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Genesis
בראשית

ת 1 	 
ֵ֥א ם ְו� י� � ַ֖מ� ָּׁש� ת ַה� 	 
ים ֵ֥א � ֹל�ַה� א ֵ֥א� � ר� ית ָּב� � אִׁ֖ש� 
ר ָּב�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ְך 2ַה� ִׁ֖ש� ֹ֖ח�� ְו� ַהּו  ב�% ְו� ַהּו&  ת�' ַה  	 ת� י� ַה� ץ  ר� ֵ֥א�) ַה� ְו�

י 	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ת ַע� ֶפ� � ֹ֖ח� ר� ים ַ֖מ� ֹל�ַה�% ּוֹ֖ח. ֵ֥א� ר� ֹום ְו� ַה� �י ת� 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע�
ם׃  י� ָּֽמ�  ֹור׃ 3ַה� י־ֵ֥א  ַה� י� ְו�  ֹור  ֵ֥א� י  � ַה� י� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

ֹל 4 � 
ֵּ֣ד ב� ֹּ֥י� ְו� ֹוב  י־֑ט� ִּכ� ֹור  ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� א  :ר� ֹּ֥י� ְו�
ְך׃  ִׁ֖ש� ֹ֖ח�  ַה� ין  	 
ּוב ֹור  ֵ֥א� ַה� ין  	 
ָּב ים  ֹל�ַה�% א 5ֵ֥א� ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�

ַה ֹל� י� � ֹל� א  ר� � ְק� ְך  ִׁ֖ש� ֹ֖ח�� ֹל� ְו� ֹום  י% ֵ֥אֹור&  ֹל� ׀  ים  @ ֹל�ַה� ֵ֥א�
ד׃  ֹ֖ח�  ֵ֥א� ֹום  י	 ר  ְק� י־ב�� ַה� י� ְו�  ב  ר� 	 י־ַע� ַה� י� ֶפְו� 

י 6 � יַה� ם ְו� י� � ָּֽמ� ֹוְך ַה� ת� יַע. ָּב� � ְק� י ר� 	 ַה� ים י� ֹל�ַה�% ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ם׃  י� ַ֖מ�  ֹל� ם  י� � ַ֖מ� ין  	 
ָּב יֹל  ֵּ֣ד�% ב� יםD 7ַ֖מ� ֹל�ַה� ֵ֥א� ׂש  �ַע� ֹּ֥י� ְו�

ת ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ַ֖מ� ר&  ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם&  י� ָּֽמ�' ַה� ין  @ 
ָּב ֹל  (
ֵּ֣ד ב� ֹּ֥י� ְו�  H יַע. ְק� ר� ת־ַה� ֵ֥א�
יַע. � ְק� ר� ֹל� ֹל  � ַע� 
ַ֖מ ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  י� ָּֽמ�% ַה� ין  � 
ּוב יַע.  % ְק� ר� ֹל�

ן׃   
י־ֵֽכ ַה� י� � ם 8ְו  י� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� יַע.  � ְק� ר� ֹל�  ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� א  : ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
י׃  ֵ֥נ�  
ִׁ֖ש ֹום  י	 ר  ְק� י־ב�� ַה� י� ְו�  ב  ר� 	 י־ַע� ַה� י� ֶפְו� 

ם& 9 י� ַ֖מ�' ָּׁש� ת ַה� ֹ֖ח� @ ַּ֣ת� ם ַ֖מ� י� Lָּֽמ� ּו ַה� ְו= ָּק� י� ים  ֹל�ַה�) ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ן׃  
י־ֵֽכ ַה� י� ְו�  ַה  � ִׁ֖ש� ָּב� ֹּ֥י� ַה� ַה  � ֵ֥א� ר� 
ת ְו� ד  ֹ֖ח�% ֵ֥א� ֹום  ְק� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א�

	ַה 10 
ְו ְק� ַ֖מ� ּוֹל� ץ  ר� ֵ֥א�% ַה&  ִׁ֖ש� ָּב� ֹּ֥י� ֹל� ׀  ים  @ ֹל�ַה� ֵ֥א� א  ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�
ֹוב׃ י־֑ט  ִּכ� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� א  	ר� ֹּ֥י� ְו� ים  � ָּֽמ� י� א  � ר� ְק� ם  י� � ָּֽמ� ַה�

ב 11 ׂש� O
א ַע ִׁ֖ש� ץ& ֵּ֣ד�) ר� ֵ֥א�' א ַה� @ 
ִׁ֖ש ד� ים ַּ֣ת�  ֹל�ַה�) ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֹו ֵ֥א יֵ֥נ% ַ֖מ� י& ֹל� ר� ַה ְּפ� ׂש� י ַע�@ Pר� ץ ְּפ� � 
ַע ַע ר� יַע. ֶ֔ז�% � ר� ֶ֔ז� ַ֖מ�

ן׃   
י־ֵֽכ ַה� י� ץ ְו�  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֹו ַע� ַעֹו־ב� ר� ץ 12ֶ֔ז� ר� Lֵ֥א� א ַה� =
ַּ֣תֹוֵ֨צ ְו�
ץ : 
ַע ְו� ַהּו  %
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל� ַע&  ר� ֶ֔ז�' יַע.  @ ר� ֶ֔ז� ַ֖מ� ב  ׂש� � 
ַע א  ִׁ֖ש� S�ֵּ֣ד
א 	ר� ֹּ֥י� ְו� ַהּו  � 
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל� ֹו  ַעֹו־ב� ר� ֶ֔ז� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א י  9 ר� ַה־ְּפ� ׂש� ַע� 

ֹוב׃  י־֑ט  ִּכ� ים  � ֹל�ַה� ֹום 13ֵ֥א� י	 ר  ְק� י־ב�� ַה� י� � ְו  ב  ר� 	 י־ַע� ַה� י� � ְו 
י׃  יִׁ֖ש�  ֹל� ֶפִׁ֖ש�

ם 14 י� ַ֖מ�% ָּׁש� יַע. ַה� � ְק� ר� ת& ָּב� ר� ֵ֥א� י ַ֖מ� @ ַה� ים י� ֹל�ַה�) ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ת& ת� ֵ֥א� ּו ֹל� י@ ַה� ְו� ַה  ֹל� י� � ָּ֑ל� ין ַה� � 
ּוב ֹום  ֹּ֥י� ין ַה� 	 
ָּב יֹל  Uֵּ֣ד� ב� ַה� ֹל�

ים׃  ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� ְו� ים  � ַ֖מ� י� ּוֹל� ים  ד�% Gֹוַע ַ֖מ� ת& 15ּוֹל� ֵ֥אֹור� ַ֖מ� ֹל� ּו  י@ ַה� ְו�

ן׃  
י־ֵֽכ ַה� י� � ְו  ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע� יר  � ֵ֥א� ַה� ֹל� ם  י� ַ֖מ�% ָּׁש� ַה� יַע.  � ְק� ר� ָּב�
ים 16 � ֹל� ד� ְּג� ַה� ת  ר�� ֵ֥א� ָּֽמ� ַה� י  	 
ֵ֥נ ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ׂש  �ַע� ֹּ֥י� ְו�

ֹום ֹּ֥י% ַה� ת  ֹל� � ִׁ֖ש� ַ֖מ� ַ֖מ� ֹל� ֹל&  ד� ְּג� ַה� ֹור  ֵ֥א@ ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א�
ת � 
ֵ֥א ְו� ַה  ֹל� י� ָּ֑ל�% ַה� ת  ֹל� � ִׁ֖ש� ַ֖מ� ַ֖מ� ֹל� ן&  ֑ט� ָּק� ַה� ֹור  ֵ֥א@ ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�

ים׃  ב�  ִּכֹוֵֽכ� יַע. 17ַה� � ְק� ר� ָּב� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ם  9 ת� ֵ֥א� ן  	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� יר ַע� � ֵ֥א� ַה� ֹל� ם  י� � ַ֖מ� ָּׁש� ֹום 18ַה� ֹּ֥י� ָּב� ֹל&  ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹל� ְו�

א 	ר� ֹּ֥י� ְך ְו� ִׁ֖ש� ֹ֖ח�� ין ַה� � 
ֹור ּוב ֵ֥א� ין ַה� 	 
יֹל ָּב ֵּ֣ד�% ב� ַה� Gֹל ַה ּו  ֹל� י� ָּ֑ל�% ּוב�
ֹוב׃  י־֑ט  ִּכ� ים  � ֹל�ַה� ֹום 19ֵ֥א� י	 ר  ְק� י־ב�� ַה� י� ְו�  ב  ר� 	 י־ַע� ַה� י� ְו� 

י׃  יַע�  ב� ֶפר�
ִׁ֖ש 20 �ֶפ� ֵ֥נ� ץ  ר� � ִׁ֖ש� ם  י� ָּֽמ�% ַה� ּו  ֵ֨צ� ר� ִׁ֖ש� י� ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

יַע. 	 ְק� ר� י  � 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ַע� ף  � 
ַעֹוֶפ י� ַעֹוף&  ְו� �ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח�
ם׃  י� ַ֖מ�  ָּׁש� ם 21ַה� � יֵ֥נ� ִּנ� ַּ֣ת� ת־ַה� ֵ֥א� ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� א  � ר� ב� ֹּ֥י� ְו�

ת ׂש� Y�ַ֖מ ר� ַה�  ׀  �ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח� � ַה  ִׁ֖ש  �ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ִּכ� ת  � 
ֵ֥א ְו� ים  � ֹל� ד� ְּג� ַה�
ף& ֵ֥נ� ֹוף ִּכ� ֹל־ַע@ ת ִּכ� =
ֵ֥א ם ְו� ַה�) 
יֵ֥נ ַ֖מ�  ם ֹל� י� Lָּֽמ� ּו ַה� ֵ֨צ= ר� רZ ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ֹוב׃  י־֑ט  ים ִּכ� � ֹל�ַה� א ֵ֥א� 	ר� ֹּ֥י� ַהּו ְו� %
יֵ֥נ ַ֖מ� ם 22ֹל� 9 ת� ְך ֵ֥א� ר� : ב� י� ְו�
ם& י� ָּֽמ�' ת־ַה� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א@ ֹל� ּוַ֖מ� ּו  ב) ּור� ּו  ר� ְּפ� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ָּב� ב  ר� 	 י� ֹוף  ַע� ַה� ְו� ים  ָּֽמ�% ֹּ֥י� ב 23ָּב� ר� 	 י־ַע� ַה� י� ְו� 
י׃  יִׁ֖ש�  ַ֖מ� Gֹ֖ח ֹום  י	 ר  ְק� י־ב�� ַה� י� ֶפְו� 

ַה& 24 ֹּ֥י� ֹ֖ח� ִׁ֖ש  @ֶפ� ֵ֥נ� ץ  ר� Lֵ֥א� ַה� א  =
ַּ֣תֹוֵ֨צ ים  ֹל�ַה�) ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ּה � יֵ֥נ� ַ֖מ� ֹל� ץ  ר� � תֹו־ֵ֥א� י� ֹ֖ח�  ְו� ׂש  ַ֖מ� 9 ר� ְו� ַה  	 ַ֖מ� 
ַה ָּב� ּה  יֵ֥נ�% ַ֖מ� ֹל�

ן׃   
י־ֵֽכ ַה� י� ץ 25ְו�  ר� Lֵ֥א� ַה� ת  ֹּ֥י�= ת־ֹ֖ח� ֵ֥א�  Zים ֹל�ַה� ֵ֥א� ׂש  �ַע� ֹּ֥י� ְו�
ׂש ַ֖מ� 	 ֹל־ר� ִּכ� ת  9 
ֵ֥א ְו� ּה  יֵ֥נ�% ַ֖מ� ֹל� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ּה  יֵ֥נ�) ַ֖מ� ֹל�
ֹוב׃ י־֑ט  ִּכ� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� א  	ר� ֹּ֥י� ְו� ַהּו  � 
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל� ַה  � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ַה� 

ֵ֥נּו 26 � 
ַ֖מ ֹל� ֵ֨צ� ָּב� ם  9 ד� ֵ֥א� ַה  	 ׂש� Gַע ֵ֥נ�  ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ם י� ַ֖מ�) ָּׁש� ַה� ֹוף  ַע� ּוב� ם  Lֹּ֥י� ַה� ת  ַ֨ג�= ד� ב�  Zֵּ֣דּו ר� י� ְו� ֵ֥נּו  � 
ַ֖מּות ד� ִּכ�
ׂש 	 
ַ֖מ ר� � ַה  ׂש  ַ֖מ� � ר� ֹל־ַה� ֵֽכ� ּוב� ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ֵֽכ� ּוב� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ּוב�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ם& 27ַע� ד� ֵ֥א� � ת־ַה  ֵ֥א� ׀  ים  @ ֹל�ַה� ֵ֥א� א  ר�= ב� ֹּ֥י� ְו�
ַה � ב� 
ְק ר ּוֵ֥נ� 	 ֵֽכ� ֹו ֶ֔ז� ת� א ֵ֥א� � ר� ים ָּב� � ֹל�ַה� ם ֵ֥א� ֹל� 	 ֵ֨צ� ֹו ָּב� ַ֖מ% ֹל� ֵ֨צ� ָּב�

ם׃  ת�  ֵ֥א� א  	 ר� ר 28ָּב� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�  Hים ֹל�ַה� ֵ֥א�  Dם ת� ֵ֥א� ְך  ר� � ב� י� ְו�
ץ ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א	 ֹל� ּוַ֖מ� ּו  ב9 ּור� ּו  ר	 ְּפ� ים  ֹל�ַה�) ֵ֥א� ם  L�ַה ֹל�
ם י� ַ֖מ�% ָּׁש� ַה� ֹוף  ַע� ּוב� ם&  ֹּ֥י� ַה� @ת  ַ֨ג� ד� ָּב� ּו  Pד ּור� ַה�  � ִׁ֖ש[ ב� ֵֽכ� ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ַע� ת  ׂש� 	 ַ֖מ� ר� � ַה  ַה  � ֹּ֥י� ֹל־ֹ֖ח� ֵֽכ� ר 29ּוב� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ַע. � 
ר ב ׀ ֶ֔ז� ׂש� � 
ֹל־ַע ת־ִּכ� ם ֵ֥א� L�ֵֽכ י ֹל� ַּ֣ת� ת�= ַהZ ֵ֥נ� 
ִּנ ים ַה� ֹל�ַה�) ֵ֥א�
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ץ 9 
ַע ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו� ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ֵֽכ� �י  
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ר&  ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַע  ר� ֶ֔ז�)
ַה � י� ַה� י�  ם  	 ֵֽכ� ֹל� ַע  ר� � ֶ֔ז� ַע.  � 
ר ֶ֔ז� ץ  � 
י־ַע ר� ֶפ� ֹו  ר־ָּב	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ַה׃  ֹל�  ֵֽכ� ֵ֥א� ֹוף 30ֹל� ֹל־ַע= ֵֽכ� ּוֹל� ץ  ר� ֵ֥א� Sַה� �ת  ֹּ֥י� ֹל־ֹ֖ח� ֵֽכ� ֹל� ּו 
ר־ָּבֹו& ִׁ֖ש� Gץ ֵ֥א ר� ֵ֥א�) ֹל־ַה� ׂש ַע� � 
׀ רֹוַ֖מ ֹל  ֵֽכ�� ּוֹל� ם  י� Lַ֖מ� ָּׁש� ַה�
ן׃  
י־ֵֽכ ַה� י� ַה ְו�  � ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ב ֹל� ׂש� � 
ְק ַע 	ר� ֹל־י� ת־ִּכ� ַה ֵ֥א� ֹּ֥י�% ִׁ֖ש ֹ֖ח� �ֶפ� ֵ֥נ�

ַה 31 ׂש�% ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת־ִּכ� ֵ֥א� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� א  @ר� ֹּ֥י� ְו�
ֹום י	 ר  ְק� י־ב�� ַה� י� � ְו  ב  ר� 	 י־ַע� ַה� י� � ְו  ד  ֵ֥א�� ַ֖מ� ֹוב  ַה־֑ט� 
ִּנ ַה� ְו�
י׃  ָּׁש�  ָּׁש� ֶפַה�

ם׃  2 ֵ֥א�  ב� ֹל־ֵ֨צ� ֵֽכ� ץ ְו� ר� � ֵ֥א� ַה� ם ְו� י� 	 ַ֖מ� ָּׁש� ּו ַה� ָּ֑ל9 ֵֽכ[ י� ֹל 2ְו� @ ֵֽכ� י� ְו�
ַה � ׂש� ר ַע� � ִׁ֖ש� Gֹו ֵ֥א ַּ֣ת� אֵֽכ� ֹל� י ַ֖מ� יַע�% ב� ָּׁש� ֹום ַה� ֹּ֥י� ים& ָּב� ֹל�ַה� ֵ֥א�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹו  ַּ֣ת� אֵֽכ� ֹל� ֹל־ַ֖מ� ִּכ� ַ֖מ� י  יַע�% ב� ָּׁש� ַה� ֹום  ֹּ֥י� ָּב� ת&  ָּב� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ׂש�  י 3ַע� יַע�% ב� ָּׁש� ַה� ֹום  ת־י� ֵ֥א� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� ְך  ר� @ ב� י� ְו�
ֹו ַּ֣ת% אֵֽכ� ֹל� ֹל־ַ֖מ� ִּכ� ַ֖מ� ת&  ב� ִׁ֖ש� ֹו  ב@ י  � ִּכ� ֹו  ת� ֵ֥א� ִׁ֖ש  � 
ֵּ֣ד ְק� י� ְו�
ֹות׃  ׂש  Gַע ֹל� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� א  	 ר� ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gֶפֵ֥א

ם 4 � ֵ֥א� ר� ָּב�  ַה� ָּב� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� ְו� ם  י� 9 ַ֖מ� ָּׁש� ַה� ֹות  ד: תֹוֹל� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א
ם׃  י� ַ֖מ�  ִׁ֖ש� ץ ְו� ר� 	 ים ֵ֥א� � ֹל�ַה� 	ַה ֵ֥א� ַהְו� ֹות י� ׂש9 Gֹום ַע י) ֹל 5ָּב� ֵֽכ�� ְו�

ב ׂש� 	 
ֹל־ַע ֵֽכ� ְו� ץ  ר� ֵ֥א�% �ַה ב� י� ַה� י�  ם  ר� O�ַה ֑ט ד�) ָּׂש� יֹ֖ח. ַה� � ׀ ׂש�
@ַה ַהְו� י� יר  L֑ט� ַ֖מ� ַה� א  ֹל3=  Zי ִּכ� ֹ֖ח  � ַ֖מ� ֵ֨צ� י� ם  ר� � ֑ט� ַה  � ד� ָּׂש� ַה�
ד ב�� Gַע ֹל�  ן  י� ֵ֥א�% ם  � ד� ֵ֥א� ְו� ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ַע� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א�

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א � ת־ַה  ַה 6ֵ֥א� � ְק� ִׁ֖ש� ַה� ץ ְו� ר� � ֵ֥א� ן־ַה� ַה ַ֖מ� � ֹל� Gַע ד י�  � 
ֵ֥א ְו�
ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א י־ַה�   
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ת־ִּכ� ים 7ֵ֥א�  Lֹל�ַה� ֵ֥א� ַה  ַהְו�= י�  Zר יֵ֨צ� ֹּ֥י� ְו�

יְו � ְּפ� ֵ֥א� ָּב� ֹ֖ח  	 ְּפ� ֹּ֥י� ְו� ַה  ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ן־ַה� ַ֖מ� ר&  ֶפ� ַע� ם  ד�) ֵ֥א� ת־ַה�  ֵ֥א�
ֹּ֥י� ַה׃  ִׁ֖ש ֹ֖ח� 	ֶפ� ֵ֥נ� ם ֹל� � ד� ֵ֥א� י ַה�  	 ַה� י� �ים ְו�  ֹּ֥י� ת ֹ֖ח� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַע 8ֵ֥נ� Pַּ֞ט� ֹּ֥י� ְו�

ן־ָּב� ְּג� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� :ַה  ַהְו� םtי� ִׁ֖ש�% ם  �ׂש� ֹּ֥י� ְו� ם  ד� � ָּק� ַ֖מ� ן  ד� � 
ַע
ר׃  ֵ֨צ�  ר י� 	 ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א � ד� ֵ֥א� ת־ַה�  ים& 9ֵ֥א� ֹל�ַה� @ַה ֵ֥א� ַהְו� ֹ֖ח י� Pַ֖מ� ֵ֨צ� ֹּ֥י� ְו�

ֹוב ֑ט� ְו� ַה  � ֵ֥א� ר� ַ֖מ� ֹל� ד  	 ַ֖מ� ֹ֖ח� ֵ֥נ� ץ  9 
ֹל־ַע ִּכ� ַה  ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ן־ַה� ַ֖מ�
ת ַע� � ֵּ֣ד� ַה� ץ  U
ַע ְו� ן  ְּג�% ַה� ֹוְך  ת� ָּב� ים&  ֹּ֥י� ֹ֖ח� ַה�  ץ  @ 
ַע ְו� ֹל  � ֵֽכ� Gֵ֥א ַ֖מ� ֹל�

ַע׃  ר�  ְו� ֹוב  ר& 10֑ט	 ַה� ֵ֥נ� ֹותtְו� ְק� ִׁ֖ש� ַה� ֹל� ן  ד� %
ַע 
ַ֖מ א  � 
י�ֵ֨צ  

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

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

ים׃ אִׁ֖ש�  ַה ר� 	 ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ַה ֹל� � י� ַה� ד ְו� %
ר ְּפ� ם& י� ָּׁש� ן ּוַ֖מ� � ְּג� ת־ַה� ֵ֥א�
ת 11 O
ֵ֥א ב  (
ב ֹּס� ַה� ּוא  ַה� ֹון  יִׁ֖ש� ְּפ� ד  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה�  ם  	 
ִׁ֖ש

ב׃  ַה�  ָּז� ם ַה� � ר־ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א יֹל�% ְו� Gֹ֖ח ץ ַה�  ר� � ֹל־ֵ֥א� ב 12ִּכ� 9 ַה� Gֶ֔ז ּו 
ם׃ ַה� ָּׁש�  ן ַה� ב� 	 ֵ֥א� ֹ֖ח ְו� ֹל� ד�� ָּב� ם ַה� 	 ֹוב ִׁ֖ש� ְוא ֑ט� � ַה� ץ ַה� ר� 	 ֵ֥א� ַה�

ת 13 � 
ב ֵ֥א %
ֹּסֹוב ּוא ַה� ֹון ַה� יֹ֖ח� ְּג� י  � ֵ֥נ� 
ָּׁש ר ַה� 	 ַה� ִּנ� ם־ַה�  
ִׁ֖ש ְו�
ּוִׁ֖ש׃  ץ ִּכ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֹל 14ִּכ� ְק� ֵּ֣ד�% י& ֹ֖ח� יִׁ֖ש� ֹל� ָּׁש� ר ַה� @ ַה� ִּנ� ם ַה� =
ִׁ֖ש ְו�

י � יַע� ב� ר� ַה�  ר  	 ַה� ִּנ� ַה� ְו� ּור  ָּׁש� ֵ֥א� ת  � ַ֖מ� ד� ְק� ְך  � 
ֹל ַה� ַה�  ּוא  ַה	
ת׃  ר�  ּוא ֶפ� ם 15ַה	 � ד� ֵ֥א� ת־ַה�  ים ֵ֥א� � ֹל�ַה� 	ַה ֵ֥א� ַהְו� ֹ֖ח י� 9 ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ּה׃  ר�  ַ֖מ� ִׁ֖ש� ּוֹל� ּה  � ד� ב� ַע� ֹל� ן  ד� %
ן־ַע ַ֨ג� ב� ַהּו  � 
ֹ֖ח ִּנ� ֹּ֥י� ְו& 16ְו� ֵ֨צ� י� ְו�
ן � ְּג� ץ־ַה�  
ֹל ַע ִּכ�	 ר ַ֖מ� אַ֖מ�� 
ם ֹל � ד� ֵ֥א� ֹל־ַה�  ים ַע� ֹל�ַה�% �ַה ֵ֥א� ַהְו� י�

ֹל׃   
ַּ֣ת3אֵֽכ ֹל  ֵֽכ�	 א 17ֵ֥א� ֹל3	 ַע  ר�% ְו� ֹוב  ֑ט� ת&  ַע� ֵּ֣ד�' ַה� ץ  (
ַע 
ּוַ֖מ
ֹות ַ֖מ	 ִּנּו  � ָּֽמ� ַ֖מ� ָ֥ך	  ֹל� ֵֽכ� Gֵ֥א ֹום  י9 ָּב� י  ִּכ�) ִּנּו  � ָּֽמ� ַ֖מ� ֹל  � ת3אֵֽכ�

ּות׃  ַ֖מ  ֹות 18ַּ֣ת� י	 ֹוב ַה� ים ֹל3א־֑ט9 ֹל�ַה�% �ַה ֵ֥א� ַהְו� ר& י� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�
ֹו׃  ֵּ֣ד  ַ֨ג� ֵ֥נ� ר ִּכ� ֶ֔ז� � 
ַע ֹו  ּה־ָּ֑ל	 ׂש� ַע� � ֹו ֵ֥א  ֵּ֣ד� ב� ם ֹל� � ד� ֵ֥א� רZ 19ַה�  ֵ֨צ� ֹּ֥י� ְו�

ַה& ד� ָּׂש� ַה� @ת  ֹּ֥י� ֹל־ֹ֖ח� ִּכ� ַה  ַ֖מ�) ד� Gֵ֥א ן־ַה�  ַ֖מ� ים  Lֹל�ַה� ֵ֥א� ַה  ַהְו�= י�
ֹות ֵ֥א� ר� ם ֹל� ד�% ֵ֥א� � ֹל־ַה� א& ֵ֥א� 
ב ֹּ֥י� ם ְו� י� ַ֖מ�% ָּׁש� ֹוף ַה� ֹל־ַע� ת& ִּכ� 
ֵ֥א ְו�
ִׁ֖ש 	ֶפ� ם ֵ֥נ� 9 ד� ֵ֥א� � ֹו ַה  א־ֹל: ר� ְק� ר י� ִׁ֖ש�= Gֵ֥א Z ֹל ֵֽכ� ֹו ְו� א־ֹל� ר� ְק� ַה־ֹּ֥י� ַ֖מ�

ֹו׃  ַ֖מ  ִׁ֖ש� ּוא  ַה	 ַה  � ֹּ֥י� ֹות 20ֹ֖ח� ַ֖מ) 
ִׁ֖ש ם  Lד� ֵ֥א� ַה�  א  ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�
�ת ֹּ֥י� ֹ֖ח� ֹל  ֵֽכ�� ּוֹל� ם  י� ַ֖מ�% ָּׁש� ַה� ֹוף  ַע� ּוֹל� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ֹל־ַה� ֵֽכ� ֹל�

ֹו׃  ֵּ֣ד  ַ֨ג� ֵ֥נ� ר ִּכ� ֶ֔ז� � 
א ַע 	 ֵ֨צ� א־ַ֖מ� ם ֹל3  Uד� ֵ֥א� ַה ּוֹל� � ד� ָּׂש� Z 21ַה� ֹל 
ְּפ ֹּ֥י� ְו�
ן � יִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם  � ד� ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע� ַה  9 ַ֖מ� 
ֵּ֣ד ר� ַּ֣ת� ׀  ים  : ֹל�ַה� ֵ֥א� ַה  ַהְו�= י�
ַה׃ ִּנ� ַּ֣ת�  ֹ֖ח� ַּ֣ת� ר  � ׂש� ָּב� ר  ְּג�	 ְס� ֹּ֥י� ְו� יְו  ת�% ַע� ֹל� ַּצ� ַ֖מ� ת&  ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹ֖ח  ( ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ֹ֖ח 22 	 ְק� ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gַע ֵ֥א 9 ֹל� 
ַּצ ת־ַה� ים ׀ ֵ֥א�  : ֹל�ַה� ַה ֵ֥א� ַהְו�= ןZ י� ב� ֹּ֥י� ְו�
ם׃ ד�  ֵ֥א� � ֹל־ַה  ֵ֥א� ַה�  � ֵ֥א� ב� י� ְו� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹל� ם  � ד� ֵ֥א� ן־ַה�  ַ֖מ�

י 23 ַ֖מ�% ֵ֨צ� Gַע  
ַ֖מ ם  ֵ֨צ� O�ַע ם  ַע� ְּפ�) ַה� את  ֶ֔ז�3  Hם ד� ֵ֥א� � ַה   Dר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
יִׁ֖ש � ֵ֥א� 
י ַ֖מ 	 ַה ִּכ� ָּׁש�% א ֵ֥א� � 
ר ָּק� ֶ֔ז3את& י� י ֹל� � ר� ׂש� ָּב� ר ַ֖מ� � ׂש� ּוב�

את׃  ַה־ָּז3  ֹ֖ח� eְק יְו 24ֹל[  � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� יִׁ֖ש  ב־ֵ֥א�% ֶ֔ז� Gֲע � י  ן&  
ֹל־ִּכ ַע�
ד׃ ֹ֖ח�  ֵ֥א� ר  	 ׂש� ב� ֹל� ּו  י� ַה� ְו� ֹו  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ֵ֥א� ָּב� ְק  � ב� ד� ְו� ֹו  ָּֽמ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו�

א 25 ֹל�3 ֹו ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ם ְו� � ד� ֵ֥א� ים ַה�  רּוָּֽמ�% Gם& ַע יַה� 
ֵ֥נ ּו ִׁ֖ש� י@ ַה� ֹּ֥י�  ְו�
ִׁ֖שּו׃  ִׁ֖ש�  ָּב� ת� י�

ַה 3 ד�% ָּׂש� ַה� �ת  ֹּ֥י� ֹ֖ח� ֹל&  ִּכ� ַ֖מ� ּום  ר% ַע� �ַה  י� ַה� ִׁ֖ש&  ֹ֖ח� ִּנ� ַה� ְו�
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ַה ָּׁש�% ֵ֥א� � ֹל־ַה� ר& ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ים ְו� � ֹל�ַה� �ַה ֵ֥א� ַהְו� ַה י� � ׂש� ר ַע� 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ץ 	 
ַע ֹל  ִּכ�� ַ֖מ� ּו  ֹל% אֵֽכ� ת3  א  ֹל�3 ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ר  � ַ֖מ� י־ֵ֥א� ִּכ�  ף  Oֵ֥א�

ן׃  ְּג�  י 2ַה� 	 ר� ְּפ� ַ֖מ� ִׁ֖ש  � ֹ֖ח� ִּנ� ֹל־ַה� ֵ֥א� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ַה�  ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3	 ְו�
ֹל׃   
ן ֵ֥נ3אֵֽכ � ְּג� ץ־ַה�  
ןH 3ַע ְּג� תֹוְך־ַה� ר ָּב� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א Dץ 
ַע י ַה� � ר� ְּפ� ּוַ֖מ�

ֹו ּו ָּב� ַע� ְּג� א ת� ֹל3	 ִּנּו ְו� ָּֽמ�% ֹלּו& ַ֖מ� אֵֽכ� א ת3  ים ֹל3@ ֹל�ַה�) ר ֵ֥א� � ַ֖מ� ֵ֥א�
ּון׃  ת  ַ֖מ[ ן־ַּ֣ת� ַה 4ְּפ� � ָּׁש� ֵ֥א� ֹל־ַה�  ֵ֥א� ִׁ֖ש  � ֹ֖ח� ִּנ� ַה� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

ּון׃  ת  ַ֖מ[ ֹות ַּ֣ת� א־ַ֖מ� יֹום& 5ֹל3  ָּב� י  ִּכ�) ים  ֹל�ַה�% ַע. ֵ֥א� � 
י�ד י  Oִּכ�
ם& ית� י� ַה� ְו� ם  � יֵֽכ� 
יֵ֥נ  
ַע ּו  ֹ֖ח� ְק� ֶפ� ֵ֥נ� ְו� ִּנּו  ָּֽמ�% ַ֖מ� ם  � ֵֽכ� ֹל� ֵֽכ� Gֵ֥א

ַע׃  ר�  ֹוב ְו� י ֑ט	 � 
ַע ים י�ד� אֹל�ַה�%  
י 6ִּכ � ַה ִּכ� Yָּׁש� ֵ֥א� א ַה�  ר� � 
ַּ֣ת ְו�
ם י� יֵ֥נ�) 
ַע ֹל� ּוא  ַה־ַה� ְו� Gֵ֥א ת�  י  : ֵֽכ� ְו� ֹל  Lֵֽכ� Gֵ֥א ַ֖מ� ֹל� ץ  =
ַע ַה�  Z֑טֹוב
ֹל � ַּ֣ת3אֵֽכ� ְו� ֹו  י� ר� ְּפ� ֹ֖ח ַ֖מ� 	 ָּק� ַּ֣ת� ְו� יֹל  ִּכ�% ׂש� ַה� ץ& ֹל� 
ַע ד ַה� @ ַ֖מ� ֹ֖ח� ֵ֥נ� ְו�

ֹל׃  ֹּ֥י3אֵֽכ�  ְו� ּה  � ָּֽמ� ַע� ּה  9 יִׁ֖ש� ֵ֥א� ם־ֹל� ְּג� ן  : 
ַּ֣ת ַּ֣ת� ַה& 7ְו� ֵ֥נ� ֹ֖ח� ' ְק� ְּפ� ַּ֣ת� ְו�
רּו& ְּפ� ת� ֹּ֥י� ְו�  ם  � 
ַה ם  � ָּֽמ� יר[  
ַע י  	 ִּכ� ּו  ַע% �ד� 
ֹּ֥י ְו� ם  יַה�% 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� �י  
יֵ֥נ 
ַע

ת׃  ר�  ַ֨ג� Gֹ֖ח ם  � ַה� ֹל� ּו  ׂש	 Gַע ֹּ֥י� ְו� ַה  ֵ֥נ�% 
ֵ֥א ת� ַה  � 
ֹל Gּו 8ַע Pַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� 
ּוֹ֖ח. ר� ֹל� ן  � ְּג� ָּב� ְך  	 
ָּ֑ל ַה� ת� ַ֖מ� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� :ַה  ַהְו� י� ֹוֹל  ת־ְק= ֵ֥א�

�ַה ַהְו� י� י&  
ֵ֥נ ְּפ� ַ֖מ� ֹו  ַּ֣ת) ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� ם  Lד� ֵ֥א� ַה�  א  =
ָּב ֹ֖ח� ת� ֹּ֥י� ְו� ֹום  ֹּ֥י� ַה�
ן׃  ְּג�  ץ ַה� 	 
ֹוְך ַע ת� ים ָּב� ֹל�ַה�% ים 9ֵ֥א� � ֹל�ַה� 	ַה ֵ֥א� ַהְו� א י� 9 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ֹּ֥י� ִּכ� ֵ֥א� ֹו  ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו� ם  � ד� ֵ֥א� ֹל־ַה�  ר 10ֵ֥א� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
י ֵֽכ� ֵ֥נ�� ם ֵ֥א� יר�	 
י־ַע א ִּכ�  9 יר� ֵ֥א� ן ְו� � ְּג� י ָּב� ַּ֣ת� ַע� � ַ֖מ� ָ֥ך	 ִׁ֖ש� ֹל� ת־ְק� ֵ֥א�

א׃   
ב ֹ֖ח� 
ֵ֥א ַה 11ְו� ַּ֣ת� � ם ֵ֥א� יר�� 
י ַע 	 ָ֥ך% ִּכ� יד ֹל� � ְּג� י ַה� Oר ַ֖מ� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
ִּנּו � ָּֽמ� ֹל־ַ֖מ� ֵֽכ� Gֵ֥א י  	 ַּ֣ת� ֹל� ב� ֹל� יָ֥ך  9 ית� ּו� ֵ֨צ� ר  : ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ  (
ַע ן־ַה� ַ֖מ� Gַה

׃  ַּ֣ת� ֹל� ֵֽכ�  ַה 12ֵ֥א� ַּ֣ת� � ת� ר ֵ֥נ� � ִׁ֖ש� Gַה& ֵ֥א ָּׁש� ֵ֥א� ם ַה�  � ד� ֵ֥א� ר ַה�  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ֹל׃   
ֵֽכ ֵ֥א� ץ ְו� � 
ַע ן־ַה� י ַ֖מ� 	 ַה־ָּ֑ל� ֵ֥נ� ת� ְוא ֵ֥נ�  9 י ַה� ד�% ָּֽמ� ר 13ַע� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

ר& אַ֖מ� ַּ֣ת3' ית ְו� � ׂש� את ַע� ַה־ָּז�3 ַה ַ֖מ� � ָּׁש� ֵ֥א� ים ֹל� 9 ֹל�ַה� :ַה ֵ֥א� ַהְו� י�
ֹל׃   
ֵֽכ ֵ֥א� י ְו� ֵ֥נ� � יֵ֥א� ָּׁש� ִׁ֖ש ַה� 	 ֹ֖ח� ִּנ� ַה ַה� ָּׁש�% ֵ֥א� ַה 14ַה�  ְו�= ַה� רZ י� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

ּור ר@ ֵ֥א�  Hָּז3את ית�  � ׂש� ַע� י  � ִּכ�  Dִׁ֖ש ֹ֖ח� ִּנ� ֹל־ַה� ֵ֥א�  ׀  ים  	 ֹל�ַה� ֵ֥א�
ַה � ד� ָּׂש� ַה� �ת  ֹּ֥י� ֹ֖ח� ֹל  ִּכ�� ּוַ֖מ� ַה  ַ֖מ�% 
ַה ָּב� ֹל־ַה� ִּכ� ַ֖מ� ַה&  ַּ֣ת� ֵ֥א�
ֹּ֥י� יָ֥ך׃ ֹ֖ח� י  	 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ� ֹל  � ַּ֣ת3אֵֽכ� ר  	 ֶפ� ַע� ְו� ְך  %
ֹל 
ת ָ֥ך�  ֵ֥נ� ֹ֖ח� ֹל־ְּג� ַע�

ין 15 	 
ּוב ַה  ָּׁש�% ֵ֥א� ַה�  ין  � 
ּוב ָ֥ך&  יֵ֥נ�  
ָּב ית  ִׁ֖ש�) ֵ֥א� ׀  ַה  � יב� 
ֵ֥א ְו�
ַה � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו� אִׁ֖ש  ר%3 ָ֥ך�  ִׁ֖שּוֶפ� י� ּוא  Oַה ּה  � ַע� ר� ֶ֔ז� ין  � 
ּוב ָ֥ך�  Gַע ר� ֶ֔ז�

ב׃   
ְק ַע� ִּנּו  	 ִׁ֖שּוֶפ� ר 16      ְסַּ֣ת� ַ֖מ�) ֵ֥א� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵ֥א� 
י � ד� ֹל�  
ַּ֣ת ב  ֵ֨צ� � ַע� ָּב� ְך  %
ֵ֥נ ר�  
ַה ְו� ְך  � 
בֹוֵ֥נ ַּצ� ַע� ַה&  ָּב� ר� ֵ֥א� ַה  @ ָּב� ר� ַה�

ְך׃ ֹל־ָּב�  ִׁ֖ש� ַ֖מ� י� ּוא  ַה� ְו� ְך  %
ת ּוְק� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְך&  
יִׁ֖ש ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� ים  � ֵ֥נ� ב�
ֹוֹל 17      ְס ְק� ֹל�  D ַּ֣ת� ַע� ַ֖מ� י־ִׁ֖ש� ִּכ�  ר  ַ֖מ�) ֵ֥א� ם  � ד� ֵ֥א� ּוֹל�

ר אַ֖מ�% 
יָ֥ך& ֹל ית�' ּו� ר ֵ֨צ� @ ִׁ֖ש� Gץ ֵ֥א %
ַע ן־ַה� ֹל& ַ֖מ� אֵֽכ� ַּ֣ת3' ָ֥ךH ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א�
ָ֥ך בּור�% Gַע ָּב�  ַה&  ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ַה�  ַה  @ רּור� Gֵ֥א ִּנּו  � ָּֽמ� ַ֖מ� ֹל  � ת3אֵֽכ� א  ֹל3	

ֹּ֥י� יָ֥ך׃  ֹ֖ח� י  	 
ַ֖מ י� ֹל  ִּכ�� ַה  ִּנ� ֹל�% Gאֵֽכ ַּ֣ת3  בֹון&  ַּצ� ַע� ֹוץ 18ָּב� ְק	 ְו�
ַה׃ ד�  ָּׂש� ב ַה� ׂש� 	 
ת־ַע � ֵ֥א� ַּ֣ת� ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ְך ְו� � יֹ֖ח.  ֹל� � ַ֖מ� ֵ֨צ� ר ַּ֣ת� � ֵּ֣ד� ר� ד� ְו�

ָ֥ך& 19 ּוב� ִׁ֖ש  ד  @ ַע� ם  ֹ֖ח� ֹל�% ֹל  אֵֽכ� ַּ֣ת�3 יָ֥ך&  ְּפ�' ֵ֥א� ת  @ ַע� 
ֶ֔ז ָּב�
ַה ַּ֣ת� ר ֵ֥א�% � ֶפ� י־ַע� ַּ֣ת� ִּכ�  ֹ֖ח� � ָּק� ַה ֹל[ ִּנ� � ָּֽמ� י ַ֖מ� 	 ַה ִּכ� ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ֹל־ַה� ֵ֥א�

ּוב׃  ִׁ֖ש  ר ַּ֣ת� � ֶפ� ֹל־ַע� ֵ֥א� ֹו 20ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ם ֵ֥א� 	 
ם ִׁ֖ש 9 ד� ֵ֥א� א ַה�  : ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
י׃  ֹל־ֹ֖ח�  ם ִּכ� 	 
ַה ֵ֥א � ת� י� ְוא ַה�  	 י ַה� 9 �ַה ִּכ� ּו� ַה 21ֹ֖ח� ַהְו�= ׂשZ י� ַע� ֹּ֥י� ְו�

ם׃  
ִׁ֖ש ָּב� ֹל� ֹּ֥י� ֹור ְו� ֹות ַע� ֵ֥נ	 ת� ֹו ִּכ� ַּ֣ת9 ִׁ֖ש� ֵ֥א� ם ּוֹל� : ד� ֵ֥א� ים ֹל� Lֹל�ַה� ֵ֥א�
ֶפ

ַה& 22 י� ַה� ם&  ד� ֵ֥א� ַה�  ן  @ 
ַה ים  ֹל�ַה�) ֵ֥א� �ַה  ַהְו� י� ׀  ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
׀ ַה  � ַּ֣ת� ַע� ְו� ַע  � ר� ְו� ֹוב  ֑ט� ת  ַע� � ד� ֹל� ִּנּו  ָּֽמ�% ַ֖מ� ד  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ִּכ�
ֹל � ֵֽכ� ֵ֥א� ְו� ים  ֹּ֥י�% ֹ֖ח� ַה�  ץ  � 
ַע 
ם ַ֖מ Oְּג� ֹ֖ח&  ְק� ֹל� ְו� ֹו  ד) י� ֹ֖ח  � ֹל� ִׁ֖ש� ן־י� ְּפ�

ם׃  ֹל�  ַע� ֹל� י  	 ֹ֖ח� ים 23ְו� � ֹל�ַה� ֵ֥א� 	ַה  ַהְו� י� ַהּו  9 
ֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� 
ֹ֖ח � ָּק� ֹל[ ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ת־ַה� ֵ֥א� ד&  ב� Gַע ֹל�  ן  ד� � 
ן־ַע ְּג� ַ֖מ�

ם׃  ָּׁש�  ם 24ַ֖מ� ד� = ָּק� ַ֖מ�  Zן 
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם  � ד� ֵ֥א� ת־ַה�  ֵ֥א� ִׁ֖ש  ר� � ַ֨ג� י� ְו�
ב& ר� ֹ֖ח�' ַה� ֑ט  ַה� @ ֹל� ת  =
ֵ֥א ְו� ים  ב�) ר[ ִּכ� ת־ַה� ֵ֥א� ן  ד� L
ן־ַע ַ֨ג� ֹל�
ים׃ ֹּ֥י�  ֹ֖ח� ַה�  ץ  	 
ַע ְך  ר� � ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ר  Uַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹל� ת  ֵֽכ� ְּפ�% ַה� ת� ָּֽמ� ַה�

      ְס

ד 4 ֹל� � 
ַּ֣ת ר& ְו� ַה� ַּ֣ת�' ֹו ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� �ַה ֵ֥א� ּו� ת־ֹ֖ח� ַע ֵ֥א� � ד� ם י� ד�% ֵ֥א� � ַה� ְו�
ַה׃ ַהְו�  ת־י� ֵ֥א� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� י  ית� 	 ֵ֥נ� ְק� ר  אַ֖מ� U3ַּ֣ת ְו� ן  י� % ת־ְק� ֵ֥א�

ֹל& 2 ב� י־ַה�' ַה� י� ְו�  ֹל  ב� � ת־ַה� יְו ֵ֥א� � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ת ֵ֥א� ד� ֹל�% ף ֹל� ְס� ַּ֣ת�� ְו�
ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gד ֵ֥א 	 
ב ַה ַע� � י� ן ַה� י� U ְק� אן ְו� ַה ֵ֨צ%3 
ַע ץ 3ר�� � 
ָּק י ַ֖מ� � ַה� י� � ְו 

ַה׃ יַהְו�  ַה ֹל�  � ֹ֖ח� ֵ֥נ� ַה ַ֖מ� 9 ַ֖מ� ד� Gֵ֥א � י ַה  : ר� ְּפ� ן ַ֖מ� י� L א ְק� =
ב ֹּ֥י� ים ְו� � ַ֖מ� י�
ֹו 4 ֵ֨צ3אֵ֥נ� ֹות  ר	 ֵֽכ� ָּב� ַ֖מ� ּוא  ם־ַה9 ַ֨ג� יא  	 ב� 
ַה ֹל  ב� ַה�= ְו�

ֹו׃ ת  ֹ֖ח� ֵ֥נ� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א� ֹל ְו� ב� � ֹל־ַה� ַה ֵ֥א� ַהְו�% ַע י� �ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ן ְו� � ַה� 
ב ֹל� ֹ֖ח�  
ּוַ֖מ
ן& 5 י� ' ְק� ר ֹל� @ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ַע� א ִׁ֖ש� ֹל�3 ֹו  ת� ֹ֖ח� ֵ֥נ� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ן  י� 	 ֹל־ְק� ֵ֥א� ְו�

יְו׃  ֵ֥נ�  ּו ְּפ� ֹל� ְּפ� ֹּ֥י� ד ְו�  ֵ֥א�% ַה 6ַ֖מ� ָּֽמ� Oן ֹל� י� � ֹל־ְק� ַה ֵ֥א� � ַהְו� ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
יָ֥ך׃  ֵ֥נ�  ֶפ� ּו  ֹל	 ֶפ� ֵ֥נ� ַה  ָּֽמ� � ֹל� ְו� ְך  ֹל�% ַה  ר� � ֹוא 7ֹ֖ח� ֹל@ Gַה

ֹ֖ח ת� � ְּפ� ֹל� יב  י֑ט�% 
ת א  ֹל�3 ם&  ֵ֥א� ְו� ת  %
ֵ֥א ׂש� יב&  י֑ט� 
ם־ַּ֣ת ֵ֥א�
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ַה � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו� ֹו  ת% ּוְק� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� יָ֥ך&  ֹל�' 
ֵ֥א ְו� ץ  � 
ב ר� את  � ַּ֞ט� ֹ֖ח�
ֹו׃  ֹל־ָּב  ִׁ֖ש� ַ֖מ� י& 8ַּ֣ת� ַה� י� � יְו ְו  � ֹ֖ח� ֹל ֵ֥א� ב� � ֹל־ַה� ן ֵ֥א� י� � ר ְק� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

יְו � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹל  ב� 	 ֹל־ַה� ֵ֥א� ן  י� 9 ְק� ם  	ְק� ֹּ֥י� ְו� ַה  ד�% ָּׂש� ָּב� ם  � יֹות� ַה� ָּב�
ַהּו׃   
ַ֨ג ר� ַה� ֹּ֥י� ֹל 9ְו� ב� � ַה� י  � 
ֵ֥א ן  י� % ֹל־ְק� ֵ֥א� ַה&  ַהְו� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

י׃ ֵֽכ� ֵ֥נ�  י ֵ֥א� � ֹ֖ח� ר ֵ֥א� 	 
ַ֖מ ִׁ֖ש� Gי ַה ַּ֣ת� ַע� ד�% י� א  ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� יָ֥ך  � ֹ֖ח� ֵ֥א�
ים 10 	 ְק� Gַע יָ֥ך ֵ֨צ� ֹ֖ח�% י ֵ֥א� � 
ַ֖מ ֹוֹל ֵּ֣ד� Oית� ְק � ׂש� ַה ַע� � ר ַ֖מ� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א ן־ַה�  ַ֖מ� י  � ֹל� 
ַה 11ֵ֥א ַּ֣ת� � ֵ֥א� ּור  ר� ֵ֥א� ַה  � ַּ֣ת� ַע� ְו�
ת ֹ֖ח� 9 ְק� ֹל� יַה�  ת־ְּפ�% ֵ֥א� ַה  � ת� ֵ֨צ� ְּפ� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה&  ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ן־ַה�  ַ֖מ�

ָ֥ך׃  ד�  ֹּ֥י� ַ֖מ� יָ֥ך  � ֹ֖ח� ֵ֥א� י  	 
ַ֖מ ת־ֵּ֣ד� ד& 12ֵ֥א� ב� Gַע ת�  י  @ ִּכ�
ד � ֵ֥נ� ְו� ַע  	 ֵ֥נ� ְך  � ּה ֹל� � ֹ֖ח� ת־ִּכ� 
ף ַּ֣ת 	 
ְס א־ת� ַה ֹל3  ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ת־ַה� ֵ֥א�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ב� 	ַה  י� ַה� ֹוֹל 13ַּ֣ת�  ד	 ְּג� �ַה  ַהְו� ֹל־י� ֵ֥א� ן  י� � ְק� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
א׃  ׂש3  ִּנ� י ַ֖מ� � ֵ֥נ� gְו Gי 14ַע� 
ֵ֥נ ֹל& ְּפ� ַע� 
ֹום ַ֖מ ֹּ֥י) י ַה� Lת� ַּ֣ת� ֵ֥א� ִׁ֖ש� ר�= 
ןZ ְּג 
ַה

ץ ר� ֵ֥א�% ד& ָּב� ֵ֥נ� @ַע ְו� י ֵ֥נ� ית� Lי� ַה� ר ְו� � 
ת ֹּס� יָ֥ך ֵ֥א� � ֵ֥נ� ְּפ� ַה ּוַ֖מ� ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ַה 
י׃  ֵ֥נ�  
ַ֨ג ר� ַה� � י  י  � ֵ֥א� ֵ֨צ� ֹל־ַ֖מ� ֵֽכ� 	ַה  י� ַה� ַה 15ְו� ַהְו�) י� ֹו  ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�

@ַה ַהְו� ם י� ׂש� ֹּ֥י�= ְו� ם  � ָּק� ם י[ י� � ת� ַע� ב� ן ִׁ֖ש� י� % ַ֨ג ְק� � 
ר ֹל־ַה� ן& ִּכ� 
ֵֽכ ֹל�
ֹו׃ ֵ֥א  ֵ֨צ� ֹל־ַ֖מ� ִּכ� ֹו  ת� ִּכֹות־ֵ֥א� ַה� י  	 ַּ֣ת� ֹל� ב� ֹל� ֹות  ֵ֥א% ן&  י� ' ְק� ֹל�

ֹוד 16 ץ־ֵ֥נ� ר� ֵ֥א�  ָּב� ב  	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� �ַה  ַהְו� י� �י  
ֵ֥נ ֶפ� ָּ֑ל� ַ֖מ� ן  י� � ְק� א  
	ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�
ן׃  ד�  
ת־ַע ַ֖מ� ד� ר 17ְק� ַה� � ַּ֣ת� ְו� ֹו  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ן&  י� ' ְק� ַע  @ד� 
ֹּ֥י ְו�

ם � 
ִׁ֖ש א&  ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� יר  ַע�% ַה  ֵ֥נ� ָּב�� י&  ַה� י� ְו�  ֹוְך  ֵ֥נ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ד  ֹל� � 
ַּ֣ת ְו�
ֹוְך׃  ֵ֥נ  Gֹ֖ח ֹו  ֵ֥נ	 ָּב� ם  � 
ִׁ֖ש ִּכ� יר  ַע�% ֵ֥נֹוְך& 18ַה� Gֹ֖ח ֹל�  ד  @ 
ֹל ּו� ֹּ֥י� ְו�

ֹל (
ֵ֥א ֹּ֥יי� ֹ֖ח� ּוַ֖מ� ֹל  � 
ֵ֥א ּוי� ֹ֖ח  ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ד  � ֹל� י� ד  Uיר� ַע� ְו� ד  יר�% ת־ַע� ֵ֥א�
ְך׃ ַ֖מ� ת־ֹל�  ד ֵ֥א� 	 ֹל� י� ֹל  � 
ֵ֥א תּוִׁ֖ש� ֹל ּוַ֖מ� %
ֵ֥א ּוִׁ֖ש� ת� ת־ַ֖מ� ד& ֵ֥א� ֹל� י�

ַה 19 ד�% ת& ַע� ֹ֖ח� ֵ֥א� ם ַה�  @ 
ים ִׁ֖ש � ִׁ֖ש� י ֵ֥נ� � 
ַּ֣ת ְך ִׁ֖ש� ַ֖מ� � ֹו ֹל� ֹ֖ח־ֹל	 ָּק�  ֹּ֥י�  ְו�
ַה׃  ָּ֑ל�  ֵ֨צ� ית  � ֵ֥נ� 
ָּׁש ַה� ם  	 
ִׁ֖ש ֹל 20ְו� � ב� ת־י� ֵ֥א� ַה  � ד� ַע� ד  ֹל� 	 
ַּ֣ת ְו�

ַה׃  ֵ֥נ�  ְק� ּוַ֖מ� ֹל  ַה� ֵ֥א�� ב  	 
י�ִׁ֖ש י  Uב� Gֵ֥א ַה  י�% ַה� ּוא  ם 21ַה� 	 
ִׁ֖ש ְו�
ֹור ִּנ� ִּכ� ׂש  	 
ֶפ ֹל־ַּ֣ת� ִּכ� י  Uב� Gֵ֥א ַה  י�% ַה� ּוא  ַה� ֹל  � יּוב� יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א�

ב׃  ַעּוַ֨ג�  ן 22ְו� י� % ֹל ְק� ּוב� ת־ַּ֣ת� ַה& ֵ֥א� ד� ֹל� ְוא י�  ם־ַה�) ַה ַ֨ג� � ָּ֑ל� ֵ֨צ� ְו�
ֹות ֹ֖ח	 Gֵ֥א ְו�  ֹל  � ֶ֔ז� ר� ּוב� ת  ִׁ֖ש� ֹ֖ח�� ֵ֥נ� ִׁ֖ש  	 
ר ֹל־ֹ֖ח� ִּכ� ִׁ֖ש  U
ֹל�֑ט

ַה׃  ַ֖מ�  Gַע ן ֵ֥נ�  י� � ֹל־ְק� ּוב� ַה 23ַּ֣ת  @ ד� יְו ַע� ִׁ֖ש�) ֵ֥נ� ְך ֹל� ַ֖מ� L�ר ֹל אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
י � ת� ר� ַ֖מ� ַה ֵ֥א� ִּנ� � 
ֶ֔ז ֵ֥א� ְך ַה� ַ֖מ� י ֹל�% � 
ִׁ֖ש י ֵ֥נ� ן ְקֹוֹל�% ַע� � ַ֖מ� ַה& ִׁ֖ש� ָּ֑ל� ֵ֨צ� ְו�

י׃  ת�  ר� ָּב[ ֹ֖ח� ד ֹל� ֹל� � י� י ְו� ַע�% ֵ֨צ� ֶפ� י& ֹל� ַּ֣ת� ַ֨ג� ר�' יִׁ֖ש ַה� @ י ֵ֥א� � י 24ִּכ� 	 ִּכ�
ַה׃ ַע�  ב� ִׁ֖ש� ְו� ים  	 ַע� ב� ִׁ֖ש� ְך  ַ֖מ� � ֹל� ְו� ן  י� � ם־ְק� ָּק� י[ ם  י� � ת� ַע� ב� ִׁ֖ש�

א 25 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ן ְו� %
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ֹו ְו� ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ם ַעֹוד& ֵ֥א� 	 ד� ַע ֵ֥א� ד� =
ֹּ֥י ְו�
ר %
ֹ֖ח ַע ֵ֥א� �ר� ֶ֔ז� ים&  ֹל�ַה� י ֵ֥א� @ ת־ֹל� י ִׁ֖ש�  � ת ִּכ� � 
ֹו ִׁ֖ש ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א�

ן׃  י� ְק�  ֹו  ַ֨ג� ר� Gַה י  	 ִּכ� ֹל  ב� ַה�% ת  ֹ֖ח� � ם־ַהּוא& 26ַּ֣ת� ְּג� ת  @ 
ִׁ֖ש ּוֹל�
ֹל ַהּוֹ֖ח�% ֶ֔ז  � ֵ֥א� ֹוִׁ֖ש  ֵ֥נ� ֵ֥א� ֹו  ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ן  %
ד־ָּב ָּ֑ל� י[
ַה׃  ַהְו�  י� ם  	 
ִׁ֖ש ָּב� א  ר�3 ְק� ֶפֹל�

ים& 5 ֹל�ַה� א ֵ֥א� ר3@ ֹום ָּב� י) ם ָּב� � ד� ת ֵ֥א� ד�� ר ַּ֣תֹוֹל� ֶפ� %
�ַה ְס ֶ֔ז�
ֹו׃  ת  ֵ֥א� ַה  	 ׂש� ַע� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ּות  ַ֖מ	 ד� ָּב� ם  ד�% ר 2ֵ֥א� 	 ֵֽכ� ֶ֔ז�

ם& ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� @ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ם  ת�) ְך ֵ֥א� ר� � ב� י� ְו� ם  � ֵ֥א� ר� ַה ָּב� � ב� 
ְק ּוֵ֥נ�
ם׃  ֵ֥א�  ר� ָּב�  ַה� ֹום  י� ָּב� ם  ד�% ם 3      ְסֵ֥א� ד�) ֵ֥א� י  � ֹ֖ח� י� � ְו 

ֹו ַ֖מ� ֹל� ֵ֨צ� ִּכ� ֹו  ַ֖מּות� ד� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ת&  ֵ֥א� ּוַ֖מ� ים  @ ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש�
ת׃   
ֹו ִׁ֖ש ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� 	 ר� ְק� ֹּ֥י� י& 4ְו� 
ר Gֹ֖ח � ם ֵ֥א  ד�) י־ֵ֥א� 
ַ֖מ ּו י� י� ַה� ֹּ֥י�  ְו�

ד ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ת  ֵ֥א�� 
ַ֖מ 	ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת  %
ת־ִׁ֖ש ֵ֥א� ֹו  יד� ַהֹוֹל�
ֹות׃  ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� י 5ָּב� ר־ֹ֖ח�% ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם&  ד� ֵ֥א� י  @ 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ� ּו  Pי ַה� ֹּ֥י�  ְו�

ת׃ ַ֖מ�  ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ּוִׁ֖ש� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ֵ֥אֹות&  
ַ֖מ ַע  @ ִׁ֖ש� ַּ֣ת�
�ַה 6      ְס ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ת  � ֵ֥א� ּוַ֖מ� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ ֹ֖ח� ת  U
י־ִׁ֖ש ֹ֖ח� י� � ְו 

ֹוִׁ֖ש׃  ֵ֥נ  ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י� ֹו 7ְו� יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א  ת  (
י־ִׁ֖ש ֹ֖ח� י� � ְו 
ַה � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ 	ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ים  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ֹוִׁ֖ש  ֵ֥נ% ת־ֵ֥א� ֵ֥א�

ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ים 8ְו� @ 
ַּ֣ת ת ִׁ֖ש� %
י־ִׁ֖ש 
ַ֖מ ֹל־י� יּו& ִּכ� ַה� ֹּ֥י�  ְו�
ת׃ ַ֖מ�  ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ַע  	 ִׁ֖ש� ּות� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ַה&  
ר ׂש� ַע�

ד 9      ְס ֹוֹל� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ַע� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ֹוִׁ֖ש  ֵ֥נ� ֵ֥א� י  	 ֹ֖ח� י� � ְו 
ן׃  יֵ֥נ�  
ת־ְק ֹו 10ֵ֥א� יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א  ֹוִׁ֖ש  ֵ֥נ) ֵ֥א� י  � ֹ֖ח� י� � ְו 

ֹות ֵ֥א� 
ַ֖מ 	ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ַה&  
ר ׂש� ַע� ִׁ֖ש  @ 
ַ֖מ Gֹ֖ח ן  יֵ֥נ�% 
ת־ְק ֵ֥א�
ֹות׃  ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� י 11ִׁ֖ש� � 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ� יּו&  ַה� ֹּ֥י�  ְו�

ת׃ ַ֖מ�  ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� ֹות ִׁ֖ש� ֵ֥א� 
ַע ַ֖מ 	 ִׁ֖ש� ים ּות� ֵ֥נ�% ִׁ֖ש ִׁ֖ש� � 
ַ֖מ ֹוִׁ֖ש ֹ֖ח� ֵ֥נ% ֵ֥א�
ד 12      ְס ֹוֹל� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ַע� ב� ִׁ֖ש� ן  � יֵ֥נ� 
ְק י  	 ֹ֖ח� י� � ְו 

ֹל׃   
ֵ֥א ֹל� ֹל� Gַה � ת־ַ֖מ  ֹו 13ֵ֥א� יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ן  יֵ֥נ�) 
ְק י  � ֹ֖ח� י� ְו�
ֹות ֵ֥א� 
ַ֖מ 	ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים  � ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ֹל  %
ֵ֥א ֹל� ֹל� Gַה � ת־ַ֖מ  ֵ֥א�

ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ַה ְו� � ֵ֥נ� ן 14ִׁ֖ש� יֵ֥נ�% 
י ְק � 
ַ֖מ ֹל־י� יּו& ִּכ� ַה� ֹּ֥י�  ְו�
ת׃ ַ֖מ�  ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ַע  	 ִׁ֖ש� ּות� ים  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ר  ׂש� � ַע�

ים 15      ְס � ָּׁש� ִׁ֖ש� ים ְו� � ֵ֥נ� ִׁ֖ש ִׁ֖ש� 	 
ַ֖מ ֹל ֹ֖ח� %
ֵ֥א ֹל� ֹל� Gַה � י ַ֖מ  � ֹ֖ח� י� � ְו 
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ד׃  ר� ת־י�  ד ֵ֥א� ֹוֹל� ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� י& 16ִׁ֖ש� 
ר Gֹ֖ח � ֹל ֵ֥א  (
ֵ֥א ֹל� ֹל� Gַה � י ַ֖מ  � ֹ֖ח� י� � ְו 
ֹות ֵ֥א� 
	ַה ַ֖מ ֵ֥נ� ַ֖מ� ַה ּוִׁ֖ש� ֵ֥נ�% ים ִׁ֖ש� � ֹל�ִׁ֖ש� ד ִׁ֖ש� ר� ת־י�% ֹו ֵ֥א� יד� ַהֹוֹל�

ֹות׃  ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� י 17ִׁ֖ש� � 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ� יּו&  ַה� ֹּ֥י� ְו�
ֹות ֵ֥א� 
	ַה ַ֖מ ֵ֥נ� ַ֖מ� ַה ּוִׁ֖ש� ֵ֥נ�% ים& ִׁ֖ש� ַע� ִׁ֖ש� ת� ִׁ֖ש ְו� @ 
ַ֖מ ֹל ֹ֖ח� %
ֵ֥א ֹל� ֹל� Gַה ַ֖מ�

ת׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� ים 18      ְסִׁ֖ש� 9 ָּׁש� ִׁ֖ש� ם ְו� י� : ַּ֣ת� ד ִׁ֖ש� ר� U�י־י ֹ֖ח� י� � ְו 
ֹוְך׃  ֵ֥נ  Gת־ֹ֖ח ד ֵ֥א� ֹוֹל� ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� ת ִׁ֖ש� � ֵ֥א� ַה ּוַ֖מ� � ֵ֥נ� ד 19ִׁ֖ש� ר� י־י�) ֹ֖ח� י� � ְו 

ַה � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
	ַה ַ֖מ ֵ֥נ� ַ֖מ� ֹוְך ִׁ֖ש� ֵ֥נ% Gת־ֹ֖ח ֹו ֵ֥א� יד� י& ַהֹוֹל� 
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א 
ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ם 20ְו� י� @ ַּ֣ת� ד ִׁ֖ש� ר� י־י�% 
ַ֖מ ֹל־י� יּו& ִּכ� ַה� ֹּ֥י�  ְו�

ת׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ַע  	 ִׁ֖ש� ּות� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים&  ָּׁש� ִׁ֖ש� ֶפְו�
ד 21 ֹוֹל� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ָּׁש� ִׁ֖ש� ְו� ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ ֹ֖ח� ֹוְך  ֵ֥נ% Gֹ֖ח י  � ֹ֖ח� י� ְו�

ֹ֖ח׃  ֹל� תּוִׁ֖ש�  ת־ַ֖מ� ים 22ֵ֥א� ֹל�ַה�) ֵ֥א� � ת־ַה  ֹוְך ֵ֥א� Lֵ֥נ Gְך ֹ֖ח =
ָּ֑ל ַה� ת� ֹּ֥י� ְו�
ֹות ֵ֥א� 
ַ֖מ ִׁ֖ש  ֹל�	 ִׁ֖ש� ֹ֖ח  ֹל� תּוִׁ֖ש�% ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ֹו  יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א 

ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ַה ְו� � ֵ֥נ� ֹוְך 23ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gי ֹ֖ח � 
ַ֖מ ֹל־י� י ִּכ� � ַה� י� ְו�
ַה׃ ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ִׁ֖ש  ֹל�	 ּוִׁ֖ש� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים&  ָּׁש� ִׁ֖ש� ְו� ִׁ֖ש  @ 
ַ֖מ ֹ֖ח�

ֹ֖ח 24 	 ְק� י־ֹל� ִּנּו ִּכ�  U�יֵ֥נ 
ֵ֥א ים ְו� � ֹל�ַה� ֵ֥א� � ת־ַה  ֹוְך ֵ֥א� ֵ֥נ� Gְך ֹ֖ח 	 
ָּ֑ל ַה� ת� ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ֹל�ַה�  ֵ֥א� ֹו  ת� ֶפֵ֥א�

ת 25 � ֵ֥א� ַה ּוַ֖מ� � ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� 9 ֵ֥נ� ַ֖מ� ַע ּוִׁ֖ש� ב� : ֹ֖ח ִׁ֖ש� ֹל� תּוִׁ֖ש�% י ַ֖מ� � ֹ֖ח� י� ְו�
ְך׃  ַ֖מ� ת־ֹל�  ד ֵ֥א� ֹוֹל� ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� י& 26ִׁ֖ש� 
ר Gֹ֖ח � ֹ֖ח ֵ֥א  ֹל� תּוִׁ֖ש�) י ַ֖מ� � ֹ֖ח� י� � ְו 

ַע 	 ב� ַה ּוִׁ֖ש� ֵ֥נ�% ים& ִׁ֖ש� ַ֖מֹוֵ֥נ� ם ּוִׁ֖ש� י� @ ַּ֣ת� ְך ִׁ֖ש� ַ֖מ� ת־ֹל�% ֹו ֵ֥א� יד� ַהֹוֹל�
ֹות׃  ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
יּו& 27ַ֖מ ַה� ֹּ֥י� ְו�

ַע 	 ִׁ֖ש� ַה ּות� ֵ֥נ�% ים& ִׁ֖ש� ָּׁש� ִׁ֖ש� ַע ְו� ִׁ֖ש� @ 
ֹ֖ח ַּ֣ת ֹל� תּוִׁ֖ש�% י ַ֖מ� � 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ�
ת׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ֶפַ֖מ

�ַה 28 ֵ֥נ� ת ִׁ֖ש� � ֵ֥א� ַה ּוַ֖מ� � ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� 9 ֵ֥נ� ַ֖מ� ם ּוִׁ֖ש� י� : ַּ֣ת� ְך ִׁ֖ש� ַ֖מ� U�י־ֹל ֹ֖ח� י� � ְו 
ן׃   
ד ָּב ֹוֹל� ֹּ֥י� S 29ְו� h�ר ֶ֔ז אַ֖מ�� 
ֹ֖ח. ֹל ֹו ֵ֥נ�� ַ֖מ9 ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� : ר� ְק� ֹּ֥י� ַהcְו�

ַה ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ן־ַה� יֵ֥נּו ַ֖מ� %
ד י� ֹון  ב� ַּצ� ַע� 
ֵ֥נּו& ּוַ֖מ '
ׂש Gַע ָּֽמ� ֵ֥נּו ַ֖מ�  @ 
ַ֖מ Gֹ֖ח ֵ֥נ� י�
ַהְו� ַה׃  ּה י� � ר� ר� 
 ר ֵ֥א  	 ִׁ֖ש� Gֹו 30ֵ֥א יד� י& ַהֹוֹל� 
ר Gֹ֖ח � ְך ֵ֥א  ַ֖מ� י־ֹל�) ֹ֖ח� י� � ְו 

ת ֵ֥א�� 
ַ֖מ ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ Gֹ֖ח ְו� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים&  ַע� ִׁ֖ש� ת� ְו� ִׁ֖ש  @ 
ַ֖מ ֹ֖ח� ֹ֖ח.  ת־ֵ֥נ�% ֵ֥א�
ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ַה ְו� � ֵ֥נ� ְך 31ִׁ֖ש� ַ֖מ� י־ֹל�% 
ַ֖מ ֹל־י� י& ִּכ� ַה� י� � ְו 

ת׃ ַ֖מ�  ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� ֹות ִׁ֖ש� ֵ֥א� 
ַע ַ֖מ 	 ב� ַה ּוִׁ֖ש� ֵ֥נ�% ים& ִׁ֖ש� ַע� ב� ִׁ֖ש� ַע ְו� ב� @ ִׁ֖ש�
ד 32      ְס ֹוֹל� ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� ֹות ִׁ֖ש� ֵ֥א� 
ִׁ֖ש ַ֖מ 	 
ַ֖מ Gן־ֹ֖ח ֹ֖ח. ָּב� Uי־ֵ֥נ� ַה� י� � ְו 

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

ת׃  ֶפ� ת־י�  ֵ֥א� ם ְו� 	 ת־ֹ֖ח� ם ֵ֥א� � 
ת־ִׁ֖ש ֹ֖ח. ֵ֥א� ֵ֥נ�%

�י 6 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ב  ר�� ֹל� ם  ד�% ֵ֥א� � ַה  ֹל  � 
ֹ֖ח 
י־ַה ִּכ�  י&  ַה� י� ְו� 
ם׃  ַה�  ֹל� ּו  ד	 ָּ֑ל� י[ ֹות  ֵ֥נ� ּוב� ַה  � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א � ּו 2ַה  ֵ֥א@ ר� ֹּ֥י� ְו�

ַה ִּנ� � 
ת ַה ב�� י ֑ט� 	 ם ִּכ� ד�% ֵ֥א� ֹות ַה�  ֵ֥נ� ת־ָּב� ים& ֵ֥א� ֹל�ַה� ֵ֥א� י־ַה�  
ֵ֥נ ב�
רּו׃  ֹ֖ח�  ר ָּב� 	 ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א ִּכ�� ים ַ֖מ� ִׁ֖ש�% ם& ֵ֥נ� ַה� ּו ֹל� ֹ֖ח@ ְק� ֹּ֥י� ר 3ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ּוא ם ַה� � ְּג� ִׁ֖ש� ם ָּב� ֹל�% ַע� ם& ֹל� ד� ֵ֥א� י ב�  @ ֹון רּוֹ֖ח� ד= א־י� ַה ֹל3  ַהְו�) י�
ַה׃ ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� ים  � ר� ׂש� ַע� ְו� ַה  	 ֵ֥א� 
ַ֖מ יְו  ַ֖מ�% י� ּו  י� ַה� ְו� ר  � ׂש� ב�

�ם 4 ַ֨ג� ְו�  Hם 
ַה ַה� ים  � ַ֖מ� ֹּ֥י� ָּב�  Dץ ר� ֵ֥א� ב� ּו  י� ַה� ים  Pֹל� ֶפ� ִּנ� ַה�
ֹות ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ים& ֵ֥א� ֹל�ַה� ֵ֥א� @י ַה�  
ֵ֥נ ֵ֥אּו ָּב� Lב� ר י� ִׁ֖ש�= Gן ֵ֥א (
י־ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� 
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  9 ר� ָּב� ְּג� ַה� ַה  ָּֽמ� : 
ַה ם  � ַה� ֹל� ּו  ד� ֹל� י� ְו� ם  ד�% ֵ֥א� � ַה 
ם׃   
ָּׁש ַה� י  	 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� ם  � ַעֹוֹל� 
ֶפַ֖מ

ץ 5 ר� � ֵ֥א� ָּב� ם  � ד� ֵ֥א� ַה� ת  	 ַע� ר� ַה  9 ָּב� ר� י  	 ִּכ� ַה  ַהְו�% י� א  �ר� ֹּ֥י� ְו�
ֹום׃ ֹּ֥י  ֹל־ַה� ִּכ� ַע  � ר� ְק  	 ר� ֹו  ָּב% ֹל� ת  ב�� ִׁ֖ש� ֹ֖ח� ַ֖מ� ר&  ֵ֨צ� '
ֹל־י ֵֽכ� ְו�

ץ 6 ר� � ֵ֥א� ָּב� ם  � ד� ֵ֥א� � ת־ַה  ֵ֥א� ַה  	 ׂש� י־ַע� ִּכ�  ַה  ַהְו�% י� ם  �ֹ֖ח� ִּנ� ֹּ֥י� ְו�
ֹו׃  ָּב  ֹל־ֹל� ֵ֥א� ב  � 
ַּצ ַע� ת� ֹּ֥י� ַה 7ְו� ֹ֖ח�= ַ֖מ� ֵ֥א� ַה  ַהְו�) י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ַה ַ֖מ�% ד� Gֵ֥א � ַה  �י  
ֵ֥נ ְּפ� ֹל&  ַע� 
ַ֖מ י&  את� ר�' ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  @ ד� ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א�
ם י� � ַ֖מ� ָּׁש� ֹוף ַה� ד־ַע� ַע� ׂש ְו� ַ֖מ� � ד־ר� ַה ַע� ַ֖מ�% 
ַה ד־ָּב� ם& ַע� ד� ֵ֥א� 
 ַ֖מ 

ם׃  ית�  ׂש� Gי ַע 	 י ִּכ� ַּ֣ת� ַ֖מ� � ֹ֖ח� י ֵ֥נ� 	 י 8ִּכ� 	 
יֵ֥נ 
ַע ן ָּב� � 
א ֹ֖ח ֵ֨צ� 	 ֹ֖ח. ַ֖מ� Uֵ֥נ� ְו�
ַה׃  ַהְו�  ֶפי�

�ַה 9 י� ים ַה� 	 ַ֖מ� יְק ַּ֣ת� 9 ֵּ֣ד� יִׁ֖ש ֵ֨צ� 	 ֹ֖ח. ֵ֥א� ֹ֖ח. ֵ֥נ�) ת ֵ֥נ�% ד�� ַה ַּ֣תֹוֹל� ָּ֑ל� O
ֵ֥א
׃  ֹ֖ח. ְך־ֵ֥נ�  ָּ֑ל� ַה� ת� ַה�  ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� � ת־ַה  ֵ֥א� יְו  � ת� ר� ד�  ד 10ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו�

ת׃ ֶפ� ת־י�  ֵ֥א� ם ְו� 	 ת־ֹ֖ח� ם ֵ֥א� � 
ת־ִׁ֖ש ים ֵ֥א� � ֵ֥נ� ַה ב� � ֹל�ִׁ֖ש� ֹ֖ח. ִׁ֖ש� ֵ֥נ��
א 11 	 
ֹל ָּֽמ� ַּ֣ת� ְו� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� � ַה  �י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� ת  	 
ֹ֖ח ָּׁש� ַּ֣ת� ְו�

ְס׃  ַ֖מ�  ֹ֖ח� ץ  ר� � ֵ֥א� ץ 12ַה� ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� א  :ר� ֹּ֥י� ְו�
ֹו ִּכ� ר� ת־ֵּ֣ד� ר ֵ֥א� 9 ׂש� ֹל־ָּב� ית ִּכ� : ֹ֖ח� ִׁ֖ש� י־ַה� ַה ִּכ�  ת� � ֹ֖ח� ִׁ֖ש� �ַה ֵ֥נ� 
ִּנ ַה� ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ץ 13      ְסַע� @ 
ֹ֖ח. ְק ֵ֥נ�) ים ֹל� Lֹל�ַה� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ְס � ַ֖מ� ֹ֖ח� ץ  ר� 9 ֵ֥א� ַה� ַה  	 ֵ֥א� ֹל� י־ַ֖מ� ִּכ�  י  ֵ֥נ�% ֶפ� ֹל� א  � ָּב� ר&  ׂש� ֹל־ָּב� ִּכ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ת־ַה� ם ֵ֥א� � ית� ֹ֖ח� ִׁ֖ש� י ַ֖מ� 	 ֵ֥נ� ֵ֥נ� ַה� ם ְו� � יַה� 
ֵ֥נ ְּפ� ַה 14ַ֖מ� @ 
ׂש Gַע
ַה � ב� 
ַּ֣ת ת־ַה� ַה ֵ֥א� � ׂש� Gַע � ים ַּ֣ת  � ִּנ� ר ְק� ֶפ� י־ַ֨ג�% 
ֵ֨צ Gת ַע � ב� 
ָ֥ך& ַּ֣ת ֹל�

ר׃  ֶפ� ִּכ�  ָּב� ּוץ  ֹ֖ח� ּוַ֖מ� ת  י� 	 ָּב� ַ֖מ� ּה  9 ת� ֵ֥א�  	 ַּ֣ת� ר� ֶפ� ֵֽכ�  ַה 15ְו� U�ֶ֔ז ְו�
ְך ר� Oַה ֵ֥א� ָּֽמ�) ֹות ֵ֥א� ֵ֥א� 
ִׁ֖ש ַ֖מ ֹל�: ּה ִׁ֖ש� � ת� ַה ֵ֥א� � ׂש� Gַע ר ַּ֣ת�  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ַה � ָּֽמ� ים ֵ֥א� 	 ֹל�ִׁ֖ש� ּה ּוִׁ֖ש� ָּב�% ֹ֖ח� ַה& ר� ָּֽמ� ים ֵ֥א� @ ָּׁש� ַ֖מ� Gַה ֹ֖ח ב�% 
ַּ֣ת ַה�
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ּה׃  ת�  ַה& 16ְקֹוַ֖מ� ָּֽמ� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה ְו� ב�) 
ַּ֣ת ַה ֹל� � ׂש� Gַע � ר ׀ ַּ֣ת  ַה� ֵ֨צ��
ים � ׂש� ּה ַּ֣ת� � ֵּ֣ד� ֵ֨צ� ַה ָּב� � ב� 
ַּ֣ת ֹ֖ח ַה� ת� 	 ַה ּוֶפ� ֹל� ַע� ַ֖מ�% ֹל� ַה ַ֖מ� ִּנ� � ֹל� ֵֽכ� ַּ֣ת�

׃  ַה� ׂש�  Gַע � ים ַּ֣ת  � ִׁ֖ש� ֹל� ם ּוִׁ֖ש� 	 ֹּ֥י� ֵ֥נ� 9ם ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ַּ֣ת� ֹ֖ח� יZ 17ַּ֣ת� ֵ֥נ� ֵ֥נ� י ַה� ֵ֥נ�) Gֵ֥א ְו�
ת � 
ֹ֖ח ִׁ֖ש� ֹל� ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ַע� ם&  י� ַ֖מ�' ּוֹל  ָּב	 ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� יא  ב�= 
ַ֖מ
ם י� � ַ֖מ� ָּׁש� ת ַה� ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ים ַ֖מ� ֹּ֥י�% ּוֹ֖ח. ֹ֖ח� ר־ָּבֹו& ר� ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א ׂש�) ֹל־ָּב� ִּכ�

ַע׃  ְו�  ַ֨ג� ץ י� ר� � ֵ֥א� ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א י 18ִּכ�	 � ית� ר� ת־ָּב� י ֵ֥א� 	 ת� ַ֖מ� ְק� Gַה ְו�
ָ֥ך	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� 9יָ֥ך  ֵ֥נ� ּוב� ַה  Uַּ֣ת� ַה ֵ֥א� ב�% 
ַּ֣ת ֹל־ַה� & ֵ֥א� את� ְך ּוב� � ַּ֣ת� ֵ֥א�

ְך׃  ַּ֣ת�  ֵ֥א� יָ֥ך  � ֵ֥נ� י־ב�  
ִׁ֖ש ר 19ּוֵ֥נ� Pׂש� ֹל־ָּב� ִּכ� ַ֖מ�  י  ֹ֖ח� Sֹל־ַה� ִּכ� ּוַ֖מ�
ְך � ַּ֣ת� ֵ֥א� ת  י�� Gֹ֖ח ַה� ֹל� ַה  � ב� 
ַּ֣ת ֹל־ַה� ֵ֥א� יא  	 ב� ַּ֣ת� ֹל  ִּכ�9 ַ֖מ� ם  י� : ֵ֥נ� ִׁ֖ש�

ּו׃  י  ַה� י�  ַה  � ב� 
ְק ּוֵ֥נ� ר  	 ֵֽכ� ַהּו 20ֶ֔ז� (
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל� ֹוף  ַע� ַה� 
ַ֖מ
ַה � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א � ַה  ׂש  ַ֖מ� 	 ר� ֹל  ִּכ�9 ַ֖מ� ּה  יֵ֥נ�% ַ֖מ� ֹל� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ן־ַה� ּוַ֖מ�
ֹות׃ י  Gֹ֖ח � ַה  ֹל� יָ֥ך  � ֹל� 
ֵ֥א ֵ֥אּו  ב�	 י� ֹל  ִּכ�9 ַ֖מ� ם  י� : ֵ֥נ� ִׁ֖ש� �ַהּו  
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל�

ֹל 21 %
ֵֽכ ֵ֥א� 
 י  ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל&  ֵֽכ� Gֵ֥א � ֹל־ַ֖מ  ִּכ� ַ֖מ� ָ֥ך)  ֹ֖ח־ֹל� ְק� ַה  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�
ַה׃ ֹל�  ֵֽכ� ֵ֥א� ֹל� ם  � ַה� ֹל� ְו� ָ֥ך9  ֹל� 	ַה  י� ַה� ְו� יָ֥ך  � ֹל� 
ֵ֥א  � ַּ֣ת� ֶפ� ְס� ֵ֥א� ְו�

ן 22 	 
ים ִּכ � ֹל�ַה� ֹו ֵ֥א� ת9 	ַה ֵ֥א� ּו� ר ֵ֨צ� ִׁ֖ש�= Gֹל ֵ֥א ֵֽכ� S�ֹ֖ח. ִּכ ׂש ֵ֥נ�� ַע� � ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ׂש�        ְסַע�

ָ֥ך� 7 ית� 
ֹל־ָּב ֵֽכ� ְו� ַה  	 ַּ֣ת� א־ֵ֥א� ָּב3  ֹ֖ח.  ֵ֥נ�% ֹל� ַה&  ַהְו� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ֹור ֵּ֣ד	 י ָּב� � ֵ֥נ� ֶפ� יְק ֹל� 	 ֵּ֣ד� י ֵ֨צ� ית� 9 ֵ֥א� ָ֥ך	 ר� ת� י־ֵ֥א� ַה ִּכ�  � ב� 
ַּ֣ת ֹל־ַה� ֵ֥א�

ַה׃  ָּז�  ָ֥ך9 2ַה� ֹ֖ח־ֹל� ָּק� ַּ֣ת�  ַה  ַהֹור�) ַּ֞ט� ַה� ַה  � ַ֖מ� 
ַה ָּב� ַה� ׀  ֹל  ִּכ�� ַ֖מ�
ַה Yַ֖מ� 
ַה ָּב� ן־ַה� ּוַ֖מ� ֹו  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ַה  � ַע� ב� ִׁ֖ש� ַה  	 ַע� ב� ִׁ֖ש�
ֹו׃ ַּ֣ת  ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� יִׁ֖ש  	 ֵ֥א� ם  י� � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ְוא  9 ַה� ַה  	 ר� ַה� ֑ט� א  ֹל�3 ר  ִׁ֖ש� SGֵ֥א

ר 3 � ֵֽכ� ֶ֔ז� ַה  � ַע� ב� ִׁ֖ש� ַה  	 ַע� ב� ִׁ֖ש� ם  י� 9 ַ֖מ� ָּׁש� ַה� ֹוף  ַע: 
ַ֖מ �ם  ְּג�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� י ֵֽכ� 	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ַע  ר� � ֶ֔ז� ֹות  ֹּ֥י	 ֹ֖ח� ֹל� ַה  � ב� 
ְק יZ 4ּוֵ֥נ� ִּכ�

ץ ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� יר ַע� � ֑ט� ַ֖מ� י& ַ֖מ� ֵֽכ� ֵ֥נ� ַה ֵ֥א�  ַע�) ב� ֹוד ִׁ֖ש� Lים ַע ַ֖מ�= י� ֹל�
י ית� ֹ֖ח�) ּוַ֖מ� ַה  ֹל� י� � ֹל� ים  � ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ֹום  י% ים  � ַע� ָּב� ר� ֵ֥א�
י 	 
ֵ֥נ ְּפ� ֹל  � ַע� 
ַ֖מ י  ית� ׂש�% ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְקּום&  י� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� 

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א � ַה׃ 5ַה  ַהְו�  ַהּו י� � ּו� ר־ֵ֨צ� ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א ֵֽכ�	 ֹ֖ח. ִּכ� ׂש ֵ֥נ�� ַע� � ֹּ֥י� ְו�
ם 6 י� � ַה ַ֖מ� י�% ּוֹל ַה� ָּב� ָּֽמ� ַה� ַה ְו� � ֵ֥נ� ֹות ִׁ֖ש� ֵ֥א� 
ִׁ֖ש ַ֖מ 	 
ן־ִׁ֖ש ֹ֖ח. ָּב� Uֵ֥נ� ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� 9יְו 7ַע� ֵ֥נ� י־ב�  
ִׁ֖ש ֹו ּוֵ֥נ� ַּ֣ת: ִׁ֖ש� ֵ֥א� יְו ְו� ֵ֥נ� ב� Sֹ֖ח. ּו �ב3א ֵ֥נ�) ֹּ֥י� ְו�
ּוֹל׃ ָּב  ָּֽמ� ַה� י  	 
ַ֖מ י  � 
ֵ֥נ ְּפ� ַ֖מ� ַה  � ב� 
ַּ֣ת ֹל־ַה� ֵ֥א� ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א�

ר 8 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ַ֖מ�% 
ַה ָּב� ן־ַה�= ּוַ֖מ� ַה  ַהֹור�% ַּ֞ט� ַה� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ן־ַה� ַ֖מ�
ׂש � 
ַ֖מ ר־ר� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  ֵֽכ�	 ְו� ֹוף  ַע% ן־ַה� ּוַ֖מ�= ַה  � ר� ַה� ֑ט� ַה  ִּנ� � יֵ֥נ� 
ֵ֥א

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א ֹל־ַה�  ֹ֖ח. 9ַע� ֹל־ֵ֥נ�9 ֵ֥א� ֵ֥אּו  : ָּב� ם  י� Lֵ֥נ� ִׁ֖ש� ם  י� ֵ֥נ�= ִׁ֖ש�
ים � ֹל�ַה� 	ַה ֵ֥א� ּו� ֵ֨צ� ר  9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א � ִּכ  ַה  � ב� 
ְק ּוֵ֥נ� ר  � ֵֽכ� ֶ֔ז� ַה  � ב� 
ַּ֣ת ֹל־ַה� ֵ֥א�

׃  ֹ֖ח. ת־ֵ֥נ�  ּוֹל 10ֵ֥א� ָּב% ָּֽמ� י ַה� � 
ים ּוַ֖מ � ַ֖מ� ֹּ֥י� ת ַה� � ַע� ב� ִׁ֖ש� י ֹל� � ַה� י� � ְו 
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ַע� ּו  י� ַה& 11ַה� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א@ 
ִׁ֖ש־ַ֖מ 
ִׁ֖ש ת  ֵ֥נ�= ִׁ֖ש� ָּב�

ֹום י� ר  	 ׂש� ַה־ַע� ַע�  ב� ִׁ֖ש� ָּב� י  ֵ֥נ�% 
ָּׁש ַה� ִׁ֖ש&  ד� ֹ֖ח�' ָּב� ֹ֖ח.  י־ֵ֥נ�% 
ֹּ֥י ֹ֖ח� ֹל�
ֹום ַה� ַּ֣ת� ת&  ֵ֥נ� י� ַע� ֹל־ַ֖מ� ִּכ�  ַעּו&  ְק� ב� ֵ֥נ� ַה  ָּז�) ַה� ֹום  ֹּ֥י� ָּב� ִׁ֖ש  ד� ֹ֖ח�� ֹל�

ֹ֖חּו׃  ַּ֣ת�  ֶפ� ם ֵ֥נ� י� � ַ֖מ� ָּׁש� ת ַה� ָּב�	 ר[ Gֵ֥א ַה ְו� ָּב�% ם 12ר� ִׁ֖ש� � ְּג� י ַה� 	 ַה� י� � ְו 
ַה׃ ֹל� י� ֹל�  ים  � ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ֹום  י% ים  � ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע�

ת 13 �ֶפ� י� ם ְו� 	 ֹ֖ח� ם־ְו� 
ִׁ֖ש ֹ֖ח. ְו� א ֵ֥נ�% � ַה& ָּב� ָּז� ֹום ַה� ֹּ֥י@ ם ַה� ֵ֨צ� ַע�= ָּב�
ם � ַּ֣ת� ֵ֥א� 9יְו  ֵ֥נ� י־ב�  
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ת  ִׁ֖ש� ֹל�: ּוִׁ֖ש� ֹ֖ח.  ֵ֥נ�) ת  ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ְו� ֹ֖ח.  י־ֵ֥נ�� 
ֵ֥נ ָּב�

ַה׃  ב�  
ַּ֣ת ֹל־ַה� ּה 14ֵ֥א� יֵ֥נ�) ַ֖מ� ֹל� �ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח� � ֹל־ַה  ֵֽכ� ְו� ַה  ָּֽמ� L
ַה
ׂש 	 
ַ֖מ ר� ַה� ׂש  ַ֖מ� 9 ר� ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו� ּה  יֵ֥נ�% ַ֖מ� ֹל� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו�
ֹל ִּכ�� ַהּו  %
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל� ֹוף  ַע� ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו� ַהּו  � 
יֵ֥נ ַ֖מ� ֹל� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע�

ף׃  ֵ֥נ�  ֹל־ִּכ� ִּכ� ֹור  ְּפ	 ַה 15ֵ֨צ� � ב� 
ַּ֣ת ֹל־ַה� ֵ֥א� ֹ֖ח.  ֹל־ֵ֥נ�� ֵ֥א� ֵ֥אּו  ב�	 ֹּ֥י� ְו�
ים׃ ֹּ֥י�  ּוֹ֖ח. ֹ֖ח� ֹו ר	 ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א ׂש�% ָּב� ֹל־ַה� ִּכ� ם& ַ֖מ� י� ֵ֥נ�' ם ִׁ֖ש� י� @ ֵ֥נ� ִׁ֖ש�

ֵ֥אּו 16 ָּב�% ר&  ׂש� ֹל־ָּב� ִּכ� ַ֖מ� ַה  @ ב� 
ְק ּוֵ֥נ� ר  ֵֽכ�= ֶ֔ז� ים  ֵ֥א�) ָּב� ַה� ְו�
ֹו׃ ד  Gַע � ַה ָּב  � ַהְו� ר י� ְּג�	 ְס� ֹּ֥י� ים ְו� � ֹל�ַה� ֹו ֵ֥א� ת� 	ַה ֵ֥א� ּו� ר ֵ֨צ� 9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א � ִּכ 

ּו 17 ָּב� ר� ֹּ֥י� ץ ְו� ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֹום ַע� ים י� 	 ַע� ָּב� ר� ּוֹל ֵ֥א� ָּב9 ָּֽמ� י ַה� : ַה� י� � ְו 
ץ׃ ר� ֵ֥א�  ֹל ַה� 	 ַע� 
ם ַ֖מ ר� � ַּ֣ת� ַה ְו� ב�% 
ַּ֣ת ת־ַה� ֵ֥אּו& ֵ֥א� ׂש� ֹּ֥י� ם ְו� י� ָּֽמ�) ַה�

ְך 18 ֹל� 	 
ַּ֣ת ץ ְו� ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ד ַע� ֵ֥א�� ּו ַ֖מ� ָּב	 ר� ֹּ֥י� ם ְו� י� 9 ָּֽמ� ּו ַה� ר	 ָּב� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  י� ָּֽמ�  י ַה� 	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַה ַע� � ב� 
ַּ֣ת ם ְּג�  19ַה� י� ָּֽמ�) ַה� דmְו� ֵ֥א�	 ּו ַ֖מ� ר9 ב�

ים ַה�% ב� ְּג� ַה� ים&  ר� ַה� � ֹל־ַה  ִּכ� ּו  ֹּס) ֵֽכ[ י� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע� ד  ֵ֥א�� ַ֖מ�
ם׃  י� ַ֖מ�  ָּׁש� ֹל־ַה� ִּכ� ת  ֹ֖ח� � ר־ַּ֣ת� ִׁ֖ש� Gַה 20ֵ֥א @ 
ר ׂש� ַע� ִׁ֖ש  =
ַ֖מ Gֹ֖ח

ים׃ ר�  ַה� ַה� ּו  ֹּס� ֵֽכ[ י� ְו� ם  י� � ָּֽמ� ַה� ּו  ר� ב� ְּג� ַה  ֹל� ַע� ַ֖מ�% ֹל� ַה& ַ֖מ� ָּֽמ� ֵ֥א�
ֹוף 21 ַע@ ץ ָּב� ר� ֵ֥א�) ֹל־ַה� ׂש ַע� � 
ַ֖מ ר� ר ׀ ַה� � ׂש� ֹל־ָּב� ַע ִּכ� Pְו� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�

ץ � 
ר ָּׁש� ַה� ץ  ר� � ָּׁש� ֹל־ַה� ֵֽכ� ּוב� ַה  ֹּ֥י�% ֹ֖ח� � ּוב� ַה&  ַ֖מ� 
ַה ָּב� ּוב�
ם׃  ד�  ֵ֥א� ַה� ֹל  ֵֽכ�� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� רZ 22ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  Yִּכ�

ַה � ב� ר� ֹ֖ח�  ר ָּב� 	 ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א ִּכ�9 יְו ַ֖מ� ְּפ�) ֵ֥א� ים ָּב� Lֹּ֥י� ּוֹ֖ח. ֹ֖ח� ת־ר= ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֵ֥נ�
תּו׃   
׀ 23ַ֖מ ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ׀  ּום  ְק� י� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א�  ֹ֖ח  ַ֖מ� Lֹּ֥י� ְו�

ׂש& ַ֖מ� ד־ר�' ַה& ַע� ַ֖מ� 
ַה ד־ָּב� ם ַע� @ ד� ֵ֥א� 
ַה ַ֖מ ַ֖מ�) ד� Gֵ֥א � �י ַה  
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע�
ר ֵ֥א� : ָּׁש� י� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ן־ַה� ַ֖מ� ּו  ֹ֖ח� ָּֽמ� ֹּ֥י� ְו� ם  י� ַ֖מ�% ָּׁש� ַה� ֹוף  ד־ַע� ַע� ְו�

m This meteg is a merkha in other texts.
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ַה׃  ב�  
ַּ֣ת ָּב� ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א � ְו  ֹ֖ח.  ְך־ֵ֥נ�9 ם 24ֵ֥א� י� � ָּֽמ� ַה� ּו  ר	 ָּב� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�
ֹום׃  ת י  � ֵ֥א� ים ּוַ֖מ� 	 ָּׁש� ַ֖מ� Gץ ֹ֖ח ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע�

ַה& 8 ֹּ֥י� ֹ֖ח� � ֹל־ַה  ִּכ� ת  @ 
ֵ֥א ְו� ֹ֖ח.  ת־ֵ֥נ�% ֵ֥א� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  ִּכ�@ ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו�
ר =
ב Gַע ֹּ֥י� ְו� ַה  � ב� 
ַּ֣ת ָּב� ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ַ֖מ�% 
ַה ָּב� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�
ם׃ י� ָּֽמ�  ַה� ִּכּו  ִׁ֖ש�� ֹּ֥י� ְו� ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ַע�  & ּוֹ֖ח. ר' ים  	 ֹל�ַה� ֵ֥א�

א 2 	 
ֹל ִּכ� ֹּ֥י� ם ְו� י� � ַ֖מ� ָּׁש� ת ַה� ָּב�� ר[ Gֵ֥א � ֹום ְו  ַה% ת ַּ֣ת� ֵ֥נ�� י� ַע� רּו& ַ֖מ� ֵֽכ� ֹּס�  ֹּ֥י� ְו�
ם׃  י� ַ֖מ�  ָּׁש� ן־ַה� ַ֖מ� ם  ִׁ֖ש� � ְּג� ֹל 3ַה� 	 ַע� 
ַ֖מ ם  י� 9 ָּֽמ� ַה� בּו  : ִׁ֖ש[ ֹּ֥י� ְו�

ַה U
ֵ֨צ ְק� ַ֖מ� ם  י� ָּֽמ�% ַה� ּו  ר� ְס� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� ֹוב  ִׁ֖ש� ְו� ֹוְך  ֹל� ַה� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה�
ֹום׃  י  ת  � ֵ֥א� ּוַ֖מ� ים  	 ָּׁש� ַ֖מ� Gִׁ֖ש 4ֹ֖ח ד� ֹ֖ח�� ָּב� ַה&  ב� 
ַּ֣ת ַה� ֹ֖ח  ֵ֥נ� @ ַּ֣ת� ְו�

י 	 
ר ֹל ַה� � ַע� ִׁ֖ש  ד� ֹ֖ח�� ֹום ֹל� י� ר  	 ׂש� ַה־ַע� ַע� ב� ִׁ֖ש� י ָּב� יַע�% ב� ָּׁש� ַה�
֑ט׃  ר�  ר� Gִׁ֖ש 5ֵ֥א ד� ֹ֖ח�� ד ַה� � ֹור ַע� ְס% ֹ֖ח� ֹוְך ְו� ֹל� יּו& ַה� ם ַה� י� ָּֽמ�) ַה� ְו�

י 	 
אִׁ֖ש ּו ר� ֵ֥א� ר� ִׁ֖ש ֵ֥נ� ד� ֹ֖ח�% ד ֹל� � ֹ֖ח� ֵ֥א� י& ָּב� יר� ׂש� Gַע � י ָּב  � יר� ׂש� Gַע � ַה 
ים׃  ר�  ַה� � ֹ֖ח. 6ַה  ֹ֖ח ֵ֥נ�% � ַּ֣ת� ֶפ� ֹּ֥י� ֹום ְו� ים י� � ַע� ָּב� ר� ץ ֵ֥א� � 
ָּק י ַ֖מ� Uַה� י� � ְו 

ַה׃  ׂש�  ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  � ב� 
ַּ֣ת ַה� ֹון  ָּ֑ל	 ת־ֹ֖ח� ֹ֖ח 7ֵ֥א� � ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו�
ם י� � ָּֽמ� ת ַה� ִׁ֖ש� ב�	 ד־י� ֹוב ַע� ִׁ֖ש% ֵ֨צֹוא& ְו� א י� @ 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ב ְו� � 
ר ַע� � ת־ַה  ֵ֥א�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַה� ֹל  	 ַע� 
ֹו 8ַ֖מ ַּ֣ת� ֵ֥א� 
ַ֖מ ַה  � ֹּ֥יֹוֵ֥נ� ת־ַה� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו�
ַה׃ ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א � ַה  י  	 
ֵ֥נ ְּפ� ֹל  � ַע� 
ַ֖מ ם  י� ָּֽמ�% ַה� ָּ֑לּו  � ְק� Gַה ֵ֥אֹות&  ר� ֹל�

ב 9 ִׁ֖ש� @ ַּ֣ת� ּה ְו� ֹל�) ַ֨ג� ף־ר� ֵֽכ� ֹוֹ֖ח. ֹל� Lֵ֥נ ַה ַ֖מ� ֹּ֥יֹוֵ֥נ�= ַהZ ַה� ֵ֥א� ֵ֨צ� א־ַ֖מ� ֹל3  ְו�
ץ ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵֽכ� �י  
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ם  י� � י־ַ֖מ� ִּכ� ַה  ב�% 
ַּ֣ת ֹל־ַה� ֵ֥א� יְו&  ֹל� 
ֵ֥א
יְו � ֹל� 
ֵ֥א ּה  9 ת� ֵ֥א� א  	 
ב ֹּ֥י� ְו� ַה�  ֹ֖ח�% ָּק� ֹּ֥י� ְו� דֹו&  י� ֹ֖ח  @ ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ב�  
ַּ֣ת ֹל־ַה� ים 10ֵ֥א� � ר� 
ֹ֖ח Gים ֵ֥א � ַ֖מ� ת י� 	 ַע� ב� ֹוד ִׁ֖ש� ֹל ַע% �ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ב�  
ַּ֣ת ן־ַה� ַ֖מ� ַה  � ֹּ֥יֹוֵ֥נ� ת־ַה� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� ף  ְס� ֹּ֥י�9 א 11ְו� ב3= ַּ֣ת� ְו�

ף � ר� ת ֑ט� י� � ַה־ֶ֔ז� 
ֹל Gַה ַע	 
ִּנ ַה� ב ְו� ר� ת ַע�% � 
ַע ַה& ֹל� ֹּ֥יֹוֵ֥נ� יְו ַה� @ ֹל� 
ֵ֥א
ץ׃ ר� ֵ֥א�  ֹל ַה� 	 ַע� 
ם ַ֖מ י� � ָּֽמ� ָּ֑לּו ַה� 	 י־ְק� ֹ֖ח. ִּכ� ֵ֥נ�% ַע  �ד� 
ֹּ֥י ְו� יַה�  � ֶפ� ָּב�

ֹ֖ח& 12 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� ים  � ר� 
ֹ֖ח Gֵ֥א ים  � ַ֖מ� י� ת  	 ַע� ב� ִׁ֖ש� ֹוד  ַע% ֹל  �ֹ֖ח� ֹּ֥י� ֹּ֥י� ְו�
ֹוד׃  יְו ַע  � ֹל� 
ַה ִׁ֖שּוב־ֵ֥א 	 ֶפ� ְס� א־י� ֹל3  ַה ְו� ֹּ֥יֹוֵ֥נ�% ת־ַה� י 13ֵ֥א� ַה� י� S� ְו 

ד � ֹ֖ח� ֵ֥א� ָּב� אִׁ֖שֹון&  ר� � ָּב  ַה  ֵ֥נ�) ִׁ֖ש� ֹות  Lֵ֥א 
ִׁ֖ש־ַ֖מ 
ִׁ֖ש ְו� ת  ֹ֖ח�= ֵ֥א� ָּב�
& ֹ֖ח. ֵ֥נ�' ר  @ְס� ֹּ֥י� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� ֹל  � ַע� 
ַ֖מ ם  י� � ָּֽמ� ַה� ּו  ב	 ר� ֹ֖ח�  ִׁ֖ש  ד� ֹ֖ח�% ֹל�
י 	 
ֵ֥נ ְּפ� ּו  ב� ר� � ֹ֖ח  	ַה  
ִּנ ַה� ְו� א  ר� Uֹּ֥י� ְו� ַה  ב�% 
ַּ֣ת ַה� ַה  � 
ְס ֵֽכ� ת־ַ֖מ� ֵ֥א�

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א � ים 14ַה  9 ר� ׂש� ַע� ְו� ַה  : ַע� ב� ִׁ֖ש� י ָּב� ֵ֥נ�% 
ָּׁש ִׁ֖ש& ַה� ד� ֹ֖ח�' ּוב�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַה� ַה  � ִׁ֖ש� ב� י� ִׁ֖ש  ד� ֹ֖ח�� ֹל� ֹום  ר 15      ְסי� 	 
ָּב ד� י� ְו�

ר׃  אַ֖מ�  
ֹ֖ח. ֹל ֹל־ֵ֥נ�	 ים ֵ֥א� � ֹל�ַה� ַה 16ֵ֥א� Uַּ֣ת� ַה ֵ֥א� � ב� 
ַּ֣ת ן־ַה� א ַ֖מ� � 
ֵ֨צ
ְך׃  ַּ֣ת�  יָ֥ך ֵ֥א� � ֵ֥נ� י־ב�  
ִׁ֖ש 	יָ֥ך ּוֵ֥נ� ֵ֥נ� ָ֥ך9 ּוב� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה 17ְו� ֹּ֥י�= ֹ֖ח� ֹל־ַה� ִּכ�

ַה 9 ַ֖מ� 
ַה ָּב� ּוב� ֹוף  ַע: ָּב� ר  ׂש�) ֹל־ָּב� ִּכ� ַ֖מ�  Lָ֥ך ַּ֣ת� ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש�  Gֵ֥א
ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע� ׂש  	 
ַ֖מ ר� ַה� ׂש  ַ֖מ� 9 ר� ֹל־ַה� ֵֽכ� אַהְוֵ֨צא ּוב� � 
ֵ֨צ י� ַה�

ץ׃ ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ַע� ּו  ב� ר� ְו� ּו  ר	 ּוֶפ� ץ  ר� ֵ֥א�% ב� ּו  ֵ֨צ� ר� � ִׁ֖ש  ְו� ְך  � ַּ֣ת� ֵ֥א�
ֹו׃ 18 ַּ֣ת  ֵ֥א� יְו  � ֵ֥נ� י־ב�  
ִׁ֖ש ּוֵ֥נ� ֹו  ַּ֣ת	 ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� 9יְו  ֵ֥נ� ּוב� ֹ֖ח.  א־ֵ֥נ�� 
ֵ֨צ � 
ֹּ֥י ְו�
ׂש 19 � 
ֹל רֹוַ֖מ ֹוף ִּכ�� ַע% ֹל־ַה� ֵֽכ� ׂש& ְו� ַ֖מ� ר�' ֹל־ַה� ַה ִּכ� ֹּ֥י�) ֹ֖ח� � ֹל־ַה  ִּכ�

ַה׃ ב�  
ַּ֣ת ן־ַה� ַ֖מ� ּו  ֵ֥א� ֵ֨צ� י� ם  יַה�% 
ת ֹ֖ח�� ְּפ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹל� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע�
׀ 20 ֹל  ִּכ�� ַ֖מ� ֹ֖ח  P ָּק� ֹּ֥י� ְו� �ַה  יַהְו� � ֹל  ֹ֖ח.  � 
ָּב ֶ֔ז� ַ֖מ� ֹ֖ח.  ֵ֥נ�9 ן  ב� 	 ֹּ֥י� ְו�

ֹל 	ַע� ֹּ֥י� ְו� ר  ַה�% ַּ֞ט� ֹוף ַה� ַע� ֹל& ַה� ִּכ� ַה ּוַ֖מ� ַהֹור�) ַּ֞ט� ַה ַה� � ַ֖מ� 
ַה ָּב� ַה�
׃  ֹ֖ח.  
ָּב ֶ֔ז� ָּֽמ� ת ָּב� ֹל�� H 21ַע� ֹ֖ח. יֹ֖ח� ִּנ� יֹ֖ח. ַה� � 
ת־ר ַהD ֵ֥א� ַהְו� ֹ֖ח י� �ר� ֹּ֥י� ְו�

ֹוד ַע@ ֹל  =
ָּ֑ל ְק� ֹל� ף  ְס� Sא־ֵ֥א� ֹל3  ֹו  ָּב) ֹל־ֹל� ֵ֥א� ַה  Lַהְו� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ב : 
ֹל ר  �ֵ֨צ� 
י י  Sִּכ� ם  ד�% ֵ֥א� � ַה  ּור  ב� Gַע ָּב� ַה&  ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ת־ַה�  ֵ֥א�
ֹות ִּכ	 ַה� ֹל� ֹוד  ַע9 ף  	 ְס� א־ֵ֥א� ֹל3  ְו� יְו  � ר� ַע[ ִּנ� ַ֖מ� ַע  � ר� ם  9 ד� ֵ֥א� ַה�

י׃  ית� ׂש�  ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א � ִּכ  י  � ֹל־ֹ֖ח� ת־ִּכ� י 22ֵ֥א� � 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ� ד  ַע��
ֹום י	 ף ְו� ר� ֹ֖ח�9 ץ ְו� י� : ְק� ם ְו� Lֹ֖ח� ר ְו� ְק�= יר ְו� ֵ֨צ� ְק� S�ַע ְו ר� Y�ץ ֶ֔ז ר� � ֵ֥א� ַה�

תּו׃  ָּב�  ִׁ֖ש� א י� ַה ֹל3	 ֹל� י� � ֹל� ְו�

ר 9 אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו� יְו  � ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ֹ֖ח.  ת־ֵ֥נ�� ֵ֥א� ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ְך  ר� � ב� י� ְו�
ץ׃ ר� ֵ֥א�  ת־ַה� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א	 ֹל� ּוַ֖מ� ּו  ב� ּור� ּו  ר	 ְּפ� ם  9 ַה� ֹל�

ץ 2 ר� ֵ֥א�% �ת ַה� ֹּ֥י� ֹל־ֹ֖ח� ֹל ִּכ� Oַה ַע� י�% ַה� ם& י�  ֵֽכ� ַּ֣ת� ֹ֖ח� ם ְו� @ ֵֽכ� Gֵ֥א ּוַ֖מֹור�
ׂש ַ֖מ�: ר� ַּ֣ת� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א  Z ֹל ֵֽכ� ָּב� ם  י� � ַ֖מ� ָּׁש� ַה� ֹוף  ֹל־ַע� ִּכ� ֹל  � ַע� ְו�
ֵ֥נּו׃ ַּ֣ת�  ֵ֥נ� ם  	 ֵֽכ� ד� י� ָּב� ם  � ֹּ֥י� ַה� י  	 
ַ֨ג ֹל־ֵּ֣ד� ֵֽכ� ב� ּו  ַה  9 ַ֖מ� ד� Gֵ֥א � ַה 

ַה 3 � ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� �ַה ֹל� י� ַה� ם י� 	 ֵֽכ� י ֹל� ר ַהּוא־ֹ֖ח�% � ִׁ֖ש� Gׂש& ֵ֥א ַ֖מ� ֹל־ר�' ִּכ�
ֹל׃  ת־ִּכ�  ֵ֥א� ם  � ֵֽכ� ֹל� י  ַּ֣ת� 	 ת� ֵ֥נ� ב  ׂש� %
ַע ְק  �ר� י� ר 4ִּכ� Uׂש� ְך־ָּב� ֵ֥א�

ֹלּו׃   
ת3אֵֽכ א  ֹל3	 ֹו  ַ֖מ� ד� ֹו  ִׁ֖ש	 ֶפ� ֵ֥נ� ם 5ָּב� @ ֵֽכ� ַ֖מ� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ְך  ֵ֥א�= ְו�
ִּנּו � ִׁ֖ש� ר� ד� ֵ֥א� ַה  � ֹּ֥י� ֹל־ֹ֖ח� ִּכ� 	ד  ֹּ֥י� ַ֖מ� ִׁ֖ש  ר�% ד� ֵ֥א� ם&  יֵֽכ� 
ת ִׁ֖ש�  ֶפ� ֵ֥נ� ֹל�
ִׁ֖ש 	ֶפ� ת־ֵ֥נ� ִׁ֖ש ֵ֥א� ר�� ד� יְו ֵ֥א� ֹ֖ח�% יִׁ֖ש ֵ֥א� � ד& ֵ֥א� ֹּ֥י� ם ַ֖מ� ד�) ֵ֥א� � �ד ַה  ֹּ֥י� ּוַ֖מ�

ם׃  ד�  ֵ֥א� � ְך 6ַה  � 
ֶפ ָּׁש� ֹו י� ַ֖מ� ם ֵּ֣ד� � ד� ֵ֥א� � ם ָּב  ד�% ֵ֥א� � ם ַה  � ְך& ֵּ֣ד� 
ֶפ ִׁ֖ש�
ם׃  ד�  ֵ֥א� ת־ַה� ַה ֵ֥א� � ׂש� ים ַע� ֹל�ַה�% ם ֵ֥א� ֹל� � ֵ֨צ� י ָּב� Oם 7ִּכ� � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�

ּה׃ בּו־ב�  ּור� ץ  ר� � ֵ֥א� ב� ּו  ֵ֨צ	 ר� ִׁ֖ש� ּו  ב� ּור� ּו  ר� ְּפ�
ֹו 8      ְס ַּ֣ת� יְו ֵ֥א� 	 ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ֵ֥א� ֹ֖ח. ְו� ֹל־ֵ֥נ�% ים& ֵ֥א� ֹל�ַה� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
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ר׃  אַ֖מ�  
ם 9ֹל � ֵֽכ� ַּ֣ת� י ֵ֥א� � ית� ר� ת־ָּב� ים ֵ֥א� 9 ְק� 
י ַ֖מ 	 ֵ֥נ� ֵ֥נ� י ַה� Uֵ֥נ� Gֵ֥א ְו�
ם׃  יֵֽכ�  
ר Gֹ֖ח � ם ֵ֥א  � ֵֽכ� Gַע ר� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א�  ַה& 10ְו� ֹּ֥י� ֹ֖ח� � ִׁ֖ש ַה  @ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ת ִּכ� =
ֵ֥א ְו�

ץ ר� � ֵ֥א� 	ת ַה� ֹּ֥י� ֹל־ֹ֖ח� ֵֽכ� ב� ַה ּו  9 ַ֖מ� 
ַה ָּב� ֹוף ָּב� ַע: ם ָּב� ֵֽכ�% ַּ֣ת� ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ץ׃ ר� ֵ֥א�  	ת ַה� ֹּ֥י� ֹל ֹ֖ח� ֵֽכ�� ַה ֹל� ב�% 
ַּ֣ת י ַה� � 
ֵ֥א ֹל& י�ֵ֨צ� ִּכ� ם ַ֖מ� � ֵֽכ� ַּ֣ת� ֵ֥א�

ת 11 : 
ר ִּכ� א־י� ֹל3  ְו� ם  ֵֽכ�% ַּ֣ת� ֵ֥א� י&  ית� ר� ת־ָּב� ֵ֥א� י  @ ת� ַ֖מ� ְק� Gַה ְו�
ֹוד ַע9 	ַה  י� ַה� א־י� ֹל3  ְו� ּוֹל  ָּב� ָּֽמ� ַה� י  � 
ָּֽמ ַ֖מ� ֹוד  ַע� ר  9 ׂש� ֹל־ָּב� ִּכ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ת ַה� 	 
ֹ֖ח ִׁ֖ש� ּוֹל ֹל� ָּב� את 12ַ֖מ� ים ֶ֔ז3@ ֹל�ַה�) ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ין 9 
ם ּוב יֵֽכ�% 
יֵ֥נ � 
י& ּוב יֵ֥נ� 
ן ָּב (
ת י ֵ֥נ� � ֵ֥נ� Gר־ֵ֥א ִׁ֖ש� Gית& ֵ֥א ר� ָּב� ֹות־ַה� ֵ֥א 
ם׃ ַעֹוֹל�  ת  ר�� ד� ֹל� ם  � ֵֽכ� ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  � ֹּ֥י� ֹ֖ח� ִׁ֖ש  	ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ִּכ�

ית 13 ר�% ֹות ָּב� ֵ֥א� ַה& ֹל� ת� י� ַה�  ן ְו� � ֵ֥נ� ַע� י ָּב�  ַּ֣ת� � ת� י ֵ֥נ� Uַּ֣ת� ִׁ֖ש� ת־ְק� ֵ֥א�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַה� ין  	 
ּוב י  � יֵ֥נ� 
ן 14ָּב � ֵ֥נ� ַע� י  	 ֵ֥נ� ֵ֥נ� � ַע  ָּב� ַה  Uי� ַה� ְו�

ן׃  ֵ֥נ�  ַע� ָּב� ת  ִׁ֖ש� � ָּק� ַה ַה� 	 ת� Gֵ֥א ר� ֵ֥נ� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� י 15ַע� � ַּ֣ת� ר� ֵֽכ� ֶ֔ז� ְו�
ִׁ֖ש 	ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ין ִּכ� 9 
ם ּוב יֵֽכ�% 
יֵ֥נ � 
י& ּוב יֵ֥נ� 
ר ָּב @ ִׁ֖ש� Gי ֵ֥א ית�) ר� ת־ָּב� ֵ֥א�
ּוֹל ָּב% ַ֖מ� ם& ֹל� י� ָּֽמ�' ֹוד ַה� ַה ַע@ י�= ַה� א־י�  ֹל3  ר ְו� � ׂש� ֹל־ָּב� ֵֽכ� ַה ָּב� � ֹּ֥י� ֹ֖ח�

ר׃  ׂש�  ֹל־ָּב� ִּכ� ת  � 
ֹ֖ח ִׁ֖ש� ן 16ֹל� � ֵ֥נ� ַע� ָּב�  ת  ִׁ֖ש� � ָּק� ַה� ַה  	 ת� י� ַה� ְו�
ין& 
ים ּוב ֹל�ַה�% ין ֵ֥א� � 
ם ָּב ית ַעֹוֹל�% � ר� ר& ָּב� ִּכ� ֶ֔ז� יַה� ֹל� ית�) ֵ֥א� ּור�
ץ׃ ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר  � ׂש� ֹל־ָּב� ֵֽכ� ָּב� ַה  ֹּ֥י�% ֹ֖ח� ִׁ֖ש  �ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ִּכ�

ית& 17 ר� ָּב� ֹות־ַה� ֵ֥א  את  ֶ֔ז3@ ֹ֖ח.  ֹל־ֵ֥נ�� ֵ֥א� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר  � ׂש� ֹל־ָּב� ִּכ� ין  	 
ּוב י  Uיֵ֥נ� 
ָּב י  ת� ַ֖מ�% ְק� Gַה ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ֶפַע�

ם 18 � ֹ֖ח� ם ְו� � 
ַה ִׁ֖ש ב�% 
ַּ֣ת ן־ַה� ים& ַ֖מ� ֵ֥א� ֵ֨צ� ֹּ֥י�  ֹ֖ח. ַה� י־ֵ֥נ�) 
ֵ֥נ ּו ב� י� ַה� ֹּ֥י�  ְו�
ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ֵֽכ� י  	 ב� Gּוא ֵ֥א ַה� ם  Uֹ֖ח� ְו� ת  �ֶפ� י� ַה 19ְו� ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ַה  	 ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ַה ֵֽכ� 	 ֵ֨צ� ֶפ� ַה ֵ֥נ�  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א 
ֹ֖ח. ּוַ֖מ י־ֵ֥נ�� 
ֵ֥נ ֹ֖ח. 20ָּב� ֹל ֵ֥נ�� 	ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  ר� ִּכ�  ַע  � ַּ֞ט� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א � ַה  יִׁ֖ש  � ן 21ֵ֥א� י� � ֹּ֥י� ן־ַה� ַ֖מ� ַּ֣ת�  	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
ַה׃  ֹל�  eַה ֹוְך ֵ֥א� ת	 ֹל ָּב� � ְּג� ת� ֹּ֥י� ר ְו� � ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� י 22ְו� � ב� Gם ֵ֥א Oא ֹ֖ח� ר� ֹּ֥י�) ְו�

ּוץ׃ ֹ֖ח  יְו ָּב� � ֹ֖ח� י־ֵ֥א�  
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ד ֹל� 	 
ְּג ֹּ֥י� יְו ְו� � ב� �ת ֵ֥א� ְו� ר� ת ַע� � 
ן ֵ֥א ַע� ֵ֥נ�% ֵֽכ�
יַ֖מּו& 23 ׂש�' ֹּ֥י� ְו� ַה  ֹל�) ַ֖מ� ָּׂש� ת־ַה� ֵ֥א� ת  ֶפ� L�י ְו� ם  =
ִׁ֖ש  Zֹ֖ח ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ת � 
ֵ֥א ּו  Uֹּס ֵֽכ� י� ְו� ית  ִּנ�% ר� ֹ֖ח�� Gֵ֥א ֵֽכּו&  ֹּ֥י
 ֹל� ְו� ם  יַה�% 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ם  � ֵֽכ� ֹל־ִׁ֖ש� ַע�
ם � יַה� ב� Gת ֵ֥א	 ְו� ר� ַע� ית ְו� ִּנ�% ר� ֹ֖ח�� Gם& ֵ֥א יַה� 
ֵ֥נ ם ּוֶפ� � יַה� ב� Gת ֵ֥א� ְו� ר� ַע�

ּו׃  ֵ֥א  ר� א  ת 24ֹל3	 9 
ֵ֥א ַע  ד� U
ֹּ֥י ְו� ֹו  יֵ֥נ� 
ֹּ֥י ַ֖מ� ֹ֖ח.  ֵ֥נ�� ץ  יְק� 	 ֹּ֥י� ְו�
ן׃  ֑ט�  ָּק� ַה� ֹו  ֵ֥נ	 ָּב� ֹו  ַה־ֹל� ׂש� 	 ר־ַע� ִׁ֖ש� Gּור 25ֵ֥א ר� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

יְו׃  ֹ֖ח�  ֵ֥א� ֹל� 	ַה  י� ַה� י�  ים  � ד� ב� Gַע ד  ב� 	 ַע� ן  ַע� � ֵ֥נ� ר 26ִּכ� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

ַ֖מֹו׃ ד ֹל�  ב� 	 ן ַע� ַע� � ֵ֥נ� י ֵֽכ� 	 יַה� ם ְו� � 
י ִׁ֖ש 
ַה ֹל�� ַה ֵ֥א� � ְו� ַה� ּוְך י� ר	 ָּב�
י 27 	 יַה� ם ְו� � 
י־ִׁ֖ש 
ֹל eַה ֵ֥א�  ן ָּב� ִּכ�� ִׁ֖ש� י� ת ְו� ֶפ� י�% ים& ֹל� ֹל�ַה� ַּ֣ת� ֵ֥א� @ֶפ� י�

ַ֖מֹו׃  ֹל�  ד  ב� 	 ַע� ן  ַע� � ֵ֥נ� ּוֹל 28ֵֽכ� ָּב� ָּֽמ� ַה� ר  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹ֖ח.  י־ֵ֥נ�� ֹ֖ח� י� � ְו 
ַה׃  ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� ים  � ָּׁש� ַ֖מ� Gֹ֖ח � ְו  ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ֵ֥אֹות&  
ַ֖מ ִׁ֖ש  ֹל�@ יּו& 29ִׁ֖ש� ַה� ֹּ֥י�  ְו�

ַה � ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� � ָּׁש� ַ֖מ� Gֹ֖ח ַה ְו� ֵ֥נ�% ֵ֥אֹות& ִׁ֖ש� 
ַע ַ֖מ @ ִׁ֖ש� ֹ֖ח. ַּ֣ת� י־ֵ֥נ�% 
ַ֖מ ֹל־י� ִּכ�
ת׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ֶפְו�

ת 10 �ֶפ� י� ְו� ם  � ֹ֖ח� ם  � 
ִׁ֖ש ֹ֖ח.  י־ֵ֥נ�% 
ֵ֥נ ָּב� ת  ד�� ַּ֣תֹוֹל� ַה&  ָּ֑ל� '
ֵ֥א ְו�
ּוֹל׃  ָּב  ָּֽמ� ַה� ר  	 ֹ֖ח� ים ֵ֥א� � ֵ֥נ� ָּב� ם  9 ַה� ֹל� ּו  ד	 ֹל� ּו� ֹּ֥י� ת 2ְו� ֶפ� י�% �י  
ֵ֥נ ָּב�

ְס׃ יר�  ת� ְו� ְך  ִׁ֖ש� � ּוַ֖מ� ֹל  � ב� ת[ ְו� ן  � ְו� י� ְו� י  � ד� ּוַ֖מ� ֹוַ֨ג  ַ֨ג% ּוַ֖מ� ר  ַ֖מ� ְּג��
ַה׃  3 ַ֖מ�  ר� ַ֨ג� ת� ת ְו� � יֶפ� ר� ֶ֔ז ְו� 	 ֵ֥נ� Gִּכ ִׁ֖ש� ר ֵ֥א� ַ֖מ� י ְּג�� � 
ֵ֥נ ן 4ּוב� � ְו� י י� 	 
ֵ֥נ ּוב�

ים׃  ֵ֥נ�  ד� ד� ְו� ים  � ַּ֣ת� ִּכ� יִׁ֖ש  � ִׁ֖ש� ר� ת� ְו� ַה  � יִׁ֖ש� ֹל� ַה 5ֵ֥א� ָּ֑ל� 
ֵ֥א S
ַ֖מ
ֹו ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹל� ֹל� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ם  ת�% ֵ֨צ� ר� ֵ֥א� ָּב� ם&  ְּגֹוי� ַה� @י  
ֹּ֥י ֵ֥א� ּו  Pד ר� ֶפ� ֵ֥נ�

ם׃  ַה�  
ַ֨גֹוי ם ָּב� � ת� ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ם 6ֹל� י� � ר� ֵ֨צ� ּוִׁ֖ש ּוַ֖מ� ם ִּכ	 � י ֹ֖ח� � 
ֵ֥נ ּוב�
ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ּו֑ט ּוֵֽכ� ַה 7ּוֶפ	 	 ַּ֣ת� ב� ְס� ַה ְו� יֹל�% ְו� Gֹ֖ח � א& ְו  ב� ּוִׁ֖ש ְס� �י ֵֽכ% 
ֵ֥נ ּוב�

ן׃ ד�  ּוד� א  	 ב� ִׁ֖ש� ַה  � ַ֖מ� ַע� ר� י  	 
ֵ֥נ ּוב� א  � ֵֽכ� ַּ֣ת� ב� ְס� ְו� ַה  � ַ֖מ� ַע� ר� ְו�
ר 8 ָּב�� ֹות ְּג� י	 ַה� � ֹל ֹל  %
ֹ֖ח 
ּוא ַה ד ַה� ר�� ַ֖מ� ת־ֵ֥נ� ד ֵ֥א� � ֹל� ּוִׁ֖ש י� ֵֽכ� ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  �ַה 9ָּב� ַהְו� י� �י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ד  י� � ר־ֵ֨צ� ָּב�  ַ֨ג� 	ַה  י� ּוא־ַה� ַה 
ַהְו� ַה׃ י� י  	 
ֵ֥נ ֶפ� ד ֹל� י� � ֵ֨צ� ֹור  ָּב	 ד ְּג� ר�9 ַ֖מ� ֵ֥נ� ר ִּכ� ַ֖מ�% י
 ֵ֥א� ן&  
ֹל־ִּכ ַע�

ד 10 � ִּכ� ֵ֥א� ְו� ְך  ר� � ֵ֥א� ְו� ֹל  ב�% ָּב� ַּ֣תֹו&  ֵֽכ� ֹל� ַ֖מ� ית ַ֖מ� @ אִׁ֖ש� 
י ר ַה�= ַּ֣ת� ְו�
ר׃  ַע�  ֵ֥נ� ץ ִׁ֖ש� ר� � ֵ֥א� �ַה ָּב� 
ֵ֥נ ֹל� ֵֽכ� א 11ְו� � ֵ֨צ� ְוא י� � ַה� ץ ַה� ר� 	 ֵ֥א� ן־ַה� ַ֖מ�

יר � ַע� ת  ב�	 ֹ֖ח� ת־ר� ֵ֥א� ְו� ַה  %
ְו יֵ֥נ� � ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ן&  ב� ֹּ֥י�' ְו� ּור  ָּׁש� ֵ֥א�
ֹ֖ח׃  ֹל� ת־ִּכ�  ֵ֥א� ֹ֖ח 12ְו� ֹל� � ִּכ� ין  � 
ּוב ַה  � 
ְו יֵ֥נ� ֵ֥נ�  ין  	 
ָּב ן  ְס� ת־ר�% ֵ֥א� ְו� 

ַה׃  ֹל�  ד� ְּג� יר ַה� 	 ַע� ְוא ַה� � ים 13ַה� : ת־ֹלּוד� ד ֵ֥א� Pֹל� ם י� י� Yר� ֵ֨צ� ּוַ֖מ�
ים׃ ֹ֖ח�  ַּ֣ת[ ֶפ� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו� ים  � ב� ַה� ת־ֹל� ֵ֥א� ְו� ים  9 ַ֖מ� ֵ֥נ� Gת־ַע ֵ֥א� ְו�

ּו 14 ֵ֥א	 ֵ֨צ� י� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ים  ֹ֖ח�) ֹל[ ְס� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו� ים  Pְס� ר[ ת� ת־ְּפ� ֵ֥א� ְו� 
ים׃ ר�  ַּ֣ת� ֶפ� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו� ים  � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹל� ְּפ� ם  9 ָּׁש� ַ֖מ�

ת׃ 15      ְס  
ת־ֹ֖ח ֵ֥א� ֹו ְו� ר� ֵֽכ� ן ָּב� יד�	 ת־ֵ֨צ� ד ֵ֥א� 9 ֹל� ן י� ַע� ֵ֥נ�) ּוֵֽכ�
י׃ 16 ִׁ֖ש�  ְּג� ר� ְּג� ַה� ת  � 
ֵ֥א ְו� י  ר�% ַ֖מ� ֵ֥א� � ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י&  בּוְס� י� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�
י׃ 17 יֵ֥נ�  ֹּס� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י  � ְק� ר� ַע� � ת־ַה  ֵ֥א� ְו� י  	 ּו� ֹ֖ח� � ת־ַה  ֵ֥א� ְו�
י 18 � ת� ַ֖מ� Gֹ֖ח � ת־ַה  ֵ֥א� ְו� י  � ר� ַ֖מ� ַּצ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י  	 ד� ְו� ר� ֵ֥א� � ת־ַה  ֵ֥א� ְו�
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י׃  ֵ֥נ�  Gַע ֵ֥נ� ִּכ� � ֹות ַה  ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ֵ֨צּו ַ֖מ� ֶפ�% ר ֵ֥נ� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ּוֹל 19ְו� ב@ י ְּג� Pַה� י� � ְו 
ַה Pֵֽכ� Gֵ֥א ַה ָּב� � ָּז� ד־ֲע� ַה ַע� ר� � ר� ַה ַ֨ג� 	 ֵֽכ� Gֵ֥א ן ָּב� יד�% ַּצ� י& ַ֖מ� ֵ֥נ� Gַע ֵ֥נ� ִּכ� � ַה 
ַע׃ ִׁ֖ש� ד־ֹל�  ַע� ם  � י� ב� ּוֵ֨צ� ַה  	 ַ֖מ� ד� ֵ֥א� ְו� ַה  9 ר� ַ֖מ� Gַע ְו� ַה  ַ֖מ� ד�: ְס�

ם 20 � ת� ֵ֥נ� ִׁ֖ש�  ֹל� ֹל� ם  � ת� ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹל� ם  י־ֹ֖ח�% 
ֵ֥נ ב� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א
ם׃  ַה�  
ַ֨גֹוי ָּב� ם  � ת� ֵ֨צ� ר� ֵ֥א� ד 21      ְסָּב� � ָּ֑ל� י[ ם  	 
ִׁ֖ש ּוֹל�

ֹוֹל׃ ד  ְּג� ת ַה� 	ֶפ� י� י  � ֹ֖ח� Gר ֵ֥א ב� %
י־ַע 
ֵ֥נ ֹל־ָּב� י& ִּכ� ב� Gּוא ֵ֥א ם־ַה� ְּג�
ּוד 22 ֹל	 ְו� ד  � ִׁ֖ש� ֵֽכ� ְּפ� ר� ֵ֥א� ְו� ּור  ָּׁש� ֵ֥א� ְו� ם  � יֹל� 
ַע ם  � 
ִׁ֖ש י  	 
ֵ֥נ ָּב�

ם׃  ר�  Gֵ֥א � ִׁ֖ש׃ 23ְו  ַ֖מ�  ְו� ר  ת� 	 ַ֨ג� ְו� ּוֹל  ֹ֖ח� ְו� ּוץ  ַע	 ם  � ר� Gֵ֥א י  � 
ֵ֥נ ּוב�
ד 24 	 ֹל� י� ֹ֖ח  ֹל� � ִׁ֖ש� ְו� ֹ֖ח  ֹל� � ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ד  � ֹל� י� ד  � ִׁ֖ש� ֵֽכ� ְּפ� ר� ֵ֥א� ְו�

ר׃  ב�  
ת־ַע ם 25ֵ֥א� � 
ִׁ֖ש ים  � ֵ֥נ� ב� �י  
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ד  � ָּ֑ל� י[ ר  ב� 	 
ַע ּוֹל�
ם 	 
ִׁ֖ש ְו� ץ  ר� ֵ֥א�% ַה� �ַה  ַ֨ג� ֹל� ֶפ� ֵ֥נ� יְו&  ַ֖מ� י� ב� י  @ ִּכ� ַ֨ג  ֹל� ְּפ�) ד  Pֹ֖ח� ֵ֥א� � ַה 

ן׃  ֑ט�  ְק� י� יְו  � ֹ֖ח� ד 26ֵ֥א� � ַ֖מֹוד� ֹל� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ד  ֹל�% י� ן  � ֑ט� ְק� י� ְו�
ֹ֖ח׃ ר� ת־י�  ֵ֥א� ְו� ת  ְו� � ַ֖מ� ר� ֵ֨צ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ְו� ף  ֹל� � ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו�

ַה׃ 27 ֹל�  ְק� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ְו� ֹל  � ת־ֵ֥אּוֶ֔ז� ֵ֥א� ְו� ם  	 דֹור� Gת־ַה ֵ֥א� ְו�
א׃ 28 ב�  ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� ֹל  � 
ֵ֥א יַ֖מ� ב�  Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ְו� ֹל  	 ת־ַעֹוב� ֵ֥א� ְו�
ַה 29 ָּ֑ל� � 
ֹל־ֵ֥א ב ִּכ� � ת־יֹוב� ֵ֥א� ַה ְו� � יֹל� ְו� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ר ְו� 	 ת־ֵ֥אֹוֶפ� ֵ֥א� ְו�

ן׃  ֑ט�  ְק� י� י  	 
ֵ֥נ ַה 30ָּב� 	 ֵֽכ� Gֵ֥א ָּב� א  � ִׁ֖ש� 
ָּֽמ ַ֖מ� ם  � ב� ַ֖מֹוִׁ֖ש� י  	 ַה� י� � ְו 
ם׃  ד� ָּק�  ַה� ר  	 ַה� ַה  ר� � ֶפ� ם 31ְס� %
י־ִׁ֖ש 
ֵ֥נ ב� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א

ם׃ ַה�  
ַ֨גֹוי ֹל� ם  � ת� ֵ֨צ� ר� ֵ֥א� ָּב� ם  � ת� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹל� ֹל� ם  � ת� ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹל�
ם 32 � ַה� 
ַ֨גֹוי ָּב� ם  � ת� ד� תֹוֹל� ֹל� ֹ֖ח.  י־ֵ֥נ�9 
ֵ֥נ ָּב� ת  ֹ֖ח�: ְּפ� ִׁ֖ש� ַה ַ֖מ� ָּ֑ל� � 
ֵ֥א

ּוֹל׃  ָּב  ָּֽמ� ר ַה� 	 ֹ֖ח� ץ ֵ֥א� ר� � ֵ֥א� 9ם ָּב� ְּגֹוי� ּו ַה� ד: ר� ֶפ� ַה ֵ֥נ� ָּ֑ל� L
ֵ֥א 
ֶפּוַ֖מ

ים 11 � ר� ב� ּוד� ת  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה  � ֶפ� ׂש� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵֽכ� י  	 ַה� י� � ְו 
ים׃  ד�  ֹ֖ח� Gַה 2ֵ֥א 9 ַע� ְק� ּו ב� ֵ֥א	 ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י� � ם ְו  ד� � ָּק� ם ַ֖מ� � ַע� ְס� ֵ֥נ� י ָּב� � ַה� י� � ְו 

ם׃  ִׁ֖ש�  בּו  	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� ר  � ַע� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ץ  ר� 	 ֵ֥א� יִׁ֖ש 3ָּב� � ֵ֥א� ּו  Pר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ַה � ֶפ� ר� ׂש� ֵ֥נ� ְו� ים  ֵ֥נ�% 
ב ֹל� �ַה  ֵ֥נ� ָּב� ֹל� ֵ֥נ� ַה  ב� Oַה� ַהּו  (
ַע 
ֹל־ר ֵ֥א�
ר ַ֖מ�% 
ֹ֖ח � ַה� ְו� ן  ב� ֵ֥א�% ֹל� ַה&  ֵ֥נ� 
ב ָּ֑ל� ַה� ם  @ ַה� ֹל� י  ַה�= ַּ֣ת� ְו� ַה  � ֶפ� 
ר ׂש� ֹל�

ר׃  ַ֖מ� ֹ֖ח�  ם ֹל� � ַה� 	ַה ֹל� י� ֵ֥נּו 4ַה� � ַה־ָּ֑ל� ֵ֥נ� ב� ַה ׀ ֵ֥נ� ב� � ּו ַה� Pר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ם � 
ֵ֥נּו ִׁ֖ש � ַה־ָּ֑ל� ׂש� Gַע ֵ֥נ�  ְו� ם  י� ַ֖מ�% ָּׁש� ֹו ב� ר3אִׁ֖ש� ֹל& ְו� ֵּ֣ד� ַ֨ג� יר ּוַ֖מ� ַע�)

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ֵֽכ� י  	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ּוץ  ֶפ� ן־ֵ֥נ� ַה 5ְּפ� ַהְו�% י� ד  �ר� 
ֹּ֥י ְו�
י 	 
ֵ֥נ ּו ָּב� ֵ֥נ� ר ָּב� 	 ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א � ֵּ֣ד� ַ֨ג� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� יר ְו� � ַע� ת־ַה� ת ֵ֥א� ֵ֥א�	 ר� ֹל�

ם׃  ד�  ֵ֥א� ַה 6ַה� @ ֶפ� ׂש� ְו� ד&  ֹ֖ח� ֵ֥א� ם  @ ַע� ן  � 
ַה ַה  ַהְו�) י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ַה& ַּ֣ת� ַע� ְו� ֹות  ׂש� Gַע ֹל� ם  � ָּ֑ל� ֹ֖ח� ַה� ַה  � ֶ֔ז� ְו� ם  ָּ֑ל�% ֵֽכ[ ֹל� ת&  ֹ֖ח� ֵ֥א�
ֹות׃ ׂש  Gַע � ֹל  ּו  ַ֖מ� ֶ֔ז� י� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  ִּכ�9 ם  ַה�% 
ַ֖מ ר  � 
ֵ֨צ ָּב� א־י� ֹל3 

א 7 ֹל�3 ר&  ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א � ת� ֶפ� ם ׂש� � ַה ִׁ֖ש� 	 ֹל� ב� ֵ֥נ� ְו� ַה  ד�% ר� 
 ֵ֥נ  ַה  ב� Oַה�
ַהּו׃   
ַע 
ת ר 	 ֶפ� יִׁ֖ש ׂש� � ּו ֵ֥א� ַע% ַ֖מ� ִׁ֖ש� ם 8י� 9 ת� 	ַה ֵ֥א� ַהְו� ץ י� ֶפ� ֹּ֥י�= ְו�

יר׃ ַע�  ת ַה� ֵ֥נ�	 ב� ּו ֹל� ֹל� ֵּ֣ד� ֹ֖ח� ֹּ֥י� � ץ ְו  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� �י ֵֽכ� 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ם ַע� � ָּׁש� ַ֖מ�
�ַה 9 ַהְו� ֹל י� 	 ֹל� ם ָּב� 9 י־ִׁ֖ש� ֹל ִּכ� ב�% ּה& ָּב� ַ֖מ� א ִׁ֖ש� @ ר� ן ְק� P
ֹל־ִּכ ַע�

י � 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַה ַע� ַהְו�% ם י� � יֵ֨צ� ֶפ� ם& ַה� ָּׁש� ץ ּוַ֖מ� ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ת ִּכ� � ֶפ� ׂש�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ֶפִּכ�

ד 10 ֹוֹל� ֹּ֥י� ַה ְו� ֵ֥נ�% ת ִׁ֖ש� � ֵ֥א� ן־ַ֖מ� ם ָּב� O
ם ִׁ֖ש %
ת ִׁ֖ש ד�� ַה ַּ֣תֹוֹל� ָּ֑ל� O
ֵ֥א
ּוֹל׃ ָּב  ָּֽמ� ַה� ר  	 ֹ֖ח� ֵ֥א� ם  י� � ת� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ד  � ִׁ֖ש� ֵֽכ� ְּפ� ר� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�

ד 11 ִׁ֖ש�% ֵֽכ� ְּפ� ר� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹו  יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א  ם  (
י־ִׁ֖ש ֹ֖ח� י� � ְו 
ֹות׃ ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ Gֹ֖ח

�ַה 12      ְס ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� � ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש ּוִׁ֖ש� 	 
ַ֖מ י ֹ֖ח� ד ֹ֖ח�% � ִׁ֖ש� ֵֽכ� ְּפ� ר� ֵ֥א� ְו�
ֹ֖ח׃  ֹל� ת־ִׁ֖ש�  ֵ֥א� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י� י& 13ְו� 
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א  ד  ִׁ֖ש�) ֵֽכ� ְּפ� ר� ֵ֥א� י  � ֹ֖ח� י� � ְו 

ֹות ֵ֥א� 
ַע ַ֖מ 	 ָּב� ר� ֵ֥א� ים ְו� ֵ֥נ�% ִׁ֖ש ִׁ֖ש� ֹל�� ֹ֖ח ִׁ֖ש� ֹל� ת־ִׁ֖ש�% ֹו ֵ֥א� יד� ַהֹוֹל�
ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ַה ְו� � ֵ֥נ� י 14      ְסִׁ֖ש� � ֹ֖ח ֹ֖ח� ֹל� 	 ִׁ֖ש� ְו�

ר׃  ב�  
ת־ַע ֵ֥א� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ֹ֖ח 15ִׁ֖ש� ֹל� י־ִׁ֖ש�) ֹ֖ח� י� � ְו 
ַע 	 ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ים  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש ִׁ֖ש� ֹל�� ר ִׁ֖ש� ב� %
ת־ַע ֹו ֵ֥א� יד� י& ַהֹוֹל� 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�
ֹות׃ ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ

�ַה 16      ְס ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ּוִׁ֖ש� ַע  	 ָּב� ר� ֵ֥א� ר  ב� U
י־ַע ֹ֖ח� י� ְו� 
ַ֨ג׃  ֹל� ת־ְּפ�  ֵ֥א� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י� ֹו 17ְו� יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ר  ב� (
י־ַע ֹ֖ח� י� ְו� 

ַה � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ַע  	 ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ַה  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� ַ֨ג  ֹל� ת־ְּפ�% ֵ֥א�
ֹות׃  ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ַ֨ג 18      ְסְו� ֹל� � י־ֶפ� ֹ֖ח� י� � ְו 

ּו׃  ַע  ת־ר� ֵ֥א� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ַ֨ג 19ִׁ֖ש� ֹל� י־ֶפ�) ֹ֖ח� י� � ְו 
ם י� � את� ים ּוַ֖מ� � ֵ֥נ� ַע ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� 	 
ּו ַּ֣ת ַע% ת־ר� ֹו ֵ֥א� יד� י& ַהֹוֹל� 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�

ֹות׃  ֵ֥נ  ים ּוב� � ֵ֥נ� ד ָּב� ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ּו 20      ְסִׁ֖ש� ַע% י ר� � ֹ֖ח� י� ְו�
ּוַ֨ג׃  ר  ת־ׂש� ד ֵ֥א� ֹוֹל� ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� � ֹל�ִׁ֖ש� ם ּוִׁ֖ש� י� 	 ַּ֣ת� י 21ִׁ֖ש� � ֹ֖ח� י� ְו�

ים � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� 	 ִׁ֖ש� ּוַ֨ג  ר% ת־ׂש� ֵ֥א� ֹו  יד� ַהֹוֹל� י&  
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ּו  ַע) ר�
ֹות׃ ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ם  י� � את� ּוַ֖מ�

ד 22      ְס ֹוֹל� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� ּוַ֨ג  ר� ׂש� י  	 ֹ֖ח� י� ְו�
ֹור׃  ֹ֖ח  ת־ֵ֥נ� ֹו 23ֵ֥א� יד	 ַהֹוֹל� י  9 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ּוַ֨ג  ר) ׂש� י  � ֹ֖ח� י� ְו�
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ֹות׃ ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ם  י� � את� ַ֖מ� ֹור  ֹ֖ח� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א�
�ַה 24      ְס ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ר� ׂש� ַע� ְו� ַע  ִׁ֖ש� 	 
ַּ֣ת ֹור  ֹ֖ח% ֵ֥נ� י  � ֹ֖ח� י� ְו�

ֹ֖ח׃  ר� ת־ַּ֣ת�  ד ֵ֥א� ֹוֹל� ֹּ֥י� ֹו 25ְו� יד� י& ַהֹוֹל� 
ר Gֹ֖ח ֹור ֵ֥א� ֹ֖ח) ֵ֥נ� י  � ֹ֖ח� י� ְו�
ַה � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ת  � ֵ֥א� ּוַ֖מ� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַה  	 
ר ׂש� ַע־ַע� ִׁ֖ש�  ַּ֣ת� ֹ֖ח  ר� ת־ַּ֣ת�% ֵ֥א�

ֹות׃  ֵ֥נ  ּוב� ים  � ֵ֥נ� ָּב� ד  ֹוֹל� ֹּ֥י	 ֹ֖ח 26      ְסְו� ר� � י־ת� ֹ֖ח� י� � ְו 
ֹור ֹ֖ח� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ם  ר�% ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ד&  ֹוֹל� ֹּ֥י' ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  � ַע� ב� ִׁ֖ש�

ן׃  ר�  ת־ַה� ֵ֥א� יד 27ְו� � ֹ֖ח ַהֹוֹל� ר� O�ֹ֖ח ַּ֣ת ר� ת ַּ֣ת�% ד�� ַה& ַּ֣תֹוֹל� ָּ֑ל� '
ֵ֥א ְו�
יד 	 ַהֹוֹל� ן  � ר� ַה� ְו� ן  � ר� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ֹור  ֹ֖ח� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ם  ר�% ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�

ֹו֑ט׃  ת־ֹל  יְו 28ֵ֥א� � ב� ֵ֥א� ֹ֖ח  ר� � ַּ֣ת� י  � 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ן  ר�% ַה� ת  �ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ֵּ֣ד�  ׂש� ּור ִּכ� ֵ֥א	 ֹו ָּב� ַּ֣ת� ד� ץ ַ֖מֹוֹל� ר� 	 ֵ֥א� ם 29ָּב� : ר� ב� ֹ֖ח ֵ֥א� = ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ם @ 
ִׁ֖ש י ְו� ר�% ם& ׂש� ר� ב� ת־ֵ֥א� ִׁ֖ש�  
ם ֵ֥א @ 
ים ִׁ֖ש � ִׁ֖ש� ם ֵ֥נ� � ַה� ֹור ֹל� ֹ֖ח9 ֵ֥נ� ְו�
י 	 ב� Gֵ֥א � ַה ְו  � ִּכ� ֹל� י־ַ֖מ� ב�  Gן ֵ֥א 	 ר� ת־ַה� ַה ָּב� ִּכ�% ֹל� ֹ֖חֹור& ַ֖מ� ת־ֵ֥נ� ִׁ֖ש�  
ֵ֥א

ַה׃  ִּכ�  ְס� ד׃ 30י� ֹל�  ְו� ּה  � ֹל� ין  	 
ֵ֥א ַה  � ר� ְק� Gַע י  � ר� ׂש� י  	 ַה� ַּ֣ת� ְו�
ֹו֑ט 31 ת־ֹל@ ֵ֥א� ְו� ֹו  ֵ֥נ) ָּב� ם  � ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹ֖ח  ר� L�ַּ֣ת ֹ֖ח  = ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ם � ר� ב� ת ֵ֥א� ִׁ֖ש� � 
ֹו ֵ֥א ת% ָּ֑ל� י ִּכ� � ר� ת& ׂש� 
ֵ֥א ֹו ְו� ֵ֥נ% ן־ָּב� ן& ָּב� ר� ן־ַה� ָּב�
ַה ֵ֨צ� ר� � ת& ֵ֥א� ֵֽכ� ֹל�' ים ֹל� ֵּ֣ד�) ׂש� ּור ִּכ� ֵ֥א� 
ם ַ֖מ Lַּ֣ת� ּו ֵ֥א� ֵ֥א= ֵ֨צ� 
ֹּ֥י ֹו ְו� ֵ֥נ� ָּב�

ם׃  ִׁ֖ש�  בּו  	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� ן  � ר� ד־ֹ֖ח� ַע� ֵ֥אּו  ב�	 ֹּ֥י� ְו� ן  ַע� ֵ֥נ�% ּו 32ִּכ� י� ַה� ֹּ֥י� ְו�
ת 	ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ם  י� � את� ּוַ֖מ� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ ֹ֖ח� ֹ֖ח  ר� י־ת�% 
ַ֖מ י�

ן׃  ר�  ֹ֖ח� ֹ֖ח ָּב� ר� �       ְסַּ֣ת�

ָ֥ך	 12 ֵ֨צ� ר� ֵ֥א� 
ָ֥ך9 ַ֖מ ְך־ֹל� ם ֹל� ר�% ב� ֹל־ֵ֥א� ַה& ֵ֥א� ַהְו� ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵ֥א� יָ֥ך  � ב� ֵ֥א� ית  � 
ָּב ּוַ֖מ� ָ֥ך�  ַּ֣ת� ד� ֹוֹל� ָּֽמ  ּוַ֖מ�

׃  ָּך� ֵ֥א�  ר� ַה 2ֵ֥א� � ֹל� ֵּ֣ד� ַ֨ג� Gֵ֥א ָ֥ך% ְו� ֵֽכ� ר� � ב� Gֵ֥א ֹוֹל ְו� ד% ֹוי ְּג� ַ֨ג� ָ֥ך& ֹל� ׂש� ַע� ֵ֥א�  ְו�
ַה׃  ֵֽכ�  ר� ָּב� �ַה  
י ַה� ְו� ָ֥ך  � ַ֖מ� יָ֥ך 3ִׁ֖ש� ֵֽכ�% ר� � ב� ַ֖מ� ַה&  ֵֽכ� Gר ב�  Gֵ֥א ְו�

ת ֹ֖ח�	 ְּפ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹל  ִּכ�� ָ֥ך%  ב� ּו  ֵֽכ� ר� ב� ֵ֥נ� ְו� ר  ֵ֥א�� ֵ֥א� ָ֥ך�  ֹל� ָּ֑ל� ְק� ּוַ֖מ�
ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א יְו& 4ַה� ֹל� 
ֵ֥א ר  @ ָּב� ֵּ֣ד� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ִּכ� ם  ר�) ב� ֵ֥א� ְך  �ֹל� 
ֹּ֥י ְו�

ים& ֵ֥נ� ִׁ֖ש ִׁ֖ש� @ 
ַ֖מ ן־ֹ֖ח� ם ָּב� ר�) ב� ֵ֥א� ֹו֑ט ְו� ֹו ֹל� ַּ֣ת� ְך ֵ֥א� 	ֹל� 
ֹּ֥י ַה ְו� ַהְו�% י�
ן׃  ר�  ֹ֖ח� 
ֹו ַ֖מ את� 
ֵ֨צ ַה ָּב� ֵ֥נ�% ים ִׁ֖ש� � ַע� ב� ִׁ֖ש� םZ 5ְו� ר� ב� ֹ֖ח ֵ֥א� � ָּק� ֹּ֥י� ְו�

יְו ֹ֖ח�) ן־ֵ֥א� ָּב� ֹו֑ט  ת־ֹל� ֵ֥א� ְו� ֹו  Lַּ֣ת ִׁ֖ש� ֵ֥א� י  ר�= ת־ׂש� ֵ֥א�
ִׁ֖ש ֶפ� � ִּנ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ִׁ֖שּו  ֵֽכ�% ר� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם&  ֵֽכּוִׁ֖ש� ֹל־ר� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�
ן ַע� ֵ֥נ�% ִּכ� ַה  ֵ֨צ� ר� � ֵ֥א� ת&  ֵֽכ� ֹל�' ֹל� ּו  ֵ֥א) ֵ֨צ� 
ֹּ֥י ְו� ן  � ר� ֹ֖ח� ב� ּו  ׂש� ר־ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ַה ִּכ� ֵ֨צ� ר� 	 ֵ֥אּו ֵ֥א� ב�� ֹּ֥י� ד 6ְו� Oץ ַע� ר� ֵ֥א�% ם& ָּב� ר� ב� ר ֵ֥א� ב�@ Gַע ֹּ֥י� ְו�
ֶ֔ז 	 ֵ֥א� י  � ֵ֥נ� Gַע ֵ֥נ� ִּכ� � ַה  ְו� ַה  � ַ֖מֹור� ֹון  ֹל� 
ֵ֥א ד  � ַע� ם  ֵֽכ�% ִׁ֖ש� ֹום  ְק� ַ֖מ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ָ֥ך% 7ָּב� Gַע ר� ֶ֔ז�= ר ֹל� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ם ְו� ר�% ב� ֹל־ֵ֥א� ַה& ֵ֥א� ַהְו� א י� @ ר� 
ֹּ֥י ְו�
ַה � יַהְו� ֹ֖ח. ֹל� %
ָּב ֶ֔ז� ם& ַ֖מ� ן ִׁ֖ש� @ב� ֹּ֥י� את ְו� ָּז�3 ץ ַה� ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ן ֵ֥א� � 
ַּ֣ת ֵ֥א�

יְו׃  ֹל�  
ַה ֵ֥א 	 ֵ֥א� ר� ִּנ� ם 8ַה� ד� 9 ָּק� ַה ַ֖מ� ר� ַה�) ם ַה� Lָּׁש� ְק ַ֖מ� =
ַּ֣ת ַע� ֹּ֥י� ְו�
י � ַע� ַה� ְו� ם&  ֹּ֥י� ַ֖מ� ֹל  @ 
ית־ֵ֥א  
ָּב ַה  ֹל�� eַה ֵ֥א� �֑ט  
ֹּ֥י ְו� ֹל  � 
ית־ֵ֥א  
ב ֹל�
ם 	 
ִׁ֖ש ָּב� א  � ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ַה  יַהְו�% � ֹל   & ֹ֖ח. '
ָּב ֶ֔ז� ם ַ֖מ� @ ן־ִׁ֖ש� ב� ֹּ֥י�  ְו� ם  ד� % ָּק� ַ֖מ�

ַהְו� ַה׃  ַה׃  9י� ָּב� ַ֨ג� ִּנ�  ֹוַע. ַה� ְס� ֵ֥נ� ֹוְך ְו� ֹל	 ם ַה� ר�% ב� ַע ֵ֥א� � ֹּס� ֹּ֥י� ֶפְו�
ַה& 10 ַ֖מ� י� ר�' ֵ֨צ� ַ֖מ� ם  @ ר� ב� ֵ֥א� ד  ר� =
ֹּ֥י ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ב  � ַע� ר� י  	 ַה� י� ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ָּב� ב  � ַע� ר� ַה� ד  	 
ב י־ֵֽכ� ִּכ�  ם  ִׁ֖ש�% ּור  ַ֨ג� י 11ֹל� Uַה� י� ְו�
ר& אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹוא  ב� ֹל� יב  � ר� ְק� ַה� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ�
ַה 	 ָּׁש� ֵ֥א� י  9 ִּכ� י  ַּ֣ת� ַע� ד�% י� �א  ַה־ֵ֥נ� 
ִּנ ַה� ֹו  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ֵ֥א� י  � ר� ֹל־ׂש� ֵ֥א�

׃  ַּ֣ת� ֵ֥א�  ַה  � ֵ֥א� ר� ת־ַ֖מ� ֶפ� ְך& 12י� ת� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א@ ר� י־י� ִּכ�  ַה  י�) ַה� ְו�
י � ת� ֵ֥א� ּו  ַ֨ג	 ר� ַה� ְו� את  ֶ֔ז�3 ֹו  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ּו  ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ים  ר�% ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה�

ּו׃  ֹּ֥י  ֹ֖ח� י� ְך  	 ת� ֵ֥א� ן& 13ְו� ַע� ַ֖מ�' ֹל� ַּ֣ת�  � ֵ֥א� י  ת� ֹ֖ח�� Gֵ֥א א  � י־ֵ֥נ� ר� ַ֖מ� ֵ֥א�
ְך׃   
ֹל ֹל� ַ֨ג� י ָּב� � ִׁ֖ש� ֶפ� ַה ֵ֥נ� 	 ת� י� ֹ֖ח� ְך ְו� %
בּור Gַע י ב� � ב־ֹל� י֑ט� י 14י�  Uַה� י� ְו�

ים& ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה� ּו  ֵ֥א@ ר� ֹּ֥י� ְו� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ם  � ר� ב� ֵ֥א� ֹוא  ב	 ִּכ�
ד׃  ֵ֥א�  ְוא ַ֖מ� � ַה ַה� 	 ֶפ� י־י� ַה ִּכ�  ָּׁש�% ֵ֥א� � ת־ַה� ּה& 15ֵ֥א� ת� ּו ֵ֥א� ֵ֥א@ ר� ֹּ֥י� ְו�

ֹ֖ח 	 ָּק� ַּ֣ת[ ְו� ַה  ַע�� ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א� ּה  � ת� ֵ֥א� ּו  ֹל	 ֹל� ַה�  י� ְו� ַה  ַע�% ר� ֶפ� י  � 
ר ׂש�
ַה׃  ַע�  ר� ְּפ� ית  	 
ָּב ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� יב 16ַה� � י֑ט� 
ַה ם  	 ר� ב� ֵ֥א� ּוֹל�

ים& ד� ב� Gַע ים ְו� ר�% ַ֖מ� Gֹ֖ח ר& ְו� ְק� ֹו ֵ֨צ3אן־ּוב� י־ֹל@ ַה� י� � ּה ְו  � בּור� Gַע ָּב�
ים׃  ָּ֑ל�  ַ֖מ� ּוַ֨ג� ת  ֵ֥נ�� ת� Gֵ֥א ְו� ת  ֹ֖ח�% ֶפ� ׀ 17ּוִׁ֖ש� :ַה  ַהְו� י� ַע  ְּג�= ֵ֥נ� י� ְו�

ר 	 ב� ֹל־ֵּ֣ד� ַע� ֹו  ית� 
ת־ָּב ֵ֥א� ְו� ים  � ֹל� ד� ְּג� ים  	 ַע� ַ֨ג� ֵ֥נ� ַה  ַע�9 ר� ת־ְּפ� ֵ֥א�
ם׃  ר�  ב� ת ֵ֥א� ִׁ֖ש� 	 
ֵ֥א י  � ר� ם 18ׂש� ר�% ב� ֵ֥א� ַה& ֹל� ַע� ר� א ֶפ� @ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

י ַּ֣ת� ָּ֑ל�% ד� � ְּג� ַה ֹל3א־ַה� ָּֽמ� Oי ֹל� � ית� ָּ֑ל� � ׂש� את ַע� ַה־ָּז�3 ר ַ֖מ� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
ְוא׃  ָ֥ך� ַה�  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� י ֵ֥א� 	 ְוא 19ִּכ� י ַה�% ת� ֹ֖ח�� Gֵ֥א & ַּ֣ת� ר� ַ֖מ�' ַה ֵ֥א� @ ַ֖מ� ֹל�

ָ֥ך� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� 	ַה  
ִּנ ַה� ַה  Uַּ֣ת� ַע� ְו� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹל� י  � ֹל� ּה  9 ת� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ָּק� ֵ֥א� ְו�
ְך׃   
ֹל ֹ֖ח ְו� 	 ּו 20ְק� ֹ֖ח	 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� � ים ְו  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gַה ֵ֥א ַע�� ר� יְו ְּפ� 9 ֹל� ְו ַע� 	 ֵ֨צ� י� ְו�

ֹו׃  ר־ֹל  ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת־ִּכ� ֵ֥א� ֹו ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹו ְו� ת9 ֵ֥א�

ֹו 13 ַּ֣ת: ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� ּוא  Sַה ם  י� Lר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַ֖מ� ם  ר�= ב� ֵ֥א�  Z ֹל ַע� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ָּב� ַ֨ג� ִּנ�  ַה� ֹו  ָּֽמ� ַע� ֹו֑ט  ֹל	 ְו� ֹו  ר־ֹל9 ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ם 2ְו� � ר� ב� ֵ֥א� ְו�

ב׃  ַה�  ָּז� ּוב� ף  ְס� � ִּכ� ָּב� ַה  U�ֵ֥נ ְק� ָּֽמ� ָּב� ד  ֵ֥א�� ַ֖מ� ד  � 
ב ְך& 3ִּכ� ֹל� '
ֹּ֥י ְו�
ֹום ְק) ָּֽמ� ד־ַה� ַע� ֹל  � 
ית־ֵ֥א  
ד־ָּב ַע� ְו� ב  ַ֨ג� � ִּנ� ַ֖מ� יְו  ַע�% ֹּס� ַ֖מ� ֹל�

Genesis 13 10 
 



Genesis 13 Unicode/XML Leningrad Codex

ם  @ ִׁ֖ש� ַה  י� ר־ַה�= ִׁ֖ש� Gֹלֹו& אַהֹלַה ֵ֥א eַה � יןֵ֥א  	 
ָּב ַה  ָּ֑ל�% ֹ֖ח� ַּ֣ת� ָּב�
י׃  ַע�  ַה� ין  	 
ּוב ֹל  � 
ית־ֵ֥א  
ֹ֖ח. 4ָּב %
ָּב ֶ֔ז� ָּֽמ� ַה� ְקֹום&  ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א�

ם � ר� ב� ם ֵ֥א� 9 א ִׁ֖ש� 	 ר� ְק� ֹּ֥י� ַה ְו� � ֵ֥נ� אִׁ֖ש� ר� ם ָּב� � ַה ִׁ֖ש� ׂש� 	 ר־ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ַהְו� ַה׃  י� ם  	 
ִׁ֖ש ם 5ָּב� � ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְך  � 
ֹל ַה� ַה� ֹו֑ט  ֹל% ם־ֹל� ַ֨ג� ְו�

ים׃  ֹל�  ַה� ֵ֥א� ְו� ר  � ְק� ֵ֨צ3אן־ּוב� 	ַה  י� ם 6ַה� 9 ת� ֵ֥א� א  	 ׂש� ֹל3א־ֵ֥נ� ְו�
א ֹל3	 ב ְו� ם& ר�% ֵֽכּוִׁ֖ש� @ַה ר� י� י־ַה� ְו ִּכ�  � ֵּ֣ד� ֹ֖ח� ת י� ב� � ִׁ֖ש� ץ ֹל� ר� � ֵ֥א� ַה�

ְו׃  ֵּ֣ד�  ֹ֖ח� י� ת  ב� 	 ִׁ֖ש� ֹל� ּו  ֹל� ֵֽכ� י 7י�  � 
ַע ר� ין  O
ָּב יב  י־ר�) ַה� י� � ְו 
י& ֵ֥נ� Gַע ֵ֥נ� ִּכ� ַה�  ְו� ֹו֑ט  ַה־ֹל� 
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� י  � 
ַע ר� ין  � 
ּוב ם  ר�% ב� ַה־ֵ֥א�  
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ָּב� ב  	 
י�ִׁ֖ש ֶ֔ז  � ֵ֥א� י  ָּז�% ר� ְּפ� ַה� ם 8ְו� Lר� ב� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ין 	 
יָ֥ך ּוב יֵ֥נ�% 
י ּוב � יֵ֥נ� 
ַה& ָּב יב� ר� י ַ֖מ� @ ַה� א ת� ֹל־ֵ֥נ�= ֹו֑ט ֵ֥א� ֹל־ֹל) ֵ֥א�
ֵ֥נּו׃ ֹ֖ח� ֵ֥נ�  Gֵ֥א ים  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ים  	 ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gי־ֵ֥א ִּכ�  יָ֥ך  � ַע� ר� ין  � 
ּוב י  � ַע� ר�

י 9 � ֹל� ַע� 
ַ֖מ א  � ֵ֥נ� ד  ר� 	 ְּפ� ַה� יָ֥ך  ֵ֥נ�% ֶפ� ֹל� ץ&  ר� ֵ֥א�' ֹל־ַה� ֵֽכ� א  ֹל3@ Gַה
ַה׃ יֹל� ֵ֥א�  ַ֖מ� ׂש� ֵ֥א� ין ְו� � ַ֖מ� ֹּ֥י� ם־ַה� ֵ֥א� ַה ְו� ֵ֥נ� יַ֖מ�% 
ֵ֥א אֹל ְו� ַ֖מ�3 ָּׂש� ם־ַה� ֵ֥א�

ר 10 � ִּכ� ֹל־ִּכ� ת־ִּכ� ֵ֥א� א&  ר� ֹּ֥י� ְו� יְו  יֵ֥נ�) 
ת־ַע ֵ֥א� ֹו֑ט  א־ֹל� ָּׂש� ֹּ֥י� ְו�
ַה ַהְו�) י� ת  � 
ֹ֖ח �י ׀ ִׁ֖ש� 
ֵ֥נ ֶפ� ַה ֹל� � ְק� ִׁ֖ש� ּה ַ֖מ� � ָּ֑ל� י ֵֽכ[ 	 ִּכ� ן  %
ֵּ֣ד ר� ֹּ֥י� ַה�
ם י� ר�% ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ֵ֥א� ַה& ִּכ� ַהְו� ן־י� ַ֨ג� ַה ִּכ� ר�% ַ֖מ� Gת־ַע ֵ֥א� ם& ְו� ד� ת־ְס� ֵ֥א�

ר׃  ַע� ֵ֨צ�  ַה  � ֵֽכ� Gֵ֥א ר 11ָּב� � ִּכ� ֹל־ִּכ� ת ִּכ� O
ֹו֑ט ֵ֥א ֹו ֹל) ר־ֹל� ֹ֖ח� ב� ֹּ֥י� ְו�
ֹל 	 ַע� 
ַ֖מ יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ּו  ד% ר� � ְּפ� ֹּ֥י� ְו� ם  ד� � ָּק� ַ֖מ� ֹו֑ט  ֹל� ַע  	 ֹּס� ֹּ֥י� ְו� ן  %
ֵּ֣ד ר� ֹּ֥י� ַה�

יְו׃  ֹ֖ח�  ב& 12ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֹו֑ט י� ֹל) ן ְו� ַע� � ֵ֥נ� ץ־ִּכ� ר� ֵ֥א�  ב ָּב� � ִׁ֖ש� ם י� � ר� ב� ֵ֥א�
ם׃  ד�  ד־ְס� ֹל ַע� � ַה� ֵ֥א� ֹּ֥י� ר ְו� ִּכ�% ִּכ� י ַה� � 
ר ַע� ם 13ָּב� ד�% י ְס� � 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו�
ד׃  ֵ֥א�  ַ֖מ� ַה  � יַהְו� ֹל� ים  � ֵ֥א� ַּ֞ט� ֹ֖ח� ְו� ים  � ַע� ר 14ר� � ַ֖מ� ֵ֥א� ַה  Pיַהְו� � ְו 

@א ֵ֥נ� א  � ֹו ׂש� ָּֽמ% ַע� 
 ַ֖מ  ֹו֑ט  ד־ֹל� ר� ְּפ�  ַה� י&  
ר Gֹ֖ח ם ֵ֥א� ר�) ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�
ם � ִׁ֖ש� ַה  � ַּ֣ת� ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹום  ְק� ָּֽמ� ן־ַה� ַ֖מ� ַה  %
ֵ֥א ּור� יָ֥ך&  יֵ֥נ�' 
ַע

ַה׃  י� ָּֽמ� ְו� ַה  ַ֖מ� ד� 	 
ְק ְו� ַה  ָּב� ַ֨ג� � ֵ֥נ� ְו� ַה  ֵ֥נ� ֶפ�	 י 15ֵ֨צ� : ִּכ�
ַה ִּנ� � ֵ֥נ� ַּ֣ת� ָ֥ך� ֵ֥א� ֹל� ַה  � ֵ֥א� ר� ַה  	 ַּ֣ת� ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gץ ֵ֥א ר� 9 ֵ֥א� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א�

ם׃  ד־ַעֹוֹל�  ָ֥ך� ַע� Gַע ר� ֶ֔ז� ֹל� ר 16ּו  � ֶפ� Gַע ָ֥ך� ִּכ� Gַע ר� ת־ֶ֔ז� י ֵ֥א�  	 ַּ֣ת� ַ֖מ� ׂש� ְו�
ֵ֥נֹות& ַ֖מ� ֹל� יִׁ֖ש  ֵ֥א�) ֹל  � ם־יּוֵֽכ� ֵ֥א� ׀  ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ  ר� � ֵ֥א� ַה�

ַה׃  ֵ֥נ�  ָּֽמ� י� ָ֥ך�  Gַע ר� ם־ֶ֔ז� ְּג�  ץ  ר� ֵ֥א�% ַה� ר  � ֶפ� Gת־ַע ּום 17ֵ֥א� Oְק
ָ֥ך� ֹל� י  	 ִּכ� ּה  � ָּב� ֹ֖ח� ר� ּוֹל� ּה  � ִּכ� ר� ֵ֥א� ֹל� ץ  ר� ֵ֥א�% ָּב� ְך  � 
ָּ֑ל ַה� ת� ַה�

ַה׃  ִּנ� ֵ֥נ�  ַּ֣ת� י 18ֵ֥א� 	 
ֹל�ֵ֥נ 
ֵ֥א ב ָּב� 9ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� א  ב93 ֹּ֥י� ְו� ם  ר�) ב� ֹל ֵ֥א� � ַה� ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ יַהְו�  � ֹ֖ח. ֹל  � 
ָּב ֶ֔ז� ם ַ֖מ� 	 ן־ִׁ֖ש� ב� ֹּ֥י�  ֹון ְו� ר� ב� ֹ֖ח� ר ָּב� � ִׁ֖ש� Gא ֵ֥א � 
ר ַ֖מ� ַ֖מ�

ֶפ

ֹוְך 14 י� ר� ר ֵ֥א� ַע�% ֵ֥נ� ְך־ִׁ֖ש� ֹל� ֹל ַ֖מ�  � ֶפ� ר� ַ֖מ� י& ֵ֥א� 
יַ֖מ י ָּב� ַה�) י� ְו�
ֹל � ַע� ד� ת� ְו� ם  יֹל�% 
ַע ְך  ֹל� � ַ֖מ� ר&  ַ֖מ� ַע�' ֹל� ר� ד� ִּכ� ר  � ְס� ָּ֑ל� ֵ֥א� ְך  ֹל� � ַ֖מ�

ם׃  ְּגֹוי�  ְך  ֹל� 	 ְך 2ַ֖מ� ֹל� � ַ֖מ� ַע&  ר� ת־ָּב�' ֵ֥א� ַה  ַ֖מ�) ֹ֖ח� ֹל� ַ֖מ� ּו  ׂש� ַע�
ְך ֹל� � ב ׀ ַ֖מ� � ֵ֥א� ֵ֥נ� ַה ִׁ֖ש� � ר� ַ֖מ� Gְך ַע ֹל� � ַע ַ֖מ� � ִׁ֖ש� ר� ת־ָּב� ֵ֥א� ם ְו� ד�% ְס�

ְך  ֹל� � ַ֖מ� ר&  ב� '
ֵ֥א ַ֖מ� ִׁ֖ש� ְו� ַה  ַ֖מ�) ד� ים ֵ֨צביים ֵ֥א� בֹוי�% ְךֵ֨צ� ֹל� 	 ּוַ֖מ�
ר׃  ַע� יא־ֵ֨צ�  ַה� ַע  ֹל� � ְק 3ָּב� ַ֖מ� � 
ֹל־ַע ֵ֥א� ּו  ר% ב� ֹ֖ח�  ַה&  ָּ֑ל� '
ֹל־ֵ֥א ִּכ�

ֹ֖ח׃  ֹל� ָּֽמ�  	ם ַה� ּוא י� ים ַה� � ֵּ֣ד� ָּׂש� ַה 4ַה� ֵ֥נ�% ַה& ִׁ֖ש� 
ר ׂש� ים ַע� @ 
ַּ֣ת ִׁ֖ש�
ַה � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַה  	 
ר ׂש� ֹל�ִׁ֖ש־ַע� ּוִׁ֖ש� ר  ַ֖מ� ַע�� ֹל� ר� ד� ת־ִּכ� ֵ֥א� ּו  ד� ב� ַע�

דּו׃  ר�  ר 5ַ֖מ� ַ֖מ� ַע�) ֹל� ר� ד� א ֵֽכ� � ַה ָּב� Lֵ֥נ� ַה ִׁ֖ש� =
ר ׂש� ַעZ ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ּוב�
ים& ֵ֥א� ֶפ� ת־ר� ֵ֥א� ּו  ִּכ@ ֹּ֥י� ְו� ֹו  ַּ֣ת% ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים&  ֵֽכ� ֹל� ָּֽמ� ַה� ְו�
ת& 
ֵ֥א ְו� ם  � ַה� ָּב� ים  � ָּזּוֶ֔ז� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ם  י� ֵ֥נ�% ר� ְק� ת  ר�� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַע� ָּב�

ם׃  י� ת�  י� ר� �ַה ְק� 
ְו ִׁ֖ש� ים ָּב� יַ֖מ�% 
ֵ֥א � ם 6ַה  � ר� ר� ַה� י ָּב� � ר� ֹ֖ח� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�
ר׃ ָּב�  ד� ָּֽמ� ֹל־ַה� ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ן  אר�% ְּפ� יֹל  � 
ֵ֥א ד  Oַע� יר  � ַע� 
ׂש

ּו 7 Uִּכ ֹּ֥י� ִׁ֖ש ְו� %
ד ְוא ְק� � ֑ט& ַה� ְּפ� ִׁ֖ש� ין ַ֖מ� @ 
ֹל־ַע ֵ֥אּו ֵ֥א� Lב� ֹּ֥י� בּו ְו� ִׁ֖ש[ ֹּ֥י� Sְו�
י ר�% ַ֖מ� ֵ֥א� � ת־ַה� ֵ֥א� ם&  ַ֨ג� ְו� י  � ְק� 
ֹל ַ֖מ� Gַע ַה� ַה  � 
ד ֹל־ׂש� ת־ִּכ� ֵ֥א� 

ר׃  ַ֖מ�  ן ַּ֣ת� ֵ֨צ�	 ֵ֨צ� ֹ֖ח�  ב ָּב� � 
ֹּ֥י�ִׁ֖ש ְך 8ַה� ֹל� � ם ּוַ֖מ� Lד� ְך־ְס� ֹל� א ַ֖מ�  =
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�
ְך  ֹל� � ַה& ּוַ֖מ� ַ֖מ� ד� ְך ֵ֥א� ֹל� @ ַה ּוַ֖מ� ר�) ַ֖מ� Gם ֵ֨צביים ַע בֹוי�% ְךֵ֨צ� ֹל� 	 ּוַ֖מ�

ְק ַ֖מ� � 
ַע ַה ָּב� ַ֖מ�% ֹ֖ח� ֹל� ם& ַ֖מ� ַּ֣ת� ּו ֵ֥א� ֵֽכ@ ר� ַע� ֹּ֥י�  ר ְו� ַע� ְוא־ֵ֨צ�� ַע ַה� ֹל� � ָּב�
ים׃  ֵּ֣ד�  ָּׂש� ֹל& 9ַה� ַע� ד� ת� ם ְו� יֹל�) 
ְך ַע ֹל� � ר ַ֖מ� ַ֖מ� Lַע� ֹל� ר� ד� ת ִּכ� � 
ֵ֥א

ְך ֹל� � ֹוְך ַ֖מ� י� ר� ֵ֥א� ר ְו� ַע�% ֵ֥נ� ְך ִׁ֖ש� ֹל� � ֹל& ַ֖מ� ֶפ� ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ם ְו� ְך ְּגֹוי�% ֹל� � ַ֖מ�
ַה׃ ָּׁש�  ַ֖מ� Gֹ֖ח ת־ַה� ֵ֥א� ים  � ֵֽכ� ֹל� ַ֖מ� ַה  	 ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ר  � ְס� ָּ֑ל� ֵ֥א�

9ְסּו 10 ֵ֥נ[ ֹּ֥י� ְו� ר  ַ֖מ�% 
ֹ֖ח ת&  ר� ֵ֥א� ָּב� ת  ר�@ ֵ֥א� � ָּב  ים  ֵּ֣ד�) ׂש� ַה� ְק  ַ֖מ� � 
ַע ְו�
ים � ר� ֵ֥א� ִׁ֖ש� ִּנ� ַה� ְו� ַה  ָּֽמ� � ֹלּו־ִׁ֖ש� ְּפ� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ר� ַ֖מ� Gַע ְו� ם  ד�	 ְך־ְס� ֹל� ַ֖מ� 

ְסּו׃  ִּנ�  ַה  ר� 	 ם 11ַה� ד�: ְס� ִׁ֖ש  ֵֽכ[= ֹל־ר� ת־ִּכ� ֵ֥א� ֹ֖חּו  ְק� ֹּ֥י� Sְו�
ֵֽכּו׃   
ֹל 
ֹּ֥י ְו� ם  � ֹל� ֵֽכ� ֹל־ֵ֥א� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו� ַה  9 ר� ַ֖מ� Gַע ּו 12ְו� ֹ֖ח= ְק� ֹּ֥י� ְו�

ֵֽכּו � 
ֹל 
ֹּ֥י ְו� ם  � ר� ב� ֵ֥א� י  	 ֹ֖ח� Gן־ֵ֥א ָּב� ֹו  ִׁ֖ש9 ֵֽכ[ ת־ר� ֵ֥א� ְו� ֹו֑ט  ת־ֹל: ֵ֥א�
ם׃  ד�  ְס� ָּב� ב  � 
י�ִׁ֖ש ּוא  ַה	 ד 13ְו� � 
ְּג ֹּ֥י� ְו� י֑ט  ֹל�% ְּפ� ַה� ב3א&  ֹּ֥י� ְו�

א � 
ר ַ֖מ� ַ֖מ� י  L
ֹל�ֵ֥נ  
ֵ֥א ָּב� ן  =
ֵֽכ ִׁ֖ש�  Zַהּוא ְו� י  � ר� ב� ַע� ַה� ם  � ר� ב� ֵ֥א� ֹל�
י 	 
ֹל Gַע ָּב� ם  � 
ַה ְו� ר  %
ֵ֥נ ַע� י  � ֹ֖ח� Gֵ֥א ְו� ֹל&  ִּכ� ִׁ֖ש� ֵ֥א� י  @ ֹ֖ח� Gֵ֥א י  ר�) ַ֖מ� ֵ֥א� ַה�

ם׃  ר�  ב� ית־ֵ֥א� ר� ַה 14ב� � ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� י  	 ִּכ� ם  ר�% ב� ֵ֥א� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
@ַה ֵ֥נ� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹו  ית) 
ב י  � 
יד ֹל� י� יְו  Lיֵֽכ� ֵ֥נ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ְק  ר� ֹּ֥י�= ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א�

ן׃  ד־ֵּ֣ד�  ַע� ף  ֵּ֣ד�� ר� ֹּ֥י� ְו� ֹות  ֵ֥א% 
ַ֖מ ִׁ֖ש  ֹל�� ּוִׁ֖ש� ר&  ׂש� ְק 15ַע� =
ֹל ֹ֖ח� 
ֹּ֥י ְו�
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ם& 
ֶפ ֵּ֣ד� ר� ֹּ֥י� � ְו  ם  � 
ִּכ ֹּ֥י� ְו� יְו  � ד� ב� Gַע ְו� ּוא  ַה	 ַה  ֹל� י� 9 ֹל� ׀  ם  : יַה� 
ֹל Gַע
ְק׃  ׂש� ָּֽמ�  ד� ֹל� אֹל  ַ֖מ�3 ָּׂש� ַ֖מ� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ד־ֹ֖חֹוב�% ב 16ַע� ִׁ֖ש� Uֹּ֥י� ְו�

ִׁ֖שֹו& ֵֽכ[ ּור� יְו  @ ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹו֑ט  ת־ֹל= ֵ֥א�  Zם ַ֨ג� ְו� ִׁ֖ש  � ֵֽכ[ ר� ֹל־ַה� ִּכ� ת  � 
ֵ֥א
ם׃  ַע�  ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ים  � ִׁ֖ש� ִּנ� ת־ַה� ֵ֥א� ם  	 ַ֨ג� ְו� יב  ִׁ֖ש�% 
א 17ַה � 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�

ִּכֹות& ַה� 
 ַ֖מ  ֹו  ִׁ֖שּוב) י  � 
ר ֹ֖ח� ֵ֥א�  Hאתֹו ר� ְק� ֹל�  Dם ד� ְך־ְס� ֹל� ַ֖מ� 
ֹו ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  � ֵֽכ� ֹל� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ר  ַ֖מ� ַע�% ר־ֹל� ד� ת־ִּכ� ֵ֥א�
ְך׃ ֹל� ָּֽמ�  ַה� ְק  ַ֖מ� 	 
ַע ּוא  ַה� ַה  %
ְו ִׁ֖ש� ְק  ַ֖מ� � 
ֹל־ַע ֵ֥א�

ן 18 י� � י� ְו� ם  ֹ֖ח� � ֹל� יא  � ַהֹוֵ֨צ� ם  %
ֹל ִׁ֖ש� ְך  ֹל� � ַ֖מ� ְק&  ד� י־ֵ֨צ�' ִּכ� ֹל� ּוַ֖מ�
ֹון׃  י  ֹל� ַע� ֹל  	 
ֵ֥א ֹל� ן  � 
ַה ֵֽכ� ּוא  ַה	 ר 19ְו� � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ַהּו  � 
ֵֽכ ר� ב� י� � ְו 

ץ׃ ר� ֵ֥א�  ְו� ם  י� 	 ַ֖מ� ַה ִׁ֖ש� � 
ֵ֥נ ֹון ְק� י% ֹל� ֹל ַע� � 
ֵ֥א ם& ֹל� ר� ב� ּוְך ֵ֥א� ר@ ָּב�
ָ֥ך 20 � ד� י� ָּב� יָ֥ך  � ר� ֵ֨צ� ן  	 
ְּג ר־ַ֖מ� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹון  י% ֹל� ַע� ֹל  � 
ֵ֥א רּוְך&  ּוב�

ֹל׃  ִּכ�  ַ֖מ� ר  � 
ׂש Gַע ַ֖מ� ֹו  ן־ֹל	 ַּ֣ת� ֹּ֥י� ם 21ְו� ד�� ְך־ְס� ֹל� ַ֖מ�  ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ְך׃ ֹ֖ח־ֹל�  ְק�  ִׁ֖ש  � ֵֽכ[ ר� ַה� ְו� ִׁ֖ש  ֶפ� ִּנ�% ַה� י  � ן־ֹל� ַּ֣ת� ם  � ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�

י 22 @ ד� י� י  ת� יַ֖מ�= ר� Gם ַה ד�� ְך ְס� ֹל� � ֹל־ַ֖מ� ם ֵ֥א� � ר� ב� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ץ׃ ר� ֵ֥א�  ְו� ם  י� 	 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַה  � 
ֵ֥נ ְק� ֹון  י% ֹל� ַע� ֹל  � 
ֵ֥א ַה&  ַהְו� ֹל־י� ֵ֥א�

ֹ֖ח 23 � ָּק� ם־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� ֹל  ַע� ֹוְך־ֵ֥נ�% ר  ׂש� ד  � ַע� ְו� ֹ֖חּו֑ט&  ם־ַ֖מ� ֵ֥א�
י ַּ֣ת� ר� 	 ִׁ֖ש� ַע� ַה� י  � ֵ֥נ� Gֵ֥א ר  ת3אַ֖מ�% א  ֹל�3 ְו� ְך  � ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ִּכ� ַ֖מ�

ם׃  ר�  ב� ת־ֵ֥א� ים 24ֵ֥א� ר�% ַע� ִּנ� ּו ַה� ֹל� ֵֽכ� � ר ֵ֥א  � ִׁ֖ש� Gְק ֵ֥א Oי ר� ד�) ַע� ֹל� ָּב�
ֹל ִּכ�� ִׁ֖ש� ר& ֵ֥א� 
ֵ֥נ י ַע� � ַּ֣ת� ּו ֵ֥א� ֵֽכ� ֹל� ר ַה� 	 ִׁ֖ש� Gים ֵ֥א ִׁ֖ש�% ֵ֥נ� Gֵ֥א � ְק& ַה  ֹל� '
ֹ֖ח ְו�

ם׃  ְק�  ֹל� ּו ֹ֖ח� ֹ֖ח	 ְק� ם י� � 
א ַה %
ר ַ֖מ�       ְסּוַ֖מ�

ַה& 15 ַהְו� ר־י� ב� @ַה ד� י� ַה ַה� ָּ֑ל� (
ֵ֥א ים ַה� � ר� ב� ֵּ֣ד� ר ׀ ַה� � ֹ֖ח� ֵ֥א�
ם ר�) ב� ֵ֥א� א  � יר� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ַה  � ֶ֔ז� Gֹ֖ח ָּֽמ� � ָּב  ם  ר�% ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�

ד׃  ֵ֥א�  ַה ַ֖מ� 	 
ָּב ר� ָ֥ך� ַה� ר� ֵֽכ� ְך ׂש� ן ֹל�% � 
ַ֨ג י& ַ֖מ� ֵֽכ� ֵ֥נ� ר 2ֵ֥א� אָּֽמ� ֹּ֥י�3 ְו�
ְך � 
ַהֹוֹל י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו� י  ן־ֹל�% ַּ֣ת� ַה־ַּ֣ת� ַה& ַ֖מ� ַהְו� י� @י  ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ם  ר�) ב� ֵ֥א�
ר׃ ֶ֔ז� יַע�  ֹל� ְק ֵ֥א� ׂש� 	 ָּֽמ� ּוא ֵּ֣ד� י ַה� ית�% 
ְק ָּב ִׁ֖ש� � ן־ַ֖מ� י ּוב� � יר� ר� Gַע

	ַה 3 
ִּנ ַה� ַע ְו� ר� � ַה ֶ֔ז� ַּ֣ת� � ת� א ֵ֥נ� י ֹל3	 ן ֹל�% � 
ם ַה ר�% ב� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י׃  ת�  ִׁ֖ש ֵ֥א� 	 
י יֹור � ית� 
ן־ָּב יְו& 4ב� ֹל� 
@ַה ֵ֥א ַהְו� ר־י� ב� ַה ד� =
ִּנ ַה� ְו�

א � 
ֵ֨צ 
י ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם&  י־ֵ֥א� ִּכ� ַה  � ֶ֔ז� ָ֥ך�  ִׁ֖ש� יר� י�  א  ֹל3	 ר  אַ֖מ�% 
ֹל
ָ֥ך׃  ִׁ֖ש�  יר� י�  ּוא  ַה� יָ֥ך  ַע�% 
ָּֽמ ַה 5ַ֖מ� ּוֵ֨צ� ֹ֖ח) ַה� ֹו  Lת ֵ֥א� א  =
ֹּ֥יֹוֵ֨צ ְו�

ים ב�% ֹוֵֽכ� ִּכ� ַה� ר&  ֶפ� ּוְס� ַה  ַ֖מ� י� ַ֖מ�) ָּׁש� ַה� �א  ֑ט־ֵ֥נ� ָּב� ַה� ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�
ַה � י� ַה� י� ַה  ִּכ�	 ֹו  ר ֹל% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ם  � ת� ר ֵ֥א� ְּפ�� ְס� ֹל ֹל� � ם־ַּ֣תּוֵֽכ� ֵ֥א�

ָ֥ך׃  ַע�  ר� ַה׃ 6ֶ֔ז� ְק�  ד� ֵ֨צ� ֹו  ָּ֑ל� ַה�  	 ב� ִׁ֖ש� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� �ַה  יַהְו� � ָּב  ן  � ַ֖מ� ֵ֥א� ַה� ְו�

יָ֥ך& 7 את�' 
ַהֹוֵ֨צ ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ַהְו�) י� י  � ֵ֥נ� Gֵ֥א יְו  � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
את ָּז�3 ַה� ץ  ר� 	 ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ָ֥ך9  ֹל� ת  ת� : ֹל� ים  ֵּ֣ד�% ׂש� ִּכ� ּור  ֵ֥א� 
ַ֖מ

ּה׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ר� י 8ֹל� 	 ַע ִּכ� � ד� 
ַה ֵ֥א 	 ָּֽמ� ַה ָּב� ַהְו�% י י� � ֵ֥נ� ד� Gר ֵ֥א � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ַה׃  ִּנ� ִׁ֖ש�  יר� � ַה 9ֵ֥א  � ֹל� ַ֨ג� ַע� י&  ֹל� ַה  	 ֹ֖ח� ְק� יְו  ֹל�) 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ר ת�� ְו� ִׁ֖ש  � ָּ֑ל� ִׁ֖ש[ ַ֖מ� ֹל  י� � ֵ֥א� ְו� ת  ִׁ֖ש� � ָּ֑ל� ִׁ֖ש[ ַ֖מ� ֶ֔ז  	 
ַע ְו� ת  ִׁ֖ש� ָּ֑ל�% ִׁ֖ש[ ַ֖מ�
ֹל׃  ַ֨גֹוֶ֔ז�  ם& 10ְו� ת� ר ֵ֥א� @ 
ַּ֣ת ב� י� ְו� ַה  ָּ֑ל� (
ֹל־ֵ֥א ת־ִּכ� ֹו ֵ֥א� ֹ֖ח־ֹל� ָּק�  ֹּ֥י�  ְו�

ַהּו � 
ַע 
ר את  � ר� ְק� ֹל� ֹו  ר� ת� יִׁ֖ש־ָּב� ֵ֥א� ן  	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ְך  ְו� ַּ֣ת�% ָּב�
ר׃  ת�  ב� א  ֹל3	 ר  ְּפ�� ֵ֨צ� ת־ַה� ֵ֥א� ֑ט 11ְו� י� � ַע� ַה� ד  	ר� 
ֹּ֥י ְו�

ם׃  ר�  ב� ֵ֥א� ם  � ת� ֵ֥א� ב  	 
ָּׁש ֹּ֥י� ְו� ים  � ר� ַ֨ג� ְּפ� ֹל־ַה� י 12ַע� @ ַה� י� ְו�
ם � ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ַע� ַה  � ֹל� ֶפ� ֵ֥נ� ַה  � ַ֖מ� 
ֵּ֣ד ר� ת� ְו� ֹוא  ב% ֹל� ִׁ֖ש&  ַ֖מ� ָּׁש�' ַה�
יְו׃ ֹל�  ַע� ת  ֹל� 	 ֶפ� ֵ֥נ� ַה  � ֹל� ד� ַ֨ג� ַה  	 ֵֽכ� 
ִׁ֖ש Gֹ֖ח ַה  9 יַ֖מ� 
ֵ֥א 	ַה  
ִּנ ַה� ְו�

�ַה 13 י� ַה� י� ׀  �ר  
י־ַ֨ג ִּכ� ַע  Lד� 
ַּ֣ת ַע.  ד�= י� ם  ר�) ב� ֵ֥א� ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ם � ת� ֵ֥א� ּו  ִּנ� ַע� ְו� ּום  ד� ב� Gַע ְו� ם  ַה�% ֹל� א  ֹל�3 ץ&  ר� ֵ֥א�' ָּב� ָ֥ך)  Gַע ר� ֶ֔ז�

ַה׃  ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ַע  	 ָּב� ר� ר 14ֵ֥א� 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹוי  ְּג9 ת־ַה� ֵ֥א� :ם  ַ֨ג� ְו�
ֹוֹל׃ ד  ִׁ֖ש ְּג� 	 ֵֽכ[ ר� ּו ָּב� ֵ֥א� ֵ֨צ� 
ן י 	 
י־ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� י ְו� ֵֽכ� ֵ֥נ�� ן ֵ֥א� � דּו ֵּ֣ד� ב�� Gַע י�

ר 15 � 
ב ָּק� ַּ֣ת� ֹום  ֹל� ִׁ֖ש� ָּב� יָ֥ך  � ת� ב� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א� ֹוא  ב	 ַּ֣ת� ַה  9 ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�
ַה׃  ַה ֑טֹוב�  	 יב� 
ׂש י 16ָּב� : ַה ִּכ� ִּנ� � 
ּובּו ַה ִׁ֖ש� י י� � יַע� ב� ֹור ר� ד	 ְו�

ַה׃  ִּנ�  
ד־ַה ַע� י  � ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ַה� ן  	gְו Gַע ם  9 
ֹל י 17ֹל3א־ִׁ֖ש� @ ַה� י� ְו�
ן& ִׁ֖ש� ּור ַע� ִּנ@ ַה ת� =
ִּנ ַה� �ַה ְו� י� ַה ַה� � ֑ט� ֹל� Gַע ַה ְו� ֵ֥א� ִׁ֖ש& ָּב�% ַ֖מ� ָּׁש�' ַה�
ַה׃ ָּ֑ל�  
ֵ֥א ַה� ים  	 ר� ֶ֔ז� ְּג� ַה� ין  � 
ָּב ר  ב�% ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gִׁ֖ש ֵ֥א %
ֵ֥א יד  � ְּפ� ֹל� ְו�

ית 18 � ר� ָּב� ם  � ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� 9ַה  ַהְו� י� ת  : ר� ִּכ� ּוא  ַה) ַה� ֹום  ֹּ֥י� ָּב�
ר � ַה� ִּנ� את ַ֖מ� ָּז%3 ץ ַה� ר� � ֵ֥א� ת־ַה� י& ֵ֥א� ַּ֣ת� ת�' ָ֥ך) ֵ֥נ� Gַע ר� ֶ֔ז� ר ֹל� אַ֖מ�� 
ֹל
ת׃ ר�  ר־ְּפ� ַה� ֵ֥נ� ֹל  ד�� ְּג� ַה� ר  	 ַה� ִּנ� ד־ַה� ַע� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ�

י׃ 19 ֵ֥נ�  ַ֖מ� ד� ָּק� ַה� ת  � 
ֵ֥א ְו� י  ָּז�% ֵ֥נ� ָּק� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י&  יֵ֥נ� 
ָּק ת־ַה� ֵ֥א�
ים׃ 20 ֵ֥א�  ֶפ� ר� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י  � ָּז� ר� ְּפ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י  	 ַּ֣ת� ֹ֖ח� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�
י 21 � ִׁ֖ש� ְּג� ר� ְּג� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� י  ֵ֥נ�% Gַע ֵ֥נ� ִּכ� � ת־ַה  ֵ֥א� ְו� י&  ר� ַ֖מ� ֵ֥א� � ת־ַה  ֵ֥א� ְו�

י׃  בּוְס�  י� ת־ַה� ֵ֥א�       ְסְו�

ּה 16 9 ֹל� ֹו ְו� ַה ֹל� � ד� ֹל� א י� ם ֹל3	 ר�% ב� ת ֵ֥א� ִׁ֖ש� � 
י& ֵ֥א ר� ׂש� ְו�
ר׃  ַ֨ג�  ַה� ּה  	 ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ית  � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ַה  	 ֹ֖ח� ֶפ� י 2ִׁ֖ש� Lר� ׂש� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3= ְו�

ת ד� ָּ֑ל�% ַ֖מ� ַה&  ַהְו� י� י  ֵ֥נ� @ ר� ֵ֨צ� Gַע א  Pַה־ֵ֥נ� 
ִּנ ַה� ם  ר�) ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�
ַה ִּנ� � ָּֽמ� ַ֖מ� ַה  � ֵ֥נ� ָּב� ֵ֥א� י  	 ֵ֥אּוֹל� י  ת�% ֹ֖ח� ֶפ� ֹל־ִׁ֖ש� ֵ֥א� א&  ָּב3א־ֵ֥נ�
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י׃  ר�  ׂש� ֹוֹל  ְק	 ֹל� ם  � ר� ב� ֵ֥א� ַע  	 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� י 3ְו� � ר� ׂש� ֹ֖ח  P ָּק� ַּ֣ת� ְו�
ּה ת�% ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ית&  ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה� @ר  ַ֨ג� ת־ַה� ֵ֥א� ם  ר�) ב� ת־ֵ֥א� ִׁ֖ש�  
ֵ֥א
ן ַע� � ֵ֥נ� ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ם ָּב� � ר� ב� ת ֵ֥א� ב� 	 ִׁ֖ש� ים ֹל� ֵ֥נ�% ר ִׁ֖ש� ׂש� � ץ& ַע� 
ָּק ַ֖מ�

ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥א� ֹו ֹל� ּה ֹל	 � יִׁ֖ש� ם ֵ֥א� 	 ר� ב� ֵ֥א� ּה ֹל� 9 ת� ן ֵ֥א� 	 
ַּ֣ת ַּ֣ת� א 4ְו� ב3	 ֹּ֥י� ְו�
ֹל 	 ְק� 
ַּ֣ת ְו� ַה  ת� ר�% ַה� י  � ִּכ� א&  ר� '
ַּ֣ת ְו� ר  ַה� � ַּ֣ת� ְו� ר  � ַ֨ג� ֹל־ַה� ֵ֥א�

׃  יַה� יֵ֥נ�  
ַע ָּב� ּה  � ַּ֣ת� ר� ב� םD 5ְּג� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� י  � ר� ׂש� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3= ְו�
א& ר� '
ַּ֣ת ָ֥ך ְו� % יְק� 
ֹ֖ח י& ָּב� ת� ֹ֖ח� ֶפ� י ִׁ֖ש� ַּ֣ת� @ ת� י ֵ֥נ� ֵֽכ�) ֵ֥נ� יָ֥ךH ֵ֥א� ֹל� י ַע� � ְס� ַ֖מ� Gֹ֖ח
י 	 יֵ֥נ� 
ָּב ַה  � ַהְו� י� ֑ט  ְּפ�	 ִׁ֖ש� י� יַה�  � יֵ֥נ� 
ַע ָּב� ֹל  � ְק� 
ֵ֥א ְו� ַה  ת� ר�% ַה� י  � ִּכ�

ָ֥ך׃ jי יֵ֥נ�  
@ַה 6 4ּוב 
ִּנ ַה� י  ר�) ֹל־ׂש� ֵ֥א� ם  Lר� ב� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
�ַה� ִּנ� ַע� ַּ֣ת� ְך ְו� י� � יֵ֥נ� 
ַע ֹוב ָּב� ַּ֞ט� ּה ַה� � י־ֹל� ׂש� Gְך ַע %
ד י� ְך& ָּב� 
ת ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש�

׃  יַה� ֵ֥נ�  ְּפ� ֹ֖ח ַ֖מ� � ר� ב� ַּ֣ת� י ְו� ר�% 9ַה 7ׂש� ַהְו� ְך י� : ֵ֥א� ֹל� ּה ַ֖מ� Pֵ֥א� ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� 
ּור׃ ְך ִׁ֖ש  ר� 	 ד� ן ָּב� י� � ַע� ֹל־ַה� ר ַע� � ָּב� ד� ָּֽמ� ם ָּב� י� � ָּֽמ� ין ַה� 	 
ֹל־ַע ַע�

את 8 � ב� 	ַה  ָּז� י־ַ֖מ�  
ֵ֥א י  9 ר� ׂש� ת  	 ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ר  Pַ֨ג� ַה� ר  ֹּ֥י3אַ֖מ�) ְו�
י � ֵֽכ� ֵ֥נ� י ֵ֥א� ַּ֣ת�% ר� ב� י ְּג� � ר� י& ׂש� 
ֵ֥נ ְּפ� ר ַ֖מ� אַ֖מ� U3ַּ֣ת י ְו� ֵֽכ� � 
ֹל 
ַה ת ֵ֥נ� � ֵ֥א� ְו�

ת׃  ֹ֖ח� ר�  י 9ָּב� ּוב� ִׁ֖ש� ַה  ַהְו�% י� ְך  � ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� ּה&  ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
׃  יַה� ד�  ת י� ֹ֖ח� 	 י ַּ֣ת� � ִּנ� ַע� ת� ַה� ְך ְו� � 
ַּ֣ת ר� ב� ֹל־ְּג� ּה& 10ֵ֥א� ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

א ֹל3	 ְו� ְך  � 
ַע ר� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א� ַה  � ָּב� ר� ֵ֥א� ַה  	 ָּב� ר� ַה� ַה  ַהְו�% י� ְך  � ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ�
ב׃  ר�  
ר ַ֖מ � 
ֶפ ֹּס� ְך 11י� 	 ִּנ� ַה ַה� ַהְו�% ְך י� � ֵ֥א� ֹל� ּה& ַ֖מ� ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

אֹל %
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ַ֖מֹו&  ִׁ֖ש� את  @ ר� ְק� ְו� ן  � 
ָּב ַּ֣ת�  ד� � י�ֹל� ְו� ַה  � ר� ַה�
י
 ְך׃  ֵ֥נ� ֹל־ַע� ַה ֵ֥א� � ַהְו� ַע י� 	 ַ֖מ� י־ִׁ֖ש� א 12ִּכ�  ר� � ַה& ְּפ� י� ַה� ּוא י� ַה@ ְו�

יְו � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� י ֵֽכ� 	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ֹו ְו� ֹל ָּב� 	ד ִּכ�� י� ֹל ְו� ִּכ�% ֹו ב� ד� ם י� ד�% ֵ֥א�
ן׃  ִּכ�  ִׁ֖ש� ַה 13י� � ַּ֣ת� יַה� ֵ֥א� ֹל�% 
ר ֵ֥א � 
ב ֵּ֣ד� ַה& ַה� ַהְו� ם־י� 
א ִׁ֖ש @ ר� ְק� ַּ֣ת� ְו�

י 	 
ר Gֹ֖ח י ֵ֥א� ית� � ֵ֥א� ם ר� ֹל�9 Gם ַה 	 ַ֨ג� Gַה ַה ר�) ַ֖מ� � י ֵ֥א  � י ִּכ� � ֵ֥א� eֹל ר � 
ֵ֥א
י׃  ֵ֥א�  י 14ר� � ֵ֥א� ר� י  � ֹ֖ח� ֹל� ר  	 
ֵ֥א ָּב� ר  %
ֵ֥א ָּב� ֹל� א  � ר� ְק� ן&  
ֹל־ִּכ ַע�

ד׃  ר� ָּב�  ין  	 
ּוב ִׁ֖ש  � 
ד ין־ְק� 
ב 	ַה  
ִּנ 9ר 15ַה� ַ֨ג� ַה� ד  ֹל� : 
ַּ֣ת ְו�
ַה 	 ד� ֹל� ר־י� ִׁ֖ש� Gֹו ֵ֥א ֵ֥נ9 ם־ָּב� ם ִׁ֖ש� : ר� ב� א ֵ֥א� ר�= ְק� ֹּ֥י� ן ְו� � 
ם ָּב � ר� ב� ֵ֥א� ֹל�

אֹל׃   
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ר  � ַ֨ג� ַה 16ַה� � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  	 ֵ֥נ� ַ֖מ� ן־ִׁ֖ש� ָּב� ם  Uר� ב� ֵ֥א� ְו�
אֹל � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת־י� ֵ֥א� ר  	 ַ֨ג� ת־ַה� ד� ֹל�  ָּב� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  � 
ִׁ֖ש ְו�

ם׃  ר�  ב� ֵ֥א�       ְסֹל�

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. 

ַע 17 ִׁ֖ש� � 
ת ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  	 ַע� ִׁ֖ש� ן־ַּ֣ת� ָּב� ם  ר�% ב� ֵ֥א� י  � ַה� י� ְו�
יְו& ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו� ם  ר�) ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה  Lַהְו� י� א  ר�= 
ֹּ֥י ְו� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש�
ים׃ ַ֖מ�  ת� 	ַה  
י ַה� ְו� י  � ֵ֥נ� ֶפ� ֹל� ְך  	 
ָּ֑ל ַה� ת� ַה� י  ֵּ֣ד�% ִׁ֖ש� ֹל  � 
י־ֵ֥א ֵ֥נ� Gֵ֥א

ָ֥ך� 2 ֵ֥אֹות� ַה  	 ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ָ֥ך  � יֵ֥נ� 
ּוב י  � יֵ֥נ� 
ָּב י  � ית� ר� ב� 	ַה  ֵ֥נ� ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�
ד׃  ֵ֥א�  ַ֖מ� ד  ֵ֥א�	 ַ֖מ� ר 3ָּב� 	 
ָּב ד� י� ְו� יְו  � ֵ֥נ� ֹל־ְּפ� ַע� ם  � ר� ב� ֵ֥א� ֹל  ְּפ�	 ֹּ֥י� ְו�

ר׃  אַ֖מ�  
ים ֹל � ֹל�ַה� ֹו ֵ֥א� ַּ֣ת9 ְך 4ֵ֥א� � ַּ֣ת� י ֵ֥א� � ית� ר� 	ַה ב� 
ִּנ י ַה� Uֵ֥נ� Gֵ֥א
ם׃  ְּגֹוי�  ֹון  ַ֖מ	 Gַה ב  � ֵ֥א� ֹל� ית�  Uי� ַה� ֹוד 5ְו� ַע9 א  	 
ר ָּק� ֹל3א־י� ְו�

י 9 ִּכ� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א� ָ֥ך&  ַ֖מ� ִׁ֖ש� @ַה  י� ַה� ְו� ם  � ר� ב� ֵ֥א� ָ֥ך�  ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א�
יָ֥ך׃  ַּ֣ת�  ת� ם ֵ֥נ� � ֹון ְּגֹוי� ַ֖מ	 Gב־ַה ד 6ֵ֥א� ֵ֥א�� ַ֖מ� ָ֥ך& ָּב� ת� י ֵ֥א�  @ ת� 
ר ֶפ� ַה� ְו�

ֵ֥אּו׃  
ֵ֨צ 
י ָ֥ך	  ָּֽמ� ַ֖מ� ים  � ֵֽכ� ֹל� ּוַ֖מ� �ם  ַ֨גֹוי� ֹל� יָ֥ך  � ַּ֣ת� ת� ּוֵ֥נ� ד  ֵ֥א�% ַ֖מ�
ָ֥ך: 7 Gַע ר� ֶ֔ז� ין  =
ּוב ָ֥ך  יֵ֥נ�) 
ּוב י  � יֵ֥נ� 
ָּב י  Lית� ר� ת־ָּב� י ֵ֥א� ת�= ַ֖מ� ְק� Gַה ְו�

ָ֥ך& ֹל� ֹות  י@ ַה� ֹל� ם  � ַעֹוֹל� ית  � ר� ב� ֹל� ם  � ת� ר� ד� ֹל� יָ֥ך  9 ר� Gֹ֖ח ֵ֥א�
יָ֥ך׃  ר�  Gֹ֖ח ָ֥ך� ֵ֥א� Gַע ר� ֶ֔ז� ֹל� ים ּו  אֹל�ַה�%  
ָ֥ך= 8ֹל Gַע ר� ֶ֔ז� ָ֥ך ּוֹל� S�י ֹל � ַּ֣ת� ת� ֵ֥נ� ְו�

ן ַע� ֵ֥נ�% ץ ִּכ� ר� � ֹל־ֵ֥א� ת ִּכ� O
יָ֥ך ֵ֥א ר�) ַ֨ג[ ץ ַ֖מ� ר� � ת ׀ ֵ֥א� � 
יָ֥ך ֵ֥א L�ר Gֹ֖ח ֵ֥א�
ים׃  אֹל�ַה�  
ם ֹל � ַה� י ֹל� ית� 	 י� ַה� ם ְו� � ת ַעֹוֹל� � ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א ר 9ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ר ַ֖מ�� ִׁ֖ש� י ת� � ית� ר� ת־ָּב� ַה ֵ֥א� � ַּ֣ת� ֵ֥א� ם ְו� ַה�% ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ים& ֵ֥א� ֹל�ַה� ֵ֥א�
ם׃  ת�  ר� ד� יָ֥ך ֹל� � ר� Gֹ֖ח � ָ֥ך	 ֵ֥א  Gַע ר� ֶ֔ז� ְו� ַה  9 ַּ֣ת� י 10ֵ֥א� Pית� ר� את ָּב� ֶ֔ז�3

יָ֥ך � ר� Gֹ֖ח ָ֥ך� ֵ֥א� Gַע ר� ין ֶ֔ז� 	 
ם ּוב יֵֽכ�% 
יֵ֥נ � 
י& ּוב יֵ֥נ� 
ּו ָּב ר) ַ֖מ� ִׁ֖ש� ר ַּ֣ת� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ר׃  ֵֽכ�  ֹל־ֶ֔ז� ִּכ� ם  � ֵֽכ� ֹל� ֹוֹל  ָּֽמ	 ר 11ַה� � ׂש� ָּב� ת  � 
ֵ֥א ם  U�ַּ֣ת ֹל� ַ֖מ� ּוֵ֥נ�

ם׃ יֵֽכ�  
יֵ֥נ 
ּוב י  � יֵ֥נ� 
ָּב ית  ר�% ָּב� ֹות  ֵ֥א� ֹל� ַה&  י� ַה� ְו� ם  � ֵֽכ� ת� ֹל� ר� ַע�
ר 12 � ֵֽכ� ֹל־ֶ֔ז� ִּכ� ם  9 ֵֽכ� ֹל� ֹוֹל  ָּֽמ	 י� ים  ַ֖מ�) י� �ת  ֵ֥נ� ַ֖מ� ן־ִׁ֖ש� ּוב�

ֹל ִּכ�� ַ֖מ� ף&  ְס� ת־ִּכ�' ֵ֥נ� ְק� ּוַ֖מ� ת  י� ָּב�% יד  � ֹל� י� ם  � יֵֽכ� 
ת ר� ד� ֹל�
ּוא׃  ַה  ָ֥ך�  Gַע ר� ָּז� ַ֖מ�  א  ֹל3	 ר  9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר  ֵֽכ�% 
ן־ֵ֥נ ׀ 13ָּב� ֹוֹל  ָּֽמ: ַה�

י 9 ית� ר� ַה ב� : ת� י� ַה� ָ֥ך ְו� � ְּפ� ְס� �ת ִּכ� ֵ֥נ� ְק� ָ֥ך� ּוַ֖מ� ית� 
 יד ָּב  	 ֹל� ֹוֹל י� ָּֽמ9 י�
ם׃  ית ַעֹוֹל�  	 ר� ב� ם ֹל� � ֵֽכ� ר� ׂש� ב� ר 14ָּב� @ ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א ֵֽכ�) ֹל ׀ ֶ֔ז� � 
ר ַע� ְו�

ִׁ֖ש 	ֶפ� ִּנ� ַה� ַה  9 ת� ר� ֵֽכ� ֵ֥נ� ְו� ֹו  ת% ֹל� ר� ַע� ר  � ׂש� ת־ָּב� ֵ֥א� ָּֽמֹוֹל&  א־י� ֹל3 
ר׃ ֶפ�  
ַה י  � ית� ר� ת־ָּב� ֵ֥א� יַה�  � ָּֽמ� ַע� 
ַ֖מ ְוא  � ַה� ַה�

י 15      ְס � ר� ׂש� ם  ַה�% ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ַה � ר� ׂש� י  	 ִּכ� י  � ר� ּה ׂש� � ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� א  	 ר� ְק� ֹל3א־ת� ָ֥ך%  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א�

ּה׃  ַ֖מ�  ָ֥ך� 16ִׁ֖ש� ַה ֹל� ִּנ� 9 ָּֽמ� י ַ֖מ� ַּ֣ת� : ת� ם ֵ֥נ� ַ֨ג�= ּה ְו� ת�% י ֵ֥א� � ַּ֣ת� ֵֽכ� ר� 
ּוב
ים � ָּֽמ� ַע� י  	 
ֵֽכ ֹל� ַ֖מ� ם  ַ֨גֹוי�% ֹל� ַה  � ת� י� ַה�  ְו�  & יַה� ַּ֣ת�' ֵֽכ� ר�  
ּוב ן  � 
ָּב

ּו׃  י  ַה� ַה י� ִּנ� 	 ָּֽמ� ְק 17ַ֖מ� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹּ֥י� יְו ְו� � ֵ֥נ� ֹל־ְּפ� ם ַע� 9 ַה� ר� ב� ֹל ֵ֥א� ְּפ�: ֹּ֥י� ְו�
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ד %
ֹל ּו� י� ַה&  ֵ֥נ� ַה־ִׁ֖ש� ֵ֥א�  
ַ֖מ ן  @ ב� ָּ֑ל� ַה� ֹו  ָּב) ֹל� ָּב� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ד׃   
ֹל 
ַה ַּ֣ת � ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� 	 ַע� ִׁ֖ש� ת־ַּ֣ת� ב� Gַה ַה ר�% ם־ׂש� ֵ֥א�= ר 18ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

	ַה י� ֹ֖ח� י� אֹל  � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ּו  ֹל	 ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� � ֹל־ַה  ֵ֥א� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א�
יָ֥ך׃  ֵ֥נ�  ֶפ� ָ֥ך) 19ֹל� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַה ֵ֥א� � ר� ֹל& ׂש� ב� Gים ֵ֥א ֹל�ַה�) ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

י ת�= ַ֖מ� ְק� Gַה ְק ְו� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹו י� ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� את� ֵ֥א� 	 ר� ְק� ן ְו� %
ָ֥ך& ָּב ת ֹל� ד� @ י�ֹל�
יְו׃ ר�  Gֹ֖ח ֹו ֵ֥א� ַע	 ר� ֶ֔ז� ם ֹל� � ית ַעֹוֹל� 	 ר� ב� ֹו ֹל� ַּ֣ת9 י ֵ֥א� 	 ית� ר� ת־ָּב� ֵ֥א�

ֹו 20 ת) י ֵ֥א� ַּ֣ת� ֵֽכ� � ר� 
�ַה ׀ ָּב 
ִּנ יָ֥ךH ַה� ַּ֣ת� ַע� ַ֖מ� אֹלk ִׁ֖ש� 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ֹל� ּו 
ד ֵ֥א�� ַ֖מ� ד  ֵ֥א�� ַ֖מ� ָּב� ֹו  ת� ֵ֥א� י  	 ית� 
ָּב ר� ַה� ְו� ֹו  ת9 ֵ֥א� י  	 ית� 
ר ֶפ� ַה� ְו�
ֹוֹל׃ ד  ֹוי ְּג� ַ֨ג	 יְו ֹל� � ַּ֣ת� ת� יד ּוֵ֥נ� ם& יֹוֹל�% יֵ֥א� ׂש� ר ֵ֥נ� @ ׂש� ים־ַע� 
ֵ֥נ ִׁ֖ש�

ָ֥ך@ 21 ד ֹל� =
ֹל 
רZ ַּ֣ת ִׁ֖ש� Gְק ֵ֥א � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ת־י� ים ֵ֥א� � ְק� י ֵ֥א� � ית� ר� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו�
ת׃  ר� ֹ֖ח�  ֵ֥א� ַה� ַה  � ֵ֥נ� ָּׁש� ָּב� ַה  ָּז�% ַה� ד  � 
ָּֽמֹוַע ֹל� ַה&  ר� ֹל 22ׂש� � ֵֽכ� י� ְו�

ם׃ ַה�  ר� ב� ֵ֥א� ֹל  � ַע� 
ַ֖מ ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ֹל  �ַע� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  � 
ָּב ד� ֹל�
ת 23 =
ֵ֥א ְו� ֹו  ֵ֥נ) ָּב� אֹל  � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת־י� ֵ֥א� ם  Lַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹ֖ח  = ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ר Uֵֽכ� ֹל־ֶ֔ז� ֹו ִּכ� ְּפ% ְס� �ת ִּכ� ֵ֥נ� ְק� ֹל־ַ֖מ� ת& ִּכ� 
ֵ֥א יתֹו& ְו� 
י ב @ 
יד ֹל� ֹל־י� ִּכ�
ם ת�) ֹל� ר� ר ַע� � ׂש� ת־ָּב� ֹל ֵ֥א� ַ֖מ� Lֹּ֥י� ם ְו� � ַה� ר� ב� ית ֵ֥א� � 
י ָּב � 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� ָּב�
ים׃ ֹל�ַה�  ֹו ֵ֥א� ַּ֣ת� ר ֵ֥א� 	 ָּב� ר ֵּ֣ד� 9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה ִּכ� ָּז�% ֹום ַה� ֹּ֥י� ם& ַה� ֵ֨צ� ַע�' ָּב�

ֹו 24 ֹל� ָּֽמ� ַה� ָּב� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ִׁ֖ש� � 
ת ְו� ים  	 ַע� ִׁ֖ש� ן־ַּ֣ת� ָּב� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א�= ְו�
ֹו׃  ת  ֹל� ר� ַע� ר  	 ׂש� ִׁ֖ש 25ָּב� ֹל�	 ן־ִׁ֖ש� ָּב� ֹו  ֵ֥נ% ָּב� אֹל  � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ְו�

ֹו׃ ת  ֹל� ר� ַע� ר  	 ׂש� ָּב� ת  � 
ֵ֥א ֹו  ֹל% ָּֽמ� ַה�= ָּב� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַה  � 
ר ׂש� ַע�
אֹל 26 � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ם ְו� � ַה� ר� ב� ֹוֹל ֵ֥א� ָּֽמ� ַה ֵ֥נ� ָּז�% ֹום ַה� ֹּ֥י� ם& ַה� ֵ֨צ� ַע�' ָּב�

ֹו׃  ֵ֥נ  ת 27ָּב� י� ָּב�% יד  � ֹל� י� יתֹו&  
ב י  @ 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ְו�
ֹו׃  ַּ֣ת  ֵ֥א� ֹלּו  ָּֽמ�� ֵ֥נ� ר  � ֵֽכ� 
ן־ֵ֥נ ָּב� ת  � 
ֵ֥א 
ַ֖מ ף  ְס� � ת־ִּכ� ֵ֥נ� ְק� ֶפּוַ֖מ�

ּוא 18 ַה9 ְו� א  � 
ר ַ֖מ� י ַ֖מ� � 
ֹל�ֵ֥נ 
ֵ֥א ַה ָּב� ַהְו�% י� יְו&  ֹל� 
א ֵ֥א @ ר� 
ֹּ֥י ְו�
ֹום׃  ֹּ֥י  ַה� ם  ֹ֖ח�	 ִּכ� ֹל  ַה� ֵ֥א�� ֹ֖ח־ַה� ת� ְּפ�  ב  	 
יְו& 2י�ִׁ֖ש יֵ֥נ� 
ַע א  @ ָּׂש� ֹּ֥י� ְו�

א ר� ֹּ֥י�) יְו ְו� � ֹל� ים ַע� � ב� ַּצ� ים ֵ֥נ� ִׁ֖ש�% ֵ֥נ� Gַה ֵ֥א � ֹל�ִׁ֖ש� ַה& ִׁ֖ש� 
ִּנ ַה� א ְו� ר� ֹּ֥י�% ְו�
ֹ֖חּו � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ֹל  ַה� ֵ֥א�% ַה� ֹ֖ח  ת� � ְּפ� ַ֖מ� ם&  את� ר� ְק� ֹל� ץ  @ר� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ֵ֨צ� ר� ן& 3ֵ֥א�  
ֹ֖ח י  את� @ ֵ֨צ� ַ֖מ� א  ם־ֵ֥נ�= ֵ֥א� י  ֵ֥נ�) ד� Gֵ֥א ר  � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ָ֥ך׃  ֵּ֣ד�  ב� ֹל ַע� 	 ַע� 
ר ַ֖מ ב�� Gַע 	א ת� ֹל־ֵ֥נ� יָ֥ך ֵ֥א� יֵ֥נ�% 
ַע �א 4ָּב� ֹ֖ח־ֵ֥נ� ָּק�  י[

ת ֹ֖ח� 	 ַּ֣ת� ּו  ֵ֥נ� Gַע ָּׁש� ַה�  ְו� ם  � יֵֽכ� 
ֹל ַ֨ג� ר� ּו  ֵ֨צ� Gֹ֖ח ר� ְו� ם  י� ֑ט־ַ֖מ�% ַע� ַ֖מ�
ץ׃   
ַע ר 5ַה� � ֹ֖ח� ם& ֵ֥א� ֵֽכ� ָּב� ּו ֹל� ד@ Gַע ְס� ם ְו� ֹ֖ח� L�ת־ֹל ַה ֶפ� ֹ֖ח�= ְק� ֵ֥א� ְו�

ּו ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ם ְו� � ֵֽכ� ֵּ֣ד� ב� ֹל־ַע� ם ַע�  � ַּ֣ת� ר� ב� Gן ַע 	 
ֹל־ִּכ י־ַע� רּו ִּכ�  ב�% Gַע ַּ֣ת�

׃  ַּ֣ת� ר� ָּב�  ֵּ֣ד� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ַה  � ׂש� Gַע ַּ֣ת� ן  	 
ם 6ִּכ 9 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ר  : 
ַה ַ֖מ� י� ְו�
ים& ֵ֥א� ִׁ֖ש ְס� ֹל�@ י ִׁ֖ש� Pר� Gַה ר ַ֖מ� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ַה ְו� � ר� ֹל־ׂש� ַה ֵ֥א� ֹל� ַה� ֵ֥א�� ַה�

ֹות׃  ַ֨ג  ַע[ י  	 ׂש� Gַע ְו� י  ּוִׁ֖ש� ֹל� ת  ֹל� ְס�% ֹ֖ח  ַ֖מ� � ר 7ְק� � ְק� ָּב� ֹל־ַה� ֵ֥א� ְו�
ן � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ֑טֹוב&  ְו� ְך  @ ר� ר  L ְק� ן־ָּב� ָּב� ֹ֖ח  = ָּק� ֹּ֥י� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ץ  � ר�

ֹו׃  ת  ֹות ֵ֥א� ׂש	 Gַע ר ֹל� � 
ַה ַ֖מ� י� ר ְו� ַע� ִּנ�% ֹל־ַה� ַה 8ֵ֥א� Lֵ֥א� ַ֖מ� ֹ֖ח ֹ֖ח� = ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ם � יַה� 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ן  � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ַה  ׂש�% ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר&  ְק� ָּב� ן־ַה� ּוב� ב  ֹל�) ֹ֖ח� ְו�
ֹלּו׃  
ֹּ֥י3אֵֽכ ְו� ץ  � 
ַע ַה� ת  ֹ֖ח� 	 ַּ֣ת� ם  9 יַה� 
ֹל Gַע ד  : 
ַ֖מ ּוא־ַע� ַה  ְו�

9 jְו jי %j ֹל� j
ֵ֥א ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ר4ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ָ֥ך  � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה  � ר� ׂש� �ַה  
ֹּ֥י ֵ֥א�  
ֹל׃  ַה� ֵ֥א�  	ַה ב� 
ִּנ ת 10ַה� � 
ַע יָ֥ך& ִּכ� ֹל�' 
ּוב ֵ֥א ִׁ֖ש@ ֹוב ֵ֥א� ר ִׁ֖ש� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

ת ַע� 9 ַ֖מ� ַה ִׁ֖ש� 	 ר� ׂש� ְו� ָ֥ך  � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַה ֵ֥א� � ר� ׂש� ן ֹל� � 
ַה־ב 
ִּנ ַה� ְו� ַה  ֹּ֥י�% ֹ֖ח�
יְו׃  ר�  Gֹ֖ח ּוא ֵ֥א� ַה	 ֹל ְו� ַה� ֵ֥א�� ֹ֖ח ַה� ת� 	 ַה& 11ְּפ� ר� ׂש� ם ְו� @ ַה� ר� ב� ֵ֥א� ְו�

ֹ֖ח ר� ַה ֵ֥א�� ר�% ׂש� ֹות ֹל� י� ַה� ֹל& ֹל� ד� ים ֹ֖ח� � ַ֖מ� ֹּ֥י� ים ָּב� � ֵ֥א� ים ָּב� ֵ֥נ�% 
ְק ֶ֔ז�
ים׃  ִׁ֖ש�  ִּנ� ר 12ִּכ� אַ֖מ�� 
ֹל ּה  � ָּב� ר� ְק� ָּב� ַה  � ר� ׂש� ְק  	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� ַּ֣ת� ְו�

ן׃  
ְק ֶ֔ז� י  � ֵ֥נ� אד� � ְו  ַה  ֵ֥נ�% ד� ַע� י  � ַה־ָּ֑ל� ת� י� � ַה  י&  ֹל�ת� ב� י  @ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�
ַה 13 = ְק� Gֹ֖ח ַהZ ֵ֨צ� ַה ָּז� ָּֽמ� � ם ֹל� � ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� � ַהְו� ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

י׃ ַּ֣ת� ֵ֥נ� ְק�  י ֶ֔ז� 	 ֵ֥נ� Gֵ֥א ְו� ד  � 
ֹל 
9ם ֵ֥א ֵ֥נ� ַ֖מ� ף ֵ֥א[ 	 ֵ֥א� ר ַה� אַ֖מ�) 
ַה ֹל Lר� ׂש�
יָ֥ך 14 9 ֹל� 
ֵ֥א ּוב  ִׁ֖ש	 ֵ֥א� ד  P
ָּֽמֹוַע ֹל� ר  � ב� ֵּ֣ד� ַה  � ַהְו� י� 
א ַ֖מ 	 
ֹל ְּפ� י� Gַה

ן׃   
ב ַה  	 ר� ׂש� ּוֹל� ַה  � ֹּ֥י� ֹ֖ח� ת  	 
ַע ׀ 15ִּכ� ַה  : ר� ׂש� ִׁ֖ש  =
ֹ֖ח ֵֽכ� ַּ֣ת� ְו�
א ר ׀ ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ַה ְו� ֵ֥א� � 
ר י ׀ י� � י ִּכ� ַּ֣ת� ְק� � ֹ֖ח� א ֵ֨צ� ר ֹל3	 אַ֖מ�9 
ֹל

׃  ַּ֣ת� ְק� ֹ֖ח�  י ֵ֨צ� 	 ֶפּו 16ִּכ� � ְק� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ים  ִׁ֖ש�% ֵ֥נ� Gֵ֥א � ם& ַה  ָּׁש� ַ֖מּו ַ֖מ� @ ְק[ ֹּ֥י� ְו�
ם׃ ֹ֖ח�  ָּ֑ל� ִׁ֖ש� ֹל� ם  � ָּֽמ� ַע� ְך  	 
ֹל ַה� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א�= ְו� ם  ד�� ְס� �י  
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע�

ר 17 � ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א ַה�% ר� ב� ֵ֥א� 
 י& ַ֖מ  ֵ֥נ� Gַה ֵ֥א @ ֹּס� ֵֽכ� ַ֖מ� � ר ַה  � ַ֖מ� ַה ֵ֥א� � ְו� יַה� ְו� 
ַה׃  ׂש�  י ַע� 	 ֵ֥נ� Gֹוֹל 18ֵ֥א ד� ְּג� ֹוי  ַ֨ג	 9ַה ֹל� י� ַה� י�  ֹו  י: ם ַה� ַה�% ר� ב� ֵ֥א�= ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַה� 	י  
ְּגֹוי ֹל  ִּכ�� ֹו  ב% ֵֽכּו  ר� ב� ֵ֥נ�= ְו� ּום  ֵ֨צ� ַע� י 19ְו� � ִּכ�
יתֹו& 
ת־ָּב ֵ֥א� @יְו ְו� ֵ֥נ� ת־ָּב� ַה ֵ֥א� L�ּו ֵ֨צ� ר י� ִׁ֖ש�= Gֵ֥א Zן ַע� ַ֖מ� יְו ֹל� ַּ֣ת�) ַע� ד� י�
ַה � ְק� ד� ֵ֨צ� ֹות  ׂש	 Gַע ֹל� ַה  ַהְו�% י� ְך  ר� � ֵּ֣ד� רּו&  ַ֖מ� ִׁ֖ש�  ְו� יְו  ר�% Gֹ֖ח ֵ֥א�
ת 	 
ֵ֥א ם  ַה�% ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ַע� ַה&  ַהְו� י� יא  @ ב� ַה� ן  ַע� ַ֖מ�) ֹל� ֑ט  � ְּפ� ִׁ֖ש� ּוַ֖מ�

יְו׃  ֹל�  ר ַע� � ָּב� ר־ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� Gם 20ֵ֥א ד�	 ת ְס� 9 ְק� Gַע ַה ֶ֔ז� ַהְו�% ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ד׃ ֵ֥א�  ַ֖מ� ַה  � ד� ב� ֵֽכ� י  	 ִּכ� ם  את�% ַּ֞ט� ֹ֖ח�= ְו� ַה  ָּב� � י־ר� ִּכ� ַה  � ר� ַ֖מ� Gַע ְו�

י 21 � ֹל� 
ַה ֵ֥א ֵ֥א� 	 ָּב� ּה ַה� 9 ת� ְק� Gַע ֵ֨צ� ִּכ� ַה ַה� ֵ֥א�% ר� ֵ֥א� �א ְו� ַה־ִּנ� ד� Gר  
ֵ֥א

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. 
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ַה׃  ַע� ד�  
א ֵ֥א ם־ֹל�3 ֵ֥א� ַה ְו� � ֹל� ּו ׀ ִּכ� ׂש� ם& 22ַע� ָּׁש� ּו ַ֖מ� ֵ֥נ@ ֶפ� ֹּ֥י� ְו�
ד � 
ַ֖מ ִּנּו ַע� 	 ם ַעֹוד� ַה�% ר� ב� ֵ֥א�= ַה ְו� ַ֖מ� ד�� ּו ְס� ֵֽכ� ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ים  ִׁ֖ש�% ֵ֥נ� Gֵ֥א � ַה 

ַהְו� ַה׃  י� י  	 
ֵ֥נ ֶפ� ף 23ֹל� � ֵ֥א� ַה� ר  � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� 	ִׁ֖ש  ְּג� ֹּ֥י� ְו�
ַע׃  ִׁ֖ש�  ם־ר� יְק ַע� � ֵּ֣ד� ַה ֵ֨צ� ְּפ�% ְס� ים 24ַּ֣ת� 	 ָּׁש� ַ֖מ� G9ִׁ֖ש ֹ֖ח 
י י  	 ֵ֥אּוֹל�

א � ָּׂש� ֹל3א־ת� ְו� ַה&  ְּפ� ְס� ף ַּ֣ת� @ ֵ֥א� יר ַה� � ַע� ֹוְך ַה� ת� ם ָּב� � יְק� ֵּ֣ד� ֵ֨צ�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  � יְק� ֵּ֣ד� ַּצ� ַה� ים  	 ָּׁש� ַ֖מ� Gֹ֖ח ן  ַע� 9 ַ֖מ� ֹל� ֹום  ְק% ָּֽמ� ֹל�

ּה׃  ָּב�  ר� ְק� ַה 25ָּב� ָּז�) ר ַה� � ב� ֵּ֣ד� ת ׀ ִּכ� ׂש�� Gַע 
ָ֥ךL ַ֖מ ַה ָּ֑ל� ֹל� ֹל�= ֹ֖ח�
ַע � ִׁ֖ש� ר� יְק ִּכ� � ֵּ֣ד� ֵ֨צ� 	ַה ֵֽכ� י� ַה� ַע ְו� ִׁ֖ש�% ם־ר� יְק& ַע� ֵּ֣ד� ית ֵ֨צ� @ ַ֖מ� ַה� ֹל�
ַה � ׂש� Gַע י� א  ֹל3	 ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ִּכ� ֑ט&  
ֶפ ִׁ֖ש� Gַה ְך  ָּ֑ל�% ַה  ֹל� � ֹל� ֹ֖ח�

֑ט׃  ְּפ�  ִׁ֖ש� ם 26ַ֖מ� ד�9 ְס� ב� א  	 ֵ֨צ� ַ֖מ� ם־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה  ַהְו�% י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י את� 	 ׂש� ֵ֥נ� ְו� יר  � ַע� ַה� ֹוְך  ת� ָּב� ם  � יְק� ֵּ֣ד� ֵ֨צ� ים  	 ָּׁש� ַ֖מ� Gֹ֖ח

ם׃  בּור�  Gַע ֹום ָּב� ְק� ָּֽמ� ֹל־ַה� ֵֽכ� ר 27ֹל� � ֹּ֥י3אַ֖מ� ם ְו� � ַה� ר� ב� ן ֵ֥א� 	ַע� ֹּ֥י� ְו�
ר 	 ֶפ� י ַע� � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� י ְו� ֵ֥נ�% ד� Gֹל־ֵ֥א ר ֵ֥א� � 
ָּב ד� י& ֹל� ַּ֣ת� ֹל� @א ַהֹוֵ֥א�' ַה־ֵ֥נ� 
ִּנ ַה�

ר׃  ֶפ�  
ֵ֥א ם& 28ְו� יְק� ֵּ֣ד� ַּצ� ַה� ים  @ ָּׁש� ַ֖מ� Gֹ֖ח ּון  Pר ְס� ֹ֖ח� י� י  ּוֹל� Sֵ֥א
יר � ַע� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� ַה  � ָּׁש� ַ֖מ� Gֹ֖ח ָּב� ית  	 ֹ֖ח� ִׁ֖ש� ת� Gַה ַה  ָּׁש�% ַ֖מ� Gֹ֖ח
ים � ַע� ָּב� ר� ם ֵ֥א� א ִׁ֖ש�% � ֵ֨צ� ַ֖מ� ם־ֵ֥א� ית ֵ֥א� ֹ֖ח�% ִׁ֖ש� א ֵ֥א� ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�

ַה׃  ָּׁש�  ַ֖מ� Gֹ֖ח ר 29ְו� ֹּ֥י3אַ֖מ�% ְו� יְו&  ֹל� 
ֵ֥א ר  @ 
ָּב ד� ֹל� ֹוד  Lַע ף  ְס� ֹּ֥י�= ְו�
ַה ׂש�% ַע� � א ֵ֥א  ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ים ְו� � ַע� ָּב� ר� ם ֵ֥א� � ּון ִׁ֖ש� ֵ֥א	 ֵ֨צ� ָּֽמ� י י� 9 ֵ֥אּוֹל�

ים׃  ַע�  ָּב� ר� ֵ֥א� ַה� ּור  ב� Gַע ר 30ָּב� @ֹ֖ח� י� א  Pֹל־ֵ֥נ� ֵ֥א� ר  ֹּ֥י3אַ֖מ� Sְו�
ים � ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� ם  � ִׁ֖ש� ּון  ֵ֥א	 ֵ֨צ� ָּֽמ� י� י  9 ֵ֥אּוֹל� ַה  ר� %
ָּב ד� Gֵ֥א ְו� י&  ֵ֥נ� אד� � ֹל 
ים׃ ֹל�ִׁ֖ש�  ם ִׁ֖ש� � א ִׁ֖ש� 	 ֵ֨צ� ַ֖מ� ם־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� ׂש�% ַע� � א ֵ֥א  ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�

י 31 ֵ֥נ�% ד� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א� ר  � 
ָּב ד� ֹל� י&  ַּ֣ת� ֹל� ַהֹוֵ֥א�' @א  ַה־ֵ֥נ�  
ִּנ ַה� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�
ית ֹ֖ח�% ִׁ֖ש� א ֵ֥א� ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ים ְו� � ר� ׂש� ם ַע� � ּון ִׁ֖ש� ֵ֥א	 ֵ֨צ� ָּֽמ� י י� 9 ֵ֥אּוֹל�

ים׃  ר�  ׂש� ַע� � ַה  ּור  ב� Gַע ר 32ָּב� @ֹ֖ח� י� א  Pֹל־ֵ֥נ� ֵ֥א� ר  ֹּ֥י3אַ֖מ� Sְו�
ם � ּון ִׁ֖ש� ֵ֥א	 ֵ֨צ� ָּֽמ� י י� 9 ם ֵ֥אּוֹל� ַע� ְּפ�% ְך־ַה� ַה ֵ֥א� � ר� ָּב� ד� Gֵ֥א י& ְו� ֵ֥נ� אד� ֹל� 
ַה׃ ר�  ׂש� Gַע ּור ַה� ב� Gַע ית ָּב� ֹ֖ח�% ִׁ֖ש� א ֵ֥א� ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ַה ְו� � ר� ׂש� Gַע

ם 33 � ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ר ֵ֥א� � 
ָּב ד� ַה ֹל� ָּ֑ל�% ר ִּכ� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה ִּכ� ַהְו�% ְך י� �ֹל� 
ֹּ֥י ְו�
ֹו׃  ַ֖מ  ְק� ַ֖מ� ב ֹל� 	 ם ִׁ֖ש� � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ְו�

ב 19 ר� ַע�% ָּב� ַה&  ַ֖מ� ד�' ְס� ים  @ ֵֽכ� ֵ֥א� ֹל� ָּֽמ� ַה� י  =
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ֵ֥אּו  ב� ֹּ֥י� Sְו�
ם �ְק� ֹּ֥י� ְו� א־ֹלֹו֑ט&  ר� ֹּ֥י� ְו� ם  ד�� ר־ְס� ַע� ִׁ֖ש�  ָּב� ב  � 
י�ִׁ֖ש ֹו֑ט  ֹל� ְו�

ַה׃  ֵ֨צ� ר� ֵ֥א�  ם  י� � ְּפ� ֵ֥א� ֹ֖חּו  	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם  את�% ר� ְק� ר 2ֹל� אַ֖מ� L3ֹּ֥י ְו�
יֵ֥נּו& ֹל�' ם ְו� @ ֵֽכ� ֵּ֣ד� ב� ית ַע� =
ֹל־ָּב א ֵ֥א� Sּורּו ֵ֥נ� י ְס� ֵ֥נ�) ד� Gא־ֵ֥א �ַה ִּנ� ִּנ� ַה�

ם � ֵֽכ� ִּכ� ר� ד� ם ֹל� � ַּ֣ת� ֵֽכ� ֹל� Gַה ם ְו� � ַּ֣ת� ַ֖מ� ִּכ� ִׁ֖ש� ַה� ם ְו� יֵֽכ�% 
ֹל ַ֨ג� ּו ר� ֵ֨צ� Gֹ֖ח ר� ְו�
ין׃  ֹל�  ֹוב ֵ֥נ� ֹ֖ח� ר� י ב� 	 א ִּכ� ּו ָּ֑ל%3 ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ד 3ְו� ֵ֥א�% ם ַ֖מ� � ר־ָּב� ֵ֨צ� ֶפ� ֹּ֥י� ְו�

ם& ַה� ֹל� ׂש  @ַע� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ית� 
ֹל־ָּב ֵ֥א� ֵ֥אּו  ב�� ֹּ֥י� ְו� יְו  ֹל�% 
ֵ֥א רּו  � ְס[ ֹּ֥י� ְו�
ֹלּו׃   
ֹּ֥י3אֵֽכ ְו� ַה  � ֶפ� ֹות ֵ֥א� ַּצ	 ַה ּוַ֖מ� ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� בּוH 4ַ֖מ� ִּכ� ִׁ֖ש� י�  Dם ר� ֑ט�

ת י� ָּב�% ֹל־ַה� ַע� ָּבּו  � ְס� ֵ֥נ� ם&  ד� ְס� י  @ 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� יר  Lַע� ַה� י  =
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו�
ַה׃  ֵ֨צ�  ָּק� ַ֖מ� ם  � ַע� ֹל־ַה� ִּכ� ן  � 
ְק ד־ֶ֔ז� ַע� ְו� ר  ַע� � ִּנ� ּו 5ַ֖מ� ֵ֥א@ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ֵ֥אּו 	 ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gים ֵ֥א 9 ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א :ַה ַה� 
ֹּ֥י ֹו ֵ֥א� רּו ֹל% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ֹל־ֹלֹו֑ט& ְו� ֵ֥א�
ם׃ ת�  ֵ֥א� ַה  � ַע� ד� 
ֵ֥נ ְו� יֵ֥נּו  %
ֹל 
ֵ֥א ם  � 
יֵ֥א ַהֹוֵ֨צ� ַה  ֹל� י� � ָּ֑ל� ַה� יָ֥ך  � ֹל� 
ֵ֥א

ר 6 	 ַ֨ג� ְס� ת  ֹל� � ֵּ֣ד� ַה� ְו� ַה  ֹ֖ח� ת� � ְּפ� ַה� ֹו֑ט  ֹל� ם  9 ַה� 
ֹל Gֵ֥א א  : 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�
יְו׃  ר�  Gֹ֖ח ַעּו׃  7ֵ֥א�  
ר י ַּ֣ת� � ֹ֖ח� 	א ֵ֥א� ֹל־ֵ֥נ� ר ֵ֥א� � ֹּ֥י3אַ֖מ� א 8ְו� ַה־ֵ֥נ�= 
ִּנ ַה�

יִׁ֖ש ֵ֥א�% ַעּו&  ד� א־י� ֹל3  ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹות  ֵ֥נ) ב� י  � 
ַּ֣ת ִׁ֖ש� י  Lֹל�
ֹוב ַּ֞ט� ן ִּכ� ַה�% ּו ֹל� ׂש� Gַע ְו� ם  יֵֽכ�% 
ֹל Gן& ֵ֥א ַה� ת� @א ֵ֥א� ַה־ִּנ� יֵ֥א� ֵ֥אֹוֵ֨צ� 
ר ב�% ּו ד� ׂש� Gַע ֹל־ַּ֣ת� ֹל& ֵ֥א� 
ֵ֥א ים ַה� @ ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ְק ֹל�  Sם ר� � יֵֽכ� 
יֵ֥נ 
ַע ָּב�

י׃  ת�  ר� ְק� ֹל  	 
ֵ֨צ ָּב� ֵ֥אּו  � ָּב� ן  	 
ֹל־ִּכ י־ַע� ׀ 9ִּכ�  ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
֑ט ְּפ�� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ַ֨גּור&  א־ֹל� ָּב�  ד  @ ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� רּו&  אַ֖מ� ֹּ֥י3  ְו� ַה  ֵ֥א� ֹל� ִׁ֖ש־ַה�) ְּג�
יִׁ֖ש @ ֵ֥א� ב� ּו  ר= ֵ֨צ� ֶפ� ֹּ֥י� ְו� ם  � ַה� 
ַ֖מ ָ֥ך�  ֹל� ַע  	 ר� ֵ֥נ� ַה  Uַּ֣ת� ַע� ֹו֑ט  ֶפ% ִׁ֖ש�

ת׃  ֹל� ֵּ֣ד�  ר ַה� ָּב�	 ִׁ֖ש� ּו ֹל� ִׁ֖ש� ְּג� ֹּ֥י� ְו�  ד  ֵ֥א�% ֹלֹו֑ט& ַ֖מ� ּו 10ָּב� ֹ֖ח@ ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ם � יַה� 
ֹל Gֵ֥א ֹו֑ט  ת־ֹל9 ֵ֥א� יֵ֥אּו  : ב� ֹּ֥י� ְו� ם  ד�% ת־י� ֵ֥א� ים&  ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א � ַה 

רּו׃  ַ֨ג�  ְס� ת  ֹל� � ֵּ֣ד� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ַה  ת� י� � ָּב� ים 11ַה� Pִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ת־ַה� ֵ֥א� ְו� 
ן ֑ט�� ָּק� ַ֖מ� ים  ר�% 
ְו ֵ֥נ� ֹּס� ָּב� ִּכּו&  ַה� ת  י� ָּב�) ַה� ֹ֖ח  ת� � ר־ְּפ� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ֹ֖ח׃  ת� ְּפ�  ַה� א  ֵ֨צ3	 ַ֖מ� ֹל� ּו  ֵ֥א� ֹל� ֹּ֥י� ְו� ֹוֹל  ד� ד־ְּג� ַע� ּו 12ְו� ר= ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
�יָ֥ך ֵ֥נ� ן& ּוב� ת� ַה ֹ֖ח� ָ֥ך� ֶפ�% י־ֹל� ד ַ֖מ�  Oֹו֑ט ַע� ֹל־ֹל) ים ֵ֥א� Lִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה�
א � 
ַהֹוֵ֨צ יר  � ַע� ָּב� ָ֥ך�  ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  ֵֽכ�	 ְו� יָ֥ך  ת�% ֵ֥נ� ּוב�

ֹום׃  ְק  ָּֽמ� ן־ַה� ֵ֥נּו 13ַ֖מ� ֹ֖ח� ֵ֥נ�% Gֵ֥א ים  � ת� ֹ֖ח� ִׁ֖ש� י־ַ֖מ� ִּכ� 
�י 
ֵ֥נ ת־ְּפ� ם& ֵ֥א� ת� ְק� Gַע ֵ֨צ� ַה  @ ֹל� ד� � י־ַ֨ג  ִּכ�  ַה  � ָּז� ַה� ֹום  ְק� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א�

ּה׃  ת�  Gֹ֖ח ִׁ֖ש� ַה ֹל� � ַהְו� י� ֵ֥נּו  	 
ֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� ַה  ַהְו�% ֹו֑ט 14י� Lא ֹל =
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�
ר& אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� יְו  ת�) ֵ֥נ� ב� י  � 
ֹ֖ח ֹל�ְק� ׀  יְו  � ֵ֥נ� ת� Gֹל־ֹ֖ח ֵ֥א� ׀  ר  � 
ָּב ד� י� ְו�
ַה � ַהְו� ית י� 	 ֹ֖ח� ִׁ֖ש� י־ַ֖מ� ַה ִּכ�  ָּז�% ֹום ַה� ְק� ָּֽמ� ן־ַה� ֵ֥אּו& ַ֖מ� ּוַ֖מּו ַּצ� ְק@

יְו׃  ֵ֥נ�  ת� Gי ֹ֖ח 	 
יֵ֥נ 
ַע ְק ָּב� � 
ֹ֖ח ֵ֨צ� ַ֖מ� י ֵֽכ� 	 ַה� י� יר ְו� � ַע� ת־ַה� ַ֖מֹו& 15ֵ֥א� ּוֵֽכ�
ר אַ֖מ�� 
ֹו֑ט ֹל ֹל� ים ָּב� � ֵֽכ� ֵ֥א� ֹל� ָּֽמ� יֵ֨צּו ַה� 	 ֵ֥א� ֹּ֥י� ַה ְו� ֹל�% ר ַע� ֹ֖ח� � ָּׁש� ַה�
יָ֥ך& ת�' ֵ֥נ� ב� י  @ 
ַּ֣ת ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו�  Lָ֥ך ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�  ֹ֖ח  = ְק�  Zְקּום

יר׃  ַע�  ן ַה� 	gְו Gַע ַה ָּב� � ֶפ� ֹּס� ן־ַּ֣ת� ת ְּפ� ֵ֥א�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ִּנ� ּה 16ַה� lַ֖מ� ַה� ַ֖מ� ת� ֹּ֥י� � ְו 
ד& י� ּוב� ֹו  ַּ֣ת) ִׁ֖ש� ד־ֵ֥א� י� ּוב� ֹו  ד� י� ָּב� ים  Lִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ְקּו  ֶ֔ז�= Gֹ֖ח ֹּ֥י� ְו� ׀ 
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ַהּו 	 ֵ֥א[ ֹּ֥י�ֵ֨צ� ְו� יְו  � ֹל� ַע� ַה  � ַהְו� י� ת  	 ֹל� ַ֖מ� ֹ֖ח� ָּב� יְו  ת�% ֵ֥נ� ב� י  � 
ַּ֣ת ִׁ֖ש�
יר׃  ַע�  ּוץ ֹל� ֹ֖ח	 ַהּו ַ֖מ� � ֹ֖ח[ ִּנ� ֹּ֥י� ם 17ְו� Lת� ם ֵ֥א� יֵ֥א�= ַהֹוֵ֨צ� יZ ֵֽכ� ַה� י� ְו�

י֑ט � ָּב� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ָ֥ך  ִׁ֖ש�% ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ַע� ֑ט  � 
ֹל ָּֽמ� ַה� ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� ַה  ּוֵ֨צ� ֹ֖ח) ַה�
֑ט � 
ֹל ָּֽמ� ַה ַה� ר� 	 ַה� ר ַה� � ִּכ� ִּכ� ֹל־ַה� ֵֽכ� ד ָּב� ַ֖מ�� Gַע ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א�  יָ֥ך ְו� ר�% Gֹ֖ח ֵ֥א�

ַה׃  ֶפ�  ֹּס� ן־ַּ֣ת� י׃ 18ְּפ� ֵ֥נ�  ד� Gא ֵ֥א � ֹל־ֵ֥נ� ם ֵ֥א� � ַה� 
ֹל Gֹו֑ט ֵ֥א ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ֹל 19 � 
ֵּ֣ד ַ֨ג� ַּ֣ת� ְו�  Hיָ֥ך יֵ֥נ� 
ַע ָּב�  Dן 
ֹ֖ח ָ֥ך�  ֵּ֣ד� ב� ַע� א  ֵ֨צ�= ַ֖מ� א  Sַה־ֵ֥נ� 
ִּנ ַה�

י � ִׁ֖ש� ֶפ� ת־ֵ֥נ� ֹות ֵ֥א� י� Gֹ֖ח ַה� י ֹל� ד�% ָּֽמ� & ַע� ית� ׂש�' ר ַע� @ ִׁ֖ש� Gָ֥ך) ֵ֥א ֵּ֣ד� ְס� ֹ֖ח�
י ֵ֥נ� 	 ְק� ָּב� ד� ן־ַּ֣ת� ַה ְּפ� ר� ַה�% ֑ט ַה� � 
ֹל ָּֽמ� ַה� ֹל& ֹל� א ֵ֥אּוֵֽכ� י ֹל3@ ֵֽכ�) ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו�

י׃  ַּ֣ת� ַ֖מ�  ַה ְו� � ַע� ר� ַה 20ַה� 9 ב� ר� את ְק� ָּז3: יר ַה� ַע�= א ַה� Sַה־ֵ֥נ� 
ִּנ ַה�
ַה ָּֽמ� א ִׁ֖ש�) Lַה ִּנ� ֑ט�= ֹל� ָּֽמ� ר ֵ֥א� � ַע� ֵ֨צ� יא ַ֖מ� � ַה� ְו� ַה  ָּֽמ� � ּוְס ִׁ֖ש� ֵ֥נ	 ֹל�

י׃  ִׁ֖ש�  ֶפ� י ֵ֥נ� 	 ֹ֖ח� ְוא ּות� � ר ַה� 9 ַע� ֵ֨צ� א ַ֖מ� ֹל3	 Gיְו 21ַה ֹל�% 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י 9 ַּ֣ת� ֹל� ב� ֹל� ַה  � ָּז� ַה� ר  � ב� ֵּ֣ד� ֹל� ם  � ְּג� יָ֥ך  ֵ֥נ�% ֶפ� י  את� � ׂש� ֵ֥נ� ַה&  
ִּנ ַה�

׃  ַּ֣ת� ר� ָּב�  ר ֵּ֣ד� 	 ִׁ֖ש� Gיר ֵ֥א � ַע� ת־ַה� י ֵ֥א� 	 ִּכ� ֶפ� ֑ט 22ַה� � 
ֹל ָּֽמ� ר& ַה� 
ַה ַ֖מ�
ָ֥ך� Gֵ֥א ד־ָּב� ַע� ר  ב�% ֵּ֣ד� ֹות  ׂש� Gַע ֹל� ֹל&  ֵ֥אּוֵֽכ� א  ֹל3@ י  � ִּכ� ַה  ָּֽמ� ִׁ֖ש�%
ר׃ ֹוַע� ֵ֨צ  יר  � ַע� ם־ַה� 
ִׁ֖ש א  	 ר� ְק� ן  9 
ֹל־ִּכ ַע� ַה  ָּֽמ� � ִׁ֖ש�

ַה׃ 23 ר� Gַע ֵ֨צ�  א  	 ֹו֑ט ָּב� ֹל� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� א ַע� � ֵ֨צ� י� ִׁ֖ש  ַ֖מ� � ָּׁש� ַה�
ית 24 � ר� ֶפ� ַה ְּג� � ר� ַ֖מ� Gֹל־ַע ַע� ם ְו� ד�9 ֹל־ְס� יר ַע� : ֑ט� ַ֖מ� ַה ַה� יַהְו�) � ְו 

ם׃  י� ַ֖מ�  ָּׁש� ן־ַה� ַ֖מ� ַה  � ַהְו� י� ת  	 
ֵ֥א 
ַ֖מ ִׁ֖ש  � 
ֵ֥א ְך& 25ְו� ֶפ� Gַה ֹּ֥י� � ְו 
ת& 
ֵ֥א ְו� ר  � ִּכ� ִּכ� ֹל־ַה� ִּכ� ת  � 
ֵ֥א ְו� ֹל  %
ֵ֥א ַה� ים  � ר� ַע� ת־ַה� ֵ֥א�

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א ַה� ֹ֖ח  ַ֖מ� � ֵ֨צ� ְו� ים  ר�% ַע� ַה� י  � 
ב ֹל־י�ִׁ֖ש� ֑ט 26ִּכ� 	 
ָּב ַּ֣ת� ְו�
ֹ֖ח׃  ֹל� ַ֖מ�  יב  	 ֵ֨צ� ֵ֥נ� י  � ַה� ַּ֣ת� ְו� יְו  � ר� Gֹ֖ח ֵ֥א� 
ֹו ַ֖מ ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ם 27ֵ֥א� 	 
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ם � ִׁ֖ש� ד  ַ֖מ� 	 ר־ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹום  ְק% ָּֽמ� ֹל־ַה�= ֵ֥א� ר  ְק� ָּב�� ָּב� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א�
ַהְו� ַה׃  י י� 	 
ֵ֥נ ת־ְּפ� ַה 28ֵ֥א� ר�% ַ֖מ� Gַע ם& ְו� ד� @י ְס� 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ף ַע� ( 
ְק ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ַה& ֹל� ַע� @ַה  
ִּנ ַה� ְו� א  ר� ֹּ֥י�) ְו� ר  � ִּכ� ִּכ� ַה� ץ  ר� � ֵ֥א� י  � 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ֹל־ִּכ� ַע�  ְו�
ן׃  ִׁ֖ש�  ב� ִּכ� ר ַה� י֑ט�� ְק� ץ ִּכ� ר� ֵ֥א�% ר ַה� י֑ט�� ת 29ְק� @ 
ֹ֖ח ִׁ֖ש� י ָּב� ַה�) י� ְו�

ים � ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  ִּכ�	 ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו� ר  ִּכ�% ִּכ� ַה� י  � 
ר ת־ַע� ֵ֥א� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א�
ַה ֵֽכ�% 
ֶפ Gַה ֹוְך ַה� ַּ֣ת� ת־ֹלֹו֑ט& ַ֖מ� ֹ֖ח ֵ֥א� @ ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�
ֹו֑ט׃ ֹל  ן  � 
ַה ָּב� ב  	 ִׁ֖ש� ר־י� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  ר�% ַע� � ת־ַה� ֵ֥א� ְך&  ֶפ� Gַה ָּב�

יְו& 30 ת� ֵ֥נ� י ב� @ 
ַּ֣ת ר ּוִׁ֖ש� ַה�) ב ָּב� �ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ר ְו� ֹוַע� Lַּצ ֹו֑ט ַ֖מ� Z ֹל= ֹל ַע� ֹּ֥י� ְו�
ַה ר�% ַע� ָּֽמ� ָּב� ב&  ִׁ֖ש� '
ֹּ֥י ְו� ר  ֹוַע� ֵ֨צ� ָּב� ת  ב� � ִׁ֖ש� ֹל� א  � 
ר י� י  	 ִּכ� ֹו  ָּֽמ% ַע�

יְו׃  ת�  ֵ֥נ� ב� י  	 
ַּ֣ת ּוִׁ֖ש� ּוא  ַה 31ַה� 9 יר� ֵֽכ� ָּב� ַה� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3: ְו�
ץ& ר� ֵ֥א�' ָּב� ין  @ 
ֵ֥א יִׁ֖ש  ֵ֥א�= ְו� ן  � 
ְק ֶ֔ז� יֵ֥נּו  � ב� ֵ֥א� ַה  � יר� ַע� ַּצ� ֹל־ַה� ֵ֥א�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ְך ִּכ� ר� � ד� יֵ֥נּו ִּכ� %
ֹל ֹוא ַע� ב� ַה 32ֹל� : ְק� ִׁ֖ש� ַה ֵ֥נ� ֵֽכ�= ֹל�
יֵ֥נּו � ב� ֵ֥א� 
ַ֖מ 	ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח� ּוֵ֥נ� ֹו  ָּֽמ� ַע� ַה  � ב� ִּכ� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ְו� ן  י� � י� יֵ֥נּו  9 ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�

ַע׃  ר� ּוא 33ֶ֔ז�  ַה ַה� ֹל� י� � ָּ֑ל� ָּב� ן  י� � י� ן  9 יַה� ב� Gת־ֵ֥א ין� ֵ֥א� : ְק� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו�
ַע 	 ד� א־י� ֹל3  ְו� יַה�  ב�% ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ב  � ִּכ� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו� ַה&  יר� ֵֽכ� ָּב� ַה� א  ב3@ ַּ֣ת� ְו�

ּה׃ ַ֖מ�  jְקּו ּוב� ּה  � ב� ֵֽכ� ִׁ֖ש� ר 34 4ָּב� אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ְו� ת  ר�% eֹ֖ח ָּֽמ� ַ֖מ�  י&  ַה� י� � ְו 
ִׁ֖ש ַ֖מ� � ֵ֥א� י  ַּ֣ת� ב� 	 ֵֽכ� ן־ִׁ֖ש� 
ַה ַה  יר�% ַע� ַּצ� ֹל־ַה� ֵ֥א� ַה&  יר� ֵֽכ� ָּב� ַה�
י � ב� ֵֽכ� ִׁ֖ש� י&  ֵ֥א� ּוב�' ַה  ֹל� י� ָּ֑ל�) ם־ַה� ְּג� ן  י� Lי� ִּנּו  = ְק� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� י  � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�

ַע׃  ר� ֶ֔ז�  יֵ֥נּו  � ב� ֵ֥א� 
ַ֖מ 	ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח� ּוֵ֥נ� ֹו  ָּֽמ% �ם 35ַע� ְּג� ין�  L ְק� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו�
ַה& יר� ַע� ַּצ� ם ַה� ְק� @ ַּ֣ת� ן ְו� י� � ן י� � יַה� ב� Gת־ֵ֥א ּוא ֵ֥א� ַה9 ַה ַה� ֹל� י� : ָּ֑ל� ָּב�
ּה׃ ַ֖מ�  ְק[ ּוב� ּה  � ב� ֵֽכ� ִׁ֖ש� ָּב� ַע  	 ד� א־י� ֹל3  ְו� ֹו  ָּֽמ% ַע� ב  � ִּכ� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו�

ן׃  36 יַה�  ב� Gֵ֥א 
ֹו֑ט ַ֖מ ֹות־ֹל� ֵ֥נ  ב� י  	 
ַּ֣ת ין� ִׁ֖ש� 9 ר� Gַה ַּ֣ת� � ד 37ְו  ֹל� @ 
ַּ֣ת ְו�
ּוא ַה	 ב  � ַ֖מֹוֵ֥א� ֹו  ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� ן  %
ָּב ַה&  יר� ֵֽכ� ָּב� ַה�

ֹום׃  ֹּ֥י  ד־ַה� ַע� ב  � י־ַ֖מֹוֵ֥א� ב�  Gְוא& 38ֵ֥א ם־ַה� ַ֨ג� ַה  @ יר� ַע� ַּצ� ַה� ְו�
י 	 ב� Gֵ֥א ּוא  ַה9 י  � ָּֽמ� ן־ַע� ָּב� ֹו  ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� ן  %
ָּב ַה  ד� �ֹל� י�

ֹום׃  ֹּ֥י  ד־ַה� ֹון ַע� ָּֽמ� י־ַע�  
ֵ֥נ       ְסב�

ב 20 	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ב ְו� ַ֨ג� ִּנ�% ַה ַה� ֵ֨צ� ר� � ם& ֵ֥א� ַה� ר� ב� ם ֵ֥א� @ ָּׁש� ַע ַ֖מ� ֹּס�= ֹּ֥י� ְו�
ר׃  ר�  ַ֨ג� ָּב� ר  ַ֨ג� � ֹּ֥י� ְו� ּור  ִׁ֖ש� ין  � 
ּוב ִׁ֖ש  � 
ד ין־ְק� 
ר 2ָּב אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�

ֹ֖ח ֹל�) ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְוא ְו� � י ַה� ת� ֹ֖ח�� Gֹו ֵ֥א ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַה ֵ֥א� 	 ר� ֹל־ׂש� ם ֵ֥א� 9 ַה� ר� ב� ֵ֥א�
ַה׃  ר�  ת־ׂש� ֵ֥א� ֹ֖ח  � ָּק� ֹּ֥י� ְו� ר  ר�% ְּג� ְך  ֹל� � ַ֖מ� ְך&  ֹל� יַ֖מ�' ב� Gא 3ֵ֥א ב3: ֹּ֥י� ְו�

ר אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ַה  ֹל� י� � ָּ֑ל� ַה� ֹום  ֹל� Gֹ֖ח ָּב� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א�
ְוא � ַה� ְו� ַּ֣ת�  ֹ֖ח� % ְק� ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע� ת&  
ַ֖מ ָ֥ך	  ִּנ� ַה� ֹו  ֹל)

ֹל׃  ַע� ָּב�  ת  ֹל� 	 ַע[ יַה� 4ָּב� � ֹל� 
ֵ֥א ב  � ר� ְק� א  ֹל3	 ְך  ֹל� U�יַ֖מ ב� Gֵ֥א ְו�
ַ֨ג׃  ר�  Gַה ַּ֣ת� יְק  � ֵּ֣ד� ם־ֵ֨צ� ְּג� ֹוי  ַ֨ג	 Gַה י  Uֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ר  Uֹּ֥י3אַ֖מ� א 5ְו� ֹל3= Gַה

ְוא 	 ם־ַה� יא־ַ֨ג� ַה�  ְו� ְוא  ַה�% י  ת� ֹ֖ח�� Gֵ֥א י&  ר־ֹל� ַ֖מ� ֵ֥א�  ּוא  ַה@
י � ְּפ� ִּכ� ן  י�	 ְק� ֵ֥נ� ּוב� י  9 ב� ב� ם־ֹל� ת� ָּב� ּוא  ַה� י  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה  � ר� ַ֖מ� � ֵ֥א 

את׃  י ֶ֔ז3  ית� 	 ׂש� ם 6ַע� ֹל�) Gֹ֖ח ים ָּב� Lֹל�ַה� ֵ֥א� � יְו ַה  ֹל�= 
רZ ֵ֥א ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
את ית� ָּז%3 � ׂש� ָ֥ך& ַע� ב� ב� ם־ֹל� ת� י ב� @ י& ִּכ� ַּ֣ת� ַע� ד�' י� י  @ ֵֽכ� ֵ֥נ� �ם ֵ֥א� ְּג�
ן 	 
ֹל־ִּכ ַע� י  � ֑טֹו־ֹל� Gֹ֖ח 
ַ֖מ ָ֥ך�  ֹות� ֵ֥א  י  9 ֵֽכ� ֵ֥נ� ם־ֵ֥א� ְּג� ְך  ׂש�: ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו�

׃  יַה� ֹל�  
ֵ֥א ַע.  ְּג�	 ֵ֥נ� ֹל� יָ֥ך  � ַּ֣ת� ת� ב 7ֹל3א־ֵ֥נ� @ 
ִׁ֖ש ַה� ַה  ַּ֣ת�) ַע� ְו�
ָ֥ך� ד� ַע� � ָּב  ֹל  	 
ָּ֑ל ְּפ� ת� י� ְו� ּוא  ַה% יא  � ב� י־ֵ֥נ� ִּכ�  יִׁ֖ש&  ֵ֥א� ת־ַה� ִׁ֖ש�  
ֵ֥א

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. 
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ּות ַ֖מ% ַּ֣ת� ֹות  י־ַ֖מ� ִּכ� ַע  Oֵּ֣ד� יב  ִׁ֖ש�) 
ַ֖מ ָ֥ך�  יֵ֥נ�  
ם־ֵ֥א ֵ֥א� ְו� �ַה  
י ְו� ֹ֖ח�
ְך׃  ר־ֹל�  ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ַה ְו� � ַּ֣ת� ר 8ֵ֥א� ְק� ָּב�) ְך ָּב� ֹל� L�יַ֖מ ב� Gם ֵ֥א =
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ים 	 ר� ב� ֵּ֣ד� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� ר  9 
ָּב ד� י� ְו� יְו  ד�% ב� Gֹל־ַע ֵֽכ� ֹל� א&  ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ד׃ ֵ֥א�  ַ֖מ� ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ּו  ֵ֥א	 יר� ֹּ֥י�  ְו� ם  � יַה� 
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ָּב� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ַה�

ֹו 9 Lֹל ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו� ם  ַה�) ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ְך  ֹל� L�יַ֖מ ב� Gֵ֥א א  ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�
את� : 
ב 
י־ַה ִּכ�  ְך  ֹל�% י  את� � ֑ט� ַה־ֹ֖ח� ּוַ֖מ�  ֵ֥נּו&  ָּ֑ל�' ית�  @ ׂש� ַה־ַע� ַ֖מ� 
ים& ׂש� Gַע ַ֖מ� ַה  � ֹל� ד� ַ֨ג� ַה  � ֵ֥א� ֑ט� Gֹ֖ח י  � ַּ֣ת� ֵֽכ� ֹל� ַ֖מ� ֹל־ַ֖מ� ַע� ְו� י  9 ֹל� ַע�

י׃  ד�  ָּֽמ� ַע� ית�  � ׂש� ַע� ּו  ׂש% ֹל3א־י
 ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gר 10ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ית� � ׂש� ַע� י  	 ִּכ� ית�  ֵ֥א�% ר� ַה  � ַ֖מ� ם  � ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gֵ֥א

ַה׃  ָּז�  ר ַה� 	 ב� ֵּ֣ד� ת־ַה� י 11ֵ֥א� ַּ֣ת� ר� ַ֖מ�) י ֵ֥א� � ם ִּכ� ַה�% ר� ב� ר& ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�
י ּוֵ֥נ� ַ֨ג� ר� Gַה ְו� ַה  � ָּז� ֹום ַה� ְק� ָּֽמ� ים ָּב� ֹל�ַה�% ת ֵ֥א� � ֵ֥א� ר� ין־י� 
ְק ֵ֥א Oר�

י׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ר ֵ֥א� 	 ב� ֹל־ֵּ֣ד� י& 12ַע� ב� ת־ֵ֥א� י ב� @ ת� ֹ֖ח� Gַה ֵ֥א ֵ֥נ�) ַ֖מ� ם־ֵ֥א� ַ֨ג� ְו�
ַה׃ ָּׁש�  ֵ֥א� ֹל� י  � י־ֹל� ַה� ַּ֣ת� ְו� י  � ָּֽמ� ת־ֵ֥א� ב� א  ֹל�3 ְך  � ֵ֥א� ְוא  ַה�%

13 Hי ב� ית ֵ֥א� � 
ָּב יםD ַ֖מ� ֹל�ַה� י ֵ֥א� ת�) ּו ֵ֥א� ַע� ת� ר ַה� : ִׁ֖ש� Gֵ֥א י ִּכ� Pַה� י� ְו�
ֹל @ י ֵ֥א� � ד� ָּֽמ� י ַע� � ׂש� Gַע ר ַּ֣ת� 	 ִׁ֖ש� Gְך ֵ֥א %
ֵּ֣ד ְס� �ַה ֹ֖ח� ּה ֶ֔ז� ר ֹל�% � ַ֖מ� ֵ֥א� ְו�
י 	 ֹ֖ח� י ֵ֥א� � י־ֹל� ר� ַ֖מ� ַה ֵ֥א� ָּֽמ� ֹוא ִׁ֖ש�% ב� ר ֵ֥נ� � ִׁ֖ש� Gְקֹום& ֵ֥א ָּֽמ� ֹל־ַה� ִּכ�

ּוא׃  ים& 14ַה  ד� ב� Gַע ְו� ר  ( ְק� ּוב� אן  ֵ֨צ�3 ְך  ֹל� L�יַ֖מ ב� Gֵ֥א ֹ֖ח  = ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ַה 	 ר� ת ׂש� � 
ֵ֥א ֹו  ֹל% ב  �ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ן  � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ת  ֹ֖ח�% ֶפ� ּוִׁ֖ש�

ֹו׃  ַּ֣ת  ִׁ֖ש� יָ֥ך 15ֵ֥א� � ֵ֥נ� ֶפ� י ֹל� � ֵ֨צ� ר� 	ַה ֵ֥א� 
ִּנ ְך ַה� ֹל� יַ֖מ�% ב� Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ב׃   
יָ֥ך ִׁ֖ש � יֵ֥נ� 
ַע ֹוב ָּב� ַּ֞ט	 י 16ָּב� ַּ֣ת� Lת� ַה ֵ֥נ� =
ִּנ ר ַה� ַ֖מ�) ַה ֵ֥א� � ר� ׂש� ּוֹל�

ם י� יֵ֥נ�% 
ּות ַע ְס� ְך& ִּכ� @ַה ַהּוא־ֹל� 
ִּנ יְך ַה� ֹ֖ח�% ֵ֥א� ף& ֹל� ְס� ף ִּכ�' ֹל� @ ֵ֥א�
ת׃  ֹ֖ח� ֵֽכ�  ֵ֥נ� ֹל ְו� ת ִּכ�� 	 
ֵ֥א ְך ְו� � ַּ֣ת� ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א ֵֽכ�� ֹל 17ֹל� 	 
ָּ֑ל ְּפ� ת� ֹּ֥י� ְו�

ים Lֹל�ַה� ֵ֥א� א  ְּפ�= ר� ֹּ֥י� ְו� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵ֥א� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א�
דּו׃  
ֹל 
ֹּ֥י ְו� יְו  � ת� ַה� ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ֹו  ַּ֣ת9 ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� ְך  ֹל� : יַ֖מ� ב� Gת־ֵ֥א ֵ֥א�

ית 18 � 
ב ֹל� ם  ֹ֖ח� � ֹל־ר� ִּכ� ד  	 ַע� ָּב� ַה  ַהְו�% י� ר&  ֵ֨צ� ַע� ר  ֵ֨צ�@ י־ַע� ִּכ� 
ם׃ ַה�  ר� ב� ֵ֥א� ת  ִׁ֖ש� 	 
ֵ֥א ַה  � ר� ׂש� ר  	 ב� ֹל־ֵּ֣ד� ַע� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gֵ֥א

      ְס

ר 21 � ַ֖מ� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ַה  � ר� ת־ׂש� ֵ֥א� ד  	 ְק� ְּפ� 9ַה  יַהְו� � ְו 
ר׃   
ָּב ֵּ֣ד� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ַה  � ר� ׂש� ֹל� 9ַה  ַהְו� י� ׂש  :ַע� ֹּ֥י� רZ 2ְו� ַה� ַּ֣ת� ְו�

ד U
ָּֽמֹוַע ֹל� יְו  � ֵ֥נ� ְק[ ֶ֔ז� ֹל� ן  � 
ָּב ם  9 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ַה  : ר� ׂש� ד  ֹל� =
ַּ֣ת ְו�
ים׃  ֹל�ַה�  ֵ֥א� ֹו  ת� ֵ֥א� ר  	 ָּב� ר־ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� Gם 3ֵ֥א Lַה� ר� ב� ֵ֥א� א  ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�

ַה � ר� ׂש� ֹו  ַה־ָּ֑ל	 ד� ֹל� ר־י� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹו  ד־ֹל9 ֹוֹל� ִּנ  ַה� ֹו  ֵ֥נ: ם־ָּב� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� 

ְק׃  ֹ֖ח�  ֵ֨צ� ֹו 4י� ֵ֥נ% ָּב� ְק  � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ת־י� ֵ֥א� ם&  ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל  @ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
ים׃ ֹל�ַה�  ֵ֥א� ֹו  ת� ֵ֥א� 	ַה  ּו� ֵ֨צ� ר  9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ים  � ַ֖מ� י� ת  � ֵ֥נ� ַ֖מ� ן־ִׁ֖ש� ָּב�

ת 5 � 
ֵ֥א ֹו  ֹל% ד  �ֹל� ּו� ַה� ָּב� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ת  � ֵ֥א� ן־ַ֖מ� ָּב� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ְו�
ֹו׃  ֵ֥נ  ָּב� ְק  	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י 6י� � ֹל� ַה  ׂש� 	 ַע� ְק  Uֹ֖ח� ֵ֨צ� ַה  ר�% ׂש� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�

י׃  ְק־ֹל�  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י�  ַע.  � 
ַ֖מ ָּׁש� ֹל־ַה� ִּכ� ים  � ֹל�ַה� י 7ֵ֥א� @ ַ֖מ� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3) ְו�
י ַּ֣ת� ד� 	 ֹל� י־י� ַה ִּכ�  � ר� ים ׂש� � ֵ֥נ� ַה ב� יְק� 	 יֵ֥נ� 
ם ַה ַה�% ר� ב� ֵ֥א� ֹל& ֹל� 
ָּ֑ל ַ֖מ�

יְו׃  ֵ֥נ�  ְק[ ֶ֔ז� ֹל� ן  � 
ׂש 8ב @ַע� ֹּ֥י� ְו� ֹל  � ַ֖מ� ְּג� ֹּ֥י� ְו� ד  ֹל� � ֹּ֥י� ַה� ֹל  	 ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�
ְק׃ ֹ֖ח�  ֵ֨צ� ת־י� ֹל ֵ֥א� 	 
ַ֖מ ְּג� ֹום ַה� י� ֹוֹל ָּב� ד% ַה ַ֨ג� � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ם& ַ֖מ� ַה� ר� ב� ֵ֥א�

ית 9 9 ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה� ר  : ַ֨ג� ן־ַה� ת־ָּב� ֵ֥א�  ַה  Lר� ׂש� א  ר� =
ַּ֣ת ְו�
ְק׃   
ֹ֖ח ֵ֨צ� ַ֖מ� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ַה  	 ד� ֹל� ר־י� ִׁ֖ש� Gר& 10ֵ֥א אַ֖מ� ַּ֣ת3' ְו�

י � ִּכ� ּה  � ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� את  ָּז�3 ַה� ַה  	 ַ֖מ� ֵ֥א� ַה� ִׁ֖ש  9 
ר ְּג� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א� ֹל�
י � ֵ֥נ� ם־ָּב� ַע� את  ָּז%3 ַה� ַה  � ַ֖מ� ֵ֥א� ן־ַה� ָּב� ִׁ֖ש&  יר� י� א  ֹל3@

ְק׃  ֹ֖ח�  ֵ֨צ� ם־י� ם 11ַע� � ַה� ר� ב� �י ֵ֥א� 
יֵ֥נ 
ַע ד ָּב� ֵ֥א�� ר ַ֖מ� 9 ב� ֵּ֣ד� ַע ַה� :ר� 
ֹּ֥י ְו�
ֹו׃  ֵ֥נ  ת ָּב� ֹל ֵ֥אֹוד�	 � ם 12ַע� ַה�) ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ים ֵ֥א� Lֹל�ַה� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

Z ֹל ִּכ� ָ֥ך  ת�% ַ֖מ� Gֹל־ֵ֥א ַע� ְו� ר  �ַע� ִּנ� ֹל־ַה� ַע� יָ֥ך&  יֵ֥נ�' 
ַע ָּב� ַע  @ ר� 
ֹל־י ֵ֥א�
י � ִּכ� ּה  � ֹל� ְק� ָּב� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַה  � ר� ׂש� יָ֥ך  9 ֹל� 
ֵ֥א ר  	 ַּ֣ת3אַ֖מ� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א

ַע׃  ר� ָ֥ך� ֶ֔ז�  א ֹל� 	 
ר ָּק� ְק י� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י� ַה 13ב� � ַ֖מ� ֵ֥א� ן־ַה� ת־ָּב� ם ֵ֥א� 	 ַ֨ג� ְו�
ּוא׃  ַה  ָ֥ך�  Gַע ר� ֶ֔ז� י  	 ִּכ� ִּנּו  � יַ֖מ� ׂש� Gֵ֥א ֹוי  ַ֨ג� ם 14ֹל� � 
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ן � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ם ְו� י� Lת ַ֖מ� ַ֖מ� =
ֹ֖ח םZ ְו� ֹ֖ח� ֹ֖ח־ֹל� ָּק�  ֹּ֥י�  ר ְו� ְק� Yָּב� ם ׀ ָּב� � ַה� ר� ב� ֵ֥א�
ַה� � ֹ֖ח� ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ד ְו�  ֹל� � ֹּ֥י� ת־ַה� ֵ֥א� ּה ְו� 9 ַ֖מ� ֵֽכ� ֹל־ִׁ֖ש� ם ַע� : ר ׂש� ַ֨ג� Sֹל־ַה� ֵ֥א�

ַע׃  ב� ִׁ֖ש�  ר  	 
ֵ֥א ָּב� ר  � ָּב� ד� ַ֖מ� ָּב� ַע  ת� %
ַּ֣ת ְו� ְך  ֹל� � 
ַּ֣ת ּו 15ְו� ֹל	 ֵֽכ� ֹּ֥י� ְו�
ת ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ד  ֹל� ֹּ֥י�% ת־ַה� ֵ֥א� ְך  � 
ֹל ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו� ת  ַ֖מ� � 
ֹ֖ח ן־ַה� ַ֖מ� ם  י� � ָּֽמ� ַה�

ם׃  יֹ֖ח�  ָּׂש� ַה� ד  	 ֹ֖ח� ד 16ֵ֥א� ַ֨ג� ִּנ�) ַ֖מ� ּה  Lֹל� ב  ִׁ֖ש� =
ַּ֣ת ְו�  Zְך ֹל� 
ַּ֣ת ְו�
ַה � ֵ֥א� ר� ֹל־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� ר�% ַ֖מ� � י ֵ֥א  � ת ִּכ� ִׁ֖ש� % �י ְק� 
ְו Gֹ֖ח ֑ט� ַ֖מ� ְק& ִּכ� 
ֹ֖ח ר� ַה�
ּה � ֹל� ת־ְק� ֵ֥א� א  	 ָּׂש� ַּ֣ת� ְו� ד  ַ֨ג� ִּנ�% ַ֖מ� ב  ִׁ֖ש� � 
ַּ֣ת ְו� ד  �ֹל� ֹּ֥י� ַה� ֹות  ַ֖מ� ָּב�

׃  ָּך� ב�  
ַּ֣ת רH 17ְו� ַע� ִּנ� ַה� ֹוֹל  ת־ְק� ֵ֥א�  Dים ֹל�ַה� ֵ֥א� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ם י� ַ֖מ�% ָּׁש� ן־ַה� ר& ַ֖מ� ַ֨ג� ֹל־ַה� ים ׀ ֵ֥א� @ ֹל�ַה� ְך ֵ֥א� ֵ֥א�= ֹל� אZ ַ֖מ� ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ַע : ַ֖מ� י־ִׁ֖ש� י ִּכ�  ֵ֥א�% יר� � ֹל־ַּ֣ת� ר ֵ֥א� � ַ֨ג� ְך ַה� � ַה־ָּ֑ל� ּה ַ֖מ� � ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ם׃ ַהּוא־ִׁ֖ש�  ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ָּב� ר  ַע� � ִּנ� ַה� ֹוֹל  ֹל־ְק	 ֵ֥א� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א�

ֹו 18 ְך ָּב� � 
ד ת־י� י ֵ֥א� יְק� 	 ֶ֔ז� Gֹ֖ח ַה� ר ְו� ַע� ִּנ�% ת־ַה� י ֵ֥א� � ֵ֥א� י ׂש� ּוַ֖מ� Oְק
ִּנּו׃  יַ֖מ�  ׂש� Gֵ֥א ֹוֹל  ד� ְּג� ֹוי  ַ֨ג	 י־ֹל� ים& 19ִּכ�  ֹל�ַה� ֵ֥א� ֹ֖ח  @ ְק� ֶפ� ֹּ֥י� ְו�

א @ 
ָּ֑ל ַ֖מ� ַּ֣ת� ְו� ְך  ֹל� L
ַּ֣ת ְו� ם  י� � ַ֖מ� ר  � 
ֵ֥א ָּב� א  ר� � 
ַּ֣ת ְו� יַה�  יֵ֥נ�% 
ת־ַע ֵ֥א�
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ר׃  ַע� ִּנ�  ת־ַה� ֵ֥א� ְק�  ִׁ֖ש� � ַּ֣ת� ְו� ם  י� ַ֖מ�% ת&  ַ֖מ� '
ֹ֖ח ת־ַה� י 20ֵ֥א� : ַה� י� ְו�
י � ַה� י� ְו� ר  ָּב�% ד� ָּֽמ� ב& ָּב� ִׁ֖ש� '
ֹּ֥י ְו� ֹל  � ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו� ר  ַע� � ִּנ� ת־ַה� ים ֵ֥א� 9 ֹל�ַה� ֵ֥א�

ת׃  ָּׁש�  ַה ְק� 	 ב� ֹו 21ר� ֹ֖ח־ֹל	 ָּק�  ַּ֣ת�  ן ְו� � אר� ר ְּפ� � ָּב� ד� ַ֖מ� ב ָּב� �ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֵ֥א� 
ַ֖מ ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹו  ָּֽמ9 ֶפֵ֥א�

ֹל& 22 יֵֽכ� ּוֶפ� ְך  ֹל� יַ֖מ�) ב� Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ְוא  ַה�% ַה� ת  � 
ַע ָּב� י&  ַה� י� � ְו 
ָ֥ך% ָּֽמ� ַע� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ם  � ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹו  ֵ֥א% ב� ר־ֵ֨צ� ׂש�

ַה׃  ׂש�  ַה ַע� � ַּ֣ת� ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א ֵֽכ�	 י 23ָּב� @ ַה ָּ֑ל� ַע� ב� ָּׁש�= ַה ַה� ַּ֣ת�) ַע� ְו�
י � ֵּ֣ד� ֵֽכ� ֵ֥נ� ּוֹל� י  � יֵ֥נ� ֵ֥נ� ּוֹל� י  ֹל�% ר  ְק�� ִׁ֖ש� ם־ַּ֣ת� ַה ֵ֥א� ִּנ� %
ַה ים&  אֹל�ַה�  
ב
י ד�% ָּֽמ� ַע� ַה  � ׂש� Gַע ַּ֣ת� ָ֥ך&  ָּֽמ� ַע� י  ית� @ ׂש� ר־ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ד  ְס� L�ֹ֖ח ִּכ�

ּה׃  ָּב�  ַה  ַּ֣ת� ר� 	 ר־ְּג� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ  ר� � ֵ֥א� ם־ַה� ַע� ר& 24ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�
׃  ַע.  
ב ָּׁש� ֵ֥א� י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ם  ַה�% ר� ב� ם 25ֵ֥א� � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹ֖ח.  	 ַהֹוֵֽכ� ְו�

ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  י� ָּֽמ�% ַה� ר  � 
ֵ֥א ָּב� דֹות&  ֹל־ֵ֥א� ַע� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gת־ֵ֥א ֵ֥א�
ְך׃  ֹל� יַ֖מ�  ב� Gי ֵ֥א 	 
ד ב� ּו ַע� ֹל� ֶ֔ז� א 26ְּג� ְך ֹל�3 ֹל� יַ֖מ�% ב� Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ַה Pַּ֣ת� ם־ֵ֥א� ַ֨ג� ְו� ַה  � ָּז� ַה� ר  � ב� ֵּ֣ד� ת־ַה� ֵ֥א� ַה  � ׂש� ַע� י  	 ַ֖מ� י  ַּ֣ת� ַע� ד�% י�
י 	 ַּ֣ת� ֹל� ָּב� י  ַּ֣ת� ַע� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  ֹל3	 י  9 ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� :ם  ַ֨ג� ְו� י  ָּ֑ל�) ַּ֣ת�  ד� � ְּג� ֹל3א־ַה�

ֹום׃  ֹּ֥י  ן 27ַה� � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ר  % ְק� ּוב� אן  ֵ֨צ�3 ם&  ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹ֖ח  @ ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ית׃  ר�  ָּב� ם  � יַה� 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ּו  ת	 ר� ֵֽכ� ֹּ֥י� ְו� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gֵ֥א ב 28ֹל� � 
ַּצ ֹּ֥י� ְו�

ן׃ ַה�  ֵּ֣ד� ב� ֹל� אן  ַּצ�3 ַה� ת  ׂש�	 ב� ִּכ� ַע  ב� 9 ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ם  ַה�) ר� ב� ֵ֥א�
ַה 29 ִּנ� (
ַה ַה  � ַ֖מ� ם  � ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

ַה׃ ֵ֥נ� ֵּ֣ד�  ב� ֹל� ַּ֣ת�  ב� � ַּצ� ַה� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ָּ֑ל� %
ֵ֥א ַה� ת&  ׂש� ב� ִּכ� ַע  ב� @ ִׁ֖ש�
י 30 � ד� ֹּ֥י� ַ֖מ� ֹ֖ח  � ָּק� ַּ֣ת� ת  ׂש�% ב� ִּכ� ַע  ב� � ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� י  Oִּכ� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

ר 	 
ֵ֥א ָּב� ת־ַה� י ֵ֥א� ַּ֣ת� ר� � ֶפ� י ֹ֖ח� 	 ַה ִּכ� ד�% 
ַע י ֹל� � ַה־ָּ֑ל� י� ַה� בּור& ַּ֣ת�  Gַע ָּב�
את׃  ָּז3  ר 31ַה� � 
ֵ֥א ָּב� ּוא  ַה� ַה� ֹום  ְק	 ָּֽמ� ֹל� א  9 ר� ְק� ן  (
ֹל־ִּכ ַע�

ם׃  יַה�  
ֵ֥נ ּו ִׁ֖ש� ַע� ָּב� ִׁ֖ש� ם ֵ֥נ� 	 י ִׁ֖ש� 9 ַע ִּכ� ב� � ית 32ִׁ֖ש� � ר� ּו ב� ת	 ר� ֵֽכ� ֹּ֥י� ְו�
ֹו ֵ֥א% ב� ר־ֵ֨צ� ֹל& ׂש� יֵֽכ� ְך ּוֶפ� ֹל� יַ֖מ�) ב� Gם ֵ֥א �ְק� ֹּ֥י� ַע ְו� ב� � ר ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ב� ָּב�

ים׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ֹל� ְּפ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� בּו  � ִׁ֖ש[ ֹּ֥י� ֹל 33ְו� ִׁ֖ש� � ֵ֥א� ַע  	 ַּ֞ט� ֹּ֥י� ְו�
ֹל 	 
ֵ֥א ַה  � ַהְו� י� ם  	 
ִׁ֖ש ָּב� ם  א־ִׁ֖ש�% ר� ְק� ֹּ֥י�= ְו� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ר  � 
ֵ֥א ב� ָּב�

ם׃  ים 34ַעֹוֹל�  	 ַ֖מ� ים י� � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹל� ץ ְּפ� ר� 	 ֵ֥א� ם ָּב� 9 ַה� ר� ב� ר ֵ֥א� ַ֨ג� : ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ָּב�  ֶפר�

ים 22 ֹל�ַה�% ֵ֥א� � ַה� ְו� ַה  ָּ֑ל� %
ֵ֥א ַה� ים  � ר� ב� ֵּ֣ד� ַה� ר&  ֹ֖ח� ֵ֥א� י  ַה�) י� ְו�
ר אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ם ְו� � ַה� ר� ב� יְו ֵ֥א� ֹל�% 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ם ְו� � ַה� ר� ב� ת־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� � ֹּס� ֵ֥נ�

י׃  ֵ֥נ�  
ִּנ ָ֥ך@ 2ַה� יד� ֹ֖ח�  ת־י� ֵ֥א� ָ֥ך=  ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� א  Sֹ֖ח־ֵ֥נ� ְק� ר  אַ֖מ� Y3ֹּ֥י ְו�
ץ ר� � ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ָ֥ך%  ְך־ֹל� ֹל� ְו� ְק  ֹ֖ח�% ֵ֨צ� ת־י� ֵ֥א�  & ַּ֣ת� ב� ַה�' ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ים ר�% ַה� ד ַה�  � ֹ֖ח� ֹל ֵ֥א� Oַה ַע� ֹל�% ַע� ם& ֹל� ַהּו ִׁ֖ש� @ 
ֹל Gַע ַה� �ַה ְו� ֹּ֥י� ר� ָּֽמ� ַה�

יָ֥ך׃  ֹל�  
ֵ֥א ר  	 ַ֖מ� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gר 3ֵ֥א ְק� ָּב�) ָּב� ם  Lַה� ר� ב� ֵ֥א� ם  =
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ֹו ַּ֣ת% יְו& ֵ֥א� ר� ַע� ֵ֥נ� @י  
ֵ֥נ ת־ִׁ֖ש� ֹ֖ח ֵ֥א� P ָּק� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ר% ַ֖מ� Gת־ֹ֖ח ִׁ֖ש& ֵ֥א� ב� Gֹ֖ח י� ְו� 
ְך ֹל� %
ֹּ֥י ם ְו� �ְק� ֹּ֥י� ַה ְו� ֹל�% י ַע� � 
ֵ֨צ Gַע& ַע ָּק� ב� י� ֹו ְו� ֵ֥נ� ְק ָּב� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ת י� � 
ֵ֥א ְו�

ים׃  ֹל�ַה�  ֵ֥א� ַה� ֹו  ר־ֹל	 ַ֖מ� ר־ֵ֥א�  ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹום  ְק� ָּֽמ� ֹל־ַה� ֹום 4ֵ֥א� ֹּ֥י� ָּב�
א 	ר� ֹּ֥י� ְו� 9יְו  יֵ֥נ� 
ת־ַע ֵ֥א� ם  : ַה� ר� ב� ֵ֥א� א  ָּׂש�= ֹּ֥י� ְו� י  יִׁ֖ש�) ֹל� ָּׁש� ַה�

ְק׃  ֹ֖ח�  ר� 
ַ֖מ ֹום  ְק� ָּֽמ� ת־ַה� ם 5ֵ֥א� Lַה� ר� ב� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
י � ֵ֥נ� Gֵ֥א ְו� ֹור  ַ֖מ% Gֹ֖ח ם־ַה� ַע�  ַה&  ְּפ� ם  	 ֵֽכ� בּו־ֹל� ִׁ֖ש� יְו  ר�) ַע� ֹל־ֵ֥נ� ֵ֥א�
ַה ּוב� ִׁ֖ש	 ֵ֥נ� ְו� ַה  � ְו� Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥נ�  ְו� ַה  ד־ִּכ�� ַע� ַה  � ֵֽכ� ֹל� 
ֵ֥נ ר  ַע� ִּנ�% ַה� ְו�

ם׃  יֵֽכ�  
ֹל Gם& 6ֵ֥א ׂש� ֹּ֥י�' ַה ְו� ֹל�) ַע� י ַה� � 
ֵ֨צ Gת־ַע ם ֵ֥א� Lַה� ר� ב� ֹ֖ח ֵ֥א� = ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ִׁ֖ש � 
ֵ֥א ת־ַה� ֵ֥א� ֹו  ד% י� ָּב� ֹ֖ח  � ָּק� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ֵ֥נ% ָּב� ְק  � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹל־י� ַע�

ְו׃  ֵּ֣ד�  ֹ֖ח� י� ם  � יַה� 
ֵ֥נ ּו ִׁ֖ש� ֵֽכ	 ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ת  ֹל� � ֵֽכ� Gֵ֥א ָּֽמ� ת־ַה�  ֵ֥א� ר 7ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ר אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� י  ב�% ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� יְו&  ב� ם ֵ֥א� @ ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� ְק ֵ֥א� Lֹ֖ח� ֵ֨צ� י�
	ַה 
ֹּ֥י ֵ֥א� ְו� ים  ֵ֨צ�% 
ַע � ַה� ְו� ִׁ֖ש&  
ֵ֥א ַה� @ַה  
ִּנ ַה� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו� י  � ֵ֥נ� ב� י  ִּנ�  � ִּנ� ַה�

ַה׃  ֹל�  ַע� ֹל� ַה  � ָּׂש� ים 8ַה� Pֹל�ַה� ֵ֥א� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א� ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�
ם � יַה� 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ּו  ֵֽכ	 ֹל� 
ֹּ֥י ְו� י  � ֵ֥נ� ָּב� ַה  � ֹל� ַע� ֹל� ַה  9 ָּׂש� ַה� ֹו  ַה־ָּ֑ל	 ֵ֥א� ר� י�

ְו׃  ֵּ֣ד�  ֹ֖ח� ֹו 9י� ר־ֹל� ַ֖מ� ֵ֥א�  ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א  Dְקֹום ָּֽמ� ֹל־ַה� ֵ֥א�  ֵ֥אּו  ב�) ֹּ֥י� ְו�
ֹ֖ח. %
ָּב ֶ֔ז� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ם&  ַה� ר� ב� ֵ֥א� ם  @ ִׁ֖ש� ן  ב� ֹּ֥י�= ְו�  Hים ֹל�ַה� ֵ֥א� ַה�

ם @ׂש� ֹּ֥י� ֹו ְו� ֵ֥נ% ְק ָּב� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ת־י� ד& ֵ֥א� ְק� Gַע ֹּ֥י� ים ְו�  � ֵ֨צ� 
ַע ת־ַה� ְך ֵ֥א� ר�� Gַע ֹּ֥י� ְו� 
ים׃  ֵ֨צ�  
ַע ֹל� ֹל  ַע� � ָּֽמ� ַ֖מ� ֹ֖ח.  %
ָּב ֶ֔ז� ָּֽמ� ֹל־ַה� ַע� תֹו&  ֹ֖ח 10ֵ֥א� @ ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

֑ט ֹ֖ח�� ִׁ֖ש� ת ֹל� ֹל� � ֵֽכ� Gֵ֥א ָּֽמ� ת־ַה�  ֹ֖ח ֵ֥א� � ָּק� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ד% ת־י� ם& ֵ֥א� ַה� ר� ב� ֵ֥א�
ֹו׃  ֵ֥נ  ת־ָּב� ַה& 11ֵ֥א� ַהְו� י� ְך  @ ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� יְו  Lֹל� 
ֵ֥א א  ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�

ר אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ם ְו� � ַה� ר� ב� ם ׀ ֵ֥א� � ַה� ר� ב� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ם ְו� י� ַ֖מ�% ָּׁש� ן־ַה� ַ֖מ�
י׃  ֵ֥נ�  
ִּנ ר 12ַה� ַע� ִּנ�% ֹל־ַה� ֵ֥א� ָ֥ך&  ד� י�  ֹ֖ח  @ ֹל� ִׁ֖ש� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

י ַּ֣ת� ַע� ד�) י� ַה  � ַּ֣ת� ַע� ׀  י  � ִּכ� ַה  ּוָּֽמ� ֵ֥א� ַ֖מ� ֹו  ֹל� ׂש  ַע� 	 ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�
ָ֥ך	 ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ַּ֣ת�  ֵֽכ� 9 ׂש� ֹ֖ח� א  ֹל3	 ְו� ַה  ַּ֣ת� ֵ֥א�% ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� א  @ 
ר י־י� ִּכ� 

י׃  ִּנ� ָּֽמ�  ָ֥ך� ַ֖מ� יד� ֹ֖ח� ת־י� יְו 13ֵ֥א� יֵ֥נ�) 
ת־ַע ם ֵ֥א� Lַה� ר� ב� א ֵ֥א� ָּׂש�= ֹּ֥י� ְו�
יְו � ֵ֥נ� ר� ְק� ָּב� ְך  � ב� ֹּס� ָּב� ֶ֔ז  	 ֹ֖ח� ֵ֥א� ֵ֥נ� ר  Uֹ֖ח� ֵ֥א� ֹל  י� ַה־ֵ֥א�% 
ִּנ ַה� ְו� א&  ר� ֹּ֥י� ְו�
ַה � ֹל� ַע� ַהּו ֹל� 	 
ֹל Gַע ֹּ֥י� ֹל ְו� י� ֵ֥א�% ת־ַה� ֹ֖ח ֵ֥א� � ָּק� ֹּ֥י� ם& ְו� ַה� ר� ב� ְך ֵ֥א� @ֹל� 
ֹּ֥י ְו�

ֹו׃  ֵ֥נ  ָּב� ת  ֹ֖ח� 	 ֹום 14ַּ֣ת� ְק	 ָּֽמ� ם־ַה�  
ִׁ֖ש ם  9 ַה� ר� ב� ֵ֥א� א  : ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ר 	 ַה� ֹום ָּב� ֹּ֥י% ר ַה� � 
ַ֖מ ֵ֥א� 
ר& י ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א � ֵ֥א� ר� �ַה ׀ י� ַהְו� ּוא י� ַה� ַה�
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ַה׃  ֵ֥א�  ר� 
י ַה  � ַהְו� �ַה 15י� ַהְו� י� ְך  	 ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� א  9 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  י� ַ֖מ�  ָּׁש� ן־ַה� ית ַ֖מ� � ֵ֥נ� 
ם ִׁ֖ש � ַה� ר� ב� ֹל־ֵ֥א� י 16ֵ֥א� 	 ָּב� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

& ית� ׂש�' ַע� ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ן  ַע� Oי� י  ִּכ�) �ַה  ַהְו� ם־י� ֵ֥א[ ֵ֥נ� י  ַּ֣ת� ַע� � ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥נ�
ָ֥ך	 ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ַּ֣ת�  ֵֽכ� � ׂש� ֹ֖ח� א  ֹל3	 ְו� ַה  ָּז�% ַה� ר  � ב� ֵּ֣ד� ת־ַה� ֵ֥א�

ָ֥ך׃  יד�  ֹ֖ח� ת־י� ַה 17ֵ֥א� @ ָּב� ר� ַה ֵ֥א� ָּב�= ר� ַה� ָ֥ך) ְו� ֵֽכ� ר� ב� Gְך ֵ֥א � 
ר י־ב� ִּכ� 
ר � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹוֹל  Uֹ֖ח ֵֽכ� ְו� ם  י� ַ֖מ�% ָּׁש� ַה� י  � 
ב ֵֽכֹוֵֽכ� ִּכ� ָ֥ך&  Gַע ר� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א� 
יְו׃ ב�  י� ר ֵ֥א� ַע� 	 ת ִׁ֖ש� � 
ָ֥ך% ֵ֥א Gַע ר� ִׁ֖ש ֶ֔ז� � ר� י� ְו� �ם  ֹּ֥י� ת ַה� � ֶפ� ֹל־ׂש� ַע�

ב 18 ְק� U
ַע ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� �י  
ְּגֹוי ֹל  ִּכ�� ָ֥ך%  Gַע ר� ֶ֔ז� ב� ּו  ֵֽכ� Gר ָּב� ת� ַה� ְו�
י׃  ֹל�  ְק� ָּב� ַּ֣ת�  ַע� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ר  	 ִׁ֖ש� Gם& 19ֵ֥א ַה� ר� ב� ֵ֥א� ב  @ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ַע ב� � ר ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ֹל־ָּב� ְו ֵ֥א� � ֵּ֣ד� ֹ֖ח� י� ּו  ֵֽכ	 ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ַ֖מּו  9 ְק[ ֹּ֥י� ְו� יְו  ר�% ַע� ֹל־ֵ֥נ� ֵ֥א�
ַע׃  ב� ִׁ֖ש�  ר  	 
ֵ֥א ב� ָּב� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ב  	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ֶפְו�

ם 20 � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ד ֹל� 	 ְּג� ֹּ֥י[ ַה ְו� ָּ֑ל� %
ֵ֥א ים ַה� � ר� ב� ֵּ֣ד� י& ַה� 
ר Gֹ֖ח י ֵ֥א� ַה�) י� ְו�
ים � ֵ֥נ� ָּב� ְוא  9 ם־ַה� ַ֨ג� ַה  	 ִּכ� ֹל� ַ֖מ� ַה  ד�= ֹל� י� ַה  
ִּנ Sַה� ר  אַ֖מ�� 
ֹל

יָ֥ך׃  ֹ֖ח�  ֵ֥א� ֹור  ֹ֖ח	 ֵ֥נ� ּוֶ֔ז 21ֹל� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ֹו  ר� ֵֽכ� ָּב� ּוץ  ת־ַע	 ֵ֥א�
ם׃  ר�  Gֵ֥א י  	 ב� Gֵ֥א ֹל  � 
ַ֖מּוֵ֥א ת־ְק� ֵ֥א� ְו� יְו  � ֹ֖ח� ד 22ֵ֥א� ׂש� � ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�

ֹל׃  
תּוֵ֥א ת ָּב� � 
ֵ֥א ף ְו� � ֹל� ד� ת־י� ֵ֥א� ִׁ֖ש ְו� � ֵּ֣ד� ֹל� ת־ְּפ� ֵ֥א� ֹו ְו� ֶ֔ז% Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ְו�
ַה 23 � ד� ֹל� ַה& י� ָּ֑ל� '
	ַה ֵ֥א ֵ֥נ� ַ֖מ� ַה ִׁ֖ש� � ְק� ב� ת־ר� ד ֵ֥א� � ֹל� ֹל י� � 
תּוֵ֥א ּוב�

ם׃  ַה�  ר� ב� ֵ֥א� י  	 ֹ֖ח� Gֵ֥א ֹור  ֹ֖ח� ֵ֥נ� ֹל� ַה  ִּכ�% ֹל� ֹו 24ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַ֨ג� יֹל� ּוֶפ� 
ֹ֖ח ב� � ת־֑ט� ֵ֥א� ְוא&  ם־ַה� ְּג� ד  ֹל� @ 
ַּ֣ת ְו� ַה  � ֵ֥אּוַ֖מ� ר� ּה  � ַ֖מ� ּוִׁ֖ש�

ַה׃  ֵֽכ�  Gַע ת־ַ֖מ� ֵ֥א�  ִׁ֖ש ְו� ֹ֖ח� � ת־ַּ֣ת� ֵ֥א� ם ְו� ֹ֖ח� ת־ְּג�% ֵ֥א�       ְסְו�

ים 23 	 ר� ׂש� ַע� ְו� 9ַה  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַה  	 ֵ֥א� 
ַ֖מ ַה  ר�% ׂש� �י  
ֹּ֥י ֹ֖ח� יּו&  ַה� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ר�  ׂש� 	י  
ֹּ֥י ֹ֖ח� י  � 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ת 2ִׁ֖ש� ַ֖מ� � ַּ֣ת� ְו�

ן ַע� � ֵ֥נ� ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ֹון ָּב� ר� ב� ְוא ֹ֖ח� 	 ַע ַה� 9 ָּב� ר� 	ת ֵ֥א� י� ר� ְק� ַה ָּב� ר�) ׂש�
ּה׃  ת�  ִּכ� ב� ֹל� ַה ְו� � ר� ׂש� ד ֹל� ְּפ�	 ְס� ם ֹל� ַה�% ר� ב� ב3א& ֵ֥א� ֹּ֥י� ם& 3ְו� ְק� ֹּ֥י�' ְו�

ת � 
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ֹל־ָּב� ֵ֥א� ר  	 
ָּב ד� י� ְו� ֹו  ת� 
ַ֖מ �י  
ֵ֥נ ְּפ� ֹל  � ַע� 
ַ֖מ ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א�
ר׃  אַ֖מ�  
י 4ֹל @ ֹל� ּו  ֵ֥נ= ַּ֣ת� ם  � ֵֽכ� ָּֽמ� ַע� י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ב  	 תֹוִׁ֖ש� ר־ְו� 
ְּג

י׃ ֵ֥נ�  ֶפ� ָּ֑ל� ַ֖מ� י  � ת� 
ַ֖מ ַה  	 ר� ָּב� ְק� ֵ֥א� ְו� ם  ֵֽכ�% ָּֽמ� ַע� ר&  ב� ' ת־ְק� ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א
ֹו׃ 5 ֹל  ר  אַ֖מ�	 
ֹל ם  � ַה� ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ת  9 
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ב� ּו  ֵ֥נ: Gַע ֹּ֥י� ְו�
ֵ֥נּו 6 %
תֹוֵֽכ ַה& ָּב� ַּ֣ת� ים ֵ֥א� @ ֹל�ַה� יא ֵ֥א� ׂש�= י ֵ֥נ� ֵ֥נ�) ד� Gֵ֥נּו ׀ ֵ֥א � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש�

ִּנּו ָּֽמ�% ַ֖מ� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ָ֥ך  � ת� 
ת־ַ֖מ ֵ֥א� ר  ב�� ְק� יֵ֥נּו  %
ר ב� ְק� ר  � ֹ֖ח� ב� ַ֖מ� ָּב�
ָ֥ך׃ ת�  
ַ֖מ ר  ב�	 ָּק� ַ֖מ� ָ֥ך�  ָּֽמ� ַ֖מ� ַה  	 ֹל� ֵֽכ� א־י� ֹל3  ֹו  ר9 ב� ת־ְק� ֵ֥א�

ץ 7 ר� � ֵ֥א� ם־ַה� ַע� ֹל� ֹ֖חּו  	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם  9 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ם  :ְק� ֹּ֥י� ְו�
ת׃   
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ב� �ִׁ֖ש 8ֹל� 
ם־י ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ם  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  	 
ָּב ד� י� ְו�

י ּוֵ֥נ� Uַע ַ֖מ� י ִׁ֖ש� ֵ֥נ�% ֶפ� ָּ֑ל� י& ַ֖מ� ת� 
ת־ַ֖מ ֵ֥א� ר  ָּב�@ ְק� ֹל� ם  ֵֽכ�) ִׁ֖ש� ֶפ� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� 
ר׃  ֹ֖ח� ן־ֵ֨צ�  ָּב� ֹון  ר	 ֶפ� ַע� ָּב� י  � ַעּו־ֹל� ַ֨ג� י 9ּוֶפ� ן־ֹל�) ַּ֣ת� י� ְו�

ַה � 
ֵ֨צ ְק� ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹו  ר־ֹל% ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה&  ֹל� 
ְּפ ֵֽכ� ָּֽמ� ַה� ת  @ ר� ַע� ת־ַ֖מ� ֵ֥א�
ם � ֵֽכ� תֹוֵֽכ� ָּב� י  9 ֹל� ַה  ִּנ� 	 ֵ֥נ� ַּ֣ת� י� א  L
ֹל ַ֖מ� ף  ְס� ֵֽכ�= ָּב� ַהּו  � 
ד ׂש�

ר׃  ב� ת־ְק�  ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א ת 10ֹל� � 
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ָּב� ֹוְך  ת� ָּב� ב  � 
י�ִׁ֖ש ֹון  ר	 ֶפ� ַע� ְו�
ת %
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ �י ב� 
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ם& ָּב� ַה� ר� ב� ת־ֵ֥א� י ֵ֥א� @ ַּ֣ת� ֹ֖ח� ֹון ַה� ר= ֶפ� ןZ ַע� ַע� ֹּ֥י� ְו�

ר׃  אַ֖מ�  
ֹל ֹו  יר� ר־ַע� ַע� ִׁ֖ש�  י  	 
ֵ֥א ָּב� ֹל  ֵֽכ�9 י 11ֹל� � ֵ֥נ� ד� Gא־ֵ֥א ֹל3 
ֹו ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א 	 ר� ַע� ָּֽמ� ַה� ְו� ְך  ֹל�% י  ַּ֣ת� � ת� ֵ֥נ� ַה&  ד� ָּׂש� י ַה� ֵ֥נ� %
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש�
ר ב�	 ְק� ְך  � ָּ֑ל� יַה�  	 ַּ֣ת� ת� ֵ֥נ� י  9 ָּֽמ� י־ַע� 
ֵ֥נ ב� :י  
יֵ֥נ 
ַע ֹל� יַה�  � ַּ֣ת� ת� ֵ֥נ� ָ֥ך�  ֹל�

ָ֥ך׃  ת�  
ץ׃ 12ַ֖מ ר� ֵ֥א�  ַה� ם  	 ַע� י  � 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א� ֹ֖חּו&  ַּ֣ת�' ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ר 13 אַ֖מ�% 
ץ& ֹל ר� ֵ֥א�' ם־ַה� @י ַע� 
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ֹון ָּב� Lר ֶפ� ֹל־ַע� ר ֵ֥א� =
ָּב ד� י� ְו�

ַה& ד� ָּׂש� ף ַה� ְס� @ י ִּכ� ַּ֣ת� Lת� י ֵ֥נ� ֵ֥נ� � 
ַע ַ֖מ� ּו ִׁ֖ש� ַה ֹל� 	 ַּ֣ת� ם־ֵ֥א� ְך ֵ֥א� 9 ֵ֥א�
ַה׃  ָּֽמ� ִׁ֖ש�  י  � ת� 
ת־ַ֖מ ֵ֥א� ַה  	 ר� ָּב� ְק� ֵ֥א� ְו� י  ִּנ� ָּֽמ�% ַ֖מ� ֹ֖ח  � ן 14ְק� :ַע� ֹּ֥י� ְו�

ֹו׃  ר ֹל  אַ֖מ�	 
ם ֹל � ַה� ר� ב� ת־ֵ֥א� ֹון ֵ֥א� ר9 ֶפ� י 15ַע� ֵ֥נ� %
ַע ַ֖מ� י ִׁ֖ש� � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א
ָ֥ך� יֵ֥נ�  
ּוב י  	 יֵ֥נ� 
ָּב ף  ְס� 9 ֹל־ִּכ� ְק� ִׁ֖ש�  ת  ֵ֥א�: 
ַ֖מ ַע  ָּב�= ר� ֵ֥א�  Zץ ר� ֵ֥א�

ר׃  ב�  ָ֥ך� ְק� ת� 
ת־ַ֖מ ֵ֥א� ְוא ְו� � ַה־ַה� םD 16ַ֖מ� ַה� ר� ב� ַע ֵ֥א� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ף ְס� U�ִּכ ת־ַה� ן ֵ֥א� ר�% ֶפ� ַע� ם& ֹל� ַה� ר� ב� ֹל ֵ֥א� ְק�@ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� רֹוןH ְו� ֶפ� ֹל־ַע� ֵ֥א�
ֹל ְק� � ֵ֥אֹות& ִׁ֖ש� 
ַע ַ֖מ @ ָּב� ר� ת ֵ֥א� � 
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ �י ב� 
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ר ָּב� � ָּב� ר ֵּ֣ד� 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ר׃   
ֹ֖ח ֹּס� ֹל� ר  � 
ב ַע� ף  ְס� ֹון 17ִּכ�% ר) ֶפ� ַע� ַה  � 
ד ׂש� ׀  ם  �ְק� ֹּ֥י� ְו�
ַה& ד� ָּׂש� ַה� א  � 
ר ַ֖מ� ַ֖מ� �י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ֹל�% 
ְּפ ֵֽכ� ָּֽמ� ָּב� ר&  ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ַה ד�% ָּׂש� ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ&  
ַע ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו� ֹו  ר־ָּב% ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  � ר� ַע� ָּֽמ� ַה� ְו�

יב׃  ב�  ֹו ְס� ֹל� ב[ ֹל־ְּג� ֵֽכ� ר ָּב� 	 ִׁ֖ש� Gַה 18ֵ֥א � ֵ֥נ� ְק� ַ֖מ� ם ֹל� 	 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל�
ֹו׃ יר  ר־ַע� ַע� ִׁ֖ש�  י  	 
ֵ֥א ָּב� ֹל  ֵֽכ�� ָּב� ת  � 
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ב� �י  
יֵ֥נ 
ַע ֹל�

ֹו 19 ַּ֣ת) ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה  � ר� ת־ׂש� ֵ֥א� ם  Lַה� ר� ב� ֵ֥א� ר  ב�= ְק�  Zן 
י־ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ְו�
א � 
ר ַ֖מ� ַ֖מ� י  	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ַה  9 ֹל� 
ְּפ ֵֽכ� ָּֽמ� ַה� ַה  : 
ד ׂש� ת  Pר� ַע� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א�

ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ֹון  ר� ב� ֹ֖ח� ְוא  � ַה 20ַה� L�ד ָּׂש� ַה� ם  ְק� ֹּ֥י�= ְו�
ר ב� � ת־ְק� ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א ֹל� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ֹו  ר־ָּב9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  : ר� ַע� ָּֽמ� ַה� ְו�

ת׃   
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ת ָּב� � 
ֵ֥א 
      ְסַ֖מ

ְך 24 	 ר� 
ָּב 9ַה  יַהְו� � ְו  ים  � ַ֖מ� ֹּ֥י� ָּב� א  � ָּב� ן  % 
ְק ֶ֔ז� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ְו�
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ֹל׃  ִּכ�  ם ָּב� � ַה� ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵּ֣דֹו& 2ֵ֥א� ב� ֹל־ַע� ם ֵ֥א� ַה�) ר� ב� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ָ֥ך� ד� 	א י� ים־ֵ֥נ� ֹו ׂש�  ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ֹל ָּב� � 
ִׁ֖ש ָּֽמ� ֹו ַה� ית% 
ן ָּב � ְק� ֶ֔ז�

י׃  ֵֽכ�  
ר ת י� ֹ֖ח� 	 ם 3ַּ֣ת� י� ַ֖מ�% ָּׁש� י ַה� � 
ֹל�ַה ַה& ֵ֥א� יַהְו� � ָ֥ך% ָּב  Gיַע � ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו�
י ֵ֥נ�% ב� ֹל� ַה&  ָּׁש� ֵ֥א� ֹ֖ח  @ ָּק� א־ת� ֹל3  ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� י  � 
אֹל�ַה 
 ְו 

ֹו׃  ָּב  ר� ְק� ב ָּב� 	 
י יֹוִׁ֖ש � ֵֽכ� ֵ֥נ� ר ֵ֥א� 	 ִׁ֖ש� Gי ֵ֥א ֵ֥נ�% Gַע ֵ֥נ� ִּכ� ֵ֥נֹות& ַה�  ָּב� י 4ַ֖מ� : ִּכ�
ַה � ָּׁש� ֵ֥א�  	 ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ֹל� ְו� ְך  � 
ֹל 
ַּ֣ת י  � ַּ֣ת� ד� ֹל־ַ֖מֹוֹל� ֵ֥א� ְו� י  9 ֵ֨צ� ר� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�

ְק׃  ֹ֖ח�  ֵ֨צ� י� ֹל� י  	 ֵ֥נ� ב� י& 5ֹל� ֵ֥אּוֹל� ד  ב� ַע�% ַה� יְו&  ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ץ ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵ֥א� י  � ר� Gֹ֖ח ֵ֥א� ת  ֵֽכ� 	 ֹל� ֹל� ַה  ָּׁש�% ֵ֥א� ַה�  ַה  � ֹל3א־ת3אב�
ץ ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ֵ֥א� ָ֥ך%  ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� יב&  ִׁ֖ש� ֵ֥א� ב  @ 
ִׁ֖ש ַה� ַה�  את  ָּז�3 ַה�

ם׃  ָּׁש�  ַ֖מ� את�  	 ֵ֨צ� ר־י� ִׁ֖ש� Gם 6ֵ֥א � ַה� ר� ב� ֵ֥א� יְו  � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ַה׃  ָּֽמ� י ִׁ֖ש�  � ֵ֥נ� ת־ָּב� יב ֵ֥א� 	 ִׁ֖ש� ן־ַּ֣ת� ָ֥ך% ְּפ� ר ֹל� ַ֖מ� � ָּׁש� �ַה ׀ 7ַה� ַהְו� י�

Dי ב� ֵ֥א� ית  � 
ָּב ַ֖מ� י  ֵ֥נ� Lֹ֖ח� ְק� ֹל� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ם  י� ַ֖מ�) ָּׁש� ַה� י  � 
ֹל�ַה ֵ֥א�
ר @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְו� י  Lר־ֹל� ָּב� ֵּ֣ד� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ְו�  Hי ַּ֣ת� ד� ֹוֹל� ַ֖מ  ץ  ר� � ֵ֥א� 
ּוַ֖מ
ץ ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ן  � 
ַּ֣ת ֵ֥א� ָ֥ך%  Gַע ר� ֶ֔ז�= ֹל� ר  אַ֖מ�% 
ֹל י&  ַע־ֹל� ָּב�  ִׁ֖ש� ֵ֥נ� 
	 ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ֹל� ְו� יָ֥ך  ֵ֥נ�% ֶפ� ֹל� ֵֽכֹו&  ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� ֹ֖ח  @ ֹל� ִׁ֖ש� י� ּוא  ַה) את  ָּז�3 ַה�

ם׃  ָּׁש�  י ַ֖מ� � ֵ֥נ� ב� ַה ֹל� 9 ָּׁש� ַה& 8ֵ֥א� ָּׁש� ֵ֥א� ַה ַה�  @ א ת3אב� ם־ֹל3= ֵ֥א� ְו�
ְק � ר� את  ֶ֔ז�3 י  � ת� ַע� ב[ ָּׁש� ַ֖מ� ית�  U ָּק� ֵ֥נ� ְו� יָ֥ך  ר�% Gֹ֖ח ֵ֥א� ת  ֵֽכ� � ֹל� ֹל�

ַה׃  ָּֽמ� ִׁ֖ש�  ב  � 
ִׁ֖ש ת� א  ֹל3	 י  ֵ֥נ�% ת־ָּב� ד& 9ֵ֥א� ב� ַע�' ַה� ם  @ׂש� ֹּ֥י� ְו�
ֹו ַע ֹל% ב�  � ָּׁש� ֹּ֥י� יְו ְו� � ֵ֥נ� ד� Gם ֵ֥א � ַה� ר� ב� ְך ֵ֥א� 	ר� ת י� ֹ֖ח� 9 ֹו ַּ֣ת� ד% ת־י� ֵ֥א�

ַה׃  ָּז�  ר ַה� � ב� ֵּ֣ד� ֹל־ַה� ים 10ַע� Lָּ֑ל� ַ֖מ� ַה ַ֨ג� ר�= ׂש� Gד ַע ב� ַע� Sֹ֖ח ַה� � ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ם ְק� ֹּ֥י�) ֹו ְו� ד� י� יְו ָּב� � ֵ֥נ� ד� Gּוב ֵ֥א ֹל־֑ט	 ֵֽכ� ְך ְו� ֹל� %
ֹּ֥י יְו& ְו� ֵ֥נ� ד� Gי ֵ֥א @ 
ָּ֑ל ַ֖מ� ְּג� ַ֖מ�

ֹור׃  ֹ֖ח  יר ֵ֥נ� 	 ֹל־ַע� ם ֵ֥א� י� � ר� Gַה � ם ֵ֥נ  	 ר� Gֹל־ֵ֥א ְך ֵ֥א� 9ֹל� 
ֹּ֥י ְך 11ְו� : 
ר ב� ֹּ֥י� ְו�
ת � 
ַע ֹל� ם  י� � ָּֽמ� ַה� ר  � 
ֵ֥א ֹל־ָּב� ֵ֥א� יר  � ַע� ֹל� ּוץ  ֹ֖ח	 ַ֖מ� ים  9 ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג� ַה�

ת׃  ב�  Gֵ֥א ָּׁש� את ַה� 	 
ת ֵ֨צ � 
ַע ב ֹל� ר� ַה 12ַע�% ַהְו�) ר ׀ י� lֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ֹום ֹּ֥י� ַה� י  � ֵ֥נ� ֶפ� ֹל� 	א  ַה־ֵ֥נ� 
ר ְק� ַה� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א י&  
ֹל�ַה ֵ֥א�

ם׃  ַה�  ר� ב� י ֵ֥א� 	 ֵ֥נ� ד� Gם ֵ֥א � ד ַע� ְס� U�ַה־ֹ֖ח 
ׂש Gַע י 13ְו� 	 ֵֽכ� ֵ֥נ� 9ַה ֵ֥א� 
ִּנ ַה�
ת ֵ֥א�� יר י�ֵ֨צ� ַע�% י ַה� � 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥נֹות& ֵ֥א� ם ּוב� י� � ָּֽמ� ין ַה� � 
ֹל־ַע ב ַע� � ַּצ� ֵ֥נ�

ם׃  י� ב ַ֖מ�  ֵ֥א�	 ִׁ֖ש� & 14ֹל� יַה� ֹל�' 
ר ֵ֥א @ ַ֖מ� ר ֵ֥א� ִׁ֖ש�= Gר�) ֵ֥א Gַע ִּנ� �ַה ַה�  י� ַה� ְו�
ַה %
ת ִׁ֖ש� ַה  � ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ַה  ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� ְך&  
ֵּ֣ד ֵֽכ� @א  י־ֵ֥נ� ַּ֞ט� ַה�
ָ֥ך� ֵּ֣ד� ב� ַע� ֹל�  & ַּ֣ת� ֹ֖ח� ֵֽכ�' ַה� ּה  @ ת� ֵ֥א� ַה  � ְק� ִׁ֖ש� ֵ֥א� יָ֥ך  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ם־ְּג� ַ֨ג� ְו�
י׃ ֵ֥נ�  ד� Gם־ֵ֥א ד ַע� ְס� � ית� ֹ֖ח� 	 ׂש� י־ַע� ַע ִּכ� ד�% 
ּה ֵ֥א � ְק ּוב� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י� ֹל�

ַה 15 � ְק� ב� ר� :ַה  
ִּנ ַה� ְו�  Hר 
ָּב ד� ֹל� ַה  � ָּ֑ל� ִּכ�  Dם ר� ֑ט� ּוא  י־ַה) ַה� י� ְו� 
ת ִׁ֖ש� 	 
ַה ֵ֥א ִּכ�% ֹל� ן־ַ֖מ� ֹל ָּב� � 
תּוֵ֥א ב� ַה& ֹל� ד� ָּ֑ל� ר י[ @ ִׁ֖ש� Gאת ֵ֥א (
י�ֵ֨צ

ּה׃ ַ֖מ�  ֵֽכ� ֹל־ִׁ֖ש� ַע� ּה  � ֵּ֣ד� ֵֽכ� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� י  � ֹ֖ח� Gֵ֥א ֹור  ֹ֖ח� ֵ֥נ�
א 16 יִׁ֖ש ֹל�3 � ֵ֥א� ַה ְו� Uתּוֹל� ד ָּב� ֵ֥א�% ַה& ַ֖מ� ֵ֥א� ר� ת ַ֖מ� @ ב� ר�) ֑ט� Gַע ִּנ� ַה�  ְו�

ֹל׃ ַע� ַּ֣ת�  ְו� ּה  � ֵּ֣ד� ֵֽכ� א  	 
ָּ֑ל ַ֖מ� ַּ֣ת� ְו� ַה  ֵ֥נ� י� ַע�% ַה� ד  ר� � 
ַּ֣ת ְו� ּה  � ַע� ד� י�
9א 17 י ֵ֥נ� יֵ֥נ� 	 יֵ֥א� ַ֖מ� ַ֨ג� ר ַה� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ּה ְו� � את� ר� ְק� ד ֹל� ב� � ַע� ץ ַה� 	ר� ֹּ֥י� ְו�

ְך׃   
ֵּ֣ד ִּכ� ַ֖מ� ם  י� � ֑ט־ַ֖מ� ַע� י 18ַ֖מ� � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ַה  � 
ת ִׁ֖ש� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ַהּו׃  
ְק ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו� ּה  � ד� ֹל־י� ַע� ּה  9 ֵּ֣ד� ִּכ� ד  ר� ַּ֣ת�: ְו� ר  (
ַה ַ֖מ� ַּ֣ת� ְו�

ב 19 ֵ֥א�% ִׁ֖ש� יָ֥ך& ֵ֥א� ָּ֑ל�' ַ֖מ� ַ֨ג� @ם ֹל� ר ְּג� אַ֖מ� ַּ֣ת3) ֹו ְו� ת� ְק� ִׁ֖ש� ַה� ֹל ֹל� � ֵֽכ� ַּ֣ת� ְו�
ת׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ֹל� ּו  ָּ֑ל� ם־ִּכ� ֵ֥א� ד  	 ּה& 20ַע� ֵּ֣ד� ִּכ� ר  @ ַע� ַּ֣ת� ְו� ר  (
ַה ַ֖מ� ַּ֣ת� ְו�

ב ֵ֥א�� ִׁ֖ש� ֹל� ר  � 
ֵ֥א ָּב� ֹל־ַה� ֵ֥א�  ֹוד  ַע9 ץ  ר� 	 ַּ֣ת� ְו� ת  ְק� ָּׁש�% ֹל־ַה� ֵ֥א�
יְו׃  ָּ֑ל�  ַ֖מ� ֹל־ְּג� ֵֽכ� ב ֹל� � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ּה 21ְו� � ַה ֹל� � 
ֵ֥א ַּ֣ת� ִׁ֖ש� יִׁ֖ש ַ֖מ� 	 ֵ֥א� ַה� ְו�

א׃ ם־ֹל3  ֹו ֵ֥א� ִּכ� ר� 9ַה ֵּ֣ד� ַהְו� יֹ֖ח. י� : ֹל� ֵ֨צ� ַה� � ת ַה  ַע� ד�) יִׁ֖ש ֹל� Uר� Gֹ֖ח ַ֖מ�
ֹ֖ח 22 @ ָּק� ֹּ֥י� ְו� ֹות  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ֹל� ים&  ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג� ַה� ּו  ָּ֑ל@ ִּכ� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ִּכ� י  ַה�) י� ְו�

ים& יד� ַ֖מ� @י ֵ֨צ� 
ֵ֥נ ֹו ּוִׁ֖ש� ֹל� ְק� ִׁ֖ש� ַע ַ֖מ� ְק� � ב ָּב� ַה�% ם ֶ֔ז� ֶ֔ז� � יִׁ֖ש& ֵ֥נ� ֵ֥א� ַה�
ם׃  ֹל�  ְק� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ב  � ַה� ֶ֔ז� ַה  	 ר� ׂש� Gַע יַה�  ד�% ֹל־י� ר& 23ַע� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�

יְך 9 ב� ית־ֵ֥א� 
ָּב :ִׁ֖ש  
י Gַה י  � ֹל� א  � ֵ֥נ� י  יד� 	 ְּג� ַה� ַּ֣ת�  ֵ֥א�% י  � ת־ַ֖מ� ָּב�
ין׃  ֹל�  ֵ֥נּו ֹל� � ֹום ֹל� ְק	 ֹל 24ַ֖מ� � 
תּוֵ֥א ת־ָּב� יְו ָּב� ֹל�% 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�

ֹור׃  ֹ֖ח  ֵ֥נ� ַה ֹל� � ד� ֹל� ר י� 	 ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א Uִּכ� ֹל� ן־ַ֖מ� י ָּב� ֵֽכ� ֵ֥נ�� ר 25ֵ֥א� אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ֹום ְק� ם־ַ֖מ� ֵ֥נּו ְּג� � ָּֽמ� ב ַע� � ֹוא ר� ְּפ� ְס� ם־ַ֖מ� ן ְּג� ב� 	 ם־ַּ֣ת� יְו ְּג� ֹל�% 
ֵ֥א

ּון׃  ֹל  ַה׃ 26ֹל� יַהְו�  � ֹל  ֹ֖חּו  � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� יִׁ֖ש  ֵ֥א�% ַה� ד  ָּק�� ֹּ֥י� ְו�
ם 27 ַה�% ר� ב� ֵ֥א� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א י&  
ֹל�ַה ֵ֥א� ַה&  ַהְו� י� ּוְך  ר@ ָּב� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

י ֵֽכ�) ֵ֥נ� י ֵ֥א� � ֵ֥נ� ד� Gם ֵ֥א � ַע� 
ֹו ַ֖מ ַּ֣ת� ַ֖מ� Gֵ֥א ֹו ְו� ֵּ֣ד9 ְס� ב ֹ֖ח� 	 ֶ֔ז� א־ֲע� ר ֹל3  ִׁ֖ש� SGֵ֥א
י׃  ֵ֥נ�  ד� Gֵ֥א י  	 
ֹ֖ח Gֵ֥א ית  � 
ָּב ַה  ַהְו�% י� י  ֵ֥נ� � ֹ֖ח� ֵ֥נ� ְך&  ר� ֵּ֣ד�' ץ& 28ָּב� ר� ַּ֣ת�' ְו�

ַה׃ ָּ֑ל�  
ֵ֥א ַה� ים  � ר� ב� ֵּ֣ד� ִּכ� ּה  � ָּֽמ� ֵ֥א� ית  � 
ב ֹל� ד  � 
ְּג ַּ֣ת� ְו� ר�%  Gַע ִּנ� ַה� 
ן 29 : ב� ֹל� ץ  ר� ֹּ֥י�= ְו� ן  � ב� ֹל� ֹו  ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ֹ֖ח  � ֵ֥א� ַה  	 ְק� ב� ר� ּוֹל�

ן׃  י� ַע�  ֹל־ַה� ַה ֵ֥א� ּוֵ֨צ� ֹ֖ח� יִׁ֖ש ַה� 9 ֵ֥א� ֹל־ַה� ת 30ֵ֥א� ֵ֥א�� ר� י ׀ ִּכ� � ַה� י� ְו�
Hתֹו ֹ֖ח� Gֵ֥א י  � 
ד ֹל־י� ַע�  Dים ד� ַ֖מ� ַּצ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�  ם  ֶ֔ז� ִּנ�) ת־ַה� ֵ֥א�
ר אַ֖מ�% 
ֹל תֹו&  ֹ֖ח� Gֵ֥א ַה  @ ְק� ב� ר� י  P
ר ב� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ֹו  ַע) ַ֖מ� ִׁ֖ש� ּוֵֽכ�
9ַה 
ִּנ ַה� ְו� יִׁ֖ש  ֵ֥א�% ֹל־ַה� ב3א& ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ַה� י  � ֹל� 
ֵ֥א ר  	 ָּב� ַה־ד� ִּכ� 

ן׃  י� ַע�  ֹל־ַה� ַע� ים  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג� ֹל־ַה� ַע� ד  	 
ַ֖מ ֹוא 31ַע� ָּב� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
י ית� � ִּנ� י& ְּפ� ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ּוץ ְו� ֹ֖ח% ד& ָּב� ַ֖מ� Gַע ַה ת� ָּֽמ� @ �ַה ֹל� ַהְו� ּוְך י� ר� ָּב�

ים׃  ָּ֑ל�  ַ֖מ� ְּג� ֹום ֹל� ְק� ת ּוַ֖מ� י� ָּב�% ַה 32ַה� ת� י� ָּב�% יִׁ֖ש& ַה� ֵ֥א� א ַה� ב3@ ֹּ֥י� ְו�
ים ָּ֑ל�% ַ֖מ� ְּג� ֹל� ְּפֹוא&  ְס� ּוַ֖מ� ן  ב� @ ַּ֣ת� ן  =
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ים  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג� ַה� ֹ֖ח  � ַּ֣ת� ֶפ� י� ְו�
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ֹו׃ ַּ֣ת  ר ֵ֥א� 	 ִׁ֖ש� Gים ֵ֥א � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א י ַה� 	 
ֹל ַ֨ג� ר� יְו ְו� ֹל�% ַ֨ג� ץ ר� ֹ֖ח�� ר� ם& ֹל� י� ּוַ֖מ�'
ם ְויישם  33 @ ֹּ֥יּוׂש� ֹלְו� ֵֽכ�% א ֵ֥א� ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� ֹל  ֵֽכ�% ֵ֥א� יְו& ֹל� ֵ֥נ� ֶפ� ֹל�

ר׃   
ָּב ר ֵּ֣ד� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� י  � ר� ב� י ֵּ֣ד� ַּ֣ת� ר� � ָּב� ם־ֵּ֣ד� ד ֵ֥א� 	 ר 34ַע� � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
י׃  ֵֽכ� ֵ֥נ�  ם ֵ֥א� � ַה� ר� ב� ד ֵ֥א� ב� 	 י 35ַע� 9 ֵ֥נ� ד� Gת־ֵ֥א ְך ֵ֥א� : ר� 
ַה ָּב Pיַהְו� ְו�

ב ַה�% ֶ֔ז� ְו� ף  ְס� � ֵֽכ� ְו� ר&  ְק� ּוב� אן  ֵ֨צ3@ ֹו  Pן־ֹל ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� ֹל  � ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו� ד  ֵ֥א�� ַ֖מ�
ים׃  ר�  ַ֖מ� Gֹ֖ח ְו� ים  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ּוַ֨ג� ת  ֹ֖ח�% ֶפ� ּוִׁ֖ש� ם&  ד� ב� Gַע ד 36ְו� ֹל� Y
ַּ֣ת ְו�

ּה � ת� ֵ֥נ� ְק� ֶ֔ז� י  � 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� י  ֵ֥נ�% אד� � ֹל  ן&  
ב י  	 ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ת  ִׁ֖ש� =
ֵ֥א  Zַה ר� ׂש�
ֹו׃  ר־ֹל  ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת־ִּכ� ֵ֥א� ֹו  ן־ָּ֑ל� ַּ֣ת� ֹּ֥י� י 37ְו� � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א י  ֵ֥נ� 	 
ַע ָּב� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

י ֵ֥נ�% Gַע ֵ֥נ� ִּכ� ֵ֥נֹות& ַה�  ָּב� י ַ֖מ� ֵ֥נ�% ב� ַה& ֹל� ָּׁש� ֹ֖ח ֵ֥א� @ ָּק� ר ֹל3א־ת� אַ֖מ�� 
ֹל
ֹו׃  ֵ֨צ  ר� ֵ֥א� ָּב� ב  	 
י�ִׁ֖ש י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ר  	 ִׁ֖ש� Gא 38ֵ֥א ם־ֹל3: ֵ֥א�

	 ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ֹל� ְו� י  � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ְך  � 
ֹל 
ַּ֣ת י  9 ב� ית־ֵ֥א� 
ֹל־ָּב ֵ֥א�
י׃  ֵ֥נ�  ב� ַה ֹל� � ָּׁש� ְך 39ֵ֥א� 	 
ֹל 
י ֹל3א־ת 9 ֹל� י ֵ֥א[ � ֵ֥נ� ד� Gֹל־ֵ֥א ר ֵ֥א� � ַ֖מ� ֵ֥א� ְו�

י׃  ר�  Gֹ֖ח ֵ֥א� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ַה 40ַה� Pַהְו� י� י  � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ְך& ַּ֣ת� ֵ֥א� ֹו  ֵֽכ@ ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� ֹ֖ח  ֹל�= ִׁ֖ש� י� יְו  ֵ֥נ�) ֶפ� ֹל� י  ַּ֣ת� ֵֽכ� � ָּ֑ל� ַה� ת� ר־ַה� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
י ֵ֥נ�% ב� ֹל� ַה&  ָּׁש� ֵ֥א�  @ ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ֹל� ְו� ָ֥ך  ִּכ�% ר� ֵּ֣ד� יֹ֖ח.  � ֹל� ֵ֨צ� ַה� ְו�

י׃  ב�  ית ֵ֥א� 	 
ָּב י ּוַ֖מ� � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ָּֽמ� י 41ַ֖מ� ת�% ֹל� � ֵ֥א� 
ַה& ַ֖מ ְק� ִּנ� ֶ֔ז ַּ֣ת� @ ֵ֥א�
ְך ֹל�% ֵ֥נּו&  ַּ֣ת� י� א  ם־ֹל3@ ֵ֥א� ְו� י  � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א� ֹוא  ב� ת� י  	 ִּכ�

י׃  ת�  ֹל� ֵ֥א� 
י ַ֖מ � ְק� ֵ֥נ� ית�  	 י� ַה� ן 42ְו� י� � ַע� ֹל־ַה� ֹום ֵ֥א� ֹּ֥י� ַה� א  ב3	 ֵ֥א� ְו�
א& ָ֥ך־ִּנ� ִׁ֖ש� ם־י� ם ֵ֥א� ַה�% ר� ב� י ֵ֥א� � ֵ֥נ� ד� Gי& ֵ֥א 
ֹל�ַה ַה& ֵ֥א� ַהְו� ר י� ַ֖מ�) ֵ֥א� ְו�

׃  יַה� ֹל�  ְך ַע� 	 
ֹל י ַה� � ֵֽכ� ֵ֥נ� ר ֵ֥א� 	 ִׁ֖ש� Gי ֵ֥א ִּכ�% ר� יֹ֖ח. ֵּ֣ד� � ֹל� ֵ֨צ� 9ַה 43ַ֖מ� 
ִּנ ַה�
ַה& ַ֖מ� ֹל� ַע� ַה�  @ַה  י� ַה� ְו� ם  י� � ָּֽמ� ַה� ין  � 
ֹל־ַע ַע� ב  � ַּצ� ֵ֥נ� י  	 ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א�
	א י־ֵ֥נ� יֵ֥נ� ְק�  ִׁ֖ש� ַה� יַה�  ֹל�% 
ֵ֥א י  � ַּ֣ת� ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ב  ֵ֥א�% ִׁ֖ש� ֹל� את  � 
ֹּ֥י�ֵ֨צ ַה�

ְך׃   
ֵּ֣ד ִּכ� ַ֖מ� ם  י� � ֑ט־ַ֖מ� ַע� ַה 44ַ֖מ� � ַּ֣ת� ם־ֵ֥א� ְּג� י&  ֹל� 
ֵ֥א ַה  @ ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ְו�
ַה ָּׁש�% ֵ֥א� � ַה  ְוא  � ַה� ב  � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֵ֥א� יָ֥ך  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ַ֨ג� ֹל� ם  	 ַ֨ג� ְו� ַה  %
ת ִׁ֖ש�

י׃  ֵ֥נ�  ד� Gן־ֵ֥א ב� ֹל� ַה  � ַהְו� י� יֹ֖ח.  	 ֵֽכ� ר־ַה� ִׁ֖ש� Gם 45ֵ֥א ר� ֑ט�=  Zי ֵ֥נ� Gֵ֥א
את& 
י�ֵ֨צ ַה  @ ְק� ב� ר� ַה  =
ִּנ ַה� ְו� י  ָּב�) ֹל־ֹל� ֵ֥א� ר  � 
ָּב ד� ֹל� ַה  L�ָּ֑ל ֵֽכ� Gֵ֥א
ר 	 ַ֖מ� ֵ֥א� ב ְו� � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ַה ְו� ֵ֥נ� י� � ַע� ד ַה� ר� 	 
ַּ֣ת ּה ְו� ַ֖מ�% ֵֽכ� ֹל־ִׁ֖ש� ּה ַע� � ֵּ֣ד� ֵֽכ� ְו�

א׃  ֵ֥נ�  י  יֵ֥נ� 	 ְק� ִׁ֖ש� ַה� יַה�  � ֹל� 
ּה& 46ֵ֥א ֵּ֣ד� ִּכ� ד  ֹור� ַּ֣ת@ ְו� ר  (
ַה ַ֖מ� ַּ֣ת� ְו�
ַה � ְק� ִׁ֖ש� ֵ֥א� יָ֥ך  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ם־ְּג� ַ֨ג� ְו� ַה  %
ת ִׁ֖ש� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו� יַה�  ֹל�% ַע�  
ַ֖מ

ַה׃  ת� ְק�  ִׁ֖ש� ַה� ים  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג� ַה� ם  	 ַ֨ג� ְו� ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� U
ֵ֥א ֹל 47ְו� � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו�
ֹל& 
תּוֵ֥א ת־ָּב� ר ָּב� אַ֖מ� ַּ֣ת3) ְו�  H ַּ֣ת� י ֵ֥א� � ת־ַ֖מ� רD ָּב� ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ּה  ת�) ֵ֥א�
ם& ֶ֔ז� ִּנ�' ם ַה� @ ׂש� ֵ֥א� ַה ְו� � ִּכ� ֹל� ֹו ַ֖מ� ַה־ָּ֑ל� ד� ֹל� ר י�  	 ִׁ֖ש� Gֹור ֵ֥א ֹ֖ח% ן־ֵ֥נ� ָּב�

׃  יַה� ד�  ֹל־י� ַע� ים  � יד� ַ֖מ� ַּצ� ַה� ְו� ּה  ְּפ�% ֹל־ֵ֥א� ד 48ַע� ָּק�	 ֵ֥א� ְו�
י& 
ֹל�ַה ֵ֥א� ַה&  ַהְו� ת־י� ֵ֥א� ְך  (
ר ב� Gֵ֥א ְו� �ַה  יַהְו� ֹל� �ַה  ְו� Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� 
ת ַ֖מ�% ֵ֥א� ְך  ר� � ד� ָּב� י&  ֵ֥נ� ֹ֖ח�' ֵ֥נ� ַה� ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א

ֹו׃  ֵ֥נ  ב� ֹל� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א י  	 ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ת־ָּב� ֵ֥א� ת  ֹ֖ח� 9 ְק� ַה 49ֹל� ַּ֣ת� ַע� S�ְו
ידּו � ְּג� י ַה� � ֵ֥נ� ד� Gת־ֵ֥א ת ֵ֥א� 9 ַ֖מ� ֵ֥א� � ד ְו  ְס� : ים ֹ֖ח� Lׂש� ם ַע� ֵֽכ�= ִׁ֖ש� ם־י� ֵ֥א�
ֹו ֵ֥א	 ין  � ַ֖מ� ֹל־י� ַע� 	ַה  ֵ֥נ� ֶפ� ֵ֥א� ְו� י  ֹל�% ידּו  � ְּג� ַה� א  U3ם־ֹל ֵ֥א� ְו� י  � ֹל�

אֹל׃  ַ֖מ3  ֹל־ׂש� ּו 50ַע� ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ֹל&  
תּוֵ֥א ּוב� ן  @ ב� ֹל� ן  ַע� ֹּ֥י�= ְו�
ַע 	 יָ֥ך ר� � ֹל� 
ר ֵ֥א 	 
ָּב ֹל ֵּ֣ד� 9 א ֵ֥נּוֵֽכ� ר ֹל3	 � ב� ֵּ֣ד� א ַה� � ֵ֨צ� ַה י� � ַהְו� י� 
ַ֖מ

ֹוב׃  י 51ֵ֥אֹו־֑ט  @ ַה� ְך ּות� � 
ֹל ֹ֖ח ְו� � יָ֥ך ְק� � ֵ֥נ� ֶפ� ַה ֹל� 	 ְק� ב� ַה־ר�  
ִּנ ַה�
ַהְו� ַה׃  ר י� 	 ָּב� ר ֵּ֣ד� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א יָ֥ך ִּכ� ֵ֥נ�% ד� Gן־ֵ֥א ב� ַה& ֹל� ָּׁש� י 52ֵ֥א� Uַה� י� ְו�

ם � יַה� 
ר ב� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ד  ב� 	 ַע� ַע  9 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ�
יַהְו� ַה׃  � ֹל  ַה  ֵ֨צ� ר� � ֵ֥א� ֹ֖חּו  	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ד 53ְו� ב� L�ַע ַה� א  =
ֹּ֥יֹוֵ֨צ ְו�

ַה � ְק� ב� ר� ֹל� ן  � 
ַּ֣ת י� ְו� ים  ד�% ַ֨ג� ּוב� ב&  ַה� ֶ֔ז� י  @ 
ֹל ּוֵֽכ� ף  ְס� י־ֵֽכ�= 
ֹל ִּכ�
ּה׃  ָּֽמ�  ֵ֥א� יַה� ּוֹל� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ן ֹל� 	 ת� ת ֵ֥נ� ֵ֥נ�% ֵּ֣ד� ַ֨ג� ּו 54ּוַ֖מ�= ַּ֣ת) ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ּו ְו� ֹל� ֹּ֥י3אֵֽכ� ְו�

ּוַ֖מּו ְק� ֹּ֥י� ְו� יֵ֥נּו  � ֹל� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ָּֽמ� ר־ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  	 ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ְו� ּוא  ַה9
י׃  ֵ֥נ�  אד� � י ֹל  ֵ֥נ� 	 ֹ֖ח[ ָּ֑ל� ר ִׁ֖ש� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ר ְו� ְק� ָּב�% & 55ב� יַה� ֹ֖ח�' ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ר � ֹ֖ח� ֹור ֵ֥א� ׂש� ֹו ַע� ים ֵ֥א� � ַ֖מ� ֵ֥נּו י� 9 ַּ֣ת� 	 ֵ֥א� ר� Gַע ִּנ� ב ַה� =
ִׁ֖ש 
ּה ַּ֣ת ָּֽמ�% ֵ֥א� ְו�
ְך׃   
ֹל 
�ַה 56ַּ֣ת יַהְו� � י ְו  ת�% ּו ֵ֥א� ר� Gֹ֖ח ֵ֥א� ֹל־ַּ֣ת� ם& ֵ֥א� ַה� 
ֹל Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

י׃ ֵ֥נ�  אד� � ֹל  ַה  � ֵֽכ� ֹל� 
ֵ֥א ְו� י  ּוֵ֥נ� Uֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י  � ִּכ� ר� ֵּ֣ד� יֹ֖ח.  � ֹל� ֵ֨צ� ַה�
׃ 57 יַה� ת־ְּפ�  ֵ֥א� ַה  � ֹל� Gֵ֥א ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ְו�  � ר� Gַע ִּנ� ֹל�  א  � ר� ְק� ֵ֥נ� ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
י 58 � ֵֽכ� ֹל� 
ת Gַה יַה�  ֹל�% 
ֵ֥א ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ַה&  ְק� ב� ר� ֹל� ּו  ֵ֥א@ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ְך׃   
ֹל 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו� ַה  � ָּז� ַה� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ם־ַה� ּו 59ַע� ֹ֖ח9 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� 
ד ב� 	 ת־ַע� ֵ֥א� ְו� ּה  � ַּ֣ת� ְק� ֵ֥נ� 
ת־ַ֖מ ֵ֥א� ְו� ם  � ת� ֹ֖ח� Gֵ֥א ַה  	 ְק� ב� ת־ר� ֵ֥א�

יְו׃  ִׁ֖ש�  ֵ֥נ� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ַה& 60ֵ֥א� ְק� ב� ת־ר� ֵ֥א� ּו  ֵֽכ@ Gר ב� י� ְו�
ַה � ב� ב� ר� י  � 
ֶפ ֹל� ֵ֥א� ֹל� י  � י� Gַה ַּ֣ת�  	 ֵ֥א� ֵ֥נּו  U
ת ֹ֖ח� Gֵ֥א ּה  ֹל�% רּו  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

יְו׃  ֵ֥א�  ֵ֥נ� ר ׂש� ַע� 	 ת ִׁ֖ש� � 
ְך ֵ֥א %
ַע ר� ִׁ֖ש ֶ֔ז� � יר� י� ַה 61ְו� L ְק� ב� ם ר� ְק� ַּ֣ת�= ְו�
ַה ֵ֥נ� ֵֽכ� � ֹל� 
ַּ֣ת ְו� ים  ָּ֑ל�% ַ֖מ� ְּג� ֹל־ַה� ַע� ַה&  ֵ֥נ� ב� ִּכ�' ר� ַּ֣ת� ְו� יַה�  ת�) ר� Gַע ֵ֥נ� ְו�
ְך׃ ֹל�  
ֹּ֥י ְו� ַה  � ְק� ב� ת־ר� ֵ֥א� ד  ב� 9 ַע� ַה� ֹ֖ח  	 ָּק� ֹּ֥י� ְו� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ַה� י  � 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�

ּוא 62 ַה	 ְו� י  � ֵ֥א� ר� י  � ֹ֖ח� ֹל� ר  	 
ֵ֥א ָּב� ֹוא  ָּב% ַ֖מ� א  � ָּב� ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ְו�
ב׃  ַ֨ג� ִּנ�  ַה� ץ  ר� 	 ֵ֥א� ָּב� ב  � 
ּוֹ֖ח. 63יֹוִׁ֖ש ׂש	 ֹל� ְק  9 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� א  	 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�

	ַה 
ִּנ ַה� ְו� א  ר� ֹּ֥י�% ְו� יְו&  יֵ֥נ� 
א ַע @ ָּׂש� ֹּ֥י� ְו� ב  ר� � ַע� ֹות  ֵ֥נ� ֶפ� ַה ֹל� � ד� ָּׂש� ָּב�
ים׃  ֵ֥א�  ָּב� ים  � ָּ֑ל� ַ֖מ� יַה� 64ַ֨ג� יֵ֥נ�% 
ת־ַע ֵ֥א� ַה&  ְק� ב� ר� א  @ ָּׂש� ַּ֣ת� ְו�
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ֹל׃  ַ֖מ�  ְּג� ֹל ַה� 	 ַע� 
ֹל ַ֖מ ְּפ�� ַּ֣ת� ְק ְו� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ת־י� א ֵ֥א� ר� � 
ַּ֣ת ר 65ְו� אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ַה& ד� ָּׂש� ָּב� ְך  @ 
ֹל ַה� ַה� ַה&  ֶ֔ז� ָּ֑ל� ַה� יִׁ֖ש  @ ֵ֥א� י־ַה� ַ֖מ�  ד  ב� ַע�) ֹל־ַה� ֵ֥א�
ֹ֖ח 	 ָּק� ַּ֣ת� ְו� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ּוא  ַה� ד  ב� � ַע� ַה� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו� ֵ֥נּו  %
את ר� ְק� ֹל�

ְס׃  ִּכ�  ת� ַּ֣ת� יף ְו� � ַע� ַּצ� ת 66ַה� 	 
ְק ֵ֥א � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ד ֹל� ב� � ַע� ר ַה� 	 
ְּפ ְס� י� ְו�
ַה׃  ׂש�  ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  � ר� ב� ֵּ֣ד� ֹל־ַה� ְק 67ִּכ� ֹ֖ח�) ֵ֨צ� י� ַה�  � ֵ֥א� ב� י� ְו�

ֹו י־ֹל	 ַה� ַּ֣ת� ַה ְו� 9 ְק� ב� ת־ר� ֹ֖ח ֵ֥א� : ָּק� ֹּ֥י� ֹו ְו� ָּֽמ% ַה ֵ֥א� � ר� ַה& ׂש� ֹל� ַה� ֵ֥א�' ַה�
ֹו׃  ָּֽמ  י ֵ֥א� 	 
ר Gֹ֖ח ְק ֵ֥א� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ם י� 	 
ֹ֖ח ִּנ� ֹּ֥י� ְו� ַה�  � ב� ַה� ֵ֥א� ֹּ֥י� ַה ְו� � ָּׁש� ֵ֥א� ֶפֹל�

ּה 25 	 ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ָּק� ֹּ֥י� ְו� ם  9 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ף  ְס� ֹּ֥י�: ְו�
ַה׃  ֑טּור�  ן 2ְק� ִׁ֖ש�% ְק� ת־י� ֵ֥א� ְו� ן&  ר� ַ֖מ� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א� ֹו  ֹל) ד  ֹל� � 
ַּ֣ת ְו�

׃ ּוֹ֖ח. ת־ִׁ֖ש  ֵ֥א� ְו� ְק  � ָּב� ִׁ֖ש� ת־י� ֵ֥א� ְו� ן  � י� ד� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ן  � ד� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ְו�
ּו 3 י9 ן ַה� ד�% �י ד� 
ֵ֥נ ן ּוב� � ד� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� א ְו� � ב� ת־ִׁ֖ש� ד ֵ֥א� ֹל�% ן י� � ִׁ֖ש� ְק� י� ְו�

ים׃  ָּֽמ�  ֵ֥א[ ים ּוֹל� � ֑טּוִׁ֖ש� ם ּוֹל� 	 ָּׁשּור� ַה 4ֵ֥א� @ יֶפ� 
ן ַע י�) ד� �י ַ֖מ� 
ֵ֥נ ּוב�
י 	 
ֵ֥נ ָּב� ַה  ָּ֑ל� � 
ֹל־ֵ֥א ִּכ� ַה  � ַע� ֵּ֣ד� ֹל� ֵ֥א� ְו� ַע  � יד� ב� Gֵ֥א ְו� ְך  ֵ֥נ�% Gֹ֖ח ְו� ר&  ֶפ� '
ַע ְו�

ַה׃  ֑טּור�  ֹו 5ְק� ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת־ִּכ� ֵ֥א� ם  9 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ן  : 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�
ְק׃  ֹ֖ח�  ֵ֨צ� י� ם 6ֹל� ַה�% ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים&  ִׁ֖ש� ַ֨ג� יֹל� ְּפ�  ַה� @י  
ֵ֥נ ב� ֹל� ְו�

ְק ָּבֵ֥נֹו& @ ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹל י� ַע�= 
ם ַ֖מ P
ֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ת ְו�  ֵ֥נ�� ַּ֣ת� ם ַ֖מ� � ַה� ר� ב� ן ֵ֥א� 	 ת� ֵ֥נ�
ם׃  ד� ץ ְק�  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� ַ֖מ� ד� � 
י ְק ִּנּו ֹ֖ח�% � ַעֹוד� י 7ָּב� 9 
ַ֖מ ַה י� ָּ֑ל� (
ֵ֥א ְו�

9ַה ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ת  	 ֵ֥א� ַ֖מ� י  � ר־ֹ֖ח� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� 	י  
ֹּ֥י י־ֹ֖ח�  
ֵ֥נ ִׁ֖ש�
ים׃  ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ ֹ֖ח� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  	 ַע� ב� ִׁ֖ש� ת 8ְו� :ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ַע  ְו�= ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�

ף ְס� � ֵ֥א� 
ֹּ֥י ְו� ַע.  � 
ב ׂש� ְו� ן  � 
ְק ֶ֔ז� ַה  � ֑טֹוב� ַה  	 יב� 
ׂש ָּב� ם  9 ַה� ר� ב� ֵ֥א�
יְו׃  ָּֽמ�  ֹל־ַע� יְו 9ֵ֥א� ֵ֥נ�% אֹל& ָּב� 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ְק ְו� @ ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹו י� Lת ּו ֵ֥א� ר= ָּב� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ר& ֹ֖ח� ן־ֵ֨צ�' ן ָּב� ר�@ ֶפ� ַה ַע� P
ד ֹל־ׂש� ַה ֵ֥א� � ֹל� 
ְּפ ֵֽכ� ָּֽמ� ת ַה� � ר� ַע� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א�
א׃   
ר ַ֖מ� ַ֖מ� י  	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א י  ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ַה 10ַה�  9 ד� ָּׂש� ַה�

ר 	 ָּב� ַה ְק[ ָּֽמ� 9 ת ִׁ֖ש� � 
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ת ָּב� � 
ֵ֥א 
ם ַ֖מ � ַה� ר� ב� 	ַה ֵ֥א� ֵ֥נ� ר־ְק� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ֹו׃  ַּ֣ת  ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה  	 ר� ׂש� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֹות 11ֵ֥א� ַ֖מ� י&  
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� י  ַה�) י� ְו�

ב �ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� ֹו  ֵ֥נ� ְק ָּב� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ת־י� ים ֵ֥א� � ֹל�ַה� ְך ֵ֥א� ר� 	 ב� י� ְו� ם  ַה�% ר� ב� ֵ֥א�
י׃  ֵ֥א�  ר� י  � ֹ֖ח� ֹל� ר  	 
ֵ֥א ם־ָּב� ַע� ְק  ֹ֖ח�% ֵ֨צ� ַה 12      ְסי� ָּ֑ל� 9 
ֵ֥א ְו�

ר : ַ֨ג� ַה ַה� Lד� ֹל� ר י� ִׁ֖ש�= Gם ֵ֥א � ַה� ר� ב� ן־ֵ֥א� אֹל ָּב� � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת י� ד�	 ֹל� ַּ֣ת�
ם׃  ַה�  ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ַה  � ר� ׂש� ת  	 ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ית  9 ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה 13ַה� ָּ֑ל� (
ֵ֥א ְו�

ר ֵֽכ�@ ם ָּב� � ת� ד� תֹוֹל� ם ֹל� � ת� ַ֖מ� ִׁ֖ש� אֹל ָּב� %
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� �י י� 
ֵ֥נ ַ֖מֹות& ָּב� ִׁ֖ש�
ם׃ ׂש�  ב� ּוַ֖מ� ֹל  � 
ֵ֥א ָּב� ד� ֵ֥א� ְו� ר  	 ד� 
ְק ְו� ת  י�% ב� ֵ֥נ� אֹל&  
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י�

א׃  14 ָּׂש�  ּוַ֖מ� ַה  � דּוַ֖מ� ְו� ַע  	 ַ֖מ� ִׁ֖ש� א 15ּוַ֖מ� יַ֖מ�% 
ת ְו� ד  � ד� Gֹ֖ח
ַה׃  ַ֖מ� ד�  
ְק ְו� יִׁ֖ש  � ֶפ� ֵ֥נ� ּור  ֑ט	 @י 16י� 
ֵ֥נ ָּב� ם  P
ַה ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א

ם � ת� יר� ֑ט�  ם ּוב� � יַה� 
ר ֵ֨צ� ֹ֖ח� ם ָּב� ת�% ַ֖מ� ַה ִׁ֖ש� ָּ֑ל� � 
ֵ֥א אֹל& ְו� 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י�
ם׃  ת�  ָּֽמ� ֵ֥א[ ֹל� ם  � יֵ֥א� ׂש� ֵ֥נ� ר  	 ׂש� ים־ַע� 
ֵ֥נ י& 17ִׁ֖ש� 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ַה  ָּ֑ל� (
ֵ֥א ְו�

ַה � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  	 ֹל�ִׁ֖ש� ּוִׁ֖ש� 9ַה  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ת  	 ֵ֥א� ַ֖מ� אֹל  %
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� �י  
ֹּ֥י ֹ֖ח�
יְו׃ ָּֽמ�  ֹל־ַע� ֵ֥א� ף  ְס� � ֵ֥א� 
ֹּ֥י ְו� ת  ַ֖מ� ֹּ֥י�% ְו� �ַע  ְו� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ְו�

�י 18 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ר&  ִׁ֖ש� Gֵ֥א ּור  ד־ִׁ֖ש) ַע� ַה  Lיֹל� ְו� Gֹ֖ח 
 ַ֖מ  ּו  ֵ֥נ= ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ֹל׃ ֶפ�  יְו ֵ֥נ� � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� י ֵֽכ� 	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַה ַע� ּור� ָּׁש� ַה ֵ֥א� � ֵֽכ� Gֵ֥א ם ָּב� י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ�

ֶפ
ם 19 � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ם  � ַה� ר� ב� ן־ֵ֥א� ָּב� ְק  � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ת  ד�	 ַּ֣תֹוֹל� ַה  ָּ֑ל� 9 
ֵ֥א ְו�

ְק׃  ֹ֖ח�  ֵ֨צ� ת־י� יד ֵ֥א� 	 ים 20ַהֹוֹל� � ַע� ָּב� ר� ן־ֵ֥א� ָּב� ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� י  @ ַה� י� ְו�
י ָּֽמ�% ר� Gֵ֥א � ֹל& ַה  
תּוֵ֥א ת־ָּב� ַה ָּב� ( ְק� ב� ת־ר� ֹו ֵ֥א� ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ַה ָּב� ֵ֥נ�% ִׁ֖ש�
ַה׃ ָּׁש�  ֵ֥א� ֹל� ֹו  ֹל	 י  � ָּֽמ� ר� Gֵ֥א ַה� ן  	 ב� ֹל� ֹות  ֹ֖ח9 Gֵ֥א ם  � ר� Gֵ֥א ן  � ֵּ֣ד� ְּפ� ַ֖מ�

ַה 21 � ר� ְק� Gי ַע 	 ֹו ִּכ� ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ֹ֖ח ֵ֥א� ֵֽכ� ֵ֥נ�� ַה& ֹל� יַהְו� � ְק ֹל  @ ֹ֖ח� ֵ֨צ� ר י� ַּ֣ת�= ַע� ֹּ֥י� ְו�
ֹו׃ ַּ֣ת  ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה  	 ְק� ב� ר� ר  ַה� � ַּ֣ת� ְו� ַה  ַהְו�% י� ֹלֹו&  ר  ת� @ ַע� 
ֹּ֥י ְו� ְוא  � ַה�

ן 22 %
ם־ִּכ ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו� ּה  ָּב�% ר� ְק� ָּב� ים&  ֵ֥נ� ָּב� ַה� ּו  ֵ֨צ@ Gֵ֨צ ר�  ת� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ ַהְו�  ת־י� ֵ֥א� ִׁ֖ש  ר�	 ד� ֹל� ְך  ֹל� � 
ַּ֣ת ְו� י  ֵֽכ� ֵ֥נ�� ֵ֥א� ַה  � ָּז� ַה  ָּֽמ� 	 ֹל�

@י  23 
ֵ֥נ ּה ִׁ֖ש� ַה ֹל�) Lַהְו� ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ם& ַ֨גיים ְו� �יַ֨גֹוי� 
ֵ֥נ ְך ּוִׁ֖ש� %
ֵ֥נ ֑ט� ב� ָּב�
ץ ַ֖מ�% י� ֵ֥א� ם  ֵ֥א�� ֹל� ַ֖מ� ם&  ֵ֥א� ּוֹל� דּו  � 
ר ְּפ� י� ְך  י� � ַע� 
ָּֽמ ַ֖מ� ים  ָּֽמ�% ֵ֥א[ ֹל�

יר׃  ַע�  ד ֵ֨צ� ב�	 Gַע ב י� � ר� 	ַה 24ְו� 
ִּנ ַה� ת ְו� ד� � ֹל� יַה� ֹל� � ַ֖מ� ּו י� ֵ֥א	 ֹל� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
ּה׃  ֵ֥נ�  ֑ט� ב� ם ָּב� � ֹו 25תֹוַ֖מ� ָּ֑ל� י ִּכ[ ַ֖מֹוֵ֥נ�% ד� אִׁ֖שֹון& ֵ֥א� ר� א ַה� @ 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�

ְו׃  ׂש�  
ֹו ַע ַ֖מ� ּו ִׁ֖ש� ֵ֥א	 ר� ְק� ֹּ֥י� ר ְו� � ַע� 
ת ׂש ר� � ֵּ֣ד� ֵ֥א� ן 26ִּכ� P
י־ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�  ְו�
א 	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ְו  ׂש�% 
ַע ב  � 
ְק Gַע ָּב� ת&  ֶ֔ז� ֹ֖ח�' ֵ֥א� ֹו  ד@ י� ְו� יְו  ֹ֖ח�) ֵ֥א� א  � ֵ֨צ� י�
ת ד� 	 ֹל� ָּב� ַה  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  	 ָּׁש� ן־ִׁ֖ש� ָּב� ְק  9 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ְו� ב  ְק�� Gַע י� ֹו  ַ֖מ� ִׁ֖ש�

ם׃  ת�  ַע. 27ֵ֥א� 	 
ד יִׁ֖ש י� 9 ְו ֵ֥א� ׂש�) 
י ַע � ַה� י� ים ְו� ר�% ַע� ִּנ� ֹלּו& ַה� ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֹּ֥י� � ְו 
ים׃ ֹל�  ַה� ב ֵ֥א� � 
ם י�ִׁ֖ש יִׁ֖ש ַּ֣ת�% � ב& ֵ֥א� ְק� Gַע י� ַה ְו� � ד� יִׁ֖ש ׂש� � ד ֵ֥א� י� � ֵ֨צ�

ַה 28 � ְק� ב� ר� יְו ְו� � ֶפ� ד ָּב� י� � י־ֵ֨צ� ְו ִּכ� � ׂש� 
ת־ַע ְק ֵ֥א� 9 ֹ֖ח� ֵ֨צ� ב י� 	 ַה� ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�
ב׃  ְק�  Gַע ת־י� ֵ֥א�  ת  ב� 	 ַה� א 29ֵ֥א� ב3	 ֹּ֥י� ְו� יד  � ֶ֔ז� ֵ֥נ� ב  ְק�� Gַע י� ד  ֶ֔ז� 	 ֹּ֥י� ְו�

י
 ף׃  ַע� ּוא  ַה	 ְו� ַה  � ד� ָּׂש� ן־ַה� ַ֖מ� ְו  9 ׂש� 
ְו 30ַע Lׂש� 
ַע ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ַה ָּז�% ם& ַה� ד� ֵ֥א� ם ַה� ד�@ ֵ֥א� ן־ַה� א& ַ֖מ� י ֵ֥נ� ֵ֥נ� @ 
י֑ט ַע� ֹל� ב ַה� ְק�) Gַע ֹל־י� ֵ֥א� 
ֹום׃ ד  ֵ֥א� ֹו  ַ֖מ� א־ִׁ֖ש� ר�  ְק� ן  	 
ֹל־ִּכ ַע� י  ֵֽכ� ֵ֥נ�� ֵ֥א� ף  � 
י ַע� י  	 ִּכ�

י׃ 31 ָ֥ך� ֹל�  ת� ר� ֵֽכ�  ת־ָּב� ֹום ֵ֥א� ֹּ֥י9 ַה ֵֽכ� 	 ר� ֵֽכ� ב ַ֖מ� ְק�� Gַע ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
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ּות 32 ַ֖מ� ֹל� ְך  � 
ַהֹוֹל י  	 ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� 9ַה  
ִּנ ַה� ְו  ׂש�% 
ַע ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ַה׃  ר�  ֵֽכ� י ָּב� � ַה ֹל� 	 ַה־ָּז� ָּֽמ� ֹל� ַה 33ְו� ַע� ב� @ ָּׁש� ב ַה� ְק�) Gַע ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ב׃ ְק�  Gַע י� ֹו ֹל� ת� ר� ֵֽכ� ת־ָּב� ר ֵ֥א� ִּכ�	 ַ֖מ� ֹּ֥י� ֹו ְו� ַע ֹל� � ב� ָּׁש� ֹּ֥י� ֹום ְו� ֹּ֥י% י& ִּכ� ָּ֑ל�
ים 34 ִׁ֖ש�% ד� Gַע יד  � ֶ֔ז� ּוֵ֥נ� ם  ֹ֖ח� O�ֹל ְו  ׂש�) 
ַע ֹל� ן  � ת� ֵ֥נ� ב  Pְק� Gַע י� ְו�

ְו � ׂש� 
ַע ֶ֔ז  ב� 	 ֹּ֥י� ְו� ְך  � ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ם  ְק� � ֹּ֥י� ְו� ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� %
ֹּ֥י ְו� ֹל  אֵֽכ� ֹּ֥י�3 ְו�
ַה׃  ר�  ֵֽכ� ָּב� ת־ַה�       ְסֵ֥א�

ֹון 26 אִׁ֖ש% ר� ב ַה� � ַע� ר� ד& ַה� ב� ָּ֑ל� ץ ַ֖מ� ר� ֵ֥א�% ב& ָּב� ַע� י ר� @ ַה� י� ְו�
ְק 9 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ְך  :ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� י  � 
יַ֖מ ָּב� ַה  � י� ַה� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א

	 יַ֖מ� ב� Gֹל־ֵ֥א ַה׃ tֵ֥א� ר� ר�  ְּג� ים  � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹל� ְך־ְּפ� ֹל� ַ֖מ�  ְך  א 2ֹל� @ ר� 
ֹּ֥י ְו�
ן ֵֽכ�� ִׁ֖ש� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ד  � 
ר 
ֹל־ַּ֣ת ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ַה  ַהְו�% י� יְו&  ֹל� 
ֵ֥א

יָ֥ך׃  ֹל�  
ר ֵ֥א 	 ַ֖מ� ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gץ ֵ֥א ר� ֵ֥א�% את 3ָּב� ָּז%3 ץ ַה� ר� � ֵ֥א� ּור ָּב� Oְּג
ן& 
ַּ֣ת ֵ֥א� ָ֥ך)  Gַע ר� ֶ֔ז� ֹל� ּו  ָ֥ך�  י־ֹל� ִּכ�  ָּך�  � ֵֽכ� ר� ב� Gֵ֥א ְו� ָ֥ך�  ָּֽמ� ַע� 	ַה  י� ַה� ֵ֥א�  ְו�
ַה ַע�% ב[ ָּׁש� ת־ַה� ֵ֥א� י&  ת� ַ֖מ� ְק�  Gַה ְו� ֹל  %
ֵ֥א ַה� ת  ֵ֨צ�� ר� Gֵ֥א ֹל־ַה�  ת־ִּכ� ֵ֥א�

יָ֥ך׃  ב�  ֵ֥א� ם  	 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל� י  ַּ֣ת� ַע� � ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ר  	 ִׁ֖ש� Gי 4ֵ֥א @ ית� 
ָּב ר� ַה� ְו�
ת 	 
ָ֥ך% ֵ֥א Gַע ר� ֶ֔ז� י ֹל� � ַּ֣ת� ת� ֵ֥נ� ם ְו� י� ַ֖מ�% ָּׁש� י ַה� � 
ב ֵֽכֹוֵֽכ� ָ֥ך& ִּכ� Gַע ר� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א� 
	י 
ֹל ְּגֹוי ָ֥ך% ִּכ�� Gַע ר� ֶ֔ז� ּו ב� ֵֽכ� Gר ָּב� ת� ַה� ְו� ֹל  � 
ֵ֥א ת ַה� ֵ֨צ�� ר� Gֵ֥א ֹל־ַה� ִּכ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  י 5ַה� � ֹל� ְק� ָּב� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ַע  	 ַ֖מ� ר־ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ב  ְק� U
ַע
י׃ ת�  תֹור� ְו� י  	 ָּקֹות� ֹ֖ח[ י  � ת� gְו ֵ֨צ� ַ֖מ� י  ַּ֣ת�% ר� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ר&  ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ר׃  6 ר�  ַ֨ג� ְק ָּב� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ב י� 	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְקֹום& 7ְו� ָּֽמ� י ַה� @ 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ּו ֵ֥א� Pֹל Gֵ֥א ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� 
ר אַ֖מ�� 
ֹל א&  
ר י� י  @ ִּכ� ְוא  � ַה� י  ת� ֹ֖ח�� Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ֹו  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ֵ֥א� ֹל�
ַה % ְק� ב� ֹל־ר� ַע� ְקֹום&  ָּֽמ� ַה� י  @ 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� י  ֵ֥נ� L]ַ֨ג ר� ַה� ן־י�  ְּפ� י  ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ֵ֥א�

יא׃  ַה ַה�  � ֵ֥א� ר� ת ַ֖מ� 	 י־֑טֹוב� ם& 8ִּכ�  ֹו ִׁ֖ש� ֵֽכּו־ֹל	 ר� י ֵ֥א�  � י ִּכ� ַה�) י� ְו�
ד � ַע� ים ָּב� ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ֹל� ְך ְּפ� ֹל� � ְך& ַ֖מ� ֹל� יַ֖מ�' ב� Gף ֵ֥א ( 
ְק ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ים  ַ֖מ�% ֹּ֥י� ַה�
ַה 	 ְק� ב� ת ר� � 
ְק ֵ֥א %
ֹ֖ח ֵ֨צ� ְק& ַ֖מ� ֹ֖ח� ֵ֨צ� @ַה י� 
ִּנ ַה� א ְו� ר� ֹּ֥י�) ְו� ֹון  ָּ֑ל� ֹ֖ח� � ַה 

ֹו׃  ַּ֣ת  ִׁ֖ש� ְך 9ֵ֥א� � ר& ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְק ְו� ֹ֖ח�) ֵ֨צ� י� ְך ֹל� ֹל� L�יַ֖מ ב� Gא ֵ֥א ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�
ְוא � ַה� י  ת� ֹ֖ח�� Gֵ֥א ַּ֣ת�  ר� � ַ֖מ� ֵ֥א� יְך  	 
ֵ֥א ְו� ְוא  ַה�% ָ֥ך&  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� @ַה  
ִּנ ַה�
ּות ַ֖מ� ן־ֵ֥א� ְּפ� י  ַּ֣ת� ר� ַ֖מ�% ֵ֥א� י  � ִּכ� ְק  ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י� יְו&  ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

׃  יַה� ֹל�  ֵ֥נּו 10ַע� � ית� ָּ֑ל� � ׂש� את ַע� ַה־ָּז�3 ְך ַ֖מ� ֹל� יַ֖מ�% ב� Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
	 את� 
ב 
ַה ְו� ָ֥ך  ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ם& ֵ֥א� ַע� ד ַה� @ ֹ֖ח� ב ֵ֥א� Pֵֽכ� ֑ט ִׁ֖ש� ַע� ַ֖מ� Sִּכ�

ם׃  ִׁ֖ש�  ֵ֥א� יֵ֥נּו  � 
ֹל ם 11ַע� � ַע� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְך  ֹל� יַ֖מ�% ב� Gֵ֥א ְו  � ֵ֨צ� י� ְו�

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

ת׃ ֹות יּוַ֖מ�  ֹו ַ֖מ	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֵ֥א� 9ַה ּוב� ָּז� יִׁ֖ש ַה� 	 ֵ֥א� ַע. ָּב� L
ַ֨ג ִּנ� ר ַה� אַ֖מ�� 
ֹל
	ַה 12 ֵ֥נ� ָּׁש� ָּב� א  9 ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ְוא  ַה�% ַה� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ַע  @ ר� ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ַהְו�  ַהּו י� � 
ֵֽכ Gר ב� י� � ים ְו  � ר� ַע� ַה ִׁ֖ש� � ֵ֥א� 
ְוא ַ֖מ � ַה� ֹל 13ַה� � ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�
ד׃ ֵ֥א�  ַ֖מ� ֹל  � ד� י־ַ֨ג� ִּכ�  ד  	 ַע� ֹל  %
ד ַ֨ג� ְו� ֹלֹוְך&  ַה� ְך  @ֹל� 
ֹּ֥י ְו� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ַה�

ַה 14 � ֵּ֣ד� ב[ Gַע ְו� ר  % ְק� ב� �ַה  
ֵ֥נ ְק� ּוַ֖מ� ַה־ֵ֨צ3אן&  
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� ֹו  י־ֹל@ ַה� י� � ְו 
ים׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ֹל� ְּפ� ֹו  ת� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א	 ֵ֥נ� ְק� י� ְו� ַה  � ָּב� ת 15ר� ר�) 
ֵ֥א ָּב� ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו�

יְו � ב� ם ֵ֥א� � ַה� ר� ב� י ֵ֥א� � 
יַ֖מ יְו ָּב� ב�% י ֵ֥א� � 
ד ב� רּו& ַע� ֶפ� ר ֹ֖ח�  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ר׃  ֶפ�  ַע� ּום  ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� י� ְו� ים  ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ֹל� ְּפ� ּום  ַ֖מ� ַּ֣ת� ר 16ְס� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

ֵ֥נּו ָּֽמ�% ַע� 
 ַ֖מ  ְך  O
ֹל ְק  � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹל־י� ֵ֥א� ְך  ֹל� � יַ֖מ� ב� Gֵ֥א
ד׃  ֵ֥א�  ַ֖מ� ִּנּו  � ָּֽמ� ־ַ֖מ� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֨צ�  י־ַע� ְק 17ִּכ�  � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ם  � ָּׁש� ַ֖מ� ְך  	ֹל� 
ֹּ֥י ְו�

ם׃  ִׁ֖ש�  ב  	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� ר  � ר� ֹל־ְּג� ֹ֖ח� ֵ֥נ�  ָּב� ן  ֹ֖ח� 	 ֹּ֥י� ְק 18ְו� Lֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ב  ִׁ֖ש� ֹּ֥י�= ְו�
י& 
יַ֖מ רּו& ָּב� ֶפ� ר ֹ֖ח�  @ ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א י� ָּֽמ�) ת ַה� ר�� 
ֵ֥א ת־ָּב� ר ׀ ֵ֥א� ְּפ�� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו�
ֹות י ַ֖מ� � 
ר Gֹ֖ח ים ֵ֥א� ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ֹל� ּום ְּפ� ַ֖מ� ַּ֣ת� ְס� י� יְו ְו� ב�% ם ֵ֥א� � ַה� ר� ב� ֵ֥א�
ת Uַ֖מ� 
ָּׁש ִּכ� ֹות  ַ֖מ% 
ִׁ֖ש ן&  ַה� ֹל� א  @ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א�

יְו׃  ב�  ן ֵ֥א� � ַה� א ֹל� 	 ר� ר־ְק� ִׁ֖ש� Gְק 19ֵ֥א � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י־י�  
ד ב� ּו ַע� ר	 ְּפ� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ֹּ֥י�  ם ֹ֖ח� י� 	 ר ַ֖מ� � 
ֵ֥א ם ָּב� ֵ֥אּו־ִׁ֖ש�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י�= ֹל ְו� ֹ֖ח� � ִּנ� יבּו 20ָּב� Lר� ֹּ֥י� ְו�

ם י� � ָּֽמ� ַה� ֵ֥נּו  � ֹל� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ְק  9 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� י  	 
ַע ם־ר� ַע� ר  ר�) ַ֨ג� י  � 
ַע ר�
ֹו׃ ָּֽמ  ַע� ּו  ְק� ָּׂש� ַע� ת� ַה�  י  	 ִּכ� ְק  ׂש� %
ַע ר&  
ֵ֥א ָּב� ם־ַה�  
א ִׁ֖ש @ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

א 21 	 ר� ְק� ֹּ֥י� יַה� ְו� � ֹל� ם־ַע� יבּו ְּג� � ר� ֹּ֥י� ת ְו� ר� ֹ֖ח�% ר ֵ֥א� � 
ֵ֥א רּו& ָּב� ְּפ� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� 
ַה׃  ֵ֥נ�  ֑ט� ׂש� ּה  � ַ֖מ� ר 22ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ָּב� ר&  ְּפ� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� ם  ָּׁש�) ַ֖מ� ְק  � 
ַּ֣ת ַע� ֹּ֥י� ְו�

ֹות ב% ֹ֖ח� ּה& ר� ַ֖מ� א ִׁ֖ש� @ ר� ְק� ֹּ֥י� יַה� ְו� � ֹל� ּו ַע� ב� א ר� ֹל3	 ת ְו� ר� ֹ֖ח�% ֵ֥א�
יֵ֥נּו 	 ר� ּוֶפ� ֵ֥נּו  � ֹל� 9ַה  ַהְו� י� יב  : ֹ֖ח� ר� ַה� ַה  Pַּ֣ת� י־ַע� ִּכ�  ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַע׃  23ב� ב� ִׁ֖ש�  ר  	 
ֵ֥א ָּב� ם  � ָּׁש� ַ֖מ� ֹל  	ַע� ֹּ֥י� א 24ְו� ר�= 
ֹּ֥י ְו�
י � 
ֹל�ַה י ֵ֥א� Uֵֽכ� ֵ֥נ� ר ֵ֥א� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ּוא ְו� ַה% ַה ַה� ֹל� י� � ָּ֑ל� ַה& ָּב� ַהְו� יְו י� @ ֹל� 
ֵ֥א
י ֵֽכ� ֵ֥נ�% ֵ֥א� ָ֥ך�  ַּ֣ת� י־ֵ֥א� ִּכ�  א&  יר� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� יָ֥ך  � ב� ֵ֥א� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א�
ם 	 ַה� ר� ב� ּור ֵ֥א� ב� Gַע ָ֥ך% ָּב� Gַע ר� ת־ֶ֔ז� י ֵ֥א�  � ית� 
ָּב ר� ַה� יָ֥ך& ְו� ַּ֣ת�' ֵֽכ� ר�  
ּוב

י׃  ֵּ֣ד�  ב� ַה 25ַע� ַהְו�% ם י� � 
ִׁ֖ש א& ָּב� ר� ְק� ֹּ֥י� ֹ֖ח. ְו� (
ָּב ֶ֔ז� ם ַ֖מ� � ן ִׁ֖ש� ב� : ֹּ֥י� ְו�
ר׃  
ֵ֥א ָּב� ְק  � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י־י� 
ד ב� ַע� ם  	 רּו־ִׁ֖ש� ֵֽכ� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ֹל� eַה ם ֵ֥א� � ֑ט־ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ַהּו 26 %
ַע 
ר  
ת& ַ֖מ ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א ר ְו� � ר� ְּג� יְו ַ֖מ� � ֹל� 
ְך ֵ֥א 	 ֹל� ְך ַה� ֹל� U�יַ֖מ ב� Gֵ֥א ְו�
ֹו׃  ֵ֥א  ב� ר־ֵ֨צ� ׂש� ֹל  יֵֽכ�� ְק 27ּוֶפ� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י� ם&  ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

י ת�% ֵ֥א� ם  � את� 
ֵ֥נ ׂש� ם&  ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו� י  � ֹל� 
ֵ֥א ם  � את� ָּב� ּוַע.  ֵּ֣ד� ַ֖מ�
ם׃  ֵֽכ�  ַּ֣ת� ֵ֥א� 
ַ֖מ י  ּוֵ֥נ� ֹ֖ח� ָּ֑ל� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� יֵ֥נּוD 28ְו� ֵ֥א� ר� ֹו  ֵ֥א� ר� ּו  ר) ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
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ַה 9 ֹל� 	א ֵ֥א� ֵ֥נ� י  ַה�= ר ַּ֣ת� אַ֖מ� ִּנ3) ְו�  Hְך ָּֽמ� �ַה ׀ ַע� ַהְו� י� �ַה  י� י־ַה� ִּכ� 
ְך׃ ָּֽמ�  ַע� ית  � ר� ב� ַה  	 ת� ר� ֵֽכ� ֵ֥נ� ְו� ָ֥ך  � יֵ֥נ� 
ּוב �יֵ֥נּו  
יֵ֥נ 
ָּב יֵ֥נּו  � 
יֵ֥נֹות 
ָּב

ּוָ֥ך 29 ֵ֥נ% Gַע ַ֨ג�  א ֵ֥נ� ר& ֹל�3 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה ִּכ� ַע�) ֵ֥נּו ר� Lָּֽמ� ַה ַע� =
ׂש Gַע ם־ַּ֣ת� ֵ֥א�
ֹום ֹל� ִׁ֖ש� ָ֥ך� ָּב� Gֹ֖ח  
ָּ֑ל ִׁ֖ש� ִּנ� ֹוב ְו� ְק־֑ט% ָ֥ך& ר� ָּֽמ� יֵ֥נּו ַע� @ ׂש� ר ַע� ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ֵֽכ� ְו�

ַה׃  ַהְו�  ּוְך י� ר	 ַה ָּב� � ַּ֣ת� ַה ַע� 	 ַּ֣ת� ַה 30ֵ֥א� ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ם& ַ֖מ� ַה� ׂש ֹל� @ַע� ֹּ֥י� ְו�
ּו׃  ַּ֣ת  ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ּו  ֹל� ֹּ֥י3אֵֽכ� ּו 31ְו� ַע� ב� ָּׁש� ֹּ֥י� ְו� ר  ְק� ָּב�% ב� יַ֖מּו  � ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ֹו ַּ֣ת� ֵ֥א� 
ַ֖מ ּו  ֵֽכ	 ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ְק  ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י� ם  � 
ֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹל� יִׁ֖ש  � ֵ֥א�
ֹום׃  ֹל  ִׁ֖ש� י 32ָּב� � 
ד ב� ַע� ֵ֥אּו&  ב�' ֹּ֥י� ְו� ּוא  ַה) ַה� ֹום  ֹּ֥י� ָּב� ׀  י  � ַה� י� ְו�

רּו � ֶפ� ר ֹ֖ח� � ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א � 
ֵ֥א ָּב� ֹות ַה� ד	 ֹל־ֵ֥א� ֹו ַע� דּו ֹל% � ְּג� ֹּ֥י� ְק ְו� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י�
ם׃  י� ַ֖מ�  אֵ֥נּו  	 ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹו  ֹל� רּו  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ּה 33ְו� � ת� ֵ֥א� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ֹום ֹּ֥י	 ד ַה� � ַע ַע� ב� ר ִׁ֖ש�% � 
ֵ֥א יר& ָּב� ַע� ם־ַה� 
ן ִׁ֖ש @ 
ֹל־ִּכ ַה ַע� � ַע� ב� ִׁ֖ש�
ַה׃  ָּז�  ַה 34      ְסַה� ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים  � ַע� ָּב� ר� ן־ֵ֥א� ָּב� ְו&  ׂש� 
ַע י  @ ַה� י� ְו�

י � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ַה�  י  � ר� 
ֵ֥א ת־ָּב� ָּב� ית  ַהּוד�% ת־י� ֵ֥א� ַה&  ָּׁש� ֵ֥א� ֹ֖ח  @ ָּק� ֹּ֥י� ְו�
י׃  ַּ֣ת�  ֹ֖ח� � ן ַה  יֹל�� 
ת־ֵ֥א ת ָּב� ַ֖מ�% ׂש� � ת־ָּב� ֵ֥א� ת 35ְו� ר� ין� ַ֖מ�� � י� ַה� ַּ֣ת� ְו�

ַה׃  ְק�  ב� ר� ְק ּוֹל� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ּוֹ֖ח. ֹל�       ְסר�

ת 27 ֵ֥א�� ר� 
יְו ַ֖מ � יֵ֥נ� 
ין� ַע 	 ַה� ֵֽכ� ַּ֣ת� ְק ְו� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� ן י� � 
ְק י־ֶ֔ז� י& ִּכ�  ַה� י� ְו�
י ֵ֥נ�% יְו& ָּב� ֹל� 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ֹל ְו� ד�) ְּג� ֹו ַה� ֵ֥נ� ְו ׀ ָּב� � ׂש� 
ת־ַע א ֵ֥א� Pר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

י׃  ֵ֥נ�  
ִּנ ַה� יְו  � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 י 2ְו� ַּ֣ת� ֵ֥נ� � ְק� ֶ֔ז� א  � ַה־ֵ֥נ� 
ִּנ ַה� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
י׃  ֹום ַ֖מֹות�  י	 י  ַּ֣ת� ַע� � ד� י� א  יָ֥ך 3ֹל3	 ֹל�% 
�א ֵֽכ א־ֵ֥נ� ַה& ׂש� ַּ֣ת� ַע� ְו�

י  � ָּ֑ל� ַה  ּוד� ֵ֨צ	 ְו� ַה  ד�% ָּׂש� ַה� א&  
ֵ֨צ ְו� ָ֥ך  � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ְק� ְו� ָ֥ך�  י� ֹל� ֵ֨צידַהַּ֣ת�

ד׃  י� י 4ֵ֨צ�  ַּ֣ת� ב� 9 ַה� ֵ֥א� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ים  Lָּֽמ� ַע� ֑ט� ַ֖מ� י  ַה־ֹל�= 
ׂש Gַע ְו�
י � ִׁ֖ש� ֶפ� ֵ֥נ� ָ֥ך	  ֵֽכ� ר� ב� ַּ֣ת� ּור  ב9 Gַע ָּב� ַה  ֹל� � 
ֵֽכ ֵ֥א� ְו� י  � ָּ֑ל� ַה  יֵ֥א� 	 ב� ַה� ְו�

ּות׃  ַ֖מ  ם ֵ֥א� ר� 	 ֑ט� ְק 5ָּב� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� ר י� � 
ָּב ד� ת ָּב� ַע� ַ֖מ�% ַה ִׁ֖ש� � ְק� ב� ר� ְו�
ד י� � ֵ֨צ� ּוד  ֵ֨צ	 ֹל� ַה  ד�% ָּׂש� ַה� ְו&  ׂש� 
ַע ְך  @ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ֹו  ֵ֥נ� ָּב� ְו  � ׂש� 
ֹל־ַע ֵ֥א�

יא׃  ב�  ַה� ּה 6ֹל� � ֵ֥נ� ָּב� ב  ְק�	 Gַע ֹל־י� ֵ֥א� ַה  ר�% ַ֖מ� ֵ֥א�  ַה&  ְק� ב� ר� ְו�
ר 9 
ָּב ד� ַ֖מ� יָ֥ך  ב�% ת־ֵ֥א� ֵ֥א� י&  ַּ֣ת� ַע� ַ֖מ�' ִׁ֖ש� @ַה  
ִּנ ַה� ר  אַ֖מ�� 
ֹל

ר׃  אַ֖מ�  
ֹל יָ֥ך  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו  	 ׂש� 
ֹל־ַע ד 7ֵ֥א� י� 9 ֵ֨צ� י  	 ָּ֑ל� ַה  יֵ֥א� ב�= ַה�
י 	 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ַה  9 ֵֽכ� ֵֽכ� ר� ב� Gֵ֥א ְו� ַה  ֹל� � 
ֵֽכ ֵ֥א� ְו� ים  � ָּֽמ� ַע� ֑ט� ַ֖מ� י  	 ַה־ֹל� 
ׂש Gַע ְו�

י׃  ַ֖מֹות�  	י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ַה  � ַהְו� י 8י� � ֹל� ְק� ָּב� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� י  � ֵ֥נ� ב� ַה  	 ַּ֣ת� ַע� ְו�
ְך׃  ת�  	ַה ֵ֥א� ּו� ֵ֨צ� י ַ֖מ� � ֵ֥נ� Gר ֵ֥א 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א אן 9ֹל� ַּצ%3 ֹל־ַה� א& ֵ֥א� ְך־ֵ֥נ� ֹל�

ַה ׂש�= ַע� � ֵ֥א  ים ְו� � ב� ים ֑ט� � ָּז� 	י ַע� 
י ד� 9י ְּג� 
ֵ֥נ ם ִׁ֖ש� ָּׁש�) י ַ֖מ� � ֹ֖ח־ֹל� ְק�  ְו�

ב׃  
ַה ֵ֥א� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� יָ֥ך  � ב� ֵ֥א� ֹל� ים  9 ָּֽמ� ַע� ֑ט� ַ֖מ� ם  : ת� ֵ֥א�
ָ֥ך� 10 ֵֽכ� ר� ב� ר י� 	 ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א 9 ב[ Gַע ֹל ָּב� � ֵֽכ� ֵ֥א� יָ֥ך ְו� � ב� ֵ֥א� 	 ֹל� את� 
ב 
ַה ְו�

ֹו׃  	י ַ֖מֹות  
ֵ֥נ ֶפ� ֹו 11ֹל� ָּֽמ� ַה ֵ֥א� � ְק� ב� ֹל־ר� ב ֵ֥א� ְק�% Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ְק׃ ֹל�  יִׁ֖ש ֹ֖ח� 	 י ֵ֥א� � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו� ר  ַע�% יִׁ֖ש ׂש� � י& ֵ֥א� ֹ֖ח� ְו ֵ֥א� @ ׂש� 
ן ַע � 
ַה

ַע. 12 � 
ַּ֣ת ַע� ת� ַ֖מ� יְו ִּכ� � יֵ֥נ� 
ַע י ב� ית� 	 י� ַה� י ְו� ב�% י& ֵ֥א� ֵ֥נ� '
ָּׁש ַ֖מ[ י י� @ ֵ֥אּוֹל�
ַה׃  ֵֽכ�  ר� א ב� ֹל3	 ַה ְו� � ֹל� ֹל� י ְק� 9 ֹל� י ַע� 	 את� 
ב 
ַה ר ֹלֹו& 13ְו� אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ְו�

ְך 	 
ֹל ְו� י  � ֹל� ְק� ַע ָּב� 	 ַ֖מ� ְך ִׁ֖ש� 9 י ֵ֥א� � ֵ֥נ� ָּב� ָ֥ך�  ת� ֹל� ֹל� י ְק� 	 ֹל� ֹו ַע� ָּֽמ% ֵ֥א�
י׃  ֹ֖ח־ֹל�  ָּֽמֹו& 14ְק�  ׂש ֵ֥א� ַע� @ ַּ֣ת� ֹו ְו� ָּֽמ� ֵ֥א� א ֹל� � 
ב ֹּ֥י� ֹ֖ח ְו� % ָּק� ֹּ֥י� ְך& ְו� ֹל� '
ֹּ֥י ְו�

יְו׃  ב�  ב ֵ֥א� 	 
ַה ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים ִּכ� ָּֽמ�% ַע� ֑ט� ַה 15ַ֖מ� ְק� ב� Sֹ֖ח ר� � ָּק� ַּ֣ת� ְו�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ת  ד�% ַ֖מ[ Gֹ֖ח ַה� ֹל&  ד� ְּג� ַה� @ּה  ֵ֥נ� ָּב� ְו  Lׂש� 
ַע י  =
ד ַ֨ג� ת־ָּב� ֵ֥א�
ן׃ ֑ט�  ָּק� ַה� 	ּה  ֵ֥נ� ָּב� ב  ְק�� Gַע ת־י� ֵ֥א�  ִׁ֖ש  	 
ָּב ֹל� ַּ֣ת� ְו� ת  י� � ָּב� ָּב� ּה  � ַּ֣ת� ֵ֥א�

יְו 16 � ד� ֹל־י� ַע� ַה  יִׁ֖ש� � ָּב� ֹל� ַה� ים  ָּז�% ַע� ַה�  �י  
י ד� ְּג� ת&  ר� ַע� ת  (
ֵ֥א ְו�
יְו׃  אר�  ּו� ֵ֨צ� ת  	 ְק� ֹל� ֹ֖ח� ֹל  � ַע� ים 17ְו� 9 ָּֽמ� ַע� ֑ט� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ן  : 
ַּ֣ת ַּ֣ת� ְו�

ּה׃ ֵ֥נ�  ָּב� ב  ְק�	 Gַע י� ד  � י� ָּב� ַה  ת� � ׂש� ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  ֹ֖ח� � ָּ֑ל� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�
י 18 	 י ַ֖מ� ִּנ� ִּנ�% ר ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 י ְו� � ב� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 יְו ְו� � ב� ֹל־ֵ֥א� א ֵ֥א� ב3	 ֹּ֥י� ְו�

י׃  ֵ֥נ�  ָּב� ַה  � ַּ֣ת� י& 19ֵ֥א� ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� יְו  ב�) ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ב  Lְק� Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
י � ֹל� 
ֵ֥א ַּ֣ת�  ר� � ָּב� ֵּ֣ד� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� י  ית� Uׂש� ַע� ָ֥ך  ר�% ֵֽכ� ָּב� ְו  � ׂש� 
ַע
י ִּנ� 	 ֵֽכ� Gר ב� ּור ַּ֣ת� ב� Gַע י ָּב� יד�% 
ַּצ ַה& ַ֖מ� ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ַה ְו� ב�) �א ִׁ֖ש� ּום־ֵ֥נ� ְק 

ָ֥ך׃  ִׁ֖ש�  ֶפ� 9ַה 20ֵ֥נ� ַה־ָּז� ַ֖מ� ֹו  ֵ֥נ% ֹל־ָּב� ֵ֥א� ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
	ַה ַהְו� י� ַה  9 ר� ְק� ַה� י  	 ִּכ� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו� י  � ֵ֥נ� ָּב� א  ֵ֨צ�3 ַ֖מ� ֹל� ַּ֣ת�  ר� 	 ַה� ַ֖מ�

י׃  ֵ֥נ�  ֶפ� ֹל� יָ֥ך  � ֹל�ַה� ב 21ֵ֥א� ְק�% Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ְו � ׂש� 
ַע י  	 ֵ֥נ� ָּב� 9ַה  ֶ֔ז� ַה  	 ַּ֣ת� ֵ֥א� ַה�  י  � ֵ֥נ� ָּב� ָ֥ך�  ִׁ֖ש� ַ֖מ[  Gֵ֥א ְו� א  	 ַה־ִּנ� ִׁ֖ש� ְּג�

א׃  ם־ֹל3  יְו 22ֵ֥א� � ב� ֵ֥א� ְק  	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹל־י� ֵ֥א� ב  ְק�9 Gַע י� :ִׁ֖ש  ְּג� ֹּ֥י� ְו�
י 	 
ד ם י� י� � ד� ֹּ֥י� ַה� ב ְו� ְק�% Gַע ֹוֹל י� ֹל& ְק� ָּק� ר ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ַהּו ְו� � 
ָּׁש ַ֖מ[ י� ְו�

ְו׃  ׂש�  
ְו 23ַע 	 ׂש� 
ַע י  9 
יד ִּכ� יְו  ד�) י� ּו  י� י־ַה� ִּכ�  ֹו  יר% ִּכ� ַה� א  ֹל�3 ְו�
ַהּו׃   
ֵֽכ ר� ב� י� ת ְו�  ר�� ַע� יְו ׂש� � ֹ֖ח� י 24ֵ֥א� � ֵ֥נ� ַה ָּב� � ַה ֶ֔ז� 	 ַּ֣ת� ר ֵ֥א� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

י׃  ֵ֥נ� ר ֵ֥א�  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו ְו� � ׂש� 
ַה& 25ַע ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א�  י& ְו� ַה ָּ֑ל� ִׁ֖ש� @ ְּג� ר ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�
ֹל ֹּ֥י3אֵֽכ�% ִׁ֖ש־ֹלֹו& ְו� ְּג� ֹּ֥י� י ְו� � ִׁ֖ש� ֶפ� ָ֥ך� ֵ֥נ� ֵֽכ� ר� ב�  ן ַּ֣ת� ַע� 	 ַ֖מ� י ֹל� ֵ֥נ�% יד ָּב� � 
ַּצ ַ֖מ�

׃  ַּ֣ת� ֹּ֥י
 ִׁ֖ש� ן ְו� י� � ֹו י� mא ֹל 
:ב ֹּ֥י� יְו 26ְו� � ב� ְק ֵ֥א� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� יְו י� � ֹל� 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
י׃  ֵ֥נ�  ָּב� י  � ַה־ָּ֑ל� ְק� ּוִׁ֖ש� 	א  ַה־ִּנ� ִׁ֖ש� ֹו 27ְּג� ְק־ֹל% ָּׁש� ֹּ֥י� ְו� ִׁ֖ש&  ְּג� ֹּ֥י� ְו�

ַה& 
ֵ֥א ר� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו� ַהּו  � 
ֵֽכ Gר ב� י� � ְו  יְו  � ד� ַ֨ג� ָּב� יֹ֖ח.  	 
ת־ר ֵ֥א� ֹ֖ח  9ר� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ ַהְו�  י� ֹו  ֵֽכ� Gר 
ָּב ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ד�% ׂש� יֹ֖ח.  � 
ר ִּכ� י  ֵ֥נ�% ָּב� יֹ֖ח.  � 
ר
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י 28 � 
ִּנ ַ֖מ� ִׁ֖ש� ּוַ֖מ� ם  י� ַ֖מ�% ָּׁש� ַה� ֹל&  ַּ֞ט� ַ֖מ� ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ַה� ָ֥ך&  ן־ֹל� ַּ֣ת� י�  ְו�
ִׁ֖ש׃  יר�  ת� ְו� ן  � ַ֨ג� ֵּ֣ד� ב  ר�	 ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ים 29ַה� ָּֽמ�) ַע� ּוָ֥ך  ד� ב� ַע� � י 

ּו ְוישתֹ֖חְו  ְו@ Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� י�  יָ֥ךְו� ֹ֖ח�% ֵ֥א� יר& ֹל� ב� @ַה ַ֨ג� 
ְו ים ַה� ָּֽמ�% ֵ֥א[ ָ֥ך& ֹל� ֹל�
יָ֥ך � ֵֽכ� Gר ב� ַ֖מ� ּור ּו  ר% יָ֥ך ֵ֥א� � ר� ר� ָ֥ך ֵ֥א� � ָּֽמ� �י ֵ֥א� 
ֵ֥נ ָ֥ך� ָּב� ּו ֹל� ּו	 Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� י� ְו�

ּוְך׃  ר  ְך 30ָּב� � 
ר ב� ֹל�  Dְק ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ַה  � ָּ֑ל� ִּכ� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ִּכ� י  ַה�) י� ְו�
י � 
ֵ֥נ ת ְּפ� 	 
ֵ֥א 
ב ַ֖מ ְק�% Gַע א& י� ֵ֨צ� א י� ֵ֨צ3@ ְך י� � י ֵ֥א� ַה�) י� בH ְו� ְק� Gַע ת־י� ֵ֥א� 

ֹו׃  יד  
ַּצ א ַ֖מ� � יְו ָּב� ֹ֖ח�% ְו ֵ֥א� � ׂש� 
ַע יְו ְו� � ב� ְק ֵ֥א� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ׂש 31י� @ַע� ֹּ֥י� ְו�
יְו ב�) ֵ֥א� ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 יְו ְו� � ב� ֵ֥א� א ֹל� � 
ב ֹּ֥י� ים ְו� ָּֽמ�% ַע� ֑ט� ם־ַהּוא& ַ֖מ� ְּג�
י ִּנ� 	 ֵֽכ� Gר ב� ּור ַּ֣ת� ב� Gַע ֹו ָּב� ֵ֥נ% יד ָּב� � 
ַּצ ֹל& ַ֖מ� י3אֵֽכ� ְו� י&  ב� ם ֵ֥א� @ ְק[ י�

ָ֥ך׃  ִׁ֖ש�  ֶפ� ַה 32ֵ֥נ� ַּ֣ת� � י־ֵ֥א� ַ֖מ� יְו  � ב� ֵ֥א� ְק  	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ֹו  ֹל9 ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ְו׃  ׂש�  
ָ֥ך� ַע ר� ֵֽכ�  ָ֥ך	 ב� ֵ֥נ� י ָּב� 9 ֵ֥נ� Gר ֵ֥א אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְק 33ְו� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ד י� ר�= ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו�

ּוא ֹוא ַה� Yֶפ 
י־ֵ֥א ר ַ֖מ�  אַ֖מ� Y3ֹּ֥י דH ְו� ֵ֥א� ד־ַ֖מ� ַה ַע� � ֹל� ד� ַהD ְּג� ד� ר� Gֹ֖ח
ֹוא ב� ם ַּ֣ת� ר� 	 ֑ט� ֹל ָּב� ִּכ�9 ֹל ַ֖מ� 	 ֵֽכ� ֵ֥א� י ְו� Lא ֹל� 
ב ֹּ֥י�= דZ ְו� י� ד־ֵ֨צ� ַּצ�  ַה�

י� ַה׃  ַה� י� ּוְך  ר� ם־ָּב� ְּג� ַהּו  � 
ֵֽכ Gר ב� Gֵ֥א ְו& 34ְו� ׂש� 
ַע ַע.  ַ֖מ�@ ִׁ֖ש� ִּכ�
ַה � ר� ּוַ֖מ� ַה  	 ֹל� ד� ְּג� ַה  % ְק� ַע� ֵ֨צ� ְק  � ַע� ֵ֨צ� ֹּ֥י� ְו� יְו  ב�% ֵ֥א� י  � 
ר ב� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א�
י׃ ב�  י ֵ֥א� ֵ֥נ� � ם־ֵ֥א� ַ֨ג� י  ֵ֥נ� 	 
ֵֽכ Gר יְו ָּב� ב�% ֵ֥א� ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ד  ֵ֥א�� ד־ַ֖מ� ַע�

ָ֥ך׃ 35 ת�  ֵֽכ� ר� ָּב� ֹ֖ח  � ָּק� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ַ֖מ� ר� ַ֖מ� ָּב� יָ֥ך  � ֹ֖ח� א ֵ֥א� 	 ָּב� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
�ַה 36 י& ֶ֔ז� ֵ֥נ� '
ב ְק� ַע� ֹּ֥י� � ב ְו  ְק�) Gַע ֹו י� Lַ֖מ א ִׁ֖ש� ר�= יZ ְק� ֵֽכ� Gר ַה אַ֖מ� Y3ֹּ֥י ְו�

ֹ֖ח � ְק� ֹל� ַה  � ַּ֣ת� ַע� 	ַה  
ִּנ ַה� ְו� ֹ֖ח  % ְק� ֹל� י  � ת� ר� ֵֽכ� ת־ָּב� ֵ֥א� ם  י� ַ֖מ�% Gַע ֶפ�
ַה׃  ֵֽכ�  ר� י ָּב� � ַּ֣ת� ָּ֑ל� ֹל� 	 ֵ֨צ� ֹל3א־ֵ֥א� Gר ַה Uֹּ֥י3אַ֖מ� י ְו� � ת� ֵֽכ� ר� ן 37ָּב� ַע� ֹּ֥י�= ְו�

ְך& ֹל� יְו  	 ַּ֣ת� ַ֖מ� ׂש� יר  Pב� ְּג� ן  � 
ַה ְו  ׂש�) 
ַע ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ְק  Lֹ֖ח� ֵ֨צ� י�
ִׁ֖ש יר�� ת� ן ְו� 	 ַ֨ג� ד� ים ְו� ד�% ב� Gַע י ֹלֹו& ֹל� ַּ֣ת� @ ת� יְו ֵ֥נ� ֹ֖ח�) ֹל־ֵ֥א� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�
י׃ ֵ֥נ�  ָּב� ַה  � ׂש� ַע� � ֵ֥א  ַה  	 ַ֖מ� ֹוא  ֶפ% 
ֵ֥א ַה  � ֵֽכ� ּוֹל� יְו  � ַּ֣ת� ֵֽכ� ַ֖מ� ְס�

ת 38 @ ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה  ֵֽכ�= ר� ב� ַה�  יְו  ב�) ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו  Lׂש� 
ַע ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ְו 9 ׂש� 
א ַע 	 ָּׂש� ֹּ֥י� י ְו� � ב� י ֵ֥א� ֵ֥נ� � ם־ֵ֥א� י ַ֨ג� ֵ֥נ� 	 
ֵֽכ Gר י ָּב� ב�% ָ֥ך& ֵ֥א� ְוא־ֹל� ַה� 

׃  ָּך� ֹּ֥י
 ב� ְו� ֹו  ֹל� יְו 39ְק� � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� יְו  � ב� ֵ֥א� ְק  	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ן  9ַע� ֹּ֥י� ְו�
ֹל 	 ַּ֞ט� ּוַ֖מ� ָ֥ך  ב�% ֹוִׁ֖ש� ַ֖מ  �ַה  י� ַה� י� ץ&  ר� ֵ֥א�' ַה� @י  
ִּנ ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ַה  P
ִּנ ַה�

ֹל׃  ַע�  
ם ַ֖מ י� � ַ֖מ� ָּׁש� יָ֥ך 40ַה� � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה ְו� י�% ֹ֖ח� ָ֥ך� ת�  ָּב� ר� ֹל־ֹ֖ח� ַע� ְו�
ֹל 	 ַע� 
ֹו ַ֖מ ָּ֑ל� 	 ַע[ ַּ֣ת� ְק� ר� יד ּוֶפ� ר�% ר ַּ֣ת� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה& ִּכ� י� ַה� ד ְו� ב�� Gַע ַּ֣ת�

ָ֥ך׃  אר�  ּו� ַה 41ֵ֨צ� ֵֽכ�% ר� ָּב� ֹל־ַה�= ב ַע� ְק�% Gַע ת־י� ְו& ֵ֥א�  ׂש� 
ם ַע ֑ט�@ ׂש� ֹּ֥י� ְו�
בּו& ר� ְק� י� ֹו  ָּב) ֹל� ְו ָּב� Lׂש� 
ר ַע אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו� יְו  � ב� ֹו ֵ֥א� ֵֽכ� Gר 
ָּב ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א
י׃ ֹ֖ח�  ֵ֥א� ב  ְק�	 Gַע ת־י� ֵ֥א� ַה  � ַ֨ג� ר� ַה� ֵ֥א�  ְו� י  ב�% ֵ֥א� ֹל  ב� � 
ֵ֥א י&  
ַ֖מ י�

ֹל 42 ד�� ְּג� ַה� �ּה  ֵ֥נ� ָּב� ְו  � ׂש� 
ַע י  	 
ר ב� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ַה  % ְק� ב� ר� ֹל� ד  � ְּג� ֹּ֥י[ ְו�
ר אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו� ן  ֑ט�% ָּק� ַה� �ּה  ֵ֥נ� ָּב� ב&  ְק� Gַע י� ֹל� א  @ ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� ֹ֖ח  Pֹל� ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ְו�
ָ֥ך׃ ַ֨ג�  ר� ַה� ֹל� ָ֥ך�  ֹל� ם  	 
ֹ֖ח ֵ֥נ� ת� יָ֥ך ַ֖מ� ֹ֖ח�% ְו ֵ֥א� � ׂש� 
ַע ַה&  
ִּנ ַה� יְו  ֹל�% 
ֵ֥א

ָ֥ך9 43 ֹ֖ח־ֹל� ר� ָּב� ּום  ְק: ְו� י  � ֹל� ְק� ָּב� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� י  � ֵ֥נ� ב� ַה  	 ַּ֣ת� ַע� ְו�
ַה׃  ֵ֥נ� ר�  ֹ֖ח� י  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ן  	 ב� ֹל־ֹל� ים 44ֵ֥א� � ַ֖מ� י� ֹו  ָּֽמ� ַע�  	 ַּ֣ת� ב� ִׁ֖ש� י� ְו�

יָ֥ך׃ ֹ֖ח�  ֵ֥א� ת  	 ַ֖מ� Gֹ֖ח ּוב  ִׁ֖ש� ר־ַּ֣ת� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ד  	 ַע� ים  � ד� ֹ֖ח� Gֵ֥א
ת 45 � 
ֵ֥א ֹ֖ח&  ֵֽכ� ִׁ֖ש� ְו� ָ֥ך)  ָּֽמ� ַ֖מ� יָ֥ך  Lֹ֖ח� ף־ֵ֥א� ֵ֥א� ּוב  ד־ִׁ֖ש= ַע�

ם � ָּׁש� ַ֖מ� יָ֥ך  � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ּוֹל� י  � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ֹל� ִׁ֖ש� ְו� ֹו  ָּ֑ל% ית�  � ׂש� ר־ַע� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ד׃  ֹ֖ח�  ֹום ֵ֥א� ם י	 � יֵֽכ� 
ֵ֥נ ם־ִׁ֖ש� ֹל ְּג� 9 ִּכ� ִׁ֖ש� ַה ֵ֥א� 	 ַ֖מ� ר 46ֹל� אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ְו�

ת � 
ֹות ֹ֖ח ֵ֥נ� י ָּב� � 
ֵ֥נ ְּפ� י ַ֖מ� ֹּ֥י�% ֹ֖ח� י ב� ַּ֣ת� ֵ֨צ� � ְק ְק� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� ֹל־י� ַה& ֵ֥א� ְק� ב� ר�
ַה& ָּ֑ל� '
ֵ֥א ִּכ� ת  @ 
ֹות־ֹ֖ח ֵ֥נ  ָּב� ַ֖מ� ַה  ָּׁש�= ֵ֥א� ב  ְק� Gַע Sי� ֹ֖ח.  � 
ם־ֹל�ְק ֵ֥א�

ים׃  ֹּ֥י�  י ֹ֖ח� � ַה ָּ֑ל� ָּֽמ� 	 ץ ֹל� ר� ֵ֥א�% ֹות ַה� ֵ֥נ� ָּב� ַ֖מ�

ֹו 28 ת� ֵ֥א� ְך  ר� � ב� י� ְו� ב  ְק�� Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ְק  9 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ֹות ֵ֥נ	 ָּב� ַ֖מ� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ָּק� א־ת� ֹל3  ֹו  ֹל% ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ַהּו&  '
ּו ֵ֨צ� י� ְו�

ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ֹל 2ִּכ� � 
תּוֵ֥א ב� ַה  ית� 	 
ָּב ם  ר�% Gֵ֥א ַה  ֵ֥נ�  � ֵּ֣ד� ְּפ� ְך&  
ֹל ּום  ְק	
ן � ב� ֹות ֹל� ֵ֥נ	 ָּב� ַה ַ֖מ� ָּׁש�% ם& ֵ֥א� ָּׁש� ָ֥ך@ ַ֖מ� ֹ֖ח־ֹל� ְק� ָ֥ך ְו� � ָּֽמ� י ֵ֥א� � ב� Gֵ֥א

ָ֥ך׃  ָּֽמ�  ֵ֥א� י  	 ֹ֖ח� Gָ֥ך� 3ֵ֥א ר� ֶפ� י� ְו� ָ֥ך%  ת� ֵ֥א�  ְך  � 
ר ב� י� י&  ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� ֹל  @ 
ֵ֥א ְו�
ים׃  ָּֽמ�  ַע� ֹל  	 ַה� ְק� ֹל� ית�  � י� ַה� ְו� ָ֥ך  � ָּב� ר� י� ָ֥ך& 4ְו� ן־ֹל� ַּ֣ת� י�  ְו�

ָ֥ך& ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ר� ְך ֹל� � ַּ֣ת� ָ֥ך� ֵ֥א� Gַע ר� ֶ֔ז� ָ֥ך� ּוֹל� ם ֹל� ַה�% ר� ב� ת ֵ֥א� � ִּכ� ר� ת־ָּב� ֵ֥א�
ם׃ ַה�  ר� ב� ֵ֥א� ים ֹל� � ֹל�ַה� ן ֵ֥א� 	 ת� ר־ֵ֥נ� ִׁ֖ש� Gיָ֥ך ֵ֥א ר�% ַ֨ג[ ץ ַ֖מ� ר� � ת־ֵ֥א� ֵ֥א�

ם 5 � ר� Gֵ֥א ַה  ֵ֥נ�  � ֵּ֣ד� ְּפ� ְך  ֹל� � 
ֹּ֥י ְו� ב  ְק�% Gַע ת־י� ֵ֥א�  ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ֹ֖ח  @ ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ם 	 
ַה ֵ֥א % ְק� ב� י ר� � ֹ֖ח� Gי ֵ֥א ָּֽמ�% ר� Gֵ֥א ֹל& ַה�  
תּוֵ֥א ן־ָּב� ן ָּב� @ ב� ֹל־ֹל� ֵ֥א�

ְו׃  ׂש�  
ַע ְו� ב  ְק�� Gַע ְקD 6י� ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ְך  � ר� 
י־ב ִּכ�  ְו  ׂש�) 
ַע א  �ר� ֹּ֥י� ְו�
ֹו ת־ֹל	 ֹ֖ח� ְק�  ם ֹל� ר�% Gַה ֵ֥א ֵ֥נ�  � ֵּ֣ד� תֹו& ְּפ� ֹ֖ח ֵ֥א� @ ָּ֑ל� ִׁ֖ש� בH ְו� ְק� Gַע ת־י� ֵ֥א� 
ר אַ֖מ�% 
ֹל יְו&  ֹל� ַע� ְו  @ ֵ֨צ� י� ְו� ֹו  ת% ֵ֥א� ֹו  ֵֽכ� Gר ב� ָּב� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ם  � ָּׁש� ַ֖מ�

ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ֹות ִּכ� ֵ֥נ	 ָּב� ַה ַ֖מ� � ָּׁש� ֹ֖ח ֵ֥א� 	 ָּק� א־ת� ב 7ֹל3  ְק�% Gַע ַע י� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ֵּ֣ד�  ְך ְּפ� ֹל� � 
ֹּ֥י ֹו ְו� ָּֽמ� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� יְו ְו� � ב� ֹל־ֵ֥א� ם׃ mֵ֥א� ר�  Gַה ֵ֥א א 8ֵ֥נ�  �ר� ֹּ֥י� ְו�

יְו׃ ב�  ְק ֵ֥א� 	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� י י� � 
יֵ֥נ 
ַע ן ָּב� ַע� � ֵ֥נ� ֹות ִּכ� ֵ֥נ� ֹות ָּב� ַע� י ר� 	 ְו ִּכ� ׂש�% 
ַע
ת ׀ 9 � ֹל� Gֹ֖ח ת־ַ֖מ� ֹ֖ח ֵ֥א�  Y ָּק� ֹּ֥י� אֹל ְו� � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹל־י� ְו ֵ֥א� � ׂש� 
ְך ַע 	ֹל� 
ֹּ֥י ְו�

ֹות י9 ב� ֵ֥נ� ֹות  ֹ֖ח: Gֵ֥א ם  Lַה� ר� ב� ן־ֵ֥א� ָּב� אֹל  =
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת־י� ָּב�
ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥א� ֹל� ֹו  ֹל	 יְו  � ִׁ֖ש� ֹל־ֵ֥נ� ב 10      ְסַע� ְק�� Gַע י� א  	 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�

m This meteg is a merkha in other texts.
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ַה׃  ֵ֥נ� ר�  ֹ֖ח� ְך  ֹל� � 
ֹּ֥י ְו� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ר  � 
ֵ֥א ָּב� ֹום 11ַ֖מ� Lְק ָּֽמ� ָּב� ַע  ְּג�= ֶפ� ֹּ֥י� ְו�
ֹום ְק% ָּֽמ� �י ַה� 
ֵ֥נ ב� ֵ֥א� 
ֹ֖ח& ַ֖מ ָּק� ֹּ֥י� ִׁ֖ש ְו� ַ֖מ� ָּׁש�% א ַה� � י־ב� ם& ִּכ� ן ִׁ֖ש� @ֹל� ֹּ֥י� ְו�
ּוא׃ ַה  ַה� ֹום  ְק	 ָּֽמ� ָּב� ב  � ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� יְו  � ת� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר�  ַ֖מ� ם  ׂש� � ֹּ֥י� ְו�

ֹו 12 ר3אִׁ֖ש� ְו� ַה  ֵ֨צ� ר� ֵ֥א�% ב  � ַּצ� ַ֖מ[ ם&  ָּ֑ל� ְס[ @ַה  
ִּנ ַה� ְו� ם  ֹל�) Gֹ֖ח ֹּ֥י� � ְו 
ים 	 ֹל� ים ַע� ֹל�ַה�% י ֵ֥א� � 
ֵֽכ Gֵ֥א ֹל� ַה& ַ֖מ� 
ִּנ ַה� ַה ְו� ַ֖מ� י� � ַ֖מ� ָּׁש� יַע. ַה� � ְּג� ַ֖מ�

ֹו׃  ים ָּב  � ד� י�ר� רH 13ְו� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�  Dיְו ֹל� ב ַע� � ַּצ� ֵ֥נ� ַה  Lַהְו� י� ַה  =
ִּנ ַה� ְו�
ְק � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י י� � 
אֹל�ַה 
יָ֥ך ְו ב�% ם ֵ֥א� � ַה� ר� ב� י& ֵ֥א� 
ֹל�ַה ַה ֵ֥א� ַהְו�) י י� � ֵ֥נ� Gֵ֥א
ַה ִּנ� � ֵ֥נ� ַּ֣ת� ֵ֥א� ָ֥ך	  ֹל� יַה�  ֹל�% ַע� ב  � 
ֵֽכ ַה& ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ  ר� ֵ֥א�) ַה�

ָ֥ך׃  ַע�  ר� ֶ֔ז� 9 14ּוֹל� ַּ֣ת� ֵ֨צ� ר� ץ ּוֶפ� ר� ֵ֥א�% ר ַה� � ֶפ� Gַע ָ֥ך& ִּכ� Gַע ר� @ַה ֶ֔ז� י� ַה� ְו�
ָ֥ך9 ב� ּו  ֵֽכ	 Gר ב� ֵ֥נ� ְו� ַה  ָּב� ַ֨ג� � ֵ֥נ� ְו� ַה  ֵ֥נ� ֶפ�� ֵ֨צ� ְו� ַה  ַ֖מ� ד� � 
ְק ְו� ַה  	ָּֽמ� י�

ָ֥ך׃  ַע�  ר� ֶ֔ז� ַה ּוב� � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ת ַה� ֹ֖ח�	 ְּפ� ִׁ֖ש� ֹל־ַ֖מ� י 15ִּכ� Lֵֽכ� ֵ֥נ� ַה ֵ֥א� =
ִּנ ַה� ְו�
יָ֥ך ת�% ב� � ִׁ֖ש� Gַה ְו� ְך  %
ֹל 
ר־ַּ֣ת ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  ֵֽכ�� ָּב� יָ֥ך&  ַּ֣ת�' ר� ַ֖מ� ּוִׁ֖ש� ְך  ָּֽמ�) ַע�
ר � ִׁ֖ש� Gד ֵ֥א Oָ֥ך% ַע� ב� ֶ֔ז� ֲע� � א ֵ֥א  י ֹל�3 Oאת ִּכ� ָּז�3 ַה ַה� � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ֹל־ַה� ֵ֥א�

ְך׃  ֹל�  י  ַּ֣ת� ר� � ָּב� ר־ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ת  	 
ֵ֥א י  ית� ׂש�% ם־ַע� ץ 16ֵ֥א� � יְק� ֹּ֥י� ְו�
ֹום ְק� ָּֽמ� ַה ָּב� ַהְו�% �ִׁ֖ש י� 
י ן&  
ֵֽכ ר ֵ֥א� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�  Hתֹו ֵ֥נ� ָּׁש� בD ַ֖מ� ְק� Gַע י�

י׃  ַּ֣ת� ַע� ד�  י� א  ֹל3	 י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו� ַה  � ָּז� ר 17ַה� ֹּ֥י3אַ֖מ�% ְו� א&  יר� ֹּ֥י� ְו�
ית � 
ם־ָּב י ֵ֥א� Oַה ִּכ� ֶ֔ז�) ין  � 
ַה ֵ֥א � ָּז� ֹום ַה� ְק� ָּֽמ� א ַה� � ַה־ִּנֹור� ַ֖מ�

ם׃  י� ַ֖מ�  ָּׁש� ר ַה� ַע� 	 ַה ִׁ֖ש� � ֶ֔ז� ְו� ים  ֹל�ַה�% ב 18ֵ֥א� Lְק� Gַע י� ם  =
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
יְו ת�% ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר�  ם ַ֖מ� � ר־ׂש� ִׁ֖ש� Gן& ֵ֥א ב� ֵ֥א�' ת־ַה� ֹ֖ח ֵ֥א� @ ָּק� ֹּ֥י� ְו� ר  ְק� ָּב�) ָּב�
ּה׃ ֹל־ר3אִׁ֖ש�  ַע� ן  ַ֖מ� � ִׁ֖ש� ְק  ֵ֨צ�	 ֹּ֥י� ְו� ַה  � ב� 
ַּצ ַ֖מ� ּה  � ת� ֵ֥א� ם  	ׂש� ֹּ֥י� ְו�

ֹל 19 � 
ית־ֵ֥א  
ָּב ּוא  ַה� ַה� ֹום  ְק	 ָּֽמ� ם־ַה�  
ת־ִׁ֖ש ֵ֥א� א  9 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ֵ֥נ�  אִׁ֖ש� ר� יר ֹל� � ַע� ם־ַה� 
ּוֶ֔ז ִׁ֖ש ם ֹל	 9 ֵ֥אּוֹל� ב 20ְו� ְק�� Gַע ר י� 	 ֵּ֣ד� ֹּ֥י� ְו�

י& ֵ֥נ� ר�' ַ֖מ� י ּוִׁ֖ש� ד�) ָּֽמ� ים ַע� Lֹל�ַה� ַה ֵ֥א� י�= ַה� ם־י� ר ֵ֥א� אַ֖מ�� 
ר ֹל �ד� ֵ֥נ�
ם ֹ֖ח� 9 י ֹל� 	 ן־ֹל� ת� ֵ֥נ�  ְו� ְך  %
י ַהֹוֹל � ֵֽכ� ֵ֥נ� ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gַה& ֵ֥א ָּז� ְך ַה� ר� @ ֵּ֣ד� ָּב�

ִׁ֖ש׃  ָּב�  ֹל� ֹל� ד  ַ֨ג� 	 ּוב� ֹל  ֵֽכ�� ֵ֥א� ֹום 21ֹל� ֹל� ִׁ֖ש� ב� י  	 ַּ֣ת� ב� ִׁ֖ש� ְו�
ים׃ אֹל�ַה�  
ֹל י  � ֹל� 9ַה  ַהְו� י� :ַה  י� ַה� ְו� י  � ב� ֵ֥א� ית  � 
ֹל־ָּב ֵ֥א�

�ַה 22 י� ַה� י� ַה  ב�% 
ַּצ ַ֖מ� י&  ַּ֣ת� ַ֖מ� ר־ׂש�' ִׁ֖ש� Gֵ֥א את  ָּז3) ַה� ן  ב� � ֵ֥א� ַה� ְו�
ִּנּו 	 ר� ָּׂש� ַע� Gר ֵ֥א � 
ָּׂש י ַע� ן־ֹל�% ַּ֣ת� ר ַּ֣ת� � ִׁ֖ש� Gֹל& ֵ֥א ֵֽכ� ים ְו� � ֹל�ַה� ית ֵ֥א� � 
ָּב

ְך׃  ֹל� 

ַה 29 ֵ֨צ� ר� 	 ֵ֥א� ְך  ֹל� � 
ֹּ֥י ְו� יְו  � ֹל� ַ֨ג� ר� ב  ְק�� Gַע י� א  	 ָּׂש� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  ד� י־ְק�  
ֵ֥נ ַה 2ב� ד�) ָּׂש� ָּב� ר  � 
ֵ֥א ב� :ַה  
ִּנ ַה� ְו� א  ר� Pֹּ֥י� ְו�

י Oיַה� ִּכ� ֹל�% ים ַע� � ֵ֨צ� ב� י־ֵ֨צ3אן& ר� 
ר ד� ַה ַע� @ ֹל�ִׁ֖ש� ם ִׁ֖ש� Pַה־ִׁ֖ש� 
ִּנ ַה� ְו�

ַה � ֹל� ד� ן ְּג� ב� 	 ֵ֥א� ַה� ים ְו� � ר� ד� Gַע ּו ַה� ְק� ִׁ֖ש� ְוא י� ַה�% ר ַה� � 
ֵ֥א ָּב� ן־ַה� ַ֖מ�
ר׃   
ֵ֥א ָּב� ַה� י  	 ֹל־ְּפ� ים 3ַע� ר�) ד� Gַע ֹל־ַה� ֵֽכ� ַה  ָּֽמ� � ֶפּו־ִׁ֖ש� ְס� ֵ֥א� ֵ֥נ� ְו�

ּו ְק� ִׁ֖ש� ַה� ְו� ר  %
ֵ֥א ָּב� ַה� י  � ְּפ� ֹל&  ַע� 
ַ֖מ ן&  ב� ֵ֥א�' ת־ַה� ֵ֥א� ּו  ֹל@ Gֹל ַ֨ג� ְו�
ר � 
ֵ֥א ָּב� ַה� י  	 ֹל־ְּפ� ַע� ן  ב� 9 ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� יבּו  : ִׁ֖ש� 
ַה ְו� אן  ַּצ�3 ת־ַה� ֵ֥א�

ּה׃  ַ֖מ�  ְק� ַ֖מ� ן 4ֹל� י� � ֵ֥א� 
ַ֖מ י  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ב  ְק�% Gַע י� ם&  ַה� ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ֵ֥נּו׃  ֹ֖ח� ֵ֥נ�  Gֵ֥א ן  � ר� ֹ֖ח� 
ַ֖מ ּו  ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ם  � ַּ֣ת� ם 5ֵ֥א� ַה�% ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ֵ֥נּו׃ ַע� ד�  י� ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ֹור  ֹ֖ח� ן־ֵ֥נ� ָּב� ן  � ב� ת־ֹל� ֵ֥א� ם  � ַּ֣ת� ַע� ד� י� ַה�
ֹום 6 ֹל% ִׁ֖ש� ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ֹו  ֹל� ֹום  ֹל� ִׁ֖ש� Gַה ם  � ַה� ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

אן׃  ַּצ3  ם־ַה� ַה ַע� � ֵ֥א� ֹו ָּב� ַּ֣ת% ֹל ָּב� � 
ֹ֖ח ַה& ר� 
ִּנ ַה� ן 7ְו� 	 
ר ַה אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�
ּו ְק	 ִׁ֖ש� �ַה ַה� ֵ֥נ� ְק� ָּֽמ� ף ַה� � 
ְס ֵ֥א� 
ת ַה � 
ֹוֹל ֹל3א־ַע ד% ֹום ְּג� ֹּ֥י� ַעֹוד& ַה�

ּו׃  ַע  ּו ר� ֵֽכ	 אן ּוֹל� ַּצ�3 ר 8ַה� @ ִׁ֖ש� Gד ֵ֥א � H ַע� ֹל א ֵ֥נּוֵֽכ� רּוD ֹל�3 ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
י � ֹל ְּפ� � ַע� 
ן ַ֖מ ב� ֵ֥א�% ת־ַה� ֹלּו& ֵ֥א� Gֹל ַ֨ג�  ים ְו� ר�% ד� Gַע � ֹל־ַה� ֶפּו& ִּכ� ְס� ֵ֥א�  
י

אן׃  ַּצ3  יֵ֥נּו ַה� � ְק� ִׁ֖ש� ַה� ר ְו� � 
ֵ֥א ָּב� ם 9ַה� � ָּֽמ� ר ַע� � 
ָּב ד� ִּנּו ַ֖מ� � ַעֹוד�
י 	 ִּכ� יַה�  ב�% ֵ֥א� ֹל� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַּצ3אן&  ם־ַה� ַע� ַה  ֵ֥א� ָּב�) ׀  ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ְו�

ְוא׃  ַה�  ַה  � ַע� ב 10ר� Lְק� Gַע י� ַה  ֵ֥א�= ר�  Zר ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� י  Yַה� י� ְו�
ן � ב� ֹל� אן  ת־ֵ֨צ3	 ֵ֥א� ְו� ֹו  ָּֽמ% ֵ֥א� י  � ֹ֖ח� Gֵ֥א ן&  ב� ת־ֹל� ָּב� ֹל  (
ֹ֖ח ת־ר� ֵ֥א�
י � ֹל& ְּפ� ַע� 
ן& ַ֖מ ב� ֵ֥א�' ת־ַה� ֹל ֵ֥א� ַ֨ג� @ ֹּ֥י� ב ְו� ְק�) Gַע �ִׁ֖ש י� ְּג� ֹּ֥י� ֹו ְו� ָּֽמ� י ֵ֥א� � ֹ֖ח� Gֵ֥א

ֹו׃  ָּֽמ  י ֵ֥א� 	 ֹ֖ח� Gן ֵ֥א � ב� אן ֹל� ת־ֵ֨צ3	 ְק� ֵ֥א� ִׁ֖ש� Uֹּ֥י� ר ְו� %
ֵ֥א ָּב� ְק 11ַה� 	 ָּׁש� ֹּ֥י� ְו�
׃  ָּך� ֹּ֥י
 ב� ְו� ֹו  ֹל� ת־ְק� ֵ֥א� א  	 ָּׂש� ֹּ֥י� ְו� ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ֹל� ב  ְק�� Gַע ד 12י� =
ְּג ֹּ֥י� ְו�

י 	 ֵֽכ� ְו� ּוא  ַה%  & יַה� ב�' ֵ֥א� י  @ ֹ֖ח� Gֵ֥א י  � ִּכ� ֹל  (
ֹ֖ח ר� ֹל� ב  Lְק� Gַע י�
׃  יַה� ב�  ֵ֥א� ֹל� ד  	 
ְּג ַּ֣ת� ְו� ץ  ר� � ַּ֣ת� ְו� ּוא  ַה� ַה  � ְק� ב� ן־ר� יZ 13ב� ַה� י� ְו�

ץ @ר� ֹּ֥י� ֹו ְו� ת) ֹ֖ח� Gן־ֵ֥א ב ָּב� ְק�� Gַע ַע ׀ י� ַ֖מ� � 
ת־ִׁ֖ש ן ֵ֥א� Lב� ַע. ֹל� ַ֖מ�= ִׁ֖ש� ֵֽכ�
ַהּו � 
יֵ֥א ב� י� ְו� ֹו  ְק־ֹל% ָּׁש� ֵ֥נ� י� ְו� ְק־ֹלֹו&  ָּב� ֹ֖ח� י� ְו� אתֹו&  ר� ְק� ֹל�
ים � ר� ב� ֵּ֣ד� ֹל־ַה� ִּכ� ת  	 
ֵ֥א ן  ב�% ֹל� ֹל� ר  � 
ְּפ ְס� י� ְו� ֹו  ית� 
ֹל־ָּב ֵ֥א�

ַה׃  ָּ֑ל�  
ֵ֥א י 14ַה� � ר� ׂש� ּוב� י  	 ַ֖מ� ֵ֨צ� ַע� ְך  9 ֵ֥א� ן  ב�% ֹל� ר ֹלֹו&  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ים׃  ַ֖מ�  י� ִׁ֖ש  ד� ֹו ֹ֖ח�	 ָּֽמ� ב ַע� 	ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו� ַה  ַּ֣ת� � ן& 15ֵ֥א� ב� ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ַה יד� 	 ְּג� ם ַה� � ִּנ� י ֹ֖ח� ֵ֥נ� � ַּ֣ת� ד� ב� Gַע ַה ְו� ַּ֣ת� י ֵ֥א�% � ֹ֖ח� י־ֵ֥א� ֵֽכ� Gב ַה ְק�% Gַע י� ֹל�
ָ֥ך׃  ַּ֣ת�  ר� ִּכ[ ׂש� ַה־ָּֽמ� י ַ֖מ� � ם 16ָּ֑ל� @ 
ֹות ִׁ֖ש ֵ֥נ� ב� י  � 
ַּ֣ת ן ִׁ֖ש� � ב� ֹל� ּוֹל�

ֹל׃   
ֹ֖ח ר� ַה  � ִּנ� ֑ט� ָּק� ַה� ם  	 
ִׁ֖ש ְו� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל ַה&  ֹל� ד� ְּג� י 17ַה� 	 
יֵ֥נ 
ַע ְו�
ת 	 יֶפ� ְו� ר  ֵ֥א� ת־ַּ֣ת�� ֶפ� י� ַה  ת�% י� ַה�  ֹל&  
ֹ֖ח ר� ְו� ֹות  ִּכ� ר� ַה  � ֵ֥א� 
ֹל

ַה׃  ֵ֥א�  ר� ר 18ַ֖מ� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו� ֹל  � 
ֹ֖ח ת־ר� ֵ֥א� ב  ְק�� Gַע י� ב  	 ַה� ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ ִּנ�  ֑ט� ָּק� ַה� ָ֥ך�  ַּ֣ת� ָּב� ֹל  	 
ֹ֖ח ר� ָּב� ים  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ָ֥ך&  ד� ב� ַע� � ֵ֥א 

Genesis 29 26 
 



Genesis 29 Unicode/XML Leningrad Codex

ּה 19 � ת� י ֵ֥א� 	 ַּ֣ת� ַּ֣ת� ְך ַ֖מ� ּה ֹל�% � ת� י ֵ֥א� � ַּ֣ת� ֹוב ַּ֣ת� Oן ֑ט ב�) ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י׃  ד�  ָּֽמ� ַע� ַה  � ב� ִׁ֖ש� ר  � 
ֹ֖ח ֵ֥א� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ב 20ֹל� ְק�9 Gַע י� ד  ב�: Gַע ֹּ֥י� ְו�

ים � ַ֖מ� י� ִּכ� יְו&  יֵ֥נ� 
ַע ב� ּו  י@ ַה� ֹּ֥י� ְו� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ָּב�
ּה׃  ת�  ֵ֥א� ֹו  ת� ב� Gַה ֵ֥א� ָּב� ים  ד�% ֹ֖ח� Gב 21ֵ֥א ְק�@ Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

י � ַ֖מ� י� ּו  ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� י  	 ִּכ� י  ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה  � ב� ַה� ן&  ב� ֹל־ֹל� ֵ֥א�
׃  יַה� ֹל�  
ַה ֵ֥א ֹוֵ֥א� ב� ֵ֥א� י 22ְו� 	 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֹל־ֵ֥א� ת־ִּכ� ן ֵ֥א� 9 ב� ף ֹל� ְס�	 ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ַ֖מ� ׂש  	ַע� ֹּ֥י� ְו� ֹום  ְק� ָּֽמ� ֹ֖ח& 23ַה� ָּק� ֹּ֥י� ְו� ב  ר� ַע�% ב� י  � ַה� י� ְו�
׃ יַה� ֹל�  
א ֵ֥א ב�3 ֹּ֥י� יְו ְו� � ֹל� 
ּה ֵ֥א � ת� א ֵ֥א� 	 
ב ֹּ֥י� ֹו ְו� ַּ֣ת% ַה ב� � ֵ֥א� 
ת־ֹל ֵ֥א�

ַה 24 	 ֵ֥א� 
ֹל ֹל� ֹו  ת� ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ַה  � ְּפ� ֹל� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א� ּה  ֹל�% ן&  ב� ֹל� ן  @ 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ֹ֖ח�  ֶפ� ֹו ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ַה 25ב� � ֵ֥א� 
ְוא ֹל � ַה־ַה� 
ִּנ ַה� ר ְו� ְק� ָּב�% י ב� � ַה� י� ְו�

א ֹל3@ Gַה י  ָּ֑ל�% ית�  � ׂש� ַע� ַה־ָּז3את&  ַ֖מ� ן  ב�) ֹל־ֹל� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י׃  ֵ֥נ� ית�  ָּֽמ� ַה ר� ָּֽמ� � ֹל� ְך ְו� ָּֽמ�% י ַע� ַּ֣ת� ד� � ב� ֹל& ַע� 
ֹ֖ח ר� ר 26ב� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ַה � יר� ַע� ַּצ� ַה� ת  	 
ת ֹל� ֵ֥נּו  � 
ְקֹוַ֖מ ַ֖מ� ָּב� ן  � 
ֵֽכ ַה  	 ׂש� ַע� 
ֹל3א־י ן  ב�% ֹל�
ַה׃  יר�  ֵֽכ� ָּב� י ַה� 	 
ֵ֥נ ֶפ� ָ֥ךL 27ֹל� ַה ֹל� ֵ֥נ�= ַּ֣ת� ֵ֥נ� את ְו� ַע. ֶ֔ז�3 � ב[ א ִׁ֖ש� � 
ָּ֑ל ַ֖מ�

ֹוד י ַע� ד�% ָּֽמ� ד ַע� ב�� Gַע ר ַּ֣ת� � ִׁ֖ש� Gַה& ֵ֥א ד� ב� Gַע את ָּב� ת־ֶ֔ז3) ם־ֵ֥א� ְּג�
ֹות׃  ר  
ֹ֖ח Gים ֵ֥א 	 ֵ֥נ� ַע־ִׁ֖ש� ב� א 28ִׁ֖ש�  � 
ָּ֑ל ַ֖מ� י� ן ְו� %
ב& ִּכ ְק� Gַע ׂש י� @ַע� ֹּ֥י� ְו�

ַה׃ ָּׁש�  ֵ֥א� ֹו ֹל� ֹו ֹל	 ַּ֣ת� ֹל ָּב� 	 
ֹ֖ח ת־ר� ֹו ֵ֥א� ן־ֹל9 ַּ֣ת� ֹּ֥י� את ְו� ַע. ֶ֔ז�3 � ב[ ִׁ֖ש�
ֹו 29 ת� ֹ֖ח� ֶפ� ַה ִׁ֖ש� � ַה� ֹל� ת־ָּב� ֵ֥א� ֹו  ַּ֣ת% ָּב� ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ֹל� ן&  ב� ֹל� ן  @ 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ֹ֖ח�  ֶפ� ִׁ֖ש� ֹל� ּה  � ב 30ֹל� 	 ַה� ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו� ֹל  %
ֹ֖ח ֹל־ר� ֵ֥א� �ם  ְּג� ב3א&  ֹּ֥י� ְו�
ֹוד ַע� ֹו  ָּֽמ% ַע� ד  ב�� Gַע ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֵ֥א� 
ָּ֑ל ַ֖מ� ֹל  � 
ֹ֖ח ת־ר� ם־ֵ֥א� ְּג� 

ֹות׃  ר  
ֹ֖ח Gים ֵ֥א 	 ֵ֥נ� ַע־ִׁ֖ש� ב� ַה 31ִׁ֖ש�  � ֵ֥נּוֵ֥א� י־ׂש� ַה& ִּכ�  ַהְו� א י� @ר� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ ר�  ְק� Gַע ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ְו� ּה  � ַ֖מ� ֹ֖ח� ת־ר� ֵ֥א� ֹ֖ח  � ַּ֣ת� ֶפ� ֹּ֥י� ְו� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל

ן 32 � 
ֵ֥אּוב ֹו ר� ַ֖מ� א ִׁ֖ש� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ן ְו� %
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ַה& ְו� ֵ֥א� 
ר ֹל ַה� @ ַּ֣ת� ְו�
ַה � ַּ֣ת� ַע� י  	 ִּכ� י  י�% ֵ֥נ� ַע� ָּב� ַה&  ַהְו� י� ַה  @ ֵ֥א� י־ר� ִּכ�  ַה  ר�) ַ֖מ� ֵ֥א�  י  � ִּכ�

י׃  יִׁ֖ש�  י ֵ֥א� ֵ֥נ� 	 ב� ַה� ֵ֥א� ר 33י� אַ֖מ� ַּ֣ת3) ןH ְו� 
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ר ַעֹודD ְו� ַה� � ַּ֣ת� ְו�
י � ן־ֹל� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� י  ֵֽכ� ֵ֥נ�% ֵ֥א� ַה  � ֵ֥נּוֵ֥א� י־ׂש� ִּכ�  ַה&  ַהְו� י� ַע  @ ַ֖מ� י־ִׁ֖ש� ִּכ� 

ֹון׃  ַע  ַ֖מ� ֹו ִׁ֖ש� ַ֖מ� א ִׁ֖ש� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ַה ְו� � ת־ֶ֔ז� ם־ֵ֥א� ר ַעֹודD 34ְּג� ַה� � ַּ֣ת� ְו�
י ֹל�% 
י& ֵ֥א יִׁ֖ש� @ַה ֵ֥א� ְו� ָּ֑ל� ם& י� ַע� ְּפ�' ַה ַה� @ ַּ֣ת� ר ַע� אַ֖מ� ַּ֣ת3) ןH ְו� 
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ְו�
ֹו ַ֖מ� א־ִׁ֖ש� ר�  ן ְק� 	 
ֹל־ִּכ ים ַע� � ֵ֥נ� ַה ב� � ֹל�ִׁ֖ש� ֹו ִׁ֖ש� י ֹל� ַּ֣ת� ד� 	 ֹל� י־י� ִּכ� 

י׃  ְו�  
ם& 35ֹל ַע� ְּפ�' ַה� ר&  אַ֖מ� ַּ֣ת3' ְו� ן  (
ָּב ד  ֹל� � 
ַּ֣ת ְו� ֹוד  Lַע ר  ַה� ַּ֣ת�= ְו�
ַה � ַהּוד� י� ֹו  ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַה  	 ֵ֥א� ר� ְק� ן  9 
ֹל־ִּכ ַע� ַה  ַהְו�% ת־י� ֵ֥א� ַה  � ֵ֥אֹוד�

ת׃  ד� ָּ֑ל�  ד ַ֖מ� ַ֖מ�� Gַע ַּ֣ת� ְו� 

	א 30 
ִּנ ְק� ַּ֣ת� ב ְו� ְק�% Gַע י� ַה& ֹל� ד� ֹל� א י�  י ֹל3@ � ֹל ִּכ� (
ֹ֖ח א ר� ר� � 
ַּ֣ת ְו�
י � ַה־ָּ֑ל� ב� ַה�  ב&  ְק� Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ְו� ּה  � ת� ֹ֖ח� Gֵ֥א ָּב� ֹל  � 
ֹ֖ח ר�

י׃  ֵֽכ� ֵ֥נ�  ַה ֵ֥א� 	 ת� 
ן ַ֖מ י� � ם־ֵ֥א� ֵ֥א� ים ְו� ֵ֥נ�% ב 2ב� ְק�� Gַע ף י� 	 ר־ֵ֥א� ֹ֖ח� ֹּ֥י�  ְו�
ַע 	 ֵ֥נ� ר־ַ֖מ� ִׁ֖ש� Gי ֵ֥א ֵֽכ� ֵ֥נ�% ים& ֵ֥א� ֹל�ַה� ת ֵ֥א� ֹ֖ח� @ ת� Gר ַה אַ֖מ� ֹּ֥י3) ֹל ְו� � 
ֹ֖ח ר� ָּב�

ן׃  ֑ט� י־ב�  ר� ְך ְּפ� � 
ָּֽמ ַה 3ַ֖מ� � ַה� ֹל� י ב� 	 ת� ַ֖מ� G9ַה ֵ֥א 
ִּנ ר ַה� אַ֖מ� U3ַּ֣ת ְו�
י � ֵֽכ� ֵ֥נ� ם־ֵ֥א� ַ֨ג� 	ַה  ֵ֥נ� ָּב� ֵ֥א� ְו� י  ִּכ�% ר� ֹל־ָּב� ַע� ד&  
ֹל 
ת ְו� יַה�  � ֹל� 
ֵ֥א א  ָּב�3

ַה׃  ִּנ� ָּֽמ�  ַה 4ַ֖מ� � ָּׁש� ֵ֥א� ּה ֹל� � ת� ֹ֖ח� ֶפ� ַה ִׁ֖ש� 	 ַה� ֹל� ת־ָּב� ֹו ֵ֥א� ן־ֹל9 ַּ֣ת� ַּ֣ת� ְו�
ב׃  ְק�  Gַע י� יַה�  � ֹל� 
ֵ֥א א  ב3	 ֹּ֥י� ד 5ְו� ֹל� 	 
ַּ֣ת ְו� ַה  ַה�% ֹל� ָּב� ר  ַה� � ַּ֣ת� ְו�

ן׃   
ב ָּב ְק�� Gַע י� ם& 6ֹל� ַ֨ג� ים ְו� ֹל�ַה�% י ֵ֥א� ִּנ� � ֵ֥נ� ֹל& ֵּ֣ד� 
ֹ֖ח ר ר� אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ְו�
ֹו ַ֖מ� ַה ִׁ֖ש� 	 ֵ֥א� ר� ְק� ן  9 
ֹל־ִּכ ַע� ן  � 
ָּב י  � ן־ֹל� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� י  ֹל�% ְק� ָּב� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש�

ן׃  ן 7ֵּ֣ד�  	 
ֹל ָּב � 
ֹ֖ח ת ר� � ֹ֖ח� ֶפ� ַה ִׁ֖ש� � ַה� ֹל� ד ָּב� ֹל� U
ַּ֣ת ֹוד ְו� ר ַע% ַה� � ַּ֣ת� ְו�
ב׃  ְק�  Gַע י� י ֹל� � ֵ֥נ� 
ים ׀ 8ִׁ֖ש : ֹל�ַה� י ֵ֥א� =
ַּ֣תּוֹל ֶפ� ֹל ֵ֥נ� (
ֹ֖ח ר ר� אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�

ֹו ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� י  ַּ֣ת� ֹל� ֵֽכ�� ם־י� ְּג� י  � ת� ֹ֖ח� Gם־ֵ֥א ַע� י  ַּ֣ת� ֹל� 9 ַּ֣ת� ֶפ� ֵ֥נ�
י׃  ֹל�  ַּ֣ת� ֶפ� ֹ֖ח& 9ֵ֥נ� ָּק� ַּ֣ת� ת ְו� ד� � ָּ֑ל� ַה ַ֖מ� � ד� ַ֖מ� י ַע� 	 ַה ִּכ� ֵ֥א�% 
א ֹל ר� � 
ַּ֣ת ְו�

ב ְק�� Gַע י� ֹל� ּה  9 ת� ֵ֥א� ן  	 
ַּ֣ת ַּ֣ת� ְו� ּה  ת�% ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ַה  � ְּפ� ֹל� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א�
ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥א� ב 10ֹל� ְק�	 Gַע י� ַה ֹל� � ֵ֥א� 
ת ֹל 	 ֹ֖ח� ֶפ� ַה ִׁ֖ש� 9 ְּפ� ֹל� ד ֶ֔ז� ֹל� (
ַּ֣ת ְו�

ן׃   
ַה  11ָּב � ֵ֥א� 
ֹל ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3	 ד בַ֨גד ְו� � ַ֨ג� א  � אָּב� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו�
ד׃  ֹו ְּג�  ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ן 12ֵ֥א� 	 
ַה ָּב ֵ֥א�% 
ת ֹל � ֹ֖ח� ֶפ� ַה& ִׁ֖ש� ְּפ� ֹל� ד ֶ֔ז� ֹל� (
ַּ֣ת ְו�

ב׃  ְק�  Gַע י� ֹל� י  � ֵ֥נ� 
י 13ִׁ֖ש 	 ִּכ� י  Uר� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ָּב� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ר׃   
ִׁ֖ש ֹו ֵ֥א� ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ֹות ְו� ֵ֥נ� י ָּב� ּוֵ֥נ� ר� ָּׁש� ְך 14ֵ֥א� ֹל� =
ֹּ֥י ְו�

ים& ֵ֥א� ּוד� ד  א  @ ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ים  ַּ֞ט�) יר־ֹ֖ח� ֵ֨צ� ְק� י  � 
יַ֖מ ָּב� ן  L
ֵ֥אּוב ר�
ר אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ְו� ֹו  ָּֽמ� ֵ֥א� ַה  � ֵ֥א� 
ֹל־ֹל ֵ֥א� ם  ת�% ֵ֥א� א  � 
ב ֹּ֥י� ְו� ַה  ד�% ָּׂש� ָּב�
ְך׃  
ֵ֥נ ָּב� י  � 
ֵ֥א ֵּ֣דּוד� ַ֖מ� י  ֹל�% �א  י־ֵ֥נ� ֵ֥נ� ַּ֣ת� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל־ֹל ֵ֥א� ֹל&  
ֹ֖ח ר�

י 15 יִׁ֖ש�% ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְך  � 
ַּ֣ת ֹ֖ח� ְק� ֑ט&  ַע� ַ֖מ� ַה� ּה  ֹל�) ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ן& 
ֵֽכ ֹל ֹל� (
ֹ֖ח ר ר� אַ֖מ� ַּ֣ת�3 י ְו� � ֵ֥נ� י ָּב� � 
ֵ֥א ת־ֵּ֣דּוד� ם ֵ֥א� 	 ת ְּג� ֹ֖ח� U ְק� ֹל� ְו�

ְך׃   
ֵ֥נ י ב� 	 
ֵ֥א ת ֵּ֣דּוד� ֹ֖ח� � ַה ַּ֣ת� ֹל� י� ָּ֑ל�% ְך& ַה� ָּֽמ� ב ַע� @ ִּכ� ִׁ֖ש� א 16י� ב3= ֹּ֥י� ְו�
ֹו את) ר� ְק� ַה ֹל� Lֵ֥א� 
א ֹל =
ֵ֨צ 
ַּ֣ת בH ְו� ר� ַע� ַהD ָּב� ד� ָּׂש� ן־ַה� ב ַ֖מ� ְק�� Gַע י�
י � 
ֵ֥א דּוד� יָ֥ך ָּב� ַּ֣ת�% ר� ֵֽכ� ר ׂש� ֵֽכ�� י ׂש� Oֹוא ִּכ� ב% י ַּ֣ת� � ֹל� 
ר& ֵ֥א אַ֖מ� ַּ֣ת3' ְו�

ּוא׃  ַה  ַה  ֹל� י� 	 ָּ֑ל� ָּב� ּה  � ָּֽמ� ַע� ב  	 ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� י  � ֵ֥נ� ַע 17ָּב� 	 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ן 	 
ָּב ב  ְק�� Gַע י� ֹל� ד  ֹל� 	 
ַּ֣ת ְו� ר  ַה� 9 ַּ֣ת� ְו� ַה  � ֵ֥א� 
ֹל־ֹל ֵ֥א� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א�

י׃  יִׁ֖ש�  ַ֖מ� Gי 18ֹ֖ח ר�% ֵֽכ� ים& ׂש� ֹל�ַה� ֵ֥א� ן  @ ת� ֵ֥נ� ַה  ֵ֥א�) 
ֹל ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ֹו ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� י  � יִׁ֖ש� ֵ֥א� ֹל� י  � ת� ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� י  ַּ֣ת� 	 ת� ר־ֵ֥נ� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
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ר׃  שֵֽכ�  ׂש� י 19י� � ָּׁש� ן־ִׁ֖ש� 
ָּב ד  ֹל� 	 
ַּ֣ת ְו� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל ַעֹוד&  ר  ַה� @ ַּ֣ת� ְו�
ב׃  ְק�  Gַע י� יD 20ָּ֑ל� ת� ים ׀ ֵ֥א� 	 ֹל�ַה� י ֵ֥א� ֵ֥נ� ד�= ב� ַה ֶ֔ז� ֵ֥א�) 
ר ֹל אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�

ֹו י ֹל� ַּ֣ת� ד� 	 ֹל� י־י� ִּכ�  י  יִׁ֖ש�% י ֵ֥א� ֵ֥נ� � 
ֹל ָּב� ֶ֔ז� י� ם&  ַע� ְּפ�' ד ֑טֹובH ַה� �ב� 
ֶ֔ז
ּון׃  ֹל  ב[ ֹו ֶ֔ז� ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ים ְו� � ֵ֥נ� ַה ב� � ָּׁש� ר 21ִׁ֖ש� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו�
ַה׃  יֵ֥נ�  ֵּ֣ד� ּה  � ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� ת  � ָּב� ַה  ד� �ֹל� ר 22י� ִּכ�	 ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו�

ֹ֖ח � ַּ֣ת� ֶפ� ֹּ֥י� ים ְו� ֹל�ַה�% & ֵ֥א� יַה� ֹל�' 
ַע ֵ֥א @ ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ֹל ְו� � 
ֹ֖ח ת־ר� ים ֵ֥א� � ֹל�ַה� ֵ֥א�
ּה׃  ַ֖מ�  ֹ֖ח� ת־ר� ף 23ֵ֥א� 	 ְס� ר ֵ֥א� אַ֖מ� U3ַּ֣ת ְו� ן  � 
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ְו� ר  ַה� � ַּ֣ת� ְו�

י׃  ת�  ְּפ� ר� ת־ֹ֖ח� ים ֵ֥א� � ֹל�ַה� ף 24ֵ֥א� � 
ֹו יֹוְס ַ֖מ9 ת־ִׁ֖ש� א ֵ֥א� : ר� ְק� ַּ֣ת� ְו�
ר׃   
ֹ֖ח ן ֵ֥א� 	 
י ָּב � 9ַה ֹל� ַהְו� ף י� : 
ר י�ְס אַ֖מ�� 
ר 25ֹל 9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א י ִּכ� Uַה� י� ְו�

ן ב�% ֹל־ֹל� ֵ֥א� ב&  ְק� Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו� ף  � 
ת־יֹוְס ֵ֥א� ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ַה  	 ד� ֹל� י�
י׃  ֵ֨צ�  ר� ֵ֥א� ּוֹל� י  � ְקֹוַ֖מ� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א� ַה  ֵֽכ�% ֹל� � 
ֵ֥א ְו� י&  ֵ֥נ� '
ֹ֖ח ָּ֑ל� ַה 26ִׁ֖ש� Pֵ֥נ� ַּ֣ת�

ן � 
ַה ָּב� ָ֥ך9  ת� ֵ֥א�  י  ַּ֣ת� ד� : ב� ַע� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א י  ד�) ֹל� ת־י� ֵ֥א� ְו� י  � ִׁ֖ש� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א י  � ת� ד� ב� Gת־ַע ֵ֥א� ַּ֣ת�  ַע� ד�% י� ַה  � ַּ֣ת� ֵ֥א� י  Oִּכ� ַה  ֵֽכ� � 
ֹל 
ֵ֥א ְו�

יָ֥ך׃  ַּ֣ת�  ד� ב� Gי 27ַע את� 	 ֵ֨צ� 9א ַ֖מ� ם־ֵ֥נ� ן ֵ֥א� ב�% יְו& ֹל� ֹל� 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ָ֥ך׃ ֹל�  ֹל� ַ֨ג� ָּב� ַה  � ַהְו� י� י  ֵ֥נ� 	 
ֵֽכ Gר ב� י� ְו� י  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� Uֹ֖ח� ֵ֥נ� יָ֥ך  � יֵ֥נ� 
ַע ָּב� ן  � 
ֹ֖ח

ַה׃  28 ֵ֥נ�  
ַּ֣ת ֵ֥א� י ְו� � ֹל� ָ֥ך9 ַע� ר� ֵֽכ� ַה ׂש� : ב� ְק� ר ֵ֥נ� � ֹּ֥י3אַ֖מ� ר 29ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ת 9 
ֵ֥א ְו� יָ֥ך  � ַּ֣ת� ד� ב� Gַע ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ת  � 
ֵ֥א ַּ֣ת�  ַע� ד�% י� ַה  � ַּ֣ת� ֵ֥א� יְו  ֹל�% 
ֵ֥א

י׃  ַּ֣ת�  ָ֥ך� ֵ֥א� ֵ֥נ� ְק� 	ַה ַ֖מ� י� ר־ַה� ִׁ֖ש� Gַה 30ֵ֥א י�= ר־ַה� ִׁ֖ש� Gֵ֥א Z֑ט ַע� י ַ֖מ� Yִּכ�
י � ֹל� ַ֨ג� ר� ָ֥ך� ֹל� ת� 9ַה ֵ֥א� ַהְו� ְך י� ר� : ב� י� ב ְו� ר�% ץ ֹל� ר�� ֶפ� ֹּ֥י� י& ְו� ֵ֥נ� ֶפ� ָ֥ך@ ֹל� ֹל�

י׃  ית�  
ב י ֹל� � ֵֽכ� ֵ֥נ� ם־ֵ֥א� ַה ַ֨ג� 	 ׂש� ַע� � י ֵ֥א  9 ת� ַה ַ֖מ� ַּ֣ת�) ַע� ר 31ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י � ן־ֹל� ַּ֣ת� ֹל3א־ת� ב&  ְק� Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו� ְך  � ן־ֹל� ַּ֣ת� ֵ֥א� ַה  � ַ֖מ�
ַה ּוב� ִׁ֖ש9 ֵ֥א� ַה  ָּז�% ַה� ר  � ב� ֵּ֣ד� ַה� י&  ַה־ָּ֑ל� ׂש� Gַע � ם־ַּ֣ת  ֵ֥א� ַה  ּוַ֖מ� ֵ֥א% ַ֖מ�

ר׃  ַ֖מ�  ִׁ֖ש� ֵ֥א� ָ֥ך�  אֵ֥נ� ֵ֨צ3  ַה  	 ַע� ר� ָ֥ךL 32ֵ֥א� אֵ֥נ� ֹל־ֵ֨צ3  ֵֽכ� ָּב� ר  ב�= ַע� � ֵ֥א 
ּוא ֹל) ֑ט� ְו� ד  ְק�� ֵ֥נ� ׀  ַה  � ֹל־ׂש� ִּכ� ם  Lָּׁש� ַ֖מ� ר  =
ְס ַה� ֹום  ֹּ֥י) ַה�
ים � ָּז� ַע� ָּב� ד  ְק�� ֵ֥נ� ְו� ּוא  ֹל	 ֑ט� ְו� ים  ב�% ׂש� ִּכ� ָּב� ַה־ֹ֖חּום&  ֹל־ׂש� ֵֽכ� ְו�

י׃  ר�  ֵֽכ� ַה ׂש� � י� ַה� ר 33ְו� ֹ֖ח�% ֹום ַ֖מ� י� י& ָּב� ת� ְק� ד� י ֵ֨צ� @ ַה־ָּב� ת� ֵ֥נ� ַע�  ְו�
Zִּנּו יֵ֥נ� 
ר־ֵ֥א ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  ִּכ�� יָ֥ך  � ֵ֥נ� ֶפ� ֹל� י  � ר� ֵֽכ� ֹל־ׂש� ַע� ֹוא  ב	 י־ת� ִּכ� 
ּוא ּוב ַה� ֵ֥נ	 ים ְּג� ב�% ׂש� ִּכ� ֹ֖חּום& ָּב� ים ְו� ָּז�) ַע� ּוא ָּב�  Lֹל ֑ט� ד ְו� ְק�= ֵ֥נ�

י׃  ַּ֣ת�  ָ֥ך׃ 34ֵ֥א� ר�  ב� ד� ֵֽכ� י  	 ַה� י� ּו  ֹל� ן  � 
ַה ן  � ב� ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ים 35 � ֵּ֣ד� ְק[ Gַע ַה�  ים  Lִׁ֖ש� י� ַּ֣ת� ת־ַה� ֵ֥א� ּוא  ַה= ַה�  Zֹּ֥יֹום ָּב� ר  �ְס� ֹּ֥י� ְו�

ת ֵ֥א�% ֹל[ ַּ֞ט� ַה� ֹות ְו� ֵּ֣ד� ְק[ ִּנ� ים& ַה� ָּז� ַע� � ֹל־ַה  ת ִּכ� @ 
ֵ֥א ים ְו� ֵ֥א�) ֹל[ ַּ֞ט� ַה� ְו�
ן � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ים  � ב� ׂש� ִּכ� ָּב� ּום  ֹל־ֹ֖ח� ֵֽכ� ְו� ֹו  ָּב% ן&  ב� ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  ִּכ�@

יְו׃  ֵ֥נ�  ד־ָּב� י� ֹו 36ָּב� יֵ֥נ� 
ָּב ים  ַ֖מ�% י� ת  ִׁ֖ש� ֹל�� ִׁ֖ש� ְך  ר� O�ֵּ֣ד ם  ׂש� ֹּ֥י�) ְו�
ת׃ ר�  ִּנֹות� ן ַה� � ב� אן ֹל� ת־ֵ֨צ3	 ַה ֵ֥א� 9 ַע� ב ר� ְק�) Gַע י� ב ְו� ְק�� Gַע ין י� � 
ּוב

ֹון 37 ַ֖מ� ר� ַע� ּוֶ֔ז ְו� ֹל� ֹ֖ח ְו� � 9ַה ֹל� ֵ֥נ� ב� ֹל ֹל� 	 ָּק� ב ַ֖מ� ְק�) Gַע ֹו י� ֹ֖ח־ֹל� ָּק�  ֹּ֥י�  ְו�
ר � ִׁ֖ש� Gן ֵ֥א ב�% ָּ֑ל� ף& ַה� ׂש� ֹ֖ח� ֹות ַ֖מ� ֵ֥נ% ב� ֹות ֹל� ֹל� ֵ֨צ� ן& ְּפ� 
ַה ֹל ָּב� @ 
ַּצ ֶפ� י� ְו�

ֹות׃  ֹל  ְק� ָּֽמ� ֹל־ַה� ר 38ַע� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹלֹות&  ְק� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ַ֨ג  (
ַּצ ֹּ֥י� ְו�
אן� ב3= רZ ַּ֣ת� ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א י� � ָּֽמ� ַה� ֹות  ת� Gְק ִׁ֖ש�  ָּב� ים  � ֑ט� ַה� eר ָּב� ֹל  %
ַּצ ְּפ�
ן 	 ֵ֥א� ב� ָּב� ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� � ֹ֖ח� 
ֹּ֥י ְו� אן  ַּצ%3 ַה� ֹ֖ח  ֵֽכ� ֵ֥נ�� ֹל� ַּ֣תֹות&  ִׁ֖ש� ֹל� אן  ַּצ3@ ַה�

ֹות׃  ַּ֣ת  ִׁ֖ש� ן� 39ֹל� ד� � ֹל� 
ַּ֣ת ֹות ְו� ֹל� ְק� ָּֽמ� ֹל־ַה� אן ֵ֥א� ַּצ�3 ּו ַה� ַ֖מ	 ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ֵ֥א�  ֹל[ ּו֑ט� ים  � ֵּ֣ד� ְק[ ֵ֥נ� ים  	 ֵּ֣ד� ְק[ Gַע אן  ַּצ%3 יםD 40ַה� ב� ׂש� ִּכ� ַה� ְו�

ד ְק�9 ֹל־ַע� ֵ֥א� אן  ַּצ3: ַה� י  =
ֵ֥נ ְּפ� ן  
ַּ֣ת ֹּ֥י� Sְו�  Hב ְק� Gַע י� יד  � ר� ֶפ� ַה�
ֹו ֵּ֣ד% ב� ֹל� ים&  ר� ד� Gַע ֹו  ת־ֹל@ ֹּ֥י� ִׁ֖ש� ְו� ן  � ב� ֹל� אן  ֵ֨צ�3 ָּב� ּום  ֹל־ֹ֖ח� ֵֽכ� ְו�

ן׃  ב�  ֹל� אן  ֹל־ֵ֨צ3	 ַע� ם  � ת� א ִׁ֖ש� ֹל3	 םD 41ְו� 
ֹ֖ח ֹל־י� ֵֽכ� ָּב� ַה  י�) ַה� ְו�
ֹות ֹל9 ְק� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ב  ְק�: Gַע י� ם  ׂש�= ְו�  Hרֹות ָּׁש� ְק[ ַ֖מ� ַה� אן  ַּצ�3 ַה�
ֹות׃ ֹל  ְק� ָּֽמ� ָּב� ַה  ִּנ� � 
ַ֖מ ֹ֖ח� י� ֹל� ים  � ֑ט� ַה� eר ָּב� אן  ַּצ�3 ַה� י  	 
יֵ֥נ 
ַע ֹל�

ים& 42 ֶפ� ֑ט[ Gַע @ַה ַה� י� ַה� ְו� ים  � ׂש� י� א  אן ֹל�3 ַּצ�3 יף ַה� 	 ֑ט� Gַע ַה� ּוב�
ב׃  ְק�  Gַע י� ֹל� ים  � ר� ִׁ֖ש[ ָּק� ַה� ְו� ן  ב�% ֹל� יִׁ֖ש 43ֹל� � ֵ֥א� ַה� ץ  ר�	 ֶפ� ֹּ֥י� ְו�

ֹ֖חֹות& ֶפ� ּוִׁ֖ש� ֹות  ָּב% ר� אן  ֵ֨צ�3 י־ֹלֹו&  ַה� י� � ְו  ד  ֵ֥א�� ַ֖מ� ד  ֵ֥א�� ַ֖מ�
ים׃  ר�  ַ֖מ� Gֹ֖ח ים ְו� � ָּ֑ל� ַ֖מ� ים ּוַ֨ג� ד�% ב� Gַע ְו�

ֹ֖ח 31 � ְק� ר ֹל� אַ֖מ�% 
ן& ֹל ב� י־ֹל�  
ֵ֥נ י ב� @ 
ר ב� ת־ֵּ֣ד� ַע ֵ֥א� ַ֖מ�) ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
יֵ֥נּו ב�% ֵ֥א� ר ֹל� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א 
יֵ֥נּו ּוַ֖מ � ב� ֵ֥א� ר ֹל� � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת ִּכ� � 
ב ֵ֥א ְק�% Gַע י�

ַה׃  ָּז�  ַה� ד  ב�� ִּכ� ֹל־ַה� ִּכ� ת  	 
ֵ֥א ַה  Uׂש� ב 2ַע� ְק�� Gַע י� א  	ר� ֹּ֥י� ְו�
ֹוֹל ַ֖מ	 ת� ִּכ� ֹו  ָּֽמ� ַע� 9ִּנּו  יֵ֥נ� 
ֵ֥א 	ַה  
ִּנ ַה� ְו� ן  � ב� ֹל� �י  
ֵ֥נ ת־ְּפ� ֵ֥א�

ֹום׃  ִׁ֖ש  ֹל� ּוב 3ִׁ֖ש� ִׁ֖ש9 ב  ְק�% Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ַה&  ַהְו� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ְך׃ ָּֽמ�  ַע� �ַה  י� ַה� ֵ֥א�  ְו� ָ֥ך  � ַּ֣ת� ד� ַ֖מֹוֹל� ּוֹל� יָ֥ך  � בֹות� Gֵ֥א ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�

ַה 4 � ד� ָּׂש� ַה ַה� � ֵ֥א� 
ֹל ֹל ּוֹל� � 
ֹ֖ח ר� א ֹל� � ר� ְק� ֹּ֥י� ב ְו� ְק�% Gַע ֹ֖ח י� � ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ֹו׃  ֹל־ֵ֨צ3אֵ֥נ  �י 5ֵ֥א� 
ֵ֥נ ת־ְּפ� י& ֵ֥א� ֵֽכ� ֵ֥נ� ַה ֵ֥א� @ ֵ֥א� ן ר� ַה�) ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

י � 
אֹל�ַה 
 ְו  ם  ִׁ֖ש�� ֹל� ִׁ֖ש� ֹל  ַ֖מ�� ת� ִּכ� י  � ֹל� 
ֵ֥א ִּנּו  	 יֵ֥נ� 
י־ֵ֥א ִּכ�  ן  יֵֽכ�% ב� Gֵ֥א
י׃  ד�  ָּֽמ� ַה ַע� � י� י ַה� ב�% י 6ֵ֥א� ֹ֖ח�% ֹל־ִּכ� ֵֽכ� י ָּב� Oן ִּכ� � ַּ֣ת� ַע� ד� ַה י� ֵ֥נ� � 
ַּ֣ת ֵ֥א� ְו�

ן׃  יֵֽכ�  ב� Gת־ֵ֥א י ֵ֥א� ַּ֣ת� ד� � ב� ף 7ַע� 	 ֹל� ֹ֖ח� ַה� י ְו� ֹל ָּב�% ת� � 
ן& ַה יֵֽכ� ב� Gֵ֥א ְו�
ים ֹל�ַה�% ֹו ֵ֥א� ֵ֥נ� ת� א־ֵ֥נ� ֹל3  ים ְו� � ֵ֥נ� ת ַ֖מ� ר� � ׂש� Gי ַע � ַּ֣ת� ר� ִּכ[ ׂש� ת־ַ֖מ� ֵ֥א�

י׃  ד�  ָּֽמ� ַע� ַע  � ר� ַה� �ַה 8ֹל� י� ַה� י� ים&  ֵּ֣ד� ְק[ ֵ֥נ� ר  י3אַ֖מ�) ַה  ם־ִּכ�� ֵ֥א�
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ר ַה י3אַ֖מ�) ם־ִּכ�� ֵ֥א� ים ְו� � ֵּ֣ד� ְק[ אן ֵ֥נ� ַּצ�3 ֹל־ַה� ּו ֵֽכ� ד	 ֹל� י� ָ֥ך ְו� ר�% ֵֽכ� ׂש�
ים׃ ֵּ֣ד�  ְק[ Gאן ַע ַּצ�3 ֹל־ַה� ּו ֵֽכ� ד	 ֹל� י� ָ֥ך ְו� ר�% ֵֽכ� �ַה ׂש� י� ַה� ים& י� ֵּ֣ד� ְק[ Gַע

י׃ 9 ן־ֹל�  ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� ם  � יֵֽכ� ב� Gֵ֥א 	ַה  
ֵ֥נ ְק� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� ֹל  : 
ַּצ ֹּ֥י� ְו�
א 10 ר� � 
ֵ֥א ְו� 9י  יֵ֥נ� 
ַע א  	 ָּׂש� ֵ֥א� ְו� אן  ַּצ%3 ַה� ם  � 
ֹ֖ח י� ת&  
ַע ָּב� י  ַה�) י� ְו�

אן ַּצ%3 ֹל־ַה� ַע� ים  � ֹל� ַע� ַה� ים&  ד� ַּ֣ת[ ַע� ַה�  @ַה  
ִּנ ַה� ְו� ֹום  ֹל� Gֹ֖ח ָּב�
ים׃  ֵּ֣ד�  ר[ ים ּוב� � ֵּ֣ד� ְק[ ים ֵ֥נ� 	 ֵּ֣ד� ְק[ Gְך 11ַע : ֵ֥א� ֹל� י ַ֖מ� Lֹל� 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

י׃  ֵ֥נ�  
ִּנ ר ַה� � ַ֖מ� ֵ֥א� ב ְו� ְק�� Gַע � ֹום י  ֹל� Gֹ֖ח ים ָּב� 9 ֹל�ַה� ֵ֥א� ר 12ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�
ים � ֹל� ַע� ַה� ים&  ד� ַּ֣ת[ ַע� ֹל־ַה�  ִּכ� ַה&  
ֵ֥א ּור� @יָ֥ך  יֵ֥נ� 
ַע א  א־ֵ֥נ�= ׂש�
י ית� ֵ֥א�% ר� י  � ִּכ� ים  � ֵּ֣ד� ר[ ּוב� ים  � ֵּ֣ד� ְק[ ֵ֥נ� ים  	 ֵּ֣ד� ְק[ Gַע אן  ַּצ%3 ֹל־ַה� ַע�

ְך׃  ָּ֑ל�  ַה  ׂש� ַע�	 ן  � ב� ֹל� ר  	 ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ִּכ� ת  9 
ֹל& 13ֵ֥א 
ֵ֥א ַה� י  @ ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א�
ר ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ַה  ב�% 
ַּצ ַ֖מ� ם&  ָּׁש� ַּ֣ת�  ֹ֖ח� @ ִׁ֖ש� ַ֖מ� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ֹל  %
ית־ֵ֥א  
ָּב
ץ ר� � ֵ֥א� ן־ַה� א& ַ֖מ� 
ּום ֵ֨צ ַה ְק	 ַּ֣ת�) ר ַע� ד� � ם ֵ֥נ� � י ִׁ֖ש� 9 ַּ֣ת� ָּ֑ל� ר� 	 ד� ֵ֥נ�

ָ֥ך׃  ַּ֣ת�  ד� ץ ַ֖מֹוֹל� ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ּוב ֵ֥א� ִׁ֖ש� את ְו� ָּז%3 ֹל& 14ַה� 
ֹ֖ח ן ר� ַע� @ ַּ֣ת� ְו�
ַה � ֹל� Gֹ֖ח ֵ֥נ� ְו� ְק  ֹל� 	 
ֵ֥נּו ֹ֖ח 9 ֹוד ֹל� ַע	 ֹו ַה� ַה ֹל� ֵ֥נ� ר� � ַּ֣ת3אַ֖מ� ְו� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל ְו�

יֵ֥נּו׃  ב�  ית ֵ֥א� 	 
ב י 15ָּב� � ֹו ִּכ� ֵ֥נּו ֹל� ב� 	 ִׁ֖ש� ֹ֖ח� ֹות ֵ֥נ� ֹּ֥י9 ר� ֵֽכ� ֹוא ֵ֥נ� ֹל: Gַה
ֵ֥נּו׃   
ְּפ ְס� ת־ִּכ� ֵ֥א� ֹוֹל  ֵֽכ� ם־ֵ֥א� ְּג� ֹל  אֵֽכ� ֹּ֥י3	 ְו� ֵ֥נּו  � ר� ֵֽכ� י 16ַ֖מ� � ִּכ�

ֵ֥נּו 	 ֹל� יֵ֥נּו  ב�% ֵ֥א�  
ים& ַ֖מ ֹל�ַה� יֹל ֵ֥א� @ ַּצ� ר ַה� ִׁ֖ש�= Gר ֵ֥א ִׁ֖ש� ַע�) ֹל־ַה� ֵֽכ�
ים 9 ֹל�ַה� ר ֵ֥א� : ַ֖מ� ר ֵ֥א� ִׁ֖ש�= Gֵ֥א Z ֹל ִּכ� ַה  ַּ֣ת�) ַע� ְו� יֵ֥נּו  � 
ֵ֥נ ב� ּוֹל� ּוא  ַה�

ַה׃   
ׂש Gַע יָ֥ך  � ֹל� 
יְו 17ֵ֥א 	 ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� א  9 ָּׂש� ֹּ֥י� ְו� ב  ְק�� Gַע י� ם  ְק� � ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ָּ֑ל�  ַ֖מ� ְּג� ֹל־ַה� ַע� יְו  � ִׁ֖ש� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ַ֨ג 18ְו� � ַה� ֵ֥נ� ֹּ֥י� ְו�

ִׁ֖ש ֵֽכ�% ר� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִׁ֖שֹו&  ֵֽכ[ ֹל־ר� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו� ַהּו  (
ֵ֥נ ְק� ֹל־ַ֖מ� ת־ִּכ� ֵ֥א�
ֹוא ב9 ֹל� ם  � ר� Gֵ֥א ן  � ֵּ֣ד� ֶפ� ָּב� ִׁ֖ש  � ֵֽכ� ר� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹו  ֵ֥נ% י� ֵ֥נ� ְק� ַה&  
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ�

ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ִּכ� ַה  ֵ֨צ� ר� 	 ֵ֥א� יְו  � ב� ֵ֥א� ְק  	 ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹל־י� ְך 19ֵ֥א� ֹל�% ַה� ן  � ב� ֹל� ְו�
ים � ֶפ� ר� ַּ֣ת� ת־ַה� ֵ֥א� ֹל  %
ֹ֖ח ר� ב  ֵ֥נ�� ַ֨ג� ַּ֣ת� ְו� ֹו  ת־ֵ֨צ3אֵ֥נ� ֵ֥א� ֶ֔ז  ֶ֔ז�� ַ֨ג� ֹל�

׃  יַה� ב�  ֵ֥א� ֹל� ר  	 ִׁ֖ש� Gן 20ֵ֥א � ב� ֹל� ב  	 
ת־ֹל ֵ֥א� ב  ְק�% Gַע י� ב  ֵ֥נ�� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�
ּוא׃ ַה  ֹ֖ח.  � 
ר ב� י  	 ִּכ� ֹו  ֹל% יד  � ְּג� ַה� י&  ֹל� ֹל־ָּב� ַע� י  � ָּֽמ� ר� Gֵ֥א ַה�

ר 21 ב�� Gַע ֹּ֥י� ְו� ם  ְק� � ֹּ֥י� ְו� ֹו  ר־ֹל% ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ְו� ַהּוא&  ֹ֖ח  	 ר� ב� ֹּ֥י� ְו�
ד׃  ַע�  ֹל� ְּג� ר ַה� 	 יְו ַה� � ֵ֥נ� ת־ְּפ� ם ֵ֥א� 	ׂש� ֹּ֥י� ר ְו� � ַה� ִּנ� ת־ַה� ד 22ֵ֥א� 	 ְּג� ֹּ֥י[ ְו�
ב׃  ְק�  Gַע ֹ֖ח י� � ר� י ב� 	 י ִּכ� � יִׁ֖ש� ֹל� ָּׁש� ֹום ַה� ֹּ֥י� ן ָּב� � ב� ֹל� ֹ֖ח 23ֹל� @ ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ת � ַע� ב� ִׁ֖ש� ְך  ר� � ֵּ֣ד� יְו  ר�% Gֹ֖ח ֵ֥א� ף  ֵּ֣ד�� ר� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ָּֽמ% ַע� יְו&  ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�
ד׃  ַע�  ֹל� ְּג� ַה� ר  	 ַה� ָּב� ֹו  ת� ֵ֥א� ְק  	 
ָּב ד� ֹּ֥י� ְו� ים  � ַ֖מ� א 24י� ב3: ֹּ֥י� ְו�

ר אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ַה ְו� ֹל� י� � ָּ֑ל� ם ַה� ֹל�� Gֹ֖ח י ָּב� � ָּֽמ� ר� Gֵ֥א ן ַה� 	 ב� ֹל־ֹל� ים ֵ֥א� 9 ֹל�ַה� ֵ֥א�

ֹוב ַּ֞ט	 ַ֖מ� ב  ְק�� Gַע ם־י� ַע�  ר  	 
ָּב ד� ן־ַּ֣ת� ְּפ� ָ֥ך9  ֹל� ר  ַ֖מ� : ָּׁש� ַה� ֹו  ֹל)
ַע׃  ד־ר�  ַע 25ַע� @ ְק� ב ַּ֣ת� ְק�) Gַע י� ְו� ב  ְק�� Gַע ת־י� ֵ֥א�  ן  � ב� ֹל� ַ֨ג  	 
ָּׂש ֹּ֥י� ְו�

ר 	 ַה� ָּב� יְו  � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַע  	 ְק� ַּ֣ת� ן  9 ב� ֹל� ְו� ר  ַה�% ָּב� ֹלֹו&  eַה ת־ֵ֥א� ֵ֥א� 
ד׃  ַע�  ֹל� ְּג� ית� 26ַה� ׂש�% ַע� ַה  � ַ֖מ� ב  ְק�% Gַע י� ֹל� ן&  ב� ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ֹות י� ב[ ִׁ֖ש� ִּכ� י  ת�% ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ַ֨ג&  
ַה ֵ֥נ� ַּ֣ת� ְו� י  � ב� ב� ת־ֹל� ֵ֥א� ב  ֵ֥נ�� ַ֨ג� ַּ֣ת� ְו�
ב׃  ר� י 27ֹ֖ח�  � ת� ֵ֥א� ב  ֵ֥נ�� ַ֨ג� ַּ֣ת� ְו� ֹ֖ח.  ר�% ב� ֹל�  & את� '
ָּב ֹ֖ח� ֵ֥נ� ַה  ָּֽמ� @ ֹל�

ים � ר� ִׁ֖ש� ּוב� ַה  	 ֹ֖ח� ַ֖מ� ׂש� ָּב� ָ֥ך9  Gֹ֖ח 
ָּ֑ל ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְו�  י  ָּ֑ל�% ַּ֣ת�  ד� � ְּג� ֹל3א־ַה� ְו�
ֹור׃  ִּנ  ֵֽכ� ּוב� ף  ת�	 י 28ָּב� � ֵ֥נ� ב� ֹל� ְק  	 
ָּׁש ֵ֥נ� ֹל� י  ֵ֥נ� ַּ֣ת�% ִׁ֖ש� ֑ט� ֵ֥נ� א  ֹל�3 ְו�

ֹו׃  ׂש  Gַע ַּ֣ת�   ֹל� 	 ִּכ� ְס� ַה ַה� � ַּ֣ת� ַע� י  � ת� ֵ֥נ� ב� ֹל� י 29ְו� ד�% י� ֹל  � 
ֵ֥א ִׁ֖ש־ֹל� י�
׀ ִׁ֖ש  ַ֖מ� � ֵ֥א� ם  L�יֵֽכ ב� Gֵ֥א י  =
אֹל�ַה 
 ְו  ַע  � ר� ם  � ֵֽכ� ָּֽמ� ַע� ֹות  ׂש	 Gַע ֹל�
ב ְק�� Gַע ם־י� ר ַע�  	 
ָּב ֵּ֣ד� ָ֥ך9 ַ֖מ� ר ֹל� ַ֖מ� : ָּׁש� ר ַה� אַ֖מ�) 
י ֹל � ֹל� 
ר ֵ֥א : ַ֖מ� ֵ֥א�

ַע׃  ד־ר�  ֹוב ַע� ַּ֞ט	 ף 30ַ֖מ� ְס�	 ֵֽכ� י־ֵ֥נ� ַּ֣ת� ִּכ�  ֵֽכ� ֹל�% ְך ַה� ֹל�� ַה& ַה� ַּ֣ת� ַע� ְו�
י׃ ֹל�ַה�  ת־ֵ֥א� ַּ֣ת� ֵ֥א� ב� � ֵ֥נ� ַה ַ֨ג� ָּֽמ� 	 יָ֥ך ֹל� � ב� ית ֵ֥א� � 
ב ַה ֹל� ַּ֣ת� ֶפ� � ְס� ֵֽכ� ֵ֥נ�

י 31 � ִּכ� י  את� %
ר י� י  � ִּכ� ן  � ב� ֹל� ֹל� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ב  ְק�� Gַע י� ן  	ַע� ֹּ֥י� ְו�
י׃  ָּֽמ�  ַע� 
ַ֖מ יָ֥ך  � ֵ֥נֹות� ת־ָּב� ֵ֥א� ֹל  ֶ֔ז�	 ַ֨ג� ן־ַּ֣ת� ְּפ� י  ַּ֣ת� ר� ַ֖מ�% ם 32ֵ֥א� Sַע�

יֵ֥נּו : 
ֹ֖ח ד ֵ֥א� ַ֨ג� � ַהH ֵ֥נ� י� ֹ֖ח� א י�  יָ֥ךD ֹל�3 ֹל�ַה� ת־ֵ֥א� א ֵ֥א� � ֵ֨צ� ַ֖מ� ר ַּ֣ת� ִׁ֖ש�= Gֵ֥א
ב ְק�% Gַע י� ַע  � ד� א־י� ֹל3  ְו� ְך  � ֹ֖ח־ֹל� ְק�  ְו� י  � ד� ָּֽמ� ַה ַע� 	 ָ֥ך9 ַ֖מ� ר־ֹל� ִּכ� ַה� 

ם׃  ת� ב�  ֵ֥נ� ֹל ְּג� � 
ֹ֖ח י ר� 	 ב ׀ 33ִּכ� ְק�� Gַע ֹל י� ַה� ֵ֥א�	 ן ָּב� Lב� א ֹל� ב3= ֹּ֥י� ְו�
א ֹל�3 ְו� ת  ַה�� ַ֖מ� Gֵ֥א ַה� י  	 
ַּ֣ת ִׁ֖ש� ֹל  ַה� ֵ֥א�9 ּוב� ַה  ֵ֥א�) 
ֹל ֹל  ַה� ֵ֥א�� ּוב�
ֹל׃  
ֹ֖ח ֹל ר� ַה� ֵ֥א�	 א ָּב� ב�3 ֹּ֥י� ְו� ַה  ֵ֥א�% 
ֹל ֹל ַה� ֵ֥א�� 
א& ַ֖מ 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו� א  � ֵ֨צ� ַ֖מ�

ר 34 	 ֵֽכ� ָּב� ם  9 
ַ֖מ ׂש� ַּ֣ת� ְו� ים  ֶפ�) ר� ַּ֣ת� ת־ַה� ֵ֥א� ַה  � ֹ֖ח� ְק� ֹל� ֹל  P
ֹ֖ח ר� ְו�
ן 9 ב� ֹל� ִׁ֖ש  	 
ָּׁש ַ֖מ� י� ְו� ם  � יַה� 
ֹל Gַע ב  ִׁ֖ש� � 
ַּ֣ת ְו� ֹל  � ַ֖מ� ְּג� ַה�

א׃  ֵ֨צ�  ַ֖מ� א  ֹל3	 ְו� ֹל  ַה� ֵ֥א�� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ר 35ֵ֥א� אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו�
ֹל& ֹוא ֵ֥אּוֵֽכ� י ֹל@ � י ִּכ� ֵ֥נ�% ד� Gי ֵ֥א� 
יֵ֥נ 
ַע ר& ָּב� ֹ֖ח� ֹל־י�' יַה� ֵ֥א� ב�) ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�
א ֹל3	 ְו� ׂש  U
ְּפ ֹ֖ח� י� ְו� י  � ֹל� ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ְך  ר� 	 י־ד� ִּכ� יָ֥ך  ֵ֥נ�% ְּפ� ּום ַ֖מ� ְק� ֹל�

ים׃  ֶפ�  ר� ַּ֣ת� ת־ַה� ֵ֥א� א  � ֵ֨צ� ב 36ַ֖מ� �ר� ֹּ֥י� ְו� ב  ְק�� Gַע י� ֹל� ר  ֹ֖ח� 	 ֹּ֥י� ְו�
ַה � י& ַ֖מ� ַע� ִׁ֖ש� ַה־ְּפ� ן ַ֖מ� ב�% ֹל� ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ב& ְו� ְק� Gַע ן י� @ַע� ֹּ֥י� ן ְו� � ב� ֹל� ָּב�

י׃  ר�  Gֹ֖ח ֵ֥א� ַּ֣ת�  ְק� � ֹל� ד� י  	 ִּכ� י  את�% ַּ֞ט� ַּ֣ת� 37ֹ֖ח� ִׁ֖ש� � ָּׁש� י־ַ֖מ� ִּכ� 
ים � ָ֥ך ׂש� ית�% 
י־ב 
ֹל ֹל ִּכ� ִּכ�� & ַ֖מ� את� ֵ֨צ�' ַה־ָּֽמ� י ַ֖מ� ֹל�) 
ֹל־ִּכ ת־ִּכ� ֵ֥א�

יֵ֥נּו׃   
ֵ֥נ ין ִׁ֖ש� 	 
יֹ֖חּו ָּב � יֹוֵֽכ� יָ֥ך ְו� � ֹ֖ח� ֵ֥א� י ְו� � ֹ֖ח� ד ֵ֥א� ַ֨ג� 	 ַה ֵ֥נ� ַהZ 38ִּכ�% ֶ֔ז�
א ֹל�3 יָ֥ך  � ָּז� ַע� ְו� יָ֥ך  	 ֹל� 
ֹ֖ח ר� ְך  ָּֽמ�% ַע� י&  ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� @ַה  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ים  ר�= ׂש� ַע�

י׃  ַּ֣ת� ֹל� ֵֽכ�  ֵ֥א� א  ֹל3	 ָ֥ך�  ֵ֨צ3אֵ֥נ� י  	 
יֹל 
ֵ֥א ְו� ֹלּו  � 
ִּכ ַה& 39ִׁ֖ש� ֶפ� 
ר ֑ט�
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י � ד� ֹּ֥י� ַ֖מ� ַה  ִּנ� ַּ֞ט�% ֹ֖ח� Gֵ֥א י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� יָ֥ך  ֹל�% 
ֵ֥א י  את� � 
ב 
ֹל3א־ַה
ַה׃  ֹל� י� י ֹל�  � ת� ב� ֵ֥נ[  ֹום ּוַ֨ג� י י% � ת� ב� ֵ֥נ[  ַה ְּג� ִּנ� � ִׁ֖ש� ְק� ב� י 40ַּ֣ת� ית� : י� ַה�

י � ת� ֵ֥נ� ד ִׁ֖ש� 	 ֵּ֣ד� ַּ֣ת� ַה ְו� ֹל� י� � ָּ֑ל� ֹ֖ח ָּב� ר� � ְק� ב ְו� ר� י ֹ֖ח�� ֵ֥נ� 	 ֹל� ֵֽכ� Gֹום ֵ֥א ֹּ֥י9 ב�
י׃  יֵ֥נ�  
ַע  
יָ֥ך 41ַ֖מ Lַּ֣ת� ד� ב� Gַע Hָ֥ך ית� 
ב ַהD ָּב� ֵ֥נ� ים ִׁ֖ש� � ר� ׂש� י ַע� Pַה־ָּ֑ל� ֶ֔ז�

ים � ֵ֥נ� ִׁ֖ש ִׁ֖ש� 	 
ִׁ֖ש יָ֥ך ְו� ת�% ֵ֥נ� י ב� � 
ַּ֣ת ִׁ֖ש� ַה& ָּב� ֵ֥נ� ַה ִׁ֖ש� @ 
ר ׂש� ַע־ַע� ָּב�  ר� ֵ֥א�
ים׃ ֵ֥נ�  ַ֖מ� ת  ר� 	 ׂש� Gַע י  � ַּ֣ת� ר� ִּכ[ ׂש� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ף  	 
ֹל Gֹ֖ח ַּ֣ת� ְו� ָ֥ך  � ֵ֨צ3אֵ֥נ� ָּב�

ד 42 ֹ֖ח� @ ּוֶפ� ם  Lַה� ר� ב� ֵ֥א� י  =
ֹל�ַה ֵ֥א�  Zי ב� ֵ֥א� י  � 
ֹל�ַה ֵ֥א� י  Y
ֹלּוֹל
י ֵ֥נ� � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ָּ֑ל� ִׁ֖ש� ם  � יְק� 
ר ַה  � ַּ֣ת� ַע� י  	 ִּכ� י  ֹל�% ַה  י� � ַה� ְק&  ֹ֖ח� ֵ֨צ� י�
ֹ֖ח ֹוֵֽכ� ֹּ֥י	 ְו� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ַה  	 ֵ֥א� ר� י  9 ְּפ� ִּכ� יַע.  : ַ֨ג� ת־י� ֵ֥א� ְו� י  Pי� ֵ֥נ� ת־ַע� ֵ֥א�

ִׁ֖ש׃  ַ֖מ� ֹות 43ֵ֥א�  ֵ֥נ= ָּב� ַה� ב  ְק�) Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ן  Lב� ֹל� ן  ַע� ֹּ֥י�= ְו�
ֹל ֵֽכ�9 ְו� י  ֵ֨צ3אֵ֥נ�% אן  ַּצ�3 ַה� ְו� י&  ֵ֥נ� ָּב� ים  @ ֵ֥נ� ָּב� ַה� ְו� י  Lת� ֵ֥נ� ָּב�
ַה @ ׂש� ַע� � ַה־ֵ֥א  י ַ֖מ�  Pת� ֵ֥נ� ב� ֹל� ּוא ְו� י־ַה� ַה ֹל� � ֵ֥א� ַה ר� 	 ַּ֣ת� ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

דּו׃  ֹל�  ר י� 	 ִׁ֖ש� Gן ֵ֥א � יַה� 
ֵ֥נ ב� ֹו ֹל� ֹום ֵ֥א	 ֹּ֥י% ַה& ַה� ָּ֑ל� '
ֵ֥א ַה 44ֹל� ַּ֣ת�) ַע� ְו�
י 	 יֵ֥נ� 
ד ָּב � 
ַע 	ַה ֹל� י� ַה� ַה ְו� ַּ֣ת� � ֵ֥א� י ְו� � ֵ֥נ� Gית ֵ֥א � ר� ַה ב� 	 ת� ר� ֵֽכ� ַה ֵ֥נ� 9 ֵֽכ� ֹל�

ָ֥ך׃  יֵ֥נ�  
ַה׃ 45ּוב ב�  
ַּצ ַ֖מ� ַה�  � יַ֖מ� ר� י� ְו� ן  ב� � ֵ֥א� ב  ְק�� Gַע י� ֹ֖ח  	 ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ּו 46 ֹ֖ח	 ְק� ֹּ֥י� ְו� ים  ֵ֥נ�% ב� Gֵ֥א ּו  ֑ט� ְק� ֹל� יְו&  ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹל� ב  ְק�@ Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

ֹל׃ ְּג�  ֹל־ַה� ַע� ם  � ִׁ֖ש� ֹלּו  אֵֽכ� ֹּ֥י3	 ְו� ֹל  � ׂשּו־ַ֨ג� Gַע ֹּ֥י�  ְו� ים  � ֵ֥נ� ב� Gֵ֥א
א 47 ר� 	 ְק� ב  ְק�% Gַע י�  ְו� א  � דּות� Gַה ר ׂש� � ַ֨ג� י� ן  ב�% ֹו ֹל� א־ֹל� ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ד׃   
ַע ֹל� ֹו ְּג� י 48ֹל� 	 יֵ֥נ� 
ד ָּב 9 
	ַה ַע ָּז� ֹל ַה� ְּג�= ן ַה� ב�% ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ד׃  
ַע ֹל� ְּג� ֹו  ַ֖מ� א־ִׁ֖ש� ר�  ְק� ן  	 
ֹל־ִּכ ַע� ֹום  ֹּ֥י� ַה� ָ֥ך�  יֵ֥נ� 
ּוב

ָ֥ך 49 � יֵ֥נ� 
י ּוב � יֵ֥נ� 
ַה ָּב � ַהְו� ף י� ֵ֨צ� 	 ר י� ַ֖מ�% ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gַה& ֵ֥א ְּפ� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה� ְו�
ַהּו׃   
ַע 
ר 
ַ֖מ יִׁ֖ש  	 ֵ֥א� ר  � 
ת ֹּס� ֵ֥נ� י  	 �ַה 50ִּכ� ִּנ� ַע� ם־ַּ֣ת� ֵ֥א�

יִׁ֖ש � ין ֵ֥א� 	 
י ֵ֥א ת�% ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ים& ַע� ִׁ֖ש� ֹ֖ח ֵ֥נ� @ ָּק� ם־ַּ֣ת� ֵ֥א� י ְו� ת�) ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א�
ָ֥ך׃  יֵ֥נ�  
י ּוב 	 יֵ֥נ� 
ד ָּב � 
ים ַע 	 ֹל�ַה� ַה ֵ֥א� U
ֵ֥א ֵ֥נּו ר� � ָּֽמ� ר 51ַע� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

ַה ב�% 
ַּצ ַ֖מ� ַה& ַה� 
ִּנ ַה� ַה ְו� ָּז�) �ֹל ַה� ְּג� �ַה ׀ ַה� 
ִּנ ב ַה� ְק�� Gַע י� ן ֹל� � ב� ֹל�
ָ֥ך׃  יֵ֥נ�  
ּוב י  	 יֵ֥נ� 
ָּב י  ית� � ר� י� ר  	 ִׁ֖ש� Gַה 52ֵ֥א ָּז�% ַה� �ֹל  ְּג� ַה� ד  O
ַע

יָ֥ך& ֹל�' 
ֵ֥א ר  ב�@ ַע� � א־ֵ֥א  ֹל3  י  ֵ֥נ� ם־ֵ֥א�) ֵ֥א� ַה  � ב� 
ַּצ ָּֽמ� ַה� ַה  � ד� 
ַע ְו�
י Lֹל� 
ֵ֥א ר  ב�= Gַע ֹל3א־ת� ַה  ַּ֣ת� Sם־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� ַה  ָּז�% ַה� �ֹל  ְּג� ת־ַה� ֵ֥א�
ַה׃ ַע�  ר� ֹל� את  ָּז�3 ַה� ַה  	 ב� 
ַּצ ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� 9ַה  ָּז� ַה� ֹל  	 ְּג� ת־ַה� ֵ֥א�

יֵ֥נּו 53 %
יֵ֥נ 
ּו ב ֑ט� ְּפ� ִׁ֖ש� ֹ֖חֹור& י� י ֵ֥נ� @ 
ם ְו
 אֹל�ַה Lַה� ר� ב� י ֵ֥א� =
ֹל�ַה ֵ֥א�
יְו 	 ב� ֵ֥א� ד  ֹ֖ח� � ֶפ� ָּב� ב  ְק�% Gַע י� ַע  � ב� ָּׁש� ֹּ֥י� ְו� ם  � יַה� ב� Gֵ֥א י  � 
ֹל�ַה ֵ֥א�

ְק׃  ֹ֖ח�  ֵ֨צ� א 54י� 	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ר  ַה�% ָּב� ֹ֖ח&  ב� ֶ֔ז�' ב  ְק�	 Gַע י� ֹ֖ח  ָּב�= ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו�
ר׃  ַה�  יֵ֥נּו ָּב� � ֹל� ֹּ֥י� ם ְו� ֹ֖ח� ֹלּו ֹל�% אֵֽכ� ֹּ֥י�3 ם ְו� ֹ֖ח� � ֹל־ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� יְו ֹל� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹל�

9יְו 32 ֵ֥נ� ב� ֹל� ְק  : 
ָּׁש ֵ֥נ� י� ְו� ר  ְק� ָּב�) ָּב� ן  Lב� ֹל� ם  =
ִּכ ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ן � ב� ֹל� ב  	ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ְך  9ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ם  � ַה� ת� ֵ֥א� ְך  ר� � ב� י� ְו� יְו  � ֵ֥נֹות� ב� ֹל� ְו�

ֹו׃  ַ֖מ  ְק� ַ֖מ� ֹו 2ֹל� ַעּו־ב� ְּג� ֶפ� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ִּכ� ר� ד� ֹל� ְך  � ֹל� ַה� ב  ְק�� Gַע י� ְו�
ים׃  ֹל�ַה�  י ֵ֥א� 	 
ֵֽכ Gֵ֥א ֹל� ם 3ַ֖מ� ֵ֥א�% ר ר� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ב& ִּכ� ְק� Gַע ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ּוא ַה� ֹום ַה� ְק	 ָּֽמ� ם־ַה�  
א ִׁ֖ש 9 ר� ְק� ֹּ֥י� ַה ְו� � ים ֶ֔ז� � ֹל�ַה� 	ַה ֵ֥א� 
ֵ֥נ Gֹ֖ח ַ֖מ�
ם׃  י� ֵ֥נ�  Gֹ֖ח � ֶפַ֖מ 

יְו 4 � ֹ֖ח� ְו ֵ֥א� � ׂש� 
ֹל־ַע יְו ֵ֥א� ֵ֥נ�% ֶפ� ים& ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ֹל� ב ַ֖מ� ְק�@ Gַע ֹ֖ח י� ֹל�= ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ֹום׃  ד  ַה ֵ֥א� 	 
ד יר ׂש� � ַע� 
ַה ׂש ֵ֨צ� ר� 	 ר 5ֵ֥א� אַ֖מ�% 
ם& ֹל ת� ְו ֵ֥א� @ ֵ֨צ� י� ְו�

ָ֥ך� ֵּ֣ד� ב� ַע� ר&  ַ֖מ� ֵ֥א� ַה  ִּכ�@ ְו  � ׂש� 
ַע ֹל� י  � ֵ֥נ� אד� ֹל�  ּון  ר% ַה ת3אַ֖מ� ִּכ��
ַה׃  ַּ֣ת� ד־ַע�  ר ַע� � ֹ֖ח� 
ֵ֥א י ְו� ַּ֣ת� ר� ן ְּג�% � ב� ם־ֹל� ב ַע� ְק�% Gַע י& 6י� י־ֹל� ַה� י� ְו� 

ַה& ֹ֖ח� ֹל� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו�  ַה  � ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ְו� ד  ב� � ַע� ְו� אן  ֵ֨צ�3 ֹור  ַ֖מ% Gֹ֖ח ְו� ֹור  ִׁ֖ש�
יָ֥ך׃  יֵ֥נ�  
ַע ָּב� ן  � 
ֵ֨צ3א־ֹ֖ח ַ֖מ� ֹל� י  ֵ֥נ�% אד� � ֹל  יד  � ְּג� ַה� בּו& 7ֹל� ִׁ֖ש[' ֹּ֥י� ְו�

יָ֥ך& ֹ֖ח�' ֹל־ֵ֥א� אֵ֥נּו ֵ֥א� @ ָּב� ר  אַ֖מ�� 
ב ֹל ְק�� Gַע ֹל־י� ים ֵ֥א�  ֵֽכ�% ֵ֥א� ֹל� ָּֽמ� ַה�
ֹות ֵ֥א	 
ַע־ַ֖מ ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ָ֥ך%  את� ר�  ְק� ֹל� ְך  � 
ֹל ַה� ם&  ַ֨ג� ְו� ְו  ׂש�% 
ֹל־ַע ֵ֥א�

ֹו׃  ָּֽמ  יִׁ֖ש ַע� � ץ 8ֵ֥א� ֹ֖ח� Lֹּ֥י� ֹו ְו� ר ֹל� �ֵ֨צ� 
ֹּ֥י ד ְו� ֵ֥א�� ב ַ֖מ� ְק�9 Gַע א י� : יר� ֹּ֥י� ְו�
ר 9 ְק� ָּב� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� אן  ַּצ3: ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ֹו  ַּ֣ת) ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  � ַע� ת־ַה� ֵ֥א�

ֹות׃  ֵ֥נ  Gֹ֖ח ַ֖מ� י  	 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ֹל� ים  � ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג� ַה� ֹוא 9ְו� ב	 ם־י� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
9ַה י� ַה� ְו� ַהּו  � ִּכ� ַה� ְו� ת  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� 	ַה  ֵ֥נ� Gֹ֖ח ָּֽמ� ֹל־ַה� ֵ֥א� ְו  9 ׂש� 
ַע

ַה׃  י֑ט�  
ֹל ֶפ� ֹל� ר  � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ִּנ� ַה� 	ַה  ֵ֥נ� Gֹ֖ח ָּֽמ� בH 10ַה� ְק� Gַע י�  Dר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ַה Pַהְו� ְק י� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י י� � ב� י ֵ֥א� � 
אֹל�ַה 
ם ְו ַה�% ר� ב� י ֵ֥א� � ב� י& ֵ֥א� 
ֹל�ַה ֵ֥א�
ַה יב� 	 י֑ט� 
ֵ֥א ָ֥ך� ְו� ַּ֣ת� ד� ַ֖מֹוֹל� ָ֥ך9 ּוֹל� ֵ֨צ� ר� ֵ֥א� ּוב ֹל� י ִׁ֖ש: ֹל�) 
ר ֵ֥א � 
ַ֖מ ֵ֥א� ַה�

ְך׃  ָּֽמ�  ת 11ַע� ַ֖מ�% ֵ֥א� � ֹל־ַה� ִּכ� ים& ּוַ֖מ� ד� ְס� Gֹ֖ח ֹל ַה� ִּכ�@ י ַ֖מ� ַּ֣ת� ֵ֥נ� L֑ט� ְק�
י& ַּ֣ת� ר� ב�' ַע� י  ֹל�) ְק� ַ֖מ� ב� י  � ִּכ� ָ֥ך  � ֵּ֣ד� ב� ת־ַע� ֵ֥א� ית�  � ׂש� ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ֹות׃ ֵ֥נ  Gֹ֖ח י ַ֖מ� 	 
ֵ֥נ ִׁ֖ש� י ֹל� ית� � י� ַה� ַה  	 ַּ֣ת� ַע� ְו� ַה  ָּז�% ַה� ן  � 
ֵּ֣ד ר� ֹּ֥י� ת־ַה� ֵ֥א�

א 12 @ 
ר י־י� ִּכ�  ְו  � ׂש� 
ַע �ד  ֹּ֥י� ַ֖מ� י  � ֹ֖ח� ֵ֥א� 	ד  ֹּ֥י� ַ֖מ� 9א  ֵ֥נ� י  ֵ֥נ� 	 
יֹל ַּצ� ַה�
ים׃ ֵ֥נ�  ֹל־ָּב� ַע� ם  � 
ֵ֥א י  ֵ֥נ� ִּכ�% ַה� ְו� ֹוא  ב� ן־י� ְּפ� ֹו  ת% ֵ֥א� י&  ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א�

י 13 @ ַּ֣ת� ַ֖מ� ׂש� ְו� ְך  � ָּֽמ� ַע� יב  � י֑ט� 
ֵ֥א ב  	 
י֑ט 
ַה ַּ֣ת�  ר� ַ֖מ�% ֵ֥א� ַה  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�
ב׃ ר�  
ר ַ֖מ � 
ֶפ ֹּס� ר ֹל3א־י� 	 ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א ֹּ֥י�% ֹוֹל ַה� ֹ֖ח� ָ֥ך& ִּכ� Gַע ר� ת־ֶ֔ז� ֵ֥א� 

ֹו 14 ד9 י� א ב� : ָּב� ן־ַה� ֹ֖ח ַ֖מ� P ָּק� ֹּ֥י� ּוא ְו� ַה� ַה ַה� ֹל� י� � ָּ֑ל� ם ָּב� � ן ִׁ֖ש� 	ֹל� ֹּ֥י� ְו�
יְו׃  ֹ֖ח�  ְו ֵ֥א� 	 ׂש� 
ַע ַה ֹל� � ֹ֖ח� ֵ֥נ� ים 15ַ֖מ� � ִׁ֖ש� י� ם ּות� י� את�% ים ַ֖מ� � ָּז� ַע�

ים׃ ר�  ׂש� ַע� ים  	 יֹל� 
ֵ֥א ְו� ם  י� � את� ַ֖מ� ים  	 ֹל� 
ֹ֖ח ר� ים  � ר� ׂש� ַע�
ֹות 16 ר@ ְּפ� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� ם  � יַה� 
ֵ֥נ ּוב� ֹות  יְק9 יֵ֥נ� 
ַ֖מ ים  : ָּ֑ל� ַ֖מ� ְּג�
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ם � ר� י� ַע� ים ְו� ר�% ׂש� ת ַע� ֵ֥נ�� ת� Gַה ֵ֥א ר�% ׂש� Gים ַע � ר� ים& ּוֶפ� ַע� ָּב� ר� ֵ֥א�
ַה׃  ר�  ׂש� Gֹו 17ַע ֵּ֣ד� ב� ֹל� ר  ד� � 
ַע ר  ד� 	 
ַע יְו  ד�% ב� Gד־ַע י� ָּב� ן&  
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�

יַ֖מּו ׂש�% ַּ֣ת� ֹ֖ח  ְו� � ר� ְו� י  ֵ֥נ�% ֶפ� ֹל� ּו  ר� ב� ַע� יְו&  ד� ב� Gֹל־ַע ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ר׃  ד�  
ַע ין  	 
ּוב ר  ד� � 
ַע ין  	 
ֹון 18ָּב אִׁ֖ש� ר� ת־ַה� ֵ֥א� ְו  	 ֵ֨צ� י� ְו�

ר אַ֖מ�% 
ָ֥ך& ֹל ֹל�  
ֵ֥א ִׁ֖ש� ְו� י  ֹ֖ח�) ְו ֵ֥א� � ׂש� 
ָ֥ךP ַע ִׁ֖ש� ְּג� ֶפ� י�  י  � ִּכ� ר  אַ֖מ�� 
ֹל
יָ֥ך׃ ֵ֥נ�  ֶפ� ֹל� ַה  ָּ֑ל� 	 
ֵ֥א י  � ַ֖מ� ּוֹל� ְך  %
ֹל 
ת ַה  ֵ֥נ� � ֵ֥א� ְו� ַה&  ַּ֣ת� י־ֵ֥א�' ַ֖מ� ֹל�

ַה 19 ֹלּוֹ֖ח�% ְוא& ִׁ֖ש� ַה ַה� 	 ֹ֖ח� ֵ֥נ� ב ַ֖מ� ְק�% Gַע י� ָ֥ך� ֹל� ֵּ֣ד� ב� ַע� & ֹל� ַּ֣ת� ר� ַ֖מ� ֵ֥א�  ְו�
יֵ֥נּו׃   
ר Gֹ֖ח ּוא ֵ֥א� ם־ַה� 	ַה ַ֨ג� 
ִּנ ַה� ְו ְו� � ׂש� 
ַע י ֹל� � ֵ֥נ� אד� � ְו 20ֹל  Pֵ֨צ� י� ְו�

ם Oְּג� י  יִׁ֖ש�% ֹל� ָּׁש� ת־ַה� ֵ֥א� ם  Oְּג� י  ֵ֥נ�) 
ָּׁש ת־ַה� ֵ֥א� �ם  ְּג�
ר @ ב� ֵּ֣ד� ר ִּכ� אַ֖מ�� 
ים ֹל � ר� ד� Gַע י ַה� 	 
ר Gֹ֖ח ים ֵ֥א� ֵֽכ�% ֹל� ַה�� ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א�
ֹו׃ ת  ֵ֥א� ם  � ֵֽכ� Gֵ֥א ֵ֨צ� ַ֖מ� ָּב� ְו  ׂש�% 
ֹל־ַע ֵ֥א� ּון  ר� ָּב� ד� ַּ֣ת� ַה&  ָּז� ַה�

יֵ֥נּו 21 � 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ב  ְק�� Gַע י� ָ֥ך	  ֵּ֣ד� ב� ַע� 9ַה  
ִּנ ַה� ם  ְּג�) ם  U�ַּ֣ת ר� ַ֖מ� Gֵ֥א ְו�
י ֵ֥נ�% ֶפ� ת ֹל� ֵֽכ� � ֹל� ַה� ַה& ַה� ֹ֖ח� ֵ֥נ� ָּֽמ� יְו ָּב� ֵ֥נ�) ַה ֶפ� � ר� ְּפ� ֵֽכ� Gר ֵ֥א Pַ֖מ� י־ֵ֥א� ִּכ� 
י׃ ֵ֥נ�  ֶפ� א  	 ָּׂש� י� י  � ֵ֥אּוֹל� יְו  ֵ֥נ�% ֶפ� ַה  � ֵ֥א� ר� ֵ֥א� ן&  
י־ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ְו�

ן 22 	 ֹל� ּוא  ַה9 ְו� יְו  � ֵ֥נ� ֹל־ְּפ� ַע� ַה  � ֹ֖ח� ֵ֥נ� ָּֽמ� ַה� ר  ב�	 Gַע ַּ֣ת� ְו�
ַה׃  ֵ֥נ�  Gֹ֖ח ָּֽמ� ּוא ָּב�  ַה� ַה־ַה� ֹל� י� ָּ֑ל�  ּוא 23ָּב� ַה ַה) ֹל� י� � ָּ֑ל� ם ׀ ָּב� �ְק� ֹּ֥י� ְו�

יְו ת�% ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� י  � 
ַּ֣ת ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו� יְו&  ִׁ֖ש� ֵ֥נ� י  @ 
ַּ֣ת ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ֹ֖ח  P ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ְק׃ ָּב�  ר י� 	 ב� Gַע ת ַ֖מ� � 
ר ֵ֥א ב�% Gַע ֹּ֥י� יְו ְו�  � ד� ֹל� ר י� � ׂש� ד ַע� 	 ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו�

ר 24 � 
ב Gַע ֹּ֥י� ְו�  ֹל  ֹ֖ח� � ִּנ� ת־ַה� ֵ֥א� ם  � 
ר ב� Gַע ֹּ֥י�  ְו� ם  %
ֹ֖ח ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ר־ֹלֹו׃  ִׁ֖ש� Gת־ֵ֥א ְק 25ֵ֥א� 	 
ב ֵ֥א� 
ֹּ֥י ְו� ֹו  ֵּ֣ד� ב� ֹל� ב  ְק�� Gַע י� ר  	 
ת ּו� ֹּ֥י� ְו�

ר׃  ֹ֖ח� ָּׁש�  ֹות ַה� ֹל	 Gד ַע � ֹו ַע� ָּֽמ% יִׁ֖ש& ַע� א 26ֵ֥א� י ֹל3@ � א ִּכ� ר� ֹּ֥י�) ְו�
ב ְק�% Gַע ְך י� �ר� ף־י� ַע& ִּכ� ְק� '
ַּ֣ת ֹו ְו� ֵֽכ� 
ר ף־י� ֵֽכ� ַע ָּב� � ְּג� ֹּ֥י� ֹו ְו� ֹל& ֹל% ֵֽכ� י�

ֹו׃  ָּֽמ  ַע� ֹו  ְק� ב� ֵ֥א�  
ַה ַה 27ָּב� � ֹל� ַע� י  	 ִּכ� י  ֵ֥נ� %
ֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י׃ ֵ֥נ� ַּ֣ת�  ֵֽכ� ר� 
ם־ָּב י ֵ֥א� � ָ֥ך% ִּכ� Gֹ֖ח 
ָּ֑ל ִׁ֖ש�  Gא ֵ֥א ר& ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ר ְו� ֹ֖ח� � ָּׁש� ַה�

ב׃ 28 ְק�  Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ָ֥ך  � ַ֖מ� ַה־ָּׁש� ַ֖מ� יְו  � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
י 29 � ִּכ� ָ֥ך%  ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַעֹוד&  ר  	 
ַ֖מ ֵ֥א� 
י ב&  ְק� Gַע י� א  ֹל3@ ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

ים � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gם־ֵ֥א ַע� ים ְו� 9 ֹל�ַה� ם־ֵ֥א� ית� ַע� : ר� י־ׂש� ֹל ִּכ�  � 
ֵ֥א ר� ׂש� ם־י� ֵ֥א�
ֹל׃  ַּ֣תּוֵֽכ�  �א 30ְו� ַה־ִּנ� יד� ְּג�  ַה� ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� ב  ְק�) Gַע י� ֹל  � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ְך ר� 	 ב� י� ְו� י  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹל ֹל� � ֵ֥א� ִׁ֖ש� ַה ַּ֣ת� � ַה ָּז� ָּֽמ� 	 ר ֹל� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו� ָ֥ך  ַ֖מ�% ִׁ֖ש�
ם׃  ֹו ִׁ֖ש�  ת� ֹל 31ֵ֥א� � 
יֵ֥א ֵ֥נ� ֹום ְּפ� ְק� ָּֽמ� ם ַה� 	 
ב ִׁ֖ש ְק�9 Gַע א י� : ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ֹל � 
ֵ֨צ ִּנ� ַּ֣ת� ְו� ים  ֵ֥נ�% ֹל־ְּפ� ֵ֥א� ים  � ֵ֥נ� ְּפ� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� י  ית� @ ֵ֥א� י־ר� ִּכ� 
י׃  ִׁ֖ש�  ֶפ� ר 32ֵ֥נ� � ב� ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ִׁ֖ש  ַ֖מ� ָּׁש�% ַה� ֹו  ֹ֖ח־ֹל� ר�  ֶ֔ז� ֹּ֥י�  ְו�

ֹו׃  ֵֽכ  
ר ֹל־י� ַע� ַע.  � 
ֹל ֵ֨צ� ּוא  ַה	 ְו� ֹל  � 
ֵ֥נּוֵ֥א ת־ְּפ� ן 33ֵ֥א� Y
ֹל־ִּכ ַע�
ר& ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ִׁ֖ש�) ִּנ� יד ַה� � ת־ְּג� ֹל ֵ֥א� L
ֵ֥א ר� ׂש� י־י�  
ֵ֥נ ּו ב� ֹל= א־י3אֵֽכ� ֹל3 
ְך �ר� ף־י� ֵֽכ� ַע& ָּב� ַ֨ג� י ֵ֥נ� @ ַה ִּכ� � ָּז� ֹום ַה� ֹּ֥י� ד ַה� � ְך ַע� %
ר ֹּ֥י� ף ַה� � ֹל־ִּכ� ַע�

ַה׃  ִׁ֖ש�  ִּנ� יד ַה� � ַ֨ג� ב ָּב� ְק�% Gַע י�

א 33 ְו ָּב�% � ׂש� 
�ַה ַע 
ִּנ ַה� א& ְו� ר� ֹּ֥י� יְו ְו� יֵ֥נ�) 
ב ַע Lְק� Gַע א י� ָּׂש�= ֹּ֥י� ְו�
ים ד�) ֹל� י� ת־ַה� ֵ֥א� ץ  �ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ֹות  ֵ֥א� 
ַ֖מ ַע  	 ָּב� ר� ֵ֥א� ֹו  Uָּֽמ ַע� ְו�
ֹות׃ ֹ֖ח  ֶפ� ָּׁש� ַה� י  	 
ַּ֣ת ִׁ֖ש� ֹל  � ַע� ְו� ֹל  %
ֹ֖ח ֹל־ר� ַע� ְו� ַה&  ֵ֥א� 
ֹל־ֹל ַע�

�ַה 2 ֵ֥נ� אִׁ֖ש� ר�  ן  � יַה� 
ד ֹל� ת־י� ֵ֥א� ְו� ֹות  ֹ֖ח9 ֶפ� ָּׁש� ת־ַה� ֵ֥א� ם  :ׂש� ֹּ֥י� ְו�
ֹל 	 
ֹ֖ח ת־ר� ֵ֥א� ְו� ים  ֵ֥נ�% ר� Gֹ֖ח ֵ֥א�  & יַה� ד�' יֹל� ְו�  ַה  @ ֵ֥א� 
ת־ֹל ֵ֥א� ְו�

ים׃  ֵ֥נ�  ר� Gֹ֖ח ֵ֥א� ף  � 
ת־יֹוְס ֵ֥א� ם 3ְו� � יַה� 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ר  � ב� ַע� ּוא  ַה� ְו�
ֹו ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ד־ְּג� ַע� ים  ַ֖מ�% ַע� ְּפ� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ַה&  ֵ֨צ� ר� ֵ֥א�' ֹ֖חּו  @ ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

יְו׃  ֹ֖ח�  ד־ֵ֥א� ַהּו 4ַע� % 
ְק ָּב� ֹ֖ח� י� � ְו  אתֹו&  ר� ְק� ֹל� ְו  @ ׂש� 
ַע ץ  ר� ֹּ֥י�= ְו�
jּו jַה j� 
ְק jָּׁש� jֹּ֥י� jְו� ְו  � אר� ּו� ֹל־ֵ֨צ� ַע� ֹל  ְּפ�	 ֹּ֥י� ּו׃ 4ְו� ִּכ  ב� ֹּ֥י� ְו� א 5  � ָּׂש� ֹּ֥י� ְו�

ים ד�% ֹל� י� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ים&  ִׁ֖ש� ִּנ� ת־ַה� ֵ֥א� א  @ר� ֹּ֥י� ְו� יְו  יֵ֥נ�) 
ת־ַע ֵ֥א�
ן 	 ֵ֥נ� ר־ֹ֖ח� ִׁ֖ש� Gים ֵ֥א Uד� ֹל� י� ר ַה� Uֹּ֥י3אַ֖מ� ְך ְו� � ַה ָּ֑ל� ָּ֑ל� � 
י־ֵ֥א ר ַ֖מ� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ָ֥ך׃  ֵּ֣ד�  ב� ת־ַע� ֵ֥א� ים  � ֹל�ַה� ַה 6ֵ֥א� ִּנ� 	 
ַה ֹות  ֹ֖ח9 ֶפ� ָּׁש� ַה� ן�  ִׁ֖ש� : ְּג� ַּ֣ת� ְו�
ין�׃  ְו�  Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַּ֣ת�  ְו� ן  � יַה� 
ד ֹל� י� יַה� 7ְו� � ד� יֹל� ְו� ַה  9 ֵ֥א� 
ם־ֹל :ִׁ֖ש ְּג� ְּג� ַּ֣ת� ְו�

ּו׃ ְו  Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י�  ְו� ֹל  � 
ֹ֖ח ר� ְו� ף  9 
יֹוְס ִׁ֖ש  	 ְּג� ֵ֥נ� ר  ֹ֖ח�) ֵ֥א� ְו� ּו  ְו� Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י�  ְו�
ר 8 � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  � ָּז� ַה� 	ַה  ֵ֥נ� Gֹ֖ח ָּֽמ� ֹל־ַה� ִּכ� ָ֥ך9  ֹל� י  	 ַ֖מ� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

י׃ ֵ֥נ�  ד� Gֵ֥א י  	 
יֵ֥נ 
ַע ָּב� ן  � 
ֵ֨צ3א־ֹ֖ח ַ֖מ� ֹל� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו� י  ַּ֣ת� ִׁ֖ש� � ַ֨ג� ְּפ�
ָ֥ך� 9 ֹל� י  	 ַה� י� י  Uֹ֖ח� ֵ֥א� ב  � ר� י  � ִׁ֖ש־ֹל� י� ְו  � ׂש� 
ַע ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�

ְך׃  ר־ֹל�  ִׁ֖ש� Gא 10ֵ֥א ם־ֵ֥נ�= ֵ֥א� א&  ֹל־ֵ֥נ� ֵ֥א� ב  ְק�) Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
י � ִּכ� י  � ד� ֹּ֥י� י ַ֖מ� � ת� ֹ֖ח� ֵ֥נ� 	 ַ֖מ� ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ֹל� ְו� יָ֥ך  יֵ֥נ�% 
ַע ן& ָּב� 
י ֹ֖ח את� @ ֵ֨צ� ַ֖מ�
ים � ֹל�ַה� ֵ֥א� י  	 
ֵ֥נ ְּפ� ת  ֵ֥א�9 ר� ִּכ� יָ֥ך  ֵ֥נ�) ֶפ� י  ית� � ֵ֥א� ר� ן  P
ֹל־ִּכ ַע�

י׃  ֵ֥נ�  
ֵ֨צ ר� ַּ֣ת� את 11ְו� � ב� ַה[ ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א י&  ת� ֵֽכ� ר� ת־ָּב� ֵ֥א� @א  ֹ֖ח־ֵ֥נ� ְק�
ֹו ר־ָּב� ֵ֨צ� ֶפ� ֹּ֥י� ֹל ְו� י־ֵֽכ�� ִׁ֖ש־ֹל� י י� � ֵֽכ� ים ְו� � ֹל�ַה� י ֵ֥א� ֵ֥נ� 	 ִּנ� י־ֹ֖ח� ְך ִּכ�  ֹל�%

ֹ֖ח׃  ָּק�  ֹּ֥י� ָ֥ך׃ 12ְו� ֵּ֣ד�  ַ֨ג� ֵ֥נ� ַה ֹל� � ֵֽכ� ֹל� 
ֵ֥א ַה ְו� ֵֽכ� � 
ֹל 
ֵ֥נ ַה ְו� � ַע� ְס� ר ֵ֥נ� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ים 13 ִּכ�% ר� ים  � ד� ֹל� י� י־ַה� ִּכ�   & ַע. '
ד י� י  @ ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א יְו  ֹל�) 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ד ֹ֖ח�% ֹום ֵ֥א� ְקּום& י� ֶפ� י ּוד� � ֹל� ֹות ַע� ֹל� ר ַע� � ְק� ָּב� ַה� אן ְו� ַּצ3	 ַה� ְ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. 
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אן׃  ַּצ3  ֹל־ַה� תּו ִּכ� � 
ַ֖מ ֹו 14ְו� ֵּ֣ד� ב� �י ַע� 
ֵ֥נ ֶפ� י ֹל� � ֵ֥נ� ד� Gא ֵ֥א	 ר־ֵ֥נ� ב� Gַע י�
ַה @ אֵֽכ� ֹל� ָּֽמ� ַה� ֹל  ַ֨ג� ר�= ֹל� י  ַּ֞ט�) ֵ֥א� ֹל� ַה  � ֹל� Gַה ֵ֥נ� ת� ֵ֥א�  י  Pֵ֥נ� Gֵ֥א ְו�
א ב3	 ר־ֵ֥א� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ד  9 ַע� ים  ד�% ֹל� י� ַה� ֹל  ַ֨ג� � ר� ּוֹל� י&  ֵ֥נ� ֶפ� ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ַה׃  יר� ַע�  
י ׂש � ֵ֥נ� ד� Gֹל־ֵ֥א �א 15ֵ֥א� ַה־ִּנ� יַ֨ג� ַּצ�  ְו ֵ֥א� ׂש�% 
ר ַע אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ַה ָּז�% ַה  ָּֽמ� � ֹל� ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� י  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  � ַע� ן־ַה� ַ֖מ� ָ֥ך%  ָּֽמ� ַע�

י׃  ֵ֥נ�  ד� Gי ֵ֥א 	 
יֵ֥נ 
ַע ן ָּב� � 
א־ֹ֖ח ֵ֨צ� ַ֖מ� ּוא 16ֵ֥א� ַה	 ֹום ַה� ֹּ֥י= בZ ָּב� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  יר� ַע�  
ׂש ֹו  ִּכ� ר� ד� ֹל� ְו  9 ׂש� 
ַה 17ַע ת� ִּכ�% ְס[ ַע  � ְס� ֵ֥נ� ב&  ְק� Gַע י� ְו�

ן 9 
ֹל־ִּכ ַע� ת  ִּכ�% ְס[ ַה  � ׂש� ַע� ַהּו&  '
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� ּוֹל� ת  י� � ָּב� ֹו  ֹל� ן  ב� 	 ֹּ֥י� ְו�
ֹות׃  ִּכ  ְס[ ֹום  ְק� ָּֽמ� ם־ַה� 
ִׁ֖ש א  	 ר� ב3אZ 18      ְסְק� ֹּ֥י� ְו�

ן ַע� ֵ֥נ�% ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ר&  ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  ֵֽכ�) ִׁ֖ש� יר  � ַע� ם  L
ֹל ִׁ֖ש� ב  ְק�= Gַע י�
יר׃  ַע�  י ַה� 	 
ֵ֥נ ת־ְּפ� ן ֵ֥א� ֹ֖ח� � ֹּ֥י� ם ְו� � ר� Gן ֵ֥א � ֵּ֣ד� ְּפ� ֹו ַ֖מ� ֵ֥א� ב� ן 19ָּב� ְק� Lֹּ֥י� ְו�

	ד ֹּ֥י� ֹו ַ֖מ� ֹל% eַה ם& ֵ֥א� ַה־ִׁ֖ש� ֑ט� ר ֵ֥נ�  @ ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ד�) ָּׂש� ת ַה� � ְק� ֹל� ת־ֹ֖ח� ֵ֥א�
ַה׃ י֑ט�  ׂש� ְק� ַה  � ֵ֥א� 
ַ֖מ ָּב� ם  � ֵֽכ� ִׁ֖ש� י  � ב� Gֵ֥א ֹור  ַ֖מ� Gי־ֹ֖ח  
ֵ֥נ ָּב�

י 20 	 
ֹל�ַה ֵ֥א� ֹל  � 
ֵ֥א ֹו  א־ֹל% ר� ְק� ֹּ֥י�= ְו� ֹ֖ח.  � 
ָּב ֶ֔ז� ַ֖מ� ם  � ב־ִׁ֖ש� ַּצ� ֹּ֥י� ְו�
ֹל׃   
ֵ֥א ר� ׂש�       ְסי�

ַה 34 � ד� ֹל� י� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ֵ֥א�% 
ת־ֹל ָּב� ַה&  יֵ֥נ� ד� א  @ 
ֵ֨צ 
ַּ֣ת ְו�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַה� ֹות  ֵ֥נ	 ב� ָּב� ֹות  ֵ֥א� ר� ֹל� ב  ְק�� Gַע י� ּה 2ֹל� Lת� ֵ֥א� א  ר� ֹּ֥י�= ְו�

ּה 9 ת� ֹ֖ח ֵ֥א� 	 ָּק� ֹּ֥י� ץ ְו� ר� � ֵ֥א� יא ַה� � ׂש� י ֵ֥נ� � ּו� ֹ֖ח� � ֹור ַה  ַ֖מ9 Gן־ֹ֖ח ם ָּב� : ֵֽכ� ִׁ֖ש�
׃  ַה� ִּנ�  ַע� י� ְו� ּה  � ת� ֵ֥א� ב  	 ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ַה 3ְו� � יֵ֥נ� ד� ָּב� ֹו  ִׁ֖ש% ֶפ� ֵ֥נ� ְק  � ָּב� ד� ַּ֣ת� ְו�

ב 	 
ֹל־ֹל ַע� ר  � 
ָּב ד� י� ְו� ר�%  Gַע ִּנ� ת־ַה�  ֵ֥א� ב&  ַה� ֹּ֥י� ֵ֥א� ְו� ב  ְק�� Gַע ת־י� ָּב� 
׃  ר�  Gַע ִּנ� ר 4ַה�  אַ֖מ�� 
יְו ֹל � ב� ֹור ֵ֥א� ַ֖מ	 Gֹל־ֹ֖ח ם ֵ֥א� ֵֽכ�% ר ִׁ֖ש� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥א� ֹל� את  ָּז�3 ַה� ַה  	 ֵּ֣ד� ֹל� ֹּ֥י� ת־ַה� ֵ֥א� י  9 ֹ֖ח־ֹל� ב 5ְק�  ְק�� Gַע י� ְו�
ּו י	 ַה� 9יְו  ֵ֥נ� ּוב� ֹו  ַּ֣ת% ב� �ַה  יֵ֥נ� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� א&  
ָּֽמ ֑ט� י  @ ִּכ� ַע  ַ֖מ�) ִׁ֖ש�
ם׃ ֵ֥א�  ד־ָּב� ַע� ב  ְק�� Gַע י� ִׁ֖ש  	 ר� ֹ֖ח� ַה� ְו� ַה  � ד� ָּׂש� ָּב� ַהּו  � 
ֵ֥נ ְק� ת־ַ֖מ� ֵ֥א�

ר 6 � 
ָּב ד� ֹל� ב  ְק�� Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ם  � ֵֽכ� י־ִׁ֖ש� ב�  Gֵ֥א ֹור  ַ֖מ	 Gֹ֖ח א  9 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�
ֹו׃  ַּ֣ת  ם 7ֵ֥א� ַע�% ַ֖מ� ִׁ֖ש� ִּכ� ַה&  ד� ָּׂש� ן־ַה� ַ֖מ� ֵ֥אּו  @ ָּב� ב  Lְק� Gַע י� י  =
ֵ֥נ ּוב�

ַה Pֹל� ב� י־ֵ֥נ� ד ִּכ�  ֵ֥א�� ם ַ֖מ� � ַה� ר ֹל� ֹ֖ח� 	 ֹּ֥י� ים ְו� ִׁ֖ש�% ֵ֥נ� Gֵ֥א בּו& ַה�  ַּצ� ַע� ת� ֹּ֥י�  ְו�
א ן ֹל3	 � 
ֵֽכ ב ְו� ְק�% Gַע ת־י� ת־ָּב�  ב& ֵ֥א� ִּכ� ִׁ֖ש� ֹל ֹל� (
ֵ֥א ר� ׂש� י� ַה ב� � ׂש� ַע�

ַה׃  ׂש�  ַע� 
י 8י ֵ֥נ�) ם ָּב� � ֵֽכ� ר ִׁ֖ש� אַ֖מ�� 
ם ֹל � ַּ֣ת� ֹור ֵ֥א� ַ֖מ� Gר ֹ֖ח 	 
ָּב ד� י� ְו�
ֹו ֹל� ּה  9 ת� ֵ֥א� 	א  ֵ֥נ� ּו  ֵ֥נ= ַּ֣ת� ם  ֵֽכ�% ַּ֣ת� ב� ָּב� ִׁ֖שֹו&  ֶפ� ֵ֥נ� ַה  @ ְק� ִׁ֖ש� ֹ֖ח� 

ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥א� ֵ֥נּו 9ֹל� ֵ֥נּו־ֹל�% ַּ֣ת� ם& ַּ֣ת� יֵֽכ� 
ת ֵ֥נ�  ֵ֥נּו ָּב� � ת� ּו ֵ֥א� ֵ֥נ� ַּ֣ת� ֹ֖ח� ת� ַה�  ְו�

ם׃  ֵֽכ�  ֹל� ּו  ֹ֖ח	 ְק� ַּ֣ת� יֵ֥נּו  � 
ת ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� בּו 10ְו� � 
ִׁ֖ש 
ַּ֣ת ֵ֥נּו  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�
ּו ֶ֔ז� Gֹ֖ח ֵ֥א�  
ַה ּוַה� ְו� ר% ֹ֖ח� בּו& ּוְס� ם ִׁ֖ש� יֵֽכ�% 
ֵ֥נ ֶפ� �ַה ֹל� י� ַה� ץ& ַּ֣ת� ר� ֵ֥א�' ַה� ְו�

ּה׃  יַה� 11ָּב�  ֹ֖ח�% ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� יַה  � ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ם&  ֵֽכ� ִׁ֖ש� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ן׃  
ַּ֣ת י ֵ֥א� � ֹל� 
ּו ֵ֥א ר9 ר ַּ֣ת3אַ֖מ� 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם ְו� � יֵֽכ� 
יֵ֥נ 
ַע ן ָּב� � 
א־ֹ֖ח ֵ֨צ� ַ֖מ� ֵ֥א�

ר 12 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה ִּכ� ֵ֥נ�% ַּ֣ת� ֵ֥א�= ן ְו� ַּ֣ת�% ר ּוַ֖מ� ַה� ד& ַ֖מ�� ֵ֥א� י ַ֖מ� @ ֹל� ּו ַע� ָּב= ר� ַה�
ַה׃ ָּׁש�  ֵ֥א� ֹל�  � ר� Gַע ִּנ� ת־ַה�  ֵ֥א� י  	 ֵ֥נּו־ֹל� ּות� י  � ֹל� 
ֵ֥א ּו  ר� ַּ֣ת3אַ֖מ�

יְו 13 9 ב� ֹור ֵ֥א� ַ֖מ	 Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ם ְו� ֵֽכ�= ת־ִׁ֖ש� ב ֵ֥א� Lְק� Gַע י־י�  
ֵ֥נ ּו ב� ֵ֥נ= Gַע ֹּ֥י� ְו�
ם׃ ת�  ֹ֖ח� Gַה ֵ֥א	 יֵ֥נ� ת ֵּ֣ד� � 
א ֵ֥א %
ָּֽמ ר ֑ט� � ִׁ֖ש� Gרּו ֵ֥א � 
ָּב ד� י� ַה ְו� � ַ֖מ� ר� ַ֖מ� ָּב�

ר 14 � ב� ֵּ֣ד� ַה� ׂשֹות&  Gַע ֹל� ֹל&  ֵ֥נּוֵֽכ� א  ֹל3@ ם  יַה�) 
ֹל Gֵ֥א ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ַה � ֹל� ר� ֹו ַע� ר־ֹל� ִׁ֖ש� Gיִׁ֖ש ֵ֥א � ֵ֥א� ֵ֥נּו ֹל� %
ת ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ת& ֵ֥א� 
ת ַה ֹל� ָּז�% ַה�

ֵ֥נּו׃  ְוא ֹל�  � ַה ַה� 	 ְּפ� ר� י־ֹ֖ח� ם 15ִּכ�  � ֵֽכ� ֹות ֹל� ֵ֥א� 
את ֵ֥נ ֶ֔ז�3 ְך־ָּב� ֵ֥א�
ר׃  ֵֽכ�  ֹל־ֶ֔ז� ם ִּכ� � ֵֽכ� ֹל ֹל� ָּֽמ�	 ַה� ֵ֥נּו ֹל� ַ֖מ�% ּו ֵֽכ� י� ַה� ם ַּ֣ת� Oִּנּו 16ֵ֥א� @ ת� ֵ֥נ� ְו�

ֵ֥נּו � ֹ֖ח־ֹל� ָּק�  ֵ֥נ�  ם  � יֵֽכ� 
ת ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ם  ֵֽכ�% ֹל� יֵ֥נּו&  '
ת ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א�
ד׃  ֹ֖ח�  ם ֵ֥א� 	 ַע� יֵ֥נּו ֹל� � י� ַה� ם ְו� ֵֽכ�% ַּ֣ת� ֵ֥נּו ֵ֥א� ב� � ִׁ֖ש� י� א 17ְו� ם־ֹל3: ֵ֥א� ְו�

ֵ֥נּו � 
ַּ֣ת ת־ָּב� ֵ֥א� ֵ֥נּו  ֹ֖ח� 	 ְק� ֹל� ְו� ֹוֹל  ָּֽמ� ַה� ֹל� יֵ֥נּו  � 
ֹל 
ֵ֥א ּו  ַע9 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת�
ֵ֥נּו׃  ֵֽכ� ֹל�  ַה� ֹור 18ְו� ַ֖מ� Gֹ֖ח �י  
יֵ֥נ 
ַע ָּב� ם  � יַה� 
ר ב� ד� ּו  ב	 י֑ט� ֹּ֥י�  ְו�

ֹור׃  ַ֖מ  Gן־ֹ֖ח ָּב� ם  	 ֵֽכ� ִׁ֖ש� י  � 
יֵ֥נ 
ַע ר& 19ּוב� ַע� ִּנ�' ַה� ר  @ ֹ֖ח� 
א־ֵ֥א ֹל3  ְו�
ּוא ַה� ְו� ב  ְק�� Gַע ת־י� ב�  ָּב� ץ  � 
ֶפ ֹ֖ח� י  	 ִּכ� ר  ב�% ֵּ֣ד� ַה� ֹות  ׂש� Gַע ֹל�

יְו׃  ב�  ית ֵ֥א� 	 
ֹל ָּב ִּכ�� ד ַ֖מ� ָּב�% ֵֽכ� ם 20ֵ֥נ� 	 ֵֽכ� ֹור ּוִׁ֖ש� ַ֖מ9 Gא ֹ֖ח ב3	 ֹּ֥י� ְו�
ם � יר� י ַע� 	 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֹל־ֵ֥א� ּו ֵ֥א� ר9 ָּב� ד� י� ְו�  ם  � יר� ר ַע� ַע� � ֹל־ִׁ֖ש� ֹו ֵ֥א� ֵ֥נ� ָּב�

ר׃  אַ֖מ�  
ֵ֥נּו 21ֹל ַּ֣ת�) ם ֵ֥א� � 
ים ַה : ַ֖מ� 
ֹל ַה ִׁ֖ש�  ָּ֑ל� L
ֵ֥א ים ַה� ִׁ֖ש�= ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה�
	ַה 
ִּנ ַה� ץ  ר� 9 ֵ֥א� ַה� ְו� ּה  ת�% ֵ֥א� ּו  ר� Gֹ֖ח ְס� י� ְו� ץ&  ר� ֵ֥א�' ב� ּו  ב@ ִׁ֖ש� 
י ְו�
ֵ֥נּו � ֹ֖ח־ֹל� ָּק�  ֵ֥נ� ם&  ת� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ם  � יַה� 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ם  י� � ד� ת־י� ב� Gֹ֖ח ר� 

ם׃  ַה�  ֹל� ן  	 
ַּ֣ת ֵ֥נ� יֵ֥נּו  � 
ת ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ים  ִׁ֖ש�% ֵ֥נ� ֶ֔ז3את 22ֹל� S�ְך־ָּב ֵ֥א�
ם � ַע� ֹות ֹל� י� ַה� ֵ֥נּו ֹל� ַּ֣ת�% ת ֵ֥א� ב� � ִׁ֖ש� ים& ֹל� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ֵ֥נּו ַה� @ תּו ֹל� ֵ֥א�= 
י
ים׃ ֹל�  ָּֽמ� ם ֵ֥נ� 	 
ר ַה � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר ִּכ� ֵֽכ�% ֹל־ֶ֔ז� ֵ֥נּו& ִּכ� ֹוֹל ֹל�' ָּֽמ	 ַה� ד ָּב� � ֹ֖ח� ֵ֥א�

ֵ֥נּו 23 � ֹל� ֹוא  ֹל	 Gַה ם  ַּ֣ת�% ַ֖מ� ַה� ֹל־ָּב� ֵֽכ� ְו� ם&  ֵ֥נ� י� ֵ֥נ� ְק� ְו� ם  @ ַה� 
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ�
ֵ֥נּו׃  ַּ֣ת�  ּו ֵ֥א� ב� ִׁ֖ש� 
י ם ְו� ַה�% ַה ֹל� ֹות� ֵ֥א� 
ְך ֵ֥נ Oם ֵ֥א� � 
ּו 24ַה ַע@ ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ֹו יר� ר ַע� ַע� � י ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ֹל־י�ֵ֨צ� ֹו ִּכ� ֵ֥נ% ם ָּב� � ֵֽכ� ֹל־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַ֖מֹור& ְו� Gֹל־ֹ֖ח ֵ֥א�
ֹו׃  יר  ַע� ר  ַע� 	 ִׁ֖ש� י  � 
ֵ֥א ֹל־י�ֵ֨צ� ִּכ� ר  ֵֽכ�% ֹל־ֶ֔ז� ִּכ� ֹלּו&  ָּֽמ�' ֹּ֥י� יZ 25ְו� ַה� י� ְו�

ּו ֹ֖ח� ְק� ֹּ֥י� ְו� ים  ב�) Gֵ֥א ִּכ�  ם  � יֹות� ַה� ָּב�  י  Lיִׁ֖ש� ֹל� ָּׁש� ַה� ֹום  ֹּ֥י= ב�
יִׁ֖ש � ֵ֥א� ַה&  יֵ֥נ� ד� י  @ 
ֹ֖ח Gֵ֥א י  Lְו� 
ֹל ְו� ֹון  ַע= ַ֖מ� ִׁ֖ש� ב  ְק� Gַע Sי־י� 
ֵ֥נ י־ב�  
ֵ֥נ ִׁ֖ש�
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ר׃ ֵֽכ�  ֹל־ֶ֔ז� ּו ִּכ� ַ֨ג� ר� ַה� ֹּ֥י�  ֹ֖ח ְו� ֑ט� � יר ָּב� � ַע� ֹל־ַה� ֵ֥אּו ַע� ב�	 ֹּ֥י� ֹו ְו� ָּב% ר� ֹ֖ח�
ב 26 ר� � י־ֹ֖ח� ֶפ� ּו ֹל� ַ֨ג� ר� ֹו ַה� ֵ֥נ% ם ָּב� � ֵֽכ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַ֖מֹור& ְו� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ְו�

ֵ֥אּו׃   
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו� ם  � ֵֽכ� ִׁ֖ש� ית  	 
ָּב ַ֖מ� 9ַה  יֵ֥נ� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� ּו  ֹ֖ח: ְק� ֹּ֥י� �י 27ְו� 
ֵ֥נ ָּב�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א יר  � ַע� ַה� ָּזּו  ב�� ֹּ֥י� ְו� ים  ֹל�% ֹל� Gֹ֖ח � ֹל־ַה� ַע� ֵ֥אּו  Oָּב� ב  ְק�) Gַע י�

ם׃  ֹ֖חֹות�  Gֵ֥א ּו  ֵ֥א� ָּֽמ� ם 28֑ט� � ר� ְק� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� 	ם  ת־ֵ֨צ3אֵ֥נ� ֵ֥א�
� יַה� 
ר ַ֖מ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� רtְו� 	 ִׁ֖ש� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ְו� יר  9 ַע� ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ת  : 
ֵ֥א ְו� ם 

ֹ֖חּו׃  ְק�  ַה ֹל� � ד� ָּׂש� ם& 29ָּב� ְּפ� ֹל־֑ט� ת־ִּכ� ֵ֥א� ם ְו� @ יֹל� 
ֹל־ֹ֖ח ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�
ת׃ י� ָּב�  ר ָּב� 	 ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת ִּכ� � 
ֵ֥א ָּזּו ְו� ב�� ֹּ֥י� ּו ְו� ב� ם ִׁ֖ש� יַה�% 
ִׁ֖ש ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו�

ם 30 � ַּ֣ת� ר� ֵֽכ� Gַע Dי ְו� 
ֹל־ֹל ֵ֥א� ְו� ֹון  ַע� ַ֖מ� ֹל־ִׁ֖ש� ב ֵ֥א� Lְק� Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
י � ָּז� ר� ְּפ� י ּוב� � ֵ֥נ� Gַע ֵ֥נ� ִּכ� ץ ָּב�  ר� ֵ֥א�% ב ַה� � 
י�ִׁ֖ש י& ָּב� ֵ֥נ� '
יִׁ֖ש ֵ֥א� ב� ַה� יH ֹל� ת� ֵ֥א�
י ּוֵ֥נ� ִּכ% ַה� ְו� י&  ֹל� ַע� ּו  ֶפ@ ְס� ֵ֥א� ֵ֥נ� ְו� ר  ְּפ�% ְס� ַ֖מ� י  � 
ת ַ֖מ� י&  ֵ֥נ� Gֵ֥א ְו�

י׃  ית�  
ּוב י  	 ֵ֥נ� Gֵ֥א י  � ַּ֣ת� ד� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ַה 31ְו� Uֶ֔זֹוֵ֥נ� ֵֽכ� ַה� ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ֵ֥נּו׃   
ֹ֖חֹות Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ַה  � ׂש� Gַע ֶפי�

ַה 35 	 
ֹל Gַע ּום  ְק9 ב  ְק�% Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ֹל& 
ֵ֥א ֹל� ֹ֖ח.  %
ָּב ֶ֔ז� ַ֖מ� ם  � ַה־ִׁ֖ש� 
ׂש Gַע ְו� ם  � ב־ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� ְו� ֹל  � 
ית־ֵ֥א  
ב
יָ֥ך׃ ֹ֖ח�  ֵ֥א� ְו  	 ׂש� 
ַע י  � 
ֵ֥נ ְּפ� ַ֖מ� ָ֥ך%  Gֹ֖ח ר� ב� ָּב� יָ֥ך  ֹל�% 
ֵ֥א ַה  � ֵ֥א� ר� ִּנ� ַה�

ֹו 2 ָּֽמ� ר ַע� � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֹל ִּכ� � ֵ֥א� ְו� ֹו  ית% 
ֹל־ָּב ב& ֵ֥א� ְק� Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ם ֵֽכ�% ֵֽכ� ת� ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר&  ֵֽכ� 
ִּנ ַה� י  @ 
ֹל�ַה ת־ֵ֥א� ֵ֥א� רּו  Lְס� ַה�

ם׃  יֵֽכ�  
ֹל�ת ַ֖מ� ׂש� יֶפּו  � ֹל� Gֹ֖ח ַה� ְו� ּו  ר% Gַה ַּ֞ט� ַה�  ַה 3ְו� ּוַ֖מ� ְק	 ֵ֥נ� ְו�
ֹל P
ֵ֥א ֹל� ֹ֖ח.  (
ָּב ֶ֔ז� ַ֖מ� ם  � ַה־ָּׁש� ׂש� ַע� ֵ֥א�  ְו� ֹל  � 
ית־ֵ֥א  
ָּב ַה  � ֹל� Gַע ֵ֥נ� ְו�
ְך ר� � ֵּ֣ד� ָּב� י  ד�% ָּֽמ� ַע� י&  ַה� י� ְו� י  ת�% ר� ֵ֨צ�  ֹום  י� ָּב� י&  ת� ֵ֥א� @ַה  ֵ֥נ� ַע� ַה�

י׃  ַּ֣ת� ֵֽכ� ֹל�  ר ַה� 	 ִׁ֖ש� Gי 4ֵ֥א @ 
ֹל�ַה ֹל־ֵ֥א� ת ִּכ� � 
ב ֵ֥א ְק�) Gַע ֹל־י� ּו ֵ֥א�  ֵ֥נ� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו�
ר � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  � ַ֖מ� ֶ֔ז� ִּנ� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ם  ד�% י� ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר&  ֵֽכ� 
ִּנ ַה�
ַה � ֹל� 
ֵ֥א ַה� ת  ֹ֖ח� 	 ַּ֣ת� ב  ְק�% Gַע י� ם&  ת� ֵ֥א� ן  ַ֖מ�@ ֑ט� ֹּ֥י� ְו� ם  � יַה� 
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ָּב�

ם׃  ֵֽכ�  ם־ִׁ֖ש� ר ַע� 	 ִׁ֖ש� Gים 5ֵ֥א ֹל�ַה�) ת ֵ֥א� � ַּ֣ת� י ׀ ֹ֖ח� � ַה� י� ַעּו ְו� � ֹּס� ֹּ֥י� ְו�
י � 
ר Gֹ֖ח ּו ֵ֥א� ֶפ% ד� א ר�  ֹל�3 ם ְו� יַה�% 
ת יב�� ב� ר& ְס� ִׁ֖ש� Gים& ֵ֥א ר� ַע� ֹל־ַה�  ַע�

ב׃  ְק�  Gַע י� י  	 
ֵ֥נ ץ 6ָּב� ר� � ֵ֥א� ר& ָּב� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ּוֶ֔ז� ב ֹל) Lְק� Gַע י� א  ב3= ֹּ֥י� ְו�
ֹו׃ ָּֽמ  ר־ַע� ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א 	 ַע� ֹל־ַה� ֵֽכ� ּוא ְו� ֹל ַה� � 
ית־ֵ֥א  
ְוא ָּב � ן ַה� ַע� ֵ֥נ�% ִּכ�

ֹל 7 � 
ית־ֵ֥א  
ֹל ָּב � 
ֹום ֵ֥א ְק% ָּֽמ� א& ֹל� ר� ְק� ֹּ֥י� ֹ֖ח. ְו� %
ָּב ֶ֔ז� ם& ַ֖מ� ן ִׁ֖ש� @ב� ֹּ֥י� ְו�

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

י 	 
ֵ֥נ ְּפ� ַ֖מ� ֹו  ֹ֖ח� ר� ב� ָּב� ים  ֹל�ַה�% ֵ֥א� ַה�  יְו&  ֹל� 
ֵ֥א ּו  ֹל@ ַ֨ג� ֵ֥נ� ם  ִׁ֖ש�) י  � ִּכ�
יְו׃  ֹ֖ח�  ר 8ֵ֥א� 9 
ב ָּק� ַּ֣ת� ְו� ַה  % ְק� ב� ת ר� �ְק� יֵ֥נ� 
ַה& ַ֖מ ר� ב� ת ֵּ֣ד� ַ֖מ� @ ַּ֣ת� ְו�

ֹו ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ֹון  ָּ֑ל� ֵ֥א� ַה�  ת  ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ֹל  � 
ית־ֵ֥א  
ב ֹל� ת  ֹ֖ח� 	 ַּ֣ת� ַ֖מ�
ּות׃  ֵֽכ  ָּב� ֹון  ָּ֑ל	 ֶפֵ֥א�

ן 9 � ֵּ֣ד� ְּפ� ַ֖מ� ֹו  ֵ֥א� ב� ָּב� ֹוד  ַע% ב&  ְק� Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ים  @ ֹל�ַה� ֵ֥א� א  ר�= 
ֹּ֥י ְו�
ֹו׃  ת  ְך ֵ֥א� ר� � ב� י� ם ְו� � ר� Gָ֥ך� 10ֵ֥א ַ֖מ� ים ִׁ֖ש� � ֹל�ַה� ֹו ֵ֥א� ר־ֹל	 אַ֖מ� ֹּ֥י3  ְו�

י @ ִּכ� ב  ְק�) Gַע י� ֹוד  Lַע ָ֥ך=  ַ֖מ� ִׁ֖ש�  Zא 
ר ָּק� א־י� ֹל3  ב  ְק�� Gַע י�
ֹו ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ָ֥ך  ַ֖מ�% ִׁ֖ש� �ַה  י� ַה� י� ֹל&  
ֵ֥א ר� ׂש� ם־י� ֵ֥א�

ֹל׃   
ֵ֥א ר� ׂש� י& 11י� ֵּ֣ד� ֹל ִׁ֖ש� @ 
ֵ֥א י  ֵ֥נ�= Gֵ֥א ים  Lֹל�ַה� ֹו ֵ֥א� ֹל=  Zר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ָּך� � ָּֽמ� ַ֖מ� �ַה  י� ַה� י� ם  � ְּגֹוי� ֹל  	 ַה� ּוְק� ֹוי  ְּג9 ַה  %
ב ּור� ַה  � 
ר ְּפ�

ֵ֥אּו׃   
ֵ֨צ 
י יָ֥ך  	 ֵ֨צ� ֹל� Gֹ֖ח 
ים ַ֖מ � ֵֽכ� ֹל� ר 12ּוַ֖מ� 	 ִׁ֖ש� Gץ ֵ֥א ר� ֵ֥א�) ת־ַה� ֵ֥א� ְו�
ָ֥ך	 Gַע ר� ֶ֔ז� ֹל� ַה ּו  ִּנ� � ֵ֥נ� ַּ֣ת� ָ֥ך� ֵ֥א� ְק ֹל� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ם ּוֹל� 	 ַה� ר� ב� ֵ֥א� י ֹל� ַּ֣ת� 9 ת� ֵ֥נ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ת־ַה� ֵ֥א� ן  	 
ַּ֣ת ֵ֥א� יָ֥ך  � ר� Gֹ֖ח יְו 13ֵ֥א� � ֹל� ַע� 
ַ֖מ ֹל  	ַע� ֹּ֥י� ְו�
ֹו׃  ַּ֣ת  ֵ֥א� ר  	 ָּב� ר־ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹום  ְק� ָּֽמ� ָּב� ים  � ֹל�ַה� ב 14ֵ֥א� =
ַּצ ֹּ֥י� ְו�

ת ב� � ַּצ� ֹו ַ֖מ� ַּ֣ת� ר ֵ֥א� 	 ָּב� ר־ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� Gֹום ֵ֥א ְק9 ָּֽמ� ַה ָּב� ב�) 
ַּצ ב ַ֖מ� Lְק� Gַע י�
ן׃ ַ֖מ� ִׁ֖ש�  יַה�  � ֹל� ַע� ְק  ֵ֨צ�	 ֹּ֥י� ְו� ְך  ְס� ֵ֥נ�%  & יַה� ֹל�' ַע� ְך  @ 
ֹּס ֹּ֥י� ְו� ן  ב� � ֵ֥א�

ר 15 ָּב�= ֵּ֣ד�  Zר ִׁ֖ש� Gֹום ֵ֥א ְק) ָּֽמ� ם ַה� � 
ת־ִׁ֖ש ב ֵ֥א� Lְק� Gַע י� א  ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�
ֹל׃   
ית־ֵ֥א  
ים ָּב � ֹל�ַה� ם ֵ֥א� 9 ֹו ִׁ֖ש� ַּ֣ת	 ֹל 16ֵ֥א� %
ית ֵ֥א � 
ָּב ַעּו& ַ֖מ� ְס� ֹּ֥י� ְו�

ד ֹל� 	 
ַּ֣ת ְו� ַה  ת� � ר� ֶפ� ֹוא ֵ֥א� ב� ץ ֹל� ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ר� ב� ֹוד ִּכ� י־ַע	 ַה� י� ְו� 
ּה׃  ַּ֣ת�  ד� ֹל� ָּב� ִׁ֖ש  	 ְק� ַּ֣ת� ְו� ֹל  � 
ֹ֖ח ּה 17ר� � ת� ִׁ֖ש� ְק� ַה� ב� י  	 ַה� י� ְו�

י ֵ֥א�% יר� � ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ת&  ד� ָּ֑ל�' י� ַ֖מ� ַה� ּה  @ ֹל� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3= ְו� ּה  � ַּ֣ת� ד� ֹל� ָּב�
ן׃   
ָּב ְך  � ֹל� ַה  	 ם־ֶ֔ז� י־ַ֨ג� י 18ִּכ�  � ִּכ� ּה&  ִׁ֖ש� ֶפ� ֵ֥נ� את  @ 
ֵ֨צ ָּב� י  Pַה� י� ְו�

ֹו א־ֹל	 ר� ְק�  יְו  � ב� ֵ֥א� ְו� י  � ן־ֵ֥אֹוֵ֥נ� ָּב� ֹו  ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ַּ֣ת� ְו� ַה  ת� %
ַ֖מ
ין׃  ַ֖מ�  י� ֵ֥נ� ַה 19ב� ת� ר�% ֶפ� ְך ֵ֥א� ר� � ד� ר& ָּב� 
ב ָּק� ַּ֣ת� ֹל ְו� � 
ֹ֖ח ת ר� ַ֖מ� � ַּ֣ת� ְו�

ם׃  ֹ֖ח� ֹל�  ית  	 
ָּב ְוא  � ַה 20ַה� � ב� 
ַּצ ַ֖מ� ב  ְק�9 Gַע י� ב  : 
ַּצ ֹּ֥י� ְו�
ֹל � 
ֹ֖ח ת־ר� ר� ב[  ְק� ת  ב� 	 ַּצ� ַ֖מ� ְוא  9 ַה� ּה  � ת� ר� ב[ ֹל־ְק� ַע�

ֹום׃  ֹּ֥י  ד־ַה� ַה 21ַע� ֹל�% eַה ֵ֥א�  �֑ט  
ֹּ֥י ְו� ֹל  � 
ֵ֥א ר� ׂש� י� ַע  � ֹּס� ֹּ֥י� ְו�
ר׃  ד�  
ֹל־ַע ֵּ֣ד� ַ֨ג� ַ֖מ� ַה ֹל� ֵ֥א� ֹל� � ַה� 
ֹל& 22ַ֖מ 
ֵ֥א ר� ׂש� ן י� ִּכ�@ ִׁ֖ש� י ָּב� ַה�) י� ְו�

ַה& � ַה� ֹל� ת־ָּב� ב& ֵ֥א� Uִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ן ְו� ( %
ֵ֥אּוב ְך ר� �ֹל� 
ֹּ֥י ְוא ְו� ַה�% ץ ַה� ר� � ֵ֥א� ָּב�
ֹל   � 
ֵ֥א ר� ׂש� י� ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� יְו  %� ב� ֵ֥א� ִׁ֖ש  ַ֨ג� � יֹל� ֶפְּפ�

ר׃  ׂש�  ַע� 	ים  
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ב  ְק�� Gַע י־י�  
ֵ֥נ ב� ּו  י	 ַה� ֹּ֥י�  ַה 23ְו� ֵ֥א�% 
ֹל �י  
ֵ֥נ ָּב�
ַה יַהּוד�% ְו�  י  � ְו� 
ֹל ְו� ַעֹון&  ַ֖מ� ִׁ֖ש� ְו� ן  � 
ֵ֥אּוב ר� ב  ְק�� Gַע י� ֹור  ֵֽכ	 ָּב�
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ן׃  בּוֹל[  ּוֶ֔ז� ר  � שֵֽכ� ָּׂש� י� ן׃ 24ְו� ַ֖מ�  י� ֵ֥נ� ּוב� ף  � 
יֹוְס ֹל  %
ֹ֖ח ר� �י  
ֵ֥נ ָּב�
י׃ 25 ֹל�  ַּ֣ת� ֶפ� ֵ֥נ� ְו� ן  � ֵּ֣ד� ֹל  %
ֹ֖ח ר� ת  � ֹ֖ח� ֶפ� ִׁ֖ש� ַה&  ַה� ֹל� ב� @י  
ֵ֥נ ּוב�
ַה 26 ָּ֑ל� O
ֵ֥א ר  � 
ִׁ֖ש ֵ֥א� ְו� ד  � ְּג� ַה  � ֵ֥א� 
ֹל ת  	 ֹ֖ח� ֶפ� ַה ִׁ֖ש� 9 ְּפ� ֹל� ֶ֔ז� י  	 
ֵ֥נ ּוב�

ם׃  ר�  Gן ֵ֥א 	 ֵּ֣ד� ֶפ� ֹו ָּב� ד־ֹל� ָּ֑ל� ר י[ 	 ִׁ֖ש� Gב ֵ֥א ְק�% Gַע �י י� 
ֵ֥נ א 27ָּב� ב3@ ֹּ֥י� ְו�
ַע � ָּב� ר� ֵ֥א� �ת ַה�  י� ר� א ְק� � 
ר ַ֖מ� יְו ַ֖מ� ב�% ְק ֵ֥א� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� ֹל־י� ב& ֵ֥א� ְק� Gַע י�
ְק׃ ֹ֖ח�  ֵ֨צ� י� ְו� ם  � ַה� ר� ב� ֵ֥א� ם  	 ר־ִׁ֖ש� ר־ְּג�  ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹון  ר% ב� ֹ֖ח� ְוא  � ַה�

ַה׃ 28 ֵ֥נ�  ים ִׁ֖ש� 	 ֵ֥נ� ַ֖מ� ַה ּוִׁ֖ש� � ֵ֥נ� ת ִׁ֖ש� 	 ֵ֥א� ְק ַ֖מ� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י י� � 
ַ֖מ ּו י� י� ַה� ֹּ֥י�  ְו�
ן 29 � 
ְק ֶ֔ז� יְו  ָּֽמ�% ֹל־ַע� ֵ֥א� ף  ְס� � ֵ֥א� 
ֹּ֥י ְו� ת&  ַ֖מ� ֹּ֥י�' ְו� ְק  @ ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ַע  ְו�= ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�

יְו׃  ֵ֥נ�  ב ָּב� ְק�� Gַע י� ְו ְו� 	 ׂש� 
ֹו ַע ת% ּו ֵ֥א� ר� ָּב� ְק� ֹּ֥י� ים ְו� � ַ֖מ� ַע י� � ב� ֶפּוׂש�

ֹום׃  36 ד  ּוא ֵ֥א� ְו ַה	 � ׂש� 
ֹות ַע ד	 ֹל� ַה ַּ֣ת� ָּ֑ל� 9 
ֵ֥א ְו 2ְו� 9 ׂש� 
ַע
ַה ד�) ת־ַע� ֵ֥א� ן  ַע� � ֵ֥נ� ִּכ� ֹות  ֵ֥נ� ָּב� ַ֖מ� יְו  � ִׁ֖ש� ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ְק� ֹל�
ַה ֵ֥נ�% Gת־ַע ָּב� ַה&  ַ֖מ� יב� ֹל�  eַה ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� י  ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ַה�  יֹלֹון&  
ת־ֵ֥א ָּב�

י׃  ּו�  ֹ֖ח� � ֹון ַה  ַע� ב� ת־ֵ֨צ� אֹל 3ָּב� � 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ת־י� ת ָּב� 	 ַ֖מ� ׂש� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו�
ֹות׃  י  ב� ֹות ֵ֥נ� ֹ֖ח	 Gֶ֔ז 4ֵ֥א � יֶפ� ֹל� ת־ֵ֥א� ְו ֵ֥א� � ׂש� 
ַע ַה ֹל� 9 ד� ד ַע� ֹל� : 
ַּ֣ת ְו�

ֹל׃   
ַעּוֵ֥א ת־ר� ֵ֥א� ַה  � ד� ֹל� י� ת  ַ֖מ�% ׂש� � ַה& 5ּוב� ַ֖מ� יב� ֹל�  eַה ֵ֥א� ְו�
ת־ ֵ֥א� ַה  ד�% ֹל� ּוִׁ֖ש יַעיש י�  ַע	 ֹ֖חי� ר� ת־ְק�� ֵ֥א� ְו� ם  � ֹל� ַע� ת־י� ֵ֥א� ְו�

ן׃ ַע� ֵ֥נ�  ִּכ� ץ  ר� 	 ֵ֥א� ָּב� ֹו  דּו־ֹל� ָּ֑ל� י[ ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְו  ׂש�% 
ַע �י  
ֵ֥נ ָּב� ַה  ָּ֑ל� O
ֵ֥א
6 Dיְו ת� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� יְו  � ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� יְו  ִׁ֖ש� Sת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו  Yׂש� 
ַע ֹ֖ח  � ָּק� ֹּ֥י� ְו�

�ַהּו 
ֵ֥נ ְק� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ְו�  Hיתֹו 
ָּב ֹות  ִׁ֖ש� ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�
ִׁ֖ש � ֵֽכ� ר� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹו  ֵ֥נ% י� ֵ֥נ� ֹל־ְק� ִּכ� ת&  
ֵ֥א ְו� ֹו  ַּ֣ת) ַ֖מ� ַה� ֹל־ָּב� ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�
יְו׃ ֹ֖ח�  ב ֵ֥א� ְק�	 Gַע י י� � 
ֵ֥נ ְּפ� ץ ַ֖מ� ר� ֹל־ֵ֥א�% ְך ֵ֥א� �ֹל� 
ֹּ֥י ן ְו� ַע� � ֵ֥נ� ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ָּב�

ַה 7 Lֹל� ֵֽכ� � א י  ֹל3= ְו ְו� � ֵּ֣ד� ֹ֖ח� ת י� ב� � ָּׁש� ב ַ֖מ� � ם ר� 9 ֵֽכּוִׁ֖ש� :ַה ר� י� י־ַה� ִּכ� 
ם׃ יַה�  
ֵ֥נ ְק� י ַ֖מ� � 
ֵ֥נ ְּפ� ם ַ֖מ� ת�% את ֵ֥א� � 
ׂש ם& ֹל� יַה� 
ּור ַ֨ג  ץ ַ֖מ� ר� @ ֵ֥א�

ֹום׃ 8 ד  ֵ֥א� ּוא  ַה	 ְו  � ׂש� 
ַע יר  ַע�% 
ׂש ר  � ַה� ָּב� ְו&  ׂש� 
ַע ב  @ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
יר׃ 9 ַע�  
ר ׂש � ַה� ֹום ָּב� ד� י ֵ֥א� � ב� Gְו ֵ֥א � ׂש� 
ֹות ַע ד	 ֹל� ַה ַּ֣ת� ָּ֑ל� 9 
ֵ֥א ְו�

ת 10 ִׁ֖ש� � 
ַה& ֵ֥א ד� ן־ַע� ֶ֔ז ָּב� יֶפ�) ֹל� ְו ֵ֥א� � ׂש� 
י־ַע  
ֵ֥נ ֹות ָּב� ַ֖מ� ַה ִׁ֖ש� ָּ֑ל� � 
ֵ֥א
ְו׃  ׂש�  
ת ַע ִׁ֖ש� 	 
ת ֵ֥א � ַ֖מ� ׂש� ן־ָּב� ֹל ָּב� U
ַעּוֵ֥א ְו ר� ׂש�% 
ּו 11ַע י� ַה� ֹּ֥י� ְו�

ֶ֔ז׃ ֵ֥נ�  ּוְק� ם  � ַּ֣ת� ַע� ַ֨ג� ְו� ֹו  ֶפ	 ֵ֨צ� ר  ֵ֥אֹוַ֖מ�% ן  � יַ֖מ� 
ַּ֣ת ֶ֔ז  � יֶפ� ֹל� ֵ֥א� �י  
ֵ֥נ ָּב�
ְו 12 ׂש�% 
ן־ַע ָּב� ֶ֔ז&  יֶפ� ֹל� ֵ֥א� ֹל�  ִׁ֖ש  ַ֨ג� יֹל�) ֶפ� ַה  � ת� י� ַה� ׀  �ַע  ֵ֥נ� ַ֖מ� ת� ְו�

ַה � ד� ַע� י  	 
ֵ֥נ ָּב� ַה  ָּ֑ל� U
ֵ֥א ְק  � 
ֹל ַ֖מ� Gת־ַע ֵ֥א� ֶ֔ז  � יֶפ� ֹל� ֵ֥א� ֹל� ד  ֹל� 	 
ַּ֣ת ְו�
ְו׃  ׂש�  
ת ַע ִׁ֖ש� 	 
ֹ֖ח 13ֵ֥א ר� � ֶ֔ז� ת ְו� ֹ֖ח� 	 ֹל ֵ֥נ� %
ַעּוֵ֥א �י ר� 
ֵ֥נ ַה& ָּב� ָּ֑ל� '
ֵ֥א ְו�

ְו׃ ׂש�  
ת ַע ִׁ֖ש� 	 
ת ֵ֥א � ַ֖מ� ׂש� י ב� 	 
ֵ֥נ ּו ָּב� י% ַה ַה� � ָּ֑ל� � 
ַה ֵ֥א � ָּז� ַה ּוַ֖מ� � ָּֽמ� ִׁ֖ש�
9ַה 14 ֵ֥נ� Gת־ַע ב� ַה  : ַ֖מ� יב� ֹל� eַה ֵ֥א� י  =
ֵ֥נ ָּב� ּו  י) ַה� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ְו�

ת־ ְו ֵ֥א� ׂש�% 
ַע ֹל� ד  ֹל� � 
ַּ֣ת ְו� ְו  � ׂש� 
ַע ת  ִׁ֖ש� � 
ֹון ֵ֥א ַע� ב� ת־ֵ֨צ� יַעישָּב�

ּוִׁ֖ש  ַע	 ֹ֖ח׃ י� ר� ת־ְק�  ֵ֥א� ְו� ם  � ֹל� ַע� ת־י� ֵ֥א� י 15ְו� � 
ָּ֑לּוֶפ ֵ֥א� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א
ן& יַ֖מ� 
ּוף ַּ֣ת ָּ֑ל@ ְו ֵ֥א� ׂש�% 
ֹור ַע ֵֽכ� ֶ֔ז& ָּב� יֶפ� ֹל� @י ֵ֥א� 
ֵ֥נ ְו ָּב� � ׂש� 
י־ַע  
ֵ֥נ ב�
ֶ֔ז׃ ֵ֥נ�  ְק� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א� ֹו  ֶפ� ֵ֨צ� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א� ר  ֵ֥אֹוַ֖מ�% ּוף  ָּ֑ל� ֵ֥א�

ַה 16 ָּ֑ל� � 
ְק ֵ֥א � 
ֹל ַ֖מ� Gּוף ַע ָּ֑ל� ם ֵ֥א� � ַּ֣ת� ַע� ּוף ְּג� ָּ֑ל	 ֹ֖ח ֵ֥א� ר� ּוף־ְק�9 ָּ֑ל  ֵ֥א�
ַה׃ ד�  י ַע� 	 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� � 
ֹום ֵ֥א ד% ץ ֵ֥א� ר� � ֵ֥א� ֶ֔ז& ָּב� יֶפ� ֹל� י ֵ֥א� @ 
ָּ֑לּוֶפ ֵ֥א�

ּוף 17 ָּ֑ל� ת& ֵ֥א� ֹ֖ח� ּוף ֵ֥נ�' ָּ֑ל	 ְו ֵ֥א� ׂש�% 
ן־ַע ֹל& ָּב� 
ַעּוֵ֥א @י ר� 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� (
ֵ֥א ְו�
י @ 
ָּ֑לּוֶפ ֵ֥א� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ַה  � ָּז� ַ֖מ� ּוף  ָּ֑ל� ֵ֥א� ַה  � ָּֽמ� ִׁ֖ש� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א� ֹ֖ח  ר� ֶ֔ז�%
ת ִׁ֖ש� 	 
ת ֵ֥א � ַ֖מ� ׂש� י ב� 	 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� U
ֹום ֵ֥א ד% ץ ֵ֥א� ר� � ֵ֥א� ֹל& ָּב� 
ַעּוֵ֥א ר�

ְו׃  ׂש�  
ְו 18ַע ׂש�% 
ַע ת  ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ַה&  ַ֖מ� יב� ֹל�  eַה ֵ֥א� @י  
ֵ֥נ ָּב� ַה  ָּ֑ל� (
ֵ֥א ְו�
ַה ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ֹ֖ח  ר� ְק�� ּוף  ָּ֑ל� ֵ֥א� ם  � ֹל� ַע� י� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א� ּוִׁ֖ש  ַע9 י� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א�
ְו׃ ׂש�  
ַע ת  ִׁ֖ש� 	 
ֵ֥א ַה  � ֵ֥נ� Gת־ַע ָּב� ַה  9 ַ֖מ� יב� ֹל� eַה ֵ֥א�  י  P
ָּ֑לּוֶפ ֵ֥א�

ֹום׃ 19 ד  ּוא ֵ֥א� ם ַה	 � יַה� 
ָּ֑לּוֶפ ַה ֵ֥א� ָּ֑ל� 	 
ֵ֥א ְו ְו� 9 ׂש� 
י־ַע 
ֵ֥נ ַה ב� ָּ֑ל� : 
ֵ֥א
ץ 20      ְס ר� � ֵ֥א� י ַה� � 
ב י י�ִׁ֖ש� ר�% ֹ֖ח� יר& ַה� ַע� 
י־ׂש  
ֵ֥נ ַה ב� ָּ֑ל� @ 
ֵ֥א

ַה׃  ֵ֥נ�  Gַע ְו� ֹון  ַע	 ב� ֵ֨צ� ְו� ֹל  � ִׁ֖שֹוב� ְו� ן  	 ר 21ֹלֹו֑ט� ֵ֨צ� � 
ֵ֥א ְו� ֹון  ִׁ֖ש	 ד� ְו�
ץ ר� 	 ֵ֥א� יר ָּב� � ַע� 
	י ׂש 
ֵ֥נ ָּב� י  9 ר� ֹ֖ח� י ַה� : 
ָּ֑לּוֶפ ַה ֵ֥א� ָּ֑ל� � 
ן ֵ֥א � יִׁ֖ש� ד� ְו�

ֹום׃  ד  ֹות 22ֵ֥א� ֹ֖ח	 Gֵ֥א ם ְו� � יַ֖מ� 
ַה י ְו� � ר� ן ֹ֖ח� � י־ֹלֹו֑ט� 
ֵ֥נ ּו ב� י	 ַה� ֹּ֥י� ְו�
ַע׃  ֵ֥נ�  ַ֖מ� ן ַּ֣ת� � ת 23ֹלֹו֑ט� ֹ֖ח� � ֵ֥נ� ן ּוַ֖מ� 	 ְו� ֹל� ֹל ַע� �י ִׁ֖שֹוב�% 
ֵ֥נ ַה& ָּב� ָּ֑ל� '
ֵ֥א ְו�

ם׃  ֵ֥אֹוֵ֥נ�  ֹו ְו� ֶפ� ֹל ִׁ֖ש� � יב� 
ַע �ַה 24ְו� ֹּ֥י� ֵ֥א� ֹון ְו� ַע� ב� י־ֵ֨צ�  
ֵ֥נ ַה ב� ָּ֑ל� 	 
ֵ֥א ְו�
ם& ַ֖מ� 
ֹּ֥י ת־ַה� ֵ֥א� א  @ ֵ֨צ� ַ֖מ� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ַה  ֵ֥נ�) Gַע ּוא  ַה� ַה  � ֵ֥נ� Gַע ְו�
יְו׃ ב�  ֹון ֵ֥א� ַע	 ב� ֵ֨צ� ים ֹל� � ר� ַ֖מ� Gֹ֖ח ת־ַה� ֹו ֵ֥א� ת	 ַע� ר� ר ָּב� ָּב�% ד� ָּֽמ� ָּב�

ַה׃ 25 ֵ֥נ�  Gת־ַע ַה ָּב� � ַ֖מ� יב� ֹל� eַה ֵ֥א� ן ְו� ִׁ֖ש�� ַה ֵּ֣ד� � ֵ֥נ� Gי־ַע  
ֵ֥נ ַה ב� ָּ֑ל� 	 
ֵ֥א ְו�
ן׃ 26 ר�  ן ּוֵֽכ� 	 ר� ת� י� ן ְו� � ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ן ְו� 	 ֵּ֣ד� ַ֖מ� ן ֹ֖ח� � יִׁ֖ש� �י ד� 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ְו�
ן׃  27 ְק�  Gַע ן ְו� � ְו� Gַע ֶ֔ז� ְו� ן  	 ַה� ֹל� ר ָּב� ֵ֨צ� � 
י־ֵ֥א 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� � 
ַה 28ֵ֥א ָּ֑ל� 	 
ֵ֥א

ן׃  ר�  Gֵ֥א ְו� ּוץ  ַע	 ן  � יִׁ֖ש� י־ד�  
ֵ֥נ י 29ב� � ר� ֹ֖ח� ַה� י  � 
ָּ֑לּוֶפ ֵ֥א� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א
ּוף ָּ֑ל	 ֹון ֵ֥א� ַע� ב� ּוף ֵ֨צ� ָּ֑ל	 ֹל ֵ֥א� ּוף ִׁ֖שֹוב�% ָּ֑ל� ן& ֵ֥א� ּוף ֹלֹו֑ט� ָּ֑ל@ ֵ֥א�

ַה׃  ֵ֥נ�  Gן 30ַע � יִׁ֖ש� ֵּ֣ד� ּוף  ָּ֑ל� ר ֵ֥א� ֵ֨צ� � 
ֵ֥א ּוף  ָּ֑ל	 ן ֵ֥א� ִׁ֖ש�9 ֵּ֣ד� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א�
יר׃  ַע�  
ץ ׂש ר� 	 ֵ֥א� ם ָּב� � יַה� 
ֶפ ָּ֑ל[ ֵ֥א� י ֹל� 9 ר� ֹ֖ח� י ַה� : 
ָּ֑לּוֶפ ַה ֵ֥א� ָּ֑ל� � 
ֶפֵ֥א

ֹום 31 ד� ץ ֵ֥א� ר� � ֵ֥א� ּו ָּב� ֵֽכ� ֹל� ר ַ֖מ� 	 ִׁ֖ש� Gים ֵ֥א ֵֽכ�% ֹל� ָּֽמ� ַה& ַה� ָּ֑ל� '
ֵ֥א ְו�
ֹל׃   
ֵ֥א ר� ׂש� י� י  	 
ֵ֥נ ב� ֹל� ְך  ֹל� � ְך־ַ֖מ� ֹל� ַ֖מ� י  	 
ֵ֥נ ֶפ� ְך 32ֹל� ֹל�� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
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ַה׃ ב� ַה�  ֵ֥נ� ֵּ֣ד� ֹו  יר� ַע� ם  	 
ִׁ֖ש ְו� ֹור  ַע� ן־ָּב� ָּב� ַע  ֹל� � ָּב� ֹום  ד% ֵ֥א� ָּב�
ֹ֖ח 33 ר� � ן־ֶ֔ז� ָּב� ב  	 יֹוב� יְו  ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ַּ֣ת� ְך  ֹל�� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ַע  ֹל� � ָּב� ת  ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ר�  ֵ֨צ� ָּב� ם 34ַ֖מ� � ִׁ֖ש� יְו ֹ֖ח[ ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ְך ַּ֣ת� ֹל�� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ב  � יֹוב� ת  ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו�
י׃  ֵ֥נ�  יַ֖מ� 
ַּ֣ת ץ ַה� ר� 	 ֵ֥א� 
יְו 35ַ֖מ Lַּ֣ת� ֹ֖ח� ְך ַּ֣ת� ֹל�= ַ֖מ� ֹּ֥י� ם ְו� � ִׁ֖ש� ת ֹ֖ח[ ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו�

ב ַה ַ֖מֹוֵ֥א�% � 
ד ׂש� ן& ָּב� י� ד� ת־ַ֖מ� ַה ֵ֥א� @ ִּכ� ָּֽמ� ד ַה� ד�) ן־ָּב� ד ָּב� � ד� Gַה
ית׃  ְו�  Gֹו ַע יר� ם ַע� 	 
ִׁ֖ש יְו 36ְו� ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ְך ַּ֣ת� ֹל�� ַ֖מ� ֹּ֥י� ד ְו� � ד� Gת ַה ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו�

ַה׃  ְק�  
ר ׂש� ָּֽמ� ַ֖מ� ַה  � ֹל� ַ֖מ� ְך 37ׂש� ֹל�� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֹל� ַ֖מ� ׂש� ת  ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו�
ר׃  ַה�  ִּנ� ֹות ַה� ב	 ֹ֖ח� ר� 
ּוֹל ַ֖מ ֵ֥א� יְו ִׁ֖ש� ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ּוֹל 38ַּ֣ת� ֵ֥א� ת ִׁ֖ש� ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו�

ֹור׃  ָּב  ֵֽכ� ן־ַע� ָּב� ן  � ֵ֥נ� ֹ֖ח� ֹל  ַע� 	 ָּב� יְו  ַּ֣ת�% ֹ֖ח� ְך ַּ֣ת� ֹל�� ַ֖מ� ֹּ֥י� תD 39ְו� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
ם 	 
ִׁ֖ש ר ְו� ד�% Gיְו& ַה ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְך ַּ֣ת� ֹל�@ ַ֖מ� ֹּ֥י� ָּבֹורH ְו� ֵֽכ� ן־ַע� ן ָּב� � ֵ֥נ� ֹל ֹ֖ח� ַע� � ָּב�
ד %
ר ֑ט� ת־ַ֖מ� ֹל& ָּב� 
ֵ֥א ב� י֑ט�  
ַה ֹו ַ֖מ� ַּ֣ת@ ִׁ֖ש� ם ֵ֥א� =
ִׁ֖ש ַעּו ְו� � ֹו ְּפ� יר� ַע�

ב׃  ַה�  ֶ֔ז� י  	 
ַ֖מ ת  � ְו& 40ָּב� ׂש� 
ַע י  @ 
ָּ֑לּוֶפ ֵ֥א� ֹות  Pַ֖מ ִׁ֖ש� ַה  ָּ֑ל� 
ֵ֥א S�ְו
9ַע ֵ֥נ� ַ֖מ� ּוף ַּ֣ת� ָּ֑ל	 ם ֵ֥א� � ת� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ם ָּב� � ת� ַ֖מ� ְק� ַ֖מ� ם ֹל� ת�% ֹ֖ח� ְּפ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹל�

ת׃   
ת י� ּוף  ָּ֑ל	 ַה ֵ֥א� � ְו� ֹל� ּוף ַע�  ָּ֑ל	 ַה 41ֵ֥א� 9 ַ֖מ� יב� ֹל� eַה ּוף ֵ֥א� ָּ֑ל: ֵ֥א�
ן׃  יֵ֥נ�  ְּפ� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א� ַה  � ֹל� 
ֵ֥א ּוף  ָּ֑ל	 ּוף 42ֵ֥א� ָּ֑ל	 ֵ֥א� 9ֶ֔ז  ֵ֥נ� ְק� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א�

ר׃  ֵ֨צ�  ב� ַ֖מ� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א� ן  � יַ֖מ� 
ּוף 43ַּ֣ת ָּ֑ל� ֵ֥א� ֹל  � 
יֵ֥א ֵּ֣ד� ַ֨ג� ַ֖מ� ּוף  ָּ֑ל	 ֵ֥א�
ץ ר� � ֵ֥א� ם& ָּב� ת� ב� ִׁ֖ש� ַ֖מ�  ֹום ֹל� ד) י ֵ֥א� � 
ָּ֑לּוֶפ ַה ׀ ֵ֥א� ָּ֑ל� � 
ם ֵ֥א � יר� ַע�
ֹום׃  ד  ֵ֥א� י  	 ב� Gֵ֥א ְו  � ׂש� 
ַע ּוא  ַה	 ם  ת�% ָּז� ֹ֖ח[ Gֶפֵ֥א

ץ 37 ר� � ֵ֥א� יְו ָּב� � ב� י ֵ֥א� � 
ַ֨גּור ץ ַ֖מ� ר� � ֵ֥א� ב ָּב� ְק�% Gַע ב י� �ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ף 2ִּכ� P
יֹוְס ב  ְק�) Gַע י� ֹות  ד� ֹל� ַּ֣ת� ׀  ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א

יְו& ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה  @ ַע� ר� ַה  י�= ַה� ַה&  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַה  @ 
ר ׂש� ַע־ַע� ב�  ן־ִׁ֖ש� ָּב�
י 	 
ֵ֥נ ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ַה  9 ַה� ֹל� ב� י  	 
ֵ֥נ ת־ָּב� ֵ֥א� ר  ַע� ֵ֥נ�) ּוא  ַה� ְו� אן  ַּצ%3 ָּב�
ַה � ַע� ם ר� 	 ת� ָּב� ת־ֵּ֣ד� ף ֵ֥א� 9 
א יֹוְס 	 
ב ֹּ֥י� יְו ְו� � ב� י ֵ֥א� � 
ִׁ֖ש ַה ֵ֥נ� � ְּפ� ֹל� ֶ֔ז�

ם׃  יַה�  ב� Gֹל־ֵ֥א ף& 3ֵ֥א� 
ת־יֹוְס ֵ֥א� ב  @ ַה� ֵ֥א� ֹל  (
ֵ֥א ר� ׂש� י� ְו�
ֹו ֹל� ַה  ׂש� 	 ַע� ְו� ֹו  ֹל� ּוא  ַה� ים  	 ֵ֥נ� ְק[ ן־ֶ֔ז� י־ב� ִּכ�  יְו  ֵ֥נ�% ֹל־ָּב� ִּכ� ַ֖מ�

ים׃  ֹּס�  ְּפ� ת  ֵ֥נ� ת�	 ב 4ִּכ� @ ַה� ֵ֥א� ֹו  Pת י־ֵ֥א� ִּכ�  יְו  ֹ֖ח�) ֵ֥א� ּו  ֵ֥א� ר� ֹּ֥י� ְו�
ּו ֹל� ֵֽכ� י� א  ֹל3	 ְו� ֹו  ת� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א� ֵ֥נ� ׂש� ֹּ֥י� ְו�  יְו  ֹ֖ח�% ֹל־ֵ֥א� ִּכ� ַ֖מ� ם&  יַה� ב� Gֵ֥א

ם׃  ֹל�  ִׁ֖ש� ֹל� ֹו  ר	 ָּב� ד 5ֵּ֣ד� � 
ְּג ֹּ֥י� ְו� ֹום  ֹל% Gֹ֖ח ף&  
יֹוְס ם  ֹל�@ Gֹ֖ח ֹּ֥י� ְו�
ֹו׃  ת  ֵ֥א� א  ֵ֥נ3	 ׂש� ֹוד  ַע� ֶפּו  	 ֹּ֥יֹוְס� ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ר 6ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

י׃ ַּ֣ת� ַ֖מ� ֹל�  ר ֹ֖ח� 	 ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א � ָּז� ֹום ַה� ֹל	 Gֹ֖ח א ַה� Uַעּו־ֵ֥נ� ַ֖מ� ם ִׁ֖ש� � יַה� 
ֹל Gֵ֥א

ַה 7 ד�% ָּׂש� ֹוְך ַה� ת� ים& ָּב� ָּֽמ� ֹל[ Gים ֵ֥א @ ַ֖מ� ָּ֑ל� ֵ֥א� ֵ֥נּו ַ֖מ� ֹ֖ח� Lֵ֥נ� Gַה ֵ֥א 
ִּנ ַה� S�ְו
ַה& יֵ֥נ� ָּב�' ְס[ @ַה ת� 
ִּנ ַה� ַה ְו� ב� � ַּצ� ם־ֵ֥נ� ַ֨ג� י ְו� � ת� ָּֽמ� ֹל[ Gַה ֵ֥א ַ֖מ� 	 9ַה ְק� 
ִּנ ַה� ְו�

י׃  ת�  ָּֽמ� ֹל[ Gֵ֥א ין� ֹל� � ְו� Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַּ֣ת�  ם ְו� יֵֽכ�% 
ת ָּֽמ�� ֹל[ Gרּו ֹלֹו& 8ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ֹל ִׁ֖ש�� ַ֖מ� ֹוֹל ַּ֣ת� ִׁ֖ש	 ם־ַ֖מ� יֵ֥נּו ֵ֥א� %
ֹל ֹל�ְך& ַע� ַ֖מ� ְך ַּ֣ת� ֹל�@ ַ֖מ� Gיְו ַה ֹ֖ח�% ֵ֥א�
יְו � ת� ֹל�ַ֖מ� Gֹל־ֹ֖ח ַע� ֹו  ת% ֵ֥א� א  ֵ֥נ�3 ׂש� ַעֹוד&  ֶפּו  @ ֹּ֥יֹוְס� ְו� ֵ֥נּו  � ָּב�

יְו׃  ר�  ב� ֹל־ֵּ֣ד� ַע� ר 9ְו� 	 
ְּפ ְס� י� ְו� ר  %
ֹ֖ח ֹום ֵ֥א� ֹל� Gם ַעֹוד& ֹ֖ח ֹל�	 Gֹ֖ח ֹּ֥י� ְו�
ֹוד ֹלֹום& ַע% Gי ֹ֖ח ַּ֣ת�  ַ֖מ� @ ֹל� ַה ֹ֖ח� =
ִּנ ר ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹו ֹל� ת� ֵ֥א�
ים ב�% ֹוֵֽכ� ִּכ  ר&  ׂש� ַע� ד  @ ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו� ֹ֖ח.  (
ר ֹּ֥י� ַה� ְו� ִׁ֖ש  ַ֖מ� � ָּׁש� ַה� :ַה  
ִּנ ַה� ְו�

י׃  ֹל�  ים  � ְו� Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� יְוH 10ַ֖מ�  ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו�  Dיְו ב� ֹל־ֵ֥א� ר ֵ֥א� � 
ְּפ ְס� י� ְו�
ַה � ָּז� ֹום ַה� ֹל	 Gֹ֖ח ַה ַה� 9 ֹו ַ֖מ� ר ֹל% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� יְו  ב�% ֹו ֵ֥א� ר־ָּב� ַע� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו�
יָ֥ך ֹ֖ח�% ֵ֥א� ְו� ָ֥ך�  ָּֽמ� ֵ֥א� ְו� י&  ֵ֥נ� Gֹוא ֵ֥א ב) ֵ֥נ� ֹוא  ב� Gַּ֣ת� ַה ַ֖מ� � ֹל� ר ֹ֖ח� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ַה׃  ֵ֨צ� ר� ֵ֥א�  ָ֥ך�  ֹל� ת  	gְו Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַה� יְו 11ֹל� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹו  ֵ֥אּו־ב� ֵ֥נ� ְק� י� ְו�
ר׃  ב�  ֵּ֣ד� ת־ַה� ר ֵ֥א� 	 ַ֖מ� יְו ִׁ֖ש� � ב� ֵ֥א� ֹות 12ְו� ַע9 ר� יְו ֹל� � ֹ֖ח� ּו ֵ֥א� ֵֽכ� ֹל� 
ֹּ֥י ְו�

אן ־ֵ֨צ3	 jת j�ם׃ 4ֵ֥א ֵֽכ�  ִׁ֖ש� ָּב� ם  � יַה� ב� Gֵ֥א ֹל 13  L
ֵ֥א ר� ׂש� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ַה � ֵֽכ� ֹל� ם  ֵֽכ�% ִׁ֖ש� ָּב� ים  � ַע� ר� יָ֥ך&  ֹ֖ח�' ֵ֥א� ֹוא  ֹל@ Gַה ף  (
ֹל־יֹוְס ֵ֥א�

י׃  ֵ֥נ�  
ִּנ ַה� ֹו  ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו� ם  � יַה� 
ֹל Gָ֥ך� ֵ֥א Gֹ֖ח ֹל� ִׁ֖ש� ֵ֥א� ר 14ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ֹום ֹל� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� יָ֥ך& ְו� ֹ֖ח�' ֹום ֵ֥א� ֹל@ ת־ִׁ֖ש� ַה ֵ֥א� L
ֵ֥א א ר� ְך־ֵ֥נ�= ֹו ֹל� ֹל)
ֹון ר% ב� ְק ֹ֖ח� ַ֖מ� � 
ַע 
ַהּו& ַ֖מ '
ֹ֖ח ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ר ְו� � ב� י ֵּ֣ד� ֵ֥נ� � 
ב ִׁ֖ש� Gַה אן ְו� ַּצ%3 ַה�

ַה׃  ַ֖מ� ֵֽכ�  ִׁ֖ש� א  ב�3 ֹּ֥י� ַה 15ְו� � ַע� ת� 	ַה  
ִּנ ַה� ְו� יִׁ֖ש  ֵ֥א�% ַהּו  � 
ֵ֥א ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
ִׁ֖ש׃  
ָּק ב� ַה־ַּ֣ת� ר ַ֖מ� אַ֖מ�� 
ֹל יִׁ֖ש  9 ֵ֥א� ַה� ַהּו  : 
ֹל ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ד� ָּׂש� ָּב�

י 16 �א ֹל�% ַה־ִּנ� יד� ְּג�  ִׁ֖ש ַה� � 
ָּק ב� י ַ֖מ� � ֵֽכ� ֵ֥נ� י ֵ֥א� � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ר ֵ֥א� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
ים׃  ַע�  ם ר� 	 
ַה ַה יֶפ�� 
ַה 17ֵ֥א ָּז�% ּו ַ֖מ� ַע� ְס� יִׁ֖ש& ֵ֥נ� ֵ֥א� ר ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ף& 
ְך יֹוְס @ֹל� 
ֹּ֥י ַה ְו� ֵ֥נ� י� � ת� ַה ֵּ֣ד� � ֵֽכ� ֹל� 
ים ֵ֥נ ר�% ַ֖מ� י& ֵ֥א�  ַּ֣ת� ַע� ַ֖מ�' י ִׁ֖ש� @ ִּכ�
ן׃  ת�  ד� ָּב� ם  � 
ֵ֥א ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� יְו  ֹ֖ח�% ֵ֥א� ר  � ֹ֖ח� ֹו 18ֵ֥א� ת� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א	 ר� ֹּ֥י� ְו�

ֹו ת� ֵ֥א� ּו  ֹל	 ִּכ� ֵ֥נ� ת� ֹּ֥י�  ְו� ם  יַה�% 
ֹל Gֵ֥א ב  � ר� ְק� י� ם&  ר� ֑ט�' ּוב� ְק  ֹ֖ח�� ר� 
ַ֖מ
ֹו׃  ית  ַ֖מ� Gַה ֹל 19ֹל� ַע� 9 ַה ָּב� (
ִּנ יְו ַה� � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� יִׁ֖ש ֵ֥א� � ּו ֵ֥א� ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

א׃  ַה ָּב�  � ֶ֔ז� ָּ֑ל� ֹות ַה� ֹל�ַ֖מ	 Gֹ֖ח ַהּו 20ַה� (
ַ֨ג ר� ַה� ֵ֥נ�  ּו ְו� ֵֽכ� ַה ׀ ֹל� � ַּ֣ת� ַע� ְו�
ַה � ַע� ר� 	ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח� ֵ֥נּו  ר� Uַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ֹות  ר% ָּב� ד ַה� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַהּו& ָּב� '
ֵֽכ ֹל� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ְו�

יְו׃  ת�  ֹל�ַ֖מ� Gּו ֹ֖ח י� ַה� ַה־ֹּ֥י� ַה ַ֖מ� U�ֵ֥א ר� ֵ֥נ� ַהּו ְו� ת� � ֹל� ֵֽכ� Gַע 21ֵ֥א � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ִׁ֖ש׃ ֶפ� ֵ֥נ�  ִּנּו  � ִּכ� ֵ֥נ� א  ר ֹל3	 אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו� ם  � ד� ֹּ֥י� ַהּו ַ֖מ� � 
ֹל ַּצ� ֹּ֥י� ְו� ן  %
ֵ֥אּוב ר�

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. 
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22 Hם ֵֽכּו־ד� ְּפ� ִׁ֖ש� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א�  Dן 
ֵ֥אּוב ר� ׀  ם  � ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ר ָּב�% ד� ָּֽמ� ר ָּב� � ִׁ֖ש� Gַה& ֵ֥א ָּז� ֹור ַה� ָּב@ ֹל־ַה� ֹו ֵ֥א� ת) יֵֽכּו ֵ֥א� � ֹל� ִׁ֖ש� ַה�
ם ד�% ֹּ֥י� ַ֖מ� תֹו&  ֵ֥א� יֹל  @ ַּצ� ַה� ן  ַע� ַ֖מ�) ֹל� ֹו  ֹ֖חּו־ב� ֹל� ִׁ֖ש� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ד  � י� ְו�

יְו׃  ב�  ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹו  יב� ִׁ֖ש� Gַה ף 23ֹל� � 
יֹוְס א  	 ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gֵ֥א � ִּכ  י  Uַה� י� � ְו 
ֹו ַּ֣ת% ֵ֥נ� ַּ֣ת� ת־ִּכ[ ֵ֥א� ף&  
ת־יֹוְס ֵ֥א� י֑טּו  @ ִׁ֖ש� ֶפ� ֹּ֥י� ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�

יְו׃  ֹל�  ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  � ֹּס� ְּפ� ַה� ת  ֵ֥נ� ת�	 ת־ִּכ� ַהּו 24ֵ֥א� ֹ֖ח[% ָּק� ֹּ֥י�= ְו�
ם׃ י� ֹו ַ֖מ�  ין ָּב� 	 
ְק ֵ֥א %
ֹור ר ָּב� ַה� ַה ְו� ר� ָּב�� ֹו ַה� ת� ֵֽכּו ֵ֥א� 	 ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ּו 25 ֵ֥א% ר� ֹּ֥י� ְו� ם&  יַה� 
יֵ֥נ  
ַע ּו  ֵ֥א@ ׂש� ֹּ֥י� ְו�  Hם ֹ֖ח� ֹל־ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ֹל�   Dבּו ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
ד � ַע� ֹל� ְּג� ַ֖מ� ַה  � ֵ֥א� ָּב� ים  אֹל�% 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� י� ת  � ֹ֖ח� ר� ֵ֥א� ַה&  
ִּנ ַה� ְו�
ים � ֵֽכ� ַהֹוֹל� ֑ט  ֹל�% ְו� י  � ר� ּוֵ֨צ� ֵֽכ3את&  ֵ֥נ� ים  ֵ֥א�) ׂש� ֵ֥נ�  ם  � יַה� 
ָּ֑ל ַ֖מ� ּוַ֨ג�

ַה׃  ַ֖מ� י� ר�  ֵ֨צ� יד ַ֖מ� 	 ַהֹור� יְו 26ֹל� � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� � ַהּוד� ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
יֵ֥נּו � ֹּס� ֵֽכ� ְו� יֵ֥נּו  ֹ֖ח�% ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַ֨ג&  ר� Gַה ֵ֥נ� י  @ ִּכ� ַע  ֵ֨צ� ַה־ָּב�) ַ֖מ�

ֹו׃  ַ֖מ  ת־ֵּ֣ד� ֵ֥נּו& 27ֵ֥א� '
ד י� ְו� ים  אֹל�) 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ִּנּו ֹל� � ר� ִּכ� ַ֖מ� ֵ֥נ� ּו ְו� Pֵֽכ ֹל�
ּו ַע� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�  ּוא  ַה� ֵ֥נּו  � 
ר ׂש� ב� יֵ֥נּו  	 ֹ֖ח� י־ֵ֥א� ִּכ�  ֹו  י־ב% ַה� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א�

יְו׃  ֹ֖ח�  ים 28ֵ֥א� ר�) Gֹ֖ח ְס�  ים  Lֵ֥נ� י� ד� ַ֖מ� ים  ִׁ֖ש�= ֵ֥נ� Gֵ֥א  Zרּו ב� ַע� ֹּ֥י�  ְו�
ּו ר: ִּכ� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� ֹור  ָּב% ן־ַה� ַ֖מ� ף&  
ת־יֹוְס ֵ֥א� ּו  ֹל@ Gַע ֹּ֥י�  ְו� ֵֽכּו&  ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו� 
יֵ֥אּו 	 ב� ֹּ֥י� ף ְו� ְס� � ים ִּכ� � ר� ׂש� ַע� ים ָּב� � אֹל� 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ף ֹל� 9 
ת־יֹוְס ֵ֥א�

ַה׃  ַ֖מ� י� ר�  ֵ֨צ� ף ַ֖מ� � 
ת־יֹוְס ֹור 29ֵ֥א� ָּב% ֹל־ַה� ן& ֵ֥א� 
ֵ֥אּוב ב ר� @ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
יְו׃ ד�  ַ֨ג� ת־ָּב� ֵ֥א� ַע  � ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ֹור  ָּב� ָּב� ף  � 
ין־יֹוְס 
ֵ֥א 	ַה  
ִּנ ַה� ְו�

י 30 � ֵ֥נ� Gֵ֥א ְו� ִּנּו  יֵ֥נ�% 
ֵ֥א ד  �ֹל� ֹּ֥י� ַה� ר  � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ב  	ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
א׃  י־ב�  ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה  ֵ֥נ� 	 ף 31ֵ֥א� � 
יֹוְס ת  ֵ֥נ� ת�� ת־ִּכ� ֵ֥א� ּו  ֹ֖ח� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ת ֵ֥נ� ַּ֣ת�� ִּכ[ ת־ַה� ֵ֥א� ּו  ֹל	 ָּב� ֑ט� ֹּ֥י� ְו� ים  ָּז�% ַע� יר  � ַע� ׂש� ֑טּו&  Gֹ֖ח ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� 
ם׃  ֵּ֣ד�  יֵ֥אּו& 32ָּב� ב�' ֹּ֥י� ְו� ים  ֹּס�) ְּפ� ַה� ת  ֵ֥נ� ת�� ת־ִּכ� ֵ֥א� ּו  Pֹ֖ח ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו� 

א ר־ֵ֥נ�) ִּכ� ַה� אֵ֥נּו  � ֵ֨צ� ַ֖מ� את  ֶ֔ז�3 ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ם  יַה�% ב� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א�
א׃  ם־ֹל3  ְוא ֵ֥א� � ָ֥ך9 ַה� ֵ֥נ� ת ָּב� ֵ֥נ� ת�: ִּכ� ר& 33ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� ּה  @ יר� ִּכ� ֹּ֥י� ְו�

ף � ר� ֑ט� ף  ר�	 ֑ט� ַהּו  ת� � ֹל� ֵֽכ� Gֵ֥א ַה  � ַע� ר� 	ַה  ֹּ֥י� ֹ֖ח� י  ֵ֥נ�% ָּב� ת  ֵ֥נ� ת�� ִּכ�
ף׃   
ְק 34יֹוְס � ׂש� ם  	ׂש� ֹּ֥י� ְו� יְו  ֹל�ת�% ַ֖מ� ׂש� ב&  ְק� Gַע י� ַע  @ ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ים׃  ָּב�  ים ר� 	 ַ֖מ� ֹו י� ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ֹל ַע� 	 
ָּב ֵ֥א� ת� ֹּ֥י� יְו ְו� � ֵ֥נ� ת� ַ֖מ� ַ֖מּוZ 35ָּב� ְק[ ֹּ֥י� ְו�
ם %
ֹ֖ח ֵ֥נ� ת� ַה� ֹל� ן&  
ֵ֥א ַ֖מ� י� ְו� ֹו  ַ֖מ) Gֹ֖ח ֵ֥נ� ֹל� יְו  Lת� ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ֵֽכ� ְו� יְו  ֵ֥נ�= ֹל־ָּב� ֵֽכ�
ָּך� 	ב� 
ֹּ֥י ְו� ַה  ֹל� ֵ֥א�� ִׁ֖ש� ֹל  � 
ב ֵ֥א� י  9 ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ֵ֥א� ד  : 
ר 
י־ֵ֥א ִּכ�  ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

יְו׃  ב�  ֹו ֵ֥א� ת� ם 36ֵ֥א� י� � ר� ֵ֨צ� ֹל־ַ֖מ� ֹו ֵ֥א� ת� ּו ֵ֥א� ר	 ֵֽכ� ים ַ֖מ� ֵ֥נ�% ד� ָּֽמ� ַה�= ְו�
ים׃  ֹ֖ח�  ָּב� ַּ֞ט� ַה� ר  � ׂש� ַה  ַע�% ר� ְּפ� יְס  � ר� ְס� ר&  יֶפ� ֹו֑ט� ֶפ  ֶפֹל�

ת 38 � 
ֵ֥א 
ַ֖מ ַה  � ַהּוד� י� ד  	ר� 
ֹּ֥י ְו� ְוא  ַה�% ַה� ת  � 
ַע ָּב� י&  ַה� י� ְו� 
ַה׃ יר�  ֹ֖ח� ֹו  ַ֖מ	 ּוִׁ֖ש� י  � ַ֖מ� ָּ֑ל� ד[ Gַע יִׁ֖ש  	 ד־ֵ֥א� ַע� 9֑ט  
ֹּ֥י ְו� יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א�

ּוַע. 2 ֹו ִׁ֖ש� ַ֖מ� י ּוִׁ֖ש� � ֵ֥נ� Gַע ֵ֥נ� יִׁ֖ש ִּכ� 	 ת־ֵ֥א� ַה ָּב� 9 ַהּוד� ם י� : א־ִׁ֖ש� ר� ֹּ֥י� ְו�
׃  יַה� ֹל�  
א ֵ֥א ב3	 ֹּ֥י� ַה� ְו� � ֹ֖ח� ָּק� ֹּ֥י� א 3ְו� 	 ר� ְק� ֹּ֥י� ן ְו� � 
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ר ְו� ַה� � ַּ֣ת� ְו�

ר׃   
ֹו ַע ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א 4ֵ֥א� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ן ְו� � 
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ֹוד ְו� ר ַע� ַה� 	 ַּ֣ת� ְו�
ן׃  ֹו ֵ֥אֹוֵ֥נ�  ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� א 5ֵ֥א� 	 ר� ְק� ַּ֣ת� ן ְו� %
ד ָּב ֹל� � 
ַּ֣ת ף ַעֹוד& ְו� ְס� ַּ֣ת�@ ְו�

ֹו׃ ת  ֵ֥א� ּה  	 ַּ֣ת� ד� ֹל� ָּב� יב  � ֶ֔ז� ֵֽכ� ב� 	ַה  י� ַה� ְו� ַה  � ֹל� 
ִׁ֖ש ֹו  ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א�
ר׃ 6 ַ֖מ�  ּה ַּ֣ת� � ַ֖מ� ֹו ּוִׁ֖ש� ֵֽכֹור� ר ָּב� � 
ַע ַה ֹל� � ָּׁש� ַה ֵ֥א� 9 ַהּוד� ֹ֖ח י� : ָּק� ֹּ֥י� ְו�
�ַה 7 ַהְו� י� �י  
יֵ֥נ 
ַע ָּב� ַע  � ר� ַה  ַהּוד�% י� ֹור  ֵֽכ� ָּב� ר  O
ַע י  ַה�) י� ְו�

ַה׃  ַהְו�  י� ַהּו  � 
ת ַ֖מ� י� א 8ְו� ָּב93 ן  ֵ֥אֹוֵ֥נ�% ֹל� ַה&  ַהּוד� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ַע ר� � ֶ֔ז� ם  	 
ְק ַה� ְו� ּה  � ת� ֵ֥א� ם  � 
ָּב י� ְו� יָ֥ך  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ת  ִׁ֖ש� 	 
ֹל־ֵ֥א ֵ֥א�

יָ֥ך׃  ֹ֖ח�  ֵ֥א� ַע 9ֹל� ר� � ָּז� �ַה ַה� י� ַה� ֹו י� א ֹל� י ָּ֑ל3	 9 ן ִּכ� ַע ֵ֥אֹוֵ֥נ�% �ד� 
ֹּ֥י ְו�
ַה ֵ֨צ� ר� ת ֵ֥א�% � 
ֹ֖ח ִׁ֖ש� יְו& ְו� ֹ֖ח� ת ֵ֥א� ִׁ֖ש� @ 
ֹל־ֵ֥א א ֵ֥א� ם־ָּב�= ַה ֵ֥א� Pי� ַה� ְו�

יְו׃  ֹ֖ח�  ֵ֥א� ַע ֹל� ר� � ן־ֶ֔ז� ת� י ֵ֥נ� 	 ַּ֣ת� ֹל� ב� �ַה 10ֹל� ַהְו� י י� 	 
יֵ֥נ 
ַע ַע ָּב� 9ר� 
ֹּ֥י ְו�
ֹו׃  ת  ם־ֵ֥א� ת ְּג� ַ֖מ� � ֹּ֥י� ְו� ַה  � ׂש� ר ַע� � ִׁ֖ש� G11ֵ֥א Zַה ַהּוד� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

יְך ב�) ית־ֵ֥א� 
ב �ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� ֹל� ֵ֥א� י  : ב� ִׁ֖ש� ֹו  Lת ָּ֑ל� ִּכ� ר  ַ֖מ�= ת� ֹל�
ּוא ם־ַה� ּות ְּג� ַ֖מ	 ן־י� ר ְּפ� ַ֖מ�% י ֵ֥א� � י ִּכ� ֵ֥נ�% ַה ב� � ֹל� 
ֹל& ִׁ֖ש ֵּ֣ד� ַ֨ג� ד־י� ַע�

׃  יַה� ב�  ית ֵ֥א� 	 
ב ָּב ִׁ֖ש� � 
ַּ֣ת ר ְו� ַ֖מ�% ְך ַּ֣ת� ֹל� � 
ַּ֣ת יְו ְו� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ָּבּו& 12ִּכ� ר� ֹּ֥י� ְו�
ם �ֹ֖ח� ִּנ� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ַהּוד� ת־י� ִׁ֖ש�  
ֵ֥א ּוַע.  ת־ִׁ֖ש� ָּב� ת  ַ֖מ� � ַּ֣ת� ְו� ים  ַ֖מ�% ֹּ֥י� ַה�
ַהּו 	 
ַע 
ַה ר 9 יר� ֹ֖ח� ּוא ְו� @י ֵ֨צ3אֵ֥נֹו& ַה) 
ֶ֔ז Gֶ֔ז ֹל־ְּג�  ֹל ַע� ַע� Lֹּ֥י� ַה ְו� ַהּוד�) י�

ַה׃  ת� ֵ֥נ�  ַ֖מ� י ַּ֣ת� � ַ֖מ� ָּ֑ל� ד[ Gַע 	ַה 13ַה� 
ִּנ ר ַה� אַ֖מ�� 
ר ֹל � ַ֖מ� ת� ד ֹל� 	 ְּג� ֹּ֥י[ ְו�
ֹו׃  ֶ֔ז ֵ֨צ3אֵ֥נ  ַ֨ג�	 ַה ֹל� ת� � ֵ֥נ� ַ֖מ� ַה ת� 	 ֹל� יְך ַע� 9 ַ֖מ� י 14ֹ֖ח� =
ד ַ֨ג� רZ ָּב� ְס� ַּ֣ת� ְו�

ף ָּ֑ל�% ַע� ת� ַּ֣ת� ְו� יף&  ַע� ַּצ� ָּב� ְס  @ ֵֽכ� ַּ֣ת� ְו� יַה�  ֹל�) ַע�  
ַ֖מ ּה  Lֵ֥נּות� ַ֖מ� ֹל� ֵ֥א�
ַה ת� � ֵ֥נ� ַ֖מ� ְך ַּ֣ת� ר� � ֹל־ֵּ֣ד� ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א י� יֵ֥נ�% 
ַע ֹ֖ח  ת� � ֶפ� ָּב� ב&  ִׁ֖ש� '
ַּ֣ת ְו�
ֹו 	ַה ֹל� ֵ֥נ� ַּ֣ת� א־ֵ֥נ� ְוא ֹל3  Uַה� ְו� ַה  ֹל�% 
ֹל ִׁ֖ש � ד� י־ַ֨ג� ַה& ִּכ�  ת� Gֵ֥א י ר� @ ִּכ�

ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥א� י 15ֹל� 	 ַה ִּכ� � ֶ֔זֹוֵ֥נ� ַה� ֹל� � ב� ִׁ֖ש� ֹ֖ח� ֹּ֥י� � ַה ְו  ַהּוד�% ַה� י� � ֵ֥א� ר� ֹּ֥י� ְו�
׃  יַה� ֵ֥נ�  ַה ְּפ� � ת� ֹּס� ר& 16ֵֽכ� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְך ְו� ר� ֵּ֣ד�) ֹל־ַה� יַה� ֵ֥א� L�ֹל 
֑ט ֵ֥א =
ֹּ֥י ְו�

ֹו ת� ָּ֑ל� י ֵֽכ� 	 ַע ִּכ� ד�% י� א  י ֹל�3 Oְך ִּכ� י� ֹל�% 
ֹוא ֵ֥א ב� א& ֵ֥א� ַה־ִּנ� ב� ַה� 
י׃ ֹל�  
ֵ֥א ֹוא  ב� ת� י  	 ִּכ� י  ן־ָּ֑ל�% ַּ֣ת� ַה־ַּ֣ת� ַ֖מ� ר&  אַ֖מ� ַּ֣ת3' ְו� ְוא  � ַה�

אן 17 ַּצ�3 ן־ַה� ַ֖מ� ים  � ָּז� י־ַע� ד�  ְּג� ֹ֖ח  	 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� Gֵ֥א י  9 ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
ָ֥ך׃  ֹ֖ח�  ֹל� ד ִׁ֖ש� 	 ֹון ַע� ב� ר� 
ן ַע 	 
ַּ֣ת ם־ַּ֣ת� ר ֵ֥א� אַ֖מ� U3ַּ֣ת ר 18ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

ָ֥ך& ַ֖מ� ת�  ֹ֖ח� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת3) ְו�  Hְך ן־ָּ֑ל� ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א  Dבֹון ר� 
ַע � ַה  ַה  � ַ֖מ�
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א ב3	 ֹּ֥י� ְו� ּה  9 ן־ָּ֑ל� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� ָ֥ך  � ד� י� ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ָ֥ך�  ַּ֞ט� ּוַ֖מ� ָ֥ך  יֹל�% ת� ּוֶפ�
ֹו׃  ר ֹל  ַה� 	 ַּ֣ת� יַה� ְו� � ֹל� 
ּה 19ֵ֥א � יֶפ� ַע� ר ֵ֨צ� ְס� 	 ַּ֣ת� ְך ְו� ֹל� %
ַּ֣ת ם ְו� ְק� � ַּ֣ת� ְו�

ּה׃  ֵ֥נּות�  ַ֖מ� ֹל� ֵ֥א� י  	 
ד ַ֨ג� ָּב� ִׁ֖ש  � ָּב� ֹל� ַּ֣ת� ְו� יַה�  � ֹל� ַע� 
ֹ֖ח 20ַ֖מ ֹל�= ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
י ַ֖מ�% ָּ֑ל� ד[ Gַע ַה�  ַהּו  � 
ַע 
ר ד&  י� ָּב� ים  ָּז�) ַע� ַה�  י  � ד� ת־ְּג� ֵ֥א� ַה  Lַהּוד� י�
ּה׃ ֵ֥א�  ֵ֨צ� ַ֖מ� א  ֹל�3 ְו� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ַה� �ד  ֹּ֥י� ַ֖מ� ֹון  ב� ר� 
ַע ַה� ת  ֹ֖ח� 	 ְק� ֹל�

:ַה 21 
ֹּ֥י ֵ֥א� ר  אַ֖מ�% 
ֹל ּה&  ַ֖מ� ְק� ַ֖מ� י  @ 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹל  Pֵ֥א� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ּו ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ְך  ר� � ֵּ֣ד� ֹל־ַה� ַע� ם  י� � יֵ֥נ� 
ַע ב� ְוא  	 ַה� ַה  9 ִׁ֖ש� 
ד ָּק� ַה�

ַה׃  ִׁ֖ש�  
ד ְק� ַה  � ֶ֔ז� ב� ַה  	 ת� י� ַה 22ֹל3א־ַה� ַהּוד�% ֹל־י� ֵ֥א� ב&  ִׁ֖ש� ֹּ֥י�' ְו�
ּו ר% ַ֖מ� ְקֹום& ֵ֥א�  ָּֽמ� י ַה� @ 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ם ֵ֥א� ַ֨ג�= יַה� ְו� � את� ֵ֨צ� א ַ֖מ� ר ֹל�3 אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ַה׃  ִׁ֖ש�  
ד ְק� ַה  � ֶ֔ז� ב� ַה  	 ת� י� ַה& 23ֹל3א־ַה� ַהּוד� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
י � ד� ְּג� י& ַה� ַּ֣ת� ֹ֖ח� ֹל�' @ַה ִׁ֖ש� 
ִּנ ּוֶ֔ז ַה� ב� �ַה ֹל� י� ַה� ן ֵ֥נ� � ּה ְּפ� ֹ֖ח־ֹל�% ָּק�  ַּ֣ת� 

ּה׃  את�  ֵ֨צ� א ַ֖מ� ַה ֹל3	 � ַּ֣ת� ֵ֥א� ַה ְו� ָּז�% ִׁ֖ש 24ַה� ֹל�� ִׁ֖ש� ַ֖מ� י ׀ ִּכ� � ַה� י� ְו�
ר � ַ֖מ� ַּ֣ת� ַה&  ת� ֵ֥נ� ֶ֔ז�  ר&  אַ֖מ� 
 ֹל  ַה  @ יַהּוד� ֹל�  ד  ְּג�= ֹּ֥י[ ְו� ים  ִׁ֖ש�) ד� eֹ֖ח
ַה ַהּוד�% ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ים ְו� � ֵ֥נּוֵ֥נ� ֶ֔ז� ַה ֹל� � ר� 	ַה ַה� 
ִּנ 9ם ַה� ַ֨ג� ָ֥ך ְו� ת�% ָּ֑ל� ִּכ�

ף׃   
ר ָּׂש� ת� ְו� ּוַה�  יֵ֥א� יא 25ַהֹוֵ֨צ� ַה�= ְו� את  (
ַ֖מּוֵ֨צ ְוא  � ַה�
ַה ָּ֑ל� � 
ר־ֵ֥א ִׁ֖ש� Gֵ֥א יִׁ֖ש&  ֵ֥א� ֹל� ר  אַ֖מ�% 
ֹל  & יַה� ַ֖מ�' ֹל־ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה  @ ֹ֖ח� ֹל� ִׁ֖ש�
ת ַ֖מ� : ת� ֹ֖ח� י ַה� Pַ֖מ� א ֹל� ר־ֵ֥נ�% ִּכ� ר& ַה� אַ֖מ� ַּ֣ת3' ַה ְו� � ר� י ַה� � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֹו ֵ֥א� ָּ֑ל%

ַה׃  ָּ֑ל�  
ֵ֥א ַה� ַה  � ַּ֞ט� ָּֽמ� ַה� ְו� ים  9 יֹל� ת� ְּפ� ַה� ַה 26ְו� ַהּוד�) י� ר  � 
ִּכ ֹּ֥י� ְו�
יַה� � ַּ֣ת� ת� ֹל3א־ֵ֥נ� ן  	 
ֹל־ִּכ י־ַע� ִּכ�  י  ִּנ� ָּֽמ�% ַ֖מ� ַה  � ְק� ד� ֵ֨צ�  ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�

ַה׃  ַּ֣ת�  ַע� ד� ֹל� ֹוד  ַע� ף  	 ְס� א־י� ֹל3  ְו� י  � ֵ֥נ� ב� ַה  � ֹל� 
ִׁ֖ש י 27ֹל� � ַה� י� ְו�
ּה׃  ֵ֥נ�  ֑ט� ב� ָּב� ים  � ֵ֥אֹוַ֖מ� 	ַה ת� 
ִּנ ַה� ְו� ּה  � ַּ֣ת� ד� ֹל� ת  � 
ַע י 28ָּב� 	 ַה� י� ְו�

ר ִׁ֖ש�= ְק� ַּ֣ת� ְו� ת  ד� ָּ֑ל�) י� ַ֖מ� ַה� ֹ֖ח  � ָּק� ַּ֣ת� ְו� �ד  ן־י� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� ּה  � ַּ֣ת� ד� ֹל� ב�
ַה׃  ֵ֥נ�  אִׁ֖ש� א ר� 	 ֵ֨צ� ַה י� � ר ֶ֔ז� אַ֖מ�% 
י& ֹל ֵ֥נ� ֹו ִׁ֖ש� ד@ ֹל־י� י ׀ 29ַע� � ַה� י� ְו�

ר אַ֖מ� U3ַּ֣ת ְו� יְו  ֹ֖ח�% ֵ֥א� א  � ֵ֨צ� י� ַה&  
ִּנ ַה� ְו� ֹו  ד) י� יב  � ִׁ֖ש� 
ַ֖מ ִּכ�
ץ׃ ר� ְּפ�  ֹו  ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ץ  ר� � ְּפ� יָ֥ך  � ֹל� ַע� ַּ֣ת�  ֵ֨צ� � ר� ַה־ְּפ� ַ֖מ�

א 30 	 ר� ְק� ֹּ֥י� י ְו� � ֵ֥נ� ָּׁש� ֹו ַה� ד� ֹל־י� ר ַע� 	 ִׁ֖ש� Gיְו ֵ֥א ֹ֖ח�% א ֵ֥א� � ֵ֨צ� ר& י� ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו�
ֹ֖ח׃  ר� ֹו ֶ֔ז�  ַ֖מ�       ְסִׁ֖ש�

39 Zר יֶפ� ַהּו ְּפֹו֑ט� Y
ֵ֥נ ְק� ֹּ֥י� ְו� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ד ַ֖מ� � ף ַהּור� � 
יֹוְס ְו�
ד& ֹּ֥י� י ַ֖מ� ר�% ֵ֨צ� יִׁ֖ש ַ֖מ� � ים& ֵ֥א� ֹ֖ח� ָּב� ַּ֞ט� ר ַה� @ ַה ׂש� Lַע� ר� יְס ְּפ� ר�= ְס�

ַה׃  ָּֽמ� ִׁ֖ש�  ַהּו  � ד[ ַהֹור� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  אֹל�% 
ַע ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� י 2ַה� @ ַה� י� ְו�
ית � 
ב י ָּב� Uַה� י� יֹ֖ח. ְו� � ֹל� ֵ֨צ� יִׁ֖ש ַ֖מ� � י ֵ֥א� � ַה� י� ף ְו� %
ת־יֹוְס ַה& ֵ֥א� ַהְו� י�

י׃  ר�  ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה� יְו  	 ֵ֥נ� ד� Gֹו 3ֵ֥א ַּ֣ת� ֵ֥א� ַה  � ַהְו� י� י  	 ִּכ� יְו  ֵ֥נ�% ד� Gֵ֥א א  �ר� ֹּ֥י� ְו�

ֹו׃ ד  י� ָּב� יֹ֖ח.  	 ֹל� ֵ֨צ� ַ֖מ� ַה  � ַהְו� י� ַה  ׂש�% ַע� ּוא  ר־ַה� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל&  ֵֽכ� ְו�
ַהּו& 4 '
ד ְק� ֶפ� ֹּ֥י� ֹו ְו� ת� ת ֵ֥א� ר� � ִׁ֖ש� י� יְו ְו� � יֵ֥נ� 
ַע ן ָּב� 9 
ף ֹ֖ח 	 
א יֹוְס ֵ֨צ�= ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�

ֹו׃  ד  י� ָּב� ן  	 ת� ֵ֥נ� ֹו  ִׁ֖ש־ֹל� ֹל־י� ֵֽכ� ְו� ֹו  ית% 
ֹל־ָּב ֶ֔זZ 5ַע� ֵ֥א� 
ַ֖מ י  Yַה� י� ְו�
ֹו ִׁ֖ש־ֹל% י� ר  � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ִּכ� ֹל&  ַע� ְו� ֹו  ית) 
ב ָּב� ֹו  Lת ֵ֥א� יד  = ְק� ֶפ� ַה�
י Pַה� י� ף ְו� � 
ֹל יֹוְס � ֹל� ַ֨ג� י ָּב� � ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ית ַה� 	 
ת־ָּב 9ַה ֵ֥א� ַהְו� ְך י� ר� : ב� י� ְו�
ַה׃ ד�  ָּׂש� ת ּוב� י� � ָּב� ֹו ָּב� ִׁ֖ש־ֹל% ר י� � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ַה& ָּב� ַהְו� ת י� @ ִּכ� ר� ָּב�

ַּ֣תֹו& 6 ַע ֵ֥א� @ ד� ֹל3א־י� ףH ְו� 
ד־יֹוְס י� ר־ֹלֹוD ָּב� ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ב ִּכ� ֶ֔ז�� Gַע ֹּ֥י� ְו�
י � ַה� י� ֹל ְו� � 
ּוא ֵ֥אֹוֵֽכ ר־ַה� ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א ֹ֖ח� � ָּ֑ל� ם־ַה� י ֵ֥א� 	 ַה ִּכ� ּוַ֖מ� ֵ֥א% ַ֖מ�

ַה׃  ֵ֥א�  ר� ַ֖מ� ַה  	 
יֶפ ְו� ר  ֵ֥א� ַה־ת�� 
ֶפ י� ף  %
ר& 7יֹוְס ֹ֖ח� ֵ֥א� י  ַה�) י� ְו�
יַה� � יֵ֥נ� 
ת־ַע 9יְו ֵ֥א� ֵ֥נ� ד� Gת־ֵ֥א ִׁ֖ש�  
א ֵ֥א : ָּׂש� ַּ֣ת� ַה ְו� ָּ֑ל� %
ֵ֥א ים ַה� � ר� ב� ֵּ֣ד� ַה�

י׃  ָּֽמ�  ַע� ַה  	 ב� ֵֽכ� ִׁ֖ש� ר  אַ֖מ� ַּ֣ת�3 ְו� ף  � 
ֹל־יֹוְס ׀ 8ֵ֥א� ן  l
ֵ֥א ַ֖מ� י� ְו�
י � ַּ֣ת� ַע ֵ֥א� 	 ד� י ֹל3א־י� ֵ֥נ�% ד� Gן ֵ֥א � 
יְו ַה ֵ֥נ�% ד� Gת ֵ֥א ִׁ֖ש� � 
ֹל־ֵ֥א ר& ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�

י׃  ד�  י� ן ָּב� 	 ת� ֹו ֵ֥נ� ִׁ֖ש־ֹל� ר־י� ִׁ֖ש� Gֹל ֵ֥א ֵֽכ�	 ת ְו� י� � ָּב� ַה־ָּב� ִּנּו 9ַ֖מ� יֵ֥נ�= 
ֵ֥א
י& ִּנ� ָּֽמ�' ַ֖מ� ְך  @ ׂש� א־ֹ֖ח� ֹל3  ְו�  Hי ִּנ� ָּֽמ� ַ֖מ�  Dַה ָּז� ַה� ת  י� � ָּב� ָּב� ֹוֹל  Lד ַ֨ג�
יְך =
ֵ֥א ֹו ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ־ֵ֥א� ַּ֣ת� ר ֵ֥א� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְך ָּב� � ם־ֵ֥אֹות� י ֵ֥א� 	 ַה ִּכ� ּוַ֖מ� ֵ֥א% ַ֖מ�
י את� � ֑ט� ֹ֖ח� ְו� את  ָּז%3 ַה� ַה&  ֹל� ד� ְּג� ַה� ַה  @ ַע� ר� ַה� ַה  L�ׂש ַע� ֵ֥א� 

ים׃  אֹל�ַה�   
ֹום 10ֹל ֹום ׀ י� ף י� � 
ֹל־יֹוְס ּה ֵ֥א� 	 ר� ָּב� ד� י ִּכ� Uַה� י� ְו�
ּה׃ ָּֽמ�  ֹות ַע� י	 ַה� ּה ֹל� � ֹל� ֵ֨צ� ב ֵ֥א� 	 ִּכ� ִׁ֖ש� יַה� ֹל� 9 ֹל� 
ַע ֵ֥א 	 ַ֖מ� ֹל3א־ִׁ֖ש� ְו�

ֹות 11 ׂש� Gַע ֹל� ַה  ת� י� � ָּב� ַה� א  ב3	 ֹּ֥י� ְו� ַה  ָּז�% ַה� ֹום  ֹּ֥י� ַה� ִּכ� י&  ַה� י� ְו�
ת׃ י� ָּב�  ם ָּב� � ת ִׁ֖ש� י� 9 ָּב� י ַה� 	 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� 
יִׁ֖ש ַ֖מ Lין ֵ֥א� =
ֵ֥א ֹו ְו� ַּ֣ת� אֵֽכ� ֹל� ַ֖מ�

ב 12 ֶ֔ז�@ Gַע ֹּ֥י� י ְו� � ָּֽמ� ַה ַע� � ב� ֵֽכ� ר ִׁ֖ש� אַ֖מ�� 
ֹו ֹל ד9 ַ֨ג� ב� ַהּו ָּב� : 
ׂש ְּפ� ת� ַּ֣ת� ְו�
ַה׃  ּוֵ֨צ� ֹ֖ח  ַה� א  	 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו� ְס  ֵ֥נ� � ֹּ֥י� ְו� ּה  ד�% י� ָּב� דֹו&  ַ֨ג� י& 13ָּב� ַה� י� ְו�

ַה׃ ּוֵ֨צ� ֹ֖ח  ְס ַה� ֵ֥נ� � ֹּ֥י� ְו� ּה  � ד� י� ָּב� ֹו  ד� ַ֨ג� ָּב� ב  	 ֶ֔ז� י־ֲע� ִּכ�  ּה  ֵ֥אֹות�% ר� ִּכ�
ר 14 אַ֖מ�% 
ם& ֹל ַה� ר ֹל� אַ֖מ� ַּ֣ת3@ ּה ְו� ית�) 
י ב � 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� א ֹל� Pר� ְק� ַּ֣ת� ְו�

א @ ָּב� ֵ֥נּו  � ָּב� ְק  ֹ֖ח� � ֵ֨צ� ֹל� י  � ר� ב� ַע� יִׁ֖ש  	 ֵ֥א� ֵ֥נּו  9 ֹל� יא  ב� 	 
ַה ּו  ֵ֥א) ר�
ֹוֹל׃  ד  ֹוֹל ְּג� ְק	 א ָּב� � ר� ְק� ֵ֥א� י ְו� ָּֽמ�% ב ַע� � ִּכ� ִׁ֖ש� י& ֹל� ֹל� 
י 15ֵ֥א � ַה� י� ְו�

דֹו& ַ֨ג� ב ָּב� ֶ֔ז�@ Gַע ֹּ֥י� א ְו� � ר� ְק� ֵ֥א� י ְו� � י ְקֹוֹל� ת� יַ֖מ�	 ר� Gי־ַה ֹו ִּכ�  ַע% ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֵֽכ�
ַה׃  ּוֵ֨צ� ֹ֖ח  ַה� א  	 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו� ְס  ֵ֥נ� � ֹּ֥י� ְו� י  ֹל�% ֵ֨צ� ֹו 16ֵ֥א� ד� ַ֨ג� ָּב� 	ֹ֖ח  ִּנ� ַּ֣ת� ְו�

ֹו׃  ית  
ֹל־ָּב ֵ֥א� יְו  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ֹוא  ד־ָּב	 ַע� ּה  � ֹל� ֵ֨צ� ר 17ֵ֥א� � 
ָּב ד� ַּ֣ת� ְו�
ד ב� : ַע� י ַה� Pֹל� 
א־ֵ֥א ר ָּב�  אַ֖מ�� 
ַה ֹל ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ים ַה� 	 ר� ב� ֵּ֣ד� יְו ִּכ� ֹל�% 
ֵ֥א

י׃  ָּב�  ְק  ֹ֖ח� 	 ֵ֨צ� ֹל� ֵ֥נּו  � ָּ֑ל� את�  	 
ב 
ר־ַה ִׁ֖ש� Gֵ֥א י  9 ר� ב� ַע� י 18ַה�  Uַה� י� ְו�
ְס ֵ֥נ� 	 ֹּ֥י� י ְו� � ֹל� ֵ֨צ� ֹו ֵ֥א� ד9 ַ֨ג� ב ָּב� ֶ֔ז�	 Gַע ֹּ֥י� א ְו� � ר� ְק� ֵ֥א� י ְו� � י ְקֹוֹל� 	 יַ֖מ� ר� Gַה ִּכ�
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ַה׃  ּוֵ֨צ� ֹ֖ח  י 19ַה� � 
ר ב� ת־ֵּ֣ד� ֵ֥א� יְו  Lֵ֥נ� ד� Gֵ֥א ַע.  ַ֖מ�= ִׁ֖ש� ֵֽכ�  Zי ַה� י� ְו�
ים � ר� ב� ֵּ֣ד� ִּכ� ר  אַ֖מ�% 
ֹל יְו&  ֹל� 
ֵ֥א ַה  @ ר� ָּב� ֵּ֣ד� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ֹו  ַּ֣ת) ִׁ֖ש� ֵ֥א�

ַה ׂש� 	 ַע� ַה  ָּ֑ל� %
ֵ֥א ֹו׃ tַה� ְּפ  ר ֵ֥א� ֹ֖ח� � ֹּ֥י� ְו� ָ֥ך  � ֵּ֣ד� ב� י ַע� � ֹל�  20 Zֹ֖ח ָּק� ֹּ֥י� ְו�
ֹום Uְק ר ַ֖מ� ַה� ֹּס�% ית ַה� � 
ֹל־ָּב ַהּו& ֵ֥א� '
ֵ֥נ ַּ֣ת� ֹּ֥י� ֹו ְו�  ת) ף ֵ֥א� L
י יֹוְס =
ֵ֥נ ד� Gֵ֥א

ר־ ִׁ֖ש� Gי אְסְורי ֵ֥א 	 
יר ְס� Gםֵ֥א � י־ִׁ֖ש� ַה� י� � ְו  ים  � ְסּור� Gֵ֥א ְך  ֹל� � ָּֽמ� ַה�
ר׃  ַה� ֹּס�  ַה� ית  	 
ב 	֑ט 21ָּב� 
ֹּ֥י ְו� ף  %
ת־יֹוְס ֵ֥א� ַה&  ַהְו� י� י  @ ַה� י� ְו�

ר׃ ַה� ֹּס�  ית־ַה� 
ר ָּב 	 י ׂש� � 
יֵ֥נ 
ַע ֹו ָּב� ִּנ% ן ֹ֖ח� � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ד  ְס� � יְו ֹ֖ח� � ֹל� 
ֵ֥א
ת 22 O
ֵ֥א ף  %
ד־יֹוְס י� ָּב� ר&  ַה� ֹּס�' ית־ַה� 
ָּב ר  @ ׂש� ן  P
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�

ת =
ֵ֥א ְו� ר  ַה� ֹּס�� ַה� ית  � 
ב ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ם  יר�% ְס� Gֵ֥א � ֹל־ַה� ִּכ�
ַה׃  ׂש�  	ַה ַע� י� ּוא ַה� ם ַה� ים& ִׁ֖ש�% ׂש� ר ַע� @ ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ין ׀ 23ִּכ� � 
ֵ֥א

ֹו ד% י� ָּב� ַה&  ּוַ֖מ� ֵ֥א' ֹל־ַ֖מ� ת־ִּכ� ֵ֥א�  ַה  @ ֵ֥א� ר� ר  ַה�) ֹּס� ית־ַה� 
ָּב ר  � ׂש�
	ַה ַהְו� י� ַה  � ׂש� ַע� ּוא  ר־ַה	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְו�  ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א� ַה  � ַהְו� י� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ָּב�

׃  יֹ֖ח. ֹל�  ֵ֨צ�       ְסַ֖מ�

40 	 ֹ֖ח� ַה  ָּ֑ל� %
ֵ֥א ַה� ים  � ר� ב� ֵּ֣ד� ַה� ר&  ֹ֖ח� ֵ֥א� י  ַה�) י� ּוtְו� ֵ֥א9 ֑ט�
ְך ֹל� 	 ַ֖מ� ם ֹל� � יַה� 
ֵ֥נ ד� Gֵ֥א ַה ֹל� � ֶפ� ֵ֥א� ַה� ם ְו� י� � ר� ֵ֨צ� ְך־ַ֖מ� ֹל� ַה ַ֖מ�  	 
ְק ִׁ֖ש� ַ֖מ�

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ֹל 2ַ֖מ� Oיְו ַע� � יְס� ר� �י ְס� 
ֵ֥נ ֹל ִׁ֖ש� � ַה ַע� ַע�% ר� ף ְּפ� ֵ֨צ�� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ֵ֥אֹוֶפ�  ר ַה� 	 ֹל ׂש� � ַע� ים ְו� % ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ר ַה� � ם 3ׂש� Lת� ן ֵ֥א� =
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�

ר ַה� ֹּס�� ית ַה� � 
ֹל־ָּב ים ֵ֥א� � ֹ֖ח� ָּב� ֑ט� ר ַה� 	 ית ׂש� 9 
ר ָּב ַ֖מ�) ִׁ֖ש� ַ֖מ� ָּב�
ם׃  ִׁ֖ש�  ּור  ְס	 ֵ֥א� ף  � 
יֹוְס ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹום  Uְק ר 4ַ֖מ� � ׂש� ד  ְק� ֶפ� ֹּ֥י� Sְו�

ּו י	 ַה� ֹּ֥י� ְו� ם  � ת� ת ֵ֥א� ר� � ִׁ֖ש� י� ְו� ם  � ַּ֣ת� ף ֵ֥א� 9 
ת־יֹוְס ים ֵ֥א� : ֹ֖ח� ָּב� ַּ֞ט� ַה�
ר׃  ַ֖מ�  ִׁ֖ש� ַ֖מ� ים ָּב� � ַ֖מ� יִׁ֖ש 5י� @ ם ֵ֥א� L�יַה 
ֵ֥נ ֹום ִׁ֖ש� ֹל= Gֹ֖ח Zַ֖מּו ֹל� ֹ֖ח� ֹּ֥י�  ְו�

ֹו ֹל�ַ֖מ� Gֹ֖ח ֹון  ר� ת� ֶפ� ִּכ� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ד  ֹ֖ח�% ֵ֥א� ַה  ֹל� י� � ֹל� ָּב� ֹל�ַ֖מֹו&  Gֹ֖ח
ר 	 ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א י� ר�% ֵ֨צ� ְך ַ֖מ� ֹל� � ַ֖מ� ר& ֹל� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ֶפ�) ֵ֥א� ַה� ַה ְו� � ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ַה�

ר׃  ַה� ֹּס�  ַה� ית  	 
ב ָּב� ים  � ְסּור� Gף 6ֵ֥א � 
יֹוְס ם  9 יַה� 
ֹל Gֵ֥א א  ב3: ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ֶפ�  Gַע ֶ֔ז� ם  � ִּנ� ַה� ְו� ם  ת�% ֵ֥א� א  �ר� ֹּ֥י� ְו� ר  ְק� ָּב�� ֹל 7ָּב� Pֵ֥א� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ית 	 
ָּב ר  9 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ב� ֹו  ַּ֣ת: ֵ֥א� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ַה  ַע�) ר� ֶפ� י  � 
יְס ר� ת־ְס� ֵ֥א�
ֹום׃ ֹּ֥י  ַה� ים  � ַע� ר� ם  	 יֵֽכ� 
ֵ֥נ ְּפ� ּוַע.  ֵּ֣ד9 ַ֖מ� ר  אַ֖מ�� 
ֹל יְו  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א

ֹו 8 ת� ין ֵ֥א� � 
ר ֵ֥א � 
ת ֵ֥נּו ּוֶפ� ַ֖מ� ֹל�% ֹום ֹ֖ח� ֹל� Gיְו ֹ֖ח ֹל�% 
ּו ֵ֥א ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ים ֵ֥נ�% ר� ת� ים& ְּפ� אֹל�ַה� 
 ֹוא ֹל  ֹל@ Gף ַה (
ם יֹוְס L�ַה 
ֹל Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

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

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

י׃  ֹל�  א  � רּו־ֵ֥נ� ְּפ� ים 9ְס� 9 ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ר־ַה� ׂש�  ר  : 
ְּפ ְס� י� ְו�
י Uֹלֹוַ֖מ� Gֹ֖ח ָּב� ֹו  ֹל% ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ף  � 
יֹוְס ֹל� ֹו  ֹל�ַ֖מ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א�

י׃  ֵ֥נ�  ֶפ� ֹל� ן  ֶפ� � ַה־ַ֨ג� 
ִּנ ַה� ם 10ְו� � יַ֨ג� ר� ׂש� ַה  � ֹל�ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� ן  ֶפ� � ְּג� ּוב�
יֹלּו 	 ִׁ֖ש� ב� ַה� ּה  ַּצ�% ֵ֥נ� ַה  � ת� ֹל� ַע� ת&  ֹ֖ח� ר�' ֶפ� ֵֽכ� יא  @ ַה� ְו�

ים׃  ב�  ֵ֥נ� Gיַה� ַע � ֹל�ת� ִּכ� ִׁ֖ש� ֹ֖ח 11ֵ֥א� � ָּק� ֵ֥א� י ְו� � ד� י� ַה ָּב� ַע�� ר� ֹוְס ְּפ� ֵֽכ	 ְו�
ַה ַע�% ר� ְּפ� ֹוְס  ֹל־ִּכ� ֵ֥א� ם&  ת� ֵ֥א� ֑ט  @ ֹ֖ח� ׂש� ֵ֥א� ְו�  ים  ב�) ֵ֥נ� Gַע ת־ַה�  ֵ֥א�

ַה׃  ַע�  ר� ף ְּפ� 	 ֹל־ִּכ� ֹוְס ַע� ִּכ� ת־ַה� ן ֵ֥א� 	 
ַּ֣ת ֵ֥א� ר ֹלֹו& 12ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ת ִׁ֖ש� ֹל�	 ִׁ֖ש� ים  ַ֨ג�% ר� � ָּׂש� ַה� ת&  ִׁ֖ש� ֹל�' ִׁ֖ש� ֹו  ֵ֥נ� ר� ת� ְּפ� ַה  � ֶ֔ז� ף  %
יֹוְס

ם׃   
ַה ים  � ַ֖מ� א 13י� @ ָּׂש� י� ים  ַ֖מ�) י� ת  ִׁ֖ש� ֹל�� ִׁ֖ש� ׀  ֹוד  ַע� ָּב�
@ ַּ֣ת� ת� ֵ֥נ� ְו� ָ֥ך  � ִּנ� ֹל־ִּכ� ַע� ָ֥ך�  יב� ִׁ֖ש�  Gַה ְו� ָ֥ך  ת־ר3אִׁ֖ש�% ֵ֥א� ַה&  ַע� ר� ֶפ�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹון  אִׁ֖ש% ר� ַה�  ֑ט&  ְּפ� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ִּכ� ֹו  ד% י� ָּב� ַה&  ַע� ר� ֵֽכֹוְס־ְּפ�

ַהּו׃   
ְק ִׁ֖ש� ית� ַ֖מ� � י� ר& 14ַה� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ָ֥ך) ִּכ� ַּ֣ת� י ֵ֥א� ֵ֥נ� � ַּ֣ת� ר� ֵֽכ� ם־ֶ֔ז� י ֵ֥א� : ִּכ�
י& ֵ֥נ� ַּ֣ת�' ר� ִּכ� ֶ֔ז� ַה� ְו� ד  ְס� � ֹ֖ח� י  � ד� ָּֽמ� ַע� 	א  ־ִּנ� ית� ׂש�  ַע� ְו� ְך  ֹל�% ב  י֑ט� � י�
ַה׃ ָּז�  ַה� ת  י� 	 ָּב� ן־ַה� ַ֖מ� י  ֵ֥נ� � את� 
ַהֹוֵ֨צ ְו� ַה  ַע�% ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א�

ַה& 15 ם־ְּפ� ַ֨ג� ְו� ים  � ר� ב� ַע� ַה� ץ  ר� � ֵ֥א� 
ַ֖מ י  ַּ֣ת� ב� ִּנ�% ְּג[ ב  ִּנ�� י־ַ֨ג[ ִּכ� 
ֹור׃ ָּב  ָּב� י  � ת� ֵ֥א� ּו  ַ֖מ	 י־ׂש� ִּכ�  ַה  ּוַ֖מ� ֵ֥א% ַ֖מ� י  ית�  � ׂש� ֹל3א־ַע�

ר& 16 אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� ר  � ת� ְּפ� ֹוב  ֑ט� י  � ִּכ� ים  � ֶפ� ֵ֥א� ר־ַה� ׂש� א  	ר� ֹּ֥י� ְו�
י 	 
ָּ֑ל ַה ְס� 9 ֹל�ִׁ֖ש� ַה ִׁ֖ש� (
ִּנ ַה� י ְו� ֹלֹוַ֖מ�% Gֹ֖ח י& ָּב� ֵ֥נ� Gף־ֵ֥א ף ֵ֥א� %
ֹל־יֹוְס ֵ֥א�

י׃  ֹל־ר3אִׁ֖ש�  י ַע� � ר� ֹל 17ֹ֖ח� 	 ֵֽכ� Gֵ֥א ֹל ַ֖מ� ִּכ�9 ֹון ַ֖מ� י% ֹל� ַע� ֹל ַה�  � ֹּס� ּוב�
ם 9 ת� ֵ֥א� ֹל  	 
ֵֽכ ֵ֥א� ֹוף  ַע) ַה� ְו� ַה  � ֶפ� ֵ֥א� ַה  � 
ׂש Gַע ַ֖מ� ַה  ַע�� ר� ְּפ�

י׃  ֹל ר3אִׁ֖ש�  	 ַע� 
ֹל ַ֖מ � ֹּס� ן־ַה� ַה 18ַ֖מ� � ר ֶ֔ז� אַ֖מ� ֹּ֥י%3 ף& ְו� 
ן יֹוְס @ַע� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  
ַה ים  � ַ֖מ� י� ת  ִׁ֖ש� ֹל�	 ִׁ֖ש� ים  ָּ֑ל�% ֹּס� ַה� ת&  ִׁ֖ש� ֹל�' ִׁ֖ש� ֹו  ֵ֥נ� ר� ת� ְּפ�

ַה 19 ַע�@ ר� ֶפ� א  ָּׂש�= י� ים  ַ֖מ�) י� ת  ִׁ֖ש� ֹל�� ִׁ֖ש� ׀  ֹוד  ַע� ָּב�
ֹל 	 ֵֽכ� ֵ֥א� ץ ְו� � 
ֹל־ַע ָ֥ך� ַע� ַה ֵ֥אֹות� 	 ֹל� ת� יָ֥ך ְו� ֹל�% ַע�  
ָ֥ך& ַ֖מ אִׁ֖ש� ת־ר3  ֵ֥א�

יָ֥ך׃  ֹל�  ַע� 
ַ֖מ ָ֥ך�  ר� ׂש� ת־ָּב� ֵ֥א� ֹוף  ַע9 ֹום 20ַה� ֹּ֥י� ָּב� ׀  י  � ַה� י� ְו�
ַה � ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ׂש ַ֖מ� 	ַע� ֹּ֥י� ַה ְו� ַע�% ר� ת־ְּפ� ת ֵ֥א� ד� � ָּ֑ל� ֹום ַה[ Oי י יִׁ֖ש�) ֹל� ָּׁש� ַה�
ים ( ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ר ַה� � אִׁ֖ש ׀ ׂש� ת־ר�3 א ֵ֥א� Pָּׂש� ֹּ֥י� יְו ְו� � ד� ב� Gֹל־ַע ֵֽכ� ֹל�

יְו׃  ד�  ב� Gֹוְך ַע ת	 ים ָּב� � ֶפ� ֵ֥א� ר ַה� 	 אִׁ֖ש ׂש� ת־ר93 ֵ֥א� ב 21ְו� 9ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ֹוְס ִּכ� ַה� ן  	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ַהּו  � 
ְק ִׁ֖ש� ֹל־ַ֖מ� ַע� ים  � ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ַה� ר  	 ת־ׂש� ֵ֥א�

ַה׃  ַע�  ר� ְּפ� ף  	 ֹל־ִּכ� ַה 22ַע� � ֹל� ַּ֣ת� ים  � ֶפ� ֵ֥א� ַה� ר  	 ׂש� ת  9 
ֵ֥א ְו�
ף׃   
יֹוְס ם  � ַה� ֹל� ר  9 ת� ְּפ� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר 23ִּכ� : ֵֽכ� א־ֶ֔ז� ֹל3  ְו�

ַהּו׃   
ֹ֖ח ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ף  � 
ת־יֹוְס ֵ֥א� ים  9 ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ר־ַה� ֶפׂש� 
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ם 41 %
ֹל ַה ֹ֖ח� ַע�� ר� ים ּוֶפ� � ַ֖מ� י� ם  י� � ת� ֵ֥נ� ץ ִׁ֖ש� � 
ָּק י ַ֖מ� Uַה� י� ְו�
ר׃  ֵ֥א�  י� ֹל־ַה� ד ַע� 	 
ַ֖מ ַה ַע� � 
ִּנ ַה� ֹל�ת& 2ְו� ר ַע� ֵ֥א�) י� ן־ַה� �ַה ַ֖מ� 
ִּנ ַה� ְו�

ר � ׂש� ָּב� ת  יֵ֥א�� ר� ּוב� ַה  � ֵ֥א� ר� ַ֖מ� ֹות  ֶפ	 י� ֹות  ר% ְּפ� ַע  ב� � ִׁ֖ש�
ֹ֖חּו׃  ֵ֥א�  ַה ָּב� יֵ֥נ� � ַע� ר� ַּ֣ת� ֹות 3ְו� ר) 
ֹ֖ח Gֹות ֵ֥א ר� ַע ְּפ� ב� : ַה ִׁ֖ש� P
ִּנ ַה� ְו�

ֹות ָּק� ד� ַה ְו� � ֵ֥א� ר� ֹות ַ֖מ� ַע	 ר ר� ֵ֥א�% י� ן־ַה� ן& ַ֖מ� יַה� 
ר Gֹ֖ח ֹות ֵ֥א� ֹל@ ַע�
ר׃ ֵ֥א�  י� ת ַה� 	 ֶפ� ֹל־ׂש� ֹות ַע� ר� ְּפ� ֹל ַה� ֵ֨צ� 	 
ַה ֵ֥א ֵ֥נ� ד� ַ֖מ�9 Gַע ַּ֣ת� ר ְו�  � ׂש� ָּב�

ת 4 ָּק�� ד� ְו� ַה&  ֵ֥א� ר� ָּֽמ� ַה� ֹות  ַע@ ר� ֹות  ר) ְּפ� ַה� ַה  ֵ֥נ� ֹל� � ַּ֣ת3אֵֽכ� ְו�
ַה � ֵ֥א� ר� ָּֽמ� ַה� ת  ֶפ�	 י� ֹות  ר% ְּפ� ַה� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ת  O
ֵ֥א ר  ׂש�% ָּב� ַה�

ַה׃  ַע�  ר� ץ ְּפ� � יְק� ֹּ֥י� ת ְו� יֵ֥א�� ר� ָּב� ַה� ית 5ְו� � ֵ֥נ� 
ם ִׁ֖ש ֹל�� Gֹ֖ח ֹּ֥י� ן ְו�  Uיִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ד � ֹ֖ח� ֵ֥א� 	ַה  ֵ֥נ� ְק� ָּב� ֹות  ֹל9 ַע� ים  ֹל�) eָּב ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ׀  �ַה  
ִּנ ַה� ְו�

ֹות׃  ב  ֑ט� ֹות ְו� יֵ֥א	 ר� ֹות 6ָּב� ָּק� ים ֵּ֣ד� ֹל�% eָּב ַע ִׁ֖ש� ב� � ַה& ִׁ֖ש� 
ִּנ ַה� ְו�
ן׃  יַה�  
ר Gֹ֖ח ֹות ֵ֥א� ֹ֖ח� ַ֖מ� ים ֵ֨צ� � ד� ת ְק� דּוֶפ�� ַה& 7ּוִׁ֖ש� ֵ֥נ� ַע� ֹל�' ב� ַּ֣ת� ְו�

ים ֹל�% eָּב ִׁ֖ש� ַה�  ַע  ב� � ִׁ֖ש� ת  O
ֵ֥א ֹות  ָּק% ֵּ֣ד� ַה� ים  � ֹל� eָּב ָּׁש� ַה�
	ַה 
ִּנ ַה� ְו� ַה  ַע�� ר� ְּפ� ץ  	 יְק� ֹּ֥י� ְו� ֹות  ֵ֥א� 
ֹל ָּֽמ� ַה� ְו� ֹות  יֵ֥א� ר� ָּב� ַה�

ֹום׃  ֹל  Gֹ֖ח 8ֹ֖ח ֹל�) ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ֹו  רּוֹ֖ח% ם  ַע� � ְּפ� ַּ֣ת� ְו� ר&  ְק� ָּב�' ב� י  @ ַה� י� ְו�
ם י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� י  	 
ָּֽמ ֑ט[ ר� ֹל־ֹ֖ח� ת־ִּכ� ֵ֥א� א  9 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ם& ַה� ֹל� ַה  ַע�@ ר� ְּפ� ר  =
ְּפ ְס� י� ְו� יַה�  � ַ֖מ� ֵֽכ� Gֹל־ֹ֖ח ת־ִּכ� ֵ֥א� ְו�

ַה׃  ַע�  ר� ֶפ� ם ֹל� � ר ֵ֥אֹות� 	 
ין־ְּפֹות 
ֵ֥א ֹו ְו� ֹל�ַ֖מ% Gת־ֹ֖ח ר& 9ֵ֥א� 
ָּב ד� י� ְו�
י Uֵ֥א� ֑ט� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ַה  ַע�� ר� ת־ְּפ� ֵ֥א� ים  % ְק� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ַה� ר  � ׂש�

ֹום׃  ֹּ֥י  ַה� יר  	 ִּכ� ֶ֔ז� ַ֖מ� י  � ֵ֥נ� Gיְו 10ֵ֥א � ד� ב� Gֹל־ַע ַע� ף  � ֵ֨צ� ְק� ַה  ַע�� ר� ְּפ�
י Uת� ֵ֥א� ים  ֹ֖ח�% ָּב� ַּ֞ט� ַה� ר  � ׂש� ית  O
ָּב ר  ַ֖מ�) ִׁ֖ש� ַ֖מ� ָּב� י  Lת� ֵ֥א� ן  =
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�

ים׃  ֶפ�  ֵ֥א� ר ַה� 	 ת ׂש� � 
ֵ֥א ַה 11ְו� ֹל� י� 	 ֹל� ֹום ָּב� ֹל9 Gַה ֹ֖ח 	 ַ֖מ� ֹל� ֹ֖ח� ִּנ�  ְו�
ֵ֥נּו׃ ַ֖מ� ֹל�  ֹו ֹ֖ח� ֹל�ַ֖מ� Gֹון ֹ֖ח ר	 ת� ֶפ� יִׁ֖ש ִּכ� 9 ּוא ֵ֥א� ַה� י ְו� � ֵ֥נ� Gד ֵ֥א � ֹ֖ח� ֵ֥א�

ים 12 ֹ֖ח�% ָּב� ַּ֞ט� ר ַה� � ׂש� ד ֹל� ב� O�י ַע ר�) ב� ר ַע� �ַע� ֵ֥נּו ֵ֥נ� Lַּ֣ת� ם ֵ֥א� ִׁ֖ש�= ְו�
יִׁ֖ש 	 ֵ֥א� יֵ֥נּו  � 
ת ֹל�ַ֖מ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ֵ֥נּו  � ר־ֹל� ַּ֣ת� ֶפ� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ר־ֹל% ְּפ� ְס� ִּנ�= ְו�

ר׃  ת�  ֹו ְּפ� ֹל�ַ֖מ� Gֹ֖ח �ַה 13ִּכ� י� ן ַה� � 
ֵ֥נּו ִּכ � ר־ֹל� ת� ר ְּפ�  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א י ִּכ� 9 ַה� י� ְו�
ַה׃  ֹל�  ת� ֹו  ת	 ֵ֥א� ְו� י  � ִּנ� ֹל־ִּכ� ַע� יב  	 ִׁ֖ש� 
ַה י  9 ת� ֹ֖ח 14ֵ֥א� @ ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ֹור ָּב� ן־ַה� ַ֖מ� ַהּו  � יֵ֨צ[ ר� י� ְו� ף  %
ת־יֹוְס ֵ֥א� א  � ר� ְק� ֹּ֥י� ְו� ַה&  ַע� ר� ְּפ�
ַה׃ ַע�  ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א� א  ב�3 ֹּ֥י� ְו� יְו  ֹל�ת�% ַ֖מ� ׂש� ף  � 
ָּ֑ל ֹ֖ח� י� ְו� ֹ֖ח&  ָּ֑ל� ַ֨ג� י� ְו�

ר 15 � 
ת י ּוֶפ� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֹל�% ֹום ֹ֖ח� ֹל� Gף ֹ֖ח %
ֹל־יֹוְס ַה& ֵ֥א� ַע� ר� ר ְּפ� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ַע 	 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ר ַּ֣ת� אַ֖מ�% 
יָ֥ך& ֹל ֹל�' ַע� י  ַּ֣ת� ַע� @ ַ֖מ� י ִׁ֖ש� ֵ֥נ�) Gֵ֥א ְו� ֹו  ת� ין ֵ֥א� � 
ֵ֥א

ֹו׃  ת  ֵ֥א� ר  ַּ֣ת�	 ֶפ� ֹל� ֹום  ֹל� Gַה 16ֹ֖ח ַע�9 ר� ת־ְּפ� ֵ֥א� ף  : 
יֹוְס ן  ַע� ֹּ֥י�= ְו�

ֹום ֹל	 ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה  � ֵ֥נ� Gַע י� ים  Uֹל�ַה� ֵ֥א� י  � ד� ַע� ֹל� ָּב� ר  אַ֖מ�� 
ֹל
ַה׃  ַע�  ר� י 17ְּפ� 	 ֵ֥נ� ֵ֥נ� י ַה� Uֹל�ַ֖מ� Gֹ֖ח ף ָּב� � 
ֹל־יֹוְס ַה ֵ֥א� ַע�� ר� ר ְּפ� 	 
ָּב ד� י� ְו�

ר׃  ֵ֥א�  י� ת ַה� 	 ֶפ� ֹל־ׂש� ד ַע� � 
ַ֖מ ֹל�ת& 18ַע� ר ַע� ֵ֥א�) י� ן־ַה� �ַה ַ֖מ� 
ִּנ ַה� ְו�
ר ֵ֥א� ַּ֣ת�� ת  יֶפ�� ְו� ר  � ׂש� ָּב� ֹות  יֵ֥א	 ר� ָּב� ֹות  ר% ְּפ� ַע  ב� � ִׁ֖ש�

ֹ֖חּו׃  ֵ֥א�  ַה ָּב� יֵ֥נ� � ַע� ר� ַּ֣ת� רֹות& 19ְו� 
ֹ֖ח Gֹות ֵ֥א ר@ ַע־ְּפ� ב� ַה ִׁ֖ש�  P
ִּנ ַה� ְו�
ֹות ָּק� ר� ד ְו� ֵ֥א�� ר ַ֖מ� ֵ֥א� ֹות ַּ֣ת�9 ַע	 ר� ֹות ְו� ָּ֑ל= ן ֵּ֣ד� יַה�% 
ר Gֹ֖ח ֹות ֵ֥א� ֹל� ַע�
ם י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ָּב� ַה  ִּנ� 9 
ַה ֵֽכ� י  ית� : ֵ֥א� א־ר� ֹל3  ר  � ׂש� ָּב�

׃  ַע. ר�  ֹות 20ֹל� ַע� ר� ַה� ְו� ֹות  ָּק� ר� ַה� ֹות  ר% ְּפ� ַה� ַה&  ֵ֥נ� ֹל� ַּ֣ת3אֵֽכ�' ְו�
ת׃ יֵ֥א�  ר� ָּב� ַה� ֹות  ֵ֥נ� אִׁ֖ש� ר� ַה� ֹות  ר9 ְּפ� ַה� ַע  ב� : ִׁ֖ש� ת  � 
ֵ֥א

ֵ֥אּו 21 � י־ב� ִּכ� ַע&  ֵ֥נֹוד� א  ֹל3@ ְו� ַה  ֵ֥נ� ָּב�) ר� ֹל־ְק� ֵ֥א� ַה  אֵ֥נ� ב�3 ַּ֣ת� ְו�
ַה � ָּ֑ל� ֹ֖ח� ַּ֣ת� ָּב� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ַע  ר�% ן  � יַה� 
ֵ֥א ר� ּוַ֖מ� ַה  ֵ֥נ� ָּב�% ר� ֹל־ְק� ֵ֥א�

ץ׃  יְק�  ֵ֥א� ַע 22ְו� ב� � ִׁ֖ש� ׀  �ַה  
ִּנ ַה� ְו� י  � ֹל�ַ֖מ� Gֹ֖ח ָּב� א  ר� � 
ֵ֥א ְו�
ֹות׃ ב  ֑ט� ְו� ת  ֵ֥א�	 
ֹל ַ֖מ� ד  � ֹ֖ח� ֵ֥א� 	ַה  ֵ֥נ� ְק� ָּב� ת  ֹל�9 ַע� ים  ֹל�) eָּב ִׁ֖ש�

ֹות 23 ֶפ� ד[ ֹות ִׁ֖ש� ָּק� ֹות ֵּ֣ד� ַ֖מ	 ֵ֥נ[ ים ֵ֨צ� ֹל�% eָּב ַע ִׁ֖ש� ב� � ַה& ִׁ֖ש� 
ִּנ ַה� ְו�
ם׃  יַה�  
ר Gֹ֖ח ֹות ֵ֥א� ֹ֖ח� ַ֖מ� ים ֵ֨צ� � ד� ים 24ְק� � ֹל� eָּב ִׁ֖ש� ן�& ַה� ַע� ֹל�' ב� ַּ֣ת� ְו�

ר& ַ֖מ� ֵ֥א� ְו�  ֹות  ב� ַּ֞ט� ַה� ים  � ֹל� eָּב ִׁ֖ש� ַה�  ַע  ב� 	 ִׁ֖ש� ת  9 
ֵ֥א ת  ָּק�% ֵּ֣ד� ַה�
י׃  יד ֹל�  � ְּג� ין ַ֖מ� 	 
ֵ֥א ים ְו� ָּֽמ�% ֑ט[ ר� ֹ֖ח� ֹל־ַה�  ף& 25ֵ֥א� 
ר יֹוְס אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ר : ִׁ֖ש� Gת ֵ֥א � 
ּוא ֵ֥א ד ַה� � ֹ֖ח� ַה ֵ֥א� ַע�� ר� ֹום ְּפ� ֹל	 Gַה ֹ֖ח ַע�% ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א�
ַה׃  ַע�  ר� ֶפ� יד ֹל� 	 ְּג� ַה ַה� � ׂש� ים ַע� 9 ֹל�ַה� ֵ֥א� ת 26ַה� ר�� ַע ְּפ� ב� : ִׁ֖ש�

ים& ֹל� eָּב ָּׁש� ַה�  ַע  ב� @ ִׁ֖ש� ְו� ַה  ִּנ� %
ַה ים&  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� @ ִׁ֖ש� ת  ב�) ַּ֞ט� ַה�
ּוא׃ ַה  ד  	 ֹ֖ח� ֵ֥א� ֹום  ֹל� Gֹ֖ח ַה  ִּנ� � 
ַה ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� 	 ִׁ֖ש� ת  ב�% ַּ֞ט� ַה�

ת 27 ֹל�� ַע� ַה� ת  Lַע� ר� ַה� ְו� ֹות  ָּק= ר� ַה�  רֹות  ְּפ� Sַה� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ְו�
ים& ֹל� eָּב ִׁ֖ש� ַה�  ַע  ב� @ ִׁ֖ש� ְו� ַה  ִּנ� %
ַה ים&  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� @ ִׁ֖ש� ן  יַה�) 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�
ב׃ ַע�  י ר� 	 
ֵ֥נ ַע ִׁ֖ש� ב� � ּו ִׁ֖ש� Uי ַה� ים י� � ד� ָּק� ֹות ַה� ֶפ� ד[ ֹות ִׁ֖ש� ְק% 
ר ַה�

ר 28 : ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ַע�� ר� ֹל־ְּפ� י ֵ֥א� ַּ֣ת� ר� � ָּב� ר ֵּ֣ד� 	 ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א ב�% ֵּ֣ד� ּוא ַה� ַה�
ַה׃  ַע�  ר� ת־ְּפ� ֵ֥א� ַה  	 ֵ֥א� ר� ַה� ַה  � ׂש� ַע� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� 9ַה 29ַה� 
ִּנ ַה�

ץ ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ָּב� ֹוֹל  ד� ְּג� ַע  	 ב� ׂש� ֹות  ֵ֥א� ָּב� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ַע  ב� 	 ִׁ֖ש�
ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ן 30ַ֖מ� יַה�% 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ב&  ַע� ר� @י  
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ַע  ב� L�ִׁ֖ש ַ֖מּו  ְק� S�ְו

ַה 	 ָּ֑ל� ֵֽכ� ְו� ם  י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ַע  � ב� ָּׂש� ֹל־ַה� ִּכ� ֹ֖ח  	 ִּכ� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ְו�
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ת־ַה� ב ֵ֥א� � ַע� ר� ץ 31ַה� ר� ֵ֥א�% ַע& ָּב� ב� ָּׂש� ַע ַה� @ ד� ּו� א־י� ֹל3  ְו�

ּוא ַה� ד  	 
ב י־ֵֽכ� ִּכ�  ן  � 
י־ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ּוא  ַה� ַה� ב  	 ַע� ר� ַה� 9י  
ֵ֥נ ְּפ� ַ֖מ�
ד׃  ֵ֥א�  ַה 32ַ֖מ� ַע�� ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א� ֹום  ֹל9 Gֹ֖ח ַה� ֹות  ֵ֥נ: ָּׁש� ַה� ֹל  ַע�= ְו�
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ר 	 
ַה ַ֖מ� ים ּוַ֖מ� ֹל�ַה�% ֵ֥א� ם ַה� � ַע� 
ר& ַ֖מ ב� ֵּ֣ד� ֹון ַה� ֵֽכ@ י־ֵ֥נ� ם ִּכ�  י� � ַ֖מ� Gַע ְּפ�
ֹו׃  ת  ׂש� Gַע ים ֹל� � ֹל�ַה� ֵ֥א� יִׁ֖ש 33ַה� � ַה ֵ֥א� ַע�% ר� א ֶפ� � ר� 
י ַה&  ַּ֣ת� ַע� ְו�

ם׃ י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ַע� ַהּו  � 
ית יִׁ֖ש� ְו� ם  � ֵֽכ� ֹ֖ח� ְו� ֹון  ב� ֵ֥נ�
ץ 34 ר� � ֵ֥א� ֹל־ַה� ַע� ים  � ד� ְק� ְּפ� ד  	 
ְק ֶפ� י� ְו� ַה  ַע�% ר� ֶפ� ַה  � ׂש� Gַע י�

ַע׃ ב�  ָּׂש� י ַה� 	 
ֵ֥נ ַע ִׁ֖ש� ב� � ִׁ֖ש� ם ָּב� י� ר�% ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ת־ֵ֥א� ִׁ֖ש& ֵ֥א� 
ָּֽמ ֹ֖ח� ְו�
ת 35 ֵ֥א�� ָּב� ת ַה� ב�% ַּ֞ט� ים ַה� � ֵ֥נ� ָּׁש� ֹל& ַה� ֵֽכ� ֹל־ֵ֥א�' ת־ִּכ� ּו ֵ֥א� ֵ֨צ) ָּב� ְק� י� ְו�

ֹל ֵֽכ� ֵ֥א�	 ַה  ַע�9 ר� ד־ְּפ� י� ת  ֹ֖ח� : ַּ֣ת� ר  Pרּו־ב� ָּב� ֵ֨צ� י� ְו� ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ַה�
רּו׃  ַ֖מ�  ִׁ֖ש� ים ְו� � ר� ַע� ץ 36ָּב� ר� ֵ֥א�% דֹון& ֹל� ָּק� ֶפ� ֹל ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א�@ ַה ַה� י�= ַה� ְו�

ם י� � ר� ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ֵ֥א� ין� ָּב� � י� ַה� ר ַּ֣ת� 	 ִׁ֖ש� Gב ֵ֥א ַע�% ר� �י ַה� 
ֵ֥נ ַע& ִׁ֖ש� ב� ִׁ֖ש�' ֹל�
ב׃  ַע�  ר� ָּב� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� ת  	 
ר ִּכ� א־ת� ֹל3  ר 37ְו� � ב� ֵּ֣ד� ַה� ב  	 י֑ט� ֹּ֥י� ְו�

יְו׃  ד�  ב� Gֹל־ַע ִּכ� י  � 
יֵ֥נ 
ַע ּוב� ַה  ַע�� ר� ֶפ� �י  
יֵ֥נ 
ַע ר 38ָּב� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ר 9 ִׁ֖ש� Gֵ֥א יִׁ֖ש  Uֵ֥א� ַה  ֶ֔ז�% ֵֽכ� א  � ֵ֨צ� ַ֖מ� ֵ֥נ� Gַה יְו  � ד� ב� Gֹל־ַע ֵ֥א� ַה  ַע�� ר� ְּפ�

ֹו׃  ָּב  ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ּוֹ֖ח.  ף 39ר	 %
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� ַה&  ַע� ר� ְּפ� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
את ֹל־ֶ֔ז�3 ת־ִּכ� ֵ֥א� ָ֥ך�  ֵ֥אֹות� ים  9 ֹל�ַה� ֵ֥א� יַע.  : ַהֹוד� י  =
ר Gֹ֖ח ֵ֥א�

ֹוָ֥ך׃  ַ֖מ  ם ִּכ� � ֵֽכ� ֹ֖ח� ֹון ְו� ב	 ין־ֵ֥נ� 
י 40ֵ֥א ית�% 
ֹל־ָּב �ַה ַע� י� ַה� ַה& ַּ֣ת� ַּ֣ת� ֵ֥א�
ֹל 	 ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֵ֥א� א  � 
ֹּס ִּכ� ַה� ְק  	 ר� י  � ָּֽמ� ֹל־ַע� ִּכ� ְק  � ָּׁש� י� יָ֥ך  � ֹל־ְּפ� ַע� ְו�

׃  ָּך� ָּֽמ�  י 41ַ֖מ� ַּ֣ת� � ת� ֵ֥נ� ַה&  
ֵ֥א ף ר� � 
ֹל־יֹוְס ַה ֵ֥א� ַע�� ר� ר ְּפ� אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ִּכ� ֹל  � ַע� ָ֥ך%  ת� ַה 42ֵ֥א�  ַע�@ ר� ְּפ� ר  ְס� ֹּ֥י�= ְו�

ף � 
�ד יֹוְס ֹל־י� ּה ַע� � ת� ן ֵ֥א� 	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ֹו ְו� ד% ֹל י� � ַע� 
ַּ֣תֹו& ַ֖מ ַע� ָּב� ת־֑ט� ֵ֥א�
ב � ַה� ָּז� ַה� ד  	 ב� ר� ם  9ׂש� ֹּ֥י� ְו� ִׁ֖ש  %
י־ִׁ֖ש 
ד ַ֨ג� ָּב� תֹו&  ֵ֥א� ִׁ֖ש  @ 
ָּב ֹל� ֹּ֥י� ְו�

ֹו׃  אר  ּו� ֹל־ֵ֨צ� ַה& 43ַע� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ת ַה� ב� @ ִּכ� ר� ַ֖מ� ֹו ָּב� ת) ב ֵ֥א� � 
ִּכ ר� ֹּ֥י� ְו�
ֹל � ֹו ַע� ת% ֹון ֵ֥א� ת� ֵ֥נ� ְך ְו� � 
ר ב� יְו ֵ֥א� � ֵ֥נ� ֶפ� ּו ֹל� ֵ֥א	 ר� ְק� ֹּ֥י� ֹו ְו� ר־ֹל% ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ף 44ִּכ� � 
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� ַה  ַע�9 ר� ְּפ� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�
ֹו ד9 ת־י� ֵ֥א� יִׁ֖ש  : ֵ֥א� ים  ר�= א־י� ֹל3  יָ֥ך  ד�) ַע� ֹל� ּוב� ַה  ַע�� ר� ֶפ� י  � ֵ֥נ� Gֵ֥א

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ֹו ָּב� ֹל� ַ֨ג� ת־ר� ֵ֥א� ַה 45ְו� ַע�� ר� א ֶפ� ר�= ְק� ֹּ֥י� ְו�
ת ֵ֥נ�) ְס� ת־ֵ֥א�  ֵ֥א� ֹו  ן־ֹל� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו�  H ֹ֖ח. 
ֵ֥נ ַע� ְּפ� �ת  ֵ֥נ� ֶפ� ֵ֨צ�   Dף 
ם־יֹוְס 
ִׁ֖ש

י ֹו֑ט� ת־ְּפ	 ףcָּב� � 
יֹוְס א  	 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו� ַה  � ָּׁש� ֵ֥א� ֹל� ן  ֵ֥א�� ן  	 
ַה ִּכ� ַע  ר� 9 ֶפ�  
ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ַה 46ַע� ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ים  � ֹל�ִׁ֖ש� ן־ִׁ֖ש� ָּב� ף&  
יֹוְס ְו�

ף& 
א יֹוְס @ 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ם ְו� י� � ר� ֵ֨צ� ְך־ַ֖מ� ֹל� ַה ַ֖מ�  ַע�� ר� י ְּפ� � 
ֵ֥נ ֶפ� ֹו ֹל� Uד ַ֖מ� ַע� ָּב�
ם׃ י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ָּב� ר  ב�� ַע� ֹּ֥י� ְו�  ַה  ַע�% ר� ֶפ� �י  
ֵ֥נ ֶפ� ָּ֑ל� ַ֖מ�

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

ים׃ 47 ֵ֨צ�  ַ֖מ� ְק� ַע ֹל� � ב� ָּׂש� �י ַה� 
ֵ֥נ ַע ִׁ֖ש� ב� � ִׁ֖ש� ץ ָּב� ר� ֵ֥א�% ׂש ַה� ַע� � ַּ֣ת� ְו�
ר 48 @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  ֵ֥נ�) ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ׀  ֹל  ֵֽכ� ֹל־ֵ֥א�� ת־ִּכ� ֵ֥א� ץ  Pָּב� ְק� ֹּ֥י� ְו�

ֹל ֵֽכ� ֵ֥א�: ים  � ר� ַע� ָּב� ֹל  ֵֽכ� ן־ֵ֥א�� ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� יּו&  ַה�
ּה׃ תֹוֵֽכ�  ָּב� ן  	 ת� ֵ֥נ� יַה�  � ת� יב� ב� ְס� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א יר  9 ַע� ַה־ַה� 
ד ׂש�

ד 49 9 ד ַע� ֵ֥א�� ַה ַ֖מ� � 
ָּב ר� ם ַה� � ֹּ֥י� ֹוֹל ַה� ֹ֖ח	 ר ִּכ� 9 ף ָּב� 	 
ר יֹוְס ָּב�= ֵ֨צ� ֹּ֥י� ְו�
ר׃  ְּפ�  ְס� ין ַ֖מ� 	 
י־ֵ֥א ר ִּכ� ְּפ�� ְס� ֹל ֹל� 	 ד� י־ֹ֖ח� ד& 50ִּכ� ָּ֑ל� ף י[ @ 
יֹוְס ּוֹל�

ר @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ב  � ַע� ר� ַה� �ת  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ֹוא  ב� ַּ֣ת� ם  ר� 	 ֑ט� ָּב� ים  ֵ֥נ�% ב� �י  
ֵ֥נ ִׁ֖ש�
י ֹו֑ט� ת־ְּפ	 ָּב� ת  ֵ֥נ�% ְס� ֵ֥א�  ַה־ָּ֑לֹו&  ד� ֹל� ֹון׃cי�  ֵ֥א  ן  	 
ַה ִּכ� ַע  ר� � ֶפ�  

ַה 51 � ָּׁש� ֵ֥נ� ַ֖מ� ֹור  ֵֽכ� ָּב� ַה� ם  	 
ת־ִׁ֖ש ֵ֥א� ף  9 
יֹוְס א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ית 	 
ֹל־ָּב ת ִּכ� � 
ֵ֥א ְו� י  ֹל�% ַ֖מ� Gֹל־ַע ת־ִּכ� ים& ֵ֥א� ֹל�ַה� י ֵ֥א� ֵ֥נ� @ ָּׁש� י־ֵ֥נ� ִּכ� 

י׃  ב�  ם 52ֵ֥א� י� � ר� ֶפ� ֵ֥א� א  � ר� ְק� י  � ֵ֥נ� 
ָּׁש ַה� ם  	 
ִׁ֖ש ת  9 
ֵ֥א ְו�
י׃  י�  ֵ֥נ� ַע� ץ  ר� 	 ֵ֥א� ָּב� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� י  ֵ֥נ� 	 ר� ֶפ� י־ַה� ַה 53ִּכ�  יֵ֥נ� U�ֹל ֵֽכ� ַּ֣ת� ְו�

ם׃ י� ר�  ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� 	 ֵ֥א� ַה ָּב� � י� ר ַה� 	 ִׁ֖ש� Gַע ֵ֥א � ב� ָּׂש� �י ַה� 
ֵ֥נ ַע ִׁ֖ש� ב� � ִׁ֖ש�
ר 54 � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ֹוא  ב% ֹל� ב&  ַע� ר� ַה� @י  
ֵ֥נ ִׁ֖ש� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ַה  יֵ֥נ� L�ָּ֑ל ֹ֖ח� ַּ֣ת� ְו�

ֹות ֵ֨צ% ר� Gֵ֥א � ֹל־ַה� ֵֽכ� ָּב� ב&  ַע� ר� י  @ ַה� י� ְו� ף  � 
יֹוְס ר  � ַ֖מ� ֵ֥א�
ם׃  ֹ֖ח� ֹל�  ַה  י� 	 ַה� ם  י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ב& 55ּוב� ַע� ר� ַּ֣ת� ְו�

ַה ַע�� ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א� ם  9 ַע� ַה� ְק  	 ַע� ֵ֨צ� ֹּ֥י� ְו� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� � ֹל־ֵ֥א� ִּכ�
ּו ֵֽכ� ֹל� ם&  י� ר�' ֵ֨צ� ֹל־ַ֖מ� ֵֽכ� ֹל� ַה  ַע�@ ר� ְּפ� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו� ם  ֹ֖ח� � ָּ֑ל� ֹל�

ּו׃  ׂש  Gַע ם ַּ֣ת� � ֵֽכ� ר ֹל� 	 ר־י3אַ֖מ� ִׁ֖ש� Gף ֵ֥א %
ֹל־יֹוְס ב 56ֵ֥א� � ַע� ר� ַה� ְו�
ף L
יֹוְס ֹ֖ח  ַּ֣ת�= ֶפ� ֹּ֥י� ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� �י  
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ִּכ� ֹל  � ַע� ַה  י�% ַה�
ְק 	 ֶ֔ז� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹל� ר  ָּב�� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם&  ַה� ָּב� ר  @ ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ת־ִּכ� ֵ֥א� 

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� 	 ֵ֥א� ָּב� ב  � ַע� ר� ֵ֥אּו 57ַה�  � ָּב� ץ&  ר� ֵ֥א�' ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו�
ב � ַע� ר� ַה� ְק  	 ֶ֔ז� י־ֹ֖ח� ִּכ�  ף  � 
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� ר  ָּב�� ִׁ֖ש� ֹל� ַה  ַ֖מ� י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ֹל־ַה� ֵֽכ� ָּב�

ר 42 אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ם ְו� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ר ָּב� ב� � ִׁ֖ש־ִׁ֖ש� י י� 	 ב ִּכ� ְק�% Gַע א י� �ר� ֹּ֥י� ְו�
ּו׃  ֵ֥א  ר� ת� ַּ֣ת� ַה  ָּֽמ� � ֹל� יְו  ֵ֥נ�% ב� ֹל� ב&  ְק� Gַע �ַה 2י� 
ִּנ ַה� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

ַה& ָּֽמ� דּו־ִׁ֖ש�' ר� ם  י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ָּב� ר  ב� � ִׁ֖ש־ִׁ֖ש� י� י  	 ִּכ� י  ַּ֣ת� ַע� ַ֖מ�% ִׁ֖ש�
ּות׃  ַ֖מ  ֵ֥נ� א  ֹל3	 ְו� �ַה  י� ֹ֖ח� ֵ֥נ� ְו� ם  ָּׁש�% ֵ֥נּו ַ֖מ� � רּו־ֹל� ב� ִׁ֖ש� ּו 3ְו� ד	 ר� 
ֹּ֥י ְו�

ם׃ י� ר�  ֵ֨צ� ָּֽמ� ַ֖מ� ר  � ָּב� ר  ָּב�	 ִׁ֖ש� ֹל� ַה  � ר� ׂש� Gַע ף  � 
י־יֹוְס  
ֹ֖ח Gֵ֥א
ב 4 ְק�� Gַע י� ֹ֖ח  	 ֹל� ֹל3א־ִׁ֖ש� ף  %
יֹוְס י  � ֹ֖ח� Gֵ֥א ין&  ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו�

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

Genesis 42 40 
 



Genesis 42 Unicode/XML Leningrad Codex

ֹון׃  ְס  ִּנּו ֵ֥א� � ֵ֥א� ר� ְק� ן־י� ר ְּפ� ַ֖מ�% י ֵ֥א� � יְו ִּכ� � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥אּו& 5ֵ֥א� ב�' ֹּ֥י� ְו�
	ַה י� י־ַה� ִּכ�  ים  � ֵ֥א� ָּב� ַה� ֹוְך  ת� ָּב� ר  ָּב�� ִׁ֖ש� ֹל� ֹל  %
ֵ֥א ר� ׂש� י� �י  
ֵ֥נ ָּב�

ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ִּכ� ץ  ר� 	 ֵ֥א� ָּב� ב  � ַע� ר� י֑ט 6ַה� � ָּ֑ל� ָּׁש� ַה� ּוא  Oַה ף  (
יֹוְס ְו�
ץ ר� � ֵ֥א� ַה� ם  � ֹל־ַע� ֵֽכ� ֹל� יר  � ָּב� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ַה� ּוא  ַה	 ץ  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ַע�
ַה׃ ֵ֨צ� ר� ֵ֥א�  ם  י� � ְּפ� ֵ֥א� ֹו  ְוּו־ֹל	 Gֹ֖ח ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ף  %
יֹוְס י  � 
ֹ֖ח Gֵ֥א ֵ֥אּו&  ב�' ֹּ֥י� ְו�

ם 7 L�יַה 
ֹל Gר ֵ֥א =
ִּכ ֵ֥נ� ת� ֹּ֥י� ם ְו� � 
ר ִּכ� ֹּ֥י� יְו ְו� � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ף ֵ֥א� 9 
א יֹוְס 	ר� ֹּ֥י� ְו�
ן י� � ֵ֥א� 
ַ֖מ ם&  ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו� ֹות  ִׁ֖ש) ְק� ם  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ר  : 
ָּב ד� י� ְו�
ֹל׃ ֵֽכ� ר־ֵ֥א�  ָּב� ִׁ֖ש� ֹל� ן  ַע� � ֵ֥נ� ִּכ� ץ  ר� 	 ֵ֥א� 
ַ֖מ ּו  ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ם  את�% ָּב�

ַהּו׃ 8 ר[  ִּכ� ַה� א  ֹל3	 ם  � 
ַה ְו� יְו  � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ף  � 
יֹוְס ר  	 
ִּכ ֹּ֥י� ְו�
ם 9 � ַה� ם ֹל� � ֹל� ר ֹ֖ח� 	 ִׁ֖ש� Gֹות ֵ֥א ֹל�ַ֖מ% Gֹ֖ח ת ַה� O
ף ֵ֥א %
ר יֹוְס ִּכ�� ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו�

ֹות ֵ֥א9 ר� ֹל� ם  ַּ֣ת�% ֵ֥א� ים  � ֹל� ְּג� ר� ַ֖מ� ם&  ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ם׃  את�  ץ ָּב� ר� � ֵ֥א� 	ת ַה� ְו� ר� ת־ַע� א 10ֵ֥א� יְו ֹל�3 � ֹל� 
ּו ֵ֥א ר	 ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

ֹל׃  ֵֽכ� ר־ֵ֥א�  ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥אּו ֹל� � יָ֥ך ָּב� 	 ד� ב� Gַע י ְו� � ֵ֥נ� ד� Gי 11ֵ֥א 	 
ֵ֥נ ֵ֥נּו ָּב� Uָּ֑ל� ִּכ[
יָ֥ך � ד� ב� Gּו ַע י	 ֵ֥נּו ֹל3א־ַה� ֹ֖ח� ֵ֥נ�% Gים ֵ֥א � ֵ֥נ� 
ֵ֥נּו ִּכ ֹ֖ח� � ֵ֥נ� ד  � ֹ֖ח� יִׁ֖ש־ֵ֥א� ֵ֥א�

ים׃  ֹל�  ְּג� ר� 	ת 12ַ֖מ� ְו� ר� י־ַע� ִּכ�  א  U3ֹל ם  � ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ֹות׃  ֵ֥א  ר� ם ֹל� 	 את� ץ ָּב� ר� � ֵ֥א� רZ 13ַה� ׂש� �ים ַע� 
ֵ֥נ ּו ִׁ֖ש� ר) ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

ץ ר� � ֵ֥א� ד ָּב� � ֹ֖ח� יִׁ֖ש־ֵ֥א� י ֵ֥א� 	 
ֵ֥נ ֵ֥נּו ָּב� 9ֹ֖ח� ֵ֥נ� Gים ׀ ֵ֥א : ֹ֖ח� יָ֥ך ֵ֥א� ד�= ב� Gַע
ד � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� ְו� ֹום  ֹּ֥י% ַה� יֵ֥נּו&  ב�' ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ן  ֑ט�@ ָּק� ַה� ַה  =
ִּנ ַה� ְו� ן  ַע� � ֵ֥נ� ִּכ�

ִּנּו׃  יֵ֥נ�  
ר 14ֵ֥א ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ּוא  ַה) ף  � 
יֹוְס ם  � ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ם׃  ַּ֣ת�  ים ֵ֥א� 	 ֹל� ְּג� ר� ר ַ֖מ� אַ֖מ�� 
ם ֹל 9 ֵֽכ� 
ֹל Gי ֵ֥א ַּ֣ת� ר� : ָּב� את 15ֵּ֣ד� ֶ֔ז�3 ָּב�

י : ִּכ� ַה  ָּז�% ַ֖מ� ּו  ֵ֥א� ֵ֨צ� 
ם־ַּ֣ת ֵ֥א� ַה&  ַע� ר� ֶפ� י  @ 
ֹ֖ח ֵ֥נּו  � 
ֹ֖ח ָּב� ַּ֣ת�
ַה׃  ִּנ�  
ן ַה ֑ט�� ָּק� ם ַה� 	 יֵֽכ� ֹ֖ח� Gֹוא ֵ֥א ב9 ם־ָּב� ם 16ֵ֥א� � ִּכ� ּו ַ֖מ� ֹ֖ח= ֹל� ִׁ֖ש�

ֵ֥נּו& Gֹ֖ח ָּב�  י� ּו ְו� ר% ְס� � ֵ֥א� 
ם& ַה ַּ֣ת� ֵ֥א� םH ְו� יֵֽכ� ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֹ֖ח ֵ֥א� � ָּק� י� דD ְו� ֹ֖ח� ֵ֥א�
י 	 ַה ִּכ� ַע�% ר� י ֶפ� � 
א ֹ֖ח U3ם־ֹל ֵ֥א� ם ְו� � ֵֽכ� ַּ֣ת� ת ֵ֥א� � ַ֖מ� ֵ֥א� ם ַה�  יֵֽכ�% 
ר ב� ֵּ֣ד�

ם׃  ַּ֣ת�  ֵ֥א� ים  � ֹל� ְּג� ר� ר 17ַ֖מ� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥א� ם  9 ת� ֵ֥א� ף  ְס�	 ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�
ים׃  ַ֖מ�  י� ת  ִׁ֖ש� ֹל�	 ֹום 18ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ָּב� ף&  
יֹוְס ם  @ ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

י 	 ֵ֥נ� Gֵ֥א ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ּו  י� ֹ֖ח� ְו�  ּו  ׂש� Gַע את  ֶ֔ז3	 י  יִׁ֖ש�% ֹל� ָּׁש� ַה�
א׃   
ר ר 19י� � 
ְס ֵ֥א� 
י ד  ֹ֖ח�% ֵ֥א� ם  � יֵֽכ� ֹ֖ח� Gֵ֥א ם  ַּ֣ת�% ֵ֥א� ים  � ֵ֥נ� 
ם־ִּכ ֵ֥א�

ר ב� � ִׁ֖ש� יֵ֥אּו  ב�% ַה� ּו  ֵֽכ� ֹל� ם&  ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו� ם  � ֵֽכ� ר� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ית  � 
ב ָּב�
ם׃  יֵֽכ�  
ַּ֣ת ָּב� ֹון  ב	 Gַע יֵ֥אּו 20ר� � ב� ן& ַּ֣ת� ֑ט� ָּק� ם ַה� @ יֵֽכ� ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ְו�

ן׃  
ׂשּו־ֵֽכ Gַע ֹּ֥י� ְו� ּותּו  ַ֖מ� א ת� ֹל�3 ְו� ם  � יֵֽכ� 
ר ב� ּו ד� ֵ֥נ	 ַ֖מ� ֵ֥א� 
י ְו� י  ֹל�% 
ֵ֥א
׀ 21 ים  � ַ֖מ� 
ִׁ֖ש Gֵ֥א  D ֹל ב� Gֵ֥א יְו  ֹ֖ח�) ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ּו  Pר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

ֹו ִׁ֖ש9 ֶפ� ֵ֥נ� ת  	 ר� ֵ֨צ� יֵ֥נּו  Lֵ֥א� ר� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א  Hיֵ֥נּו ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ַע�  Dֵ֥נּו ֹ֖ח� ֵ֥נ� Gֵ֥א
ַה ֵ֥א� � ָּב� ן&  
ֹל־ִּכ ַע� ֵ֥נּו  ַע� � ַ֖מ� ִׁ֖ש� א  ֹל�3 ְו� יֵ֥נּו  � 
ֹל 
ֵ֥א ֹו  ֵ֥נ	 ֵ֥נ� ֹ֖ח�  ת� ַה� ָּב�

את׃  ָּז3  ַה� ַה  � ר� ַּצ� ַה� יֵ֥נּו  %
ֹל 
ם 22ֵ֥א Lת� ֵ֥א� ן  =
ֵ֥אּוב ר�  Zן ַע� ֹּ֥י� ְו�
ר אַ֖מ�9 
ֹל ׀  ם  : יֵֽכ� 
ֹל Gֵ֥א י  ַּ֣ת� ר� ַ֖מ�= ֵ֥א�  Zֹלֹוא Gַה ר  אַ֖מ�) 
ֹל
	ַה 
ִּנ ֹו ַה� ַ֖מ� ם־ֵּ֣ד� ַ֨ג� ם ְו� � ַּ֣ת� ַע� ַ֖מ� א ִׁ֖ש� ֹל�3 ד ְו� ֹל� � ֹּ֥י� ּו ב� ֵ֥א	 ֑ט� ֹ֖ח� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א�

ִׁ֖ש׃  ר�  ד� י 23ֵ֥נ� 	 ִּכ� ף  � 
יֹוְס ַע.  � 
ַ֖מ י ִׁ֖ש� 	 ִּכ� ּו  ַע% ד� � י  א  ֹל�3 ם&  
ַה ְו�
ם׃  ת�  יֵ֥נ� 
יץ ָּב � ֹל� 
ָּֽמ ב 24ַה� @ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ָּך� ְו� �ב� 
ֹּ֥י ם ְו� � יַה� 
ֹל Gַע  
ב ַ֖מ ֹּס�	 ֹּ֥י� ְו�

ֹון ַע% ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ם& ֵ֥א� ַּ֣ת� ֵ֥א�  
ֹ֖ח ַ֖מ @ ָּק� ֹּ֥י� ם ְו� ַה�% 
ֹל Gר ֵ֥א � 
ָּב ד� י� ם& ְו� ַה� 
ֹל Gֵ֥א
ם׃  יַה�  
יֵ֥נ 
ַע ֹל� ֹו  ת� ֵ֥א� ר  ְס�	 ֵ֥א� ֹּ֥י� ּו 25ְו� ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� י� ְו� ף  (
יֹוְס ְו  � ֵ֨צ� י� ְו�

יִׁ֖ש � ֵ֥א� ם&  יַה� 
ְּפ ְס� ִּכ� יב  @ ִׁ֖ש� ַה� ּוֹל�  Hר ָּב�  Dם יַה� 
ֹל ת־ִּכ� ֵ֥א�
ם � ַה� ׂש ֹל� 	ַע� ֹּ֥י� ְך ְו� ר� � ֵּ֣ד� ַה ֹל� � ד� 
ם ֵ֨צ 9 ַה� ת ֹל� 	 
ת ֹל� ֹו ְו� ָּק% ֹל־ׂש� ֵ֥א�

ן׃   
ּו 26ִּכ ֵֽכ� ֹל� 
ֹּ֥י ְו� ם  � יַה� 
ר ַ֖מ� Gֹל־ֹ֖ח ם ַע� � ר� ב� ת־ִׁ֖ש� ּו ֵ֥א� ֵ֥א	 ׂש� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  ָּׁש�  ת 27ַ֖מ� 	 
ת ֹל� ֹו  ָּק) ת־ׂש� ֵ֥א� ד  Lֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� ֹ֖ח  ַּ֣ת�= ֶפ� ֹּ֥י� ְו�

ֹו ְּפ% ְס� ת־ִּכ� ֵ֥א� א&  ר� ֹּ֥י� ְו� ֹון  ֹל� ָּֽמ� ָּב� ֹו  ר� ַ֖מ� Gֹ֖ח ֹל� ֹוא  ְּפ9 ְס� ַ֖מ�
ֹו׃  ַּ֣ת  ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� י ֵ֥א� 	 ֶפ� ּוא ָּב� ַה־ַה� 
ִּנ ַה� יְו& 28ְו� ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ם ָּב�) א ֹל� � 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י י ְו� � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א� �ַה ב� 
ִּנ ם ַה� � ַ֨ג� י ְו� ְּפ�% ְס� ב ִּכ� � ַהּוִׁ֖ש�
ַה 	 ׂש� את ַע� ַה־ָּז93 ר ַ֖מ� אַ֖מ�% 
יְו& ֹל ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� יִׁ֖ש ֵ֥א� @ ּו ֵ֥א� Pד ר� ֹּ֥י� ֹ֖ח� ְו�

ֵ֥נּו׃  ֹל�  ים  � ֹל�ַה� ם 29ֵ֥א� � יַה� ב� Gֵ֥א ב  ְק�	 Gַע ֹל־י� ֵ֥א� ֵ֥אּו  ב�9 ֹּ֥י� ְו�
ם � ת� ת ֵ֥א� ר�	 ָּק� ֹל־ַה� ת ִּכ� 9 
ֵ֥א ֹו  ידּו ֹל% � ְּג� ֹּ֥י� ְו� ן  ַע� � ֵ֥נ� ִּכ� ַה  ֵ֨צ� ר� � ֵ֥א�

ר׃  אַ֖מ�  
ֵ֥נּו 30ֹל � ַּ֣ת� ֵ֥א� ץ  ר� 9 ֵ֥א� ַה� 	י  
ֵ֥נ ד� Gֵ֥א יִׁ֖ש  ֵ֥א�= ַה� ר  ָּב� Sֵּ֣ד�
ץ׃ ר� ֵ֥א�  ת־ַה� ֵ֥א� ים  � ֹל� ְּג� ר� ַ֖מ� ִּכ�  ֵ֥נּו  ת�% ֵ֥א� ן  � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ֹות  ִׁ֖ש� ְק�

יֵ֥נּו 31 � י� ַה� א  ֹל3	 ֵ֥נּו  ֹ֖ח� � ֵ֥נ� Gֵ֥א ים  � ֵ֥נ� 
ִּכ יְו  � ֹל� 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ִּנ3	 ְו�
ים׃  ֹל�  ְּג� ר� �י 32ַ֖מ� 
ֵ֥נ ָּב� ים  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ֵ֥נּו  9ֹ֖ח� ֵ֥נ� Gֵ֥א ר  	 ׂש� ים־ַע� 
ֵ֥נ ִׁ֖ש�

יֵ֥נּו � ב� ת־ֵ֥א� ֹום ֵ֥א� ֹּ֥י9 ַה� ן  ֑ט�	 ָּק� ַה� ְו� ִּנּו  יֵ֥נ�% 
ֵ֥א ד  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� יֵ֥נּו  � ב� ֵ֥א�
ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ִּכ� ץ  ר� 	 ֵ֥א� �י 33ָּב� 
ֵ֥נ ד� Gֵ֥א יִׁ֖ש&  ֵ֥א� ַה� יֵ֥נּו  (
ֹל 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ם @ יֵֽכ� ֹ֖ח� Gֵ֥א ם  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ים  � ֵ֥נ� 
ֵֽכ י  	 ִּכ� ַע  ד�% 
ֵ֥א את  ֶ֔ז�3 ָּב� ץ  ר� ֵ֥א�% ַה�
ּו ֹ֖ח	 ְק� ם  � יֵֽכ� 
ַּ֣ת ָּב� ֹון  ב	 Gַע ת־ר� ֵ֥א� ְו� י  ַּ֣ת�% ֵ֥א� יֹ֖חּו  � ִּנ� ַה� ד&  ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� 

ֵֽכּו׃   
ֹל יH 34ְו� ֹל� 
ֵ֥א  Dן ֑ט� ָּק� ַה� ם  � יֵֽכ� ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� יֵ֥אּו  ב� ַה� S�ְו
ם � ַּ֣ת� ים ֵ֥א� � ֵ֥נ� 
י ֵֽכ 	 ם ִּכ� ַּ֣ת�% ים& ֵ֥א� ֹל� ְּג� ר� א ַ֖מ� י ֹל3@ � ַה ִּכ� ַע�) ד�  
ֵ֥א ְו�
רּו׃ ֹ֖ח�  ְס� ַּ֣ת� ץ  ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ם  ֵֽכ�% ֹל� ן  � 
ַּ֣ת ֵ֥א� ם&  יֵֽכ� ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֵ֥א�

יִׁ֖ש 35 	 ַה־ֵ֥א� 
ִּנ ַה� ְו� ם  יַה�% 
ָּק ׂש� ים  � יְק� ר� ַ֖מ� ם  O
ַה י  ַה�) י� ְו�
ם 9 יַה� 
ְּפ ְס� ֹות ִּכ� ר: ר� ת־ֵ֨צ� ּו ֵ֥א� Pֵ֥א ר� ֹּ֥י� ֹו ְו� ָּק� ׂש� ֹו ָּב� ְּפ� ְס� רֹור־ִּכ� ֵ֨צ�
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ֵ֥אּו׃  יר�  ֹּ֥י� ם ְו� � יַה� ב� Gֵ֥א ַה ְו� ָּֽמ� 	 
ב 36ַה ְק�� Gַע ם& י� ַה� 
ֹל Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
& יֵ֥נ� 
ֵ֥א ף  @ 
יֹוְס ם  � ַּ֣ת� ֹל� ִּכ� ִׁ֖ש� י  � ת� ֵ֥א� ם  יַה�% ב� Gֵ֥אtֹון ַע� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ְו� ִּנּו& 

ַה׃ ֵ֥נ� ָּ֑ל�  ֵֽכ[ ּו  י	 ַה� י  � ֹל� ַע� ֹ֖חּו  % ָּק� ַּ֣ת� ן  � ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ִּנּו  יֵ֥נ�% 
ֵ֥א
י& 37 ֵ֥נ� @י ב� 
ֵ֥נ ת־ִׁ֖ש� ר ֵ֥א� אַ֖מ�% 
יְו ֹל � ב� ֹל־ֵ֥א� ן& ֵ֥א� 
ֵ֥אּוב ר ר� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

תֹו& ֵ֥א� @ַה  ֵ֥נ� ַּ֣ת� יָ֥ך  � ֹל� 
ֵ֥א ִּנּו  � יֵ֥א� ב� Gֵ֥א א  ם־ֹל3	 ֵ֥א� ית  ַ֖מ�% ַּ֣ת�
יָ֥ך׃  ֹל�  
ִּנּו ֵ֥א 	 יב� ִׁ֖ש� Gי ֵ֥א � ֵ֥נ� Gֵ֥א י ְו� ד�% ֹל־י� ד 38ַע� 	 
ר 
א־י ר ֹל3  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

ר ֵ֥א�) ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ֹו  ֵּ֣ד� ב� ּוא ֹל� ַה: ְו� ת  L
יְו ַ֖מ ֹ֖ח�= י־ֵ֥א� ִּכ�  ם  � ֵֽכ� ָּֽמ� י ַע� � ֵ֥נ� ָּב�
ּה ֵֽכּו־ב�% ֹל�  
ַּ֣ת ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְך&  ר� ֵּ֣ד�' ָּב� ְסֹון&  ֵ֥א� ַהּו  @ ֵ֥א� ר� ּוְק�

ַה׃  ֹוֹל� ֵ֥א  ֹון ִׁ֖ש� ַ֨ג� י� י ָּב� 9 ת� יב� 
ת־ׂש ם ֵ֥א� : ַּ֣ת� ד� ַהֹור� ְו�

43 ץ׃   ר� ֵ֥א�  ד ָּב� 	 
ב ב ִּכ� � ַע� ר� ַה� ָּ֑לּו& 2ְו� ר ִּכ� @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א י ִּכ� ַה�) י� ְו�
ם י� � ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַ֖מ� יֵ֥אּו  � ב� 
ַה ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר  ב� ָּׁש�% ת־ַה� ֵ֥א� ֹל  ֵֽכ�� ֵ֥א� ֹל�
ֵ֥נּו 	 רּו־ֹל� ב� ִׁ֖ש� בּו  � ִׁ֖ש[ ם  יַה�% ב� Gֵ֥א ם&  יַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ֹל׃  ֵֽכ� ֑ט־ֵ֥א�  ַע� ד 3ַ֖מ� � 
ַע ר ַה� אַ֖מ�� 
ַה ֹל � ַהּוד� יְו י� 9 ֹל� 
ר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�
י � ַּ֣ת� ֹל� י ָּב� ֵ֥נ�% ּו ֶפ� ֵ֥א� ר� א־ת� ר& ֹל3  אַ֖מ� 
יִׁ֖ש ֹל @ ֵ֥א� ֵ֥נּו ַה� דZ ָּב�= ַע� 
ַה

ם׃  ֵֽכ�  ַּ֣ת� ם ֵ֥א� 	 יֵֽכ� ֹ֖ח� Gיֵ֥נּו 4ֵ֥א � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֹ֖ח. ֵ֥א� 	 
ָּ֑ל ִׁ֖ש� ָ֥ך9 ַ֖מ� ִׁ֖ש� ם־י� ֵ֥א�
ֹל׃  ֵֽכ� ֵ֥א�  ָ֥ך�  ֹל� ַה  	 ר� ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ְו� ַה  Uד� ר� 
ֵ֥נ ֵ֥נּו  � ַּ֣ת� ָ֥ך	 5ֵ֥א� יֵ֥נ� 
ם־ֵ֥א ֵ֥א� ְו�

יֵ֥נּו& '
ֹל 
ֵ֥א ר  @ ַ֖מ� ֵ֥א� יִׁ֖ש  Pֵ֥א� י־ַה� ִּכ�  ד  � 
ר 
ֵ֥נ א  ֹל�3 ֹ֖ח.  � 
ָּ֑ל ִׁ֖ש� ַ֖מ�
ם׃  ֵֽכ�  ַּ֣ת� ם ֵ֥א� 	 יֵֽכ� ֹ֖ח� Gי ֵ֥א � ַּ֣ת� ֹל� י ָּב� ֵ֥נ�% ּו ֶפ� ֵ֥א� ר� א־ת� ר& 6ֹל3  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�

ֹוד ַע	 יִׁ֖ש ַה� ֵ֥א�% יד ֹל� � ְּג� ַה� י ֹל� � ם ֹל� � ת� ַע� 
ר Gַה ַה 	 ַ֖מ� ֹל ֹל� %
ֵ֥א ר� ׂש� י�
ֹ֖ח׃  ֵ֥א�  ם  � ֵֽכ� ֵ֥נּו 7ֹל� � ֹל� יִׁ֖ש  ֵ֥א� Sֹל־ַה� ֵ֥א� ֹוֹל ִׁ֖ש�  ֵ֥א� ּו ִׁ֖ש� Yר ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

�ִׁ֖ש 
י Gַה י&  ֹ֖ח� ם  	 יֵֽכ� ב� Gֵ֥א ֹוד  ַע= ַה� ר  אַ֖מ�) 
ֹל ֵ֥נּו  L
ַּ֣ת ד� ֹוֹל� ַ֖מ  ּוֹל�
ַה ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ַה� ים  � ר� ב� ֵּ֣ד� ַה� י  � ֹל־ְּפ� ַע� ֹו  ד־ֹל% ְּג� ֵ֥נ�= ְו� ֹ֖ח  ֵ֥א�% ם  � ֵֽכ� ֹל�
ם׃ יֵֽכ�  ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ידּו  � ַהֹור� ר  י3אַ֖מ�% י  � ִּכ� ַע  ד�% 
ֵ֥נ ֹוַע.  ד� י� Gַה

ַה 8 	 ֹ֖ח� ֹל� ִׁ֖ש� יְו  ב�) ֵ֥א� ֹל  � 
ֵ֥א ר� ׂש� ֹל־י� ֵ֥א� ַה  Lַהּוד� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ּות ַ֖מ% א ֵ֥נ� ֹל�3 ַה& ְו� י� ֹ֖ח� ֵ֥נ�  ַה ְו� ֵֽכ� � 
ֹל 
ֵ֥נ ַה ְו� ּוַ֖מ� ְק� ֵ֥נ� י ְו� � ַּ֣ת� ר ֵ֥א� 9ַע� ִּנ� ַה�

ֵ֥נּו׃   
ְּפ ם־֑ט� ַה ְּג� � ַּ֣ת� ם־ֵ֥א� ֵ֥נּו ַ֨ג� ֹ֖ח� 	 ֵ֥נ� Gם־ֵ֥א ִּנּו 9ְּג� ב�% ר� ַע� � י& ֵ֥א  ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� 
יָ֥ך& ֹל�' 
ֵ֥א יְו  @ ת� יֵ֥א� ב� Gַה א  ם־ֹל3= ֵ֥א� ִּנּו  � ִׁ֖ש� ְק� ב� ַּ֣ת� י  � ד� ֹּ֥י� ַ֖מ�

ים׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ֹל־ַה� ָ֥ך� ִּכ� י ֹל� את�  	 ֑ט� ֹ֖ח� יָ֥ך ְו� ֵ֥נ�% ֶפ� יְו ֹל� � ַּ֣ת� ַ֨ג� ַּצ� ַה� י 10ְו� � ִּכ�
ם׃ י� ַ֖מ�  Gַע 	ַה ֶפ� ֵ֥נּו ֶ֔ז� ב� � ַה ִׁ֖ש� 	 ַּ֣ת� י־ַע� ֵ֥נּו ִּכ�  ַה� � ַ֖מ� ַה� ַ֖מ� ת� א ַה� � 
ֹלּוֹל

׀ 11 ן  � 
ם־ִּכ ֵ֥א� ם  יַה�) ב� Gֵ֥א ֹל  � 
ֵ֥א ר� ׂש� י� ם  L�ַה 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�

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

ם יֵֽכ�% 
ֹל ֵֽכ� ץ& ָּב� ר� ֵ֥א�' ת ַה� @ ר� ַ֖מ� ָּז� ּו ַ֖מ� Pֹ֖ח ׂשּוH ְק� Gאת ַע ֶפֹואD ֶ֔ז�3 
ֵ֥א
ִׁ֖ש ב�% ֑ט ֵּ֣ד� � ַע� י& ּוַ֖מ� ר� e֑ט ֵ֨צ @ ַע� ַה ַ֖מ� � ֹ֖ח� ֵ֥נ� יִׁ֖ש ַ֖מ� � ֵ֥א� ידּו ֹל� 	 ַהֹור� ְו�

ים׃  ד�  
ְק ים ּוִׁ֖ש� � ֵ֥נ� ֑ט� ֑ט ָּב� ֹל�% ְו� את  ֵֽכ�3 ַה 12ֵ֥נ� � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ף ַ֖מ� ְס� 	 ֵֽכ� ְו�
י @ ֶפ� ָּב� ב  ָּֽמּוִׁ֖ש�= ַה� ף  ְס� L�ִּכ ת־ַה� ֵ֥א� ְו� ם  � ֵֽכ� ד� י� ב� ּו  ֹ֖ח� ְק�
ַה � ְּג� ִׁ֖ש� ַ֖מ� י  	 ֵ֥אּוֹל� ם  ֵֽכ�% ד� י� ב� יבּו  � ִׁ֖ש� ַּ֣ת� ם&  יֵֽכ� 
ת ֹ֖ח�  ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א�

ּוא׃  ּובּו 13ַה  ִׁ֖ש	 ּוַ֖מּו  ְק� ְו� ֹ֖חּו  � ְק� ם  � יֵֽכ� ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ְו�
יִׁ֖ש׃  ֵ֥א�  ֹל־ַה� ים& 14ֵ֥א� ַ֖מ� Gֹ֖ח ר� ם  @ ֵֽכ� ֹל� ן  =
ַּ֣ת י� י  ֵּ֣ד�) ִׁ֖ש� ֹל  � 
ֵ֥א ְו�

ר � 
ֹ֖ח ֵ֥א� ם  	 יֵֽכ� ֹ֖ח� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ם  9 ֵֽכ� ֹל� ֹ֖ח  	 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� ְו� יִׁ֖ש  ֵ֥א�% ַה� �י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל�
י׃ ַּ֣ת� ֹל� ֵֽכ�  ִׁ֖ש� י  ַּ֣ת� ֹל� ֵֽכ�� ִׁ֖ש� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� י  Uֵ֥נ� Gֵ֥א ְו� ין  � ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו�

את 15 ָּז%3 ַה� ַה  � ֹ֖ח� ֵ֥נ� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� ים&  ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה�  ּו  ֹ֖ח@ ְק� ֹּ֥י� ְו�
ַ֖מּו& ' ְק[ ֹּ֥י� ְו� ן  � ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א� ְו� ם  � ד� י� ב� ּו  ֹ֖ח	 ְק� ֹל� ף  ְס� 9 ַה־ִּכ� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ּוַ֖מ�

ף׃   
יֹוְס י  	 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ּו  ד� ַ֖מ� ַע� ֹּ֥י�  ְו� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ּו  ד� ר� 
ֹּ֥י א 16ְו� ר� ֹּ֥י�= ְו�
ֹו ית% 
ֹל־ָּב ר ַע� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ר& ֹל�  אַ֖מ� ֹּ֥י3' יןH ְו� ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ת־ָּב� םD ֵ֥א� ַּ֣ת� ף ֵ֥א� � 
יֹוְס
ן %
ֵֽכ ַה� ֹ֖ח& ְו� ב� ֹ֖ח. ֑ט�' ב�@ ַה ּו֑ט� ת� י� � ָּב� ים ַה� � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ת־ַה� א ֵ֥א� 	 
ב ַה�

ם׃  י� ר�  eַה ַּצ� ָּב�  ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ּו  ֹל	 י3אֵֽכ� י  9 ַּ֣ת� ֵ֥א� י  	 ׂש 17ִּכ� �ַע� ֹּ֥י� ְו�
יִׁ֖ש 9 ֵ֥א� ַה� א  	 
ב ֹּ֥י� ְו� ף  � 
יֹוְס ר  � ַ֖מ� ֵ֥א� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ�  יִׁ֖ש  ֵ֥א�% ַה�

ף׃   
ַה יֹוְס ית� 	 
ים ָּב � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ת־ַה� ים 18ֵ֥א� ִׁ֖ש�) ֵ֥נ� Gֵ֥א ּו ַה�  ֵ֥א� יר� ֹּ֥י�  ְו�
ף& ְס� ִּכ�' ר ַה� @ ב� ֹל־ֵּ֣ד� ּו ַע� ר) ֹּ֥י3אַ֖מ� ףH ְו� 
ית יֹוְס � 
ֵ֥אּוD ָּב ּוב� י ַה  � ִּכ�
ים � ֵ֥א� ּוב� ַ֖מ  ֵ֥נּו  ֹ֖ח� � ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה  ָּ֑ל�% ֹ֖ח� ַּ֣ת� ָּב� יֵ֥נּו&  '
ת ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א� ָּב� ב  @ ָּׁש� ַה�
ֵ֥נּו 9 ת� ת ֵ֥א� ֹ֖ח� : ְק� ֹל� יֵ֥נּו ְו� %
ֹל ֹל ַע� � 
ְּפ ֵ֥נ� ת� ַה� יֵ֥נּו& ּוֹל� '
ֹל ֹל ַע� @ 
ֹל ְּג� ת� ַה� ֹל�

יֵ֥נּו׃   
ר ַ֖מ� Gת־ֹ֖ח ֵ֥א� ְו� ים  � ד� ב� Gַע יִׁ֖ש 19ֹל� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ֵ֥א� ִׁ֖שּו&  ְּג� ֹּ֥י� ְו� 
ת׃ י� ָּב�  ֹ֖ח ַה� ת� 	 יְו ְּפ� � ֹל� 
ּו ֵ֥א ר	 ָּב� ד� י� ף ְו� � 
ית יֹוְס � 
ֹל־ָּב ר ַע� � ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ַה 20 � ָּ֑ל� ֹ֖ח� ַּ֣ת� ָּב� ֵ֥נּו  ד� 9 ר� י� ד  ר�	 י� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א י  � ָּב� ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ֹל׃  ֵֽכ� ר־ֵ֥א�  ָּב� ִׁ֖ש� ֹון 21ֹל� ֹל) ָּֽמ� ֹל־ַה� ֵ֥א� אֵ֥נּו  � י־ב� ִּכ� י  Pַה� י� ְו� 

י � ֶפ� יִׁ֖ש& ָּב� ף־ֵ֥א� ְס� @ַה ֵֽכ�  
ִּנ ַה� יֵ֥נּו ְו� %
ת ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ת־ֵ֥א� ַה& ֵ֥א� ֹ֖ח� ַּ֣ת� ֶפ� ִּנ� ְו� 
ֵ֥נּו׃  
ד י� ֹו ָּב� ת� ב ֵ֥א� 	ִׁ֖ש� ִּנ� ֹו ְו� ֹל� ְק� ִׁ֖ש� ַ֖מ� ֵ֥נּו ָּב� � 
ְּפ ְס� ֹו ִּכ� ַּ֣ת% ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א�

א 22 ֹל ֹל�3 ֵֽכ� ר־ֵ֥א�� ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥נּו ֹל� � 
ד י� ֵ֥נּו ב� ד� 	 ר ַהֹור� 9 
ֹ֖ח ף ֵ֥א� ְס� : ֵֽכ� ְו�
יֵ֥נּו׃   
ת ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א� ֵ֥נּו ָּב� � 
ְּפ ְס� ם ִּכ� 	 י־ׂש� ֵ֥נּו ַ֖מ� ַע� ד�% רZ 23י� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

י @ 
אֹל�ַה 
 ְו  ם  L�יֵֽכ 
ַה ֹל�= ֵ֥א� ֵ֥אּו  יר�) ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ם  L�ֵֽכ ֹל� ֹום  ֹל= ִׁ֖ש�
ם יֵֽכ�% 
ת ֹ֖ח�� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א� ָּב� ַ֖מֹון&  ֑ט� ַ֖מ� ם  @ ֵֽכ� ֹל� ן  ת�= ֵ֥נ� ם&  יֵֽכ� ב� Gֵ֥א
ֹון׃ ַע  ַ֖מ� ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ם  � ַה� 
ֹל Gֵ֥א א  	 
ֹּ֥יֹוֵ֨צ ְו� י  � ֹל� 
ֵ֥א א  � ָּב� ם  � ֵֽכ� ְּפ� ְס� ִּכ�

ף 24 � 
יֹוְס ַה  ית� � 
ָּב ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ת־ַה� ֵ֥א� יִׁ֖ש  9 ֵ֥א� ַה� א  	 
ב ֹּ֥י� ְו�
ֹוא ְּפ� ְס� ַ֖מ� ן  	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו� ם  יַה�% 
ֹל ַ֨ג� ר� ּו  ֵ֨צ� Gֹ֖ח ר� ֹּ֥י� ְו� ם&  י� ן־ַ֖מ�' ַּ֣ת� ֹּ֥י� ְו�
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ם׃  יַה�  
ר ַ֖מ�  Gֹ֖ח ֹוא 25ֹל� ד־ָּב	 ַע� ַה  ֹ֖ח�% ֵ֥נ� ָּֽמ� ת־ַה� ֵ֥א� יֵ֥נּו&  ֵֽכ�' ֹּ֥י� ְו�
ם׃ ֹ֖ח� ֹלּו ֹל�  אֵֽכ� ם י3	 � י־ִׁ֖ש� ּו ִּכ� ַע% ַ֖מ� י ִׁ֖ש�  � ם ִּכ� י� � ר� eַה ַּצ� ף ָּב�  � 
יֹוְס

ַה 26 	 ֹ֖ח� ֵ֥נ� ָּֽמ� ת־ַה� ֹו ֵ֥א� יּאּו ֹל9 	 ב� ֹּ֥י� ַה ְו� ת� י� ָּב�% ף& ַה� 
א יֹוְס ב3@ ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ ֵ֨צ� ר� ֵ֥א�  ֹו  ְוּו־ֹל� Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ַה  ת� י� � ָּב� ַה� ם  � ד� י� ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ֹום 27 ֹל9 ִׁ֖ש� Gַה ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו� ֹום  ֹל% ִׁ֖ש� ֹל� ם&  ַה� ֹל� ֹל  @ ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
י׃ ֹ֖ח�  ִּנּו  � ַעֹוד� ַה� ם  � ַּ֣ת� ר� ַ֖מ� Gֵ֥א ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ן  � 
ְק ָּז� ַה� ם  	 יֵֽכ� ב� Gֵ֥א

י 28 � ֹ֖ח� ִּנּו  � ַעֹוד� יֵ֥נּו  � ב� ֵ֥א� ֹל� ָ֥ך	  ֵּ֣ד� ב� ַע� ֹל� ֹום  ֹל9 ִׁ֖ש� ּו  ר) ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ּו  ד� ָּק� ֹּ֥י� ּו׃ ְוישתֹ֖חְו ְו�  ּו  Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י�  א 29ְו� ר� Pֹּ֥י� ְו� יְו  יֵ֥נ�) 
ַע א  � ָּׂש� ֹּ֥י� ְו�

ם � יֵֽכ� ֹ֖ח� Gַה& ֵ֥א ֶ֔ז� Gר ַה אַ֖מ� ֹּ֥י3) ָּֽמֹוH ְו� ן־ֵ֥א� יְוD ָּב� ֹ֖ח� ין ֵ֥א� � ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ת־ָּב� ֵ֥א�
ים 	 ֹל�ַה� ֵ֥א� ר  Uֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� י  � ֹל� 
ֵ֥א ם  � ַּ֣ת� ר� ַ֖מ� Gֵ֥א ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ן  ֑ט�% ָּק� ַה�

י׃  ֵ֥נ�  ָּב� ָ֥ך�  ֵ֥נ� ֹ֖ח� יְו& 30י� ַ֖מ� Gֹ֖ח ר� ּו  ר@ ַ֖מ� ֵֽכ� י־ֵ֥נ� ִּכ�  ף  (
יֹוְס ר  � 
ַה ַ֖מ� י� ְו�
ָּך� 	ב� 
ֹּ֥י ַה ְו� ר� ד� � ֹ֖ח� א ַה� ב3	 ֹּ֥י� ֹות ְו� ִּכ� ב� ִׁ֖ש ֹל� � 
ָּק ב� י� יְו ְו� ֹ֖ח�% ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�

ַה׃  ָּֽמ� ר 31ִׁ֖ש�  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ְק  ְּפ�% ֵ֥א� ת� ֹּ֥י�= ְו� א  � 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו� יְו  � ֵ֥נ� ְּפ� ץ  	 ֹ֖ח� ר� ֹּ֥י� ְו�
ם׃  ֹ֖ח� יַ֖מּו ֹל�  	 ם 32ׂש� � ֵּ֣ד� ב� ם ֹל� � ַה� ֹל� ֹו ְו� ֵּ֣ד� ב� ֹו ֹל� יַ֖מּו ֹל9 	 ׂש� ֹּ֥י� ְו�

ּון Lֹל א יּוֵֽכ� יZ ֹל3= ם ִּכ� ֵּ֣ד�% ב� ַּ֣תֹו& ֹל� ים ֵ֥א� @ ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ים ַה� Pר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ֹל� ְו�
ַה 	 ב� 
י־תֹוַע ם ִּכ� ֹ֖ח� ים& ֹל�% ר� ב� ַע� ת־ַה�  ֹל ֵ֥א� ֵֽכ�@ ֵ֥א� ים ֹל� ר�) ֵ֨צ� ָּֽמ� ַה�

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ְוא ֹל� � ֹו 33ַה� ת% ר� ֵֽכ�� ב� ר& ִּכ� ֵֽכ� ָּב� יְו ַה� ֵ֥נ�% ֶפ� ּו ֹל� ב� ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
יִׁ֖ש 	 ֵ֥א� ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ּו  ַה	 ַ֖מ� ת� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ת� ר� ַע� ֵ֨צ� ִּכ� יר  � ַע� ַּצ� ַה� ְו�

ַהּו׃   
ַע 
ֹל־ר םH 34ֵ֥א� ַה� 
ֹל Gֵ֥א Dיְו ֵ֥נ� ת ְּפ� � 
ֵ֥א 
ת ַ֖מ Lֵ֥א� ׂש� א ַ֖מ� ָּׂש�= ֹּ֥י� ְו�
ִׁ֖ש � 
ַ֖מ ֹ֖ח� ם  � ָּ֑ל� ִּכ[ ת  ֵ֥א�	 ׂש� ָּֽמ� ַ֖מ� ן  9 ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ָּב� ת  : ֵ֥א� ׂש� ַ֖מ� ב  ר� L
ַּ֣ת ְו�

ֹו׃  ָּֽמ  ּו ַע� ר� ִּכ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ּו ְו�  ַּ֣ת	 ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ֹות ְו� ד� י�

44 א  P
ָּ֑ל ַ֖מ�  Hר אַ֖מ� 
ֹל  Dיתֹו 
ֹל־ָּב ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ְו  Pֵ֨צ� י� ְו�
ּון ֹל� יּוֵֽכ� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ֹל  ֵֽכ� ֵ֥א�% ים&  ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה�  ת  ֹ֖ח�@ ַּ֣ת� ַ֖מ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�
ֹו׃ ַּ֣ת  ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א� י  	 ֶפ� ָּב� יִׁ֖ש  � ף־ֵ֥א� ְס� ִּכ�  ים  	 ׂש� ְו� ת  � 
ֵ֥א ׂש�

ת 2 ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ַ֖מ� י& ֵ֥א� ֶפ� ים& ָּב� ׂש� ף ַּ֣ת� ְס� ִּכ�) יַע. ַה� � ב� י ְּג� Pיַע� ב� ת־ְּג� ֵ֥א� ְו�
ף � 
יֹוְס ר  	 ב� ד� ִּכ� ׂש  ַע� Uֹּ֥י� ְו� ֹו  ר� ב� ִׁ֖ש� ף  ְס� � ִּכ� ת  � 
ֵ֥א ְו� ן  ֑ט�% ָּק� ַה�

ר׃   
ָּב ֵּ֣ד� ר  	 ִׁ֖ש� Gּו 3ֵ֥א ֹ֖ח% ָּ֑ל� ִׁ֖ש[ ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ְו� ֹור  ֵ֥א� ר  ְק� ָּב�� ַה�
ם׃  יַה�  
ר ַ֖מ� Gֹ֖ח ְו� ַה  ָּֽמ� � 
א 4ַה ֹל�3  Dיר ַע� ת־ַה� ֵ֥א� ּו  ֵ֥א� ֵ֨צ� י�  ם  S
ַה

ּום ְק	 ֹו  ית% 
ֹל־ָּב ַע� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל�  ר&  ַ֖מ� ֵ֥א� ף  @ 
יֹוְס ְו�  Hיְקּו ֹ֖ח� ר� ַה�
ם ַה�% 
ֹל Gֵ֥א � ַּ֣ת� ר� ַ֖מ� ֵ֥א� ם& ְו� ַּ֣ת� ַ֨ג� ָּׂש� ַה� ים ְו� � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א י ַה�  � 
ר Gֹ֖ח ף ֵ֥א� ד�� ר�

ַה׃  ת ֑טֹוב�  ֹ֖ח� 	 ַה ַּ֣ת� � ַע� ם ר� 	 ַּ֣ת� ַ֖מ� ָּ֑ל� ַה ִׁ֖ש� ָּֽמ� 9 ַה 5ֹל� ֹוא ֶ֔ז�) ֹל� Gַה
ֹו ִׁ֖ש ָּב� � 
ֹ֖ח ֵ֥נ� י� ִׁ֖ש  	 
ֹ֖ח ֵ֥נ� ּוא  Uַה ְו� ֹו  י& ָּב% ֵ֥נ� ד� Gַה ֵ֥א @ ַּ֣ת� ִׁ֖ש� י� ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א

ם׃  ית�  ׂש� Gר ַע 	 ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א � ת� ַע� 
ר Gם 6ַה ַה�% 
ֹל Gר ֵ֥א � 
ָּב ד� י� ם ְו� � 
ַ֨ג ָּׂש� ֹּ֥י� ְו� 
ַה׃  ָּ֑ל�  
ֵ֥א ַה� ים  � ר� ב� ֵּ֣ד� ת־ַה� ַה 7ֵ֥א� ָּֽמ� Oֹל� יְו  ֹל�% 
ֵ֥א ּו  ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�

יָ֥ך ד�% ב� Gַע ַה& ֹל� יֹל� ֹל�' ַה ֹ֖ח� ָּ֑ל� � 
ֵ֥א ים ַה� � ר� ב� ֵּ֣ד� י ִּכ� ֵ֥נ�% ד� Gר ֵ֥א � 
ָּב ד� י�
ַה׃  ָּז�  ר ַה� 	 ב� ֵּ֣ד� ֹות ִּכ� ׂש� Gַע 
אֵ֥נּו& 8ַ֖מ ֵ֨צ�' ר ַ֖מ� @ ִׁ֖ש� Gף ֵ֥א ְס� ן ִּכ�) � 
ַה

ן ַע� � ֵ֥נ� ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� 
יָ֥ך ַ֖מ � ֹל� 
ֵ֥א ֵ֥נּו  יב�	 ִׁ֖ש� יֵ֥נּו ַה� %
ת ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� י ֵ֥א� � ֶפ� ָּב�
ב׃ ַה�  ֶ֔ז� ֹו  ֵ֥א	 ף  ְס� � ִּכ� יָ֥ך  ֵ֥נ�% ד� Gֵ֥א ית  � 
ָּב ַ֖מ� ב&  ֵ֥נ� ַ֨ג� ֵ֥נ� יְך  (
ֵ֥א ְו�

ֵ֥נּו 9 ֹ֖ח� Uֵ֥נ� Gם־ֵ֥א ַ֨ג� ת ְו� � 
ַ֖מ יָ֥ך ְו� � ד� ב� Gַע 
ֹו ַ֖מ ַּ֣ת9 א ֵ֥א� 	 
ֵ֨צ ָּֽמ� ר י� ִׁ֖ש�= Gֵ֥א
ים׃  ד�  ב� Gַע ֹל� י  � ֵ֥נ� אד� ֹל�  	ַה  י� ַה� ַה 10ֵ֥נ�  	 ַּ֣ת� ם־ַע� ְּג� ר  אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

י � ַה־ָּ֑ל� י� ַה� ַּ֣תֹו& י� א ֵ֥א� @ 
ֵ֨צ ָּֽמ� ר י� ִׁ֖ש�= Gּוא ֵ֥א ן־ַה� ם ִּכ� � יֵֽכ� 
ר ב� ד� ֵֽכ�
ם׃  ֹּ֥י�  ְק� ֵ֥נ� ּו  י	 ַה� ַּ֣ת� ם  � ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו� ד  ב� דּו 11ַע�% 9 ֹּ֥יֹור� ְו� ּו  ר) Gַה ַ֖מ� י� � ְו 

יִׁ֖ש 	 ֵ֥א� ּו  ֹ֖ח� ַּ֣ת� ֶפ� ֹּ֥י� ְו�  ַה  ֵ֨צ� ר� � ֵ֥א� ֹו  ַּ֣ת� ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� יִׁ֖ש  	 ֵ֥א�
ֹו׃  ַּ֣ת  ֹ֖ח� ַּ֣ת� ַ֖מ� ַה 12ֵ֥א� � ָּ֑ל� ן ִּכ� ֑ט�� ָּק� ֹל ּוב� %
ֹ֖ח 
ֹוֹל ַה ד� ְּג� ׂש ָּב� U
ְּפ ֹ֖ח� י� ְו�

ן׃  ַ֖מ�  י� ֵ֥נ� ָּב� ת  ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ַ֖מ� ֵ֥א� ָּב� יַע.  ב�% ְּג� ַה� א&  
ֵ֨צ ָּֽמ� ֹּ֥י� ּו 13ְו� ַע� ר� ְק� ֹּ֥י� � ְו 
בּו � ִׁ֖ש[ ֹּ֥י� ְו� ֹו  ר% ַ֖מ� Gֹל־ֹ֖ח ַע� יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ְס&  ַ֖מ� Gַע ֹּ֥י� ְו�  ם  � ֹל�ת� ַ֖מ� ׂש�

ַה׃  יר� ַע�  ף 14ַה� %
יֹוְס ַה  ית� � 
ָּב יְו&  ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו� ַה  @ ַהּוד� י� א  ב3= ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ֵ֨צ� ר� יְו ֵ֥א�  � ֵ֥נ� ֶפ� ּו ֹל� ֹל	 ְּפ� ֹּ֥י� ם ְו� � ִּנּו ִׁ֖ש� � ּוא ַעֹוד� ַה� ר 15ְו� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ם � ית� ׂש� Gר ַע � ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א � ָּז� ַה ַה� 	 ׂש� Gַע ָּֽמ� ַה־ַה� ף ַ֖מ�  %
ם& יֹוְס ַה� ֹל�
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א יִׁ֖ש  � ֵ֥א� ִׁ֖ש  9 
ֹ֖ח ֵ֥נ� י� ִׁ֖ש  : 
ֹ֖ח י־ֵ֥נ� ִּכ�  ם  ַּ֣ת�% ַע� ד� י� ֹוא  ֹל� Gַה

י׃  ֵ֥נ� ַ֖מ�  י 16ִּכ� ֵ֥נ�% אד� ֹל�  ר&  ַה־ִּנ3אַ֖מ� ַ֖מ� ַה  ַהּוד�) י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
א& ֵ֨צ� ַ֖מ� ים  ֹל�ַה�) ֵ֥א� ַה� ְק  � ֵּ֣ד� ֑ט� ֵ֨צ� ַה־ִּנ� ּוַ֖מ� ר  � 
ָּב ד� ַה־ִּנ� ַ֖מ�
ֵ֥נּו ֹ֖ח� Uֵ֥נ� Gם־ֵ֥א י ְּג� ֵ֥נ�% אד� ים& ֹל�  ד� ב� Gִּנּו ַע@ ִּנ� יָ֥ך ַה� ד�% ב� Gן ַע �gְו Gת־ַע ֵ֥א�

ֹו׃  ד  י� ָּב� יַע.  � ב� ְּג� ַה� א  	 ֵ֨צ� ַ֖מ� ר־ֵ֥נ� ִׁ֖ש� Gֵ֥א 9ם  ר 17ְּג� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�
א ֵ֨צ�= ַ֖מ� רZ ֵ֥נ� ִׁ֖ש� Gיִׁ֖ש ֵ֥א Yֵ֥א� את ַה� ֹות ֶ֔ז�3 ׂש� Gַע 
י ַ֖מ ַה ָּ֑ל�% יֹל� � ֹל� ֹ֖ח�
ּו ֹל	 Gַע ם  U�ַּ֣ת ֵ֥א� ְו� ד  ב� ַע�% י  � ַה־ָּ֑ל� י� ַה� י� ּוא  Oֹו ַה ד) י� ָּב� יַע.  Lב� ְּג� ַה�
ם׃  יֵֽכ�  ב� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א� ֹום  ֹל� ִׁ֖ש� ֶפֹל�

א 18 ר־ֵ֥נ�= ָּב� ד� יH י� ֵ֥נ� ד� Gי ֵ֥א � רD ָּב� ֹּ֥י3אַ֖מ� ַה ְו� ַהּוד�) יְו י� Lֹל� 
ִׁ֖ש ֵ֥א ְּג�= ֹּ֥י� ְו�
ָ֥ך� ְּפ� ֵ֥א� ר  ֹ֖ח� 	 ֹל־י� ֵ֥א� ְו� י  ֵ֥נ�% ד� Gֵ֥א �י  
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ָּב� ר&  ב� ד� ָ֥ך@  ֵּ֣ד� ב� ַע�

ַה׃  ַע�  ר� ֶפ� ִּכ� ֹוָ֥ך  ַ֖מ� ֵֽכ� י  	 ִּכ� ָ֥ך  � ֵּ֣ד� ב� ַע� ֹל 19ָּב� ֵ֥א�% ִׁ֖ש� י  � ֵ֥נ� ד� Gֵ֥א
ֹ֖ח׃ ֵ֥אֹו־ֵ֥א�  ב  � ֵ֥א� ם  	 ֵֽכ� ִׁ֖ש־ֹל� 
י Gַה ר  אַ֖מ�� 
ֹל יְו  � ד� ב� Gת־ַע ֵ֥א�

ד 20 	ֹל� י� ְו� ן  % 
ְק ֶ֔ז� ב  � ֵ֥א� ֵ֥נּו&  ִׁ֖ש־ֹל�' י� י  ֵ֥נ�% ד� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א� ר&  אַ֖מ� ִּנ3' ְו�
ֹו ָּֽמ� ֵ֥א� ֹו ֹל� ֵּ֣ד9 ב� ּוא ֹל� ר ַה: =
ת ּו� ֹּ֥י� ת ְו� L
יְו ַ֖מ ֹ֖ח�= ֵ֥א� ן ְו� � ֑ט� ים ְק� � ֵ֥נ� ְק[ ֶ֔ז�

ֹו׃  ב  
ַה Gֵ֥א יְו  	 ב� ֵ֥א� ַהּו 21ְו� � ד[ ַהֹור� יָ֥ך  ד�% ב� Gֹל־ַע ֵ֥א� ר&  אַ֖מ� ַּ֣ת3' ְו�
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יְו׃  ֹל�  י ַע� � יֵ֥נ� 
ַה ַע יַ֖מ� 	 ׂש� ֵ֥א� י ְו� � ֹל� 
י 22ֵ֥א ֵ֥נ�% ד� Gֹל־ֵ֥א ר& ֵ֥א� אַ֖מ� ִּנ3' ְו�
ב 	 ֶ֔ז� ֲע� ְו� יְו  � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ב  ֶ֔ז�� Gַע ֹל� ר  ַע� � ִּנ� ַה� ֹל  	 ֹל3א־יּוֵֽכ�

ת׃   
ַ֖מ יְו ְו� � ב� ת־ֵ֥א� א 23ֵ֥א� ם־ֹל3	 יָ֥ך ֵ֥א� ד�% ב� Gֹל־ַע ר& ֵ֥א� אַ֖מ� ַּ֣ת3' ְו�
ֹות ֵ֥א	 ר� ּון ֹל� ֶפ� ְס� א ת� ם ֹל3	 � ֵֽכ� ַּ֣ת� ן ֵ֥א� ֑ט�� ָּק� ם ַה� 	 יֵֽכ� ֹ֖ח� Gד ֵ֥א 9 
ר 
י

י׃  ֵ֥נ�  ֹו 24ְּפ� ד־ֹל% ְּג� ִּנ�= י ְו� � ב� ָ֥ך� ֵ֥א� ֵּ֣ד� ב� ֹל־ַע� יֵ֥נּו ֵ֥א�  ֹל�% י ַע� � י& ִּכ� ַה� י� ְו�
י׃  ֵ֥נ�  ד� Gֵ֥א י  	 
ר ב� ֵּ֣ד� ת  � 
בּו 25ֵ֥א � ִׁ֖ש[ יֵ֥נּו  � ב� ֵ֥א� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

ֹל׃  ֵֽכ� ֑ט־ֵ֥א�  ַע� ַ֖מ� ֵ֥נּו  	 רּו־ֹל� ב� ֹל 26ִׁ֖ש� � ֵ֥נּוֵֽכ� א  ֹל3	 ר  אַ֖מ� U3ִּנ ְו�
ֵ֥נּו ד� ר�% י� ְו� ֵ֥נּו&  ַּ֣ת�' ֵ֥א� ן  ֑ט�@ ָּק� ַה� יֵ֥נּו  ֹ֖ח�= ֵ֥א�  Zִׁ֖ש 
ם־י ֵ֥א� ת  ד� � ר� ֹל�
ן ֑ט�� ָּק� יֵ֥נּו ַה� 	 ֹ֖ח� ֵ֥א� יִׁ֖ש ְו� ֵ֥א�% �י ַה� 
ֵ֥נ ֵ֥אֹות& ְּפ� ר� ֹל ֹל� א ֵ֥נּוֵֽכ�) י־ֹל�3 ִּכ�

ֵ֥נּו׃  ַּ֣ת�  ִּנּו ֵ֥א� 	 יֵ֥נ� 
ם 27ֵ֥א � ַּ֣ת� יֵ֥נּו ֵ֥א� � 
ֹל 
י ֵ֥א � ב� ָ֥ך	 ֵ֥א� ֵּ֣ד� ב� ר ַע� אַ֖מ� ֹּ֥י93 ְו�
י׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ֵ֥א� י  	 ַה־ָּ֑ל� ד� ֹל� י�  ם  י� � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� י  	 ִּכ� ם  ַּ֣ת�% ַע� ד� א 28י� @ 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ְו�

א ֹל3	 ְו� ף  � ר� ֑ט� ף  ר�� ֑ט� ְך  � ֵ֥א� ר  Uַ֖מ� ֵ֥א� ְו� י  ַּ֣ת�% ֵ֥א�  
ַ֖מ ד&  ֹ֖ח� ֵ֥א� ַה� 
ַה׃  ִּנ�  
ד־ַה יְו ַע� � ית� ֵ֥א� ם 29ר� 	 ַע� 
9ַה ַ֖מ ת־ֶ֔ז� ם־ֵ֥א� ם ְּג� : ַּ֣ת� ֹ֖ח� ְק� ּוֹל�

ַה � ַע� ר� י ָּב� 9 ת� יב� 
ת־ׂש ם ֵ֥א� : ַּ֣ת� ד� ֹור� ַה  ֹון ְו� ְס� ַהּו ֵ֥א� � ר� ְק� י ְו� � ֵ֥נ� ְּפ�
ַה׃  ֹל� ֵ֥א�  ר 30ִׁ֖ש� ַע� � ִּנ� ַה� י ְו� ב�% ָ֥ך� ֵ֥א� ֵּ֣ד� ב� ֹל־ַע� י& ֵ֥א� ֵ֥א� ב� ַה ִּכ� ַּ֣ת�) ַע� ְו�

ֹו׃  ִׁ֖ש  ֶפ� ֵ֥נ� ב� ַה  	 ִׁ֖שּור� ֹו ְק� ִׁ֖ש� ֶפ� ֵ֥נ� ְו� ֵ֥נּו  � ַּ֣ת� �ִּנּו ֵ֥א� יֵ֥נ� 
ַה 31ֵ֥א י�) ַה� ְו�
יָ֥ך L�ד ב� Gַע ידּו  ַהֹור�= ְו� ת  � 
ַ֖מ ְו� ר  ַע� � ִּנ� ַה� ין  	 
י־ֵ֥א ִּכ� ֹו  ֵ֥אֹות9 ר� ִּכ�

ַה׃  ֹל� ֵ֥א�  ֹון ִׁ֖ש� ַ֨ג� י� ָּב� יֵ֥נּו  9 ב� ָ֥ך	 ֵ֥א� ֵּ֣ד� ב� ת ַע� יב�= 
ת־ׂש י 32ֵ֥א� @ ִּכ�
ר אַ֖מ�� 
ֹל י  � ב� ֵ֥א� ם  	 ַע� 
ַ֖מ ר  ַע� ִּנ�% ת־ַה� ֵ֥א� ב  � ר� ַע� ָ֥ך&  ֵּ֣ד� ב� ַע�
י � ב� ֵ֥א� ֹל� י  את� 	 ֑ט� ֹ֖ח� ְו� יָ֥ך  ֹל�% 
ֵ֥א ִּנּו&  יֵ֥א�' ב� Gֵ֥א א  ם־ֹל3@ ֵ֥א�

ים׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ֹל־ַה� ת 33ִּכ� ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ָ֥ך&  ֵּ֣ד� ב� ַע� @א  ב־ֵ֥נ� י
 ִׁ֖ש� ַה  ַּ֣ת�) ַע� ְו�
יְו׃ ֹ֖ח�  ם־ֵ֥א� ַע� ֹל  	ַע� י� ר  ַע� � ִּנ� ַה� ְו� י  � ֵ֥נ� אד� ֹל�  ד  ב� � ַע� ר  ַע� ִּנ�% ַה�

י 34 � ַּ֣ת� �ִּנּו ֵ֥א� יֵ֥נ� 
ר ֵ֥א ַע� � ִּנ� ַה� י ְו� ב�% ֹל־ֵ֥א� ַה ֵ֥א� � ֹל� ַע� יְך& ֵ֥א�  
י־ֵ֥א ִּכ�
י׃  ב�  ת־ֵ֥א� א ֵ֥א� � ֵ֨צ� ַ֖מ� ר י� 	 ִׁ֖ש� Gַע ֵ֥א ר�% ַה ב� � ֵ֥א� ר� ן ֵ֥א� O�ְּפ

45 ים&  ב� ַּצ� ִּנ� ַה� ֹל  ֵֽכ�@ ֹל� ְק  (
ְּפ ֵ֥א� ת� ַה� ֹל� ף  L
יֹוְס ֹל  ֵֽכ�= א־י� ֹל3  ְו�
ד ַ֖מ� @ ֹל3א־ַע� י ְו� � ֹל� ַע� 
יִׁ֖ש ַ֖מ � ֹל־ֵ֥א� יֵ֥אּו ֵֽכ� 	 א ַהֹוֵ֨צ� Uר� ְק� ֹּ֥י� יְו ְו� ֹל�% ַע�

יְו׃  ֹ֖ח�  ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ף  � 
יֹוְס ַע  	 ֵּ֣ד� ְו� ת� ַה� ָּב� ֹו  ַּ֣ת% ֵ֥א� יִׁ֖ש&  ן 2ֵ֥א� 	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�
ית 	 
ָּב ַע  � ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ּו ַ֖מ� ַע� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� י  � ֵֽכ� ב� ָּב� ֹו  ֹל� ת־ְק� ֵ֥א�

ַה׃  ַע�  ר� ף 3ְּפ� %
יֹוְס י  � ֵ֥נ� Gֵ֥א יְו&  ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ף  @ 
יֹוְס ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
י 	 ֹו ִּכ� ת% ֹות ֵ֥א� ֵ֥נ� Gַע יְו& ֹל� ֹ֖ח� ּו ֵ֥א� ֹל@ ֵֽכ� א־י� ֹל3  י ְו� � י ֹ֖ח� � ב� ֹוד ֵ֥א� ַע	 ַה�

יְו׃  ֵ֥נ�  ְּפ� ַ֖מ� ּו  ֹל� Gַה ב� יְו 4ֵ֥נ� 9 ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ף  : 
יֹוְס ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
ם יֵֽכ�% ֹ֖ח� Gף ֵ֥א � 
י& יֹוְס ֵ֥נ� Gר ֵ֥א אַ֖מ� ֹּ֥י3) ִׁ֖שּו ְו� � ְּג� ֹּ֥י� י ְו� � ֹל� 
	א ֵ֥א ִׁ֖שּו־ֵ֥נ� ְּג�

ַה׃  ַ֖מ� י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� י  � ת� ֵ֥א� ם  	 ַּ֣ת� ר� ֵֽכ� ר־ַ֖מ� ִׁ֖ש� G׀ 5ֵ֥א ַה  � ַּ֣ת� ַע� ְו�
ם 	 ַּ֣ת� ר� ֵֽכ� י־ַ֖מ� ִּכ�  ם  יֵֽכ�% 
יֵ֥נ � 
ַע ָּב� ר&  ֹ֖ח� ֹל־י�' ֵ֥א� ְו� ּו  ב) ֵ֨צ� � ַע� 
ֹל־ַּ֣ת ֵ֥א�
ם׃ יֵֽכ�  
ֵ֥נ ֶפ� ים ֹל� � ֹל�ַה� י ֵ֥א� ֵ֥נ� 	 ֹ֖ח� ֹל� ַה ִׁ֖ש� י�% ֹ֖ח� ַ֖מ�  י ֹל� � ַה ִּכ� ִּנ� � 
י ַה � ת� ֵ֥א�

ַעֹוד& 6 ְו� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� ב  ר� � ְק� ָּב� ב  � ַע� ר� ַה� ם  י� 	 ת� ֵ֥נ� ִׁ֖ש� 9ַה  י־ֶ֔ז� ִּכ�
יר׃ ַּצ�  ְק� ְו� יִׁ֖ש  � ר� ין־ֹ֖ח� 
ֵ֥א ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  ֵ֥נ�% ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  � 
ַ֖מ ֹ֖ח�

ם 7 9 ֵֽכ� ֹל� ּום  ׂש	 ֹל� ם  יֵֽכ�% 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� י  ֵ֥נ� @ 
ֹ֖ח ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃ ֹל�  ד� ַה ְּג� � י֑ט� 
ֹל ֶפ� ם ֹל� ֵֽכ�% ֹות ֹל� י� Gֹ֖ח ַה� ץ ּוֹל� ר� � ֵ֥א� ית ָּב� � ר� 
ֵ֥א ִׁ֖ש�

י 8 � ִּכ� ַה  ִּנ� %
ַה י&  ת� ֵ֥א� ם  @ ַּ֣ת� ֹ֖ח� ֹל� ִׁ֖ש� ם  P�ַּ֣ת א־ֵ֥א� ֹל3  ַה  ַּ֣ת�) ַע� ְו�
דֹון& ֵ֥א� ּוֹל� ַה  ַע�) ר� ֶפ� ֹל� ב  Lֵ֥א� ֹל� י  ֵ֥נ�  =
יַ֖מ ׂש� י� ְו� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� ַה�

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� 	 ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ֹל ָּב� � 
ִׁ֖ש ֹו ּוַ֖מ� ית% 
ֹל־ָּב ֵֽכ� רּוD 9ֹל� Gַה ַ֖מ�
ָ֥ך� ֵ֥נ� ר& ָּב� ַ֖מ� ַה ֵ֥א� יְו ִּכ�@ ֹל�) 
ם ֵ֥א � ַּ֣ת� ר� ַ֖מ� Gֵ֥א יH ְו� ב� ֹל־ֵ֥א� ּו ֵ֥א� ֹל� Gַע ְו�
ַה 	 ד� ם ר� י� � ר� ֵ֨צ� ֹל־ַ֖מ� ֵֽכ� ֹון ֹל� ד� ֵ֥א� ים ֹל� 9 ֹל�ַה� י ֵ֥א� ֵ֥נ� : ַ֖מ� ף ׂש� %
יֹוְס

ד׃  ַ֖מ�  Gַע ֹל־ַּ֣ת� י ֵ֥א�  � ֹל� 
ית� 10ֵ֥א @ י� ַה� ְו� ן  ִׁ֖ש� ץ־ְּג�) ר� ֵ֥א�  � ב� ַּ֣ת� ב� ִׁ֖ש� י� ְו�
ָ֥ך	 ֵ֨צ3אֵ֥נ� ְו� יָ֥ך  � ֵ֥נ� ב� �י  
ֵ֥נ ּוב� יָ֥ך  � ֵ֥נ� ּוב� ַה  Uַּ֣ת� ֵ֥א� י  ֹל�% 
ֵ֥א רֹוב&  ְק�

ְך׃  ר־ֹל�  ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ָ֥ך� ְו� ר� ְק� ם 11ּוב� ָ֥ך& ִׁ֖ש�% ת� י ֵ֥א�  @ ַּ֣ת� ֹל� ִּכ� ֹל� ֵֽכ� ְו�
ַה 	 ַּ֣ת� ֵ֥א� ִׁ֖ש  9 
ר ּו� ן־ַּ֣ת� ְּפ� ב  � ַע� ר� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  	 
ַ֖מ ֹ֖ח� ֹוד  י־ַע9 ִּכ�

ְך׃  ר־ֹל�  ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ְו� ָ֥ך�  ית�  
ֹות 12ּוב ֵ֥א% ם& ר� יֵֽכ� 
יֵ֥נ  
ַע @ַה  
ִּנ ַה� ְו�
ם׃ יֵֽכ�  
ֹל Gֵ֥א ר  	 
ָּב ד� ַ֖מ� ַה�  י  � י־ֶפ� ִּכ� ין  � ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ב� י  � ֹ֖ח� ֵ֥א� י  � 
יֵ֥נ 
ַע ְו�

ם 13 י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ָּב� י&  בֹוד� ֹל־ִּכ� ת־ִּכ� ֵ֥א� י  ב�) ֵ֥א� ֹל� ם  � ַּ֣ת� ד� ְּג� ַה� ְו�
ם 	 ַּ֣ת� ד� ַהֹור� ְו� ם  9 ַּ֣ת� ר� ַה� ּוַ֖מ�  ם  � ית� ֵ֥א� ר� ר  � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ִּכ� ת  � 
ֵ֥א ְו�

ַה׃  ִּנ�  
י ַה � ב� ת־ֵ֥א� יְו 14ֵ֥א� � ֹ֖ח� ן־ֵ֥א� ַ֖מ�  י� ֵ֥נ� י ב� 	 
אר ּו� ֹל־ֵ֨צ� ֹל ַע� ְּפ�9 ֹּ֥י� ְו�
יְו׃  אר�  ּו� ֹל־ֵ֨צ� ַע� ַה  � ֵֽכ� ָּב� ן  ַ֖מ�% י� ֵ֥נ� ּוב� ָּך�  �ב� 
ֹּ֥י ְק 15ְו� 	 
ָּׁש ֵ֥נ� י� ְו�

יְו � ֹ֖ח� ּו ֵ֥א� ר	 ָּב� ן ֵּ֣ד� %
י ֵֽכ 
ר Gֹ֖ח � ֵ֥א� ם ְו� � יַה� 
ֹל Gָּך� ַע �ב� 
ֹּ֥י יְו ְו� � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ֹל�
ֹו׃  ַּ֣ת  ֵ֥אּו 16ֵ֥א� � ר ָּב� אַ֖מ�% 
ַה& ֹל ַע� ר� ית ְּפ� @ 
ַע ָּב ַ֖מ�) ִׁ֖ש� ֹל ֵ֥נ� ָּק�� ַה� ְו�

יְו׃ ד�  ב� Gי ַע � 
יֵ֥נ 
ַע ַה ּוב� ַע�% ר� �י ֶפ� 
יֵ֥נ 
ַע ב& ָּב� י֑ט� ֹּ֥י� ף ְו� � 
י יֹוְס � 
ֹ֖ח Gֵ֥א
יָ֥ך 17 � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ר  ַ֖מ�	 ֵ֥א� ף  %
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� ַה&  ַע� ר� ְּפ� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ֵ֥אּו ֵֽכּו־ב�� ּוֹל� ם  ֵֽכ�% יר� � ַע� ת־ָּב� ֵ֥א� ֵ֥נּו&  Gַע ֑ט�  ּו  ׂש� Gַע את  ֶ֔ז�3
ן׃  ַע� ֵ֥נ�  ַה ִּכ� ֵ֨צ� ר� 	 ם 18ֵ֥א� � יֵֽכ� 
ַּ֣ת ת־ָּב� ֵ֥א� ם ְו� 9 יֵֽכ� ב� Gת־ֵ֥א ּו ֵ֥א� ֹ֖ח: ּוְק�

ם י� ר�% ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ת־֑טּוב& ֵ֥א� ם ֵ֥א� ֵֽכ�) �ַה ֹל� ֵ֥נ� ַּ֣ת� ֵ֥א� י ְו� � ֹל� 
ֵ֥אּו ֵ֥א ּוב��
ץ׃  ר� ֵ֥א�  ב ַה� ֹל� 	 
ת־ֹ֖ח ּו ֵ֥א� ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� את 19ְו� ַה ֶ֔ז�3 ית� � 
ּו ַה ֵ֨צ[ 	 ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו�

ם& ֵֽכ� ְּפ� ֑ט� ֹות ֹל� ֹל) ַ֨ג� Gם ַע י� Lר� ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� ֵ֥א�= 
םZ ַ֖מ ֵֽכ� ֹ֖חּו־ֹל� ּו ְק� ׂש� Gַע
ם׃ את�  ּוב� ם  � יֵֽכ� ב� Gת־ֵ֥א ֵ֥א� ם  	 את� ׂש� ּוֵ֥נ� ם  יֵֽכ�% 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֹל� ְו�

Genesis 45 44 
 



Genesis 45 Unicode/XML Leningrad Codex

ּוב 20 י־֑ט9 ִּכ� ם  � יֵֽכ� 
ֹל ֹל־ִּכ� ַע� ְס  ֹ֖ח�� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ם  ֵֽכ�% יֵ֥נ� � 
ַע ְו�
ּוא׃  ם ַה  	 ֵֽכ� ם ֹל� י� � ר� ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� 	 ֹל־ֵ֥א� �י 21ִּכ� 
ֵ֥נ ן& ָּב� 
ׂשּו־ֵֽכ Gַע ֹּ֥י�  ְו�

ַה ַע�� ר� י ֶפ� � ֹל־ְּפ� ֹות ַע� ֹל� ַ֨ג� Gף ַע 9 
ם יֹוְס 	 ַה� ן ֹל� =
ַּ֣ת ֹּ֥י� ֹל ְו� %
ֵ֥א ר� ׂש� י�
ְך׃  ר� ֵּ֣ד�  ַה ֹל� � ד� 
ם ֵ֨צ 9 ַה� ן ֹל� 	 
ַּ֣ת ֹּ֥י� יִׁ֖ש 22ְו� � ֵ֥א� ן ֹל� 9 ת� ֵ֥נ� ם  	 ָּ֑ל� ֵֽכ[ ֹל�

ֹות ֵ֥א� 
ַ֖מ ִׁ֖ש  ֹל�� ִׁ֖ש� ן&  ת� ֵ֥נ� ן  @ ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ב� ּוֹל� ת  ֹל�� ַ֖מ� ׂש� ֹות  ֶפ� ֹל� Gֹ֖ח
ת׃  ֹל�  ַ֖מ� ת ׂש� ֶפ�	 ֹל� Gִׁ֖ש ֹ֖ח � 
ַ֖מ ֹ֖ח� ף ְו� ְס� ֹ֖ח 23ִּכ�% @ ֹל� יְו ִׁ֖ש� Pב� ֵ֥א� ּוֹל�

ם י� � ר� ֵ֨צ� ּוב ַ֖מ� ַּ֞ט� ים ַ֖מ� � ֵ֥א� ׂש� ים ֵ֥נ� ר�% ַ֖מ� Gַה ֹ֖ח � ר� ׂש� Gֶ֔ז3את& ַע ִּכ�
יְו � ב� ֵ֥א� ֹון ֹל� ֶ֔ז9 ם ּוַ֖מ� ֹ֖ח� : ֹל� ְו� ר  � ת ָּב� ֵ֥א� ׂש� S ֵ֥נ� ת  Yֵ֥נ� ת� Gר ֵ֥א ׂש� � ַע� ְו�

ְך׃  ר� ֵּ֣ד�  ר 24ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ֵֽכּו  � 
ֹל 
ֹּ֥י ְו� יְו  � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹ֖ח  	 ָּ֑ל� ִׁ֖ש� י� ְו�
ְך׃  ר� ֵּ֣ד�  ָּב� ּו  ֶ֔ז� ְּג� ר� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א�  ם  ַה�% 
ֹל Gם 25ֵ֥א י� � ר� ֵ֨צ� ָּֽמ� ַ֖מ� ּו  ֹל� Gַע ֹּ֥י� ְו� 

ם׃  יַה�  ב� Gב ֵ֥א ְק�� Gַע ֹל־י� ן ֵ֥א�  ַע� ֵ֥נ�% ץ ִּכ� ר� � ֵ֥אּו& ֵ֥א� ב�' ֹּ֥י� דּו 26ְו� ְּג�= ֹּ֥י� ְו�
ֹל � 
ִׁ֖ש ַ֖מ� ּוא  י־ַה	 ֵֽכ�  ְו� י  ֹ֖ח�% ף  � 
יֹוְס ֹוד  Oַע ר  אַ֖מ�) 
ֹל ֹו  Lֹל
ין � ַ֖מ� ֵ֥א� ֹל3א־ַה� י  	 ִּכ� ֹו  ָּב% ֹל� ַ֨ג  �ֶפ� ֹּ֥י� ְו� ם  י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� � ֹל־ֵ֥א� ֵֽכ� ָּב�

ם׃  ַה�  ף& 27ֹל� 
יֹוְס י  @ 
ר ב� ֹל־ֵּ֣ד� ִּכ� ת  � 
ֵ֥א יְו  ֹל�) 
ֵ֥א ּו  ר� ָּב� ד� י� ְו�
ֹות ֹל% ַ֨ג� Gַע � ת־ַה� ֵ֥א� א&  ר� ֹּ֥י� ְו� ם  ַה�% 
ֹל Gֵ֥א ר  � ָּב� ֵּ֣ד� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ּוֹ֖ח. ר� י  Uֹ֖ח� ַּ֣ת� ְו� ֹו  ת� ֵ֥א� את  � 
ׂש ֹל� ף  � 
יֹוְס ֹ֖ח  	 ֹל� ר־ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ם׃  יַה�  ב� Gב ֵ֥א ְק�	 Gַע ף 28י� 	 
ב ַעֹוד־יֹוְס 9 ֹל ר� %
ֵ֥א ר� ׂש� ר& י� אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו�
ּות׃  ַ֖מ  ם ֵ֥א� ר� 	 ֑ט� ִּנּו ָּב� � ֵ֥א� ר� ֵ֥א� ַה ְו� 	 ֵֽכ� ֹל�  
י ֵ֥א � י ֹ֖ח� � ֵ֥נ� ָּב�

ַה 46 ר� � 
ֵ֥א א ָּב� ב�3 ֹּ֥י� ֹו ְו� ר־ֹל% ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ֹל& ְו� 
ֵ֥א ר� ׂש� ַע י� @ ֹּס� ֹּ֥י� ְו�
ְק׃ ֹ֖ח�  ֵ֨צ� י� יְו  	 ב� ֵ֥א� י  � 
אֹל�ַה 
ֹל ים  ֹ֖ח�% ב� ֶ֔ז� ֹ֖ח  � ָּב� ֶ֔ז� ֹּ֥י� ְו� ַע  ב� � ָּׁש�

ַה 2 ֹל� י� ָּ֑ל�% ת ַה� ֵ֥א�� ר� ַ֖מ� ֹל& ָּב� 
ֵ֥א ר� ׂש� י� ים ׀ ֹל� @ ֹל�ַה� ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
י׃  ֵ֥נ�  
ִּנ ר ַה� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ב  ְק�� Gַע י� ב ׀  ְק�� Gַע י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ר 3ְו� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ְו�

ַה � ד� ר� 
ַ֖מ א&  יר� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� יָ֥ך  � ב� ֵ֥א� י  � 
ֹל�ַה ֵ֥א� ֹל  � 
ֵ֥א ַה� י  	 ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א�
ם׃  ָ֥ך	 ִׁ֖ש�  יַ֖מ� ׂש�  Gֹוֹל ֵ֥א ד� ֹוי ְּג� ַ֨ג	 י־ֹל� ַה ִּכ�  ַ֖מ� י� ר�% ֵ֨צ� י 4ַ֖מ� ֵֽכ�) ֵ֥נ� ֵ֥א�

ַה ֹל�� ם־ַע� ַ֨ג� ָ֥ך�  ֹל� ַע� ֵ֥א�  י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו� ַה  ַ֖מ� י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ָ֥ך&  ָּֽמ� ַע� ד  @ 
ר 
ֵ֥א
יָ֥ך׃  יֵ֥נ�  
ֹל־ַע ַע� ֹו  ד� י� ית  	 ִׁ֖ש� י� ף  U
יֹוְס ב 5ְו� ְק�� Gַע י� ם  	ְק� ֹּ֥י� ְו�

ב ְק�� Gַע ת־י� ֵ֥א� ֹל  L
ֵ֥א ר� ׂש� י־י�  
ֵ֥נ ב� ּו  ֵ֥א= ׂש� ֹּ֥י� ְו� ַע  ב� � ִׁ֖ש� ר  � 
ֵ֥א ָּב� ַ֖מ�
ֹות Uֹל ַ֨ג� Gַע ָּב� ם  יַה�% 
ִׁ֖ש ת־ֵ֥נ� ֵ֥א� ְו� ם&  ְּפ� ת־֑ט� ֵ֥א� ְו� ם  יַה�) ב� Gֵ֥א

ֹו׃  ת  ֵ֥א� את  	 
ׂש ֹל� ַה  ַע�� ר� ְּפ� ֹ֖ח  	 ֹל� ר־ִׁ֖ש� ִׁ֖ש� Gּו 6ֵ֥א ֹ֖ח� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ץ ר� � ֵ֥א� ִׁ֖שּו& ָּב� ֵֽכ� ר ר�  @ ִׁ֖ש� Gם& ֵ֥א ֵֽכּוִׁ֖ש� ת־ר� ֵ֥א� ם ְו� יַה�) 
ֵ֥נ ְק� ת־ַ֖מ� ֵ֥א�
ֹו׃ ַּ֣ת  ֹו ֵ֥א� ַע	 ר� ֹל־ֶ֔ז� ֵֽכ� ְו� ב  ְק�� Gַע י� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ֵ֥אּו ַ֖מ� ב�� ֹּ֥י� ְו� ן  ַע� ֵ֥נ�% ִּכ�

יְו 7 � ֵ֥נ� ָּב� ֹות  ֵ֥נ	 ּוב� יְו  9 ת� ֵ֥נ� ָּב� ֹו  ַּ֣ת% ֵ֥א� יְו&  ֵ֥נ� ב� @י  
ֵ֥נ ּוב� יְו  Pֵ֥נ� ָּב�
ַה׃ ַ֖מ� י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א� יא  	 ב� 
ַה ֹו  ַע� ר� ֹל־ֶ֔ז� ֵֽכ� ְו�

ים 8      ְס 	 ֵ֥א� ָּב� ַה� ֹל  9 
ֵ֥א ר� ׂש� י־י�  
ֵ֥נ ָּב� ֹות  ַ֖מ: ִׁ֖ש� ַה  ָּ֑ל� =
ֵ֥א ְו�
ן׃  
ֵ֥אּוב ר� ב  ְק�� Gַע י� ר  ֵֽכ�	 ָּב� יְו  � ֵ֥נ� ּוב� ב  ְק�� Gַע י� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ�

י׃ 9 ַ֖מ�  ר� ֵֽכ� ְו� ֹון  ר	 ֵ֨צ� ֹ֖ח� ְו� ּוא  ָּ֑ל� ּוֶפ� ֹוְך  ֵ֥נ	 Gֹ֖ח ן  � 
ֵ֥אּוב ר� י  � 
ֵ֥נ ּוב�
ר 10 ֹ֖ח� ֵ֨צ�� ין ְו� � ֵֽכ� י� ד ְו� ַה� ֵ֥א�� ין ְו� 9 ַ֖מ� י� ֹל ְו� : 
ַ֖מּוֵ֥א ֹון י� ַע) ַ֖מ� �י ִׁ֖ש� 
ֵ֥נ ּוב�

ית׃  ֵ֥נ�  Gַע ֵ֥נ� ִּכ� ן־ַה�  ּוֹל ָּב� ֵ֥א� ִׁ֖ש� ת 11ְו� � ַה� ֹון ְק� Uִׁ֖ש ר� 
�י ְּג ְו� 
י ֹל � 
ֵ֥נ ּוב�
י׃  ר�  ר� ץ 12ּוַ֖מ� ר� � ֶפ� ַה ְו� � ֹל� 
ִׁ֖ש ן ְו� 9 ֵ֥אֹוֵ֥נ� ר ְו� : 
ַה ַע ַהּוד�) �י י� 
ֵ֥נ ּוב�

ּו י	 ַה� ֹּ֥י� ְו� ן  ַע� ֵ֥נ�% ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ן&  ֵ֥אֹוֵ֥נ� ְו� ר  @ 
ַע ת  ַ֖מ� ֹּ֥י�= ְו� ֹ֖ח  ר� � ֶ֔ז� ְו�
ּוֹל׃  ַ֖מ  ֹ֖ח� ֹון ְו� ר	 ֵ֨צ� ץ ֹ֖ח� ר� � י־ֶפ� 
ֵ֥נ ַע 13ב� 	 ר ַּ֣תֹוֹל� � שֵֽכ� ׂש� י י� � 
ֵ֥נ ּוב�

ַה � ּו� ֹון׃ tּוֶפ[ ר  ַ֖מ� ִׁ֖ש� ֹוב ְו� י	 ֹון 14 ְו� ֹל� 
ֵ֥א ד ְו� ר� 	 ן ְס� � בּוֹל[ י ֶ֔ז� � 
ֵ֥נ ּוב�
ֹל׃   
ֵ֥א ֹל� ֹ֖ח� י� ַה 15ְו� @ ד� ֹל� י�  ר  ִׁ֖ש�= Gֵ֥א ַה  ֵ֥א�) 
ֹל �י  
ֵ֥נ ָּב� ׀  ַה  ָּ֑ל� � 
ֵ֥א

ִׁ֖ש :ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ֹו ִּכ� ַּ֣ת� �ַה ב� יֵ֥נ� ת ֵּ֣ד� � 
ֵ֥א ם ְו� ר�% Gן ֵ֥א � ֵּ֣ד� ֶפ� ב& ָּב� ְק� Gַע י� ֹל�
ִׁ֖ש׃  ֹל�  ִׁ֖ש� ים ְו� 	 ֹל�ִׁ֖ש� יְו ִׁ֖ש� � ֵ֥נֹות� 9יְו ּוב� ֵ֥נ� ֹון 16ָּב� י	 ֶפ� ד ֵ֨צ� �י ַ֨ג�% 
ֵ֥נ ּוב�

י׃ ֹל�  
ֵ֥א ר� ֵ֥א� ְו� י  � רֹוד� Gֵ֥א ְו�  י  	 ר� 
ַע ן  ָּב�� ֵ֨צ� ֵ֥א� ְו� י  � ִׁ֖שּוֵ֥נ� י  � ְּג� ֹ֖ח� ְו�
ַה 17 � יַע� ר� ּוב� י  	 ְו� ִׁ֖ש� י� ְו� 9ַה  ְו� ִׁ֖ש� י� ְו� :ַה  ֵ֥נ� ַ֖מ� י� ר  (
ִׁ֖ש ֵ֥א� �י  
ֵ֥נ ּוב�

ֹל׃  
יֵ֥א ִּכ� ֹל� ּוַ֖מ� ר  ב� � ֹ֖ח� ַה  יַע�% ר� ב� �י  
ֵ֥נ ּוב� ם  � ת� ֹ֖ח� Gֵ֥א ֹ֖ח  ר� � ׂש� ְו�
ֹו 18 ַּ֣ת� ַה ב� � ֵ֥א� 
ֹל ן ֹל� � ב� ן ֹל� 	 ת� ר־ֵ֥נ� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ְּפ�% ֹל� �י ֶ֔ז� 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� O
ֵ֥א

ִׁ֖ש׃ ֶפ� ֵ֥נ�  ַה  � 
ר ׂש� ַע� ִׁ֖ש  	 
ִׁ֖ש ב  ְק�% Gַע י� ֹל� ַה&  ָּ֑ל� '
ת־ֵ֥א ֵ֥א� ד  ֹל� @ 
ַּ֣ת ְו�
ן׃  19 ַ֖מ�  י� ֵ֥נ� ף ּוב� � 
ב יֹוְס ְק�% Gַע ת י�  ִׁ֖ש� � 
ֹל& ֵ֥א 
ֹ֖ח @י ר� 
ֵ֥נ ד 20ָּב� � 
ֹל ּו� ֹּ֥י� ְו�

ת ֵ֥נ�% ְס� ֵ֥א�  ַה־ָּ֑לֹו&  ד� ֹל� י�  ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א Hם י� ר� ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ֵ֥א� ָּב�  Dף 
יֹוְס ֹל�
י ֹו֑ט� ת־ְּפ	 ַהcָּב� � ָּׁש� ֵ֥נ� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ן  ֵ֥א�� ן  � 
ַה ִּכ� ַע  ר� � ֶפ�  

ם׃  י� ר�  ֶפ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ר& 21ְו� ֵֽכ� ב�' ְו� ַע  ֹל� @ ָּב� ן  ַ֖מ�) י� ֵ֥נ� ב� �י  
ֵ֥נ ּוב�
ים � ְּפ� ֹ֖ח[ ים ְו� 	 ְּפ� אִׁ֖ש ַ֖מ[ ר�3 י ְו� � ֹ֖ח� 
ן ֵ֥א � ַ֖מ� Gַע ֵ֥נ� א ְו� 	 ר� 
ֹל ְּג %
ָּב ִׁ֖ש� ֵ֥א� ְו�

׃  ֵּ֣ד� ר� ֵ֥א�  ב 22ְו� ְק�� Gַע י� ֹל� ד  � ָּ֑ל� י[ ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל  %
ֹ֖ח ר� �י  
ֵ֥נ ָּב� ַה  ָּ֑ל� O
ֵ֥א
ר׃  ׂש�  ַע� ַה  	 ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ִׁ֖ש  ֶפ� � ֹל־ֵ֥נ� ים׃ 23ִּכ� ִׁ֖ש�  ֹ֖ח[ ן  � י־ד� 
ֵ֥נ ּוב�

ם׃ 24  
ָּ֑ל ִׁ֖ש� ְו� ר  	ֵ֨צ� 
י ְו� י  � ַ֨גּוֵ֥נ� ְו� ֹל  	 
ֵ֥א ֵ֨צ� ֹ֖ח� י� י  � ֹל� ַּ֣ת� ֶפ� ֵ֥נ� י  � 
ֵ֥נ ּוב�
ֹו 25 ַּ֣ת� ֹל ָּב� � 
ֹ֖ח ר� ן ֹל� � ב� ן ֹל� 	 ת� ר־ֵ֥נ� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ַה�% ֹל� �י ב� 
ֵ֥נ ַה ָּב� ָּ֑ל� O
ֵ֥א

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

c Text is correct relative to LC. Usually this marks a 
peculiarity of the LC relative to the other Masoretic 
texts.
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ַה׃ ַע�  ב� ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  	ֶפ� ֹל־ֵ֥נ� ִּכ� ב  ְק�� Gַע י� ֹל� ַה  ָּ֑ל� 9 
ת־ֵ֥א ֵ֥א� ד  ֹל� : 
ַּ֣ת ְו�
י 26 � 
ֵ֥א י�ֵ֨צ� ַה&  ַ֖מ� י� ר�' ֵ֨צ� ַ֖מ� ב  ְק�@ Gַע י� ֹל� ַה  ֵ֥א�= ָּב� ַה� ִׁ֖ש  ֶפ� ִּנ� Sֹל־ַה� ִּכ�

ים 	 ָּׁש� ִׁ֖ש ִׁ֖ש� ֶפ� � ֹל־ֵ֥נ� ב ִּכ� ְק�� Gַע י־י� 
ֵ֥נ ב� י  � 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ד  � ב� ָּ֑ל� ֹו ַ֖מ� ֵֽכ% 
ר י�
ִׁ֖ש׃   
ִׁ֖ש ם 27ְו� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ב� ֹו  ד־ֹל	 ָּ֑ל� ר־י[ ִׁ֖ש� Gֵ֥א ף  9 
יֹוְס י  	 
ֵ֥נ ּוב�

ַה ֵ֥א� 	 ָּב� ַה� ב  ְק�9 Gַע ית־י�  
ב ֹל� ִׁ֖ש  :ֶפ� ִּנ� ֹל־ַה� ִּכ� ם  י� � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ִׁ֖ש  �ֶפ� ֵ֥נ�
ים׃  ַע�  ב� ִׁ֖ש� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ֶפַ֖מ�

ת 28 ַהֹור�	 ֹל� ף  %
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� יְו&  ֵ֥נ� ֶפ� ֹל� ֹ֖ח  @ ֹל� ִׁ֖ש� ַה  Pַהּוד� ת־י� ֵ֥א� ְו�
ן׃  ִׁ֖ש� ְּג�  ַה  ֵ֨צ� ר� 	 ֵ֥א� ֵ֥אּו  ב�� ֹּ֥י� ְו� ַה  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ְּג�� יְו  � ֵ֥נ� ֶפ� ר 29ֹל� ְס�@ ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�

יְו � ב� ֵ֥א� ֹל  	 
ֵ֥א ר� ׂש� את־י� ר�  ְק� ֹל� ֹל  9ַע� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ַּ֣ת% ב� ִּכ� ר� ַ֖מ� ף&  
יֹוְס
ָּך� 	ב� 
ֹּ֥י ְו� יְו  אר�% ּו� ֹל־ֵ֨צ� ַע� ֹל&  ְּפ� ֹּ֥י� ְו� יְו  ֹל�) 
ֵ֥א א  � ר� 
ֹּ֥י ְו� ַה  ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ְּג��

ֹוד׃  ַע  יְו  � אר� ּו� ֹל־ֵ֨צ� ף 30ַע� � 
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� ֹל  9 
ֵ֥א ר� ׂש� י� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�
י 	 ִּכ� יָ֥ך  ֵ֥נ�% ת־ְּפ� ֵ֥א� י  � ֵ֥אֹות� ר� י&  
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ם  ַע� � ְּפ� ַה� ַה  ּות� ַ֖מ� ֵ֥א�

י׃  ָ֥ך� ֹ֖ח�  ית 31ַעֹוד� � 
ֹל־ָּב ֵ֥א� יְו& ְו� ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ף ֵ֥א� @ 
ר יֹוְס אַ֖מ� ֹּ֥י3= ְו�
יְו ֹל�% 
ֵ֥א ַה  � ר� ַ֖מ� ֵ֥א�  ְו� ַה  ַע�� ר� ֶפ� ֹל� ַה  יד� � ְּג� ֵ֥א� ְו� ַה  � ֹל� ַע� ֵ֥א� יְו  ב�% ֵ֥א�
י׃ ֹל�  
ֵ֥אּו ֵ֥א 	 ן ָּב� ַע� � ֵ֥נ� ץ־ִּכ� ר� ֵ֥א�  ר ָּב� 	 ִׁ֖ש� Gי ֵ֥א 9 ב� ית־ֵ֥א� 
י ּוב : ֹ֖ח� ֵ֥א�

ּו 32 י� ַה� ַה  � ֵ֥נ� ְק� ַ֖מ� י  	 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� י־ֵ֥א� ִּכ�  אן  ֵ֨צ%3 י  
ַע ר�� ים&  ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה� ְו�
יֵ֥אּו׃ ב�  
ַה ם  � ַה� ֹל� ר  	 ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ְו� ם  9 ר� ְק� ּוב� :ם  ֵ֨צ3אֵ֥נ� ְו�

ר 33 � ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ַה  ַע�� ר� ְּפ� ם  � ֵֽכ� ֹל� א  	 ר� ְק� י־י� ִּכ�  ַה  Uי� ַה� ְו�
ם׃  יֵֽכ�  
ׂש Gַע ַה־ָּֽמ� ּו 34ַ֖מ� י@ ַה� ַה  L�ֵ֥נ ְק� י ַ֖מ� =
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� ם  ַּ֣ת�) ר� ַ֖מ� Gֵ֥א ְו�

ֵ֥נּו ֹ֖ח� � ֵ֥נ� Gם־ֵ֥א ְּג� ַה  ַּ֣ת� ד־ַע�% ַע� ְו� יֵ֥נּו  � 
ַעּור ִּנ� ַ֖מ� יָ֥ך&  ד�' ב� Gַע
ן ִׁ֖ש� ְּג�% ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� בּו&  ִׁ֖ש� 
ַּ֣ת ּור  ב) Gַע ָּב� יֵ֥נּו  � 
ת ב� Gם־ֵ֥א ְּג�

אן׃  ַה ֵ֨צ3  
ַע ֹל־ר�	 ם ִּכ� י� � ר� ֵ֨צ� ת ַ֖מ� 	 ב� Gי־תֹוַע ִּכ� 

י 47 Lֹ֖ח� ֵ֥א� י ְו� ב�= ר ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3) ַהH ְו� ַע� ר� ֶפ� �ד ֹל� 
ְּג ֹּ֥י� ףD ְו� 
א יֹוְס ב�3 ֹּ֥י� ְו�
ץ ר� � ֵ֥א� 
ֵ֥אּו ַ֖מ � ָּב� ם  ַה�% ֹל� ר  � ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ֵֽכ� ְו� ם&  ר� ְק� ּוב� @ם  ֵ֨צ3אֵ֥נ� ְו�

ן׃  ִׁ֖ש� ץ ְּג�  ר� 	 ֵ֥א� ם ָּב� � ִּנ� ַה� ן ְו� ַע� � ֵ֥נ� ֹ֖ח 2ִּכ� � ְק� יְו ֹל� ֹ֖ח�% ַה ֵ֥א� � 
ֵ֨צ ְק� ּוַ֖מ�
ַה׃  ַע�  ר� י ֶפ� 	 
ֵ֥נ ֶפ� ם ֹל� � 
ַ֨ג ַּצ� ֹּ֥י� ְו� ים  � ִׁ֖ש� ֵ֥נ� Gַה ֵ֥א � ָּׁש� ַ֖מ� Gר 3ֹ֖ח אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�

ּו ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ם  � יֵֽכ� 
ׂש Gַע ַה־ָּֽמ� ַ֖מ� יְו  � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה  ַע�9 ר� ְּפ�
ֵ֥נּו ֹ֖ח� � ֵ֥נ� Gם־ֵ֥א ְּג� יָ֥ך  ד�% ב� Gַע ֵ֨צ3אן&  ַה  	 
ַע ר� ַה  ַע�) ר� ֹל־ְּפ� ֵ֥א�

יֵ֥נּו׃   
בֹות Gם־ֵ֥א ץD 4ְּג� ר� ֵ֥א� ּור ָּב� ַ֨ג� ַה ֹל� ַע�) ר� ֹל־ְּפ� ּו ֵ֥א� ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
יָ֥ך ד�% ב� Gַע ֹל� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַּצ3אן&  ֹל� ַה  ַע�) ר� ַ֖מ� ין  � 
י־ֵ֥א ִּכ�  Hאֵ֥נּו ָּב�
	א בּו־ֵ֥נ� י
 ִׁ֖ש� ַה  9 ַּ֣ת� ַע� ְו� ן  ַע� � ֵ֥נ� ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ב ָּב� � ַע� ר� ד ַה� 	 
ב י־ֵֽכ� ִּכ� 

ן׃  ִׁ֖ש� ץ ְּג�  ר� 	 ֵ֥א� יָ֥ך ָּב� � ד� ב� Gף 5ַע � 
ֹל־יֹוְס ַה ֵ֥א� ַע�% ר� ר ְּפ� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�

יָ֥ך׃  ֹל�  
ֵ֥א ֵ֥אּו  	 ָּב� יָ֥ך  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו� יָ֥ך  	 ב� ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ץ 6ֹל ר� @ ֵ֥א�
ב 	 
ַהֹוִׁ֖ש ץ  ר� ֵ֥א�% ַה� ב  � י֑ט� 
ַ֖מ ָּב� ְוא  ַה�% �יָ֥ך  ֵ֥נ� ֶפ� ֹל� ם&  י� ר�' ֵ֨צ� ַ֖מ�
ן ִׁ֖ש� ְּג�% ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� בּו&  ִׁ֖ש� 
י יָ֥ך  � ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� יָ֥ך  � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�
י 	 
ר ם ׂש� 9 ַּ֣ת� ַ֖מ� ׂש� ְו� ֹל  י� י־ֹ֖ח�% 
ִׁ֖ש ֵ֥נ� ֵ֥א� ם&  ִׁ֖ש־ָּב� י� ְו� ַּ֣ת�  ַע� ד�) ם־י� ֵ֥א� ְו�

י׃  ר־ֹל�  ִׁ֖ש� Gֹל־ֵ֥א ַע� ַה  � ֵ֥נ� ְק� ב 7ַ֖מ� ְק�� Gַע ת־י�  ֵ֥א� ף&  
יֹוְס א  @ 
ב ֹּ֥י� ְו�
ב ְק�� Gַע י� ְך  ר� 	 ב� י� ְו� ַה  ַע�� ר� ֶפ� �י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ַהּו  � 
ד ַ֖מ� Gַע ֹּ֥י�  ְו� יְו  ב�% ֵ֥א�

ַה׃  ַע�  ר� ת־ְּפ� ַה 8ֵ֥א� Uָּֽמ� ִּכ� ב  ְק�� Gַע ֹל־י� ֵ֥א�  ַה  ַע�� ר� ְּפ� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3	 ְו�
ֹּ֥י� יָ֥ך׃  י ֹ֖ח� 	 
ֵ֥נ י ִׁ֖ש� � 
ַ֖מ י& 9י� 
ַ֖מ ַה י� ַע�% ר� ֹל־ְּפ� ב& ֵ֥א� ְק� Gַע ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ים ַע�) ר� ֑ט ְו� � ַע� ַה ַ֖מ� � ֵ֥נ� ת ִׁ֖ש� � ֵ֥א� ים ּוַ֖מ� 	 ֹל�ִׁ֖ש� י ִׁ֖ש� ַ֨גּור�% �י ַ֖מ� 
ֵ֥נ ִׁ֖ש�
�י 
ֹּ֥י י& ֹ֖ח� 
ֵ֥נ י& ִׁ֖ש� 
ַ֖מ ת־י� יַ֨גּו ֵ֥א� ָּׂש�) א ַה� ֹל�3 י ְו� ֹּ֥י�% �י ֹ֖ח� 
ֵ֥נ י& ִׁ֖ש� 
ַ֖מ יּו& י� ַה�

ם׃  יַה�  
ַ֨גּור ַ֖מ� י  � 
יַ֖מ ָּב� י  ת�% ב� Gב 10ֵ֥א ְק�� Gַע י� ְך  ר� 	 ב� י� ְו�
ַה׃  ַע�  ר� י ֶפ� 	 
ֵ֥נ ֶפ� ָּ֑ל� א ַ֖מ� � 
ֵ֨צ 
ֹּ֥י ַה ְו� ַע�� ר� ת־ְּפ� ףD 11ֵ֥א� 
ב יֹוְס � 
ֹּ֥יֹוִׁ֖ש ְו�

ץ ר� � ֵ֥א� ַה& ָּב� ָּז� ֹ֖ח[ Gם ֵ֥א @ ַה� ן ֹל� =
ַּ֣ת ֹּ֥י� יְוH ְו� ֹ֖ח� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� יְו ְו� � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�
ר � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ְס ִּכ� � 
ְס ַ֖מ� ַע� ץ ר� ר� � ֵ֥א� ץ ָּב� ר� � ֵ֥א� ב ַה� 	 י֑ט� 
ַ֖מ ם ָּב� י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ�

ַה׃  ַע�  ר� ֶפ� 	ַה  ּו� יְו 12ֵ֨צ� � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ף&  
יֹוְס ֹל  @ 
ִּכ ֹל� ֵֽכ� י� ְו�
ף׃ ַּ֞ט�  י ַה� 	 ֶפ� ם ֹל� ֹ֖ח� � יְו ֹל� � ב� ית ֵ֥א� � 
ֹל־ָּב ת ִּכ� � 
ֵ֥א יְו ְו� ֹ֖ח�% ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו�

ד 13 ֵ֥א�� ב ַ֖מ� � ַע� ר� ד ַה� 	 
ב י־ֵֽכ� ץ ִּכ�  ר� ֵ֥א�% ֹל־ַה� ֵֽכ� ין& ָּב� 
ם ֵ֥א ֹ֖ח� @ ֹל� ְו�
ב׃ ַע�  ר� י ַה� � 
ֵ֥נ ְּפ� ן ַ֖מ� ַע� ֵ֥נ�% ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ם& ְו� י� ר�' ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� @ ּה ֵ֥א� ֹל� L
ַּ֣ת ְו�

א 14 @ ֵ֨צ� ַ֖מ� ִּנ� ַה� ף&  ְס� ִּכ�' ֹל־ַה� ת־ִּכ� ֵ֥א� ף  (
יֹוְס ֑ט  � 
ָּק ֹל� י� ְו�
ם � 
ר־ַה ִׁ֖ש� Gר ֵ֥א ב� � ָּׁש� ן ָּב� ַע� ֵ֥נ�% ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ם& ּוב� י� ר�' ֵ֨צ� ץ־ַ֖מ� ר� ֵ֥א�  ב�
ַה׃ ַע�  ר� ַה ֶפ� ית� 	 
ף ָּב ְס� � ִּכ� ת־ַה� ף ֵ֥א� 9 
א יֹוְס 	 
ב ֹּ֥י� ים ְו� � ר� ב� ִׁ֖ש�

15 Hן ַע� ֵ֥נ� ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� 
ּוַ֖מ  Dם י� ר� ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ֵ֥א� 
ף ַ֖מ ְס� ִּכ�) ַה� ם  ַּ֣ת�� ֹּ֥י� ְו�
ֵ֥נּו � ַה־ָּ֑ל� ב� ר& ַה�  אַ֖מ� 
ף ֹל @ 
ֹל־יֹוְס ם ֵ֥א� י� ר�= ֵ֨צ� ֹל־ַ֖מ� ֵ֥אּוZ ֵֽכ� ב� ֹּ֥י� ְו�
ף׃ ְס� ִּכ�  ְס  � 
ֶפ ֵ֥א� י  	 ִּכ� ָ֥ך  � ֵּ֣ד� ַ֨ג� ֵ֥נ� ּות  ַ֖מ� ֵ֥נ� ַה  ָּֽמ� 	 ֹל� ְו� ם  ֹ֖ח� ֹל�%

ם 16 � ֵֽכ� ֹל� 	ַה  ֵ֥נ� ַּ֣ת� ֵ֥א� ְו� ם  יֵֽכ�% 
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� ּו  ב� ַה� ף&  
יֹוְס ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ף׃  ְס� ִּכ�  ְס  � 
ֶפ ם־ֵ֥א� ֵ֥א� ם  � יֵֽכ� 
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� יֵ֥אּו 17ָּב� � ב� ֹּ֥י� ְו�

ם ֹ֖ח� L�ף ֹל =
םZ יֹוְס ַה� ן ֹל� � 
ַּ֣ת ֹּ֥י� ְו�  Hף 
ֹל־יֹוְס םD ֵ֥א� יַה� 
ֵ֥נ ְק� ת־ַ֖מ� ֵ֥א�
ר � ְק� ָּב� ַה� 	ַה  
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� ּוב� אן  ַּצ93 ַה� 	ַה  
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ� ּוב� ים  ֹּסּוְס�) ָּב�
ַה � ֵ֥נ� ָּׁש� ם ָּב� ַה�% 
ֵ֥נ ְק� ֹל־ַ֖מ� ֵֽכ� ם& ָּב� ֹ֖ח� ָּ֑ל�' ם ָּב� @ 
ֹל Gַה ֵ֥נ� י� ים ְו� � ר� ַ֖מ� Gֹ֖ח ּוב�

ְוא׃  ַה�  יְו 18ַה� Lֹל� 
ֵ֥א ֵ֥אּו  ב�= ֹּ֥י� ְו�  Hְוא ַה� ַה� �ַה  ֵ֥נ� ָּׁש� ַה�  Dם ַּ֣ת� ַּ֣ת� ְו�
י ֵ֥נ�% ד� Gֵ֥א  
ד ַ֖מ � 
ֹ֖ח ֵֽכ� א־ֵ֥נ� רּו ֹלֹו& ֹל3  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו� ית  ֵ֥נ�) 
ָּׁש �ַה ַה� ֵ֥נ� ָּׁש� ָּב�
י � ֵ֥נ� ד� Gֹל־ֵ֥א ַה ֵ֥א� � ַ֖מ� 
ַה ָּב� 	ַה ַה� 
ֵ֥נ ְק� ף ּוַ֖מ� ְס� ִּכ�% ם ַה� � ם־ַּ֣ת� י ֵ֥א� Oִּכ�
ֵ֥נּו � 
ת ֹּ֥י� ְו� ם־ְּג� ֵ֥א� י  	 ַּ֣ת� ֹל� ָּב� י  ֵ֥נ�% ד� Gֵ֥א �י  
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ר&  ֵ֥א� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� א  ֹל3@
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ֵ֥נּו׃   
ת ַ֖מ� ד� ֵ֥א� �ם 19ְו� ֵ֥נּו& ְּג� ֹ֖ח� ֵ֥נ�' Gם־ֵ֥א יָ֥ך ְּג� יֵ֥נ�) 
ַע ּות ֹל� ַ֖מ� ַה ֵ֥נ� ָּֽמ� : ֹל�
ם ֹ֖ח� � ָּ֑ל� ָּב� ֵ֥נּו  � 
ת ַ֖מ� ד� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו� ֵ֥נּו  	 ת� ַה־ֵ֥א�  
ֵ֥נ ְק� ֵ֥נּו  %
ת ַ֖מ� ד� ֵ֥א�
ַה ַע�% ר� ֶפ� ֹל� ים  � ד� ב� Gַע ֵ֥נּו&  '
ת ַ֖מ� ד� ֵ֥א� ְו� ֵ֥נּו  @ֹ֖ח� ֵ֥נ� Gֵ֥א ַה  P�י ַה� ֵ֥נ�  ְו�
א ֹל3	 ַה  � ַ֖מ� ד� Gֵ֥א ַה� ְו� ּות  ַ֖מ% ֵ֥נ� א  ֹל�3 ְו� ַה&  י� ֹ֖ח� ֵ֥נ�  ְו� ַע  ר� ן־ֶ֔ז�) ת� ְו�

ם׃  ִׁ֖ש�  
ם& 20ת י� ר�' ֵ֨צ� ַ֖מ� ת  @ ַ֖מ� ד� ֹל־ֵ֥א� ת־ִּכ� ֵ֥א� ף  L
יֹוְס ן  ְק� ֹּ֥י�= ְו�
ְק 	 ֶ֔ז� י־ֹ֖ח� ַהּו ִּכ�  %
ד יִׁ֖ש ׂש� � ם& ֵ֥א� י� ר�' ֵ֨צ� ּו ַ֖מ� ר@ ֵֽכ� י־ַ֖מ� ַה ִּכ�  ַע�% ר� ֶפ� ֹל�
ַה׃ ַע�  ר� ֶפ� ֹל� ץ  ר� � ֵ֥א� ַה� י  	 ַה� ַּ֣ת� ְו� ב  � ַע� ר� ַה� ם  � ַה� 
ֹל Gַע

ַה 21 	 
ֵ֨צ ְק� ַ֖מ� ים  � ר� ַע� ֹל� ֹו  ת� ֵ֥א� יר  	 ב� ַע� ַה� ם  ַע�% ת־ַה� ֵ֥א�= ְו�
ַהּו׃   
ֵ֨צ ד־ְק� ַע� ְו� ם  י� � ר� ֵ֨צ� בּוֹל־ַ֖מ� ת 22ַ֨ג� 	 ַ֖מ� ד� ֵ֥א� ְק  9 ר�

ת � 
ֵ֥א 
ַ֖מ ים  Lֵ֥נ� Gַה ִּכ� ֹל� ְק  ֹ֖ח�=  Zי ִּכ� ַה  � ֵ֥נ� ְק� א  ֹל�3 ים  � ֵ֥נ� Gַה ִּכ� ַה�
ַה ַע�% ר� ם& ְּפ� ַה� ן ֹל� @ ת� ר ֵ֥נ� ִׁ֖ש�= Gם& ֵ֥א ָּק� ת־ֹ֖ח[ ּו ֵ֥א� ֹל@ ֵֽכ� ֵ֥א�  ַה ְו� ַע�) ר� ְּפ�

ם׃  ת�  ַ֖מ� ד� ת־ֵ֥א� ּו ֵ֥א� ר� ֵֽכ� א ַ֖מ� ן ֹל3	 U
ֹל־ִּכ ף& 23ַע� 
ר יֹוְס אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ֹום ֹּ֥י9 ַה� ם  	 ֵֽכ� ת� ֵ֥א� י  ית� ֵ֥נ�= ְק�  Zן 
ַה ם  ַע�% ֹל־ַה� ֵ֥א�
ם � ַּ֣ת� ַע� ר� ַע ּוֶ֔ז� ר� ם ֶ֔ז�% � ֵֽכ� א־ֹל�  
ַה ַה ַע�� ר� ֶפ� ם ֹל� � ֵֽכ� ת� ַ֖מ� ד� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ְו�

ַה׃  ַ֖מ�  ד� Gֵ֥א ת־ַה� ם 24ֵ֥א� 	 ַּ֣ת� ת� ּוֵ֥נ� ת  בּוֵ֥א�% ַּ֣ת� ָּב� ַה&  י� ַה� ְו�
Zם ֵֽכ� ֹל� �ַה  י� ַה� י� ת  Yד� ֹּ֥י� ַה� ַע  � ָּב� ר� ֵ֥א� ְו� ַה  ַע�� ר� ֶפ� ֹל� ית  � יִׁ֖ש� ַ֖מ� Gֹ֖ח
ם � יֵֽכ� 
ַּ֣ת ב� ָּב� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֹל� ְו� ם  9 ֵֽכ� ֹל� ֵֽכ� ֵ֥א� ֹל� ּו  ַה  : ד� ָּׂש� ַה� ַע  ר� ֶ֔ז�= ֹל�

ם׃  ֵֽכ�  ְּפ� ֑ט� ֹל ֹל� ֵֽכ�	 ֵ֥א� ֹל� ן& 25ְו� 
א־ֹ֖ח ֵ֨צ� ַ֖מ� ֵ֥נּו ֵ֥נ� � ת� י� ֹ֖ח� ּו ַה� ר� ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו�
ַה׃  ַע�  ר� ֶפ� ים ֹל� � ד� ב� Gַע יֵ֥נּו  	 י� ַה� ְו� י  ֵ֥נ�% ד� Gֵ֥א �י  
יֵ֥נ 
ַע ם 26ָּב� �ׂש� ֹּ֥י� ְו�

ת 	 ַ֖מ� ד� ֹל־ֵ֥א� ַע� ַה  L�ָּז ַה� ֹום  ֹּ֥י= ד־ַה� ַע�  Zְק ֹ֖ח� ֹל� ף  Y
יֹוְס ּה  � ת� ֵ֥א�
ים& ֵ֥נ� Gַה ִּכ�  ת ַה� @ ַ֖מ� ד� ְק ֵ֥א� Pִׁ֖ש ר� ַ֖מ� ֹ֖ח�� ַה ֹל� ַע�� ר� ֶפ� ם ֹל� י� 9 ר� ֵ֨צ� ַ֖מ�

ַה׃  ַע�  ר� ֶפ� ֹל� ַה  � ת� י� ַה� א  ֹל3	 ם  ֵּ֣ד�% ב� ֹל 27ֹל� 9 
ֵ֥א ר� ׂש� י� ב  :ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�
ּו ר	 ֶפ� ֹּ֥י� ּה ְו� ּו ב�% ֶ֔ז� Gֹ֖ח ֵ֥א� 
ֹּ֥י ן ְו� ִׁ֖ש� ץ ְּג�� ר� � ֵ֥א� ם ָּב� י� � ר� ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� 	 ֵ֥א� ָּב�

ד׃  ֵ֥א�  ַ֖מ� ּו  ָּב� ר� ֹּ֥י� ם 28ְו� י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ב&  ְק� Gַע י� י  @ ֹ֖ח� י� ְו�
יְו ֹּ֥י�% �י ֹ֖ח� 
ֵ֥נ ב& ִׁ֖ש� ְק� Gַע י־י�  
ַ֖מ י� י  @ ַה� י� ְו� ַה  � ֵ֥נ� ַה ִׁ֖ש� � 
ר ׂש� ַע ַע� 	 ב� ִׁ֖ש�

ַה׃  ֵ֥נ�  ת ִׁ֖ש� � ֵ֥א� ים ּוַ֖מ� 	 ַע� ָּב� ר� ֵ֥א� ים ְו� ֵ֥נ�% ַע ִׁ֖ש� ב� � ּו 29ִׁ֖ש� ב� ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ף (
יֹוְס ֹל� ֹו  ֵ֥נ� ב� ֹל� ׀  א  � ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�  Hַ֖מּות ֹל�  kֹל 
ֵ֥א ר� ׂש� י־י�  
ַ֖מ י�
א 	 ים־ֵ֥נ� יָ֥ך ׂש�  יֵ֥נ�% 
ַע ן& ָּב� 
י ֹ֖ח את� @ ֵ֨צ� א ַ֖מ� ם־ֵ֥נ�= ר ֹלֹו& ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ת ַ֖מ�% ֵ֥א� ְו� ד  ְס� � ֹ֖ח� י&  ד� ָּֽמ� ַע� ית�  @ ׂש� ַע� ְו� י  � ֵֽכ� 
ר י� ת  ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ָ֥ך�  ד� י�

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ָּב� י  ֵ֥נ� � 
ר ָּב� ְק� ת� 	א  ֹל־ֵ֥נ� י& 30ֵ֥א� ַּ֣ת� ב� ֵֽכ� ִׁ֖ש�  ְו�
י ֵ֥נ� � ַּ֣ת� ר� ב� ּוְק� ם  י� ר�% ֵ֨צ� ָּֽמ� ַ֖מ� י&  ֵ֥נ� את�' ׂש� ּוֵ֥נ� י  ת�% ב� Gם־ֵ֥א ַע�
ָ֥ך׃ ר�  ב� ד� ֵֽכ� ַה  	 ׂש� ַע� ֵ֥א�  י  � ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ר  Uֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ם  � ת� ר� ב[ ְק� ָּב�

ֹ֖חּו 31 	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ֹל� ַע  � ב� ָּׁש� ֹּ֥י� ְו� י  ֹל�% ַה&  ַע� ב� ָּׁש�  ַה� ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו�

ַה׃  ַּ֞ט�  ָּֽמ� ַה� אִׁ֖ש  ֹל־ר3	 ַע� ֹל  � 
ֵ֥א ר� ׂש� ֶפי�

ף 48 %
יֹוְס ר ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ַה ְו� ָּ֑ל� %
ֵ֥א ים ַה� � ר� ב� ֵּ֣ד� י& ַה� 
ר Gֹ֖ח י ֵ֥א� ַה�) י� ְו�
ֹו ָּֽמ% ַע� יְו&  ֵ֥נ� ב� @י  
ֵ֥נ ת־ִׁ֖ש� ֵ֥א� ֹ֖ח  P ָּק� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ֹל� ֹ֖ח� יָ֥ך  � ב� ֵ֥א� 	ַה  
ִּנ ַה�

ם׃  י� ר�  ֶפ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה ְו� � ָּׁש� ֵ֥נ� ת־ַ֖מ� ר 2ֵ֥א� אַ֖מ� U3ֹּ֥י ב ְו� ְק�% Gַע י� �ד ֹל� 
ְּג ֹּ֥י� ְו�
ֹל %
ֵ֥א ר� ׂש� י� ְק&  
ָּז ֹ֖ח� ת� ֹּ֥י� ְו� יָ֥ך  � ֹל� 
ֵ֥א א  � ָּב� ף  � 
יֹוְס ָ֥ך	  ֵ֥נ� ָּב� 9ַה  
ִּנ ַה�

ַה׃  ַּ֞ט�  ָּֽמ� ֹל־ַה� ב ַע� �ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ֹל 3ְו� 	 
ף ֵ֥א %
ֹל־יֹוְס ב& ֵ֥א� ְק� Gַע ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ְך ר� � ב� י� ְו� ן  ַע� � ֵ֥נ� ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� ּוֶ֔ז  ֹל� ָּב� י  	 ֹל� 
ַה־ֵ֥א ֵ֥א�  ר� ֵ֥נ� י  9 ֵּ֣ד� ִׁ֖ש�

י׃  ת�  ָ֥ך 4ֵ֥א� ית�% ָּב� ר� ַה� ְו� ָ֥ך&  ר� ֶפ� ַ֖מ� י  @ ֵ֥נ� ֵ֥נ� ַה� י  ֹל�) 
ֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
את ָּז93 ץ ַה� ר� : ֵ֥א� ת־ַה� י ֵ֥א� Lַּ֣ת� ת� ֵ֥נ�= ים ְו� � ָּֽמ� ֹל ַע� � ַה� ְק� יָ֥ך ֹל� � ַּ֣ת� ת� ּוֵ֥נ�

ם׃  ַעֹוֹל�  ת  	 ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א יָ֥ך  � ר� Gֹ֖ח ֵ֥א� ָ֥ך	  Gַע ר� ֶ֔ז� ַה 5ֹל� Yַּ֣ת� ַע� ְו�
י 	 ֵ֥א� ד־ָּב� ם ַע� י� ר�) ֵ֨צ� ץ ַ֖מ� ר� � ֵ֥א� ָ֥ךL ָּב� ים ֹל� ד�= ִּנֹוֹל� יָ֥ךZ ַה� ֵ֥נ� י־ב�  
ֵ֥נ ִׁ֖ש�
ַה ָּׁש�% ֵ֥נ� ּוַ֖מ� ם&  י� ר�' ֶפ� ֵ֥א� ם  � 
י־ַה ֹל� ַה  ַ֖מ� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� יָ֥ך  9 ֹל� 
ֵ֥א

י׃  יּו־ֹל�  ַה� י�  ֹון  ַע� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ְו� ן  	 
ֵ֥אּוב ר� ָ֥ך9 6ִּכ� ַּ֣ת� ד� ּוַ֖מֹוֹל�
ם : 
ִׁ֖ש ֹל  � ַע� ּו  י� ַה� י� ָ֥ך�  ֹל� ם  � יַה� 
ר Gֹ֖ח ֵ֥א� ַּ֣ת�  ד� 	 ר־ַהֹוֹל� ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ם׃  ת�  ֹל� Gֹ֖ח ֵ֥נ� ָּב� ּו  ֵ֥א� ר� ָּק� י� ם  9 יַה� 
ֹ֖ח Gי 7ֵ֥א � ֵ֥א� ב� ָּב� ׀  י  � ֵ֥נ� Gֵ֥א ְו�
ְך ר� ֵּ֣ד�% ָּב� ן&  ַע� ֵ֥נ�' ִּכ� ץ  ר� @ ֵ֥א� ָּב� ֹל  L
ֹ֖ח ר� י  ֹל�= ַע�  Zַה ת� o
ַ֖מ ן  ֵּ֣ד�) ְּפ� ַ֖מ�
ם& ַה� ָּׁש� @ ר� ָּב� ְק� ֵ֥א� ַה ְו� ת� � ר� ֶפ� א ֵ֥א� ב�3 ץ ֹל� ר� � ת־ֵ֥א� ר� ב� ֹוד ִּכ� ַע	 ָּב�

ם׃  ֹ֖ח� ית ֹל�  	 
ְוא ָּב � ת ַה� ר�% ֶפ� ְך ֵ֥א� ר� � ד� ֹל 8ָּב� � 
ֵ֥א ר� ׂש� א י� 	ר� ֹּ֥י� ְו�
ַה׃  ָּ֑ל�  
י־ֵ֥א ר ַ֖מ� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ף ְו� � 
�י יֹוְס 
ֵ֥נ ת־ָּב� ף& 9ֵ֥א� 
ר יֹוְס אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ַה � ֶ֔ז� ים ָּב� � ֹל�ַה� י ֵ֥א� 	 ן־ֹל� ת� ר־ֵ֥נ�  ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א %
י ַה � ֵ֥נ� יְו ָּב� ב�% ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א�
ם׃   
ֵֽכ Gר ב� Gֵ֥א ְו� י  � ֹל� 
ֵ֥א 	א  ם־ֵ֥נ� ֹ֖ח� ְק�  ר  Uֹּ֥י3אַ֖מ� @י 10ְו� 
יֵ֥נ 
ַע ְו�

@ִׁ֖ש 
ְּג ֹּ֥י� ְו� ֹות  ֵ֥א� ר� ֹל� ֹל  � יּוֵֽכ� א  ֹל3	 ן  ְק� ָּז�% ּו ַ֖מ� ד� ב� ִּכ� ֹל&  
ֵ֥א ר� ׂש� י�
ם׃  ַה�  ְק ֹל� 	 
ָּב ֹ֖ח� י� ם ְו� � ַה� ְק ֹל� 	 ָּׁש� ֹּ֥י� יְו ְו� ֹל�% 
ם& ֵ֥א ת� ר 11ֵ֥א� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�

ַה =
ִּנ ַה� י ְו� ַּ֣ת� ֹל� � ָּ֑ל� א ֶפ� יָ֥ך ֹל�3 � ֵ֥נ� ַה ֶפ� ֵ֥א�	 ף ר� %
ֹל־יֹוְס ֹל& ֵ֥א� 
ֵ֥א ר� ׂש� י�
ָ֥ך׃  ַע�  ר� ת־ֶ֔ז� ם ֵ֥א� 	 ְּג� ים  � ֹל�ַה� ֵ֥א� י  9 ת� ַה ֵ֥א� 	 ֵ֥א� ר� א 12ַה� 	 
ֹּ֥יֹוֵ֨צ ְו�

יְו � ְּפ� ֵ֥א� ֹל� ֹ֖חּו  	 ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו� יְו  � ִּכ� ר� ָּב� ם  � ַע� 
ַ֖מ ם  � ת� ֵ֥א� ף  9 
יֹוְס
ַה׃  ֵ֨צ� ר� ם 13ֵ֥א�  י� @ ר� ֶפ� ת־ֵ֥א� םH ֵ֥א� יַה� 
ֵ֥נ ת־ִׁ֖ש� ףD ֵ֥א� 
ֹ֖ח יֹוְס � ָּק� ֹּ֥י� ְו�

ַה 	 ָּׁש� ֵ֥נ� ת־ַ֖מ� ֵ֥א� ְו� ֹל  %
ֵ֥א ר� ׂש� י� אֹל  ַ֖מ�3 ָּׂש� ַ֖מ� יֵ֥נֹו&  יַ֖מ� ָּב� 
יְו׃  ֹל�  
ִׁ֖ש ֵ֥א � 
ְּג ֹּ֥י� ֹל ְו� � 
ֵ֥א ר� ׂש� ין י� � יַ֖מ� ֹו ַ֖מ� ַ֖מ3אֹל� ׂש� ֹ֖חZ 14ב� ֹל� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�

ם& י� ר�' ֶפ� ֵ֥א� אִׁ֖ש  ֹל־ר3@ ַע� ת  ִׁ֖ש� ֹּ֥י�= ְו� ֹו  Lיֵ֥נ ַ֖מ� ת־י� ֵ֥א� ֹל  =
ֵ֥א ר� ׂש� י�
ַה � ָּׁש� ֵ֥נ� ַ֖מ� אִׁ֖ש  ֹל־ר�3 ַע� ֹו  ַ֖מ3אֹל� ת־ׂש� ֵ֥א� ְו� יר  ַע�% ַּצ� ַה� ּוא  ַה� ְו�
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ֹור׃  ֵֽכ  ָּב� ַה� ַה  � ָּׁש� ֵ֥נ� ַ֖מ� י  	 ִּכ� יְו  ד�% ת־י� ֵ֥א� ֹל&  
ִּכ ְך 15ׂש� ר� 	 ב� י� ְו�
ּו ֵֽכ= ָּ֑ל� ַה� ת� ַה�  Zר ִׁ֖ש� Gֵ֥א ים  Yֹל�ַה� ֵ֥א� ַה�  ר  � ֹּ֥י3אַ֖מ� ְו� ף  � 
ת־יֹוְס ֵ֥א�
ַה � ַע� ר� ים& ַה� ֹל�ַה� ֵ֥א� ְק ַה�  ֹ֖ח�% ֵ֨צ� י� ם ְו� � ַה� ר� ב� יְו& ֵ֥א� ֵ֥נ� ֶפ� י ֹל� @ ת� ב� Gֵ֥א

ַה׃  ָּז�  ֹום ַה� ֹּ֥י	 ד־ַה� י ַע� � ַעֹוד� 
י ַ֖מ ת�% ֹל 16ֵ֥א� =
ֵ֥א ְּג� ְךZ ַה� ֵ֥א� ֹל� ָּֽמ� ַה�
ם& ַה� א ב� @ 
ר ָּק� י� יםH ְו� ר� ַע� ִּנ� ת־ַה� ְךD ֵ֥א� 
ר ב� ַע י� ֹל־ר�) ִּכ� י ַ֖מ� Lת� ֵ֥א�
ב ר�� ּו ֹל� ְּג	 ד� י� ְק ְו� � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ם ְו� � ַה� ר� ב� י ֵ֥א� � ת� ב� Gם ֵ֥א 	 
ִׁ֖ש י ְו� ַ֖מ�% ִׁ֖ש�

ץ׃  ר� ֵ֥א�  ַה� ב  ר� 	 ְק� יְו 17ָּב� : ב� ֵ֥א� ית  ִׁ֖ש�= י־י� ִּכ� ף  (
יֹוְס א  �ר� ֹּ֥י� ְו�
ְך ַ֖מ�� ת� ֹּ֥י� יְו ְו� � יֵ֥נ� 
ַע ַע ָּב� �ר� 
ֹּ֥י ם ְו� י� � ר� ֶפ� אִׁ֖ש ֵ֥א� ֹל־ר3	 ֹו ַע� יֵ֥נ9 ַ֖מ� ד־י� י�
ם י� � ר� ֶפ� ר3אִׁ֖ש־ֵ֥א� ֹל  	 ַע� 
ַ֖מ ּה  9 ת� ֵ֥א� יר  	 ְס� ַה� ֹל� יְו  ב�) ד־ֵ֥א� י�

ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥נ� ַ֖מ� אִׁ֖ש  ֹל־ר3	 יְו 18ַע� � ב� ֹל־ֵ֥א� ֵ֥א� ף  9 
יֹוְס ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�
ָ֥ך� יֵ֥נ� ַ֖מ� י� ים  	 ׂש� ר  ֵֽכ�% ָּב� ַה� �ַה  י־ֶ֔ז� ִּכ� י  � ב� ֵ֥א� ן  � 
ֹל3א־ֵֽכ

ֹו׃  ֹל־ר3אִׁ֖ש  י& 19ַע� ֵ֥נ� י ב� ַּ֣ת�  ַע� @ ד� י� ר&  אַ֖מ� ֹּ֥י3' ְו� יְו  ב�) ן ֵ֥א� � 
ֵ֥א ַ֖מ� י� ְו�
ֹל � ֵּ֣ד� ַ֨ג� י� ּוא  ם־ַה� ַ֨ג� ְו� ם  � ַע� ַה־ָּ֑ל� י� ַה� י�  ּוא  ם־ַה	 ְּג� י  ַּ֣ת� ַע� ד�% י�
	ַה י� ַה� י� ֹו  ַע� ר� ֶ֔ז� ְו� ִּנּו  ָּֽמ�% ֹל ַ֖מ� � ֵּ֣ד� ַ֨ג� י� ן&  ֑ט� ָּק� יְו ַה� @ ֹ֖ח� ם ֵ֥א� ֵ֥אּוֹל�) ְו�

ם׃  ְּגֹוי�  א־ַה� ֹל3  אַ֖מֹורH 20ַ֖מ� 
ֹל  Dַהּוא ַה� ֹום  ֹּ֥י� ָּב� ם  L
ֵֽכ Gר ב�= י� ְו�
ים ֹל�ַה�% ֵ֥א� ָ֥ך�  ַ֖מ� ׂש�  י� ר  אַ֖מ�% 
ֹל ֹל&  
ֵ֥א ר� ׂש� י� ְך  @ 
ר ב� י� ָ֥ך)  ָּב�
י 	 
ֵ֥נ ֶפ� ֹל� ם  י� � ר� ֶפ� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ם  	ׂש� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ָּׁש� ֵ֥נ� ַ֖מ� ֵֽכ� ְו� ם  י� � ר� ֶפ� ֵ֥א� ִּכ�

ַה׃  ָּׁש�  ֵ֥נ� י 21ַ֖מ� � ֵֽכ� ֵ֥נ� 	ַה ֵ֥א� 
ִּנ ף ַה� %
ֹל־יֹוְס ֹל& ֵ֥א� 
ֵ֥א ר� ׂש� ר י� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
ם ֵֽכ�% ת� ֵ֥א� יב  � ִׁ֖ש� 
ַה ְו� ם  ֵֽכ�% ָּֽמ� ַע� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� @ַה  י� ַה� ְו� ת  � 
ַ֖מ

ם׃  יֵֽכ�  
ת ב� Gֵ֥א ץ  ר� � ֹל־ֵ֥א� ם 22ֵ֥א� 	 ֵֽכ� ִׁ֖ש� ָ֥ך9  ֹל� י  ַּ֣ת�  : ת� ֵ֥נ� י  Pֵ֥נ� Gֵ֥א ְו�
י ר�% ַ֖מ� ֵ֥א� ַה�  �ד  ֹּ֥י� ַ֖מ� י&  ַּ֣ת� ֹ֖ח� ' ְק� ֹל� ר  @ ִׁ֖ש� Gֵ֥א יָ֥ך  � ֹ֖ח� ֹל־ֵ֥א� ַע� ד  � ֹ֖ח� ֵ֥א�
י׃  ַּ֣ת�  ִׁ֖ש� ְק� ּוב� י  � ָּב� ר� ֹ֖ח� ֶפָּב�

49 ֶפּו&  ְס� ֵ֥א�  
ַה ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3) ְו� יְו  � ֵ֥נ� ֹל־ָּב� ֵ֥א� ב  ְק�� Gַע י� א  	 ר� ְק� ֹּ֥י� ְו�
ית 	 ר� Gֹ֖ח ֵ֥א� ם ָּב� � ֵֽכ� ת� א ֵ֥א� 	 ר� ְק� ר־י� ִׁ֖ש� Gת ֵ֥א 9 
ם ֵ֥א ֵֽכ�% ַה ֹל� יד� � ְּג� ֵ֥א� ְו�

ים׃  ַ֖מ�  ֹּ֥י� ּו 2ַה� ַע� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ְו� ב  ְק�� Gַע י� �י  
ֵ֥נ ָּב� ּו  ַע� ַ֖מ� ִׁ֖ש� ְו� ּו  ֵ֨צ	 ב� ָּק� ַה�
ם׃  יֵֽכ�  ב� Gֹל ֵ֥א 	 
ֵ֥א ר� ׂש� ֹל־י� י 3ֵ֥א� � ֹ֖ח� ַה ִּכ� ַּ֣ת� י ֵ֥א�% ר� ֵֽכ�� ן& ָּב� 
ֵ֥אּוב ר�

ֶ֔ז׃  ַע�  ר  	ת� י� ְו� ת  � 
ֵ֥א ׂש� ר  	ת� י� י  � ֵ֥אֹוֵ֥נ� ית  � אִׁ֖ש� 
ר ֶ֔ז 4ְו� ֹ֖ח� @ ְּפ�
ֶ֔ז 	 יָ֥ך ֵ֥א� � ב� י ֵ֥א� � 
ב ִּכ� ִׁ֖ש� ית� ַ֖מ� � ֹל� י ַע� 	 ר ִּכ� ֹל־ַּ֣תֹות�% ם& ֵ֥א� י� ָּֽמ�' ִּכ�
ַה׃  ֹל�  ַע� י  	 ֵ֨צּוַע� י� ַּ֣ת�  ֹל� � ָּ֑ל� ֶפֹ֖ח�

ם׃ 5 יַה�  
ת ר� 
ֵֽכ ַ֖מ� ְס  � ַ֖מ� ֹ֖ח� י  	 
ֹל ִּכ� ים  � ֹ֖ח� ֵ֥א� י  � ְו� 
ֹל ְו� ֹון  ַע	 ַ֖מ� ִׁ֖ש�
ד 6 � ֹ֖ח� 
ֹל־ַּ֣ת ֵ֥א� ם  � ֹל� ַה� ְק� ָּב� י  ִׁ֖ש�% ֶפ� ֵ֥נ� א  ב�3 ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ם&  ד� ְס� ָּב�

ם � ֵ֥נ� ֵ֨צ� ר� ּוב� יִׁ֖ש  ֵ֥א�% ַ֨גּו  ר� � ַה� ם&  ְּפ� ֵ֥א� ב� י  @ ִּכ� י  � ד� ב� ִּכ�
ֹור׃  רּו־ִׁ֖ש  ָּק� י 7ַע� � ם ִּכ� � ת� ר� ב� ַע� ֶ֔ז ְו� י ַע�% � ם& ִּכ� ְּפ� ּור ֵ֥א� ר@ ֵ֥א�

ֹל׃  
ֵ֥א ר� ׂש� י� ָּב� ם  � 
יֵ֨צ ֶפ� Gֵ֥א ְו� ב  ְק�% Gַע י� ָּב� ם  � 
ְק ָּ֑ל� ֹ֖ח� Gֵ֥א ַה  ת� � ִׁ֖ש� ְק�
ף 8      ְס ר� ַע�� ָ֥ך� ָּב� ד� יָ֥ך י� ֹ֖ח�% ּוָ֥ך ֵ֥א� ַה& יֹוד� ַּ֣ת� ַה ֵ֥א� ַהּוד�) י�

יָ֥ך׃  ב�  ֵ֥א� י  	 
ֵ֥נ ָּב� ָ֥ך�  ֹל� ּו  ּו	 Gֹ֖ח ַּ֣ת� ִׁ֖ש� י� יָ֥ך  � ב� י� ַה& 9ֵ֥א� 
י ר� ֵ֥א� ּור  ְּג@
9ַה 
י ר� ֵ֥א� ִּכ� ץ  : ב� ר� ַע  ר�= ִּכ� ית�  � ֹל� ַע� י  � ֵ֥נ� ָּב� ף  ר� � ַּ֞ט� ַה ַ֖מ� ַהּוד�% י�

ִּנּו׃  יַ֖מ�  ְק� י� י  	 ַ֖מ� יא  � ב� ֹל� ֑ט& 10ּוֵֽכ� ב� '
ִׁ֖ש ּור  ְס	 א־י� ֹל3 
א  ב�3 י־י� ד ִּכ�  Oיְו ַע� � ֹל� ַ֨ג� ין ר� � 
ָּב ְק ַ֖מ� � 
ְק ֹ֖ח� ַה ּוַ֖מ� יַהּוד�% שיֹלַהַ֖מ� 

ֹו  יֹל% ים׃ ִׁ֖ש� ָּֽמ�  ַע� ת  	 ַה� ָּק� י� ֹו  ֹל� ן&  11ְו� ֶפ� ְּג�' ֹל� י  @ ר� ְס� ַעירַהֵ֥א�

ֹו  יר% ֹוַע� ִׁ֖ש% ב[ ֹל� ן&  י� ֹּ֥י�' ָּב� ְס  @ 
ָּב ִּכ� ֹו  ֵ֥נ� ת� Gֵ֥א י  � ֵ֥נ� ָּב� ַה  � ְק� 
ר ָּׂש� ֹל� ְו�
ים  � ב� ֵ֥נ� Gם־ַע ד� ֹו׃ ְסְותַה ּוב� ן 12ְסּות  י� � ֹּ֥י� ם ַ֖מ� י� � יֵ֥נ� 
י ַע 	 יֹל� ֹל� ֵֽכ� ֹ֖ח�

ב׃  ֹל�  ֹ֖ח� 
ַ֖מ ם  י� � ִּנ� ן־ִׁ֖ש� ב� ֶפּוֹל�
ֹות 13 ֹּ֥י% ֵ֥נ� eֹוף ֵ֥א ֹ֖ח� ַהּוא& ֹל� ן ְו� ִּכ�� ִׁ֖ש� ים י� � ָּֽמ� ֹוף י� ֹ֖ח	 ן ֹל� U]בּוֹל ֶ֔ז�

ן׃  יד�  ֹל־ֵ֨צ� ֹו ַע� ת� ֵֽכ� ר� י� ם 14      ְסְו� ר� � ר ְּג� ַ֖מ�� Gר ֹ֖ח � שֵֽכ� ָּׂש� י�
ם׃  י� ת�  ְּפ� ִׁ֖ש� ָּֽמ� ין ַה�  	 
ץ ָּב � 
ב ֹוב 15ר� י ֑ט% � ַה& ִּכ� ֹ֖ח� ֵ֥נ[ א ַ֖מ� @ר� ֹּ֥י� ְו�

י � ַה� י� ֹל ְו� ָּב�% ְס� ַ֖מֹו& ֹל� ֵֽכ� @֑ט ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ַה ְו� ַ֖מ� � 
ַע י ֵ֥נ� � ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� ת־ַה� ֵ֥א� ְו�
ד׃   
ב ְס־ַע� ַ֖מ� ד 16      ְסֹל� � ֹ֖ח� ֵ֥א� ִּכ� ֹו  ָּֽמ� ַע� ין  � ד� י� ן  � ֵּ֣ד�

ֹל׃   
ֵ֥א ר� ׂש� י� י  	 
֑ט ב� ְך 17ִׁ֖ש� ר� י־ד�% 
ֹל Gַע ִׁ֖ש  � ֹ֖ח� ֵ֥נ� ן&  י־ד� ַה� י�
ֹל ְּפ�	 ֹּ֥י� ְו� ּוְס  י־ְס% 
ב ָּק� ַע� ְך&  
ִׁ֖ש ִּנ� ַה� ֹ֖ח  ר� י־ֵ֥א�� 
ֹל Gַע ן  יֶפ�� ֶפ� ִׁ֖ש�

ֹור׃  ֹ֖ח  ֹו ֵ֥א� ב� ֵֽכ� ַהְו� ַה׃  18ר� י י� ית� 	 ּו� ָ֥ך� ְק� ת� יִׁ֖שּוַע� ד 19ֹל�  � ְּג�
ב׃   
ְק 	ד ַע� ַ֨ג[ ּוא י� ַה� ִּנּו ְו� � ַ֨גּוד� ּוד י� ד� ר 20      ְסְּג� � 
ִׁ֖ש ֵ֥א� 
ַ֖מ

ְך׃ ֹל� י־ַ֖מ�  
ִּנ ד� Gַע ַ֖מ�  ן  � 
ַּ֣ת י� ּוא  ַה	 ְו� ֹו  ַ֖מ� ֹ֖ח� ֹל� �ַה  ֵ֥נ� 
ַ֖מ ִׁ֖ש�
ן 21      ְס � 
ת ִּנ� ַה� ַה  � ֹ֖ח� ֹל[ ִׁ֖ש� ַה  � ֹל� ֹּ֥י� ֵ֥א� י  � ֹל� ַּ֣ת� ֶפ� ֵ֥נ�

ר׃  ֶפ� י־ִׁ֖ש�  
ר ַ֖מ� ת 22      ְסֵ֥א� � ר� ן ְּפ� 	 
ף ָּב %
ת& יֹוְס ר� ן ְּפ� @ 
ָּב
ּור׃  י־ִׁ֖ש  
ֹל Gַע ַה  � ד� Gַע ֵ֨צ� ֹות  Uֵ֥נ ָּב� ן  י� � י־ַע� 
ֹל Gַהּו 23ַע � ר[ Gר ַ֖מ� י� ְו� 

ים׃  ַּצ�  י ֹ֖ח� 	 
ֹל Gַע ַהּו ָּב� � ַ֖מ[ ֑ט� ׂש� ֹּ֥י� ָּבּו ְו�  ר�� ן& 24ְו� ית� 
ֵ֥א ב ָּב� ִׁ֖ש� @ 
ַּ֣ת ְו�
ב ְק�% Gַע י� יר  � ב� Gֵ֥א י&  
יד ַ֖מ� יְו  � ד� י� י  � 
ַע ר� ֶ֔ז� ָּזּו  ֶפ�� ֹּ֥י� ְו� ֹו  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ְק�

ֹל׃   
ֵ֥א ר� ׂש� י� ן  ב� 	 ֵ֥א� ַה  � ַע� ר� ם  	 ָּׁש� יָ֥ך 25ַ֖מ� Lב� ֵ֥א� ֹל  =
ֵ֥א 
ַ֖מ
ֹל ַע�% 
ם& ַ֖מ י� ַ֖מ�' ת ִׁ֖ש� ֵֽכ�@ ר� ָּך� ָּב� ֵֽכ�% ר� � יב� י& ְו� ֵּ֣ד� ת ִׁ֖ש� @ 
ֵ֥א ָּך� ְו� ר�) ֶ֔ז� ַע� י� ְו�
ם י� � ד� ִׁ֖ש� ת  ֵֽכ�	 ר� ָּב� ת  ֹ֖ח� � ַּ֣ת� ת  ֵ֨צ� � ב� ר� ֹום  ַה� ַּ֣ת� ת  ֵֽכ�	 ר� ָּב�

ם׃  ֹ֖ח� ר�  י 26ְו� ת ַהֹור�% ֵֽכ�� ר� ֹל־ָּב� רּו& ַע� ב� יָ֥ך ְּג�  ב�) ת ֵ֥א� ֵֽכ�� ר� ָּב�
ף %
יֹוְס אִׁ֖ש  ר�3 ֹל� ין&  י�' ַה� ַּ֣ת�  ם  � ַעֹוֹל� ת  ַע�� ב� ְּג� ת  � ְו� Gֵ֥א ד־ַּ֣ת� ַע� 
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יְו׃  ֹ֖ח�  ֵ֥א� יר  	 ֶ֔ז� ֵ֥נ� ד  ְק�� ד� ְק� ֶפּוֹל�
ב 27 ר� � ַע� ֹל� ד ְו� � ֹל ַע� אֵֽכ� ר י�3 ְק� ָּב�� ף ָּב� ר�% ֑ט� ב י� � 
ֵ֥א ין& ֶ֔ז� ַ֖מ� י� ֵ֥נ� ָּב�

ֹל׃  ֹל�  ְק ִׁ֖ש� 	 
ָּ֑ל ֹ֖ח� �ים 28י� 
ֵ֥נ ֹל ִׁ֖ש� � 
ֵ֥א ר� ׂש� י י� 	 
֑ט ב� ַה ִׁ֖ש� ָּ֑ל� 9 
ֹל־ֵ֥א ִּכ�
ְך ר� � ב� י� ְו� ם&  יַה� ב� Gֵ֥א ם  @ ַה� ֹל� ר  ָּב�= ר־ֵּ֣ד� ִׁ֖ש� Gֵ֥א ֶ֔ז3את  S�ְו ר  � ׂש� ַע�

ם׃  ת�  ְך ֵ֥א� 	 ר� 
ֹו ָּב ת� ֵֽכ� ר� ב� ר ִּכ� 	 ִׁ֖ש� Gיִׁ֖ש ֵ֥א 9 ם ֵ֥א� ְו 29ֵ֥אֹות�% � ֵ֨צ� י� ְו�
י ָּֽמ�% ֹל־ַע� ֵ֥א� ף  � ְס� ֵ֥א� ֵ֥נ� י&  ֵ֥נ� Gֵ֥א ם&  ַה� 
ֹל Gֵ֥א ר  אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו� ם  ֵ֥אֹות�)
ר 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  ר�% ַע� ָּֽמ� ֹל־ַה�= ֵ֥א� י  � ת� ב� Gֹל־ֵ֥א ֵ֥א� י  � ת� ֵ֥א� ּו  ר	 ב� ְק�

י׃  ַּ֣ת�  ֹ֖ח� � ֹון ַה  ר	 ֶפ� ַה ַע� � 
ד ׂש� ַה 30ָּב� : 
ד ׂש� ר ָּב� ִׁ֖ש�= Gַה ֵ֥א Pר� ַע� ָּֽמ� ָּב�
ן ַע� � ֵ֥נ� ִּכ� ץ  ר� � ֵ֥א� ָּב� א  � 
ר ַ֖מ� י־ַ֖מ� 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  9 ֹל� 
ְּפ ֵֽכ� ָּֽמ� ַה�
ן ר�	 ֶפ� ַע� ת  9 
ֵ֥א 
ַה ַ֖מ ד�) ָּׂש� ת־ַה� ֵ֥א� ם  Lַה� ר� ב� ֵ֥א� ַה  ֵ֥נ�= ְק�  Zר ִׁ֖ש� Gֵ֥א

ר׃  ב� ת־ְק�  ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א ֹל� י  � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ּו 31ַה� Pר ב� � ְק  ַה  ָּֽמ� � ִׁ֖ש�
ּו ר� ב� ְק� ַה  ָּֽמ� Oִׁ֖ש� ֹו  ַּ֣ת% ִׁ֖ש� ֵ֥א� ַה  � ר� ׂש� ת&  
ֵ֥א ְו� ם  ַה�) ר� ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א�
י ַּ֣ת� ר� � ב� ַה ְק� ָּֽמ� 	 ִׁ֖ש� ֹו ְו� ַּ֣ת� ִׁ֖ש� ַה ֵ֥א� � ְק� ב� ת ר� � 
ֵ֥א ְק ְו� ֹ֖ח�% ֵ֨צ� ת־י� ֵ֥א�

ַה׃  ֵ֥א�  
ת־ֹל ֹו 32ֵ֥א� ר־ָּב� ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א 	 ר� ַע� ָּֽמ� ַה� ַה ְו� 9 ד� ָּׂש� :ַה ַה� 
ֵ֥נ ְק� ַ֖מ�
ת׃   
י־ֹ֖ח 
ֵ֥נ ת ָּב� 	 
ֵ֥א 
יְו 33ַ֖מ ֵ֥נ�% ת־ָּב� ת ֵ֥א� �gּו ֵ֨צ� ב& ֹל� ְק� Gַע ֹל י� @ ֵֽכ� י� ְו�

ף ְס� 	 ֵ֥א� 
ֹּ֥י ְו� ַע  � ְו� ַ֨ג� ֹּ֥י� ְו� ַה  � ַּ֞ט� ָּֽמ� ֹל־ַה� ֵ֥א� יְו  � ֹל� ַ֨ג� ר� ף  ְס�	 ֵ֥א� ֹּ֥י� ְו�
יְו׃  ָּֽמ�  ֹל־ַע� ֵ֥א�

50 יְו  � ֹל� ַע� ָּך�  	ב� 
ֹּ֥י ְו� יְו  � ב� ֵ֥א� �י  
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ַע� ף  � 
יֹוְס ֹל  ְּפ�	 י� ְו�
ֹו׃  ְק־ֹל  ָּׁש� ֹּ֥י� ים 2ְו� ֵ֥א�% ֶפ� ר�� ת־ַה� יְו& ֵ֥א� ד� ב� Gת־ַע ף ֵ֥א� @ 
ְו יֹוְס ֵ֨צ�= י� ְו�

ֹל׃  
ֵ֥א ר� ׂש� ת־י� ים ֵ֥א� � ֵ֥א� ֶפ� ר� ּו ַה� ֑ט	 ֵ֥נ� ֹ֖ח� ֹּ֥י� יְו ְו� � ב� ת־ֵ֥א� ֑ט ֵ֥א� ֵ֥נ�� Gֹ֖ח ֹל�
י 3 � 
ַ֖מ י� ּו  ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� י� ן  	 
י ִּכ 9 ֹום ִּכ� י% ים  � ַע� ָּב� ר� ֵ֥אּו־ֹלֹו& ֵ֥א� ֹל� ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�

ֹום׃ י  ים  	 ַע� ב� ִׁ֖ש� ם  י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ֹו  ת9 ֵ֥א� ּו  ִּכ	 ב� ֹּ֥י� ְו� ים  � ֑ט� ֵ֥נ[ Gֹ֖ח ַה�
ית 4 	 
ֹל־ָּב ֵ֥א� ף  %
יֹוְס ר  � 
ָּב ד� י� ְו� ֹו  ית% ֵֽכ� ב� י  � 
ַ֖מ י� רּו&  ב� ַע� ֹּ֥י�  ְו�

ם יֵֽכ�% 
יֵ֥נ � 
ַע ָּב� ן&  
ֹ֖ח י  את� @ ֵ֨צ� ַ֖מ� א  ם־ֵ֥נ�= ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ַה  ַע�� ר� ְּפ�
ר׃  אַ֖מ�  
ֹל ַה  ַע�� ר� ֶפ� י  	 
ֵ֥נ ֶ֔ז� ֵ֥א� ָּב� א  Uרּו־ֵ֥נ� ָּב� י 5ֵּ֣ד� Pב� ֵ֥א�

ר ִׁ֖ש�= Gי ֵ֥א ר�) ב� ְק� תH ָּב� 
יD ַ֖מ ֵֽכ� ֵ֥נ� �ַה ֵ֥א� 
ִּנ ר ַה� אַ֖מ�) 
י ֹל ֵ֥נ� � יַע� ָּב� ִׁ֖ש� ַה�
ַה ַּ֣ת�) ַע� י ְו� ֵ֥נ� � 
ר ָּב� ְק� ַה ַּ֣ת� ָּֽמ� � ן ִׁ֖ש� ַע� ֵ֥נ�% ץ ִּכ� ר� � ֵ֥א� י& ָּב� י ֹל� ית� @ ר� ִּכ�
ַה׃ ּוב� ִׁ֖ש  ֵ֥א� ְו� י  � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ַה  	 ר� ָּב� ְק� ֵ֥א� ְו� 9א  ַה־ִּנ� ֹל� ַע� ֵ֥א� 

ר 6 	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א יָ֥ך ִּכ� � ב� ת־ֵ֥א� ר ֵ֥א� ב�	 ַה ּוְק� 9 
ֹל Gַה ַע ַע�� ר� ר ְּפ� אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו�
ָ֥ך׃  יַע�  ָּב� ִׁ֖ש� ּו 7ַה� ֹל= Gַע � ֹּ֥י  יְו ְו� � ב� ת־ֵ֥א� ר ֵ֥א� ָּב�� ְק� ף ֹל� � 
ֹל יֹוְס 	ַע� ֹּ֥י� ְו�

י 	 
ֵ֥נ ְק� ֶ֔ז� ֹל  ֵֽכ�� ְו� ֹו  ית% 
ב �י  
ֵ֥נ ְק� ֶ֔ז� ַה&  ַע� ר� ֶפ� י  @ 
ד ב� ֹל־ַע� ִּכ� ֹו  Lַּ֣ת ֵ֥א�
ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ץ־ַ֖מ� ר� ית 8ֵ֥א�  � 
ּוב יְו  � ֹ֖ח� ֵ֥א� ְו� ף  %
יֹוְס ית  � 
ָּב ֹל&  ֵֽכ� ְו�

ץ ר� 	 ֵ֥א� ָּב� ּו  ב� ֶ֔ז� ַע� ם  ר�% ְק� ּוב� �ם  ֵ֨צ3אֵ֥נ� ְו� ם&  ְּפ� ֑ט� ְק  ר�) יְו  � ב� ֵ֥א�
ן׃  ִׁ֖ש� י 9ְּג�  	 ַה� י� ְו� ים  � ִׁ֖ש� ר� ם־ְּפ� ְּג� ב  ֵֽכ� � ם־ר� ְּג� ֹו  ָּֽמ% ַע� ֹל  �ַע� ֹּ֥י� ְו�

ד׃  ֵ֥א�  ד ַ֖מ� 	 
ב ַה ִּכ� � ֵ֥נ� Gֹ֖ח ָּֽמ� ד 10ַה�  ֑ט�) ֵ֥א� ן ַה� ר� ד־ְּג�� ֵ֥אּו ַע� Lב� ֹּ֥י� ְו�
ֹוֹל ד	 ד ְּג� 9 
ְּפ ְס� ם ַ֖מ� דּו־ִׁ֖ש�% ְּפ� ְס� ֹּ֥י�= ן ְו� %
ֵּ֣ד ר� ֹּ֥י� ר ַה� ב� � 
ַע ר& ָּב� ִׁ֖ש� Gֵ֥א
ים׃ ַ֖מ�  ת י� 	 ַע� ב� ֹל ִׁ֖ש� ב� � 
יְו ֵ֥א 9 ב� ֵ֥א� ׂש ֹל� :ַע� ֹּ֥י� ד ְו� ֵ֥א�� ד ַ֖מ� � 
ב ֵֽכ� ְו�

ן& 11 ר� ַ֨ג�' ֹל ָּב� ב� (
ֵ֥א ת־ַה� י ֵ֥א� Lֵ֥נ� Gַע ֵ֥נ� ִּכ� ץ ַה�  ר� ֵ֥א�= בZ ַה� 
א יֹוִׁ֖ש ר� Yֹּ֥י� ְו�
ן P
ֹל־ִּכ ם ַע� י� � ר� ֵ֨צ� ַ֖מ� ַה ֹל� � ד ֶ֔ז� 	 
ב ֹל־ִּכ� ב�  
ּו ֵ֥א ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ד ְו� ֑ט�% ֵ֥א� ַה� 
ן׃  
ֵּ֣ד ר� ֹּ֥י� ר ַה� ב� 	 
ַע ר ָּב� � ִׁ֖ש� Gם ֵ֥א י� ר�% ֵ֨צ� ֹל ַ֖מ� � 
ב ּה& ֵ֥א� ַ֖מ� א ִׁ֖ש� @ ר� ְק�

ּו� ם׃  12 ֵ֨צ� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ִּכ� ן  � 
ִּכ ֹו  ֹל� יְו  � ֵ֥נ� ב� ּו  ׂש	 Gַע ֹּ֥י� ּו 13ְו� ֵ֥א= ׂש� ֹּ֥י� ְו�
ת � ר� ַע� ַ֖מ� ֹו ָּב� ת% ּו ֵ֥א� ר� ָּב� ְק� ֹּ֥י� ן ְו� ַע� ֵ֥נ�% ַה ִּכ� ֵ֨צ� ר� � יְו& ֵ֥א� ֵ֥נ� ֹו ב� ת@ ֵ֥א�
ם ַה�= ר� ב� ֵ֥א�  Zַה ֵ֥נ� ְק� ר  � ִׁ֖ש� Gֵ֥א ַה  � ֹל� 
ְּפ ֵֽכ� ָּֽמ� ַה� ַה  � 
ד ׂש�
י � ַּ֣ת� ֹ֖ח� ַה� ן  ר�	 ֶפ� ַע� ת  9 
ֵ֥א 
ַ֖מ ר  ב� ( ת־ְק� ָּז� ֹ֖ח[ Gֵ֥א ֹל� ַה  L�ד ָּׂש� ת־ַה� ֵ֥א�

א׃   
ר ַ֖מ� י ַ֖מ� 	 
ֵ֥נ ֹל־ְּפ� ּוא 14ַע� ַה& ַה� ַ֖מ� י� ר�' ֵ֨צ� ף ַ֖מ� @ 
ב יֹוְס ִׁ֖ש� ֹּ֥י�= ְו�
יְו � ב� ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ר  ָּב�� ְק� ֹל� ֹו  ַּ֣ת� ֵ֥א� ים  	 ֹל� ַע� ֹל־ַה� ֵֽכ� ְו� יְו  ֹ֖ח�% ֵ֥א� ְו�

יְו׃  ב�  ת־ֵ֥א� ֵ֥א� ֹו  ר	 ב� ְק� י  � 
ר Gֹ֖ח ף& 15ֵ֥א� 
י־יֹוְס  
ֹ֖ח Gֵ֥א ּו  ֵ֥א@ ר� ֹּ֥י� ְו�
ף � 
יֹוְס ֵ֥נּו  � 
ַ֖מ ֑ט� ׂש� י� ּו  ֹל	 ּו  ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� ם  יַה�% ב� Gֵ֥א ת  � 
י־ַ֖מ ִּכ�
ֵ֥נּו ֹל� � ַ֖מ� ר ְּג� 	 ִׁ֖ש� Gַה ֵ֥א ַע�% ר� � ֹל־ַה� ת ִּכ� O
ֵ֥נּו ֵ֥א יב& ֹל�% ִׁ֖ש� ב י� @ 
ִׁ֖ש ַה� ְו�

ֹו׃  ת  ַה 16ֵ֥א� ּו�% ֵ֨צ� יָ֥ך  � ב� ֵ֥א� ר  אַ֖מ�� 
ֹל ף  � 
ֹל־יֹוְס ֵ֥א� ּו  Uּו ֵ֨צ� י� ְו�
ר׃  אַ֖מ�  
ֹו ֹל 	י ַ֖מֹות� 
ֵ֥נ ֶפ� א 17ֹל� Yִּנ� � ף ֵ֥א� (
יֹוְס ּו ֹל� ר� ַה־ת3אַ֖מ� ִּכ� 

ּוָ֥ך ֹל% ַ֖מ� ַה ַ֨ג� � ַע� י־ר� ם& ִּכ� את� ַּ֞ט� ֹ֖ח� יָ֥ך ְו� @ ֹ֖ח� ַע ֵ֥א� ִׁ֖ש� � א ְּפ� Sא ֵ֥נ� � ׂש�
ָּך� 	ב� 
ֹּ֥י יָ֥ך ְו� � ב� י ֵ֥א� � 
ֹל�ַה י ֵ֥א� � 
ד ב� ַע ַע� ִׁ֖ש� 	 ֶפ� א ֹל� א ֵ֥נ�% � ַה& ׂש� ַּ֣ת� ַע� ְו�

יְו׃  ֹל�  
ם ֵ֥א 	 ר� ָּב� ד� ף ָּב� � 
ּו 18יֹוְס ֹל� ְּפ� ֹּ֥י� � ְו  יְו  ֹ֖ח�% ם־ֵ֥א� ֵֽכּו& ְּג� ֹל� 
ֹּ֥י ְו�
ים׃  ד�  ב� Gַע ֹל� ָ֥ך�  ֹל� ּו  ִּנ  	 ִּנ� ַה� ּו  ר% אַ֖מ� ֹּ֥י�3 ְו� יְו  � ֵ֥נ� ֶפ� ר 19ֹל� אַ֖מ� ֹּ֥י3: ְו�

ים � ֹל�ַה� ֵ֥א� ת  ֹ֖ח� 	 ת� Gַה י  9 ִּכ� ֵ֥אּו  � יר� ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ף  � 
יֹוְס ם  9 ַה� 
ֹל Gֵ֥א
י׃  ֵ֥נ� ים& 20ֵ֥א�  ֹל�ַה� ֵ֥א� ַה  � ַע� ר� י  � ֹל� ַע� ם  	 ַּ֣ת� ב� ִׁ֖ש� Gֹ֖ח ם  U�ַּ֣ת ֵ֥א� ְו�

ת י�	 Gֹ֖ח ַה� ַה ֹל� � ָּז� ֹום ַה� ֹּ֥י	 ַה ִּכ� ׂש�9 Gן ַע ַע� ַ֖מ�) ַה ֹל� ב�% ֑ט� ּה ֹל� � ב� ִׁ֖ש� Gֹ֖ח
ב׃  ם־ר�  ֹל 21ַע� 	 
ִּכ ֹל� ֵֽכ� Gֵ֥א י  9 ֵֽכ� ֵ֥נ� ֵ֥א� ֵ֥אּו  יר�% ֹל־ַּ֣ת� ֵ֥א� ַה&  ַּ֣ת� ַע� ְו�

ר � 
ָּב ד� י� ְו� ם  ֵ֥אֹות�% ם  � 
ֹ֖ח ֵ֥נ� י� ְו� ם  � ֵֽכ� ְּפ� ת־֑ט� ֵ֥א�  ְו� ם  � ֵֽכ� ת� ֵ֥א�
ם׃  ָּב�  ֹל־ֹל� ית 22ַע� � 
ּוא ּוב ם ַה� י� ר�% ֵ֨צ� ַ֖מ� ף& ָּב� 
ב יֹוְס @ִׁ֖ש� 
ֹּ֥י ְו�

ים׃  ֵ֥נ�  ר ִׁ֖ש� ׂש� � ַע� ְו� ַה  	 ֵ֥א� 
ף ַ֖מ %
י יֹוְס � ֹ֖ח� י� ְו� יְו  � ב� א 23ֵ֥א� @ר� ֹּ֥י� ְו�
יר& ֵֽכ� ַ֖מ� @י  
ֵ֥נ ָּב� ם  ְּג�) ים  � ִׁ֖ש� 
ָּ֑ל ִׁ֖ש� י  � 
ֵ֥נ ָּב� ם  י� ר�% ֶפ� ֵ֥א� ֹל� ף&  
יֹוְס

ף׃   
יֹוְס י  	 
ִּכ ר� ֹל־ָּב� ַע� ּו  ד� ָּ֑ל� י[ ַה  ָּׁש�% ֵ֥נ� ן־ַ֖מ� ר 24ָּב� אַ֖מ� ֹּ֥י3@ ְו�
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ד ְק�� ֶפ� ד י� ְק�: ים ְּפ� Pאֹל�ַה� 
ת ְו � 
י ַ֖מ � ֵֽכ� ֵ֥נ� יְו ֵ֥א� ֹ֖ח�% ֹל־ֵ֥א� ף& ֵ֥א� 
יֹוְס
את ָּז%3 ַה� ץ  ר� � ֵ֥א� ן־ַה� ַ֖מ� ם&  ֵֽכ� ת� ֵ֥א� ַה  @ ֹל� ַע� ַה� ְו� ם  ֵֽכ�) ת� ֵ֥א�
ְק � ֹ֖ח� ֵ֨צ� י� ֹל� ם  	 ַה� ר� ב� ֵ֥א� ֹל� ַע  9 ָּב� ִׁ֖ש� ֵ֥נ� ר  	 ִׁ֖ש� Gֵ֥א ץ  ר� Uֵ֥א� ֹל־ַה� ֵ֥א�

ב׃  ְק�  Gַע י� ֹל� ֹל 25ּו  � 
ֵ֥א ר� ׂש� י� י  	 
ֵ֥נ ת־ָּב� ֵ֥א� ף  %
יֹוְס ַע  � ָּב� ִׁ֖ש� ֹּ֥י� ְו�
ם 	 ת� ֹל� Gַע ַה� ְו� ם  ֵֽכ�% ת� ֵ֥א� ים&  ֹל�ַה� ֵ֥א� ד  ְק�@ ֶפ� י� ד  ְק�= ְּפ� ר  אַ֖מ�� 
ֹל

ַה׃  ָּז�  ַ֖מ� י  � ת� ַ֖מ� ֵ֨צ� ת־ַע� ַה 26ֵ֥א� 	 ֵ֥א� 
ן־ַ֖מ ָּב� ף  %
יֹוְס ת  �ַ֖מ� ֹּ֥י� ְו�
ֹון ר� ֵ֥א� ָּב� ם  יׂש� 	 ֹּ֥י� ְו� ֹו  ת% ֵ֥א� ּו  ֑ט� ֵ֥נ� ֹ֖ח� ֹּ֥י� ְו� ים  � ֵ֥נ� ִׁ֖ש� ר  ׂש� � ַע� ְו�

ם׃  י� ר�  ֵ֨צ� ַ֖מ� ָּב�

End of Genesis
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