
Ezra 1 Unicode/XML Leningrad Codex

Ezra
עזרא

ֹות 1 ֥ל	 ְכ� ס ֥ל ר�� ְך ָּפ� ֥ל� � ׁ֙ש� ֶ֣מ� ֹור� ְכ� ת ֥ל� ַ֗ח�� �ת ַא� ַ֣נ� ׁ֙ש� ּוִב
� ּוַ֗ח  ת־ר� ה ַא� הָ֗ו�� ְי� ְיר  � ע &ה ה% ְי� ֶ֣מ� ר� ְי ְי  � ָּפ ה ֶ֣מ ' הָ֗ו� ר־ְי� ִב� ְּד�
ֹו ְכּות� ֥ל� ֥ל־ֶ֣מ� ְכ� ְּב� ר־קֹו֥ל�  ִב� ע+ , ַּֽי� ָ֗ו� ס  ר�� ְך־ָּפ� ֥ל� , ֶ֣מ� ׁ֙ש  ר� ֹּ֣כ.�

ר׃  אֶ֣מ., ֥ל% ִב  ' ָּ֖ת� ְכ� ֶ֣מ ם־ְּב� ַג� ְך 2ָ֗ו� ֥ל� � ֶ֣מ� ׁ֙ש  ר� ֹּ֣כ.5 ר  ֶ֣מ�� ַא� ה  ֹּ֣כ.�
ְי � ֥ל.ה% ה ַא6 ' הָ֗ו� ְי ְי� �ן ֥ל �ת� ץ ַ֣נ� ר� ַא�� ֹות ה� ְכ� ֥ל� ֶ֣מ� ֥ל ֶ֣מ� ס ֹּ֣כ.5 ר�� ָּפ�
ת ְי ִב�� ֹו  ֹות־֥ל� ַ֣נ, ִב� ֥ל ְי�  ֥ל� ע� ד  : ק� ּוא־ָפ� ה, ָ֗ו� ם  ְי & ֶ֣מ� ָּׁש� ה�

ה׃  , ְיהּוד� , ר ְּב 	 ׁ֙ש� =ם ַא+ ' ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ֹו 3ְּב ּ֗מ� ֥ל־ע� ֹּ֣כ� ם ֶ֣מ � ְכ� ְי־ִב� , ֶ֣מ
ה & ְיהּוד� ר ְּב � ׁ֙ש� =ם ַא+ ' ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ֥ל ֥ל ע� ְי�@ ֹו ָ֗ו� ּ֗מ� ְיָ֗ו� ע ֥ל.ה� ְי ַא6 : ה ְי�
ּוא ה	 ֥ל  ַא%� ר� ְׂש� ְי ְי  � ֥ל.ה% ַא6 ה�  הָ֗ו� ְי� ְית  : ת־ְּב% ַא� ן  ִב� �ְי ָ֗ו�

=ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְּב ר  	 ׁ֙ש� ַא+ ְים  ' ֥ל.ה ַא6 ר 4ה� ַא�� ׁ֙ש� ִּנ ֥ל־ה� ְכ� ָ֗ו�
ּוהּו� ַא� ְּׂש� ַ֣נ� ְי�  Eם ר־ׁ֙ש� , ַג� ּוא  ה� ר  � ׁ֙ש� ַא+  Fֶ֣מֹות ק. ּ֗מ� ֥ל־ה� ֹּ֣כ� , ֶ֣מ
ה & ֶ֣מ� ה% ִב� ּוׁ֙ש ּוִב ְכ� ר� ִב ּוִב ' ה� ז� ף ּוִב� ס� 	 ְכ� ֹו ְּב� ֶ֣מ� ק. ְי ֶ֣מ� � ׁ֙ש% ַ֣נ� ַא�
=ם׃ , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ר ְּב 	 ׁ֙ש� ְים ַא+ ' ֥ל.ה ַא6 ְית ה� 	 ִב% ה ֥ל� ִב�� ד� ִּנ� Hם־ה� ע

ן 5 �ֶ֣מ ְי� ַ֣נ� ּוִב ה�  ְיהּוד� , ֥ל ֹות  ִב� ַא� ה� ְי  � אׁ֙ש% ר� ּוֶ֣מּו  Jק ַּֽי� ָ֗ו�
ְים� ֥ל.ה ַא6 ה� ְיר  : ע ה% ֥ל  H.ְכ ֥ל� &ם  ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו� ְים  ' ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה� ָ֗ו�
ר 	 ׁ֙ש� ה ַא+ ' הָ֗ו� ְית ְי� 	 ת־ְּב% ֹות ַא� ַ֣נ� ִב� ֹות ֥ל ֥ל� ע+ ֹו ֥ל� ת־רּוַ֗ח� ַא�

=ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ם 6ְּב ְיה�� ְיד% , ִב ּו  ק� ְּז� ַ֗ח ם�  ְיה� ת% ְיִב., ִב ֥ל־ס� ְכ� ָ֗ו�
ֹות ַ֣נ& ְּד� ַג� ּ֗מ ה ּוִב� ' ֶ֣מ� ה% ְּב� ּוׁ֙ש ּוִב� ְכ	 ר� ִב ְּב� M ה� ְּז� ף ְּב� ס� N ְי־ְכ� ֥ל% ְכ� ְּב

ִב׃  , ְּד% ַ֣נ� ת� ֥ל־ה ֥ל־ֹּ֣כ� ד ע� ' ִב� ׁ֙ש 7      ס֥ל� ֹור� ְך ֹּ֣כ� ֥ל� � ּ֗מ� ה� ָ֗ו�
ְיא : הֹוִ֤צ ר  Hׁ֙ש� ַא+ &ה  הָ֗ו� ְית־ְי� ִב% ְי  � ֥ל% ת־ֹּ֣כ� ַא� ְיא  ' הֹוִ֤צ
ְיָ֗ו׃ , ֥ל.ה� ַא6 ְית  	 ִב% ְּב� ם  ' ַ֣נ% ָּ֖ת� ַּֽי , ָ֗ו� ם  �= ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר� ֶ֣מ ר�  ַּצ� ַ֣נ� ד� ּוְכ� ִב, ַ֣נ�

ת 8 � ד� ר� ת� ֶ֣מ ד  ' ֥ל־ְי� ע� ס  ר�� ָּפ� ְך  ֥ל� � ֶ֣מ� ׁ֙ש  ֹור� ֹּ֣כ5 ם  ְיַא%� ֹוִ֤צ ַּֽי, ָ֗ו�
ה׃ , ְיהּוד� ֥ל ְיא  ' ְׂש ִּנ� ה� ר  ַּצ�� ְּב� ׁ֙ש� ׁ֙ש% ֥ל� ם�  ר% ָּפ� ס� ַּֽי , ָ֗ו� ר  & ְּב� ז� ִּג ה�

ְים 9 �֥ל.ׁ֙ש ׁ֙ש� ִב  Jה� ז� ְי  H%֥ל ְט� ר� ַג� ַא+ ם  & ר� ָּפ� ס� ֶ֣מ ה  ֶּל� ' ַא% ָ֗ו�
ְים׃ , ר ְׂש� ע� ה ָ֗ו� 	 ע� ׁ֙ש� ְים ָּ֖ת ' ָפ ֥ל� ַ֗ח+ ף ֶ֣מ� ֥ל� ף� ַא�� ס� ְי־ְכ�� ֥ל% ְט� ר� ַג� ַא+

ף� 10      ס ס� ְכ�� ְי  ֹור% ָפ: ֹּ֣כ� ְים  �֥ל.ׁ֙ש ׁ֙ש� ִב�  ה� ז� ְי  : ָפֹור% ֹּ֣כ�
ְים ' ר ַ֗ח% ְים ַא+ 	 ֥ל ֹּ֣כ% ה  & ר� ְׂש� ע+ ָ֗ו� ֹות  ַא' ע ֶ֣מ% 	 ְּב� ר� ְים ַא� �ַ֣נ ׁ֙ש� ֶ֣מ

ף׃  ֥ל� , ף 11      סַא� ס� ֹּ֣כ�� ֥ל� ָ֗ו� ִב  � ה� ְּז� ֥ל� ְים�  ֥ל ֥ל־ֹּ֣כ% ֹּ֣כ�

ה � ֥ל� ע6 ה� ֥ל  X.ֹּ֣כ ה� ֹות  ַא& ֶ֣מ% ע  � ְּב� ר� ַא� ָ֗ו� ְים  ' ָפ ֥ל� ַא+ ת  ׁ֙ש� 	 ֶ֣מ% ַ֗ח+
֥ל ' ִב� ְּב� ֶ֣מ ה  ִּגֹו֥ל�� ה� ֹות  ֥ל� ע� ה% ם  5ע ר  ַּצ�� ְּב� ׁ֙ש� ׁ֙ש%
=ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ָפ֥ל

ְי 2 � ִב ָּׁש� ֶ֣מ ְים�  ֥ל ע. , ה� ה  ְיַ֣נ�� ד ּ֗מ� ה� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ׀  ה  ֶּל� � ַא% ָ֗ו�
ה  M ֥ל� ַג� ה� ר  	 ׁ֙ש� ַא+ ה  ִּגֹו֥ל�� רַ֣נִבָ֗וְכדַ֣נִ֤צָ֗ור ה� 	 ַּצ� ַ֣נ� ד� ִבּוְכ� ַ֣נ�

ה ' ְיהּוד� , ָ֗ו =ם  	 ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ֥ל ּוִבּו  Mׁ֙ש ַּֽי� ָ֗ו� ֥ל  & ִב� ִב� ֥ל� ֥ל  ' ִב� ְך־ְּב� ֥ל� , ֶ֣מ�
ֹו׃  ְיר, ע ֥ל� ְיׁ֙ש  	 ּוע  2ַא Zׁ֙ש ְי% ֥ל  ִב�� ְּב� ר] ם־ז� ע ַאּו  � ר־ְּב� ׁ֙ש� ַא+

ר 	 ָּפ� ס� ֶ֣מ ן  M ׁ֙ש� ֥ל� ְּב ְי  	 ְכ� ְּד\ ר� ֶ֣מ� ה  Jְי� ֥ל� ע% , ר� ה  Hְי� ר� ְׂש� ה  ְי� ֶ֣מ� ַ֗ח� ַ֣נ�[
֥ל׃ , ַא% ר� ְׂש� ם ְי 	 ְי ע� ' ׁ֙ש% ַ֣נ� ר ַא� ָּפ�@ ס� ה ֶ֣מ & ַ֣נ� ע+ ּום ְּב� ַ֗ח� ְי ר� ' ָ֗ו� ַג� ְּב

ְים 3      ס 	 ע ִב� ׁ֙ש ה  ' ַא� ֶ֣מ% ם  ְי ָּפ�@ ֥ל� ַא� ׁ֙ש  ע.� ר� ָפ� �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ם׃  ְי , ַ֣נ� ֹות 4      סּוׁ֙ש� ַא' ֶ֣מ% ׁ֙ש  ֥ל.	 ׁ֙ש� ה  ְי�� ְט� ָפ� ׁ֙ש� �ְי  ַ֣נ% ְּב�

ם׃  ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ע ִב� ע 5      סׁ֙ש 	 ִב� ׁ֙ש� ַ֗ח  ר�� ַא� �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ְים׃  , ע ִב� ׁ֙ש ָ֗ו� ה  	 ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ֹות  ַא' ת 6      סֶ֣מ% 	 ַ֗ח� ְי־ָפ� , ַ֣נ% ְּב�

ֹות ַא' 	ה ֶ֣מ% ַ֣נ� ֶ֣מ. ם ׁ֙ש� ְי ָּפ�@ ֥ל� ִב ַא� & ּוע  ְיֹוַא� ׁ֙ש' ְי ְי% 	 ַ֣נ% ִב� ִב ֥ל M ֶ֣מֹוַא�
ר׃  , ְׂש� 	ְים ע� ַ֣נ% ם 7      סּוׁ֙ש� ְי ' את� ף ֶ֣מ� ֥ל� ם ַא�@ ְי֥ל�� �ְי ע% ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ע� ְּב� ר� ַא� ָ֗ו� ְים  	 ָּׁש ֶ֣מ ע 8      סַ֗ח+ 	 ׁ֙ש� ָּ֖ת� ּוא  ָּ֖ת� ז� �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ה׃  , ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ָ֗ו� ְים  	 ע ְּב� ר� ַא� ָ֗ו� ֹות  ַא' ְי 9      סֶ֣מ% ֹּ֣כ�� ז� �ְי  ַ֣נ% ְּב�

ְים׃  , ָּׁש ׁ֙ש ֹות ָ֗ו� ַא' ע ֶ֣מ% 	 ִב� ׁ֙ש 10      סׁ֙ש� 	 ְי ׁ֙ש% �ַ֣נ �ְי ִב� ַ֣נ% ְּב�
ם׃  ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ע ְּב� ר� ַא� ֹות  ַא' ְי 11      סֶ֣מ% ִב�� ִב% �ְי  ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ֥ל.ׁ֙ש� ּוׁ֙ש� ְים  	 ר ְׂש� ע� ֹות  ַא' ֶ֣מ% ׁ֙ש  	 �ְי 12      סׁ֙ש% ַ֣נ% ְּב�
ם׃ ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ר ְׂש� ע� ם  ְי ' את� ֶ֣מ� ף  ֥ל� ַא�@ ד  ִּג�� ז� ע�

ְים 13      ס 	 ָּׁש ׁ֙ש ֹות  ַא' ֶ֣מ% ׁ֙ש  	 ׁ֙ש% ם  � ְיק� ַ֣נ ד.� ַא+ ְי�  ַ֣נ% ְּב�
ה׃  , ָּׁש� ׁ֙ש ְים 14      סָ֗ו� 	 ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ם  ְי ' ָּפ� ֥ל� ַא� ְי  ָ֗ו�� ַג� ִב �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ה׃  , ָּׁש� ׁ֙ש ֹות 15      סָ֗ו� ַא' ֶ֣מ% ע  	 ְּב� ר� ַא� ְין  �ד ע� �ְי  ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ע� ְּב� ר� ַא� ָ֗ו� ְים  	 ָּׁש ֶ֣מ ר 16      סַ֗ח+ 	 ְט% ְי־ַא� , ַ֣נ% ְּב�
ה׃  , ַ֣נ� ֶ֣מ. ְים ּוׁ֙ש� 	 ע ׁ֙ש� ה ָּ֖ת ' ַּֽי� ק ז� ְיַ֗ח , ְי 17      ס֥ל ִ֤צ�� �ְי ִב% ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ֥ל.ׁ֙ש� ְים ּוׁ֙ש� 	 ר ְׂש� ֹות ע� ַא' ׁ֙ש ֶ֣מ% ֥ל.	 �ְי 18      סׁ֙ש� ַ֣נ% ְּב�
ר׃  , ְׂש� 	ְים ע� ַ֣נ% ה ּוׁ֙ש� ' ַא� ה ֶ֣מ% ם 19      סְיֹור�� ׁ֙ש]� �ְי ַ֗ח� ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ֥ל.ׁ֙ש� ְים ּוׁ֙ש� 	 ר ְׂש� ם ע� ְי ' את� ר 20      סֶ֣מ� ' ְּב� ְי ַג 	 ַ֣נ% ְּב�
ה׃  , ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ָ֗ו� ְים  	 ע ׁ֙ש� ם 21      סָּ֖ת ַ֗ח� ְית־֥ל�� , ִב% �ְי  ַ֣נ% ְּב�
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ה׃  , ֥ל.ׁ֙ש� ְים ּוׁ֙ש� 	 ר ְׂש� ה ע� ' ַא� ה 22      סֶ֣מ% ' ָפ� ְט. ְי ַ֣נ� 	 ׁ֙ש% ַ֣נ� ַא�
ה׃  , ָּׁש� ׁ֙ש ָ֗ו� ְים  	 ָּׁש ֶ֣מ ה 23ַ֗ח+ ' ַא� ֶ֣מ% ֹות  ת� ַ֣נ� ע+ ְי  � ׁ֙ש% ַ֣נ� ַא�

ה׃  , ַ֣נ� ֶ֣מ. ּוׁ֙ש� ְים  	 ר ְׂש� ת 24      סע� ָ֗ו� ' ֶ֣מ� ז� ע� ְי  	 ַ֣נ% ְּב�
ם׃  ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ע ְּב� ר� ְים� 25      סַא� ר ע� :ת  ְי� ר� ק ְי  H%ַ֣נ ְּב�

ְים 	 ע ְּב� ר� ַא� ָ֗ו� ֹות  ַא' ֶ֣מ% ע  	 ִב� ׁ֙ש� ֹות  ר� ַא% ּוִב� ה  � ְיר� ָפ ֹּ֣כ�
ה׃  , ֥ל.ׁ֙ש� ׁ֙ש 26      סּוׁ֙ש� 	 ׁ֙ש% ע  ִב� ַג�� ָ֗ו� ה�  ֶ֣מ� ר� ה� :ְי  ַ֣נ% ְּב�

ד׃  , ַ֗ח� ַא� ְים ָ֗ו� 	 ר ְׂש� ֹות ע� ַא' ס 27      סֶ֣מ% ֶ֣מ�� ְכ� ְי ֶ֣מ � ׁ֙ש% ַ֣נ� ַא�
ם׃  ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ר ְׂש� ע� ה  ' ַא� ְי 28      סֶ֣מ% : ׁ֙ש% ַ֣נ� ַא�

ה׃ , ֥ל.ׁ֙ש� ּוׁ֙ש� ְים  	 ר ְׂש� ע� ם  ְי ' את� ֶ֣מ� ְי  ע�� ה� ָ֗ו� ֥ל�  ְית־ַא% , ִב%
ם׃ 29      ס ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ֹו  ִב' ַ֣נ� ְי  	 ַ֣נ% ְּב�
ה׃ 30      ס , ָּׁש� ׁ֙ש ְים ָ֗ו� 	 ָּׁש ֶ֣מ ה ַ֗ח+ ' ַא� ְיׁ֙ש ֶ֣מ% �ְּב ַג� �ְי ֶ֣מ� ַ֣נ% ְּב�
ם 31      ס ְי ' את� ֶ֣מ� ף  ֥ל� ַא�@ ר  ַ֗ח%� ַא� ם  � ְי֥ל� ע% ְי�  ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ע� ְּב� ר� ַא� ְים ָ֗ו� 	 ָּׁש ֶ֣מ ׁ֙ש 32      סַ֗ח+ ֥ל.	 ם ׁ֙ש� �ר �ְי ַ֗ח� ַ֣נ% ְּב�
ְים׃  , ר ְׂש� ע� ֹות ָ֗ו� ַא' ֹו 33      סֶ֣מ% ַאֹוַ֣נ� ְיד ָ֗ו� � ד ְי־֥ל.ד� ַ֗ח� ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ָ֗ו� ְים  	 ר ְׂש� ע� ֹות  ַא' ע ֶ֣מ% 	 ִב� �ְי 34      סׁ֙ש� ַ֣נ% ְּב�
ה׃ , ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ָ֗ו� ְים  	 ע ְּב� ר� ַא� ֹות  ַא' ֶ֣מ% ׁ֙ש  ֥ל.	 ׁ֙ש� ֹו  ַ֗ח� ר% ְי�

ׁ֙ש 35      ס 	 ׁ֙ש% ָ֗ו� ְים  �ָפ ֥ל� ַא+ ת  ׁ֙ש� ֥ל.� ׁ֙ש� ה  ַא�� ַ֣נ� ס� �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ְים׃  , ֥ל.ׁ֙ש ּוׁ֙ש� ֹות  ַא' :ְי 36      סֶ֣מ% ַ֣נ% ְּב� ְים  & ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. , ה�

ְים 	 ע ִב� ׁ֙ש ֹות  ַא' ֶ֣מ% ע  	 ׁ֙ש� ָּ֖ת� ּוע   ׁ֙ש� ְי% ְית  � ִב% ֥ל� ה�  ְי� ע� , ד� ְי�
ה׃  , ֥ל.ׁ֙ש� ְים 37      סּוׁ֙ש� 	 ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ף  ֥ל� ' ַא� ר  ּ֗מ%� ַא �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ם׃  ְי , ַ֣נ� ם 38      סּוׁ֙ש� ְי ' את� ֶ֣מ� ף  ֥ל� ַא�@ ּור  ַ֗ח� ׁ֙ש� ָפ� �ְי  ַ֣נ% ְּב�

ה׃  , ע� ִב� ׁ֙ש ָ֗ו� ְים  	 ע ְּב� ר� ף 39      סַא� ֥ל� ' ַא� ם  �ר ַ֗ח� �ְי  ַ֣נ% ְּב�
ר׃  , ְׂש� ע� ה  	 ע� ִב� ׁ֙ש ּוע  40      סָ֗ו� Nׁ֙ש ְי־ְי% ַ֣נ% ְּב� &ם  ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה�

ה׃ , ע� ְּב� ר� ַא� ָ֗ו� ְים  	 ע ִב� ׁ֙ש ה  ' ְי� ָ֗ו� הֹוד� 	ְי  ַ֣נ% ִב� ֥ל ֥ל  M ְיַא% ֶ֣מ ד� ק� ָ֗ו�
ְים 41      ס 	 ר ְׂש� ה ע� ' ַא� ף ֶ֣מ% ס�� �ְי ַא� ַ֣נ% ְים ְּב� & ר ר� ׁ֙ש. ֶ֣מ� , ה�

ה׃  , ַ֣נ� ֶ֣מ. ָפּוׁ֙ש�
ר� 42 ְט% ְי־ַא� , ַ֣נ% ְּב� ּום  ֶּל: ְי־ׁ֙ש� ַ֣נ% ְּב� ְים  �ר ע+ ָּׁש., ה� �ְי  ַ֣נ% ְּב�

ְי & ִב� ׁ֙ש. �ְי  ַ֣נ% ְּב� א  ' ְיְט� ְט ַ֗ח+ ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ּוִב  ּ֔ק� ְי־ע� ַ֣נ% ְּב� ֹון  ֶ֣מ� ֥ל� ְי־ְט� ַ֣נ% ְּב�
ה׃  , ע� ׁ֙ש� ת ָ֗ו� ְים  	 ֥ל.ׁ֙ש ׁ֙ש� ה  ' ַא� ֶ֣מ% ֥ל  ֹּ֣כ.@ ָפה�

ְי 43 	 ַ֣נ% ְּב� א  ' ְׂשּוָפ� ְי־ַ֗ח+ ַ֣נ% ִב� א  	 ְיַ֗ח� ְי־ִ֤צ ַ֣נ% ְּב� ְים  & ְיַ֣נ ת ִּנ� ה�
ֹות׃  ע, ְּב� ֹון׃ 44ְט� ד, ָפ� ְי  	 ַ֣נ% ְּב� א  ' ה� ְיע+ , ְי־ס ַ֣נ% , ְּב� ס  ר.	 ְי־ק% ַ֣נ% ְּב�

ּוִב׃ 45 ּ֔ק, ע� ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ה  ' ִב� ַג� ְי־ַ֗ח+ ַ֣נ% ִב� 	ה  ַ֣נ� ִב� ְי־֥ל� ַ֣נ% ְּב�
ְי־ 46 ַ֣נ% ְּב� ִב  	 ַג� ְי־ַ֗ח� ַ֣נ% ְי שֶ֣מ֥לְי ְּב� ' ֶ֣מ� ֥ל� ן׃ׁ֙ש� , ַ֣נ� ַ֗ח� ְי  	 ַ֣נ% ְּב�
,ה׃  47 ְי� ַא� ר� ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ר  ַ֗ח� ' ְי־ַג� ַ֣נ% ְּב� ֥ל  	 ְּד% ְי־ַג ַ֣נ% ְין 48ְּב� 	 ִ֤צ ְי־ר� ַ֣נ% ְּב�

ם׃  , ְּז� ְי ַג� 	 ַ֣נ% א ְּב� ' קֹוד� ְי־ַ֣נ� ַ֣נ% ְי 49ְּב� 	 ַ֣נ% ַ֗ח  ְּב� ' ס% ְי־ָפ� ַ֣נ% א ִב� 	 ְּז� ְי־ֻע] ַ֣נ% ְּב�
ְי׃  , ס� ְי־ 50ִב% ַ֣נ% ִב� 	ה  ַ֣נ� ס� ְי־ַא� ַ֣נ% ְים ֶ֣מעְיַ֣נְים ְּב� ' עּוַ֣נ 	ְיֶ֣מ� ַ֣נ% ְּב�
ְים׃ ַ֣נָפְיסְים  , ָפּוס ְי 51ַ֣נ� 	 ַ֣נ% א ְּב� ' קּוָפ� ְי־ַ֗ח+ ַ֣נ% ּוק ְּב� ְּב	 ק� ְי־ִב� ַ֣נ% ְּב�

ּור׃  ַ֗ח, ר� ְי 52ַ֗ח� 	 ַ֣נ% ְּב� א  ' ְיד� ַ֗ח ְי־ֶ֣מ� ַ֣נ% ְּב� ּות  ֥ל	 ִ֤צ� ְי־ִב� ַ֣נ% ְּב�
א׃  , ׁ֙ש� ר� ַ֗ח׃ 53ַ֗ח� ֶ֣מ� , ְי־ת� ַ֣נ% א ְּב� ' ר� ְיס� , ְי־ס ַ֣נ% , ֹוס ְּב� ק	 ר� ְי־ִב� ַ֣נ% ְּב�

א׃  54 , ְיָפ� ְט ְי ַ֗ח+ 	 ַ֣נ% ְיַ֗ח  ְּב� ' ִ֤צ ְי ַ֣נ� 	 ַ֣נ% ה 55ְּב� ֥ל.ֶ֣מ.& ְי ׁ֙ש� � ד% ִב� ְי ע� ' ַ֣נ% ְּב�
א׃ , רּוד� ָפ� ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ת  ר� ' ָפ� ֹּס. ְי־ה� ַ֣נ% ְּב� ְי  	 ְט� ְי־ס. ַ֣נ% ְּב�

֥ל׃  56 , ְּד% ַג ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ֹון  ק' ר� ְי־ד� ַ֣נ% ִב� ה  	 ֥ל� ע� ְי־ְי� ַ֣נ% ְי 57ְּב� N ַ֣נ% ְּב�
ְי 	 ַ֣נ% ְּב� ְים  ' ְי ִב� ַּצ� ה� ת  ר� 	 ְכ� ָּפ. Mְי  ַ֣נ% ְּב� ְי֥ל  �ִּ֗ט ְי־ַ֗ח� , ַ֣נ% ִב� �ה  ְי� ְט� ָפ� ׁ֙ש�

ְי׃  , ֶ֣מ ׁ֙ש 58ַא� ֥ל.	 ה ׁ֙ש� ֥ל.ֶ֣מ.& ְי ׁ֙ש� � ד% ִב� ְי ע� ' ַ֣נ% ְים ּוִב� �ְיַ֣נ ת ִּנ� ֥ל־ה� Hֹּ֣כ�
ם׃  ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ע ׁ֙ש� ָּ֖ת ֹות  ַא' ה 59      סֶ֣מ% ֶּל� ַא%� ָ֗ו�

ן ' ְּד� ַא� ּוִב  ר	 ֹּ֣כ� א  ׁ֙ש�� ר� ַ֗ח� ֥ל  � ָּ֖ת% ַ֗ח�  ֥ל� ֶ֣מ�� ֥ל  	 ָּ֖ת% ֶ֣מ ְים�  ֥ל ע. , ה�
ם ע�� ר� ז� ָ֗ו� ם�  ִבֹות� ְית־ַא+ ְּב% ְיד  : ִּג ה� ֥ל� ּו  ֥ל� ְכ� , ְי� א  �d֥ל ָ֗ו� ר  & ּ֗מ% ַא

ם׃  , ה% ֥ל  ' ַא% ר� ְׂש� ַּֽי ֶ֣מ ם  	 'ה 60ַא ַּֽי� ְי־ְטֹוִב ַ֣נ% ִב� 	ה  ְי� ֥ל� ְי־ד� ַ֣נ% ְּב�
ם׃ ְי , ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ְים  	 ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ֹות  ַא' ֶ֣מ% ׁ֙ש  	 ׁ֙ש% א  & קֹוד� ַ֣נ� �ְי  ַ֣נ% ְּב�

�ְי 61      ס ַ֣נ% ְּב� ה  ' ַּֽי� ִב� ַ֗ח\ ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ְים  �ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ.� ה� ְי�  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ְי : ֶּל� ז ר� ֹות ְּב� Xַ֣נ ְּב� ַ֗ח ֶ֣מ ק� ר ֥ל�[ � ׁ֙ש� ְי ַא+ ֶּל�� ז ר� �ְי ִב� ַ֣נ% ֹוץ ְּב� ּ֔ק& ה�

ם׃  , ֶ֣מ� ֥ל־ׁ֙ש� ע� א  ' ר% ּ֔ק� ַּֽי ָ֗ו� ה  ָּׁש�� ַא ְי�  ד ע� ֥ל� ִּג ה 62ה� ֶּל� ַא%�
ּו ֥ל' ַא+ ַג. ְי� , ַאּו ָ֗ו� & ִ֤צ� ֶ֣מ� א ַ֣נ �d֥ל ְים ָ֗ו� ' ְׂש ַ֗ח� ְי� ת� ּ֗מ ם ה� M ִב� ת� ּו ְכ� Nׁ֙ש ק� ְּב

ה׃  , ִּנ� ה] ֹּ֣כ� ן־ה� ר 63ֶ֣מ 	 ׁ֙ש� ם ַא+ ה�� א� ֥ל� ת� ׁ֙ש�� ר� ָּ֖ת ר ה� אֶ֣מ� :dַּֽי ָ֗ו�
ן ' ה% ֹּ֣כ. ד  ֶ֣מ.	 ע+ ד  M ע� ְים  & ׁ֙ש ד� ּ֔ק\ ה� ׁ֙ש  ד� ּ֔ק.� ֶ֣מ ּו  ֥ל' ֥לdא־ְיdאְכ�

ְים׃  , ּ֗מ ת] ְים ּו֥ל� 	 ַאּור ע 64֥ל� � ְּב� ר� ד ַא� & ַ֗ח� ַא� ֥ל ֹּ֣כ� ' ה� ּ֔ק� ֥ל־ה� ֹּ֣כ�
ְים׃  , ָּׁש ֹות ׁ֙ש ַא	 ֥ל.ׁ֙ש־ֶ֣מ% ם ׁ֙ש� ְי ' ָּפ� ֥ל� ֹוא ַא� ְּב� ד 65ר ִב� ֶּל� ]ֶ֣מ

ְים �ָפ ֥ל� ַא+ ת  � ע� ִב� ׁ֙ש ה  ֶּל� ַא%� ם�  ְיה� ת% ה., ֶ֣מ� ַא� ָ֗ו� ם  : ְיה� ד% ִב� ע�
ְים 	 ר ר� ׁ֙ש. ם ֶ֣מ� M ה� ֥ל� ה ָ֗ו� & ע� ִב� ׁ֙ש ְים ָ֗ו� � ֥ל.ׁ֙ש ֹות ׁ֙ש� ַא' ׁ֙ש ֶ֣מ% ֥ל.	 ׁ֙ש�

ם׃  ְי , את� ֶ֣מ� ֹות  ר' ר� ׁ֙ש. ֶ֣מ� ֹות 66ּו, ַא' ֶ֣מ% ע  	 ִב� ׁ֙ש� ם  ְיה�@ סּוס%
ְים 	 ע ְּב� ר� ַא� ם  ְי ' את� ֶ֣מ� ם  ְיה�@ ד% ר� ָּפ ה  & ָּׁש� ׁ֙ש ָ֗ו� ְים  � ֥ל.ׁ֙ש ׁ֙ש�

ה׃  , ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ְים 67ָ֗ו� � ֥ל.ׁ֙ש ׁ֙ש� ֹות  ַא' ֶ֣מ% ע  	 ְּב� ר� ַא� ם  ְיה�� ֶּל% Hֶ֣מ� ִּג�
ֹות ַא' ע ֶ֣מ% 	 ִב� ְים ׁ֙ש� �ָפ ֥ל� ַא+ ת  ׁ֙ש� � ְים ׁ֙ש% @ר ֶ֣מ. ה ַ֗ח+ & ָּׁש� ֶ֣מ ַ֗ח+ ָ֗ו�
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ְים׃  , ר ְׂש� ע� ָפָ֗ו�
ר 68 � ׁ֙ש� ה ַא+ ' הָ֗ו� ְית ְי� 	 ִב% ם ֥ל� ִבֹוַא�@ ֹות ְּב� ִב� ַא� , ְי� ה� אׁ֙ש% ר� ּוֶ֣מ%

ֹו ְיד' ֶ֣מ ע+ ה� ְים ֥ל� �֥ל.ה ַא6 , ְית ה� � ִב% ִבּו� ֥ל� ְּד� ַ֣נ� ת� , =ם ה & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְּב
ֹו׃  ְכֹוַ֣נ, ֥ל־ֶ֣מ� הE 69ע� אְכ� ֥ל� ּ֗מ� ה� ר  � ַאֹוִ֤צ� ֥ל�  Fַ֣נּו ת� ַ֣נ� ם  ַ֗ח�� ְכ. ֹּ֣כ�

ף ֥ל� ַא�� ָ֗ו� אָ֗ות  �dְּב ׁ֙ש־ר ׁ֙ש% ְים�  ֶ֣מֹוַ֣נ ֹּ֣כ� ר� ְּד� ִב  ה�� ז�
ת      ס ַ֣נ.	 ת� ְכ� ָ֗ו� ְים  & ָפ ֥ל� ַא+ ת  ׁ֙ש� � ֶ֣מ% ַ֗ח+ ְים  ' ַ֣נ ֶ֣מ� ף  ס� ְכ�@ ָ֗ו�

ה׃  , ַא� ֶ֣מ% ְים  ' ַ֣נ ה+ ְים 70      סֹּ֣כ. � ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה� ּו  ִב� ׁ֙ש� ַּֽי% ָ֗ו�
ְים M ר ָּׁשֹוע+ ה� ָ֗ו� ְים  N ר ר� ׁ֙ש. ֶ֣מ� ה� ָ֗ו� ם  Xע� ן־ה� ֶ֣מ ּו, ם  ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו�[
ם׃ , ְיה� ר% ע� ְּב� ֥ל  ' ַא% ר� ְׂש� ֥ל־ְי ְכ� ָ֗ו� ם  & ְיה� ר% ע� ְּב� ְים  ' ְיַ֣נ ת ִּנ� ה� ָ֗ו�

      ס

ְים 3 & ר ע� ֥ל ְּב� ' ַא% ר� ְׂש� ְי ְי 	 ַ֣נ% ְי ּוִב� �ְיע ִב ָּׁש� ׁ֙ש ה� ד� ַ֗ח.� ע� ה� ִּג� ַּֽי ָ֗ו�
ד      ס ' ַ֗ח� ַא� ְיׁ֙ש  	 ַא ֹּ֣כ� ם  M ע� ה� ּו  ָפ	 ס� ַא� ַּֽי% ָ֗ו�

=ם׃  , ֥ל� רּוׁ֙ש� ֥ל־ְי� ק 2      סַא� Jד� ֹוִ֤צ� ן־ְי, ְּב� ּוע   Hׁ֙ש ְי%  eם ק� ַּֽי� ָ֗ו�
ְיָ֗ו ַ֗ח�� ַא� ֥ל� ָ֗ו� ְיַא% ָּ֖ת ֥ל� ַא� ן־ׁ֙ש� ֥ל ְּב� : ִב� ְּב� ר] ְים ּוז� �ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ְיָ֗ו ה� � ַ֗ח� ַא� ָ֗ו�
ְיָ֗ו� ֥ל� ֹות ע� ֥ל: ע+ ה� ֥ל ֥ל� & ַא% ר� ְׂש� ְי ְי � ֥ל.ה% ַ֗ח ַא6 ' ְּב� ז� ת־ֶ֣מ ּו ַא� ַ֣נ@ ִב� ַּֽי ָ֗ו�
ְים׃ , ֥ל.ה ַא6 ְיׁ֙ש־ה� ַא ה  	 ׁ֙ש� ֶ֣מ. ת  ' תֹור� ְּב� ּוִב  ת@ ֹּ֣כ� ֹּ֣כ� ֹות  ֥ל� ע.

ה 3 � ְיֶ֣מ� ַא% ְּב� ְי  5ֹּ֣כ ְיָ֗ו  ת�� ֹוַ֣נ. ְכ� ֥ל־ֶ֣מ� ע�  � ַ֗ח  ְּב%� ז� ּ֗מ ה� ְיַ֣נּו  : ְכ ַּֽי� ָ֗ו�
ֹות  ִ֤צ& ר� ַא+ ְי ה� ' ּ֗מ% ע� ם ֶ֣מ% ְיה�� ֥ל% ּו ָ֗וְיע֥ל ע+ H֥ל ע+ ַּֽי� ֥לֹות�ָ֗ו� ְיָ֗ו ע. : ֥ל� ע�

ִב׃  ר� , ע� ֥ל� ר ָ֗ו� ק� ְּב.	 ֹות ֥ל� ֥ל' ה ע. ְיהָ֗ו�� , ַג 4֥ל� 	 ת־ַ֗ח� ּו ַא� Mְׂש ע+ ַּֽי� � ָ֗ו,
ר ָּפ�� ס� ֶ֣מ ְּב� ְיֹום�  ְּב� ֹום  ְי: ת  H֥ל� ע. ָ֗ו� ּוִב  ת& ֹּ֣כ� ֹּ֣כ� ֹות  ֹּ֣כ' ֹּס] ה�

ֹו׃  ְיֹוֶ֣מ, ְּב� ֹום  ר־ְי	 ִב� ְּד� ְט  ' ָּפ� ׁ֙ש� ֶ֣מ ת 5ֹּ֣כ� : ֥ל� ע. ן  X%ְיְכ ר% ַ֗ח+ ַא� ָ֗ו�
ה ' הָ֗ו� ְי� ְי  	 ד% ֥ל־ֶ֣מֹוע+ ְכ� ּו֥ל� ְים  �ׁ֙ש ד� ַ֗ח\ � ֥ל� ָ֗ו� ְיד�  ֶ֣מ ָּ֖ת�
,ה׃ ְיהָ֗ו� ֥ל� ה  ' ִב� ד� ַ֣נ� ִב  	 ְּד% ַ֣נ� ת� ֶ֣מ ֥ל  M.ְכ ּו֥ל� ְים  & ׁ֙ש ְּד� ק] ֶ֣מ� ה�

ֹות 6 ֥ל	 ע+ ה� ֶּלּו ֥ל� ַ֗ח%@ ְי ה% �ְיע ִב ָּׁש� ׁ֙ש ה� ד� ַ֗ח.� ד� ֥ל� ַ֗ח� ֹום ַא� ַּֽי: ֶ֣מ
ד׃ , ֹּס� ְי] א  	d֥ל ה  ' הָ֗ו� ְי� ֥ל  	 ְיְכ� ה% ָ֗ו� &ה  ְיהָ֗ו� ֥ל� ֹות  ֥ל' ע.

֥ל 7 Hְכ� ַא+ ּוֶ֣מ� ְים  & ׁ֙ש ר� ַ֗ח� ֥ל� ָ֗ו� ְים  ' ִב ִ֤צ� ַ֗ח. ֥ל� ף  ס� ַ֣נּו־ְכ�� ָּ֖ת� Hַּֽי ָ֗ו�
ְי H%ִ֤צ ְיאe ע+ ִב ה� ְים ֥ל� �ר ַּצ. ֥ל� ְים� ָ֗ו� ַ֣נ ד. , ַּצ ן ֥ל� ֶ֣מ� ׁ֙ש�� ה ָ֗ו� Jָּ֖ת� ׁ֙ש� ּוֶ֣מ
ׁ֙ש ֹור� ֹון ֹּ֣כ	 Mְי ׁ֙ש� ר ֹוא ֹּ֣כ� ָפ� �ם ְי� ֥ל־ְי� ַ֣נֹון� ַא� ִב� ֶּל� ן־ה� ְים ֶ֣מ : ז ר� ַא+
ם׃  , ְיה� ֥ל% ע+ ס  ' ר� ְך־ָּפ� ֥ל� , ָפֶ֣מ�

ְים� 8 ֥ל.ה ַא6 , ה� ְית  : ֥ל־ְּב% ַא� ם  Xִבֹוַא� ֥ל� ְית  �ַ֣נ ָּׁש% ה� �ה  ַ֣נ� ָּׁש� ּוִב�
֥ל � ִב� ְּב� ר] ז� ֶּלּו  Z%ַ֗ח ה% ְי  & ַ֣נ ָּׁש% ה� ׁ֙ש  ד� ַ֗ח.' ְּב� ם  �= ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר� ֥ל
ם � ְיה� ַ֗ח% ר ַא+ 	 ַא� ק ּוׁ֙ש� Jד� ֹוִ֤צ� ן־ְי, ּוע  ְּב� Hׁ֙ש ְי% ֥ל ָ֗ו� ְיַא% ָּ֖ת ֥ל� ַא� ן־ׁ֙ש�[ ְּב�

ְי � ִב ָּׁש� ה� ֶ֣מ% ְים�  ַא ְּב� ֥ל־ה� ְכ� ָ֗ו� ם  �ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו� ְים  � ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה� ׀ 
ְים : ר ְׂש� ע� ן  Hְּב� ֶ֣מ ם  �ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ת־ה� ַא� ְידּו  � ֶ֣מ ע+ ַּֽי� ָ֗ו� ם  �= ֥ל� ּוׁ֙ש� ר, ְי�
,ה׃  הָ֗ו� ְית־ְי� ת ְּב% אְכ� 	 ֥ל� ֥ל־ֶ֣מ� ַ֗ח  ע� ' ַּצ% ַ֣נ� ה ֥ל� ֥ל� ע� ֶ֣מ�� ה� ָ֗ו� ַ֣נ� ָפׁ֙ש�

:ְיָ֗ו 9 ַ֣נ� ּוִב� ֥ל  H%ְיַא ֶ֣מ ד� ק� ְיָ֗ו  ַ֗ח� ַא� ָ֗ו�[ ְיָ֗ו  � ַ֣נ� ְּב� ּוע   Zׁ֙ש ְי% ד  ֶ֣מ.� ע+ ַּֽי� ָ֗ו�
ה ' אְכ� ֥ל� ּ֗מ� ה ה� 	 ְׂש% ֥ל־ע. ַ֗ח  ע� M ַּצ% ַ֣נ� ד ֥ל� ַ֗ח�� ַא� ה� ֹּ֣כ� הּוד� ְי־ְי� , ַ֣נ% ְּב�

ְים  & ֥ל.ה ַא6 ה� ְית  � ִב% ם      סְּב� 	 ְיה� ַ֣נ% ְּב� ד  ד�� ַ֣נ� , ַ֗ח% ְי�  ַ֣נ% ְּב�
ם׃  , ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ם  ' ְיה� ַ֗ח% ַא+ ֥ל 10ָ֗ו� � ְיְכ� ת־ה% ַא� ְים  ' ַ֣נ ְּב. ה� ּו  ד	 ֹּס� ְי ָ֗ו�

ֹות ר� ִ֤צ� ִ֤צ., ַ֗ח+ ְּב� ְים  Jׁ֙ש ְּב� ֥ל] ֶ֣מ� ְים  Hַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה�  eְידּו ֶ֣מ ע+ ַּֽי� ָ֗ו� &ה  הָ֗ו� ְי�
ה הָ֗ו�� ת־ְי� ֥ל� ַא� ֶּל% ה� ם ֥ל� ְי ָּ֖ת�� ֥ל� ִ֤צ ֶ֣מ� , ף� ְּב� ס� ְי־ַא� , ַ֣נ% :ם ְּב� ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו�

֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ְך־ְי ֥ל� , ֶ֣מ� ְיד  	 ָ֗ו ְּד� ְי  ' ד% ֥ל־ְי� ֥ל 11ע� H%ֶּל ה� ְּב� ַ֣נּו  ע+ ַּֽי� ]� ָ֗ו,
ֹו ְּד' ס� ַ֗ח� ם  	 עֹו֥ל� ְי־֥ל� , ֹּ֣כ ֹוִב  ְט� ְי  � ֹּ֣כ ה�  ְיהָ֗ו� , ֥ל� ת  הֹוד.: ּוִב�
ה : דֹו֥ל� ַג� ה  Hרּוע� ת�  eְיעּו ר ה% ם  Zע� ֥ל־ה� ְכ� ָ֗ו� ֥ל  & ַא% ר� ְׂש� ֥ל־ְי ע�
,ה׃ הָ֗ו� ְית־ְי� ְּב% ד  	 הּוס� ֥ל  ' ע� ה  ְיהָ֗ו�� , ֥ל� ֥ל�  ֶּל% ה� ִב�

ְי 12      ס H%אׁ֙ש ר� ָ֗ו�  eם ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו� ְים  � ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה� ֶ֣מ% ְים  Zְּב ר� ָ֗ו�
ת ְי : ְּב� ת־ה� ַא� ּו  Jַא ר� ר  Hׁ֙ש� ַא+ ְים  �ַ֣נ ק% ְּז� ה� ֹות  Jִב ַא� ה�
ְים ' ְכ ְּב. ם  ְיה�� ְיַ֣נ% � ע% ְּב� ת�  ְי ְּב�� ה� :ה  ז� ֹו  ד� ס� ְי� ְּב� אׁ֙שֹון�  ר , ה�
ְים 	 ר ה� ה ֥ל� ' ַ֗ח� ֶ֣מ� ְׂש ה ִב� 	 רּוע� ת� ְים ְּב M ְּב ר� ֹו֥ל ָ֗ו� ד& ֹו֥ל ִּג� ק� ְּב�

ֹו֥ל׃  ת 13ק, � רּוע� ָּ֖ת� ֹו֥ל  ק5 ְים�  ְיר ֹּ֣כ ֶ֣מ� ם  ע�� ה� ְין  � ַא% ָ֗ו�
ְים� ְיע ר ם ֶ֣מ� ע�� ְי ה� � ֹּ֣כ ם  & ע� ְי ה� � ְכ ֹו֥ל ְּב� ק' ה ֥ל� ַ֗ח�� ֶ֣מ� ְּׂש ה�
ֹוק׃  ַ֗ח, ר� ֶ֣מ% ד־֥ל� ע ע� ' ֶ֣מ� ׁ֙ש� ֹו֥ל ַ֣נ ּ֔ק	 ה� ה ָ֗ו� דֹו֥ל�� ה ַג� � רּוע� ָפָּ֖ת�

ה� 4 ִּגֹו֥ל� :ְי ה� ַ֣נ% ְי־ִב� , ן ֹּ֣כ & ֶ֣מ ְי� ַ֣נ� ה ּוִב ' הּוד� ְי ְי� 	 ר% ּו ִ֤צ� ע� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ַּֽי , ָ֗ו�
֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ְי ְי  	 ֥ל.ה% ַא6 ה  ' ְיהָ֗ו� ֥ל� ֥ל  ְיְכ�� ה% ְים  � ּו 2ְּבֹוַ֣נ Hׁ֙ש ִּג� ַּֽי ָ֗ו�

ם� ה� ּו ֥ל� ר: ַּֽיdאֶ֣מ� ֹות ָ֗ו� ִב� ַא� � ְי ה, � אׁ֙ש% ֥ל־ר� ַא� ֥ל ָ֗ו� Jִב� ְּב� ר] ֥ל־ז� ַא�
ם  & ְיְכ� א֥ל.ה% % ֹוׁ֙ש ֥ל, ר' ד� ם ַ֣נ ְכ�� ְי ְכ� � ם ֹּ֣כ ְכ�� ּ֗מ� �ה ע ַ֣נ� ִב� ָ֗ו֥לאַ֣נ

׀  ֹו  ֥ל� ְךָ֗ו� ֥ל� � ֶ֣מ� ן�  ְּד. ַ֗ח� ר  : ס� ַא% ְי�  ְיֶ֣מ% ֶ֣מ ְים  �ַ֗ח ִב� ז. ַ֣נּו  �ַ֗ח� ַ֣נ� ַא+
ה׃  ָּפ., ַ֣נּו  ' ת� ַא. ה  	 ֥ל� ע+ ּ֗מ� ה� ּור  ָּׁש� ם 3ַא� Hה� ֥ל�  eר ַּֽיdאֶ֣מ� ָ֗ו�

֥ל ַא%� ר� ְׂש� ְי ִבֹות� ֥ל� ַא� , ְי ה� : אׁ֙ש% ר ר� Hַא� ּוע  ּוׁ֙ש� ׁ֙ש� ְי% ֥ל ָ֗ו� Jִב� ְּב� ר] ז�
ַ֣נּו ַ֗ח� Hַ֣נ� ְיe ַא+ ְיַ֣נּו ֹּ֣כ & א֥ל.ה% ת ֥ל% ְי ' ֹות ְּב� ַ֣נ	 ִב� ַ֣נּו ֥ל ֥ל�� ם ָ֗ו� � ְכ� א־֥ל� ,d֥ל
ַ֣נּו ּו�� ר ִ֤צ � ׁ֙ש� ַא+ ֥ל ֹּ֣כ� ַא%� ר� ְׂש� ְי ְי � ֥ל.ה% ה� ַא6 ְיהָ֗ו� , ה ֥ל� ַ֣נ�� ִב� ד ַ֣נ ַ֗ח� Jְי�

ס׃  , ר� ְך־ָּפ� ֥ל� , ֶ֣מ� ׁ֙ש  ֹור� ֹּ֣כ	 ְך  ֥ל� ' ּ֗מ� ץ 4ה� ר� ַא�� ם־ה� ע� ְי�  ה ְי� ָ֗ו�
ה  & הּוד� ם־ְי� ע� ְי  � ד% ְי� ְים  ' ָּפ ר� ְיםָ֗וֶ֣מִב֥להְים ֶ֣מ� 	 ֥ל ה+ ִב� ֶ֣מ� ּו,

ֹות׃  ַ֣נ, ִב� ֥ל ם  ' ְים 5ַאֹות� ' ִ֤צ ְיֹוע+ ם  M ְיה� ֥ל% ע+ ְים  N ר ְכ� ס. ָ֗ו�

3 Ezra 4

 



Unicode/XML Leningrad Codex Ezra 4

ס ר�� ָּפ� ְך  ֥ל� � ֶ֣מ� ׁ֙ש  ֹור� ֹּ֣כ5 ְי  ֶ֣מ%� ֥ל־ְי� ֹּ֣כ� ם  & ת� ִ֤צ� ע+ ר  � ָפ% ה� ֥ל�
ס׃  , ר� ְך־ָּפ� ֥ל� , ֶ֣מ� ׁ֙ש  ָ֗ו� 	 ְי� ר� ְּד� ּות  ְכ' ֥ל� ד־ֶ֣מ� ע� ְכּות� 6ָ֗ו� ֥ל� ֶ֣מ� ּוִב�

ה ַ֣נ�� ְט� ְׂש ּו  ִב� ת� ֹּ֣כ� ֹו  ְכּות& ֥ל� ֶ֣מ� ת  ' ֶּל� ַ֗ח ת� ְּב ֹוׁ֙ש  ר� ָ֗ו% ׁ֙ש� ַ֗ח� ַא+
=ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ָ֗ו ה  ' הּוד� ְי� ְי  	 ִב% ֥ל־ְי.ׁ֙ש� ְי 7      סע� � ְיֶ֣מ% ּוִב

֥ל� ַא% ִב� , ְט� ת  : ד� ר� ת� ֶ֣מ ם  J֥ל� ׁ֙ש� ְּב ִב  Hת� ֹּ֣כ� א  ָּ֖ת� ְׂש� ׁ֙ש�� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא�
ר  � ַא� ְיָ֗ו ְכַ֣נָ֗ותָ֗ו ּוׁ֙ש� ת�� fָ֗ו ַ֣נ� ֥ל־ֹּ֣כ� ָּ֖ת�ארתַ֗חששתא ע� ְׂש� ' ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא�

ְית ' ֶ֣מ ר� ַא+ ּוִב  ת	 ֹּ֣כ� ן  ָ֗ו�� ָּ֖ת� ׁ֙ש� ִּנ , ה� ִב�  ת� ּוְכ� ס  & ר� ָּפ� ְך  ֥ל� � ֶ֣מ�
ְית׃  , ֶ֣מ ר� ַא+ ם  	 ִּג� ר� ת] ָפּוֶ֣מ�

ִבּו 8 M ת� ֹּ֣כ� א  ר�� ָפ� , ס� ְי�  ׁ֙ש� ֶ֣מ� ׁ֙ש ָ֗ו� ם  ע%� ֥ל־ְט� ע% ְּב� ּום  ַ֗ח� ר�
א ָּ֖ת� ְׂש� 	 ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא� ֥ל� ם  & ֥ל� רּוׁ֙ש� ֥ל־ְי� ע� ה  ' ד� ַ֗ח+ ה  	 ר� ִּג� ַא

א׃  ֶ֣מ� , ַ֣נ% ֹּ֣כ� א  ' ֹּ֣כ� ֥ל� ם 9ֶ֣מ� ע%� ֥ל־ְט� ע% ְּב� ּום  ַ֗ח� ר� ן  ְי Jד� ַא6
א ְי% ְיַ֣נ� ]ְּד ֹון  ה& ת� ָ֗ו� ַ֣נ� ֹּ֣כ� ר  ' ַא� ּוׁ֙ש� א  ר�� ָפ� , ס� ְי�  ׁ֙ש� ֶ֣מ� ׁ֙ש ָ֗ו�

א  ְי%� ס� ר� , ָפ� �א ַא+ ְי% ֥ל� ָּפ� ר� א ְט� X%ְי ְכ� ת� ס� ר� ָפ� ַא+ :אארְכָ֗וְי ָ֗ו� ְי% ָ֗ו� ֹּ֣כ� ר� ַא�
א  ְי%� ְכ� ַ֣נ� ּוׁ֙ש� ׁ֙ש, א�  ְי% ֥ל� ִב� 'א דהָ֗וא ִב� ְי% ה� ,א׃ְּד� ְי% ֶ֣מ� ֥ל� ע%

א 10 ְיר�� ּ֔ק ְי� א ָ֗ו� � ְּב� ר� ר� ָּפ� ַ֣נ� ס� ְי� ַא� ֥ל ַג� ְי ה� : א ְּד ַּֽי�� ּ֗מ� ר ַא] � ַא� ּוׁ֙ש�
ר 	 ַא� ּוׁ֙ש� ן  ְי & ר� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ְי  � ְּד ה  ' ְי� ר� ק ְּב� ֹו  ּ֗מ� ה ִב  � הֹות% ָ֗ו�

ת׃  ַ֣נ� , ע� ה ּוְכ� ' ר� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ְי 11ע+ 5א ְּד ָּ֖ת�� ר� ִּג� ן ַא ַג� � ׁ֙ש� ר� ה� ָּפ� ַ֣נ� ְּד�
ְיְך M ד� ִב� א ע� & ֹּ֣כ� ֥ל� א ֶ֣מ� ָּ֖ת� ְׂש� ' ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ֥ל־ַא� ְי ע� ֹוה ֥ל� ַ֗חּו ע+ � ֥ל� ׁ֙ש�
ת׃  ַ֣נ� , ע� ּוְכ� ה  ' ר� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ע+ 	ׁ֙ש  ַ֣נ� ָפַא6

קּו� 12 �֥ל ְי ס� : ְּד א  ְי%� הּוד� ְי� ְי  � ְּד א  ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ� �א ֥ל� ָ֗ו% ה6 � ֥ל� ְיע  �ד ְי�
א Hת� ְי� ר� ק ם  & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ֥ל ֹו  ת' ַא+ א  ְיַ֣נ� 	 ֥ל� ע+ ְך  ת�� ָ֗ו� ן־֥ל� ֶ֣מ

א  : ָּ֖ת� ד� ר� , א� ָ֗וִבאְישתא ֶ֣מ� ָּ֖ת� ְיׁ֙ש� , ן ּוִב ְי ַ֣נ�� �אָ֗ושָ֗ורְי ְּב� ַּֽי� ׁ֙שּור� ָ֗ו�
ְי֥לּו אשְכ֥ל֥לָ֗ו  �֥ל ְכ� ְיְטּו׃ ׁ֙ש� , ַ֗ח ְי� א  ' ַּֽי� ָּׁש� ַא] � 13ָ֗ו� ְיע  �ד ְי� ן  ע�� ֹּ֣כ�

א ַ֣נ%� ְּב� ת� ָּ֖ת ְך�  ד� א  	 ת� ְי� ר� ק ן  � ה% ְי  ]ְּד א  ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ� ֥ל� �א  ָ֗ו% ה6 ֥ל�
א � ֥ל� ְך�  ֥ל� ה+ ָ֗ו� ֹו  ֥ל: ה־ִב� , ְּד� ַ֣נ� ֶ֣מ ּון  ֥ל& ֥ל� ְכ� ָּ֖ת� ׁ֙ש� , ְי ה  ' ַּֽי� ׁ֙שּור� ָ֗ו�

ק׃  , ז ַ֣נ� ה� ָּ֖ת� ְים  ' ְכ ֥ל� ֶ֣מ� ם  ת.	 ָּפ� ַא� ָ֗ו� ּון  ַ֣נ� ָּ֖ת� ַ֣נ� ן 14ְי ע�� ֹּ֣כ�
�ת ָ֗ו� ר� ע� ָ֗ו� א  ַ֣נ� ַ֗ח� ֥ל�� ֶ֣מ� א�  ֥ל� ְיְכ� , ה% ַ֗ח  : ֥ל� ְי־ֶ֣מ� , ְּד ֥ל�  ִב% ֥ל־ק\ ֹּ֣כ�

ְיְך , ר gַא א  	 ֥ל� א  ֹּ֣כ�� ֥ל� הcֶ֣מ� ַ֣נ�� ֥ל־ְּד� Hע� א  & ז% ַ֗ח6 , ֶ֣מ� ֥ל� א  ַ֣נ� ' ֥ל�  
א׃  , ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� ֥ל� א  ַ֣נ� ע� 	 הֹוד� ָ֗ו� א  ַ֣נ� ַ֗ח� ' ֥ל� רe 15ׁ֙ש� ּ֔ק� ִב� ְי� ְי  Zְּד

ר � ָפ� ס� ְּב ַ֗ח  ֹּ֣כ� ׁ֙ש� ה� ת� ּו[ ְך  ת�� ה� ִב� ַא+ ְי  � ְּד א  Jַּֽי� ַ֣נ� Hר� ְכ� ר־ְּד� ָפ� ס� , ְּב
א ד�� ר� , �א ֶ֣מ� ְי� ר� ְך ק Jא ד� Hת� ְי� ר� ְיe ק עE ְּד ְּד� ַ֣נ� ת ָ֗ו�  Fא ַּֽי� ַ֣נ� ר� ְכ� ְּד�
c Text is correct relative to LC. Usually this marks a 

peculiarity of the LC relative to the other Masoretic 
texts.

ְין � ד ִב� ע� ְּדּור�  ָּ֖ת� ׁ֙ש� ַא� ָ֗ו� ן  ַ֣נ�� ד ּוֶ֣מ� ְין�  ְכ ֥ל� ֶ֣מ� ת  : ק� ז� ַ֣נ� ה� ֶ֣מ� ּו,
ְך ' ד� א  	 ת� ְי� ר� ק ה  ַ֣נ�� ֥ל־ְּד� Hע� א  & ֶ֣מ� ֥ל� ע� ת  ' ן־ְיֹוֶ֣מ� ֶ֣מ ּה  ּו�� ַג� ְּב�

ת׃  , ִב� ר� ַ֗ח� , ן 16ה� � ְי ה% ]א ְּד ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ� ה� ֥ל� ַ֣נ� ַ֗ח� ַ֣נ�� ְין ַא+ : ע הֹוד� ֶ֣מ�
֥ל � ִב% ק\ ּון ֥ל� ֥ל& ֥ל� ְכ� ָּ֖ת� ׁ֙ש� , ה ְי ' ַּֽי� ׁ֙שּור� א ָ֗ו� ַ֣נ%� ְּב� ת� ְך� ָּ֖ת א ד� 	 ת� ְי� ר� ק
ְך׃  , ֥ל� ְי  ' ְית� ַא א  	 ֥ל� א  ר�� ה+ ַ֣נ� ר  � ִב� ע+ ְּב� ק�  ֥ל� ַ֗ח+ ה  ַ֣נ�� ָפְּד�

ם� 17 ע% ֥ל־ְט� ע% ּום ְּב� ַ֗ח: ֥ל־ר� א ע� ֹּ֣כ�� ֥ל� ַ֗ח ֶ֣מ� � ֥ל� א ׁ֙ש� Xֶ֣מ� ַג� ת� ָּפ
ְין ' ִב ת� ְי� ְי  	 ְּד ֹון  ה� �ת� ָ֗ו� ַ֣נ� ֹּ֣כ� ר�  ַא� ּוׁ֙ש� א  ר�� ָפ� , ס� ְי  � ׁ֙ש� ֶ֣מ� ׁ֙ש ָ֗ו�
ת׃ , ע� ּוְכ� ם  ' ֥ל� ׁ֙ש� ה  M ר� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ע+ ר  N ַא� ּוׁ֙ש� ן  ְי & ר� ֶ֣מ� , ׁ֙ש� ְּב�

ׁ֙ש 18      ס 	 ר� ָפ� א ֶ֣מ� ְיַ֣נ� & ֥ל� ּון ע+ ָּ֖ת' ַ֗ח� ֥ל� ְי ׁ֙ש� 	 א ְּד ַ֣נ�@ ָ֗ו� ָּ֖ת� ׁ֙ש� ַ֣נ
ְי׃  , ֶ֣מ� ד� ְי ק� ' ר ַ֗חּו 19ק6 ֹּ֣כ�� ׁ֙ש� ה� רּו ָ֗ו� � ּ֔ק� םE ּוִב� ע% ְים ְט� � ְיF ְׂש ִּנ ּוֶ֣מ

ְין ' ְכ ֥ל� ֥ל־ֶ֣מ� ע� א  ֶ֣מ�� ֥ל� � ע, ת�  ן־ְיֹוֶ֣מ� ֶ֣מ ְך  ד�� א  � ת� ְי� ר� ק ְי  5ְּד
ּה׃ , ד־ְּב� ִב� ע+ ת� ֶ֣מ ּור  ְּד' ָּ֖ת� ׁ֙ש� ַא� ָ֗ו� ד  	 ר� ּוֶ֣מ� ה  & ַא� ְּׂש� ַ֣נ� ת� , ֶ֣מ

ְין 20 �ְיְט ֶּל Hׁ֙ש� ָ֗ו� ם  ֥ל�� ּוׁ֙ש� ר� ֥ל־ְי� ע� ָ֗וֹו�  ה+ ְין  �ְיָפ ּ֔ק ָּ֖ת� ְין  � ְכ ֥ל� ּוֶ֣מ�
ִב 	 ה% ְי� ת� ֶ֣מ ְך  ' ֥ל� ה+ ָ֗ו� ֹו  M֥ל ִב� ה  	 ְּד� ּוֶ֣מ ה  & ר� ה+ ַ֣נ� ר  � ִב� ע+ ֥ל  ְכ.' ְּב�

ֹון׃  ה, ְך 21֥ל� & ֶּל% �א ַא ַּֽי� ר� ִב� א ִּג] ' ֥ל� ִּ֗ט� ִב� ם ֥ל� ע%� ְיֶ֣מּו ִּ֗ט� � ן� ְׂש ע� ֹּ֣כ�
א 	 ֶ֣מ� ע� ְט� ְי  ' ִּנ ד־ֶ֣מ ע� א  ַ֣נ%� ְּב� ת� ת א  � ֥ל� ְך�  ד� א  	 ת� ְי� ר� ק ָ֗ו�

ם׃  , ְׂש� ָּ֖ת� &ה 22ְי ַ֣נ� ֥ל־ְּד� ד ע� � ְּב� ע� ֶ֣מ� ּו ֥ל� ֥ל' ֹו ׁ֙ש� Mָ֗ו ְין ה6 	 ְיר ה ּוז�
ְין׃ , ְכ ֥ל� ֶ֣מ� ת  ' ק� ז� ַ֣נ� ה� ֥ל� א  ֥ל�� ִב� ַ֗ח+ �א  ִּג% ְׂש� ְי ה�  ֶ֣מ� ֥ל�

ְי 23      ס 5ְּד א�  ַ֣נ� ָ֗ו� ָּ֖ת� ׁ֙ש� ַ֣נ ן  ַג� : ׁ֙ש� ר� ָּפ� ְי  Xן־ְּד ֶ֣מ ן  ְי ד�� ַא6
ָּ֖ת� ארתַ֗חששתא  ְׂש� � ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ּוםַא� Mַ֗ח ם־ר� ד� ְי ק\ N ר א ק6 ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ�

ּו ְי֥ל: ה ִב� ִב ֥לּו  Hז� ַא+ ֹון  ה& ת� ָ֗ו� ַ֣נ� ּוְכ� א  ' ר� ָפ� ס� ְי  	 ׁ֙ש� ֶ֣מ� ׁ֙ש ָ֗ו�
ע 	 ר� ד� ַא� ְּב� ֹו  ּ֗מ' ה ֥לּו  	 ִּ֗ט ּוִב� א  ְי%� ּוד� ה� ֥ל־ְי� ע� ם�  ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר, ֥ל

֥ל׃  ְי , ַ֗ח� ת 24      סָ֗ו� � ְיד� ִב ע+ ת�  ֥ל� ְט% ְּב� ן  ְי אד�� ְּב%
ד ע�5 א  ֥ל�� ְט� , ְּב� ת�  ָ֗ו� ה+ ָ֗ו� ם  & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְּב ְי  ' ְּד א  ה�� ֥ל� ְית־ַא6 ְּב%
ס׃  , ר� ְך־ָּפ� ֥ל� , ֶ֣מ� ׁ֙ש  ָ֗ו� 	 ְי� ר� ְּד� ּות  ְכ' ֥ל� ֶ֣מ� ֥ל� ְין  ָּ֖ת%� ר� ָּ֖ת� �ת  ַ֣נ� ָפׁ֙ש�

ְי  5 � ִּג� ְי ַ֗ח� Xְּב ַ֣נ� ת� ה א ַ֣נִבְיאה ָ֗ו� ַּֽי�� ִב ְּדֹוא�ַ֣נ� ר־ע :ה ִב� ְי� ר� ְכ� ּוז�
א ַ֣נִבְיאְיא  ַּֽי�� ַּֽי� ִב םַ֣נ� & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ּוד ּוִב ְיה' ְי ִב 	 א ְּד ְי%� ּוד� ה� ֥ל־ְי� ע�

ֹון׃  ְיה, ֥ל% ע+ ֥ל  ' ַא% ר� ְׂש� ְי ּה  	 ֥ל� ַא6 ם  M ׁ֙ש] ן 2      סְּב� ְי Zאד� ְּב%
ק ד�� ֹוִ֤צ� ר־ְי, ּוע  ְּב� ׁ֙ש� ְי% ֥ל� ָ֗ו� ְיַא% ָּ֖ת ֥ל� ַא� ר־ׁ֙ש� ֥ל ְּב� : ִב� ְּב� ר] ֶ֣מּו ז� ק�[
ם & ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר, ִב ְי  � ְּד א  ' ה� ֥ל� ַא6 ְית  	 ְּב% א  ַ֣נ%� ִב� ֶ֣מ ֥ל� ְיָ֗ו  � ר ׁ֙ש� ָ֗ו�

ֹון  Mה ּ֗מ� ע 	א ַ֣נִבְיאְיא ָ֗ו� ַּֽי� ַּֽי� ִב ֹון׃ַ֣נ� ה, ְין ֥ל� 	 ד ע+ ס� א ֶ֣מ� ' ה� ֥ל� ְי־ַא6 , ד
ָפ
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ת 3 N ַ֗ח� ָּפ� ְי  ַ֣נ� ָּ֖ת� ָּ֖ת�[ ֹון  Jְיה ֥ל% ע+ א  Hת� ַא+  eא ַ֣נ� ֶ֣מ� ּה־ז ְּב%
ְין � ר ֶ֣מ� ן� ַא� ְכ% ֹון ָ֗ו� ה& ת� ָ֗ו� ַ֣נ� ְי ּוְכ� ' ַ֣נ� ר ְּבֹוז� 	 ת� ה ּוׁ֙ש� M ר� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ע+
א ַ֣נ%� ְּב� ֥ל ה�  ַ֣נ� ד� א  : ת� ְי� ְּב� ם  ע%� ְט� ם  J.ְכ ֥ל� ם  Hן־ְׂש� ֶ֣מ� ם  ה.� ֥ל�

ה׃  , ֥ל� ֥ל� ְכ� ׁ֙ש� ה ֥ל� ' ַ֣נ� 	א ד� ַ֣נ� ר� ָּׁש� ַא] א 4      סָ֗ו� ֶ֣מ� ' ַ֣נ% ן ֹּ֣כ� ְי 	 ד� ַא6
	ה ַ֣נ� ְי־ד� , א ְּד ַּֽי�� ר� ִב� ת ִּג] � ה� ֶ֣מ� ִּנּון� ׁ֙ש� ן־ַא ם ֶ֣מ� ה.& א ֶּל� ַ֣נ� ר� � ֶ֣מ� ַא+

ן׃  ְי , ַ֣נ� ְּב� א  ' ַ֣נ� ְי� ַ֣נ� ְי 5ִב � ִב% ֥ל־ְׂש� ע� ת�  ָ֗ו� ה+ ם  ה.� ה+ ֥ל� ַא6 ְין  � ע% ָ֗ו�
ׁ֙ש ָ֗ו� � ְי� ר� ד� ֥ל� א  ' ֶ֣מ� ע� ד־ְט� ע� ֹו  ּ֗מ� ה ֥לּו  � ִּ֗ט א־ִב� ֥ל� ָ֗ו� א  ְי%� הּוד� ְי�
ה׃  , ַ֣נ� ֥ל־ְּד� ע� א  ' ַ֣נ� ָ֗ו� ָּ֖ת� ׁ֙ש� ַ֣נ ּון  ְיִב	 ת ְי� ן  ְי M ד� ַא6 ָ֗ו� ְך  & ה� ָפְי�

ת 6 � ַ֗ח� ָּפ� ׀  ְי  � ַ֣נ� ָּ֖ת� ָּ֖ת� ַ֗ח  X֥ל� ְי־ׁ֙ש� , ְּד א  ָּ֖ת� ר� ִּג� ]ַא ן  ַג� � ׁ֙ש� ר� ָּפ�
א ְי%� ְכ� ס� ר� Hָפ� ַא+ ּה  ת%� ָ֗ו� � ַ֣נ� ּוְכ� ְי�  ַ֣נ� ְּבֹוז� ר  : ת� ּוׁ֙ש� ה  ר�� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ע+

א׃  , ֹּ֣כ� ֥ל� ׁ֙ש ֶ֣מ� ָ֗ו� ' ְי� ר� ֥ל־ְּד� ה ע� & ר� ה+ ר ַ֣נ� � ִב� ע+ ְי ְּב� ' א 7ְּד ' ֶ֣מ� ַג� ת� ָּפ
ׁ֙ש ָ֗ו� 	 ְי� ר� ד� ֥ל� ּה  ּו%� ַג� ְּב� ְיִב  � ת ֹּ֣כ� ה�  ַ֣נ� ד� ְכ ָ֗ו� ְי  ֹוה ֥ל& ע+ ַ֗חּו  � ֥ל� ׁ֙ש�

א׃  ֶּל� ְכ., א  	 ֶ֣מ� ֥ל� א ׁ֙ש� ' ֹּ֣כ� ֥ל� �א 8      סֶ֣מ� ָ֗ו% ה6 ְיע  ׀ ֥ל� � ד ְי�
ְית� ִב% ֥ל� א�  ָּ֖ת� ְיַ֣נ� , ד ֶ֣מ� ּוד  ְיה: ֥ל א  ַ֣נ� ֥ל� Jז� ְי־ַא+ , ְּד א  ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ� ֥ל�
ע ' ַא� ָ֗ו� ֥ל  ֥ל�� ִּג� ן  ִב� � ַא� א�  ַ֣נ% ְּב� ת� ֶ֣מ ּוא  ה: ָ֗ו� א  ְּב�� ר� א  � ה� ֥ל� ַא6
א ַ֣נ� ר� 	 ָּפ� ס� ַא� ְך  M ד� א  ָּ֖ת� ְיד� 	 ִב ע+ ָ֗ו� &א  ַּֽי� ֥ל� ת� ְכ] ְּב� ם  � ְׂש� ָּ֖ת� ֶ֣מ

ם׃  ה., ד� ְי� ְּב� ַ֗ח  	 ֥ל� ִ֤צ� ּוֶ֣מ� א  ' ד� ִב� ע� ת� ן 9      סֶ֣מ ְי ד�� ַא6
ם ה.& ֶּל� א  ַ֣נ� ר� � ֶ֣מ� ַא+ א  ֶ֣מ� ' ַ֣נ% ֹּ֣כ� ְך  ֶּל%� ַא �א  ַּֽי� ִב� ְׂש� ֥ל� א�  ַ֣נ� ֥ל� ַא%� ׁ֙ש�
ה ְי�� ַ֣נ� ִב� ֶ֣מ ֥ל� ה�  ַ֣נ� ד� א  : ת� ְי� ְּב� ם  ע%� ְט� ם  J.ְכ ֥ל� ם  Hן־ְׂש� ֶ֣מ�

ה׃  , ֥ל� ֥ל� ְכ� ׁ֙ש� ֥ל� ה  ' ַ֣נ� ד� 	א  ַ֣נ� ר� ָּׁש� ַא] ם 10ָ֗ו� M.ה ת� ה� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ף  N ַא� ָ֗ו�
ִב 	 ָּ֖ת] ְכ� ַ֣נ ְי  M ְּד ְך  & עּות� הֹוד� ֥ל� ם  ה.' ֶּל� א  ַ֣נ� ֥ל� 	 ַא% ׁ֙ש�

ם׃  ְיה., אׁ֙ש% ר� ִב� ְי  	 ְּד א  ' ַּֽי� ר� ִב� ם־ִּג] א 11      סׁ֙ש] 	ֶ֣מ� ַ֣נ% ּוְכ�
ֹו Zּ֗מ ה א  ַ֣נ� �ַ֗ח� ַ֣נ� ַא+ ר  & ֶ֣מ� ֶ֣מ% ֥ל� א  ּוַ֣נ� ְיִב� ת ה+ א  ' ֶ֣מ� ַג� ת� ָפ
א� ת� ְי� ן ְּב� ְי : ַ֣נ� א ּוִב� ע�� ר� ַא� א ָ֗ו� Jַּֽי� ֶ֣מ� ּה ׁ֙ש� H֥ל� ְי־ַא6 , ְיe ד דֹוה ִב� ע�
ְך ֥ל� : ן ּוֶ֣מ� ְיַא�� ִּג ְין ְׂש� � ַ֣נ ה� ׁ֙ש� ַ֣נ� ת ְּד� : ֶ֣מ� ד� ּ֔ק� ה ֶ֣מ J%ַ֣נ א ִב� Hָ֗ו� ְי־ה+ , ְּד

ּה׃  , ֥ל% ֥ל� ְכ� ׁ֙ש� ָ֗ו� ְי  ה ' ַ֣נ� ְּב� ִב  ר�� ֥ל�  ַא% ר� ְׂש� ְי ְי 12֥ל� Hן־ְּד ֶ֣מ ן  ה%� ֥ל�
Mד ְי� ֹו ְּב� ּ֗מ� ִב ה � ה� א ְי� ַּֽי�� ֶ֣מ� ּה ׁ֙ש� � ֥ל� ַא6 א� ֥ל� ַ֣נ� ת�� ה\ ִב� זּו ַא+ : ִּג ר� ה�

֥ל  ' ִב� ְך־ְּב� ֥ל� , ֶ֣מ� ר  	 ַּצ� ַ֣נ� ד� ִבּוְכ� ה ְכסדְיא ַ֣נ� & ַא� ְּד� ס� הֹּ֣כ� : ת� ְי� ּוִב�
֥ל׃ , ִב� ִב� ֥ל� ְי  	 ֥ל ַג� ה� ה  ' ּ֗מ� ע� ָ֗ו� ּה  ר%� ת� ס� ה�  ַ֣נ� ד�

ְי 13      ס � א ְּד ' ֹּ֣כ� ֥ל� ׁ֙ש ֶ֣מ� ֹור� ְכ	 ה ֥ל� ד�� �ת ַ֗ח+ ַ֣נ� ׁ֙ש� ם� ְּב ר� ְּב�
ה ' ַ֣נ� א ד� 	 ה� ֥ל� ְית־ַא6 ם ְּב% ע%� ם ְט� � א� ְׂש� ֹּ֣כ� ֥ל� ׁ֙ש ֶ֣מ� ֹור� ֥ל ֹּ֣כ: & ִב� ִב�

א׃  , ַ֣נ% ְּב� ְי 14֥ל � ְּד  Fא ה� ֥ל� ְית־ַא6 ְי־ִב% , ד �א  ַּֽי� אַ֣נ� ֶ֣מ� ף  ַא� ָ֗ו�[
ק� ָּפ% ַ֣נ� ה� ר  ַּצ�� ַ֣נ� ד� ִבּוְכ� ַ֣נ� ְי  � ְּד  Eא ָּפ� ס� ְכ� ָ֗ו� ה  � ִב� ה+ ד�

א ' ֥ל� ְיְכ� ה% ֹו ֥ל� ּ֗מ� ֥ל ה � ְיִב% ה% ם ָ֗ו� ֥ל�� ְירּוׁ֙ש� , ְי ִב � א� ְּד ֥ל� ְיְכ� , ן־ה% ֶ֣מ
א� ֥ל� ְיְכ� , ן־ה% א ֶ֣מ ֹּ֣כ�� ֥ל� ׁ֙ש ֶ֣מ� ֹור� ֹו ֹּ֣כ� Jּ֗מ ק ה H%ָּפ ַ֣נ� ֥ל ה� & ִב� ְי ִב� � ְּד
ה ' ַ֗ח� ָפ� ְי  	 ְּד ּה  ֶ֣מ%� ׁ֙ש� ר  � ַּצ� ְּב� ׁ֙ש� ׁ֙ש% ֥ל� ְיִבּו�  �ְיה ָ֗ו ֥ל  ִב�� ִב� ְי  � ְּד

ּה׃  , ֶ֣מ% ׀  15ְׂש� ּה  i%ר־֥ל ֶ֣מ� ַא+ ֥ל א֥לה ָ֗ו� אַא5% ְׂש5% א  ַּֽי�� אַ֣נ� , ֶ֣מ�
ְית 	 ם ּוִב% & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְי ִב � א ְּד ' ֥ל� ְיְכ� ה% ֹו ְּב� ּ֗מ� ת ה � ַ֗ח% ֥ל־ַא+ ז� , ַא%

ּה׃  , ר% ת� ֥ל־ַא� ע� 	א  ַ֣נ% ְּב� ת� ְי א  ' ה� ֥ל� ן� 16      סַא6 ְי ד�� ַא6
א ' ה� ֥ל� ְית ַא6 	 ְי־ִב% Mא ְּד ַּֽי� ָּׁש� ִב ַא] N ה� א ְי� ת�� ְך ַא+ ר ְּד%� � ַּצ� ְּב� ׁ֙ש� ׁ֙ש%
א 	 ֥ל� א ָ֗ו� ' ַ֣נ% ְּב� ת� ן ֶ֣מ M ע� ד־ֹּ֣כ� ע� ן ָ֗ו� ְי N ד� ן־ַא6 ם ּוֶ֣מ & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְי ִב � ְּד

ם׃  , ֥ל ר 17ׁ֙ש� ּ֔ק� ְּב� ת� ]ְי ִב  ְט�� א  � ֹּ֣כ� ֥ל� ֥ל־ֶ֣מ� ע� ן  N ה% ן  Xע� ּוְכ�
ן � ה%  E ֥ל ִב� ִב� ְּב� ְי  � ְּד  Fה ּ֗מ� ת� א  � ֹּ֣כ� ֥ל� ְי־ֶ֣מ� ְּד א  Jַּֽי� ז� ַ֣נ� ִּג ְית  H%ִב ְּב�
Mא ַ֣נ% ִב� ֶ֣מ ם ֥ל� ע%� ְים ְט� � א� ְׂש ֹּ֣כ� ֥ל� ׁ֙ש ֶ֣מ� ֹור� ן־ֹּ֣כ: ְי־ֶ֣מ , ְי ְּד ְית�� ַא
א M ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� ּות  ע	 ּור� ם  & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְּב ְך  ' ד% א  	 ה� ֥ל� ְית־ַא6 ְּב%

א׃  ְיַ֣נ� , ֥ל� ַ֗ח ע+ 	 ֥ל� ׁ֙ש� ה ְי ' ַ֣נ� ֥ל־ְּד�       סע�

רּו ׀ 6 � ּ֔ק� ם ּוִב� & ע% ם ְט� � א ְׂש� ' ֹּ֣כ� ֥ל� ׁ֙ש ֶ֣מ� ָ֗ו� 	 ְי� ר� ן ְּד� ְי M אד� ְּב%
֥ל׃ , ִב� ִב� ה ְּב� ' ּ֗מ� ְין ָּ֖ת� 	 ת ַ֗ח+ ה� Mא ֶ֣מ� ַּֽי� ז� ַ֣נ� ְי ַג N א ְּד ַּֽי�� ר� ָפ� ְית ס � ִב% ְּב�

ְי 2 	 ד� ֶ֣מ� ְּב� ְי  M ְּד א  M ת� ְיר� , ִב ְּב� א  ת�� ֶ֣מ� ַ֗ח� ַא� ְּב� ַ֗ח  � ְכ� ָּ֖ת� ׁ֙ש� ה ָ֗ו�
ּה ' ּו� ַג� ְּב� ְיִב  	 ת ן־ֹּ֣כ� ְכ% ָ֗ו� ה  & ד� ַ֗ח+ ה  � ֶּל� ַג ֶ֣מ� ה  ' ָּ֖ת� ְיַ֣נ� ד ֶ֣מ�
ה׃  , רֹוַ֣נ� ְכ� ָפְּד

3 Fא ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� ׁ֙ש  ֹור� ֹּ֣כ� א  ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ� ׁ֙ש  ֹור� ְכ� ֥ל� ה  Jד� ַ֗ח+ ת  Hַ֣נ� ׁ֙ש� ְּב
א ַ֣נ%� ְּב� ת� א ְי � ת� ְי� ם� ְּב� ֥ל� ְירּוׁ֙ש� , א ִב : ה� ֥ל� ְית־ַא6 םE ְּב% ע% ם ְט� � ְׂש�
ְין & ֥ל ֹוִב� ס, ֶ֣מ� ְי  ֹוה ָּׁש' ַא] ָ֗ו� ְין  �ַ֗ח ִב� ְּד ְין  � ַ֗ח ִב� ְי־ד� , ְּד ר�  ת� ַא+

ְין׃  , ָּ֖ת ְין ׁ֙ש 	 ּ֗מ 'ּה ַא� ְי% ת� ְין ָּפ� �ָּ֖ת ְין ׁ֙ש � ּ֗מ ּה� ַא� ְין 4רּוֶ֣מ% Xְכ ְּב� ד� ַ֣נ
ת & ד� ַ֗ח+ ע  � ְי־ַא� ְּד ְך  ' ְּב� ד� ַ֣נ ָ֗ו� א  ת�� ֥ל� ָּ֖ת� ֥ל�  ֥ל� ִּג� ן  ִב� : ְי־ַא� ְּד

ִב׃  , ה ְי� ת� א ָּ֖ת ' ֹּ֣כ� ֥ל� ְית ֶ֣מ� 	 ן־ְּב% א ֶ֣מ ת�� ק� ָפ� Hַ֣נ �ְי 5ָ֗ו� אַ֣נ% ף ֶ֣מ� ַא� ָ֗ו�[
ר ַּצ�� ַ֣נ� ד� ּוְכ� ִב, ְי ַ֣נ� � ְּד  Eא ָּפ� ס� ְכ� ָ֗ו� ה  � ִב� ה+ ְי ד� � אF ְּד ה� ֥ל� ְית־ַא6 ִב%
֥ל & ִב� ִב� ֥ל ֥ל� � ְיִב% ה% ם ָ֗ו� ' ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְי־ִב א ד 	 ֥ל� ְיְכ� ן־ה% ק ֶ֣מ M ָּפ% ַ֣נ� ה�
ּה ר%� ת� ַא� ם� ֥ל� ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר, ְי־ִב א ד : ֥ל� ְיְכ� ה% ְך ֥ל� ְיה� ]ּון ָ֗ו ְיִב� ת ה+ ְי�

א׃  , ה� ֥ל� ְית ַא6 	 ִב% ת ְּב� ' ַ֗ח% ת� ת 6      סָ֗ו� Hַ֗ח� ְי ָּפ� ַ֣נ� ָּ֖ת� ן ָּ֖ת�[ Zע� ֹּ֣כ�
א ְי%� ְכ� ס� ר� ָפ� ֹון ַא+ ה� �ת� ָ֗ו� ַ֣נ� ּוְכ� ְי�  ַ֣נ� ר ְּבֹוז� : ת� ה ׁ֙ש� Jר� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ע+
ה׃ , ּ֗מ� ן־ָּ֖ת� ֶ֣מ ֹו  ָ֗ו' ה+ ְין  	 ְיק ַ֗ח ר� ה  & ר� ה+ ַ֣נ� ר  � ִב� ע+ ְּב� ְי  ' ְּד

א� 7 ְי% הּוד� ת ְי� : ַ֗ח� ְך ָּפ� & א ד% � ה� ֥ל� ְית־ַא6 ת ְּב% ' ְיד� ִב ע+ קּו ֥ל� ִב]@ ׁ֙ש�
ֹון ַ֣נ	 ִב� ְי ְך  ' ד% א  	 ה� ֥ל� ְית־ַא6 ְּב% א  ְי%� הּוד� ְי� ְי  � ִב% ְׂש� ּו֥ל�
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ּה׃  , ר% ת� ֥ל־ַא� ּון 8ע� ד� ִב� ע� � ְי־ת, , א ד � ֶ֣מ� םE ֥ל� ע% ְים ְט� � ְיF ְׂש ִּנ ּוֶ֣מ
ְך & א ד% � ה� ֥ל� ְית־ַא6 א ְּב% ' ַ֣נ% ִב� ֶ֣מ ְך ֥ל� ֶּל%� א� ַא ְי% הּוד� ְי ְי� : ִב% ם־ְׂש� ע
א ַ֣נ� ר� ָּפ�� ס� ה ַא� ר�� ה+ ר ַ֣נ� � ִב� ת� ע+ ְּד� ְי ֶ֣מ 5א ְּד ֹּ֣כ�� ֥ל� ְי ֶ֣מ� � ס% ְכ� ִּנ ּוֶ֣מ
א 	 ְי־֥ל� ְך ְּד ' ֶּל% 	א ַא ַּֽי� ר� ִב� ַג] א ֥ל� M ִב� ה+ ְי� ת� , Nא ֶ֣מ ָ֗ו% ה6 א ָּ֖ת� M ת� ק� ָפ� ַ֣נ

א׃  , ֥ל� ִּ֗ט� ִב� ְין 9֥ל� � ר ְכ� ד ָ֗ו� ְין  � תֹור �ְי  ַ֣נ% ּוִב� ן  Zַ֗ח� ׁ֙ש� ַ֗ח� ה  � ּוֶ֣מ�
ַ֗ח � ֥ל� ְין ֶ֣מ� Xְט ַ֣נ� א ַ֗ח jַּֽי� ֶ֣מ� ּה ׁ֙ש� k ֥ל� ַא6 ן ׀ ֥ל� � ָ֗ו� ֥ל� ע+ ְין ׀ ֥ל� � ר ּ֗מ� ַא ָ֗ו�
ם� ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר, ְי־ִב :א ד ַּֽי� ַ֣נ� ה+ ר ֹּ֣כ� Hאֶ֣מ� ֶ֣מ% ַ֗ח ֹּ֣כ� ׁ֙ש�� ר ּוֶ֣מ� � ֶ֣מ� ׀ ַ֗ח+
ּו׃ ֥ל, א ׁ֙ש� 	 ְי־֥ל� ֹום ְּד ְי' ֹום ׀ ְּב� ם ְי	 M.ה ִב ֥ל� 	 ה% ְי� ת� א ֶ֣מ H%ָ֗ו ה6 ֥ל�

&א 10 ַּֽי� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּה  � ֥ל� ַא6 ֥ל� ְין  ' ְיַ֗חֹוַ֗ח ַ֣נ ְין  M ִב ר� ק� ה� ֶ֣מ� ן  Nfָ֗ו ה6 ְי־֥ל� , ְּד
ְי׃  ֹוה ַ֣נ, ּוִב� א  ' ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� 	ְי  ַּֽי% ַ֗ח� ֥ל� ן  ְי ֶּל�@ ִ֤צ� ְים 11ּוֶ֣מ� � ְׂש  Fְי ִּנ ּוֶ֣מ

ה ַ֣נ�� ד� א  � ֶ֣מ� ַג� ת� ָּפ א�  ַ֣נ% ׁ֙ש� ה� ְי� ְי  : ְּד ׁ֙ש  ַ֣נ�� ֥ל־ַא6 ְכ� ְי  � ְּד  Eם ע% ְט�
ְי ה ֥ל.& ע+ א  � ַ֗ח% ֶ֣מ� ת� ְי ְיף  ' ק ּוז� ּה  ת%� ְי� ן־ְּב� ֶ֣מ ע�  ַא� ַ֗ח  	 ס� ַ֣נ� ת� ְי

ה׃  , ַ֣נ� ֥ל־ְּד� ע� ד  ' ִב% ע+ ת� ְי ּו  ֥ל	 ָ֗ו� ַ֣נ� ּה  M ת% ְי� ְי 12ּוִב� � ְּד א  Xה� ,א֥ל� ָ֗ו%
׀ ְי  � ְּד ם�  ע� ָ֗ו� ְך  ֥ל� : ֥ל־ֶ֣מ� ֹּ֣כ� ר  Xִּג� ֶ֣מ� ְי� ה  ּ֗מ�� ָּ֖ת� ּה  � ֶ֣מ% ן ׁ֙ש� N ֹּ֣כ ׁ֙ש�
ְך ' א ד% 	 ה� ֥ל� ְית־ַא6 ה ְּב% M ֥ל� ְּב� ַ֗ח� Mה ֥ל� ְי� ַ֣נ� ׁ֙ש� ה� ּה ֥ל� ד%� ַ֗ח ְי� � ֥ל� ׁ֙ש� ְי
ם ע%� ְט� ת  ֶ֣מ� � ְׂש� ׁ֙ש�  ָ֗ו� ְי�� ר� ד� :ה  ַ֣נ� ַא+ ם  & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ִב ְי  � ְּד
ד׃  , ִב ע+ ת� ְי א  ַ֣נ� ר� ' ָּפ� ס� ָפַא�

ְי 13 ' ַ֣נ� ְּבֹוז� ר  	 ת� ׁ֙ש� ה  M ר� ה+ ר־ַ֣נ� , ִב� ע+ ת  N ַ֗ח� ָּפ� ְי  Xַ֣נ� ָּ֖ת� ָּ֖ת� ן  ְי ד� ַא6[
א M ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� ׁ֙ש  ָ֗ו� N ְי� ר� ְּד� ַ֗ח  X֥ל� ְי־ׁ֙ש� , ְּד ֥ל  ִב%� ק\ ֥ל� ֹון  ה& ת� ָ֗ו� ַ֣נ� ּוְכ�

דּו׃  , ִב� א ע+ ַ֣נ� ר� 	 ָּפ� ס� א ַא� ֶ֣מ� ' ַ֣נ% ן 14ֹּ֣כ� ְי � ַ֣נ� א� ְּב� ְי% הּוד� ְי ְי� : ִב% ְׂש� ָ֗ו�
ְי  � ִּג� ַ֗ח� ת�  ִבּוַא� ַ֣נ� ְּב ְין  �ַ֗ח ֥ל� ִ֤צ� א ַ֣נִבְיאה ּוֶ֣מ� ַּֽי�� ִב הַ֣נ� ' ְי� ר� ְכ� ּוז�

֥ל ַא%� ר� ְׂש� ּה ְי � ֥ל� ם� ַא6 ע� ן־ְט�� ֥לּו ֶ֣מ �֥ל ְכ� ׁ֙ש� ֹו ָ֗ו� ַ֣נ� ֹוא ּוִב� ְּד& ר־ע ְּב�
ְך ֥ל� 	 ֶ֣מ� א  ָּ֖ת� ְׂש� ' ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא� ָ֗ו� ׁ֙ש  ָ֗ו� ְי�� ר� ד� ָ֗ו� ׁ֙ש  ֹור� ֹּ֣כ� ם�  ע% ִּ֗ט� ּוֶ֣מ

ס׃  , ר� ה 15ָּפ� ' ת� ֥ל� ֹום ָּ֖ת� ְי	 ד  M ה ע� ַ֣נ�� ד� ה  � ת� ְי� ְיא� ְּב� ְיִ֤צ ׁ֙ש% ָ֗ו�
ׁ֙ש ָ֗ו� 	 ְי� ר� ּות ְּד� ְכ' ֥ל� ֶ֣מ� ת ֥ל� ת־ׁ֙ש%� ַ֣נ� ְיא ׁ֙ש� � ְי־ה ר ְּד & ד� ַ֗ח ַא+ � ְיר� ֥ל
א׃  , ֹּ֣כ� ֥ל� ָפֶ֣מ�

ר 16 � ַא� ּוׁ֙ש� א  J%ְי ָ֗ו� ֥ל% ָ֗ו� א  Hַּֽי� ַ֣נ� ה+ ֹּ֣כ� ֥ל  ַא% ר� ְׂש� ]ְי־ְי , ַ֣נ% ִב� דּו  � ִב� ע+ ָ֗ו�
,ה׃ ָ֗ו� ד� ַ֗ח� ְּב� ה  ' ַ֣נ� ד� א  	 ה� ֥ל� ְית־ַא6 ְּב% ת  M ֹּ֣כ� ַ֣נ] ַ֗ח+ א  ֥לּות�� ְי־ַג� ַ֣נ% ְּב�

ְין 17 � ָּ֖תֹור  Eה ַ֣נ� ד� א  � ה� ֥ל� ְית־ַא6 ְּב%  Fת ֹּ֣כ� ַ֣נ] ַ֗ח+ ֥ל� ִבּו  �ר ק� ה� ָ֗ו�
ה & ַא� ֶ֣מ� ע  � ְּב� ר� ַא� ְין  ' ר ּ֗מ� ַא ן  ְי את�� ֶ֣מ� ְין  � ר ְכ� ְּד ה  ַא�� ֶ֣מ�

ְין  Jְּז ע ְי  H%ְיר ָפ ה ֥לַ֗חְטְיא ּוִ֤צ� : ַא� ִּ֗ט� ַ֗ח� ֥ל�֥ל� ַא% ר� ְׂש� ֥ל־ְי ֥ל־ֹּ֣כ� ע�
֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ְי ְי  	 ְט% ִב� ׁ֙ש ן  ' ְי� ַ֣נ� ֶ֣מ ֥ל� ר  ְׂש�� ְי־ע+ , ר% ְיֶ֣מּו 18ָּ֖ת� H ק ה+ ָ֗ו�

ֹון ה� ת� � ק� ֥ל� ַ֗ח� ֶ֣מ� ְּב� א�  ְי% ָ֗ו� ֥ל% ָ֗ו� ֹון  ה� ת� ִּג� ֥ל] ָפ� ְּב א  Jַּֽי� ַ֣נ� ה+ ְכ�

ר 	 ָפ� ִב ס� ' ת� ְכ� ם ֹּ֣כ & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְי ִב � א ְּד ' ה� ֥ל� ת ַא6 	 ְיד� ִב ֥ל־ע+ ע�
ה׃  , ׁ֙ש� ָפֶ֣מ.

ה 19 	 ע� ְּב� ר� ַא� ְּב� ַ֗ח  ס� & ָּפ� ת־ה� ַא� ה  ' ִּגֹו֥ל� ְי־ה� ַ֣נ% ִב� ּו  ְׂש	 ע+ ַּֽי� ָ֗ו�
ֹון׃  אׁ֙ש, ר ׁ֙ש ה� ד� ַ֗ח.	 ר ֥ל� ' ְׂש� ְים 20ע� N ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ּו ה� Xר ה+ ִּ֗ט� , ְי ה � ֹּ֣כ

ַ֗ח� ס� ָּפ�� ּו ה� ְט: ַ֗ח+ ׁ֙ש� ַּֽי ְים ָ֗ו� & הֹור ם ְט� � ֶּל� ד ֹּ֣כ] ' ַ֗ח� ַא� Mם ֹּ֣כ� ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו�
ם׃ , ה� ֥ל� ָ֗ו� ְים  ' ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה� ם  	 ְיה� ַ֗ח% ַא+ ֥ל� ָ֗ו� ה  ִּגֹו֥ל�� ה� �ְי  ַ֣נ% ֥ל־ְּב� ְכ� ֥ל�

֥ל 21 ְכ.� ָ֗ו� ה  ִּגֹו֥ל�� ה� , ְים� ֶ֣מ% ִב ָּׁש� ֥ל ה� ַא%� ר� ְׂש� ְי־ְי , ַ֣נ% ּו ִב� ֥ל� ַּֽיdאְכ� ָ֗ו�
ׁ֙ש ר.@ ד� ֥ל ם  & ה� ֥ל% ַא+ ץ  ר� ' ַא� ,־ה� ִּגֹוְי% ת  	 ַא� ֶ֣מ� ִּ֗ט] ֶ֣מ ֥ל  M ְּד� ִב� ִּנ ה�

֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ְי ְי  	 ֥ל.ה% ַא6 ה  ' ְיהָ֗ו� , ֹות 22֥ל� Mַּצ ַג־ֶ֣מ� ַ֗ח� ּו  Nְׂש ע+ , ַּֽי� ָ֗ו�
ה הָ֗ו�� ְי� ם  � ַ֗ח� ּ֗מ� ְׂש ׀  ְי  � ֹּ֣כ ה  & ַ֗ח� ֶ֣מ� ְׂש ְּב� ְים  ' ֶ֣מ ְי� ת  	 ע� ִב� ׁ֙ש
ם ְיה�� ד% ְי� �ק  ְּז% ַ֗ח� ם ֥ל� ְיה�� ֥ל% ָּׁשּור� ע+ ְך־ַא� ֥ל� , ִב ֶ֣מ� : ֥ל% ִב  X%ס ה% , ָ֗ו�
֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ְי ְי  	 ֥ל.ה% ַא6 ְים  ' ֥ל.ה ַא6 ְית־ה� ְּב% ת  אְכ� 	 ֥ל� ֶ֣מ� ָפְּב

ּות 7 ְכ' ֥ל� ֶ֣מ� ְּב� ה  ֶּל� ַא%� ה� ְים  � ר ִב� ְּד� ה� ר�  ַ֗ח� ַא� ָ֗ו�
ה ְי�� ר� ן־ְׂש� ְּב� א�  ר� ז� ע� ס  & ר� ְך־ָּפ� ֥ל� , ֶ֣מ� א  ָּ֖ת� ס� � ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא�

,ה׃  ַּֽי� ק ֥ל� ן־ַ֗ח ְּב� ה  ' ְי� ר� ז� ן־ֻע+ ֹוק 2ְּב� ד' ן־ִ֤צ� ְּב� ּום  ֶּל	 ן־ׁ֙ש� ְּב�
ּוִב׃  ְיְט, ַ֗ח ן־ַא+ 'ה 3ְּב� ְי� ר� ז� ן־ֻע+ ִב� 	ה  ְי� ר� ֶ֣מ� ן־ַא+ ְּב�

ֹות׃  ְי, ר� ן־ֶ֣מ� ְי׃ 4ְּב� , ּ֔ק ן־ְּב] ְּב� ְי  ' ְּז ן־ע] ִב� 	ה  ְי� ַ֗ח� , ר� ן־ז� ְּב�
ן 5 ר.	 ה+ ן־ַא� ְּב� ר  ז�� ֻע� ֥ל� ן־ַא� ְּב� ס�  ַ֗ח� ְיַ֣נ� , ן־ָּפ ְּב� ּוע   ְיׁ֙ש� ִב ן־ַא+ ְּב�

אׁ֙ש׃  ,dר ה� ן  ' ה% ֹּ֣כ. ֥ל 6ה� ִב�� ְּב� ֶ֣מ ה  � ֥ל� ע� א�  ר� ז� ע� ּוא  ה:
ן 	 ת� ר־ַ֣נ� ׁ֙ש� ַא+ ה  ׁ֙ש�� ֶ֣מ. ת  � תֹור� ְּב� ְיר�  ה ֶ֣מ� ר  : ָפ% ּוא־ס. ה, ָ֗ו�
:ה הָ֗ו� ד־ְי� ְי� ְך ֹּ֣כ� ֥ל� ּ֗מ�� ֹו ה� ן־֥ל� ָּ֖ת� ַּֽי ֥ל ָ֗ו� & ַא% ר� ְׂש� ְי ְי � ֥ל.ה% ה ַא6 ' הָ֗ו� ְי�
ֹו׃  ת, ׁ֙ש� ּ֔ק� ְּב� ֥ל  ֹּ֣כ.' ְיָ֗ו  ֥ל�� ע� ְיָ֗ו�  ֥ל.ה� ָפַא6

ם 7 Jַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו� ְים  Hַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ן־ה� ּוֶ֣מ ֥ל  ַא% ר� ְׂש� ]ְי־ְי , ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ ּו  ֥ל� ע+ , ַּֽי� ָ֗ו�
=ם & ֥ל� רּוׁ֙ש� ֥ל־ְי� ְים ַא� ' ְיַ֣נ ת ִּנ� ה� ְים ָ֗ו� M ר ע+ ָּׁש. ה� ְים ָ֗ו� N ר ר� ׁ֙ש. ֶ֣מ� ה� ָ֗ו�

ְך׃  ֥ל� , ּ֗מ� ה� א  ָּ֖ת� ס� 	 ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא� ֥ל� ע  ִב� ' ת־ׁ֙ש� ַ֣נ� ׁ֙ש� א 8ְּב 	dִב ַּֽי� ָ֗ו�
ת 	 ַ֣נ� ׁ֙ש� ְיא  M ה ְי  & ְיׁ֙ש ֶ֣מ ַ֗ח+ ה� ׁ֙ש  ד� ַ֗ח.� ְּב� =ם  ' ֥ל� רּוׁ֙ש� ְי�

ְך׃  ֥ל� , ּ֗מ� ְית ֥ל� ' ְיע ִב ָּׁש� ֹון 9ה� אׁ֙ש� ר ׁ֙ש ה� ד� ַ֗ח.� ד� ֥ל� ַ֗ח� ַא� ְי ְּב� �ֹּ֣כ
ׁ֙ש ד� ַ֗ח.� ֥ל� ד  Xַ֗ח� ַא� ּוִב� ֥ל  & ִב� ְּב� ֶ֣מ ה  ' ֥ל� ע+ ּ֗מ� , ה� ד  ס]� ְי� ּוא  ה�
ה 	 ִּ֗טֹוִב� ְיָ֗ו ה� ' ֥ל.ה� ד־ַא6 ְי� ם ֹּ֣כ� �= ֥ל� ּוׁ֙ש� ר� ֥ל־ְי� א ַא� ְי ְּב�5 �ְיׁ֙ש ֶ֣מ ַ֗ח+ ה�

ְיָ֗ו׃  , ֥ל� ֹוׁ֙ש 10ע� Mר ד� ֥ל ֹו  ִב� ִב� ֥ל� ְין  � ְכ ה% א�  ר� ז� ע� ְי  : ֹּ֣כ
ק ֥ל ַ֗ח.	 ' ַא% ר� ְׂש� ְי ד ְּב� 	 ּ֗מ% ֥ל� ת ּו֥ל� ְׂש.& ע+ ֥ל� ה ָ֗ו� ' הָ֗ו� ת ְי� 	 ת־ָּ֖תֹור� ַא�
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ְט׃  , ָּפ� ׁ֙ש� ן 11      סּוֶ֣מ ָ֗ו�� ָּ֖ת� ׁ֙ש� ִּנ , ה� ן  ַג� � ׁ֙ש� ר� ָּפ� ׀  �ה  ז� ָ֗ו�
ן ' ה% ֹּ֣כ. א ה� 	 ר� ז� ע� א ֥ל� ָּ֖ת� ס� ׁ֙ש�� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ְך ַא� ֥ל� � ּ֗מ� ן� ה� ת� ר ַ֣נ� : ׁ֙ש� ַא+
ְיָ֗ו ' ּ֔ק� ַ֗ח] ָ֗ו� Mה  הָ֗ו� ָ֗וfת־ְי� ִ֤צ� ֶ֣מ ְי  N ר% ִב� ְּד ר  X%ָפ ס. ר  & ָפ% ֹּס. ה�
֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ֥ל־ְי ָפע�

א 12 ַ֣נ� ה+ ְכ�[ א  � ר� ז� ע� ֥ל� &א  ַּֽי� ְכ� ֥ל� ְך ֶ֣מ� ֥ל� ' ֶ֣מ� א  ָּ֖ת� ס� ׁ֙ש�� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� Hַא�
ת׃ ַ֣נ� , ע� ּוְכ� ְיר  ' ֶ֣מ ִּג� Mא  ַּֽי� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּה  N ֥ל� ְי־ַא6 , ְּד א  Jת� ְּד� ר  Hָפ� ס�

13 eְי ְכּות ֥ל� ֶ֣מ� ְּב� ִב  � ְּד� ַ֣נ� ת� ֥ל־ֶ֣מ ְכ� ְי  � ְּד  Eם ע% ְט� ְים  � ְׂש  Fְי ִּנ ֶ֣מ
ְך N ה� ֶ֣מ� ֥ל א  ְי%� ָ֗ו� ֥ל% ָ֗ו� ְי  ֹוה ַ֣נ� ה+ ְכ� ָ֗ו� ֥ל  J%ַא ר� ְׂש� ְי ה  Hּ֗מ� ן־ע� ֶ֣מ

ְך׃  , ה� ְך ְי� ' ּ֗מ� ם ע M ֥ל� ְירּוׁ֙ש� , ם 14֥ל Hד� ן־ק\ ְיe ֶ֣מ ֥ל ְּד ִב%� ֥ל־ק\ ֹּ֣כ�
א 	 ר� ּ֔ק� ִב� ֥ל� ְיַ֗ח   �֥ל ׁ֙ש� ְי�  ה ְט.� ע+ ְי� ת  : ע� ִב� ׁ֙ש ָ֗ו� א  Jֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ�
ְך׃ , ְיד� ִב ְי  	 ְּד ְך  ' ה� ֥ל� ַא6 ת  	 ד� ְּב� ם  & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� , ֥ל ָ֗ו� ּוד  ה' ֥ל־ְי� ע�

ְי 15 ֹוה ְט� ע+ ְי� ָ֗ו� א  � ֹּ֣כ� ֥ל� ְי־ֶ֣מ� , ְּד ִב  & ה� ּוד� ף  � ס� ֹּ֣כ� ה  ' ֥ל� ְיִב� ה% ּו֥ל�
ם ' ֥ל� ְירּוׁ֙ש� , ִב ְי  	 ְּד ֥ל  ַא%� ר� ְׂש� ְי ּה  � ֥ל� ַא6 ֥ל� ִבּו�  ְּד�� ַ֣נ� ת� ה

ּה׃  , ַ֣נ% ֹּ֣כ� ׁ֙ש� ֥ל 16ֶ֣מ ְכ.' ַ֗ח ְּב� ֹּ֣כ�� ׁ֙ש� ה� ְי ת� � ִב ְּד ה�� ף ּוד� � ס� ֥ל� ֹּ֣כ� ְכ. ָ֗ו�
א� ַּֽי� ַ֣נ� ה+ , ְכ� ָ֗ו� א  : ּ֗מ� ע� ּות  Hִב ְּד� ַ֣נ� ת� ה  eם ע ֥ל  & ִב� ְּב� �ת  ְיַ֣נ� ד ֶ֣מ�
ם׃ , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ִב ְי  	 ְּד ם  ה.' ה+ ֥ל� ַא6 ְית  	 ִב% ֥ל� ְין  �ִב ְּד� ַ֣נ� ת� , ֶ֣מ

ה 17 ַ֣נ�� א ד� � ָּפ� ס� ְכ� א ְּב� J%ַ֣נ ק� א ת ַ֣נ� ר� Hָּפ� ס� הe ַא� ַ֣נ� ֥ל ְּד� � ִב% ֥ל־ק\ ֹּ֣כ�
ֹון ְיה& ֹּ֣כ% ס� ַ֣נ ָ֗ו� ֹון  ה' ת� ַ֗ח� ַ֣נ� ּוֶ֣מ ְין  �ר ּ֗מ� ַא ְין�  ר ְכ� ְּד ׀  ְין  : ָּ֖תֹור
ְי 	 ם ְּד ְכ.' ה+ ֥ל� ְית ַא6 	 ְי ְּב% M ה ְּד ַ֗ח�� ְּב� ד� ֥ל־ֶ֣מ� , ֹו ע� ּ֗מ� ִב ה � ר% ק� ּות�

ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְיe  18ִב ה ד � ְך ע֥לְיך ּוֶ֣מ� H֥ל� ֥ל־ע+ ע� ְךאַ֗חְיך ָ֗ו� Jַ֗ח� ַא�
ּות ע	 ר� ד ֹּ֣כ & ְּב� ע� ֶ֣מ� ה ֥ל� ' ִב� ה+ ד� ָ֗ו� א  	 ָּפ� ס� ר ֹּ֣כ� M ַא� ׁ֙ש� ִב ְּב ְיְט�� ְי%

ּון׃  ד, ִב� ע� ם ָּ֖ת� ְכ.' ה+ ֥ל� ְך 19ַא6 ְין ֥ל�� � ִב ה+ ְי� ת� ְי־ֶ֣מ , א� ְּד ַּֽי� אַ֣נ� , ּוֶ֣מ�
ּה 	 ֥ל� ַא6 ם  ' ד� ק\ ם  ֥ל%@ ׁ֙ש� ה� ְך  & ה� ֥ל� ַא6 ְית  � ְּב% ן  ' ַ֗ח� ֥ל� ָפ� ֥ל�

ם׃  , ֥ל� רּוׁ֙ש� ְי 20ְי� 	 ְּד ְך  ה�� ֥ל� ַא6 ְית  � ְּב% ַ֗חּות�  ׁ֙ש� ַ֗ח� ר  ַא�� ּוׁ֙ש�
א׃ , ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� ְי  	 ז% ַ֣נ� ִּג ְית  ' ן־ְּב% ֶ֣מ ן  ָּ֖ת%@ ַ֣נ� ָּ֖ת ן  & ָּ֖ת� ַ֣נ� ֶ֣מ ֥ל� ְך  ' ֥ל־֥ל� ָּפ� ְי

ם 21 ע%� ְים ְט� � א� ְׂש ֹּ֣כ� ֥ל� א ֶ֣מ� ָּ֖ת� ס� : ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ה ַא� Xַ֣נ� ְי ַא+ ִּנ ֶ֣מ ּו[
ְי � ֥ל־ְּד ְכ� ְי  � ְּד ה  & ר� ה+ ַ֣נ� ר  � ִב� ע+ ְּב� ְי  ' ְּד א  ַּֽי�� ר� ִב� , ְּז� ִּג ֥ל�  ְכ. ֥ל�
ּה � ֥ל� ְי־ַא6 , ְּד א�  ת� ְּד� ר  : ָפ� ס� ה  Jַ֣נ� ה+ ְכ� א  Hר� ז� ע� ְכֹון  ַ֣נ� ֥ל� ַא+ ׁ֙ש� ]ְי

ד׃  , ִב ע+ ת� ְי א  ַ֣נ� ר� ' ָּפ� ס� ַא� א  ַּֽי�� ֶ֣מ� ְין 22ׁ֙ש� � ר ֹּ֣כ� ֹּ֣כ�  Fף ס� ד־ֹּ֣כ� ע�
ְין � ָּ֖ת ר� ְּב� ֶ֣מ� ד־ַ֗ח+ ע� ָ֗ו� ה  ַא�� ְין ֶ֣מ� � ר ְין� ֹּ֣כ. ְט ַ֣נ� ד־ַ֗ח ע� ָ֗ו�  Eה ַא� ֶ֣מ�
א 	 ְי־֥ל� ְּד ַ֗ח  ' ֥ל� ּוֶ֣מ� ה  & ַא� ֶ֣מ� ַ֗ח  ' ׁ֙ש� ֶ֣מ� ְין  	 ָּ֖ת ד־ְּב� ע� ָ֗ו� ה  ַא�� ֶ֣מ�

ִב׃  , ת� ד� 23ְכ� ִב% ע+ ת� א ְי ַּֽי�� ֶ֣מ� ּה ׁ֙ש� � ֥ל� ם� ַא6 ע� ן־ְט�� ְי ֶ֣מ �֥ל־ְּד ֹּ֣כ�
א� ָ֗ו% ה6 , ֥ל� ה  : ֶ֣מ� ְי־֥ל� , ְּד &א  ַּֽי� ֶ֣מ� ּה ׁ֙ש� � ֥ל� ַא6 ְית  ' ִב% ֥ל� א  ְּד�� ז� ר� ד� ַא�

ְי׃  ֹוה ַ֣נ, ּוִב� א  ' ֹּ֣כ� ֥ל� ֶ֣מ� ּות  ְכ	 ֥ל� ֥ל־ֶ֣מ� ע� ף  ִ֤צ�� ם 24ק� ְכ.� ּו֥ל�
א� ַּֽי� ע� , ר� :א ת� ַּֽי� ר� Hּ֗מ� א ז� ְי% ָ֗ו� ֥ל% �א ָ֗ו�[ ַּֽי� ַ֣נ� ה+ ֥ל־ֹּ֣כ� ְי ְכ� � ְין ְּד �ע הֹוד� ֶ֣מ�
֥לֹו� ִב� ה  : ְּד� ַ֣נ� ה ֶ֣מ & ַ֣נ� ד� א  � ה� ֥ל� ַא6 ְית  ' ְּב% ְי  ַ֗ח%� ֥ל� � ּוָפ� א  ַּֽי�� ְיַ֣נ� � ת ַ֣נ�

ם׃  ְיה., ֥ל% ע+ א  	 ֶ֣מ% ר� ֶ֣מ ֥ל� ְיְט  ' ֶּל ׁ֙ש� א  	 ֥ל� ְך  ֥ל�� ה+ ָּ֖ת� 25ָ֗ו� ַ֣נ� � ַא� ָ֗ו�
ְין Xְט ָפ� ׁ֙ש� ְי  ִּנ � ֶ֣מ� ְך�  ְיד� ְי־ִב , ְּד ְך  : ה� ֥ל� ַא6 ת  Hֶ֣מ� ְכ� ַ֗ח� ֹּ֣כ� א  ר�� ז� ע�

ן  :fָ֗ו ה6 ְי־֥ל� ְּד ְין  �ַ֣נ ַּֽי� ד� ְין� דאַ֣נְין ָ֗ו� ַ֣נ אְי� ְיְּד� 5ְּד ה�  ּ֗מ� ֥ל־ע� ְכ� ֥ל�
א m ְי ֥ל� N ד ָ֗ו� ְך  & ה� ֥ל� ְי ַא6 � ת% ְּד� ְי  ' ע% ד� ֥ל־ְי� ְכ� ה ֥ל� ר�� ה+ ַ֣נ� ר  � ִב� ע+ ְּב�

ּון׃  ע, הֹוד� ע ָּ֖ת� ' ד� א 26ְי� � ת� ד ְּד� J%ִב א ע� H%ָ֗ו ה6 אe ֥ל� ְי־֥ל� ֥ל־ְּד ְכ� ָ֗ו�
ה ְיַ֣נ�@ ְּד א  ַ֣נ� ר� ָּפ�@ ס� ַא� א  ֹּ֣כ�� ֥ל� ֶ֣מ� ְי  � ְּד א�  ת� ד� ָ֗ו� ְך  ה�� ֥ל� ְי־ַא6 , ד

ן  � ה% ֶ֣מֹות�  ֥ל� ן  : ה% &ּה  ִּנ% ֶ֣מ ד  ' ִב% ע+ ת� ֶ֣מ 	א  ָ֗ו% ה6 ֥לשרשָ֗ו֥ל�

ְי  �ׁ֙ש ר. ׁ֙ש� ְין׃ ֥ל , סּור ַא6 ֥ל� ָ֗ו� ְין  ' ס ְכ� ַ֣נ 	ׁ֙ש  ַ֣נ� ע+ ן־֥ל� ָפה%
זdאת� 27 ן ֹּ֣כ� : ת� ר ַ֣נ� Hׁ֙ש� ְיַ֣נּו ַא+ & ִבֹות% ְי ַא+ � ֥ל.ה% ה ַא6 ' הָ֗ו� ּוְך ְי� ר	 ְּב�

ר 	 ׁ֙ש� ַא+ ה  ' הָ֗ו� ְי� ְית  	 ת־ְּב% ַא� ר  ַא%@ ָפ� ֥ל� ְך  ֥ל� ּ֗מ�� ה� ִב  � ֥ל% ְּב�
=ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְך� 28ְּב ֥ל� ּ֗מ�� ה� :ְי  ַ֣נ% ָפ� ֥ל ד  ס� ה־ַ֗ח�� ִּ֗ט� ה ְי  � ֥ל� ע� ָ֗ו�

ְי � ַ֣נ ַא+ ָ֗ו� ְים  & ר ְּב. ִּג ה� ְך  ֥ל� ' ּ֗מ� ה� ְי  	 ר% ֥ל־ְׂש� ְכ� ּו֥ל� ְיָ֗ו  ִ֤צ�� ֹוע+ ְי, ָ֗ו�
ה N ִ֤צ� ְּב� ק� ַא� ָ֗ו� ְי  ֥ל�� ע� ְי�  ֥ל.ה� ַא6 :ה  הָ֗ו� ד־ְי� ְי� ֹּ֣כ� ְי  ָּ֖ת ק� ְּז�� ַ֗ח� ת� ה
ְי׃  , ּ֗מ ע ֹות  ֥ל	 ע+ ֥ל� ְים  ' אׁ֙ש ר� ֥ל  M ַא% ר� ְׂש� ַּֽי ָפֶ֣מ

ְים 8 � ֥ל ע. ם ה� & ְׂש� ַ֗ח� ְי� ת� ה ם ָ֗ו� ' ְיה� ת% ִב. ְי ַא+ 	 אׁ֙ש% ה ר� ֶּל� M ַא% ָ֗ו�
֥ל׃ , ִב� ְּב� ֶ֣מ ְך  ֥ל� ' ּ֗מ� ה� א  ָּ֖ת� ס� 	 ׁ֙ש� ַ֗ח� ָּ֖ת� ר� ַא� ּות  Mְכ ֥ל� ֶ֣מ� ְּב� ְי  �ּ֗מ ע

ם  2      ס ׁ֙ש.� ר� , ִּג% ס�  ַ֗ח� ְיַ֣נ� , ָפ :ְי  ַ֣נ% ְּב� ְי      סֶ֣מ 	 ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
&א֥ל  ַּֽי% ַ֣נ ְּד� ר  ' ֶ֣מ� ְית� ּוׁ֙ש׃      סַא ִּ֗ט, ַ֗ח� ְיד  ' ָ֗ו ד� ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ

ה  3      ס ְי�� ַ֣נ� ְכ� ׁ֙ש� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ׁ֙ש      סֶ֣מ ע.' ר� ָפ� ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
ְים׃ , ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ה ָ֗ו� 	 ַא� ְים ֶ֣מ% ' ר ְכ� ז� ְׂש ֥ל 	 ַ֗ח% ְי� ת� ֹו ה Mּ֗מ ע &ה ָ֗ו� ְי� ר� ְכ� ז�

ְי 4      ס ' ְיַ֣נ� ֹוע% ה, ְי� ֥ל� ַא� ִב  ֶ֣מֹוַא�� ת  � ַ֗ח� ָּפ� ְי�  ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
ְים׃ , ר ְכ� ְּז� ה� ם  ְי 	 את� ֶ֣מ� ֹו  ּ֗מ' ע ָ֗ו� &ה  ְי� ַ֗ח� , ר� ן־ז� ְּב�

ׁ֙ש 5      ס ֥ל.	 ֹו ׁ֙ש� ּ֗מ@ ע ֥ל ָ֗ו� & ְיַא% ז ַ֗ח+ ן־ְי� ה ְּב� ' ְי� ַ֣נ� ְכ� 	ְי ׁ֙ש� ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
ְים׃  , ר ְכ� ְּז� ה� ֹות  ַא' ד 6      סֶ֣מ% ִב� ' ע� ְין  �ד ע� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

ְים׃ , ר ְכ� ְּז� ה� ְים  	 ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ֹו  ּ֗מ' ע ָ֗ו� ן  & ת� ן־ְיֹוַ֣נ� ְּב�
ֹו 7      ס ּ֗מ' ע &ה ָ֗ו� ְי� ֥ל� ת� ן־ע+ ה ְּב� ' ְי� ע� , ׁ֙ש� ם ְי� ְי֥ל�� �ְי ע% ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

ְים׃  , ר ְכ� ְּז� ה� ְים  	 ע ִב� ה 8      סׁ֙ש ְי�� ְט� ָפ� ׁ֙ש� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ְים׃ , ר ְכ� ְּז� ה� ְים  	 ַ֣נ ֶ֣מ. ׁ֙ש� ֹו  ּ֗מ' ע ָ֗ו� ֥ל  & ַא% ְיְכ� , ן־ֶ֣מ ְּב� ה  ' ְי� ד� ִב� ז�
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ֹו 9      ס ּ֗מ@ ע ָ֗ו� ֥ל  & ְיַא% ַ֗ח ן־ְי� ְּב� ה  ' ְי� ד� ִב� ע. ִב  ְיֹוַא�� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
ְים׃ , ר ְכ� ְּז� ה� ר  ' ְׂש� ע� 	ה  ַ֣נ� ֶ֣מ. ּוׁ֙ש� ם  ְי M את� ֶ֣מ�

ֹו 10      ס ּ֗מ@ ע ָ֗ו� &ה  ְי� ָפ� ן־ְיֹוס ְּב� ְית  ' ֥לֹוֶ֣מ ׁ֙ש� 	ְי  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ְים׃  , ר ְכ� ְּז� ְים ה� ' ָּׁש ׁ֙ש ה ָ֗ו� 	 ַא� ְי 11      סֶ֣מ% ִב�� �ְי ִב% ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

ְים׃ , ר ְכ� ְּז� ה ה� ' ַ֣נ� ֶ֣מ. ְים ּוׁ֙ש� 	 ר ְׂש� ֹו ע� ּ֗מ@ ע ְי ָ֗ו� & ִב� ן־ְּב% ה ְּב� ' ְי� ר� ְכ� ז�
ֹו 12      ס ּ֗מ@ ע ָ֗ו� ן  & ְט� ּ֔ק� ן־ה� ְּב� ן  ' ַ֣נ� ְיֹוַ֗ח� ד  ִּג�� ז� ע� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

ְים׃  , ר ְכ� ְּז� ה� ה  ' ר� ְׂש� ע+ ָ֗ו� ה  	 ַא� �ְי 13      סֶ֣מ% ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ְט ֥ל� ' ְיָפ� ֥ל ַא6 ם  ֶ֣מֹות�� ׁ֙ש� ה  ֶּל� � ַא% ָ֗ו�  Eְים ַ֣נ ר. ַ֗ח+ ַא�  Fם ְיק� ַ֣נ ד. ַא+
ְים׃ , ר ְכ� ְּז� ה� ְים  	 ָּׁש ׁ֙ש ם  ' ה� ּ֗מ� ע ָ֗ו� &ה  ְי� ע� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּו, ֥ל  � ְיַא% ע ְי�

ְי  14      ס � ְי עּות� ' ָ֗ו� ַג� ִב ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ּור ָ֗וזִבָ֗וד ּוֶ֣מ ֹּ֣כ& ז� ֹוָ֗ו� ּ֗מ' ע ָ֗ו�
ְים׃  , ר ְכ� ְּז� ה� ְים  	 ע ִב� ָפׁ֙ש

	ה 15 ַ֣נ� ַ֗ח+ ִּנ� א ָ֗ו� ָ֗ו�� ה+ ֥ל־ַא� , א ַא� � ְּב� ר� ה� ה� ִּנ� ֥ל־ה� ם ַא� ִ֤צ%� ְּב� ק� ַא� , ָ֗ו�
ְים �ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ.� ּוִב� ם�  ע� ִב� ה  ְיַ֣נ� : ִב ַא� ָ֗ו� ה  & ֥ל.ׁ֙ש� ׁ֙ש� ְים  � ֶ֣מ ְי� ם  ' ׁ֙ש�

ם׃  , ׁ֙ש� ְי  את 	 ִ֤צ� ֥לdא־ֶ֣מ� ְי  ' ָ֗ו ֥ל% ְי  	 ַ֣נ% ְּב� ה 16ּוֶ֣מ Zַ֗ח� ֥ל� ׁ֙ש� ַא� ָ֗ו�
ְיִב Jר ְי� ן ּו֥ל� Hת� ַ֣נ� ֥ל� ַא� ה ּו֥ל� ְי� ע� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ], ֥ל ֥ל Z%ְיַא ר ַא+ ר ֥ל� ז� Zְיע� ֥ל ַא6 ֥ל�
ְים & אׁ֙ש ר� ם  ' ֶּל� ׁ֙ש] ֶ֣מ� ֥ל ָ֗ו� 	ה  ְי� ר� ְכ� ז� ֥ל ָ֗ו� ן  M ת� ַ֣נ� ּו֥ל� ן  N ת� ַ֣נ� ֥ל� ַא� ּו֥ל�

ְים׃  , ְיַ֣נ ִב ֶ֣מ� ן  ' ת� ַ֣נ� ֥ל� ַא� ּו֥ל� ְיִב  	 ר ְיֹוְי� :הָ֗ואָ֗וִ֤צאה  17ּו֥ל� ּו� ִ֤צ� ַא+ ָ֗ו�
ֹום ק& ּ֗מ� ה� א  ' ְי� ָפ� ס ְכ� ְּב� אׁ֙ש  �dר ה� ֹו  ְּד� ֥ל־ַא ע� ם�  ַאֹות�
ְיָ֗ו : ַ֗ח ֹו ַא� Hְּד ֥ל־ַא ר ַא� ְּב% ד� ְים ֥ל�[ Jר ִב� ם ְּד� Hְיה� ָפ הe ְּב� ְיֶ֣מ� ְׂש ַא� ָ֗ו�

ְים� הַ֣נתָ֗וַ֣נְים  ְיַ֣נ ת ִּנ� ַ֣נּוה� 	 ְיא־֥ל� ִב , ה� ֹום ֥ל� ק� ּ֗מ� �א ה� ְי� ָפ� ס ְכ� ְּב�
ְיַ֣נּו׃  , ֥ל.ה% ַא6 ְית  	 ִב% ֥ל� ְים  ' ת ר� ׁ֙ש� ַ֣נּו 18ֶ֣מ� J֥ל� ְיּאּו  Hִב ַּֽי� ָ֗ו�

ְי � ַ֣נ% ְּב� ֥ל ֶ֣מ ְכ� ְיׁ֙ש ְׂש�� � ְיַ֣נּו� ַא ֥ל%� ה ע� : ִּ֗טֹוִב� ְיַ֣נּו ה� H%֥ל.ה ד־ַא6 ְי� ֹּ֣כ�
ְיָ֗ו ' ַ֗ח� ַא� ְיָ֗ו ָ֗ו� 	 ַ֣נ� Mה ּוִב� ְי� ִב� , ר% ׁ֙ש% ֥ל ָ֗ו� & ַא% ר� ְׂש� ן־ְי ְי ְּב� ' ָ֗ו ן־֥ל% ְי ְּב� �֥ל ַ֗ח� ֶ֣מ�

ר׃  , ְׂש� ע� 	ה  ַ֣נ� ֶ֣מ. 'ה 19ׁ֙ש� ְי� ע� , ׁ֙ש� ְי� ֹו  ָּ֖ת	 ַא ָ֗ו� ה  ְי�� ִב� ׁ֙ש� ת־ַ֗ח+ ַא� ָ֗ו�
ְים׃ , ר ְׂש� ע� ם  ' ְיה� ַ֣נ% ּוִב� ְיָ֗ו  	 ַ֗ח� ַא� ְי  & ר ר� ֶ֣מ� �ְי  ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ

ְים� 20      ס ר ְּׂש� ה� ָ֗ו� ְיד  : ָ֗ו ְּד� ן  Hת� ִּנ� ׁ֙ש� ְים  �ְיַ֣נ ת ִּנ� ן־ה� ּוֶ֣מ
ם ' ֶּל� ְים ֹּ֣כ] & ר ְׂש� ע� ם ָ֗ו� ְי � את� ְים ֶ֣מ� ' ְיַ֣נ ת ם ַ֣נ� �ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ת ה� � ד� ִב. ע+ ֥ל�

ֹות׃  ֶ֣מ, ׁ֙ש% ּו ִב� ִב	 ּ֔ק� ר 21ַ֣נ � ה� ִּנ� ֥ל־ה� ם ִ֤צֹום� ע� 	 א ׁ֙ש� Hר� ק� ַא� ָ֗ו�
ִּנּו� ּ֗מ�� ׁ֙ש ֶ֣מ : ּ֔ק% ִב� ְיַ֣נּו ֥ל� & ֥ל.ה% �ְי ַא6 ַ֣נ% ָפ� ֹות ֥ל ִּנ' ע� ת� ה א ֥ל� ָ֗ו�� ה+ ַא�

ַ֣נּו׃  , ְכּוׁ֙ש% ֥ל־ר� ְכ� ַ֣נּו ּו֥ל� ' ָּפ% ְט� ַ֣נּו ּו֥ל� 	 ה ֥ל� ר�� ׁ֙ש� ְך ְי� ר� � ְי 22ְּד� � ֹּ֣כ
ְים �ׁ֙ש ר� ּוָפ� ֥ל  ְי � ַ֗ח� ְך�  ֥ל� ּ֗מ�� ן־ה� ֶ֣מ ֹו֥ל  ַא: ׁ֙ש� ֥ל ְי  ָּ֖ת ׁ֙ש� ִב.�
ר אֶ֣מ.� ְך ֥ל% ֥ל� Jּ֗מ� ַ֣נּו ֥ל� ר� Hֶ֣מ� ְי־ַא� , ְך ֹּ֣כ ר� & ְּד� 'ִב ְּב� ַאֹוְי% ַ֣נּו ֶ֣מ% 	 ר% ז� ע� ֥ל�

ֹו ָּפ� ַא� ֹו ָ֗ו� ְּז� ע] ה ָ֗ו� ְטֹוִב�� ְיָ֗ו� ֥ל� ׁ֙ש� ק� ִב� ֥ל־ֶ֣מ� ֥ל־ֹּ֣כ� ְיַ֣נּו ע� : ֥ל.ה% ד־ַא6 ְי�
ְיָ֗ו׃  , ִב� ז� ֥ל־ע. ֥ל ֹּ֣כ� ' ְיַ֣נּו 23ע� ' ֥ל.ה% ַא6 ה ֶ֣מ% 	 ׁ֙ש� ק� ִב� ִּנ� ה ָ֗ו� ּוֶ֣מ� Mִ֤צ ִּנ� ָ֗ו�

ַ֣נּו׃  , ֥ל� ר  ' ת% ע� ַּֽי% ָ֗ו� את  &d֥ל־ז ְי 24ע� 	 ר% ְּׂש� ֶ֣מ ה  ְי֥ל� M ְּד ִב� ַא� ָ֗ו�
ה ְי�� ִב� ׁ֙ש� ַ֗ח+ �ה  ְי� ִב� , ר% ׁ֙ש% ֥ל� ר  & ְׂש� ע� �ְים  ַ֣נ% ׁ֙ש� ְים  ' ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה�

ה׃  , ר� ְׂש� ם ע+ ' ְיה� ַ֗ח% ַא+ ם ֶ֣מ% 	 ה� ּ֗מ� ע הָ֗ואשקָ֗ו֥לה  25ָ֗ו� � ֥ל� ק\ ׁ֙ש� ַא� ָ֗ו�
ְים & ֥ל ֹּ֣כ% ת־ה� ַא� ָ֗ו� ִב  ' ה� ְּז� ת־ה� ַא� ָ֗ו� ף  ס� 	 ֹּ֣כ� ת־ה� ַא� ם  ה�� ֥ל�
ְיָ֗ו � ִ֤צ� ְי.ע+ ָ֗ו� ְך�  ֥ל� ּ֗מ�� ה� ְיֶ֣מּו�  �ר ה% ה� ְיַ֣נּו  ֥ל.ה%� ְית־ַא6 ְּב% ת  � רּוֶ֣מ� ָּ֖ת�

ְים׃  , ַא ִ֤צ� ֶ֣מ� ִּנ ה� ֥ל  ' ַא% ר� ְׂש� ֥ל־ְי ְכ� ָ֗ו� ְיָ֗ו  ר�� ְׂש� ה 26ָ֗ו� H֥ל� ק+ ׁ֙ש� ַא� ָ֗ו�
ְים �ָּׁש ֶ֣מ ַ֗ח+ ָ֗ו� ֹות  ַא� ׁ֙ש־ֶ֣מ% , ׁ֙ש% ְים�  ר ֹּ֣כ� ֹּ֣כ ף  ס� ֹּ֣כ�� ם  Jד� ֥ל־ְי� ע�
ר׃ , ֹּ֣כ� ְכ ה  	 ַא� ֶ֣מ% ִב  ' ה� ז� ְים  & ר ֹּ֣כ� ְכ ֥ל� ה  ' ַא� ֶ֣מ% ף  ס� 	 ְי־ְכ� ֥ל% ּוְכ�

ְי 27 H%֥ל ף ּוְכ� ֥ל� & ְים ַא� ' ַ֣נ ְכ. ר� ד� ַא+ ְים ֥ל� �ר ְׂש� ִב� ע� ה� ְי ז� : ר% ָפ. ּוְכ�
ִב׃ , ה� ְּז� ֹּ֣כ� ת  ֶ֣מּוד.' ַ֗ח+ ם  ְי ַ֣נ�� ׁ֙ש� ה�  ְטֹוִב� ִב  : ה� ִ֤צ� ֶ֣מ] ת  ׁ֙ש� J.ַ֗ח ַ֣נ�

ְים 28 ' ֥ל ֹּ֣כ% ה� ה ָ֗ו� ְיהָ֗ו�� ׁ֙ש� ֥ל� ד� ם ק.� 	 ָּ֖ת� ם ַא� ה�� ֥ל% ה ַא+ � ר� ֶ֣מ� ַא. ָ֗ו�
ְי 	 ֥ל.ה% ַא6 ה  ' ְיהָ֗ו� ֥ל� ה  ִב�� ד� ַ֣נ� ִב�  ה� ְּז� ה� ָ֗ו� ף  ס� : ֹּ֣כ� ה� ָ֗ו� ׁ֙ש  ד� ק.&

ם׃  , ְיְכ� ת% ִב. ְיe 29ַא+ ַ֣נ% ָפ� ּו ֥ל Z֥ל ק� ׁ֙ש� ד־ָּ֖ת , ע� ּו  ר� ֶ֣מ� ׁ֙ש ָ֗ו� ּו  ד� ק� ׁ֙ש
֥ל ' ַא% ר� ְׂש� ְי ֹות ֥ל� ִב	 ַא� ְי־ה� , ר% ְׂש� Mם ָ֗ו� ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ְים ָ֗ו� N ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ְי ה� H%ר ְׂש�

,ה׃  הָ֗ו� ְי� ְית  	 ְּב% ֹות  ְכ' ׁ֙ש� ֶּל ה� =ם  & ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ֥לּו� 30ְּב ְּב� ק ָ֗ו�
ִב ' ה� ְּז� ה� ָ֗ו� ף  ס� 	 ֹּ֣כ� ה� ֥ל  M ק� ׁ֙ש� ֶ֣מ ם  �ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו� ְים  � ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה�
ְיַ֣נּו׃  , ֥ל.ה% ְית ַא6 	 ִב% =ם ֥ל� ' ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ְיא ֥ל 	 ִב ה� ְים ֥ל� & ֥ל ֹּ֣כ% ה� ָפָ֗ו�

ׁ֙ש 31 ד� ַ֗ח.� ר� ֥ל� ְׂש� :ְים ע� ַ֣נ% ׁ֙ש� א ְּב ָ֗ו�� ה+ � ר ַא, � ה� ִּנ� ה ֶ֣מ Xע� ס� ִּנ , ָ֗ו�
ה � ת� ְי� ה� ְיַ֣נּו�  ֥ל.ה%� ד־ַא6 ְי� ָ֗ו� =ם  & ֥ל� רּוׁ֙ש� ְי� ת  ְכ� ' ֥ל� ֥ל� ֹון  אׁ֙ש� ר ה�
ְך׃ ר� , ְּד� ֥ל־ה� ע� ִב  ' ַאֹור% ָ֗ו� Mִב  ַאֹוְי% ף  	 ֹּ֣כ� ֶ֣מ ַ֣נּו  ְי֥ל%� ַּצ Hַּֽי� ָ֗ו� ְיַ֣נּו  ֥ל%� ע�

ה׃ 32 , ֥ל.ׁ֙ש� ׁ֙ש� ְים  	 ֶ֣מ ְי� ם  ' ׁ֙ש� ִב  	ׁ֙ש� ִּנ% ָ֗ו� =ם  & ֥ל� רּוׁ֙ש� ְי� ֹוא  ִב' ִּנ� ָ֗ו�
ִב 33 Hה� ְּז� ה� ָ֗ו�  eף ס� ֹּ֣כ� ה� ֥ל  � ק� ׁ֙ש� ַ֣נ ְי  Zְיע ִב ר� ה� ֹום  ַּֽי� ּוִב�

ֹות ֶ֣מ: ר% ד־ֶ֣מ� ְי� ֥ל  ע�[ ְיַ֣נּו  ֥ל.ה%� ַא6 ְית  � ִב% ְּב� ְים  J֥ל ֹּ֣כ% ה� ָ֗ו�
ס & ַ֗ח� ְיַ֣נ� , ן־ָּפ ְּב� �ר  ז� ֻע� ֥ל� ַא� ֹו  ּ֗מ' ע ָ֗ו� ן  ה%� ֹּ֣כ. ה� ה�  ַּֽי� ּור ן־ַא, ְּב�
ּוְי ִּנ' ן־ְּב ִב� 	ה  ְי� ד� ֹוע� ַ֣נ, ָ֗ו� ּוע   Mׁ֙ש ן־ְי% ְּב� ד  N ִב� ְיֹוז� ם  Xה� ּ֗מ� ע ָ֗ו�

ם׃  , ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ִב 34ה� 	 ת% ֹּ֣כ� ַּֽי ָ֗ו� ֥ל  ֹּ֣כ.& ֥ל� ֥ל  ' ק� ׁ֙ש� ֶ֣מ ְּב� ר  	 ָּפ� ס� ֶ֣מ ְּב�
ְיא׃  , ה ה� ת  	 ע% ְּב� ֥ל  ' ק� ׁ֙ש� ּ֗מ ֥ל־ה� , ָפֹּ֣כ�

ֹות 35 ֥ל� ְיִבּו ע. 	 ר ק� ה ה Jִּגֹו֥ל� ְי־ה� , ַ֣נ% ְי ִב� Hִב ָּׁש� ה� , ְים ֶ֣מ% ַא ְּב� ה�[
ר : ְׂש� ְים־ע� ַ֣נ% ׁ֙ש� ְים  Hר ָּפ� ֥ל  ַא%� ר� ְׂש� ְי ְי  � א֥ל.ה% ֥ל% ׀ 
ה ָּׁש�� ׁ֙ש ָ֗ו� ְים  � ע ׁ֙ש� ָּ֖ת ׀  ְים  � ְי֥ל ַא% ֥ל�  ַא% ר� ְׂש� ֥ל־ְי ֥ל־ֹּ֣כ� ע�
�ְים ַ֣נ% את ׁ֙ש� ' ִּ֗ט� ְי ַ֗ח� 	 ְיר% ָפ ה ִ֤צ� ע�� ִב� ׁ֙ש ְים ָ֗ו� � ע ִב� ְים� ׁ֙ש ְׂש ִב� ֹּ֣כ�
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,ה׃  ְיהָ֗ו� ֥ל� ה  	 עֹו֥ל� ֥ל  ֹּ֣כ.' ה� ר  & ְׂש� ָפע�
ְך 36 ֥ל� ּ֗מ�� ְי� ה� ַ֣נ% ָּפ� ר� ְּד� ׁ֙ש� ַ֗ח� ַא+ ְך ֥ל� ֥ל� ּ֗מ�� ְי ה� � ת% ת־ְּד� ּו ׀ ַא� ַ֣נ� ָּ֖ת� ַּֽי , ָ֗ו�

ם ' ע� ת־ה� ַא� ּו  ַא	 ְּׂש� ַ֣נ ָ֗ו� ר  & ה� ִּנ� ה� ר  ִב� � ע% ֹות  ָ֗ו' ַ֗ח+ ּוָפ�
ְים׃  , ֥ל.ה ַא6 ְית־ה� , ת־ְּב% ַא�       סָ֗ו�

ר 9 אֶ֣מ.� ְים� ֥ל% ר ְּׂש� ְי ה� : ֥ל� ּו ַא% Hׁ֙ש ִּג� ה ַ֣נ ֶּל� ֹות ַא%� ֶּל� ְכ� ּוְכ�
ם �ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ה� ָ֗ו� ְים  � ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ה� ָ֗ו� ֥ל�  ַא% ר� ְׂש� ְי ם  : ע� ה� ּו  X֥ל ְּד� ִב� א־ַ֣נ ,d֥ל
ְי Jָּ֖ת ַ֗ח ה� ְי  Hַ֣נ ע+ ַ֣נ� ֹּ֣כ� ֥ל� ם  ְיה� ת% ִב., תֹוע+ ֹּ֣כ�[ ֹות  ִ֤צ& ר� ַא+ ה� ְי  ' ּ֗מ% ע� ֶ֣מ%
ְי ' ר ִ֤צ� ּ֗מ ה� ְי  �ִב ַא� ּ֗מ.� ה� ְי�  ַ֣נ ּ֗מ. ע� , ה� ְי  �ִבּוס ְי� ה� ְי  � ְּז ר ָּפ� ה�

ְי׃  , ר ֶ֣מ. ַא6 ה� ם 2ָ֗ו� ְיה�� ַ֣נ% ִב� ֥ל ם� ָ֗ו� ה� ם ֥ל� ְיה�� ת% ַ֣נ., ְּב� ּו ֶ֣מ ַא� ְׂש� ְי־ַ֣נ� , ֹּ֣כ
Nד ְי� ָ֗ו� ֹות  ִ֤צ& ר� ַא+ ה� ְי  ' ּ֗מ% ע� ְּב� ׁ֙ש  ד� ּ֔ק.� ה� ע  �ר� ז� ִבּו�  ר� , ע� ת� ה ָ֗ו�
ה׃ , אׁ֙שֹוַ֣נ� ה ר ' ְּז� ֥ל ה� ע� 	 ּ֗מ� ה ְּב� M ת� ְי� , ְים ה� �ַ֣נ ַג� ֹּס� ה� ְים ָ֗ו� � ר ְּׂש� ה�

ְי 3      ס ָּ֖ת ע� 	 ר� ק� ה  ְּז�� ה� ר  � ִב� ְּד� ת־ה� ַא� ְי�  ע ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּוְכ�
ְי� רdאׁ֙ש ר  : ע� ְּׂש� ֶ֣מ ה  Xְט� ר� ֶ֣מ� ַא� ָ֗ו� ְי  & ְי֥ל ע ּוֶ֣מ� ְי  ' ד ַג� ת־ְּב ַא�

ם׃  , ׁ֙שֹוֶ֣מ% ֶ֣מ� ה  ' ִב� ׁ֙ש� ַא% ָ֗ו� ְי  �ַ֣נ ק� ֥ל 4ּוז� ֹּ֣כ.5 ּו  ָפ� ס� ַא� ְי% ְי  � ֥ל� ַא% ָ֗ו�
ה & ִּגֹו֥ל� ֥ל ה� ע� � ֥ל ֶ֣מ� ' ֥ל ע� ַא%� ר� ְׂש� ְי־ְי , ֥ל.ה% ְי ַא6 � ר% ִב� ד ד� ְּב� ר% ַ֗ח�
ִב׃ ר� , ע� ה� ת  	 ַ֗ח� ַ֣נ� ֶ֣מ ֥ל� ד  ' ע� ם  ׁ֙שֹוֶ֣מ%� ֶ֣מ� ִב  � ְי.ׁ֙ש% ְי�  ַ֣נ ַא+ ָ֗ו�

ְי 5 	 ע ר� ק� ּוִב� ְי  �ְית ַ֣נ ע+ , ָּ֖ת� ֶ֣מ ְי  ָּ֖ת ֶ֣מ� ק�5 ִב  ר� ע�� ה� ת  � ַ֗ח� ַ֣נ� ֶ֣מ ּוִב�
ה 	 ְׂש� ר� ָפ� ַא� ָ֗ו� ְי  ֹּ֣כ�� ר� ֥ל־ְּב ע� ה�  ע� ר� ְכ� ַא� , ָ֗ו� ְי  & ְי֥ל ע ּוֶ֣מ� ְי  ' ד ַג� ִב

ְי׃  , ֥ל.ה� 	ה ַא6 הָ֗ו� ֥ל־ְי� ְי ַא� ' ָּפ� ְי 6ְכ� ָּ֖ת ׁ֙ש� ְי� ְּב.� ֥ל.ה� ה ַא6 ר�� ֶ֣מ� ַא. ָ֗ו�
ְיַ֣נּו : ת% ַ֣נ. fָ֗ו ְי ע+ � ְיָך ֹּ֣כ & ֥ל� ְי ַא% ' ַ֣נ� ְי ָּפ� M ֥ל.ה� ְים ַא6 N ר ה� ְי ֥ל� ָּ֖ת ֶ֣מ� ֥ל�� ְכ� ַ֣נ ָ֗ו�
ד 	 ע� ה  ' ֥ל� ד� ַג� ַ֣נּו  	 ת% ֶ֣מ� ׁ֙ש� ַא� ָ֗ו� אׁ֙ש  �dֹּ֔ר ה  ֥ל� ע� � ֶ֣מ� ֥ל� ִבּו�  ר�

ם׃  ְי , ֶ֣מ� ָּׁש� ה 7֥ל� � ֶ֣מ� ׁ֙ש� ַא� ְּב� ַ֣נּו�  ַ֗ח� ַ֣נ�� ַא+ ְיַ֣נּו  ת%� ִב. ַא+ ְי  � ְיֶ֣מ% ֶ֣מ
eַ֣נּו ַ֗ח� ַ֣נ� ִּנּו ַא+ Zָּ֖ת� ְיַ֣נּו ַ֣נ Z%ת ַ֣נ. fָ֗ו ע+ ה ּוִב� & ְּז� ֹום ה� ַּֽי� ד ה� ' ה ע� ֥ל�� ד. ַג�
ִב ר� Jַ֗ח� ֹות ְּב� ִ֤צ� ר� ַא+ ְי ה� � ְכ% ֥ל� �ד ׀ ֶ֣מ� ְי� ְיַ֣נּו ְּב� J%ַ֣נ ה+ ְיַ֣נּו ְכ. H%ְכ ֥ל� ֶ֣מ�
ה׃ , ְּז� ה� ֹום  ַּֽי	 ה� ֹּ֣כ� ְים  ' ַ֣נ ָּפ� ת  ׁ֙ש� ִב.	 ּוִב� Mה  ְּז� ְּב ּוִב� ְי  N ִב ָּׁש� ְּב�

׀ 8 ת  � ַא% ֶ֣מ% ה  Jִּנ� ַ֗ח ת� ה  Hת� ְי� ה�  eע ַג� ְט־ר� ע� ֶ֣מ� ֹּ֣כ ה  Zָּ֖ת� ע� ָ֗ו�
ַ֣נּו 	 ת־֥ל� ת� ֥ל� ה ָ֗ו� ְיְט�� ֥ל% ַ֣נּו� ָּפ� ְיר ֥ל�� 	 ַא ׁ֙ש� ה� ְיַ֣נּו ֥ל� ֥ל.ה%� �ה ַא6 הָ֗ו� ְי�
ְיַ֣נּו ֥ל.ה%� ַא6 ְיַ֣נּו�  ְיַ֣נ%� ע% ְיר  : ַא ה� ֥ל� ֹו  ׁ֙ש& ד� ק� ֹום  ק� ֶ֣מ� ְּב ד  ' ת% ְי�

ַ֣נּו׃  , ת% ד] ִב� ע� ְּב� ְט  ' ע� ֶ֣מ� 	ה  ְי� ַ֗ח� , ֶ֣מ ַ֣נּו  M ָּ֖ת% ת ְים 9ּו֥ל� � ד ִב� ְי־ע+ , ֹּ֣כ
ְיַ֣נּו & ֥ל.ה% ַא6 ַ֣נּו  ' ִב� ז� ֻע+ א  	d֥ל ַ֣נּו  ת% ד]� ִב� ע� ּוִב� ַ֣נּו  ַ֗ח� ַ֣נ�� ַא+
ַ֣נּו � ת־֥ל� ת� , ֥ל� ס  Jר� ָפ� ְי  H%ְכ ֥ל� ֶ֣מ�  eְי ַ֣נ% ָפ� ֥ל ד  ס� Zַ֗ח� ְיַ֣נּו  � ֥ל% ְט־ע� ַּֽי� � ָ֗ו,
ְיד � ֶ֣מ ע+ ה� ּו֥ל� ְיַ֣נּו�  ֥ל.ה%� ַא6 ְית  : ת־ְּב% ַא� ם  X%רֹוֶ֣מ ֥ל� ה  ְי�� ַ֗ח� , ֶ֣מ

ה ' ְיהּוד� , ְּב ר  ד%� ַג� ַ֣נּו  � ת־֥ל� ת� , ֥ל� ָ֗ו� ְיָ֗ו  ת�� ִב. ר� ת־ַ֗ח� ַא�
=ם׃  , ֥ל� ְירּוׁ֙ש� ר 10      סּוִב 	 ה־ִּנdאֶ֣מ� ֶ֣מ� ה  M ָּ֖ת� ע� ָ֗ו�

ְיָך׃ , ת� fָ֗ו ִ֤צ� ֶ֣מ ַ֣נּו  ִב� ' ז� ֻע� ְי  	 ֹּ֣כ את  &dְי־ז ר% ַ֗ח+ � ַא, ְיַ֣נּו  ' ֥ל.ה% ַא6
11 Eר אֶ֣מ. ֥ל%  Fְים ְיַא ִב ִּנ� ה� ְיָך  � ד� ִב� ע+ ד  Hְי� ְּב� ְית�  �ּו ִ֤צ ר  � ׁ֙ש� ַא+

ה� ְּד� ץ ַ֣נ ר� : ּה ַא� ָּ֖ת�� ׁ֙ש� ר ְים� ֥ל� ַא ם ְּב� : ָּ֖ת� ר ַא� Hׁ֙ש� ץ ַא+ ר� ַא�� ה�
ר 	 ׁ֙ש� ם ַא+ ְיה�� ת% ִב., תֹוע+ ֹות ְּב� ִ֤צ& ר� ַא+ ְי ה� � ּ֗מ% ת ע� ' ְּד� ַ֣נ ְיא ְּב� �ה

ם׃  , ת� ַא� ֶ֣מ� ְט] ְּב� ה  ' ֥ל־ָּפ� ַא� ה  	 ָּפ� ֶ֣מ ּוה�  Mַא ֥ל� ה 12ֶ֣מ ָּ֖ת� ע� ָ֗ו�[
ם� ְיה� ת% ַ֣נ., ּוִב� ם  ְיה�� ַ֣נ% ִב� ֥ל ּו  ַ֣נ� ָּ֖ת� ֥ל־ָּ֖ת ַא� ם  Xְיְכ� ַ֣נֹות% , ְּב�
ם M ֥ל.ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּו  Nׁ֙ש ר� ד� א־ת ,d֥ל ָ֗ו� ם  ְיְכ�� ַ֣נ% ִב� ֥ל ּו  ַא� ְׂש� ֥ל־ָּ֖ת ַא�
ם� ָּ֖ת� ֥ל� ְכ� ַא+ ָ֗ו� ּו  ק� ז� ַ֗ח� ָּ֖ת� ן  ע� � ֶ֣מ� ֥ל� ם  & ד־עֹו֥ל� ע� ם  ' ת� ְטֹוִב� ָ֗ו�
ם׃ , ד־עֹו֥ל� ם ע� ' ְיְכ� ַ֣נ% ִב� ם ֥ל 	 ָּ֖ת� ׁ֙ש� הֹור� ץ ָ֗ו� ר� ַא�� ּוִב ה� ת־ְט� ַא�

ְים 13 �ע ר� ה� ְיַ֣נּו�  ְׂש%� ע+ ֶ֣מ� ְּב� ְיַ֣נּו  ֥ל%� ע� א  � ְּב� ֥ל־ה� ֹּ֣כ� ְי�  ר% ַ֗ח+ , ַא� ָ֗ו�
ְיַ֣נּו ֥ל.ה%� ַא6 ה  � ָּ֖ת� ַא� ׀  ְי  � ֹּ֣כ ה  & ֥ל� ד. ִּג� ה� ַ֣נּו  ' ת% ֶ֣מ� ׁ֙ש� ַא� ּוִב�
ה ' ְיְט� ֥ל% ָּפ� ַ֣נּו  M ֶּל� ה  ָּ֖ת� 	 ת� ַ֣נ� ָ֗ו� ַ֣נּו  ַ֣נ%� fָ֗ו ע+ , ֶ֣מ% ה�  ִּ֗ט� ֶ֣מ�� ֥ל�  , ָּ֖ת� ְכ� : ְׂש� ַ֗ח�

את׃  ,dז ן 14ֹּ֣כ� ָּ֖ת%� ַ֗ח� ת� ה ֥ל� Hּו ְיָך  ת�� fָ֗ו ִ֤צ� ֶ֣מ ר  � ָפ% ה� ֥ל� ׁ֙שּוִב�  ַ֣נ� ה+
ַ֣נּו� ף־ְּב�� ַ֣נ� ַא6 , ת� ֹוא  ֥ל: ה+ ה  ֶּל� & ַא% ה� ֹות  ִב' ע% ָּ֖ת. ה� ְי  	 ּ֗מ% ע� ְּב�
ה׃  , ְיְט� ֥ל% ּוָפ� ְית  ' ר ַא% ׁ֙ש� ְין  	 ַא% ֥ל� ה  ֶּל%� ד־ֹּ֣כ� ָפע�

ַ֣נּו 15 ר� 	 ַא� ׁ֙ש� ְי־ַ֣נ , ה ֹּ֣כ ָּ֖ת� ְיק ַא�� � ְּד ֥ל� ִ֤צ� ַא% ר� ְׂש� ְי ְי : ֥ל.ה% ה ַא6 Xהָ֗ו� ְי�
ְיַ֣נּו ת%� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ַא� ְיָך� ְּב� ַ֣נ�� ָפ� ּו ֥ל� ַ֣נ: ַ֣נ� ה ה & ְּז� ֹום ה� ַּֽי� ה� ה ֹּ֣כ� ' ְיְט� ֥ל% ָפ�
את׃  ,d֥ל־ז ע� ְיָך  ' ַ֣נ� ָפ� ֥ל� ֹוד  Mֶ֣מ ע+ ֥ל� ְין  	 ַא% ְי  � ָפֹּ֣כ

ה� 10 ְכ� ְּב. ֹו  ת� ְּד. ָ֗ו� ת� ה H�ּוְכ א�  ר� ז� ע� ֥ל  : ֶּל% ָּפ� ת� ה ּוְכ�
ְיָ֗ו H֥ל� ַא%  eִ֤צּו ְּב� ק� ַ֣נ ְים  & ֥ל.ה ַא6 ה� ְית  � ְּב% ְי  ' ַ֣נ% ָפ� ֥ל ֥ל  ָּפ%� ַ֣נ� ת� ּוֶ֣מ
ְים� ׁ֙ש ַ֣נ� ָ֗ו� ְים  : ׁ֙ש ַ֣נ� ַא+ ד  ַא.� ִב־ֶ֣מ� ר� ֥ל  � ה� ק� ֥ל  J%ַא ר� ְׂש� ַּֽי ֶ֣מ
ה׃ ְכ� , ה־ִב� ְּב% ר� ה� ם  ' ע� ה� ּו  ְכ	 ְי־ִב� , ֹּ֣כ ְים  �ד ְי֥ל� , ָ֗ו

:ְי  2      ס ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ ֥ל  J%ְיַא ַ֗ח ן־ְי� ִב� ה  Hְי� ַ֣נ� ְכ� ׁ֙ש�  eן ע� ַּֽי� עָ֗ו֥לםָ֗ו�

ם�  ְי֥ל� ְיַ֣נּוע% א֥ל.ה%� ַ֣נּו ִב% ֥ל� � ע� ַ֣נּו� ֶ֣מ� ַ֗ח� ַ֣נ�� א ַא+ ר�� ז� ע� ר ֥ל� אֶ֣מ� �dַּֽי ָ֗ו�
ה M ָּ֖ת� ע� ָ֗ו� ץ  ר� & ַא� ה� ְי  � ּ֗מ% ע� ֶ֣מ% ֹות  ַּֽי' ר ְכ� ַ֣נ� ְים  	 ׁ֙ש ַ֣נ� ִב  ׁ֙ש� M.ִּנ ָ֗ו�

את׃  ,d֥ל־ז ע� ֥ל  ' ַא% ר� ְׂש� ְי ֥ל� 	ה  ָ֗ו� ק� ׁ֙ש־ֶ֣מ ה 3ְי% � ָּ֖ת� ע� ָ֗ו�
ְים Jׁ֙ש ֥ל־ַ֣נ� ְכ� ְיא  Hהֹוִ֤צ ֥ל� ְיַ֣נּו  א֥ל.ה% ֥ל%[ ְית  � ר ת־ְּב� ר� ְכ� , ַ֣נ
�ת ָ֗ו� ִ֤צ� ֶ֣מ ְים ְּב� ' ד ר% ַ֗ח+ ה� ְי ָ֗ו� ַ֣נ�� ד. ת ַא+ � ִ֤צ� ע+ ם� ְּב� ה� ד ֶ֣מ% : ִּנֹו֥ל� ה� ָ֗ו�

ה׃  , ְׂש� ע� ה ְי% ' ָּ֖תֹור� ְכ� ְיַ֣נּו ָ֗ו� & ֥ל.ה% ר 4ַא6 ' ִב� ְּד� ְיָך ה� 	 ֥ל� ְי־ע� , ּום ֹּ֣כ Mק
ה׃  , ְׂש% ע+ ָ֗ו� ק  ' ז� ַ֗ח+ ְך  & ּ֗מ� ע ַ֣נּו  �ַ֗ח� ַ֣נ� ַא+ ָפָ֗ו�
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ם 5 Jַּֽי ָ֗ו ֥ל� ְים ה� Hַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. ְיe ה� ר% ת־ְׂש� ע ַא� � ְּב� ׁ֙ש� ַּֽי� א ָ֗ו� Zר� ז� ם ע� �ק� ַּֽי� ָ֗ו�
עּו׃ , ִב% ָּׁש� ַּֽי ָ֗ו� ה  ' ְּז� ה� ר  	 ִב� ְּד� ֹּ֣כ� ֹות  Mְׂש ע+ ֥ל� ֥ל  ַא%� ר� ְׂש� ֥ל־ְי ְכ� ָ֗ו�

ְך 6 ֥ל� ַּֽי%@ ָ֗ו� ְים  �֥ל.ה ַא6 , ה� ְית  � ְּב% ְי�  ַ֣נ% ָפ� ֶּל ֶ֣מ א  ר�� ז� ע� ם  �ק� ַּֽי� ָ֗ו�
ם ַ֗ח� : ם ֥ל� ְך ׁ֙ש�� �֥ל� ַּֽי% ְיִב ָ֗ו� & ׁ֙ש ְי� ֥ל� ן־ַא� ן ְּב� � ַ֣נ� הֹוַ֗ח� ת ְי� ' ֹּ֣כ� ׁ֙ש� ֥ל־֥ל ַא�
֥ל ' ְּב% ַא� ת� ֶ֣מ ְי  	 ֹּ֣כ ה  ת�� א־ׁ֙ש� ,d֥ל ם  ְי � ּוֶ֣מ� ֥ל�  ְכ� א־ַא� ,d֥ל

ה׃  , ִּגֹו֥ל� ה� ֥ל  ע� 	 ֥ל־ֶ֣מ� ֹו֥ל 7      סע� Jק ְירּו  Hִב ע+ ַּֽי� ָ֗ו�
ץ ' ִב% ּ֔ק� ה ה ֥ל� ִּגֹו֥ל�� �ְי ה� ַ֣נ% ְּב� ֥ל�  ְכ. ם ֥ל� �= ֥ל� ּוׁ֙ש� ְיר, ָ֗ו ה  � ְיהּוד� ְּב

=ם׃  , ֥ל� רּוׁ֙ש� ת 8ְי� ׁ֙ש� ֥ל.� ׁ֙ש� ֥ל ֹוא  Jִב א־ְי� ,d֥ל ר  Hׁ֙ש� ַא+  e ֥ל ְכ. ָ֗ו�
ם ' ר� ַ֗ח\ ְי� ְים  �ַ֣נ ק% ְּז� ה� ָ֗ו� ְים�  ר ְּׂש� ה� ת  : ִ֤צ� ע+ ֹּ֣כ� ְים  �ֶ֣מ ַּֽי� ה�
ה׃ , ִּגֹו֥ל� ה� ֥ל  	 ה� ּ֔ק� ֶ֣מ ֥ל  ' ד% ְּב� ְי ּוא  ה	 ָ֗ו� ֹו  ְכּוׁ֙ש& ֥ל־ר� ֹּ֣כ�

׀ 9      ס ן  Hֶ֣מ ְי� ַ֣נ� ּוִב  eה הּוד� ְי־ְי� , ׁ֙ש% ַ֣נ� ֥ל־ַא� ְכ� ּו  ִ֤צ� ִב� ּ֔ק� ַּֽי ָ֗ו�
ְי ' ְיע ׁ֙ש ָּ֖ת� ׁ֙ש ה� ד� ּוא ַ֗ח.	 Mְים ה �ֶ֣מ ַּֽי� ת ה� ׁ֙ש� ֥ל.� ׁ֙ש� ם ֥ל J= ֥ל� רּוׁ֙ש� ְי�
ְית � ַ֗חֹוִב� ְּב% ר� ם ְּב ע�� ֥ל־ה� ּו ְכ� ִב� ׁ֙ש� ַּֽי% ׁ֙ש ָ֗ו� ד� ַ֗ח.& ְים ְּב� � ר ְׂש� ע� ְּב�
ְים׃  , ֶ֣מ ׁ֙ש� ִּג� ה� ר ּוֶ֣מ% ' ִב� ְּד� ֥ל־ה� ְים ע� 	 ְיד ע ר� ְים ֶ֣מ� �֥ל.ה ַא6 ָפה�

ם 10 � ָּ֖ת� ַא� ם  ה�� ֥ל% ַא+ ר  אֶ֣מ� �dַּֽי ָ֗ו� ן�  ה% ֹּ֣כ. ה� א  : ר� ז� ע� ם  ק� Hַּֽי� ָ֗ו�
ְיף ' הֹוס ֥ל� ֹות  ַּֽי& ר ְכ� ַ֣נ� ְים  � ׁ֙ש ַ֣נ� ְיִבּו  ' ׁ֙ש ָּ֖ת. ָ֗ו� ם  ָּ֖ת�� ֥ל� ע� ֶ֣מ�

֥ל׃  , ַא% ר� ְׂש� ְי ת  	 ֶ֣מ� ׁ֙ש� ֥ל־ַא� ה 11ע� M תֹוד� ּו  ַ֣נ	 ָּ֖ת� ה  ָּ֖ת�� ע� ָ֗ו�
֥לּו� ד� , ְּב� ה ָ֗ו� ֹו  ִ֤צֹוַ֣נ& ר� ּו  ְׂש� ע+ ָ֗ו� ם  ' ְיְכ� ת% ִב. ְי־ַא+ , ֥ל.ה% ַא6 	ה  ְיהָ֗ו� ֥ל�

ֹות׃  ַּֽי, ר ְכ� ִּנ� ה� ְים  ' ׁ֙ש ִּנ� ן־ה� ּוֶ֣מ ץ  ר� ַא�� ה� ְי  � ּ֗מ% ע� ּו 12ֶ֣מ% Nַ֣נ ע� , ַּֽי� ָ֗ו�
ן  M ֹו֥ל ֹּ֣כ% ד& ֹו֥ל ִּג� ּו ק� ר' ַּֽיdאֶ֣מ� ֥ל ָ֗ו� M ה� ּ֔ק� ֥ל־ה� , ָך	ְכדִברְיך ְכ� ר� ִב� ד� ֹּ֣כ

ֹות׃  ְׂש, ע+ ֥ל� ְיַ֣נּו  ' ֥ל% ת 13ע� � ע% ה� ָ֗ו� ִב�  ר� ם  	 ע� ה� ֥ל  Xִב� ַא+
ה אְכ�� ֥ל� ּ֗מ� ה� ָ֗ו� ּוץ  ַ֗ח& ְּב� ֹוד  ֶ֣מ� ע+ ֥ל� ַ֗ח   ֹּ֣כ.' ְין  	 ַא% ָ֗ו� ְים  �ֶ֣מ ׁ֙ש� ִּג�
ע  ׁ֙ש.' ָפ� ְיַ֣נּו ֥ל 	 ְּב ר� ְי־ה , ם ֹּ֣כ ְי ַ֣נ�� ׁ֙ש� א ֥ל �d֥ל ד� ָ֗ו� ַ֗ח� ֹום ַא� ְי: א־֥ל� ,d֥ל

ה׃  , ְּז� ר ה� 	 ִב� ְּד� ֥ל 14ְּב� Xה� ּ֔ק� ֥ל־ה� ְכ� , ְיַ֣נּו ֥ל� ר% �א ְׂש�[ דּו־ַ֣נ� ֶ֣מ� ע+ , ְי�
ַּֽיֹות� ר ְכ� ַ֣נ� ְים  : ׁ֙ש ַ֣נ� ְיִב  Xׁ֙ש ה. ה� ְיַ֣נּו  ר%� ע� ְּב� ר  � ׁ֙ש� ׀ ַא+ ֥ל  ְכ.� ָ֗ו�
ְיר ' ע ָ֗ו� ְיר  	 ְי־ע ַ֣נ% ק� ם ז M ה� ּ֗מ� ע ְים ָ֗ו� �ַ֣נ ּ֗מ� ז] ְים ֶ֣מ� � ָּ֖ת ע ִבdא� ֥ל� ְי�
ִּנּו ּ֗מ�� ְיַ֣נּו� ֶ֣מ ֥ל.ה%� ף־ַא6 ֹון ַא� ר: ְיִב ַ֗ח+ Xׁ֙ש ה� ד ֥ל� ְיה� ע�[ & ְט� ָפ� ׁ֙ש. ָ֗ו�
ה׃  , ְּז� ה� ר  	 ִב� ְּד� ֥ל� ד  ' ָפע�

'ה 15 ָ֗ו� ק� ן־ָּ֖ת ִב� 	ה  ְי� ז� ַ֗ח� ְי� ָ֗ו� ֥ל  M הַא% ְׂש� ן־ע+ ְּב� ן  N ת� ְיֹוַ֣נ� ְך  � ַא�
ם׃ , ר] ז� ְי ֻע+ ' ָ֗ו ֶּל% ְי ה� 	 ת� ְּב� ׁ֙ש� ָ֗ו� ם  M ֶּל� ׁ֙ש] את ּוֶ֣מ� &d֥ל־ז ּו ע� ד� ֶ֣מ� ע�

ן 16 J%ה ֹּ֣כ. א ה� Hר� ז� ֥לּוe ע� ד� ְּב� ַּֽי הE ָ֗ו� ִּגֹו֥ל� �ְי ה� ַ֣נ% ןF ְּב� ְׂשּו־ְכ% ע+ � ַּֽי, ָ֗ו�
ם � ֶּל� ְכ] ָ֗ו� ם  ' ת� ִב. ַא+ ְית  	 ִב% ֥ל� ֹות  Mִב ַא� ה� ְי  N אׁ֙ש% ר� ְים  Hׁ֙ש ַ֣נ� ַא+
ְי �ְיר ְׂש ע+ ה� ׁ֙ש  ד� ַ֗ח.� ֥ל� ד�  ַ֗ח� ַא� ֹום  ְי: ְּב� ּו  ִב� ׁ֙ש� ַּֽי% ָ֗ו� ֹות  ֶ֣מ& ׁ֙ש% ְּב�

ר׃  , ִב� ְּד� ה� ֹוׁ֙ש  ְי' ר� ד� ְים 17֥ל� @ׁ֙ש ַ֣נ� ַא+ ֥ל  ֹּ֣כ.� ִב� ּו  ֶּל� ְכ� ְי� ָ֗ו�
ׁ֙ש ד� ַ֗ח.	 ד ֥ל� ' ַ֗ח� ֹום ַא� ד ְי	 M ֹות ע� ַּֽי& ר ְכ� ְים ַ֣נ� � ׁ֙ש ְיִבּו ַ֣נ� ' ׁ֙ש ה. ה�
ֹון׃  אׁ֙ש, ר ָפה�

ְים 18 � ׁ֙ש ְיִבּו ַ֣נ� ' ׁ֙ש ר ה. 	 ׁ֙ש� ְים ַא+ �ַ֣נ ה+ ֹּ֣כ. �ְי ה� ַ֣נ% ְּב� א� ֶ֣מ ִ֤צ% ּ֗מ� ַּֽי ָ֗ו�
ה� ְי� ְׂש% ע+ , ְיָ֗ו ֶ֣מ� ַ֗ח�� ַא� ק� ָ֗ו� ד� ֹוִ֤צ� ן־ְי, ּוע  ְּב� ׁ֙ש: ְי ְי% H%ַ֣נ ְּב� ֹות ֶ֣מ ַּֽי& ר ְכ� ַ֣נ�

,ה׃  ְי� ֥ל� ד� ְיִב ּוַג� ' ר ְי� ר ָ֗ו� ז� ְיע�� ֥ל ַא6 � ְיא 19ָ֗ו, � הֹוִ֤צ ם ֥ל� ' ד� ּו ְי� ַ֣נ	 ָּ֖ת� ַּֽי ָ֗ו�
ם׃ , ת� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ֥ל־ַא� ע� אן  'dְי֥ל־ִ֤צ , ַא% ְים  	 ֶ֣מ ׁ֙ש% ַא+ ָ֗ו� ם  & ְיה� ׁ֙ש% ַ֣נ�

,ה׃ 20      ס ְי� ד� ִב� ּוז� ְי  ַ֣נ ' ַ֣נ� ַ֗ח+ ר  ּ֗מ%� ַא �ְי  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ה� 21      ס ַּֽי� ֥ל , ַא% ָ֗ו� :ה  ְי� ְׂש% ע+ ֶ֣מ� ם  & ר ַ֗ח� ְי  ' ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

,ה׃  ַּֽי� ז ע] ָ֗ו� ֥ל  ' ְיַא% ְיַ֗ח ָ֗ו ה  ְי�� ע� , ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּור 22ּו, ַ֗ח& ׁ֙ש� ָּפ� ְי  ' ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ד ' ִב� ְיֹוז� ֥ל  ַא%� ַ֣נ� ת� ַ֣נ� א֥ל  � ע% ֶ֣מ� ׁ֙ש� ְי ה�  ְי� ְׂש% ע+ , ֶ֣מ� :ְי  ְיַ֣נ� ְיֹוע% ֥ל� ַא�

ה׃  , ְׂש� ע� ֥ל� ַא� ְי 23      סָ֗ו� �ע ֶ֣מ� ׁ֙ש ד ָ֗ו� � ִב� &ם ְיֹוז� ַּֽי ָ֗ו ֥ל� ן־ה� , ּוֶ֣מ
ר׃ ז� , ְיע� ֥ל ַא6 ה ָ֗ו� ' הּוד� 	ה ְי� ְי� ַ֗ח� , ת� א ָּפ� ְיְט�� ֥ל ּוא ק� ה� ה� ְי� ֥ל� , ק% ָ֗ו�

ְיִב 24      ס & ׁ֙ש ְי� ֥ל� ַא� ְים  ' ר ר� ׁ֙ש. ֶ֣מ� ן־ה� ּוֶ֣מ
ְי׃ , ַאּור ָ֗ו� ם  ֥ל� ' ְט� ָ֗ו� ם  	 ֶּל] ׁ֙ש� ְים  �ר ע+ ָּׁש.� ן־ה� ּוֶ֣מ

:ה 25      ס ַּֽי� ְּז ְי ה ָ֗ו� ְי� ֶ֣מ� ׁ֙ש ר�[ Z.ע ר� �ְי ָפ� ַ֣נ% ְּב� ֥ל ֶ֣מ & ַא% ר� ְׂש� ַּֽי , ּוֶ֣מ
,ה׃ ְי� ַ֣נ� ּוִב� ה  ' ַּֽי� ֹּ֣כ ֥ל� ּוֶ֣מ� ר  ז�� ֻע� ֥ל� ַא� ָ֗ו� ן  � ֶ֣מ ַּֽי� ּוֶ֣מ ה�  ַּֽי� ֹּ֣כ ֥ל� ּוֶ֣מ�

֥ל 26      ס � ְיַא% ְיַ֗ח ה� ָ֗ו ְי� ר� ְכ� :ה ז� ְי� ַ֣נ� ָּ֖ת� ם ֶ֣מ� & ְי֥ל� ְי ע% ' ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
,ה׃  ַּֽי� ֥ל ַא% ֹות ָ֗ו� ֶ֣מ' ְיר% ְי ָ֗ו �ְּד ִב� ע� ּוא 27      סָ֗ו� ָּ֖ת& ְי ז� ' ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

ד ' ִב� ז� ָ֗ו� ֹות  ֶ֣מ� ְיר% , ָ֗ו �ה  ְי� ַ֣נ� ָּ֖ת� ֶ֣מ� ְיִב�  ׁ֙ש ְי� ֥ל� ַא� :ְי  ַ֣נ� ְיֹוע% ֥ל� ַא�
א׃  , ְיז� ז ע+ 'ה 28      סָ֗ו� ְי� ַ֣נ� ַ֣נ� ַ֗ח+ ן  	 ַ֣נ� הֹוַ֗ח� ְי� ְי  & ִב� ְּב% ְי  ' ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ

ְי׃  , ֥ל� ת� ְי ע� 	 ְּב� ֶּלּוְך� 29      סז� ם ֶ֣מ� : ֶּל� ׁ֙ש] ְי ֶ֣מ� & ַ֣נ ְי ְּב� ' ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
֥ל  	 ַא� ּוׁ֙ש� ּוִב  ׁ֙ש' ְי� ה  ְי�� ד� ע+ ֹות׃ְירֶ֣מָ֗ות ָ֗ו� ֶ֣מ, ר� ָ֗ו�

֥ל 30      ס & ֥ל� ּוְכ� �א  ַ֣נ� ד� ע� ִב  ' ֶ֣מֹוַא� ת  	 ַ֗ח� ָּפ� Mְי  ַ֣נ% ְּב� ּוֶ֣מ
ה׃ , ָּׁש� ַ֣נ� ּוְי ּוֶ֣מ� ִּנ' ֥ל ּוִב ַא%� ֥ל� ִ֤צ� �ה ִב� ְי� ַ֣נ� ָּ֖ת� ה� ֶ֣מ� ְי� ְׂש% ע+ :ה ֶ֣מ� ְי� ַ֣נ� ְּב�

'ה 31      ס ַּֽי� ֹּ֣כ ֥ל� ֶ֣מ� Mה  ַּֽי� ָּׁש ְי ר  ז� N ְיע� ֥ל ַא6 ם  & ר ַ֗ח� ְי  ' ַ֣נ% ּוִב�
ֹון׃  ע, ֶ֣מ� ׁ֙ש 	ה  ְי� ע� , ֶ֣מ� ,ה׃ 32ׁ֙ש� ְי� ר� ֶ֣מ� ׁ֙ש� ּוְך  ֶּל' ֶ֣מ� ן  	 ֶ֣מ ְי� ַ֣נ� ְּב�

ד 33      ס � ִב� ז� ה�  ָּ֖ת� ָּ֖ת� ֶ֣מ� :ְי  ַ֣נ� ָּ֖ת� ֶ֣מ� ם  & ׁ֙ש] ַ֗ח� ְי  ' ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
ְי׃  , ע ֶ֣מ� ה ׁ֙ש ' ָּׁש� ַ֣נ� ְי ֶ֣מ� 	 ֶ֣מ� ר% ְט ְי� ֥ל� ְיָפ�� ֥ל �ְי 34      סַא6 ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ
֥ל׃  , ַאּוַא% ָ֗ו� ם  ' ר� ֶ֣מ� ע� ְי  	 ד� ע+ ֶ֣מ� ְי  �ַ֣נ 	ה 35      סִב� ְי� ַ֣נ� ְּב�

ה  ' ְי� ד� ּוהּו׃ ְכ֥להְי ִב% ֥ל, ְיִב׃ 36ֹּ֣כ� , ׁ֙ש ְי� ֥ל� ֹות ַא� ֶ֣מ' ר% 	ה ֶ֣מ� ְי� ַ֣נ� ָ֗ו�
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ְי  37 ' ַ֣נ� ָּ֖ת� ֶ֣מ� 	ה  ְי� ַ֣נ� ָּ֖ת� ְי׃ ָ֗וְיעשָ֗ו ֶ֣מ� , ְׂש� ע+ ְי� ּוְי 38ָ֗ו� ִּנ' ּוִב ְי  	 ַ֣נ ּוִב�
ְי׃  , ע ֶ֣מ� ,ה׃  39ׁ֙ש ְי� ד� ע+ ָ֗ו� ן  ' ת� ַ֣נ� ָ֗ו� 	ה  ְי� ֶ֣מ� ֥ל� , ׁ֙ש� ְי 40ָ֗ו� 	 ִב� ד� ַ֣נ� ְכ� ֶ֣מ�

ְי׃  , ר� ׁ֙ש� ְי  ' ׁ֙ש� ,ה׃ 41ׁ֙ש� ְי� ר� ֶ֣מ� ׁ֙ש� הּו  ' ְי� ֶ֣מ� ֥ל� ׁ֙ש� ָ֗ו� ֥ל  	 ַא% ר� ז� ֻע+
ף׃  42 , ְיֹוס% ה  ' ְי� ר� ֶ֣מ� ַא+ ּום  ֶּל	 ֹו 43      סׁ֙ש� ִב& ַ֣נ� ְי  ' ַ֣נ% ְּב� ֶ֣מ

א  ְיַ֣נ�� ִב ד ז� � ִב� ה� ז� ְי� ת� ָּ֖ת ֥ל ֶ֣מ� : ְיַא% ע ְי ְידָ֗ו ְי� 	 ְּד� ,ה׃ְי� ְי� ַ֣נ� ֥ל ְּב� ' ְיֹוַא% ָ֗ו�
ה  44 ֶּל� ֥ל־ַא%@ ּו ַ֣נשאְי ֹּ֣כ� ַא' ְׂש� �ׁ֙שַ֣נ� ְי% ָ֗ו� ֹות  ַּֽי& ר ְכ� ַ֣נ� ְים  � ׁ֙ש ַ֣נ�

ְים׃  , ַ֣נ ְּב� ְיֶ֣מּו  ' ְׂש ַּֽי� ָ֗ו� ְים  �ׁ֙ש ַ֣נ� ם  � ה� ָפֶ֣מ%

End of Ezra
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