֲא� ּ֙וִב�

�ה׃ הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ים  � ֥ט ְפ� ָׁש� ה  
 ְׂש( ִע- ֲא(
ֹוֽת 12      ְס ְׂש' ִע� ן  
ִע� י� ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ

ּ֙ו ִמ' ָׁש� ֲא� ּ֑י( ַו� ה  � הּ֙וֶד� י� יֽת  
 ִב= ל� ם  " ק� ָ֗נ� ם  '�ק ָ֗נ� ַּב ֹום  ֶד> ֲא-
ם׃  � ה( ִב� ּ֙ו  ִמ' ַּ֔ק� ָ֗נ ַו� ֹום  ָׁש" י 13ֲא� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ן  ִֽכ=� ל�

ה ֵּנ� " ֶּ֥מ( ִמ י  ' ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ֹום  ֶד+ ל־ֲא- ִע� י�  ֶד י� י  ֽת A ֥ט ָ֗נ� ַו� ה  +הַו י�
ה ָ֗נ( " ֶד� ּ֙וֶד� ן  יִמ�+ ְּת= ה� ִמ ַּב� ְר� יה� ח� A ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� ה  � ִמ� ה= ּ֙וִב� ם  
 ֶד� ֲא�

לּ֙ו׃  ��ָּפ ִב י ְר( ' ח( ֶד� 14ַּב� י� ֹום ַּב� ֶד� ֲא- י ַּב( Cֽת ִמ� ק� ֽת־ָ֗נ י ֲא( ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
י � ֽת ִמ� ח� ִֽכ� ַו� י  " ָּפ ֲא� ְּכ� ֹום  ֶד+ ֲא- ִב( ּ֙ו  
ְׂש ִע� ַו� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 ֶּ֥מ ִע�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  +ֽת ִמ� ק� ֽת־ָ֗נ ֲא( ִעּ֙ו�  ֶד� � י� ְפַו�

ים 15 " ְּת ָׁש� ל ֹוֽת ָּפ� ְׂש' ן ִע� >ִע� ה י� +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ְּכ
יֽת " ח ָׁש� ִמ� ָׁש ל� ְפ( ָ֗נ(+ ֥ט ַּב� 
 ֲא� ָׁש� ם� ַּב ק� ּ֙ו ָ֗נ� Aִמ ק� ֵּנ� ּ֑י ה ַו� � ִמ� ק� ָ֗נ� ַּב

ם׃  � ִעֹול� ֽת  ' יִב� ה 16ֲא= +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ן  ִֽכ=� ל�
י " ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ים  +ְּת ָׁש� ל ל־ָּפ� ִע� י�  ֶד י� ה  A ָ֗נֹו֥ט( י  ?ָ֗נ ָ֗נ� ה
�ם׃ ּ֑י� ֹוף ה� יֽת ח' " ְר ֲא= ֽת־ָׁש� י ֲא( +ְּת ֶד� ִב� ֲא� 
 ה� ים ַו� � ֽת ְר= ֽת־ְּכ� ֲא(

ה 17 � ִמ� ֹוֽת ח= ח" ֽתֹוִֽכ� ֹוֽת ַּב� ל+ �ֶד ֹוֽת ּג� 
ִמ ק� ם� ָ֗נ� י ִב� יֽת A ְׂש ִע� ַו�
ם׃ � ַּב� י  " ֽת ִמ� ק� ֽת־ָ֗נ ֲא( י  ' ְּת ֽת ַּב� ה  הַו�+ י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ִעּ֙ו�  ֶד� � י� ַו�

      ְס

ָׁש 26 ֶד( ��ח ֶד ל� 
 ח� ֲא( ה ַּב� " ָ֗נ� ה ָׁש� ' ְר= ְׂש� י־ִע( � ְּת= ָׁש� ִע� י ַּב� < ה י� ַו�
ְר׃  ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� 'ה  י� ן 2ה� ִע� י�8 ם  ֶד�� ן־ֲא� ַּב(

ה < ְר� ַּב� ָׁש� ָ֗נ ח  ֲא�+ ה( ם�  Rg ל� ְרּ֙וָׁש� ל־י� ִע� ְר  A�ָּצ ה  ְר� ִמ� ְר־ֲא�? ָׁש( ֲא�
ה׃ ִב� � ְר� jח ה ה� " ֲא� ל� ֶּ֥מ� י ֲא � ל� ה ֲא= ַּב� 
 ְס= ים ָ֗נ� " ֶּ֥מ ִע� ֹוֽת ה� ֽת' ל� ִּ֖ד�

ְר 3 ��ִ֔צ ְך  י " ל� ִע� י  ' ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ן  ִֽכ=� ל�
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"ם ּ֑י� ה� ֹוֽת  ל' ִע� ה� ְּכ� ים  +ַּב ְר� 
ם  ּגֹוי ְך�  י Rל� ִע� י  A יֽת ל= ִע� ה� ַו�
יַו׃  � ֶּ֖ל� ָג� יה� 4ל� ל(+ ִּ֖ד� ָג� ִמ ְסּ֙ו�  ְר� � ה� ַו� ְר  ��ִ֔צ ֹוֽת  
ִמ �ח ּ֙ו  ֽת_ ח� ָׁש ַו�

Eיח ' ח ִ֔צ� ל ּה  " ֲאֹוֽת� י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ה  ֵּנ� � ֶּ֥מ( ִמ ּה  " ְר� ְפ� ִע� י  ' יֽת ח= � ְס ַו�
ִע׃  ל� � י 5ְס� 2ם ְּכ ּ֑י�+ ֹוְך ה� 
ֽת ה� ַּב� י( ה� � ים ְּת A ִמ ְר� ח ח� ֥ט�? ָׁש� ִמ

ז " ִב� ל� ה  ' ֽת� י� ה� ַו� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ְר� ַּב�+ ֶד י  
 ָ֗נ ֲא�
ם׃  � ּגֹוי ִב 6ל� ְר( " ח( ַּב� ה  ֶד(+ ְּׂש� ַּב� ְר  
 ָׁש( ֲא�  � יה� R)ָ֗נֹוֽת ּ֙וִב�

�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ה  ָ֗נ� ָג� � ְר� ה� ְפְּת=
ְר 7 ��ל־ִ֔צ יא ֲא( 
 ִב י ִמ= > ָ֗נ ָ֗נ� ה ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�י ִֽכ 
 ְּכ

ים � ִֽכ ל� ִמ� ְך  ל( 
 ִמ( ֹון  ְפ" ָּצ� ִמ ל  < ִב( ְך־ַּב� ל( � ִמ( ְר  > אָּצ� ְר( ֶד� ִבּ֙וִֽכ� ָ֗נ�
ִב׃ � ם־ְר� ִע� ַו� ל  ' ה� ק� ַו� ים  " ָׁש ְר� ְפ� ּ֙וִב� ִב  ִֽכ( ' ְר( ּ֙וִב� ּ֙וְס  ְס> ַּב�

ק 8 י=� ְך ִּ֖ד� י Cל� ן ִע� ֽת�? ָ֗נ� ָג ַו� ��ְר ה� ִב י� ְר( 
 ח( ה ַּב� " ֶד( ְּׂש� ְך ַּב� י ' ָ֗נֹוֽת� ַּב�
ה׃  � ֵּנ� ְך ִ֔צ י " ל� ים ִע� ' ק ה= ה ַו� ל�+ ל� ��ְך� ְס י Rל� ְך ִע� A ְפ� ָׁש� י 9ַו� 
 ח ּ֙וִמ�

ץ "�ְּת י ְך  י ל�ֽת�+ ִּ֖ד� ָג� ?ּ֙וִמ ְך  י � ִמֹוֽת� ��ח ַּב� ן  " ְּת= י ֹו  ֶּ֖ל+ ִב� � ק�
יַו׃  � ִבֹוֽת� ְר� ח� ם 10ַּב� � ק� ִב� ֲא� ְך  
 ַּ֣ס= ִֽכ� י� יַו  " ְסּ֙וְס� ֽת  ' ִע� ְפ� ָּׁ֣ש ִמ

ְך י ֹוִמֹוֽת�+ ה� ח� ָ֗נ� ָׁש� Rִע� ְר� ִב ְּת ִֽכ( ְר(� ל ַו� Cּג� ל� ָג� ָׁש ַו� ְר�? F ָּפ� ַּ֔קֹול ִמ
ה׃ � ִע� ַּ֔ק� ִב[ ִמ� יְר  ' ִע י  " ִבֹוֲא= ִמ� ְּכ ְך  י ְר�+ ִע� ָׁש� ַּב ֲאֹו�  �ִב ַּב�

ְך 11 י � ּ֙וִ֔צֹוֽת� ל־ח� ֽת־ְּכ� ֲא( ְס  "�ִמ ְר� י יַו  ְסּ֙וְס�+ ֹוֽת  
ְס ְר� ְפ� ַּב�
ֶד׃ � ְר= ץ ְּת= ְר( ' ֲא� ְך ל� " ֶּֽז= ֹוֽת ִע[ ִב' ָּצ� ָג ּ֙וִמ� +�ְר ה� ִב י� ְר( 
 ח( ְך� ַּב� ֶּ֥מ= ִע�

ְסּ֙ו� 12 ְר� � ה� ַו� ְך  ֽת=+ ֶּ֖ל� ִֽכ[ ְר� זּ֙ו�  ז� � ּ֙וִב� ְך  יל=� ח= ּ֙ו  
ל ל� ָׁש� ַו�
ְך� י Rִ֔צ� ִע= ַו� ְך  י A ָ֗נ� ִב� ֲא� ַו� ִ֔צּ֙ו  ��ְּת י ְך  " ֽת= ִּ֖ד� ִמ� י ח( ' ְּת= ְך ּ֙וִב� י חֹוִמֹוֽת�+

יִמּ֙ו׃  � ְׂש י� ם  י " ִמ� ֹוְך  ֽת' ַּב� ְך  ְר=+ ְפ� ִע� � ֹון 13ַו� 
ִמ י ה� " ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו�
ֹוֶד׃ ִע� ִע  " ִמ� ָּׁ֣ש� י א  'Vל ְך  י ֵּנֹוְר�+ ְּכ ֹול  
ק ַו� ְך  י � יְר� ָׁש

ה 14 י(+ ה� � ים� ְּת ִמ ְר� ח ח� A ֥ט� ָׁש� ִע ִמ ל� יחE ְס(� 
 ח ִ֔צ� יְך ל _ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ�
ם " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ְר� ַּב�+ ִּ֖ד ה�  הַו� י� י  A ָ֗נ ֲא� י  
 ְּכ ֹוֶד  ִע� ה  " ָ֗נ( ַּב� ֽת א  'Vל

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד "ה 15      ְסֲא� הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  < ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ
ל C�ל ח� ק  ?�ָ֗נ ֲא- ַּב( ְך  ְּת=� ל� ָּפ� ִמ� ֹול  
ַּ֔ק ִמ ׀  א  
Vל ה� ֹוְר  ִ֔צ� ל�

ים׃  � ּ֑י ֲא ה� ּ֙ו  ָׁש" ִע� ְר� י ְך  ֽתֹוִֽכ=+ ַּב� ָג�  ְר( R)ה ָג  � ְר= A ה� ּ֙ו 16ַּב= ֶד_ ְר� י� � ַו�
יְרּ֙ו� Rְס ה= ַו� ם  ּ֑י�+ ה� י  
 יֲא= ְׂש ָ֗נ� ל  2�ְּכ ם  ֲאֹוֽת�� ְס� ְּכ ל  
 ִע� ִמ=
֥טּ֙ו ��ָׁש ְפ� י ם  " ֽת� ִמ� ק� ְר י  ' ֶד= ָג� ֽת־ַּב ֲא( ַו� ם  יה(+ יל= 
 ִע ֽת־ִמ� ֲא(
ֶדּ֙ו� ְר� � ח� ַו� ִבּ֙ו  ָׁש=+ י= ץ  ְר( 
 ֲא� ל־ה� ִע� ָׁשּ֙ו�  R�ַּב ל� י ׀  ֹוֽת  Aֶד ְר� ח�

ְך׃  י � ל� ּ֙ו ִע� ִמ" ִמ� ָׁש� ים ַו� +ִע ָג� ְר� ה� 17ל יָ֗נ� ְך ק י A ל� ּ֙ו ִע� ֲא? ְׂש� ָ֗נ� ַו�
יְר 
 ִע ים ה� � ֶּ֥מ ּ֑י� ֽת ִמ ִב( " ְּת� ָ֗נֹוָׁש( ֶד� ִב�+ יְך ֲא� 
 ְך ֲא= ְרּ֙ו ל�+ ִמ� 
 ֲא� ַו�
יה� ִב(+ י�ָׁש� יא ַו� 
 ם� ה ּ֑י� ה ִב� A ק� ז� ה ח� ֽת�? י� ְרF ה� ָׁש( ה ֲא� ל� ֶּ֖ל�� ה[ ה�

׃  יה� � ִב( ל־יֹוָׁש� ִֽכ� ל� ם  " יֽת� ְּת ח ּ֙ו  ָ֗נ' ֽת� ְר־ָ֗נ� ָׁש( ה� 18ֲא� ְּת� ִע�
ים ' ּ֑י ֲא ה� ּ֙ו  ל> ה� ִב� ָ֗נ ַו� ְך  � ְּת= ל� ָּפ� ִמ� ֹום  י" ן  +ּ֑י ֲא � ה� ּ֙ו  
ֶד ְר� ח� י(

ְך׃  � אֽת= ָּצ= ִמ ם  " ּ֑י� ְר־ַּב� ָׁש( ְר� 19      ְסֲא� ִמ� ֲא� ה  A�ִֽכ י  
 ְּכ
ים " ְר ִע� ֽת ְּכ( ִב( ְר(+ ח- ָ֗נ( יְר  
 ְך� ִע ֽת� �י ֲא A ְּת ֽת ה ַּב� +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ֹום ה+ ֽת־ְּת� ֲא( ְך�  י Rל� ִע� ֹוֽת  Aל ִע� ה� ַּב� ִבּ֙ו  � א־ָ֗נֹוָׁש� �Vל ְר  
 ָׁש( ֲא�

ים׃  � ַּב ְר� ם ה� י ' ֶּ֥מ� ּ֙וְך ה� ַּ֣ס" ִֽכ י 20ַו� ֶד= ֹוְר� ֽת־י? יְךF ֲא( ְּת ֶד� הֹוְר� ַו�
ֹוֽת Cּ֑י ְּת ח� ץ ְּת� ְר( ֲא(? יְך ַּב� ְּת ִב� הֹוָׁש� ם ַו�8 ם ִעֹול�� 
 ל־ִע� ֹוְר ֲא( Cִב
א 
Vל ן  ִע� " ִמ� ל� ֹוְר  ִב+ י  ֶד= ֹוְר� 
ֽת־י ֲא( ם�  ִעֹול� � ִמ= ֹוֽת  Aִב ְר� jח ְּכ�

ים׃  � ּ֑י ח� ץ  ְר( ' ֲא( ַּב� י  " ִב ִ֔צ� י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� י  ִב � ָׁש= ֹוֽת 21ֽת= ה' ֶּ֖ל� ַּב�
ִעֹוֶד� י  ' ֲא ִ֔צ� ֶּ֥מ� א־ֽת �Vל ַו� י  �ָׁש ק� ִב[ ֽת� ּ֙ו� ְך  � יָ֗נ= ֲא= ַו� ְך  " ָ֗נ= ְּת� ֲא(

ה׃  � ַו �ה י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ם ָ֗נ� ִעֹול�+       ְסל�

ְר׃  27 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ה 2ַו� 
 ְּת� ֲא� ַו�
ה׃  � יָ֗נ� ק ְר  "�ל־ִ֔צ ִע� א  ' ְׂש� ם  ֶד�+ ן־ֲא� ֹוְר 3ִב( ִ֔צ� ל�  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ֽת� הישִבֽתי  ִב( R)ָׁש�ּ֑י יםה� +ֶּ֥מ ִע� � ֽת� ה� ל( R)ִֽכ �ם ְר ֽת י�+ 
�ִבֹוֲא ל־ִמ� ִע�
ְּת� 
 ֹוְר ֲא� ה ִ֔צ\ +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ים ְּכ � ַּב ים ְר� " ּ֑י ל־ֲא ֲא(

י׃  ְפ ��ֽת י יל� ' ל י ְּכ� " ָ֗נ ְּת� ֲא� ְר� ִמ�+ ְך 4ֲא� י � ִבּ֙ול� ים ּג� " ֶּ֥מ ִב י� ' ל= ַּב�
�ְך׃  י= ְפ� י� ּ֙ו  ל" ל� ְך ְּכ� י ָ֗נ�\ �ְך 5ַּב ָ֗נּ֙ו ל�+ 
 יְר� ַּב� ָ֗נ ְּׂש� ים ִמ A ְרֹוָׁש ַּב�

ֹוֽת ְׂש' ִע� ל� חּ֙ו  + ק� ל� ָ֗נֹון�  ִב� ֶּ֖ל� ז ִמ ְר( A ֲא( ם  י � ֽת� �ח � ל־ל[ ְּכ� ֽת  " ֲא=
ְך׃  י � ל� ִע� ן  ְר( "�ְך 6ְּת י � ָּׁ֣שֹו֥ט� ִמ ּ֙ו  ְׂש" ִע� ן  ָׁש�+ ַּב� ִמ ים�  ֶּ֖לֹוָ֗נ ֲא�

י  " ּ֑י= ֲא ים ִמ= +ְר ָׁש[ ֽת־ֲא� ן� ַּב� ְׂשּ֙ו־ָׁש= � ְך ִע� A ָׁש= ְר� ים׃ִֽכֽתים ק� � ּ֑י ְּת ְּכ
ֹוֽת 7 י' ה� ְך ל ְׂש=+ ְר� ְפ� 
ה ִמ י� ם� ה� י Rְר� ִ֔צ� ֶּ֥מ ה ִמ A ִמ� ק� ְר ָׁש־ַּב� ָׁש=

'ה י� ה� ה  " יָׁש� ל 'י ֲא- ּ֑י= ֲא ן ִמ= < ִמ� ּג� ְר� ֲא� ַו� ֽת  ל( > ִֽכ= �ְס ְּת� ָ֗נ= ל� ְך  " ל�
ְך׃  � ַּ֣ס= ִֽכ� ְך 8ִמ� � ל� ים  " ֥ט ּ֙ו ָׁש� י' ה� ֶד  ַו�+ ְר� ֲא� ַו� יֶדֹון�  ִ֔צ י  A ִב= י�ָׁש�

ְך׃  י � ל� ִב� �ה ח ֶּ֥מ� " ְך ה= יּ֙ו ִב�+ 
 ְך ִ֔צֹוְר� ה� י A ִמ� ִֽכ� ל 9ח� A ִב� י ָג� ָ֗נ=? ק� ז
ֹוֽת ּ֑י? ָ֗נ jל־ֲא ְּכ� ְך  � ק= ֶד� ַּב י  " יק= ז ח� ִמ� ְך  ִב�+ יּ֙ו  
 ה�  � יה� R)ִמ ִֽכ� ח� ַו�
ְך׃ � ִב= ְר� ִע� ִמ� ִב  "�ְר ִע� ל� ְך  ִב�+ יּ֙ו  
 ה� ם�  יה( ח= � ֶּ֖ל� ּ֙וִמ� Aם  ּ֑י� ה�

י 10 " ָׁש= ָ֗נ� ֲא� ְך  יל=+ ח= ִב� ּ֙ו  
י ה� ּ֙וְפּ֙ו֥ט�  ּ֙וֶד  Aל ַו� ְס  ְר�? ָּפ�
ּ֙ו ָ֗נ' ֽת� ָ֗נ� ה  ֶּ֥מ� " ה= ְך  ֶּ֖לּ֙ו־ִב�+ ְּת ִע�  ִֽכֹוִב� ַו� ן  A ָג= ִמ� ְך  � ְּת= ִמ� ח� ל� ִמ

ְך׃  � ְר= ֶד� יִב 11ה� +ִב ְך� ְס� י Rל־חֹוִמֹוֽת� ְך ִע� יל=� ח= 
ֶד ַו� ַו� ְר� <י ֲא� ָ֗נ= ַּב�
ּ֙ו Aֶּ֖ל ְּת ם  יה(_ ֥ט= ל� ָׁש ּ֙ו  י� ה� ְך  י " לֹוֽת� ִּ֖ד� ָג� ִמ ַּב� ים  +ֶד ֶּ֥מ� ָג�? ַו�
�ְך׃ י= ְפ� י� ּ֙ו  ל' ל� ְּכ� ה  ֶּ֥מ� " ה= יִב  +ִב ְס� ְך�  י Rל־חֹוִמֹוֽת� ִע�
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ל� 12 ז( ְר� ף ַּב� ְס( A ִֽכ( ֹון ַּב� ל־ה� ִב ְּכ� 
�ְר ְך ִמ= " ְּת= ְר� ח� �יָׁש ְס ' ָׁש ְר� ְּת�
ְך׃  י � ִבֹוָ֗נ� ז� ִע ּ֙ו  ָ֗נ" ֽת� ָ֗נ� ֽת  ְר( ִעֹוְפ(+ ַו� יל  
 ֶד ל� 13ַּב� ִב� ְּת[ ן  A ַו� י�

ֽת ָׁש( +�ח י ָ֗נ� 
 ל= ם� ּ֙וִֽכ� ֶד� ָׁש ֲא� Aְפ( ָ֗נ( ְך ַּב� י � ל� ִֽכ� ��ה ְר ֶּ֥מ� " ְך ה= ָׁש( ִמ(+ ַו�
ְך׃  � ִב= ְר� ִע� ִמ� ּ֙ו  ָ֗נ" ֽת� ים 14ָ֗נ� A ְסּ֙וְס ה  � ִמ� ְר� ְּתֹוָג� יֽת  " ַּב= ִמ

ְך׃  י � ִבֹוָ֗נ� ז� ִע ּ֙ו  ָ֗נ" ֽת� ָ֗נ� ים  +ֶד ְר� ּ֙וְפ� ים�  ָׁש ְר� � ן� 15ּ֙וְפ� ֶד� ֶד� Aי  ָ֗נ= ַּב�
ן� ָׁש= ֹוֽת  ָ֗נ' ְר� ק� ְך  � ֶד= י� ֽת  
 ְר� �ח ְס� ים  " ַּב ְר� ים  ' ּ֑י ֲא ְך  י ל�+ ִֽכ� ��ְר

ים ַוהַוִבָ֗נים  +ָ֗נ ִב� ה� ְך׃ ַו� � ְר= ְּכ� ָׁש� ֲא( יִבּ֙ו  " ָׁש ם 16ה= ' ְר� ֲא�
ה A ִמ� ק� ְר ַו� ן  ִמ�? ּג� ְר� ְך ֲא� ְפ( �ָ֗נ ַּב�8 ְך  י � ְׂש� ִע� ִב ִמ� 
�ְר ְך ִמ= " ְּת= ְר� ח� �ְס
ְך׃ י � ִבֹוָ֗נ� ז� ִע ַּב� ּ֙ו  ָ֗נ" ֽת� ָ֗נ� ֶד  +�ְּכ ֶד� ִֽכ� ַו� ֽת  
�אִמ ְר� ַו� ּ֙וִבּ֙וץ� 

י 17 
 ָּט= ח ְך ַּב� י � ל� ִֽכ� �ְר ה  ֶּ֥מ� " ה= ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י ץ  ְר( 
 ֲא( ַו� ה�  הּ֙וֶד� י�
ְך׃ � ִב= ְר� ִע� ּ֙ו ִמ� ָ֗נ" ֽת� י ָ֗נ� ְר +�ִ֔צ ַו� ן�  ִמ( R)ָׁש ָׁש ַו� A ִב� ָג ּ֙וֶד� ֵּנ�? יֽת ּ֙וְפ� ֵּנ 8ִמ

ֹון 18 ל־ה� ִב ְּכ� 
�ְר ְך ִמ= י " ְׂש� ִע� ִב ִמ� '�ְר ְך ַּב� < ְּת= ְר� ח� �ק ְס ְׂש( > ֶּ֥מ( ִּ֖ד�
ְר׃  ח� � ִ֔צ� ְר  ִמ( ' ִ֔צ( ַו� ֹון  ַּב" ל� ח( 'ין  י= ל 19ַּב� ֲאּ֙וֶּֽז�+ ִמ� ן�  ַו� י� ַו� ן  A ֶד� ַו�

ה ָ֗נ(+ ק� ַו� ה  
 ִּ֖ד� ק ָׁשֹוֽת�  ִע� Aל  ז( ְר� ַּב� ֵּנּ֙ו  � ֽת� ָ֗נ� ְך  י " ִבֹוָ֗נ� ז� ִע ַּב�
�ה׃  י� ה� ְך  " ִב= ְר� ִע� ִמ� ָׁש 20ַּב� ְפ( "�י־ח ֶד= ָג� ִב ִב� ְך  ְּת=+ ל� ִֽכ� ��ְר ן�  ֶד� ִּ֖ד�

ה׃  � ַּב� ִֽכ� ְר י 21ל� 
 ְר= ח� �ה ְס ֶּ֥מ� " ְר ה= ֶד�+ י ק= 
 יֲא= ְׂש ל־ָ֗נ� ִֽכ� ִב� ַו� ְר� ִע�
ְך׃ י � ְר� ח� �ְס ם  " ַּב� ים  +ְּתּ֙וֶד ִע� ַו� ים�  יל ֲא= ַו� ים  A ְר ִֽכ� ַּב� ְך  � ֶד= י�

אָׁש 22 ?Vְר ַּב� ְך  י � ל� ִֽכ� �ְר ה  ֶּ֥מ� " ה= ה  ִמ�+ ִע� ְר� ַו� א�  ִב� ָׁש� י  A ל= ִֽכ� �ְר
ּ֙ו ָ֗נ" ֽת� ָ֗נ� ִב  ה�+ ז� ַו� ה�  ְר� ק� י� ן  ִב( A ל־ֲא( ִֽכ� ּ֙וִב� ם  ְׂש( C�ל־ַּב ְּכ�

ְך׃  י � ִבֹוָ֗נ� ז� ּ֙וְר 23ִע ָּׁ֣ש" א ֲא� � ִב� י ָׁש� " ל= ִֽכ� �ן ְר ֶד( ִע(+ ה� ַו� ֵּנ= ִֽכ� ן ַו� A ְר� ח�
ְך׃  � ְּת= ל� ִֽכ� �ְר ֶד  ' ִמ� ל� ים 24ְּכ +ל ל[ ִֽכ� ִמ� ַּב� ְך�  י Rל� ִֽכ� �ְר ה  ֶּ֥מ� A ה=

ים � ִמ �ְר ַּב� י  " ז= ָ֗נ� ָג ּ֙וִב� ה  ִמ�+ ק� ְר ַו� ֽת  ל( 
 ִֽכ= ְּת� י�  לֹוִמ= ָג� ַּב
ְך׃ � ְּת= ל� ִֽכ[ ְר� ִמ� ַּב� ים  " ז ְר[ ֲא� ַו� ים  < ָׁש ִב[ ח� ים  > ל ִב� ח� ַּב�

י 25 > ֲא ל� ֶּ֥מ� ְּת ַו� ְך  � ִב= ְר� ִע� ִמ� ְך  י " ְרֹוֽת� ָׁש� יָׁש  +ָׁש ְר� ְּת� ֹוֽת  
ּ֑י ָ֗נ jֲא
ים׃  � ֶּ֥מ ִב־י� ' ל= ַּב� ֶד  "�ֲא ִמ� י  < ֶד ַּב� ִֽכ� ְּת � ים� 26ַו� ַּב ְר� ם  י A ִמ� ַּב�

ְך " ְר= ִב� ָׁש� ים  +ֶד ַּ֔ק� ה�  Eּ֙וח ְר2 ְך  � ֽת� �ֲא ים  " ֥ט ָּׁ֣ש� ה� ּ֙וְך  יֲא+ ִב ה-
ים׃  � ֶּ֥מ ִב י� ' ל= ְך 27ַּב� י " ח� ֶּ֖ל� ְך ִמ� ִב=\ ְר� ִע� ְך ִמ� י ִבֹוָ֗נ�+ ז� ִע ְך� ַו� הֹוָ֗נ=

ְך ִב= ְר� ִע� ִמ�8 י  
 ִב= ְר� �ִע � ַו� ך  
 ק= ֶד� ִב י  
 יק= ז ח� ִמ� ְך  י � ל� ִב� �ח ַו�
ְך� ל= ה� ל־ק� ִֽכ� ּ֙וִב� ְך  ְר־ַּב�� ָׁש( ֲא� ְך  C=ְּת ִמ� ח� ל� ִמ י  ָׁש=? ָ֗נ� ל־ֲא� ִֽכ� ַו�
ְך׃ � ְּת= ל� ָּפ� ֹום ִמ� י" ים ַּב� +ֶּ֥מ ִב י� 
 ל= לּ֙ו� ַּב� ָּפ� ְך י ֽתֹוִֽכ=+ ְר ַּב� 
 ָׁש( ֲא�

ֹוֽת׃ 28 ָׁש� �ְר ָג� ִמ ּ֙ו  ָׁש" ִע� ְר� י ְך  י � ל� ִב� �ח ֽת  
 ק� ִע� ז� ֹול  ק" ל�
ים 29 \ח ֶּ֖ל� ֹו֥ט ִמ� ָׁש+ י ִמ� 
 ְׂש= ְפ� �ל ְּת 2�ם ְּכ יה(� ֹוֽת= ּ֑י� ָ֗נ ֲא� ּ֙ו ִמ= ֶד_ ְר� י� � ַו�

ֶדּ֙ו׃  ��ִמ ִע� ץ י� ְר( " ֲא� ל־ה� �ם ֲא( ּ֑י� י ה� 
 ל= ִב� �ל ח "�יִעּ֙ו 30ְּכ A ִמ ָׁש� ה ַו�
ְר� ְפ� � ִע� ּ֙ו  Aל ִע� י� ַו� ה  � ְר� ִמ� ּ֙ו  ק" ִע� ז� י ַו� ם  קֹול�+ ַּב� ְך�  י Rל� ִע�

ָׁשּ֙ו׃  � ֶּ֖ל� ָּפ� ֽת� י ְר  ְפ( " ֲא= ַּב� ם  יה(+ אָׁש= 
 ל־ְר� יחּ֙ו 31ִע� A ְר ק� ה ַו�
ְך י < ל� ֲא= ּ֙ו  ִֽכ' ּ֙וִב� ים  � ַּ֔ק ְׂש� ּ֙ו  ְר" ָג� ח� ַו� ה  ח�+ ְר� ק� ְך�  י Rל� ֲא=

ְר׃  � ֶד ִמ� ' ָּפ= ְס� ָׁש ִמ ְפ( " ְר־ָ֗נ( ִמ� ם� 32ַּב� יה( ָ֗נ ְך ַּב� י A ל� ּ֙ו ֲא= ֲא? ְׂש� ָ֗נ� ַו�
ֹוְך ֽת' ַּב� ה  " ִמ� ֶד[ ְּכ� ֹוְר  ִ֔צ+ ִֽכ� י  
 ִמ ְך  י � ל� ִע� ּ֙ו  ָ֗נ" קֹוָ֗נ� ַו� ה  יָ֗נ�+ ק

�ם׃  ּ֑י� ְּת� 33ה� ִע� " ַּב� ְׂש� ה ים  +ֶּ֥מ ּ֑י� ִמ ְך�  י Rִבֹוָ֗נ� ז� ִע אֽת  A ִ֔צ= ַּב�
ְּת� ְר� " ָׁש� ִע- ה( ְך  י ִב�+ ְר� ִע� 
 ּ֙וִמ� ְך�  י Rהֹוָ֗נ� ִב  A�ְר ַּב� ים  � ַּב ְר� ים  
 ֶּ֥מ ִע�

ץ׃  ְר( � י־ֲא� ִֽכ= ל� ים 34ִמ� " ֶּ֥מ ּ֑י� ִמ ֽת  ְר( ' ַּב( ָׁש� ָ֗נ ֽת  < ִע=
ְך ' ֽתֹוִֽכ= ַּב� ְך  " ל= ה� ל־ק� ִֽכ� ַו� ְך  ' ִב= ְר� ִע� ִמ� ם  י � י־ִמ� ַּ֔ק= ִמ� ִע� � ִמ� ַּב�

לּ֙ו׃  � ְפ� ְך 35ָ֗נ� י � ל� ִע� ּ֙ו  ִמ" ִמ� ָׁש� ים  +ּ֑י ֲא ה� י  
 ִב= י�ָׁש� ל  2�ְּכ
ים׃  � ָ֗נ ּ֙ו ָּפ� ִמ" ִע� ְר ְר� ִע� ְרּ֙ו ְׂש�+ ִע� 
 ם� ְׂש� יה( ִֽכ= ל� ים� 36ּ֙וִמ� ְר ח� ��ְס

ְך " יָ֗נ= ֲא= ַו� יֽת  +י ה� ֹוֽת  
ה ֶּ֖ל� ַּב� ְך  י � ל� ִע� ּ֙ו  ק" ְר� ָׁש� ים  +ֶּ֥מ ִע� � ַּב�
ם׃  � ֶד־ִעֹול�       ְסִע�

ְר׃  28 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� H�ֶד ן־ֲא� ַּב(
ן 
ִע� י� ה  �ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� ��ְר ְּכ C�יֶד ִ֔צ ?ָג ָ֗נ� ְרF ל �ִמ ֲא-
ים < ל�ה ֲא- ִב  > ִמֹוָׁש� י  ָ֗נ ֲא�+ ל  
 ֲא= ְר�  אִמ( RVְּת ַו� ָך�  ַּב� ל ּה  A ִב� ּג�
ן ' ְּת= ְּת ל ַו� לVא־ֲא=+ � ם� ַו� ֶד� ה ֲא� A ְּת� ֲא� ים ַו� � ֶּ֥מ ִב י� 
 ל= י ַּב� ְּת ִב� " ָׁש� י�

ים׃  � ל�ה ִב ֲא- ' ל= ָך" ְּכ� ַּב� ה  3ל " ְּת� ם ֲא� < ִֽכ� 'ה ח� ֵּנ= ִמֶדָ֗נאלה

�אל  ּ֑י= ָ֗נ � ִּ֖ד� ּ֙וָך׃ ִמ ִמ� ִמ� ִע� א  'Vל ּ֙ום  ֽת" ל־ְס� ָך� 4ְּכ� ֽת� � ִמ� ִֽכ� ח� ַּב�
ף ְס( " ִֽכ( ִב ַו� ' ה� ְׂש ז� ִע� < ְּת� ל ַו� י � ָך" ח� יֽת� ֶּ֖ל� ' ְׂש ָך+ ִע� 
ֽת� ִבּ֙וָ֗נ� ֽת� ּ֙וִב

יָך׃  � ְרֹוֽת( ֲאֹוִ֔צ� יֽת� 5ַּב� 
 ַּב ְר� ָך" ה ֽת� ֶּ֖ל� ִֽכ[ ְר� ָך> ַּב ֽת� ִמ� ִֽכ� ִב ח� >�ְר ַּב�
ָך׃  � יל( ח= ָך" ַּב� ִב� ִב� ּה ל� ' ַּב� ָג� ּ֑י ָך ַו� � יל( ה 6      ְסח= '�ן ְּכ ִֽכ=\ ל�

ִב ' ל= ְּכ� ָך"  ִב� ִב� ֽת־ל� ֲא( ָך'  ְּת� ְּת ן  >ִע� י� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא�
ים׃  � ל�ה י 7ֲא- " יִ֔צ= ְר ים ִע� +ְר יָך� ז� R)ל יא ִע� A ִב י ִמ= ?ָ֗נ ָ֗נ� ן ה ִֽכ=� ל�

ּ֙ו ל" ֶּ֖ל� ח ָך ַו� ֽת(+ ִמ� ִֽכ� י ח� 
 ְפ ל־י� ם� ִע� ִבֹוֽת� ְר� יקּ֙ו ח� A ְר ה= �ם ַו� ּגֹוי
ָך׃  � ֽת( ִע� ְפ� ל 8י " ל� י ח� ' ִמֹוֽת= ה ִמ� ְּת� < ִמ� ּ֙וָך ַו� ֶד� ֹוְר ֽת י� ח� " ָּׁ֣ש� ל�

ים׃  � ֶּ֥מ ִב י� ' ל= י 9ַּב� " ָ֗נ= ְפ� י ל ָ֗נ ים ֲא�+ 
 ל�ה ְר� ֲא- ְר ְּתVאִמ� A�ִמ ֲא� ה(
יָך׃ � ל( ל� ח� ִמ� 'ֶד  י� ַּב� ל  " לVא־ֲא= ַו� ם  < ֶד� ֲא� ה  ' ְּת� ֲא� ַו� ָך  � ָג( ְר� ��ה

י 10 
 ָ֗נ ֲא� י  2ְּכ ים  � ְר ֶד־ז� י� ַּב� ּ֙וֽת  ִמ" ְּת� ים  < ל ְר= ִע� י  > ִמֹוֽת=
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ְר� ַּב�+ י 11      ְסֶד ' ה י� ַו�
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ְר׃  ��אִמ י ל( ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� ה 12ֶד� " יָ֗נ� א ק ' ם ְׂש� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ֹו ְּכ ְּת� ֶּ֖ל� ְר� 
 ִמ� ֲא� ֹוְר ַו� ְך ִ֔צ� ל( 
 ל־ִמ( ִע�
י׃ ְפ ��יל י ' ל ה ּ֙וִֽכ� " ִמ� ִֽכ� א ח� ' ל= יֽת ִמ� +ָ֗נ ִֽכ� ם ְּת� 
 ה� חֹוֽת= ְּת� ֲא�

ה 13 A ְר� ק� י� ן  ִב( ל־ֲא(? ְּכ� יֽת�  �י ה� ים  Cל�ה ן־ֲא- ּג� ן  ֶד( ִע=? ַּב�
ם� ה� R�ָׁש יָׁש  ' ָׁש ְר� ְּת� ם  ��ל ה� י� ַו� ה  ֶד�_ ֥ט� ָּפ ם  ֶד( 
�ֲא ָך�  R)ֽת ִֽכ� ְס[ ִמ�
ֽת אִֽכ( ל(? ִמ� ִב  � ה� ז� ַו� ֽת  " ק� ְר� ּ֙וִב� ְך  ְפ( +�ָ֗נ יְר  
 ָּפ ְס� ה  ְפ=+ 
ָׁש� י� ַו�
ָ֗נּ֙ו׃ � ְּכֹוָ֗נ� ָך"  ֲא� ְר� ַּב� ה ֹום  י' ַּב� ְך  ַּב�+ יָך�  R)ִב ק� ּ֙וָ֗נ� יָך  A ָּפ( ְּת[

ְר 14 ה�? ַּב� יָך  �ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� ְך  � ַּ֣סֹוִֽכ= ה� ח  " ָׁש� ִמ� ִמ ּ֙וִב  ְר+ ־ְּכ� ְּת� ֲא�?
ָׁש " י־ֲא= ָ֗נ= ִב� ֲא� ֹוְך  ֽת' ַּב� יֽת�  +י ה� ים�  ל�ה ֲא- ָׁש  ֶד( A�ק

׃  ְּת� ִֽכ� � ֶּ֖ל� ה� ֽת� ֹום 15ה ּ֑י" ִמ יָך  ִֽכ(+ ְר� ֶד� ַּב ה�  ְּת� ֲא� ים  A ִמ ְּת�
ְך׃  � ַּב� ה  ֽת� " ל� ַו� ִע� א  ' ִ֔צ� ִמ� ֶד־ָ֗נ ִע� ְך  � ֲא� ְר� � ַּב� ִב 16ה 
�ְר ַּב�

ְּכ[ ָךtFְר� ל� ֶּ֖ל( ח� ֲא( ַו� א  � ֥ט� ח- ְּת( � ַו� ְס  " ִמ� ח� ָך>  ֽתֹוִֽכ� ּ֙ו  ל< ִמ� ָך�  ֽת� ֶּ֖ל�
ֹוְך ְּת" ִמ ְך  ִֽכ=+ �ַּ֣ס ה� ּ֙וִב  
ְר ְּכ� ָך�  ֶד� ַּב( ֲא� � ַו� ים  A ל�ה ֲא- ְר  ה�? ִמ=

ָׁש׃  � י־ֲא= ָ֗נ= ִב� ָך" 17ֲא� ֽת� ִמ� ִֽכ� ְּת� ח� ' ח� ָך ָׁש י(+ ְפ� י� ָך� ַּב� ַּב� ּה ל A ִב� ּג�
ים < ִֽכ ל� <י ִמ� ָ֗נ= ְפ� יָך ל �ְּת ִֽכ� ל� ָׁש� ץ ה ְר( 
 ל־ֲא( ָך ִע� � ֽת( ִע� ְפ� ל־י ִע�

ְך׃  � ִב� ה  ַו� ֲא� ' ְר� ל� יָך  " ְּת ֽת� ל� 18ָ֗נ� ַו( R)ִע ַּב� יָך  ָ֗נ(� fַו ִע� ִב  
�ְר ִמ=
ָך� ֹוִֽכ� ְּת� ָׁש ִמ A א־ֲא= �ֲאֹוִ֔צ ַו� יָך  � ָׁש( ִּ֖ד� ק� ְּת� ִמ ל� " ֶּ֖ל� ָך+ ח ֽת� 
 ֶּ֖ל� ִֽכ[ ְר�
י " יָ֗נ= ִע= ץ ל� ְר( ֲא�+ ל־ה� ְר� ִע� ְפ( R=ֲא ָךA ל� ָ֗נ� ְּת( ֲא( ָך ַו� ֽת� ל�+ ִֽכ� יא ֲא� 
 ה

יָך׃  � ֲא( �ל־ְר יָך 19ְּכ� � ל( ּ֙ו ִע� ִמ" ִמ� ים ָׁש� +ֶּ֥מ ִע� � יָך� ַּב� R)ִע ל־יֹוֶד� ְּכ�
ם׃  � ֶד־ִעֹול� ִע� ָך"  יָ֗נ� ֲא= ַו� יֽת�  +י ה� ֹוֽת  
ה ֶּ֖ל� ְפַּב�

ְר׃  20 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 21ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
׃  יה� � ל( א ִע� " ִב= ֵּנ� ה ֹון ַו� יֶד� ל־ִ֔צ יָך ֲא( " ָ֗נ( ים ָּפ� ' ְּת�� 22ְׂש ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ֹון יֶד+ ִ֔צ ְך�  י Rל� ִע� י  A ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ
י ֹוֽת ְׂש' ִע� ה ַּב� הַו�� י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ּ֙ו ְּכ ִע_ ֶד� י� � ְך ַו� � ֽתֹוִֽכ= י ַּב� " ְּת ֶד� ַּב� ִֽכ� ָ֗נ ַו�

ּה׃  � ִב� י  ְּת ָׁש� ' ִּ֖ד� ק� ָ֗נ ַו� ים  " ֥ט ְפ� ָׁש� ּה  < ּה 23ִב� י־ִב�_ ְּת ח� ֶּ֖ל� ָׁש ַו�
ּה ֽתֹוִֽכ�+ ַּב� ל�  ל� ח� ל  A ל� ְפ� ָ֗נ ַו� יה�  ּ֙וִ֔צֹוֽת(+ 
ח ַּב� ם�  ֶד� ַו� ְר  ִב( A ִּ֖ד(
ה׃ � הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� יִב  � ִב ַּ֣ס� ִמ יה�  " ל( ִע� ִב  ְר( ' ח( ַּב�

יְר� 24 ֲא ִמ� ֹון ִמ� Aֶּ֖ל ל ְס ֲא=� ְר� ְׂש� יֽת י 
 ִב= ֹוֶד ל� Cה ִע י(? ה� א־י �Vל ַו�
ם � ים ֲאֹוֽת� " א֥ט ָּׁ֣ש� ם ה� ֽת�+ �יִב 
 ִב ל� ְס� �ְּכ ִב ִמ +ֲא ִֽכ� ֹוץ ִמ� 
ק ַו�

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד י ֲא� " ָ֗נ י ֲא� ' ּ֙ו ְּכ ִע+ 
ֶד� י� ְרZ 25      ְסַו� ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ל ֲא=� ְר� ְׂש� י יֽת  
 ֽת־ַּב= ֲא( ׀  י  
 ִ֔צ ַּב� ק� ַּב�  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�

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

ם " ִב� י  ְּת ָׁש� ' ִּ֖ד� ק� ָ֗נ ַו� ם  ִב�+ ִ֔צּ֙ו  
�ְפ ָ֗נ� ְר  
 ָׁש( ֲא� ים�  ֶּ֥מ ִע� � ן־ה� ִמ
י ְּת " ֽת� ָ֗נ� ְר  ' ָׁש( ם ֲא� ֽת�+ ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִבּ֙ו� ִע� �ָׁש� י� ַו� �ם  ּגֹוי 
י ה� יָ֗נ= ִע= ל�

ִב׃  ��ק ִע� י� ל� י  ' ִּ֖ד ִב� ִע� ּ֙ו 26ל� Aָ֗נ ּ֙וִב�  Yח ֥ט� ִב( ל�  Z יה� ל( ִע� ּ֙ו  
ִב ָׁש� י� ַו�
י 
 ְׂשֹוֽת ִע� ַּב� ח  ֥ט� � ִב( ל� ּ֙ו  ִב" ָׁש� י� ַו� ים  +ִמ ְר� ִֽכ� ּ֙ו  
ִע ֥ט� ָ֗נ� ַו� ים�  ְּת ִב�
ם יִבֹוֽת�+ 
 ִב ַּ֣ס� ִמ ם�  ֽת� �ֲא ים  A א֥ט ָּׁ֣ש� ה� ל  ?�ִֽכ ַּב� ים  �֥ט ְפ� ָׁש�

ם׃  � יה( ל�ה= ה ֲא- " הַו� י י� ' ָ֗נ י ֲא� < ּ֙ו ְּכ ִע+ 
ֶד� י�       ְסַו�

ְר 29 " ְׂש� 'ים ִע� ָ֗נ= ָׁש� י ַּב \ְר ְׂש ִע� יֽת ַּב� +יְר ְׂש ִע� ה� ה� ָ֗נ� ָּׁ֣ש� ַּב�
ְר׃  ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� 'ה ֶד� י� ָׁש ה� ֶד( ��ח ם 2ל� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(

א 
 ִב= ֵּנ� ה ַו� ם  י � ְר� ִ֔צ� ִמ ְך  ל( 
 ִמ( ה  "�ִע ְר� ל־ָּפ� ִע� יָך  ָ֗נ(+ ָּפ� ים  
 ְׂש
ּה׃  � ֶּ֖ל� ְּכ[ ם  י " ְר� ִ֔צ� ל־ִמ ִע� ַו� יַו  ל�+ ְּת�C 3ִע� ְר� ִמ� ֲא� ַו� ְר  ַּב=? ִּ֖ד�

ה 
�ִע ְר� ָּפ� יָך�  R)ל ִע� י  A ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ֹוְך 
ֽת ַּב� ץ  " ִב= �ְר ה� ֹול  ֶד+ ּג� ה� ים�  ֵּנ ְּת� ה� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ְך־ִמ ל( � ִמ(
י׃ ָ֗נ � יֽת ְׂש ִע� י  ' ָ֗נ ֲא� ַו� י  " ְר �ֲא י� י  ' ל ְר  < ִמ� ֲא� ְר  ' ָׁש( ֲא� יַו  � ְר� �ֲא י�

י  4 A ְּת ֽת� ָ֗נ� ים� חחיים ַו� ח יח� ' ְּת ק� ַּב� ֶד� ה ַו� יָך  י(+ ח� ל� ַּב
ֹוְך 
ְּת ִמ יָך�  Rיֽת ל ִע� ה� ַו� יָך  � ֽת( �ְׂש ק� ְׂש� ק� ַּב� יָך  " ְר( �ֲא ֽת־י� ָג� ֶד�
יָך " ֽת( �ְׂש ק� ְׂש� ק� ַּב� יָך  ְר(+ �ֲא י� 
ֽת  ָג� ל־ִּ֖ד� ְּכ� ֽת�  ֲא= ַו� יָך  ְר(+ �ֲא י�

ק׃  � ַּב� ֶד� ֽת� 5ְּת ֲא= ַו� ָך�  ֲאֹוֽת� ה  ְר� ַּב�� ֶד� ֶּ֥מ ה� יָך  
 ְּת ָׁש� ֥ט� ּ֙וָ֗נ�
א 'Vל ֹול  ָּפ+ ְּת ה�  ֶד( ְּׂש� ה� Aי  ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע� יָך  ְר(+ �ֲא י� 
ֽת  ָג� ל־ִּ֖ד� ְּכ�
ֹוף ִע' ּ֙ול� ץ  ְר( < ֲא� ה� 'ֽת  ּ֑י� ח� ל� ץ  � ִב= ַּ֔ק� ֽת א  
Vל ַו� ף  " ְס= ֲא� ֽת=

ה׃  � ל� ִֽכ� ֲא� ל� יָך  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ם  י " ִמ� ָּׁ֣ש� י 6ה� 
 ִב= ל־י�ָׁש� ְּכ� ִעּ֙ו�  ֶד� � י� ַו�
ה " ָ֗נ( ֽת ק� ָ֗נ( ' ִע( ָׁש� ם ִמ < יֹוֽת� ן ה- <ִע� �ה י� הַו� י י� 
 ָ֗נ י ֲא� " ם ְּכ י ְר�+ ִ֔צ� ִמ

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' ִב= ָךA  7ל� ם ַּב� ְׂש�? ְפ� ֽת� ף� ִבִֽכְפך ַּב� ְּכ� ֹוץִב� ְר+ ְּת=
יָך� R)ל ִע� Aם  ָ֗נ� ִע� ָּׁ֣ש� � ה ּ֙וִב� ף  � ֽת= ל־ְּכ� ְּכ� ם  " ה( ל�  ' ְּת� ִע� ק� ּ֙וִב�
ם׃ י � ָ֗נ� ֽת� ל־ִמ� ְּכ� ם  " ה( ל�  ' ְּת� ֶד� ִמ� ִע� ה� ַו� ְר  ִב=+ ָּׁ֣ש� ְּת

יא 8      ְס ' ִב י ִמ= < ָ֗נ ָ֗נ� ה ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�
ה׃ � ִמ� ה= ּ֙וִב� ם  ' ֶד� ֲא� ְך  " ֶּ֥מ( ִמ י  ' ְּת ְר� ִֽכ� ה ַו� ִב  ְר( � ח� ְך  י " ל� ִע�

ּ֙ו 9 ִע" ֶד� י� ה ַו� ַּב�+ ְר� ח� ה ַו� 
 ִמ� ִמ� ָׁש� ם� ל י Rְר� ִ֔צ� ץ־ִמ ְר( � ה ֲא( A ֽת� י� ה� ַו�
י׃ יֽת � ְׂש י ִע� ' ָ֗נ ֲא� י ַו� " ְר ל '�ֲא ְר י� < ִמ� ן ֲא� <ִע� �ה י� הַו� י י� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ

ץ 10 ְר( 
 ֽת־ֲא( י ֲא( _ְּת ֽת� ָ֗נ� יָך ַו� � ְר( �ֲא ל־י� ֲא( יָך ַו� " ל( י ֲא= ' ָ֗נ ָ֗נ� ן ה < ִֽכ= ל�
ה " ָ֗נ= ַו= ל ְס� '�ִּ֖ד ָג� ֶּ֥מ ה ִמ ִמ�+ ִמ� ִב ָׁש� ְר( 
�ִבֹוֽת� ח ְר� ח� ם ל� י ְר�� ִ֔צ� ִמ

ּ֙וָׁש׃  ּ֙ול ְּכ� ִב' ֶד־ּג� ִע� ם 11ַו� ֶד�+ ל ֲא� ָג( 
 ּה� ְר( ְר־ַּב� ִב� ִע� א ֽת� AVל
ִב " ָׁש= ֽת= א  'Vל ַו� ּה  � ְר־ַּב� ִב� ִע� ֽת� א  
Vל ה  " ִמ� ה= ַּב� ל  ָג( ' ְר( ַו�
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ה׃  � ָ֗נ� ָׁש� ים  ' ִע ַּב� ְר� ם 12ֲא� י ְר�? ִ֔צ� ִמ  Fץ ְר( ֽת־ֲא( ֲא( י  
 ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ֹוְך ֽת? � ַּב� יה� R)ְר ִע� ֹוֽת ַו� ֶּ֥מ� ָׁש� ֹוֽת ָ֗נ� 
ִ֔צ ְר� ֹוְך ׀ ֲא� 
ֽת ה ַּב� C�ִמ ִמ� ָׁש�
ה � ָ֗נ� ים ָׁש� " ִע ַּב� ְר� ה ֲא� ִמ�+ ִמ� 
ין� ָׁש� י( ה� � ִבֹוֽת� ְּת ְר� jח � ים ִמ� A ְר ִע�
ֹוֽת׃ ִ֔צ� ְר� ֲא� ים ַּב� " יֽת ְר ז= � ם ַו� +ּגֹוי ם� ַּב� י Rְר� ִ֔צ� ֽת־ִמ י ֲא( A ֽת �ִ֔צ ְפ ה� ַו�

ְפ
ים 13 A ִע ַּב� ְר� ֲא� ץ  _ ַּ֔ק= ִמ �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ י  < ְּכ

ים " ֶּ֥מ ִע� ן־ה� ִמ ם  י ְר�+ ִ֔צ� ֽת־ִמ ֲא( ץ  
 ַּב= ק� ֲא� ה�  ָ֗נ� ָׁש�
ה׃  ֶּ֥מ� � ָׁש� ִ֔צּ֙ו  '�ְפ ְר־ָ֗נ� ָׁש( ּ֙וֽת 14ֲא� 
ִב ֽת־ָׁש� ֲא( י�  ְּת ִב� ָׁש� ַו�

ץ ְר( " ל־ֲא( ֹוְס ִע� ְר+ ֽת� ץ ָּפ� ְר( 
 ם� ֲא( ֽת� �י ֲא A ֽת �ִב ָׁש ה� ם ַו� י ְר�+ ִ֔צ� ִמ
ה׃ � ל� ְפ� ָׁש� ה  ' ִֽכ� ל� ִמ� ִמ� ם  " ָׁש� יּ֙ו  ' ה� ַו� ם  � ֽת� ּ֙וְר� ִֽכ� ִמ�

א 15 ' ְּׂש= ָ֗נ� ֽת� א־ֽת �Vל ַו� ה  ל�+ ְפ� ָׁש� 
ה  י( ה� ְּת ִֽכֹוֽת�  ל� ִמ� ֶּ֥מ� ן־ה� ִמ
ֹוֽת ֶד' ְר� י  " ְּת ל� ִב ל� ים  +ְּת ֥ט� ִע� ִמ� ?ה ַו� �ם  ּגֹוי ל־ה� ִע� ֹוֶד  ִע"

ם׃  � ּגֹוי ל 16ַּב� A ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ִב=? ל�  Fה־ִעֹוֶד י( ה� � י א  
Vל ַו�
ּ֙ו ִע+ 
ֶד� י� ַו� ם  � יה( ְר= ח� ם ֲא� " ָ֗נֹוֽת� ְפ� ן ַּב +fַו יְר ִע� 
 ְּכ ז� ח� ִמ� ֥ט� ִב� ִמ ל�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� י  " ָ֗נ ֲא� י  ' ְפְּכ

ֶד 17 
 ח� ֲא( ֹון ַּב� אָׁש" ְר � ה ַּב� ָ֗נ�+ ִע� ָׁש� ִב� R)ָׁש ים ַו� A ְר ְׂש� ִע( י ַּב� �ה י� ַו�
ְר׃ ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� 'ה  י� ה� ָׁש  ֶד( ��ח ל�

יֶד 18 ?ִב ִע- ה( ל  ִב( ְך־ַּב�8 ל( � ִמ( ְר  
 אָּצ� ְר( ֶד� ִבּ֙וִֽכ� ָ֗נ� ם  ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
אָׁש 
Vל־ְר ְּכ� ְר  +�ל־ִ֔צ ֲא( ה�  ל� �ֶד ָג� ה  A ֶד� �ִב ִע� ֹו  Cיל ֽת־ח= ֲא(
ֹו Aה ל י� ְר לVא־ה�? ִֽכ� ְׂש� ַו�8 ה  � ְרּ֙ו֥ט� ף ִמ� " ֽת= ל־ְּכ� ִֽכ� ַו� ח  ְר�+ ק� ִמ[
׃ יה� � ל( ִע� ֶד  ' ִב� ְר־ִע� ָׁש( ֲא� ה  " ֶד� �ִב ִע� ל־ה� ִע� ְר  +�ָּצ ִמ ילֹו�  ח= ּ֙ול�

ן 19      ְס < ֽת= �י ָ֗נ ' ָ֗נ ָ֗נ� ה ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�
ם י � ְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( 
 ֽת־ֲא( ֲא( ל  " ִב( ְך־ַּב� ל( � ִמ( ְר  ' אָּצ� ְר( ֶד� ִבּ֙וִֽכ� ָ֗נ� ל
ה ' ֽת� י� ה� ּה ַו� ֶּֽז�+ ז ַּב 
 ז� ּה� ּ֙וִב� ל� ל� ל ָׁש� A ל� ָׁש� ּה ַו� C�ָ֗נ �ִמ א ה� ְׂש�? ָ֗נ� ַו�

ֹו׃  יל� ח= ְר ל� " ִֽכ� י 20ְׂש� ְּת ' ֽת� ּה ָ֗נ� ֶד ַּב�+ ִב� 
 ְר־ִע� ָׁש( ֽתֹו� ֲא� ֶּ֖ל� ִע[ ָּפ�
י ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ י ָ֗נ� +ְׂשּ֙ו ל 
 ְר� ִע� ָׁש( ם ֲא� י � ְר� ִ֔צ� ץ ִמ ְר( 
 ֽת־ֲא( ֹו ֲא( ל"

ה׃  � הַו ן� 21      ְסי� ְר( R ק(  Eיח A ִמ ִ֔צ� ֲא� ּ֙וא  ה� ה� ֹום  
ּ֑י ַּב�
ם � ֽתֹוִֽכ� ַּב� ה  " ֹון־ָּפ( ח� ֽת� ָּפ ן  ' ְּת= ֲא( ָך>  ּ֙ול� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ִב= ל�
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ְפַו�

ְר׃  30 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ילּ֙ו " יל �ה ה= הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ְּת�+ ְּכ ְר� ִמ� 
 ֲא� ַו� א�  ִב= ֵּנ� ה

ֹום׃  ּ֑י� ּה ל� ' �ה 3ה� יהַו� � ֹום ל� י" ֹוִב  ְר' ק� ַו� ֹום  ֹוִב י+ 
ְר י־ק� � ְּכ

�ה׃  י( ה� � י ם  " ּגֹוי ֽת  ' ִע= ן  ָ֗נ�+ ִע� ֹום  
ִב� 4י ְר( R)ח ה  ' ֲא� ּ֙וִב�
ל " ל� ל ח� '�ְפ ָ֗נ� ַּב ּ֙וָׁש  ִֽכ+ ה� ַּב� ל� ח� ל� ה ח� A ֽת� י� ה� ַו� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ַּב�
׃ יה� � ֽת( �ְסֹוֶד י� ּ֙ו  ְס" ְר� ה( ָ֗נ( ַו� ּה  ִמֹוָ֗נ�+ ה� ּ֙ו  
ח ק� ל� ַו� ם  י � ְר� ִ֔צ� ִמ ַּב�

ץ 5 ְר( 
 י ֲא( " ָ֗נ= ּ֙וִב ּ֙וִב� ִֽכ+ ִב ַו� ְר( 
 ִע( ל־ה� ִֽכ� לּ֙וֶד� ַו� ּ֙ו֥ט ַו� Aּ֙וָׁש ּ֙וְפ 
ְּכ
לּ֙ו׃  ��ָּפ י ִב  ְר( ' ח( ַּב� ם  " ְּת� ֲא יֽת  � ְר ַּב� ְפה�

ֶד 6 " ְר� י� ַו� ם  י ְר�+ ִ֔צ� י ִמ 
 ִֽכ= ִמ� �לּ֙ו� ְס ְפ� � ָ֗נ� ַו� ה  הַו�+ י� ְר  
 ִמ� ה ֲא� 2�ְּכ
ם " ֲא[ ּה ָ֗נ� לּ֙ו־ִב�+ ָּפ� ִב� י ְר( R)ח ה ַּב� ָ֗נ=� ַו= ל ְס� 
�ִּ֖ד ָג� ֶּ֥מ ּה ִמ � ֶּֽז� ֹון ָע[ 
ֲא ּג�

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֹוֽת 7ֲא� ֶּ֥מ� ָׁש� ָ֗נ� ֹוֽת  
ִ֔צ ְר� ֲא� ֹוְך  ֽת" ַּב� ֶּ֥מּ֙ו  ָׁש�\ ָ֗נ� ַו�
ה׃  �יָ֗נ� י( ה� � ְּת ֹוֽת  ִב" ְר� ח� ָ֗נ� ים  ' ְר ֽתֹוְך־ִע� ַּב� יַו  ְר�\ ִע� ּ֙ו 8ַו� ִע" ֶד� י� ַו�

ּ֙ו ְר" ַּב� ָׁש� ָ֗נ ַו� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ַּב� ָׁש  
 י־ֲא= ְּת ֽת ַּב� �ה  הַו� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ
׃  יה� � ְר( ז� �ל־ִע ים 9ְּכ� A ִֽכ ֲא� ל� ִמ� ּ֙ו  ֲא? ִ֔צ� י= ּ֙וא  ה� ה� ֹום  
ּ֑י ַּב�

ה ֽת�? י� ה� ח ַו� ֥ט� � ּ֙וָׁש ַּב( 
ֽת־ְּכ יֶד ֲא( " ְר ח� ה� ים ל� +ָּצ י� ַּב� ָ֗נ� ְפ� ֶּ֖ל� ִמ
ה׃ � ֲא� ַּב� ה  " ֵּנ= ה י  ' ְּכ ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ֹום  
י ַּב� ם�  ה( ִב� ה  A ל� ח� ל� ח�

י� 10      ְס ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ
ְר ' אָּצ� ְר( ֶד� ִבּ֙וִֽכ� ָ֗נ� ֶד  " י� ַּב� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ֹון  
ִמ ֽת־ה� ֲא(

ל׃  � ִב( ְך־ַּב� ל( ם 11ִמ( +ָגֹוי י  
 יִ֔צ= ְר ִע� ְּתֹו�  ֲא ֹו  Aֶּ֥מ ִע� ַו� ּ֙וא  ה8
ם� ִבֹוֽת� ְר� ח� יקּ֙ו  A ְר ה= ַו� ץ  ְר( � ֲא� ה� ֽת  
 ח= ָׁש� ל� ים  " ֲא ּ֙וִב� ִמ�

ל׃  � ל� ץ ח� ְר( " ֲא� ֽת־ה� ּ֙ו ֲא( ֲא' ל� ם ּ֙וִמ� י ְר�+ ִ֔צ� ל־ִמ י 12ִע� A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ים � ִע ֶד־ְר� י� ץ ַּב� ְר( " ֲא� ֽת־ה� י ֲא( ' ְּת ְר� ִֽכ� ה ּ֙וִמ� ִב�+ ְר� � ים� ח� ְר �ֲא י�
ה " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� ים  +ְר ֶד־ז� י� ַּב� ּה�  ל�ֲא� ּ֙וִמ� ץ  ְר( A ֲא( י  _ֽת �ֶּ֥מ ָׁש ה� ַו�

י׃  ְּת ְר� � ַּב� ה 13      ְסִּ֖ד �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� ��ְּכ
ף +�ֵּנ ִמ ים�  יל ל ֲא- י  A ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו� ים  Cֶּ֖לּ֙ול ָג י  ?ְּת ֶד� ִב� ֲא� ה� ַו�
י ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ֹוֶד  ה־ִע� י( ה� � י א  
Vל ם  י " ְר� ִ֔צ� ץ־ִמ ְר( � ֲא( ִמ= יא  ' ְׂש ָ֗נ� ַו�

ם׃  י � ְר� ִ֔צ� ץ ִמ ְר( ' ֲא( ה ַּב� " ֲא� ְר� ֹוְס 14י ְר+ ֽת� ֽת־ָּפ� י� ֲא( ֽת �ֶּ֥מ ָׁש ה� ַו�
א׃ �Vָ֗נ ַּב� ים  " ֥ט ְפ� ָׁש� י  יֽת ' ְׂש ִע� ַו� ן  ִע� ��ִ֔צ ַּב� ָׁש  " ֲא= י  ְּת ' ֽת� ָ֗נ� ַו�

ם 15 י � ְר� ִ֔צ� ִמ ֹוז  
ִע ִמ� ין  " ל־ְס ִע� י  +ֽת ִמ� ח� י  
 ְּת ִֽכ� ְפ� ָׁש� ַו�
א׃  �Vֹון ָ֗נ ִמ' ֽת־ה� י ֲא( " ְּת ְר� ִֽכ� ה ם 16ַו� י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ָׁש� ַּב� י ֲא= ְּת A ֽת� ָ֗נ� ַו�

ּ֙ול  Aחּ֙ול� ֽתחיל ח ףְּת� "�ָ֗נ ַו�  Eִע � ק= ַּב� ה 
ה ל� י( ה� א ְּת "Vָ֗נ ין ַו� +ְס
ם׃  � י יֹוִמ� ' ְר= לּ֙ו 17ִ֔צ� ��ָּפ ִב י ְר( 
 ח( ֽת ַּב� ְס( " י־ִב( ן ּ֙וְפ ַו( < י ֲא� ּ֙וְר= ח' ַּב�

ה׃  ָ֗נ� ִֽכ� � ל� ֽת= י  ' ִב ָּׁ֣ש� ַּב� ה  ֵּנ� " ה= ְך 18ַו� 
 ְׂש� ח� ְס�  ח= ָ֗נ� ְפ� ח� ֽת� � ּ֙וִב
ם י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ֹוֽת  
֥ט �ֽת־ִמ ֲא( ם�  י־ָׁש� ְר ִב� ָׁש ַּב� ֹום  ּ֑י+ ה�
ה ֵּנ� ַּ֣ס(+ ִֽכ� י� ן  
 ָ֗נ� ִע� יא  2ה ּה  � ֶּֽז� ָע[ ֹון  
ֲא ּג� ּה  " ֽת־ַּב� ַּב� ָׁש� ָ֗נ ַו�
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ה׃  ָ֗נ� ִֽכ� � ל� ֽת= י  ' ִב ָּׁ֣ש� ַּב� יה�  " ָ֗נֹוֽת( ים 19ּ֙וִב� " ֥ט ְפ� ָׁש� י  יֽת ' ְׂש ִע� ַו�
ה׃  � הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ם  י � ְר� ִ֔צ� ִמ ְפַּב�

ה 20 
 ִע� ִב� ָׁש ֹון ַּב� אָׁש" ְר � ה ַּב� ָ֗נ�+ ה� ָׁש� ְר= ְׂש� ֽת ִע( A ח� ֲא� י ַּב� �ה י� ַו�
ְר׃ ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� 'ה  י� ה� ָׁש  ֶד( ��ח ל�

ם 21 י " ְר� ִ֔צ� ְך־ִמ ל( � ִמ( ה  '�ִע ְר� ָּפ�  Eֹוִע ְר> ֽת־ז� ֲא( ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ּ֙ום ְׂש' ֹוֽת ל� Cֲא ְפ[ ֽת ְר� ֽת=? ה ל� ָׁש� ַּב� א־ח[8 �Vה ל
 ֵּנ= ה י ַו� ְּת ְר� � ִב� ָׁש�
ִב׃ ְר( � ח� ַּב( ְׂש  '�ָּפ ֽת� ל ּה  " ק� ז� ח� ל� ּה  ' ָׁש� ִב� ח� ל� ּ֙ול  ְּת> ח

י� 22      ְס ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  �ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� �ְּכ ן  ִֽכ=_ ל�
יַו ֽת�+ �ִע 
�ְר ֽת־ז� י� ֲא( ְּת ְר� ִב� � ָׁש� ַו� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ְך־ִמ ל( � ה ִמ( 
�ִע ְר� ל־ָּפ� ֲא(
י ' ְּת ל� ָּפ� ה ַו� ֽת  ְר( � ַּב� ָׁש� ֵּנ ֽת־ה� ֲא( ַו� ה  " ק� ז� ח� ֽת־ה� ֲא(

ֹו׃  ֶד� ּ֑י� ִמ ִב  ְר( " ח( ֽת־ה� ם 23ֲא( י " ְר� ִ֔צ� ֽת־ִמ ֲא( י  ' ִ֔צֹוֽת ְפ ה� ַו�
ֹוֽת׃  ִ֔צ� ְר� ֲא� ַּב� ם  " יֽת ְר ז= ַו� �ם  ּגֹוי י 24ַּב� �ְּת ק� ֶּֽז� ח ַו�

ֹו ֶד� י� י ַּב� " ַּב ְר� ֽת־ח� י ֲא( ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ל ַו� ִב(+ ְך ַּב� ל( 
 ִעֹוֽת� ִמ( �ְר ֽת־ז� ֲא(
ל " ל� ֹוֽת ח� ק' ֲא� ק ָ֗נ� < ֲא� ָ֗נ� ה ַו� +�ִע ְר� ֹוֽת ָּפ� 
ִע �ְר ֽת־ז� י� ֲא( ְּת ְר� ִב� ָׁש� ַו�

יַו׃  � ָ֗נ� ְפ� ל 25ל� ִב(+ ַּב� ְך  ל( 
 ִמ( ִעֹוֽת�  �ְר ֽת־ז� ֲא( י  �ְּת ק� ז� ח� ה� ַו�
ה הַו�� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע_ ֶד� י� � ַו� ה  ָ֗נ� ל� ��ָּפ ְּת ה  "�ִע ְר� ָּפ� ֹוֽת  ִע' �ְר ּ֙וז�
ּה " ֲאֹוֽת� ה  ' ֥ט� ָ֗נ� ַו� ל  ִב(+ ְך־ַּב� ל( � ִמ( 
ֶד  י� ַּב� י�  ַּב ְר� ח� י  A ְּת ֽת ַּב�

ם׃  י � ְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( ' ל־ֲא( ם� 26ֲא( י Rְר� ִ֔צ� ֽת־ִמ ֲא( י  A ִ֔צֹוֽת ְפ ה� ַו�
י ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ֹוֽת  ִ֔צ� ְר� ֲא� ַּב� ם  " ֲאֹוֽת� י  ' יֽת ְר ז= ַו� ם  +ּגֹוי ַּב�

�ה׃  הַו�       ְסי�

י 31 " יָׁש ל ָּׁ֣ש� ַּב� ה  ָ֗נ�+ ָׁש� ה�  ְר= ְׂש� ִע( ֽת  A ח� ֲא� ַּב� י  �ה י� ַו�
ְר׃ ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� 'ה  י� ה� ָׁש  ֶד( ��ח ל� ֶד  
 ח� ֲא( ַּב�

ם 2 י " ְר� ִ֔צ� ְך־ִמ ל( � ִמ( ה  '�ִע ְר� ל־ָּפ� ֲא( ְר  <�ִמ ֲא- ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ָך׃  � ל( ֶד� ָג� ִב� יֽת�  ' ִמ ִּ֖ד� י  " ל־ִמ ֲא( ֹו  ִמֹוָ֗נ� ל־ה� ֲא( ה 3ַו� ֵּנ=? ה

ל " ִ֔צ� ִמ= ָׁש  ְר( '�ח ַו� ף  < ָ֗נ� ִע� ה  ' ְפ= י� ֹון  ָ֗נ� ִב� ֶּ֖ל� ַּב� ז  ְר( 
 ֲא( ּ֙וְר  Cָּׁ֣ש ֲא�
ֹו׃ ְּת� ְר� ֶּ֥מ� ִ֔צ� ה  " ֽת� י� ה� ים  +ֽת �ִב ִע� ין  
 ּ֙וִב= ה  � קֹוִמ� ּה  
 ִב� ּ֙וָג�

יה� 4 ֽת(� �ְר ה� ֽת־ָ֗נ� ֲא( הּ֙ו  ֽת� � ִמ� ִמ� ��ְר ֹום  ה" ְּת� ּ֙והּ֙ו  ל+ ִּ֖ד� ּג ם  י 
 ִמ�
ה ח�+ ל� ָׁש יה�  
 ל�ֽת( ִע� ֽת־ְּת� ֲא( ַו� ּה  ִע�+ ָּט� ִמ� ֹוֽת  
יִב ִב ְס� ְך�  ל= �ה

ה׃  � ֶד( ְּׂש� ה� י  ' ִ֔צ= ל־ִע� ְּכ� ל  " ֹו 5ֲא( ֽת+ ִמ� �ק א  
 ה� ִב� ּג� ן�  ל־ְּכ= ִע�
יַו C�ֽת �ָּפ ִע� ְר� � ְס� ה  יָ֗נ� ַּב(? ְר� ְּת ַו� ה  � ֶד( ְּׂש� ה� י  
 ִ֔צ= ִע� ל  "�ְּכ ִמ

ה  ָ֗נ� ִֽכ� > ְר� ֲא- ְּת( יַו ְפאְרֽתַו ַו� < ֽת� �ֹו׃ְפVאְר ח� ֶּ֖ל� ָׁש� ים ַּב� " ַּב ם ְר� י ' ֶּ֥מ� ִמ
ֽת 6 ח� A ֽת� ַו� ם  י ִמ�+ ָּׁ֣ש� ה� ֹוף  
ל־ִע ְּכ� ָ֗נּ֙ו�  ָ֗נ� � ק יַו  A ֽת� �ָּפ ִע� ְס� ַּב

ּ֙ו ִב+ �ָׁש� י= ֶּ֖לֹו�  ִ֔צ ּ֙וִב� ה  � ֶד( ְּׂש� 
ֽת ה� ּ֑י� ל ח� "�ְּכ ּ֙ו  ֶד+ ל� � י� יַו�  ֽת� �אְר �Vָּפ
ים׃  � ַּב ם ְר� ' ל ּגֹוי "�יַו 7ְּכ � ּ֑יֹוֽת� ל � ְך ִּ֖ד� ְר( "�ֲא ֹו ַּב� ל+ ֶד� ָג� ף ַּב� 
 י ּ֑י� ַו�

ים׃  � ַּב ְר� ם  י ' ל־ִמ� ֲא( ֹו  ָׁש" ְר� ָׁש� 'ה  י� י־ה� � ים 8ְּכ 
 ז ְר� ֲא�
ִמּ֙ו� ֶד� א  AVל ים  �ְרֹוָׁש ַּב�  Yים ל�ה ן־ֲא- ָג� ַּב�  Zהּ֙ו ִמ[ ִמ� א־ִע� �Vל
יַו � ֽת� �אְר �Vְפ ְּכ� ּ֙ו  י" א־ה� �Vל ים  ' ָ֗נ �ִמ ְר� ִע� ַו� יַו  ֽת�+ �ָּפ ִע� ל־ְס� ֲא(
ֹו׃ י� ְפ� י� ַּב� יַו  " ל� ֲא= ה  ' ִמ� לVא־ֶד� ים  +ל�ה ן־ֲא- ָג� ַּב� ץ�  ל־ִע= ְּכ�

הּ֙ו� 9 R]ֲא ָ֗נ� ק� י� ַו� יַו  � ּ֑יֹוֽת� ל � ִּ֖ד� ִב  "�ְר ַּב� יַו  +יֽת ְׂש ִע� ה  
 ְפ( י�
ים׃ � ל�ה ֲא- ה� ן  ' ָג� ַּב� ְר  " ָׁש( ֲא� ן  ֶד( י־ִע=+ ִ֔צ= ל־ִע� ְּכ�

ְר 10      ְס ' ָׁש( ן ֲא� ִע� ה י�\ +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ן ְּכ ִֽכ=� ל�
ים +ִבֹוֽת ין ִע� 
 ל־ַּב= ְּתֹו� ֲא( ְר� ֶּ֥מ� ן ִ֔צ� A ְּת= ּ֑י ַו� ה  � קֹוִמ� ְּת� ַּב� ה� " ִב� ּג�

ֹו׃  ה� ִב� ָג� ֹו ַּב� ִב" ִב� ם ל� ' ְר� �ם 11ַו� יל ּגֹוי 
 ֶד ֲא= " י� הּ֙ו ַּב� ָ֗נ=+ ְּת� ֲא(? ַו�
הּ֙ו׃  � ְּת ָׁש� ְר� ֹו ּג= ִע" ָׁש� ְר ֹו ְּכ� ה� ל+ ְׂש( ִע� � ֹו י� Aְׂש הּ֙ו 12ִע� > ֽת[ ְר� ִֽכ� ּ֑י ַו�

ים ְר ה� ל־ה(8 ֲא( הּ֙ו  � ָׁש[ ָּט� ּ֑י � ַו� ם  " ָגֹוי י  ' יִ֔צ= ְר ִע� ים  < ְר ז�
יַו� ֽת� �אְר �Vה ְפ ָ֗נ� ְר� A ִב� ָּׁ֣ש� ְּת יַו ַו� ּ֑יֹוֽת�� ל ּ֙ו ֶד� 
ל ְפ� ֹוֽת ָ֗נ� Cי ֲא� ל־ּג=? ִֽכ� ּ֙וִב�
י ' ֶּ֥מ= ל־ִע� ְּכ� ֹו  ֶּ֖ל> ָּצ ִמ ּ֙ו  ֶד< ְר� ּ֑י= ַו� ץ  ְר( ֲא�+ ה� י  
 יק= ְפ ֲא� ל�  �ִֽכ ַּב�

הּ֙ו׃  � ָׁש[ ָּט� ּ֑י � ץ ַו� ְר( " ֲא� ֹוף 13ה� 
ל־ִע ּ֙ו ְּכ� ָ֗נ" ְּכ� ָׁש� ֹו י ְּת' ל� ָּפ� ל־ִמ� ִע�
ה׃ � ֶד( ְּׂש� ה� 'ֽת  ּ֑י� ח� ל  "�ְּכ ּ֙ו  י+ ה� יַו  
 ֽת� �ל־ָּפVאְר ֲא( ַו� ם  י � ִמ� ָּׁ֣ש� ה�

ם 14 C�ֽת קֹוִמ� ִב� ּ֙ו  ה? ַּב� ָג� לVא־י  Fְר ָׁש( ֲא� ן  ִע� Hִמ� ל�
ין 
 ל־ַּב= ֲא( ם�  ְּת� ְר� ֶּ֥מ� ֽת־ִ֔צ� ֲא( ּ֙ו  Aָ֗נ ְּת� א־י �Vל ַו� ם  י י־ִמ�� ִ֔צ= ל־ִע� ְּכ�
י ֽת= 
�ל־ָׁש ם ְּכ� " ה� ִב� ָג� ם ַּב� < יה( ל= ּ֙ו ֲא= ֶד< ִמ� ִע� א־י� �Vל ים ַו� +ֽת �ִב ִע�
יֽת �ְּת ח� ְּת� ץ  ְר( 
 ל־ֲא( ֲא( ֽת  ַו( C�ֶּ֥מ ל� ּ֙ו  ָ֗נ? ְּת� ָ֗נ  Fם ֶּ֖ל� י־ִֽכ[ � ְּכ ם  י � ִמ�
ֹוְר׃ ִב� י  ֶד= ֹוְר� ל־י' ֲא( ם  " ֶד� ֲא� י  ' ָ֗נ= ַּב� ֹוְך  ֽת> ַּב�

ֹו 15      ְס Aְּת ֶד� ְר ֹום  י? ַּב� ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� ��ְּכ
ֹום ה+ ֽת־ְּת� ֲא( יַו�  ל� ִע� י  ֽת A ַּ֣ס= ְּכ י  ְּת ל� Cִב� ֲא- ה( ה�  ֹול� Rֲא ָׁש�
ְר A ִּ֖ד ק� ֲא� ַו� ים  � ַּב ְר� ם  י 
 ּ֙ו ִמ� ֲא" ל� ְּכ� ּ֑י ַו� יה�  ְרֹוֽת(+ ה� ָ֗נ� ִע�  ָ֗נ� ִמ� ֲא( � ַו�
ה׃ � ָּפ( ל� ִע[ יַו  ' ל� ִע� ה  " ֶד( ְּׂש� ה� י  ' ִ֔צ= ל־ִע� ִֽכ� ַו� ֹון  ָ֗נ+ ִב� ל� יַו�  ל� ִע�

ֹו 16 ֽת> �י ֲא ' ֶד הֹוְר ם ַּב� +י ָגֹוי ְּת ָׁש� 
 ִע� ְר� ְּתֹו� ה ל� ָּפ� ֹול ִמ� Aַּ֔ק ִמ
יֽת� ְּת ח� ץ ְּת� ְר( A ֲא( ּ֙ו ַּב� Cִמ ח� ֵּנ�? ּ֑י ֹוְר ַו� י ִב� ֶד= ֹוְר� 
ֽת־י ה ֲא( ֹול� ֲא" ָׁש�
י ֽת= '�ל־ָׁש ְּכ� ֹון  ָ֗נ" ִב� ֥טֹוִב־ל� ַו� ְר  ' ח� ִב� ִמ ן  ֶד( י־ִע=+ ִ֔צ= ל־ִע� ְּכ�

ם׃  י � ה 17ִמ� ֹול� ֲא" ָׁש� ּ֙ו  ֶד' ְר� י� ֹו  ְּת> ֲא ם  ם־ה=� ּג�
ם׃ � ֹוְך ּגֹוי ֽת' ֹו ַּב� ֶּ֖ל" ִ֔צ ּ֙ו ִב� ִב' ָׁש� ֹו י� ִע> �ְר ִב ּ֙וז� ְר( � י־ח� ל= ל� ל־ח� ֲא(

ל 18 ֶד( "�ָג ּ֙וִב� ֹוֶד  ִב' ִֽכ� ַּב� ה  ִֽכ� < ְּכ� יֽת�  ' ִמ ֶד� י  ?ל־ִמ ֲא(
ץ ְר( 
 ל־ֲא( ֲא( ן  ֶד( C=י־ִע ִ֔צ= ֽת־ִע� ֲא( ְּת�?  ֶד� הּ֙וְר� ַו� ן  ֶד( � י־ִע= ִ֔צ= ִע� ַּב�

Ezekiel 31 28 
 



Ezekiel 31 Unicode/XML Leningrad Codex

ִב ְר( י־ח(+ ל= ל� ֽת־ח� ִב� ֲא( ְּכ� ָׁש� ים ְּת A ל ְר= ֹוְך ִע� ֽת? יֽת ַּב� �ְּת ח� ְּת�
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ה  +�ִמֹוָ֗נ ל־ה� ִֽכ� ַו� ה�  �ִע ְר� ְפ� ּ֙וא  Aה

      ְס

ְר 32 ' ְׂש� י־ִע� ָ֗נ= ָׁש� ַּב ה  ָ֗נ�+ ָׁש� ה  
 ְר= ְׂש� ִע( י  
 ְּת= ָׁש� ַּב י�  ה י� � ַו�
י ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� 'ה  י� ה� ָׁש  ֶד( ��ח ל� ֶד  
 ח� ֲא( ַּב� ָׁש  ֶד( "�ח

ְר׃  ��אִמ ה 2ל= 
�ִע ְר� ל־ָּפ� ִע� ה�  יָ֗נ� ק א  A ְׂש� ם  ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
יֽת� � ִמ= ֶד� ם ָ֗נ " יְר ּגֹוי ' ְפ יַו ְּכ� ל�+ 
 ֲא= ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ם ַו� י ְר�+ ִ֔צ� ְך־ִמ ל( � ִמ(
יָך ְרֹוֽת(� ה� ָ֗נ� ַּב� ח  ָג� 
 ְּת� ַו� ים  +ֶּ֥מ ּ֑י� ַּב� ים  
 ֵּנ ְּת� ְּכ� ה�  ְּת� ֲא� ַו�

ם׃  � ְרֹוֽת� ה� ָ֗נ� ְס  "�ָּפ ְר� ְּת ַו� יָך  ל(+ ָג� ְר� ַּב� ם�  י Rח־ִמ� ל� ֶד� ְּת ה 3ַו� A�ְּכ
י +ְּת ָׁש� ֽת־ְר ֲא( יָך�  R)ל ִע� י  A ְּת ְׂש� ְר� ּ֙וְפ� ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא�
י׃ � ִמ ְר� ח( ַּב� ּ֙וָך  ל" ִע- ה( ַו� ים  � ַּב ְר� ים  
 ֶּ֥מ ִע� ל  " ה� ק� ַּב

ָך 4 � יל( ֥ט ֲא� ה  " ֶד( ְּׂש� ה� י  ' ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע� ץ  ְר( ֲא�+ ִב� יָך  
 ְּת ָׁש� ֥ט� ּ֙וָ֗נ�
י ' ְּת ִע� ַּב� ְׂש� ה ַו� ם  י ִמ�+ ָּׁ֣ש� ה� ֹוף  
ל־ִע ְּכ� יָך�  R)ל ִע� י  A ְּת ָ֗נ� ְּכ� ָׁש� ה ַו�

ץ׃  ְר( � ֲא� ל־ה� ְּכ� 'ֽת  ּ֑י� ח� ָך"  ֶּ֥מ� ָך" 5ִמ ְר� ְׂש� ֽת־ַּב� ֲא( י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ָך׃ � ִמּ֙וֽת( ְר� ֹוֽת  י" ֲא� ּג= ה� י  ' אֽת ֶּ֖ל= ּ֙וִמ ים  � ְר ה� � ל־ה( ִע�

ים 6 � ְר ה� � ל־ה( ֲא( ָך"  ִמ� ִּ֖ד� ִמ ָך>  ֽת� ְפ� ִ֔צ� ץ  ְר( > ֲא( י  ?יֽת ק= ָׁש� ה ַו�
׃  ָּך� � ֶּ֥מ( ִמ ּ֙ון  ֲא' ל� ֶּ֥מ� י ים  " ק ְפ ֲא� ָך� 7ַו� ֹוֽת� ַּב� ִֽכ� ִב� י  A יֽת ַּ֣ס= ִֽכ ַו�

ן 
 ָ֗נ� ִע� ַּב( ָׁש  ִמ( ָׁש(2 ם  � יה( ִב= ִֽכ� ��ֽת־ְּכ ֲא( י  " ְּת ְר� ִּ֖ד� ק� ה ַו� ם  י ִמ�+ ָׁש�
ֹו׃  יְר ֲאֹוְר� ' ֲא חE לVא־י� " ְר= י� ֵּנּ֙ו ַו� ַּ֣ס(+ ִֽכ� י ֲאֹוְר� 8ֲא� ֹוְר= Aֲא ל־ִמ� ְּכ�

ָך+ ִ֔צ� ְר� ל־ֲא� � ְך� ִע� ָׁש( R�י ח ְּת A ֽת� ָ֗נ� יָך ַו� � ל( ם ִע� " יְר= ִּ֖ד ק� ם ֲא� י ִמ�+ ָּׁ֣ש� ַּב�
ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ים 9ָ֗נ� � ַּב ים ְר� 
 ֶּ֥מ ִב ִע� " י ל= +ְּת ְס� ִע� ִֽכ� ?ה ַו�

ְר ' ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִ֔צ" ְר� ל־ֲא� ִע� ם  +ּגֹוי ַּב� ָך�  ְר� ִב� ָׁש י  A יֲא ִב ה� ַּב�
ם׃  � ְּת� ִע� ֶד� א־י� �Vים 10ל �ַּב ְר� ים  
 ֶּ֥מ ִע� יָך  C)ל ִע� י  ?ֶּ֥מֹוֽת ָׁש ה� ַו�

י " ַּב ְר� י ח� ' ְפ ִעֹוְפ� ַּב� ְר  ִע� יָך� ְׂש�+ R)ל ִע� ּ֙ו  Aְר ִע� ְׂש� י ם�  יה( ִֽכ= ל� ּ֙וִמ�
ֹום י" ֹו ַּב� ָׁש+ ְפ� ָ֗נ� יָׁש ל� 
 ים� ֲא ִע ָג� ְר� ּ֙ו ל Aֶד ְר� ח� ם ַו� � יה( ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע�

ָך׃  � ְּת( ל� ָּפ� �ה 11      ְסִמ� הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ י  < ְּכ
ָך׃  � ִבֹוֲא( ל ְּת� " ִב( ְך־ַּב� ל( � ִב ִמ( ְר( ' ים� 12ח( ַּבֹוְר ּג ֹוֽת  Aִב ְר� ח� ַּב�

ֶדּ֙ו� ֶד� � ָׁש� ַו� ם  � ֶּ֖ל� ְּכ[ ם  " ָגֹוי י  ' יִ֔צ= ְר ִע� ָך  ִמֹוָ֗נ(+ ה� יל  
 ָּפ ֲא�
ּה׃ � ִמֹוָ֗נ� ל־ה� ְּכ� ֶד  " ִמ� ָׁש� ָ֗נ ַו� ם  י ְר�+ ִ֔צ� ִמ ֹון  
ֲא ֽת־ּג� ֲא(

ים 13 � ַּב ם ְר� י 
 ל ִמ� " ִע� ּה ִמ= ְּת�+ ִמ� ה( ל־ַּב� ֽת־ְּכ� י� ֲא( ְּת ֶד� ִב� ֲא� � ה� ַו�
ה " ִמ� ה= ֹוֽת ַּב� ְס' ְר� ֹוֶד ּ֙וְפ� ם� ִע+ ֶד� ל־ֲא� ָג( � ם ְר( A ח= ל� ֶד� א ֽת ?Vל ַו�

ם׃  � ח= ל� ֶד� א ֽת 'Vם 14ל " ְרֹוֽת� ה� ָ֗נ� ם ַו� יה(+ יִמ= � יִעE ִמ= 
 ק ָׁש� ז ֲא� ֲא�2

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� יְך  � ֲאֹול ן  ִמ( 
 ָּׁ֣ש( יF 15ְּכ� ְּת ֽת ַּב�
ץ ְר( ֲא(2 ה  ֶּ֥מ�� ָׁש� ּ֙וָ֗נ� ה  
 ִמ� ִמ� ָׁש� ם  י Cְר� ִ֔צ� ִמ ץ  ְר( ֽת־ֲא(? ֲא(
ּ֙ו ִע" ֶד� י� ַו� ּה  � ִב� י  ִב= ֹוָׁש� 
ל־י ֽת־ְּכ� ֲא( י  " ְּכֹוֽת ה� ַּב� ּה  ל�ֲא�+ ֶּ֥מ� ִמ

�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ֹוֽת 16ְּכ ָ֗נ' ַּב� ּ֙וה�  ָ֗נ+ ֹוָ֗נ� 
ק ַו� יא�  ה 'ה  יָ֗נ� ק
ם י A ְר� ִ֔צ� ל־ִמ ִע� ּה  � ֲאֹוֽת� ה  ֵּנ� 
 קֹוָ֗נ= ְּת� ם  " ּגֹוי ה�
י ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ּה  ֲאֹוֽת�+ ה  ֵּנ� 
 קֹוָ֗נ= ְּת� ּה�  ִמֹוָ֗נ� ל־ה� ל־ְּכ� ִע� ַו�
ה׃  � הַו ְפי�

ְר 17 " ְׂש� ִע� ה  ' ָּׁ֣ש� ִמ ח� ַּב� ה  ָ֗נ�+ ָׁש� ה  
 ְר= ְׂש� ִע( י  
 ְּת= ָׁש� ַּב י�  ה י� � ַו�
ְר׃ ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� 'ה  י� ה� ָׁש  ֶד( ��ח ל�

הּ֙ו 18 � ֶד= הֹוְר ַו� ם  י " ְר� ִ֔צ� ִמ ֹון  ִמ' ל־ה� ִע� ה  < ה= ָ֗נ� ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ֹוֽת ּ֑י" ְּת ח� ץ ְּת� ְר( ' ל־ֲא( ם ֲא( < ְר ִּ֖ד ֲא� <ם  ּגֹוי ֹוֽת  ָ֗נ? ּ֙וִב� ּה  ֹוֽת� ֲא8

ֹוְר׃  י ִב� ֶד= ֹוְר� ֽת־י' ה 19ֲא( " ִב� ְּכ� ָׁש� ה� ה ַו� ' ֶד� ְּת� ְר� ִמ� � ִע� י ָ֗נ� " ֶּ֥מ ִמ
ים׃  � ל ְר= ֽת־ִע� ִב 20ֲא( ְר( 
 ח( לּ֙ו  ��ָּפ י ִב  ְר( " י־ח( ל= ל� ח� ֹוְך  ֽת' ַּב�

׃  יה� � ִמֹוָ֗נ( ל־ה� ִֽכ� ּה ַו� " ּ֙ו ֲאֹוֽת� ִֽכ' ָׁש� ה ִמ� ָ֗נ� ְּת�+ ֹו 21ָ֗נ ְרּ֙ו־ל_ ַּב� ֶד� י�
ּ֙ו ֶד> ְר� � י� יַו  � ְר� ז� ��ֽת־ִע ֲא( ֹול  ֲא" ָׁש� ֹוְך  ְּת' ִמ ים  < ַּבֹוְר ָג י  > ל= ֲא=

ִב׃  ְר( � י־ח� ל= ל� ח� ים  " ל ְר= ִע� ה� ּ֙ו  ִב' ִֽכ� ָּׁ֣שּ֙וְר� 22ָׁש� ֲא� ם  A ָׁש�
ים +ל ל� ח� ם  
 ֶּ֖ל� ְּכ[ יַו  � ֽת� �ְר ִב� ק יַו  " יִבֹוֽת� � ִב ְס� ּה  ל�+ ה� ל־ק� ִֽכ� ַו�

ִב׃  ְר( � ח� ַּב( ים  " ל ְפ� �ֵּנ � 23ה� יה� R)ֽת �ְר ִב� ק ּ֙ו  Aָ֗נ ְּת� ָ֗נ ְר  ָׁש(? ֲא�
ּה � ֽת� ְר� ִב[ ק� ֹוֽת  יִב" ִב ְס� ּה  ל�+ ה� ק� י  
 ה י� ַו� ֹוְר  י־ִב+ ֽת= ְּכ� ְר� י� ַּב�
יֽת " ְּת ּ֙ו ח ָ֗נ' ֽת� ְר־ָ֗נ� ָׁש( ִב ֲא� ְר( ח(+ ים ַּב� 
 ל ְפ� �ים� ָ֗נ ל ל� ם ח� A ֶּ֖ל� ְּכ[

ים׃  � ּ֑י ח� ץ  ְר( ' ֲא( ּה 24ַּב� ִמֹוָ֗נ�+ ל־ה� ִֽכ� ַו� ם�  יל� ִע= ם  A ָׁש�
ִב ְר( C)ח ים ַּב� ?ל ְפ� �ֵּנ יםF ה� ל ל� ם ח� 
 ֶּ֖ל� ּה ְּכ[ � ֽת� ְר� ִב[ ֹוֽת ק� יִב" ִב ְס�
ְר ָׁש(? ֹוֽת ֲא� ּ֑י� ְּת ח� ץ ְּת� ְר( 
 ל־ֲא( ים ׀ ֲא( 
 ל ְר= ּ֙ו ִע� ֶד' ְר� ְר־י� ָׁש( pֲא
ם " ֽת� ֶּ֥מ� ל ִֽכ� ּ֙ו  ֲא' ְׂש� ּ֑י ַו� ים  +ּ֑י ח� ץ  ְר( 
 ֲא( ַּב� ם�  יֽת� ְּת ח ּ֙ו  Aָ֗נ ֽת� ָ֗נ�

ֹוְר׃  י ִב� ֶד= ֹוְר� ֽת־י' ִב 25ֲא( ' ְּכ� ָׁש� ּ֙ו ִמ ָ֗נ? ֽת� ים ָ֗נ� ל ל� ֹוְך ח�8 
ֽת ַּב�
ם 
 ֶּ֖ל� ְּכ[ ה�  � ֽת( �ְר ִב� ק יַו  " יִבֹוֽת� � ִב ְס� ּה  ִמֹוָ֗נ�+ ל־ה� ִֽכ� ַּב� ּה�  ל�
ץ ְר( 
 ֲא( ַּב� ם  C�יֽת ְּת ח ן  ְּת�? י־ָ֗נ � ְּכ ִב  ְר( H)י־ח ל= ל� ח� ים  
 ל ְר= ִע�
ֹוְך ֽת' ַּב� ֹוְר  ִב+ י  ֶד= ֹוְר� 
ֽת־י ֲא( ם�  ֽת� ֶּ֥מ� ל ִֽכ� ּ֙ו  Aֲא ְׂש� ּ֑י ַו� ים  �ּ֑י ח�

ן׃  � ְּת� ָ֗נ ים  " ל ל� ּה 26ח� ִמֹוָ֗נ�+ ל־ה� ִֽכ� ַו� ל�  ִב� ְּת[ ְך  ָׁש( A ִמ( ם  
 ָׁש�
ִב ְר( י ח(+ ל= ל� 
 ח[ ים� ִמ� ל ְר= ם ִע� A ֶּ֖ל� יה� ְּכ[ � ְרֹוֽת( ִב� יַו ק " יִבֹוֽת� � ִב ְס�

ים׃  � ּ֑י ץ ח� ְר( ' ֲא( ם ַּב� " יֽת� ְּת ּ֙ו ח ָ֗נ' ֽת� י־ָ֗נ� � ִבּ֙ו� 27ְּכ ְּכ� ָׁש� א י AVל ַו�
ֹול 
ֲא ּ֙ו־ָׁש� ֶד� ְר� ְר י� 
 ָׁש( ים ֲא� � ל ְר= ִע� ים ִמ= " ל ְפ� �ים ָ֗נ +ַּבֹוְר ֽת־ּג ֲא(
ֽת ח� 
 ְּת� ם  C�ִבֹוֽת ְר� ֽת־ח� ֲא( ּ֙ו  ָ֗נ? ְּת� ּ֑י ַו�  Fם ְּת� ִמ� ח� ל� י־ִמ � ל= ִֽכ� ַּב
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יֽת ' ְּת י־ח � ם ְּכ ִמֹוֽת�+ ִ֔צ� ל־ִע� ם� ִע� ֽת� �ָ֗נ �fַו י ִע� A ה ְּת� ם ַו� יה(� אָׁש= ְר�
ים׃  � ּ֑י ץ ח� ְר( ' ֲא( ים ַּב� " ַּבֹוְר ים 28ּג < ל ְר= ֹוְך ִע� ֽת< ה ַּב� ְּת�� ֲא� ַו�

ִב׃  ְר( � י־ח� ל= ל� ֽת־ח� ֲא( ִב  " ְּכ� ָׁש� ֽת ַו� ְר  ' ִב� ָּׁ֣ש� ה 29ְּת ֶּ֥מ� 
 ָׁש�
ּ֙ו ָ֗נ' ְּת� ְר־ָ֗נ ָׁש( ֲא� יה�  יֲא(+ ְׂש ל־ָ֗נ� ִֽכ� ַו�  � יה� R)ִֽכ ל� ִמ� ֹום  ֶד� ֲא-
ים ' ל ְר= ֽת־ִע� ֲא( ה  ֶּ֥מ� < ה= ִב  ְר( � י־ח� ל= ל� ֽת־ח� ֲא( ם  " ֽת� ִבּ֙וְר� ָג� ִב

ֹוְר׃  ִב� י  ֶד= ְר� '�ֽת־י ֲא( ַו� ִבּ֙ו  " ְּכ� ָׁש� ֹון 30י ְפ> ִ֔צ� י  ' יִֽכ= ְס ָ֗נ� ה  ֶּ֥מ� 
 ָׁש�
ים �ל ל� ֽת־ח� ֲא( ּ֙ו  
ֶד ְר� ְר־י� ָׁש( ֲא� י  � ָ֗נ �ֶד � ל־ִ֔צ ִֽכ� ַו� ם  " ֶּ֖ל� ְּכ[
ים� ל ְר= ִע� ּ֙ו  Aִב ְּכ� ָׁש� ּ֑י ַו� ים  +ַּבֹוָׁש ם�  ֽת� ּ֙וְר� ִב� ָג� ִמ ם  A יֽת� ְּת ח ַּב�
י ֶד= ֹוְר� ֽת־י' ֲא( ם  " ֽת� ֶּ֥מ� ל ִֽכ� ּ֙ו  ֲא' ְׂש� ּ֑י ַו� ִב  ְר( י־ח(+ ל= ל� ֽת־ח� ֲא(

ֹוְר׃  ם 31ִב� " ח� ָ֗נ ַו� ה  +�ִע ְר� ְפ� ה  
 ֲא( ְר� י ם�  ֲאֹוֽת�
ל־ ל־ְּכ� ֹו הִמַוָ֗נה ִע� ִמֹוָ֗נ� הה� 
�ִע ְר� ָּפ� ִב�  ְר( R)י־ח ל= ל� ח�

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ֹו  יל+ ל־ח= ִֽכ� י 32ַו� ְּת ' ֽת� י־ָ֗נ� � ְּכ
ֽת־ י חֽתיֽתַו ֲא( " יֽת ְּת ֹוְךח ֽת? ַּב�  Fִב ְּכ� ָׁש� ה[ ַו� �ים  ּ֑י ץ ח� ְר( 
 ֲא( ַּב�

ה +�ִמֹוָ֗נ ל־ה� ִֽכ� ַו� ה�  �ִע ְר� ָּפ� ִב  ְר( י־ח(� ל= ל� ֽת־ח� ֲא( ים  Cל ְר= ִע�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ְפָ֗נ�

ְר׃  33 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
ץ ְר( ֲא(\ ם  יה(+ ל= ֲא�  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו� ָך�  ֶּ֥מ� י־ִע� � ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא( ְר  A ַּב= ִּ֖ד�
יָׁש A ץ ֲא ְר( C�ֲא ם־ה� ּ֙ו ִע� ח? ק� ל� ִב ַו� ְר( � יה� ח� " ל( יא ִע� ' ִב י־ֲא� � ְּכ
ה׃ � ְפ( �ִ֔צ ל� ם  " ה( ל� ֹו  ֽת> �ֲא ּ֙ו  ָ֗נ' ֽת� ָ֗נ� ַו� ם  יה(+ ִ֔צ= ק� ִמ ֶד�  ח� ֲא(

ִע 3 ' ק� ֽת� ַו� ץ  ְר( � ֲא� ל־ה� ִע� ה  
 ֲא� ַּב� ִב  ְר( " ח( ֽת־ה� ֲא( ה  ' ֲא� ְר� ַו�
ם׃  � ִע� ֽת־ה� ֲא( יְר  ' ה ז� ה ַו� ְר  " ָּׁ֣שֹוְפ� ִעE 4ַּב� C=ִמ �ָּׁ֣ש ה� ִע  ִמ�? ָׁש� ַו�

ִב ְר( " ח( ִבֹוא  ' ְּת� ַו� ְר  ה�+ ז� ָ֗נ א  
Vל ַו� ְר�  ָּׁ֣שֹוְפ� ה� ֹול  Aֽת־ק ֲא(
�ה׃  י( ה� � י ֹו  ְרVאָׁש" ִב� ֹו  ִמ' ִּ֖ד� הּ֙ו  � ח= ַּ֔ק� ְּת ֹול 5ַו� ק?  Fֽת ֲא=

ּ֙וא ה' �ה ַו� י( ה� � ֹו י 
ֹו ַּב ִמ" ְר ִּ֖ד� ה�+ ז� א ָ֗נ 
Vל ִע� ַו� ִמ� ְר ָׁש� A ָּׁ֣שֹוְפ� ה�
֥ט׃  � ֶּ֖ל= ִמ ֹו  ָׁש' ְפ� ָ֗נ� ְר  " ה� ז� ה 6ָ֗נ ֲא(? ְר� י־י � ְּכ ה  ְפ( �ָּצ ה� ַו�8

ם 
 ִע� ה� ַו� ְר�  ָּׁ֣שֹוְפ� ַּב� ִע  A ק� א־ֽת� �Vל ַו� ה  ֲא�� ַּב� ִב  ְר( C)ח ֽת־ה� ֲא(
ּ֙וא ָׁש ה2 ְפ( � ם ָ֗נ� " ה( ח ִמ= ' ַּ֔ק� ְּת ִב ַו� ְר( ֹוא ח(+ 
ִב ְּת� ְר ַו� ה�+ ז� א־ָ֗נ �Vל
ָׁש׃ ��ְר ֶד� ֲא( ה  ' ְפ( �ָּצ �ֶד־ה� ּ֑י� ִמ ֹו  ִמ" ֶד� ַו� ח  + ק� ל� ָ֗נ ֹו  
ָ֗נ fַו ִע� ַּב�

יֽת 7      ְס 
 ִב= ל� יָך  " ְּת ֽת� ָ֗נ� ה  ' ְפ( �ִ֔צ ם  ֶד�+ ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
ם " ֽת� �ֲא  ' ְּת� ְר� ה� ז� ה ַו� ְר  ִב�+ ִּ֖ד� י�  ָּפ ִמ  A ְּת� ִע� ִמ� ָׁש� ַו� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י

י׃  ֵּנ � ֶּ֥מ( א 8ִמ 
Vל ּ֙וֽת ַו� ִמ+ ֹוֽת ְּת� 
ִע� ִמ ָׁש� ִע ְר� ָׁש�� ְר� י ל� 
 ְר ִמ� ֲא� ַּב�

ֹו 
ָ֗נ fַו ִע� ִע� ַּב� ָׁש� ּ֙וא ְר� Aֹו ה ְּכ� ְר� ִּ֖ד� ִע ִמ " ָׁש� יְר ְר� ' ה ז� ה� ְּת� ל� ְר� ַּב�+ ֶד
ָׁש׃  � ַּ֔ק= ִב� ָך' ֲא� ֶד� ּ֑י� ֹו ִמ ִמ" ֶד� ּ֙וֽת ַו� ִמ+ ְּת� 9י� ְר� ה�? ז� י־ה � ה ְּכ ְּת� ֲא� ַו�8

ֹו ְּכ� ְר� ִּ֖ד� ִב ִמ " לVא־ָׁש� ַו� ה  ֵּנ� ֶּ֥מ(+ ּ֙וִב ִמ 
ָׁש ְּכֹו� ל� ְר� ִּ֖ד� ִע ִמ A ָׁש� ְר�
׃ ְּת� ל� � ָּצ� ה ָך'  ָׁש� ְפ� ָ֗נ� ה  " ְּת� ֲא� ַו� ּ֙וֽת  ִמ+ י� ֹו  
ָ֗נ fַו ִע� ַּב� ּ֙וא  ה2

יֽת 10      ְס 
 ל־ַּב= ֲא( ְר�  �ִמ ֲא- ם  ֶד�� ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
יָ֗נּ֙ו ' ִע= ָׁש� י־ְפ� � ְּכ ְר  +�אִמ ל= ם�  ְּת( ְר� ִמ� ֲא� ן  A ְּכ= ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י
יְך ' ֲא= ַו� ים  " ַּ֔ק ִמ� ָ֗נ� ָ֗נּ֙ו  ח� ' ָ֗נ� ֲא� ם  < ּ֙וִב� יָ֗נּ֙ו  � ל= ִע� יָ֗נּ֙ו  " ָּטVאֽת= ח� ַו�

�ה׃  י( ח� � י 11ָ֗נ 
 ָ֗נ� �ֶד ם ׀ ֲא� 
 ֲא[ י ׀ ָ֗נ� ָ֗נ 
 י־ֲא� ם ח� C)יה ל= ְר ֲא� ?�ִמ ֲא-
ּ֙וִב ָׁש' ם־ַּב� י ֲא 
 ִע ְּכ ָׁש�+ ְר� ֹוֽת ה� 
ִמ ץ� ַּב� �ָּפ ח� ם־ֲא( ה ֲא �הַו י�
ם > יִֽכ( ִֽכ= ְר� ִּ֖ד� ִמ ּ֙וִבּ֙ו  Cָׁש ּ֙וִבּ֙ו  
ָׁש �ה  י� ח� ַו� ֹו  ְּכ" ְר� ִּ֖ד� ִמ ִע  < ָׁש� ְר�
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ַּב= ּ֙וֽתּ֙ו  ִמ" ֽת� ה  ֶּ֥מ� ' ל� ַו� ים  < ִע ְר� ְפה�

ֽת 12 
 ק� ֶד� ִ֔צ ָך�  ֶּ֥מ� י־ִע� � ָ֗נ= ל־ַּב� ֲא( ְר  A�ִמ ֲא- ם  ֶד�� ן־ֲא� ִב( ה  
 ְּת� ֲא� ַו�
ֽת A ִע� ָׁש� ְר ַו� ֹו  ִע+ ָׁש� ָּפ ֹום  
י ַּב� ֵּנּ֙ו�  R)יל ָּצ ֽת� א  AVל יק  �ִּ֖ד ָּצ� ה�
ֹו ִע� ָׁש� ְר � ִמ= ֹו  
ָׁשּ֙וִב ֹום  י" ַּב� ּה  ַּב�+ ל  ָׁש( 
 ְּכ� א־י �Vל ִע�  ָׁש� ְר� � ה�
ֹו׃ ֥טVאֽת� ח� ֹום  י' ַּב� ּה  " ַּב� ֹוֽת  י' ח� � ל ל  < יּ֙וִֽכ� א  'Vל יק  �ִּ֖ד ִ֔צ� ַו�

ח 13 ' ֥ט� ּ֙וא־ִב� ה� ַו� ה  י(+ ח� � י ה  
�י ח� יק�  ִּ֖ד ָּצ� ל� י  A ְר ִמ� ֲא� ַּב�
ל־ ל ְּכ� ַו( � ה ִע� ְׂש� 
 ִע� ֹו ַו� ֽת" ק� ֶד� ל־ִ֔צ יַו� ִ֔צֶדקֽתַו ִע� ֽת� �ק ֶד� אִ֔צ 
Vל

ּ֙וֽת׃ ִמ� י� ֹו  ַּב' ה  " ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ֲא� ֹו  ל' ַו� ִע� ּ֙וִב� ה  ָ֗נ� ְר� ִֽכ�+ ֶּֽז� ֽת
ֹו 14 אֽת+ ָּט� ח� � ִב� ִמ= ָׁש� ּ֙וֽת ַו� ִמ� ֹוֽת ְּת� 
ִע ִמ " ָׁש� ְר� � י ל� ' ְר ִמ� ֲא� ּ֙וִב�

ה׃  � ק� ֶד� ּ֙וִ֔צ� ֥ט  " ָּפ� ָׁש� ִמ ה  ' ְׂש� ִע� ִע� 15ַו� ָׁש� ְר� יִב  A ָׁש י� ל  ?�ִב ח�
י " ְּת ל� ִב ל� ְך  ל�+ ה� ים�  ּ֑י ח� � ה� ֹוֽת  Aַּ֔ק ח[ ַּב� ם  ֶּ֖ל=+ ָׁש� י� ה  
 ל� ז= ּג�

ּ֙וֽת׃  ִמ� א י� 'Vה ל" י( ח� � ֹו י י' ל ח� ַו( � ֹוֽת ִע� 
ְׂש ל־ 16ִע� ח֥טאֽתַוְּכ�

יַו�  ָּטVאֽת� ֥טח� > ָּפ� ָׁש� ֹו ִמ ה ל� ָ֗נ� ְר� " ִֽכ� ֶּֽז� א ֽת 'Vא ל ֥ט�+ ְר ח� 
 ָׁש( ֲא�
�ה׃  י( ח� � י ֹו  י' ה ח� " ְׂש� ה ִע� < ק� ֶד� ָך+ 17ּ֙וִ֔צ� ֶּ֥מ� 
י ִע� ָ֗נ= ְרּ֙ו� ַּב� ִמ� ֲא� ַו�

ן׃ � ִֽכ= ְּת� א־י �Vם ל ' ְּכ� ְר� ה ִּ֖ד� ֶּ֥מ� " ה= י ַו� � ָ֗נ� �ֶד ְך ֲא� ְר( 
 ן ִּ֖ד( " ִֽכ= ְּת� א י 'Vל
ֽת 18 " ּ֙וִמ= ל  ַו( � ִע� ה  ְׂש� 
 ִע� ַו� ֹו  ֽת" ק� ֶד� ָּצ ִמ יק  ' ִּ֖ד ָׁשּ֙וִב־ִ֔צ� ַּב�

ם׃  � ה( ֥ט 19ַּב� " ָּפ� ָׁש� ה ִמ ' ְׂש� ִע� ֹו ַו� ֽת+ ִע� ָׁש� ְר � ִע� ִמ= ָׁש� ּ֙וִב ְר� Aָׁש ּ֙וִב�
�ה׃  י( ח� � י ּ֙וא  ה' ם  " יה( ל= ִע� ה  � ק� ֶד� א 20ּ֙וִ֔צ� 'Vל ם  ְּת(\ ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ם " ִֽכ( ֽת� ֹו֥ט ֲא( ָּפ' ָׁש� יַו ֲא( < ִֽכ� ְר� ֶד� יָׁש ְּכ > י ֲא � ָ֗נ� �ֶד ְך ֲא� ְר( 
 ן ִּ֖ד( " ִֽכ= ְּת� י
ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ְפַּב=

ה 21 ' ָּׁ֣ש� ִמ ח� י ַּב� < ְר ְׂש ִע� ה ַּב� ָ֗נ�� ה ָׁש� 
 ְר= ְׂש� י ִע( > ְּת= ָׁש� י ַּב _ה י� ַו�
gם < ל� יְרּ֙וָׁש� ִמ י֥ט  > ל ָּפ� ה� י  ל�? א־ֲא= ַּב� ָ֗נּ֙ו  � לּ֙וֽת= ָג� ל� ָׁש  ֶד( "�ח ל�

יְר׃  � ִע ה ה� ' ֽת� ְּכ� ְר ה[ "�אִמ י 22ל= Cל� ה ֲא= ֽת�? י� הF ה� הַו� ֶד־י� י� ַו�
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י +ֽת־ָּפ ֲא( ח  
 ְּת� ְפ� ּ֑י ַו� י֥ט  +ל ָּפ� ה� ֹוא  
ַּב י�  ָ֗נ= ְפ� ל ִב  ְר( ִע(� ַּב�
י ְּת ִמ� " ל� ֲא- א ָ֗נ( 'Vל י ַו� +ח ָּפ ֽת� 
 ָּפ� ּ֑י ְר ַו� ק( ��ַּב י ַּב� " ל� ֹוא ֲא= ֶד־ַּב' ִע�
ֹוֶד׃  ְפִע�

ְר׃  23 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " ַו� �ה ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ם 24ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
ל� ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  A ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע� ה  ֶּ֖ל( C=ֲא ה� ֹוֽת  ִב? ְר� jח ה( י  ִב= ָׁש� 8�י
ָׁש " יְר� ּ֑י ַו� ם  ה�+ ְר� ִב� ֲא� 
ה  י� ה� ֶד�  ח� ֲא( ְר  +�אִמ ל= ים  
 ְר ִמ� �ֲא
ץ ְר( " ֲא� ה� 'ה  ָ֗נ� ְּת� ָ֗נ ָ֗נּ֙ו  < ל� ים  +ַּב ְר� ָ֗נּ֙ו  
ח� ָ֗נ� ֲא� ַו� ץ  ְר( � ֲא� ֽת־ה� ֲא(

ה׃  � ָׁש� ִמֹוְר� ם 25      ְסל� C)יה ל= ֲא� ְר  ?�ִמ ֲא-  Fן ִֽכ= ל�
לּ֙ו < ְּתVאִֽכ= ׀  ם  > ִּ֖ד� ל־ה� ִע� ה  �ַו �ה י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ִֽכּ֙ו ��ָּפ ָׁש� ְּת ם  
 ֶד� ַו� ם  " יִֽכ( ֶּ֖לּ֙ול= ל־ּג ֲא( ּ֙ו  ֲא' ְׂש� ְּת ם  < ִֽכ( יָ֗נ= ִע= ַו�

ָׁשּ֙ו׃  � יְר� ְּת ץ  ְר( " ֲא� ה� ם� 26ַו� ִֽכ( ַּב� ְר� ל־ח� � ִע� ם  A ְּת( ֶד� ִמ� ִע�
הּ֙ו " ִע= ְר= ֽת  ָׁש( ' ֽת־ֲא= ֲא( יָׁש  < ֲא ַו� ה  ִב�+ ְּתֹוִע= ן  
 יֽת( ְׂש ִע�

ָׁשּ֙ו׃  � יְר� ץ ְּת ְר( " ֲא� ה� ם ַו� � אֽת( ֶּ֥מ= ְר 27      ְס֥ט ה־ֽתVאִמ�? ��ְּכ
א _Vם־ל יY ֲא ָ֗נ י־ֲא� הZ ח� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� ִמ�? ה־ֲא� �ם ְּכ C)ה ל= ֲא�

י ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע� ְר�  ָׁש( ֲא� � ַו� לּ֙ו  +�ָּפ י ִב  ְר( 
 ח( ַּב� ִבֹוֽת�  ְר� jח � ַּב( ְר  A ָׁש( ֲא�
ֹוֽת ֶד' ִ֔צ� ֶּ֥מ� ְר ַּב� < ָׁש( ֲא� ֹו ַו� ל� ִֽכ� ֲא� יַו ל� " ְּת ֽת� 'ה ָ֗נ� ּ֑י� ח� ה ל� ֶד(+ ְּׂש� ה�

ּ֙וֽתּ֙ו׃  ִמ� י� ְר  ִב( ' ִּ֖ד( ֹוֽת ַּב� ְר" ִע� ֶּ֥מ� ץ� 28ּ֙וִב� ְר( R�ֲא ֽת־ה� י ֲא( A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ּ֙ו ִמ> ִמ� � ָׁש� ַו� ּה  � ֶּֽז� ָע[ ֹון  
ֲא ּג� ֽת  " ַּב� ָׁש� ָ֗נ ַו� ה  ֶּ֥מ�+ ָׁש� ּ֙וִמ� ה  
 ִמ� ִמ� ָׁש�

ְר׃  � ִעֹוִב= ין  ' ֲא= ִמ= ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ְר= י 29ה� 
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו�
ל ' ה ִע� ֶּ֥מ�+ ָׁש� ה ּ֙וִמ� 
 ִמ� ִמ� ץ� ָׁש� ְר( R�ֲא ֽת־ה� י ֲא( A ְּת ֽת �ה ַּב� הַו� י�

ּ֙ו׃  ְׂש� ִע� ְר  ' ָׁש( ֲא� ם  " ֽת� �ִב ל־ְּתֹוִע� ה 30      ְסְּכ� 
 ְּת� ֲא� ַו�
ֹוֽת יְר+ ַּ֔ק ל ה� ִ֔צ( 
 ָך� ֲא= ים ַּב� A ְר ַּב� ֶד� ֵּנ ָך� ה� ֶּ֥מ� 
י ִע� ָ֗נ= ם ַּב� ֶד�+ ן־ֲא� ִב(
יָׁש A ֲא ֶד  ח�� ֽת־ֲא� ֲא( ֶד  
 ְר־ח� ַּב( ֶד ַו� ים  � ְּת ַּב� ה� י  " ח= ֽת� ְפ ּ֙וִב�
ְר ִב�+ ִּ֖ד� ה ה� 
 ּ֙ו ִמ� ִע+ ִמ� ָׁש 
א ַו� ֲאּ֙ו־ָ֗נ� ��ְר ַּב +�אִמ יַו� ל= ח ֽת־ֲא� ֲא(

�ה׃  הַו� י� ֽת  ' ֲא= ִמ= א  " ּ֑יֹוִ֔צ= יָך 31ה� ל( ֲא=8 ֹוֲאּ֙ו  
ִב י� ַו�
ִעּ֙ו� ִמ� � ָׁש� ַו� י  +ֶּ֥מ ִע� יָך�  R)ָ֗נ ְפ� ל� ּ֙ו  Aִב ָׁש� י= ַו� ם  ִבֹוא־ִע�_ ִמ� ְּכ
ים A ִב ָג� י־ִע� � ְּכ ּ֙ו  ְׂש� ִע� � י� א  
Vל ם  " ֲאֹוֽת� ַו� יָך  ְר(+ ִב� ֽת־ִּ֖ד� ֲא(
ְך׃ � ל= �ם ה ' ַּב� ם ל " ִע� ִ֔צ� י ִב ' ְר= ח� ים ֲא� +ְׂש �ה ִע ֶּ֥מ� 
 ם� ה= יה( ְפ ַּב�

ִב 32 
 ֥ט ֹול ּ֙וִמ= ה ק" ' ְפ= י� ים  +ִב ָג� יְר ִע� 
 ָׁש ם� ְּכ� ה( ָךA ל� ֵּנ� ה ַו�
ם׃ � ם ֲאֹוֽת� " יָ֗נ� ים ֲא= ' ְׂש �ִע ַו� יָך  ְר(+ ִב� ֽת־ִּ֖ד� ִעּ֙ו� ֲא( ִמ� � ָׁש� ַו� ן  � ּג= ָ֗נ�

'ה 33 י� ה� יא  " ִב ָ֗נ� י  ' ְּכ ּ֙ו  ִע+ 
ֶד� י� ַו� ה  ֲא�+ ִב� 
ה  ֵּנ= ה ּה  � ֲא� �ִב ּ֙וִב�
ם׃  � ֽתֹוִֽכ�       ְסִב�

ְר׃  34 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
ם יה(? ל= F ֲא� ְּת� ְר� ִמ� ֲא� א ַו� 
 ִב= ֵּנ� ל ה � ֲא= ְר� ְׂש� י י 
 ל־ְרֹוִע= א ִע� " ִב= ֵּנ� ה
ֹוי Aה ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ ים  Cִע �ְר ל�
ֹוא 
ל ה� ם  ֲאֹוֽת�+ ים  
 ִע �ְר יּ֙ו�  ה� ְר  A ָׁש( ֲא� ל�  ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ִע= �ְר

ים׃  � ִע �ְר ה� ּ֙ו  ִע" ְר� י אן  +Vָּצ לּ֙ו� 3ה� R=אִֽכVְּת ִב  ל( A ח= ֽת־ה� ֲא(
אן "Vָּצ ה� חּ֙ו  � ַּב� ז� ְּת ה  " יֲא� ְר ַּב� ה� ָׁשּ֙ו  ַּב�+ ל� ְּת ְר  ִמ( 
 ָּצ( ֽת־ה� ֲא( ַו�

ּ֙ו׃  ִע� ְר� ֽת א  'Vם 4ל C)ְּת ק� ֶּֽז� ח א  ?Vל  Fלֹוֽת ח� ֵּנ� ֽת־ה� � ֲא(
א 
Vל ֽת�  ְר( R)ַּב ָׁש� ֵּנ ל� ַו� ם  אֽת(� ָּפ= א־ְר �Vל ה  
 חֹול� ֽת־ה� ֲא( ַו�
ם ֽת(+ �ִב ָׁש= ה� א  
Vל ֽת�  ח� Rִּ֖ד� ֵּנ ֽת־ה� ֲא( ַו� ם  ְּת(+ ָׁש� ִב� ח�
ם ' יֽת( ֶד ְר� ה  < ק� ז� ח� ּ֙וִב� ם  � ְּת( ָׁש� ַּ֔ק� ִב א  
Vל ֽת  ֶד( " ִב( �ֲא ֽת־ה� ֲא( ַו�

ְך׃  ְר( � ְפ� ם ּ֙וִב� " ֽת� �ה 5ֲא <יָ֗נ� י( ה� ְּת ה ַו� � ִע( �י ְר 
 ל ַּב� ה ִמ יָ֗נ� " ְפּ֙וִ֔צ( ְּת� ַו�
ה׃  יָ֗נ� � ְפּ֙וִ֔צ( ְּת� ַו� ה  " ֶד( ְּׂש� 'ֽת ה� ּ֑י� ל־ח� ִֽכ� ה ל� < ל� ִֽכ� ֲא� ּ֙ו 6ל� Aּג ָׁש� י

ל ִע�? ה ַו� � ִמ� ה ְר� 
 ִע� ִב� ל־ּג ל ְּכ� " ִע� ים ַו� +ְר ה� 
 ל־ה( ִֽכ� י� ַּב� ִ֔צVאָ֗נ
ין ' ֲא= ַו� ָׁש  " ִּ֖דֹוְר= ין  ' ֲא= ַו� י  +ִ֔צVאָ֗נ ִ֔צּ֙ו  
�ְפ ָ֗נ� ץ�  ְר( R�ֲא ה� Aי  ָ֗נ= ל־ָּפ� ְּכ�

ָׁש׃  � ַּ֔ק= ִב� ה׃ 7ִמ� � הַו� י� ְר  ' ִב� ֽת־ִּ֖ד� ֲא( ּ֙ו  ִע" ִמ� ים ָׁש +ִע �ְר ן  
 ִֽכ= ל�
ן 8 
ִע� י� א  
Vם־ל ֲא ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ם  
 ֲא[ ָ֗נ� י  ָ֗נ C�י־ֲא ח�

ה C�ל ִֽכ� ֲא� ל� י  ?ִ֔צVאָ֗נ  Fה יָ֗נ� י( ה� � ְּת ַו� ז  Hִב� ל� ׀  י  
 ֹוֽת־ִ֔צVאָ֗נ י� ה-
י " ִע� �ּ֙ו ְר ָׁש' ְר� א־ֶד� �Vל ה ַו� ִע(+ �ין ְר 
 ֲא= ה� ִמ= ֶד( ְּׂש� Aֽת ה� ּ֑י� ל־ח� ִֽכ� ל�
א 'Vי ל " ֽת־ִ֔צVאָ֗נ ֲא( ם ַו� ים� ֲאֹוֽת�+ ִע �ְר � ּ֙ו ה� Aִע ְר� ּ֑י י ַו� � ֽת־ִ֔צVאָ֗נ ֲא(

ּ֙ו׃  ִע� ה׃ 9      ְסְר� � הַו� ְר־י� ִב� ּ֙ו ִּ֖ד� ִע" ִמ� ים ָׁש +ִע �ְר � ן� ה� ִֽכ= ל�
ים 10 Cִע �ְר ל־ה� � ֲא( י  ?ָ֗נ ָ֗נ� ה ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� �ְּכ

ֹוֽת 
ִע ְר� ִמ= ים�  ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו� ם  ֶד�� ּ֑י� ִמ י  
 ֽת־ִ֔צVאָ֗נ ֲא( י  > ְּת ָׁש� ְר� ֶד� � ַו�
י A ְּת ל� ָּצ� ה ַו� ם  � ֲאֹוֽת� ים  " ִע �ְר ה� ֹוֶד  ִע> ּ֙ו  ִע' ְר� לVא־י ַו� אן  +Vִ֔צ
ה׃ � ל� ִֽכ� ֲא� ל� ם  " ה( ל� 'ין�  י( ה� א־ֽת �Vל ַו� ם  יה(+ ָּפ ִמ י�  ִ֔צVאָ֗נ

י 11      ְס ָ֗נ י־ֲא�\ ָ֗נ ָ֗נ� �ה ה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�י ְּכ < ְּכ
ים׃  � ְּת ְר� ַּ֔ק� י ּ֙וִב " ֽת־ִ֔צVאָ֗נ י ֲא( ' ְּת ָׁש� ְר� ֶד� ה 12ַו� ִע(? �ֽתF ְר ְר� ַּ֔ק� ִב� ְּכ�

ן " ְּכ= ֹוֽת  ָׁש+ ְר� ְפ� ָ֗נ ֽתֹוְך־ִ֔צVאָ֗נֹו�  ִב� ֹו  Aיֹוֽת יֹום־ה- ַּב� ֹו  Cְר ֶד� ִע(
ם ה(� ֽת� ֲא( י  
 ְּת ל� ָּצ� ה ַו� י  � ֽת־ִ֔צVאָ֗נ ֲא( ְר  
 ַּ֔ק= ִב� ֲא�
" ָ֗נ� ִע� ֹום  י" ַּב� ם  ָׁש�+ ִ֔צּ֙ו  
�ְפ ָ֗נ� ְר  
 ָׁש( ֲא� ֽת�  �קֹוִמ ֶּ֥מ� ל־ה� ְּכ� ןtִמ

ל׃  � ְפ( ְר� ִע� ים� 13ַו� ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו� ים  �ֶּ֥מ ִע� ן־ה� ִמ ים  
 אֽת הֹוִ֔צ= ַו�
ים� יֽת ִע ם ּ֙וְר� � ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ים ֲא( " ֽת �יֲא ִב ה� ֹוֽת ַו� ִ֔צ+ ְר� ֲא� 
 ן־ה� ִמ
t Transcription uncertain. Examine the LC image for 

other possible readings.
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י ' ִב= ִמֹוָׁש� ל  "�ִֽכ ּ֙וִב� ים  \ יק ְפ ֲא� ַּב� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 ְר= ל־ה� ֲא(
ץ׃  ְר( � ֲא� י 14ה� ' ְר= ה� ּ֙וִב� ם  ֽת�+ �ֲא ה  
 ִע( ְר� ֲא( ה־ָּטֹוִב�  ִע( ְר� ִמ ַּב�

ה ַו( 
 ָ֗נ� ה� ַּב� ָ֗נ� ִ֔צ� Rַּב� ְר� ם ְּת A ם ָׁש� � ה( ַו= 
ה ָ֗נ� י( ה� ל י " ֲא= ְר� ְׂש� ֹום־י ְר� ִמ�
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י י ' ְר= ל־ה� ה ֲא( יָ֗נ� " ִע( ְר� ן ְּת < ִמ= ה ָׁש� ' ִע( ְר� ֹוִב ּ֙וִמ ָּט+

י 15 ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ם ָ֗נ� יִ֔צ=+ ַּב ְר� י ֲא� 
 ָ֗נ ֲא� י� ַו� ה ִ֔צVאָ֗נ A ִע( ְר� י ֲא( ?ָ֗נ ֲא�
ה׃  � הַו ֽת 16י� ח� 
 ִּ֖ד� ֵּנ ֽת־ה� ֲא( ַו� ָׁש�  ַּ֔ק= ִב� ֲא� ֽת  ֶד( A ִב( �ֲא ֽת־ה� ֲא(

ק � ֶּֽז= ח� ה ֲא� " חֹול� ֽת־ה� ֲא( ָׁש ַו� +�ִב ח- ֽת ֲא( ְר( 
 ַּב( ָׁש� ֵּנ ל� יִב ַו� +ָׁש ֲא�
ה ֵּנ� ' ִע( ְר� ֲא( יֶד  " ִמ ָׁש� ֲא� ה  < ק� ז� ח� ֽת־ה� ֲא( ַו� <ה  ָ֗נ� ִמ= ָּׁ֣ש� ֽת־ה� ֲא( ַו�

֥ט׃  � ָּפ� ָׁש� ִמ י 17ִב� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ י  +ִ֔צVאָ֗נ ה  ָ֗נ� 
 ְּת= ֲא� ַו�
ים " יל ֲא= ל� ה  ְׂש(+ ל� ה  
 ין־ְׂש( � ַּב= ֥ט�  ְפ= �ָׁש י  A ָ֗נ ָ֗נ� ה �ה  הַו י�

ים׃  � ְּתּ֙וֶד ִע� ל� ָּטֹוִב� 18ַו� ה� ה  A ִע( ְר� ֶּ֥מ ה� ם  ְּכ(� ִמ ֥ט  
 ִע� ִמ� ה�
ם � יִֽכ( ל= ָג� ְר� ַּב� ּ֙ו  ְס" ִמ� ְר� ְּת ם  יִֽכ(+ ִע= ְר� ִמ ְר�  ֽת( R)י ַו� ּ֙ו  ִע+ ְר� ְּת
ם " יִֽכ( ל= ָג� ְר� ים ַּב� +ְר ֹוֽת� 
ֵּנ ֽת� ה� ֲא= ּ֙ו ַו� ְּת+ ָׁש� ם ְּת י 
 ִע־ִמ� ק� ָׁש� ּ֙וִמ

ּ֙ון׃  ְׂש� �ָּפ ְר� ה 19ְּת יָ֗נ� ִע(+ ְר� ְּת ם�  יִֽכ( ל= ָג� ְר� ְס  A ִמ� ְר� ִמ י  � ִ֔צVאָ֗נ ַו�
ה׃  יָ֗נ� � ְּת( ָׁש� ם ְּת " יִֽכ( ל= ָג� ְׂש ְר� ' ָּפ� ְר� ה 20      ְסּ֙וִמ '�ן ְּכ ִֽכ=� ל�

י� ְּת ֥ט� ְפ� � ָׁש� ַו� י  ָ֗נ י־ֲא�\ ָ֗נ ָ֗נ� ה ם  � יה( ל= ה ֲא� " הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  < ִמ� ֲא�
ה׃  � ז� ְר� ה  " ְׂש( ין  ' ּ֙וִב= ה  י�+ ְר� ִב ה  
 ין־ְׂש( � ֶד 21ַּב= A ִ֔צ� ַּב� ן  ִע� י��

ֹוֽת ל� ח� ֵּנ� ל־ה� ּ֙ו ְּכ� ח" ּג� ָ֗נ� ם ְּת� ' יִֽכ( ָ֗נ= ְר� ק� ְפּ֙ו ּ֙וִב� +�ִּ֖ד ה� ף� ְּת( ֽת= ִֽכ� ּ֙וִב�
ה׃ ּ֙וִ֔צ� ח� ל־ה� ֲא( ה  ָ֗נ� " ֲאֹוֽת� ם  < יִ֔צֹוֽת( ְפ ה� ְר  > ָׁש( ֲא� ֶד  
 ִע�

ז 22 � ִב� ל� ֹוֶד  ִע" ה  'יָ֗נ� י( ה� א־ֽת �Vל ַו� י  +ִ֔צVאָ֗נ ל� י  
 ְּת ִע� הֹוָׁש� ַו�
ה׃  � ְׂש( ל� ה  " ין ְׂש( ' ַּב= י  +ְּת ֥ט� ְפ� 
 ָׁש� ם 23ַו� C)יה ל= ִע� י  ?ֽת �ִמ ק ה� ַו�

ּ֙וא �יֶד ה2 ַו י ֶד� 
 ִּ֖ד ִב� ֽת ִע� " ן ֲא= ה(+ ֽת� ה ֲא( 
 ִע� ְר� ֶד� ַו� ח� ה ֲא( A ִע( �ְר
ה׃  � ִע( �ְר ל� ן  " ה( ל� 'ה  י( ה� ּ֙וא־י ה� ַו� ם  ֽת�+ �ֲא ה  
 ִע( ְר� י 24י 
 ָ֗נ ֲא� ַו�

יא 
 ְׂש ֶד ָ֗נ� " ַו י ֶד� ' ִּ֖ד ִב� ִע� ים ַו� +אל�ה � ם� ל= ה( Aה ל� י( ה� ה ֲא( הַו�� י�
י׃  ְּת ְר� � ַּב� ִּ֖ד ה  " הַו� י� י  ' ָ֗נ ֲא� ם  � ֽתֹוִֽכ� ם� 25ִב� ה( ל� י  A ְּת ְר� ִֽכ� ַו�

ץ ְר( � ֲא� ן־ה� ִמ ה  " ִע� �ה־ְר� ּ֑י� ח� י  ' ְּת ַּב� ָׁש� ה ַו� ֹום  ל+ ָׁש� יֽת  
 ְר ַּב�
ים׃  � ְר ִע� ּ֑י� ּ֙ו ַּב� ָ֗נ" ָׁש� י� ח ַו� ֥ט� ִב(+ ְר� ל� ַּב� ֶד� ֶּ֥מ ּ֙ו ִב� Aִב ָׁש� י� י 26ַו� ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�

י A ְּת ֶד� הֹוְר� ַו� ה  � ִֽכ� ְר� ַּב� י  " ֽת ִע� ִב� ּג ֹוֽת  יִב' ִב ּ֙וְס� ם  < ֲאֹוֽת�
ּ֙ו׃  י� ה� � ה י " ִֽכ� ְר� י ִב� ' ִמ= ָׁש� ֹו ּג ְּת+ ִע ם� ַּב� ָׁש( R)ּג ץ 27ה� ןF ִע=? ֽת� ָ֗נ� ַו�

ּ֙ו י' ה� ַו� ּה  ִבּ֙ול�+ י� ן  
 ְּת= ְּת ץ�  ְר( R�ֲא ה� ַו� ֹו  י� ְר� ֽת־ָּפ ֲא( ה  C)ֶד ְּׂש� ה�
ה הַו�� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ּ֙ו  ִע_ ֶד� י� � ַו� ח  ֥ט� � ִב( ל� ם  " ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע�
ֶד " ּ֑י� ִמ ים  +ְּת ל� ָּצ� ?ה ַו� ם  ֶּ֖ל�+ ִע[ ֹוֽת  
֥ט �ֽת־ִמ ֲא( י�  ְר ִב� ָׁש ַּב�

ם׃  � ה( ַּב� ים  ' ֶד ִב� �ִע ם 28ה� +ּגֹוי ל� ז�  ַּב� ֹוֶד  ִע' ּ֙ו  י? ה� לVא־י ַו�
ין ' ֲא= ח ַו� ֥ט� " ִב( ּ֙ו ל� ִב' ָׁש� י� ם ַו� � ל= א ֽתVאִֽכ� 
Vץ ל ְר( " ֲא� 'ֽת ה� ּ֑י� ח� ַו�

יֶד׃  � ְר ח� ם 29ִמ� � ָׁש= ל� ִע  " ָּט� ִמ� ם  < ה( ל� י  ' ֽת �ִמ ק ה� ַו�
ּ֙ו ֲא' ְׂש� א־י �Vל ַו� ץ  ְר( ֲא�+ ִב� ַּב� ִע� י ְר� A ְפ= ְס[ ֹוֶד ֲא� Cּ֙ו ִע י? ה� א־י �Vל ַו�

ם׃  � ּגֹוי ה� ֽת  ' ֶּ֥מ� ל ְּכ� ֹוֶד  >ה 30ִע" הַו� י� י  > ָ֗נ ֲא� י  
 ְּכ ּ֙ו  ִע� ֶד� י� ַו�
ם " ֲא[ ל ָ֗נ� ֲא=+ ְר� ְׂש� יֽת י 
 י� ַּב= ֶּ֥מ ה ִע� ֶּ֥מ� ה=� ם ַו� � ְּת� ם ֲא " יה( ל�ה= ֲא-

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם 31ֲא� 
 ֶד� י ֲא� " יֽת ִע ְר� אן ִמ� 'Vי ִ֔צ < ן ִ֔צVאָ֗נ ' ְּת= ֲא� ַו�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ם  יִֽכ(+ ה= 
�ל ֲא- י�  ָ֗נ ֲא� ם  � ְּת( ְפֲא�

ְר׃  35 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(
יַו׃ � ל� ִע� א  " ִב= ֵּנ� ה ַו� יְר  � ִע ְׂש= ְר  
 ל־ה� ִע� יָך  " ָ֗נ( ָּפ� ים  ' ְׂש

יָך 3 " ל( י ֲא= ' ָ֗נ ָ֗נ� ה ה +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ֹו ְּכ ְּת� ֶּ֖ל� ְר� 
 ִמ� ֲא� ַו�
ה ' ִמ� ִמ� יָך ָׁש� " ְּת ֽת� ּ֙וָ֗נ� יָך  ל(+ ִע� י�  ֶד י� י  יֽת A ֥ט ָ֗נ� ַו� יְר  � ִע ְר־ְׂש= ה�

ה׃  � ֶּ֥מ� ָׁש� ה 4ּ֙וִמ� 
 ִמ� ִמ� ה ָׁש� " ְּת� ֲא� ים ַו� +ְׂש ה ֲא� 
 ַּב� ְר� יָך� ח� R)ְר ִע�
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ  " ְּת� ִע� ֶד� י� ַו� �ה  י( ה� � ָך� 5ֽת ל� ֹוֽת  Aי ה- ן  ִע� י��

ל " ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ָ֗נ= ֽת־ַּב� ֲא( 'ְר  ּג= ְּת� ַו� ם  ִעֹול�+ ֽת  
 יִב� ֲא=
ץ׃  � ן ק= 'fַו ֽת ִע� " ִע= ם ַּב� יֶד�+ ֽת ֲא= 
 ִע= ִב ַּב� ְר( � י־ח� ֶד= ל־י� ן 6ִע� 
 ִֽכ= ל�

ם 
 ֶד� ָך" ַו� ְׂש� ִע( ם ֲא( ' ֶד� י־ל� � ה ְּכ +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ם� ֲא� ֲא[ י ָ֗נ� ָ֗נ י־ֲא�� ח�
ָך׃ � ְפ( ִּ֖ד� ְר� י ם  ' ֶד� ַו� אֽת�  " ָ֗נ= ְׂש� ם  < ֶד� א  'Vם־ל ֲא ָך  � ְפ( ִּ֖ד� ְר� י

ה 7 � ִמ� ִמ� ּ֙וָׁש� ה  " ִמ� ִמ� � ָׁש ל� יְר  +ִע ְׂש= ְר  
 ֽת־ה� ֲא( י�  ְּת ֽת� � ָ֗נ� ַו�
ִב׃  � ָׁש� ְר ַו� ' ִב= �ֵּנּ֙ו ִע " ֶּ֥מ( י ִמ ' ְּת ְר� ִֽכ� ה יַו 8ַו� " ְר� ֽת־ה� י ֲא( ' אֽת ֶּ֖ל= ּ֙וִמ

יָך + יק( ְפ ל־ֲא� ִֽכ� ַו� יָך�  R)ֲאֹוֽת ָג= ַו� יָך  A ִעֹוֽת( ִב� ּג יַו  � ל� ל� ח�
ם׃  � ה( ּ֙ו ִב� ל' ָּפ� ִב י ְר( " י־ח( ל= ל� ָך+ 9ח� ָ֗נ� ְּת( ם� ֲא( ֹוֽת ִעֹול� Aִמ ִמ� � ָׁש

א  
Vל יָך  " ְר( ִע� ה ֽתישִבָ֗נה ַו� ָ֗נ� ִב� ��ָׁש יֽת� ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ם  " ְּת( ִע� יֶד� � ַו
ה׃  � הַו� י 10י� > ְּת= ֽת־ָׁש� ֲא( ם ַו� Cּגֹוי י ה� ָ֗נ=? ֽת־ָׁש� ָך ֲא( ְר� ִמ� ן ֲא�8 
ִע� י�

ם ' ָׁש� ה  " יהַו� � ַו� ּ֙וה�  ָ֗נ� ָׁש� יְר� � ַו ה  יָ֗נ� " י( ה� ֽת י  ' ל ֹוֽת  ִ֔צ> ְר� ֲא� ה�
�ה׃  י� י 11ה� יֽת �ְׂש ִע� הY ַו� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד םZ ֲא� ֲא[ י ָ֗נ� ָ֗נ י־ֲא�� ן ח� 
 ִֽכ= ל�

ם � יָך ַּב� " ֽת( ֲא� ָ֗נ� ְּׂש ה ִמ יֽת� +ְׂש ְר ִע� 
 ָׁש( ָך+ ֲא� ֽת� 
 ֲא� ָ֗נ� ק ָך� ּ֙וִֽכ� ָּפ� ֲא� ְּכ�
ָך׃  � ֥ט( ָּפ� ָׁש� ְר ֲא( ' ָׁש( ֲא� ם ְּכ� " י ִב� ְּת ִע� ' ָ֗נֹוֶד� י 12ַו� 
 ָ֗נ י־ֲא� � Z ְּכ ְּת� ִע� ֶד� י� � ַו�

ְר ' ָׁש( ֲא� יָך  ִ֔צֹוֽת(� � ֲא� ל־ָ֗נ� ֽת־ְּכ� ֲא( ׀  י  ְּת ִע� 
 ִמ� ָׁש�  Yה הַו� י�
ְר ׀  
�אִמ ל ל= " ֲא= ְר� ְׂש� י י ' ְר= ל־ה� ְּת� ִע� ְר� < ִמ� ִמּ֙ושִמִמה ֲא� � ִמ= ָׁש�

ה׃  � ל� ִֽכ� ֲא� ל� ּ֙ו  ָ֗נ" ְּת� ָ֗נ ָ֗נּ֙ו  ' ם 13ל� יִֽכ(+ ְפ ַּב� י�  ל� ִע� ילּ֙ו  A ִּ֖ד ָג� ְּת� ַו�
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י׃ ְּת ִע� � ִמ� ָׁש� י  " ָ֗נ ֲא� ם  � יִֽכ( ְר= ִב� ִּ֖ד י  " ל� ִע� ם  ' ְּת( ְר� ְּת� ִע� ה� ַו�
� 14      ְס Eח R�ִמ ְׂש� ְּכ �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ

ְך׃  � ה־ֶּ֖ל� ְׂש( ִע- ֲא( ה  " ִמ� ִמ� ָׁש� ץ  ְר( ֲא�+ ל־ה� ָךC 15ְּכ� ֽת� ח�? ִמ� ְׂש ְּכ�
ן 
 ְּכ= ה  ִמ� " ִמ= ְר־ָׁש� ָׁש( ֲא� ל  ' ִע� ל  < ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ַּב= ֽת  > ל� ח� ָ֗נ� ל�
יְר� ִע ְר־ְׂש= ה� Aה  י( ה� � ֽת ה  ִמ�? ִמ� ָׁש� ְך  � ה־ֶּ֖ל� ְׂש( ִע- ֲא(
�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ּה  ֶּ֖ל�+ ְּכ[ ֹום  
ֶד ל־ֲא- ִֽכ� ְפַו�

ל 36 � ֲא= ְר� ְׂש� י י 
 ְר= ל־ה� א ֲא( " ִב= ֵּנ� ם ה ֶד�+ ן־ֲא� ה ִב( 
 ְּת� ֲא� ַו�
ה׃  � הַו� ְר־י� ִב� ּ֙ו ִּ֖ד� ִע" ִמ� ל ָׁש ֲא=+ ְר� ְׂש� י� י ְר= ְּת�+ ה� ְר� ִמ� 
 ֲא� ה 2ַו� A�ְּכ

ם " יִֽכ( ל= ִע� >ִב  ֲאֹוי= ה� ְר  > ִמ� ֲא� ן  
ִע� י� ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא�
ָ֗נּ֙ו׃ � ֶּ֖ל� ה  ֽת� י� ' ה� ה  " ָׁש� ֹוְר� ִמ� ל� ם  ִעֹול�+ ֹוֽת  
ִמ ּ֙וִב� ח  � ֲא� ה(

ן 3 
ִע� �ה י� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ְּת�+ ְּכ ְר� ִמ� ֲא� א ַו� 
 ִב= ֵּנ� ן� ה ִֽכ= ל�
ם A ִֽכ( יֹוֽת� ה� � יִב ל �ִב ַּ֣ס� ם ִמ C)ִֽכ ֽת� ף ֲא( ?�ֲא ָׁש� ֶּ֥מֹוֽתF ַו� ן ָׁש� ִע� Hי� ַּב�
ֽת ' ְפ� ל־ְׂש� ִע� ּ֙ו  ל> ִע� � ְּת= ַו� ם  +ּגֹוי ה� יֽת  
 ְר ֲא= ָׁש� ל ה�  ָׁש� ֹוְר� ִמ�

ם׃  � ֽת־ִע� ַּב� ֶד ַו� ֹון  ָׁש" ּ֙ו 4ל� ִע" ִמ� ָׁש ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 ְר= ה� ן�  ִֽכ= ל�
ים ?ְר ה� ה ל( הַו י י�8 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� ���ה ְּכ הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר־ֲא� ִב� ִּ֖ד�
ֹוֽת Aִב ְר� jח ל( ַו� ֹוֽת  י� ֲא� ּג= ל� ַו� ים  
 יק ְפ ֲא� ל� ֹוֽת  Cִע ִב� ּג� ל� ַו�
ז� ִב� ל� ּ֙ו  Aי ה� ְר  ָׁש(? ֹוֽת ֲא� ִב+ ז� ָע- ֵּנ( ה� ים  
 ְר ִע� ל( ַו� ִמֹוֽת�  ִמ� ��ָּׁ֣ש ה�
יִב׃ � ִב ַּ֣ס� ִמ ְר  ' ָׁש( ֲא� ם  " ּגֹוי ה� יֽת  ' ְר ֲא= ָׁש� ל ָג  ִע� ל�+ ּ֙ול�

א 5      ְס 8Vם־ל ֲא  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ן  ִֽכ=� ל�
ם " ּגֹוי ה� יֽת  ' ְר ֲא= ל־ָׁש� ִע� י  ְּת ְר� < ַּב� ֶד י  ' ֽת ֲא� ָ֗נ� ק ָׁש  ֲא=? ַּב�
ם ה( י ׀ ל�8 
 ִ֔צ ְר� ֽת־ֲא� ּ֙ו־ֲא( ָ֗נ� ֽת� ְר ָ֗נ� 
 ָׁש( א ֲא� � ֶּ֖ל� ֹום ְּכ[ 
ֶד ל־ֲא- ִע� ַו�
ָׁש ְפ( ָ֗נ(+ ֥ט  
 ֲא� ָׁש� ַּב ִב�  ִב� ל־ל= ְּכ� ֽת  A ח� ִמ� ְׂש ַּב� ה  C�ָׁש ֹוְר� ִמ? ל�

ז׃  � ִב� ּה ל� " ָׁש� ְר� ָג� ן ִמ ִע� ' ִמ� ֽת 6ל� 
 ִמ� ֶד� ל־ֲא� א ִע� " ִב= ֵּנ� ן ה ִֽכ=\ ל�
ים ? יק ְפ ֲא� ל� ִעֹוֽת  ִב� ּג� ל� ַו�8 ים  
 ְר ה� ל(  H�ְּת ְר� ִמ� ֲא� ַו� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י
י A ֽת ֲא� ָ֗נ� ק י ִב� ?ָ֗נ ָ֗נ� ה ה �הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ׀ ֲא� 
 ִמ� ה־ֲא� ��ֹוֽת ְּכ Cי ֲא� ּג= ל� ַו�
ם׃ � אֽת( ְׂש� ָ֗נ� ם  " ּגֹוי ֽת  ' ֶּ֥מ� ל ְּכ� ן  >ִע� י� י  ְּת ְר� ַּב�+ ִּ֖ד י�  ֽת ִמ� ח� ּ֙וִב�

י 7 אֽת 
 ְׂש� ָ֗נ� י  " ָ֗נ ֲא� ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ן  ִֽכ=� ל�
יִב +ִב ַּ֣ס� ִמ ם  
 ִֽכ( ל� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם�  ּגֹוי ה� א  AVם־ל ֲא י  � ֶד ֽת־י� ֲא(

ֲאּ֙ו׃  � ְּׂש� י ם  ' ֽת� ֶּ֥מ� ל ְּכ� ה  ֶּ֥מ� " ל� 8ה= ֲא= ְר� ְׂש� י י  A ְר= ה� ם  ְּת(_ ֲא� ַו�
י ' ל ְּכ � ֲא= ְר� ְׂש� י י 
 ֶּ֥מ ִע� ּ֙ו ל� ֲא" ְׂש� ם ְּת ' ִֽכ( י� ְר� ָ֗נּ֙ו ּ֙וְפ( ְּת=+ ם ְּת 
 ִֽכ( ָּפ� ָ֗נ� ִע�

ֹוא׃  ִב� ּ֙ו ל� ִב" ְר� ם 9ק= יִֽכ(+ ל= י ֲא� יֽת 
 ָ֗נ ם ּ֙וְפ� � יִֽכ( ל= י ֲא� 
 ָ֗נ ָ֗נ� י ה " ְּכ

ם׃  � ְּת( ִע� ְר� ז� ָ֗נ ם ַו� " ְּת( ֶד� ִב� ִע- ָ֗נ( ם 10ַו� ֶד�+ ם� ֲא� יִֽכ( ל= י ִע� A יֽת ַּב= ְר� ה ַו�
ים +ְר ִע� � ה( ִבּ֙ו�  ָׁש� ��ָ֗נ ַו� ה  ��ֶּ֖ל ְּכ[ ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ל־ַּב= ְּכ�

ה׃  יָ֗נ� � ָ֗נ( ַּב� ְּת ֹוֽת  ִב" ְר� jח ה( ם 11ַו� ' ֶד� ם ֲא� < יִֽכ( ל= ִע� י  > יֽת ַּב= ְר� ה ַו�
ם C)ִֽכ ֽת� ֲא( י  ?ְּת ִב� הֹוָׁש� ַו� ּ֙ו  ְר� ּ֙וְפ� ּ֙ו  
ִב ְר� ַו� ה  " ִמ� ה= ּ֙וִב�
ם " ְּת( ִע� יֶד� � ַו ם  יִֽכ(+ ֽת= 
�אָׁש ְר ִמ= י�  ֽת �ִב � ֥ט ה= ַו� ם  יִֽכ(� ֹוֽת= ִמ� ֶד� ק� ְּכ�

�ה׃  הַו� י� י  ' ָ֗נ י־ֲא� � ם 12ְּכ C�ֶד ֲא� ם  יִֽכ(? ל= ִע�  Fי ְּת ִֽכ� הֹול� ַו�
ה � ל� ח� ָ֗נ� ם ל� " ה( יֽת� ל� ' י ה� ּ֙וָך ַו� ָׁש+ יְר= � ל� ַו ֲא= ְר� ְׂש� י י A ֶּ֥מ ֽת־ִע� ֲא(

ם׃  � ל� ְּכ� ָׁש� ֹוֶד ל� ף ִע" ' לVא־ֽתֹוְס ְר� 13      ְסַו� ִמ� ה ֲא� A�ְּכ
ם  " ֶד� ֽת ֲא� ל( ' ִֽכ( �ם ֲא ִֽכ(+ ים ל� 
 ְר ִמ� �ן ֲא ִע� ה י�2 +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד אֽתיֲא�

ְּת�  � ֽת ֲא� ל( ' ְּכ( ָׁש� ְך ָגַויך ּ֙וִמ� י " יֽת׃ ּגֹוי� � י ם� 14ה� ֶד� ֲא� ן  ִֽכ=� ל�
ֹוֶד  ִע+ י  ל אִֽכ� 
Vא־ֽתVְך ַוָגַויך ל י " ָגֹוי� אַו� 
Vל

י־ֽתִֽכשלי־ ל ְּכ� ָׁש� ה׃ֽת� � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ֹוֶד  ִע�
ם 15 +ּגֹוי ה� ֽת  
 ֶּ֥מ� ל ְּכ� ִעֹוֶד�  ְך  י A ל� ֲא=  Eיִע ?ִמ ָׁש� לVא־ֲא� ַו�

ֹוֶד  י־ִע� ֲא ְׂש� ֽת א  
Vל ים  " ֶּ֥מ ִע� ֽת  ' ָּפ� ְר� ח( ְך�ַוָגַויך ַו� י Rָגֹוי� ַו�
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ֹוֶד  ִע+ י  ל 
 ָׁש ִֽכ� לVא־ֽת�

ְר׃ 16      ְס ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ַו�
ם 17 ֽת�+ ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע� ים  
 ִב י�ָׁש� ל�  ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  A ַּב= ם  ֶד�� ן־ֲא� ַּב(

ֽת� ֲא� ִמ� ֥ט[ ְּכ� ם  � ילֹוֽת� � ל ִע� ּ֙וִב� ם  " ְּכ� ְר� ֶד� ַּב� ּה  ּ֙ו ֲאֹוֽת�+ 
ֲא ֶּ֥מ� ֥ט� י� ַו�
י׃  � ָ֗נ� ְפ� ל� ם  " ְּכ� ְר� ֶד� ה  ' ֽת� י� ה� ה  ִּ֖ד�+ ֵּנ י� 18ה� ֽת ִמ� ח� ְך  A�ָּפ ָׁש� ֲא( ַו�

ץ ְר( � ֲא� ל־ה� ִע� ּ֙ו  
ִֽכ ְפ� ְר־ָׁש� ָׁש( ֲא� ם  " ִּ֖ד� ל־ה� ִע� ם  יה(+ ל= ִע�
׃  ּ֙וה� ֲא� ֶּ֥מ� ֥ט ם  " יה( ֶּ֖לּ֙ול= ָג ם 19ּ֙וִב� +ּגֹוי ַּב� ם�  ֽת� �ֲא יץ  A ְפ ֲא� ַו�

ים׃ � ְּת ֥ט� ְפ� ם ָׁש� " ילֹוֽת� ל ִע� ִֽכ� ם ַו� ' ְּכ� ְר� ֶד� ֹוֽת ְּכ� ִ֔צ� ְר� ֲא� ּ֙ו ַּב� ְר" ֶּֽז� ּ֑י ַו�
ּ֙ו 20 ל" ֶּ֖ל� ח� י� � ַו� ם  ָׁש�+ ֲאּ֙ו  
 ְר־ַּב� ָׁש( ֲא� ם�  ּגֹוי ל־ה� ֲא( ֹוא  ִב� ּ֑י� ַו�

ה ֶּ֖ל( ֲא=+ 
ה  הַו� ם־י� ִע� ם�  ה( ל� ְר  A�ִמ ֲא- ַּב( י  � ָׁש ֶד� ק� ם  
 ֽת־ָׁש= ֲא(
ֲאּ֙ו׃  � ִ֔צ� ֹו י� ִ֔צ" ְר� ֲא� ְר 21ּ֙וִמ= A ָׁש( י ֲא� � ָׁש ֶד� ם ק� 
 ל־ָׁש= ל ִע� "�ִמ ח� ֲא( ַו�

ה׃ ֶּ֥מ� � ֲאּ֙ו ָׁש� ' ְר־ַּב� ָׁש( "ם ֲא� ּגֹוי ל ַּב� ֲא=+ ְר� ְׂש� יֽת י 
 ּ֙והּ֙ו� ַּב= Rל ֶּ֖ל� ח
ְר� 22      ְס ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ל  ֲא=� ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= ל� ְר  
�ִמ ֲא- ן  ִֽכ=_ ל�

יֽת 
 ַּב= ה  " ְׂש( �ִע י  ' ָ֗נ ֲא� ם  < ִֽכ( ָ֗נ� ִע� ִמ� ל� א  >Vל ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ם ְּת(+ ל� ֶּ֖ל� ח ְר  
 ָׁש( ֲא� י�  ָׁש ֶד� ם־ק� ָׁש= ם־ל� ֲא י  A ְּכ ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י

ם׃  � ם ָׁש� אֽת( ' ְר־ַּב� ָׁש( "ם ֲא� ּגֹוי י 23ַּב� 
 ִמ ֽת־ָׁש� י ֲא( _ְּת ָׁש� ִּ֖ד� ק ַו�
ם � ֽתֹוִֽכ� ם ַּב� " ְּת( ל� ֶּ֖ל� ְר ח ' ָׁש( ם ֲא� +ּגֹוי ל� ַּב� ֶּ֖ל� ח[ ִמ� � ֹול ה� ֶד� ּג� ה�
ה +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם�  ֲא[ ָ֗נ� ה  הַו�� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ם  Cּגֹוי ה� ּ֙ו  ִע? ֶד� י� ַו�
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ם׃  � יה( יָ֗נ= ִע= ל� ם  " ִֽכ( ִב� י  ' ָׁש ֶד� ַּ֔ק� ה ם� 24ַּב� ִֽכ( ֽת� ֲא( י  A ְּת ח� ק� ל� ַו�
ֹוֽת ִ֔צ� ְר� ֲא� ל־ה� ְּכ� ִמ ם  " ִֽכ( ֽת� ֲא( י  ' ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו� ם  +ּגֹוי ן־ה� ִמ

ם׃  � ִֽכ( ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ם  " ִֽכ( ֽת� ֲא( י  ' אֽת ִב= ה= י 25ַו� > ְּת ק� ְר� ז� ַו�
ל >�ְּכ ִמ ם  � ְּת( ְר� ה� ּ֙ו֥ט� ים  " הֹוְר ֥ט� ם  י ' ִמ� ם  < יִֽכ( ל= ִע�
ם׃ � ִֽכ( ֽת� ֲא( ְר  ' ה= ֥ט� ֲא� ם  " יִֽכ( ּ֙ול= ֶּ֖ל' ל־ּג ְּכ� ּ֙וִמ ם  < יִֽכ( ֲאֹוֽת= ִמ� ֥ט[

ן 26 
 ְּת= ֲא( ה  " ָׁש� ֶד� ח�  Eּ֙וח ְר' ַו� ָׁש  ֶד�+ ח� ִב  
 ל= ם�  ִֽכ( ל� י  A ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ם ִֽכ(+ ְר� ְׂש� ַּב� ִמ ן�  ִב( R)ֲא ה� ִב  A ֽת־ל= ֲא( י  Cֽת �ְר ?ְס ה� ַו� ם  � ִֽכ( ַּב� ְר� ק ַּב�

ְר׃  � ְׂש� ַּב� ִב  ' ל= ם  " ִֽכ( ל� י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ן 27ַו� 
 ְּת= ֲא( י  " ֽת־ְרּ֙וח ֲא( ַו�
ִֽכּ֙ו ל=+ ְּת= י�  ַּ֔ק� ח[ ְר־ַּב� ָׁש( ֲא� ֽת  A ֲא= י  יֽת �ְׂש ִע� ַו� ם  � ִֽכ( ַּב� ְר� ק ַּב�

ם׃  � יֽת( ְׂש ִע� ּ֙ו ַו� ְר" ִמ� ָׁש� י ְּת ' ֥ט� ָּפ� ָׁש� ץ 28ּ֙וִמ ְר( ֲא�+ ם ַּב� 
 ְּת( ִב� יָׁש� ַו
י +ִֽכ �ָ֗נ 
 ֲא� ם ַו� ִע�+ י� ל� ם ל Aיֽת( י ה� ם ַו � יִֽכ( ֽת= ��ִב ֲא� י ל� ְּת " ֽת� ְר ָ֗נ� ' ָׁש( ֲא�

ים׃  � אל�ה ל= ם  " ִֽכ( ל� 'ה  י( ה� ם 29ֲא( ִֽכ(+ ֽת� ֲא( י  
 ְּת ִע� הֹוָׁש� ַו�
י 
 יֽת ַּב= ְר� ה ן� ַו� ָג� ִּ֖ד� ל־ה� י ֲא( אֽת A ְר� ק� ם ַו� � יִֽכ( ֹוֽת= ֲא� ִמ� ל ֥ט[ "�ְּכ ִמ

ִב׃  � ִע� ְר� ם  " יִֽכ( ל= ִע� ן  ' ְּת= לVא־ֲא( ַו� ֹו  ֽת+ �י� 30ֲא יֽת ַּב= ְר� ה ַו�
א 
Vְר ל ָׁש( ן ֲא�8 ִע� ִמ�� ה ל� � ֶד( ְּׂש� ֽת ה� " ָ֗נּ֙וִב� ץ ּ֙וֽת� ִע=+ י ה� 
 ְר ֽת־ָּפ� ֲא(

ם׃  � ּגֹוי ַּב� ִב  " ִע� ְר� ֽת  ' ָּפ� ְר� ח( ֹוֶד  ִע> ּ֙ו  ח' ק� ם� 31ֽת ְּת( ְר� ִֽכ� ּ֙וז�
ְר 
 ָׁש( ֲא� ם  " יִֽכ( ל= ל� ִע� ּ֙וִמ� ים  +ִע ְר� ה� ם  
 יִֽכ( ִֽכ= ְר� ֽת־ִּ֖ד� ֲא(
ל " ִע� ם ַו� יִֽכ(+ ֽת= 
�ָ֗נ fַו ל ִע� ם ִע�2 יִֽכ(+ ָ֗נ= ְפ� ם� ַּב ֽת( �֥ט ��ק ים ּ֙וָ֗נ� � א־֥טֹוִב �Vל

ם׃  � יִֽכ( ֹוֽת= ִב� ם� 32ְּתֹוִע� ֲא[ ָ֗נ� ה  ְׂש(� �י־ִע � ָ֗נ ם ֲא� 
 ִֽכ( ָ֗נ� ִע� ִמ� א ל� >Vל
ּ֙ו ִמ> ל� ְּכ� ה ַו� ֹוָׁשּ֙ו  ַּב< ם  � ִֽכ( ל� ִע  " ֶד� ּ֙ו� י ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ַּב= ם  " יִֽכ( ִֽכ= ְר� ִּ֖ד� ְר� 33      ְסִמ ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ
ם � יִֽכ( ֹוֽת= ָ֗נ� fַו ל ִע� "�ְּכ ם ִמ ִֽכ(+ ֽת� י ֲא( 
 ְר ה� יֹום� ֥ט� ה ַּב� +הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ֹוֽת׃ ִב� ְר� jח ה( ּ֙ו  ָ֗נ" ִב� ָ֗נ ַו� ים  +ְר ִע� 
 ֽת־ה( ֲא( י�  ְּת ִב� ֹוָׁש� ה� ַו�

ה 34 
 ֽת� י� ְר ה� 
 ָׁש( ֽת ֲא� ח� ֶד ְּת�2 � ִב= ִע� � ה ְּת= " ֶּ֥מ� ָׁש� ֵּנ� ץ ה� ְר( ' ֲא� ה� ַו�
ְר׃  � ל־ִעֹוִב= ְּכ� י  " יָ֗נ= ִע= ל� ה  ִמ�+ ִמ� ץ 35ָׁש� ְר( A ֲא� ה� ּ֙ו  ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ים > ְר ִע� ה( ַו� ן  ֶד( � ן־ִע= ָג� ְּכ� ה  " ֽת� י� ה� ה  ֶּ֥מ�+ ָׁש� ֵּנ� ה� זּ֙ו�  R=ֶּ֖ל ה�
ִבּ֙ו׃ � ָׁש� ֹוֽת י� ִ֔צּ֙וְר' ֹוֽת ַּב� ְס" ְר� ה- ֵּנ( ה� ֹוֽת ַו� ֶּ֥מ' ָׁש� ָ֗נ� � ה� ֹוֽת ַו� ִב> ְר= jח ה(

י ׀ 36 
 םY ְּכ יִֽכ( יִבֹוֽת= ִב ְרּ֙וZ ְס� ֲא� ָּׁ֣ש� � ְר י 
 ָׁש( ם ֲא� �ּגֹוי ּ֙ו ה� 
ִע ֶד� י� ַו�
ה � ֶּ֥מ� ָׁש� ֵּנ� ה� י  ְּת ִע� " ֥ט� ָ֗נ� ֹוֽת  ְס+ ְר� 
ה- ֵּנ( ה� י�  יֽת Rָ֗נ ַּב� ה  הַו�� י� י  
 ָ֗נ ֲא�

י׃  יֽת � ְׂש ִע� י ַו� ְּת ְר� ' ַּב� ה ִּ֖ד " הַו� י י� ' ָ֗נ ְר� 37      ְסֲא� ִמ� ה ֲא� A�ְּכ
ל " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= ל� ָׁש  ' ְר= ִּ֖ד� ֲא אֽת  <Vז ֹוֶד  ִע� ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
ם׃ � ֶד� ֲא� אן  "Vָּצ ְּכ� ם  < ֽת� �ֲא ה  ' ַּב( ְר� ֲא� ם  � ה( ל� ֹוֽת  
ְׂש ִע� ל�

ן 38 A יה� ְּכ= ֶד(+ ֹוִע� 
ִמ ם� ַּב� Rg ל� ְרּ֙וָׁש� אן י� AVִ֔צ ים ְּכ� �ָׁש ֶד� � אן ק� 
Vִ֔צ ְּכ�

ם � ֶד� אן ֲא� 
Vִ֔צ ֹוֽת  ֲא" ל= ֹוֽת ִמ� ִב+ ְר= jח ים ה( 
 ְר ִע� ה� ה( יָ֗נ� R)י ה� ְּת
�ה׃  הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� � ּ֙ו ְּכ ִע" ֶד� י�       ְסַו�

ה 37 הַו�+ � י� Eּ֙וח Rְר י ִב� ָ֗נ A ֲא= ּ֑יֹוִ֔צ הY ַו� הַו� ֶד־י� יZ י� ל� ה ִע� 
 ֽת� י� ה�
ֹוֽת׃ ִמ� ִ֔צ� ה ִע� ' ֲא� ל= יא ִמ� " ה ה ַו� � ִע� ק� ַּב ֹוְך ה� 
ֽת י ַּב� ָ֗נ " יח= ָ֗נ י� ַו�

ֹוֽת 2 Aַּב ה ְר� ֵּנ=? ה יִב ַו� � ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ם ְס� " יה( ל= י ִע� ָ֗נ ' יְר� ִב ִע- ה( ַו�
ֶד׃ ��ֲא ִמ� ֹוֽת  ָׁש' ִב= י� ה  " ֵּנ= ה ַו� ה  ִע�+ ק� ַּב ה� 
י  ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע� ֶד�  �ֲא ִמ�

ֹוֽת 3 
ִמ ִ֔צ� ִע� ה� ה  יָ֗נ� " י( ח� ֽת ה� ם  ֶד�\ ן־ֲא� ַּב( י  ל�+ ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
׃ ְּת� ִע� � ֶד� י� ה  ' ְּת� ֲא� ה  " הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�\ �ֲא ַו� ה  ֶּ֖ל( � ֲא= ה�

ה 4 ֶּ֖ל( � ֲא= ה� ֹוֽת  
ִמ ִ֔צ� ִע� ל־ה� ִע� א  " ִב= ֵּנ� ה י  ל�+ ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ּ֙ו ִע" ִמ� ָׁש ֹוֽת  ָׁש+ ִב= י� ה� ִמֹוֽת�  ִ֔צ� ִע� ה� ם  יה(+ ל= ֲא�  
 ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ה׃  � הַו� ְר־י� ִב� ֹוֽת 5ִּ֖ד� ִמ" ִ֔צ� ִע� ה ל� +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר� ֲא� ִמ� ה ֲא� A�ְּכ
ם׃ � יֽת( י ח� ַו  Eּ֙וח ְר" ם  < ִֽכ( ִב� יא  ' ִב ִמ= י  Cָ֗נ ֲא� ה  ֵּנ=? ה ה  ֶּ֖ל( � ֲא= ה�

ְר 6 ְׂש�� ַּב� ם  
 יִֽכ( ל= ִע� י  > ֽת ל= ִע� ה� � ַו� ים  Cֶד ּג ם  יִֽכ(? ל= ִע�  Fי ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ם � יֽת( י ח� ּ֙וחE ַו ם ְר" < ִֽכ( י ִב� ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ֹוְר ַו� ם� ִע+ יִֽכ( ל= י ִע� A ְּת ִמ� ְר� ק� ַו�

ה׃  � הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� � ם ְּכ " ְּת( ִע� יֶד� י 7ַו �יֽת ּ֙ו= ְר ִ֔צ[ 
 ָׁש( ֲא� י ְּכ� אֽת " ַּב= ָ֗נ ַו�
ּ֙ו 
ִב ְר� ק� ְּת ַו� ָׁש  ִע� ה־ְר�+ ֵּנ= ה ַו� י�  ֲא ִב� � ֵּנ� ה ְּכ� ֹול  Aי־ק ה י� � ַו�

ֹו׃  ִמ� ִ֔צ� ל־ִע� ֲא( ם  ִ֔צ( " ִע( ֹוֽת  ִמ+ ִ֔צ� י 8ִע� יֽת Cֲא ְר� ַו�
ם < יה( ל= ם ִע� > ְר� ק� ּ֑י ה ַו� ל�+ ְר ִע� 
 ְׂש� ים� ּ֙וִב� ֶד ם ּג A יה( ל= ה־ִע� � ֵּנ= ה ַו�

ם׃  � ה( ין ַּב� ' ּ֙וחE ֲא= ְר" ה ַו� ל� ִע� � ִמ� ל� ֹוְר ִמ י 9ִע" ל�+ ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ְּת�? ְר� ִמ� ֲא� ַו� ם  ֶד� ן־ֲא�8 ִב( א  
 ִב= ֵּנ� ה  Eּ֙וח ְר� ל־ה� ֲא( א  " ִב= ֵּנ� ה
ִע A ַּב� ְר� ֲא� ִמ= ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ  Eּ֙וח Cְר ל־ה� ֲא(
ה ֶּ֖ל( " ֲא= ה� ים  ' ְרּ֙וָג ה� ַּב� י  < ח ּ֙וְפ�  Eּ֙וח ְר+ ה� י  ֲא 
�ַּב ְרּ֙וחֹוֽת� 

ּ֙ו׃  י� ח� � י ם 10ַו� ה(? ִבֹואF ִב� ְּת� י ַו� ָ֗נ � ּ֙ו� ְר ִ֔צ 
 ָׁש( ֲא� י ְּכ� אֽת " ַּב= ֵּנ� ה ַו�
ֹול ֶד' ּג� ל  י " ח� ם  יה(+ ל= ָג� ל־ְר� ִע� ֶדּ֙ו�  ִמ� ִע� � ּ֑י� ַו� ּ֙ו  י� ח� � ּ֑י ַו�  Eּ֙וח Cְר ה�

ֶד׃  ��ֲא ֶד־ִמ� �ֲא ם 11      ְסִמ� ֶד�\ ן־ֲא� ַּב(  Yי ל� ֲא=  Zְר ּ֑יVאִמ( ַו�

ה ֵּנ= ה ה ֶּ֥מ� � ל ה= " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת י ' ל־ַּב= ה ְּכ� ֶּ֖ל( ֲא=+ ֹוֽת ה� 
ִמ ִ֔צ� ִע� ה�
ָ֗נּ֙ו " ֽת= ַו� ק� ֽת ה  ' ֶד� ִב� ֲא� ַו� יָ֗נּ֙ו  < ִמֹוֽת= ִ֔צ� ִע� ּ֙ו  ָׁש< ִב� י� ים  �ְר ִמ� �ֲא

ָ֗נּ֙ו׃  � ל� ָ֗נּ֙ו  ְר� ' ז� ָג� ם 12ָ֗נ יה(� ל= ֲא�  C�ְּת ְר� ִמ� ֲא� ַו� א  ִב=? ֵּנ� ה  Fן ִֽכ= ל�
Eח C=ֽת �ְפ י  ?ָ֗נ ֲא�  Fה ֵּנ= ה  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ

ם " יִֽכ( ְרֹוֽת= ִב� ַּ֔ק ם ִמ < ִֽכ( ֽת� י ֲא( ' יֽת ל= ִע� ה� ם ַו� יִֽכ(� ֹוֽת= ְר� ִב� ֽת־ק ֲא(
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  ' ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ם  " ִֽכ( ֽת� ֲא( י  ' אֽת ִב= ה= ַו� י  � ֶּ֥מ ִע�

י 13      ְס 
 ח ֽת� ְפ ַּב� �ה  הַו� י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� � ְּכ ם  " ְּת( ִע� יֶד� � ַו
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ם < ִֽכ( ֽת� ֲא( י  ' לֹוֽת ִע� ה� ּ֙וִב� ם  יִֽכ(� ֹוֽת= ְר� ִב� ֽת־ק ֲא(
י׃  � ֶּ֥מ ִע� ם  " יִֽכ( ְרֹוֽת= ִב� ַּ֔ק ם� 14ִמ ִֽכ( ִב� י  A ְרּ֙וח י  ?ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�

ם ְּת(_ ִע� יֶד� ם ַו � ִֽכ( ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ם ִע� " ִֽכ( ֽת� י ֲא( ' ְּת ח� ֵּנ� ה ם ַו� יֽת(+ י ח� ַו
�ה׃  הַו� ם־י� ֲא[ ָ֗נ� י  יֽת " ְׂש ִע� ַו� י  ְּת ְר� ' ַּב� ִּ֖ד >ה  הַו� י� י  > ָ֗נ י־ֲא� ְפְּכ

ְר׃  15 ��אִמ ל= י  ' ל� ֲא= ה  " הַו� ְר־י� ִב� ֶד� י  ' ה י� ה 16ַו� 
 ְּת� ֲא� ַו�
ה יהּ֙וֶד�+ � יַו� ל ל� ִב ִע� A�ֽת ֶד ּ֙וִֽכ� ח�+ ץ ֲא( 
 ָך� ִע= ח־ל� ם ק� ֶד�� ן־ֲא� ִב(

ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ָ֗נ= ִב� ל יַו חִבְרַו ַו� � ְר� ִב= ֶדח� ח�+ ֲא( ץ  
 ִע= ח�  ק� ּ֙ול�
יֽת ' ל־ַּב= ִֽכ� ַו� ם  י ְר�+ ְפ� ֲא( ץ  
 ִע= ף�  יֹוְס= ל� יַו  ל�� ִע� ֹוִב  
ֽת ּ֙וִֽכ�

ל  " ֲא= ְר� ְׂש� יַו׃ חִבְרַו י � ְר� ִב= ֶד 17ח� > ח� ֲא( ם  C�ֽת �ֲא ִב  ְר�? ק� ַו�
ָך׃ � ֶד( י� ים ַּב� " ֶד ח� ֲא� ּ֙ו ל� י' ה� ֶד ַו� � ח� ץ ֲא( 
 ִע= ָך" ל� ֶד ל� < ח� ל־ֲא( ֲא(

ְר 18 ��אִמ ל= ָך"  ֶּ֥מ� ִע� י  ' ָ֗נ= ַּב� יָך  ל(+ ֲא= ּ֙ו  
ְר יVאִמ� ְר�  ָׁש( ֲא� � ִֽכ� ַו�
ְך׃  � ה ֶּ֖ל� ֶּ֖ל( ' ה־ֲא= ָ֗נּ֙ו ִמ� " יֶד ל� ' ּג ֹוא־ֽת� ל� ם 19ה� ה(� ל= ְר ֲא� 
 ַּב= ִּ֖ד�

ץ A ֽת־ִע= חE ֲא( C י ל�ק= ?ָ֗נ הF ֲא� ֵּנ= הY ה הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְרZ ֲא� ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ֥ט= ִב� ָׁש ַו� ם  י ְר�+ ְפ� ֶד־ֲא( י� ְר ַּב� 
 ָׁש( ף� ֲא� חִבְרַויֹוְס=

יַו  � ְר� ִב= הח� הּ֙וֶד�� י� ץ  
 ֽת־ִע= ֲא( יַו  C�ל ִע� ם  ֲאֹוֽת�?  Fי ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
י׃  � ֶד י� ֶד ַּב� " ח� ּ֙ו ֲא( י' ה� ֶד ַו� ח�+ ץ ֲא( 
 ִע= ם� ל� יֽת ְׂש ִע� � ּ֙ו 20ַו� י? ה� ַו�

ם׃ � יה( יָ֗נ= ִע= ָך" ל� ֶד� י� ם ַּב� < יה( ל= ִב ִע� >�ְּת ִֽכ� ְר־ְּת ָׁש( pים ֲא Cִ֔צ ִע= ה�
ה 21 ֵּנ=? ה  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ם  יה(� ל= ֲא� ְר  
 ַּב= ֶד� ַו�

ְר 
 ָׁש( "ם ֲא� ּגֹוי ין ה� ' ַּב= ל ִמ ֲא=+ ְר� ְׂש� 
י י ָ֗נ= ֽת־ַּב� � ֲא( Eח R י ל�ק= A ָ֗נ ֲא�
י ' אֽת ִב= ה= ַו� יִב  +ִב ַּ֣ס� ִמ ם�  ֽת� �ֲא י  A ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו� ם  � ִֽכּ֙ו־ָׁש� ל� � ה�

ם׃  � ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֲא( ם  " ֹוי 22ֲאֹוֽת� ָג? ל� ם  ֽת� 8�ֲא י  יֽת 
 ְׂש ִע� ַו�
'ה י( ה� � ֶד י < ח� ְך ֲא( ל( > ל ּ֙וִמ( ֲא=+ ְר� ְׂש� י י 
 ְר= ה� ץ� ַּב� ְר( R�ֲא ֶד ַּב� A ח� ֲא(

א  AVל ַו� ְך  ל( � ִמ( ל� ם  " ֶּ֖ל� ִֽכ[ יּ֙ו־יהיה־ל� ה� � םי +ָגֹוי 
י  ָ֗נ= ָׁש� ל ִעֹוֶד� 
ֹוֶד׃  ֹוֽת ִע� ִֽכ" ל� ִמ� י ִמ� ' ְּת= ָׁש� ֹוֶד ל ִ֔צּ֙ו ִע> ' ח� א י= ?Vל א 23ַו� >Vל ַו�

ל "�ִֽכ ּ֙וִב� ם  יה(+ ּ֙וִ֔צ= 
ַּ֔ק ָׁש ּ֙וִב� ם�  יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� ָג ַּב� ֹוֶד  ִע� ּ֙ו  
ֲא ֶּ֥מ� ֥ט� � י
ם� יה( ֽת= ��ִב ִמֹוָׁש� ל  A�ְּכ ִמ ם  ֽת�� �ֲא י  
 ְּת ִע� הֹוָׁש� ַו� ם  � יה( ִע= ָׁש� ָּפ
י 
 יּ֙ו־ל ה� ַו� ם�  ֲאֹוֽת� י  A ְּת ְר� ה� ֥ט ַו� ם  ה(+ ִב� ּ֙ו  
ֲא ֥ט� ח� ְר  
 ָׁש( ֲא�

ים׃  � אל�ה ם ל= " ה( 'ה ל� י( ה� י ֲא( \ָ֗נ ֲא� ם ַו� ִע�+ ֶד� 24ל� ַו י ֶד� A ִּ֖ד ִב� ִע� ַו�
ם � ֶּ֖ל� ִֽכ[ ל� 
ה  י( ה� י ֶד  " ח� ֲא( ה  ' ְרֹוִע( ַו� ם  יה(+ ל= ִע� ְך  ל( 
 ִמ(
ם׃ � ּ֙ו ֲאֹוֽת� ְׂש' ִע� ַו� ּ֙ו  ְר" ִמ� ָׁש� י י  ' ֽת� �ַּ֔ק ח[ ַו� ִֽכּ֙ו  ל=+ י= י  
 ֥ט� ָּפ� ָׁש� ִמ ּ֙וִב�

י 25 
 ִּ֖ד ִב� ִע� ל� י�  ְּת Rֽת� ָ֗נ� ְר  A ָׁש( ֲא� ץ  ְר( ֲא�� ל־ה� ִע� ּ֙ו  
ִב ָׁש� י� ַו�
ּ֙ו 
ִב ָׁש� י� ַו� ם  � יִֽכ( ֹוֽת= ִב� ֲא� ּה  " ִבּ֙ו־ִב� �ָׁש� י� ְר  ' ָׁש( ֲא� ִב  +�ק ִע� � י� ל�
ם ֶד־ִעֹול�+ ִע� ם�  יה( ָ֗נ= ִב� Aי  ָ֗נ= ּ֙וִב� ם  יה(_ ָ֗נ= ּ֙וִב� ה  ֶּ֥מ� ה=8 יה�  H)ל ִע�

ם׃  � ִעֹול� ם ל� " ה( יא ל� ' ְׂש י ָ֗נ� +ִּ֖ד ִב� ֶד ִע� 
 ַו ֶד� ם� 26ַו� ה( י ל� A ְּת ְר� ִֽכ� ַו�
ים� ְּת ֽת� ם ּ֙וָ֗נ� � 
ה ֲאֹוֽת� י( ה� ם י " יֽת ִעֹול� ' ְר ֹום ַּב� ל+ יֽת ָׁש� 
 ְר ַּב�
ם " ֽתֹוִֽכ� ַּב� י  < ָׁש ִּ֖ד� ק� ֽת־ִמ ֲא( י  > ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� ם  ֲאֹוֽת�+ י  
 יֽת ַּב= ְר� ה ַו�

ם׃  � ִעֹול� ם 27ל� " ה( י ל� יֽת ' י ה� ם ַו� יה(+ ל= י� ִע� ָ֗נ ְּכ� ָׁש� Aה ִמ י� ה� ַו�
ם׃  � ִע� י ל� ' יּ֙ו־ל ה� � ה י ֶּ֥מ� " ה= ים ַו� � אל�ה � ם 28ל= +ּגֹוי ִעּ֙ו� ה� ֶד� � י� ַו�

ֹוֽת י< ה� ַּב ל  � ֲא= ְר� ְׂש� ֽת־י ֲא( ָׁש  " ִּ֖ד= ק� ִמ� ה  הַו�+ י� י  
 ָ֗נ ֲא� י  2ְּכ
ם׃  � ִעֹול� ם ל� " ֽתֹוִֽכ� י ַּב� < ָׁש ִּ֖ד� ק�       ְסִמ

ְר׃  38 ��אִמ י ל= ' ל� ה ֲא= " הַו� ְר־י� ִב� י ֶד� ' ה י� ם 2ַו� ֶד�� ן־ֲא� ַּב(
אָׁש "Vיא ְר \ְׂש ָ֗נ� ֹוָג  ָג+ ֶּ֥מ� ץ ה� ְר( 
 ל־ּגֹוָג� ֲא( יָך� ֲא( R)ָ֗נ ים ָּפ� A ְׂש

יַו׃  � ל� א ִע� " ִב= ֵּנ� ה ל ַו� � ִב� ֽת[ ְך ַו� ָׁש( 
 ְר 3ִמ( " ִמ� ה ֲא� '�ְּת�+ ְּכ ְר� ִמ� 
 ֲא� ַו�
ְך ָׁש( ' אָׁש ִמ( "Vיא ְר \ְׂש ֹוָג ָ֗נ� יָך� ּג+ R)ל י ֲא= A ָ֗נ ָ֗נ� �ה ה הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�

ל׃  � ִב� ֽת[ �יָך 4ַו� י( ח� ל� ַּב ים  " ח ח� י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו� יָך  +ְּת ִב� ֹוִב� 
ָׁש ַו�
ים 
 ְסּ֙וְס ָך  C)יל ל־ח= ֽת־ְּכ� ֲא( ַו� ָך?  ֲאֹוֽת�  Fי אֽת הֹוִ֔צ= ַו�

ה ֵּנ� ִ֔צ ִב�  ְר� ל  ' ה� ם ק� ֶּ֖ל�+ ְּכ[ לֹול�  ִֽכ� י ִמ A ָׁש= ִב[ ל� ים  �ָׁש ְר� ּ֙וְפ�

ם׃  � ֶּ֖ל� ֹוֽת ְּכ[ ִב" ְר� י ח� ' ְׂש= ְפ� �ן ְּת ָג=+ ּ֙ו֥ט 5ּ֙וִמ� ּ֙וָׁש ּ֙וְפ" ְס ְּכ' < ְר� ָּפ�
ִע׃  � ִֽכֹוִב� ַו� ן  ' ָג= ִמ� ם  " ֶּ֖ל� ְּכ[ ם  � ְּת� יה� 6ֲא ָּפ(+ ָג� ל־ֲא� ִֽכ� ַו� ְר  ִמ( 2�ּג

יַו � ָּפ� ָג� ל־ֲא� ֽת־ְּכ� ֲא( ַו� ֹון  ְפ" ִ֔צ� י  ' ֽת= ְּכ� ְר� י� ה  ִמ�+ ְר� ֹוָג� ְּת� יֽת  ַּב=2
ְך׃  � ְּת� ֲא ים  " ַּב ְר� ים  ' ֶּ֥מ ה 7ִע� ְּת�\ ֲא� ָך+  ל� ן  
 ִֽכ= ה� ַו� ן�  �ְּכ ה

ם " ה( ל� יֽת�  ' י ה� ַו� יָך  � ל( ִע� ים  
 ל ה� ק� ֵּנ ה� ָך  " ל( ה� ל־ק� ִֽכ� ַו�
ְר׃  � ִמ� ָׁש� ִמ יֽת 8ל� ?ְר ח� ֲא� ַּב�  Yֶד ק= ָּפ� ְּת  Zים ַּב ְר� ים  
 ִמ ּ֑י� ִמ

ִב ְר( ח(� ֽת ִמ= ִב( 
 ָׁשֹוִב( ץ ׀ ִמ� ְר( 
 ל־ֲא( ֹוא ׀ ֲא( 
ִב ים ְּת� Cָ֗נ ָּׁ֣ש� ה�
ל ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 ְר= ה� ל  ִע�2 ים  +ַּב ְר� ים  
 ֶּ֥מ ִע� ִמ= ֽת�  ִ֔צ( R)ַּב ק[ ִמ�
ים 
 ֶּ֥מ ִע� ִמ= יא�  ה ַו� יֶד  � ִמ ְּת� ה  " ַּב� ְר� ח� ל� ּ֙ו  י' ְר־ה� ָׁש( ֲא�

ם׃  � ֶּ֖ל� ח ְּכ[ ֥ט� " ִב( ּ֙ו ל� ִב' ָׁש� י� ה ַו� ֲא� ה 9הּ֙וִ֔צ�+ 
 ֲא� �ָּׁ֣ש � ְּכ� יֽת� Rל ִע� ַו�
ה� ְּת� ֲא� �ה  י( ה� � ְּת ץ  ְר( " ֲא� ה� ֹוֽת  ַּ֣ס' ִֽכ� ל� ן  < ָ֗נ� ִע� ְּכ( ֹוא  ִב+ ֽת�

ְך׃  � ים ֲאֹוֽת� " ַּב ים ְר� ' ֶּ֥מ ִע� יָך ַו� ָּפ(+ ָג� ל־ֲא� ִֽכ� ה 10      ְסַו� '�ְּכ
ּ֙ו Aל ִע� י� ּ֙וא  ה� ֹום ה� 
ּ֑י ַּב� ׀  
ה  י� ה� ַו� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא�
ה׃ � ִע� ְר� ֽת  ִב( ' ָׁש( ח� ִמ�  " ְּת� ִב� ָׁש� ח� ַו� ָך  ִב(+ ִב� ל־ל� ִע� ים�  ְר ִב� ֶד�

ִבֹוא� 11 ֲא� ֹוֽת  ז+ ְר� ָּפ� ץ  ְר( 
 ל־ֲא( ִע� ה�  ל( ִע- � ֲא( ְּת��  ְר� ִמ� ֲא� ַו�
ין 
 ֲא= ַּב� ים�  ִב ָׁש� ��י ם  ֶּ֖ל�� ְּכ[ ח  ֥ט� � ִב( ל� י  " ִב= י�ָׁש� ים  +֥ט ק� 
�ָּׁ֣ש ה�

ם׃  � ה( ל� ין  ' ֲא= ם  י " ֽת� ל� ּ֙וֶד�  Eיח ' ְר ּ֙וִב� ה  ל 12חֹוִמ�+ '�ל ָׁש� ל
ֹוֽת 
ִב ְר� jל־ח ִע�  Cָך ֶד� י� יִב  ?ָׁש ה� ל� ז  � ַּב� ז  
�ִב ל� ַו� ל  " ל� ָׁש�
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ה ָ֗נ( ק� ה� ִמ ְׂש( �ִע ם  +ּגֹוי ִמ ף  
 ַּ֣ס� ֲא[ ם� ִמ� ל־ִע� ֲא( ַו� ֽת  ��ִב ָ֗נֹוָׁש�
ץ׃  ְר( � ֲא� ה� ּ֙וְר  ַּב' ל־֥ט� ִע� י  " ִב= י�ָׁש� ן  י�+ ָ֗נ� ק ן 13ַו� ֶד� ֶד� ּ֙ו8 א  H�ִב ָׁש�

ָך+ ל� ּ֙ו  
ְר יVאִמ�  � יה� R)ְר ְפ ל־ְּכ� ִֽכ� ַו� יָׁש  A ָׁש ְר� ֽת� י  ְר=? ח� �ְס ַו�
ְּת� ל� 
 ה� ק� ז ה " ז ַּב� '�ִב ל� א ה� ה ִב�+ 
 ְּת� ל� ֲא� ל� ל ָׁש� A�ל ָׁש� ל ה�

ה ָ֗נ( ק� ִמ ֽת�  ח� R ק� ל� ִב  ה�� ז� ַו� ף  ְס( 
 ְּכ( ׀  אֽת  
 ְׂש= ל� ָך  � ל( ה� ק�

ֹול׃  ֶד� ל ּג� ' ל� ל ָׁש� "�ל ָׁש� ן ל י�+ ָ֗נ� ק א 14      ְסַו� 
 ִב= ֵּנ� ן� ה ִֽכ= ל�
�ה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ְּכ ֹוָג  ָג+ 
 ל� ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו� ם  ֶד�+ ן־ֲא� ִב(
ל < ֲא= ְר� ְׂש� י י  > ֶּ֥מ ִע� ֽת  ִב( ָׁש(? ַּב� ּ֙וא  ה� ה� ֹום  
ּ֑י ַּב� ׀  ֹוא  
ל ה�

ִע׃  � ֶד� ח ְּת= ֥ט� " ִב( ֹון 15ל� ְפ+ י ִ֔צ� 
 ֽת= ְּכ� ְר� ּ֑י� ָך� ִמ ֹוִמ� ק� ֶּ֥מ� אֽת� ִמ A ּ֙וִב�
ם ֶּ֖ל�+ ים� ְּכ[ י ְסּ֙וְס A ִב= ִֽכ� �ְך ְר � ְּת� ים ֲא " ַּב ים ְר� ' ֶּ֥מ ִע� ַו� ה  ְּת�\ ֲא�

ִב׃  � ְר� ל  י ' ח� ַו� ֹול  ֶד" ּג� ל  ' ה� י 16ק� 
 ֶּ֥מ ל־ִע� ִע�  � יֽת� Rל ִע� ַו�
ים Cִמ ּ֑י� יֽת ה� ?ְר ח� ֲא� ץ ַּב� ְר( � ֲא� ֹוֽת ה� 
ַּ֣ס ִֽכ� ן ל� " ָ֗נ� ִע� � ל ְּכ( ֲא=+ ְר� ְׂש� י
ם Cּגֹוי ֽת ה� ִע� ןF ִּ֖ד�? ִע� ִמ� י ל� +ִ֔צ ְר� ל־ֲא� יָך� ִע� Rֲאֹוֽת ִב ה� ה ַו� י(� ה� � ְּת
ֹוָג׃ ּג� ם  " יה( יָ֗נ= ִע= ל� ָך>  ִב� י  ' ָׁש ֶד� ַּ֔ק� ה ַּב� י  �ֽת �ֲא

ּ֙וא 17      ְס ה־ה? ְּת� ֲא� � ה� ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  ִמ�_ ה־ֲא� ��ְּכ
י� ֶד� ִב� ִע� ֶד�  י� ַּב� ים  �ִמֹוָ֗נ ֶד� ק� ים  
 ִמ י� ַּב� י  ְּת ְר� Cַּב� ְר־ִּ֖ד ָׁש( ֲא�
ים � ָ֗נ ָׁש� ם  " ה= ה� ים  ' ִמ ּ֑י� ַּב� ים  < ֲא ַּב� ָ֗נ � ה� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 יֲא= ִב ָ֗נ�

ם׃  � יה( ל= ָך" ִע� ֽת� �יא ֲא ' ִב ה� ֹום 18      ְסל� 
ּ֑י 
ה ׀ ַּב� י� ה� ַו�
ם " ֲא[ ל ָ֗נ� ֲא=+ ְר� ְׂש� ֽת י 
 ִמ� ֶד� ל־ֲא� ֹוא ָגֹוָג� ִע� ֹום ַּב' י? ּ֙וא ַּב� ה� ה�

י׃  � ָּפ ֲא� י ַּב� " ֽת ִמ� ה ח� ' ל( ִע� �ה ְּת� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד י 19ֲא� ' ֽת ֲא� ָ֗נ� ק ּ֙וִב�
ּ֙וא ה� ה� ֹום  
ּ֑י ַּב� ׀  א  
Vם־ל י ֲא ְּת ְר� � ַּב� ִּ֖ד י  " ֽת ְר� ִב� ָׁש־ִע( ֲא= ִב�
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י ֽת  ' ִמ� ֶד� ֲא� ל  " ִע� ֹול  ֶד+ ּג� ָׁש  ִע� 
 ְר� ה�  י( ה� � י


ֽת 20 ּ֑י� ח� ם ַו� י Cִמ� ָּׁ֣ש� ֹוף ה� ִע? םF ַו� ּ֑י� 
י ה� ָג= י ִּ֖ד� Hָ֗נ� ָּפ� ּ֙ו ִמ 
ָׁש ִע� ְר� ַו�
ל� �ִֽכ ה ַו� ִמ�+ ֶד� ֲא� � ל־ה� ְׂש ִע� 
 ִמ= �ְר ְׂש� ה� ִמ( R)ְר ל־ה� ִֽכ� ה ַו� ֶד(� ְּׂש� ה�
ים �ְר ה� ּ֙ו ה( 
ְס ְר� ה( ָ֗נ( ה ַו� � ִמ� ֶד� ֲא� 
י ה� ָ֗נ= ל־ָּפ� ְר ִע� " ָׁש( ם ֲא� ֶד�+ ֲא� � ה�
ֹול׃ ָּפ� ְּת ץ  ְר( ' ֲא� ל� ה  " ל־חֹוִמ� ִֽכ� ַו� ֹוֽת  ָג+ ְר= ֶד� ֶּ֥מ� ה� לּ֙ו�  ְפ� � ָ֗נ� ַו�

י 21 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ִב  ְר( ח(+ י�  ְר� ל־ה� ִֽכ� ל� יַו  A ל� ִע� י  אֽת ְר�? ק� ַו�
�ה׃  י( ה� � ְּת יַו  ' ח ֲא� יָׁש ַּב� " ֲא ִב  ְר( ' ח( �ה  הַו י 22י� ' ְּת ֥ט� ָּפ� ָׁש� ָ֗נ ַו�

י ָ֗נ=? ִב� ֲא� ַו�  Fף ָׁשֹו֥ט= ם  
ָׁש( ָג( ַו� ם  � ֶד� ּ֙וִב� ְר  ִב( 
 ֶד( ַּב� ֹו  ְּת" ֲא
יַו ָּפ�+ ָג� ל־ֲא� ִע� יַו� ַו� ל� יְר ִע� A ֥ט ִמ� יֽת ֲא� �ְר ְפ� ָג� ָׁש ַו� 
 יָׁש ֲא= Cִב ּג� ל� ֲא(

ֹו׃  ְּת� ֲא ְר  ' ָׁש( ֲא� ים  " ַּב ְר� ים  ' ֶּ֥מ ל־ִע� ִע� י� 23ַו� ְּת ל� ִּ֖ד ּג� ֽת� ה ַו�
ּ֙ו ִע" ֶד� י� ַו� ים  � ַּב 
ם ְר� י ּגֹוי " יָ֗נ= ִע= י ל� +ְּת ִע� ֹוֶד� 
ָ֗נ ַו� י  +ְּת ָׁש� ִּ֖ד ק� ֽת� ?ה ַו�

�ה׃  הַו� י י� ' ָ֗נ י־ֲא� �       ְסְּכ

ְּת�+ 39 ְר� ִמ� 
 ֲא� ַו� ֹוָג  ל־ּג+ א ִע� 
 ִב= ֵּנ� ם� ה ֶד� ן־ֲא� ה ִב( A ְּת� ֲא� ַו�
יא \ְׂש ָ֗נ� ֹוָג  ּג+ יָך�  R)ל י ֲא= A ָ֗נ ָ֗נ� �ה ה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� " ִמ� ה ֲא� '�ְּכ

ל׃  � ִב� ֽת[ ַו� ְך  ָׁש( ' ִמ( אָׁש  "Vיָך 2ְר +אֽת ָּׁ֣ש= ָׁש ַו� יָך�  Rְּת ִב� ִב� �ָׁש ַו�
י ' ְר= ל־ה� ִע� ָך  " ֲאֹוֽת ִב ה� ַו� ֹון  ְפ� ִ֔צ� י  
 ֽת= ְּכ� ְר� ּ֑י� ִמ יָך  " יֽת ל ִע� ה� ַו�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� ָך 3י � ִמVאַול( ְׂש� 
ֶד  ּ֑י� ִמ ָך"  ְּת� ָׁש� ק� י  ' יֽת ְּכ= ה ַו�
יל׃  � ָּפ ֲא� ָך"  יָ֗נ� ִמ י� 'ֶד  ּ֑י� ִמ יָך  ָּצ(\ ח ל 4ַו� C=ֲא ְר� ְׂש� י י  ְר=? ל־ה� ִע�

ְך � ְּת� ֲא ְר  
 ָׁש( ֲא� ים  " ֶּ֥מ ִע� ַו� יָך  ָּפ(+ ָג� ל־ֲא� ִֽכ� ַו� ה�  ְּת� ֲא� ֹול  ָּפ� ְּת
יָך ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ה  " ֶד( ְּׂש� ה� 'ֽת  ּ֑י� ח� ַו� ף  < ָ֗נ� ל־ְּכ� ְּכ� ֹוְר  ָּפ< ִ֔צ י֥ט  ִע=? ל�

ה׃  � ל� ִֽכ� ֲא� י 5ל� 
 ָ֗נ ֲא� י  2ְּכ ֹול  ָּפ� ְּת ה  " ֶד( ְּׂש� ה� י  ' ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  ְּת ְר� ַּב�+ ָׁש 6ֶד 
 י־ֲא= ְּת ח� ֶּ֖ל� ָׁש ַו�

י ' ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ּ֙ו  ִע" ֶד� י� ַו� ח  ֥ט� � ִב( ל� ים  " ּ֑י ֲא ה� י  ' ִב= י�ָׁש� ּ֙וִב� ֹוָג  ָג+ ִמ� ַּב�
�ה׃  הַו� י 7י� 
 ֶּ֥מ ִע� ֽתֹוְך�  ַּב�  Eיִע �ֲאֹוֶד י  Cָׁש ֶד� ק� ם  ֽת־ָׁש=? ֲא( ַו�

ּ֙ו Aִע ֶד� י� ַו� ֹוֶד  י ִע� " ָׁש ֶד� ם־ק� ֽת־ָׁש= ל ֲא( ' ח= א־ֲא� �Vל ַו� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י ַּב� ֹוָׁש  ֶד" ה ק� הַו�+ י� י  
 ָ֗נ י־ֲא� ְּכ ם�  ּגֹוי Aה 8ה� ֵּנ= ה

ֹום ּ֑י" ה� ּ֙וא  ה' �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ה  ֽת� י�+ ה� � ָ֗נ ַו� ה�  ֲא� ִב�
י׃  ְּת ְר� � ַּב� ִּ֖ד ְר  ' ָׁש( ל 9ֲא� ֲא=� ְר� ְׂש� י י  
 ְר= ִע� ׀  י  
 ִב= י�ָׁש� ּ֙ו  ֲא_ ִ֔צ� י� � ַו�

ֽת ָׁש( 
 ק( ַּב� ה�  ֵּנ� ִ֔צ ַו� ן  A ָג= ּ֙וִמ� ק  ָׁש( ָ֗נ(? ַּב� יקּ֙ו  ְּׂש ה ַו�8 ּ֙ו  Hְר ִע� ּ֙וִב
ָׁש " ם ֲא= < ה( ּ֙ו ִב� ְר' ִע� ח ּ֙וִב ִמ� ��ְר ֶד ּ֙וִב� " ל י� ' ַּ֔ק= ִמ� ים ּ֙וִב� +ָּצ ח ּ֙וִב�

ים׃  � ָ֗נ ָׁש� ִע  ִב� ' ה 10ָׁש( ֶד(� ְּׂש� ן־ה� ִמ ים  Cִ֔צ ִע= ּ֙ו  ֲא? ְׂש� א־י �Vל ַו�
ָׁש � ְרּ֙ו־ֲא= ִע� � ִב� ק י� ָׁש( " ֵּנ( י ִב� ' ים ְּכ +ְר ִע� ּ֑י� ן־ה� ִבּ֙ו� ִמ ֥ט� ח� א י� AVל ַו�
ם " ֲא[ ם ָ֗נ� יה(+ ז= ז� 
�ֽת־ַּב זּ֙ו� ֲא( ז� � ם ּ֙וִב� יה(� ל= ל� �ֽת־ָׁש ּ֙ו ֲא( 
ל ל� ָׁש� ַו�

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ן 11      ְסֲא� 
 ְּת= ּ֙וא ֲא( Hה ֹום ה� 
ּ֑י 
ה ִב� י� ה� ַו�
ים� ְר ִב� ��ִע Aי ה� ל ּג= ֲא=� ְר� ְׂש� י ְר ַּב� ִב( C ם ק( ֹום־ָׁש�? ק� ָגֹוָגF ׀ ִמ� ל�
ְרּ֙ו ִב� 
 ק� ים ַו� � ְר ִב� ��ִע ֽת־ה� יא ֲא( " ֽת ה ִמ( ' ְס( �ח ם ַו� ּ֑י�+ ֽת ה� 
 ִמ� ֶד� ק
ֹון ִמ' יא ה� " ּ֙ו ּג= ֲא+ ְר� 
 ק� ה ַו� +�ִמֹוָ֗נ ל־ה� ֽת־ְּכ� ֲא( ֽת־ּגֹוָג� ַו� ם ֲא( ָׁש��

ֹוָג׃  ְר 12ּג� 
 ה= ֥ט� ן  ִע� " ִמ� ל� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ַּב= ְרּ֙ום�  ִב� ּ֙וק�
ים׃  � ָׁש ֶד� jה ח " ִע� ִב� ץ ָׁש ְר( � ֲא� ֽת־ה� ם 13ֲא( 
 ל־ִע� ְרּ֙ו� ְּכ� ִב� � ק� ַו�

ם " ֲא[ ָ֗נ� י  +ֶד ִב� 
 ְּכ� ה ֹום  י2 ם  � ָׁש= ל� ם  " ה( ל� 'ה  י� ה� ַו� ץ  ְר( ֲא�+ ה�
ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ים 14ֲא� 
 ְר ִב� �ִע ילּ֙ו�  Rִּ֖ד ִב� י� יֶד  A ִמ ֽת� י  ָׁש=? ָ֗נ� ֲא� ַו�

ים < ְר ֵּנֹוֽת� ֽת־ה� ֲא( ים  �ְר ִב� �ִע ֽת־ה� ֲא( ים  
 ְר ַּב� ק� ִמ� ץ  ְר( ֲא�+ ַּב�
ה ' ִ֔צ= ק� ִמ ּה  � ְר� ה� � ֥ט� ל� ץ  ְר( " ֲא� ה� י  ' ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע�

ְרּ֙ו׃  ��ק ח� י� ים  " ָׁש ֶד� jה־ח � ִע� ִב� ים� 15ָׁש ְר ִב� ��ִע ה� ּ֙ו  Aְר ִב� ִע� ַו�

Ezekiel 39 36 
 



Ezekiel 39 Unicode/XML Leningrad Codex

ֶד 
 ּ֙ון ִע� ּ֑י� ֹו ִ֔צ ל" ִ֔צ� 'ה ֲא( ָ֗נ� ם ּ֙וִב� ֶד�+ ם ֲא� ִ֔צ( 
 ה� ִע( ֲא� ְר� ץ ַו� ְר( ֲא�+ ַּב�
ֹוָג׃ ּג� ֹון  ִמ' ה� יא  " ל־ּג= ֲא( ים  +ְר ַּב� ק� ִמ� � ה� ֽתֹו�  �ֲא ּ֙ו  Aְר ִב� ק�

ץ׃ 16 ְר( � ֲא� ה� ּ֙ו  ְר' ה� ֥ט ַו� ה  " ִמֹוָ֗נ� ה� יְר  < ם־ִע ָׁש( ם  ' ָג� ַו�
י 17      ְס 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ׀  ְר  
 ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ ם  C�ֶד ן־ֲא� ִב( ה  ְּת�? ֲא� ַו�


ֽת ּ֑י� ח� ׀  ל  
�ִֽכ ּ֙ול� ף  C�ָ֗נ ל־ְּכ� ְּכ� ֹוְר  ָּפ? ִ֔צ ל�  Fְר �ִמ ֲא- ה  �ַו �ה י�
יִב +ִב ַּ֣ס� ִמ ּ֙ו  
ְפ ְס� ֲא� ה= ֲאּ֙ו�  R�ִב ַו� ּ֙ו  Aִ֔צ ִב� ַּ֔ק� ה ה  ֶד(� ְּׂש� ה�
ל " ֹול ִע� ֶד+ ח ּג� 
ִב� ם� ז( ִֽכ( חE ל� A ִב= �י ז Cָ֗נ ְר ֲא� ָׁש(? י ֲא� �ח ִב� ל־ז ִע�
ם׃ � ִּ֖ד� ם  יֽת( ' ֽת ּ֙וָׁש� ְר  " ְׂש� ַּב� ם  ' ְּת( ל� ִֽכ� ֲא� ַו� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  
 ְר= ה�

ץ 18 ְר( " ֲא� ה� י  ' יֲא= ְׂש ם־ָ֗נ� ֶד� ַו� לּ֙ו  ְּתVאִֽכ=+ ים�  ַּבֹוְר ּג ְר  A ְׂש� ַּב�
י ' יֲא= ְר ִמ� ים  +ְר ָּפ� ים�  ְּתּ֙וֶד ִע� ַו� ים  A ְר ְּכ� ים  ?יל ֲא= ּ֙ו  ְּת� ָׁש� ְּת

ם׃  � ֶּ֖ל� ְּכ[ ן  " ָׁש� ה 19ִב� ִע�+ ִב� ְׂש� ל� ִב  ל( 
 ם־ח= ְּת( ל� ִֽכ� ֲא� ַו�
י ְּת ח� ' ִב� ְר־ז� ָׁש( ֲא� י  " ח ִב� ֶּֽז ִמ ֹון  ְר� ְּכ� ָׁש ל� ם  " ִּ֖ד� ם  יֽת( ' ֽת ּ֙וָׁש�

ם׃  � ִֽכ( ִב 20ל� ִֽכ( ְר(+ ַו� ּ֙וְס  
ְס י�  ָ֗נ ח� ל� ל־ָׁש[ ִע� ם  A ְּת( ִע� ִב� ּ֙וְׂש�
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ה  � ִמ� ח� ל� ִמ יָׁש  
 ל־ֲא ִֽכ� ַו� ֹוְר  ַּב" ּג

ם 21 �ּגֹוי ל־ה� ִֽכ� ּ֙ו  
ֲא ְר� ַו� �ם  ּגֹוי ַּב� י  " ִבֹוֶד ֽת־ְּכ� ֲא( י  ' ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
י " ֶד ֽת־י� ֲא( ַו� י  יֽת +ְׂש ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא� י�  ֥ט ָּפ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא(

ם׃  � ה( י ִב� ְּת ִמ� ' ְר־ְׂש� ָׁש( י 22ֲא� < ְּכ ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ִעּ֙ו� ַּב= ֶד� � י� ַו�
ה׃ ֲא� ל� � ה� ּ֙וא ַו� ה" ֹום ה� ּ֑י' ן־ה� ם ִמ � יה( ה= ��ל ה ֲא- " הַו� י י� ' ָ֗נ ֲא�

ל 23 ל ִע�2 ֲא=� ְר� ְׂש� יֽת־י � ּ֙ו ִב= 
ל ם ּג� ָ֗נ�_ fַו ִע� י ִב� 
 ם ְּכ ּגֹוי ּ֙ו ה�8 
ִע ֶד� י� ַו�

ֶד י� ם� ַּב� ָ֗נ= ְּת� ֲא( � ם ַו� � ה( י ִמ= " ָ֗נ� ְר ָּפ� ' ְּת ְס� ֲא� י ַו� +לּ֙ו־ִב ִע� � ְר ִמ� 
 ָׁש( ֲא�

ם׃  � ֶּ֖ל� ְּכ[ ִב  ְר( " ח( ִב� ּ֙ו  ל' ָּפ� ּ֑י ַו� ם  יה(+ ְר= ם 24ִ֔צ� ' ֽת� ֲא� ִמ� ֥ט[ ְּכ�
ם׃ � ה( י ִמ= " ָ֗נ� ְר ָּפ� ' ְּת ְס� ֲא� ַו� ם  � ֽת� �י ֲא יֽת 
 ְׂש ם ִע� " יה( ִע= ָׁש� ְפ ּ֙וִֽכ�

ה 25      ְס ְּת�� ִע� ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ן  ִֽכ=� ל�
ֽת־ יִב� ֲא( ָׁש ּ֙וֽת שִביֽת ֲא� 
ִב יֽתָׁש� 
 ל־ַּב= י ְּכ� " ְּת ִמ� ח� � ְר ִב ַו� +�ק ִע� � י�

י׃  � ָׁש ֶד� ק� ם  ' ָׁש= ל� י  " אֽת ֵּנ= ק ַו� ל  � ֲא= ְר� ְׂש� ְׂשּ֙ו� 26י ָ֗נ� ַו�
י � לּ֙ו־ִב ִע� ִמ� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם  " ל� ִע� ל־ִמ� ֽת־ְּכ� ֲא( ַו� ם  ֽת�+ ֶּ֥מ� ל ֽת־ְּכ� ֲא(
יֶד׃ � ְר ח� ִמ� ין  ' ֲא= ַו� ח  ֥ט� " ִב( ל� ם  < ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע� ם  > ְּת� ִב� ָׁש ַּב�

ם 27 ֽת�+ �ֲא י  
 ְּת ִ֔צ� ַּב� ק ַו� ים  +ֶּ֥מ ִע� 
 ן־ה� ִמ ם�  ֲאֹוֽת� י  A ִב ָׁשֹוִב� ַּב�
'ם ּגֹוי י ה� " יָ֗נ= ִע= ם ל� י ִב�+ ְּת ָׁש� 
 ִּ֖ד� ק� ָ֗נ ם ַו� � יה( ִב= י� ��ֹוֽת ֲא ִ֔צ" ְר� ֲא� � ִמ=

ים׃  � ַּב ם 28ְר� יה(+ ה= 
�ל ֲא- ה�  הַו� י� י  A ָ֗נ ֲא� י  
 ְּכ ּ֙ו  ִע� ֶד� י� ַו�
ים " ְּת ְס� ֵּנ� ִֽכ ַו� ם  +ּגֹוי ל־ה� ֲא( ם�  ֽת� �ֲא י  A לֹוֽת ָג� ה� ַּב�
ם׃ � ָׁש� ם  " ה( ִמ= ֹוֶד  ִע> יְר  ' א־ֲאֹוֽת �Vל ַו� ם  � ֽת� ִמ� ֶד� ל־ֲא� ִע�

י 29 ְּת ִֽכ� A ְפ� ְר ָׁש� ָׁש(? ם ֲא� � ה( י ִמ= " ָ֗נ� ֹוֶד ָּפ� יְר ִע> ' ְּת ְס� א־ֲא� �Vל ַו�

ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ל ָ֗נ� ֲא=+ ְר� ְׂש� יֽת י 
 ל־ַּב= י� ִע� ֽת־ְרּ֙וח ְפֲא(

אָׁש 40 ?Vְר ָ֗נּ֙ו ַּב� לּ֙וֽת= ָג� 
ה ל�8 ָ֗נ� ָׁש ָׁש� 
 ִמ= ח� ים ַו� 
 ְר ְׂש� ִע( ַּב�
ה ָ֗נ�+ ה� ָׁש� ְר= ְׂש� ִע ִע( A ַּב� ְר� ֲא� ָׁש ַּב� ֶד( ��ח ֹוְר ל� 
ְׂש ִע� ה ַּב( C�ָ֗נ ָּׁ֣ש� ה�
ה ֶּֽז(� ֹום ה� 
ּ֑י ם ׀ ה� ִ֔צ( 
 ִע( יְר ַּב� � ִע ה ה� " ֽת� ְּכ� ְר ה[ ' ָׁש( ְר ֲא� ח�\ ֲא�
ה׃ ֶּ֥מ� � ָׁש� י  " ֽת �ֲא א  ' ִב= ּ֑י� ַו� ה  הַו�+ ֶד־י� י� י�  ל� ִע� ה  A ֽת� י� ה�

ל 2 � ֲא= ְר� ְׂש� ץ י ְר( 
 ל־ֲא( י ֲא( ָ֗נ " יֲא� ִב ים ה- +ל�ה ֹוֽת ֲא- 
ֲא ְר� ִמ� ַּב�
יְר " ה־ִע ָ֗נ= ִב� ִמ יַו ְּכ� ' ל� ִע� ֶד ַו� +�ֲא � ִמ� Eּה R�ִב ְר ּג� A ל־ה� י ֲא( ָ֗נ יח=� ָ֗נ י� ַו�

ִב׃  ָג( � ֵּנ( הּ֙ו� 3ִמ R=ֲא ְר� יָׁש� ִמ� ה־ֲא ֵּנ= ה ה ַו� ֶּ֥מ� י ָׁש�� Cיא ֲאֹוֽת ִב=? ּ֑י� ַו�

ה ָ֗נ= ּ֙וק� ֹו  ֶד" י� ַּב� ים  ' ְּת ָׁש� יל־ָּפ ֽת ּ֙וְפ� ֽת  ָׁש( +�ח ָ֗נ� ה  
 ֲא= ְר� ִמ� ְּכ�

ְר׃  ִע� � ָּׁ֣ש� ַּב� ֶד  " ִמ= �ִע ּ֙וא  ה' ַו� ה  � ִּ֖ד� ֶּ֥מ י 4ה� Cל� ֲא= ְר  ַּב=? ֶד� י� ַו�
ִע C�ִמ יָך ָּׁ֣ש� ָ֗נ(? ז� ֲא� יָךF ּ֙וִב� יָ֗נ( ִע= ה ִב� 
 ֲא= ם ְר� H�ֶד ן־ֲא� יָׁש ַּב( �ֲא ה�
י < ְך ְּכ ה ֲאֹוֽת�+ 
 ֲא( ְר� י� ִמ� ָ֗נ ְר־ֲא� ָׁש( ל ֲא� A�ִֽכ ָך� ל� ַּב� ים ל 
 ְׂש ַו�
>ֶד ּג= ה� ה  ֵּנ� � ה= ה  אֽת� 
 ִב� ה[ ה  " ִֽכ� ֲאֹוֽת� ְר� ה� ן  ִע� ' ִמ� ל�
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ִב= ל� ה  " ֲא( �ְר ה  ' ְּת� ְר־ֲא� ָׁש( ל־ֲא� ֽת־ְּכ� ֲא(

יִב 5 � ִב ְס� ׀  יִב  
 ִב ְס� ֽת  י " ַּב� ל� ּ֙וץ  ח' ִמ ה  < חֹוִמ� 'ה  ֵּנ= ה ַו�
ה� ֶּ֥מ� ֲא� � ֹוֽת ַּב� Aֶּ֥מ ָׁש־ֲא� ה ָׁש= ִּ֖ד�� ֶּ֥מ 
ה ה� ָ֗נ= יָׁש ק� Cֲא ֶד ה� י�? ּ֙וִב�
ה " קֹוִמ� ֶד ַו� ח�+ 
ה ֲא( ָ֗נ( ן� ק� י� ָ֗נ� ַּב ִב ה� ח� A�ֽת־ְר ֶד ֲא( ִמ� C�ּ֑י ח ַו� ְפ� +�֥ט ַו�

ֶד׃  � ח� 'ה ֲא( ָ֗נ( ְך 6ק� ְר( 
 יַו� ִּ֖ד( ָ֗נ� ְר ָּפ� A ָׁש( ְר� ֲא� ִע� Rל־ָׁש� ֹוא ֲא( ִב� ּ֑י� ַו�
ל  ִע� " ּ֑י� ַו� ה  יִמ� +ֶד ַּ֔ק� יַו ִבִמִעלַוֽתַו ה� � לֹוֽת� ִע� � ִמ� ׀ַּב� ֶד  
ִמ� ּ֑י� ַו�

ֶד ח�+ ף ֲא( 
 ֽת� ְס� ֲא= ִב ַו� ח� +�ֶד� ְר ח� Aה ֲא( ָ֗נ( ְר ק� ִע� ָּׁ֣ש�� ף ה� 
 ֽת־ְס� ֲא(
ִב׃  ח� ��ְר ֶד  " ח� ֲא( 'ה  ָ֗נ( ְך� 7ק� ְר( R�ֲא ֶד  ' ח� ֲא( ה  ָ֗נ(? ק� א  ְּת�� ה� ַו�

ֹוֽת ֶּ֥מ� ֲא� ָׁש  
 ִמ= ים ח� " ֲא ְּת� ין ה� ' ּ֙וִב= ִב  ח� +�ְר ֶד�  ח� ֲא( Aה  ָ֗נ( ק� ַו�
'ה ָ֗נ( ֽת ק� י " ַּב� ה� � ְר ִמ= ִע� < ָּׁ֣ש� ם ה� ' ל ֲאּ֙ול� ִ֔צ( ֲא=? ְר ִמ= ִע� ָּׁ֣ש� ף ה�8 
 ְס� ַו�

ֶד׃  � ח� 'ה 8ֲא( ָ֗נ( ֽת ק� י " ַּב� ה� ְר ִמ= ִע� < ָּׁ֣ש� ם ה� ' ל� ֽת־ֲא[ ֶד ֲא( ִמ� C�ּ֑י ַו�
ֶד׃  � ח� ֹוֽת 9ֲא( ֶּ֥מ+ 
ה ֲא� ָ֗נ( �ִמ ְר� ָׁש� ִע� Rָּׁ֣ש� ם ה� A ל� ֽת־ֲא[ ֶד ֲא( ִמ� C�ּ֑י ַו�
יַו ַואילַו  " יל� ֲא= ְרַו� ִע� " ָּׁ֣ש� ה� ם  ' ל� ֲא[ ַו� ֹוֽת  ֶּ֥מ� ֲא� ם  י 
 ְּת� ָׁש�

ֽת׃  י � ַּב� ה� ה 10ִמ= A ל�ָׁש� ים ָׁש� �ֶד ַּ֔ק� ְך ה� ְר( 
 ְר ִּ֖ד( ִע� Cָּׁ֣ש� י ה� ֲא=? ֽת� ַו�
ם � ְּת� ָׁש� ל� ָׁש� ל ֽת  " ח� ֲא� ה  ' ִּ֖ד� ִמ ה  +�ָּפ ִמ ה  
 ל�ָׁש� ּ֙וָׁש� ה�  �ָּפ ִמ

ֹו׃  ָּפ� ּ֙וִמ ה  '�ָּפ ִמ ם  " יל ֲא= ל� ֽת  < ח� ֲא� ה  ' ִּ֖ד� ֶד 11ּ֙וִמ >ִמ� ּ֑י� ַו�
ְך ְר( 
�ֲא ֹוֽת  ֶּ֥מ� ֲא� ְר  ְׂש( 
 ִע( ְר  ִע� " ָּׁ֣ש� ח־ה� ֽת� � ָּפ( ִב  ח� '�ֽת־ְר ֲא(

ֹוֽת׃  ֶּ֥מ� ה ֲא� " ְר= ְׂש� ֹוָׁש ִע( ל' ְר ָׁש� ִע� ָּׁ֣ש�+ Aי 12ה� ָ֗נ= ְפ� ּ֙ול ל ִב_ ּ֙וָג�
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ה ��ָּפ ּ֙ול ִמ ִב" ֽת ּג� ' ח� ה־ֲא� ֶּ֥מ� ֲא� ַו� ֽת  ח�+ ה ֲא( 
 ֶּ֥מ� ֲאֹוֽת� ֲא� ְּת� ה�
ֹו׃ ָּפ� ִמ ֹוֽת  ֶּ֥מ" ֲא� ָׁש  ' ָׁש= ַו� ֹו  ָּפ+ ִמ ֹוֽת  
ֶּ֥מ ָׁש־ֲא� ָׁש= א  ְּת�\ ה� ַו�

ִב 13 ח� \�ְר ֹו  ּג+ ָג� ל� א�  ְּת� ה� Aָג  ּג� ִמ ְר  ִע� ָּׁ֣ש�� ֽת־ה� ֲא( ֶד  
ִמ� ּ֑י� ַו�
ח׃ ֽת� � ָּפ� ֶד  ָג( ' ָ֗נ( ח  ֽת� " ָּפ( ֹוֽת  ֶּ֥מ� ֲא� ָׁש  " ִמ= ח� ַו� ים  ' ְר ְׂש� ִע(

יל� 14 ל־ֲא= ֲא( ַו� ה  � ֶּ֥מ� ֲא� ים  
 ָּׁ֣ש ָׁש ים  " יל ֽת־ֲא= ֲא( ְׂש  'ִע� ּ֑י� ַו�
יִב׃  � ִב ְס� ׀  יִב  ' ִב ְס� ְר  ִע� " ָּׁ֣ש� ה� ְר  ִ֔צ=+ ח� � י� 15ה( ָ֗נ= ָּפ� ל  ִע�� ַו�

ְר  ִע� 
 ָּׁ֣ש� ֹון היאֽתַון ה� יֽת+ ֲא � ְרה� ִע� " ָּׁ֣ש� ה� ם  ' ל� ֲא[ י  ָ֗נ=\ ְפ� ל־ל ִע�
ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ים  " ָּׁ֣ש ִמ ח� י  � יִמ ָ֗נ ָּפ� ֹוֽת 16ה� 
ִמ ֥ט[ ֲא� ֹוֽת  
ֶּ֖ל�ָ֗נ ח� ַו�

ְר� ִע� Rָּׁ֣ש� ל� ה  יִמ� A ָ֗נ ְפ� ל ה  ִמ� יה=? ל= ֲא=  F ל ֲא( ַו� ים  Hֲא ְּת� ל־ה� � ֲא(
יִב ׀ A ִב ֹוֽת ְס� ֶּ֖לֹוָ֗נ_ ח� ֹוֽת ַו� ֶּ֥מ� ל� � ֲא= ן ל� " ִֽכ= יִב ַו� +ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ְס�

ים׃  � ְר �ִמ ְּת ל  י " ל־ֲא� ֲא( ַו� ה  יִמ� +ָ֗נ ְפ� ל יִב�  ִב י 17ְס� ָ֗נ יֲא=� ִב י� ַו�
ה ְפ�+ ִ֔צ� � ְר ַו� ִֽכֹוֽת�  ָׁש� ל� Aה  ֵּנ= ה ַו� ה  יִ֔צֹוָ֗נ�+ 
 ח ה� ְר�  ִ֔צ= ח� � ל־ה( ֲא(
ֹוֽת ִֽכ" ָׁש� ים ל� ' ל�ָׁש יִב ָׁש� � ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ְר ְס� " ִ֔צ= ח� ּ֙וי ל( ְׂש' ִע�

ה׃  � ְפ� ִ֔צ� � ְר ל־ה� ים 18ֲא( +ְר ִע� ָּׁ֣ש� ה� ף  ֽת( 
 ל־ְּכ( ֲא( ה�  ְפ� ִ֔צ� � ְר ה� ַו�
ה׃ � ְּתֹוָ֗נ� ח� ְּת� ה� ה  " ְפ� ִ֔צ� � ְר ה� ים  � ְר ִע� ָּׁ֣ש� ה� ְך  ְר( 
�ֲא ֽת  " ֶּ֥מ� ִע[ ל�

י 19 ָ֗נ=? ְפ� ה ל ֹוָ֗נ� Cְּת ח� ְּת� ְר ה� ִע� ָּׁ֣ש�? יF ה� ָ֗נ= ְפ� ֶּ֖ל ִב ִמ ח� H�ֶד ְר 
ִמ� ּ֑י� ַו�
ים " ֶד ַּ֔ק� ה� ה  � ֶּ֥מ� ֲא� ה  
 ֲא� ִמ= ּ֙וץ  ח" ִמ י  < יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  > ִ֔צ= ח� ה(

ֹון׃  ְפ� ָּצ� ה� ֹון 20ַו� ְפ+ ָּצ� ה� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( יַו�  ָ֗נ� ָּפ� ְר  A ָׁש( ֲא� ְר  ִע� ָּׁ֣ש�� ה� ַו�
ֹו׃  ַּב� ח� ְר� ַו� ֹו  ְּכ" ְר� ֲא� ֶד  ' ֶד� ִמ� ה  � יִ֔צֹוָ֗נ� � ח ה� ְר  " ִ֔צ= ח� ַוֽתאַו 21ל(

יַו  ֲא�� ֽת� ֹו ַו� ָּפ+ ה ִמ 
 ל�ָׁש� ָּפֹו� ּ֙וָׁש� ה ִמ A לֹוָׁש� יַוַואילַו ָׁש� A יל� ֲא= ַו�
יַו� ַואלִמַו  ֶּ֥מ� ל� � ֲא= ֹוןַו� אָׁש� ְר ה� ְר  ִע� 
 ָּׁ֣ש� ה� ֽת  " ִּ֖ד� ִמ ְּכ� ה  י�+ ה�

ים " ְר ְׂש� ִע( ַו� ָׁש  ' ִמ= ח� ִב  ח� \�ְר ַו� ֹו  ְּכ+ ְר� ֲא� ה�  ֶּ֥מ� ֲא� ים  A ָּׁ֣ש ִמ ח�
ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� Aיַו ַוחלַוָ֗נַו  22ַּב� ֶּ֖לֹוָ֗נ� ח� יַו� ַואלִמַו ַו� ֶּ֥מ� ל� � ֲא= ַוֽתִמְרַוַו�

יַו  ְר�+ �ִמ 
 ֽת יםַו� � ֶד ַּ֔ק� ְך ה� ְר( 
 יַו ִּ֖ד( " ָ֗נ� ְר ָּפ� ' ָׁש( ְר ֲא� ִע� ָּׁ֣ש�+ ֽת ה� 
 ִּ֖ד� ִמ ְּכ�
ֹו  לּ֙ו־ִב+ ִע� � י� ִע�  ִב� R)ָׁש ֹוֽת  ל' ִע� ִמ� יַוַואילִמַו ּ֙וִב� " ֶּ֥מ� יל� � ֲא= ַו�

ם׃  � יה( ָ֗נ= ְפ� ְר 23ל ִע� ָּׁ֣ש�+ ֶד ה� ָג( 
 י ָ֗נ( +יִמ ָ֗נ ָּפ� ְר ה� 
 ִ֔צ= ח� ְר� ל( ִע� Rָׁש� ַו�
ה ' ֲא� ְר ִמ= ִע� " ל־ָׁש� ְר ֲא( ִע� < ָּׁ֣ש� ֶד ִמ <ִמ� ּ֑י� ַו� ים  � ֶד ַּ֔ק� ל� ַו� ֹון  ְפ" ָּצ� ל�

ה׃  � ֶּ֥מ� ְך 24ֲא� ְר( 
 ְר ִּ֖ד( ִע� " ה־ָׁש� ֵּנ= ה ֹום ַו� ְר+ ִּ֖ד� ְך ה� ְר( 
 י� ִּ֖ד( ָ֗נ R=ִֽכ ּ֑יֹול ַו�
ֶד  A ֶד� ֹום ּ֙וִמ� ְר� ִּ֖ד� יַו� אילַו ה� יל� יַו ַואילִמַו ֲא= ֶּ֥מ�+ יל� 
 ֲא= ֹוֽתַו� ִּ֖ד" ֶּ֥מ ְּכ�

ה׃  ֶּ֖ל( � ֲא= ֹו  25ה� Aים ל ?ֶּ֖לֹוָ֗נ ח� יַו� ַולאילִמַו ַו� ֶּ֥מ� יל� � ֲא= יִבּ֙ול� 
 ִב ְס�
ְך ְר( +�ה� ֲא ֶּ֥מ� ים ֲא� A ָּׁ֣ש ִמ ה ח� ֶּ֖ל( � ֲא= ֹוֽת ה� ֶּ֖ל�ָ֗נ" ח� ה� יִב ְּכ� +ִב ׀ ְס�

ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ים  " ְר ְׂש� ִע( ַו� ָׁש  ' ִמ= ח� ִב  ח� \�ְר ֹוֽת 26ַו� Aל ִע� ּ֙וִמ�

ה�  ִע� ִב� יַו ִעלַוֽתַו ָׁש לֹוֽת�+ ��יַו ַואלִמַו ִע " ֶּ֥מ� ל� � ֲא= םַו� � יה( ָ֗נ= ְפ� ל
ל־ ֲא( ֹו  ָּפ" ִמ ֶד  ' ח� ֲא( ַו� ֹו  ָּפ> ִמ ֶד  ' ח� ֲא( ֹו  ל� ים  
 ְר �ִמ ֽת אילַוַו�

יַו׃  � יל� ֹום 27ֲא= ְר� ִּ֖ד� ְך ה� ְר( 
 ִּ֖ד( י  " יִמ ָ֗נ ָּפ� ְר ה� ' ִ֔צ= ח� ְר ל( ִע� < ָׁש� ַו�
ה ' ֲא� ִמ= ֹום  ְר" ִּ֖ד� ה� ְך  ְר( ' ִּ֖ד( ְר  ִע� < ָּׁ֣ש� ל־ה� ֲא( ְר  ִע� > ָּׁ֣ש� ִמ ֶד  ִמ� ּ֑י�? ַו�

ֹוֽת׃  ֶּ֥מ� ְר 28ֲא� ִע� 
 ָׁש� ַּב� י  " יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  ' ִ֔צ= ל־ח� ֲא( י  ָ֗נ < יֲא= ִב י� ַו�
ֹוֽת ִּ֖ד" ֶּ֥מ ְּכ� ֹום  ְר+ ִּ֖ד� ה� ְר  ִע� 
 ָּׁ֣ש� ֽת־ה� ֲא( ֶד�  ִמ� R�ּ֑י ַו� ֹום  ְר� ִּ֖ד� ה�

ה׃  ֶּ֖ל( � ֲא= יַו ַוֽתאַו  29ה� ֲא�_ ֽת� יַו ַואילַו ַו� A יל� ֲא= יַו�ַואלִמַו ַו� ֶּ֥מ� ל� � ֲא= ַו�
ֹו  ל> ֹוֽת  ֶּ֖לֹוָ֗נ' ח� ַו� ה  ֶּ֖ל( ֲא=+ ה� ֹוֽת  
ִּ֖ד ֶּ֥מ יַוַולאלִמַו ְּכ� " ֶּ֥מ� ל� ֲא= ּ֙ול�

ִב ח� \�ְר ַו� ְך  ְר( +�ֲא ה�  ֶּ֥מ� ֲא� ים  A ָּׁ֣ש ִמ ח� יִב  � ִב ְס� ׀  יִב  
 ִב ְס�
ֹוֽת׃  ֶּ֥מ� ֲא� ָׁש  " ִמ= ח� ַו� ים  ' ְר ְׂש� ׀ 30ִע( יִב  
 ִב ְס� ֹוֽת  ֶּ֥מ" ל� � ֲא= ַו�

ָׁש ' ִמ= ִב ח� ח� "�ְר ה ַו� ֶּ֥מ�+ ים� ֲא� ְר ְׂש� ִע( ָׁש ַו� A ִמ= ְך ח� ְר( ��יִב ֲא � ִב ְס�
ֹוֽת׃  ֶּ֥מ� ים 31ֲא� " ְר �ִמ ֽת ַו� ה  ִ֔צֹוָ֗נ�+ 
 ח ְר� ה� ִ֔צ= ל־ח� ַו ֲא( ֶּ֥מ�� ל� ֲא= ַו�

ל־ יַו אילַו ֲא( � יל� ה ֲא= " ִמֹוָ֗נ( ָׁש� ֹוֽת  ל' ִע� יַו׃ִמִעלַו ּ֙וִמ� � ל� ִע� ִמ�
ים 32 � ֶד ַּ֔ק� ה� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( י  " יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  ' ִ֔צ= ח� ל־ה( ֲא( י  ָ֗נ < יֲא= ִב י� ַו�

ה׃  ֶּ֖ל( � ֲא= ֹוֽת ה� ִּ֖ד" ֶּ֥מ ְר ְּכ� ִע� ָּׁ֣ש�+ ֽת־ה� ֶד ֲא( 
ִמ� ּ֑י� יַוַוֽתאַו  33ַו� ֲא�_ ֽת� ַו�
יַו ַואלַו  A ל� ֲא= יַו� ַואלִמַו ַו� ֶּ֥מ� ל� � ֲא= הַו� ֶּ֖ל( ֲא=+ ה� ֹוֽת  
ִּ֖ד ֶּ֥מ ְּכ�

ֹו  ל> ֹוֽת  ֶּ֖לֹוָ֗נ' ח� יַו ַולאלִמַו ַו� " ֶּ֥מ� ל� ֲא= יִבּ֙ול� � ִב ְס� ׀  יִב  
 ִב ְס�
ים " ְר ְׂש� ִע( ַו� ָׁש  ' ִמ= ח� ִב  ח� \�ְר ַו� ה  ֶּ֥מ�+ ֲא� ים  
 ָּׁ֣ש ִמ ח� ְך  ְר( 2�ֲא

ה׃  � ֶּ֥מ� יַו ַואלִמַו  34ֲא� ֶּ֥מ�� ל� ֲא= הַו� יִ֔צֹוָ֗נ�+ 
 ח ה� ְר�  ִ֔צ= ח� � ל(
ל־ ֲא( ים  ' ְר �ִמ ֽת יַו אלַו ַו� " ל� 'הֲא= ָ֗נ( �ִמ ּ֙וָׁש� ֹו  ָּפ� ּ֙וִמ ֹו  
ָּפ ִמ

ֹוֽת  ל" ִע� יַו׃ ִמִעלַו ִמ� � ל� ִע� ְר 35ִמ� ִע� 
 ל־ָׁש� ֲא( י  ָ֗נ " יֲא= ִב י� ַו�
ה׃  ֶּ֖ל( � ֲא= ֹוֽת ה� ִּ֖ד' ֶּ֥מ ֶד ְּכ� " ֶד� ֹון ּ֙וִמ� ְפ� ָּצ� יַו� ֽתאַו  36ה� ֲא� אלַוְּת�

יַו  
 ל� יַו ַואלִמַו ֲא= ֶּ֥מ�+ ל� = ֲא� יִבַו� � ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ֹו ְס� ֹוֽת ל" ֶּ֖לֹוָ֗נ' ח� ַו�
ים " ְר ְׂש� ִע( ַו� ָׁש  ' ִמ= ח� ִב  ח� \�ְר ַו� ה  ֶּ֥מ�+ ֲא� ים  
 ָּׁ֣ש ִמ ח� ְך  ְר( 2�ֲא

ה׃  � ֶּ֥מ� יַו ַואילַו  37ֲא� יל�� ֲא= יםַו� ' ְר �ִמ ֽת ה ַו� יִ֔צֹוָ֗נ�+ 
 ח ְר� ה� ִ֔צ= ח� � ל(
ל־ יַו אילַו ֲא( " יל� ֹוֽת ֲא= ל" ִע� 'ה ִמ� ָ֗נ( �ִמ ֹו ּ֙וָׁש� ָּפ� ֹו ּ֙וִמ 
ָּפ ִמִעלַוִמ

יַו׃  � ל� ִע� ים 38ִמ� � ְר ִע� ָּׁ֣ש� ים ה� " יל ֲא= ּה ַּב� ח�+ ֽת� ה ּ֙וְפ 
 ְּכ� ָׁש� ל ַו�
ה׃  � ל� �ִע ֽת־ה� ֲא( יחּ֙ו  ' ֶד י� ם  " ְר 39ָׁש� ִע� ָּׁ֣ש�� ה� ם  
 ל� ֲא[ ּ֙וִב�

ה ��ָּפ ִמ ֹוֽת  ָ֗נ" ח� ל� ָׁש[ ם  י ' ָ֗נ� ּ֙וָׁש� ֹו  ָּפ+ ִמ ָ֗נֹוֽת�  ח� ל� ָׁש[ ם  י A ָ֗נ� ָׁש�
ם׃ � ָׁש� ֲא� ה� ַו� אֽת  " ָּט� ח� ה� ַו� ה  ִעֹול�+ ה� ם�  יה( ל= ֲא� ֹו֥ט  Aח ָׁש� ל

ְר 40 ִע� 
 ָּׁ֣ש� ח� ה� ֽת� R)ְפ ה� ל� ִעֹול( ה ל� ּ֙וִ֔צ� ח� ף ִמ 
 ֽת= ְּכ� ל־ה� ֲא( ַו�
ֽת ְר( ח(� ֲא� ף ה� 
 ֽת= ְּכ� ל־ה� ֲא( ֹוֽת ַו� ָ֗נ� ח� ל� ם ָׁש[ י " ָ֗נ� ה ָׁש� ֹוָ֗נ� ְפ+ ָּצ� ה�
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ֹוֽת׃ ָ֗נ� ח� ל� ָׁש[ ם  י " ָ֗נ� ָׁש� ְר  ִע� ָּׁ֣ש�+ ה� ם  
 ל� ֲא[ ל� ְר�  ָׁש( ֲא�
ֹוֽת 41 ָ֗נ> ח� ל� ה ָׁש[ > ִע� ַּב� ְר� ֲא� ה ַו� ��ָּפ ֹוֽת ִמ Cָ֗נ ח� ל� ה ָׁש[ ִע�? ַּב� ְר� ֲא�

ם ' יה( ל= ֹוֽת ֲא� ָ֗נ" ח� ל� 'ה ָׁש[ ִמֹוָ֗נ� ְר ָׁש� ִע� � ָּׁ֣ש� ף ה� ֽת( 
 ִֽכ( ה ל� "�ָּפ ִמ
֥טּ֙ו׃  � ח� ָׁש� 
י 42י ָ֗נ= ִב� ֲא� ה  C�ִעֹול ל� ֹוֽת  ָ֗נ? ח� ל� ָׁש[  Fה ִע� ַּב� ְר� ֲא� ַו�

ֽת� ח� ה ֲא� A ֶּ֥מ� ִב ֲא� ח� ?�ְר י� ַו� ִ֔צ R=ח ֽת ַו� A ח� ה ֲא� ֶּ֥מ�? ְךF ֲא� ְר( �יֽת ֲא �ז ָג�
יחּ֙ו A ֵּנ י� ַו� ם  יה(� ל= ֲא� ֽת  � ח� ֲא( ה  
 ֶּ֥מ� ֲא� ּה  ִב� "�ָג ַו� י  ִ֔צ ח=+ ַו�
ם " ַּב� ה  < ִעֹול� ֽת־ה� ֲא( ּ֙ו  ֥ט< ח� ָׁש� י ְר  ָׁש(? ֲא� ים�  ל ְּכ= ֽת־ה� ֲא(

ח׃  ִב� � ֶּֽז� ה� ים 43ַו� ' ָ֗נ ִמּ֙וִֽכ� ֶד  < ח� ֲא( ח  ְפ� >�֥ט ם  י ְּת�� ְפ� ָׁש� � ה� ַו�
ְר ' ְׂש� ַּב� ֹוֽת  ָ֗נ" ח� ל� ָּׁ֣ש[ ל־ה� ֲא( ַו� יִב  � ִב ְס� ׀  יִב  
 ִב ְס� ֽת  י " ַּב� ַּב�

ן׃  � ִב� ְר� ַּ֔ק� ֹוֽת 44ה� 
ִֽכ ָׁש� � ל י  Cיִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  ִע� ָּׁ֣ש�? ל�  Fה חּ֙וִ֔צ� ּ֙וִמ
ְר ִע� 
 ָׁש� ף�  ֽת( R)ל־ְּכ ֲא( ְר  ָׁש(� ֲא� י�  יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  A ִ֔צ= ח� ַּב( ים  �ְר ָׁש�
ף� ֽת( R)ל־ְּכ ֲא( ֶד  ח�� ֲא( ֹום  ְר� ִּ֖ד� ה� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( ם  " יה( ָ֗נ= ּ֙וְפ� ֹון  ְפ+ ָּצ� ה�

ן׃  ��ְפ ָּצ� ְך ה� ְר( ' י ִּ֖ד( " ָ֗נ= ים ָּפ� +ֶד ַּ֔ק� ְר ה� ִע� 
 י 45ָׁש� � ל� ְר ֲא= " ַּב= ֶד� י� ַו�
ים +ָ֗נ ה� 
�ְּכ ֹום ל� ְר+ ִּ֖ד� ְך ה� ְר( 
 � ִּ֖ד( יה� R)ָ֗נ ְר ָּפ� A ָׁש( ה ֲא� ְּכ�� ָׁש� ֶּ֖ל ה ה� 
�ז

ֽת׃  י � ַּב� ה� ֽת  ְר( ' ִמ( ָׁש� ִמ י  " ְר= ִמ� �ְר 46ָׁש A ָׁש( ֲא� ה  ְּכ�� ָׁש� ֶּ֖ל ה� ַו�
ֽת ְר( 
 ִמ( ָׁש� ִמ י  " ְר= ִמ� �ָׁש ים  +ָ֗נ ה� 
�ְּכ ל� ֹון  ְפ+ ָּצ� ה� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד(  � יה� R)ָ֗נ ָּפ�
י < ַו י־ל= � ָ֗נ= ַּב� ִמ ים  > ִב ְר= ַּ֔ק� ה� ֹוק  ֶד� י־ִ֔צ� � ָ֗נ= ִב� ה  ֶּ֥מ� 
 ה=  Eח � ַּב= ז� ֶּ֥מ ה�

ֹו׃  ֽת� ְר� ָׁש� ה ל� " הַו� ל־י� ְך ׀ 47ֲא( ְר( 
�ְר ֲא C=ִ֔צ ח� ֽת־ה( ֶד ֲא( ִמ� ּ֑י�? ַו�
ֽת ִע� � ַּב� ְר[ ִמ� ה  " ֶּ֥מ� ֲא� ה  ' ֲא� ִמ= ִב  ח� <�ְר ַו� ה  ֶּ֥מ�� ֲא� ה  
 ֲא� ִמ=

ֽת׃  י � ַּב� ה� י  ' ָ֗נ= ְפ� ל  Eח " ַּב= ז� ֶּ֥מ ה� ם 48ַו� 
 ל� ל־ֲא[ ֲא(  Zי ָ֗נ ֲא= ִב י� ַו�
ה +�ָּפ ִמ ֶּ֥מֹוֽת�  ֲא� ָׁש  A ִמ= ח� ם  ל�+ ֲא[ ל  
 ֲא= ֶד�  ִמ� R�ּ֑י ַו�  Yֽת י ַּב� ה�
ֶּ֥מֹוֽת� ָׁש ֲא� A�ל ְר ָׁש� ִע� ָּׁ֣ש�+ ִב ה� ח� 
�ְר ה ַו� ��ָּפ ֹוֽת ִמ ֶּ֥מ" ָׁש ֲא� ' ִמ= ח� ַו�

ֹו׃  ָּפ� ִמ ֹוֽת  ֶּ֥מ" ֲא� ָׁש  '�ל ָׁש� ַו� ֹו  ָּפ+ ם 49ִמ ל�_ ֲא[ ה� ְך  ְר( 
�ֲא
ה ֶּ֥מ�+ ֲא� ה  
 ְר= ְׂש� ִע( י  
 ְּת= ָׁש� ִע� ִב�  ח� R�ְר ַו� ה  ֶּ֥מ�� ֲא� ים  
 ְר ְׂש� ִע(
ים� ֶד ֶּ֥מ[ ִע� ַו� יַו  � ל� ֲא= ּ֙ו  ל" ִע� י� ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ל+ ִע� ֶּ֥מ� � ּ֙וִב�

ה׃  ��ָּפ ֶד ִמ ' ח� ֲא( ה ַו� "�ָּפ ֶד ִמ ' ח� ים ֲא( +יל ֲא= 
 ל־ה� ֲא(

ים 41 �יל ֲא= ֽת־ה� ֶד ֲא( 
ִמ� ּ֑י� ַו� ל  � יִֽכ� ה= ל־ה� י ֲא( ָ֗נ " יֲא= ִב י� ַו�
ֹו ָּפ" ִב ִמ ח� '�ֹוֽת־ְר ֶּ֥מ� ָׁש־ֲא� ָׁש= ֹו ַו� ָּפ> ִב ִמ ח� >�ֹוֽת ְר ֶּ֥מ? ָׁש־ֲא� ָׁש=

ל׃  ה( ��ֲא ה� ִב  ח� '�ֶּ֥מֹוֽתY 2ְר ֲא� ְר  ְׂש( 
 ִע(  Zח ֽת� ָּפ( ה� ִב  ח� 
�ְר ַו�
ָׁש ' ִמ= ח� ַו� ֹו  ָּפ+ ִמ ֶּ֥מֹוֽת�  ֲא� ָׁש  A ִמ= ח� ח  ֽת� ָּפ(+ ה� ֹוֽת  
ְפ ֽת� ִֽכ ַו�
ִב ח� "�ְר ה ַו� ֶּ֥מ�+ ים ֲא� 
 ִע ַּב� ְר� ְּכֹו� ֲא� ְר� ֶד ֲא� Aִמ� ּ֑י� ֹו ַו� ָּפ� ֹוֽת ִמ ֶּ֥מ" ֲא�

ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ים  ' ְר ְׂש� ֶד 3ִע( 'ִמ� ּ֑י� ַו� ה  יִמ� +ָ֗נ ְפ� ל א  
 ּ֙וִב�

ֹוֽת ֶּ֥מ+ ָׁש ֲא� 
 ח� ָׁש= ֽת� R)ָּפ ה� ֹוֽת ַו� ֶּ֥מ� ם ֲא� י 
 ְּת� ח ָׁש� ֽת� " ָּפ( יל־ה� � ֲא=
ֹוֽת׃  ֶּ֥מ� ִע ֲא� ִב� ' ח ָׁש( ֽת� " ָּפ( ִב ה� ח� '�ְר ֹו 4ַו� Cְּכ ְר� ֽת־ֲא� ֶד ֲא( ִמ� ּ֑י�? ַו�

י 
 ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא( ה  " ֶּ֥מ� ֲא� ים  ' ְר ְׂש� ִע( ִב  ח� <�ְר ַו� ה  ֶּ֥מ�� ֲא� ים  
 ְר ְׂש� ִע(
ים׃ � ָׁש ֶד� jַּ֔ק ה� ָׁש  ֶד( '�ק ה  " ז( י  ל�+ ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו� ל  � יִֽכ� ה= � ה�

5 Fִע ל� ָּצ= ה� ִב  ח� 
�ְר ַו� ֹוֽת  ֶּ֥מ� ֲא� ָׁש  
 ָׁש= ֽת  י " ַּב� יְר־ה� � ק ֶד  'ִמ� ּ֑י� ַו�
יִב׃ � ִב ְס� ֽת  י " ַּב� ל� יִב  < ִב ְס� ׀  יִב  > ִב ְס� ֹוֽת  Cֶּ֥מ ֲא� ִע  ַּב�? ְר� ֲא�

ים 6 
 ל�ָׁש ּ֙וָׁש� ֹוָׁש  ל< ָׁש� ִע  C�ל ל־ִ֔צ= ֲא( ִע  ל�? ִ֔צ=  Fִעֹוֽת ל� ָּצ� ה� ַו�
ֹוֽת ִע> ל� ָּצ� ל� ֽת  י > ַּב� ְר־ל� ָׁש( ֲא� יְר  ? ַּ֔ק ַּב� ֲאֹוֽת  ִב� ּ֙ו8 ים  �ִמ ִע� ָּפ�
ּ֙ו י' ה� א־י �Vל ַו� ים  � חּ֙וז ֲא� ֹוֽת  
י ה� ל יִב  " ִב ְס� ׀  יִב  ' ִב ְס�

ֽת׃  י � ַּב� ה� יְר  ' ק ַּב� ים  " חּ֙וז הF 7ֲא� ִב� ְס� ָ֗נ� � ַו� ה  H�ִב ח� ְר� � ַו�
ֽת י ַּב� ִב־ה�8 ּ֙וְס� ִמ� י  
 ְּכ ֹוֽת  ִע� ל� ָּצ� ל� ה  ל� ִע� Cִמ� ל� ה  ל� ִע� ִמ�? ל�
ן ' ל־ְּכ= ֽת ִע� י ַּב�+ יִב� ל� ִב יִב ׀ ְס� A ִב ה ְס� ל� ִע� Cִמ� ה ל� ל� ִע� ִמ�? ל�
ה ' ל( ִע� י� >ה  ְּתֹוָ֗נ� ח� ְּת� ה� ן  > ִֽכ= ַו� ה  ל� ִע� � ִמ� ל� ֽת  י " ַּב� ִב־ל� ח� ��ְר

ה׃  � יִֽכֹוָ֗נ� ְּת ה ל� " יֹוָ֗נ� ל� ִע( ל־ה� ּה 8ִע� ִב� "�ּג ֽת  י < ַּב� י ל� יֽת > ֲא ְר� ַו�
יִב  � ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ֹוֽת ִמיְסֶדַוֽת ְס� Aֶד ֹוִמּ֙וְס� 
ל ִעֹוֽת� ִמ� ל� ָּצ� ה�

ה׃  יל� � ָּצ ֹוֽת ֲא� ֶּ֥מ" ָׁש ֲא� ' ה ָׁש= ָ֗נ(+ ַּ֔ק� ֲאp 9ה� יְר  > ַּ֔ק ה� ִב  ח� 
�ְר
ְר 
 ָׁש( ֲא� ַו� ֹוֽת  ֶּ֥מ� ֲא� ָׁש  
 ִמ= ח� ּ֙וץ  ח" ל־ה� ֲא( ִע  < ל� ָּצ= ְר־ל� ָׁש(

ֽת׃  י � ַּב� ל� ְר  ' ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִע" ל� ִ֔צ� יֽת  ' ַּב= ח  ֵּנ�+ ין 10ִמ[ ּ֙וִב=?
ֽת י " ַּב� ל� יִב  ' ִב ְס� ה  < ֶּ֥מ� ֲא� ים  ' ְר ְׂש� ִע( ִב  ח� 
�ְר ֹוֽת  Cִֽכ ָׁש� ֶּ֖ל� ה�

יִב׃  � ִב יִב ׀ ְס� ' ִב ח 11ְס� ֽת� A ח ָּפ( ֵּנ�+ ֶּ֥מ[ ִע� ל� ל� ָּצ= ח ה� ֽת� A ּ֙וְפ(
ִב� ח� R�ְר ַו� ֹום  ְר� ִּ֖ד� ֶד ל� " ח� ח ֲא( ֽת� ' ֹון ּ֙וְפ( ְפ+ ָּצ� ְך ה� ְר( 
 ֶד� ִּ֖ד( ח� ֲא(
יִב׃ � ִב ְס� ׀  יִב  ' ִב ְס� ֹוֽת  ֶּ֥מ" ֲא� ָׁש  ' ִמ= ח� ח  ֵּנ�+ ֶּ֥מ[ ה� ֹום  
ק ִמ�

ֽת 12 
 ֲא� ָּפ� ה  C�ְר ז� ּג ה� י  ָ֗נ=? ל־ָּפ� ֲא(  Fְר ָׁש( ֲא� ן  H�י ָ֗נ� ַּב ה� ַו�
ן < י� ָ֗נ� ַּב ה� יְר  > ק ַו� ה  ֶּ֥מ�+ ֲא� ים  
 ִע ִב� ָׁש ִב  ח� 2�ְר ם  ּ֑י�� ְך־ה� ְר( � ִּ֖ד(
ֹו ְּכ" ְר� ֲא� ַו� יִב  � ִב ְס� ׀  יִב  
 ִב ְס� ִב  ח� "�ְר ֹוֽת  ֶּ֥מ' ָׁש־ֲא� ִמ= � ח�

ה׃  � ֶּ֥מ� ים ֲא� ' ִע ָׁש� ה 13ְּת 
 ֲא� ְך ִמ= ְר( "�ֽת ֲא י ַּב�+ ֽת־ה� ֶד ֲא( 
 ֶד� ּ֙וִמ�
ה ' ֲא� ְך ִמ= ְר( "�יה� ֲא יְרֹוֽת(+ 
 ק ַו� ה�  י� ָ֗נ� ַּב ה� ַו� ה  A ְר� ז� ּג ה� ַו� ה  � ֶּ֥מ� ֲא�

ה׃  � ֶּ֥מ� ים 14ֲא� " ֶד ַּ֔ק� ל� ה  < ְר� ז� ּג ה� ַו� ֽת  י > ַּב� ה� י  ָ֗נ=? ָּפ�  Fִב ח� �ְר ַו�
ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ה  ' ֲא� י 15ִמ= ָ֗נ=? ל־ָּפ� ֲא( ן  י� ָ֗נ� ַּב ְך־ה�8 ְר( ��ֲא ֶד  
 ֶד� ּ֙וִמ�

יה�  > ְר( ח� ל־ֲא� ְר ִע� ָׁש(? ה ֲא� C�ְר ז� ּג אַואֽתַוקיהא ה� יה� < יק( ְּת ֲא� ַו�
י " ֶּ֥מ= ל� � ֲא[ י ַו� +יִמ ָ֗נ ָּפ� ל� ה� יִֽכ� ה= � ה� ה ַו� � ֶּ֥מ� ה ֲא� 
 ֲא� ֹו ִמ= ָּפ" ֹו ּ֙וִמ ָּפ' ִמ

ְר׃  � ִ֔צ= ח� ִמֹוֽת 16ה( ֥ט[ ֲא� ה�8 ים  
 ֶּ֖לֹוָ֗נ ח� ה� ַו� ים  Hָּפ ַּ֣ס ה�
ף < ַּ֣ס� ה� ֶד  ָג( > ָ֗נ( ם  ְּת�+ ָׁש� ל� ָׁש� ל יִב�  ִב ְס� ׀  ים  A יק ְּת ֲא� ה� ַו�
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ֹוֽת ֶּ֖ל�ָ֗נ+ ח� � ֶד־ה� ץ� ִע� ְר( R�ֲא ה� יִב ַו� � ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ץ ְס� " יף ִע= ' ח ְׂש�
ֹוֽת׃  ַּ֣ס� ִֽכ[ ִמ� ֹוֽת  ֶּ֖ל�ָ֗נ" ח� � ה� ח 17ַו� ֽת� H)ָּפ ה� ל  
 ִע� ל־ִמ= ִע�

יְר ? ַּ֔ק ל־ה� ל־ְּכ� ֲא( ַו� ּ֙וץ  Cח ל� ַו� י  ?יִמ ָ֗נ ָּפ� ה�  Fֽת י ַּב� ֶד־ה� ִע� ַו�
ֹוֽת׃ ִּ֖ד� ִמ ֹון  יִ֔צ" ח ּ֙וִב� י  ' יִמ ָ֗נ ָּפ� ַּב� יִב  < ִב ְס� ׀  יִב  > ִב ְס�

ּ֙וִב 18 
ְר ין־ְּכ� ַּב= ה�  ְר� �ִמ � ֽת ַו� ים  � ְר �ִמ � ֽת ַו� ים  " ְרּ֙וִב ְּכ� ּ֙וי  ְׂש' ִע� ַו�
ּ֙וִב׃  ְר� ְּכ� ל� ים  " ָ֗נ ָּפ� ם  י ' ָ֗נ� ּ֙וָׁש� ּ֙וִב  ְר+ ִֽכ� ם 19ל A ֶד� ֲא� י  ָ֗נ=? ּ֙וְפ�

ֹו ָּפ� ה ִמ " ְר� �ִמ � ְּת ל־ה� יְר ֲא( ' ְפ י־ִֽכ� � ָ֗נ= ֹו ּ֙וְפ� ָּפ+ ה� ִמ ְר� �ִמ � ְּת ל־ה� ֲא(
יִב׃ � ִב ְס� ׀  יִב  ' ִב ְס� ֽת  י " ַּב� ל־ה� ל־ְּכ� ֲא( ּ֙וי  ְׂש' ִע�

ים 20 ' ְרּ֙וִב ְּכ� ה� ח  ֽת� ָּפ(+ ה� ל  
 ִע� ֶד־ִמ= ִע� ץ�  ְר( R�ֲא ה� ִמ=
׃ qל q� ִֽכ� qי q=ה qה� יְר  " ק ַו� �ם  ְׂשּ֙וי ִע� ים  " ְר �ִמ � ְּת ה� ל 21 4ַו� " יִֽכ� ה= � ה�

ה׃ � ֲא( ְר� ֶּ֥מ� ה ְּכ� " ֲא( ְר� ֶּ֥מ� ָׁש ה� ֶד( +�ַּ֔ק 
י ה� ָ֗נ= ה ּ֙וְפ� � ִע� ִב[ 
ֽת ְר� זּ֙וז� ִמ�
ֹו 22 
ְּכ ְר� ֲא� ַו�  Eּה C�ִב ּג� ֹוֽת  ֶּ֥מ? ֲא�  Fלֹוָׁש ָׁש� ץ  
 ִע=  Eח H=ַּב ז� ֶּ֥מ ה�

יַו " ֽת� �יְר � ק ַו� ֹו  ְּכ' ְר� ֲא� ַו� ֹו  ל+ יַו�  ִעֹוֽת� ��ִ֔צ ק� ּ֙וִמ ֹוֽת  ֶּ֥מ� ם־ֲא� י � ְּת� ָׁש�
�ה׃ הַו� י י� ' ָ֗נ= ְפ� ְר ל " ָׁש( ן ֲא� ח�+ ל� ָּׁ֣ש[ ה ה� י ז(2 ל�+ ְר ֲא= 
 ַּב= ֶד� י� ץ ַו� � ִע=

ָׁש׃  23 ֶד( ��ַּ֔ק ל� ַו� ל  " יִֽכ� ה= � ל� ֹוֽת  ֽת> ל� ִּ֖ד� ם  י > ְּת� ם 24ּ֙וָׁש� י ' ְּת� ּ֙וָׁש�
ֹוֽת ֽת+ ל� ִּ֖ד� ֹוֽת  
ַּב ִמּ֙וְס� ם  י ְּת� ָׁש�2 ֹוֽת  ֽת� ל� ִּ֖ד� ל� ֹוֽת  ֽת" ל� ִּ֖ד�
ֽת׃ ְר( � ח( ֲא� ל� ֹוֽת  ֽת" ל� ֶד� י  ' ְּת= ּ֙וָׁש� ֽת  ח�+ ֲא( ֽת  ל( 
 ֶד( ל� ם  י ְּת� ָׁש�2

ים 25 
 ְרּ֙וִב ל� ְּכ� יִֽכ� ה= � ֹוֽת ה� Aֽת ל� ל־ִּ֖ד� ן ֲא( C)יה ל= ה ֲא� ְׂשּ֙וי�? ִע� ַו�
ץ < ִע= ִב  ' ִע� ַו� ֹוֽת  יְר� ַּ֔ק ל� ם  " ְׂשּ֙וי ִע� ְר  ' ָׁש( ֲא� ְּכ� ים  +ְר �ִמ � ֽת ַו�

ּ֙וץ׃  ח� ה� ם ִמ= " ֲאּ֙ול� 'י ה� ָ֗נ= ל־ָּפ� ֹוֽת 26ֲא( Aִמ ֥ט[ ים ֲא� ?ֶּ֖לֹוָ֗נ ח� ַו�
ם � ֲאּ֙ול� � ה� ֹוֽת  ְפ" ֽת� ל־ְּכ ֲא( ֹו  ָּפ+ ּ֙וִמ ֹו  
ָּפ ִמ ים�  ְר �ִמ � ֽת ַו�

ים׃  � ַּב ִע[ ה� ֽת ַו� י " ַּב� ֹוֽת ה� ִע' ל� ִ֔צ� ַו�

ְך 42 ְר( " ִּ֖ד( ה� ה  יִ֔צֹוָ֗נ�+ 
 ח ה� ְר�  ִ֔צ= ח� � ל־ה( ֲא( י  ָ֗נ ֲא=� ּ֑יֹוִ֔צ ַו�
ֶד ָג( > ָ֗נ( ְר  ָׁש(? ֲא� ה  ְּכ�� ָׁש� ֶּ֖ל ל־ה� ֲא( י  ָ֗נ 
 ֲא= ִב י� ַו� ֹון  ְפ� ָּצ� ה� ְך  ְר( 
 ִּ֖ד(
ֹון׃ ְפ� ָּצ� ל־ה� ֲא( ן  " י� ָ֗נ� ַּב ה� ֶד  ָג( ' ְר־ָ֗נ( � ָׁש( ֲא� ַו� ה  < ְר� ז� ּג ה�

ֹון 2 ְפ� ָּצ� ה� ח  ֽת� " ָּפ( ה  ֲא�+ ֶּ֥מ= ה� ֹוֽת  
ֶּ֥מ ֲא� ְך�  ְר( R�י־ֲא ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא(
ֹוֽת׃  ֶּ֥מ� ים ֲא� ' ָּׁ֣ש ִמ ִב ח� ח� "�ְר ה� ְר� 3ַו� ָׁש( ים ֲא� �ְר ְׂש� ִע( � ֶד ה� ָג( 
 ָ֗נ(

ְר 
 ִ֔צ= ח� ל( ְר  " ָׁש( ֲא� ה  ְפ�+ ִ֔צ� � ְר ֶד  ָג( 
 ָ֗נ( ַו� י  +יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  
 ִ֔צ= ח� ל(
ים׃ � ָׁש ל ָּׁ֣ש� ַּב� יק  " ְּת י־ֲא� � ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא( יק  ' ְּת ֲא� ה  � יִ֔צֹוָ֗נ� � ח ה�

ִב� 4 ח� R�ְר ֹוֽת  ֶּ֥מ' ֲא� ְר  ְׂש( ִע(?  Fְך ל� ה� ִמ� ֹוֽת  Cִֽכ ָׁש� ֶּ֖ל� ה� י  ָ֗נ=? ְפ� ל ַו�

4 Puncta extraordinaria -- an x05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and an 
x05c5 when they are below the line. 

ם " יה( ח= ֽת� ּ֙וְפ ֽת  � ח� ֲא( ה  
 ֶּ֥מ� ֲא� ְך  ְר( " ִּ֖ד( יֽת  +יִמ ָ֗נ ָּפ� ל־ה� ֲא(
ֹון׃  ְפ� ָּצ� ּ֙ו 5ל� ל? י־יֹוִֽכ� � ֹוֽת ְּכ ְר� ִ֔צ[ ֽת ק� "�יֹוָ֗נ ל� ִע( ֹוֽת ה� ִֽכ' ָׁש� ֶּ֖ל� ה� ַו�

ן׃ � י� ָ֗נ� ֹוֽת ַּב ָ֗נ" �ִֽכ � ְּת ה� ֹוֽת ּ֙וִמ= ָ֗נ> �ְּת ח� ְּת� ה� � ה ִמ= ָ֗נ� ה=� ים ִמ= C יק ְּת ֲא�
ים 6 +ֶּ֥מּ֙וֶד ִע� ן�  ה( ל� ין  A ֲא= ַו� ה  ֵּנ� ה=+ ָׁשֹוֽת�  ֶּ֖ל� ָׁש[ ִמ� י  A ְּכ

ֹוֽת ְּתֹוָ֗נ> ח� ְּת� ה� ל ִמ= ִ֔צ�� ֲא- ן ָ֗נ( 
 ל־ְּכ= ֹוֽת ִע� ְר� ִ֔צ= ח� י ה� " ֶּ֥מּ֙וֶד= ִע� ְּכ�
ץ׃  ְר( � ֲא� ה� ִמ= ֹוֽת  ָ֗נ" �יִֽכ � ְּת ה� חּ֙וץ� 7ּ֙וִמ= ְר־ל� ָׁש( ֲא� ְר  A ֶד= ָג� ַו�


י ָ֗נ= ל־ָּפ� ה ֲא( " ִ֔צֹוָ֗נ� � ח ְר ה� ' ִ֔צ= ח� ְך ה( ְר( < ֹוֽת ִּ֖ד( ִֽכ+ ָׁש� ֶּ֖ל� ֽת ה� 
 ֶּ֥מ� ִע[ ל�
ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ים  ' ָּׁ֣ש ִמ ח� ֹו  ְּכ" ְר� ֲא� ֹוֽת  ִֽכ� ָׁש� ֶּ֖ל� ְך 8ה� ְר( 
�י־ֲא � ְּכ

ה � ֶּ֥מ� ים ֲא� 
 ָּׁ֣ש ִמ ה ח� " ִ֔צֹוָ֗נ� � ח ְר ה� ' ִ֔צ= ח� ְר ל( < ָׁש( ֹוֽת ֲא� ִֽכ� ָׁש� ֶּ֖ל� ה�
ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ה  ' ֲא� ִמ= ל  " יִֽכ� ה= ה� י  ' ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע� >ה  ֵּנ= ה ַוִמֽתחֽתה 9ַו�

ֹוֽת לשִֽכַוֽת  
ִֽכ ָׁש� ֶּ֖ל� ֽת ה� ח� " ְּת� ה ּ֙וִמ ֶּ֖ל( � ֲא= יא�הִמִבַוא ה� ִב ֶּ֥מ= ה�
ה׃ � ָ֗נ� �ִ֔צ ח ה� ְר  " ִ֔צ= ח� ה( � ִמ= ה  ֵּנ� ה=+ ל� ֹו  
ֲא �ִב ַּב� ים  +ֶד ַּ֔ק� ה� � ִמ=

י 10 > ָ֗נ= ל־ָּפ� ים ֲא( < ֶד ַּ֔ק� ְך ה� ְר( > ְר ִּ֖ד( ִ֔צ=� ח� ְר ה( 
ֶד( ִב ׀ ּג( ח� 
�ְר ַּב�
ֹוֽת׃  ִֽכ� ָׁש� ל� ן  " י� ָ֗נ� ַּב ה� י  ' ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא( ַו� ה  < ְר� ז� ּג ְך� 11ה� ְר( R)ֶד ַו�

ֹון ְפ+ ָּצ� ְך ה� ְר( 
 ְר� ִּ֖ד( ָׁש( ֹוֽת ֲא� ִֽכ� ָׁש� ֶּ֖ל� ה ה� 
 ֲא= ְר� ִמ� ם ְּכ� יה(+ ָ֗נ= ְפ� ל
ן " יה( ֥ט= ָּפ� ָׁש� ִמ ן ּ֙וִֽכ� יה(+ ֲא= 
 ל� ִמֹוִ֔צ� �ִֽכ ן ַו� � ַּב� ח� ן ְר� 
 ן ְּכ= " ְּכ� ְר� ֲא� ְּכ�

ן׃  � יה( ח= ֽת� ְפ ְך 12ּ֙וִֽכ� ְר( 
 ִּ֖ד( ְר�  ָׁש( ֲא� ֹוֽת  ִֽכ� ָׁש� ֶּ֖ל� ה� י  
 ח= ֽת� ְפ ּ֙וִֽכ�
ֽת ְר( 
 ֶד( ּג� י� ה� ָ֗נ= ְפ� ְך ַּב ְר( ְך ִּ֖ד(� ְר( � אָׁש ִּ֖ד� 
Vְר ח ַּב� ֽת� " ֹום ָּפ( ְר+ ִּ֖ד� ה�

ן׃  � ִבֹוֲא� ַּב� ים  " ֶד ַּ֔ק� ה� ְך  ְר( ' ִּ֖ד( ה  יָ֗נ�+ ָג י 13ה� ל�� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
י 
 ָ֗נ= ל־ָּפ� ְר ֲא( 
 ָׁש( ְרֹוםZ ֲא� ִּ֖ד� ֹוֽת ה� 
ִֽכ ָׁש� � ֹון ל Cְפ ָּצ� ֹוֽת ה� ִֽכ? ָׁש� � ל
ְר ָׁש(? ֲא� ָׁש  ֶד( ��ַּ֔ק ה� ֹוֽת  
ִֽכ ָׁש� � ל ׀  ה  ֵּנ� 
 ה=  Yה ְר� ז� ּג ה�
ה " יהַו� � ל� ים  ' ְרֹוִב ְר־ק� ָׁש( ֲא� ים  < ָ֗נ ה� �ְּכ ה� ם  > לּ֙ו־ָׁש� יVאִֽכ�
ים �ָׁש ֶד� jַּ֔ק י ה� 
 ָׁש= ֶד� יחּ֙ו ׀ ק� 
 ֵּנ ם י� ים ָׁש�_ � ָׁש ֶד� jַּ֔ק י ה� 
 ָׁש= ֶד� ק�
ָׁש׃ ��ֶד ֹום ק� ק" ֶּ֥מ� י ה� ' ם ְּכ ָׁש�+ ֲא� ה� אֽת ַו� 
 ָּט� ח� ה� ה� ַו� ח� ָ֗נ� ֶּ֥מ ה� ַו�

ָׁש� 14 ֶד( R�ַּ֔ק ה� ִמ= ּ֙ו  Aֲא ִ֔צ� א־י= �Vל ַו� ים  �ָ֗נ ה� �ְּכ ה� ם  
 ֲא� �ִב ַּב�
ם < יה( ֶד= ָג� ִב יחּ֙ו  > ֵּנ י� ם  ָׁש�_ ַו� ה  יִ֔צֹוָ֗נ�+ ח ה� ְר  
 ִ֔צ= ח� ל־ה( ֲא(

ה  ֵּנ� � ָׁש ה= ֶד( 
�י־ק � ן ְּכ " ה( ּ֙ו ִב� ֽת' ְר� ָׁש� ְר־י� ָׁש( ָׁשּ֙ו�ילִבשַו ֲא� ִב� ל� ַו�
ם׃ � ִע� ל� ְר  ' ָׁש( ל־ֲא� ֲא( ּ֙ו  ִב" ְר� ק� ַו� ים  +ְר ח= ֲא� ים  
 ֶד ָג� ַּב�

י� 15 ָ֗נ Rיֲא� הֹוִ֔צ ַו� י  +יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ֽת  י 
 ַּב� ה� ִּ֖דֹוֽת�  ֽת־ִמ ֲא( ה  ֶּ֖ל�� ִֽכ ַו�
ֹו ֶד" ֶד� ּ֙וִמ� ים  � ֶד ַּ֔ק� ְך ה� ְר( 
 ִּ֖ד( יַו  " ָ֗נ� ְר ָּפ� ' ָׁש( ְר ֲא� ִע� ָּׁ֣ש�+ ְך ה� ְר( 
 ִּ֖ד(

יִב׃  � ִב ְס� ׀  יִב  ' ִב 
ה 16ְס� ָ֗נ= ק� ַּב ים  " ֶד ַּ֔ק� ה�  Eּ֙וח ְר' ֶד  < ֶד� ִמ�
ָׁש־ ִמ= ה ח� � ִּ֖ד� ֶּ֥מ ֹוֽת אִמַוֽת ה� ֲא' הִמ= " ִּ֖ד� ֶּ֥מ 'ה ה� ָ֗נ= ק� ים ַּב < ָ֗נ ק�

יִב׃  � ִב ים 17ְס� < ָ֗נ ֹוֽת ק� ֲא' ָׁש־ִמ= ִמ= ֹון ח� ְפ� ָּצ� ּ֙וחE ה� 
ֶד ְר " ֶד� ִמ�
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יִב׃  � ִב ה ְס� " ִּ֖ד� ֶּ֥מ 'ה ה� ָ֗נ= ק� ֶד 18ַּב � ֶד� ֹום ִמ� ְר" ִּ֖ד� ּ֙וחE ה� ֽת ְר' < ֲא=
ה׃  � ִּ֖ד� ֶּ֥מ ה� 'ה  ָ֗נ= ק� ַּב ים  " ָ֗נ ק� ֹוֽת  ֲא' ָׁש־ִמ= ִמ= ִב 19ח� " ִב� ְס�

'ה ָ֗נ= ק� ים ַּב " ָ֗נ ֹוֽת ק� ֲא' ָׁש־ִמ= ִמ= ֶד ח� < ֶד� �ם ִמ� ּ֑י� ּ֙וחE ה� 
ל־ְר ֲא(
ה׃  � ִּ֖ד� ֶּ֥מ לֹו� 20ה� ה  ֹוִמ� Aח ֹו  ֶד� ֶד� ִמ� ֹוֽת  Cְרּ֙וח ִע  ַּב�? ְר� ֲא� ל�

ָׁש 
 ִמ= ִב ח� ח� "�ְר ֹוֽת ַו� ֲא+ ָׁש ִמ= 
 ִמ= ְך ח� ְר( 2�יִב ֲא +ִב יִב ׀ ְס� 
 ִב ְס�
ל׃  ��ח ָׁש ל� ֶד( "�ַּ֔ק ין ה� ' יל ַּב= \ִּ֖ד ִב� ה� ֹוֽת ל� ֲא� ִמ=

ה 43 " ָ֗נ( �ָּפ ְר  ' ָׁש( ֲא� ְר  ִע� ָׁש�\ ְר  ִע� � ָּׁ֣ש� ל־ה� ֲא( י  ָ֗נ " ִֽכ= ּ֑יֹול ַו�
ים׃  � ֶד ַּ֔ק� ְך ה� ְר( ' א 2ִּ֖ד( " ל ַּב� ֲא=+ ְר� ְׂש� י י 
 ל�ה= ִבֹוֶד� ֲא- ה ְּכ� ֵּנ=� ה ַו�

ץ ְר( " ֲא� ה� ים ַו� +ַּב ם ְר� י 
 קֹול� ִמ� ֹו ְּכ� קֹול� ים ַו� � ֶד ַּ֔ק� ְך ה� ְר( 
 ִּ֖ד( ִמ
ֹו׃  ֶד� �ִב ְּכ� ִמ ה  יְר� ' ֲא ְר 3ה= 
 ָׁש( ֲא� ה  C)ֲא ְר� ֶּ֥מ� ה� ה  ֲא=? ְר� ִמ� ּ֙וִֽכ�

ֽת 
 ח= ָׁש� ל� י�  ֲא �ִב ַּב� י�  יֽת Rֲא ְר־ְר� ָׁש( ֲא� ה  A ֲא( ְר� ֶּ֥מ� ְּכ� י  יֽת �ֲא ְר�
י יֽת " ֲא ְר� ְר  ' ָׁש( ֲא� ה  ֲא(\ ְר� ֶּ֥מ� ְּכ� ֹוֽת  ֲא\ ְר� ּ֙וִמ� יְר  +ִע ֽת־ה� ֲא(

י׃  � ָ֗נ� ל־ָּפ� ֲא( ל  "�ָּפ ֲא( ַו� ְר  � ִב� ְר־ְּכ� ה� ל־ָ֗נ� "ה 4ֲא( הַו� י� ֹוֶד  ִב' ּ֙וִֽכ�
ְך ְר( ' ִּ֖ד( יַו  " ָ֗נ� ָּפ� ְר  ' ָׁש( ֲא� ְר  ִע� ָׁש�+ ְך  ְר( 
 ִּ֖ד( ֽת  י � ַּב� ל־ה� ֲא( א  
 ַּב�

ים׃  � ֶד ַּ֔ק� ְר 5ה� " ִ֔צ= ח� � ל־ה( ֲא( י  ָ֗נ יֲא=\ ִב ְּת� ַו�  Eּ֙וח ְר+ י  ָ֗נ 
 ֲא= ְּׂש� ְּת ַו�
ֽת׃ י � ַּב� ה� ה  " הַו� ִבֹוֶד־י� ִֽכ� א  ' ל= ִמ� >ה  ֵּנ= ה ַו� י  � יִמ ָ֗נ ָּפ� ה�

ֶד 6 " ִמ= �'ה ִע י� יָׁש ה� \ֲא ֽת ַו� י � ַּב� ה� י ִמ= " ל� ְר ֲא= ' ַּב= ִּ֖ד� ִע ִמ < ִמ� ָׁש� ֲא( ַו�
י׃  � ל ִ֔צ� י 7ֲא( �ֲא ְס� ֹום ְּכ 
ק ֽת־ִמ� ם� ֲא( ֶד� ן־ֲא� י ַּב( ל�� ְר ֲא= אִמ( 
Vּ֑י ַו�

ם < ן־ָׁש� ְּכ� ָׁש� ֲא( ְר  > ָׁש( ֲא� י  ל�+ ָג� ְר� ֹוֽת  
ָּפ ְּכ� קֹום�  ֽת־ִמ� ֲא( ַו�
ֹוֶד 
ִע ּ֙ו  
ֲא ֶּ֥מ� ֥ט� י� א  
Vל ַו� ם  � ִעֹול� ל� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ָ֗נ= ַּב� ֹוְך  ֽת' ַּב�
ם� יה( ִֽכ= ל� ּ֙וִמ� ה  ֶּ֥מ� A ה= י  _ָׁש ֶד� ק� ם  
 ָׁש= ל  ֲא= ְר� ְׂש� 8יֽת־י � ַּב=

ם׃  � ִמֹוֽת� ַּב� ם  " יה( ִֽכ= ל� ִמ� י  ' ְר= ָג� ְפ ּ֙וִב� ם  ָ֗נּ֙וֽת�+ ז� ם 8ַּב ְּת�? ֽת ַּב�
יְר " ַּ֔ק ה� י ַו� +ֽת זּ֙וז� ל ִמ� ִ֔צ( 
 ם� ֲא= ֽת� ּ֙וז� ז� י ּ֙וִמ� �ָּפ ֽת־ְס ם ֲא( C�ָּפ ְס
י �ָׁש ֶד� ק� ם  
 ֽת־ָׁש= ֲא( ׀  ּ֙ו  
ֲא ֶּ֥מ� ֥ט ַו� ם  � יה( יָ֗נ= � ּ֙וִב= י  
 יָ֗נ ַּב=
י׃ � ָּפ ֲא� ַּב� ם  " ֽת� �ֲא ל  ' ִֽכ� ֲא� ַו� ּ֙ו  ְׂש+ ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא� ם�  ִבֹוֽת� ֹוִע� ֽת� ַּב�

ם 9 " יה( ִֽכ= ל� ִמ� י  ' ְר= ָג� ּ֙וְפ ם  < ָ֗נּ֙וֽת� ֽת־ז� ֲא( ּ֙ו  ק< ח� ְר� י� ה  ְּת�_ ִע�
ם׃  � ִעֹול� ם ל� " ֽתֹוִֽכ� י ִב� ' ְּת ָ֗נ� ִֽכ� ָׁש� י ַו� ֵּנ � ֶּ֥מ( ה 10      ְסִמ 
 ְּת� ֲא�

ֽת י ַּב�+ ֽת־ה� ֲא( ל�  ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ֽת־ַּב= ֲא( Aֶד  ּג= ה� ם  ֶד�� ן־ֲא� ִב(
יֽת׃ � ָ֗נ ִֽכ� ֽת־ְּת� ֲא( ּ֙ו  ֶד" ֶד� ּ֙וִמ� ם  � יה( ֹוֽת= ָ֗נ� fַו ִע� ִמ= ּ֙ו  ִמ" ל� ְּכ� י ַו�

ֽת 11 י Hַּב� ה� ֽת  
 ִ֔צּ֙וְר� ּ֙ו  ְׂש� ְר־ִע� ָׁש( ֲא� ל  
�ְּכ ִמ ּ֙ו  ִמ_ ל� ִֽכ� ם־ָ֗נ � ֲא ַו�
ֽת 
 ֲא= ַו� ַו  H�ֽת �ּ֙וְר ל־ִ֔צ� ִֽכ� � ַו� יַו  
 ֲא� ּ֙וִמֹוִב� יַו  H�ֲא ּ֙וִמֹוִ֔צ� ֹו  Hֽת ִֽכּ֙וָ֗נ� ּ֙וֽת�

ל־ ִֽכ� יַוF ַו� ֽת� �ַּ֔ק ל־ח[ יַו ִ֔צַוְרֽתי ְּכ� A ֽת� �ּ֙וְר ל־ִ֔צ? ִֽכ� יַו�ֽתַוְרֽתַו ַו� ֽת� �ְּתֹוְר

ּ֙ו ְר_ ִמ� ָׁש� י ַו� ם  � יה( יָ֗נ= � ִע= ל� ִב  "�ֽת ּ֙וִֽכ� ם  ֲאֹוֽת�+ ִע  
 הֹוֶד�
ם׃ � ֲאֹוֽת� ּ֙ו  ְׂש' ִע� ַו� יַו  " ֽת� �ַּ֔ק ל־ח[ ֽת־ְּכ� ֲא( ַו� ֹו  ֽת> ל־ִ֔צּ֙וְר� ֽת־ְּכ� ֲא(

ֹו 12 ל_ ִב[ ל־ּג� ְר ְּכ� ה� אָׁש ה�8 
Vל־ְר ֽת ִע� י � ַּב� ֽת ה� 
 אֽת ְּתֹוְר� "Vז
ֽת ' אֽת ְּתֹוְר� "Vה־ז ֵּנ= ים ה +ָׁש ֶד� ָׁש ק� ֶד( 
�יִב� ק ִב יִב ׀ ְס� A ִב ְס�

ֽת׃  י � ַּב� ה 13ה� ' ֶּ֥מ� ֹוֽת ֲא� ֶּ֥מ+ ֲא� � � ַּב� Eח R=ַּב ז� ֶּ֥מ ֹוֽת ה� Aִּ֖ד ה ִמ ֶּ֖ל( ֲא=? ַו�
ּה ִבּ֙ול�? ִב ּ֙וָג� ח� ��ה־ְר ֶּ֥מ� ֲא� ה ַו� C�ֶּ֥מ ֲא� יק ה� ח=? ח ַו� ְפ� ��֥ט ה ַו� " ֶּ֥מ� ֲא�
ִב ' ּג� ה  " ז( ַו� ֶד  ח�+ ֲא( ה� ֽת  
ְר( ז( יִב�  ִב ְס� ּה  A ֽת� ְפ� ל־ְׂש� ֲא(

׃  Eח � ַּב= ז� ֶּ֥מ ה 14ה� A ְר� ז� ָע� ֶד־ה� ִע� ץ  ְר( C�ֲא ה� יק  ח=? ּ֙וִמ=
ֽת � ח� ֲא( ה  
 ֶּ֥מ� ֲא� ִב  ח� "�ְר ַו� ֹוֽת  ֶּ֥מ+ ֲא� ם  י 
 ְּת� ָׁש� ה�  ְּתֹוָ֗נ� ח� ְּת� ה�
ִע 
 ַּב� ְר� ה� ֲא� ֶדֹול� ּג� ה ה� A ְר� ז� ָע� ֶד־ה� ה ִע� C�ֵּנ ֥ט� ַּ֔ק� ה ה� ְר�? ז� ָע� jה ּ֙וִמ=

ה׃  � ֶּ֥מ� ֲא� ה� ִב  ח� "�ְר ַו� ֹוֽת  ֶּ֥מ+ ִע 15ֲא� 
 ַּב� ְר� ֲא� ל  " ֲא= ְר� ה� � ה� ַו�
ִע׃ � ַּב� ְר� ֹוֽת ֲא� ָ֗נ" ְר� ַּ֔ק� ה ה� ל� ִע� ִמ�+ ּ֙ול� יל  
 ֲא= ְר ֲא� ה� ֹוֽת ּ֙וִמ= ֶּ֥מ� ֲא�

ל ַוהאְראיל  16 יֲא=� ְר ֲא� ה� ְךַו� ְר( +�ֲא ה�  ְר= ְׂש� ִע( ים  A ְּת= ָׁש�
ֽת ִע� ' ַּב� ְר� ֲא� ל  " ֲא(  Eּ֙וִע ִב\ ְר� ִב  ח� ��ְר ה  " ְר= ְׂש� ִע( ים  ' ְּת= ָׁש� ַּב

יַו׃  � ִע� ִב� ְך 17ְר� ְר( ��ֲא ה  
 ְר= ְׂש� ִע( ִע  > ַּב� ְר� ֲא� ה  ְר�_ ז� ָע� ה� ַו�
יה� � ִע( ִב� ְר� ֽת  ִע� 
 ַּב� ְר� ֲא� ל  " ֲא( ִב  ח� +�ְר ה�  ְר= ְׂש� ִע( ִע  A ַּב� ְר� ֲא� ַּב�
ּה A יק־ל� ח= � ה� ה ַו� ֶּ֥מ�� ֲא� י ה� 
 ִ֔צ ּה ח� C�יִב ֲאֹוֽת ?ִב F ְס� ִבּ֙ול ּג� ה� ַו�

ים׃  � ֶד ֹוֽת ק� ָ֗נ' הּ֙ו ָּפ� " ל�ֽת= ִע� יִב ּ֙וִמ� +ִב ה� ְס� ֶּ֥מ� ְר 18ֲא� אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ה ֶּ֖ל( ֲא=2 ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא� ה  A�ְּכ ם�  ֶד� ן־ֲא� ַּב( י  ל�� ֲא=
יַו� ל� ֹוֽת ִע� Aל ִע� ה� ֹו ל� ְׂשֹוֽת� � ִע� ֹום ה= י" חE ַּב� ַּב=+ ז� ֶּ֥מ ֹוֽת ה� 
ַּ֔ק ח[

ם׃  � יַו ִּ֖ד� " ל� ק ִע� '�ְר ז� ל ה ַו� ים 19ִעֹול�+ 
 ָ֗נ ה� �ְּכ ל־ה� ה ֲא( 
 ְּת� ֽת� ָ֗נ� ַו�
י ל�� ים ֲא= 
 ִב �ְר ַּ֔ק� ֹוק ה� Cֶד ִע ִ֔צ� ְר� ֶּֽז(? םF ִמ ְר ה= 
 ָׁש( ם ֲא� Hּ֑י ַו ל� ה�
ְר " ק� ן־ַּב� ַּב( ְר  ' ָּפ� י  ָ֗נ � ֽת= ְר� � ָׁש� ל� ה  " הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  < ֲא[ ָ֗נ�

אֽת׃  � ָּט� ח� ִע 20ל� A ַּב� ְר� ל־ֲא� ה ִע� C�ְּת ֽת� ָ֗נ�? ַו� ֹו  ִמ� ִּ֖ד� 
 ִמ ְּת� ח� ק� ל� ַו�
ּ֙ול ִב" ּג� ל־ה� � ֲא( ה ַו� ְר�+ ז� ָע� ֹוֽת ה� 
ֵּנ ִע� ָּפ ַּב� ְר� ל־ֲא� ֲא( יַו� ַו� ֽת� �ָ֗נ ְר� ק�

הּ֙ו׃  � ְּת� ְר� ָּפ� ִֽכ ֹו ַו� ' ֲאֹוֽת" אֽת� ָּט= ח יִב ַו� � ִב ֽת 21ְס� " ְּת�+ ֲא= ח� ק� 
 ל� ַו�
ּ֙וץ ח" ֽת ִמ י ַּב�+ ה� ֶד  
 ק� ְפ� ִמ ַּב� ְפֹו�  ְר� ּ֙וְׂש� אֽת  � ָּט� ח� � ה� ְר  
 ָּפ� ה�

ָׁש׃  � ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ים 22ל� ' ֶּֽז יְר־ִע ִע יִב ְׂש� < ְר ק� י ְּת� +ָ֗נ ָּׁ֣ש= ּ֑יֹום� ה� ּ֙וִב�
ְר ' ָׁש( ֲא� ְּכ�  Eח ִב=+ ז� ֶּ֥מ ֽת־ה� ֲא( ֲאּ֙ו�  ָּט� ח ַו� אֽת  � ָּט� ח� ל� ים  " ִמ ְּת�

ְר׃  � ָּפ� ַּב� ּ֙ו  ֲא" ָּט� ְר 23ח 
 ָּפ� יִב�  ְר ק� ְּת� א  � ָּט= ח� � ִמ= ָך"  ֶּ֖לֹוֽת� ִֽכ� ַּב�
ים׃ � ִמ ְּת� אן  "Vָּצ ן־ה� ִמ ל  י ' ֲא� ַו� ים  +ִמ ְּת� ְר  
 ק� ן־ַּב� ַּב(

ים 24 A ָ֗נ ה� �ְּכ ה� יִֽכּ֙ו  ?ל ָׁש� ה ַו� �ה  הַו� י� 
י  ָ֗נ= ְפ� ל ם  " ְּת� ִב� ְר� ק� ה ַו�
ה׃ � יהַו� � ל� ה  " ל� �ִע ם  < ֲאֹוֽת� ּ֙ו  ל' ִע- ה( ַו� ח  ל� ִמ(+ ם�  יה( ל= ִע�
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ֹום 25 ּ֑י� ל� אֽת  " ָּט� יְר־ח� ִע ְׂש� ה  ' ְׂש( ִע� ְּת� ים  +ִמ י� ֽת  
 ִע� ִב� ָׁש
ּ֙ו׃ ְׂש� ִע� י� ים  ' יִמ ִמ אן ְּת� "Vָּצ ן־ה� ל ִמ י ' ֲא� ַו� ְר  < ק� ן־ַּב� ְר ַּב( > ּ֙וְפ�

ּ֙ו 26 ְר" ה� � ֥ט ַו�  Eח ַּב=+ ז� ֶּ֥מ ֽת־ה� ֲא( ְרּ֙ו�  ָּפ� ִֽכ� י� ים  �ִמ י� ֽת  
 ִע� ִב� ָׁש
ּ֙ו  ֲא" ל� ּ֙וִמ ֹו  ֽת� �יַו׃ יֶדַו ֲא � ֶד� ים 27י� � ִמ ּ֑י� ֽת־ה� ֲא( ּ֙ו  ֶּ֖ל" יִֽכ� � ַו

ּ֙ו      ְס ְׂש? ִע� י� ה  ֲא� ל� ה�� ַו� י  Cיָ֗נ ִמ ָּׁ֣ש� ה� ֹום  ּ֑י? ִב�  Fה י� ה� ַו�
ם� יִֽכ( ֹוֽת= ֽת־ִעֹול� ֲא(  � Eח R=ַּב ז� ֶּ֥מ ל־ה� ִע� ים  A ָ֗נ ה� �ְּכ ה�
י ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ם  ִֽכ(+ ֽת� ֲא( י  אֽת 
 ִ֔צ ְר� ַו� ם  יִֽכ(+ ִמ= ל� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו�

ה׃  � ַו �ה       ְסי�

ֹון 44 יִ֔צ+ ח � ָׁש� ה� ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ְר ה� ִע� A ְך ָׁש� ְר( 
 י ִּ֖ד( �ֽת �ִב ֲא 
ָׁש( ּ֑י� ַו�
ּ֙וְר׃  ָג� ּ֙וא ְס� ה" ים ַו� � ֶד ה ק� " ָ֗נ( �ָּפ ה 2ה� הַו�� י י� Cל� ְר ֲא= אִמ( ?Vּ֑י ַו�

יָׁש� ֲא ַו�  Eח ֽת=� ָּפ� י א  
Vל ה  C)י ה� י ּ֙וְר  ָג? ְס�  Fה ֶּֽז( ה� ְר  ִע� 
 ָּׁ֣ש� ה�
ֹו ִב� א  
 ַּב� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ל�ה= ֲא- 'ה  הַו� י� י  < ְּכ ֹו  ִב+ 
ִבVא  לVא־י�

ּ֙וְר׃  ָג� ה ְס� " י� ה� ֹו 3ַו� ִב־ַּב' �ָׁש( ּ֙וא י= יא ה> 'ְׂש יא ָ֗נ� �ְׂש ֵּנ� ֽת־ה� � ֲא(
ְר� ִע� Rָּׁ֣ש� ם ה� A ל� ְך ֲא[ ְר( ִּ֖ד(? �ה ִמ הַו� י� 
י  ָ֗נ= ְפ� ם ל ח( " ַול־ל( ִֽכ� ֲא- ל(

א׃  � ִ֔צ= י= ֹו  ְּכ" ְר� ִּ֖ד� ּ֙וִמ ֹוא  ִב+ ְר 4י� ִע� 
 ְך־ָׁש� ְר( � ִּ֖ד( י  ָ֗נ C=יֲא ִב י� ַו�
א ' ל= ִמ� >ה  ֵּנ= ה ַו� א  ְר( ֲא=\ ַו�  Yֽת י ַּב� ה� 
י  ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא(  Zְפֹון ָּצ� ה�
י׃ � ָ֗נ� ל־ָּפ� ֲא( ל  "�ָּפ ֲא( ַו� �ה  הַו� י� יֽת  
 ֽת־ַּב= ֲא( ה  " הַו� ִבֹוֶד־י� ִֽכ�

ה 5 ֲא=? ָךF ּ֙וְר� ַּב� ים ל 
 ם ְׂש H�ֶד ן־ֲא� ה ַּב( ַו�� �ה י י� Cל� ְר ֲא= אִמ( ?Vּ֑י ַו�
י� ָ֗נ ֲא� ְר  A ָׁש( ל־ֲא� ְּכ� ֽת  
 ֲא= ִע  ִמ�� ָּׁ֣ש� 
יָך  ָ֗נ( ז� ֲא� ּ֙וִב� יָך  C)יָ֗נ ִע= ִב�

ל־ ִֽכ� ה ּ֙ול� " הַו� יֽת־י� ֹוֽת ַּב= ַּ֔ק' ל־ח[ ִֽכ� ְך ל� ֽת�+ �ְר ֲא 
 ַּב= ֶד� ֽתַוְרֽתַוִמ�

יַו  � ֽת� �ֹוְר לְּת� "�ִֽכ ַּב� ֽת  י ַּב�+ ה� ֹוא  
ִב ִמ� ל ָך�  ַּב� ל  A ְּת� ִמ� ְׂש� ַו�
ָׁש׃  � ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ י ה� ' ֲא= יֽת 6ִמֹוִ֔צ� 
 ל־ַּב= י� ֲא( ְר R)ל־ִמ A ֲא( ְּת� ְר� ִמ� ֲא� ַו�

ם < ִֽכ( ִב־ל� ְר� �ה  הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר  " ִמ� ֲא� ה  '�ְּכ ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ַּב= ם  " יִֽכ( ֹוֽת= ִב� ל־ְּתֹוִע� ְּכ� � ם 7ִמ 
 ִֽכ( יֲא� ִב ה� ַּב�

ֹוֽת י' ה� ל ְר  ְׂש�+ ִב� י  
 ל= ְר� ִע� ַו� ִב�  י־ל= ל= ְר� ִע� ְר  ִֽכ�� י־ָ֗נ= � ָ֗נ= ַּב�
ם A ִֽכ( יִב� � ְר ק� ה� ַּב� י  � יֽת ֽת־ַּב= ֲא( ֹו  
ל ֶּ֖ל� ח� ל� י  " ָׁש ִּ֖ד� ק� ִמ ַּב�
ל " ֲא( י  +יֽת ְר ֽת־ַּב� ֲא( ְרּ֙ו�  R=ְפ ּ֑י� ַו� ם  ֶד�+ ַו� ִב  ל( 
 ח= י�  ִמ ח� ֽת־ל� ֲא(

ם׃  � יִֽכ( ִבֹוֽת= ל־ְּתֹוִע� ֽת 8ְּכ� ְר( 
 ִמ( ָׁש� ִמ ם  " ְּת( ְר� ִמ� ָׁש� א  'Vל ַו�
י " ָׁש ִּ֖ד� ק� ִמ ַּב� י  < ְּת ְר� ִמ� ָׁש� ִמ י  > ְר= ִמ� �ָׁש ל� ּ֙ון  יִמ� ְׂש ְּת� ַו� י  � ָׁש� ֶד� ק�

ם׃  � ִֽכ( ל 9ל� ְר( A ְר ִע( ִֽכ�� ן־ָ֗נ= ל־ַּב( הY ְּכ� הַו י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְרZ ֲא� ִמ� ה־ֲא� �ְּכ
י � ָׁש ִּ֖ד� ק� ל־ִמ ֲא( ֹוא  ִב" י� א  'Vל ְר  ְׂש�+ ַּב� ל  ְר( 
 ִע( ַו� ִב�  ל=

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ָ֗נ= ַּב� ֹוְך  ֽת" ְר ַּב� ָׁש(\ ְר ֲא� ִֽכ�+ ן־ָ֗נ= ל־ַּב( ִֽכ� י 10ל� 
 ְּכ

ל� ֲא= ְר� ְׂש� ֹוֽת י Aִע ֽת� י ַּב ל�+ ִע� � קּ֙ו� ִמ= ח� � ְר ְר� A ָׁש( ם ֲא� �ּ֑י ַו ל� ם־ה� ֲא
ם׃ � ָ֗נ� fַו ּ֙ו ִע� ֲא" ְׂש� ָ֗נ� ם ַו� � יה( ּ֙ול= ֶּ֖ל� י ּג " ְר= ח� י ֲא� ל�+ ִע� � ּ֙ו ִמ= 
ִע ְר ְּת� 
 ָׁש( ֲא�

י 11 
 ְר= ִע� ל־ָׁש� ִּ֖דֹוֽת� ֲא( ק[ ים ָּפ� +ֽת ְר� 
 ָׁש� י� ִמ� ָׁש ִּ֖ד� ק� ִמ ּ֙ו ִב� Aי ה� ַו�
ּ֙ו ֥ט? ח� ָׁש� י ה  ֶּ֥מ� ה=8 ֽת  י � ַּב� ֽת־ה� ֲא( ים  " ֽת ְר� ָׁש� ִמ� ּ֙ו� ֽת  י ַּב�+ ה�
ּ֙ו ֶד' ִמ� ִע� י� ה  ֶּ֥מ� < ה= ַו� ם  ִע�+ ל� ח�  ִב� R)ֶּֽז ֽת־ה� ֲא( ַו� ה  A ל� �ִע ֽת־ה� ֲא(

ם׃  � ֽת� ְר� � ָׁש� ם ל� " יה( ָ֗נ= ְפ� ם� 12ל ּ֙ו ֲאֹוֽת� Aֽת ְר� ָׁש� ְר י� ָׁש(? ן ֲא� ִע� י��
ֹול 
ָׁש ִֽכ� ִמ ל� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= ל� ּ֙ו  י' ה� ַו� ם  יה(+ ּ֙ול= ֶּ֖ל� ָג 
י  ָ֗נ= ְפ� ל
י 
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם�  ֲא[ ָ֗נ� ם  יה(� ל= ִע� י  Cֶד י� י  אֽת ְׂש�? ָ֗נ�  Fן ל־ְּכ= ִע� ן  �fַו ִע�

ם׃  � ָ֗נ� fַו ּ֙ו ִע� ֲא" ְׂש� ָ֗נ� ה ַו� +הַו י 13י� +ן ל 
 ה= ִֽכ� י� ל� ל� ּ֙ו ֲא= Aָׁש ּג� א־י �Vל ַו�
ים � ָׁש ֶד� ַּ֔ק� ה� י  " ָׁש= ֶד� ל־ק� ֲא( י  ָׁש�+ ֶד� 
 ל־ק� ל־ְּכ� ִע� ֽת�  ָׁש( R)ָג ל� ַו�
ּ֙ו׃ ְׂש� ִע� ְר  ' ָׁש( ֲא� ם  " ִבֹוֽת� ֽתֹוִע� ַו� ם  ֽת�+ ֶּ֥מ� ל ְּכ� ֲאּ֙ו�  ְׂש� � ָ֗נ� ַו�

ל� 14 �ִֽכ ל� ֽת  י � ַּב� ה� ֽת  ְר( 
 ִמ( ָׁש� י ִמ " ְר= ִמ� �ם ָׁש י ֲאֹוֽת�+ 
 ְּת ֽת� ָ֗נ� ַו�
ֹו׃  ַּב� ה  " ְׂש( ִע� י= ְר  ' ָׁש( ֲא� ל  <�ִֽכ ּ֙ול� ֹו  ֽת+ ֶד� 
�ִב ְפִע�

ּ֙ו 15 Cְר ִמ� ָׁש� ְר  ָׁש(? ֲא� ֹוק  ֶד� ִ֔צ� 
י  ָ֗נ= ַּב� ם  Cּ֑י ַו ל� ה� ים  ?ָ֗נ ה� �ְּכ ה� ַו�
ל� ֲא= ְר� ְׂש� י־י � ָ֗נ= ַּב� ֹוֽת  Aִע ֽת� ַּב י�  ָׁש ִּ֖ד� ק� ִמ ֽת  ְר( A ִמ( ָׁש� ֽת־ִמ ֲא(
י ָ֗נ�� ְפ� ּ֙ו ל� 
ֶד ִמ� ִע� י ַו� ָ֗נ � ֽת= ְר� � ָׁש� י ל� " ל� ּ֙ו ֲא= ִב' ְר� ק� ה י ֶּ֥מ� < י ה= ל�+ ִע� � ִמ=
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ם  ֶד�+ ַו� ִב  ל( 
 ח= י�  ל יִב  ' ְר ק� ה� ל�

ּ֙ו 16 ִב' ְר� ק� י ה  ֶּ֥מ� < ה= ַו� י  �ָׁש ִּ֖ד� ק� ל־ִמ ֲא( ֲאּ֙ו  
�ִב י� ה  ֶּ֥מ� C=ה
י׃ � ְּת ְר� ִמ� ָׁש� ֽת־ִמ ֲא( ּ֙ו  ְר" ִמ� ָׁש� ַו� י  ָ֗נ � ֽת= ְר� ָׁש� ל� י  " ָ֗נ ח� ל� ל־ָׁש[ ֲא(

יֽת 17 +יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  
 ִ֔צ= ח� ה( י�  ְר= ִע� ל־ָׁש� � ֲא( ם�  ִבֹוֲא� ַּב� ה  י�� ה� ַו�
ְר ִמ( ם� ִ֔צ(+ יה( ל= ה ִע� A ל( ִע� א־י� �Vל ָׁשּ֙ו ַו� � ַּב� ל� ים י " ְּת ָׁש� י ְפ ' ֶד= ָג� ַּב
ה׃ ֽת� י� � ִב� ַו� יֽת  " יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  ' ִ֔צ= ח� ה( י  < ְר= ִע� ָׁש� ַּב� ם  ֽת�� ְר� � ָׁש� ַּב�

י 18 
 ְס= ָ֗נ� ִֽכ� ּ֙וִמ ם  ל־ְרVאָׁש�+ ִע� ּ֙ו  
י ה� י ים�  ְּת ָׁש� ְפ י  A ְר= ֲא� ָּפ�
ִע׃ ז� � ּ֑י� ַּב� ּ֙ו  ְר" ּג� ח� י� א  'Vל ם  � יה( ָ֗נ= ֽת� ל־ִמ� ִע� ּ֙ו  י" ה� י ים  +ְּת ָׁש� ְפ

ְר 19 
 ִ֔צ= ח� ל־ה( ֲא( ה  C�יִ֔צֹוָ֗נ ח ה� ְר  ִ֔צ=? ח� ל־ה( ֲא( ם  אֽת� ִ֔צ= ִב� ּ֙ו8
ם יה(� ֶד= ָג� ֽת־ַּב ֲא( ּ֙ו  
֥ט ָׁש� ְפ� י  Yם ִע� ל־ה� ֲא(  Zה יִ֔צֹוָ֗נ� ח ה�
ם " ֲאֹוֽת� יחּ֙ו  ' ֵּנ ה ַו� ם  ַּב�+ ם  
 ֽת ְר� ָׁש� ִמ� ה�  ֶּ֥מ� R=ְר־ה ָׁש( ֲא�
ים +ְר ח= ֲא� ים  
 ֶד ָג� ַּב� ָׁשּ֙ו�  ִב� � ל� ַו� ָׁש  ֶד( ��ַּ֔ק ה� ֽת  
�ִֽכ ָׁש� � ל ַּב�

ם׃  � יה( ֶד= ָג� ִב ַּב� ם  " ִע� ֽת־ה� ֲא( ּ֙ו  ָׁש' ִּ֖ד� ק� א־י� �Vל ם� 20ַו� ְרVאָׁש� ַו�
ּ֙ו ִמ" ְס� ִֽכ� י ֹום  ְס' ְּכ� חּ֙ו  � ֶּ֖ל= ָׁש� י� א  
Vל ִע  ְר� " ּ֙וְפ( חּ֙ו  ֶּ֖ל=+ ָג� י� א  
Vל

ם׃  � יה( אָׁש= ֽת־ְר� ן 21ֲא( � ה= �ל־ְּכ ְּכ� ּ֙ו  ְּת" ָׁש� א־י �Vל ן  י ' י� ַו�
יֽת׃  � יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  ' ִ֔צ= ח� ל־ה( ֲא( ם  " ִבֹוֲא� ה� 22ַּב� ָ֗נ� ִמ� ל� ֲא� ַו�

י 
 ְּכ ים  � ָׁש ָ֗נ� ל� ם  " ה( ל� ּ֙ו  ח' ק� א־י �Vל ה  ְרּ֙וָׁש�+ ּ֙וָג�
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ה� ָ֗נ� ִמ� ל� ֲא� � ה� ַו� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י יֽת  
 ַּב= ִע�  ְר� R)ֶּֽז ִמ ֽת  ��ֽתּ֙ול ם־ַּב� ֲא
חּ֙ו׃  � ַּ֔ק� ן י " ה= �ְּכ ה ִמ ָ֗נ�+ ִמ� ל� 
ה ֲא� י( ה� � ְר ְּת 
 ָׁש( י 23ֲא� 
 ֶּ֥מ ֽת־ִע� ֲא( ַו�

ם׃ � ִע[ ֹוְר יֹוֶד ה" ֥ט� א ל� ' ִמ= ין־֥ט� ל ּ֙וִב= ��ח ָׁש ל� ֶד( "�ין ק ' ּ֙ו ַּב= יֹוְר+
ּ֙ו  24 
ֶד ִמ� ִע� י� ה  ֶּ֥מ� ה=2 יִב  �ל־ְר ִע� ֥טלשְפ֥ט ַו� ָּפ�+ ָׁש� ִמ ל�

י  " ֥ט� ָּפ� ָׁש� ִמ ּ֙והּ֙ו ַושְפ֥טהַו ַּב� ֥ט� ָּפ� ָׁש� יי A ֽת� �ֽת־ְּתֹוְר ֲא( ַו�
י " ֽתֹוֽת� ַּב� ֽת־ָׁש� ֲא( ְרּ֙ו ַו� +�ִמ ָׁש� י י 
 ֶד� ל־ִמֹוִע� ִֽכ� י� ַּב� ֽת� �ַּ֔ק ֽת־ח[ ֲא( ַו�

ָׁשּ֙ו׃  � ִּ֖ד= ק� ה 25י� � ֲא� ִמ� ֥ט� ֹוא ל� ִב" י� א  'Vל ם  ֶד�+ ֽת ֲא� 
 ל־ִמ= ֲא( ַו�
ֹוֽת ח> ֲא� ח ּ֙ול� ֲא�� ֽת ל� Cִב� ן ּ֙ול� ִב=? ם ּ֙ול� ֲא= ל� ִב ּ֙ו8 H�ֲא ם־ל� י ֲא 
 ְּכ

ֲאּ֙ו׃  � ֶּ֥מ� ָּט� י יָׁש  " ֲא ל� ה  ' ֽת� י� ְר־לVא־ה� � ָׁש( י 26ֲא� " ְר= ח� ֲא� ַו�
ֹו׃  ְרּ֙ו־ל� ָּפ� ְס� ים י " ִמ ֽת י� ' ִע� ִב� ֹו ָׁש ֽת� ְר� jה � ֹו 27֥ט� ֲא? �יֹוםF ַּב ּ֙וִב�

ֽת 
 ְר= ָׁש� ל� יֽת�  יִמ ָ֗נ ָּפ� ה� ְר  A ִ֔צ= ח� ל־ה( ֲא( ָׁש  ֶד( C�ַּ֔ק ל־ה� ֲא(
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� ֹו  אֽת� ָּט� ח� יִב  " ְר ק� י� ָׁש  ֶד( +�ַּ֔ק ַּב�

ה 28 ֶּֽז�� ח[ ֲא� ַו� ם  � ֽת� ל� ח� � ָ֗נ� י  " ָ֗נ ֲא� ה  ל�+ ח� ָ֗נ� � ל� ם�  ה( ה ל� A ֽת� י� ה� ַו�
ם׃ � ֽת� ֶּֽז� ח[ ֲא� י  " ָ֗נ ֲא� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י ַּב� ם�  ה( ל� ּ֙ו  Aָ֗נ ְּת� א־ֽת �Vל

ּ֙ום 29 ל� אִֽכ� �Vי ה  ֶּ֥מ� " ה= ם  ָׁש�+ ֲא� ה� ַו� אֽת  
 ָּט� ח� ה� ַו� ה�  ח� ָ֗נ� ֶּ֥מ ה�
�ה׃  י( ה� י ם  ' ה( ל� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י ַּב� ם  ְר( ' ל־ח= ִֽכ� יֽתF 30ַו� אָׁש ְר= ַו�

ל� �ְּכ ִמ ל  ��ְּכ ֽת  ּ֙וִמ� 
ְר ל־ְּת� ִֽכ� ַו� ל  C�ִֽכ י  ּ֙וְר= ְּכ? ל־ַּב ְּכ�
יֽת A אָׁש ְר= ַו� �ה  י( ה� � י ים  " ָ֗נ ה� �ְּכ ל� ם  יִֽכ(+ ֹוֽת= 
ְרּ֙וִמ ְּת�
ה " ִֽכ� ְר� ַּב�  Eיח ' ָ֗נ ה� ל� ן  ה=+ �ְּכ ל� ּ֙ו  
ָ֗נ ְּת� ְּת ם�  יִֽכ( ֹוֽת= ְס� ְר ִע�

ָך׃  � יֽת( ל־ַּב= ֹוף 31ֲא( ִע" ן־ה� ִמ ה  ְפ�+ ְר= ּ֙ו֥ט� ה�  ל� ִב= ל־ָ֗נ� ְּכ�
ים׃  � ָ֗נ ה� �ְּכ ה� ּ֙ו  ל" יVאִֽכ� א  'Vל ה  � ִמ� ה= ַּב� ן־ה� ְפּ֙וִמ

45 Fיִמּ֙ו ְר ְּת� ה  ל�� ח� ָ֗נ� ַּב� ץ  ְר( C�ֲא ֽת־ה� ֲא( ם  ִֽכ(? יל� � ָּפ ה� ּ֙וִב�
ְך ְר( ��ֲא  Yץ ְר( ֲא� ן־ה� ִמ  Zָׁש ֶד( �ק ׀  'ה  יהַו� ל� ה  ְרּ֙וִמ�? ֽת�
ה ְר� 
 ְׂש� ִע� ִב  ח� "�ְר ַו� ְך  ְר( +�ֲא ף�  ל( R)ֲא ים  ' ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  ָּׁ֣ש�? ִמ ח�

יִב׃  � ִב ְס� ּה  " ִבּ֙ול� ל־ּג� ִֽכ� ִב� ּ֙וא  ָׁש־ה' ֶד( �ק ף  ל( � Aה 2ֲא� י( ה� י
ֹוֽת ֲא" ָׁש ִמ= ' ִמ= ח� ֹוֽת ַּב� ֲא> ָׁש ִמ= ' ִמ= ָׁש ח� ֶד( +�ַּ֔ק ל־ה� ה� ֲא( ֶּֽז( ִמ
יִב׃ � ִב ֹו ְס� ָׁש ל" ' ְר� ָג� ה ִמ ֶּ֥מ�+ ים ֲא� 
 ָּׁ֣ש ִמ ח� יִב ַו� � ִב ִע ְס� 
 ַּב� ְר[ ִמ�

ְך  3 ְר( ��ֹוֶד ֲא ִמ+ ֶּֽזVאֽת� ְּת� ה ה� A ִּ֖ד� ֶּ֥מ ן־ה� החִמש ּ֙וִמ A ָּׁ֣ש� ִמ ח�
'ה י( ה� ֹו־י ים ּ֙וִב� � ְפ ל� ֽת ֲא� ְר( 
 ְׂש( ִב ִע� ח� "�ְר ף ַו� ל( ים� ֲא(+ ְר ְׂש� ִע( ַו�

ים׃  � ָׁש ֶד� ק� ָׁש  ֶד( '�ק ָׁש  " ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ץ 4ה� ְר( C�ֲא ן־ה� ִמ ָׁש  ֶד( 
�ק
ים " ִב ְר= ַּ֔ק� ה ה� י(+ ה� � ָׁש� י ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ י ה� A ֽת= ְר� ָׁש� ים ִמ� Cָ֗נ ה� ?�ְּכ ּ֙וא ל� ה�

ים +ְּת 
 ִב� ל� קֹום�  ִמ� ם  A ה( ל� ה  י�? ה� ַו� �ה  הַו� ֽת־י� ֲא( ֽת  
 ְר= ָׁש� ל�
ָׁש׃  � ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ל� ָׁש  " ִּ֖ד� ק� ף� 5ּ֙וִמ ל( R)ֲא ים  ' ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  ָּׁ֣ש�? ִמ ח� ַו�

ִב  ח� ��ְר ים  " ְפ ל� ֽת ֲא� ְר( ' ְׂש( ִע� ַו� ְך  ְר( +�ה יהיה ֲא H�י ה� � םFַו� ּ֑י ַו ל� ל�
ֽת׃ ��ִֽכ ָׁש� ים ל� ' ְר ְׂש� ה ִע( " ֶּֽז� ח[ ֲא� ם ל� < ה( ֽת ל� י > ַּב� י ה� ֽת=? ְר� ָׁש� ִמ�

ִב 6 ח� +�ְר ים�  ְפ ל� ֲא� ֽת  ָׁש( A ִמ= ח� ּ֙ו  ָ֗נ� ְּת� ְּת יְר  Cִע ה� ֽת  ֶּֽז�? ח[ ֲא� ַו�
ֽת 
 ְרּ֙וִמ� ְּת� ֽת  " ֶּ֥מ� ִע[ ל� ף  ל( ֲא(+ ים�  ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  A ָּׁ֣ש� ִמ ְך ח� ְר( ��ֲא ַו�

�ה׃  י( ה� י ל  " ֲא= ְר� ְׂש� י יֽת  ' ל־ַּב= ִֽכ� ל� ָׁש  ֶד( ��ַּ֔ק יא 7ה� Hְׂש ֵּנ� ל� ַו�
יְר �ִע 
ֽת ה� ֶּֽז� ח[ ֲא� ל� ַו� ָׁש  ֶד( C�ַּ֔ק ֽת ה� ְרּ֙וִמ�? ֽת� ל  Fה ֶּֽז( ּ֙וִמ 
ה  ֶּֽז( ִמ
יְר +ִע 
ֽת ה� ֶּֽז� ח[ י� ֲא� ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא( ָׁש� ַו� ֶד( R�ַּ֔ק ֽת־ה� ּ֙וִמ� ְר� Aי ֽת� ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא(
ְך ְר( ��ֲא ה ַו� יִמ� � ֶד ה ק� ִמ� ֶד� " ֽת־ק= ֲא� ָּפ� ה ּ֙וִמ ֶּ֥מ� 
ם י�+ ֽת־י� ֲא� ָּפ� ִמ
ּ֙ול ִב' ל־ּג� ֲא( ם  " י� ּ֙ול  ִב' ּג� ִמ ים  + ק ל� ח� ה� ֶד  
 ח� ֲא� ֶּ֥מֹוֽת�  ִע[ ל�

ה׃  יִמ� � ֶד ל 8ק� � ֲא= ְר� ְׂש� י ַּב� ה  " ֶּֽז� ח[ ֲא� � ל� ֹו  ה־ֶּ֖ל' י( ה� � י ץ  ְר( < ֲא� ל�
ּ֙ו ָ֗נ' ְּת� י ץ  ְר( < ֲא� ה� ַו� י  +ֶּ֥מ ֽת־ִע� ֲא( י�  יֲא� ְׂש ָ֗נ� ֹוֶד  Aִע ּ֙ו  לVא־יֹוָ֗נ? ַו�

ם׃  � יה( ֥ט= ִב� ָׁש ל� ל  " ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � ִב= ְר 9      ְסל� ִמ�_ ה־ֲא� ��ְּכ
ְס A ִמ� ח� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 יֲא= ְׂש ָ֗נ� ם�  ִֽכ( ִב־ל� ְר� ה  �הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�
יִמּ֙ו A ְר ה� ּ֙ו  ְׂש� ִע� ה  " ק� ֶד� ּ֙וִ֔צ� ֥ט  ' ָּפ� ָׁש� ּ֙וִמ יְרּ֙ו  +ְס ה� ֶד�  �ָׁש ַו�
ה׃ � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ָ֗נ� י  +ֶּ֥מ ִע� ל  
 ִע� ִמ= ם�  יִֽכ( ֽת= ��ָׁש ְר[ ָג�

י 10 ' ה י� ק  ֶד( " ֽת־ִ֔צ( ּ֙וִב� ק  ֶד( < ֽת־ִ֔צ( יְפ� � ֲא= ַו� ק  ֶד( > י־ִ֔צ( ָ֗נ= אז� �Vִמ
ם׃  � ִֽכ( ה 11ל� י(+ ה� � י ֶד�  ח� ֲא( ן  ִֽכ( A�ְּת ֽת  ַּב�� ה� ַו� ה  
 יְפ� ֲא= ה�

ְר� ִמ( R�ח ֽת ה� A יְר ְׂש ִע� ֽת ַו� � ַּב� ְר ה� ִמ( "�ח ְר ה� ' ְׂש� ִע� אֽת ִמ� ְׂש=\ ל�
ֹו׃  ְּת� ָ֗נ� ְּכ[ ֽת� 'ה ִמ� י( ה� ְר י ִמ( "�ח ל־ה� ה ֲא( יְפ�+ ֲא= � ל 12ה� ק( " ָּׁ֣ש( ה� ַו�

ים 
 ְר ְׂש� ִע( ה ַו� > ָּׁ֣ש� ִמ ים ח� Cל ק� ים ָׁש� ?ְר ְׂש� ה ִע( � ְר� ים ּג= 
 ְר ְׂש� ִע(
'ה י( ה� � י ה  " ָ֗נ( ֶּ֥מ� ה� ל  ק( ָׁש(+ ה�  ָּׁ֣ש� ִמ ח� ַו� ה  A ְר� ְׂש� ִע� ים  �ל ק� ָׁש�

ם׃  � ִֽכ( יֽת 13ל� A ָּׁ֣ש יִמּ֙ו ָׁש � ְר ְר ְּת� 
 ָׁש( ה ֲא� " ְרּ֙וִמ� ְּת� אֽת ה� 'Vז
ה יְפ�+ ֲא= � ה� ם�  יֽת( ָּׁ֣ש ָׁש ַו� ים  +ָּט ח � ה� ְר  ִמ( 
�ח ִמ= ה�  יְפ� ֲא= � ה�

ים׃  � ְר �ִע ְּׂש� ְר ה� ִמ( "�ח ן 14ִמ= ִמ( ָּׁ֣ש(� ֽת ה� 
 ַּב� ן ה� ִמ( C)ָּׁ֣ש ק ה� ?�ח ַו�
ְר ִמ( ��ח ים  " ְּת ַּב� ה� ֽת  ְר( ' ְׂש( ִע� ְר  +�ְּכ ן־ה� ִמ ֽת�  ַּב� ה� ְר  A ְׂש� ִע� ִמ�

ְר׃  ִמ( ��ח ים  " ְּת ַּב� ה� ֽת  ְר( ' ְׂש( י־ִע� � ֽת 15ְּכ ח�? ה־ֲא� ְׂש( ַו�
ל ֲא=+ ְר� ְׂש� י ה  
 ק= ָׁש� ֶּ֥מ� ִמ ם�  י Rאֽת� ֶּ֥מ� ן־ה� ִמ אן  AVָּצ ן־ה� ִמ
ם יה(+ ל= ִע� ְר  
 ָּפ= ִֽכ� ל� ים  � ִמ ל� ָׁש� ל ַו� ה  
 ִעֹול� ּ֙ול� ה  " ח� ָ֗נ� ִמ ל�

ה׃  � הַו י� י  ' ָ֗נ� �ֶד ֲא� ם  " ֲא[ ּ֙ו 16ָ֗נ� י" ה� י ץ  ְר( ֲא�+ ה� ם  
 ִע� ה� ל  2�ְּכ
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י ַּב� יא  " ְׂש ֵּנ� ל� אֽת  �Vֶּֽז ה� ה  
 ְרּ֙וִמ� ְּת� ל־ה� ֲא(

17 Yְך ְס( ֵּנ= ה� הZ ַו� ח� ָ֗נ� ֶּ֥מ ה� ֹוֽת ַו� 
ִעֹול ה ה� י(� ה� יא י 
 ְׂש ֵּנ� ל־ה� � ִע� ַו�
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יֽת 
 י ַּב= " ֶד= ל־ִמֹוִע� � ִֽכ� ֹוֽת ַּב� ֽת+ ַּב� ָּׁ֣ש� ים� ּ֙וִב� ָׁש ֶד� jח ים ּ֙וִב( A ּג ח� ַּב�
ה ח�� ָ֗נ� ֶּ֥מ ֽת־ה� ֲא( אֽת ַו� 
 ָּט� ח� ֽת־ה� ה ֲא( ְׂש(_ ִע� ּ֙וא־י� ל ה� � ֲא= ְר� ְׂש� י
ֶד ' ִע� ַּב� ְר  " ָּפ= ִֽכ� ל� ים  +ִמ ל� ָּׁ֣ש� ֽת־ה� ֲא( ַו� ה�  ִעֹול� � ֽת־ה� ֲא( ַו�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� יֽת־י � הY 18      ְסַּב= הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� �ְּכ
ְר " ק� ן־ַּב� ְר־ַּב( ָּפ� ח  ' ַּ֔ק� ְּת ָׁש  ֶד( +�ח ל� ֶד  
 ח� ֲא( ַּב� אָׁשֹון�  ְר � ַּב�

ָׁש׃  � ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ֽת־ה� ֲא(  " אֽת� ָּט= ח ַו� ים  � ִמ ן 19ְּת� C=ה �ְּכ ה� ח  ? ק� ל� ַו�
ֽת י ַּב�+ ה� 
ֽת  זּ֙וז� ל־ִמ� ֲא( ן�  ֽת� ָ֗נ� ַו� אֽת  ָּט�� ח� ה� ם  
 ִּ֖ד� ִמ
ֽת זּ֙וז�+ ל־ִמ� ִע�? חE ַו� � ַּב= ז� ֶּ֥מ ה ל� " ְר� ז� ָע� ֹוֽת ה� ֵּנ' ִע ָּפ < ַּב� ְר� ל־ֲא� ֲא( ַו�

יֽת׃  � יִמ ָ֗נ ָּפ� ְר ה� ' ִ֔צ= ח� ְר ה( ִע� " ה 20ָׁש� 
 ִע� ִב� ָׁש ה� ַּב� ְׂש( ִע� � ן ְּת� A ִֽכ= ַו�
ם " ְּת( ְר� ָּפ� ִֽכ ַו� י  ֽת � ָּפ( ּ֙וִמ ה  " ָג( �ָׁש יָׁש  ' ֲא ִמ= ָׁש  ֶד( +�ח ִב�

ֽת׃  י � ַּב� ֽת־ה� יֹום� 21ֲא( ְר  ' ְׂש� ִע� ה  ִע�? ַּב� ְר� ֲא� ַּב� אָׁשֹון  ְר ַּב�8
ים +ִמ י� ֹוֽת  
ִע ִב[ ָג ָׁש� ח ח�\ ְס� � ָּפ� ם ה� " ִֽכ( 'ה ל� י( ה� י ָׁש  ֶד( +�ח ל�

ל׃  � ִֽכ= ֲא� י= ֹוֽת  ָּצ" ּ֙וא 22ִמ� ה+ ה� ֹום  
ּ֑י ַּב� יא�  ְׂש ֵּנ� ה� ה  A ְׂש� ִע� ַו�
אֽת׃ � ָּט� ח� ְר  " ָּפ� ץ  ְר( � ֲא� ה� ם  
 ל־ִע� ְּכ� ֶד  " ִע� ּ֙וִב� ֹו  ֶד\ ִע� ַּב�

ה 23 יהַו�� � ל� ה  
 ִעֹול� ה  > ְׂש( ִע� י� ָג  C�ח י־ה( � ִמ= י� ֽת  ִע�? ִב� ָׁש ַו�
ֹום ּ֑י+ ל� ם�  יִמ ִמ ְּת� ים  A יל ֲא= ֽת  ִע�? ִב� ָׁש ַו� ים  ְר ָּפ�8 ֽת  
 ִע� ִב� ָׁש
ֹום׃ ּ֑י� ל� ים  " ֶּֽז ִע יְר  ' ִע ְׂש� אֽת  ָּט�\ ח� ַו� ים  � ִמ ּ֑י� ה� ֽת  " ִע� ִב� ָׁש

ה 24 � ְׂש( ִע� � י� ל  י " ֲא� ל� ה  ' יְפ� ֲא= ַו� ְר  < ָּפ� ל� ה  ' יְפ� ֲא= ה  ח�� ָ֗נ� ּ֙וִמ
ה׃  � יְפ� ֲא= ין ל� ' ן ה ִמ( " ָׁש( ְר 25ַו� ְׂש�? הF ִע� ָּׁ֣ש� ִמ ח� י ַּב� Hיִע ִב ָּׁ֣ש� ַּב�

ים � ִמ ּ֑י� ֽת ה� 
 ִע� ִב� ה ָׁש ֶּ֖ל( " ֲא= ה ִֽכ� ' ְׂש( ִע� ָג י� ח�+ ָׁש� ַּב( ֶד( R�ח ֹום ל� Aי
ן׃  ִמ( � ָּׁ֣ש� ִֽכ� ה ַו� " ח� ָ֗נ� ֶּ֥מ ִֽכ� ה ַו� ל�+ �ִע אֽת� ְּכ� ָּט� ח� �       ְסְּכ�

ְר 46 A ִ֔צ= ח� ה( ְר  ִע� Cָׁש�  Yה הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא�  Zְר ִמ� ה־ֲא� ��ְּכ
י 
 ִמ= ֽת י� ָׁש( " ּ֙וְר ָׁש= ָג+ 
ה ְס� י( ה� ים י +ֶד 
ה ק� ָ֗נ( �ָּפ יֽת� ה� יִמ ָ֗נ ָּפ� ה�
ָׁש ֶד( "�ח ֹום ה� י' ּ֙וִב�  Eח ֽת=+ ָּפ� י ֽת�  ַּב� ָּׁ֣ש� ֹום ה� Aי ּ֙וִב� ה  � ְׂש( ִע� ֶּ֥מ� � ה�

׃  Eח � ֽת= ָּפ� ְר 2י ִע� Cָּׁ֣ש� ה� ם  ֲאּ֙ול�?  Fְך ְר( ִּ֖ד( יא  Hְׂש ֵּנ� ה� א  
 ּ֙וִב�
ים �ָ֗נ ה� �ְּכ ּ֙ו ה� 
ְׂש ִע� ְר ַו� ִע� ָּׁ֣ש�+ 
ֽת ה� זּ֙וז� ל־ִמ� ֶד� ִע� ִמ� ִע� ּ֙וץ ַו� ח� ִמ
ן ' ְּת� ְפ� ל־ִמ >ה ִע� ַו� ח� ְּת� ָׁש� � ה ַו� יַו  ִמ�+ ל� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו� ֽתֹו�  ֹול� ֽת־ִע� ֲא(
ִב׃ ְר( � ִע� ֶד־ה� ִע� ְר  " ָג= ַּ֣ס� א־י �Vל ְר  ִע� ' ָּׁ֣ש� ה� ַו� א  � ִ֔צ� י� ַו� ְר  ִע� " ָּׁ֣ש� ה�

ּ֙וא 3 ה+ ה� ְר  ִע� 
 ָּׁ֣ש� ה� ח  ֽת� ָּפ(2 ץ  ְר( ֲא�� ם־ה� ִע� ּ֙ו  
ַו ח� ְּת� ָׁש� ה ַו�
�ה׃  הַו� י� י  " ָ֗נ= ְפ� ל ים  � ָׁש ֶד� jח ּ֙וִב( ֹוֽת  ֽת" ַּב� ָּׁ֣ש� ה 4ַּב� ל�+ �ִע 
 ה� ַו�

ֽת ַּב�� ָּׁ֣ש� ה� ֹום  
י ַּב� �ה  יהַו� � ל� יא  " ְׂש ֵּנ� ה� ִב  ' ְר ק� ְר־י� ָׁש( ֲא�
ים׃  � ִמ ל ְּת� י ' ֲא� ם ַו� " יִמ ִמ ים ְּת� < ְׂש ִב� ה ִֽכ� > ָּׁ֣ש� ה� 5ָׁש ח� ָ֗נ� ּ֙וִמ

ן ִמ( " ָׁש( ֹו ַו� ֶד� ֽת י� 
 ְּת� ה ִמ� " ח� ָ֗נ� ים ִמ ' ְׂש ִב� ְּכ� ל� ל ַו� י ֲא�+ ה ל� 
 יְפ� ֲא=
ה׃  � יְפ� ֲא= ל� ין  ' ְר 6ה " ק� ן־ַּב� ַּב( ְר  ' ָּפ� ָׁש  ֶד( +�ח ה� ֹום  
י ּ֙וִב�

ּ֙ו׃ י� ה� י ם  ' יִמ ִמ ְּת� ל  י " ֲא� ַו� ם  < ְׂש ִב� ְּכ� ֽת  ָׁש( > ָׁש= ַו� ם  � יִמ ִמ ְּת�
ה 7 ח�+ ָ֗נ� ִמ ה  
 ְׂש( ִע� י� ל�  י Rֲא� ל� ה  A יְפ� ֲא= ַו� ְר  C�ָּפ ל� ה  יְפ�? ֲא= ַו�

ין ' ה ן  ִמ( " ָׁש( ַו� ֹו  ֶד� י� יָג  " ְּׂש ְּת� ְר  ' ָׁש( ֲא� ְּכ� ים  +ְׂש ִב� ְּכ� ל�? ַו�
ה׃  � יְפ� ֲא= ְר� 8ל� ִע� Rָּׁ֣ש� ם ה� A ְך ֲאּ֙ול� ְר( 
 יא ִּ֖ד( � ְׂש ֵּנ� ֹוא ה� ִב" ּ֙וִב�

א׃  � ִ֔צ= ֹו י= ְּכ" ְר� ֶד� ֹוא ּ֙וִב� ִב+ 
י 9י� ָ֗נ= ְפ� ץ ל ְר( C�ֲא ם־ה� ֹוא ִע� ִב? ּ֙וִב�
ֹון Cְפ ִ֔צ� ְר  ִע� ְך־ָׁש�? ְר( ִּ֖ד( א  H�ַּב ה�  Yים ֶד ֹוִע� ֶּ֥מ� ַּב�  Zה הַו� י�
א� ַּב� ה� ַו� ִב  ָג( ָ֗נ(+ ְר  ִע� 
 ְך־ָׁש� ְר( ִּ֖ד( א�  ִ֔צ= י= ֽת  �fַו ח� ְּת� ָׁש� � ה ל�
א 
Vל ה  ֹוָ֗נ� ְפ� ִ֔צ� ְר  ִע� 
 ְך־ָׁש� ְר( ִּ֖ד( א  " ִ֔צ= י= ִב  ָג( ָ֗נ(+ ְר  ִע� 
 ְך־ָׁש� ְר( ִּ֖ד(

ֹו  ח" ִֽכ� י ָ֗נ ' ֹו ְּכ א ִב+ 
 ְר־ַּב� ָׁש( ְר� ֲא� ִע� Rָּׁ֣ש� ְך ה� ְר( A ּ֙וִב ִּ֖ד( ָׁש� יִ֔צאַוי�

א׃  � ִ֔צ= ֹוא 10י= ִב+ י� ם�  ִבֹוֲא� ַּב� ם  A ֽתֹוִֽכ� ַּב� יא  � ְׂש ֵּנ� ה� � ַו�
ֲאּ֙ו׃  � ִ֔צ= י= ם  " אֽת� ִ֔צ= Aה 11ּ֙וִב� י( ה� ְּת ים  �ֶד ֶּ֥מֹוִע� ּ֙וִב� ים  
 ּג ח� ּ֙וִב�

ים " ְׂש ִב� ְּכ� ל� ַו� ל  י ֲא�+ ה ל� 
 יְפ� ֲא= ַו� ְר�  ָּפ� ה ל� A יְפ� ה� ֲא= ח� ָ֗נ� ֶּ֥מ ה�
ה׃ � יְפ� ֲא= ל� ין  ' ה ן  ִמ( " ָׁש( ַו� ֹו  ֶד� י� ֽת  
 ְּת� ִמ�

ה 12      ְס 
 ִעֹול� ה  C�ִב ֶד� ָ֗נ� יא  ?ְׂש ֵּנ� ה�  Fה ְׂש( ִע� י־י� � ִֽכ ַו�
ֽת ֲא( ֹו  ל� ח  � ֽת� 
 ּ֙וְפ�  Yה יהַו� � ל� ה  
 ִב� ֶד� ָ֗נ�  Zים ִמ ל� ֹו־ָׁש� cֲא�

ֽתֹו� ל� ��ֽת־ִע ֲא( ה  A ְׂש� ִע� ַו� ים  +ֶד ק� 
ה  ָ֗נ( �ָּפ ה� ְר�  ִע� Rָּׁ֣ש� ה�
א < ִ֔צ� י� ֽת ַו� � ַּב� ָּׁ֣ש� ֹום ה� 
י ה ַּב� " ְׂש( ִע� ְר י� ' ָׁש( ֲא� יַו ְּכ� ִמ�+ ל� ֽת־ָׁש� ֲא( ַו�

ֹו׃  אֽת� ִ֔צ= י  ' ְר= ח� ֲא� ְר  ִע� " ָּׁ֣ש� ֽת־ה� ֲא( ְר  ' ָג� ְס� ְׂש 13ַו� ִב( ִֽכ(? ַו�
�ה ַו� �יה � ל� ֹום  ּ֑י" ל� ה  < ִעֹול� ה  ' ְׂש( ִע� ְּת� ים  �ִמ ְּת� ֹו  Cֽת ָ֗נ� ן־ָׁש� ַּב(

ֹו׃  ֽת� �ה ֲא ' ְׂש( ִע� ְר ְּת� ק( "�ַּב ְר ַּב� ק( '�ַּב ה 14ַּב� ְׂש(? ִע� הF ֽת� ח� ָ֗נ� ּ֙וִמ
ן ִמ( < ָׁש( ַו� ה  יְפ�+ ֲא= � ה� יֽת  
 ָּׁ֣ש ָׁש ְר�  ק( R�ַּב ַּב� ְר  ק( A�ַּב ַּב� יַו  C�ל ִע�
ה יהַו�+ � ה� ל� ח� ָ֗נ� ֽת ִמ ל( ��ַּ֣ס ֽת־ה� ְס ֲא( 
�ְר ין ל� " ה יֽת ה� ' יָׁש ל ָׁש�

יֶד׃  � ִמ ם ְּת� " ֹוֽת ִעֹול� ַּ֔ק' ּ֙ו ַוִעשַו  15ח[ ְׂש? ִע� ְׂשי� ִב( > ְּכ( ֽת־ה� ֲא(
ֽת " ְר ִעֹול� ק( ��ַּב ְר ַּב� ק( 
�ַּב ן ַּב� ִמ( " ָּׁ֣ש( ֽת־ה� ֲא( ה ַו� < ח� ָ֗נ� ֶּ֥מ ֽת־ה� ֲא( ַו�
יֶד׃  � ִמ ְפְּת�

ה� 16 ָ֗נ� ְּת� יא ִמ� A ְׂש ֵּנ� ן ה� ְּת=? י־י � ה ְּכ �ַו �ה י י� 
 ָ֗נ� �ֶד ְר ֲא� ִמ�_ ה־ֲא� �ְּכ
�ה י( ה� � ְּת יַו  
 ָ֗נ� ִב� ל� יא  " ה ֹו  ֽת' ל� ח� ָ֗נ� יַו  ָ֗נ�+ ַּב� ִמ יָׁש  
 ֲא ל�

ה׃  � ל� ח� ָ֗נ� ַּב� יא  " ה ם  ' ֽת� ֶּֽז� ח[ ה 17ֲא� C�ָ֗נ ְּת� ִמ� ן  ְּת=? י־י � ִֽכ ַו�

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

Ezekiel 46 44 
 



Ezekiel 46 Unicode/XML Leningrad Codex


ֽת ָ֗נ� ֶד־ָׁש� ה ֶּ֖לֹו� ִע� ֽת� י� A ה� יַו ַו� ֶד�+ ִב� ִע� � ֶד� ִמ= ח� ֲא� ֹו ל� ֽת� ל� ח� ֵּנ� ִמ
ם ' ה( יַו ל� " ָ֗נ� ֹו ַּב� ֽת+ ל� ח� ְך ָ֗נ� יא ֲא�2 � ְׂש ֵּנ� ֽת ל� " ִב� ָׁש� ֹוְר ַו� ְר+ ִּ֖ד� ה�

�ה׃  י( ה� ם 18ְּת ִע�� ה� ֽת  
 ל� ח� ֵּנ� ִמ יא  Cְׂש ֵּנ� ה� ח  ? ַּ֔ק� לVא־י ַו�
יַו � ָ֗נ� ֽת־ַּב� ֲא( ל  
 ח ָ֗נ� י� ֹו  ֽת" ֶּֽז� ח[ ֲא� ִמ= ם  ֽת�+ ֶּֽז� ח[ ֲא� ִמ= ם�  ֽת� �ֹוָ֗נ ה� ל�
ֹו׃ ֽת� ֶּֽז� ח[ ֲא� ִמ= יָׁש  " ֲא י  +ֶּ֥מ ִע� ִ֔צּ֙ו  
 ְפ[ א־י� �Vל ְר  
 ָׁש( ֲא� ן�  ִע� Rִמ� ל�

19 Yְר ִע� ָּׁ֣ש� ה� ף  ֽת( 
 ל־ְּכ( ִע� ְר  
 ָׁש( ֲא�  Zִבֹוא ֶּ֥מ� ִב� י  ָ֗נ 
 יֲא= ִב י� ַו�
ֹוֽת ָ֗נ" �ָּפ ה� ים  +ָ֗נ ה� 
�ְּכ ל־ה� ֲא( ָׁש�  ֶד( R�ַּ֔ק ה� ֹוֽת  Aִֽכ ָׁש� ֶּ֖ל ל־ה� ֲא(

ֹום  ק+ ם ִמ� 
 ה־ָׁש� ֵּנ= ה ה ַו� ֹוָ֗נ� ְפ� ם ִביְרִֽכֽתם ִ֔צ� י " ֽת� ִֽכ� ְר� ּ֑י� ה׃ַּב� �ֶּ֥מ� י�
ְר 20      ְס A ָׁש( ֲא� ֹום  ק� ֶּ֥מ� ה� 
ה  ז( י  ל�+ ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�

ם " ָׁש� ֲא� ֽת־ה� ֲא( ים  +ָ֗נ ה� 
�ְּכ ה� ם�  לּ֙ו־ָׁש� ָּׁ֣ש� ִב� י�
י ' ְּת ל� ִב ה ל� ח�+ ָ֗נ� ֶּ֥מ ֽת־ה� ְר יVאְפּ֙ו� ֲא( A ָׁש( אֽת ֲא� � ָּט� ח� ֽת־ה� ֲא( ַו�
ם׃ � ִע� ֽת־ה� ָׁש ֲא( ' ִּ֖ד= ק� ה ל� " יִ֔צֹוָ֗נ� � ח ְר ה� ' ִ֔צ= ח� ל־ה( יא ֲא( < הֹוִ֔צ

י 21 ָ֗נ יְר=+ ִב 
ִע� ּ֑י� ַו� ה  ָ֗נ�+ �יִ֔צ 
 ח ה� ְר�  ִ֔צ= ח� � ל־ה( ֲא( י  ָ֗נ יֲא=� ּ֑יֹוִ֔צ ַו�
ְר� ִ֔צ= ח� Aה  ֵּנ= ה ַו� ְר  � ִ֔צ= ח� ה( י  
 ִ֔צֹוִע= ק� ִמ ֽת  ִע� " ַּב� ְר� ל־ֲא� ֲא(
ְר׃ � ִ֔צ= ח� ה(  Eִע '�ִ֔צ ק� ִמ ַּב� ְר  " ִ֔צ= ח� ְר  ִ֔צ=+ ח� ה(  Eִע 
�ִ֔צ ק� ִמ ַּב�

ֹוֽת 22 ְר+ ֥ט[ ֹוֽת ק� 
ְר ִ֔צ= ְר� ח� ִ֔צ= ח� � ֹוֽת ה( Aִע �ִ֔צ ק� ֽת ִמ ִע� Cַּב� ְר� ֲא� ַּב�
ֽת ח�+ ֲא� ה  
 ִּ֖ד� ִמ ִב  ח� ��ְר ים  " ל�ָׁש ּ֙וָׁש� ְך  ְר( +�ֲא ים  
 ִע ַּב� ְר� ֲא�

׃ qֽת qֹו qִע� q�ִ֔צ q ק� q]ה qִמ� ם  " ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ם 23 4ל� < ה( ַּב� יִב  ' ִב ְס� ּ֙וְר  ֥ט? ַו�
ֽת ח� ' ְּת� ִמ ּ֙וי  ְׂש+ ִע� ֹוֽת  
ל ָּׁ֣ש� ִב� ּ֙וִמ� ם  � ְּת� ִע� ַּב� ְר� ֲא� ל� יִב  " ִב ְס�

יִב׃  � ִב ְס� ֹוֽת  יְר" ָּט יֽת 24ה� 
 ַּב= ה  ֶּ֖ל( ֲא=2 י  � ל� ֲא= ְר  אִמ( "Vּ֑י ַו�
ֽת י " ַּב� ה� י  ' ֽת= ְר� ָׁש� ם ִמ� < לּ֙ו־ָׁש� ָּׁ֣ש� ִב� י� ְר  > ָׁש( ים ֲא� +ל ָּׁ֣ש� ִב� ִמ� � ה�

ם׃  � ִע� ח ה� ִב� ' ֽת־ז( ֲא(

ם 47 י 
 ה־ִמ� ֵּנ= ה ַו�  Yֽת י ַּב� ה� ח  ֽת� 
 ל־ָּפ( ֲא(  Zי ָ֗נ ִב= ָׁש י� ַו�
י ' ָ֗נ= י־ְפ� � ְּכ ה  יִמ� +ֶד ק� ֽת�  י Rַּב� ה� ן  A ְּת� ְפ� ִמ ֽת  ח� ְּת�? ִמ ים  �ֲא י�ִ֔צ�
ף ֽת( A ְּכ( ִמ ֽת  ח� Cְּת� ִמ ים  �ֶד י�ְר� ם  י 
 ֶּ֥מ� ה� ַו� ים  � ֶד ק� ֽת  י " ַּב� ה�

׃  Eח � ַּב= ז� ֶּ֥מ ל� ִב  ָג( " ֵּנ( ִמ יֽת  +ָ֗נ ִמ� י� ה� ֽת�  י Rַּב� יZ 2ה� ָ֗נ ֲא= ּ֑יֹוִ֔צ ַו�
ְר ִע� 
 ל־ָׁש� ּ֙וץ ֲא( ְך ח+ ְר( 
 י� ִּ֖ד( ָ֗נ R=ַּב ְס י� הY ַו� ְפֹוָ֗נ� ְר ִ֔צ� ִע� 
 ְך־ָׁש� ְר( � ִּ֖ד(
ים +ְּכ ְפ� ם ִמ� י 
 ה־ִמ� ֵּנ= ה ַו� ים  � ֶד 
ה ק� ָּפֹוָ֗נ( ְך ה� ְר( " ּ֙וץ ִּ֖ד( ח+ ה�

יֽת׃  � ָ֗נ ִמ� י� ף ה� " ֽת= ְּכ� ן־ה� ַו 3ִמ 
 ק� ים ַו� " ֶד יָׁש ק� ' ֲא אֽת־ה� ִ֔צ= ַּב�
י ' ִמ= ם  י " ֶּ֥מ� ִב� י  ָ֗נ ' ְר= ִב ִע� י� ַו� ה  ֶּ֥מ�+ ֲא� � ַּב� ף�  ל( R)ֲא ֶד  Aִמ� ּ֑י� ַו� ֹו  ֶד� י� ַּב�

4 Puncta extraordinaria -- an x05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and an 
x05c5 when they are below the line. 

ם׃  י � ְס� ְפ� ם 4ֲא� י 
 ִמ� ם  י " ֶּ֥מ� ִב� י  ָ֗נ ' ְר= ִב ִע� ּ֑י� ַו� ף  ל( ֲא(+ ֶד  
ִמ� ּ֑י� ַו�
ם׃  י � ָ֗נ� ֽת� י ִמ� ' י ִמ= ָ֗נ " ְר= ִב ִע� ּ֑י� ף ַו� ל( ֶד ֲא(+ 
ִמ� ּ֑י� ם ַו� י � ְּכ� ְר� ֶד 5ַּב 
ִמ� ּ֑י� ַו�

ּ֙ו Aֲא י־ָג� � ְּכ ְר  ��ִב ִע� ל� ל  " א־ֲאּ֙וִֽכ� �Vל ְר  ' ָׁש( ֲא� ל  ח� ָ֗נ�\ ף  ל( ֲא(+
ְר׃  � ִב= ִע� א־י= �Vְר ל ' ָׁש( ל ֲא� ח� " חּ֙ו ָ֗נ� י ְׂש�+ 
 ם� ִמ= י Rֶּ֥מ� ְר 6ה� אִמ( 'Vּ֑י ַו�

ֽת ' ְפ� ְׂש� י  ָ֗נ " ִב= ָׁש י� ַו� י  ָ֗נ ' ִֽכ= ּ֑יֹול ַו� ם  � ֶד� ן־ֲא� ִב( יֽת�  
 ֲא ְר� ה� י  " ל� ֲא=
ל׃  ח� � ֵּנ� ץ 7ה� " ל ִע= ח� ֵּנ�+ ֽת ה� 
 ְפ� ל־ְׂש� ה� ֲא( ֵּנ= ה ַו� י  ָ֗נ ָׁשּ֙וִב=\ ַּב�

ה׃  � ֶּֽז( ּ֙וִמ ה  " ֶּֽז( ִמ ֶד  ��ֲא ִמ� ִב  
 ם 8ְר� י A ֶּ֥מ� ה� י  ל�� ֲא= ְר  אִמ( 
Vּ֑י ַו�
ּ֙ו ֶד" ְר� י� ַו� ה  ִמֹוָ֗נ�+ ֶד� ַּ֔ק� ה� ה� יל� ל ּג� ל־ה� ים ֲא( �ֲא ה� יֹוִ֔צ� ֶּ֖ל( R=ֲא ה�
ים " ֲא ּ֙וִ֔צ� ֶּ֥מ� ה ה� 'ֶּ֥מ� ּ֑י� ל־ה� ה ֲא( ֶּ֥מ� ּ֑י�+ ֲאּ֙ו ה� 
 ה ּ֙וִב� � ִב� ְר� ִע� � ל־ה� ִע�

ּ֙ו ַוָ֗נְרְפאַו  ָּפ' ְר� ָ֗נ ם׃ ַו� י � ֶּ֥מ� 
ה ׀ ֲאp 9ה� ּ֑י� ָׁש ח� 
ְפ( ל־ָ֗נ( 
ה ִֽכ� י� ה� ַו�
ם� י Rל� ח� ָ֗נ� ם  A ָׁש� ֹוא  ִב? י�  Fְר ָׁש( ל־ֲא� ְּכ� ל  
 ֲא( ץ  H�ְר ָׁש� ְר־י ָׁש(
ה ֶּ֥מ� C�ֲאּ֙ו ָׁש יF ִב�? ֶד ְּכ ��ֲא ה ִמ� 
 ַּב� ה ְר� " ָג� ִּ֖ד� 'ה ה� י� ה� ה ַו� י(+ ח� � י
'ִבֹוא ְר־י� ָׁש( ֲא� ל  <�ְּכ י  ח�+ ַו� ֲאּ֙ו�  ְפ� � ְר� י= ַו� ה  ֶּ֖ל( ֲא=� ה� ם  י 
 ֶּ֥מ� ה�

ל׃  ח� � ֵּנ� ה ה� ֶּ֥מ� " הF  10ָׁש� י� ה� ּ֙ו יִעִמֶדַו ַו� ֶד? ִמ� יםִע� �ָג ּ֙ו� יַו ִּ֖ד� C�ל ִע�
ים " ִמ ְר� ח� � ל�  Eֹוח ֥ט' ָׁש� ִמ ם  י ל�+ ָג� ִע( ין  
 ֶד־ִע= ִע� ַו� י�  ֶד R)ּג ין  ' ִע= ִמ=
ֹול ֶד" ּג� 'ם ה� ּ֑י� >ֽת ה� ָג� ֶד� ם ְּכ ֽת�+ ָג� 
ה ֶד� י( ה� ה� ְּת יָ֗נ� ִמ ּ֙ו ל� י� ה� י

ֶד׃  ��ֲא ִמ� ה  ' ַּב� יַו ִבִ֔צאֽתַו  11ְר� > ָּצVאֽת� אַּב 'Vל ַו� יַו  < ֲא� ִב� ּ֙וָג�
ָ֗נּ֙ו׃  � ְּת� ָ֗נ ח  ל� ' ִמ( ל� ּ֙ו  ֲא" ְפ� ְר� ה 12י= 
 ל( ִע� י� ל  
ח� ֵּנ� ל־ה� ִע� ַו�

ל ִֽכ� ֲא� ץ־ִמ�8 � ל־ִע= ְּכ� ׀  
ה  ֶּֽז( ּ֙וִמ ׀  
ה  ֶּֽז( ִמ ֹו  
ֽת ְפ� ל־ְׂש� ִע�
ְר ְּכ=+ ִב� יַו� י� ָׁש� ֶד� jח � ֹו ל� י� ְר� ם ָּפ 
�ְּת א־י �Vל הּ֙ו ַו� C=ל ֹול ִע� ַּב? לVא־י

ים  � ֲא ֹוִ֔צ� ה י� ֶּ֥מ� 
 ָׁש ה= " ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ ן־ה� יַו ִמ יִמ�+ י ִמ= 
 Aהַוהיַו ְּכ י� ה� ַו�
ה׃  � ְרּ֙וְפ� ֽת� הּ֙ו ל " ל= ִע� ל ַו� ִֽכ�+ ֲא� � ִמ� יֹו� ל� ְר� ה 13      ְסְפ A�ְּכ

ּ֙ו 
ל ח� ָ֗נ� ֽת� ְּת ְר  
 ָׁש( ֲא� ִבּ֙ול�  ָג� Aה  ּג= ה  +הַו י� י  
 ָ֗נ� �ֶד ֲא� ְר�  ִמ� ֲא�
ף " יֹוְס= ל  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  
 ֥ט= ִב� ְר ָׁש " ְׂש� ִע� י  ' ָ֗נ= ָׁש� ל ץ  ְר( ֲא�+ ֽת־ה� ֲא(

ים׃  � ל ִב� ְר 14ח� A ָׁש( יַו ֲא� +ח ֲא� יָׁש ְּכ� 
 ּה� ֲא ם ֲאֹוֽת� A ְּת( ל� ח� ּ֙וָ֗נ�
ה C�ל ְפ� ָ֗נ�? ַו� ם  � יִֽכ( ֽת= ��ִב ֲא� ל� ּה  " ְּת� ֽת ל� י  +ֶד ֽת־י� ֲא( י�  אֽת R�ְׂש ָ֗נ�

ה׃  � ל� ח� ָ֗נ� ַּב� ם  " ִֽכ( ל� אֽת  <Vֶּֽז ה� ץ  ְר( > ֲא� ּ֙ול 15ה� 
ִב ּג� ה  " ז( ַו�
ְך ְר( ' ִּ֖ד( ֹול ה� ֶד> ּג� ה� <ם  ּ֑י� ן־ה� ה ִמ ֹוָ֗נ� Cְפ ִ֔צ� ֽת  ֲא�? ְפ� ל ץ  ְר( � ֲא� ה�

ה׃  ֶד� � ֶד� ֹוא ִ֔צ� ִב' ן ל� "�ל ֽת� ם 16ח( י ְר�+ ִב� ה� ְס ֹוֽת� Rְר ֽת ׀ ַּב= A ִמ� ח�
ְר� ִ֔צ= ֽת ח� � ִמ� ּ֙ול ח� 
ִב ין ּג� " ק ּ֙וִב= ְׂש( ֶּ֥מ(+ ּ֙ול ִּ֖ד� 
ִב ין־ּג� ְר� ַּב= ָׁש( ֲא�

ן׃  � ְר� ַו� ּ֙ול ח� ִב' ל־ּג� ְר ֲא( " ָׁש( ֹון ֲא� יִֽכ+ ְּת ּ֙ול 17ה� Cִב ָג� ה  י�? ה� ַו�
׀ ֹון  ְפ' ִ֔צ� ַו� ק  ְׂש( ֶּ֥מ(+ ִּ֖ד� ּ֙ול  
ִב ּג� יָ֗נֹון�  ִע= ְר  A ִ֔צ� ח� ם  ּ֑י�� ן־ה� ִמ
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ֹון׃  ְפ� ֽת ִ֔צ� ' ֲא� ֽת ָּפ� " ֲא= ֽת ַו� � ִמ� ּ֙ול ח� 
ִב ה ּ֙וָג� ֹוָ֗נ� ְפ" ֽת 18ִ֔צ� 
 ֲא� ּ֙וְפ�
ֶד C�ִע ל� ּג ין ה� ַּב=? קF ּ֙וִמ ְׂש( ֶּ֥מ( ין־ִּ֖ד� ַּב= ן ּ֙וִמ 
 ְר� ַו� ין ח� 
 ַּב= ים ִמ Hֶד ק�
'ם ּ֑י� ל־ה� ִע� ּ֙ול  ִב> ּג� ִמ ן  ִּ֖ד=+ ְר� ּ֑י� ה� ל�  ֲא= ְר� ְׂש� י ץ  ְר( A ֲא( ין  ַּב=? ּ֙וִמ

ה׃  יִמ� � ֶד ֽת ק� ' ֲא� ֽת ָּפ� " ֲא= ִּ֖דּ֙ו ַו� ��ִמ י ְּת� " ִמֹוָ֗נ ֶד� ַּ֔ק� ֽת� 19ה� ֲא� ּ֙וְפ�
ָׁש ֶד=+ ק� ֹוֽת  
יִב ְר ִמ� י�  ֶד־ִמ= ִע� ְר  ִמ�� ְּת� ִמ ה  ָ֗נ� יִמ�+ ְּת= ִב  ָג( 
 ָ֗נ(
ה ָ֗נ� " יִמ� ֽת־ְּת= ֲא� ָּפ� ֽת  ' ֲא= ַו� ֹול  ֶד� ּג� ה� 
ם  ּ֑י� ל־ה� ֲא( ה  " ל� ח� ָ֗נ�

ה׃  ַּב� ָג� � ּ֙ול 20ָ֗נ( ִב\ ּג� ִמ ֹול  ֶד+ ּג� ה� 
ם  ּ֑י� ה� ם�  ֽת־י� ֲא� ּ֙וְפ�
�ם׃ ֽת־י� ֲא� ָּפ� אֽת  "Vז ֽת  � ִמ� ח� ֹוא  
ִב ל� ח  ִֽכ� "�ֶד־ָ֗נ ִע�

י 21 ' ֥ט= ִב� ָׁש ל� ם  " ִֽכ( ל� אֽת  <Vֶּֽז ה� ץ  ְר( > ֲא� ֽת־ה� ֲא( ם  ְּת(_ ק� ֶּ֖ל� ח ַו�
ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� ם 22י ִֽכ(� ל�  Yה ל� ח� ָ֗נ� ַּב�  Zּה לּ֙ו ֲאֹוֽת� 
 ָּפ ְּת� ה  י�� ה� ַו�

ים " ָ֗נ ֶדּ֙ו ִב� ' ְר־הֹול ָׁש( ם ֲא� ִֽכ(+ ֽתֹוִֽכ� ים ַּב� 
 ְר ּג� ים� ה� ְר ּג= ה� ּ֙ול�
ל ֲא=+ ְר� ְׂש� י 
י  ָ֗נ= ִב� ַּב ח�  ְר� ז� ֲא( ְּכ� ם  ִֽכ(� ל� ּ֙ו  
י ה� ַו� ם  � ִֽכ( ֹוִֽכ� ֽת� ַּב�
ל׃ � ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ֥ט= ִב� ָׁש ֹוְך  ֽת" ַּב� ה  ל�+ ח� ָ֗נ� ִב� ּ֙ו  
ל ָּפ� י ם�  ִֽכ( ְּת� ֲא

ּ֙ו 23 
ָ֗נ ְּת� ם ְּת ֹו ָׁש�2 ְּת� ְר ֲא " ּג= ְר ה� ' ְר־ּג� ָׁש( ֥ט ֲא� ִב( ָּׁ֣ש=+ 
ה ִב� י� ה� ַו�
ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ֹו ָ֗נ� ֽת+ ל� ח�       ְסָ֗נ�

ה 48 ֹוָ֗נ� Hְפ ה ִ֔צ� 
 ִ֔צ= ק� ים ִמ � ֥ט ִב� ָּׁ֣ש� ֹוֽת ה� 
ִמ ה ָׁש� ֶּ֖ל( " ֲא= ַו�
Fן יָ֗נ� ִע= ְר  
 ִ֔צ� ח� ֽת  H�ִמ ִבֹוא־ח� � ל� ׀  ן  
�ל ֽת� ְך־ח( ְר( � ִּ֖ד( 
ֶד  ל־י� ֲא(
ֹו יּ֙ו־ל< ה� ַו� ֽת  ִמ�+ ח� 
ֶד  ל־י� ֲא( ה�  ֹוָ֗נ� Rְפ ִ֔צ� ק  ְׂש( A ֶּ֥מ( ִּ֖ד� ּ֙ול  ִב? ּג�

ֶד׃  � ח� ן ֲא( ' ִּ֖ד� ם  " ּ֑י� ים ה� < ֶד ֽת־ק� ֲא� ן 2ְפ� ִּ֖ד�� ּ֙ול  
ִב ל ׀ ּג� 
 ִע� ַו�
ֶד׃  � ח� ְר ֲא( ' ָׁש= ה ֲא� ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ים ִע� < ֶד ֽת ק� ' ֲא� ָּפ� ל 3ִמ 
 ִע� ַו�

ה ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ַו� ה  יִמ� < ֶד ֽת ק� ' ֲא� ָּפ� ְר ִמ ָׁש=� ּ֙ול ֲא� 
ִב ׀ ּג�
ֶד׃  � ח� ֲא( י  ' ל ְּת� ְפ� ֽת 4ָ֗נ� ' ֲא� ָּפ� ִמ י  �ל ְּת� ְפ� ָ֗נ� ּ֙ול  
ִב ּג� ׀  ל  
 ִע� ַו�

ֶד׃  � ח� ֲא( ה  ' ָּׁ֣ש( ָ֗נ� ִמ� ה  ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ה  ִמ� < ֶד ׀ 5ק� ל  
 ִע� ַו�
ה ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ה  ִמ� < ֶד ק� ֽת  ' ֲא� ָּפ� ִמ ה  ָּׁ֣ש(� ָ֗נ� ִמ� ּ֙ול  
ִב ּג�

ֶד׃  � ח� ֲא( ם  י ' ְר� ְפ� ֽת 6ֲא( ' ֲא� ָּפ� ם ִמ י ְר�� ְפ� ֲא( ּ֙ול  
ִב ּג� ׀  ל  
 ִע� ַו�
ֶד׃  � ח� ֲא( ן  ' ֲאּ֙וִב= ְר� ה  ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ַו� ים  < ֶד ׀ 7ק� ל  
 ִע� ַו�

ה ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ים  < ֶד ק� ֽת  ' ֲא� ָּפ� ִמ ן  ֲאּ֙וִב=� ְר� ּ֙ול  
ִב ּג�
ֶד׃  � ח� ה ֲא( ' הּ֙וֶד� ים 8י� " ֶד ֽת ק� ' ֲא� ָּפ� ה ִמ הּ֙וֶד�+ ּ֙ול י� 
ִב ל� ּג� ִע� ַו�

יִמּ֙ו Hְר ְר־ְּת� ָׁש( pֲא ה  
 ְרּ֙וִמ� ְּת� ה� 
ה  י( ה� ְּת ה  �ֶּ֥מ� ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע�
ֶד A ח� ֲא� ְּכ� ְך  ְר( C�ֲא ַו� ִב  ח� ��ְר ף  ל( C)ֲא ים  ?ְר ְׂש� ִע( ַו�  Fה ָּׁ֣ש� ִמ ח�
'ה י� ה� ה ַו� ֶּ֥מ� ֽת־י�+ ֲא� ֶד־ָּפ� ה� ִע� יִמ� Rֶד ֽת ק� A ֲא� ָּפ� ים� ִמ ק ל� ח� ה�

ֹו׃  ֽתֹוִֽכ� ַּב� ָׁש  " ִּ֖ד� ק� ֶּ֥מ יִמּ֙ו 9ה� " ְר ְּת� ְר  ' ָׁש( ֲא� ה  ְרּ֙וִמ�\ ְּת� ה�

ִב ח� "�ְר ַו� ף  ל( ֲא(+ ים�  ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  A ָּׁ֣ש� ִמ ח� ְך  ְר( ��ֲא �ה  יהַו� � ל�
ים׃  � ְפ ל� ֲא� ֽת  ְר( ' ְׂש( 
ה 10ִע� י( ה� ְּת ה  ֶּ֖ל( C=ֲא ל� ּ֙ו8

ה > ָּׁ֣ש� ִמ ח� ה  ֹוָ֗נ� Cְפ ִ֔צ�  Yים ָ֗נ ה� ��ְּכ ל�  Zָׁש ֶד( �ַּ֔ק ֽת־ה� ּ֙וִמ� ְר� ֽת�
ים +ְפ ל� ֲא� ֽת  ְר( 
 ְׂש( ִע� ִב  ח� 2�ְר ה�  ֶּ֥מ� R�י ַו� ף  ל( ֲא(� ים  
 ְר ְׂש� ִע( ַו�
ְך ְר( \�ֲא ה  ַּב� ָג� ָ֗נ(\ ַו� ים  +ְפ ל� ֲא� ֽת  ְר( 
 ְׂש( ִע� ִב  ח� 2�ְר ה  יִמ� �ֶד ק� ַו�
ה " הַו� ָׁש־י� ִּ֖ד� ק� ִמ 'ה  י� ה� ַו� ף  ל( � ֲא� ים  " ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  ' ָּׁ֣ש� ִמ ח�

ֹו׃  ֽתֹוִֽכ� ְר 11ַּב� ' ָׁש( ֹוק ֲא� ֶד+ 
י ִ֔צ� ָ֗נ= ַּב� ָׁש� ִמ ִּ֖ד� ק[ ִמ� � ים ה� A ָ֗נ ה� �ְּכ ל�

י ָ֗נ= ַּב� ִעֹוֽת�  ֽת� ּ֙ו ַּב ִע� א־ֽת� �Vל ְר  
 ָׁש( י ֲא� � ְּת ְר� ִמ� ָׁש� ּ֙ו ִמ ְר" ִמ� ָׁש�

ם׃  � ּ֑י ַו ל� ּ֙ו ה� ִע" ְר ְּת� ' ָׁש( ֲא� ל ְּכ� ֲא=+ ְר� ְׂש� ה 12      ְסי ֽת�? י� ה� ַו�
ים � ָׁש ֶד� ָׁש ק� ֶד( 
�ץ ק ְר( " ֲא� ֽת ה� ' ְרּ֙וִמ� ְּת� >ה ִמ ּ֑י� ְרּ֙וִמ ם ְּת� > ה( ל�

ם׃  � ּ֑י ַו ל� ה� ּ֙ול  ִב" ל־ּג� ּ֙ול 13ֲא( 
ִב ּג� ֽת�  ֶּ֥מ� ִע[ ל� ם  �ּ֑י ַו ל� ה� ַו�
ִב ח� "�ְר ַו� ְך  ְר( +�ֲא ף�  ל( R)ֲא ים  ' ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  ָּׁ֣ש�? ִמ ח� ים  +ָ֗נ ה� �ְּכ ה�
ף ל( ים� ֲא(+ ְר ְׂש� ִע( ה ַו� A ָּׁ֣ש� ִמ ְך ח� ְר( ��ל־ֲא ים ְּכ� � ְפ ל� ֽת ֲא� ְר( 
 ְׂש( ִע�

ים׃  � ְפ ל� ֲא� ֽת  ְר( ' ְׂש( ִע� ִב  ח� "�ְר ֵּנּ֙ו 14ַו� ֶּ֥מ(� ִמ ּ֙ו  
ְר ְּכ� ִמ� לVא־י ַו�
א  'Vל ַו� ְר  < ִמ= י� א  'Vל יְר יִעִבַוְר ַו� " ִב ִע� ץי� ְר( � ֲא� ה� יֽת  
 אָׁש ְר=

�ה׃  יהַו� ל� ָׁש  ֶד( "�י־ק ְר 15ְּכ 
 ֵּנֹוֽת� ה� ים  Cְפ ל� ֲא� ֽת  ָׁש( ִמ=? ח� ַו�
י� ָ֗נ= ל־ָּפ� ִע� ִב  ח� ��ְר ףtַּב� ל( ֲא(+ ים�  ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  A ָּׁ֣ש� ִמ ח�  

יְר " ִע ה ה� ' ֽת� י� ה� ָׁש ַו� � ְר� ָג� ִמ ִב ּ֙ול� " ִמֹוָׁש� יְר ל� +ִע ּ֙וא ל� 
ל־ה ��ח
ֹו׃ ִבֽתַוִֽכה  ֽתֹוִֽכ� ֹון 16ַּב� ְפ� ִ֔צ� ֽת  
 ֲא� ָּפ�  Y יה� ִּ֖דֹוֽת( ִמ  Zה ֶּ֖ל( ֲא= ַו�

ִב ָג( ֽת־ָ֗נ(\ ֲא� ּ֙וְפ� ים  +ְפ ל� ֲא� ֽת  ִע� 
 ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֲאֹוֽת�  ִמ= ָׁש  A ִמ= ח�
ָׁש  ' ִמ= ֽתחִמש ח� 
 ֲא� ָּפ� ּ֙וִמ ים  � ְפ ל� ֲא� ֽת  ִע� 
 ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֹוֽת  ֲא" ִמ=

ים +ְפ ל� ֲא� ֽת  ִע� 
 ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֲאֹוֽת�  ִמ= ָׁש  A ִמ= ח� ים  �ֶד ק�
ים׃ � ְפ ל� ֲא� ֽת  ִע� ' ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֹוֽת  ֲא" ִמ= ָׁש  ' ִמ= ח� ה  ֶּ֥מ� ֽת־י�\ ֲא� ּ֙וְפ�

ם 17 י אֽת�+ ים ּ֙וִמ� 
 ָּׁ֣ש ִמ ה� ח� ֹוָ֗נ� Rְפ יְרY ִ֔צ� ִע ָׁשZ ל� ְר� ָג� 
ה ִמ י� ה� ַו�
ים 
 ָּׁ֣ש ִמ ח� ה�  יִמ� Rֶד ק� ַו� ם  י � אֽת� ּ֙וִמ� ים  
 ָּׁ֣ש ִמ ח� ה  ַּב� ָג� " ָ֗נ( ַו�

ם׃  י � אֽת� ּ֙וִמ� ים  ' ָּׁ֣ש ִמ ח� ה  ֶּ֥מ� " י� ַו� ם  י אֽת�+ ְר 18ּ֙וִמ� ֵּנֹוֽת�? ה� ַו�
ים A ְפ ל� ֽת ֲא� ְר( ְׂש(? ָׁש ִע� ֶד( ��ַּ֔ק ֽת ה� 
 ְרּ֙וִמ� ֽת ׀ ְּת� 
 ֶּ֥מ� ִע[ ְך ל� ְר( C�ֲא ַּב�
ֽת " ֶּ֥מ� ִע[ ל� ה  י�\ ה� ַו� ה  ֶּ֥מ� י�+ ים�  ְפ ל� ֲא� ֽת  ְר( A ְׂש( ִע� ַו� ה�  יִמ� Rֶד ק�

ה  A ֽת� י� ה� ָׁש ַו� ֶד( ��ַּ֔ק ֽת ה� 
 ְרּ֙וִמ� ֽתֹו� ֽתִבַואֽתה ְּת� ּ֙וֲא� ִב� םֽת� ח( ל(+ ל�
יְר׃  � ִע י ה� " ֶד= ִב� �ִע ל 19ל� "�ְּכ ּ֙והּ֙ו ִמ ֶד\ ִב� ִע� יְר י� � ִע ֶד ה� " ִב= �ִע ה� ַו�

ל׃  � ֲא= ְר� ְׂש� י י  ' ֥ט= ִב� ה 20ָׁש A ָּׁ֣ש� ִמ ח� ה  ְרּ֙וִמ�� ְּת� ל־ה� ְּכ�

t Transcription uncertain. Examine the LC image for 
other possible readings.
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יֽת �יִע ִב ף ְר� ל( � ים ֲא� " ְר ְׂש� ִע( ה ַו� ' ָּׁ֣ש� ִמ ח� ף ַּב� ל( ים� ֲא(+ ְר ְׂש� ִע( ַו�
יְר׃ � ִע ֽת ה� " ֶּֽז� ח[ ל־ֲא� ָׁש ֲא( ֶד( +�ַּ֔ק ֽת ה� 
 ְרּ֙וִמ� ֽת־ְּת� יִמּ֙ו� ֲא( Rְר ְּת�

׀ 21 
ה  ֶּֽז( ּ֙וִמ ׀  
ה  ֶּֽז( ִמ יא  
 ְׂש ֵּנ� ל� ְר  
 ֵּנֹוֽת� ה� ַו�

י ָ֗נ= ל־ָּפ� ֲא( יְר  rִע ה� sֽת  ֶּֽז� ח[ ֲא� ל� ַו� ָׁש  ֶד( 
�ַּ֔ק ֽת־ה� ּ֙וִמ� ְר� ֽת� ל
ּ֙ול 
ִב ֶד־ּג� ִע�  Zה ְרּ֙וִמ� ְּת� ׀  ף  ל( ' ֲא( ים  ?ְר ְׂש� ִע( ַו�  Fה ָּׁ֣ש� ִמ ח�
ף� ל( R)ים ֲא ' ְר ְׂש� ִע( ַו� ה  ָּׁ֣ש�? ִמ י ח� ָ֗נ= ל־ָּפ�8 ה ִע� ֶּ֥מ� י�� ַו�  Yה יִמ� ֶד ק�
ה� ֽת� י� � ה� יא ַו� � ְׂש ֵּנ� ים ל� " ק ל� ֽת ח� ' ֶּ֥מ� ִע[ ה ל� ֶּ֥מ� ּ֙ול י�+ 
ִב ל־ּג� ִע�

ֽת  י " ַּב� ָׁש ה� ' ִּ֖ד� ק� ּ֙וִמ ָׁש  ֶד( +�ַּ֔ק ֽת ה� 
 ְרּ֙וִמ� ֹו׃ִבֽתַוִֽכה ְּת� ֽתֹוִֽכ� ַּב�
ְר 22 ' ָׁש( ֹוְך ֲא� ֽת> יְר ַּב� +ִע 
ֽת ה� ֶּֽז� ח[ ֲא� ם� ּ֙וִמ= ּ֑י ַו ל� Aֽת ה� ֶּֽז� ח[ ֲא� ּ֙וִמ=

ּ֙ול 
ִב ּג� ין�  ּ֙וִב= ה  הּ֙וֶד�� י� ּ֙ול  
ִב ּג� ין ׀  
 ַּב= �ה  י( ה� � י יא  " ְׂש ֵּנ� ל�
�ה׃  י( ה� יא י " ְׂש ֵּנ� ן ל� +ִמ י� ָ֗נ� ֽת 23ַּב ' ֲא� ָּפ� ים ִמ � ֥ט ִב� ָּׁ֣ש� ְר ה� "ֽת( י( ַו�

ֶד׃  � ח� ן ֲא( ' ִמ י� ָ֗נ� ה ַּב ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ה ִע� יִמ� < ֶד ל ׀ 24ק� 
 ִע� ַו�
ה ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ה  יִמ� < ֶד ק� ֽת  ' ֲא� ָּפ� ִמ ן  �ִמ י� ָ֗נ� ַּב ּ֙ול  
ִב ּג�

ֶד׃  � ח� ֹון ֲא( ִע' ִמ� ֽת 25ָׁש ' ֲא� ָּפ� ֹון ִמ ִע� ִמ� ּ֙ול ָׁש 
ִב ל ׀ ּג� 
 ִע� ַו�
ֶד׃  � ח� ְר ֲא( ' שִֽכ� ְׂש� ה י ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ה ִע� יִמ� < ֶד ל ׀ 26ק� 
 ִע� ַו�

ה ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ִע� ה  יִמ� < ֶד ק� ֽת  ' ֲא� ָּפ� ִמ ְר  שִֽכ�� ְׂש� י ּ֙ול  
ִב ּג�
ֶד׃  � ח� ֲא( ן  ' ִבּ֙ול[ ֽת 27ז� ' ֲא� ָּפ� ִמ ן  ִבּ֙ול[� ז� ּ֙ול  
ִב ּג� ׀  ל  
 ִע� ַו�

ֶד׃  � ח� ֶד ֲא( ' ּג� ה  ֶּ֥מ� " ֽת־י� ֲא� ֶד־ָּפ� ה ִע� ִמ� < ֶד ּ֙ול 28ק� 
ִב ל� ּג� ִע� ַו�
ְר ִמ�� ְּת� ּ֙ול ִמ Cִב ה ָג� י�? ה� ה ַו� ָ֗נ� � יִמ� ִב ְּת= ָג( 
 ֽת ָ֗נ( " ֲא� ל־ָּפ� ֶד ֲא( ּג�+
ֹול׃ ֶד� ּג� ה� 'ם  ּ֑י� ל־ה� ִע� ה  " ל� ח� ָ֗נ� ָׁש  ֶד=+ ק� ֽת  
 יִב� ְר ִמ� י  ִמ=2

י 29 
 ֥ט= ִב� ָׁש ל� ה  " ל� ח� ֵּנ� � ִמ ילּ֙ו  ' ָּפ ְר־ְּת� ָׁש( ץ ֲא� ְר( < ֲא� ה� אֽת  'Vז
ה׃  � הַו י י� ' ָ֗נ� �ֶד ם ֲא� " ֲא[ ם ָ֗נ� קֹוֽת�+ ל� ח� ה� ִמ� ֶּ֖ל( R=ֲא ל ַו� � ֲא= ְר� ְׂש� ְפי

ָׁש 30 ' ִמ= ח� ֹון  ְפ+ ִ֔צ� ֽת  
 ֲא� ָּפ� ִמ יְר  � ִע ה� ֽת  
�ֲא ְּתֹוִ֔צ� ה  ֶּ֖ל( " ֲא= ַו�
ה׃  � ִּ֖ד� ים ִמ " ְפ ל� ֽת ֲא� ִע� ' ַּב� ְר� ֲא� ֹוֽת ַו� ֲא> יְר 31ִמ= �ִע י ה� 
 ְר= ִע� ָׁש� ַו�

ה " לֹוָׁש� ָׁש� ים  ' ְר ִע� ָׁש� ל  ֲא=+ ְר� ְׂש� י י  
 ֥ט= ִב� ָׁש ִמֹוֽת�  ל־ָׁש� ִע�
ֶד ח�+ ה� ֲא( הּ֙וֶד� ְר י� ִע� A ֶד ָׁש� ח�� ן ֲא( ֲאּ֙וִב=_ ְר ְר� ִע� 
 ה ָׁש� ֹוָ֗נ� ְפ� ִ֔צ�

ֶד׃  � ח� ֲא( י  " ַו ל= ְר  ִע� ' ָׁש 32ָׁש� A ִמ= ח� ה  יִמ� �ֶד ק� ֽת  
 ֲא� ל־ָּפ� ֲא( ַו�
ה � ל�ָׁש� ָׁש� ים  " ְר ִע� ּ֙וָׁש� ים  +ְפ ל� ֲא� ֽת  ִע� 
 ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֲאֹוֽת�  ִמ=
ן " ְר ִּ֖ד� ִע� ' ֶד ָׁש� ח�+ ן� ֲא( ִמ י� ָ֗נ� ְר ַּב ִע� A ֶד ָׁש� ח�� ף ֲא( C=ְר יֹוְס ִע� ָׁש�? ַו�

ֶד׃  � ח� ֽת 33ֲא( ִע� A ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֹוֽת  Cֲא ִמ= ָׁש  ִמ=? ח� ה  ַּב� ָג� ֽת־ָ֗נ(� ֲא� ּ֙וְפ�
ֹון ִע_ ִמ� ְר ָׁש ִע� 
 ה ָׁש� � ל�ָׁש� ים ָׁש� " ְר ִע� ה ּ֙וָׁש� ִּ֖ד�+ ים� ִמ ְפ ל� ֲא�
ֶד׃ � ח� ן ֲא( " ִבּ֙ול[ ְר ז� ִע� ' ֶד ָׁש� ח�+ ְר� ֲא( שִֽכ� ְּׂש� ְר י ִע� A ֶד ָׁש� ח�� ֲא(

ים 34 +ְפ ל� ֲא� ֽת  ִע� 
 ַּב� ְר� ֲא� ַו� ֲאֹוֽת�  ִמ= ָׁש  A ִמ= ח� ה  ֶּ֥מ� ֽת־י�� ֲא� ָּפ�

ְר� ָׁש= ְר ֲא� ִע� A ֶד ָׁש� ח�� ֶד ֲא( ְר ּג�_ ִע� 
 ה ָׁש� � ל�ָׁש� ם ָׁש� " יה( ְר= ִע� � ָׁש�
ֶד׃  � ח� ֲא( י  " ל ְּת� ְפ� ָ֗נ� ְר  ִע� ' ָׁש� ֶד  ח�+ 'ה 35ֲא( ָ֗נ� �ִמ ָׁש� יִב  \ִב ְס�

ה׃  ֶּ֥מ� � 'ה ׀ ָׁש� הַו� ֹום י� ּ֑י" יְר ִמ ' ִע ם־ה� ָׁש= ף ַו� ל( � ְר ֲא� " ְׂש� ִע�

End of Ezekiel
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